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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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
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המשך באמוד אע

נקודות משיחות קודש - מזמור קיח מתוך "תהילות מנחם"
ה – מן המיצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה

ב' פירושים ב"מן המיצר"
“ע"י   – האדם  של   מיצר  א(  קראתי":  המיצר  ב"מן  פירושים  ב'  בחסידות1  מובא  א. 
יעננו  ה'  עי"ז  בה',  מריחוקו  עצומה  ושפלות  במרירות  והדוחק, שצועק  מן המיצר  הצעקה 
במרחב, בבחי' תענוג אלוקי בעצמות אוא"ס, שבא בהתגלות בבחי' המרחב והתפשטות", 
העולמות הן  מיצר העולמות – “ע"י ההתבוננות איך שכל  וזוהי מעלת עבודת התשובה. ב( 
מקום צר לגבי בחי' אוא"ס, שאין בהם גילוי אוא"ס רק בחי' הארה לבד, עי"ז נעשה התעוררות 

הרצוא לבחי' עצמות אוא"ס ב"ה".

1( רד"ה מן המיצר תרע"א. 

המשך באמוד בפב
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‰l‡ מארץ יצאּו אׁשר י ׂשראל ּבני מסעי ≈∆ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

גֹו' ּב'לּקּוטי 1מצרים הּזקן רּבנּו ּומדּיק . ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָ

לׁשֹון 2ּתֹורה' ׁשהּוא מסעי", "אּלה לׁשֹון להבין , ְְְְִֵֵֶֶַָָ

והרי  מצרים", מארץ יצאּו "אׁשר ּוכתיב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָרּבים,

ראׁשֹונה  ּונסיעה יציאה רק הּוא מצרים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָמארץ

ּבזה  ּומבאר לסּכֹות. מרעמסס ׁשּכל 3ׁשּנסעּו , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

יצאּו "אׁשר הּכל נקרא המּסעֹות ּוׁשנים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹארּבעים

ירחֹו. ּבירּדן חנּיתם עד והינּו מצרים", ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמארץ

ּבּפסּוק  הּדּיּוק ּגם ׁשּיׁשנֹו להֹוסיף, "ּכימי 4ויׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

רּבים, לׁשֹון "ּכימי" מצרים", מארץ ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַצאת

ּבּזהר  ּבחד 5ּכדאיתא ּדהא ליּה, מּבעי "ּכּיֹום" , ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

הּוא  הענין א נפקּו. יציאת 6זימנא ׁשּמּזמן , ְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

ּבימינּו ּבמהרה לבא העתידה ּגאּולה עד ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹמצרים

אמר  ולכן מצרים", מארץ צאת "ימי הם ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאמן,

נרמז  זה ׁשענין לֹומר, ויׁש רּבים. לׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ"ּכימי"

ארּבעים  ׁשּכל ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב ּבמה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָּגם

מארץ  יצאּו "אׁשר הּכל נקרא המּסעֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּוׁשנים

ירחֹו, ּבירּדן חנּיתם עד והינּו (ּומֹוסיף) ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָמצרים",

ירּדן  ּבחינת ּבענין מבאר ׁשם ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּכי

הּבחינה  וזֹוהי ריח, ּבחינת הּוא ׁש'ּירחֹו' ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָירחֹו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לעתידֿלבא, והריחֹו7ׁשּתתּגּלה ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּדמֹורח  גֹו', יׁשּפֹוט עיניו למראה ולא ה' ְְְְְְְִִֵֵַַַָֹּביראת

חנּיתם 8וּדאין  עד "והינּו ׁשּבהֹוספה מּובן, ּומּזה . ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ

 ֿ לעתיד ׁשּתתּגּלה הּבחינה (ׁשּזֹוהי ירחֹו" ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבירּדן
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(1 (המו"ל). בלבד ראשיֿפרקים א).*) (לג, מסעי ג.2)ר"פ פח, (מסעי) ב.3)פרשתנו פט, טו.4)שם ז, ח"ג 5)מיכה

א. 159).6)קעו, ע' תש"ח רעא. ע' תרצ"א (סה"מ ותש"ח תרצ"א צאתך כימי רד"ה ג.7)ראה יא, צג,8)ישעי' סנהדרין
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'B‚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ˆÈ ¯L‡ Ï‡¯NÈ Èa ÈÚÒÓ ‰l‡1 ולאחר ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈¬∆»¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
ועד  ממצרים מהיציאה ישראל בני של והחניות המסעות של פירוש בא מכן

שנה  ארבעים סיום עם ישראל לארץ הכניסה לקראת יריחו ירדן על החנייה

‰Ô˜fבמדבר. ea¯ ˜i„Óe¿«≈«≈«»≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a2 מאמרי ספר ¿ƒ≈»

בחומשים  התורה פרשיות על חסידות

השירים), (ושיר ויקראֿבמדברֿדברים

ÔBLÏשצריך  ÔÈ·‰Ï הכתוב ¿»ƒ¿
ÔBLÏ ‡e‰L ,"ÈÚÒÓ ‰l‡"≈∆«¿≈∆¿

ÌÈa¯ על מדבר שהכתוב כלומר «ƒ
רבים, בהמשך È˙Îe·מסעות מיד ¿ƒ

ı¯‡Óהפסוק  e‡ˆÈ ¯L‡"¬∆»¿≈∆∆
,"ÌÈ¯ˆÓ אדמו"ר מדייק כך ועל ƒ¿«ƒ

אומר  הכתוב מדוע ושואל הזקן

רבים בלשון של È¯‰Â"מסעי" המסע «¬≈
¯˜היציאה  ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«

‰BL‡¯ ‰ÚÈÒe ‰‡ÈˆÈ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»
˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó eÚÒpL ואילו ∆»¿≈«¿¿≈¿À

ממצרים  יציאה אינם המסעות שאר כל

שהיציאה  ומאחר נוספים, מסעות אלא

נאמר  מדוע אחד, מסע היא ממצרים

רבים? בלשון מסעי" "אלה

‰Êa ¯‡·Óe3 במענה הזקן אדמו"ר ¿»≈»∆
זו, ÌÈLeלשאלה ÌÈÚa¯‡ ÏkL∆»«¿»ƒ¿«ƒ
˙BÚqÓ‰ בפסוקים המפורטים ««»

מסע  אינם שלמעשה למרות הבאים,

המסעות  אלא לסוכות ממצרים היציאה

הדרך, בהמשך ‰Ïkשעשו ‡¯˜ƒ¿»«…
,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ˆÈ ¯L‡"¬∆»¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

eÈ‰Â ישראל בני שעשו המסעות כל ¿«¿
במדבר דרכם המסע Ú„בהמשך «

הייתה שבסופו ««Ì˙iÁ¬ƒהאחרון
,BÁ¯È Ôc¯Èa הם אלו מסעות כל ¿«¿≈¿≈

ממצרים. מהיציאה נפרד בלתי חלק

ÛÈÒB‰Ï LÈÂ ב'לקוטי המבואר על ¿≈¿ƒ
‰eic˜תורה', Ìb BLiL מעין ∆∆¿««ƒ

"אלה  בכתוב הזקן אדמו"ר של הדיוק

בנבואת eÒta4˜מסעי", האמור «»
לבוא  העתידה הגאולה אודות מיכה ı¯‡Óהנביא E˙‡ˆ ÈÓÈk"ƒ≈≈¿≈∆∆

ÌÈ¯ˆÓ ואומר מדייק והכתוב נפלאות", ¯ÌÈa,אראנו ÔBLÏ "ÈÓÈk" ƒ¿«ƒƒ≈¿«ƒ
השאלה ונשאלת רבים, ימים פני על נמשכת מצרים שיציאת «È‡„kƒ¿ƒ˙‡היינו

fa5e˜Ù‰¯כמובא  ‡ÓÈÊ „Áa ‡‰c ,dÈÏ ÈÚaÓ "ÌBik" , «…««ƒ»≈≈¿»¿«ƒ¿»»¿
יציאת " ולמעשה יצאו, אחת בפעם שהרי לומר) (לכתוב לו צריך כיום"

הכתוב  אומר ולמה ימים, בכמה ולא אחד, ביום אחת, בפעם התרחשה מצרים

רבים? לשון "כימי"

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡6, כמבואר «»ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓבחסידות, ˙‡ÈˆÈ ÔÓfnL∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

‡·Ï ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b „Ú«¿»»¬ƒ»»…
,ÔÓ‡ eÈÓÈa ‰¯‰Óa הימים כל ƒ¿≈»¿»≈»≈

הללו ˆ‡˙Eהרבים ÈÓÈ" Ì‰≈¿≈≈¿
,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó למעשה כי ≈∆∆ƒ¿«ƒ

הימים  כל נמשכת מצרים ≈«¿ÔÎÏÂיציאת
.ÌÈa¯ ÔBLÏ "ÈÓÈk" ¯Ó‡»«ƒ≈¿«ƒ

‰Ê ÔÈÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ שיציאת ¿≈«∆ƒ¿»∆
מיציאת  הימים, כל נמשכת מצרים

הגאולה, ועד Óa‰מצרים Ìb ÊÓ¯ƒ¿»«¿«
ÏkL '‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kM∆»¿ƒ≈»∆»
˙BÚqÓ‰ ÌÈLe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿«ƒ««»
בירדן  החנייה ועד ממצרים מהיציאה

e‡ˆÈיריחו  ¯L‡" Ïk‰ ‡¯˜ƒ¿»«…¬∆»¿
ÛÈÒBÓe) ,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒƒ
ב'לקוטי  זה במאמר הזקן אדמו"ר

Ôc¯Èaתורה' Ì˙iÁ „Ú eÈ‰Â (¿«¿«¬ƒ»»¿«¿≈
,BÁ¯Èהיא הזו Èkוההדגשה ¿≈ƒ

ÈËewÏ'a¯‡·Ó ÌL '‰¯Bz ¿ƒ≈»»¿…»
BÁ¯È Ôc¯È ˙ÈÁa ÔÈÚa לפי ¿ƒ¿«¿ƒ««¿≈¿≈

הפנימית, הרוחנית המשמעות

,ÁÈ¯ ˙ÈÁa ‡e‰ 'BÁ¯i'L∆¿≈¿ƒ«≈«
‰ÈÁa‰ È‰BÊÂ העליונה האלוקית ¿ƒ«¿ƒ»

‰lb˙zLבעולם Œ„È˙ÚÏלמטה ∆ƒ¿«∆∆»ƒ
·e˙kL BÓk ,‡·Ï7 בנבואת »…¿∆»
המשיח מלך על BÁÈ¯‰Â«¬ƒישעיה

'‰ ˙‡¯Èa ישפיע הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ¿«
הריח  בחינת את המשיח מלך על

מזה  וכתוצאה ה', יראת לו ותהיה

ËBtLÈ ÂÈÈÚ ‰‡¯ÓÏ ‡ÏÂ¿…¿«¿≈≈»ƒ¿
,'B‚ הגמרא כדברי מלך אלא על

ÔÈ‡cÂהמשיח  Á¯BÓc8 שמריח ¿«¿»ƒ
מראה  לפי (לא ושופט דן היינו ודן,

הריח, פי על אלא) הגשמיות, העיניים

רוחני. ÙÒB‰aL‰באופן ,Ô·eÓ ‰fÓe לגבי הזקן אדמו"ר של והדגשה ƒ∆»∆«»»
‰ÈÁa‰המסעות  È‰BfL) "BÁ¯È Ôc¯Èa Ì˙iÁ „Ú eÈ‰Â"¿«¿«¬ƒ»»¿«¿≈¿≈∆ƒ«¿ƒ»

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lb˙zL,("ב"ירחו המרומזת הריח Ìbבחינת ˙ÏÏÎ ∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…ƒ¿∆∆«
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מאז  יׂשראל ּבני עבֹודת ּכל ּגם נכללת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלבא),

העתידה, לּגאּולה ועד מצרים מּגלּות ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשּיצאּו

"ימי  מצרים", מארץ יצאּו "אׁשר נקרא זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּכל

מצרים". מארץ ְְִִֵֵֶֶַצאת

הּבעלֿׁשםֿטֹוב p‰Â‰ב) ּתֹורת ׁשּכל 9ידּועה ¿ƒ≈ְֵֶַַַַָָ

ּבכל  יׁשנם הּמּסעֹות, ּוׁשנים ְְְְִִֶַַַַָָָָארּבעים

ּבזה  ׁשההתחלה חּייו, ימי ּבמׁש מּיׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד

ׁשל  ּומּצב (מּמעמד העֹולם לאויר מיציאתֹו ֲֲִִִִִֶַַַָָָָָהיא

הּיציאה  ּבדּוגמת ׁשּזהּו ּוגבּולים, ְְְְִִִֵֶֶַַָָמיצרים

עניני  ּפרטי ּכל יׁשנם ימיו ּכל ּובמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמּמצרים),

ל"ירּדן  ׁשּבא עד גֹו', מסעי" "אּלה ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמּסעֹות,

הריח  ענין ׁשלמּות אצלֹו ׁשּנעׂשה הינּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָירחֹו",

יׂשראל  ּבני ּכללּות אצל ׁשּנעׂשה ועד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָכּו',

הוי'", ּביראת ּד"והריחֹו הענין העֹולם ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָּוכללּות

מעׂשרה  למּטה ּבגלּוי ׁשּיּומׁש ּכפי וּדאין, ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמֹורח

ּבביאת  והּׁשלמה, האמּתית ּבּגאּולה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָטפחים

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, ְְְִִֵַַָָמׁשיח

ּוׁשנים LÈÂג) (ארּבעים זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְְִִִֵֶַַַָָ

אחד  ּכל ׁשל ּבחּייו ׁשּיׁשנם ְְֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּסעֹות

ּׁשּכתּוב  מה עם את 10מּיׂשראל) מׁשה "וּיכּתב ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

רּבנּו ּדּיּוק ּובהקּדים וגֹו'. למסעיהם" ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמֹוצאיהם

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּגּבי 11הּזקן לּמה להבין ּדצרי , ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ל"מסעיהם", "מֹוצאיהם" הקּדים מׁשה" ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ"וּיכּתב

מסעיהם  "ואּלה ואֹומר הפ ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָואחרּֿכ

ּבזה  הּבאּור ּונקּודת ,12למֹוצאיהם". ְְֵֵֶֶַַָָ

ּכענין  יׂשראל, נׁשמֹות מקֹור הינּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁש"ּמֹוצאיהם"

מימיו,13ׁשּנאמר  יכּזבּו לא אׁשר מים ּוכמֹוצא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

לעלֹות  ּכח להם להיֹות ּכדי הארה המׁשי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּומּׁשם

(והינּו, "למסעיהם" ׁשּזהּו למעלה, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָמּמּטה

הּנסיעה  רצֹונֹוֿלֹומר: "מסעיהם"), ּבׁשביל היא "מּמֹוצאיהם" ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשההמׁשכה

ׁשּזֹוהי  למֹוצאיהם", מסעיהם "ואּלה נאמר ואחרּֿכ ׁשּמּמּטה. ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוההעלאה

גֹו', מסעי ׁשּב"אּלה ונמצא, "מֹוצאיהם". לבחינת עד למעלה מּלמּטה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהעלּיה
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וש"נ.9) ס"ל. בהוספות טוב שם כתר וראה מסעי. ר"פ אפרים מחנה בדגל ב.10)הובא שם, סע"א.11)מסעי צא, שם

ואילך.12) ד צג, א. צב, יא.13)שם נח, ישעי'
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„ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏbÓ e‡ˆiL Ê‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú Ïk»¬«¿≈ƒ¿»≈≈»∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«

,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡bÏ מיציאת היום,כלומר, ועד ˜¯‡מצרים ‰Ê ÏkL «¿»»¬ƒ»∆»∆ƒ¿»
"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈ" ,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ˆÈ ¯L‡"¬∆»¿≈∆∆ƒ¿«ƒ¿≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

הזמן. כל נמשכת מצרים יציאת כי

ŒÏÚa‰ ˙¯Bz ‰Úe„È ‰p‰Â (·¿ƒ≈¿»««««
·BËŒÌL9ÌÈÚa¯‡ ÏkL ≈∆»«¿»ƒ

˙BÚqn‰ ÌÈLe בפרשה האמורים ¿«ƒ««»
ישראל, עם כללות ÏÎaלגבי ÌLÈ∆¿»¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡ בפרטCLÓa ∆»ƒƒ¿»≈¿∆∆
ÂÈiÁ ÈÓÈ,הזה בעולם ¿≈«»

‰Êa ‰ÏÁ˙‰‰L הראשון המסע ∆««¿»»»∆
הפרטי  האדם B˙‡ÈˆÈÓבחיי ‡È‰ƒƒƒ»
ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï הלידה בעת «¬ƒ»»

ÌÈ¯ˆÈÓ ÏL ·vÓe „ÓÚnÓ)ƒ«¬»«»∆≈»ƒ
ÌÈÏe·‚e,העיבור בעת שהוא כפי ¿ƒ
e‰fL העולם לאוויר והיציאה הלידה ∆∆

,(ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ˙Ó‚e„a¿¿««¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ
ÂÈÓÈ Ïk CLÓ·e האדם של ¿∆∆»»»

ÈÈÚבעולם  ÈË¯t Ïk ÌLÈ∆¿»»¿»≈ƒ¿¿≈
,'B‚ "ÈÚÒÓ ‰l‡" ,˙BÚqn‰««»≈∆«¿≈
,"BÁ¯È Ôc¯È"Ï ‡aL „Ú«∆»¿«¿≈¿≈

BÏˆ‡ ‰NÚpL ,eÈ‰ כל אצל גם «¿∆«¬∆∆¿
בפרט, ‰¯ÁÈיהודי ÔÈÚ ˙eÓÏL¿≈ƒ¿«»≈«

˙eÏÏk Ïˆ‡ ‰NÚpL „ÚÂ ,'eÎ¿«∆«¬∆≈∆¿»
ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎe Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿»»»

ביותר  גדולה למעלה התעלות עד

מלך  על  האמורה המשיח,ומדריגה

˙‡¯Èa BÁÈ¯‰Â"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬ƒ¿ƒ¿«
ÈÙk ,ÔÈ‡cÂ Á¯BÓ ,"'ÈÂ‰¬»»«¿»ƒ¿ƒ

CLÓeiL ישראל בבני הזה העילוי ∆¿«
NÚÓ¯‰ובעולם  ‰hÓÏ ÈeÏ‚a¿»¿«»≈¬»»
ÌÈÁÙË של המציאות בתוך היינו ¿»ƒ

התחתון  הזה «¿»Ïe‡ba‰העולם
˙‡È·a ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ (‚¿≈¿«≈ƒ¿»∆
˙BÚqn‰ ÌÈLe ÌÈÚa¯‡)«¿»ƒ¿«ƒ««»
„Á‡ Ïk ÏL ÂÈiÁa ÌLiL∆∆¿»¿«»∆»∆»

,Ï‡¯NiÓ הבעלֿשםֿטוב כתורת ƒƒ¿»≈
לעיל  e˙kM·האמורה ‰Ó ÌÚ (10 ƒ«∆»

‡˙מסעי בפרשת  ‰LÓ ·zÎiÂ"«ƒ¿……∆∆
,'B‚Â "Ì‰ÈÚÒÓÏ Ì‰È‡ˆBÓ»≈∆¿«¿≈∆¿

ומבאר  שממשיך .כפי

˜eic ÌÈc˜‰·e של Bz¯‰'השאלה ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ea¯11 עלֿפי ¿«¿ƒƒ«≈«»≈¿ƒ≈»
הכתוב, לשון LÓ‰"דיוק ·zÎiÂ" Èab ‰nÏ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ»»«≈«ƒ¿……∆

"Ì‰È‡ˆBÓ" ÌÈc˜‰ בני יצאו שמהם המקומות ישראל היינו ƒ¿ƒ»≈∆
"Ì‰ÈÚÒÓ"Ï בני של הנסיעה ‰CÙישראל,מקומות CkŒ¯Á‡Â הכתוב ¿«¿≈∆¿«««»«

הדברים  סדר "l‡Â‰את ¯ÓB‡Â¿≈¿≈∆
,"Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ÈÚÒÓ הקדים «¿≈∆¿»≈∆

ל"מוצאיהם"? "מסעיהם"

‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e12 בהמשך ¿««≈»∆
שם, תורה' ב'לקוטי המאמר

"Ì‰È‡ˆBn"L המשמעות לפי ∆»≈∆
הנעלית ‰eÈהפנימית  הדרגה «¿

שהיא  BÓL˙באלוקות ¯B˜Ó¿ƒ¿
¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Ï‡¯NÈ13 ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆∆¡«

הגאולה  יעודי בין ישעיה בנבואת

בצחצחות  והשביע תמיד, ה' "ונחך

כגן נפשך  והיית יחליץ, ועצמותיך

Ï‡רווה" ¯L‡ ÌÈÓ ‡ˆBÓÎe¿»«ƒ¬∆…
,ÂÈÓÈÓ e·fÎÈ מים מקור וכמו ¿«¿≈»

תמיד, נובעים אלא מכזבים לא שמימיו

ÌMÓe,ישראל נשמות ממקור ƒ»
CÈLÓ‰ שהקדים) רבינו משה ƒ¿ƒ

ל"מסעיהם") ««∆‰‡¯‰"מוצאיהם"
Ì‰Ï ˙BÈ‰Ï È„k ישראל Ákלבני ¿≈ƒ¿»∆…«

˙BÏÚÏ להתעלות‰hnÓ «¬ƒ«»
"Ì‰ÈÚÒÓÏ" e‰fL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆∆¿«¿≈∆

הנסיעה  והתקדמות כי עלייה פירושה

‰ÎLÓ‰‰L ,eÈ‰Â)¿«¿∆««¿»»
"Ì‰È‡ˆBnÓ" נשמות ממקור ƒ»≈∆

"Ì‰ÈÚÒÓ"ישראל  ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿≈∆
'לנסוע' כוח להם לתת כדי

¯ˆÓBÏŒBB¯:ולהתעלות  ,(¿«
‰‡ÏÚ‰‰Â ‰ÚÈÒp‰ בני של «¿ƒ»¿««¬»»

(שבאה למעלה hnnL‰ישראל  ∆ƒ«»
והכוחות בכוח  ההמשכה ובעקבות

למטה). מלמעלה מקבלים שהם

‰l‡Â" ¯Ó‡ CkŒ¯Á‡Â¿«««∆¡«¿≈∆
È‰BfL ,"Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ÈÚÒÓ«¿≈∆¿»≈∆∆ƒ

‰hÓlÓ ‰iÏÚ‰ בני של ממצבם »¬ƒ»ƒ¿«»
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למֹוצאיהם", מסעיהם גֹו' למסעיהם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמֹוצאיהם

חּייו, ימי ּכל ּבמׁש האדם עבֹודת ּכללּות ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָנרמז

ׁשרׁש ׁשּזהּו רמה', מ'אגרא הּנׁשמה מירידת ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהחל

עד  וכּו', ּבראתּה" "אּתה ואחרּֿכ ְְְְַַַַַַָָָָָהּנׁשמה,

עּמקּתא  לּבירא הּזה 14ׁשּיֹורדת עֹולם ׁשּזהּו , ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

מּמּנּו למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ּדכיון לכן 15הּתחּתֹון, , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

כּו', עבֹודתּה עֹובדת וׁשם עּמקּתא, ּבירא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָנקרא

ּומתעּלה  הּנׁשמה חֹוזרת עבֹודתּה ּגמר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָּולאחרי

כּו'. חּוצבּה ְְִָלמקֹור

מׁשה 16לבאר CÈLÓÓeד) וּיכּתב ּׁשּכתּוב מה «¿ƒְְִֵֶֶַַָָֹֹ

ּבמקֹום  ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ְִֶַַָָגֹו',

ּבחקתי" "אם ּבדּבּורֿהּמתחיל ׁשּכׁשם 17אחר , ְְְְִִִֵֵֶַַַַֹֻ

החקיקה, אֹותּיֹות ּבחינֹות, ׁשּתי יׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָׁשּבּתֹורה

נאמר  ׁשּבהם ׁשּבּלּוחֹות, האֹותּיֹות "חרּות 18ׁשהן ֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

על  נֹוסף ּדבר אינן (ׁשהאֹותּיֹות הּלחת" ִֵֶַַַָָָָָֹֻעל

ׁשּנתּבאר  ּוכמֹו ּובּה, מיּנּה הם אּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהאבן,

החקיקה 19לעיל  ׁשּבאֹותּיֹות הּמדרגֹות ּפרטי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ

מּיׂשראל  ניצֹוץ ּבכל ּכן - הּכתב ואֹותּיֹות ְְְְִִִִֵֵַָָָָּגּופא),

ּבחינת  והּנה, כּו'. אּלּו ּבחינֹות ׁשּתי ּגם ְְְְִִִֵֵֵֵַַיׁש

לעיל),"מֹוצ  (ּכּנזּכר הּנׁשמה ׁשרׁש ׁשּזהּו איהם", ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

נאמר  זה (ׁשעל החקיקה אֹותּיֹות מּבחינת 20זהּו ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָ

"טהֹורה  ּבחינת וזהּו עּלאה, ּבטהירּו ּגליפּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָָּגליף

עּלאה 21היא" טהירּו מּבחינת ׁשּנמׁשכה ,22,( ְְְְִִִִִִֶַָָָ

אֹותּיֹות  ּבחינת זהּו ּבּגּוף למּטה הּנׁשמה ְְְִִִִֶַַַַַָָָוירידת

מּבחינת 22הּכתב  ההמׁשכה להיֹות ּכדי ולכן, . ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

את  מׁשה "וּיכּתב נאמר ְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹ"מֹוצאיהם",

אֹותּיֹות  מּבחינת ׁשהמׁשי ּדהינּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָמֹוצאיהם",

והּוא  כּו', הּכתב ּבאֹותּיֹות להתלּבׁש ְְְְְֲִִִֵַַַָָהחקיקה

מסעיהם  "ואּלה אחרּֿכ להיֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַּכדי

כּו'. ְֵֶָלמֹוצאיהם"
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ב.14) ה, חגיגה פל"ו.15)ראה א.16)תניא צו, ואילך.17)שם א מה, בחוקותי טז.18)לקו"ת לב, זאת 19)תשא ד"ה

ואילך). 47 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם (תורת פ"ב התורה א.20)חוקת טו, השחר.21)זח"א בברכת נשמה" "אלקי

א.22) מז, שם לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה,ישראל  שהם מדרגה ÏÚÓÏ‰כפי ÈÁ·Ï˙לדרגה להתעלות „Ú ¿«¿»«ƒ¿ƒ«

"Ì‰È‡ˆBÓ".הנשמות ‚B',מקור ÈÚÒÓ ‰l‡"aL ,‡ˆÓÂ »≈∆¿ƒ¿»∆¿≈∆«¿≈
,"Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ÈÚÒÓ 'B‚ Ì‰ÈÚÒÓÏ Ì‰È‡ˆBÓ העניינים בשני »≈∆¿«¿≈∆«¿≈∆¿»≈∆

מלמטה  וההתעלות למטה מלמעלה ההמשכה בכתוב, למעלה האמורים

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk ÊÓ¯ƒ¿»¿»¬«»»»
ÏÁ‰ ,ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk CLÓa¿∆∆»¿≈«»»≈

‰ÓLp‰ ˙„È¯ÈÓ הזה לעולם ƒƒ««¿»»
ירידה  שהיא שנולד «¿Ó≈ƒ'‡‚¯‡בשעה

'‰Ó¯ נעלית גג דרגה היינו גבוה, »»
‰ÓLp‰באלוקות, L¯L e‰fL∆∆…∆«¿»»

באלוקות, »»»¿CkŒ¯Á‡Âלמעלה
'eÎÂ "d˙‡¯a ‰z‡" כפי «»¿»»¿

'נברא' היא שיורדת שהנשמה ומציאות

למדריגה, BiL¯„˙ממדריגה „Ú«∆∆∆
‡z˜nÚ ‡¯ÈaÏ14,עמוק בור ¿ƒ»«ƒ¿»

,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ e‰fL∆∆»«∆««¿
ÔÈ‡L ÔÂÈÎc עולםÔBzÁz ¿≈»∆≈«¿
epnÓ ‰hÓÏ15 העולם הוא אלא ¿«»ƒ∆

Èa¯‡ביותר,התחתון  ‡¯˜ ÔÎÏ»≈ƒ¿»ƒ»
‡z˜nÚ שמסמל ביטוי עמוק, בור «ƒ¿»

בלבד  זו לא כי הדרגות, כל תחתית את

הבור  מזו יתירה אלא בור עמוק,שהוא

ÌLÂ ביותר התחתון BÚ·„˙בעולם ¿»∆∆
ה'd˙„B·Úהנשמה  eÎ',בעבודת ¬»»

d˙„B·Ú ¯Ób È¯Á‡Ïe בעולם ¿«¬≈¿«¬»»
התחתון  ‰ÓLp‰הזה ˙¯ÊBÁ∆∆«¿»»

'eÎ d·ˆeÁ ¯B˜ÓÏ ‰lÚ˙Óeƒ¿«»ƒ¿¿»
באלוקות. למעלה

CÈLÓÓe במאמר „) הזקן אדמו"ר «¿ƒ
תורה' ב'לקוטי עוד Ï16·‡¯זה ¿»≈

על  zÎiÂ·ביאור  ·e˙kM ‰Ó«∆»«ƒ¿…
·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ ,'B‚ ‰LÓ…∆«ƒ«∆»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a ¯Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈¿ƒ««¿ƒ

הפותח  Ì‡"ƒבפסוק במאמר
"È˙˜Áa17‰¯BzaL ÌLkL , ¿À…«∆¿≈∆«»

˙Bi˙B‡ ,˙BÈÁa ÈzL LÈ≈¿≈¿ƒƒ
‰˜È˜Á‰ אותיות החקוקות כמו «¬ƒ»

‰‡Bi˙B˙באבן, Ô‰L עשרת של ∆≈»ƒ
Ì‰aLהדברות  ,˙BÁelaL∆«∆»∆
¯Ó‡18"˙Ál‰ ÏÚ ˙e¯Á" ∆¡«»««À…

ÛÒB ¯·c ÔÈ‡ ˙Bi˙B‡‰L)∆»ƒ≈»»»»
d·e dpÈÓ Ì‰ ‡l‡ ,Ô·‡‰ ÏÚ נפרד בלתי חלק היינו ובה, ממנה «»∆∆∆»≈ƒ≈≈

עצמה, האבן ÏÈÚÏממציאות ¯‡a˙pL BÓÎe19 פרשת שבת של במאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈

תשכ"ה, זו, שנה ‰È˜Á˜‰חוקת ˙Bi˙B‡aL ˙B‚¯„n‰ ÈË¯t¿»≈««¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»
‡Ùeb עצמם·˙k‰ ˙Bi˙B‡Â הכתב,), כאותיות גם באות התורה אותיות »¿ƒ«¿»

הקלף  ממציאות ונבדלת נפרדת מציאות שהן קלף על הכתובות אותיות כמו

- eÎ'עצמו el‡ ˙BÈÁa ÈzL Ìb LÈ Ï‡¯NiÓ ıBˆÈ ÏÎa Ôk≈¿»ƒƒƒ¿»≈≈«¿≈¿ƒ≈
של  ברמה באלוקות הנשמה דבקות

מוחלט  (בביטול החקיקה' 'אותיות

'אותיות  של ברמה או וכל) מכל

זאת  ובכל דבקות היא שגם הכתיבה'

עצמה. בפני מציאות נשארת הנשמה

,"Ì‰È‡ˆBÓ" ˙ÈÁa ,‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ«»≈∆
‰ÓLp‰ L¯L e‰fL למעלה ∆∆…∆«¿»»

e‰Êבאלוקות  ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈∆
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»

מוחלט  וביטול Ê‰דבקות ÏÚL)∆«∆
¯Ó‡20,הבריאה שבתחילת בזוהר ∆¡«

eÙÈÏbהקדושֿברוךֿהוא  ÛÈÏb»ƒ¿ƒ
‰‡lÚ e¯È‰Ëa חקיקה חקק ƒ¿ƒƒ»»

הוא  זה עניין ואמנם העליון בטוהר

בשלב  אבל המציאות, בריאת תחילת

היא  המציאות הדברים בשורש זה,

גדרי  ללא החקיקה' 'אותיות בבחינת

משלה, ÈÁa˙מציאות e‰ÊÂ¿∆¿ƒ«
"‡È‰ ‰¯B‰Ë"21 כפי הנשמה ¿»ƒ

במקורה  מאד, נעלה באופן שהיא

ÈÁaÓ˙ושרשה, ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«
‰‡lÚ e¯È‰Ë22 העליון ),הטוהר ¿ƒƒ»»

Ûeba ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯ÈÂƒƒ««¿»»¿«»«
·˙k‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa e‰Ê22 ∆¿ƒ«ƒ«¿»

שהוא  לעניין משל כאמור, שהם,

עצמה. בפני מציאות

˙BÈ‰Ï È„k ,ÔÎÏÂ ישראל לבני ¿»≈¿≈ƒ¿
מלמעלה ‰‰ÎLÓ‰למטה  ««¿»»

,"Ì‰È‡ˆBÓ" ˙ÈÁaÓ שורש ƒ¿ƒ«»≈∆
העליון,ומקור  בטוהר »¡∆Ó‡¯הנשמה

,"Ì‰È‡ˆBÓ ˙‡ ‰LÓ ·zÎiÂ"«ƒ¿……∆∆»≈∆
eÈ‰cCÈLÓ‰L מלמעלה וגילה ¿«¿∆ƒ¿ƒ
‡Bi˙B˙למטה  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ

‰˜È˜Á‰ ירד הזה העליון שהאור «¬ƒ»
,'eÎ ·˙k‰ ˙Bi˙B‡a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ«¿»
CkŒ¯Á‡ ˙BÈ‰Ï È„k ‡e‰Â¿¿≈ƒ¿«««
"Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ÈÚÒÓ ‰l‡Â"¿≈∆«¿≈∆¿»≈∆

'eÎ כמבואר למעלה, מלמטה יתעלו מצידם ישראל בני זה ידי שעל כדי

לעיל.
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ׁשהעלּיה ÌeiÒ·eה) ואפׁשר ׁשם: הענין ¿ƒְְְֲִִֶֶָָָָָָ

יֹותר  למעלה היא ְְְִֵֵֶַָָ"למֹוצאיהם"

ּבזה, והענין "מּמֹוצאיהם". ּבתחלה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמההמׁשכה

מקֹומֹות  ּבכּמה הּנׁשמה 23ּכמבאר ׁשּירידת ׁשּכיון ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

היא  ׁשהעלּיה לֹומר אפׁשר אי עלּיה, צֹור ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָהיא

ּכן, ּדאם הּירידה, היתה ׁשּמּׁשם מקֹום ְְְְִִִֵֶַָָָָָלאֹותֹו

לֹומר  צרי ּכן ועל ׁשּבּירידה, הּתֹועלת ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמהי

ׁשהיתה  מּכמֹו יֹותר נעלה למקֹום היא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהעלּיה

ּגם  למעלה היא ׁשהעלּיה והינּו, הּירידה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָקֹודם

היא" "טהֹורה ׁשל 24מּבחינת ענין עדין ׁשּזהּו , ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָ

כּו'. ִ'צּיּור'

לעיל LÈÂו) האמּור את ּולקּׁשר להֹוסיף ¿≈ְְְִֵֵֶַָָ

ּפרׁשת  סֹוף ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִֵֵַַָָָָֹמהּמבאר

המבאר  עם ּבּמדּבר, ספר סּיּום ּגם ׁשּזהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמסעי,

(עלּֿפי  ּבּמדּבר ספר ּבהתחלת ּתֹורה' ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּב'לּקּוטי

ּבסֹופן" ּותחלתן ּבתחלתן, סֹופן "נעּוץ )25הּכלל ְְְְִִִַָָָָָָָָ

הּפסּוק  א 26על מּבן "ׂשאּו לגלּגלתם גֹו' ראׁש ת ְְְְִֶֶַַָָֹֹֻ

ענין  הּוא עׂשרים" (ּד"בן ומעלה ׁשנה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָעׂשרים

הּמֹוחין  ֿ 27ׁשלמּות מּצד הראׁש מעלת ׁשּזֹוהי , ְֲִִִֵֶַַַַָֹ

להעלֹות  ראׁש", את "ׂשאּו נאמר זה ועל ְְְְֱֲֶֶֶַַַַֹעצמֹו,

ׁשם  ׁשּגם יֹותר), למעלה הראׁש את ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹּולהגּביּה

ּבענין 28מבאר  לעיל ּׁשּנתּבאר מה עלּֿדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

למּטה  הּירידה עלֿידי ׁשּנעׂשית .29העלּיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
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(23.248 ע' חט"ו לקו"ש ואילך. 64 ע' תש"ו סה"מ סע"א. עג, בלק לקו"ת ההמשכה 24)ראה ששורש שם, מסעי בלקו"ת

ממוצאיהם  שההמשכה או דא"ק, ג"ר לבחי' היא למוצאיהם דמסעיהם וההעלאה דא"ק, ז"ת מבחי' היא למסעיהם ממוצאיהם

העולמות. דכללות עתיק לבחי' היא וההעלאה העולמות, דכללות אריך מבחי' מ"ז.25)היא פ"א יצירה א,26)ספר במדבר

א.27)בֿג. ב, במדבר לקו"ת "לקשר 28)ראה הוא לגולגלותם גו' ראש את שאו שענין ב) (א, שם להמבואר הכוונה אולי

לבחי' חוצבה.. למקור מעלה למעלה ולהעלותו ולחברו ונפש, בגוף המלובשים ומוחין ראש מבחי' הנמשך התחתון רצון

נשמותיהם  "שירידת ואילך), א (ב, לבאר וממשיך למעלה". נשמתם שרש שהוא עצמם, שלהם גולגולת דהיינו דוקא גולגלותם

שירדה  קודם הנשמה (כי) היא.. עלי' צורך הירידה אך גדולה.. ירידה היא בעוה"ז הבהמית ונפש בגוף להתלבש ישראל של

ישראל  וזהו שבבריאה.. אצילות בחי' כלל השיגה לא בבריאה, שהוא העליון בג"ע כשהיתה ומצוות, התורה לקיים הזה בעולם

מחשבה  בחי' והיינו שבמחשבה, עליונה יותר הבחי' היינו במחשבה ועלה בריאה. בחי' היא מחשבה במחשבה, עלו

נמשך  התומ"צ בקיום בעוה"ז ירידתן ע"י אבל כלל.. השיגו לא אצילות בחי' משא"כ שבבריאה, בריאה שהיא שבמחשבה

(המו"ל). וכו'" ממש דאצילות מ"ד הארת שהוא ועבודתן תורתן זיו (המו"ל).29)להם שלפנינו בהרשימה נמצא ע"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ‰ ÌeiÒ·e תורה'‰) LÙ‡Â¯ב'לקוטי :ÌL ייתכן‰iÏÚ‰L ¿ƒ»ƒ¿»»¿∆¿»∆»¬ƒ»
למטה  ישראל בני ומקורם,"Ì‰È‡ˆBÓÏ",של שהם ‰È‡לשורשם עד ¿»≈∆ƒ

שהיא  למדריגה ÏÁ˙a‰מגיעים ‰ÎLÓ‰‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈≈««¿»»ƒ¿ƒ»
"Ì‰È‡ˆBnÓ" שממנה מהדרגה יותר גבוהה לדרגה מתעלים כלומר ƒ»≈∆

כפי  בתחילה, המשכה להם הייתה

ומפרט. שממשיך

‰nÎa ¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó23 החסידות בתורת ¿

‰ÓLp‰ ˙„È¯iL ÔÂÈkL למטה ∆≈»∆¿ƒ««¿»»
ביותר  גדולה ירידה È‰ƒ‡שהיא

‰iÏÚ C¯Bˆ דבר של שבסופו כדי ∆¬ƒ»
אין  כן לא שאם הירידה תתעלה,

שהכוונה  ייתכן לא שהרי כדאית

הירידה, היא הסופית È‡ƒוהמטרה
‡È‰ ‰iÏÚ‰L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«∆»¬ƒ»ƒ

ÌB˜Ó B˙B‡Ï דרגה באלוקות אותה ¿»
‰„È¯i‰ ‰˙È‰ ÌMnL∆ƒ»»¿»«¿ƒ»

È‰Óמלכתחילה  ,Ôk Ì‡c ,¿ƒ≈«ƒ
˙ÏÚBz‰ והריווח‰„È¯iaL ואם «∆∆∆«¿ƒ»

הייתה הע  שבו המקום עד רק היא לייה

מכל  אין הירידה, קודם בתחילה,

ריווח, שום ˆ¯CÈהעניין Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ
ÌB˜ÓÏ ‡È‰ ‰iÏÚ‰L ¯ÓBÏ«∆»¬ƒ»ƒ¿»
‰˙È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ¿∆»¿»
,eÈ‰Â ,‰„È¯i‰ Ì„B˜∆«¿ƒ»¿«¿

‰iÏÚ‰L אחרי הנשמה סיום של ∆»¬ƒ»
הזה  בעולם ÏÚÓÏ‰שליחותה ‡È‰ƒ¿«¿»

"‡È‰ ‰¯B‰Ë" ˙ÈÁaÓ Ìb24 «ƒ¿ƒ«¿»ƒ
הירידה, קודם מקורה הוא ∆∆e‰fLשם

היא' 'טהורה בחינת ÔÈÚגם ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿»
'¯eiˆ' ÏL מסויימת eÎ'.והגדרה ∆ƒ

˙‡ ¯M˜Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ¿«≈∆
,ÈÚÒÓ ˙L¯t ÛBÒ '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·n‰Ó ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰»»¿≈≈«¿…»¿ƒ≈»»»««¿≈

e‰fL'תורה ב'לקוטי זה ÌeiÒמאמר Ìb כלÌÚ ,¯a„na ¯ÙÒ ∆∆«ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ

ÈtŒÏÚ) ¯a„na ¯ÙÒ ˙ÏÁ˙‰a '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ó‰«¿…»¿ƒ≈»¿«¿»«≈∆«ƒ¿»«ƒ
"ÔÙBÒa Ô˙ÏÁ˙e ,Ô˙ÏÁ˙a ÔÙBÒ ıeÚ" ÏÏk‰25 יש כלומר, «¿»»»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»¿»

להתחלה  הסוף בין מיוחד ‰eÒt˜קשר ÏÚ במדבר 26) "e‡Nבפרשת ««»¿
'B‚ L‡¯ ישראל הציווי ‡˙ בני את ÌÈ¯NÚלמנות ÔaÓ Ì˙ÏbÏ‚Ï ∆…¿À¿¿…»ƒ∆∆¿ƒ

"ÌÈ¯NÚ Ô·"c) ‰ÏÚÓÂ ‰L»»»«¿»¿∆∆¿ƒ
ÔÈÁBn‰ ˙eÓÏL ÔÈÚ ‡e‰27, ƒ¿«¿≈«ƒ

עלֿפי  שם תורה' ב'לקוטי כמבואר

בן  עשרים... במילואו "יו"ד קבלה,

מוחין  המילוי עם יו"ד בו מאיר עשרים

נו"ן  ה"א מבחינת שלמעלה דאבא

הנמשכים  שערים שהם בינה שערי

אזי  למדות, המושג שכל מהבינה,

מה  העליון רצון לגולגלותם ההעלאה

מבן  בחכמה... כלל מושג שאינו

לישא  יכולים דוקא ומעלה שנה עשרים

לבחינת  שלו מוחין כי בחינת הכתר

ועולה  לכתר יותר קרוב החכמה אור

המסתעפים  כל עולה עמו וגם ראשונה

מבן  פחות מהֿשאיןֿכן כו'... ממנו

דאבא  מוחין מבחינת לו שאין עשרים

עדיין  דאמא מוחין בחינת רק עדיין

יכלו  ולא הכתר אור מבחינת הוא רחוק

כו'", לגולגלותם È‰BfL∆ƒלהעלותו
המוחין  ‰¯‡Lשלימות ˙ÏÚÓ«¬«»…

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,BÓˆÚŒ„vÓƒ««¿¿«∆∆¡«
˙BÏÚ‰Ï ,"L‡¯ ˙‡ e‡N"¿∆…¿«¬
‰ÏÚÓÏ L‡¯‰ ˙‡ dÈa‚‰Ïe¿«¿ƒ«∆»…¿«¿»

ÌL ÌbL ,(¯˙BÈ'תורה ב'לקוטי ≈∆«»
במדבר  Ó28C¯cŒÏÚ·‡¯פרשת ¿…»«∆∆

ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰iÏÚ‰»¬ƒ»∆«¬≈«¿≈

‰hÓÏ ‰„È¯i‰29 שיש ונמצא «¿ƒ»¿«»
בשניהם  כי לסופם במדבר לספר תורה' ב'לקוטי המאמרים התחלת בין קשר

למטה. מהירידה כתוצאה שנעשית עלייה על מדובר
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.d"kyz'd ,a`Îmgpn 'a ,irqnÎzehn zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ומפרש :‡. המטות", "ראשי  התיבות רש"י מעתיק הפרשה ללמדם בהתחלת  לנשיאים כבוד "חלק
לומר  תלמוד כן, הדברות שאר שאף ומנין ישראל. בני לכל ואחרֿכך וכל 1תחלה, אהרן אליו וישובו

שהפרת  למד כאן, לאומרה ראה ומה ישראל. בני כל נגשו ואחריֿכן אליהם משה וידבר בעדה הנשיאים
זו  פרשה משה אמר שלא יכול או הדיוטות. בשלשה מפר מומחה, יחיד אין ואם מומחה, ביחיד נדרים

הדבר  זה חוץ בשחוטי ונאמר הדבר, זה כאן נאמר בלבד, לנשיאים ולבניו 2אלא לאהרן נאמרה להלן מה ,
לכולן". נאמרה זו אף וגו', אהרן אל דבר שנאמר בניֿישראל, ולכל

בפשטות: - הדברים ותוכן

דוקא? המטות" "ראשי אל שנאמרה הפרשיות, שאר מכל זו פרשה שונה במה היא: רש"י קושיית

לכל  גם אלא המטות, ראשי אל רק לא זו פרשה נאמרה דבר של שלאמיתו רש"י, מפרש זה ועל
בניֿישראל". לכל ואחרֿכך תחילה ללמדם לנשיאים כבוד ש"חלק אלא הדברות, שאר כל כמו ישראל,

דוקא, המטות לראשי ששייך מיוחד ענין יש נדרים שבהפרת בגלל - כאן נתפרש זה שענין והטעם
מומחה". ביחיד נדרים "שהפרת

"זה  חוץ' ב'שחוטי שנאמר ממה שוה' ב'גזירה זאת שלמדים - לפירושו הוכחה רש"י מביא ואחרֿכך
הדבר".

להבין:·. וצריך

הכת  ישראל פשטות לנשיאי אלא זו פרשה משה אמר שלא - הוא המטות" ראשי אל משה "וידבר וב
בניֿישראל). לכל גם משה אמר אחרות שפרשיות (אף בלבד

הלימוד  הרי - וכו'" הדבר זה חוץ בשחוטי ונאמר הדבר, זה כאן "נאמר שוה', 'גזירה שיש ואף
של  בפשוטו הכרח כשיש (מלבד מקרא של לפשוטו שייך זה ואין ההלכה, דרך על הוא שוה' ד'גזירה

שוה') 'גזירה ללמוד .3מקרא

מקרא, של פשוטו כמשמעות ללמוד יכולים הרי - זה בפסוק רש"י של בפירושו הצורך מהו כן, ואם
בלבד? המטות ראשי אל נאמרה זו שפרשה

גופא: רש"י בפירוש - להבין צריך ועוד

לכל  ואחרֿכך תחלה ללמדם לנשיאים כבוד "חלק פירושו בהתחלת שכתוב במה מסתפק אינו רש"י
מומחה". ביחיד נדרים "שהפרת המטות", ל"ראשי רק ששייך ענין כאן שיש ומוסיף ישראל", בני

"שהפרת  ללמד כדי הוא המטות" "ראשי שכתוב שמה לכתחילה לפרש צריך רש"י היה ועלֿפיֿזה,
כו'"? לנשיאים כבוד ש"חלק לפרש ההכרח ומהו מומחה", ביחיד נדרים

בזה:‚. הביאור לומר ויש

זו  בפרשה הרי - דוקא המטות" ל"ראשי ששייך זו בפרשה יש מיוחד ענין איזה היא: רש"י קושיית
בנוגע  וכן דברו", יחל לא גו' נדר ידור כי מ"איש החל ישראל, בני לכל השייכים ענינים אודות מדובר 
המטות  לראשי שייכים אינם אלו ענינים שכל - אשתו נדרי מפר והבעל בתו נדרי מפר שהאב אשה, לנדרי

אל משה "וידבר נאמר ומדוע בשוה, ישראל בני לכל אלא zehndדוקא, iy`x?"

(שהרי ישראל בני לכל  גם זו פרשה  משה לימד  שאמנם רש"י, מפרש זה לכל ועל שייך הפרשה תוכן
ללמדם  לנשיאים כבוד ש"חלק לפי זה הרי המטות", ראשי אל משה "וידבר שנאמר ומה ישראל), בני

ישראל". בני לכל ואחרֿכך תחלה
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ולהעיר:„.

ואחרֿכך תחלה, ללמדם לנשיאים כבוד "חלק רש"י בדברי מפרשים l`xyiÎipaיש lkl לפרש שכוונתו ,"
המטות  ראשי אל משה "וידבר שכתוב גם)Îipall`xyiמה אלא המטות, ראשי אל רק (לא דיבר שמשה ,"

.4לבניֿישראל 

אל  גם דיבר שמשה לומר הכתוב כוונת אם כי מקרא, של פשוטו זה שאין בפשטות מובן אבל
המטות  ראשי אל משה "וידבר הוהֿליהֿלמימר "l`eבניֿישראל, או לבניֿישראל"eבניֿישראל",

המטות  "ראשי שנאמר וכיון וא"ו); המטות"(בתוספת "ראשי הוא בזה הפירוש הרי ישראל", lyלבני
הפרשה  בהמשך וכמו לבניֿישראל".5בניֿישראל, המטות ראשי ואת גו' משה להם "ויצו :

"לבניֿישראל" התיבות לפרש רש"י כוונת אם (א) כי: - רש"י בדברי זאת לפרש שאין מובן כן וכמו
"לבני  התיבות את גם אלא המטות", "ראשי התיבות את רק לא מהפסוק להעתיק לו היה שבפסוק,
לבני  גם (שדיבר משה" ל"וידבר בהמשך באים ישראל" "לבני שהתיבות מפרש רש"י אם (ב) ישראל".
פרשה  משה אמר שלא יכול "או פירושו בהמשך רש"י ששולל לקאֿסלקאֿדעתך מקום אין - ישראל)
"וידבר  בקרא מפורש שהרי הדבר"), ד"זה שוה' ב'גזירה צורך גם אין (ובמילא בלבד" לנשיאים אלא זו

ישראל". לבני גו' משה

היינו, בניֿישראל", לכל "ואחרֿכך רש"י שכתב שמה לומר, צריך כן ze`ivndועל dzid jky שלאחרי ,
אבל בניֿישראל, לכל ולימד  חזר הנשיאים , את לימד "וידבר weqtaשמשה - לנשיאים הלימוד רק נתפרש

אל zehndמשה iy`x שאחרֿכך מה כאן נתפרש לא אבל תחלה", ללמדם לנשיאים כבוד ש"חלק כיון ,"
בניֿישראל. לכל ולימד חזר

תשא  בפרשת נאמר שכבר כפי כן", הדברות שאר ש"אף למקרא, חמש לבן ומבהיר מוסיף ורש"י
בניֿישראל". כל נגשו ואחריֿכן אליהם משה וידבר בעדה הנשיאים וכל אהרן אליו "וישובו

כאן":‰. לאומרה ראה "מה - מובן אינו שעלֿפיֿזה אלא

גם  הרי בניֿישראל, עם ואחרֿכך הנשיאים עם משה דיבר שתחילה הסדר היה הדברות שבכל כיון
עם  ואחרֿכך הנשיאים עם דיבר שתחילה יודעים היינו ישראל", בני אל משה "וידבר כאן נאמר היה אם
כבוד  לחלוק - כאן" לאומרה ראה "מה כן, ואם הדברות. לכל בנוגע תשא בפרשת כמפורש בניֿישראל,

דוקא? זו בפרשה המטות", ראשי אל משה ש"וידבר עלֿידיֿזה לנשיאים

נדרים  "שהפרת - נוסף דין ללמדנו כדי הוא כאן" לאומרה ש"ראה שהטעם רש"י, מתרץ זה ועל
שייך  לנשיאים כבוד חלוקת שענין והיינו, הדיוטות", בשלשה מפר מומחה, יחיד אין ואם מומחה, ביחיד

נדרים. להפרת בנוגע להדיוטות מומחה יחיד בין חילוק שיש כיון נדרים, לפרשת במיוחד

שנאמר  שמה ומפרש כו'", לנשיאים כבוד ש"חלק שפירש ממה בו חוזר שרש"י הכוונה שאין [ומובן,
לפי הוא המטות" ראשי אל משה פשוטו "וידבר זה אין שהרי - מומחה" ביחיד נדרים שהפרת ש"למד

מקרא, המטות"של ראשי אל משה "וידבר שנאמר במה הפירוש אלא, בכתוב; נרמז שרק דין כיֿאם
שהפרת  ש"למד לפי הוא כאן" לאומרה  ש"ראה מה ורק תחלה", ללמדם לנשיאים כבוד ש"חלק לפי הוא

מומחה"]. ביחיד נדרים

.Âלנשיאים אלא זו פרשה משה אמר שלא יכול "או רש"י, בלבד":וממשיך

לפרש  צורך יש - הדברות כל כמו בניֿישראל, לכל רבינו משה אמר זו פרשה שגם מפרשים כאשר
זה  אין ועדיין תחלה"; ללמדם לנשיאים כבוד "שחלק לפי רק זה הרי המטות" "ראשי כאן שנאמר שמה
מומחה". ביחיד נדרים שהפרת "למד - כאן" לאומרה ראה טעם "מה טעם לחפש שצריך כיון מספיק,
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"וידבר שכתוב מה לפרש מוטב - הנ"ל כל במקום המטות"ולכאורה, ראשי אל "שלא eheytkמשה ,
נאמר  - זו פרשה לידע שצריכים - בניֿישראל לכל ואילו בלבד", לנשיאים אלא זו פרשה משה אמר

הנשיאים?! עלֿידי אלא) רבינו, משה עלֿידי (לא הדבר

לאהרן  נאמרה להלן מה הדבר, זה חוץ בשחוטי ונאמר הדבר, זה כאן "נאמר רש"י, מתרץ זה ועל
לכולן": נאמרה זו אף וגו', אהרן אל דבר שנאמר בניֿישראל, ולכל ולבניו

כעין  רק אלא כנ"ל), מקרא, של בפשוטו מוכרח זה (שאין שוה' 'גזירה של ללימוד רש"י כוונת אין
מילתא: גילוי

מצינו  לא שבתורה הפרשיות ברוב (שהרי מיותר זה הרי שלכאורה אף הדבר", "זה נאמר שכאן כיון
מבניֿישראל  סגולה יחידי נתפרשו שבו בציווי הדבר", "זה שנאמר אחר במקום לחפש יש - זו) הקדמה

המטות"). "ראשי - דידן (כבנדון

נתפרשו שבו חוץ שחוטי על בציווי הדבר" "זה הלשון מצינו "דבר ואכן בקרא: ומפורש ובניו, אהרן
בניו ואל אהרן l`xyiאל ipa lk l`e. לומר מספיק היה שלכאורה למרות וזאת, ה'", צוה אשר הדבר זה .

מדבר" הכתוב ש"במוקדשין כיון לבניֿישראל), הדברים את יאמרו (והם ולבניו לאהרן זה שבהם 6ציווי ,
דוקא. הכהנים עלֿידי והקטרה זריקה להיות צריכה

זה  הרי בניֿישראל", ולכל ולבניו לאהרן "נאמרה הדבר", "זה בה שנאמר חוץ, שחוטי שפרשת וכיון
לכולן". נאמרה זו ש"אף שבפרשתנו, הדבר" ל"זה בנוגע גם מילתא' 'גילוי

ללמדם  לנשיאים כבוד ש"חלק לפי רק זה הרי המטות", "ראשי שנאמר שמה לומר, צריך ועלֿכן
ביחיד  נדרים שהפרת למד - כאן לאומרה ראה "ומה הפרשיות, כבכל ישראל", בני לכל ואחרֿכך תחלה

לעיל. כנזכר מומחה",

.Ê:ההלכה דרך על - רש"י בפירוש המופלאים מהענינים

פל  מצינו הדיוטות, בשלשה נדרים דהפרת לדין בירושלמי בנוגע רק 7וגתא אמורים הדברים אם
זקן". שיש במקום "אפילו או מומחה), (יחיד זקן" שאין "במקום

ישראל": לבני המטות ראשי אל משה "וידבר בפסוק הפירושים בב' הדבר תלוי ולכאורה

זקן  שיש במקום גם הנה - (בשוה) ישראל בני אל וגם המטות ראשי אל דיבר שמשה הפירוש לפי
הדיוטות); (שלשה בניֿישראל כל עלֿידי הנדר להפר יכולים המטות") "ראשי מומחה, (יחיד
- כו'" לנשיאים כבוד ש"חלק בניֿישראל, של המטות ראשי אל דיבר שמשה הפירוש  לפי מהֿשאיןֿכן

הדיוטות". בשלשה מפר מומחה יחיד אין "אם ורק מומחה), (יחיד זקן אצל הנדר את להפר צריך

***

.Á כל את כוללים והסיום (שההתחלה פרשה כל וסיום בהתחלת רש"י פירוש לפרש להמנהג בנוגע
הרי  ביחד, מטותֿמסעי קורין הזה השבתֿקודש שביום אף הנה - תורה חומשי חמשה בכל הפרשה),
- לו הידוע טעם איזה מצד - הקדושֿברוךֿהוא שרצה אלא פרשיות, שתי כיֿאם אחת, פרשה זו אין

ביחד. פרשיות שתי יחברו מסויימות שבשנים

פרשיות: שתי בעצם הן זו בשנה שגם לדבר ההכרח לבאר ויש

פרשהכיוןא) כל קורין - לפניה והן זו שנה לאחרי הן - שנים כן שבכמה על עצמו, בפני בשבת
היא  התורה שהרי אחת, פרשה זו הרי זו שבשנה לומר יתכן לא ובמילא פרשיות. שתי שהן לומר, צריך

מוחלפת  תהא ולא חסֿושלום.8נצחית,
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ג.6) שם, אחרי פרש"י
ה"ח.7) ריש פ"א חגיגה

רפ"ט.8) יסוה"ת הל' רמב"ם וראה העיקרים. מי"ג הט' עיקר
התשיעי. יסוד חלק פ' סנהדרין פיה"מ סה"ג. פי"א מלכים הל'
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בזהר ב) שמצינו כפי ומספרן, הפרשיות חלוקת סדר כללות למנות 9מצד יש - סדרים ג"ן בתורה שיש
פרשיות. כב' ומסעי מטות פרשיות

ענין ג) כי פרשיות, שתי הן שבעצם מוכח, מחוברות, אלו פרשיות זו שבשנה שאומרים גופא מזה
לחברם. צורך יש שלכן נפרדים, דברים בשני רק שייך החיבור

ביחד. פרשיות שתי קורין שבהן שנים יש התורה, קריאת למצות בנוגע ורק

פירוש  בביאור להסתפק אין לבאר ולכן, יש אלא מסעי, פרשת ובסוף מטות פרשת בהתחלת רש"י
כדלקמן. מסעי, פרשת ובהתחלת מטות, פרשת בסוף רש"י פירוש גם

.Ë ביסודו וראיתי ה"א, מפיק אינו "לה נבח", לה "ויקרא מטות, פרשת סוף רש"י בפירוש הביאור
ותמהני, לא. כמו מדרשו שמשמע רפה, הוא לפיכך זה, שם לה נתקיים שלא לפי הדרשן, משה רבי של

ויאמר  לה, הדומות תיבות בשתי ידרוש לבנות 10מה בועז, מקרא 11לה של פשוטו שעלֿפי - בית" לה
בא  הכתוב שהרי זה"), שם לה נתקיים ("שלא "לא" נאמר כאילו הוא ה"א" מפיק אינו ש"לה לפרש אין

שנבח dlלומר `xwשמשמע" אלא enkבשמו, eyxcnמציאות שזוהי לרמז .ietx'לא",

בית" לה לבנות בועז, לה ויאמר לה, הדומות תיבות בשתי ידרוש מה "תמהני רש"י אומר זה ועל
הרמב"ן  כקושיית ובגמרא, רות במדרש דרשות עליהם שיש -12(אף (hytd jxc lr yxc פירושו (שאין

" הוא שהפירוש לומר בהכרח הנ"ל תיבות בשתי כי רפויה), מציאות רק אלא מציאות l`"לא", רק ולא ,"
שפחותך" כאחת חשובה) (איני אהיה "לא רות דברי על מענה שהוא בועז", לה "ויאמר בפסוק רפויה:

" -oi`מן האימהות"האמהות את מן אלא ש"ויאמר13(שפחות), היינו, כו'), רבקה פירושו dl(שרה "
"`lאודות מדבר שהפסוק כיון בית", לה "לבנות ובפסוק בבבל"; שנשארה אודות zeriawa"חנופה" (ולא

ש"אשתרבובי" הרוח, בבבל)גסות בקביעות נשארה ולא הרי14לעילם, ,yxtl xyt` i` רומז ש"לה"
-למציאות dietx עמוד יח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה
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.È מה" תמיהתו למרות הדרשן, משה רבי של פירושו את מביא שרש"י הטעם ולבאר להוסיף ויש
בנ"ך: אלא תורה, חומשי בחמשה אינן אלו שתיבות כיון - לה" הדומות תיבות בשתי ידרוש

לנ"ך  תורה חומשי חמשה שבין הכתובים 15מהחילוקים שפירוש בהכרח תורה חומשי שבחמשה -
לראש לכל ומצוות.eheytkיהיה התורה ענין כל חסֿושלום יתבטל זאת, לולי כי ,

בפסוק  להיות 16ולדוגמא: צריך לראש לכל הנה עיניך", בין לטוטפות והיו ידך על לאות "וקשרתם
תפילין, שבמצות הרמז גם אמנם ישנו - יום. בכל ממש בפועל תפילין  להניח שצריך הפשוט, הפירוש

כו' לשעבדם שצריך והמוח הלב כנגד הקדושֿברוךֿהוא 17שהם את זוכר שהוא לומר אדם יכול כן, ואם ,
ו  לבו את אליו ומשעבד היום, כל הנחת במשך של למעשה זקוק אינו - הוא טוען - ובמילא מוחו,

תפילין מצות לקיום היא התורה כוונת לראש שלכל לו, אומרים זה ועל .dheytkתפילין;

יש  בציצית לטעון: אדם יכול שלכאורה - גדול) בטלית או קטן (בטלית ציצית במצות ועלֿדרךֿזה
הכבוד" לכסא דומה ורקיע לרקיע, דומה וים לים, דומה שהתכלת "מפני תכלת, היושב 18חוטי ש"מזכיר ,
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שם.9) בנצו"ז בהמצויין וראה ב. קד, ח"א
יד.10) ב, רות
יא.11) ה, זכרי'
האחרונים 12) בדורות שנתגלו מדרשים שיש שמצינו ואף

בדורות  שהיו מדרשים שיש לאידך, (וכן שלפנינו בדורות היו ולא
לידינו ), הגיעו ולא בספריהם, ונזכרו  לזהר,הראשונים, בנוגע וכמו 

שנמצא  כמו הזהר ספר כל הי' ותוס' רש"י אצל האם ספק שיש
שלא  חלק שישנו שכשם ירושלמי, לתלמוד בנוגע וכן אצלנו,

שאצל יתכן כך לידינו, ממה הגיע אחרים חלקים היו הראשונים
בידינו מביא שיש שאינו התוס' על קושיות כמה יתורצו (ועפ"ז

נתגלה  לא רש"י שבזמן לומר דוחק מ"מ, הירושלמי), מדברי

אם כי רות, לקושיית מדרש מקום הי' לא כזו, לאפשרות מקום יש
רש"י, לאחרי דורות כמה רק שהי' שהרמב"ן, ועכצ"ל, הרמב"ן.
מזה  גם וכדמוכח רש"י. לידי הגיע רות שמדרש לידע יכול הי'
רות. במדרש שמקורם ענינים כמה רש"י מביא רות על שבפירושו

כאן.13) ברמב"ן הובא ה. פ"ה, רבה רות
וש"נ.14) א. כד, סנהדרין
וש"נ.15) בשוה"ג. 29 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה
ח.16) ו, ואתחנן
סידור 17) (סי"א). ס"ה סכ"ה או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה

תפילין"). הנחת (ב"סדר בתחלתו אדה"ז
א.18) פט, חולין
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הכסא" זקוק19על אינו - טענתו לפי - הוא אבל הקדושֿברוךֿהוא. -oeincdl;שבציצית התכלת שעלֿידי
התורה  כוונת לראש שלכל - זה על והמענה הכסא"!... על "היושב אל ("דירעקט") ישיר באופן מגיע הוא

ציצית ללבישת וכו'.eheytkהיא לרקיע הדמיון - שבדבר הרמזים אודות לחשוב יכולים זה לאחרי ורק ,

בראשית" למעשה "זכר שענינו לשבת, בנוגע ואת 20ועלֿדרךֿזה השמים את ה' עשה ימים ששת "כי ,
וינפש" שבת השביעי וביום ובתפלה,21הארץ בקידוש זאת הזכיר שכבר שלאחרי לטעון, אדם יכול -

לפשטות  היא לראש לכל התורה כוונת אלא, קלה... מלאכה איזו חסֿושלום יעשה אם כלֿכך נוגע לא
הענינים.

הפסוק שפירוש פעמים כמה מצינו הרי בנ"ך, דידן:`epiמהֿשאיןֿכן ובנדון הענינים, פשטות כפי

שפחותך") כאחת אהיה "לא לדבריה (במענה לה אמר שבועז הפירוש הרי - בועז" לה "ויאמר בפסוק
מתא  אינו האימהות", מן אלא האמהות, מן את האוכל "אין לעת בועז לה "ויאמר הכתובים: לפשטות ים

mgld on zlk`e meld iyb"האימהות "מן שהיא מה ואילו האוכל", "לעת היה זה שמאורע גם ומה גו'".
רק ולא zxgnlנתברר מואבי עמונית, ולא ד"עמוני הדין (מצד בישראל בית ממנה שייבנה כשפסקו ,
גו'"22מואבית" וכלאה "כרחל ,(23.

ל"חנופה" שבנו לפרש אפשר אי הרי - בית" לה "לבנות בפסוק eheytkוכן zia בעל מאבנים, בית ,
אינו  אדם, בו דר אם גם ובלאוֿהכי במזוזה, חייב אז (שרק אמות ד' על אמות ד' בו ויש וגג, כתלים ד'

במזוזה  חייב ואינו בית, לבטלה),24נקרא שמים שם מוציא הוא הרי עליה, ויברך מזוזה בו יקבע ואם ,
ירדה "חנופה" dlekשהרי laal.אמות ד' בן מסויים ב"בית" רק  ולא ,

"מה  התמיהה גם הרי מקרא, של לפשוטו בהתאם להיות מוכרח אינו נ"ך בפסוקי שהפירוש וכיון
לשלול  כדי בה אין לעיל), (כנזכר הפשט דרך על שיהיה באופן אלו בפסוקים הדרשן משה רבי ידרוש "

פירושו. את

.‡È אודות מדובר אלו פסוקים שבשני דכיון - תורה" של "יינה עלֿפי רש"י, בתמיהת הביאור המשך
לקדושה  הלעומתֿזה האימהות 25הפיכת מן כאחת להיות המואביה דרות דבבל 26(הגיור החושך והפיכת ,

בבל" של ֿ 14ל"תלמודה ד'ממה רפויה), (מציאות ה"א" מפיק אינו "לה בזה מתאים לא מצד ), נפשך':
שיחות' ב'לקוטי נדפס - התוקף אמיתית להיות צריך  הקדושה, ומצד ממש, "לא" להיות צריך הקליפה,

ואילך. 376 עמוד שם

***

.·È:רש"י מפרש מסעי פרשת בהתחלת

עליהם  שגזר שאףֿעלֿפי מקום, של חסדיו להודיע הללו, המסעות נכתבו "למה מסעי", "אלה
היתה  ולא שנה, ארבעים כל למסע  ממסע ומטולטלים נעים שהיו תאמר לא במדבר, ולהניעם לטלטלם
קודם  ראשונה בשנה היו שכולם י"ד, מהם צא מסעות, ושתים ארבעים אלא כאן אין שהרי מנוחה, להם
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שם.19) פרש"י
וש"נ.20) סכ"ט. פי"ז הכולל שער ראה
יז.21) לא, תשא
שם,22) א. ד, רות פרש"י גם וראה וש"נ. סע"א. סט, יבמות

ו.
יא.23) שם, רות
יו"ד24) טושו"ע רפ"ו. מזוזה הל' סי"ג.רמב"ם סרפ"ו
יודעים 25) שאז - לקדושה הלעו"ז שבהפיכת העילוי נתבאר

שהעבודה זמן בוודאות שכל הנסיונות, בענין וכמו בשלימות, היא

יתנהג כיצד יודעים לא בנסיון, עמד ורק שלא נסיון, לידי כשיבוא
ועמד נסיון לידי בשלימות.כשבא היא שעבודתו יודעים אזי בו,

ביגיעה צורך יש זו עבודה שבשביל ו"לפום *מרובה אלא ,
היגיעה) צער גם (כולל שעי"ז צערא - מכ"א) פ"ה (אבות אגרא"

צורך  ירידה שהיא למטה, הנשמה דירידת הכוונה תכלית נשלמת
עלי'.

ועד 26) דוד, בית מלכות - נאמן" "בית נבנה שממנה ועד
בית  שיהי' השלישי, ביהמ"ק - נאמן בית שיבנה דוד, בן למשיח

נצחי.

*(zellka dyexcd dribid lr sqepdceard,dyecwa mb,zeppeazdd oipra enkeote`a l"vy"xywa ezrc xywnyc`n wfge uin`rwzie
ezaygnwfega,"z`f ilele,"`ey zepeinc m`Îik zizin` dad`e d`xi eytpa cilei `l"(b"tq `ipz),min znbecaemiafknd,ewqtiy oeiky

onf ixg`l,zra mb dpdafk 'igaa d"d mzriap,(h"n g"t dxt) xwy.
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שנאמר  המרגלים, נשתלחו שמשם לרתמה, שבאו עד מרעמסס משנסעו מחצרות 27גזירה, העם נסעו ואחר
אומר  הוא וכאן וגו', אנשים לך שלח פארן,28וגו', במדבר שהיא למדת ברתמה, ויחנו מחצרות ויסעו

אהרן  מיתת לאחר שהיו מסעות ח' משם הוצא הארבעים,29ועוד בשנת מואב, ערבות עד ההר מהר ,
הדרשן. משה רבי של מיסודו זה  מסעות. עשרים אלא נסעו לא שנה ושלשים שמונה שכל נמצא

לרפאותו, רחוק למקום והוליכו חולה, בנו שהיה למלך משל אחרת, דרשה בו דרש תנחומא ורבי
את  חששת כאן הוקרנו, כאן ישננו, כאן לו, אמר המסעות, כל מונה אביו התחיל חוזרין, שהיו כיון
לו  אמר "כך בהנמשל: תנחומא רבי דרשת לסיום - בפשטות - בזה (שכוונתו וכו'" ראשך

כו'"). הקדושֿברוךֿהוא

להבין: וצריך

תנחומא א) רבי של הפירוש את והן הדרשן, משה רבי של הפירוש את הן בפירושו רש"י מביא מדוע
לו  היה ואםֿכן, מקרא, של פשוטו לפרש כיֿאם חז"ל, מדרשי כל את להביא רש"י של ענינו אין הרי -

ולכאור  מקרא. של לפשוטו קרוב היותר - אחד פירוש היא להביא תנחומא רבי של שהדרשה כיון ה,
מעולם  להמשיך בשביל הוא במשל שהצורך וכידוע מקרא, של מפשוטו יותר רחוק זה הרי משל, עלֿפי

כו' יותר הדרשן.30גבוה משה רבי של הפירוש רק להביא לו היה כן, ואם ,

בוב) דרש תנחומא ש"רבי רש"י כותב `zxgמדוע dyxc אלו פירושים בב' שמעיין מי כל הרי - "
"דרשה  - רגיל  בלתי ובסגנון בלשונו, להאריך רש"י צריך ולמה שונים, פירושים שהם בעצמו רואה

אחרת"?!

.‚È המסעות נכתבו "למה - הכתובים בפשטות לרש"י שהוקשה מה תחילה ולבאר להקדים ויש
הללו":

לחזור  רבינו משה צריך מדוע - הארבעים שנת בסוף מואב בערבות כבר עומדים בניֿישראל כאשר
ענין שזהו שנה, הארבעים כל במשך שהיו המסעות פרטי כל את הגזירה ievxÎizlaולמנות היא שסיבתו ,

לארץ  נכנסים היו זאת לולי שהרי המרגלים, חטא בגלל שנה ארבעים במדבר להתעכב עליהם שנגזרה
לארץ  להכניסם חפץ הקדושֿברוךֿהוא שהיה אחד, ביום הלכו ימים שלשת ש"מהלך שמצינו כפי מיד,

בלתיֿרצוי?!31מיד" דבר להם ולהזכיר בניֿישראל את לצער צריך למה ואםֿכן, ,

בהתחלת  לבניֿישראל משה אמר מוסר דברי שהרי - מוסר דברי לומר היתה משה שכוונת לומר ואין
רש"י  כפירוש דברים, הפסוק 32פרשת שמפרש וכפי כו'", תוכחות "דברי הדברים", "אלה עשר 33: "אחד

הר  כדרך ברנע לקדש מחורב קצרה דרך לכם אין שגרמתם, מה ראו משה, להם "אמר מחורב", יום
. ימים בשלשה אותו הלכתם ואתם יום, י"א מהלך הוא ואף מתלבטת שעיר, שכינה היתה כך וכל .

אבל  שנה"; ארבעים שעיר הר סביבות אתכם הסב שקלקלתם, ובשביל לארץ, ביאתכם למהר בשבילכם
ע  שמורים הללו", המסעות נכתבו "למה  כן, ואם מוסר, דברי נאמרו לא בלתיֿרצוי?בפרשתנו דבר ל

וכו'": מקום של חסדיו "להודיע רש"י, מפרש זה ועל

הקודמת  הפרשה שבני 34בסוף במדבר, בניֿישראל שהיו שנה הארבעים בסוף שאירע מה מסופר
המערבי, לעבר הירדן את לעבור ולא הירדן, של המזרחי בעבר נחלתם לקבל ממשה ביקשו גד ובני ראובן
עשו  "כה באמרו: לארץ, מליכנס בניֿישראל את שמנעו למרגלים אותם והשווה עליהם, כעס ומשה
תחת  קמתם והנה גו' הדור כל תום עד שנה ארבעים במדבר ויניעם בישראל ה' אף ויחר גו' אבותיכם
במדבר  להניחו עוד ויסף גו' ישראל אל ה' אף חרון על עוד לספות חטאים אנשים תרבות אבותיכם

אם 35וגו'" אשר עד ישראל בני לפני חושים נחלץ "ואנחנו אמרו ראובן ובני גד שבני לאחרי ורק ;
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שלח.27) ר"פ בהעלותך. ס"פ
יח.28) לג,
זה.29) ועש"ק ביום שחל אב, בר"ח
ובכ"מ.30) ג. יא, לך לך תו"א ראה
לג.31) יו"ד, בהעלותך פרש"י

א.32) א, דברים
ב.33) שם,
ואילך.34) א לב, מטות
חֿטו.35) שם,
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מקומם" אל והיתה 36הביאונום גו' למלחמה ה' לפני תחלצו "אם עמהם: והתנה לבקשתם, משה הסכים ,
לאחוזה" לכם הזאת ראשי 37הארץ ואת נון בן יהושע ואת הכהן אלעזר "את תנאם ועל עליהם ומינה ,
ישראל" לבני המטות .38אבות

שנגזר  שנה הארבעים מסתיימים שסוףֿסוף לאחרי גדול: בפחד אז עמדו שבניֿישראל מובן, ומזה
בני  הנהגת מצד במדבר, להשאר שיצטרכו הגזירה חסֿושלום להתחדש עלולה - במדבר להיות עליהם
"הכל  שהרי זה, לאחרי יהיה מה יודע מי גו'", חושים נחלץ "ואנחנו שהבטיחו אף כי ראובן, ובני גד

שמים" מיראת חוץ שמים .39בידי

כיון  לפחד, מה להם שאין לבניֿישראל, באמרו כו'", מקום של חסדיו "להודיע משה הוצרך ולכן
הוא תאמר ocqgשהקדושֿברוךֿהוא לא במדבר, ולהניעם לטלטלם עליהם "גזר כאשר שגם כך, כדי ועד ,

. שהרי מנוחה, להם היתה ולא שנה, ארבעים כל למסע  ממסע ומטולטלים נעים שמונה שהיו כל .
עירב  הדין, מדת מצד שהיא הגזירה בשעת  שאפילו והיינו, מסעות", עשרים אלא נסעו לא שנה ושלשים

כו'. שאפשר כמה עד חסדים, של ענין גם הקדושֿברוךֿהוא

הן  - חסדים של באופן היתה במדבר בהיותם בניֿישראל עם ההנהגה שכללות בכך גם [וכמודגש
השמים" מן "לחם להם שניתן שכתוב 40בגשמיות, וכמו כו', הכבוד וענני מרים, של מבארה ומים ,41

ב"ארץ  היו שלא שכיון ברוחניות, והן שנה", ארבעים זה בצקה לא ורגלך מעליך בלתה לא "שמלתך
יושביה" דעה"42אוכלת "דור להיות זכו ועלֿידיֿזה מנוחה, מתוך בתורה היום כל לעסוק פנויים היו ,43.

רז"ל  במאמר הביאור גם המן"].44וזהו לאוכלי אלא כו' התורה ניתנה "לא

שאפילו  מקום", של "חסדיו את רואים שבזה - המסעות במנין לבניֿישראל משה דברי תוכן וזהו
וכיון  חסד, של באופן עמהם הקדושֿברוךֿהוא התנהג אפשרית הזדמנות בכל הנה עצמה, הגזירה בשעת

כו'. להתיירא מה להם אין שכן,

.„È כי התנחומא, פירוש גם רש"י מביא הדרשן, משה רבי של פירוש על שנוסף הביאור, המשך
להר  מרגלים) נשתלחו (שמשם רתמה שבין המסעות לעשרים בנוגע הוא הדרשן משה רבי של פירושו
ושלאחרי  המרגלים שילוח שלפני למסעות בנוגע הוא התנחומא פירוש ואילו אהרן), מת (ששם ההר

ונדפסה  שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי שהוגהה בשיחה נכלל - אהרן שיחות'45מיתת ב'לקוטי
.4 הערה 390 עמוד יח חלק

.ÂËדרשה בו דרש תנחומא ש "רבי רש"י שכתב מה גם כי:`zxgוזהו - "

מסעותא) הזכרת מבארת תנחומא רבי משה `mixgדרשת רבי של פירושו עלֿידי שנתבארו מאלו
לעיל. כנזכר הדרשן,

ישראלב) בני אל משה של דיבורו מוסב - הדרשן משה רבי של פירושו zeaxraלפי dzr micnery
ux`l qpkdl mippekzne a`en הקדושֿברוךֿהוא של חסדיו את שרואים כיון כו', להתיירא מה להם שאין ,

על שנגזרה הגזירה בשעת דרשה`mdizeaגם בו דרש תנחומא "רבי ואילו כנ"ל; ,zxg` של שדיבורו - "
בניֿישראל אודות מוסב xacnaמשה zerqnd lk z` exary ישנ "כאן לומר שייך אליהם שרק ,ep כאן

חשש epהוקר  ראש zכאן ".jאת

כדי ג) רחוק למקום ההילוך אינם בפרשתנו שנזכרו שהמסעות - הוא תנחומא רבי שבדרשת החידוש
"שהיו ומצב המעמד אודות הוא המדובר אלא שחלה, המלך בן את שבן oixfegלרפא לאחרי היינו, ,"

רבי  של בפירושו מהמדובר לגמרי אחרת עבודה וסדר מצב - אחרת" "דרשה שזוהי כבר, נתרפא המלך
המסעות בעת ההילוך אודות הדרשן .46עצמן משה
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יז.36) שם,
כֿכב.37) שם,
ובפרש"י.38) כח שם,
יב.39) יו"ד, עקב עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. לג, ברכות
ד.40) טז, בשלח
ד.41) ח, עקב

לב.42) יג, שלח
וש"נ.43) ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
ד.44) טז, שם בשלח. ר"פ מכילתא
תשל"א.45) לגני באתי וד"ה זו, שנה מנ"א ה' שיחת בשילוב
זו).46) משיחה (גם 40 הערה שבפנים לקו"ש גם ראה
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.ÊË מישראל ואחד אחד בכל שישנם כפי המסעות למ"ב בנוגע - העבודה בדרכי מזה וההוראה
הבעלֿשםֿטוב  (כתורת חייו כל ויום 47במשך יום בכל וגם ,(48:

הידוע  הכתוב 49ובהקדים עבודה 50בפירוש סדר שישנו וארוממנהו", אבי אלקי ואנוהו אֿלי "זה
אֿל  ד"זה "מצדiבאופן ,"izricie izbyd משה של שדיבורו הדרשן משה רבי של פירושו בדוגמת - "

ד"אלקי באופן עבודה סדר וישנו לארץ; ליכנס עתה שעומדים בניֿישראל אל הקבלה `iaמוסב מצד ,"
במדבר, המסעות את שעברו הדור אודות מוסב משה של שדיבורו תנחומא רבי דרשת בדוגמת - כו'

לארץ. ליכנס שעומדים בניֿישראל של אבותיהם

על  שמתייגע עצמו, בכח האדם עבודת הנ"ל: עבודה אופני בשני צורך שיש - היא ההוראה וכללות
דוקא; והשגה הבנה של ענין שיהיה שדורשת חב"ד, בחסידות במיוחד וכמודגש כו', וההשגה ההבנה
האמונה, ענין גם להיות צריך ההשגה ומלבד לנשמע, נעשה דהקדמת הענין גם להיות צריך זה עם וביחד

כו'. מלמעלה שנמשך מה שזהו

ב'לקוטי  כמבואר תמיד, להיות צריכים - אבי") ("אלקי ואמונה ("אֿלי") השגה - אלו ענינים ושני
לבבך  אל והשבות היום וידעת דיבורֿהמתחיל ("וידעת"),51תורה' וההשגה ההבנה מעלת שתגדל שככל ,

ואז  והשגה, בהבנה זו מדריגה גם באה ואחרֿכך יותר, נעלית בדרגא האמונה ענין להיות צריך אזי
ה  יותר.האמונה עוד נעלית בדרגא יא

השל"ה  כפירוש "ואנוהו", - השלימות לתכלית באים אזי כזה, באופן היא העבודה כאשר 49ודוקא

כו'". ביחד "דבוקים שנעשים והו", "אני מלשון שזהו

***

.ÊÈ.'גו למסעיהם מוצאיהם את משה ויכתוב  גו' מסעי אלה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

שליט"א:) אדמו"ר כבודֿקדושת אמר המאמר, (לאחרי

סיימו  לא שעדיין כאלו ישנם ואם השבוע, דפרשת ה'לקוטיֿתורה' לימוד שסיימו הרבה ישנם בודאי
"לחיים" עתה ויאמרו הבדלה. עד השבת, יום במשך יסיימו בודאי -52.

***

.ÁÈ מזו זו גדולתן לפי מנאן "כאן וגו'", תרצה "מחלה מסעי, פרשת סוף רש"י בפירוש הביאור
בהשוואה  כזו", זו ששקולות ומגיד חכמתן, לפי מנאן המקרא ובכל תולדותן, כסדר ונשאו בשנים,

פינחס  בפרשת רש"י ותהיינה 53לפירוש אומר הוא "להלן וגו'", נעה מחלה צלפחד בנות "ותקרבנה ,
בפסוק  צלפחד בנות במנין שהחידוש - סדרן" את שנה לפיכך כזו זו שקולות שכולן מגיד תרצה, מחלה

זה  לפני נימנו שכבר אף ללמד 54"ותקרבנה", שבפרשתנו, הסדר שינוי לגבי הוא, סדר, באותו בשמותיהן
אלא  תולדתן, כסדר  שלא ונישאו נישואיהן, סדר לפי רק (לא מנאן "כאן כי כזו", זו שקולות "שכולן

גו'" ידברו "ימים השנים, עם (שבאה חכמה עם גם שקשורה בשנים", מזו זו גדולתן לפי ובסדר 55גם) ,(
בפעם  כשנזכרו (גם חכמתן" לפי מנאן המקרא "בכל ואילו תולדותן", כסדר ש"נשאו כיון כאן, נכתבו זה

") שבפרשתנו המנין שגם וכיון החכמה), שמצד לטענה כהקדמה עם lkaהראשונה, קשור המקרא")
שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - כזו" זו ששקולות "מגיד הסדר שינוי הרי החכמה, מעלת

ואילך. 200 עמוד ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס
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וש"נ.47) ס"ל. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
א'שנב.48) ס"ע (מסעי) פרשתנו אוה"ת
א).49) (מ, ראשון מאמר בעש"מ של"ה ראה
ב.50) טו, בשלח
ואילך.51) א ד, ואתחנן

ואילך.52) 115 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
א.53) כז,
לג.54) כו, שם
ז.55) לב, איוב
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– מאידית תרגום –

המצרים"‡. "בין שימי לזה צויינו 1בנוגע
השבועות" "שלושת בשם "תלתא 2ונקבעו ,

"הובקעה 3דפורענותא" שאז בתמוז עשר (משבעה
הבית"4העיר" כש"חרב באב תשעה –4עד (

– הענינים (ככל פרטית בהשגחה ה"ז דבודאי
ביאור: צריך – כזה) ונעלה חשוב הכי ענין ובפרט

שלימות  על ומורה שמציין מספר זה "שלשה"
– וכפי yly,5אבות dylyומעלה וכיו"ב. רגלים,

תורה  דמתן בסוגיא דיהב 6שמצינו רחמנא "בריך ,
ביום  תליתאי ע"י תליתאי לעם תליתאי אוריאן
אתר  על (ומפרשים תליתאי" בירחא תליתאי
תורה). מתן עם בקשר דשלשה ענינים עוד מביאים

הקביעות  ענין על מורה שלשה מזה: יתירה
– שבקדושה) בדבר דוקא (שקיים והנצחיות

ינתק",7כמ"ש  במהרה לא המשולש "והחוט
בהלכה  חזקה.8וכהכלל הוה זימני בתלתא –

ד"בין  שהזמן יתכן איך כלל: מובן אינו ועפ"ז
ופורעניות, (פורענותא) חורבן של המצרים",
עם  שקשור דבר וקביעות, מקדושה לגמרי ההיפך
– לגמרי) יבטל ה"ז (ולעתידֿלבוא וניתוק הפסק

במספר דוקא שבועות),dylyיקבע (שלשה
וחזקה?! קביעות על שמורה

לבאר ·. לכאורה הי' ניתן ראשונה בהשקפה
ל"בין  בנוגע כמ"פ והמדובר הידוע ע"פ זאת
בגלוי  קשורים ה"ה אלו שימים דהגם המצרים",
– היא הירידה כוונת הרי, גדולה, הכי ירידה עם

'ilr jxev ודרגא למקום ולהגיע להתעלות בכדי ,
לכתחילה  שהי' ומצב למעמד ביחס יותר נעלית

האמיתית  דגאולה להעלי' עד הירידה), (לפני
גלות  אחרי' שאין גאולה והבית 9והשלימה, ,

מהמצב  יותר (שנעלה נצחי בית השלישי, המקדש
והי' שנחרבו ושני ראשון בבית הירידה) (קודם

גלות) .10אחריהם

ש"שלשה  לומר, אפשר לכאורה ועפ"ז
(ובפרט  דשלשה העלי' על מרמזים אלו שבועות"
בזמן  הירידה עלֿידי שנעשה השלישי) ביהמ"ק –

המצרים". ד"בין

זה  שביאור רואים בדבר, כשמעיינים אמנם
מדוע  הנ"ל הקושיא את מחזק עלי') צורך (דירידה
פירושו, עלי' צורך ירידה שלשה: במספר נקבע זה

היא אלא ח"ו, לעצמה תכלית הירידה jxevשאין
ז.א. הירידה. ע"י שנעשית להעלי' (– נוסף (דבר

שהירידה היא העלי'lhazzשהכוונה רק ותהי'
מזה. שבאה

יתכן איך – הקושיא מתחזקת dcixidyלפי"ז
של לזמן נקבעה המצרים" (שבועות)dylyד"בין

דהירידה  התכלית כשכל וחזקה, קביעות על המורה
אינה השבועות בשלושת אלא da(פורענותא) ח"ו,

) שבאה lehiadבשביל העלי' ובשביל) שבהירידה
זה  ?11לאחרי

בסדר ‚. – (וכמו"כ הבריאה בסדר ואדרבה:
לאחר  דוקא השלשה מעלת מתבטאת דקדושה)

במספר שמרומזת הירידה, (מספר `xg(ועלֿידי)
mipy.(
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כט.1) פ"א, עה"פ איכ"ר וראה ג. א, איכה – הכתוב לשון
שם. פרש"י

או"ח 2) ט"ז (ראה שבועות" "שלשה – בהלכה נקרא וכן
ועוד). סקי"ז. סתכ"ח

תכח.3) סו"ס טואו"ח ב. לא, ר"ה – ראש תוד"ה ראה
ואילך.4) ב כח, שם גמרא ואילך. סע"א כו, תענית משנה
טז,5) (ברכות לשלשה אלא אבות קורין אין ממרז"ל ולהעיר

ב).
א.6) פח, שבת
יב.7) ד, קהלת
ע"ב.8) ריש קו, ב"מ

(9– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה
ב. קטז, פסחים

א.10) רכא, ח"ג א. כח, זח"א
עלי'11) ובשביל צורך רק לא היא שהירידה הביאור לפי וגם

שהירידה  אלא ב), ס, ברכות – עביד לטב רחמנא דעביד כל (ע"ד
וש"נ) א. כא, (תענית חז"ל ובלשון טוב, בפנימיות היא עצמה
סה"ש  ואילך. 393 ע' ח"ב לקו"ש (ראה לטובה" (גופא) זו "גם

בפועל זה הרי – ועוד) .540 ע' ח"ב zeiniptaeתשמ"ט ,mlrda
תלתא רק נראה ובגלוי עתה), והחורבן zeprxetc`(לעת הירידה ,

הלכה  ע"פ שצ"ל בההגבלות שנראה כפי אלה, שבועות שבג'
בלבד), דמיון ולא ירידה היא שהירידה מובן (שמזה אלו בימים
על  הדבר) וקביעות קיום על (המורה שלשה של ענין יתכן ואיך

כבפנים?! וחורבן, ירידה של מצב
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הי' תחילה בראשית: ימי בששת שנקבע וכפי
אחד" "יום (בתורה) שנק' ראשון הי'12יום אז כי ,

בעולמו" יחיד יום13"הקב"ה בא אח"כ .ipy שבו" ,
ומים  עליונים מים בין (ההבדלה מחלוקת" נבראת
על  כי טוב", "כי בו כתוב לא ולכן תחתונים),
לא  עולם") של "לתקונו מחלוקת (אפילו מחלוקת

"טוב" לומר .14שייך

כי  טוב", כי בו "הוכפל השלישי ביום ואח"כ
שלום  שעושה עי"ז שני, דיום המחלוקת מתקן הוא
מדת  שבספירות ע"ד ה"שנים". את ומאחד
(יום  חסד מאחדת השלישי) יום (כנגד התפארת

שני) (יום וגבורה כי 15ראשון) בו "הוכפל ולכן .
פעמיים  רק ולא באיכות, הוכפל – כולל טוב",
כפליים  – (ע"ד בערך שלא עד – אלא ככה,

שלום 16לתושי' שעושה דשלישי העילוי מצד ,(
עילוי  נעשה עי"ז אשר ההתחלקות, במקום
(ולכן  אחד" ד"יום האחדות לגבי אפילו באחדות,
הגם  לבד, אחד" "יום מצד טוב): כי בו הוכפל
לפני  עוד שקיימת אחדות ה"ז אחדות, הי' שאז
עדיין  זה אין במילא נוספת, מציאות שישנה
תמונת  עדיין ידוע שלא כיון בשלימות, אחדות
שלישי  מציאות; שתיווצר לאחר שתהי' המצב
ביום  שנבראה -) התחלקות של במקום שגם פועל,
אחדות  שזו רואים שאז אחדות, נעשה – שני)

אמיתית.

שרואים  כפי – דקדושה בסדר גם ועד"ז
מחלוקת  שמים, לשם מחלוקת בתורה, במחלוקת

ושמאי  מים 17הלל בין ויבדל הוא לזה (שהשרש
בראשית) דמעשה שני ביום שמחלוקתם 18למים –

שנוצרת  בתורה, המחלוקת ענין כללות את מבטאת
ימ  בין ההבדלה ושמאי)מצד (הלל ושמאל :19ין

(בחי' בתורה שמים) (לשם מחלוקת של הכוונה
ח"ו  מחלוקת אינה דעות) דשתי התחלקות שני,

והלל, דשמאי שמים לשם אפילו מצ"ע, [מחלוקת
כמובן  הדורות), (ירידת ירידה עם היא קשורה
ממחלוקת  התוצאות לזה, בנוגע מאחז"ל מכמה
בתורה  המחלוקת התחילה אצלם אשר והלל, שמאי

התורה  חכמת בגילוי הירידה בגלל אלא 20שבאה ,[
החסד) (קו לכאן דסברות השקו"ט שע"י כדי
את  (– השלישי  (ענין יסיקו הגבורה) (קו ולכאן
שלום  נעשה ועי"ז ההלכה, בירור האמת, בירור

שתי 21ואחדות  ,23הדעות 22בין
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ה.12) א, בראשית
ח.13) פ"ג, ב"ר
ואילך.14) א יז, זח"א ו. פ"ד, ב"ר
ואילך.15) תשמב ע' להצ"צ הזהר ביאורי וראה שם. זח"א

ואילך), שפו (ע' סל"וֿז יום ערך להצ"צ הליקוטיםֿדא"ח ס'
וש"נ.

א.16) פמ"ו, שמו"ר
מי"ז.17) פ"ה אבות
תי"ט.18) תקו"ז ב. שם, זח"א
לס'19) הקדמה וראה סי"ג. אגה"ק א. רמה, זח"ג ראה
התניא.

א'שעג 20) ע' ח"ג תער"ב המשך וראה א. מז, סוטה ראה
ואילך.
תורה 21) קיבל ("משה "משה" בתיבת הרמז שזהו לומר ויש

"מחלוקת  ר"ת משה – וכיו"ב) אבות, פרקי בתחלת כו'" מסיני
השייכות  מהי דלכאורה עד), אופן עמוקות (מגלה הלל"* שמאי
בו  שייך (שלא אחד איש שהי' למשה והלל שמאי דמחלוקת
לשם  (מחלוקת הלל שמאי דמחלוקת הכוונה אלא מחלוקת)?
והשלום  האחדות – אלא) ח"ו, ופירוד מחלוקת (לא היא שמים)
ההלכה  קודם שגם זה על נוסף ההלכה, הכרעת ע"י הבאה ביניהם
דחסד  קוים שני בהיותם דא"ח) ואלו (אלו אמת שניהם דברי
בתיבת  נרמזת והלל) שמאי (במחלוקת זו ואחדות וגבורה.
שהי' וימין), שמאל והלל**, שמאי (המאחד האמצעי קו "משה",
ותיק  שתלמיד מה כל (הכולל מסיני תורה שקיבל ומיוחד יחיד
אמת), ששניהם הלל דברי והן שמאי דברי הן לחדש, עתיד

הלל שמאי "מחלוקת – "משה" בר"ת שם במג"ע lkdוכהמשך
ipiqn erny."

"שני 22) בתחלתה) תו"כ – מדות די"ג (ברייתא מאחז"ל ע"ד
ויכריע  השלישי הכתוב שיבוא עד זה את זה המכחישים כתובים
שמכריע  לא הוא, המכריע השלישי" ב"כתוב החידוש ביניהם":
הכתובים  ששני אלא השני, כתוב ושולל אחד כתוב כפי
ה"הכרעה" ע"פ (ביניהם) זל"ז מתאימים זה) את זה (המכחישים
(שבת  המכריע" כדברי ש"הלכה הטעם וזהו השלישי. כתוב של
ש"מסכים  עי"ז אינו השלישית דדיעה ההכרעה כי סע"ב), לט,
ושניהם  הדיעות ב' "כולל שהיא עי"ז אלא הדיעות", מב' לאחת
תרס"ו  המשך רפבֿג. ע' תרכ"ז (סה"מ המכריע" לדעת מסכימים
פסק  לכל בנוגע הוא ועד"ז ואילך). קכ ע' עת"ר סה"מ תלדֿה. ע'
הכרעה, של באופן אי"ז שבגלוי במקום (אפילו בתורה הלכה
הלכה  הפסק – ובכללות אחת), סברא ששולל באופן אלא
שלאחרי  – כב"ש) (ולא הלל כבית שהלכה ושמאי הלל במחלוקת
רק  (לא להלכה מסכימים חלוקות הדיעות גם ההלכה שנפסקה
הדיעות  כל בין אמיתי שלום ונעשה בשכל), גם אלא במעשה

ועצ"ע. וש"נ). .112 ע' חכ"א (לקו"ש
להתקיים",23) "סופה שמים לשם מחלוקת שכל הטעם וזהו

(ב) הקיום? ענין היפך רצוי, דבר אינו מחלוקת (א) דלכאורה:

,wznei f"tre .lld i`ny dyn z"x "dyn"y xg` ote`a l"i ile`e (*
irvn`d ew `ed dyne ,oinie l`nyc oiew 'ad md llde i`nyy

.l`nye oini cg`nd
xcqd itk ,('d) lld iptl ('y) i`ny ("dyn" zaiza) minicwne (**
eid lld zia ik ± d"al y"a minicwny q"ya zenewnd aexa
`"ie .(a ,bi oiaexir) d"ak dkldd okle ,mdixacl y"a ixac oinicwn
xtq) d"a mcew daxd mipy dcqiizp i`ny ly eyxcn zia ik ± mrh
.a"in `"t zea`) n"ka la` .(lld jxr mi`xen`e mi`pz zeclez

.lld ziak dkld ik ± i`ny (zia)l lld (zia) oinicwn (cere
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והן  בבריאה הן הוא, הדברים שסדר נמצא,
קשור  מחלוקת) (התחלקות, הירידה שענין בתורה,

שבאה העלי' שנים. מספר ixg`eעם iciÎlr הירידה
ההתחלקות) ולאחרי שע"י והתכללות (התאחדות

עצמה הירידה אבל שלשה. מספר עם `dpiקשורה
שלשה. של ענין

המקדשות  בתי של בסדר גם הוא :24ועד"ז
בעיקר  הי' אבינו) אברהם (כנגד ראשון בית בזמן
מציאות  הי' אז אחד), יום (בדוגמת חסד של זמן
בארץ; ושלוה שלום ה', כסא על שלמה וישב של
– הגבורה ענין הי' יצחק) (כנגד שני בית בזמן

ea exqg'וכו דברים (כנגד 25ה' השלישי הבית ;
יהי' – השני' הגלות ירידת לאחרי שבא – יעקב)
כוננו  אדנֿי מקדש נצחי, בית השלימות, בתכלית

יכלול  שהוא (תפארת), האמצעי קו כנגד ידיך,
ושני. ראשון דבית המעלות ב' את בתוכו

זמן  מדוע הנ"ל, הקושיא יותר מתחזקת עפ"ז
ביהמ"ק  דחורבן הירידה את שמציין האבילות

נקבע ש dyelyaוהגלות, מספר – מורה (שבועות)
וקביעות?! חזקה על

עלי'„. צורך בירידה בזה: הביאור לומר ויש
מלכתחילה) (נקבע שזה כפי (א) אופנים: שני ישנם
מביאה  (התחלקות) דשני שהירידה הבריאה, בסדר
שזה  כפי (ב) ואחדות), (שלום דשלישי להעלי'
ירידה  שאפילו הבריאה, מסדר – והיפך – למעלה
כאילו  שזהו שבועות), (שלשה שלשה בדרגת
לגמרי. בערך שלא לעלי' מביאה וחזקה, כקביעות

דירידה  הענין בכללות הביאור בהקדים זה ויובן
עלי': צורך

הוא  קדושה עניני בכל הרגיל ע"ד העבודה סדר
בקודש" "מעלין וכמ"ש 26– אל 27, מחיל "ילכו

בציון". אלקים אל יראה חיל

צורך  ד"ירידה בהכלל שהפירוש מובן, עפ"ז
שלא  (בקדושה) לעלי' מביא שהירידה הוא, עלי'"
"מעלין  ע"י שנעשה מהעלי' למעלה הרגיל, ע"ד
מה  לשם – מובן אינו כן, לא דאם בכלל. בקודש"
מצ"ע  שהקדושה בהֿבשעה להירידה, צריכים
בכדי  אלא, "מעלין"? ה"ה ירידה) בלי (אפילו
הרגיל, ע"ד שלא יותר, נעלה באופן עלי' שתהי'

ענין שיהי' הקב"ה ירידה ycgעשה של ענין –
מסתם  (במכלֿשכן בודאי שתכליתה שעה), (לפי
למעלה  התעלות תהי' שעי"ז כדי טוב, – ענינים)

מהרגיל.

(מעלין  בקודש עולים כאשר בפשטות: וכמובן
אך  והדרגה; כסדר ה"ז הרגיל, ע"ד בקודש)
העלם  ועיכוב, מניעה – שעה) (לפי ירידה כשישנה
יותר  כחות מתגלים אזי העלי', את שמונע והסתר,

קפיצה  עד – לעלי' המביאים למעלה 28גדולים –
הרגיל. ע"ד מהעלי'

שבאה ‰. בהעלי' מעלה שישנה ע"ד לומר, ויש
הנה  בקודש", ד"מעלין העלי' לגבי הירידה עלֿידי
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סופן  ב"ש שדברי אפ"ל איך הלל, כבית ההלכה שנפסקה לאחרי
להתקיים?

שמואל  במדרש – בזה ביאורים עוד (ראה בזה והביאור
בזה  שהכוונה כלומר שמים, לשם מחלוקת שזוהי מכיון במקומו):
וההתכללות  האחדות אלא דיעות), (שני ח"ו ופירוד מחלוקת אינה

שהסברא הבא  נוסף (א) להתקיים": "סופה לכן (שלישי), עי"ז ה
אלו  אמת, שניהם כי להתקיים", "סופה הדיעות) ב' (של בשכל
(דברי  ואחדות שמים לשם כוונתם כי חיים, אלקים דברי ואלו
הוא  וכן החסד)*, בעולם – ב"ה ודברי הגבורה, בעולם – ב"ש
שתי  בין מכריעה שההלכה (ובפרט ההלכה** שנפסקה לאחרי
"סופה  הדיעות ב' (ב) הרי הקודמת), בהערה כנ"ל הדיעות
כבית  הלכה הזה בזמן כי בפועל, והלכה במסקנא גם להתקיים"
שמואל  במדרש (ראה שמאי כבית הלכה לבוא ולעתיד הלל,

תשה).c"ecpaeאבות. ע' שם אוה"ת רע"ג. נד, קרח לקו"ת –
בזמן  בידו" "תלמודו בכח הוא לע"ל התורה שלימוד כיון וי"ל:
הערה  570 ע' חכ"ד לקו"ש וראה וש"נ. א. נ, פסחים (ראה הזה
התורה  לימוד ע"י ובאה כלול לע"ל כב"ש בהלכה גם הרי ,(19
להתקיים" ש"סופה נמצא, ולכן הזה, בזמן הלל כבית והלכה
תהי' לעת"ל בפועל שבמעשה (אלא הדיעות*** ב' (לע"ל)

ב"ש). כדעת ההנהגה
וש"נ.24) ואילך. 26 ע' ח"ט לקו"ש ראה – לקמן בהבא
ב.25) כא, יומא

y"yl zwelgny ,n"kae a"xrz ,x"zr` zwelgn lk d"cq d`x (*
oewizd mlerc zellkzdd zaiq `idy zewlgzd `id llde i`nyc
ezecg` dxi`n (i`nyc dxeabe ,lldc cqg) dxitq lkay epiid ,'ek

.'ek `lekc `zenily `idy ,'zi
mdipia zecg`d iptl) llde i`ny (zxaq) zwelgna ,oaen f"tre
cexite zwelgnd oipra `l `id dpeekd (dkldd zrxkd i"r dyrpy

.(dyly 'iga) zecg`d oipra `l` ,(ipy 'iga) envr e"g
'a i"ry ,(vgxz 'r gxw z"de`a `aed) my l`eny yxcn d`x (**
n"n d"ak dkldy s` okle ,zn`d xxazp y"yl zwelgna zericd
xezql icka d"aa dnkg siqedl minxeb eilr miwleg y"ay i"r
miiqn my z"de`a la`) miiwzdl dteq `id mb okle ,y"a ixac

.("wgec edfe"
"miiwzdl dteq"y ,'`d b"deyay zenewne my z"de` d`x (***
.y"iir .oicke oick iedl ,"ckck iznye" 'idi l"rly c"r `ed mdipya

וש"נ.26) א. כח, ברכות
ח.27) פד, תהלים
מ"ה.28) פ"ח (אהלות אחת בבת רגלים, בשני קפיצה

לקו" וראה ה"ב. פ"ה ביצה סע"ב).ירושלמי טו, שה"ש ת
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דכאשר  גופא, הירידה) (שע"י בהעלי' גם עד"ז
הבריאה  בסדר שנקבע כפי בהגבלה, היא הירידה

ג  אזי הקב"ה) לפי (ע"י היא -) בהגבלה העלי' ם
כשהירידה  דוקא העלי'). את שגורמת הירידה ערך
בהבריאה, שנקבע כפי לא בהדרגה, שלא היא
דוגמא  בהדרגה. שלא היא שאף עלי' עי"ז נפעלת
הירידה  ע"י הבאה העלי' שבין החילוק – לדבר
העלי' לעומת השני, ביום המחלוקת בבריאת

שע"י מהירידה כתוצאה mc`dשנפעלת `hg29:

מים  בין (הבדלה המחלוקת דבריאת הירידה
אחד) ביום להמצב בערך (ירידה השני ביום למים)
כדי  הבריאה, בסדר מלכתחילה הקב"ה קבעה
כי  בו שהוכפל השלישי ביום העלי' תהי' שאח"ז
ה"ז  שאז התחלקות, במקום גם ואחדות שלום טוב,
הסדר  הוא ועד"ז (כנ"ל). יותר עמוקה אחדות
– במיוחד התורה ובלימוד בכלל, ה)שכל ב(טבע
עד  ולכאן, לכאן סברות של שקו"ט שע"י
הדבר  נעשה שני), (בחי' שמים לשם למחלוקת
הפס"ד  – אמיתית הכרעה כדי עד יותר, ברור

שלשה) (בחי' השכל 30להלכה בהשפעת גם ועד"ז .
מכולם" יותר ש"מתלמידי – לתלמיד דוקא 31מרב ,

ערך  לפי שכלו את מלביש והוא יורד שהרב עי"ז
עילוי  נעשה התלמיד, הרב 32שכל ועוד 33בשכל .

כיו"ב.

שהוקבעה  כפי עלי' צורך ירידה שכ"ז והיות
שהירידה  דכשם א"כ, מובן הבריאה, בסדר
היא  שאף לאח"ז הבאה העלי' גם כך בהגבלה,

בהגבלה.

ע"י  דוקא ה"ז – בערך שלא לעלי' להגיע כדי
כמו  – הבריאה בסדר אינה שהיא בערך שלא ירידה

ע"י שנפעלת mc`dהירידה `hg מהירידה (למטה
לא  עצמו שבחטא שני), יום – הבריאה בסדר

לאח"ז. הבאה דתשובה העלי' מורגשת

גופא, החטא שע"י בירידה גם מובן ועד"ז
של  מספר עם קשורה החטא שע"י הירידה שכאשר

כסתם 34שלשה  רק (ואינו וקביעות תוקף בו שיש ,
העלי' הרי – עראי) בדרך החטא) (שע"י ירידה
לגמרי. בערך שלא עד יותר, נעלית עי"ז שנפעלת

צורך  שירידה גופא טעמא מהאי אחר: ובסגנון
במקום  הירידה שע"י כיון הבריאה, בסדר ה"ז עלי'

שנעשה הה  ואחדות, לשלימות באים (שני) תחלקות
בסתירה  הוא שלכאורה (בסברא) במקום גם שלום
שבה"סתירה", זמן שכל מובן, הרי – לאחדות
(לא  היא שתכליתה איך בה נרגש שני', הסברא
ואחדות  הכרעה לידי להביא אלא) לעצמה,
אין  הקב"ה, ע"י נקבע זה שכך כיון הנה (שלישי),
הכי  עלי' שתהי' בכדי האחדות; שלימות עדיין זה
של  מציאות צ"ל בהאחדות, נעלית והכי גדולה
(דשלשה), וקביעות תוקף לה שיש "סברא", ירידה,

עלי', לידי שמביאה (בגלוי) כלל בה נרגש שלא
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אין 29) גמורים צדיקים עומדים תשובה שבעלי במקום שלכן
תשובה  – הוא תשובה בבעלי הפשוט דפירוש שם, לעמוד יכולים

החטא. על
הפס"ד 30) קודם לשלשה: הלכה דפס"ד בהשייכות ענין ועוד

שענין  בזה וכנרמז מיוחדת, והתבוננות הפסק צ"ל למעשה
נפסק  צ"ל ה', באות השמאלי) (קו השלישי קו כנגד המעשה,
העילוי  נעשה זה הפסק ע"י ודוקא עוה"פ. ועיון ודיבור ממחשבה

במעשה. לפועל הלכה פס"ד של
שייך  שזה – בכלל הלכה פס"ד למעלת בנוגע הוא וכמו"כ
מעולמות  ירידה שהוא השלישי, עולם העשי', בעולם למטה דוקא
(משא"כ  כו' ומחלוקת לספיקות מקום ויש שייך ושם עליונים,
הפס"ד  כח ניתן שם דוקא אבל עליונים), ובעולמות עדן בגן
שהקב"ה  עד ב), נט, ב"מ יב. ל, (נצבים היא בשמים (לא להלכה
(דב"ר  כו' מטה של ב"ד אצל נלך ואתם אני השרת למלאכי אמר

ועוד)). יד. פ"ב,
הזה", העולם נברא "בה' במאחז"ל נרמז זה שענין לומר ויש
דיבור  מחשבה כנגד קוין, ג' בו יש ה' שאות בכ"מ וכמבואר
וכח  עשיתיו", "אף ודיבור, ממחשבה נפסק צ"ל ומעשה ומעשה,

בעולם דוקא הוא הלכה ודוקא iyilydהפס"ד העשי', עולם ,
כו' עקומה סברא ע"פ בהפס"ד יטעה שלא (כדי הפסק לאחרי
שאות  הבא", העולם נברא "בי' משא"כ בעוה"ז), דוקא השייכת
בו  שייך ולא ה'), דאות קוין הג' כמו (לא אחת* נקודה היא י'

ומחלוקת. ירידה של ענין
א.31) ז, תענית

ze`ivnd lk zxcege zllekd dcewp (`) :ef dcewpa mipipr 'ae (*
xcrde lehiad zybxd iptn dcewp (a) .(wnere agex jxe` ly) dlek

.exewn iabl (wnere agex jxe`c dlily) mewn zqitz

ש 32) הדיוק לבאר יש היוועפ"ז זכאי בן יוחנן dyngלרבי
בחי' הוא תלמיד כי זה), דשבת הפרק – פ"ב (אבות תלמידים
יותר  ד"מתלמידי הענין (וגם הרב מדרגת ירידה והוא מקבל,
הירידה  על מורה שזה בהתלמיד), ולא בהרב הוא העילוי מכולם"
מקבל  בחי' העשי'), (עולם הזה בעולם עליונים מעולמות
בחמשה, נרמז הזה) (עולם המקבל ודרגת עליונים. מעולמות

da.30'כמאחז"ל הערה כנ"ל קוין, ג' בו שיש הזה, העולם נברא
השתלשלות 33) שבסדר הטעם ג, צז, דא"ח) (עם סידור וראה

ירד  שהמשפיע כדי בסופן, ותחלתן בתחלתן סופן דנעוץ הטבע
אליו. להשפיע להמקבל

היא34) בקליפות התחתונה שהמדריגה קליפות ylyולהעיר
וראה  ספ"ו). (תניא כלל טוב בהם ואין לגמרי ורעות הטמאות
שם), לתניא כו' פירושים בליקוט (נדפס תש"ח כסלו כ' מכתב
מים, – הנפש שבכחות הימין קו קוין, הג' כנגד שהם שי"ל

רוח. – והאמצעי אש, – השמאל
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ואחדות  עלי' ה"ז שאז – לעלי' יביא וזה
השלימות. בתכלית

.Â"המצרים "בין קביעות מובנת dylyaעפ"ז
שבועות:

דפורענותא", ד"תלתא השבועות שלושת
"מפני גדולה epi`hgשבאים הכי ירידה על מורים ,"

שיש  ירידה מצ"ע), הבריאה בסדר מהירידה (למטה
נחותה  (שלשה), וחזקה קביעות של ענין מעין בה

הבריאה. בסדר (– (דשני מהירידה בערך שלא

האחרון, זה בגלות זאת שרואים כפי
כגלות  (שלא מסויים לזמן נקבע לא שמלכתחילה
כדאיתא  שנה), לשבעים לכתחלה נקבעה אשר בבל

קצם,35בגמרא  נתגלה עוונם שנתגלה "ראשונים ,
קצם". נתגלה לא עוונם נתגלה שלא אחרונים

המדרש  בלשון – מזו הקב"ה 36ויתירה "הראה :
נ"ב  מדי ושל עווקים ע' עולה בבל של שרה ליעקב
כמה, יודע ולא עולה אדום ושל ק"פ יון ושל

אמר יעקב, נתיירא שעה dflבאותה oi`y xyt`
dcixi."'כו

וכבר  הגלות, קץ שהגיע לאחרי גם מזה: ויתירה
הקצין" כל (ֿעד 37"כלו ויותר יותר הגלות נמשכת ,

בגלוי  רואים לא עצמה ובגלות שנה), מ1900ֿ יותר
הגאולה  לידי מביאה היא קבוע 38איך דבר כמו ,(

.39ח"ו 

– היא (דשלשה) גדולה בהירידה הכוונה אבל
לגמרי  בערך שלא עד גדולה, הכי עלי' תהי' שעי"ז
שלשה  בבחי' עליות גם זה, שלפני להעליות

הנ"ל  המדרש דברי כהמשך "א"ל 36דקדושה, :
הוא  אפילו יעקב עבדי תירא אל (ליעקב) הקב"ה

מורידו  אני אצלי כנשר 40עולה תגביהי אם שנאמר
ה'". נאום אורידך משם כו'

היא  הירידה דכל שהפנימיות היות מזו: יתירה
שירידה לכך (נוסף מזה שנפעלת jxevהעלי'

ד"תלתא 41עלי') הירידה שפנימיות מובן, ,
במספר  גדולה הכי העלי' – היא דפורענותא"

הגילוי  – לבוא לעתיד שתתגלה bc'42שלשה
" מלשון "פורענותא" של באופן `erixtzמוחין,

נהורין" כל מיני' הגילוי 43ואתגלין – ובפשטות .
המקדש .iyilydדבית

השלישי: בביהמ"ק שיהי' העילוי גם יובן עפ"ז
ביהמ"ק בתור העילוי על לאחר iyilydנוסף שבא

שלישי  דיום העילוי ע"ד שני, ובית ראשון בית
שני  ויום ראשון יום אחרי שבא הבריאה בסדר
בערך, ושלא עילוי עוד בו יהי' ג), סו"ס (כנ"ל

הירידה לאחרי גלות dylycבבואו (שבועות),
פועל  שזה ח"ו, כקבוע כאילו שהיא זו, אחרונה

השלישי  דביהמ"ק בהשלימות בערך שלא ,44עילוי
הנצחיות  שלימות – השלישי.45כולל דביהמ"ק

.Ê השייכות גם לבאר אפשר הנ"ל ע"פ
חזק  שבת – זה שבת עם השבועות" ד"שלושת
בשבוע  תמיד חל שקביעותו במדבר, דספר

השבועות. דשלושת האמצעי

חזק  שבת הפכיים: ענינים ב' הם שלכאורה
בנ"י  מכריזים שלכן התורה, בעניני חיזוק על מורה

ונתחזק" חזק דספר 46"חזק חזק שבת ובפרט .
ה"ז  ענינים שבכמה תורה, חומשי מחמשה הרביעי

" הוא חמישי ספר (כי התורה דכל dpynהסיום
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ב.35) ט, יומא
ב.36) פכ"ט, ויק"ר
ב.37) צז, סנהדרין
סע"א).38) (שם, הדעת" "בהיסח בא שמשיח נאמר ולכן
זנחת39) אלקים "למה – מהלשון מתי gvplולהעיר עד גו'

תסתרgvplגו' ה' מה "עד י). א; עד, (תהלים "gvpl,פט (שם "
cere.מז).

המבואר 40) ע"פ י"ל אולי מורידו") ("אני זה בלשון הדיוק
קביעות של ענין בה יש זו גלות שירידת בכחו בפנים, ודוקא כו',

הגלות. קץ להביא ("אני") עצמו הקב"ה של

(41.11 הערה כנ"ל
ד.42) סו"ס פינחס וש"פ תמוז י"ז משיחות קונטרס ראה

וש"נ.
א.43) רי, זח"א
שמזה 44) שני, בית בזמן שנגנזו דברים החמשה בו ויתגלו

ביכולת  הי' שלא מובן, חסרים) רק (ולא תורה ע"פ שנגנזו גופא
(ועאכו"כ  שני בית בזמן והסתר ההעלם מפני לגלותם, האדם
שלשה  בבחי' גדולה הירידה ע"י ודוקא שני); בית חורבן לאחרי
גם  שיתגלו גדולה העלי' נעשה וחזקה), קביעות על (המורה

מצ"ע. גילוי מגדר למעלה שהם גנוזים, דברים החמשה
c"re כנ"ל תליתאי, ענין עם (הקשור תורה דמתן החידוש

יתן  לא שהקב"ה טענו שהמלאכים בגמרא איתא בפנים):
חלק  נעשית זו שטענה (ומכיון למטה שלו גנוזה" ה"חמדה
בטענתם, הפירוש וי"ל להטענה), מקום שיש מובן, מתושבע"פ,

"חמדה (משא"כ dfepbשבחי' למטה לגלות שייך לא שבתורה "
הי' לא כו') והאבות אדה"ר (אצל מ"ת לפני שנתגלתה התורה
והחידוש  המלאכים). טענת בזה הי' לא ולכן גנוזה", "חמדה בחי'

ה"חמדה למטה נתגלה שאז – הוא תורה שבתורה.dfepbדמתן "
שלשה 45) בבחי' הירידה לאחרי הבאה העלי' ע"י דוקא כי

(ירידה) שגם הנצחיות, ענין שלימות נעשה קביעות), בה (שיש
לזה. "מסכים" כו' שלשה בבחי' קבוע

וש"נ.46) .474 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
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עצמו  מפי משה שאמרו שלושת 47תורה" משא"כ .(
בבנ"י, ר"ל חלישות עם קשורים ה"ה השבועות
הגלות  והתחילה המקדש בית נחרב שבו הזמן
חל  תמיד גופא השבועות שבשלושת ובפרט המרה.
"בין  של בעיצומו – האמצעי בשבוע חזק שבת
הוא  ענינים בכמה האמצעי שענין כידוע המצרים",

שלאחריו  וענין שלפניו ענין כל 48עיקר את כולל ,
הדבר.

הירידה  ע"י דוקא מובן: הנ"ל ע"פ אמנם
שלשה,zyelycגדולה במספר (ירידה השבועות

הכי  בתוקף מודגש שזה – קביעות) על שמורה
– השבועות שלושת של האמצעי בשבוע גדול

לחיזוק עד בתורה, גדול הכי החיזוק ,yleynנעשה
מכריזים שבנ"י כפי – ונתחזק" חזק mx"חזק lewa,

גדול  מהקול אפילו למעלה הרגיל, ע "ד שלא קול
באופן  גם (שהוא התורה וקריאת תורה בלימוד
הרגיל  מקול למעלה ועאכו"כ בקודש"), ד"מעלין

רגיל. בדיבור

של  – בעיצומם – האמצעי בשבוע דוקא ולכן
שהוא  רביעי, ספר מסיימים – השבועות שלושת
התורה  כל – הספרים ארבעת כל של הסיום כולל
ונתחזק", חזק ד"חזק גדול חיזוק עם (כנ"ל),

גופא). בחזק (חזקה חזקה הוי זימני בתלתא

ההכרזה  באה זו שנה שבקביעות ולהוסיף,
פרשה  של קריאה לאחרי ונתחזק" חזק ד"חזק

dkex` מסעי מטות פ' – הרגיל) מע"ד (יותר
קרואים), שבעה -) אחת סדרה בתור מחוברות
הרי  (ובמיוחד באיכות וארוכה בכמות, ארוכה
תושב"כ  ובפרט איכות, עם קשורה כמות בתורה

(ה"ה כולה תושבע"פ כל dyexitשכוללת
באורייתא 49דתושב"כ  רמיזא דלא מידי וליכא ,(50.(

ביותר  גדולה העלי' את יותר עוד מדגיש שזה
ע"י שנפעלת הרגיל) ע"ד השבועות.zyely(שלא 

.Á'והעלי בגלות גדולה הירידה – הנ"ל ענין
דפ' השמות בתוכן גם מרומז – מזה שבאה גדולה

מטותֿמסעי:

זה 51בנ"י  כי "מטות", בשם בפרשתנו מצויינין

שאיֿאפשר  וחזק, קשה שהוא מקל על מורה
והתייבש  מהעץ נכרת שכבר ענף שזה כיון לכופפו,
(שלא  האילן מיניקת לחלוחית בו נשאר ולא
משהו  עדיין בו יש כי רך, ענף גם שכולל כ"שבט"

האילן). מיניקת

דנשמה  הירידה על מורה ה"ז האדם בעבודת
בגלוי  ניכר לא כאשר בגלות, להירידה עד בגוף,
דלעילא", ב"אילנא מקורו עם ה"מטה" של הקשר
תוקף  לגריעותא, "מטות" של למצב מביא שזה עד
ניכרת  לא (שבהירידה דהגלות והסתר בההעלם
נפעל  עלֿידיֿזה אמנם אח"כ); מזה שתהי' העלי'
ותוקף  חיזוק – למעליותא ה"מטות" ענין בבנ"י

ycg ולא תומ"צ, עניני בכל האדם בעבודת
הגלות, בזמן והסתרים ההעלמות מכל מתפעלים
שינויים. בו ואין וקשה חזק שהוא "מטה" בדוגמת

(מ"ב) בגלות, הירידה על רומז "מסעי"
ב"מדבר  המסעות על רומזים במדבר המסעות

הגלות  זמן במשך הכוונה52העמים" אבל ;lka
היא: – רבים לשון מסעי" "אלה – המסעות
ולכן  וגבול. מיצר מלשון ממצרים", "לצאת

כי נקראי  מצרים", מארץ יצאו "אשר כולם ם
עם  דוקא מסתיימת וגבולים המיצרים מכל היציאה
שע"י  הגאולה על שמרמזת יריחו, בירדן החני'

מורח  – (יריחו .54ודאין)53משיח

בקיום  וחיזוק תוקף בבנ"י פועל ה"ז ולכן
במדבר  וספר מסעי פ' כסיום – והמצוות התורה
המצוות  "אלה – הראשונים ספרים הד' וכל
ישראל  בני אל משה ביד ה' צוה אשר והמשפטים
בסוף  בעמדנו שעוד יריחו", ירדן על מואב בערבות
הגלות), וחושך ערב מלשון (ערבות הגלות זמן
לארץ  להיכנס תיכף מוכנים יריחו", ירדן "על
מתחזקים  והשלימה, האמיתית בגאולה ישראל

גו'". המצוות ב"אלה

.Ë:מזה ללמוד יכול שכאו"א הוראה

יהודי, כל ומעוררים מחזקים השבועות שלושת
ח"ו, יאוש לידי לא להביא, צריכה הגלות שאריכות
הנפלאה  בעלי' להכרה – אדרבה כיֿאם
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וש"נ.47) ואילך. 9 ע' חי"ט לקו"ש וראה ב. לא, מגילה
הכ"ג.48) פ"ד עירובין הל' רמב"ם ב. מה, עירובין
היד.49) לספר הרמב"ם הקדמת
א.50) ט, תענית ראה
וש"נ.51) ואילך. 281 ע' חכ"ח לקו"ש ראה – לקמן בהבא

וביאורם.52) מסעי אלה ד"ה פרשתנו לקו"ת ראה
ב.53) צג, סנהדרין
שם.54) לקו"ת
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עלי'") למעליותא) (געוואלד ("געוואלדיקער
מהגלות  כתוצאה .55שתהי'

להתבטאות צריכה בזה בתוספת lretaוההכרה
(אלה  ומצוות תורה עניני בכל כאו"א אצל חיזוק
(לעומת  הרגיל ע"ד שלא והוספה גו'), המצוות

של הרגיל ע"ד שלא ושל zyelyהירידה השבועות
להתפעל  מה אין כי בידיעה הארוכה), זו גלות
בתומ"צ  ההוספה ע"י – ואדרבה הגלות, מחושך

ixnbl elhai הגאולה את ויביאו הגלות, את
והשלימה. האמיתית

מה  עד יודע אתנו שאין (בהגלות),56והיות
מסויים  ענין להתווסף שצריך – כן שידוע הדבר
צריך  ולכן עדיין, נעשה לא שעדֿעתה בתומ"צ
המצוות  וקיום התורה בלימוד להוסיף להשתדל

ixyt`dבהידור ote` lka זו השתדלות תהי' אולי ,
ויביא  זכות לכף המשקל קו את שיכריע הדבר
(כפס"ד  כולו העולם ולכל לו והצלה תשובה

הידוע  ).57הרמב"ם

מעיינותיך  ב"יפוצו הפעולות – ובמיוחד כולל
חוץ  שהוא במקום גם המעיינות גילוי חוצה",
למקום  אין טבע שע"פ מקום המעיינות, ממקום
לשם  גם להביא מעיינות, עם שייכות שום (מצ"ע)
מר  אתי שעי"ז דיפוצו; באופן עצמן המעיינות את

משיחא  מלכא .58דא

וצריכים  שיכולים גרמא שהזמן הענינים מבין
בתשעת  כמ"פ): (כמדובר אלה בימים להוסיף
באב, תשעה עד אב מנחם חודש (מראש הימים
וכדאי  הש"ס. במסכתות סיומים יעשו בכלל) ועד

האפשרי. מקום בכל זאת לפרסם

נעשה  בתורה, "סיום" עשיית עלֿידי אשר,
– ובעיקר גם כולל בעולם, הענינים מכל "סיום"
שבתורה, "גלות" על מסיום מתחיל הגלות, סיום

"מסטרא  (שנוצרים בתורה ומחלוקות הספיקות
כפשוטה.59דרע" הגלות סיום – ועי"ז ,(

וסיום  בתחלת מרומז זה שענין [ולהוסיף,
בערבין", שמע את קורין "מאימתי הש"ס:
הגילוי  (הקריאה) ישנה דגלות שבה"ערבין"
וזה  אחד, ה' אלקינו ה' ישראל שמע שמע, דקריאת
(כפירוש  ויראה אימה מלשון "מאימתי" ע"י נפעל

המלאך  אברהם –60רב הש"ס לסיום באים ומזה .(
בן  שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה "כל
הליכות  א"ת לו, עולם הליכות שנאמר הבא, עולם
נעשים  (הלכות) התורה לימוד שע"י הלכות", אלא
לומד  בהיותו – שמביאים עד העולם, על בעה"ב
עולמך  – בגשמיות בריא יהודי כפשוטו, הלכות

–jiiga61תראה (כולל בפועל הבא" "עולם דוקא
והשלימה. האמיתית בגאולה התחי'), עולם גילוי

ספרים  "אית מפרש אתר על תוס' ולהוסיף:
ור"ת  איתא, רש"י בפירוש מיהו לי', גרסינן דלא

לעיל 62הגיהו  דאיירי דאיידי נראה וכן בספרו
שכן  כו', טוב בדבר לסיים לה מייתי בהלכתא,

הראשונים  בנביאים בדברי מצינו דבריהן שסיימו
השלום  ענין את רואים שמזה ותנחומין". שבח
המקומות  שברוב (הגם ותוספות רש"י בין בתורה
מחלוקת  מקומות שבכמה עד ביניהם חילוק יש

מחלוקת.63ביניהם) של במקום שלום שנעשה ז.א. ,
– התוס' דברי בסיום ומרומז מתאים גם וזה

שבח בדברי כו' טוב בדבר ",oinegpze"לסיים
דאתהפכא. המעלה על מורה שנחמה

.È הדיבורים כל לאחרי העיקר: והוא ועוד
שבא  גדול" לה"רכוש מוכנים בנ"י – וכו' והסברים

הגלות  אריכות הרי 64עלֿידי שנה, מ1900ֿ למעלה ,
שמתקיים הזמן, הגיע כבר שזהו zehytaבודאי –

"כל  (של העיקרית הלכה הפס"ד – הלכה כל תוכן
ממש,zekldהשונה ומיד תיכף באה שהגאולה – ("

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

"מנחם 55) שנקרא מנחםֿאב, מברכים בשבת גם וכמרומז
(ו"מנחם" "אב" הוא בתורה שהשם אף מנחם), אב (ולא אב"
הגלות, על הנחמה מנחם, הוא העיקר כי – זה) לאחרי הוספה
ע' חכ"ג לקו"ש וראה הרחמים. (מקור) אב אב, ע"י הוא והמנחם

ואילך. 214
ט.56) עד, תהלים
ה"ד.57) פ"ג תשובה הל'
טוב 58) שם כתר בס' נדפסה – דהבעש"ט הידועה אגה"ק

ובכ"מ. בתחלתו.

סכ"ו.59) באגה"ק הובא ב). קכד, (זח"ג מהימנא הרעיא לשון
(60.66 ע' תש"ד סה"ש ראה
פי"ד.61) תניא וראה א. יז, ברכות
בני 62) זקנים "עטרת ונאמר רש"י, של נכדו הי' ר"ת כי וי"ל,

רש"י. דברי להגי' "בכחו" ולכן בנים",
גפ"ת,63) בכ"מ מהר"ת רש"י*tמראbולהעיר וספות,zירוש

מפרש"י. ובפ"ע פירוש הוא שתוס' היינו
ע"ב.64) ריש ט, ברכות ראה

,a"eike (i"yx z"x) 'x `le (yexit z"x) 't ze`a fnxp i"yxy l"ie (*
`ed i"yxt ly epipr ikmzq yexit.`xnba (heytd Î)
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הוא  הגלות ענין שמטרת איך מתגלה זה ולפני
של  הפס"ד ע"ד בבנ"י, שלימות להוסיף בכדי רק

המלך  מהן 65שלמה אחת שכל נשים לב' בנוגע
ישראל  "נער שהילד, – לה שייך הילד כי טענה

ואחת 66ואוהבהו" אחד כל שלם, להישאר צריך ,
אפילו  לטענה, הנתינתֿמקום וכל ממש, ממש
על  גזירה ח"ו שצ"ל בזה, בעלמא קאֿסלקאֿדעתך
ע"י  הגלות, ובקצה הארץ בקצה ויחיד אחד יהודי
את  בהילד להוסיף בכדי אלא אינה הגלות, ענין
– עי"ז שנפעלת לגאולה מגולה דאתהפכא המעלה

האחד  הילד שגם בתיובתא, צדיקיא לאתבא ע"ד
הצדיק  עבודת של המעלות ב' בו יש והשלם
שע"י  – עיקר זה וגם ועוד התשובה, ועבודת
הילוד  לה ש"תנו ובירור הפס"ד יוצאֿלאור הטענה
ואנשים  נשים טף – בנ"י שכל אמו", היא גו' החי

אלקיכם  להוי' אתם בנים להקב"ה,67– ,

יוצאים  בגופים, נשמות בשלימות, בנ"י, וכל
משיח  ע"י והשלימה האמיתית בגאולה מהגלות,
בריקוד  מהגלות ויוצאים ממש, ומיד ותיכף צדקנו,

לבב. וטוב שמחה מתוך –
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ואילך.65) טז ג, מלכיםֿא
א.66) יא, א.67)הושע יד, ראה

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

[miaxw md,[àéðzäå] (ïðúäå) ,äìélaxn`p(a e `xwie)dlrd `id' ©©§¨§¨©§¨¦¨Ÿ¨
dxiyk dxhwddy ,'xwAd cr dliNd lM gAfOd lr dcwFn lr©§¨©©¦§¥©¨©©§¨©©Ÿ¤

.dlild lkíéøáà ïBâk ,äìéla áø÷éì ïkøcL íéøác àlà éì ïéà¥¦¤¨§¨¦¤©§¨¦§©©©§¨§¥¨¦
dler lyíéøãôezepaxwd lk ly [mialg-]ïéáéø÷nLlr mze` §¨¦¤©§¦¦

dkxrnd iabLîMä àBaî,dngd zriwy xg`l -åmdïéìkòúî ¦©¤¤§¦§©§¦
[mitxyp-].Blek äìélä ìk ïéëìBäåla`áø÷éì ïkøcL íéøác §§¦¨©©§¨§¨¦¤©§¨¦§©

õîBwä ïBâk ,íBiaeäðBáläzegpnd lyíéëñð úçðîezxhweny ©§©¤©§¨¦§©§¨¦
oipn ,lilk dlekLîMä àBaî ïìònL.dlild lk milkrzn mde ¤©£¨¦©¤¤

:myxtl ick `ziixad ixac rvn`a dwiqtn `xnbdàBaî'¦
Czòc à÷ìñ 'LîMälr mikqp zgpne dpeale unew milrny ©¤¤©§¨©§¨

,dngd zriwy xg`l dkxrndáø÷éì ïkøcL íéøác' úøîàäå§¨¨§©§¨¦¤©§¨¦§©
àlà .eäðéð 'íBiamze` milrny `id `ziixad zpeek gxkdaíò ©¦§¤¨¦

LîMä àa:dl`y mewn lkne ,mei ceranìk ïéëìBäå ïéìkòúnL Ÿ©¤¤¤¦§©§¦§§¦¨
ïépî äìélämd meia gafnd lr melrdy xg`ly epcnl okidn - ©©§¨¦©¦

xnbzy jixv oi`e ,dlild lk jyna lkrzdl mikiynnn
:`ziixad daiyne .meia mzxhwdúøBz úàæ' øîBì ãeîìz©§©Ÿ©

äaéø ,'äìBòäleki mzxhwd xnby ,meia mpnfy mixac s` aezkd ¨¨¦¨
.dlila mb zeyridl

:zncewd dziiyew z` `xnbd dwiqnàäéî éðz÷zaxwd onfy ¨¨¥¦¨
íéëñð`weec `ed,íBiamdy zncewd `ziixaa epipyy itk `le §¨¦©

:`xnbd zvxzn .dlila mb miaxw,àéL÷ àì ,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨Ÿ©§¨
y meynïàkoi` ,dlila mikqp dxiyknd dpey`xd `ziixaa - ¨

oiprl `l` df,Lc÷éìwx sebd zyecwa miycwzn mikqpdy ¦§©
minc zyecw `l` mda oi` okl mcewe ,zxy ilka mzpizp xg`l

xy ilky epcnl 'mdikqpe mzgpn'ne ,calamikqpd z` ycwn z
.dlila mbeli`eïàkmikqp onfy da epipyy dipyd `ziixaa - ¨

oiprl xaecn ,meia `l` epi`,áø÷éì`weec dxiyk mzaxwdy ¦§©
.dlila `le meia

:df uexiz lr digc d`ian `xnbdàáø déì øîà,`ng xa inxl ¨©¥¨¨

`ldéLã÷ Lc÷éî éàmby gxkda dlilaéáøwéî éáeø÷[miaxw-] ¦¦§©¨§¦¨¥¦©§¦
.dlilaàéðz àäå,`ziixaa epipy ixdy -ìk ,ììkä äæxac §¨©§¨¤©§¨¨

ïéà ,íBia áøwädyrpLBã÷zxy ilk ici lr sebd zyecwaàlà ©¨¥©¥¨¤¨
ìëå .íBiaxac,äìéla áøwädyrpLBã÷`weec.äìélaxac lke ©§¨©¨¥©©§¨¨©©§¨

axwd,äìéla ïéa íBia ïéadyrp.äìéla ïéa íBia ïéa LBã÷ixd ¥©¥©©§¨¨¥©¥©©§¨
,ezaxwdl ie`xd onfa `l` zxy ilka ycwzn xac mey oi`y
onfy s` dlila miycwzn mikqpy xnel okzi `l ok m`e

.meia `l` epi` mzaxwd
:`ziixad ixac z` dibdl yiy wiqn sqei ax ef `iyew meyn

éîñ ,óñBé áø øîà àlà[wegnl yi-]àúéðúî àäî 'íéëñð úçðî' ¤¨¨©©¥§¦¦§©§¨¦¥¨©§¦¨
oi`e ,meia mpnfy mixacd md dn zhxtnd lirl `ziixadn -

.'dpeale unew oebk' wx `l` da qexbl
ixaca dibdl jxev oi` ditly zxg` dhiy d`ian `xnbd

:`ziixad÷éìñ ék[dlryk-]éîéc áø,l`xyi ux`l laan ¦§¦©¦¦
déçkLà[el `vn-]øîà÷å áéúéc äéîøé áøì[xn`e ayiy-] ©§§¥§©¦§§¨§¨¦§¨¨©

çáfä íò íéàaä íéëñðì ïépî ,éåì ïa òLBäé éaøc déîMîzgpna ¦§¥§©¦§ª©¤¥¦¦©¦¦§¨¦©¨¦¦©¤©
,gafd zhigy ici lr miycwzne mikqpLe envr gafk mpicïéà ¤¥

øîBì ãeîìz ,íBia àlà ïéáéø÷zekeqd bg zepaxw zyxt seqa §¥¦¤¨©©§©
(hl hk xacna),mkixcPn cal ,mkicrFnA 'dl EUrY dN`'¥¤©£©§£¥¤§©¦¦§¥¤

mkizgpnlE mkizlrl mkizacpeìe íëékñðìe.'íëéîìLyiwd §¦§Ÿ¥¤§ŸŸ¥¤§¦§Ÿ¥¤§¦§¥¤§©§¥¤
,mnr mi`ad mikqpl minly aezkdíéîìM äî`weec miaxw ©§¨¦

íBia,dlila `leóàdíéëñðmiaxw mdly`weecíBia`le ©©§¨¦©
`ed dpnfy ,gafd mr d`ad mikqp zgpn lkl oicd `ede .dlila
zyecwa ozycwn gafd zhigyy itl ,envr gafd onfk meia

.sebd
nyykeef `xnin inic ax ràzøbéà áéúëc äéçkLà éà ,øîà̈©¦©§©¥§¨¦¦©§¨

óñBé áøì déì éçìLiziid zexbi` azeky mc` `ven iziid eli` - §©¦¥§©¥
,laaa sqei axl zxb` gley
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המשך ביעור למס' תמורה ליום שישי אמ' ע
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÔÈ· ÈÓÈ ÔÈ·Ï ÈÚÒÓŒ˙ÂËÓ ˙ÂÈ˘¯Ù ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰
ÌÈ¯ˆÓ‰

השל"ה  דברי על רבות פעמים כבר שיש 1דובר ,
הן  שבו בשנה הזמן לבין התורה פרשיות בין קשר
מטות  לפ' בקשר גם כמובן, כך, ונלמדות. נקראות
קשר  להן ויש המצרים, בין בימי תמיד הנקראות ומסעי

אלו  ימים לתוכן .2מיוחד

במספר  המצרים לבין שלהן הקשר נראה בפשטות,
כדלהלן:3פרטים  ,

מטות  את 4בפ' ראובן ובני גד לבני משה מזכיר
במדבר  בניֿישראל נשתהו שבגללו המרגלים, חטא
שתחילתה  בגלות, להשתהות בדומה וזה שנה, ארבעים

המצרים  על 5בבין מסופר מסעי פרשת בתחילת .
במדרש  שכאמור מנה 6המסעות, למשה, הקב"ה "א"ל

לבין  הסיבה – הכעיסוני..." היכן המקומות כל להם

ולגלות  ערי 7המצרים" על מדובר הפרשה ובהמשך ,
בשגגה 8מקלט  נפש הריגת בעקבות הבאה הגלות –9.

השל"ה  שמסביר מדובר 10וכפי שעליהם שהענינים ,
נדרים  חטאי – מטות בנשמה,11בפ' הפוגמים ושבועה,

– מסעי בפ' מדובר שעליו – בגוף הפוגם רצח, וחטא
בהרחבה  כהסברו המקדשות, בתי לחורבן .12גרמו

לבן  אלו פרשיות שבין שהקשר לומר, ויש
אלא המצרים, בהן, הרמוז הגלות ענין רק איננו

המצרים  בין שבימי לעבודה כח מתן לשם 13אדרבה:
הגלות  מן .14יציאה

חלים  אין הרי שבפשטות כשם הוא: לכך ההסבר
שהרי  – בשבת המצרים בין ימי של האבלות דיני כלל

בה  עצב לענגו 15אין מצוה ומכאן 16ולהיפך, וכו',
בין  עניני עלֿידי נפגמת איננה ש"שבת" רואים
בפנימיות, הדברים הם מכך, ויותר כך, – המצרים

ה"צמחֿצדק" המצרים 17כהסבר בין של שהשבתות ,
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א).1) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק
מטות 2) אלה שלשה "פרשיות א) (שסו, פרשתנו ריש שם של"ה ראה

כו'", א' בדיבור ע"כ המצרים שבין בשבתות תמיד הם ודברים ומסעי
(וראה  3 הערה 62 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה ואילך. ע"ב וע"ש

סתכ"ח. או"ח הטור בלשון גם נרמזת דהשייכות – שם) 4 הערה גם
ברוב 3) המצרים בבין (שקורין פינחס דפ' השייכות מודגשת גם

מכניס  ויהושע מת* שמשה מדובר שבהן ומטות בפנים) כדלקמן השנים,
– ובפרש"י) ואילך ב לא, מטות ואילך. יז כז, (פינחס לא"י ישראל את
הי' לא לא"י מכניסן הי' משה אם כי והגלות, החורבן סיבת הי' זה והרי
(שעה"ת  מלכיות ושעבוד גלות עוד הי' ולא לעולם ביהמ"ק נחרב
ואילך. צג סה. ע' ואתחנן אוה"ת בתחילתו. חינוך ח"ב (לאדהאמ"צ)

p"ye.(
ואילך.4) ח לב,
לארץ 5) יכנסו שלא אבותינו על נגזר באב "בתשעה ועיקר: ועוד

של  בכי' בכיתם אתם הקב"ה א"ל כו' העם ויבכו כו' המרגלים) (בסיבת
ואני באב raewחנם שבתשעה לזה הסיבה היתה וזה לדורות" בכי' לכם

חייב" ליום חובה כו' מגלגלין דתניא ובשני' כו' בראשונה הבית "חרב
המרגלים. של הבכי' מצד חייב" "יום שהי' א). כט, (תענית

ג.6) פכ"ג, במדב"ר ג. מסעי תנחומא
(ס"ה 7) 424 ע' לקמן בארוכה ראה – הענינים בפנימיות ובפרט

.17 הערה לקמן וראה (וש"נ). ואילך וס"ז)
ואו).8) שם, (וראה ואילך יא לה,
"שפיכת 9) שענינו חטאינו מפני הוא והגלות החורבן ענין כללות וכן

ובכ"מ), ג. יג, במדבר (לקו"ת דקליפה" באדם דקדושה אדם וחיות דם
ועוד). ב. ב, (מכות מקלט ערי דוגמת – כפרה גם הוא הגלות ולאידך

ב.10) שסו, שם
שאיתא 11) אף – הנדרים בענין הצורך הענינים, פנימיות וע"פ

מחמת  הוא – התורה" לך שאסרה מה "דייך ה"א) פ"ט (נדרים בירושלמי
וסייגים  הגזירות ע"ד ובכ"מ), סע"ב. פד, מטות לקו"ת (ראה האדם ירידת
ח"ד  [המתורגם] לקו"ש (ראה דוקא ראשון) (בית החורבן לאחר שנתוספו

.(57 ע'
ואילך).12) סע"א (רז, מטו"מ לפ' דרוש שלו תענית במס' גם וראה
ס"פ 13) (ויק"ר גאולה – א' בתוס' דגולה בכ"מ מהמבואר להעיר

ועוד). ג. לה, בהעלותך לקו"ת לב.
מדובר 14) ומסעי) מטות (פינחס אלו בפרשיות כפשוטו: שגם להעיר

הארץ, ירושת ואילך) יז לד, מסעי ואילך. נג כו, (פינחס הארץ חלוקת ע"ד
גו'" חושים "נחלץ הארץ כיבוש ואילך), נא לג, (מסעי הארץ גבולות

ואילך). יז לב, (מטות
בסעודה 15) יין ושותה בשר אוכל בשבת שחל באב תשעה וגם

כסעודת ואפילו שולחנו על ומעלה ezeklnהמפסקת zra dnly שו"ע –
סקי"ג. שם ובמג"א ס"י. סתקנ"ב או"ח

וש"נ.16) השו"ע. ובנ"כ סרמ"ב אדה"ז) (ושו"ע טאו"ח
כמו 17) בזמן המצרים בין שבועות ג' א'צז: ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ראה

שבתות** ז' שבת ובכל שבהן. שבתות ג' רפואה ומקדים במקום מדבר
כו' מ"ב המדבר מכניעים עי"ז ז' פעמים ו' מסעות נמצא המ"ב (היינו:

מסעי). ר"פ כבלקו"ת במדבר,
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irqn 'tl rbepae .(h ,` x"ki`) "ycwnd zia oaxegn 'ek xzei d"awd iptl dyw" ,"epiwl` zia ztixyk miwicv ly ozzin dlewy" (a ,gi d"x) l"fxnn xirdle (*

.444 'r onwl .hn ,my xwi ilk d`xe .203 'r g"g [mbxeznd] y"ewl d`x ± oxd` zzinc xetiqd mewn xwir `ed (hÎgl ,bl) my ixd ±
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ïépî äìélämd meia gafnd lr melrdy xg`ly epcnl okidn - ©©§¨¦©¦

xnbzy jixv oi`e ,dlild lk jyna lkrzdl mikiynnn
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.dlila `le meia
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éîñ ,óñBé áø øîà àlà[wegnl yi-]àúéðúî àäî 'íéëñð úçðî' ¤¨¨©©¥§¦¦§©§¨¦¥¨©§¦¨
oi`e ,meia mpnfy mixacd md dn zhxtnd lirl `ziixadn -

.'dpeale unew oebk' wx `l` da qexbl
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çáfä íò íéàaä íéëñðì ïépî ,éåì ïa òLBäé éaøc déîMîzgpna ¦§¥§©¦§ª©¤¥¦¦©¦¦§¨¦©¨¦¦©¤©
,gafd zhigy ici lr miycwzne mikqpLe envr gafk mpicïéà ¤¥

øîBì ãeîìz ,íBia àlà ïéáéø÷zekeqd bg zepaxw zyxt seqa §¥¦¤¨©©§©
(hl hk xacna),mkixcPn cal ,mkicrFnA 'dl EUrY dN`'¥¤©£©§£¥¤§©¦¦§¥¤

mkizgpnlE mkizlrl mkizacpeìe íëékñðìe.'íëéîìLyiwd §¦§Ÿ¥¤§ŸŸ¥¤§¦§Ÿ¥¤§¦§¥¤§©§¥¤
,mnr mi`ad mikqpl minly aezkdíéîìM äî`weec miaxw ©§¨¦

íBia,dlila `leóàdíéëñðmiaxw mdly`weecíBia`le ©©§¨¦©
`ed dpnfy ,gafd mr d`ad mikqp zgpn lkl oicd `ede .dlila
zyecwa ozycwn gafd zhigyy itl ,envr gafd onfk meia

.sebd
nyykeef `xnin inic ax ràzøbéà áéúëc äéçkLà éà ,øîà̈©¦©§©¥§¨¦¦©§¨

óñBé áøì déì éçìLiziid zexbi` azeky mc` `ven iziid eli` - §©¦¥§©¥
,laaa sqei axl zxb` gley

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



irqnÎzehnכו zyxt - zegiyÎihewl

מוקדמת  תרופה – למכה" רפואה "מקדים בבחינת הם
המצרים  בין .18לעניני

הזה, בזמן הנקראות התורה פרשות לגבי מובן כך
ש"ציון  בצדקה",19שכיוון ושביה תפדה במשפט

לתורה  הכוונה כאן שהפרשות 20וב"משפט" מובן הרי ,

"(מקדים) בבחינת הן זה בזמן ונלמדות הנקראות
וחיזוק 21רפואה" הוראה כלומר, הגלות, ל"מכת"

לששון  ל"יהיו... המביאה המצרים בין בימי לעבודה

טובים" ולמועדים .22ולשמחה

.·

ÁÎ‰ ˙È˙ Y ˙Â¯·ÂÁÓ ÈÚÒÓÂ ˙ÂËÓ˘ ‰˘·
¯˙ÂÈ ‰ÓÂˆÚ

יותר  (ובודאי ביותר מדוייקים הם התורה עניני כל
לפיכך  פרטית), השגחה עליהם שיש העולם מעניני

בכך  יש מחוברות, הן ומסעי מטות פ' שכאשר מובן,

כח ונתינת המצרים.zcgeinהוראה בין של לעבודה

ומסעי  מטות שבהן בשנים הוא: כפשוטו הענין

פרשות  שלוש המצרים בבין ונלמדות נקראות נפרדות,
ומסעי  מטות כאשר ואילו ודברים, מסעי מטות, בלבד:

פ' – בתורה פרשה המצרים בין לימי נוספת מחוברות,

ביום  הנקראת בלק, פ' גם מסויימים ובמקרים פינחס,
המצרים. בין בימי הראשון בתמוז, י"ז

מובן,וכיוו  התורה, בקריאת תוספת יש זה שבזמן ן

עניני  ל"ריפוי" יותר ורב חזק כח זאת באמצעות שניתן
המצרים. בין

רק  קשורה איננה הכח שנתינת מובן, זאת עם
הפרשות  של ההוראות לצירוף אלא בתורה, להוספה

ומסעי  ביחד.23מטות

.‚

‰˘¯ÙÏ ˙ÂÎÙÂ‰ Ô‰ ˙Â¯·ÂÁÓ ˙Â˘¯Ù È˙˘ ¯˘‡Î
˙Á‡

שתי  שכאשר תחילה, להסביר יש זאת, להבין כדי
הכוונה  אין מסויימת, בשבת מחוברות פרשות

בשבת izyשנקראות zg` שהתחברותן אלא פרשות,
פרשה מהן כל zg`24יוצרת קוראים אין לכך: הוכחה .

בשבת  אחר בזמן בנפרד קוראים 25פרשה כאשר ועוד: ,
קרואים  לשבעה הקריאה חלוקת נעשית ביחד, אותן
חת"ת  שיעורי לימוד לצורך הפרשות חלוקת (וכן
– ביניהן ההפסק ניכר שאין באופן השבוע) במשך

וכדומה  באחרת ושלושה מהן, באחת קרואים 26ארבעה

של  סופה את כ"רביעי" וקוראים לומדים אלא –
השניה  התחלת עם ביחד הראשונה וברכות 27הפרשה ,

משתי  פסוקים על נאמרות ולאחריה הקריאה שלפני
יחד  גם .28הפרשות

כבשנים  נפרדות, פרשות שתי בעצם הן לכאורה,
בשעת  הפסק ביניהן לקבוע צורך והיה אחרות,

ביחד  נקראות כאשר גם ?!29קריאתן,
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וש"נ.18) ואילך. 72 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בהנ"ל ראה
כז.19) א, ישעי'
ואילך.20) סע"ב א, דברים לקו"ת
כג:21) א, איכ"ר ורפאן.micwdראה ישעי'
יט.22) ח, זכרי'
סי"אֿב.23) ס"חֿט. בפנים לקמן ראה – ובלק פינחס לפ' בנוגע וכן
חד 24) כמו הוי מחוברות: בפ' פה סי' מינץ מהר"ם תשובות ראה

הוא) (שתורה ישראל ממנהג ולהעיר שם. להלן וראה שבת. לאותו סידרא
" מחוברות סדרות לב' "פרשיות...").zyxtדקורין (ולא "...

השבת 25) יום כל "כי ס"ב קלה סי' לאו"ח מרבבה מדגול להעיר
וראה  פליג. ט"ז סי' ח"ב שאל חיים בשו"ת והחיד"א קריאה". זמן הוא
לפני  בין חילוק בסופו, סקל"א שם ובפת"ש בסופו ז' שער אפרים שערי
ולהעיר  בסופו. והרח"ו ד"ה ב) (רו, לזח"ב ובאוה"ח מנחה. ולאחר מנחה
קראו  ולא מחוברין סדרות ב' היו דאם סי "ב, מד, שער הבית ברכת מס'
שהתפללו  לאחר אף מביהכנ"ס שיצאו קודם נזכרו אם מהם אחד רק

כו'. ולאחרי' לפני' בברכה הסדרה כל וקורא חוזר מוסף
תשכ"ד).26) ירושלים תאג'. תורה בכתר (נעתק תימן מנהג הוא כן

המנהג שרביעיn"kaאבל הבאה) הערה הפרשיות.xagn(ראה שתי
שם) שרד (ובלבושי בסופו סקט"ז רפב סי' או"ח במג"א [ועפמ"ש
מנחת  גם וראה הסדרות. שתי לחבר צריך א' שאין ס"ד שם להלבוש ס"ל
סק"ט  שם או"ח רבה באלי' אבל סו. לסי' מנחה שירי קונטרס אלעזר
לחנם". הוא בזה המ"א "והשגת הסדרות יחבר דא' ס"ל הלבוש דגם כתב

ואילך]. ז' אות שם או"ח להחיד"א ברכה מחזיק וראה
סק"ד).27) סקל"ה במג"א הובא (חלקה שם מינץ מהר"ם תשובות

(משב"ז) פמ"ג סוסקט"ז. רפ"ב סי' או"ח מג"א פו. סי' שמואל דבר שו"ת
סי"ב. שם השולחן ערוך סכ"א. שם אפרים שערי רפב. ר"ס

התלמוד**28) בזמן דהא חשיבי* כחד גברי ז' כולהו מזה: ויתירה
שו"ע  וראה רפב. ר"ס או"ח (מג"א לאחרי' והאחרון לפני' מברך הראשון

הפרשיות. לב' אחת ברכה שהי' נמצא הרי – ס"ג) שם אדה"ז
אסיר 29) עיי"ש): הסי', בתחילת שם במג"א (הובא שם זח"ב ראה

באתר  אלא חדא מלה אפי' או פרשתא למפסק באורייתא דקארי למאן לי'
דפרשתא  מלין יפסיק ולא יפסיק, קדישא, לעמא פרשתא משה דפסק
משבת  אנא ואמרי כו' דא רזא אחרא, דשבתא בפרשתא דא דשבתא***

כו'. ישוי ד"ה שם אוה"ח וראה בארוכה. עיי"ש כו', פלוני
.

.`fxe d"c my (`"bnd yxtny) xdfl g"de` d`xe (*
oey`x `l` mikxan 'ek milerd lk eid `ly dpynd inkg onfa" my f"dc` r"eya la` ."jxan `"k 'id cenlzd onfa mb" `"wq my `"bna oldle .`"bna d"k (**
d`xe .(weligd x`al zigp `l `"bnae) r"qeq a"g u"ayz ± mixacd xewna rnyn oke ."'ek `"e`k jxal xak mibdep eid `xnbd inkg onfa" sirqd jyndae ."'ek

.n"k`e .cere .dl 'iq g"e` v"vd z"ey
q zay 'ld f"e`n xirdle .zay lka mda mi`xewy zeiyxte dxez ixcq mdl ozpe 'ek l`xyil dxez cnl dyn oke :b `yz `negpz d`xe (***.dn 'i
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פרשות  שתי שכאשר לכך, ההוכחה זוהי אך
לפרשה נעשות הן למרות `zgמחוברות, כלומר, .

עצמאי  תוכן יש מהן אחת נחלקת 27שלכל התורה כי ,
פרשות  הן 30לג"ן ביחד, נקראות הן כאשר זאת, בכל ,

אחת  לפרשה .31הופכות

פ' בין קשר שום אין לכאורה בעניננו: להבין ויש
למסעי  שאחת 32מטות אחרות פרשות כמספר שלא ,

לקודמת  – בתוכן או בזמן – כהמשך באה  פ'33מהן :
שארעו  והמאורעות שצוו הציוויים על מספרת מטות
ואילו  במדבר, ישראל בני לשהות הארבעים שנת בסוף
מעין  והיא ישראל", בני ב"מסעי פותחת מסעי פ'
שבהם, מסויימים ומאורעות המסעות של "סיכום"
כל  את המקיפים במדבר ויקרא שמות הספרים מתוך

במדבר. השנים ארבעים

.„

,Ï˘Ó‰ ÈÙÏ ,"˙ÂËÓ" ‰˘¯Ù‰ Ì˘ ˙ÂÚÓ˘Ó
"ÌÈË·˘"Ó ‰Â˘·

הבעש"ט  תורת יסוד על רבות פעמים דובר ,34כבר
(של  חיותו הוא הקודש" בלשון לו יקראו אשר ש"שמו
בשמות  גם הוא וכך לתוכנו, ורומז השם), נושא
רמוז  כולה הפרשה של הפנימי תוכנה הפרשות:

לפי 35בשמה  בשמה רמוז מטות פ' של תוכנה בעניננו: .
מסעי  פ' לגבי גם וכך "מטות", ישראל: .36מנהג

ישראל  לבני תארים שני קיימים הוא: לכך ההסבר
ו"מטות" "שבטים" מובן 37כשבטים: ביניהם ההבדל .

רך, שעדיין ענף הוא "שבט" במשל: משמעותם מתוך
זה  להבדל הסיבה וחזק. קשה מקל הוא "מטה" ואילו
ולפעמים  האילן, מן עדיין היונק ענף הוא "שבט" היא:
ה"מטה" ואילו ורך, רענן הוא ולכן אליו, מחובר עדיין
האילן, מן יונק ואינו נכרת הענף כאשר דוקא נוצר

קשה. הוא ולכן

לעם  הנ"ל התארים שני בין ההבדל הוא לכך דומה
ישראל:

מביעים  "מטות" המושג והן "שבטים" המושג הן
בשורש  הוא ישראל נשמות של שמקורם העובדה את

דלעילא" "אילנא של אלקות, של ברמז 38ואילן .
מחוברת  היא כאשר הנשמה על מורה "שבטים" התואר
דלעילא", ל"אילנא דבקה היא כאשר בגלוי, לאלקות

illk ote`ae היא כאשר הנשמה על התואר מורה
למע  לאלקות.נמצאת מתמדת ודבקות בביטול לה,

אינם  כאשר ישראל בני את מתאר "מטות" ואילו
איננה  באלקות דבקותם המקור, אל בגלוי קשורים

illkגלויה. ote`ae היא כאשר הנשמה על התואר מורה
מנותקת, ונעשית בהמית, ונפש לגוף למטה, יורדת

דלעילא". מ"אילנא כביכול,

נשמות  לירידת "מטות" הפרשה שם גם רומז 39כך

המקור. מן ומנותק מגושם לדבר והפיכתן ישראל

– היא "מסעי" השם משמעות זאת, לעומת
לארץ  והתקרבות הקודם המקום מן מוחלטת התרחקות
היא  הכוונה ה' בעבודת יותר. נעלה למקום הקודש,
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ריש 30) (כט, תי"ג תקו"ז שם. ח"ב ב. קד, בזח"א (מהנ"ע בכ"מ זהר
תורה  ספר הל' לרש"י האורה ספר התורה. קריאת – הרס"ג סידור ע"ב)).

עג. סי'
ורק 31) מחוברות, הן השנים שברוב – מטו"מ פ' – בעניננו ובפרט

) בלבד קביעות שבטור zexaernceבב' הלוחות* ראה – נפרדות הוי (
ר"ח. הל' לאחרי או"ח

הובא 32) וש"נ. ג. פ"ל, שמו"ר ג. פי"ב, (ב"ר ממרז"ל ולהעיר
את  פסל מסעי) (כבפרשת אלה שנאמר מקום "כל משפטים) ר"פ בפרש"י

כו'". מוסיף ואלה הראשונים,
מספר להתאים שבהתירוצים הם o"bולהעיר, שבפועל לזה סדרים

שם  לזהר אוה"ח ראה – אחת לפרשה מטו"מ שימנו מצינו לא – נ"ד
וראה  ג'. אות פ' מערכת לפי דבש שם. לזח"ב אורות ניצוצי והרח"ו. ד"ה

זהר. בנצוצי בהנסמן שם. האורה ספר שם. הרס"ג סידור
הרי 33) אחו"ק בפ' וגם נצו"י. חו"ב, תזו"מ, ויק"פ, לדוגמא:

עריות. פ' נאמרה ואכ"מ.f"creבשתיהם בהשאר. מצינו
סע"ב 34) ד, בראשית להה"מ או"ת פ"א. והאמונה היחוד שער ראה

סרמ"ד. לקו"א ואילך.
ואילך.35) 58 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
ועד"ז 36) מסעי". "אלה המטות" "ראשי להרמב"ם תפלות" ב"סדר

בטור  וכן מסעי"). "אלה א כ, חקת עה"ת (ובפרש"י שם האורה בספר
האחרונים) (בדורות ישראל מנהג אבל המטות"**. "ראשי סתכ"ח או"ח

.48 הערה לקמן וראה כבפנים. "מסעי", "מטות", – דהשם
(וראה 37) ואילך רלז ע' תקס"ב אדה"ז מאמרי ראה – לקמן בהבא

וראה  ואילך. א'רצד ע' מטות באוה"ת להמאמר הגהות רמג). ע' גם
ואילך. שכב ס"ע ח"א תער"ב המשך תטו. ס"ע בשלח אוה"ת

רלח).38) (ע' שם תקס"ב
הללו 39) בפרשיות רמז יש כלל דרך (12 (שבהערה משל"ה להעיר

ע"ש. הנשמה, ענין על ומסעי מטות

ly i"zkay :(cqw 'r) mye) jli`e bqw 'r xeard oeayg zexew .dl 'iq e"g q"zg .e"hyq g"e`g xfp ipa` z"ey .g"x 'ld g"e`l g"xt ± dl` zegel c"r d`x (*
.q"hd epwezi ze`ad xehd ze`veday i`elde .('eke zexey a"ka zeriawd zegel zn`a e`vnp 422 fixtae 702 cxetqwe`a mixehd

mixteqd zerh ea eltpy ilel ..l"f mixehd lra ..xcq itk ...gel mbe :(ezligza) my l"fe ,'f xry (g"ky .iwipel`y) sqei zix`y xtqd '` mkg ip`xd onf xg`l
.'ek dpd cr eqtcpy 'ixefgn b"id ipniq lr oryz l`e jenqz l` c`n jytp xenye jl xnyde (miiqne .ze`nbec dnk `ian) ..miqitcnde

el`y)" i"qeq c"t my y"`xa la` "irqne zehn zyxt" my ikcxna d"ke "irqn zehn (..miqip epiax ly y"ndiaa el`y)" a"rq ,`l dlibn zellw d"ceza (**
."irqne zehnd iy`x (..oe`b p"xl
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באמצעות  הנשמה מגיעה שאליה וה"הליכה" לנסיעה
דוקא  כלומר, "מטות". של באופן למטה ירידתה
יותר  גבוהה לדרגה הנשמה מגיעה הירידה באמצעות

ירידתה  לפני :40מאשר

כי  כמלאכים, "עומד", הנשמה נקראת ירידתה לפני
כאשר  וגם מוגבלת, היא ויראתו ה' באהבת עבודתה
התרחקה  לא עדיין היא יותר, גבוהה לדרגה עולה היא

oihelgl."עמידה" זאת נקראת ולכן הקודם, ממעמדה

ובנפש  בגוף למטה, ירידתה באמצעות אבל
היא  באמצעותם וכאשר "מטות", בבחינת הבהמית,
 ֿ הקדוש של ורצונו חכמתו – ומצוות תורה מקיימת
ל"מהלך", נעשית ל"מסעי", מגיעה היא – ברוךֿהוא
למעלה. בהיותה לפניֿכן, דרגתה על בערך שלא נעלית

.‰

"˙ÂËÓ"· Ì‚ ÌÈÈÚ‰ È˘ ÌÈÓÈÈ˜ ÈË¯Ù ÔÙÂ‡·
"ÈÚÒÓ"· Ì‚Â

רמוזה  הנשמה שירידת כללי, באופן הענין הוא כך
בפרטיות  אך מסעי. בפ' – עליה והשכר מטות, בפ'
השכר  עבודתה, וגם הנשמה ירידת גם רמוזות יותר

כדלהלן: מסעי, בפ' והן מטות בפ' הן – והעליה

ניתוק  על רק מורה אינו "מטות" של והחוזק הקושי
תוקפה  על גם אלא מאלקות, העבודה 41הנשמה של

כדי  למטה. ישראל עם עלֿידי להתבצע שצריכה
העולם  ושל והגוף, הבהמית הנפש עוצמת על להתגבר
אין  חזק, מקל – "מטה" של בתוקף לעמוד יש בכלל,
וההסתרים. ההעלמות כל על להתגבר אלא להתרגש,

ובמצוות  בתורה עבודתו את מקיים יהודי וכאשר
שכרו  גם הרי ההסתרים, מכל נבהל ואינו בעוז, למטה
משורשה, כח לנשמה ונתוסף – "מטה" בבחינת הוא

כאשר 42שבנשמה ozi`41מ  לנשמה שהיה ממה יותר ,
"שבט". בבחינת למעלה היתה

ב"מסעי" הכל רמוז לכך (לשון 43בדומה "מסעי" :

ל  גם רומז dnypdרבים) rqn לעולם למטה, מלמעלה
למטה  ישראל עלֿידי להתבצע שצריכה לכך גם הזה;

dcearשל השכר rqnבדרך וגם לדרגה, מדרגה ועליה

היא  התעלותה – "מסעי" הוא כך על מקבלת שהנשמה
הליכה. של באופן

.Â

ÔÈ· ,˙ÂÏ‚‰ ÔÓÊ· ‡˜Â„ Y "ÈÚÒÓ"Â "˙ÂËÓ"
ÌÈ¯ˆÓ‰

ומסעי  מטות פ' בין הקשר מובן לעיל האמור לפי

המצרים: לבין

ירידת  – ומסעי מטות של הללו הענינים של קיומם

בתוקף  עבודתה את לבצע ותפקידה למטה, הנשמה

בזמן בעיקר הוא – השכר וכן ב"בין zelbd44וכו', ,
למטה: ירידתה בעצם כלֿכך ולא המצרים",

הבית  עשרה 45בזמן כאשר לאבותינו 46, נעשו ניסים
בגלוי, אלקות ושמעו ישראל כשראו המקדש, בבית

שבא  (כדרך לאלקות ודבקות בביטול תמיד היו ולכן

ליראות  בא כך באהבה 47לראות היתה ועבודתם ,(
שהיו  לומר איֿאפשר כך על הרי – לאלקות ויראה

קשורים  כ"שבט", אלא האילן, מן מנותקים כ"מטות",

מיוחד  לתוקף זקוקים היו לא ולכן האילן, וגוף לשורש
לקיים  מזה כדי ומובן והמצוות, התורה עבודת את

שבנשמה". ה"איתן נתגלה לא שגם

נראית  איננה האלקות כאשר הגלות, בזמן אבל

רבים  והסתרים העלמות קיימים הבית, כבזמן ונשמעת

דבקותם  – כ"מטות" הם ישראל ואז אלקות, על כלֿכך
בעצמם  לגלות הם צריכים אז – גלויה אינה באלקות

בעבודת  ההפרעות על להתגבר כדי יותר רבה עוצמה
כדי ובמיוחד והמצוות, הגלות jyegאתjetdlהתורה

– לאור

"מטות", של באופן הוא אז שכרם גם swezלפיכך
ויותר  הבית, בזמן מאשר יותר מתגלה הנשמה עצם
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מנה 40) מי ד"ה בלק ד), (לח, יגדל ועתה ד"ה שלח לקו"ת ראה
סה"מ  גֿד. צא, מסעי לקו"ת ואילך. סע"א ל, תו"א גם וראה ד)*. (סז,

ואילך. קיז ע' תקס"ב
א'ש.41) ע' מטות אוה"ת תיז. ע' בשלח אוה"ת ראה
וש"נ.42) פ"ג. החסידות לימוד קונטרס ראה. ר"פ לקו"ת ראה
מסעי.43) דרושי לקו"ת ראה

ה'ש"ת 44) עמך כי ד"ה וראה תתקי. וע' תתק ע' תצא אוה"ת ראה
ובכ"מ. בתחלתו.

א'שנח.45) ע' מסעי אוה"ת ב. צח, ברכה לקו"ת ראה – לקמן בהבא
ועוד. ואילך. פי"א ואילך. פ"ב תש"ט דודי קול ד"ה א'שסה.

מ"ה.46) פ"ה אבות
ואילך.47) ב קג, וירא אוה"ת וראה וש"נ. בתחלתה, חגיגה

.
mceray ,`p lcbi dzre d"ca y"nre" my jiynne .'ek z"ra 'igaa 'idz f"iry epiide 'ilr jxev (zehnc) ef dcixi :(my a"qwz d`xe .evx'` 'r) my z"de`a (*

.l"pd z"ewla mixn`nd epiide ,"dpn in d"ca y"nke 'ek jc`n lka 'igaa 'ek mikldn 'iga eyrp seba ozcixi i"re 'ek micner 'igaa eid dlrnl
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– כ"מסעי" זאת וכל למעלה, הנשמה בהיות מאשר
.48הליכה 

ב"מסעי". הענינים שאר לגבי גם וכך

.Ê

Ï"‰ ÌÈ¯·„Ï ˘È ˙Â¯·ÂÁÓ ÈÚÒÓÂ ˙ÂËÓ ¯˘‡Î
„ÁÂÈÓ Û˜Â˙

בפני  גם ומסעי מטות בפ' קיים לעיל האמור כל
כאשר  השנים, ברוב אבל מחוברות. כשאינן עצמן,
ובנתינת  בהוראה תוספת יש מחוברות, ומסעי מטות

האחרת  על משפיעה מהן אחת שכל כלומר,49הכח, .
אך  יותר, נעלה תהיה שהעבודה מיוחד, כח ניתן אז

קלות: ביתר תתבצע זאת עם ויחד שני, מצד

שזהו dcixiaב"מטות", מודגש הגלות, בזמן
במדבר  כמסעות – כך זאת סידר שהקב"ה "מסעי",

יסעו" ה' פי "על שהיו עוז 50כפשוטם, מוסיף וזה –
בגלות, לעבודה

גם עם dceardכך ביחד היא כאשר "מטות", של
פעולות  שכל לכך מיוחד כח התורה נותנת 51"מסעי",

"מטות", של בעוצמה תהיינה הגלות בזמן היהודי
" של א irqnובאופן התעלות – בתוקף " התעלות חר

"מטות" .52של

של  תוקפו "מטות": של השלישי בענין גם וכך
באופן  הוא "מטות" של בעבודה המתגלה הנשמה שורש
זוהי  שלבסוף עד ביותר, נעלה כשורש – "מסעי" של
הנשמה, שורש מתוקף יותר רבה לעוצמה המגיעה עליה

– מזה ליותר הנשמה מתעלה הגלות, בזמן שהרי
בגופא  ל"אשתאבא עד – גבול בלי שהיא לאלקות

של 53דמלכא" עצמותו עם כביכול, מתאחדת, שהיא –
.54הקב"ה 

אינם  שבנשמה, וההליכה השכר ה"מסעי", ומאידך,
גם  כלומר, ה"מטות". עם יחד באים כיֿאם נפרד, בזמן
הליכה  בו מתקיימת למטה, כאן נמצא היהודי כאשר

ועליה.

.Á

ÂÓÎ ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ È„ÈŒÏÚ „ÈÓ˙ ¯˘Ù‡˙Ó ‰Ê ÊÂÚ
ÒÁÈÙ Ï˘

לבין  ומסעי, מטות צירוף שבין הקשר יובן זה לפי
בלק  פ' גם ולפעמים המצרים", ב"בין פינחס פ' קריאת

זו): שנה (כקביעות

ניתן  כיצד השאלה: מתעוררת לכאורה, שהרי,
– "מטות" של בעוז יעמוד מסע שבכל מיהודי לדרוש

חייו  בימי יהודי של מסעותיו בין שוני יש יש 51הרי ,
אל  הקצה מן להשתנות יכולים והם וירידות, עליות

הקצה,

היציאה  מרעמסס", ב"ויסעו נמצאים כאשר אמנם
מצרים" כל לעיני רמה "ביד שהיתה או 55ממצרים, ,

אפשר  שאז להבין, ניתן סיני, למדבר שהוביל במסע
בעבודה, להתעלות הנצרך תוקף לדרוש

כשהוא  כזה תוקף מיהודי לדרוש ניתן כיצד אך
של  הרע לשון שם "על – "רתמה" כמו במסע

השטים"56מרגלים" ב"אבל או לחטא 57, הקשור
?58פעור 

העוז  כאשר פינחס: פ' – היא התשובה כך על
להיות  יכול הוא אין אז שלו, ממציאותו נובע בעבודה
אבל  מוגבל; האדם היות מפני המסעות, בכל

קנאתי" את "בקנאו – פינחס כאצל הוא :59כשהתוקף
י  כל נגד נפש במסירות התייצב כאשר 60שראל הוא –

ממציאותו  יציאה נפש, מסירות היהודי אצל קיימת
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השם 48) נקבע האחרונים בדורות דוקא שלכן י"ל אולי הנ"ל עפ"י
– וטור) (כברמב"ם המטות" "ראשי ולא "מטות", ישראל) (במנהג
והעלם  חושך כאשר דוקא, האחרונים בדורות כי – 36 הערה כדלעיל

אצל אז ונפעל נתגלה תורה ע"פ הרי ביותר, נתגבר מישראל e`k"`הגלות
בשר) עיני ראות (לפי הנשמה שבפנים: הענינים ג' בכל "מטות" בחי'

zcxtpההכרח "המטות",xkydהעבודה,swezlמדביקותה, בחי' (גילוי
" אצל רק ולא – שבנשמה) מלקו"ש iy`xתוקף ולהעיר המטות".

בדורות  מצורע פ' דשם החילוק לענין ואילך 109 ע' ח"ז [המתורגם]
האחרונים. ודורות הראשונים

גםd`xeddאבל49) היא זו שנה כשהן lklדקביעות גם השנים,
דחה"פ  ההוראות וע"ד כנ"ל), מחוברות הן השנים דברוב (ובפרט נפרדות

כמ"פ. וכמדובר וכיו"ב. השנה, ימות לכל שהן
כג.50) כ, יח. ט, בהעלותך
אפר 51) מחנה דגל בלקו"ש ראה (הובא הבעש"ט בשם מסעי פ' ים

ואחד. אחד דכל חייו שני במשך מסעות מ"ב דיש (64 ע' ח"ד [המתורגם]

מלמטלמ"ע 52) מטות בחי' ב' "יש א'שב ע' מטות מאוה"ת להעיר
ואוה"ת  ואילך) ד (צא, בלקו"ת דמסעי ובדרושים ע"ש. ומלמעלמ"ט",
למעלה. ומלמטה למטה מלמעלה במסעי, בחי' ב' א'שסה) א'שנח. (ע'

הירידה 53) ע"י הנעשה מאדך דבכל העלי' – א) (ט, תו"א ראה
הפרנסה. טרדות וע"י למטה

מספר 54) כהנ"ל ע"ד ולהעיר ואילך. סע"ג לח, חיים דרך ראה
ע"י  שבה ההוספה – ה' אהבת ערך ואילך. תלג ס"ע ח"א הערכיםֿחב"ד

וש"נ. נה"ב,
ג.55) לג, מסעי
ובפרש"י.56) יח שם,
מט.57) שם,
ואילך.58) א כה, בלק
יא.59) כה, פינחס
(60347 .324 ע' לעיל ואילך. 53 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה

ועוד. ואילך.
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קיום  ותמיד למסע, מסע בין שוני אין אז הרי שלו,
תוקף. באותו הוא ה' ציווי

ו"מסעי" "מטות" של צירופן ששלמות מובן, בכך
בין  של זו בתקופה פינחס פ' גם כשקוראים רק קיימת
שבסופה  בלק, פ' את גם כשקוראים (ובמיוחד המצרים

שלו) הנפש מסירות מעשה אודות של 61מסופר שדרכו ,
מושלם  באופן ומסעי מטות לצירוף כח נותנת .62פינחס

.Ë

¯Î˘‰ ÔÈÚ· "ÈÚÒÓ"Â "˙ÂËÓ" ÛÂ¯Èˆ Ì‚
˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ È„ÈŒÏÚ ¯˘Ù‡˙Ó

מטות  של חיבורן על שאלה קיימת לכך, בדומה
במיוחד  הנשמה, יכולה כיצד השכר: בענין ומסעי
להגיע  הגלות, של המצרים' ב'בין למטה ברדתה
ממעמדה  יותר אף כלֿכך, גדולה לעוצמה – ל"מסעי"

למעלה? הנשמה בשורש

שהיא  איך הנשמה אצל יאיר שזה ויתרֿעלֿכן:
הגלות? בזמן למטה "מטות", בדרגת

שאליה  מאודך", "בכל עבודת על נאמר ולכאורה
– הגלות בזמן ובמיוחד למטה, ברדתה הנשמה מגיעה
הבהמית  והנפש הגוף זיכוך לאחר רואים", ש"במותן

בחייהם  לא אך ואתהפכא, אתכפיא ?63בעבודת

ב'בין  לפניֿזה הנקראת פינחס פ' כך, על גם
עובד  כשהאדם הוא הנ"ל כל תשובה: נותנת המצרים',
הגבוהה  בדרגתו שגם כך במציאותו, בהיותו ה' את
היא  כשעבודתו אבל כנברא, מוגבל הוא עדיין ביותר
משתחרר  הוא אז מטבעו, להיפך נפש, מסירות מתוך
 ֿ בשורש הנשמה מגבלות את ואף כנברא, ממגבלותו
עם  מתאחד הוא וכך לעצמה, זאת בכל שהיא שורשה,
אשר  האלקים אל תשוב "והרוח ה' של עצמותו

.64נתנה"

נעשה  ממשית, נפש מסירות של זו עבודה עלֿידי

jekif65 להתקיים יכולה ולפיכך הבהמית, והנפש הגוף
בה  גם הנשמה, עליה אצל ובגלות, בגוף למטה יותה

ע"י  הנשמה מגיעה שאליהן (מסעי), בלתיֿמוגבלת
.66עבודתה 

.È

˘Ù‰ ˙ÎÈÙ‰ È"Ú ˙Ó¯‚ ‰Ó˘‰ ˙ÈÈÏÚ ˙ÂÓÈÏ˘
·ÂËÏ ˙ÂÏ‚‰Â ˙ÈÓ‰·‰

מטות  שכאשר נוסף, מיוחד ענין יש לעיל, כמוזכר
הראשון  יום זו) (כבשנה לעתים חל מחוברות, ומסעי
– האחרון יום (וכן בתמוז י"ז המצרים, בין בימי

בלק). (פ' בשבת באב) תשעה

צירוף  על הקודם להסבר והקשר לכך ההסבר
הוא: ו"מסעי" "מטות"

במיוחד  למטה, הנשמה בירידת העיקרית הכוונה
הזקן  אדמו"ר כדברי היא, "מטות", בבחינת בגלות,

כלל...",67בתניא  תיקון צריכה אינה עצמה ש"הנשמה
ואת  הבהמית והנפש הגוף את לתקן כדי ירדה אלא
שגם  מובן מכך הזה". עולם מכללות לה השייך "חלקה
– האמיתי השכר וכן "מטות", של בעוז העבודה עיקר
רק  אינה למטה, בעבודה ו"מסעי" "מטות" צירוף

והנפש dnypdהתגברות הגוף של ההסתרים על
עבודת  בעיקר אלא הגלות, חושך ועל הבהמית

`ktdz`e `itkz`68 חושך ושל הבהמית הנפש של
לה. שמחוצה הגלות

העוז  והעוז 69שהרי למטה, ברדתה בנשמה
הבהמית  הנפש של ההסתרים באמצעות בה המתהווה
ולפיכך  אלקות, היא הנשמה כי חידוש, אינם והעולם,

מושלמת, ("מסעי") עליה באמצעותו נגרמת אין

להכניע  כדי בתוקף, ב"מטות", כשמשתמשים אך
מטבעה, להיפך לטוב, הבהמית הנפש את ולהפוך
באמצעות  ובמיוחד צורתו", כל "נפסד שעלֿידיֿזה
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אדמו"ר 61) מו"ח כ"ק של הגאולה חג גם נתגלה דמשיחא ובעקבתא
כל  על בפועל נפש מסירת של באופן היתה (שהנהגתו תמוז בי"בֿי"ג

ואילך. 336 ע' לעיל ראה – המצרים לבין כהכנה ושעל) צעד
(62.55 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש גם ראה
גֿד.63) מז, בחוקותי לקו"ת
למטה 64) הירידה ע"י הנעשה העילוי זהו [והרי האזינו ר"פ לקו"ת

מאמרי  כבס' בע"ת בבחי' שנעשה הגלות) בזמן (ובפרט "מטות" בבחי'
ובכ"מ. סע"א. עג, בלק לקו"ת גם וראה ,[37 שבהערה ואוה"ת תקס"ב
רבה  רות (ראה כמרז"ל בעצמותו, מושרשים ירידתם לפני שגם ואף
שבו  הרצון בחי' מצד זהו הרי צדיקים, של בנשמותיהן נמלך במי ג) פ"ב,
הכוונה  עיקר הרצון, בעל ית' עצמותו מצד משא"כ ההמלכה, ענין שייך
ע' ח"כ (לקו"ש ס"ה תשל"ח רבים מים ד"ה וראה דוקא. בתשובה הוא

בשלום  ושבתי ד"ה .47 והערה רעו) ע' ח"א – מלוקט סה"מ .279
(סה"מ  ואילך).תשל"ח קסח ע' ח"ב – מלוקט

ואילך.65) א'רפא ע' ח"ג תער"ב מהמשך להעיר
ובמיתתן 66) יום בכל להיות יוכל מזה "הארה שם בחוקותי ובלקו"ת

כו'". רואין הכל שנברר אחר
ב).67) (מח, פל"ז
א'ש.68) (ע' שם מטות אוה"ת וראה ואילך. ב ל, א. ט, תו"א ראה

השתררות  "לשון שהוא ב"מטות" נרמזת האתהפכא שגם וי"ל א'שב).
א'ש). ע' שם (אוה"ת וממשלה"

צא,69) מסעי לקו"ת וראה ועוד. פ"ו. תש"ו שמניך לריח ד"ה ראה
וש"נ. תקד. ע' ואילך. תצח ע' שם הערכיםֿחב"ד ספר ג.
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בלתי  עליה נגרמת אז – הגלות חושך של אתהפכא
בכל  של באופן האלקית, בנפש גם מושלמת, מוגבלת,

jce`n כך כי האלקית, הנפש של ה"מאוד" מן יותר ,
כביכול  ית', עצמותו עם היהודי .70מתאחד

.‡È

ÔÂ˘˘Ï Ì˙ÎÈÙ‰ Y ÌÈ¯ˆÓ‰ ÔÈ· ÈÓÈ ˙ÈÏÎ˙

היום  תמוז, י"ז של חלותו משמעות מובנת זה לפי
המצרים  בין של בלק:71הראשון פ' בשבת ,

אבלם  "והפכתי היא: המצרים בין ימי תכלית
לששון  ייהפכו עצמם התענית ימי – לששון"

.72ולשמחה 

שהקדושֿברוךֿהוא  בכך רמוז זה שדבר לומר יש
"מקל ירמיהו לנביא על cwyהראה אני "שוקד כי "

לעשותו" ימי 73דברי לכ"א רמז חז"ל, כדברי שזהו, ,
עד  חניטתו ש"משעת השקד כפרי בדיוק המצרים, בין

יום" ואחד עשרים בישולו ,74גמר

הטוב, להיפך רק לא הקדושֿברוךֿהוא רומז ובכך
מצד  שקד" "מקל שיהא הענין, לכוונת בעיקר אלא

הזקן  אדמו"ר כהסבר מטה 75מעלתו, "פרח לענין
שזה  היא, לכך שהסיבה שקדים", ויגמול אהרן..

למטה. ההשפעה ועוצמת מהירות על מצביע

הרי  בשבת, חלים באב, ותשעה בתמוז, כשי"ז
התענית  את השבת הופכת 76דוחה היא לכך ובנוסף ,

המצרים  בין של היום ש"מצוה71את egnyl77ליום

לענין בדומה לששון izktdeולענגו", .78אבלם

כנאמר  בכלל, השבת יום תוכן זהו כאשר במיוחד
כהנים  השבת 79בתורת ליום שיר מזמור –80על

וה"צמחֿצדק" העולם", מן מזיקים מסביר 81"למשבית
היא השבת ששלמות לטוב;zkitdזאת, המזיקים

בגשמיות  ואף הבריאה, בתחילת בשבת גם היה כך
חז"ל  כדברי אותה 82ממש, שימשה שעות "ל"ו

האורה",

בין  של האתהפכא ענין הוא השבת שלמות כלומר,
שענינה  כפי בגלוי, היה 83המצרים הבריאה בתחילת

להיפך  יאיר", כיום "ולילה לאור הלילה חושך הפיכת
ללילה  יום ההופכים המצרים ובין הגלות ,84מן

המצרים, בין ראשית בתמוז, י"ז שכאשר יוצא, כך
מתרחשת בשבת, בין zncwdחל של למכה רפואה

בתחילתם. מיד נהפכים הימים – המצרים

עבודה  המצרים, בבין האדם עבודת את מיקל זה
לעיל, כמוסבר ביחד, וצירופם ו"מסעי", "מטות" של

והגלות. הבהמית הנפש בהפיכת

.·È
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הוא  שתוכנה בלק, פ' בתורה, הפרשה מצד גם כך
אלקיך  ה' אבה "ולא של באופן שהיו בלעם, ברכות

בלעם אל הקללה jetdieלשמוע את לך אלקיך ה'
.85לברכה"

את  לך אלקיך ה' "ויהפוך של הענין עצם רק ולא
בלעם, באמצעות דוקא זה שהיה אלא לברכה", הקללה

הקדושה  מן ההיפך שיא משה, של .86הניגודיות

הימים", "אחרית על היה נבואתו סיום ועוד:
כהסבר  צדקנו, משיח עלֿידי הגאולה אודות
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שנתאוה 70) הכוונה נשלמת דוקא שבאתהפכא מכיון לזה: נוסף
לזה  בהמשך שם וראה רפל"ו. [תניא בתחתונים דירה לו להיות הקב"ה
ואתהפכא  סט"א אתכפיא כד ית' לפניו נח"ר להיות ית' ברצונו עלה "שכך
מתייחד, עי"ז הרי – בעצמותו הוא זה שתענוג – לנהורא"] חשוכא

עצמותו. עם כביכול,
דבוקה  היא למטה בירידתה שגם בנפה"א והאהבה התשובה משא"כ
בבחי' רק שהוא ית' כוחותיו שלימות לגלות ענין דוגמת הוא – באלקות
ע' בפנים שם וראה .30 הערה 284 ע' ח"כ לקו"ש (ראה הגילויים

.265 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש וראה .(283ֿ4
(71– בשבת תמוז י"ז כשחל שהחיינו מברכין אם מהדיעות להעיר

דינים  אסיפת שד"ח יא. אות שם ברכ"י סקמ"ב. תקנא סי' או"ח מג"א
ב'. אות שם השדה ובפאת בתחלתה. המצרים בין מערכת

תקפ).72) (סו"ס תענית הל' סוף או"ח טור יב. לא, ירמי'
יאֿיב.73) א, ירמי'
ג)74) (סא, שה"ש זו"ח העפר. וישב ז) (יב, עה"פ קה"ר שם, רש"י

א). (צג, איכה
קרח.75) ס"פ לקו"ת

האי 76) כולי חמור אינו באב) דתשעה (גם שנדחה דתענית ולהעיר
שם. ובנ"כ ס"ט תקנט סי' או"ח שו"ע ראה –

הערה 77) 72 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה יוד. י, בהעלותך ספרי
.31

ובסה"ש 78) ולששון". לשמחה לנו "הפך תמוז לי"ז בסליחות
שחל  (תשל"ח) זו כבשנה (דתר"מ) להקביעות (בהמשך 157 ס"ע ה'ש"ת

ולשמחה. לששון ויהפך באמת ווערן נדחה זאל בשבת):
תערב.79) רמז שם וביל"ש ו. כו, בחוקותי
א.80) צב, תהלים
ואילך.81) תרל ס"ע ואילך. שכח ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת
ו.82) פי"ב, ב. פי"א, ב"ר ה"ה. פ"ח ברכות ירושלמי
וש"נ.83) ואילך, 64 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש ראה
נמשל 84) דהגלות ע"ב), ריש (סז, זח"ג א). (פ"ג, שהש"ר ראה
ללילה.
ו.85) כג, תצא
ואילך).86) א (שסב, בלק פ' של"ה בארוכה ראה
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ומ'בין 87הרמב"ם  הגלות מן ישראל את שיוציא ,
.oihelglהמצרים'

מטות  ביחד: מצטרפים הללו הענינים כל כאשר
בבין  פינחס פ' נקראת ולפיכך מחוברות, ומסעי
היא  המצרים בין ימי כשתחילת ובמיוחד המצרים,
"יהפכו  של הענין יותר מוחש הרי – בלק פ' בשבת
תצמח  השקד ממקל ולשמחה", לששון אלו ימים

להכניס  "שקדתי – הגאולה שקידת לטובה, השקידה
ל  מיד"בני ישראל .88ארץ

עלֿידי  הגאולה תהיה חדא וברגעא חדא בשעתא
טפחים. מעשה למטה צדקנו משיח

n"ehn 't zay zgiyn)
d"lyz b"lyz h"kyz
(f"lyz qgpit t"y
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ואילך.87) 294 ע' לעיל נת' ה"א. פי"א מלכים כ.88)הל' דאיכ"ר פתיחתא

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

.ely dpi`y dnda dxenz zyecwa qitzdl leki epi` s`àlàå§¤¨
l `id `ziixad zpeek gxkdaàîìòc Lc÷äc äîäáoaxw ly-] §¥¨§¤§¥§©§¨

[exiageznda lr dxindl `adéãéc ïéleçlr mb j` .[ely-] ¦¦¥
,zeywdl yi df ote`éî[ike-]ñétúîdxenz zyecw mc` ¦©§¦

dze` xinny ici lr ely dndaaøáãa[oaxwa-].BlL BðéàL §¨¨¤¥¤
:`xnbd zvxzníìBòìxinnl `id `ziixad zpeekäîäáa §¨¦§¥¨
àîìòc Lc÷äc[exiag oaxw ly-]ezndaa,déãéc ïéleçeïBâë §¤§¥§©§¨¦¦¥§

Lc÷äc äîäác déøî øîàcy [oaxwd lra-]øéîäì äöBøä ìk §¨©¨¥¦§¥¨§¤§¥¨¨¤§¨¦
ely oileg zndaBzîäáa[oaxwd zndaa]øéîéå àáéote`ae .da ¦§¤§¨Ÿ§¨¦

.ely epi`y oaxwa s` xindl mc` leki df

äðùî
:dxenz oica mi`pz zwelgn d`ian epiptly dpyndãçà ïéøéîî§¦¦¤¨

,íéðLaipy zxenz ef didz' zg` oileg znda lr xn` m`y ¦§©¦
.dxenz ezxenz ,'el` zepaxwemixinn ok enkíéðLoileg ly §©¦

aoaxw,ãçà.dxenz zyecwa zeqtzp oilegd zenda izye §¤¨
xind m` elit`eãçàoileg lyäàîazepaxwäàîeoileg ly ¤¨§¥¨¥¨

aoaxwãçàla` .minkg zhiy `id ok .ezxenz dlgïBòîL éaø §¤¨©¦¦§
àlà ïéøéîî ïéà ,øîBàoilega ãçàoaxwøîàpL ,ãçà(i fk `xwie) ¥¥§¦¦¤¨¤¨§¤¨¤¤¡©

.'Lã÷ äéäé Búøeîúe àeä äéäå',cala cg` oaxw rnyn '`ed'e §¨¨§¨¦§¤Ÿ¤
e .`ed cigi oeyl oky'àeä' äî[oaxwd]ãçeéî,[icigi-]óà ©§¨©

ezxenzúãçeéî àéä.[dcigi-] ¦§¤¤

àøîâ
zwelgna minkge oerny iax zehiy xewn z` d`ian `xnbd

:dxen`déléî éðä àðîcg` elit` mixinny minkgl mdl oipn - §¨¨¥¦¥
cg` `l` mixinn oi`y oerny iaxl el oipne ,cg`a d`ne d`na

k ,miaezkd zeyxcn `ed mxewn :`xnbd daiyn .cg`aeðúc§¨
ïðaødxenz zyxta xn`p ,`ziixaa epipyy enk -(my)xnd m`e' ©¨¨§¦¨¥
xini,'äîäáa äîäae,ãçàa íéðLe ,íéðLa ãçà ïéøéînL ïàkî ¨¦§¥¨¦§¥¨¦¨¤§¦¦¤¨¦§©¦§©¦§¤¨

elit`e.ãçàa äàîe äàîa ãçà`id 'dnda' zernyn oky ¤¨§¥¨¥¨§¤¨
.jenqa x`eank ,zeax zendaàlà ïéøéîî ïéà ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¥§¦¦¤¨

àìå ,'úBîäáa äîäa' àìå ,'äîäáa äîäa' øîàpL ,ãçàa ãçà¤¨§¤¨¤¤¡©§¥¨¦§¥¨§Ÿ§¥¨¦§¥§Ÿ
,'äîäáa úBîäa'.dcigi dnda `id 'dnda' zernyneBì eøîà §¥¦§¥¨¨§

`ld ,minkgeðéöîzveawa s`L úBîäa`idäéeø÷oeyla ¨¦§¥¤§¨
dxezdL ,'äîäa'okøîàð(`i c dpei)da eidy depip xiradAxd' §¥¨¤¤¡©©§¥

'eke mc` FAx dxUr miYWn.'äaø äîäáe ¦§¥¤§¥¦¨¨§¥¨©¨
:oerny iax zhiya `xnbd zyxtnïBòîL éaøådaxdy xaeq §©¦¦§

zendaéøwéà 'äaø äîäa'la` ,[zeiexw-]éøwéà àì íúñ 'äîäa' §¥¨©¨¦§¦§¥¨§¨Ÿ¦§¦
.'zenda' `l` [zeiexw opi`-]

:`xnbd dywnåikàîòè[enrh-]íeMî ïBòîL éaøcxn`py §©£¨§©¦¦§¦
dxenza'äîäa''zenda' `leàäå ,àeädpyna x`ean [ixde-] §¥¨§¨

cïBòîL éaøc àîòè`edíeMîdide' dxenza xn`pyàeä ©£¨§©¦¦§¦§¨¨
,'FzxEnzE.úãçeéî äøeîz óà ãçeéî 'àeä' äî:`xnbd zvxzn §¨©§¨©§¨§¤¤

mpn`àøwéòî[dligza-]ïBòîL éaø ïäì øîàyàeä äéäå' ïî ¥¦¨¨¨©¨¤©¦¦§¦§¨¨
'Búøeîúe,cg`a cg` `weec mixinny yexcl yiéLøãc àæç éëå §¨§¦£¨§¨§¦

ïðaøminkg miyxecy d`xy xg`l j` -'äîäáa äîäa'î ©¨¨¦§¥¨¦§¥¨
,cg`a d`ne d`na cg` mb mixinnyeäéà íäì øîà,[`ed-] ¨©¨¤¦

éãéc àîòè óìéîì ïðéöî éîð íúäîmi`ian mz`y aezk eze`n - ¥¨¨©¦¨¦©§¥©©£¨¦¦
'dnda' zernyn oky ,izhiyk gikedl yi mkzhiyl xewn epnn

.dcigi dnda `id
:oerny iax zhiya mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdLéø øîà̈©¥

,Lé÷ìizy zg` zaa mixinn oi` oerny iax zhiyly elit` ¨¦
mewn lkn ,cg` oaxwa oileg zendaïéøéînL ïBòîL éaø äãBî¤©¦¦§¤§¦¦

zg` oileg zndaåjk xg`ïéøéîîe ïéøæBçzxg` oileg znda §§¦§¦¦
.envr oaxw eze`aàîòè éàîy meyn `ed xacd mrhe -äMeã÷ ©©£¨§¨

Lc÷äc äðBLàø[oaxwd znda ly],äëìä ïëéäìxg`l mb `ld ¦¨§¤§¥§¥¨¨§¨
`ed' xn`p oky ,dzyecwa zx`yp `id oiicr da exindy

.da xindle xefgl xyt` ok lre ,'ycw didi ezxenzeïðçBé éaøå§©¦¨¨
íLk ,øîàoerny iax xaeqyíéðù ïéøéîî ïéàLoileg lyaoaxw ¨©§¥¤¥§¦¦§©¦§

ãçàenk ,zg` zaaïéøéîîe ïéøæBçå ïéøéîî ïéà ïkzxg` dnda ¤¨¥¥§¦¦§§¦§¦¦
.envr oaxw eze`a

:`xnbd d`ianLé÷ì Léøc déúååk àéðz ,ïðçBé éaøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¨¨©§¨§¨¥§¥¨¦
ixack zxg` `ziixaae ,opgei iax ixack zg` `ziixaa epipy -

.yiwl yixL íLk ,ïðçBé éaøc déúååk àéðzoerny iax zrclïéà ©§¨§¨¥§©¦¨¨§¥¤¥
ïéøéîîoaxwíéðLa ãçàlyoilegïéøéîîe ïéøæBçå ïéøéîî ïéà Ck §¦¦¤¨¦§©¦¨¥§¦¦§§¦§¦¦

eadnda.zxg`éaø øîàL íLk ìBëé ,Lé÷ì Léøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§¥¨¦¨§¥¤¨©©¦
ïéøéîîe ïéøæBçå ïéøéîî ïéà Ck ãçàa íéðL ïéøéîî ïéàL ïBòîL¦§¤¥§¦¦§©¦§¤¨¨¥§¦¦§§¦§¦¦

,ef xg` efa oileg zenda izy oaxw eze`aàeä äéäå' øîBì ãeîìz©§©§¨¨
,'Búøeîúeo`kneeze` mixinne mixfegyäàîa eléôàzenda §¨£¦§¥¨

.ef xg` efa oileg
:oerny iax ixaca opgei iax zhiya wtq d`ian `xnbdéòä¥

[wtzqd-]éøáãì ,ïéáà éaøopgei iaxøîBàäoerny iax zrcly ©¦£¦§¦§¥¨¥
ïéøéîîe ïéøæBçå ïéøéîî ïéà,envr oaxw eze`a zxg` oileg znda ¥§¦¦§§¦§¦¦

mc` m`íLà LéøôäickBa øéîäå ,Ba øtkúäì,oileg znda ¦§¦¨¨§¦§©¥§¥¦
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המשך ביעור למס' תמורה ליום רעשון אמ' ע
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dxenz(oey`x meil)

.ely dpi`y dnda dxenz zyecwa qitzdl leki epi` s`àlàå§¤¨
l `id `ziixad zpeek gxkdaàîìòc Lc÷äc äîäáoaxw ly-] §¥¨§¤§¥§©§¨

[exiageznda lr dxindl `adéãéc ïéleçlr mb j` .[ely-] ¦¦¥
,zeywdl yi df ote`éî[ike-]ñétúîdxenz zyecw mc` ¦©§¦

dze` xinny ici lr ely dndaaøáãa[oaxwa-].BlL BðéàL §¨¨¤¥¤
:`xnbd zvxzníìBòìxinnl `id `ziixad zpeekäîäáa §¨¦§¥¨
àîìòc Lc÷äc[exiag oaxw ly-]ezndaa,déãéc ïéleçeïBâë §¤§¥§©§¨¦¦¥§

Lc÷äc äîäác déøî øîàcy [oaxwd lra-]øéîäì äöBøä ìk §¨©¨¥¦§¥¨§¤§¥¨¨¤§¨¦
ely oileg zndaBzîäáa[oaxwd zndaa]øéîéå àáéote`ae .da ¦§¤§¨Ÿ§¨¦

.ely epi`y oaxwa s` xindl mc` leki df

äðùî
:dxenz oica mi`pz zwelgn d`ian epiptly dpyndãçà ïéøéîî§¦¦¤¨

,íéðLaipy zxenz ef didz' zg` oileg znda lr xn` m`y ¦§©¦
.dxenz ezxenz ,'el` zepaxwemixinn ok enkíéðLoileg ly §©¦

aoaxw,ãçà.dxenz zyecwa zeqtzp oilegd zenda izye §¤¨
xind m` elit`eãçàoileg lyäàîazepaxwäàîeoileg ly ¤¨§¥¨¥¨

aoaxwãçàla` .minkg zhiy `id ok .ezxenz dlgïBòîL éaø §¤¨©¦¦§
àlà ïéøéîî ïéà ,øîBàoilega ãçàoaxwøîàpL ,ãçà(i fk `xwie) ¥¥§¦¦¤¨¤¨§¤¨¤¤¡©

.'Lã÷ äéäé Búøeîúe àeä äéäå',cala cg` oaxw rnyn '`ed'e §¨¨§¨¦§¤Ÿ¤
e .`ed cigi oeyl oky'àeä' äî[oaxwd]ãçeéî,[icigi-]óà ©§¨©

ezxenzúãçeéî àéä.[dcigi-] ¦§¤¤

àøîâ
zwelgna minkge oerny iax zehiy xewn z` d`ian `xnbd

:dxen`déléî éðä àðîcg` elit` mixinny minkgl mdl oipn - §¨¨¥¦¥
cg` `l` mixinn oi`y oerny iaxl el oipne ,cg`a d`ne d`na

k ,miaezkd zeyxcn `ed mxewn :`xnbd daiyn .cg`aeðúc§¨
ïðaødxenz zyxta xn`p ,`ziixaa epipyy enk -(my)xnd m`e' ©¨¨§¦¨¥
xini,'äîäáa äîäae,ãçàa íéðLe ,íéðLa ãçà ïéøéînL ïàkî ¨¦§¥¨¦§¥¨¦¨¤§¦¦¤¨¦§©¦§©¦§¤¨

elit`e.ãçàa äàîe äàîa ãçà`id 'dnda' zernyn oky ¤¨§¥¨¥¨§¤¨
.jenqa x`eank ,zeax zendaàlà ïéøéîî ïéà ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¥§¦¦¤¨
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בראשית מא, יב – ושם אתנו נער עברי עבד לשר 
איש  חלמתינו  את  לנו  ויפתר  לו  ונספר  הטבחים 

כחלמו פתר

מח

לשר  עבד  עברי  נער  אתנו  "ושם  הכתוב  דיוק 

הטבחים", דיוסף הי' קשר עם כל הג' שרים, אף דמיוחד 

הי' "עבד לשר הטבחים" דוקא

הם  פרעה   2
שרי2 כי  עברי,  נער  אתנו  ושם  מ"ש1 

1( מבאר כאן ד' ענינים:

א( מה דיוק לשון הפסוק “נער עברי עבד", הרי יכולים לקרותו "עבד 

עברי", מהו "נער"?

ב( מה הם הג' שרים של פרעה?

ג( היו ג' שרים, שר המשקים, שר האופים, שר הטבחים, ולמה הי' 

"ויוסף  א(  לט,  )בראשית  כמ"ש  הטבחים  לשר  במיוחד  עבד  יוסף 

הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים וגו'"?

"עבד  שאמרו  הפסוק  מדגיש  למה  מדוייק,  הוא  בתורה  דבר  כל  ד( 

לשר הטבחים", הרי העיקר הוא "ושם אתנו נער עברי עבד", מה נוגע 

להדגיש דיוסף הי' עבד במיוחד לשר הטבחים, ועם כ"ז היו "עמו" 

גם שר המשקים ושר האופים, וכמו שאמרו "ושם אתנו וגו'", ומשמע 

כל הג' שרי פרעה, אף  דהתורה נחית להדגיש דהי' ליוסף קשר עם 

שהי' במיוחד "עבד לשר הטבחים"?

וע"ז מבאר )כבפנים(.

 ,)14 הערה  כט  סימן  לעיל  )ראה  בחסידות  מבואר  הנה  פירוש:   )2

ד"פרעה" אותיות "הערף", והוא הי' מלך במצרים מלשון מצד וגבול, 

ובעבודה קליפת "פרעה" הוא, דבשעה שיש לאדם השגה והתבוננות 

באלקות, זה מוליד מדות בלב אהבת ה' ויראת ה', אבל באמצע יש 

מניח שיהי'  "פרעה" שאינו  אותיות  "הערף"  וזהו"ע  הגרון,  המיצר 

החיות  פנימיות  עיקר  דהנה  בלב.  המדות  והרגש  אלקות  התפעלות 

נמשך מן השכל – המוחין שבראש אל הלב, וע"כ עיקר הארת החיות 

ניכרת בפנים דוקא לפי ששם עיקר החיות, רק אל הערף נמשכו ג"כ 

ורידים וגידים עבים להיות כי נמשך להם בחי' חיצוניות החיות וכו'.

והנה מבואר בקבלה וחסידות ד"גרון" בגי' ג' פעמים אלקים )86 × 3 

ם “הוי'"  = 258, ועם הכולל הוא בגימטריא 259, מספר( “גרון", וׁשֵ

ם “אלקים" הוא בגימטריא “הטבע", דהו"ע  וׁשֵ הו"ע גילוי אלקות, 

כמו שאלקות הוא בחי' הסתר כידוע, ונק' ג"כ )ראה תורה אור נח, 

הג'  וזהו  כדלקמן.  דקטנות  ומוחין  דגדלות,  מוחין  ועוד(  ואילך.  ב 

פעמים “אלקים" בגי'* “גרון", שהם הג' שרי פרעה, שאינם מניחים 

שיהי' מדות אלקות בלב. ומבואר, דענין הנ"ל הוא לא רק מצד הגי' 

ג' פעמים “אלקים", אלק דיש בגשמיות ג' חלקים בגרון, שהם כנגד 

הג' שרי פרעה.

ראה לקוטי תורה מהאריז"ל פרשת וישב וז"ל: והנה אלו ]הג' שרים[ 

נעשים מן שלשה אלקים מוחין דקטנות, כיצד, ממוח החכמה דקטנות 

נעשה סוד הקנה והוא שר המשקים, ומהבינה דקטנות הוושט שהוא 

שר האופים, ומהוורידין שהוא מוח דעת נעשה שר הטבחים.

כל האחוריים של  כללות  פרעה  כי  פרעה  נקרא  והנה מלך במצרים 

הגרון ונקרא עורף כי פרעה גי' עורף גם פרעה אותיות הערף, ואמנם 

זה העורף כולל ג' בחינות תחתיו שהם קנה וושט וורידין ובאלו הג' 

מתלבשין הג' מוחין עילאין.

חכמה בקנה, והענין, כי הקנה עומד מצד ימין ולכן החכמה מתפשטת 

בו וגם כי הקנה יורד אל הריאה והריאה שואבת כל מיני משקים, ופי' 

3 מוחין דקטנות בלבד, לכן הי' אתם נער עבד4 
מבחי'3

עברי שהוא בחי' ו"ק דיניקה שהוא רק מוחין דקטנות 

דדעת,  דקטנות5  מוח  הטבחים  לשר  עבד  והוא  בלבד. 

הדבר הוא זה כי אע"פ שנראה מדברי התיקונים כי הריאה שואבת 

במקום  מצינו  והרי  המאכל,  שואבת  והאצטומכא  והכרס  המשקין 

אחר כי קנה הוא דוגמת עולם הבא שאין בו לא אכילה ולא שתי', וגם 

אנו רואין בחוש שאם יעבור טפת מים בקנה יחנק האדם וימות, א"כ 

הרי אנו רואין כי הקנה סימפון הריאה ולא זולתו וא"כ מהיכן שואבת 

הריאה המשקין. אך הענין הוא כי המים והמשקין ג"כ עוברין דרך 

הוושט כדרך שעובר המאכל, אך כשיורדין המשקין בוושט ופוגעים 

כנגד מקום הריאה ע"י החום הגדול שבלב כנודע אז הריאה שואבת 

המשקין דרך המחיצות ונותנת על הלב שהוא המלך שיתקרר. ונחזור 

אל הענין כי הריאה שואבת המשקין והמים שהם סוד קו החסד הימין 

ולכן מוח החכמה מתפשטת בו.

ומוח הבינה מתפשט תוך הוושט שהם סוד המאכלים, כי כל המזונות 

הם מצד הגבורה קו שמאל.

ומוח דעת מתפשטת בקו האמצעי שהם סוד הוורידין ומזרקין שהם 

עיקר חיות האדם שהוא הד"ם הנקרא  והם  וושט  בין הקנה  יושבין 

נפש האדם וכו'.

בו  אשר  הקנה  הוא  משקה  כי  וטבחים,  ואופה  משקה  מלת  ונבאר 

אופה  שהוא  הוושט  הוא  והאופה  משקים,  מיני  כל  שואבת  הריאה 

ורידים והמזרקין המוציאין דם  ומבשל כל המאכלים, וטבחים הוא 

ובהם עיקר השחיטה להוציא דם לכן נקרא שר הטבחים כי הם סוד 

הורידין המתפשטים בכל איברי הגוף למלאם מן הדם והוא סוד דעת 

עליון אשר נאמר עליו ובדעת חדרים ימלאו ומתפשטים בכל הגוף 

והחסדים שהוא סוד הדם וחיות האדם מתפשט בכל האדם.

ואמנם כללות ג' שרים אלו הם ג' שמות אלקים ולכן המקום הסובלם 

כולם נקרא גרון גי' ג' אלקים פשוטים, גרון גי' חר"ן וז"ס )תהלים 

סט, ד( נחר גרוני כי הגרון נעשה נחר כי הוא בחינת אלקים היורדין 

שהוא בחי' דינים בחרן שהוא סוד הדינין, ע"ש. ראה גם תורה אור 

קב, ג. ועוד.

*( ראה גם לקמן סימן קג הערה 2 בשולי הגליון.

המיצר  היינו  “הערף"  אותיות  “פרעה"  דכשיש   ,2 בהערה  כנ"ל   )3

זה  אז  בהמדות,  ויתגלה  יאיר  )השכל(  דהמוחין  מניח  שאינו  הגרון 

בחי'   – “נער"  דיוק הפסוק  וזהו  אלקים,  בחי'  דקטנות  מוחין  נקרא 

קטנות – "עבד עברי". ראה הערה 4.

4( עבד עברי ו' קצוות דיניקה. פירוש: מבואר בחסידות החילוק בין 

מלוקט  המאמרים  ספר   – מנחם  תורת  )ראה  עברי  ועבד  כנעני  עבד 

ובהנסמן שם(, דעבד כנעני כל מהותו הוא  ואילך,  ג' עמוד ח  חלק 

האדון,  רצון  לעשות  עצמו  שכופה  רק  לי',  ניחא  בהפקירא  עבדא 

בבחי' עשי'. משא"כ עבד עברי עובד ה' מצד האהבה טבעית שיש 

לו להקב"ה, שזהו המדות האהבה ויראה לה', וזהו ו' קצוות דיניקה 

בחי'  הוא  דבעצם  קצוות(,  הו'  כנגד  יעבוד  שנים  שש  ענין  )וזהו 

מדות, רק שיונק קצת מהשכל והתבוננות האלקות הפועל התעוררות 

המדות, והוא למשל קטן, שעיקרו הוא מדות )ראה תניא פ"ו( והשכל 

והחב"ד שלו הוא בבחי' קטנות – מוחין דקטנות – בבחי' יניקה.

 – חג"ת  )בחי'  יניקה  נה"י(,  )בחי'  עיבור  בין  החילוק  ביאור  ראה 

מדות(, גדלות )חב"ד, שכל( בתורה אור סח, ג. קו, א. דרך מצותיך 

עמוד 34 ואילך. אור התורה ואתחנן עמוד שכח ואילך. ועוד.

היינו שהוא שר  דעת,  בחי'  הוא  2, השר הטבחים  בהערה  כנ"ל   )5

דקליפה המעלים כנגד דעת, דהשכל חב"ד הם מולידים המדות שבלב 

ילקוט לוי יצחק על התורה



לד

להו'  ששייך  מה  שעיקר  שבו  שהדעת  והוא  ביחוד, 

מוחין  משא"כ  הדעת,  מוח  הוא  ביחוד,  לז"א  קצוות 

)כמ"ש בתניא פרק ג'(, וה"עיקר" מה שפועל על המדות הוא בחי' 

בחי'  משא"כ  המדות,  עם  השכל  שמקשר  התקשרות,  מלשון  דעת, 

חכמה ובינה הם ה"שכל" עצמה, וזהו שמבאר ש"יוסף" בקדושה הי' 

תחת השר דקליפה "טבחים" בחי' דעת במיוחד, דהוא העיקר המנגד 

שלא יפעל על המדות.

כמ"ש  בו  בלבד  הארות6  בחי'  רק  הם  ובינה  דחכמה 

בע"ח7 שער הנסירה פ"ו ע"ש, הנה הי' רק מוח דקטנות 

האופים  ושר  המשקים  שר  גם  עמו  היו  ועכ"ז  דדעת, 

שהם מוחי חו"ב דקטנות. כי עכ"פ הם בבחי' הארות 

בהו"ק.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קיז

6( ראה לקמן סימן קמא. דרך מצותיך עמוד יז ואילך.

7( שער יג.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

הרב יעקב דב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו בצירוף ספר באר יעקב על מס' יבמות וקנים, שיטה מענינת בהסברת 

ד"ת.

ויהי רצון אשר רבות בשנים ירבה חילו לאורייתא להפיץ לימוד התורה בהסברה הבנה והשגה,

הן נגלה דתורה והן פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות,

שגם בזה הציווי בדורותינו אלה, ללמוד עד שיבין וישיג כמבואר בכ"מ, וראה ג"כ הלכות ת"ת 

לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, סוף פרק ב' ושם פרק א' סוף סעיף ד'.

בכבוד ובברכה.

נ. ב. כדרכי אבוא באיזה הערות, והם:

גם בתרשימים משתדלים באם רק אפשרי, שתהי' שייכות בין הסימן והדבר המסומן, ועפי"ז 

לכאורה בסימן לאיסור צ"ל בהיפך מהסימן לזיקה,

לכאורה הסימן ליבום ולאיסור היינו הך בספרו.

בהחליצה צ"ל ענין של הפסק קו בהפסקים משא"כ ביבום שהוא קישור )קו בלתי נפסק(.

ע"פ הנ"ל ג"כ מובן שבנשואין אין מקום לקו בהפסק.

ועוד להעיר משטח אחר לגמרי, שלא נראה לי מרובע לסימן )זכר(, שהרי אין מרובע מששת 

ימי בראשית.

מצו"פ רשימה שתקותי שתעניין את כת"ר שי'.



לה

מוצאיהם  את  משה  ויכתוב   – ב  לג, 
למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם

ה',  בשם  המסעות  אלו  בכאן  שנכתבו  נראה  א. 
ובענין  העתידה  בגאולה  גדול  ובטחון  שרש  להשרישנו 
הצרות העוברות עלינו ולחזק ידים רפות, לפי שהשם צופה 
עלינו,  שיעברו  הגליות  וראה  הדורות  כל  סוף  עד  ומביט 
ובפרט הגלות הרביעי החזק. וכתב אלו המסעות להבטיחנו 
בטחון גדול וחזק, כי אף על פי שנעבור צרות רבות ורעות, 
השם יחיינו ויוציאנו מגלותינו, כמו שעשה ביציאת מצרים 
שהיו מעונים זה כמה שנים בעבודת פרך, והשם שלח להם 

מושיעים להצילם מצרותם.
יצאו  אשר  ישראל  בני  מסעי  אלה  ואמר  התחיל  ולכן 
ידענו  לא  עכשיו  עד  וכי  ואהרן,  משה  ביד  מצרים  מארץ 
לפני פרעה להוציא  כל המופתים  ואהרן עשו את  שמשה 
משה  ביד  שיצאו  בכולן  שכתב  ממצרים,  ישראל  בני  את 
שלא  פי  על  אף  שישראל  כמו  כי  בזה  הרמז  אבל  ואהרן. 
היו ראויים לצאת ממצרים לפי מעשיהם, נגאלו ביד משה 
להם  שישלח  העתידות  בגאולות  יהי'  כן  בזכותם.  ואהרן 
על  יגאל  הרביעית  בגאולה  ובפרט  להושיעם,  ורב  מושיע 

ידי שני משיחים משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.
גדול  דבר  מסעות  וארבעים  השנים  באלו  שיש  ולפי 
בסוד גאולתנו, אמר ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם 
על פי השם, להורות שנכתבו על פי השם, ושם ה' בם רמוז 
בהם, שהוציאם מצרה לרוחה, ואפילו שעברו רעות רבות 
וצרות ויצאו מרעה אל רעה, לא עשה בהם כלה בסוד השם 

הרמוז באלו המסעות.
וזה להבטיחנו כי כן יעשה השם בגאולה העתידה, שאף 
למלכות  וממלכות  לגבעה  מהר  ונדים  נעים  שנהי'  פי  על 
ומצרפת  לארץ  לחוצה  ישראל  מארץ  לגירוש,  ומגירוש 
קדם  ויושב  ויענונו,  ישמעאל  למלכות  ומספרד  לספרד 
בספרד  אשר  ירושלם  גלות  בעוונותינו  כי  ישמרנו,  סלה 
זולתי  המלכיות,  בכל  איש  נשאר  ולא  כולם  נתגרשו  כבר 
הדבר  ומן  המלקוח  ומן  השבי  מן  נשארו  אשר  הנשארים 
והרעב, נסים ופלטים מחרב אדום למלכות פרס ולמלכות 
ישמעאל, והנם כל המון ישראל מכל גלות ספרד במלכות 
פא"ס, עד שנתקיים בנו בעונותינו )דברים ד, כז( ונשארתם 
ואנו  לרוב,  השמים  ככוכבי  הייתם  אשר  תחת  מספר  מתי 
שהוציא  כמו  ומדלותינו  מגלותינו  שיוציאנו  בה'  בטוחים 
לאבותינו ממצרים, אף על פי שלא נהי' ראויים וכל זה מצד 

רחמיו.
לחנם  שלא  המסעות,  באלו  ולחקור  להבין  לנו  ויש 
יצאו  אשר  ישראל  בני  מסעי  אלה  כאומרו  בתורה  נכתבו 
על ידי משה ואהרן. ולא די זה אלא שכתב ויכתב משה את 
מוצאיהם למסעיהם על פי ה', והזכיר כל המסעות בפרט 
וארבעים  שנים  היו  המסעות  וכל  וכו',  מרעמסס  ויסעו 
כמתמה,  כתבה  והתורה  שנה,  בארבעים  שהלכו  מסעות 
מזה ראו דבר גדול אלה מסעי בני ישראל, וכן ראו דבר גדול 

כי הנם כתובים על ספר הישר על פי ה' להצטער בצרתם.
ואם כן כשיבא אותו עת הרמוז בדברי הנביאים באחרית 

והמאורעות  והמסעות  התלאות  וישמע  ה'  ויקשב  הימים, 
מארצנו  גלינו  אשר  מיום  לפניו,  זכרון  בספר  הכתובות 
יעלו  שנה,  מאות  וחמש  מאלף  קרוב  שהוא  הזה  היום  עד 
שנה  מאות  וחמש  אלף  כשתוציא  מספר  לאין  המסעות 
ארבעים  שנה  ארבעים  ובכל  שנה,  ארבעים  לארבעים 
המסעות  נמנה  שאם  וכל־שכן  וכל־שכן  מסעות,  ושנים 
שהלכנו מעת שגלינו מספרד1 עד היום שהם שמונה שנים, 

תמצא שהם יותר מאלף מסעות בים וביבשה.
בספר  כתובים  יהיו  המסעות  אלו  שכל  שראוי  בענין 
זכרון על פי השם ויזכור תלאותינו ומהומתינו, ויראה עניינו 
ועמלינו ולחצינו ודחקינו, כמו שראה עוני אבותינו במצרים 
ובמסעות המדבר, וישלח לנו שני המשיחים להושיענו כיד 
להושיעם  ולאהרן  למשה  ששלח  כמו  עליהם  הטובה  ה' 
ממצרים, וכמה וכמה טובה כפולה מכופלת למקום עלינו 
לפי רוב הצרות והתלאות ורוב המסעות. זהו הנראה בענין 
נמסרו  אשר  העתיקים  הדברים  מלבד  המסעות,  אלו 
כי  העמים,  לכל  ומפורסם  גלוי  הנראה  ומלבד  לחכמים. 
ישראל  מטובות  רמיזה  המסעות  באלו  שהזכיר  תמצא 
שהיו להם כשהיו טובים, והרעות שהיו להם בסבת עונותם.

ואם כן כל זאת הפרשה הבטחה גדולה לנו, ויש בה רמזים 
ויכתוב  אמר  לחנם  שלא  בענין  עתיקים,  ודברים  גדולים 
משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה', אלא להורות כי פי 
ה' ורוחו הולכת עמנו באלו הגליות והמסעות, כמו שהי' עם 
אבותינו בצאתם ממצרים. וזהו חיותנו וקיומנו ועל פיו אנו 
חיים, ולא על הלחם לבדו יחי' האדם כי על כל מוצא פי ה', 

וזהו ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'.
צרור המור

מצרים  מארץ  יצאו  אשר  ישראל  בני  מסעי  אלה  ב. 
מוצאיהם  את  משה  ויכתוב  ואהרן.  משה  ביד  לצבאותם 
למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם. ויש לפרש 
דמרמז בזה לאמץ לבות בני ישראל על גאולה העתידה על 
פי המדרש דראשי-תיבות "אלה "מסעי "בני "ישראל הוא 
ד' גליות אדום מדי בבל יון, ועל ידי שהי' גאולת מצרים יהי' 
ידי שהי'  ועל  מופת לישראל על תקות הגאולה השלימה, 
גלות,  עוד  אחרי'  יש  לכך  אדם  בני  ידי  על  מצרים  גאולת 
בתוך  שכינתו  השכין  דהשי"ת  כיון  העתידה  גאולה  אבל 
ישראל כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם הוא מופת על 
אחרי'  שאין  שלימה  ותהי'  השי"ת  ידי  על  שתהי'  הגאולה 

עוד גליות.
וזה פירוש אלה מסעי בני ישראל, היינו ד' גליות על ידי 
שיצאו בני ישראל ביד משה ואהרן היינו בני אדם. ומטעם 
זה ויכתוב משה את מוצאיהם ממצרים כדי לחקות בלבות 
בני ישראל. למסעיהם על פי ה' היינו שהשכין שכינתו עם 
בני ישראל הנקרא פי ה', ועל ידי זה ואלה מסעיהם שהיא 
למוצאיהם  הגאולה  על  מופת  הוא  עמנו  שכינתו  בצירוף 

שתהי' על ידו יתברך גאולה שלימה במהרה בימינו וז"ב.
באר שבע

1( הכוונה לגירוש ספרד בשנת ה'רנ"ב. וכנראה המחבר כתב פירוש זה בשנת ה'ר"ס.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מסעי
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i"yx£˙Bhn‰ ÈL‡¯∑ ללּמדם לּנׂשיאים ּכבֹוד חלק »≈««ְְְִִַַַָָָ
ׁשאר  ׁשאף ּומּנין יׂשראל. ּבני לכל ואחרּֿכ ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּתחּלה,

לֹומר ּתלמּוד ּכן? לד)הּדּברֹות אליו (שמות "וּיׁשבּו : ְְִֵֵַַַַָָֻ
אליהם: מׁשה וידּבר ּבעדה וכלֿהּנׂשאים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאהרן
לאמרּה ראה ּומה יׂשראל". ּכלּֿבני נּגׁשּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָואחריֿכן
אין  ואם ממחה, ּביחיד נדרים ׁשהפרת לּמד, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻּכאן?

הדיֹוטֹות. ּבׁשלׁשה מפר - ממחה קכ)יחיד אֹו(ב"ב ְְְִִֵֵֶֶָָֹֻ
ּבלבד? לּנׂשיאים אּלא זֹו ּפרׁשה מׁשה אמר ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיכֹול

חּוץ ּבׁשחּוטי ונאמר הּדבר", "זה ּכאן יז)נאמר (ויקרא ְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָ

ּולכל  ּולבניו לאהרן נאמרה ּלהּלן מה הּדבר", ְְְְְֱֲֶֶַַַַָָָָָָָֹ"זה
זֹו אף וגֹו'" אהרן אל "ּדּבר ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבני

לכּלן  ‰c·¯.נאמרה ‰Ê∑(ספרי)יא)נתנּבאמׁשה (שמות ְְֱֶָָֻ∆«»»ְִֵֶַֹ
נתנּבאּו והּנביאים הּלילה". ּכחצֹות ה' אמר ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָֹּב"ּכה
ּבלׁשֹון  ׁשּנתנּבא מׁשה עליהם מּוסף ה'", אמר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּב"ּכה

הּדבר " עז "זה נדרים מעּוט ).(ספרי. - הּדבר  זה אחר: ּדבר ִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּובעל "הּתרה", ּבלׁשֹון ׁשהחכם לֹומר (ואב)הּוא, ְְִֶֶַַַַָָָָָ

- חּלפּו ואם ּכאן, הּכתּוב ּכלׁשֹון "הפרה" ְְְְֲִִִִַָָָָּבלׁשֹון
מּופר  ואין מּתר .אין ְֵֵָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(693 'nr ,a jxk zegiy ihewl)

הּמּטֹות ראׁשי אל מׁשה ב)וידּבר (ל, ְֵֵֶֶַַַַָֹ
לבא  חּיבת לנּדר, ׁשּלא טֹוב ּובּמה לנּדר ּבּמה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹההכרעה
את  ּומפריׁש נדרֹו הּנֹודר הּמּטֹות". "ראׁשי - מּנׂשיא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּדוקא
ׁשההתעּסקּות  חׁשׁש ּבגלל ּכן עֹוׂשה מסּים, מּדבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻעצמֹו
אינֹו זה ׁשענין ּומּכיון מּדרּגתֹו. להֹורידֹו עלּולה ּדבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבאֹותֹו

ׁשל  המדּיק האיׁשי ּבמּצבֹו ּתלּוי הּוא אּלא נפׁש, לכל ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשוה
לבא  צריכה הּסֹופית ׁשההחלטה מּובן ויחיד, יחיד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹּכל
מתאימה  זֹו עבֹודה אם ּבברּור לקּבע ּבכֹוחֹו הּוא רק ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹמּנׂשיא;

לאו. אם זה, מסּים ְְִֶָָָָֻלאדם

(â)øñàì äòáL òáMä-Bà ýåýéì øãð øcé-ék Léà¦Á¦«¦¸Ÿ¤¹¤©«Ÿ̈À«¦¨³©§ª¨Æ¤§³Ÿ
åétî àöiä-ìëk Bøác ìçé àì BLôð-ìò øqà¦¨Æ©©§½¬Ÿ©¥−§¨®§¨©Ÿ¥¬¦¦−

:äNòé©«£¤«
i"yx£¯„∑אֹו אֹוכל ׁשּלא ק ֹונם, עלי הרי האֹומר: ∆∆ֲֵֵֶַַָָָֹ

ׁשּיאכל  נׁשּבע אפּלּו יכֹול ּפלֹוני. ּדבר אעׂשה ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
יעׂשה"? מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא עליו קֹורא אני ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָנבלֹות,

ולא  הּמּתר, את לאסר - אּסר" "לאסר לֹומר ְְְֱִֶֶֶַַַָָֹֹֹֻּתלמּוד
האסּור  את B¯·c.להּתיר ÏÁÈ ‡Ï∑ יחּלל "לא ּכמֹו ְִֶַָָ…«≈¿»ְְֵַֹ

חּלין  ּדבריו יעׂשה לא .דברֹו", ְְֲִֶַָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(bi jxk zehn zyxt zegiy ihewl)

ּבמדּבר  יׂשראל ּבני עבֹודת ׁשּבין (העיקרי) ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָההפרׁש
היּו לא ׁשּבמדּבר ּבזה, הּוא יׂשראל ּבארץ ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלעבֹודתם
מן  מ"לחם ׁשם ניזֹונים היּו ׁשהרי גׁשמיים, ּבענינים ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָעסּוקים
היה  לא וגם מרים, ׁשל מּבארּה מים וׁשתּו מן, - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהׁשמים"
עמהם; גדלּו ּבגדיהם ּכי לבּוׁשים, ּבאסּפקת להתעסק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהם

ּבמלא  לעסֹוק הּוצרכּו יׂשראל ּבארץ כת מה־ׁשאין־ּכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ּתכלית  ּכנ"ל, היא, זֹו עבֹודה ודוקא - וכּו' ּוזריעה ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָהחריׁשה

דירה יתּברך לֹו לעׂשֹות העליֹונה: .ּבּתחּתֹונים הּכונה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ּבעבֹודה  ּבּה ּולהתעסק יׂשראל לארץ להּכנס ּכׁשעמדּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָולכן

ּפרׁשת להם נאמרה היא הפרת זּו, ּתֹוכנּה ׁשגם נדרים, ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּכנ"ל. הגׁשמיים הענינים עם ְְֲִִִִִַַַַָָָָהעבֹודה

ׁשל  הדין עצם זּו ּבּפרׁשה גם ּכתּוב ׁשּבּפֹועל מּכיון ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאמנם
יׂשראל  לארץ לכניסתם סמּו להם נאמר זה וגם - ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנדרים
יׁש ּבזה ׁשגם מּובן - הגׁשמיים ּבענינים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּולהתעסקּותם

È·Ïב  ‡iË·L ÈLÈ¯ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ∆ƒ≈≈ƒ¿«»ƒ¿≈
:ÈÈ „Èwt Èc ‡Ób˙t ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

˜ÌÈג  Ìi˜È B‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯cÈ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ«¿«√»¿»¿««¿»
dÓb˙t Ïh·È ‡Ï dLÙ ÏÚ ¯Ò‡ ¯ÒÓÏ¿≈«≈»««¿≈»¿««ƒ¿»≈

:„aÚÈ dÓetÓ ˜BtÈc ÏÎk¿»¿ƒƒ≈«¿≈

mixehd lra
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לז irqnÎzehn zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k oey`x meil inei xeriy
הלזּו: העבֹודה ּבאֹופן ְֲֶַָָָָָהֹוראה

יעׂשה  ׁש"לא הינּו - דברֹו" יחל "לא הּוא נדרים ענין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹנקּודת
הגׁשמיים, ּבענינים העבֹודה אֹופן וזהּו - חּולין" ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָדבריו
אלא  "חּולין", יהיּו לא הגׁשמיים "דבריו" ׁשגם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹלפעֹול

קדּוׁשה. ּבהם ְְְִֶַָָלהמׁשי
ּבענין נרמזת זֹו ׁשהֹוראה מּובן הנדרים ּומּכיון הרי עצמם, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ואחד ׁשל  אחד זֹוּכל לעבֹודה הּכח ׁשלא יׁשנֹו למי גם , ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
לדרגת "ּבין נדרים הפרת הגיע להלן: ּכתּוב זה על והטעם , ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָ

מּבני  ואחד אחד ּכל ּכי - לבּתֹו" אב ּבין לאׁשּתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָאיׁש
ׁשל  ּו"בּתֹו" הקּב"ה, ׁשל "אׁשּתֹו" ּבדּוגמת הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָיׂשראל
זֹו, עבֹודה לפעֹול הּכח לֹו נֹותן ׁשהקּב"ה ּוּבודאי ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹהקּב"ה,

ּבּתחּתֹונים. דירה יתּבר לֹו לעׂשֹות רצֹונֹו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָּולמלאֹות

(ã)úéáa øqà äøñàå ýåýéì øãð øcú-ék äMàå§¦¾̈¦«¦¬Ÿ¤−¤©«Ÿ̈®§¨«§¨¬¦¨²§¥¬
:äéøòða äéáà̈¦−¨¦§ª¤«¨

i"yx£‰È·‡ ˙È·a∑(ספרי)אינּה ואפּלּו אביה, ּברׁשּות ¿≈»ƒ»ְֲִִִֵַָָָ
ׁשהּקטּנה ∑È¯Úa‰.ּבביתֹו ּבֹוגרת, ולא קטּנה ולא ְֵƒ¿À∆»ְְְְֶֶֶַַַָָֹֹ

אביה  ׁשל ּברׁשּותֹו אינּה והּבֹוגרת נדר, נדרּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאין
קטּנה? היא זֹו ואי נדריה. ב)להפר מ"ה אמרּו(נדה ְְְְְִֵֵֶַָָָָָ

אם  נבּדקין: נדריה אחד ויֹום ׁשנה י"א ּבת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָרּבֹותינּו:
נדר. נדרּה - הקּדיׁשה ּולׁשםֿמי נדרה לׁשםֿמי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָידעה

להּבדק  צריכה אינּה אחד ויֹום ׁשנה י"ב .ּבת ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

(ä)äøñà øLà døñàå døãð-úà äéáà òîLå§¨©̧¨¦¹¨¤¦§À̈¤«¡¨¨Æ£¤´¨«§¨´
äéøãð-ìk eî÷å äéáà dì Léøçäå dLôð-ìò©©§½̈§¤«¡¦¬−̈¨¦®¨§¨̧Æ¨§¨¤½¨

:íe÷é dLôð-ìò äøñà-øLà øqà-ìëå§¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈¨«

(å)äéøãð-ìk BòîL íBéa dúà äéáà àéðä-íàå§¦¥¦̧¨¦´¨Ÿ¨»§´¨§¼¨§¨¤À¨
ýåýéå íe÷é àì dLôð-ìò äøñà-øLà äéøñàå¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬©©§−̈´Ÿ¨®©«Ÿ̈Æ

:dúà äéáà àéðä-ék dì-çìñé¦§©½̈¦«¥¦¬¨¦−¨Ÿ¨«
i"yx£d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ŒÌ‡Â∑ מן אֹותּה מנע אם ¿ƒ≈ƒ»ƒ»…»ִִַָָ

מה  יֹודע איני זֹו "הנאה" לּה. ׁשהפר ּכלֹומר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנדר,
יניא  איׁשּה ׁשמע ּביֹום "ואם אֹומר: ּכׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַָָֹהיא,
ּופׁשּוטֹו: הפרה. זֹו "הנאה" אֹומר: הוי והפר", ְְֱֲֲֵֵֵֵָָָָָאֹותּה

וכן והסרה; מניעה לב)לׁשֹון תניאּון",(לקמן "ולּמה : ְְְְְֲִִֵַָָָָָ
קמא)וכן וכן(תהילים ראׁשי", אלֿיני ראׁש "ׁשמן (לעיל : ְְִִֵֵֶֶַָֹֹ

מעלי יד) סרּתם אׁשר את - אתּֿתנּואתי" "וידעּתם :. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
dÏŒÁÏÒÈ '‰Â∑ ׁשּנדרה ּבאּׁשה מדּבר? הּכתּוב ּבּמה «ƒ¿«»ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ועֹוברת  ידעה לא והיא לּה, והפר ּבעלּה וׁשמע ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבנזיר
ּומ  יין וׁשֹותה נדרּה ׁשּצריכה על היא זֹו לּמתים, ּטּמאה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

הּמּופרים  ואם מּופר. ׁשהּוא ואףֿעלּֿפי ְְְִִִִֶַַַָָָסליחה,
מּופרים לׁשאינן קלֿוחמר סליחה, .(ספרי)צריכים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

(æ)àèáî Bà äéìò äéøãðe Léàì äéäú Béä-íàå§¦¨³¦«§¤Æ§¦½§¨¤−¨¨¤®¨µ¦§¨´
:dLôð-ìò äøñà øLà äéúôN§¨¤½¨£¤¬¨«§−̈©©§¨«

i"yx£LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ŒÌ‡Â∑(סז אֹו(נדרים ארּוסה; זֹו ¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒֲָ
איׁשּה ּבית "ואם אֹומר: ּכׁשהּוא נׂשּואה? אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶָָָאינֹו
ּובא  ּבארּוסה; וכאן אמּורה, נׂשּואה הרי ְְֲֲֲֵַָָָָָָָָנדרה",

הא  הפר נדריה. מפירין ּובעלּה ׁשאביה ּבּה, ב לחלק ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

הרי  האב, הפר ולא הּבעל הפר אֹו הּבעל, הפר ְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹֹולא
מהם  אחד קּים אם לֹומר צרי ואין מּופר, אינֹו .זה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

‰ÈÏÚ ‰È¯„e∑ ּבהן ׁשמע ולא אביה, ּבבית ׁשּנדרה ¿»∆»»∆»ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
הּוקמּו ולא הּופרּו ולא .אביה ְְְְִָָֹֹ

‡Ò¯ד  ¯Ò˙Â ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯c˙ È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈ƒ«¿«√»¿»¿≈«≈«
:‡‰˙eÈ·¯a ‡‰e·‡ ˙È·a¿≈»»¿«¿»»

‡Ò¯˙ה  Èc d¯Ò‡Â d¯„ ˙È ‡‰e·‡ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿«»»»ƒ¿«¿≈»«ƒ¬»«
Ïk ÔeÓe˜ÈÂ ‡‰e·‡ dÏ ˜BzLÈÂ dLÙ ÏÚ««¿«¿ƒ¿«»»ƒ»
dLÙ ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc È¯Ò‡ ÏÎÂ ‡‰¯„ƒ¿»»¿»≈»≈ƒ¬»«««¿«

:ÔeÓe˜È¿

Ïkו  ÚÓL„ ‡ÓBÈa d˙È ‡‰e·‡ ÈcÚ‡ Ì‡Â¿ƒ«¿ƒ»»»«¿»ƒ¿«»
‡Ï dLÙ ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰¯Ò‡Â ‡‰¯„ƒ¿»»∆¡»»»ƒ¬»«««¿«»
ÈcÚ‡ È¯‡ dÏ ˜·zLÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÔeÓe˜È¿ƒ√»¿»ƒ¿¿∆«¬≈«¿ƒ

:d˙È ‡‰e·‡»»»«

‡Bז  dÏÚ ‡‰¯„Â ¯·‚Ï ÈÂ‰˙ ‰Â‰Ó Ì‡Â¿ƒ≈¡»∆¡≈ƒ¿«¿ƒ¿»»¬«
:dLÙ ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰˙ÂÙÒ Le¯t≈ƒ¿»»»ƒ¬»«««¿«

mixehd lra
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(ç)eî÷å dì Léøçäå BòîL íBéa dLéà òîLå§¨©¬¦¨²§¬¨§−§¤«¡¦´¨®§¨´
:eî÷é dLôð-ìò äøñà-øLà äøñàå äéøãð§¨¤À¨¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬©©§−̈¨ª«

i"yx£'B‚Â dLÈ‡ ÚÓLÂ∑ קּים ׁשהּוא הּבעל, קּים ׁשאם ,ל .הרי ¿»«ƒ»¿ְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

(è)øôäå dúBà àéðé dLéà òîL íBéa íàåÂ§¦Â§¸§´Ÿ©¦¨»¨¦´¨¼§¥¥À
øLà äéúôN àèáî úàå äéìò øLà døãð-úà¤¦§¨Æ£¤´¨¤½¨§¥Æ¦§¨´§¨¤½¨£¤¬

:dì-çìñé ýåýéå dLôð-ìò äøñà̈«§−̈©©§¨®©«Ÿ̈−¦§©¨«
i"yx£d¯„Œ˙‡ ¯Ù‰Â∑,ׁשּבנעּוריה ּכל - אביה" ּבית "ּבנעריה לֹומר ּתלמּוד האב? הפר לא אפּלּו יכֹול ¿≈≈∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

היא אביה יג)ּברׁשּות .(קידושין ְִִִָָ

(é)dLôð-ìò äøñà-øLà ìk äLeøâe äðîìà øãðå§¥¬¤©§¨−̈§¨®²Ÿ£¤¨«§¨¬©©§−̈
:äéìò íe÷é̈¬¨¤«¨

i"yx£‰ÈÏÚ Ìe˜È dLÙŒÏÚ ‰¯Ò‡Œ¯L‡ Ïk∑ לפי …¬∆»¿»««¿»»»∆»ְִ
ּובאלמנה  ּבעל; ּברׁשּות ולא אב ּברׁשּות לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹׁשאינּה

מדּבר, הּכתּוב הּנּׂשּואין סז)מן מן (נדרים אלמנה אבל ְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
- האב הארּוסין לרׁשּות וחזרה נתרֹוקנה הּבעל, .מת ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

(àé)-ìò øqà äøñà-Bà äøãð dLéà úéa-íàå§¦¥¬¦−̈¨¨®¨¨«§¨¬¦¨²©
:äòáLa dLôð©§−̈¦§ª¨«

i"yx£‰¯„ dLÈ‡ ˙ÈaŒÌ‡Â∑ מדּבר הּכתּוב .ּבנׂשּואה, ¿ƒ≈ƒ»»»»ְְִֵַַָָ

(áé)dúà àéðä àì dì Løçäå dLéà òîLå§¨©³¦¨Æ§¤«¡¦´½̈¬Ÿ¥¦−Ÿ¨®
dLôð-ìò äøñà-øLà øqà-ìëå äéøãð-ìk eî÷å§¨̧Æ¨§¨¤½¨§¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈

:íe÷é̈«

(âé)íúà øôé øôä-íàå|BòîL íBéa dLéà §¦¨¥Á¨¥̧Ÿ¨¬¦¨»§´¨§¼
íe÷é àì dLôð øqàìe äéøãðì äéúôN àöBî-ìk̈¨̧§¨¤¯¨¦§¨¤²¨§¦©¬©§−̈´Ÿ¨®

:dì-çìñé ýåýéå íøôä dLéà¦¨´£¥½̈©«Ÿ̈−¦§©¨«

(ãé)dLéà Lôð úpòì øqà úòáL-ìëå øãð-ìk̈¥²¤§¨§ª©¬¦−̈§©´Ÿ¨®¤¦¨¬
:epøôé dLéàå epîé÷é§¦¤−§¦¨¬§¥¤«

i"yx£'B‚Â ¯q‡ ˙Ú·LŒÏÎÂ ¯„ŒÏk∑ ׁשאמר לפי »≈∆¿»¿À«ƒ»¿ְִֶַָ
לֹומר  ּתלמּוד ּבמׁשמע? נדרים ּכל יכֹול מפר, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשהּבעל

ּבלבד. נפׁש עּנּוי נדרי אּלא מפר אינֹו - נפׁש" ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ"לעּנת
נדרים ּבמּסכת מפרׁשים עט)והם .(דף ְְְְִִֵֶֶַָָֹ

(åè)íBé-ìà íBiî dLéà dì Léøçé Løçä-íàå§¦©«£¥Á©«£¦¸¨¬¦¨»¦´¤¼
øLà äéøñà-ìk-úà Bà äéøãð-ìk-úà íé÷äå§¥¦Æ¤¨§¨¤½¨¬¤¨¡¨¤−¨£¤´
:BòîL íBéa dì Løçä-ék íúà íé÷ä äéìò̈¤®¨¥¦´Ÿ½̈¦¤«¡¦¬−̈§¬¨§«

dÏח  ˜BzLÈÂ ÚÓL„ ‡ÓBÈa dÏÚa ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰¯Ò‡Â ‡‰¯„ ÔeÓe˜ÈÂƒƒ¿»»∆¡»»»ƒ¬»««

:ÔeÓe˜È dLÙ«¿«¿

Ïh·eט  d˙È ÈcÚ‡ dÏÚa ÚÓL„ ‡ÓBÈa Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ¿««¬««¿ƒ»«««
Èc ‡‰˙ÂÙÒ Le¯t ˙ÈÂ dÏÚ Èc ‡‰¯„ ˙È»ƒ¿»»ƒ¬«¿»≈ƒ¿»»»ƒ
:dÏ ˜·zLÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓe dLÙ ÏÚ ˙¯Ò‡¬»«««¿«ƒ√»¿»ƒ¿¿∆«

ÏÚי  ˙¯Ò‡ Èc Ïk ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡ ¯„e¿««¿¿»¿»¿»…ƒ¬»««
:dÏÚ Ìe˜È dLÙ«¿«¿¬«

ÏÚיא  ¯Ò‡ ˙¯Ò‡ B‡ ˙¯„ dÏÚa ˙Èa Ì‡Â¿ƒ≈«¬«¿»«¬»«≈»«
:Ìei˜a dLÙ«¿«¿ƒ

d˙Èיב  ÈcÚ‡ ‡Ï dÏ ˜BzLÈÂ dÏÚa ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿ƒ¿«»«¿ƒ»«
ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ¯Ò‡ ÏÎÂ ‡‰¯„ Ïk ÔeÓe˜ÈÂƒ»ƒ¿»»¿»≈»ƒ¬»««

:ÔeÓe˜È dLÙ«¿«¿

„Èיג  ‡ÓBÈa dÏÚa ÔB‰˙È Ïh·È ‡Ïha Ì‡Â¿ƒ«»»¿««»¿«¬«¿»ƒ
¯Ò‡Ïe ‡‰¯„Ï ‡‰˙ÂÙÒ ˙e˜t‡ Ïk ÚÓL¿«»«»ƒ¿»»»¿ƒ¿»»¿≈«
Ì„˜ ÔÓe ÔepÏha dÏÚa ÔeÓe˜È ‡Ï dLÙ«¿«»¿«¬««≈ƒƒ√»

:dÏ ˜·zLÈ ÈÈ¿»ƒ¿¿∆«

LÙיד  ‡ÙbÒÏ ¯Ò‡ ˙Óei˜ ÏÎÂ ¯„ Ïk»¿«¿»ƒ«≈»¿«»»¿»
:ÔepÏh·È dÏÚ·e ÔepÓi˜È dÏÚa«¬«¿«¿ƒ«¬«¿«¿ƒ

ÌBÈÏטו  ÌBiÓ dÏÚa dÏ ˜BzLÈ ˜zLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿««¬«ƒ¿
Èc ‡‰¯Ò‡ Ïk ˙È B‡ ‡‰¯„ Ïk ˙È Ìi˜ÈÂƒ««»»ƒ¿»»»»¡»»»ƒ
‡ÓBÈa dÏ ˜˙L È¯‡ ÔB‰˙È Ìi˜È dÏÚ¬«¿««»¿¬≈»≈«¿»

:ÚÓL„ƒ¿»



לט irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÌBÈŒÏ‡ ÌBiÓ∑ עד אּלא מפר ׁשאין ללּמד - אלֿיֹום" "מּיֹום נאמר לכ לעת, מעת ּתאמר ׁשּלא ƒ∆ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשּתחׁש. ֱֶֶַ

(æè)-úà àNðå BòîL éøçà íúà øôé øôä-íàå§¦¨¥¬¨¥²Ÿ−̈©«£¥´¨§®§¨−̈¤
:dðåò£Ÿ¨«

i"yx£BÚÓL È¯Á‡∑:ׁשאמר וקּים, ׁשּׁשמע אחרי «¬≈»¿ְֲִֵֵֶֶַַַָָ
ּבּיֹום  ּבֹו אפּלּו לּה והפר וחזר ּבֹו" NÂ‡."אפׁשי ְְְֲִִֵֵֶַַָָ¿»»

dBÚŒ˙‡∑ ׁשהּגֹורם מּכאן, למדנּו ּתחּתיה. נכנס הּוא ∆¬»ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
עֹונׁשין  לכל ּתחּתיו נכנס הּוא לחברֹו, .ּתּקלה ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

(æé)Léà ïéa äLî-úà ýåýé äeö øLà íéwçä älà¥´¤©«ª¦À£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¦−
ô :äéáà úéa äéøòða Bzáì áà-ïéa BzLàì§¦§®¥¨´§¦½¦§ª¤−¨¥¬¨¦«¨

àì(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)øçà íéðéãnä úàî ìàøNé éða úî÷ð í÷ð§ÀŸ¦§©Æ§¥´¦§¨¥½¥¥−©¦§¨¦®©©−
énò-ìà óñàz:E ¥«¨¥¬¤©¤«

i"yx£„n‰ ˙‡ÓÌÈÈ∑,הּמֹואבים מאת ולא ≈≈«ƒ¿»ƒְִֵֵַָֹ
יראים  ׁשהיּו יראה, מחמת לּדבר נכנסּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהּמֹואבים

אּלא נאמר ׁשּלא אֹותם, ׁשֹוללים ׁשּיהיּו ב)מהם :(דברים ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ריב  על נתעּברּו מדינים אבל מלחמה", ּבם ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָ"אלּֿתתּגר
ׁשּיׁש טֹובֹות ּפרידֹות ׁשּתי מּפני אחר: ּדבר להם. ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹלא

העּמֹונית  ונעמה הּמֹואבּיה רּות מהם: להֹוציא .לי ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

(â)íëzàî eöìçä øîàì íòä-ìà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤¨¨´¥½Ÿ¥¨«§¯¥«¦§¤²
ýåýé-úî÷ð úúì ïéãî-ìò eéäéå àávì íéLðà£¨¦−©¨¨®§¦«§Æ©¦§½̈¨¥¬¦§©§Ÿ̈−

:ïéãîa§¦§¨«
i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי) ׁשּׁשמע אףֿעלּֿפי «¿«≈…∆¿ִֶַַַָ

אחר  ולא ּבׂשמחה עׂשה ּבּדבר, ּתלּויה .ׁשּמיתתֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ
eˆÏÁ‰∑ מזּינים צבא" "חלּוצי לׁשֹון .ּכתרּגּומֹו, ≈»¿ְְְְֲִֵַָָָֻ
ÌÈL‡∑וכן טז)צּדיקים, אנׁשים",(שמות "ּבחרֿלנּו : ¬»ƒְְֲִִִֵַַָָ

א)וכן וידעים"(דברים חכמים "אנׁשים :.'‰Œ˙Ó˜∑ ְֲֲִִִִֵָָֻƒ¿«
 ֿ הּקדֹוׁש ּכנגד עֹומד ּכאּלּו יׂשראל, ּכנגד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשהעֹומד

.ּברּוֿהּוא  ָ

ã ycew zegiyn zecewp ãia)(264 'nr c i"yx yexitl mixe`

הקב"ה ּכנגד עֹומד ּכאּלּו יׂשראל ּכנגד ג)ׁשהעֹומד (לא, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָ
ּבׁשּלח  ּבפרׁשת - זה ענין רש"י מביא אחרים מקֹומֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבׁשני

ז) ּבהעלֹות(טו, לה)ּובפרׁשת לכ(י, ראיה מביא וׁשם , ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָ
ג־ד)מּפסּוק פג, נׂשאּו(ּתהּלים ּומׂשנאי יהמיּון אֹויבי הּנה ּכי : ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָ

ראיה  מביא אינֹו ּכאן ואּלּו סֹוד. יערימּו עּמ על ְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹראׁש,

נקמת ּבּכתּוב מפרׁש הרי ּכאן - עּמֹו ונּמּוקֹו ּבני לדבריו. ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹ
נקמתיׂשראל . . ב־ג)ה'. מּמקֹום (ּפסּוקים ּבראיה צר ואין , ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

ּכתיב  ּבהעלֹות ּובפרׁשת ּבׁשּלח ּבפרׁשת מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָאחר.
לא. ותּו ,'מׂשּנאי' ,'קמי' ְְְֶֶַַָֹרק

ÚÓLcטז  ¯˙a ÔB‰˙È Ïh·È ‡Ïha Ì‡Â¿ƒ«»»¿««»¿»«ƒ¿»
:d·BÁ ˙È Ïa˜ÈÂƒ««»«

b·¯יז  ÔÈa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»ƒ«ƒ¿»»∆≈¿«
˙Èa ‡‰˙eÈ·¯a dz¯·Ï ‡a‡ ÔÈa d˙z‡Ï¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿«≈¿«¿»»≈

:‡‰e·‡»»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È‡È„Óב  ÔÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙eÚ¯t Ú¯t˙‡ƒ¿¿«À¿¬¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»»≈
:CÈnÚÏ Lk˙z Ôk ¯˙a»«≈ƒ¿¿≈¿«»

ÔBÎpÓג  eÊÈ¯Ê ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ∆ƒ«»¿≈«¿ƒƒ¿
·‰ÈÓÏ ÔÈ„Ó ÏÚ ÔB‰ÈÂ ‡ÏÈÁÏ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»¿≈«

:ÔÈ„Óa ÈÈ„ ‡nÚ ÔÈc ˙eÚ¯tÀ¿¬ƒ«»«¿»¿ƒ¿»

mixehd lra

(eh).Léøçé Løçä íàådwizXdW §¦©£¥©£¦¤©§¦¨
FnM `id zFgnl FciA WIW inA§¦¤¥§¨¦§¦§
dOA miMqnM `Ed wzFXdW ,d`cFd¨¨¤©¥§©§¦©¤

.dUrPWfh dxez ¤©£¨

(fh)éøçà íúà øôé øôä íàå§¦¨¥¨¥Ÿ¨©£¥
.BòîLf` lFki Fpi`W ,FrnW mFi ixg` ¨§©£¥¨§¤¥¨¨

.xtdlE hxgzdlúà àNðå §¦§¨¥§¨¥§¨¨¤

.dðBòFxag z` gixkn lM hRWnM £¨§¦§©¨©§¦©¤£¥
xwW dxFn F` ,dxar xarl©£Ÿ£¥¨¤¤¤

.drznEfi dxez ©§¤
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(ã)ìàøNé úBhî ìëì ähnì óìà ähnì óìà¤µ¤©©¤½¤−¤©©¤®§ŸÆ©´¦§¨¥½
:àávì eçìLz¦§§−©¨¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ ˙BhÓ ÏÎÏ∑(ספרי) לוי ׁשבט .לרּבֹות ¿…«ƒ¿»≈ְִֵֵֶַ

(ä)øNò-íéðL ähnì óìà ìàøNé éôìàî eøñniå©¦¨«§Æ¥«©§¥´¦§¨¥½¤−¤©©¤®§¥«¨¨¬
:àáö éöeìç óìà¤−¤£¥¬¨¨«

i"yx£e¯ÒniÂ∑יׂש רֹועי ׁשל ׁשבחן ּכּמה להֹודיע ראל «ƒ»¿ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ּבמיתתֹו ׁשמעּו ׁשּלא עד יׂשראל: על חביבים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹהם

אֹומר? הּוא טז)מה ּוסקלני",(שמות מעט "עֹוד : ְְִֵַַָֻ

לא  מדין, ּבנקמת ּתלּויה מׁשה ׁשּמיתת ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומּׁשּׁשמעּו
ּכרחן  על ׁשּנמסרּו עד ללכת .רצּו ְְְִֶֶֶַַָָָָ

(å)íúà àávì ähnì óìà äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¤¬¤©©¤−©¨¨®ÂŸÂ̈
Lãwä éìëe àávì ïäkä øæòìà-ïa ñçðét-úàå§¤¦̧§¹̈¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©¨½̈§¥¬©²Ÿ¤

:Bãéa äòeøzä úBøööçå©«£«Ÿ§¬©§−̈§¨«
i"yx£ÒÁÈtŒ˙‡Â Ì˙‡∑ ׁשקּול ּפינחס ׁשהיה מּגיד, …»¿∆ƒ¿»ְִִֶַָָָָ

אלעזר? הל ולא ּפינחס, הל מה ּומּפני ּכּלם. ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּכנגד
ׁשהרג  ּבּמצוה, ׁשהתחיל מי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָאמר
נקמת  לנקם ׁשהל אחר: ּדבר יגמר. צּור, ּבת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּכזּבי

ׁשּנאמר אּמֹו, אבי לז)יֹוסף מכרּו(בראשית "והּמדנים : ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָ
מ)אתֹו" מּׁשל (סוטה ּפינחס ׁשל אּמֹו ׁשהיתה ּומּנין . ְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ

ׁשּנאמר ו)יֹוסף? יתרֹו(שמות מּזרע - ּפּוטיאל" "מּבנֹות : ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַ
ׁשּפטּפט  יֹוסף ּומּזרע אלילים לעבֹודת עגלים ְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּפּטם

מג)ּביצרֹו. מלחמה (סוטה מׁשּוח ׁשהיה אחר: .ּדבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ
L„w‰ ÈÏÎe∑ עּמהם ּבלעם ׁשהיה והּציץ, הארֹון זה ¿≈«…∆ְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

עּמהם, ּפֹורח עצמֹו והּוא ּבכׁשפים מדין מלכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּומפריח
נֹופלים, והם ּבֹו חקּוק ׁשהּׁשם הּציץ את להם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהראה
ׁשּנֹופלים  מדין, ּבמלכי "עלֿחלליהם" נאמר: ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָלכ
 ֿ "אל ּכתיב: ּבבלעם וכן האויר, מן החללים ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָעל

יהֹוׁשע ּבספר וכן ∑B„Èa.(יג)חלליהם" ּברׁשּותֹו; ְְְֵֵֶֶַַֻ¿»ְְִֵ
כא) מּידֹו"(במדבר אתּֿכלֿארצֹו "וּיּקח :. ְִִֶַַַָָ

(æ)äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïéãî-ìò eàaöiå©¦§§Æ©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®
:øëæ-ìk eâøäiå©©«©§−¨¨¨«

(ç)éåà-úà íäéììç-ìò eâøä ïéãî éëìî-úàå§¤©§¥̧¦§¹̈¨«§´©©§¥¤À¤¡¦³
úLîç òáø-úàå øeç-úàå øeö-úàå í÷ø-úàå§¤¤̧¤Æ§¤³§¤Æ§¤¤½©£¥−¤
:áøça eâøä øBòa-ïa íòìa úàå ïéãî éëìî©§¥´¦§®̈§¥Æ¦§¨´¤§½¨«§−¤¨«¤

i"yx£ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ˙LÓÁ∑ ׁשחמּׁשה רֹואה איני וכי ¬≈∆«¿≈ƒ¿»ְֲִִִֵֶֶָ
אּלא  "חמׁשת"? לֹומר הזקק לּמה הּכתּוב, ְֲֵֶֶַַַָָָָָָֻמנה
ּבּפרענּות. ּכּלם והׁשוּו ּבעצה ּכּלם ׁשּׁשוּו ,ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻֻללּמד
אלף  וארּבעה עׂשרים ׂשכר לּטל ׁשם הל ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבלעם

ּבעצתֹו, מּיׂשראל לקראת (ספרי)ׁשהּפיל מּמדין ויצא ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ּכׁשהייתם  אם להם: אמר רעה. עצה ּומּׁשיאן ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
אלף  ּבי"ב ועכׁשו להם, יכלּתם לא רּבֹוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּׁשים
ולא  מׁשלם ׂשכרֹו לֹו נתנּו להּלחם? ּבאים ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹאּתם

ÏÎÏד  ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡ ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡«¿»¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»¿…
:‡ÏÈÁÏ ÔeÁlLz Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿«¿¿≈»

‡ÙÏ‡ה  Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡Ó e¯Áa˙‡Â¿ƒ¿¿»≈«¿«»¿ƒ¿»≈«¿»
:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ ÔÈÙÏ‡ ¯NÚ È¯z ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¬««¿ƒ¿»¿≈≈»

ÏÈÁÏ‡ו  ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿∆«¿»¿ƒ¿»¿≈»
‡ÏÈÁÏ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈt ˙ÈÂ ÔB‰˙È»¿¿»ƒ¿»«∆¿»»«¬»¿≈»
:d„Èa ‡z·aÈ ˙¯ˆˆÁÂ ‡L„e˜„ ÈÓe»≈¿¿»«¬«¿««∆¿»ƒ≈

È˙ז  ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈ„Ó ÏÚ eÏiÁ˙‡Â¿ƒ¿«»«ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»»
:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ‰LÓ∆¿»»¿»

È˙ח  ÔB‰ÈÏÈË˜ ÏÚ eÏË˜ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈»
Ú·¯ ˙ÈÂ ¯eÁ ˙ÈÂ ¯eˆ ˙ÈÂ Ì˜¯ ˙ÈÂ ÈÂ‡¡ƒ¿»∆∆¿»¿»¿»∆«
¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÈÂ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ‡LÓÁ«¿»«¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿

:‡a¯Á· eÏË¿̃»¿«¿»

mixehd lra

àì(d).eøñniåhaW lM z`n dWnl ©¦¨§§Ÿ¤¥¥¨¥¤
.haWee dxez §¥¤

(e)ähnì óìà äLî íúà çìLiå©¦§©Ÿ¨Ÿ¤¤¤©©¤
.àávìEvAwzIW ,dHn lkl sl` glW ©¨¨¨©¤¤§¨©¤¤¦§©§

.`aSl eCgi©§¨©¨¨
.ñçðét úàå íúà,EvAwzPW xg`e Ÿ¨§¤¦§¨§©©¤¦§©§

z` glW mdOre ,cgi mNM mzF` glẄ©¨ª¨©©§¦¨¤¨©¤
- qgpiR¦§¨

äòeøzä úBøööçå Lãwä éìëe ,àávì©¨¨§¥©Ÿ¤©£Ÿ§©§¨
.BãéaW`xl ,"`aSl" FzF` glW §¨¨©©¨¨§Ÿ

WcTd ilM" EidIWe ,dngln gEWnE§©¦§¨¨§¤¦§§¥©Ÿ¤
.FzEWxA "drExYdzFxvvgefdxez ©£Ÿ§©§¨¦§



מי irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k ipy meil inei xeriy
והחליף ∑Áa¯·.קּפחּוהּו יׂשראל על ּבא הּוא ְִ∆»∆ְְֱִִֵֶַָָ

עלֿידי  ּבפיהם אּלא נֹוצחים ׁשאין ּבאּמנּותם, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻאּמנּותֹו
לקּללם  אּמנּותם ותפׂש הּוא ּובא ּובּקׁשה, ְְְְִַַַָָָָָָָָֻּתפּלה

ּבאּמנּות  אּמנּותם והחליפּו עליו ּבאּו הם אף ְְְֱִִֵֶַָָָָָָֻֻּבפיו,
ׁשּנאמר ּבחרב, ׁשּבאין כז)האּמֹות "ועלֿחרּב(בראשית : ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
.תחיה" ְִֶ

(è)úàå ítè-úàå ïéãî éLð-úà ìàøNé-éðá eaLiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¤§¥¬¦§−̈§¤©¨®§¥̧
:eææa íìéç-ìk-úàå íäð÷î-ìk-úàå ízîäa-ìk̈§¤§¨¯§¤¨¦§¥¤²§¤¨¥−̈¨¨«

(é)íúøéè-ìk úàå íúáLBîa íäéøò-ìk úàå§¥³¨¨«¥¤Æ§´§Ÿ½̈§¥−¨¦«Ÿ¨®
:Làa eôøN̈«§−¨¥«

i"yx£Ì˙¯ÈË∑ לׁשֹון ׁשהּוא ׁשּלהם, ּפלטרין מקֹום ƒ…»ְְְִֵֶֶֶַָ
מֹוׁשב  לׁשֹון אחר: ּדבר חּקיהם. יֹודעי ּכֹומרים ְְִֵֵֵֶַַַָָָֻמֹוׁשב

"סרני ׁשּמתּורגם ּכמֹו "טּורני ׂשריהם, - ּפלׁשּתים" ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
.ּפלׁשּתאי" ְְִֵָ

(àé)íãàa çB÷ìnä-ìk úàå ììMä-ìk-úà eç÷iå©¦§Æ¤¨©¨½̈§¥−¨©©§®©¨«¨−̈
:äîäaáe©§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÏÏM‰ŒÏkŒ˙‡ eÁ˜iÂ∑ׁשהיּו מּגיד, «ƒ¿∆»«»»¿ִֶַָ
ּבּבּזה  יד לׁשלח הּגזל על נחׁשדּו ולא וצּדיקים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכׁשרים
ועליהם  וגֹו'", "אתּֿכלֿהּׁשלל ׁשּנאמר: ּברׁשּות, ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
אנׁשי  אף וגֹו'", הרחלים ּכעדר ׁשּני" ּבּקּבלה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמפרׁש

צּדיקים  ּכּלם ׁשּב מּטלטלין ∑ÏÏL.הּמלחמה הן ְִִִֶַַָָָָֻ»»ְְִִֵַ

ותכׁשיטין  מלּבּוׁש מּטלטלין,∑Êa.ׁשל ּבּזת הּוא ְְְִִֶַַ»ְְִִִַַ
ּתכׁשיטין  ּובמקֹום ∑ÁB˜ÏÓ.ׁשאינם ּובהמה. אדם ְִִֵֶַָ«¿«ְְֵָָָָ

ּבאדם, - "ׁשבי" "מלקֹוח": אצל "ׁשבי" ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּכתּוב
ּבּבהמה  - .ּו"מלקֹוח" ְְֵַַַָ

(áé)úãò-ìàå ïäkä øæòìà-ìàå äLî-ìà eàáiå©¨¦¿¤¤Á§¤¤§¨¨̧©Ÿ¥¹§¤£©´
ììMä-úàå çB÷ìnä-úàå éáMä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥À¤©§¦¯§¤©©§²©§¤©¨−̈
ñ :Bçøé ïcøé-ìò øLà áàBî úáøò-ìà äðçnä-ìà¤©©«£¤®¤©§´Ÿ½̈£¤−©©§¥¬§¥«

ß fenz e"k ipy mei ß

(âé)å ïäkä øæòìàå äLî eàöiåäãòä éàéNð-ìë ©¥̧§¹¤̧§¤§¨¨¯©Ÿ¥²§¨§¦¥¬¨«¥−̈
:äðçnì õeçî-ìà íúàø÷ì¦§¨¨®¤¦−©©«£¤«

i"yx£Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e‡ˆiÂ∑ הּבּזה מן לחטף יֹוצאים יׂשראל נערי את ׁשראּו .לפי «≈¿…∆¿∆¿»»«…≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

(ãé)íéôìàä éøN ìéçä éãe÷t ìò äLî óö÷iå©¦§´Ÿ¤½©−§¥´¤¨®¦¨¥³¨«£¨¦Æ
:äîçìnä àávî íéàaä úBànä éøNå§¨¥´©¥½©¨¦−¦§¨¬©¦§¨¨«

i"yx£ÏÈÁ‰ È„e˜t ÏÚ ‰LÓ Ûˆ˜iÂ∑ׁשּיׁש ּבּגדֹולים, ּתלּוי הּדֹור סרחֹון ׁשּכל ,ללּמד החיל; על ממּנים «ƒ¿……∆«¿≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
למחֹות  ּבידם .ּכח ְְִַָָֹ

(åè):äá÷ð-ìk íúéiçä äLî íäéìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®©«¦¦¤−¨§¥¨«

ÈÂ˙ט  ÔÈ„Ó ÈL ˙È Ï‡¯NÈ È· B·Le¿¿≈ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»¿»
ÔB‰È˙Èb Ïk ˙ÈÂ ÔB‰¯ÈÚa Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»»¿ƒ¿¿»»≈≈

:BÊa ÔB‰ÈÒÎ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿

Èa˙י  Ïk ˙ÈÂ ÔB‰È·˙BÓa ÔB‰ÈÂ¯˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿¿»≈¿»»≈
:‡¯ea e„È˜B‡ ÔB‰˙„‚Òƒ¿«¿ƒ¿»

z¯·c‡יא  Ïk ˙ÈÂ ‰‡„Ú Ïk ˙È B·Le¿»»¬»»¿»»¿«¿»
:‡¯ÈÚ··e ‡L‡a∆¡»»ƒ¿ƒ»

‰k‡יב  ¯ÊÚÏ‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ ei˙È‡Â¿«¿ƒ¿»∆¿»∆¿»»«¬»
˙ÈÂ ‡È·L ˙È Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk ˙ÂÏe¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿»
‡i¯LÈÓÏ ‡˙È¯LÓÏ ‰‡„Ú ˙ÈÂ ‡z¯·c¿«¿»¿»¬»»¿«¿ƒ»¿≈¿«»

:BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ Èc ·‡BÓ„¿»ƒ««¿¿»ƒ≈

¯·¯·Èיג  ÏÎÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e˜Ùe¿»∆¿∆¿»»«¬»¿»«¿¿≈
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ÔB‰˙eÓ„˜Ï ‡zLÎ¿ƒ¿»»√»¿¿ƒ»»¿«¿ƒ»

¯Èaיד  ‡ÏÈÁ ÏÚ ÔpÓÓc ÏÚ ‰LÓ ÊÈ‚¯e¿ƒ∆«ƒ¿«»«≈»«»≈
:‡·¯˜ ÏÈÁÓ B˙‡c ‡˙Â‡Ó Èa¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»«¬≈≈¿»»

a˜‡:טו  Ïk ÔezÓi˜‰ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿∆¬«≈¿»À¿»

mixehd lra

(eh).äá÷ð ìk íúéiçäiR lr s` ©¦¦¤¨§¥¨©©¦
zFO` raXn uEg dO` lM znglnAW¤§¦§¤¤¨ª¨¦¤©ª

lke dndAde sHde miWPd wx" aEzM̈©©¨¦§©©§©§¥¨§Ÿ
"Kl faY DllW lM ,xira didi xW £̀¤¦§¤¨¦¨§¨¨¨Ÿ¨

(ci ,k mixac)zFigdl mkl did `l ,Ÿ¨¨¨¤§©£
EidW mYxMdW miWPd mzF` zFgtl§¨¨©¨¦¤¦©§¤¤¨



irqnÎzehnמב zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k ipy meil inei xeriy

(æè)-øñîì íòìa øáãa ìàøNé éðáì eéä äpä ïä¥´¥¹¨¨¸¦§¥³¦§¨¥Æ¦§©´¦§½̈¦§¨
úãòa äôbnä éäzå øBòt øác-ìò ýåýéa ìòî©¬©©«Ÿ̈−©§©´§®©§¦¬©©¥−̈©«£©¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£‰p‰ Ô‰∑ היא זֹו אֹותן: מּכירין ׁשהיּו מּגיד, ≈≈»ִִִִֶַַָָ

ּבּה ּפלֹוני ÌÚÏa.ׁשּנכׁשל ¯·„a∑אפּלּו להם: אמר ְְִִֶַָƒ¿«ƒ¿»ֲִֶַָָ
ׁשּבעֹולם, האּמֹות) (ס"א המֹונֹות ּכל מכניסים ְֲִִֶֶַַָָָָֻאּתם
הּמצרים  מן אּתם מרּבים ׁשּמא להם; יכֹולים אּתם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין

רכב מאֹות ׁשׁש עצה:ׁשהיּו ואּׁשיאכם ּבֹואּו ּבחּור? ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּכדאיתא  וכּו' הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל ְְֱִִִֵֵֵֶֶָָֹאלהיהם

ּוב'ּספרי' .ּב'חלק' ְְִֵֵֶַ

(æé)Léà úòãé äMà-ìëå óha øëæ-ìë eâøä äzòå§©¾̈¦§¬¨¨−̈©¨®§¨¦À̈Ÿ©¬©¦²
:eâøä øëæ ákLîì§¦§©¬¨−̈£«Ÿ

i"yx£LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ŒÏÎÂ∑(ס להּבעל,(יבמות ראּויה ¿»ƒ»…««ƒְְִֵָָ
נבעלה. ׁשּלא סו)אףֿעלּֿפי העבירּום,(יבמות הּציץ  ולפני ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ

מֹוריקֹות  ּפניה להּבעל לּמה (ספרי)∑‰¯‚e.והראּויה ְְְִִֵֶָָָָָ¬…ָָ
ׁשאם  יׁשמעאל, רּבי ּדברי הענין, להפסיק ואמר? ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחזר

ידעת  וכלֿאּׁשה ּבּטף כלֿזכר "הרגּו קֹורא: ְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹאני
להרג  אם יֹודע איני וגֹו'", ּבּנׁשים הּטף וכל ְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹֹאיׁש...
הּטף? עם להחיֹות אֹו הּזכרים עם ידעת) ְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹ(וכלֿאּׁשה

"הרגּו" נאמר לכ. ְֱֲֶַָֹ

(çé)øëæ ákLî eòãé-àì øLà íéLpa óhä ìëå§ŸÆ©©´©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨¨®
:íëì eéçä©«£−¨¤«

(èé)âøä ìk íéîé úòáL äðçnì õeçî eðç ízàå§©¤À£²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®ŸÁŸ¥̧
ìëå Lôð|éLéìMä íBia eàhçúz ììça òâð ¤¹¤§´ŸŸ¥´©¤«¨À̈¦§©§º©³©§¦¦Æ

:íëéáLe ízà éòéáMä íBiáe©´©§¦¦½©¤−§¦¤«
i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓ∑ לעזרה יּכנסּו ‰¯‚.ׁשּלא Ïk ƒ««¬∆ְֲִֶָָָָֹ……≈
LÙ∑(ספרי) המקּבל ּבדבר ּבהֹורג אֹומר: מאיר רּבי ∆∆ְְְִִֵֵֵֵַַַָָ

מטּמא  ׁשהּכלי הּכתּוב: ולּמד מדּבר. הּכתּוב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻטמאה,
יכֹול  אֹו עצמֹו. ּבּמת נֹוגע ּכאּלּו הּמת, ּבחּבּורי ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָאדם
נגע  "וכל לֹומר: ּתלמּוד והרגֹו? חץ ּבֹו זרק ְְֲֲִֵֵַַַַַָָֹֹאפילּו
חּבּורֹו, עלֿידי נֹוגע מה לנֹוגע, הֹורג מּקיׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּבחלל",

חּבּורֹו עלֿידי הֹורג ּכדין ∑e‡hÁ˙z.אף נּדה ּבמי ְִֵֵַַƒ¿«¿ְְִִֵָ
האֹומריםׁשא  לדברי ׁשאף מתים, טמאי סא)ר (יבמות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּנאמר  ּבאהל, מטּמאין אינן ּגילּולים עֹובדי ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹקברי

לד) אּתם (יחזקאל אּתם", אדם מרעיתי צאן צאני "ואּתן :ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ
מֹודה  אדם, קרּוין ּגילּולים עֹובדי ואין אדם ְְְְִִִִֵֵֶָָָָקרּויים
ׁשּלא  ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ּגילּולים ׁשהעֹובדי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹהּוא

ׁשּנאמר אהלים, טמאת אצל אּלא אדם (במדבר נאמר ְֱֱֳִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּבאהל"יט) ימּות ּכי "אדם :.ÌÎÈ·Le Ìz‡∑ לא ְִֶָָָֹ«∆¿ƒ∆ֹ

מה  אּלא הּזאה, ּוצריכין טמאה מקּבלין ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשהנכרים
ויּטמאּו, לּברית ּכׁשּיבֹואּו ׁשביכם, אף ּבניֿברית, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָאּתם

הּזאה  .צריכין ְִִַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(200 'nr ,gk jxk zegiy ihewl)

ּתתחּטאּו ּבחלל נגע וכל נפׁש הרג יט)ּכל (לא, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ
עצמֹו ּבּמת נֹוגע ּכאּלּו הּמת, ּבחּבּורי אדם מט ּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָהּכלי

(רש"י).

ּבתלמידי־חכמים  ׁשּדבק מי :ּכ ּוקדּוׁשה לטהרה ּבנֹוגע ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאף

מּמׁש" ּבּׁשכינה נדּבק ּכאּלּו הּכתּוב עליו (כתובות "מעלה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָ
אדם קיא) אין ׁשּכן ּפרענּות, מּמּדת טֹובה מּדה ּומרּבה .ְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻֻ

ּבחרב  נגיעה (ּדהינּו, יׁשירה ּבנגיעה אּלא מהּמת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנטמא
ּבצד  ואּלּו חץ); ּבאמצעּות 'נגיעה' ולא הּמת"] ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ["חּבּורי

ÌÚÏaטז  ˙ˆÚa Ï‡¯NÈ È·Ï ‰‡Â‰ Ôep‡ ‡‰»ƒ¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«ƒ¿»
˙Â‰Â ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ¿«»»¿»√»¿»«≈«¿«¬«

:ÈÈ„ ‡zLÎa ‡˙BÓ»»ƒ¿ƒ¿»«¿»

ÏÎÂיז  ‡ÏÙËa ‡¯eÎc ÏÎ eÏeË˜ ÔÚÎe¿«¿»¿»¿«¿»¿»
:eÏeË˜ ‡¯eÎ„ È·kLÓÏ ¯·b ˙Ú„Èc ‡˙z‡ƒ¿»ƒ««¿«¿ƒ¿¿≈¿»¿

È·kLÓיח  ‡Ú„È ‡Ï Èc ‡iL· ‡ÏÙË ÏÎÂ¿…«¿»ƒ¿«»ƒ»¿»»ƒ¿¿≈
:ÔBÎÏ eÓÈi˜ ‡¯eÎ„¿»«ƒ¿

Ú·L‡יט  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ B¯L Ôez‡Â¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
·¯˜ Èc ÏÎÂ ‡LÙ ÏË˜ Èc Ïk ÔÈÓBÈƒ…ƒ¿««¿»¿…ƒ¿«
‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ Ôecz ‡ÏÈË˜a¿»ƒ»«¬ƒ¿»¿ƒ»»

:ÔBÎÈ·Le Ôez‡ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ

mixehd lra
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מג irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k ipy meil inei xeriy
ּכמאמר  ּבתלמידי־חכמים, 'רחֹוקה' ּבדבקּות ּגם ּדי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָהּקדּוׁשה

שם)רז"ל והעֹוׂשה (כתובות לתלמיד־חכם ּבּתֹו הּמּׂשיא "ּכל ְְְִִִֶַַַַַָָָָ
- מּנכסיו ּתלמיד־חכם והּמהּנה לתלמיד־חכם ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָּפרקמטיא

ּבּׁשכינה". מּדּבק ְְִִִֵַַָּכאּלּו

ã ycew zegiyn zecewp ã(269 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

ולּמד מדּבר. הּכתּוב טמאה, הּמקּבל ּבדבר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבהֹורג
נגע  ּכאּלּו הּמת ּבחּבּורי אדם מטּמא ׁשהּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּכתּוב

עצמֹו יט)ּבּמת הֹורג (לא, ּכל נאמר ּבּפסּוק הרי לׁשאל, יׁש ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
והן  ּבחרב הן שהּכּונה מׁשמע מקרא ׁשל ּובפׁשּוטֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָנפׁש,
מׁשמע, נפׁש" הֹורג "ּכל ׁשּנאמר מּמה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹּבחץ?
ׁשהּטמאה  הינּו מת, ּבטמאת נטמא אדם ׁשהֹורג מי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻׁשּכל
אּלא  הּמת, ּבאהל הּמצאּות עם אֹו ּבמת לנגיעה קׁשּורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאינּה

ּכאן  ׁשּיׁש מּכיון קׁשה: זה ּולפי מטּמא. ההריגה מעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעצם
ּבפרׁשת  לעיל זה ּדין נזּכר לא מּדּוע מת, טמאת ׁשל חדׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּגדר

ואיל)חּקת א זה (יט, ועל מת? טמאת ּדיני ּכל נאמרּו ׁשם , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ
ּבטמאת ּפרט היא ׁשהּטמאה למדנּומּגע מּתרץ ּכבר עליה , ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ

ּבכלי  ׁשהּנֹוגע ּכאן, ּומחּדׁשת מפרטת ׁשהּתֹורה אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלעיל,
עצמֹו. ּבּמת נֹוגע ּכאּלּו זה הרי ּבמת ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַהּנֹוגע

(ë)-ìëå íéfò äNòî-ìëå øBò-éìk-ìëå ãâa-ìëå§¨¤¯¤§¨§¦²§¨©«£¥¬¦¦−§¨
ñ :eàhçúz õò-éìk§¦¥®¦§©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ‰NÚÓŒÏÎÂ∑(ת"כ) והעצמֹות והּטלפים הּקרנים ּכלי .להביא ¿»«¬≈ƒƒְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

(àë)íéàaä àávä éLðà-ìà ïäkä øæòìà øîàiå©¸Ÿ¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©§¥´©¨½̈©¨¦−
ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ äîçìnì©¦§¨¨®µŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£'B‚Â Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ מׁשה ׁשּבא לפי «…∆∆¿»»«…≈¿ְִֶֶָֹ

הלכֹות  מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו טעּות, לכלל ּבא ּכעס, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָלכלל
לּמּלּואים, ּבּׁשמיני מֹוצא אּתה וכן נכרים, ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָּגעּולי

י)ׁשּנאמר ֿ (ויקרא ועל עלֿאלעזר (מׁשה) "וּיקצף : ְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

וכן טעּות, לכלל ּבא ּכעס, לכלל ּבא - (במדבר איתמר" ְְְִִִֵַַָָָָָָָ
עלֿידי כ) - אתֿהּסלע" וּי" הּמרים": ְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹּב"ׁשמעּוֿנא

טעה  B‚Â'.הּכעס '‰ ‰eˆ ¯L‡∑(ספרי) ההֹוראה ּתלה ַַַָָ¬∆ƒ»¿ַָָָָ
.ּברּבֹו ְַ

(áë)-úà úLçpä-úà óñkä-úàå áäfä-úà Cà©¬¤©¨−̈§¤©¨®¤¤©§¸¤Æ¤
:úøôòä-úàå ìéãaä-úà ìæøaä©©§¤½¤©§¦−§¤¨«Ÿ¨«¤

i"yx£'B‚Â ·‰f‰Œ˙‡ C‡∑ הזהיר ׁשּלא אףֿעלּֿפי «∆«»»¿ְִִִֶַַֹ
לכם  להזהיר יׁש עֹוד טמאה, הלכֹות על אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻלכם
ממעטין  ּכלֹומר מעּוט, לׁשֹון "ו"א ּגעּול. הלכֹות ְְְְְִִִִַַַָֻעל
מּטמאת  טהרתן לאחר אפּלּו ּבּכלים מּלהׁשּתּמׁש ְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻאּתם

ורּבֹותינּו נבלֹות. אּסּור מּבליעת ׁשּיּטהרּו עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָהּמת
חלּדה  להעביר ׁשּצרי לֹומר, אתֿהּזהב" א" ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֻאמרּו:
יהא  ׁשּלא ,"א" לׁשֹון וזהּו ׁשּיגעילּנּו, קדם ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשּלֹו

ׁשהּוא  ּכמֹות יהיה הּמּתכת א חלּדה, .ׁשם ְְֲִֶֶֶֶַַַָָֻ

(âë)øäèå Làá eøéáòz Làá àáé-øLà øác-ìk̈¨º̈£¤¨´Ÿ¨¥À©«£¦³¨¥Æ§¨¥½
Làa àáé-àì øLà ìëå àhçúé äcð éîa Cà©¾§¥¬¦−̈¦§©¨®§¸Ÿ£¤¯«Ÿ¨²Ÿ¨¥−

:íéná eøéáòz©«£¦¬©¨«¦

ÈfÚÓכ  „·BÚ ÏÎÂ CLÓc ÔÓ ÏÎÂ Le·Ï ÏÎÂ¿»¿¿»«ƒ¿«¿»«¿«≈
:È‰BÏÚ Ôecz ‡Úc ÔÓ ÏÎÂ¿»«¿»«¬ƒ

B˙‡cכא  ‡ÏÈÁ È¯·‚Ï ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡Â«¬«∆¿»»«¬»¿«¿≈≈»«¬
˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c ‡·¯˜Ïƒ¿»»»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ∆

È˙כב  ‡zLÁ ˙È ‡tÒk ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ì¯a¿«»«¬»¿»«¿»»¿À¿»»
:‡¯·‡ ˙ÈÂ ‡ˆ·‡ ˙È ‡ÏÊ¯t«¿¿»»¬»»¿»¬»»

ea¯‡כג  dpe¯·Úz ‡¯ea ÏÚzÓc ÌÚcÓ Ïk»ƒ««¿ƒ««¿»««¿≈¿»
‡Ï Èc ÏÎÂ ÈczÈ ‡˙eÈc‡ ÈÓa Ì¯a Èk„ÈÂ¿ƒ¿≈¿«¿≈«»»ƒ«≈¿…ƒ»

:‡iÓa dp¯·Úz ‡¯ea ÏÚzÓƒ««¿»««¿À≈¿«»
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irqnÎzehnמד zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k ipy meil inei xeriy
i"yx£L‡· ‡·ÈŒ¯L‡ ¯·cŒÏk∑ ּכלּום ּבֹו .לבּׁשל »»»¬∆»…»≈ְְֵַ

L‡· e¯È·Úz∑(ב מה (ע"ז הגעלתֹו, - ּתׁשמיׁשֹו ּכדר «¬ƒ»≈ְְְִֶֶַַַָָ
ּומה  ּבחּמין. יגעילּנּו חּמין, עלֿידי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַׁשּתׁשמיׁשֹו
והאסּכלה, הּׁשּפּוד ּכגֹון צלי, עלֿידי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּׁשּתׁשמיׁשֹו

ּבאּור  hÁ˙È‡.ילּבנּנּו ‰c ÈÓa C‡∑,ּפׁשּוטֹו לפי ְְֶַָ«¿≈ƒ»ƒ¿«»ְְִ
צריכין  להם: אמר מת. מּטמאת לטהרֹו זה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ"חּטּוי"
מן  לטהרן וחּטּוי האּסּור, מן לטהרם ּגעּול ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָהּכלים

מן  להכׁשירן ׁשאף מּכאן, ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻהּטמאה.
הּכתּובין  נּדה ּומי מּתכֹות, לכלי טבילה הטעין ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהאּסּור
וכּמה  נּדה. ּבהם לטּבל הראּוים מים - ּדרׁשּו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹּכאן,

סאה  ארּבעים L‡a.הם? ‡·ÈŒ‡Ï ¯L‡ ÏÎÂ∑ ּכל ְְִֵַָָ¿…¬∆…»…»≈ָ
ּכֹוסֹות  ּכגֹון האּור, עלֿידי ּתׁשמיׁשֹו ׁשאין ְְְִֵֵֶַַָָָּדבר
אּסּור  בלעּו ולא ּבצֹונן ׁשּתׁשמיׁשן .ּוצלֹוחּיֹות ְְְְְִִִֵֶַָָֹ

ÌÈn· e¯È·Úz∑ מּתכֹות ּכלי ודוקא ודּיֹו, .מטּבילֹו «¬ƒ«»ƒְְְְְִֵַַַַָָ

(ãë)øçàå ízøäèe éòéáMä íBia íëéãâa ízñaëå§¦©§¤¯¦§¥¤²©¬©§¦¦−§©§¤®§©©−
ñ :äðçnä-ìà eàáz̈¬Ÿ¤©©«£¤«

i"yx£‰Án‰ŒÏ‡∑ יׂשראל ּומּמחנה לוּיה מּמחנה ׁשּלּוח טעּון  מת טמא ׁשאין ׁשכינה, .למחנה ∆««¬∆ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åë)äîäaáe íãàa éáMä çB÷ìî Làø úà àN̈À¥´³Ÿ©§¸©Æ©§¦½¨«¨−̈©§¥¨®
:äãòä úBáà éLàøå ïäkä øæòìàå äzà©¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¨¥−£¬¨«¥¨«

i"yx£L‡¯ ˙‡ ‡N∑ החׁשּבֹון את .קח »≈…ְֶֶַַ

(æë)äîçìnä éNôz ïéa çB÷ìnä-úà úéöçå§¨¦̧¨Æ¤©©§½©¥µ«Ÿ§¥´©¦§¨½̈
:äãòä-ìk ïéáe àávì íéàöiä©«Ÿ§¦−©¨¨®¥−¨¨«¥¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÁÏn‰ ÈNÙz ÔÈa ÁB˜Ïn‰Œ˙‡ ˙ÈˆÁÂ∑לאּלּו וחציֹו לאּלּו .חציֹו ¿»ƒ»∆««¿«≈…¿≈«ƒ¿»»¿ְְְְְֵֵֶֶ

(çë)äîçìnä éLðà úàî ýåýéì ñëî úîøäå©«£¥«Ÿ¨̧¤¹¤©«Ÿ̈À¥¥º©§¥³©¦§¨¨Æ
íãàä-ïî úBànä Lîçî Lôð ãçà àávì íéàöiä©«Ÿ§¦´©¨½̈¤¨´¤½¤¥«£¥−©¥®¦¨«¨¨Æ

:ïàvä-ïîe íéøîçä-ïîe ø÷aä-ïîe¦©¨½̈¦©«£Ÿ¦−¦©«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 110 'nr b"ig y"ewl t"r)

wEIcA zF`n Wngn cg ¤̀¨¥£¥¥§¦

הּמאֹות מחמׁש נפׁש אחד . . ליהוה מכס (לא,והרמת ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֽֽֽ
כח)

הּמלקֹוח  את לחּלק למׁשה צּוה ׁשהּקּב"ה מסּפר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבפרׁשתנּו
לכל  ּומחצית הּצבא לאנׁשי לתת מחצית חלקים, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָלׁשני
מחלק  מאֹות מחמׁש אחד - לה' מכס ּולהפריׁש ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהעדה,
לאח"ז  הּׁשנּיה. מּמחצית מחמּׁשים ואחד הּצבא, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאנׁשי
היה  וכּמה הּמלקֹוח, מחצית סכּום היה ּכּמה הּכתּוב ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָָמפרט

הּצבא. אנׁשי ׁשהפריׁשּו מאֹות מחמׁש אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָסכּום

לּמה  "צל"ד לׁשֹונֹו: וזה הּקדֹוׁש, החיים' ה'אֹור ְְְְִִֶַַַָָָָָוהקׁשה
למנֹות  הּבא ּכל ׁשּיכֹול ּבדבר החׁשּבֹון ּבפרטי ּכל־ּכ ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהארי
ּבענין  ּגם וגֹו', לּמכס יעלה וכן למחצה יעלה ּכ ּכי ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלידע
וכן  לאֹומרֹו". צרי היה ׁשּלא אנכי ּדן . . העדה ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹמחצת

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ותרצּו מפרׁשים, ועֹוד הרמּב"ן ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָהקׁשּו
והיא: אפׁשרית, ּתמיהה ליּׁשב הּכתּוב ּבא ּדבזה לתרץ, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
ּכלל, מסּתּבר לא ּבפׁשטּות הרי ּבּכתּוב, הּמפרׁש ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֹאּלּולא
למסּפר  יעלה מסּפרם ּובּבהמה ּבאדם והּמלקֹוח ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהּׁשבי

ÚÈ·L‡‰כד  ‡ÓBÈa ÔBÎÈLe·Ï Ôe¯eÁ˙e¿«¿¿≈¿»¿ƒ»»
:‡˙È¯LÓÏ ÔeÏÚz Ôk ¯˙·e Ôek„˙Â¿ƒ¿»«≈≈¬¿«¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:כה  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

L‡a‡כו  ‡È·L ˙¯·c ÔaLeÁ ˙È Ïa«̃≈»¿««¿««¿»∆¡»»
˙‰·‡ ÈLÈ¯Â ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â z‡ ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»«¿¿∆¿»»«¬»¿≈≈¬»«

:‡zLk¿ƒ¿»

˜¯·‡כז  ÈÁÈ‚Ó È¯·b ÔÈa ‡z¯·c ˙È ‚lÙ˙e¿«≈»¿«¿»≈«¿≈¿ƒ≈¿»»
:‡zLk Ïk ÔÈ·e ‡ÏÈÁÏ e˜Ùcƒ¿»¿≈»≈»¿ƒ¿»

ÈÁÈ‚Óכח  È¯·b ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡·ÈÒ L¯Ù˙Â¿«¿≈¿ƒ»√»¿»ƒ«¿≈¿ƒ≈
LÓÁÓ ‡LÙ „Á ‡ÏÈÁÏ e˜Ùc ‡·¯¿̃»»ƒ¿»¿≈»««¿»≈¬≈
ÔÓe È¯ÓÁ ÔÓe È¯Bz ÔÓe ‡L‡ ÔÓ ‰‡Ó¿»ƒ¡»»ƒ≈ƒ¬»≈ƒ

:‡Ú»»

mixehd lra

(fk).çB÷ìnä úà úéöçådzidW ipRn §¨¦¨¤©©§©¦§¥¤¨§¨
dn lr dnwp zngln dnglOd©¦§¨¨¦§¤¤§¨¨©©

mNkA mIwzIW dvx ,mNM cbp dUrPX¤©£¨¤¤ª¨¨¨¤¦§©¥§ª¨
k`e""Liai` llWz`Yl(my)ceC oiprM §¨©§¨¤§©Ÿ§¤§¦§©¨¦

dkxA mkl dPd" Fxn`M ,wlnr llWA¦§©£¨¥§¨§¦¥¨¤§¨¨
"'d iai` llXn(ek ,l ` l`eny).gk dxez ¦§©Ÿ§¥



מה irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k ipy meil inei xeriy
חמּׁשים  ׁשל לקבּוצֹות יחּלק ׁשּמחציתֹו ּכ ּכדי עד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֻֻמדּיק

הּגמרא וכלׁשֹון עדף, ׁשּיּותר ּבלי ּבדּיּוק, מאֹות (חולין וחמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ועוד) ב  צּוה אי־אפׁשר "כח, לא לּמה קׁשה, ּכן ואם לצמצם". ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

העדף? עם ּלעׂשֹות מה ֲִֶַַַָָָֹהּקּב"ה
להֹודיע  ּבפרטּיּות, הּמסּפרים ּכל את הּכתּוב מפרט ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָולכן

ולא  מדּיק, מסּפר עצמֹו ּבפני מין לכל היה אכן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻׁשּבּנּדֹו"ד
עדף. ְִֶַֹנׁשאר

ׁשּכתב  אחרי ּכי מחמּׁשים, אחד היה ּכּמה ּפרט ּדלא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ[והא
ׁש מעצמֹו מּובן מאֹות, לחמׁש ּכׁשחּלקּו עדף היה ּגם ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכן]. היה ֲִִֵַָָּבחמּׁשים

(èë)úîeøz ïäkä øæòìàì äzúðå eçwz íúéöçnî¦©«£¦−̈¦®̈§¨«©¨²§¤§¨¨¬©Ÿ¥−§©¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(ì)çwz ìàøNé-éða úöçnîe|ãçà|-ïî æçà ¦©«£¦̧§¥«¦§¨¥¹¦©´¤¨´¨ª´¦
-ïîe íéøîçä-ïî ø÷aä-ïî íãàä-ïî íéMîçä©«£¦¦À¦¨«¨¨¯¦©¨¨²¦©«£Ÿ¦¬¦
éøîL íiåìì íúà äzúðå äîäaä-ìkî ïàvä©−Ÿ¦¨©§¥¨®§¨«©¨³Ÿ¨Æ©«§¦¦½«Ÿ§¥¾

:ýåýé ïkLî úøîLî¦§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«

(àì)ýåýé äeö øLàk ïäkä øæòìàå äLî Nòiå©©©́¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úà¤¤«

(áì)àávä íò eææa øLà æaä øúé çB÷ìnä éäéå©«§¦Æ©©§½©¤¤́©½̈£¤¬¨«§−©´©¨¨®
:íéôìà úLîçå óìà íéòáLå óìà úBàî-LL ïàöÀŸ¥«¥¬¤²¤§¦§¦¬¤−¤©«£¥¬¤£¨¦«

i"yx£Êa‰ ¯˙È ÁB˜Ïn‰ È‰ÈÂ∑נצטּוּו ׁשּלא לפי «¿ƒ««¿«∆∆«»ְְִִֶַֹ
ּכתב  הּמלקֹוח, מן אּלא הּמּטלטלין מן מכס ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָלהרים
חלּקה  לכלל ׁשּבא הּמלקֹוח, ויהי הּזה: הּלׁשֹון ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻאת

אׁשר  הּמּטלטלין ּבז על עֹודף ׁשהיה מכס, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָולכלל
מסּפר  חלּקה, לכלל ּבא ולא לֹו, איׁש הּצבא עם ְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֻּבזזּו

וגֹו' .הּצאן ְַֹ

(âì):óìà íéòáLå íéðL ø÷áe¨¾̈§©¬¦§¦§¦−¨«¤

(ãì):óìà íéMLå ãçà íéøîçå©«£Ÿ¦¾¤¨¬§¦¦−¨«¤

(äì)ákLî eòãé-àì øLà íéLpä-ïî íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´
ìLe íéðL Lôð-ìk øëæ:óìà íéL ¨¨®¨¤¾¤§©¬¦§¦−¨«¤

(åì)ïàvä øtñî àáva íéàöiä ÷ìç äöçnä éäzå©§¦Æ©¤«¡½̈¥¾¤©«Ÿ§¦−©¨¨®¦§©´©ÀŸ
ìLìLe óìà úBàî-Líéôìà úòáLå óìà íéL §«¥¬¤̧¤Æ§¦´¤½¤§¦§©¬£¨¦−

:úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(æì)Lîç úBàî LL ïàvä-ïî ýåýéì ñënä éäéå©§¦²©¤¬¤©«Ÿ̈−¦©®Ÿ¥¬¥−¨¥¬
:íéòáLå§¦§¦«

‰k‡כט  ¯ÊÚÏ‡Ï ·‰È˙Â Ôe·qz ÔB‰˙ebÏtÓƒ«¿¿ƒ¿¿≈«¿∆¿»»«¬»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

ÔÓל  „Áz‡c „Á ·qz Ï‡¯NÈ Èa ˙ebÏtÓeƒ«¿¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ««ƒ
ÔÓe È¯ÓÁ ÔÓ È¯Bz ÔÓ ‡L‡ ÔÓ ÔÈLÓÁ«¿ƒƒ¡»»ƒ≈ƒ¬»≈ƒ
È¯Ë È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È ·‰È˙Â ‡¯ÈÚa ÏkÓ ‡Ú»»ƒ»¿ƒ»¿≈«»¿¿≈»≈»¿≈

:ÈÈ„ ‡kLÓ ˙¯hÓ«¿««¿¿»«¿»

Èwt„לא  È„ ‡Ók ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«∆¿∆¿»»«¬»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»∆

„Èלב  ‡nÚ BÊ· Èc ‡fa ¯‡L ‡z¯·c ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿«»ƒ
ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó ˙ÈL ‡Ú ‡ÏÈÁÏ e˜Ù¿»¿≈»»»ƒ¿»¿«¿ƒ

:ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ

‡ÔÈÙÏ:לג  ÔÈ¯˙e ÔÈÚ·L È¯B˙Â¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ

‡ÔÈÙÏ:לד  „ÁÂ ÔÈzL È¯ÓÁÂ«¬»≈ƒƒ¿««¿ƒ

Ú„È‡לה  ‡Ï Èc ‡iL ÔÓ ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ¿«»ƒ»¿»»
ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ‡˙LÙ Ïk ‡¯eÎ„ È·kLÓƒ¿¿≈¿»»«¿»»¿»ƒ¿≈

:ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

e˜Ùלו  Èc ‡i¯·b ˜ÏÁ ‡˙ebÏt ˙Â‰Â«¬««¿»√«À¿«»ƒ¿»
Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙Ïz ‡Ú ÔÈÓ ‡ÏÈÁÏ¿≈»ƒ¿«»»¿«¿»¿»ƒ¿«

:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

Ó‡‰לז  ˙ÈL ‡Ú ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡·ÈÒ ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»√»¿»ƒ»»ƒ¿»
:LÓÁÂ ÔÈÚ·L«¿ƒ¿»≈

mixehd lra

(al).eææa øLà æaä øúé.mdl "`aSd iWp` EffA" miYAd iqkp iMbl dxez ¤¤©¨£¤¨§¦¦§¥©¨¦¨§©§¥©¨¨¨¤



irqnÎzehnמו zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k ipy meil inei xeriy

(çì)ìLe äML ø÷aäåýåýéì íñëîe óìà íéL §©̧¨½̈¦¨¬§¦−¨®¤¦§¨¬©«Ÿ̈−
:íéòáLå íéðL§©¬¦§¦§¦«

(èì)ìL íéøîçåíñëîe úBàî Lîçå óìà íéL ©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤©«£¥´¥®¦§¨¬
:íéMLå ãçà ýåýéì©«Ÿ̈−¤¨¬§¦¦«

(î)ýåýéì íñëîe óìà øNò äML íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈¨®¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½
ìLe íéðL:Lôð íéL §©¬¦§¦−¨«¤

(àî)øæòìàì ýåýé úîeøz ñëî-úà äLî ïziå©¦¥´¤À¤¤̧¤Æ§©´§Ÿ̈½§¤§¨−̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïäkä©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤«

(áî)-ïî äLî äöç øLà ìàøNé éða úéöçnîe¦©«£¦−§¥´¦§¨¥®£¤Æ¨¨´¤½¦
:íéàávä íéLðàä̈«£¨¦−©«Ÿ§¦«

i"yx£‰LÓ ‰ˆÁ ¯L‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÈˆÁnÓe∑ הּצבאים האנׁשים מן להם והֹוציא .לעדה, ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿»≈¬∆»»…∆ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ

(âî)ìL ïàvä-ïî äãòä úöçî éäzåóìà úBàî-L ©§¦²¤«¡©¬¨«¥−̈¦©®Ÿ§«¥¬¤̧¤Æ
ìLe:úBàî Lîçå íéôìà úòáL óìà íéL §¦´¤½¤¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

i"yx£‰„Ú‰ ˙ˆÁÓ È‰zÂ∑ּכוכ. «¿ƒ∆¡«»≈»ְָָ

(ãî)ìLe äML ø÷áe:óìà íéL ¨¾̈¦¨¬§¦−¨«¤

(äî)ìL íéøîçå:úBàî Lîçå óìà íéL ©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

(åî):óìà øNò äML íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈¨«¤

(æî)ãçà æçàä-úà ìàøNé-éða úöçnî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦©«£¦´§¥«¦§¨¥À¤¨«¨ªÆ¤¨´
íúà ïziå äîäaä-ïîe íãàä-ïî íéMîçä-ïî¦©«£¦¦½¦¨«¨−̈¦©§¥¨®©¦¥̧Ÿ¹̈
ýåýé äeö øLàk ýåýé ïkLî úøîLî éøîL íiåìì©«§¦¦À«Ÿ§¥Æ¦§¤̧¤Æ¦§©´§Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁwiÂ. «ƒ«…∆¿

(çî)àávä éôìàì øLà íéã÷tä äLî-ìà eáø÷iå©¦§§Æ¤¤½©§ª¦¾£¤−§©§¥´©¨¨®
:úBànä éøNå íéôìàä éøN̈¥¬¨«£¨¦−§¨¥¬©¥«

i"yx£ÌÈ„˜t‰∑ הּממּנים. «¿Àƒְִַֻ

˜„Ìלח  ÔB‰·ÈÒe ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ ÔÈ˙Ïz È¯B˙Â¿≈¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿√»
:ÔÈ¯˙e ÔÈÚ·L ÈÈ¿»«¿ƒ¿≈

Ó‡‰לט  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙Ïz È¯ÓÁÂ«¬»≈¿»ƒ«¿ƒ«¬≈¿»
:„ÁÂ ÔÈzL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰·ÈÒe¿ƒ¿√»¿»ƒƒ¿»

‡ÔÈÙÏמ  ¯NÚ ‡zL ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ»¬««¿ƒ
:ÔÈLÙ ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÈÈ Ì„˜ ÔB‰·ÈÒe¿ƒ¿√»¿»¿»ƒ¿≈«¿ƒ

ÈÈמא  Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ·ÈÒ ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«∆»¿ƒ«¿»»√»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Ï¿∆¿»»«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»∆

ÔÓמב  ‰LÓ ‚Ït Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ebÏtÓeƒ«¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«∆ƒ
:‡ÏÈÁÏ e˜Ù Èc ‡i¯·bÀ¿«»ƒ¿»¿≈»

Ó‡‰מג  ˙Ïz ‡Ú ÔÓ ‡zLk ˙ebÏt ˙Â‰Â«¬««¿¿ƒ¿»ƒ»»¿«¿»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·LÂ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»

‡ÔÈÙÏ:מד  ‡zLÂ ÔÈ˙Ïz È¯B˙Â¿≈¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ

Ó‡‰:מה  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙Ïz È¯ÓÁÂ«¬»≈¿»ƒ«¿ƒ«¬≈¿»

‡ÔÈÙÏ:מו  ¯NÚ ‡zL ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ»¬««¿ƒ

È˙מז  Ï‡¯NÈ Èa ˙ebÏtÓ ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»
ÔÓe ‡L‡ ÔÓ ÔÈLÓÁ ÔÓ „Á „Áz‡c¿ƒ«««ƒ«¿ƒƒ¡»»ƒ
˙¯hÓ È¯Ë È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È ·‰ÈÂ ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒ«»¿¿≈»≈»¿≈«¿«
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡kLÓ«¿¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»∆

‡ÈÙÏמח  ÏÚ ÔpÓÓ Èc ‰LÓ ˙ÂÏ e·È¯˜Â¿»ƒ¿»∆ƒ¿««««¿≈
:‡˙Â‡Ó Èa¯Â ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ‡ÏÈÁ≈»«»≈«¿ƒ¿«»≈»»»



מז irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyily meil inei xeriy

(èî)éãáò äLî-ìà eøîàiåéLðà Làø-úà eàNð E ©«Ÿ§Æ¤¤½£¨¤´¨«§À¤²Ÿ©§¥¬
:Léà epnî ã÷ôð-àìå eðãéa øLà äîçìnä©¦§¨−̈£¤´§¨¥®§«Ÿ¦§©¬¦¤−¦«

i"yx£„˜ÙŒ‡ÏÂ∑,"ׁשגא "ולא ותרּגּומֹו נחסר, ולא ¿…ƒ¿«ְְְְְֱֶַַָָֹ
ּכמֹו "חּסרֹון", ארמי ּבלׁשֹון הּוא לא)אף "אנכי (בראשית : ְְֲִִִִַָָָֹ

וכן ממנינא", ׁשגיא "ּדהות ּתרּגּומֹו: (שמואל אחּטּנה" ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

כ) איׁשא ,מֹוׁשב מקֹום יחסר - "מֹוׁשב יּפקד ּכי :ְֱִִִֵֶֶֶַָָָ
וכן ׁשם, ליׁשב כ)הרגיל -(שם ּדוד" מקֹום "וּיּפקד : ְְִִִֵֵֵֵַָָָָָ

ׁשם  יֹוׁשב איׁש ואין מקֹומֹו .נחסר ְְֱִֵֵֶַָ

(ð)áäæ-éìë àöî øLà Léà ýåýé ïaø÷-úà áø÷på©©§¥º¤¨§©´§Ÿ̈À¦Á£¤̧¨¨³§¦«¨¨Æ
-ìò øtëì æîeëå ìéâò úòaè ãéîöå äãòöà¤§¨¨´§¨¦½©©−©¨¦´§¨®§©¥¬©

:ýåýé éðôì eðéúLôð©§Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£‰„Úˆ‡∑ רגל ׁשל צמידים יד ∑ÈÓˆÂ„.אּלּו אזן ∑ÏÈ‚Ú.ׁשל הרחם,∑ÊÓeÎÂ.נזמי ּבית ׁשל ּדפּוס ∆¿»»ְִִֵֶֶֶ¿»ƒֶָ»ƒְִֵֶֹ¿»ְֵֶֶֶָ

מדין  ּבנֹות ׁשל הּלב הרהּור על .לכּפר ְְְְִִֵֵֶַַַָ

(àð)ízàî áäfä-úà ïäkä øæòìàå äLî çwiå©¦©̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨−̈¥«¦¨®
:äNòî éìk ìk−Ÿ§¦¬©«£¤«

(áð)éäéå|ýåýéì eîéøä øLà äîeøzä áäæ-ìk ©§¦´¨§©´©§À̈£¤³¥¦¸Æ©«Ÿ̈½
úàî ì÷L íéMîçå úBàî-òáL óìà øNò äML¦¨̧¨¨¬¤²¤§©¥¬©«£¦¦−¨®¤¥¥Æ

:úBànä éøN úàîe íéôìàä éøN̈¥´¨«£¨¦½¥¥−¨¥¬©¥«

(âð):Bì Léà eææa àávä éLðà©§¥Æ©¨½̈¨«§−¦¬«

(ãð)éøN úàî áäfä-úà ïäkä øæòìàå äLî çwiå©¦©̧¤¹§¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©¨½̈¥¥²¨¥¬
ïBøkæ ãòBî ìäà-ìà Búà eàáiå úBànäå íéôìàä̈«£¨¦−§©¥®©¨¦³ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¦¨¬

ô :ýåýé éðôì ìàøNé-éðáì¦§¥«¦§¨¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

ß fenz f"k iyily mei ß

áì(à)äð÷îe|íeöò ãâ-éðáìå ïáeàø éðáì äéä áø ¦§¤´©À¨º̈¦§¥¯§¥²§¦§¥−̈¨´
äpäå ãòìb õøà-úàå øæòé õøà-úà eàøiå ãàî§®Ÿ©¦§º¤¤³¤©§¥Æ§¤¤´¤¦§½̈§¦¥¬

:äð÷î íB÷î íB÷nä©¨−§¬¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr h zegiy ihewl)

ּגד ולבני ראּובן לבני היה רב א)ּומקנה איתא (לב, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
אכלּו ולא הּמן את חּבבּו הּללּו הּׁשבטים ׁשּׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבספרים

ּובקרם, צאנם את ׁשחטּו לא ּולפיכ אחרים, ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹמאכלים
את  לבאר ויׁש רב. מקנה להם היה וכ האחרים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכּׁשבטים

ÔaLÁמט  ˙È eÏÈa˜ CÈc·Ú ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿∆«¿»«ƒ»À¿«
‡pÓ ‡‚L ‡ÏÂ ‡nÚ Èc ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b«¿≈¿ƒ≈¿»»ƒƒ»»¿»¿»ƒ»»

:L‡¡»

ÔÓנ  ÁkL‡c ¯·b ÈÈ„ ‡a¯˜ ˙È ‡·¯˜Â¿»∆¿»»À¿»»«¿»¿«¿«¿««
CBÁÓe ÔÈLc˜ Ô˜ÊÚ ÔÈÎaLÂ ÔÈ¯L ·‰„cƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»«»ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««¿»»»√»¿»

c‰·‡נא  ˙È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆¿∆¿»»«¬»»«¬»
:‡„·BÚc ÔÓ Ïk ÔB‰pÓƒ¿»«¿»»

‡eLÈ¯Ùנב  Èc ‡˙eL¯Ù‡ ·‰c Ïk ‰Â‰Â«¬»»¿««¿»»ƒ«¿ƒ
‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡ ¯NÚ ˙zL ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ«¬««¿ƒ¿«¿»
Èa¯ ÔÓe ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔÓ ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«»≈«¿ƒƒ«»≈

:‡˙Â‡Ó»»»

dLÙÏ:נג  ¯·b eÊa ‡ÏÈÁc È¯·b«¿≈¿≈»»¿«¿«¿≈

ÔÓנד  ‡·‰c ˙È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆¿∆¿»»«¬»»«¬»ƒ
ÔkLÓÏ d˙È eÈ˙È‡Â ‡˙Â‡Óe ÔÈÙÏ‡ Èa«̄»≈«¿ƒ»»»¿«¿ƒ»≈¿«¿«

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îc ‡ÓÊƒ¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

‚„א  È·ÏÂ Ô·e‡¯ È·Ï ‰Â‰ ÈbÒ ¯ÈÚ·e¿ƒ«ƒ¬»ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈»
Ú¯‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÈ Ú¯‡ ˙È BÊÁÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz«ƒ«¬»«¬»¬««¿≈¿»¬«
:¯ÈÚa ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡¯˙‡ ‡‰Â „ÚÏbƒ¿»¿»«¿»¬«¿«¿≈¿ƒ

mixehd lra

(p).eðéúLôð ìò øtëìxFrR xaC lr §©¥©©§Ÿ¥©§©§
.mi`hFgA Epign `NW`p dxez ¤Ÿ¨¦©§¦

(`p).äLî çwiå.lwWe mdn lAw ©¦©Ÿ¤¦¥¥¤§¨©
.äNòî éìk ìkdidW ilM oin lM Ÿ§¦©£¤¨¦§¦¤¨¨

"dUrn"A miWp lW hiWkY©§¦¤¨¦§©£¥
.xFrRap dxez §
(cp).äLî çwiå`iad lwXW xg` ©¦©Ÿ¤©©¤¨©¥¦

d` l` FzF`.crFn l ¤Ÿ¤¥
.ìàøNé éðáì ïBøkæoFr zxRkl ¦¨¦§¥¦§¨¥§©¨©£

.xFrR` dxez §



irqnÎzehnמח zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyily meil inei xeriy
הּסּבה ּבין הּמן)הּקׁשר הּירּדן,לּמסֹובב(חּבת ּבעבר להּׁשאר (הרצֹון ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

מקנה) מקֹום ּובני ׁשהּוא ּגד ׁשּבני ּבחסידּות מבאר ּדהּנה, . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
מּׁשּום  ּבמקנה, ולעסק הּירּדן ּבעבר להּׁשאר רצּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹראּובן
ּתמיד  יּוכלּו זה ּובעּסּוק טרדֹות, אין הּצאן מרעה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבעבֹודת

מן  לחם הּמן, ׁשחּבת ּכן, אם מּובן להקב"ה. קׁשּורים ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָלהיֹות
ולעסק  יׂשראל לארץ להּכנס רצּו ׁשּלא לכ הביאה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשמים,

ארצּיים. ְְְִִִִַָּבענינים

(á)äLî-ìà eøîàiå ïáeàø éðáe ãâ-éðá eàáiå©¨¬Ÿ§¥−̈§¥´§¥®©«Ÿ§³¤¤Æ
:øîàì äãòä éàéNð-ìàå ïäkä øæòìà-ìàå§¤¤§¨¨´©Ÿ¥½§¤§¦¥¬¨«¥−̈¥«Ÿ

(â)äìòìàå ïBaLçå äøîðå øæòéå ïáéãå úBøèò£¨³§¦ŸÆ§©§¥´§¦§½̈§¤§−§¤§¨¥®
:ïòáe Báðe íáNe§¨¬§−§«Ÿ

i"yx£'B‚Â Ô·È„Â ˙B¯ËÚ∑היּו ועֹוג סיחֹון .מארץ ¬»¿ƒ…¿ְִֵֶֶָ

(ã)õøà ìàøNé úãò éðôì ýåýé äkä øLà õøàä̈À̈¤£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¦§¥Æ£©´¦§¨¥½¤¬¤
éãáòìå àåä äð÷îñ :äð÷î E ¦§¤−¦®§©«£¨¤−¦§¤«

(ä)éðéòa ïç eðàöî-íà eøîàiåõøàä-úà ïzé E ©«Ÿ§À¦¨¨³¥Æ§¥¤½ª©º¤¨¨¯¤
éãáòì úàfä:ïcøiä-úà eðøáòz-ìà äfçàì E ©²Ÿ©«£¨¤−©«£ª¨®©©«£¦¥−¤©©§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 186 'nr g"g y"ewla dkex`a oiieri)

oCxId xarA x`Xdl oaE`xE cB ipaC mpFvx mrh©©§¨¦§¥¨§¥§¦¨¥§¥¤©©§¥

את־  אל־ּתעברנּו . . ּבעיני חן אם־מצאנּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֽֽוּיאמרּו
ה)הּירּדן: (לב, ְֵַַֽ

להּׁשאר  ּוראּובן ּגד ּבני ׁשחפצּו ׁשהּטעם מבאר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבחסידּות
אין  זֹו ׁשּבעבֹודה היֹות הּוא, ּבמקנה ולעסק הּירּדן ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבעבר
ּבאין  ּבאלקּות ּולהּדבק להתקּׁשר ויּוכלּו הטרדה, ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹרּבּוי
מּטעם  צאן רֹועי ׁשהיּו והּׁשבטים האבֹות ּובדגמת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻמפריע.

ַַהּנ"ל.
עׂשּו "ּכה המרּגלים, לחטא ּבּקׁשתם, את מׁשה הׁשוה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולכן
ּבלּתי  היא זֹו ׁשהנהגה היינּו, וגֹו', אֹותם ּבׁשלחי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאבֹותיכם
זֹו להנהגה מקֹום נתינת היתה מּתן־ּתֹורה קדם ּכי ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹרצּויה,
- מּתן־ּתֹורה לאחר אבל העֹולם, מעניני ּפריׁשּות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָׁשל
ּכלי  הּגׁשמי העֹולם את לעׂשֹות היא מּתן־ּתֹורה ׁשל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהּכּונה

הּגׁשמּיים  הענינים עם להתעּסק צריכים - ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָלאלֹוקּות
.יתּבר לֹו ּדירה מהם ְְֲִִֵֵֶַָָולעׂשֹות

ּובהקּדים: ּוראּובן, ּגד ּבני מענה היה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָוע"ז
ּגׁשמּיים  ּבדברים הּמצֹות קּיּום הּוא העבֹודה ׁשעּקר אמת ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָהן
"ּדירה  למּטה, העצמּות המׁשכת הּוא זה ידי ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָׁשעל
ׁשעּקר  ּתֹורה' ּב'מארי צר יׁש זאת ּבכל א ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבתחּתֹונים",
ׁשל  הּמצֹות מעׂשה את מאירים ׁשהם ּבּתֹורה הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעסקם
ּבגּלּוי. היא העצמּות המׁשכת ידם ועל טבין', עֹובדין ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָה'ּמארי

ׁשּיּׁשארּו ּבּקׁשּו להתעּסק הםולכן ׁשּיּוכלּו ּכדי הּירּדן, ּבעבר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבמארי  ּגם צר יׁש הּכּונה להׁשלים ּכדי ּכי הּתֹורה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבלּמּוד

המ  מה־ׁשאין־ּכן ׁשרצּוּתֹורה. יּׁשארּוׁשּכלרּגלים יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּכּונה. הפ ׁשּזה ְִֵֶֶֶַַַָָָּבּמדּבר

(å)eàáé íëéçàä ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¥−̈§¦§¥´§¥®©«©¥¤À¨¸ŸÆ
:äô eáLz ízàå äîçìnì©¦§¨½̈§©¤−¥¬§«Ÿ

i"yx£ÌÎÈÁ‡‰∑ הּוא ּתמיהה .לׁשֹון ««≈∆ְְִָ

LÓÏ‰ב  e¯Ó‡Â Ô·e‡¯ È·e „‚ È· B˙‡Â«¬¿≈»¿≈¿≈«¬»¿∆
:¯ÓÈÓÏ ‡zLk È·¯·¯Ïe ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»«¬»¿«¿¿≈¿ƒ¿»¿≈»

ÔÈ¯Óג  ˙È·e ÔÈ¯ÓeÎÂ ‡zLaÏÓe ‡zÏÏÎÓ«¿∆¿»«¿∆¿»¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ
˙ÚÈÒÂ (‡ÓÈÎÂ) ‡··„ ÈÏÚ·e ‡aLÁ ˙È·e≈À¿»»«¬≈¿»»¿ƒ»¿ƒ«

:ÔBÚ·e ‰LÓ„ ‡z¯·˜ ˙Èa≈¿À¿»¿∆¿

zLk‡ד  Ì„˜ ‡‰·˙È ˙È ÈÈ ‡ÁÓ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»¿»»»¿»»√»¿ƒ¿»
‡È‰ ¯ÈÚa ˙È·Ï ‡¯Lk Ú¯‡ Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈¬«»¿»¿≈¿ƒƒ

:¯ÈÚa ˙È‡ CÈc·ÚÏe¿«¿»ƒ¿ƒ

CÈÈÚaה  ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡ Ì‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ«¿«¿»«¬ƒ¿≈»
‡ÒÁ‡Ï CÈc·ÚÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ·È‰È˙zƒ¿¿ƒ»«¿»»»¿«¿»¿«¬»»

:‡c¯È ˙È ‡p¯·Ú˙ ‡Ï»¿«¿ƒ»»»«¿¿»

¯‡Ô·eו  È·ÏÂ „‚ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿≈
Ôe·˙Èz Ôez‡Â ‡·¯˜Ï ÔeÏÚÈ ÔBÎÈÁ‡‰«¬≈≈¬ƒ¿»»¿«≈¿

:‡Î‰»»

mixehd lra

áì(b).ïáéãå úBøèòodn zg` lM £¨§¦Ÿ¨©©¥¤
.dpwn ux` `id DCalc dxez §©¨¦¤¤¦§¤

(e).äîçìnì eàáé íëéçàämpn`d ©£¥¤¨Ÿ©¦§¨¨©ª§¨

mgNdl `Fal Evxi mkig`W EaWgY©§§¤£¥¤¦§¨§¦¨¥
.WAkl icM§¥¦§Ÿ

.äô eáLz ízàå.WAkp xaMW dOA §©¤¥§Ÿ©¤¤§¨¦§¨

df dlrIW oiaWFg mkpi`W wtq oi ¥̀¨¥¤¥§¤§¦¤©£¤¤
al z` `ipdl `l` df oi`e ,mkciA§¤§¤§¥¤¤¨§¨¦¤¥

.mkig`f dxez £¥¤



מט irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyily meil inei xeriy

(æ)-ìà øáòî ìàøNé éða áì-úà ïeàéðú änìå§¨´¨§¦½¤¥−§¥´¦§¨¥®¥«£ŸÆ¤
:ýåýé íäì ïúð-øLà õøàä̈½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«

i"yx£Ôe‡È˙ ‰nÏÂ∑ וחזק הּמלחמה מּפני לעבר יראים ׁשאּתם סבּורים ׁשּיהיּו מעבר, לּבם ותמנעּו ּתסירּו ¿»»¿ƒְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
והעם  .הערים ְִֶָָָ

(ç)òðøa Lãwî íúà éçìLa íëéúáà eNò äk¬Ÿ¨−£«Ÿ¥¤®§¨§¦¬Ÿ¨²¦¨¥¬©§¥−©
:õøàä-úà úBàøì¦§¬¤¨¨«¤

i"yx£Ú¯a L„wÓ∑היּו קדׁש ּוׁשני ׁשמּה, ּכ. ƒ»≈«¿≈«ְְֵֵָָָָ

(è)eàéðiå õøàä-úà eàøiå ìBkLà ìçð-ãò eìòiå©©«£º©©´©¤§À©¦§Æ¤¨½̈¤©¨¦¾
ïúð-øLà õøàä-ìà àá-ézìáì ìàøNé éða áì-úà¤¥−§¥´¦§¨¥®§¦§¦ŸÆ¤¨½̈¤£¤¨©¬

:ýåýé íäì̈¤−§Ÿ̈«

(é):øîàì òáMiå àeää íBia ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−©´©®©¦¨©−¥«Ÿ

(àé)íéøNò ïaî íéøönî íéìòä íéLðàä eàøé-íà¦¦§¸¨«£¨¦¹¨«Ÿ¦´¦¦§©À¦¦¤̧¤§¦³
íäøáàì ézòaLð øLà äîãàä úà äìòîå äðL̈¨Æ¨©½§¨¥µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©²§¦§©§¨¨¬

:éøçà eàìî-àì ék á÷òéìe ÷çöéì§¦§−̈§©«£®Ÿ¦¬«Ÿ¦§−©«£¨«

(áé)ék ïeð-ïa òLBäéå éfðwä äpôé-ïa áìk ézìa¦§¦º¨¥³¤§ª¤Æ©§¦¦½¦«ª−©¦®¦¬
:ýåýé éøçà eàìî¦§−©«£¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Èfw‰∑(יא עתניאל (סוטה את ּכלב ׁשל אּמֹו לֹו וילדה היה, קנז ׁשל .חֹורגֹו «¿ƒƒְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

(âé)íéòaøà øaãna íòðéå ìàøNéa ýåýé óà-øçiå©¦©©³§Ÿ̈Æ§¦§¨¥½©§¦¥Æ©¦§½̈©§¨¦−
:ýåýé éðéòa òøä äNòä øBcä-ìk íz-ãò äðL̈¨®©ŸÆ¨©½¨«Ÿ¤¬¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÚÈÂ∑(ונד ּבנע וטלטלם (ס"א ונד" "נע מן .ויטלטלם, «¿ƒ≈ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָ

(ãé)íéLðà úeaøz íëéúáà úçz ízî÷ äpäå§¦¥´©§¤À©µ©£´Ÿ¥¤½©§−£¨¦´
:ìàøNé-ìà ýåýé-óà ïBøç ìò ãBò úBtñì íéàhç©¨¦®¦§´À©²£¬©§Ÿ̈−¤¦§¨¥«

i"yx£˙BtÒÏ∑כט)ּכמֹו עלֿׁשנה"(ישעיה ׁשנה "ספּו ז): ּתֹוספת (ירמיה לׁשֹון וגֹו'" ספּו "עלֹותיכם :. ƒ¿ְְְְְֵֶֶֶַָָָָֹ

(åè)øaãna Bçépäì ãBò óñéå åéøçàî ïáeLú ék¦³§ªÆ¥©´£½̈§¨©´½§©¦−©¦§¨®
:äfä íòä-ìëì ízçLå§¦«©¤−§¨¨¨¬©¤«

aÚÓlÓ¯ז  Ï‡¯NÈ È·„ ‡aÏ ˙È ÔeB˙ ‡ÓÏe¿»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆¿«
:ÈÈ ÔB‰Ï ·‰Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«¿¿»

ÔB‰˙Èח  ˙ÈÁÏL „k ÔBÎ˙‰·‡ e„·Ú ÔÈ„k¿≈¬»¬»«¿«¿»ƒ»¿
:‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ‰‡Èb Ì˜¯Ó≈¿«≈»¿∆¡≈»«¿»

‡¯Ú‡ט  ˙È BÊÁÂ ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ „Ú e˜ÈÏÒe¿ƒ««¿»¿ƒ¿»»«¬»«¿»
‡Ïc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È·c ‡aÏ ˙È eÈB‡Â¿ƒ»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÈÈ ÔB‰Ï ·‰Èc ‡Ú¯‡Ï ÏÚÓÏ¿≈«¿«¿»ƒ«¿¿»

ÌÈi˜Âי  ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿»«¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

aÓ¯יא  ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒc ‡i¯·b ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡À¿«»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒƒ«
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»»«¿»ƒ«≈ƒ
eÓÈÏL‡ ‡Ï È¯‡ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¬≈»«¿ƒ

:ÈzÏÁc ¯˙a»«««¿ƒ

a¯יב  ÚLB‰ÈÂ ‰‡f˜ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰Ï‡¡»≈»≈«¿À∆¿ƒ»»ƒÀ««
:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a eÓÈÏL‡ È¯‡ Ôe¬≈«¿ƒ»«««¿»«¿»

Ôep„¯ËÂיג  Ï‡¯NÈa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ
‡¯c Ïk ÛÒc „Ú ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ«¿«»»»

:ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „È·Úc«¬ƒ¿ƒ√»¿»

È„ÈÓÏzיד  ÔBÎ˙‰·‡ ÛÏÁ ÔezÓ˜ ‡‰Â¿»«¿¬«¬»«¿«¿ƒ≈
‡Ê‚¯ ÛB˜z ÏÚ „BÚ ‡ÙÒB‡Ï ‡È·iÁ ‡i¯·bÀ¿«»«»«»¿»»«¿»¿»

:Ï‡¯NÈÏ ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

BÚ„טו  ÛÒBÈÂ dzÏÁc ¯˙aÓ Ôe·e˙˙ È¯‡¬≈¿ƒ»«««¿≈¿≈
‡nÚ ÏÎÏ ÔeÏaÁ˙e ‡¯a„Óa ÔB‰˙e¯Á‡Ï¿«¬¿¿«¿¿»¿«¿¿»«»

:ÔÈ„‰»≈

mixehd lra

(f).ïeàéðú änìå.mcTW xFCA mi`ipnd Ewl dOM mYrci `ldg dxez §¨¨§¦£Ÿ§©§¤©¨¨©§¦¦©¤¨©



irqnÎzehnנ zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k iriax meil inei xeriy

(æè)eðð÷îì äðáð ïàö úøãb eøîàiå åéìà eLbiå©¦§³¥¨Æ©´Ÿ§½¦§¬Ÿ²Ÿ¦§¤¬§¦§¥−
:eðtèì íéøòå ät®Ÿ§¨¦−§©¥«

i"yx£‰t e˜ÓÏ ‰·∑ יֹותר ממֹונם על היּו חסים ƒ¿∆¿ƒ¿≈…ִֵַָָָָ
אמר  לטּפם. מקניהם ׁשהקּדימּו ּובנֹותיהם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּבניהם
- והּטפל עּקר, - העּקר עׂשּו כן, לא מׁשה: ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלהם

ּגדרֹות  ואחרּֿכ לטּפכם ערים ּתחּלה לכם ּבנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָטפל.
.לצאנכם  ְְֶֹ

(æé)øLà ãò ìàøNé éða éðôì íéLç õìçð eðçðàå©«£©¹§¥«¨¥´ª¦À¦§¥Æ§¥´¦§¨¥½©²£¤¬
øöánä éøòa eðtè áLéå íîB÷î-ìà íðàéáä-íà¦£¦«Ÿª−¤§¨®§¨©³©¥̧Æ§¨¥´©¦§½̈

:õøàä éáLé éðtî¦§¥−«§¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈLÁ ıÏÁ eÁ‡Â∑ּכמֹו מהירים, נזּדּיין «¬«¿≈»≈Àƒְְְִִִֵַ

ח) ּבז",(ישעיה חׁש ׁשלל "מהר ה): יחיׁשה"(שם "ימהר :. ְִֵֵַַַָָָָָ
Ï‡¯NÈ Èa ÈÙÏ∑ ׁשּגּבֹורים מּתֹו ּגיסֹות, ּבראׁשי ƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִִֵֶָָ

ּבגד נאמר ׁשּכן לג)היּו, אףֿקדקד".(דברים זרֹוע "וטרף : ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּדברים ּבאּלה להם ּוּפירׁש חזר מׁשה ג)ואף :(שם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

לפני  ּתעברּו חלּוצים וגֹו' ההוא ּבעת אתכם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ"ואצו
ּכתיב ּוביריחֹו ּכלּֿבניֿחיל". ּבניֿיׂשראל (יהושע אחיכם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָ

ׁשּקּימּוו) וגד ראּובן זה לפניהם". הל "והחלּוץ :ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
etË.ּתנאם  ·LÈÂ∑אחינּו אצל È¯Úa.ּבעֹודנּו ְָָ¿»««≈ְֵֵֵֶַ¿»≈

¯ˆ·n‰∑ עכׁשו .ׁשּנבנה «ƒ¿»ְְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(279 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

הּדברים ּבאּלה להם ּופרׁש חזר מׁשה יז)ואף לרש"י (לב, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ראּובן  ולבני ּגד לבני מׁשה ּבמענה נאמר לא מּדּוע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּוקׁשה,
ׁשּבפרׁשת  מביא זה ועל ּגייסֹות? ּבראׁשי ראׁשֹונים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּילכּו

ּתחלצּו אם להם ׁשאמר ׁשּמה ּדבריו, את מׁשה ּפרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדברים
כ)לּמלחמהה'לפני -(ּפסּוק ראׁשֹונים ׁשּילכּו לֹומר התּכון ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

לפני ּתעברּו .אחיכם חלּוצים ְְֲֲִִֵֵֶַַ

(çé)ìàøNé éða ìçðúä ãò eðéza-ìà áeLð àì¬Ÿ¨−¤¨¥®©À¦§©¥Æ§¥´¦§¨¥½
:Búìçð Léà¦−©«£¨«

(èé)äàá ék äàìäå ïcøiì øáòî ízà ìçðð àì ék¦´³Ÿ¦§©Æ¦½̈¥¥¬¤©©§¥−¨¨®§¨¦´¨³¨
ô :äçøæî ïcøiä øáòî eðéìà eðúìçp©«£¨¥̧Æ¥¥½¥¥¬¤©©§¥−¦§¨«¨

i"yx£'B‚Â Ôc¯iÏ ¯·ÚÓ∑ הּמערבי e˙ÏÁ.ּבעבר ‰‡· Èk∑ הּמזרחי ּבעבר קּבלנּוה .ּכבר ≈≈∆««¿≈¿ֲִֵֶַַָָƒ»»«¬»≈ְְְִִִֵֶַַָָָָ

ß fenz g"k iriax mei ß

(ë)äfä øácä-úà ïeNòz-íà äLî íäéìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤½¦©«£−¤©¨¨´©¤®
:äîçìnì ýåýé éðôì eöìçz-íà¦¥¨«§²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«

(àë)ãò ýåýé éðôì ïcøiä-úà õeìç-ìk íëì øáòå§¨©̧¨¤¯¨¨²¤©©§¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¯
:åéðtî åéáéà-úà BLéøBä«¦²¤«Ÿ§−̈¦¨¨«

È·טז  ÔÚc ÔÈ¯ËÁ e¯Ó‡Â d˙ÂÏ e·È¯˜Â¿»ƒ¿»≈«¬»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
:‡ÏÙËÏ ÔÈÂ¯˜Â ‡Î‰ ‡¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿«¿»»

Ú„יז  Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÈÚ·Ó Ê¯cÊ ‡Á‡Â«¬«¿»ƒ¿»≈«¿ƒ√»¿≈ƒ¿»≈«
ÔÈÂ¯˜a ‡ÏÙË Ôe·˙ÈÂ ÔB‰È¯˙‡Ï ÔepÏÚ Ècƒ¿≈ƒ¿«¿≈¿≈¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:‡Ú¯‡ È·˙È Ì„˜ ÔÓ ÔÎÈ¯k¿ƒ«ƒ√»»¿≈«¿»

Ï‡¯NÈיח  Èa ÔeÒÁÈc „Ú ‡˙È·Ï ·e˙ ‡Ï»¿¿≈»»«¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈
:dzÒÁ‡ ¯·b¿««¬«¿≈

c¯ÈÏ‡יט  ‡¯·ÚÓ ÔB‰nÚ ÔÈÒÁ ‡Ï È¯‡¬≈»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»
‡¯·ÚÓ ‡Ï ‡zÒÁ‡ ‡Ïa˜ È¯‡ ‡Ï‰Ïe¿»»¬≈«∆¿»«¬«¿»»»»≈ƒ¿»

:‡ÁÈcÓ ‡c¯ÈÏ¿«¿¿»«ƒ¿»

Ób˙t‡כ  ˙È Ôe„aÚz Ì‡ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿∆ƒ«¿¿»ƒ¿»»
:‡·¯˜Ï ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ÔeÊ¯cÊz Ì‡ ÔÈ„‰»≈ƒƒ¿»¿√»«»«¿»ƒ¿»»

˜„Ìכא  ‡c¯È ˙È Ê¯ÊÓc Ïk ÔBÎÏ ¯aÚÈÂ¿«¿≈¿»ƒ¿»«»«¿¿»√»
ÔÓ È‰B··„ ÈÏÚa ˙È C¯˙Èc „Ú ÈÈ„ ‡nÚ«»«¿»«ƒ»≈»«¬≈¿»ƒƒ

:È‰BÓ„√̃»ƒ

mixehd lra

(fi).íðàéáä íà øLà ãò"zFvEge ux` dUr `l cr" FnM ,mEpF`iad `NW cFrA(ek ,g ilyn)"ENM m` cr" ,,ck ziy`xa) ©£¤¦£¦Ÿª§¤Ÿ£¦§©Ÿ¨¨¤¤§©¦¦
(gi.gi dxez



ני irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k iriax meil inei xeriy

(áë)íúééäå eáLz øçàå ýåýé éðôì õøàä äLaëðå§¦§§¨̧¨¹̈¤¦§¥³§Ÿ̈Æ§©©´¨ª½¦«§¦¤¯
íëì úàfä õøàä äúéäå ìàøNiîe ýåýéî íi÷ð§¦¦²¥«Ÿ̈−¦¦§¨¥®Â§¨«§Â̈¨¨̧¤©¬Ÿ¨¤²

:ýåýé éðôì äfçàì©«£ª−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(âë)eòãe ýåýéì íúàèç äpä ïk ïeNòú àì-íàå§¦³Ÿ©«£Æ¥½¦¥¬£¨¤−©«Ÿ̈®§Æ
:íëúà àöîz øLà íëúàhç©©§¤½£¤¬¦§−̈¤§¤«

(ãë)àöiäå íëàðöì úøãâe íëtèì íéøò íëì-eða§«¨¤³¨¦Æ§©§¤½§¥−Ÿ§Ÿ©«£¤®§©Ÿ¥¬
:eNòz íëétî¦¦¤−©«£«

i"yx£ÌÎ‡ˆÏ∑מּגזרת זֹו ח)ּתבה ואלפים (תהלים "צנה : ¿…«¬∆ְֲִִִֵֶַַָָֹ
ואל"ף  לצד"י. נּו"ן ּבין מפסיק אל"ף ּבֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּכּלם",
הּוא, צנה ׁשל ה"א ּבמקֹום הּנּו"ן, אחר ּכאן ְִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבא

ּכן  למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל i‰Âˆ‡.מיסֹודֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ¿«…≈
eNÚz ÌÎÈtÓ∑,לעבר לגבּה עליכם ׁשּקּבלּתם ƒƒ∆«¬ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָֹֹ

מהם  ּבּקׁש לא ׁשּמׁשה וחּלּוק; ּכּבּוׁש עד ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹלּמלחמה
עליהם  קּבלּו והם ּתׁשבּו", ואחר ... "ונכּבׁשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻאּלא
ׁשחּלקּו, ׁשבע להתעּכב הֹוסיפּו הרי התנחל", ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ"עד

עׂשּו .וכן ְֵָ

(äë)øîàì äLî-ìà ïáeàø éðáe ãâ-éða øîàiå©³Ÿ¤§¥¨Æ§¥´§¥½¤¤−¥®Ÿ
éãáò:äeöî éðãà øLàk eNòé E £¨¤´©«£½©«£¤¬£Ÿ¦−§©¤«

i"yx£„‚ŒÈa ¯Ó‡iÂ∑ אחד ּכאיׁש .ּכּלם «…∆¿≈»ְִֶָָֻ

(åë)éøòa íL-eéäé eðzîäa-ìëå eðð÷î eðéLð eðtè©¥´¨¥½¦§¥−§¨§¤§¥®¦«§−̈§¨¥¬
:ãòìbä©¦§¨«

(æë)éãáòåýåýé éðôì àáö õeìç-ìk eøáòé E ©«£¨¤̧©«©§¹¨£¬¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−
:øác éðãà øLàk äîçìnì©¦§¨¨®©«£¤¬£Ÿ¦−Ÿ¥«

(çë)òLBäé úàå ïäkä øæòìà úà äLî íäì åöéå©§©³¨¤Æ¤½¥µ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¥−§ª´©
:ìàøNé éðáì úBhnä úBáà éLàø-úàå ïeð-ïa¦®§¤¨¥²£¬©©−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ì‰Ï ÂˆÈÂ∑ּכמֹו ויהֹוׁשע. אלעזר מּנה ּתנאם ועל עליהם, יד)ּכמֹו לכם"(שמות יּלחם "ה' :. «¿«»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

Ôkכב  ¯˙·e ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ‡Ú¯‡ L·k˙˙Â¿ƒ¿¿≈«¿»√»«»«¿»»«≈
Ï‡¯NiÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ‡kÊ ÔB‰˙e Ôe·e˙z¿¿«»ƒƒ√»¿»ƒƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ È‰˙e¿≈«¿»»»¿¿«¬»»√»¿»

ÈÈכג  Ì„˜ Ôez·Á ‡‰ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿¿≈»«¿√»¿»
:ÔBÎ˙È ÁkL˙ Èc ÔBÎ˙·BÁ eÚ„e¿«¿ƒ«¿«»¿

ÔBÎÚÏכד  ÔÈ¯ËÁÂ ÔBÎÏÙËÏ ÔÈÂ¯˜ ÔBÎÏ ea¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿¿«¿ƒ¿«¿
:Ôe„aÚz ÔBÎÓetÓ ˜BtÈ„e¿ƒƒ¿««¿

ÓÈÓÏ¯כה  ‰LÓÏ Ô·e‡¯ È·e „‚ È· e¯Ó‡Â«¬»¿≈»¿≈¿≈¿∆¿≈»
:„wÙÓ ÈBa¯ Èc ‡Ók Ôe„aÚÈ CÈc·Ú«¿»«¿¿¿»ƒƒƒ¿«≈

ÔB‰Èכו  ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ‡˙Èb ‡L ‡ÏÙË«¿»»¿»»≈»»¿»¿ƒ»»¿
:„ÚÏ‚ ÈÂ¯˜a Ônz«»¿ƒ¿≈ƒ¿»

nÚ‡כז  Ì„˜ ‡ÏÈÁ Ê¯ÊÓ Ïk Ôe¯aÚÈ CÈc·ÚÂ¿«¿»«¿¿»¿»«≈»√»«»
:ÏlÓÓ ÈBa¯ È„ ‡Ók ‡·¯˜Ï ÈÈ„«¿»ƒ¿»»¿»ƒƒƒ¿«≈

ÈÂ˙כח  ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‰LÓ ÔB‰Ï „ÈwÙe«ƒ¿∆»∆¿»»«¬»¿»
È·Ï ‡iË·L ˙‰·‡ ÈLÈ¯ ˙ÈÂ Ôe ¯a ÚLB‰È¿À««¿»≈≈¬»«ƒ¿«»ƒ¿≈

NÈ:Ï‡¯ ƒ¿»≈

mixehd lra

(bk).'äì íúàèç äpäf` EricFY dfA ¦¥£¨¤©¨¤¦¨
dzidW EricFYW ,dYr mz`hgW¤£¨¤©¨¤¦¤¨§¨

.rxdl mkzpEMck dxez ©¨©§¤§¨©
(dk)éãáò.eNòé ExW` wlgd dfA £¨¤©£¨¤©¥¤£¤

.mivElg xarPW Yxn`ek dxez ¨©§¨¤©£Ÿ£¦

(gk).äLî åöéådN`l EpYi `NW dEv ©§©Ÿ¤¦¨¤Ÿ¦§¨¥¤
EaEWIW xg` `N` bFre oFgiq ux` z ¤̀¤¤¦§¤¨©©¤¨
dWAkpe" Fxn`M ,ux`d WEAMn¦¦¨¨¤§¨§§¦§§¨
ux`d dzide ..EaEWY xg`e ..ux`d̈¨¤§©©¨§¨§¨¨¨¤

"mkl z`Gd(ak weqt).okl mcw `le , ©Ÿ¨¤§ŸŸ¤¨¥

xarp Epgp" Exn`e ,df ElAw `l mde§¥Ÿ¦§¤§¨§©§©£Ÿ
"Epzlgp zGg` EpY`e ..mivElgweqt) £¦§¦¨£ª©©£¨¥

(alz` xarPW zrA EpzEWxA didYW ,¤¦§¤¦§¥§¥¤©£Ÿ¤
.oCxIdhk dxez ©©§¥



irqnÎzehnנב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k iriax meil inei xeriy

(èë)-éðáe ãâ-éðá eøáòé-íà íäìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹£¥¤À¦©«©§´§¥¨´§¥«
ïáeàø|éðôì äîçìnì õeìç-ìk ïcøiä-úà íëzà §¥´¦Â§¤Â¤©©§¥º¨¨³©¦§¨¨Æ¦§¥´

õøà-úà íäì ízúðe íëéðôì õøàä äLaëðå ýåýé§Ÿ̈½§¦§§¨¬¨−̈¤¦§¥¤®§©¤¬¨¤²¤¤¬¤
:äfçàì ãòìbä©¦§−̈©«£ª¨«

(ì)íëëúá eæçàðå íëzà íéöeìç eøáòé àì-íàå§¦¯Ÿ©«©§²£¦−¦§¤®§«Ÿ£¬§«Ÿ§¤−
:ïòðk õøàa§¤¬¤§¨«©

(àì)øac øLà úà øîàì ïáeàø éðáe ãâ-éðá eðòiå©©«£¯§¥¨²§¥¬§¥−¥®Ÿ¥Á£¤̧¦¤¯
éãáò-ìà ýåýé:äNòð ïk E §Ÿ̈²¤£¨¤−¥¬©«£¤«

(áì)eðzàå ïòðk õøà ýåýé éðôì íéöeìç øáòð eðçð©´§©«£¯Ÿ£¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¤´¤§¨®©§¦¨¸
:ïcøiì øáòî eðúìçð úfçà£ª©´©«£¨¥½¥¥−¤©©§¥«

i"yx£e˙ÏÁ ˙fÁ‡ ez‡Â∑ הּזה מעבר נחלתנּו אחּזת ּתהי ּוברׁשּותנּו ּבידינּו .ּכלֹומר, ¿ƒ»¬À««¬»≈ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

(âì)íäì ïziå|éöçìå ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî| ©¦¥´¨¤´¤¿¦§¥¨Á§¦§¥̧§¥¹§©«£¦´
èáL|Cìî ïçéñ úëìîî-úà óñBé-ïá äMðî ¥´¤§©¤´¤¥À¤©§¤̧¤Æ¦ŸÆ¤´¤

äéøòì õøàä ïLaä Cìî âBò úëìîî-úàå éøîàä̈«¡Ÿ¦½§¤̧©§¤½¤−¤´¤©¨¨®¨À̈¤§¨¤̧¨Æ
:áéáñ õøàä éøò úìáâa¦§ª½Ÿ¨¥¬¨−̈¤¨¦«

(ãì):øòøò úàå úøèò-úàå ïáéc-úà ãâ-éðá eðáiå©¦§´§¥½̈¤¦−Ÿ§¤£¨®Ÿ§¥−£Ÿ¥«

(äì):ääaâéå øæòé-úàå ïôBL úøèò-úàå§¤©§¬Ÿ¨²§¤©§¥−§¨§§¨«

(åì)úøãâå øöáî éøò ïøä úéa-úàå äøîð úéa-úàå§¤¥¬¦§−̈§¤¥´¨¨®¨¥¬¦§−̈§¦§¬Ÿ
:ïàö«Ÿ

i"yx£Ô‡ˆ ˙¯„‚Â ¯ˆ·Ó È¯Ú∑הּללּו הערים את בניֿגד" "וּיבנּו הענין: ּתחּלת על מּוסב הּפסּוק סֹוף זה »≈ƒ¿»¿ƒ¿……ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
צאן" וגדרֹות מבצר "ערי .להיֹות ְְְְִִִֵָָֹ

(æì)úàå àìòìà-úàå ïBaLç-úà eða ïáeàø éðáe§¥³§¥Æ¨½¤¤§−§¤¤§¨¥®§¥−
:íéúéø÷¦§¨¨«¦

È·eכט  „‚ Èa Ôe¯aÚÈ Ì‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«∆¿ƒ«¿¿¿≈»¿≈
‡·¯˜Ï Ê¯ÊÓc Ïk ‡c¯È ˙È ÔBÎnÚ Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»«¿¿»»ƒ¿»«ƒ¿»»
Ôez˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ‡Ú¯‡ L·k˙˙Â ‡nÚ Ì„√̃»«»¿ƒ¿¿««¿»√»≈¿ƒ¿

:‡ÒÁ‡Ï „ÚÏ‚„ ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰Ï¿»«¿»¿ƒ¿»¿«¬»»

ÔeÒÁÈÂל  ÔBÎnÚ ÔÈÊ¯ÊÓ Ôe¯aÚÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿¿¿»¿ƒƒ¿¿«¿¿
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÔBÎÈÈa≈≈¿«¿»ƒ¿»«

Ècלא  ˙È ¯ÓÈÓÏ Ô·e‡¯ È·e „‚ È· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈»¿≈¿≈¿≈»»ƒ
:„aÚ Ôk CÈc·ÚÏ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿«¿»≈«¿≈

Ú¯‡Ï‡לב  ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ÔÈÊ¯ÊÓ ¯·Ú ‡Á«¿»¿ƒ«¿»¿ƒ√»«»«¿»¿«¿»
‡¯·ÚÓ ‡zÒÁ‡ ˙„eÁ‡ ‡nÚÂ ÔÚÎ„ƒ¿»«¿ƒ»»¬««¬«¿»»≈ƒ¿»

:‡c¯ÈÏ¿«¿¿»

¯‡Ô·eלג  È·ÏÂ „‚ È·Ï ‰LÓ ÔB‰Ï ·‰ÈÂƒ«¿∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿≈
˙ÂkÏÓ ˙È ÛÒBÈ ¯· ‰MÓc ‡Ë·L ˙ebÏÙÏe¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈»«¿¿«
‚BÚ ˙ÂkÏÓ ˙ÈÂ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»«¬»»¿»«¿¿«
ÈÂ¯˜ ÔÈÓeÁ˙a ‡‰Â¯˜Ï ‡Ú¯‡ Ô˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Ú¯‡«¿»¿¿

ÈÂ˙לד  ˙B¯ËÚ ˙ÈÂ ÔB·Èc ˙È „‚ È· B·e¿¿≈»»ƒ¿»¬»¿»
:¯Ú¯Ú¬…≈

Ó¯Â˙‡:לה  ¯ÊÚÈ ˙ÈÂ ÔÙBL ˙B¯ËÚ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»«¿≈¿»»»

ÔÎÈ¯kלו  ÔÈÂ¯˜ Ô¯‰ ˙Èa ˙ÈÂ ‰¯Ó ˙Èa ˙ÈÂ¿»≈ƒ¿»¿»≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ«
:ÔÚc ÔÈ¯ËÁÂ¿«¿ƒ¿»

‡ÏÚÏ‡לז  ˙ÈÂ ÔBaLÁ ˙È Ba Ô·e‡¯ È·e¿≈¿≈¿»∆¿¿»∆¿»≈
:ÌÈ˙È¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»ƒ

mixehd lra

(bl).äLî íäì ïziå.mdixacl dWn miMqd zwlgnA qpMdl `NW icMcl dxez ©¦¥¨¤Ÿ¤§¥¤Ÿ§¦¨¥§©§Ÿ¤¦§¦Ÿ¤§¦§¥¤



נג irqnÎzehn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k iriax meil inei xeriy

(çì)-úàå íL úañeî ïBòî ìòa-úàå Báð-úàå§¤§º§¤©¯©§²«©¬Ÿ¥−§¤
:eða øLà íéøòä úBîL-úà úîLá eàø÷iå äîáN¦§¨®©¦§§´§¥½Ÿ¤§¬¤«¨¦−£¤¬¨«

i"yx£ÌL ˙aÒeÓ ÔBÚÓ ÏÚaŒ˙‡Â B·Œ˙‡Â∑נבֹו ¿∆¿¿∆««¿«…≈ְ
מע  והיּוּובעל הם, אלילים עבֹודת ׁשמֹות - ֹון ְְְֱֲִִֵַַַָ

אלילים  עבֹודת ׁשם על עריהם קֹורים ֱֱֲִִִִִֵֵֶַַָָהאמֹורּיים
אחרים, לׁשמֹות ׁשמם את הסּבּו ראּובן ּובני ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּלהם,

לׁשם  מּוסּבֹות מעֹון, ּובעל נבֹו - ׁשם" "מּוסּבת ְְְְֵֵֶַַַַֹוזהּו
ועין ∑Ó·NŒ˙‡Â‰.אחר  ּבׁשמּה, (ס"א ׂשבמה, ּבנּו ֵַ¿∆ƒ¿»ְְְִִֵַָָָ

למעלה  האמּורה ׂשבם והיא .רמּב"ן) ְְְְְֲִַַַָָָָ

(èì)LøBiå äãkìiå äãòìb äMðî-ïa øéëî éða eëìiå©¥̧§¹§¥̧¨¦¯¤§©¤²¦§−̈¨©¦§§ª®¨©−¤
:da-øLà éøîàä-úà¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£L¯BiÂ∑ ׁשהּוא הֹורׁשה, ּולׁשֹון ירׁשה לׁשֹון חלּקֹות: ׁשּתי מׁשּמׁשת "ריׁש" ׁשּתבת ,ותרי ּכתרּגּומֹו «∆ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
ותרּו .טרּוד ְֵֵ

(î)áLiå äMðî-ïa øéëîì ãòìbä-úà äLî ïziå©¦¥³¤Æ¤©¦§½̈§¨¦−¤§©¤®©¥−¤
:dä«

(àî)àø÷iå íäéúeç-úà ãkìiå Cìä äMðî-ïa øéàéå§¨¦³¤§©¤Æ¨©½©¦§−Ÿ¤©«Ÿ¥¤®©¦§¨¬
:øéàé úeç ïäúà¤§¤−©¬Ÿ¨¦«

i"yx£Ì‰È˙eÁ∑ ּכפרניהֹון.¯È‡È ˙eÁ Ô‰˙‡ ‡¯˜iÂ∑ לזּכרֹון ּבׁשמֹו קראם ּבנים, לֹו היּו ׁשּלא .לפי «…≈∆ְֵַָ«ƒ¿»∆¿∆«…»ƒְְְְִִִִֶָָָָָֹ

(áî)àø÷iå äéúða-úàå úð÷-úà ãkìiå Cìä çáðå§´Ÿ©¨©½©¦§¬Ÿ¤§−̈§¤§Ÿ¤®¨©¦§¨¯
:BîLa çáð äì̈’−Ÿ©¦§«

i"yx£Á· ‰Ï ‡¯˜iÂ∑ וראיתי ה"א, מּפיק אינֹו 'לה' «ƒ¿»»…«ְִִִֵֵַָָ
לּה נתקּים ׁשּלא לפי הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּביסֹודֹו
ּכמֹו מדרׁשֹו ׁשּמׁשמעּות רפה, הּוא לפיכ זה, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשם

לּה הּדֹומֹות ּתבֹות ּבׁשּתי ּידרׁש מה ּותמהני (רות 'לא'. ְְְִִִֵֵֵַַַָֹֹ
בעז",ב) לה "וּיאמר ה): בית":(זכריה "לבנֹותֿלה ְִִֶַַַָָֹֹ

סימן. יק"ב בק"י פסוקים, מטות קי"ב פרשת חסלת

âì(à)õøàî eàöé øLà ìàøNé-éðá éòñî älà¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²¥¤¬¤
:ïøäàå äLî-ãéa íúàáöì íéøöî¦§©−¦§¦§Ÿ¨®§©¤−§©«£«Ÿ

i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑?הּללּו הּמּסעֹות נכּתבּו לּמה ≈∆«¿≈ְְִַַַָָָָ
עליהם  ׁשּגזר ׁשאףֿעלּֿפי מקֹום, ׁשל חסדיו ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהֹודיע
נעים  ׁשהיּו ּתאמר לא ּבּמדּבר, ולהניעם ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלטלטלם
היתה  ולא ׁשנה ארּבעים ּכל למּסע מּמּסע ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָֹֻּומטלטלים
ּוׁשּתים  ארּבעים אּלא ּכאן אין ׁשהרי מנּוחה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהם

ּבׁשנה  היּו ׁשּכּלם עׂשר, ארּבעה מהם צא ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻמּסעֹות;
ׁשּבאּו עד מרעמסס מּׁשּנסעּו ּגזרה, קדם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹראׁשֹונה

ׁשּמּׁש ׁשּנאמרלרתמה המרּגלים, נׁשּתּלחּו יב)ם :(לעיל ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָ
וגֹו'", מחצרֹות העם נסעּו יג)"ואחר "ׁשלחֿל(שם : ְְְְְֲֵֵַַַָָָ

וּיחנּו מחצרת "וּיסעּו אֹומר: הּוא וכאן וגֹו'". ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָֹאנׁשים

ÈÂ˙לח  Ô‰ÓL ÔÙwÓ ÔBÚÓ ÏÚa ˙ÈÂ B· ˙ÈÂ¿»¿¿»««¿«¿«¿»»¿»
Èc ‡iÂ¯˜ ˙‰ÓL ˙È Ô‰ÓL· B¯˜e ‰Ó·Nƒ¿»¿ƒ¿»»»¿»«ƒ¿«»ƒ

:B·¿

ÚÏ‚Ï„לט  ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ Èa eÏÊ‡Â«¬»¿≈»ƒ«¿«∆¿ƒ¿»
:d· È„ ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‰eL·ÎÂ¿ƒ¿»¿»ƒ»¡»»ƒ«

MÓ‰מ  ¯a ¯ÈÎÓÏ „ÚÏb ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«∆»ƒ¿»¿»ƒ«¿«∆
:da ·˙ÈÂƒ≈«

ÔB‰È¯Ùkמא  ˙È L·Îe ÏÊ‡ ‰MÓ ¯a ¯È‡ÈÂ¿»ƒ«¿«∆¬«¿«»«¿»≈
:¯È‡È È¯Ùk Ô‰˙È ‡¯˜e¿»»¿∆«¿»≈»ƒ

¯Ùk‰‡מב  ˙ÈÂ ˙˜ ˙È L·Îe ÏÊ‡ Á·Â¿…«¬«¿«»¿«¿»«¿»»»
Ù Ù Ù :dÓLa Á· dÏ ‡¯˜e¿»«…«ƒ¿≈

Ú¯‡Ó‡א  e˜Ù Èc Ï‡¯NÈ È· ÈÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈«¿»
:Ô¯‰‡Â ‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈ƒ»¿…∆¿«¬…

mixehd lra

âì(`).éòñî älàot`A ,'drExf `l ux`A xAcOA eixg` mYklA' mzEkf ricFdl l`xUi irqn EazMIW KxAzi l`d dvx ¥¤©§¥¨¨¨¥¦§¨©¤¦¨§©§¥¦§¨¥§¦©§¨§¤§¨©£¨©¦§¨§¤¤Ÿ§¨§Ÿ¤
.ux`l qpMdl miE`x EidWa dxez ¤¨§¦§¦¨¥¨¨¤



irqnÎzehnנד zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k iriax meil inei xeriy
הֹוצא  ועֹוד ּפארן. ּבמדּבר ׁשהיא למדּת, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּברתמה",
– אהרן מיתת לאחר ׁשהיּו מּסעֹות ׁשמֹונה ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹמּׁשם
נמצא  הארּבעים, ּבׁשנת מֹואב ערבֹות עד ההר ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹמהר
עׂשרים  אּלא נסעּו לא ׁשנה ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּכל
ורּבי  הּדרׁשן. מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו זה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹמּסעֹות.

ׁשהיה  למל מׁשל אחרת: ּדרׁשה ּבֹו ּדרׁש ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּתנחּומא
ׁשהיּו ּכיון לרּפאֹותֹו, רחֹוק למקֹום והֹוליכֹו חֹולה ְְְְְִֵֶֶַָָָָּבנֹו
לֹו: אמר הּמּסעֹות. ּכל מֹונה אביו התחיל ְְִִִִֶַַַָָָָחֹוזרין,
וכּו' ראׁש את חׁשׁשּת ּכאן הּוקרנּו, ּכאן יׁשננּו, ְְְְְֶַַַָָָָָָֹּכאן

רבה) .(במדבר
ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr bk jxk zegiy ihewl)

מצרים מארץ יצאּו אׁשר יׂשראל ּבני מסעי (לג,אּלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבמּסע א) מּמצרים יצאּו יׂשראל ּבני הרי הּׁשאלה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנׁשאלת

לסּכֹות)ּבלבדאחד מרעמסס "מסעי"(הּמּסע נאמר ּומּדּוע , ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ
מצר  לׁשֹון היא מצרים ּדהּנה ּבחסידּות, ּומבאר רּבים. ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹלׁשֹון

יריחֹו' ל'ירּדן יׂשראל ּבני הּגיעּו לא עֹוד וכל (לקּמן ּוגבּול, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹ

מח) וּדאין'ּפסּוק ׁש'מֹורח לּמׁשיח רמז ב), צג, הם (סנהדרין – ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
נאמר  לכן מצרים'. 'ארץ ׁשל והּגבּול הּמצר ּבתֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעדין

מּטרת ּכי רּבים, לׁשֹון לצאת ּכל"מסעי" – היא הּמּסעֹות ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ
ידי  על והּׁשלמה האמּתית לּגאּלה ּולהּגיע ּוגבּול, מצר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻמּכל

צדקנּו. ְְִִֵַמׁשיח

(á)ét-ìò íäéòñîì íäéàöBî-úà äLî ázëiå©¦§¸Ÿ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´
:íäéàöBîì íäéòñî älàå ýåýé§Ÿ̈®§¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«

(â)øNò äMîça ïBLàøä Lãça ññîòøî eòñiå©¦§³¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²
-éðá eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì íBé−©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´©¤À©¨«§³§¥«

:íéøöî-ìk éðéòì äîø ãéa ìàøNé¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−¨¦§¨«¦

(ã)íäa ýåýé äkä øLà úà íéøa÷î íéøöîe¦§©´¦§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−
:íéèôL ýåýé äNò íäéäìàáe øBëa-ìk̈§®¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«

i"yx£ÌÈ¯a˜Ó ÌÈ¯ˆÓe∑ ּבאבלם .טרּודים ƒ¿«ƒ¿«¿ƒְְְִֶָ

(ä):úkña eðçiå ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¬§¥«¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ

(å):øaãnä äö÷a øLà íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬©¦§¨«

(æ)éðt-ìò øLà úøéçä ét-ìò áLiå íúàî eòñiå©¦§Æ¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−
:ìcâî éðôì eðçiå ïBôö ìòa©´©§®©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿ

(ç)äøaãnä íiä-CBúá eøáòiå úøéçä éðtî eòñiå©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ©©«©§¬§«©−̈©¦§¨®¨
ìL Cøc eëìiå:äøîa eðçiå íúà øaãîa íéîé úL ©¥̧§¹¤´¤§³¤¨¦Æ§¦§©´¥½̈©©«£−§¨¨«

ÏÚב  ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔB‰È˜tÓ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»≈¿«¿»≈«
:ÔB‰È˜tÓÏ ÔB‰ÈÏhÓ ÔÈl‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿ƒ≈«¿»≈¿«¿»≈

LÓÁa‡ג  ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÒÒÓÚ¯Ó eÏËe¿»≈«¿¿≈¿«¿»«¿»»¿«¿»
‡ÁÒt ¯˙aÓ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»«¿»»ƒ»«ƒ¿»
Ïk ÈÈÚÏ ÈÏb LÈ¯a Ï‡¯NÈ È· e˜Ù¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈≈»

:È‡¯ˆÓƒ¿»≈

Ïkד  ÔB‰a ÈÈ ÏË˜ Èc ˙È ÔÈ¯a˜Ó È‡¯ˆÓeƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:ÔÈÈc ÈÈ „·Ú ÔB‰˙ÂÚË·e ‡¯Îea¿»¿«¬«¿¬«¿»ƒƒ

kÒa˙:ה  B¯Le ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿¿À…

ËÒa¯ו  Èc Ì˙‡· B¯Le ˙kqÓ eÏËe¿»ƒÀ…¿¿≈»ƒƒ¿«
:‡¯a„Ó«¿¿»

˜„Ìז  Èc ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ ·˙Â Ì˙‡Ó eÏËe¿»≈≈»¿»«ƒ»»ƒ√»
:Ïc‚Ó Ì„˜ B¯Le ÔBÙˆ ÏÚa¿≈¿¿√»ƒ¿…

nÈ‡ח  B‚a e¯·ÚÂ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÔÓ eÏËe¿»ƒƒ»»«¬»¿«»
ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó eÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬»«¬«¿»»ƒ

:‰¯Óa B¯Le Ì˙‡„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿≈»¿¿»»

mixehd lra

(a).äLî ázëiåE`vIW mFwn azM ©¦§ŸŸ¤¨©¨¤¨§
n Erqp xW` mFwOde ,eil`iM ,EPO ¥¨§©¨£¤¨§¦¤¦

eil` E`vIW mFwOd did minrtl¦§¨¦¨¨©¨¤¨§¥¨
EPOn ErqPW mFwOde ,rxd zilkzA§©§¦¨Ÿ©§©¨¤¨§¦¤

.aFh

.íäéàöBîì íäéòñî älàåminrtle §¥¤©§¥¤§¨¥¤§¦§¨¦
rQOd oipr oM mB azke .df Ktd dxẅ¨¥¤¤§¨©©¥¦§©©©¨
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dIpgde rQOd iM ,ipFlR mFwnA "EpgIe"©©£§¨§¦¦©©¨§©£¦¨

.dWw mdn cg` lM didb dxez ¨¨¨¤¨¥¤¨¤



נה irqnÎzehn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k iriax meil inei xeriy

(è)äøNò íézL íìéàáe äîìéà eàáiå äønî eòñiå©¦§Æ¦¨½̈©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹
:íL-eðçiå íéøîz íéòáLå íéî úðéò¥¬Ÿ©²¦§¦§¦¬§¨¦−©©£¨«

(é):óeñ-íé-ìò eðçiå íìéàî eòñiå©¦§−¥«¥¦®©©«£−©©«

(àé):ïéñ-øaãîa eðçiå óeñ-íiî eòñiå©¦§−¦©®©©«£−§¦§©¦«

(áé):ä÷ôãa eðçiå ïéñ-øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©¦®©©«£−§¨§¨«

(âé):Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiå©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«

(ãé)íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå Leìàî eòñiå©¦§−¥¨®©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦
ì íòì:úBzL ¨−̈¦§«

(åè):éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiå©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«

(æè):äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«

(æé):úøöça eðçiå äåàzä úøáwî eòñiå©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−©«£¥«Ÿ

(çé):äîúøa eðçiå úøöçî eòñiå©¦§−¥«£¥®Ÿ©©«£−§¦§¨«
i"yx£‰Ó˙¯a eÁiÂ∑ׁשּנאמר מרּגלים, ׁשל הרע לׁשֹון ׁשם קכ)על לׁשֹון (תהלים ל ּיֹוסיף ּומה ל ּיּתן "מה : ««¬¿ƒ¿»ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

רתמים" ּגחלי עם ׁשנּונים ּגּבֹור חּצי .רמּיה, ְְְֲִִִִִִֵֵַָָ

(èé):õøt ïnøa eðçiå äîúøî eòñiå©¦§−¥«¦§¨®©©«£−§¦¬Ÿ¨«¤

(ë):äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiå©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«

(àë):äqøa eðçiå äðálî eòñiå©¦§−¦¦§¨®©©«£−§¦¨«

(áë):äúìä÷a eðçiå äqøî eòñiå©¦§−¥«¦¨®©©«£−¦§¥¨«¨

(âë):øôL-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤

(ãë):äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiå©¦§−¥«©¨®¤©©«£−©«£¨¨«

(äë):úìä÷îa eðçiå äãøçî eòñiå©¦§−¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ

(åë):úçúa eðçiå úìä÷nî eòñiå©¦§−¦©§¥®Ÿ©©«£−§¨«©

È¯zט  ÌÏÈ‡·e ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â ‰¯nÓ eÏËe¿»ƒ»»«¬¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈
B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔiÓc ÔÈÚeaÓ ¯NÚ¬««ƒ¿«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿

:Ôn«̇»

„ÛeÒ:י  ‡nÈ ÏÚ B¯Le ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ¿««»¿

„ÔÈÒ:יא  ‡¯a„Óa B¯Le ÛeÒ„ ‡niÓ eÏËe¿»ƒ«»¿¿¿«¿¿»¿ƒ

Ù„a˜‰:יב  B¯Le ÔÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏËe¿»ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿»¿»

LeÏ‡a:יג  B¯Le ‰˜ÙcÓ eÏËe¿»ƒ»¿»¿¿»

‰Â‰יד  ‡ÏÂ Ì„ÈÙ¯a B¯Le LeÏ‡Ó eÏËe¿»≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬»
:ÈzLÓÏ ‡nÚÏ ‡iÓ Ôn«̇»«»¿«»¿ƒ¿≈

„ÈÈÒ:טו  ‡¯a„Óa B¯Le Ì„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ¿¿«¿¿»¿ƒ»

È¯·˜aטז  B¯Le ÈÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏËe¿»ƒ«¿¿»¿ƒ»¿¿ƒ¿≈
:ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈

Áaˆ¯˙:יז  B¯Le ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓ eÏËe¿»ƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿«¬≈…

Ó˙¯a‰:יח  B¯Le ˙¯ˆÁÓ eÏËe¿»≈¬≈…¿¿ƒ¿»

ı¯t:יט  Ôn¯a B¯Le ‰Ó˙¯Ó eÏËe¿»≈ƒ¿»¿¿ƒ…»∆

·Ïa‰:כ  B¯Le ı¯t Ôn¯Ó eÏËe¿»≈ƒ…»∆¿¿ƒ¿»

q¯a‰:כא  B¯Le ‰·lÓ eÏËe¿»ƒƒ¿»¿¿ƒ»

Ï‰˜a˙‰:כב  B¯Le ‰q¯Ó eÏËe¿»≈ƒ»¿ƒ¿≈»»

„ÙL¯:כג  ‡¯eËa B¯Le ‰˙Ï‰˜Ó eÏËe¿»ƒ¿≈»»¿¿»¿»∆

Áa¯„‰:כד  B¯Le ¯ÙL„ ‡¯ehÓ eÏËe¿»ƒ»¿»∆¿«¬»»

BÏ‰˜Óa˙:כה  B¯Le ‰„¯ÁÓ eÏËe¿»≈¬»»¿¿«¿≈

Á˙a˙:כו  B¯Le ˙BÏ‰˜nÓ eÏËe¿»ƒ«¿≈…¿¿»«



irqnÎzehnנו zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k iriax meil inei xeriy

(æë):çøúa eðçiå úçzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¨«©

(çë):ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«

(èë):äðîLça eðçiå ä÷únî eòñiå©¦§−¦¦§®̈©©«£−§©§Ÿ¨«

(ì):úBøñîa eðçiå äðîLçî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ¥«

(àì):ï÷òé éðáa eðçiå úBøñnî eòñiå©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«

(áì):ãbãbä øça eðçiå ï÷òé éðaî eòñiå©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«

(âì):äúáèéa eðçiå ãbãbä øçî eòñiå©¦§−¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨

(ãì):äðøáòa eðçiå äúáèiî eòñiå©¦§−¦¨§¨®¨©©«£−§©§Ÿ¨«

(äì):øáb ïéöòa eðçiå äðøáòî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤

åì)(:Lã÷ àåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ïéöòî eòñiå©¦§−¥«¤§Ÿ́¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬¨¥«

(æì):íBãà õøà äö÷a øää øäa eðçiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«

(çì)ýåýé ét-ìò øää øä-ìà ïäkä ïøäà ìòiå©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−
ìàøNé-éða úàöì íéòaøàä úðLa íL úîiå©¨´¨¨®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ
:Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה ׁשּמת .מלּמד «ƒְְִִֵֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(412 'nr gi zegiy ihewl)

לחדׁש ּבאחד החמיׁשי ּבחדׁש . . . ׁשם לח)וּימת (לג, ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבחרּבן  קׁשּורה מנחם־אב, חדׁש ּבראׁש ׁשהיתה אהרן, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻמיתת

רז"ל ּכמאמר זה, ּבחדׁש הּוא אף ׁשהיה הּׁשנה הּבית, (ראׁש ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ב) אלקינּו.יח, ּבית ּכׂשרפת צּדיקים ׁשל מיתתן ְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשקּולה
יחד  אבל ואבלּות, ּבכי ׁשל זמן הּוא צּדיק מיתת יֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָּדהּנה,
ּבדרכיו, וללכת הּטֹובים מּמעׂשיו ללמד זמן ּגם הּוא זה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעם

ּבחּיים הּוא אף ּבחּיים, זרעֹו ּכאׁשר ב)ׁשאז, ה, ואף (ּתענית . ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָ

על  להתאּבל חּיּוב יׁש אחד, מּצד :ּכ הּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻּבחרּבן
מיחד  זמן הּוא הּמצרים ּבין ּדוקא הרי ,לאיד א ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ׁשאז הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלעסק

הּבית ּבבנין יד)עֹוסקים צו הדּגׁשה (ּתנחּומא ּבזה ויׁש . ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
חּנם ׂשנאת היתה ׁשני ּבית חרּבן סּבת ב)מיחדת: ט, ,(יֹומא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻ

ׁשל מּתלמידיו הוי חּנם: אהבת הּוא .אהרןוהּתּקּון . . ְְֱֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
לּתֹורה. ּומקרבן הּברּיֹות את ְְְִֵֶַַָָָאֹוהב

(èì)ïøäàåìL-ïaBúîa äðL úàîe íéøNòå L §©«£½Ÿ¤¨¯§¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−
:øää øäa§¬Ÿ¨¨«

Á¯˙a:כז  B¯Le ˙ÁzÓ eÏËe¿»ƒ»«¿¿»«

Óa˙˜‰:כח  B¯Le Á¯zÓ eÏËe¿»ƒ»«¿¿ƒ¿»

ÓLÁa‰:כט  B¯Le ‰˜˙nÓ eÏËe¿»ƒƒ¿»¿¿«¿…»

B¯ÒÓa˙:ל  B¯Le ‰ÓLÁÓ eÏËe¿»≈«¿…»¿¿…≈

Ô˜ÚÈ:לא  È·a B¯Le ˙B¯ÒnÓ eÏËe¿»ƒ…≈¿ƒ¿≈«¬»

‰b„b„:לב  ¯Áa B¯Le Ô˜ÚÈ ÈaÓ eÏËe¿»ƒ¿≈«¬»¿¿…«ƒ¿»

ËÈa·˙‰:לג  B¯Le „b„b‰ ¯ÁÓ eÏËe¿»≈…«ƒ¿»¿¿»¿»»

¯·Úa‰:לד  B¯Le ‰˙·ËiÓ eÏËe¿»ƒ»¿»»¿¿«¿…»

b·¯:לה  ÔÈˆÚa B¯Le ‰¯·ÚÓ eÏËe¿»≈«¿…»¿¿∆¿…»∆

„ˆÔלו  ‡¯a„Óa B¯Le ¯·b ÔÈˆÚÓ eÏËe¿»≈∆¿…»∆¿¿«¿¿»¿ƒ
:Ì˜¯ ‡È‰ƒ¿»

ÈÙÈÒaלז  ‡¯eË ¯‰a B¯Le Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»¿¿…»ƒ¿»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡«¿»∆¡

ÓÈÓ¯‡לח  ÏÚ ‡¯eË ¯‰Ï ‡‰k Ô¯‰‡ ˜ÏÒe¿≈«¬…«¬»¿…»«≈¿»
Èa ˜tÓÏ ÔÈÚa¯‡ ˙La Ônz ˙ÈÓe ÈÈ„«¿»ƒ«»ƒ¿««¿¿ƒ¿≈«¿≈
‰‡MÓÁ ‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¬ƒ»»

:‡Á¯ÈÏ „Áa¿«¿«¿»

k„לט  ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a Ô¯‰‡Â¿«¬…«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
:‡¯eË ¯B‰a ˙ÈÓƒ¿»



נז irqnÎzehn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k iriax meil inei xeriy

(î)õøàa áâpa áLé-àeäå ãøò Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬©¤−¤§¤´¤
:ìàøNé éða àáa ïòðk§¨®©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑(ג ׁשּנּתנה (ר"ה ּוכסבּור ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו הּׁשמּועה, היא אהרן ׁשּמיתת ,לּמד ּכאן «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּוכתבּה חזר לפיכ ּביׂשראל, להּלחם .רׁשּות ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(290 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

ּביׂשראל להּלחם רׁשּות ׁשּנּתנה מ)ּוכסבּור לדּיק (לג, יׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
לעיל רש"י ּכפרּוׁש ּבעמלק, מדּבר הרי א)ּבזה, כא, :(חּקת ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ

רצּועת  הּוא עמלק והרי עמלק. זה . . . הּכנעני ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָוּיׁשמע
לפרענּות עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, שם)מרּדּות והּוא (רש"י , ְְְְְְְְִֵֵַָָָָֻֻ

הּכּונה  ּומה אהרן, ׁשל ּבחּייו ּברפידים, ּגם ּביׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹנלחם
ׁשּנּתנה רש"י רׁשּותׁשּסבּור ּכּונת אּלא ּביׂשראל? להּלחם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

לֹו ׁשּנּתנה ּכעמלק, לא לּמלחמה יצא ׁשעמלק הזּדּמנּות היא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּככנעני, אּלא הּכבֹוד, ענני סּלּוק מחמת ּביׂשראל, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלפּגע

ׁשּנּתנה ּגדל רׁשּותׁשּסבּור מלּמדנּו הּכתּוב ּבהם. להּלחם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עצמּה מיתתֹו אהרן: מיתת הּכבֹוד)חׁשיבֹות ענני סּלּוק (לא ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָֹֹ

ּביׂשראל. להּלחם רׁשּות ׁשּנּתנה הרׁשם את ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹיצרה

(àî):äðîìöa eðçiå øää øäî eòñiå©¦§−¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«

(áî):ïðeôa eðçiå äðîìvî eòñiå©¦§−¦©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ

(âî):úáàa eðçiå ïðetî eòñiå©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ

(ãî):áàBî ìeáâa íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«
i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ּכמֹו וגּלים, חרבֹות א)לׁשֹון הּׂשדה",(מיכה "לעי עט): לעּיים"(תהילים אתֿירּוׁשלים "ׂשמּו :. ¿ƒ≈»¬»ƒְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַָָָָ

(äî):ãb ïáéãa eðçiå íéiòî eòñiå©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«

(åî):äîéúìác ïîìòa eðçiå ãb ïáécî eòñiå©¦§−¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨

(æî)íéøáòä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìòî eòñiå©¦§−¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−
:Báð éðôì¦§¥¬§«

(çî)ìò áàBî úáøòa eðçiå íéøáòä éøäî eòñiå©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ½̈©−
:Bçøé ïcøé©§¥¬§¥«

(èî)íéhMä ìáà ãò úîLéä úéaî ïcøiä-ìò eðçiå©©«£³©©©§¥Æ¦¥´©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®
ñ :áàBî úáøòa§©§−Ÿ¨«

i"yx£ÌÈhM‰ Ï·‡ „Ú ˙ÓLÈ‰ ˙ÈaÓ∑לּמד ּכאן ƒ≈«¿ƒ…«»≈«ƒƒְִֶָ
ּבר  ּבר רּבה ּדאמר מיל, י"ב יׂשראל מחנה ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָׁשעּור

וכּו'": אתרא ההּוא לי חזי "לדידי ‡·Ïחנה: ְְְֲִִִֵַַָָָ»≈
ÌÈhM‰∑ׁשמֹו "אבל" ׁשּטים ׁשל .מיׁשֹור «ƒƒְִִִֵֶָ

È˙·מ  ‡e‰Â „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»¿»≈
:Ï‡¯NÈ Èa È˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡ÓB¯„aƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

ÓÏˆa‰:מא  B¯Le ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»¿¿«¿…»

ÔeÙa:מב  B¯Le ‰ÓÏvÓ eÏËe¿»ƒ«¿…»¿¿…

a‡·˙:מג  B¯Le ÔetÓ eÏËe¿»ƒ…¿¿……

ÌeÁ˙aמד  È‡¯·Ú ˙f‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈ƒ¿
:·‡BÓ»

‚„:מה  Ô·È„a B¯Le ‡˙f‚nÓ eÏËe¿»ƒ¿ƒ»»¿¿ƒ…»

ÓÈ˙Ï·c‰:מו  ÔÓÏÚa B¯Le „b Ô·ÈcÓ eÏËe¿»ƒƒ…»¿¿«¿…ƒ¿»»¿»

È¯eËaמז  B¯Le ‰ÓÈ˙Ï·„ ÔÓÏÚÓ eÏËe¿»≈«¿…ƒ¿»»¿»¿¿≈
:B· Ì„˜c È‡¯·Ú„«¬»»≈ƒ√»¿

i¯LÈÓa‡מח  B¯Le È‡¯·Ú„ È¯ehÓ eÏËe¿»ƒ≈«¬»»≈¿¿≈¿«»
:BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„¿»««¿¿»ƒ≈

LÈÓ¯מט  „Ú ˙BÓÈLÈ ˙ÈaÓ ‡c¯È ÏÚ B¯Le¿««¿¿»ƒ≈¿ƒ«≈«
:·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔÈhLƒƒ¿≈¿«»¿»

mixehd lra

(n).éðòðkä òîLiå"W`x dpYp" mzFa`M Exn` `l iM ,mdl zEkf df mB(c ,ci lirl)xcp Excp la` ,"dngln mzF`xA" mB ©¦§©©§©£¦©¤§¨¤¦Ÿ¨§©£¨¦§¨Ÿ©¦§¨¦§¨¨£¨¨§¤¤
.EnNWe 'dl`n dxez ©§¦§
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ß fenz h"k iying mei ß

(ð)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

(àð)ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
:ïòðk õøà-ìà ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¬¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©

i"yx£ÌzL¯B‰Â 'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èkƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿¿«¿∆
'B‚Â∑ּכ אּלא ?ּכ על הזהרּו ּפעמים ּכּמה והלא ¿ְְֲֲִֶַַַָָָָָֹֻ

ּבּיּבׁשה, ּבּירּדן עֹוברים ּכׁשאּתם מׁשה: להם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר

וׁשֹוטפין  ּבאין מים – לאו ואם ּתעברּו. מנתּֿכן ְְְְְִִִִֵַַַַַָָעל
ּבעֹודם אתכ  יהֹוׁשע להם ׁשאמר מצינּו וכן ם; ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

.ּבּירּדן  ְֵַַ

(áð)íëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½
íúëqî éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ

:eãéîLz íúBîa-ìk úàå eãaàz§©¥½§¥¬¨¨«−̈©§¦«
i"yx£ÌzL¯B‰Â∑ וגרׁשּתם.Ì˙ikNÓ∑:ּכתרּגּומֹו ¿«¿∆ְְֵֶַ«¿ƒ…»ְְַ

הּקרקע  את מסּככין ׁשהיּו ׁשם על סגּדתהֹון", ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ"ּבית
ּבפּׁשּוט  עליהם להׁשּתחוֹות ׁשיׁש ׁשל אבנים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָּברצּפת

ּכדכתיב ורגלים, כו)ידים לא (ויקרא מׂשּכית "ואבן : ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹ
עליה" להׁשּתחֹות ּבארצכם ∑Ì˙ÎqÓ.תּתנּו ְְְְְְֲִִֶֶַַָָ«≈…»

מּתכתהֹון  .ּכתרּגּומֹו: ְְְְַַַ

(âð)ézúð íëì ék da-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤¨®¦¬¨¤²¨©¬¦
:dúà úLøì õøàä-úà¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÌzL¯B‰Â∑ לאו ואם ּבּה, להתקּים ּתּוכלּו – ויׁשבּתםּֿבּה ואז מּיֹוׁשביה, אֹותּה והֹורׁשּתם ¿«¿∆∆»»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבּה להתקּים ּתּוכלּו לא –. ְְְִֵַָֹ

(ãð)íëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À
Búìçð-úà èéòîz èòîìå Búìçð-úà eaøz áøì̈©º©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½
úBhîì äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé-øLà ìà¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®§©¬

:eìçðúz íëéúáà£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«
i"yx£‰nL BÏ ‡ˆÈŒ¯L‡ Ï‡∑:זה הּוא קצר מקרא ∆¬∆≈≈»»ְִֶָָָ

יהיה  לֹו הּגֹורל, ׁשּמה לֹו יצא אׁשר מקֹום .אל ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ÌÎÈ˙·‡ ˙BhÓÏ∑(קיז מצרים.(ב"ב יֹוצאי חׁשּבֹון לפי ¿«¬…≈∆ְְְְִִִֵֶַ

הּׁשבטים ּדב  ּכמנין ּגבּולין עׂשר ּבׁשנים אחר: .ר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

(äð)äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú àì-íàå§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ
íëécöa íðéðöìå íëéðéòa íékNìíäî eøéúBz øLà£¤´¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®
:da íéáLé ízà øLà õøàä-ìò íëúà eøøöå§¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«

ÏÚנ  ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

‡¯Èנא  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

˜„ÔBÎÈÓנב  ÔÓ ‡Ú¯‡ È·˙È Ïk ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»»¿≈«¿»ƒ√»≈
ÈÓÏˆ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙c‚Ò ˙Èa Ïk ˙È Ôe„·˙Â¿≈¿»»≈ƒ¿«¿¿»»«¿≈
:ÔeˆLz ÔB‰˙Óa Ïk ˙ÈÂ Ôe„·z ÔB‰˙ÎzÓ«¿«¿≈¿¿»»»«¿¿≈

‡¯Èנג  da Ôe·˙È˙Â ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»¿≈«¿»¿≈¿«¬≈
:d˙È ˙¯ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È ÔBÎÏ¿¿»ƒ»«¿»¿≈«»«

ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏנד  ‡·„Ú· ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÒÁ˙Â¿«¿¿»«¿»¿«¿»¿«¿¬«¿
È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ˙È ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿»«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈
Ônz dÏ ˜BtÈ„Ï ÔB‰zÒÁ‡ ˙È Ôe¯ÈÚÊz«¿ƒ»«¬«¿¿ƒ¿ƒ≈«»
ÔBÎ˙‰·‡ ÈË·LÏ È‰È dÏ Èc ‡·„Ú«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ¿≈¬»«¿

:ÔeÒÁz«¿¿

ÔÓנה  ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»¿≈«¿»ƒ
ÔÚÈÒÏ ÔB‰pÓ Ôe¯‡L˙ Èc È‰ÈÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈ƒ≈ƒ«¿¬ƒ¿¿ƒ«
ÔBÎt˜Ó ÔÈ¯MÓÏe ÔBÎÈÏ·˜Ï ÔÈÊ ÔÏË»¿«¿«»»¿≈¿«ƒ¿««¿«¿
:da ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔBÎÏ Ôe˜ÈÚÈÂƒƒ¿««¿»ƒ«»¿ƒ«

mixehd lra

(bp).õøàä úà ízLøBäåxW`M §©§¤¤¨¨¤©£¤
WixFdl EMfY f` ux`d iaWFi ExraY§©£§¥¨¨¤¨¦§§¦

ExraY `l m`W .mkipal ux`d z ¤̀¨¨¤¦§¥¤¤¦Ÿ§©£
z` EWAkY mY`W iR lr s` ,mzF`¨©©¦¤©¤¦§§¤

DWixFdl EMfY `l ,ux`d̈¨¤Ÿ¦§§¦¨
.mkipalcp dxez ¦§¥¤



נט irqnÎzehn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k iying meil inei xeriy
i"yx£Ì‰Ó e¯È˙Bz ¯L‡ ‰È‰Â∑ לרעה לכם .יהיה ¿»»¬∆ƒ≈∆ְְִֶֶָָָ

ÌÎÈÈÚa ÌÈkNÏ∑ ּתרּגּום עיניכם. המנּקרים ליתדֹות ¿ƒƒ¿≈≈∆ְְְִִֵֵֵֶַַַ
"סיּכיא" יתדֹות: ּבֹו∑ÌÈˆÏÂ.ׁשל ּפֹותרים ְִֵֶָָ¿ƒ¿ƒƒְִ

לסּגר  אתכם הּסֹוככת קֹוצים מסּוכת לׁשֹון ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹהּפֹותרים
ובא  יֹוצא מאין אתכם ‡˙ÌÎ.ולכלא e¯¯ˆÂ∑ ְְְִֵֵֵֶֶָָֹ¿»¿∆¿∆

.ּכתרּגּומֹו ְְַ

(åð)ô :íëì äNòà íäì úBNòì éúénc øLàk äéäå§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬¨¤«

ãì(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íéàa ízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬¨¦−
äìçða íëì ìtz øLà õøàä úàæ ïòðk õøàä-ìà¤¨¨´¤§¨®©Ÿ́¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈

:äéúìáâì ïòðk õøà¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨
i"yx£'B‚Â ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê∑ ׁשהרּבה לפי …»»∆¬∆ƒ…»∆¿ְְִֵֶַ

לארץ, ּבחּוצה נֹוהגֹות ואין ּבארץ נֹוהגֹות ְְְֲֲִֵֶֶָָָָָמצוֹות
:ל לֹומר סביב. רּוחֹותיה ּגבּולי מצרני לכּתב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהצר

נֹוהגֹות  הּמצוֹות ולפנים, הּללּו הּגבּולים Ïtz.מן ְְְְֲִִִִִַַַָƒ…

ÌÎÏ∑ לׁשֹון חלּוּקה נקראת ּבגֹורל, ׁשּנתחּלקה ׁשם על »∆ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
 ֿ הּקדֹוׁש ׁשהּפיל עלֿידי אֹומר: אּגדה ּומדרׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָנפילה.
ּוכפתן  הּׁשמים מן אּמֹות ׁשבעים ׁשל ׂשריהם ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּברּוֿהּוא

ּכח! עֹוד ּבהם אין ראה, לֹו: אמר מׁשה, .לפני ְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

(â)íBãà éãé-ìò ïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®
:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeáb íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨

i"yx£·‚Œ˙‡t ÌÎÏ ‰È‰Â∑ מן אׁשר ּדרֹומית רּוח ¿»»»∆¿«∆∆ְֲִִֶַ
לּמערב  אדֹום ∑ÔˆŒ¯a„nÓ.הּמזרח אצל אׁשר ְֲִַַַָָƒƒ¿«ƒֱֲֵֶֶ

ּדרֹומיתֿמזרחית מקצֹוע ּתׁשעת מתחלת ארץ ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
ׁשל  ּבדרֹומּה יֹוׁשבֹות ארצֹות ׁשלׁש ּכיצד? ְְֲִֵֶַַַָָָֹהּמּטֹות.
וארץ  מצרים, ארץ קצת זֹו: אצל זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָארץֿיׂשראל
ּבמקצֹוע  מצרים ארץ ּכּלּה; מֹואב וארץ ּכּלּה, ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֻֻאדֹום
"מעצמֹון  זֹו: ּבפרׁשה ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָּדרֹומיתֿמערבית,
מצרים  ונחל הּיּמה". תֹוצאֹותיו והיּו מצרים ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָנחלה

ׁשּנאמר מצרים, ארץ ּכל ּפני על מהּל יג)היה :(יהושע ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ארץ  ּבין ּומפסיק מצרים. עלּֿפני אׁשר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַמןֿהּׁשיחֹור
הּמזרח, לצד אצלּה אדֹום וארץ לארץֿיׂשראל, ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמצרים
לּמזרח, הּדרֹום ּבסֹוף אדֹום ארץ אצל מֹואב ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָוארץ
לקרב  הּמקֹום רצה אם מּמצרים, יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּוכׁשּיצאּו
לצד  הּנילּוס את מעבירם היה לארץ, ּכניסתם ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָאת
ׁשּנאמר  וזהּו ּכן; עׂשה ולא לארץֿיׂשראל, ּובאין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹצפֹון

יג) ׁשהם (שמות ּפלׁשּתים", ארץ ּדר אלהים נחם "ולא :ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
ּכענין  – ּכנען ארץ ׁשל ּבמערבּה הּים על ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָיֹוׁשבים

ּבּפלׁשּתים ב)ׁשּנאמר ּגֹוי (צפניה הּים חבל "יׁשבי : ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
והֹוציאם  הסּבן אּלא ,הּדר אֹותֹו נחם ולא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכרתים".

יחזקאל ׁשּקראֹו והּוא הּמדּבר, אל ּדרֹומה יחזקאל ּדר) ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
יֹוׁשבֹות כ) אּמֹות ּכּמה ׁשהיּו לפי העּמים", "מדּבר :ְְְִִִֶַַַָָָֻ

מזרח  ּכלּפי המערב מן ּדרֹומֹו אצל והֹולכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּבצּדֹו
ּובּקׁשּו אדֹום, ארץ ׁשל לדרֹומּה ׁשּבאּו עד ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָּתמיד,
לארץ  ּולהּכנס ארצֹו ּדר לעבר ׁשּיּניחם אדֹום ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּמל
ּדרֹומּה ּכל את לסּבב והצרכּו רצה. ולא רחּבּה, ְְְְְְְִֶֶֶָָָָָָֹֹֻּדר

ּבֹו עד אדֹום, ׁשּנאמר ׁשל מֹואב, ארץ ׁשל לדרֹומּה אם ְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָ
יא) אבה".(שופטים ולא ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם :ְְֶֶֶַַָָָָֹ

הפכּו ּומּׁשם סֹופּה, עד מֹואב ׁשל ּדרֹומּה ּכל ְְְְִֶַָָָָָָָוהלכּו
ׁשּלּה מזרחי מצר ּכל ׁשּסבבּו עד לּצפֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפניהם
סיחֹון  ארץ את מצאּו מזרחּה, את ּוכׁשּכּלּו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָלרחּבּה;

‡aÚ„נו  ÔB‰Ï „aÚÓÏ ˙È·LÁ È„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿«¿∆¿≈
:ÔBÎÏ¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezב  È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
‚Ït˙˙ Èc ‡Ú¯‡ ‡c ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÔÈÏÚ»ƒ¿«¿»ƒ¿»«»«¿»ƒƒ¿¿≈
:‡‰ÓeÁ˙Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ‡ÒÁ‡a ÔBÎÏ¿¿«¬»»«¿»ƒ¿««ƒ¿»»

ÏÚג  Ôˆ„ ‡¯a„nÓ ‡ÓB¯c Áe¯ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ«
‡ÓB¯c ÌeÁz ÔBÎÏ È‰ÈÂ ÌB„‡ ÈÓeÁz¿≈¡ƒ≈¿¿¿»

:‡Óec˜ ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ÈÙÈqÓƒ¿»≈«»¿ƒ¿»ƒ»

mixehd lra

(ep)íäì úBNòì éúénc øLàk äéäå§¨¨©£¤¦¦¦©£¨¤
.íëì äNòàmdidl` ixg` EpfY iM ¤¡¤¨¤¦¦§©£¥¡Ÿ¥¤

.wtq ilA` dxez §¦¨¥
ãì(a)íëì ìtz øLà õøàä úàæŸ¨¨¤£¤¦Ÿ¨¤

.äìçðamcw lxFbA mkl lRY §©£¨¦Ÿ¨¤§¨Ÿ¤
oFWl zF`i lxFbA iM .DNM EWAkYW¤¦§§ª¨¦§¨¥§

"lxFb EliRi iWEal lre" FnM ,dlitp§¦¨§§©§¦©¦¨
(gi ,ak mildz)`Ed xER liRd" oke ,§¥¦¦

"lxFBd(f ,b xzq`)dn iM ,"z`f" xn`e . ©¨§¨©Ÿ¦©
wNgl Kxvd `l ux`l uEg EWaMX¤¨§¨¨¤Ÿª§©§©¥
oFgiq ux` z` dWn wNg okaE .lxFbA§¨§¥¦¥Ÿ¤¤¤¤¦
xtqA d`xPd itM ,lxFB iYlA bFre§¦§¦¨§¦©¦§¤§¥¤

DA oi` bFre oFgiq ux` iM ,dfe .rWFdi§ª©§¤¦¤¤¦§¥¨
m` s`e" Fxn`M ,l`xUi ux` zXcw§ª©¤¤¦§¨¥§¨§§©¦

"mkzGg` ux` d`nh(hi ,ak ryedi)`le , §¥¨¤¤£ª©§¤§Ÿ
diE`x dzidgExA Fpipr xW` lxFbl ¨§¨§¨§¨£¤¦§¨§©

.WcTdb dxez ©Ÿ¤



irqnÎzehnס zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k iying meil inei xeriy
והּירּדן  ּכנען ארץ ׁשל ּבמזרחּה יֹוׁשבין ׁשהיּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָועֹוג,

ּביפּתח ׁשּנאמר וזהּו ּביניהם; "וּיל(שם)מפסיק : ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
וּיבא  מֹואב, ואתֿארץ אדֹום אתֿארץ וּיסב ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּמדּבר
סיחֹון  ארץ את וכבׁשּו מֹואב". לארץ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָמּמזרחֿׁשמׁש

עד  וקרבּו מֹואב, ארץ ׁשל ּבצפֹונּה ׁשהיתה ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָועֹוג,
ארץ  ׁשל מערבית צפֹונית מקצֹוע ּכנגד והּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּירּדן,
– למערב הּירּדן ׁשּבעבר ּכנען ׁשארץ נמצא, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמֹואב.

אדֹום  אצל ׁשּלּה ּדרֹומיתֿמזרחית מקצֹוע .היה ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ

(ã)øáòå íéaø÷ò äìòîì áâpî ìeábä íëì áñðå§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©
àöéå òðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå äðö¦½¨§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©§¨¨¬

:äðîöò øáòå øcà-øöç£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨
i"yx£ÌÈa¯˜Ú ‰ÏÚÓÏ ·‚pÓ Ïe·b‰ ÌÎÏ ·ÒÂ∑ ¿»«»∆«¿ƒ∆∆¿«¬≈«¿«ƒ

ׁשּלא  מלּמד "ויצא" אֹו "ונסב" ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
הּמצר  יֹוצא לחּוץ. ויֹוצא הֹול אּלא ׁשוה הּמצר ְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה
ועֹובר  למערב ּבאלכסֹון עֹולם ׁשל צפֹונֹו לצד ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָועֹוקם
מעלה  נמצא עקרּבים. מעלה ׁשל ּבדרֹומּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמצר

הּמצר  מן לפנים ˆ‰.עקרּבים ¯·ÚÂ∑ּכמֹו צין, אל ְְִִִִֵַַַָ¿»«ƒ»ְִֶ
ÂÈ˙‡ˆBz."מצרימה" eÈ‰Â∑ ׁשל ּבדרֹומּה קצֹותיו. ְְִַָ¿»¿…»ְְִֶָָ

ּברנע  c‡Œ¯ˆÁ¯.קדׁש ‡ˆÈÂ∑ הּמצר מתּפּׁשט ְֵֵַַָ¿»»¬««»ְִֵֵַַָ
ּבאלכסֹון  עֹוד ונמׁש עֹולם ׁשל צפֹון לצד ְְְְְֲִִֶַַַַָָָּומרחיב

ּומּׁשם  לעצמֹון ּומּׁשם לחצרֿאּדר לֹו ּובא ְְְֲֲִִַַַַַָָָָָלמערב
ׁשּכתב  לפי ּכאן האמּור "נסב" ּולׁשֹון מצרים. ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָלנחל
קדׁש את מּׁשעבר להרחיב ׁשהתחיל חצרֿאּדר, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָויצא
היתה  צפֹון לצד ׁשּבלטה רצּועה אֹותּה ורחב ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹּברנע.
הּמצר  נתקּצר והלאה ּומּׁשם עצמֹון, עד ּברנע ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמּקדׁש
לצד  ּומּׁשם מצרים, לנחל לֹו ּובא הּדרֹום לצד ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָונסב
ּכל  ׁשל מערבּה מצר ׁשהּוא הּגדֹול, הּים אל ֲֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמערב
מערבית  ּבמקצֹוע מצרים ׁשּנחל נמצא, יׂשראל. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָארץ

.ּדרֹומית  ְִ

(ä)åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîöòî ìeábä áñðå§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈
:äniä©¨«¨

i"yx£‰ni‰ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑ והלאה מּׁשם הּמערב לצד מארי נגב  ּגבּול עֹוד ׁשאין הּמערב, מצר  .אל ¿»¿…»«»»ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(å)äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé ìeáâe§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬
:íé ìeáb íëì̈¤−§¬¨«

i"yx£ÌÈ Ïe·‚e∑?מהּו מערבי ‰ÏB„b.ּומצר Ìi‰ ÌÎÏ ‰È‰Â∑ למצר.Ïe·‚e∑ אף הּים, ׁשּבתֹו הּנּסין ¿»ֲִֵַַַָ¿»»»∆«»«»ְֵָ¿ְִִֶַַַָ
"איזל"ש" ׁשּקֹורין אּיים והם הּגבּול, מן .הם ְְִִִִֵֵֶַ

(æ)eàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬
:øää øä íëì̈¤−¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÙˆ Ïe·‚∑ צפֹון e‡˙z.מצר Ï„b‰ Ìi‰ŒÔÓ ¿»ֶֶָƒ«»«»…¿»
¯‰‰ ¯‰ ÌÎÏ∑ מערבית צפֹונית ּבמקצֹוע ׁשהּוא »∆…»»ְְְֲִִִֶַַָ

הּים  מרחב ויׁש הּים, לתֹו ונכנס מׁשּפיע ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֹוראׁשֹו
הימּנּו וחּוצה הימּנּו לכם ∑e‡˙z.לפנים ּתׁשּפעּו ְְִִֵֵֶֶָ¿»ְְֶַָ

ההר  הר  אל  לּצפ ֹון, מּמערב  לׁשֹון ∑e‡˙z.לנטֹות ְֲִִֶַַָָָָֹ¿»ְ
ּכמֹו יב)סּבה, ב הרצים",(ד"ה "אלּֿתא מ): "ותאי (יחזקאל : ְְִִֵֶָָָָָ

מּסב  ׁשהּוא "אנפנדי"ץ", ׁשּקֹורין הּיציע, – ִִֶֶַַַַַָָֻהּׁשער"
.ּומׁשּפע  ְָֻ

(ç)ìábä úàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää øäî¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−
:äããö§¨«¨

i"yx£¯‰‰ ¯‰Ó∑ לצד הּצפֹון מצר אל ותלכּו ּתסּבּו ≈…»»ְְְֵֶֶֶַַָָֹ
אנטּוכיא  זֹו חמת" ּב"לבא ותפּגעּו Bzˆ‡˙.הּמזרח, ְְְְְְְֲִִִַַָָָֹ¿…

Ï·b‰∑ ּתֹוצאֹות ׁשּנאמר מקֹום ּכל הּגבּול. סֹופי «¿Àְְֱֵֶֶַַָָ
להּלן  עֹובר ואינֹו לגמרי ׁשם ּכלה הּמצר אֹו ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּגבּול,

˜ÒÓÏ‡ד  ‡ÓB¯cÓ ‡ÓeÁz ÔBÎÏ ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿¿»ƒ¿»¿«¿»»
È‰B˜tÓ ÔB‰ÈÂ ÔˆÏ ¯·ÚÈÂ ÌÈa¯˜Ú„¿«¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ
¯c‡ ¯ˆÁÏ ˜BtÈÂ ‰‡Èb Ì˜¯Ï ‡ÓB¯cÓƒ¿»ƒ¿«≈»¿ƒ«¬««»

:ÔÓˆÚÏ ¯·ÚÈÂƒƒ«¿«¿…

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡ÏÁÏ ÔBÓˆÚÓ ‡ÓeÁz ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿»≈«¿¿«¬»¿ƒ¿»ƒ
:‡nÈÏ È‰B˜tÓ ÔB‰ÈÂƒ«¿»ƒ¿«»

¯a‡ו  ‡nÈ ÔBÎÏ È‰ÈÂ ‡·¯ÚÓ ÌeÁ˙e¿««¿»ƒ≈¿«»«»
:‡·¯ÚÓ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc dÓeÁ˙e¿≈≈¿≈¿¿««¿»

¯a‡ז  ‡nÈ ÔÓ ‡etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿¿ƒ»ƒ«»«»
:‡¯eË ¯‰Ï ÔBÎÏ ÔeeÎz¿«¿¿¿…»

ÔB‰ÈÂח  ˙ÓÁ ÈËÓÏ ÔeeÎz ‡¯eË ¯‰Ó≈…»¿«¿ƒ¿≈¬»ƒ
:„„ˆÏ ‡ÓeÁ˙„ È‰B˜tÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»



סי irqnÎzehn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k iying meil inei xeriy
לאחֹוריו  ויֹוצא ּומרחיב מתּפּׁשט מּׁשם אֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּכלל,
הראׁשֹון. הרחב מן יֹותר ּבאלכסֹון להּלן ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹלהּמׁש

ׁשּׁשם  "ּתֹוצאת", קראֹו הראׁשֹון הּמּדה רחב ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹּולענין
מּדה  אֹותּה .ּכלתה ְִָָָָ

(è)ïðéò øöç åéúàöBú eéäå äðøôæ ìábä àöéå§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬«§Ÿ−̈£©´¥®̈
:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«

i"yx£ÔÈÚ ¯ˆÁ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑.צפֹוניתֿמזרחית ּבמקצֹוע עינן חצר ונמצאת הּצפֹוני, הּמצר סֹוף היה הּוא ¿»¿…»¬«≈»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
הּמזרחי  מצר אל לכם התאּויתם .ּומּׁשם ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(é):äîôL ïðéò øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨
i"yx£Ì˙Èe‡˙‰Â∑"ּתתאּו" ּכמֹו ּונטּיה, הסּבה הרבלה ∑ÓÙL‰.לׁשֹון ּומּׁשם הּמזרחי, .ּבּמצר ¿ƒ¿«ƒ∆ְְְְֲִֵָָָ¿»»ְְִִִִֵַַָָָָָ

(àé)ãøéå ïéòì íãwî äìáøä íôMî ìábä ãøéå§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´
:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìò äçîe ìábä©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨

i"yx£ÔÈÚÏ Ì„wÓ∑הֹול והּמצר מקֹום, ּבמזרחֹו.ׁשם ƒ∆∆»»ƒְְְִֵֵֵַָָָ
היא  ּומארץֿיׂשראל הּמצר, מן לפנים העין .נמצא ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

Ï·b‰ „¯ÈÂ∑ הּוא לדרֹום, מּצפֹון הֹול ׁשהּגבּול ּכל ¿»««¿Àְְִֵֶַָָָ
והֹול ˜„Ó‰.יֹורד ˙¯pkŒÌÈ Û˙kŒÏÚ ‰ÁÓe∑ ְֵֵ»»«∆∆»ƒ∆∆≈¿»

ּבמזרח  והּגבּול ּבמערב, לּגבּול ּתֹו ּכּנרת ים ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּיהא
ּובא  מֹוׁש והּירּדן הּירּדן, אל יֹורד ּומּׁשם ּכּנרת, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָים

ּומתקרב  מזרח לצד נֹוטה ּבאלכסֹון לּדרֹום הּצפֹון ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמן
מזרחּה לצד ּומֹוׁש ּכּנרת ים ּכנגד ּכנען ארץ ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלצד
הּמלח, ּבים ׁשּנֹופל עד ּכּנרת ים ּכנגד ארץֿיׂשראל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ׁשּמּמּנּו הּמלח, ים אל ּבתֹוצאֹותיו הּגבּול ּכלה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּומּׁשם
סֹובבת  הרי מזרחית, ּדרֹומית מקצֹוע מצר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהתחלת

רּוחֹותיה  לארּבע .אֹותּה ְְֶַַָָ

(áé)çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä ãøéå§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©
:áéáñ äéúìáâì õøàä íëì äéäz úàæŸÁ¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«

(âé)õøàä úàæ øîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®ŸŸ́¨À̈¤
úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa dúà eìçðúz øLà£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²

:ähnä éöçå úBhnä úòLúì§¦§©¬©©−©«£¦¬©©¤«

(ãé)ähîe íúáà úéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬
eç÷ì äMðî ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−

:íúìçð©«£¨¨«

(åè)øáòî íúìçð eç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤
ô :äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéì§©§¥¬§¥−¥¬§¨¦§¨«¨

i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜∑,"אחֹור" קרּויה ּומערבית "ּפנים" קרּויה מזרחית ׁשרּוח ּבּמזרח, ׁשהם העֹולם, ּפני אל ≈¿»ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
לׂשמאל  וצפֹון לימין ּדרֹום לפיכ. ְְְְִִִָָָָֹ

È‰B˜tÓט  ÔB‰ÈÂ ÔB¯ÙÊÏ ‡ÓeÁz ˜BtÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
:‡etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc ÔÈÚ ¯ˆÁÏ«¬«≈»≈¿≈¿¿ƒ»

ÔÈÚי  ¯ˆÁÓ ‡Óec˜ ÌeÁ˙Ï ÔBÎÏ ÔeeÎ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¬«≈»
:ÌÙLÏƒ¿»

Á„nÓיא  ‰Ï·¯Ï ÌÙMÓ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿«
¯Ò‚ ÌÈ ÛÈk ÏÚ ÈËÓÈÂ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ ÔÈÚÏ»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈«≈«ƒ≈«

:‡Óecƒ̃»

È‰B˜tÓיב  ÔB‰ÈÂ ‡c¯ÈÏ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»¿«¿¿»ƒ«¿»ƒ
‡Ú¯‡ ÔBÎÏ È‰˙ ‡c ‡ÁÏÓ„ ‡nÈÏ¿«»¿ƒ¿»»¿≈¿«¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡‰ÓeÁ˙Ïƒ¿»»¿¿

c‡יג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈¿≈»»
ÈÈ „Èwt Èc ‡·„Úa d˙È ÔeÒÁ˙˙ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¿»«¿«¿»ƒ«ƒ¿»
:‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ˙ÚL˙Ï ÔzÓÏ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»

È·Ï˙יד  Ô·e‡¯ È·„ ‡Ë·L eÏÈa˜ È¯‡¬≈«ƒƒ¿»ƒ¿≈¿≈¿≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „‚ È·„ ‡Ë·LÂ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈¬»«¿
:ÔB‰zÒÁ‡ eÏÈa˜ ‰MÓ„ ‡Ë·L ˙ebÏÙe«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«¬«¿¿

˜eÏÈaטו  ‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«ƒ
‡Óec˜ BÁ¯È„ ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈ƒ»

:‡ÁÈcÓ«ƒ¿»
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ßa`Îmgpn '` iyiy meiß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤
:ïeð-ïa òLBäéå ïäkä øæòìà õøàä̈¨®¤¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«

i"yx£ÌÎÏ eÏÁÈŒ¯L‡∑ ונׂשיא נׂשיא ּכל ּבׁשבילכם. ¬∆ƒ¿¬»∆ְְְִִִִֶָָָ
למׁשּפחֹות  הּׁשבט נחלת ּומחּלק לׁשבטֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָאּפֹוטרֹוּפֹוס

לכ  ּובֹורר ּומה ולגברים, הגּון. חלק ואחד אחד ל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ולא  ׁשלּוחים. עׂשאּום ּכאּלּו עׂשּוי יהיה עֹוׂשין ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹּׁשהם

ׁשאם  ׁשּבּמקרא, "לכם" ּככל זה, "לכם" לפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיּתכן
מׁשמע  – 'ינחלּו' לכם", "ינחילּו לכּתב לֹו היה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּכן

ּכמֹו ּובמקֹומכם, ּבׁשבילכם לכם נֹוחלים (שמות ׁשהם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָ
לכם"יד) יּלחם "ה' :. ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(297 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

נחלת  ּומחּלק לׁשבטֹו, אּפֹוטרֹוּפֹוס ונׂשיא נׂשיא ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָּכל
חלק  ואחד אחד לכל ּובֹורר ולגברים למׁשּפחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּׁשבט

יז)הגּון חּלקּו(לד, ׁשהּנׂשיאים לרש"י לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹ
הארץ  את ׁשחּלקּו ולא למׁשּפחֹות, הּׁשבט נחלת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת
לׁשנים. נחלק הּנׂשיא ׁשל ּתפקידֹו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלׁשבטים?

מּצד ּכל יׂשראלא. לסּפּוק יׂשראל ׁשל ׁשלּוחם הּוא – ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
לצרכי ּבעּקר היא זה ּתפקיד מּצד ודאגתֹו הּכלל,צרכיהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּדֹואג  מנהיג ממּנה אנׁשים ׁשל קּבּוץ ׁשּכל העֹולם, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּוכדר

מּצד ב. הּכלל. אֹותֹוהקב"ה לצרכי מּנה הקב"ה ידי – (על ְְְְִִֵֵַַַָָָ

ּגם מׁשה) ּכֹוללת ּפעּלתֹו זה מּנּוי ּומּצד ׁשבטֹו, נׂשיא להיֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָֹֻ
צרכי ּכיחיד.הּפרט את אחד ּכל ׁשל נׂשיאֹו הּוא ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּנּו ׁשּקּבלּו ויהֹוׁשע, אלעזר נזּכרּו ּבּפסּוק מאת והּנה, מיחד י ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ
ּבמּנּוי  מדּבר :ּכ הּנׂשיאים לגּבי ׁשאף רש"י למד ּומּזה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻה',
הּׁשבט. עניני ּכל על ּו'בעלים' ממּנים להיֹות ה' מאת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻמיחד
והּוא  לׁשבטֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס הּוא נׂשיא ׁשּכל רש"י מפרׁש ְְְְְִִֵֵֶַָָָָלכן

ּכפרט. יחיד ּכל ׁשל לצרכיו ְְִִִֵֶָָָָָּדֹואג

(çé)ìçðì eç÷z ähnî ãçà àéNð ãçà àéNðå§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ
:õøàä-úà¤¨¨«¤

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÏÁÏ∑ ּבמקֹומכם אֹותּה וחֹולק נֹוחל .ׁשּיהא ƒ¿…∆»»∆ְְְְִֵֵֵֶֶָ

(èé)áìk äãeäé ähîì íéLðàä úBîL älàå§¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−
:äpôé-ïa¤§ª¤«

(ë):ãeäénò-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤©¦«

(àë):ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

(áë):éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìe§©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«

(âë)ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé éðáì¦§¥´¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−
:ãôà-ïa¤¥«Ÿ

(ãë):ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«

(äë)ðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙יז  ÔBÎÏ ÔeÒÁÈ Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ«¿¿¿»
:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ‡Ú¯‡«¿»∆¿»»«¬»ƒÀ««

Ôe·qzיח  ‡Ë·MÓ „Á ‡a¯ „Á ‡a¯Â¿«»««»«ƒƒ¿»ƒ¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»»«¿»

„e‰È„‰יט  ‡Ë·LÏ ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»¿ƒ¿»ƒ»
:‰pÙÈ ¯a ·Ïk»≈«¿À∆

a¯כ  Ï‡eÓL ÔBÚÓL È·c ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿≈«
:„e‰ÈÓÚ«ƒ

ÔBÏÒk:כא  ¯a „„ÈÏ‡ ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¡ƒ»«ƒ¿

ÈÏ‚È:כב  ¯a Èwa ‡a¯ Ô„ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»Àƒ«»¿ƒ

¯a‡כג  ‰MÓ È·„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«»
:„Ù‡ ¯a Ï‡ÈpÁ«ƒ≈«≈…

a¯כד  Ï‡eÓ˜ ‡a¯ ÌÈ¯Ù‡ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«ƒ«»¿≈«
:ÔËÙLƒ¿»

a¯כה  ÔÙˆÈÏ‡ ‡a¯ ÔÏe·Ê È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À«»¡ƒ»»«
:C¯t«¿»
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(åë):ïfò-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«

(æë):éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

(çë):ãeäénò-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«

èë)(ìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−
ô :ïòðk õøàa§¤¬¤§¨«©

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÏÁÏ∑ למחלקֹותיה להם אֹותּה ינחילּו .ׁשהם ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

äì(à)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

(á)íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða-úà åö©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈
ì íéøòeðzz íäéúáéáñ íéøòì Løâîe úáL ¨¦´¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−

:íiåìì©«§¦¦«
i"yx£L¯‚Óe∑ לנטע ולא ּבית ׁשם לבנֹות רּׁשאין ואין לעיר, לנֹוי להיֹות סביב לעיר חּוץ חלק מקֹום רוח ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

זריעה  לזרע ולא .ּכרם ְְְִִֶֶַָֹֹ

(â)ì íäì íéøòä eéäåeéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³
:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáì¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«

i"yx£Ì˙iÁ ÏÎÏe∑ צרכיהם .לכל ¿…«»»ְְֵֶָָ

(ã)øéòä øéwî íiåìì eðzz øLà íéøòä éLøâîe¦§§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ
:áéáñ änà óìà äöeçå̈½¨¤¬¤©−̈¨¦«

i"yx£·È·Ò ‰n‡ ÛÏ‡∑(כא אֹומר:ואחר (עירובין הּוא יו ∆∆«»»ƒְֲֵַָ
להם  נֹותן הּוא אלּפים ּכיצד? הא ּבאּמה". ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ"אלּפים

והחיצֹונים  למגרׁש הּפנימּיים אלף ּומהם ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָסביב,
ּוכרמים  .לׂשדֹות ְְִָָ

(ä)íétìà äîã÷-úàt-úà øéòì õeçî íúcîe©Ÿ¤º¦´¨¦À¤§©¥´§¨©§©¶¦
íé-úàt-úàå änàa íétìà áâð-úàt-úàå änàa| ¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´
øéòäå änàa íétìà ïBôö úàt úàå änàa íétìà©§©´¦¨«©À̈§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´

:íéøòä éLøâî íäì äéäé äæ Cåza©¨®¤¤µ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«

a¯כו  Ï‡ÈËÏt ‡a¯ ¯Î˘OÈ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»«»«¿ƒ≈«
:ÔfÚ«»

a¯כז  „e‰ÈÁ‡ ‡a¯ ¯L‡ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«»¬ƒ«
:ÈÓÏL¿…ƒ

a¯כח  Ï‡‰„t ‡a¯ ÈÏzÙ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«»¿«¿≈«
:„e‰ÈnÚ«ƒ

Ï‡¯NÈכט  Èa ˙È ‡ÒÁ‡Ï ÈÈ „Èwt Èc ÔÈl‡ƒ≈ƒ«ƒ¿»¿«¬»»»¿≈ƒ¿»≈
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÏÚא  ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

È‡ÂÏÏב  ÔezÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»≈
ÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔÈÂ¯˜ ÔB‰˙„eÁ‡ ˙ÒÁ‡Ó≈«¬»«««¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆«

:È‡ÂÏÏ Ôezz ÔB‰È¯ÁÒ ‡iÂ¯˜Ï¿ƒ¿«»«¬»≈ƒ¿¿≈»≈

ÔB‰Èג  ÔB‰ÈÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔB‰Ï ‡iÂ¯˜ ÔB‰ÈÂƒƒ¿«»¿¿ƒ»¿«¿≈¿
:ÔB‰˙ÂÈÁ ÏÎÏe ÔB‰ÈÈ˜Ïe ÔB‰¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»«¿«¿

˜¯z‡ד  Ï˙kÓ È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯e¿»≈ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈ƒ…««¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔÈn‡ ÛÏ‡ ‡¯·Ïe¿»»¬««ƒ¿¿

˜Óec‡ה  Áe¯ ˙È ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ÔeÁLÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»»¿«¿»»«ƒ»
ÔÈ¯z ‡ÓB¯c Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ«ƒ¿»«¿»¿≈
ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡·¯ÚÓ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«ƒ¿»«««¿»¿≈«¿ƒ
ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡etˆ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡«ƒ¿»«ƒ»¿≈«¿ƒ«ƒ
:‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯ ÔB‰Ï È‰È ÔÈc ‡ÚÈˆÓ· ‡z¯˜Â¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈¿¿»≈ƒ¿«»

mixehd lra

äì(b).ízîäáì.`VnlE aMxnl.íLeëøìå.o`ve xwA.íúiç ìëìe.mzlEfe KaFW ipFie zxEM lW mixFaC FnMc dxez ¦§¤§¨§¤§¨§©¨§¦§¨¨¨¨Ÿ§¨©¨¨§§¦¤©¤¤§¥¨§¨¨



irqnÎzehnסד zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a ycew zayl inei xeriy

(å)éøò-LL úà íiåìì eðzz øLà íéøòä úàå§¥´¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´
íäéìòå çöøä änL ñðì eðzz øLà èì÷nä©¦§½̈£¤´¦§½¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´

:øéò íézLe íéòaøà eðzz¦§½©§¨¦¬§©−¦¦«

(æ)äðîLe íéòaøà íiåìì eðzz øLà íéøòä-ìk̈¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−
:ïäéLøâî-úàå ïäúà øéò¦®¤§¤−§¤¦§§¥¤«

(ç)úàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³
Búìçð éôk Léà eèéòîz èòîä úàîe eaøz áøä̈©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ

ô :íiåìì åéøòî ïzé eìçðé øLà£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«

ßa`Îmgpn 'a ycew zayß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)ìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øacízà ék íä ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
:ïòðk äöøà ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¬¤©©§¥−©¬§¨§¨«©

(àé)íëì äðééäz èì÷î éøò íéøò íëì íúéø÷äå§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®
:äââLa Lôð-äkî çöø änL ñðå§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«

i"yx£Ì˙È¯˜‰Â∑אֹומר הּוא וכן הזמנה; לׁשֹון אּלא "הקריה" כז)אין לפני"(בראשית אלהי ה' הקרה "ּכי :. ¿ƒ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(596 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ּבׁשגגה נפׁש מּכה רֹוצח ׁשּמה יא)ונס רֹומז נפׁש(לה, – ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּביׂשראל הּׁשנית פ"ב)לּנפׁש ריׁש אלֹוּה(ּתניא חלק ׁשהיא , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מּמׁש. נפׁשמּמעל ׁשּגֹורם מּכה ועֹון, לחטא רֹומז – ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּב'אדם  ּדקדּוׁשה' 'אדם ׁשל והחּיּות ה'ּדם' ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָלׁשפיכת

ּבחסידּות. ּכּמבאר שּיּבׁשגגהּדקליּפה', לא ּביהּודי – ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָֹֹ
הּמצוֹות  ּכל לעׂשֹות רֹוצה יהּודי ּכל ׁשהרי ּבמזיד, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָחטא

העברֹות מן כ)ּולהתרחק ב, ּגרּוׁשין הלכֹות .(רמב"ם ְְְֲִִִִֵֵֵַָ

(áé)úeîé àìå ìàbî èì÷îì íéøòä íëì eéäå§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ
:ètLnì äãòä éðôì Bãîò-ãò çöøä̈«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈©¦§¨«

i"yx£Ï‡bÓ∑קרֹו ׁשהּוא הּדם, ּגֹואל לּנרצח מּפני .ב ƒ…≈ְְִִֵֵֶַַָָָ

(âé)äðééäz èì÷î éøò-LL eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨
:íëì̈¤«

˜¯ÈÂו  ˙ÈL ˙È È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈»ƒƒ¿≈
‡ÏBË˜ Ônz ˜¯ÚÓÏ Ôez˙ Èc ‡˙e·ÊL≈»»ƒƒ¿¿≈¬««»»»
:ÔÈÂ¯˜ ÔÈz¯˙Â ÔÈÚa¯‡ Ôezz ÔB‰ÈÏÚÂ«¬≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ

ÈÓ˙Âז  ÔÈÚa¯‡ È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ Ïk»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈«¿¿ƒ¿«¿≈
:Ô‰ÈÁÂ¯ ˙ÈÂ Ô‰˙È ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ»¿∆¿»¿»≈∆

ÔÓח  Ï‡¯NÈ Èa ˙„eÁ‡Ó Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ
ÌeÙk ¯·b Ôe¯ÈÚÊz È¯ÈÚÊ ÔÓe ÔebÒz È‡ÈbÒ«ƒ≈«¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ¿«¿
:È‡ÂÏÏ È‰BÂ¯wÓ ÔzÈ ÔeÒÁÈ Èc dzÒÁ‡«¬«¿≈ƒ«¿¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezי  È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

ÔÈÂ‰Èיא  ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ÔÈÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔenÊ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
‡LÙ ÏBË˜Èc ‡ÏBË˜ Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈÂ ÔBÎÏ¿¿≈¬¿«»»»¿ƒ¿«¿»

:eÏLa¿»

Óc‡יב  Ï‡bÓ ‡·ÊLÏ ‡iÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿«»¿≈»»ƒ»≈¿»
‡zLk Ì„˜ Ìe˜Èc „Ú ‡ÏBË˜ ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿»»«¿≈√»¿ƒ¿»

:‡È„Ï¿ƒ»

ÔÈÂ‰Èיג  ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ˙ÈL Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
:ÔBÎÏ¿

mixehd lra

(g).eaøz áøä úàîwlgd l` mincA deW ,hrn wlg Fl didW haW FzF` lW hrnd dide ,mincA DzF` ElrdW ipRn ¥¥¨©©§¦§¥¤¤¡¨§¨¦§¨¨©§©¤¥¤¤¨¨¥¤ª¨¨¤§¨¦¤©¥¤
.zEOMd ax Fwlg xW` haXd FzF` mIell ozFp didW axdh dxez ¨©¤¨¨¥©§¦¦©¥¤£¤¤§©©©



סה irqnÎzehn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a ycew zayl inei xeriy
i"yx£ËÏ˜Ó È¯ÚŒLL∑(ט ׁשאףֿעלּֿפי (מכות מּגיד, ≈»≈ƒ¿»ִִֶַַַ

לא  הּירּדן, ּבעבר ערים ׁשלׁש ּבחּייו מׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשהבּדיל
ּבארץ  יהֹוׁשע ׁשּנתן ׁשלׁש ׁשּנבחרּו עד קֹולטֹות ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֻהיּו

.(ספרי)ּכנען ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(494 'nr a f"nyz zegiyd xtq)

לכם ּתהיינה מקלט ערי יג)ׁשׁש סימן (לה, נֹותן 'החּנּו 'ספר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
את  לבאר ויׁש מקלט. ערי ׁשׁש – הּתמידּיֹות הּמצוֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָלׁשׁש
אדם  ׁשל יצרֹו ּדהּנה מקלט, לערי אּלה מצוֹות ׁשׁש ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהּקׁשר

ּבמצֹות ּתמיד 'עֹובד' צר ׁשּיׁש אפֹוא ּומּובן הפסק, ללא , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹ
מקלט ּתמידיֹות, ערי ּגם והרי יצרֹו. מּפני האדם על ׁשּיׁשמרּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

הרע. והּיצר הּׂשטן - הּדם' 'ּגֹואל מּפני יהּודי על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמגּנֹות

ּומתעּסק  הּמעׂשה ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנמצא מי הרמז: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּובדר
מּפני  עליו ׁשּיׁשמרּו ּתמידיֹות למצוֹות זקּוק חּלין, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֻּבעניני
ׁשּבת, מצות ּומקּים הּׁשביעי ּבּיֹום ּׁשּנמצא מי אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּיצר.

ּבׁשׁש ּכ ּכל צר לֹו מקּים אין הּוא ואדרּבה, אּלה. מצוֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
אּלא  הּיצר מּפני הגנה ּבתֹור לא - יֹותר נעלית ּבדרּגה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹותן

קדּׁשה. ְְְְִֵָֻּבעניני

(ãé)úà|ìLúàå ïcøiì øáòî eðzz íéøòä L ¥´§´¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ
ìL:äðééäz èì÷î éøò ïòðk õøàa eðzz íéøòä L §´¤«¨¦½¦§−§¤´¤§¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰ LÏL שם)∑‡˙ אףֿעלּֿפי (מכות ≈¿…∆»ƒ¿ִַַ

ׁשנים  אּלא אינן וכאן ׁשבטים ּתׁשעה ּכנען ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבארץ
ּדבגלעד  מּׁשּום ׁשּלהם, מקלט ערי מנין הׁשוה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוחצי,

ּדכתיב רֹוצחים, ו)נפיׁשי ּפעלי (הושע קרית "ּגלעד : ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָֹ
מּדם" עקּבה .און ֲִֶָָָֻ

(åè)äðééäz íëBúa áLBzìå øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥³§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨
-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì älàä íéøòä-LL¥«¤«¨¦¬¨¥−¤§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥

:äââLa Lôð¤−¤¦§¨¨«

(æè)ìæøá éìëa-íàå|úBî àeä çöø úîiå eäkä §¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬
:çöøä úîeé©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£e‰k‰ ÏÊ¯· ÈÏÎaŒÌ‡Â∑ ּבהֹורג מדּבר זה אין ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»ְֵֵֵֶַָ
ללּמד, ּובא ּבמזיד; ּבהֹורג אּלא לֹו, הּסמּו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבׁשֹוגג
להמית, ּכדי ׁשעּור ּבֹו ׁשּיהא צרי ּדבר ּבכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשההֹורג
"ּדהיא  ּדמתרּגמינן: ּבֹו" "אׁשרֿימּות ּבכּלם: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָֻׁשּנאמר
וידּוע  ׁשּגלּוי הּברזל, מן חּוץ ּבּה", ּדימּות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָכמּסת
ׁשהּוא, ּבכל ממית ׁשהּברזל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָלפני

לכּתב  ׁשעּור ּתֹורה ּבֹו נתנה לא לפיכ מחט, ְְְֲִִִִַַָָָָֹֹאפּלּו
ּבׁשֹוגג  ּבהֹורג ּתאמר ואם ּבֹו". ימּות "אׁשר ְְֲִֵֵֶַָָֹּבֹו:

מדּבר, ּבכלֿאבן הּכתּוב "אֹו למּטה: אֹומר הּוא הרי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ
האמּורים  על לּמד וגֹו'". ראֹות ּבלא ּבּה ְְְֲֲִִֵֶַָָָֹאׁשרֿימּות

מדּבר  הּכתּוב ּבמזיד ׁשּבהֹורג .למעלה, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

(æé)çöø úîiå eäkä da úeîé-øLà ãé ïáàa íàå§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
:çöøä úîeé úBî àeä®¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„È Ô·‡a∑(ספרי) יד מלא ּבּה ‡eÓÈŒ¯L˙.ׁשּיׁש ¿∆∆»ְֵֶָָֹ¬∆»
da∑ ׁשּנאמר לפי ּכתרּגּומֹו. להמית, ׁשעּור  ּבּה ׁשּיׁש »ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ

כא) בּה(שמות נתן ולא ּבאבן" רעהּו את איׁש "והּכה :ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

"אׁשרֿימּות  נאמר: לכ ׁשהּוא? ּכל יכֹול ְֱֲִֶֶֶַָָָָׁשעּור.
.ּבּה" ָ

(çé)çöø úîiå eäkä Ba úeîé-øLà ãé-õò éìëa Bà¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
:çöøä úîeé úBî àeä®¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„ÈŒıÚ ÈÏÎa B‡∑ׁשּנאמר כא)לפי "וכי (שמות : ƒ¿ƒ≈»ְְֱִִֶֶַ
אתֿאמתֹו אֹו אתֿעבּדֹו איׁש ּכל יּכה יכֹול ּבּׁשבט". ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיהא  ּבֹו", "אׁשרֿימּות ּבעץ: נאמר לכ ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהּוא?
להמית  ּכדי .ּבֹו ְְִֵָ

ÈÂ˙יד  ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ Ôezz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz ˙È»¿«ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»¿»
ÈÂ¯˜ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a Ôezz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿«»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈

:ÔÈÂ‰È ‡˙e·ÊL≈»»∆∆¿»

·ÔBÎÈÈטו  ‡·˙B˙Ïe ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»≈≈
˜B¯ÚÓÏ ‡·ÊLÏ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙ÈL ÔÈÂ‰È∆∆¿«ƒƒ¿«»»ƒ≈¿≈»»¿≈¬

:eÏLa ‡LÙ ÏBË˜Èc Ïk Ôn˙Ï¿«»»¿ƒ¿«¿»¿»

˜ÏBË‡טז  dÏË˜Â È‰ÁÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ÔÓa Ì‡Â¿ƒ¿«¿«¿¿»¿»ƒ¿»¿≈»»
:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יז  ‡È‰c ‡„È· ‡·Ò˙Óc ‡·‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יח  ‡È‰c ‡„Èa ·Ò˙Óc Ú‡c ÔÓa B‡¿«¿»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿≈¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»
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(èé)àeä Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé àeä ícä ìàbŸ¥´©½̈¬¨¦−¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬
:epúîé§¦¤«

i"yx£B·ŒBÚ‚Ùa∑ מקלט ערי ּבתֹו .אפּלּו ¿ƒ¿ְְֲִִֵָָ

(ë)éìLä-Bà epôcäé äàðNa-íàåäiãöa åéìò C §¦§¦§−̈¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈
:úîiå©¨«Ÿ

i"yx£‰i„ˆa∑ ּבמארב "ּבכמנא" .ּכתרּגּומֹו ƒ¿ƒ»ְְְְְֲַַַָָ

(àë)äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá Bà́§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−
:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä çöøŸ¥´©®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

(áë)éìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàååéìò C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²
:äiãö àìa éìk-ìk̈§¦−§¬Ÿ§¦¨«

i"yx£Ú˙Ùa∑ עליו להּזהר ׁשהּות לֹו היה ולא לֹו סמּו ׁשהיה "ּבתכיף", ותרּגּומֹו .ּבאנס. ¿∆«ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

(âë)ìtiå úBàø àìa da úeîé-øLà ïáà-ìëá Bà́§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½©©¥¬
:Búòø Lwáî àìå Bì áéBà-àì àeäå úîiå åéìò̈−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«

i"yx£da ˙eÓÈŒ¯L‡ Ô·‡ŒÏÎ· B‡∑הּכהּו.˙B‡¯ ‡Ïa∑ראהּו ÂÈÏÚ.ׁשּלא ÏtiÂ∑(יא אמרּו:(מכות מּכאן ¿»∆∆¬∆»»ִָ¿…¿ֶָָֹ««≈»»ְִָָ
ּגֹולה  אינֹו עלּיה, ּדר ּגֹולה. ירידה, ּדר .ההֹורג ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

(ãë)ìò ícä ìàb ïéáe äknä ïéa äãòä eèôLå§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬
:älàä íéètLnä©¦§¨¦−¨¥«¤

(äë)ícä ìàb ãiî çöøä-úà äãòä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼
änL ñð-øLà Bèì÷î øéò-ìà äãòä Búà eáéLäå§¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´¨®¨
Búà çLî-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãò da áLéå§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−

:Lãwä ïîLa§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓŒ„Ú∑ להׁשרֹות ּבא ׁשהּוא ««…≈«»…ְְֶַָ

לסּלק  ּבא והרֹוצח ימיהם, ּולהארי ּביׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשכינה
אינֹו החּיים, ימי את ּומקּצר מּיׂשראל הּׁשכינה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאת

ׁשהיה  לפי אחר: ּדבר ּגדֹול. ּכהן לפני ׁשּיהא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכדאי
ליׂשראל  זֹו ּתּקלה ּתארע ׁשּלא להתּפּלל ּגדֹול לכהן ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלֹו

‰L„w.ּבחּייו  ÔÓLa B˙‡ ÁLÓŒ¯L‡∑,ּפׁשּוטֹו לפי ְַָ¬∆»«…¿∆∆«…∆ְְִ

k„יט  ‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜È ‡e‰ ‡Óc Ï‡b»≈¿»ƒ¿»»»«
:dpÏË˜È ‡e‰ ‡Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ƒ¿««≈ƒƒ»ƒ¿¿ƒ≈

·ÓÎ‡כ  È‰BÏÚ ‡Ó¯ B‡ È‰Ác ‰‡Òa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»¬ƒ¿«¿»
:dÏË˜Â¿»¿≈

‡˙˜ÏË‡כא  dÏË˜Â d„È· È‰ÁÓ e··„· B‡ƒ¿»¿»ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿¿»»
ÏBË˜È ‡Óc Ï‡b ‡e‰ ‡ÏBË˜ ‡ÈÁÓ ÏË˜˙Èƒ¿¿««¬»»»»≈¿»ƒ¿
:‡Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ „k ‡ÏBË˜ ˙È»»»«ƒ¿««≈ƒƒ»

¯Ó‡כב  B‡ È‰Ác e··„ ‡Ïa ÛÎ˙a Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿»¿»¿»ƒ¿»
:dÏ ÔÓÎ ‡Ïa ÔÓ Ïk È‰BÏÚ¬ƒ»»¿»¿«≈

daכג  ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡·‡ ÏÎ· B‡¿»«¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÏË˜Â È‰BÏÚ ‡Ó¯e ÈÊÁ ‡Ïa¿»»≈¿»¬ƒ¿»¿≈¿»»≈

:d˙LÈa Ú·˙ ‡ÏÂ dÏ≈¿»»«ƒ¿≈

Óc‡כד  Ï‡b ÔÈ·e ‡ÈÁÓ ÔÈa ‡zLk Ôee„ÈÂƒ¿ƒ¿»≈«¬»≈»≈¿»
:ÔÈl‡‰ ‡iÈc ÏÚ«ƒ«»»ƒ≈

Ï‡bכה  „iÓ ‡ÏBË˜ ˙È ‡zLk Ôe·ÊLÈÂƒ≈¿¿ƒ¿»»»»ƒ«»≈
d˙e·ÊL ˙È¯˜Ï ‡zLk d˙È Ôe·È˙ÈÂ ‡Óc¿»ƒƒ»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈»≈
‡‰k ˙eÓÈc „Ú da ·˙ÈÂ Ôn˙Ï ˜¯Ú Ècƒ¬«¿«»ƒ≈««ƒ«¬»

:‡L„e˜ ÁLÓa d˙È Èa¯ Èc ‡a«̄»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«¿»

mixehd lra

(dk).ìBãbä ïäkä úBî ãòx`A xaM ©©Ÿ¥©¨§¨¥¥
ipin zFidaE .bbFXd lr `id zElBdW¤©¨¦©©¥¦§¦¥
zFaFxw mdn iM ,zFeW iYlA zFbbXd©§¨¦§¦¨¦¥¤§
ozp ,cifOd l` zFaFxw odnE qp`l§Ÿ¤¥¤§¤©¥¦¨©

.mibbFXd lkA deW iYlA onf zElBl©¨§©¦§¦¨¤§¨©§¦
mcw hrn FzbbW didYW mdn iM¦¥¤¤¦§¤¦§¨§©Ÿ¤
gvFxd zEnIW odnE ,odMd zzin¦©©Ÿ¥¥¤¤¨¨¥©
hRWnA dfe .odMd zEnIW mcw zElBA©¨Ÿ¤¤¨©Ÿ¥§¤§¦§©

z` WFprIW ,cre rcFId KxAzi l`d̈¥¦§¨©©¥©¨¥¤©£¤
Fxn`M ,FzbbW zbxcn itM bbFXd©¥§¦©§¥©¦§¨§¨§

"Fcil dP` midl`de",`k zeny) §¨¡Ÿ¦¦¨§¨
(bi.ek dxez
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מׁשחֹו, מי ּפירׁש ׁשּלא הּוא, הּקצרים הּמקראֹות ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹמן
הּקדׁש". ּבׁשמן אֹותֹו הּמֹוׁשח מׁשחֹו "אׁשר ּכמֹו: ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאּלא
ללּמד  ּדבר, לראית מּכֹות ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָורּבֹותינּו
אחר  ּומּנּו ּגדֹול ּכהן מת ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשאם

ׁשל  ּבמיתתֹו חֹוזר ּדינֹו, נגמר מּכאן ּולאחר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתחּתיו,
מׁשחֹו הּוא וכי אֹותֹו", "אׁשרֿמׁשח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָׁשני,

את  להביא אּלא אֹותֹו? מׁשח הּכהן אֹו הּנמׁשח לכהן, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבמיתתֹו ׁשּמחזירֹו ב)ּבימיו, יא .(מכות ְְֲִִֶַָָָ

(åë)øLà Bèì÷î øéò ìeáb-úà çöøä àöé àöé-íàå§¦¨¬Ÿ¥¥−¨«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬
:änL ñeðé̈−¨«¨

(æë)Bèì÷î øéò ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´¦§¨®
:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàb çöøå§¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«

i"yx£Ìc BÏ ÔÈ‡∑(ז ּדם (מכות לֹו ׁשאין הּמת את ּכהֹורג הּוא .הרי ≈»ְֲֵֵֵֵֶֶַָ

(çë)ìãbä ïäkä úBî-ãò áLé Bèì÷î øéòá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ
õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤

:Búfçà£ª¨«

(èë)ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì älà eéäå§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ
:íëéúáLBî«§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa∑ ּבארץֿיׂשראל ׁשּנֹוהגת זמן ּכל לארץ ּבחּוצה נֹוהגת [קטּנה] סנהדרין ׁשּתהא .לּמד ¿…¿…≈∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(ì)ãòå çöøä-úà çöøé íéãò éôì Lôð-äkî-ìk̈©̧¥¤½¤§¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´
:úeîì Lôðá äðòé-àì ãçà¤½̈Ÿ©«£¤¬§¤−¤¨«

i"yx£'B‚Â LÙŒ‰kÓŒÏk∑הּנפׁש את ׁשהּכה על להרגֹו Áˆ¯È.הּבא ÌÈ„Ú ÈÙÏ∑ ּובהתראה ׁשּבמזיד ׁשּיעידּו »«≈∆∆¿ְְִֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ≈ƒƒ¿«ְְְִִֵֶֶַָָָ
.הרגֹו ֲָ

(àì)òLø àeä-øLà çöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©£¤¬¨−̈
:úîeé úBî-ék úeîì̈®¦−¨«

i"yx£¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑(לז ּבממֹון (כתובות יּפטר .לא ¿…ƒ¿…∆ְִֵָָֹ

(áì)ì Bèì÷î øéò-ìà ñeðì øôë eç÷ú-àìåáeL §«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ
ì:ïäkä úBî-ãò õøàa úáL ¨¤´¤¨½̈¤©−©Ÿ¥«

i"yx£BËÏ˜Ó ¯ÈÚŒÏ‡ ÒeÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑ למי ¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»ְִ
מּגלּות  נפטר אינֹו ּבׁשֹוגג, ׁשהרג מקלטֹו, עיר אל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנס
ימּות  ּבטרם ּבארץ לׁשבת לׁשּוב ּכפר לּתן ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹּבממֹון

לּנס∑ÒeÏ.הּכהן  ּובקמץ)ּכמֹו ּכמֹו(ּבׁשוא ב), "ׁשּובי (מיכה : ֵַֹ»ְְְְְִֵַָָָ
וכן הּמלחמה. מן ׁשּׁשבּו – ג)מלחמה" "נּוגי (צפניה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

וכן ה)מּמֹועד", ּתאמר (יהושע ּכאׁשר היּו". מלים "ּכי ְֲִִִֵֵֶַַָֹֻ

ּכבר, ׁשּמל מי על ּו"מּול" ּכבר, ׁשּׁשב מי על ְְִִֶֶַַָָָָ"ׁשּוב"
"נּוס", וקֹורהּו ּכבר, ׁשּנס מי על "לנּוס" ּתאמר ְְִֵֵֶַַָָָֹּכן
לברח, – "לנּוס" ּתאמר ואם מברח. ְְְְִִַַַָָֹֹֻּכלֹומר
לפטרֹו לברח, לֹו ׁשּיׁש למי ּכפר ּתקחּו לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹּותפרׁשהּו:
לׁשבת  "לׁשּוב יאמר: היא ידעּתי לא הּגלּות, ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמן

יׁשּוב? ּומהיכן נס, לא עדין הרי .ּבארץ", ֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֹ

˜¯È˙כו  ÌeÁz ˙È ‡ÏBË˜ ˜BtÈ ˜tÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒ»»»¿ƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜¯Ú Èc d˙e·ÊL≈»≈ƒ¬«¿«»

ÌeÁ˙Ïכז  ‡¯aÓ ‡Óc Ï‡b d˙È ÁkLÈÂ¿«¿«»≈»≈¿»ƒ»»ƒ¿
‡ÏBË˜ ˙È ‡Óc Ï‡b ÏBË˜ÈÂ d˙e·ÊL ˙È¯ƒ̃¿«≈»≈¿ƒ¿»≈¿»»»»

:‡Óc dÏ ˙ÈÏ≈≈¿»

eÓÈc˙כח  „Ú ·zÈ d˙e·ÊL ˙È¯˜· È¯‡¬≈¿ƒ¿«≈»≈ƒ≈«ƒ
·e˙È ‡a¯ ‡‰k ˙eÓÈc ¯˙·e ‡a¯ ‡‰k«¬»«»»«ƒ«¬»«»¿

:dzÒÁ‡ Ú¯‡Ï ‡ÏBË»̃»«¬««¬«¿≈

ÏÎaכט  ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈc ˙¯Ê‚Ï ÔBÎÏ ÔÈl‡ ÔB‰ÈÂƒƒ≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»
:ÔBÎÈ·˙BÓ¿»≈

È˙ל  ÏBË˜È ÔÈ„‰Ò ÌeÙÏ ‡LÙ ÏBË˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿»¿«¬ƒƒ¿»
:ÏË˜ÓÏ L‡a „‰ÒÈ ‡Ï „Á „È‰ÒÂ ‡ÏBË»̃»¿»ƒ«»«¿≈∆¡»¿ƒ¿»

‰e‡לא  Èc ÏBË˜ L‡ ÏÚ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¡«»ƒ
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ È¯‡ ÏË˜ÓÏ ·iÁ«»¿ƒ¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿»

È¯˜Ï˙לב  ˜B¯ÚÓÏ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿≈¬¿ƒ¿«
˙eÓÈc „Ú ‡Ú¯‡a ·zÓÏ ·ezÓÏ d˙e·ÊL≈»≈¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

:‡‰k«¬»
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(âì)ícä ék da ízà øLà õøàä-úà eôéðçú-àìå§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´©½̈
éðçé àeäøLà ícì øtëé-àì õøàìå õøàä-úà ó ¬©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´

:BëôL íãa íà-ék da-CtLª©½̈¦¦−§©¬«Ÿ§«
i"yx£eÙÈÁ˙Œ‡ÏÂ∑ תחייבּון ולא ּכתרּגּומֹו ּתרׁשיעּו, .ולא ¿…«¬ƒְְְְְְְִַַַָֹ

(ãì)da íéáLé ízà øLà õøàä-úà ànèú àìå§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ«§¦´½̈
CBúa ïëL ýåýé éðà ék dëBúa ïëL éðà øLà£¤¬£¦−Ÿ¥´§¨®¦ µ£¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾§−

ô :ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£dÎB˙a ÔÎL È‡ ¯L‡∑ּבטמאתּה אֹותי ּתׁשּכינּו Ï‡¯NÈ.ׁשּלא Èa CB˙a ÔÎL '‰ È‡ Èk∑ אף ¬∆¬ƒ…≈¿»ְְְִִֶַָָֹֻƒ¬ƒ…≈¿¿≈ƒ¿»≈ַ

ּביניהם  (ׁשרּויה) ׁשכינה טמאים, ׁשהם .ּבזמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

åì(à)ãòìâ-éða úçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ
éðôì eøaãéå óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®©§©§º¦§¥³
:ìàøNé éðáì úBáà éLàø íéàNpä éðôìå äLî¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬¦§¨¥«

(á)ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiåõøàä-úà úúì ©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤
úúì ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½¨¥À

:åéúðáì eðéçà ãçôìö úìçð-úà¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«

(â)íéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì eéäåÂ§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼
úìçð ìò óñBðå eðéúáà úìçpî ïúìçð äòøâðå§¦§§¨³©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´
:òøbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz øLà ähnä©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©

i"yx£‰hn‰ ˙ÏÁ ÏÚ ÛÒBÂ∑ אביו ׁשבט על מתיחס והּבן יֹור ׁשּה, ּבנּה .ׁשהרי ¿«««¬«««∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(ã)ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈
ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð ìò©µ©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´

:ïúìçð òøbé eðéúáà£Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«

‡¯Èלג  da Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·iÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¿»ƒ««¬≈
‡Ï ‡Ú¯‡Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁÓ ‡e‰ ‡Ó„¿»¿««»«¿»¿«¿»»
Ì„a Ô‰l‡ da „Lz‡c ÈkÊ Ìc ÏÚ ¯tk˙Óƒ¿««««««¿ƒ»««∆»≈¿«

:dcL‡«¿≈

daלד  ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ¿»¿»¬»«¿»ƒ«»¿ƒ«
ÈzÎLc ÈÈ ‡‡ È¯‡ de‚a ‡È¯L ÈzÈÎL Ècƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««¬≈¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa B‚a ‡È¯L»¿»¿¿≈ƒ¿»≈

ÚÏb„א  Èa ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡˙‰·‡ ÈLÈ¯ e·È¯˜Â¿»ƒ≈≈¬»»»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»
ÛÒBÈ Èa ˙ÈÚ¯fÓ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ ¯a«»ƒ«¿«∆ƒ«¿¬«¿≈≈
ÈLÈ¯ ‡i·¯·¯ Ì„˜e ‰LÓ Ì„˜ eÏÈlÓe«ƒ√»…∆√»«¿¿«»≈≈

:Ï‡¯NÈ È·Ï ‡˙‰·‡¬»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡¯Ú‡ב  ˙È ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt ÈBa¯ ˙È e¯Ó‡Â«¬»»ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«»«¿»
ÈBa¯Â Ï‡¯NÈ È·Ï ‡·„Úa ‡ÒÁ‡a¿«¬»»¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ
˙ÒÁ‡ ˙È ÔzÓÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa „wt˙‡ƒ¿««¿≈¿»«¿»¿ƒ«»«¬»«

:d˙·Ï ‡eÁ‡ „ÁÙÏ¿̂»¿»»»ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈג  È·„ ‡iË·L ÈaÓ „ÁÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
˙ÒÁ‡Ó Ô‰zÒÁ‡ ÚÓ˙˙Â ÔÈLÏƒ¿ƒ¿ƒ¿¿««¬«¿¿∆≈«¬»«
Èc ‡iË·L ˙ÒÁ‡ ÏÚ ÛÒBz˙Â ‡˙‰·‡¬»»»»¿ƒ«««¬»«ƒ¿«»ƒ
:ÚÓzÈ ‡zÒÁ‡ ·„ÚÓe ÔB‰Ï ÔÈÂ‰¿̇∆¿«¿≈¬««¬«¿»ƒƒ¿»

Èד  È·Ï ‡Ï·BÈ È‰È Ì‡ÂÛÒBz˙Â Ï‡¯N ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«
ÔÈÂ‰˙ Èc ‡Ë·L ˙ÒÁ‡ ÏÚ ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿««¬»«ƒ¿»ƒ¿∆¿«
ÚÓzÈ ‡˙‰·‡„ ‡Ë·L ˙ÒÁ‡Óe ÔB‰Ï¿≈«¬»«ƒ¿»«¬»»»»ƒƒ¿«

:Ô‰zÒÁ‡«¬«¿¿∆

mixehd lra

åì(a).ìøBâa äìçðadfi`l zFidaE §©£¨§¨¦§§¥¤
zO`zi `l ,Fxag mEgzA wlg haW¥¤¥¤¦§£¥Ÿ¦§©¥
lM lr lRIWM xqgd haXl lxFBd©¨©¥¤¤¨¥§¤¦Ÿ©¨
,zO`zi `l sqFPl oke .haXd lEaB§©¥¤§¥©¨Ÿ¦§©¥
wlgd FzF` FlEaB lr siqFi `l m ¦̀Ÿ¦©§©¥¤

.Fxag mEgzA Fl xW`b dxez £¤¦§£¥
(c).ïúìçð òøbé ..ìáiä äéäé íàå§¦¦§¤©Ÿ¥¦¨©©£¨¨

,ux`d lM dYr WAkp `NW zFidA mbe§©¦§¤Ÿ¦§Ÿ©¨¨¨¨¤
"LipRn EPWxb` hrn hrn" Fxn`M§¨§§©§©£¨§¤¦¨¤

(l ,bk zeny)haWe haW lM Kxhvie ,§¦§¨¥¨¥¤§¥¤
oOCfIW iR lr s` dPd ,Fwlg WAkl¦§Ÿ¤§¦¥©©¦¤¦§©¥
haXn Fxagl Fwlg xMni cigi dfi`W¤¥¤¨¦¦§Ÿ¤§©£¥¦¥¤
df liaWA xkFOd rpOi `l ,xg ©̀¥Ÿ¦¨©©¥¦§¦¤
laFIA iM ,WAkl FhaW mr lCYWdn¥¦§©¥¦¦§¦§Ÿ¦©¥

`NW ,zFpAd wlg mpn` .eil` aEWï¥¨¨§¨¥¤©¨¤Ÿ
haXd iWp` ElCYWi `l ,laFIA xfgY©§Ÿ©¥Ÿ¦§©§©§¥©¥¤
,ux`d iaWFIn mW EgiPi F` ,DWakl§¨§¨©¦¨¦§¥¨¨¤
rxBi okaE ,xg` haW lW FzFidA¦§¤¥¤©¥§¥¦¨©
dHn lxFBn ozlgp WEAM¦©£¨¨¦©©¥

.EpizFa`d dxez £¥



סט irqnÎzehn zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ï·i‰ ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑:אֹומר יהּודה רּבי היה מּכאן ¿ƒƒ¿∆«…≈ְִִֵַָָָָ

ׁשּיפסק  הּיֹובל ‰Ï·i.עתיד ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑ אין ּכלֹומר ְִִֵֶַָֹ¿ƒƒ¿∆«…≈ְֵַ
חֹוזרת, אינּה ׁשהירּׁשה ּבּיֹובל, ׁשחֹוזרת מכירה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻזֹו

לׁשבטֹו, הּנחלה ּתחזר לא הּיֹובל, יהיה אם ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹֹואפּלּו
להם  ּתהיינה אׁשר הּמּטה נחלת על ׁשּנֹוספה .ונמצא ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(ä)øîàì ýåýé ét-ìò ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
:íéøác óñBé-éðá ähî ïk¥²©¥¬§¥«¥−«Ÿ§¦«

(å)øîàì ãçôìö úBðáì ýåýé äeö-øLà øácä äæ¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ
à íéLðì äðééäz íäéðéòa áBhìähî úçtLîì C ©¬§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬

:íéLðì äðééäz íäéáà£¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«

(æ)ähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®
:ìàøNé éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà ék¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«

(ç)ãçàì ìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈
eLøéé ïòîì äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ

:åéúáà úìçð Léà ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«
i"yx£‰ÏÁ ˙L¯È ˙aŒÏÎÂ∑ לאביה ּבן היה .ׁשּלא ¿»«…∆∆«¬»ְִֵֶָָָָֹ

(è)Léà-ék øçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçða§©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«

(é):ãçôìö úBða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«

(àé)äòðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ̈−
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBða§´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«

i"yx£'B‚Â ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ∑(ק"כ הּמקרא (ב"ב ּובכל ּתֹולדֹותן. ּכסדר ונּׂשאּו ּבׁשנים מּזֹו זֹו ּגדּלתן לפי מנאן ּכאן «¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֻ
ּכזֹו זֹו ׁשּׁשקּולֹות ּומּגיד, חכמתן; לפי .מנאן ְְְְִִֶַָָָָָָ

(áé)éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða úçtLnî¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ
:ïäéáà úçtLî ähî-ìò ïúìçð©«£¨½̈©©¥−¦§©¬©£¦¤«

ÓÈÓ¯‡ה  ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈«≈¿»
ÛÒBÈ È·„ ‡Ë·L ˙e‡È ¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

:ÔÈÏlÓÓ¿«¿ƒ

ˆÁÙÏ„ו  ˙·Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»
Ì¯a ÔÈLÏ ÔÈÂ‰z ÔB‰ÈÈÚa ÔÈw˙„Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«
:ÔÈLÏ ÔÈÂ‰z Ô‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒƒ¿»«¬∆¿∆¿«ƒ¿ƒ

Ë·MÓ‡ז  Ï‡¯NÈ È·Ï ‡ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»
‡Ë·L ˙ÒÁ‡a ¯·‚ È¯‡ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¬≈¿«¿«¬»«ƒ¿»

:Ï‡¯NÈ Èa Ôe˜acÈ È‰B˙‰·‡„«¬»»ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈

È·cח  ‡iË·MÓ ‡ÒÁ‡ ˙˙¯È ‡z¯a ÏÎÂ¿»¿«»»¿««¬»»ƒƒ¿«»ƒ¿≈
È‰z ‡‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯fÓ „ÁÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿»«¬»¿≈
¯·b Ï‡¯NÈ Èa Ôe˙¯È Èc ÏÈ„a ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒƒ≈¿¿≈ƒ¿»≈¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙ÒÁ‡«¬»«¬»»ƒ

Ë·LÏ‡ט  ‡Ë·MÓ ‡ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
‡iË·L Ôe˜acÈ dzÒÁ‡a ¯·‚ È¯‡ ‡¯Á‡»√»»¬≈¿«¿«¬«¿≈ƒ«¿ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈

a˙י  e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿«
:„ÁÙÏ¿̂»¿»

ÚÂ‰יא  ‰kÏÓe ‰Ï‚ÁÂ ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ ‰‡Â‰Â«¬»»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿…»
:ÔÈLÏ Ô‰e·‡ ÈÁ‡ È·Ï „ÁÙÏˆ ˙a¿«¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬∆ƒ¿ƒ

ÔÈLÏיב  ‰‡Â‰ ÛÒBÈ ¯· ‰MÓ Èa ˙ÈÚ¯ÊÓƒ«¿¬«¿≈¿«∆«≈¬»»ƒ¿ƒ
:Ô‰e·‡ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ÏÚ Ô‰zÒÁ‡ ˙Â‰Â«¬««¬«¿¿∆«ƒ¿»«¿ƒ¬∆

mixehd lra

(i).ãçôìö úBða eNò ïkzFUrl EpEM ¥¨§§¨§¨¦§©£
`l ,"dWn z` dEv xW`M" opFw oFvx§¨©£¤¦¨¤Ÿ¤Ÿ
E`Up xW` dN`l EE`zdW ipRn¦§¥¤¦§©¨¥¤£¤¦§

.mdl`i dxez ¨¤
(ai).äMðî éða úçtLnîxg`n ¦¦§§Ÿ§¥§©¤¥©©

`NW dNrzi l`d zpEM zFid E`xW¤¨¡©¨©¨¥¦§©¤¤Ÿ
odl ozPW iR lr s` ,dlgPd aQY¦Ÿ©©£¨©©¦¤¨©¨¤
od ,haXd lMn opFvxM xgal zEWx§¦§Ÿ¦§¨¦¨©¥¤¥
,zFgRWOd lMn odicFC ipA z` ExgÄ£¤§¥¥¤¦¨©¦§¨

.miaFxw xzFi EidW ipRn¦§¥¤¨¥§¦

úçtLî ähî ìò ïúìçð éäzå©§¦©£¨¨©©¥¦§©©
.ïäéáàzaqd mEW dzid `l okaE £¦¤§¥Ÿ¨§¨£¨©

dgRWOn ENt` dlgp©£¨£¦¦¦§¨¨
.dgRWnlbi dxez §¦§¨¨



irqnÎzehnע zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a ycew zayl inei xeriy

(âé)ýåýé äeö øLà íéètLnäå úåönä älà¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬

:Bçøé§¥«

÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

סימן. מחל"ה חול"ה פסוקים, מסעי קל"ב פרשת חסלת

Èa„‡יג  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡i„Bwt ÔÈl‡ƒ≈ƒ«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ»
·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ ‰LÓ„¿…∆¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»

˜ÊÁ :BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ««¿¿»ƒ≈

æñø ¯ áñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

הוראה  מורה  רב  להיות  ראוי  פלוני  האם  דעתי  שואלים  בו  הרביעי  מיום  למכתבם  במענה 

בישראל.

ובפרט  הדרוש,  ככל  הכרה  אותו  הכיר  מבלי  שהוא  מי  על  להעיד  אפשר  שאי  מובן  והנה 

כשהמדובר ברב מורה הוראה בקהלה קדישא, אשר אם עשרה מישראל עדה קדושה הם עאכו"כ כמה 

עשיריות כן ירבו.

ובמענה לשאלתם אודות דינם של אלו האומרים שיש ענינים בתורתנו הק' שאינם מעם ה' ח"ו 

או המבטלים מצוה אחת מתורתנו תורת חיים,

לפלא השאלה בכגון זה, והרי הדין מבואר ומפורש ביד החזקה לרבנו הרמב"ם הלכות תשובה 

פרק ג' הלכה ח', וז"ל: האומר שאין התורה מעם ה' אפילו פסוק אחד אפילו תיבה אחת וכו' וכן הכופר 

בפירושה והיא תורה שבע"פ וכו' והאומר שהבורא החליף מצוה זו למצוה אחרת, וכבר בטלה תורה זו 

וכו' )עיי"ש ומיוסד בגמרא מפורשת( והרי הרמב"ם בספרו ופוסקי ישראל בכלל הם בחינת וגדר דבר 

משנה כמבואר בפוסקים ויעוין בהלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, ריש פרק שני.

פרצות  שיגדור  המצוה,  ומצוה  התורה  נותן  מהשי"ת  רצון  יהי  המצרים,  בין  בימי  ובעמדנו 

עמו ישראל הן ברוחניות והן בגשמיות תתחזק הדת לימוד התורה וקיום המצות בפועל ובהידור בכל 

מושבות בני ישראל.

ובמהרה בימינו נזכה לקיום היעוד, אשר יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות וכו' 

ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמת ה', הוא הוא משיח צדקנו ויבנה המקדש ויקבץ 

נדחי ישראל וכפסק דין הרמב"ם )הלכות מלכים סוף פרק יא(.

בכבוד ובברכה.



עי mildz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dxenz(ipy meil)
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e ,dcedi iax zhiya epizpyn diepy mlerl :`xiféàîa àëä̈¨§©

ïðé÷ñòxinnaBa äéeìz äîLpäL øáàazeigl dleki dndad oi`e ©§¦©§¥¤¤©§¨¨§¨
mzq ycwda edeyicwd m`y df xa`a dcedi iax dcene .eicrla
`l dxenz oic wxe ,dlek dndad lkl dyecwd epnn zhytzn

.ea bdep
cerdéáéúéàoldl epipy `ld ,`xif iaxl dinxi iax(:fh),ïéLéc÷î ¥¦¥©§¦¦

ïéøéîî àì ìáà ïéøaeòå ïéøáàlr dlg dyecwy ixd .mdilr ¥¨¦§¨¦£¨Ÿ§¦¦
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,mda xn`pyéîéé÷å éLéc÷ àägkn micnere miyecw md `ld - ¨©¦¥§©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dxenz(iyily meil)

aezkk ,dfiba mixeq`y gafn iycw(hi eh mixac)xFkA fbz `le'§Ÿ¨Ÿ§
yecwd xa`d zngn dfiba dlek dndad zxq`p m`d .'Lp`vŸ¤
,dyecw dleky dnda `l` dfiba dxezd dxq` `ly e` ,day

.dyecw dzvwn wxyk `le
:`xnbd dgikenCì èBLôzdf wtq,àéðúc àäîxn`py dnnàì' ¦§¨¥¨§©§¨Ÿ
ðàö øBëa æBâú'E,ffeb dz` oi` jly eleky xeka `weecy ,epcnl ¨§Ÿ¤
a ææBb äzà ìáàewlgy xekaå ClLewlgíéøçà ìLepi`y mixkp £¨©¨¥¦¤¨§¤£¥¦

dfiba dlek dndad z` xeq`l oi` s` ok m`e .dxekaa yecw
w zngnoileg ly zetzeyk `id oky ,day cg` xa` zyec

:`xnbd dgec .ycwdeíúäixkpe l`xyi ly xekaaàúçð àì ¨¨Ÿ¨£¨
déì[eilr dlg `l-],ììk äMeã÷ixnbl zxhet ixkp zetzey oky ¥§¨§¨

,dxekanla`àëäxa` yicwnaäMeã÷ déì àúçð,df xa` lr ¨¨¨£¨¥§¨
.dfiba dlek dndad zxq`p ezngny okzi ok lre
:zxg` oeyla dxen`d dgkedd z` dgec `xnbd,àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨

íúäxekaa,BLéc÷äì Bãéa ïéàla` ,ea wlg ixkpl yi ixdyàëä ¨¨¥§¨§©§¦¨¨
xa` yicwnaBLéc÷äì Bãéaokzi ok lre ,dlek dndad z` §¨§©§¦

.dfiba dlek zxq`py
:miycwa dcear xeqi`a wtq d`ian `xnbdééaà dépéî àòa§¨¦¥©©¥

,àáøîm`Léc÷äz`døBò,gafnl cala dndad lyeäîdpic ¥¨¨¦§¦¨©
,äãBáòalk oick dceara zxq`p `id xerd zyecw meyn m`d ©£¨

mda xn`py gafn iycw(my mixac)e` ,'LxFW xkaA carz `l'Ÿ©£Ÿ¦§Ÿ¤
.dceara zxq`p dpi` yecw dteb oi`y xg`n

:iia`l `ax hytäî' øîBàä ,òîL àz[xaerd-]ìL äéòîaM ¨§©¨¥©¤§¥¤¨¤
dndaBæl yecw didiúøzeî 'äìBòdndadå ,äféâamle`äøeñà ¨¤¤§¦¨§£¨

`iddaL øaeò Leçk éðtî ,äãBáòayi o`kne .dceard ici lr ©£¨¦§¥¦¨¤¨
meyn ,yecw dxery dndaa dcear xeq`l yi ok enky gikedl

.dxer ygken ok ici lry
:`ax zii`x z` dgec iia`déì øîà,iia`éðz÷ ék`idyäøeñà ¨©¥¦¨¨¥£¨

äãBáòaxeqi` `ed xaerd zngn,ïðaøcîdceardy meyn ©£¨¦§©¨¨
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dxezd on dceara dndad dxeq` xerd zyecw zngn m`d

:eixac z` `ax dgc .dilr miweleéëä éàjixack m` - ¦¨¦
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[epnn l`y-],óñBé áøî ééaày dndadãìåe íéîìL àéä[dxaer-] ©©¥¥©¥¦§¨¦§¨¨
,ïéleç,dxaern ueg zxaern dnda yicwdy oebkíéðôa dèçLe ¦§¨¨¦§¦

,dxfrdeäî.epic ©
,dxarzd jk xg`e zipwix dyicwd m` okeéãìå' øîàc ïàîì§©§¨©©§¥

ïúééåäa íéLã÷[mzcila-],'ïéLBã÷ ïäirna mdy onf lk la` ¨¨¦©£¨¨¨¥§¦
mipta m`d z` hgy m` ,oaxw zyecw mdilr dlg `l mn`

.epic edn dxfrdéåä éîk `ed [xaerd m`d-]ïéleçehgypy ¦¨¥¦
äøæòa,en` zhigya xzip `edy xg`nm`d z` hgeyde ¨£¨¨

,dxfra oileg zhigy xeqi` meyn aiigznàì Bàhgeyd aiigzn Ÿ
.df xeqi` meyn
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המשך ביעור למס' תמורה ליום שלישי אמ' ב



עד

יום ראשון - כ"ה תמוז
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום רביעי - כ"ח תמוז
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שני - כ"ו תמוז
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום חמישי - כ"ט תמוז
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ז תמוז
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שישי - א' מנחם־אב
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' מנחם־אב
פרק כ

מפרק י עד סוף פרק יז

לשבוע פרשת מטות־מסעי תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

   ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



עה fenz d"k oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ה ראשון יום
,192 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íìåàå .æ ÷øô,fv 'nr cr.'åëå äëãðå

æ ÷øtd epax xiaqd ,'e wxt ,mcewd wxta,"d`zz daeyz"y ,owf ¤¤
'ied my ly d`zz 'd z` aiydl `id dpeekd yecwd xdfd yexit itly

zepeere mi`hg iciÎlr ik ,dzelbn dpikyd zayd `id - dnewnl

`id) 'ied myny d`zz 'd ly drtyddy ,dpikyd zelb oipr dyrp

xewn ,(dpikyd zpiga

Î`pngx zkynp ,dnypd

dtilwd zelkid l` olvil

dpnn ,"`xg`Î`xhq"de

drya zeig mc`d lawn

,zepeere mi`hg dyer `edy

mc`d xifgn daeyz iciÎlre

z` xifgne drtydd z`

.dzelbn dpikyd

úîàä Cøc ,íìeàå§¨¤¤¨¡¤
äáeLz úðéçáì øLiäå§©¨¨¦§¦©§¨
äàzz à"ä ,äàzz©¨¨¥©¨¨
éðL íä ¯ ìéòì økæpä©¦§¨§¥¥§¥

.ììk Cøc íéøáciaxd - §¨¦¤¤§¨
zegiyn zg`a) `"hily

`wecy - "xyide zn`d jxc" owfd epiax ixac yxit (ycewd
jxcd idefdxyide zizin`ddn it lr - d`zz daeyzl

daeyzd oipr xwiry ,owfd epax xn` ('` wxta cin) lirly
xefgl `ly mly ala hilgn mc`d m`y ,"`hgd zaifr" `ed

) daeyz xak ef ixd ,df `hg dyrn lr xzeiw"k zxrd
:`"hily x"enc``l` - zekex` dpkde dcear yxec - o`ke"

ixdy ,"zn`d jxc" df oi` j` ("'ek f"d `hgd zaifry s`y
cner owfd epaxy xac) dni`zn dpkda `ly d`a daeyzyk
ala hilgie daeyza xxerziy ok` xyt` ,(df wxta xiaqdl

) `hgd zaifr lr mly:`"hily x"enc` w"k zxrdf"de"
df oi` `linne ,meiw dl didz `l j` ,("'eke daeyzzn`ik ,

zn`aezky enk ,meiw el yiy xac `xwp1oekz zn` zty" :
"crl2a didz daeyzdy icke ,zn`zyxcp (meiw dl didiy)

a oeci dilr daeyzl dpkdd,owfd epax xne` okl .df wxt
jxc"yzn`d`edy dpkdd iciÎlr `id - d`zz daeyzl "

jxc" xne` owfd epaxy dne .oldl dze` xiaqnxyid,`ed "
`l `eazy j` ,zn`a daeyz zexxerzd didzy xyt` ik
`idy daiq ,`idy daiq efi` iciÎlr `l` ,dxyi jxc iciÎlr
itk ,daeyzl dpkdn jtid `edy xac zeidl dleki dnvr
daiqdy ,`icxec oa xfrl` 'x ly ezaeyza didy
iciÎlre aeh `l oipr iciÎlr dzid daeyzl ezexxerzdl
jxc"dy ,owfd epax o`k xne` okl ,f` el exn`y mixacd

xyidoze` xiaqn `edy zepkdd iciÎlr `id daeyzl ribdl "
:md mixacd ipye .oldl,ãçàäoiprl ribdl oey`xd xacd - ¨¤¨

,daeyzdíéðBéìòä íéîçø øøBòì àeä,d"awd ly ±øB÷nî §¥©£¦¨¤§¦¦§
íéîçøäa`"e "ongxd a`" ± zepiga izy opyi ,oky ± ¨©£¦
"mingxd3a`" :ongxd,ea yiy a`d ,megxd a`d epiid "
,lekiakzcna`" eli`e .mingxdmingxdly a`d epiid "

,mingxxewn,mingxd
mingxd ,`id dpeekde
dlrnle milaben mpi`y

nzcn`idy mingxd
- dlewye dcecn
xxeriy `ed o`k yexitde
xzei dpeilrd dcnd z`
mingx" ,mingx ly

,"mipeilrdBúîLð ìò©¦§¨
äìôpL ,úé÷ìàä BLôðå§©§¨¡Ÿ¦¤¨§¨

änø àøâàî,deab bbn ± ¥¦§¨¨¨
dpeilr dbixcnn xnelk
`edy "seqÎoi`"n ,xzeia
àeä-Ceøa íéiçä éiç± ©¥©©¦¨

dnypd dltp myne
àz÷éîò àøéáì4od llka dbixcne "`xbi`" .wenr xeal - §¥¨£¦§¨

`xbi`"n `l` ,mzq "`xbi`"n `l d`a dnypde ,zedeab
dnx`edy ,mzq xeaa `l dltpe ,xzeia ddeab dbixcn ,"

xeaa `l` ,dpezgz dbixcnwenräàîhä úBìëéä ïä ,¥¥¨©ª§¨
,àøçà-àøèñäåmi`hg iciÎlry ,mcewd wxta xaqenk - §©¦§¨¨¢¨

zepeerezcxei,"`xg`Î`xhq"de d`nehd zelkida dnypd
,mipeilrd mingxd z` dilr xxerl mc`d lredøB÷î ìòå± §©§¨

,dnypd ly;àeä-Ceøa ä"éåä íL àeä ,íéiçä øB÷îa- ¦§©©¦¥£¨¨¨
zcixi iciÎlre ,dnypd xewn `ed 'ied myy ,lirl xen`k
zetilw ly zelba 'ied my ly drtydd mb zcxei dnypd
,dnypd xewn lr mb `id zepngxdy ixd ,"`xg`Î`xhq"e

,'ied my `edáeúkL Bîëe5,"eäîçøéå ä"éåä ìà áLéå" :- §¤¨§¨Ÿ¤£¨¨¦©£¥
ngxie"edmy lr mingx xxeriy xnelk ,"'ied" my lr dpeekd "
,'iedLeøt:df ixd ± ?'ied my lr mingx xxerl dpeekd dn ± ¥

,àeä-Ceøa ä"éåä íL úòtLä ìò íéîçø øøBòì§¥©£¦©©§¨©¥£¨¨¨
ìzLpLíéàîhä àøçà-àøèñä úBìëéä CBz äãøéå äìL ¤¦§©§§¨§¨§¨¥¨©¦§¨¨¢¨©§¥¦

,íúBéçäì,zeig oda jiyndl -LBðà äNòî éãé-ìò± §©£¨©§¥©£¥¡
,mi`hgd;úBòøä åéúBáLçîe ,åéúBìeaçúåmb ,oky - §©§¨©§§¨¨¨

,"`xg`Î`xhq"a zeig mikiynn ,cala zerx zeaygn iciÎlr
áeúkL Bîëe6"íéèäøa øeñà Cìî" :,mlerd jln ,d"awd ± §¤¨¤¤¨¨§¨¦

,mihdxa xeyw'eëå àçî éèéäøa7,x"enc` w"k yexit §©¦¥Ÿ¨§
:`"hilyotiel qr e`ee gen oet orbpeliiht` ± qrhrx`w ic"

zeaygna ,xnelk ,"(mind ma mivxy mihdx c"r) zeaygn ic
gd,gena zetlegd zeaygnd iciÎlr mby ,gend ly zetle
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äáåùúä úøâà
íìåàå æ ÷øôäáåùú 'éçáì øùéäå úîàä êøã

'á íä ì"ðä äàúú à"ä äàúú
íéðåéìòä íéîçø øøåòì àåä 'àä .ììë êøã íéøáã
äìôðù 'é÷ìàä åùôðå åúîùð ìò íéîçøä øå÷îî
ïä àú÷éîò àøéáì ä"á íééçä ééç äîø àøâéàî
íééçä øå÷îá äøå÷î ìòå .à"èñäå äàîåèä úåìëéä
.åäîçøéå 'éåä ìà áåùéå ù"îëå ä"á 'éåä íù àåä
äìùìúùðù ä"á 'éåä íù úòôùä ìò íéîçø øøåòì 'éô
é"ò íúåéçäì íéàîèä à"èñä úåìëéä êåú äãøéå
ù"îëå úåòøä åéúåáùçîå åéúåìåáçúå ùåðà äùòî
'éçá àéä 'åëå àçåî éèéäøá íéèäøá øåñà êìî
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fenzעו d"k oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

d df iciÎlr dpd ,zerx zeaygn od m`jln`ian df ,xeq`
,'ied myny drtydl zelb,äðéëMä úeìb úðéça àéä- ¦§¦©¨©§¦¨

zpiga ,dpikydyzekln,zelba dfÎiciÎlr d`a ,zeliv`c
.ìéòì økæpkmcewd wxta ±8.äæì ìbñîä ïîæelkeiy ± ©¦§¨§¥§©©§ª¨¨¤

zepngxa yibxdl mc`d
,dxewn lre eznyp lry
,mipeilrd mingx xxerle

,jkl lbeqnd onfdàeä
Bîk ,'úBöç ïewú'a§¦£§
,äøòäa 'øecq'a áeúkL¤¨©¦§¤¨¨
eäæå .úeëéøàa íL ïiò©¥¨©£¦§¤

:íL áeúkLoewiz"a - ¤¨¨
"zevgúøèò äìôð"¨§¨£¤¤

ék eðì àð éBà ,eðLàøŸ¥¨¨¦
."eðàèçiciÎlry ± ¨¨

zltep ,mi`hgd
.dnypd xewn ,"dxhr"d
-LBãwä àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨©¨
"áeìò Cìî" àeä-Ceøä¤¤¨

úBìëéä é÷øôa9Bîk , §¦§¥¥¨§
,ì"æ ÷"îøä áúkL- ¤¨©¨§©©

exiaecxew dyn iax
.dkxal epexkfEì ïéà ék¦¥§

äfî ìBãb ïBaìò10± . ¤§¨¦¤
zelkida dpikyd zelbn
Î`xhq"de d`nehd

."`xg`óBñ-ïéà úlãâa ìékNnä ïðBaúé øLàk èøôáe¦§¨©£¤¦§¥©©§¦¦§ª©¥
ïéîìò ìk àlîî ,àeä-Ceøazeiga zenlerd lk dign ± ¨§©¥¨©§¦

,`xapl zn`zen zinipt,ïéîìò ìk ááBñålk siwn - §¥¨©§¦
wx `id ef zeig ,mdn dlrnly zeiga mze` dign ,zenlerd

,zenlerd lr "siwn" ly dpigaaøeòL éôì ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨§¦¦
Búðáäå BìëNÎjexa "seqÎoi`" zlecba wnrzi ±,`edøîøîúé ¦§©£¨¨¦§©§¥

:ãàî ãàî äæ ìòf` wx ,d"awd ly ezelcb epiada ,oky - ©¤§Ÿ§Ÿ
edine ,dxewn lre eznyp lry dlecbd zepngxd z` yibxi
zexixn eilr rityn df ixd ± yiieane zelba `vnpy "jln"d
"xyide zn`d jxc" mdy mixacd ipyn oey`xd df .dlecb

.d`zz daeyzl,'áäå:`ed ,ipyd xacd -òéðëäìe Lháì §©§©¥§©§¦©
úðéça ÷ø àéä dúeiç ìk øLà ,àøçà-àøèñå ätìwä©§¦¨§¦§¨¨¢¨£¤¨©¨¦©§¦©

,ääaâäå úeqbmilhep ,dze` mixaeye miripknyk ,`linne - ©§©§¨¨
,dzeig z` dpnnáeúkL Bîk11,"'Bâå øLpk déaâz íà" : §¤¨¦©§¦©©¤¤§

- okledúúéî éäBæ ¯ Lnî øôò ãò äòðëääå Lehaäå§©¦§©©§¨¨©¨¨©¨¦¦¨¨
.dìeháe."`xg`Î`xhq"de dtilwd ly ±,eðéäådn iciÎlr - ¦¨§©§

z` miripkne mixaey
Î`xhq"de dtilwd

?"`xg`éãé-ìò± ©§¥
envr axwa lret mc`dy
,"äkãðå øaLð áì"¥¦§¨§¦§¤
åéðéòa äæáð" úBéäìå§¦§¦§¤§¥¨

,'eëå "ñàîðitk oky - ¦§¨§
wlga h"k wxta xaqedy
mb ,mc`d xwir ,oey`xd
mc`a hxtae ,ipepiaa
eytp `ed ± `hegd
`edy iciÎlre ,zindad
mb ixd zxayp ,xayp
d`ad) zindad eytp
ÎiciÎlry ixd ,(dtilwn
z` ripkne xaey `ed df
."`xg`Î`xhq"e dtilwd
øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©

LBãwä12÷eñt ìò13: ©¨©¨
çeø íé÷ìà éçáæ"¦§¥¡Ÿ¦©
äkãðå øaLð áì ,äøaLð¦§¨¨¥¦§¨§¦§¤

,"'eëåmyl gafd edn - §
,`xg`Î`xhqd gex zxayp ,"dxayp gex" yi xy`k ± ?miwl`
dfÎiciÎlr ,"xayp al" iciÎlr ± ?ef gex zxayp dn iciÎlre

l mc`l yiy,oldl cin yxtn `edy itk ,xayp aïaø÷ ìk ék¦¨¨§¨
ì àeä ¯ äîäaä ïî,íéîçøä úcî àéä ,ä"éåä íLokl - ¦©§¥¨§¥£¨¨¦¦©¨©£¦

oaxw mkn aixwi ik mc`" :'ied my zepaxwa xkfp cinz"'iedl,
gegip gix""'iedl,dneckeì ìáàïécä úcî àéä ,íé÷ìà íL £¨§¥¡Ÿ¦¦¦©©¦

íà-ék ,äîäa ïaø÷ ïéáéø÷î ïéà ¯myl "gaf"d ok edn ± ¥©§¦¦¨§©§¥¨¦¦
miwl`:`"hily x"enc` w"k zxrd)igaf" o`k azkc

?("miwl`ì,àøçà-àøèñäå äàîhä çeø øéáòäìe øaL §©¥§©£¦©©ª§¨§©¦§¨¨¢¨
"äøaLð çeø" eäæå.miwl` myl gaf ,"miwl` igaf" edf ± §¤©¦§¨¨

éàäåøaLð ál"äLk ?"àøçà-àøèñ"ä çeø äøaLð C §©¥¦§§¨©©¦§¨¨¢¨§¤©¥¦§¨
'eëå "äkãðå14. §¦§¤§
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äáåùúä úøâà
ïå÷éúá àåä äæì ìâåñîä ïîæå .ì"ðë äðéëùä úåìâ
äìôð íù ù"æå .á"ùò äøòäá øåãéñá ù"îë úåöç
àø÷ð ïëìå .åðàèç éë åðì àð éåà åðéùàø úøèò
ì"æ ÷"îøä ù"îë úåìëéä é÷øôá áåìò êìî ä"áã÷ä
ïðåáúé øùàë èøôáå .äæî ìåãâ ïåáìò êì ïéà éë
'àå 'à ìë ò"ëñå ò"ëîî ä"á ñ"à úìåãâá ìéëùîä
:ãàî ãàî æ"ò øîøîúé åúðáäå åìëù øåòéù éôì
äúåéç ìë øùà à"èñå äôéì÷ä òéðëäìå ùèáì 'áäå
øùðë äéáâú íà ù"îë ääáâäå úåñâ 'éçá ÷ø àéä
äúúéî éäåæ ùîî øôò ãò äòðëääå ùåèéáäå .'åëå
äæáð úåéäìå äëãðå øáùð áì é"ò åðééäå .äìåèéáå
'é÷ìà éçáæ ô"ò ÷"äåæá ù"îëå .'åëå ñàîð åéðéòá
ïî ïáø÷ ìë éë .'åëå äëãðå øáùð áì äøáùð çåø
ìáà .íéîçøä úãî àéä 'éåä íùì àåä äîäáä
äîäá ïáø÷ ïéáéø÷î ïéà ïéãä úãî àéä íé÷ìà íùì
çåø åäæå à"èñäå äàîåèä çåø øéáòäìå øáùì à"ë
øáùð áìäùë .à"èñä çåø äøáùð êéàäå .äøáùð

.'åëå äëãðå
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.8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰([נג א' ע' ח"ב נ"ך [אוה"ת 22 ע' איכה להצ"צ – לשם (ובהגהות פמ"ה בח"א בכ"ז לעיין "ויש
וכו'". ˘ËÈÏ"‡:9.בהשינויים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."10."פי"ח:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ היראה ש' (ר"ח מזה גדול כו' "נקרא

קעג)". סי' חאגיז לר"מ חכמים משנת ובס' הלל, מע' האותיות ש' בשל"ה הובא – הרמ"ק היינו "מורי" בשם – מט,11.ספ"י ירמיה
ד. א, עובדיה ˘ËÈÏ"‡:12.טז. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א ה, יט.13."ויקרא נא, ˘ËÈÏ"‡:14.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– "ג"כ
מזה"ק". מהמובן



עז fenz e"k ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ו שני יום
,fv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáùð êéàäå,194 'nr cr.(òãåðë äáåùúá

éàäåéãé-ìò àeä øéòfî èòî ,äpä ?äkãðå álä øaLð C §©¥¦§¨©¥§¦§¤¦¥§©¦§¥©§¥
úBpòúäì çk eðì ïéàL älà eðéúBøBãa ,úBiðòúå íéôebñ¦¦§©£¦§¥¥¤¤¥¨Ÿ©§¦§©

,Cìnä ãåãk äaøäixnbl xiqd dfÎiciÎlre ,daxd mvy - ©§¥§¨¦©¤¤
,dtilwd cvny zindad eytp z`-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨

äëøáì15÷eñt ìò16: ¦§¨¨©¨
¯ "éaø÷a ììç éaìå"§¦¦¨©§¦§¦

úéðòúa BâøäLbxdy ± ¤£¨§©£¦
,ziprza rxd xvid z`
epgeka oi`y ,ep` eli`e
hrn wx ,daxd mevl
zeiprz iciÎlr `a xirfn

.mitebiqeøwò Cà©¦©
úBéäì ,álä úòðëä©§¨©©¥¦§
úøáòäå äkãðå øaLð¦§¨§¦§¤§©£¨©
-àøèñå äàîhä çeø©©ª§¨§¦§¨
úBéäì àeä ,àøçà̈¢¨¦§
"àðaLçc éøàn"î¦¨¥§ª§¨¨

,úòcä ÷îòazeyrl - §Ÿ¤©©©
dyery itk ,wcv oeayg

lralra'd ,oeaygd
el rbepy ,envr 'ziad

,xzeia oeaygd÷éîòäì§©£¦
äòL Búðéáe Bzòc©§¦¨¨¨

úçà17Bà íBé ìëa ©©§¨
,'úBöç ïewz' éðôì äìéì©§¨¦§¥¦£
ìòtM äîa ïðBaúäì§¦§¥§©¤¨©

,ìéòì økæpk äðéëMä úeìb úðéça åéàèça äNòå- §¨¨©£¨¨§¦©¨©§¦¨©¦§¨§¥
,dpikyd zelbl minxeb mi`hg iciÎlryø÷òì [íøâ] íâå§©¨©©£Ÿ

,àeä-Ceøa íéiçä éiçî úé÷ìàä BLôðå BúîLðd"awdn - ¦§¨§©§¨¡Ÿ¦¥©¥©©¦¨
,miigd iig `edyïä ,úånäå äàîhä íB÷îì dãéøBäå§¦¨¦§©ª§¨§©¨¤¥

úéNòðå ,àøçà-àøèñä úBìëéä,dnypd ±äákøî úðéçáa ¥¨©¦§¨¨¢¨§©£¥¦§¦©¤§¨¨
íäéìàdlha jk ,dze` bidpnd akexl dlha dakxny enk ± £¥¤

,dzeig z` zkyen `id odn zetilwle d`nehl eznypìa÷ì§©¥
.ìéòì økæpk ,Bôeâì òétLäì úeiçå òôL íäîrtydy ± ¥¤¤©§©§©§¦©§©¦§¨§¥

`edyke ."`xg`Î`xhq"e 'dtilw'n mi`a ,`hegd sebl zeigde
,xayp ale ald zrpkd ea zxvep ,df lka wnrzne opeazn

gafd edf lirl xn`py itky18.miwl` myleøîàL eäæå§¤¤¨§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø19,"íéúî íééeø÷ íäéiça íéòLø" : ©¥¦§¨¦§¨¨§¨¦§©¥¤§¦¥¦

øîBìka dpeekd ,"mdiiga" ±jezzeigdy ,mdly zeigd §©
,dzin ly oipr `id dnvrúånä íB÷nî íéëLîð íäéiçL¤©¥¤¦§¨¦¦§©¨¤

,äàîhäåzelkidn - §©ª§¨
ly oipr ,"`xg`Î`xhq"d
zeigd jtid ,zene d`neh

.dyecw lyäî ïëå)§¥©
áeúkM20íéúnä àì" : ¤¨Ÿ©¥¦

âòì"k Bðéà ,"'Bâ eììäé§©§¥§Ÿ¥
íBìLå-ñç "Løì21oi` - , ¨¨©§¨

,ynn miznl dpeekd
mizn lr mixne`yk ,oky
mileki md oi`y ynn
jka yi ,'d z` lldl

,mdl brl meynàlà¤¨
íéòLøä ìò äðekä©©¨¨©¨§¨¦
,íéúî íééeø÷ íäéiçaL¤§©¥¤§¦¥¦
oi`y ,mixne` mdilre -
,'d z` lldl mileki md
íúBà íéìaìánL¤§©§§¦¨
íãBòa úBøæ úBáLçîa§©£¨¨§¨
íéöôç íðéàå ,íòLøa§¦§¨§¥¨£¥¦

.(òãBpk ,äáeLúa± ¦§¨©©
dvex ryxdy drya mby
milalan ,'d z` lldl
jk meyne ,irack `di `l leliddy ,zexf zeaygna eze`
jixv ,xen`d lk dpd ."'eb elldi miznd `l" mdilr mixne`
z` zxk `edy opeazn `edyk ,"xayp al" zeidl eze` `iadl
mewnl dcixede ,`edÎjexa miigd iign ,ziwl`d eytpe eznyp
dzine zxk ea yiy xeqi` lr xary ina z`fe ± d`nehe dzin
ytpd dfÎiciÎlr zzxkp ,lirl xaqedy itky ,miny icia
xeqi` lr xar `ly in mby ,owfd epax siqen ,oldl .dyxyn
z` `evnl `ed mb leki ± miny icia dzin e` zxk ea yiy
itk `nbeca ,miigd iign ziwl`d eytp z` zxky ,envr

:miny icia dzina e` zxka `ed xacdy
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äáåùúä úøâà
èòî äðä .äëãðå áìä øáùð êéàäå
ïéàù äìà åðéúåøåãá úåéðòúå íéôåâéñ é"ò àåä øéòæî
ì"æø øîàîë êìîä ãåãë äáøä úåðòúäì çë åðì
ø÷éò êà .úéðòúá åâøäù éáø÷á ììç éáìå ô"ò
äàîåèä çåø úøáòäå äëãðå øáùð úåéäì áìä úòðëä
úòãä ÷îåòá àðáùåçã éøàîî úåéäì àåä à"èñå
äìéì åà íåé ìëá úçà äòù åúðéáå åúòã ÷éîòäì
åéàèçá äùòå ìòôù äîá ïðåáúäì úåöç ïå÷éú éðôì
åúîùð øå÷òì [íøâ] íâå ì"ðë äðéëùä úåìâ 'éçá
äàîåèä íå÷îì äãéøåäå ä"á íééçä ééçî 'é÷ìàä åùôðå
äáëøî 'éçáá úéùòðå à"èñä úåìëéä ïä úåîäå
.ì"ðë åôåâì òéôùäì úåéçå òôù íäî ìá÷ì íäéìà
øîåìë íéúî íééåø÷ íäééçá íéòùø ì"æø åøîàù åäæå
ù"î ïëå) äàîåèäå úåîä íå÷îî íéëùîð íäééçù
àìà å"ç ùøì âòåìë åðéà 'åë åììäé íéúîä àì
íéìáìáîù íéúî íééåø÷ íäééçáù íéòùøä ìò äðååëä
íéöéôç íðéàå íòùøá íãåòá úåøæ úåáùçîá íúåà
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.15:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"א בח"א גם וכנזכר בסופה. ברכות כב.16."ירושלמי קט, ‡„ÂÓ"¯17.תהלים ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."התפלה קודם השהי' וע"ד אחת שעה שהכוונה י"ל שבדוחק "זבח"18."אף במלה כאן משתמש הזקן שרבנו מה על

"קרבן") ˘ËÈÏ"‡:(ולא È·¯‰ ¯ÈÚÓ."כתיב לא אלקים קרבן – שם בזה"ק ב.19."ראה יח, יז.20.ברכות קטו, ‰Ú¯˙21.תהלים
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."(א יח, (ברכות כו' יהלך לא שאחז"ל כ"כ ועד הוא גמור "דאיסור



fenzעח f"k iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ז שלישי יום
,194 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáò àìù éî óàå,gv 'nr cr:ïìåë ãâðë
éãéa äúéî ïBò ìò àì íâå ,úøk ïBò ìò øáò àlL éî óàå§©¦¤Ÿ¨©©£¨¥§©Ÿ©£¦¨¦¥

,àðåb éàäëe äìháì òøæ úàöBä àeäL íéîL,dnecke - ¨©¦¤¨©¤©§©¨¨§©©§¨
àlàlr xar ±øçàî ïë-ét-ìò-óà ,úBl÷ úBøáò øàL ¤¨§¨£¥©©©¦¥¥©©

úîéât ìLîëå ,úé÷ìàä Lôðå äîLpa íéîâBt ïäL¤¥§¦©§¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©§¦©
íéwc íéìáç ú÷éñôe§¦©£¨¦©¦

ìéòì økæpk,'d wxta ± ©¦§¨§¥
ly "dkyndd lag"y
lag enk `ed ,dnypd
(613) b"ixzn xefyd
`edy dryae ,zelizt
b"ixzn zg` lr xaer
wezipk df ixd ,zeevnd

,lagdn zg` dliztéøä£¥
ìBëé íéàèçä éeaøa§¦©£¨¦¨
åàìa Bîk íât úBéäì¦§§¨§§¨
Bà úøk Ba LiL ãçà¤¨¤¥¨¥
úìéôëa elôàå ,äúéî¦¨©£¦¦§¦©
úBaø íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦©

ãàî22ìéLîäL Bîk , §Ÿ§¤¦§¦
ïðòì íéàèçä àéápä©¨¦©£¨¦§¨¨

ìéôànä,lr ±øBà ©©£¦
áeúkL Bîk ,LîMä23: ©¤¤§¤¨
éòLt áòë éúéçî"¯ "E ¨¦¦¨¨§¨¤

,úBøeîç úBøáò íä¥£¥£
úéîéðt ïéa [íéìécánä]©©§¦¦¥§¦¦
ä"éåä íL úòtLä©§¨©¥£¨¨
Lôpì àeä-Ceøä©¤¤
ïðò úìcáäk ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©§¨©¨¨
ïéa ìécánä ,CeLçå áò̈§¨©©§¦¥
íéøcìå õøàì LîMä©¤¤¨¨¤§©¨¦

äéìò24;ìLî-Cøc-ìò- ¨¤¨©¤¤¨¨
:aezky dneïðòëe"§¨¨

éúàhç"E- ,jiz`hg ,izign ,lw oprk ±úBl÷ úBøáò ïä ©Ÿ¤¥£¥©
Leì÷å ì÷ ïðò úìcáäk íéìécánä ,åéá÷òa Lc íãàL¤¨¨¨©£¥¨©©§¦¦§©§¨©¨¨©§¨

,äfä ìLnaL Bîk ,äpäå .ìLî-Cøc-ìòxe` ieqikn - ©¤¤¨¨§¦¥§¤©¨¨©¤
,ynydúBvçî ïBlça LîMä øBà ãâð íãà íéNî íà¦¥¦¨¨¤¤©¤¤©©§¦

,ãàî áøì úBLeì÷e úBl÷,zewc zeax zevign -ïä ©§¨Ÿ§Ÿ¥
úBìéôàî,ynyd xe` lr ±øúBéå ,äáò úçà ävçî Bîk ©£¦§§¦¨©©¨¨§¥

,jkn ±ìLîpa àeä Lnî äëëåmipprl zeleynd zexiara ± §¨¨©¨©¦§¨

,ynyd xe` lr miairnd.åéá÷òa Lc íãàL úBðBò ìëa± §¨£¤¨¨¨©£¥¨
iptn la` ,zexeng zexiark eipira miaygp mpi` mdy z`tn
zevign daxd enk df ixd ,zeax minrt mdilr xaer `edy
dvign xy`n xzei e` ,dar zg` dvign enk zeqknd zewc

,dar zg`ïkL-ìkîe± ¦¨¤¥
zepeerdúBîñøôîä©§ª§¨

-íðBøëæ eðéúBaø éøácî¦¦§¥©¥¦§¨
Lnî ïäL ,äëøáì¦§¨¨¤¥©¨
âå äøæ-äãBáòkéel ©£¨¨¨§¦

,íéîc úeëéôLe úBéøò£¨§¦¨¦
Bîk25ïî ïéò úîìòä §©§¨©©¦¦

áeúkL Bîk ,ä÷ãvä26: ©§¨¨§¤¨
øáã äéäé ït Eì øîMä"¦¨¤§¤¦§¤¨¨
,"'Bâ ìòiìá Eááì íò- ¦§¨§§¦©©

,dwcv ly oiprn rpnidl
,"ìòiìá"emixne` - §¦©©

,l"f epizeaxéãáBò àéä¦§¥
íéìéìà úãBáò27,'eëå- £©¡¦¦§

on oir znlrdy ixd
enk zaygp dwcvd

;dxfÎdcearøtñnäå§©§©¥
ì àéä ,Bøáç úeðâaïBL ¦§£¥¦¨

-äãBáòk äìe÷Mä ,òøä̈©©§¨©£¨
úBéøò éelâå äøæ̈¨§¦£¨

íéîc úeëéôLe28ìëå , §¦¨¦§¨
ãáBò elàk ñòBkä©¥§¦¥

äøæ-äãBáò29éî ïëå , £¨¨¨§¥¦
çeøä úeqb Ba LiL30, ¤¥©¨©
,àøîba úBaø äpäëå- §¨¥¨©©§¨¨

oi` yperd iably zexnl
zenec el` zexiar
ribn dilr) dxfÎdcearl
iabl j` ,(el` zexiar lr okÎoi`yÎdn ,oic zia zzin ixd
mixengd mi`hgl zenec od ,ytpa zenbet ody ipgexd mbtd

,minc zekitye zeixr ielib ,dxfÎdcear ±äøBz ãeîìúå± §©§¨
dlewy dxez cenlz lehia ly dxiard,ïlk ãâðklk cbpk - §¤¤ª¨

,zexen`d zexiardäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk31: §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
."'eëå äøæ-äãBáò ìò àeä-Ceøa-LBãwä øzå"zeixr ielib ± ¦¥©¨¨©£¨¨¨§

lk iciÎlry ixd ."dxez lehia oer lr xzie `le minc zekitye
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äáåùúä úøâà
íâå úøë ïåò ìò øáò àìù éî óàå
â"äëå ì"æ úàöåä àåäù íéîù éãéá äúéî ïåò ìò àì
íéîâåô ïäù øçàî ë"ôòà .úåì÷ úåøéáò øàù àìà
íéìáç ú÷éñôå úîéâô ìùîëå úé÷ìàä ùôðå äîùðá
íâô úåéäì ìåëé íéàèçä éåáéøá éøä .ì"ðë íé÷ã
úìéôëá 'éôàå .äúéî åà úøë åá ùéù ãçà åàìá åîë
àéáðä ìéùîäù åîë .ãàî úåáø íéîòô ãçà àèç
áòë éúéçî ù"îë ùîùä øåà ìéôàîä ïðòì íéàèçä
úéîéðô ïéá [íéìéãáîä] úåøåîç úåøéáò íä êéòùô
ïðò úìãáäë .úé÷ìàä ùôðì ä"á 'éåä íù úòôùä
äéìò íéøãìå õøàì ùîùä ïéá ìéãáîä êåùçå áò
ùã íãàù úåì÷ úåøéáò ïä êéúàèç ïðòëå .î"ãò
.î"ãò ùåì÷å ì÷ ïðò úìãáäë íéìéãáîä åéá÷òá
øåà ãâð íãà íéùî íà äæä ìùîáù åîë äðäå
ïä ãàî áåøì úåùåì÷å úåì÷ úåöéçî ïåìçá ùîùä
ùîî äëëå .øúåéå äáò úçà äöéçî åîë úåìéôàî
ù"ëîå åéá÷òá ùã íãàù úåðåò ìëá ìùîðá àåä
.ã"ùå ò"âå æ"òë ùîî ïäù ì"æø éøáãî úåîñøåôîä
'éäé ïô êì øîùä ù"îë ä÷ãöä ïî ïéò úîìòä åîë
.'åëå à"òò àéä ìòéìáå 'åë ìòéìá êááì íò øáã
ò"âå æ"òë äìå÷ùä ø"äì àéä åøéáç úåðâá øôñîäå
úåñâ åá ùéù éî ïëå æ"òò åìàë ñòåëä ìëå ã"ùå
ì"æøàîë ïìåë ãâðë ú"úå .àøîâá úåáø äðäëå .çåøä
ìòù ù"÷á åøãéñ ïëìå .'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
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.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– סט"ז סשכ"ח או"ח בשו"ע – (לפס"ד מר"ן ע"ז הראי' מה"ת„‡„‰"Ê"וכידוע דאיסור (˙ÂÁÙ
¯ÂÚÈ˘ÎÓ."(כדלקמן "ויותר" גם אלא "כמו", שהוא רק לא ראי' (ומזה סקילה! מאיסור חמור – פעמים כמה מד,23.אבל ישעיה

˘ËÈÏ"‡:24.כב. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דרים) נפה"א ארץ), (מל', תתאה ה"א הענינים: ב' – כבנמשל דזהו וי"ל מיותר. "לכאורה
˘ËÈÏ"‡:25.עלי')". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א סח, ט.26."כתובות טו, ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גמרא ע"פ הוא "ע"כ

ב". קיא, וסנה' ˘ËÈÏ"‡:28.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב טו, ה"ג.29."ערכין פ"ב דעות הלכות רמב"ם ב. קפב, ראה 30.זח"ב
א. ה, ה"ז.31.סוטה פ"א חגיגה ירושלמי (בתחלתה). ב' אות רבה לאיכה פתיחתא



עט fenz g"k iriax mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ח רביעי יום
xeriy dxen,gv 'nrn :zxaern dpyl...äðäå .ç ÷øô,196 'nr cr.('åëå àëìîì

e` zxk oda yiy zexiar opi` ody zexnl ± elld zexiard
ziwl`d ytpd z` zewzpn od okÎitÎlrÎs` ,miny icia dzin

.`edÎjexa miigd iiga dxewnnòîL úàéø÷a eøcñ ïëìå§¨¥¦§¦§¦©§©
ähnä ìòL32.'eëå ïéc-úéa úBúéî òaøà åéìò ìa÷ì ,± ¤©©¦¨§©¥¨¨©§©¦¥¦§

,wpge bxd ,dtixy ,dliwq
xar `ly in lr mb z`fe
zexiar lr mrt s`
ik ,oicÎzia zzin oypery
zexiar daxd opyi
enk ytpa zenbetd
yper oda yiy zexiard

;oicÎzia zzinãálî¦§©
,ãBqä ét-ìòLitÎlr - ¤©¦©

,"dlaw"díâBtä ìk̈©¥
íL ìL ã"eé úBàa§¤¥

à"ä úBàa íâBtäå ,äìé÷ñ áiçúð elàk ¯ ä"éåä± £¨¨§¦¦§©¥§¦¨§©¥§¥
,'ied my ly dpey`xd,äôøN áiçúð elàkmbetde -úBàáe §¦¦§©¥§¥¨§

å"éå,'ied my ly ±,âøä áiçúð elàkmbetde -úBàáe ¨§¦¦§©¥¤¤§
à"ä33äðBøçà,'ied my ly ±ìhánäå ;÷ðç áiçúð elàk ¥©£¨§¦¦§©¥¤¤§©§©¥

ïélôúe ,ã"eé úBàa íâBt ¯ òîL úàéø÷zevn lhand ± §¦©§©¥§§¦¦
mbet ,oilitz,à"ä úBàa,'ied my ly dpey`xd -úéöéöå± §¥§¦¦

mbet ,ziviv zevn lhand,å"éå úBàa,'ied my ly -älôúe §¨§¦¨

mbet ,dltz zevn lhand ±à"ä úBàamy ly dpexg` ± §¥
,'ied.'eëåyiy zexeng zexiar mey lr xar `l m` mb ,ixd ± §

"dlaw" itÎlry zexg` zexiar mb opyi ,oicÎzia zzin oda
oda yiy zexengd zexiard ly dcn dze`a ytpa zenbet
lr okle .oicÎzia zzin
envr lr lawl mc`d
rax` ,rny z`ixwa
owzl ick ,oicÎzia zezin
.eytpa mbty mbtd z`
ìékNnä ìBëé äfîe¦¤¨©©§¦

ãîììxywa ±ìøàL ¦§Ÿ¦§¨
,íéàèçå úBðBò-zxrd £©£¨¦

`"hily x"enc` w"k:
± mikiiy ze` dfi`l"
zezin 'cn dfi`l `linae

- "c"a:ïlk ãâðk äøBz ìeháemc`d leki df lkn dpd - ¦¨§¤¤ª¨
iciÎlr mb mbty mbta ezrca ezeppeazda ,"xayp al"l ribdl
icia dzine zxk ea yiy `hg iciÎlr wx `le) mixg` mi`hg
al"d ± "d`zz daeyz"l `iand ipyd xacd edf .(miny
Î`xhq"de "d`nehd gex" z` xiqne xaeyd ,el yiy "xayp
dhxga ,"zn`"a daeyza xefgl f` el xyt` `linne ,"`xg`

.`adl lr daeh dlawe xard lr

ç ÷øtmieednd mixac ipy owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
zeppeazdd - :"d`zz daeyz"l ribdl dxyide zizin`d jxcd

ytpd oeayge - ;(eznyp xewn lre) eznyp lry dlecbd zepngxa

ytp oeayg ;ei`hg iciÎlr mxb `edy ,dpikyd zelb oipra ezewnrzde

zeidl mc`d z` `ian ,df

al el yiy ,"xayp al" lra

z` xaey `ed jkae ,xeay

."`xg`Î`xhq"d gex

ú÷îòä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©£¨©
,ìéòì økæpä ìëa úòcä©©©§¨©¦§¨§¥
lry dlecbd zepngxa -
lre ziwl`d eytp
Îlr mxby dnae ,dxewn

ei`hg iciLwáì ìëeé©§©¥
àaìc à÷îòî úîàa± ¤¡¤¥ª§¨§¦¨

:weqtay dywad z` ,ald wnernéîçø áøk"éòLô äçî E §Ÿ©£¤§¥§¨¨
"'Bâå1,oewiz" zrya mixne`y mildzd wxta weqt ixd df - §

onfd `ed mdiptly ,"dhnd lry rny z`ixw"a mbe "zevg
oeayg ixg` ixd .(lirl xn`y itk) ytpd oeaygl lbeqnd

,dhnd lry rny z`ixw iptl e` zevg oewiz iptly ytpd
dywa zn`a ywal mc`d lekief.a Baìa òáwz éæà ékúîà ¦£©¦¨©§¦¤¡¤

,äìòîlLå BLôðaL úe÷ìà úðéça ìò úeðîçøä ìãb- Ÿ¤¨©£¨©§¦©¡Ÿ¤§©§§¤§©§¨
,eznyp xewna.ìéòì økæpkmb `id zepngxdy ± 'f wxta ± ©¦§¨§¥

lr mbe ziwl`d eytp lr
.dlrnl eznyp xewn
íéîçø øøBòé äæáe¨¤§¥©£¦
úBcî â"éî íéðBéìòä̈¤§¦¦¦
úBëLîpä ,íéîçøä̈©£¦©¦§¨
-Ceøa ïBéìòä ïBöøî¥§¨¤§¨
ìL Böe÷a æîøpä ,àeä©¦§¨§¤

,ã"eé,'ied my ly -
äìòî äìòîlL¤§©§¨©§¨
äòtLää úðéçaî¦§¦©©©§¨¨
íL úBiúBàî úòtLpä©¦§©©¥¦¥

.ä"éåäzenbetd zexiar opyi ,'f wxt ,mcewd wxta xen`k ± £¨¨
,mbtd iciÎlre ± 'eke `"d ze`a e` 'ied my ly c"ei ze`a
jynpe ,icedil zeig d`a dpnny ,'ied myn drtydd zwqtp
jiynn `edy drya j` ."`xg`Î`xhq"e 'dtilw'l zeig dpnn
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

é"ôòù ãáìî .'åëå ã"á úåúéî 'ã åéìò ìá÷ì äèîä
áééçúð åìéàë 'éåä íù ìù ã"åé úåàá íâåôä ìë ãåñä
úåàáå äôéøù áééçúð åìéàë à"ä úåàá íâåôäå äìé÷ñ
åìéàë äðåøçà à"ä úåàáå âøä áééçúð åìéàë å"éå
ïéìéôúå ã"åé úåàá íâåô ù"÷ ìèáîäå .÷ðç áééçúð
.'åëå à"ä úåàá äìôúå å"éå úåàá úéöéöå à"ä úåàá
ìåèéáå 'éàèçå úåðåò øàùì ãåîìì ìéëùîä ìåëé äæîå

:ïìåë ãâðë äøåú

äðäå ç ÷øôìëåé ì"ðä ìëá úòãä ú÷îòä éøçà
áåøë àáìã à÷îåòî úîàá ù÷áì
úîàá åáìá òá÷ú éæà éë .'åëå éòùô äçî êéîçø
äìòîìùå åùôðáù úå÷ìà 'éçá ìò úåðîçøä ìãåâ
ø"äãî â"éî íéðåéìòä íéîçø øøåòé äæáå .ì"ðë
ã"åé ìù åöå÷á æîøðä ä"á ïåéìòä ïåöøî úåëùîðä
úåéúåàî úòôùðä äòôùää 'éçáî äìòî äìòîìù
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.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ראה) ותשובה הנפש חשבון גם ענינה קשעה"מ כי – התפלות) בי' ענינה (שאין לאגה"ת "השייכות
ספ"ז)". ח"א ˘ËÈÏ"‡:33.ג"כ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובא – [בסידורו נד. בגימ' שבמילואו הוי' – הפעמים ובב' – כאן שמביא "צ"ע

מילוי]". ג.1.בלא נא, תהלים



fenzפ g"k iriax mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oevxdn ze`a ody ,mingxd zecn b"in mipeilrd mingx
zeize`a oewizd dfÎiciÎlr `a ± 'ied myn dlrnly oeilrd
owfd epaxy itk ,eznyp lr 'ied my zrtydae 'ied my ly

:cin hxtnïëìå,ef dbxcn ze`a ody iptn ±úBcî â"éä §¨¥©¦
ìk íéwðî íéîçøä̈©£¦§©¦¨
áeúkL Bîëe ,íéîâtä2: ©§¨¦§¤¨

:mingxd zecn b"i iabl -
ïBò àNð","äwðå òLôå Ÿ¥¨¨¤©§©¥

ä÷éðé ïéà áeLå§¥§¦¨
íéðBöéçäì,zetilwl ± §©¦¦

àøçà-àøèñäå§©¦§¨¨¢¨
,äàzz à"ä úòtLäî¥©§¨©¥©¨¨

ìéòì økæpkiciÎlry ± ©¦§¨§¥
odl yi ,zepeerde mi`hgd
my ly d`zz 'dn dwipi
b"in jynp xy`k j` .'ied
dwpn ± mingxd zecn
zepeerd z` xacd
xzei odl oi`e mirytde

.d`zz 'dn dwipiäæáe)¨¤
äàzz à"ä áeLz̈¥©¨¨
ãçéúäì ,dîB÷îì¦§¨§¦§©¥

.(ïéáîì éãå ,å"äéaidef ± §§©©¥¦
"daeyz" dlnd zernyn
`"ddy ± "'d aeyz" ±
'ied my ly dpexg`d
zeize`d ylyl day
'ied mya dl zencewd

.oz` zcge`n zeidlnî ïëåLdyrp ±úé÷ìàä Lôpa ähîì §¥©¨§©¨©¤¤¨¡Ÿ¦
,íéìécáî íëéúBðBò ïéà áeL ,íãàaLoial ytpd oia - ¤¨¨¨¥£¥¤©§¦¦

,zewl`áeúkL Bîëe:2:mingxd zecn b"i iabl -"äwðå"± §¤¨§©¥
l"f epinkg miyxtn3-úBwðìe õçøì ,"íéáMì àeä äwðî"§©¤©¨¦¦§Ÿ§©

íéðBöéçä íä ,íéàBvä íéLeálî íLôðzetiwnd zetilwd ± ©§¨¦§¦©¦¥©¦¦
,zepeere mi`hg iciÎlr mc`d z`àøîba áeúkL Bîk4: §¤¨©§¨¨

."'eëå ezôtìî"ziyrpe mc`d z` dtiwne zttln dxiard ± §©§©§
dtiwnd ,dxiard ly d`nehl dpeekde ± `hegd mc`l yeal
mi`ev miyealn eze` dwpn daeyzde ± yeal enk mc`d z`

.dl`íøäèzå äøáò çeøL øçàîe5gexd - ,6dlign ly ¥©©¤©¨§¨©§©£¥
,dze` dxdihe ytpd z` dxar ,dxdheíLôð ìëez éæà£©©©§¨

ìäìòî äìòî úBìòìå ,Lnî àeä-Ceøa ä"éåä ãò áeL ¨©£¨¨¨©¨§©£©§¨©§¨
äúéäL Bîk ,àìôð ãeçéa Cøaúé Ba ä÷áãìe ,døB÷îì¦§¨§¨§¨¦§¨¥§¦¦§¨§¤¨§¨
çeøa dçôpL íøèa ,ãeçiä úéìëúa Cøaúé Ba úãçéî§ª¤¤¦§¨¥§©§¦©¦§¤¤¤§¨¨§©

ãøéì Cøaúé åét,zcxl ±íãàä óeâa Laìúäìe ähîì± ¦¦§¨¥¥¥§©¨§¦§©¥§¨¨¨
.d"awd mr cegid zilkza zcge`n dnypd ixd dzid f`
íøèa ,åét çeøa çôBpä íãàa ,ìLî-Cøc-ìò Bîëe)§©¤¤¨¨§¨¨©¥©§©¦§¤¤

.(BLôða ãçéî àeä ¯ åétî çeøä àöBiLdnypd mb jk ± ¤¥¨©¦¦§ª¨§©§
ixd dzid f` ,"gtie" ly ote`a mc`d seba dpzipy iptl
didz (daeyzd ixg`) zrk mbe ,jxazi ez` zilkza zcge`n

z` zilkza zcge`n aey.jxazi e.äîìL äáeLz àéä Bæå± §¦§¨§¥¨
dnypdy ,daeyzd ote`
ez` zcge`n didz
`id ± zilkza jxazi

.dnily daeyz,äpäå§¦¥
äæ ãeçé úðéçacegid ± §¦©¦¤

aey zcg`zn dnypdy
dzidy itk jxazi ez`
,mc`d seba dpzipy iptl
úðéça àéä ,Bæ äáeLúe§¨¦§¦©

äàlò äáeLzdaeyz ± §¨¦¨¨
,d`ad dpeilrøçàlL¤§©©
,äàzz äáeLzxg`l - §¨©¨¨

dpezgzd daeyzd
.lirl dx`azdyBîëe§

LBãwä øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©©¨
úLøt 'àðîéäî àéòø'a§©§¨§¥§¨¨¨©

àNð7äàlò äáeLúc , ¨¦§¨¦¨¨
àúéøBàa ÷qòúéc ,àéä¦§¦§©¥§©§¨
-àLã÷c eîéçøe eìéçãa¦§¦§¦§ª§¨

éøa,'eëå àeä-C- §¦§
`id d`lir daeyzy
jezn dxeza weqriy
,'ek d"awdl dad`e d`xi
äðéa ¯ ä"é ïa eäéàc§¦¤¦¨

'eëåzpiga `idy 'e ze`l dkef `ed ,my xdefa xne` ,f` ±oa §
`"dd ly daey) d`lir daeyz zpiga `idy dpia .dpia ,d"i
("dpia" zbixcn lr zfnxnd 'ied my ly ("d`lir") dpey`xd

,(dpia dlnay zeize`d) "d"i oa"n zakxen`id dpeekde
my ly d"i cbpk ody dpiae dnkgn zeclepd d`xie dad`l

.'ied,àéä äæa íéøeîb íé÷écö ìò äáeLz éìòa úìòîe)©£©©£¥§¨©©¦¦§¦¨¤¦
epi` ,'d zad`e 'd z`xia dxez cenil oipr ixd ,dxe`kly -
dxez micnel mixenb miwicv mb ,daeyz ilral cgeind oipr
ly mzlrn z`hazn ,`eti` ,dna ,'d zad`e 'd z`xia

,df ixd ± ?miwicv iabl daeyz ilraøäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©
äøN éiç úLøt LBãwä8ïeðéàc ,,daeyzd ilra ±éëLî ©¨¨¨©©¥¨¨§¦¨§¥

eäéìò,mnvr lr mikiynn ±øéúé àaìc àúeòøaxzeia ± £©§¦§¨§¦¨¨¦
,ald ly inipt oevx ,"`alc `zerx"éâñ àìéçáexzeia ± §¥¨¨¦

,gek:('eëå àkìîì àáø÷úàìxzei aexw zeidl - §¦§¨§¨§©§¨§
,daeyz ilra ly mzlrn z`hazn jka ,d"awdl
xy`n xzei wfg swezae oevxa `id d"awdl mzeaxwzdy

.mixenb miwicva xacd
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äáåùúä úøâà
íéîâôä ìë íé÷ðî íéîçøä úåãî â"éä ïëìå .'éåä íù
ä÷éðé ïéà áåùå .ä÷ðå òùôå ïåò àùåð ù"îëå
äæáå) ì"ðë äàúú à"ä úòôùäî à"èñäå íéðåöéçäì
.(ì"ãå å"äéá ãçééúäì äîå÷îì äàúú à"ä áåùú
ïéà áåù íãàáù úé÷ìàä ùôðá äèîì ùîî ïëå
íéáùì àåä ä÷ðî ä÷ðå ù"îëå íéìéãáî íëéúåðåò
íéðåöéçä íä íéàåöä íéùåáìî íùôð úå÷ðìå õåçøì
äøáò çåøù øçàîå .'åëå åúôôìî 'îâá ù"îë
ùîî ä"á 'éåä ãò áåùì íùôð ìëåú éæà íøäèúå
ãåçéá 'úé åá ä÷áãìå äøå÷îì äìòî äìòî úåìòìå
ãåçéä úéìëúá 'úé åá úãçåéî äúéäù åîë .àìôð
ùáìúäìå äèîì ãøéì 'úé åéô çåøá äçôðù íøèá

åøá çôåðä íãàá î"ãò åîëå) íãàä óåâáíøèá åéô ç
äáåùú àéä åæå (åùôðá ãçåéî àåä åéôî çåøä àöåéù
'éçá àéä åæ äáåùúå äæ ãåçé 'éçá äðäå .äîéìù
÷"äåæá ù"îëå äàúú äáåùú øçàìù äàìéò äáåùú
'ééøåàá ÷ñòúéã àéä äàìéò äáåùúã àùð 'ô î"øá
'åëå äðéá ä"é ïá åäéàã 'åëå ä"áã÷ã åîéçøå åìéçãá
àéä äæá íéøåîâ íé÷éãö ìò äáåùú éìòá úìòîå)
àúåòøá åäééìò éëùî ïåðéàã äøù ééç 'ô ÷"äåæá ù"îë

:('åëå àëìîì àáø÷úàì éâñ àìéçáå øéúé àáìã
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פי fenz h"k iying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ט חמישי יום
,196 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåàéáå .è ÷øô,hv 'nr cr:ä"øã ÷"ôñá

è ÷øtdaeyzdy ,owfd epax xiaqd ,'g wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤
zelrzdl zlbeqn `id ,mi`hgdn dzwep ytpdy xg`ly df ote`a

`ltp cegia d"awd mr zcge`n zeidle dyxye dxewnl dlrn dlrn

ixg` d`ad "d`lir daeyz" `id ef - seba dzcixi iptl dzidy itk

lr `iade ."d`zz daeyz"

,yecwd xdefdn jk

- `id "d`lir daeyz"y

d`xi jezn dxeza weqriy

,mxa .d"awd l` dad`e

:oipra xe`ia oiicr yxcp

owfd epax `iad 'c wxta

"d`lir daeyz"y ,xdefdn

daey ,"d`lir 'd aeyz" `id

`"d ze`) ,d`lir 'd ly

efi` - ('ied my ly dpey`xd

dad`l jkl yi zekiiy

jezn dxez cenill) d`xile

zekiiyd ,(d`xie dad`

- 'ied my ly 'e ze`l

ly d`lir 'd ly daeyzl

wxtd zligza ?'ied my

,owfd epax xiaqn ,igkepd

jezn dxez cenil `id "d`lir daeyz"y mixne`y dna dpeekdy

lkydn ,xnelk ,lkyn zexvepd dad`e d`xi `id ,dad`e d`xi

zeppeazdd) dpia ly dpipr edfy ,d"awd ly ezelcba opeaznd

e"`ed mr `"dd ly xeaigd od `wec el` dad`e d`xie ('ied zelcba

xiaqi okn xg`l .(lkydn zeclepd zecnd mr opeaznd lkyd ly)

."d`lir daeyz" ly oipr `wec yxcp zixad mbtl recn owfd epax

,ïéðòä øeàáe,d`lir 'dl zekiiy yi d`xie dad` efi`l - ¥¨¦§¨
,úBîB÷î änëa 'íéðewú'å LBãwä øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨§¦¦§©¨§

éäéà ¯ äðéác,`id ±,äàlò äáeLzote`l dpeekd ,xnelk - §¦¨¦¦§¨¦¨¨
aezkk ,"m`" z`xwp `idy itk dpiad1:ìò úöáø íàäå"§¨¥Ÿ¤¤©

'ä úlãâa ïðBaúnL éãé-ìòL ,eðéäc .'eëå "íéçøôàä̈¤§Ÿ¦§§©§¤©§¥¤¦§¥¦§ª©
eîéçøe eìéçc Búðéa çeøî ãéìBîe ,úòcä ú÷îòäa§©£¨©©©©¦¥©¦¨§¦§¦

,íéiìëNlkydy `l - ,zeilky dad`e d`xi -dlbncala ¦§¦¦
zeirahd d`xide dad`d z`2`l` ,ea ze`vnp xaky

lkydyxvei,d`xie dad` ea,úòãå íòè áeèáeel yiy - §©©¨©©
z` aed`l eilr recn ilky mrh el` d`xi e` dad` lr

,epnn `xil eilr recne d"awdøîàpL ïéðòk3úà äáäàì" : ¨¦§¨¤¤¡©§©£¨¤
é÷ìà 'äéiç àeä ék" íeMî ,"E,"'Bâå E`id "ik" dlnd - ¡Ÿ¤¦¦©¤§

ik" (meyn) iptn ± jiwl` 'd z` aed`l eilr recn mrh zpizp
`ed"jiig,ilky mrh zlra dad` idef ,Bì éc àìå`ed oi` ± §Ÿ©

,wtzqn,'eëå ãáì úøzñîä úéòáè äáäàalk ly eala - §©£¨¦§¦©§ª¤¤§©§
dad`d ieliba wtzqn `ed oi` ixd ,cala dzelbl yiye ,icedi

,ezeppeazde elkyn dad` ekeza xvei `ed `l` ,calaïëå§¥
ãçôå äàøéamiirah cgte d`xi ieliba wtzqn `ed oi`y ± §¦§¨¨©©

xvei `ed `l` ,cala
elkyn cgte d`xi ekeza

ezeppeazdeäLea Bà¨
,'eëå"zyea z`xi" - §

zelcbn yiiazn `edy
rxd z` zeyrl d"awd

,'d ipiraòãBpkitk ± ©©
wlga 'c wxta xn`y
d`xid z`y ,oey`xd
ekeza xvei `ed dyeade

.ezeppeazde elkynéæà± £©
,`idíàä" úàø÷ð¦§¥¨¥

íéçøôàä ìò úöáøŸ¤¤©¨¤§Ÿ¦
."'eëålr ,xnelk ± §

dad`de d`xid
dcli (ezpia) "dpia"dy

.dxvieøwò ,äpäå§¦¥¦©
úe÷acúà àéä äáäàä̈©£¨¦¦§©§

àçeøa àçeø4zg` gex ly zewaczdd `ed dad`d xwir - , ¨§¨
,(dlrnly gexd mr mc`d gex) dipy gexaáeúkL Bîk5: §¤¨

.òãBpk ,"'Bâå eäét úB÷éLpî éð÷Mé""oiwiyp"ay myk ± ¦¨¥¦¦§¦¦§©©
lad"d mr cg` mc` ly "iniptd lad"d cg`zn ,zeinyba
mr dnypd zeinipt zcg`zn jk ,ipy mc` ly "iniptd
,zeevnd dyrn ,dxezd xeaic iciÎlr ,dlrnly zeiniptd
xiaqn owfd epaxy itk ;oeira dxez cenil iciÎlr cgeinae
zecg`zd dpyi "oiwiyp"ay myky ± oey`xd wlga d"n wxta
dt ly zecg`zd dpyi ,dxezd xeaica mb jk ,"dta dt"
`id dxezd ik ± dlrnly dtd mr dxez ixac xacnd mc`d

.d`ld jke ,"dkld ef 'd xac" ,dlrnly xeaicäæ ìòå§©¤
øîàð6,"ELôð ìëáe" :ytpd lky ote`a didz dad`dy - ¤¡©§¨©§§

,d"awd mr cg`zz (ytpd zegek lk)é÷ìç ìk íä íäL¤¥¥¨¤§¥
,äNòîe øeac äáLçî :íäéLeáìe ,úBcîe ìëN :Lôpä©¤¤¥¤¦§¥¤©£¨¨¦©£¤

,eðéäc .Cøaúé Ba ïlk ä÷áãì:xnelk -úBcnäly ± §¨§¨ª¨¦§¨¥§©§©¦
dpcg`zz ,mc`d'eëå íeçø àeä äî ,Cøaúé åéúBcîa7- ; §¦¨¦§¨¥©©§

zecg`zn ± eingx cvn cqg dyer mc`dyk .megx dz` s`
,d"awd zecn mr eizecn f`ìëOäåcg`zi mc`d ly ± §©¥¤

,äøBzä ïeiò àeä ,Cøaúé Búîëçå BìëNadxeza oeira - §¦§§¨§¨¦§¨¥¦©¨
lkyd mr mc`d lky cg`zn dfÎiciÎlry ,lkyae dnkga
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äáåùúä úøâà
øåàéáå è ÷øôäîëá 'éðå÷éúå ÷"äåæá ù"îë ïéðòä

äáåùú éäéà äðéáã .úåîå÷î
é"òù åðééäã .'åëå íéçåøôàä ìò úöáåø íàäå äàìéò
çåøî ãéìåîå úòãä ú÷îòäá 'ä úìåãâá ïðåáúîù
'àðù ïéðòë úòãå íòè áåèáå íééìëù ø"åã åúðéá
àìå 'åëå êééç àåä éë íåùî êé÷ìà 'ä úà äáäàì
äàøéá ïëå .'åëå ãáì úøúåñîä úéòáè äáäàá åì éã
úöáåø íàä úàø÷ð éæà .òãåðë 'åëå äùåá åà ãçôå
úå÷áãúà àéä äáäàä ø÷éò äðäå .'åëå 'éçåøôàä ìò
.òãåðë 'åëå åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ù"îë àçåøá àçåø
ìëù ùôðä é÷ìç ìë íä íäù êùôð ìëáå øîàð æ"òå
ïìåë ä÷áãì äùòîå øåáéã äáùçî íäéùåáìå úåãîå
.'åëå íåçø àåä äî 'úé åéúåãîá úåãîä åðééäã 'úé åá
àúééøåàã äøåúä ïåéò àåä 'úé åúîëçå åìëùá ìëùäå
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ו.1. כב, תצא – הכתוב ˘ËÈÏ"‡:2.לשון ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰Ú"ˆ"בפמ"ד וצל"ע הוא. כן אם כ.ÂÚÂ..3„"ובירור ל, נצבים

.4Î"ÂÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בפמ"ט למשנ"ת רב"ר) אתדבקות (בבי' ב.5.שינוים א, ה.6.שה"ש ו, ראה 7.ואתחנן
ובכ"מ. ה"א. פ"א פאה ירושלמי



fenzפב h"k iying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dlrnlyôð äîëçî àúéøBàcà÷8;d`a dxezy iptn - §©§¨¥¨§¨¨§¨
,(dlrnly) dnkgnäáLçnä ïëåmc`d ly ezaygn ± §¥©©£¨¨

cg`zzøeacäå ;Cøaúé BzáLçîamc`d ly exeaic ± §©£©§¦§¨¥§©¦
cg`ziäëìä Bæ ,'ä øáãa9:áeúkL Bîëe ,dxez lr -10: ¦§©£¨¨§¤¨

éôa éøác íNàå","E- ¨¨¦§¨©§¦
"ixac" z`xwp dxezd
eixeaic ,(ily mixeaicd)
,"jita" z`fe ,d"awd ly
cneld mc`d ly eita

,dxezøLà éøáãe"§¨©£¤
éôa ézîN"E11; ©§¦§¦

äNònäåzecg`zd ± §©©£¤
mr mc`d ly dyrnd

,dlrnly dyrndàeä±
,iciÎlr,ä÷ãvä äNòî©£¥©§¨¨

,cqge -çeø úBéçäì§©£©
,íéìôLdfÎiciÎlr - §¨¦

mc`d dyrn dyrp
dyrnd mr cge`n
mb epipry ,dlrnly
mi`xapd z` zeigdl

,milty mdyBîk§
áeúkL12úLL ék" : ¤¨¦¥¤

,"'Bâå 'ä äNò íéîé- ¨¦¨¨§
mi`xapd z`ixa lr
oeyld aezk ,mzeige

zegek ly dcixi ef ixdy ,"'d dyr mini zyy" ,diyr
`exal ick ,d`ixaa mevnvae dcixia mi`vnpd ,miiwl`

,milty mdy mi`xap zeigdleòãBpk,x`eane ±íB÷îa ©©§¨
àçeøa àçeøc úe÷acúà àéä Bæå ,øçàgex zewaczd ± ©¥§¦¦§©§§¨§¨

,gexaúe÷ácä úéìëúabxca ±,zewac ly xzeia dpeilrd d §©§¦©§¥
.'eëå äáäà úîçî àéäLk ,ãeçiäåcenilyk mby zexnl - §©¦§¤¦©£©©£¨§

ok mb df ixd ,ler zlaw jezn `l` dad` jezn epi` dxezd
- cegide zewiacd zilkza df izn j` ,gexa gex ly zewiac
daeyz" ly dpipr okle .dad` cvn `a dfyk `wec df ixd
d`xia) enigxe eligca `ziixe`a wqrzic" `ed `wec "d`lir
ik ,'d z`xie 'd zad` jezn dxezd cenil ,"d"aewc (dad`e
ly dpkez edfy ,cegide zewiacd zilkz `ed f` `wec
zilkza zewl` mr ytpd cegie zewiacd - "d`lir daeyz"

.cegide zewiacd,äìháì òøæ úàöBäa úéøaä íâtL éôìe§¦¤§©©§¦§¨©¤©§©¨¨
éøö ïéàå,àúéøBàc äàéa éøeqà øàL Bà ,úBéøòa øîBì C §¥¨¦©©£¨§¨¦¥¦¨§©§¨
ïðaøc Bà,opaxcn d`ia ixeqi` e` dxezd on d`ia ixeqi` ± §©¨¨

íéøôBñ éøác íéøeîç ék)wx `ed mxeqi`y mixac ± ¦£¦¦§¥§¦

,opaxcn'eëå13oeike ,(dxez ixeqi`n ,dxez ixacn xzei ± §
dl` mipipryíâBt,minbet ±àeä Bðewz ïëì ,çna ¥©Ÿ©¨¥¦

.à÷ôð äîëçîc ,àúéøBàa ÷qòúécdxeza weqriy ± §¦§©¥§©§¨§¥¨§¨¨§¨
'c wxta lirl `aenk ,zixad mbt oewiz okl ,dnkgn d`ad
itl) yecwd xdefdn
,("dnkg ziy`x"d yexit
daeyz" `wec `ed
ly oiprd `idy ,"d`lir
`ziixe`a wqrzi"
."d"aewc enigxe eligca
éác àðz'a áeúkL eäæå§¤¤¨§¨¨§¥

'eäiìà14øáò íãà : ¥¦¨¨¨¨©
äúéî áiçúðå äøáò£¥¨§¦§©¥¦¨

,íB÷nìrxf z`ved - ©¨
dxiar `id dlhal
icia dzin dypery

,miny?äéçéå äNòi äî©©£¤§¦§¤
óc úBø÷ì ìéâø äéä íà¦¨¨¨¦¦§©
,íétc éðL àø÷é ¯ ãçà¤¨¦§¨§¥©¦

ìà ÷øt úBðL¯ ãç ¦§¤¤¤¨
.'eëå íé÷øt éðL äðLé¦§¤§¥§¨¦§
cenila ztqez ,xnelk ±
meyn da yi dxezd
xary dxiard lr oewiz
icia dzin dyper xy`e
mbt oipr enk ,miny
ipy ± cg` sc mewna ,cnlpd xacd ly dltkdd .zixad

,iptn `id ,miwxt ipy ± cg` wxt mewna ,mitcìLîk ,eðéäå§©§¦§©
ìeôk àeä øLwä íB÷îaL ,BøLB÷å øæBçå ÷ñôpä ìáç¤¤©¦§¨§¥§§¤¦§©¤¤¨

.'eëå "Búìçð ìáç"a àeä äëëå ,ìtëîeixd `id dnypd ± §ª¨§¨¨§¤¤©£¨§
zexywzd dwqtp dxiar iciÎlr m`e ,dxewne dyxya dxeyw
lagdy ixd ± ycgn dnypd zxywp daeyz iciÎlre ,ef
.dxez ly dpipr dfe ,ltekne letk zeidl jixv xeyiwd mewna

áeúkä øîàL eäæå15ïéàå" ,"'Bâå ïBò øtëé úîàå ãñça" : §¤¤¨©©¨§¤¤¤¡¤§ª©¨§§¥
"'eëå äøBz àlà úîà16ezxtk d`a dxez iciÎlr ,xnelk - , ¡¤¤¨¨§

,oerd lyéìò úéa ïBòåxn`p eilr ±17zia oer xteki m`" ©£¥¥¦
,l"f epinkg mixne` ,"dgpne gafa ilràeä äçðîe çáæa§¤©¦§¨

,íéãñç úeìéîâe äøBúa øtkúî ìáà ¯ øtkúî Bðéàc§¥¦§©¥£¨¦§©¥§¨§¦£¨¦
àúéàãk,aezky enk ±àn÷-÷øt óBña,oey`x ±Làøc ¦§¦¨§¤¤©¨§Ÿ
:äðMämr eqtcpy "mipewize zexrd"a oiivn `"hily iaxd - ©¨¨

dfy owfd epax xne` recn ,xe`ia zvw yexcy ,"`ipz"d xtq
mitc drax` `vnp dfy drya ,oey`xd wxtd seqa `vnp

.g"i sca ,wxtd seq iptl
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äáåùúä úøâà
øåáéãäå 'úé åúáùçîá äáùçîä ïëå .à÷ôð äîëçî
éøáãå êéôá éøáã íéùàå ù"îëå äëìä åæ 'ä øáãá
ä÷ãöä äùòî àåä äùòîäå .êéôá éúîù øùà
'ä äùò íéîé úùù éë ù"îë íéìôù çåø úåéçäì
àçåøá àçåøã úå÷áãúà àéä åæå .à"îá òãåðë 'åëå
.'åëå äáäà úîçî àéäùë ãåçéäå úå÷éáãä úéìëúá
åà úåéøòá ì"öàå ì"æ úàöåäá úéøáä íâôù éôìå
íéøåîç éë) ïðáøã åà àúééøåàã äàéá éøåñéà øàù
àúééøåàá ÷ñòúéã àåä åðå÷éú ïëì çåîá íâåô ('åëå ñ"ã
øáò íãà åäéìà éáã àðúá ù"æå .à÷ôð äîëçîã
äéä íà äéçéå äùòé äî íå÷îì äúéî áééçúðå äøéáò
÷øô úåðùì íéôã 'á àø÷é ãçà óã úåø÷ì ìéâø
÷ñôðä ìáç ìùîë åðééäå .'åëå íé÷øô 'á äðùé 'à
.ìôåëîå ìåôë àåä øù÷ä íå÷îáù åøùå÷å øæåçå
úîàå ãñçá ä"ùæå .'åëå åúìçð ìáçá àåä äëëå
úéá ïåòå .'åëå äøåú àìà úîà ïéàå 'åëå ïåò øôåëé
øôëúî ìáà øôëúî åðéàã àåä äçðîå çáæá éìò

:ä"øã ÷"ôñá 'éàãë ç"îâå äøåúá
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א.8. פה, ב.9.זח"ב קלח, טז.10.שבת נא, כא.11.ישעיה נט, יא.12.שם כ, ובכ"מ.13.יתרו ב. כב, עירובין נמצא 14.ראה לא
רפכ"ה. ויק"ר ועיין ו.15.שם. טז, ב.16.משלי ה, ברכות ד.17.ראה ג, א שמואל



פג a`Îmgpn '` iyiy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  א' שישי יום
,hv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåùú äðäå .é ÷øô,198 'nr cr.òãåðë äøîæã

é ÷øt,"d`lir daeyz" oipr owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxta ¤¤
zewacz`" ly ote`a zewl`a ytpd zewiaca z`hazn `idy itke

oipra dfy itk ,dlrnly gexa zwaczn mc`d gexy ,"`gexa `gex

.(micqg zelinbe) dwcvae dxezd cenil

,Bæ äàlò äáeLz ,äpäå§¦¥§¨¦¨¨
àçeøc àúe÷acúàc§¦§©§¨§¨

,àçeøazewaczd ly - §¨
,gexa gexäøBz éãé-ìò©§¥¨

àéä ,íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦¦
äëLîä úðéçáa¦§¦©©§¨¨

,ähîì äìòîlî,oky - ¦§©§¨§©¨
zelinb mbe dxez mb
ezelrzd opi` ,micqg
`edy mc`d ly zinvrd
,ezcear iciÎlr dlrzn
dlrzn `edy itk `l`
dlrnd ,oeilr gek cvn
jexrÎoi`a dlrnl eze`
cvn ezelrzd xy`n
ezceare ezbixcn

,zeinvrdúBéäì± ¦§
,didzyLnî 'ä øác§©©¨
,åéôadf oi` ixdy - §¦

ly ezceare egek cvn
`l ezceara oky ,mc`d

el miwiprny gek edf `l` ,jk icil ribdl mrt s` leki did
"'ied xac" eixeaica didi ,dxez cnel icediyky ,dlrnln

,ynnáeúkL Bîëe1éôa éøác íNàå" :,"Edyer d"awd - §¤¨¨¨¦§¨©§¦
,"ixac" didi dxez cneld icedi ly eitay ,"miy`e" ,z`f
dlrnlny oipr df dxezd cenilay ixd .d"awd ly eixeaic
dlrnl eze` dlrne df gek mc`l wiprn d"awdy ,dhnl
mb jk .ribn did ezcear cvn envr `edy itkn dlrn
,dhnl dlrnln ok mb `id micqg zelinb iciÎlry zelrzdd

"éð÷açú Bðéîéå"2iciÎlr ,ize` wagz d"awd ly epini ci ± ¦¦§©§¥¦
"'eëå àðéîé àòBøc ãñç"c ,íéãñç úeìéîâa3.iptn ± ¦§¦£¨¦§¤¤§¨§¦¨§

zelinb iciÎlre ,dlrnly ,lekiak ,oinid rexf `ed cqgy
z` wagnd ,dlrnly cqg envr lr icedi jiynn micqg
oipr ok mb df ixd .dwcvae micqg zelinba wqerd icedid
,mc`d z` stlne wagn dlrnly cqgdy ,dhnl dlrnln

.`ed ezceara ribdl leki didy itkn dlrn dlrnlìáà£¨
éøö ïBzçzä íãàCìéì C±,zkllähnî äâøãîì äâøãnî ¨¨©©§¨¦¥¥¦©§¥¨§©§¥¨¦©¨

,äìòîì,zinvrd ziytpd ezcear iciÎlr envra dlrziy - §©§¨
,àçeøa àçeø úe÷acúàå äàlò äáeLz úðéça àéä- ¦§¦©§¨¦¨¨§¦§©§¨§¨

,gexa gex zewaczd,älôza álä úðeëazcear idef - §©¨©©¥©§¦¨
dceard iciÎlry ,envr mc`dely`ed ,ely ytpd zegeka

,zewl` mr gexa gex ly zewiaca dlrznúàéø÷a èøôáe¦§¨¦§¦©
,äéúBëøáe òîL-ytpd zcear cgeina z`hazn oda - §©¦§¤¨

zewiaca zelrzdl
,zewl`a:øîBì éãk- §¥©

,"rny z`ixw"a
záäàå"4Eááì ìëa 'Bâ §¨©§¨§¨§¨§

,"'Bâå ELôð ìëáe§¨©§§§
,Bzîàì úîàaidef - ¤¡¤©£¦

dhnln mc`d zcear
zelrzdl ,dlrnl
oipra dbixcnl dbixcnn
mb jk ,d"awdl dad`d

jixvcenil zeidl
dhnln ly ote`a dxezd
ezcear iciÎlry ,dlrnl
ilkl envr dyer `ed
didi 'ied xacy ,jkl
:owfd epax oeylae ± eita

:ïëå,mb -eéäå" §¥§¨
,'Bâå älàä íéøácä©§¨¦¨¥¤§

,"'Bâå ía zøaãåmby - §¦©§¨¨§
oipr lr ixd aqen df

dxezd5'ä øác úBéäì ,¦§§©
,úîàa åéôadf ixd ,eitay "'ied xac"l ilk `edy iptn - §¦¤¡¤

,zn`a f`,"'eëå úîà ïéàå"dxez `l` -6.ïëåìk íi÷ì §¥¡¤§§¥§©¥¨
:Bîk ,"åéúBöîa eðLc÷ øLà" :øîàpL Bîk ,úBönä- ©¦§§¤¤¡©£¤¦§¨§¦§¨§

,enk `id "epycw" dlnd,"éì úLc÷î zà éøä"iciÎlry - £¥©§§ª¤¤¦
dyrp zeevn"epycw",,ïBéìòä Lã÷ úðéça àéäicediy - ¦§¦©Ÿ¤¨¤§

`id "ycw" .zeevn iciÎlr envr lr jiynnìúeLéøt ïBL §§¦
,äìcáäå,zlcape zyxteny enk dbixcne dpiga `idy - §©§¨¨
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פה היום יום . . . 

ה'תש"גכה תמוזיום רביעי

חומש: מטות־מסעי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: פרק ז. ואולם . . . צז ונדכה כו'.

אין חסידות איז פאראן צוויי זייער כאראקטעריסטישע אויסשּפראכען: א( א איד 
דערקענט ג-טליכקייט און פילט די איבערנאטירליכקייט און בעדארף אויף דעם קיין 
באויזען ניט הָאבען. ב( א איד ניט ער וויל און ניט ער קען זיין ָאּפגעריסען פון 

ג-טליכקייט.
דערקענט  איד  א  זאך:  איין  זיינען  אוסשּפראכען  צויי  די  אז  איז  אמת  דער 
ג-טליכקייט און פילט דעם למעלה מן הטבע, דערפאר איז ניט ער וויל ניט ער קען 

זיין ָאּפגעריסען פון ג-טליכקייט.

ְוֵאינֹו  ַהַעל-ִטְבִעי  ֶאת  ְוָחׁש  ֱאלֹקּות  ּבֶ יר  ַמּכִ ְיהּוִדי  ים: א(  ָאְפָיִנּיִ ְמֹאד  ּטּוִיים  ּבִ ֵני  ׁשְ ֵיׁש  ֲחִסידּות  ּבַ
ק ֵמֱאלֹקּות. ְך. ב( ְיהּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻנּתָ ָזקּוק ְלׁשּום הֹוָכחֹות ַעל ּכָ

ַבע, ָלֵכן  ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֱאלֹקּות ְוָחׁש ֶאת ַהּלְ ּבֶ יר  ּטּוִיים ַחד ֵהם: ְיהּוִדי ַמּכִ ֵני ַהּבִ ְ ּשׁ ׁשֶ ָהֱאֶמת ִהיא, 
ק ֵמֱאלֹקּות. ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻנּתָ

ה'תש"גכו תמוזיום חמישי

חומש: מטות־מסעי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: והאיך . . . בתשובה כנודע.

ער  וועלכע  זאך,  א  צו  מענטשען  פון  איבערגעגעבענקייט  די  איז  לערנען  אין 
וויל פארשטיין און פארשטייט. אין דאוונען איז די איבעגעגעבענקייט צו העכער ווי 

פארשטאנד.
אין לערנען תורה פילט זיך א איד ווי א תלמיד בא א רבי'ן, אין דאוונען - ווי 

א קינד בא א פָאטער.

ִהיא  רּות  ַהִהְתַמּסְ ה –  ְתִפּלָ ּבִ ּוֵמִבין.  ְלָהִבין,  ָחֵפץ  הּוא  ׁשֶ ַלָדָבר  ִהיא  ָהָאָדם  רּות  ִהְתַמּסְ ִלּמּוד –  ּבְ
ֲעֶלה ֵמַהֲהָבָנה. ֶאל ַהּנַ

ֵבן ֵאֶצל ָאִביו. ה – ּכְ ְתִפּלָ ְפֵני ַרּבֹו, ּבִ ַתְלִמיד ּבִ יׁש ְיהּוִדי ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ִלּמּוד ּתֹוָרה ַמְרּגִ ּבְ

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

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . פו

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

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

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ט  תמוז כ"ה ראשון יום לקרוביו? להיטמא קטן לכהן מותר האם

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰,ìáà úåöî äøeîç änk©¨£¨¦§©¥¤
÷qòúiL éãk ,åéáBø÷ éðtî äàîhä Bì úéçãð ïäkä éøäL¤£¥©Ÿ¥¦§¥©ª§¨¦§¥§¨§¥¤¦§©¥

.íäéìò ìaàúéå íänò¦¨¤§¦§©¥£¥¤
המצוות ' ב 'ספר  הרמב"ם  כתב לז)וכן "שציוונו(מ"ע :

איש כל כי בתורה... הנזכרים  לקרובים  הכהנים  שיטמאו

ביאר זה  חיוב  ולחזק  קרוביו... על  להתאבל חייב  מישראל 

שלא כדי  שיטמא ... הטומאה  על מוזהר שהוא  בכהן אותו 

האבלות". דין יחלש 

הכהן' 'ושב  סק"א)ובספר  שעג סי' יו"ד תשבה בפתחי הובא נו. (סי'

הסתפק :

היא לקרוביו  להיטמא  הכהן על שהמצווה  הרמב "ם לדעת

להיטמא קטן לכהן מותר  האם – עליהם שיתאבל כדי 

שחיוב כיון  אולי  או להתאבל, חייב  אינו הקטן שהרי לקרוביו

להיזהר לחנכו כדי  חינוך, מדין  הוא  מטומאה להפרישו  האב

עליו מצווה בגדלותו והרי כשיגדל, המצוה  את  ולקיים 

לקרוביו ? מטומאה להימנע  לחנכו אין לקרוביו , להיטמא

הרמב "ם  כתב הי"ב)והנה, פ"ג הרי(להלן קטן , "כהן :

מעצמו, להתטמא  בא  ואם  יטמאוהו , שלא  מוזהרים  הגדולים

לחנכו צריך אביו אבל  להפרישו  מצווין  דין בית  אין 

בקדושה".

חינוך' ה 'מנחת  כתב  זה  סי'ולפי  לויה' ה'מחנה וכ"כ רסד. (מצוה

סק"א) בידים צ הקטן  את לטמא  שלא  מוזהר  `elitשהגדול
eiaexwlאבלות בדיני לנהוג הקטן צריך  חינוך שמדין  אף כי  ,

לקרוביו להיטמא  עליו  אבלות הרמב"ם)ומדין  הרי(לדעת –

התורה מן  איסור דוחה ואינו  מדרבנן  הוא  (מ'אמור..חינוך

הקטנים) על גדולים להזהיר שצריך למדים .ואמרת'

צריך  אביו ואין לקרוביו להיטמא  יכול עצמו הקטן  אך

אדרבא הרי  חינוך מדין  כי בקדושה , לחנכו כדי  להפרישו 

אבלות , מצות  משום לקרוביו  להיטמא  עליו  מצוה  כשיגדל

זו. למצוה  מתחנך הוא הרי כעת , לקרוביו וכשנטמא 

ה'תשע"ט  תמוז כ"ו שני יום לכתחילה? להיטמא מותר – הרבים ברשות טומאה' 'ספק

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰...úîì àîèpL ïäk ìk̈Ÿ¥¤¦§¨§¥
."åénòa ànhé àì Lôðì" :øîàpL ,ä÷Bì äæ éøä£¥¤¤¤¤¡©§¤¤Ÿ¦©¨§©¨

פראנק : הגרצ "פ נשאל

לכהן  מותר לרפואה)האם  ספר בבית לחדר(הלומד להיכנס 

מת של גולגולת  בו  שיש  לחדר סגור)הסמוך  שביניהם ,(והפתח

הרבים , כרשות  ודינו  אנשים  שלושה  בחדר נמצאים כאשר

היא גוי של גולגולת  שמא  שספק  -וכיון  באוהל מטמא להלן (שאינו

מטמא ה"ג) שאינו  - הרבים  ברשות טומאה ספק זה  (הל'הרי

ה"ח) פט"ו אבה"ט ?שאר

חינוך' ה 'מנחת  דברי את והנה)והביא  ד"ה סקי"ג רסג בדין(מצוה

שספיקו כיון  האם  טהור ', - הרבים  ברשות  טומאה  'ספק 

טומאה ' ב 'ספק לגעת  לכתחילה לכהן  מותר  להיכנס טהור  (או

טומאה) ספק בו שיש הלאולבית שלענין בעמיו')או יטמא לא הרי('לנפש

ואסור לחומרא ' דאורייתא  ש 'ספיקא  איסורים כשאר זה

ל  כתחילה ?להיטמא 

הצל"ח לדעת  ורוב)ואכן , ד"ה ב יט ב 'ספק(ברכות שהנוגע  אף 

לטמא לכהן אסור לכתחילה  טהור , הרבים  ברשות  טומאה '

לחומרא . שהוא  תורה איסור ספק  ככל עצמו

רבינוביץ  הגר"י נ)ובשם  סי' חיים נשמת שיש(קונטרס כתב 

במת  נגיעה  איסור בין יטמא')לחלק  לא כניסה('לנפש ואיסור

המת יבא')לאהל לא מת נפשות כל ש 'ספק('על תורה  חידשה  אמנם  :

אבל טהור, הרבים  ברשות  אםze`ivnaטומאה' ספק  עדיין

'לא  הלאו על ולכן טומאה , כאן  לאnhi`יש  שהרי עבר  לא  '

'לא  הלאו  על  אבל כאןai`נטמא , שיש  יתכן כי מספק  עובר '

לחומרא  ספיקו  בתורה , איסור ספק  כל  וכמו  ב'מרחשת'מת  (וכ"כ

בהגה) ב סי' .ח"א

שהגולגולת לחדר להיכנס  לכהן להתיר  אין זה ולפי 

להיזהר הכהן על  גויים רוב של במקום  ואף  בו. נמצאת 

הרמב "ם  שכתב  אף  כי  זה , לחדר  לכהן(בה"ג)מלהיכנס  שמותר

ערוך ' ב 'שלחן נפסק גויים , קברי על ס"ב)ללכת  שעב סי' (יור"ד

הראשונים  לדעות  לחוש  א שיש  סא, יבמות תוס' ב. יד, שבת (רש"י

על ועוד) מלילך להיזהר  ונכון  באוהל, אף  מטמא  שמת  שגוי 

קבריהם .

(btx 'iq c"ei iav xd)

ה'תשע"ט  תמוז כ"ז שלישי יום בטיסה? או רגלית בהליכה – קרוב' 'מקום

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰àìå ,áBø÷ Bì únL éî¦¤¥¨§Ÿ
øNò Cìäî àeäL áBø÷ íB÷îa äéä íà ¯ àaL ãò òãé̈©©¤¨¦¨¨§¨¨¤©£©¤¤
éòéáMä íBia àa elôà ¯ ãçà íBéa àBáiL øLôàL ,úBàñøt©§¨¤¤§¨¤¨§¤¨£¦¨©©§¦¦

ìL íeìLz íänò äðBîe ,Bì äìBò . ..íBé íéL ¤¤¦¨¤©§§Ÿ¦
בגמרא  הדין ב)במקור כא, קטן בעת(מועד שאם נאמר 

ימי את מונה  הוא  הרי  קרוב', 'במקום האבל שהה הפטירה 

האבלים  שאר עם  יחד מתחילה)השבעה איתם מנה שלא ,(אף

פרסאות  עשרה הוא  שהשיעור פירשו ק"מ)והראשונים (כ40ֿ

ממוצע . אדם של אחד יום  הליכת  מרחק  שהם

אמצעי התקדמות  עם כאשר  האם  השאלה : ומתעוררת 

הדין משתנה למקום , ממקום במהירות  לנוע  ניתן  התחבורה 

קרוב ' 'מקום  זה  הרי אחרת  במדינה  נמצא  האבל  אם  ואפילו 

בטיסה ? או ברכבת אחד יום  בתוך משם  להגיע  אפשר  כי

בכל  אדם לכל השווה  שיעור קבעו שחז"ל  סוברים  יש 

רחוק מקום  כל ולכן רגלית . בהליכה והוא זמן, ובכל מקום 

אפשרות ואין מאחר  רחוק , מקום נחשב פרסאות מעשרה 
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זאת לעשות  שניתן למרות  אחד , יום בתוך ברגל  משם  להגיע 

תחבורה קעב באמצעי ע' א אבלות – ישראל' ב'נשמת השיטות ליקוט (ראה

.ואילך)

נקבע לא  מלכתחילה  כי  כתבו  מהפוסקים  רבים  אך

וכפי ההגעה , אפשרות  פי  על אלא  מרחק  פי על  השיעור 

"משום הוא  פרסאות עשרה  ששיעור  הרמב "ם  שמדגיש 

ניתן בימיהם שגם  פי על  ואף  אחד". ביום  שיבוא שאפשר

נקבע ומכלֿמקום  רכיבה, באמצעות  יותר  במהירות  לנוע  היה 

אז הייתה  שלא  משום  אלא  זה  אין רגלית , הליכה  של  שיעור

עליו, לרכוב  סוס  אחד כל  ברשות  היה  ולא  ציבורית  תחבורה 

כאשר אך לכולם , השווה  הליכה  של שיעור  קבעו  ולכן

להתחשב יש  בוודאי  נפש , לכל  שווים  נסיעה  אמצעי קיימים 

רכא)בכך  יו"ד יעקב חלקת שם, ישראל .(נשמת

ההגע אפשרות  את בחשבון לקחת  יש  זאת, ברכבתעם  ה

שיש היינו לכך , מעשית אפשרות  קיימת  אם רק  בטיסה  או

אלו, נתונים  בהעדר  אך תעופה , נמל  או רכבת  מסילת  במקום 

קרוב  כמקום  אותו להחשיב  בנשמת אין  מובא – פעלים רב (ראה

שם) .ישראל

ה'תשע"ט  תמוז כ"ח רביעי יום במועד  אבלות

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰äðMä Làø ïëå ,íéìâøä̈§¨¦§¥Ÿ©¨¨
.ïäa âäBð úeìáà éøácî øác ïéà ¯ íéøetkä íBéå§©¦¦¥¨¨¦¦§¥£¥¥¨¤

הרמב"ן א)לדעת  כד, קטן אינה(מועד בפרהסיא  אבלות  ,

שבצנעה ' ב 'דברים נוהגת  אבל במועד וכד)נוהגת  בחמין ,(רחיצה

הגמרא  מדברי כן  גירסתנו)והוכיח לפי א. ד, אבלות(כתובות שאין 

כן פי על  ואף  המשתה , ימי  בשבעת  וכלה בחתן  נוהגת 

לדברי ראיה  מזה  ומביאה  אבלות , נוהגים  שבצנעה ' ב 'דברים

בדברים אבלות  יש  במועד, אבלות  שאין שאף  יוחנן רבי 

שבצנעה .

שכתב וכפי  כלל, במועד  אבלות אין הרמב "ם  לדעת אך

אבלות(ה"ח)להלן עליו  חלה  לא  הרגל  בתוך מתו את  "הקובר 

של  דינו  בגמרא  ולגירסתו שבצנעה. דברים  אפילו  היינו  כלל",

נאמר אבלות , נוהגת  שבצנעה שבדברים  יוחנן  ולאzayaרבי

crena.

הריטב "א  ב)וכתב  כג, שב(מו"ק הרמב "ם  zayשגירסת 
ימי שמחת  כי יותר , מדויקת  שבצנעה  בדברים  אבלות  נוהגת 

טוב ליום לדמותה  ואין מדרבנן היא  וכלה  חתן של המשתה 

שמחה לדמות אפשר  אך התורה, מן היא  בו לשמוח שהמצוה 

לשבת  התורה)זו  מן שמחה מצות בה בה(שאין נוהגת  אבלות שאין

שבצנעה . בדברים אלא 

יוסף' והוי)וה 'בית ד"ה תקמח סי' נוהג(או"ח בשבת  אם  הקשה :

ביום גם  כך הדין  אין  מדוע  שבצנעה , בדברים  אבלות  דין 

שבעת שאין  וכיון ימים שבעת נוהג אבלות  דין  ומבאר : טוב ?

אבלות  מקצת  בשבת  יש  לכן  שבת , ללא  שבצנעה)ימים  (בדברים

טוב יום  לפני שהחלה  אבלות  מפסיק  טוב שיום  כיון אבל 

זו) הלכה בהמשך הוא(כמובא "דין האבלות , חלה  לא כשעדיין הרי  ,

כלל ". בו ינהוג  שלא 

התוספות סוברים  הרמב "ן שכדעת  יוסף ' ה 'בית וכתב 

שם)והרא "ש  וכך (כתובות למעשה . הלכה  היא  שכך לו ונראה

ערוך ' ב 'שלחן  ס"ד)פסק  שם נוהג(או"ח ברגל, מתו  שהקובר 

תשובה' וב 'שערי שבצנעה . בדברים עם(שם)אבלות  הוסיף 

לגמרי בטל לישב  נכון  "לא  כי תורה, ללמוד שמותר זאת 

אין דברגל ֿ ליה  דסבירא הרמב "ם  הוא ו "כדאי תורה" מדברי

שבצנעה". דבר  אפילו נוהג

ה'תשע"ט  תמוז כ"ט חמישי יום המת  את לנחם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰íéìáà úîçpL ,éì äàøé¥¨¤¦¤¤¨©£¥¦
íéiçä íò íéãñç úeìéîb íéìáà íeçpL ;íéìBç øewáì úîãB÷¤¤§¦¦¤¦£¥¦§¦£¨¦¦©©¦

.íéúnä íòå§¦©¥¦
עבור רק  איננו אבלים  שניחום  עולה  הרמב "ם  מדברי 

פסק  אף  לכך ובהתאם הנפטר. עבור  אף  אלא  (פי"ג האבלים 

עשרה"ד) באים  קרובים , לו שאין ויושביםשמת אנשים  ה 

אינו הניחום  כאן והרי  אותם, מנחמים  הציבור  ושאר  במקומו

החיים כלל)לצורך אבלים המת(שאינם לכבוד רק  משנת אלא  (ראה

רעו) ע' כד קודש אגרות לז, יו"ד .יעבץ

האבל  אם אף  שייכת  אבלים  ניחום  שמצות  נראה  זה  ולפי 

לשון שינוי  את  להסביר  יש  זה ולפי  בכך. מעוניין  אינו  בעצמו 

כתב  אבלים  ניחום  שלגבי ה"ג)הרמב"ם  פי"ג האבל (לעיל שאם 

שלא כדי  אצלו  להישאר  רשאים  המנחמים אין בראשו נענע

כתב חולים  ביקור  לגבי ואילו מדאי ", "יותר  יטריחוהו 

ה"ד)בפשטות  יטריח"(פי"ד שלא  מדאי")"ובלבד "יותר הוסיף ,(ולא

אם ולכן החולה , לתועלת  ורק אך נועד  חולים  ביקור  שכן

אך  עניין, כל בכך  אין  קטנה , טרחה  אפילו מכך לו נגרמת

נגרמת אם  גם ולכן  המת , לתועלת גם  הוא  אבלים  ניחום 

בטרחה ורק  המצווה  את  לקיים  ראוי עדיין קלה, טרחה  לאבל

לנחם  אין רפג)גדולה  ע' חולים, ביקור .(מצות

פיינשטיין  יא)והגר "מ מ, סי' ד או"ח משה מכך (אגרות הסיק 

גם המצווה שתתקיים  אפשר  האבלים  לגבי אם  שאף 

אינו המת  טובת  של החלק  אך טלפון , שיחת  באמצעות 

המתנחמים , למקום או בו  שמת  למקום  כשמגיע אלא  מתקיים 

טלפון. בשיחת  חובה  ידי  יוצאים  אין  ולכן

דב יוסף  הג"ר  אל הרבי  ששלח  תנחומים  במכתב  מאידך,

שם)סולובייצ 'יק  קודש  מתקיימת(אגרות הדין  שמעיקר  כתב 

לנפטר , ביחס  והן  לאבלים ביחס  הן מכתב באמצעות  המצווה 

בכתב... או בפה  נעשה הניחום אם  לנפטר  משנה זה  אין  שהרי 

באמצעות לנחם יוכל בעצמו , לבוא קושי  קיים  כאשר  ולכן

שליח. או מכתב
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ה'תשע"ט  אב מנחם א' שישי יום לדיינים? ואבטליון שמעיה נתמנו איך

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰Cìî ïéãéîòî ïéà¥©£¦¦¤¤
,ãáìa úeëìîì àìå ...ìàøNiî Bnà äéäzL ãò ...íéøb ìäwî¦§©¥¦©¤¦§¤¦¦¦§¨¥§Ÿ§©§¦§©

éøö ïéà ...ìàøNéaL úeøøN ìëì àlà,àéNð Bà ïic øîBì C ¤¨§¨§¨¤§¦§¨¥¥¨¦©©¨¨¦
.ìàøNiî àlà àäé àlL¤Ÿ§¥¤¨¦¦§¨¥
טוב' יום  מ"י)ה'תוספות  פ"א תמיהת(אבות את הביא 

שמעיה נתמנו  כיצד  לדיין, גר ממנים  אין אם  המפרשים :

סנחריב " של בניו "מבני צדק  גרי  שהיו ב)ואבטליון, נז, ,(גיטין

דין' בית  כ 'אב ואבטליון כ 'נשיא ' שמעיה  הסנהדרין, לראשי 

גם  וראה מ"ד פ"א אבות תורה)(רע"ב משנה לספר הרמב"ם ?הקדמת

המהר "ל  בשם  ליישב  חיים'):וכתב 'דרך (בספר

דין, בית  לאב  או לנשיא להתמנות  יכול הגר  אין אמנם

היתה אמם  גרים , מקהל שבאו אף  ואבטליון, שמעיה  אבל 

גרים . מקהל  כבר  ויצאו  מישראל

בהקדמתו  הרמב "ם  התורה ,(הנ"ל)אך מסירת  סדר  את  מונה 

שהיו  ואבטליון שמעיה  על  הרמב "ם  wcvוכותב  ixb בעוד ,

שהיו  כתב  מאיר  רבי ועל עקיבא  רבי  צדק ,mipaשעל לגרי

וחזרה צדק . גרי היו עצמם  ואבטליון  ששמעיה מובן ומזה 

לסנהדרין אותם  מינו  איך  למקומה, סנהדרין השאלה  משנה (סדר

הי"א) ?פי"א

אבות ' 'מגן בספר  הרשב "ץ  סי'וביאר  חו"מ יוסף' ב'ברכי (הביאו

סק"ו) :ז

של  מינויים  את  פסלה כאשרהתורה רק לדיינים  צדק  גרי 

לגרים שידמה  מי  אין  אם אבל  כדוגמתם , גדולים  אחרים  ישנם 

היו לא  ההוא  שבדור  וכיון לכולם . קודמים  הם בגדולתם ,

הם נתמנו  - ואבטליון  שמעיה  של גדלותם בדרגת  תורה  גדולי 

הסנהדרין. לראשות 

התוספות  בעלי  רבותינו פירשו זה  שמות וכעין הריב"א, (פי'

א) אשרכא, המשפטים "ואלה הפסוק על  חז "ל דרשת  את 

מדוע להקשות : ויש  עכו "ם". לפני  "ולא - לפניהם " תשים 

לדון ? פסולים  גרים אפילו הרי  מלדון , עכו "ם  למעט צריך

לדון מומחים אחרים  יש כאשר רק  לדון פסול  שהגר  אלא

שהרי "תדע , פסול. אינו בדרגתו  דיינים  אין אם  אבל כמוהו,

שלא לפי ישראל את דנים  והיו היו , גרים  ואבטליון  שמעיה 

כמותם". חשוב  בישראל  היה 

ה'תשע"ט  אב מנחם ב' קודש שבת האדם  לתועלת עץ להשחית מותר

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰òøB÷å ,íéìk øaLîä©§©¥¥¦§¥©
úecøî úkî àlà ,ä÷Bì Bðéàå ;"úéçLú àì"a øáBò ...íéãâa§¨¦¥§Ÿ©§¦§¥¤¤¨©©©§

.íäéøácî¦¦§¥¤
תשחית ': 'בל של  האיסור חומרת מהי 

רק אסרה התורה  חכמים. בתקנת  מדובר  כי נראה , לכאורה 

ובגדים . כלים  השחתת על שגזרו הם  וחז "ל עצים , השחתת 

מכת אלא  לוקה  "אינו – ברמב "ם  ההלכה  מסיום  נראה  וכך

מדבריהם " לח"מ)מרדות .(ראה

הזקן אדמו "ר  יד)ואולם , סע' גו"נ שמירת הל' שכל (שו"ע, נוקט

"ועובר – הרמב "ם דברי  כתחילת  מהתורה, אסורה  השחתה 

הזהירה התורה  אם קלֿוחומר: הדברים הלוא תשחית ". בלא 

אסור שהדבר בודאי האוייב , בבעלות  עצים  להשחית שלא 

יהודי. רכוש  בכל

להסביר ניתן מדבריהם ", מרדות  "מכת  הוא  שהעונש  וזה 

באמצעות רק  נלמד  שהוא  אלא  מהתורה , האיסור אכן  כך :

ֿ וחומר . קל  סמך על מענישים  שלא קובע  והכלל  וחומר ', 'קל

הבאים : באופנים לתקן מנת על  לקלקל מותר  מקום , ומכל

גיזום כמו  הקלקול. באמצעות  אלא לתקן אפשר  כשאי  א.

האילנות . ליתר  המזיק  מאכל  אילן 

שולחן שריפת  כגון  האדם . לתועלת  נועד שהקלקול ב.

מהאש . להתחמם  בכדי 

כפי ישירה . ולא  עקיפה  תוצאה  הוא  התיקון אם  ואפילו ג.

בגדי את לשרוף  רשאי  היה  המקדש  בבית  המשמר שראש 

יתרשל  לא  שלהבא  להרתיע בכדי משמרתו , על שישן השומר 

בתפקידו.

(466 'nr ,gi zegiy ihewl)

ובעמדנו ביום סגולה, חמשה עשר באב, שלא היו ימים טובים כמותו בישראל, כדבר משנה, 

והבא תיכף אחר תקופת בין המצרים לזכר החורבן, שזכרון ימים אלו הוא כדי לתקן את המעוות 

ולקרב את הגאולה השלימה על ידי משיח צדקנו, יהי רצון שכל אחד ואחד יזכה לגאולה פרטית על 

ידי התחזקות בתורה ומצוות ומעשים טובים בחיי היום-יום, שהגאולה הפרטית היא הקדמה לגאולה 

הכללית במהרה בימינו.

ינעם לי לקבל בשורות טובות מכל אחד ואחד מכם, והשי"ת יצליח את דרככם.

בברכה.

המשך מאמוד רח
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ה'תשע"ט  תמוז כ"ה ראשון יום
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האכילה 1) תנאי אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש

בן  חיוב של המדוייק הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב
דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו סורר בן ומורה. סורר
שנהרג, סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם

למי?

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa2‰L¯t˙ È¯‰ , ≈≈∆»»«»¬≈ƒ¿»¿»
‰ÏÈ˜Ò Ba3¯È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e˙k‰ LÚ ‡ÏÂ ;4, ¿ƒ»¿…»««»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

ÏÎ‡˙ ‡Ï - Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ?¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ¿ƒ……¿««»……«
Ôa ˙ÏÈÎ‡ BÊÂ ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿ƒ»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿¬ƒ«≈

‰¯BÓe ¯¯BÒ5˙¯ÚÎÓ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ‚¯‰ BÈ‡L , ≈∆∆≈∆¡»∆»«¬ƒ»¿…∆∆
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡·ÒÂ ÏÏBÊ :¯Ó‡pL .ÏÎ‡L∆»«∆∆¡«≈¿…≈ƒƒ«¿»»¿
- ‡·BÒÂ ,˙e˙·Ú¯a ¯Oa ÏÎB‡‰ ‡e‰ ÏÏBfL∆≈»≈»»¿««¿»¿≈

˙e˙·Ú¯a ÔÈÈ ‰˙BM‰6. «∆«ƒ¿««¿»

יחֿכא.2) כא, באבנים 3)דברים עירו אנשי כל "ורגמוהו
כא). (שם ה,4)ומת" פרק לעיל וראה ב. נו, סנהדרין

שם. על 5)ובביאורנו לוקים שאין פי על ואף א. סג, שם
לעיל  כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו
מפורש, שהעונש "כיוון - ג הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות
שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא

קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות לדבר,6)(ספר זכר
בשר  בזוללי יין בסובאי תהי "אל כ): כג, (משלי שנאמר
רמח: מצוה "החינוך" וכתב א). ע, (סנהדרין למו"
בסיבת  יעשו אדם בני חטאות שרוב לפי המצוה: "משורשי
"וישמן  טו) לב, (דברים שכתוב כמו ושתייה, האכילה ריבוי
ליך  גרם "מי א) לב, (ברכות חז"ל אמרו וכן ויבעט", ישורון
כלל  ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי, מבעטת שתהא
שהמזונות  ... רעים לחטאים יביא הכרס מילוי (שם): אמרו
היא  ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם
עיסת  ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת
תורתינו  תמנענו כן ועל הנפש.. עיסת תיחלש החומר,
על  החומר יתגבר פן ושתייה באכילה מהרבות לטובתנו

לגמרי...". אותה ויאבד שיחליאה עד הנפש

.·‰a¯‰ ÌÈ¯·c - ‰ÈÏÚ ·iÁ ‡e‰L BÊ ‰ÏÈÎ‡7LÈ ¬ƒ»∆«»»∆»¿»ƒ«¿≈≈
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ÔÈ˙eÁÙe ÔÈ˜È¯ ÔlkL12,ÈÁ BÈ‡Â ÈÁ ¯Oa‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ∆À»≈»ƒ¿ƒ¿…««»»«¿≈«
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˙Á‡ ‡Ó‚eÏÓa17‚Ï ÈˆÁ ‰zLÈÂ ,18˙·a ‰Ê ÔÈiÓ ƒ¿¿»««¿ƒ¿∆¬ƒ…ƒ«ƒ∆¿«
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‰¯Bz È¯·c22‰ÂˆÓ ¯·„a dÏÎ‡L B‡ ,23ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿≈»∆¬»»ƒ¿«ƒ¿»≈«»«
ÏÎB‡L ‰Ú¯‰ ‰¯e·Á‰ ÌÚ ˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿…∆∆ƒ«¬»»»»∆≈

‰ÂˆÓ ¯·„a Ì‰nÚ24ÈL ¯OÚÓ BÏÎ‡L B‡ , ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»∆¬»«¬≈≈ƒ
ÌÈÏLe¯Èa25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙a BÏÎ‡ elÙ‡ ,26‡È‰L ƒ»«ƒ¬ƒ¬»¿«¿≈¬≈ƒ∆ƒ

dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿≈∆¬≈∆»¿≈ƒ¬»»
ÌÈˆ˜L ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ27ÌÈOÓ¯e28ÏÎ‡ elÙ‡ , ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»«

¯eaˆ ˙ÈÚ˙a29Ì‰È¯·cÓ ‰¯·Ú ‡È‰L30‰Ê È¯‰ - ¿«¬ƒƒ∆ƒ¬≈»ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt31. »ƒ«ƒ»

והגבלות.7) בה.8)תנאים תימן: יד בכתב
מסיני.9) למשה עד איש מפי איש אבל 10)שנתקבלה

לא  וממילא לגנוב, כסף הרבה כך כל ימצא לא - ביוקר
וברש"י). א ע, (סנהדרין זו באכילה שאינו 11)ימשיך

מאביו. שם יש 12)פוחד אם אבל בכך, שירגילוהו
ב  עמוד (שם הרבה בה ימשיכו לא הגון, אדם בחבורה

הואיל 13)וברש"י). צרכו, כל לבשל שהות להם שאין
(עמוד  שם שבגמרא להעיר וראוי בסתר. מעשיהם ועושים
מבושל. ואינו מבושל שזהו ופירשו: חי", "בשר אמרו: א)
מבושל  חי; הבשר ויאכל רבינו: בדברי לגרוס יש זה ולפי

מבושל. ואינו 14)ואינו מזוג תימן: יד ובכתב במים.
הוא  אם כי הרבה, מים בו נתן שלא שם, בגמרא וכן מזוג.
שם). (רש"י בשתייתו להמשיך יבוא לא - צרכו מלוא מזוג

ות"ת 16)הסובאים.15) אלפים ארבעת שמשקלם
א, פרק עירובין בהלכות רבינו וכדברי בינוניות. שעורים
עשרה  שש משקל והמעה מעין שש "הדינר י"ב: הלכה

היא 17)שעורות". כאילו הפסק, בלי אחת אכילה
שנתן  עד הראשונה החתיכה בלע שלא אחת. בלגימה
י"א, פרק סנהדרין ובתוספתא (רדב"ז). פיו לתוך השנייה
לתוך  שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב משנה
וכנ"ל. הפסק בלי לאכילה והכוונה כשיעור". פיו

מן 18) או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי שהן
(הלכות  בקרוב" דינר וחצי דינרים עשר שבעה משקל היין
וראה  ביצים, שלוש כשיעור והן י"ב). הלכה א, פרק עירובין

ד. הלכה ט"ו, פרק כפיים נשיאת שפוחד 19)בהלכות
אביו. יראנו עת.20)שלא בכל לגנוב לו מצוי זה אין

להימשך 21) עלול אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל
חטאו  שכל א), עא, (סנהדרין לו לחוש אין בהם, ולהתמיד
תורה  ירדה כי סופו, משום אלא אינו ומורה סורר בן של
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האכילה 1) תנאי אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש

בן  חיוב של המדוייק הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב
דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו סורר בן ומורה. סורר
שנהרג, סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם

למי?

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa2‰L¯t˙ È¯‰ , ≈≈∆»»«»¬≈ƒ¿»¿»
‰ÏÈ˜Ò Ba3¯È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e˙k‰ LÚ ‡ÏÂ ;4, ¿ƒ»¿…»««»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

ÏÎ‡˙ ‡Ï - Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ?¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ¿ƒ……¿««»……«
Ôa ˙ÏÈÎ‡ BÊÂ ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿ƒ»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿¬ƒ«≈

‰¯BÓe ¯¯BÒ5˙¯ÚÎÓ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ‚¯‰ BÈ‡L , ≈∆∆≈∆¡»∆»«¬ƒ»¿…∆∆
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡·ÒÂ ÏÏBÊ :¯Ó‡pL .ÏÎ‡L∆»«∆∆¡«≈¿…≈ƒƒ«¿»»¿
- ‡·BÒÂ ,˙e˙·Ú¯a ¯Oa ÏÎB‡‰ ‡e‰ ÏÏBfL∆≈»≈»»¿««¿»¿≈

˙e˙·Ú¯a ÔÈÈ ‰˙BM‰6. «∆«ƒ¿««¿»

יחֿכא.2) כא, באבנים 3)דברים עירו אנשי כל "ורגמוהו
כא). (שם ה,4)ומת" פרק לעיל וראה ב. נו, סנהדרין

שם. על 5)ובביאורנו לוקים שאין פי על ואף א. סג, שם
לעיל  כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו
מפורש, שהעונש "כיוון - ג הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות
שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא

קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות לדבר,6)(ספר זכר
בשר  בזוללי יין בסובאי תהי "אל כ): כג, (משלי שנאמר
רמח: מצוה "החינוך" וכתב א). ע, (סנהדרין למו"
בסיבת  יעשו אדם בני חטאות שרוב לפי המצוה: "משורשי
"וישמן  טו) לב, (דברים שכתוב כמו ושתייה, האכילה ריבוי
ליך  גרם "מי א) לב, (ברכות חז"ל אמרו וכן ויבעט", ישורון
כלל  ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי, מבעטת שתהא
שהמזונות  ... רעים לחטאים יביא הכרס מילוי (שם): אמרו
היא  ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם
עיסת  ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת
תורתינו  תמנענו כן ועל הנפש.. עיסת תיחלש החומר,
על  החומר יתגבר פן ושתייה באכילה מהרבות לטובתנו

לגמרי...". אותה ויאבד שיחליאה עד הנפש

.·‰a¯‰ ÌÈ¯·c - ‰ÈÏÚ ·iÁ ‡e‰L BÊ ‰ÏÈÎ‡7LÈ ¬ƒ»∆«»»∆»¿»ƒ«¿≈≈
Ì‰a8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ Ôlk Ô‰Â ,9·iÁ BÈ‡ . »∆¿≈À»¬»»ƒƒ««»»≈«»
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ÏBÊa10ÂÈ·‡ ˙eL¯Ó ıeÁ ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ;11‰¯e·Áa ¿¿…«¿ƒ¿∆≈¿»ƒ«¬»

ÔÈ˙eÁÙe ÔÈ˜È¯ ÔlkL12,ÈÁ BÈ‡Â ÈÁ ¯Oa‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ∆À»≈»ƒ¿ƒ¿…««»»«¿≈«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ·pb‰L C¯„k ,ÏM·Ó BÈ‡Â ÏM·Ó13, ¿À»¿≈¿À»¿∆∆∆««»ƒ¿ƒ

‚eÊÓ ÔÈi‰ ‰zLÈÂ14ÌÈ¯b¯b‰L C¯„k15.ÌÈ˙BL ¿ƒ¿∆««ƒ»¿∆∆∆««¿¿»ƒƒ
ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ ÏÎ‡iL ‡e‰Â16‰Ê ¯OaÓ ¿∆…«ƒ¿«¬ƒƒƒ»ƒƒ»»∆

˙Á‡ ‡Ó‚eÏÓa17‚Ï ÈˆÁ ‰zLÈÂ ,18˙·a ‰Ê ÔÈiÓ ƒ¿¿»««¿ƒ¿∆¬ƒ…ƒ«ƒ∆¿«
˙eL¯a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b .˙Á‡««»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿

ÂÈ·‡19ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ·bL B‡ ;20BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â , »ƒ∆»«ƒ∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»
È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ÔÈa ÂÈ·‡ ˙eL¯a ÔÈa ˙¯ÚÎÓ‰«¿…∆∆≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿¬≈ƒ¬≈

¯eËt ‰Ê21‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿≈ƒ»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»
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[Ì‰È¯·cÓ elÙ‡ ‰¯·Ú ˙ÏÈÎ‡ B‡] Ì‰È¯·cÓ elÙ‡¬ƒƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ¿≈∆
¯·BÚ BÈ‡L - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ :¯Ó‡pL .¯eËt -»∆∆¡«≈∆…≈«¿…≈∆≈≈
ÏÚ da ¯·ÚL ‰Ê ‡ˆÈ .ÌÏB˜ ÏÚ ‡l‡ BÊ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»∆»«»»»∆∆»«»«

‰¯Bz È¯·c22‰ÂˆÓ ¯·„a dÏÎ‡L B‡ ,23ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿≈»∆¬»»ƒ¿«ƒ¿»≈«»«
ÏÎB‡L ‰Ú¯‰ ‰¯e·Á‰ ÌÚ ˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿…∆∆ƒ«¬»»»»∆≈

‰ÂˆÓ ¯·„a Ì‰nÚ24ÈL ¯OÚÓ BÏÎ‡L B‡ , ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»∆¬»«¬≈≈ƒ
ÌÈÏLe¯Èa25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙a BÏÎ‡ elÙ‡ ,26‡È‰L ƒ»«ƒ¬ƒ¬»¿«¿≈¬≈ƒ∆ƒ

dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿≈∆¬≈∆»¿≈ƒ¬»»
ÌÈˆ˜L ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ27ÌÈOÓ¯e28ÏÎ‡ elÙ‡ , ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»«

¯eaˆ ˙ÈÚ˙a29Ì‰È¯·cÓ ‰¯·Ú ‡È‰L30‰Ê È¯‰ - ¿«¬ƒƒ∆ƒ¬≈»ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt31. »ƒ«ƒ»

והגבלות.7) בה.8)תנאים תימן: יד בכתב
מסיני.9) למשה עד איש מפי איש אבל 10)שנתקבלה

לא  וממילא לגנוב, כסף הרבה כך כל ימצא לא - ביוקר
וברש"י). א ע, (סנהדרין זו באכילה שאינו 11)ימשיך

מאביו. שם יש 12)פוחד אם אבל בכך, שירגילוהו
ב  עמוד (שם הרבה בה ימשיכו לא הגון, אדם בחבורה

הואיל 13)וברש"י). צרכו, כל לבשל שהות להם שאין
(עמוד  שם שבגמרא להעיר וראוי בסתר. מעשיהם ועושים
מבושל. ואינו מבושל שזהו ופירשו: חי", "בשר אמרו: א)
מבושל  חי; הבשר ויאכל רבינו: בדברי לגרוס יש זה ולפי

מבושל. ואינו 14)ואינו מזוג תימן: יד ובכתב במים.
הוא  אם כי הרבה, מים בו נתן שלא שם, בגמרא וכן מזוג.
שם). (רש"י בשתייתו להמשיך יבוא לא - צרכו מלוא מזוג

ות"ת 16)הסובאים.15) אלפים ארבעת שמשקלם
א, פרק עירובין בהלכות רבינו וכדברי בינוניות. שעורים
עשרה  שש משקל והמעה מעין שש "הדינר י"ב: הלכה

היא 17)שעורות". כאילו הפסק, בלי אחת אכילה
שנתן  עד הראשונה החתיכה בלע שלא אחת. בלגימה
י"א, פרק סנהדרין ובתוספתא (רדב"ז). פיו לתוך השנייה
לתוך  שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב משנה
וכנ"ל. הפסק בלי לאכילה והכוונה כשיעור". פיו

מן 18) או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי שהן
(הלכות  בקרוב" דינר וחצי דינרים עשר שבעה משקל היין
וראה  ביצים, שלוש כשיעור והן י"ב). הלכה א, פרק עירובין

ד. הלכה ט"ו, פרק כפיים נשיאת שפוחד 19)בהלכות
אביו. יראנו עת.20)שלא בכל לגנוב לו מצוי זה אין

להימשך 21) עלול אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל
חטאו  שכל א), עא, (סנהדרין לו לחוש אין בהם, ולהתמיד
תורה  ירדה כי סופו, משום אלא אינו ומורה סורר בן של
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(לזלול  הרגלו ומבקש אביו נכסי לכלות שסופו דעתו, לסוף
דרכים  לפרשת "ויוצא מוצא, ואינו יין) ולסבוא בשר
ימות  ואל זכאי ימות תורה: אמרה הבריות, את ומלסטם
אחרי  להימשך דרכו כשאין ולפיכך א). עב, (שם חייב"

אותו. מחייבים אין המכוערת בקול 22)האכילה שאפילו
ב). הלכה ח, פרק שם (ירושלמי שומע אינו שבשמים אביו

והרי 23) (שם) שבשמים" אביו בקול שומע שהוא זה "יצא
עבירה  כשיעשה אלא חייב ואינו מצוה, עושה הוא

וברית 24)באכילתו. נישואין כגון מצוה, של בסעודה
קדשים. אכילת או שני,25)מילה, מעשר ממעות שגנב

מצוותו, דרך וזוהי בירושלים, ואכלו ויין בשר ממנו וקנה
נפשך  תאווה אשר בכל הכסף "ונתת כו) יד, (דברים ככתוב

ובשכר". וביין ובצאן בבית 26)בבקר סועדים שהיו
הלכה  י"ג פרק אבל הלכות לקמן ראה לנחמו, כשבאו האבל

יאכלו 27)ח. "לא יג) יא, (ויקרא ככתוב טמאים, עופות
הם". (סנהדרין 28)שקץ הארץ על הרומשים שרצים הם

ב  הלכה י פרק עדות הלכות לעיל וראה וברש"י). ב ע,
ד. הלכה י"ט, פרק סנהדרין בהלכות וכן שם, ובביאורנו

ה. הלכה ה, פרק שבועות גוזר 29)ובהלכות דין שבית
להתענות. הציבור תעניות 30)על בהלכות רבינו כדברי

צרה  כל על להתענות סופרים "ומדברי ד: הלכה א, פרק
השמים". מן שירוחמו עד הציבור על שתבוא

ב.31) ע, סנהדרין

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ¯Oa ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡Ó Ïk ÏÎ‡»«»«¬»¿…»«¿«¿≈»««ƒ
ÏÎ‡ Ì‡Â .¯eËt - ÛBÚ‰ ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡L∆»«¬ƒ»ƒ¿«»»¿ƒ»«
ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ‰ ÌÈÏL‰Â ,‰Ó‰a ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ»ƒ

ÛBÚ‰ ¯OaÓ32ÔÈÈ ‰˙L ‡ÏÂ ‰˜LÓ Ïk ‰˙L .·iÁ - ƒ¿«»«»»»»«¿∆¿…»»«ƒ
¯eËt -33. »

שם).32) (רש"י ממנו שם.33)כזית

.„ÈÁ ÔÈÈ ‰˙LÂ ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡34È¯˜ ‰fL ;¯eËt -35 »«»»«¿»»«ƒ«»∆∆∆ƒ
‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‡e‰36ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»»»¿ƒ»≈»∆¿≈ƒ»«
B˙ÁÈÏÓÏ ÈLÈÏM‰ ÌBia ÁÈÏÓ ¯Oa37ÔÈÈ ‰˙L B‡ , »»»ƒ«««¿ƒƒƒ¿ƒ»»»«ƒ

BzbÓ38.‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯eËt - ƒƒ»∆≈»»»¿ƒ»≈»∆

במים.34) מזוג לאכול 35)בלתי נוהג אדם שאין מקרה,
חיים. כשהם ויין החכם 36)בשר ואמר א. עמוד שם

תמידיים". אינם המקריים "הדברים יג): השמים (שער
במלחו.37) טעמו ונחלף הגת 38)שיצא מן יוצא כשהוא

תוסס  שהוא זמן וכל ישן, כיין טוב ואינו הוא, מתוק ועדיין
לשתייה  טעים ואינו מגיתו" "יין נקרא הוא (=רותח)
ל"סורר  שבנוגע שנייה, דיעה העלו ושם א). ע, (סנהדרין
עליו  שעברו יין שישתה עד סובא נקרא אינו ומורה"
כדברי  הלכה שם הכריעו ולא בגת, מסחיטתו יום ארבעים
לעניין  ט הלכה ו, פרק מזבח איסורי הלכות וראה מי.
שהה  שלא מגיתו "יין המזבח על מנסכים שאין נסכים,

א. משנה ו, פרק בעדויות ומקורו יום". ארבעים

.‰ÔË˜ ·e˙k‰ LÚ ‡Ï39.˙Bˆn‰ ÏÏÎÏ ‡a ‡lL …»««»»»∆…»ƒ¿««ƒ¿
Ï˜Ò BÈ‡ - BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰Â Ï„bL LÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»

˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ·bL ÈtÓ40‡‰ . ƒ¿≈∆»«¿»«¿»»¬ƒ»«¿…∆∆»

„ˆÈk41Ô·a ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ? ≈«ƒƒ«¿»»¿∆≈ƒ∆∆»¿∆
,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL¿∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»

ÛÈwiL „Ú42„Èb‰ Ïk43Ïk ¯ÚO‰ ÛÈwiL ¯Á‡Â ; «∆«ƒ»«ƒ¿««∆«ƒ«≈»»
.Ï˜Ò BÈ‡Â BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - „Èb‰«ƒ¬≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»

שנה.39) עשרה משלוש -40)פחות סורר" "בן שנאמר:
ב). סח, בסנהדרין (משנה איש ולא הזמן,41)בן מהו

בא. לא - שגדל איש ולכלל קטן, מכלל בכתב 42)שיצא
השיער. שיקיף עד תימן: יהיה 43)יד וכי שנאמר: שם,

איש. של לגבורתו הסמוך בן - בן לאיש

.Â‰LÏL ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÏL ÂÈÓÈ Ïk»»»∆≈≈∆≈»∆»¿»
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL ¯Á‡Ó ÌÈL„Á44¯LÙ‡L ÈÙÏ . √»ƒ≈««∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ∆∆¿»

BzL‡ ¯aÚ˙zL45‰LÏLa ¯k d¯aÚ ‰È‰ÈÂ ∆ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ¿∆À»»ƒ»ƒ¿»
ÌÈL„Á46- ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡Â , √»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈∆
·‡ ‡ÏÂ47z„ÓÏ ‡‰ .‰¯BÓe ¯¯BÒ48ÛÈw‰ Ì‡L , ¿…»≈∆»»«¿»∆ƒƒƒ

- ÌÈL„Á ‰LÏL ÌÈÏLiL Ì„˜ „Èb‰ Ïk ˙‡ ¯ÚO‰«≈»∆»«ƒ…∆∆«¿ƒ¿»√»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰49. ¬≈∆»

לפני 44) שערות הביא אם אבל שנה. יג אחרי לו שצמחו
בהלכות  רבינו כדברי בלבד, שומא אלא אינם שנה יג

י. הלכה ב, פרק שתי 45)אישות שהביא אחרי ממנו,
היא,46)שערות. מעוברת אם מכירים שאז לעיבורה,

הנה  וגם חדשים... כמשלוש "ויהי כד) לח, (בראשית ככתוב
אב".47)הרה". לקרותו הראוי ולא - "בן א. סט, סנהדרין

למד.48) אתה השמועה,49)מכאן מפי נתקבל שאם
קודם  הכוונה כורחך, על הגיד, כל משיקיף נסקל שאינו
ממילא  חדשים שלושה לאחר כי חדשים, שלושה שישלים
"אב", הוא אז שהרי השיער, הקיף כשלא אפילו נסקל, אינו
חדשים; שלושה מלאו שלא פי על אף - שער הקיף נמצא:
אינו  שיער, הקיף שלא פי על אף - חדשים שלושה מלאו

(שם). ומורה סורר נעשה

.ÊÂÈ·‡ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒ≈≈∆¿ƒƒ»ƒ
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï ‰lÁz Bn‡Â50:Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ»∆

ÏMÓ ·bL ÌÈ„Ú ÈL ÔÈ‡È·Óe .‰¯BÓe ¯¯BÒ ‰Ê ea¿≈∆≈∆¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»«ƒ∆
d˙B‡ ÏÎ‡Â ,·bL ‰na ÔÈÈÂ ¯Oa ‰˜Â ,ÂÈ·‡»ƒ¿»»»»»«ƒ«∆∆»«¿»«»

‰‡¯˙‰‰ ¯Á‡ ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡51˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ¬ƒ»»¬»««««¿»»¿ƒ≈
,˙e˜ÏÓ È·iÁ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe .‰BL‡¯‰»ƒ»«¿ƒƒ¿»«»≈«¿

B˙‡ e¯qÈÂ :¯Ó‡pL52·‚Â ¯ÊÁ .Ì‰ÈÏ‡ ÚÓLÈ ‡ÏÂ ∆∆¡«¿ƒ¿…¿…ƒ¿«¬≈∆»«¿»«
ÔÈ‡È·Ó Bn‡Â ÂÈ·‡ - BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ÂÈ·‡ ÏMÓƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡53ÈL ÔÈ‡È·Óe , ¿≈ƒ∆¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈
‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ·bL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ»»∆»«¿»«¬ƒ»»¬»

Ba e¯˙‰L ¯Á‡54eÈ‰ elÙ‡ .‰B¯Á‡ ˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ««∆ƒ¿¿ƒ≈«¬»¬ƒ»
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈM‰55ÌÈB¯Á‡‰ Ì‰56¯Á‡Â . «¿«ƒ»ƒƒ≈»«¬ƒ¿««

˙‡ ¯ÚO‰ ÛÈw‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜nL∆¿«¿ƒ≈»¿ƒ∆»ƒƒ«≈»∆
‰LÏL BÏ eÓÏL ‡ÏÂ ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡ .„Èb‰ Ïk»«ƒƒ…ƒƒ¿…»¿¿»
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk C¯„k BÈc ÔÈ¯ÓBb - ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒƒ¿∆∆»¬≈≈ƒ
‰LÏL ÌL e‰iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆¿»¿»

ÌÈBL‡¯‰57‰˜lL e‰Ê - ‰Ê ea :¯Ó‡pL . »ƒƒ∆∆¡«¿≈∆∆∆»»
ÌÎÈÙa58. ƒ¿≈∆
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סנהדרין 50) הלכות לעיל כמבואר מכות, דיני לדון המוסמך
ד. הלכה ה, אחרים,51)פרק עדים בפני הוריו, בו שהתרו

וברש"י). ב עא, (סנהדרין עליו נאמנים אין ואמו אביו אבל
ומורה,52) סורר בן כאן: כתוב מלקות, אלא זה ייסור ואין

שם  מה הרשע" הכות בן אם "והיה ב) כה, (דברים וכתוב
לא  משום: לוקה אינו אבל (שם). מלקות כאן אף מלקות
לאו  על לוקים שאין א), הלכה לעיל (ראה הדם על תאכלו
המלקות  לעונש אזהרה משמש זה לאו אלא, שבכללות,

משום). המתחיל דיבור ובתוספות א סג, הדן 53)(שם
נפשות. ואמו.54)דיני הראשונים.55)אביו העדים

שאחד 56) מלמד זה "בננו ג משנה י"א, פרק שם תוספתא
מיתה". לחייבו האחרונים עם מצטרף הראשונים מן

מלקות.57) שחייבוהו א.58)הדיינים עא, שם

.ÁBn‡Â ÂÈ·‡ BÏ eÏÁÓ Ì‡Â59BÈc ¯ÓbiL Ì„˜60- ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
¯eËt61. »

ח,59) פרק שם בירושלמי וכמבואר מהם, אחד ואפילו
ו. דין.60)הלכה לבית והביאוהו שתפשוהו לאחר אפילו

דינו,61) נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי
בסמוך. וכמבואר כהרוג, הוא שהרי לא", דינו נגמר אם אבל
רצו  "אם מפרש: ב פח, בסנהדרין שרש"י להעיר, וראוי
בהם: תלה שהכתוב דין... לבית הביאוהו ולא למחול
דין  לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו
בירושלמי  מקורם רבינו דברי אבל למחול, יכולים אינם

למלך). (משנה הנ"ל

.Ë¯ÚO‰ ÛÈw‰ Ck ¯Á‡Â ,BÈc ¯Ó‚ ‡lL „Ú Á¯a»««∆…ƒ¿«ƒ¿««»ƒƒ«≈»
¯eËt - ‰hÓlÓ62elÙ‡ ,Á¯a BÈc ¯Ó‚pMÓ Ì‡Â . ƒ¿«»»¿ƒƒ∆ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÏkL ;Ï˜qÈ ‡ˆniL ˙Ú Ïk - ÔÈ˜Ê‰ƒ¿ƒ»≈∆ƒ»≈ƒ»≈∆»ƒ∆ƒ¿«ƒ
Ì„ BÏ ÔÈ‡Â ‚e¯‰k ‡e‰ È¯‰ -63. ¬≈¿»¿≈»

נפטר,62) היה עכשיו חוטא היה אילו והרי גופו, שנשתנה
ה. הלכה לעיל ב.63)כמבואר עא, בסנהדרין משנה

.È‰ˆB¯ ÂÈ·‡ ‰È‰64‰ˆB¯ Bn‡ ,‰ˆB¯ dÈ‡ Bn‡Â »»»ƒ∆¿ƒ≈»»ƒ»
.‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ÂÈ·‡Â¿»ƒ≈∆≈«¬∆≈≈∆
Ìcb Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .Bn‡Â ÂÈ·‡ B· eOÙ˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆»≈∆ƒ≈
Ôa ‰OÚ BÈ‡ - L¯Á B‡ ‡ÓeÒ B‡ Ìl‡ B‡ ¯bÁ B‡ƒ≈ƒ≈»≈≈≈«¬∆≈
;ÌÈÓc‚ ‡ÏÂ - Ba eOÙ˙Â :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«¿»¿¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈÓl‡ ‡ÏÂ - e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯‚Á ‡ÏÂ - B˙‡ e‡ÈˆB‰Â¿ƒ…¿…ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ

‰Ê ea65‡ÏÂ - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ ;ÌÈÓeÒ ‡ÏÂ - ¿≈∆¿…ƒ≈∆…≈«¿…≈¿…
ÌÈL¯Á66. ≈¿ƒ

ולהאשימו.64) דין לבית שמראים 65)להביאו משמע
באצבעם. לשמוע 66)אותו רוצה איני להם: אומר כשהבן

שאינו ב  כן, אחרי שרואים פי על ואף שומעים, אינם קולכם,
בקולנו, שומע איננו אמרה: התורה - מצוותם? מקיים
דבריהם  מקבל שאינו ממנו: שמעו הקול, שבשעת משמעו,

וברש"י). א עמוד (שם

.‡ÈÏ·‡ .‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa Ï˜qiL ‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb¿≈««»∆ƒ»≈≈≈∆¬»
CLn‰Ï dk¯c ÔÈ‡L ,‰Ê ÔÈ„a ˙Bc dÈ‡ - ˙a‰««≈»ƒ∆¿ƒ∆∆≈«¿»¿ƒ»≈

LÈ‡k ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a67˙a ‡ÏÂ - Ôa :¯Ó‡pL .68, «¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆∆¡«≈¿…«
ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ‡ÏÂ69. ¿…À¿¿«¿¿ƒ

ראה 67) הבן, כדרך הבריות, את ללסטם תבוא ולא
ב. הלכה לעיל "אמר 68)בביאורנו הנוסח: ושם א. ע, שם

סורר  כבן להיות ראוייה בת שתהא הוא בדין שמעון רבי
הרגלה  תמצא (כשלא בעבירה אצלה מצויים שהכול ומורה,
הבריות  ותרגיל דרכים בפרשת תעמוד ולסבוא לזלול
בן  היא: הכתוב גזירת אלא רש"י), - אתנן בשביל לעבירה

בת". ולא עונשים 69)- ואין נקיבה, ספק זכר ספק שניהם
מספק.

.·ÈÚ¯˜pL ÌeËÓË70Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ À¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈«¬∆≈
¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈

‰‡¯˙‰ ˙ÚMÓ Ôa ‰È‰iL „Ú - ‰¯BÓe71. ∆«∆ƒ¿∆≈ƒ¿««¿»»

(רשב"ם 70) בגוף טמונים וביציו גידו את ומצאו שניתחוהו
ב). קכו, בתרא נקרע 71)לבבא היה אילו מזה, משמע

אולם  ומורה, סורר בן נעשה בן, ונמצא ההתראה, לפני
משעת  הנוסח: תימן יד בכתב וכן שי"א ויניציאה בדפוס
ואפילו  גמור, זכר שיהיה צריך לידה, משעת כלומר, הווייה.
בהתאם  וזה ומורה, סורר נעשה אינו ההתראה, לפני נקרע
משעת  בן שיהא "עד ב) קכו, בתרא (בבא התלמוד לגירסת
פרק  נחלות הלכות והשווה שם, הרשב"ם וכפירוש הווייה"

ג. הלכה ב,

.‚ÈÔÈÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk .‰Ê¯Î‰ CÈ¯ˆ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆»ƒ«¿»»≈««¿ƒƒ
eÏ˜Ò ÈBÏt ÔÈc ˙È·a :Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ÔÈ·˙Bk ?ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ»«¿

‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰È‰L ÈtÓ ÈBÏt72. ¿ƒƒ¿≈∆»»≈≈∆

שנאמר 72) האחרים, את לרדות כדי א, פט, סנהדרין
לעיל  והשווה וייראו" ישמעו ישראל "וכל כא) כא, (דברים

ז. הלכה י"ח, פרק עדות והלכות ה, הלכה ג, פרק

.„ÈÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆¬≈¿»¬≈≈ƒ
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓnL73BÏ Ì¯b ÂÈ·‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆»»¿¿≈∆∆««ƒ∆»ƒ»«

ÂÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈ˜Ò74. ¿ƒ»¬≈≈»¿»»

בניגוד 73) ט. הלכה א, פרק אבל הלכות לקמן כמבואר
מלכים  הלכות לקמן ראה למלך, שממונם המלך, להרוגי

ט. הלכה ד, נתן 74)פרק עיניו שמא בו חושדים ואין
מצינו  וכן (רדב"ז). לסקלו וגרם לו מחל לא ולפיכך בממונו,
כרם  אל "לרדת ויקם נבות, מת כי ששמע אחרי באחאב,
יהודה  רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות
ליורשו  וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין
את  הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי דודו, בתורת
אחיו  בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו,
הם  הרד"ק: ומפרש היורש" את גם ונשמידה הרג אשר
ואין  בעלי, נכסי שיירשו כדי בני, את להרוג מתכוונים
לבבם  נתחמם לא כי הנרצח, אחיו דם את לגאול כוונתם
הדם  שגואל הרי, באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על

שמח). (אור בנים לו אין אם יורשו, הרוצח, את ההורג
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סנהדרין 50) הלכות לעיל כמבואר מכות, דיני לדון המוסמך
ד. הלכה ה, אחרים,51)פרק עדים בפני הוריו, בו שהתרו

וברש"י). ב עא, (סנהדרין עליו נאמנים אין ואמו אביו אבל
ומורה,52) סורר בן כאן: כתוב מלקות, אלא זה ייסור ואין

שם  מה הרשע" הכות בן אם "והיה ב) כה, (דברים וכתוב
לא  משום: לוקה אינו אבל (שם). מלקות כאן אף מלקות
לאו  על לוקים שאין א), הלכה לעיל (ראה הדם על תאכלו
המלקות  לעונש אזהרה משמש זה לאו אלא, שבכללות,

משום). המתחיל דיבור ובתוספות א סג, הדן 53)(שם
נפשות. ואמו.54)דיני הראשונים.55)אביו העדים

שאחד 56) מלמד זה "בננו ג משנה י"א, פרק שם תוספתא
מיתה". לחייבו האחרונים עם מצטרף הראשונים מן

מלקות.57) שחייבוהו א.58)הדיינים עא, שם

.ÁBn‡Â ÂÈ·‡ BÏ eÏÁÓ Ì‡Â59BÈc ¯ÓbiL Ì„˜60- ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
¯eËt61. »

ח,59) פרק שם בירושלמי וכמבואר מהם, אחד ואפילו
ו. דין.60)הלכה לבית והביאוהו שתפשוהו לאחר אפילו

דינו,61) נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי
בסמוך. וכמבואר כהרוג, הוא שהרי לא", דינו נגמר אם אבל
רצו  "אם מפרש: ב פח, בסנהדרין שרש"י להעיר, וראוי
בהם: תלה שהכתוב דין... לבית הביאוהו ולא למחול
דין  לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו
בירושלמי  מקורם רבינו דברי אבל למחול, יכולים אינם

למלך). (משנה הנ"ל

.Ë¯ÚO‰ ÛÈw‰ Ck ¯Á‡Â ,BÈc ¯Ó‚ ‡lL „Ú Á¯a»««∆…ƒ¿«ƒ¿««»ƒƒ«≈»
¯eËt - ‰hÓlÓ62elÙ‡ ,Á¯a BÈc ¯Ó‚pMÓ Ì‡Â . ƒ¿«»»¿ƒƒ∆ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÏkL ;Ï˜qÈ ‡ˆniL ˙Ú Ïk - ÔÈ˜Ê‰ƒ¿ƒ»≈∆ƒ»≈ƒ»≈∆»ƒ∆ƒ¿«ƒ
Ì„ BÏ ÔÈ‡Â ‚e¯‰k ‡e‰ È¯‰ -63. ¬≈¿»¿≈»

נפטר,62) היה עכשיו חוטא היה אילו והרי גופו, שנשתנה
ה. הלכה לעיל ב.63)כמבואר עא, בסנהדרין משנה

.È‰ˆB¯ ÂÈ·‡ ‰È‰64‰ˆB¯ Bn‡ ,‰ˆB¯ dÈ‡ Bn‡Â »»»ƒ∆¿ƒ≈»»ƒ»
.‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ÂÈ·‡Â¿»ƒ≈∆≈«¬∆≈≈∆
Ìcb Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .Bn‡Â ÂÈ·‡ B· eOÙ˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆»≈∆ƒ≈
Ôa ‰OÚ BÈ‡ - L¯Á B‡ ‡ÓeÒ B‡ Ìl‡ B‡ ¯bÁ B‡ƒ≈ƒ≈»≈≈≈«¬∆≈
;ÌÈÓc‚ ‡ÏÂ - Ba eOÙ˙Â :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«¿»¿¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈÓl‡ ‡ÏÂ - e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯‚Á ‡ÏÂ - B˙‡ e‡ÈˆB‰Â¿ƒ…¿…ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ

‰Ê ea65‡ÏÂ - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ ;ÌÈÓeÒ ‡ÏÂ - ¿≈∆¿…ƒ≈∆…≈«¿…≈¿…
ÌÈL¯Á66. ≈¿ƒ

ולהאשימו.64) דין לבית שמראים 65)להביאו משמע
באצבעם. לשמוע 66)אותו רוצה איני להם: אומר כשהבן

שאינו ב  כן, אחרי שרואים פי על ואף שומעים, אינם קולכם,
בקולנו, שומע איננו אמרה: התורה - מצוותם? מקיים
דבריהם  מקבל שאינו ממנו: שמעו הקול, שבשעת משמעו,

וברש"י). א עמוד (שם

.‡ÈÏ·‡ .‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa Ï˜qiL ‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb¿≈««»∆ƒ»≈≈≈∆¬»
CLn‰Ï dk¯c ÔÈ‡L ,‰Ê ÔÈ„a ˙Bc dÈ‡ - ˙a‰««≈»ƒ∆¿ƒ∆∆≈«¿»¿ƒ»≈

LÈ‡k ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a67˙a ‡ÏÂ - Ôa :¯Ó‡pL .68, «¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆∆¡«≈¿…«
ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ‡ÏÂ69. ¿…À¿¿«¿¿ƒ

ראה 67) הבן, כדרך הבריות, את ללסטם תבוא ולא
ב. הלכה לעיל "אמר 68)בביאורנו הנוסח: ושם א. ע, שם

סורר  כבן להיות ראוייה בת שתהא הוא בדין שמעון רבי
הרגלה  תמצא (כשלא בעבירה אצלה מצויים שהכול ומורה,
הבריות  ותרגיל דרכים בפרשת תעמוד ולסבוא לזלול
בן  היא: הכתוב גזירת אלא רש"י), - אתנן בשביל לעבירה

בת". ולא עונשים 69)- ואין נקיבה, ספק זכר ספק שניהם
מספק.

.·ÈÚ¯˜pL ÌeËÓË70Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ À¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈«¬∆≈
¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈

‰‡¯˙‰ ˙ÚMÓ Ôa ‰È‰iL „Ú - ‰¯BÓe71. ∆«∆ƒ¿∆≈ƒ¿««¿»»

(רשב"ם 70) בגוף טמונים וביציו גידו את ומצאו שניתחוהו
ב). קכו, בתרא נקרע 71)לבבא היה אילו מזה, משמע

אולם  ומורה, סורר בן נעשה בן, ונמצא ההתראה, לפני
משעת  הנוסח: תימן יד בכתב וכן שי"א ויניציאה בדפוס
ואפילו  גמור, זכר שיהיה צריך לידה, משעת כלומר, הווייה.
בהתאם  וזה ומורה, סורר נעשה אינו ההתראה, לפני נקרע
משעת  בן שיהא "עד ב) קכו, בתרא (בבא התלמוד לגירסת
פרק  נחלות הלכות והשווה שם, הרשב"ם וכפירוש הווייה"

ג. הלכה ב,

.‚ÈÔÈÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk .‰Ê¯Î‰ CÈ¯ˆ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆»ƒ«¿»»≈««¿ƒƒ
eÏ˜Ò ÈBÏt ÔÈc ˙È·a :Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ÔÈ·˙Bk ?ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ»«¿

‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰È‰L ÈtÓ ÈBÏt72. ¿ƒƒ¿≈∆»»≈≈∆

שנאמר 72) האחרים, את לרדות כדי א, פט, סנהדרין
לעיל  והשווה וייראו" ישמעו ישראל "וכל כא) כא, (דברים

ז. הלכה י"ח, פרק עדות והלכות ה, הלכה ג, פרק

.„ÈÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆¬≈¿»¬≈≈ƒ
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓnL73BÏ Ì¯b ÂÈ·‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆»»¿¿≈∆∆««ƒ∆»ƒ»«

ÂÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈ˜Ò74. ¿ƒ»¬≈≈»¿»»

בניגוד 73) ט. הלכה א, פרק אבל הלכות לקמן כמבואר
מלכים  הלכות לקמן ראה למלך, שממונם המלך, להרוגי

ט. הלכה ד, נתן 74)פרק עיניו שמא בו חושדים ואין
מצינו  וכן (רדב"ז). לסקלו וגרם לו מחל לא ולפיכך בממונו,
כרם  אל "לרדת ויקם נבות, מת כי ששמע אחרי באחאב,
יהודה  רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות
ליורשו  וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין
את  הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי דודו, בתורת
אחיו  בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו,
הם  הרד"ק: ומפרש היורש" את גם ונשמידה הרג אשר
ואין  בעלי, נכסי שיירשו כדי בני, את להרוג מתכוונים
לבבם  נתחמם לא כי הנרצח, אחיו דם את לגאול כוונתם
הדם  שגואל הרי, באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על

שמח). (אור בנים לו אין אם יורשו, הרוצח, את ההורג
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ÏÚ Ïa‡˙Óe ‡nhÓ Ô‰k elÙ‡Â .ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ«≈ƒ¿«≈«
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·B¯w‰1. «¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ

‰Ê ¯ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏe2ÔÈÚÓ Ô‰L ,3 ¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈≈≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰¯e·˜4‡lL (· . ¿»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈∆…

˙n‰ ÌÚ ÒkÈ ‡lL (‚ .ÌÈ·B¯˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡nhÈƒ«»…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ«≈
‡l‡ Ì„‡ LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL („ .Ï‰‡a¿…∆∆…ƒ«»…≈∆¿¿∆∆»»∆»

.„·Ïa ÌÈ·B¯˜Ïƒ¿ƒƒ¿«
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  5ּפרק ¤¤¦
ומקורה 1) הקרובים על להתאבל המצוה בו מתבארת

ובהרוגי  שמתו, קרוביו באבל אדם יתחייב מאימתי בתורה.
ביום  שמת תינוק להיקבר. אותם מניחים שאין מלכות
בית  להרוגי מלכות הרוגי בין ההבדל אבלו. דין מה היוולדו
והמומרים  ציבור, מדרכי הפורשים ובקבורתם. באבלם דין
- לדעת עצמו המאבד באבל. דינם מה - שמתו והמוסרים

אבלו. דברי ושאר עימו מתעסקים איך

.‡:¯Ó‡pL .ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ∆∆¡«
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ,ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â6˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»¿≈¬≈

ÌBÈ ‡e‰L ,„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆»¿ƒƒ¿«∆
‰¯e·w‰ ÌBÈÂ ‰˙Èn‰7- ÌÈÓÈ ‰Ú·M‰ ¯‡L Ï·‡ ; «ƒ»¿«¿»¬»¿»«ƒ¿»»ƒ
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ה"ט.2) פ"א, לקמן הדן 3)כמבואר שופטים, בספר
וסמכותם. השופטים הנזכרת 5)מענין.4)בתפקידי

תקברנו  קבור "כי כג): כא, (דברים ככתוב ביתֿדין, בהרוגי
פט"ו, סנהדרין הל' לעיל רבינו הדגיש וכבר ההוא", ביום
מתו  את המלין כל אלא בלבד ביתֿדין הרוגי "ולא ה"ח:
דינים  ה"ח, פ"ד לקמן וראה בלאֿתעשה", עליו עובר

בזה. מות 6)מפורטים על אנינותו ביום קדשים לאכול
של  מצותֿעשה שהיא קדשים, אכילת שנדחית ומכיון בניו,
אבלות  שהיא שהאנינות, רבינו סובר האנינות, מפני תורה
מן  מצותֿעשה היא למותם, הראשון ביום הקרובים על
קדשים  שאכילת א קא, זבחים וראה (רדב"ז). התורה
הקל  מעשר ומה הקל, ממעשר בקלֿוחומר אסורה באנינות,
- ממנו" באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים תורה אמרה
המצוות' וב'ספר כלֿשכן. לא ממעשר) (=החמורים קדשים
הכהנים  שיתטמאו "שנצטוינו רבינו: כותב לז, עשה
עצמה  זו בֿג)...מצוה כא, (ויקרא בתורה הנזכרים לקרובים
להתאבל  חייב מישראל אדם שכל כלומר, אבל. מצות ֵהיא
שהוא  בכהן, פרש זה, חיוב חומר ומחמת קרוביו... ֵֵעל
ישראל, כשאר עלֿכלֿפנים שיתטמא הטומאה, על מוזהר
קטן  (מועד אמרו ובפירוש האבלות... בדיני יקלו שלא כדי
דמעיקרא  אבלות אי ברגל, אבלות נוהג אינו "אבל ב) ִיד,
החג  (=שמחת דרבים 'עשה' אתי - הוא הרגל) ָ(שמלפני
הנה  דיחיד". 'עשה' ודחי ישראל), כל על מוטלת שהיא
מצותֿעשה". ושהיא דאורייתא, הוא האבלות שחיוב נתבאר

אמרו 7) וכן פ"ב, לברכות ברי"ף הובאה הגאונים דעת
כאבל  "ושמתיה י) ח, (עמוס שנאמר ב: טז, שם בגמרא
אלא  אינם והמרירות שהאבל הרי מר", כיום ואחריתה יחיד
"רבני  שיטת שמביא שם, יונה ברבינו וראה אחד. יום
מדברי  אלא אינה ראשון יום של האבילות שאפילו צרפת"
לחוד, אנינות - תורה דין היא שהאנינות ואע"פ חכמים,
באבלות, מותר - באנינות שאסור ומה לחוד. ואבילות

ה"ו. פ"ד, לקמן ראה לכך, אלא 8)דוגמא אבלות שאין
מתןֿתורה  מקודם דבר למדים ואין בלבד, ראשון יום
א  קלה, שבת והשווה ה"ה), פ"ג, קטן מועד (ירושלמי

הלכה". ונתחדשה תורה פ"א,9)"ניתנה כתובות ירושלמי
חגיכם  "והפכתי דרשו: שם, קטן במועד ובירושלמי ה"א.
שבעה". אבילות אף שבעה, חג מה - י) ח, (עמוס לאבל

א. כ, בבבלי וכן

.·ÏÏBb‰ Ì˙qiMÓ ?Ï·‡a Ì„‡ ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó10. ≈≈»«ƒ¿«≈»»¿≈∆ƒ∆ƒ»≈«≈
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(מועד 10) עפר הקבר וימלאו בקבר המת את שישימו לאחר
נקראו  "לא פט"ז: טוב" "שוחר ובמדרש א). כז, קטן
הגולל  ונסתם בארץ שניתנו עד קדושים, (=האבות)
אבן  - גולל המה". בארץ אשר לקדושים שנאמר: בפניהם,
את  "וגללו מלשון: לסותמו, הקבר על שנותנים גדולה
המשנה  בפירוש ורבינו האדם'). ב'תורת (רמב"ן האבן"
להיותו  גולל, הקבר כיסוי "ויקרא אומר: מ"ד) פ"ב, (אהלות
גלל" "אבן כאמרו: הקבר, פי על מתגלגלת מאבן אצלו

מתגלגלת". ענינו ד) ו, וכיבוס,11)(עזרא תספורת כגון
ה"א. פ"ה, לקמן כמבואר וכו', וסיכה אשר 12)רחיצה

כ). טו, יב, (שמואלֿב לדוד אוריה אשת שעדיין 13)ילדה
האונן, על חלים אנינות דיני אבל אבלות, דיני עליו חלו לא

ה"ו. פ"ד, לקמן כמבואר שיקבר, עד המת מיתת משעת

.‚¯·w‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ˙eÎÏÓ È‚e¯‰14, ¬≈«¿∆≈«ƒƒ»¿ƒ»≈
‰Ú·L ¯tÒÏÂ Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿…ƒ¿»

Ï‡LÏ eL‡È˙iMÓ ?ÌÈLÏLe15ÏÚ Û‡ ,Ô¯·˜Ï CÏnÏ ¿ƒƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿…«∆∆¿»¿»««
Ô˙B‡ ·‚lÓ eL‡È˙ ‡lL Èt16. ƒ∆…ƒ¿»¬ƒƒ¿…»

וכדומה.14) שנאה מלשאול.15)מחמת תימן: בכת"י
לגנבם 16) שיצליחו הוא מאד נדיר כי עליהם, מתאבלים

הובאו  והרא"ש, הרמב"ן וכתבו הי"א). פ"ב, שמחות (מסכת
בהרוגי  אלא אמורים הדברים אין בכסףֿמשנה, דבריהם
ביתר  הרוגי כגון שנאה, מחמת קבורתם שמונעת מלכות,
הניחו  שלא מי אבל להבטל, עשויה אינה שגזירתה וכדומה,
עליו  חלה לא הרבה, בממון שיפדוהו עד להקבר השלטון
וירשוהו  קטן בסכום השלטון שיתפייס אפשר כי אבילות,
להקבר" אותם מניחים "שאין רבינו: שהדגיש וזהו להקבר.
לבטל  המלכות בחסדי אלא בממון, תלוי הדבר שאין -

(כסףֿמשנה). הזדונית גזירתה

.„¯‰pa Ú·hL ÈÓ17- ‰Ú¯ ‰iÁ ezÏÎ‡L ÈÓ B‡ ƒ∆»««»»ƒ∆¬»««»»»
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Lw·lÓ19. ƒ¿«≈

בשם 17) מביא ק אות וב"העיטור" הי"ב. שם, שמחות
שיש  במים טבע אם אלא אבלות חיוב שאין הרי"ף תשובת
יוצא  היה חי היה אילו כי מת, שהוא בידוע אז כי סוף, להם
שהוא  סוף להם שאין במים טבע אם אבל לעינינו, המים מן
שמא  לאחרים, להנשא אשתו את מתירים ואין חי, בחזקת
פי"ג  גירושין בהל' כמבואר ראינוהו, ולא אחר במקום יצא
עליו, להתאבל תחמיר אם כי עליו. מתאבלים אין - הט"ז
ביו"ד  וכן להנשא, אשתו את להתיר ויבואו כמת יחשבוהו
שסובר  וכנראה בזה, סתומה רבינו ודעת ז. סעיף שעה סי'
- התורה מן מצותֿעשה היא ראשון ביום ואבילות הואיל
להינשא, להתירה יבואו שמא חשש משום לדחותה אין
הימים  בשאר אלא נתכוון לא עצמו הרי"ף שגם ויתכן
הדבר  ועדיין בלבד, מדבריהם אלא אינה בהם שהאבילות

(רדב"ז). הכרע שהראש 18)צריך ומספיק יחד, שניהם
להיפך  או הגוף רוב בלא ראש אבל הרוב, לשיעור יצטרף
יט). אות שם, ליו"ד ('פרישה' עליו מתאבלים אין -

אין 19) ממנו, שנתייאשו אחר נמצא ואם שם. שמחות
הם  אם - הבנים אלא ולהתאבל, לחזור צריכים הקרובים
זה  שאין בלבד, היום אותו מתאבלים שנמצא, בשעה שם
כל  עליהם הבן שמתאבל אביו", עצמות "ליקוט מדין גרוע

ז). סעיף שם, (יו"ד ה"ח פי"ב לקמן ראה היום,

.‰‰È„ÓÏ ˙n‰ ÁÏLÏ Ôk¯cL ÈÓ20,B¯·˜Ï ˙¯Á‡ ƒ∆«¿»ƒ¿…««≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿
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Ïa‡˙‰Ï21. ¿ƒ¿«≈

מונים 21)לעיר.20) עמו וההולכים א. כב, קטן מועד
אם  אבל הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ז, לקמן וראה משיקבר,
אבילות  אין לתחום, חוץ שהוא אע"פ עצמה, בעיר נקבר

שנקבר. כולם וידעו הקוברים שיחזרו עד נוהגת

.ÂÌÈÏÙp‰22Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -23‡lL ÏÎÂ . «¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L24Ì„‡a25ÏÙ ‰Ê È¯‰ -26elÙ‡ . »»¿ƒ¿»»¬≈∆≈∆¬ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈLÏL ÌBÈa ˙Ó27. ≈¿¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»»

קיום,22) בן ואינו חי שנולד או אמו, שהפילתו מת ולד
שמו  הנפל...ובחשך ממנו "טוב גֿד) ו, (קהלת ככתוב

ב.23)יכוסה". מד, יום 24)נדה שלשים חי שלא
לידתו. שמונה 25)משעת הולד חי שאם לבהמה, בניגוד

ב). קלה, (שבת נפל ואינו לאכלו, מותר שנאמר 26)ימים
נתברר  עכשיו - תפדה" חודש מבן "ופדויו טז) יח, (במדבר

וברש"י). (שם לכן קודם ולא קיום בן שיום 27)שהוא
והשווה  א), מט, (בכורות שלפניו כיום הוא הרי שלושים
כתב  ה"ה, פ"א יבום שבהל' ואע"פ הי"ז. פי"א, בכורים הל'
ספק  נפל, ספק זה הרי השלושים... בתוך מת "ואם רבינו:

(רדב"ז). הספק על מתאבלים אין - קיימא"? בן

.ÊÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï „ÏBpL È‡cÂa Ú„B Ì‡Â¿ƒ«¿««∆«¿ƒ¿»√»ƒ
ÌÈ¯eÓb28ÌÈÏa‡˙Ó - „ÏBpL ÌBia ˙Ó elÙ‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ29. »»

תשעה 28) ועברו עיבורה, ימי כל בעלה עם שימשה שלא
ד"ה  א קלו, לשבת (רש"י שילדתו עד מששימשה חדשים

נצרכא). אחד...29)לא יום בן "תינוק א מד, הרי נדה
עמ' שם בגמרא וביארו שלם". כחתן ולאמו... לאביו הוא
שנודע  וכגון עליו, שמתאבלים אבילות לענין שהכוונה ב,
"אחד  ה"ו: פ"ב, רוצח הל' והשווה חדשיו. שגמרו לנו
עליו... נהרג זה יומו...הרי בן הקטן את או הגדול את ההורג
קנו, סי' באבןֿהעזר הרמ"א וכתב חדשיו". לו שכלו והוא
התשיעי  בחודש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן ד: סעיף
קיימא, של ולד זה הרי שנתעברה, יום מלבד אחד יום רק
יולדת  אינה לתשעה יולדת א): מב, (יבמות שאמרו ואע"פ
רבים, זה על תמהו כבר - חסר) תשיעי (חודש למקוטעים
שעכשיו  לומר, צריכים שאנו אלא זה, מכחיש שהחוש
'תוספות' והשווה דברים". בכמה הוא וכן הענין, נשתנה
וחמור. פרה ד"ה ב כד, בע"ז וכן הני; כל ד"ה א מז, לחולין

.Á˙nL ‰BÓL Ô·e ,˙Ó „ÏBpL ÌÈL„Á ‰ÚLz Ôa∆ƒ¿»√»ƒ∆«≈∆¿»∆≈
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"והכה 30) יא) ו, (עמוס הכתוב כלשון לרסיסים, מעוך
ואמנם  מסורס. או הנוסח: תימן, ובכת"י לרסיסים". הבית
כתוב: רבינו, לדברי המקור שהיא ה"ז פ"א שמחות במס'
שאינו  אמו, מבטן הפוך שיצא שם: ופירשו מפורט. מחותך
יוסף' וב'נמוקי פ"ג, סוף קטן מועד ברי"ף וכן לחיות, יכול

שם,31)שם. (שמחות עבורם ממלאכה מתבטלים שאין
סעיף  שדמ, סי' וביו"ד שם. קטן למועד יוסף' ב'נמוקי וראה
אבל  שם: הש"ך וכתב וללוֹות". להספד מתעסקין "אין ַח:
משיג, והראב"ד עמהם. מתעסקים וקבורה מיטה בצרכי
אינו  יום שלשים לאחר שמת חדשים שמונה בן כל ולדעתו
אלא  שבעה בן זה הרי יום, שלשים ושהה הואיל נפל,
כך  שהרי לחיות, היה וראוי חודש עוד אמו בבטן שנתעכב
ששהה  "כל ב) קלה, (שבת גמליאל בן שמעון רבן אמר
הואיל  רבינו, ודעת נפל"! אינו - באדם יום שלשים
עליו, החכמים חולקים ה"ד) פט"ז, (שבת ובתוספתא
ההריון  חדשי אלא בדבר, מועילים יום שלשים אין ולדעתם
אמרו  שכבר עליו, להתאבל אין ממילא הרי בזה, קובעים
זה, וכל באבל". המקיל כדברי "הלכה א): יח, קטן (מועד
חודש  באיזה יודע אינו אם אבל ודאי, שמונה  בן כשהוא
עליו  ומתאבלים נפל מתורת יצא יום, שלשים וחי נולד,

(רדב"ז).
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Ô‚¯‰Ï ˙eL¯ BÏ ‰˙ ‰¯Bz‰Â ,CÏn‰33el‡ È¯‰ - «∆∆¿«»»¿»¿¿»¿»¬≈≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó34¯·c Ïk Ô‰Ó ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,35, ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ≈∆»»»
CÏnÏ ÌBÓÓe36Ô‰È˙B·‡ È¯·˜a ÔÈ¯a˜Â ,37Ïk Ï·‡ . »»«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆¬»»
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰38Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -39Ï·‡ , ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¬»

·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;ÔÈB‡40ÌÚ ÔÈ¯a˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆≈¬ƒ∆»«≈¿≈ƒ¿»ƒƒ
Ô‰È˙B·‡41¯Oa‰ Ïk‡˙iL „Ú42ÌBÓÓe , ¬≈∆«∆ƒ¿«≈«»»»»

Ì‰ÈL¯BÈÏ43. ¿¿≈∆
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Ba¯Â BL‡¯ ‡ˆniL „Ú BÏ ÔÈBÓ18eL‡È˙È B‡ ƒ«∆ƒ»≈…¿Àƒ¿»¬
Lw·lÓ19. ƒ¿«≈

בשם 17) מביא ק אות וב"העיטור" הי"ב. שם, שמחות
שיש  במים טבע אם אלא אבלות חיוב שאין הרי"ף תשובת
יוצא  היה חי היה אילו כי מת, שהוא בידוע אז כי סוף, להם
שהוא  סוף להם שאין במים טבע אם אבל לעינינו, המים מן
שמא  לאחרים, להנשא אשתו את מתירים ואין חי, בחזקת
פי"ג  גירושין בהל' כמבואר ראינוהו, ולא אחר במקום יצא
עליו, להתאבל תחמיר אם כי עליו. מתאבלים אין - הט"ז
ביו"ד  וכן להנשא, אשתו את להתיר ויבואו כמת יחשבוהו
שסובר  וכנראה בזה, סתומה רבינו ודעת ז. סעיף שעה סי'
- התורה מן מצותֿעשה היא ראשון ביום ואבילות הואיל
להינשא, להתירה יבואו שמא חשש משום לדחותה אין
הימים  בשאר אלא נתכוון לא עצמו הרי"ף שגם ויתכן
הדבר  ועדיין בלבד, מדבריהם אלא אינה בהם שהאבילות

(רדב"ז). הכרע שהראש 18)צריך ומספיק יחד, שניהם
להיפך  או הגוף רוב בלא ראש אבל הרוב, לשיעור יצטרף
יט). אות שם, ליו"ד ('פרישה' עליו מתאבלים אין -

אין 19) ממנו, שנתייאשו אחר נמצא ואם שם. שמחות
הם  אם - הבנים אלא ולהתאבל, לחזור צריכים הקרובים
זה  שאין בלבד, היום אותו מתאבלים שנמצא, בשעה שם
כל  עליהם הבן שמתאבל אביו", עצמות "ליקוט מדין גרוע

ז). סעיף שם, (יו"ד ה"ח פי"ב לקמן ראה היום,

.‰‰È„ÓÏ ˙n‰ ÁÏLÏ Ôk¯cL ÈÓ20,B¯·˜Ï ˙¯Á‡ ƒ∆«¿»ƒ¿…««≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿
Ô‰Èt e¯ÈÊÁiL ˙ÚÓ - ¯·wÈ È˙Ó ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ»«ƒ»≈≈≈∆«¬ƒ¿≈∆
ÔÈÏÈÁ˙Óe ÌÈLÏLe ‰Ú·L ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó B˙BeÏlÓƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ

Ïa‡˙‰Ï21. ¿ƒ¿«≈

מונים 21)לעיר.20) עמו וההולכים א. כב, קטן מועד
אם  אבל הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ז, לקמן וראה משיקבר,
אבילות  אין לתחום, חוץ שהוא אע"פ עצמה, בעיר נקבר

שנקבר. כולם וידעו הקוברים שיחזרו עד נוהגת

.ÂÌÈÏÙp‰22Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -23‡lL ÏÎÂ . «¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L24Ì„‡a25ÏÙ ‰Ê È¯‰ -26elÙ‡ . »»¿ƒ¿»»¬≈∆≈∆¬ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈLÏL ÌBÈa ˙Ó27. ≈¿¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»»

קיום,22) בן ואינו חי שנולד או אמו, שהפילתו מת ולד
שמו  הנפל...ובחשך ממנו "טוב גֿד) ו, (קהלת ככתוב

ב.23)יכוסה". מד, יום 24)נדה שלשים חי שלא
לידתו. שמונה 25)משעת הולד חי שאם לבהמה, בניגוד

ב). קלה, (שבת נפל ואינו לאכלו, מותר שנאמר 26)ימים
נתברר  עכשיו - תפדה" חודש מבן "ופדויו טז) יח, (במדבר

וברש"י). (שם לכן קודם ולא קיום בן שיום 27)שהוא
והשווה  א), מט, (בכורות שלפניו כיום הוא הרי שלושים
כתב  ה"ה, פ"א יבום שבהל' ואע"פ הי"ז. פי"א, בכורים הל'
ספק  נפל, ספק זה הרי השלושים... בתוך מת "ואם רבינו:

(רדב"ז). הספק על מתאבלים אין - קיימא"? בן

.ÊÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï „ÏBpL È‡cÂa Ú„B Ì‡Â¿ƒ«¿««∆«¿ƒ¿»√»ƒ
ÌÈ¯eÓb28ÌÈÏa‡˙Ó - „ÏBpL ÌBia ˙Ó elÙ‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ29. »»

תשעה 28) ועברו עיבורה, ימי כל בעלה עם שימשה שלא
ד"ה  א קלו, לשבת (רש"י שילדתו עד מששימשה חדשים

נצרכא). אחד...29)לא יום בן "תינוק א מד, הרי נדה
עמ' שם בגמרא וביארו שלם". כחתן ולאמו... לאביו הוא
שנודע  וכגון עליו, שמתאבלים אבילות לענין שהכוונה ב,
"אחד  ה"ו: פ"ב, רוצח הל' והשווה חדשיו. שגמרו לנו
עליו... נהרג זה יומו...הרי בן הקטן את או הגדול את ההורג
קנו, סי' באבןֿהעזר הרמ"א וכתב חדשיו". לו שכלו והוא
התשיעי  בחודש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן ד: סעיף
קיימא, של ולד זה הרי שנתעברה, יום מלבד אחד יום רק
יולדת  אינה לתשעה יולדת א): מב, (יבמות שאמרו ואע"פ
רבים, זה על תמהו כבר - חסר) תשיעי (חודש למקוטעים
שעכשיו  לומר, צריכים שאנו אלא זה, מכחיש שהחוש
'תוספות' והשווה דברים". בכמה הוא וכן הענין, נשתנה
וחמור. פרה ד"ה ב כד, בע"ז וכן הני; כל ד"ה א מז, לחולין

.Á˙nL ‰BÓL Ô·e ,˙Ó „ÏBpL ÌÈL„Á ‰ÚLz Ôa∆ƒ¿»√»ƒ∆«≈∆¿»∆≈
Òq¯Ó B‡ CzÁÓ ‡ˆiL ÈÓe ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï elÙ‡30 ¬ƒ¿««¿ƒƒ∆»»¿À»¿À»

ÏÙ ‰Ê È¯‰ - ÂÈL„Á BÏ eÏkL Èt ÏÚ Û‡ÔÈ‡Â ; ««ƒ∆»√»»¬≈∆≈∆¿≈
Ì‰nÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó31. ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…ƒ¿«¿ƒƒ»∆

"והכה 30) יא) ו, (עמוס הכתוב כלשון לרסיסים, מעוך
ואמנם  מסורס. או הנוסח: תימן, ובכת"י לרסיסים". הבית
כתוב: רבינו, לדברי המקור שהיא ה"ז פ"א שמחות במס'
שאינו  אמו, מבטן הפוך שיצא שם: ופירשו מפורט. מחותך
יוסף' וב'נמוקי פ"ג, סוף קטן מועד ברי"ף וכן לחיות, יכול

שם,31)שם. (שמחות עבורם ממלאכה מתבטלים שאין
סעיף  שדמ, סי' וביו"ד שם. קטן למועד יוסף' ב'נמוקי וראה
אבל  שם: הש"ך וכתב וללוֹות". להספד מתעסקין "אין ַח:
משיג, והראב"ד עמהם. מתעסקים וקבורה מיטה בצרכי
אינו  יום שלשים לאחר שמת חדשים שמונה בן כל ולדעתו
אלא  שבעה בן זה הרי יום, שלשים ושהה הואיל נפל,
כך  שהרי לחיות, היה וראוי חודש עוד אמו בבטן שנתעכב
ששהה  "כל ב) קלה, (שבת גמליאל בן שמעון רבן אמר
הואיל  רבינו, ודעת נפל"! אינו - באדם יום שלשים
עליו, החכמים חולקים ה"ד) פט"ז, (שבת ובתוספתא
ההריון  חדשי אלא בדבר, מועילים יום שלשים אין ולדעתם
אמרו  שכבר עליו, להתאבל אין ממילא הרי בזה, קובעים
זה, וכל באבל". המקיל כדברי "הלכה א): יח, קטן (מועד
חודש  באיזה יודע אינו אם אבל ודאי, שמונה  בן כשהוא
עליו  ומתאבלים נפל מתורת יצא יום, שלשים וחי נולד,

(רדב"ז).

.Ë˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ïk32ÔÈ„a e‚¯‰pL Èt ÏÚ Û‡ , »¬≈«¿««ƒ∆∆∆¿¿ƒ
Ô‚¯‰Ï ˙eL¯ BÏ ‰˙ ‰¯Bz‰Â ,CÏn‰33el‡ È¯‰ - «∆∆¿«»»¿»¿¿»¿»¬≈≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó34¯·c Ïk Ô‰Ó ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,35, ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ≈∆»»»
CÏnÏ ÌBÓÓe36Ô‰È˙B·‡ È¯·˜a ÔÈ¯a˜Â ,37Ïk Ï·‡ . »»«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆¬»»
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰38Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -39Ï·‡ , ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¬»

·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;ÔÈB‡40ÌÚ ÔÈ¯a˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆≈¬ƒ∆»«≈¿≈ƒ¿»ƒƒ
Ô‰È˙B·‡41¯Oa‰ Ïk‡˙iL „Ú42ÌBÓÓe , ¬≈∆«∆ƒ¿«≈«»»»»

Ì‰ÈL¯BÈÏ43. ¿¿≈∆

במלך.32) איש 33)שמרדו "כל יח): א, (יהושע ככתוב
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יומת". תצונו אשר לכל פיך... את ימרה שמחות 34)אשר
הי"א. חטאם 35)פ"ב, ואין הואיל וכדומה, להספידם

- המלכות בדין שנהרגו אע"פ המלך, את שביזו אלא
(לחםֿמשנה). יותר לבזותם ואסור כפרתם היא מיתתם

ה"ט.36) פ"ד, מלכים הל' והשווה ב. מח, סנהדרין
ב).37) מז, (שם עליהם כיפרה עבירות 38)שמיתתם על

סנהדרין  הלכות לעיל ראה עליהן, ממית שביתֿדין חמורות,
א. הלכה יד, להם 39)פרק כפרה בזיונם שיהא כדי

וברש"י). ב מו, בסנהדרין כבוד 40)(משנה זה ואין
וברש"י). (שם בכך נמנעת כפרתו אין ולפיכך להרוג,

צדיק.41) אצל רשע קוברים נתכפרו 42)שאין כבר
בקברות  לקברן עצמותיהם ומלקטים ובזיונם, במיתתם
הלכות  לעיל והשווה וברש"י), א עמ' (שם אבותיהם

ט. הלכה יד פרק ב.43)סנהדרין מח, סנהדרין

.È‰Â ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ ÔÈL¯Bt‰ Ïke˜¯tL ÌÈL‡‰ Ì »«¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈»¬»ƒ∆»¿
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÔÈÏÏÎ ÔÈ‡Â ,Ô¯‡eˆ ÏÚÓ ˙Bˆn‰ ÏÚ…«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿»≈
Èza ˙·ÈLÈÂ ˙B„ÚBn‰ „eaÎ·e ˙Bˆn‰ ˙iOÚa«¬ƒ««ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ«»≈
ÔÈ¯BÁ È·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¬≈≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â [ÌÈ¯Óen‰Â] ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ÔÎÂ ,ÔÓˆÚÏ44 ¿«¿»¿≈»∆ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ
¯‡Le Ì‰ÈÁ‡ ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ el‡ Ïk -»≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆»¬≈∆¿»
ÌÈÏÎB‡Â ÌÈ·Ï ÌÈÙhÚ˙Óe ÌÈ·Ï ÔÈL·BÏ Ì‰È·B¯¿̃≈∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ45LB„w‰ ÏL ÂÈ‡BO e„·‡ È¯‰L , ¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈»¿¿»∆«»
ÈÈ EÈ‡OÓ ‡BÏ‰ :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a»«¬≈∆«»≈¬¿«¿∆¿»

.‡O‡∆¿»

ה"ב.44) פ"ג, ממרים הל' לעיל פ"ב,45)מפורש שמחות
וראה  רנה". רשעים "ובאבוד י) יא, (משלי נאמר וכן ה"י.
פירשו  אפילו "יכול אמרו: א מז, ושם ב. לט, סנהדרין
בעל  יטמא לא תלמודֿלומר: יטמא? - ציבור מדרכי אבותיו
ה"ח. פ"ב, לקמן והשווה עמיו". מעשה בעושה - בעמיו
המת  וקרובי שהאבלים "מכאן שמה: סי' יו"ד הטור וכתב
כפי  לעשות יש ומקום מקום וכל שחורים... לובשים
בשם  מביא תתפו, אות פ"ג קטן למועד וב'מרדכי' מנהגו".
עם  שהמיר בנו על התאבל גרשום שרבינו מוינא, יצחק רבי
מביא: נט אות פ"ג שם לרא"ש אשר"י ובהגהות ומת. אמו
עשר  ארבעה דתו, כשהמיר בנו על התאבל גרשון "רבינו
דברי  ע"פ יום", עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר יום.
הלא  בפניה, ירק ירוק "ואביה א) כה, (בבאֿקמא התלמוד
יום". עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר – ימים שבעת תכלם

.‡È˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰46ÏÎÏ BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡ - «¿«≈«¿¿««≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
¯·c47ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡Â ,48.B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â , »»¿≈ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡49˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â , ¬»¿ƒ»»¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«
ÌÈÏ·‡50ÌÈiÁÏ „B·k ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ,51e‰Ê È‡Â . ¬≈ƒ¿»»»∆»««ƒ¿≈∆

˙ÓÂ ÏÙÂ ‚bÏ ‰ÏÚL ‡Ï ?˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰52, «¿«≈«¿¿««…∆»»«»¿»«»≈
‰ÏÚL e‰e‡¯ !‚b‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ‡l‡∆»»≈¬≈ƒ∆¿…«»»∆»»

¯ˆÓ ‰È‰L B‡ ,ÒÚk C¯c „iÓ53È¯‰ - ˙ÓÂ ÏÙÂ , ƒ»∆∆««∆»»≈≈¿»«»≈¬≈
˜eÁ e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ .˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê∆¿∆¿«∆ƒ≈«¿¿««¬»ƒ»»
È¯‰ - BÙÈÒ ·b ÏÚ CÏLÓe ‚e¯‰ B‡ ,ÔÏÈ‡a ÈeÏ˙Â¿»¿ƒ»»À¿»««≈¬≈

ÌÈ˙n‰ Ïk ˙˜ÊÁa ‰Ê54ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Óe , ∆¿∆¿«»«≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
.¯·„ epnÓƒ∆»»

ה 46) ובהכרתו או 47)מליאה.לרצונו עליו לקרוע
ה)48)ללוותו. ט, (בראשית שנאמר ה"א, פ"ב שמחות

נפשותיכם  מיד - אדרוש" לנפשותיכם דמכם את "ואך
א  יח, ע"ז וראה ב). צא, (בבאֿקמא דמכם את אדרוש
הוא  יחבל ואל (=הקב"ה), שנתנה מי שיטלנה "מוטב

המלווים 49)בעצמו". עומדים מהקבורה, כשחוזרים
לקמן  רבינו כדברי לנחמם, שורה לפני שורה לאבלים סביב

ה"א. (לקמן 50)פי"ג, האבל" בבית שאומרים "דברים
"מחיה  בה: ומסיימים להקב"ה, שבח דברי והם ה"ז), פי"ב
ח, (כתובות המתים" מחיה ה' אתה ברוך במאמרו, מתים

אלא 51)ב). אינה עצמה האבילות אבל שם. שמחות
היא? התורה מן ראשון יום שאבילות ואע"פ המתים. כבוד
זה  ומאבד עמך, מעשה שעושה למי אלא תורה חייבה לא

(רדב"ז). עמך מעשה עושה אינו מאונס 52)- נפל שמא
עליו. ומתאבלים מדעתו, בצער.53)ושלא שרוי

לדעת 54) שלא עצמו מאבד בחזקת זה הרי שם. שמחות
כשלא  חשוב עצמו, המאבד וקטן שמה). סי' יו"ד (טור
כשאול  אנוס, והוא לדעת, עצמו המאבד גדול וכן לדעת.
והחזיק  בו, ויתעללו הפלשתים ידקרוהו פן (שירא, המלך
כל  ממנו מונעים אין ד), לא, שמואלֿא עליה, ונפל בחרבו
פרשה  נח, רבה' ב'מדרש אמרו וכן ג). סעיף שם (יו"ד דבר
כשאול? יכול - אדרוש לנפשותיכם דמכם את "ואך לד
תבע  ב עח, וביבמות למעט. אלא אך, אין אך" תלמודֿלומר
נספד  "שלא שאול, של כבודו את הקדושֿברוךֿהוא
ה). ס"ק שם, הגר"א (ביאור בהספדו שחייבים הרי כהלכה",

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תורה.1) דין עליהם להתאבל שחייב הקרובים הם מי

שהכהן  הקרובים עליהם. הוסיפו שהחכמים הקרובים
שהטומאה  חסר. למת מיטמא הכהן שאין להם. מיטמא
נקברים  ולפיכך לכל, הותרה ולא היא, דחוייה לקרובים

ביתֿהקברות. בסוף הכהנים קרובי

.‡Bn‡ :‰¯Bz ÔÈc Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ Ì„‡L el‡≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¬≈∆ƒ»ƒ
ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Â ,Bz·e Ba ,ÂÈ·‡Â2Ì‰È¯·cÓe . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈»ƒƒƒ¿≈∆

‰‡eOp‰ BzL‡ ÏÚ LÈ‡‰ Ïa‡˙iL3ÏÚ ‰M‡‰ ÔÎÂ , ∆ƒ¿«≈»ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ»«
dÏÚa4Bn‡Ó Ô‰L B˙BÁ‡ ÏÚÂ ÂÈÁ‡ ÏÚ Ïa‡˙Óe ,5. «¿»ƒ¿«≈«»ƒ¿«¬∆≈≈ƒ

לענין 2) בֿג) כא, (ויקרא בתורה הם מפורשים אלה כל
בפרשת  האמור "כל שנינו: ב כ, קטן ובמועד כהנים, טומאת
וב'תורת  עליהם". מתאבל אבל להם, מיטמא שכהן ָכהנים,
אחיו  אף יורשו, שהוא ובתו בנו "מה דרשו: שם, כהנים'
שאינו  מאמו, ואחותו אחיו יצאו יורשו, שהוא ואחותו

הי"ב. לקמן והשווה אע"פ 3)יורשו", רבינו, סובר
כב, (יבמות ודרשו אליו", הקרוב לשארו אם "כי שכתוב:
של  ופשוטו מדרבנן, דרש אלא זה אין אשתו, זו - שארו ב)
וכן  שם, אונקלוס כתרגום אליו, הקרוב לקרובו הוא: מקרא
הקרובים  עם "אשתו" ב כ, קטן במועד גורס רבינו אין
הקרובים  אלה עם אלא התורה, מן עליהם שמתאבל
מדבריהם  אלא שאינם וכו', עליהם" ב"הוסיפו שם המנויים

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



`laצו zekld - mihtey xtq - fenz d"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

את  יורש ש"הבעל ה"ה, פ"א נחלות הל' והשווה (רדב"ז).
סופרים". מדברי אשתו נכסי קטן 4)כל (מועד אמרו שכן

ונוהגת  מיטתה, כופה חמותה... או חמיה שמת האשה שם):
שם: האמור לכלל בהתאם וזה בעלה, לכבוד - אבלות" עמו
אינה  בעלה על ואם עמו", מתאבל - עליו שמתאבל "כל
וכן  (לחםֿמשנה). וחמותה חמיה על תתאבל איך מתאבלת,
האלמנה, מן חוץ יתארסו הנשים "כל א: מא, ביבמות שנינו
הגמרא  וכדברי בעלה, על שמתאבלת הרי האיבול", מפני
הגר"א  (ביאור יום" שלשים - שלה איבול "וכמה ב מג, שם

שעד). סי' שם.5)ליו"ד מו"ק

.·,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Ï ‡nhÓ BÈ‡L ,Ô‰k‰ elÙ‡¬ƒ«…≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ«¬≈ƒ
ÂÈ·‡Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡eOp‰ B˙BÁ‡ÏÂ6- ¿«¬«¿»««ƒ∆ƒ≈»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ Ïa‡˙Ó7‰‡eOp‰ BÊ B˙BÁ‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»¿»¬«¿»
‰¯Bz ÔÈ„ ‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó8. ≈»ƒ¬≈ƒ¿«≈»∆»ƒ»

לה 6) לאיש, היתה לא אשר "ולאחותו... ג כא, ויקרא ראה
ה"יֿיב. ולהלן בין 7)יטמא". נשואה, "ואחותו שם: מו"ק

מאמו, או מאביו או רבינו: ומפרש מאמו", בין מאביו
משני  - מאמו בין מאביו בין שמפרש: יואל לרבינו בניגוד
מתאבל  אינו בלבד, האם מן או האב מן אבל הצדדים,
אחותו  שנפטרה ביום שרחץ בעצמו מעשה ועשה עליה,
מתאבלים  שאין לתלמידים, הלכה להורות מאמו, נשואה
ואחותו  ד"ה שם ב'תוספות' גם מפורש רבינו, וכדברי עליה.

מיימוניות). העיר 8)(הגהות וכבר מקור, לו אין זה דין
טענה". ומקום סמך צד לו ידענו ש"לא זה על הרמב"ן
כמבואר  מטומאה, אבלות למדים ואנו הואיל יפלא, וביותר
דין  עליה מתאבל איך ה, אות ה"א, פ"א בביאורנו לעיל
יישוב  נביא ה"ו ולהלן אליה, להטמא לו אסור והלא תורה,

זו. לפליאה

.‚BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ ÂÈÁ‡ B‡ Ba¿»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈
ÏÏk Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó9ÂÈ·e ‡e‰ ¯ib˙pL ÈÓ ÔÎÂ .10, ƒ¿«≈¬≈∆¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»»

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Bn‡Â ‡e‰ ¯¯ÁzL B‡11. ƒ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆
‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ - ‰Òe¯‡ BzL‡ ÔÎÂ12ÔB‡ ‡ÏÂ13, ¿≈ƒ¿¬»≈ƒ¿«≈»∆»¿…≈

˙B‡ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÂ14ÂÈÏÚ ˙Ïa‡˙Ó ‡ÏÂ15. ¿≈ƒ…∆∆¿…ƒ¿«∆∆»»

שנינו 9) וכן דבר, לשום אחיו או בנו זה ואין כמוה, שבנה
ממי  חוץ הקרובים... על כהן "מטמא הי"ז) פ"ד, (שמחות
פ"א, יבום הל' והשווה הנכרית", ומן השפחה מן לו שיש
- הגויה מן והבא עבדים; - השפחה מן הבא "שזרע ה"ד:

א. כב, ביבמות ומקורו אינם". וכאילו עוד 10)גוים שאין
- שנתגייר "גר (שם): שאמרו כמו ביניהם, קירבה שום
- הגר את "גר שנינו: ב יז, ובקידושין דומה". שנולד כקטן
סופרים". מדברי ולא תורה מדברי לא (=יורש) אינו

ולא 11) ואמו" "הוא בעבד: רבינו ונקט מגר. עדיף שאינו
מתייחסים  בניו ואין כלל, ייחוס לו אין עבד כי ובניו", "הוא
לגוי  בניגוד הי"א, פ"ה ממרים הל' לעיל כמבואר אחריו,
ביבמות  כמבואר בגיותם, בהיותם אחריו מתייחסים שבניו
ובניו. הוא נשתחרר או הנוסח: תימן, ובכת"י א. סב,

ה"ז.12) לקמן כמבואר לה, להטמא לו אסור הכהן שהרי
ב) כ, קטן (מועד שאמרו כמו בטומאה, תלויה ואבילות
עליהן". מתאבל אבל - להן מיטמא שכהן "כל...

שאר 13) ולכל מיתתה, ביום קדשים באכילת להאסר
כט, (יבמות אנינות לענין ה"ו, פ"ד לקמן השנויים הדברים

וכו'.14)ב). קדשים באכילת כי 15)להאסר שם,
(=אשתו) לשארו אם "כי ב) כא, (ויקרא אמרה התורה
ב. מג, שם וראה לו. קרובה אינה וארוסתו - אליו" הקרוב

.„‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ÌÈ·B¯˜ Ïk»¿ƒ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¬≈∆
Ì‰nÚ Ïa‡˙Ó16Ì‰ÈÙa17?„ˆÈk .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈«

Ba ÈÁ‡ B‡ Ba Ôa ˙nL È¯‰18Ba Ì‡ B‡19·iÁ - ¬≈∆≈∆¿¬ƒ¿≈¿«»
‡lL Ï·‡ ;ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ‚‰ÏÂ Ba ÈÙa Ú¯˜Ïƒ¿…«ƒ¿≈¿¿ƒ¿…¬≈¿»»¬»∆…

ÌÈ·B¯w‰ ¯‡La ÔÎÂ .·iÁ BÈ‡ - ÂÈÙa20. ¿»»≈«»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

קרוב.16) עליהם כבודם.17)כשמת משום בנוכחותם,
כלל.18) בנו אינו המת שאחיו האם, שנתגרשה 19)מן

אשתו. בתורת עליה להתאבל חייב ואינו בחייה, ממנו
בן 20) או בתו בן וכן אמו, אבי או אביו אבי שמת כגון

שם). וברש"י ב כ, קטן (מועד אחותו

.‰‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡eOp‰ BzL‡ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«≈»∆»
ÏÚ ‡l‡ ;ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ dnÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈ƒ»«¿»¿ƒ∆»«
˙eÏ·‡ ‚‰B ,BzL‡ „B·k ÌeMÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿≈¬≈

Ô‰ÈÏÚ- B˙BÓÁ B‡ ÂÈÓÁ ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÈÙa ¬≈∆¿»∆»≈«ƒ∆≈»ƒ¬
‰ÙBk21Ï·‡ ,‰ÈÙa BzL‡ ÌÚ ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ B˙hÓ ∆ƒ»¿≈¬≈ƒƒ¿¿»∆»¬»

d˙BÓÁ B‡ ‰ÈÓÁ ˙nL ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰ÈÙa ‡lL ‡Ï…∆…¿»∆»¿≈»ƒ»∆≈»ƒ»¬»
ÔB‚k ,ÌÈ·B¯˜ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ˙‚‰B -∆∆¬≈¿»»¬»¿»¿ƒ¿

da B‡ BzL‡ ÈÁ‡ ˙nL22dÏÚa ÈÁ‡ ˙nL ‰M‡‰Â , ∆≈¬ƒƒ¿¿»¿»ƒ»∆≈¬ƒ«¿»
‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Ba B‡23,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿≈≈»∆ƒ

‰˙nL ÔB‚k ,B˙·B¯˜ ÏÚa B‡ B·B¯˜ ˙L‡ ‰˙Ó Ì‡L∆ƒ≈»≈∆¿««¿»¿∆≈»
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ BÈ‡ - Bza ÏÚa B‡ Ba ˙L‡24. ≈∆¿««ƒ≈«»¿ƒ¿«≈¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ25. ¿≈…«≈»∆

הי"ח.21) פ"ה, לקמן וכמבואר אחר.22)הופכה, מבעל
אמר:23) "שמואל ה"ה: פ"ג, שם ובירושלמי שם. מו"ק

מכל  אחד (=אבל) הא חמותו, או חמיו אלא שנו לא
לא". - שאר 24)הקרובים קירבת על אלא מתאבל שאינו

שעלולה  קידושין, ע"י הבאה קירבה על לא אבל משפחה,
בנו  אפילו ומתה, כלתו נתגרשה שאם גירושין, ע"י להתרחק

עליה. מתאבל אחותו.25)אינו בעל או אחיו, אשת כגון
בחייה  אמו בעל או בחייו, אביו אשת מתה אם זאת, ובכל
חייב  אלה שהרי הראשונה, שבת מוצאי עד אבילות נוהג -
תשובה  (פתחי הט"ו פ"ו ממרים הל' לעיל כמבואר בכבודם,
עם  שמתאבל הטעם, שזהו ויתכן, ב). ס"ק שעד סי' ליו"ד
בחייהם, בכבודם חייב הוא שכן וחמותו, חמיו על אשתו
לשון  וכן הט"ו. פ"ו, ממרים הל' לעיל בביאורנו כמבואר
או  אביה על אלא עמה מתאבל "אינו ו: סעיף שם, השו"ע
ב"הגהות  וכתוב וחמותו". חמיו כבוד משום אמו, על
הקרובים  עם באבילות להקל נוהגים כיום מיימוניות":
האבלים, כבוד משום אלא זו שאין עליהם, שמתאבלים
מי  ואדרבה כבודם, על למחול נוהגים האבלים כל והיום
כמכבדם, ואינו המתמיהים מן אלא אינו עמהם, שמתאבל

שם. דעה" ב"יורה וכן להם. כלועג אלא

.ÂBÏ ˙ÈÁ„ È¯‰L ,˙eÏ·‡ ˙ÂˆÓ ‰¯eÓÁ ‰nk«»¬»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿≈
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את  יורש ש"הבעל ה"ה, פ"א נחלות הל' והשווה (רדב"ז).
סופרים". מדברי אשתו נכסי קטן 4)כל (מועד אמרו שכן

ונוהגת  מיטתה, כופה חמותה... או חמיה שמת האשה שם):
שם: האמור לכלל בהתאם וזה בעלה, לכבוד - אבלות" עמו
אינה  בעלה על ואם עמו", מתאבל - עליו שמתאבל "כל
וכן  (לחםֿמשנה). וחמותה חמיה על תתאבל איך מתאבלת,
האלמנה, מן חוץ יתארסו הנשים "כל א: מא, ביבמות שנינו
הגמרא  וכדברי בעלה, על שמתאבלת הרי האיבול", מפני
הגר"א  (ביאור יום" שלשים - שלה איבול "וכמה ב מג, שם

שעד). סי' שם.5)ליו"ד מו"ק

.·,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Ï ‡nhÓ BÈ‡L ,Ô‰k‰ elÙ‡¬ƒ«…≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ«¬≈ƒ
ÂÈ·‡Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡eOp‰ B˙BÁ‡ÏÂ6- ¿«¬«¿»««ƒ∆ƒ≈»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ Ïa‡˙Ó7‰‡eOp‰ BÊ B˙BÁ‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»¿»¬«¿»
‰¯Bz ÔÈ„ ‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó8. ≈»ƒ¬≈ƒ¿«≈»∆»ƒ»

לה 6) לאיש, היתה לא אשר "ולאחותו... ג כא, ויקרא ראה
ה"יֿיב. ולהלן בין 7)יטמא". נשואה, "ואחותו שם: מו"ק

מאמו, או מאביו או רבינו: ומפרש מאמו", בין מאביו
משני  - מאמו בין מאביו בין שמפרש: יואל לרבינו בניגוד
מתאבל  אינו בלבד, האם מן או האב מן אבל הצדדים,
אחותו  שנפטרה ביום שרחץ בעצמו מעשה ועשה עליה,
מתאבלים  שאין לתלמידים, הלכה להורות מאמו, נשואה
ואחותו  ד"ה שם ב'תוספות' גם מפורש רבינו, וכדברי עליה.

מיימוניות). העיר 8)(הגהות וכבר מקור, לו אין זה דין
טענה". ומקום סמך צד לו ידענו ש"לא זה על הרמב"ן
כמבואר  מטומאה, אבלות למדים ואנו הואיל יפלא, וביותר
דין  עליה מתאבל איך ה, אות ה"א, פ"א בביאורנו לעיל
יישוב  נביא ה"ו ולהלן אליה, להטמא לו אסור והלא תורה,

זו. לפליאה

.‚BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ ÂÈÁ‡ B‡ Ba¿»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈
ÏÏk Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó9ÂÈ·e ‡e‰ ¯ib˙pL ÈÓ ÔÎÂ .10, ƒ¿«≈¬≈∆¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»»

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Bn‡Â ‡e‰ ¯¯ÁzL B‡11. ƒ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆
‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ - ‰Òe¯‡ BzL‡ ÔÎÂ12ÔB‡ ‡ÏÂ13, ¿≈ƒ¿¬»≈ƒ¿«≈»∆»¿…≈

˙B‡ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÂ14ÂÈÏÚ ˙Ïa‡˙Ó ‡ÏÂ15. ¿≈ƒ…∆∆¿…ƒ¿«∆∆»»

שנינו 9) וכן דבר, לשום אחיו או בנו זה ואין כמוה, שבנה
ממי  חוץ הקרובים... על כהן "מטמא הי"ז) פ"ד, (שמחות
פ"א, יבום הל' והשווה הנכרית", ומן השפחה מן לו שיש
- הגויה מן והבא עבדים; - השפחה מן הבא "שזרע ה"ד:

א. כב, ביבמות ומקורו אינם". וכאילו עוד 10)גוים שאין
- שנתגייר "גר (שם): שאמרו כמו ביניהם, קירבה שום
- הגר את "גר שנינו: ב יז, ובקידושין דומה". שנולד כקטן
סופרים". מדברי ולא תורה מדברי לא (=יורש) אינו

ולא 11) ואמו" "הוא בעבד: רבינו ונקט מגר. עדיף שאינו
מתייחסים  בניו ואין כלל, ייחוס לו אין עבד כי ובניו", "הוא
לגוי  בניגוד הי"א, פ"ה ממרים הל' לעיל כמבואר אחריו,
ביבמות  כמבואר בגיותם, בהיותם אחריו מתייחסים שבניו
ובניו. הוא נשתחרר או הנוסח: תימן, ובכת"י א. סב,

ה"ז.12) לקמן כמבואר לה, להטמא לו אסור הכהן שהרי
ב) כ, קטן (מועד שאמרו כמו בטומאה, תלויה ואבילות
עליהן". מתאבל אבל - להן מיטמא שכהן "כל...

שאר 13) ולכל מיתתה, ביום קדשים באכילת להאסר
כט, (יבמות אנינות לענין ה"ו, פ"ד לקמן השנויים הדברים

וכו'.14)ב). קדשים באכילת כי 15)להאסר שם,
(=אשתו) לשארו אם "כי ב) כא, (ויקרא אמרה התורה
ב. מג, שם וראה לו. קרובה אינה וארוסתו - אליו" הקרוב

.„‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ÌÈ·B¯˜ Ïk»¿ƒ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¬≈∆
Ì‰nÚ Ïa‡˙Ó16Ì‰ÈÙa17?„ˆÈk .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈«

Ba ÈÁ‡ B‡ Ba Ôa ˙nL È¯‰18Ba Ì‡ B‡19·iÁ - ¬≈∆≈∆¿¬ƒ¿≈¿«»
‡lL Ï·‡ ;ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ‚‰ÏÂ Ba ÈÙa Ú¯˜Ïƒ¿…«ƒ¿≈¿¿ƒ¿…¬≈¿»»¬»∆…

ÌÈ·B¯w‰ ¯‡La ÔÎÂ .·iÁ BÈ‡ - ÂÈÙa20. ¿»»≈«»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

קרוב.16) עליהם כבודם.17)כשמת משום בנוכחותם,
כלל.18) בנו אינו המת שאחיו האם, שנתגרשה 19)מן

אשתו. בתורת עליה להתאבל חייב ואינו בחייה, ממנו
בן 20) או בתו בן וכן אמו, אבי או אביו אבי שמת כגון

שם). וברש"י ב כ, קטן (מועד אחותו

.‰‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡eOp‰ BzL‡ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«≈»∆»
ÏÚ ‡l‡ ;ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ dnÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈ƒ»«¿»¿ƒ∆»«
˙eÏ·‡ ‚‰B ,BzL‡ „B·k ÌeMÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿≈¬≈

Ô‰ÈÏÚ- B˙BÓÁ B‡ ÂÈÓÁ ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÈÙa ¬≈∆¿»∆»≈«ƒ∆≈»ƒ¬
‰ÙBk21Ï·‡ ,‰ÈÙa BzL‡ ÌÚ ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ B˙hÓ ∆ƒ»¿≈¬≈ƒƒ¿¿»∆»¬»

d˙BÓÁ B‡ ‰ÈÓÁ ˙nL ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰ÈÙa ‡lL ‡Ï…∆…¿»∆»¿≈»ƒ»∆≈»ƒ»¬»
ÔB‚k ,ÌÈ·B¯˜ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ˙‚‰B -∆∆¬≈¿»»¬»¿»¿ƒ¿

da B‡ BzL‡ ÈÁ‡ ˙nL22dÏÚa ÈÁ‡ ˙nL ‰M‡‰Â , ∆≈¬ƒƒ¿¿»¿»ƒ»∆≈¬ƒ«¿»
‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Ba B‡23,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿≈≈»∆ƒ

‰˙nL ÔB‚k ,B˙·B¯˜ ÏÚa B‡ B·B¯˜ ˙L‡ ‰˙Ó Ì‡L∆ƒ≈»≈∆¿««¿»¿∆≈»
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ BÈ‡ - Bza ÏÚa B‡ Ba ˙L‡24. ≈∆¿««ƒ≈«»¿ƒ¿«≈¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ25. ¿≈…«≈»∆

הי"ח.21) פ"ה, לקמן וכמבואר אחר.22)הופכה, מבעל
אמר:23) "שמואל ה"ה: פ"ג, שם ובירושלמי שם. מו"ק

מכל  אחד (=אבל) הא חמותו, או חמיו אלא שנו לא
לא". - שאר 24)הקרובים קירבת על אלא מתאבל שאינו

שעלולה  קידושין, ע"י הבאה קירבה על לא אבל משפחה,
בנו  אפילו ומתה, כלתו נתגרשה שאם גירושין, ע"י להתרחק

עליה. מתאבל אחותו.25)אינו בעל או אחיו, אשת כגון
בחייה  אמו בעל או בחייו, אביו אשת מתה אם זאת, ובכל
חייב  אלה שהרי הראשונה, שבת מוצאי עד אבילות נוהג -
תשובה  (פתחי הט"ו פ"ו ממרים הל' לעיל כמבואר בכבודם,
עם  שמתאבל הטעם, שזהו ויתכן, ב). ס"ק שעד סי' ליו"ד
בחייהם, בכבודם חייב הוא שכן וחמותו, חמיו על אשתו
לשון  וכן הט"ו. פ"ו, ממרים הל' לעיל בביאורנו כמבואר
או  אביה על אלא עמה מתאבל "אינו ו: סעיף שם, השו"ע
ב"הגהות  וכתוב וחמותו". חמיו כבוד משום אמו, על
הקרובים  עם באבילות להקל נוהגים כיום מיימוניות":
האבלים, כבוד משום אלא זו שאין עליהם, שמתאבלים
מי  ואדרבה כבודם, על למחול נוהגים האבלים כל והיום
כמכבדם, ואינו המתמיהים מן אלא אינו עמהם, שמתאבל

שם. דעה" ב"יורה וכן להם. כלועג אלא

.ÂBÏ ˙ÈÁ„ È¯‰L ,˙eÏ·‡ ˙ÂˆÓ ‰¯eÓÁ ‰nk«»¬»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿≈

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

la` zekld - mihtey xtq - fenz d"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰‡Óh‰26Ïa‡˙ÈÂ Ô‰nÚ ˜qÚ˙iL È„k ,ÂÈ·B¯˜ ÈtÓ «À¿»ƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿«≈
Bn‡Ï ,ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ Ì‡ Èk :¯Ó‡pL .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆¡«ƒƒƒ¿≈«»…≈»¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡L ;‰OÚ ˙ÂˆÓ - ‡nhÈ dÏ ,¯ÓB‚Â¿≈»ƒ«»ƒ¿«¬≈∆ƒ…»»

BÁ¯k ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡nËÓ - ‡nh‰Ï27ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«»¿«¿ƒ«»¿«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡28‰‡Óh‰ ÏÚ e¯‰Ê‰L ,ÌÈ¯ÎÊa29Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿»ƒ∆À¿¬««À¿»¬»

ÔÈ‡ Ôk ,‰‡Óh‰ ÏÚ ˙B¯‰ÊÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B‰k‰«…¬ƒ¿≈»À¿»««À¿»≈≈»
ÌÈ·B¯wÏ ‡Óh‰Ï ˙BeˆÓ30- eˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ; ¿À¿ƒ«≈«¿ƒ∆»ƒ»

.˙B‡nhÓ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,˙B‡ÓhÓƒ«¿¿ƒ»…ƒ«¿

בכהן.26) האמורה טומאה עקיבא,27)איסור רבי כדברי
"כדי  זה וכל חובה", - יטמא "לה א): ק, (זבחים האומר
המצוות' ב'ספר רבינו כלשון האבילות", בדיני יקלו שלא

לז. לקרוביהם.28)'עשה' להטמא מצווים שהכהנים
בני 29) הכהנים אל "אמור א) כא, (ויקרא שנאמר

אהרן  בנות ולא אהרן בני - יטמא" לא אהרן...לנפש
ב). לה, לזרים,30)(קידושין יטמא" ב"לא שישנו כל

אינו  - יטמא" ב"לא שאינו וכל לקרובים, ב"יטמא" ישנו
המשנה" וב"מרכבת שם. המצוות' ב'ספר וכן ב"יטמא".
על  שמצווה זכר, בישראל אנו רואים שהרי זה, לבאר מוסיף
על  מצווה אינו זאת ובכל ב) יד, קטן (מועד האבילות
שיתרשל  בו לחוש אין כי והטעם, לקרוביו. התטמאות
על  מוזהר והוא הואיל לכהן, בניגוד אבילות, במצות
להטמא  יצטווה לא שאם התורה חששה למתים, התטמאות
להם  להטמא לחייבו והוצרכה מלהתאבל, יתרשל לקרוביו
עדיפות  שאינן כהנות, נשים לגבי והואֿהדין מצוה, בתורת
לקרוביהם, להטמא מצווים שאינם זכרים, מישראלים בזה
מצות  נתבטלה שלא וכשם מהאבילות. יפרשו לא שממילא
על  מצוות שאינן למרות וכהנות, מישראלים אבילות
הנשואה  אחותו עליו שמתה כהן כך לקרוביהם, היטמאות
חייב  בעלה כי - לה, להטמאות רשאי שאינו אע"פ
עליה. מלהתאבל פוטרו זה אין - בה יתעסק והוא בקבורתה,
להתאבל  שמחוייבים וכהנות, מישראלים גרוע הוא שאין
רבינו  פסק בצדק ולפיכך הטומאה, על נצטוו שלא למרות
תורה, דין עליה מתאבל מאביו, הנשואה אחותו ה"ב: לעיל
להפקעת  עילה לשמש יכולה אינה ההתטמאות שלילת כי

האבילות.

.ÊBÁ¯k ÏÚ dÏ ‡nhÓ - Ô‰k ÏL BzL‡31BÈ‡Â . ƒ¿∆…≈ƒ«≈»«»¿¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ‡nhÓ32˙Ók ‰e‡OÚ . ƒ«≈»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¬»»¿≈

‰ÂˆÓ33‡ˆÓz ‡Ï ,‡e‰ ‡l‡ L¯BÈ dÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ; ƒ¿»≈»∆≈»≈∆»…ƒ¿»
da ˜qÚ˙iL ÈÓ34‰‡eOÏ ‡l‡ ‡ÓhÓ BÈ‡Â . ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈ƒ«≈∆»ƒ¿»

dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ‰Òe¯‡‰ Ï·‡ ;„·Ïa35. ƒ¿«¬»»¬»≈ƒ«≈»

ולא 31) הפסח, בערב אשתו שמתה הכהן, ביוסף "מעשה
אחיו  ונמנו הפסח), קרבן להקריב שיוכל (כדי להטמא רצה

א). ק, (זבחים בעלֿכרחו" וטימאוהו כבר 32)הכהנים,
אשתו, על בעל שאבילות סובר שרבינו ה"א, לעיל נתבאר
תורה, מדין לה מיטמא שאינו תדע, מדבריהם. אלא אינה
לא  אדם מת "ואל אומר: הוא כה) (מד, ביחזקאל שהרי
ולאחות  לאח ולבת ולבן ולאם לאב אם כי לטמאה, יבוא
כולם  את מונה שהוא הרי - יטמאו" - לאיש היתה לא אשר

(רש"ש). אשתו את מזכיר קוברים,33)ואינו לו שאין

לו  להיטמא חייב גדול כהן שאפילו ה"ח. פ"ג, לקמן ראה
יתומה,34)ולקברו. קטנה נישואי לגבי ב פט, יבמות

(כסףֿמשנה). הגדולה אשתו לגבי הטעם שהוא רבינו וסובר
ויקברוה 35) בה יתעסקו יורשיה ואחיה יורשה, אינו שהרי

ה"ג. לעיל והשווה ב), כט, (שם

.Á,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡L e¯Ó‡L Ô˙B‡ Ïk ÔÎÂ¿≈»»∆»¿∆≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
ÌÈÏÙp‰Â ¯eaˆ ÈÎ¯cÓ eL¯tLÂ ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÔB‚k¿¬≈≈ƒ¿∆»¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿»ƒ

˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰Â36Ô‰Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡ -37. ¿«¿«≈«¿¿««≈«…≈ƒ«≈»∆
Ì˙qiL „Ú ?ÂÈ·B¯˜Ï ‡nh˙‰Ï ‰eˆÓ È˙Ó „ÚÂ¿«»«¿À∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»«∆ƒ»≈

ÏÏBb‰38¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÏÏBb‰ ÌzÒpL ¯Á‡Ó Ï·‡ . «≈¬»≈««∆ƒ¿««≈¬≈≈ƒ¿»
‰˜BÏ - Ô‰a ‡ÓË Ì‡L ,ÌÈ˙n‰ Ïk39. »«≈ƒ∆ƒƒ¿»»∆∆

ה"וֿיא.36) פ"א, לעיל ציבור,37)המנויים מדרכי פרשו
- וגו' לשארו" אם כי בעמיו יטמא לא "לנפש שנאמר:
לאמו  שנאמר: נפלים, א): מז, (סנהדרין עמך מעשה בעושה
קיימא, בני ובתו בנו אף קיימא, בני ואביו אמו מה - ולאביו
הרוגי  כהנים); (תורת קיימא בני שאינם הנפלים יצאו
עליהם, מתאבלים ואין הואיל לדעת, עצמו ומאבד ביתֿדין
שלא  להם, להטמא אין וי"א, ה"ט פ"א, לעיל כמבואר
עליהם, ויתאבל בקרוביו שיתעסק כדי אלא הטומאה נדחית

(כסףֿמשנה). ה"ו לעיל בקבר 38)כמבואר המת שיתנו
ובביאורנו. ה"ב, פ"א לעיל ראה עפר, הקבר וימלאו

יהוצדק 39) בן שמעון שמת "מעשה הי"א: פ"ד, שמחות
להטמא  הגולל שנסתם אחר הגליל מן אחיו יוחנן ובא בלוד,
יפתחו  אלא יטמא, אל ואמרו: לחכמים, ושאלו ובאו לו,
לט, סימן פ"ג, מו"ק הרא"ש כנוסח ויראה" הקבר חצר

ג. אות ז סימן להרא"ש טומאה להל' יו"ט מעדני וראה

.Ë‰ÏeÒt‰ BzL‡40dÏ ‡nhÓ BÈ‡ -41ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿»≈ƒ«≈»¿ƒ»ƒ
- dÏÚa ‡·e ,˙‡OÂ dÏÚa ˙nL ‰ÚeÓL ‰ÚÓML∆»¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ≈»«¿»
‰ÏeÒt ‡È‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ô‰ÈL¿≈∆≈««¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»

Ô‰ÈLÏ42‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ Bn‡Ï ‡e‰ ‡nhÓ Ï·‡ . ƒ¿≈∆¬»ƒ«≈¿ƒ««ƒ∆ƒ
‰ÏÏÁ43B˙BÁ‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·Ï ‡nhÓ ÔÎÂ . ¬»»¿≈ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬

ÔÈÏeÒt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡44- ÌÈ¯ÊÓÓ eÈ‰ elÙ‡ . ««ƒ∆≈¿ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ
Ô‰Ï ‡nhÓ45. ƒ«≈»∆

לו.40) אשתו 41)שאסורה ואינה להוציאה, עליו שהרי
ב). כב, בעמיו 42)(יבמות בעל יטמא "לא ב צ, שם

שאינו  בעל ויש שמיטמא, בעל יש - להחלו
לאשתו  מיטמא ואינו כשרה, לאשתו הוא מיטמא...מיטמא

שלאחר 43)פסולה. ומדובר, היא. אמו שמכלֿמקום
ונתחללה. אחר, לכהן ונשאת אמו נתגרשה זה, בן שנולד
חלל, כהן הבן הרי חללה, לאמו זה כהן נולד אם אבל
קרוביו, שאינם אפילו המתים לכל להיטמא לו ומותר
ס"ק  שעג סי' ליו"ד בש"ך וראה הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר
נתחללה". אפילו לאמו, "ומיטמא שם: השו"ע ולשון ו.
נאמר: למה - ולאביו" "לאמו דרשו: כהנים" וב"תורת
זה  אין אבל חזקה, (רק חזקה שהוא אביו מה והלא לאמו,
שיטמא  דין אינו ודאי, אמו לו, מיטמא אביו שהוא ודאי
אמו  אף מתחלל, שאינו אביו אומר הייתי כן, אילו לה?
תלמודֿלומר: מנין? שנתחללה אמו מתחללת, שאינה
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לכהן.44)לאמו. מגרושה שנולדו יבמות 45)חללים,
נחלות  הל' והשווה דבר", לכל הוא "בנו שהממזר ב, כב,

ה"ז. פ"א,

.È‰‡eOp‰ B˙BÁ‡46Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ¬«¿»≈ƒ«≈»««ƒ
‰·B¯w‰ ‰Ïe˙a‰ :¯Ó‡pL .Ô‰ÎÏ ‰‡eO ‡È‰L∆ƒ¿»¿…≈∆∆¡««¿»«¿»
‰Òe‡Ï Ë¯t - ‰Ïe˙a‰ .LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ ÂÈÏ‡≈»¬∆…»¿»¿ƒ«¿»¿»«¬»

˙¯‚Ba‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ È‡L ÏBÎÈ .‰zÙÓe47˙kÓe ¿À»»∆¬ƒƒ∆«∆∆À«
?ıÚ48ÈÓ - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ :¯ÓBÏ „eÓÏz ≈«¿«¬∆…»¿»¿ƒƒ

LÈ‡ È„Èa d˙ÈÂ‰L49Ë¯t - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ . ∆¬»»»ƒ≈ƒ¬∆…»¿»¿ƒ¿»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡L ,‰Òe¯‡Ï50‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬»∆≈ƒ«≈»««ƒ∆ƒ

.Ô‰ÎÏ ‰Òe¯‡¬»¿…≈

כשנתגרשה 46) ואפילו נבעלה ולא לחופה כשנכנסה אפילו
איסורי 47)(רדב"ז). הל' והשווה בתוליה, שנתמעטו

הי"ג. פי"ז, ונשרו 48)ביאה מקום, באותו בעץ שהוכתה
ע"י 49)בתוליה. בתוליהן) (הפסד הוייתן שאין אלו, יצאו

א). ס, (יבמות לשון 50)איש ש"הויה" לאיש. שנתקדשה
וברש"י). (שם הוא קידושין

.‡È.dÏ ‡nhÓ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»¬ƒ»≈ƒƒ«≈»
ÔÓ ˙L¯‚Ó‰ ˙‡ ‡È·‰Ï - ÂÈÏ‡ ‰·B¯w‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»≈»¿»ƒ∆«¿…∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰51. »≈ƒ

נתגרשה 51) כשלא אבל (שם), אליו ונתקרבה שנתרחקה
אליו  הקרובה עוזיאל: בן יונתן מתרגם וכן ממנו, נתרחקה
מוסיף: ד, סעיף שעג סי' וביו"ד מארסא. ולא ליה דקריבא -ַָ
כיון  להתייבם, לפניו שנפלה יבמה יבם. לשומרת ומיטמא
"יורשי  א) פא, (כתובות שנינו וכבר כתובתה, שיורש
כמבואר  מצוה, כמת היא והרי בקבורתה" חייבים כתובתה

יא). ס"ק שם, הגר"א (ביאור ה"ז לעיל

.·È.Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡»ƒ«¬≈ƒ≈ƒ«≈»∆
Ba ‰Ó .B˙Á‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬…«¿
ÌÈÈe‡¯‰ B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡ Û‡ ,B˙M¯ÈÏ Èe‡¯‰»»ƒÀ»«»ƒ«¬»¿ƒ

B˙M¯ÈÏ52. ƒÀ»

שם).52) כהנים' ('תורת יורשו אינו האם מן ואחיו

.‚È‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ˙B˜Ùq‰«¿≈≈ƒ«≈»∆∆∆¡«»ƒ«»
˜Ùq‰ ÏÚ ‡nhÓ BÈ‡Â ,È‡ce‰ ÏÚ ‡e‰ ‡nhÓ -53. ƒ«»««««¿≈ƒ«»««»≈

e·¯Ú˙pL ˙B„Ïe‰ ,CÎÈÙÏ54Ôa ˜ÙÒ ‡e‰L Ôa‰Â , ¿ƒ»«¿»∆ƒ¿»¿¿«≈∆¿≈∆
ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa B‡ ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L55Ïk ÔÎÂ , ƒ¿»»«¬∆ƒ¿»»ƒ¿≈…
˜ÙqÓ Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBik56Ïk ÔÎÂ . «≈»∆≈ƒ«≈»∆ƒ»≈¿≈»

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ˙L¯b˙n‰57ÏeÒt Ë‚a B‡58BÈ‡ - «ƒ¿»∆∆¿≈≈ƒ¿≈»≈
dÏ ‡nhÓ59. ƒ«≈»

והותרה 53) הואיל לומר, יכול שהייתי שם: כהנים' 'תורת
הספקות, אצל גם תותר קרובים, אצל מכללה כהנים טומאת
הוא  "לה" הכינוי כי (רדב"ז). לאסור הכתוב משמיענו
בלשון, מוזר והוא ולאחותו, נאמר: שכבר אחרי מיותר,

שם). (מלבי"ם דוקא - לה לדרשו: עלינו ואין 54)לפיכך
זה  מי יודעים אינם האבות וכן אביו, מי יודע מהם אחד

שלשה 55)בנם. בעלה מות אחר אמו שהתה שלא כגון

הוא  חדשים תשעה בן אם יודע ואינו וילדה, ונשאת חדשים,
היתה  שלא השני, לבעל שבעה בן או הראשון, לבעל

מהראשון. לו 56)מעוברת ואסור הוא, אביו אינו שמא
לבעל  נישאה אמו אם שאלו: ושם ב). ק, (יבמות לו להטמא
שאינו  לומר אפשר איך הראשון, בעלה מות אחרי השני
שהתה  שלא ותירצו, מזמן. קיים אינו והלא לראשון, מיטמא
לבעל  ונשאת קיים הוא ועדיין בזנות, הראשון בועלה אחר
ונשאה  הראשון מבעלה שנתגרשה לומר אין אבל אחר.
אם  עלֿכלֿפנים. לראשון להטמא לבן מותר כן שאם לשני,
חלל, הוא הרי הוא, השני בן ואם לו. מותר הרי הוא, בנו
אפילו  למתים להטמא לו מותר חלל וכהן מגרושה, שנולד

הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר קרוביו, זרק 57)שאינם כגון
קרוב  ספק מגורשת, ואינה - לו קרוב ספק גט, בעלה לה
שלא  ודינה, הי"ג. פ"ה, גירושין הל' ראה ומגורשת, - לה

ה"ג. פ"י, שם תצא, נשאת ואם שיש 58)תינשא, כגון
לא  ודינה הכ"ה, פ"א שם ראה תאריך, בו ואין עדים עליו
ה"ב. פ"י, שם תצא, לא נשאת ואם לכתחילה, להנשא

להטמא 59) לו ואסור הוא, כשר גט התורה מן שהרי
שמא  מגורשת, בספק וכן אשתו, עוד שאינה לגרושתו,

לספק. מיטמאים ואין היא גרושה

.„ÈÂÈ·‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡60‡ÏÂ , ≈«…≈ƒ«≈¿∆∆ƒ««≈»ƒ¿…
ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚÓ ÌˆÚÏ61ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰ ÔÎÂ .62 ¿∆∆≈«¿»ƒ¿≈«¿«≈«¿»ƒ

‰¯„M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ -63˙Ói˜64. ≈ƒ«≈»∆««ƒ∆«ƒ¿»«∆∆

כמבואר 60) ובאהל, ובמשא במגע מטמא החי מן שאבר
לו  מלהטמא מוזהר והכהן ה"א, פ"ג מת טומאת בהל'
על  מטמא אינו - יטמא "לה שנאמר: לקרוביו, אפילו
('תורת  מאביו" החי מן אבר על מטמא אדם שאין אבריה,

ב). מג, בנזיר וכן מעצמות 61)כהנים', עצם מצא שאם
לאביו  אלא מיטמא שאינו לה, מיטמא אינו - המת אביו

הט"ו. להלן כמבואר שלם, שהוא בהן 62)בזמן נוגע אינו
רובע  בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן אבל נושאן, ואינו

ה"ט. פ"ב, מת טומאת הל' ראה חוליות 63)הקב, מערכת
הגב. להן,64)לאורך להטמא לו להתיר מספיק זה אין

חסרון. כל ללא שלם, אביו לגוף אלא מיטמא שאינו

.ÂË.BÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ÏL BL‡¯ ÚË˜ƒ¿«…∆»ƒ≈ƒ«≈
ÔÓÊa ‡ÏÂ ,ÌÏL ‡e‰L ÔÓÊa - ÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒƒ¿«∆»≈¿…ƒ¿«

¯ÒÁ ‡e‰L65ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÎÂ .66‰‡Óh‰ . ∆»≈¿≈¿»«¿ƒ«À¿»
‡È‰ ‰ÈeÁc - ÌÈ·B¯wÏ67ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ ,68CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿»ƒ¿…À¿»«…¿ƒ»

˙ÓÏ ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡69‡nhnL ˙Úa elÙ‡ »¿…≈¿ƒ«≈¿≈¬ƒ¿≈∆ƒ«≈
ÌÈ¯Á‡Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .ÂÈ·B¯˜Ïƒ¿»∆∆¡«»ƒ«»≈ƒ«≈«¬≈ƒ
ËwÏ‡ ,È·‡ ÏÚ È˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡È ‡lL .dnÚƒ»∆……«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¬«≈

ÈBÏt ¯·˜a Úb‡ B‡ ÈBÏt ˙BÓˆÚ70Ô‰k ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ∆«¿∆∆¿ƒ¿ƒ»…≈
˙Èa ÛBÒa B¯·˜Ïe ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ - ˙Ó BÏ ˙nL∆≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»¿¿≈

˙B¯·w‰71‡nhÈ ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ»≈¿≈«¿»¿…ƒ«≈
B˙Ó ¯a˜iLk ÌÈ¯Á‡ ˙B¯·˜a72. ¿ƒ¿¬≈ƒ¿∆ƒ¿…≈

הגוף,65) בצד שהראש אע"פ רש"י: ומפרש ב. מג, נזיר
שיהא  מקפידה התורה כי מטמא, אינו נקטע וכבר הואיל
אפילו  הרדב"ז: וכתב מזה, זה איבריו נתפרדו שלא שלם,
ושם  לו. מיטמא ואינו חיבור, זה אין הגוף עם הראש תפר
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לכהן.44)לאמו. מגרושה שנולדו יבמות 45)חללים,
נחלות  הל' והשווה דבר", לכל הוא "בנו שהממזר ב, כב,

ה"ז. פ"א,

.È‰‡eOp‰ B˙BÁ‡46Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ¬«¿»≈ƒ«≈»««ƒ
‰·B¯w‰ ‰Ïe˙a‰ :¯Ó‡pL .Ô‰ÎÏ ‰‡eO ‡È‰L∆ƒ¿»¿…≈∆∆¡««¿»«¿»
‰Òe‡Ï Ë¯t - ‰Ïe˙a‰ .LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ ÂÈÏ‡≈»¬∆…»¿»¿ƒ«¿»¿»«¬»

˙¯‚Ba‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ È‡L ÏBÎÈ .‰zÙÓe47˙kÓe ¿À»»∆¬ƒƒ∆«∆∆À«
?ıÚ48ÈÓ - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ :¯ÓBÏ „eÓÏz ≈«¿«¬∆…»¿»¿ƒƒ

LÈ‡ È„Èa d˙ÈÂ‰L49Ë¯t - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ . ∆¬»»»ƒ≈ƒ¬∆…»¿»¿ƒ¿»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡L ,‰Òe¯‡Ï50‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬»∆≈ƒ«≈»««ƒ∆ƒ

.Ô‰ÎÏ ‰Òe¯‡¬»¿…≈

כשנתגרשה 46) ואפילו נבעלה ולא לחופה כשנכנסה אפילו
איסורי 47)(רדב"ז). הל' והשווה בתוליה, שנתמעטו

הי"ג. פי"ז, ונשרו 48)ביאה מקום, באותו בעץ שהוכתה
ע"י 49)בתוליה. בתוליהן) (הפסד הוייתן שאין אלו, יצאו

א). ס, (יבמות לשון 50)איש ש"הויה" לאיש. שנתקדשה
וברש"י). (שם הוא קידושין

.‡È.dÏ ‡nhÓ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»¬ƒ»≈ƒƒ«≈»
ÔÓ ˙L¯‚Ó‰ ˙‡ ‡È·‰Ï - ÂÈÏ‡ ‰·B¯w‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»≈»¿»ƒ∆«¿…∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰51. »≈ƒ

נתגרשה 51) כשלא אבל (שם), אליו ונתקרבה שנתרחקה
אליו  הקרובה עוזיאל: בן יונתן מתרגם וכן ממנו, נתרחקה
מוסיף: ד, סעיף שעג סי' וביו"ד מארסא. ולא ליה דקריבא -ַָ
כיון  להתייבם, לפניו שנפלה יבמה יבם. לשומרת ומיטמא
"יורשי  א) פא, (כתובות שנינו וכבר כתובתה, שיורש
כמבואר  מצוה, כמת היא והרי בקבורתה" חייבים כתובתה

יא). ס"ק שם, הגר"א (ביאור ה"ז לעיל

.·È.Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡»ƒ«¬≈ƒ≈ƒ«≈»∆
Ba ‰Ó .B˙Á‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬…«¿
ÌÈÈe‡¯‰ B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡ Û‡ ,B˙M¯ÈÏ Èe‡¯‰»»ƒÀ»«»ƒ«¬»¿ƒ

B˙M¯ÈÏ52. ƒÀ»

שם).52) כהנים' ('תורת יורשו אינו האם מן ואחיו

.‚È‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ˙B˜Ùq‰«¿≈≈ƒ«≈»∆∆∆¡«»ƒ«»
˜Ùq‰ ÏÚ ‡nhÓ BÈ‡Â ,È‡ce‰ ÏÚ ‡e‰ ‡nhÓ -53. ƒ«»««««¿≈ƒ«»««»≈

e·¯Ú˙pL ˙B„Ïe‰ ,CÎÈÙÏ54Ôa ˜ÙÒ ‡e‰L Ôa‰Â , ¿ƒ»«¿»∆ƒ¿»¿¿«≈∆¿≈∆
ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa B‡ ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L55Ïk ÔÎÂ , ƒ¿»»«¬∆ƒ¿»»ƒ¿≈…
˜ÙqÓ Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBik56Ïk ÔÎÂ . «≈»∆≈ƒ«≈»∆ƒ»≈¿≈»

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ˙L¯b˙n‰57ÏeÒt Ë‚a B‡58BÈ‡ - «ƒ¿»∆∆¿≈≈ƒ¿≈»≈
dÏ ‡nhÓ59. ƒ«≈»

והותרה 53) הואיל לומר, יכול שהייתי שם: כהנים' 'תורת
הספקות, אצל גם תותר קרובים, אצל מכללה כהנים טומאת
הוא  "לה" הכינוי כי (רדב"ז). לאסור הכתוב משמיענו
בלשון, מוזר והוא ולאחותו, נאמר: שכבר אחרי מיותר,

שם). (מלבי"ם דוקא - לה לדרשו: עלינו ואין 54)לפיכך
זה  מי יודעים אינם האבות וכן אביו, מי יודע מהם אחד

שלשה 55)בנם. בעלה מות אחר אמו שהתה שלא כגון

הוא  חדשים תשעה בן אם יודע ואינו וילדה, ונשאת חדשים,
היתה  שלא השני, לבעל שבעה בן או הראשון, לבעל

מהראשון. לו 56)מעוברת ואסור הוא, אביו אינו שמא
לבעל  נישאה אמו אם שאלו: ושם ב). ק, (יבמות לו להטמא
שאינו  לומר אפשר איך הראשון, בעלה מות אחרי השני
שהתה  שלא ותירצו, מזמן. קיים אינו והלא לראשון, מיטמא
לבעל  ונשאת קיים הוא ועדיין בזנות, הראשון בועלה אחר
ונשאה  הראשון מבעלה שנתגרשה לומר אין אבל אחר.
אם  עלֿכלֿפנים. לראשון להטמא לבן מותר כן שאם לשני,
חלל, הוא הרי הוא, השני בן ואם לו. מותר הרי הוא, בנו
אפילו  למתים להטמא לו מותר חלל וכהן מגרושה, שנולד

הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר קרוביו, זרק 57)שאינם כגון
קרוב  ספק מגורשת, ואינה - לו קרוב ספק גט, בעלה לה
שלא  ודינה, הי"ג. פ"ה, גירושין הל' ראה ומגורשת, - לה

ה"ג. פ"י, שם תצא, נשאת ואם שיש 58)תינשא, כגון
לא  ודינה הכ"ה, פ"א שם ראה תאריך, בו ואין עדים עליו
ה"ב. פ"י, שם תצא, לא נשאת ואם לכתחילה, להנשא

להטמא 59) לו ואסור הוא, כשר גט התורה מן שהרי
שמא  מגורשת, בספק וכן אשתו, עוד שאינה לגרושתו,

לספק. מיטמאים ואין היא גרושה

.„ÈÂÈ·‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡60‡ÏÂ , ≈«…≈ƒ«≈¿∆∆ƒ««≈»ƒ¿…
ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚÓ ÌˆÚÏ61ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰ ÔÎÂ .62 ¿∆∆≈«¿»ƒ¿≈«¿«≈«¿»ƒ

‰¯„M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ -63˙Ói˜64. ≈ƒ«≈»∆««ƒ∆«ƒ¿»«∆∆

כמבואר 60) ובאהל, ובמשא במגע מטמא החי מן שאבר
לו  מלהטמא מוזהר והכהן ה"א, פ"ג מת טומאת בהל'
על  מטמא אינו - יטמא "לה שנאמר: לקרוביו, אפילו
('תורת  מאביו" החי מן אבר על מטמא אדם שאין אבריה,

ב). מג, בנזיר וכן מעצמות 61)כהנים', עצם מצא שאם
לאביו  אלא מיטמא שאינו לה, מיטמא אינו - המת אביו

הט"ו. להלן כמבואר שלם, שהוא בהן 62)בזמן נוגע אינו
רובע  בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן אבל נושאן, ואינו

ה"ט. פ"ב, מת טומאת הל' ראה חוליות 63)הקב, מערכת
הגב. להן,64)לאורך להטמא לו להתיר מספיק זה אין

חסרון. כל ללא שלם, אביו לגוף אלא מיטמא שאינו

.ÂË.BÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ÏL BL‡¯ ÚË˜ƒ¿«…∆»ƒ≈ƒ«≈
ÔÓÊa ‡ÏÂ ,ÌÏL ‡e‰L ÔÓÊa - ÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒƒ¿«∆»≈¿…ƒ¿«

¯ÒÁ ‡e‰L65ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÎÂ .66‰‡Óh‰ . ∆»≈¿≈¿»«¿ƒ«À¿»
‡È‰ ‰ÈeÁc - ÌÈ·B¯wÏ67ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ ,68CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿»ƒ¿…À¿»«…¿ƒ»

˙ÓÏ ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡69‡nhnL ˙Úa elÙ‡ »¿…≈¿ƒ«≈¿≈¬ƒ¿≈∆ƒ«≈
ÌÈ¯Á‡Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .ÂÈ·B¯˜Ïƒ¿»∆∆¡«»ƒ«»≈ƒ«≈«¬≈ƒ
ËwÏ‡ ,È·‡ ÏÚ È˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡È ‡lL .dnÚƒ»∆……«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¬«≈

ÈBÏt ¯·˜a Úb‡ B‡ ÈBÏt ˙BÓˆÚ70Ô‰k ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ∆«¿∆∆¿ƒ¿ƒ»…≈
˙Èa ÛBÒa B¯·˜Ïe ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ - ˙Ó BÏ ˙nL∆≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»¿¿≈

˙B¯·w‰71‡nhÈ ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ»≈¿≈«¿»¿…ƒ«≈
B˙Ó ¯a˜iLk ÌÈ¯Á‡ ˙B¯·˜a72. ¿ƒ¿¬≈ƒ¿∆ƒ¿…≈

הגוף,65) בצד שהראש אע"פ רש"י: ומפרש ב. מג, נזיר
שיהא  מקפידה התורה כי מטמא, אינו נקטע וכבר הואיל
אפילו  הרדב"ז: וכתב מזה, זה איבריו נתפרדו שלא שלם,
ושם  לו. מיטמא ואינו חיבור, זה אין הגוף עם הראש תפר
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ובאו  בגינזק, יצחק רבי של אביו שמת "מעשה אמרו: א מד,
בן  יהושע רבי את ושאל ובא שנים, שלש לאחר והודיעוהו
אבותיו). לקברי (=להביאו שעמו זקנים וארבעה אלישע
חסר", שהוא בזמן ולא שלם, שהוא בזמן - לאביו ואמרו:
(רש"י). חסר שאינו לו איֿאפשר שנים, שלש שלאחר
לו, מיטמא ואינו שלם, זה אין - אצבעו רק נקטעה ואפילו
שקטיעת  אע"פ גדול, יותר חידוש משמיענו רבינו אלא
ראשו  נקטע כאילו זה הרי כאחת, לו באו ומיתתו ראשו
הראש, לקטיעת מיתה קדמה שלא שאיֿאפשר מיתה, לאחר

ואח" בחיים מאביו אבר נקטע אם זה אבל הרי - מת כ
שלימות  באותה מיתה לאחר שהוא כיון לו, ומיטמא כשלם
ורמב"ן  (רדב"ז, "לאביו" בו: קורא הריני בחיים, בה שהיה

שעג). סי' ליו"ד יוסף' ב'בית להם 66)הובא מיטמא אינו
שהוא. כל חסרים בגלל 67)כשהם מפניהם נידחת

לכה 68)קרבתם. קיים טומאה איסור שאין ביום לומר, נים
להטמא  לו שמותר זר כישראל הם והרי לקרוביהם, שנטמאו
לא  "שהטומאה הט"ו: פ"ד, מקדש ביאת הל' והשווה לכל,
עתה  היא ודחויה עומדת, באיסורה אלא בציבור, הותרה

הדחק". קברו.69)מפני על להאהיל או בו לנגוע
בעת 70) "אפילו רבינו: לשון מסגנון שם. כהנים' 'תורת

אפשר  - עמה" לאחרים מיטמא אינו לקרוביו... שמתטמא
לו  אסור במתו, ונוגע עוסק שהוא בשעה שאפילו להבין,
שנינו: הט"ו, פ"ד שמחות במס' אולם לאחרים, להטמא
הקבר, בתוך עומד שהוא עד מתו, את וקובר עומד "היה
הרי  בו ונוגע במתו עוסק שהוא (כיון וקובר מאחרים מקבל
שאינו  מי - יחלל" "לא אמרה: והתורה אחת, כטומאה זו
ועומד, מחולל שהוא זה יצא נטמא, לא שעדיין מחולל,
פירש, ב), מב, נזיר ראשונה, מטומאה נסתלק לא שעדיין
מתו  עם במגע שהוא עוד שכל משמע יטמא". לא זה הרי
רבינו  דברי גם לפרש ואפשר לאחרים. להטמא לו מותר -
שכתב: ומה כשפירש, אלא אסור שאינו זה, בכיוון
טומאתה  עם אלא ממש, עמה לא - עמה" "לאחרים

אחרים.71)(רדב"ז). מקברים ואחרי 72)רחוק ויחזור,
ומדובר  לאחרים, להטמא לו אסור הטומאה מן שפירש
אפשר  אם אבל הקברים, על אלא להכנס דרך שם שאין
לזה, חוששים אין הקברים על להאהיל ולא שם לעבור
יו"ד  ל'טור' הב"ח ולדעת הי"ג. פ"ג, לקמן ברדב"ז וראה
להוסיף  לו אסור הקברות, לבית בהליכתו אפילו שעג, סי'
בסוף  מתו את לקבור לו שאפשר כיון טומאתו, על טומאה
במתו, ועסוק תפוס כשהוא אפילו ולדעתו הקברות, בית
זה, על לוקה שאינו אלא לאחרים, להטמא לו אסור
חייב? יהא "יכול ב: מב, בנזיר התלמוד לשון כמשמעות
יש  איסור אבל כאן, אין חיוב וכו', יחלל" ולא תלמודֿלומר
דברי  בהבנת כב ס"ק שם הגולה" "באר דעת וכן בזה,
לו  אסור קרוביו, לטומאת מחובר בעודו שאפילו רבינו,

לאחרים. להיטמא

ה'תשע"ט  תמוז כ"ו שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בשגגה.1) הקברות לבית או המת לאוהל שנכנס כהן דין

ארבע  תופש שהמת מצוה. ולמת לנשיא מיטמא שהכהן

לצאת  לכהן מותר מצוה דבר לאיזה לטומאה. שלו אמות
מדבריהם. טומאה איסור דוחה הבריות שכבוד לארץ. לחוץ

.‡ÌÈ˙Ó ‰MMÓ ıeÁ ,˙ÓÏ ‡ÓËpL Ô‰k Ïk»…≈∆ƒ¿»¿≈ƒƒ»≈ƒ
‰¯Bza ÌÈL¯ÙÓ‰2BzL‡ B‡3- ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa , «¿…»ƒ«»ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»

.ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙÏ :¯Ó‡pL .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»¿«»
ÏÈ‰‡n‰ B‡ ˙Óa Ú‚Bp‰ „Á‡Â4„Á‡Â .‡OBp‰ B‡ ¿∆»«≈«¿≈««¬ƒ«≈¿∆»

˙n‰ ÔÓ ˙BL¯Bt‰ ˙B‡Óh‰ ¯‡L „Á‡Â ˙n‰5. «≈¿∆»¿»«À¿«¿ƒ«≈
ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙÏ :¯Ó‡pL6eL¯t ¯·Îe . ∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»¿«»¿»≈«¿

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a7˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·c Ïk ¿ƒ¿À¿«≈»¿»ƒ«¿«¿ƒƒ«≈
Ì‰È¯·cÓ B‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ8. ƒ«»ƒƒ¿≈∆

להם.2) להיטמא שמצווה אֿג, כא, שמצווה 3)ויקרא
ז. הלכה ב, פרק לעיל ראה סופרים, מדברי לה להיטמא

השמים,4) כיפת תחת בחוץ שהמת כגון המת, על גופו את
בו. נגע שלא פי על אף עליו, בגופו סוכך כגון,5)והוא

שלם, כמת המטמא המת מן כזית או המת, מן דם רביעית
רובע  כדי בהן שיש המת עצמות או ממנו הפורש אבר וכן

תלמוד 6)הקב. הדם את לרבות "מניין כהנים: תורת
את  לרבות מניין הנפש, הוא הדם כי ואומר: לנפש, לומר
אליהם  ואמרת לומר: תלמוד המת, מן הפורשות הטומאות

ממנו". הפורשות הטומאות את לרבות ב.7)- פרק
כמה 8) ידוע שאינו דם, רביעית (=תערובת תבוסה דם כגון

י"ג. הלכה שם מיתה), אחר יצא וכמה מחיים, הגוף מן יצא
סופרים  מדברי אלא מטמא שאינו לדבר נטמא שאם ומובן,
"זה  שנינו: י הלכה ג פרק מכות ובתוספתא  לוקה. אינו
שאין  וכל... עליה... מגלח שהנזיר המת מן טומאה כל הכלל
ד, פרק בשמחות וראה עליה" לוקין אין עליה מגלח הנזיר

כ"א. הלכה

.·¯·˜a Ô‰k‰ Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ9‡e‰ Ú‚B Ï·‡ .‰˜BÏ - ¿≈ƒ»««…≈¿∆∆∆¬»≈«
˙‡ÓË Ô‰a ‡nhnL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒ∆»¿¿≈««ƒ∆ƒ«≈»∆À¿«

‰Ú·L10. ƒ¿»

במגע 9) מטמא שהקבר עליו, האהיל אם הדין והוא
ט"ו, הלכה ב, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר ובאוהל,
שם  ובשמחות בקבר". או אדם בעצם או במת "או שנאמר:
לוקה". זה הרי הקברות לבית שנכנס "או שנינו: כ"ב הלכה

בכל 10) - י"ג הלכה ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר
נזירות  הלכות ראה עליהם, מגלח הנזיר ואין הואיל זאת,
לעיל  כמבואר עליהם, מוזהר הכהן אין ח, הלכה ז, פרק
ובאוהל  במשא כי בבגדים" הוא "נוגע רבינו: ונקט א. הלכה
ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר כלל, מטמאים אינם

י"ג. הלכה

.‚- ‰‡Óh‰ BÏ ‰ÒÎpL ‡ÓË Ï‰‡Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«¿…∆»≈∆ƒ¿¿»«À¿»
¯Á‡ ˙È·a ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ11. ∆««ƒ∆«¿»∆À¿»¿«ƒ«≈

e¯‡a ¯·Îe12‰‡Óh‰ Ô‰Ï ÒkzL ÌÈÏ‰‡‰ Ïk13B‡ ¿»≈«¿»»…»ƒ∆ƒ»≈»∆«À¿»
Ô‰Ó ‡ˆzL14˙BÚ¯t‰Â ˙BÎÎq‰ ÔÈ„Â ,15ÏÎÂ , ∆≈≈≈∆¿ƒ«¿»¿«¿»¿»

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·n‰ ÌÈ¯·c‰16ÈÙa ÔÈˆˆBÁ‰Â «¿»ƒ«¿ƒƒ∆«À¿»¿«¿ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰17Ô‰Ó ‰Ê È‡Â ‰¯Bz ÔÈc Ô‰Ó ‰Ê È‡Â , «À¿»¿≈∆≈∆ƒ»¿≈∆≈∆
Ô‰È¯·cÓ18˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a Ïk‰ -19,e¯‡a ÌLÂ . ƒƒ¿≈∆«…¿ƒ¿À¿«≈¿»≈«¿
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Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈ‡L20CÎÈÙÏe , ∆≈¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë Ì‰È˙B¯·˜21C¯„ÏÂ ÌLÏ ÒkÏ Ô‰ÎÏ ¯zÓe , ƒ¿≈∆¿ƒÀ»¿…≈ƒ»≈¿»¿ƒ¿…

Ì‰È˙B¯·˜ ÏÚ22B‡ ‰‡Óha ÚbiL ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â . «ƒ¿≈∆¿≈»∆»∆ƒ««À¿»
ÌL e¯‡aL BÓk ,‰p‡OiL23. ∆ƒ»∆»¿∆≈«¿»

שהרי 11) אחר, למקום זה מאוהל הטומאה יצאה שכבר
ככתוב  הפרה, מאפר עליו שיזו עד נטהר ולא האוהל נטמא
אמרה  והתורה וכו'. האוהל" על "והיזה יח) יט, (במדבר

יטמא". האוהל... אל הבא "כל יד) בהלכות 12)(שם,
י"ב. הלכה ה, פרק מת שיצאה 13)טומאת פי על שאף

הנעשים  אוהלים והם: עליו, שיזו עד האוהל נטמא ממנו
והכתוב  מעץ, הנעשה (=פשתן עץ כלי או שק או מבגד,

עור. או העץ") "בפשתי ו) ב, (יהושע שאין 14)קוראו
ומשיצאה  לתוכו, שנכנסה הטומאה מחמת טמא האוהל
אוהל  והם: אליו, הבא את מטמא האוהל אין ממנו הטומאה
כל  בניין, שהוא או ממתכות, או עץ של מנסרים הנעשה

האדם את מטמאים אינם שהטומאה אלה בשעה אלא
וכשיצאה  כלל, נטמא לא עצמו והאוהל בהם, נמצאת
הכנסת  לפני כשהיה טהור, הוא הרי ממנו הטומאה

על 15)הטומאה. הסוככים האילנות שריגי - סככות
על  הסוככות הגדר מן היוצאות אבנים - פרעות הארץ;
הטומאה, מביאות הן הרי ועומדות, בריאות הן אם הארץ,
מעזיבה  לקבל ראויות אינן ואם הטומאה; מפני וחוצצות
אלא  מועט) טיט עליהם ושופכים מקנים, (שעושים בינונית
חוצצות  ואינן מדבריהם, מביאות אלו הרי - נופלות הן

ב). הלכה י"ג, פרק מת טומאת האהילו 16)(הלכות שאם
על  אף הכלים או האדם נטמא כלים, או ואדם הטומאה על

בטומאה. נגעו שלא ואדם 17)פי תחתיהם, הטומאה אם
לפי  מלהיטמא, עליהם מצילים הם הרי גביהם, על כלים או
גבם  על הטומאה אם וכן הטומאה. בפני חוצצים שהם
(שם, מלהיטמא שתחתיהם הכלים על הם מצילים מבחוץ,

ג). הטומאה,18)הלכה בפני חוצץ אינו רעוע אוהל כגון,
שמתחתיו, הטומאה על מאהילים גביו שעל והכלים
ב  הלכה (שם סופרים מדברי הטומאה את ומביא ונטמאו:

א). הלכה י"ב, י"ג.19)ופרק הלכה א, אלא 20)פרק
מדין  במלחמת אומר הוא "הרי בלבד, ובמשא במגע
שם  הזכיר ולא תתחטאו" בחלל נוגע "וכל יט) לא, (במדבר

מאהיל 21)אוהל". שהוא מפני אלא מטמא הקבר שאין
המת. א)22)על סא, (יבמות נטמא לא באהלם שהנוגע

עומד  שהיה הנביא, אליהו עשה וכן יוחאי, בן שמעון כרבי
לשואליו, וענה הוא, שכהן למרות נכרים, של הקברות בבית
ב). קיד, מציעא (בבא מטמאים אינם גויים של קבריהם

קבלה 23) זה "ודבר י"ב, הלכה א, פרק מת טומאת הלכות
י"ג). הלכה (שם הוא"
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וישתחוו,24) הרצפה על ארצה אפיים "ויכרעו לקרוא: כדי
ג). ז, הימיםֿב (דברי חסדו" לעולם כי טוב כי לה' והודות

הלכות 25) והשווה כ"ג הלכה ג, פרק המקדש ביאת הלכות
לאו  על לוקין שאין פי על ואף י"ט. הלכה ה, פרק נזירות
י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מעשה, בו שאין
ואינו  מהטומאה לפרוש שבידו כיוון זאת, בכל ב, הלכה
הריטב"א  פי (על בידיים עצמו כמטמא זה הרי פורש,
י, פרק כלאיים הלכות משנה בכסף הובא ב כא, למכות
אחר  יישוב ה פרק נזירות להלכות בביאורנו וראה ל), הלכה
א. יז, בנזיר וכן א יז, בשבועות זו הלכה ומקור לזה.

לנגיעתו.26) א.27)סמוך מב, ב.28)נזיר עמוד שם
מחולל  שהוא זה יצא מחולל, שאינו במי יחלל, "ולא
נחשב  הראשונה, בטומאה נוגע שהוא זמן שכל ועומד",
ונטמא, וחזר מהטומאה כשפירש אבל אחת, לטומאה הכול
וחלה  חוזרת והשנייה הקודמת, הטומאה נסתלקה הרי
המת  מן שפירש בשעה הסבירו: שם והתוספות שם). (רש"י
שהוא  שעה שבאותה טומאה, תוספת כאן יש ונגע, וחזר
אבל  ימים, שבעת יטמא בו שיגע אדם כל למת, מחובר
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ויגע המת מן כשפירש
כאן  אין בו והתרו במת נוגע שהוא בשעה נמצא בלבד, ערב

אחת. אלא לוקה ואינו תוספת שום

.‰È¯‰ - ÔÈ„ÈÊÓ Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ :Ô‰k‰ ˙‡ ‡nËÓ‰«¿«≈∆«…≈ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¬≈
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ÏLÎÓ Ôz˙29- „ÈÊÓ B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL Ô‰k‰ ‰È‰ ; ƒ≈ƒ¿…»»«…≈≈¿∆∆ƒ¿≈ƒ
‰˜BÏ B‡nhL ‰Ê È¯‰30. ¬≈∆∆ƒ¿∆

ואין 29) הרבה, דברים כולל זה שלאו לוקה, אינו אבל
לא  שטימאו, זה שלולא ומדובר, שבכללות. לאו על לוקים
הטומאה  אם אבל כלל, לטומאה להגיע יכול הכהן היה
חבירו  אין שם, להגיע יכול בעצמו שהכהן במקום מונחת
ומסייע  מסייע, אלא הוא אין כי וגו', עיוור" "ולפני על עובר

(רדב"ז). ממש בו ואפשר 30)אין יטמא, לא ִַָשנאמר:
שאין  בזמן חבירו, את למטמא מכוון שזה יטמא לא ְֵַלקרוא:
לא  בו קרא שוגג, הכהן שהיה כגון יטמא, לא קורא ִַָאתה
שהיה  יטמא, לא בו קורא שאתה ובזמן אחרים, את ְִֵַַָיטמא
הוא  עובר אלא יטמא, לא בו קורא אתה אין מזיד, ְֵַהכהן
בתוספתא  הדברים ומקור (רדב"ז). וגו' עיוור" "ולפני על

וכו'. הכהן את המטמא ז: הלכה ג, פרק מכות
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Ì‰È˙B¯·˜ ÏÚ22B‡ ‰‡Óha ÚbiL ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â . «ƒ¿≈∆¿≈»∆»∆ƒ««À¿»
ÌL e¯‡aL BÓk ,‰p‡OiL23. ∆ƒ»∆»¿∆≈«¿»

שהרי 11) אחר, למקום זה מאוהל הטומאה יצאה שכבר
ככתוב  הפרה, מאפר עליו שיזו עד נטהר ולא האוהל נטמא
אמרה  והתורה וכו'. האוהל" על "והיזה יח) יט, (במדבר

יטמא". האוהל... אל הבא "כל יד) בהלכות 12)(שם,
י"ב. הלכה ה, פרק מת שיצאה 13)טומאת פי על שאף

הנעשים  אוהלים והם: עליו, שיזו עד האוהל נטמא ממנו
והכתוב  מעץ, הנעשה (=פשתן עץ כלי או שק או מבגד,

עור. או העץ") "בפשתי ו) ב, (יהושע שאין 14)קוראו
ומשיצאה  לתוכו, שנכנסה הטומאה מחמת טמא האוהל
אוהל  והם: אליו, הבא את מטמא האוהל אין ממנו הטומאה
כל  בניין, שהוא או ממתכות, או עץ של מנסרים הנעשה

האדם את מטמאים אינם שהטומאה אלה בשעה אלא
וכשיצאה  כלל, נטמא לא עצמו והאוהל בהם, נמצאת
הכנסת  לפני כשהיה טהור, הוא הרי ממנו הטומאה

על 15)הטומאה. הסוככים האילנות שריגי - סככות
על  הסוככות הגדר מן היוצאות אבנים - פרעות הארץ;
הטומאה, מביאות הן הרי ועומדות, בריאות הן אם הארץ,
מעזיבה  לקבל ראויות אינן ואם הטומאה; מפני וחוצצות
אלא  מועט) טיט עליהם ושופכים מקנים, (שעושים בינונית
חוצצות  ואינן מדבריהם, מביאות אלו הרי - נופלות הן

ב). הלכה י"ג, פרק מת טומאת האהילו 16)(הלכות שאם
על  אף הכלים או האדם נטמא כלים, או ואדם הטומאה על

בטומאה. נגעו שלא ואדם 17)פי תחתיהם, הטומאה אם
לפי  מלהיטמא, עליהם מצילים הם הרי גביהם, על כלים או
גבם  על הטומאה אם וכן הטומאה. בפני חוצצים שהם
(שם, מלהיטמא שתחתיהם הכלים על הם מצילים מבחוץ,

ג). הטומאה,18)הלכה בפני חוצץ אינו רעוע אוהל כגון,
שמתחתיו, הטומאה על מאהילים גביו שעל והכלים
ב  הלכה (שם סופרים מדברי הטומאה את ומביא ונטמאו:

א). הלכה י"ב, י"ג.19)ופרק הלכה א, אלא 20)פרק
מדין  במלחמת אומר הוא "הרי בלבד, ובמשא במגע
שם  הזכיר ולא תתחטאו" בחלל נוגע "וכל יט) לא, (במדבר

מאהיל 21)אוהל". שהוא מפני אלא מטמא הקבר שאין
המת. א)22)על סא, (יבמות נטמא לא באהלם שהנוגע

עומד  שהיה הנביא, אליהו עשה וכן יוחאי, בן שמעון כרבי
לשואליו, וענה הוא, שכהן למרות נכרים, של הקברות בבית
ב). קיד, מציעא (בבא מטמאים אינם גויים של קבריהם

קבלה 23) זה "ודבר י"ב, הלכה א, פרק מת טומאת הלכות
י"ג). הלכה (שם הוא"
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L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk „ÓBÚÂ ÏlÁÓ È¯‰L ;˙Á‡28. ««∆¬≈¿À»¿≈»¿«∆…≈«

וישתחוו,24) הרצפה על ארצה אפיים "ויכרעו לקרוא: כדי
ג). ז, הימיםֿב (דברי חסדו" לעולם כי טוב כי לה' והודות

הלכות 25) והשווה כ"ג הלכה ג, פרק המקדש ביאת הלכות
לאו  על לוקין שאין פי על ואף י"ט. הלכה ה, פרק נזירות
י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מעשה, בו שאין
ואינו  מהטומאה לפרוש שבידו כיוון זאת, בכל ב, הלכה
הריטב"א  פי (על בידיים עצמו כמטמא זה הרי פורש,
י, פרק כלאיים הלכות משנה בכסף הובא ב כא, למכות
אחר  יישוב ה פרק נזירות להלכות בביאורנו וראה ל), הלכה
א. יז, בנזיר וכן א יז, בשבועות זו הלכה ומקור לזה.

לנגיעתו.26) א.27)סמוך מב, ב.28)נזיר עמוד שם
מחולל  שהוא זה יצא מחולל, שאינו במי יחלל, "ולא
נחשב  הראשונה, בטומאה נוגע שהוא זמן שכל ועומד",
ונטמא, וחזר מהטומאה כשפירש אבל אחת, לטומאה הכול
וחלה  חוזרת והשנייה הקודמת, הטומאה נסתלקה הרי
המת  מן שפירש בשעה הסבירו: שם והתוספות שם). (רש"י
שהוא  שעה שבאותה טומאה, תוספת כאן יש ונגע, וחזר
אבל  ימים, שבעת יטמא בו שיגע אדם כל למת, מחובר
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ויגע המת מן כשפירש
כאן  אין בו והתרו במת נוגע שהוא בשעה נמצא בלבד, ערב

אחת. אלא לוקה ואינו תוספת שום

.‰È¯‰ - ÔÈ„ÈÊÓ Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ :Ô‰k‰ ˙‡ ‡nËÓ‰«¿«≈∆«…≈ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¬≈
‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ B‡nhL ‰ÊÂ ,‰˜BÏ Ô‰k‰«…≈∆¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…

ÏLÎÓ Ôz˙29- „ÈÊÓ B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL Ô‰k‰ ‰È‰ ; ƒ≈ƒ¿…»»«…≈≈¿∆∆ƒ¿≈ƒ
‰˜BÏ B‡nhL ‰Ê È¯‰30. ¬≈∆∆ƒ¿∆

ואין 29) הרבה, דברים כולל זה שלאו לוקה, אינו אבל
לא  שטימאו, זה שלולא ומדובר, שבכללות. לאו על לוקים
הטומאה  אם אבל כלל, לטומאה להגיע יכול הכהן היה
חבירו  אין שם, להגיע יכול בעצמו שהכהן במקום מונחת
ומסייע  מסייע, אלא הוא אין כי וגו', עיוור" "ולפני על עובר

(רדב"ז). ממש בו ואפשר 30)אין יטמא, לא ִַָשנאמר:
שאין  בזמן חבירו, את למטמא מכוון שזה יטמא לא ְֵַלקרוא:
לא  בו קרא שוגג, הכהן שהיה כגון יטמא, לא קורא ִַָאתה
שהיה  יטמא, לא בו קורא שאתה ובזמן אחרים, את ְִֵַַָיטמא
הוא  עובר אלא יטמא, לא בו קורא אתה אין מזיד, ְֵַהכהן
בתוספתא  הדברים ומקור (רדב"ז). וגו' עיוור" "ולפני על

וכו'. הכהן את המטמא ז: הלכה ג, פרק מכות

.ÂÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·B¯wÏ ‡nhÓ BÈ‡ ÏB„b Ô‰k…≈»≈ƒ«≈«¿ƒ∆∆¡«¿»ƒ
Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚ ÒÎ BÈ‡ ÔÎÂ .‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe31, ¿ƒ…ƒ«»¿≈≈ƒ¿»ƒ«≈¿…∆
‡·È ‡Ï ˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;ÂÈ·B¯˜ elÙ‡32. ¬ƒ¿»∆∆¡«¿«»«¿…≈…»…
‡nhÈ ‡Ïa ·iÁÂ ‡·È ‡Ïa ·iÁ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰33. »»«¿»∆«»¿…»…¿«»¿…ƒ«»

·LÈÂ Ï‰‡Ï ÒÎ .˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡O B‡ Ú‚ ?„ˆÈk≈«»«»»∆««ƒ¿«¿…∆¿»«
‰cLÏ ÒÎpL B‡ ;˙n‰ ÂÈÏÚ ˙nL „Ú ÌL34‰·z »«∆≈»»«≈∆ƒ¿«¿ƒ»≈»

Ïc‚Óe35Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e ,36È¯‰L ,‰cM‰ ‚b ÂÈÏÚ ƒ¿»»¬≈»«»»««ƒ»∆¬≈
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:ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»»ƒ¿∆»¬≈∆∆¿«ƒ
‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓe ‡·È ‡Ï ÌeMÓ37. ƒ…»…ƒ…ƒ«»

באוהל.31) הוזהר,32)כשהמת שלא הדיוט לכהן בניגוד
בלבד. יטמא" "לא על יטמא".33)אלא "לא משום

ח)34) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כעין עשוייה מרכבה
צב". עגלות נוי, "מרכבות רש"י: הסגורים 35)מפרש

הטומאה. ובין בינו ומפסיקים וגילה.36)מסביב, ַָסתר
שלא 37) בו והתרו הגג, להסיר הוא אף שסייע ומדובר,

(נזיר  מעשה עשה לא שהרי לוקה, אינו כן לא אם כי יסיר,
ובהלכות  שנכנס). כגון המתחיל דיבור שם ובתוספות א מג,
נכנס  אם "אבל רבינו: מסיים י"ח הלכה ה, פרק נזירות
חוטמו  שנכנס זמן שמאותו לביאתו, קודמת טומאתו כדרכו,
טומאה  מלא כאילו המת (=שאוהל נטמא רגליו אצבעות או
ביאה  משום חייב ואינו בטומאה), חוטמו נגע וכאילו הוא,
"לא  משום ועומד מחולל שהוא נמצא כולו", שיבוא עד
גדול, בכהן זה וכל עליו. חל יבוא" "לא איסור ואין יטמא"
לאוהל  שנכנס הדיוט כהן אבל יבוא", "לא על שהוזהר
מוזהר  שאינו אחת, אלא חייב אינו הגג, עליו ופרעו בשידה

בלבד. ייטמא" "לא על אלא

.ÊÌ„wÓ ‡ÓË38e¯˙‰ Ì‡ ,Ï‰‡Ï ÒÎ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»ƒ…∆¿««»ƒ¿«¿…∆ƒƒ¿
Ba39‰‡Èa‰ ÏÚ Û‡ ‰˜BÏ -40. ∆«««ƒ»

נשאו.38) או במת יבוא".39)שנגע "לא משום
על 40) גם לוקה הקודמת מהטומאה שפירש שמאחר

אלא, הדיוט, כהן לגבי ד, הלכה לעיל כמבואר השנייה,
אם  כי יטמא", "לא משום בו להתרות צריך הדיוט שבכהן
עליו, מוזהר הוא שאין ילקה, לא יבוא" "לא משום בו התרו
לו  הראוי בלאו אותו יזהירו לא אם מועילה, התראה ואין
המתחיל  דיבור ב ב, קטן, מועד בתוספות וראה  (רדב"ז),

מתרינן. מאי משום

.Á‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - C¯ca ‰ÂˆÓ ˙Óa Ú‚tL Ô‰k…≈∆»«¿≈ƒ¿»«∆∆¬≈∆ƒ«≈
B¯·˜Ïe BÏ ‡nh‰Ï ·iÁ ÏB„b Ô‰k elÙ‡ .BÏ41È‡Â . ¬ƒ…≈»«»¿ƒ«»¿»¿¿≈

C¯ca CÏLÓ ‰È‰L Ï‡¯OiÓ „Á‡ ?‰ÂˆÓ ˙Ó e‰Ê∆≈ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆»»À¿»«∆∆
¯·c .ÔÈ¯·B˜ BÏ ÔÈ‡Â42‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê43‰na . ¿≈¿ƒ»»∆¬»»ƒƒ««»»«∆

,¯Á‡ BnÚ ÔÈ‡Â Bc·Ï Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈¿«¿≈ƒ«≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰BÚ BÏ ÔÈ‡Â C¯ca ÌL ‡¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ»»»«∆∆¿≈∆¬»ƒ
,‰ÂˆÓ ˙Ó ‰Ê ÔÈ‡ - B˙B‡ ÌÈBÚ ÌÈ¯Á‡ ‡¯˜iLk¿∆ƒ¿»¬≈ƒƒ≈∆≈ƒ¿»

Ba e˜ÒÚÈÂ e‡B·ÈÂ ÌÈ¯Á‡Ï ‡¯˜È ‡l‡44. ∆»ƒ¿»«¬≈ƒ¿»¿««¿

א.41) מז, בנזיר ודבר.42)משנה תימן: יד בכתב
"לנפש 43) דרשו: כהנים" וב"תורת מסיני. למשה שנתקבל

(=יש  שם שעמיו בזמן - א) כא, (ויקרא בעמיו ייטמא לא
שם  ובנזיר מצוה", למת הוא מיטמא מיטמא, אינו אנשים)
- יא) (שם, יבוא לא מת נפשות כל "ועל דרשו: ב עמוד
כהן  ומה הוא, וחומר קל ברחוקים, אי מדבר? הכתוב במה
מיטמא  שאינו גדול כהן לרחוקים, מיטמא אינו הדיוט...
ולאביו  מדבר, הכתוב בקרובים אלא דין... אינו לקרובים
מצוה". למת הוא מיטמא הא מיטמא, דאינו הוא

מת 44) זה אין אותו עונים ואחרים "קורא ב פט, יבמות
מצוה".

.Ë‚Ùe C¯ca ÔÈÎl‰Ó ¯ÈÊÂ Ô‰k eÈ‰‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ »…≈¿»ƒ¿«¿ƒ«∆∆»¿¿≈ƒ¿»
˙M„˜ B˙M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯ÈÊp‰ Ba ˜qÚ˙È -ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ∆≈¿À»¿À«

ÌÏBÚ45Ô‰k ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k‰ Ba ‡nhÈ Ï‡Â , »¿«ƒ«»«…≈««ƒ∆…≈
‡nhÈ - ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ ÏB„b Ô‰k ‰È‰ .ËBÈ„‰∆¿»»…≈»¿…≈∆¿ƒ«»

ËBÈ„‰‰46¯Á‡˙Ó - ‰ÏÚÓa B¯·Á ˙‡ Ì„Bw‰ ÏÎÂ . «∆¿¿»«≈∆¬≈¿«¬»ƒ¿«≈
‰‡ÓËa47Ô‚Òe .48‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ÌÚ49˙Óa eÚ‚tL ¿À¿»¿»ƒ¿«ƒ¿»»∆»¿¿≈

Ô‚q‰ ‡nhÈ Ï‡Â ,‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ50. ƒ¿»ƒ«»¿«ƒ¿»»¿«ƒ«»«¿»

נזיר 45) היה ואפילו יום, שלושים אלא אינה נזירות שסתם
אין  - שמשון כנזירות - עולם נזירות ונזירותו הבטן מן
הדיוט, לכהן בניגוד אביו, הזרת ידי על אלא ַַָקדושתו
ז, פרק נזיר ובירושלמי (רדב"ז), מאליו לו באה שקדושתו
תורה  זו מרחם? אביו שהקדישו עצמך, "הגע אמרו א הלכה
נזיר  והדרת בתורה, מפורשת כהן קדושת - תורה" אינו וזו
הלכות  וראה הקבלה. מפי הלכה אלא אינה אביו, ידי על

י"גֿי"ד. הלכה ב, פרק והשווה 46)נזירות א, מז, נזיר
י"ג. הלכה ז, פרק נזירות כלי 47)הלכות ובהלכות

מעלות  שמונה רבינו מונה י"ט הלכה ד, פרק המקדש
ומרובה  בגדים, למרובה קודם המשוח גדול כהן בכהנים:
קרי  מחמת והעובר קרי, מחמת שעבר למשוח קודם בגדים
מלחמה, משוח לכהן קודם וזה מום, מחמת לעובר קודם
גם  רבינו כתב [=כן לקתיקון קודם וסגן לסגן קודם וזה
אינו  זה אבל ב). משנה ה פרק (בשקלים המשניות בפירוש
בירושלמי  שאמרו ממה גם רבינו ולמדו שם בהוריות
וקתליקון  לקתליקון נותן שאמרכל ב, הלכה ה פרק שקלים
בין  והוא לאמרכל. קודם שקתליקון הרי גדול, לכהן נותן
לראש  - וזה לגזבר, - וזה לאמרכל, - וזה לאמרכל.], הסגן
משאר  הדיוט לכהן קודם וזה אב, בית לראש - וזה משמר,

כמו 48)הכהנים. הגדול, הכהן תחת אותו שממנים
לימין  ועומד ממונה, וגם סגן הנקרא והוא למלך, המשנה

ט"ז). הלכה (שם תמיד הגדול אותו 49)הכהן שמושחים
בשעת  העם אל לדבר אותו וממנים המשחה, בשמן
ז, פרק מלכים הלכות ולקמן בֿד, כ, דברים ראה המלחמה,

א. שאם 50)הלכה הכיפורים, יום לעבודת ראוי שהסגן
ואילו  תחתיו, ומשמש הסגן נכנס הגדול בכהן פסול יארע
ב  מז, (נזיר למלחמה אלא אינו מינויו עיקר מלחמה משוח

מלחמה). משוח המתחיל דיבור שם ובתוספות

.È‡ÈO51.ÌÈ‰k elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡nhÓ Ïk‰ - ˙nL »ƒ∆≈«…ƒ«¿ƒ¬ƒ…¬ƒ
ÔÈ·iÁ Ïk‰L ÈtÓ ,ÏkÏ ‰ÂˆÓ ˙Ók e‰e‡OÚ¬»¿≈ƒ¿»«…ƒ¿≈∆«…«»ƒ

B„B·Îa52ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ïk‰ ÔÎÂ .53. ƒ¿¿≈«…¿ƒ»»

א,51) פרק סנהדרין בהלכות רבינו וכדברי הסנהדרין, ראש
החכמים  אותו שקוראים והוא הישיבה ראש "הוא ג: הלכה

מקום". בכל ומפרש 52)נשיא נשיא" "דמית ב ע, פסחים
פרק  נזיר ובירושלמי בו. להתעסק ישראל לכל ומצוה רש"י:
רבי  הכריז הנשיא, יהודה רבי כשנפטר אמרו: א הלכה ז,
נשיא  של אחותו על ואפילו היום". כהונה "אין ינאי:
לפי  מצוה", כמת אותם עשו "במיתתם שם: אמרו שנפטרה
אדם, בכל אלא בלבד, וקרובים ביורשים הנשיא כבוד שאין
שנינו: ב קג, ובכתובות משנה). (כסף כקרוביו שכולם
כהן  חיים רבי ומפרש קדושה" בטלה רבי שמת היום "אותו
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אומר: והיה כהונה, לקדושת שהכוונה שם, בתוספות
לו". מיטמא הייתי תם רבינו כשנפטר הייתי "אלמלי

שותים 53) ולא בשר אוכלים אין לקבורתו עד מיתתו שביום
ובירושלמי  ו. הלכה ד, פרק לקמן המבואר האונן כדין יין,
בשר  ואכלו לרבם, שנטמאו כהנים לתלמידים בקשר שם,
למה  אתם אבלים "אם ואמר: חמא רבי התפלא יין, ושתו
ב, פרק חגיגה בירושלמי ואמרו יין"! ושתיתם בשר אכלתם
והקריבו  אוננים ישראל כל והיו בעצרת מת "דוד ג: הלכה

למחר".

.‡È:¯Ó‡pL .˙Ó ˙‡ÓË ÏÚ e¯‰Ê‰ ‡Ï Ô¯‰‡ ˙Ba¿«¬……À¿¬«À¿«≈∆∆¡«
Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ - Ô¯‰‡ Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡54ÔÎÂ . ¡…∆«…¬ƒ¿≈«¬…¿…¿«¬…¿≈

ÌÈÏÏÁ‰55„Ú - Ô¯‰‡ Èa :¯Ó‡pL .‡nh‰Ï ÔÈ¯zÓ «¬»ƒÀ»ƒ¿ƒ«»∆∆¡«¿≈«¬…«
Ìe‰Îa eÈ‰iL56. ∆ƒ¿¿ƒ»

ב.54) לה, לכהן.55)קידושין מגרושה שנולדו
"אבל 56) י: הלכה י"ט, פרק ביאה איסורי הלכות השווה

אל  אמור שנאמר: למתים, ומיטמא כזר... הוא הרי חלל...
שיהיו  עד אהרן, בני שהם פי על אף - אהרן בני הכהנים
יכול  אהרן, "בני שם: כהנים" ב"תורת ומקורו בכיהונם",
לרבות  ומניין חללים, יצאו הכהנים, לומר: תלמוד חללים?
בכיהונם  הם שהרי אהרן", בני לומר תלמוד מומים, בעלי
לחלל  בניגוד כב, כא, בויקרא ככתוב קדשים, אכילת לעניין
(הלכות  דבר" לכל "כזר הוא שהרי קדשים, באכילת שאסור
שם). ביאה איסורי בהלכות וכן ז, הלכה ו, פרק תרומות

ח. הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה הלכות וראה

.·È‡lL ÌÈ¯‰ÊÓ ÌÈÏB„b‰ È¯‰ - ÔË˜ Ô‰k…≈»»¬≈«¿ƒÀ¿»ƒ∆…
e‰e‡nËÈ57ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - BÓˆÚÓ ‡nh‰Ï ‡a Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»¿ƒ«»≈«¿≈≈ƒ

BLÈ¯Ù‰Ï ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ58BÎpÁÏ CÈ¯ˆ ÂÈ·‡ Ï·‡ . ¿Àƒ»»¿«¿ƒ¬»»ƒ»ƒ¿«¿
‰M„˜a59. ƒ¿À»

להזהיר 57) - אליהם" "ואמרת שנאמר: א קיד, יבמות
שם. כמבואר בידיים, יטמאוהו שלא הקטנים, על גדולים

מצווה 58) דין בית אין נבילות אוכל קטן הוא: כלל
י"ז, פרק אסורות מאכלות הלכות והשווה (שם). להפרישו

כ"ז. המצוות,59)הלכה כל בקדושת וכן כהונה בקדושת
דרכו, פי על לנער חנוך ו): כב, (משלי שנאמר משום

כ"ח. הלכה שם רבינו וכדברי

.‚È‰‡ÓËÏ BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ OÙBz ˙Ó60Ô‰k ÏÎÂ . ≈≈«¿««∆¿À¿»¿»…≈
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÒÎpL∆ƒ¿«¿«¿«««ƒ«««¿

Ò¯t‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ61ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÈ B‡ ,62, ¿≈ƒƒ¿«¿≈«¿»»»»»»∆
‰Òe·z Ì„a ‡ÓËpL B‡63˜ÙB„·e ÏÏB‚a B‡ ,64 ∆ƒ¿»¿«¿»¿≈¿≈

Ô‰L ÈtÓ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·c ÏL ˙B·‡»∆ƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿À¿«

˙Ó65ÔÓ ‰˜BÏ - ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ≈¬»ƒƒ¿«¿≈«¿»∆ƒ
‰¯Bz‰66. «»

לו,60) להתקרב טהרות אוכלי יתרגלו שלא כדי מדבריהם.
ויאהילו  יד יפשטו שמא לחוש ויש האהילו, שלא ויסברו
קריאת  הלכות והשווה וברש"י), א מד, (סוטה ירגישו ולא
אמות, ארבע שתופס לקבר הדין והוא ב. הלכה ג, פרק שמע

שם  בסוטה כמבואר להיכר, סביבותיו מחיצות עשו לא אם
המתחיל  דיבור א יב, בתרא לבבא ברש"י וראה (רדב"ז).

בעפרה,61)פרץ. עצמות ואבדו קבר בה שנחרש שדה
התגלגלה  שמא רוח, לכל מהקבר אמות מאה מטמאה והיא
א). משנה י"ז, פרק (אהלות החרישה ידי על כשעורה עצם

ב 62) טו, (שבת אווירה ועל גושה על טומאה שגזרו
י"א). הלכה י"א, פרק מת טומאת לשון 63)והלכות

מחיים  רביעית מקצת מיתה בשעת מהגוף דם שזב תערובת.
ב, פרק (אהלות מיתה לאחר והשאר מטמאה) (=שאינה

ב). הקבר 64)משנה פי בה שסותמים גדולה, אבן - גולל
שהגולל  ומזה, מזה גדולות אבנים שתי - דופק מלמעלה;
המת  ודופקות דוחקות שהן על כך, ונקראו עליהן, נשען
ד). משנה ב, פרק (אהלות אחד" יום "ודפקום מלשון סביב,

י"גֿט"ז.65) הלכה ב, על 66)פרק מאהיל הוא שהרי
"או  טז) יט, (במדבר ככתוב באוהל, מטמא והקבר הקבר,
הלכה  ב, פרק מת טומאת הלכות וראה בקבר" או במת...
אלא  להיכנס דרך שם כשאין אלא זה אין הרדב"ז: וכתב טו.
ולא  הקברות לבית להיכנס דרך יש אם אבל הקברות, על
בתוך  עבר ואם תורה, דין לוקה אינו ממש, הקבר על יאהיל
לא  אמותיו לארבע ומחוץ מדבריהם, לוקה אמותיו ארבע

כלל. נטמא

.„È‰ˆeÁa B‡ Ò¯t‰ ˙È·a ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯zÓÀ»¿…≈¿ƒ«≈¿≈«¿»¿»
.‡È‰ ‡l‡ C¯c ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊa ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ı¯‡Ï»»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«∆≈»∆∆∆»ƒ

‰¯Bz „ÓÏÏ B‡ ‰M‡ ‡OÏ CÏ‰L ÔB‚k67Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆»«ƒ»ƒ»ƒ¿…»««ƒ
Ïk‰ ÔÓ ‡Ï - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ep„nÏiL ÈÓ ÌL LiL∆≈»ƒ∆¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈…ƒ«…
Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .„ÓÏÏ ‰ÎBÊ Ì„‡»»∆ƒ¿…¿≈ƒ«≈¿À¿»ƒƒ¿≈∆

˙Bi¯a‰ „B·ÎÏ68- Ò¯t‰ ˙È·a CÏ‰L Ï·‡ ?„ˆÈk . ƒ¿«¿ƒ≈«»≈∆»«¿≈«¿»
ÔÈ‚l„Ó ÔÎÂ .BÓÁÏ ÌL ÂÈ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Ïk‰69ÏÚ «…¿ƒ«¬»»¿«¬¿≈¿«¿ƒ«
Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ ˙‡¯˜Ï ÌÈ˙Ó ÏL ˙BB¯‡ Èab70elÙ‡Â . «≈¬∆≈ƒƒ¿««¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ

ÈÎÏÓ ÔÈ·Ï ÌÈa ÔÈÁ·‰Ï È„k ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÎÏÓ«¿≈¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ≈»¿≈«¿≈
ÔÓB˜ÓÏ Ô„B·k ¯ÊÁiLk Ï‡¯OÈ71‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»≈¿∆«¬…¿»ƒ¿»¿≈…«≈

ÌÚ Ôe„Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .‰Êa»∆¿≈ƒ«≈¿À¿»∆ƒ¿≈∆»ƒ
¯Ú¯ÚÏe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰72ÏÈvÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ »¿≈»ƒ¿«¿≈ƒ»∆ƒ¿≈∆«ƒ

Ì„iÓ73‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .74. ƒ»»¿≈…«≈»∆

לצידן 67) שהלך הכהן ביוסף "מעשה א יג, זרה עבודה
ללמוד  המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו תורה", ללמוד
לחזור  כשדעתו אלא לחוץֿלארץ, לצאת מותר שאינו תורה,
(כתובות  אמרו הרי לחזור דעתו אין אם אבל לארץֿישראל,
(שהלך  ומת גויה נשא (היבם) זה של אחיו "אם א): קיא,
המקום  ברוך גוייה), נשא וכאילו לחו"ל, ישראל מארץ
הלכה  ה, פרק מלכים בהלכות וכן אחריו"? ירד והוא שהרגו

ֿ 68)ט. לא ודוחה הבריות כבוד שגדול ב יט, ברכות
דבריהם. של שם 69)תעשה ורש"י ודורכים, קופצים

לארון. מארון מדלגים ולראות 70)מפרש: פניהם לקבל
יבחין"71)בכבודם. יזכה "שאם שם: הגמרא כלשון

לראות  הבא, לעולם יזכה "שאם ב) ט, (שם רש"י ומפרש
על  יותר גדולתם הרבה כמה יבחין ישראל, של גדולתם
דבר  כי מדבריהם, אלא אינה ארון וטומאת עכשיו". האומות
ושאין  הטומאה, בפני חוצץ טפח חלל בו שיש אוהל תורה
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אומר: והיה כהונה, לקדושת שהכוונה שם, בתוספות
לו". מיטמא הייתי תם רבינו כשנפטר הייתי "אלמלי

שותים 53) ולא בשר אוכלים אין לקבורתו עד מיתתו שביום
ובירושלמי  ו. הלכה ד, פרק לקמן המבואר האונן כדין יין,
בשר  ואכלו לרבם, שנטמאו כהנים לתלמידים בקשר שם,
למה  אתם אבלים "אם ואמר: חמא רבי התפלא יין, ושתו
ב, פרק חגיגה בירושלמי ואמרו יין"! ושתיתם בשר אכלתם
והקריבו  אוננים ישראל כל והיו בעצרת מת "דוד ג: הלכה

למחר".

.‡È:¯Ó‡pL .˙Ó ˙‡ÓË ÏÚ e¯‰Ê‰ ‡Ï Ô¯‰‡ ˙Ba¿«¬……À¿¬«À¿«≈∆∆¡«
Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ - Ô¯‰‡ Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡54ÔÎÂ . ¡…∆«…¬ƒ¿≈«¬…¿…¿«¬…¿≈

ÌÈÏÏÁ‰55„Ú - Ô¯‰‡ Èa :¯Ó‡pL .‡nh‰Ï ÔÈ¯zÓ «¬»ƒÀ»ƒ¿ƒ«»∆∆¡«¿≈«¬…«
Ìe‰Îa eÈ‰iL56. ∆ƒ¿¿ƒ»

ב.54) לה, לכהן.55)קידושין מגרושה שנולדו
"אבל 56) י: הלכה י"ט, פרק ביאה איסורי הלכות השווה

אל  אמור שנאמר: למתים, ומיטמא כזר... הוא הרי חלל...
שיהיו  עד אהרן, בני שהם פי על אף - אהרן בני הכהנים
יכול  אהרן, "בני שם: כהנים" ב"תורת ומקורו בכיהונם",
לרבות  ומניין חללים, יצאו הכהנים, לומר: תלמוד חללים?
בכיהונם  הם שהרי אהרן", בני לומר תלמוד מומים, בעלי
לחלל  בניגוד כב, כא, בויקרא ככתוב קדשים, אכילת לעניין
(הלכות  דבר" לכל "כזר הוא שהרי קדשים, באכילת שאסור
שם). ביאה איסורי בהלכות וכן ז, הלכה ו, פרק תרומות

ח. הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה הלכות וראה

.·È‡lL ÌÈ¯‰ÊÓ ÌÈÏB„b‰ È¯‰ - ÔË˜ Ô‰k…≈»»¬≈«¿ƒÀ¿»ƒ∆…
e‰e‡nËÈ57ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - BÓˆÚÓ ‡nh‰Ï ‡a Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»¿ƒ«»≈«¿≈≈ƒ

BLÈ¯Ù‰Ï ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ58BÎpÁÏ CÈ¯ˆ ÂÈ·‡ Ï·‡ . ¿Àƒ»»¿«¿ƒ¬»»ƒ»ƒ¿«¿
‰M„˜a59. ƒ¿À»

להזהיר 57) - אליהם" "ואמרת שנאמר: א קיד, יבמות
שם. כמבואר בידיים, יטמאוהו שלא הקטנים, על גדולים

מצווה 58) דין בית אין נבילות אוכל קטן הוא: כלל
י"ז, פרק אסורות מאכלות הלכות והשווה (שם). להפרישו

כ"ז. המצוות,59)הלכה כל בקדושת וכן כהונה בקדושת
דרכו, פי על לנער חנוך ו): כב, (משלי שנאמר משום

כ"ח. הלכה שם רבינו וכדברי

.‚È‰‡ÓËÏ BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ OÙBz ˙Ó60Ô‰k ÏÎÂ . ≈≈«¿««∆¿À¿»¿»…≈
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÒÎpL∆ƒ¿«¿«¿«««ƒ«««¿

Ò¯t‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ61ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÈ B‡ ,62, ¿≈ƒƒ¿«¿≈«¿»»»»»»∆
‰Òe·z Ì„a ‡ÓËpL B‡63˜ÙB„·e ÏÏB‚a B‡ ,64 ∆ƒ¿»¿«¿»¿≈¿≈

Ô‰L ÈtÓ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·c ÏL ˙B·‡»∆ƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿À¿«

˙Ó65ÔÓ ‰˜BÏ - ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ≈¬»ƒƒ¿«¿≈«¿»∆ƒ
‰¯Bz‰66. «»

לו,60) להתקרב טהרות אוכלי יתרגלו שלא כדי מדבריהם.
ויאהילו  יד יפשטו שמא לחוש ויש האהילו, שלא ויסברו
קריאת  הלכות והשווה וברש"י), א מד, (סוטה ירגישו ולא
אמות, ארבע שתופס לקבר הדין והוא ב. הלכה ג, פרק שמע

שם  בסוטה כמבואר להיכר, סביבותיו מחיצות עשו לא אם
המתחיל  דיבור א יב, בתרא לבבא ברש"י וראה (רדב"ז).

בעפרה,61)פרץ. עצמות ואבדו קבר בה שנחרש שדה
התגלגלה  שמא רוח, לכל מהקבר אמות מאה מטמאה והיא
א). משנה י"ז, פרק (אהלות החרישה ידי על כשעורה עצם

ב 62) טו, (שבת אווירה ועל גושה על טומאה שגזרו
י"א). הלכה י"א, פרק מת טומאת לשון 63)והלכות

מחיים  רביעית מקצת מיתה בשעת מהגוף דם שזב תערובת.
ב, פרק (אהלות מיתה לאחר והשאר מטמאה) (=שאינה

ב). הקבר 64)משנה פי בה שסותמים גדולה, אבן - גולל
שהגולל  ומזה, מזה גדולות אבנים שתי - דופק מלמעלה;
המת  ודופקות דוחקות שהן על כך, ונקראו עליהן, נשען
ד). משנה ב, פרק (אהלות אחד" יום "ודפקום מלשון סביב,

י"גֿט"ז.65) הלכה ב, על 66)פרק מאהיל הוא שהרי
"או  טז) יט, (במדבר ככתוב באוהל, מטמא והקבר הקבר,
הלכה  ב, פרק מת טומאת הלכות וראה בקבר" או במת...
אלא  להיכנס דרך שם כשאין אלא זה אין הרדב"ז: וכתב טו.
ולא  הקברות לבית להיכנס דרך יש אם אבל הקברות, על
בתוך  עבר ואם תורה, דין לוקה אינו ממש, הקבר על יאהיל
לא  אמותיו לארבע ומחוץ מדבריהם, לוקה אמותיו ארבע

כלל. נטמא

.„È‰ˆeÁa B‡ Ò¯t‰ ˙È·a ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯zÓÀ»¿…≈¿ƒ«≈¿≈«¿»¿»
.‡È‰ ‡l‡ C¯c ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊa ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ı¯‡Ï»»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«∆≈»∆∆∆»ƒ

‰¯Bz „ÓÏÏ B‡ ‰M‡ ‡OÏ CÏ‰L ÔB‚k67Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆»«ƒ»ƒ»ƒ¿…»««ƒ
Ïk‰ ÔÓ ‡Ï - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ep„nÏiL ÈÓ ÌL LiL∆≈»ƒ∆¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈…ƒ«…
Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .„ÓÏÏ ‰ÎBÊ Ì„‡»»∆ƒ¿…¿≈ƒ«≈¿À¿»ƒƒ¿≈∆

˙Bi¯a‰ „B·ÎÏ68- Ò¯t‰ ˙È·a CÏ‰L Ï·‡ ?„ˆÈk . ƒ¿«¿ƒ≈«»≈∆»«¿≈«¿»
ÔÈ‚l„Ó ÔÎÂ .BÓÁÏ ÌL ÂÈ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Ïk‰69ÏÚ «…¿ƒ«¬»»¿«¬¿≈¿«¿ƒ«
Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ ˙‡¯˜Ï ÌÈ˙Ó ÏL ˙BB¯‡ Èab70elÙ‡Â . «≈¬∆≈ƒƒ¿««¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ

ÈÎÏÓ ÔÈ·Ï ÌÈa ÔÈÁ·‰Ï È„k ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÎÏÓ«¿≈¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ≈»¿≈«¿≈
ÔÓB˜ÓÏ Ô„B·k ¯ÊÁiLk Ï‡¯OÈ71‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»≈¿∆«¬…¿»ƒ¿»¿≈…«≈

ÌÚ Ôe„Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .‰Êa»∆¿≈ƒ«≈¿À¿»∆ƒ¿≈∆»ƒ
¯Ú¯ÚÏe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰72ÏÈvÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ »¿≈»ƒ¿«¿≈ƒ»∆ƒ¿≈∆«ƒ

Ì„iÓ73‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .74. ƒ»»¿≈…«≈»∆

לצידן 67) שהלך הכהן ביוסף "מעשה א יג, זרה עבודה
ללמוד  המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו תורה", ללמוד
לחזור  כשדעתו אלא לחוץֿלארץ, לצאת מותר שאינו תורה,
(כתובות  אמרו הרי לחזור דעתו אין אם אבל לארץֿישראל,
(שהלך  ומת גויה נשא (היבם) זה של אחיו "אם א): קיא,
המקום  ברוך גוייה), נשא וכאילו לחו"ל, ישראל מארץ
הלכה  ה, פרק מלכים בהלכות וכן אחריו"? ירד והוא שהרגו

ֿ 68)ט. לא ודוחה הבריות כבוד שגדול ב יט, ברכות
דבריהם. של שם 69)תעשה ורש"י ודורכים, קופצים

לארון. מארון מדלגים ולראות 70)מפרש: פניהם לקבל
יבחין"71)בכבודם. יזכה "שאם שם: הגמרא כלשון

לראות  הבא, לעולם יזכה "שאם ב) ט, (שם רש"י ומפרש
על  יותר גדולתם הרבה כמה יבחין ישראל, של גדולתם
דבר  כי מדבריהם, אלא אינה ארון וטומאת עכשיו". האומות
ושאין  הטומאה, בפני חוצץ טפח חלל בו שיש אוהל תורה
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ובוקעת  רצוצה" "טומאה שנקראת חוצץ, אינו טפח חלל בו
בהם  שיש על וגזרו טפח, חלל בהם יש ארונות ורוב ועולה.
(שם  חכמים גזרו לא מלכים כבוד ומשום בהם, שאין משום

ב). נכסים 72)יט, על משפטם בבית ערעור להגיש
שלו. והם הגוי בם שגזלו 73)שמחזיק שלו, את מציל

וכן  א יג, זרה (עבודה בתחילה סחורה לעשות ולא ממנו,
א). מז, כ"ה:74)בעירובין הלכה ד, פרק שמחות ראה

את  ולעבר החודש, את לקדש נפשות, ולדיני ממונות "לדיני
השנה".

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרי 1) שהגוסס ובקבורה. במתים ישראל מנהג בו מתבאר

לא  ועדיין לפניו מוטל שמתו מי דין דבר. לכל כחי הוא
לאבלו. הראשון ביום בהם אסור שהאבל דברים נקבר,

.‡:‡e‰ Ck ‰¯e·˜·e ÌÈ˙Óa Ï‡¯OÈ ‚‰Óƒ¿«ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿»»
ÔÈˆn‡Ó2˙Ó ÏL ÂÈÈÚ3ÔÈ¯LB˜ - ÂÈt ÁzÙ Ì‡Â . ¿«¿ƒ≈»∆≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ˜˜BÙe .ÂÈÈÁÏ ˙‡4ÂÈ·˜ ˙‡5ÔÈÁÈ„nL ¯Á‡ ∆¿»»¿ƒ∆¿»»««∆¿ƒƒ
B˙B‡6ÌÈÓOa ÈÈÓa B˙B‡ ÔÈÎÒÂ .7.B¯ÚO ÔÈÊÊB‚Â . ¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿¿ƒ¿»

ËeÁa ÔÈ¯eÙz ÔÈÎÈ¯Îz B˙B‡ ÔÈLÈaÏÓe8t ÏLÔzL «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»
ÌÈ·Ï9ÌÈÓÎÁ e‚‰Â .ÌÈ¯˜È Ô‰ÈÓ„ eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿»ƒ¿…ƒ¿¿≈∆¿»ƒ¿»¬¬»ƒ

BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡ Li·Ï ‡lL ,ÊeÊ ‰ÂL ¯„eÒa10. ¿»»∆∆…¿«≈∆ƒ∆≈
Ì‰ÈtL ÌÈiÚ‰ ˙‡ Li·Ï ‡lL ,˙n‰ Èt ÔÈqÎÓe¿«ƒ¿≈«≈∆…¿«≈∆»¬ƒƒ∆¿≈∆

·Ú¯a ÔÈ¯ÁLÓ11. À¿»ƒ¿»»

מעמצין,2) מ"ה) פכ"ג, (שבת המשנה ולשון סוגרים.
טו). לג, (ישעיה עיניו" "ועוצם שנאמר 3)מלשון כענין

עיניך". על ידו ישית "ויוסף ד) מו, סותמים.4)(בראשית
סי'5) יו"ד ל'טור' ('פרישה' ויתפח הרוח בהם יכנס שלא

העם 6)שנב). יקוץ שלא כדי זוהמתו, ממנו להעביר
שם). יוסף' ('בית בטהרה 7)בטלטולו שיבוא כדי

הכנסת  לבית שבת בכל לילך רגיל שהיה כדרך למנוחה,
הזה  המנהג כל רבינו קיבל הרדב"ז ולדעת שם). ('פרישה'

בתשובותיהם. זו 8)מהגאונים תיבה תימן, ובכתבֿיד
של 9)איננה. בצוואתו ג, הלכה ט פרק כלאים ירושלמי

יאשיה. גמליאל 10)רבי רבן שבא "עד ב: כז, קטן מועד
אחריו  העם ונהגו פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג
בתכריכין  נהגו עכשיו הרדב"ז: וכתב פשתן". בכלי לצאת
קיא, (כתובות שאמרו מה על וסמכו זוז), (=מאה מנה של
חוששים  ואין במלבושיהם", שיעמדו צדיקים "עתידים ב):
על  מוטל הוא הרי משגת ידו שאין שמי העניים, לתקנת
שם, למו"ק יוסף' וב'נמוקי כבודו. לפי אותו ויקברו הציבור
מכירים  וחשובים, למת נאים תכריכין העושה כל מדגיש:
ברכה. עליו ותבוא המתים, בתחיית מודה שהוא בו

יתביישו 11) שלא חיים לעניים והכוונה הבצורת, מחמת
א). כז, קטן (מועד

.·ÔÈ·‰Ên‰ ÌÈ„‚·e ÈLÓ ÏL ÔÈÎÈ¯Î˙a ¯a˜Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…¿«¿ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ
e‰fL ;Ï‡¯OÈaL ‡ÈOÏ elÙ‡ ,ÔÈÓe˜¯‰12˙eq‚ »¿ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈∆∆«

‰˙ÁL‰Â ,Áe¯‰13.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ‰OÚÓe , »«¿«¿»»«¬≈¿≈»ƒ
ÔÈÏ·BÒÂ14˙n‰ ˙‡15Û˙k‰ ÏÚ16.˙B¯·w‰ ˙Èa „Ú ¿¿ƒ∆«≈««»≈«≈«¿»

שזו.12) תימן: המשבר 13)בכת"י שכל כלים, השחתת

לקמן  כמבואר תשחית", ב"לא עובר בגדים, וקורע כלים
"מוטב  הכ"ה: פי"ד, לקמן רבינו ולשון ה"י. פ"ז מלכים הל'
וכו'. ותולעה" לרימה ישליכם ואל לעניים לתתם

מיטתו.15)נושאים.14) על סוסים,16)מוטל על ולא
הרמב"ן, בשם ויחי פ' שועיב, אבן ר"י בדרשות נמצא כן כי
נ, (בראשית ככתוב כתף, על כיֿאם בבהמות לישא שלא
על  לשאתו הצורך כי כנען", ארצה בניו אותו "וישאו יג):
על  אותו "וישאו כ) יד, (מלכיםֿב ככתוב עונש, הוא סוסים
סר  אשר "ומעת כזֿכח) כה, (ב הימים בדברי וכן הסוסים",

מהר"ן). (ציוני הסוסים" על וישאוהו אמציהו...

.‚‡nL ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ÔÈ¯eÒ‡ ‰hn‰ È‡OBÂ¿¿≈«ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«««¿»∆»
·kÚ˙Ó ‡ˆÓÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏcqÓ ‰Úeˆ¯ ˜Òtzƒ»≈¿»ƒ«¿»∆∆»≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«≈

‰Âˆn‰ ÔÓ17. ƒ«ƒ¿»

להם 17) שהיו בזמנם דוקא וזה ה"א. פ"ג, ברכות ירושלמי
שהכל  בזמננו, אבל המיטה. לשאת מיוחדים כתפים
וכן  (כסףֿמשנה), סנדל בנעילת איסור אין לישא, מסייעים

ג. סעיף שנח סי' ביו"ד

.„˙B¯ÚÓ ¯ÙÚa ÔÈ¯ÙBÁÂ18Cek ÔÈOBÚÂ ,19„ˆa ¿¿ƒ∆»»¿»¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ÂÈÙe Ba B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ,‰¯Ún‰20ÔÈ¯ÈÊÁÓe , «¿»»¿¿ƒ»»¿«¿»«¬ƒƒ

Ô‰Ï LÈÂ .ÂÈÏÚ ÌÈ·‡‰Â ¯ÙÚ‰21ÏL ÔB¯‡a ¯a˜Ï ∆»»¿»¬»ƒ»»¿≈»∆ƒ¿…¿»∆
ÌBÏLa CÏ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ B˙B‡ ÔÈeÏÓ‰Â .ıÚ22. ≈¿«¿«ƒ¿ƒ≈¿»

:¯Ó‡pLÔÈiˆÓe .ÌBÏLa EÈ˙·‡ Ï‡ ‡B·z ‰z‡Â ∆∆¡«¿«»»∆¬…∆¿»¿«¿ƒ
˙B¯·w‰ ˙Èa Ïk ˙‡23LÙ ÔÈB·e ,24.¯·w‰ ÏÚ ∆»≈«¿»ƒ∆∆««∆∆

,Ì‰È˙B¯·˜ ÏÚ LÙ Ì‰Ï ÌÈBa ÔÈ‡ ÌÈ˜Ècv‰Â¿««ƒƒ≈ƒ»∆∆∆«ƒ¿≈∆
ÌB¯ÎÊ Ì‰ Ì‰È¯·cL25¯w·Ï Ì„‡ ‰ÙÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿»¿…ƒ¿∆»»¿«≈

˙B¯·w‰26. «¿»

אותו 18) קוברים היו "בראשונה ה"ה: פ"א, מו"ק ירושלמי
מהר. הבשר שיתאכל כדי מארך 19)במהמורות", חלל

וב"תפארת  מ"ו, פ"א (מו"ק ארגז כמין המערה, בכותל וצר
ב. ק, בבאֿבתרא וראה שם). א 20)ישראל" עד, שם

מושכב  איזהו ה"ג: פ"ט נזיר ובירושלמי אפרקיד". "וגנו
לבו. על וידיו מופשטות רגליו להם,21)כדרכו? מותר

פ"ט  כלאים ובירושלמי בארון, לקברו אין לכתחילה אבל
תכריכין, עלי תרבו אל ציוה: הקדוש שרבינו מצינו ה"ג,
בעפר  המובחר מן שמצוה למדנו בארץ, נקוב ארוני ויהא
אל  שב והכל העפר, מן היה "הכל לזה: רמז (רדב"ז). ממש
האדם" ב"תורת הרמב"ן וכפירוש כ) ג, (קהלת העפר"
הגר"א  (ביאור לארץ בחוץ ואפילו מצוה, בקרקע שהקבורה
יש  מעיר: א, סעיף שסג סי' וביו"ד ג). ס"ק שסב סי' ליו"ד
ככתוב: מכפר, א"י שעפר בקבר, א"י מעפר לתת נוהגים
ג. אות ויחי פ' תנחומא מדרש וראה עמו. אדמתו וכפר

א.22) כט, קטן וכן 23)מועד שי"א, וניציאה בדפוס
כדי  בסיד, הקברות את סדים הקברות. את תימן: בכת"י
טו) לט, (יחזקאל לדבר רמז תרומה, אוכלי שם יגשו שלא
א). ה, (מו"ק ציון" אצלו ובנה אדם עצם "וראה

מ"ה.24) פ"ב שקלים לזכרון, שם,25)מצבה ירושלמי
מה  לעולם, שמניחים דבריהם משה": ה"פני ומפרש

זכרונם. הם - תורה בדברי את 26)שחידשו בזה לפקוד
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ומעשיהם  דבריהם ע"י נזכרים הם בזה. צורך אין כי זכרם,
בכסףֿמשנה). הובא (ריב"ש הטובים

.‰ÒÒBb‰27¯·c ÏÎÏ ÈÁk ‡e‰ È¯‰ -28ÔÈ¯LB˜ ÔÈ‡ . «≈¬≈¿«¿»»»≈¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ,ÂÈ·˜ ÔÈ˜˜Bt ÔÈ‡Â ,ÂÈÈÁÏ¿»»¿≈¿ƒ¿»»¿≈«ƒƒ¿ƒ«»
,B˙B‡ ÔÈÎÒ ‡ÏÂ ,Át˙È ‡lL B¯eaË ÏÚ ¯˜Ó ÈÏÎe¿ƒ≈«««∆…ƒ¿«¿…»ƒ

ÏÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ29‡ÏÂ ¿…¿ƒƒ¿…«ƒƒ««…¿…
‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚Bp‰Â .˙eÓiL ‰ÚL „Ú ,ÁÏn‰ ÏÚ««∆««»»∆»¿«≈«¬≈∆

ÌÈÓc CÙBL30ÔÂÈk ,ÛËÙËnL ¯Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ≈»ƒ¿»∆∆¿≈∆¿«¿≈≈»
˙‡ÈˆÈ ÌÚ ÂÈÈÚ ın‡Ó‰ ÏÎÂ .‰aÎÈ Ì„‡ Ba ÚbiL∆ƒ«»»ƒ¿∆¿»«¿«≈≈»ƒ¿ƒ«

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È¯‰ - LÙ31,ËÚÓ ‡‰LÈ ‡l‡ ; ∆∆¬≈∆≈»ƒ∆»ƒ¿∆¿«
ÛlÚ˙ ‡nL32ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ»»¿…¿ƒ

Û˙k33ÔB¯‡ BnÚ ÔÈÒÈÎÓ ‡ÏÂ ,ÔÈ„ÈtÒÓ ‡ÏÂ , »≈¿…«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒƒ»
˙Èaa ÔÈÎÈ¯Î˙Â34.˙eÓiL „Ú ¿«¿ƒƒ««ƒ«∆»

למות.27) הנוטה והרי"ף 28)חולה ה"א. פ"א, שמחות
שם: יוסף' ה'נמוקי ומפרש זו, ברייתא מביא פ"ג למו"ק
לביתו, להכנס רשאי וכהן ולמתנה, גט, ליתן - דבר לכל

למיתה. גוססים שרוב יסריח.29)אע"פ שלא
מיתתו.30) את מקרב ב.31)שהוא קנא, שבת
הוא.32) חי מן 33)ועדיין זרועיו ומוציא כתפו "חולץ

(רי"ף  מגולין" כתפו עם זרועו ונמצא חלוק, של הקרע
ג. הלכה פ"ח, לקמן וראה כב), לדף פ"ג, למו"ק

ה"ה).34) שם (שמחות מיתתו ותתקרב להבעיתו שלא

.Â¯Á‡ ˙È·a ÏÎB‡ - ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓ35ÔÈ‡ . ƒ∆≈À»¿»»≈¿«ƒ«≈≈
¯·„ BÏ ÔÈ‡ .ÏÎB‡Â ‰ˆÈÁÓ ‰OBÚ - ¯Á‡ ˙Èa BÏ«ƒ«≈∆¿ƒ»¿≈≈»»
ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .ÏÎB‡Â ÂÈt ¯ÈÊÁÓ - ‰vÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»«¬ƒ»»¿≈≈«≈

·ÒÓ BÈ‡ Ck36‰˙BL ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÏÎB‡Â «≈≈≈¿≈¿…≈»»¿…∆
ÔÈÈ37C¯·Ó BÈ‡Â .38ÔnÊÓ BÈ‡Â39ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿»≈¿≈¿«≈¿≈¿»¿ƒ
ÂÈÏÚ40ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â41ÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËÙe . »»¿≈¿«¿ƒ»»»ƒ¿ƒ«¿«

ÔÈlÙzÓe ‰lÙz‰ ÔÓe42˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏkÓe ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»¬
‰¯Bza43˙aLa .44,ÔÈÈ ‰˙BLÂ ¯Oa ÏÎB‡Â ,·ÒÓ - «»¿«»≈≈¿≈»»¿∆«ƒ

·iÁÂ .ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓe ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe ,ÔnÊÓe C¯·Óe¿»≈¿«≈¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»»¿«»
LÈÓLzÓ ıeÁ ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏÎa¿»ƒ¿»¬«»ƒ«¿ƒ

‰hn‰45¯Oa ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ ¯a˜ . «ƒ»ƒ¿««≈¬≈∆À»∆¡…»»
ÈÎ‡ ˙B¯LÏ È„k ,ËÚÓ ÔÈÈ ˙BzLÏÂÏ·‡ ,ÂÈÚÓaL ‰Ï ¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈ƒ¿¬ƒ»∆¿≈»¬»

˙BÂ¯Ï ‡Ï46. …ƒ¿

וברש"י).35) ב יז, (ברכות לרש" כ"לועג נראה יהא שלא
מיטה 36) ועל השמאלי צדו על בחשיבות, המסובים כדרך

שם). ולא 37)(רש"י וקבורתו, המת בצרכי לעסוק שעליו
ד"ה  ב כג, למו"ק (תוספות יתירה ושתיה באכילה להמשך

אוכל). המוציא.38)ואינו המזון.39)ברכת ברכת
המזון.40) ברכת אחרים לו שיברכו צריך אינו 41)אין

לברכות  (רש"י בזימון המזון ברכת לברך שלשה על מצטרף
א). מלכות 42)יח, עול קבלת בהן יש אלו שמצוות אע"פ

והעוסק  מתו, בקבורת וטרוד הואיל מהן, פטור - שמים
המצוה. מן פטור פ"ג 43)במצוה שם ובירושלמי שם.

לו, שומעים אין עצמו על להחמיר רצה "אם שנינו: ה"א,
שישא  מי לו שאין משום או מת, של כבודו מפני למה?

שמראה  מת: של כבודו מפני משה" ה"פני ומפרש משאו".
אפילו  זה, ולפי עליו. להתאבל בעיניו חשוב שאינו עצמו
עצמו. על להחמיר לו אסור בקבורתו, שיעסוק מי יש
באו"ח  וראה זה. טעם רק הזכירו ה"א, פ"י שמחות ובמסכת
בצרכי  בשבילו שישתדל מי לו יש "ואם א: סעיף עא סי'
זה  ועל בידו". מוחים אין עצמו... על להחמיר ורצה קבורה
במקום  ומתפללים, הכנסת לבית שהולכים האוננים, סומכים

שם). (ט"ז המת ומשמרים מתעסקים שאינו 44)שיש
וגם  בשבת, לקברו אסור שהרי המת, קבורת בצרכי בה טרוד
ה"ה) פ"ג, מו"ק (ירושלמי שאמרו כמו בה, מתאבלים אין
עצב  יוסיף ולא שבת; ברכת זו - תעשיר היא ה' "ברכת

אבילות". זו - בהם 45)עמה נוהגת שבצנעה שדברים
אסור  האונן ואפילו ה"א, פ"י לקמן כמבואר בשבת, אבלות
וחוצפה" יתירה "שמחה משום בזה שיש בתשמיש,
אבילות  דיני כל אוכל). ואינו ד"ה ב כג, למו"ק (תוספות
פרטי  ושאר אנינות. דיני נקראים: לקבורה עד המיתה מיום
ה"הֿז. פ"ג, שני מעשר בהל' רבינו כתבם האנינות, דיני

דעתו 46) ויסיח ישתכר שמא לרויה, הרבה לשתות
ומשתכרים  שותים היו "התחילו ב) ח, (כתובות מהאבילות
אלא  ישתו שלא הרמב"ן, ומפרש ליושנו". הדבר החזירו -

משכר. שאינו הסעודה, בתוך

.Ê˙n‰ ˙‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡47ÔÈÁ„Ó ‡l‡ ,48.„iÓ B˙hÓ ≈«¿ƒ∆«≈∆»«¿ƒƒ»ƒ»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - B˙hÓ ‰Á„n‰ ÏÎÂ49ÂÈ·‡ ÏÚÂ . ¿»««¿∆ƒ»¬≈∆¿À»¿«»ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡ ÏÚÂ50. ¿«ƒ¬≈∆¿À∆

להוציאו.48)מלקוברו.47) א.49)ממהרים כב, מו"ק
דרך 50) שאין לפי סק"א, שנז סי' יו"ד הש"ך וכתב שם.

כבוד  יותר לפיכך קרוביו, שאר על הרבה ולהתאבל להספיד
יספדום, ולא הרבה משישתהו במהרה, שיקברו להם הוא
הרבה, עליהם ולקונן להספידם שחייב ואמו אביו על אבל

מגונה. הוא להוציאם הממהר

.ÁeÈ‰L B‡ ,·BË ÌBÈ ·¯Ú B‡ ˙aL ·¯Ú ‰È‰»»∆∆«»∆∆∆»
‡l‡ ¯‰Ó ‡lL ;¯zÓ - ‰hn‰ ÏÚ ÔÈÙlÊÓ ÌÈÓL‚¿»ƒ¿«¿ƒ««ƒ»À»∆…ƒ≈∆»

Bn‡Â ÂÈ·‡ „B·ÎÏ51¯·BÚ - B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ ÏÎÂ . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ∆≈≈
‰OÚ˙ ‡Ïa52ÌÈÏL‰Ïe B„B·ÎÏ BÈÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…«¬∆∆»ƒ≈¡ƒƒ¿¿«¿ƒ

ÂÈÎ¯ˆ53. ¿»»

פ"ט.51) ובשמחות על 52)שם, נבלתו תלין "לא של
- תקברנו קבור כי שם: ונאמר כג), כא, (דברים העץ"
מו, (סנהדרין ביתֿדין הרוגי אינם אפילו המתים, כל לרבות

שיא,53)ב). סימן בתשובותיו הרדב"ז וכתב א. עמ' שם
אבל  בלאו, עובר הבוקר עד הלילה כל אותו הלין אם דוקא
משובח, להיות כדי אלא איסור, אפילו בו אין הלילה מקצת
מבואר  ב פח, דף אמור פ' ובזוהר להוציאו. למהר יש

ולילה. יום כשיעור שעות כ"ד הוא - תלין" "לא דשיעור

.Ë„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa Ï·‡‰54ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ - »»≈¿ƒƒ¿«»¿«ƒ«¿ƒƒ
‰ÈeÙk ‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ·iÁÂ ,BlMÓ ÏÎ‡ÏÂ55¯‡L·e . ¿∆¡…ƒ∆¿«»≈≈«ƒ»¿»ƒ¿»

ab ÏÚ ·LÈÏÂ ,BlMÓ ÏÎ‡Ï BÏ ¯zÓ - Ï·‡‰ ÈÓÈÈ ¿≈»≈∆À»∆¡…ƒ∆¿≈≈««≈
ıtÓ56Ú˜¯˜ B‡57¯eÒ‡ ‡e‰L ÔÈpÓe .ÔÈlÙz ÁÈpÓe , «»«¿««ƒ«¿ƒƒƒ«ƒ∆»
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ומעשיהם  דבריהם ע"י נזכרים הם בזה. צורך אין כי זכרם,
בכסףֿמשנה). הובא (ריב"ש הטובים

.‰ÒÒBb‰27¯·c ÏÎÏ ÈÁk ‡e‰ È¯‰ -28ÔÈ¯LB˜ ÔÈ‡ . «≈¬≈¿«¿»»»≈¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ,ÂÈ·˜ ÔÈ˜˜Bt ÔÈ‡Â ,ÂÈÈÁÏ¿»»¿≈¿ƒ¿»»¿≈«ƒƒ¿ƒ«»
,B˙B‡ ÔÈÎÒ ‡ÏÂ ,Át˙È ‡lL B¯eaË ÏÚ ¯˜Ó ÈÏÎe¿ƒ≈«««∆…ƒ¿«¿…»ƒ

ÏÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ29‡ÏÂ ¿…¿ƒƒ¿…«ƒƒ««…¿…
‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚Bp‰Â .˙eÓiL ‰ÚL „Ú ,ÁÏn‰ ÏÚ««∆««»»∆»¿«≈«¬≈∆

ÌÈÓc CÙBL30ÔÂÈk ,ÛËÙËnL ¯Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ≈»ƒ¿»∆∆¿≈∆¿«¿≈≈»
˙‡ÈˆÈ ÌÚ ÂÈÈÚ ın‡Ó‰ ÏÎÂ .‰aÎÈ Ì„‡ Ba ÚbiL∆ƒ«»»ƒ¿∆¿»«¿«≈≈»ƒ¿ƒ«

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È¯‰ - LÙ31,ËÚÓ ‡‰LÈ ‡l‡ ; ∆∆¬≈∆≈»ƒ∆»ƒ¿∆¿«
ÛlÚ˙ ‡nL32ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ»»¿…¿ƒ

Û˙k33ÔB¯‡ BnÚ ÔÈÒÈÎÓ ‡ÏÂ ,ÔÈ„ÈtÒÓ ‡ÏÂ , »≈¿…«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒƒ»
˙Èaa ÔÈÎÈ¯Î˙Â34.˙eÓiL „Ú ¿«¿ƒƒ««ƒ«∆»

למות.27) הנוטה והרי"ף 28)חולה ה"א. פ"א, שמחות
שם: יוסף' ה'נמוקי ומפרש זו, ברייתא מביא פ"ג למו"ק
לביתו, להכנס רשאי וכהן ולמתנה, גט, ליתן - דבר לכל

למיתה. גוססים שרוב יסריח.29)אע"פ שלא
מיתתו.30) את מקרב ב.31)שהוא קנא, שבת
הוא.32) חי מן 33)ועדיין זרועיו ומוציא כתפו "חולץ

(רי"ף  מגולין" כתפו עם זרועו ונמצא חלוק, של הקרע
ג. הלכה פ"ח, לקמן וראה כב), לדף פ"ג, למו"ק

ה"ה).34) שם (שמחות מיתתו ותתקרב להבעיתו שלא

.Â¯Á‡ ˙È·a ÏÎB‡ - ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓ35ÔÈ‡ . ƒ∆≈À»¿»»≈¿«ƒ«≈≈
¯·„ BÏ ÔÈ‡ .ÏÎB‡Â ‰ˆÈÁÓ ‰OBÚ - ¯Á‡ ˙Èa BÏ«ƒ«≈∆¿ƒ»¿≈≈»»
ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .ÏÎB‡Â ÂÈt ¯ÈÊÁÓ - ‰vÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»«¬ƒ»»¿≈≈«≈

·ÒÓ BÈ‡ Ck36‰˙BL ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÏÎB‡Â «≈≈≈¿≈¿…≈»»¿…∆
ÔÈÈ37C¯·Ó BÈ‡Â .38ÔnÊÓ BÈ‡Â39ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿»≈¿≈¿«≈¿≈¿»¿ƒ
ÂÈÏÚ40ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â41ÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËÙe . »»¿≈¿«¿ƒ»»»ƒ¿ƒ«¿«

ÔÈlÙzÓe ‰lÙz‰ ÔÓe42˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏkÓe ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»¬
‰¯Bza43˙aLa .44,ÔÈÈ ‰˙BLÂ ¯Oa ÏÎB‡Â ,·ÒÓ - «»¿«»≈≈¿≈»»¿∆«ƒ

·iÁÂ .ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓe ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe ,ÔnÊÓe C¯·Óe¿»≈¿«≈¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»»¿«»
LÈÓLzÓ ıeÁ ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏÎa¿»ƒ¿»¬«»ƒ«¿ƒ

‰hn‰45¯Oa ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ ¯a˜ . «ƒ»ƒ¿««≈¬≈∆À»∆¡…»»
ÈÎ‡ ˙B¯LÏ È„k ,ËÚÓ ÔÈÈ ˙BzLÏÂÏ·‡ ,ÂÈÚÓaL ‰Ï ¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈ƒ¿¬ƒ»∆¿≈»¬»

˙BÂ¯Ï ‡Ï46. …ƒ¿

וברש"י).35) ב יז, (ברכות לרש" כ"לועג נראה יהא שלא
מיטה 36) ועל השמאלי צדו על בחשיבות, המסובים כדרך

שם). ולא 37)(רש"י וקבורתו, המת בצרכי לעסוק שעליו
ד"ה  ב כג, למו"ק (תוספות יתירה ושתיה באכילה להמשך

אוכל). המוציא.38)ואינו המזון.39)ברכת ברכת
המזון.40) ברכת אחרים לו שיברכו צריך אינו 41)אין

לברכות  (רש"י בזימון המזון ברכת לברך שלשה על מצטרף
א). מלכות 42)יח, עול קבלת בהן יש אלו שמצוות אע"פ

והעוסק  מתו, בקבורת וטרוד הואיל מהן, פטור - שמים
המצוה. מן פטור פ"ג 43)במצוה שם ובירושלמי שם.

לו, שומעים אין עצמו על להחמיר רצה "אם שנינו: ה"א,
שישא  מי לו שאין משום או מת, של כבודו מפני למה?

שמראה  מת: של כבודו מפני משה" ה"פני ומפרש משאו".
אפילו  זה, ולפי עליו. להתאבל בעיניו חשוב שאינו עצמו
עצמו. על להחמיר לו אסור בקבורתו, שיעסוק מי יש
באו"ח  וראה זה. טעם רק הזכירו ה"א, פ"י שמחות ובמסכת
בצרכי  בשבילו שישתדל מי לו יש "ואם א: סעיף עא סי'
זה  ועל בידו". מוחים אין עצמו... על להחמיר ורצה קבורה
במקום  ומתפללים, הכנסת לבית שהולכים האוננים, סומכים

שם). (ט"ז המת ומשמרים מתעסקים שאינו 44)שיש
וגם  בשבת, לקברו אסור שהרי המת, קבורת בצרכי בה טרוד
ה"ה) פ"ג, מו"ק (ירושלמי שאמרו כמו בה, מתאבלים אין
עצב  יוסיף ולא שבת; ברכת זו - תעשיר היא ה' "ברכת

אבילות". זו - בהם 45)עמה נוהגת שבצנעה שדברים
אסור  האונן ואפילו ה"א, פ"י לקמן כמבואר בשבת, אבלות
וחוצפה" יתירה "שמחה משום בזה שיש בתשמיש,
אבילות  דיני כל אוכל). ואינו ד"ה ב כג, למו"ק (תוספות
פרטי  ושאר אנינות. דיני נקראים: לקבורה עד המיתה מיום
ה"הֿז. פ"ג, שני מעשר בהל' רבינו כתבם האנינות, דיני

דעתו 46) ויסיח ישתכר שמא לרויה, הרבה לשתות
ומשתכרים  שותים היו "התחילו ב) ח, (כתובות מהאבילות
אלא  ישתו שלא הרמב"ן, ומפרש ליושנו". הדבר החזירו -

משכר. שאינו הסעודה, בתוך

.Ê˙n‰ ˙‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡47ÔÈÁ„Ó ‡l‡ ,48.„iÓ B˙hÓ ≈«¿ƒ∆«≈∆»«¿ƒƒ»ƒ»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - B˙hÓ ‰Á„n‰ ÏÎÂ49ÂÈ·‡ ÏÚÂ . ¿»««¿∆ƒ»¬≈∆¿À»¿«»ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡ ÏÚÂ50. ¿«ƒ¬≈∆¿À∆

להוציאו.48)מלקוברו.47) א.49)ממהרים כב, מו"ק
דרך 50) שאין לפי סק"א, שנז סי' יו"ד הש"ך וכתב שם.

כבוד  יותר לפיכך קרוביו, שאר על הרבה ולהתאבל להספיד
יספדום, ולא הרבה משישתהו במהרה, שיקברו להם הוא
הרבה, עליהם ולקונן להספידם שחייב ואמו אביו על אבל

מגונה. הוא להוציאם הממהר

.ÁeÈ‰L B‡ ,·BË ÌBÈ ·¯Ú B‡ ˙aL ·¯Ú ‰È‰»»∆∆«»∆∆∆»
‡l‡ ¯‰Ó ‡lL ;¯zÓ - ‰hn‰ ÏÚ ÔÈÙlÊÓ ÌÈÓL‚¿»ƒ¿«¿ƒ««ƒ»À»∆…ƒ≈∆»

Bn‡Â ÂÈ·‡ „B·ÎÏ51¯·BÚ - B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ ÏÎÂ . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ∆≈≈
‰OÚ˙ ‡Ïa52ÌÈÏL‰Ïe B„B·ÎÏ BÈÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…«¬∆∆»ƒ≈¡ƒƒ¿¿«¿ƒ

ÂÈÎ¯ˆ53. ¿»»

פ"ט.51) ובשמחות על 52)שם, נבלתו תלין "לא של
- תקברנו קבור כי שם: ונאמר כג), כא, (דברים העץ"
מו, (סנהדרין ביתֿדין הרוגי אינם אפילו המתים, כל לרבות

שיא,53)ב). סימן בתשובותיו הרדב"ז וכתב א. עמ' שם
אבל  בלאו, עובר הבוקר עד הלילה כל אותו הלין אם דוקא
משובח, להיות כדי אלא איסור, אפילו בו אין הלילה מקצת
מבואר  ב פח, דף אמור פ' ובזוהר להוציאו. למהר יש

ולילה. יום כשיעור שעות כ"ד הוא - תלין" "לא דשיעור

.Ë„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa Ï·‡‰54ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ - »»≈¿ƒƒ¿«»¿«ƒ«¿ƒƒ
‰ÈeÙk ‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ·iÁÂ ,BlMÓ ÏÎ‡ÏÂ55¯‡L·e . ¿∆¡…ƒ∆¿«»≈≈«ƒ»¿»ƒ¿»

ab ÏÚ ·LÈÏÂ ,BlMÓ ÏÎ‡Ï BÏ ¯zÓ - Ï·‡‰ ÈÓÈÈ ¿≈»≈∆À»∆¡…ƒ∆¿≈≈««≈
ıtÓ56Ú˜¯˜ B‡57¯eÒ‡ ‡e‰L ÔÈpÓe .ÔÈlÙz ÁÈpÓe , «»«¿««ƒ«¿ƒƒƒ«ƒ∆»
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E¯‡t58ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .EÈÏÚ LB·Á59. ¿≈¿¬»∆ƒ¿»∆»»»¬ƒ
ÏkL ÏÏkÓ .ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL‡ ÌÁÏÂ :BÏ ¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆∆¬»ƒ……≈ƒ¿»∆»
ÔÈ¯eÒ‡Â ,ÔBL‡¯ ÌBÈa ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÚ‰»»¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÔÓˆÚ ÏMÓ ÏÎ‡Ï60. ∆¡…ƒ∆«¿»

"ושמתיה 54) י) ח, (עמוס ככתוב האבילות, עיקר שזהו
א). כא, (מו"ק מר" כיום ואחריתה יחיד הופך 55)כאבל

וב'טור' ובר"ן). טו, (שם למעלה ורגליה למטה פניה אותה,
מיטה  על לישון וחייב רבינו: בדברי גורס שפז סי' יו"ד

קנים.56)כפויה. של מחצלת כעין גס, ואינו 57)מצע
ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי כפויה, מיטה על לישב חייב
כתיב  אין הארץ על - יג) ב, (איוב לארץ אתו "וישבו אמרו:
ישנים  שהיו מכאן לארץ, סמוך שהוא דבר לארץ: אלא כאן,
את  כופה איני "אמר שם: אמרו ושוב כפויות". מיטות על
וראה  לו". שומעים אין הספסל, ע"ג ישן אני הרי המיטה,
המיטה. לכפיית נוספים מקורות הי"ח, פ"ה לקמן בביאורנו

יהוין 58) טוטפתך שם: יונתן ובתרגום התפילין, אלו - פאר
הרבה 59)עלך. שם מונה הכתוב שכן א. טו, מו"ק

והוא  אבלים, לשאר בניגוד בהם, לנהוג שעליו דברים,
לא  אבל מתים תבכה... ולא תספוד "ולא מזהירו:
אבל  פטרו ב ו, ובכתובות ברגלך". תשים תעשה...ונעליך
מעולל  "ואבל רש"י: ומפרש פאר, בהן: שנאמר מתפילין,
לסוכה  ורש"י לתפילין". פאר זה ואין וראשו, קרנו בעפר
אבל". שאינו בעצמו מראה "וכשמתפאר, מוסיף: א כה,

היום 60) אותו של הסעודות שכל רבינו, וסובר ב. כז, מו"ק
ראשון. יום ד"ה שם ה'תוספות' דעת וכן משלו, אינן
דואג  האבל כי מטעים: שעח סי' יו"ד ל'טור' וב'פרישה'
שמת  כמו למות רצונו כי לאכול, חושש ואינו מתו על ונאנח
משלהם. שיאכילוהו שכיניו על ציוו כן על קרובו,
(קללה) מאירה "תבוא אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי
(לפי  מלאכה" ולעשות משלו לאכול שהצריכוהו לשכנים
האיסור  אין פט, אות שם הרא"ש ולדעת הרא"ש). נוסח
יום  שבאותו הארוחות שאר אבל ראשונה, בסעודה אלא
שעח, סימן יו"ד השו"ע פסק וכן משלו. לאכלן לו מותר
היה  נתנאל שרבינו הביאו, מיימוניות" וב"הגהות א. סעיף
ובלילה  הדם, על תאכלו לא לדבריו: וסמך בתענית, יושב

משלו. סועד היה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
התורה;1) מן הראשון ביום בהם אסור שהאבל הדברים

ימים  שלושת בין ההבדל מדבריהם. הימים ובשאר
מלאכה. עשיית לעניין - השבעה ימי לשאר הראשונים
חנותם  דין מה - מהם לאחד אבל שאירע אחים או שותפים
עד  אבלו, ימי מהתחלת לאבל שלום שאילת המשותפת.

ואמו. אביו לאבל חודש י"ב תום

.‡ÔÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡≈¿»ƒ∆»»≈»»∆¿ƒƒ
Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓÈ ¯‡L·e ,‰¯Bz‰2,¯tÒÏ ¯eÒ‡ : «»ƒ¿»»ƒƒƒ¿≈∆»¿«≈

CeÒÏÂ ,ıÁ¯ÏÂ ,ÒaÎÏe3˙‡ ÏÚÏÂ ,B˙hÓ LnLÏe , ¿«≈¿ƒ¿…¿»¿«≈ƒ»¿ƒ¿…∆
,‰¯Bz È¯·„a ˙B¯˜ÏÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏÂ ,Ïcq‰««¿»¿«¬¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿≈»

‰hn‰ ˙‡ Û˜ÊÏÂ4BL‡¯ ˙‡ Ú¯ÙÏÂ ,5Ï‡LÏÂ , ¿ƒ¿…∆«ƒ»¿ƒ¿…«∆…¿ƒ¿…
¯·c ¯OÚ „Á‡ Ïk‰ .ÌBÏL6. »«…««»»»»

ביום 2) אלא התורה מן אבילות שאין לשיטתו, רבינו
פ"א  לעיל כדבריו הקבורה, ויום המיתה יום שהוא ראשון,

כמבואר 3)ה"א. הרחיצה, אחר בו שסכים מבושם, בשמן
ה"ג. חייב 4)להלן ביתו, בתוך לו שיש המיטות שכל

הי"ח. להלן ראה למעלה, ורגליהן למטה, ראשן להפכן
הי"ט.5) כלהלן הראש, בעטיפת שחייב וכולם 6)לגלות,

זה. בפרק והולכים מתבארים

.·Èa ¯È‰Ê‰ È¯‰L ?˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿…∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈
eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡¯ :Ô¯‰‡7Ïa‡˙n‰ ÏkL ÏÏkÓ . «¬…»≈∆«ƒ¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿«≈

‡Ú¯t Ïc‚Ó ‡l‡ ,B¯ÚO ¯tÒÏ ¯eÒ8¯eÒ‡L ÌLÎe . »¿«≈¿»∆»¿«≈∆«¿≈∆»
ÏÎÂ B˜Ê ¯ÚO Ál‚Ï ¯eÒ‡ Ck ,BL‡¯ ¯ÚO Ál‚Ï¿«≈«¿«…»»¿«≈«¿«¿»¿»

Ba LiL ¯ÚO9Ál‚Ó‰ „Á‡ .10Álb˙n‰ „Á‡Â11. ≈»∆≈∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«
˙ÁÏ‚z ÌÈÏLÓ - ÂÈ·‡ ˙nL ÚÓLÂ Ál‚Ó ‰È‰»»¿«≈«¿»«∆≈»ƒ«¿ƒƒ¿««

Álb˙n‰ „Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ .B¯ÚO12¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¿»∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«¿≈»
ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,‰ÙO Ál‚Ï13B‡ ,ÂÈpLa Ï·‡ ; ¿«≈«»»¿ƒ…ƒ»¿»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»

¯zÓ - Ô¯tˆa Ô¯tˆ ÏËBpL14. ∆≈ƒ…∆¿ƒ…∆À»

ואביהוא.7) נדב אחיהם כשמתו שיער, תגדלו אל
לשאר 8) אהרן בני בין ההבדל וטעם ב. יד, קטן מועד

כבוד  זה ואין וצער, לניוול נחשב שיער שגידול האבלים,
משחת  ו"שמן הואיל העם, לפני מנוולים שיראו אהרן לבני
ה' מפי נצטווה שמשה וכנראה ז. שם ככתוב עליהם, ה'"
כהן  שהוא לאביהם בזה ישתוו אהרן שבני שעה", כ"הוראת
שם  (ראה אבל דיני נוהג ואינו לקרוביו, מיטמא שאינו גדול,
המילואים  בימי מקום של שמחתו לערבב שלא והכל י), כא,

ה"ב. פ"ו, לקמן וראה שם), וכן 9)(רמב"ן פ"ז. שמחות
שמותר. במקום ד"ה א מג, ליבמות אם 10)ב'תוספות'

אחרים. לגלח יכול אינו אבל, לא 11)הוא אבל, הוא אם
עבירה  עוברי בידי לסייע שאסור שיגלחו, המגלח את יניח

הי"א. פ"ה, נזירות הל' והשווה פ"ה 12)(רדב"ז). שמחות
כשהמגלח  אפילו מותר, ולפיכך הבריות. כבוד משום ה"ח,
היה  אם ולפיכך ה"ב, פ"א שבת בירושלמי וכן אבל. הוא
(יו"ד  האבל ולא השני יגמור אבל, שאינו אחר סּפר בעיר

ב). סעיף שץ, אסור".13)סי' "ובגנוסטרא א. יח, מו"ק
מספרים, - גנוסטרא ב): דרבנן (עשין הסמ"ג ומפרש
ממנו  "ביקשו אמרו: שם שבמו"ק ואע"פ בתער. והואֿהדין
זה  אין לגלח, = להם" והתיר האכילה) את (המעכבת שפה
וראה  פנים, בכל אסור באבילות אבל המועד, בחול אלא

ה"כ. פ"ז, יו"ט שם.14)הל' קטן, מועד

.‚BÙeb ıÁ¯ÏÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÏ ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿«≈¿»»¿ƒ¿…
Ï·‡ È„‚· ÈL·ÏÂ ‡ ÈÏa‡˙‰ :¯Ó‡pL ?CeÒÏÂ15 ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈∆

‰ÎÈÒ ÏÏÎa ‰ˆÈÁ¯e .ÔÓL ÈÎeÒz Ï‡Â16‰ˆÈÁ¯‰L , ¿«»ƒ∆∆¿ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»¿ƒ»
zÎÒÂ zˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ,‰ÎÈÒÏ ˙Ó„B˜17ÌLÎe . ∆∆¿ƒ»∆∆¡«¿»«¿¿»«¿¿¿≈

ÌÈÏk LaÏÏ ¯eÒ‡ Ck ,ÌÈ„‚a ÒeaÎa ¯eÒ‡ Ï·‡L∆»≈»¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈ƒ
ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈ·Ï18. ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ

א).15) טו, (שם מכובסים ורש"י 16)בלתי ב. עמ' שם
בקרבו  כמים ותבוא יח) קט, (תהלים "שנאמר מפרש:
ונבלע  מבחוץ בו סכים שהשמן כשם בעצמותיו". וכשמן
שהיא  רחיצה, דרך בו נבלעים - בקרבו" "מים אף בעצמות,
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שם). וברש"י ב עו, (יומא נמצא 17)מבחוץ אינו זה דרש
מצינו  "שלא מדגיש: שפא, סימן יוסף' וב'בית שם. בגמרא

ברחיצה". ומותר בסיכה צבועים,18)אסור בגדים אבל
וראה  א), כג, (מו"ק הרבה בהם ניכר וחידושם גיהוצם אין
שאסור  האחרונים, רוב דעת הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ו, לקמן
שמח  שאדם שכמו מגוהצים, סדינים תחתיו להציע אפילו
תחתיו, כשמציעים שמח הוא כן נאים, בגדים כשלובש
א. סעיף שפט, סי' ביו"ד וכן רבינו. דעת היא שכך ואפשר

.„BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó CeÒÏ ¯eÒ‡19¯È·Ú‰Ï Ì‡Â . »»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¬ƒ
¯zÓ - ‡Ó‰f‰ ˙‡20BÙeb ˙ˆ˜Ó ˙ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆«À¬»À»¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

Ï·‡ ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB¯ - ÔBˆa Ï·‡ ;ÔÈnÁa¿«ƒ¬»¿≈≈»»»»¿«¿»¬»
BÙeb Ïk ‡Ï21. …»

ב.19) יג, (יומא 20)תענית ובירושלמי לתענוג. זו שאין
סיכה... ציבור, ובתענית באב "בתשעה שנינו: ה"א) פ"ח,
דין  להשוות שיש רבינו וסובר מותר", תענוג של שאינה
חורבן  על אבילות משום הוא שגם באב, לתשעה אבל
ה"י. פ"ה, תעניות הל' וראה א. יג, בתענית כמבואר הבית,

היה 21) "ואם א: סעיף שפא, סי ' וביו"ד ב. עמ' שם
חושש". ואינו כדרכו רוחץ ובצואה, בטיט מלוכלך

.‰:¯Ó‡pL ?‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓƒ«ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ«ƒ»∆∆¡«
·kLiÂ ‰ÈÏ‡ ‡·iÂ BzL‡ Ú·L ˙a ˙‡ „Âc ÌÁÈÂ«¿«≈»ƒ≈«∆«ƒ¿«»…≈∆»«ƒ¿«

dnÚ22Ì„wÓ ¯eÒ‡ ‰È‰L ÏÏkÓ .23‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ»ƒ¿»∆»»»ƒ…∆¿≈…ƒ»
‰M‡ Ï·‡‰24ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‡ ‡Op˙ ‡ÏÂ , »»≈ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»««ƒ∆≈

Ô˙hÓ ÔÈLnLÓ25ÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓe . ¿«¿ƒƒ»»À»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿««
‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt26. ƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ»

ילדם.22) על האבילות כד,23)לאחר ושם ב. טו, מו"ק
ושמטו  אבלו, בימי מיטתו ששימש באחד "מעשה אמרו: א

גוויתו". את לחופה.24)חזירים כל 25)לכנסה ואפילו
(שם  ה"ה פ"ו, לקמן כמבואר לישא, לו אסור יום שלשים

א). ד,26)כג, (כתובות עליה יבוא שמא חוששים ואין
ונכנס  חתן של אביו מת אם אבל אבילות, בשאר זה וכל ב).
ישמש  שלא "כדי אשתו עם להתייחד לו אסור לחופה,
והשווה  שם. ובביאורנו ה"ה, פי"א לקמן כמבואר מיטתו",

הי"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל'

.Â¯Ó‡ È¯‰L ?Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿ƒ«««¿»∆¬≈∆¡«
Ï‡˜ÊÁÈÏ27Úe :EÈÏ‚¯a ÌÈOz EÈÏ28ÏkL ÏÏkÓ . ƒ∆¿≈¿»∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿»∆»

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰29C¯ca ‡a ‰È‰ .30;CÏB‰Â ÏÚB - »»¬ƒ»»»«∆∆≈¿≈
‰È„na ÒkiLÎe31ÂÈÏÚÓ ıÏBÁ -32. ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»≈ƒ¿»»

אשתו.27) עליו כי 28)כשמתה אבלים, לשאר בניגוד
ישראל, על החורבן ימי שבבוא למופת, בזה שימש יחזקאל
שם  כמפורש ותדהמה, בהלה מרוב יבכו, ולא יתאבלו לא

בשל 29)כד. אבל עור, של בסנדל זה וכל ב. טו, מו"ק
סי' (יו"ד עור של אלא מנעל שאין מותר, לבד של או עץ
ה"ז. פ"ג, עשור שביתת הל' והשווה א) סעיף שפב,

יחף.30) ללכת לו ב.32)לעיר.31)שקשה טו, מו"ק
ה"ד. פ"ג, תעניות הל' והשווה ה"י. פ"ה, ובשמחות

.Ê:¯Ó‡pL ‰Ê ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÊÓ∆̄∆¿»≈∆»«¬ƒ«¿»»∆∆∆¡«

,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ ‚Á ‰Ó .Ï·‡Ï ÌÎÈbÁ ÈzÎÙ‰Â¿»«¿ƒ«≈∆¿≈∆««»«¬ƒ«¿»»
‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ Ï·‡ Û‡33¯eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe . «≈∆»«¬ƒ«¿»»¿≈∆»

ÔzÏÂ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‡e‰ Ck ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa34 «¬ƒ«¿»»»»ƒ»¿ƒ≈
‰¯BÁÒa ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ CÏÈÏÂ ,‰¯BÁÒa35. ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»

כל 33) לא שהרי גמורה, ראיה זו שאין ומתוך שם, מו"ק
בחול  שמותר מה כל ולא באבל, אסור בחג שאסור מה

(רדב"ז). לדבר" "רמז רבינו: נקט באבל, לקנות 34)מותר
אות  ה"ט, לקמן בביאורנו מובא בירושלמי, ומקורו ולמכור,

פ"ו,35)לח. לקמן ראה יום, שלשים כל אסור זה ודבר
אחרים  האבד, דבר מסחרו היה אם הרדב"ז: וכתב ה"ח.
שביתת  בהל' שכתב מה על רבינו וסמך סחורתו, לו מוכרים
(=חול  במועד סחורה עושים "אין הכ"ב: פ"ז, יו"ט
שאינו  אבד, דבר היה ואם לקנות, בין למכור בין המועד),
שהם  או שבאו, ספינות... כגון המועד, לאחר תמיד מצוי
מותר  זה הרי ביוקר, לקחו או בזול, ומכרו לצאת מבקשים

ו. סעיף שפ, סי' דעה' ב'יורה וכן למכור". או לקנות

.Á˙iOÚa ¯eÒ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk»¿»»ƒ»ƒƒ»«¬ƒ«
Ô‡kÓ .‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ ‰È‰ elÙ‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»¬ƒ»»»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»ƒ»
,B˙Èa CB˙a ‰Úˆa ‰OBÚ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÏÈ‡Â¿≈»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ¿»¿≈

CÏÙa ‰ÂË ‰M‡‰Â36d˙Èa CB˙a37. ¿»ƒ»…»¿∆∆¿≈»

הנטווים.36) החוטים נכרכים שעליו קנה כישור,
בה:37) מסיים ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי ב. כא, מו"ק

שהצריכוהו  לשכיניו, (=קללה) מאירה תבוא אמרו, "אבל
של  תוקפו "שאין שם, מבואר ימים, לשלשת והטעם לכך".
הראשונים  ימים שלשה כל כי ימים", שלשה עד אלא אבל
כיון  אליו, תחזור שעוד סוברת הגוף, על מרחפת הנפש
לה. והולכת מניחתו היא הפנים, זיו שנשתנה רואה שהיא
לבכי  הם הראשונים ימים ושלשה הואיל כותב: והראב"ד
נמצא  במלאכה, בהם יתעסק אם הי"א), פי"ג לקמן (ראה
טווה  אשה הרדב"ז, ולדעת (כסףֿמשננה). בבכי מתעצל
עשירה, היא ואפילו הראשונים ימים בשלשה אפילו בפלך,
את  עושה עניה, היא ואם זימה. לידי מביאה שהבטלה

שהיא. אומנות בכל כאיש, ימים שלשה אחר מלאכתה

.ËÔÈÙzL ÈL B‡ ÌÈÁ‡ ÈL38,˙Á‡ ˙eÁa eÈ‰L ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»«¬««
Ïk ˙eÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚB - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï·‡ Ú¯‡Â¿≈«≈∆¿∆»≈∆¬ƒ∆«¬»

‰Ú·L39. ƒ¿»

שהן.38) תימן: ה"ה,39)בכת"י פ"ג מו"ק ירושלמי
שליחו  הוא וכאילו שניהם, במלאכת עוסק השותף שהרי
אות  פ"ב, למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ולדעת האבל. של
בצנעה  בביתו אבל בפרהסיא, בחנות עוסק השותף אין ה,
לשניהם, מתחלק והשכר השותפות, בעסק השותף מתעסק
הרי  מקודם... מושכרים או ב"מוחכרים הי"א לקמן כמבואר
של  היא זו שבהמה מפורסם זה שאין משום יעשו", אלו
וכן  (כסףֿמשנה). לזה מסכים שרבינו וכנראה האבל, פלוני
בתוך  בצנעה לעשות יכול "אבל כא: סעיף שם, ביו"ד פסק
חשוב  אדם הוא האבל ואם השותפות, בעסק אפילו ביתו
בתוך  אפילו לעשות לשני שמו...אסור על נקראת והשותפות
מר  ושותפו מריֹון של בעובדה ב, יא, במו"ק ומקורו ַביתו".
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שם). וברש"י ב עו, (יומא נמצא 17)מבחוץ אינו זה דרש
מצינו  "שלא מדגיש: שפא, סימן יוסף' וב'בית שם. בגמרא

ברחיצה". ומותר בסיכה צבועים,18)אסור בגדים אבל
וראה  א), כג, (מו"ק הרבה בהם ניכר וחידושם גיהוצם אין
שאסור  האחרונים, רוב דעת הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ו, לקמן
שמח  שאדם שכמו מגוהצים, סדינים תחתיו להציע אפילו
תחתיו, כשמציעים שמח הוא כן נאים, בגדים כשלובש
א. סעיף שפט, סי' ביו"ד וכן רבינו. דעת היא שכך ואפשר

.„BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó CeÒÏ ¯eÒ‡19¯È·Ú‰Ï Ì‡Â . »»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¬ƒ
¯zÓ - ‡Ó‰f‰ ˙‡20BÙeb ˙ˆ˜Ó ˙ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆«À¬»À»¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

Ï·‡ ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB¯ - ÔBˆa Ï·‡ ;ÔÈnÁa¿«ƒ¬»¿≈≈»»»»¿«¿»¬»
BÙeb Ïk ‡Ï21. …»

ב.19) יג, (יומא 20)תענית ובירושלמי לתענוג. זו שאין
סיכה... ציבור, ובתענית באב "בתשעה שנינו: ה"א) פ"ח,
דין  להשוות שיש רבינו וסובר מותר", תענוג של שאינה
חורבן  על אבילות משום הוא שגם באב, לתשעה אבל
ה"י. פ"ה, תעניות הל' וראה א. יג, בתענית כמבואר הבית,

היה 21) "ואם א: סעיף שפא, סי ' וביו"ד ב. עמ' שם
חושש". ואינו כדרכו רוחץ ובצואה, בטיט מלוכלך

.‰:¯Ó‡pL ?‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓƒ«ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ«ƒ»∆∆¡«
·kLiÂ ‰ÈÏ‡ ‡·iÂ BzL‡ Ú·L ˙a ˙‡ „Âc ÌÁÈÂ«¿«≈»ƒ≈«∆«ƒ¿«»…≈∆»«ƒ¿«

dnÚ22Ì„wÓ ¯eÒ‡ ‰È‰L ÏÏkÓ .23‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ»ƒ¿»∆»»»ƒ…∆¿≈…ƒ»
‰M‡ Ï·‡‰24ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‡ ‡Op˙ ‡ÏÂ , »»≈ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»««ƒ∆≈

Ô˙hÓ ÔÈLnLÓ25ÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓe . ¿«¿ƒƒ»»À»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿««
‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt26. ƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ»

ילדם.22) על האבילות כד,23)לאחר ושם ב. טו, מו"ק
ושמטו  אבלו, בימי מיטתו ששימש באחד "מעשה אמרו: א

גוויתו". את לחופה.24)חזירים כל 25)לכנסה ואפילו
(שם  ה"ה פ"ו, לקמן כמבואר לישא, לו אסור יום שלשים

א). ד,26)כג, (כתובות עליה יבוא שמא חוששים ואין
ונכנס  חתן של אביו מת אם אבל אבילות, בשאר זה וכל ב).
ישמש  שלא "כדי אשתו עם להתייחד לו אסור לחופה,
והשווה  שם. ובביאורנו ה"ה, פי"א לקמן כמבואר מיטתו",

הי"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל'

.Â¯Ó‡ È¯‰L ?Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿ƒ«««¿»∆¬≈∆¡«
Ï‡˜ÊÁÈÏ27Úe :EÈÏ‚¯a ÌÈOz EÈÏ28ÏkL ÏÏkÓ . ƒ∆¿≈¿»∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿»∆»

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰29C¯ca ‡a ‰È‰ .30;CÏB‰Â ÏÚB - »»¬ƒ»»»«∆∆≈¿≈
‰È„na ÒkiLÎe31ÂÈÏÚÓ ıÏBÁ -32. ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»≈ƒ¿»»

אשתו.27) עליו כי 28)כשמתה אבלים, לשאר בניגוד
ישראל, על החורבן ימי שבבוא למופת, בזה שימש יחזקאל
שם  כמפורש ותדהמה, בהלה מרוב יבכו, ולא יתאבלו לא

בשל 29)כד. אבל עור, של בסנדל זה וכל ב. טו, מו"ק
סי' (יו"ד עור של אלא מנעל שאין מותר, לבד של או עץ
ה"ז. פ"ג, עשור שביתת הל' והשווה א) סעיף שפב,

יחף.30) ללכת לו ב.32)לעיר.31)שקשה טו, מו"ק
ה"ד. פ"ג, תעניות הל' והשווה ה"י. פ"ה, ובשמחות

.Ê:¯Ó‡pL ‰Ê ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÊÓ∆̄∆¿»≈∆»«¬ƒ«¿»»∆∆∆¡«

,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ ‚Á ‰Ó .Ï·‡Ï ÌÎÈbÁ ÈzÎÙ‰Â¿»«¿ƒ«≈∆¿≈∆««»«¬ƒ«¿»»
‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ Ï·‡ Û‡33¯eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe . «≈∆»«¬ƒ«¿»»¿≈∆»

ÔzÏÂ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‡e‰ Ck ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa34 «¬ƒ«¿»»»»ƒ»¿ƒ≈
‰¯BÁÒa ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ CÏÈÏÂ ,‰¯BÁÒa35. ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»

כל 33) לא שהרי גמורה, ראיה זו שאין ומתוך שם, מו"ק
בחול  שמותר מה כל ולא באבל, אסור בחג שאסור מה

(רדב"ז). לדבר" "רמז רבינו: נקט באבל, לקנות 34)מותר
אות  ה"ט, לקמן בביאורנו מובא בירושלמי, ומקורו ולמכור,

פ"ו,35)לח. לקמן ראה יום, שלשים כל אסור זה ודבר
אחרים  האבד, דבר מסחרו היה אם הרדב"ז: וכתב ה"ח.
שביתת  בהל' שכתב מה על רבינו וסמך סחורתו, לו מוכרים
(=חול  במועד סחורה עושים "אין הכ"ב: פ"ז, יו"ט
שאינו  אבד, דבר היה ואם לקנות, בין למכור בין המועד),
שהם  או שבאו, ספינות... כגון המועד, לאחר תמיד מצוי
מותר  זה הרי ביוקר, לקחו או בזול, ומכרו לצאת מבקשים

ו. סעיף שפ, סי' דעה' ב'יורה וכן למכור". או לקנות

.Á˙iOÚa ¯eÒ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk»¿»»ƒ»ƒƒ»«¬ƒ«
Ô‡kÓ .‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ ‰È‰ elÙ‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»¬ƒ»»»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»ƒ»
,B˙Èa CB˙a ‰Úˆa ‰OBÚ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÏÈ‡Â¿≈»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ¿»¿≈

CÏÙa ‰ÂË ‰M‡‰Â36d˙Èa CB˙a37. ¿»ƒ»…»¿∆∆¿≈»

הנטווים.36) החוטים נכרכים שעליו קנה כישור,
בה:37) מסיים ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי ב. כא, מו"ק

שהצריכוהו  לשכיניו, (=קללה) מאירה תבוא אמרו, "אבל
של  תוקפו "שאין שם, מבואר ימים, לשלשת והטעם לכך".
הראשונים  ימים שלשה כל כי ימים", שלשה עד אלא אבל
כיון  אליו, תחזור שעוד סוברת הגוף, על מרחפת הנפש
לה. והולכת מניחתו היא הפנים, זיו שנשתנה רואה שהיא
לבכי  הם הראשונים ימים ושלשה הואיל כותב: והראב"ד
נמצא  במלאכה, בהם יתעסק אם הי"א), פי"ג לקמן (ראה
טווה  אשה הרדב"ז, ולדעת (כסףֿמשננה). בבכי מתעצל
עשירה, היא ואפילו הראשונים ימים בשלשה אפילו בפלך,
את  עושה עניה, היא ואם זימה. לידי מביאה שהבטלה

שהיא. אומנות בכל כאיש, ימים שלשה אחר מלאכתה

.ËÔÈÙzL ÈL B‡ ÌÈÁ‡ ÈL38,˙Á‡ ˙eÁa eÈ‰L ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»«¬««
Ïk ˙eÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚB - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï·‡ Ú¯‡Â¿≈«≈∆¿∆»≈∆¬ƒ∆«¬»

‰Ú·L39. ƒ¿»

שהן.38) תימן: ה"ה,39)בכת"י פ"ג מו"ק ירושלמי
שליחו  הוא וכאילו שניהם, במלאכת עוסק השותף שהרי
אות  פ"ב, למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ולדעת האבל. של
בצנעה  בביתו אבל בפרהסיא, בחנות עוסק השותף אין ה,
לשניהם, מתחלק והשכר השותפות, בעסק השותף מתעסק
הרי  מקודם... מושכרים או ב"מוחכרים הי"א לקמן כמבואר
של  היא זו שבהמה מפורסם זה שאין משום יעשו", אלו
וכן  (כסףֿמשנה). לזה מסכים שרבינו וכנראה האבל, פלוני
בתוך  בצנעה לעשות יכול "אבל כא: סעיף שם, ביו"ד פסק
חשוב  אדם הוא האבל ואם השותפות, בעסק אפילו ביתו
בתוך  אפילו לעשות לשני שמו...אסור על נקראת והשותפות
מר  ושותפו מריֹון של בעובדה ב, יא, במו"ק ומקורו ַביתו".
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.È„ÚBÓ ÏL BlÁa Ô˙BOÚÏ ¯znL ÌÈ¯·„ elÙ‡40- ¬ƒ¿»ƒ∆À»«¬»¿À∆≈
BÏ·‡ ÈÓÈa B„Èa Ô˙BOÚÏ Ï·‡Ï ¯eÒ‡41ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ; »¿»≈«¬»¿»ƒ≈∆¿¬»¬≈ƒ
CÙ‰Ï ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ ?„ˆÈk .BÏ ÌÈOBÚ42Ûe‚Ï ÂÈcÎÂ ,43, ƒ≈«»≈»«¬…¿«»»

‰¯Ln‰ ÔÓ ˙BÏÚÏ BzLÙe44‰¯Bi‰ ÔÓ B¯ÓˆÂ ,45- ƒ¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ«»
e„·‡È ‡lL È„k BÏ ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¯ÎBO46. ≈¬≈ƒ«¬¿≈∆……¿

ÔÈˆa¯Óe47ÌÈn‰ ˙BÚ ÚÈbzMÓ e‰„O BÏ48. ¿«¿ƒ»≈ƒ∆«ƒ««««ƒ

יו"ט 40) בהל' וכמבואר רב, הפסד לו יהיה ייעשו, לא שאם
ה"בֿג. (ר"ן 41)פ"ז, אבלו ישכח שלא כדי שם, מו"ק

"מעטן"42)שם). הנקרא בכלי להפכם שעתם שהגיעה
גורס  ורבינו הבד. בבית לדרכם ויוכשרו היטב, שיתרככו כדי
להפוך" זיתיו לאבל, העושים דברים "אלו שם: במו"ק

ה"ג). שם יו"ט, להל' במגופה,43)(מגידֿמשנה לסתום
שבכדים. החדש השמן יתקלקל יוגפו לא דרך 44)שאם

ואח"כ  שיתרככו, כדי מים במשרת פשתן גבעולי לשום
מהראוי  יותר במים וכשישהו וסורקם, בתנור מייבשם

שביורה.45)ירקבו. צבע ממי צבע לקלוט שם שנתנו
בעצמו 46) אלו מלאכות כל שעושה המועד, לחול בניגוד

שם). מועטת.47)(מו"ק השקייה עונת 48)משקים
נזרעת  אינה שוב הזריעה, קודם ישקוה לא ואם ההשקייה,
שלו", המים "עונת הגירסא: שם ובמו"ק (רמב"ן). זו בשנה
חלוקים  שהמים השדה, להשקות זמנו יגיע רש"י: ומפרש
לא  ואם שלו, שבוע או יומו, אחד לכל שבבקעה, לשדות

רב. והפסדו תורו יאבד עתה לו ישקו

.‡ÈÔÈÒÈ¯‡‰49ÔÈÏaw‰Â BlL ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â50el‡ È¯‰ - »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ∆¿««¿»ƒ¬≈≈
Ôk¯„k eOÚÈ51ÌÈ¯nÁ‰ Ï·‡ .52˙BÓ‰·a ÌÈÏnb‰Â «¬¿«¿»¬»««»ƒ¿««»ƒƒ¿≈

BlL53‰ÈÙÒa ÌÈtq‰Â54‡Ï el‡ È¯‰ - BlL ∆¿««»ƒƒ¿ƒ»∆¬≈≈…
eOÚÈ55ÌÈ¯kÁÓ eÈ‰ Ì‡Â .56ÔÓÊÏ Ì„wÓ ÌÈ¯kOÓ B‡ «¬¿ƒ»À¿»ƒÀ¿»ƒƒ…∆ƒ¿«

·eˆ˜57eOÚÈ el‡ È¯‰ -58. »¬≈≈«¬

שליש 49) הקרקע לבעל ויתן לעבדה, מחבירו שדה שמקבל
פ"ח  שכירות (הל' ביניהם שיתנו כפי מהן, רביע או התבואות

למשכיר 50)ה"ב). ויתן לזרעה, שדה מחבירו שכר - חוכר
מעט  תעשה אם בין לשנה, כור עשרים כגון קצובים פירות
לשנה  קבוע כסף בסכום השדה ששכר - קבלן הרבה; או
בין  "מה שנינו: ה"ב, פ"ו דמאי ובתוספתא ה"א). (שם,
בפירות". - והחוכר במעות; - השוכר לחוכר? שוכר

בשדה,51) לעשות להם מותר אבל, הוא השדה שבעל אע"פ
(מו"ק  עוסקים הם בשלהם וכאילו לעצמם, עושים הם שהרי
"הרי  שלפנינו: הש"ס כגירסת ולא יעשו". אלו "הרי ב) יא,
ג). אות שם (רא"ש בשבילם" אחרים יעשו אלו

הגמלים.52) וכן חמורים, ע"ג משאות של 53)מוליכים
בהמותיו. ממנו ששוכרים משא 54)האבל. מעבירים

האבל. אצל ששוכרים את 55)בספינה לשכור להם אסור
הזמן  וכלה אבלו לפני שכרום ואפילו אבלו, בימי אלו כל
כיון  בשכירותם, להמשיך להם אסור האבל, מקרה לפני
בשכירות  אלא ב"אריסות", השוכרים אצל אינן אלו שבהמות
שביתת  על מצווה ואבל אבל", "מלאכת זו הרי רגילה,
לאריסות, כלל בדרך עומדת שהיא בשדה, אבל בהמתו.
האריס  את לסלק המנהג אין האריסות, זמן נשלם ואפילו
נגמר  אפילו לפיכך כמקודם, באריסותו ממשיך הוא אלא
זו  ואין בעבודתו האריס ממשיך המשכיר, אבילות לפני הזמן

(שם, לעצמו בה שעושה האריס מלאכת אלא האבל, מלאכת
פ"ג, שם הירושלמי ולשון שם). ברא"ש הראב"ד וכפירוש
איכריו  עושים; אלו הרי - וקבליו וחכיריו "אריסיו ה"ה:

עושים". אינם - וגמליו הספינה 56)וספניו או הבהמות
בהמתו  נותן זה ההובלה, שכר של ברווח לחלוק האבל, של
ראה  ביניהם. שהתנו כפי והשכר בעבודה, עוסק והחוכר

מוחכרת. ד"ה ב קכג, לבבאֿבתרא ובינתיים 57)רשב"ם
למחכיר. אבל יפסידו 58)אירע יעשו לא שאם ב יא, מו"ק

כלה  אם אבל עושים. הם בשלהם - וכשעושים שכרם, כל
החוכר  אין למחכיר, האבילות שאירעה לפני החכירה זמן
לזה, מזה חכירתו להחליף המחכיר שדרך מאליו, ממשיך
לחכור  רוצה כאילו זה והרי קודם. - בשכרו המרבה וכל
שום  כאן שאין להחכיר, אסור אבלו ובימי בתחילה, ממנו

בכסףֿמשנה). הובא (ראב"ד, לחוכר הפסד

.·ÈÌBÈ ¯ÈÎO59˙¯Á‡ ¯ÈÚa elÙ‡ ,60‰OÚÈ ‡Ï - ¿ƒ¬ƒ¿ƒ«∆∆…«¬∆
BÏ61.

קרקע.59) בעבודת יום לעבודת לאבל שנשכר פועל
למעביד.60) אבל שאירע שם ידוע עבודת 61)שלא שכל ֵ

האבל  מלאכת לעשות לו ואסור פרהסיא, זו הרי קרקע
שם). (מו"ק האבל בשביל

.‚ÈÌÈ¯Á‡ ˙Î‡ÏÓ ‰˙È‰L Ï·‡‰62ÔÈa ,B„Èa »»≈∆»¿»¿∆∆¬≈ƒ¿»≈
˙eÏa˜a63˙eÏa˜a dÈ‡L ÔÈa64‰OÚÈ ‡Ï -65. ¿«¿»≈∆≈»¿«¿»…«¬∆

ÌÈ¯Á‡ „Èa BzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰66eOÚÈ ‡Ï - B˙È·a :67, »¿»¿«¿¿«¬≈ƒ¿≈…«¬
ÔÈOBÚ - ¯Á‡ ˙È·a68. ¿«ƒ«≈ƒ

לתפור.62) בגד כגון תלוש, דבר בסכום 63)מלאכת
וברשותו  הימים, לפי שכר ולא העבודה, עבור מסוים

זמן. לאחר התפירה,64)לגמרה עבור קצוב בשכר שאינה
שלו. אינה זו מלאכה נמצאת העבודה, שעות לפי אלא

לעשות 65) לו אסור - עבודתו ימי מפסיד הוא שאפילו שם,
אבלו. שאירע 66)בימי לפני בגד, לו לתפור לחייט שמסר
האבל. מסייע 67)לו בעצמו שהוא יחשדוהו שלא

זה. פועל לו שכר - אבלו שבימי יאמרו או במלאכה,
שמלאכת 68) ידעו לא בצנעה, ונעשה תלוש דבר וזה הואיל

קרקע  בעבודת מדובר הקודמת בהלכה אבל (שם). היא אבל
גלוי  שזה וכדומה, בית בנין כגון לקרקע במחובר או

לו. לעשות לאחרים אסור ולפיכך ומפורסם,

.„È˙Ú·L Ïk BÚ·Bz BÈ‡ - Ì„‡ ÌÚ ÔÈ„ BÏ ‰È‰»»ƒƒ»»≈¿»ƒ¿«
˙eÏ·‡‰ ÈÓÈ69„·‡ ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .70‰OBÚ - ¿≈»¬≈¿ƒ»»»»»≈∆

ÁÈÏL71.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰Êk . »ƒ«»∆«¿ƒ

בהילותו 69) מתוך כי היא, מלאכה עשיית בכלל זו שגם
אבלו. את ישכח ממונו עומד 70)אחרי שבעלֿדינו כגון

ימותו, שמא וחושש חולים, שעדיו או לארץ, לחוץ לילך
עדותם. האבד 71)ויפסיד שבדבר ה"י, לעיל האמור כדין

לו. לעשות אחרים שוכר

.ÂË¯Ó‡ È¯‰L ?‰¯Bz È¯·„a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿≈»∆¬≈∆¡«
Ìc ˜‡‰ :Ï‡˜ÊÁÈÏ72. ƒ∆¿≈≈»≈…

א).72) טו, (מו"ק תורה תלמוד ולא דום,
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.ÊË,ÌÈ·e˙k·e ÌÈ‡È·pa ‰¯Bza ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡»ƒ¿«»«¿ƒƒ«¿ƒ
L¯„n·e ‰Lna ˙BLÏÂ73˙BÎÏ‰·e74eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¬»¿ƒ»

BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯75„ÈÓÚÈ ‡lL „·Ï·e .¯zÓ - «ƒ¿ƒƒÀ»ƒ¿«∆…«¬ƒ
ÔÓb¯z76¯ÓB‡ BcˆaL ‰ÊÂ ,Bcˆa ¯Á‡Ï LÁÏÈ ‡l‡ ; À¿¿»∆»ƒ¿«¿«≈¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈

ÌÈa¯Ï ÚÈÓLÓ ÔÓb¯z‰Â ,ÔÓb¯zÏ77. «À¿¿»¿«À¿¿»«¿ƒ«»«ƒ

הפסוקים 73) מדרשי שהם וספרי, ספרא כגון תנאים, מדרש
ב). לו, לנדרים הרא"ש מסיני 74)(פירוש למשה הלכה

זו, להלכה המקור שהיא א כא, במו"ק ובברייתא (שם).
תימן, בכת"י ואמנם ובאגדות". ובש"ס "ובהלכות מנו:
הוא  שהאיסור וכנראה ובהגדות. ובהלכות כאן: הנוסח
"פקודי  ט) יט, (תהלים נאמר תורה שבדברי שמחה, משום
הי"א, פ"ה תעניות הל' והשווה לב". משמחי ישרים ה'
אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי באב. תשעה אבל לענין
עוד  שמחה. זו שאין רגיל", שאינו במקום הוא שונה "אבל
ולדעת  מותר". התורה אחר להוט היה "אם שם: אמרו
אבילות, בהלכות לעסוק לאבל מותר מיימוניות" "הגהות
ביו"ד  וכן שבירמיהו, הרעים ובדברים באיוב הוא קורא וכן
לא  זו קריאה שע"י הרדב"ז: וכנימוק ד, סעיף שפד סי'
ובטל. יושב יהיה ולא שמח, יהיה ולא אבלו, את ישכח

שם. תעניות הל' באיסו 75)והשווה ואין להורות והיתר, ר
(ר"ן). ברבים ודורש נשיא שהוא או אחר, שם

רגיל 76) שהוא כדרך לעם, בקול דרשתו ומשמיע המתרגם
אבלו. בימי א.77)שלא כא, מו"ק

.ÊÈ?‰hn‰ ÏÚ ·LBÈ Ï·‡‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe78:¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆≈»»≈≈««ƒ»∆∆¡«
‰ˆ¯‡ ·kLiÂ ÂÈ„‚a ˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ79. «»»«∆∆«ƒ¿«∆¿»»«ƒ¿«»¿»

פ"ד,78) לעיל ראה עליה, ויושב כופה אלא זקופה, כשהיא
שם 79)ה"ט. (מו"ק עליה וישב מיטתו כפה לארץ, סמוך

וברש"י).

.ÁÈ‰hn‰ ˙BtÎÏ ·iÁÂ80‰Ú·L Ïk81B˙hÓ ‡ÏÂ . ¿«»ƒ¿«ƒ»»ƒ¿»¿…ƒ»
CB˙a BÏ LiL ˙Bhn‰ Ïk ‡l‡ ,‰ÙBk ‡e‰ „·Ïaƒ¿«∆∆»»«ƒ∆≈¿
ÌÈza ‰¯OÚa ˙BhÓ ¯OÚ elÙ‡ .‰ÙBk ‡e‰ B˙Èa≈∆¬ƒ∆∆ƒ«¬»»»ƒ
‰MÓÁ elÙ‡Â .Ôlk ˙‡ ˙BtÎÏ ·iÁ - ˙B¯ÈÚ ¯OÚ·e¿∆∆¬»«»ƒ¿∆À»«¬ƒ¬ƒ»
Ô‰È˙BhÓ ˙‡ ÔÈÙBk Ôlk - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ÌÈÁ‡82. «ƒ≈∆»≈∆À»ƒ∆ƒ≈∆

˙BÚÓÏ B‡ ÌÈÏÎÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰hn‰83CÈ¯ˆ BÈ‡ - «ƒ»«¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈»ƒ
d˙BtÎÏ84Lb¯c .85¯ÈzÓ ‡l‡ ,B˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ƒ¿»«¿»≈»ƒƒ¿∆»«ƒ

˙‡ÂÈËÈa¯˜86‡e‰Â87‰hÓ .ÂÈÏ‡Ó ÏÙB ∆«¿ƒ»¿≈≈≈»ƒ»
‰ÈËÈÏ˜pL88dÎÙ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ∆«¿ƒ∆»¿ƒƒ∆»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿»
dÙ˜BÊ -89Bi„Â90ÔLÈ ‡e‰ ‰È‰Â ,ÂÈ˙BhÓ Ïk CÙ‰ . ¿»¿«»«»ƒ»¿»»»≈

ÌÈ¯Á‡ ˙BhÓ Èab ÏÚ91Èab ÏÚ B‡ ,‡qk Èab ÏÚ B‡ , ««≈ƒ¬≈ƒ««≈ƒ≈««≈
‡l‡ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ B‡ ,ÔB¯‡»««≈«¿«…»»¿≈»∆»

‰ÈeÙk‰ ‰hn‰ Èab ÏÚ ÔLÈ92. »≈««≈«ƒ»«¿»

למעלה.80) ורגליה למטה ראשה כלומר,81)להפכה
ראשון  ביום אלא אינה כפויה מיטה על לישב החובה
חייבות  המיטות אבל ה"ט, פ"ד לעיל כמבואר לאבלו,
א  טו, ובמו"ק (כסףֿמשנה). שבעה כל כפויות להשאר
ובעוונותיכם  בכם, נתתי (=צורתי) דיוקני "דמות שנינו:
כלומר, עליה". מיטותיכם כפו הרי"ף), נוסח (לפי הפכתיה

למיתה, מחיים צורתי את להפוך בעוונותיכם גרמתם אתם
הראויים  כל יהפכו לפיכך - אלקים בצלם נברא האדם כי -
ברכות  ובירושלמי אבידתם. על מיטותיהם את - להתאבל
הוא  כפויה, מיטה על ישן שהוא "מתוך אמרו: ה"א, פ"ג

אבל". שהוא ונזכר בלילה (=ניעור) כז,82)נוער מו"ק
שבת 83)א. וראה אינן. למעות, או תיבות: שם, בגמרא

למעות". שייחדה "מיטה ב כפיית 84)מד, טעם עיקר כי
אדם, של ומנוחה מושב מקום שהיא שם על הוא, המטה
וכבוד  שררה דרך המיטות על יושבים היו שבימיהם

א). אות שפז סי' יו"ד ל'טור' שאינה 85)('פרישה' מיטה
ברצועות  אותו וקושרים עור, מתוחה אלא בחבלים, סרוגה

המיטה. העור.87)רצועותיו.86)לארוכות מצע
עליהם 88) למתוח כדי למיטה, מעל היוצאים זקופים מוטות

הכילה. צידה.89)את שם.90)על ת מיטו 91)מו"ק
אחרים. אנשים של פ"ד 92)זקופות לעיל נתפרש כבר

שאפילו  ה"ה, פ"ג שם בירושלמי רבינו דברי מקור ה"ט,
כפיית  חובת ידי יצא לא הקרקע, על וישן מיטתו כפה
בשאר  אבל ראשון, ביום זה וכל עליה. שיישן עד המיטה,
קרקע, או מפץ גבי על לישון או לשבת הוא יכול הימים
שאפילו  ה"ג, פי"ג לקמן וראה כפויה, תהא שמיטתו ובלבד
ב"הגהות  וכתוב קרקע. ע"ג אלא יושבים אינם המנחמים
כי  המיטה, בכפיית נוהגים אנו אין עכשיו מיימוניות":
בפונדק  "הדר האומר: (שם) הירושלמי על אנו סומכים
חרש  עליו יאמרו שלא לכפות, אותו מחייבים אין (אכסניא)
עבדים  בינינו ויש הנכרים, בין אנו כן וכמו הוא", (=מכשף)
וכן  דברים, אלו ד"ה א כא, למו"ק 'תוספות' וראה ושפחות.
ואין  הואיל לפטור, עוד שהוסיפו ב, סעיף שפז סי' ביו"ד
נקליטים  שהרי שלהם, כמיטות עשויות שלנו המיטות

בהן. ניכרת הכפיה ואין ממנה, יוצאים

.ËÈ?L‡¯‰ ˙ÚÈ¯Ùa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓ93È¯‰L ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ¿ƒ«»…∆¬≈
¯‡ML ÏÏkÓ .ÌÙO ÏÚ ‰ËÚ˙ ‡Ï :Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡∆¡«ƒ∆¿≈…«¿∆«»»ƒ¿»∆¿»

L‡¯‰ ˙ÙÈËÚa ÔÈ·iÁ ÌÈÏ·‡‰94‰qÎnL ¯„eq‰Â . »¬≈ƒ«»ƒ«¬ƒ«»…¿«»∆¿«∆
ÂÈt ÏÚ ËÚÓ B˙ˆ˜Ó ‰ËBÚ BL‡¯ Ba95ÏÚÂ :¯Ó‡pL . …∆ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡«¿«

.ÛhÚ˙È ‡Ï·‡k :Ìb¯z ÒBÏ˜‡Â ,‰ËÚÈ ÌÙO»»«¿∆¿À¿¿ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿«»

ראש.93) א.94)בגילוי טו, א 95)מו"ק כד, ושם
כעטיפת  שאינה בסודר) הראש (עטיפת עטיפה "כל אמרו:
א  כא, שם ה'תוספות' וכתבו עטיפה", אינה - הישמעאלים
מביא  היה וזה הואיל הראש, בעטיפת כיום נוהגים אנו שאין
א, ס"ק שפו סי' ליו"ד ובש"ך הגוים. בין גדול שחוק לידי
למטה  הכובע למשוך שהיא קצת, בעטיפה לנהוג שיש מעיר

מהעינים.

.Î:¯Ó‡pL ?ÌBÏL ˙Ï‡La ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿≈«»∆∆¡«
Ìc ˜‡‰96ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk .97Ô˙pL ÈÓ , ≈»≈…»¿»»ƒ»ƒƒƒ∆»«

;Ï·‡ ‡e‰L BÚÈ„BÓ ‡l‡ ,BÏ ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ÌBÏL BÏ»≈«¬ƒ∆»ƒ∆»≈
¯ÈÊÁÓ - BÓBÏLa Ï‡ML ÈÓ ,‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ∆»«ƒ¿«¬ƒ
ÌBÏLa Ï‡BL - ÌÈLÏL „ÚÂ ‰Ú·MÓe ;ÌBÏL BÏ»ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡98BÓBÏLa ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ,99„Ú ¬≈ƒ¬»¬≈ƒ≈¬ƒƒ¿«
ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈¬ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï „Ú BÓBÏLa100˙Ï‡La Ì‡ . ƒ¿«¿««¿≈»»…∆ƒƒ¿≈«
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.ÊË,ÌÈ·e˙k·e ÌÈ‡È·pa ‰¯Bza ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡»ƒ¿«»«¿ƒƒ«¿ƒ
L¯„n·e ‰Lna ˙BLÏÂ73˙BÎÏ‰·e74eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¬»¿ƒ»

BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯75„ÈÓÚÈ ‡lL „·Ï·e .¯zÓ - «ƒ¿ƒƒÀ»ƒ¿«∆…«¬ƒ
ÔÓb¯z76¯ÓB‡ BcˆaL ‰ÊÂ ,Bcˆa ¯Á‡Ï LÁÏÈ ‡l‡ ; À¿¿»∆»ƒ¿«¿«≈¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈

ÌÈa¯Ï ÚÈÓLÓ ÔÓb¯z‰Â ,ÔÓb¯zÏ77. «À¿¿»¿«À¿¿»«¿ƒ«»«ƒ

הפסוקים 73) מדרשי שהם וספרי, ספרא כגון תנאים, מדרש
ב). לו, לנדרים הרא"ש מסיני 74)(פירוש למשה הלכה

זו, להלכה המקור שהיא א כא, במו"ק ובברייתא (שם).
תימן, בכת"י ואמנם ובאגדות". ובש"ס "ובהלכות מנו:
הוא  שהאיסור וכנראה ובהגדות. ובהלכות כאן: הנוסח
"פקודי  ט) יט, (תהלים נאמר תורה שבדברי שמחה, משום
הי"א, פ"ה תעניות הל' והשווה לב". משמחי ישרים ה'
אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי באב. תשעה אבל לענין
עוד  שמחה. זו שאין רגיל", שאינו במקום הוא שונה "אבל
ולדעת  מותר". התורה אחר להוט היה "אם שם: אמרו
אבילות, בהלכות לעסוק לאבל מותר מיימוניות" "הגהות
ביו"ד  וכן שבירמיהו, הרעים ובדברים באיוב הוא קורא וכן
לא  זו קריאה שע"י הרדב"ז: וכנימוק ד, סעיף שפד סי'
ובטל. יושב יהיה ולא שמח, יהיה ולא אבלו, את ישכח

שם. תעניות הל' באיסו 75)והשווה ואין להורות והיתר, ר
(ר"ן). ברבים ודורש נשיא שהוא או אחר, שם

רגיל 76) שהוא כדרך לעם, בקול דרשתו ומשמיע המתרגם
אבלו. בימי א.77)שלא כא, מו"ק

.ÊÈ?‰hn‰ ÏÚ ·LBÈ Ï·‡‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe78:¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆≈»»≈≈««ƒ»∆∆¡«
‰ˆ¯‡ ·kLiÂ ÂÈ„‚a ˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ79. «»»«∆∆«ƒ¿«∆¿»»«ƒ¿«»¿»

פ"ד,78) לעיל ראה עליה, ויושב כופה אלא זקופה, כשהיא
שם 79)ה"ט. (מו"ק עליה וישב מיטתו כפה לארץ, סמוך

וברש"י).

.ÁÈ‰hn‰ ˙BtÎÏ ·iÁÂ80‰Ú·L Ïk81B˙hÓ ‡ÏÂ . ¿«»ƒ¿«ƒ»»ƒ¿»¿…ƒ»
CB˙a BÏ LiL ˙Bhn‰ Ïk ‡l‡ ,‰ÙBk ‡e‰ „·Ïaƒ¿«∆∆»»«ƒ∆≈¿
ÌÈza ‰¯OÚa ˙BhÓ ¯OÚ elÙ‡ .‰ÙBk ‡e‰ B˙Èa≈∆¬ƒ∆∆ƒ«¬»»»ƒ
‰MÓÁ elÙ‡Â .Ôlk ˙‡ ˙BtÎÏ ·iÁ - ˙B¯ÈÚ ¯OÚ·e¿∆∆¬»«»ƒ¿∆À»«¬ƒ¬ƒ»
Ô‰È˙BhÓ ˙‡ ÔÈÙBk Ôlk - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ÌÈÁ‡82. «ƒ≈∆»≈∆À»ƒ∆ƒ≈∆

˙BÚÓÏ B‡ ÌÈÏÎÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰hn‰83CÈ¯ˆ BÈ‡ - «ƒ»«¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈»ƒ
d˙BtÎÏ84Lb¯c .85¯ÈzÓ ‡l‡ ,B˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ƒ¿»«¿»≈»ƒƒ¿∆»«ƒ

˙‡ÂÈËÈa¯˜86‡e‰Â87‰hÓ .ÂÈÏ‡Ó ÏÙB ∆«¿ƒ»¿≈≈≈»ƒ»
‰ÈËÈÏ˜pL88dÎÙ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ∆«¿ƒ∆»¿ƒƒ∆»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿»
dÙ˜BÊ -89Bi„Â90ÔLÈ ‡e‰ ‰È‰Â ,ÂÈ˙BhÓ Ïk CÙ‰ . ¿»¿«»«»ƒ»¿»»»≈

ÌÈ¯Á‡ ˙BhÓ Èab ÏÚ91Èab ÏÚ B‡ ,‡qk Èab ÏÚ B‡ , ««≈ƒ¬≈ƒ««≈ƒ≈««≈
‡l‡ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ B‡ ,ÔB¯‡»««≈«¿«…»»¿≈»∆»

‰ÈeÙk‰ ‰hn‰ Èab ÏÚ ÔLÈ92. »≈««≈«ƒ»«¿»

למעלה.80) ורגליה למטה ראשה כלומר,81)להפכה
ראשון  ביום אלא אינה כפויה מיטה על לישב החובה
חייבות  המיטות אבל ה"ט, פ"ד לעיל כמבואר לאבלו,
א  טו, ובמו"ק (כסףֿמשנה). שבעה כל כפויות להשאר
ובעוונותיכם  בכם, נתתי (=צורתי) דיוקני "דמות שנינו:
כלומר, עליה". מיטותיכם כפו הרי"ף), נוסח (לפי הפכתיה

למיתה, מחיים צורתי את להפוך בעוונותיכם גרמתם אתם
הראויים  כל יהפכו לפיכך - אלקים בצלם נברא האדם כי -
ברכות  ובירושלמי אבידתם. על מיטותיהם את - להתאבל
הוא  כפויה, מיטה על ישן שהוא "מתוך אמרו: ה"א, פ"ג

אבל". שהוא ונזכר בלילה (=ניעור) כז,82)נוער מו"ק
שבת 83)א. וראה אינן. למעות, או תיבות: שם, בגמרא

למעות". שייחדה "מיטה ב כפיית 84)מד, טעם עיקר כי
אדם, של ומנוחה מושב מקום שהיא שם על הוא, המטה
וכבוד  שררה דרך המיטות על יושבים היו שבימיהם

א). אות שפז סי' יו"ד ל'טור' שאינה 85)('פרישה' מיטה
ברצועות  אותו וקושרים עור, מתוחה אלא בחבלים, סרוגה

המיטה. העור.87)רצועותיו.86)לארוכות מצע
עליהם 88) למתוח כדי למיטה, מעל היוצאים זקופים מוטות

הכילה. צידה.89)את שם.90)על ת מיטו 91)מו"ק
אחרים. אנשים של פ"ד 92)זקופות לעיל נתפרש כבר

שאפילו  ה"ה, פ"ג שם בירושלמי רבינו דברי מקור ה"ט,
כפיית  חובת ידי יצא לא הקרקע, על וישן מיטתו כפה
בשאר  אבל ראשון, ביום זה וכל עליה. שיישן עד המיטה,
קרקע, או מפץ גבי על לישון או לשבת הוא יכול הימים
שאפילו  ה"ג, פי"ג לקמן וראה כפויה, תהא שמיטתו ובלבד
ב"הגהות  וכתוב קרקע. ע"ג אלא יושבים אינם המנחמים
כי  המיטה, בכפיית נוהגים אנו אין עכשיו מיימוניות":
בפונדק  "הדר האומר: (שם) הירושלמי על אנו סומכים
חרש  עליו יאמרו שלא לכפות, אותו מחייבים אין (אכסניא)
עבדים  בינינו ויש הנכרים, בין אנו כן וכמו הוא", (=מכשף)
וכן  דברים, אלו ד"ה א כא, למו"ק 'תוספות' וראה ושפחות.
ואין  הואיל לפטור, עוד שהוסיפו ב, סעיף שפז סי' ביו"ד
נקליטים  שהרי שלהם, כמיטות עשויות שלנו המיטות

בהן. ניכרת הכפיה ואין ממנה, יוצאים

.ËÈ?L‡¯‰ ˙ÚÈ¯Ùa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓ93È¯‰L ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ¿ƒ«»…∆¬≈
¯‡ML ÏÏkÓ .ÌÙO ÏÚ ‰ËÚ˙ ‡Ï :Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡∆¡«ƒ∆¿≈…«¿∆«»»ƒ¿»∆¿»

L‡¯‰ ˙ÙÈËÚa ÔÈ·iÁ ÌÈÏ·‡‰94‰qÎnL ¯„eq‰Â . »¬≈ƒ«»ƒ«¬ƒ«»…¿«»∆¿«∆
ÂÈt ÏÚ ËÚÓ B˙ˆ˜Ó ‰ËBÚ BL‡¯ Ba95ÏÚÂ :¯Ó‡pL . …∆ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡«¿«

.ÛhÚ˙È ‡Ï·‡k :Ìb¯z ÒBÏ˜‡Â ,‰ËÚÈ ÌÙO»»«¿∆¿À¿¿ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿«»

ראש.93) א.94)בגילוי טו, א 95)מו"ק כד, ושם
כעטיפת  שאינה בסודר) הראש (עטיפת עטיפה "כל אמרו:
א  כא, שם ה'תוספות' וכתבו עטיפה", אינה - הישמעאלים
מביא  היה וזה הואיל הראש, בעטיפת כיום נוהגים אנו שאין
א, ס"ק שפו סי' ליו"ד ובש"ך הגוים. בין גדול שחוק לידי
למטה  הכובע למשוך שהיא קצת, בעטיפה לנהוג שיש מעיר

מהעינים.

.Î:¯Ó‡pL ?ÌBÏL ˙Ï‡La ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿≈«»∆∆¡«
Ìc ˜‡‰96ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk .97Ô˙pL ÈÓ , ≈»≈…»¿»»ƒ»ƒƒƒ∆»«

;Ï·‡ ‡e‰L BÚÈ„BÓ ‡l‡ ,BÏ ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ÌBÏL BÏ»≈«¬ƒ∆»ƒ∆»≈
¯ÈÊÁÓ - BÓBÏLa Ï‡ML ÈÓ ,‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ∆»«ƒ¿«¬ƒ
ÌBÏLa Ï‡BL - ÌÈLÏL „ÚÂ ‰Ú·MÓe ;ÌBÏL BÏ»ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡98BÓBÏLa ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ,99„Ú ¬≈ƒ¬»¬≈ƒ≈¬ƒƒ¿«
ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈¬ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï „Ú BÓBÏLa100˙Ï‡La Ì‡ . ƒ¿«¿««¿≈»»…∆ƒƒ¿≈«

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

la` zekld - mihtey xtq - fenz f"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ï·‡‰ ¯Ò‡ ÌBÏL»∆¡«»»≈«»…∆∆»¿«¿
,B„Èa ˜BÈz ÊÁ‡È ‡ÏÂ .Ìc :¯Ó‡pL ;˜ÁOÏÂ ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ¿…∆∆¡«…¿…∆¡…ƒ¿»

˜BÁO È„ÈÏ ep‡È·È ‡lL101ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡ÏÂ . ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿…ƒ»≈ƒ¿
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡zLn‰ Èza ÔB‚k ,‰ÁÓO102. ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿«≈»∆

וברש"י).96) א טו, (מו"ק שלום תשאל ואל דום,
שם.97) ובביאורנו ה"ח לעיל כמבואר האבל, עיקר שהם
בשלום.98) שרויים הם שרוי 99)שהרי אינו שהוא

ב). כא, (שם דין 100)בשלום הי"א, פ"י לקמן וראה שם.
השבעה. שבתוך בשבת שלום ב.101)שאילת כו, שם

הבריות". על מתגנה "ונמצא שם: מסיימת והברייתא
כמבואר 102) יום, שלשים כל אסור זה ודבר ב. כב, שם

יכנס  לא ואמו אביו שעל ה"ז, שם וראה ה"ב, פ"ו לקמן
חודש. עשר שנים עד מרעות לשמחת

ה'תשע"ט  תמוז כ"ז שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מדברי 1) - יום שלושים כל בהם אסור שהאבל הדברים

מי  נישואין. לעניין דינו מה שמתה, אשתו על אבל סופרים.
העיר. באותה לשכון לו המותר בעיר, צלובים שהוריו
לגזירת  בין שבעה, לגזירת בין ככולו, היום שמקצת

שלושים.

.‡È¯·c ˙ˆ˜Óa ‚‰B Ï·‡‰ ‰È‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆»»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓe .ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ˙eÏ·‡¬≈»¿ƒƒ«ƒ»¿¬»ƒ

BÈ ÌÈLÏLÏdn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e :¯Ó‡pL ?Ì ƒ¿ƒ∆∆¡«»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»
ÌÈÓÈ Á¯È2ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯ÚËˆÓ Ï·‡‰L ÏÏkÓ .3. ∆«»ƒƒ¿»∆»»≈ƒ¿«≈»¿ƒ

יום".2) שלושים - "ירח אמרו: ב מ, לדעת 3)וביבמות
האחרונים  גדולי אולם בירושלמי, זה דרש מקור הרדב"ז
(ראה  שלפנינו בירושלמי כזה דרש מצאו שלא מעירים,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ועוד) זה, לפסוק תמימה תורה
שבעה; - ימי משה, אבל בכי ימי "ויתמו דרשו: ה הלכה ג,
ב  יט, קטן מועד ובבבלי שלושים". - אבל שנים; - בכי
למד  יום? שלושים כל שאסורה לתספורת מניין אמרו:
אל  ראשיכם באבל: נאמר מנזיר, פרע פרע שווה גזירה
להלן  מה ראשו, שער פרע גדל בנזיר: ונאמר תפרעו,

שלושים. כאן אף שלושים,

.·:ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆»»≈»»∆»¿ƒ
˙ÁÓO·e ,ÔÈ‡eO·e ,ıe‰‚·e ,˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡»¿ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«

˙eÚ¯Ó4‰È„ÓÏ ‰È„nÓ ‰¯BÁÒa CÏÈÏÂ ,5Ïk‰ . ≈≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«…
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ6. ¬ƒ»¿»ƒ

כב,4) קטן (מועד לזה זה עושים ואהובים שרעים סעודה
ב. הלכה ה, פרק לעיל ראה לעיר.5)ב), וכולם 6)מעיר

זה. בפרק והולכים מתבארים

.‚¯ÚO Ïk ¯tÒÏ ¯eÒ‡L ÌLk ?„ˆÈk ˙¯tÒ˙a¿ƒ¿…∆≈«¿≈∆»¿«≈»¿«
Ïk ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ı˜Ï B‡ BÓÙO Ál‚Ï B‡ BÙeb¿«≈«¿»»…ƒ»¿»ƒ¿ƒ»

‰Ú·L7ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯eÒ‡ Ck ,8ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»»»»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯ÚO ˙ÏÈËa ˙¯zÓ - ‰M‡a Ï·‡ ;LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»À∆∆ƒ¿ƒ«≈»

ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú - LÈ‡‰Â .‰Ú·L ¯Á‡Ï¿««ƒ¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«»ƒ
Ú¯t ÁlLiL „Ú B¯ÚO Ïc‚Ï ·iÁ - Bn‡ ÏÚÂ9B‡ , ¿«ƒ«»¿«≈¿»«∆¿««∆«

ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú10. «∆ƒ¿¬¬≈»

ב.7) הלכה ה, פרק לעיל שם.8)ראה קטן מועד
מאוד.9) הרבה שיער יותר 10)גידול פרע גידל שכבר

ואמו  אביו "על הנוסח: ששם אלא ב), כב, קטן (מועד  מדאי
ח  הלכה ג, פרק שם ובירושלמי חבריו" בו שיגערו עד
רבינו  בדברי טעות יש הרדב"ז ולדעת רבינו. כדברי הנוסח
חביריו" בו ויגערו פרע שישלח "עד הוא: הנכון והנוסח
הכסף  וכתב הנ"ל. בירושלמי גם הנוסח הוא כן ולדעתו
יום, שלושים לאחר אלא מועילה אינה חביריו גערת משנה:

כלום. אינה שלושים, בתוך בו גערו אם אבל

.„ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈ·Ï ÌÈÏk LaÏÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ11 ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk12eÈ‰ .‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ . »¿ƒ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»

ÔÈ¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÔÈÚe·ˆ13,ÌÈL„Á eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈ƒ…»¬»ƒ
¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈ·Ï Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ÔÈ14ÈÏÎe . ««ƒ∆≈¿»ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈

ıe‰b ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - ÔzLt15ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe . ƒ¿»≈»∆ƒƒ¿««¿ƒ
Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ıe‰‚a ¯zÓ -16. À»¿ƒ¬ƒ«»ƒ¿«ƒ

ב,11) כט, לתענית בר"ן ראה במגהץ, יפה מוחלקים
האבן  על אלא הבגד, לליבון מכוון אינו שהגיהוץ
מחזירו  הוא כן ידי שעל אותו, כשמכבסים עליו, שמעבירים

א.12)לחידושו. כג, קטן הגיהוץ 13)מועד שאין  שם ,
כך. כל בהם כי 14)ניכר מרובה, זמן עומד גיהוצם שאין

מתמעך. הוא קצר זמן כט,15)לאחר (תענית שאמרו כמו
בהם  אין פשתן "כלי באב: תשעה בו שחל שבוע לעניין ב)
מיד, שמתקלקלים משום הרדב"ז, ומפרש גיהוץ" משום
בהם  מקפידים שאין לפי מפרש: לב אות ד פרק שם והרא"ש
מיד  ומתלכלכים לבשר קרובים והם הואיל יפה, גיהוץ על

הזיעה. שיחלקו 16)מפני בבלי, בתלמוד מצינו ולא הואיל
בהם  שמחלקים כדרך ואמו, לאביו קרובים, שאר בין בזה
ב  ועמוד א כב, קטן מועד ראה דברים, לשאר ביחס
שונים. אבילות לדברי ביניהם רבים חילוקים שם שהדגישו
"על  אמרו: ח הלכה ג, פרק שם שבירושלמי להעיר וראוי
ואמו  אביו על שלושים; עד בגיהוץ אסור הוא  המתים כל
זה  על חולק שהבבלי סובר ורבינו חודש" עשר שנים עד
כותב  ג סעיף שפט סימן וביורהֿדעה כמותו. לפסוק ועלינו
כל  ואמו אביו על חדש בגד ללבוש איסור שנהגו הרמ"א
ללבוש  לא שנוהגים הרמ"א כותב א בסעיף ושם חודש, י"ב
אחר  אדם לובשו כן אם אלא יום, שלושים בתוך מכובס בגד
מותר  במגוהץ ואפילו האבל, לובשו כן ואחרי תחילה,
מועד  בתוספות ומקורו ג), קטן סעיף שם (ש"ך זה באופן
חדש, לבגד ובנוגע אבלים. ברכת המתחיל דיבור ב כד, קטן
שאם  ה"כלבו" בשם שם יוסף" ה"בית הביא שלושים, לאחר
לאבל  מותר ימים שלושה או שניים ללבשו אחר לאדם נותנו

ואמו. אביו על מתאבל כשהוא אפילו ללבשו,

.‰‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ?„ˆÈk ÔÈ‡eOa17ÌÈLÏL Ïk ¿ƒƒ≈«»ƒ»ƒ»»¿ƒ
ÌBÈ18dO¯‡Ï ¯zÓe .19‰˙Èn‰ ÌBÈa elÙ‡20ÈÓe . À»¿»¿»¬ƒ¿«ƒ»ƒ

‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·k Ì‡ :BzL‡ ‰˙nL21, ∆≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È¯‰ - ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ ÔÈ‡Â ,epLnLiL ÈÓ BÏ LÈÂ¿≈ƒ∆¿«¿∆¿≈»ƒ¿«ƒ¬≈
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‰LÏL ÂÈÏÚ e¯·ÚiL „Ú ˙¯Á‡ ‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‰Ê∆»ƒ»ƒ»«∆∆«∆««¿»»¿»
ÌÈÏ‚¯22B‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡lL ÈÓ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬»ƒ∆…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»

ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ LÈÂ ÌiwL23ÈÓ BÏ ÔÈ‡L B‡ , ∆ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ
epLnLiL24,„iÓ ÒÎÏÂ dO¯‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ∆¿«¿∆¬≈∆À»¿»¿»¿ƒ¿…ƒ»

ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‰ÈÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â25‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿»»»∆»«¿ƒ¿≈»ƒ»
‰Ï·‡ ‰˙È‰L26ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ÏÚa˙ ‡Ï -27. ∆»¿»¬≈»…ƒ»≈«¿ƒ

לביתו.17) א.18)לכנסה כג, קטן לו,19)מועד לקדשה
לנישואין. עד לביתו כונסה אינו יקדמנה 20)ועדיין שמא

א, פרק (כתובות בירושלמי שאמרו וכמו ברחמים. אחר
אחר  יקדמנו שלא באב, בתשעה לארס מותר א): הלכה
ומדובר  י"ד. הלכה י, פרק אישות הלכות והשווה בתפילה.
בתוך  אסור סעודה, עם אבל סעודה, בלא באירוסין כאן,
דעה  ביורה וכן משנה (כסף יתירה שמחה שזוהי שלושים,

א). סעיף שצב אישות 21)סימן (הלכות ובת בן לו שיש
ד). הלכה ט"ו, ה"נמוקי 22)פרק וכפירוש שם. קטן מועד

כשיהיה  אותה יזכור ולא ממנו שתשתכח כדי שם: יוסף"
קטן  סעיף שצב סימן דעה ליורה הט"ז והוסיף השנייה. עם
ומקורו  הראשונה. שוכח הוא הרגלים שמחת ידי שעל ב,
דיבור  שם בתוספות וראה מח. אות ג פרק שם ברא"ש
מן  זכור יהא ואל אחרת, שיישא "כדי שיעברו: עד המתחיל

וכו'. במטה" דיעות שתי יהיו שלא לו 23)הראשונה, ואין
בהם. שיטפל י"א.24)מי הלכה ד, פרק יבמות ירושלמי

הכהן 25) יוסף של אשתו שמתה "מעשה שם: קטן מועד
אחותך. בני את ופרנסי לכי הקברות בבית לאחותה ואמר
(=לאחר  מרובה" לזמן אלא עליה בא לא כן פי על ואף
שלושים  בתוך לבעול לו שאסור פי על ואף יום). שלושים
ורבייה, פרייה מצוות קיים שלא למי התירו זאת בכל -
זו, תלך שמא לו, תתיר לא אם כי שלושים, בתוך לכנסה
אחרת  אשה ימצא ולא שוב, יתעכב שלושים שיעברו ואחרי

מבעלה.26)(רדב"ז). חוץ קרוביה משאר אחד על
שלושים 27) בתוך להינשא לה אסור כלל בדרך כלומר,

לו  שיש או בנים, לו שאין האיש, צורך מפני אלא לאבלה,
בתוך  להינשא לה התירו בהם, שיטפל מי ואין קטנים, בנים
כי  שלושים, לאחר עד תיבעל שלא ובלבד לאבלה, שלושים
מות  על אבלה היא אם אבל יתירה, שמחה היא הבעילה
להבחין  כדי יום, תשעים עד להתארס אפילו לה אסור בעלה
גירושין  בהלכות כמבואר השני, לזרע הראשון בעלה זרע בין
האשה  אין אבל משנה"). "לחם פי (על י"ח הלכה י"א, פרק
כי  כאיש, רגלים שלוש בעלה מות אחרי להמתין צריכה
הראשון  בעלה אהבת ושוכחת לה, נוח שהוא" ב"כל האשה
סימן  ליורהֿדעה בש"ך הובא (מרדכי, יום שלושים לאחר

ב). קטן סעיף שצב

.Â„iÓ d˙B‡ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‰È‰L ˙eÚ¯Ó ˙ÁÓO28- ƒ¿«≈≈∆»»«»ƒ¿…«»ƒ»
‰Ú·L ¯Á‡Ï „iÓ d˙BOÚÏ ¯zÓ29BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . À»«¬»ƒ»¿««ƒ¿»¬»ƒ≈

dÚ¯ÙÏ ·iÁ30ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú dÏ Òk‰Ï ¯eÒ‡ -31. «»¿»¿»»¿ƒ»≈»«¿ƒ

שהאכילוהו 28) מה כנגד סעודה, לחבריו לשלם שחייב
אבל. שנעשה לפרוע 29)קודם שלא לו, אפשר שאי

וברש"י). ב כב, קטן אותו 30)(מועד מזמין חבירו אלא

כמותו. סעודה הוא אף יערוך שבעתיד כדי אצלו, לסעודה
שם.31)

.ÊÏÚ Ï·‡ ;ÌÈ˙Ó Ïk ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»≈ƒ¬»«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡32˙ÁÓOÏ ÒkÈ ‡Ï - »ƒ¿«ƒ≈«≈«…ƒ»≈¿ƒ¿«

L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú ˙eÚ¯Ó33. ≈≈«¿≈»»…∆

מיד.32) אותה לפרוע כשחייב ובירושלמי 33)אפילו שם.
או  מצוה חבורת הייתה "אם שנינו: ח הלכה ג, פרק שם
לו  מותר מצוה לסעודת כלומר מותר", החודש קידוש
ולפיכך  ואמו. אביו על אפילו שלושים, לאחר להיכנס
משיא  שאם ב, סעיף שצא סימן ביורהֿדעה ההלכה נפסקה
יתבטל  שם יאכל לא ואם שמים, לשם ויתומה יתום האבל
שלושים  תוך אבל שלושים, לאחר להיכנס לו מותר המעשה,
דיבור  שם בתוספות וראה שבעולם. מצוה סעודת בכל אסור
- אכילה בלא למשתה שהכניסה מריעות, ולשמחת המתחיל

ושתייה. אכילה בלא שמחה שאין מותרת,

.Á¯Á‡Ï ‰¯BÁÒa CÏÈÏ ¯zÓ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ«»«≈ƒÀ»À»≈≈ƒ¿»¿««
ÌÈLÏL34ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ; ¿ƒ«»ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿¬¬≈»

enÚ CÏ :BÏ e¯Ó‡ÈÂ35. ¿…¿≈ƒ»

שהולך 34) ומדובר ח, הלכה ג, פרק קטן מועד ירושלמי
גדול  פרסום בה שיש גדולה, ובשיירה רחוק, למקום לסחור
שבעה  לאחר בו מותר רגיל ומתן במשא כי לשמחה, ודומה
מלאכה  כעשיית שדינה ז, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר ימים.

משנה). שם.35)(כסף ירושלמי

.ËB˜ÒÚa ËÚÓÓ ‰ˆ¯ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ36‰ˆ¯ , «»«≈ƒÀ»»»¿«≈¿ƒ¿»»
ËÚÓÓ BÈ‡37B˜ÒÚa ËÚÓÓ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ;38. ≈¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ¿

עצירת 36) על ציבור בתעניות שאמרו כדרך ומתנו, במשאו
ראה  ומתן" במשא ממעטים נענו ולא אלו "עברו גשמים:

ח. הלכה ג, פרק תעניות ידובר 37)הלכות שבעה ולאחר
בסחורה. שמותר קטן 38)כאן, (מועד יום שלושים כל

א). כב,

.ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰39ËÚÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ : «≈ƒ»¿»ƒ»¿«≈
B˜ÒÚa40ËÚÓÈ -41Â‡Ï Ì‡Â ;42C¯c‰ ÈÎ¯ˆ ‰˜È -43 ¿ƒ¿¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆»¿≈«∆∆

.LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈»∆«≈∆∆

ואמו.39) אביו על אבל והוא שבעה לקנות 40)לאחר לא
דברים. על 41)הרבה באבל הקודמת בהלכה כמבואר

ואמו. יקנה 42)אביו לא ואם עבורו, שיקנה מי לו שאין
לדרך. צידה לו תחסר לו 43)שם שתספיק גדולה, בכמות

אלא  לקנות לו התירו לא שבביתו פי על אף הדרך, לכל
עימהן" "יגלגל א): כז, קטן (מועד בלבד מעטות כמויות

שם. חננאל רבינו וכפירוש

.‡È·eÏˆ dÏÚa ‰È‰L ÈÓ44,¯ÈÚa,‰·eÏˆ BzL‡ B‡ ƒ∆»»«¿»»»ƒƒ¿¿»
„Ú ¯ÈÚ‰ d˙B‡a ÔkLÏ BÏ ¯eÒ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ B‡»ƒ¿ƒ»ƒ¿…¿»»ƒ«

¯Oa‰ ‰ÏÎiL45‡ÈÎeË‡k ‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .46 ∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«¿¿»
Ba ÔÈ·eÏˆ ÔÈ‡L ¯Á‡‰ „va ÔkLÏ BÏ LÈ -47. ≈ƒ¿…««»«≈∆≈»¿ƒ

מתרגם 44) כב) כא, (דברים עץ" על אותו "ותלית תלוי.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קיי la` zekld - mihtey xtq - fenz f"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰LÏL ÂÈÏÚ e¯·ÚiL „Ú ˙¯Á‡ ‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‰Ê∆»ƒ»ƒ»«∆∆«∆««¿»»¿»
ÌÈÏ‚¯22B‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡lL ÈÓ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬»ƒ∆…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»

ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ LÈÂ ÌiwL23ÈÓ BÏ ÔÈ‡L B‡ , ∆ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ
epLnLiL24,„iÓ ÒÎÏÂ dO¯‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ∆¿«¿∆¬≈∆À»¿»¿»¿ƒ¿…ƒ»

ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‰ÈÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â25‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿»»»∆»«¿ƒ¿≈»ƒ»
‰Ï·‡ ‰˙È‰L26ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ÏÚa˙ ‡Ï -27. ∆»¿»¬≈»…ƒ»≈«¿ƒ

לביתו.17) א.18)לכנסה כג, קטן לו,19)מועד לקדשה
לנישואין. עד לביתו כונסה אינו יקדמנה 20)ועדיין שמא

א, פרק (כתובות בירושלמי שאמרו וכמו ברחמים. אחר
אחר  יקדמנו שלא באב, בתשעה לארס מותר א): הלכה
ומדובר  י"ד. הלכה י, פרק אישות הלכות והשווה בתפילה.
בתוך  אסור סעודה, עם אבל סעודה, בלא באירוסין כאן,
דעה  ביורה וכן משנה (כסף יתירה שמחה שזוהי שלושים,

א). סעיף שצב אישות 21)סימן (הלכות ובת בן לו שיש
ד). הלכה ט"ו, ה"נמוקי 22)פרק וכפירוש שם. קטן מועד

כשיהיה  אותה יזכור ולא ממנו שתשתכח כדי שם: יוסף"
קטן  סעיף שצב סימן דעה ליורה הט"ז והוסיף השנייה. עם
ומקורו  הראשונה. שוכח הוא הרגלים שמחת ידי שעל ב,
דיבור  שם בתוספות וראה מח. אות ג פרק שם ברא"ש
מן  זכור יהא ואל אחרת, שיישא "כדי שיעברו: עד המתחיל

וכו'. במטה" דיעות שתי יהיו שלא לו 23)הראשונה, ואין
בהם. שיטפל י"א.24)מי הלכה ד, פרק יבמות ירושלמי

הכהן 25) יוסף של אשתו שמתה "מעשה שם: קטן מועד
אחותך. בני את ופרנסי לכי הקברות בבית לאחותה ואמר
(=לאחר  מרובה" לזמן אלא עליה בא לא כן פי על ואף
שלושים  בתוך לבעול לו שאסור פי על ואף יום). שלושים
ורבייה, פרייה מצוות קיים שלא למי התירו זאת בכל -
זו, תלך שמא לו, תתיר לא אם כי שלושים, בתוך לכנסה
אחרת  אשה ימצא ולא שוב, יתעכב שלושים שיעברו ואחרי

מבעלה.26)(רדב"ז). חוץ קרוביה משאר אחד על
שלושים 27) בתוך להינשא לה אסור כלל בדרך כלומר,

לו  שיש או בנים, לו שאין האיש, צורך מפני אלא לאבלה,
בתוך  להינשא לה התירו בהם, שיטפל מי ואין קטנים, בנים
כי  שלושים, לאחר עד תיבעל שלא ובלבד לאבלה, שלושים
מות  על אבלה היא אם אבל יתירה, שמחה היא הבעילה
להבחין  כדי יום, תשעים עד להתארס אפילו לה אסור בעלה
גירושין  בהלכות כמבואר השני, לזרע הראשון בעלה זרע בין
האשה  אין אבל משנה"). "לחם פי (על י"ח הלכה י"א, פרק
כי  כאיש, רגלים שלוש בעלה מות אחרי להמתין צריכה
הראשון  בעלה אהבת ושוכחת לה, נוח שהוא" ב"כל האשה
סימן  ליורהֿדעה בש"ך הובא (מרדכי, יום שלושים לאחר

ב). קטן סעיף שצב

.Â„iÓ d˙B‡ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‰È‰L ˙eÚ¯Ó ˙ÁÓO28- ƒ¿«≈≈∆»»«»ƒ¿…«»ƒ»
‰Ú·L ¯Á‡Ï „iÓ d˙BOÚÏ ¯zÓ29BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . À»«¬»ƒ»¿««ƒ¿»¬»ƒ≈

dÚ¯ÙÏ ·iÁ30ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú dÏ Òk‰Ï ¯eÒ‡ -31. «»¿»¿»»¿ƒ»≈»«¿ƒ

שהאכילוהו 28) מה כנגד סעודה, לחבריו לשלם שחייב
אבל. שנעשה לפרוע 29)קודם שלא לו, אפשר שאי

וברש"י). ב כב, קטן אותו 30)(מועד מזמין חבירו אלא

כמותו. סעודה הוא אף יערוך שבעתיד כדי אצלו, לסעודה
שם.31)

.ÊÏÚ Ï·‡ ;ÌÈ˙Ó Ïk ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»≈ƒ¬»«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡32˙ÁÓOÏ ÒkÈ ‡Ï - »ƒ¿«ƒ≈«≈«…ƒ»≈¿ƒ¿«

L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú ˙eÚ¯Ó33. ≈≈«¿≈»»…∆

מיד.32) אותה לפרוע כשחייב ובירושלמי 33)אפילו שם.
או  מצוה חבורת הייתה "אם שנינו: ח הלכה ג, פרק שם
לו  מותר מצוה לסעודת כלומר מותר", החודש קידוש
ולפיכך  ואמו. אביו על אפילו שלושים, לאחר להיכנס
משיא  שאם ב, סעיף שצא סימן ביורהֿדעה ההלכה נפסקה
יתבטל  שם יאכל לא ואם שמים, לשם ויתומה יתום האבל
שלושים  תוך אבל שלושים, לאחר להיכנס לו מותר המעשה,
דיבור  שם בתוספות וראה שבעולם. מצוה סעודת בכל אסור
- אכילה בלא למשתה שהכניסה מריעות, ולשמחת המתחיל

ושתייה. אכילה בלא שמחה שאין מותרת,

.Á¯Á‡Ï ‰¯BÁÒa CÏÈÏ ¯zÓ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ«»«≈ƒÀ»À»≈≈ƒ¿»¿««
ÌÈLÏL34ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ; ¿ƒ«»ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿¬¬≈»

enÚ CÏ :BÏ e¯Ó‡ÈÂ35. ¿…¿≈ƒ»

שהולך 34) ומדובר ח, הלכה ג, פרק קטן מועד ירושלמי
גדול  פרסום בה שיש גדולה, ובשיירה רחוק, למקום לסחור
שבעה  לאחר בו מותר רגיל ומתן במשא כי לשמחה, ודומה
מלאכה  כעשיית שדינה ז, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר ימים.

משנה). שם.35)(כסף ירושלמי

.ËB˜ÒÚa ËÚÓÓ ‰ˆ¯ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ36‰ˆ¯ , «»«≈ƒÀ»»»¿«≈¿ƒ¿»»
ËÚÓÓ BÈ‡37B˜ÒÚa ËÚÓÓ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ;38. ≈¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ¿

עצירת 36) על ציבור בתעניות שאמרו כדרך ומתנו, במשאו
ראה  ומתן" במשא ממעטים נענו ולא אלו "עברו גשמים:

ח. הלכה ג, פרק תעניות ידובר 37)הלכות שבעה ולאחר
בסחורה. שמותר קטן 38)כאן, (מועד יום שלושים כל

א). כב,

.ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰39ËÚÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ : «≈ƒ»¿»ƒ»¿«≈
B˜ÒÚa40ËÚÓÈ -41Â‡Ï Ì‡Â ;42C¯c‰ ÈÎ¯ˆ ‰˜È -43 ¿ƒ¿¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆»¿≈«∆∆

.LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈»∆«≈∆∆

ואמו.39) אביו על אבל והוא שבעה לקנות 40)לאחר לא
דברים. על 41)הרבה באבל הקודמת בהלכה כמבואר

ואמו. יקנה 42)אביו לא ואם עבורו, שיקנה מי לו שאין
לדרך. צידה לו תחסר לו 43)שם שתספיק גדולה, בכמות

אלא  לקנות לו התירו לא שבביתו פי על אף הדרך, לכל
עימהן" "יגלגל א): כז, קטן (מועד בלבד מעטות כמויות

שם. חננאל רבינו וכפירוש

.‡È·eÏˆ dÏÚa ‰È‰L ÈÓ44,¯ÈÚa,‰·eÏˆ BzL‡ B‡ ƒ∆»»«¿»»»ƒƒ¿¿»
„Ú ¯ÈÚ‰ d˙B‡a ÔkLÏ BÏ ¯eÒ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ B‡»ƒ¿ƒ»ƒ¿…¿»»ƒ«

¯Oa‰ ‰ÏÎiL45‡ÈÎeË‡k ‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .46 ∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«¿¿»
Ba ÔÈ·eÏˆ ÔÈ‡L ¯Á‡‰ „va ÔkLÏ BÏ LÈ -47. ≈ƒ¿…««»«≈∆≈»¿ƒ

מתרגם 44) כב) כא, (דברים עץ" על אותו "ותלית תלוי.
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בידי  שנתלה ומדובר, צליבא. על יתיה ותצלוב אונקלוס:
דעה  יורה לטור (פרישה לקברו בידינו ואין האומות מלכות

שמו). הצורה 45)סימן "שאין י"ג. הלכה ב, פרק שמחות
הרי  שיאמרו המת, לבזות שגורם כלומר, בעצמות", ניכרת
משכלה  אבל אבילות עליו נוהג ואינו צלוב, זה של אביו
למועד  הר"ן ולשון (רדב"ז). להתאבל עוד מקום אין הבשר
כיוון  - לגמרי, מעוכל הבשר שיהיה "עד ג: פרק סוף קטן

עוד". לרעה יזכרוהו לא קיימת הצורה עיר 46)שאין
רבה  בראשית במדרש סוריה. בצפון ממלכה קריית עתיקה,

אנטיוכוס". שם על "אנטוכיא כג שאין 47)פרשה ומתוך
לבזותו, יבוא לא ההוא, הצד באנשי מכירים זה צד אנשי
שם). (שמחות זה של אביו הוא פלוני שצלוב ידעו, שלא

.·ÈBlÎk B˙ˆ˜Ó - ÈÚÈ·L ÌBÈ48Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ‡e‰Â , ¿ƒƒƒ¿»¿À¿∆¿»
Ô‡ÎÏe49¯‡L ˙BOÚÏÂ ıÁ¯ÏÂ ÒaÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe . ¿»¿ƒ»À»¿«≈¿ƒ¿…¿«¬¿»

ÈÚÈ·L ÌBÈa ÌÈ¯·c‰50B˙ˆ˜Ó - ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿¿ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBÈa ı‰‚Ïe ¯tÒÏ ¯zÓe ,BlÎk51. ¿ÀÀ»¿«≈¿«≈¿¿ƒ

להתרחץ 48) לו ומותר האבלות נגמרה החמה הנץ שאחרי
היום  ככל אינו שביעי ליל מקצת אבל וכו'. מלאכה ולעשות
המתחיל  דיבור ב כא, קטן מועד בתוספות וכן (רדב"ז

השלושים,49)אפילו). מניין ולהתחלת השבעה ימי לגמר
כאילו  זה הרי הרגל, קודם ימים שבעה מתו את קבר שאם
שלושים, גזירת ממנו ובטלה שלושים, אבלות התחיל
ב). יט, קטן (מועד ה הלכה י, פרק  לקמן כמבואר

היום 50) אבל הדין, מצד זה וכל שבעה. גזירת נגמרה שכבר
כי  המנהג, לשנות ואין יום... ל' כל רחיצה לאסור "נהגו
דעה  ליורה (רמ"א ותיקין" פי על ונתייסד הוא קדום מנהג
הלכות  מיימוניות" ב"הגהות ומקורו א, סעיף שפא סימן

ו). אות י פרק שם.51)אבל קטן מועד

.‚ÈÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ52B¯ÚO „ÈaÎ‰Â53Ï˜Ó - ƒ∆¿»¬»»¿ƒ¿ƒ¿»≈≈
ÌÈ¯tÒÓa ‡Ï ,¯Ú˙a54Ï·‡ ,ÌÈÓa B˙eÒk ÒaÎÓe . ¿««…¿ƒ¿»«ƒ¿«≈¿¿«ƒ¬»

¯˙a ‡Ï55ÏBÁa ‡ÏÂ56Ï·‡ ,ÔBˆa BÙeb Ïk ıÁB¯Â . …¿∆∆¿…¿¿≈»¿≈¬»
ÔÈnÁa ‡Ï57˙È„nÓ ‡·e ÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ ÔÎÂ . …¿«ƒ¿≈ƒ∆¿»¬»»»ƒ¿ƒ«

Ìi‰58‰È·M‰ ˙ÈaÓe59,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL B‡ , «»ƒ≈«ƒ¿»∆»»ƒ≈»¬ƒ
‰cÓ ‰È‰L B‡60ÏÚ Ï‡LÂ ¯cÓ ‰È‰L B‡ ,¯z‰Â ∆»»¿À∆¿À«∆»»À»¿ƒ¿««

¯z‰Â B¯„61‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ‡ˆBi‰ ÏÎÂ ,62È¯‰ - ƒ¿¿À«¿»«≈ƒÀ¿»¿»√»¬≈
Èa ÔÈÁl‚Ó el‡ÌÏ·‡ ÈÓ63¯Á‡ Ï·‡ ÌÙÎ˙e ÏÈ‡B‰ ; ≈¿«¿ƒƒ≈∆¿»ƒ¿»»≈∆««

È‡t e‡ˆÓ ‡ÏÂ Ï·‡64. ≈∆¿…»¿¿«

מאבלו 52) שקם וטרם זה, אחר זה ברציפות, עליו באו
שני. אבל לו אירע להסתפר 53)הראשון, היה יכול שלא

השני. האבל תכפו שכבר הראשון, לאבלו השלושים בגמר
ידוע,54) והדבר קצת. ממנו ומספר ראשו משער מוריד

אפשר  ואי בתער, דרכו אין קצתו, השיער מן שהמספר
בשם  משנה (כסף מספריים של בזוג אלא כהוגן לגלחו

קדם,55)הרמב"ן). בימי הידוע הנתרן, ממלחי אחד
תכבסי  "אם כב) ב, (ירמיה ככתוב ומטהר, מנקה כחומר

בורית". לך ותרבי הנוסח:56)בנתר ושם ב יז, קטן מועד
ולא  גורס: ג פרק שם הרי"ף אולם באהל". ולא בנתר "ולא
ולא  בחול ולא בנתר "ולא ב יג, בתענית הגירסה וכן בחול,

שם.57)באהל". קטן למועד שם 58)רי"ף טרוד שהיה

ותכפו  לביתו, חזר אשר עד להתגלח הספיק ולא בסחורה
אבל. אחר אבל האוייב.59)כאן והמנודה 60)ממחנה

ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר בתספורת, אסור
ד. לו 61)הלכה והתיר לחכם ושאל להסתפר שלא נדר

נדרו. מי 62)את אין נידה, בועל או מת טמא כגון,
בהם  הנוגע כל הם מטמאים שהרי טומאתם, בימי שיגלחם
וראה  א). משנה ג, פרק קטן למועד נוסחאות (שינויי
י"ט: הלכה ז, פרק טוב יום להלכות משנה " ב"מגיד
להעיר  וראוי הרגל". קודם להתקשט לו אין "שהטמא
שלא  אלה כל את מונה א סעיף שפט סימן דעה שביורה
מונה  אינו לטהרה" מטומאה "יוצא ואילו להתגלח, יכלו

במספריים.63)עימהם. בין בתער בין לפני 64)כדרכם,
והוא  ב). יז, קטן (מועד היו טרודים או שאנוסים אבלם,
או  בנתר אבלם בימי כסותם את לכבס להם שמותר הדין
שם  וראה א. סעיף שפט סימן דעה ביורה כמבואר בחול,
כשם  שבעה בתוך אפילו שמסתפרים ג סעיף שצ סימן

לאבלם. שבעה בתוך לכבס להם שמותר

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיתת 1) על רחוקה או קרובה שמועה לו שבאה מי דין

שבעת  את ימנה איך שבא, עד ידע ולא קרוב לו מת קרובו.
הם  מי קרוביהם. על באבלם ומלך גדול כהן דיני אבלו. ימי

באבלו. המלך מנחמי

.‡·B¯˜ BÏ ˙nL ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ2CB˙a Ì‡ : ƒ∆»»¿»∆≈»ƒ¿
ÌÈLÏL ÌBÈ elÙ‡ ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ»«¿»¬ƒ¿ƒ

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰ - BÓˆÚ3‰Ú·L ‚‰Ï ·iÁÂ , «¿¬≈¿»¿»¿«»ƒ¿…ƒ¿»
‰BÓe .Ú¯B˜Â ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰L ÌBiÓ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ¿≈¬≈ƒ∆ƒƒ»«¿»¿≈«∆

ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ÌÚ ˙¯tÒz‰ ¯eq‡Ï ÌÈLÏL4BÏÏk . ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿…∆ƒ¿»«¿»ƒ¿»
‰¯e·w‰ ÌBÈk - ‰·B¯w‰ B˙ÚeÓL ÌBÈ :¯·c ÏL5. ∆»»¿»«¿»¿«¿»
- ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡ ‰ÚeÓM‰ BÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¿»«««¿ƒ
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙‚‰B dÈ‡Â ,‰˜BÁ¯ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰¬≈¿»¿»¿≈»∆∆∆»∆»

Ú¯B˜ BÈ‡Â6ÈÚÈ·L ÌBÈ ‡e‰ ‰ÚeÓM‰ ÌBÈ el‡Îe . ¿≈≈«¿ƒ«¿»¿ƒƒ
ÌÈLÏL ÌBÈÂ7BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe ,8. ¿¿ƒƒ¿»«¿À

עליו.2) להתאבל ב 3)שחייב כ, למו"ק הרי"ף כדעת
לדבריו. ראיה נביא טו, אות ה"ג ולהלן הלכות, בעל בשם

שלשים.4) כל בהם אסור שהאבל ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
אסור 5) שהאבל הבראה, סעודת אותו מברין וכן א. כ, מו"ק

ה"ט  פ"ד לעיל כמבואר משלו, ראשון ביום לאכול לו
שם). וכן 6)(רא"ש קורע, אינו ואמו אביו על ואפילו

אינו  שלשים שלאחר ה"ו, פ"ח לקמן רבינו מדברי נראה
נראה  שם, הרי"ף מדברי אולם ואמו. אביו על אפילו קורע
מו"ק  בירושלמי ומקורו לעולם, קורע ואמו אביו שעל -
חייב  כמה, למחר אפילו ואמו אביו על "שכן ה"ה: פ"ג,
ד. סעיף תב סי' ביו"ד השו"ע פסק וכן לקרוע".

לו 7) עולה ומקצתו לשבעה, לו עולה מקצתו כלומר,
(רדב"ז). הדברים 8)לשלשים בכל הוא מותר וממילא

עמ' שם (מו"ק לאבלו יום שלשים בכל בהם, אסור שהאבל
ב).

.·‰ÚL ˙eÏ·‡ ‚‰pL ÔÂÈk ?BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó „ˆÈk≈«ƒ¿»«¿À≈»∆»«¬≈»»
˙Á‡9ıÁ¯ÏÂ ÏÚÏ ¯zÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ‚‰ el‡k - ««¿ƒ»«»«ÀÀ»ƒ¿…¿ƒ¿…
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ÌBi‰ ¯‡La Ál‚Ïe CeÒÏÂ10ÏÎa ¯zÓ ‡e‰ ÔÎÂ , ¿»¿«≈«ƒ¿»«¿≈À»¿»
ÌÈ¯·c‰11. «¿»ƒ

עטף 9) או מיטתו, כפה או אבל, לאות מנעלו שחלץ כגון
(רמב"ן). כולם את שיעשה צורך ואין ראשו, את

לעיל 10) ראה יום. שלשים כל אסורה שהתספורת אע"פ
ה"ג. ואמו 11)פ"ו, אביו על הרמב"ן ולדעת שם. מו"ק

ואינו  רחוקה, בשמועה אפילו שלשים גזירת נוהג הוא
אין  וכן ה"ג), פ"ו לעיל (ראה חבריו בו שיגערו עד מסתפר
לבית  נכנס ואינו ה"כ) פ"ה לעיל (ראה בשלומו שואלים
מיום  ולא המיתה מיום ומונה חודש. י"ב עד המשתה
אינו  חודש, י"ב לאחר השמועה לו באה אם אבל השמועה,
סעיף  תב סי' ביו"ד וכן הדברים, לכל אחד יום אלא נוהג

א.

.‚Ï‚¯‰ CB˙a ‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ12B‡ ƒ∆»»¿»¿»¿»∆∆
˙aL ÌBÈa13˙ÈOÚ Ï‚¯‰ ¯Á‡ B‡ ˙aL ¯Á‡Ïe , ¿«»¿«««»««»∆∆«¬≈

‰˜BÁ¯14BÏ ‰ÏBÚ -15B‡ Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ‚‰B BÈ‡Â , ¿»∆¿≈≈¿««»∆∆
„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙aM‰ ¯Á‡Ï16ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe , ¿««««»∆»∆»ƒ¿«ƒ¿»«
e¯‡aL BÓk ,BlÎk17. ¿À¿∆≈«¿

ה"ג.12) פ"י, לקמן ראה דבר, בשום בו נוהגת אבלות שאין
ה"א.13) שם שבגלוי, בדברים אבילות בו שאין
המיתה 14) מיום יום שלשים עברו כבר שבת, שלמוצאי

השמועה" "יום שלענין ה, ס"ק תב סי' ליו"ד בש"ך (ראה
הקבורה). מיום ולא מיתה משעת או 15)מונים השבת

שמע  לא כאילו זה והרי השלושים, למנין לו עולים הרגל
אבילות  ולנהוג לקרוע יכול שאינו כיון הרגל, לאחר אלא

אלה. שיום 16)בימים למד, אתה ומכאן ב. כ, מו"ק
כדברי  קרובה", "שמועה לענין שלשים כתוך דינו שלשים
קרובה  שמועה "שמע שם: אמרו שהרי ה"א, לעיל רבינו
שהשבת  הרי - רחוקה" נעשית שבת ולמוצאי בשבת,
שמועה  אותה שמע ואילו רחוקה, שמועה שתיעשה גורמת,
שלשים  שביום למרות קרובה, שמועה זו הרי חול, ביום
דינו  שלשים שיום מכאן, לדקדק ועלֿכרחך שמע, עצמו
למי  אלא ככולו היום מקצת אומרים: ואין שלשים, כבתוך
כלל  אבילות נהג לא שעדיין למי ולא אבילות, דיני שנהג

שם). יוסף' ו'נמוקי שמותר 17)(רא"ש הקודמת. בהלכה
והשומע  השלושים, בימי בהם אסור שאבל הדברים, בכל
שבצנעה, דברים אפילו בה נוהג אינו בשבת, רחוקה שמועה
שמועה  השומע וכן ודיו: אחת שעה נוהג שבת ולמוצאי
קורע, ולמחר אחד, ליום לו עולה השבת בשבת, קרובה
סי' (יו"ד לאבלות שביעי לו הוא הרי בשבת ששי יום נמצא

וֿז). סעיפים תב

.„‡aL „Ú Ú„È ‡ÏÂ ·B¯˜ BÏ ˙nL ÈÓ18‰È‰ Ì‡ : ƒ∆≈»¿…»««∆»ƒ»»
˙B‡Ò¯t ‰¯OÚ CÏ‰Ó ‡e‰L ,·B¯˜ ÌB˜Óa19, ¿»»∆«¬«¬»»«¿»

„Á‡ ÌBÈa ‡B·iL ¯LÙ‡L20ÌBia ‡a elÙ‡ , ∆∆¿»∆»¿∆»¬ƒ»«
ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏB„b Ïˆ‡ ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒƒ»»¿«¬ƒ≈∆¿««ƒ««

e¯ÚpL Èt21ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,„ÓÚÏ22‰ÏBÚ - ƒ∆ƒ¿¬«¬…ƒ»»¿«¬ƒ∆
BÏ23ÌBÈ ÌÈLÏL ÌeÏLz Ô‰nÚ ‰BÓe ,24‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ»∆«¿¿ƒ¿ƒ…

BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ25ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿«¬ƒ∆¿«¿¿≈ƒ»»¿»

‰Ú·L BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÈL ÌBÈa ‡a elÙ‡ ,˜BÁ»̄¬ƒ»¿≈ƒ∆¿«¿ƒ¿»
‡aL ÌBiÓ ÌÈLÏLe26. ¿ƒƒ∆»

וקרוביו 18) שם, שנקבר או המת שם שמת למקום
עליו. שם אמה,19)מתאבלים אלפים שמונת היא ופרסה

אמה. אלפיים הוא ומיל מילים, ארבעה היא שהפרסה
כמבואר 20) פרסאות, עשר ביום בינוני אדם שמהלך

אליהם, יום באותו בא היה יודע, היה ואילו ב. צג, בפסחים
הגאונים, וכפירוש ב כא, (מו"ק עמהם ישב כאילו הוא והרי

לח). אות פ"ג שם ברא"ש ורוצים 21)הובא מתנענעים
שהמנחמים  ה"ג, פי"ג לקמן ראה ישיבתם, ממקום לעמוד

קרקע. ע"ג נמשך.22)יושבים האבל כאילו 23)עדיין
לעצמו. שבעה למנות צריך ואינו עמהם, מו"ק 24)מנה

א. אם 25)כב, אבל (שם). לו ונודע שבא מיום שבעה,
בגלל  אבילותו יקצר לא להתאבל, והתחיל במקומו לו נודע

ח). סעיף שעה, סי' (יו"ד אליהם שבא ולא 26)זה הואיל
יכול  אינו - האבילות בתחילת אליהם לבוא יכול היה
הבית  גדול הלך ואם וברש"י). ב כא, (שם עמהם להצטרף
והנשארים  המת, את לקבור הקברות בית שם שיש לעיר
עליהם  חל מללוותו, פניהם את משהחזירו - לביתם חזרו
ראה  הגולל, משיסתם אלא מתאבל אינו הבית וגדול האבל,
ואפילו  אבילותו, הוא מונה ומשם וה"ה, ה"ב פ"א, לעיל
לעצמו, - והוא לעצמם, מונים הם הבית בני אצל אח"כ חזר
הוא  שאחריו הבית, גדול עם מונה - קרוב ממקום והבא

ורדב"ז). (כסףֿמשנה הבית בני שאר אחר ולא נמשך,

.‰elÙ‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏLa Ï·‡»≈ƒ¿»»ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ
¯Á‡ Ï·‡ ˙È·Ï27·LBÈ BÈ‡Â .CÏB‰ - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈∆«≈ƒ»¿≈»≈¿≈≈

ÔÈÓÁ˙n‰ ÌB˜Óa ‡l‡ ,ÔÈÓÁÓ‰ ÌB˜Óa28‡ÏÂ . ƒ¿«¿«¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿…
‰BL‡¯‰ ˙aL Ïk B˙Èa Á˙tÓ ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ29. ≈≈¿»«≈ƒ∆«≈»«»»ƒ»

·LBÈ - ˙ÈLÈÏL .BÓB˜Óa ·LBÈ BÈ‡Â ,‡ˆBÈ - ‰iL¿ƒ»≈¿≈≈ƒ¿¿ƒƒ≈
Bk¯„k ¯a„Ó BÈ‡Â ,BÓB˜Óa30‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ . ƒ¿¿≈¿«≈¿«¿¿ƒƒ¬≈

ÎkÌ„‡ Ï31. ¿»»»

הולך 27) שאינו וכלֿשכן אבילותו, מענין שהוא אע"פ
(רדב"ז). אבילות מענין שאינן מצוות, בשאר להשתתף
הראשון  ביום - העיר באותה "מת שנינו: פ"ו, ובשמחות
שם  אין אם אבל (=ללוותו)... עמהם יוצא אינו השני וביום
ביום  אפילו עמהם יוצא וקובריה, המיטה נושאי כדי
ביו"ד  וכן שבתורה, המצוות בכל חייב הוא שהרי ראשון",

א. סעיף שצג ב.28)סי' כא, הראשון.29)מו"ק שבוע
שם:30) לרי"ף רש"י ומפרש מדבר", "ואינו א כג, שם

ובשו"ע  כמנהגו". ברבים מדבר ואינו ודומם יושב "אלא
יושבים  שאין נוהגים "ועכשיו מעיר: ב, סעיף שצג סי' יו"ד
ולענין  חודש". י"ב כל ואמו אביו ועל שלשים, כל במקומם
שאינו  ג, סעיף שם בשו"ע כתוב לביתֿהכנסת, האבל הליכת
מו, אות שם למו"ק ברא"ש ומקורו בשבת, אלא שם הולך
התפילה  ואחר בשבת, לביתֿהכנסת הולך "האבל האומר:
שעה  שם ויושבים עמו, הולכים הקהל וכל יוצא, האבל
(פי"ז): אליעזר דרבי בפרקי אגדה דברי על וסומכים אחת.
 ֿ בית וכשבנה גדולה... גמילותֿחסדים שמידת שלמה ראה
לאבלים  ואחד לחתנים אחד שערים, שני בנה המקדש
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ÌBi‰ ¯‡La Ál‚Ïe CeÒÏÂ10ÏÎa ¯zÓ ‡e‰ ÔÎÂ , ¿»¿«≈«ƒ¿»«¿≈À»¿»
ÌÈ¯·c‰11. «¿»ƒ

עטף 9) או מיטתו, כפה או אבל, לאות מנעלו שחלץ כגון
(רמב"ן). כולם את שיעשה צורך ואין ראשו, את

לעיל 10) ראה יום. שלשים כל אסורה שהתספורת אע"פ
ה"ג. ואמו 11)פ"ו, אביו על הרמב"ן ולדעת שם. מו"ק

ואינו  רחוקה, בשמועה אפילו שלשים גזירת נוהג הוא
אין  וכן ה"ג), פ"ו לעיל (ראה חבריו בו שיגערו עד מסתפר
לבית  נכנס ואינו ה"כ) פ"ה לעיל (ראה בשלומו שואלים
מיום  ולא המיתה מיום ומונה חודש. י"ב עד המשתה
אינו  חודש, י"ב לאחר השמועה לו באה אם אבל השמועה,
סעיף  תב סי' ביו"ד וכן הדברים, לכל אחד יום אלא נוהג

א.

.‚Ï‚¯‰ CB˙a ‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ12B‡ ƒ∆»»¿»¿»¿»∆∆
˙aL ÌBÈa13˙ÈOÚ Ï‚¯‰ ¯Á‡ B‡ ˙aL ¯Á‡Ïe , ¿«»¿«««»««»∆∆«¬≈

‰˜BÁ¯14BÏ ‰ÏBÚ -15B‡ Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ‚‰B BÈ‡Â , ¿»∆¿≈≈¿««»∆∆
„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙aM‰ ¯Á‡Ï16ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe , ¿««««»∆»∆»ƒ¿«ƒ¿»«
e¯‡aL BÓk ,BlÎk17. ¿À¿∆≈«¿

ה"ג.12) פ"י, לקמן ראה דבר, בשום בו נוהגת אבלות שאין
ה"א.13) שם שבגלוי, בדברים אבילות בו שאין
המיתה 14) מיום יום שלשים עברו כבר שבת, שלמוצאי

השמועה" "יום שלענין ה, ס"ק תב סי' ליו"ד בש"ך (ראה
הקבורה). מיום ולא מיתה משעת או 15)מונים השבת

שמע  לא כאילו זה והרי השלושים, למנין לו עולים הרגל
אבילות  ולנהוג לקרוע יכול שאינו כיון הרגל, לאחר אלא

אלה. שיום 16)בימים למד, אתה ומכאן ב. כ, מו"ק
כדברי  קרובה", "שמועה לענין שלשים כתוך דינו שלשים
קרובה  שמועה "שמע שם: אמרו שהרי ה"א, לעיל רבינו
שהשבת  הרי - רחוקה" נעשית שבת ולמוצאי בשבת,
שמועה  אותה שמע ואילו רחוקה, שמועה שתיעשה גורמת,
שלשים  שביום למרות קרובה, שמועה זו הרי חול, ביום
דינו  שלשים שיום מכאן, לדקדק ועלֿכרחך שמע, עצמו
למי  אלא ככולו היום מקצת אומרים: ואין שלשים, כבתוך
כלל  אבילות נהג לא שעדיין למי ולא אבילות, דיני שנהג

שם). יוסף' ו'נמוקי שמותר 17)(רא"ש הקודמת. בהלכה
והשומע  השלושים, בימי בהם אסור שאבל הדברים, בכל
שבצנעה, דברים אפילו בה נוהג אינו בשבת, רחוקה שמועה
שמועה  השומע וכן ודיו: אחת שעה נוהג שבת ולמוצאי
קורע, ולמחר אחד, ליום לו עולה השבת בשבת, קרובה
סי' (יו"ד לאבלות שביעי לו הוא הרי בשבת ששי יום נמצא

וֿז). סעיפים תב

.„‡aL „Ú Ú„È ‡ÏÂ ·B¯˜ BÏ ˙nL ÈÓ18‰È‰ Ì‡ : ƒ∆≈»¿…»««∆»ƒ»»
˙B‡Ò¯t ‰¯OÚ CÏ‰Ó ‡e‰L ,·B¯˜ ÌB˜Óa19, ¿»»∆«¬«¬»»«¿»

„Á‡ ÌBÈa ‡B·iL ¯LÙ‡L20ÌBia ‡a elÙ‡ , ∆∆¿»∆»¿∆»¬ƒ»«
ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏB„b Ïˆ‡ ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒƒ»»¿«¬ƒ≈∆¿««ƒ««

e¯ÚpL Èt21ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,„ÓÚÏ22‰ÏBÚ - ƒ∆ƒ¿¬«¬…ƒ»»¿«¬ƒ∆
BÏ23ÌBÈ ÌÈLÏL ÌeÏLz Ô‰nÚ ‰BÓe ,24‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ»∆«¿¿ƒ¿ƒ…

BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ25ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿«¬ƒ∆¿«¿¿≈ƒ»»¿»

‰Ú·L BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÈL ÌBÈa ‡a elÙ‡ ,˜BÁ»̄¬ƒ»¿≈ƒ∆¿«¿ƒ¿»
‡aL ÌBiÓ ÌÈLÏLe26. ¿ƒƒ∆»

וקרוביו 18) שם, שנקבר או המת שם שמת למקום
עליו. שם אמה,19)מתאבלים אלפים שמונת היא ופרסה

אמה. אלפיים הוא ומיל מילים, ארבעה היא שהפרסה
כמבואר 20) פרסאות, עשר ביום בינוני אדם שמהלך

אליהם, יום באותו בא היה יודע, היה ואילו ב. צג, בפסחים
הגאונים, וכפירוש ב כא, (מו"ק עמהם ישב כאילו הוא והרי

לח). אות פ"ג שם ברא"ש ורוצים 21)הובא מתנענעים
שהמנחמים  ה"ג, פי"ג לקמן ראה ישיבתם, ממקום לעמוד

קרקע. ע"ג נמשך.22)יושבים האבל כאילו 23)עדיין
לעצמו. שבעה למנות צריך ואינו עמהם, מו"ק 24)מנה

א. אם 25)כב, אבל (שם). לו ונודע שבא מיום שבעה,
בגלל  אבילותו יקצר לא להתאבל, והתחיל במקומו לו נודע

ח). סעיף שעה, סי' (יו"ד אליהם שבא ולא 26)זה הואיל
יכול  אינו - האבילות בתחילת אליהם לבוא יכול היה
הבית  גדול הלך ואם וברש"י). ב כא, (שם עמהם להצטרף
והנשארים  המת, את לקבור הקברות בית שם שיש לעיר
עליהם  חל מללוותו, פניהם את משהחזירו - לביתם חזרו
ראה  הגולל, משיסתם אלא מתאבל אינו הבית וגדול האבל,
ואפילו  אבילותו, הוא מונה ומשם וה"ה, ה"ב פ"א, לעיל
לעצמו, - והוא לעצמם, מונים הם הבית בני אצל אח"כ חזר
הוא  שאחריו הבית, גדול עם מונה - קרוב ממקום והבא

ורדב"ז). (כסףֿמשנה הבית בני שאר אחר ולא נמשך,

.‰elÙ‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏLa Ï·‡»≈ƒ¿»»ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ
¯Á‡ Ï·‡ ˙È·Ï27·LBÈ BÈ‡Â .CÏB‰ - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈∆«≈ƒ»¿≈»≈¿≈≈

ÔÈÓÁ˙n‰ ÌB˜Óa ‡l‡ ,ÔÈÓÁÓ‰ ÌB˜Óa28‡ÏÂ . ƒ¿«¿«¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿…
‰BL‡¯‰ ˙aL Ïk B˙Èa Á˙tÓ ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ29. ≈≈¿»«≈ƒ∆«≈»«»»ƒ»

·LBÈ - ˙ÈLÈÏL .BÓB˜Óa ·LBÈ BÈ‡Â ,‡ˆBÈ - ‰iL¿ƒ»≈¿≈≈ƒ¿¿ƒƒ≈
Bk¯„k ¯a„Ó BÈ‡Â ,BÓB˜Óa30‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ . ƒ¿¿≈¿«≈¿«¿¿ƒƒ¬≈

ÎkÌ„‡ Ï31. ¿»»»

הולך 27) שאינו וכלֿשכן אבילותו, מענין שהוא אע"פ
(רדב"ז). אבילות מענין שאינן מצוות, בשאר להשתתף
הראשון  ביום - העיר באותה "מת שנינו: פ"ו, ובשמחות
שם  אין אם אבל (=ללוותו)... עמהם יוצא אינו השני וביום
ביום  אפילו עמהם יוצא וקובריה, המיטה נושאי כדי
ביו"ד  וכן שבתורה, המצוות בכל חייב הוא שהרי ראשון",

א. סעיף שצג ב.28)סי' כא, הראשון.29)מו"ק שבוע
שם:30) לרי"ף רש"י ומפרש מדבר", "ואינו א כג, שם

ובשו"ע  כמנהגו". ברבים מדבר ואינו ודומם יושב "אלא
יושבים  שאין נוהגים "ועכשיו מעיר: ב, סעיף שצג סי' יו"ד
ולענין  חודש". י"ב כל ואמו אביו ועל שלשים, כל במקומם
שאינו  ג, סעיף שם בשו"ע כתוב לביתֿהכנסת, האבל הליכת
מו, אות שם למו"ק ברא"ש ומקורו בשבת, אלא שם הולך
התפילה  ואחר בשבת, לביתֿהכנסת הולך "האבל האומר:
שעה  שם ויושבים עמו, הולכים הקהל וכל יוצא, האבל
(פי"ז): אליעזר דרבי בפרקי אגדה דברי על וסומכים אחת.
 ֿ בית וכשבנה גדולה... גמילותֿחסדים שמידת שלמה ראה
לאבלים  ואחד לחתנים אחד שערים, שני בנה המקדש
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שני  בין ויושבים בשבתות הולכים ישראל והיו ולמנודים,
שהוא  יודעים היו החתנים בשער והנכנס הללו, שערים
יודעים  היו מכוסה, שפמו והיה אבלים בשער והנכנס חתן...
ינחמך... הזה בבית השוכן לו: אומרים והיו אבל, שהוא
הולכים  ואבלים חתנים שיהיו התקינו ביתֿהמקדש משחרב
הארץ, על עמו ויושבים האבל את ורואים כנסיות... לבתי
וכו'. חסדים" בגמילות חובתם ידי ישראל כל שיצאו כדי

כגון 31) שבועות, שלשה שלמו לא ואפילו א. כג, מו"ק
ושנים  שבוע, אותו כשכלה מיד השבוע, באמצע שמת
סעיף  שצג סי' (יו"ד רביעי הבא השבוע נחשב - שאחריו

ב).

.ÂBÏ ¯eÒ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ ÏB„b Ô‰k…≈»«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆»
‰ÏÚÓÏ ÂÈ„‚a Ú¯˜Ï32Ú¯t Ïc‚Ïe ,33¯Á‡ ˙‡ˆÏÂ , ƒ¿…«¿»»¿«¿»¿«≈∆«¿»≈««

‰hn‰34ÔÈ¯·nLÎe .B˙È·Ï BÓÁÏ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ . «ƒ»¿»»»»ƒ¿«¬¿≈¿∆«¿ƒ
B˙B‡35ÏÚ ·ÒÓ ‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk -»»»¿Àƒ«»»∆¿≈≈«

ÏÒÙq‰36e‡ :B˙B‡ ÔÈÓÁnLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â . ««¿»¿¿ƒ¿∆¿«¬ƒ»
E˙¯tk37.ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎ¯a˙z :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â . «»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â38‰pÓÓ‰ -39CB˙a BÚvÓÓ ¿ƒ»»¿«≈¬≈ƒ«¿À∆¿«¿¿
ÌÚ‰40eÓÁz :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,41. »»¿≈»∆¿À»

פורם 32) אינו - יפרום" לא "ובגדיו י) כא, (ויקרא שנאמר
מלמטה  הוא אלא פורמים, אדם שבני כדרך (=קורע)
והשווה  ב). יב, (הוריות מלמעלה וההדיוט בגדו) (בשפת

ה"ו. פ"ה, המקדש כלי "את 33)הל' שם) (שם, שנאמר
מסתפר  אלא לעולם, פרע מרבה אינו - יפרע" לא ראשו
מתחדשות" ומשמרות "הואיל שבת, לערב שבת מערב
מתחלפות  כהנים משמרות רש"י: ומפרש ב). כב, (סנהדרין
להסתפר  וצריך נכנסת, וזו יוצאת זו בשבת, ומתחדשות

ביפיו. שתראנו הנכנסת, חדשה משמרת ככתוב 34)מפני
המקדש  כלי ובהל' יצא", לא המקדש "ומן יא) כא, (ויקרא
ואינו  אחריו יוצא אינו מת, לו "מת רבינו: כותב - ה"ה שם,
א. יח, סנהדרין וראה המקדש". מן או ביתו מפתח יוצא

ה"ט.35) פ"ד, לעיל הנזכרת הבראה סנהדרין 36)סעודת
לבוא 37)שם. הראוי לכל תחתיך ואנחנו תתכפר, בנו

וברש"י). (שם מבית 38)עליך אבלים שחזרו אחרי
אישֿאיש  עובר העם וכל במקומו האבל עומד הקברות,

ה"ב. פי"ג, לקמן כמבואר הכהנים.39)לנחמו, סגן
ראה  הכהנים, כל על ממונה והוא הכהן, לימין תמיד העומד

הט"ז. פ"ד, המקדש כלי וכל 40)הל' בימינו, שהממונה
האבלים  וגם באמצע, הגדול והכהן בשמאלו, העם
עומדים  "אבלים ה"ב: פי"ג לקמן כמבואר בשמאלו,
פ"ה, המקדש כלי בהל' רבינו ולשון המנחמים". לשמאל

העם". לבין בינו ממצעו "והסגן יט,41)ה"ד: סנהדרין
א.

.ÊBÈ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ CÏn‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈
ÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ42B˙Ó ¯Á‡ BlL43CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ≈ƒ∆««¿≈ƒ∆««≈¿≈»ƒ

ÌÈÏ·‡ ÌÁÓ BÈ‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Ó ¯Á‡ ¯ÓBÏ44‡ÏÂ . «««≈ƒ¬≈ƒ¿≈¿«≈¬≈ƒ¿…
¯·‡ ¯Á‡ „Â„ ‡ˆÈ45‚¯‰ ‡lL ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ , »»»ƒ«««¿≈∆»¿ƒ«»»∆…∆¡«

BBˆ¯a46. ƒ¿

עגום 43)ארמונו.42) להראות למלך הוא שגנאי א כ, שם

ביפיו  "מלך יז) לג, (ישעיה אומר והכתוב העם, לפני ועצב
עיניך". ה"ב.44)תחזינה פ"ד, סנהדרין תוספתא,

אחרי 45) הולך דוד "והמלך לא ג, שמואלֿב - ראה
כל 46)המיטה". "וידעו מעיד: הכתוב וכן א. כ, סנהדרין

(שם  נר" בן אבנר את להמית מהמלך, היתה לא כי העם...
לז).

.ÁBÓÁÏ CÏnÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡47ÈÓe ÂÈ„·Ú ‡l‡ , ≈»»ƒ¿»«∆∆¿«¬∆»¬»»ƒ
Ï ÔÈ‡Â .Òk‰Ï ˙eL¯ BÏ Ô˙pLBÏ ¯a„Ï ˙eL¯ Ô‰ ∆»«¿¿ƒ»≈¿≈»∆¿¿«≈

.Ì˙B‡ ‰L¯iM ‰Ó ÈÙk ‡l‡ ,ÔÈÓeÁz È¯·„ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿ƒ«∆«¿∆»
‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿

Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ48. ≈≈«««¿»

בשורה 47) עומד אינו ישראל מלך שם: סנהדרין תוספתא,
המיטה 48)להתנחם. לארוכות וקשור עור, שמצעה מיטה

(סנהדרין  מספסל יותר מכובדת והיא ספה, כמו ברצועות
ה"ד. פ"ב, מלכים הל' לקמן והשווה שם).

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקריעה 1) שיעור בתורה. ומקורה מתו על הקריעה חיוב

על  הקריעה סדר שאול. חלוק לקרוע המותר קורע. ומהיכן
חולה  על הקורע אמו. או אביו ובכללם הרבה מתים

מת. כך ואחר שמת, וסבור שנתעלף

.‡‡Ï ÌÎÈ„‚·e :¯Ó‡pL .B˙Ó ÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ Ï·‡»≈«»ƒ¿…««≈∆∆¡«ƒ¿≈∆…
Ì¯ÙÏ ·iÁ - ¯Á‡ ‡‰ .e˙Ó˙ ‡ÏÂ eÓ¯Ù˙2ÔÈ‡Â . ƒ¿…¿…»À»«≈«»ƒ¿…¿≈

˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ :¯Ó‡pL .„ÓÚÓ ‡l‡ ‰ÚÈ¯¿̃ƒ»∆»≈…∆∆∆¡««»»«∆∆«ƒ¿«∆
ÂÈ„‚a3ÂÈÙlÓ ?Ú¯B˜ ÔÎÈ‰Óe .4B‡ ÂÈ¯Á‡Ó Ú¯Bw‰Â . ¿»»≈≈»≈«ƒ¿»»¿«≈«≈«¬»

.‰ÚÈ¯˜ ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ‰hÓlÓ B‡ ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒƒ¿«»…»»¿≈«¿ƒ»
‰hÓlÓ Ì¯Bt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k ‡l‡5. ∆»…≈»∆≈ƒ¿«»

בכסףֿמשנה,2) הובאה הרמב"ן ולדעת א. כד , קטן מועד
אינה  הנ"ל מהפסוק וההוכחה מדרבנן, אלא הקריעה אין
את  להבין אפשר שהרי בלבד, אסמכתא אלא משמשת
רשאים  אחרים אבלים ואילו תפרומו, לא אתם הכתוב:
רבינו  דעת גם שזוהי וכנראה חייבים. אינם אבל לפרום

ורדב"ז). רבינו,3)(כסףֿמשנה מדברי ומשמע א. כא, שם
זה  הרי מיושב, וקרע שכח אם שאפילו מעכבת, שהעמידה
נפסקה  וכך ב) כ, (שם אמימר עשה וכן מעומד, וקורע חוזר

א. סעיף שמ סי' ביו"ד הצואר.4)ההלכה לבית מתחת
תשובה"5) וב"פתחי ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה ב. כו, מו"ק

לרוחב  קרע שאם הרדב"ז, בשם מביא ב ס"ק שם ליו"ד
מעצמו. נקרע כאילו נראה שזה יצא, לא הבגד

.·ÁÙË ?Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nk6ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «»ƒ«∆«∆«¿≈»ƒ¿«¿ƒ
„‚a‰ ˙ÙO7ÈÏÎa Ú¯˜Ï BÏ ¯zÓe .8BÏ LÈÂ .9Ú¯˜Ï ¿««∆∆À»ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…«

ÌÈÙa10B„È ÒÈÎ‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ .Ì„‡ ÈÙa ‡lL , ƒ¿ƒ∆…ƒ¿≈»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»
Ú¯B˜Â ÌÈÙa11„‚a ‡l‡ Ú¯˜Ï ·iÁ BÈ‡Â .‰Úˆa ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿…«∆»∆∆

„·Ïa ÔBÈÏÚ‰12. »∆¿ƒ¿«

(6- ויקרעם" בבגדיו דוד "ויחזק יא) א, (שמואלֿב שנאמר
ב). כב, (מו"ק מטפח פחות אחיזה מניחה 7)אין אלא

שלמעלה  ואע"פ ולמטה, הצואר בית משפת וקורע שלימה,
(שם). לשנים קרועה ואינה שלימה, שלא 8)היא בסכין,
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וברש"י). (שם הבגד  לו.9)יפסיד מתחת 10)מותר
העליון. המעיל הוא - העליון.11)למקטורן הבגד את

שם.12)

.‚˙Ú·L Ïk13ÌÈÙÏ Ú¯w‰ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ14‡a Ì‡Â . »ƒ¿«¿≈¬≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»
ÛÈÏÁ‰Ï15ÏkL ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡Â ,ÛÈÏÁÓ - ¿«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈«∆««≈∆»

ÌenÁ ˙ÚLa BÈ‡L Ú¯˜16Ú¯˜ BÈ‡ -17‰na . ∆«∆≈ƒ¿«ƒ≈∆««∆
;Bn‡Â ÂÈ·‡Ó ıeÁ ÌÈ˙n‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿»«≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ï·‡¬»«»ƒ¿«ƒ≈««∆¿«∆∆

BaÏ18„‚a‰ ˙ÙO ÏÈc·Óe .19‡l‡ ,ÈÏÎa Ú¯B˜ BÈ‡Â . ƒ«¿ƒ¿««∆∆¿≈≈«ƒ¿ƒ∆»
ÌÈ„‚a‰ Ïk Ú¯B˜Â .ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ,ıeÁaÓ .B„Èa¿»ƒ«ƒ¿≈»»»¿≈«»«¿»ƒ
·kÚÓ BÈ‡ - B¯O·Ï ˜e·c‰ ‰Úf‰ „‚·e .ÂÈÏÚL20. ∆»»∆∆«≈»«»ƒ¿»≈¿«≈

‰Ú·L Ïk Ú¯˜Ï ·iÁ - ¯Á‡ „‚a ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â21ÔÎÂ . ¿ƒ∆¡ƒ∆∆«≈«»ƒ¿…«»ƒ¿»¿≈
k ıÏBÁ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÔÓ BÚB¯Ê ‡ÈˆBÓe BÙ˙ «»ƒ¿«ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ

BÚB¯Êe BÙ˙k ‰lb˙iL „Ú ˜eÏÁ‰22ÈÙÏ Ck CÏB‰Â , ∆»«∆ƒ¿«∆¿≈¿¿≈»ƒ¿≈
·iÁ BÈ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·wiL ¯Á‡Â .‰hn‰«ƒ»¿««∆ƒ»≈»ƒ¿ƒ≈«»

ıÏÁÏ23. «¬…

נמשך 13) והכל ההלכה, התחלת כאן אין תימן, בכת"י
אמורים. דברים במה לתיבות: עד הקודמת, להלכה

לקמן 14) ראה בשבת, כמו לאחוריו, מחזירו שאינו לפניו,
ה"א. אחר.15)פ"י, שהיא 16)בגד מיתה, בשעת 

הצער. וברש"י.17)התחלת א  כד, ארוך 18)מו"ק קרע
שם  ובירושלמי ב). כב, (שם ללבו שמגיע עד מטפח, יותר
- כיבוד" מצוות ממנו שבטלה "מפני אמרו: ה"ח, פ"ג

לבו. את יגלה לפיכך בלב, צוארו,19)התלוי בית את
לשנים. ומובדל קרוע הבגד ב 20)שיראה כב, שם

הזיעה. בגד רבינו: ומפרש מעכבת". אינה "ואפיקרסותו
ראשו. שעל הסודר מפרש: שם שאינה 21)ורש"י ואע"פ

מתאחים  אינם אלה קרעים וגם א), כד, (שם חימום שעת
ה"א. פ"ט, לקמן רבינו דברי מסתימת כנראה לעולם,

שם,22) וברי"ף ב. כב, שם המוזכר חולץ, של הפירוש זהו
חלוקו, של הקרע מן זרועו ומוציא כתיפו "חולץ מפרש:

מגולין". כתיפו עם זרועו ֿ 23)ונמצא (בבא מצינו שכן
יהודה  מלך חזקיה זה - במותו לו עשו "וכבוד א) יז, קמא
רבינו  וסובר כתף". חלוצי אלף וששה שלשים לפניו שיצאו
ולא  בלבד, המיטה לפני - "לפניו" אלא אינה כתף שחליצת
לחלוץ  נהגו לא הזה "ובזמן (כסףֿמשנה). הקבורה לאחר

יז). סעיף שמ סי' (יו"ד כלל" כתף

.„ÔË˜Ï ÔÈÚ¯B˜24LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,25˙nL ‰ÏBÁÂ . ¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¿«∆∆¿∆∆≈
‡lL ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈÚ¯˜Ó ÔÈ‡ - ˙Ó BÏ≈≈¿»¿ƒ¿…ƒƒ∆…

Û¯hz26ÂÈtÓ ÌÈLp‰ ˙‡ ÔÈ˜zLÓe .BzÚc ÂÈÏÚ27. ƒ»≈»»«¿¿«¿ƒ∆«»ƒƒ»»

בגדיו.24) ולא 25)את המת, בכבוד וידבר הרואים שיבכו
לא  שעדיין ואפילו וברש"י). ב יד, (מו"ק אבל שהוא מפני

(רדב"ז). לחינוך על 27)תתבלבל.26)הגיע יבכו שלא
"ואין  א: סעיף שלז סי' וביו"ד ב). כו, (מו"ק בפניו המת
המנחמים  את ומשתיקים לבו, ישבר שלא בפניו, מספידים
שאינו  מת על אפילו ב, ס"ק שם הש"ך ומפרש מפניו".
בראותו  לבו, ישבר שלא מספידים, אין - חולה של קרובו

הוא. גם ימות שמא הוא מפחד מת, זה פלוני

.‰„B·k ÈtÓ ,B˙BÓÁ ÏÚÂ ÂÈÓÁ ÏÚ Ì„‡ Ú¯B˜Â¿≈«»»«»ƒ¿«¬ƒ¿≈¿
BzL‡28,d˙BÓÁ ÏÚÂ ‰ÈÓÁ ÏÚ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿¿≈»ƒ»«««»ƒ»¿«¬»

dÏÚa „B·k ÈtÓ29. ƒ¿≈¿«¿»

מתים,28) שאר על כקריעה אלא אינה זו וקריעה ב. כו, שם
אביה  על שהיא אשתו, כקריעת ולא ה"ג, לעיל המבוארת
סי' וביו"ד ה"ה, פ"ב לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז), ואמה
חמיו  על לקרוע כן, עכשיו נוהגים שאין ד, סעיף שמ

מפני 29)וחמותו. לקרוע, חייב אשתו כבוד מפני אם
כ, (מו"ק אמרו וכן (כסףֿמשנה). כלֿשכן לא בעלה כבוד
אבילות". עמו נוהגת חמותה... או חמיה שמת היא "וכן ב)

.ÂÚ¯˜Ï ˜eÏÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ30CB˙a ˜eÏÁ BÏ ÔncÊÂ , ƒ∆≈»ƒ¿…«¿ƒ¿«≈»¿
Ú¯B˜ BÈ‡ - ‰Ú·L ¯Á‡Ï ;Ú¯B˜ - ‰Ú·L31ÏÚÂ . ƒ¿»≈«¿««ƒ¿»≈≈«¿«

L ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡Ïk Ú¯B˜ - ‰Ú· »ƒ¿«ƒ¬ƒ¿««ƒ¿»≈«»
ÌBÈ ÌÈLÏL32Úe¯˜ „‚·a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .33,ÌÈ˙Ó ÈÙÏ ¿ƒ¿»«≈¿∆∆»«ƒ¿≈≈ƒ

¯ÓBÏk34˙Úc ·B‚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ‰zÚ Ú¯˜ ‡e‰L ¿«∆»««»¬≈∆¬≈∆≈««
˙Bi¯a‰35ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ „B·Îa ÏÊÏÊÂ ,36. «¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ¿«≈ƒ

(רמב"ן).30) שאולים בגדים לובש שהיה שכבר 31)כגון
קטן, (מועד אבילות בלא קריעה ואין האבילות, ימי שלמו

"על 32)שם). שם: שאמרו ואע"פ (שם). כבודם משום
אינו  שלשים שלאחר רבינו סובר והולך", קורע ואמו אביו
אליו  כשהגיעה ואמו אביו על קרע לא חייא רבי שכן קורע,
ד"ה  שם ב'תוספות' וכמבואר שלשים, לאחר השמועה
ואמו  אביו על פסקו: יח, סעיף שמ סי' ביו"ד אבל קורע.
"יש  ה"ה: פ"ג, מו"ק בירושלמי ומקורו לעולם, קורע
כמה  לאחר אפילו ואמו אביו על שכן איבול, בלא קריעה

מ). ס"ק הגר"א (ביאור לקרוע" לכן.33)חייב קודם
אומר.34) הוא מראה 35)כאילו אותן, מרמה הוא שהרי

קרע. ולא שקרע ב.36)עצמו כו, מו"ק

.ÊÈ·‡ ˙‡ ¯w·‡Â E˜eÏÁ ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ¬¿«¬«≈∆»ƒ
Ú¯B˜ - ˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁ ‡e‰L37‰Á‡Óe38, ∆∆¿»«¿»∆≈≈«¿«∆

B˜eÏÁ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓe39BÚ¯˜ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,40‡Ï Ì‡Â . «¬ƒ∆¬¿≈¿≈ƒ¿¿ƒ…
BÏ ¯w·Ó ‡e‰L BÚÈ„B‰41Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÁ42. ƒ∆¿«≈∆¬≈∆…ƒ«

(37- והשאילו חולה, שאביו למשאיל, והודיע הואיל
שם. יתבייש שלא כדי שיקרע, מראש תופר 38)הסכים

ומתוקנת. ישרה שאדם 39)תפירה שהקרעים ואע"פ שם.
פ"ט, לקמן ראה לעולם, מתאחים אינם - אביו על קורע
אלא  הבגד, לו הקנה שלא מתאחים, שאול בבגד ה"א.
שם). יוסף' ('נמוקי יתבייש שלא כדי לקרוע הרשהו

(שם).40) הקרע בגלל מערכו הבגד שנגרע מה
בו.41) תימן: ידי 42)בכת"י יצא לא קרע ואם שם. מו"ק

גזלן, ונקרא מדעת. שלא שואל זה שהרי קריעה, חובת
שם  ביו"ד כמבואר קריעה, ידי יצא לא גזול, בחלוק והקורע

נ). ס"ק שם (ש"ך כט סעיף

.Á¯e·ÒÂ ,ÛlÚ˙Â B˙Èa CB˙a ‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿≈¿ƒ¿«≈¿»
¯ea„ È„k CB˙a Ì‡ :˙Ó Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ˙nL43- ∆≈¿»«¿««»≈ƒ¿¿≈ƒ

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ BÈ‡44¯ÊBÁ - ˙Ó ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ; ≈≈¿≈«¿ƒ¿««¿≈ƒ≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜Â45,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ . ¿≈«∆««≈¿≈ƒ∆»¿≈»ƒ
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וברש"י). (שם הבגד  לו.9)יפסיד מתחת 10)מותר
העליון. המעיל הוא - העליון.11)למקטורן הבגד את

שם.12)

.‚˙Ú·L Ïk13ÌÈÙÏ Ú¯w‰ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ14‡a Ì‡Â . »ƒ¿«¿≈¬≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»
ÛÈÏÁ‰Ï15ÏkL ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡Â ,ÛÈÏÁÓ - ¿«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈«∆««≈∆»

ÌenÁ ˙ÚLa BÈ‡L Ú¯˜16Ú¯˜ BÈ‡ -17‰na . ∆«∆≈ƒ¿«ƒ≈∆««∆
;Bn‡Â ÂÈ·‡Ó ıeÁ ÌÈ˙n‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿»«≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ï·‡¬»«»ƒ¿«ƒ≈««∆¿«∆∆

BaÏ18„‚a‰ ˙ÙO ÏÈc·Óe .19‡l‡ ,ÈÏÎa Ú¯B˜ BÈ‡Â . ƒ«¿ƒ¿««∆∆¿≈≈«ƒ¿ƒ∆»
ÌÈ„‚a‰ Ïk Ú¯B˜Â .ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ,ıeÁaÓ .B„Èa¿»ƒ«ƒ¿≈»»»¿≈«»«¿»ƒ
·kÚÓ BÈ‡ - B¯O·Ï ˜e·c‰ ‰Úf‰ „‚·e .ÂÈÏÚL20. ∆»»∆∆«≈»«»ƒ¿»≈¿«≈

‰Ú·L Ïk Ú¯˜Ï ·iÁ - ¯Á‡ „‚a ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â21ÔÎÂ . ¿ƒ∆¡ƒ∆∆«≈«»ƒ¿…«»ƒ¿»¿≈
k ıÏBÁ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÔÓ BÚB¯Ê ‡ÈˆBÓe BÙ˙ «»ƒ¿«ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ

BÚB¯Êe BÙ˙k ‰lb˙iL „Ú ˜eÏÁ‰22ÈÙÏ Ck CÏB‰Â , ∆»«∆ƒ¿«∆¿≈¿¿≈»ƒ¿≈
·iÁ BÈ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·wiL ¯Á‡Â .‰hn‰«ƒ»¿««∆ƒ»≈»ƒ¿ƒ≈«»

ıÏÁÏ23. «¬…

נמשך 13) והכל ההלכה, התחלת כאן אין תימן, בכת"י
אמורים. דברים במה לתיבות: עד הקודמת, להלכה

לקמן 14) ראה בשבת, כמו לאחוריו, מחזירו שאינו לפניו,
ה"א. אחר.15)פ"י, שהיא 16)בגד מיתה, בשעת 

הצער. וברש"י.17)התחלת א  כד, ארוך 18)מו"ק קרע
שם  ובירושלמי ב). כב, (שם ללבו שמגיע עד מטפח, יותר
- כיבוד" מצוות ממנו שבטלה "מפני אמרו: ה"ח, פ"ג

לבו. את יגלה לפיכך בלב, צוארו,19)התלוי בית את
לשנים. ומובדל קרוע הבגד ב 20)שיראה כב, שם

הזיעה. בגד רבינו: ומפרש מעכבת". אינה "ואפיקרסותו
ראשו. שעל הסודר מפרש: שם שאינה 21)ורש"י ואע"פ

מתאחים  אינם אלה קרעים וגם א), כד, (שם חימום שעת
ה"א. פ"ט, לקמן רבינו דברי מסתימת כנראה לעולם,

שם,22) וברי"ף ב. כב, שם המוזכר חולץ, של הפירוש זהו
חלוקו, של הקרע מן זרועו ומוציא כתיפו "חולץ מפרש:

מגולין". כתיפו עם זרועו ֿ 23)ונמצא (בבא מצינו שכן
יהודה  מלך חזקיה זה - במותו לו עשו "וכבוד א) יז, קמא
רבינו  וסובר כתף". חלוצי אלף וששה שלשים לפניו שיצאו
ולא  בלבד, המיטה לפני - "לפניו" אלא אינה כתף שחליצת
לחלוץ  נהגו לא הזה "ובזמן (כסףֿמשנה). הקבורה לאחר

יז). סעיף שמ סי' (יו"ד כלל" כתף

.„ÔË˜Ï ÔÈÚ¯B˜24LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,25˙nL ‰ÏBÁÂ . ¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¿«∆∆¿∆∆≈
‡lL ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈÚ¯˜Ó ÔÈ‡ - ˙Ó BÏ≈≈¿»¿ƒ¿…ƒƒ∆…

Û¯hz26ÂÈtÓ ÌÈLp‰ ˙‡ ÔÈ˜zLÓe .BzÚc ÂÈÏÚ27. ƒ»≈»»«¿¿«¿ƒ∆«»ƒƒ»»

בגדיו.24) ולא 25)את המת, בכבוד וידבר הרואים שיבכו
לא  שעדיין ואפילו וברש"י). ב יד, (מו"ק אבל שהוא מפני

(רדב"ז). לחינוך על 27)תתבלבל.26)הגיע יבכו שלא
"ואין  א: סעיף שלז סי' וביו"ד ב). כו, (מו"ק בפניו המת
המנחמים  את ומשתיקים לבו, ישבר שלא בפניו, מספידים
שאינו  מת על אפילו ב, ס"ק שם הש"ך ומפרש מפניו".
בראותו  לבו, ישבר שלא מספידים, אין - חולה של קרובו

הוא. גם ימות שמא הוא מפחד מת, זה פלוני

.‰„B·k ÈtÓ ,B˙BÓÁ ÏÚÂ ÂÈÓÁ ÏÚ Ì„‡ Ú¯B˜Â¿≈«»»«»ƒ¿«¬ƒ¿≈¿
BzL‡28,d˙BÓÁ ÏÚÂ ‰ÈÓÁ ÏÚ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿¿≈»ƒ»«««»ƒ»¿«¬»

dÏÚa „B·k ÈtÓ29. ƒ¿≈¿«¿»

מתים,28) שאר על כקריעה אלא אינה זו וקריעה ב. כו, שם
אביה  על שהיא אשתו, כקריעת ולא ה"ג, לעיל המבוארת
סי' וביו"ד ה"ה, פ"ב לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז), ואמה
חמיו  על לקרוע כן, עכשיו נוהגים שאין ד, סעיף שמ

מפני 29)וחמותו. לקרוע, חייב אשתו כבוד מפני אם
כ, (מו"ק אמרו וכן (כסףֿמשנה). כלֿשכן לא בעלה כבוד
אבילות". עמו נוהגת חמותה... או חמיה שמת היא "וכן ב)

.ÂÚ¯˜Ï ˜eÏÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ30CB˙a ˜eÏÁ BÏ ÔncÊÂ , ƒ∆≈»ƒ¿…«¿ƒ¿«≈»¿
Ú¯B˜ BÈ‡ - ‰Ú·L ¯Á‡Ï ;Ú¯B˜ - ‰Ú·L31ÏÚÂ . ƒ¿»≈«¿««ƒ¿»≈≈«¿«

L ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡Ïk Ú¯B˜ - ‰Ú· »ƒ¿«ƒ¬ƒ¿««ƒ¿»≈«»
ÌBÈ ÌÈLÏL32Úe¯˜ „‚·a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .33,ÌÈ˙Ó ÈÙÏ ¿ƒ¿»«≈¿∆∆»«ƒ¿≈≈ƒ

¯ÓBÏk34˙Úc ·B‚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ‰zÚ Ú¯˜ ‡e‰L ¿«∆»««»¬≈∆¬≈∆≈««
˙Bi¯a‰35ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ „B·Îa ÏÊÏÊÂ ,36. «¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ¿«≈ƒ

(רמב"ן).30) שאולים בגדים לובש שהיה שכבר 31)כגון
קטן, (מועד אבילות בלא קריעה ואין האבילות, ימי שלמו

"על 32)שם). שם: שאמרו ואע"פ (שם). כבודם משום
אינו  שלשים שלאחר רבינו סובר והולך", קורע ואמו אביו
אליו  כשהגיעה ואמו אביו על קרע לא חייא רבי שכן קורע,
ד"ה  שם ב'תוספות' וכמבואר שלשים, לאחר השמועה
ואמו  אביו על פסקו: יח, סעיף שמ סי' ביו"ד אבל קורע.
"יש  ה"ה: פ"ג, מו"ק בירושלמי ומקורו לעולם, קורע
כמה  לאחר אפילו ואמו אביו על שכן איבול, בלא קריעה

מ). ס"ק הגר"א (ביאור לקרוע" לכן.33)חייב קודם
אומר.34) הוא מראה 35)כאילו אותן, מרמה הוא שהרי

קרע. ולא שקרע ב.36)עצמו כו, מו"ק

.ÊÈ·‡ ˙‡ ¯w·‡Â E˜eÏÁ ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ¬¿«¬«≈∆»ƒ
Ú¯B˜ - ˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁ ‡e‰L37‰Á‡Óe38, ∆∆¿»«¿»∆≈≈«¿«∆

B˜eÏÁ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓe39BÚ¯˜ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,40‡Ï Ì‡Â . «¬ƒ∆¬¿≈¿≈ƒ¿¿ƒ…
BÏ ¯w·Ó ‡e‰L BÚÈ„B‰41Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÁ42. ƒ∆¿«≈∆¬≈∆…ƒ«

(37- והשאילו חולה, שאביו למשאיל, והודיע הואיל
שם. יתבייש שלא כדי שיקרע, מראש תופר 38)הסכים

ומתוקנת. ישרה שאדם 39)תפירה שהקרעים ואע"פ שם.
פ"ט, לקמן ראה לעולם, מתאחים אינם - אביו על קורע
אלא  הבגד, לו הקנה שלא מתאחים, שאול בבגד ה"א.
שם). יוסף' ('נמוקי יתבייש שלא כדי לקרוע הרשהו

(שם).40) הקרע בגלל מערכו הבגד שנגרע מה
בו.41) תימן: ידי 42)בכת"י יצא לא קרע ואם שם. מו"ק

גזלן, ונקרא מדעת. שלא שואל זה שהרי קריעה, חובת
שם  ביו"ד כמבואר קריעה, ידי יצא לא גזול, בחלוק והקורע

נ). ס"ק שם (ש"ך כט סעיף

.Á¯e·ÒÂ ,ÛlÚ˙Â B˙Èa CB˙a ‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿≈¿ƒ¿«≈¿»
¯ea„ È„k CB˙a Ì‡ :˙Ó Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ˙nL43- ∆≈¿»«¿««»≈ƒ¿¿≈ƒ

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ BÈ‡44¯ÊBÁ - ˙Ó ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ; ≈≈¿≈«¿ƒ¿««¿≈ƒ≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜Â45,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ . ¿≈«∆««≈¿≈ƒ∆»¿≈»ƒ
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BÏ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ ;Ba ˙nL ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â¿»«¿««»ƒ¿»∆≈¿»¿≈
Ì‡ :Ba ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ÂÈ·‡L ¯e·ÒÎe ,˙Ó≈¿»∆»ƒ¿»«¿««»ƒ¿»¿ƒ
È„È ‡ˆÈ - ¯·c‰ ˙zÓ‡ BÏ Ú„B ¯ea„ È„k CBz¿≈ƒ«¬ƒ««»»»»¿≈
Ú¯˜Ï ·iÁÂ ,‡ˆÈ ‡Ï - ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ;‰ÚÈ¯¿̃ƒ»¿ƒ¿««¿≈ƒ…»»¿«»ƒ¿…«

¯Á‡ Ú¯˜46. ∆««≈

רבי,43) עליך שלום לרב: תלמיד של שלום שאילת כדי
הי"ז. פ"ב, שבועות הל' שמת 44)ראה כיון א. פז, נדרים

(ר"ן  עכשיו קרע כאילו זה הרי לקריעתו, דיבור כדי תוך
אינה 45)שם). וקריעתו מת, לא עדיין שקרע בשעה שהרי

(שם). הוא 46)כלום ורק מת, מי לו פירשו שלא אע"פ
קרע  לקרוע חייב זאת בכל אביו, שזהו וסבר טעה בעצמו
וראוי  דיבור. בכדי תלוי שהכל אשי), רב ע"פ (שם, אחר
מת... לו מת לו "אמרו המשפט: כל תימן, שבכת"י לציין,
מת  לו מת לו: כשאמרו עוסק אינו ורבינו איננו, בנו" נמצא
אמרו  אם זה, ולפי וכו'. אביו מת לו: כשפירשו אלא סתם,
כדי  לאחר הדבר אמיתת לו נודעה אפילו סתם, מת על לו

התירו  ע"פ וזה יצא, אשי דיבור ורב שם, שבגמרא הראשון ץ
לחדש  מוסיף אלא הראשון, התירוץ על לחלוק בא לא
אינו  דיבור כדי בתוך שמת כל מת, מי לו כשפירשו שאפילו

כד. סעיף שמ, סי' ביו"ד וכן אחר, קרע לקרוע חייב

.ËÚ¯˜ Ú¯B˜ - „Á‡k ‰a¯‰ ÌÈ˙Ó BÏ e˙nL ÈÓƒ∆≈≈ƒ«¿≈¿∆»≈«∆«
ÏÚ Ú¯B˜ - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ÔÏÏÎa ‰È‰ .ÌlÎÏ „Á‡∆»¿À»»»ƒ¿»»»ƒƒ≈««

¯Á‡ Ú¯˜ Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ,„Á‡ Ú¯˜ Ôlk47. À»∆«∆»¿«»ƒ¿«ƒ∆««≈

מדברי 47) ונראה בתירה. בן יהודה רבי וכדעת ב כו, מו"ק
על  אחד קרע קורע כאחד, שמתו ואמו אביו שעל רבינו,

כג. סעיף שם ביו"ד וכן (רדב"ז), שניהם

.È˙Ó BÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÂÈÏÚ Ú¯˜Â ˙Ó BÏ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈¿»«»»¿««»≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ - ‰Ú·L CB˙a Ì‡ :¯Á‡48Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ¿»≈«∆««≈¿ƒ

‰Ú·L ¯Á‡Ï49Ïk ÔBL‡¯‰ Ú¯w‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ - ¿««ƒ¿»ƒ««∆«»ƒ»
‡e‰L50- ÈL ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ÈLÈÏL ˙Ó BÏ ˙Ó . ∆≈≈¿ƒƒ««ƒ¿»∆≈ƒ

ÚÈb‰ .B¯eaË „Ú CÏB‰Â ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .‡e‰L Ïk ÛÈÒBÓƒ»∆¿≈ƒ¿≈««ƒƒ«
B¯eaËÏ51˙BÚaˆ‡ LÏL ˜ÈÁ¯Ó -52Ú¯B˜Â53‡lÓ˙ . ¿««¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿«≈

- ‰ÏÚÓÏÓ ‡lÓ˙ .ÂÈ¯BÁ‡Ï B¯ÈÊÁÓ - ÂÈÙlÓƒ¿»»«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»
‰hÓÏ BÎÙB‰54¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . ¿¿«»»¿≈»ƒ¿»«¿««

ÔBzÁz‰ ‰Á‡˙Ó - ÛÈÒB‰Â Ba ˙Ó ‰Ú·L55‡ÏÂ ƒ¿»≈¿¿ƒƒ¿«∆««¿¿…
¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈÏÚ‰56,Ú¯˜Â ,Ba ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . »∆¿¿∆ƒ¿»≈»¿≈¿¿»«

ÛÈÒBÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙Ó ‰Ú·L ¯Á‡Â57Ú¯B˜ ‡l‡ , ¿««ƒ¿»≈»ƒ≈ƒ∆»≈«
˙ÙÒB˙a Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÈ‡L ;¯Á‡ Ú¯˜58. ∆««≈∆≈»ƒ¿ƒ¿∆∆

שלש 48) מרחיק או טפח, עוד וקורע מוסיף קרע שבאותו
ה'טור'). בשם (כסףֿמשנה טפח וקורע הקרע, מצד אצבעות

ה"א.49) פ"ט, להלן כמבואר שללו, קורע 50)שכבר
אחר  מת שעל וניכר שהוא, כל ומוסיף השלילות כל תחילה

וברש"י). ב כו, (מו"ק -51)קרע טבור אחר. מת לו ומת
הבטן. בעור השקוע המקום הקודם.52)ׁשרר, הקרע מצד ֶֹ

לפניו.53) וקורע (שם).54)וחוזר מלמעלה וקורע וחוזר
שאינו  חלוק לו שאין כמי "נעשה ומכאן מכאן נתמלא ואם

כא). סעיף שמ, סי' (יו"ד שהקרעים 55)קורע" התוספת,

ומתוקנת. ישרה תפירה = באיחוי מותרים בנו, שעל
מתאחה 56) אינו אביו שעל שהקרע ה"א, פ"ט לקמן

קרע.57)לעולם. חייב 58)באותו אלא קודם, קרע על
בן  יהודה רבי וכדעת ב כו, (מו"ק חדש קרע עליהם לקרוע
עליהם  קרע שאם להוסיף, אפשר עליהם אבל בתירה).
ויצא  כלשהו, עליהם מוסיף זה הרי אחר, מת לו מת ואח"כ

לעיל. כאמור קריעה, ידי

ה'תשע"ט  תמוז כ"ח רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אותם.1) מאחים ואימתי הקרעים, את לשלול מותר מתי

רבו, על על הקריעה הקריעה נשיא. או דין בית אב ועל
טובים. לא מאורעות ושאר וירושלים יהודה ערי חורבן
שאינו  פי על אף נשמתו, יציאת בשעת המת על הקריעה
שווים  שהם למרות זה על זה חכמים תלמידי קריעת קרובו.
שנסתלקו. ונשיא דין] בית [=אב אב"ד על האבל בחכמתם.

.‡- ÂÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL ÌÈÚ¯w‰ Ïk»«¿»ƒ∆≈«»»«¿»¿»
Ú¯w‰ ÏÏBL2‰Á‡Óe ,‰Ú·L ¯Á‡Ï3.ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ≈«∆«¿««ƒ¿»¿«∆¿««¿ƒ

BÈ‡Â ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÏÏBL - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ«»ƒ¿«ƒ≈¿««¿ƒ¿≈
elÙ‡ ,„iÓ ˙ÏÏBLÂ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰Â .ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó¿«∆¿»¿»ƒ»««¿∆∆ƒ»¬ƒ

˙eÚÈv‰ ÈtÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡ ÏÚ4. «»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ

(2- שלל אומן. מעשה ואינה ישירה, בלתי תפירה תופר
(הערוך  הנה ואחת הנה, אחת גסה, תפירה ערבית, מלה
ו  משנה ג, פרק קטן למועד טוב יום ובתוספות השלם).
ואחת  הנה אחת מפוזר השלל שכן וביזה, שלל לשון מפרש:

וצבור. מונח ואינו ומתוקנת,3)הנה, שווה תפירה תופר
"ועת  אלכסנדרי". ל"איחוי בביאורנו ג הלכה להלן וראה
בזיעה". לאחאה בחיר "ועידן מתרגם: ז) ג, (קהלת לתפור"

כבודה",4) "מפני שם: הגמרא ולשון ב. כב, קטן מועד
שאין  פי על אף לאשה הוא שגנאי יוסף": ה"נמוקי ומפרש

קרועים. בבגדים לעמוד מגולה, ליבה

.··iÁ Ck ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL C¯„k¿∆∆∆≈«»»«»ƒ¿«ƒ»«»
‰¯Bz B„nlL Ba¯ ÏÚ Ú¯˜Ï5‡ÈOp‰ ÏÚÂ ,6·‡ ÏÚÂ , ƒ¿…«««∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««

ÔÈc ˙Èa7ÌM‰ ˙k¯a ÏÚÂ ,‚¯‰pL ¯eav‰ ·¯ ÏÚÂ ,8, ≈ƒ¿«…«ƒ∆∆¡«¿«ƒ¿««≈
ÏÚÂ ,‰„e‰È È¯Ú ÏÚÂ ,Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚÂ¿«≈∆»∆ƒ¿«¿«»≈¿»¿«

Lc˜n‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏLe¯È9. ¿»«ƒ¿««ƒ¿»

לא 5) אם "אבל חכמתו, רוב ממנו שלמד מובהק, רבו על
עליו  וקורע חבר... תלמיד זה הרי חכמתו, רוב ממנו למד
הלכות  רבינו (לשון וכו' המתים" כל על קורע שהוא כשם

ט). הלכה ה, פרק תורה ונקרא 6)תלמוד הסנהדרין ראש
א, פרק סנהדרין הלכות לעיל ראה הישיבה, ראש כן גם
הלכה  י"ד, פרק לקמן ראה - שמת למלך ובנוגע ג. הלכה

סנהדרין,7)כה. שבשבעים הגדול לנשיא, המשנה זהו
שם. סנהדרין בהלכות ראה 8)כמבואר שמים, שם גידוף

ז. הלכה וכל 9)להלן י. הלכה להלן כמבואר שנחרבו,
א. כו, קטן במועד מקורם אלה

.‚BaÏ ˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ ÌÈÚ¯w‰ el‡ Ïk10, »≈«¿»ƒ≈««∆¿«∆∆ƒ
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`laקטז zekld - mihtey xtq - fenz g"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó BÈ‡Â11- ÔÈÁ‡˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈¿«∆¿»¿««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ
ÔÏÏLÏ ¯zÓ12ÔË˜ÏÏe ÔÏÏÓÏ ,13ÔÈÓk Ì˙BOÚÏÂ , À»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿«¬»¿ƒ

˙BÓlÒ14„·Ïa È¯cÒkÏ‡ ÈeÁ‡a ‡l‡ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ;15. À»¿…»¿∆»¿ƒ¬∆¿«¿¿ƒƒ¿«
‡Ï - Ëe˜l‰ B‡ ÏÏn‰ B‡ ÏÏM‰ CBzÓ Ú¯Bw‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ«¿»«¿»«»…

ÌeÏk ‰OÚ16È¯cÒkÏ‡‰ ÈeÁ‡‰ CBzÓ Ú¯B˜ Ï·‡ ; »»¿¬»≈«ƒ»ƒ»¬∆¿«¿¿ƒ
„·Ïa17ÈÏk‰ CÙ‰ elÙ‡ .18‰OÚÂ19- ‰hÓÏ B˙ÙO ƒ¿«¬ƒ»««¿ƒ¿«¬»¿»¿«»

‰Á‡È ‡Ï20. …¿«∆

טפח 10) אלא שאינה קרוביו, שאר שעל לקריעה בניגוד
בֿג. הלכה ח, פרק לעיל ראה א,11)בלבד, כו, שם

יב) ב, (מלכיםֿב רבו אליהו על שקרע באלישע שנאמר
שנאמר: ממשמע - קרעים לשניים ויקרעם בבגדיו "ויחזק
ועומדים  שקרועים מלמד אלא, שלשניים, יודע איני ויקרעם,
שיקרע  רבינו למד ומכאן מתאחים. שאינם - לעולם" לשנים
אבל  לשנים, קרוע שהוא היכר יש שאז לבו, את שיגלה עד
(כסף  לשנים קרוע שהבגד היכר אין בלבד טפח בקריעת

רחבה.12)משנה). ראשי 13)תפירה שני אוחז - מלל
ותוחב  ספר, כריכת כעין יחד וכורכם האצבעות בין הקרע
ראשו  הקרע כל אוגד - לקט תפירות; שלוש או שתיים שם
(רש"י  פעמים שלוש או שתיים במחט ותוחב סופו על

שם). תפירות 14)לאלפסי שתי שתופר הסולם, כמעלות
לתפירה  תפירה בין שמניח למטה, ותופר וחוזר ומפסיק,
(שם). לשלב שלב בין הפסק בו שיש הזה כסולם הפסק,

למטה.15) ובולטת למעלה שווה שהיא מתוקנת, תפירה
ובולטת  למעלה שווה - תפירה סתם מפרש: והרמב"ן
כעין  ומלמטה מלמעלה שווה - אלכסנדרי ואיחוי למטה,

ש  סימן דעה יורה (טור פרק אריגה קטן מועד ובירושלמי מ).
ניכר". מקומו שאין כל איחוי? "איזה אמרו: ז הלכה ג,

ועומד.16) כקרוע זה והרי שלם, זה קטן 17)שאין מועד
אינה. "בלבד" תיבת תימן יד ובכתב ב. הבגד.18)כו,

ונעשית.19) תימן: יד שמעון 20)בכתב רבי וכדעת שם,
אלעזר. בן

.„.Á˜Bl‰ Ck ,B˙BÁ‡Ï ¯eÒ‡ ¯ÎBn‰L ÌLÎe¿≈∆«≈»¿«»«≈«
BÈ‡ ‰Ê Ú¯wL Á˜BlÏ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ¯ÎBn‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿ƒ««≈«∆∆«∆≈

Á‡˙Ó‰21. ƒ¿«∆

אסור 21) הודיעוהו, ולא סתם, קרוע בגד לו מכרו ואם שם.
וכן  מהמתאחים, הוא זה שקרע שידע, עד לאחותו ללוקח
מסכת  פי על יט סעיף שם דעה (יורה לגוי למכרו אסור

ט). פרק שמחות

.‰?ÂÈ·‡ ÏÚ Ú¯BwL C¯„k Ba¯ ÏÚ Ú¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«««¿∆∆∆≈««»ƒ
,ÂÈL¯Ùe Ï‡¯OÈ ·Î¯ È·‡ È·‡ ˜ÚˆÓ ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿«≈»ƒ»ƒ∆∆ƒ¿»≈»»»
ÌÈLÏ ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a ˜ÊÁiÂ ,„BÚ e‰‡¯ ‡ÏÂ¿…»»««¬≈ƒ¿»»«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ÌÈÚ¯˜22‰ÙO‰ ÏÈc·‰Ï ·iÁL ,Ô‡kÓ .23. ¿»ƒƒ»∆«»¿«¿ƒ«»»

עוד"22) ראהו "שלא כיוון הוא? חי שאליהו פי על ואף
א). כו, קטן (מועד כמת אצלו הוא פתיחת 23)הרי את

בניגוד  לשניים, הוא קרוע כאילו שייראה צווארו, בית
הבגד, שפת להבדיל צריך שאינו קרוביו שאר שעל לקריעה
פרק  לעיל כמבואר שלימה, השפה ומניח תחתיה קורע אלא

ב. הלכה ח,

.ÂÏÚÂ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÏÚÂ ‡ÈOp‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ««»ƒ¿««≈ƒ¿«
˜ÊÁiÂ :¯Ó‡pL ?¯eaˆ ·¯ ‚¯‰pL ‰‡aL ‰ÚeÓL¿»∆»»∆∆¡«…ƒ∆∆¡«««¬≈
.Bz‡ ¯L‡ ÌÈL‡‰ Ïk Ì‚Â ,ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a „Âc»ƒƒ¿»»«ƒ¿»≈¿«»»¬»ƒ¬∆ƒ
‰Ê - Ïe‡L ÏÚ ,·¯Ú‰ „Ú eÓˆiÂ ek·ÈÂ e„tÒiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«»À«»»∆«»∆
ÈÈ ÌÚ ÏÚÂ ,ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰Ê - Ba Ô˙B‰È ÏÚÂ ,‡ÈO»ƒ¿«¿»»¿∆«≈ƒ¿««¿»
‰Ú¯ ‰ÚeÓL BÊ - ·¯Áa eÏÙ Èk Ï‡¯OÈ ˙Èa ÏÚÂ24. ¿«≈ƒ¿»≈ƒ»¿∆»∆¿»»»

כולן,24) הצרות כל על אלא דוד קרע שלא לדחות, ואין
הפסיק  על" - "על שהרי כאחת, עליו ובאו שהתרגשו
קטן  (מועד לקרוע חייבים מהן, צרה כל שעל לומר, העניין,
נהרג  אם אלא לקרוע חייב שאינו נראה רבינו מדברי שם).
אם  שם, יוסף" וה"נמוקי הרמב"ן דעת אולם הציבור, רוב
האוייב  לפני שניגף ונשמע למלחמה, הציבור רוב נקבץ
ביורה  וכן לקרוע. חייבים המיעוט, אלא נהרג לא ואפילו
(יורה  בשבי הלכו אם הדין והוא לו, סעיף שמ סימן דעה

שם). דעה

.Ê‡·iÂ :¯Ó‡pL ?ÌM‰ ˙k¯a ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿««≈∆∆¡««»…
¯Ùq‰ ‡·LÂ ˙Èa‰ ÏÚ ¯L‡ e‰i˜ÏÁ Ôa ÌÈ˜ÈÏ‡∆¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¬∆«««ƒ¿∆¿»«…≈
ÌÈ„‚· ÈÚe¯˜ e‰i˜ÊÁ Ï‡ ¯ÈkÊn‰ ÛÒ‡ Ôa Á‡BÈÂ25. ¿»∆»»««¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ

ÔÈ·iÁ ÚÓBL ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ÚÓBM‰ „Á‡∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ≈««»ƒ
Ú¯˜Ï26. ƒ¿…«

של 25) שליחו רבשקה של והגידוף החירוף דברי על
אשר  הארצות אלהי בכל "מי באמרו: אשור מלך סנחריב
(שם  מידי" ירושלים את ה' יציל כי מידי, ארצם את הצילו

המלך 26)לה). כשמוע "ויהי א) יט, (שם כתוב שכן
את  ויקרע וחביריו) אליקים מפי רבשקה, (דברי חזקיהו
פרק  זרה עבודה הלכות והשווה א), כו, קטן (מועד בגדיו"
מפי  השומע אבל מישראל... שישמענה "והוא י: הלכה ב,
מפני  אלא ושבנא, אליקים קרעו ולא לקרוע; חייב אינו הגוי

א. ס, בסנהדרין ומקורו מומר", ישראל היה שרבשקה

.ÁÔÈc ˙È·a e„ÈÚiLk Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰Â27, ¿»≈ƒ≈«»ƒƒ¿…«¿∆»ƒ¿≈ƒ
L ‰ÚLa eÚ¯˜ ¯·kLeÚÓM28. ∆¿»»¿¿»»∆»¿

המגדף.27) ברכת הכתוב מפי28)על וכן (שם). המגדף
קרעו. לא והם קרע, חזקיה - בגדיו" את  "ויקרע אומר:

ח. הלכה ב, פרק זרה עבודה הלכות וראה

.Ë:¯Ó‡pL ?Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«≈∆»∆ƒ¿«∆∆¡«
„Ú ,¯ÓB‚Â ‰Úa¯‡Â ˙B˙Ïc LÏL È„e‰È ‡B¯˜k È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«¿»»¿≈«

Á‡‰ ÏÚ ¯L‡ L‡‰ ÏÚ ‰l‚n‰ Ïk Ìz29e„ÁÙ ‡ÏÂ , …»«¿ƒ»«»≈¬∆«»»¿…»¬
ÏÏkÓ .ÂÈ„·Ú ÏÎÂ CÏn‰ Ì‰È„‚a ˙‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¬»»ƒ¿»
‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ‡l‡ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁL∆«»ƒƒ¿…«¿≈«»ƒƒ¿…«∆»«≈∆»

ÚB¯Êa Û¯OpL30‰È‰L ‰OÚnk ,31ÈzL Ú¯˜Ï ·iÁÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿«««¬∆∆»»¿«»ƒ¿…«¿≈
ÏÈÂb‰ ÏÚ ˙Á‡ :˙BÚÈ¯˜32:¯Ó‡pL .·˙k‰ ÏÚ ˙Á‡Â ¿ƒ««««¿ƒ¿««««¿»∆∆¡«

ÌÈ¯·c‰ ˙‡Â ‰l‚n‰ ˙‡ CÏn‰ Û¯O È¯Á‡33. «¬≈¿…«∆∆∆«¿ƒ»¿∆«¿»ƒ

בן 29) יהויקים המלך לפני שקראו כיוון א, כו, קטן מועד
צריה  "היו ה) (א, איכה שבמגילת הפסוק את יאשיהו,
אזכרות  כל קדר מיד - פשעיה" רוב על הוגה ה' כי לראש...
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ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó BÈ‡Â11- ÔÈÁ‡˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈¿«∆¿»¿««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ
ÔÏÏLÏ ¯zÓ12ÔË˜ÏÏe ÔÏÏÓÏ ,13ÔÈÓk Ì˙BOÚÏÂ , À»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿«¬»¿ƒ

˙BÓlÒ14„·Ïa È¯cÒkÏ‡ ÈeÁ‡a ‡l‡ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ;15. À»¿…»¿∆»¿ƒ¬∆¿«¿¿ƒƒ¿«
‡Ï - Ëe˜l‰ B‡ ÏÏn‰ B‡ ÏÏM‰ CBzÓ Ú¯Bw‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ«¿»«¿»«»…

ÌeÏk ‰OÚ16È¯cÒkÏ‡‰ ÈeÁ‡‰ CBzÓ Ú¯B˜ Ï·‡ ; »»¿¬»≈«ƒ»ƒ»¬∆¿«¿¿ƒ
„·Ïa17ÈÏk‰ CÙ‰ elÙ‡ .18‰OÚÂ19- ‰hÓÏ B˙ÙO ƒ¿«¬ƒ»««¿ƒ¿«¬»¿»¿«»

‰Á‡È ‡Ï20. …¿«∆

טפח 10) אלא שאינה קרוביו, שאר שעל לקריעה בניגוד
בֿג. הלכה ח, פרק לעיל ראה א,11)בלבד, כו, שם

יב) ב, (מלכיםֿב רבו אליהו על שקרע באלישע שנאמר
שנאמר: ממשמע - קרעים לשניים ויקרעם בבגדיו "ויחזק
ועומדים  שקרועים מלמד אלא, שלשניים, יודע איני ויקרעם,
שיקרע  רבינו למד ומכאן מתאחים. שאינם - לעולם" לשנים
אבל  לשנים, קרוע שהוא היכר יש שאז לבו, את שיגלה עד
(כסף  לשנים קרוע שהבגד היכר אין בלבד טפח בקריעת

רחבה.12)משנה). ראשי 13)תפירה שני אוחז - מלל
ותוחב  ספר, כריכת כעין יחד וכורכם האצבעות בין הקרע
ראשו  הקרע כל אוגד - לקט תפירות; שלוש או שתיים שם
(רש"י  פעמים שלוש או שתיים במחט ותוחב סופו על

שם). תפירות 14)לאלפסי שתי שתופר הסולם, כמעלות
לתפירה  תפירה בין שמניח למטה, ותופר וחוזר ומפסיק,
(שם). לשלב שלב בין הפסק בו שיש הזה כסולם הפסק,

למטה.15) ובולטת למעלה שווה שהיא מתוקנת, תפירה
ובולטת  למעלה שווה - תפירה סתם מפרש: והרמב"ן
כעין  ומלמטה מלמעלה שווה - אלכסנדרי ואיחוי למטה,

ש  סימן דעה יורה (טור פרק אריגה קטן מועד ובירושלמי מ).
ניכר". מקומו שאין כל איחוי? "איזה אמרו: ז הלכה ג,

ועומד.16) כקרוע זה והרי שלם, זה קטן 17)שאין מועד
אינה. "בלבד" תיבת תימן יד ובכתב ב. הבגד.18)כו,

ונעשית.19) תימן: יד שמעון 20)בכתב רבי וכדעת שם,
אלעזר. בן

.„.Á˜Bl‰ Ck ,B˙BÁ‡Ï ¯eÒ‡ ¯ÎBn‰L ÌLÎe¿≈∆«≈»¿«»«≈«
BÈ‡ ‰Ê Ú¯wL Á˜BlÏ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ¯ÎBn‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿ƒ««≈«∆∆«∆≈

Á‡˙Ó‰21. ƒ¿«∆

אסור 21) הודיעוהו, ולא סתם, קרוע בגד לו מכרו ואם שם.
וכן  מהמתאחים, הוא זה שקרע שידע, עד לאחותו ללוקח
מסכת  פי על יט סעיף שם דעה (יורה לגוי למכרו אסור

ט). פרק שמחות

.‰?ÂÈ·‡ ÏÚ Ú¯BwL C¯„k Ba¯ ÏÚ Ú¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«««¿∆∆∆≈««»ƒ
,ÂÈL¯Ùe Ï‡¯OÈ ·Î¯ È·‡ È·‡ ˜ÚˆÓ ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿«≈»ƒ»ƒ∆∆ƒ¿»≈»»»
ÌÈLÏ ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a ˜ÊÁiÂ ,„BÚ e‰‡¯ ‡ÏÂ¿…»»««¬≈ƒ¿»»«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ÌÈÚ¯˜22‰ÙO‰ ÏÈc·‰Ï ·iÁL ,Ô‡kÓ .23. ¿»ƒƒ»∆«»¿«¿ƒ«»»

עוד"22) ראהו "שלא כיוון הוא? חי שאליהו פי על ואף
א). כו, קטן (מועד כמת אצלו הוא פתיחת 23)הרי את

בניגוד  לשניים, הוא קרוע כאילו שייראה צווארו, בית
הבגד, שפת להבדיל צריך שאינו קרוביו שאר שעל לקריעה
פרק  לעיל כמבואר שלימה, השפה ומניח תחתיה קורע אלא

ב. הלכה ח,

.ÂÏÚÂ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÏÚÂ ‡ÈOp‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ««»ƒ¿««≈ƒ¿«
˜ÊÁiÂ :¯Ó‡pL ?¯eaˆ ·¯ ‚¯‰pL ‰‡aL ‰ÚeÓL¿»∆»»∆∆¡«…ƒ∆∆¡«««¬≈
.Bz‡ ¯L‡ ÌÈL‡‰ Ïk Ì‚Â ,ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a „Âc»ƒƒ¿»»«ƒ¿»≈¿«»»¬»ƒ¬∆ƒ
‰Ê - Ïe‡L ÏÚ ,·¯Ú‰ „Ú eÓˆiÂ ek·ÈÂ e„tÒiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«»À«»»∆«»∆
ÈÈ ÌÚ ÏÚÂ ,ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰Ê - Ba Ô˙B‰È ÏÚÂ ,‡ÈO»ƒ¿«¿»»¿∆«≈ƒ¿««¿»
‰Ú¯ ‰ÚeÓL BÊ - ·¯Áa eÏÙ Èk Ï‡¯OÈ ˙Èa ÏÚÂ24. ¿«≈ƒ¿»≈ƒ»¿∆»∆¿»»»

כולן,24) הצרות כל על אלא דוד קרע שלא לדחות, ואין
הפסיק  על" - "על שהרי כאחת, עליו ובאו שהתרגשו
קטן  (מועד לקרוע חייבים מהן, צרה כל שעל לומר, העניין,
נהרג  אם אלא לקרוע חייב שאינו נראה רבינו מדברי שם).
אם  שם, יוסף" וה"נמוקי הרמב"ן דעת אולם הציבור, רוב
האוייב  לפני שניגף ונשמע למלחמה, הציבור רוב נקבץ
ביורה  וכן לקרוע. חייבים המיעוט, אלא נהרג לא ואפילו
(יורה  בשבי הלכו אם הדין והוא לו, סעיף שמ סימן דעה

שם). דעה

.Ê‡·iÂ :¯Ó‡pL ?ÌM‰ ˙k¯a ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿««≈∆∆¡««»…
¯Ùq‰ ‡·LÂ ˙Èa‰ ÏÚ ¯L‡ e‰i˜ÏÁ Ôa ÌÈ˜ÈÏ‡∆¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¬∆«««ƒ¿∆¿»«…≈
ÌÈ„‚· ÈÚe¯˜ e‰i˜ÊÁ Ï‡ ¯ÈkÊn‰ ÛÒ‡ Ôa Á‡BÈÂ25. ¿»∆»»««¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ

ÔÈ·iÁ ÚÓBL ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ÚÓBM‰ „Á‡∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ≈««»ƒ
Ú¯˜Ï26. ƒ¿…«

של 25) שליחו רבשקה של והגידוף החירוף דברי על
אשר  הארצות אלהי בכל "מי באמרו: אשור מלך סנחריב
(שם  מידי" ירושלים את ה' יציל כי מידי, ארצם את הצילו

המלך 26)לה). כשמוע "ויהי א) יט, (שם כתוב שכן
את  ויקרע וחביריו) אליקים מפי רבשקה, (דברי חזקיהו
פרק  זרה עבודה הלכות והשווה א), כו, קטן (מועד בגדיו"
מפי  השומע אבל מישראל... שישמענה "והוא י: הלכה ב,
מפני  אלא ושבנא, אליקים קרעו ולא לקרוע; חייב אינו הגוי

א. ס, בסנהדרין ומקורו מומר", ישראל היה שרבשקה

.ÁÔÈc ˙È·a e„ÈÚiLk Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰Â27, ¿»≈ƒ≈«»ƒƒ¿…«¿∆»ƒ¿≈ƒ
L ‰ÚLa eÚ¯˜ ¯·kLeÚÓM28. ∆¿»»¿¿»»∆»¿

המגדף.27) ברכת הכתוב מפי28)על וכן (שם). המגדף
קרעו. לא והם קרע, חזקיה - בגדיו" את  "ויקרע אומר:

ח. הלכה ב, פרק זרה עבודה הלכות וראה

.Ë:¯Ó‡pL ?Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«≈∆»∆ƒ¿«∆∆¡«
„Ú ,¯ÓB‚Â ‰Úa¯‡Â ˙B˙Ïc LÏL È„e‰È ‡B¯˜k È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«¿»»¿≈«

Á‡‰ ÏÚ ¯L‡ L‡‰ ÏÚ ‰l‚n‰ Ïk Ìz29e„ÁÙ ‡ÏÂ , …»«¿ƒ»«»≈¬∆«»»¿…»¬
ÏÏkÓ .ÂÈ„·Ú ÏÎÂ CÏn‰ Ì‰È„‚a ˙‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¬»»ƒ¿»
‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ‡l‡ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁL∆«»ƒƒ¿…«¿≈«»ƒƒ¿…«∆»«≈∆»

ÚB¯Êa Û¯OpL30‰È‰L ‰OÚnk ,31ÈzL Ú¯˜Ï ·iÁÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿«««¬∆∆»»¿«»ƒ¿…«¿≈
ÏÈÂb‰ ÏÚ ˙Á‡ :˙BÚÈ¯˜32:¯Ó‡pL .·˙k‰ ÏÚ ˙Á‡Â ¿ƒ««««¿ƒ¿««««¿»∆∆¡«

ÌÈ¯·c‰ ˙‡Â ‰l‚n‰ ˙‡ CÏn‰ Û¯O È¯Á‡33. «¬≈¿…«∆∆∆«¿ƒ»¿∆«¿»ƒ

בן 29) יהויקים המלך לפני שקראו כיוון א, כו, קטן מועד
צריה  "היו ה) (א, איכה שבמגילת הפסוק את יאשיהו,
אזכרות  כל קדר מיד - פשעיה" רוב על הוגה ה' כי לראש...
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ספר  ונשרף להציל יכול ואינו דליקה פרצה אם פרט השם,
השם. חילול כאן שאין יהויקים.31)תורה, שריפת ידי על

מן  אחת מגילה אפילו או תפילין, הרואה הדין והוא
דעה  (יורה לקרוע חייב שנשרפה, הכתובים, מן או הנביאים,
לקרוע  חייב - בזרוע נמחק או כשנקרע וכן לז). סעיף שם

נו). קטן סעיף הכתב.32)(ש"ך את המקיף הקלף
שם.33) קטן מועד

.ÈÏÚÂ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ ‰„e‰È È¯Ú ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«»≈¿»¿«¿»«ƒ¿«
ÌÎMÓ ÌÈL‡ e‡·iÂ :¯Ó‡pL ?e·¯ÁL Lc˜n‰«ƒ¿»∆»¿∆∆¡««»…¬»ƒƒ¿∆

Ô˜Ê ÈÁl‚Ó LÈ‡ ÌÈÓL ÔB¯ÓMÓe ‰ÏÈMÓe34ÈÚ¯˜e ƒƒ…ƒ…¿¿…ƒƒ¿À¿≈»»¿À≈
ÌÈ„‚·35. ¿»ƒ

בחורבן 34) ידעו לא מביתם כשיצאו שם: רש"י ומפרש
זקנם. וגילחו בגדיהם וקרעו שמעו ובדרך הבית,

ראה 35) רבינו: כותב ט"ז הלכה ה פרק תענית ובהלכות
(ישעיה  וגו' הייתה מדבר ציון אומר: בחורבנה, ירושלים
ותפארתנו  קדשנו בית אומר: בחורבנו, המקדש בית ט); סד,

שם. קטן במועד ומקורו וקורע", י) (שם, וגו'

.‡È,B˙ÓL ˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ˙n‰ ÌÚ „ÓÚL ÈÓ Ïk»ƒ∆»«ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
Ú¯˜Ï ·iÁ - B·B¯˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡36Ì„‡ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈¿«»ƒ¿…«¿≈»»

¯Lk37ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰ - ˙nL38Èt ÏÚ Û‡ , »≈∆≈«…«»ƒƒ¿…«»»««ƒ
ÌÈÏ·‡‰ ¯‡Lk ÁÙË ÔÈÚ¯B˜Â .ÌÎÁ BÈ‡L39Ï·‡ . ∆≈»»¿¿ƒ∆«ƒ¿»»¬≈ƒ¬»

ÌÎÁ40ÂÈ·B¯˜ Ïk‰ - ˙nL41„Ú ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰Â , »»∆≈«…¿»¿«…¿ƒ»»«
ÔÈl‚nLÌaÏ ˙‡42ÔÈÓiÓ ÔÈˆÏBÁÂ ,43BL¯„Ó ˙È·e . ∆¿«ƒ∆ƒ»¿¿ƒƒ»ƒ≈ƒ¿»

‰Ú·L Ïk ÏËa ÌÎÁ B˙B‡ ÏL44È„ÈÓÏz e‚‰ ¯·Îe . ∆»»»≈»ƒ¿»¿»»¬«¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ‰Ê ÏÚ ‰Ê Ú¯˜Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿…«∆«∆∆«««ƒ

B¯·Á ˙‡ „nÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÔÈÂL Ô‰L45. ∆≈»ƒ¿≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈

שנשרף 36) תורה לספר דומה זה "למה שם. קטן מועד
כי  שנאמר: נר קרוייה התורה רש"י: ומפרש לקרוע" שחייב
נשמת  ה' נר ככתוב: נר, נקראת ונשמה אור, ותורה מצוה נר
ישראל  נשמת "אף רש"י: מפרש ב קה, ובשבת אדם.
בישראל  ריק לך שאין תורה), (=לספר לו דומה  הניטלת
מרוטנברג, מאיר רבי ולדעת ומצוות". תורה בו שאין
רשע, אדם על אפילו לקרוע חייבים משנה, בכסף הובאה
מכל  אחת על עובר או זרה, לעבודה מומר מעל חוץ

כמומר. שנחשב להכעיס, שבתורה שאינו 37)המצוות
ואין  מצוה ביטול שום על ולא עבירה, שום על חשוד
היורה  (לשון בתורה גדול שאינו פי על אף רעה, שמועתו

ו). סעיף שם נשמתו.38)דעה יציאת במעמד שלא אפילו
שם.39) קטן ממנו 40)מועד שמבקשים העיר על ממונה

ב). כב, שם (רש"י כדין 42)כקרוביו.41)הוראה
בניגוד  ג, הלכה ח, פרק לעיל ראה ואמו, אביו על קריעה

טפח. אלא עליו קורעים שאין כשר" חליצת 43)ל"אדם
חולץ  בדין: שם רבינו ביאר ולא שם, לעיל המפורשת כתף
המבואר  דין בית אב כדין משמאל, או מימין, אם לאביו,
רצה  שאם הבן, ברצון תלוי שהכל וכנראה י"ד, הלכה להלן
מכאן  הידיים שתי לחלוץ רצה אם ואפילו משמאל חולץ
(רדב"ז). חולץ - ט"ו הלכה להלן ראה נשיא, כדין ומכאן

מדרשו,44) בבית בתורה עוסקים ואין אותו, שמספידים לפי
תלמידיו  אין ההספד ואחר (רמב"ן). בהספדו יתעצלו שלא

שניים  שניים מתחברים אלא מדרשו, בבית מתקבצים
יח). סעיף שדמ סימן דעה (יורה בבתיהם ולומדים

יושבים 45) שהיו לפי רש"י: ומפרש א לג, מציעא בבא
ומפרקים ומקשים יחד, המדרש למדים בבית וכולם לזה, זה

לעיל  מפורש מובהק, רבו הן: חלוקות ארבע נמצאו מזה. זה
ממנו, חכמתו רוב למד שלא מובהק, שאינו ורבו ב. הלכה
שאינו  ט הלכה ה, פרק תורה תלמוד בהלכות מבואר דינו
חכם  המתים. כל על קורע שהוא כשם טפח, אלא עליו קורע
לפנינו. כמבואר הדין מצד עליו שקורע ממנו, גדול שהוא
אלא  קורעים אינם בתורתם, לזה זה השווים חכמים ותלמידי

(רדב"ז). מנהג מחמת

.·Èe¯ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ,˙nL ÌÎÁ‰ ÏÚ ÌÈÚ¯Bw‰ Ïk»«¿ƒ«∆»»∆≈≈»∆∆¡ƒ
ÔÈÏÏBL ‰hn‰ È¯BÁ‡Ó Ô‰Èt46Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈∆≈¬≈«ƒ»¿ƒ¿≈»∆ƒ∆«≈«
¯ÁÓÏ ‰Á‡Ó - ÌÎÁ‰ ÏÚ47Ba¯ elÙ‡L ;48- ˙nL «∆»»¿«∆¿»»∆¬ƒ«∆≈

‰˙ÈÓ ÌBÈ B‡ ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ÂÈÏÚ Ïa‡˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«≈»»∆»∆»ƒ¿«ƒ»
‰ÚeÓL ÌBÈ B‡49‡ÈOp‰ ÏÚ Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿»¿≈≈»∆ƒ∆«≈«««»ƒ

¯ÁÓÏ ÏÏBL - Ba ‡ˆBiÎÂ50‰Á‡Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«≈≈¿»»««ƒ∆≈¿«∆
.ÌÏBÚÏ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»

א.46) כה, קטן לו 47)מועד מותר הרמב"ן ולדעת
שם: ואמרו הואיל רבינו, דעת אולם ביום. בו אפילו לאחות
אלא  התירו שלא הרי שוללים" פניהם... שהחזיר כיוון

יום. באותו לאחות ולא מובהק.48)לשלול, רבו
נעל 49) בחליצת עליו מתאבל הרמב"ן ולדעת ב. עמוד שם

מסיים: כה סעיף רמב דעה וביורה אבלות. דיני ושאר
שאינו  רבו ודין השמועה", יום מקצת או המיתה יום "מקצת
שהתלמיד  פי על ואף שמת" כ"חכם שהוא נראה מובהק,
כיוון  ממנו? הקטן על קורע הגדול ואין בחכמה ממנו גדול
בדעת  (רדב"ז למחר ומאחה עליו לקרוע חייב תורה שלימדו

אלא 50)רבינו). שולל שאינו קרוביו, על לקורע בניגוד
וכן א. הלכה לעיל ראה ימים, שבעה בירושלמי לאחר אמרו

רב  "הורה מובהק: רבו לעניין ז הלכה ג, פרק קטן מועד
למחר". לשלול יסא

.‚ÈÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙nL B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ»»∆»»¿»∆≈≈¿ƒ»»
B„B·k e‰ÊÂ ,B„tÒ‰ ˙ÚLa ‡l‡51,ÌBia Ba ÏÏBLÂ . ∆»ƒ¿«∆¿≈¿∆¿¿≈«
¯ÁÓÏ ‰Á‡Óe52. ¿«∆¿»»

זה 51) וכל בהספדו". כבודו "חכם א כה, קטן מועד
אין  שלושים לאחר אבל לקבורתו, שלושים בתוך כשהספדו
שמ  סימן דעה ליורה (ש"ך הספדו בשעת אפילו קורעים

יד). קטן הקודמת.52)סעיף בהלכה כמבואר

.„ÈÔÈˆÏBÁÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰ - ˙nL ÔÈc ˙Èa ·‡«≈ƒ∆≈«…¿ƒ»»¿¿ƒ
Ï‡ÓOÓ53ÔÈÏËa B¯ÈÚaL ˙BL¯„Ó Èza ÏÎÂ ,54È·e . ƒ¿…¿»»≈ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿≈

˙‡ ÔÈpLÓe ,˙Òk‰ ˙È·Ï ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆∆¿«ƒ∆
ÌÈ·LBi‰Â ,ÔBÙˆa e·LÈ ÌB¯„a ÔÈ·LBi‰ :ÔÓB˜Ó¿»«¿ƒ¿»≈¿¿»¿«¿ƒ

ÌB¯„a e·LÈ ÔBÙˆa55. ¿»≈¿¿»

לבו 53) את מגלה שהיא מימין, עדיפה שמאל וחליצת
י"א). הלכה לעיל שיהיו 54)(רדב"ז כדי תורה, מלימוד

(רמב"ן). בהספדו להתעסק ב.55)פנויים כב, קטן מועד
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.ÂËÈzL ÔÈˆÏBÁÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰ - ˙nL ‡ÈO»ƒ∆≈«…¿ƒ»»¿¿ƒ¿≈
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„i‰56˙BL¯„Ó Èza ÏÎ·e ,57.ÌÈÏËa «»«ƒƒ»ƒ»¿»»≈ƒ¿»¿≈ƒ

ÔÈ‡¯B˜Â ˙Òk‰ ˙È·Ï ˙aLa ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa È·e¿≈≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿«»¿≈«¿∆∆¿¿ƒ
‰Ú·L58˙BÁtLÓ ÔÈ·LBÈ ‡l‡ ,˜eMa eÏiËÈ ‡ÏÂ . ƒ¿»¿…¿«¿«∆»¿ƒƒ¿»

ÌÈÂc ˙BÁtLÓ59ÌBi‰ Ïk60. ƒ¿»»ƒ»«

וכל 57)שם.56) ר"מ: רומי בדפוס וכן תימן יד ובכתב
שדמ  סימן דעה יורה ערוך ובשולחן וכו'. מדרשות בתי

" יח: אותו סעיף שמספידים מקום שבכל מדרשות בתי כל
אלא 58)בטלים". לגמרי שם מתפללים אין אבל בתורה.

בתורה  קוראים וחמישי שני ביום הדין והוא האבל. בבית
אנש  וכל הכנסת, האבל בבית בבית מתפללים עיר אותה י

שם). דעה ביורה וכן משנה ומצטערים.59)(כסף כואבים
וגירסת 60) ודומים". "יושבים הנוסח: ושם א כג, קטן מועד

כתב  שם ובטור ודוים". "יושבים שם: הרי"ף כגירסת רבינו
אותו  מכניסים וגאון ואלוף "חכם גאון: האי רבינו בשם
וסופדים  דורש, שהיה במקום המיטה ומניחים הכנסת לבית
אותו  סופדים המיטה וכשמוציאים ישראל, וקהל התלמידים

וכו'. הקברות" לבית עד

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האבילות.1) למניין עולה השבת ואם בשבת; אבלות דיני

ביטול  הכיפורים. ויום השנה ובראש ברגלים אבילות דין
ביום  האבילות דין הרגל. קודם מתו את לקובר האבילות

שבעה. למניין עולה ואם גלויות, של שני טוב

.‡˙eÏ·‡ ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ˙aM‰2˙aLa ˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ««»»¿ƒ¿«¬≈¿≈¬≈¿«»
L‡¯‰ ˙ÙÈËÚ ÔB‚k ,‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a ‡l‡3 ∆»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿¬ƒ«»…

ÔÈnÁa ‰ˆÈÁ¯e ‰hn‰ LÈÓL˙Â4ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿«ƒ¬»¿»ƒ
L·BÏ ‡l‡ ,˙eÏ·‡ Ô‰a ‚‰B BÈ‡ - ÈeÏ‚aL∆¿»≈≈»∆¬≈∆»≈

ÂÈÏÚÓ5‰hn‰ ˙‡ Û˜BÊÂ ,6Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL Ô˙BÂ ,7. ƒ¿»»¿≈∆«ƒ»¿≈»¿»»»
„‚a LaÏÈ ‡ÏÂ ,ÛÈÏÁÓ - „‚a BÏ LÈ Ì‡Â8Úe¯˜ ¿ƒ≈∆∆«¬ƒ¿…ƒ¿«∆∆»«

Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ,˙aLa9BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«»¬ƒ«»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ¯Á‡Ï Ú¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÛÈÏÁ‰Ï10. ¿«¬ƒ«¬ƒ∆«∆«¿«¬»

שבע 2) למנין בה מצטרפת נוהג שהרי א), יט, (מו"ק ה
שאין  לרגל בניגוד כבסמוך. שבצנעה, בדברים אבילות
כמבואר  כלל, לו עולה אינה ולפיכך כלל, בה נוהגת אבילות

ה"ח. כמבואר 3)להלן לפיו, עד ראשו את לכסות שחייב
אפילו  הראש בעטיפת חייב ואינו והואיל הי"ט, פ"ה לעיל
כמו  עצמו, לבין בינו אלא אחרים, בפני - החול בימי
את  מגלה בשורה, לעמוד "בא פ"י: שמחות במס' ששנינו
באו  לביתו. ונכנס ראשו את מכסה לשורה, חוץ יצא ראשו.
שכל  נמצא ופוטרם", ראשו את מגלה זה הרי לנחמו, אחרים
בשבת  גם מכסה ולפיכך בצנעה, אלא אינה הראש עטיפת

בערב 4)(רדב"ז). שהוחמו וכגון ורגלים, ידים רחיצת
שבת  משום בהם לרחוץ אסור בשבת, הוחמו שאם שבת,

שם). יוסף' וב'נמוקי א כד, שם 5)(מו"ק שבגמרא ואע"פ
אין  נועל, אינו שאפילו רשות, בשבת הסנדל נעילת אמרו:
יחף, לילך נוהגים היו התלמוד בימי שמא - כאבל נראה זה
ולפיכך  בלבד, האבל אלא יחפים הלכו לא רבינו בימי אבל
אבילות  בה שנוהג לכל נראה יהא - בשבת יחף ילך אם

לעיל 6)(כסףֿמשנה). ראה האבל, בימי כפויה שהיתה
הי"ח. שנהגו 7)פ"ה "מקום ה"ה: פ"ג, שם ירושלמי

ששואלים  וכיון - שואלים" - בשבת אבלים בשלום לשאול
שוב  שואליהם. לכל שלום משיבים שהם מכאן בשלומם,
ראה  אחד, למקום הלך הגדול, הושעיה רבי שם: אמרו
שלום  אלא מקומכם, מנהג יודע "איני ואמר: בשבת אבלים

מקומנו". כמנהג קרוע.8)עליכם, לעיל 9)שאינו ראה
לקרוע  חייב אחר, בגד החליף אם ואמו אביו שעל ה"ג, פ"ח

שבעה. שיוכל 10)כל כדי מתוקן, היה שלהם צואר שבית
וברש"י  א כד, (מו"ק לאחור שלפנים מה חלוקו  להפוך
נוהגת  אבילות שאין השבת, כבוד מפני זה וכל שם). לרי"ף
ה' "ברכת ה"ה: שם בירושלמי שאמרו כמו בפרהסיא, בה
בה: (=שנאמר שבת ברכת זו - כב) י, (משלי תעשיר היא
זו  - עמה עצב יוסיף ולא השביעי); יום את אלקים ויברך
- בנו" על המלך נעצב ג) יט, (שמואלֿב ככתוב אבילות,
שבצנעה  דברים זאת ובכל בשבת. אבילות שאין מכאן
אין  ברגל אבל שמחה, בה: כתוב שלא מפני בה, נוהגים
בחגך  ושמחת בה: שנאמר כלל, בה נוהגת אבילות

דאמר). מאן ד"ה ב כג, למו"ק ('תוספות'

.·ÔÓ ?˙aL ·¯Úa ˙Bhn‰ ˙‡ ÌÈÙ˜BÊ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿ƒ∆«ƒ¿∆∆«»ƒ
„Ú ‰ÈÏÚ ·LÈ ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰«ƒ¿»¿«¿»¿««ƒ≈…≈≈»∆»«
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ BÏ ¯izL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .CLÁzL∆∆¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«≈∆»∆»

˙aL È‡ˆBÓa Ô˙B‡ ‰ÙBÎÂ ¯ÊBÁ11. ≈¿∆»¿»≈«»

לעיל 11) כמבואר ככולו, היום שמקצת בבוקר, למחרת עד
א). כז, (שם הי"ב פ"ו

.‚‰ÔÈ‡ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÏ‚¯»¿»ƒ¿≈…«»»¿«ƒƒ≈
Ô‰a ‚‰B ˙eÏ·‡ È¯·cÓ ¯·c12B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰ ÏÎÂ . »»ƒƒ¿≈¬≈≈»∆¿»«≈∆≈

‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ Ï‚¯‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡¬ƒ»»««…∆»∆∆…∆…«»»
‰Ú·L ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ13‡ˆÓ . ¿«ƒƒ»¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‰BÓ14‰LÏL ∆¿««…«»»¿«ƒƒ¿»

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ15;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML - ÁÒt‰ ¯Á‡Ïe , ¿∆¿ƒ¿«««∆«ƒ»»»
È¯‰ - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ,‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈»¿»¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈∆»¬≈

˙¯ˆÚ Ì„˜ ¯·˜ Ì‡ ÔÎÂ .¯OÚ ‰Úa¯‡16‰BÓ - «¿»»»»¿≈ƒ»«…∆¬∆∆∆
„Á‡ ÌBÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ»»»««ƒ∆∆»

ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ‰ÏBÚÂ Ï‚¯ ‡È‰ È¯‰ -17. ¬≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿»»ƒ

"לא 12) ה"ח: לקמן רבינו וכלשון שבצנעה, דברים ואפילו
א): ד, (כתובות שאמרו ואע"פ כלל". אבילות עליו חלה
צנעא  של דברים אבל במועד, אבלות אין שאמרו "אע"פ
גירסת  וכן במועד, ולא: בשבת, שם: רבינו גירסת - נוהג"
שדברים  פוסק א סעיף שצט סי' וביו"ד שם. המאור' 'בעל
הגמרא  וכגירסת ברגל, אפילו אבילות בהם נוהג שבצנעה
וראה  ה"ה. פ"ג, מו"ק בירושלמי וכן שלפנינו. בכתובות

נוהגין. דלא ד"ה ב יט, למו"ק יט,13)ב'תוספות' מו"ק
ויום  השנה "ראש אומר: גמליאל ורבן מפסיקים", "רגלים א
אחד, יום "אפילו א כ, שם וראה כרגלים". הכיפורים
לשבעה  "אפשר נימקו: שם ובירושלמי אחת". שעה ואפילו
לשבעה  איֿאפשר אבל מפסקת), היא (=ולפיכך רגל בלא
לעולם  תמצא לא רגל, כמו תפסיק השבת ואם שבת". בלא
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Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„i‰56˙BL¯„Ó Èza ÏÎ·e ,57.ÌÈÏËa «»«ƒƒ»ƒ»¿»»≈ƒ¿»¿≈ƒ

ÔÈ‡¯B˜Â ˙Òk‰ ˙È·Ï ˙aLa ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa È·e¿≈≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿«»¿≈«¿∆∆¿¿ƒ
‰Ú·L58˙BÁtLÓ ÔÈ·LBÈ ‡l‡ ,˜eMa eÏiËÈ ‡ÏÂ . ƒ¿»¿…¿«¿«∆»¿ƒƒ¿»

ÌÈÂc ˙BÁtLÓ59ÌBi‰ Ïk60. ƒ¿»»ƒ»«

וכל 57)שם.56) ר"מ: רומי בדפוס וכן תימן יד ובכתב
שדמ  סימן דעה יורה ערוך ובשולחן וכו'. מדרשות בתי

" יח: אותו סעיף שמספידים מקום שבכל מדרשות בתי כל
אלא 58)בטלים". לגמרי שם מתפללים אין אבל בתורה.

בתורה  קוראים וחמישי שני ביום הדין והוא האבל. בבית
אנש  וכל הכנסת, האבל בבית בבית מתפללים עיר אותה י

שם). דעה ביורה וכן משנה ומצטערים.59)(כסף כואבים
וגירסת 60) ודומים". "יושבים הנוסח: ושם א כג, קטן מועד

כתב  שם ובטור ודוים". "יושבים שם: הרי"ף כגירסת רבינו
אותו  מכניסים וגאון ואלוף "חכם גאון: האי רבינו בשם
וסופדים  דורש, שהיה במקום המיטה ומניחים הכנסת לבית
אותו  סופדים המיטה וכשמוציאים ישראל, וקהל התלמידים

וכו'. הקברות" לבית עד

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האבילות.1) למניין עולה השבת ואם בשבת; אבלות דיני

ביטול  הכיפורים. ויום השנה ובראש ברגלים אבילות דין
ביום  האבילות דין הרגל. קודם מתו את לקובר האבילות

שבעה. למניין עולה ואם גלויות, של שני טוב

.‡˙eÏ·‡ ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ˙aM‰2˙aLa ˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ««»»¿ƒ¿«¬≈¿≈¬≈¿«»
L‡¯‰ ˙ÙÈËÚ ÔB‚k ,‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a ‡l‡3 ∆»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿¬ƒ«»…

ÔÈnÁa ‰ˆÈÁ¯e ‰hn‰ LÈÓL˙Â4ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿«ƒ¬»¿»ƒ
L·BÏ ‡l‡ ,˙eÏ·‡ Ô‰a ‚‰B BÈ‡ - ÈeÏ‚aL∆¿»≈≈»∆¬≈∆»≈

ÂÈÏÚÓ5‰hn‰ ˙‡ Û˜BÊÂ ,6Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL Ô˙BÂ ,7. ƒ¿»»¿≈∆«ƒ»¿≈»¿»»»
„‚a LaÏÈ ‡ÏÂ ,ÛÈÏÁÓ - „‚a BÏ LÈ Ì‡Â8Úe¯˜ ¿ƒ≈∆∆«¬ƒ¿…ƒ¿«∆∆»«

Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ,˙aLa9BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«»¬ƒ«»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ¯Á‡Ï Ú¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÛÈÏÁ‰Ï10. ¿«¬ƒ«¬ƒ∆«∆«¿«¬»

שבע 2) למנין בה מצטרפת נוהג שהרי א), יט, (מו"ק ה
שאין  לרגל בניגוד כבסמוך. שבצנעה, בדברים אבילות
כמבואר  כלל, לו עולה אינה ולפיכך כלל, בה נוהגת אבילות

ה"ח. כמבואר 3)להלן לפיו, עד ראשו את לכסות שחייב
אפילו  הראש בעטיפת חייב ואינו והואיל הי"ט, פ"ה לעיל
כמו  עצמו, לבין בינו אלא אחרים, בפני - החול בימי
את  מגלה בשורה, לעמוד "בא פ"י: שמחות במס' ששנינו
באו  לביתו. ונכנס ראשו את מכסה לשורה, חוץ יצא ראשו.
שכל  נמצא ופוטרם", ראשו את מגלה זה הרי לנחמו, אחרים
בשבת  גם מכסה ולפיכך בצנעה, אלא אינה הראש עטיפת

בערב 4)(רדב"ז). שהוחמו וכגון ורגלים, ידים רחיצת
שבת  משום בהם לרחוץ אסור בשבת, הוחמו שאם שבת,

שם). יוסף' וב'נמוקי א כד, שם 5)(מו"ק שבגמרא ואע"פ
אין  נועל, אינו שאפילו רשות, בשבת הסנדל נעילת אמרו:
יחף, לילך נוהגים היו התלמוד בימי שמא - כאבל נראה זה
ולפיכך  בלבד, האבל אלא יחפים הלכו לא רבינו בימי אבל
אבילות  בה שנוהג לכל נראה יהא - בשבת יחף ילך אם

לעיל 6)(כסףֿמשנה). ראה האבל, בימי כפויה שהיתה
הי"ח. שנהגו 7)פ"ה "מקום ה"ה: פ"ג, שם ירושלמי

ששואלים  וכיון - שואלים" - בשבת אבלים בשלום לשאול
שוב  שואליהם. לכל שלום משיבים שהם מכאן בשלומם,
ראה  אחד, למקום הלך הגדול, הושעיה רבי שם: אמרו
שלום  אלא מקומכם, מנהג יודע "איני ואמר: בשבת אבלים

מקומנו". כמנהג קרוע.8)עליכם, לעיל 9)שאינו ראה
לקרוע  חייב אחר, בגד החליף אם ואמו אביו שעל ה"ג, פ"ח

שבעה. שיוכל 10)כל כדי מתוקן, היה שלהם צואר שבית
וברש"י  א כד, (מו"ק לאחור שלפנים מה חלוקו  להפוך
נוהגת  אבילות שאין השבת, כבוד מפני זה וכל שם). לרי"ף
ה' "ברכת ה"ה: שם בירושלמי שאמרו כמו בפרהסיא, בה
בה: (=שנאמר שבת ברכת זו - כב) י, (משלי תעשיר היא
זו  - עמה עצב יוסיף ולא השביעי); יום את אלקים ויברך
- בנו" על המלך נעצב ג) יט, (שמואלֿב ככתוב אבילות,
שבצנעה  דברים זאת ובכל בשבת. אבילות שאין מכאן
אין  ברגל אבל שמחה, בה: כתוב שלא מפני בה, נוהגים
בחגך  ושמחת בה: שנאמר כלל, בה נוהגת אבילות

דאמר). מאן ד"ה ב כג, למו"ק ('תוספות'

.·ÔÓ ?˙aL ·¯Úa ˙Bhn‰ ˙‡ ÌÈÙ˜BÊ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿ƒ∆«ƒ¿∆∆«»ƒ
„Ú ‰ÈÏÚ ·LÈ ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰«ƒ¿»¿«¿»¿««ƒ≈…≈≈»∆»«
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ BÏ ¯izL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .CLÁzL∆∆¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«≈∆»∆»

˙aL È‡ˆBÓa Ô˙B‡ ‰ÙBÎÂ ¯ÊBÁ11. ≈¿∆»¿»≈«»

לעיל 11) כמבואר ככולו, היום שמקצת בבוקר, למחרת עד
א). כז, (שם הי"ב פ"ו

.‚‰ÔÈ‡ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÏ‚¯»¿»ƒ¿≈…«»»¿«ƒƒ≈
Ô‰a ‚‰B ˙eÏ·‡ È¯·cÓ ¯·c12B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰ ÏÎÂ . »»ƒƒ¿≈¬≈≈»∆¿»«≈∆≈

‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ Ï‚¯‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡¬ƒ»»««…∆»∆∆…∆…«»»
‰Ú·L ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ13‡ˆÓ . ¿«ƒƒ»¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‰BÓ14‰LÏL ∆¿««…«»»¿«ƒƒ¿»

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ15;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML - ÁÒt‰ ¯Á‡Ïe , ¿∆¿ƒ¿«««∆«ƒ»»»
È¯‰ - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ,‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈»¿»¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈∆»¬≈

˙¯ˆÚ Ì„˜ ¯·˜ Ì‡ ÔÎÂ .¯OÚ ‰Úa¯‡16‰BÓ - «¿»»»»¿≈ƒ»«…∆¬∆∆∆
„Á‡ ÌBÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ»»»««ƒ∆∆»

ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ‰ÏBÚÂ Ï‚¯ ‡È‰ È¯‰ -17. ¬≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿»»ƒ

"לא 12) ה"ח: לקמן רבינו וכלשון שבצנעה, דברים ואפילו
א): ד, (כתובות שאמרו ואע"פ כלל". אבילות עליו חלה
צנעא  של דברים אבל במועד, אבלות אין שאמרו "אע"פ
גירסת  וכן במועד, ולא: בשבת, שם: רבינו גירסת - נוהג"
שדברים  פוסק א סעיף שצט סי' וביו"ד שם. המאור' 'בעל
הגמרא  וכגירסת ברגל, אפילו אבילות בהם נוהג שבצנעה
וראה  ה"ה. פ"ג, מו"ק בירושלמי וכן שלפנינו. בכתובות

נוהגין. דלא ד"ה ב יט, למו"ק יט,13)ב'תוספות' מו"ק
ויום  השנה "ראש אומר: גמליאל ורבן מפסיקים", "רגלים א
אחד, יום "אפילו א כ, שם וראה כרגלים". הכיפורים
לשבעה  "אפשר נימקו: שם ובירושלמי אחת". שעה ואפילו
לשבעה  איֿאפשר אבל מפסקת), היא (=ולפיכך רגל בלא
לעולם  תמצא לא רגל, כמו תפסיק השבת ואם שבת". בלא
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבעה. הכיפורים.14)אבילות יום לפני מתו קבר אם
השנה 15) ראש אומרים: ואין שלשים. גזירת להשלים

גזירת  יפסיק שלאחריו ויוהכ"פ שבעה, גזירת הפסיק
גזירת  ממנו ובטלה יוהכ"פ לפני מתו כשקבר או שלשים.
כמבואר  שלשים, גזירת ויבטל הסוכות חג יבוא שבעה,
אחת, באבילות הפסקות שתי עושים אין כי ה"ה? בסמוך
הפסקת  בגלל כדרכה, אבילות ימי שבעה מנה ולא הואיל
שלשים  גזירת כרגיל למנות עליו מעתה הראשון, הרגל
פ"ג  למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ע"פ (כסףֿמשנה לפחות
אחד  יום שהרי כאן", יש "שיבוש קורא: והראב"ד כח). אות
עצמו  השנה וראש כשבעה, הוא הרי השנה ראש לפני
לגזירת  נשארו ולא יום עשר ארבעה כאן הרי שבעה,
פוסק  ב כד, במו"ק ואמנם יום! עשר ששה אלא שלשים
שדוקא  שם, אושעיא כרבי סובר רבינו אולם פפא, רב כך
כל  תשלומין לה שיש כשבעה, נמנית השבועות) (חג עצרת
מביא  הראשון, ביום חגיגתו קרבנות הביא לא (שאם שבעה
זה  טעם שאין ויוהכ"פ, השנה ראש אבל שבעה), כל והולך
ודי  כשבעה, נמנים אינם כלל, בהם חוגגים שאין בהם, שייך
 ֿ (לחם כרגלים שלשים או שבעה גזירת שיפסיקו להם

העולה 16)משנה). סוכות של או פסח של כרגל דינה
ימים. המצות 17)לשבעה "בחג טז) טז, (דברים שנאמר

לו  יש המצות חג מה - הסוכות" ובחג השבועות ובחג
החג  קרבנות והביא חג לא (=שאם שבעה כל תשלומין
יש  השבועות חג אף הרגל), כל את חוגג הראשון ביו"ט,
שצט  סי' יו"ד ובשו"ע ב). כד, (מו"ק שבעה כל תשלומין לו
רגלים  כשלש דינם ויוהכ"פ שראשֿהשנה פוסק, ו סעיף
השנה, ראש לפני אחת שעה נהג ואם האבילות. לבטל
שלשים, גזירת מבטל ויוהכ"פ שבעה, גזירת ממנו בטלה
ט, סעיף שם כמבואר כלום, מונה אינו הכיפורים יום ואחרי
ולא  אחת, באבילות אפילו הפסקות שתי שעושים באופן

יד. אות לעיל שהוזכרה הראב"ד, כדעת

.„‚Á‰ ¯Á‡ ‰BÓ - ˙Bkq‰ ‚Á Ì„˜ B˙Ó ˙‡ ¯·»̃«∆≈…∆««À∆««∆»
ÈÙa Ï‚¯ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL È¯‰L ;„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ÚLzƒ¿»»ƒƒ¿«∆¬≈¿ƒƒ¬∆∆∆∆ƒ¿≈
,‰Ú·L ˜ÈÒÙÓ ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»»ƒ«¿ƒƒ¿»
È¯‰ - „Á‡ Ï‚¯ ‚Á ÏL ÈÈÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ¿ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ∆«∆∆∆»¬≈

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡18. ∆»¿∆¿ƒ

שם.18) מו"ק

.‰ÔÓ Ï‚¯ Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈ƒ¿«»ƒ…∆∆∆ƒ
‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ ÌÈÏ‚¯‰»¿»ƒ…∆…«»»¿«ƒƒ»¿»

ÌÈLÏL ˙¯Ê‚19·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe ¯tÒÏ ¯zÓe . ¿≈«¿ƒÀ»¿«≈¿«≈¿∆∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Úa B‡20BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜nL ,21, ¿∆∆«ƒƒ∆ƒ¿»«¿À

Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì‡Â .ÌeÏk Ì‰È¯Á‡Ï ‰BÓ BÈ‡Â¿≈∆¿«¬≈∆¿¿ƒ«»ƒ¿«ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯‰ Ì„˜ e˙Ó elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈¬ƒ≈…∆»∆∆¿ƒ

Ú¯t ÁlLiL „Ú Ál‚Ó BÈ‡22Ba e¯Ú‚iL „Ú B‡ ≈¿«≈««∆¿««∆««∆ƒ¿¬
‰Ê ¯·c ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÌÈÏ‚¯‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯·Á23. ¬≈»¿≈»¿»ƒ«¿ƒƒ»»∆

כ.19) יט, החמה 20)שם שקיעת לפני מנחה תפילת אחר
וכשמיני,21)(רדב"ז). כשביעי נחשב ולכאן, לכאן ועולה

(שם  יום אותו בקצת שלשים גזירת נהג כאילו הוא והרי

לעיל 22)וברש"י). ראה מדאי, יותר ארוך שיער יגדל
תלוי 23)פ"ו. שהוא דבר "כל ה"ח: פ"ג, שם ירושלמי

פרע, שישלח עד כאן, ברם מפסיק. הרגל - ושלשים בשבעה
ב  כב, למו"ק ב'תוספות' וראה חבריו". בו שיגערו עד או

שיגערו. עד ד"ה

.Â¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa BlL ÈML ÏÁ»ƒƒ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ«
epnÓ ‰ÏËa ‡ÏÂ ,Ál‚Ó BÈ‡ - ÈLÈÏL B‡ ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ≈¿«≈«¿…»¿»ƒ∆

„·Ïa ‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‡l‡24CeÒÏÂ ıÁ¯Ï ¯zÓ BÈ‡Â . ∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿≈À»ƒ¿…¿»
·BË ÌBÈ ÒkiL „Ú ¯·c ˙BOÚÏÂ25˜ÈÒÙÓ ·BË ÌBÈÂ . ¿«¬»»«∆ƒ»≈¿«¿ƒ

,‰Ú·M‰ ¯‡LÌÈLÏL Ïk ÌÈÏLÓ ·BË ÌBÈ ¯Á‡Ïe ¿»«ƒ¿»¿«««¿ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ÏÎa Ô‰a ¯eÒ‡Â ,‰˙Èn‰ ÌBiÓ ÌBÈ26. ƒ«ƒ»¿»»∆¿»¬ƒ»¿»ƒ

להסתפר 24) לו שאסור שלשים, אבילות נוהג הוא ועדיין
ה"ג. פ"ו, לעיל כמבואר נוהג 25)בהם, אינו וביו"ט

שלו  שלישי כשחל מודים "הכל ב): יט, (מו"ק כלל אבילות
ומפרש  הערב". עד ברחיצה שאסור הרגל, ערב להיות
מועד  של חולו עד ימתין או בצונן, רוחץ ולערב רש"י:
שלו" שלישי "כשחל שם: שאמרו ואע"פ בחמין, וירחץ
ששי, יום אפילו הדין הוא שם: הרי"ף העיר כבר - וכו'

שלו. אבילות שלמה לא עדיין לעיל 26)שהרי המנויים
ה"ב. פ"ו,

.Ê‡e‰ È¯‰Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁ»¿ƒƒ∆ƒ¿¿∆∆»∆∆«¬≈
˙aL27Ál‚Ï ¯zÓe .ÌÈLÏL ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - «»»¿»ƒ∆¿≈«¿ƒÀ»¿«≈«

„ÚBn‰ CB˙a28BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰È‰ Òe‡ È¯‰L , ¿«≈∆¬≈»»»¿ƒ∆¿»
˙aLa Ál‚Ï29˙¯ˆÚ ¯Á‡ Ál‚Ó ÔÎÂ .30¯Á‡ B‡ ¿«≈«¿«»¿≈¿«≈«««¬∆∆««

˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡…̄«»»¿«ƒƒ∆¬≈»¿»¿≈«
‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ál‚Ï BÏ LÈÂ ,ÌÈLÏL31. ¿ƒ¿≈¿«≈«¿»≈∆ƒ¿∆

בה.27) להסתפר לו המועד.28)שאסור בחול
פ"ז 29) יו"ט, בהל' כמבואר במועד, בגילוח מותר ואנוס

ב). יז, (מו"ק ערב 30)הי"זֿיח בשבת, שלו שביעי בשחל
לגלח 31)עצרת. "מותר ב) יט, (שם האומר שאול, כאבא

הרגל". אחר

.ÁÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - Ï‚¯‰ CB˙a B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿»∆∆…»»»»
ÏÏk ˙eÏ·‡32¯Á‡Ï ‡l‡ .Ï‚¯a ˙eÏ·‡ ‚‰B BÈ‡Â , ¬≈¿»¿≈≈¬≈»∆∆∆»¿««

È¯·c Ïk Ô‰a ‚‰BÂ ,‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ï‚¯‰»∆∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿≈
˙eÏ·‡33‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌÈLÏL ‰BÓe .34‚‰BÂ , ¬≈∆¿ƒƒ«¿»¿≈

.ÌÈLÏL ˙B¯Êb ÏÎa ÌÈLÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ

וכמו 32) יא. אות לעיל כמבואר שבצנעה, בדברים אפילו
שברגל  דאמר: מאן ד"ה ב כג, במו"ק ה'תוספות' שכתבו

כלל. בה להתאבל ואין בחגך" "ושמחת שם 33)נאמר:
וכן  שם. כמבואר אחרים, ע"י נעשית שמלאכתו אלא א, כ,
המת, למיתת שבעה "ולכשיכלו ב: סעיף שצט סי' ביו"ד
נעשית  מלאכתו האבילות, ימי שבעת כלו לא שעדיין אע"פ

בבתיהם". אחרים שם.34)ע"י

.ËÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚL ˙BÓB˜n‰35‰BÓ - «¿∆ƒ¿≈»ƒƒ∆
ÔB¯Á‡‰ ÈL ·BË ÌBiÓ ‰Ú·M‰36BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒ≈ƒ»«¬««ƒ∆≈

˙eÏ·‡ ‚‰B37ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ - ‡e‰ Ì‰È¯·cÓe ÏÈ‡B‰ . ≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ
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ÔÈn‰38‰BÓe .„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ML ÂÈ¯Á‡ ‰BÓe , «ƒ¿»∆«¬»ƒ»»ƒƒ¿«∆
e¯Ó‡L BÓk ,‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL39. ¿ƒƒ«¿»¿∆»«¿

ביתֿדין 35) שלוחי שאין ישראל, מארץ הרחוקים המקומות
לפי  הספק, מפני ימים שני עושים היו אליהם, מגיעים
יום  איזה החודש את ביתֿדין בו שקבעו יום יודעים שאינם
הי"א. פ"ג החודש, קידוש בהל' רבינו מלשון הוא,

אלא 36) קדוש אינו התורה שמן מדרבנן, אלא אינו קדושתו
בקביעת  בקיאים שאנו בזמננו, וביחוד בלבד, הראשון היום

ה"ו. פ"ה שם ראה בימים 37)החודש. המת קברו אם
בסמוך  יתבאר דינו שני, ביוםֿטוב קברוהו אם אבל שלפניו,

רפט.38)ה"י. דף פ"ג למו"ק, ה"ח.39)רי"ף לעיל

.È·BË ÌBÈ ‡e‰L ,ÈL ·BË ÌBÈa B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿≈ƒ∆
ÔB¯Á‡‰40˙¯ˆÚ ÏL ÈL ·BË ÌBÈa B‡ ,41Ba ‚‰B - »«¬¿≈ƒ∆¬∆∆≈

ÌBÈ ˙eÏ·‡Â ,Ì‰È¯·cÓ ÈL ·BË ÌBÈÂ ÏÈ‡B‰ .˙eÏ·‡¬≈ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈∆«¬≈
‰¯Bz ÏL ÔBL‡¯42Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ‰ÁcÈ -43ÈtÓ ƒ∆»ƒ»∆¬≈∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰¯Bz ÏL ‰OÚ44ÏL ÈL ·BË ÌBÈa ¯·˜ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆»¬»ƒ»«¿≈ƒ∆

ÌBÈk Ô‰ÈML ;˙eÏ·‡ Ba ‚‰B BÈ‡ - ‰M‰ L‡…̄«»»≈≈¬≈∆¿≈∆¿
Ô‰ CB¯‡45L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ÌÚhÓ ,46. »≈ƒ««∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

החג,40) התחלת של שני ליו"ט בניגוד סוכות, או פסח של
ה"ח. כלעיל אבילות, בו נוהג השבועות,41)שאינו חג
לארץ. ובחוץ ימים שני אלא לו פ"א,42)שאין לעיל ראה

שני.43)ה"א. יו"ט של החג האבילות,44)שמחת
בעיני  הייטב היום חטאתי "ואכלתי יט) י, (ויקרא ככתוב
עשה  וידחה (=האבל) דיחיד, עשה "יבוא שם). (רי"ף ה'"
תורה, מדין עליהם שמתאבל מתים בששה זה וכל דרבנן".
אחיו  או אשתו, כגון מדבריהם, עליהם שהוסיפו אלה אבל
ביו"ט  עליהם מתאבלים אין - ה"א) פ"ב, לעיל (ראה מאמו
רבים  של 'עשה' יבוא תורה, של 'עשה' בהם אין שהרי שני,
 ֿ (כסף מדבריהם יחיד של 'עשה' וידחה מדבריהם, (=רגל)

הרמב"ן). בשם ראשון.45)משנה כיו"ט ודינו
ואפילו 46) ימים, שני אותו עושים והיו "הואיל ה"ח: פ"ה,

ישראל  ארץ בני אפילו - עושים שיהיו התקינו הראיה, בזמן
החשבון". על שקובעים הזה בזמן ימים, שני תמיד אותו -
שלא  לפי הראיה, בזמן אפילו ימים שני אותו שעשו והטעם,
השלוחים  שאין החודש, את ביתֿדין בו שקבעו יום ידעו
בזה  "נולדה ב ד, ביצה וראה ה"ז), (שם ביוםֿטוב יוצאים
פ"א  יו"ט, בהל' וכן הם, ארוך אחד שכיום בזה", אסורה
עולה  השנה ראש של שני יו"ט אין הרדב"ז, ולדעת הכ"ד.
כיו"ט  ודינו הוא, ארוך אחד כיום שהרי שבעה, למנין לו
לא  שנוהגים פסק, יג סעיף שצט סי' יו"ד ובשו"ע ראשון.
אפילו  מת, שום על גלויות של שני יו"ט בשום להתאבל
שום  שאין האומרים כדעת שסוברים וקבורה, מיתה יום הוא

לשנות". ואין פשוט המנהג "וכן התורה, מן אבילות

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בחנוכה 1) והספד אבילות המועד. בחול אבילות דיני

המת, על אבל לעורר שלא חדשים. ובראשי ובפורים
חתן  לנישואי המשתה ימי שבעת לחג. קודם יום שלושים
ומת  נשואיו, סעודת צרכי כל שהכין חתן כרגל. דינם וכלה

דינו. מה - לחופה שייכנס קודם מת לו

.‡„ÚBna ˙eÏ·‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡2B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ , ««ƒ∆≈¬≈«≈≈««≈
BÙ˙k ıÏBÁÂ „ÚBna3ÌÁÏ ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·Óe .4 «≈¿≈¿≈«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆∆

„ÚBna5,·BË ÌBÈa Ï·‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa el‡ Ïk . «≈»≈¿À∆≈¬»¿
ÈL ·BË ÌBÈa elÙ‡6‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ¿…

.ÔÈ¯·Ó«¿ƒ

של 2) 'עשה' ואין בחגך", "ושמחת יד) טז, (דברים שנאמר
ב), יד, קטן (מועד רבים של 'עשה' דוחה יחיד אבילות

ה"ח. פ"י, לעיל עד 3)וראה החלוק מן זרועו מוציא
ה"ג. פ"ח, לעיל רבינו כלשון וזרועו, כתיפו שיתגלה

ביום 4) לאכול אסור שהאבל אחרים, משל אותם מאכילים
ה"ט. פ"ד, לעיל ראה משלו, לאבלו כד,5)הראשון מו"ק

ה"ט,6)ב. פ"י לעיל ראה מדבריהם, אלא שאינו
מת  לגבי שני יו"ט א): ו, (ביצה שאמרו ואע"פ ובביאורנו.
כגון  עצמו, המת בצרכי אלא זה אין - חכמים עשאוהו כחול
החיים  צרכי היא הקריעה אבל תכריכין, לו לתפור או לקברו
ונקבר  מת ואם ברדב"ז). וכן שם, (ר"ן המתאבלים של
כשיתחיל  יו"ט אחרי עד המועד בחול לקרוע אין ביו"ט,
שעת  ולא חימום, שעת אינו שחולֿהמועד להתאבל,
זמן  עד תידחה ביו"ט, הקריעה שנדחית ומכיון שמועה,
אברהם" ב"מגן וכן (משנהֿלמלך, החג לאחר שהוא האבל,

הכ"ג. פ"ו יו"ט, הל' והשווה ג). ס"ק תקמז סי' או"ח

.·ÌÈ·B¯w‰ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ „ÚBna ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ«≈¿…¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï·‡a ÔÈ·iÁL7ÌÎÁ‰ ÏÚ ıÏBÁ‰Â Ú¯Bw‰ B‡ ,8B‡ ∆«»ƒ¿≈∆«≈«¿«≈«∆»»
¯Lk Ì„‡ ÏÚ9˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ B‡ , «»»»≈ƒ∆»»≈ƒ¿«¿ƒ«

‰ÓL10Ïk‰ ÔÈ¯·Óe .11CB˙Ï „ÚBna ÌÎÁ‰ ÏÚ ¿»»«¿ƒ«…«∆»»«≈¿
‰·Á¯‰12ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nL C¯„k ,13Ïk‰L ; »¿»»¿∆∆∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆«…

ÂÈÏÚ ÌÈÏ·‡14. ¬≈ƒ»»

מפני 7) לקרוע ורוצים לקרוע, חייבים שאינם לאלה פרט
ב). כד, (מו"ק שאסורים העיר 8)הכבוד, על הממונה

ב). כב, שם (רש"י הוראה ממנו חשוד 9)ומבקשים שאינו
שאינו  אע"פ מצוה, ביטול שום על ולא עבירה שום על
ו). סעיף שמ, סי' יו"ד השו"ע (לשון בתורה גדול

לקרוע 10) חייבים אלה כל ועל כשר, אדם אינו ואפילו
פ"ט, לעיל והשווה א. כה, במו"ק כמבואר במועד, וקורעים
קרובה  שמועה "שמע ג סעיף תא סי' ביו"ד וראה הי"א.
לקרוע". חייב - המועד בחול למיתתו) יום שלושים (=תוך

סעודתו 11) ומחליף חבירו את מאכיל אחד וכל הכל. את
שהיו  ב) כז, (מו"ק יוסף ורב ברבה שמצינו כמו עמו,

לזה. זה סעודותיהם העיר.12)מחליפים על 13)ככר
בכתובות  כמבואר ברחבה, אותם מברים שהיו קרובם, מות

שם. וברש"י ב א),14)ח, כה, (מו"ק כקרוביו" "שהכל
הי"א. פ"ט, לעיל והשווה

.‚‡l‡ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡ - „ÚBna ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nLk¿∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ«≈≈«¿ƒ∆»
˙BÙe˜Ê ˙BhÓ ÏÚ15ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿¿≈¿ƒƒ¿«¬≈ƒ

„ÚBna16‰¯eMa ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡ ,17ÔÈ¯ËBÙe ÔÈÓÁÓe18. «≈¬»¿ƒ«»¿«¬ƒ¿ƒ
‰hn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â19˙‡ ÏÈ‚¯‰Ï ‡lL ,·BÁ¯a ¿≈«ƒƒ∆«ƒ»»¿∆…¿«¿ƒ∆

„tÒ‰‰20˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a ¯eÒ‡ „ÚBn‰L ;21ÔÎÂ . «∆¿≈∆«≈»¿∆¿≈¿«¬ƒ¿≈
Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ÌÈËwÏÓ ÔÈ‡22Ï·‡L ,„ÚBna ≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ«≈∆≈∆
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ÔÈn‰38‰BÓe .„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ML ÂÈ¯Á‡ ‰BÓe , «ƒ¿»∆«¬»ƒ»»ƒƒ¿«∆
e¯Ó‡L BÓk ,‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL39. ¿ƒƒ«¿»¿∆»«¿

ביתֿדין 35) שלוחי שאין ישראל, מארץ הרחוקים המקומות
לפי  הספק, מפני ימים שני עושים היו אליהם, מגיעים
יום  איזה החודש את ביתֿדין בו שקבעו יום יודעים שאינם
הי"א. פ"ג החודש, קידוש בהל' רבינו מלשון הוא,

אלא 36) קדוש אינו התורה שמן מדרבנן, אלא אינו קדושתו
בקביעת  בקיאים שאנו בזמננו, וביחוד בלבד, הראשון היום

ה"ו. פ"ה שם ראה בימים 37)החודש. המת קברו אם
בסמוך  יתבאר דינו שני, ביוםֿטוב קברוהו אם אבל שלפניו,

רפט.38)ה"י. דף פ"ג למו"ק, ה"ח.39)רי"ף לעיל

.È·BË ÌBÈ ‡e‰L ,ÈL ·BË ÌBÈa B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿≈ƒ∆
ÔB¯Á‡‰40˙¯ˆÚ ÏL ÈL ·BË ÌBÈa B‡ ,41Ba ‚‰B - »«¬¿≈ƒ∆¬∆∆≈

ÌBÈ ˙eÏ·‡Â ,Ì‰È¯·cÓ ÈL ·BË ÌBÈÂ ÏÈ‡B‰ .˙eÏ·‡¬≈ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈∆«¬≈
‰¯Bz ÏL ÔBL‡¯42Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ‰ÁcÈ -43ÈtÓ ƒ∆»ƒ»∆¬≈∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰¯Bz ÏL ‰OÚ44ÏL ÈL ·BË ÌBÈa ¯·˜ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆»¬»ƒ»«¿≈ƒ∆

ÌBÈk Ô‰ÈML ;˙eÏ·‡ Ba ‚‰B BÈ‡ - ‰M‰ L‡…̄«»»≈≈¬≈∆¿≈∆¿
Ô‰ CB¯‡45L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ÌÚhÓ ,46. »≈ƒ««∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

החג,40) התחלת של שני ליו"ט בניגוד סוכות, או פסח של
ה"ח. כלעיל אבילות, בו נוהג השבועות,41)שאינו חג
לארץ. ובחוץ ימים שני אלא לו פ"א,42)שאין לעיל ראה

שני.43)ה"א. יו"ט של החג האבילות,44)שמחת
בעיני  הייטב היום חטאתי "ואכלתי יט) י, (ויקרא ככתוב
עשה  וידחה (=האבל) דיחיד, עשה "יבוא שם). (רי"ף ה'"
תורה, מדין עליהם שמתאבל מתים בששה זה וכל דרבנן".
אחיו  או אשתו, כגון מדבריהם, עליהם שהוסיפו אלה אבל
ביו"ט  עליהם מתאבלים אין - ה"א) פ"ב, לעיל (ראה מאמו
רבים  של 'עשה' יבוא תורה, של 'עשה' בהם אין שהרי שני,
 ֿ (כסף מדבריהם יחיד של 'עשה' וידחה מדבריהם, (=רגל)

הרמב"ן). בשם ראשון.45)משנה כיו"ט ודינו
ואפילו 46) ימים, שני אותו עושים והיו "הואיל ה"ח: פ"ה,

ישראל  ארץ בני אפילו - עושים שיהיו התקינו הראיה, בזמן
החשבון". על שקובעים הזה בזמן ימים, שני תמיד אותו -
שלא  לפי הראיה, בזמן אפילו ימים שני אותו שעשו והטעם,
השלוחים  שאין החודש, את ביתֿדין בו שקבעו יום ידעו
בזה  "נולדה ב ד, ביצה וראה ה"ז), (שם ביוםֿטוב יוצאים
פ"א  יו"ט, בהל' וכן הם, ארוך אחד שכיום בזה", אסורה
עולה  השנה ראש של שני יו"ט אין הרדב"ז, ולדעת הכ"ד.
כיו"ט  ודינו הוא, ארוך אחד כיום שהרי שבעה, למנין לו
לא  שנוהגים פסק, יג סעיף שצט סי' יו"ד ובשו"ע ראשון.
אפילו  מת, שום על גלויות של שני יו"ט בשום להתאבל
שום  שאין האומרים כדעת שסוברים וקבורה, מיתה יום הוא

לשנות". ואין פשוט המנהג "וכן התורה, מן אבילות

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בחנוכה 1) והספד אבילות המועד. בחול אבילות דיני

המת, על אבל לעורר שלא חדשים. ובראשי ובפורים
חתן  לנישואי המשתה ימי שבעת לחג. קודם יום שלושים
ומת  נשואיו, סעודת צרכי כל שהכין חתן כרגל. דינם וכלה

דינו. מה - לחופה שייכנס קודם מת לו

.‡„ÚBna ˙eÏ·‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡2B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ , ««ƒ∆≈¬≈«≈≈««≈
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„ÚBna5,·BË ÌBÈa Ï·‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa el‡ Ïk . «≈»≈¿À∆≈¬»¿
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.ÔÈ¯·Ó«¿ƒ

של 2) 'עשה' ואין בחגך", "ושמחת יד) טז, (דברים שנאמר
ב), יד, קטן (מועד רבים של 'עשה' דוחה יחיד אבילות

ה"ח. פ"י, לעיל עד 3)וראה החלוק מן זרועו מוציא
ה"ג. פ"ח, לעיל רבינו כלשון וזרועו, כתיפו שיתגלה

ביום 4) לאכול אסור שהאבל אחרים, משל אותם מאכילים
ה"ט. פ"ד, לעיל ראה משלו, לאבלו כד,5)הראשון מו"ק

ה"ט,6)ב. פ"י לעיל ראה מדבריהם, אלא שאינו
מת  לגבי שני יו"ט א): ו, (ביצה שאמרו ואע"פ ובביאורנו.
כגון  עצמו, המת בצרכי אלא זה אין - חכמים עשאוהו כחול
החיים  צרכי היא הקריעה אבל תכריכין, לו לתפור או לקברו
ונקבר  מת ואם ברדב"ז). וכן שם, (ר"ן המתאבלים של
כשיתחיל  יו"ט אחרי עד המועד בחול לקרוע אין ביו"ט,
שעת  ולא חימום, שעת אינו שחולֿהמועד להתאבל,
זמן  עד תידחה ביו"ט, הקריעה שנדחית ומכיון שמועה,
אברהם" ב"מגן וכן (משנהֿלמלך, החג לאחר שהוא האבל,

הכ"ג. פ"ו יו"ט, הל' והשווה ג). ס"ק תקמז סי' או"ח

.·ÌÈ·B¯w‰ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ „ÚBna ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ«≈¿…¿ƒ∆»«¿ƒ
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ÂÈÏÚ ÌÈÏ·‡14. ¬≈ƒ»»

מפני 7) לקרוע ורוצים לקרוע, חייבים שאינם לאלה פרט
ב). כד, (מו"ק שאסורים העיר 8)הכבוד, על הממונה

ב). כב, שם (רש"י הוראה ממנו חשוד 9)ומבקשים שאינו
שאינו  אע"פ מצוה, ביטול שום על ולא עבירה שום על
ו). סעיף שמ, סי' יו"ד השו"ע (לשון בתורה גדול

לקרוע 10) חייבים אלה כל ועל כשר, אדם אינו ואפילו
פ"ט, לעיל והשווה א. כה, במו"ק כמבואר במועד, וקורעים
קרובה  שמועה "שמע ג סעיף תא סי' ביו"ד וראה הי"א.
לקרוע". חייב - המועד בחול למיתתו) יום שלושים (=תוך

סעודתו 11) ומחליף חבירו את מאכיל אחד וכל הכל. את
שהיו  ב) כז, (מו"ק יוסף ורב ברבה שמצינו כמו עמו,

לזה. זה סעודותיהם העיר.12)מחליפים על 13)ככר
בכתובות  כמבואר ברחבה, אותם מברים שהיו קרובם, מות

שם. וברש"י ב א),14)ח, כה, (מו"ק כקרוביו" "שהכל
הי"א. פ"ט, לעיל והשווה

.‚‡l‡ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡ - „ÚBna ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nLk¿∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ«≈≈«¿ƒ∆»
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על 15) אלא אוכלים האבלים שאין החול, לימי בניגוד
הראשון  שביום ה"ט, פ"ד לעיל ראה לארץ, כפויות מיטות
במועד  ואילו כפויה, מיטה על לישב האבל חייב לאבלו
כפיית  שאין ב). כד, (שם זקופה מיטה על האבל אוכל
וראה  שם), יוסף' ('נמוקי כלל במועד נוהגת המיטה
שאין  אומר: היה שרש"י שכבר, ד"ה א כ, שם ב'תוספות'
אבילות. בה ואין הואיל ברגל, הבראה עושים

ואמר 16) אחד ועמד ברחוב, כולם עמדו מהלוויה, כשחזרו
נחמות  "בעל בה: ומסיים לנחמם, לאבלים מיוחדת ברכה
וראה  ב), ח, (כתובות אבלים" מנחם ברוך אתכם, ינחם
א). כז, (מו"ק אבלים אין ד"ה שם וברש"י ב כג, במגילה
אין  ביותר, פומבי במקום ברחבה, היא זו וברכה והואיל

(רדב"ז). המועד בחול המת,17)לאמרה את המלווים
הקברות  בית בצד בשורה עומדים מהקבורה, כשחוזרים

ה"א. פי"ג, לקמן ראה האבלים, המנחמים 18)לנחם את
שם). (מו"ק האבל של לביתו ילכו ולא לביתם,

עליה.19) מוטל מוליכים 20)שהמת "אין זה ומטעם שם,
הקבר  כל שיהיה עד בחולֿהמועד לביתֿהקברות המת

א). סעיף תא, סי' (יו"ד ומזומן" שהמועד 21)מתוקן
ב). יז, (תענית בו לשמוח שחייב להוליכן 22)כיו"ט,

אבותם. בקברות לקברן אחר לו 23)למקום יש צער
א). ח, (מו"ק לקיטתן כ"כ 24)בשעת בהם שמח שאינו

בלקיטתן. צער לו יש ובוודאי אבותם, בקברות לקברם
שאר  שעצמות מפרש: ח, אות תג סי' ליו"ד וב'פרישה'
ובמס' לכבדם. חייב שאינו מפני ללקט אסור ודאי קרוביו
מיתתו, בשעת עליו שקורעים "כל שנינו: פי"ב, שמחות
ה"ח. פי"ב, לקמן וראה עצמות". ליקוט בשעת עליו קורעים

ב.25) כא, ט,26)שבת (אסתר בהם שנאמר ב ה, מגילה
ושמחה". משתה ימי אותם "לעשות ב 27)כב) יז, תענית

הוא". יוםֿטוב גופו כרגלים 28)"ראשֿחודש שאינם
אבילות  שאין כשבת, אינם וגם האבילות, את המפסיקים
ומטפחות  מענות נשים ב): כח, (מו"ק אמרו והרי בה, נוהגת
והרמ"א  ה). ס"ק תרצו סי' לאו"ח הגר"א (ביאור בהם
אלא  בפורים נוהגת אבילות שאין מסכם: שם באו"ח

בלבד. שבצנעה ב)29)בדברים יז, (תענית שאמרו אע"פ
להספיד  (=שלא תענית במגילת הכתובים האלה "הימים

ו  וחנוכה אסורים"בהם, ולאחריהם, לפניהם בכללם), פורים
ואע"פ  תענית", מגילת "בטלה ב) יח, (ר"ה אמרו כבר -
להם  הכוונה - בטלו לא ופורים חנוכה ב): יט, (שם שאמרו
עדיפים  שאינם ולאחריהם, שלפניהם לימים ולא עצמם,

(כסףֿמשנה). שבטלו המגילה ימי משאר

.„˙BÁtËÓ ‡Ï Ï·‡ ˙BpÚÓ - „ÚBna :ÌÈLp‰30; «»ƒ«≈¿«¬»…¿«¿
˙BpÚÓ - ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯·e31 ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿«
.‰Êa ‡ÏÂ ‰Êa ‡Ï ˙BB˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙BÁtËÓe¿«¿¬»≈¿¿…»∆¿…»∆

˙BÁtËÓ ‡ÏÂ ˙BpÚÓ ‡Ï - ˙n‰ ¯a˜32. ƒ¿««≈…¿«¿…¿«¿

כף.30) אל כף הבאה.31)מספקות בהלכה בסמוך יתבאר
ב.32) כח, מו"ק

.‰˙Á‡k ˙BBÚ ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡33?‰pÈ˜ . ≈∆ƒ∆À»¿««ƒ»
‰„nÏÂ :¯Ó‡pL .‰È¯Á‡ ˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡L∆««∆∆¿À»«¬∆»∆∆¡«¿«≈¿»

‰pÈ˜ d˙eÚ¯ ‰M‡Â ,È‰ ÌÎÈ˙·34ÌÈ¯·c ‰na . ¿…≈∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ»«∆¿»ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ï·‡ ;e˙nL ÌÚ‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»»»∆≈¬»«¿ƒ»»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„ÚBna B˙B‡ ÌÈ„ÙBÒ - ˙nL∆≈¿ƒ«≈¿≈»ƒ«

ÌÈL„Á ÈL‡¯Â ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa35ÌBÈa ‡Ï Ï·‡ , «¬À»¿ƒ¿»≈√»ƒ¬»…¿
ÈL ·BË36‡l‡ el‡ ÌÈÓÈa B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ≈∆»
ÂÈÙa37B˙ÚeÓL ÌBÈÂ .„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ - ¯a˜ .38- ¿»»ƒ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿¿»

‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒÂ ,‡e‰ ÂÈÙ·kƒ¿»»¿¿ƒ««ƒ∆ƒ
‰˜BÁ¯39. ¿»

ונהי.33) קינות בדברי קולן מלמדת 34)מרימות שאחת
תענה  מה חברתה תדע תתחיל, כשהיא קינה, חברתה את

ֿ 35)(שם). לחול בניגוד מלאכה, בעשיית מותרים שהם
ב). כז, (שם במלאכה שאסור גלויות,36)המועד של

התורה  מן בו להספיד שאסור ראשון, יו"ט במקום שהוא
לפנינו.37)(כסףֿמשנה). מוטל והוא שנקבר, טרם

הכ"ב. פ"ז יו"ט, הל' השמועה 38)והשווה שהגיעה
מת. פלוני כז,39)שחכם (מו"ק למותו יום שלשים לאחר

וראה  רחוקה". שהיא "אע"פ מודגש: אינו ששם אלא ב),
בזה. אחרת שיטה שם יוסף' ב'נמוקי

.Â‰M‡ ¯¯BÚz ‡Ï40Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL dlL ˙Ó ÏÚ …¿≈ƒ»«≈∆»¿ƒ…∆
ÌÈÂc Ì‰Â ‚Á‰ ‡B·È ‡lL È„k ,‚ÁÏ41˙n‰ ÔÈ‡L ; ∆»¿≈∆…»∆»¿≈»ƒ∆≈«≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌBÈ ÌÈLÏL ·l‰ ÔÓ ÁkzLÓƒ¿«≈«ƒ«≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‚ÁÏ CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔLÈ ˙Óa¿≈»»¬»ƒ≈¿¿ƒ»∆»

˙¯¯BÚÓ -42. ¿∆∆

רבים,40) ימים זה שמת מתה, על לערער ספדן תביא לא
שצועק  הספדן, שחוזר כדרך המת, קרובי אחרי לחזור
הולך  עליו דוה שלבו ומי לב, מרי כל עמי בכו בואו ואומר:
שם). וברע"ב מ"ה, פ"א (מו"ק קרובו על ומספיד

"כדי 41) הכ"ד: פ"ו יו"ט, בהל' רבינו וכדברי ב. ח, מו"ק
מזכרון  וכואב דואג ולבו נעצב, והוא הרגל יבוא שלא
וכו'" שיעורר לאדם "ואסור לשון רבינו תפס ושם הצער".
לא  לשון: רבינו נקט וכאן קטן, במועד המשנה כלשון
"לא  ה"ה: פ"א שם הירושלמי לשון ע"פ וכו', אשה תעורר
במועד". חיבורה) שהוא בעלה, (=אבל לוייתה אשה תעורר
בכי  מעוררים שהיו מנהגם לפי זה כל הכסףֿמשנה: וכתב
המת  מספידים השנה, שבגמר נוהגים, שאנו מה אבל ויללה.
מן  ישכח שלא "עירור" זה שאין מותר, - נשמתו ומזכירים

דעתו  אדרבה או"ח הלב, בשו"ע וכן אבילותו, עי"ז להפסיק
ה. סעיף תקמז בלבה 42)סי' חרותה המרירות כך, שבין

אמרו: ושם שם). (ירושלמי ההספד בגלל תוספת בה ואין
עושה  שהוא - הספד המתים; בין מזכירתו עירור? "איזה

עצמו". בפני הספד לו

.Ê˙e˙Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L43Ï‚¯k Ô‰ È¯‰ -44˙nL ÈÓe . ƒ¿«¿≈««¿¬≈≈¿∆∆ƒ∆≈
- Bn‡Â ÂÈ·‡ elÙ‡ ,‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a ˙Ó BÏ≈¿¿≈«ƒ¿∆¬ƒ»ƒ¿ƒ
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˙Ú·L ‚‰B Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÌÈÏLÓ«¿ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿»¿««»≈ƒ¿«
˙eÏ·‡ ÈÓÈ45‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ó ÌÈLÏM‰ ‰BÓe .46. ¿≈¬≈∆«¿ƒ≈««¿≈«ƒ¿»

שהנושא 43) לישראל, תיקן רבינו שמשה המשתה, ימי
אישות  בהל' כמבואר ימים, שבעת עמה שמח יהיה בתולה

ה"א. פ"א, ולעיל הי"ב, נוהגת 44)פ"י אבילות שאין
א). ד, (כתובות ברגל,45)בהם מתו את הקובר כדין

ה"ח. פ"י, לעיל לא 46)המבואר למה שואל: והראב"ד
(שם) לעיל ששנינו כמו השלושים, למנין המשתה ימי יעלו
והרמב"ן  הקבורה"? מיום שלשים ש"מונה הרגל לענין
ממילא  נוהג שברגל מתרץ, שמב) סי' יו"ד ב'טור' (הובא
מחמת  בהם שאסור ותספורת גיהוץ לענין שלשים, מצות
ימי  בשבעת אבל שלשים, למנין לו עולה ולפיכך הרגל,
לו. עולים אינם ולפיכך ותספורת, בגיהוץ מותר המשתה
יום  שאבילות ה"א, פ"א לעיל רבינו שיטת לפי קשה, ועדיין
המשתה  ימי שמחת דוחה איך התורה, מן היא ראשון
התורה? מן שהיא אבילות מצות מדבריהם, אלא שאינה
דברי  לבטל החכמים ביד כח יש מתרץ: שם בכתובות והר"ן
שמחתו  בימי לעשות חייב שאינו תעשה", ואל ב"שב תורה
בדברי  בפועל לעסוק לו יהיה אסור זה, ולפי אבילות. מעשה
ב"קום  אבלו את לדחות לו שאסור היום, אותו כל שמחה
ישמש  ולא שבצנעה, בדברים הוא שנוהג ונראה, ועשה".
מתרץ, והרדב"ז הבאה. בהלכה בסמוך כמבואר מיטתו,
אלא  לגמרי, האבילות את מבטלים החכמים אין שכאן
שמחה  בדברי אפילו זה ולפי אחר, ליום אותה  דוחים

יום. באותו לעסוק לו מותר בפועל,

.ÁBÁ·Ë Á·ËÂ Bzt ‰Ù‡Â ‰cÚq‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈÎ‰≈ƒ»»¿≈«¿À»¿»»ƒ¿»«ƒ¿
eÒkiL Ì„˜ ˙Ó BÏ ˙Óe ,‰ÁÓOÏ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿«ƒ¿»≈≈…∆∆ƒ»¿

¯Oa Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ ‡Ï Ì‡ :‰ÁÓOÏ47¯ÎBÓ - «ƒ¿»ƒ…»««ƒ««≈»»≈
Ck ¯Á‡Â ,˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ ,˙t‰Â ¯Oa‰«»»¿««¿≈ƒ¿«¿≈¬≈¿««»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B48Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ Ì‡Â ; ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ««≈
˙n‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - B¯ÎÓÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,¯Oa»»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿«¿ƒƒ∆«≈

¯„ÁÏ49˙ÏÈÚa ÏÚB·e ,‰tÁÏ ‰lk‰ ˙‡Â Ô˙Á‰ ˙‡Â , ¿∆∆¿∆∆»»¿∆««»«À»≈¿ƒ«
‰ÂˆÓ50L¯BÙe51¯Á‡Â ,‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ , ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿««

‚‰B ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B Ck»≈ƒ¿«¿≈¬≈¿»»«»ƒ≈
˙aLk ‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a52ÔÈa ÔLÈ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿«»¿ƒ»»≈≈

LnLÈ ‡lL È„k ,ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ BzL‡Â ,ÌÈL‡‰»¬»ƒ¿ƒ¿¿≈»≈«»ƒ¿≈∆…¿«≈
B˙hÓ53ÌÈLÏL Ïk ‰lk‰ ÔÓ ÔÈËÈLÎz ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ««»»¿ƒ
ÌBÈ54Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡L ÌB˜Óa eÈ‰ .»¿»∆∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ

eÈ‰ .‰lÁz ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ ,¯ÎBÓ - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙pL∆»«»»«ƒ≈¿≈¬≈¿ƒ»»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ∆…
.‰lÁz ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙»«»»«ƒ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»
dn‡ B‡ Ô˙Á ÏL ÂÈ·‡ ˙nLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ∆»»ƒ»
ÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ - BÊ ‰cÚÒ e„ÈÒÙÈ Ì‡L ;‰lk ÏL∆«»∆ƒ«¿ƒ¿À»≈»∆ƒ
Bn‡ B‡ ‰lk ÏL ‰È·‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ .Ì‰Ï Á¯ËiL∆ƒ¿«»∆¬»ƒ≈»ƒ»∆«»ƒ
ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‚‰B - Ì‰È·B¯˜ ¯‡L B‡ Ô˙Á ÏL∆»»¿»¿≈∆¬ƒƒ¿«¿≈
˙Ú·L e‚‰ÈÂ ‰tÁÏ Òkz Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz Ï·‡‰»≈∆¿ƒ»¿««»ƒ»≈«À»¿ƒ¿¬ƒ¿«

‰zLn‰ ÈÓÈ55. ¿≈«ƒ¿∆

למכירה.47) הבשר ראוי למה 48)עדיין שואל: הראב"ד
כמבואר  אבילות, של יום שלשים עליו שיעברו עד יחכה לא
יום. שלשים כל בנישואין אסור שהאבל ה"ה, פ"ו לעיל

אומר, - שמב סי' יו"ד ב'טור' הובא - וכבר והרמב"ן הואיל
לגמר  עד החופה לאחר אין הרבה, בה וטרח לחופה התכונן

אבילות 49)שלשים. עליו תחול שלא כדי יקברוהו, שלא
שתעבור  עד לכנוס יוכל לא ואז הגולל, סתימת לאחר מיד

אשתו 50)האבילות. את בועל שהחתן הראשונה הבעילה
וכמו  כלי, עשאה עי"ז כי מצוה", "בעילת נקראת הבתולה,
למי  אלא ברית כורתת אשה "אין ב) כב, (סנהדרין שאמרו
אומר  הכתוב וכן ורביה, פריה לידי ובאים כלי", שעשאה
ד, לכתובות ('תוספות' עוׂשיך" בועליך "כי ה) נד, (ישעיה

מצוה). בעילת ד"ה אסור 51)א המת, את שקוברים אחרי
כבסמוך. אבלו, מחמת שבצנעה, בדברים ראה 52)הוא

בדברים  אפילו הוא מותר ממש, ברגל אבל ה"א. פ"י, לעיל
ובביאורנו. ה"ג שם כמבואר שם.53)שבצנעה, כתובות

ב"הגהות  וכתוב ה"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל' והשווה
שתים. נשים ומיעוט שנים, אנשים מיעוט מיימוניות":
להתייחד  שאסורים הרמ"א, מעיר א, סעיף שמב סי' וביו"ד
שימור  צריכים אינם אחד, בחדר ישנים אינם ואם ביום, גם

בעלה.54)כלל. על  תתגנה שלא כדי שם.55)שם.
- כלה של אמה חתן: של אביו ד"ה ב ג, שם רש"י ולדעת
תכשיטין  המכינה היא אלא לסעודה, גורם משמשת אינה
אינם  והקישוטים שהתמרוקים כגון שם, הר"ן והעיר לכלה.
האבלות  ימי שבעת לאחר תינשא כן, לא שאם מתקיימים.

מקודם. אמה לה שהכינה תמרוקים, באותם

ה'תשע"ט  תמוז כ"ט חמישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עצמות 1) ליקוט דיני למת. מעמדות ושבעה הספד, דיני

בן  והספד. אבל לעניין - למקום ממקום המת ארון ופינוי
הלווייה  סדרי להספד. ראוי ויהיה הקטן, יהיה שנים כמה
לעניין  - ושפחות עבדים לגילם. בהתאם - בקטנים שונים

ותנחומים. הספד

.‡‡e‰ ˙n‰ „B·k „tÒ‰‰2˙‡ ÔÈÙBk CÎÈÙÏ . «∆¿≈¿«≈¿ƒ»ƒ∆
˙BB˜Ó‰Â ÌÈB˜Ó ¯ÎO ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰3ÔÈ„ÙBÒÂ «¿ƒƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿¿¿¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ - e‰e„tÒÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡Â .B˙B‡4. ¿ƒƒ»∆…ƒ¿¿≈¿ƒ
;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¯·wÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»∆…ƒ»≈≈¿ƒ

ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL ,‰ÂˆÓ ‰¯e·w‰L5. ∆«¿»ƒ¿»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆

ויקרם.2) החיים כבוד ט,3)ולא (ירמיה הכתוב מלשון
ותבואינה". למקוננות "קראו היה 4)טז) אילו אבל

לפגוע  שלא לו. שומעים היינו לא החיים" "כבוד ההספד
ב). מו, (סנהדרין שם,5)בכבודם בגמרא שמסופקים אלא

אותו  ומשפילים שמורידים כפרה", "משום היא המצוה אם
- לקברו שלא ציווה אם ולפיכך שם), (רש"י בתחתיות
בזיון" "משום או בכפרה, רוצה אינו שהרי לו, שומעים
ונבקע, ונרקב מת שיראוהו החיים, על יתבזה שלא היא,
את  לבזות לו, שומעים אין לקברו שלא ציווה אפילו ולפיכך
הולכים  נפשטה, שלא בעייה שזוהי ומתוך בגללו, החיים
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˙Ú·L ‚‰B Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÌÈÏLÓ«¿ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿»¿««»≈ƒ¿«
˙eÏ·‡ ÈÓÈ45‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ó ÌÈLÏM‰ ‰BÓe .46. ¿≈¬≈∆«¿ƒ≈««¿≈«ƒ¿»

שהנושא 43) לישראל, תיקן רבינו שמשה המשתה, ימי
אישות  בהל' כמבואר ימים, שבעת עמה שמח יהיה בתולה

ה"א. פ"א, ולעיל הי"ב, נוהגת 44)פ"י אבילות שאין
א). ד, (כתובות ברגל,45)בהם מתו את הקובר כדין

ה"ח. פ"י, לעיל לא 46)המבואר למה שואל: והראב"ד
(שם) לעיל ששנינו כמו השלושים, למנין המשתה ימי יעלו
והרמב"ן  הקבורה"? מיום שלשים ש"מונה הרגל לענין
ממילא  נוהג שברגל מתרץ, שמב) סי' יו"ד ב'טור' (הובא
מחמת  בהם שאסור ותספורת גיהוץ לענין שלשים, מצות
ימי  בשבעת אבל שלשים, למנין לו עולה ולפיכך הרגל,
לו. עולים אינם ולפיכך ותספורת, בגיהוץ מותר המשתה
יום  שאבילות ה"א, פ"א לעיל רבינו שיטת לפי קשה, ועדיין
המשתה  ימי שמחת דוחה איך התורה, מן היא ראשון
התורה? מן שהיא אבילות מצות מדבריהם, אלא שאינה
דברי  לבטל החכמים ביד כח יש מתרץ: שם בכתובות והר"ן
שמחתו  בימי לעשות חייב שאינו תעשה", ואל ב"שב תורה
בדברי  בפועל לעסוק לו יהיה אסור זה, ולפי אבילות. מעשה
ב"קום  אבלו את לדחות לו שאסור היום, אותו כל שמחה
ישמש  ולא שבצנעה, בדברים הוא שנוהג ונראה, ועשה".
מתרץ, והרדב"ז הבאה. בהלכה בסמוך כמבואר מיטתו,
אלא  לגמרי, האבילות את מבטלים החכמים אין שכאן
שמחה  בדברי אפילו זה ולפי אחר, ליום אותה  דוחים

יום. באותו לעסוק לו מותר בפועל,

.ÁBÁ·Ë Á·ËÂ Bzt ‰Ù‡Â ‰cÚq‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈÎ‰≈ƒ»»¿≈«¿À»¿»»ƒ¿»«ƒ¿
eÒkiL Ì„˜ ˙Ó BÏ ˙Óe ,‰ÁÓOÏ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿«ƒ¿»≈≈…∆∆ƒ»¿

¯Oa Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ ‡Ï Ì‡ :‰ÁÓOÏ47¯ÎBÓ - «ƒ¿»ƒ…»««ƒ««≈»»≈
Ck ¯Á‡Â ,˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ ,˙t‰Â ¯Oa‰«»»¿««¿≈ƒ¿«¿≈¬≈¿««»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B48Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ Ì‡Â ; ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ««≈
˙n‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - B¯ÎÓÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,¯Oa»»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿«¿ƒƒ∆«≈

¯„ÁÏ49˙ÏÈÚa ÏÚB·e ,‰tÁÏ ‰lk‰ ˙‡Â Ô˙Á‰ ˙‡Â , ¿∆∆¿∆∆»»¿∆««»«À»≈¿ƒ«
‰ÂˆÓ50L¯BÙe51¯Á‡Â ,‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ , ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿««

‚‰B ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B Ck»≈ƒ¿«¿≈¬≈¿»»«»ƒ≈
˙aLk ‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a52ÔÈa ÔLÈ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿«»¿ƒ»»≈≈

LnLÈ ‡lL È„k ,ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ BzL‡Â ,ÌÈL‡‰»¬»ƒ¿ƒ¿¿≈»≈«»ƒ¿≈∆…¿«≈
B˙hÓ53ÌÈLÏL Ïk ‰lk‰ ÔÓ ÔÈËÈLÎz ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ««»»¿ƒ
ÌBÈ54Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡L ÌB˜Óa eÈ‰ .»¿»∆∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ

eÈ‰ .‰lÁz ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ ,¯ÎBÓ - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙pL∆»«»»«ƒ≈¿≈¬≈¿ƒ»»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ∆…
.‰lÁz ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙»«»»«ƒ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»
dn‡ B‡ Ô˙Á ÏL ÂÈ·‡ ˙nLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ∆»»ƒ»
ÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ - BÊ ‰cÚÒ e„ÈÒÙÈ Ì‡L ;‰lk ÏL∆«»∆ƒ«¿ƒ¿À»≈»∆ƒ
Bn‡ B‡ ‰lk ÏL ‰È·‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ .Ì‰Ï Á¯ËiL∆ƒ¿«»∆¬»ƒ≈»ƒ»∆«»ƒ
ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‚‰B - Ì‰È·B¯˜ ¯‡L B‡ Ô˙Á ÏL∆»»¿»¿≈∆¬ƒƒ¿«¿≈
˙Ú·L e‚‰ÈÂ ‰tÁÏ Òkz Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz Ï·‡‰»≈∆¿ƒ»¿««»ƒ»≈«À»¿ƒ¿¬ƒ¿«

‰zLn‰ ÈÓÈ55. ¿≈«ƒ¿∆

למכירה.47) הבשר ראוי למה 48)עדיין שואל: הראב"ד
כמבואר  אבילות, של יום שלשים עליו שיעברו עד יחכה לא
יום. שלשים כל בנישואין אסור שהאבל ה"ה, פ"ו לעיל

אומר, - שמב סי' יו"ד ב'טור' הובא - וכבר והרמב"ן הואיל
לגמר  עד החופה לאחר אין הרבה, בה וטרח לחופה התכונן

אבילות 49)שלשים. עליו תחול שלא כדי יקברוהו, שלא
שתעבור  עד לכנוס יוכל לא ואז הגולל, סתימת לאחר מיד

אשתו 50)האבילות. את בועל שהחתן הראשונה הבעילה
וכמו  כלי, עשאה עי"ז כי מצוה", "בעילת נקראת הבתולה,
למי  אלא ברית כורתת אשה "אין ב) כב, (סנהדרין שאמרו
אומר  הכתוב וכן ורביה, פריה לידי ובאים כלי", שעשאה
ד, לכתובות ('תוספות' עוׂשיך" בועליך "כי ה) נד, (ישעיה

מצוה). בעילת ד"ה אסור 51)א המת, את שקוברים אחרי
כבסמוך. אבלו, מחמת שבצנעה, בדברים ראה 52)הוא

בדברים  אפילו הוא מותר ממש, ברגל אבל ה"א. פ"י, לעיל
ובביאורנו. ה"ג שם כמבואר שם.53)שבצנעה, כתובות

ב"הגהות  וכתוב ה"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל' והשווה
שתים. נשים ומיעוט שנים, אנשים מיעוט מיימוניות":
להתייחד  שאסורים הרמ"א, מעיר א, סעיף שמב סי' וביו"ד
שימור  צריכים אינם אחד, בחדר ישנים אינם ואם ביום, גם

בעלה.54)כלל. על  תתגנה שלא כדי שם.55)שם.
- כלה של אמה חתן: של אביו ד"ה ב ג, שם רש"י ולדעת
תכשיטין  המכינה היא אלא לסעודה, גורם משמשת אינה
אינם  והקישוטים שהתמרוקים כגון שם, הר"ן והעיר לכלה.
האבלות  ימי שבעת לאחר תינשא כן, לא שאם מתקיימים.

מקודם. אמה לה שהכינה תמרוקים, באותם

ה'תשע"ט  תמוז כ"ט חמישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עצמות 1) ליקוט דיני למת. מעמדות ושבעה הספד, דיני

בן  והספד. אבל לעניין - למקום ממקום המת ארון ופינוי
הלווייה  סדרי להספד. ראוי ויהיה הקטן, יהיה שנים כמה
לעניין  - ושפחות עבדים לגילם. בהתאם - בקטנים שונים

ותנחומים. הספד

.‡‡e‰ ˙n‰ „B·k „tÒ‰‰2˙‡ ÔÈÙBk CÎÈÙÏ . «∆¿≈¿«≈¿ƒ»ƒ∆
˙BB˜Ó‰Â ÌÈB˜Ó ¯ÎO ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰3ÔÈ„ÙBÒÂ «¿ƒƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿¿¿¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ - e‰e„tÒÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡Â .B˙B‡4. ¿ƒƒ»∆…ƒ¿¿≈¿ƒ
;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¯·wÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»∆…ƒ»≈≈¿ƒ

ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL ,‰ÂˆÓ ‰¯e·w‰L5. ∆«¿»ƒ¿»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆

ויקרם.2) החיים כבוד ט,3)ולא (ירמיה הכתוב מלשון
ותבואינה". למקוננות "קראו היה 4)טז) אילו אבל

לפגוע  שלא לו. שומעים היינו לא החיים" "כבוד ההספד
ב). מו, (סנהדרין שם,5)בכבודם בגמרא שמסופקים אלא

אותו  ומשפילים שמורידים כפרה", "משום היא המצוה אם
- לקברו שלא ציווה אם ולפיכך שם), (רש"י בתחתיות
בזיון" "משום או בכפרה, רוצה אינו שהרי לו, שומעים
ונבקע, ונרקב מת שיראוהו החיים, על יתבזה שלא היא,
את  לבזות לו, שומעים אין לקברו שלא ציווה אפילו ולפיכך
הולכים  נפשטה, שלא בעייה שזוהי ומתוך בגללו, החיים
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י"א, פרק ומתנה זכייה הלכות והשווה (שם), להחמיר בה
את  כופים אלא קבורה, בלא להניחו "שאסור כ"ד הלכה
י"ד  פרק אישות הלכות וראה מנכסיו". לקברו היורשים

אשתו. בקבורת הבעל חיובי בעניין כ"גֿכ"ד הלכה

.·CÈ¯‡Ó BÈ‡ - ÌÎÁ ÏL B„tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿∆¿≈∆»»≈«¬ƒ
ÌÈÓÈ6Èe‡¯ - ¯Lk Ì„‡ „tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ ÏÎÂ . »ƒ¿»«ƒ¿«≈¿∆¿≈»»»≈»

ÂÈiÁa ¯·wÏ7Óc „È¯Bn‰ ÏÎÂ .- ¯Lk Ì„‡ ÏÚ ˙BÚ ƒ»≈¿«»¿»«ƒ¿»«»»»≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ïˆ‡ Ck ÏÚ ¯eÓL B¯ÎO È¯‰8. ¬≈¿»»«»≈∆«»»

על 6) התאבל לא הוא - מידה" כנגד "מידה ב קה, שבת
השמים  מן יחושו לא לחייו אף החכם, ימי שנתקצרו

(את 7)(רש"י). אותו "ויקברו ל) כד, (יהושע שנאמר שם,
שרגש  מלמד - געש" להר מצפון נחלתו... בגבול יהושע)
(שם  כראוי הספידוהו שלא על להרגם" ההר עליהם
אם  כי - מידה" כנגד "מידה הוא זה עונש וגם וברש"י).
הוא  והרי כחי, מחשיבו הוא הרי בהספדו, מתעצל הוא
בחייו  להיקבר ענשו לפיכך חי, כשהוא בקבר מונח כאילו
שם  בגמרא שלפנינו הנוסח כי להעיר וראוי שם). (מהרש"א
אחרי  נמשך כנראה ורבינו חכם, של בהספדו המתעצל הוא:
"בהספד  שהיא: רצג, דף ג פרק קטן במועד הרי"ף גירסת

כשר". אדם סופרן 8)של "הקדושֿברוךֿהוא שם, שבת
ספרת  "נודי ט) נו, (תהלים שנאמר גנזיו", בבית ומניחן

בנאדך". דמעתי שימה אתה,

.‚ÌÎÁ ÏL B˙hÓ ÏÚ ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡9ÔÈ‡Â . ≈«ƒƒ≈∆»«ƒ»∆»»¿≈
‰hÓÏ ‰hnÓ B˙B‡ ÔÈpLÓ10B˙hÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿«ƒƒƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒƒ»

˙Bbb C¯„ ‰eÏLÏLiL ‡Ï ,ÌÈÁ˙t C¯„ ‡l‡11. ∆»∆∆¿»ƒ…∆¿«¿¿»∆∆«
˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÚ‰ ¯‡L·e12. ƒ¿»»»À»«¬

גבי 9) על לישב אסור כי בזה", שכתוב מה זה "קיים לומר:
תורה  ספר בהלכות כמבואר עליה, מונה תורה שספר מיטה

מיט  על ודווקא א). כה, קטן (מועד ו הלכה י, אבל פרק תו,
לאדם  גאון האי רב התיר ספסל, גבי על לפניו הספר להניח
דעה  יורה בטור כמבואר בדורו, ויחיד בתורה וגדול חשוב
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם בש"ך וכן שדמ סימן

לצרכו 10) שעשו הראשונה במיטה אותו מוציאים אלא
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם) קטן אם 11)(מועד כגון,

ומרחיבים  הקיר שוברים הדלת, מפתח רחבה המיטה הייתה
שם). קטן (מועד "חכם 12)הפתח אלא: אמרו שלא

הראשונה". במיטה כבודו "חכם וכן: הפתח", דרך כבודו

.„˙ÓÏ ˙B„ÓÚÓ ‰Ú·MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡13ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒƒƒ¿»«¬»¿≈¿≈ƒ
‰¯OÚÓ ˙BÁÙa ·LBÓe „ÓÚÓ14‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . «¬»»¿»≈¬»»¿≈ƒ∆»

ÌÈ·B¯˜a15ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .16˙È··e , ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
e‚‰pL ÌB˜Ó·e ,˙B¯·w‰17ÌB˜Óa ÔÈOBÚ „ˆÈk . «¿»¿»∆»¬≈«ƒ¿»

‰ÁtLÓ È·e ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÈ„ÈÓÚÓ ?e‚‰pL∆»¬«¬ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
˙BÈ˜ È¯·c Ì‰ÈÙÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,Ï·‡ Èa ÔÈ‡L∆≈»¿≈≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ
!e·L ÌÈ¯˜È e·L :¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿««»≈¿¿»ƒ≈
¯Á‡Â .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÙÏ ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿∆≈¿ƒ¿««
.ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ¯ÓB‡Â !e„ÓÚ ÌÈ¯˜È e„ÓÚ :Ck»ƒ¿¿»ƒ¬…¿≈¿∆≈¿ƒ

ÌÈÓÚt Ú·L „Ú Ck ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ18. ¿≈¿≈»«∆«¿»ƒ

לנחם 13) ויושבים, מעט הולכים הקבר מן בחזרתם

לשוב  לבו אל איש ולתת המת על צער להרבות או האבלים,
מעט  והולכים ועומדים, הבל. האדם חיי כי בתשובה,
שבעה  כנגד פעמים, שבע עושים כך מעט, ויושבים וחוזרים
קהלת  אמר הבלים "הבל ב) (א, בקהלת הכתובים הבלים
(בבא  הבל" הכל במשמע) שניים (=הבלים הבלים הבל
אומר: ב כג, למגילה ורש"י שם). וברשב"ם ב ק, בתרא
פעמים  שבע יושבים היו לקברו המת את "כשנושאים

יספוד". לספדו והרוצה המת, את אנשים 14)לבכות
ב). כג, באים 15)(מגילה מתאבלים שאינם המת קרובי

המת. לכבוד המת.16)למעמדות בבא 17)לקבורת
שם. מעט,18)בתרא שישבו לאחר שם, הרשב"ם ולדעת

ובטור  אחר. מקום אל ולכו עמדו להם אומר הממונה היה
שבע  לישב "וצריך גאון: בשם מביא שעו סימן דעה יורה
שיושב  שעה ובכל אותו, מלוות שהרוחות מפני פעמים

ממנו". בורחות

.‰ÌB˜Óa ÌÈL‡Ï ·LBÓe „ÓÚÓ ÔÈOBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ«¬»»«¬»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÔÈOBÚ Ck ,e‚‰pL19ÌÈLp‰ ÔÈ„ÈtÒÓe . ∆»¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈL‡k20‰M‡‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬»ƒ¿»»¬»≈«ƒƒƒ«»ƒ»
ÌÏBÚÏ ·BÁ¯a21‰M‡Ï È‡‚ ‰fL ,22CeÓÒ ‡l‡ , »¿¿»∆∆¿«»ƒ»∆»»

d˙¯e·˜ d˙˙ÈÓÏ23. ¿ƒ»»¿»»

שם.19) בתרא זזא,20)בבא בן של אמו כשמתה
וכן  א). כה, השנה (ראש גדול הספד גמליאל רבן הספידה
הכנסת". בבית לכלתו הספיד "רפרם ב כח, במגילה

השנה,21) ימות בכל אלא המועד, חול בימי שלא אפילו
ג. הלכה י"א, פרק לעיל מתה 22)ראה מונחת להיות

הכל. לעיני (במדבר 23)ברחוב שנאמר א, כח, קטן מועד
קבורה, למיתה סמוך - שם" ותיקבר מרים שם "ותמת א) כ,
לנשים  הוא "שגנאי שם: למשנה יוסף" ה"נמוקי ולשון
לבושה  בתכריכיה [שוכבת] עומדת מתה כשאשה החיות,

האנשים". לפני

.Â˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰24ÌÈÈ˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¿«≈¬»≈¿ƒ¬≈∆ƒƒ
È‰Â25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ‡ÏÂ ,26. »∆ƒ¿…ƒ¿«¬≈ƒ¿…«¿≈¬≈ƒ

‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï Á·L È¯·c Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ Ï·‡27 ¬»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈∆«¿«»»
ÌÈLeak È¯·„Â28. ¿ƒ¿≈ƒƒ

אחר.24) במקום לקברן הקבר, ומספד.25)מן בכי דברי
הבאה.26) בהלכה בסמוך ממית 27)מפורש שהוא

א, פרק קטן מועד (ירושלמי ויעל שאול מוריד ומחייה,
תג). סימן דעה ביורה הטור וכפירוש ה דברי 28)הלכה

יצרו. את ומכניעים אדם של לבו את הכובשים מוסר,

.ÊÌ‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙Ó ÏL BB¯‡ ‰pÙÓ‰«¿«∆¬∆≈ƒ»¿»ƒ
B¯„L29‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ - ˙Ói˜30ÌÈ¯ÓB‡Â , ƒ¿«∆∆¿ƒ»»¿»¿¿ƒ

ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ31ÔÈ„ÈtÒÓe , »»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ«¿ƒƒ
¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï e‰e¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆∆¡ƒ¿««¿≈»»

L„Á32,B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - ˙Ói˜ B¯„L ÔÈ‡ Ì‡Â ; …∆¿ƒ≈ƒ¿«∆∆≈«¿ƒƒ
˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»»¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«
ÌÈÏ·‡ ˙k¯a :Ô‰ el‡Â .ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿…«¿≈¬≈ƒ¿≈≈ƒ¿«¬≈ƒ

Ï·‡‰ ˙È·a ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈ¯·c -33- ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz , ¿»ƒ∆¿ƒ¿≈»≈∆«¿≈¬≈ƒ
‰¯eLa ÌÈ¯ÓB‡L34. ∆¿ƒ¿»
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"שדרו 29) א טז, קמא בבבא וכן בגבו, החוליות מערכת
אדם". א.30)של הלכה י"ג, פרק לקמן ראה לנחמו,

קיימת"31) "שלדו הנוסח: ששם אלא, א . כה, קטן מועד
ששדרתו  כיוון סובר, ורבינו קיים, גופו רש"י: ומפרש
בניין  עיקר היא שהשדרה קיים" כ"שלדו זה הרי קיימת,

משנה). (לחם החכם 32)הגוף את אפילו מספידים ואין
הלכה  י"ג, פרק לקמן ראה למיתתו, חודש עשר שנים לאחר
הואיל  מספידים - למקום ממקום ארונו את שהעבירו זה י,

מחדש. ונקבר קיים והמטיב"33)ושלדו ה"טוב בברכת
שופט  אמת, דיין דברים: בה שמוסיף המזון, שבברכת
רבינו  כדברי וכו', כרצונו בו לעשות בעולמו שליט בצדק,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ח. הלכה ב, פרק ברכות בהלכות
הכנסת, בבית שאומרים מה - אבלים ברכת ה: הלכה א,
וכן  אבלים", מנחם "ברוך העדה" ה"קרבן ומפרש
שבכתובות  להעיר וראוי ח. הלכה ח, פרק פסחים בירושלמי
רש"י: ומפרש ברחבה" אבלים "ברכת אמרו: ב ח,
היו  אחרים, משל ראשונה סעודה האבל את כשמברים
ברכת  שם ומברכים העיר), (רחוב ברחבה אותו מברים
המיוגעים  "אחינו שם: בגמרא מפורש הברכה ונוסח אבלים,
אבלים". מנחם ברוך הזה... באבל המדוכאים

עומדים 34) היו המת מקבורת כשחזרו שם. פסחים ירושלמי
א. הלכה י"ג, פרק לקמן כמבואר לנחמו, הקברות בית בצד

.ÁÏa‡˙Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰«¿«≈«¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ïk Ô‰ÈÏÚBlk ÌBi‰35elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ÔÈ‡ - ·¯ÚÏÂ ; ¬≈∆»«À¿»∆∆≈ƒ¿«≈¬ƒ

˙BÈ˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ36. ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ

היום 35) ואותו שם. התוספות וכפירוש א ח, קטן מועד
וכל  וסיכה. ורחיצה המיטה... וכפיית הראש בעטיפת נוהג
ולאו  ירוחם). רבינו בשם משנה (כסף באבל שאסור מה
הקרובים, כל עצמות על גם אלא אביו בעצמות דווקא
באבל  הנוהגים הדברים בכל לקיטתן, ביום עליהם מתאבל

תג). סימן דעה יורה לעיל 36)(טור רבינו זה הזכיר כבר
אין  ואמו אביו עצמות על שאפילו משמיענו וכן ו, הלכה

קינות. אומרים

.Ë‰È‰È ÌÈL ‰nk Ô·e .ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«¿«ƒ∆«»»ƒƒ¿∆
Èa - ÌÈ˜Ê Èa B‡ ÌÈiÚ Èa ?„tÒ‰Ï Èe‡»̄¿∆¿≈¿≈¬ƒƒ¿≈¿≈ƒ¿≈

LÓÁ37„Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ .LL Èa - ÌÈ¯ÈLÚ È·e ; »≈¿≈¬ƒƒ¿≈≈∆»¿»ƒ¿∆»
.˙B·˜¿≈

לו 37) שאין לפי העשיר, מן יותר בניו על מצטער שהעני
"בני  אמרו: ושם וברש"י). ב כד, קטן (מועד אחרת שמחה

עניים". כבני - זקנים

.È˜ÈÁa ‡ˆBÈ - ÌÈLÏL Ïk :˙nL ˜BÈz38¯a˜Â , ƒ∆≈»¿ƒ≈¿≈¿ƒ¿»
„Á‡ LÈ‡a ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL‡ ÈL·e ˙Á‡ ‰M‡a¿ƒ»««ƒ¿≈¬»ƒ¬»…¿ƒ∆»

„eÁi‰ ÈtÓ ,ÌÈL ÈzL·e39ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»»
ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈

ÌÈÏ·‡40ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL Ôa .41‡ˆBÈ - ¬≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ≈
‡Ó˜ÒBÏ‚a42ÌÈt‚‡a ˙Ïhp‰ ‰pË˜43ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ . ƒ¿¿»»¿«»«ƒ∆∆«¬««ƒ¿¿ƒ»»

ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â ,‰¯eLa¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈
ÌÈÏ·‡44.‰hÓa ‡ˆBÈ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ôa . ¬≈ƒ∆¿≈»»…∆≈¿ƒ»

בארון.38) ולא הקברות, להתייחד 39)לבית שאסור
נוחות  ושתיהן קלה, שדעתן מפני נשים, שתי עם אפילו
מחבירו  בוש שהאחד מותר, אנשים בשני אבל להתפתות,
שבור  שיצרו אבל, בשעת זה וכל וברש"י). ב פ, (קידושין
אסור  הרבה אנשים אפילו אבלו, בשעת שלא אבל ונכנע,
אחד  של אשתו שתהיה עד אחת, אשה עם להתייחד להם
כ"ב, פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כדברי שם, מהם

שם. משנה ובכסף ח ב.40)הלכה כד, קטן מועד
שלפניו 41) כיום עצמו שלושים יום אבל נפל, מחזקת יצא

ו. הלכה א, פרק לעיל והשווה א), מט, (בכורות הוא
במצרים"42) בארון "ויישם יוונית. בלשון ארון או תיבה

ונוסח  בגלוסקמא. יתיה ושוון יונתן: מתרגם כו) נ, (בראשית
בכל  הערוך ונוסח דלוסקמא. שם: קטן במועד הגמרא

גלוסקמא. בתלמוד: אנשים 43)המקומות שני בזרועות
שם). (רש"י כבוד ולדעת 44)דרך (שם). אדם כל כשאר

צידוק  אומרים אין ד סעיף שדמ סימן דעה ביורה הרמ"א
שיצא  חודש, יב בן שיהיה "עד תינוק על וקדיש הדין

במיטה".

.‡ÈÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ - ‰hÓa ‡ˆBi‰ Ïk45ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»«ƒ«¿ƒƒ»»¿…
ÏÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ‰hÓa ‡ˆBÈ BÈ‡L∆≈≈¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒƒ»»¿»

ÌÈa¯Ï ¯kp‰46Ba ÔÈ˜qÚ˙Ó ÌÈa¯ -47BÈ‡L ÏÎÂ ; «ƒ»»«ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ¿…∆≈
ÌB˜Óe .Ba ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ÌÈa¯Ï ¯kƒ»»«ƒ≈«ƒ«»ƒ¿ƒ¿«≈»
ÈÙÏ ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ ÌÈL e‚‰pL∆»¬»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿≈

‰hn‰48‰hn‰ ¯Á‡Ï ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ¯Á‡Ï ;49. «ƒ»¿«««ƒ»¿¿«««ƒ»

וסופדים.45) בצער מן 46)שרויים לצאת רגיל שהיה
אותו. והכירו וללוותו.47)הבית, ואין 48)לספדו

ואבל. צער בשעת עבירה להרהור כ,49)לחוש סנהדרין
- המיטה לפני אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי א.
ישראל, בנות כבוד מפני - המיטה לאחר מיתה. גרמו שהן
שנט  סימן דעה וביורה בנשים. מביטים (האנשים) יהו שלא
לאחר  אלא יוצאות שאין נהגו "ועכשיו מסכם: א סעיף

לשנות". ואין המיטה,

.·È˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰50ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»≈«¿ƒƒ»¿≈
˙k¯a Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬≈∆¿»¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ¿«
ÌLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
‡lÓÈ ÌB˜n‰ :B¯BÓÁ ÏÚÂ B¯BL ÏÚ BÏ ÔÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ«¿«¬«»¿«≈

EB¯ÒÁ51. ∆¿¿

יוסי 51)הכנענים.50) "רבי אמרו: ושם ב. טז, ברכות
טוב  איש הוי עליו, אומרים הוא, כשר עבד אם אומר:
הינחת  מה כן, אם לו: אמרו מיגיעו, ונהנה ונאמן,

לכשרים".

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
עליו,1) להתנחם אבלים לו שאין מת אבלים. ניחום סדר

את  מביאים כלים באיזה וניחומים. אבל לו עורכים כיצד
באבילות, שונים זמן שלבי להברותו. האבל לבית המאכל
לדאוג  החובה אבל. חיובי ולשאר לתספורת להספד, לבכי,

האבל. בימי - בתשובה לחזור במעשים ולפשפש

.‡˙‡ ÔÈ¯·BwL ¯Á‡ ?ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈÓÁÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ∆»¬≈ƒ««∆¿ƒ∆
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קכה la` zekld - mihtey xtq - fenz h"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"שדרו 29) א טז, קמא בבבא וכן בגבו, החוליות מערכת
אדם". א.30)של הלכה י"ג, פרק לקמן ראה לנחמו,

קיימת"31) "שלדו הנוסח: ששם אלא, א . כה, קטן מועד
ששדרתו  כיוון סובר, ורבינו קיים, גופו רש"י: ומפרש
בניין  עיקר היא שהשדרה קיים" כ"שלדו זה הרי קיימת,

משנה). (לחם החכם 32)הגוף את אפילו מספידים ואין
הלכה  י"ג, פרק לקמן ראה למיתתו, חודש עשר שנים לאחר
הואיל  מספידים - למקום ממקום ארונו את שהעבירו זה י,

מחדש. ונקבר קיים והמטיב"33)ושלדו ה"טוב בברכת
שופט  אמת, דיין דברים: בה שמוסיף המזון, שבברכת
רבינו  כדברי וכו', כרצונו בו לעשות בעולמו שליט בצדק,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ח. הלכה ב, פרק ברכות בהלכות
הכנסת, בבית שאומרים מה - אבלים ברכת ה: הלכה א,
וכן  אבלים", מנחם "ברוך העדה" ה"קרבן ומפרש
שבכתובות  להעיר וראוי ח. הלכה ח, פרק פסחים בירושלמי
רש"י: ומפרש ברחבה" אבלים "ברכת אמרו: ב ח,
היו  אחרים, משל ראשונה סעודה האבל את כשמברים
ברכת  שם ומברכים העיר), (רחוב ברחבה אותו מברים
המיוגעים  "אחינו שם: בגמרא מפורש הברכה ונוסח אבלים,
אבלים". מנחם ברוך הזה... באבל המדוכאים

עומדים 34) היו המת מקבורת כשחזרו שם. פסחים ירושלמי
א. הלכה י"ג, פרק לקמן כמבואר לנחמו, הקברות בית בצד

.ÁÏa‡˙Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰«¿«≈«¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ïk Ô‰ÈÏÚBlk ÌBi‰35elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ÔÈ‡ - ·¯ÚÏÂ ; ¬≈∆»«À¿»∆∆≈ƒ¿«≈¬ƒ

˙BÈ˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ36. ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ

היום 35) ואותו שם. התוספות וכפירוש א ח, קטן מועד
וכל  וסיכה. ורחיצה המיטה... וכפיית הראש בעטיפת נוהג
ולאו  ירוחם). רבינו בשם משנה (כסף באבל שאסור מה
הקרובים, כל עצמות על גם אלא אביו בעצמות דווקא
באבל  הנוהגים הדברים בכל לקיטתן, ביום עליהם מתאבל

תג). סימן דעה יורה לעיל 36)(טור רבינו זה הזכיר כבר
אין  ואמו אביו עצמות על שאפילו משמיענו וכן ו, הלכה

קינות. אומרים

.Ë‰È‰È ÌÈL ‰nk Ô·e .ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«¿«ƒ∆«»»ƒƒ¿∆
Èa - ÌÈ˜Ê Èa B‡ ÌÈiÚ Èa ?„tÒ‰Ï Èe‡»̄¿∆¿≈¿≈¬ƒƒ¿≈¿≈ƒ¿≈

LÓÁ37„Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ .LL Èa - ÌÈ¯ÈLÚ È·e ; »≈¿≈¬ƒƒ¿≈≈∆»¿»ƒ¿∆»
.˙B·˜¿≈

לו 37) שאין לפי העשיר, מן יותר בניו על מצטער שהעני
"בני  אמרו: ושם וברש"י). ב כד, קטן (מועד אחרת שמחה

עניים". כבני - זקנים

.È˜ÈÁa ‡ˆBÈ - ÌÈLÏL Ïk :˙nL ˜BÈz38¯a˜Â , ƒ∆≈»¿ƒ≈¿≈¿ƒ¿»
„Á‡ LÈ‡a ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL‡ ÈL·e ˙Á‡ ‰M‡a¿ƒ»««ƒ¿≈¬»ƒ¬»…¿ƒ∆»

„eÁi‰ ÈtÓ ,ÌÈL ÈzL·e39ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»»
ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈

ÌÈÏ·‡40ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL Ôa .41‡ˆBÈ - ¬≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ≈
‡Ó˜ÒBÏ‚a42ÌÈt‚‡a ˙Ïhp‰ ‰pË˜43ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ . ƒ¿¿»»¿«»«ƒ∆∆«¬««ƒ¿¿ƒ»»

ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â ,‰¯eLa¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈
ÌÈÏ·‡44.‰hÓa ‡ˆBÈ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ôa . ¬≈ƒ∆¿≈»»…∆≈¿ƒ»

בארון.38) ולא הקברות, להתייחד 39)לבית שאסור
נוחות  ושתיהן קלה, שדעתן מפני נשים, שתי עם אפילו
מחבירו  בוש שהאחד מותר, אנשים בשני אבל להתפתות,
שבור  שיצרו אבל, בשעת זה וכל וברש"י). ב פ, (קידושין
אסור  הרבה אנשים אפילו אבלו, בשעת שלא אבל ונכנע,
אחד  של אשתו שתהיה עד אחת, אשה עם להתייחד להם
כ"ב, פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כדברי שם, מהם

שם. משנה ובכסף ח ב.40)הלכה כד, קטן מועד
שלפניו 41) כיום עצמו שלושים יום אבל נפל, מחזקת יצא

ו. הלכה א, פרק לעיל והשווה א), מט, (בכורות הוא
במצרים"42) בארון "ויישם יוונית. בלשון ארון או תיבה

ונוסח  בגלוסקמא. יתיה ושוון יונתן: מתרגם כו) נ, (בראשית
בכל  הערוך ונוסח דלוסקמא. שם: קטן במועד הגמרא

גלוסקמא. בתלמוד: אנשים 43)המקומות שני בזרועות
שם). (רש"י כבוד ולדעת 44)דרך (שם). אדם כל כשאר

צידוק  אומרים אין ד סעיף שדמ סימן דעה ביורה הרמ"א
שיצא  חודש, יב בן שיהיה "עד תינוק על וקדיש הדין

במיטה".

.‡ÈÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ - ‰hÓa ‡ˆBi‰ Ïk45ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»«ƒ«¿ƒƒ»»¿…
ÏÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ‰hÓa ‡ˆBÈ BÈ‡L∆≈≈¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒƒ»»¿»

ÌÈa¯Ï ¯kp‰46Ba ÔÈ˜qÚ˙Ó ÌÈa¯ -47BÈ‡L ÏÎÂ ; «ƒ»»«ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ¿…∆≈
ÌB˜Óe .Ba ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ÌÈa¯Ï ¯kƒ»»«ƒ≈«ƒ«»ƒ¿ƒ¿«≈»
ÈÙÏ ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ ÌÈL e‚‰pL∆»¬»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿≈

‰hn‰48‰hn‰ ¯Á‡Ï ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ¯Á‡Ï ;49. «ƒ»¿«««ƒ»¿¿«««ƒ»

וסופדים.45) בצער מן 46)שרויים לצאת רגיל שהיה
אותו. והכירו וללוותו.47)הבית, ואין 48)לספדו

ואבל. צער בשעת עבירה להרהור כ,49)לחוש סנהדרין
- המיטה לפני אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי א.
ישראל, בנות כבוד מפני - המיטה לאחר מיתה. גרמו שהן
שנט  סימן דעה וביורה בנשים. מביטים (האנשים) יהו שלא
לאחר  אלא יוצאות שאין נהגו "ועכשיו מסכם: א סעיף

לשנות". ואין המיטה,

.·È˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰50ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»≈«¿ƒƒ»¿≈
˙k¯a Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬≈∆¿»¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ¿«
ÌLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
‡lÓÈ ÌB˜n‰ :B¯BÓÁ ÏÚÂ B¯BL ÏÚ BÏ ÔÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ«¿«¬«»¿«≈

EB¯ÒÁ51. ∆¿¿

יוסי 51)הכנענים.50) "רבי אמרו: ושם ב. טז, ברכות
טוב  איש הוי עליו, אומרים הוא, כשר עבד אם אומר:
הינחת  מה כן, אם לו: אמרו מיגיעו, ונהנה ונאמן,

לכשרים".

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
עליו,1) להתנחם אבלים לו שאין מת אבלים. ניחום סדר

את  מביאים כלים באיזה וניחומים. אבל לו עורכים כיצד
באבילות, שונים זמן שלבי להברותו. האבל לבית המאכל
לדאוג  החובה אבל. חיובי ולשאר לתספורת להספד, לבכי,

האבל. בימי - בתשובה לחזור במעשים ולפשפש

.‡˙‡ ÔÈ¯·BwL ¯Á‡ ?ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈÓÁÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ∆»¬≈ƒ««∆¿ƒ∆
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,˙B¯·w‰ ˙Èa „ˆa ÔÈ„ÓBÚÂ ÌÈÏ·‡‰ ÔÈˆa˜˙Ó ˙n‰«≈ƒ¿«¿ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒ¿«≈«¿»
ÈÙÏ ‰¯eL Ô‰Ï ·È·Ò ÔÈ„ÓBÚ ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿«ƒ∆«≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈
ÔÓ ÌÈÏ·‡ ÔÈ‡Â ,‰¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰¯eL ÔÈ‡Â .‰¯eL»¿≈»¿»≈¬»»¿≈¬≈ƒƒ

ÔÈn‰2. «ƒ¿»

כמו 2) חיוב של דבר אינה והשורה הואיל א. יט, סנהדרין
שהמתנחם  ראוי אינו אבלים, לנחם תוקנה אלא המצוות, כל
שהאבל  ברור זה אבל (רדב"ז), המנחמים ממנין יהיה
שהרי  לעשרה, בין לשלשה, בין הזימון, לברכת מצטרף
וראה  ה. סעיף שעט סי' ביו"ד וכן (שם) המצוות בכל חייב

ב. ח, כתובות

.·ÏÎÂ ,ÔÈÓÁÓ‰ Ï‡ÓOÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏ·‡‰»¬≈ƒ¿ƒƒ¿…«¿«¬ƒ¿»
„Á‡ „Á‡ ÌÈÏ·‡‰ Ïˆ‡ ÔÈ‡a ÔÈÓÁÓ‰3ÌÈ¯ÓB‡Â , «¿«¬ƒ»ƒ≈∆»¬≈ƒ∆»∆»¿¿ƒ

ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁz :Ô‰Ï4Ï·‡‰ CÏB‰ Ck ¯Á‡Â . »∆¿À¬ƒ«»«ƒ¿««»≈»»≈
Èa ÔÈ‡a ˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ .B˙È·Ï¿≈¿»»ƒƒ¿«¿≈¬≈»ƒ¿≈

˙BL„Á ÌÈt e‡aL ÔÈa ,BÓÁÏ Ì„‡5‡lL ÔÈa »»¿«¬≈∆»»ƒ¬»≈∆…
e‡a6. »

המנחמים.3) פני מול האבלים ופני שם. שם,4)סנהדרין
ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה אחרים, את המנחם גדול כהן לגבי

כלל.5) נחמוהו לא שבעה,6)שעדיין כל אותו מנחמים
א) כב, (מו"ק שאמרו כמו אתמול, שנחמוהו אלה ואפילו
מנחמים  ומצא שבא והוא השביעי... ביום בא "אפילו

חדשות". פנים באו "ואם א: כא, ושם אצלו".

.‚L‡¯a ·ÒÓ Ï·‡‰7·LÈÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈÓÁÓ‰ ÔÈ‡Â . »»≈≈≈¿…¿≈«¿«¬ƒ«»ƒ≈≈
ı¯‡Ï Bz‡ e·LiÂ :¯Ó‡pL .Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‡l‡8. ∆»««≈«¿«∆∆¡««≈¿ƒ»»∆
ÂÈt ˙‡ Ï·‡‰ ÁzÙiL „Ú ¯·c ¯ÓBÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ«»»«∆ƒ¿«»»≈∆ƒ
È¯Á‡ :·È˙Îe ;¯·c ÂÈÏ‡ ¯·c ÔÈ‡Â :¯Ó‡pL .‰lÁz¿ƒ»∆∆¡«¿≈…≈≈»»»¿ƒ«¬≈

ÊÙÈÏ‡ ÔÚiÂ ,¯ÓB‚Â e‰Èt ˙‡ ·Bi‡ Á˙t ÔÎ9ÔÂÈÎÂ . ≈»«ƒ∆ƒ¿≈«««¡ƒ«¿≈»
·LÈÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈÓÁÓ‰ ÔÈ‡ ·eL - BL‡¯a ÚÚpL∆ƒ¿«¿…≈«¿«¬ƒ«»ƒ≈≈

ÈcÓ ¯˙BÈ e‰eÁÈ¯ËÈ ‡lL ,BÏˆ‡10. ∆¿∆…«¿ƒ≈ƒ«

דרכם 7) "אבחר כה) כט, (איוב שנאמר ב, סט, כתובות
ינחם, קרא: שם, ואמרו ינחם". אבלים כאשר ראש... ָואשב

לנחמו. בראש אותו מושיבים רב 8)שהמתנחם מאמר
הגמרא  ובגירסת פ"ג, סוף למו"ק הרי"ף הביאו יהודה,
שם  לאיוב שמעוני" ב"ילקוט גם איננו, ב) (כח, שלפנינו

רבי. בשם זה מאמר איוב,9)מביא ממנחמי היה אליפז
ב). כח, (מו"ק פיו פתח האבל איוב אשר עד דבר ענה ולא

שהוא 10) בזמן שלום, בשאילת אסור שהאבל כיון שם,
בראשו, שוחה הוא לביתם, מנחמיו את לפטור רוצה
בשם  (רדב"ז שלום ליתן רבו לפני השוחה כתלמיד

הרמב"ן).

.„Èa ‰¯OÚ ÌÈ‡a - ÌÁ˙‰Ï ÌÈÏ·‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Ó≈∆≈¬≈ƒ¿ƒ¿«≈»ƒ¬»»¿≈
BÓB˜Óa ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ¯Lk Ì„‡11ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk »»¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈

˙eÏ·‡‰12‡Ï Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ¯‡Le , »¬≈¿»»»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ…
ÔÈˆa˜˙Ó ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa - ÔÈÚe·˜ ‰¯OÚ ÌL eÈ‰»»¬»»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ

ÌÚ‰ ¯‡MÓ ‰¯OÚ13BÓB˜Óa ÔÈ·LBÈÂ14. ¬»»ƒ¿»»»¿¿ƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

oixyk mc` ipa dxyr mi`a mgpzdl mila` el oi`y zn"
."'ek oiayeie

י"ד  ובפרק שורש". לו אין זה "א"א וכתב: השיג והראב"ד
החיים  עם גמ"ח הוא אבלים שניחום הרמב"ם כתב ה"ו
שלדעת  מחלוקתם, יסוד שזהו לומר ויש המתים. ועם
גם  ולכן המתים עם גם גמ"ח הוא אבלים ניחום הרמב"ם
כו'". אדם בני עשרה "באים להתנחם אבלים לו שאין במת

בלבד. החיים עם גמ"ח הוא הראב"ד לדעת אבל
(569 'r 'k wlg y"ewl it lr)

שם.11) שמת הכוונה 12)במקום אין הרדב"ז, לדעת
היום, כל בקביעות יושב שהאבל כדרך היום, כל שם שישבו
רגיל  שהציבור בזמן ובערב, בבוקר יום בכל באים אלא

האבלים. לנחם כמתנחמים.13)לבוא אתמול ישבו שלא
ומפרש 14) וכו', מנחמים" לו שאין "מת א: קנב, שבת

מתנחמים, שפירושו מנחמים, מנוקד היה כאילו ִרבינו:
שאין  מת אלא תמצא ולא הם, מנחמים ישראל כל שוודאי
מכאן  אבלים, הזכיר: שלא ומתוך להתנחם, אבלים לו
להתנחם, יום בכל אנשים עשרה שישבו ההקפדה שעיקר

המשנה). (מרכבת לנחמם יבואו העם כל ושאר

.‰‡ÈO ÈÙa „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ Ïk‰15Ï·‡Ó ıeÁ , «…«»ƒ«¬…ƒ¿≈»ƒ≈»≈
‰ÏBÁÂ16ıeÁ ,'·L' BÏ ¯ÓB‡ ÂÈtÓ „ÓBÚ‰ ÏÎÏe . ¿∆¿»»≈ƒ»»≈≈

BÈÏÁa ·LÈ ,BÏ·‡a ·LÈ :ÚÓLnL .‰ÏBÁÂ Ï·‡Ó17. ≈»≈¿∆∆«¿«≈≈¿∆¿≈≈¿»¿

לביתֿהמדרש.15) העמידה,16)כשנכנס עליהם שקשה
חליו. בגלל וזה המדכאו, אבלו מפני ב.17)זה כז, מו"ק

('נמוקי  תטרחו" אל אתכם יברך המקום להם: אומר "אלא
שם). יוסף'

.ÂÔÈˆa¯Óe ÔÈ„aÎÓ18Ï·‡‰ ˙È·a19˙B¯Ú˜ ÔÈÁÈ„Óe , ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿ƒƒ¿»
˙BB˙È˜Â ˙BÒBÎÂ20˙BiÁBÏˆe21˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe , ¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆

¯Ó‚n‰ ˙‡ ‡Ï ÌL ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙B¯p‰22‡ÏÂ «≈¬»≈¿ƒƒ»…∆«À¿»¿…
ÌÈÓOa‰ ˙‡23. ∆«¿»ƒ

על 18) מים מזלפים - מרבצים מטאטאים; - מכבדים
האבק. את להשכיב מלאכה 19)הרצפה משום בזה ואין

א). כז, (מו"ק קטנים,21)כדים.20)לאבל בקבוקים 
ב. ב, מלכיםֿב הנשרפים 22)ראה בשמים, של קטורת

נעימים. ריחות ומעלים לאבל 23)באש שאסור שם,
מביאים  מוטל, שהמת זמן כל אבל ולהתעדן, להתענג
הרע, הריח להעביר עצמו, המת על או המת, לבית בשמים
שם  כמבואר מתים, של בשמים על מברכים שאין אלא

ה"ח. פ"ט, ברכות הל' והשווה יוסף', וב'נמוקי

.Ê‡Ï Ba ÔÈ¯·nL ÏÎ‡n‰ Ï·‡‰ ˙È·Ï ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿≈»≈∆««¬»∆«¿ƒ…
ÌÚL ÈÏÎa ‡ÏÂ ÛÒÎ ÈÏÎa24ÈÏÎa ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿≈∆∆¿…ƒ¿≈««¿«≈»∆∆»ƒ¿≈

ÌÈ¯Ò25Li·Ï ‡lL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙeÏ˜ ‰·¯Ú ÏL ¿»ƒ∆¬»»¿»¿«≈»∆∆…¿«≈
‡l‡ ,‰·Ï ˙ÈÎeÎÊa ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡∆ƒ∆≈¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»»∆»
Ô‰È˙BÈÈ ÔÈ‡L ÌÈiÚ‰ ˙‡ Li·Ï ‡lL ;‰Úe·ˆaƒ¿»∆…¿«≈∆»¬ƒƒ∆≈≈≈∆

˙B·BË26.
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מיוחד.24) אלון מקליפת ר"מ:25)עשויים רומי בדפוס ַ
שם. במו"ק הנוסח וכן נצרים. צבועה,26)בכלי ובזכוכית
(שם). מבחוץ ניכר היין מראה אין

.Á˙BÒBk ‰¯OÚ ÏÚ ¯˙È Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈ˙BL ÔÈ‡≈ƒ¿≈»≈∆»≈«¬»»
CB˙a ‰LÏLe ,‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ ‰LÏL :„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»¿»…∆¬ƒ»¿»¿
‡nL ,ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡Ï ‰Úa¯‡Â ,‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿«¿»»¿««¬ƒ»¿…ƒ∆»

¯kzLÈ27. ƒ¿«≈

החזירו 27) ומשתכרים, שותים היו "התחילו ב ח, כתובות
אלא  כוסות. עשר ליושנה רש"י: ומפרש ליושנה". הדבר
ככתוב  האבל, את בעיקר משקים שהיו מפרש, שם שרש"י
שותים  היו האבל עם ואולי נפש", למרי "ויין ו) לא, (משלי
שלא  סובר, - בכסףֿמשנה הובא - והרמב"ן המנחמים. גם
משכר, אינו הסעודה שבתוך שיין הסעודה, תוך אלא ישתו
לעיל  וראה שלילה, דרך אלא חיוב דרך כתבה לא רבינו וגם
מעט  יין ולשתות מותר... זה הרי המת, "נקבר ה"ו: פ"ד,
הרי  לרוות". לא אבל שבמעיו אכילה לשרות כדי

הסעודה. בתוך אלא יין לשתות לו אין שלכתחילה

.Ë‰ÚeÓL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡28Ï·‡‰ ˙È·a ‰„b‰Â29‡l‡ , ≈¿ƒ¿»¿«»»¿≈»≈∆∆»
ÔÈÂc ÔÈ·LBÈ30‡l‡ ˙n‰ ÈÙa ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ¿≈≈¿ƒƒ¿≈«≈∆»

˙Ó ÏL ÌÈ¯·„31B‡ ÂÈÙa ‰¯Bz È¯·„a ˜ÒÚÏ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈¬»«¬…¿ƒ¿≈»¿»»
¯eÒ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a32. ¿≈«¿»»

הלכה.28) יתעסקו 29)דברי ולא הלב, שמושכים לפי
בסתם  ואפילו שם). יוסף' וב'נמוקי א. כג, (מו"ק באבילות
אבילותו  לבו אל שיתן כדי להחמיר, נכון חול, דברי
מיימוניות" ב"הגהות הובא פ"ג, מו"ק ובירושלמי (רדב"ז).
להתחלק  שיצטרכו עם, רוב האבל עם לאכול אין אמרו:

י. סעיף שעח סי' ביו"ד וכן מקומות, מצטערים 30)לשני
וקבורתו.31)וכואבים. הוצאתו וצרכי הספד דברי

תורה,32) בדברי לספר חייבים הכל כי א. יח, ב. ג, ברכות
יז, (משלי אומר והכתוב לרש", "לועג זה הרי דומם, והמת
שאין  חולין, דברי אבל (רש"י), עושהו" חרף לרש "לועג ה)
יום, בכל ומעשים לאסור, אין - בהם למחריש גנאי
קשישים  רבנים במעמד המת, בפני חול בדברי שעוסקים
לכבוד  שהוא וכל מיימוניות). (הגהות בידם מוחים ואין
לקרוא  סומכים זה ועל בפניו. לומר שמותר ודאי המת,
(כסףֿמשנה, המת לכבוד ודרשה בביתֿהקברות, פסוקים
וכן  הי"ג, פי"ד לקמן וראה יז). סעיף שדמ סי' ביו"ד וכן
מלך) (=של קברו על ישיבה ש"מושיבים כה, בהלכה

שם. ובביאורנו ימים", שבעה

.ÈÔÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ¯˙È ˙n‰ ÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡≈ƒ««≈»≈ƒ¿»»ƒ¿≈
‰Ú·MÓ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ33?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿ƒƒ»≈ƒƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÈÙÏ Ïk‰ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ï·‡ ;ÌÚ‰ ¯‡Laƒ¿»»»¬»«¿ƒ≈¬»ƒ«…¿ƒ
ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡Â .Ô˙ÓÎÁ»¿»»¿≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆≈
Ï·‡ ÈÎ· ÈÓÈ eÓziÂ :·È˙Îe ,ea¯ ‰LnÓ ÏB„‚ eÏ»»ƒ∆«≈¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

‰LÓ34.L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆¿≈≈«¿ƒƒ»≈«¿≈»»…∆
¯OÚ ÌÈLe ,LB„w‰ ea¯Ó ÏB„b ‰ÓÎÁa eÏ ÔÈ‡≈»¿»¿»»≈«≈«»¿≈»»

„tÒ „·Ïa L„Á35¯Á‡Ï B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ ÔÎÂ . …∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈»»∆»»¿»¿««
L„Á ¯OÚ ÌÈL36B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ -37. ¿≈»»…∆≈¿ƒ

ואל 33) למת תבכו "אל י) כב, (ירמיה שנאמר ב. כז, מו"ק
יותר  לו, תנודו ואל מדאי; יותר תבכו, אל - לו" תנודו

להספד. - ושבעה לבכי, - שלשה כתובות 34)מכשיעור,
מלאת  עם אחריו ישיבה להושיב ציוה הקדוש רבינו ב, קג,
וכו'. רבינו ממשה עדיף איני אמר: למותו, יום שלשים

ואילך 35) מכאן ובלילה, ביום ספדו יום שלשים עד שם.
להיפך. או בלילה, ולמדו ביום משמת.36)ספדו

שדוד 37) א) עט, (יבמות מצינו שכן שמועה. ביום אפילו
כיון  הספידו, ולא המלך שאול את להספיד רצה המלך
רש"י: ומפרש מנפילתו, חודש עשר שנים עברו שכבר
שנתקבלו  אחר חודש, י"ב אחר לספוד כבוד דרך "שאין

ב". כא, קטן במועד כאמור המת, על תנחומין

.‡È‰M˜˙È Ï‡38:¯Ó‡pL .ÈcÓ ¯˙È B˙Ó ÏÚ Ì„‡ «ƒ¿«∆»»«≈»≈ƒ«∆∆¡«
ÈcÓ ¯˙È :¯ÓBÏk .BÏ e„z Ï‡Â ˙ÓÏ ek·z Ï‡39. «ƒ¿¿≈¿«»À¿«»≈ƒ«

ÏÚ [¯˙BÈ BÓˆÚ] ¯ÚˆÓ‰Â ;ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó e‰fL∆∆ƒ¿»∆»¿«¿«≈«¿≈«
?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ .LtË ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B‚‰Óƒ¿»∆»¬≈∆ƒ≈∆»≈««¬∆
˙¯tÒ˙Ï ÌBÈ ÌÈLÏL ,„tÒ‰Ï ‰Ú·L ,ÈÎ·Ï ‰LÏL¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿…∆

ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ¯‡LÏÂ40. ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ

להתאבל.38) אמרו:39)מרבה ושם ב כז, מו"ק
בוכה". הוא אחר מת על מדאי, יותר מתו על "המתקשה
'ספר  בשם מביא א, ס"ק שצד סי' ליו"ד תשובה" וב"פתחי

ושאר חסידי  אותם, ינשק אל בתו או בנו שמת אדם ם':
ככתוב  לנשקם, שמותר תשובה" ה"פתחי סובר - מתים
לו". וישק עליו (=יוסף) "ויבך אבינו ביעקב א) נ, (בראשית

"מכאן 40) אמרו: שם ובמו"ק ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
ממני". יותר בו רחמנים אתם אי הקב"ה: אמר ואילך,

.·ÈÈ¯‰ - ÌÈÓÎÁ eevL BÓk Ïa‡˙Ó BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¬»ƒ¬≈
È¯ÊÎ‡ ‰Ê41LtLÙÈÂ ‚‡„ÈÂ „ÁÙÈ ‡l‡ .42ÂÈOÚÓa ∆«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ«¿≈¿«¬»

‚‡„z - ˙nL ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡Â .‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈¬»∆≈ƒ¿«
dlk ‰¯e·Á‰ Ïk43ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk . »«¬»À»»¿»»ƒ»ƒƒ

B¯‡eˆ ÏÚ BÏ ˙ÁpÓ ·¯Á el‡k BÓˆÚ ˙‡ ‰‡¯È44; ƒ¿∆∆«¿¿ƒ∆∆À««««»
Ô¯˜a ˙ÁpÓ [‡È‰ el‡k] - ‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒƒÀ««¿∆∆

CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ;˙ÈÂÊ45˜eMa Bc‚k ˙¯·BÚ [el‡k] -46. »ƒƒ»¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¿«
k¯ÊÁÈÂ ,BÓˆÚ ÔÈÎ‰Ï ‰Ê Ï47È¯‰Â .B˙MÓ ¯BÚÈÂ »∆¿»ƒ«¿¿«¬…¿≈ƒ¿»«¬≈

CÈ¯vL ÏÏkÓ .eÏÁ ‡ÏÂ Ì˙‡ ‰˙Èk‰ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»…»¿…»ƒ¿»∆»ƒ
.ÏeÁÏÂ ıÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»

וחבירו.41) קרובו בצרת ומשתתף מתרגש לבו שאין
יב)42) מד, (שם החל" בגדול "ויחפש, ויבדוק. ימשמש

ופשפש. הירושלמי: ומפרש 43)מתרגם א. קו, שבת
המיתה. מן ייראו הנוסח:44)רש"י: ושם ב. כז, מו"ק

ה'נמוקי  ומפרש כתפיו, בין שם: וברי"ף ירכותיו. שתי בין
כך  וכל מאחוריו, דוקרתו היתה ראשו, זוקף שאילו יוסף':

ראש. בכובד חודש.45)יעמוד י"ב שם.46)עד מו"ק
"שכל  ה"ז: פ"ג, שם ובירושלמי נגדו. מתוחה הדין שמידת
- שבעה כל המשפחה... כנגד מתוח הדין השנה, אותה
שניםֿעשר  לאחר רופפת, היא - שלשים עד שלופה, החרב
של  לכיפה דומה? הדבר למה לתערה, חוזרת היא - חודש
נתעררו  מהן, אחת (=נזדעזעה) שנתעררה כיון אבנים,
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מיוחד.24) אלון מקליפת ר"מ:25)עשויים רומי בדפוס ַ
שם. במו"ק הנוסח וכן נצרים. צבועה,26)בכלי ובזכוכית
(שם). מבחוץ ניכר היין מראה אין

.Á˙BÒBk ‰¯OÚ ÏÚ ¯˙È Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈ˙BL ÔÈ‡≈ƒ¿≈»≈∆»≈«¬»»
CB˙a ‰LÏLe ,‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ ‰LÏL :„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»¿»…∆¬ƒ»¿»¿
‡nL ,ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡Ï ‰Úa¯‡Â ,‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿«¿»»¿««¬ƒ»¿…ƒ∆»

¯kzLÈ27. ƒ¿«≈

החזירו 27) ומשתכרים, שותים היו "התחילו ב ח, כתובות
אלא  כוסות. עשר ליושנה רש"י: ומפרש ליושנה". הדבר
ככתוב  האבל, את בעיקר משקים שהיו מפרש, שם שרש"י
שותים  היו האבל עם ואולי נפש", למרי "ויין ו) לא, (משלי
שלא  סובר, - בכסףֿמשנה הובא - והרמב"ן המנחמים. גם
משכר, אינו הסעודה שבתוך שיין הסעודה, תוך אלא ישתו
לעיל  וראה שלילה, דרך אלא חיוב דרך כתבה לא רבינו וגם
מעט  יין ולשתות מותר... זה הרי המת, "נקבר ה"ו: פ"ד,
הרי  לרוות". לא אבל שבמעיו אכילה לשרות כדי

הסעודה. בתוך אלא יין לשתות לו אין שלכתחילה

.Ë‰ÚeÓL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡28Ï·‡‰ ˙È·a ‰„b‰Â29‡l‡ , ≈¿ƒ¿»¿«»»¿≈»≈∆∆»
ÔÈÂc ÔÈ·LBÈ30‡l‡ ˙n‰ ÈÙa ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ¿≈≈¿ƒƒ¿≈«≈∆»

˙Ó ÏL ÌÈ¯·„31B‡ ÂÈÙa ‰¯Bz È¯·„a ˜ÒÚÏ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈¬»«¬…¿ƒ¿≈»¿»»
¯eÒ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a32. ¿≈«¿»»

הלכה.28) יתעסקו 29)דברי ולא הלב, שמושכים לפי
בסתם  ואפילו שם). יוסף' וב'נמוקי א. כג, (מו"ק באבילות
אבילותו  לבו אל שיתן כדי להחמיר, נכון חול, דברי
מיימוניות" ב"הגהות הובא פ"ג, מו"ק ובירושלמי (רדב"ז).
להתחלק  שיצטרכו עם, רוב האבל עם לאכול אין אמרו:

י. סעיף שעח סי' ביו"ד וכן מקומות, מצטערים 30)לשני
וקבורתו.31)וכואבים. הוצאתו וצרכי הספד דברי

תורה,32) בדברי לספר חייבים הכל כי א. יח, ב. ג, ברכות
יז, (משלי אומר והכתוב לרש", "לועג זה הרי דומם, והמת
שאין  חולין, דברי אבל (רש"י), עושהו" חרף לרש "לועג ה)
יום, בכל ומעשים לאסור, אין - בהם למחריש גנאי
קשישים  רבנים במעמד המת, בפני חול בדברי שעוסקים
לכבוד  שהוא וכל מיימוניות). (הגהות בידם מוחים ואין
לקרוא  סומכים זה ועל בפניו. לומר שמותר ודאי המת,
(כסףֿמשנה, המת לכבוד ודרשה בביתֿהקברות, פסוקים
וכן  הי"ג, פי"ד לקמן וראה יז). סעיף שדמ סי' ביו"ד וכן
מלך) (=של קברו על ישיבה ש"מושיבים כה, בהלכה

שם. ובביאורנו ימים", שבעה

.ÈÔÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ¯˙È ˙n‰ ÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡≈ƒ««≈»≈ƒ¿»»ƒ¿≈
‰Ú·MÓ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ33?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿ƒƒ»≈ƒƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÈÙÏ Ïk‰ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ï·‡ ;ÌÚ‰ ¯‡Laƒ¿»»»¬»«¿ƒ≈¬»ƒ«…¿ƒ
ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡Â .Ô˙ÓÎÁ»¿»»¿≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆≈
Ï·‡ ÈÎ· ÈÓÈ eÓziÂ :·È˙Îe ,ea¯ ‰LnÓ ÏB„‚ eÏ»»ƒ∆«≈¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

‰LÓ34.L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆¿≈≈«¿ƒƒ»≈«¿≈»»…∆
¯OÚ ÌÈLe ,LB„w‰ ea¯Ó ÏB„b ‰ÓÎÁa eÏ ÔÈ‡≈»¿»¿»»≈«≈«»¿≈»»

„tÒ „·Ïa L„Á35¯Á‡Ï B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ ÔÎÂ . …∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈»»∆»»¿»¿««
L„Á ¯OÚ ÌÈL36B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ -37. ¿≈»»…∆≈¿ƒ

ואל 33) למת תבכו "אל י) כב, (ירמיה שנאמר ב. כז, מו"ק
יותר  לו, תנודו ואל מדאי; יותר תבכו, אל - לו" תנודו

להספד. - ושבעה לבכי, - שלשה כתובות 34)מכשיעור,
מלאת  עם אחריו ישיבה להושיב ציוה הקדוש רבינו ב, קג,
וכו'. רבינו ממשה עדיף איני אמר: למותו, יום שלשים

ואילך 35) מכאן ובלילה, ביום ספדו יום שלשים עד שם.
להיפך. או בלילה, ולמדו ביום משמת.36)ספדו

שדוד 37) א) עט, (יבמות מצינו שכן שמועה. ביום אפילו
כיון  הספידו, ולא המלך שאול את להספיד רצה המלך
רש"י: ומפרש מנפילתו, חודש עשר שנים עברו שכבר
שנתקבלו  אחר חודש, י"ב אחר לספוד כבוד דרך "שאין

ב". כא, קטן במועד כאמור המת, על תנחומין

.‡È‰M˜˙È Ï‡38:¯Ó‡pL .ÈcÓ ¯˙È B˙Ó ÏÚ Ì„‡ «ƒ¿«∆»»«≈»≈ƒ«∆∆¡«
ÈcÓ ¯˙È :¯ÓBÏk .BÏ e„z Ï‡Â ˙ÓÏ ek·z Ï‡39. «ƒ¿¿≈¿«»À¿«»≈ƒ«

ÏÚ [¯˙BÈ BÓˆÚ] ¯ÚˆÓ‰Â ;ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó e‰fL∆∆ƒ¿»∆»¿«¿«≈«¿≈«
?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ .LtË ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B‚‰Óƒ¿»∆»¬≈∆ƒ≈∆»≈««¬∆
˙¯tÒ˙Ï ÌBÈ ÌÈLÏL ,„tÒ‰Ï ‰Ú·L ,ÈÎ·Ï ‰LÏL¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿…∆

ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ¯‡LÏÂ40. ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ

להתאבל.38) אמרו:39)מרבה ושם ב כז, מו"ק
בוכה". הוא אחר מת על מדאי, יותר מתו על "המתקשה
'ספר  בשם מביא א, ס"ק שצד סי' ליו"ד תשובה" וב"פתחי

ושאר חסידי  אותם, ינשק אל בתו או בנו שמת אדם ם':
ככתוב  לנשקם, שמותר תשובה" ה"פתחי סובר - מתים
לו". וישק עליו (=יוסף) "ויבך אבינו ביעקב א) נ, (בראשית

"מכאן 40) אמרו: שם ובמו"ק ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
ממני". יותר בו רחמנים אתם אי הקב"ה: אמר ואילך,

.·ÈÈ¯‰ - ÌÈÓÎÁ eevL BÓk Ïa‡˙Ó BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¬»ƒ¬≈
È¯ÊÎ‡ ‰Ê41LtLÙÈÂ ‚‡„ÈÂ „ÁÙÈ ‡l‡ .42ÂÈOÚÓa ∆«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ«¿≈¿«¬»

‚‡„z - ˙nL ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡Â .‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈¬»∆≈ƒ¿«
dlk ‰¯e·Á‰ Ïk43ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk . »«¬»À»»¿»»ƒ»ƒƒ

B¯‡eˆ ÏÚ BÏ ˙ÁpÓ ·¯Á el‡k BÓˆÚ ˙‡ ‰‡¯È44; ƒ¿∆∆«¿¿ƒ∆∆À««««»
Ô¯˜a ˙ÁpÓ [‡È‰ el‡k] - ‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒƒÀ««¿∆∆

CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ;˙ÈÂÊ45˜eMa Bc‚k ˙¯·BÚ [el‡k] -46. »ƒƒ»¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¿«
k¯ÊÁÈÂ ,BÓˆÚ ÔÈÎ‰Ï ‰Ê Ï47È¯‰Â .B˙MÓ ¯BÚÈÂ »∆¿»ƒ«¿¿«¬…¿≈ƒ¿»«¬≈

CÈ¯vL ÏÏkÓ .eÏÁ ‡ÏÂ Ì˙‡ ‰˙Èk‰ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»…»¿…»ƒ¿»∆»ƒ
.ÏeÁÏÂ ıÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»

וחבירו.41) קרובו בצרת ומשתתף מתרגש לבו שאין
יב)42) מד, (שם החל" בגדול "ויחפש, ויבדוק. ימשמש

ופשפש. הירושלמי: ומפרש 43)מתרגם א. קו, שבת
המיתה. מן ייראו הנוסח:44)רש"י: ושם ב. כז, מו"ק

ה'נמוקי  ומפרש כתפיו, בין שם: וברי"ף ירכותיו. שתי בין
כך  וכל מאחוריו, דוקרתו היתה ראשו, זוקף שאילו יוסף':

ראש. בכובד חודש.45)יעמוד י"ב שם.46)עד מו"ק
"שכל  ה"ז: פ"ג, שם ובירושלמי נגדו. מתוחה הדין שמידת
- שבעה כל המשפחה... כנגד מתוח הדין השנה, אותה
שניםֿעשר  לאחר רופפת, היא - שלשים עד שלופה, החרב
של  לכיפה דומה? הדבר למה לתערה, חוזרת היא - חודש
נתעררו  מהן, אחת (=נזדעזעה) שנתעררה כיון אבנים,
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כל  נתרפאת המשפחה, באותה זכר בן נולד ואם כולן...
המשפחה". וכו'.47)אותה בתשובה לחזור תימן: ובכ"י

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
לנחם 1) חולים, לבקר דבריהם של עשה מצות בו מתבארת

ערך  גודל וכו'. האורחים וללוות הכלה להכניס אבלים,
חולים. ביקור זמני לדרכם. והלויתם אורחים הכנסת מצות
לקבורה. חכם תלמיד להוצאת תורה ותלמוד מלאכה ביטול

מ  הנאה איסור חוליהם. וביקור גוים אבילי קברות,נחום בתי
מטתו  על הנזרקים והכלים תכריכיו וכל המת הקבר, בנין

שמתו. נשיא או למלך שעושים הכבוד צער. מחמת

.‡ÌÁÏe ,ÌÈÏBÁ ¯w·Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«≈
‰lk‰ ÒÈÎ‰Ïe ,˙n‰ ‡ÈˆB‰Ïe ,ÌÈÏ·‡2˙BeÏÏe , ¬≈ƒ¿ƒ«≈¿«¿ƒ««»¿«

ÌÈÁ¯B‡‰3ÏÚ ˙‡OÏ :‰¯e·w‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎa ˜qÚ˙‰Ïe , »¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»¿≈«¿»»≈«
Û˙k‰4ÂÈÙÏ CÏÈÏÂ ,5¯a˜ÏÂ ,¯tÁÏÂ ,„tÒÏÂ ,6ÔÎÂ . «»≈¿≈≈¿»»¿ƒ¿…¿«¿…¿ƒ¿…¿≈

Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎa Ì„ÚÒÏe ,Ô˙Á‰Â ‰lk‰ ÁnOÏ7el‡Â . ¿«≈«««»¿∆»»¿«¬»¿»»¿≈∆¿≈
¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,BÙe‚aL ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb Ô‰8Û‡ . ≈¿ƒ¬»ƒ∆¿∆≈»∆ƒ«

ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,Ì‰È¯·cÓ el‡ ˙BˆÓ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¬≈≈ƒ¿«
EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â9‰ˆB¯ ‰z‡L ÌÈ¯·c‰ Ïk - ¿»«¿»¿≈¬»»«¿»ƒ∆«»∆

EÈÁ‡Ï Ô˙B‡ ‰z‡ ‰OÚ ,ÌÈ¯Á‡ EÏ Ì˙B‡ eOÚiL∆«¬»¿¬≈ƒ¬≈«»»¿»ƒ
˙BˆÓ·e ‰¯B˙a10. ¿»¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

.."mila` mgple mileg xwal mdixac ly dyrÎzevn"

ואפשר  דווקא שבגופו מצוה אינה אבלים ניחום מצות
פ"י  ש"ב המלך בדוד שמצינו (כמו שליח ידי על לעשותה

מכתב. ידי על ואף פ"ג)
מן  להבדילה הוא שבגופו" מצוות הן "ואלו שכתב ומה

שם. בה"ג שנזכרה הצדקה
שכתב ממה להוכיח יש ה"ו)ועוד עם (פי"ד גמ"ח שהוא

בא  אם נפק"מ אין שלמתים ופשיטא המתים, ועם החיים
שליח. ידי על או במכתב

(569 'r 'k wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."zevnae dxeza jig`l dz` mze` dyr"

לרעך  רק היא ישראל אהבת שמצות מכאן שלמדו  יש
לשנוא. מצוה או מותר הרשע את ואילו ומצוות, בתורה
ואהבת  מהפסוק שלומדין מזה באחרונים העירו כבר אבל

הרשע לרעך  את גם שכולל יפה" מיתה לו "ברור כמוך
ממצוות  בפירוש נתמעט מסית ורק במיתה) (המחויב

ישראל. אהבת
מפני  לא היא הרשע את לשנוא שהמצוה מזה ומוכח
ציווי  שהוא אלא כמוך" לרעך "ואהבת מהלשון שנתמעט

מתניא מוכח וכן עצמו. ל"ב)בפני שמצוה (פרק אלו שגם
כן. גם לאהבם מצוה אותם, לשנוא

הרמב"ם מלשון גם מוכח ה"ג)וכן  פ"ו דעות שסתם (הלכות
כגופו". מישראל ואחד אחד כל "לאהוב

(17 dxrd 217 cenr f"i wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

dz` mze` dyr....jenk jrxl zad`e llka md ixd ..."
."zevne dxeza jig`l

על  רק אינה כמוך" לרעך "ואהבת שמצוות משמע מדבריו
-"עשה  המעשה על גם אלא שבלב האהבה הרגש

לאחיך.."
דעות בהלכות שכתב ממה משמע ה"ג)וכן על (פ"ו "מצוה

לפיכך  מישראל...כו' ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל
עשיה  גם היינו כו'" ממונו על ולחוס בשבחו שיספר צריך

הלב. הרגש רק ולא בפועל
(22 dxrd 58 cenr wlg y"ewl it lr)

למקומם.3)לחופה.2) פ"ד,4)בדרכם לעיל השווה
ביתֿהקברות", עד הכתף על המת את "וסובלים ה"ב:

שם. מיטתו.5)ובביאורנו "היה 6)לפני ב: כח, מו"ק
דברים  - ב) ז, (קהלת לבו" אל יתן "והחי אומר: מאיר רבי
טען  אם יקברוהו; - קבר אם יספדוהו; - ספד אם מיתה. של
שם. ובביאורנו ה"ב, פי"ב לעיל וראה וכו'. יטענוהו" (נשא)

זוכה 7) שכרו? מה (לחתן), משמחו "ואם ב: ו, ברכות
אמרו: א יז, ובכתובות וכו'. קולות" בחמשה שניתנה לתורה
לפני  ומרקד הדס של בד נוטל היה אילעי בר יהודה "רבי

וחסודה". נאה כלה ואומר: מ"א:8)הכלה, פ"א, פאה
ואמרו  חסדים". וגמילות שיעור... להם שאין דברים "אלו
אבל  בגופו, אמורים דברים במה ה"א: שם בירושלמי
אדם  שיהא באושא, נמנו שהרי שיעור, לו יש בממונו

למצוה. מנכסיו חומש כהנים"9)מפריש ה"תורת וכדברי
בתורה". גדול כלל זה אומר: עקיבא "רבי פרט 10)שם:

סני, "דעלך א לא, שבת וראה ובמצוות. בתורה שאינו לגוי
ובבבאֿמציעא  כולה". התורה כל זוהי תעביד, לא לחברך
זו  - כ) יח, (שמות הדרך את להם "והודעת דרשו: ב ל,
זו  - בה חולים; ביקור זה - ילכו אשר חסדים; גמילות
"ספר  והשווה הדין". משורת לפנים זו - יעשון אשר קבורה;
רבינו, על משיג שם והרמב"ן א. שורש לרבינו המצוות"
הן  - המת קבורת וכן חולים וביקור אבלים ניחום ולדעתו
ובכלל: הן, חסדים גמילות אלו שכל התורה, מן מצוות
ה' "אחרי א) יד, (סוטה אמרו וכבר הן. כמוך, לרעך ואהבת
...הקב"ה  הקב"ה, של מדותיו אחר הלך תלכו... אלקיכם
אבלים... ניחם הקב"ה חולים; בקר אתה אף חולים... ביקר
קבור  אתה אף מתים... קבר הקב"ה אבלים; נחם אתה אף
אסמכתאות, אלא אינם אלה שכל סובר, ורבינו מתים".
ב): ע, (סנהדרין אמרו בפירוש שהרי מדבריהם, אלא ואינם
- מצוה שהוא דבר עבירה, ודבר מצוה שהוא דבר אכל
רש"י: ומפרש ציבור, תענית - עבירה דבר אבלים; תנחומי
רבינו  פירש וכן הוא, בעלמא חכמים תקנת - אבלים תנחומי

ה"ב. פ"ז, ממרים הל' לעיל
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`laקכח zekld - mihtey xtq - fenz h"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·‰ÈÂl‰ ¯ÎO11Ïk‰ ÔÓ ‰a¯Ó12˜Á‰ ‡e‰Â . ¿««¿»»¿À∆ƒ«…¿«…
:da ‚‰pL „ÒÁ‰ C¯„Â ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ B˜˜ÁL∆¬»«¿»»»ƒ¿∆∆«∆∆∆»«»
Ô˙B‡ ‰eÏÓe ,Ô˙B‡ ‰˜LÓe ,ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÏÈÎ‡Ó13. «¬ƒ¿≈¿»ƒ«¿∆»¿«∆»

,‰ÈÎL Èt ˙Ïa˜‰Ó ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰ ‰ÏB„‚e¿»«¿»«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿ƒ»
ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â ‡¯iÂ :¯Ó‡pL14¯˙BÈ ÌÈeeÏÂ . ∆∆¡«««¿¿ƒ≈¿»¬»ƒ¿ƒ»≈

el‡k - ‰eÏÓ BÈ‡L Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Ô˙ÒÎ‰Ó≈«¿»»»»¿¬»ƒ…∆≈¿«∆¿ƒ
ÌÈÓc CÙBL15. ≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xie xn`py ,dpiky ipt zlawdn migxe` zqpkd dlecbe"
."miyp` dyely dpde

הראיה  להביא לו והיה זה מפסוק הראיה מה קשה לכאורה
הפסוקים מהמשך הגמרא "ויאמר קכ"ז)(שבתשהביאה

עבדך  מעל תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם אדנ-י
לשכינה. האורחים הקדים שאאע"ה הראיה משם כי כו'"

של  "מצות־עשה א' בהלכה הרמב"ם לשון קשה ועוד
ולהכניס  המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם

migxe`dהכלה zeelle ש "- המשנה מלשון שינוי הוא
אורחים". "הכנסת

שני  ישנם חסדים, גמילות כל של בפעולה בזה: והביאור
(בחפצא), חברו של מחסורו מילוי הוא האחד עניינים:
הגברא). (מצד מהאדם הנדרשת החסד מידת הוא והשני
סיפוק  היא שהמצוה אורחים בהכנסת הוא זה כעין
החסד  מדת מצד ובנוסף ולינה, משתה במאכל צרכיהם
ושימת  התעניינות גם מצדו להראות צריכה המארח של

לאורח. לב
צרכי  סיפוק שגם אורחים, הכנסת במצות החידוש זה
להיות  חייב אלא סתמי באופן להעשות יכול אינו האורח
הרמב"ם  הגדיר לכן המארח. של לב ושימת התעניינות תוך
ללמדך  האורחים" "ללוות - אורחים הכנסת מצות חיוב את
והתעניינות  לב בשימת להעשות צריך צרכיהם סיפוק שגם

האורחים. בליווי כמו בדיוק
"וירא  מהפסוק הראיה הרמב"ם הביא מדוע גם יובן ומעתה
לבו  שימת מודגשת שם רק כי כו'" אנשים שלושה והנה
בהקבלת  עסוק שהיה שאף לאורחים, אבינו אברהם של
הלב  שימת בו היתה עילאי, תענוג שהיא השכינה פני

מרחוק. לעיניו שנראו לאורחים
(70 'r d"k wlg y"ewl it lr)

הלווי.11) תימן: הלוויה 12)בכת"י "ששכר ב: מו, סוטה
שיעור". לה המשל 13)אין - לשלחם עמם הולך "ואברהם

עמם  הולך ואברהם כך: תלווה, השקית, האכלת, אומר:
ובמדרש  כ). אות פמ"ח, רבה, בראשית (מדרש לשלחם"
אכילה, - שבע בבאר א'ש'ל' ויטע אמרו: פל"ז, טוב" "שוחר

פונדק. ד"ה א י, סוטה ברש"י וכן לויה. וירא 14)שתיה
האורחים  לקבל והלך השכינה, את שהניח הרי לקראתם, וירץ

א). קכז, אנשי 15)(שבת ליווהו "שאלמלי ב מו, סוטה

(מלכיםֿב  שנאמר לתינוקות, דובים גירה לא לאלישע, יריחו
ויתקלסו  העיר מן יצאו קטנים ונערים משם... ויעל כגֿכד) ב,
היער  מן דובים שתים ותצאנה ה', בשם ויקללם בו...
"ידינו  שם: אמרו וכך ילדים". ושני ארבעים מהם ותבקענה
עלתה, לבנו על וכי - ראו לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא
בלא  ופטרנוהו לידינו בא לא אלא דמים? שופכים שביתֿדין

לוויה". בלא והנחנוהו ראינוהו ולא מזונות,

.‚‰ÈÂÏÏ ÔÈÙBk16‰˜„ˆÏ ÔÈÙBkL C¯„k17ÔÈc ˙È·e . ƒƒ¿»»¿∆∆∆ƒƒ¿»»≈ƒ
ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰ Ì„‡ ˙BeÏÏ ÔÈÁeÏL ÔÈw˙Ó eÈ‰»¿«¿ƒ¿ƒ¿«»»»≈ƒ»
el‡k Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ - ‰Ê ¯·„a eÏvÚ˙ Ì‡Â .ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒƒ¿«¿¿»»∆«¬∆¬≈∆¿ƒ

ÌÈÓ„ eÎÙL18˙Bn‡ Úa¯‡ B¯·Á ˙‡ ‰eÏÓ‰ elÙ‡ . »¿»ƒ¬ƒ«¿«∆∆¬≈«¿««
‰a¯‰ ¯ÎO BÏ LÈ -19Ì„‡ ·iÁL ‰ÈÂÏ ¯eÚL ‰nÎÂ . ≈»»«¿≈¿«»ƒ¿»»∆«»»»

¯ÈÚ ÏL d¯eaÚ „Ú - „ÈÓÏzÏ ·¯‰ ?da20LÈ‡‰Â . »»«««¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿»ƒ
˙aL ÌeÁz „Ú - B¯·ÁÏ21„Ú - ·¯Ï „ÈÓÏz‰Â . «¬≈«¿«»¿««¿ƒ»««

‰Ò¯t22˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â .23LÏL „Ú - «¿»¿ƒ»»«À¿»«»
˙B‡Ò¯t24. «¿»

שילווהו 16) לדרך, חבירו את ללוות רוצה שאינו מי את
ב). מו, עניים 17)(סוטה מתנות הל' ראה צדקה, לתת

ה"י. צפוי 18)פ"ז, בדרך יחידי שהמהלך שם. סוטה
מ"ו) (פ"ט, שם למשנה ישראל" וב"תפארת לסטים. לסכנת
כאיש  שחשבוהו מלסטים, נהרג שלכך "ואפשר מנמק:

דמו". לדרוש אוהבים לו ארבע 19)שאין "בשביל שם.
פרעה  עליו ויצו שנאמר: לאברהם, פרעה שליוה פסיעות
שנה". מאות ארבע בבניו נשתעבד וגו', אנשים

(=בליטה)20) עבור אותן שנותנים ושיריים אמה שבעים
נו, לנדרים (רא"ש שבת תחום מודדים והלאה ומהן לעיר,

לעיר.21)ב). מחוץ אמה אלּפיים ארבעה 22)שהוא
שבת. תחום שיעור הוא ומיל חכמתו 23)מילים, שרוב

ממנו. שם.24)קיבל סוטה,

.„Ïk‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ - ÌÈÏBÁ ¯ewa25ÏB„‚ elÙ‡ . ƒƒƒ¿»««…¬ƒ»
ÏÎÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ‰a¯‰ ÔÈ¯w·Óe .ÔËw‰ ˙‡ ¯w·Ó¿«≈∆«»»¿«¿ƒ«¿≈¿»ƒ«¿»

ÁÈ¯ËÈ ‡lL „·Ï·e .ÁaLÓ - ÛÈÒBn‰26ÏÎÂ . «ƒ¿À»ƒ¿«∆…«¿ƒ«¿»
BÈÏÁÓ ˜ÏÁ ÏË el‡k - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ó‰27Ï˜‰Â «¿«≈∆«∆¿ƒ»«≈∆≈»¿¿≈≈

ÌÈÓc CÙBL el‡k - ¯w·n BÈ‡L ÏÎÂ ;ÂÈÏÚÓ28. ≈»»¿…∆≈¿«≈¿ƒ≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."eilrn lwde eilgn wlg lhp el`k dlegd z` xwand lke"

בו  ויש החולה מייסורי הקלה הוא חולים ביקור של ענינו
דווקא  שהוא משמע שבגמרא ואף לרפואתו, סיוע הבאת
משמע  ברמב"ם אבל מששים, אחד לעניין הוא בבן־גילו
משום  ואולי גילו, בן שאינו אף המבקר" ב"כל הדין שהוא
נטל  "כאילו" אלא מששים" אחד "נוטל כתב ולא שינה כך

מחליו. "חלק"
כתב ב.)ובמאירי לט, של (נדרים בחליו מיקל "שהמבקר

הנאתו  שמצד עליו ערב שביקורם ר"ל גילו ובני חולה...
כו'". מיקל חליו מהם

(23 'rde 64 'r 'k wlg y"ewl it lr)
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קכט la` zekld - mihtey xtq - fenz h"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·‰ÈÂl‰ ¯ÎO11Ïk‰ ÔÓ ‰a¯Ó12˜Á‰ ‡e‰Â . ¿««¿»»¿À∆ƒ«…¿«…
:da ‚‰pL „ÒÁ‰ C¯„Â ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ B˜˜ÁL∆¬»«¿»»»ƒ¿∆∆«∆∆∆»«»
Ô˙B‡ ‰eÏÓe ,Ô˙B‡ ‰˜LÓe ,ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÏÈÎ‡Ó13. «¬ƒ¿≈¿»ƒ«¿∆»¿«∆»

,‰ÈÎL Èt ˙Ïa˜‰Ó ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰ ‰ÏB„‚e¿»«¿»«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿ƒ»
ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â ‡¯iÂ :¯Ó‡pL14¯˙BÈ ÌÈeeÏÂ . ∆∆¡«««¿¿ƒ≈¿»¬»ƒ¿ƒ»≈

el‡k - ‰eÏÓ BÈ‡L Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Ô˙ÒÎ‰Ó≈«¿»»»»¿¬»ƒ…∆≈¿«∆¿ƒ
ÌÈÓc CÙBL15. ≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xie xn`py ,dpiky ipt zlawdn migxe` zqpkd dlecbe"
."miyp` dyely dpde

הראיה  להביא לו והיה זה מפסוק הראיה מה קשה לכאורה
הפסוקים מהמשך הגמרא "ויאמר קכ"ז)(שבתשהביאה

עבדך  מעל תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם אדנ-י
לשכינה. האורחים הקדים שאאע"ה הראיה משם כי כו'"

של  "מצות־עשה א' בהלכה הרמב"ם לשון קשה ועוד
ולהכניס  המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם

migxe`dהכלה zeelle ש "- המשנה מלשון שינוי הוא
אורחים". "הכנסת

שני  ישנם חסדים, גמילות כל של בפעולה בזה: והביאור
(בחפצא), חברו של מחסורו מילוי הוא האחד עניינים:
הגברא). (מצד מהאדם הנדרשת החסד מידת הוא והשני
סיפוק  היא שהמצוה אורחים בהכנסת הוא זה כעין
החסד  מדת מצד ובנוסף ולינה, משתה במאכל צרכיהם
ושימת  התעניינות גם מצדו להראות צריכה המארח של

לאורח. לב
צרכי  סיפוק שגם אורחים, הכנסת במצות החידוש זה
להיות  חייב אלא סתמי באופן להעשות יכול אינו האורח
הרמב"ם  הגדיר לכן המארח. של לב ושימת התעניינות תוך
ללמדך  האורחים" "ללוות - אורחים הכנסת מצות חיוב את
והתעניינות  לב בשימת להעשות צריך צרכיהם סיפוק שגם

האורחים. בליווי כמו בדיוק
"וירא  מהפסוק הראיה הרמב"ם הביא מדוע גם יובן ומעתה
לבו  שימת מודגשת שם רק כי כו'" אנשים שלושה והנה
בהקבלת  עסוק שהיה שאף לאורחים, אבינו אברהם של
הלב  שימת בו היתה עילאי, תענוג שהיא השכינה פני

מרחוק. לעיניו שנראו לאורחים
(70 'r d"k wlg y"ewl it lr)

הלווי.11) תימן: הלוויה 12)בכת"י "ששכר ב: מו, סוטה
שיעור". לה המשל 13)אין - לשלחם עמם הולך "ואברהם

עמם  הולך ואברהם כך: תלווה, השקית, האכלת, אומר:
ובמדרש  כ). אות פמ"ח, רבה, בראשית (מדרש לשלחם"
אכילה, - שבע בבאר א'ש'ל' ויטע אמרו: פל"ז, טוב" "שוחר

פונדק. ד"ה א י, סוטה ברש"י וכן לויה. וירא 14)שתיה
האורחים  לקבל והלך השכינה, את שהניח הרי לקראתם, וירץ

א). קכז, אנשי 15)(שבת ליווהו "שאלמלי ב מו, סוטה

(מלכיםֿב  שנאמר לתינוקות, דובים גירה לא לאלישע, יריחו
ויתקלסו  העיר מן יצאו קטנים ונערים משם... ויעל כגֿכד) ב,
היער  מן דובים שתים ותצאנה ה', בשם ויקללם בו...
"ידינו  שם: אמרו וכך ילדים". ושני ארבעים מהם ותבקענה
עלתה, לבנו על וכי - ראו לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא
בלא  ופטרנוהו לידינו בא לא אלא דמים? שופכים שביתֿדין

לוויה". בלא והנחנוהו ראינוהו ולא מזונות,

.‚‰ÈÂÏÏ ÔÈÙBk16‰˜„ˆÏ ÔÈÙBkL C¯„k17ÔÈc ˙È·e . ƒƒ¿»»¿∆∆∆ƒƒ¿»»≈ƒ
ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰ Ì„‡ ˙BeÏÏ ÔÈÁeÏL ÔÈw˙Ó eÈ‰»¿«¿ƒ¿ƒ¿«»»»≈ƒ»
el‡k Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ - ‰Ê ¯·„a eÏvÚ˙ Ì‡Â .ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒƒ¿«¿¿»»∆«¬∆¬≈∆¿ƒ

ÌÈÓ„ eÎÙL18˙Bn‡ Úa¯‡ B¯·Á ˙‡ ‰eÏÓ‰ elÙ‡ . »¿»ƒ¬ƒ«¿«∆∆¬≈«¿««
‰a¯‰ ¯ÎO BÏ LÈ -19Ì„‡ ·iÁL ‰ÈÂÏ ¯eÚL ‰nÎÂ . ≈»»«¿≈¿«»ƒ¿»»∆«»»»

¯ÈÚ ÏL d¯eaÚ „Ú - „ÈÓÏzÏ ·¯‰ ?da20LÈ‡‰Â . »»«««¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿»ƒ
˙aL ÌeÁz „Ú - B¯·ÁÏ21„Ú - ·¯Ï „ÈÓÏz‰Â . «¬≈«¿«»¿««¿ƒ»««

‰Ò¯t22˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â .23LÏL „Ú - «¿»¿ƒ»»«À¿»«»
˙B‡Ò¯t24. «¿»

שילווהו 16) לדרך, חבירו את ללוות רוצה שאינו מי את
ב). מו, עניים 17)(סוטה מתנות הל' ראה צדקה, לתת

ה"י. צפוי 18)פ"ז, בדרך יחידי שהמהלך שם. סוטה
מ"ו) (פ"ט, שם למשנה ישראל" וב"תפארת לסטים. לסכנת
כאיש  שחשבוהו מלסטים, נהרג שלכך "ואפשר מנמק:

דמו". לדרוש אוהבים לו ארבע 19)שאין "בשביל שם.
פרעה  עליו ויצו שנאמר: לאברהם, פרעה שליוה פסיעות
שנה". מאות ארבע בבניו נשתעבד וגו', אנשים

(=בליטה)20) עבור אותן שנותנים ושיריים אמה שבעים
נו, לנדרים (רא"ש שבת תחום מודדים והלאה ומהן לעיר,

לעיר.21)ב). מחוץ אמה אלּפיים ארבעה 22)שהוא
שבת. תחום שיעור הוא ומיל חכמתו 23)מילים, שרוב

ממנו. שם.24)קיבל סוטה,

.„Ïk‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ - ÌÈÏBÁ ¯ewa25ÏB„‚ elÙ‡ . ƒƒƒ¿»««…¬ƒ»
ÏÎÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ‰a¯‰ ÔÈ¯w·Óe .ÔËw‰ ˙‡ ¯w·Ó¿«≈∆«»»¿«¿ƒ«¿≈¿»ƒ«¿»

ÁÈ¯ËÈ ‡lL „·Ï·e .ÁaLÓ - ÛÈÒBn‰26ÏÎÂ . «ƒ¿À»ƒ¿«∆…«¿ƒ«¿»
BÈÏÁÓ ˜ÏÁ ÏË el‡k - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ó‰27Ï˜‰Â «¿«≈∆«∆¿ƒ»«≈∆≈»¿¿≈≈

ÌÈÓc CÙBL el‡k - ¯w·n BÈ‡L ÏÎÂ ;ÂÈÏÚÓ28. ≈»»¿…∆≈¿«≈¿ƒ≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."eilrn lwde eilgn wlg lhp el`k dlegd z` xwand lke"

בו  ויש החולה מייסורי הקלה הוא חולים ביקור של ענינו
דווקא  שהוא משמע שבגמרא ואף לרפואתו, סיוע הבאת
משמע  ברמב"ם אבל מששים, אחד לעניין הוא בבן־גילו
משום  ואולי גילו, בן שאינו אף המבקר" ב"כל הדין שהוא
נטל  "כאילו" אלא מששים" אחד "נוטל כתב ולא שינה כך

מחליו. "חלק"
כתב ב.)ובמאירי לט, של (נדרים בחליו מיקל "שהמבקר

הנאתו  שמצד עליו ערב שביקורם ר"ל גילו ובני חולה...
כו'". מיקל חליו מהם

(23 'rde 64 'r 'k wlg y"ewl it lr)

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

la` zekld - mihtey xtq - fenz h"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מניין?25) התורה, מן חולים לביקור "רמז ב: לט, נדרים
כמות אם כט): טז, (במדבר אלה,שנאמר ימותון האדם כל

ומוטלים  חולים שהם - וגו' עליהם יפקד האדם כל ופקודת
לשון  - (=ופקודת אותם מבקרים אדם ובני בעריסתם,

שלחני. ה' לא אומרים: הבריות מה על 26)ביקור),
לשאול  החיצון לחדר יכנס עליו, מכביד זה שאם החולה,

שלה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית בניֿביתו אצל כל 27)עליו
המבקרים  שהשאירו ממה מששים חלק נוטל אחד
שאינו  גילו", "ובבן הדגישו: ושם שם). (נדרים הראשונים
בחור  רש"י: ומפרש גילו, בן אלא מששים חלק נוטל
המבקר  שנולד מפרש: שם, והר"ן לזקן. זקן או כמותו,

חולה. של מתלמידי 28)במזל בתלמיד "מעשה א מ, שם
רבי  ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו לא שחלה, עקיבא רבי
רבי  (בציווי לפניו וריבצו שכיבדו ובשביל לבקרו, עקיבא
כל  ודרש: ר"ע, יצא החייתני. רבי, לו: אומר היה עקיבא),
שהמבקר  דמים", שופך כאילו חולים, מבקר שאינו מי
סי' יו"ד ל'טור' ה'פרישה' וכתב צרכיו. כל לחולה עושה
אבק  ואין המיטה, על שוכב שהחולה בימינו אפילו שלה,
נקי. כשהבית ונוחה צלולה אדם של דעתו לו, מזיק הארץ
לשמור  צריך וחולה מיאוס, מקום על שורה רעה רוח וגם
הסכנה, בשעת מקטרג שהשטן אחר, מאדם יותר נפשו

לפניו. ולרבץ לכבד יזהרו ולפיכך

.‰ÈLÈÏL ÌBiÓ ‡l‡ ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«∆∆»ƒ¿ƒƒ
‰‡Ï‰Â29„ÈaÎ‰Â ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙ˜ Ì‡Â .30ÔÈ¯w·Ó - »»¿»¿ƒ»«»»«…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

„iÓ B˙B‡31LÏLa ‡Ï ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿«¿ƒ∆«∆…¿»
ÈtÓ ,˙BB¯Á‡ LÏLa ‡ÏÂ ÌBia ˙BBL‡¯ ˙BÚL»ƒ«¿…¿»«¬ƒ¿≈

Ô‰L32‡Ï ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡Â .‰ÏBÁ‰ ÈÎ¯ˆa ÔÈ˜qÚ˙Ó ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿≈«∆¿≈¿«¿ƒ…
,L‡¯‰ ÈLBÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÚ‰ ÈÏBÁ ‡ÏÂ ÌÈÚÓ ÈÏBÁ≈≈«ƒ¿…≈»«ƒ¿…¿≈»…

Ô‰Ï ‰L˜ ¯ewa‰L ÈtÓ33. ƒ¿≈∆«ƒ»∆»∆

שונא 29) שיבקש מועטת בבקשה ואולי מזלו, ירע שלא
וברא"ש). (שם חליו יתוסף אחת.30)רעתו, בבת

נכנסים 31) הקרובים אמרו: ושם ה"ז. פ"ג, פאה ירושלמי
רגיל. בחולי אפילו מיד, כלומר,32)אליו שבהן. צ"ל:

סי' ליו"ד יוסף' ה'בית מלשון נראה וכן השעות. באותן
חולה  שכל הטעם, נימקו א מ, שבנדרים להעיר, וראוי שלה.
לבקש  המבקר יחוש ולא הבוקר, בשעות חליו עליו מיקל
חליו  עליו מכביד - האחרונות שעות ובשלש רחמים, עליו
משלו  טעם חידש ורבינו רחמים. עליו מלבקש ויתייאש -

(רדב"ז). בחליים בקיאותו חולי 33)לפי א מא, שם
להם. קשה שהדיבור וראש, עין חולי בושה; משום - מעיים
בבית  נכנסים "אלא ח: סעיף שלה סי' ביו"ד השו"ע ומסיים

בו". ודורשים ושואלים החיצון,

.ÂÈab ÏÚ ‡Ï ·LÈ ‡Ï - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿«≈∆«∆…≈≈…««≈
‡ÏÂ ,ÏÒÙÒ Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‡qk Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‰hÓƒ»¿…««≈ƒ≈¿…««≈«¿»¿…
ÂÈ˙BL‡¯nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ÏÂ ,dB·b ÌB˜Ó Èab ÏÚ34. ««≈»»«¿…¿«¿»ƒ¿«¬»

Lw·Óe ,ÂÈ˙BL‡¯nÓ ‰hÓÏ ·LBÈÂ ÛhÚ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«≈¿≈¿«»ƒ¿«¬»¿«≈
‡ˆBÈÂ ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ35. »»«¬ƒ¿≈

של 34) מראשותיו למעלה שהשכינה "מפני ב יב, שבת
היושב  כאדם שכינה, מאימת מתעטף ולפיכך חולה",

כשהחולה  ודוקא שם). (רש"י לצדדים פונה ואינו באימה
על  כששוכב אבל ממנו. גבוה שהיושב הארץ, על שוכב
ג). סעיף שלה סי' (יו"ד כסא על לישב  מותר המיטה,

(שבת 35) ישראל חולי בתוך עליו ירחם המקום שאומר:
בתוך  חולה לו שיש "כל אמרו: א קטז, ובבבאֿבתרא שם).
טז, (משלי שנאמר רחמים, עליו ויבקש חכם אצל ילך ביתו,
ומנהג  - יכפרנה". חכם ואיש מות, מלאכי מלך חמת יד):
לפני  מבקש ביתו, בתוך חולה לו שיש מי שכל בצרפת, זה
המדינות  בכל נהגו ומזה אותו. שיברך ישיבה, התופס הרב
משה  (דרכי רחמים עליו ולבקש הכנסת, בבית החולה לברך

ב). אות שלה סי' יו"ד ל'טור'

.Ê;ÌÈÏBÁ ¯ew·Ï Ì„B˜ ÌÈÏ·‡ ˙ÓÁpL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆∆»«¬≈ƒ≈¿ƒƒ
ÌÚÂ ÌÈiÁ‰ ÌÚ „ÒÁ ˙eÏÈÓb ÌÈÏ·‡ ÌeÁpL∆ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ««ƒ¿ƒ

ÌÈ˙n‰36. «≈ƒ

חולים 36) ביקור להעדיף מקום יש כי בזה, מהסס והרדב"ז
ואם  שיחיה, לו גורם החולה את שהמבקר אבלים, ניחום על
ואילו  ה"ד, לעיל כמבואר דמים, שופך כאילו ביקרו לא
ממה  נראה, רבינו וכדברי אלו. מעלות בו אין אבלים ניחום
ולבקר  אבלים לנחם התירו "בקושי ב) יב, (שבת שאמרו
חולים, לביקור אבלים ניחום שהקדימו הרי - בשבת" חולים
אנשי  של מנהגם היה "כך אמרו: ב מא, שבסוכה ואע"פ
בידו" לולבו - אבלים ולנחם חולים לבקר הולך ירושלים...
שבצנעה, בדברים אפילו אבילות, בו ואין הואיל ברגל, שם -

שמח). (אור קודם חולים ביקור ולפיכך מועט. האבל צער

.Á‰lk‰ ˙‡ ÁÈpÓ - ‰lÎÂ ˙Ó ÂÈÙÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿»»≈¿«»«ƒ«∆««»
˙È·a ÌÈÓÎÁ ·Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .˙n‰ ÌÚ ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ«≈¿≈≈≈¬»ƒ¿≈

¯ÓB‚Â Ï·‡37- C¯ca ‰Êa ‰Ê eÚ‚tL ‰lÎÂ ˙Ó . ≈∆¿≈≈¿«»∆»¿∆»∆«∆∆
˙n‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ38‰lk‰ ÈÙlÓ39ÔÈ¯·BÚ ‰ÊÂ ‰ÊÂ . «¬ƒƒ∆«≈ƒƒ¿≈««»¿∆»∆¿ƒ

CÏn‰ ÈÙlÓ40. ƒƒ¿≈«∆∆

שמחות 37) ובמס' שמחה. בבית כסילים ולב הפסוק: וסוף
לבית  מקדימים היו הראשונים, חסידים "אבל שנינו: פי"ב,
אבל  בית אל ללכת טוב שנאמר: המשתה, מלבית האבל

וגו'. משתה" בית אל צדדית.38)מלכת והכלה 39)דרך
את  שמקדימים באופן המלך, בדרך אורחיה עם עוברת
מנמקים: פי"א, שמחות ובמס' א), יז, (כתובות תחילה הכלה

המתים. לכבוד קודם החי עדיף 40)שכבוד המלך שכבוד
אימתו  שתהא - מלך עליך תשים שום שנאמר: משניהם,
מלפניו  יעברו הכלה או שהמת עד להמתין כבודו ואין עליך,
המלך  "אגריפס אמרו: שם, שמחות ובמס' שם). (כתובות
שמסע  עד וחיכה צדדי, לרחוב (=נכנס הכלה לפני עבר
ראית? מה לו אמרו חכמים, ושיבחוהו תחילה), יעבור הכלה
שעה  כתריה תטול וזאת יום, בכל כתר נוטל אני להם: אמר
הכנסת  שס, סי' יו"ד ב'טור' הובאה - הרמב"ן ולדעת אחת".
תנחומי  לחופה, שנכנסה ולאחר המת, לקבורת קודמת כלה
קודמת  האבל הבראת וכן וכלה, חתן לשמחת קודמים אבל
אינו  והאבל האחרים, את מאכיל ש"החתן חתן, למשתה

אחרים". שיאכילוהו עד אוכל

.Ë˙n‰ ˙‡ˆB‰Ï ‰¯Bz „eÓÏz ÔÈÏh·Ó41˙ÒÎ‰Ïe ¿«¿ƒ«¿»¿»««≈¿«¿»«
‰lk‰42;Bk¯ˆ Ïk BÏ ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ««»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»»¿
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`laקל zekld - mihtey xtq - fenz h"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Bk¯ˆ Ïk BÏ LÈ Ï·‡43ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ -44ÔÈ‡L ÏÎÂ . ¬»≈»»¿≈¿«¿ƒ¿…∆≈
BnÚ ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ - ‰¯Bza ÔÈ˜qÚ˙Ó45. ƒ¿«¿ƒ«»«»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ

לקבורה.41) לבית 42)ללוותו אביה מבית ללוותה
א). כט, למגילה (רש"י לכלֿהפחות 43)חופתה שיש

אבלים  ולברכת ולקדיש בשורה לעמידה אנשים, עשרה
שסא). סי' יו"ד ב'טור' שם.44)(רמב"ן מגילה,

ובטל,45) יושב שהוא מי וביחוד צרכו, כל לו יש אפילו
סי' יו"ד ובשו"ע (רדב"ז). מלהבטל המת עם שיתעסק מוטב
כלל", מתבטלים אין רבן בית של "ותינוקות א: סעיף שסא
כמבואר  אותם, מבטלים אין ביתֿהמקדש לבנין אפילו שהרי

ב. קיט, בשבת

.È˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÈÚ‰ Èa Ïk - ¯ÈÚa „Á‡ ˙Ó≈∆»»ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ«¬ƒ«
˜qÚ˙iL ÈÓ BÏ LÈ Ì‡Â .e‰e¯a˜iL „Ú ‰Î‡ÏÓ¿»»«∆ƒ¿¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈ¯zÓ - ÂÈÎ¯ˆa46. ƒ¿»»À»ƒ

להוצאתו,46) מלאכתם מבטלים אבל ב. כז, קטן מועד
"הרואה  פסק: ג, סעיף שסא סי' וביו"ד ה"ט. לעיל כמבואר
נידוי  ובר לרש, לועג משום עובר מלווהו, ואינו המת את

אמות". ארבע ילוונו ולפחות הוא,

.‡ÈÌÈML „Ú BnÚ eÈ‰ elÙ‡ ,˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»∆≈¬ƒ»ƒ«ƒƒ
B˙‡ˆB‰Ï ‰¯Bz „eÓÏz ÔÈÏh·Ó - ‡Ba¯47ÌÈML eÈ‰ . ƒ¿«¿ƒ«¿»¿»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÓ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ - ‡Ba¯48- ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ»»¿«≈«¬≈ƒ
B˙‡ˆB‰Ï Ïk‰ ÔÈÏh·Ó ‡l‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡49. ≈ƒ∆»¿«¿ƒ«…¿»»

(=של 47) נתינתה מה - כנתינתה "נטילתה א יז, כתובות
ותלמודו  (=כשמת נטילתה אף רבוא, בששים בסיני), תורה

רבוא". בששים ברבים.48)בטל) תורה שם.49)מרביץ

.·È,Ì‰ÈÏ·‡ ÔÈÓÁÓe ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È˙Ó ÔÈ¯·B˜¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈≈∆
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ì‰ÈÏBÁ ÔÈ¯w·Óe50. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿≈«¿≈»

אבלי 50) "מנחמים הי"ח: פ"ג שם ובתוספתא א. סא, גיטין
הי"ב, פ"י מלכים הל' והשווה שלום", דרכי מפני גוים
דרכי  מפני גוים מתי שמלווים והואֿהדין שם. ובביאורנו
בשם  שפז, סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית כמבואר שלום,
גיטין  בתוספתא כמבואר אותם, מספידים וכן ה'כלבו'.

הנ"ל.

.‚ÈÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk .‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ˙B¯·w‰ Èza»≈«¿»¬ƒ«¬»»≈«≈¿ƒ
Ô‰a ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a51,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â , »∆¿≈ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿»»

ÔÈBL ‡ÏÂ ,Ô‰a ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ52:¯·c ÏL BÏÏk .Ô‰a ¿…ƒ»∆¿…ƒ»∆¿»∆»»
ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡53L‡¯ ˙el˜ Ô‰a ÔÈ‚‰B ‡ÏÂ ,Ô‰a54‡Ï . ≈≈ƒ»∆¿…¬ƒ»∆«……

B„Èa ÔÈlÙ˙e ¯·˜ ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a Ì„‡ CÏÈ55 ≈≈»»¿«¿««∆∆∆¿ƒƒ¿»
Úa¯‡ ˜BÁ¯·e .ÌL Ïlt˙È ‡ÏÂ ,BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿¿…ƒ¿«≈»¿»«¿«

¯zÓ - ˙Bn‡56. «À»

נוהגים 51) "אין שנינו: א כט, ובמגילה ראש, קלות שזוהי
כח, שם שנינו שבבתיֿכנסת וכשם ראש". קלות א:בהם

קלות  משום שם, רש"י ומפרש בהם, ושותים אוכלים אין
(ביאור  הקברות בבתי הדין כך אותם, שמקילים ראש,

א). ס"ק שסח סי' ליו"ד זה 52)הגר"א שהרי משנה.
א). יח, (ברכות שונה ואינו קורא אינו שהמת לרש", "לועג

על 53) מברכים "אין ב) נא, (ברכות המשנה כלשון נהנים,
וכנראה  שיהנו. רש"י: ומפרש לאורו". שיאותו עד - הנר
 ֿ בתי מדין בביתֿהקברות הנאה איסור דין רבינו שלמד
בהם", ניאותים "ואין ב) כח, (מגילה בהם שנאמר הכנסת,

ה"ו. פי"א, תפילה הל' בהם 54)והשווה לעשות כגון
כט, ובמגילה ה"ג, פ"ב ברכות בירושלמי כמפורש צרכיו,
בהם  מלקטים ואין בהמה... בהם מרעים "אין שנינו: א

מתים". כבוד מפני אוחזן 55)עשבים... כשהוא אפילו
המצוה, בהן מקיים שהוא ראשו, על כשהן וקלֿוחומר בידו,
"ותפילין  הנוסח: א יח, ובברכות לרש". "לועג זה הרי

-56)בראשו". מת של לכבודו שהוא וכל שם. ברכות
הל' והשווה בביאורנו. ה"ט, פי"ג לעיל כמבואר מותר,

הכ"ג. פ"ד, תפילין

.„È˙BÓˆÚ CÈÏBn‰57ÌzÈ ‡Ï - ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «ƒ¬»ƒ»¿»…ƒ¿≈
‡È˜Ò„a58ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ·k¯ÈÂ B¯BÓÁ Èab ÏÚ ÌÁÈpÈÂ ¿ƒ¿¿»¿«ƒ≈««≈¬¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈

ÔBÈfa ‚‰Ó Ô‰a ‚‰BpL59ÈtÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»≈ƒ¿≈
.¯zÓ - ÌÈËÒl‰ ÈtÓe ÌÈ·pb‰««»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒÀ»

המת.57) עור.58)עצמות של (שק) ברכות 59)מרצוף
רבינו: מסיים ושם הי"א, פ"י תורה ספר הל' והשווה א יח,
לבו, כנגד בחיקו, התורה) (ספר מניחו פחד, שם אין "ואם
מפשילן  לעצמות, ובנוגע והולך". הבהמה על רוכב והוא

י. סעיף תג, סי' ביו"ד כמבואר החמור, על לאחוריו

.ÂËÔÈpÙÓ ÔÈ‡60ÈeÊaÓ elÙ‡ ,¯·˜Ï ¯·wÓ ˙n‰ ˙‡ ≈¿«ƒ∆«≈ƒ∆∆¿∆∆¬ƒƒ»
„aÎÓÏ61e‰„O CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .62elÙ‡ e‰pÙÓ - ƒ¿À»¿ƒ»»¿»≈¿«≈¬ƒ

ÈeÊ·Ï „aÎnÓ63. ƒ¿À»¿»

ומפרש 61)מעבירים.60) ה"ד. פ"ב, מו"ק ירושלמי
מיום  שמתייראים למתים, קשה שהבלבול העדה" ה"קרבן
"למה  טו) כח, (שמואלֿא אומר הוא ובשמואל הדין,
מיום  מפחד שהיה הרד"ק, ומפרש אותי", להעלות הרגזתני

לדין. אותו שקוראים סבר כי השני,62)הדין, שהקבר
המת. בשדה לאדם 63)הוא הוא "ערב שם, ירושלמי

ה"ט. פ"ח יו"ט, הל' והשווה אבותיו", אצל נינוח שהוא
מותר  וכן ענין, בכל מותר - לפנותו עלֿמנת שם נתנוהו ואם
ביו"ד  וכן (כסףֿמשנה, ישראל לארץ להעלותו כדי לפנותו

א). סעיף שסג סי'

.ÊËÌÈ˙Ó ÈL ‡ÏÂ ,˙Ó Èab ÏÚ ˙Ó ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ≈««≈≈¿…¿≈≈ƒ
‡e‰ ÔBÈfaL ,„Á‡k64- Bn‡ ÌÚ ÔLi‰ ÔË˜Â .¯a˜ ¿∆»∆ƒ»¿»»«»≈ƒƒƒ¿»

dnÚ65. ƒ»

מפסיק 64) הקבר דופן היה אלאֿאםֿכן פי"ג. שמחות
שאין  דוקא - מת גבי על מת לקבורת ובנוגע ביניהם.
ששה  עפר ביניהם יש אם אבל טפחים, ששה עפר ביניהם
תלוי  שהכל ונראה שסב). סי' יו"ד ('טור' מותר - טפחים
אפילו  קשה, קרקע או סלע אדמת היא שאם העפר, בטיב
שמעון  רבן אמר וכן מותר, כלשהו הפסק אלא ביניהם אין
(רדב"ז). הסלע" לפי "הכל א) קא, (בבאֿבתרא גמליאל בן

עם 65) נקבר האיש אומר: יהודה "רבי שם: שמחות מס'
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קלי la` zekld - mihtey xtq - fenz h"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Bk¯ˆ Ïk BÏ LÈ Ï·‡43ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ -44ÔÈ‡L ÏÎÂ . ¬»≈»»¿≈¿«¿ƒ¿…∆≈
BnÚ ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ - ‰¯Bza ÔÈ˜qÚ˙Ó45. ƒ¿«¿ƒ«»«»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ

לקבורה.41) לבית 42)ללוותו אביה מבית ללוותה
א). כט, למגילה (רש"י לכלֿהפחות 43)חופתה שיש

אבלים  ולברכת ולקדיש בשורה לעמידה אנשים, עשרה
שסא). סי' יו"ד ב'טור' שם.44)(רמב"ן מגילה,

ובטל,45) יושב שהוא מי וביחוד צרכו, כל לו יש אפילו
סי' יו"ד ובשו"ע (רדב"ז). מלהבטל המת עם שיתעסק מוטב
כלל", מתבטלים אין רבן בית של "ותינוקות א: סעיף שסא
כמבואר  אותם, מבטלים אין ביתֿהמקדש לבנין אפילו שהרי

ב. קיט, בשבת

.È˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÈÚ‰ Èa Ïk - ¯ÈÚa „Á‡ ˙Ó≈∆»»ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ«¬ƒ«
˜qÚ˙iL ÈÓ BÏ LÈ Ì‡Â .e‰e¯a˜iL „Ú ‰Î‡ÏÓ¿»»«∆ƒ¿¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈ¯zÓ - ÂÈÎ¯ˆa46. ƒ¿»»À»ƒ

להוצאתו,46) מלאכתם מבטלים אבל ב. כז, קטן מועד
"הרואה  פסק: ג, סעיף שסא סי' וביו"ד ה"ט. לעיל כמבואר
נידוי  ובר לרש, לועג משום עובר מלווהו, ואינו המת את

אמות". ארבע ילוונו ולפחות הוא,

.‡ÈÌÈML „Ú BnÚ eÈ‰ elÙ‡ ,˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»∆≈¬ƒ»ƒ«ƒƒ
B˙‡ˆB‰Ï ‰¯Bz „eÓÏz ÔÈÏh·Ó - ‡Ba¯47ÌÈML eÈ‰ . ƒ¿«¿ƒ«¿»¿»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÓ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ - ‡Ba¯48- ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ»»¿«≈«¬≈ƒ
B˙‡ˆB‰Ï Ïk‰ ÔÈÏh·Ó ‡l‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡49. ≈ƒ∆»¿«¿ƒ«…¿»»

(=של 47) נתינתה מה - כנתינתה "נטילתה א יז, כתובות
ותלמודו  (=כשמת נטילתה אף רבוא, בששים בסיני), תורה

רבוא". בששים ברבים.48)בטל) תורה שם.49)מרביץ

.·È,Ì‰ÈÏ·‡ ÔÈÓÁÓe ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È˙Ó ÔÈ¯·B˜¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈≈∆
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ì‰ÈÏBÁ ÔÈ¯w·Óe50. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿≈«¿≈»

אבלי 50) "מנחמים הי"ח: פ"ג שם ובתוספתא א. סא, גיטין
הי"ב, פ"י מלכים הל' והשווה שלום", דרכי מפני גוים
דרכי  מפני גוים מתי שמלווים והואֿהדין שם. ובביאורנו
בשם  שפז, סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית כמבואר שלום,
גיטין  בתוספתא כמבואר אותם, מספידים וכן ה'כלבו'.

הנ"ל.

.‚ÈÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk .‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ˙B¯·w‰ Èza»≈«¿»¬ƒ«¬»»≈«≈¿ƒ
Ô‰a ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a51,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â , »∆¿≈ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿»»

ÔÈBL ‡ÏÂ ,Ô‰a ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ52:¯·c ÏL BÏÏk .Ô‰a ¿…ƒ»∆¿…ƒ»∆¿»∆»»
ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡53L‡¯ ˙el˜ Ô‰a ÔÈ‚‰B ‡ÏÂ ,Ô‰a54‡Ï . ≈≈ƒ»∆¿…¬ƒ»∆«……

B„Èa ÔÈlÙ˙e ¯·˜ ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a Ì„‡ CÏÈ55 ≈≈»»¿«¿««∆∆∆¿ƒƒ¿»
Úa¯‡ ˜BÁ¯·e .ÌL Ïlt˙È ‡ÏÂ ,BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿¿…ƒ¿«≈»¿»«¿«

¯zÓ - ˙Bn‡56. «À»

נוהגים 51) "אין שנינו: א כט, ובמגילה ראש, קלות שזוהי
כח, שם שנינו שבבתיֿכנסת וכשם ראש". קלות א:בהם

קלות  משום שם, רש"י ומפרש בהם, ושותים אוכלים אין
(ביאור  הקברות בבתי הדין כך אותם, שמקילים ראש,

א). ס"ק שסח סי' ליו"ד זה 52)הגר"א שהרי משנה.
א). יח, (ברכות שונה ואינו קורא אינו שהמת לרש", "לועג

על 53) מברכים "אין ב) נא, (ברכות המשנה כלשון נהנים,
וכנראה  שיהנו. רש"י: ומפרש לאורו". שיאותו עד - הנר
 ֿ בתי מדין בביתֿהקברות הנאה איסור דין רבינו שלמד
בהם", ניאותים "ואין ב) כח, (מגילה בהם שנאמר הכנסת,

ה"ו. פי"א, תפילה הל' בהם 54)והשווה לעשות כגון
כט, ובמגילה ה"ג, פ"ב ברכות בירושלמי כמפורש צרכיו,
בהם  מלקטים ואין בהמה... בהם מרעים "אין שנינו: א

מתים". כבוד מפני אוחזן 55)עשבים... כשהוא אפילו
המצוה, בהן מקיים שהוא ראשו, על כשהן וקלֿוחומר בידו,
"ותפילין  הנוסח: א יח, ובברכות לרש". "לועג זה הרי

-56)בראשו". מת של לכבודו שהוא וכל שם. ברכות
הל' והשווה בביאורנו. ה"ט, פי"ג לעיל כמבואר מותר,

הכ"ג. פ"ד, תפילין

.„È˙BÓˆÚ CÈÏBn‰57ÌzÈ ‡Ï - ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «ƒ¬»ƒ»¿»…ƒ¿≈
‡È˜Ò„a58ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ·k¯ÈÂ B¯BÓÁ Èab ÏÚ ÌÁÈpÈÂ ¿ƒ¿¿»¿«ƒ≈««≈¬¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈

ÔBÈfa ‚‰Ó Ô‰a ‚‰BpL59ÈtÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»≈ƒ¿≈
.¯zÓ - ÌÈËÒl‰ ÈtÓe ÌÈ·pb‰««»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒÀ»

המת.57) עור.58)עצמות של (שק) ברכות 59)מרצוף
רבינו: מסיים ושם הי"א, פ"י תורה ספר הל' והשווה א יח,
לבו, כנגד בחיקו, התורה) (ספר מניחו פחד, שם אין "ואם
מפשילן  לעצמות, ובנוגע והולך". הבהמה על רוכב והוא

י. סעיף תג, סי' ביו"ד כמבואר החמור, על לאחוריו

.ÂËÔÈpÙÓ ÔÈ‡60ÈeÊaÓ elÙ‡ ,¯·˜Ï ¯·wÓ ˙n‰ ˙‡ ≈¿«ƒ∆«≈ƒ∆∆¿∆∆¬ƒƒ»
„aÎÓÏ61e‰„O CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .62elÙ‡ e‰pÙÓ - ƒ¿À»¿ƒ»»¿»≈¿«≈¬ƒ

ÈeÊ·Ï „aÎnÓ63. ƒ¿À»¿»

ומפרש 61)מעבירים.60) ה"ד. פ"ב, מו"ק ירושלמי
מיום  שמתייראים למתים, קשה שהבלבול העדה" ה"קרבן
"למה  טו) כח, (שמואלֿא אומר הוא ובשמואל הדין,
מיום  מפחד שהיה הרד"ק, ומפרש אותי", להעלות הרגזתני

לדין. אותו שקוראים סבר כי השני,62)הדין, שהקבר
המת. בשדה לאדם 63)הוא הוא "ערב שם, ירושלמי

ה"ט. פ"ח יו"ט, הל' והשווה אבותיו", אצל נינוח שהוא
מותר  וכן ענין, בכל מותר - לפנותו עלֿמנת שם נתנוהו ואם
ביו"ד  וכן (כסףֿמשנה, ישראל לארץ להעלותו כדי לפנותו

א). סעיף שסג סי'

.ÊËÌÈ˙Ó ÈL ‡ÏÂ ,˙Ó Èab ÏÚ ˙Ó ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ≈««≈≈¿…¿≈≈ƒ
‡e‰ ÔBÈfaL ,„Á‡k64- Bn‡ ÌÚ ÔLi‰ ÔË˜Â .¯a˜ ¿∆»∆ƒ»¿»»«»≈ƒƒƒ¿»

dnÚ65. ƒ»

מפסיק 64) הקבר דופן היה אלאֿאםֿכן פי"ג. שמחות
שאין  דוקא - מת גבי על מת לקבורת ובנוגע ביניהם.
ששה  עפר ביניהם יש אם אבל טפחים, ששה עפר ביניהם
תלוי  שהכל ונראה שסב). סי' יו"ד ('טור' מותר - טפחים
אפילו  קשה, קרקע או סלע אדמת היא שאם העפר, בטיב
שמעון  רבן אמר וכן מותר, כלשהו הפסק אלא ביניהם אין
(רדב"ז). הסלע" לפי "הכל א) קא, (בבאֿבתרא גמליאל בן

עם 65) נקבר האיש אומר: יהודה "רבי שם: שמחות מס'
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זה  הקטן, בןֿבנה ועם הקטן, בנה עם והאשה הקטנה, בתו
נוסח  (לפי במותו" עמו נקבר בחייו, עמו שישן כל הכלל:

שסב). סי' יו"ד ב'טור' הובא האדם" ב"תורת הרמב"ן

.ÊÈÚ˜¯˜ ÔÈ‡L ,‰‡‰a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯·w‰ ¯ÙÚ¬««∆∆≈»«¬»»∆≈«¿«
˙¯Ò‡ ÌÏBÚ66ÔÈa‰ ¯·˜ Ï·‡ .67.‰‡‰a ¯eÒ‡ - »∆¡∆∆¬»∆∆«ƒ¿»»«¬»»

(=של 66) עפרה את "וישלך ו) כג, (מלכיםֿב שנאמר
העם  בני קבר (השוה) מקיש העם", בני קבר על האשירה)
שכתוב  לקרקע, במחובר נאסרת אינה ע"ז מה לעבודהֿזרה,
ההר  (=אין אלהיהם ההרים ולא - ההרים" על "אלהיהם
לקרקע  במחובר נאסר אינו הקבר אף כעבודהֿזרה), נאסר

ב). מז, והרי 67)(סנהדרין הקרקע, מעל למעלה שבנוהו
כבעבודהֿזרה  במת ואסור חיברו", ולבסוף "תלוש זה:
עליו, ונתנו וחזרו הקבר מן שנטלו העפר אוסרים ויש (שם).
א), סעיף שסד, סי' (יו"ד חיברו" ולבסוף "תלוש זה: שהרי
ובתחתיתו, המת שבצדי העפר אלא מותר אינו ולדבריהם
ונשאר  כלל, הגג נתלש שלא בסלע כוך החופר או

שם). (ש"ך כבתחילתו

.ÁÈBa ÒkiL „Ú ¯Ò‡ ‡Ï - ˙ÓÏ ¯·˜ ‰Ba‰«∆∆∆¿≈…∆¡««∆ƒ»≈
˙n‰68ÏÙ Ba ÏÈË‰ elÙ‡Â .69‰‡‰a ¯Ò‡ -70. «≈«¬ƒ≈ƒ≈∆∆¡««¬»»

אוסרתו.68) בלבד ההזמנה לו 69)אין ּכלו שלא תינוק
לידתו. שם.70)חדשי סנהדרין

.ËÈLÙ71ÈÁ ÌLÏ ‰OÚpL72,˙n‰ Ba ÌOÂ , ∆∆∆«¬»¿≈«¿»«≈
ÒBÓÈ„ Ba ÛÈÒB‰Â73Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ ÌLÏ „Á‡ ¿ƒƒ∆»¿≈«≈««ƒ

‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙n‰ ‰ptL74˙‡ ¯Èk‰ Ì‡Â . ∆ƒ»«≈«…»«¬»»¿ƒƒƒ∆
ıÏBÁ - ˙ÙÒBz‰75¯zÓ ¯‡M‰Â ,d˙B‡76‰OÚ . «∆∆≈»¿«¿»À»«¬»

˙n‰ ÌLÏ77ÏÚ Û‡ ,¯Ò‡ ˙n‰ Ba ÏËe‰L ÔÂÈk - ¿≈«≈≈»∆««≈∆¡«««
e‰ptL Èt78. ƒ∆ƒ»

יחזקאל 71) ראה ציּון, המקרא: ובלשון הקבר. שעל בנין
ציּון". אצלו "ובנה טו ועדיין 72)לט, בו, יקבר לכשימות

הזמנת  זו אין עליו, נקרא המת שם ואין והואיל הוא. חי
האדם. מות אחרי רק שהיא למת, של 73)"נפש" שורה

הקבר 74)אבנים. היה לא דימוס, בו הוסיף לא ואילו
מתחילה  נעשה ולא הואיל בתוכו, שהמת זמן כל אלא אסור

משמת. המת כאן 76)מסיר.75)לשם שאין א, מח, שם
בתוכו. כשהמת אלא אסור ואינו "הזמנה", בלא מעשה אלא

שנקרא 77) נמצא לשמו, הנפש את בנה האדם, מות אחרי
"הזמנה". זו והרי עליו, "הזמנה 78)שמו כאן שיש

תפילין  הל' והשווה (שם). עולמית ונאסר כאחד, - ומעשה"
- בו והניחן תפילין, בו להניח שהכינו "כלי ה"ט: פ"ד,
בו, הניח ולא הכינו חול; דברי בו להשתמש ואסור נתקדש,
חול  הוא והרי נתקדש, לא - הכינו ולא עראי בו שהניח או

מועילים. אינם לבד, - מעשה או שהזמנה, שהיה". כמו

.ÎÂÈ·‡Ï ¯·˜ ‰Ba‰79- ¯Á‡ ¯·˜a B¯·˜e CÏ‰Â , «∆∆∆¿»ƒ¿»«¿»¿∆∆«≈
‰f‰ ¯·w‰Â ,˙ÈÓÏBÚ ¯Á‡ ˙Ó Ba ¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ»≈≈«≈»ƒ¿«∆∆«∆

ÂÈ·‡ „B·k ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡80. »«¬»»ƒ¿≈¿»ƒ

"לא 80)משמת.79) שסד סי' ביו"ד ה'טור' וכתב שם.
ורבינו  בו". להקבר מותר אחר אבל עולמית, הוא בו יקבר

כבוד  משום אחר, מת אפילו בו לקבור לבן  שאסור סובר,
(לחםֿמשנה). ה'טור' דעת על שחולק וכנראה אביו,

.‡Î‰‡‰a ¯eÒ‡ ˙n‰81‡e‰L B¯ÚOÓ ıeÁ ;Blk «≈»«¬»»Àƒ¿»∆
BÙe‚ BÈ‡L ÈtÓ ,‰‡‰a ¯zÓ82ÏÎÂ BB¯‡ ÔÎÂ . À»«¬»»ƒ¿≈∆≈¿≈¬¿»

ÂÈÎÈ¯Îz83‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ -84ÌÈÎen‰ ÌÈÏk Ï·‡ . «¿ƒ»¬ƒ«¬»»¬»≈ƒ«»ƒ
CÈ¯Î˙Ï85‰a e¯Ò‡ ‡Ï -„‚a ‚¯‡ elÙ‡ .‰‡ ¿«¿ƒ…∆∆¿«¬»»¬ƒ»«∆∆
˙ÓÏ86¯Ò‡ ‡Ï -87˙¯a˜p‰ ‰hna ÚÈbiL „Ú ¿≈…∆¡««∆«ƒ««ƒ»«ƒ¿∆∆

BnÚ88‰ÓÊ‰‰ ÔÈ‡L .89˙¯ÒB‡90. ƒ∆≈««¿»»∆∆

שם 81) וערפו ונאמר: מרים, שם ותמת נאמר: ב. כט, ע"ז
מה  - שם" "שם ב'גזירהֿשוה' למד הריני בנחל, העגלה את
כקדשים, בה כתובה שכפרה בהנאה, אסורה ערופה עגלה
משמע  ה"ה, פ"י שבת ובירושלמי בהנאה. אסור מת אף
בשבת  גוי מת המוציא שם: שאמרו בהנאה, מותר גוי שמת
בהנאה, ומותר הואיל פטור, - הרבים לרשות היחיד מרשות
בהנאה  אסור היה אילו כי רפואה, לצרכי בו ללמוד והוציאו
בו. יכשל שלא בביעורו רוצה שהוא הוצאתו, על חייב היה
הפלשתים  של ערלות שמאה ב יט, מסנהדרין נראה וכן
הרי  לחתולים, או לכלבים להשליכן ראויות דוד, שהרג
יו"ד  שבשו"ע אלא (משנהֿלמלך), בהנאה מותר גוי שמת
ישראל. כמת בהנאה אסור גוי שמת פסק א, סעיף שמט סי'

ז,82) (ערכין להשתנות עשוי שאינו מיתה, בר אינו ששיער
י, בבבאֿקמא ה'תוספות' דעת וכן וברש"י), נחמן, כרב ב
ה"ד. פי"ב, סנהדרין הל' לעיל והשווה שהשור. ד"ה א

המת.83) את בהם ולובשים מח,84)שכורכים סנהדרין
בהם.85)ב. כרך לא ועדיין לתרכיך, שהזמינם

המת.86) שם עליו ונקרא שמת, לא 87)לאחר עוד כל
בו. היו 88)כרכו ורגילים לקבורה, בה אותו שנושאים

אסרוהו  המת בתכריכי יתחלף שלא ומשום עמו, לקברה
וברש"י). עמה.89)(שם מעשה ב 90)בלא מז, שם

הי"חֿיט. לעיל וכמבואר

.·Î˙n‰ ÏÚ ÔÈ˜¯BfL ÌÈÏk‰ Ïk91‰hn‰ ÏÚ »«≈ƒ∆¿ƒ««≈««ƒ»
eÙlÁ˙È ‡lL ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ - BnÚ ˙¯a˜p‰«ƒ¿∆∆ƒ¬ƒ«¬»»∆…ƒ¿«¿

ÔÈÎÈ¯Î˙a92. ¿«¿ƒƒ

צער.91) התכריכין 92)מחמת גם להתיר יבואו שלא
רגילים  אין עליה, שמת במיטה שנגעו הכלים אבל עצמם.
יבואו  שלא נאסרו, ולא קבורה בתכריכי עליה לכורכו

וברש"י). ב מח, (שם בתכריכין להחליפם

.‚Î˙n‰ ÏÚ Ô˙ÓÁa ÌÈÏk ÔÈ˜¯ÊÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰93 »»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈ƒ«¬»»««≈
ÔÏÈv‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ -94‰hnÏ eÚÈb‰ Ì‡Â . ƒ¿»«¬≈ƒ¿«ƒ»¿ƒƒƒ«ƒ»

Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - BnÚ ˙¯a˜p‰95. «ƒ¿∆∆ƒ≈«ƒƒ»

צערם 93) ומחמת חיבתו, מפני עליו בגדיהם זורקים
א). עמ' שם (רש"י עליו ממונם כל את לאסור מתכוונים

(שם 94) מזו גדולה אבידה השבת שאין מעליו, ליטלם
שמט  סי' ליו"ד (ש"ך אחרֿכך יתחרטו שבוודאי וברש"י),

ד). הכ"ב.95)ס"ק לעיל וכאמור בתכריכין, יתחלפו שלא

.„ÎÔÏaÁ ‡‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ96‡ÏÂ , ¿«¿ƒ∆»»»∆…¿≈«¿»¿…
Ìz˙Ï ·ËeÓ .‰ÏaÁÏ ÌÎÈÏLÈÂ ÌÈÏk‰ ˙‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ∆«≈ƒ¿«¿ƒ≈¿«»»»¿ƒ»
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ÏB˙Â ‰n¯Ï ÌÎÈÏLÈ Ï‡Â ,ÌÈiÚÏ‰Ú97‰a¯n‰ ÏÎÂ . «¬ƒƒ¿««¿ƒ≈¿ƒ»¿≈»¿»««¿∆
˙ÈÁL˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ˙n‰ ÏÚ ÌÈÏk98. ≈ƒ««≈≈¿…«¿ƒ

ומשחית.96) הנוסח:97)מקלקל ושם פ"ט, שמחות מס'
רמה". המת) (על עליו אמרה:98)"מרבה שהתורה שם.

מתבאר  ה"י, פ"ו מלכים הל' ולקמן עצה", את תשחית "לא
וקורע  כלים המשבר כל אלא בלבד, האילנות ש"לא

תשחית". בלא עובר השחתה, דרך בגדים...

.‰ÎÒeÒ ÔÈ¯˜BÚ - ˙nL CÏÓ99.ÂÈÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰L ∆∆∆≈¿ƒ∆»»≈»»
ÔB¯wa ˙ÎLBÓ ‰˙È‰L ‰Ï‚ÚÂ100- Ba ·LBÈ ‰È‰L ¿∆¿»∆»¿»∆∆«»∆»»≈

¯MÓ101‰aÎ¯‡‰ ÔÓ ‰È˙BÒ¯t102‰hÓÏe103ÌB˜Ó , ¿«≈«¿∆»ƒ»«¿À»¿«»»
B¯·˜ ÏÚ ‰·ÈLÈ ÔÈ·ÈLBÓe .‰Ù¯Ë d˙B‡ ‰OBÚ ÔÈ‡L∆≈∆»¿≈»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿

ÌÈÓÈ ‰Ú·L104‰Ê - B˙BÓ· BÏ eOÚ „B·ÎÂ :¯Ó‡pL . ƒ¿»»ƒ∆∆¡«¿»»¿∆
‡ÈOÂ .B¯·˜ ÏÚ ‰·ÈLÈ BÏ e·ÈLB‰L105ÔÈ‡ - ˙nL ∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿»ƒ∆≈≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚ ¯˙È B˙·ÈLÈ ÔÈÏh·Ó106. ¿«¿ƒ¿ƒ»»≈«¿ƒ

בו 99) להשתמש יכול אחר אין ואז פרסותיו, שעל הגידים
ה"א, פ"ב מלכים הל' לקמן וראה א), יא, (ע"ז לרכיבה

מלך. של סוסו על רוכבים רכב.100)שאין כלי עגלה,
ומשיר.101) השוק 102)חותך שבין הרגל פרק הברך,

היא 103)והירך. הרי ולמעלה הארכובה מן יחתוך אם כי
לבהמה לגרום ו"אסור (שם טריפה, בידים" טריפות

שם 104)וברש"י). לעסוק תלמידים ב. טז, בבאֿקמא
או  המת בפני תורה בדברי לעסוק שאסור ואע"פ בתורה.
- ה"ט פי"ב לעיל ראה לרש", "לועג משום בביתֿהקברות
מותר. - רבם לכבוד ישיבה בני כגון המת, לכבוד שהוא כל
לב"ק  יוסף' ('נמוקי מקברו אמות ארבע בריחוק ידובר, או

ראה 105)שם). הישיבה, ראש גם ונקרא הסנהדרין ראש
ה"ג. פ"א, סנהדרין הל' רבינו 106)לעיל ציוה שכן

יום, שלשים לאחר ישיבה הושיבו ב): קג, (כתובות הקדוש
את  ישראל בני "ויבכו בו: שכתוב רבינו, ממשה עדיף אינו

ה"י. פי"ב, לעיל והשווה יום", שלשים משה...

.ÂÎÏÎÂ B˙hÓ Û¯OÏ Ô‰Ï LÈ - ˙nL ‡ÈO B‡ CÏÓ∆∆»ƒ∆≈≈»∆ƒ¿…ƒ»¿»
BLÈÓLz ÈÏk107È¯BÓ‡‰ C¯c ‰Êa ÔÈ‡Â ,108‡ÏÂ ¿≈«¿ƒ¿≈»∆∆∆»¡ƒ¿…

‰˙ÁL‰ ÌeMÓ109˙eÓz ÌBÏLa :¯Ó‡pL . ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»
EÈ˙B·‡ ˙BÙ¯OÓ·e110.CÏ eÙ¯OÈ ÌÈL‡¯‰ ¿ƒ¿¿¬∆»ƒ…ƒƒ¿¿»

כבודם.107) לפי זה ואין אחרים, בהם ישתמשו שלא
ג):108) יח, (ויקרא ככתוב כמותם, לנהוג שאסור

תלכו". לא תשחית"109)"ובחוקותיהם "לא איסור
הכ"ד. לעיל המלכים.110)הנזכר אבותיך תימן: בכת"י

הראשונים, המלכים אבותיך "ובמשרפות בפסוק: הנוסח וכן
של  לכבודו שזה ומכיון לך". ישרפו כן לפניך, היו אשר
אין  בנביאים, מפורש וזה והואיל השחתה, זו אין - מלך
ולא  אחריהם, בזה נמשכנו לא שהרי האמורי" "דרך בזה
על  אבל א). יא, וע"ז ב. נב, (סנהדרין למדים אנו מהם
איסור  ומשום יהירות, משום לשרוף, אסור הדיוטות
שמח  סי' וביו"ד ה"ב. פ"ד, סנהדרין (תוספתא השחתה
גמליאל  רבן "כשמת אמרו: פ"ח, שמחות ובמס' א). סעיף
לו  אמרו מנה, משמונים יותר הגר אונקלוס עליו שרף הזקן,

ואין  וגו', אבותיך ובמשרפות כתוב: להם אמר ראית? מה
צורך?!". בהם שאין מלכים, ממאה יותר יפה גמליאל רבן
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למנות  לארץ: כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצות "שלוש
הבחירה". בית ולבנות עמלק, של זרעו ולהכרית מלך, להם
ומדוע  קודם, הרבה אלו הלכות לסדר מקום היה ולכאורה

ספרו. לסוף מלכים הלכות עם הרמב"ם חיכה
משיח, הלכות הכוללות מלכים הלכות הוא: והביאור
בתכלית  והעולם ישראל עם יהיה בו במצב מדברים
המשפטים  כל "להחזיר עתיד המשיח המלך כי השלמות
ויובלות  שמיטין ועושין קרבנות מקריבין מקודם, כשהיו
ועל  המקדש" בית "ויבנה בתורה" האמורה מצוותה ככל
כולל  בשלמות, כולה התורה כל קיום יהיה אלה כל ידי
עמלק  של זרעו להכרית מלך, למנות הנ"ל המצוות שלושת

הבחירה. בית ולבנות
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ÏB˙Â ‰n¯Ï ÌÎÈÏLÈ Ï‡Â ,ÌÈiÚÏ‰Ú97‰a¯n‰ ÏÎÂ . «¬ƒƒ¿««¿ƒ≈¿ƒ»¿≈»¿»««¿∆
˙ÈÁL˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ˙n‰ ÏÚ ÌÈÏk98. ≈ƒ««≈≈¿…«¿ƒ

ומשחית.96) הנוסח:97)מקלקל ושם פ"ט, שמחות מס'
רמה". המת) (על עליו אמרה:98)"מרבה שהתורה שם.

מתבאר  ה"י, פ"ו מלכים הל' ולקמן עצה", את תשחית "לא
וקורע  כלים המשבר כל אלא בלבד, האילנות ש"לא

תשחית". בלא עובר השחתה, דרך בגדים...

.‰ÎÒeÒ ÔÈ¯˜BÚ - ˙nL CÏÓ99.ÂÈÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰L ∆∆∆≈¿ƒ∆»»≈»»
ÔB¯wa ˙ÎLBÓ ‰˙È‰L ‰Ï‚ÚÂ100- Ba ·LBÈ ‰È‰L ¿∆¿»∆»¿»∆∆«»∆»»≈

¯MÓ101‰aÎ¯‡‰ ÔÓ ‰È˙BÒ¯t102‰hÓÏe103ÌB˜Ó , ¿«≈«¿∆»ƒ»«¿À»¿«»»
B¯·˜ ÏÚ ‰·ÈLÈ ÔÈ·ÈLBÓe .‰Ù¯Ë d˙B‡ ‰OBÚ ÔÈ‡L∆≈∆»¿≈»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿

ÌÈÓÈ ‰Ú·L104‰Ê - B˙BÓ· BÏ eOÚ „B·ÎÂ :¯Ó‡pL . ƒ¿»»ƒ∆∆¡«¿»»¿∆
‡ÈOÂ .B¯·˜ ÏÚ ‰·ÈLÈ BÏ e·ÈLB‰L105ÔÈ‡ - ˙nL ∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿»ƒ∆≈≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚ ¯˙È B˙·ÈLÈ ÔÈÏh·Ó106. ¿«¿ƒ¿ƒ»»≈«¿ƒ

בו 99) להשתמש יכול אחר אין ואז פרסותיו, שעל הגידים
ה"א, פ"ב מלכים הל' לקמן וראה א), יא, (ע"ז לרכיבה

מלך. של סוסו על רוכבים רכב.100)שאין כלי עגלה,
ומשיר.101) השוק 102)חותך שבין הרגל פרק הברך,

היא 103)והירך. הרי ולמעלה הארכובה מן יחתוך אם כי
לבהמה לגרום ו"אסור (שם טריפה, בידים" טריפות

שם 104)וברש"י). לעסוק תלמידים ב. טז, בבאֿקמא
או  המת בפני תורה בדברי לעסוק שאסור ואע"פ בתורה.
- ה"ט פי"ב לעיל ראה לרש", "לועג משום בביתֿהקברות
מותר. - רבם לכבוד ישיבה בני כגון המת, לכבוד שהוא כל
לב"ק  יוסף' ('נמוקי מקברו אמות ארבע בריחוק ידובר, או

ראה 105)שם). הישיבה, ראש גם ונקרא הסנהדרין ראש
ה"ג. פ"א, סנהדרין הל' רבינו 106)לעיל ציוה שכן

יום, שלשים לאחר ישיבה הושיבו ב): קג, (כתובות הקדוש
את  ישראל בני "ויבכו בו: שכתוב רבינו, ממשה עדיף אינו

ה"י. פי"ב, לעיל והשווה יום", שלשים משה...

.ÂÎÏÎÂ B˙hÓ Û¯OÏ Ô‰Ï LÈ - ˙nL ‡ÈO B‡ CÏÓ∆∆»ƒ∆≈≈»∆ƒ¿…ƒ»¿»
BLÈÓLz ÈÏk107È¯BÓ‡‰ C¯c ‰Êa ÔÈ‡Â ,108‡ÏÂ ¿≈«¿ƒ¿≈»∆∆∆»¡ƒ¿…

‰˙ÁL‰ ÌeMÓ109˙eÓz ÌBÏLa :¯Ó‡pL . ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»
EÈ˙B·‡ ˙BÙ¯OÓ·e110.CÏ eÙ¯OÈ ÌÈL‡¯‰ ¿ƒ¿¿¬∆»ƒ…ƒƒ¿¿»

כבודם.107) לפי זה ואין אחרים, בהם ישתמשו שלא
ג):108) יח, (ויקרא ככתוב כמותם, לנהוג שאסור

תלכו". לא תשחית"109)"ובחוקותיהם "לא איסור
הכ"ד. לעיל המלכים.110)הנזכר אבותיך תימן: בכת"י

הראשונים, המלכים אבותיך "ובמשרפות בפסוק: הנוסח וכן
של  לכבודו שזה ומכיון לך". ישרפו כן לפניך, היו אשר
אין  בנביאים, מפורש וזה והואיל השחתה, זו אין - מלך
ולא  אחריהם, בזה נמשכנו לא שהרי האמורי" "דרך בזה
על  אבל א). יא, וע"ז ב. נב, (סנהדרין למדים אנו מהם
איסור  ומשום יהירות, משום לשרוף, אסור הדיוטות
שמח  סי' וביו"ד ה"ב. פ"ד, סנהדרין (תוספתא השחתה
גמליאל  רבן "כשמת אמרו: פ"ח, שמחות ובמס' א). סעיף
לו  אמרו מנה, משמונים יותר הגר אונקלוס עליו שרף הזקן,

ואין  וגו', אבותיך ובמשרפות כתוב: להם אמר ראית? מה
צורך?!". בהם שאין מלכים, ממאה יותר יפה גמליאל רבן
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למנות  לארץ: כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצות "שלוש
הבחירה". בית ולבנות עמלק, של זרעו ולהכרית מלך, להם
ומדוע  קודם, הרבה אלו הלכות לסדר מקום היה ולכאורה

ספרו. לסוף מלכים הלכות עם הרמב"ם חיכה
משיח, הלכות הכוללות מלכים הלכות הוא: והביאור
בתכלית  והעולם ישראל עם יהיה בו במצב מדברים
המשפטים  כל "להחזיר עתיד המשיח המלך כי השלמות
ויובלות  שמיטין ועושין קרבנות מקריבין מקודם, כשהיו
ועל  המקדש" בית "ויבנה בתורה" האמורה מצוותה ככל
כולל  בשלמות, כולה התורה כל קיום יהיה אלה כל ידי
עמלק  של זרעו להכרית מלך, למנות הנ"ל המצוות שלושת
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:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
הם 1) מי לארץ. בכניסתם ישראל שנצטוו מצוות שלוש

זכויות  בין ההבדלים גדול. כהן או מלך להיות הפסולים
והמינויים  השררות שכל ישראל. למלכי דוד בית מלכי

עולם. עד הבן ולבן לבן, בירושה עוברים בישראל

.‡ı¯‡Ï Ô˙ÒÈk ˙ÚLa Ï‡¯OÈ eeËˆ ˙BˆÓ LÏL2: »ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆
EÈÏÚ ÌÈOz ÌBO" :¯Ó‡pL ,CÏÓ Ì‰Ï ˙BpÓÏ¿«»∆∆∆∆∆¡«»ƒ»∆

"CÏÓ3‰ÁÓz" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Ê ˙È¯Î‰Ïe , ∆∆¿«¿ƒ«¿∆¬»≈∆∆¡«ƒ¿∆
"˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡4‰¯ÈÁa‰Œ˙Èa ˙B·ÏÂ ,5:¯Ó‡pL , ∆≈∆¬»≈¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«

"‰nM ˙‡·e eL¯„˙ BÎLÏ"6. ¿ƒ¿ƒ¿¿»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

."dny z`ae eyxcz epkyl xn`py dxigad zia zepale..."

נלמד  המקדש בית לבנות שהחיוב היא הרמב"ם דעת
שהוא  סבר הסמ"ג אבל מקדש", לי "ועשו מהפסוק
ובאת  תדרשו לשכנו ה' יבחר אשר המקום "והיה מהפסוק
במשכן  מדבר מקדש" לי "ועשו הציווי כי שמה".
לכל  כולל ציווי שהוא משמע ברמב"ם ואילו שבמדבר,
עולמים  לבית ובין וגבעון ונוב לשילה בין למשכן בין מקום

משכן. ולא מקדש" לי "ועשו שנאמר
הרמב"ם  דעת מכאן להוכיח משנה' ה'לחם שרצה ומה
המצוה  מנה המצות בספר שהרי צריך־עיון, כהסמ"ג
אלא  המצוות במניין מונה אין והלא מקדש" לי מ"ועשו
בית  בהלכות לשונו מפשטות וגם לדורות, שהם חיובים
רבינו  משה שעשה משכן בתורה נתפרש "וכבר הבחירה
שהפסוק  מוכח כו'", באתם לא כי שנאמר שעה לפי והיה

הזמנים. לכל הוא שהביא מקדש" לי "ועשו
(3 dxrd 116 cenr `"i wlg y"ewl it lr)

יב,2) לדברים ב.ספרי כ, בסנהדרין וכן לאחר 3)י וזה
וירישתה  הארץ... אל תבוא "כי שם: ככתוב לארץ, כניסתם

מלך". עליך תשים שום בה... לאחר 4)וישבת היא זו וגם
מכל  לך בהניח... "והיה הפסוק: כלשון לארץ, כניסתם
לרשתה". נחלה לך נותן אלוקיך ה' אשר בארץ אויביך...

ה'5) יבחר אשר "המקום הכתוב: כלשון המקדש, בית
שם". שמו את לשום בית 6)אלוקיכם... ובהלכות

"שנאמר  אחר: פסוק רבינו מביא א הלכה א פרק הבחירה
שעיקר  הדברים, נראים מקדש", לי ועשו ח) כה, (שמות
כדי  אולם הנ"ל, מהפסוק נלמד הבחירה בית בניין מצוות
שבמדבר  למשכן רק מכוון שהפסוק לומר, נטעה שלא
ב, עירובין (ראה כתוב אותו של הפשוטה כמשמעות בלבד,
תדרשו" "לשכנו הכתוב: את כאן רבינו מביא לפיכך ב),
שבירושלים, הבחירה בית הוא שלעתיד, במקדש המדבר
גם  הכול, כולל מקדש" לי "ועשו שהציווי: בזה, לגלות
שקדושתו  שלעתיד, הבחירה בית וגם שבמדבר, המשכן
האזל). (אבן כ עשה המצוות ספר והשווה עולמים, קדושת

.·È˙‡" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓÏ Ì„˜ CÏÓ ÈepÓƒ∆∆…∆¿ƒ¿∆∆¬»≈∆∆¡«…ƒ

˙‡ ‰˙Èk‰Â CÏ ‰zÚ ...CÏÓÏ EÁLÓÏ '‰ ÁÏL»«ƒ¿»¬¿∆∆«»≈¿ƒƒ»∆
"˜ÏÓÚ7,˙Èa‰ ÔÈ·Ï ˙Ó„B˜ ˜ÏÓÚ Ú¯Ê ˙˙¯Î‰Â . ¬»≈¿«¿»«∆«¬»≈∆∆¿ƒ¿««»ƒ

BÏ ÁÈ‰ '‰Â B˙È·a CÏn‰ ·LÈ Èk È‰ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿ƒƒ»««∆∆¿≈«≈ƒ«
,‡È·p‰ Ô˙ Ï‡ CÏn‰ ¯Ó‡iÂ .ÂÈ·È‡ ÏkÓ ·È·qÓƒ»ƒƒ»…¿»«…∆«∆∆∆»»«»ƒ

"'B‚Â ÌÈÊ¯‡ ˙È·a ·LBÈ ÈÎ‡8CÏÓ ˙Ó˜‰L ¯Á‡Ó . »…ƒ≈¿≈¬»ƒ¿≈««∆¬»«∆∆
eÏ‡MLk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰ˆ¯ ‡l ‰nÏ - ‰ÂˆÓƒ¿»»»…»»«»»¿∆»¬

Ï‡eÓMÓ CÏÓ9˙ÓÚ¯˙a eÏ‡ML ÈÙÏ ?10eÏ‡L ‡ÏÂ , ∆∆ƒ¿≈¿ƒ∆»¬¿«¿…∆¿…»¬
,‡È·p‰ Ï‡eÓLa eˆwL ÈtÓ ‡l‡ ,‰Âˆn‰ Ìi˜Ï¿«≈«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆»ƒ¿≈«»ƒ
."'B‚Â eÒ‡Ó È˙‡ Èk ,eÒ‡Ó E˙‡ ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ……¿»»ƒ…ƒ»¬¿

"כי 7) טז) יז, (שמות שנאמר ממה זה, למדו ב כ, בסנהדרין
מלך  שמינוי מכאן - בעמלק" לה' מלחמה יה כס על יד
כט, הימיםֿא, (דברי ככתוב מלך, אלא "כס" שאין קודם,
נקט  רבינו אולם למלך", ה' כסא על שלמה "וישב כג)
היותר  ראייה להביא דרכו שזוהי יותר, פשוטה דרשה
- הדין לעצם נוגע הדבר אין אם - נוחה, והיותר פשוטה,
משנה), (לחם אחר מפסוק דרשוה שבתלמוד פי על אף
ובהלכות  ט הלכה י"ט, פרק הקרבנות מעשה הלכות והשווה
רבינו  מביא שם שגם ב, הלכה ב, פרק ומוספין תמידין
וכנ"ל. בתלמוד הוזכרו שלא מפסוקים, דרשות

שם.8) ז.9)סנהדרין ח, שמואלֿא סנהדרין 10)ראה
ומפרש  תרעומתן" כנגד אלא זו פרשה נאמרה "לא שם:
אמרו  וכן שם. שבשמואל המלך לפרשת שהכוונה רבינו,
מלך  לנו תנה שנאמר שאלו, כהוגן שבדור "זקנים שם:
כ): (שם שאמרו קלקלו, שבהם הארץ עמי אבל לשפטנו,
לפנינו". ויצא מלכנו, ושפטנו הגויים ככל אנחנו גם והיינו

.‚ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ‡l‡ ,‰lÁza CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆«¿ƒ»∆»«ƒ≈ƒ
ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·L ÏL11‡È· ÈtŒÏÚÂ12e‰pnL ÚLB‰Èk , ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ»ƒƒÀ«∆ƒ»

ea¯ ‰LÓ13ÌpnL ,„Â„Â Ïe‡LÎe ,BÈcŒ˙È·e ∆«≈≈ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»
.BÈcŒ˙È·e È˙Ó¯‰ Ï‡eÓL¿≈»»»ƒ≈ƒ

של 11) דין בית פי "על המבורגר: יד כתב נוסחאות בשינויי
א, ה, פרק סנהדרין הלכות לעיל מבואר וכן זקנים". ע"א
רבינו: וכתב ב. משנה ג, פרק סנהדרין בתוספתא ומקורו
כזה, מינוי צריך אינו אחריו, מלך בנו שאם לומר בתחילה,
ז. הלכה בסמוך כמבואר לו, היא ירושה שהמלכות

על 12) ה'... יבחר "אשר קנז אות שופטים פרשת ספרי
העמידו  ובנימין יהודה "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא".
יהודה  "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא". פי על מלכים
שאול  רש"י: ומפרש נביאים" פי על מלכים העמידו ובנימין

שמואל. פי על נביא.13)ודוד שהיה

.„‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ÌÈ¯b Ï‰wÓ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆ƒ¿«≈ƒ¬ƒ«««»
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,˙B¯B„«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈∆∆¡«…
"‡e‰ EÈÁ‡ ‡Ï ¯L‡ È¯Î LÈ‡ EÈÏÚ ˙˙Ï ÏÎe˙14. «»≈»∆ƒ»¿ƒ¬∆…»ƒ

:Ï‡¯OÈaL ˙e¯¯O ÏÎÏ ‡l‡ ,„·Ïa ˙eÎÏÓÏ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ¿»∆»¿»¿»∆¿ƒ¿»≈
elÙ‡ ,‰¯OÚ ¯O B‡ ÌÈMÓÁ ¯O ‡Ï ,‡·ˆŒ¯O ‡Ï…«»»…«¬ƒƒ«¬»»¬ƒ

ÌÈn‰Œ˙n‡ ÏÚ ‰pÓÓ15˙B„OÏ ‰pnÓ ˜lÁnL16; ¿À∆«««««ƒ∆¿«≈ƒ∆»«»
‡l‡ ‡‰È ‡lL ,‡ÈO B‡ Ôic ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ««»»ƒ∆…¿≈∆»
"CÏÓ EÈÏÚ ÌÈOz EÈÁ‡ ·¯wÓ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«ƒ∆∆«∆»ƒ»∆∆∆
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·¯wÓ ‡l‡ e‰È ‡Ï ÌÈOÓ ‰z‡L ˙BÓÈOÓ Ïk -»¿ƒ»«»≈ƒ…¿∆»ƒ∆∆
EÈÁ‡17. «∆

אביו 14) אם א קב, שם התוספות ולדעת ב מה, יבמות
וראה  אחיך. מקרב בו: וקוראים כשר, שהוא ודאי מישראל,
יא  הלכה י"א ופרק ט, הלכה ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל
הוכשר  - משנה הכסף כותב - זה ומטעם שם. ובביאורנו
נעמה  הייתה שאמו פי על אף למלכות שלמה בן רחבעם
א. עז, יבמות וראה כא. יד, במלכיםֿא כמפורש העמונית
ונעמה  המואבייה רות פתחתם, עלי שהיו מוסרות "שני
מחדש, א סימן משפט חושן ביהודה ובנודע העמונית".
ה"שימה" בתחילת אלא אחיך", "מקרב הכתוב: הזהיר שלא
מלך, בבן אבל אחיך, מקרב אלא יהיה לא מינויו שראשית
חדשה", "שימה צריך אינו בירושה לו באה שהמלכות
כשאין  אפילו בנו את ממנים בהכשר, מלך שאביו ומכיוון

מישרא  ולפ אמו של ל, כשרותה על לפקפק מקום אין יכך
רחבעם. מים.15)מלכות להעברת תעלה

ישקה 16) שלא עליה וממונה רבים, לאנשים המשותפת
וברש"י). ב עו, (קידושין חבירו של ביומו שם.17)איש

עליך  תשים "שום אמרו: ה הלכה ד, פרק שם ובירושלמי
וגבאי  הרבים שוטרי לרבות מניין מלך, אלא לי אין - מלך
מקרב  לומר: תלמוד ברצועה? ומכים דיינים וסופרי צדקה
מן  אלא יהא לא עליך שתמניהו כל מלך, עליך תשים אחיך
במה  רכא, לאֿתעשה בסמ"ג וכתוב שבאחיך". הברורין
שררות, בשאר מכשירתו) מישראל (=שאמו אמורים דברים
אין  ו משנה ד, פרק סנהדרין בתוספתא שנינו במלכות, אבל
משום  והטעם, לכהונה, המשיאים מן אלא מלך מעמידים
ולפיכך  שבאחיך, ממובחרים - אחיך" "מקרב שנאמר
כלייה, "סגיֿנהור"] [=בלשון ישראל של שונאיהם נתחייבו
כמבואר  אתה", "אחינו לו ואמרו המלך לאגריפס כשהחניפו

ב. מא, בסוטה

.‰EÈÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙eÎÏna ‰M‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒƒ»««¿∆∆¡«»∆
‰kÏÓ ‡ÏÂ - "CÏÓ18Ï‡¯OÈaL ˙BÓÈOÓ Ïk ÔÎÂ , ∆∆¿…«¿»¿≈»¿ƒ∆¿ƒ¿»≈

LÈ‡ ‡l‡ Ì‰a ÌÈpÓÓ ÔÈ‡19. ≈¿«ƒ»∆∆»ƒ

אמרו:18) א מט, ובברכות קנז. אות שופטים פרשת ספרי
בעבדים". ולא בנשים לא שאינן לפי ומלכות "תורה

גרים,19) קהל לעניין למלכות, הושוו המשימות שכל כיוון
שוחר  ובמדרש ספר). (קרית אשה פסול לעניין גם הושוו
מנהיגתו. שהאשה הדור חשוך אמרו: ז פסוק כ"ב פרק טוב
ישראל  את שופטת שהייתה הנביאה מדבורה להקשות ואין
הדינים. להם מלמדת אלא דנה, לא שמא כי ד), ד, (שופטים
היה  שזה כלומר שכינה, משום עליהם אותה קיבלו ואולי

א). נ, ונידה א טו, קמא בבא (תוספות הדיבור פי על

.Â·v˜ ‡Ï - ÏB„b Ô‰Î ‡ÏÂ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â20, ¿≈«¬ƒƒ∆∆¿……≈»…«»
ÈÒ¯e· ‡ÏÂ ,Ôl· ‡ÏÂ ,¯tÒ ‡ÏÂ21Ô‰L ÈtÓ ‡Ï - ¿…«»¿…«»¿…¿ƒ…ƒ¿≈∆≈

ÔÈÏÊÏÊÓ ÌÚ‰ ,‰l˜ Ô˙en‡Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡ ,ÔÈÏeÒt¿ƒ∆»ƒ¿À»»ƒ¿»»»¿«¿¿ƒ
Ô‰a22„Á‡ ÌBÈ el‡Ó ‰Î‡ÏÓa ‰OÚiMÓe .ÌÏBÚÏ »∆¿»ƒ∆«¬∆ƒ¿»»≈≈∆»

ÏÒÙ -23. ƒ¿»

לא 20) כתוב: ובמקומה איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב

(רש"י  הדם את שמגרע שם על דם, המקיז אומן והוא גרע.
א). פב, עורות.21)לקידושין ברייתא 22)מעבד

כובסים, קצבים: במקום כתוב ושם א, פב, בקידושין
דבי  ובתנא משנה). (כסף קצבים שם: רבינו שגירסת וכנראה
מעמידים  אין והבלן... הגרע נאמר: ט"ז פרק זוטא אליהו
שררה  בו שיש דבר להם מוסרים ואין מלך... לא מהם

מלך). (קרית דרך 23)לרבים באלו כשעסק זה וכל
כדרך  שחוק, דרך בהן עשה אם אבל ומקצוע, אומנות
משנה). (כסף כלום בכך אין זה, את זה שמספרים הבחורים,

.ÊÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ,CÏn‰ ÔÈ„ÈÓÚnLk¿∆«¬ƒƒ«∆∆¿ƒ¿∆∆
‰ÁLn‰24ÔÓM‰ Ct ˙‡ Ï‡eÓL ÁwiÂ" :¯Ó‡pL , «ƒ¿»∆∆¡««ƒ«¿≈∆««∆∆

"e‰˜MiÂ BL‡¯ ÏÚ ˜viÂ25ÔÈÁLBnL ¯Á‡Óe . «ƒ…«…«ƒ»≈≈««∆¿ƒ
˙eÎÏn‰L ;ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe BÏ ‰ÎBÊ ‰Ê È¯‰ ,CÏn‰«∆∆¬≈∆∆¿»»«»∆««¿
BzÎÏÓÓ ÏÚ ÌÈÓÈ CÈ¯‡È ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‰M¯È¿À»∆∆¡«¿«««¬ƒ»ƒ««¿«¿
ÔÈ¯nLÓ - ÔË˜ Ôa ÁÈp‰ ."Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e ‡e‰»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«≈»»¿«¿ƒ

ÏÈc‚iL „Ú ‰ÎeÏn‰ BÏ26Ú„ÈB‰È ‰OÚL BÓk , «¿»«∆«¿ƒ¿∆»»¿»»
L‡BÈÏ27‰ÏÁa Ì„Bw‰ ÏÎÂ .28˙M¯ÈÏ Ì„B˜ - ¿»¿»«≈¿«¬»≈ƒÀ«
‰ÎeÏn‰29epnÓ ÔËwÏ Ì„B˜ ,ÏB„b‰ Ôa‰Â .30‡ÏÂ . «¿»¿«≈«»≈«»»ƒ∆¿…

ÔÈÈepn‰ ÏÎÂ ˙B¯¯O‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿»∆»»«¿»¿»«ƒƒ
ÌÏBÚ „Ú BaŒÔ·Ïe B·Ï ‰M¯È - Ï‡¯OÈaL31,‡e‰Â ; ∆¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿¿∆¿«»¿

.‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa ÂÈ˙B·‡ ÌB˜Ó ‡lÓÓ Ôa‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«≈¿«≈¿¬»¿»¿»¿ƒ¿»
‰ÓÎÁ· ‡lÓÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰‡¯È· ‡lÓÓ ‰È‰»»¿«≈¿ƒ¿»««ƒ∆≈¿«≈¿»¿»

ÂÈ·‡ ÌB˜Óa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ -32ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe «¬ƒƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
B˙ÓÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓLŒ˙‡¯È Ba ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿«»«ƒ««ƒ∆»¿»
ÔÈÈepn‰ ÔÓ ÈepÓÏ B˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡ - ‰a¯Ó¿À»≈¿«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

Ï‡¯OÈaL33¯˙Îa ‰ÎÊ ,„Âc ÁLÓpL ÔÂÈk . ∆¿ƒ¿»≈≈»∆ƒ¿«»ƒ»»¿∆∆
˙eÎÏÓ34„Ú ÌÈ¯Îf‰ ÂÈ·Ïe BÏ ˙eÎÏn‰ È¯‰Â ; «¿«¬≈««¿¿»»«¿»ƒ«

‡ÏÂ ."ÌÏBÚ „Ú ÔBÎ ‰È‰È E‡Òk" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚ»∆∆¡«ƒ¿¬ƒ¿∆»«»¿…
EÈ· e¯ÓLÈ Ì‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÎÏ ‡l‡ ‰ÎÊ»»∆»ƒ¿≈ƒ∆∆¡«ƒƒ¿¿»∆

"È˙È¯a35‡Ï - ÌÈ¯LÎÏ ‡l‡ ‰ÎÊ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿ƒƒ««ƒ∆…»»∆»ƒ¿≈ƒ…
ÌÏBÚÏ „Âc Ú¯fÓ ‰ÎeÏn‰ ˙¯k˙36ŒCe¯aŒLB„w‰ . ƒ»≈«¿»ƒ∆«»ƒ¿»«»»

·ÊÚÈ Ì‡" :¯Ó‡pL ,CÎ· BÁÈË·‰ ‡e‰È˙¯Bz ÂÈ· e ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ««¿»»»ƒ
ÌÚLt Ë·L· Èz„˜Ùe ...ÔeÎÏÈ ‡Ï ÈËtLÓ·e¿ƒ¿»«…≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»

"BnÚÓ ¯ÈÙ‡ ‡Ï ÈcÒÁÂ .ÌBÚ ÌÈÚ‚·e37. ƒ¿»ƒ¬»¿«¿ƒ…»ƒ≈ƒ

ככתוב 24) משיחה, הצריכים דברים בו למשוח משה שעשה
וסדר  קודש" משחת שמן אותו "ועשית כה) ל, (שמות
בֿג. הלכה א, פרק המקדש כלי בהלכות מבואר עשייתו

במדבר...25) משה שעשה שמן ב): ה, (כריתות אמרו וכן
נזר  כמין אותו ומושחים ומלכים. גדולים כהנים נמשחו בו
ט. הלכה שם המקדש כלי בהלכות כמבואר ראשו, על

שם.26) ה',27)כריתות בבית שנים שש שהחביאהו
יב, ג; יא, במלכיםֿב כמפורש המליכהו, השביעית ובשנה
במלכו, היה שנים שבע ובן יא. כג, הימיםֿב ובדברי א

א. כד, שם קרבתו 28)כמפורש בגלל ליורשו
ט"ו.29)המשפחתית. משנה ב, פרק שקלים תוספתא

קודם  אח ובנו, אח לאח, קודם בן ואח, בן אמרו: ושם
אחיו). "ואת 30)(=לבן ג) כא, הימיםֿב, (דברי ככתוב

הבכור". הוא כי ליהורם (=יהושפט) נתן הממלכה
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·¯wÓ ‡l‡ e‰È ‡Ï ÌÈOÓ ‰z‡L ˙BÓÈOÓ Ïk -»¿ƒ»«»≈ƒ…¿∆»ƒ∆∆
EÈÁ‡17. «∆

אביו 14) אם א קב, שם התוספות ולדעת ב מה, יבמות
וראה  אחיך. מקרב בו: וקוראים כשר, שהוא ודאי מישראל,
יא  הלכה י"א ופרק ט, הלכה ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל
הוכשר  - משנה הכסף כותב - זה ומטעם שם. ובביאורנו
נעמה  הייתה שאמו פי על אף למלכות שלמה בן רחבעם
א. עז, יבמות וראה כא. יד, במלכיםֿא כמפורש העמונית
ונעמה  המואבייה רות פתחתם, עלי שהיו מוסרות "שני
מחדש, א סימן משפט חושן ביהודה ובנודע העמונית".
ה"שימה" בתחילת אלא אחיך", "מקרב הכתוב: הזהיר שלא
מלך, בבן אבל אחיך, מקרב אלא יהיה לא מינויו שראשית
חדשה", "שימה צריך אינו בירושה לו באה שהמלכות
כשאין  אפילו בנו את ממנים בהכשר, מלך שאביו ומכיוון

מישרא  ולפ אמו של ל, כשרותה על לפקפק מקום אין יכך
רחבעם. מים.15)מלכות להעברת תעלה

ישקה 16) שלא עליה וממונה רבים, לאנשים המשותפת
וברש"י). ב עו, (קידושין חבירו של ביומו שם.17)איש

עליך  תשים "שום אמרו: ה הלכה ד, פרק שם ובירושלמי
וגבאי  הרבים שוטרי לרבות מניין מלך, אלא לי אין - מלך
מקרב  לומר: תלמוד ברצועה? ומכים דיינים וסופרי צדקה
מן  אלא יהא לא עליך שתמניהו כל מלך, עליך תשים אחיך
במה  רכא, לאֿתעשה בסמ"ג וכתוב שבאחיך". הברורין
שררות, בשאר מכשירתו) מישראל (=שאמו אמורים דברים
אין  ו משנה ד, פרק סנהדרין בתוספתא שנינו במלכות, אבל
משום  והטעם, לכהונה, המשיאים מן אלא מלך מעמידים
ולפיכך  שבאחיך, ממובחרים - אחיך" "מקרב שנאמר
כלייה, "סגיֿנהור"] [=בלשון ישראל של שונאיהם נתחייבו
כמבואר  אתה", "אחינו לו ואמרו המלך לאגריפס כשהחניפו

ב. מא, בסוטה

.‰EÈÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙eÎÏna ‰M‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒƒ»««¿∆∆¡«»∆
‰kÏÓ ‡ÏÂ - "CÏÓ18Ï‡¯OÈaL ˙BÓÈOÓ Ïk ÔÎÂ , ∆∆¿…«¿»¿≈»¿ƒ∆¿ƒ¿»≈

LÈ‡ ‡l‡ Ì‰a ÌÈpÓÓ ÔÈ‡19. ≈¿«ƒ»∆∆»ƒ

אמרו:18) א מט, ובברכות קנז. אות שופטים פרשת ספרי
בעבדים". ולא בנשים לא שאינן לפי ומלכות "תורה

גרים,19) קהל לעניין למלכות, הושוו המשימות שכל כיוון
שוחר  ובמדרש ספר). (קרית אשה פסול לעניין גם הושוו
מנהיגתו. שהאשה הדור חשוך אמרו: ז פסוק כ"ב פרק טוב
ישראל  את שופטת שהייתה הנביאה מדבורה להקשות ואין
הדינים. להם מלמדת אלא דנה, לא שמא כי ד), ד, (שופטים
היה  שזה כלומר שכינה, משום עליהם אותה קיבלו ואולי

א). נ, ונידה א טו, קמא בבא (תוספות הדיבור פי על

.Â·v˜ ‡Ï - ÏB„b Ô‰Î ‡ÏÂ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â20, ¿≈«¬ƒƒ∆∆¿……≈»…«»
ÈÒ¯e· ‡ÏÂ ,Ôl· ‡ÏÂ ,¯tÒ ‡ÏÂ21Ô‰L ÈtÓ ‡Ï - ¿…«»¿…«»¿…¿ƒ…ƒ¿≈∆≈

ÔÈÏÊÏÊÓ ÌÚ‰ ,‰l˜ Ô˙en‡Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡ ,ÔÈÏeÒt¿ƒ∆»ƒ¿À»»ƒ¿»»»¿«¿¿ƒ
Ô‰a22„Á‡ ÌBÈ el‡Ó ‰Î‡ÏÓa ‰OÚiMÓe .ÌÏBÚÏ »∆¿»ƒ∆«¬∆ƒ¿»»≈≈∆»

ÏÒÙ -23. ƒ¿»

לא 20) כתוב: ובמקומה איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב

(רש"י  הדם את שמגרע שם על דם, המקיז אומן והוא גרע.
א). פב, עורות.21)לקידושין ברייתא 22)מעבד

כובסים, קצבים: במקום כתוב ושם א, פב, בקידושין
דבי  ובתנא משנה). (כסף קצבים שם: רבינו שגירסת וכנראה
מעמידים  אין והבלן... הגרע נאמר: ט"ז פרק זוטא אליהו
שררה  בו שיש דבר להם מוסרים ואין מלך... לא מהם

מלך). (קרית דרך 23)לרבים באלו כשעסק זה וכל
כדרך  שחוק, דרך בהן עשה אם אבל ומקצוע, אומנות
משנה). (כסף כלום בכך אין זה, את זה שמספרים הבחורים,

.ÊÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ,CÏn‰ ÔÈ„ÈÓÚnLk¿∆«¬ƒƒ«∆∆¿ƒ¿∆∆
‰ÁLn‰24ÔÓM‰ Ct ˙‡ Ï‡eÓL ÁwiÂ" :¯Ó‡pL , «ƒ¿»∆∆¡««ƒ«¿≈∆««∆∆

"e‰˜MiÂ BL‡¯ ÏÚ ˜viÂ25ÔÈÁLBnL ¯Á‡Óe . «ƒ…«…«ƒ»≈≈««∆¿ƒ
˙eÎÏn‰L ;ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe BÏ ‰ÎBÊ ‰Ê È¯‰ ,CÏn‰«∆∆¬≈∆∆¿»»«»∆««¿
BzÎÏÓÓ ÏÚ ÌÈÓÈ CÈ¯‡È ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‰M¯È¿À»∆∆¡«¿«««¬ƒ»ƒ««¿«¿
ÔÈ¯nLÓ - ÔË˜ Ôa ÁÈp‰ ."Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e ‡e‰»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«≈»»¿«¿ƒ

ÏÈc‚iL „Ú ‰ÎeÏn‰ BÏ26Ú„ÈB‰È ‰OÚL BÓk , «¿»«∆«¿ƒ¿∆»»¿»»
L‡BÈÏ27‰ÏÁa Ì„Bw‰ ÏÎÂ .28˙M¯ÈÏ Ì„B˜ - ¿»¿»«≈¿«¬»≈ƒÀ«
‰ÎeÏn‰29epnÓ ÔËwÏ Ì„B˜ ,ÏB„b‰ Ôa‰Â .30‡ÏÂ . «¿»¿«≈«»≈«»»ƒ∆¿…

ÔÈÈepn‰ ÏÎÂ ˙B¯¯O‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿»∆»»«¿»¿»«ƒƒ
ÌÏBÚ „Ú BaŒÔ·Ïe B·Ï ‰M¯È - Ï‡¯OÈaL31,‡e‰Â ; ∆¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿¿∆¿«»¿

.‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa ÂÈ˙B·‡ ÌB˜Ó ‡lÓÓ Ôa‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«≈¿«≈¿¬»¿»¿»¿ƒ¿»
‰ÓÎÁ· ‡lÓÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰‡¯È· ‡lÓÓ ‰È‰»»¿«≈¿ƒ¿»««ƒ∆≈¿«≈¿»¿»

ÂÈ·‡ ÌB˜Óa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ -32ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe «¬ƒƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
B˙ÓÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓLŒ˙‡¯È Ba ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿«»«ƒ««ƒ∆»¿»
ÔÈÈepn‰ ÔÓ ÈepÓÏ B˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡ - ‰a¯Ó¿À»≈¿«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

Ï‡¯OÈaL33¯˙Îa ‰ÎÊ ,„Âc ÁLÓpL ÔÂÈk . ∆¿ƒ¿»≈≈»∆ƒ¿«»ƒ»»¿∆∆
˙eÎÏÓ34„Ú ÌÈ¯Îf‰ ÂÈ·Ïe BÏ ˙eÎÏn‰ È¯‰Â ; «¿«¬≈««¿¿»»«¿»ƒ«

‡ÏÂ ."ÌÏBÚ „Ú ÔBÎ ‰È‰È E‡Òk" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚ»∆∆¡«ƒ¿¬ƒ¿∆»«»¿…
EÈ· e¯ÓLÈ Ì‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÎÏ ‡l‡ ‰ÎÊ»»∆»ƒ¿≈ƒ∆∆¡«ƒƒ¿¿»∆

"È˙È¯a35‡Ï - ÌÈ¯LÎÏ ‡l‡ ‰ÎÊ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿ƒƒ««ƒ∆…»»∆»ƒ¿≈ƒ…
ÌÏBÚÏ „Âc Ú¯fÓ ‰ÎeÏn‰ ˙¯k˙36ŒCe¯aŒLB„w‰ . ƒ»≈«¿»ƒ∆«»ƒ¿»«»»

·ÊÚÈ Ì‡" :¯Ó‡pL ,CÎ· BÁÈË·‰ ‡e‰È˙¯Bz ÂÈ· e ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ««¿»»»ƒ
ÌÚLt Ë·L· Èz„˜Ùe ...ÔeÎÏÈ ‡Ï ÈËtLÓ·e¿ƒ¿»«…≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»

"BnÚÓ ¯ÈÙ‡ ‡Ï ÈcÒÁÂ .ÌBÚ ÌÈÚ‚·e37. ƒ¿»ƒ¬»¿«¿ƒ…»ƒ≈ƒ

ככתוב 24) משיחה, הצריכים דברים בו למשוח משה שעשה
וסדר  קודש" משחת שמן אותו "ועשית כה) ל, (שמות
בֿג. הלכה א, פרק המקדש כלי בהלכות מבואר עשייתו

במדבר...25) משה שעשה שמן ב): ה, (כריתות אמרו וכן
נזר  כמין אותו ומושחים ומלכים. גדולים כהנים נמשחו בו
ט. הלכה שם המקדש כלי בהלכות כמבואר ראשו, על

שם.26) ה',27)כריתות בבית שנים שש שהחביאהו
יב, ג; יא, במלכיםֿב כמפורש המליכהו, השביעית ובשנה
במלכו, היה שנים שבע ובן יא. כג, הימיםֿב ובדברי א

א. כד, שם קרבתו 28)כמפורש בגלל ליורשו
ט"ו.29)המשפחתית. משנה ב, פרק שקלים תוספתא

קודם  אח ובנו, אח לאח, קודם בן ואח, בן אמרו: ושם
אחיו). "ואת 30)(=לבן ג) כא, הימיםֿב, (דברי ככתוב

הבכור". הוא כי ליהורם (=יהושפט) נתן הממלכה
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א 31) שופטים ישראל ספרי פרנסי לכל "מניין קסב: ות
בקרב  ובניו הוא לומר: תלמוד תחתיהם, עומדים שבניהם
תחתיו". עומד בנו ישראל, בקרב שהם כל ישראל,

גמליאל 32) בנו על ציווה הקדוש רבינו ב, קג, כתובות
אבותיו  מקום מילא שלא פי על אף אחריו, נשיא שיהיה
כלי  הלכות והשווה בלבד. חטא ביראת אלא בחכמה,

כ. הלכה ד, פרק שם:33)המקדש שקלים תוספתא
כהנים  בתורת אמרו וכן אבותיו". כמנהג שינהג "ובלבד
מקום  ממלא שאינו פי על אף "יכול ה פרק צו פרשת
ידו  את ימלא ואשר לב): טז, (ויקרא לומר תלמוד אבותיו?
אחר  יבוא אביו, מקום ממלא אינו ...אם אביו, תחת לכהן

תחתיו". "של 34)וישמש ב) עב, (יומא שאמרו כמו
ונטלו". דוד זכה - כה 35)שולחן יח, שמות ובמכילתא

ובית  ישראל, ארץ תנאי, על נתנו דברים שלושה אמרו:
שנאמר: מניין? דוד בית מלכות דוד... בית ומלכות המקדש,

בריתי. בניך ישמרו מזרע 36)אם אלא בא משיח שאין
בכל  וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן רבינו וכדברי דוד, בית
רבינו  וכדברי דוד, בית מלכות פסקה לא ישראל, מלכי ימי
לא  ישראל, מלכי ימי בכל וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן
בימי  פסקה שמלכותו לשאול בניגוד דוד, בית מלכות פסקה
לא  "וחסדי טו): ז, (שמואלֿב, הנביא נתן אמר וכן דוד,
הסירותי  אשר שאול, מעם הסירותי כאשר ממנו יסור

דוד,37)מלפניך". נבחר שלא עד אמרו: שם ובמכילתא
ישראל, יצאו משנבחר, למלכות. ראויים ישראל כל היו
ה'... כי לדעת, לכם "הלא ה): יג, הימיםֿב (דברי שנאמר
מלח". ברית ולבניו לו לעולם ישראל על לדויד ממלכה נתן

.Á‰È‰Â ,Ï‡¯OÈ ÈË·L ¯‡MÓ CÏÓ „ÈÓÚ‰L ‡È·»ƒ∆∆¡ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»
ÌÁÏÂ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰ C¯„a CÏB‰ CÏn‰ B˙B‡«∆∆≈¿∆∆«»¿«ƒ¿»¿ƒ¿»
˙eÎÏn‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ ,CÏÓ ‰Ê È¯‰ - '‰ ˙BÓÁÏÓƒ¿¬¬≈∆∆∆¿»ƒ¿««¿

Ba ˙B‚‰B38,„Â„Ï ˙eÎÏn‰ ¯wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬««ƒ∆ƒ«««¿¿»ƒ
ÂÈaÓ ‰È‰ÈÂ39„ÈÓÚ‰ ÈÏÈM‰ ‰iÁ‡ È¯‰L .CÏÓ ¿ƒ¿∆ƒ»»∆∆∆¬≈¬ƒ»«ƒ…ƒ∆¡ƒ

¯L‡ Ïk ˙‡ ÚÓLz Ì‡ ‰È‰Â" :BÏ ¯Ó‡Â ÌÚ·¯È»»¿»¿»«¿»»ƒƒ¿«∆»¬∆
„Â„Ï È˙Èa ¯L‡k ÔÓ‡ ˙È· EÏ È˙È·e ...Eeˆ‡¬«∆»ƒƒ¿«ƒ∆¡»«¬∆»ƒƒ¿»ƒ

"'B‚Â40,„Á‡ Ë·L Ôz‡ B·ÏÂ" :‰iÁ‡ BÏ ¯Ó‡Â . ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿∆≈≈∆∆»
ÈÙÏ ÌÈÓi‰ Ïk Èc·Ú „ÈÂ„Ï ¯È ˙BÈ‰ ÔÚÓÏ¿««¡ƒ¿»ƒ«¿ƒ»«»ƒ¿»«

"ÌÈÏLe¯Èa41. ƒ»«ƒ

ומלך 38) ישראל "מלך ב הלכה ג, פרק הוריות ירושלמי
מזה, גדול זה ולא מזה, גדול זה לא שווים, שניהם יהודה
מלך  ויהושפט ישראל "ומלך י): כב, (מלכיםֿא, שנאמר
כסנהדרין  שווים, שהם כבגורן. - בגורן" יושבים... יהודה
משה, (פני לזה זה שווים וכולם עגול, גורן כחצי היושבים

ו. הלכה ט"ו, פרק שגגות הלכות והשווה של 39)שם).
ישראל. על 40)מלך שציווה הנביא באלישע מצינו וכן

ט, (מלכיםֿב ישראל למלך יהוא את למשוח הנביא תלמידו
תיכרת 41)אֿו). שלא הקדושֿברוךֿהוא, הבטיחו שכבר

ז. הלכה לעיל כאמור לעולם, מזרעו המלכות

.ËÌÏBÚÏ ÌÈ„ÓBÚ‰ Ì‰ „ÂcŒ˙È· ÈÎÏÓ42:¯Ó‡pL , «¿≈≈»ƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«
CÏÓ „ÓÚÈ Ì‡ Ï·‡ ."ÌÏBÚ „Ú ÔBÎ ‰È‰È E‡Òk"ƒ¿¬ƒ¿∆»«»¬»ƒ«¬…∆∆

B˙ÈaÓ ˙eÎÏn‰ ˜Òtz - Ï‡¯OÈ ¯‡MÓ43È¯‰L , ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ»≈««¿ƒ≈∆¬≈
"ÌÈÓi‰ ÏÎ ‡Ï C‡" :ÌÚ·¯ÈÏ ¯Ó‡44. ∆¡«¿»»¿»«…»«»ƒ

זה.42) אחר זה ימלכו אחריהם יהיו 43)שבניהם ואפילו
למלוך. ימשיכו לא וצדיקים, בן 44)כשרים ביהוא וכן

"מכאן  - לך ישבו רביעים בני ל): י, (מלכיםֿב נאמר נמשי
פרק  הוריות (ירושלמי אותה" נוטלים היו בליסטאות ואילך
כשר  מלך ירבעם היה אילו הראב"ד ולדעת ב). הלכה ג,
הייתה  אבל מזרעו, פוסקת המלכות הייתה לא כשרים, ובניו
וזה  קיסר, (=חצי) ופלג קיסר כגון דוד, בית למלכות שנייה
המינויים  וכל השררות "כל ז: הלכה לעיל לאמור בהתאם
רבינו  וכוונת עולם". עד בנו ולבן לבנו ירושה שבישראל,
מלכי  להעמיד מהקדושֿברוךֿהוא, הבטחה שום שאין היא,
בן  נדב שהרי בלבד, דוד בית למלכי אלא לעולם, ישראל
ככתוב  נשמה, כל ירבעם מבית נותרה ולא נהרג, ירבעם
ה"אבן  ולדעת משנה). הכסף פי (על כט טו, במלכיםֿא
במלכי  הפסק יחול שאם לומר, היא, רבינו כוונת האזל"
אין  למלכות, כשר שהוא מבניהם מי יקום כן ואחרי ישראל,
שאפילו  דוד, בית למלכי בניגוד להמליכו, חובה שום
כשר  שהוא יורש, מבניהם קם כך ואחר מלכותם, נפסקה
נכון  יהיה כסאך לו: הובטח שכך להמליכו, מצוה למלכות,

עולם. עד

.È‰ÁLn‰ ÔÓLa Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡45‡l‡ , ≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿∆∆«ƒ¿»∆»
ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLa46ÌÈÏLe¯Èa Ô˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡Â . ¿∆∆¬«¿¿¿≈¿«ƒ»ƒ»«ƒ

„Âc Ú¯fÓ Ï‡¯OÈ CÏÓ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ47ÔÈ‡Â . ¿»∆»∆∆ƒ¿»≈ƒ∆«»ƒ¿≈
ÔÈÁLBÓ48„Âc Ú¯Ê ‡l‡49. ¿ƒ∆»∆«»ƒ

לעיל.45) וכמבואר במדבר, משה ריחני 46)שעשה שמן
הצרי, שזהו אומרים ויש אפרסמונים. בבשמים המרוקח

(הערוך). הקטף מעצי הנוטף השרף ככתוב:47)והוא
מכאן, - בירושלים" לפני עבדי... לדוד ניר היות "למען
חדש). (פרי בלבד דוד מזרע אלא בירושלים ממליכים שאין

והכוונה 48) בה, מושחים ואין התימנים: יד בכתב
יב)49)לירושלים. טז (שמואלֿא, שנאמר ב, יא, הוריות

(בשמן  משיחה טעון זה - הוא" זה כי משחהו "קום
אפרסמון  בשמן אלא משיחה", טעון אחר ואין המשחה),

בלבד.

.‡ÈÔ˙B‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡ ,„ÂcŒ˙È· ÈÎÏÓ ÔÈÁLBnLk¿∆¿ƒ«¿≈≈»ƒ≈¿ƒ»
ÔÈÚn‰ ÏÚ ‡l‡50. ∆»«««¿»

שנאמר 50) א), יב, (שם כמעיין מלכותם שתימשך כדי
שלמה  את והרכבתם המלך... "ויאמר לג) א, (מלכיםֿא,
צדוק  שם אותו ומשח גיחון אל אותו והורדתם בני...
דוד  בית במלכי אלא אמור זה שאין רבינו, וסובר הכהן".
ישראל  במלכי ולא מלכותם, בהמשך מעוניינים שאנו בלבד,

משנה). (כסף

.·ÈCÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â51‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆»ƒ≈»¿»
˙˜ÏÁÓ ÌL52‰ÓÁÏÓ B‡53È„k B˙B‡ ÔÈÁLBÓ , »«¬…∆ƒ¿»»¿ƒ¿≈

ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLÓ CÎÈÙÏ .˙˜ÏÁn‰ ˜lÒÏ¿«≈««¬…∆¿ƒ»»¿¿……ƒ¿≈
‰i„‡54‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ L‡BÈÂ ,55ÊÁ‡B‰È eÁLÓe ,56 ¬…ƒ»¿»ƒ¿≈¬«¿»»¿¿»»

ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ57. ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ
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צורך 51) ואין לעולם למלך היא ירושה שהמלכות
ב). ה, (כריתות המחלוקת,52)במשיחתו לסלק כדי

בהלכות  רבינו וכלשון (שם, לבדו מלך שזהו לכל ולהודיע
י"א). הלכה א, פרק המקדש מרננים 53)כלי שהעם

משנה). (לחם ממחלוקת פחותה והיא שרצה 54)אחריו,
לאמור  מתנשא "ואדוניה... ה) א, (מלכיםֿא, ככתוב למלוך,

אמלוך". זרע 55)אני כל את שאיבדה אחזיהו, ֵאם
אחזיהו  בן כשיואש שנים, שש בעצמה ומלכה הממלכה,
שש  ובסוף א). יא, ב, (שם ה' בבית מפניה מוחבא היה
אותו  "וימליכו יב) (שם, כתוב כשהוציאוהו, שנים

המלך". יחי ויאמרו "וימשחו 56)וימשחוהו... ל: כג, שם
אביו". תחת אותו וימליכו ממנו 57)אותו גדול שהיה

לא  יהואחז שאת להעיר, ויש ב). יא, (הוריות שנים שתי
בימי  שכבר אפרסמון, בשמן אלא המשחה בשמן משחו
א. יב, בהוריות וכמבואר המשחה, שמן נגנז אביו יאשיהו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אלא 1) בעזרה ישיבה שאין במלך. שנוהגים הגדול הכבוד

את  מייבם או חולץ המלך שאין בלבד. דוד בית למלכי
שמצוה  המלך. לפני והנביא העם הופעת המת. אחיו אשת
וחכמי  הסנהדרין ובייחוד תורה. לומדי לכבד המלך על

מדאי. יותר בישראל לב גסות לנהוג שלא ישראל.

.‡BÏ ÔÈÓÈOÓe ,CÏna ÔÈ‚‰B ÏB„b „B·k2‰ÓÈ‡ »»¬ƒ«∆∆¿ƒƒ≈»
‡‰zL ,"ÌÈOz ÌBO" :¯Ó‡pL ,Ì„‡ Ïk ·Ïa ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»¿≈»»»∆∆¡«»ƒ∆¿≈

EÈÏÚ B˙ÓÈ‡3ÏÚ ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡Â ,BÒeÒ ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ÔÈ‡ . ≈»»∆≈¿ƒ«¿≈¿ƒ«
BËÈ·¯La ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,B‡Òk4‡ÏÂ B¯˙Î· ‡ÏÂ ƒ¿¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿¿…

ÂÈLÈÓL˙ ÈÏk ÏkÓ „Á‡·5Ôlk - ˙Ó ‡e‰LÎe .6 ¿∆»ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆≈À»
ÂÈÙÏ ÔÈÙ¯O7ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Úa LnzLÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»¿≈…ƒ¿«≈«¬»»¿ƒ¿»

‰˙È‰ ‚LÈ·‡ ,CÎÈÙÏ .¯Á‡ CÏÓ ‡l‡ ,ÂÈLnLÂ¿«»»∆»∆∆«≈¿ƒ»¬ƒ«»¿»
‰ÓÏLÏ ˙¯zÓ8‰i„‡Ï ‰¯eÒ‡Â9. À∆∆ƒ¿……«¬»«¬…ƒ»

שבשעת 3)לכבודו.2) א צה, שם וראה ב. יט, סנהדרין
דוד  של סוסו על צרויה בן אבישי רכב למלך, הסכנה

שהמלך 4)להצילו. מקלֿנוי - שרביט א. כב, שם משנה,
"מאשר  יא): ד, (אסתר ככתוב שלטון, לאות בידו נושא

הזהב". שרביט את המלך לו פ"ד,5)יושיט שם תוספתא
מיטתו.6)מ"ב. וגם כליו נשרפים 7)כל "כולם שם,

"בשלום  ה) לד, (ירמיה שנאמר א. יא, בע"ז וכן עליו".
לך", ישרפו כן המלכים... אבותיך ובמשרפות תמות,
שורפים, אין סוסו אבל הכ"ו. פי"ד, אבל הל' לעיל והשווה
ראוי  אינו ושוב שם, כמבואר פרסותיו, גידי את עוקרים אלא

ולא 8)לרכיבה. המלך, דוד את שרתה והיא מלך, שהיה
ד): א, (מלכיםֿא, ככתוב אישות, תורת בה לו היתה

ידעה". לא הדיוט 9)"והמלך ואין מלך, היה שלא
הוציא  דמכאן א). כב, (סנהדרין מלך של בשרביטו משתמש
שהרי  המלך, במשרתי להשתמש להדיוט שאסור רבינו
 ֿ (כסף לאדוניהו ונאסרה ממשרתיו, היתה השונמית אבישג
פ"ד, (סנהדרין ובתוספתא כב. ב, מלכיםֿא וראה משנה).

משמשיו". מכל באחד "ולא בפירוש: שנינו מ"ב)

.·.ÌÏBÚÏ ¯Á‡Ï ˙ÏÚ· dÈ‡ CÏÓ ÏL BzL‡ Ï·‡¬»ƒ¿∆∆∆≈»ƒ¿∆∆¿«≈¿»

B˙ÓÏ‡ ‡OB BÈ‡ ,CÏn‰ elÙ‡10ÏL B˙Le¯‚ B‡ ¬ƒ«∆∆≈≈«¿»»¿»∆
¯Á‡ CÏÓ11. ∆∆«≈

ח)10) יב, (שמואלֿב אומר שהכתוב ואע"פ א. יח, סנהדרין
אדוניך  נשי ואת (=שאול) אדוניך בית את לך "ואתנה
לו  (=המותרות) הראויות לנשים אלא נתכוון לא בחיקך"?
לא  אבל שאול, של בנותיו ומיכל מירב והן המלך, מבית

ב). יט, (שם הכתוב 11)נשיו וכן ה"ג. פ"ב, שם ירושלמי
נשים  עשר את המלך "ויקח ג) כ, (שמואלֿב, אומר
מותן  יום עד צרורות ותהיינה בא, לא ואליהם פילגשים...
לדוד  לו היה מותרת, גרושתו היתה ואילו חיות", אלמנות

שם). הפנים' ('מראה ימיהן כל לעגנן ולא לגרשן,

.‚¯tzÒÓ ‡e‰Lk ‡ÏÂ Ì¯Ú ‡e‰Lk B˙B‡¯Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿¿∆»…¿…¿∆ƒ¿«≈
‚tzÒÓ ‡e‰Lk ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡e‰Lk ‡ÏÂ12. ¿…¿∆¿≈«∆¿»¿…¿∆ƒ¿«≈

ıÏBÁ BÈ‡Â13.ÔBÈÊa ‰ÊÂ ,"ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ" :¯Ó‡pL , ¿≈≈∆∆¡«¿»¿»¿»»¿∆ƒ»
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ elÙ‡Â14ÏÚ ÏÁnL CÏn‰L ; «¬ƒ»»≈¿ƒ∆«∆∆∆»««

- ıÏBÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .ÏeÁÓ B„B·k ÔÈ‡ - B„B·k¿≈¿»¿ƒ¿≈≈
ÌaÈÓ BÈ‡15¯LÙ‡ È‡L ÔÂÈk ,‡e‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«≈¿≈ƒ≈≈»∆ƒ∆¿»

BzL‡ ˙‡ ÌaÈÏ16dÏ ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡ Ck ,17·L˙ ‡l‡ , ¿«≈∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆»≈≈
d˙˜ÈÊa ÌÏBÚÏ18. ¿»¿ƒ»»

שם 12) ובירושלמי א). כב, (סנהדרין הרחיצה לאחר מתנגב
תחזינה  ביפיו "מלך יז) לג, (ישעיה שנאמר משום ה"ו, פ"ב
גדול  כהן שגם ה"ג, פ"ה המקדש כלי בהל ' וראה עיניך".
עמו, אחרים שירחצו רצה שאם אלא אלה, בכל בו מוזהרים
מחול. כבודו - כבודו על שמחל גדול שכהן בידו, הרשות

בנים.13) בלא שמת אחיו, א.14)לאשת יח, שם
(רע"ב 15) לייבום עולה אינה לחליצה, עולה שאינה שכל

שאינה  "כל אלא: בתלמוד מוצאים אנו אין אמנם שם).
ביבמות  התוספות בעלי רבותינו וכדברי וכו'. לחליצה עולה
ורש"י  זה. חדש מונח כן גם מצאנו שאינו, כל ד"ה: א מד,
לקום  לו הוא שגנאי - מייבם אינו מפרש: ב יט, בסנהדרין
כן  "אם ה"ג: פ"ב, שם מהירושלמי נראה וכן אחיו. שם על
שהיבום  שמח', ה'אור וכתב המלך". כבוד פוגם נמצאת
ובביאורנו  ה"א, פ"א יבום הל' (ראה עדים בפני להיות צריך
עדים, בפני אשה על לבוא למלך הוא וגנאי ח), אות שם
פריצותא. משום ד"ה: ב יב, בקידושין ה'תוספות' וכדברי

מלך.16) של אלמנתו נושאים יחלצו 17)שאין שאפילו
המלך  שאלמנת הדבר, גנאי וגם להנשא, היא אסורה לה

(כסףֿמשנה). נעל מלשון 18)תחלוץ לבעלה, בקשרה
לאבןֿהעזר  (רמ"א בזקים" "אסורים ח) לח, (איוב הכתוב

א). סעיף קנז, סי'

.„ÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Ó BÏ ˙Ó19BlL20. ≈≈≈≈ƒ∆««¿≈ƒ∆
B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe21‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - ¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿
Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ22‰¯ÊÚÏ ÒÎ Ì‡Â .23Ú¯fÓ ‰È‰Â ≈≈«««¿»¿ƒƒ¿«»¬»»¿»»ƒ∆«

ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L ;·LÈ - „Âc»ƒ≈≈∆≈¿ƒ»«¬»»∆»¿«¿≈
·LiÂ „Âc CÏn‰ ‡·iÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa „ÂcŒ˙È·≈»ƒƒ¿»∆∆¡««»…«∆∆»ƒ«≈∆

"'‰ ÈÙÏ24. ƒ¿≈

יונתן:19) מתרגם טו) יב, (בראשית פרעה" "בית היכל.
דפרעה. בכל 20)לפלטין הוא חייב אבל א. כ, סנהדרין
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צורך 51) ואין לעולם למלך היא ירושה שהמלכות
ב). ה, (כריתות המחלוקת,52)במשיחתו לסלק כדי

בהלכות  רבינו וכלשון (שם, לבדו מלך שזהו לכל ולהודיע
י"א). הלכה א, פרק המקדש מרננים 53)כלי שהעם

משנה). (לחם ממחלוקת פחותה והיא שרצה 54)אחריו,
לאמור  מתנשא "ואדוניה... ה) א, (מלכיםֿא, ככתוב למלוך,

אמלוך". זרע 55)אני כל את שאיבדה אחזיהו, ֵאם
אחזיהו  בן כשיואש שנים, שש בעצמה ומלכה הממלכה,
שש  ובסוף א). יא, ב, (שם ה' בבית מפניה מוחבא היה
אותו  "וימליכו יב) (שם, כתוב כשהוציאוהו, שנים

המלך". יחי ויאמרו "וימשחו 56)וימשחוהו... ל: כג, שם
אביו". תחת אותו וימליכו ממנו 57)אותו גדול שהיה

לא  יהואחז שאת להעיר, ויש ב). יא, (הוריות שנים שתי
בימי  שכבר אפרסמון, בשמן אלא המשחה בשמן משחו
א. יב, בהוריות וכמבואר המשחה, שמן נגנז אביו יאשיהו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אלא 1) בעזרה ישיבה שאין במלך. שנוהגים הגדול הכבוד

את  מייבם או חולץ המלך שאין בלבד. דוד בית למלכי
שמצוה  המלך. לפני והנביא העם הופעת המת. אחיו אשת
וחכמי  הסנהדרין ובייחוד תורה. לומדי לכבד המלך על

מדאי. יותר בישראל לב גסות לנהוג שלא ישראל.

.‡BÏ ÔÈÓÈOÓe ,CÏna ÔÈ‚‰B ÏB„b „B·k2‰ÓÈ‡ »»¬ƒ«∆∆¿ƒƒ≈»
‡‰zL ,"ÌÈOz ÌBO" :¯Ó‡pL ,Ì„‡ Ïk ·Ïa ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»¿≈»»»∆∆¡«»ƒ∆¿≈

EÈÏÚ B˙ÓÈ‡3ÏÚ ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡Â ,BÒeÒ ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ÔÈ‡ . ≈»»∆≈¿ƒ«¿≈¿ƒ«
BËÈ·¯La ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,B‡Òk4‡ÏÂ B¯˙Î· ‡ÏÂ ƒ¿¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿¿…

ÂÈLÈÓL˙ ÈÏk ÏkÓ „Á‡·5Ôlk - ˙Ó ‡e‰LÎe .6 ¿∆»ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆≈À»
ÂÈÙÏ ÔÈÙ¯O7ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Úa LnzLÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»¿≈…ƒ¿«≈«¬»»¿ƒ¿»

‰˙È‰ ‚LÈ·‡ ,CÎÈÙÏ .¯Á‡ CÏÓ ‡l‡ ,ÂÈLnLÂ¿«»»∆»∆∆«≈¿ƒ»¬ƒ«»¿»
‰ÓÏLÏ ˙¯zÓ8‰i„‡Ï ‰¯eÒ‡Â9. À∆∆ƒ¿……«¬»«¬…ƒ»

שבשעת 3)לכבודו.2) א צה, שם וראה ב. יט, סנהדרין
דוד  של סוסו על צרויה בן אבישי רכב למלך, הסכנה

שהמלך 4)להצילו. מקלֿנוי - שרביט א. כב, שם משנה,
"מאשר  יא): ד, (אסתר ככתוב שלטון, לאות בידו נושא

הזהב". שרביט את המלך לו פ"ד,5)יושיט שם תוספתא
מיטתו.6)מ"ב. וגם כליו נשרפים 7)כל "כולם שם,

"בשלום  ה) לד, (ירמיה שנאמר א. יא, בע"ז וכן עליו".
לך", ישרפו כן המלכים... אבותיך ובמשרפות תמות,
שורפים, אין סוסו אבל הכ"ו. פי"ד, אבל הל' לעיל והשווה
ראוי  אינו ושוב שם, כמבואר פרסותיו, גידי את עוקרים אלא

ולא 8)לרכיבה. המלך, דוד את שרתה והיא מלך, שהיה
ד): א, (מלכיםֿא, ככתוב אישות, תורת בה לו היתה

ידעה". לא הדיוט 9)"והמלך ואין מלך, היה שלא
הוציא  דמכאן א). כב, (סנהדרין מלך של בשרביטו משתמש
שהרי  המלך, במשרתי להשתמש להדיוט שאסור רבינו
 ֿ (כסף לאדוניהו ונאסרה ממשרתיו, היתה השונמית אבישג
פ"ד, (סנהדרין ובתוספתא כב. ב, מלכיםֿא וראה משנה).

משמשיו". מכל באחד "ולא בפירוש: שנינו מ"ב)

.·.ÌÏBÚÏ ¯Á‡Ï ˙ÏÚ· dÈ‡ CÏÓ ÏL BzL‡ Ï·‡¬»ƒ¿∆∆∆≈»ƒ¿∆∆¿«≈¿»

B˙ÓÏ‡ ‡OB BÈ‡ ,CÏn‰ elÙ‡10ÏL B˙Le¯‚ B‡ ¬ƒ«∆∆≈≈«¿»»¿»∆
¯Á‡ CÏÓ11. ∆∆«≈

ח)10) יב, (שמואלֿב אומר שהכתוב ואע"פ א. יח, סנהדרין
אדוניך  נשי ואת (=שאול) אדוניך בית את לך "ואתנה
לו  (=המותרות) הראויות לנשים אלא נתכוון לא בחיקך"?
לא  אבל שאול, של בנותיו ומיכל מירב והן המלך, מבית

ב). יט, (שם הכתוב 11)נשיו וכן ה"ג. פ"ב, שם ירושלמי
נשים  עשר את המלך "ויקח ג) כ, (שמואלֿב, אומר
מותן  יום עד צרורות ותהיינה בא, לא ואליהם פילגשים...
לדוד  לו היה מותרת, גרושתו היתה ואילו חיות", אלמנות

שם). הפנים' ('מראה ימיהן כל לעגנן ולא לגרשן,

.‚¯tzÒÓ ‡e‰Lk ‡ÏÂ Ì¯Ú ‡e‰Lk B˙B‡¯Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿¿∆»…¿…¿∆ƒ¿«≈
‚tzÒÓ ‡e‰Lk ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡e‰Lk ‡ÏÂ12. ¿…¿∆¿≈«∆¿»¿…¿∆ƒ¿«≈

ıÏBÁ BÈ‡Â13.ÔBÈÊa ‰ÊÂ ,"ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ" :¯Ó‡pL , ¿≈≈∆∆¡«¿»¿»¿»»¿∆ƒ»
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ elÙ‡Â14ÏÚ ÏÁnL CÏn‰L ; «¬ƒ»»≈¿ƒ∆«∆∆∆»««

- ıÏBÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .ÏeÁÓ B„B·k ÔÈ‡ - B„B·k¿≈¿»¿ƒ¿≈≈
ÌaÈÓ BÈ‡15¯LÙ‡ È‡L ÔÂÈk ,‡e‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«≈¿≈ƒ≈≈»∆ƒ∆¿»

BzL‡ ˙‡ ÌaÈÏ16dÏ ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡ Ck ,17·L˙ ‡l‡ , ¿«≈∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆»≈≈
d˙˜ÈÊa ÌÏBÚÏ18. ¿»¿ƒ»»

שם 12) ובירושלמי א). כב, (סנהדרין הרחיצה לאחר מתנגב
תחזינה  ביפיו "מלך יז) לג, (ישעיה שנאמר משום ה"ו, פ"ב
גדול  כהן שגם ה"ג, פ"ה המקדש כלי בהל ' וראה עיניך".
עמו, אחרים שירחצו רצה שאם אלא אלה, בכל בו מוזהרים
מחול. כבודו - כבודו על שמחל גדול שכהן בידו, הרשות

בנים.13) בלא שמת אחיו, א.14)לאשת יח, שם
(רע"ב 15) לייבום עולה אינה לחליצה, עולה שאינה שכל

שאינה  "כל אלא: בתלמוד מוצאים אנו אין אמנם שם).
ביבמות  התוספות בעלי רבותינו וכדברי וכו'. לחליצה עולה
ורש"י  זה. חדש מונח כן גם מצאנו שאינו, כל ד"ה: א מד,
לקום  לו הוא שגנאי - מייבם אינו מפרש: ב יט, בסנהדרין
כן  "אם ה"ג: פ"ב, שם מהירושלמי נראה וכן אחיו. שם על
שהיבום  שמח', ה'אור וכתב המלך". כבוד פוגם נמצאת
ובביאורנו  ה"א, פ"א יבום הל' (ראה עדים בפני להיות צריך
עדים, בפני אשה על לבוא למלך הוא וגנאי ח), אות שם
פריצותא. משום ד"ה: ב יב, בקידושין ה'תוספות' וכדברי

מלך.16) של אלמנתו נושאים יחלצו 17)שאין שאפילו
המלך  שאלמנת הדבר, גנאי וגם להנשא, היא אסורה לה

(כסףֿמשנה). נעל מלשון 18)תחלוץ לבעלה, בקשרה
לאבןֿהעזר  (רמ"א בזקים" "אסורים ח) לח, (איוב הכתוב

א). סעיף קנז, סי'

.„ÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Ó BÏ ˙Ó19BlL20. ≈≈≈≈ƒ∆««¿≈ƒ∆
B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe21‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - ¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿
Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ22‰¯ÊÚÏ ÒÎ Ì‡Â .23Ú¯fÓ ‰È‰Â ≈≈«««¿»¿ƒƒ¿«»¬»»¿»»ƒ∆«

ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L ;·LÈ - „Âc»ƒ≈≈∆≈¿ƒ»«¬»»∆»¿«¿≈
·LiÂ „Âc CÏn‰ ‡·iÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa „ÂcŒ˙È·≈»ƒƒ¿»∆∆¡««»…«∆∆»ƒ«≈∆

"'‰ ÈÙÏ24. ƒ¿≈

יונתן:19) מתרגם טו) יב, (בראשית פרעה" "בית היכל.
דפרעה. בכל 20)לפלטין הוא חייב אבל א. כ, סנהדרין
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ה"ז. פ"ז, אבל הל' לעיל כמבואר אבל, כשאר אבילות דברי
לאבלו 21) הראשון ביום אבל לכל שמברים הבראה סעודת

ה"ט). פ"ד, קטנה 22)(שם מיטה - דרגש שם. סנהדרין
הגדולה  למיטה עולים וממנה גדולה, מיטה לפני שנותנים
ה"ח, פ"ז אבל הל' לעיל והשווה מ"ה). פ"ז, לנדרים (רע"ב

שם. ביתֿהמקדש.23)ובביאורנו מ,24)לחצר סוטה
להראות  כבוד, הקב"ה להם שחלק רש"י: ומפרש ב.
שם, לישב אסורים ישראל מלכי אבל שלימה, שמלכותו
שם  להם אין השרת מלאכי ואפילו בכך, שמים כבוד שאין
לו". ממעל עומדים "שרפים ב) ו, (ישעיה ככתוב ישיבה,
והשווה  מסיני. למשה הלכה שזוהי אמרו: ב קא, ובסנהדרין

ה"ו. פ"ז, הבחירה בית הל'

.‰ÌBÈ ÏÎa ¯tzÒÓ CÏn‰25‰‡˙Óe BÓˆÚ Ôw˙Óe , «∆∆ƒ¿«≈¿»¿«≈«¿ƒ¿»∆
ÌÈ¯‡ÙÓe ÌÈ‡ ÔÈLeaÏÓa26BÈÙÈa CÏÓ" :¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ¿…»ƒ∆∆¡«∆∆¿»¿

ÔÈ¯ËÏÙa B˙eÎÏÓ ‡qk ÏÚ ·LBÈÂ ."EÈÈÚ ‰ÈÊÁz∆¡∆»≈∆¿≈«ƒ≈«¿¿«¿≈ƒ
BL‡¯a ¯˙k ÌÈOÓe ,BlL27ÂÈÏ‡ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ , ∆≈ƒ∆∆¿…¿»»»»ƒ≈»

‰ˆ¯iL ˙Úa28.‰ˆ¯‡ ÔÈÂÁzLÓe ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚÂ , »≈∆ƒ¿∆¿¿ƒ¿»»ƒ¿«¬ƒ»¿»
‰ÂÁzLÓ - CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡È· elÙ‡29,‰ˆ¯‡ ¬ƒ»ƒ≈ƒ¿≈«∆∆ƒ¿«¬∆»¿»

eÁzLiÂ CÏn‰ ÈÙÏ ‡·iÂ ,‡È·p‰ Ô˙ ‰p‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»»«»ƒ«»…ƒ¿≈«∆∆«ƒ¿«
CÏnÏ30‡l‡ CÏn‰ ÈÙÏ ‡· BÈ‡ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ." «∆∆¬»…≈»≈»ƒ¿≈«∆∆∆»

‰ˆ¯ Ì‡31‡Â .„ÓBÚ CÏn‰ ‡l‡ ,ÂÈÙÏ „ÓBÚ BÈ ƒ»»¿≈≈¿»»∆»«∆∆≈
Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏB„b Ô‰Î ÈÙÏƒ¿≈…≈»∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈
˙‡ „aÎÏ ÏB„b Ô‰k ÏÚ ‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ."„ÓÚÈ«¬…««ƒ≈ƒ¿»«…≈»¿«≈∆

BÏ ‡B·iLk ÂÈtÓ „ÓÚÏÂ B·ÈLB‰Ïe CÏn‰32‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ¿«¬…ƒ»»¿∆»¿…
ËtLÓa BÏ Ï‡LiLk ‡l‡ ÂÈÙÏ CÏn‰ „ÓÚÈ«¬…«∆∆¿»»∆»¿∆ƒ¿«¿ƒ¿«

ÌÈ¯e‡‰33.‰¯Bz‰ È„ÓBÏ „aÎÏ CÏn‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . »ƒ¿≈ƒ¿»««∆∆¿«≈¿≈«»
„ÓÚÈ ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÂ ÔÈ¯„‰Ò ÂÈÙÏ eÒkiLÎe¿∆ƒ»¿¿»»«¿∆¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«¬…

ËÙLB‰È ‰È‰ ÔÎÂ ;Bcˆa Ì·ÈLBÈÂ Ì‰ÈÙÏ34CÏÓ ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ¿≈»»¿»»∆∆
ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï elÙ‡ ,‰OBÚ ‰„e‰È35„ÓBÚ ‰È‰ ¿»∆¬ƒ¿«¿ƒ»»»»≈

È¯BÓe Èa¯ :BÏ ‡¯B˜Â B˜MÓe B‡ÒkÓ36‰na ! ƒƒ¿¿«¿¿≈«ƒƒ«∆
Bc·Ï B˙È·a CÏn‰ ‰È‰iL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿∆«∆∆¿≈¿«
ÈÙa ,‡ÈÒ‰¯Ùa Ï·‡ ;‰Úˆa ‰Ê ‰OÚÈ ,ÂÈ„·ÚÂ ‡e‰«¬»»«¬∆∆¿ƒ¿»¬»¿«¿∆¿»ƒ¿≈
¯a„È ‡ÏÂ ,Ì„‡ ÈtÓ „ÓÚÈ ‡ÏÂ .‰OÚÈ ‡Ï - ÌÚ‰»»…«¬∆¿…«¬…ƒ¿≈»»¿…¿«≈

˙Bk¯37BÓL· ‡l‡ Ì„‡Ï ‡¯˜È ‡ÏÂ ,38‰È‰zL È„k , «¿…ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿¿≈∆ƒ¿∆
Ïk‰ ·Ïa B˙‡¯È39. ƒ¿»¿≈«…

ב.25) כב, ה"ו:26)סנהדרין פ"ב, סנהדרין ירושלמי
בחלוק  לקראתו יצא הנשיא, פני לקבל הלך יוחנן "רבי
מלך  משום: צמר, של חלוקך ולבוש חזור לו, אמר פשתן.

וגו'". ואת 27)ביפיו הנזר את עליו "ויתנו א. מד, ע"ז
שכל  דוד, לבית היא עדות - יב) יא, (מלכיםֿב, העדות
וכל  יפה), בראשו העטרה (יושבת הולמתו - למלכות הראוי
לסנהדרין  רש"י וראה הולמתו". אינה - למלכות ראוי שאינו

להולמו". "שביקש ד"ה ב בכת"י 29)המלך.28)כא,
מופיע  כשהוא כלומר, ארצה. לו ומשתחווה התימנים:
לפניו. לעמוד ואח"כ תחילה, להשתחוות עליו לפניו,

א 30) קב, ובזבחים ארצה", אפיו "על הכתוב: ומסיים
(מלכיםֿא, שנאמר עליך... מלכות אימת תהא לעולם אמרו:

לפני  וירץ מתניו וישנס אליהו אל היתה ה' "ויד מו) יח,
לפניו. רץ והוא רוכב, אחאב רש"י: ומפרש אחאב",

הגדול.31) לכהן 32)הכהן קודם "מלך א יג, הוריות
הכהן  (=לצדוק להם המלך ויאמר לג) א, (שם שנאמר גדול,
הרי  - אדוניכם" עבדי את עמכם קחו הנביא) ולנתן הגדול

מהם. עדיף הכהן 33)שמלך אלעזר "ולפני שם: ככתוב
כלי  ובהל' ה'". לפני האורים במשפט לו ושאל יעמוד,
ותומים, באורים שואלים כיצד נתבאר הי"א, פ"י המקדש

שואלים. מלך 34)ומה אסא היה התימנים: ובכת"י
ובכת"י 35)יהודה. וזקן. חכם למעלת עדיין הגיע שלא

חכמים. תלמיד ב.36)התימנים : קג, כמו 37)כתובות
ברמים". נשיאותך "נהוג שם: תארי 38)שאמרו ללא

שום 39)כבוד. אמרו: ה"ו, פ"ב סנהדרין ובירושלמי
"תשים", אלא כתוב, אינו 'אשים' – מלך עליך תשים

בעצמך. עליך תשים שאתה

.ÂÏk‰ ·iÁÂ ,ÏB„b‰ „B·k‰ ·e˙k‰ BÏ ˜ÏÁL C¯„k¿∆∆∆»««»«»«»¿ƒ≈«…
ÏÏÁÂ ÏÙL Ba¯˜a BaÏ ˙BÈ‰Ï e‰eˆ Ck ,B„B·Îa40, ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»

·ÏŒ˙eqb ‚‰È ‡ÏÂ ."Èa¯˜a ÏÏÁ ÈaÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿««≈
B··Ï Ìe¯ ÈzÏ·Ï" :¯Ó‡pL ,ÈcÓ ¯˙BÈ Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈ƒ«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»

"ÂÈÁ‡Ó41ÌÈÏB„‚e ÌÈpË˜Ï ÌÁ¯Óe ÔBÁ ‰È‰ÈÂ .42, ≈∆»¿ƒ¿∆≈¿«≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
„B·k ÏÚ ÒeÁÈÂ ,Ì˙·BË·e Ì‰ÈˆÙÁa ‡B·ÈÂ ‡ˆÈÂ¿≈≈¿»¿∆¿≈∆¿»»¿»«¿
ÔBLÏa Ï‰w‰ Ïk Ï‡ ¯a„nLÎe .ÌÈpË˜aL ÔË»̃»∆ƒ¿«ƒ¿∆¿«≈∆»«»»ƒ¿

˙Bk¯ ¯a„È - ÌÈa¯43ÈÁ‡ ÈeÚÓL" :¯Ó‡pL , «ƒ¿«≈«∆∆¡«¿»ƒ««
"ÈnÚÂ44‰f‰ ÌÚÏ „·Ú ‰È‰z ÌBi‰ Ì‡" :¯ÓB‡Â , ¿«ƒ¿≈ƒ«ƒ¿∆∆∆»»«∆
"'B‚Â45ÏB„b eÏ ÔÈ‡ .‰¯˙È ‰ÂÚa ‚‰˙È ÌÏBÚÏ ; ¿¿»ƒ¿«≈«¬»»¿≈»≈»»

eÈÏÚ ‡Ï ‰Ó eÁÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈¿≈¿«¿»…»≈
Ìtˆ˜Â Ì˙BpÏ˙e Ì‡OÓe ÌÁ¯Ë ÏaÒÈÂ ."ÌÎÈ˙pÏ˙46 ¿À…≈∆¿ƒ¿…»¿»«»»¿À»¿ƒ¿»

k˜Bi‰ ˙‡ ÔÓB‡‰ ‡OÈ ¯L‡47:·e˙k‰ B‡¯˜ ‰ÚB¯ . «¬∆ƒ»»≈∆«≈∆¿»«»
L¯ÙÓ ‰ÚB¯ ÏL Bk¯„Â ."BnÚ ·˜ÚÈa ˙BÚ¯Ï"ƒ¿¿«¬…«¿«¿∆∆¿…»

‰Ïawa48ÌÈ‡ÏË ıa˜È BÚ¯Êa ,‰Ú¯È B¯„Ú ‰Ú¯k" : ««»»¿…∆∆¿ƒ¿∆ƒ¿…¿«≈¿»ƒ
."'B‚Â ‡OÈ B˜ÈÁ·e¿≈ƒ»¿

ונקוב.40) אמרו:41)נבוב ה"ד, פ"ב סנהדרין ובירושלמי
שמשחני  בשעה - לבי גבה לא ה' לדוד, המעלות שיר
כגמול  גלית... את שהרגתי בשעה - עיני רמו ולא שמואל;
נפשי  היתה כן אמו, ממעי היורד הזה כתינוק - נפשי עלי

וגדולם.42)עלי. לקטנם התימנים: בניגוד 43)ובכת"י
לעיל  כמבואר רכות, עמו מדבר שאינו יחיד, אל למדבר

א.44)ה"ה. מ, סוטה וראה עמדי. אתם וחברים אחים
אחי  אותם קורא "הוא שנינו: מ"ב, פ"ד סנהדרין ובתוספתא
 ֿ (מלכים שנאמר ורבינו, אדונינו אותו: קוראים והם ועמי...
שלמה". את המליך דוד המלך אדונינו "אבל מג) א, א,

אני 45) ששררה אתם "כמדומים א) י, (הוריות אמרו וכן
תהיה  היום אם שנאמר: לכם, נותן אני עבדות לכם, נותן

הזה". לעם יח 46)עבד אות פנחס, פרשת זוטא ספרי
דעתם, כפי הקפדנים עם הולך שיהא - בו רוח אשר "איש

דעתם". כפי המתונים יא,47)ועם (במדבר הכתוב מלשון
נבואה 48)יב). כל הקודש, ברוח שקיבלו נביאים, דברי

א). קלז, לחולין (רש"י והמעשה והדור השעה צורך לפי
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miklnקלח zekld - mihtey xtq - a`Îmgpn '` iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כשישב 1) לעצמו, תורה ספר לו לכתוב המלך על המצוה

שלא  ופלגשים. נשים לו להרבות האיסור מלכותו. כסא על
לעסוק  המלך על החובה בו. להתנאות וזהב כסף לו ירבה
מלכי  דנים שאין ובלילה. ביום ישראל ובצרכי בתורה
מורד  דיני ותקלה. גזירה משום עליהם, מעידים ולא ישראל
לצורך  בהתאם העולם ולתקן להרוג למלך הרשות במלך.

השעה.

.‡BÏ ·˙Bk ,B˙eÎÏÓ ‡qk ÏÚ CÏn‰ ·LiL ˙Úa¿≈∆≈≈«∆∆«ƒ≈«¿≈
BÏ eÁÈp‰L ¯Ùq‰ ÏÚ ¯˙È BÓˆÚÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿«¿∆∆««≈∆∆ƒƒ

ÂÈ˙B·‡2‰¯ÊÚ‰ ¯ÙqÓ B‰ÈbÓe .3ÏL ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ¬»«ƒƒ≈∆»¬»»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L4„·‡pL B‡ ÂÈ˙B·‡ BÏ eÁÈp‰ BÏ Ì‡ . ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒƒ¬»∆∆¡«

,ÂÈÊb ˙È·a BÁÈpÓ „Á‡ :‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL ·˙Bk -≈¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈¿»»
Ï‡¯OiÓ „Á‡ ÏÎk Ba ‰eˆÓ ‡e‰L5ÊeÊÈ ‡Ï ÈM‰Â , ∆¿À∆¿»∆»ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ…»

Œ˙È·Ï B‡ ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ˙Úa ‡l‡ ,ÂÈÙÏÓƒ¿»»∆»¿≈∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈
‰‡È¯˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ B‡ ,ıÁ¯n‰6‡ˆBÈ . «∆¿»¿»∆≈»ƒ¿ƒ»≈

·LBÈ ;BnÚ ‡e‰Â - ÒÎ ;BnÚ ‡e‰Â - ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ≈
·ÒÓ ;BnÚ ‡e‰Â - ÔÈca7:¯Ó‡pL ,Bc‚k ‡e‰Â «ƒ¿ƒ≈≈¿¿∆¿∆∆¡«

"ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â BnÚ ‰˙È‰Â"8. ¿»¿»ƒ¿»»»¿≈«»

את 2) לו "וכתב יח): יז, (דברים שנאמר ב. כא, סנהדרין
במשמע. שתים - "משנה" הזאת" התורה חצר 3)משנה

עתיק.המ  ספרֿתורה מונח היה לשכותיה שבאחת קדש,
ה"ב,4) פ"ז תורה ספר הל' והשווה ה"ו. פ"ב, שם ירושלמי

הי"ג. פ"ז, יוםֿטוב כתבו 5)והל' "ועתה בהם: שנאמר
יט). לא, (דברים הזאת" השירה את ֿ 6)לכם בבית כגון

ס"ת, בהל' כמבואר קבר, של אמות ארבע בתוך הקברות
פ"ז  (שם מיטתו על ישן כשהוא עמו אינו וכן ה"ו, פ"י
לקרוא  הראוי מקום - בו וקרא עמו והיתה שנאמר: ה"ג),

ב). כא, (סנהדרין שם 8)לסעודה.7)בו וב'ספרי' שם.
הלילות. לרבות - חייו ימי כל הימים; אלו - חייו ימי שנינו:
לציין, וראוי ז. אות ה"ג, פ"ז ס"ת, להל' בביאורנו וראה
להדיוט  רשות "ואין שנינו: מ"ד, פ"ד סנהדרין שבתוספתא
לא  ורבינו אחר". ולא הוא - בו וקרא שנאמר: בה, לקרות
שאין  ה"א) פ"ב, (לעיל כתב שכבר מפני להזכירו, חש

חדש'). ('פרי תשמישו" כלי מכל "באחד משתמשים

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈL Bl ‰a¯È ‡Ï9‡e‰L ,e„ÓÏ …«¿∆»ƒƒƒ«¿»»¿∆
ÌÈLp‰ ÔÈa - ÌÈL ‰¯OÚŒ‰BÓL „Ú Á˜BÏ≈««¿∆∆¿≈»ƒ≈«»ƒ

ÌÈL‚ÏÈÙe10‰¯OÚŒ‰BÓL Ïk‰ -11ÛÈÒB‰ Ì‡Â . ƒ«¿ƒ«…¿∆∆¿≈¿ƒƒ
‰˜BÏ - dÏÚ·e ˙Á‡12BÏ LÈÂ .13˙¯Á‡ ‡OÏÂ L¯‚Ï ««¿»»∆¿∆¿»≈¿ƒ»«∆∆

L¯bL BÊ ˙Áz14. ««∆≈≈

מסיני.9) למשה עד איש מפי איש חכמינו שקיבלו
כמבואר 10) קידושין, ובלא כתובה בלא לו, מיוחדות נשים

ה"ד. פ"ד, (שמואלֿב 11)לקמן שנאמר א. כא, סנהדרין
מעט  ואם בחיקך... אדוניך נשי ואת לך... "ואתנה ח) יב,

היו ואו  בחברון שעוד ידוע והדבר וכהנה", כהנה לך סיפה
לדוד  נתן הנביא פונה וכאן ה). ג, (שם נשים שש לדוד
וכהנה, כהנה לך ואוסיפה לך מעט אם בירושלים: בהיותו
שמונהֿעשרה. ביחד הרי שש, עוד - וכהנה שש; - כהנה

שבע  בת את דוד נשא שבירושלים לומר, עלינו זה ולפי
טו, (שם ככתוב פילגשים, עשר היו והיתר אחת, אשה ועוד
הבית" לשמור פילגשים נשים עשר את המלך "ויעזוב טז)
הי"ח, בכלל אינן שהפילגשים סובר, והראב"ד (רדב"ז).
נשים  י"ח על נוסף פילגשים לו להוסיף למלך ומותר

לו. לוקה,12)הראויות אינו לחוד הקידושין שעל משמע,
ה"ו). להלן (ראה לבבו" יסור ש"לא היא ההקפדה עיקר כי
רבינו  דברי לכך, דוגמא כשבעלה. אלא הלב הסרת ואין
כהן  ובין גדול, כהן שבין ה"ד, פי"ז ביאה איסורי בהל'
וחללה  זונה (גרושה הארבע מן אשה שנשא הדיוט
"ולא  בהן שנאמר משום לוקה, אינו - בעל ולא ואלמנה),
(לחםֿמשנה). בבעילה אלא חילול ואין - יחלל"

הוא.13) כמה 14)רשאי וראה "בוא  א: כב, סנהדרין
(להתייחד  לייחד לו התירו המלך דוד שהרי גירושין, קשים
פנויה, עם יחוד על גזרו שכבר למרות השונמית, אבישג עם
נשיו, משמונהֿעשרה אחת שיגרש לגרש" לו התירו ולא
מותר  וגירש, המלך רצה שאם הרי לאשה, אבישג את ויקח

(כסףֿמשנה). שגירש זו במקום אחרת לישא לו

.‚Bz·k¯Ó È„k ‡l‡ ,ÌÈÒeÒ Bl ‰a¯È ‡ÏÂ15elÙ‡ . ¿…«¿∆ƒ∆»¿≈∆¿«¿¬ƒ
¯‡L ÔÈOBÚL C¯„k ÂÈÙÏ ı¯ ˙BÈ‰Ï Èet „Á‡ ÒeÒ∆»»ƒ¿»¿»»¿∆∆∆ƒ¿»

¯eÒ‡ - ÌÈÎÏn‰16‰˜BÏ - ÛÈÒB‰ Ì‡Â .17. «¿»ƒ»¿ƒƒ∆

באויביו.15) להלחם ופרשיו רכבו כא,16)כדי סנהדרין
סוס  אפילו - סוס" הרבות "למען טז) יז, (דברים שנאמר ב.
זולתי  לו, שיהיה מותר "ואינו ירבה. לא - בטל והוא אחד
לרבינו, המשנה (פירוש העם" כאחד בו לרכוב אחד, סוס

סוס 17)שם). כל על בלאֿתעשה שעובר אמרו: ושם
אבל  זה, אחר זה לו כשלקחם אלא לוקה אינו ובוודאי וסוס,

(רדב"ז). אחת אלא לוקה אינו - ביחד הרבה לקח אם

.„ÂÈÊ‚a ÁÈp‰Ï ·‰ÊÂ ÛÒk Bl ‰a¯È ‡ÏÂ18 ¿…«¿∆∆∆¿»»¿«ƒ«ƒ¿»»
Ba ˙B‡b˙‰Ïe19ÔziL È„k ‡l‡ ,Ba ˙B‡˙‰Ï B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈∆ƒ≈

‰a¯iL ·‰ÊÂ ÛÒk ÏÎÂ .ÂÈLnLÏe ÂÈ„·ÚÏÂ ÂÈ˙BÏÈÁÏ¿≈»¿«¬»»¿«»»¿»∆∆¿»»∆«¿∆
¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏ ÔÎeÓ ÌL ˙BÈ‰ÏÂ ,'‰ ˙Èa ¯ˆB‡Ï¿«≈¿ƒ¿»»¿»¿≈«ƒ

B˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - Ì˙BÓÁÏÓÏe20¯eÒ‡ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿¬»¬≈∆ƒ¿»¿«¿¿≈»
˙Ba¯‰Ï ‡l‡BÓˆÚÏ21‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÊb ˙È·a ∆»¿«¿¿«¿¿≈¿»»∆∆¡«¿…

.‰˜BÏ - ‰a¯‰ Ì‡Â ."Bl ‰a¯È«¿∆¿ƒƒ¿»∆

וזהב 19)באוצרותיו.18) "וכסף יג) ח, (דברים ככתוב
לבבך". ורם לך... וזהב 20)ירבה "וכסף ב. כא, סנהדרין

ליתן  כדי הוא מרבה אבל מרבה, אינו לו - לו ירבה לא
שנה  מדי חיילות שכר - אספניא רש"י: ומפרש אספניא",

שנה. כל עמו והיוצאים הנכנסים מצינו 21)בשנה, וכן
 ֿ בית לבנין שאצר ד) כט, הימיםֿא (דברי המלך ָבדוד
כסף  ככרי אלפי ושבעת זהב, ככרי אלפים שלשת המקדש

מזוקק.

.‰Ï‡" :¯Ó‡pL ,˙e¯ÎL C¯c ˙BzLÏ ¯eÒ‡ CÏn‰«∆∆»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆¡««
"ÔÈÈ B˙L ÌÈÎÏnÏ22‰¯Bza ˜ÒBÚ ‰È‰È ‡l‡ . «¿»ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈«»

BnÚ ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl·e ÌBia Ï‡¯OÈ ÈÎ¯ˆ·e¿»¿≈ƒ¿»≈««»¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ
"ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â23. ¿»»»¿≈«»

ע,22) בסנהדרין דרשו שכר", אי "ולרוזנים הכתוב: ומסיים
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כשישב 1) לעצמו, תורה ספר לו לכתוב המלך על המצוה

שלא  ופלגשים. נשים לו להרבות האיסור מלכותו. כסא על
לעסוק  המלך על החובה בו. להתנאות וזהב כסף לו ירבה
מלכי  דנים שאין ובלילה. ביום ישראל ובצרכי בתורה
מורד  דיני ותקלה. גזירה משום עליהם, מעידים ולא ישראל
לצורך  בהתאם העולם ולתקן להרוג למלך הרשות במלך.

השעה.

.‡BÏ ·˙Bk ,B˙eÎÏÓ ‡qk ÏÚ CÏn‰ ·LiL ˙Úa¿≈∆≈≈«∆∆«ƒ≈«¿≈
BÏ eÁÈp‰L ¯Ùq‰ ÏÚ ¯˙È BÓˆÚÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿«¿∆∆««≈∆∆ƒƒ

ÂÈ˙B·‡2‰¯ÊÚ‰ ¯ÙqÓ B‰ÈbÓe .3ÏL ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ¬»«ƒƒ≈∆»¬»»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L4„·‡pL B‡ ÂÈ˙B·‡ BÏ eÁÈp‰ BÏ Ì‡ . ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒƒ¬»∆∆¡«

,ÂÈÊb ˙È·a BÁÈpÓ „Á‡ :‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL ·˙Bk -≈¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈¿»»
Ï‡¯OiÓ „Á‡ ÏÎk Ba ‰eˆÓ ‡e‰L5ÊeÊÈ ‡Ï ÈM‰Â , ∆¿À∆¿»∆»ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ…»

Œ˙È·Ï B‡ ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ˙Úa ‡l‡ ,ÂÈÙÏÓƒ¿»»∆»¿≈∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈
‰‡È¯˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ B‡ ,ıÁ¯n‰6‡ˆBÈ . «∆¿»¿»∆≈»ƒ¿ƒ»≈
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את 2) לו "וכתב יח): יז, (דברים שנאמר ב. כא, סנהדרין
במשמע. שתים - "משנה" הזאת" התורה חצר 3)משנה

עתיק.המ  ספרֿתורה מונח היה לשכותיה שבאחת קדש,
ה"ב,4) פ"ז תורה ספר הל' והשווה ה"ו. פ"ב, שם ירושלמי

הי"ג. פ"ז, יוםֿטוב כתבו 5)והל' "ועתה בהם: שנאמר
יט). לא, (דברים הזאת" השירה את ֿ 6)לכם בבית כגון

ס"ת, בהל' כמבואר קבר, של אמות ארבע בתוך הקברות
פ"ז  (שם מיטתו על ישן כשהוא עמו אינו וכן ה"ו, פ"י
לקרוא  הראוי מקום - בו וקרא עמו והיתה שנאמר: ה"ג),

ב). כא, (סנהדרין שם 8)לסעודה.7)בו וב'ספרי' שם.
הלילות. לרבות - חייו ימי כל הימים; אלו - חייו ימי שנינו:
לציין, וראוי ז. אות ה"ג, פ"ז ס"ת, להל' בביאורנו וראה
להדיוט  רשות "ואין שנינו: מ"ד, פ"ד סנהדרין שבתוספתא
לא  ורבינו אחר". ולא הוא - בו וקרא שנאמר: בה, לקרות
שאין  ה"א) פ"ב, (לעיל כתב שכבר מפני להזכירו, חש

חדש'). ('פרי תשמישו" כלי מכל "באחד משתמשים

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈL Bl ‰a¯È ‡Ï9‡e‰L ,e„ÓÏ …«¿∆»ƒƒƒ«¿»»¿∆
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L¯bL BÊ ˙Áz14. ««∆≈≈

מסיני.9) למשה עד איש מפי איש חכמינו שקיבלו
כמבואר 10) קידושין, ובלא כתובה בלא לו, מיוחדות נשים

ה"ד. פ"ד, (שמואלֿב 11)לקמן שנאמר א. כא, סנהדרין
מעט  ואם בחיקך... אדוניך נשי ואת לך... "ואתנה ח) יב,

היו ואו  בחברון שעוד ידוע והדבר וכהנה", כהנה לך סיפה
לדוד  נתן הנביא פונה וכאן ה). ג, (שם נשים שש לדוד
וכהנה, כהנה לך ואוסיפה לך מעט אם בירושלים: בהיותו
שמונהֿעשרה. ביחד הרי שש, עוד - וכהנה שש; - כהנה

שבע  בת את דוד נשא שבירושלים לומר, עלינו זה ולפי
טו, (שם ככתוב פילגשים, עשר היו והיתר אחת, אשה ועוד
הבית" לשמור פילגשים נשים עשר את המלך "ויעזוב טז)
הי"ח, בכלל אינן שהפילגשים סובר, והראב"ד (רדב"ז).
נשים  י"ח על נוסף פילגשים לו להוסיף למלך ומותר

לו. לוקה,12)הראויות אינו לחוד הקידושין שעל משמע,
ה"ו). להלן (ראה לבבו" יסור ש"לא היא ההקפדה עיקר כי
רבינו  דברי לכך, דוגמא כשבעלה. אלא הלב הסרת ואין
כהן  ובין גדול, כהן שבין ה"ד, פי"ז ביאה איסורי בהל'
וחללה  זונה (גרושה הארבע מן אשה שנשא הדיוט
"ולא  בהן שנאמר משום לוקה, אינו - בעל ולא ואלמנה),
(לחםֿמשנה). בבעילה אלא חילול ואין - יחלל"

הוא.13) כמה 14)רשאי וראה "בוא  א: כב, סנהדרין
(להתייחד  לייחד לו התירו המלך דוד שהרי גירושין, קשים
פנויה, עם יחוד על גזרו שכבר למרות השונמית, אבישג עם
נשיו, משמונהֿעשרה אחת שיגרש לגרש" לו התירו ולא
מותר  וגירש, המלך רצה שאם הרי לאשה, אבישג את ויקח

(כסףֿמשנה). שגירש זו במקום אחרת לישא לו
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באויביו.15) להלחם ופרשיו רכבו כא,16)כדי סנהדרין
סוס  אפילו - סוס" הרבות "למען טז) יז, (דברים שנאמר ב.
זולתי  לו, שיהיה מותר "ואינו ירבה. לא - בטל והוא אחד
לרבינו, המשנה (פירוש העם" כאחד בו לרכוב אחד, סוס

סוס 17)שם). כל על בלאֿתעשה שעובר אמרו: ושם
אבל  זה, אחר זה לו כשלקחם אלא לוקה אינו ובוודאי וסוס,

(רדב"ז). אחת אלא לוקה אינו - ביחד הרבה לקח אם
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וזהב 19)באוצרותיו.18) "וכסף יג) ח, (דברים ככתוב
לבבך". ורם לך... וזהב 20)ירבה "וכסף ב. כא, סנהדרין

ליתן  כדי הוא מרבה אבל מרבה, אינו לו - לו ירבה לא
שנה  מדי חיילות שכר - אספניא רש"י: ומפרש אספניא",

שנה. כל עמו והיוצאים הנכנסים מצינו 21)בשנה, וכן
 ֿ בית לבנין שאצר ד) כט, הימיםֿא (דברי המלך ָבדוד
כסף  ככרי אלפי ושבעת זהב, ככרי אלפים שלשת המקדש

מזוקק.
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ע,22) בסנהדרין דרשו שכר", אי "ולרוזנים הכתוב: ומסיים
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ויש  וישתכר? יין ישתה לו, גלויים עולם רזי שכל "מי ב:
יין  ישתה לפתחו, משכימים עולם רוזני שכל מי אומרים:

מלך 23)וישתכר". אם "ומה ה"ה: פ"ד, שם תוספתא
כל  בו וקרא בו נאמר ציבור, בצרכי אלא עסק שלא ישראל,
 ֿ עלֿאחתֿכמה פנאי) להם (שיש אדם בני שאר חייו, ימי
ועומד  הארץ, בכיבוש שעסק בןֿנון יהושע ומה וכמה...
מפיך, הזה התורה ספר ימוש לא בו: נאמר לישראל, לחלקה
עלֿאחתֿכמהֿוכמה", אדם בני שאר ולילה, יומם בו והגית

בזה. ה'ספרי' דברי ז אות לעיל בביאורנו וראה
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."ÂÈiÁ ÈÓÈ¿≈«»

לבו.24) בכל ונתון "רבי 25)להוט, א: כא, סנהדרין
לא  זה הרי לבו, את ומסירה אחת אפילו אומר: שמעון
אפילו  נשים, לו ירבה לא נאמר למה כן אם ישאנה,
הלב  שבהסרת למד, אתה מכאן צדקנית. שהיתה כאביגיל",

(רדב"ז). תלוי פי"ט,26)הדבר רבה' ב'במדבר אמרו וכן
מלך'). ('קרית הדור" כל - הדור שראש "ללמדך יז: אות
אזיל" גופא הראש) (=אחרי רישא "בתר א: מא, ובעירובין

הגוף. הולך -
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˙c‰ ÏÚ „ÒÙ‰Â33. ¿∆¿≈««»

ה"ה.27) פ"ב, סנהדרין הל' א:28)לעיל יט, סנהדרין
לבקר  דינו ה', אמר כה דוד "בית יב) כא, (ירמיה שנאמר
והלא  אחרים, לדון יוכלו איך אותם, דנים לא ואם משפט".

אחרים. קשט ואח"כ עצמך, קשט הוא: שאינם 29)כלל
דוד. ב.30)מבית עמ' בית 31)שם מלכי שגם  נראה,

מעיד  שאינו גדול, מכהן גרועים שאינם מעידים, אינם דוד
ה"ג  פ"א, עדות הל' לעיל וכמבואר כבודו, מפני אדם לשום
אין  א: לא, דף שבועות במס' מפורש והדבר (כסףֿמשנה).
מלך. להוציא להעיד, בראויים אלא נוהגת העדות שבועת
תשים  שום שנאמר, להעיד, ראוי אינו המלך רש"י: ומפרש
לעמוד  צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא - מלך עליך
בהל' הלחםֿמשנה ולדעת לו. הוא בזיון ודרך הדיין, לפני
האיסור", מן בה "להפריש מכוונת העדות אם שם, עדות
ב'תוספות' קדמוהו וכבר כבודו. שזה המלך, גם מעיד

מעיד. ד"ה ב יח, לדברי 32)לסנהדרין נכנעים "ואינם
שם.תו  סנהדרין בהל' רבינו כלשון שאירע 33)רה", כמו

אמרו  שעה ובאותה המלך, ינאי את כשדנו לסנהדרין
את  וראה אותו. דנים ואין דן אינו מלך ב): יט, (סנהדרין

ה"ה. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל בביאורנו המעשה פרטי
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איש 34) את להזעיק דוד ששלחו בעמשא, שמצינו כמו
ורצה  ה), כ, (שמואלֿב יעדו" אשר המועד מן "ויוחר יהודה
וכן  א. מט, בסנהדרין כמבואר במלכות, כמורד לדונו יואב
שאמר  משום במלכות, כמורד נחשב החתי שאוריה מצינו
יא, (שם ככתוב מיאן, והוא רגליך, ורחץ לביתך רד דוד: לו
יושבים  ויהודה וישראל האדון דוד, אל אוריה "ויאמר יא)
זה  ועל ולשתות", לאכול ביתי אל אבוא ואני בסוכות...
שם  וב'תוספות' א. מג, בקידושין כמבואר מיתה, נתחייב

במלכות. מורד ֿ 35)ד"ה: (מלכים גרא בן שמעי כמעשה
לז). ב, ובירושלמי 36)א ב. טז, ובשמואלֿב ח. שם,

דוד, בית מלכות המקלל "כל אמרו: ה"ג, פ"ב סנהדרין
מיתה". לשון 37)חייב וכך ה"א. פ"ז, שם ירושלמי

אמיתך  אם לאמור בה' לו "ואשבע ח) ב, (מלכיםֿא הכתוב
ה"ו, ופי"ח ה"ב, פי"ד סנהדרין הל' לעיל והשווה בחרב",
ב, קז, משפטים פרשת בזוהר וראה שם. ובביאורנו
ימתינו  שלא לו נשבע שדוד היה, טיפש שמעי וכי שמקשה:
שם  ומתרץ ימיתנו? כן בחצים או שבחנית מכלל בחרב,

הנסתר. דרך אתכם 38)ע"פ יסר "אבי יא) יב, (שם ככתוב
במלך  זה כל הרדב"ז, וכתב שמח'). ('אור בשוטים"
אבל  ישראל, כל עליו שהסכימו או נביא, עלֿפי שהומלך
אליו, לשמוע חייבים אין ובחזקה בזרוע למלוך איש קם אם

במלכות. מורד נקרא אינו פיו את להפקיע 39)והממרה
לעצמו. בו ולזכות ולהפקירו, הממון בעל של שעבודו

להפקירו 40) רצה שאחאב היזרעאלי, נבות כרם כמעשה
ירשת" וגם הרצחת ה', אמר "כה קובל: והנביא לטובתו,
שלקח  "מלך הי"ג: פ"ה, גזילה הל' והשווה יט). כא, (שם
שחקק, בדינים שלא המדינה, מבני אחד של שדה או חצר
בלבד, זה מאיש שיקח כל דבר... של כללו גזלן... זה הרי

גזל". זה הרי זה, את חמס אלא לכל, הידועה כדת שלא

.Ë,˙BˆÓa ˜qÚ˙pL ÏÈ·La CÏn‰ ˙¯Êb Ïh·Ó‰«¿«≈¿≈««∆∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿
a elÙ‡¯eËt ‰Ê È¯‰ ,‰l˜ ‰ÂˆÓ41·¯‰ È¯·c -42 ¬ƒ¿ƒ¿»«»¬≈∆»ƒ¿≈»«

„·Ú‰ È¯·„Â43ÔÈÓ„B˜ ·¯‰ È¯·c ,44¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿≈»ƒ«
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ Ïh·Ï CÏn‰ ¯Êb Ì‡45. ƒ»««∆∆¿«≈ƒ¿»∆≈¿ƒ

אנשי 41) את להזעיק שהלך יתר, בן בעמשא שמצינו כמו
כ, (שמואלֿב המועד" מן "ויוחר דוד המלך במצות יהודה,
עוסקים  ומצאם הלך א): מט, (סנהדרין חכמינו אמרו - ה)
"כל  כתוב אמר: מלימודם. לבטלם רצה ולא מסכת, בלימוד
תורה? לדברי אפילו יכול יומת", פיך... את ימרה אשר איש
מיעוט  - רק רש"י, ומפרש ואמץ". חזק "רק תלמודֿלומר:
לו. שומעין אין - תורה דברי לבטל המלך בא שאם הוא.
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miklnקמ zekld - mihtey xtq - a`Îmgpn 'a w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עבדו.43)הקב"ה.42) שהוא לשון 44)המלך,
א. כט, שם המקום.45)התלמוד, בכבוד חייב המלך שגם

חייבים  "כולכם הי"ב: פ"ו, ממרים הל' לעיל והשווה
בכבודי".

.È‰¯e¯· ‰È‡¯· ‡lL ˙BLÙ ‚¯B‰‰ Ïk46‡Ï· B‡ »«≈¿»∆…ƒ¿»»¿»¿…
‰‡¯˙‰47„Á‡ „Úa elÙ‡ ,48‚¯‰L ‡BO B‡ , «¿»»¬ƒ¿≈∆»≈∆»«
‰‚‚La49B‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ LÈ -50ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ƒ¿»»≈«∆∆¿¿»¿¿«≈»»

„Á‡ ÌBÈa ÌÈa¯ ‚¯B‰Â .‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk51 ¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿≈«ƒ¿∆»
ÌÈÈeÏz ÔÁÈpÓe ,‰ÏB˙Â52ÌÈa¯ ÌÈÓÈ53‰ÓÈ‡ ÏÈh‰Ï , ¿∆«ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ≈»

.ÌÏBÚ‰ ÈÚL¯ „È ¯aLÏe¿«≈«ƒ¿≈»»

הוכחשו 46) ולא ב"בדיקות" העדים שהוכחשו כגון
היו  שלא או ה"אֿב). פ"ב, עדות הל' לעיל (ראה בחקירות
שאין  השני, אחר אחד אלא כאחת, אותו רואים העדים

ה"א. פ"ד, שם כמבואר פיהם, על נהרג ג"כ 47)הרוצח
ה"א. פי"ב, סנהדרין בהל' כמבואר נהרג, שאינו 48)אינו

ה"א. פ"ה, עדות בהל' כמבואר בביתֿדין, נהרג
וראוי 49) למזיד, קרוב שהוא חזקתו אבל נהרג, שאינו

מפני  ימים שלשה עמו דיבר שלא כל שונא? ואיזהו להענש.
ה"י). פ"ו, רוצח (הל' דוד 50)האיבה שהרג מצינו שהרי

בני  את וכן פיו, בהודאת טו) א, (שמואלֿב העמלקי את
מלכות, מדין ועלֿכרחך פיהם, הודאת ע"פ ט) ד, (שם רמון
בירושלמי  מצינו וכן ה"ו. פי"ח, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
שראה  חסיד מאיש פחדו עבריינים ששני ה"ג, פ"ו סנהדרין
דוד  והמלך עליהם, להעיד ילך שמא וחששו בקלקלתם,
מלכות. מדין ועלֿכרחך הוא, אחד שעד ואע"פ וכו'. יהרגם

ה"ד. פ"ב, רוצח הל' שאינו 51)והשווה לביתֿדין בניגוד
ה"י). פי"ד, סנהדרין הל' (לעיל אחד ביום שנים דן

אפילו 52) אותם מלינים שאין ביתֿדין, מיתת לחייבי בניגוד
ומתיר  החמה, לשקיעת סמוך אותם תולה אלא אחד, לילה

ה"ז). פט"ו, (שם מיד בני 53)אותם בשבעת שמצינו כמו
עד  שעורים קציר מתחילת תלויים ונשארו שהומתו שאול,
א: עט, ביבמות ושאלו י), כא, (שמואלֿב הגשמים ימות
מוטב  ותירצו: העץ"? על נבלתו תלין "לא כתוב: והלא
בפרהסיא, שמים שם ויתקדש התורה מן אחת אות שתעקר
ידיהם  פשטו אלה, עשו מה אומרים: ושבים עוברים  שהיו
כזו. בה להדבק שראויה אומה לך אין אמרו, גרורים. בגרים
משפט  להם שאין תורה, דין מצד הומתו לא שאול בני והרי
מדין  אלא הגבעונים, שהמית אביהם, שאול עוון על מות
מהר"ץ  (הגהות גרים להוסיף היה וה"תיקון" הומתו, מלך
או"ח  סופר" וב"חתם כב. כא, לדברים ברמב"ן וראה חיות).

הסימן. בסוף רח, סי'

ה'תשע"ט  מנחםֿאב ב' ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלוקח 1) מלחמה. ולצרכי לצרכיו, מטיל שהמלך המיסים

פילגש  איסור לפניו. לעמוד שמשים הטובים העם מבחורי
לוקח  שרים. להיות בעם המוכשרים את שכופה להדיוט.
המשיח  מלך של חלקו והבהמות. מהתבואות מעשר

בוזז. שהצבא בביזה המלך מנת ישראל. שכובשים בארצות
האמת. דת להרים המלך מגמת

.‡B‡ ÂÈÎ¯ˆÏ ÌÚ‰ ÏÚ ÒÓ ÔzÏ CÏnÏ LÈ ˙eL¿̄≈«∆∆ƒ≈««»»ƒ¿»»
·ˆB˜Â .˙BÓÁÏn‰ C¯ˆÏ2ÒÎÓ BÏ3ÁÈ¯·‰Ï ¯eÒ‡Â ,4 ¿…∆«ƒ¿»¿≈∆∆¿»¿«¿ƒ«

ÒÎn‰ ·‚iL ÈÓ ÏkL ¯Ê‚Ï BÏ LiL ,ÒÎn‰ ÔÓ5- ƒ«∆∆∆∆ƒ¿…∆»ƒ∆ƒ¿…«∆∆
BÏ eÈ‰z Ìz‡Â" :¯Ó‡pL ,‚¯‰È B‡ BBÓÓ Á˜lÈ6 ƒ»«»≈»≈∆∆¡«¿«∆ƒ¿

ÌÈ„·ÚÏ7ÒÓÏ EÏ eÈ‰È" :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe ," «¬»ƒ¿«»≈ƒ¿¿»«
"Ee„·ÚÂ8ÒÓ Ô˙BpL ,Ô‡kÓ ,9ÒÎÓ ·ˆB˜Â10ÂÈÈ„Â , «¬»ƒ»∆≈«¿≈∆∆¿ƒ»

ÔÈc - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa11¯eÓ‡‰ ÏkL , ¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ∆»»»
CÏÓ ˙L¯Ùa12B· ‰ÎBÊ CÏÓ -13. ¿»»«∆∆∆∆∆

וקובע.2) שונות,3)פוסק מסחורות מסויים, בשיעור מס
לערכן. ולהסתיר.4)בהתאם ולא 5)להעלים שיבריח

ממנו. המגיע המכס במשפט 6)ישלם מדבר והפסוק
וזכויותיו. המלך 7)המלך בעבודת לפרשו אפשר ואי

ייקח... בניכם "את יא) (פסוק לעיל נאמר שכבר והצבא,
וגו'. מרכבתו" לפני גם 8)ורצו מתפרשת שהעבדות הרי

מס. גולגולת.9)בנתינת והרכוש 10)מס מהסחורה
לערכם. דמלכותא 11)בהתאם "דינא א, קיג, קמא בבא

י"א. הלכה ה, פרק גזילה הלכות והשווה דינא",
המלך.12) במשפט המדבר ח פרק ומותר 13)בשמואלֿא

האומר: רב, לדברי בניגוד כשמואל. ב), כ, (סנהדרין בו
מותר  ואינו עליהם" לאיים אלא זו פרשה נאמרה "לא

כן. לעשות

.·ÌÚ‰ ÔÓ Á˜BÏÂ Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏÎa ÁÏBLÂ¿≈«¿»¿ƒ¿»≈¿≈«ƒ»»
Bz·k¯ÓÏ ÏÈÁ Ô‰Ó ‰OBÚÂ ,ÏÈÁŒÈL‡Â ÌÈ¯Bab‰14 «ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿∆≈∆«ƒ¿∆¿«¿

ÂÈL¯Ù·e15ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Ó „ÈÓÚÓe ,16„ÈÓÚÓe , ¿»»»«¬ƒ≈∆¿ƒ¿»»«¬ƒ
ÂÈÙÏ ıe¯Ï ÌÈL‡ Ô‰Ó17BÏ ÌOÂ" :¯Ó‡pL , ≈∆¬»ƒ»¿»»∆∆¡«¿»

ÔÓ Á˜BÏÂ ."Bz·k¯Ó ÈÙÏ eˆ¯Â ÂÈL¯Ù·e Bz·k¯Óa¿∆¿«¿¿»»»¿»ƒ¿≈∆¿«¿¿≈«ƒ
ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚÂ ÌÈLnL ˙BÈ‰Ï Ì‰aL ÌÈÙi‰18, «»ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿¿ƒ¿»»

‰OÚÂ ,ÁwÈ ...ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ¯eÁa ˙‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«≈∆«ƒƒ»¿»»
."BzÎ‡ÏÓÏƒ¿«¿

מרכבתו.14) סוסים.15)למוליכי לשמרו,16)רוכבי
כבוד. ההם 17)משמר הימים כמנהג מרכבתו, לפני

קדם. מלכי מלאכתו.18)בחצרות ולעשות לשרתו,

.‚CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó Ïk ˙Bin‡‰ ÈÏÚa ÔÓ Á˜BÏ ÔÎÂ¿≈≈«ƒ«¬≈»À»À»«∆»ƒ
Ô¯ÎO Ô˙BÂ ,BzÎ‡ÏÓ BÏ ÔÈOBÚÂ19Ïk Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿«¿¿≈¿»»¿≈«»

Ô˙BÂ ,BzÎ‡ÏÓÏ ˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÓ‰a‰«¿≈¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«¿¿≈
Ô¯ÎO20Ô‰ÈÓ„ B‡21BLÈ¯Á L¯ÁÏÂ" :¯Ó‡pL , ¿»»¿≈∆∆∆¡«¿«¬¬ƒ

BzÓÁÏÓ ÈÏk ˙BOÚÏÂ B¯Èˆ˜ ¯ˆ˜ÏÂ22.BaÎ¯ ÈÏÎe ¿ƒ¿…¿ƒ¿«¬¿≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿
ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ¯eÁa ˙‡Â ÌÎÈ˙BÁÙL ˙‡Â ÌÎÈ„·Ú ˙‡Â¿∆«¿≈∆¿∆ƒ¿≈∆¿∆«≈∆«ƒ

."BzÎ‡ÏÓÏ ‰OÚÂ ,ÁwÈ ÌÎÈ¯BÓÁ ˙‡Â¿∆¬≈∆ƒ»¿»»ƒ¿«¿

שכרם.19) וזהו המלך מבית המתפרנסים לשמשיו בניגוד
מלאכתם.20) לעצמו.21)שכר ומעכבם תמורתם משלם
שם.22) יונתן כתרגום האומנות, בעלי אלו

.„ÌÈL Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏkÓ Á˜BÏ ÔÎÂ23:ÌÈL‚ÏÈÙe ¿≈≈«ƒ»¿ƒ¿»≈»ƒƒ«¿ƒ
‰a˙Î ‡Ïa - ÌÈL‚ÏÈÙe ,ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa - ÌÈL»ƒƒ¿À»¿ƒƒƒ«¿ƒ¿…¿À»
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קמי mikln zekld - mihtey xtq - a`Îmgpn 'a w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עבדו.43)הקב"ה.42) שהוא לשון 44)המלך,
א. כט, שם המקום.45)התלמוד, בכבוד חייב המלך שגם

חייבים  "כולכם הי"ב: פ"ו, ממרים הל' לעיל והשווה
בכבודי".

.È‰¯e¯· ‰È‡¯· ‡lL ˙BLÙ ‚¯B‰‰ Ïk46‡Ï· B‡ »«≈¿»∆…ƒ¿»»¿»¿…
‰‡¯˙‰47„Á‡ „Úa elÙ‡ ,48‚¯‰L ‡BO B‡ , «¿»»¬ƒ¿≈∆»≈∆»«
‰‚‚La49B‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ LÈ -50ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ƒ¿»»≈«∆∆¿¿»¿¿«≈»»

„Á‡ ÌBÈa ÌÈa¯ ‚¯B‰Â .‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk51 ¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿≈«ƒ¿∆»
ÌÈÈeÏz ÔÁÈpÓe ,‰ÏB˙Â52ÌÈa¯ ÌÈÓÈ53‰ÓÈ‡ ÏÈh‰Ï , ¿∆«ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ≈»

.ÌÏBÚ‰ ÈÚL¯ „È ¯aLÏe¿«≈«ƒ¿≈»»

הוכחשו 46) ולא ב"בדיקות" העדים שהוכחשו כגון
היו  שלא או ה"אֿב). פ"ב, עדות הל' לעיל (ראה בחקירות
שאין  השני, אחר אחד אלא כאחת, אותו רואים העדים

ה"א. פ"ד, שם כמבואר פיהם, על נהרג ג"כ 47)הרוצח
ה"א. פי"ב, סנהדרין בהל' כמבואר נהרג, שאינו 48)אינו

ה"א. פ"ה, עדות בהל' כמבואר בביתֿדין, נהרג
וראוי 49) למזיד, קרוב שהוא חזקתו אבל נהרג, שאינו

מפני  ימים שלשה עמו דיבר שלא כל שונא? ואיזהו להענש.
ה"י). פ"ו, רוצח (הל' דוד 50)האיבה שהרג מצינו שהרי

בני  את וכן פיו, בהודאת טו) א, (שמואלֿב העמלקי את
מלכות, מדין ועלֿכרחך פיהם, הודאת ע"פ ט) ד, (שם רמון
בירושלמי  מצינו וכן ה"ו. פי"ח, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
שראה  חסיד מאיש פחדו עבריינים ששני ה"ג, פ"ו סנהדרין
דוד  והמלך עליהם, להעיד ילך שמא וחששו בקלקלתם,
מלכות. מדין ועלֿכרחך הוא, אחד שעד ואע"פ וכו'. יהרגם

ה"ד. פ"ב, רוצח הל' שאינו 51)והשווה לביתֿדין בניגוד
ה"י). פי"ד, סנהדרין הל' (לעיל אחד ביום שנים דן

אפילו 52) אותם מלינים שאין ביתֿדין, מיתת לחייבי בניגוד
ומתיר  החמה, לשקיעת סמוך אותם תולה אלא אחד, לילה

ה"ז). פט"ו, (שם מיד בני 53)אותם בשבעת שמצינו כמו
עד  שעורים קציר מתחילת תלויים ונשארו שהומתו שאול,
א: עט, ביבמות ושאלו י), כא, (שמואלֿב הגשמים ימות
מוטב  ותירצו: העץ"? על נבלתו תלין "לא כתוב: והלא
בפרהסיא, שמים שם ויתקדש התורה מן אחת אות שתעקר
ידיהם  פשטו אלה, עשו מה אומרים: ושבים עוברים  שהיו
כזו. בה להדבק שראויה אומה לך אין אמרו, גרורים. בגרים
משפט  להם שאין תורה, דין מצד הומתו לא שאול בני והרי
מדין  אלא הגבעונים, שהמית אביהם, שאול עוון על מות
מהר"ץ  (הגהות גרים להוסיף היה וה"תיקון" הומתו, מלך
או"ח  סופר" וב"חתם כב. כא, לדברים ברמב"ן וראה חיות).

הסימן. בסוף רח, סי'

ה'תשע"ט  מנחםֿאב ב' ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלוקח 1) מלחמה. ולצרכי לצרכיו, מטיל שהמלך המיסים

פילגש  איסור לפניו. לעמוד שמשים הטובים העם מבחורי
לוקח  שרים. להיות בעם המוכשרים את שכופה להדיוט.
המשיח  מלך של חלקו והבהמות. מהתבואות מעשר

בוזז. שהצבא בביזה המלך מנת ישראל. שכובשים בארצות
האמת. דת להרים המלך מגמת

.‡B‡ ÂÈÎ¯ˆÏ ÌÚ‰ ÏÚ ÒÓ ÔzÏ CÏnÏ LÈ ˙eL¿̄≈«∆∆ƒ≈««»»ƒ¿»»
·ˆB˜Â .˙BÓÁÏn‰ C¯ˆÏ2ÒÎÓ BÏ3ÁÈ¯·‰Ï ¯eÒ‡Â ,4 ¿…∆«ƒ¿»¿≈∆∆¿»¿«¿ƒ«

ÒÎn‰ ·‚iL ÈÓ ÏkL ¯Ê‚Ï BÏ LiL ,ÒÎn‰ ÔÓ5- ƒ«∆∆∆∆ƒ¿…∆»ƒ∆ƒ¿…«∆∆
BÏ eÈ‰z Ìz‡Â" :¯Ó‡pL ,‚¯‰È B‡ BBÓÓ Á˜lÈ6 ƒ»«»≈»≈∆∆¡«¿«∆ƒ¿

ÌÈ„·ÚÏ7ÒÓÏ EÏ eÈ‰È" :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe ," «¬»ƒ¿«»≈ƒ¿¿»«
"Ee„·ÚÂ8ÒÓ Ô˙BpL ,Ô‡kÓ ,9ÒÎÓ ·ˆB˜Â10ÂÈÈ„Â , «¬»ƒ»∆≈«¿≈∆∆¿ƒ»

ÔÈc - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa11¯eÓ‡‰ ÏkL , ¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ∆»»»
CÏÓ ˙L¯Ùa12B· ‰ÎBÊ CÏÓ -13. ¿»»«∆∆∆∆∆

וקובע.2) שונות,3)פוסק מסחורות מסויים, בשיעור מס
לערכן. ולהסתיר.4)בהתאם ולא 5)להעלים שיבריח

ממנו. המגיע המכס במשפט 6)ישלם מדבר והפסוק
וזכויותיו. המלך 7)המלך בעבודת לפרשו אפשר ואי

ייקח... בניכם "את יא) (פסוק לעיל נאמר שכבר והצבא,
וגו'. מרכבתו" לפני גם 8)ורצו מתפרשת שהעבדות הרי

מס. גולגולת.9)בנתינת והרכוש 10)מס מהסחורה
לערכם. דמלכותא 11)בהתאם "דינא א, קיג, קמא בבא

י"א. הלכה ה, פרק גזילה הלכות והשווה דינא",
המלך.12) במשפט המדבר ח פרק ומותר 13)בשמואלֿא

האומר: רב, לדברי בניגוד כשמואל. ב), כ, (סנהדרין בו
מותר  ואינו עליהם" לאיים אלא זו פרשה נאמרה "לא

כן. לעשות

.·ÌÚ‰ ÔÓ Á˜BÏÂ Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏÎa ÁÏBLÂ¿≈«¿»¿ƒ¿»≈¿≈«ƒ»»
Bz·k¯ÓÏ ÏÈÁ Ô‰Ó ‰OBÚÂ ,ÏÈÁŒÈL‡Â ÌÈ¯Bab‰14 «ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿∆≈∆«ƒ¿∆¿«¿

ÂÈL¯Ù·e15ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Ó „ÈÓÚÓe ,16„ÈÓÚÓe , ¿»»»«¬ƒ≈∆¿ƒ¿»»«¬ƒ
ÂÈÙÏ ıe¯Ï ÌÈL‡ Ô‰Ó17BÏ ÌOÂ" :¯Ó‡pL , ≈∆¬»ƒ»¿»»∆∆¡«¿»

ÔÓ Á˜BÏÂ ."Bz·k¯Ó ÈÙÏ eˆ¯Â ÂÈL¯Ù·e Bz·k¯Óa¿∆¿«¿¿»»»¿»ƒ¿≈∆¿«¿¿≈«ƒ
ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚÂ ÌÈLnL ˙BÈ‰Ï Ì‰aL ÌÈÙi‰18, «»ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿¿ƒ¿»»

‰OÚÂ ,ÁwÈ ...ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ¯eÁa ˙‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«≈∆«ƒƒ»¿»»
."BzÎ‡ÏÓÏƒ¿«¿

מרכבתו.14) סוסים.15)למוליכי לשמרו,16)רוכבי
כבוד. ההם 17)משמר הימים כמנהג מרכבתו, לפני

קדם. מלכי מלאכתו.18)בחצרות ולעשות לשרתו,

.‚CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó Ïk ˙Bin‡‰ ÈÏÚa ÔÓ Á˜BÏ ÔÎÂ¿≈≈«ƒ«¬≈»À»À»«∆»ƒ
Ô¯ÎO Ô˙BÂ ,BzÎ‡ÏÓ BÏ ÔÈOBÚÂ19Ïk Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿«¿¿≈¿»»¿≈«»

Ô˙BÂ ,BzÎ‡ÏÓÏ ˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÓ‰a‰«¿≈¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«¿¿≈
Ô¯ÎO20Ô‰ÈÓ„ B‡21BLÈ¯Á L¯ÁÏÂ" :¯Ó‡pL , ¿»»¿≈∆∆∆¡«¿«¬¬ƒ

BzÓÁÏÓ ÈÏk ˙BOÚÏÂ B¯Èˆ˜ ¯ˆ˜ÏÂ22.BaÎ¯ ÈÏÎe ¿ƒ¿…¿ƒ¿«¬¿≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿
ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ¯eÁa ˙‡Â ÌÎÈ˙BÁÙL ˙‡Â ÌÎÈ„·Ú ˙‡Â¿∆«¿≈∆¿∆ƒ¿≈∆¿∆«≈∆«ƒ

."BzÎ‡ÏÓÏ ‰OÚÂ ,ÁwÈ ÌÎÈ¯BÓÁ ˙‡Â¿∆¬≈∆ƒ»¿»»ƒ¿«¿

שכרם.19) וזהו המלך מבית המתפרנסים לשמשיו בניגוד
מלאכתם.20) לעצמו.21)שכר ומעכבם תמורתם משלם
שם.22) יונתן כתרגום האומנות, בעלי אלו

.„ÌÈL Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏkÓ Á˜BÏ ÔÎÂ23:ÌÈL‚ÏÈÙe ¿≈≈«ƒ»¿ƒ¿»≈»ƒƒ«¿ƒ
‰a˙Î ‡Ïa - ÌÈL‚ÏÈÙe ,ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa - ÌÈL»ƒƒ¿À»¿ƒƒƒ«¿ƒ¿…¿À»
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ÔÈLec˜ ‡Ï·e24„eÁÈa ‡l‡ ,25d˙B‡ ‰B˜ „·Ïa ¿…ƒƒ∆»¿ƒƒ¿«∆»
L‚ÏÈÙa ¯eÒ‡ ËBÈ„‰‰ Ï·‡ .BÏ ˙¯zÓe26‡l‡ , À∆∆¬»«∆¿»¿ƒ∆∆∆»

‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡a27„eÚÈ È¯Á‡ „·Ïa28˙eL¯ BÏ LÈÂ . ¿»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿««¬≈ƒ¿∆¿
˙BÁaË ,BBÓ¯‡Ï Á˜BlL ÌÈL‚ÏÈt‰ ˙BOÚÏ29 «¬«ƒ«¿ƒ∆≈«¿«¿«»

˙BÁw¯Â ˙BÙB‡Â30ÁwÈ ÌÎÈ˙Ba ˙‡Â" :¯Ó‡pL , ¿¿«»∆∆¡«¿∆¿≈∆ƒ«
."˙BÙ‡Ïe ˙BÁaËÏe ˙BÁw¯Ï¿«»¿«»¿…

מכל 23) נשים לו "ובורר ב, משנה ד, פרק סנהדרין תוספתא
וישראליות". לויות כהנות שירצה כא,24)מקום סנהדרין

לעיני  אביו פלגשי "אל שבא אבשלום, מעשה יובן, ובזה א,
לדוד  מקודשות היו אילו כי כב), טז, (שמואלֿב ישראל" כל
לציין  וראוי (רדב"ז). זו לעבירה מסכים העם היה לא אביו,
בלא  - פלגשים מפרש: ו) כה, (בראשית לתורה שרש"י
וכבר  בקידושין, לו מקודשת שהיא מדבריו, נראה כתובה,
בלא  היא: כא, בסנהדרין שהגירסה שם, הרמב"ן העיר
שהכתובה  בקידושין, תלוי והעיקר קידושין. ובלא כתובה

סופרים. מדברי אלא לו 25)אינה להיות לו שמייחדה
ולאשה. אישות 26)לשפחה (הלכות רבינו פסק שכבר

הל  א, קידושין פרק בלא זנות לשם אשה הבועל "כל ד): כה
י"ז. הלכה ב, פרק נערה הלכות וראה התורה", מן לוקה

קטנה.27) בהיותה אביה לו לו 28)שמכרה שמייחדה
יעדה". לא "אשר ח) כא, (שמות הכתוב מלשון לאשה,
מקודשת  את הרי שניים: בפני לה אומר ייעוד, "ומצוות
שמעות  קידושין) (=כסף כלום לה ליתן צריך ואינו לי...
ניתנו" לקידושין ממנו) כשלקחה לאביה (שנתן הראשונות

ז). הלכה ד, פרק עבדים מבשלות.29)(הלכות
נשים.30) ותמרוקי בשמים מתקנות

.‰‰pÓÓe ,ÌÈ¯O ˙BÈ‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ˙‡ ‰ÙBk ÔÎÂ¿≈∆∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆
ÌÈMÓÁ È¯OÂ ÌÈÙÏ‡ È¯O Ì˙B‡31ÌeOÏÂ" :¯Ó‡pL , »»≈¬»ƒ¿»≈¬ƒƒ∆∆¡«¿»

."ÌÈMÓÁ È¯OÂ ÌÈÙÏ‡ È¯O BÏ»≈¬»ƒ¿»≈¬ƒƒ

ולהתנהג 31) הציבור עול במשא רוצים שאינם פי על אף
בשררה.

.ÂÌÈ˙Èf‰Â ˙B„O‰ Á˜BÏÂ32ÂÈ„·ÚÏ ÌÈÓ¯k‰Â ¿≈««»¿«≈ƒ¿«¿»ƒ«¬»»
ÔÈ‡ Ì‡ el‡ ˙BÓB˜Ó ÏÚ eËLÙÈÂ ,‰ÓÁÏnÏ eÎÏiLk¿∆≈¿«ƒ¿»»¿ƒ¿¿«¿≈ƒ≈
:¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÓc Ô˙BÂ ,ÌMÓ ‡l‡ eÏÎ‡i ‰Ó Ì‰Ï»∆«…¿∆»ƒ»¿≈¿≈∆∆∆¡«
,ÁwÈ ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ˙ÈÊÂ ÌÎÈÓ¯k ˙‡Â ÌÎÈ˙B„O ˙‡Â"¿∆¿≈∆¿∆«¿≈∆¿≈≈∆«ƒƒ»

"ÂÈ„·ÚÏ Ô˙Â33. ¿»««¬»»

ככתוב 32) המחייה, עיקר שהם וכו' והזיתים השדות
ויצהרך". ותירושך "דגנך יד) יא, ובתוספות 33)(דברים

כן  אם שאלו, מותר) מלך המתחיל דיבור ב כ, (סנהדרין
(מלכיםֿא  היזרעאלי נבות כרם מעשה על אחאב נענש למה
השדות  לקיחת להתיר הכתוב שכוונת ותירצו, יט)? כא,
בשדה  אלא מותר שאינו תירצו, עוד לעצמו. ולא לעבדיו,
ג) (שם ככתוב מאבותיו, שירש אחוזה בשדה ולא מקנה,
תירצו  ובעיקר לך. אבותי נחלת את מתיתי מה' לי חלילה
ישראל  כל על שמלך במלך, אלא נאמרת המלך פרשת שאין
מאת  לא וגם יהודה, על מלך לא ואחאב ה', ומאת ויהודה
להיתר  הכתוב שכוונת מתרץ, שם לשמואל וברד"ק ה',

השדה. לגוף ולא בלבד פירות

.Ê˙BÏÈ‡‰ ÔÓe ÌÈÚ¯f‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ LÈÂ34ÔÓe ¿∆«¬≈ƒ«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ
.'B‚Â ¯OÚÈ ÌÎÈÓ¯ÎÂ ÌÎÈÚ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆¡«¿«¿≈∆¿«¿≈∆«¿¿

."¯OÚÈ ÌÎ‡…̂¿∆«¿

המעשר 34) הבעלים שיפרישו אחרי לעצמו. והמעשר
שם). (רד"ק כמשפט ללויים

.ÁÔÈL·BkL ˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ÏËB ÁÈLn‰ CÏn‰«∆∆«»ƒ«≈ƒ»»¬»∆¿ƒ
BÏ ˜Á ‰Ê ¯·„Â ;¯OÚŒ‰LÏMÓ „Á‡ ˜ÏÁ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈∆∆»ƒ¿»»»¿»»∆…

ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe35. ¿»»«»

"והנותר 35) כא): מח, (יחזקאל הכתוב דברי לזה רמז
למדנו, וגו', לנשיא" חלקים לעומת ומזה... מזה לנשיא
המשיח  מלך הוא והנשיא השבטים, כאחד חלק נוטל שהיה
ישראל  ארץ עתידה אמרו: קכב, בתרא ובבבא (רדב"ז).
שהחלק  חסדא רב ואמר שבטים, עשר לשלושה שתתחלק
שנאמר  רשב"ם), המשיח", ("למלך לנשיא הוא הי"ג
מוטל  רבים שעול (הנשיא העיר "והעובד יט): מח, (יחזקאל

ישראל". שבטי מכל יעבדוהו רשב"ם) - עליו

.ËCÏn‰ È‚e¯‰ Ïk36CÏnÏ ÔBÓÓ -37ÏÎÂ . »¬≈«∆∆»»«∆∆¿»
,CÏnÏ ÌÈÎÏn‰ ˙B¯ˆB‡ È¯‰ ,L·BkL ˙BÎÏÓn‰««¿»∆≈¬≈¿«¿»ƒ«∆∆
‡e‰Â ,ÂÈÙÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÊÊBa ,ÔÈÊÊBaL ‰fa‰ ¯‡Le¿»«ƒ»∆¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»»¿

L‡¯a ‰ˆÁÓ ÏËB38,d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ‰fa‰ ˙ÈˆÁÓe , ≈∆¡»»…«¬ƒ«ƒ»¿ƒ»
ÌÈÏk‰ ÏÚ ÔÈ·LBi‰ ÌÚ‰ ÌÚ „ÁÈa ‡·v‰ ÈL‡ Ïk»«¿≈«»»¿««ƒ»»«¿ƒ««≈ƒ
˜ÏÁk Èk" :¯Ó‡pL ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ ,Ô¯ÓLÏ ‰Ána««¬∆¿»¿»¿ƒ¿»∆∆∆¡«ƒ¿≈∆
ÂcÁÈ ÌÈÏk‰ ÏÚ ·Li‰ ˜ÏÁÎe ‰ÓÁÏna „¯i‰«…≈«ƒ¿»»¿≈∆«≈««≈ƒ«¿»

"e˜ÏÁÈ39. «¬…

מיתה.36) ונתחייבו בו ב)37)שמרדו (מח, סנהדרין
לעיל  כמבואר ליורשיהם, שנכסיהם דין בית להרוגי בניגוד
(מלכיםֿא  בכתוב מצינו וכן ט. הלכה א, פרק אבל הלכות

כשה  טז) מיד,כא, ומלך, האלוקים את שברך נבות על עידו
(גמרא  לרישתו" היזרעאלי נבות כרם אל לרדת אחאב "ויקם

הוא 38)שם). שנינו: שם ובמשנה בברייתא. ב כ, שם
ראשון  בורר היפה חלק רש"י: ומפרש בראש, חלק נוטל

מחצה. אבינו,39)ונוטל מאברהם זה? את דוד למד וממי
(=עבדי, הנערים אכלו אשר "רק כד) יד, (בראשית שאמר
ענר  איתי, אשר האנשים וחלק למלחמה), איתי שהלכו
יקחו  הם הכלים) על לשמור (=שנשארו וממרא אשכול
""מהיום  כה) שם, (שמואל הכתוב שאמר הוא חלקם",
נאמר: ולא - לישראל" ולמשפט לחוק וישימה ומעלה ההוא
רבה  (מדרש אברהם בימי החוק ניתן שכבר לפי "והלאה",

ט). אות מ"ג פרשה בראשית

.ÈL·BkL ı¯‡‰ Ïk40ÂÈ„·ÚÏ Ô˙BÂ .BlL ‡È‰ È¯‰ , »»»∆∆≈¬≈ƒ∆¿≈«¬»»
BÓˆÚÏ ÁÈpÓe ,‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡Ïe¿«¿≈«ƒ¿»»¿ƒ«∆ƒ¿∆«ƒ«¿«¿
.ÔÈc BÈc - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎ·e ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆ƒ¿∆¿»≈«¿»ƒƒƒ

ÈÓL ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰È Ïk·eB˙n‚Ó ‰È‰˙Â ,Ì41 «…ƒ¿«¬»¿≈»«ƒ¿ƒ¿∆¿«»
˜„ˆ ÌÏBÚ‰ ˙‡lÓÏe ˙Ó‡‰ ˙c ÌÈ¯‰Ï Bz·LÁÓe«¬«¿¿»ƒ«»¡∆¿«…»»∆∆

'‰ ˙BÓÁÏÓ ÌÁl‰Ïe ÌÈÚL¯‰ ÚB¯Ê ¯aLÏÂ42ÔÈ‡L . ¿ƒ¿…¿«»¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿¬∆≈
ËtLÓ ˙BOÚÏ ‡l‡ ‰lÁz CÏÓ ÔÈÎÈÏÓÓ43 «¿ƒƒ∆∆¿ƒ»∆»«¬ƒ¿»
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˙BÓÁÏÓe44eÈÙÏ ‡ˆÈÂ ekÏÓ eËÙLe" :¯Ó‡pL , ƒ¿»∆∆¡«¿»»«¿≈¿»»¿»≈
."eÈ˙ÓÁÏÓ ˙‡ ÌÁÏÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿¬…≈

דינו 40) המשיח כי המשיח, המלך שאינו ישראל, מלך
ח. הלכה לעיל הכתוב 41)מבואר כלשון שאיפתו,

קדימה". פניהם "מגמת ט) א, לקמן 42)(חבקוק השווה
שם. ובביאורנו ד הלכה י"א, איש 43)פרק בין בישראל,

לב  לעבדך "ונתת ט) ג, (מלכיםֿא שלמה אמר וכן לרעהו,
לרע". טוב בין להבין עמך, את לשפוט באויבי 44)שומע

נתנה  "שהמלכות ח פרק רבתי כלה במסכת וראה ישראל.
טז, (משלי שנאמר ובצדקה, במשפט מעלות... בשלושים

כיסא". יכון בצדקה כי יב):

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהי 1) מצוה. מלחמת אלא אינה המלך, מלחמת שתחילת

זכר  ולאבד עממים, שבעה להחרים המצוה רשות. מלחמת
הירידה  איסור מצרים. בארץ לשכון לחזור האיסור עמלק,
לארץ  ישראל חכמי חיבת לארץ. לחוץ ישראל מארץ

בתוכה. ולהיקבר בה לחיות הזוכה ומעלת ישראל,

.‡È‡Â .‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ‡l‡ ‰lÁz ÌÁÏ CÏn‰ ÔÈ‡≈«∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÓÚ ‰Ú·L ˙ÓÁÏÓ BÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰ BÊ2 ƒƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ

˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓe3‡aL ¯ˆ „iÓ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÂ ƒ¿∆∆¬»≈¿∆¿«ƒ¿»≈ƒ««∆»
Ì‰ÈÏÚ4‡È‰Â ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa ÌÁÏ CkŒ¯Á‡Â ; ¬≈∆¿««»ƒ¿»¿ƒ¿∆∆»¿¿ƒ

·ÈÁ¯‰Ï È„k ÌÈnÚ‰ ¯‡L ÌÚ ÌÁÏpL ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»∆ƒ¿»ƒ¿»»«ƒ¿≈¿«¿ƒ
BÚÓLÂ B˙l„‚a ˙Ba¯‰Ïe Ï‡¯OÈ Ïe·b5. ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿À»¿»¿

והחוי 2) והפריזי, והכנעני, והאמורי, והגרגשי, החתי, והם:
ה"ד. בסמוך וראה א), ז, (דברים את 3)והיבוסי לאבד

ה"ה. בסמוך כמבואר "וכי 4)זרעו, ט) י, (במדבר ככתוב
אתכם". הצורר הצר על בארצכם מלחמה תבואו

אמרו:5) ב מד, ובסוטה בהם. מלהתגרות הגוים שיפחדו
לרווחה  דוד בית מלחמות חובה; - לכבש יהושע מלחמת
רשות. - ישראל) ארץ על להוסיפה צובה בארם (=שנלחם

.·˙eL¯ da ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒƒ…»¿
ÌÚ‰ ‰ÙBÎÂ ˙Ú ÏÎa BÓˆÚÓ ‡ˆBÈ ‡l‡ ,ÔÈcŒ˙Èa≈ƒ∆»≈≈«¿¿»≈¿∆»»

˙‡ˆÏ6˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ Ï·‡ .ÌÚ‰ »≈¬»ƒ¿∆∆»¿≈ƒ∆»»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ‡l‡ da7. »∆»«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

ה"ד.6) פ"ז, להלן מחופתה, וכלה מחדרו חתן אפילו
"אין 7) שם: שהודגש ומתוך ב. כ, שם וכן א. ב, סנהדרין

משמע, ואחד" שבעים של הרשות... למלחמת מוציאין
(כסףֿמשנה). ביתֿדין רשות צריך אינו מצוה שלמלחמת

.‚ı¯BÙe8C¯„ BÏ ˙BOÚÏ9ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â10C¯„Â .B„Èa ≈«¬∆∆¿≈¿«ƒ¿»¿∆∆
¯eÚL dÏ ÔÈ‡ CÏn‰11.CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ∆»¿ƒ«∆»ƒ

ÈtÓ B‡ ‰Ê ÏL BÓ¯k ÈtÓ ÌÈÎ¯c‰ ÌwÚÓ BÈ‡≈¿«≈«¿»ƒƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈
BzÓÁÏÓ ‰OBÚÂ ‰ÂLa CÏB‰ ‡l‡ ,‰Ê ÏL e‰„O12. »≈∆∆∆»≈¿»∆¿∆ƒ¿«¿

ושדות.8) כרמים של להלחם.9)גדרות בלכתם לחייליו,
ולאורך.11)מעכבים.10) ב.12)לרוחב כ, סנהדרין

ב. ס, ובבבאֿקמא

.„ÌÈ¯Á‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ13ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L14:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¬ƒƒ¿»¬»ƒ∆∆¡«

‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ B„ÈÏ ‡aL ÏÎÂ ."ÌÓÈ¯Áz Ì¯Á‰"«¬≈«¬ƒ≈¿…∆»¿»∆»≈∆¿…
Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ - B‚¯‰¬»≈¿…«¬∆∆∆¡«…¿«∆»

Ì¯ÎÊ „·‡ ¯·Îe ."‰ÓL15. ¿»»¿»»«ƒ¿»

ולהשמיד.13) ֿ 14)לאבד עבודה עיקר היו שהם "כיון
('ספר  מכפירתם" נלמד שלא כדי הראשון... ויסודה זרה
ש"אין  ה"א, פ"ו לקמן וראה קפז), עשה לרבינו, המצוות'
לשלום". לו שקוראים עד בעולם, אדם עם מלחמה עושים

האומות"15) כל את ובלבל אשור, מלך סנחריב עלה "כבר
"וכך  רבינו: כותב (שם) המצוות' וב'ספר מ"ד). פ"ד, (ידים
דוד, ע"י השמדתם שנשלמה עד (שהשמדנום), עשינו
ידועה  שאינה עד האומות, בין ונטמעה השארית ונתפזרה

עוד".

.‰˜ÏÓÚ ¯ÎÊ „a‡Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ16:¯Ó‡pL , ¿≈ƒ¿«¬≈¿«≈≈∆¬»≈∆∆¡«
„ÈÓz ¯kÊÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe ."˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ƒ¿«¬≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚÓ17B˙·È¯‡Â18B˙·È‡ ¯¯BÚÏ È„k19, «¬»»»ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈≈»
ÈtÓ ."˜ÏÓÚ EÏ ‰OÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈¬∆»»¿¬»≈ƒƒ

‰ta - "¯BÎÊ" :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰20- "ÁkL˙ ‡Ï" , «¿»»¿»«∆…ƒ¿»
·la21.B˙‡OÂ B˙·È‡ ÁkLÏ ¯eÒ‡L , «≈∆»ƒ¿…«≈»¿ƒ¿»

הנקבות.16) ובין הזכרים הראשון 17)בין שהיה
ב) כד, (במדבר ככתוב ממצרים, בצאתם בישראל להתגרות
קרביא  "ריש אונקלוס: ומתרגם עמלק", גוים "ראשית

עמלקאה". הוה סתר,18)דישראל במקום ישיבתו
פתאומי. באופן ישראל על אליו.19)להתנפל שנאתנו

בפה.20) קריאה ב'ספרי'21)ע"י וכן א. יח, מגילה
קפט, עשה המצוות' וב'ספר רצו. אות כיֿתצא, פרשת
כשבא  הנביא שמואל עשה איך תראה, "הלא רבינו: מסיים
להרגם, ציוה ואח"כ תחלה, זכר שהוא זו: מצוה לקיים
עמלק  עשה אשר את "פקדתי ב): טו, (שמואלֿא אמרו והוא
לו  שיפתחו טרם מלחמה עושים אין בעמלק וגם לישראל".
(הובאו  הסמ"ג ולדעת ד. ה"א, פ"ו, לקמן כמבואר לשלום,
עד  נוהגת זו מצוה אין כאן) מיימוניות" ב"הגהות דבריו
בהניח  "והיה שנאמר: הארץ, כיבוש לאחר המשיח, ימות
פרשת  אולם עמלק". זכר את תמחה אויביך... מכל לך ה'...
גלויה  סתירה מהווה טו בשמואלֿא, הנזכרת עמלק מחיית

(רדב"ז). זו לדיעה

.ÂÈtŒÏÚ CÏna Ï‡¯OÈ ÔÈL·BkL ˙Bˆ¯‡‰ Ïk»»¬»∆¿ƒƒ¿»≈¿∆∆«ƒ
Œı¯‡k ‡È‰ È¯‰Â ,ÌÈa¯ Leak ‰Ê È¯‰ ,ÔÈcŒ˙È·≈ƒ¬≈∆ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿∆∆

¯·c ÏÎÏ ÚLB‰È L·kL Ï‡¯OÈ22eL·kL ,‡e‰Â . ƒ¿»≈∆»«¿À«¿»»»¿∆»¿
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ Ï‡¯OÈŒı¯‡ Ïk Leak ¯Á‡23. ««ƒ»∆∆ƒ¿»≈»¬»«»

"כל 22) כד) יא, (דברים שנאמר נא, אות עקב, פרשת 'ספרי'
על  ללמד אם יהיה", לכם בו רגלכם כף תדרוך אשר המקום
והלבנון  "מהמדבר ד) א, (יהושע נאמר כבר הרי א"י, תחומי
מן  חוץ שתכבשו מקום כל אלא - גבולכם" יהיה הזה...
נוהגות  שמצוות ומניין שלכם... הוא הרי האלו, המקומות
"יהיה". להלן ונאמר "יהיה", כאן נאמר דן: אתה הרי שם?
אבל  נוהגות. מצוות כאן אף שם, נוהגות מצוות להלן מה
שהלכו  שבט או משפחה או מישראל, יחיד שכבש ארצות
לאברהם, שניתנה הארץ מן אפילו מקום, לעצמם וכבשו
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˙BÓÁÏÓe44eÈÙÏ ‡ˆÈÂ ekÏÓ eËÙLe" :¯Ó‡pL , ƒ¿»∆∆¡«¿»»«¿≈¿»»¿»≈
."eÈ˙ÓÁÏÓ ˙‡ ÌÁÏÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿¬…≈

דינו 40) המשיח כי המשיח, המלך שאינו ישראל, מלך
ח. הלכה לעיל הכתוב 41)מבואר כלשון שאיפתו,

קדימה". פניהם "מגמת ט) א, לקמן 42)(חבקוק השווה
שם. ובביאורנו ד הלכה י"א, איש 43)פרק בין בישראל,

לב  לעבדך "ונתת ט) ג, (מלכיםֿא שלמה אמר וכן לרעהו,
לרע". טוב בין להבין עמך, את לשפוט באויבי 44)שומע

נתנה  "שהמלכות ח פרק רבתי כלה במסכת וראה ישראל.
טז, (משלי שנאמר ובצדקה, במשפט מעלות... בשלושים

כיסא". יכון בצדקה כי יב):

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהי 1) מצוה. מלחמת אלא אינה המלך, מלחמת שתחילת

זכר  ולאבד עממים, שבעה להחרים המצוה רשות. מלחמת
הירידה  איסור מצרים. בארץ לשכון לחזור האיסור עמלק,
לארץ  ישראל חכמי חיבת לארץ. לחוץ ישראל מארץ

בתוכה. ולהיקבר בה לחיות הזוכה ומעלת ישראל,

.‡È‡Â .‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ‡l‡ ‰lÁz ÌÁÏ CÏn‰ ÔÈ‡≈«∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÓÚ ‰Ú·L ˙ÓÁÏÓ BÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰ BÊ2 ƒƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ

˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓe3‡aL ¯ˆ „iÓ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÂ ƒ¿∆∆¬»≈¿∆¿«ƒ¿»≈ƒ««∆»
Ì‰ÈÏÚ4‡È‰Â ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa ÌÁÏ CkŒ¯Á‡Â ; ¬≈∆¿««»ƒ¿»¿ƒ¿∆∆»¿¿ƒ

·ÈÁ¯‰Ï È„k ÌÈnÚ‰ ¯‡L ÌÚ ÌÁÏpL ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»∆ƒ¿»ƒ¿»»«ƒ¿≈¿«¿ƒ
BÚÓLÂ B˙l„‚a ˙Ba¯‰Ïe Ï‡¯OÈ Ïe·b5. ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿À»¿»¿

והחוי 2) והפריזי, והכנעני, והאמורי, והגרגשי, החתי, והם:
ה"ד. בסמוך וראה א), ז, (דברים את 3)והיבוסי לאבד

ה"ה. בסמוך כמבואר "וכי 4)זרעו, ט) י, (במדבר ככתוב
אתכם". הצורר הצר על בארצכם מלחמה תבואו

אמרו:5) ב מד, ובסוטה בהם. מלהתגרות הגוים שיפחדו
לרווחה  דוד בית מלחמות חובה; - לכבש יהושע מלחמת
רשות. - ישראל) ארץ על להוסיפה צובה בארם (=שנלחם

.·˙eL¯ da ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒƒ…»¿
ÌÚ‰ ‰ÙBÎÂ ˙Ú ÏÎa BÓˆÚÓ ‡ˆBÈ ‡l‡ ,ÔÈcŒ˙Èa≈ƒ∆»≈≈«¿¿»≈¿∆»»

˙‡ˆÏ6˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ Ï·‡ .ÌÚ‰ »≈¬»ƒ¿∆∆»¿≈ƒ∆»»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ‡l‡ da7. »∆»«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

ה"ד.6) פ"ז, להלן מחופתה, וכלה מחדרו חתן אפילו
"אין 7) שם: שהודגש ומתוך ב. כ, שם וכן א. ב, סנהדרין

משמע, ואחד" שבעים של הרשות... למלחמת מוציאין
(כסףֿמשנה). ביתֿדין רשות צריך אינו מצוה שלמלחמת

.‚ı¯BÙe8C¯„ BÏ ˙BOÚÏ9ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â10C¯„Â .B„Èa ≈«¬∆∆¿≈¿«ƒ¿»¿∆∆
¯eÚL dÏ ÔÈ‡ CÏn‰11.CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ∆»¿ƒ«∆»ƒ

ÈtÓ B‡ ‰Ê ÏL BÓ¯k ÈtÓ ÌÈÎ¯c‰ ÌwÚÓ BÈ‡≈¿«≈«¿»ƒƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈
BzÓÁÏÓ ‰OBÚÂ ‰ÂLa CÏB‰ ‡l‡ ,‰Ê ÏL e‰„O12. »≈∆∆∆»≈¿»∆¿∆ƒ¿«¿

ושדות.8) כרמים של להלחם.9)גדרות בלכתם לחייליו,
ולאורך.11)מעכבים.10) ב.12)לרוחב כ, סנהדרין

ב. ס, ובבבאֿקמא

.„ÌÈ¯Á‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ13ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L14:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¬ƒƒ¿»¬»ƒ∆∆¡«

‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ B„ÈÏ ‡aL ÏÎÂ ."ÌÓÈ¯Áz Ì¯Á‰"«¬≈«¬ƒ≈¿…∆»¿»∆»≈∆¿…
Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ - B‚¯‰¬»≈¿…«¬∆∆∆¡«…¿«∆»

Ì¯ÎÊ „·‡ ¯·Îe ."‰ÓL15. ¿»»¿»»«ƒ¿»

ולהשמיד.13) ֿ 14)לאבד עבודה עיקר היו שהם "כיון
('ספר  מכפירתם" נלמד שלא כדי הראשון... ויסודה זרה
ש"אין  ה"א, פ"ו לקמן וראה קפז), עשה לרבינו, המצוות'
לשלום". לו שקוראים עד בעולם, אדם עם מלחמה עושים

האומות"15) כל את ובלבל אשור, מלך סנחריב עלה "כבר
"וכך  רבינו: כותב (שם) המצוות' וב'ספר מ"ד). פ"ד, (ידים
דוד, ע"י השמדתם שנשלמה עד (שהשמדנום), עשינו
ידועה  שאינה עד האומות, בין ונטמעה השארית ונתפזרה

עוד".

.‰˜ÏÓÚ ¯ÎÊ „a‡Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ16:¯Ó‡pL , ¿≈ƒ¿«¬≈¿«≈≈∆¬»≈∆∆¡«
„ÈÓz ¯kÊÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe ."˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ƒ¿«¬≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚÓ17B˙·È¯‡Â18B˙·È‡ ¯¯BÚÏ È„k19, «¬»»»ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈≈»
ÈtÓ ."˜ÏÓÚ EÏ ‰OÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈¬∆»»¿¬»≈ƒƒ

‰ta - "¯BÎÊ" :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰20- "ÁkL˙ ‡Ï" , «¿»»¿»«∆…ƒ¿»
·la21.B˙‡OÂ B˙·È‡ ÁkLÏ ¯eÒ‡L , «≈∆»ƒ¿…«≈»¿ƒ¿»

הנקבות.16) ובין הזכרים הראשון 17)בין שהיה
ב) כד, (במדבר ככתוב ממצרים, בצאתם בישראל להתגרות
קרביא  "ריש אונקלוס: ומתרגם עמלק", גוים "ראשית

עמלקאה". הוה סתר,18)דישראל במקום ישיבתו
פתאומי. באופן ישראל על אליו.19)להתנפל שנאתנו

בפה.20) קריאה ב'ספרי'21)ע"י וכן א. יח, מגילה
קפט, עשה המצוות' וב'ספר רצו. אות כיֿתצא, פרשת
כשבא  הנביא שמואל עשה איך תראה, "הלא רבינו: מסיים
להרגם, ציוה ואח"כ תחלה, זכר שהוא זו: מצוה לקיים
עמלק  עשה אשר את "פקדתי ב): טו, (שמואלֿא אמרו והוא
לו  שיפתחו טרם מלחמה עושים אין בעמלק וגם לישראל".
(הובאו  הסמ"ג ולדעת ד. ה"א, פ"ו, לקמן כמבואר לשלום,
עד  נוהגת זו מצוה אין כאן) מיימוניות" ב"הגהות דבריו
בהניח  "והיה שנאמר: הארץ, כיבוש לאחר המשיח, ימות
פרשת  אולם עמלק". זכר את תמחה אויביך... מכל לך ה'...
גלויה  סתירה מהווה טו בשמואלֿא, הנזכרת עמלק מחיית

(רדב"ז). זו לדיעה

.ÂÈtŒÏÚ CÏna Ï‡¯OÈ ÔÈL·BkL ˙Bˆ¯‡‰ Ïk»»¬»∆¿ƒƒ¿»≈¿∆∆«ƒ
Œı¯‡k ‡È‰ È¯‰Â ,ÌÈa¯ Leak ‰Ê È¯‰ ,ÔÈcŒ˙È·≈ƒ¬≈∆ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿∆∆

¯·c ÏÎÏ ÚLB‰È L·kL Ï‡¯OÈ22eL·kL ,‡e‰Â . ƒ¿»≈∆»«¿À«¿»»»¿∆»¿
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ Ï‡¯OÈŒı¯‡ Ïk Leak ¯Á‡23. ««ƒ»∆∆ƒ¿»≈»¬»«»

"כל 22) כד) יא, (דברים שנאמר נא, אות עקב, פרשת 'ספרי'
על  ללמד אם יהיה", לכם בו רגלכם כף תדרוך אשר המקום
והלבנון  "מהמדבר ד) א, (יהושע נאמר כבר הרי א"י, תחומי
מן  חוץ שתכבשו מקום כל אלא - גבולכם" יהיה הזה...
נוהגות  שמצוות ומניין שלכם... הוא הרי האלו, המקומות
"יהיה". להלן ונאמר "יהיה", כאן נאמר דן: אתה הרי שם?
אבל  נוהגות. מצוות כאן אף שם, נוהגות מצוות להלן מה
שהלכו  שבט או משפחה או מישראל, יחיד שכבש ארצות
לאברהם, שניתנה הארץ מן אפילו מקום, לעצמם וכבשו
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רבינו  (כלשון המצוות" כל בו שינהגו כדי א"י נקרא "אינו
"כיבוש  א) מז, (גיטין אמרו וכן ה"ב). פ"א, תרומות בהל'

כיבוש". שמו אין - כבש 23)יחיד מה "מפני שם, 'ספרי'
אמרו, שם? נוהגות מצוות ואין צובה, וארם נהרים ארם דוד
לארץ, משתכבשו אמרה: התורה כתורה, שלא עשה דוד
חזר  אלא כן, עשה לא הוא לארץ. חוץ לכבוש רשאים תהיו
לא  לירושלים סמוך שהיה היבוסי, ...ואת נהרים ארם וכבש
שלך  (=היכל) לפלטירים סמוך הקב"ה לו ...אמר הוריש.
וכו'. נהרים" ארם ומכבש חוזר אתה האיך הורשת, לא

ה"ג. פ"א, תרומות הל' והשווה

.ÊÔÓ .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ıeÁ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ÔkLÏ ¯zÓeÀ»ƒ¿…¿»»»≈∆∆ƒ¿»ƒƒ
ÏB„b‰ Ìi‰24·¯Ún‰ „ÚÂ25ÏÚ ‰Ò¯t ˙B‡ÓŒÚa¯‡ , «»«»¿«««¬»«¿«≈«¿»«

Lek ı¯‡ „‚k ,‰Ò¯t ˙B‡ÓŒÚa¯‡26„‚Îe «¿«≈«¿»¿∆∆∆∆¿∆∆
¯a„n‰27‰LÏLa .da ·MÈ˙‰Ï ¯eÒ‡ Ïk‰ - «ƒ¿»«…»¿ƒ¿«≈»ƒ¿»

‰¯È‰Ê‰ ˙BÓB˜ÓÌÈ¯ˆÓÏ ·eLÏ ‡lL ‰¯B˙28. ¿ƒ¿ƒ»»∆…»¿ƒ¿»ƒ
‡Ï" ;"„BÚ ‰f‰ C¯ca ·eLÏ ÔeÙÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……ƒ»«∆∆«∆…
„Ú „BÚ Ì˙‡¯Ï eÙÒ˙ ‡Ï" ;"d˙‡¯Ï „BÚ ÛÈÒ…̇ƒƒ¿…»……ƒƒ¿…»«

¯eq‡‰ ÏÏÎa ‡i¯cÒkÏ‡Â ."ÌÏBÚ29. »¿«∆¿«¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ

התיכון.24) הים הגדול 25)הוא הים תימן: בכת"י
הנזכרת 26)המערבי. וכוש שבאפריקה, אתיופיה היא

אומר  הכתוב וכן מצרים, אצל ערב בדרום היא בתנ"ך
שממה, לחרבות... מצרים ארץ את "ונתתי י) כט, (יחזקאל
טז) כא, הימיםֿב, (בדברי וכן כוש", גבול ועד סונה ממגדל

כושים". ידי על אשר והערבים השטח 27)"הפלשתים כל
נחשב  הכל המדבר, וכנגד כוש, לארץ המקביל הים, מן
ארבע  היא מצרים "ארץ א) י, (תענית אמרו וכן מצרים.
'שמות  במדרש וראה פרסה". מאות ארבע על פרסה מאות
תחומנו, כאן עד אומרים "המצריים ב: אות י פרשה רבה'

וכו'. תחומנו" כאן עד אומרים ירושלמי 28)והכושים
ה"א. פ"ה, של 29)סוכה אלכסנדריא אנשי ב. נא, סוכה

לא  תורה: שאמרה מה על שעברו על ונהרגו, נענשו מצרים
מצרים  בכלל שהיא הרי עוד, הזה בדרך לשוב  תוסיפון

(כסףֿמשנה).

.Á‰¯BÁÒÏ ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡Ï ¯ÊÁÏ ¯zÓ30 À»«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒƒ¿»
‡ÈËÓ˜¯ÙÏÂ31˙B¯Á‡ ˙Bˆ¯‡ LaÎÏÂ32¯eÒ‡ ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿«¿«¿»¿ƒ¿¬»¬≈¿≈»

‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÌL ÚwzL‰Ï ‡l‡33˙ÚaL , ∆»¿ƒ¿«≈«»¿≈ƒ«»∆∆¿≈
‡e‰ ¯zÓ ‰ÒÈk‰34ÚwzL‰Ïe ·LÈÏ ·LÁÈ Ì‡Â . «¿ƒ»À»¿ƒ«¿…≈≈¿ƒ¿«≈«

‰OÚÓ Ba ÔÈ‡ ,ÌL35L·k Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . »≈«¬∆¿≈»∆ƒ∆ƒ»«
‡È‰L ,ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ Ï‡¯OÈ CÏÓ ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡∆∆ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿»≈«ƒ≈ƒ∆ƒ
B‡ ,ÌÈ„ÈÁÈ dÏ ·eLÏ ‡l‡ ‰¯È‰Ê‰ ‡ÏÂ ;˙¯zÓÀ∆∆¿…ƒ¿ƒ»∆»»»¿ƒƒ
‰ÈOÚnL ÈtÓ ,Ì"ekÚ „Èa ‡È‰Â da ÔkLÏƒ¿…»¿ƒ¿««ƒ¿≈∆«¬∆»
‰OÚÓk" :¯Ó‡pL ,˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿À¿»ƒ≈ƒ»»¬»∆∆¡«¿«¬≈

"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡36. ∆∆ƒ¿«ƒ

שונות.30) סחורות וממכר מקח בלשון 31)לשם סחורה,
יונתן: מתרגם טז) כג, (בראשית לסוחר" "עובר יוונית.

פרקמטיא. בכל פ"י,32)מתקבלין סנהדרין ירושלמי
לבסוף.33)ה"ח. נשתקע אם לא 34)אפילו שעדיין

(לעיל 35)נשתקע. מעשה בו שאין לאו על לוקים ואין

רבינו  מדברי שמשמע ואע"פ ה"ב). פי"ח, סנהדרין הל'
נשתקע  זאת בכל עלֿכלֿפנים, איסור ישנו נשתקע שאם
רופא  בהיותו המלכות, פי על היה אנוס כי במצרים, רבינו
ומתנצל: מעיד (הרדב"ז) הוא אף (רדב"ז). ולשרים למלך
וללמדה, תורה ללמוד מרובה זמן שם נתיישבתי אני וגם
וכדאי  לירושלים. באתי ושוב מותר, וזה ישיבה, שם וקבעתי
ופרח" "כפתור בספרו מעיד הפרחי, אשתורי שרבי להעיר,
בה: ומסיים באגרת, שמו חותם היה שרבינו ה, פרק
לשלושת  והכוונה לאוין". שלשה יום בכל העובר "הכותב,
מכאן, למצרים. תשוב לא תורה הזהירה בם הפסוקים

במצרים. ישיבתו לו היתה בעיניו ב'תורת 36)שקשה
היתה  שלא "מנין אמרו: ח', פרשתא אחרי, פרשת  כהנים'
המצריים? מן יותר מעשיהם שהתעיבו באומות אומה

וגו'. מצרים" ארץ כמעשה תלמודֿלומר:

.Ëı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈŒı¯‡Ó ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡»»≈≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆
ÌÏBÚÏ37‰¯Bz „ÓÏÏ ‡l‡ ,38‰M‡ ‡OÏ B‡ ,39B‡ , ¿»∆»ƒ¿…»ƒ»ƒ»
ÏÈv‰Ï40ı¯‡Ï ¯ÊÁÈÂ ;Ì"ekÚ‰ ÔÓ41‡e‰ ‡ˆBÈ ÔÎÂ . ¿«ƒƒ»«¿«¬…»»∆¿≈≈
‰¯BÁÒÏ42ÔkLÏ Ï·‡ ;43,¯eÒ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ƒ¿»¬»ƒ¿…¿»»»∆»

¯È„ ‰ÂL ‰OÚpL „Ú ·Ú¯‰ ÌL ˜ÊÁ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»«»»»»«∆«¬»»∆ƒ»
ÔÈ¯È„ ÈLa ÔÈhÁ44?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .45eÈ‰Lk ƒƒƒ¿≈ƒ»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

,ÏBÊa ˙B¯t‰ Ì‡ Ï·‡ ,¯˜Èa ˙B¯t‰Â ˙BÈeˆÓ ˙BÚn‰«»¿¿«≈¿…∆¬»ƒ«≈¿
‰Ëe¯Ù ‰„·‡Â ,¯kzOÈ ‰n· ‡ÏÂ ˙BÚÓ ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»¿…«∆ƒ¿«≈¿»¿»¿»
ÁÂ¯ Ba ‡ˆÓiL ÌB˜Ó ÏÎÏ ‡ˆÈ - ÒÈk‰ ÔÓ46. ƒ«ƒ≈≈¿»»∆ƒ¿»∆«

,˙e„ÈÒÁ ˙cÓ dÈ‡ - ˙‡ˆÏ ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆À»»≈≈»ƒ«¬ƒ
eÈ‰ ¯Bc‰ ÈÏB„‚ ÈL ,ÔBÈÏÎÂ ÔBÏÁÓ È¯‰L47ÈtÓe , ∆¬≈«¿¿ƒ¿¿≈¿≈«»ƒ¿≈

e‡ˆÈ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ48ÌB˜nÏ ‰ÈÏÎ e·iÁ˙Â ,49. »»¿»»¿¿ƒ¿«¿¿»»«»

צא,37) לבבאֿבתרא (רשב"ם המצוות מן עצמו שמפקיע
שמביא 38)א). התלמוד גדול כי גדולה, מצוה שהיא

תורה). ללמוד ד"ה שם וב'תוספות' א. יג, (ע"ז מעשה לידי
ללמוד  לצאת לו מותר שילמדהו, מי בארץ יש אם ואפילו
שם). (גמרא מכל" ללמוד זוכה אדם שאין "לפי בחו"ל,

הי"ד. פ"ג, אבל הל' לעיל חשיבות 39)והשווה בגלל
לשבת  בראה תהו "לא יח) מה, (ישעיה בה שנאמר המצוה,

שם). ('תוספות' שם).40)יצרה" (גמרא ממונו
אפילו 41) לחזור, דעתו אין אם אבל לחזור. דעתו שתהא

שלא  א קיא, בכתובות כמבואר לצאת, לו אסור אשה לישא
מפני  ובודאי יבמתו, את לישא לחו"ל לצאת ליבם התירו
כמבואר  לו, מותר לחזור בדעתו כי לחזור, דעתו היתה שלא
תורה  ללמוד ד"ה: שם ה'תוספות' הוכיחו וכן א. יג, בע"ז

להרוויח,42)(כסףֿמשנה). שהיוצא א, יד, קטן מועד
רשאי  לאכול, מה לו אין אם ובוודאי למזונות, כיוצא דינו

איתן). (יד בסמוך כמבואר לצאת שלא 43)הוא בקביעות,
לחזור. "אלאֿאםֿכן 44)עלֿמנת א: צא, בבאֿבתרא

ארבעה  הוא הרגיל שהמחיר וידוע בסלע", סאתיים עמדו
המחיר  הוקיר שאם הרי ב), פב, (עירובין בסלע סאין

(כסףֿמשנה). חזק רעב זה הרי - לא 45)בכפליים שאם
לצאת. לו אסור - כפליים המחיר עמ'46)עלה שם ב"ב

סאין  ארבע כשעמדו זוכר, שהוא המעיד יוחנן, כרבי ב.
מחוסר  בטבריא, רעב נפוחי רבים והיו (=בזול) בסלע קמח

לחם. בו לקנות היו.47)איסר הדור שחזק 48)פרנסי
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א. א, רות במגילת ככתוב בארץ, בבאֿבתרא 49)הרעב
ע"א. שם

.ÈŒı¯‡ ÈÓeÁz ÏÚ ÔÈ˜MÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b¿≈«¬»ƒ»¿«¿ƒ«¿≈∆∆
Ï‡¯OÈ50‰È·‡ ÔÈ˜MÓe ,51d¯ÙÚ ÏÚ ÔÈÏbÏb˙Óe52. ƒ¿»≈¿«¿ƒ¬»∆»ƒ¿«¿¿ƒ«¬»»

˙‡Â ,‰È·‡ ˙‡ EÈ„·Ú eˆ¯ Èk" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ»¬»∆∆¬»∆»¿∆
."eÁÈ d¯ÙÚ¬»»¿…≈

תחומה.50) לתחילת והגיעו א"י אדמת על רגלם כשדרכה
(=סלעים)51) כיפי מנשק היה אבא "רבי א: קיב, כתובות

ב  עו, בגיטין כמבואר א"י, תחומי תחילת והיתה דעכֹו",
לחו"ל, שחזרו מחבריהם, נפרדים בארץ התלמידים כשהיו
אסור  ואילך ומשם שם, עד ליוום כי בעכו, מהם נפטרים היו
לארץ. חוץ - והלאה שמעכו לצאת, א"י לתלמידי היה

שלח,52) פ' תנחומא במדרש וראה ב. עמ' שם כתובות
הגדול  חנינא רבי "כשעלה א: עמ' שם ב'תוספות' הובא
כיון  אבנים... שוקל והיה לא"י, נכנס אם לידע ביקש מבבל,
מנשקן  והיה א"י, אבני אלא אלו אין אמר: כבידות, שמצאן

הז  הפסוק את עליהן אבניה.וקרא את עבדיך רצו כי ה:
ה"ז. פ"ד, שביעית ירושלמי והשווה

.‡ÈÌÈÓÎÁ e¯Ó‡53- Ï‡¯OÈŒı¯‡a ÔÎBM‰ Ïk : »¿¬»ƒ»«≈¿∆∆ƒ¿»≈
,È˙ÈÏÁ ÔÎL ¯Ó‡È Ï·e" :¯Ó‡pL ,ÔÈÏeÁÓ ÂÈ˙BBÚ¬»¿ƒ∆∆¡««…«»≈»ƒƒ

"ÔBÚ ‡O da ·Li‰ ÌÚ‰54Úa¯‡ da CÏ‰ elÙ‡ . »»«≈»¿À»¬ƒ»«»«¿«
da ¯e·w‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰ÎBÊ ,˙Bn‡55- «∆¿«≈»»«»¿≈«»»
‰¯tk ÁaÊÓ ,Ba ‡e‰L ÌB˜n‰ el‡Îe ,BÏ ¯tk˙56, ƒ¿«∆¿ƒ«»∆ƒ¿««»»

˙eÚ¯Ù·e ."BnÚ B˙Ó„‡ ¯tÎÂ" :¯Ó‡pL57‡e‰ ∆∆¡«¿ƒ∆«¿»«¿À¿»
‰‡ÓË ‰Ó„‡ ÏÚ" :¯ÓB‡58‰ÓB„ BÈ‡Â ."˙eÓz ≈«¬»»¿≈»»¿≈∆

ÌÈiÁÓ BzËÏB˜59B˙BÓ ¯Á‡ BzËÏB˜Ï60ŒÏÚŒÛ‡Â ; «¿≈«ƒ¿«¿««¿««
ÌLÏ Ì‰È˙Ó ÌÈÎÈÏBÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔÎŒÈt61. ƒ≈¿≈«¬»ƒ»ƒƒ≈≈∆¿»

˜Ècv‰ ÛÒBÈÂ eÈ·‡ ·˜ÚiÓ „ÓÏe ‡ˆ62. ≈¿«ƒ«¬…»ƒ¿≈««ƒ

א.53) קיא, לומר 54)כתובות יתרעם אל רש"י: ומפרש
עוון. נשואי כולם כי לי, ונקבר 55)צר בחוץֿלארץ שמת

כהן 57)שם.56)בארץ. אמציה את הוכיח כשהנביא
קשות. עליו וניבא אל, שהיא 58)בית לחו"ל, הכוונה

טמאה. בה.59)אדמה ונפטר בארץ שמת 60)שחי
מת  שסוףֿסוף בא"י, לקבורה ארונו והעבירו בחוץֿלארץ

(שם). טמאה אדמה א.61)על כה, קטן ובמועד שם,
למרות 62) לקבורה, לא"י עצמותיהם להעביר שביקשו

אמרו: ה"ג) פי"ב, (כתובות ובירושלמי בחוץֿלארץ. שמתו
מתים  עם ארונות ראו ברחוב, מטיילים היו אלעזר ורבי רבה
קורא  אני אלו, הועילו מה רבה: אמר מחוץֿלארץ, באים
בחייכם  - לתועבה שמתם ונחלתי ז): ב, (ירמיה עליהם
את  ותטמאו ותבואו בה); לדור באתם ולא בה (=שמאסתם
שמגיעים  כיון אלעזר, רבי לו אמר במיתתכם. – ארצי
וכתיב: ארונם, על ומניחים עפר גוש נוטלים היו לארץ,
מכאן  - מיימוניות" ב"הגהות והעירו עמו. אדמתו וכפר
בחוץֿלארץ. המתים על א"י עפר להניח שנהגו למה סמך,

א. סעיף שסג, סי' יו"ד בשו"ע זה מנהג וראה

.·È¯ÈÚa elÙ‡ Ï‡¯OÈŒı¯‡a Ì„‡ ¯e„È ÌÏBÚÏ¿»»»»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ¿ƒ
¯ÈÚa elÙ‡Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯e„È Ï‡Â ,Ì"ekÚ da¯L∆À»«¿«»¿»»»∆«¬ƒ¿ƒ

el‡k ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆBi‰ ÏkL ;Ï‡¯OÈ da¯L∆À»ƒ¿»≈∆»«≈¿»»»∆¿ƒ
ÌBi‰ ÈeL¯‚ Èk" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»∆∆¡«ƒ≈¿ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ „·Ú CÏ ¯Ó‡Ï '‰ ˙ÏÁa ÁtzÒ‰Ó≈ƒ¿«≈«¿«¬«≈…≈¬…¡…ƒ

"ÌÈ¯Á‡63˙Ó„‡ Ï‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BiÚ¯Ù·e . ¬≈ƒ¿À¿»À≈¿∆«¿«
ı¯‡‰Ó ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡L ÌLk ."e‡·È ‡Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈…»…¿≈∆»»≈≈»»∆
¯‡LÏ Ï·aÓ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡ Ck ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ¿»»»∆»»»≈ƒ»∆ƒ¿»

"eÈ‰È ‰nLÂ e‡·eÈ ‰Ï·a" :¯Ó‡pL ,˙Bˆ¯‡‰64. »¬»∆∆¡«»∆»»¿»»ƒ¿

לו 63) אמר מי "וכי שם: מסיימת והברייתא ב. קי, כתובות
הדר  כל לך: לומר אלא אחרים? אלהים עבוד לך לדוד,
בהר, פרשת כהנים' ב'תורת וראה ע"ז". עובד כאילו בחו"ל,
ע"ז". עובד כאילו - לחו"ל היוצא "כל ה"ד: ה, פרשתא

כל64) אמרו: ב קי, ושם א. קיא, לא"י שם מבבל העולה
יום  עד יהיו, ושמה יובאו בבלה שנאמר: בעשה, עובר -
רבינו  כוונת הכסףֿמשנה, ולדעת ה'. נאום אותם פקדי
מפרש: א קיא, שם ורש"י לא"י. אפילו - ארצות" ל"שאר
תורה  המרביצות ישיבות שם שיש לפי מבבל, לצאת אסור
זה  פסוק כי יובאו", "בבלה הפסוק: את מזכיר ואינו תמיד,
הגמרא  וכדיחוי באנשים, ולא המקדש בכלי אלא מדבר אינו
מבבל  לעלות משתדל שהיה זירא, רבי של בטעמו שם,
מהפסוק  זו עליה האוסר יהודה רב של לדעתו בניגוד לא"י,
אליה  לעלות מותר בא"י, ישיבות שיש בזמן זה, ולפי הנ"ל.

מבבל. אפילו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לשלום 1) שיקראו עד בעולם, מלחמה שום עושים שאין

עד  העמים לשבעת יהושע ששלח כתבים שלושה תחילה.
איסור  שלום. בקריאת ומואב עמון דין לארץ. נכנס שלא
דברים  שהוא. ערך דבר כל והשחתת מאכל, אילן קציצת
לצבא, מיוחדות ומצוות צבא, במחנה חכמים שפטרום

קדוש. כמחנה

.‡ÔÈ‡¯BwL „Ú ÌÏBÚa Ì„‡ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ¿»»ƒ»»»»«∆¿ƒ
˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ „Á‡ ,ÌBÏL BÏ2˙ÓÁÏÓ „Á‡Â , »∆»ƒ¿∆∆»¿¿∆»ƒ¿∆∆

‰ÂˆÓ3¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ Èk" :¯Ó‡pL ,4,‰ÈÏÚ ÌÁl‰Ï ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿«∆ƒ¿ƒ»≈»∆»
"ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â5Ú·L eÏa˜Â eÓÈÏL‰ Ì‡ . ¿»»»≈∆»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆«

Ô‰ÈÏÚ Á È· eeËˆpL ˙BˆÓ6Ô‰Ó ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¬≈∆≈¿ƒ≈∆
‰ÓL7ÒÓÏ EÏ eÈ‰È" :¯Ó‡pL ,ÒÓÏ Ô‰ È¯‰Â , ¿»»«¬≈≈»«∆∆¡«ƒ¿¿»«

ÏÚ eÏa˜ ."Ee„·ÚÂB‡ ,˙e„·Ú‰ eÏa˜ ‡ÏÂ Òn‰ Ì‰È «¬»ƒ¿¬≈∆««¿…ƒ¿»«¿
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Òn‰ eÏa˜ ‡ÏÂ ˙e„·Ú‰ eÏawL∆ƒ¿»«¿¿…ƒ¿««≈¿ƒ»∆

Ì‰ÈL eÏa˜iL „Ú8eÈ‰iL ,‡e‰ eÏa˜iL ˙e„·Ú‰Â . «∆¿«¿¿≈∆¿»«¿∆¿«¿∆ƒ¿
,Ï‡¯OÈa L‡¯ eÓÈ¯È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÌÈÏÙLe ÌÈÊ·ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»¿…»ƒ…¿ƒ¿»≈

Ì„È ˙Áz ÌÈLe·Î eÈ‰È ‡l‡9Ï‡¯OÈ ÏÚ epÓ˙È ‡ÏÂ . ∆»ƒ¿¿ƒ««»»¿…ƒ¿««ƒ¿»≈
ÌÈÎeÓ eÈ‰iL - eÏa˜iL Òn‰Â .ÌÏBÚaL ¯·c ÌeLÏ¿»»∆»»¿««∆¿«¿∆ƒ¿»ƒ
˙BÓBÁ‰ ÔÈa ÔB‚k ,ÌBÓÓe ÌÙe‚a CÏn‰ ˙„B·ÚÏ10 «¬««∆∆¿»»»¿ƒ¿««
,B· ‡ˆBiÎÂ CÏn‰ ÔBÓ¯‡ ÔÈ·e ˙B„eˆn‰ ˜ÊÁÂ¿…∆«¿ƒ¿««¿«∆∆¿«≈
‰ÓÏL CÏn‰ ‰ÏÚ‰ ¯L‡ Òn‰ ¯·„ ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«««¬∆∆¡»«∆∆¿……
˙ÓBÁ ˙‡Â ‡Bln‰ ˙‡Â B˙Èa ˙‡Â '‰ ˙Èa ˙‡ ˙B·Ïƒ¿∆≈¿∆≈¿∆«ƒ¿≈«
eÈ‰ ¯L‡ ˙BkÒn‰ È¯Ú Ïk ˙‡Â ...ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿≈»»≈«ƒ¿¿¬∆»
ÌÏÚiÂ ...È¯Ó‡‰ ÔÓ ¯˙Bp‰ ÌÚ‰ Ïk ...‰ÓÏLÏƒ¿……»»»«»ƒ»¡…ƒ««¬≈
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קמה mikln zekld - mihtey xtq - a`Îmgpn 'a w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א. א, רות במגילת ככתוב בארץ, בבאֿבתרא 49)הרעב
ע"א. שם

.ÈŒı¯‡ ÈÓeÁz ÏÚ ÔÈ˜MÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b¿≈«¬»ƒ»¿«¿ƒ«¿≈∆∆
Ï‡¯OÈ50‰È·‡ ÔÈ˜MÓe ,51d¯ÙÚ ÏÚ ÔÈÏbÏb˙Óe52. ƒ¿»≈¿«¿ƒ¬»∆»ƒ¿«¿¿ƒ«¬»»

˙‡Â ,‰È·‡ ˙‡ EÈ„·Ú eˆ¯ Èk" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ»¬»∆∆¬»∆»¿∆
."eÁÈ d¯ÙÚ¬»»¿…≈

תחומה.50) לתחילת והגיעו א"י אדמת על רגלם כשדרכה
(=סלעים)51) כיפי מנשק היה אבא "רבי א: קיב, כתובות

ב  עו, בגיטין כמבואר א"י, תחומי תחילת והיתה דעכֹו",
לחו"ל, שחזרו מחבריהם, נפרדים בארץ התלמידים כשהיו
אסור  ואילך ומשם שם, עד ליוום כי בעכו, מהם נפטרים היו
לארץ. חוץ - והלאה שמעכו לצאת, א"י לתלמידי היה

שלח,52) פ' תנחומא במדרש וראה ב. עמ' שם כתובות
הגדול  חנינא רבי "כשעלה א: עמ' שם ב'תוספות' הובא
כיון  אבנים... שוקל והיה לא"י, נכנס אם לידע ביקש מבבל,
מנשקן  והיה א"י, אבני אלא אלו אין אמר: כבידות, שמצאן

הז  הפסוק את עליהן אבניה.וקרא את עבדיך רצו כי ה:
ה"ז. פ"ד, שביעית ירושלמי והשווה

.‡ÈÌÈÓÎÁ e¯Ó‡53- Ï‡¯OÈŒı¯‡a ÔÎBM‰ Ïk : »¿¬»ƒ»«≈¿∆∆ƒ¿»≈
,È˙ÈÏÁ ÔÎL ¯Ó‡È Ï·e" :¯Ó‡pL ,ÔÈÏeÁÓ ÂÈ˙BBÚ¬»¿ƒ∆∆¡««…«»≈»ƒƒ

"ÔBÚ ‡O da ·Li‰ ÌÚ‰54Úa¯‡ da CÏ‰ elÙ‡ . »»«≈»¿À»¬ƒ»«»«¿«
da ¯e·w‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰ÎBÊ ,˙Bn‡55- «∆¿«≈»»«»¿≈«»»
‰¯tk ÁaÊÓ ,Ba ‡e‰L ÌB˜n‰ el‡Îe ,BÏ ¯tk˙56, ƒ¿«∆¿ƒ«»∆ƒ¿««»»

˙eÚ¯Ù·e ."BnÚ B˙Ó„‡ ¯tÎÂ" :¯Ó‡pL57‡e‰ ∆∆¡«¿ƒ∆«¿»«¿À¿»
‰‡ÓË ‰Ó„‡ ÏÚ" :¯ÓB‡58‰ÓB„ BÈ‡Â ."˙eÓz ≈«¬»»¿≈»»¿≈∆

ÌÈiÁÓ BzËÏB˜59B˙BÓ ¯Á‡ BzËÏB˜Ï60ŒÏÚŒÛ‡Â ; «¿≈«ƒ¿«¿««¿««
ÌLÏ Ì‰È˙Ó ÌÈÎÈÏBÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔÎŒÈt61. ƒ≈¿≈«¬»ƒ»ƒƒ≈≈∆¿»

˜Ècv‰ ÛÒBÈÂ eÈ·‡ ·˜ÚiÓ „ÓÏe ‡ˆ62. ≈¿«ƒ«¬…»ƒ¿≈««ƒ

א.53) קיא, לומר 54)כתובות יתרעם אל רש"י: ומפרש
עוון. נשואי כולם כי לי, ונקבר 55)צר בחוץֿלארץ שמת

כהן 57)שם.56)בארץ. אמציה את הוכיח כשהנביא
קשות. עליו וניבא אל, שהיא 58)בית לחו"ל, הכוונה

טמאה. בה.59)אדמה ונפטר בארץ שמת 60)שחי
מת  שסוףֿסוף בא"י, לקבורה ארונו והעבירו בחוץֿלארץ

(שם). טמאה אדמה א.61)על כה, קטן ובמועד שם,
למרות 62) לקבורה, לא"י עצמותיהם להעביר שביקשו

אמרו: ה"ג) פי"ב, (כתובות ובירושלמי בחוץֿלארץ. שמתו
מתים  עם ארונות ראו ברחוב, מטיילים היו אלעזר ורבי רבה
קורא  אני אלו, הועילו מה רבה: אמר מחוץֿלארץ, באים
בחייכם  - לתועבה שמתם ונחלתי ז): ב, (ירמיה עליהם
את  ותטמאו ותבואו בה); לדור באתם ולא בה (=שמאסתם
שמגיעים  כיון אלעזר, רבי לו אמר במיתתכם. – ארצי
וכתיב: ארונם, על ומניחים עפר גוש נוטלים היו לארץ,
מכאן  - מיימוניות" ב"הגהות והעירו עמו. אדמתו וכפר
בחוץֿלארץ. המתים על א"י עפר להניח שנהגו למה סמך,

א. סעיף שסג, סי' יו"ד בשו"ע זה מנהג וראה

.·È¯ÈÚa elÙ‡ Ï‡¯OÈŒı¯‡a Ì„‡ ¯e„È ÌÏBÚÏ¿»»»»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ¿ƒ
¯ÈÚa elÙ‡Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯e„È Ï‡Â ,Ì"ekÚ da¯L∆À»«¿«»¿»»»∆«¬ƒ¿ƒ

el‡k ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆBi‰ ÏkL ;Ï‡¯OÈ da¯L∆À»ƒ¿»≈∆»«≈¿»»»∆¿ƒ
ÌBi‰ ÈeL¯‚ Èk" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»∆∆¡«ƒ≈¿ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ „·Ú CÏ ¯Ó‡Ï '‰ ˙ÏÁa ÁtzÒ‰Ó≈ƒ¿«≈«¿«¬«≈…≈¬…¡…ƒ

"ÌÈ¯Á‡63˙Ó„‡ Ï‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BiÚ¯Ù·e . ¬≈ƒ¿À¿»À≈¿∆«¿«
ı¯‡‰Ó ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡L ÌLk ."e‡·È ‡Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈…»…¿≈∆»»≈≈»»∆
¯‡LÏ Ï·aÓ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡ Ck ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ¿»»»∆»»»≈ƒ»∆ƒ¿»

"eÈ‰È ‰nLÂ e‡·eÈ ‰Ï·a" :¯Ó‡pL ,˙Bˆ¯‡‰64. »¬»∆∆¡«»∆»»¿»»ƒ¿

לו 63) אמר מי "וכי שם: מסיימת והברייתא ב. קי, כתובות
הדר  כל לך: לומר אלא אחרים? אלהים עבוד לך לדוד,
בהר, פרשת כהנים' ב'תורת וראה ע"ז". עובד כאילו בחו"ל,
ע"ז". עובד כאילו - לחו"ל היוצא "כל ה"ד: ה, פרשתא

כל64) אמרו: ב קי, ושם א. קיא, לא"י שם מבבל העולה
יום  עד יהיו, ושמה יובאו בבלה שנאמר: בעשה, עובר -
רבינו  כוונת הכסףֿמשנה, ולדעת ה'. נאום אותם פקדי
מפרש: א קיא, שם ורש"י לא"י. אפילו - ארצות" ל"שאר
תורה  המרביצות ישיבות שם שיש לפי מבבל, לצאת אסור
זה  פסוק כי יובאו", "בבלה הפסוק: את מזכיר ואינו תמיד,
הגמרא  וכדיחוי באנשים, ולא המקדש בכלי אלא מדבר אינו
מבבל  לעלות משתדל שהיה זירא, רבי של בטעמו שם,
מהפסוק  זו עליה האוסר יהודה רב של לדעתו בניגוד לא"י,
אליה  לעלות מותר בא"י, ישיבות שיש בזמן זה, ולפי הנ"ל.

מבבל. אפילו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לשלום 1) שיקראו עד בעולם, מלחמה שום עושים שאין

עד  העמים לשבעת יהושע ששלח כתבים שלושה תחילה.
איסור  שלום. בקריאת ומואב עמון דין לארץ. נכנס שלא
דברים  שהוא. ערך דבר כל והשחתת מאכל, אילן קציצת
לצבא, מיוחדות ומצוות צבא, במחנה חכמים שפטרום

קדוש. כמחנה

.‡ÔÈ‡¯BwL „Ú ÌÏBÚa Ì„‡ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ¿»»ƒ»»»»«∆¿ƒ
˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ „Á‡ ,ÌBÏL BÏ2˙ÓÁÏÓ „Á‡Â , »∆»ƒ¿∆∆»¿¿∆»ƒ¿∆∆

‰ÂˆÓ3¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ Èk" :¯Ó‡pL ,4,‰ÈÏÚ ÌÁl‰Ï ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿«∆ƒ¿ƒ»≈»∆»
"ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â5Ú·L eÏa˜Â eÓÈÏL‰ Ì‡ . ¿»»»≈∆»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆«

Ô‰ÈÏÚ Á È· eeËˆpL ˙BˆÓ6Ô‰Ó ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¬≈∆≈¿ƒ≈∆
‰ÓL7ÒÓÏ EÏ eÈ‰È" :¯Ó‡pL ,ÒÓÏ Ô‰ È¯‰Â , ¿»»«¬≈≈»«∆∆¡«ƒ¿¿»«

ÏÚ eÏa˜ ."Ee„·ÚÂB‡ ,˙e„·Ú‰ eÏa˜ ‡ÏÂ Òn‰ Ì‰È «¬»ƒ¿¬≈∆««¿…ƒ¿»«¿
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Òn‰ eÏa˜ ‡ÏÂ ˙e„·Ú‰ eÏawL∆ƒ¿»«¿¿…ƒ¿««≈¿ƒ»∆

Ì‰ÈL eÏa˜iL „Ú8eÈ‰iL ,‡e‰ eÏa˜iL ˙e„·Ú‰Â . «∆¿«¿¿≈∆¿»«¿∆¿«¿∆ƒ¿
,Ï‡¯OÈa L‡¯ eÓÈ¯È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÌÈÏÙLe ÌÈÊ·ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»¿…»ƒ…¿ƒ¿»≈

Ì„È ˙Áz ÌÈLe·Î eÈ‰È ‡l‡9Ï‡¯OÈ ÏÚ epÓ˙È ‡ÏÂ . ∆»ƒ¿¿ƒ««»»¿…ƒ¿««ƒ¿»≈
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."ÂÈL¯Ùe BaÎ¯ È¯OÂ ÂÈLÈÏLÂ ÂÈ¯OÂ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ¿»»»

ישראל.2) גבול להרחיב כדי האומות, בשאר שהיא
לעיל 3) כמבואר עמלק, ומלחמת עממים בשבעה שהיא

ה"א. שבעה 4)פ"ה, של עיר אפילו במשמע, עיר וכל
מלך  לסיחון לשלום שקרא רבינו במשה מצינו וכן עממים,
ובוודאי  כו), ב, דברים (ראה העמים משבעת שהוא האמורי,
נשמה  כל תחיה לא - ה'לאֿתעשה' על משה עבר לא
יג: אות פ"ה, דברים רבה' וב'מדרש א). כ, לדברים (רמב"ן
לא  הולכים, שיהו מלחמה כל גזירתך, מקיים שאני "חייך

בשלום". אלא פותחים שם,5)יהו לתורה רש"י אבל
וראה  רשות, במלחמת אלא מדבר אינו הכתוב שכל מפרש

שם. מזרחי אליהו רבי פ"ט,6)בפירוש לקמן מנויות והן
מעכבת 7)ה"א. מצוות שבע קבלת אין הראב"ד, ולדעת

הורגים  אין - המצוות קיבלו לא ואפילו הרשות, במלחמת
הם  רחוקות בערים שהרי עמהם, ומשלימים נשמה, מהם

מה  אותנו. יחטיאו ולא מצוה יושבים, במלחמת ֿשאיןֿכן
בהם, מעכבת מצוות קבלת שבא"י, העמים כלפי המכוונת
וראה  אותנו. יחטיאו שלא אותם, מחרימים יקבלו לא ואם

יב. אות ר.8)בסמוך אות שופטים, ושיוכל 9)'ספרי'
לו  ונותן מימיו, ולשאוב עציו לחטוב מהם ליקח ישראל כל

יא). כ, לדברים (רמב"ן הראוי ירושלים,10)שכרו חומות
הבא. בכתוב כמפורש

.·B‡ ÌBÓÓ ÈˆÁ ÁwiL Ì‰nÚ ˙B˙‰Ï CÏnÏ LÈÂ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»∆∆ƒ«¬ƒ»»
ÁÈpÈÂ ÔÈÏËÏhÓ‰ B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ‰ Ïk ÁÈpÈÂ ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿«ƒ«»«¿«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ¿«ƒ«

˙BÚ˜¯w‰11.‰˙iM ‰Ó ÈÙk , ««¿»¿ƒ«∆«¿∆

ממונם".11) "חצי של הפירוש זהו

.‚eÓÈÏL‰L ¯Á‡ Ì‰Ï ·fÎÏe Ì˙È¯·a ¯wLÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«≈ƒ¿ƒ»¿«≈»∆««∆ƒ¿ƒ
˙BˆÓ Ú·L eÏa˜Â12. ¿ƒ¿∆«ƒ¿

ואם 12) יהרגום, שלא והבטיחום לשלום, להם קראו שהרי
סוף  בסמוך (ראה השם חילול בזה יש בהבטחתם, ימעלו
ההורגם  נמצא דמם, לנו התירה לא שהתורה גם ומה ה"ה),

ורוצח. דמים שופך הוא
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eÏa˜17. ƒ¿

הערים 13) תושבי האומות, שאר שאפילו רבינו, סובר
בני  מצוות שבע לקבל מוכרחות ישראל, מגבול הרחוקות
ואם  בארצותיהן, ולדור אותן לכבוש באים אנו שהרי נח,
ו  אות לעיל הבאנו וכבר אותנו, יחטיאו בכפירתן ישארו

בזה. הראב"ד וכל 14)דעת ..."והבהמה הכתוב: וסיום
לך". תבוז בעיר... יהיה הנשים 15)אשר שמשאירים

שלא 16)והטף. עמלק", "זכר ב כא, בבבאֿבתרא ופירשו
אומר  והכתוב נהרגות, הנקבות ואפילו זכרון לו ישאר
עד  מאיש והמתה עמלק... את והכית "לך ג) טו, (שמואלֿא
פ' ובמכילתא וגו'. שה" ועד משור יונק, ועד מעולל אשה,
בכסא  המקום נשבע - יֿה כס על יד "כי דרשו: בשלח,
השמים  כל תחת לעמלק, ונכד נין אני מניח אם שלו, כבוד
עמלק". של זו רחל עמלק, של זה גמל אומרים יהו שלא -

אמרו 17) וכן עמהם. משלימים היו - קיבלו שאם ומכאן,
ככל  לעשות אתכם ילמדו לא אשר "למען ב) לה, (סוטה
היו  בתשובה חוזרים היו שאם למדת, הא - תועבותם
אלא  זה שאין מפרש, שם רש"י אולם אותם". מקבלים
בתוך  ביושבות אבל בחוץֿלארץ, היושבות אומות לשבע
דחה  וכבר עושות. הן יראה שמחמת מקבלים, אין - הארץ
בערי  מדבר הכתוב שהרי זו, דיעה י) כ, (דברים הרמב"ן
אשר  למען ומדגיש: נחלה, לך נותן ה' אשר האלה, העמים
נהרגין, אין - תשובה עשו שאם ומכאן אתכם, ילמדו לא

רב. אות שם, ה'ספרי' כדרשת
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ÌM‰ ÏelÁ27. ƒ«≈

ה"א.18) פ"ו, שביעית במכתב 19)ירושלמי שחיכה לא
אחת  בבת אלא הראשון, למכתבו תשובה שיקבל עד השני,
מלשון  נראה וכן הצעות, שלש בהם כתבים שלשה שלח
לו  והלך פינה גרגשי אמרו: ושם (רדב"ז). שם הירושלמי

עבדיך 20)לאפריקה. באו רחוקה מארץ ולומר: לשקר
רצונם  על להצהיר היו יכולים והלא ט), ט, (יהושע וגו'

וינצלו?. כוללת.21)להשלים בצורה כנען ערי לכל
קבלת 22) עם הראשונה בפעם נענו ולא הואיל שחשבו

מהם  קיבוץ שום אח"כ יקבל לא שוב הכללית, הפניה
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לולא.23)(כסףֿמשנה). נשיאי 24)כמו: להם שנשבעו
אסור  להם, נשבעו לא אפילו והלא טו), (שם, ככתוב העדה,

שהשלימו?! מאחר זכויות 25)להכותם שווי שיהיו
חפשיים. מאד,26)כאזרחים רחוקה מארץ שהם שחשבו,

חייבים  ואינם כלל, עליהם לבוא בדעתם שאין העמים מן
יא). כ, לדברים (רמב"ן ומסים עבדות עליהם לקבל

ידעו 27) ולא שבועתם, חללו שהנשיאים הגויים, שיאמרו
מו, (גיטין היתה שבטעות כלל, עליהם חלה לא השבועה כי
ישראל  שעברו טרם השלימו שלא כל סובר, והראב"ד א).
ולפיכך  להם, מועילה ההשלמה אין שוב הירדן, את
אולם, הם. רחוקה שמארץ להערים הגבעונים היו מוכרחים
היה, תושב גר היבוסי ארוונה ב) כד, (ע"ז שאמרו מתוך
שכל  רבינו, כדעת נראה דוד, וקיבלו מצוות, שבע שקיבל
וראה  מלך'). ('קרית אותו מקבלים - שמשלים מי
להעיר  יש ועדיין דאמרו. כיון ד"ה שם, גיטין ב'תוספות'
זרע  להתערבות בקשר יב) ט, (עזרא הסופר עזרא מדברי
ב): שם, (כמפורש וגו' החתי הכנעני, הארצות: בעמי קודש
שלומם  תדרשו ולא לבניהם... תתנו אל בנותיכם "ועתה

לא  כניסתם שעם הרי עולם", עד להשלים וטובתם נאסרו רץ,
שמח'). ('אור עמהם

.Â:¯Ó‡pL ,ÌBÏLÏ Ì‰Ï ÌÈÁÏBL ÔÈ‡ ,·‡BÓe ÔBnÚ«»≈¿ƒ»∆¿»∆∆¡«
e¯Ó‡ ."EÈÓÈ Ïk ,Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL L¯„˙ ‡Ï"…ƒ¿¿»¿»»»»∆»¿

ÌÈÓÎÁ28,"ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â" ,¯Ó‡pL ÈÙÏ : ¬»ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»»≈∆»¿»
L¯„˙ ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Ôk ·‡BÓe ÔBnÚ ÏBÎÈ»«»≈«¿«…ƒ¿

"Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL29·LÈ EnÚ" :¯Ó‡pL ÈÙÏ . ¿»¿»»¿ƒ∆∆¡«ƒ¿≈≈
·‡BÓe ÔBnÚ ÏBÎÈ ,"epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha ...Ea¯˜a¿ƒ¿¿«…∆»«»
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ì˙·BËÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Ôk≈«¿«¿»»¿««ƒ∆≈
,‰lÁz ÌÓˆÚÓ eÓÈÏL‰ Ì‡ - ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BL¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»¿ƒ»

Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó30. ¿«¿ƒ»

רנא.28) אות כיֿתצא, כבר 29)'ספרי' הרדב"ז: והעיר
יודעים  אנו שאין כלומר, העולם. את ובלבל סנחריב בא
מרוב  הפורש, גוי וכל ומואבים, עמונים הם מי כיום,
הל' והשווה מ"ד. פ"ד, בידים כמבואר פורש, הוא האומות

הכ"ה. פי"ב, ביאה אלא 30)איסורי הכתוב אסר שלא
ב"הגהות  וכתוב לקריאתם. היענותנו ולא לשלומם, דרישתנו
תשלומי  אבל בשלומם, לדרוש אלא אסור אינו מיימוניות":
לשלום, לפקדם מותר חסד, עמך עשו אם כגון מותר, שלום
חנון  וימלוך עמון, בני מלך וימת א) י, (שמואלֿב שנאמר
אביו  עשה כאשר חנון... עם חסד אעשה דוד ויאמר בנו...
העיר, ובכסףֿמשנה לנחמו". דוד וישלח חסד עמדי
למדרש  כוונתו בזה, כהוגן דוד עשה שלא משמע, שבמדרש
עליהם  שבא במי מוצא "אתה ג, אות פינחס פרשת תנחומא
דוד... זה ומלחמות... בזיון לידי בא לסוף רחמים, במדת
לא  כתבתי שאני דברי, על תעבור אתה הקב"ה: לו אמר
אדם  יהא שלא הרבה, צדיק תהי אל שלומם... תדרוש
את  חנון ויקח בזיון, לידי בא ולבסוף התורה... על מוותר
לידי  ואח"כ ד), י, (שמואלֿב זקנם חצי את ויגלח דוד עבדי
שאם  מתרץ, שמח' וב'אור וכו'. נהרים" ארם עם מלחמה
חסד  עשה ודוד מותר, זה - עצמו מטיבו עם חסד משלם

אסור. וזה בנו, עם

.Êd˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡ ,dOÙ˙Ï ¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯vLk¿∆»ƒ«ƒ¿»¿»≈«ƒƒ»
ÔÈÁÈpÓe ;‰È˙BÁe¯ LÏMÓ ‡l‡ ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó≈«¿«∆»∆»ƒ»∆»«ƒƒ
,BLÙ ÏÚ ËÏn‰Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏe Á¯BaÏ ÌB˜Ó»«≈«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»≈««¿
˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k ÔÈ„Ó ÏÚ e‡aˆiÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿¿«ƒ¿»«¬∆ƒ»∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "‰LÓ31.e‰eˆ CÎaL ∆ƒƒ«¿»»¿∆¿»ƒ»

מסתבר,31) הרדב"ז, וכתב קנז. אות מטות, פרשת 'ספרי'
מדין, דוגמת האומות, ובשאר הרשות, במלחמת רק שזה
נתיבותיה  כל אשר התורה מדרכי זה וכל ממנה. שלומד
ז' שבמלחמת תקכז, מצוה ה'חינוך' דעת גם וכן שלום.
שם  חינוך' ה'מנחת אולם צד. מכל אותה מקיפים עממים
אותה  מקיפים אין מצוה במלחמת שגם רבינו שדעת סובר,
צו  פי על היתה מדין מלחמת שהרי רוחותיה, משלש אלא
(ראה  הטף את בה שהחיו ומה מצוה. כמלחמת זו והרי ה',
הרמב"ן  דעת וראה הכתוב. גזירת אלא אינה יח), שם,
בתור  זה דין שמונה לרבינו, המצוות' 'ספר על בהשגותיו
מצוה  לדעתו, וגם ה), מצוה (שם עצמה בפני מצותֿעשה
בזה  שיש מנמק: והוא הרשות. במלחמת אלא אינה זו

לקראתנו. יתחזקו ולא שיברחו, פתח להם שנפתח תיקון,

.Á‰È„nÏ ıeÁL ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡32ÔÈ‡Â ≈¿ƒƒ»≈«¬»∆«¿ƒ»¿≈
˙n‡ Ì‰Ó ÔÈÚBÓ33:¯Ó‡pL ,eL·iL È„k ÌÈn‰ ¿ƒ≈∆««««ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆¡«

"dˆÚ ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡Ï"34‡ÏÂ .‰˜BÏ - ıˆBw‰ ÏÎÂ ; …«¿ƒ∆≈»¿»«≈∆¿…
ÔÏÈ‡ ıˆBw‰ Ïk ÌB˜Ó ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ¯BˆÓ·¿»ƒ¿»∆»¿»»»«≈ƒ«

‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÏÎ‡Ó35B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ Ï·‡ ; «¬»∆∆«¿»»∆¬»¿ƒ
ÌÈ¯Á‡ ˙BÏÈ‡ ˜ÈfÓ ‰È‰ Ì‡36˜ÈfnL ÈtÓ B‡ , ƒ»»«ƒƒ»¬≈ƒƒ¿≈∆«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ‰„Oa37ÌÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ B‡ ,38‰¯Ò‡ ‡Ï . ƒ¿≈¬≈ƒƒ¿≈∆»»¿»ƒ…»¿»
.‰˙ÁL‰ C¯„ ‡l‡ ‰¯Bz»∆»∆∆«¿»»

לאנשיה 32) להציק "כדי עליה, להלחם עיר על כשצרים
נז). ל"ת המצוות' ('ספר לבם" תעלה.33)ולהכאיב

כג).34) אות שופטים, ('ספרי' דבר" כב,35)"בכל מכות
תכרות". לא ואותו תאכל ממנו "כי ואזהרתו: א.

א).36) צב, (ב"ק בשלו ֿ 37)אפילו (בבא ששנינו כמו
חבירו, לשדה סמוך אילן אדם יטע "לא א) כו, בתרא
שכשיחרוש  אמות", ארבע ממנו הרחיק אלאֿאםֿכן
ושם  חבירו. של לתוך מחרשתו להכניס יצטרך לא אילנותיו

אמה. כ"ה הבור מן האילן את "מרחיקים שנינו: ב ..כה,
ונותן  קוצץ הבור) מזיקים האילן (ושרשי קדם הבור אם

(בבאֿקמא 38)דמים". פירותיו משבח יותר לבנין, יקרים
וברש"י). ב צא,

.Ë˜¯Ò ÔÏÈ‡ Ïk39B˙B‡ ı˜Ï ¯zÓ ,40BÈ‡ elÙ‡Â , »ƒ«¿»À»»…«¬ƒ≈
‡l‡ ‰OBÚ BÈ‡Â ÔÈ˜Ê‰L ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÔÎÂ .BÏ CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ««¬»∆ƒ¿ƒ¿≈∆∆»
ı˜Ï ¯zÓ - Ba Á¯ËÏ Èe‡¯ BÈ‡L ËÚeÓ ¯·„»»»∆≈»ƒ¿…«À»»…

B˙B‡41Ú·¯ - ?epv˜È ‡ÏÂ ‰OBÚ ˙Èf‰ ‡‰È ‰nÎÂ .¿«»¿≈««ƒ∆¿…¿À∆…«
ÌÈ˙ÈÊ ·w‰42‡Ï ,ÌÈ¯Óz ·˜ ‰OBÚ ‡e‰L Ï˜„Â . «»≈ƒ¿∆∆∆∆«¿»ƒ…

epv˜È43. ¿À∆

מאכל.39) עץ כי 40)שאינו תדע אשר עץ "רק ככתוב:
וכרת". תשחית אותו הוא, מאכל עץ בבאֿקמא 41)לא

רבינו: ומפרש מאכל". אילן זה - תדע אשר עץ "רק ב: צא,

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



קמז mikln zekld - mihtey xtq - a`Îmgpn 'a w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לולא.23)(כסףֿמשנה). נשיאי 24)כמו: להם שנשבעו
אסור  להם, נשבעו לא אפילו והלא טו), (שם, ככתוב העדה,

שהשלימו?! מאחר זכויות 25)להכותם שווי שיהיו
חפשיים. מאד,26)כאזרחים רחוקה מארץ שהם שחשבו,

חייבים  ואינם כלל, עליהם לבוא בדעתם שאין העמים מן
יא). כ, לדברים (רמב"ן ומסים עבדות עליהם לקבל

ידעו 27) ולא שבועתם, חללו שהנשיאים הגויים, שיאמרו
מו, (גיטין היתה שבטעות כלל, עליהם חלה לא השבועה כי
ישראל  שעברו טרם השלימו שלא כל סובר, והראב"ד א).
ולפיכך  להם, מועילה ההשלמה אין שוב הירדן, את
אולם, הם. רחוקה שמארץ להערים הגבעונים היו מוכרחים
היה, תושב גר היבוסי ארוונה ב) כד, (ע"ז שאמרו מתוך
שכל  רבינו, כדעת נראה דוד, וקיבלו מצוות, שבע שקיבל
וראה  מלך'). ('קרית אותו מקבלים - שמשלים מי
להעיר  יש ועדיין דאמרו. כיון ד"ה שם, גיטין ב'תוספות'
זרע  להתערבות בקשר יב) ט, (עזרא הסופר עזרא מדברי
ב): שם, (כמפורש וגו' החתי הכנעני, הארצות: בעמי קודש
שלומם  תדרשו ולא לבניהם... תתנו אל בנותיכם "ועתה

לא  כניסתם שעם הרי עולם", עד להשלים וטובתם נאסרו רץ,
שמח'). ('אור עמהם

.Â:¯Ó‡pL ,ÌBÏLÏ Ì‰Ï ÌÈÁÏBL ÔÈ‡ ,·‡BÓe ÔBnÚ«»≈¿ƒ»∆¿»∆∆¡«
e¯Ó‡ ."EÈÓÈ Ïk ,Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL L¯„˙ ‡Ï"…ƒ¿¿»¿»»»»∆»¿

ÌÈÓÎÁ28,"ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â" ,¯Ó‡pL ÈÙÏ : ¬»ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»»≈∆»¿»
L¯„˙ ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Ôk ·‡BÓe ÔBnÚ ÏBÎÈ»«»≈«¿«…ƒ¿

"Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL29·LÈ EnÚ" :¯Ó‡pL ÈÙÏ . ¿»¿»»¿ƒ∆∆¡«ƒ¿≈≈
·‡BÓe ÔBnÚ ÏBÎÈ ,"epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha ...Ea¯˜a¿ƒ¿¿«…∆»«»
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ì˙·BËÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Ôk≈«¿«¿»»¿««ƒ∆≈
,‰lÁz ÌÓˆÚÓ eÓÈÏL‰ Ì‡ - ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BL¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»¿ƒ»

Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó30. ¿«¿ƒ»

רנא.28) אות כיֿתצא, כבר 29)'ספרי' הרדב"ז: והעיר
יודעים  אנו שאין כלומר, העולם. את ובלבל סנחריב בא
מרוב  הפורש, גוי וכל ומואבים, עמונים הם מי כיום,
הל' והשווה מ"ד. פ"ד, בידים כמבואר פורש, הוא האומות

הכ"ה. פי"ב, ביאה אלא 30)איסורי הכתוב אסר שלא
ב"הגהות  וכתוב לקריאתם. היענותנו ולא לשלומם, דרישתנו
תשלומי  אבל בשלומם, לדרוש אלא אסור אינו מיימוניות":
לשלום, לפקדם מותר חסד, עמך עשו אם כגון מותר, שלום
חנון  וימלוך עמון, בני מלך וימת א) י, (שמואלֿב שנאמר
אביו  עשה כאשר חנון... עם חסד אעשה דוד ויאמר בנו...
העיר, ובכסףֿמשנה לנחמו". דוד וישלח חסד עמדי
למדרש  כוונתו בזה, כהוגן דוד עשה שלא משמע, שבמדרש
עליהם  שבא במי מוצא "אתה ג, אות פינחס פרשת תנחומא
דוד... זה ומלחמות... בזיון לידי בא לסוף רחמים, במדת
לא  כתבתי שאני דברי, על תעבור אתה הקב"ה: לו אמר
אדם  יהא שלא הרבה, צדיק תהי אל שלומם... תדרוש
את  חנון ויקח בזיון, לידי בא ולבסוף התורה... על מוותר
לידי  ואח"כ ד), י, (שמואלֿב זקנם חצי את ויגלח דוד עבדי
שאם  מתרץ, שמח' וב'אור וכו'. נהרים" ארם עם מלחמה
חסד  עשה ודוד מותר, זה - עצמו מטיבו עם חסד משלם

אסור. וזה בנו, עם

.Êd˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡ ,dOÙ˙Ï ¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯vLk¿∆»ƒ«ƒ¿»¿»≈«ƒƒ»
ÔÈÁÈpÓe ;‰È˙BÁe¯ LÏMÓ ‡l‡ ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó≈«¿«∆»∆»ƒ»∆»«ƒƒ
,BLÙ ÏÚ ËÏn‰Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏe Á¯BaÏ ÌB˜Ó»«≈«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»≈««¿
˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k ÔÈ„Ó ÏÚ e‡aˆiÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿¿«ƒ¿»«¬∆ƒ»∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "‰LÓ31.e‰eˆ CÎaL ∆ƒƒ«¿»»¿∆¿»ƒ»

מסתבר,31) הרדב"ז, וכתב קנז. אות מטות, פרשת 'ספרי'
מדין, דוגמת האומות, ובשאר הרשות, במלחמת רק שזה
נתיבותיה  כל אשר התורה מדרכי זה וכל ממנה. שלומד
ז' שבמלחמת תקכז, מצוה ה'חינוך' דעת גם וכן שלום.
שם  חינוך' ה'מנחת אולם צד. מכל אותה מקיפים עממים
אותה  מקיפים אין מצוה במלחמת שגם רבינו שדעת סובר,
צו  פי על היתה מדין מלחמת שהרי רוחותיה, משלש אלא
(ראה  הטף את בה שהחיו ומה מצוה. כמלחמת זו והרי ה',
הרמב"ן  דעת וראה הכתוב. גזירת אלא אינה יח), שם,
בתור  זה דין שמונה לרבינו, המצוות' 'ספר על בהשגותיו
מצוה  לדעתו, וגם ה), מצוה (שם עצמה בפני מצותֿעשה
בזה  שיש מנמק: והוא הרשות. במלחמת אלא אינה זו

לקראתנו. יתחזקו ולא שיברחו, פתח להם שנפתח תיקון,

.Á‰È„nÏ ıeÁL ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡32ÔÈ‡Â ≈¿ƒƒ»≈«¬»∆«¿ƒ»¿≈
˙n‡ Ì‰Ó ÔÈÚBÓ33:¯Ó‡pL ,eL·iL È„k ÌÈn‰ ¿ƒ≈∆««««ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆¡«

"dˆÚ ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡Ï"34‡ÏÂ .‰˜BÏ - ıˆBw‰ ÏÎÂ ; …«¿ƒ∆≈»¿»«≈∆¿…
ÔÏÈ‡ ıˆBw‰ Ïk ÌB˜Ó ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ¯BˆÓ·¿»ƒ¿»∆»¿»»»«≈ƒ«

‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÏÎ‡Ó35B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ Ï·‡ ; «¬»∆∆«¿»»∆¬»¿ƒ
ÌÈ¯Á‡ ˙BÏÈ‡ ˜ÈfÓ ‰È‰ Ì‡36˜ÈfnL ÈtÓ B‡ , ƒ»»«ƒƒ»¬≈ƒƒ¿≈∆«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ‰„Oa37ÌÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ B‡ ,38‰¯Ò‡ ‡Ï . ƒ¿≈¬≈ƒƒ¿≈∆»»¿»ƒ…»¿»
.‰˙ÁL‰ C¯„ ‡l‡ ‰¯Bz»∆»∆∆«¿»»

לאנשיה 32) להציק "כדי עליה, להלחם עיר על כשצרים
נז). ל"ת המצוות' ('ספר לבם" תעלה.33)ולהכאיב

כג).34) אות שופטים, ('ספרי' דבר" כב,35)"בכל מכות
תכרות". לא ואותו תאכל ממנו "כי ואזהרתו: א.

א).36) צב, (ב"ק בשלו ֿ 37)אפילו (בבא ששנינו כמו
חבירו, לשדה סמוך אילן אדם יטע "לא א) כו, בתרא
שכשיחרוש  אמות", ארבע ממנו הרחיק אלאֿאםֿכן
ושם  חבירו. של לתוך מחרשתו להכניס יצטרך לא אילנותיו

אמה. כ"ה הבור מן האילן את "מרחיקים שנינו: ב ..כה,
ונותן  קוצץ הבור) מזיקים האילן (ושרשי קדם הבור אם

(בבאֿקמא 38)דמים". פירותיו משבח יותר לבנין, יקרים
וברש"י). ב צא,

.Ë˜¯Ò ÔÏÈ‡ Ïk39B˙B‡ ı˜Ï ¯zÓ ,40BÈ‡ elÙ‡Â , »ƒ«¿»À»»…«¬ƒ≈
‡l‡ ‰OBÚ BÈ‡Â ÔÈ˜Ê‰L ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÔÎÂ .BÏ CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ««¬»∆ƒ¿ƒ¿≈∆∆»
ı˜Ï ¯zÓ - Ba Á¯ËÏ Èe‡¯ BÈ‡L ËÚeÓ ¯·„»»»∆≈»ƒ¿…«À»»…

B˙B‡41Ú·¯ - ?epv˜È ‡ÏÂ ‰OBÚ ˙Èf‰ ‡‰È ‰nÎÂ .¿«»¿≈««ƒ∆¿…¿À∆…«
ÌÈ˙ÈÊ ·w‰42‡Ï ,ÌÈ¯Óz ·˜ ‰OBÚ ‡e‰L Ï˜„Â . «»≈ƒ¿∆∆∆∆«¿»ƒ…

epv˜È43. ¿À∆

מאכל.39) עץ כי 40)שאינו תדע אשר עץ "רק ככתוב:
וכרת". תשחית אותו הוא, מאכל עץ בבאֿקמא 41)לא

רבינו: ומפרש מאכל". אילן זה - תדע אשר עץ "רק ב: צא,
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מועט. דבר אלא עושה ואינו שהזקין מאכל עץ זה
(הל'42) קבין ששה והסאה לוגין, ארבעה הוא - הקב

בהם  נחשב חשובים, שהזיתים ומתוך הי"ג), פ"א עירובין
ניכר. לדבר הקב שם.43)רובע ב"ק

.ÈÌÈÏk ¯aLÓ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙BÏÈ‡‰ ‡ÏÂ¿…»ƒ»ƒ¿»∆»»«¿«≈≈ƒ
ÌÈ„‚a Ú¯B˜Â44ÔÈÚÓ Ì˙BÒÂ ÔÈa Ò¯B‰Â45„a‡Óe ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈«¿»¿«≈

‰˙ÁL‰ C¯c ˙BÏÎ‡Ó46,"˙ÈÁL˙ ‡Ï"a ¯·BÚ - «¬»∆∆«¿»»≈¿…«¿ƒ
Ì‰È¯·cÓ ˙e„¯ÓŒ˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â47. ¿≈∆∆»«««¿ƒƒ¿≈∆

בחמתו 44) בגדיו "המקרע ב) קה, (שבת שאמרו כמו
קכט, ושם ע"ז. כעובד בעיניך יהא בחמתו... כליו והמשבר
בעציו  להסיק שולחןֿארז, בשבילו בקעו - יהודה רב א:
תשחית? בל משום עבר והלא ושאלו: הקזתו, ביום ולחממו
יתרגז  אם לראות בנו, לעיני משי בגדי קרע הונא וכשרב
משום  עבר והלא א): לב, (קידושין בגמרא שאלו ויתחצף,

תשחית. שאלו 45)בל ו, אות פינחס פרשת רבה' ב'מדרש
תסתומו", מים מעיני "וכל יט): ג, (מלכיםֿב לכתוב בקשר

או  ואתה תשחית, לא אמרה התורה ותירצו,והלא כן? מר
תדרוש  לא עליהם: מזהיר שהכתוב מותר, מואב שבמלחמת

וטובתם. ב.46)שלומם קמ, שבת שאינה 47)ראה
כל  ודוקא הדיין. עיני ראות כפי אלא מכות, ותשע שלשים
לאו  שאינו רבינו, סובר תשחית, לא משום: שאזהרתם אלה,
דרך  מאכל אילן הקוצץ אבל בדבר, ישנו איסור אלא גמור
מכות  ולוקה תכרות", לא "ואותו משום אזהרתו השחתה,

(רדב"ז). א כב, במכות כמבואר תורה, של

.‡ÈÌ„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì"ekÚ ÏL ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯»̂ƒ«¬»∆«¿»»ƒ…∆
˙aM‰48,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ Ì‰nÚ ÔÈOBÚÂ , ««»¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿»»

˙aLa elÙ‡Â49elÙ‡Â "dz„¯ „Ú" :¯Ó‡pL , «¬ƒ¿«»∆∆¡««ƒ¿»«¬ƒ
˙aLa50˙eL¯ ˙ÓÁÏÓ ÔÈa ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ÔÈa ;51. ¿«»≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿∆∆¿

מתחילים 48) אין השבת, קודם ימים משלשה פחות אבל
שתתיישב  "כדי הי"ג: פ"ל, שבת בהל' רבינו כדברי במצור,
וטרודים  מבוהלים יהיו ולא עליהם, המלחמה אנשי דעת

אין 49)בשבת". השבת, לפני במצור שהתחילו אחרי
בשבת. המלחמה תרפה 50)מפסיקים אל א, יט, שבת

"שלא  הכ"ה: פ"ב, שבת הל' והשווה שתכבשנה. עד ממנה
בשבת". אלא יריחו יהושע במלחמת 51)כבש שאפילו

אות  שופטים ב'ספרי' וכמבואר בשבת, מפסיקים אין רשות
ברור, זה אבל מדבר. הכתוב רשות שבמלחמת רג,
כמבואר  בשבת, אפילו מתחילים מצוה שבמלחמת
שבת  להל' כסףֿמשנה וראה ה"ח. פ"א, שבת בירושלמי

הכ"ה. פ"ב,

.·ÈÔÈBÁLk52ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈBÁ ,53‚¯‰pL ÈÓe . ¿∆ƒƒ¿»»ƒ∆∆¡»
BÓB˜Ó ‰B˜ ;¯·wÈ ÌL ,ÏtiL ÌB˜na - ‰ÓÁÏna«ƒ¿»»«»∆ƒ…»ƒ»≈∆¿

‰ÂˆÓŒ˙Ók54. ¿≈ƒ¿»

המלחמה.52) לסלקם 53)אנשי הקרקע לבעל רשות ואין
אדמתו. ואין 54)מעל בדרך מושלך שהיה מישראל "אחד

במקום  ונקבר ה"ח), פ"ג אבל הל' (לעיל קוברים" לו
פ"ה, ממון נזקי בהל' כמבואר א). יז, (עירובין בו שימצא
מיתת  במלחמה מתו אפילו מסתבר הרדב"ז, וכתב ה"ג.

- במלחמה טרודים שהם כיון במקומם, נקברים עצמם,
מצוה. כמת עשאום

.‚È‰ÁÓa e¯Ët ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡55ÌÈÏÎB‡ : «¿»»¿»ƒ»¿¿«¬∆¿ƒ
È‡Óc‰56‰lÁza ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯Ó ÌÈ¯eËÙe ,57ÔÈ‡È·Óe , «¿«¿ƒ≈¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ
ÌÈˆÚ58ÌÈL·ÈÂ ÌÈLeÏz Ô‡ˆÓ elÙ‡Â .ÌB˜Ó ÏkÓ59 ≈ƒƒ»»«¬ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ

·¯ÚlÓ ÔÈ¯eËt ÔÎÂ .‰Ána Ck ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ -≈«¿ƒƒ«»««¬∆¿≈¿ƒƒ¿»≈
Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈÏËÏËÓ ‡l‡ ,‰Ána ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú60 ≈≈¬≈««¬∆∆»¿«¿¿ƒ≈…∆¿…∆
‰vÈÁÓ ‰Án‰ Ïk eÙÈwiL ,‡e‰Â .‰kÒÏ ‰kqÓeƒÀ»¿À»¿∆«ƒ»««¬∆¿ƒ»
,„ÈÁi‰Œ˙eL¯ ‰È‰zL È„k ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚¿»¬»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ

˙aL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙pL BÓk61‰˙eÁt ‰vÈÁÓ ÔÈ‡Â , ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ»¿»
‰¯OÚÓ62Ck ,Ô˙ÎÈÏ‰a el‡ ÏkÓ ÔÈ¯eËtL ÌLÎe . ≈¬»»¿≈∆¿ƒƒ»≈«¬ƒ»»»

Ô˙¯ÊÁa ÔÈ¯eËt63. ¿ƒ«¬»»»

(עירובין 55) הרשות למלחמת ואפילו למלחמה, היוצאת
לרבינו). המשנה ובפירוש מעם 56)שם, שנלקחו פירות

הל' ראה כראוי. מעושרים פירותיהם אם ידוע ואינו הארץ,
הם, מעשרים הארץ עמי שרוב ומתוך ה"א. פ"ט, מעשר
חכמים  הקילו מדבריהם, חומרא אלא אינה הפרשתם נמצאת
בכיבוש  מתעסקים שהם "לפי וברש"י) ב יז, (שם עליהם

שם). לרבינו המשנה (פירוש אויביהם" שלפני 57)ארצות
במים  אבל במלחמה. טרודים שהם משום הסעודה,
מחמת  ונתקנו הואיל חייבים, - הסעודה שלאחר אחרונים,
ברכות  הל' (ראה העינים את המסמא סדום מלח של הסכנה
שם). (עירובין מאיסור סכנה חמורה - ה"ג) פ"ו,

גזל.58) משום בזה ואין אחרים, צרכים לכל או להסקה,
ואע"פ 59) לייבשם, וטרחו לצרכיהם תלשום שבעליהם

נזקי  הל' (ראה גזל משום ללקחם, אסורים אחרים שאנשים
א). יז, (שם בהם מותרים המחנה אנשי - שם) ממון

בחצר 60) הגרים אנשים לשאר בניגוד עירוב, כל בלי
מבית  לטלטל להם אסור עצמו, בפני בית אחד ולכל אחרת,
שגובים  שלמה, בפת שיתערבו עד לחצר, מבית וכן לבית,
(הל' החצר מבתי אחד בבית הכל ומניחים ובית בית מכל

טז).עירוב  ה"אֿו, פ"א, ה"א.61)ין טפחים 62)פט"ז,
פחותה  מחנה ואין תימן: ובכת"י הט"ו), (שם בגובה
עירובין  בירושלמי ומקורו אנשים. עשרה כלומר, מעשרה.
גדול  למחנה "עד כג) יב, הימיםֿא (דברי שנאמר ה"י, פ"א
עשרה. אלהים? מנחה וכמה אלהים", כמחנה

בסכנה,63) הם בחזירתם שגם שם), (ירושלמי מהמלחמה
מהר  ויצּפור ישוב וחרד, ירא "מי ג) ז, (שופטים שנאמר
מפני  - (=בהשכמה)? בצפירה חוזרים הם "ולמה הגלעד".
שם. הפנים" ב"מראה וראה בהם, ירגישו שלא השונאים",

.„È˙Bt‰Ï ¯eÒ‡Â64‰„O‰ Èt ÏÚ B‡ ‰Án‰ CB˙a ¿»¿ƒ»¿««¬∆«¿≈«»∆
˙„ÁÈÓ C¯c ÌL Ôw˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿«¬≈¿«≈»∆∆¿À∆∆

EÏ ‰È‰z „ÈÂ" :¯Ó‡pL ,da ˙Bt‰Ï65ıeÁÓ ¿ƒ»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆¿ƒ
."‰ÁnÏ««¬∆

מקום,64) בכל אדם בני יפנו "ולא לגדולים. או לקטנים
המצוות', ('ספר האומות" שעושים כדרך האהלים, ובין

קצב). יד 65)עשה אין רנז) אות (כיֿתצא, ב'ספרי' דרשו
יד". לו מציב "והנה יב) טו, (שמואלֿא שנאמר מקום. אלא
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`oilkeקמח z`neh zekld - dxdh xtq - fenz d"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÂË„˙È ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ66„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈¿»∆»¿∆»
¯tÁÈÂ C¯c‰ d˙B‡a ‡ˆÈÂ ,BzÓÁÏÓ ÈÏk ÌÚ ‰ÈeÏz¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈≈¿»«∆∆¿«¿»
ÏÚ EÏ ‰È‰z „˙ÈÂ" :¯Ó‡pL ,‰qÎÈÂ ‰pÙÈÂ ,da»ƒ«∆ƒ«∆∆∆¡«¿»≈ƒ¿∆¿«

"'B‚Â EÊ‡67ÔÈ‡L ÔÈ·e ÔB¯‡ Ô‰nÚ LiL ÔÈ·e . ¬≈∆¿≈∆≈ƒ»∆»≈∆≈
ÔB¯‡ Ì‰nÚ68‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,„ÈÓz ÌÈOBÚ Ì‰ Ck , ƒ»∆»»≈ƒ»ƒ∆∆¡«¿»»

"LB„˜ EÁÓ69. «¬∆»

בו.66) לחפור אזנך 67)דקר "אין (שם) ב'ספרי' דרשו
אינו  - ולקטנים מלחמתך. כלי כלומר, זיינך", מקום אלא

חייב  אבל א. כה, בברכות כמבואר ולכסות, לחפור צריך
יונתן  ובתרגום שם. כמבואר למחנה, שמחוץ לדרך לצאת
מי  שם ותטיל - דריגלך" מֹוי תמן "ותשוד זה: לפסוק

המחנה.68)רגליך. בעת במחנה עמם ההולך אלקים ארון
המצוה...69) "משרשי תקסו מצוה ה'חינוך' וכתב

וכלֿשכן  לעולם, בשכינה דבקות ישראל של שנפשותיהם
שבידו  מעבירות הירא כל כי הנפש, נקיי שכולם במחנה,
רוח  אשר הטובים ונשארו ביתו, אל ושב לו הלך כבר

בנקיות". לעמוד להם וראוי בתוכם, שוכנת אלקים



meil cg` wxt m"anx ixeriya`Îmgpn 'aÎfenz d"k -h"ryz

ה'תשע"ט  תמוז כ"ה ראשון יום

oilk` z`nh zFkld
oilkèz̀nehzekld-dxdhxtq

¦§ª§©¢¨¦
ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒÀ¿«√»ƒ«¿ƒ

.Ô¯LÎ‰Â¿∆¿≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אין 1) מיוחד ושאינו אדם, למאכל המיוחד אוכל יבאר

אינם  או האוכלין את שמכשירים המשקין טומאה. מקבל
שבני  פי על אף טומאה מקבלים שאינם הדברים מכשירים.
דעתו  בטלה עליהם חשב שאם הדברים אותם. אוכלים אדם

מחשבה. הזק או

.‡¯O·e ÌÁÏ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ‰ ÏÎ‡ Ïk»…∆«¿À»¿«¬«»»¿∆∆»»
ÏÎÂ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ·ÚÂ«¬»ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆¿«≈À¿»¿…
BÈ‡Â ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L∆≈¿À»¿«¬«»»¬≈∆»¿≈
ÏÎ‡ÓÏ B„ÁÈÂ ÂÈÏÚ ·MÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»∆»ƒ≈ƒ≈»»¿ƒ¬¿«¬«
‰lÁz ÏÏaiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‰ÊÂ ‰ÊÂ .Ì„‡»»¿∆»∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ»
:¯Ó‡pL .¯LÎ‰ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .ÔÈ˜LÓ ‰Ú·MÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿»«¿ƒ¿∆«ƒ¿»∆¿≈∆∆¡«

Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ2. ¿ƒÀ««ƒ«∆«

משמע,2) לכם", הוא טמא עליו מנבלתם "ונפל ומסיים
פרק  שמיני כהנים ובתורת נטמא, לא מים ניתנו לא שאם
הבאה. בהלכה המפורטים משקין שישה מרבה ו הלכה יא

.·ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎnL ÔÈ˜LÓ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»√»ƒ
,·ÏÁ‰Â ,ÔÈi‰Â ,ÔÓM‰Â ,Ïh‰Â ,ÌÈn‰ :‰‡ÓËÏ¿À¿»««ƒ¿««¿«∆∆¿««ƒ¿∆»»

L·c‰Â ,Ìc‰Â3ÏÚ eÏtiL „Ú ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡Â . ¿«»¿«¿«¿≈»«¿ƒƒ«∆ƒ¿«
,ÔÈÁe¯Ò eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ

¯ÈLÎÓ BÈ‡ Áe¯q‰ ‰˜Ln‰L4¯LÎ‰L ÔÂÈÎÂ . ∆««¿∆«»«≈«¿ƒ¿≈»∆À¿«
Ú Û‡ ,ÏÎ‡‰‰Ê È¯‰ - ·e‚ ‡e‰ È¯‰Â L·iL Èt Ï »…∆««ƒ∆»≈«¬≈»¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

א 3) הלכה ח פרשתא שם כהנים בתורת דבורים. דבש
נוסף) (שם לוואי שם להם שאין המשקין שכל אמרו,

דבש  אבל וכדומה, רימונים מי תותים, מי להוציא מכשירים,
שסתם  מפני לוואי שם להם שיש אלה בכלל אינו דבורים
רגליים, שמי שנינו, שם ה במשנה דבורים. דבש הוא דבש
מפני  כאן רבינו מנאם ולא מכשירים, כן גם האף ומי רוק

מים. תולדות "אשר 4)שהם ד: הלכה שם כהנים תורת
סרוח. למשקה פרט ישתה"

ãycew zegiyn zecewpã

אוכלין: לטומאת הרמב"ם ציין תנאים שלושה

באחד  תחילה שיבלל ב: לאדם. מיוחד אוכל שיהיה א:
אפילו  לקרקע מחובר יהיה שלא ג. המשקין. משבעת
שכל  בזה הפנימית והסיבה ב'). פרק (ריש קטן כשורש
אפשרות  או קדושה שיש במקום רק שייך הטומאה גדר
חיות  לקליפות הוקצבה הבריאה טבע מצד כי לקדושה,
למקום  להגיע משתדלים הם ולכן מאוד, מצומצמת
האדם  את שמורידים ידי על חיות תוספת ולקבל הקדושה

ובטומאה. בקליפה
היינו  אדם ומאכל האדם, צרכי כל היא הרחב במובן אכילה
אוכל  רק ולכן ומצוותי', התורה ענייני הם נשמתו צרכי
תוספת  בו יש כי טומאה לקבל יכול לאדם המיוחד
לעזוב  טבעם כי והשפעה חסד על מורים משקין, קדושה.
מטה. למטה ולהשפיע נמוך למקום ולירד גבוה מקום
חז"ל  אמרו (שלכן בגוף האוכל את המוליכים הם ובנוסף,

דם"). אכילתו שתה ולא "אכל
כדבעי  היא יהודי של ה' עבודת כאשר האדם, ובעבודת
ומשפיעה  הסביבה את ומחברת המדבקת לחלוחית בו יש
הקליפה  רוצה "אוכל" של זה בסוג ולכן, לו. הקרובים על
קדושה  השפעת בו יש כי עצמו מהאוכל יותר להתדבק
מעל  יותר משקין על גזירות ריבוי מצינו כך ומשום לרבים

אוכלין.
אוכלין: שבטומאת השלישי בתנאי היא מכך להינצל העצה
מקבלין  אינן קטן... כשורש אפילו מחוברין שהן זמן "...כל
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קמט oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - fenz d"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÂË„˙È ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ66„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈¿»∆»¿∆»
¯tÁÈÂ C¯c‰ d˙B‡a ‡ˆÈÂ ,BzÓÁÏÓ ÈÏk ÌÚ ‰ÈeÏz¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈≈¿»«∆∆¿«¿»
ÏÚ EÏ ‰È‰z „˙ÈÂ" :¯Ó‡pL ,‰qÎÈÂ ‰pÙÈÂ ,da»ƒ«∆ƒ«∆∆∆¡«¿»≈ƒ¿∆¿«

"'B‚Â EÊ‡67ÔÈ‡L ÔÈ·e ÔB¯‡ Ô‰nÚ LiL ÔÈ·e . ¬≈∆¿≈∆≈ƒ»∆»≈∆≈
ÔB¯‡ Ì‰nÚ68‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,„ÈÓz ÌÈOBÚ Ì‰ Ck , ƒ»∆»»≈ƒ»ƒ∆∆¡«¿»»

"LB„˜ EÁÓ69. «¬∆»

בו.66) לחפור אזנך 67)דקר "אין (שם) ב'ספרי' דרשו
אינו  - ולקטנים מלחמתך. כלי כלומר, זיינך", מקום אלא

חייב  אבל א. כה, בברכות כמבואר ולכסות, לחפור צריך
יונתן  ובתרגום שם. כמבואר למחנה, שמחוץ לדרך לצאת
מי  שם ותטיל - דריגלך" מֹוי תמן "ותשוד זה: לפסוק

המחנה.68)רגליך. בעת במחנה עמם ההולך אלקים ארון
המצוה...69) "משרשי תקסו מצוה ה'חינוך' וכתב

וכלֿשכן  לעולם, בשכינה דבקות ישראל של שנפשותיהם
שבידו  מעבירות הירא כל כי הנפש, נקיי שכולם במחנה,
רוח  אשר הטובים ונשארו ביתו, אל ושב לו הלך כבר

בנקיות". לעמוד להם וראוי בתוכם, שוכנת אלקים



meil cg` wxt m"anx ixeriya`Îmgpn 'aÎfenz d"k -h"ryz

ה'תשע"ט  תמוז כ"ה ראשון יום

oilk` z`nh zFkld
oilkèz̀nehzekld-dxdhxtq

¦§ª§©¢¨¦
ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒÀ¿«√»ƒ«¿ƒ

.Ô¯LÎ‰Â¿∆¿≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אין 1) מיוחד ושאינו אדם, למאכל המיוחד אוכל יבאר

אינם  או האוכלין את שמכשירים המשקין טומאה. מקבל
שבני  פי על אף טומאה מקבלים שאינם הדברים מכשירים.
דעתו  בטלה עליהם חשב שאם הדברים אותם. אוכלים אדם

מחשבה. הזק או

.‡¯O·e ÌÁÏ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ‰ ÏÎ‡ Ïk»…∆«¿À»¿«¬«»»¿∆∆»»
ÏÎÂ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ·ÚÂ«¬»ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆¿«≈À¿»¿…
BÈ‡Â ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L∆≈¿À»¿«¬«»»¬≈∆»¿≈
ÏÎ‡ÓÏ B„ÁÈÂ ÂÈÏÚ ·MÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»∆»ƒ≈ƒ≈»»¿ƒ¬¿«¬«
‰lÁz ÏÏaiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‰ÊÂ ‰ÊÂ .Ì„‡»»¿∆»∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ»
:¯Ó‡pL .¯LÎ‰ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .ÔÈ˜LÓ ‰Ú·MÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿»«¿ƒ¿∆«ƒ¿»∆¿≈∆∆¡«

Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ2. ¿ƒÀ««ƒ«∆«

משמע,2) לכם", הוא טמא עליו מנבלתם "ונפל ומסיים
פרק  שמיני כהנים ובתורת נטמא, לא מים ניתנו לא שאם
הבאה. בהלכה המפורטים משקין שישה מרבה ו הלכה יא

.·ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎnL ÔÈ˜LÓ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»√»ƒ
,·ÏÁ‰Â ,ÔÈi‰Â ,ÔÓM‰Â ,Ïh‰Â ,ÌÈn‰ :‰‡ÓËÏ¿À¿»««ƒ¿««¿«∆∆¿««ƒ¿∆»»

L·c‰Â ,Ìc‰Â3ÏÚ eÏtiL „Ú ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡Â . ¿«»¿«¿«¿≈»«¿ƒƒ«∆ƒ¿«
,ÔÈÁe¯Ò eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ

¯ÈLÎÓ BÈ‡ Áe¯q‰ ‰˜Ln‰L4¯LÎ‰L ÔÂÈÎÂ . ∆««¿∆«»«≈«¿ƒ¿≈»∆À¿«
Ú Û‡ ,ÏÎ‡‰‰Ê È¯‰ - ·e‚ ‡e‰ È¯‰Â L·iL Èt Ï »…∆««ƒ∆»≈«¬≈»¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

א 3) הלכה ח פרשתא שם כהנים בתורת דבורים. דבש
נוסף) (שם לוואי שם להם שאין המשקין שכל אמרו,

דבש  אבל וכדומה, רימונים מי תותים, מי להוציא מכשירים,
שסתם  מפני לוואי שם להם שיש אלה בכלל אינו דבורים
רגליים, שמי שנינו, שם ה במשנה דבורים. דבש הוא דבש
מפני  כאן רבינו מנאם ולא מכשירים, כן גם האף ומי רוק

מים. תולדות "אשר 4)שהם ד: הלכה שם כהנים תורת
סרוח. למשקה פרט ישתה"

ãycew zegiyn zecewpã

אוכלין: לטומאת הרמב"ם ציין תנאים שלושה

באחד  תחילה שיבלל ב: לאדם. מיוחד אוכל שיהיה א:
אפילו  לקרקע מחובר יהיה שלא ג. המשקין. משבעת
שכל  בזה הפנימית והסיבה ב'). פרק (ריש קטן כשורש
אפשרות  או קדושה שיש במקום רק שייך הטומאה גדר
חיות  לקליפות הוקצבה הבריאה טבע מצד כי לקדושה,
למקום  להגיע משתדלים הם ולכן מאוד, מצומצמת
האדם  את שמורידים ידי על חיות תוספת ולקבל הקדושה

ובטומאה. בקליפה
היינו  אדם ומאכל האדם, צרכי כל היא הרחב במובן אכילה
אוכל  רק ולכן ומצוותי', התורה ענייני הם נשמתו צרכי
תוספת  בו יש כי טומאה לקבל יכול לאדם המיוחד
לעזוב  טבעם כי והשפעה חסד על מורים משקין, קדושה.
מטה. למטה ולהשפיע נמוך למקום ולירד גבוה מקום
חז"ל  אמרו (שלכן בגוף האוכל את המוליכים הם ובנוסף,

דם"). אכילתו שתה ולא "אכל
כדבעי  היא יהודי של ה' עבודת כאשר האדם, ובעבודת
ומשפיעה  הסביבה את ומחברת המדבקת לחלוחית בו יש
הקליפה  רוצה "אוכל" של זה בסוג ולכן, לו. הקרובים על
קדושה  השפעת בו יש כי עצמו מהאוכל יותר להתדבק
מעל  יותר משקין על גזירות ריבוי מצינו כך ומשום לרבים

אוכלין.
אוכלין: שבטומאת השלישי בתנאי היא מכך להינצל העצה
מקבלין  אינן קטן... כשורש אפילו מחוברין שהן זמן "...כל
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פנימיות  עם מקושרות האדם פעולות כשכל טומאה"
של  האמיתית במטרה וההכרה הידיעה עם כלומר נשמתו,
כי  כלל בו לגעת יכולה הטומאה אין בעולם, תפקידו

בשלימות. לעולם היא יהודי של נשמתו פנימיות
בתורה  הוא זה עניין של מקורו גם ה' בעבודת עניין ככל
"סם  לו שתהיה ובכדי התורה, בידיעת די שאין מצינו שבה
בתורה  "ברכו התורה נותן עם לימודו לקשר חייב החיים"
עם  תורה גופי שהן דתורה נגלה חיבור ידי על תחילה"
תלמוד  "וגדול דאורייתא. נשמתא שהיא התורה פנימיות
ופנימיות  דתורה גליא חיבור שע"י מעשה" לידי שמביא
עד  הנשמה פנימיות עם חיבור עבודתו בכל נפעל התורה

כלל. טומאה קבלת בגדר שאינו
(ak oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr .74 'r fk wlg y"ewl t"r)

.‚ÏeÏa ‰È‰L ÏÎ‡5ÌÈ˙ez ÈÓ ÔB‚k ,˙B¯t ÈÓa …∆∆»»»¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈBn¯Â6ÏeÏa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,7B‡ ·f‰ Ba Ú‚Â ¿ƒƒ««ƒ∆»¿»««»

¯LÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ˙n‰ ¯Oa8 ¿««≈¬≈»ƒ¿≈∆…À¿«
.ÔÈ˜Ln‰ ˙Ú·MÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿«««¿ƒ

ומי 6)רטוב.5) תותים מי אני "ומוציא א: הלכה שם
לוואי". שם להם שיש פירות מיני כל ושאר רימונים

לומר 7) ואפשר בטומאה שנגע בשעה רטוב עודנו
נטמא. ובסמוך 8)שהמשקה האוכל. נטמא לא למה נימוק

האוכל. שעל המשקה נטמא לא למה יבואר

.„˙Ú·L ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜nL ‰˜LÓ ÌL ÔÈ‡≈»«¿∆∆¿«≈À¿»∆»ƒ¿«
ÔÈ˜Ln‰9C¯„k - ˙B¯t ÈÓ ¯‡L Ï·‡ ;„·Ïa eÈnL ««¿ƒ∆»ƒƒ¿«¬»¿»≈≈¿∆∆

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ck ,ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L10. ∆≈«¿ƒƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿»

הקודמת.9) שבהלכה לדין הנימוק סיום הם כאן רבינו דברי
כשהוא  האוכל את לטהר רק מספיק שם שנאמר הנימוק
את  ויטמא גבו שעל המשקה ייטמא לא למה אבל לעצמו,
ולפיכך  האדם? שבפי הרוק ידי על שיוכשר אחר האוכל
גם  אלא מכשירים שאינם רק לא אלה שמשקין כאן הוסיף

טומאה. מקבלים א 10)אינם הלכה שם כהנים בתורת
ישתה  אשר משקה "וכל לד) יא, (ויקרא הכתוב את דרשו
מי  לחשוב) (אפשר יכול משקה כל אי יטמא". כלי בכל
פירות, מיני כל ושאר רימונים מי או פירות מי או תותים
שם  להם שאין מיוחדים מים מה "מים", לומר תלמוד
שם  להם שיש וכו' רמונים ומי תותים מי ומוציא לוואי,
טומאה. וגם הכשר כוללת זו שפרשה רבינו וסובר לוואי".

.‰ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ11LÈÏL e‡È·‰ ‡lL12ÔÈ˜LÓ - ≈ƒ«¬»ƒ∆…≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ‡ÏÂ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰13, «¿ƒ≈∆≈»«¿ƒƒ¿…¿«¿ƒÀ¿»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ˙B¯t ÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈≈ƒ¿»≈≈∆≈¿ƒ¿»

ג.11) הלכה סוף א פרק מעשרות יסחוט 12)ירושלמי אם
שיוציאו  ממה שליש כדי ושמן יין יוציאו לא אותם

שאינם 13)כשיובשלו. אמרו למעלה המובא בירושלמי
טומאה, מקבלים שאינם ואומר, מוסיף ורבינו מכשירים.
אינו  מכשיר שאינו שמשקה הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו
למעלה. שהבאנו כהנים בתורת משמע וכן טומאה. מקבל

.ÂÌÈ¯·„ el‡14ÏÚ Û‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ≈¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»««
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ì„‡ ÈaL Ètƒ∆¿≈»»¿ƒ»¿ƒ∆≈»∆¡»ƒ

ÔÙeb ˙‡‰Ï15˙BÏÎ‡na ÌÚË ÔÈ˙BpL ÈtÓ ‡l‡ , «¬»«»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ««««¬»
ËLw‰ :Ô‰ el‡Â .‰‡¯n‰ B‡ ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ƒ¿≈»≈«««¿∆¿≈≈«¿¿
˙ÈzÏÁ‰Â ‰‡Èz‰Â ÌÈÓOa ÈL‡¯Â ÒÓÁ‰Â¿«¬«¿»≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿ƒ

ÚÈ¯Á ˙BlÁÂ ÔÈÏtÏt‰Â16.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿≈…«≈»∆

ה.14) משנה ג אלה.15)פרק דברים מגוף ליהנות
לשיפור 16) בהם שמשתמשים הם, תבלינים מיני אלה כל

התבשיל. של הגוון או הריח או הטעם

.Ê˙·M‰17˙B˜¯È ¯‡Lk BÙeb ˙ÏÈÎ‡Ï BÓ˙Ò - «∆∆¿»«¬ƒ«ƒ¿»«¿
‡nË˙Ó BÈ‡ - ‰¯„wÏ ÂÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â ;‰„O‰«»∆¿ƒ»«»»«¿≈»≈ƒ¿«≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË18È¯‰ - ‰¯„wÏ ÌÚË ‰˙pMÓ ˙·M‰Â . À¿«√»ƒ¿«∆∆ƒ∆»¿»«««¿≈»¬≈
Ï·Êk BÊ19.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó dÈ‡Â ¿∆∆¿≈»ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ

שנקרא 17) ירק מין שהוא שם רבינו ופירש ד. משנה שם
הגמרא  פי (על חי כשהוא לאכילה ועומד בערבית גם כן
אותו  נותנים ואם עשוייה"). לכמך שבת "סתם ב: נא, נדה
כפסולת  הוא והנשאר התבשיל לתוך רובו יוצא בתבשיל

אדם. למאכל ראוייה לקדירה 18)שאינה עליו חישב אם
מקבלים  אינם שתבלינין למעלה ונתבאר כתבלין, הוא הרי

החלק 19)טומאה. מפני טומאה מקבל אינו למה נימוק
כתבלין. ואינו בקדירה נימוח שאינו

.ÁÌÈ¯Óz‰20˙B¯‚B¯b‰Â21˙k ‰¯„wÏ Ô˙pL- ÔÈÏ· «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»«¿≈»¿«¿ƒ
ÏÎ‡lÓ e„ÒtiL „Ú ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ«∆ƒ»¿ƒ∆¡…

Ì„‡22. »»

ח.20) הלכה ג פרק עוקצין יבשות.21)תוספתא תאנים
גורס 22) ורבינו לכלב" "שיפסלו כתוב: שלפנינו בתוספתא

ד, הלכה ב פרק לקמן לשיטתו בהתאם כאן, שכתב כמו
שנפסלו  ולפני טומאה. מקבל אינו לאדם שנפסל שדבר
מתורת  להוציאם מועילה המחשבה ואין טומאה מקבלים
אוכל  שהם מפני - הקודמת שבהלכה שבת כמו - אוכל

חשוב.

.ËÌÈÈL¯k‰23ÔÈ‡nË˙Ó - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Ô„ÁÈ Ì‡ , ««¿ƒƒƒƒ¬»¿«¬«»»ƒ¿«¿ƒ
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ

גרעינים 23) ובתוכם עדשים לשרביטי דומים שרביטים
ידי  על גם נאכלים הדחק ובשעת בהמה, מאכל והם קטנים

אדם. בני

.È¯Bw‰24B˜ÏL Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ ıÚk ‡e‰ È¯‰ - «¬≈¿≈¿»»»¿ƒ¿»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - BbËÂ¿ƒ¿ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בני 24) אותו ואוכלין ... רך לבן עץ והוא הדקל "ראש
ז). משנה ג פרק עוקצין למשנה בפירושו (רבינו אדם"

.‡ÈÔÈpˆ¯Á‰25ÔÈbf‰Â26ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ ,27 ««¿«ƒ¿««ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ -28.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

הענבים.25) הענבים.26)גרעיני אחר 27)קליפות
יינם ויצא הענבים החרצנים שנדרכו הפסולת, את כנס
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`oilkeקנ z`neh zekld - dxdh xtq - fenz d"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אותם. לאכול וחישב בני 28)והזגים של דרכם שאין מפני
זה. של דעתו בטלה לאכלם אדם

.·ÈÔÈˆ¯ÙpL ÌÈLw‰ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ29˙ÁzÓ ÔÈ‡ˆBÈÂ ≈ƒ«¬»ƒ«»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ««
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯c‰ ˙ÚLa ‰¯Bw‰30„ÚÂ . «»ƒ¿««¿ƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿»¿«

‰nk31¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ „Ú ?32ı¯Ùp‰ ‰È‰ . «»««¿»»«ƒ¿»»»«ƒ¿»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ‰fÓ ¯˙È33Û‡ ,ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk Ì‡Â . »≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»»√»ƒ«

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÔÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈«¿»»«ƒ¿«¿ƒÀ¿»

עליהם.29) הלוחצת הקורה מתחת מפני 30)קופצים
ויין. שמן לתעשיית ולא לאכילה לא ראויים שאינם

טומאה.31) יקבלו ולא הנפרצים כמות הכור 32)תהא
מחזיק  שהכור נמצא קבים, שישה והסאה סאה שלושים הוא
לכור  קבים מארבעה יותר נפרצים ואם קבים, ושמונים מאה
מוותר  אדם אין לגת או הבד לבית שהוכנסו ענבים או זיתים

אוכל,33)עליהם. מתורת לגמרי יצאו שלא מפני
מועילה. המחשבה

.‚È˙BiÙk‰34ÔÈbt‰Â35¯Òa‰Â36Áˆw‰Â37Ô‰ È¯‰ - ««¿ƒ¿««ƒ¿«…∆¿«∆«¬≈≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÏÎ‡k»√»ƒ¿«¿ƒÀ¿»

(לשון 34) צמיחתם" בתחילת התמרים "עוקצי ז, משנה שם
שם). בפירושו בשלו.35)רבינו שלא ענבים 36)תאנים

עקיבא. כרבי ופסק ו. משנה שם בשלו. כמון 37)שטרם
(ערוך). שחור

.„ÈÌÈ„¯Ê È·ÏeÏ38Ûel‰ ÈÏÚÂ Ï¯Ú ÏLÂ ÔÈ·e¯ÁÂ ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿∆¬»«¬≈«
e˜zÓ˙iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ËBM‰39. «∆≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿«¿

(הענפים 38) השבטים בקצוות היוצאים הרכים "הקצוות
מלבלבים". שהאילנות בעת טעמם 39)הדקים) שישופר

וכדומה. כבישה ידי על

.ÂËÔÈÒBÓ¯ez‰Â Ïc¯Á‰40- ÔÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le ««¿»¿«¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
‡lL „Ú ÔÈa e˜ÈzÓ‰MÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ≈«∆…

e˜ÈzÓ‰41. ƒ¿ƒ

אותו 40) ששולקים אמרו ב כה, ביצה במסכת קטנית. מין
סעודה. בקינוח אותו ואוכלים פעמים של 41)שבע דרכם

אוכלין  תורת עליהם יש ולפיכך ולאוכלם לכובשם אדם בני
כבישתם. לפני אפילו

.ÊËÔÈÏÚ‰ ÔÈ‡ - Ô‰lL ÔÈÏÚa ÔL·kL ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆¿»»∆»ƒ∆»∆≈∆»ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó42‡l‡ ÔÈÏÎ‡Ï ÔL·k ‡lL ; ¿«¿ƒÀ¿»∆…¿»»¿√»ƒ∆»

‰‡¯ÓÏ43. ¿«¿∆

נאכלים.42) שאינם ויפים 43)מפני טריים נראים הזיתים
לעלים. מחוברים כשהם

.ÊÈ˙eM˜ ÏL ˙eLk44ıp‰Â45ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - dlL ¿∆ƒ¿«≈∆»≈¿«¿ƒ
‰‡ÓË46.ÏÎ‡ BÈ‡L ÈtÓ , À¿»ƒ¿≈∆≈…∆

שערות 44) כעין עליהם יש קטנים וכשהם קישואים
לאכילה. ראויות ואינן כשות שבראש 45)ונקראות הפרח

הקישות,46)הקישוא. נטמאו לא טומאה בהם נגעה אם
הלכה  ה פרק לקמן ראה לקישות. שומר ולא יד שאינם מפני

ב. והלכה א

.ÁÈBz¯eÎa L·c47ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ -48‡lL ¿«¿««¿ƒ«≈À¿«√»ƒ∆…
L·c‰ ‰„¯ .‰·LÁÓa49˙BlÁ‰ ˜q¯iMÓ -50 ¿«¬»»»»«¿«ƒ∆¿«≈««
‰˜LÓ ÌeMÓ ‡nË˙Ó51·f‰ L·c .52- Bz¯ekÓ ƒ¿«≈ƒ«¿∆¿««»ƒ««¿
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó53- ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ ; ƒ¿«≈À¿««¿ƒ»«»»»√»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó54. ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בכוורת.47) משקין 48)כשעודנו טומאת כמשקה. אינו
אוכלין. מטומאת הדבש 49)חמורה את אוגרות הדבורים

גדולות  לחתיכות המדובקות לשעווה משושות בשפופרות
נקראת  מהכוורת החלות והוצאת דבש", "חלות הנקראות
דבש  חלות הוציא משמעותו הדבש" "רדה ובכן: רדייה.

דובשן.50)מהכוורת. להוציא לפני 51)כדי אבל
אוכל. דין עליו יש חלות 53)מאליו.52)הריסוק כדין

דובשן. להוציא מחשבת 54)שריסקן אין החלות כשריסק
שנתכוון  המוכיח מעשה שעשה מפני מועילה אוכלין

מחשבתו. מועילה מאליו בזב אבל למשקה,

.ËÈLe¯w‰ ÔÓM‰55·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - «∆∆«»≈…∆¿…«¿∆»«
‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Le¯˜ ‡e‰Lk ÂÈÏÚ»»¿∆»≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„56.‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - L¯wL Ìc‰ ÔÎÂ . «¿¿≈«»∆»«≈…∆¿…«¿∆
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ57·LÁ ; »«»»»√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ»«
.BzÚ„ ‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿»«¿

מדעתו 55) הוסיף ורבינו "השמן" סתם כתוב בתוספתא
המשקין. משבעת אחד הוא ניגר שמן שהרי "הקרוש",

אין 56) קרוש שמן לאכול אדם בני של דרכם שאין מכיוון
[הראב"ד  משקה. או אוכל לעשותו מועילה יחיד מחשבת
מן  מאליו שיצא בשמן התוספתא ומפרש רבינו על משיג
כדעת  תם רבינו בשם כתבו פסחים ובתוספות הזיתים.

הפשוט 57)רבינו]. וההגיון לשמן, דם בין מה נתפרש לא
ואולי  קרוש. מדם לאכילה ראוי יותר קרוש ששמן מחייב
אמרו  והרי קרוש, דם לאכול גויים היו רגילים בתקופתם

דם". כולו "כבד

.ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - L¯wL ·ÏÁ»»∆»«……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡Ï58- ÔÈ˜LÓÏ ;ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó -‰ÏËa »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

.BzÚ„«¿

צריכין 58) "אין הגירסא: ב) הלכה (שם שלפנינו בתוספתא
שלישי]. בפרק לקמן יתבארו חלב [דיני לאוכלין". ֵֶמחשבה
ואין  קרוש חלב לאכול רגילים היו לא המשנה בתקופת
שהרי  רך, עגל במעי שנמצא קרוש לחלב שהכוונה לפרש
לקמן  (ראה בו מועילה אינה ומחשבה ממש כפרש דינו

ט"ו). הלכה א פרק הטומאות אבות והלכות כ"ג הלכה

.‡ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - ÌÈ¯Óz L·c¿«¿»ƒ……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï59‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ; »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„60‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - Ôlk ˙B¯t ÈÓ Ïk ¯‡Le . «¿¿»»≈≈À»……∆¿…
- ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Ô‰ÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ«¿∆»«¬≈∆≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ

.BzÚ„ ‰ÏËa»¿»«¿

מועילה 59) ולפיכך תמרים דבש שאוכלים אדם בני ישנם
אוכל. תורת עליו להוריד אדם 60)מחשבתו שאין מפני

תמרים. דבש שותה
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קני oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - fenz d"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אותם. לאכול וחישב בני 28)והזגים של דרכם שאין מפני
זה. של דעתו בטלה לאכלם אדם

.·ÈÔÈˆ¯ÙpL ÌÈLw‰ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ29˙ÁzÓ ÔÈ‡ˆBÈÂ ≈ƒ«¬»ƒ«»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ««
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯c‰ ˙ÚLa ‰¯Bw‰30„ÚÂ . «»ƒ¿««¿ƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿»¿«

‰nk31¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ „Ú ?32ı¯Ùp‰ ‰È‰ . «»««¿»»«ƒ¿»»»«ƒ¿»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ‰fÓ ¯˙È33Û‡ ,ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk Ì‡Â . »≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»»√»ƒ«

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÔÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈«¿»»«ƒ¿«¿ƒÀ¿»

עליהם.29) הלוחצת הקורה מתחת מפני 30)קופצים
ויין. שמן לתעשיית ולא לאכילה לא ראויים שאינם

טומאה.31) יקבלו ולא הנפרצים כמות הכור 32)תהא
מחזיק  שהכור נמצא קבים, שישה והסאה סאה שלושים הוא
לכור  קבים מארבעה יותר נפרצים ואם קבים, ושמונים מאה
מוותר  אדם אין לגת או הבד לבית שהוכנסו ענבים או זיתים

אוכל,33)עליהם. מתורת לגמרי יצאו שלא מפני
מועילה. המחשבה

.‚È˙BiÙk‰34ÔÈbt‰Â35¯Òa‰Â36Áˆw‰Â37Ô‰ È¯‰ - ««¿ƒ¿««ƒ¿«…∆¿«∆«¬≈≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÏÎ‡k»√»ƒ¿«¿ƒÀ¿»

(לשון 34) צמיחתם" בתחילת התמרים "עוקצי ז, משנה שם
שם). בפירושו בשלו.35)רבינו שלא ענבים 36)תאנים

עקיבא. כרבי ופסק ו. משנה שם בשלו. כמון 37)שטרם
(ערוך). שחור

.„ÈÌÈ„¯Ê È·ÏeÏ38Ûel‰ ÈÏÚÂ Ï¯Ú ÏLÂ ÔÈ·e¯ÁÂ ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿∆¬»«¬≈«
e˜zÓ˙iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ËBM‰39. «∆≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿«¿

(הענפים 38) השבטים בקצוות היוצאים הרכים "הקצוות
מלבלבים". שהאילנות בעת טעמם 39)הדקים) שישופר

וכדומה. כבישה ידי על

.ÂËÔÈÒBÓ¯ez‰Â Ïc¯Á‰40- ÔÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le ««¿»¿«¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
‡lL „Ú ÔÈa e˜ÈzÓ‰MÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ≈«∆…

e˜ÈzÓ‰41. ƒ¿ƒ

אותו 40) ששולקים אמרו ב כה, ביצה במסכת קטנית. מין
סעודה. בקינוח אותו ואוכלים פעמים של 41)שבע דרכם

אוכלין  תורת עליהם יש ולפיכך ולאוכלם לכובשם אדם בני
כבישתם. לפני אפילו

.ÊËÔÈÏÚ‰ ÔÈ‡ - Ô‰lL ÔÈÏÚa ÔL·kL ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆¿»»∆»ƒ∆»∆≈∆»ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó42‡l‡ ÔÈÏÎ‡Ï ÔL·k ‡lL ; ¿«¿ƒÀ¿»∆…¿»»¿√»ƒ∆»

‰‡¯ÓÏ43. ¿«¿∆

נאכלים.42) שאינם ויפים 43)מפני טריים נראים הזיתים
לעלים. מחוברים כשהם

.ÊÈ˙eM˜ ÏL ˙eLk44ıp‰Â45ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - dlL ¿∆ƒ¿«≈∆»≈¿«¿ƒ
‰‡ÓË46.ÏÎ‡ BÈ‡L ÈtÓ , À¿»ƒ¿≈∆≈…∆

שערות 44) כעין עליהם יש קטנים וכשהם קישואים
לאכילה. ראויות ואינן כשות שבראש 45)ונקראות הפרח

הקישות,46)הקישוא. נטמאו לא טומאה בהם נגעה אם
הלכה  ה פרק לקמן ראה לקישות. שומר ולא יד שאינם מפני

ב. והלכה א

.ÁÈBz¯eÎa L·c47ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ -48‡lL ¿«¿««¿ƒ«≈À¿«√»ƒ∆…
L·c‰ ‰„¯ .‰·LÁÓa49˙BlÁ‰ ˜q¯iMÓ -50 ¿«¬»»»»«¿«ƒ∆¿«≈««
‰˜LÓ ÌeMÓ ‡nË˙Ó51·f‰ L·c .52- Bz¯ekÓ ƒ¿«≈ƒ«¿∆¿««»ƒ««¿
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó53- ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ ; ƒ¿«≈À¿««¿ƒ»«»»»√»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó54. ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בכוורת.47) משקין 48)כשעודנו טומאת כמשקה. אינו
אוכלין. מטומאת הדבש 49)חמורה את אוגרות הדבורים

גדולות  לחתיכות המדובקות לשעווה משושות בשפופרות
נקראת  מהכוורת החלות והוצאת דבש", "חלות הנקראות
דבש  חלות הוציא משמעותו הדבש" "רדה ובכן: רדייה.

דובשן.50)מהכוורת. להוציא לפני 51)כדי אבל
אוכל. דין עליו יש חלות 53)מאליו.52)הריסוק כדין

דובשן. להוציא מחשבת 54)שריסקן אין החלות כשריסק
שנתכוון  המוכיח מעשה שעשה מפני מועילה אוכלין

מחשבתו. מועילה מאליו בזב אבל למשקה,

.ËÈLe¯w‰ ÔÓM‰55·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - «∆∆«»≈…∆¿…«¿∆»«
‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Le¯˜ ‡e‰Lk ÂÈÏÚ»»¿∆»≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„56.‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - L¯wL Ìc‰ ÔÎÂ . «¿¿≈«»∆»«≈…∆¿…«¿∆
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ57·LÁ ; »«»»»√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ»«
.BzÚ„ ‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿»«¿

מדעתו 55) הוסיף ורבינו "השמן" סתם כתוב בתוספתא
המשקין. משבעת אחד הוא ניגר שמן שהרי "הקרוש",

אין 56) קרוש שמן לאכול אדם בני של דרכם שאין מכיוון
[הראב"ד  משקה. או אוכל לעשותו מועילה יחיד מחשבת
מן  מאליו שיצא בשמן התוספתא ומפרש רבינו על משיג
כדעת  תם רבינו בשם כתבו פסחים ובתוספות הזיתים.

הפשוט 57)רבינו]. וההגיון לשמן, דם בין מה נתפרש לא
ואולי  קרוש. מדם לאכילה ראוי יותר קרוש ששמן מחייב
אמרו  והרי קרוש, דם לאכול גויים היו רגילים בתקופתם

דם". כולו "כבד

.ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - L¯wL ·ÏÁ»»∆»«……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡Ï58- ÔÈ˜LÓÏ ;ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó -‰ÏËa »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

.BzÚ„«¿

צריכין 58) "אין הגירסא: ב) הלכה (שם שלפנינו בתוספתא
שלישי]. בפרק לקמן יתבארו חלב [דיני לאוכלין". ֵֶמחשבה
ואין  קרוש חלב לאכול רגילים היו לא המשנה בתקופת
שהרי  רך, עגל במעי שנמצא קרוש לחלב שהכוונה לפרש
לקמן  (ראה בו מועילה אינה ומחשבה ממש כפרש דינו

ט"ו). הלכה א פרק הטומאות אבות והלכות כ"ג הלכה

.‡ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - ÌÈ¯Óz L·c¿«¿»ƒ……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï59‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ; »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„60‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - Ôlk ˙B¯t ÈÓ Ïk ¯‡Le . «¿¿»»≈≈À»……∆¿…
- ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Ô‰ÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ«¿∆»«¬≈∆≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ

.BzÚ„ ‰ÏËa»¿»«¿

מועילה 59) ולפיכך תמרים דבש שאוכלים אדם בני ישנם
אוכל. תורת עליו להוריד אדם 60)מחשבתו שאין מפני

תמרים. דבש שותה
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.·ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - ‚ÏM‰«∆∆≈…∆¿…«¿∆»«»»
˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈ˜LÓÏ ;BzÚ„ ‰ÏËa - ÔÈÏÎ‡Ï»√»ƒ»¿»«¿¿«¿ƒƒ¿«≈À¿«

Blk ‡ÓË ‡Ï - B˙ˆ˜Ó ‡ÓË .ÔÈ˜LÓ61B¯È·Ú‰ ;62 «¿ƒƒ¿»ƒ¿»…ƒ¿»À¡¡ƒ
‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk Èab ÏÚ63Blk ‡ÓË -64. ««≈¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿»À

אינו 61) שהשלג מפני והטעם בטומאה, שנגע המקום אלא
בזה. זה דבוקים קרטים הרבה של קבוצה אלא אחד גוש

השלג.62) הכלי.63)את אוויר לתוך שהכניסו פירוש ,
אמרה 64) והתורה הכלי באוויר היה השלג שכל מפני

שם  בגמרא יטמא". בתוכו אשר "כל לג) יא, (ויקרא
מטמא  (שהוא חרס כלי על העידה התורה מסיימים:
הגירסא: שם [בברייתא חרדל. מלא הוא אפילו מאווירו),
כלי  גבי "על וכתב שינה ורבינו תנור", אוויר על "שהעבירו
מטמא  אינו חרס כלי שהרי לאווירו, שהתכוון מובן חרס".

מגבו].

.‚ÎÏÁkaL ·ÏÁ‰65,BzÚ„ ‰ÏËa - ÂÈÏÚ ·MÁL ∆»»∆«¿»∆ƒ≈»»»¿»«¿
‰·waL ·ÏÁ‰ ÏÚ ·LÁ .¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â66È¯‰ - «¬≈»»««∆»»∆«≈»¬≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‰Ê67. ∆ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

הבהמה.65) יונק.66)שד עגל בקיבת רוב 67)הנמצא
אין  עליו חישב לא אם ולפיכך אותו אוכלים אינם אדם בני
האוכלים  איסטניסים בלתי שישנם ומכיוון אוכל, תורת עליו
ראה  איסור (לעניין טומאה לעניין מחשבה בו מועילה אותו,
כ  בהלכה [למעלה ט). פרק אסורות מאכלות בהלכות
כרחנו  ובעל בו מועילה מחשבה אין קרוש שחלב אמרנו,
קצת  תמוה אולם ניגר. בחלב המדובר שכאן לפרש, עלינו
אוכלין  ומחשבת מועילה אינה משקין מחשבת למה
אלא  לשתותו אדם בני של דרכם אין ואולי מועילה.

וכדומה]. לחם בו מטבילים

.„ÎÔÎ¯cL ÌÈ·Ú68È˙L C¯Bc‰ Ô‰a Cl‰iMÓ - ¬»ƒ∆¿»»ƒ∆¿«≈»∆«≈¿ƒ
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ·¯ÚÂ69ÔÈ¯b¯b Ô‰a ¯izL . »≈∆ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆«¿¿ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ¯b¯b Ô˙B‡ - ÌÈÓÏL70. ¿≈ƒ»«¿¿ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ
ÌeÚËiMÓ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ71.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈«≈ƒƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒ

˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÓÏL ÔÈ¯b¯b Ô‰a e¯izLƒ¿«¿»∆«¿¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«
.ÔÈÏÎ‡√»ƒ

יינם.68) להוציא הקליפה.69)בגת בתוך הנשאר אפילו
שנשארו 70) בענבים שהמדובר משמע, רבינו של מלשונו

הדריכה. במקום הקורה 71)שלמים את עליהם יטעינו
הכבידה.

.‰Î‰Ï¯Ú‰72È‡ÏÎÂ ,73Ï˜Òp‰ ¯BLÂ ,Ì¯k‰74 »»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿«ƒ¿»
‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ ,ËÁLpL75ÔÈa ‰ËÁLpL ÔÈa ∆ƒ¿«¿∆¿»¬»≈∆ƒ¿¬»≈

‰Ù¯ÚpL76¯BÓÁ ¯ËÙe ,Ú¯ˆÓ È¯tˆÂ ,77¯O·e , ∆∆∆¿»¿ƒ√≈¿…»∆∆¬»»
‰n„‡ ‰¯t ¯O·e ,·ÏÁa78Ïebt‰Â ,79¯˙Bp‰Â ,80Û‡ , ¿»»¿«»»¬À»¿«ƒ¿«»«

ÔÈ‡nË˙Ó Ôlk - ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»≈¬ƒ«¬»»À»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË81. À¿«√»ƒ

לנטיעתו 72) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות
קדושים  (פרשת ובהנאה באכילה ואסורים "ערלה" נקראים

ג). התבואה 73)יט, נאסרה הגפנים בין תבואה נזרעה אם

הלכות  זרעים בספר מפורטים דיניהם בהנאה. והענבים
בסקילה,74)כלאיים. דינו אשה רבע או אדם שנגח שור

בשרו  לסקילה, דין בבית דינו שנגמר אחר אותו שחטו ואם
ובהנאה. באכילה רצחו 75)אסור מי נודע ולא הרוג נמצא

באכילה  אסור ובשרה אותה, ועורפים עגלה דין בית מביא
פרק  רוצח הלכות נזיקין בספר מתבארים - דיניה ובהנאה.

נבילות.76)ט. טומאת מטמאה העגלה אין עריפתה אחר
במקום  עומדת (העריפה) היא בעריפה שמצוותה מפני

את 77)שחיטה. ולתת בשה לפדותו מצוה חמור בכור
בתורה  ככתוב אותו, עורפים פדאוהו, לא ואם לכהן, השה
ואינו  מפרכס, ועודו כשנשחט והמדובר, יג). יג, (שמות
על  ואף חיות, מקצת בו שיש זמן כל נבילות טומאת מטמא
בנגיעה, אחרים ומטמא טומאה מקבל כאוכלין, דינו כן פי
לגוי, טמאה בהמה "השוחט ב): (קיז, בחולין ששניניו כמו

או  טומאת עד מטמאה נבילות טומאת לא אבל כלין
טומאה  ומטמא נבילה הוא הרי שמת אחר אבל שתמות".
גם  זה דין להעמיד ואפשר בטומאה. נגע לא אפילו חמורה
החמור  מנבלת מכזית פחות שלקח כגון החמור, מיתת אחר
והשלים  טהור אוכל וצירף מטמא) אינו נבילה מכזית (פחות
מכביצה) בפחות מטמאים אינם טמאים (אוכלין לכביצה
האוכלין  את ומטמאים אוכלין טומאת נטמאו בשרץ, ונגעו

בהם. ובהנאה.78)שיגעו באכילה אסור בשרה
או 79) אימוריהם להקטיר שחיטתם בשעת שחישב קדשים

כולל  (לפעמים למקום מחוץ או הזמן אחר בשרם לאכול
תורה. שקבעה למקומם), חוץ מחשבת גם "פיגול" המונח

בזמנו.80) נאכל שלא קדשים שכל 81)בשר פי על אף
יצאו  לא ובהנאה, באכילה אסורים כאן שנימנו הדברים
בתוספתא  שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק אוכל. מתורת

שם.

ה'תשע"ט  תמוז כ"ו שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
טומאה 1) מקבלים אם הקרקע מן הגדלים האוכלין יבאר

מחוברים  כשהם שהוכשרו אוכלין ודין שייעקרו. לפני
על  שנפלו טמאים משקין ודין שבקרקע. במים או לקרקע
וכו'. לאכילה ראוי שאינו עד ונסרח שנפסד ואוכל האוכלין,
נפסד  שנטמא ואחר שנטמא ומשקה שזרעם טמאים זרעים
ופשט  המקווה בתוך ונתונה משקין מלאה קדירה ונסרח.
הם  אם שפיכות מי וכו'. בה ונגע ידו לטומאה ראשון

גשמים. עליהם ירדו ואם טומאה בחזקת

.‡ÔÈÏÎ‡‰ Ïk2ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈÏ„b‰ »»√»ƒ«¿≈ƒƒ««¿«≈»¿«¿ƒ
,ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ï·‡ ;e¯˜ÚiL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆≈»¿¬»»¿«∆≈¿À»ƒ

epnÓ ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎiL ÔË˜ L¯La elÙ‡3ÔÈ‡ - ¬ƒ¿…∆»»∆¿ƒƒ¿ƒ∆≈»
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

מ"ח.2) פ"ג ומעורה 3)עוקצין סתם: כתוב במשנה
לחיות  יכולה התבואה אין שאם רבינו, וסובר קטן". בשורש

לגמרי. כעקורה היא הרי זה, משורש

.·¯eÁÈ4‰‡z ÏL5ÁLÙpL6BÈ‡L ‰tÏ˜a ‰¯ÚÓe ƒ∆¿≈»∆ƒ¿«¿…∆ƒ¿ƒ»∆≈
‰pnÓ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ7ÔÈ‡nË˙Ó BaL ÔÈÏÎ‡‰ Ïk -8. »ƒ¿ƒ∆»»»√»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ
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„È BÓk ÔÏÈ‡‰ ¯‡L ‰È‰ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ9‰ÊÏ ¿≈«»»»≈ƒ»»¿»»ƒ»¿»¿∆
Â‡Ï B‡ ¯aLpL ¯eÁi‰10. «ƒ∆ƒ¿«»

בו.5)שם.4) תלויות ותאנים אם 7)נשבר.6)ענף,
עלים, להוציא לשוב יתרפא לא לקליפתו, הענף את תקשור

ופירות. נגעה 8)פרחים לא שהטומאה שם. חכמים כדעת
לאוכל. יד נקרא וזה טומאה 9)באוכל. נגעה אם פירוש,

בעיא  בייחור. התלויות התאנים נטמאו אם הוא ספק באילן,
ראשון  [בלשון בתיקו. ונשארה ב קכח, בחולין פפא רב של
והייחור  הייחור, זה נפשח אם היא, שהבעיא רש"י מפרש
טומאה, מקבלות שבו ופירות לחיות, יכול אינו השני
פפא, רב ושאל כמחובר. ודינו לחיות, יכול הראשון והייחור
בו  הנוגעת וטומאה לשני, יד נעשה הראשון הייחור אם
פפא  רב של ולשונו השני. שבייחור הפירות את מטמאה
שתעשה  "מהו אמר: שהרי זה, פירוש לפי יותר מתיישבת

לחברתה?"]. מובאה 10)יד ה"ג, פ"ב עוקצין תוספתא
ב. קכז, בחולין

.‚eL·iL ˙B˜¯È11Ô‰Èa‡a12,˙ÚÏ„e ·e¯k ÔB‚k ¿»∆»¿¿ƒ≈∆¿¿¿««
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Èa‡a eL·iL13. ∆»¿¿ƒ≈∆≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

ÔËwÏ14eÈ‰Lk ÔÈÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ÔLaÈÏ15eL·ÈiL „Ú ƒ¿»¿«¿»¬≈≈√»ƒ¿∆»«∆ƒ¿
.ıÚk eOÚÈÂ¿≈»¿≈

שנקצצו.11) לאכילה.12)טרם ראויים שאינם מפני
התוספתא]. לשון נקט ורבינו "שצמקו", כתוב שם [בחולין

לאכילה.13) וראויים לחים המחשבה 14)כשהם ואין
ד). הלכה (ראה אוכל תורת מהם להוריד שם 15)מועילה

ה"ד.

.„ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È¯‰ - ˙B¯t B·e ÁLÙpL ÔÏÈ‡16ÔÎÂ . ƒ»∆ƒ¿«≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È¯‰ - ˙B¯t B·e ÔÏÈ‡‰ L·È Ì‡17. ƒ»≈»ƒ»≈¬≈≈ƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

נקודה. הוא שהאוכל ו'משקה', 'אוכל' נקראו ובינה חכמה
ולכן  בינה, - בגוף האוכל התפשטות מביאה השתיה אבל

המזונות. מן אינם כי במים" מערבין "אין
"מה  חז"ל כמאמר ומצוות, תורה עשיית על מרמז דבש
כך  לבעליה, מסגלת מסגלת שהיא מה כל הזאת הדבורה
הם  טובים ומעשים מצוות מסגלין שישראל מה כל
הם  העיקר המצוות, בעשיית שבשמים". לאביהם מסגלים
ועל  המצוה, נעשית שבהם וחי צומח שבדומם הניצוצות
אבל  אכילה. של החיות בדוגמת חיות האדם מקבל ידם
העושה, באדם המים) (פעולת יתלבשו שהניצוצות כדי
תפיסת  שאין עוד שכל ומובן בידו". "תלמודו שיהיה צריך
במחובר. טומאה שאין וזהו לטומאה, מקום אין אדם יד
את  המביאים הם כי יותר נעלה עניינם שמים וכיון
לקבל  יותר עלולים לכן הגוף, לכל החיות התפשטות

טומאה.
משום  מיטמאות מאימתי דבש "חלות וב"ה ב"ש ונחלקו
עצמו  לשמור האדם צריך אופן באיזה היינו משקין"

בית־שמאי  עמו. ויתאחד הניצוץ בו שיתלבש כדי בעבודתו
ומחמירים xdxdiynאומרים: הדבש, לרדות בלבו מחשבה

שבאדם. המחשבה לבוש על גם וזהירות שימור להצריך
ואומרים מקילים בית־הלל על wqxiynאבל רק הקפידו כי

כמחוברים  נחשבים ריסק שלא עוד וכל המעשה, לבוש
ומתחיל  המצוה כשעושה ומיד טומאה, מקבלים ואינם
משקה  נעשה חיבורו, ממקום גשמי דבר בהעלאת

הניצוץ. עם ומתאחד
(c"q a"lw 'g zeniyx t"r)

אוכלין.16) טומאת ומטמאים בתוספתא 17)מתטמאים
שהמדובר  פירשו שם בגמרא אבל "כמחוברין", כתוב שם
השיג  [הראב"ד כתלושים. דינם לטומאה אבל שבת, לענין
את  קיבל שהוא ברור זה, דין מקור נמצא שלא ואומר
רבינו  אולם הפירות. פירוש, "יבשו". שם שבגמרא הגירסא
יבש. האילן פירוש, "יבש". התוספתא גירסת על הסתמך
ברייתא  של הרישא שהרי הדעת, על יותר מתקבלת וגירסתו
"יבש", ואומרת: ממשיכה והיא שנפשח, באילן מדברת זו
שמואל, על הגמרא וקושיית כמחוברין". הן "הרי ומסיימת:
האילן  יבש אם מקלֿוחומר: היא שיבשו, פירות על המדבר
לא  - לבדם הפירות כשיבשו כמחוברים, הפירות דין - כולו

משנהֿלמלך]. וראה בגמרא, שם ע' כלֿשכן.

.‰ÌÈ‡z18eL·iL19˙‡ÓË ˙B‡nhÓ - Ô‰Èa‡a ¿≈ƒ∆»¿¿ƒ≈∆ƒ«¿À¿«
ÔÓB˜Óa ÔÈÏÎ‡20. √»ƒƒ¿»

שם.18) שמואל של כתוב 19)מימרא שם בגמרא
שיבשו. שם) רש"י (וכן רבינו ומפרש "שצמקו",

באילן.20) מחוברים כשעודם אפילו

.ÂÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈiÁ ÈÏÚaÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ∆≈ƒ«¬≈«ƒ≈»¿«¿ƒ
e˙eÓiL „Ú ‰‡ÓË21ËÁL .22Û‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a À¿»«∆»»«¿≈»«»»«

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ23. «ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»
e˙eÓiMÓ ?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡Ó ÌÈ‚„Â24„ÏB . ¿»ƒ≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆»«

Ô‰a25‰Ù¯Ë26e‡nË˙Â27LÈ È¯‰ - ÔÈ„„˙Ó Ô‰Lk »∆¿≈»¿ƒ¿«¿¿∆≈ƒ¿«¿¿ƒ¬≈≈
eÙ¯ËÂ ÏÈ‡B‰ ÌÈ˙Ók ÔÈ·eLÁ Ô‰ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca28, «»»»≈ƒ≈¬ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿¿

‡ÏÂ Ô·‡k eÓciL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ B‡≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿¿∆∆¿…
B‡ ‰Ó‰·a ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰ B‡ ¯·È‡‰ .e„„˙Èƒ¿«¿¿»≈»«»»«¿À¿»ƒƒ¿≈»

˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ‰iÁ29e¯LÎ‰ Ì‡ ,30ÔÈÏa˜Ó - «»∆≈»¿ƒƒ¿ƒÀ¿¿¿«¿ƒ
.L¯tL ÏÎ‡k ÔÈ·eLÁ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÓB˜Óa ‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¬ƒ¿…∆∆≈≈

Î‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL‰ËÈÁMa e¯L31‰Ó‰a‰L ; ƒ¿¬»«¿≈»À¿¿«¿ƒ»∆«¿≈»
¯·È‡‰ ¯LÎ‰ - ¯LÎ‰L „ÈÂ ,‰Ê ¯·È‡Ï „È BÓk dlkÀ»¿»¿≈»∆¿»∆À¿«À¿«»≈»

¯‡a˙iL BÓk ,Blk32‰È‰z Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ . À¿∆ƒ¿»≈¿≈«»»»≈ƒƒ¿∆
ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa B‡ ¯·È‡Ï „È BÓk ‰ÈiÁa ‰Ó‰a‰33 «¿≈»¿«∆»¿»¿≈»»»«¿À¿»ƒ

.da»

אוכל.21) תורת עליהם אין חיים, שהם זמן שם 22)כל
ב. לגוי.23)קיז, טמאה בהמה בשוחט שם, שנינו זה דין

לאכילה  טהורה בהמה מתירה ששחיטה מפני והטעם,
להוריד  טמאה בבהמה גם היא מועילה מפרכסת, כשעודה
שניתרת  טהורה, בהמה השוחט ומכלֿשכן אוכל, תורת לה
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„È BÓk ÔÏÈ‡‰ ¯‡L ‰È‰ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ9‰ÊÏ ¿≈«»»»≈ƒ»»¿»»ƒ»¿»¿∆
Â‡Ï B‡ ¯aLpL ¯eÁi‰10. «ƒ∆ƒ¿«»

בו.5)שם.4) תלויות ותאנים אם 7)נשבר.6)ענף,
עלים, להוציא לשוב יתרפא לא לקליפתו, הענף את תקשור

ופירות. נגעה 8)פרחים לא שהטומאה שם. חכמים כדעת
לאוכל. יד נקרא וזה טומאה 9)באוכל. נגעה אם פירוש,

בעיא  בייחור. התלויות התאנים נטמאו אם הוא ספק באילן,
ראשון  [בלשון בתיקו. ונשארה ב קכח, בחולין פפא רב של
והייחור  הייחור, זה נפשח אם היא, שהבעיא רש"י מפרש
טומאה, מקבלות שבו ופירות לחיות, יכול אינו השני
פפא, רב ושאל כמחובר. ודינו לחיות, יכול הראשון והייחור
בו  הנוגעת וטומאה לשני, יד נעשה הראשון הייחור אם
פפא  רב של ולשונו השני. שבייחור הפירות את מטמאה
שתעשה  "מהו אמר: שהרי זה, פירוש לפי יותר מתיישבת

לחברתה?"]. מובאה 10)יד ה"ג, פ"ב עוקצין תוספתא
ב. קכז, בחולין

.‚eL·iL ˙B˜¯È11Ô‰Èa‡a12,˙ÚÏ„e ·e¯k ÔB‚k ¿»∆»¿¿ƒ≈∆¿¿¿««
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Èa‡a eL·iL13. ∆»¿¿ƒ≈∆≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

ÔËwÏ14eÈ‰Lk ÔÈÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ÔLaÈÏ15eL·ÈiL „Ú ƒ¿»¿«¿»¬≈≈√»ƒ¿∆»«∆ƒ¿
.ıÚk eOÚÈÂ¿≈»¿≈

שנקצצו.11) לאכילה.12)טרם ראויים שאינם מפני
התוספתא]. לשון נקט ורבינו "שצמקו", כתוב שם [בחולין

לאכילה.13) וראויים לחים המחשבה 14)כשהם ואין
ד). הלכה (ראה אוכל תורת מהם להוריד שם 15)מועילה

ה"ד.

.„ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È¯‰ - ˙B¯t B·e ÁLÙpL ÔÏÈ‡16ÔÎÂ . ƒ»∆ƒ¿«≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È¯‰ - ˙B¯t B·e ÔÏÈ‡‰ L·È Ì‡17. ƒ»≈»ƒ»≈¬≈≈ƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

נקודה. הוא שהאוכל ו'משקה', 'אוכל' נקראו ובינה חכמה
ולכן  בינה, - בגוף האוכל התפשטות מביאה השתיה אבל

המזונות. מן אינם כי במים" מערבין "אין
"מה  חז"ל כמאמר ומצוות, תורה עשיית על מרמז דבש
כך  לבעליה, מסגלת מסגלת שהיא מה כל הזאת הדבורה
הם  טובים ומעשים מצוות מסגלין שישראל מה כל
הם  העיקר המצוות, בעשיית שבשמים". לאביהם מסגלים
ועל  המצוה, נעשית שבהם וחי צומח שבדומם הניצוצות
אבל  אכילה. של החיות בדוגמת חיות האדם מקבל ידם
העושה, באדם המים) (פעולת יתלבשו שהניצוצות כדי
תפיסת  שאין עוד שכל ומובן בידו". "תלמודו שיהיה צריך
במחובר. טומאה שאין וזהו לטומאה, מקום אין אדם יד
את  המביאים הם כי יותר נעלה עניינם שמים וכיון
לקבל  יותר עלולים לכן הגוף, לכל החיות התפשטות

טומאה.
משום  מיטמאות מאימתי דבש "חלות וב"ה ב"ש ונחלקו
עצמו  לשמור האדם צריך אופן באיזה היינו משקין"

בית־שמאי  עמו. ויתאחד הניצוץ בו שיתלבש כדי בעבודתו
ומחמירים xdxdiynאומרים: הדבש, לרדות בלבו מחשבה

שבאדם. המחשבה לבוש על גם וזהירות שימור להצריך
ואומרים מקילים בית־הלל על wqxiynאבל רק הקפידו כי

כמחוברים  נחשבים ריסק שלא עוד וכל המעשה, לבוש
ומתחיל  המצוה כשעושה ומיד טומאה, מקבלים ואינם
משקה  נעשה חיבורו, ממקום גשמי דבר בהעלאת

הניצוץ. עם ומתאחד
(c"q a"lw 'g zeniyx t"r)

אוכלין.16) טומאת ומטמאים בתוספתא 17)מתטמאים
שהמדובר  פירשו שם בגמרא אבל "כמחוברין", כתוב שם
השיג  [הראב"ד כתלושים. דינם לטומאה אבל שבת, לענין
את  קיבל שהוא ברור זה, דין מקור נמצא שלא ואומר
רבינו  אולם הפירות. פירוש, "יבשו". שם שבגמרא הגירסא
יבש. האילן פירוש, "יבש". התוספתא גירסת על הסתמך
ברייתא  של הרישא שהרי הדעת, על יותר מתקבלת וגירסתו
"יבש", ואומרת: ממשיכה והיא שנפשח, באילן מדברת זו
שמואל, על הגמרא וקושיית כמחוברין". הן "הרי ומסיימת:
האילן  יבש אם מקלֿוחומר: היא שיבשו, פירות על המדבר
לא  - לבדם הפירות כשיבשו כמחוברים, הפירות דין - כולו

משנהֿלמלך]. וראה בגמרא, שם ע' כלֿשכן.

.‰ÌÈ‡z18eL·iL19˙‡ÓË ˙B‡nhÓ - Ô‰Èa‡a ¿≈ƒ∆»¿¿ƒ≈∆ƒ«¿À¿«
ÔÓB˜Óa ÔÈÏÎ‡20. √»ƒƒ¿»

שם.18) שמואל של כתוב 19)מימרא שם בגמרא
שיבשו. שם) רש"י (וכן רבינו ומפרש "שצמקו",

באילן.20) מחוברים כשעודם אפילו

.ÂÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈiÁ ÈÏÚaÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ∆≈ƒ«¬≈«ƒ≈»¿«¿ƒ
e˙eÓiL „Ú ‰‡ÓË21ËÁL .22Û‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a À¿»«∆»»«¿≈»«»»«

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ23. «ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»
e˙eÓiMÓ ?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡Ó ÌÈ‚„Â24„ÏB . ¿»ƒ≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆»«

Ô‰a25‰Ù¯Ë26e‡nË˙Â27LÈ È¯‰ - ÔÈ„„˙Ó Ô‰Lk »∆¿≈»¿ƒ¿«¿¿∆≈ƒ¿«¿¿ƒ¬≈≈
eÙ¯ËÂ ÏÈ‡B‰ ÌÈ˙Ók ÔÈ·eLÁ Ô‰ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca28, «»»»≈ƒ≈¬ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿¿

‡ÏÂ Ô·‡k eÓciL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ B‡≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿¿∆∆¿…
B‡ ‰Ó‰·a ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰ B‡ ¯·È‡‰ .e„„˙Èƒ¿«¿¿»≈»«»»«¿À¿»ƒƒ¿≈»

˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ‰iÁ29e¯LÎ‰ Ì‡ ,30ÔÈÏa˜Ó - «»∆≈»¿ƒƒ¿ƒÀ¿¿¿«¿ƒ
.L¯tL ÏÎ‡k ÔÈ·eLÁ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÓB˜Óa ‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¬ƒ¿…∆∆≈≈

Î‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL‰ËÈÁMa e¯L31‰Ó‰a‰L ; ƒ¿¬»«¿≈»À¿¿«¿ƒ»∆«¿≈»
¯·È‡‰ ¯LÎ‰ - ¯LÎ‰L „ÈÂ ,‰Ê ¯·È‡Ï „È BÓk dlkÀ»¿»¿≈»∆¿»∆À¿«À¿«»≈»

¯‡a˙iL BÓk ,Blk32‰È‰z Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ . À¿∆ƒ¿»≈¿≈«»»»≈ƒƒ¿∆
ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa B‡ ¯·È‡Ï „È BÓk ‰ÈiÁa ‰Ó‰a‰33 «¿≈»¿«∆»¿»¿≈»»»«¿À¿»ƒ

.da»

אוכל.21) תורת עליהם אין חיים, שהם זמן שם 22)כל
ב. לגוי.23)קיז, טמאה בהמה בשוחט שם, שנינו זה דין

לאכילה  טהורה בהמה מתירה ששחיטה מפני והטעם,
להוריד  טמאה בבהמה גם היא מועילה מפרכסת, כשעודה
שניתרת  טהורה, בהמה השוחט ומכלֿשכן אוכל, תורת לה

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

oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - fenz e"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שתמות. לפני בשחיטה מ"ח,24)לאכילה פ"ג עוקצין
או 26)בדגים.25)כביתֿהלל. מום בהם נולד פירוש,

טריפה. - ועוף חיה בבהמה בהם שכיוצא מחלה,
בטומאה.27) א).28)נגעו עה, (חולין נפשטה שלא בעיא
שנמנו 30)להתרפא.29) המשקין משבעת באחד נרטבו

ה"א. בפ"א בשעת 31)למעלה שיצא בדם פירוש,
יד  נעשית שבהמה ב) קכז, (שם מאיר כר' פסק שחיטה.

תאנה. של ייחור דין ה"ב למעלה ראה לקמן 32)לאבר.
ה"ג. א.33)פ"ה קכח, שם נפשטה, שלא בעיא

.ÊÌca ¯Oa‰ Ïk ¯LÎ‰ - ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»À¿«»«»»«»
‰ËÈÁMa ‡ˆiL34Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆»»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…»»≈∆»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ô¯Oa Ïk È¯‰ - ‰ËÈÁMa35ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎk «¿ƒ»¬≈»¿»»»ƒ∆¿≈¿»»√»ƒ
¯LÎ‰ ‡lL.e ∆…À¿¿

לדין 34) מבוא כעין כאן ונכפל כבר, נתבאר זה דין
דעת 35)שלאחריו. נגד א) לג, (שם במשנה כתנאֿקמא

מכשירה. עצמה שהשחיטה שמעון ר'

.ÁÔÈÏÎ‡36Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk e¯LÎ‰L37B‡ , √»ƒ∆À¿¿¿∆≈¿À»ƒ««¿«
ÌÈ¯aÁÓ‰ ÌÈna e¯LÎ‰L38,¯LÎ‰ BÈ‡ - Ú˜¯waL ∆À¿¿««ƒ«¿À»ƒ∆««¿«≈∆¿≈

Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz‰ ÌÈÓa e¯˜ÚpL ¯Á‡ e¯LÎiL „Ú«∆À¿¿««∆∆∆¿¿«ƒ«¿ƒƒ««¿«
¯ÈLÎÓ BÈ‡ - ÈÏk ÏÎa :¯Ó‡pL ;ÔÈ˜LÓ ¯‡La B‡ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿»¿ƒ≈«¿ƒ

ÌÈÏÎaL ÌÈn‰ ÔÈÚk Ú˜¯w‰ ÔÓ LÏziL „Ú39·‡L . «∆ƒ»≈ƒ««¿«¿≈««ƒ∆¿≈ƒ»«
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯wa Ô˙e ÈÏÎa ÌÈn‰40. ««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿«≈»«¿ƒƒ

ב.36) קיח, שנוגבו.37)שם אחר מים 38)ונעקרו
במים  בעודם טומאה בהם ונגעה ובמערות, שבבורות
שעל  במים הוכשרו הבור מן הוציאם אם אבל המחוברים,
מכשירים. מחוברים שמים אמרו, א טז, [בפסחים גבם.
כשהוציאו  שהמדובר חד, ד"ה שם ב'תוספות' ריב"א ופירש
מכשירין  המשנה על ומסתמך המחוברים, המים מן האוכל

מ"ו]. ב.39)פ"ד ח, פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת
להכשרה 40) ראויים והיו בכלי, כן לפני שהיו אףֿעלֿפי

ב'תורת המקור מציין נפלו (הכסףֿמשנה אולם שם, כהנים'
ראה  הנכונה. הגירסא את לקבוע וקשה שיבושים, כמה שם

שם). אהרן קרבן

.Ë˙eM˜41ıÈˆÚa dÚËpL42Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈc‚‰Â ƒ∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»««ƒ
ıÈˆÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiL43‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -44. ∆»»∆»ƒ≈»¿«∆∆À¿»

Ba ‡ˆiL È„k ·e˜ ‡e‰L ıÈˆÚÂ45ÔË˜ L¯L46- ¿»ƒ∆»¿≈∆≈≈…∆»»
ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Ba ÚeËp‰Â ,ı¯‡k ‡e‰ È¯‰¬≈»»∆¿«»«≈¿«≈À¿»¿≈

ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓ Ba eÈ‰ Ì‡47. ƒ»«ƒ≈»«¿ƒƒ

מ"ט.41) פ"ב דינם 42)עוקצין שבו והזרעים נקוב,
לקרקע. חוץ 43)כמחובר ממנה חלק ויצא הגדילה,

העציץ,44)לעציץ. מן נתלש זה שחלק אומרין אנו אין
ראה  במשנתנו. רבינו פירוש (עלֿפי תלושים כפירות ודינו
בעציץ  שהמדובר לפרש, גם [ואפשר וכסףֿמשנה). ראב"ד
ממנה  חלק יצא ואפילו כתלושה, הקישות ודין נקוב, שאינו
שכנגד  האוויר מן יונקת שהיא אומרים אנו אין לעציץ, חוץ
על  יותר מתקבל זה ופירוש כמחוברת. היא והרי הקרקע,
נקוב", שהוא "ועציץ מתחילה: הבאה שהבבא מפני הדעת,

נקוב]. באינו המדובר כאן שעד הנקב.45)משמע דרך
מ"ו.46) שם.47)שם

.ÈıÈˆÚ48Ïa˜Ó Ba ÚeËp‰ È¯‰ - ·e˜ BÈ‡L »ƒ∆≈»¬≈«»«¿«≈
.ÔÈ¯ÈLÎÓ - BÎB˙a ÌÈÓ eÈ‰ Ì‡Â ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ

שם.48)

.‡ÈÈÏk49ÌÈÏÏ‚50‰Ó„‡ ÈÏÎe51ÔÈÏBÎÈ ÌÈL¯M‰L ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»∆«»»ƒ¿ƒ
Ô‰a Ú˜·Ï52ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - ˙‡ˆÏÂ53, ƒ¿…«»∆¿»≈≈»«¿ƒƒ∆«¿»ƒ

.ÔÈ·e˜k Ô‰ È¯‰ - ÔÈ·e˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ

מיובש.50)שם.49) בהמות מרפש העשויים כלים
באש.51) מוסקים רכים.52)בלתי שהם מפני
ואינם 53) לקרקע כמחובר דינם בהם, הגדלים הזרעים

(במשנתנו  מכשירים אינם שבתוכו והמים הכשר, מקבלים
בו). חזר וכאן מאד, מסובך אחר פירוש רבינו כתב

.·Èe‰‡ÏnL ıÈˆÚ54·eLÁ BÈ‡ - B˙ÙO „Ú ¯ÙÚ »ƒ∆ƒ¿»»»«¿»≈»
ÈÏk55BÈ‡L ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡L ‡Ï·Ëk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , ¿ƒ∆»¬≈¿«¿»∆≈»»»∆≈

Ïea˜ ÈÏk56. ¿ƒƒ

ביטלו 55)שם.54) שהעפר מפני נקוב, אינו אפילו
כלי. טומאה 56)מתורת מקבלים אינם חרס וכלי עץ כלי

שהמים  כאן ומשמיענו קיבול, בית להם יש אם אלא
מכשירים. אינם - עפר שמילאהו זה בכלי הנמצאים

.‚ÈÔÈ˜LÓ57ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ eÏÙpL ÔÈ‡ÓË58,e‡ÓË - «¿ƒ¿≈ƒ∆»¿«»√»ƒƒ¿¿
ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL eÏÙpL Èt ÏÚ Û‡59È¯‰L , ««ƒ∆»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ∆¬≈

˙Á‡k ÔÈ‡a ¯LÎ‰‰Â ‰‡Óh‰60eÈ‰È ‡lL ‡e‰Â . «À¿»¿«∆¿≈»ƒ¿««¿∆…ƒ¿
Ú˜¯wa61. ««¿«

מ"א.57) פ"א טומאה.58)מכשירין לקבל הוכשרו שלא
לח)59) יא, (ויקרא הכתוב מן למדו ב כב, מציעא בבבא

בעלים. רצון צריך לדין 60)שהכשר גם נמשך זה נימוק
את  בארוכה רבינו מבאר במשנתנו לרצון. שלא מכשירים
בעלים  שרצון מכיוון היא: דבריו ותמצית הזה, הנימוק
עליו, מנבלתם ונפל זרע על מים יותן "וכי הכתוב מן למדנו
לפני  שבא בהכשר נאמר זה כתוב והרי לכם", הוא טמא
אחת  בבת באים והטומאה כשההכשר אבל הטומאה, נפילת
גזירת  שהוא דבר על מדעתנו להוסיף ואין שמענו, לא

למדנו 61)הכתוב. מכשירים, אינם שמחוברים הדין
לד). ו, (שם כלי" בכל ישתה "אשר מכתוב

.„ÈÏÎ‡ Ïk62ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L „Ú Á¯ÒÂ „ÒÙpL »…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿««∆≈»¿«¬«
‰˜LÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡63Á¯ÒpL »»≈¿«≈À¿»¿≈«¿∆∆ƒ¿«

,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡ ˙i˙LÏ Èe‡¯ BÈ‡Â „ÒÙÂ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿ƒ«»»≈¿«≈À¿»
¯ÈLÎÓ BÈ‡L C¯„k64‰˙MÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ,65. ¿∆∆∆≈«¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ»∆

בטהרות:62) אמרו "כלל מ"ו: פ"ח טהרות במסכת שנינו
כלב". מאכילת שייפסל עד טמא אדם, לאוכל המיוחד כל
טומאה  לאסוקי "ההוא א: כא, בכריתות זו משנה על ואמרו
כבר  שישנה הטומאה את ממנו להעלות (פירוש, מיניה
לאדם  ראוי אינו שאם כאן שאמרנו (מה הכא עליו),
ליה  לאחותי טמא) אינו לכלב ראו שהוא אףֿעלֿפי
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הלכה  מקור וכאן טהור). אוכל על טומאה (להוריד טומאה"
ה"ד.63)זו. ח פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת

ה"ב.64) בפ"א למעלה פרט 65)שאמרנו שם: ודרשו
להכשר, בעיקר שם בתו"כ נדרש זה [פסוק סרוח. למשקה

"יטמא"]. מסיים שהרי טומאה, גם כולל אבל

.ÂË¯BÚ‰66‰ÈÏÚ ·MÁL ‡ÈÏM‰Â B˜ÏML »∆¿»¿«ƒ¿»∆ƒ≈»∆»
‰ÏÈÎ‡Ï67ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó -68. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒƒ¿≈«¿»

ב.66) עז, חולין עור 67)ברייתא שלקה, שלא אףֿעלֿפי
רכה, היא שליא אבל שליקה, בלי נאכל אינו קשה שהוא
בלי  אוכל תורת לה להוריד המחשבה מועילה ולפיכך

אחר.68)שליקה. אוכל עם עירבם לא אפילו

.ÊË¯BÓÁ‰ ¯BÚ69,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - B˜ÏMLÌ‡ «¬∆¿»¬≈∆»≈ƒ
B‡ ,B˜ÏML ÈtÓ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Óƒ¿«≈À¿«√»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆¿»

.‰a¯‰ Òe‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ‡nË˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»«¿≈

אמרו,69) שם בגמרא נפשטה. שלא בעיא א, עמוד שם
שליקה. ע"י אפילו אותו אוכלים ואין מאוס החמור שעור

.ÊÈÌÈhÁ70¯˜a ÈÏÏ‚aL71ÈÏÏ‚aL ÌÈ¯BÚOe ƒƒ∆¿∆¿≈»»¿ƒ∆¿∆¿≈
ÔËwlL ‰Ó‰a‰72·MÁ Ì‡Â .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -73 «¿≈»∆ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿ƒƒ≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙B‡nË˙Ó - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬ƒ»ƒ¿«¿À¿«√»ƒ

א.70) סט, מנחות הבקר 71)ברייתא, את להאכיל רגילים
- וגמלים סוסים כגון האחרות, הבהמות ואת חטים, -

(רש"י). לאכלן.72)שעורים חישב בשעה 73)ולא
(כ"מ). מועילה אינה הליקוט שלאחר והמחשבה שליקטן.
אינן  לאכילה, עליהן שחשב אע"פ כתוב: שם [בברייתא
טומאת  מטמאין - לאוכלין כנסן אוכלין. טומאת מטמאין
פירשם  הברייתא, לאותה רבינו דברי להתאים וכדי אוכלין.

כך]. הכסףֿמשנה

.ÁÈÏÎ‡ Ïk74:Á¯ÒÂ ÏÒÙ ‡ÓËpL ¯Á‡Â ‡ÓËpL »…∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
O¯Ák L·iL B‡ ·Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ Ì‡75‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿«ƒ∆¡…«∆∆∆»≈¿∆∆¬≈∆

¯B‰Ë76Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ Ì„‡ ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ Ì‡Â ; »¿ƒƒ¿«ƒ∆¡…»»«¬«ƒ»
e‡ÓËpL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ·ÏÎÏ¿∆∆¬≈∆»≈¿∆»»¿»»√»ƒ∆ƒ¿¿

‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ -77. ≈»∆»√»¿ƒ¿∆

יד.74) בהלכה למעלה ראוי 75)נתבאר אינו כך ומתוך
מציין  [הכסףֿמשנה נסרח. שלא אףֿעלֿפי כלב, לאכילת
המדובר  שם אולם א, נה, נדה בגמרא כחרס, יבש דין מקור
(לדעת  כקמח נעשה או יוחנן) ר' (לדעת שנפרך המת בבשר
ורבינו  כחרס, יבש בדין כלום שם נאמר ולא לקיש), ריש
המת  שבשר פסק ה,א) מת טומאת מהלכות (בפ"ב עצמו
כאן. לדבריו סתירה בזה יש ולכאורה מטמא. כחרס יבש
קשה  אבל אוכלין, לטומאת מת טומאת לדמות אין אולם
להלכה  מקור זו בסוגיא הכסףֿמשנה מצא כיצד להבין

כאן]. בה עוסקים טומאתו.76)שאנו פקעה
טהרה 77) להן "ואין ה"ב: פ"א טבולֿיום תוספתא

מטומאתן".

.ËÈÌÈÚ¯Ê78Ô‰Ó ÁÓBv‰ È¯‰ - ÌÚ¯fL ÌÈ‡ÓË ¿»ƒ¿≈ƒ∆¿»»¬≈«≈«≈∆
‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ,¯B‰Ë79‡e‰Â . »«¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆¿

eLÈ¯L‰L80,Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ - ‰L¯L‰ Ì„˜ Ï·‡ ; ∆ƒ¿ƒ¬»…∆«¿»»¬≈≈¿À¿»»
‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a elÙ‡81. ¬ƒ¿»»∆«¿»∆

מנין 78) דרשו: ה"ב, פי"א שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
יזרע  "אשר לומר תלמוד טהרו? שזרען טמאים לזרעים
השרישו, שלא אףֿעלֿפי יכול לז). יא, (ויקרא טהור"

"הוא". לומר בצלצל 79)תלמוד ששותלים בצלים כגון
"בצלים  שנינו: מ"ב, פ"ה [במעשרות והולך. גדל והוא קטן,
הר"ש, ומפרש מלטמא". טהרו - בעליה משהשרישו
שעפר  המעזיבה, גבי על בעלייה מונחים היו שהבצלים
שבסל, בצלים אבל עפר. באותו והשרישו עליה שטוח
א) לד, (פסחים ורש"י טהרו]. לא עלים הוציאו אפילו
ויצאו  לגבה בטלו - לקרקע שחוברו שכיוון הטעם, מפרש

אוכל. שרשים.80)מתורת באדמה.81)הוציאו נרקב

.ÎÔÈÏÎ‡82ÌÈÏÎÏ ÔÈ¯aÁnL83.ÏÎ‡ ˙¯BzÓ eÏËa - √»ƒ∆¿À»ƒ¿≈ƒ»¿ƒ«…∆
˙‡ÓËa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿À¿«

ÈÏk‰84ıÚ LÈÓLz ÔÈLnLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ;85È¯‰ - «¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ≈¬≈
.ıÚk Ô‰≈¿≈

א.82) קכט, הדבוקים 83)חולין עיסה שיירי כגון
לאכלם. דעתו ואין של 84)בעריבה הטומאה בדרגת

הטומאה. אב האוכל שיירי גם הטומאה, אב הכלי אם הכלי.
הכלי.85) מדופן חלק נעשו

.‡ÎÁ¯ÒÂ „ÒÙ ‡ÓËpL ¯Á‡Â ‡ÓËpL ‰˜LÓ Ïk»«¿∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
ÌÏBÚÏ B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰ -86‡ˆBÈ ‰˜Ln‰ ÔÈ‡L ,87 ¬≈∆¿À¿»¿»∆≈««¿∆≈

·Ïk‰ È„È ÏÚ88‰¯‰Ë ‡ÓËpL ‰˜LÓÏ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚÏ «¿≈«∆∆¿»¿≈¿«¿∆∆ƒ¿»»√»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÏÈaË‰ Ì‡L ,„·Ïa ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁƒ««ƒƒ¿«∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ eÙvL ÔÂÈk - ‰Â˜Óa89e¯‰Ë90. ¿ƒ¿∆≈»∆»≈ƒ¿∆¬≈∆»¬
ÌÈÙÈa ÌÈÚ¯Â ,ÔÈnÁa ÔBˆÂ ÔBˆa ÔÈnÁ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÚ¯a ÌÈÙÈÂ91. ¿»ƒ¿»ƒ

שמשקה 86) הי"ד) (למעלה רבינו פסק טומאה, קבלת לענין
אבל  טומאה. מקבל אינו אדם מאוכל נפסד ואם כאוכל, דינו
כתב  באוכל ביניהם. רבינו מחלק - מטומאתו יציאה לענין
משקה  אבל נטהר, כלב מאכילת ונפסד נטמא שאם (בהי"ח)
פרשת  כהנים' ב'תורת הדין ומקור טומאתו. מידי יוצא אינו
"אשר  אומר אליעזר ר' שם: שנינו ה"ד. ח, פרשתא שמיני
יוצאים  משקין אין לו, אמרו סרוח. למשקה פרט ישתה",
ומפרש  מידי). גורסים: (יש פרה לידי ולא עופות לידי לא
- טומאה מכל התורה מיעטה אליעזר ר' שלדעת רבינו
לפני  נטמא אם ואפילו אדם, לשתיית ראוי שאינו משקה
לו  ואמרו כשנפסל; מטומאתו יוצא - אדם משתיית שנפסל

לעופות  ראוי זה משקה הרי כבר חכמים, אם ולפיכך ולפרה,
שנפסל  שמשקה הם מודים אבל מטומאתו, יוצא אינו נטמא
לו. כאמרו רבינו ופסק טומאה. מקבל אינו אדם משתיית

שהוא,88)מטומאתו.87) סרוח משקה כל מלקק שהכלב
[וב'תורת  כלב. משתיית שנפסל משקה בכלל אין ולפיכך
בהמה  לכל שהכוונה סובר, ורבינו "פרה". כתוב כהנים'

השלמות)]. (ראה מים 89)שהיא מלא כלי השקיע אם
המקוה. במי שנגעו עד במקוה ביצה 90)טמאים משנה

מים  טהרת והיא "השקה", נקרא זה חכמים בלשון ב. יז,
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הלכה  מקור וכאן טהור). אוכל על טומאה (להוריד טומאה"
ה"ד.63)זו. ח פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת

ה"ב.64) בפ"א למעלה פרט 65)שאמרנו שם: ודרשו
להכשר, בעיקר שם בתו"כ נדרש זה [פסוק סרוח. למשקה

"יטמא"]. מסיים שהרי טומאה, גם כולל אבל

.ÂË¯BÚ‰66‰ÈÏÚ ·MÁL ‡ÈÏM‰Â B˜ÏML »∆¿»¿«ƒ¿»∆ƒ≈»∆»
‰ÏÈÎ‡Ï67ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó -68. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒƒ¿≈«¿»

ב.66) עז, חולין עור 67)ברייתא שלקה, שלא אףֿעלֿפי
רכה, היא שליא אבל שליקה, בלי נאכל אינו קשה שהוא
בלי  אוכל תורת לה להוריד המחשבה מועילה ולפיכך

אחר.68)שליקה. אוכל עם עירבם לא אפילו

.ÊË¯BÓÁ‰ ¯BÚ69,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - B˜ÏMLÌ‡ «¬∆¿»¬≈∆»≈ƒ
B‡ ,B˜ÏML ÈtÓ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Óƒ¿«≈À¿«√»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆¿»

.‰a¯‰ Òe‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ‡nË˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»«¿≈

אמרו,69) שם בגמרא נפשטה. שלא בעיא א, עמוד שם
שליקה. ע"י אפילו אותו אוכלים ואין מאוס החמור שעור

.ÊÈÌÈhÁ70¯˜a ÈÏÏ‚aL71ÈÏÏ‚aL ÌÈ¯BÚOe ƒƒ∆¿∆¿≈»»¿ƒ∆¿∆¿≈
ÔËwlL ‰Ó‰a‰72·MÁ Ì‡Â .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -73 «¿≈»∆ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿ƒƒ≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙B‡nË˙Ó - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬ƒ»ƒ¿«¿À¿«√»ƒ

א.70) סט, מנחות הבקר 71)ברייתא, את להאכיל רגילים
- וגמלים סוסים כגון האחרות, הבהמות ואת חטים, -

(רש"י). לאכלן.72)שעורים חישב בשעה 73)ולא
(כ"מ). מועילה אינה הליקוט שלאחר והמחשבה שליקטן.
אינן  לאכילה, עליהן שחשב אע"פ כתוב: שם [בברייתא
טומאת  מטמאין - לאוכלין כנסן אוכלין. טומאת מטמאין
פירשם  הברייתא, לאותה רבינו דברי להתאים וכדי אוכלין.

כך]. הכסףֿמשנה

.ÁÈÏÎ‡ Ïk74:Á¯ÒÂ ÏÒÙ ‡ÓËpL ¯Á‡Â ‡ÓËpL »…∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
O¯Ák L·iL B‡ ·Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ Ì‡75‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿«ƒ∆¡…«∆∆∆»≈¿∆∆¬≈∆

¯B‰Ë76Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ Ì„‡ ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ Ì‡Â ; »¿ƒƒ¿«ƒ∆¡…»»«¬«ƒ»
e‡ÓËpL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ·ÏÎÏ¿∆∆¬≈∆»≈¿∆»»¿»»√»ƒ∆ƒ¿¿

‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ -77. ≈»∆»√»¿ƒ¿∆

יד.74) בהלכה למעלה ראוי 75)נתבאר אינו כך ומתוך
מציין  [הכסףֿמשנה נסרח. שלא אףֿעלֿפי כלב, לאכילת
המדובר  שם אולם א, נה, נדה בגמרא כחרס, יבש דין מקור
(לדעת  כקמח נעשה או יוחנן) ר' (לדעת שנפרך המת בבשר
ורבינו  כחרס, יבש בדין כלום שם נאמר ולא לקיש), ריש
המת  שבשר פסק ה,א) מת טומאת מהלכות (בפ"ב עצמו
כאן. לדבריו סתירה בזה יש ולכאורה מטמא. כחרס יבש
קשה  אבל אוכלין, לטומאת מת טומאת לדמות אין אולם
להלכה  מקור זו בסוגיא הכסףֿמשנה מצא כיצד להבין

כאן]. בה עוסקים טומאתו.76)שאנו פקעה
טהרה 77) להן "ואין ה"ב: פ"א טבולֿיום תוספתא

מטומאתן".

.ËÈÌÈÚ¯Ê78Ô‰Ó ÁÓBv‰ È¯‰ - ÌÚ¯fL ÌÈ‡ÓË ¿»ƒ¿≈ƒ∆¿»»¬≈«≈«≈∆
‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ,¯B‰Ë79‡e‰Â . »«¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆¿

eLÈ¯L‰L80,Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ - ‰L¯L‰ Ì„˜ Ï·‡ ; ∆ƒ¿ƒ¬»…∆«¿»»¬≈≈¿À¿»»
‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a elÙ‡81. ¬ƒ¿»»∆«¿»∆

מנין 78) דרשו: ה"ב, פי"א שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
יזרע  "אשר לומר תלמוד טהרו? שזרען טמאים לזרעים
השרישו, שלא אףֿעלֿפי יכול לז). יא, (ויקרא טהור"

"הוא". לומר בצלצל 79)תלמוד ששותלים בצלים כגון
"בצלים  שנינו: מ"ב, פ"ה [במעשרות והולך. גדל והוא קטן,
הר"ש, ומפרש מלטמא". טהרו - בעליה משהשרישו
שעפר  המעזיבה, גבי על בעלייה מונחים היו שהבצלים
שבסל, בצלים אבל עפר. באותו והשרישו עליה שטוח
א) לד, (פסחים ורש"י טהרו]. לא עלים הוציאו אפילו
ויצאו  לגבה בטלו - לקרקע שחוברו שכיוון הטעם, מפרש

אוכל. שרשים.80)מתורת באדמה.81)הוציאו נרקב

.ÎÔÈÏÎ‡82ÌÈÏÎÏ ÔÈ¯aÁnL83.ÏÎ‡ ˙¯BzÓ eÏËa - √»ƒ∆¿À»ƒ¿≈ƒ»¿ƒ«…∆
˙‡ÓËa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿À¿«

ÈÏk‰84ıÚ LÈÓLz ÔÈLnLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ;85È¯‰ - «¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ≈¬≈
.ıÚk Ô‰≈¿≈

א.82) קכט, הדבוקים 83)חולין עיסה שיירי כגון
לאכלם. דעתו ואין של 84)בעריבה הטומאה בדרגת

הטומאה. אב האוכל שיירי גם הטומאה, אב הכלי אם הכלי.
הכלי.85) מדופן חלק נעשו

.‡ÎÁ¯ÒÂ „ÒÙ ‡ÓËpL ¯Á‡Â ‡ÓËpL ‰˜LÓ Ïk»«¿∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
ÌÏBÚÏ B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰ -86‡ˆBÈ ‰˜Ln‰ ÔÈ‡L ,87 ¬≈∆¿À¿»¿»∆≈««¿∆≈

·Ïk‰ È„È ÏÚ88‰¯‰Ë ‡ÓËpL ‰˜LÓÏ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚÏ «¿≈«∆∆¿»¿≈¿«¿∆∆ƒ¿»»√»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÏÈaË‰ Ì‡L ,„·Ïa ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁƒ««ƒƒ¿«∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ eÙvL ÔÂÈk - ‰Â˜Óa89e¯‰Ë90. ¿ƒ¿∆≈»∆»≈ƒ¿∆¬≈∆»¬
ÌÈÙÈa ÌÈÚ¯Â ,ÔÈnÁa ÔBˆÂ ÔBˆa ÔÈnÁ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÚ¯a ÌÈÙÈÂ91. ¿»ƒ¿»ƒ

שמשקה 86) הי"ד) (למעלה רבינו פסק טומאה, קבלת לענין
אבל  טומאה. מקבל אינו אדם מאוכל נפסד ואם כאוכל, דינו
כתב  באוכל ביניהם. רבינו מחלק - מטומאתו יציאה לענין
משקה  אבל נטהר, כלב מאכילת ונפסד נטמא שאם (בהי"ח)
פרשת  כהנים' ב'תורת הדין ומקור טומאתו. מידי יוצא אינו
"אשר  אומר אליעזר ר' שם: שנינו ה"ד. ח, פרשתא שמיני
יוצאים  משקין אין לו, אמרו סרוח. למשקה פרט ישתה",
ומפרש  מידי). גורסים: (יש פרה לידי ולא עופות לידי לא
- טומאה מכל התורה מיעטה אליעזר ר' שלדעת רבינו
לפני  נטמא אם ואפילו אדם, לשתיית ראוי שאינו משקה
לו  ואמרו כשנפסל; מטומאתו יוצא - אדם משתיית שנפסל

לעופות  ראוי זה משקה הרי כבר חכמים, אם ולפיכך ולפרה,
שנפסל  שמשקה הם מודים אבל מטומאתו, יוצא אינו נטמא
לו. כאמרו רבינו ופסק טומאה. מקבל אינו אדם משתיית

שהוא,88)מטומאתו.87) סרוח משקה כל מלקק שהכלב
[וב'תורת  כלב. משתיית שנפסל משקה בכלל אין ולפיכך
בהמה  לכל שהכוונה סובר, ורבינו "פרה". כתוב כהנים'

השלמות)]. (ראה מים 89)שהיא מלא כלי השקיע אם
המקוה. במי שנגעו עד במקוה ביצה 90)טמאים משנה

מים  טהרת והיא "השקה", נקרא זה חכמים בלשון ב. יז,
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מ"ח). פ"ד (מכשירין משקין שאר לא אבל בלבד
ו.91) פ"ו, מקוואות במשנה כביתֿהלל

.·ÎÏwÓ92ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L93ÏÈaË‰Â «≈∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Â˜Óa d˙ˆ˜Ó94d˙ˆ˜Ó ÏÚL ÌÈn‰ e¯‰Ë ‡Ï -95 ƒ¿»»¿ƒ¿∆…»¬««ƒ∆«ƒ¿»»

.dlk ˙‡ ÏaËiL „Ú«∆ƒ¿…∆À»

מ"ט.92) פ"ח טמאים.93)טהרות במים נרטב המקל כל
אמרנו  שהרי בלבד, למים הכוונה "משקין" שכתב [מה
בלבד]. מים אלא מטהרת אינה שהשקה בהכ"א) (למעלה

המקל.94) שעל המים במצקת המקוה מי שעל 95)ונגעו
שבחלק  למים מחוברים שהם אע"פ הוטבל, שלא המקצת
טמאים, המוטבל בחלק הנמצאים המים שגם [ונראה המושק.
דבר, של וטעמו בטומאתם]. שנשארו במים נגיעתם מפני
שסופם  אףֿעלֿפי משופע, במקום הנמצאים שמשקין מפני
"הניצוק  שם: ששנינו כמו חיבור, בגדר אינם למטה, לרדת
פני  על לאט לאט הזוחלים (משקין חיבור" אינו והקטפרס
- כלי אבל מקל, ודווקא "קטפרס"). נקראים משופע, שטח
המים  מקצת רק נגעו ואפילו בגומא), (מים כאשבורן דינו
המקוה  מי עם אחד שטח שנעשו מפני כולם, נטהרו במקוה
המשקין  טימאו לא למה לי נתבאר [ולא שם). בפירושו (רבינו
שנטהרו  אחר המשקין את ויטמא יחזור והכלי הכלי, את

טומאה]. מקבל שאינו לכלי רבינו התכוון ואולי בהשקה?

.‚Î‚ÏL96- ‰Â˜Ó ÈÓÏ B˙ˆ˜Ó ˜ÈM‰Â ‡ÓËpL ∆∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ¿∆
Blk ¯‰Ë ,B˙ˆ˜Ó ¯‰ËÂ ÏÈ‡B‰97. ƒ¿»«ƒ¿»»«À

א.96) יז, נדה למדנו 97)ברייתא, הכ"ב) (פ"א  למעלה
פתיתי  את דנים שאין מפני כולו, נטמא לא מקצתו שנטמא
לענין  אחד כגוף נחשב ולמה אחד, לגוש כמחוברים השלג
ב, פ"ג, טהרות למשנה בפירושו משאנץ הר"ש השקה?
המקוה  את משלים ששלג מפני הזה, ההבדל את מסביר
השלג  כל ואםֿכן מ"א), פ"ז (מקוואות סאה לארבעים

נטהר. ולכן מהמקווה, חלק נעשה המושק

.„Î„Óz‰98ÔÈa B„nzL ¯Á‡ ‡ÓËpL ÔÈa ,‡Óh‰ «∆∆«»≈≈∆ƒ¿»««∆ƒ¿≈
B˜ÈMÓ - ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú :ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B„nzL∆ƒ¿¿«ƒ¿≈ƒ«∆…∆¿ƒ«ƒ
È¯‰ - ıÈÓÁ‰MÓ ;ÌÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,¯‰ËÈÂ ‰Â˜Óa¿ƒ¿∆¿ƒ¿«∆¬≈¿«ƒƒ∆∆¿ƒ¬≈

‰Â˜Óa ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÈÈk ‡e‰99. ¿«ƒ¿≈»√»¿ƒ¿∆

יין.98) ושמרי ממים שעושים חולין 99)משקה ברייתא,
ב. כו,

.‰Î‰¯„˜100ÔÈÈÂ L·c ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL ¿≈»∆¿≈»«¿ƒ¿¿«¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ101‰Â˜n‰ CB˙a ‰e˙e ,102ËLÙe , ¿«≈»∆¿»¿«ƒ¿∆»«

da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯‰103‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - »ƒ¿À¿»∆»¿»«»¬≈∆¿«≈
˙‡ÓËÂ ,‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˜Ln‰ ˙‡∆««¿ƒ««ƒ∆≈¿«ƒ¿∆¿ƒ¿≈

‰¯„w‰104‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ «¿≈»≈¬«««¿ƒ∆¿»««ƒ∆ƒ
‰Â˜n‰ CB˙a105‰¯„w‰ - ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰ . ¿«ƒ¿∆»¿»¿≈»«ƒ«¿≈»

‰¯B‰Ë106,ÌÏBÚÏ Ò¯Á ÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¿»
ÌÈn‰ ÔÈ‡ÂÌÈ‡ÓË dÎB˙aL107ÌÈ·¯ÚÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿≈««ƒ∆¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿…»ƒ
‰Â˜n‰ ÈÓa108da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡Óh‰ ·‡ ËLt . ¿≈«ƒ¿∆»«««À¿»∆»¿»«»

Ò¯Á ÈÏk ¯‰ËÓ ‰Â˜n‰ ÔÈ‡L ,‰¯„w‰ ˙‡ÓË -109. ƒ¿≈«¿≈»∆≈«ƒ¿∆¿«≈¿≈∆∆

היא.100) חרס של קדירה סתם מ"ח. פ"ד מכשירין
למים.101) חוץ טומאה המקבלים המשקין כל
למים 102) אלא מועילה אינה שהשקה כ"א בהלכה נתבאר

עצמה 103)בלבד. בקדירה נגע ואם שבקדירה. במשקין
כלי. מטמא אינו שראשון מפני טהור, משום 104)הכול

ה"ב). ז פרק הטומאות אבות (הלכות משקין גזירת
(ויקרא 105) בתורה ככתוב במקוה, טהרה לו אין חרס שכלי

תשבורו". ואותו . . . חרש כלי "וכל לג): אפילו 106)יא,
עצמה. בקדירה בהם.107)נגע נגע אם אפילו

בהשקה.108) המים 109)ונטהרים את מטמאה והקדירה
במקוה  העומד לאדם דומה זה ואין המקוה, מן כשמוציאה

שבתוכה. בטומאה ונגע

.ÂÎÈÓ110˙eÎÈÙL111e„¯È .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿«À¿»»¿
;ÌÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ea¯ Ì‡ ,ÌÈÓL‚ ÈÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿»ƒƒ«¬≈∆¬≈≈¿ƒ
ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa ,‡ÓË Ïk‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»«…»≈≈¿≈ƒ≈

˙BÚ˜¯˜a112Ï·‡ ;‰ÎÈÙL ÈÓ eÓ„wL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ¿«¿»≈»«ƒ¿«∆»¿≈¿ƒ»¬»
ÈnÓ ‡e‰L Ïk Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ÌÈÓL‚ ÈÓ eÓ„»̃¿≈¿»ƒ¿»¿¬≈∆»∆ƒ≈

‡ÓË Ïk‰ - ˙eÎÈÙL113e„¯iL ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnL , ¿ƒ«…»≈∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»¿
.‡e‰L ÏÎa ÔÈ‡nËÓ - ÌÈ¯B‰ËÏƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆

מ"ג.110) פ"ב שופכים.111)מכשירין רבינו 112)מי
מיטמאים  מחוברים שמשקין ה"י, בפט"ו לשיטתו

בעלים. ברצון נגעו אם במשנה הרא"113)ומטמאים, ש
מי  את האדם החשיב לא השפיכה מי כשקדמו מסביר,
לרצונו  נפלו לא ולפיכך בשופכין, יוזהמו שהרי הגשמים,
לרצונו  גשמים, מי קדמו אם אבל טומאה. מקבלים ואינם

טומאה. ומקבלים הם

.ÊÎÛ¯Bh‰114Bbb ˙‡115B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â116È¯‰Â «≈∆«¿«¿«≈∆¿«¬≈
˙BÙÈËp‰ ea¯Â ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È ,ÌÈÙhÓ Ô‰117- ≈¿«¿ƒ»¿¬≈∆¿»ƒ¿««¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ÔÈÙËBp‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ ea¯ È¯‰¬≈«≈¿»ƒ¬≈∆¿«¿ƒ≈∆¿ƒ

מ"ד.114) הגג.115)שם על שטח הטיט את מחליק
במקום  הגג על חדש טיט נותנים היו הגשמים, ימות בפרוס
ומחליקים  מים עליו ושופכים החום, מחמת שנפרך הישן

במעגילה. משמע 116)אותו (כך כשופכין דינם אלה ומים
שהמדובר  מפרש שם והרא"ש למשנתנו, רבינו של מפירושו

טמאים). טפטוף 117)במים התגבר הגשמים, ירידת עם
המים.

.ÁÎCq‰118È¯‰Â Ï·ËÂ Ì„‡‰ ‰Ê ‡ÓËÂ ¯B‰Ë ÔÓL «»∆∆»¿ƒ¿»∆»»»¿»««¬≈
ÔË˜ ¯·È‡ ˙ÎÈÒ È„k ‰È‰ Ì‡ ,B¯Oa ÏÚ ÔÓM‰119- «∆∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«≈»»»

Ì„wÓ ‰È‰Lk ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰120‡ÓË ÔÓL CÒ . ¬≈»¿∆»»ƒ…∆»∆∆»≈
¯‡L Ì‡ ‡l‡ ;ÂÈÏÚL ÔÓM‰ ¯‰Ë ‡Ï - Ï·ËÂ¿»«…»««∆∆∆»»∆»ƒƒ¿«

ÁÙBË ‰˜LÓ epnÓ121Ì‡Â ,B˙‡ÓËa ÔÓM‰ È¯‰ - ƒ∆«¿∆≈«¬≈«∆∆¿À¿»¿ƒ
.BËeÚÓa ÏËa - epnÓ ÁÈtË‰Ï È„k epnÓ ¯‡L ‡Ï…ƒ¿«ƒ∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ

מ"ו.118) פ"ד בפירושו 119)עדיות (רבינו קטנה אצבע
אגב 120)למשנה). נתבטל שהשמן לפי הסיכה, לפני

נתבטל, לא - זה שיעור מכדי יותר היה אם אבל הגוף,
משקין. מטהר אינו והמקוה הטמא, הגוף מן ונטמא

מקולי 121) הם אלה דינים תורטב. - אצבע בו תיגע אם
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כביתֿהלל, רבינו ופוסק ביתֿהלל, ומחומרי ביתֿשמאי
לחומרא. ובין לקולא בין מקום, בכל כמותם שהלכה

ה'תשע"ט  תמוז כ"ז שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיוחד 1) ואינו אחד במקום לאדם המיוחד אוכל יבאר

מחשבה  שצריכים דברים מחשבה. צריך אם אחר במקום
לא  או הכשר, ולא מחשבה או מחשבה, ולא הכשר והכשר,

זה. ולא זה

.‡e¯‡a ¯·k2„Ú ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈»√»ƒƒ¿«¿ƒ«
- Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎ‡ ÏkLÂ ;e¯LÎiL∆À¿¿¿∆»…∆∆≈¿À»¿«¬«»»

È‡.Ì„‡Ï B„ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó B ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¬¿»»

ה"א.2) פ"א,

.·ÏÎ‡3BÈ‡Â ‰f‰ ÌB˜na Ì„‡Ï „ÁÈÓ ‡e‰L …∆∆¿À»¿»»«»«∆¿≈
Ba „ÁÈÓ ‡e‰L ÌB˜na - ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì„‡Ï „ÁÈÓ¿À»¿»»¿»«≈«»∆¿À»
BÈ‡L ÌB˜n·e ,Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¬»»¿«¬¿»»«»∆≈
Ïa˜È Ck ¯Á‡Â Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ Ba „ÁÈÓ¿À»»ƒ«¬»»¿«¬¿»»¿««»¿«≈

‰‡ÓË4ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ BÙBqL ÏÎ‡ ÏÎÂ .5BÈ‡ À¿»¿»…∆∆¿«≈»»¿≈ƒ≈
¯LÎ‰ CÈ¯ˆ6. »ƒ∆¿≈

מ"ג.3) פ"ג והכשר 4)עוקצין טומאה מדיני ברבים
מכריע. משקל בעלת היא האדם מחשבת כגון 5)טומאה,

מטמאה  אינה - מפרכסת והיא לגוי, טמאה בהמה השוחט
לאחר  אבל ב). קיז, חולין (משנה, הפירכוס זמן כל כנבילה
ראה  וכלים. אדם חמורה טומאה תטמא – מלפרכס שתפסיק

ה"ד. אוכלין.6)לקמן טומאת מטמא וגם ומתטמא

.‚ÔÈÏÎ‡ LÈ7ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯vL ≈√»ƒ∆¿ƒƒ∆¿≈¿≈»¿ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,‰·LÁÓ«¬»»¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ
ÔÈ‡L LÈÂ ,¯LÎ‰Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,¯LÎ‰∆¿≈¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿∆¿≈¿≈∆≈
ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ?„ˆÈk .¯LÎ‰ ‡ÏÂ ‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ…«¬»»¿…∆¿≈≈«»»√»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰8ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ - «¿À»ƒ¿»»¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿≈
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ‚c .‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¬»»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯Ùka ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„Â ÌÈ‡ÓË ÌÈ·‚ÁÂ ,ÌB˜Ó ÏÎa9 ¿»»«¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¿»ƒ
‡ÏÂ ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆe ,Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿À»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿…

‰·LÁÓ10CÈ¯ˆ - ‰˙nL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÎÂ . «¬»»¿≈≈∆¿≈»¿»∆≈»»ƒ
¯LÎ‰11ÌB˜Ó ÏÎa ‰·LÁÓ ‡ÏÂ12ÔÈÎÈ¯ˆ el‡Â . ∆¿≈¿…«¬»»¿»»¿≈¿ƒƒ

‰Â ‰·LÁÓ¯LÎ13ÈÁ‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa :14ÔÓ ÔÈa , «¬»»¿∆¿≈»»«≈ƒ««≈ƒ
ÛBÚ‰ ˙Ï·Â ,ÛBÚ‰ ÔÓ ÔÈa ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa Ì„‡‰»»»≈ƒ«¿≈»≈ƒ»¿ƒ¿«»

‡Óh‰15ÌÈ¯Ùka ‰ËeÁL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁÂ ,16. «»≈¿≈∆¿≈»¿»¿»«¿»ƒ
‰ËÈÁMa ¯LÎ‰L Èt ÏÚ Û‡17ÈL ¯LÎ‰ CÈ¯ˆ , ««ƒ∆À¿««¿ƒ»»ƒ∆¿≈≈ƒ

‰·LÁn‰ ¯Á‡18‰„O‰ ˙B˜¯È Ïk ¯‡Le .19ÔB‚k ,20 ««««¬»»¿»»«¿«»∆¿
ÌÈ·‚Á ÔÎÂ .˙Bi¯Ët‰Â ¯˙BÈa ÌÈLw‰ ÌÈÏˆa‰«¿»ƒ«»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ

ÌÈpË˜ ÌÈ‚„Â21ÔÈLÏÚ .ÌÈ¯Ùka ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆ -22 ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¬»»«¿»ƒÀ¿ƒ
‰Ó‰·Ï ÔÚ¯fL23ÔÈ‡ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ∆¿»»ƒ¿≈»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»≈»

,eLÏziL ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ·LÁiL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»«∆«¿…¬≈∆««∆ƒ»¿
¯eaÁ ˙·LÁnL24ÔËwÏL ÔÈLÏÚ .‰·LÁÓ dÈ‡ ∆«¬∆∆ƒ≈»«¬»»À¿ƒ∆ƒ¿»

ÔÈÎÈ¯ˆ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ,ÔÁÈ„‰Â BzÓ‰·Ïƒ¿∆¿∆¡ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»¿ƒƒ
‰·LÁn‰ ¯Á‡ ÈL ¯LÎ‰25.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈≈ƒ««««¬»»¿≈…«≈»∆

ÏÏ‡‰26˙‡ÓË Ïa˜Ó - ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ Ì‡ , »¬»ƒ»«»»«¬ƒ»¿«≈À¿«
ÔÈÏÎ‡27ıÚk ‡e‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,28Ïa˜Ó BÈ‡Â √»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈¿«≈

,ÌÈ„Èb‰Â ,¯Oaa ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿≈»¬»«¿À»ƒ«»»¿«ƒƒ
ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â29, ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ«¿»«ƒ

k‰ÂÌÈÙ30‰ˆBp‰Â31ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â , ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ˆ - ¯Oaa ÔÈÚÏ·n‰ ÌBË¯Á‰ ÔÓe ÌÈ¯tv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»¿ƒƒ
‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L el‡Â .‰·LÁÓe ¯LÎ‰∆¿≈«¬»»¿≈∆≈¿ƒƒ…«¬»»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙Ï· :¯LÎ‰ ‡ÏÂ32, ¿…∆¿≈ƒ¿«¿≈»¿»¿»»

¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·Â33‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁÂ34 ¿ƒ¿«»«»¿≈∆¿≈»¿»
ÌÈk¯ka35„Á‡ ÔÈ‡ ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÈÙÏ . «¿«ƒ¿ƒ∆≈¿À»ƒ¿«¬«»»≈∆»

ÈtÓ ,¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;‰·LÁÓ CÈ¯ˆ el‡Ó≈≈»ƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿≈
‡nËÏ ÔÙBqL36˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡37‡nËÓ‰ ÏÎÂ , ∆»¿«≈»»¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«≈

ÌÈÎÈ¯ˆ el‡Â .¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ ‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»≈»ƒ∆¿≈¿≈¿ƒƒ
¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ38¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· : «¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿«»«»

‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·Â ,ÌÈ¯Ùka«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿≈»¿»»¿
‰‡ÓË ·‡ - ˙ÈÊk Ï·‡ ;˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÚ ·MÁL∆ƒ≈«»ƒ¿«ƒ¬»¿«ƒ«À¿»

.‡e‰

מ"א.7) פ"ג בין 8)עוקצין בערים בין הם נאכלים
לאוכלם.9)בכפרים. רגילים אינם הערים תושבי

"צריכים 10) הגירסא שלפנינו במשנה ה"א. שם תוספתא,
רבינו, לעיני היתה אחרת שגירסא ברור בכפרים". מחשבה

המשנה. על התוספתא את להעדיף אין חלב 11)שהרי
כד): ז, (ויקרא שנאמר נבילות, טומאת מטמא אינה נבילה
ואפילו  מלאכה", לכל יעשה טריפה וחלב נבילה "וחלב
בפירושו  אוכלין. טומאת מטמא אבל קודש, למלאכת
טומאת  מטמא הוא במים הוכשר שאם רבינו, כתב למשנה
אותו  טיהרה שהתורה מפני בטומאה נגע שלא אע"פ אוכלין
חולקים  וכלים. אדם יטמא שלא כדי בלבד, נבילות מטומאת
שרץ, הכשר גם שצריך ודעתם המשנה, מפרשי כל עליו
אבות  הל' (ראה יטמא ואחרֿכך בשרץ שיגע פירוש,

ה"ה). פ"א בכפרים.12)הטומאות ובין בכרכים בין
צריכה  מקום בכל מתה "חלב שונים: אנו שם, בתוספתא
(ראה  כגופה" שהיא מפני מחשבה צריכה ואינה הכשר,

טו). הערה ב.13)לקמן פ"ג, שם במשנה 14)משנה,
בשר  וכתב דייק ורבינו וכו'" האדם מן "החותך כתוב:
יש  - אדם חתכו אם אבל מאליו, שפרש פירוש הפורש,
לכלב, להאכילו ובין לאדם להאכילו חתכו בין הבדל
היא  חתיכתו לאדם חתכו שאם בה"ט, לקמן כמבואר
תתפרש  ומשנתינו שניה. מחשבה צריך ואינו מחשבתו
לכלב. במתכוון או כוונה כל בלי או מאליו, בנחתך

אוכל.15) ככל טומאה מקבל אבל כלל, מטמא שאינו
בין16) מחלק חלב רבינו ובין שנתנבלה טהורה בהמה חלב

מחשבה  צריכה שאינה למעלה כתב נבילה בחלב שחוטה,
צריכה  שבכפרים כאן פוסק ובשחוטה בכפרים, אפילו
למעלה  שהבאנו בתוספתא הוא זה הבדל מקור מחשבה.
צריך  בכפרים שחוטה "חלב ואומרת: הממשיכה יא) (הערה
נאכל  אינו לבדו חלב דבר: של וטעמו והכשר". מחשבה
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כביתֿהלל, רבינו ופוסק ביתֿהלל, ומחומרי ביתֿשמאי
לחומרא. ובין לקולא בין מקום, בכל כמותם שהלכה

ה'תשע"ט  תמוז כ"ז שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיוחד 1) ואינו אחד במקום לאדם המיוחד אוכל יבאר

מחשבה  שצריכים דברים מחשבה. צריך אם אחר במקום
לא  או הכשר, ולא מחשבה או מחשבה, ולא הכשר והכשר,

זה. ולא זה

.‡e¯‡a ¯·k2„Ú ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈»√»ƒƒ¿«¿ƒ«
- Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎ‡ ÏkLÂ ;e¯LÎiL∆À¿¿¿∆»…∆∆≈¿À»¿«¬«»»

È‡.Ì„‡Ï B„ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó B ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¬¿»»

ה"א.2) פ"א,

.·ÏÎ‡3BÈ‡Â ‰f‰ ÌB˜na Ì„‡Ï „ÁÈÓ ‡e‰L …∆∆¿À»¿»»«»«∆¿≈
Ba „ÁÈÓ ‡e‰L ÌB˜na - ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì„‡Ï „ÁÈÓ¿À»¿»»¿»«≈«»∆¿À»
BÈ‡L ÌB˜n·e ,Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¬»»¿«¬¿»»«»∆≈
Ïa˜È Ck ¯Á‡Â Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ Ba „ÁÈÓ¿À»»ƒ«¬»»¿«¬¿»»¿««»¿«≈

‰‡ÓË4ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ BÙBqL ÏÎ‡ ÏÎÂ .5BÈ‡ À¿»¿»…∆∆¿«≈»»¿≈ƒ≈
¯LÎ‰ CÈ¯ˆ6. »ƒ∆¿≈

מ"ג.3) פ"ג והכשר 4)עוקצין טומאה מדיני ברבים
מכריע. משקל בעלת היא האדם מחשבת כגון 5)טומאה,

מטמאה  אינה - מפרכסת והיא לגוי, טמאה בהמה השוחט
לאחר  אבל ב). קיז, חולין (משנה, הפירכוס זמן כל כנבילה
ראה  וכלים. אדם חמורה טומאה תטמא – מלפרכס שתפסיק

ה"ד. אוכלין.6)לקמן טומאת מטמא וגם ומתטמא

.‚ÔÈÏÎ‡ LÈ7ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯vL ≈√»ƒ∆¿ƒƒ∆¿≈¿≈»¿ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,‰·LÁÓ«¬»»¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ
ÔÈ‡L LÈÂ ,¯LÎ‰Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,¯LÎ‰∆¿≈¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿∆¿≈¿≈∆≈
ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ?„ˆÈk .¯LÎ‰ ‡ÏÂ ‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ…«¬»»¿…∆¿≈≈«»»√»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰8ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ - «¿À»ƒ¿»»¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿≈
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ‚c .‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¬»»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯Ùka ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„Â ÌÈ‡ÓË ÌÈ·‚ÁÂ ,ÌB˜Ó ÏÎa9 ¿»»«¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¿»ƒ
‡ÏÂ ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆe ,Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿À»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿…

‰·LÁÓ10CÈ¯ˆ - ‰˙nL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÎÂ . «¬»»¿≈≈∆¿≈»¿»∆≈»»ƒ
¯LÎ‰11ÌB˜Ó ÏÎa ‰·LÁÓ ‡ÏÂ12ÔÈÎÈ¯ˆ el‡Â . ∆¿≈¿…«¬»»¿»»¿≈¿ƒƒ

‰Â ‰·LÁÓ¯LÎ13ÈÁ‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa :14ÔÓ ÔÈa , «¬»»¿∆¿≈»»«≈ƒ««≈ƒ
ÛBÚ‰ ˙Ï·Â ,ÛBÚ‰ ÔÓ ÔÈa ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa Ì„‡‰»»»≈ƒ«¿≈»≈ƒ»¿ƒ¿«»

‡Óh‰15ÌÈ¯Ùka ‰ËeÁL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁÂ ,16. «»≈¿≈∆¿≈»¿»¿»«¿»ƒ
‰ËÈÁMa ¯LÎ‰L Èt ÏÚ Û‡17ÈL ¯LÎ‰ CÈ¯ˆ , ««ƒ∆À¿««¿ƒ»»ƒ∆¿≈≈ƒ

‰·LÁn‰ ¯Á‡18‰„O‰ ˙B˜¯È Ïk ¯‡Le .19ÔB‚k ,20 ««««¬»»¿»»«¿«»∆¿
ÌÈ·‚Á ÔÎÂ .˙Bi¯Ët‰Â ¯˙BÈa ÌÈLw‰ ÌÈÏˆa‰«¿»ƒ«»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ

ÌÈpË˜ ÌÈ‚„Â21ÔÈLÏÚ .ÌÈ¯Ùka ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆ -22 ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¬»»«¿»ƒÀ¿ƒ
‰Ó‰·Ï ÔÚ¯fL23ÔÈ‡ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ∆¿»»ƒ¿≈»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»≈»

,eLÏziL ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ·LÁiL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»«∆«¿…¬≈∆««∆ƒ»¿
¯eaÁ ˙·LÁnL24ÔËwÏL ÔÈLÏÚ .‰·LÁÓ dÈ‡ ∆«¬∆∆ƒ≈»«¬»»À¿ƒ∆ƒ¿»

ÔÈÎÈ¯ˆ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ,ÔÁÈ„‰Â BzÓ‰·Ïƒ¿∆¿∆¡ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»¿ƒƒ
‰·LÁn‰ ¯Á‡ ÈL ¯LÎ‰25.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈≈ƒ««««¬»»¿≈…«≈»∆

ÏÏ‡‰26˙‡ÓË Ïa˜Ó - ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ Ì‡ , »¬»ƒ»«»»«¬ƒ»¿«≈À¿«
ÔÈÏÎ‡27ıÚk ‡e‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,28Ïa˜Ó BÈ‡Â √»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈¿«≈

,ÌÈ„Èb‰Â ,¯Oaa ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿≈»¬»«¿À»ƒ«»»¿«ƒƒ
ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â29, ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ«¿»«ƒ

k‰ÂÌÈÙ30‰ˆBp‰Â31ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â , ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ˆ - ¯Oaa ÔÈÚÏ·n‰ ÌBË¯Á‰ ÔÓe ÌÈ¯tv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»¿ƒƒ
‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L el‡Â .‰·LÁÓe ¯LÎ‰∆¿≈«¬»»¿≈∆≈¿ƒƒ…«¬»»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙Ï· :¯LÎ‰ ‡ÏÂ32, ¿…∆¿≈ƒ¿«¿≈»¿»¿»»

¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·Â33‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁÂ34 ¿ƒ¿«»«»¿≈∆¿≈»¿»
ÌÈk¯ka35„Á‡ ÔÈ‡ ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÈÙÏ . «¿«ƒ¿ƒ∆≈¿À»ƒ¿«¬«»»≈∆»

ÈtÓ ,¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;‰·LÁÓ CÈ¯ˆ el‡Ó≈≈»ƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿≈
‡nËÏ ÔÙBqL36˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡37‡nËÓ‰ ÏÎÂ , ∆»¿«≈»»¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«≈

ÌÈÎÈ¯ˆ el‡Â .¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ ‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»≈»ƒ∆¿≈¿≈¿ƒƒ
¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ38¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· : «¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿«»«»

‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·Â ,ÌÈ¯Ùka«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿≈»¿»»¿
‰‡ÓË ·‡ - ˙ÈÊk Ï·‡ ;˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÚ ·MÁL∆ƒ≈«»ƒ¿«ƒ¬»¿«ƒ«À¿»

.‡e‰

מ"א.7) פ"ג בין 8)עוקצין בערים בין הם נאכלים
לאוכלם.9)בכפרים. רגילים אינם הערים תושבי

"צריכים 10) הגירסא שלפנינו במשנה ה"א. שם תוספתא,
רבינו, לעיני היתה אחרת שגירסא ברור בכפרים". מחשבה

המשנה. על התוספתא את להעדיף אין חלב 11)שהרי
כד): ז, (ויקרא שנאמר נבילות, טומאת מטמא אינה נבילה
ואפילו  מלאכה", לכל יעשה טריפה וחלב נבילה "וחלב
בפירושו  אוכלין. טומאת מטמא אבל קודש, למלאכת
טומאת  מטמא הוא במים הוכשר שאם רבינו, כתב למשנה
אותו  טיהרה שהתורה מפני בטומאה נגע שלא אע"פ אוכלין
חולקים  וכלים. אדם יטמא שלא כדי בלבד, נבילות מטומאת
שרץ, הכשר גם שצריך ודעתם המשנה, מפרשי כל עליו
אבות  הל' (ראה יטמא ואחרֿכך בשרץ שיגע פירוש,

ה"ה). פ"א בכפרים.12)הטומאות ובין בכרכים בין
צריכה  מקום בכל מתה "חלב שונים: אנו שם, בתוספתא
(ראה  כגופה" שהיא מפני מחשבה צריכה ואינה הכשר,

טו). הערה ב.13)לקמן פ"ג, שם במשנה 14)משנה,
בשר  וכתב דייק ורבינו וכו'" האדם מן "החותך כתוב:
יש  - אדם חתכו אם אבל מאליו, שפרש פירוש הפורש,
לכלב, להאכילו ובין לאדם להאכילו חתכו בין הבדל
היא  חתיכתו לאדם חתכו שאם בה"ט, לקמן כמבואר
תתפרש  ומשנתינו שניה. מחשבה צריך ואינו מחשבתו
לכלב. במתכוון או כוונה כל בלי או מאליו, בנחתך

אוכל.15) ככל טומאה מקבל אבל כלל, מטמא שאינו
בין16) מחלק חלב רבינו ובין שנתנבלה טהורה בהמה חלב

מחשבה  צריכה שאינה למעלה כתב נבילה בחלב שחוטה,
צריכה  שבכפרים כאן פוסק ובשחוטה בכפרים, אפילו
למעלה  שהבאנו בתוספתא הוא זה הבדל מקור מחשבה.
צריך  בכפרים שחוטה "חלב ואומרת: הממשיכה יא) (הערה
נאכל  אינו לבדו חלב דבר: של וטעמו והכשר". מחשבה
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שמרובים  בכרכים אבל מחשבה, צריך ולפיכך בכפרים
שפורש  בחלב זה וכל לחלב. גם קונים נמצאים תושביהם
ומכאן  בכפרים. גם נאכל לבשר מחובר חלב אבל הבשר, מן
שנשחטה  בהמה שחוטה. וחלב נבילה חלב בין ההבדל
ומוכרים  חותכים החלב ואת ליהודים נאכל בשרה כהלכה,
לגויים  כולה אותה מוכרים - שנתנבלה בהמה אבל לגויים,
איש'. ('חזון שעליו החלב עם ביחד הבשר את אוכלים והם

השלמות). הכשירה.17)ראה  השחיטה  ההכשר 18)דם
אז  היה לא שהחלב מפני מועיל, אינו המחשבה שלפני
עלֿידי  אוכל שנעשה אחר הכשר טעון הוא ולכן אוכל,

בה"א.19)מחשבתו. נמנו שלא אלה פירוש,
"חוץ 20) הגירסא: מ"ב) פ"ג (שם שלפנינו במשנה

גירסת  אולם ופטריות". מאוד) חריפים (בצלים משמרקעין
אלה  שני נקטה שהמשנה מפרש והוא "ושמרקעין" רבינו:

דגים 21)לדוגמא. כתוב: שלפנינו, ט) (שם במשנה
קטנים. רבינו: וגירסת ראוי 22)טמאים. שהוא ירק מין

בהמה. מאכל משמש הוא ובעיקרו אדם, למאכל בדוחק
לקפה  תחליף ממנו שעושים לירק "עולש" קוראים כיום

בלעז). את 23)(ציקוריה להאכיל חישב זריעה בשעת
לבהמה. היה 24)הגידולים כשהירק שחישב המחשבה

לקרקע. מחובר 25)מחובר בדבר מועיל אינו שהכשר
המים  כשנתייבשו מדובר שחוטה). חלב בדין למעלה (ראה
אם  אבל אדם, לאכילת עליהם שחישב לפני שעליהם
הנוגעת  האצבע את להרטיב כדי לחלוחית עליהם נשארה

זו. בלחלוחית הוכשרו – למשנה 26)בהם בפירושו
דבוק  הנשאר הבשר הוא שאלל רבינו, כותב ב) קיז, (חולין
דעת  נגד שם, לקיש כריש הבהמה. את כשמפשיטים בעור

יוחנן. א.27)רבי קכא, זה 28)שם דבר אמרו שם
והצואר  השדרה (גיד מרקטא הוא שאלל יוחנן, רבי לדעת
משום  הוא הנימוק לקיש, ריש של לפירושו אבל רש"י). –
רבי  של נימוקו רבינו נקט למה קצת ותמוה חשוב. שאינו

לקיש. ריש של ופירושו הטלפיים 29)יוחנן, חלקי
הם. רכים בבשר, המובלעים הנוצה 30)והקרניים

הגדולה. הנוצה מריטת אחר הדקה 31)הנשארת מן הדקה
במס' רבינו פירוש (עלֿפי הנוצות כל מריטת אחר הנשארת

שם). הגר"א וכגירסת מ"ב, פ"א פ"ג 32)טהרות עוקצין
טהורה 34)שם.33)מ"ג. בהמה חלב דין שחוטה.

למעלה. נתבאר - שתושביהם 35)שנתנבלה בכפרים
דבוק  שאינו חלב ולא עוף נבלת אוכלים אין מועטים,

למעלה. שנתבאר כמו לנבלת 36)לבשר, נמשך זה נימוק
– נבילה של אפילו – חלב שהרי לחלב, ולא ועוף, בהמה
אינו  שחוטה חלב ולמה לעולם. חמורה טומאה מטמא אינו

בשחיטה. שהוכשר מפני הכשר? בהמה 37)צריך בנבלת
והשלימו  אחר, טמא לאוכל וצירפו מכזית, בפחות מדובר
שאם  מכביצה), בפחות אחרים מטמא אינו (אוכל לכביצה
חמורה  שהיא נבילות טומאת מטמא הוא הרי כזית בו יש
(ראה  אוכלין בטומאת דנים אנו מה ולשם אוכלין, מטומאת
נבילה  מכזית שהפחות רבינו, ומשמיענו זו)? הלכה סוף
שלם  שכזית מפני הכשר, בלי אוכלין טומאת לענין מצטרף

ה"ו). לקמן (ראה חמורה טומאה שם.38)מטמא משנה,

.„ËÁML Ï‡¯OÈ39da ËÁLÂ ,È¯ÎÏ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ƒ¿»≈∆»«¿≈»¿≈»¿»¿ƒ¿»«»

ÌÈL40˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - [ÌÈL ·¯ B‡] ¿«ƒ…¿«ƒ¬≈ƒ¿«¿»À¿«
˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÎ‡41‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈¿ƒ»

„·BÚ‰ ˙ÏÈÎ‡Ï dËÁL Ï‡¯OÈ È¯‰L ,‰·LÁÓ«¬»»∆¬≈ƒ¿»≈¿»»«¬ƒ«»≈
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ;BfÓ ‰ÏB„‚ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈¿«¬»»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»
da ËÁL .‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÏ dÙBqL ÈÙÏ ,¯LÎ‰∆¿≈¿ƒ∆»¿«≈À¿»¬»»«»

„Á‡42d¯ÁpL B‡43ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡ÓhÓ dÈ‡ -44. ∆»∆¿»»≈»ƒ«¿»À¿«√»ƒ
,Ï‡¯OÈÏ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ¿≈≈»ƒ∆»«¿≈»¿»¿ƒ¿»≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÌÈL ·¯ B‡ ÌÈL da ËÁLÂ¿»«»¿«ƒ…¿«ƒƒ¿«≈À¿«

ÔÈÏÎ‡45‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»¿ƒ»
‰‡nËÓ dÈ‡ - d¯Á B‡ „Á‡ da ËÁL .¯LÎ‰∆¿≈»«»∆»¿»»≈»¿«¿»

.˙BÏ·p‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ«¬≈ƒƒ¿»«¿≈

ב 39) קיז, וקנה.40)חולין וושט הסימנים: שני
טהורה 41) בהמה המתירה שחיטה שחטה שישראל מפני

מפרכסת, שעודנה אףֿעלֿפי כאוכל היא הרי באכילה,
טומאת  מטמאה שתמות ולאחר אוכלין, טומאת ומטמאה

קנה.42)נבילות. או וושט אחד, דקרה.43)סימן
גם 44) עושה באכילה, מפרכסת טהורה המתירה שחיטה

נחירה, או שחיטה אבל כאוכל, מפרכסת טמאה בהמה
מועילה  אינה – באכילה מתירה אינה בטהורה שדוגמתן

עלֿידי 45)בטמאה. שכזו ששחיטה מפני ב. קכא, שם
גוי  שחיטת מועילה באכילה, המפרכסת את מתירה ישראל
וכסףֿמשנה). ראב"ד ראה (רש"י. אוכל תורת עליה להוריד

.‰ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Ó ¯Oa C˙BÁ‰46¯Á‡Â ‰Ó‰a ÏL «≈»»≈≈»ƒ««∆¿≈»¿««
ÂÈÏÚ ·MÁ Ck47¯LÎ‰ CÈ¯ˆ -48¯Á‡Â ÂÈÏÚ ·MÁ . »ƒ≈»»»ƒ∆¿≈ƒ≈»»¿««

BÎ˙Á Ck49‡nËnL ÈtÓ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ - »¬»≈»ƒ∆¿≈ƒ¿≈∆¿«≈
Á ‰‡ÓË‰Ï·k ‰¯eÓ50‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ‰ ÏÎÂ , À¿»¬»ƒ¿≈»¿»«¿«≈À¿»¬»

.¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ∆¿≈

ממנו 46) הפורש והבשר כנבילה, מטמא החי מן שלם אבר
עצמו. טומאת טמא אוכל.47)אינו ֿ 48)ונעשה ואף

בתורת  חמורה טומאה עליו היתה שחתכו שלפני עלֿפי
אבר  מתורת יצא הזה שהבשר מפני מועיל, זה אין אבר,
טומאה  טימא לא אוכל שנעשה ומשעה אוכל, ונעשה
ב). קכח, בחולין רש"י (סברת חדשות כפנים והוא חמורה

לאבר.49) מחובר בעודו אוכל, תורת עליו וירדה
שלאו 50) מכאן, למדנו אוכל. כבר כשהיה שחתכו לפני

צריך  אינו חמורה טומאה לטמא "שסופו אמרו דווקא
כך. הדין - חמורה טומאה תחילתו אם גם אלא הכשר"
רבינו  אולם הכשר, שצריך משמע, א) (קכט, שם [בגמרא
שרבינו  מציין (הראב"ד המפורשת התוספתא את מעדיף
נמנע  רבינו שבגמרא. שקלאֿוטריא על כזו) תוספתא מצא
ראה  שקלאֿוטריא. מתוך הלכות מלהוציא כלל בדרך

וכסףֿמשנה]. ראב"ד

.Â˙ÈÊkÓ ˙BÁt51·MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·pÓ »ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈
ÔÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ‡Ó ‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰Â ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¬≈ƒ≈

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ïk‰52˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe ÏÈ‡B‰ ;53ÏÎaL «…»ƒ∆¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ∆¿»
.‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ ,˙ÈÊÎÏ BÓÈÏL‰ Ì‡ ,‰ˆÈa‰«≈»ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈À¿»¬»

˙ÈÊk ÔÎÂ54,ÂÈÏÚ ·MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·pÓ ¿≈¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈»» 1
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BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆÈ·ÎÏ ÌÈÏL‰L „Ú ˜ˆ·a dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»≈«∆ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈
˜ˆa‰ ÈtÓ ÚbÓa ‡nËÓ55.‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ¿«≈¿«»ƒ¿≈«»≈¬≈∆»ƒ«¬»»

¯eÚM‰ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ ‰f‰ ˜ˆa‰ ÔÈ‡Â¿≈«»≈«∆»ƒ∆¿≈ƒ¿»«ƒ
‡OÓa ‡nËÓ ‰f‰56Û‡ ,BÎB˙aL ‰Ï· ˙ÈÊk ÈtÓ «∆¿«≈¿«»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈»∆¿«

BÙBÒ È¯‰ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ57‡nËÏ «ƒ∆≈¿«≈¿«»¬≈¿«≈
.¯LÎ‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»¿ƒ»≈»ƒ∆¿≈

א.51) כא, אחרים.52)כריתות אוכלין של החלק אפילו 
בהמה 53) בנבלת [גם לה"ז). השלמות (ראה הנבילה של

עליו", "חישב משום טמאה, בהמה ונקט כך, הדין טהורה
רמז  רבינו מחשבה. צריכה אינה טהורה בהמה נבלת שהרי

ביארנו]. ושם ה"ג, בסוף זה דין ב.54)על עמוד שם
הנוגע.55) ובין הנבילה בין מטמא 56)החוצץ משא

ה"ז). פ"א מת טומאת (הל' נגיעה בלא פירוש,57)אפילו
למעלה  ראה חמורה. טומאה לטמא סופו בדין נכלל זה הרי

נא. הערה

.Ê˙ÈÊkÓ ˙BÁt58‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰L ˙n‰ ¯OaÓ »ƒ¿«ƒƒ¿««≈∆ƒ¿ƒ»»¿≈»
Ïk‰ - ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ59ÏË· È¯‰L ,‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ƒ¿»√»ƒ«…»ƒ«¬»»∆¬≈»«

Ïk‰60ÈtÓ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ïk‰ ÔÈ‡Â ;Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ «…≈∆»»»¿≈«…»ƒ∆¿≈ƒ¿≈
.BÏÏÎaL ˙n‰ ¯Oa¿««≈∆ƒ¿»

שעליו.59)שם.58) הבצק גירסת 60)אפילו היא כך
שכתוב  כמו ולא להמבי"ט) ספר' ('קרית שם בגמרא רבינו
[ולעיני  אדם" כל אצל דעתו "בטלה שלפנינו: בספרים
שמחשבה  כתב ולפיכך שלפנינו, הגירסא היתה הראב"ד
שההבדל  יוצא ומדבריו דעתו]. בטלה שהרי מועילה, אינה
הבצק  אין נבילה שבבשר הוא, המת לבשר נבילה בשר בין
מהֿשאיןֿכן  אדם, למאכל ראוי הוא כי מחשבה, צריך
המת, בשר ממולא שהיה בצק אוכל אדם שאין המת, בבשר
לא  לעצמו שכשהוא מפני מחשבתו, מועילה ואףֿעלֿפיֿכן
לבשר  כיסוי ששימש ידע ואילמלא אדם, מאכילת נפסל

השלמות). (ראה אוכלו היה המת

.Á˙ÈÊk61‡nË˙Ó Ïk‰ - ˜ˆ·a e‰tÁL ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆ƒ»¿»≈«…¿¿«≈
‰¯eÓÁ ‰‡ÓË62. À¿»¬»

מפני 62)שם.61) בבצק, שנגעו וכלים אדם אפילו
ויורדת. ובוקעת ועולה בוקעת מת שטומאת

.Ë·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï ÈÁ Ì„‡Ó ¯Oa C˙BÁ‰63Ì‡ , «≈»»≈»»«¿«¬ƒ¿∆∆ƒ
ÂÈÏÚ ·MÁ64,‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ƒ≈»»¿«¬«»»¬≈∆»ƒ«¬»»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â65. ¿≈»ƒ∆¿≈

לענין 63) כאוכל הבשר את לעשות מועילה אינה זו מחשבה
טומאה  מקבל אינו לאדם ראוי שאינו שאוכל מפני טומאה,

שם). כריתות מס' וחישב 64)(ראה נמלך שחתכו לאחר
שהרי  מיותרות, מחשבה" "צריך המילים אדם. למאכל עליו
עוקצין  מס' המשנה לשון שנקט אלא עליו, בחישב מדובר
והכשר. מחשבה צריך וכו' האדם מן החותך ב: פ"ג,

רבינו 65) כתב וכן הכשר". "צריך וגורס מגיה איש' ה'חזון
ולענין  החי, מן הפורש בשר בדין ה"ג, למעלה בפירוש

מאליו. פורש לבין חותך בין לחלק סברא אין הכשר

.ÈÏÊBb66˙‚Ï ÏÙpL67˙b‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÓÂ »∆»«¿«»≈««ƒ∆««

‰È„na68˙ba Ò‡Ó È¯‰ -69CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe , «¿ƒ»¬≈ƒ¿«««¿ƒ»»ƒ
‰·LÁÓ70- È¯ÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï e‰ÏÚ‰Lk ÂÈÏÚ ·MÁ . «¬»»ƒ≈»»¿∆∆¡»¿«¬ƒ¿»¿ƒ

·MÁ .Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ ·MÁ È¯‰L ,‡nËÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈∆¬≈ƒ≈»»¿«¬«»»ƒ≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó BÈ‡ - ·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï ÂÈÏÚ»»¿«¬ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈À¿«

ÌÈÏÎ‡71L¯Á Ì„‡Ï BÏÈÎ‡‰Ï ÂÈÏÚ ·MÁL ‰Ê ‰È‰ . √»ƒ»»∆∆ƒ≈»»¿«¬ƒ»»»≈≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔË˜Â ‰ËBL72È„k e‰eÏÚ‰ . ∆¿»»¬≈∆»∆¡¿≈

‰OÚÓ Ô‰Ï LiL ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì„‡Ï BÏÈÎ‡‰Ï73, ¿«¬ƒ¿»»¬≈∆»≈∆≈»∆«¬∆
.‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆«¬»»

קטן.66) מ"ו.67)עוף פ"ח בעיר 68)טהרות
טהור. עוף נבלת ואוכלים מרובים, נדה 69)שאוכלוסיה

ב. צריכה 70)נ, אינה טהור עוף שנבלת אףֿעלֿפי
ה"ג). סוף למעלה (ראה בכרכים שלא 71)מחשבה מפני

ה"א). פ"א למעלה (ראה אדם למאכל ייחדו
מועילה.72) אינה מועילים 73)שמחשבתם מעשיהם

נשנו  זו שבהלכה הדינים כל ומבוגר. בריא אדם כמעשה
שם.

ה'תשע"ט  תמוז כ"ח רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) עצמם לטמא ומשקין אוכלין שיעור כמה יבאר

לשיעור. מצטרפים והמשקין האוכלין כל אם ודין אחרים.

ונתפחו. בגשמים הניחם או ונתמעטו בחמה שהניחם דברים
שיעורם  ולא טומאתם או שוים וטומאתם ששיעורם כל ודין

טומאתם. ולא שיעורם או

.‡‰nk2Ïk - ÔÓˆÚ ˙‡ÓËÏ ?‰‡ÓËÏ ÔÈÏÎ‡ ¯eÚL «»ƒ√»ƒ¿À¿»¿À¿««¿»»
Ïk :¯Ó‡pL .‡nË˙Ó Ïc¯Á B‡ ÌeLÓL elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒÀ¿«¿»ƒ¿«≈∆∆¡«»

‡e‰L Ïk - ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰3‡ÓË ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . »…∆¬∆≈»≈»∆¿≈…∆»≈
Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈ„È B‡ ÔÈ˜LÓ B‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈…∆«≈«¿ƒ»«ƒ«∆ƒ¿∆

d˙tÏ˜ ‡Ïa ‰ˆÈ·k4- ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ . ¿≈»¿…¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¿≈ƒ
ÏÒÙ BÈ‡5‰ˆÁÓe ‰ˆÈ·k ÏÎ‡iL „Ú6ÈˆÁ e‰ÊÂ . ≈ƒ¿»«∆…«¿≈»∆¡»¿∆¬ƒ

.Ò¯t¿»

א.2) הלכה ט פרק שמיני פרשת כהנים דרשו 3)תורת
המיותרת. "כל" מהתיבה פסק 4)זאת הקשה. הקליפה

א. פג, בעירובין וקדשים.5)כחכמים תרומה מלאכול
שחכמים  נתבאר, ו הלכה הטומאות אבות מהלכות ח בפרק
משקין  שותה או טמאים אוכלין האוכל על טומאה גזרו
זו  טומאה נקראה ובגמרא ולקדשים. לתרומה טמאים,

גווייה". כתב 6)"פסול שם הטומאות אבות בהלכות
יותר. קימעא פירוש שוחקות" ומחצה "כביצה רבינו

.·ÔÈ‡nËÓe ,Ô‰L Ïk ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ˜Ln‰7ÏÎa ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿»
‰Ú‚pL Ïc¯Ák ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙tË elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿«¿»∆»¿»
Û‡Â .e‡ÓË - ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa B‡ ÌÈÏÎa B‡ ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿«
„Ú ÏÒÙ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈«∆«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»«

˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL8.e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿

הלוג.8)אחרים.7) רביעית שהן וחצי כביצה

.‚b‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ Ïk.˙ÈÚÈ·¯Ï ‰iÂ »««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿…∆«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
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BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆÈ·ÎÏ ÌÈÏL‰L „Ú ˜ˆ·a dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»≈«∆ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈
˜ˆa‰ ÈtÓ ÚbÓa ‡nËÓ55.‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ¿«≈¿«»ƒ¿≈«»≈¬≈∆»ƒ«¬»»

¯eÚM‰ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ ‰f‰ ˜ˆa‰ ÔÈ‡Â¿≈«»≈«∆»ƒ∆¿≈ƒ¿»«ƒ
‡OÓa ‡nËÓ ‰f‰56Û‡ ,BÎB˙aL ‰Ï· ˙ÈÊk ÈtÓ «∆¿«≈¿«»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈»∆¿«

BÙBÒ È¯‰ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ57‡nËÏ «ƒ∆≈¿«≈¿«»¬≈¿«≈
.¯LÎ‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»¿ƒ»≈»ƒ∆¿≈

א.51) כא, אחרים.52)כריתות אוכלין של החלק אפילו 
בהמה 53) בנבלת [גם לה"ז). השלמות (ראה הנבילה של

עליו", "חישב משום טמאה, בהמה ונקט כך, הדין טהורה
רמז  רבינו מחשבה. צריכה אינה טהורה בהמה נבלת שהרי

ביארנו]. ושם ה"ג, בסוף זה דין ב.54)על עמוד שם
הנוגע.55) ובין הנבילה בין מטמא 56)החוצץ משא

ה"ז). פ"א מת טומאת (הל' נגיעה בלא פירוש,57)אפילו
למעלה  ראה חמורה. טומאה לטמא סופו בדין נכלל זה הרי

נא. הערה

.Ê˙ÈÊkÓ ˙BÁt58‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰L ˙n‰ ¯OaÓ »ƒ¿«ƒƒ¿««≈∆ƒ¿ƒ»»¿≈»
Ïk‰ - ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ59ÏË· È¯‰L ,‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ƒ¿»√»ƒ«…»ƒ«¬»»∆¬≈»«

Ïk‰60ÈtÓ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ïk‰ ÔÈ‡Â ;Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ «…≈∆»»»¿≈«…»ƒ∆¿≈ƒ¿≈
.BÏÏÎaL ˙n‰ ¯Oa¿««≈∆ƒ¿»

שעליו.59)שם.58) הבצק גירסת 60)אפילו היא כך
שכתוב  כמו ולא להמבי"ט) ספר' ('קרית שם בגמרא רבינו
[ולעיני  אדם" כל אצל דעתו "בטלה שלפנינו: בספרים
שמחשבה  כתב ולפיכך שלפנינו, הגירסא היתה הראב"ד
שההבדל  יוצא ומדבריו דעתו]. בטלה שהרי מועילה, אינה
הבצק  אין נבילה שבבשר הוא, המת לבשר נבילה בשר בין
מהֿשאיןֿכן  אדם, למאכל ראוי הוא כי מחשבה, צריך
המת, בשר ממולא שהיה בצק אוכל אדם שאין המת, בבשר
לא  לעצמו שכשהוא מפני מחשבתו, מועילה ואףֿעלֿפיֿכן
לבשר  כיסוי ששימש ידע ואילמלא אדם, מאכילת נפסל

השלמות). (ראה אוכלו היה המת

.Á˙ÈÊk61‡nË˙Ó Ïk‰ - ˜ˆ·a e‰tÁL ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆ƒ»¿»≈«…¿¿«≈
‰¯eÓÁ ‰‡ÓË62. À¿»¬»

מפני 62)שם.61) בבצק, שנגעו וכלים אדם אפילו
ויורדת. ובוקעת ועולה בוקעת מת שטומאת

.Ë·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï ÈÁ Ì„‡Ó ¯Oa C˙BÁ‰63Ì‡ , «≈»»≈»»«¿«¬ƒ¿∆∆ƒ
ÂÈÏÚ ·MÁ64,‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ƒ≈»»¿«¬«»»¬≈∆»ƒ«¬»»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â65. ¿≈»ƒ∆¿≈

לענין 63) כאוכל הבשר את לעשות מועילה אינה זו מחשבה
טומאה  מקבל אינו לאדם ראוי שאינו שאוכל מפני טומאה,

שם). כריתות מס' וחישב 64)(ראה נמלך שחתכו לאחר
שהרי  מיותרות, מחשבה" "צריך המילים אדם. למאכל עליו
עוקצין  מס' המשנה לשון שנקט אלא עליו, בחישב מדובר
והכשר. מחשבה צריך וכו' האדם מן החותך ב: פ"ג,

רבינו 65) כתב וכן הכשר". "צריך וגורס מגיה איש' ה'חזון
ולענין  החי, מן הפורש בשר בדין ה"ג, למעלה בפירוש

מאליו. פורש לבין חותך בין לחלק סברא אין הכשר

.ÈÏÊBb66˙‚Ï ÏÙpL67˙b‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÓÂ »∆»«¿«»≈««ƒ∆««

‰È„na68˙ba Ò‡Ó È¯‰ -69CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe , «¿ƒ»¬≈ƒ¿«««¿ƒ»»ƒ
‰·LÁÓ70- È¯ÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï e‰ÏÚ‰Lk ÂÈÏÚ ·MÁ . «¬»»ƒ≈»»¿∆∆¡»¿«¬ƒ¿»¿ƒ

·MÁ .Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ ·MÁ È¯‰L ,‡nËÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈∆¬≈ƒ≈»»¿«¬«»»ƒ≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó BÈ‡ - ·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï ÂÈÏÚ»»¿«¬ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈À¿«

ÌÈÏÎ‡71L¯Á Ì„‡Ï BÏÈÎ‡‰Ï ÂÈÏÚ ·MÁL ‰Ê ‰È‰ . √»ƒ»»∆∆ƒ≈»»¿«¬ƒ»»»≈≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔË˜Â ‰ËBL72È„k e‰eÏÚ‰ . ∆¿»»¬≈∆»∆¡¿≈

‰OÚÓ Ô‰Ï LiL ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì„‡Ï BÏÈÎ‡‰Ï73, ¿«¬ƒ¿»»¬≈∆»≈∆≈»∆«¬∆
.‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆«¬»»

קטן.66) מ"ו.67)עוף פ"ח בעיר 68)טהרות
טהור. עוף נבלת ואוכלים מרובים, נדה 69)שאוכלוסיה

ב. צריכה 70)נ, אינה טהור עוף שנבלת אףֿעלֿפי
ה"ג). סוף למעלה (ראה בכרכים שלא 71)מחשבה מפני

ה"א). פ"א למעלה (ראה אדם למאכל ייחדו
מועילה.72) אינה מועילים 73)שמחשבתם מעשיהם

נשנו  זו שבהלכה הדינים כל ומבוגר. בריא אדם כמעשה
שם.

ה'תשע"ט  תמוז כ"ח רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) עצמם לטמא ומשקין אוכלין שיעור כמה יבאר

לשיעור. מצטרפים והמשקין האוכלין כל אם ודין אחרים.

ונתפחו. בגשמים הניחם או ונתמעטו בחמה שהניחם דברים
שיעורם  ולא טומאתם או שוים וטומאתם ששיעורם כל ודין

טומאתם. ולא שיעורם או

.‡‰nk2Ïk - ÔÓˆÚ ˙‡ÓËÏ ?‰‡ÓËÏ ÔÈÏÎ‡ ¯eÚL «»ƒ√»ƒ¿À¿»¿À¿««¿»»
Ïk :¯Ó‡pL .‡nË˙Ó Ïc¯Á B‡ ÌeLÓL elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒÀ¿«¿»ƒ¿«≈∆∆¡«»

‡e‰L Ïk - ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰3‡ÓË ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . »…∆¬∆≈»≈»∆¿≈…∆»≈
Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈ„È B‡ ÔÈ˜LÓ B‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈…∆«≈«¿ƒ»«ƒ«∆ƒ¿∆

d˙tÏ˜ ‡Ïa ‰ˆÈ·k4- ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ . ¿≈»¿…¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¿≈ƒ
ÏÒÙ BÈ‡5‰ˆÁÓe ‰ˆÈ·k ÏÎ‡iL „Ú6ÈˆÁ e‰ÊÂ . ≈ƒ¿»«∆…«¿≈»∆¡»¿∆¬ƒ

.Ò¯t¿»

א.2) הלכה ט פרק שמיני פרשת כהנים דרשו 3)תורת
המיותרת. "כל" מהתיבה פסק 4)זאת הקשה. הקליפה

א. פג, בעירובין וקדשים.5)כחכמים תרומה מלאכול
שחכמים  נתבאר, ו הלכה הטומאות אבות מהלכות ח בפרק
משקין  שותה או טמאים אוכלין האוכל על טומאה גזרו
זו  טומאה נקראה ובגמרא ולקדשים. לתרומה טמאים,

גווייה". כתב 6)"פסול שם הטומאות אבות בהלכות
יותר. קימעא פירוש שוחקות" ומחצה "כביצה רבינו

.·ÔÈ‡nËÓe ,Ô‰L Ïk ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ˜Ln‰7ÏÎa ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿»
‰Ú‚pL Ïc¯Ák ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙tË elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿«¿»∆»¿»
Û‡Â .e‡ÓË - ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa B‡ ÌÈÏÎa B‡ ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿«
„Ú ÏÒÙ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈«∆«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»«

˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL8.e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿

הלוג.8)אחרים.7) רביעית שהן וחצי כביצה

.‚b‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ Ïk.˙ÈÚÈ·¯Ï ‰iÂ »««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿…∆«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
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˙‡ÓË ‡nËÏ ‰ˆÈ·ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»¿«≈À¿«
‰hÁ elÙ‡ .‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ Ò¯t ÈˆÁÎÏe ,ÌÈÏÎ‡√»ƒ¿«¬ƒ¿»ƒ¿…∆«¿ƒ»¬ƒƒ»
- el‡a ‡ˆBiÎÂ ¯O·e ‰‡z ÌÚ ˜ˆa ÌÚ ÁÓ˜ ÌÚƒ∆«ƒ»≈ƒ¿≈»»»¿«≈¿≈

.Û¯ËˆÓ Ïk‰«…ƒ¿»≈

.„¯BÚ‰9¯Oaa ¯aÁÓ‰10˜¯n‰Â ,11ÔÈÏ·z‰Â12, »«¿À»«»»¿«»»¿««¿ƒ
ÏÏ‡‰Â13ÂÈÏÚ ·MÁ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ -14 ¿»¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ≈»»

‰iÁ ezËÏt B˙ˆ˜Ó ,ÂÈÏÚ ·MÁ ‡Ï B˙ˆ˜Óe15 ƒ¿»…ƒ≈»»ƒ¿»¿»««»
ÔÈkÒ ezËÏt B˙ˆ˜Óe16˙B¯aÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰Â - ƒ¿»¿»««ƒ¿»¬»«¿À»

ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ,¯Oaa«»»¿«ƒƒ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ
ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ,‰ˆBp‰Â ÌÈÙk‰Â ,ÌÈÙÏh‰«¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
„Á‡ Ïk - ¯Oaa ÔÈÚÏ·n‰ ÌBË¯Á‰ ÔÓe ÌÈ¯tv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»»∆»

‰ˆÈ·ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓe ,ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡Ó17B‡ ≈≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»
Ò¯t ÈˆÁÎÏ18. ¿«¬ƒ¿»

והאלל 9) והקופה והרוטב העור שנינו: קיז, בחולין
לטמא  מצטרפים והטלפיים והקרניים והגידין והעצמות
שנאמרו  הדינים את כאן מביא ורבינו אוכלין. טומאת

בגמרא. שנתבארו כפי לעצמו 10)במשנה כשהוא עור
דבוק  הוא אם אבל לאכילה, ראוי שאינו מפני מטמא, אינו
מפני  ומטמא, לכביצה משלימו הוא בשר מכביצה בפחות
א  פרק (עוקצין מטמאים השומרים וכל לבשר שומר שהוא

א). בגמ 11)משנה "הרוטב". כתוב: (קכ,במשנה שם רא
פירש  ורבא הבשר, מן המתמצה סמיך ציר אביי פירש א)
"מרק" וכנראה המרק) שעל השומן רש"י (פירש "שומנא"

אלה. משני אחד כרב 12)הוא שבמשנה, "קיפה" פירוש
שם. דבוקות 13)פפא שנשארו בשר של קטנות חתיכות

הפשטו. אגב א.14)בעור קכא, שם חיה 15)לאכילה.
דבוקים  בשר ושרידי העור את והשאירה הבשר את אכלה

פי 16)בו. מתחת נפלטו בסכין הבהמה את כשהפשיטו
מקצתו  א. היינו: הללו הפירושים שני נאמרו שם הסכין.
ומקצתו  חיה פלטתו מקצתו ב. חישב; לא ומקצתו חישב

להלכה. שניהם את רבינו וקיבל אוכלין.17)סכין, לטמא
אינם 18) זו בהלכה שנימנו הדברים כל הגווייה. את לפסול

את  משלימים אבל עצמם. בפני אוכלין טומאת מקבלים
מכשיעור. פחות אחר אוכל עמהם כשיש השיעור

.‰eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·k19 ¿≈»√»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
‰Ï·p‰ ÔÓ B‡ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÔÎÂ .ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡ -≈»¿«¿ƒ¿≈¿«ƒƒ«≈ƒ«¿≈»

ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚÎÂ20- eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«¬»»ƒ«∆∆∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

בהם 19) נשאר ולא וצמקו השמש חום מחמת נתייבשו
הטומאות 20)כביצה. אבות מהלכות ד בפרק נתבאר

מטמאים  בתורה האמורים שרצים ששמונה ב הלכה
זו  הלכה פרטי והערות, פנים י"ג, הלכה שם (ראה בכעדשה

ו). והלכה

.Â¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ ˙ÈÊk21ÏebÙe22‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«ƒ≈∆¿»¿»ƒ∆ƒƒ»««»
ÌÈÓLba ÔÁÈp‰ .˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - eËÚÓ˙Â23 ¿ƒ¿«¬≈«»ƒ¬≈∆»≈ƒƒ»«¿»ƒ

eÁt˙Â24‰‡ÓËÏ ÔÈa .eÈ‰L ˙BÓÎÏ e¯ÊÁ - ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»≈¿À¿»
‰¯eÓÁ25‰l˜ ‰‡ÓËÏ ÔÈa ,26¯eq‡Ï ÔÈa ,27. ¬»≈¿À¿»«»≈¿ƒ

התורה 21) שקבעה הזמן אחר שנשאר קדשים בשר
בשעת 22)לאכילתו. חישב הקרבן את המקריב הכהן אם

הרי  - תורה שקבעה הזמן אחר הבשר את לאכול עבודתו
עונשו  כאן שנימנו הדברים מאחד כזית והאוכל פיגול. זה

שנתמעטו.23)כרת. הכזיתים אותם בהם 24)את  ויש
ונבילה.25)כזית. אוכלין.26)מת טומאת

ותפח 27) מעיקרו מכזית פחות בגשמים הניח ואם אכילה.
סופרים. מדברי אסור לכזית עד

.ÊÌÈÏˆa ÈÏÚ28ÌÈÏˆa È·e29LÈ Ì‡ :ÔÈÏeÏÁ Ô‰L ¬≈¿»ƒ¿≈¿»ƒ∆≈¬ƒƒ≈
Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓ - ¯È¯ Ì‰a30ÔÈÏeÏÁ eÈ‰ Ì‡Â ; »∆ƒƒ¿«¬ƒ¿∆≈¿ƒ»¬ƒ

ÔÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ - ÌÈ˜È¯Â31. ¿≈»ƒ¿«≈∆¬»»

לקנים 28) דומים אלה עלים ח. משנה ב פרק עוקצין
סמיך. ריר ובתוכם מבצלים 29)חלולים היוצאים העלים

לקרקע. מחוברים ולכן 30)שאינם נאכל הריר שגם מפני
כביצה. לשיעור אחר 31)מצטרף כשיעור אין ואם

מטמא. אינו שמיעכו

.ÁÔÈbÙÒ ˙t32‡È‰L ˙BÓk ˙¯ÚzLÓ -33LÈ Ì‡Â . «À¿»ƒƒ¿«∆∆¿∆ƒ¿ƒ≈
ÏÏÁ da34.dÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ - »»»¿«≈∆¬»»

כספוג.32) הקטנים.33)נקבובי הנקבים מקום 34)עם
גדול. ריק

.ËÁt˙pL Ï‚Ú‰ ¯Oa35‰ËÚÓ˙pL ‰˜Ê ¯O·e36- ¿«»≈∆∆ƒ¿«¿«¿≈»∆ƒ¿«¬»
Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓ37. ƒ¿«¬ƒ¿∆≈

הרבה 35) אותו כשמבשלים גדל רך עגל בשר בבישול.
שם). בבישול.36)(רבינו ומתמעט מצטמק כזה בשר

ורבי 37) חייא ורבי רב כגירסת הנגיעה. בשעת כמותם כפי
א. נד, במנחות יוחנן

.ÈÌÈL˜¯˜˙n‰ „˜M‰Â ÌÈ¯Óz‰Â ÊB‚‡‰38- »¡¿«¿»ƒ¿«»≈«ƒ¿«¿¿ƒ
.Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓƒ¿«¬ƒ¿∆≈

וכשהם 38) מקשקשים אינם לחים כשהם המתקשקשים.
מקשקשים. כן ומצטמקים מתייבשים

.‡ÈB˙‡ÓhL Ïk39ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔÈÂL B¯eÚLÂ …∆À¿»¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ
Ï·‡ Ô¯eÚL ,Ô¯eÚL ‡Ï Ï·‡ ÔÈÂL Ô˙‡ÓË eÈ‰ .‰Ê∆»À¿»»»ƒ¬»…ƒ»ƒ»¬»

¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ô˙‡ÓË ‡ÏÏwk ‡nËÏ elÙ‡Â ÔÈÙ …À¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿«≈««
Ô‰ÈLaL40¯Oa ÔB‚k ?B¯eÚL ‡ÏÂ B˙‡ÓË „ˆÈk . ∆ƒ¿≈∆≈«À¿»¿…ƒ¿¿«

˙n‰41BlL ·˜¯Â42¯Oa ÔB‚k ?B˙‡ÓË ‡ÏÂ B¯eÚL . «≈¿»»∆ƒ¿…À¿»¿¿«
‰Ï·p‰ ¯O·e ˙n‰43eÈ‰ ‡Ï Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «≈¿««¿≈»¿≈»ƒ«∆ƒ…»

‰Ï· ¯Oa ÔB‚k ,‰‡Óha ‡ÏÂ ¯eÚMa ‡Ï ÌÈÂL44 »ƒ…«ƒ¿…«À¿»¿¿«¿≈»
ı¯M‰ ¯O·e45.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L - ¿««∆∆∆≈ƒ¿»¿ƒ

הטומאה.39) הטומאה 40)חומרת הרי אומרים אנו ואין
להצטרף  לחמורה לה וראוי קלה טומאה גם כוללת החמורה
יצטרף  בשיעורים הבדל לעניין וכן לכשיעור, הקלה עם
כשיש  גדול, יותר ששיעורו זה עם קטן ששיעורו הדבר
מפני  מצטרפים? אין ולמה הגדול. השיעור כדי יחד בשניהם

טומאה. מיני שני בכזית.41)שהם בשר 42)שמטמא
מת  טומאת (הלכות חפניו במלוא ששיעורו שהרקיב, המת

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



`oilkeקס z`neh zekld - dxdh xtq - fenz h"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טומאתן  אבל שווה, אינו שיעורם ובכן י"א). הלכה ב פרק
[ואף  ובאוהל. במשא חמורה טומאה מטמאים שניהם שווה,
בעצם  שינוי בכך אין לא, ורקב במגע מטמא שמת פי על
שלם  בכזית ליגע לו אפשר שאי מפני אלא הטומאה, חומרת
זעירים]. לפירורים התפורר הבשר שהרי חפניו, במלוא או

שבעה 43) טומאת מטמא מת אבל בכזית, מטמאים שניהם
נבילה. כן שאין מה באוהל בלי 44)ומטמא במשא מטמא

בכזית. ושיעורו מטמא 45)נגיעה ואינו בכעדשה שיעורו
במשא.

.·È‡ÓË ÏÎ‡ ÏkL ,‰ÂL Ì¯eÚL - ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒƒ»»∆∆»…∆»≈
‡nËÓ BÈ‡46‰ÂL Ì˙‡ÓËÂ ,‰ˆÈ·k ‡l‡47ÏkL , ≈¿«≈∆»¿≈»¿À¿»»»»∆»

‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ ‡ÓË ÏÎ‡…∆»≈≈¿«≈∆»¿«»¿≈¿«≈…
Ïwk ‡nËÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ CÎÈÙÏ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«≈««

ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk ?„ˆÈk .Ô‰ÈLaL48ÈˆÁÎÂ ∆ƒ¿≈∆≈««¬ƒ≈»…∆ƒ¿«¬ƒ
Ì‡Â ,ÈL ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆»∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ

dÏÒt - ‰Óe¯˙a Ú‚49ÈˆÁÎÂ ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk . »«ƒ¿»¿»»«¬ƒ≈»…∆≈ƒ¿«¬ƒ
ÈLÈÏL ‰Ê È¯‰ - ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈa50ÔÎÂ . ≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»¬≈∆¿ƒƒ¿≈

ÈˆÁÂ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁ elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¬ƒ¬ƒ≈»…∆ƒ«¬ƒ
È¯‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL L„˜ ÏL ÈÚÈ·¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆¿ƒƒ∆…∆∆¿»»∆»∆¬≈

ÈÚÈ·¯ Ïk‰51. «…¿ƒƒ

אחרים.46) טומאתם 47)אוכלין חומרת האוכלין כל
אין  רביעי והשני לטומאה ראשון האחד ואפילו שווה
נגע  וזה באב נגע שזה מקרי, אלא מהותי הבדל בזה לראות

ראשון 48)בשלישי. נעשה הטומאה באב הנוגע אוכל
הלאה. וכן לטומאה שני בו הנוגע את היא 49)ועושה

בנגיעתה. אחרת תרומה פוסלת אינה אבל פסולה, עצמה
רביעי 50) שאין התרומה, את לא אבל הקודש, את ופוסל

בקודש 51)לתרומה. חמישי שאין הקודש, את פוסל ואינו
את  תופסים אנו שאין משמיענו, אדומה. בפרה אלא
כוחה  את במקצת להעלות משפיע הראשון לומר הממוצע

הרביעי. טומאת של

.‚È‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆
ÔBL‡¯ Ïk‰ - ‰Êa52Ô˜lÁ .53ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk -54. »∆«…ƒƒ¿»»∆»≈∆≈ƒ

- ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ [BÓˆÚÏ ‰ÊÂ] BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÙ»«∆¿«¿¿∆¿«¿«ƒ»∆¿»
e‰eÏÒt55ÈL e‰e‡OÚ - „Á‡k Ô‰ÈL eÏÙ .56. ¿»»¿¿≈∆¿∆»¬»≈ƒ

ראשון.52) של שלם שיעור כאן שיש לשני 53)מפני
כשיעור.54)חלקים. לבדו בראשון אין שהרי

שאתה 55) מקום בכל אחרים. פוסל ואינו שלישי נעשה
פוסל  ואינו מטמא שאינו הכוונה פסול, של ההגדרה  מוצא

של 56)אחרים. שלם בשיעור אחת בבת נגע שהרי
ראשון.

.„ÈÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆≈ƒ¿≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»
Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ô˜lÁ .ÈL Ïk‰ È¯‰ - ‰Êa ‰Ê∆»∆¬≈«…≈ƒƒ¿»»∆»≈∆
ÏL ¯kk ÏÚ [BÓˆÚÏ ‰ÊÂ] BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÙ .ÈLÈÏL¿ƒƒ»«∆¿«¿¿∆¿«¿«ƒ»∆
,e‰eÏÒt - „Á‡k Ô‰ÈL eÏÙ .e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Óe¯z¿»…¿»»¿¿≈∆¿∆»¿»

.ÈLÈÏL e‰e‡OÚL ÈtÓƒ¿≈∆¬»¿ƒƒ

.ÂËÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»

ÔBL‡¯ - ‰Êa ‰Ê57,ÈL ‰ÊÂ ÈL ‰Ê - Ô˜lÁ . ∆»∆ƒƒ¿»∆≈ƒ¿∆≈ƒ
.ÈL ‰OÚ ÔBL‡¯a Ú‚pL ÈLÈÏM‰L∆«¿ƒƒ∆»«»ƒ«¬»≈ƒ

כראשון.57) כולו

.ÊËÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLÎÂ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLkƒ¿≈≈ƒ…∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ…∆
„Á‡ Ïk - ÌÈLÏ Ô˜lÁ .ÔBL‡¯ Ïk‰ - ÔÏÏaL ÈL≈ƒ∆¿»»«…ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ»∆»
- ‰Úa¯‡Ï B‡ ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ Ô˜lÁ .ÔBL‡¯ Ô‰Ó≈∆ƒƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»»
ÈzLÎÂ ÈL ÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLk ÔÎÂ .ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ…∆≈ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈLÏ Ô˜lÁ .ÈL Ïk‰ - ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ÌÈˆÈa≈ƒ…∆¿ƒƒ∆¿»»«…≈ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ
Ïk È¯‰ - ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏ ;ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk -»∆»≈∆≈ƒƒ¿»¿«¿»»¬≈»

.ÈLÈÏL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿ƒƒ

ה'תשע"ט  תמוז כ"ט חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מי 1) דינם. ומה ושומריהם האוכלין ידות הן מה יבאר

אם  זה ולא זה לא או יד ולא שומר שומר, ואינו יד שהוא
או  ידות לו יש אם לגת הבוצר ומצטרף. ומטמא מתטמא
שומר  ודין בגורן. שבססם האוכלין וידות לסיכוך, הקוצר
ודין  ומצטרפים. שמטמאין והגרעינים והקליפות שומר ע"ג
או  מצטרפים שאינם או ומצטרפין ומטמאים המתטמאים

מצטרפים. ולא מטמאים ולא מתטמאים שאין

.‡ÌÈÏÎ‡‰ ˙B„È2ÔÈÎeÓq‰ ÔÈk¯‰ ÌÈˆÚ‰ Ô‰ - ¿»√»ƒ≈»≈ƒ»«ƒ«¿ƒ
ÏÎ‡‰L ÏÎ‡Ï3‰ ÔÓ Ô‰a ‰Ï˙Èˆ˜Ú BÓk ,ÔÏÈ‡ »…∆∆»…∆ƒ¿∆»∆ƒ»ƒ»¿À¿≈

ÏBkL‡‰ ˙ˆ˜e ÌÈqb‡‰Â ÌÈ‡z‰4ÌÈÈÚ¯b‰ ÔÎÂ , «¿≈ƒ¿»¬«ƒ¿«»∆¿¿≈««¿ƒƒ
È¯ÓBLÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ ÏÎ‡‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»…∆»ƒ»∆¿¿≈
.ez¯ÓBL ‡È‰L ÏÎ‡‰ ÏÚL ‰tÏw‰ Ô‰ - ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ≈«¿ƒ»∆«»…∆∆ƒ¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ5. ¿≈…«≈»∆

מ"א.2) פ"א בהלכה 4)הפרי.3)עוקצין לקמן יבואר
ובהלכות 5)כ. המונחים, את רבינו מבאר זו בהלכה

דיניהם. יבוארו הבאות

.·„È ‡e‰L Ïk6‡ÏÂ ‡nËÓe ‡nË˙Ó - ¯ÓBL BÈ‡Â …∆»¿≈≈ƒ¿«≈¿«≈¿…
Û¯ËˆÓ7- „È BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÓBL ‡e‰L ÏÎÂ ; ƒ¿»≈¿…∆≈««ƒ∆≈»

‡ÏÂ ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡L ÏÎÂ ;Û¯ËˆÓe ‡nË˙Óe ‡nËÓ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿…∆≈…≈¿…
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‡nËÓ ‡ÏÂ ‡nË˙Ó BÈ‡ - „È»≈ƒ¿«≈¿…¿«≈¿≈»ƒ«

Û¯ËˆÓ BÈ‡L8BÈ‡Â ‡nËÓe ‡nË˙Ó „ˆÈk . ∆≈ƒ¿»≈≈«ƒ¿«≈¿«≈¿≈
ÏÎ‡‰ ‡ÓË - „ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L ?Û¯ËˆÓƒ¿»≈∆ƒ»¿»À¿»«»ƒ¿»»…∆

Ba ÈeÏz‰9„i‰ ‡ÓË - ÏÎ‡a ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ;10; «»¿ƒ»¿»À¿»»…∆ƒ¿»«»
‰ˆÈ·ÎÏ BÓÈÏL‰Ï ÏÎ‡‰ ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ „i‰ ÔÈ‡Â11B‡ ¿≈«»ƒ¿»∆∆ƒ»…∆¿«¿ƒƒ¿≈»

Ò¯t ÈˆÁÎÏ12Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿»¬»ƒ»»≈¬≈∆ƒ¿»≈
.Ò¯t ÈˆÁÎÏe ‰ˆÈ·ÎÏƒ¿≈»¿«¬ƒ¿»

זו.7)שם.6) בהלכה לקמן שלמדנו 8)יתבאר מכיוון
יש  מצטרף, אינו ואףֿעלֿפיֿכן ומטמא, שמיטמא ביד
אינו  ומטמא מיטמא שאינו שהדבר בקלֿוחומר ללמוד
שאינו  במשנה נאמר לא למה לתרץ רבינו [כותב מצטרף.
לומר"]. צריך "ואין וכתב: הדגיש ולפיכך מצטרף,

"מטמא".9) "מתטמא".10)היינו למדנו 11)היינו
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טומאתן  אבל שווה, אינו שיעורם ובכן י"א). הלכה ב פרק
[ואף  ובאוהל. במשא חמורה טומאה מטמאים שניהם שווה,
בעצם  שינוי בכך אין לא, ורקב במגע מטמא שמת פי על
שלם  בכזית ליגע לו אפשר שאי מפני אלא הטומאה, חומרת
זעירים]. לפירורים התפורר הבשר שהרי חפניו, במלוא או

שבעה 43) טומאת מטמא מת אבל בכזית, מטמאים שניהם
נבילה. כן שאין מה באוהל בלי 44)ומטמא במשא מטמא

בכזית. ושיעורו מטמא 45)נגיעה ואינו בכעדשה שיעורו
במשא.

.·È‡ÓË ÏÎ‡ ÏkL ,‰ÂL Ì¯eÚL - ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒƒ»»∆∆»…∆»≈
‡nËÓ BÈ‡46‰ÂL Ì˙‡ÓËÂ ,‰ˆÈ·k ‡l‡47ÏkL , ≈¿«≈∆»¿≈»¿À¿»»»»∆»

‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ ‡ÓË ÏÎ‡…∆»≈≈¿«≈∆»¿«»¿≈¿«≈…
Ïwk ‡nËÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ CÎÈÙÏ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«≈««

ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk ?„ˆÈk .Ô‰ÈLaL48ÈˆÁÎÂ ∆ƒ¿≈∆≈««¬ƒ≈»…∆ƒ¿«¬ƒ
Ì‡Â ,ÈL ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆»∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ

dÏÒt - ‰Óe¯˙a Ú‚49ÈˆÁÎÂ ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk . »«ƒ¿»¿»»«¬ƒ≈»…∆≈ƒ¿«¬ƒ
ÈLÈÏL ‰Ê È¯‰ - ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈa50ÔÎÂ . ≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»¬≈∆¿ƒƒ¿≈

ÈˆÁÂ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁ elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¬ƒ¬ƒ≈»…∆ƒ«¬ƒ
È¯‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL L„˜ ÏL ÈÚÈ·¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆¿ƒƒ∆…∆∆¿»»∆»∆¬≈

ÈÚÈ·¯ Ïk‰51. «…¿ƒƒ

אחרים.46) טומאתם 47)אוכלין חומרת האוכלין כל
אין  רביעי והשני לטומאה ראשון האחד ואפילו שווה
נגע  וזה באב נגע שזה מקרי, אלא מהותי הבדל בזה לראות

ראשון 48)בשלישי. נעשה הטומאה באב הנוגע אוכל
הלאה. וכן לטומאה שני בו הנוגע את היא 49)ועושה

בנגיעתה. אחרת תרומה פוסלת אינה אבל פסולה, עצמה
רביעי 50) שאין התרומה, את לא אבל הקודש, את ופוסל

בקודש 51)לתרומה. חמישי שאין הקודש, את פוסל ואינו
את  תופסים אנו שאין משמיענו, אדומה. בפרה אלא
כוחה  את במקצת להעלות משפיע הראשון לומר הממוצע

הרביעי. טומאת של

.‚È‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆
ÔBL‡¯ Ïk‰ - ‰Êa52Ô˜lÁ .53ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk -54. »∆«…ƒƒ¿»»∆»≈∆≈ƒ

- ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ [BÓˆÚÏ ‰ÊÂ] BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÙ»«∆¿«¿¿∆¿«¿«ƒ»∆¿»
e‰eÏÒt55ÈL e‰e‡OÚ - „Á‡k Ô‰ÈL eÏÙ .56. ¿»»¿¿≈∆¿∆»¬»≈ƒ

ראשון.52) של שלם שיעור כאן שיש לשני 53)מפני
כשיעור.54)חלקים. לבדו בראשון אין שהרי

שאתה 55) מקום בכל אחרים. פוסל ואינו שלישי נעשה
פוסל  ואינו מטמא שאינו הכוונה פסול, של ההגדרה  מוצא

של 56)אחרים. שלם בשיעור אחת בבת נגע שהרי
ראשון.

.„ÈÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆≈ƒ¿≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»
Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ô˜lÁ .ÈL Ïk‰ È¯‰ - ‰Êa ‰Ê∆»∆¬≈«…≈ƒƒ¿»»∆»≈∆
ÏL ¯kk ÏÚ [BÓˆÚÏ ‰ÊÂ] BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÙ .ÈLÈÏL¿ƒƒ»«∆¿«¿¿∆¿«¿«ƒ»∆
,e‰eÏÒt - „Á‡k Ô‰ÈL eÏÙ .e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Óe¯z¿»…¿»»¿¿≈∆¿∆»¿»

.ÈLÈÏL e‰e‡OÚL ÈtÓƒ¿≈∆¬»¿ƒƒ

.ÂËÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»

ÔBL‡¯ - ‰Êa ‰Ê57,ÈL ‰ÊÂ ÈL ‰Ê - Ô˜lÁ . ∆»∆ƒƒ¿»∆≈ƒ¿∆≈ƒ
.ÈL ‰OÚ ÔBL‡¯a Ú‚pL ÈLÈÏM‰L∆«¿ƒƒ∆»«»ƒ«¬»≈ƒ

כראשון.57) כולו

.ÊËÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLÎÂ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLkƒ¿≈≈ƒ…∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ…∆
„Á‡ Ïk - ÌÈLÏ Ô˜lÁ .ÔBL‡¯ Ïk‰ - ÔÏÏaL ÈL≈ƒ∆¿»»«…ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ»∆»
- ‰Úa¯‡Ï B‡ ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ Ô˜lÁ .ÔBL‡¯ Ô‰Ó≈∆ƒƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»»
ÈzLÎÂ ÈL ÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLk ÔÎÂ .ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ…∆≈ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈLÏ Ô˜lÁ .ÈL Ïk‰ - ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ÌÈˆÈa≈ƒ…∆¿ƒƒ∆¿»»«…≈ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ
Ïk È¯‰ - ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏ ;ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk -»∆»≈∆≈ƒƒ¿»¿«¿»»¬≈»

.ÈLÈÏL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿ƒƒ

ה'תשע"ט  תמוז כ"ט חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מי 1) דינם. ומה ושומריהם האוכלין ידות הן מה יבאר

אם  זה ולא זה לא או יד ולא שומר שומר, ואינו יד שהוא
או  ידות לו יש אם לגת הבוצר ומצטרף. ומטמא מתטמא
שומר  ודין בגורן. שבססם האוכלין וידות לסיכוך, הקוצר
ודין  ומצטרפים. שמטמאין והגרעינים והקליפות שומר ע"ג
או  מצטרפים שאינם או ומצטרפין ומטמאים המתטמאים

מצטרפים. ולא מטמאים ולא מתטמאים שאין

.‡ÌÈÏÎ‡‰ ˙B„È2ÔÈÎeÓq‰ ÔÈk¯‰ ÌÈˆÚ‰ Ô‰ - ¿»√»ƒ≈»≈ƒ»«ƒ«¿ƒ
ÏÎ‡‰L ÏÎ‡Ï3‰ ÔÓ Ô‰a ‰Ï˙Èˆ˜Ú BÓk ,ÔÏÈ‡ »…∆∆»…∆ƒ¿∆»∆ƒ»ƒ»¿À¿≈

ÏBkL‡‰ ˙ˆ˜e ÌÈqb‡‰Â ÌÈ‡z‰4ÌÈÈÚ¯b‰ ÔÎÂ , «¿≈ƒ¿»¬«ƒ¿«»∆¿¿≈««¿ƒƒ
È¯ÓBLÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ ÏÎ‡‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»…∆»ƒ»∆¿¿≈
.ez¯ÓBL ‡È‰L ÏÎ‡‰ ÏÚL ‰tÏw‰ Ô‰ - ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ≈«¿ƒ»∆«»…∆∆ƒ¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ5. ¿≈…«≈»∆

מ"א.2) פ"א בהלכה 4)הפרי.3)עוקצין לקמן יבואר
ובהלכות 5)כ. המונחים, את רבינו מבאר זו בהלכה

דיניהם. יבוארו הבאות

.·„È ‡e‰L Ïk6‡ÏÂ ‡nËÓe ‡nË˙Ó - ¯ÓBL BÈ‡Â …∆»¿≈≈ƒ¿«≈¿«≈¿…
Û¯ËˆÓ7- „È BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÓBL ‡e‰L ÏÎÂ ; ƒ¿»≈¿…∆≈««ƒ∆≈»

‡ÏÂ ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡L ÏÎÂ ;Û¯ËˆÓe ‡nË˙Óe ‡nËÓ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿…∆≈…≈¿…
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‡nËÓ ‡ÏÂ ‡nË˙Ó BÈ‡ - „È»≈ƒ¿«≈¿…¿«≈¿≈»ƒ«

Û¯ËˆÓ BÈ‡L8BÈ‡Â ‡nËÓe ‡nË˙Ó „ˆÈk . ∆≈ƒ¿»≈≈«ƒ¿«≈¿«≈¿≈
ÏÎ‡‰ ‡ÓË - „ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L ?Û¯ËˆÓƒ¿»≈∆ƒ»¿»À¿»«»ƒ¿»»…∆

Ba ÈeÏz‰9„i‰ ‡ÓË - ÏÎ‡a ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ;10; «»¿ƒ»¿»À¿»»…∆ƒ¿»«»
‰ˆÈ·ÎÏ BÓÈÏL‰Ï ÏÎ‡‰ ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ „i‰ ÔÈ‡Â11B‡ ¿≈«»ƒ¿»∆∆ƒ»…∆¿«¿ƒƒ¿≈»

Ò¯t ÈˆÁÎÏ12Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿»¬»ƒ»»≈¬≈∆ƒ¿»≈
.Ò¯t ÈˆÁÎÏe ‰ˆÈ·ÎÏƒ¿≈»¿«¬ƒ¿»

זו.7)שם.6) בהלכה לקמן שלמדנו 8)יתבאר מכיוון
יש  מצטרף, אינו ואףֿעלֿפיֿכן ומטמא, שמיטמא ביד
אינו  ומטמא מיטמא שאינו שהדבר בקלֿוחומר ללמוד
שאינו  במשנה נאמר לא למה לתרץ רבינו [כותב מצטרף.
לומר"]. צריך "ואין וכתב: הדגיש ולפיכך מצטרף,

"מטמא".9) "מתטמא".10)היינו למדנו 11)היינו
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כביצה. בו אין אם אחרים מטמא אינו שאוכל הקודם, בפרק
- היד בלי - עצמו באוכל אין שאם כאן, רבינו ומשמיענו
השיעור. את להשלים היד את מצרפים אין שלם, כזית

ראה 12) בתרומה, מלאכול האוכלו האדם את לפסול
ושומר  יד דיני למדו א קיח, בחולין ה"א. פ"ד למעלה

מהמקרא.

.‚ÌLk13¯LÎ‰Ï „È LÈ Ck ,‰‡ÓËÏ „iL14Ì‡L . ¿≈∆»¿À¿»»≈»¿∆¿≈∆ƒ
Ba ÈeÏz‰ ÏÎ‡‰ Ïk ¯LÎ‰ - „i‰ ¯LÎ‰15„È LÈÂ . À¿««»À¿«»»…∆«»¿≈»

˙ÈÊkÓ ˙BÁÙÏ16ÏBÙkÓ ˙BÁÙÏ ¯ÓBL LÈÂ .17¯ÓBLÂ . ¿»ƒ¿«ƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿≈
B˜lÁL18ÏÎ‡‰ ÌÚ Û¯ËˆÓ BÈ‡ -19. ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»…∆

ב.13) קיח, מקבל 14)חולין אינו שאוכל כבר, נתבאר
שנמנו  המשקין משבעת באחד הורטב שלא זמן כל טומאה

ה"ב). (פ"א שם.15)למעלה יוחנן הכוונה 16)כר'
ה"א) בפ"ד (למעלה רבינו לדעת בהתאם עצמו, לטומאת
יד). אין ד"ה שם 'תוספות' (ראה שהן בכל עצמם שטומאת

מכפול.17) לפחות יד שאין משמע מלשונו שם. יוחנן כר'
ד"ה  שם רש"י (ראה זית כחצי בו ואין שעועית, מין = פול

יוחנן). ב.18)ור' קיט, בפני 19)שם חלק שכל מכיוון
שמירה. כדי בו אין עצמו

.„ÔÈpÓe20È¯ÓBLÏ21ÌÚ ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡ ƒ«ƒ¿¿≈√»ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ
Ú¯Ê Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ?Ô‰a ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿∆≈¿À»ƒ»∆∆∆¡««»∆«

Ú¯fÈ ¯L‡ Úe¯Ê22ÔÈ‡ÈˆBÓ Ì„‡ ÈaL C¯„k - ≈«¬∆ƒ»≈«¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ
Ô‰È¯BÚOa ÌÈhÁ :‰ÚÈ¯ÊÏ23Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈ¯BÚOe ƒ¿ƒ»ƒƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈∆

.ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈL„ÚÂ«¬»ƒƒ¿ƒ≈∆¿«ƒƒ¿»«¿ƒ

ב.20) קיז, רומי.21)שם ודפוס תימן כת"י ע"פ
לשמורי. "ונפל 22)בדפוסים: כתוב: שלאחריו ובפסוק

לכם". הוא טמא עליו, לפרש 23)מנבלתם יודע אינני
רבינו  וגם בקליפתה, חיטה כתוב שם בגמרא זו. תיבה
שהשין  להניח [יש כך. גורס מ"א פ"א לעוקצין בפירושו
לחיטה  קליפה אין כי "בעוריהן" לקרוא ויש מיותרת,
שאיֿאפשר  דקיק עור אלא עדשים, או לשעורים בדומה
ומלשונו  וניפוי. טחינה בלי שבחיטה הקמח מגוש להפרידו
שהכוונה  משמע קליפת, ד"ה ב ע, במנחות רש"י של
אגב  ונופלת הדישה לפני בה טמונה שהחיטה לקליפה

דישה].

.‰˙B„ÈÏ ÔÈpÓe24˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ ƒ«ƒƒ»√»ƒ∆≈ƒ¿«¿¿«¿
ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË :¯Ó‡pL ?ÔÈÏÎ‡‰ ÌÚ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk¿∆≈¿À»ƒƒ»√»ƒ∆∆¡«»≈»∆

ÌÎÈÎ¯ˆaL ÏÎÏ -25. ¿…∆¿»¿≈∆

א.24) קיח, עם 25)חולין בקשר לכם הנצרך דבר כל
אוכל. אותו

.Â¯ˆBa‰26˙bÏ27C¯ˆ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙B„È BÏ ÔÈ‡ - «≈««≈»∆¬≈≈…∆
ÈtÓ ,„ia‰˜Ln‰ ˙‡ ıˆBnL28. «»ƒ¿≈∆≈∆««¿∆

ב.26) יג, בגת 27)סוכה אותם לדרוך כדי ענבים הקוטף
יין. רוצה 28)לעשיית האדם אין ולפיכך יין, סופגת היד

בו.

.Ê¯ˆBw‰29CekÒÏ30˙B„È BÏ ÔÈ‡ -31BÈ‡ È¯‰L , «≈¿ƒ≈»∆¬≈≈
.„iÏ CÈ¯»̂ƒ«»

סוכתו.30)שם.29) בו שם.31)לסכך מנשיא כרב

.Á˙B„È Ïk32ÔÒÒaL ÔÈÏÎ‡‰33.ÔÈ¯B‰Ë - Ô¯ba »¿»√»ƒ∆¿»»«…∆¿ƒ

מ"ה.32) פ"ג בוססו 33)עוקצין מלשון ורצצן, "מכתתן
יוחנן  כר' שם). בפירושו (רבינו יח)" סג, (ישעיה מקדשך

א. יד, בסוכה

.Ë‰‚ÈÒt34dw¯L ÏBkL‡ ÏL35Ì‡Â .‰¯B‰Ë - ¿ƒ»∆∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ
¯b¯b da ¯izL36¯b¯‚ B˙B‡Ï „È BÊ È¯‰ - „Á‡ ƒ¿«≈»«¿≈∆»¬≈»¿«¿≈

ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe37‰¯Óz ËÈ·¯L38- Bw¯L ¿«∆∆À¿»¿≈«¿ƒ¿»»∆ƒ¿
ËÈ·¯L ÔÎÂ .‡ÓË - ˙Á‡ ‰¯Óz Ba ¯iL .¯B‰Ë»ƒ≈¿»»««»≈¿≈«¿ƒ

˙BiË˜39Ïa˜Ó - „Á‡ ¯b¯‚ Ba ¯iL .¯B‰Ë - Bw¯L ƒ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ≈«¿≈∆»¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

של 34) האמצעית משידרה היוצא קטן ענבים אשכול
בו. תלויים וענבים הענבים 35)האשכול, את ממנה הוריד

שם). תלויות 38)שם.37)ענב.36)(משנה תמרים
גדולה  שידרה ענבים, לאשכולות דומה באופן בדקל,
ענפים  כעין צומחים וממנה לאילן, ישר מחוברת מרכזית
"שרביטים". ונקראים בהם מחוברות שהתמרים קטנים

אבל 39) לאכילה, ראויים שאינם בשרביטים המדובר שם.
שלא  זמן כל לאכילה ראויים וכדומה אפונה שרביטי

אוכל. בתורת טומאה ומקבלים נתייבשו,

.ÈÌÏBÚÏ40¯ÓBL Èab ÏÚ ¯ÓBL ÔÈ‡41¯ÓBL ‡l‡ , ¿»≈≈««≈≈∆»≈
.BnÚ ·LÁp‰ ‡e‰ ÏÎ‡Ï CeÓq‰ „·Ïa „Á‡∆»ƒ¿««»»…∆«∆¿»ƒ

ב.40) קיט, גבי 41)חולין שעל הירוקה הקליפה כגון
האגוז. קליפת

.‡ÈLÏL42˙ÈÓÈt :Ïˆ·a ˙BtÏ˜43‰ÓÏL ÔÈa - »¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈¿≈»
‰¯e„˜ ÔÈa44˙Ù¯ËˆÓ45˙ÈÚˆÓ‡ ;46‰ÓÏL - ≈¿»ƒ¿»∆∆∆¿»ƒ¿≈»
˙Ù¯ËˆÓ47˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ ‰¯e„˜ ,48ÔÈa - ‰BˆÈÁ‰ ; ƒ¿»∆∆¿»≈»ƒ¿»∆∆«ƒ»≈

‰¯B‰Ë Ck ÔÈ·e Ck49. »≈»¿»

מ"ד.42) פ"ב הבצל.43)עוקצין של הלבן בשר
נקובה.44) מובן 45)חתוכה, אוכל. עצמה שהיא מפני

ונקט  צירוף. צריכה ואינה עצמה, מחמת מיטמאה שהיא
הבאים. הדינים משום צירוף, שאינה 46)לשון קליפה

אותה. מקיפה (חיצונה) שניה וקליפה מדין 47)נאכלת,
ונקלפת 48)שומר. הבצל, על שומרת אינה חתוכה קליפה

בידים. משמוש גבי 49)אגב על שומר שאין מפני א.
כר' פסק בה. כשנוגעים ליפול נוחה שהיא מפני ב. שומר;
"ואין  שם: שמסיים בפירושו עצמו מדברי בו וחזר יהודה,
תנאֿקמא? נגד יהודה כר' פסק ולמה יהודה". כר' הלכה
 ֿ (כסף דבריו על הגמרא מסתמכת ב) (קיט, שבחולין מפני

משנה).

.·ÈÔÈtÏw‰ Ïk50,˙BÙ¯ËˆÓe ˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó »«¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿
ÔÈÏBt ÈtÏ˜ .¯ÓBL Ô‰L ÈtÓ51ÔÈÒBÓ¯e˙Â52- Ô˜¯Ê : ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»»

¯‡L Ì‡Â .ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk ,˙B‡nË˙Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«
ÏÎ‡ Ô‰aÔBÙÙÏÓ ÈtÏ˜ .ÔÈ‡nË˙Ó Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -53, »∆…∆≈»≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»¿

ÔBÙÙÏn‰ CBzÓ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡54˙B‡nË˙Ó - ««ƒ∆≈»∆ƒ«¿»¿ƒ¿«¿
ÌÈ¯BÚO‰ .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË55Ô˙tÏ˜ - ÔÈL·È Ô‰L ÔÓÊa , À¿«√»ƒ«¿ƒƒ¿«∆≈¿≈ƒ¿ƒ»»
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˙Ù¯ËˆÓ56.˙Ù¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÁÏ Ô‰L ÔÓÊ·e ,Ô‰nÚ ƒ¿»∆∆ƒ»∆ƒ¿«∆≈«ƒ≈ƒ¿»∆∆
.˙Ù¯ËˆÓ d˙tÏ˜ - ‰L·È ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa ,‰hÁ‰ Ï·‡¬»«ƒ»≈«»≈¿≈»¿ƒ»»ƒ¿»∆∆

שם.50) ה"ג.51)עוקצין פ"ב עוקצין מין 52)תוספתא
ואוכלים  ששולקים אדם בני יש הט"ו). פ"א (ראה קטנית

אלו. מאוד,54)שם.53)קליפות דקה קליפה שקלף
עצמו. המלפפון מבשר כלום עליה נשאר ולא

מצטרפת".55) אינה קלופה שאינה שעורה ב: ע, במנחות
ישמעאל  ר' דבי תנא של מהדרשה זו ברייתא על והקשו
הא  בלחות, (כאן) "הא ותירצו ד, בהלכה למעלה המובאה
מצטרפות. יבשות מצטרפות, אין לחות פירוש, ביבשות".
ששעורה  מפני טעמו ואולי זה. הבדל של טעמו נתבאר ולא
אינן  יבשות להיפך: מפרש שם [רש"י בנקל. מתקלפת רכה
ראויות  לחות אבל לאכילה, ראויות שאינן מפני מצטרפות

ומצטרפות]. ה"ד.56)לאכילה למעלה ראה

.‚ÈÔÈÈÚ¯b‰ Ïk57‡ÏÂ ˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó »««¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿¿…
˙BÙ¯ËˆÓ58·Ë¯‰ ˙BÈÚ¯bÓ ıeÁ ,59ÏL Ï·‡ ; ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»…∆¬»∆

.˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ - ‰L·È ‰¯Óz¿»»¿≈»≈»ƒ¿»∆∆

מ"ב.57) פ"ב (ראה 58)עוקצין כשומר ולא כיד נידונים
את 59)ה"ב). תוציא ואם ולחה. צעירה רטובה, תמרה

(רבינו  ומצטרף כשומר הגרעין דין ולפיכך תתקלקל, גרעינה
למשנה). בפירושו

.„ÈÏ˙BÁ‰60·Ë¯ ÏL ‰ÈÚ¯b‰ ÏÚL61ÔÈ‡ - «»∆«««¿ƒ»∆…∆≈
Û¯ËˆÓ62Û¯ËˆÓ - ‰L·È‰ ˙ÈÚ¯b ÏÚLÂ ,63ÈtÓ ; ƒ¿»≈¿∆««¿ƒ««¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈

ÏÎ‡k ·LÁ ,ÏÎ‡a ˜e·„ ‡e‰L64. ∆»»…∆∆¿»¿…∆

גרעינה.60) לבין התמרה בשר בין המבדיל דק קרום
ד): טז, (יחזקאל המקרא מלשון ליפוף, משמעותו "חותל"

חתלת". לא  לחה.61)"והחתל תמרה משום 62)של
שביארנו. כמו הגרעין, אלא הפרי על שומר הוא שלא

שומר.63) שאינו עצמו 64)אףֿעלֿפי שהוא משמע,
התמרים  בעצם דבק "הוא כתב: למשנה [בפירושו אוכל.

הגרעין"]. לא השומר, והוא

.ÂË‰ÈÚ¯b65d˙ˆ˜Ó ˙‡ˆiL ·Ë¯ ÏL66Ïk - «¿ƒ»∆…∆∆»»ƒ¿»»…
ÔÎÂ .Û¯ËˆÓ BÈ‡ ‡ˆBi‰Â ,Û¯ËˆÓ ÏÎ‡‰ „‚kL∆¿∆∆»…∆ƒ¿»≈¿«≈≈ƒ¿»≈¿≈

¯Oa‰ „‚kL Ïk - ¯Oa ÂÈÏÚ LiL ÌˆÚ67.Û¯ËˆÓ ∆∆∆≈»»»»…∆¿∆∆«»»ƒ¿»≈
„Á‡ „vÓ ¯Oa‰ ÂÈÏÚ ‰È‰68epnÓ Û¯ËˆÓ BÈ‡ - »»»»«»»ƒ«∆»≈ƒ¿»≈ƒ∆

ÌˆÚ‰ ÏÏÁ „Ú ¯Oa‰ ˙ÁzL ÌˆÚ‰ ‡l‡69‡Ï Ì‡Â . ∆»»∆∆∆«««»»«¬«»∆∆¿ƒ…
È·Úk ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÏÏÁ ÌˆÚÏ ‰È‰»»»∆∆»»ƒ¿ƒ»√ƒ

·BÊ‡‰70˙BÓˆÚ‰L ,Û¯ËˆÓ ÔÈ‡ ÌˆÚ‰ ¯‡Le .71 »≈¿»»∆∆≈ƒ¿»≈∆»¬»
.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ¯ÓBLk ¯OaÏ«»»¿≈≈¬ƒ

שנאכל 66)שם.65) "רוטב שנינו: ה"א שם בתוספתא
האוכל  כנגד ושלא מצטרף. האוכל כנגד קיים, וחציו חציו
דוגמא, מביאה שהתוספתא רבינו וסובר מצטרף", אינו -
הדין  - מהגרעין חלק ויצא קיימת התמרה כל אם גם אבל

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מהעצם 67)כך שחלק כגון,
צד. מכל בשר מוקף וחלק לגמרי, אינו 68)מגולה הבשר

סביב. סביב העצם את הן 69)מקיף חלולות עצמות רוב
ה"א). שם שמתחת 70)(תוספתא העצם נחתכה כאילו

דק  וחלק לבשר, מודבקת איזוב כעובי ממנה ונשאר לבשר,
כדי  מספיקה דקה עצם כי מצטרף. אינו והשאר מצטרף זה

למשנה). רבינו פירוש (ע"פ הבשר על נימוק 71)לשמור
מצטרפת. העצם למה

.ÊË˙ÈÏe˜72¯¯Bb - ÏBÙk elÙ‡ ¯Oa ‰ÈÏÚ ‰È‰L ƒ∆»»»∆»»»¬ƒ¿≈
‰‡ÓËÏ dlk ˙‡73. ∆À»¿À¿»

א).72) קיט, (חולין הירך לפי 73)עצם שם, כחכמים
ה"ג. למעלה ראה הגר"א. גירסת

.ÊÈÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚ¯b74Ô˜ÏML Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ó˙e «¿ƒ≈≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡Ï75. »√»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ

ה"ג.74) פ"ב עוקצין יג 75)תוספתא בהלכה למעלה
מיטמא  אבל מצטרפת, אינה יבישה תמרה שגרעיני אמרנו
התמרה, בתוך כשהגרעין שם המדובר יד. משום ומטמא

הפרי. מן לגמרי כשיצא וכאן

.ÁÈÔÈ·e¯Á ÈÈÚ¯b76- ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ , «¿ƒ≈»ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï Ô˜ÏL ;ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡77. ≈ƒ¿«¿ƒ¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ

וראויים 77)שם.76) בבישול, מתרככים שהם משום
אדם. למאכל

.ËÈel‡Â78ÈL¯L :ÔÈÙ¯ËˆÓe ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿≈
˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰79‰L ÔÓÊa,ÔÈÁÏ Ô «¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈«ƒ

‰ÓËt‰Â80„enÚ‰Â ,‰L·È ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa Ô‰lL81 ¿«ƒ¿»∆»∆≈«»≈¿≈»¿»«
ÔÈ¯ÊÁ‰ ÈL¯LÂ .ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ ‡e‰L82ÒeÙp‰Â83. ∆¿À»¿∆∆»…∆¿»¿≈««¿ƒ¿«»

BlL ·Èq‰Â ,Û¯ËˆÓ - ÏB„b ÔBˆ L¯LÂ84BÈ‡ - ¿…∆¿»ƒ¿»≈¿«ƒ∆≈
‡zn‰ ÈL¯LÂ .Û¯ËˆÓ85Ì‚Èt‰Â86˙B˜¯È ÈL¯LÂ . ƒ¿»≈¿»¿≈«ƒ¿»¿«≈»¿»¿≈«¿

‰„O87‰pb ˙B˜¯ÈÂ88Ô¯˜ÚL89ÌÈÏ˙LÏ90‰¯eM‰Â .91 »∆¿«¿ƒ»∆¬»»ƒ¿»ƒ¿«»
dlL Le·l‰Â ˙ÏaL ÏL92˙B¯‚B¯‚e ÌÈ‡z Èˆ˜ÚÂ . ∆ƒ…∆¿«¿∆»¿À¿≈¿≈ƒ¿»
ÌÈÒÏk‰Â93ÔÈ·e¯Á‰Â94. ¿«¿»ƒ¿∆»ƒ

מ"ב.78) פ"א (הרא"ש 79)עוקצין קטנים בצלים מין
הבצל.80)במשנה). שבראש כפתור קנה 81)כעין כעין

הבצל. זרע ובתוכו כיס ובראשו הבצל, של מאמצעותו יוצא
צנון.83)חסא.82) היוצאים 84)מין חוטים כעין

(מם 85)מהצנון. "מנתה" שפות בכמה ושמו עשב, מין
דגושה). ותיו רבינו 86)סגולה בערבית. פג'אן אל

בשדה.87)בפיה"מ. מעצמם או 88)הגדלים שזורעים
בגינה. אותה הגירסא 89)שותלים וכן תימן, בכ"י כך

שעיקרם. בדפוסים: ולפיכך 90)במשנה. אחר, במקום
לשרשיהם. צריך וכן 91)הוא תימן, (כת"י והשדרה צ"ל

נשאר  מהשיבולת, החיטה את כשמוציאים במשנה). הגירסא
כשידרה  חוליות חוליות עשויה שלשלת כעין במקומה שם

במשנה). טמונים 92)(רבינו התבואה שגרעיני הקליפה
"קרום", כתוב [בפיה"מ דישה. בשעת נופלת והיא בה,

שאמרנו]. לקליפה התכוון רבינו תאנים 93)אולם מין
שם). למשנה בפירושו (רבינו של 94)דקות עוקצין

מקדימים  עוקציהם שניטלו וחרובים כלוסים חרובים.
כשומר. העוקץ דין ולפיכך להתייבש,

.Îel‡Â95ÔÈÙ¯ËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÌÈ‡nË˙Ó96: ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ
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˙Ù¯ËˆÓ56.˙Ù¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÁÏ Ô‰L ÔÓÊ·e ,Ô‰nÚ ƒ¿»∆∆ƒ»∆ƒ¿«∆≈«ƒ≈ƒ¿»∆∆
.˙Ù¯ËˆÓ d˙tÏ˜ - ‰L·È ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa ,‰hÁ‰ Ï·‡¬»«ƒ»≈«»≈¿≈»¿ƒ»»ƒ¿»∆∆

שם.50) ה"ג.51)עוקצין פ"ב עוקצין מין 52)תוספתא
ואוכלים  ששולקים אדם בני יש הט"ו). פ"א (ראה קטנית

אלו. מאוד,54)שם.53)קליפות דקה קליפה שקלף
עצמו. המלפפון מבשר כלום עליה נשאר ולא

מצטרפת".55) אינה קלופה שאינה שעורה ב: ע, במנחות
ישמעאל  ר' דבי תנא של מהדרשה זו ברייתא על והקשו
הא  בלחות, (כאן) "הא ותירצו ד, בהלכה למעלה המובאה
מצטרפות. יבשות מצטרפות, אין לחות פירוש, ביבשות".
ששעורה  מפני טעמו ואולי זה. הבדל של טעמו נתבאר ולא
אינן  יבשות להיפך: מפרש שם [רש"י בנקל. מתקלפת רכה
ראויות  לחות אבל לאכילה, ראויות שאינן מפני מצטרפות

ומצטרפות]. ה"ד.56)לאכילה למעלה ראה

.‚ÈÔÈÈÚ¯b‰ Ïk57‡ÏÂ ˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó »««¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿¿…
˙BÙ¯ËˆÓ58·Ë¯‰ ˙BÈÚ¯bÓ ıeÁ ,59ÏL Ï·‡ ; ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»…∆¬»∆

.˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ - ‰L·È ‰¯Óz¿»»¿≈»≈»ƒ¿»∆∆

מ"ב.57) פ"ב (ראה 58)עוקצין כשומר ולא כיד נידונים
את 59)ה"ב). תוציא ואם ולחה. צעירה רטובה, תמרה

(רבינו  ומצטרף כשומר הגרעין דין ולפיכך תתקלקל, גרעינה
למשנה). בפירושו

.„ÈÏ˙BÁ‰60·Ë¯ ÏL ‰ÈÚ¯b‰ ÏÚL61ÔÈ‡ - «»∆«««¿ƒ»∆…∆≈
Û¯ËˆÓ62Û¯ËˆÓ - ‰L·È‰ ˙ÈÚ¯b ÏÚLÂ ,63ÈtÓ ; ƒ¿»≈¿∆««¿ƒ««¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈

ÏÎ‡k ·LÁ ,ÏÎ‡a ˜e·„ ‡e‰L64. ∆»»…∆∆¿»¿…∆

גרעינה.60) לבין התמרה בשר בין המבדיל דק קרום
ד): טז, (יחזקאל המקרא מלשון ליפוף, משמעותו "חותל"

חתלת". לא  לחה.61)"והחתל תמרה משום 62)של
שביארנו. כמו הגרעין, אלא הפרי על שומר הוא שלא

שומר.63) שאינו עצמו 64)אףֿעלֿפי שהוא משמע,
התמרים  בעצם דבק "הוא כתב: למשנה [בפירושו אוכל.

הגרעין"]. לא השומר, והוא

.ÂË‰ÈÚ¯b65d˙ˆ˜Ó ˙‡ˆiL ·Ë¯ ÏL66Ïk - «¿ƒ»∆…∆∆»»ƒ¿»»…
ÔÎÂ .Û¯ËˆÓ BÈ‡ ‡ˆBi‰Â ,Û¯ËˆÓ ÏÎ‡‰ „‚kL∆¿∆∆»…∆ƒ¿»≈¿«≈≈ƒ¿»≈¿≈

¯Oa‰ „‚kL Ïk - ¯Oa ÂÈÏÚ LiL ÌˆÚ67.Û¯ËˆÓ ∆∆∆≈»»»»…∆¿∆∆«»»ƒ¿»≈
„Á‡ „vÓ ¯Oa‰ ÂÈÏÚ ‰È‰68epnÓ Û¯ËˆÓ BÈ‡ - »»»»«»»ƒ«∆»≈ƒ¿»≈ƒ∆

ÌˆÚ‰ ÏÏÁ „Ú ¯Oa‰ ˙ÁzL ÌˆÚ‰ ‡l‡69‡Ï Ì‡Â . ∆»»∆∆∆«««»»«¬«»∆∆¿ƒ…
È·Úk ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÏÏÁ ÌˆÚÏ ‰È‰»»»∆∆»»ƒ¿ƒ»√ƒ

·BÊ‡‰70˙BÓˆÚ‰L ,Û¯ËˆÓ ÔÈ‡ ÌˆÚ‰ ¯‡Le .71 »≈¿»»∆∆≈ƒ¿»≈∆»¬»
.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ¯ÓBLk ¯OaÏ«»»¿≈≈¬ƒ

שנאכל 66)שם.65) "רוטב שנינו: ה"א שם בתוספתא
האוכל  כנגד ושלא מצטרף. האוכל כנגד קיים, וחציו חציו
דוגמא, מביאה שהתוספתא רבינו וסובר מצטרף", אינו -
הדין  - מהגרעין חלק ויצא קיימת התמרה כל אם גם אבל

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מהעצם 67)כך שחלק כגון,
צד. מכל בשר מוקף וחלק לגמרי, אינו 68)מגולה הבשר

סביב. סביב העצם את הן 69)מקיף חלולות עצמות רוב
ה"א). שם שמתחת 70)(תוספתא העצם נחתכה כאילו

דק  וחלק לבשר, מודבקת איזוב כעובי ממנה ונשאר לבשר,
כדי  מספיקה דקה עצם כי מצטרף. אינו והשאר מצטרף זה

למשנה). רבינו פירוש (ע"פ הבשר על נימוק 71)לשמור
מצטרפת. העצם למה

.ÊË˙ÈÏe˜72¯¯Bb - ÏBÙk elÙ‡ ¯Oa ‰ÈÏÚ ‰È‰L ƒ∆»»»∆»»»¬ƒ¿≈
‰‡ÓËÏ dlk ˙‡73. ∆À»¿À¿»

א).72) קיט, (חולין הירך לפי 73)עצם שם, כחכמים
ה"ג. למעלה ראה הגר"א. גירסת

.ÊÈÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚ¯b74Ô˜ÏML Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ó˙e «¿ƒ≈≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡Ï75. »√»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ

ה"ג.74) פ"ב עוקצין יג 75)תוספתא בהלכה למעלה
מיטמא  אבל מצטרפת, אינה יבישה תמרה שגרעיני אמרנו
התמרה, בתוך כשהגרעין שם המדובר יד. משום ומטמא

הפרי. מן לגמרי כשיצא וכאן

.ÁÈÔÈ·e¯Á ÈÈÚ¯b76- ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ , «¿ƒ≈»ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï Ô˜ÏL ;ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡77. ≈ƒ¿«¿ƒ¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ

וראויים 77)שם.76) בבישול, מתרככים שהם משום
אדם. למאכל

.ËÈel‡Â78ÈL¯L :ÔÈÙ¯ËˆÓe ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿≈
˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰79‰L ÔÓÊa,ÔÈÁÏ Ô «¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈«ƒ

‰ÓËt‰Â80„enÚ‰Â ,‰L·È ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa Ô‰lL81 ¿«ƒ¿»∆»∆≈«»≈¿≈»¿»«
ÔÈ¯ÊÁ‰ ÈL¯LÂ .ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ ‡e‰L82ÒeÙp‰Â83. ∆¿À»¿∆∆»…∆¿»¿≈««¿ƒ¿«»

BlL ·Èq‰Â ,Û¯ËˆÓ - ÏB„b ÔBˆ L¯LÂ84BÈ‡ - ¿…∆¿»ƒ¿»≈¿«ƒ∆≈
‡zn‰ ÈL¯LÂ .Û¯ËˆÓ85Ì‚Èt‰Â86˙B˜¯È ÈL¯LÂ . ƒ¿»≈¿»¿≈«ƒ¿»¿«≈»¿»¿≈«¿

‰„O87‰pb ˙B˜¯ÈÂ88Ô¯˜ÚL89ÌÈÏ˙LÏ90‰¯eM‰Â .91 »∆¿«¿ƒ»∆¬»»ƒ¿»ƒ¿«»
dlL Le·l‰Â ˙ÏaL ÏL92˙B¯‚B¯‚e ÌÈ‡z Èˆ˜ÚÂ . ∆ƒ…∆¿«¿∆»¿À¿≈¿≈ƒ¿»
ÌÈÒÏk‰Â93ÔÈ·e¯Á‰Â94. ¿«¿»ƒ¿∆»ƒ

מ"ב.78) פ"א (הרא"ש 79)עוקצין קטנים בצלים מין
הבצל.80)במשנה). שבראש כפתור קנה 81)כעין כעין

הבצל. זרע ובתוכו כיס ובראשו הבצל, של מאמצעותו יוצא
צנון.83)חסא.82) היוצאים 84)מין חוטים כעין

(מם 85)מהצנון. "מנתה" שפות בכמה ושמו עשב, מין
דגושה). ותיו רבינו 86)סגולה בערבית. פג'אן אל

בשדה.87)בפיה"מ. מעצמם או 88)הגדלים שזורעים
בגינה. אותה הגירסא 89)שותלים וכן תימן, בכ"י כך

שעיקרם. בדפוסים: ולפיכך 90)במשנה. אחר, במקום
לשרשיהם. צריך וכן 91)הוא תימן, (כת"י והשדרה צ"ל

נשאר  מהשיבולת, החיטה את כשמוציאים במשנה). הגירסא
כשידרה  חוליות חוליות עשויה שלשלת כעין במקומה שם

במשנה). טמונים 92)(רבינו התבואה שגרעיני הקליפה
"קרום", כתוב [בפיה"מ דישה. בשעת נופלת והיא בה,

שאמרנו]. לקליפה התכוון רבינו תאנים 93)אולם מין
שם). למשנה בפירושו (רבינו של 94)דקות עוקצין

מקדימים  עוקציהם שניטלו וחרובים כלוסים חרובים.
כשומר. העוקץ דין ולפיכך להתייבש,

.Îel‡Â95ÔÈÙ¯ËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÌÈ‡nË˙Ó96: ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ
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Ô‰L ÔÓÊa ˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰ ÈL¯L»¿≈«¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈
ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ BÈ‡L „enÚ‰Â ,ÌÈL·È97ÔÈÚÏÓe . ¿≈ƒ¿»«∆≈¿À»¿∆∆»…∆«¿ƒ

L‡¯aL ˙B¯BÁM‰ ˙B¯ÚO‰ Ô‰Â .ÌÈÏaL ÏL∆ƒ√ƒ¿≈«¿»«¿∆¿…
¯qÓ BÓk ÔÈÓBcL ˙ÏaM‰98ÌÈÒb‡‰ Èˆ˜ÚÂ . «ƒ…∆∆ƒ¿«»¿À¿≈»«»ƒ

ÔÈÏÓËÒe¯w‰Â99ÔÈLÈ¯t‰Â100ÔÈ„¯ÊÚ‰Â101ı˜ÚÂ . ¿«¿¿¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»À¿»ƒ¿…∆
Ò„e˜ ı˜ÚÂ .ÏÎ‡Ï CeÓq‰ ÁÙË - ˙ÚÏc102.ÁÙË - ¿««∆««»»…∆¿…∆¿»∆«

ÏÈk¯t‰Â .Ô‡kÓ ÁÙËÂ Ô‡kÓ ÁÙË - ÏÈk¯t‰ „È ÔÎÂ¿≈«««¿ƒ∆«ƒ»¿∆«ƒ»¿««¿ƒ
‚È¯O‰ ‡e‰103„ÈÂ .Ba ÔÈÈeÏz ˙BÏBkL‡‰L «»ƒ∆»«¿¿ƒ¿«

ÏBkL‡‰104ÏBkL‡‰ ·Êe .‡e‰L Ïk -105Bw¯L106 »∆¿»∆¿«»∆¿∆ƒ¿
„aÎn‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ‰¯Óz ÏL „aÎn‰ „ÈÂ¿«««¿≈∆¿»»«¿»»¿»ƒ¿««¿≈
ÔÈ¯Óz‰Â ,Ba ÔÈÈeÏz ÔÈËÈ·¯M‰L Ì„‡‰ ıÚ‰ ‡e‰»≈»»…∆««¿ƒƒ¿ƒ¿«¿»ƒ

˙ÏaM‰ ‰˜e .ÔÈËÈ·¯Ma ˙B˜e·c107‰LÏL - ¿««¿ƒƒ¿≈«ƒ…∆¿»
ÔÈ‡LÂ ;ÌÈÁÙË ‰LÏL - ÔÈ¯ˆ˜p‰ Ïk „ÈÂ .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿∆≈

¯ˆw‰Ï Ôk¯c108Ô‰L Ïk Ô‰ÈL¯LÂ Ì‰È„È -109Ïk . «¿»¿ƒ»≈¿≈∆¿»¿≈∆»∆≈»
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙B„È¿√»ƒ

מ"ג.95) כשומר.96)שם ולא כיד, רבינו 97)דינם
הבצל  שבמרכז הפנימי הגוש את רק "אוכל" במונח מגדיר
הגוש  את הסובבים הבצל חלקי כל את להוציא בלבד,

נאכלים. הם שגם ואףֿעלֿפי משור.98)הפנימי,
מ"ו).99) (שם זעירים תפוחים חבושים.100)מין

בישראל.101) המדוברת בשפה ירק 102)"זערורים" מין
במים  שרייה עלֿידי מתנדפת ומרירותו חי, כשהוא מר

(ערוך). שריגים,103)חמים נקראים הדקים הגפן ענפי
ליד  הוא צריך שריג בכל תלויים אשכולות שכמה ומפני

מכאן. וטפח מכאן טפח המחובר 104)באורך העוקץ
האשכול.105)לשריג. את 106)סוף ממנו הוריד

מחובר  שהיה בקצהו שבאשכול הענבים ונשארו הענבים,
הנשאר  שבחלק והענבים דק, הוא הזנב שעץ מפני לשריג,
את  להחזיק כדי גדול שיעור צריך - וגדולים מרובים

התבואה,107)האשכול. של העליון החלק הוא שיבולת
נקרא  - מהשיבולת שלמטה וכל הגרגירים. טמונים שבו

אותו.108)קנה. עוקרים קטן.109)אלא ובין גדול בין

.‡Îel‡Â110‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ¿≈…ƒ¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿…
.·e¯k‰ ÈÁÏ˜ ÈL¯LÂ .ÌÈˆ˜Ú‰ Ïk ¯‡L :ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»»À¿ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿

ÌÈ„¯z ÈÙÏÁÂ111e¯‡LpL ÔÈ¯wÚ‰ Ô‰Â .˙Ùl‰ ÈÙÏÁÂ ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿¬
eÙÈÏÁ‰Â e¯ÊÁÂ ˙Ùl‰Â ·e¯k‰ eËwlLk Ú˜¯wa112. ««¿«¿∆ƒ¿«¿¿«∆∆¿»¿¿∆¡ƒ

ÊÊb‰Ï Ôk¯cL ÔÈL¯M‰ ÏÎÂÏÎ‡‰ ÌÚ e¯˜ÚpL113. ¿»«»»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈∆∆∆¿ƒ»…∆
‰ÓËt‰114ıp‰Â ,˙Ù¯ËˆÓ - ÔBn¯ ÏL115BÈ‡ - BlL «ƒ¿»∆ƒƒ¿»∆∆¿«≈∆≈

.Û¯ËˆÓƒ¿»≈

מ"ד.110) בפירושו 111)שם (רבינו "סלק" בערבית
ולפת.112)למשנה). תרד שנית ואין 113)הצמיחו

כלל. להם צריך כעין 114)האוכל נמצא הרימון בראש
כשומר. דינו ולפיכך לפרי, נזק ייגרם יינטל ואם כפתור,

הפיטמא.115) סביב הגדלות השערות

.·ÎÔBn¯‰116˜BnpL ÁÈh·‡‰Â117ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Ó »ƒ¿»¬«ƒ«∆ƒƒ¿»≈
˜BnpL B˙B‡Ï ¯eaÁ ¯‡Lp‰118ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

‰tÏw‰119˙ÏÚBÓ B˙¯ÈÓL ÔÈ‡ È¯‰L ,Û¯ËˆÓ «¿ƒ»ƒ¿»≈∆¬≈≈¿ƒ»∆∆
ÌeÏk120˜BnÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»»»≈ƒ»ƒ»¿ƒ

ÚˆÓ‡a121B˙tÏ˜ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ ÔÈ„„v‰ ÔÈ‡ - »∆¿«≈«¿»ƒƒ∆»∆¿≈¿ƒ»
ÔÈw¯È :˙B˜¯È ÈÏÚ .˙Ù¯ËˆÓ122,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ƒ¿»∆∆¬≈¿»¿Àƒƒ¿»¿ƒ

ÌÈ·Ïe123.ÌeÏk ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ‡ - ¿»ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ∆¬≈≈»¿

מ"ג.116) פ"ב הרקיב.117)שם ואין 118)נמס,
שומר. ולא יד נרקבה.119)הנימוק שהרי 120)שלא

עליו. שמרה שהיא הפרי חלק אותו פירוש,121)הרקיב
נימוק  שלא הרימון שחלק באופן הרימון מבשר חלק נימוק

ביניהם. מפריד והרקב חלקים, לשני ראויים 122)נחלק
הירק. על שומרים או נכמשו.123)לאכילה

ה'תשע"ט  מנ"א א' שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
חיבור.1) אדם חיבור ואם לאוכל חיבור שהוא הדבר יבאר

לכביצה  מצטרף אם בזה זה ודבק מכונס שהוא פירות אוכל
אב  ונגע זה בצד זה הרבה גושים היו אחרים. אוכלין לטמא

וכו'. מהם באחד הטומאה

.‡ÔÈÊB‚‡‰2‡e‰ ÔÈ„Ú - Ô˙tÏ˜ ‰˜cÒpL ÌÈ„˜M‰Â »¡ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»»¬«ƒ
ÏÎ‡Ï ¯eaÁ3ıv¯iL „Ú4.‰tÏw‰ ˙‡ ƒ»…∆«∆¿«≈∆«¿ƒ»

מ"ה.2) פ"ב, לאוכל,3)עוקצין כמחוברת היא הקליפה
שומר. תורת עליה ישבר.4)ויש

.·‰ˆÈa5˙ÏbÏ‚Ó6·wiMÓ -7dÚÓ‚Ï ÌB˜Ó da ≈»¿À¿∆∆ƒ∆ƒ…»»¿»¿»
¯eaÁ d˙tÏ˜ ¯‡L ÔÈ‡ epnÓ8‰˜eÏLe .9d˙tÏ˜ - ƒ∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿»¿ƒ»»

‰tÏw‰ ˙‡ ıv¯iL „Ú ¯eaÁ10‰Ïaz Ì‡Â .11 ƒ«∆¿«≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ«¿»
d˙tÏ˜a12¯eaÁ - dlk dˆv¯L Èt ÏÚ Û‡ ,13. ƒ¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿»À»ƒ

מ"ו.5) משנה,6)שם (ראה עדיין נקרשה ולא קצת צלויה
ב). לב, רבינו 7)שבת ומפרש שיגוס", "עד שם: בעוקצין

נקב. שיעשה האוכל 8)עד על שומרת שאינה משום
הנקב. דרך יצא שהרי קצת,9)שבביצה, ונקרשה נתבשלה

קטן. נקב ע"י לגומעה הקליפה 10)ואיֿאפשר כי
הביצה. על שומרת תבלין.11)השלימה בה נתן

הביצה 12) לתוך נספגים והם קליפה, על התבלין את הדביק
הקליפה. בתוך 13)דרך להחזיקה רוצה שהאדם מפני

(ע"פ  התבלין את שתספוג כדי המתובלת הקליפה שברי
משנה'). 'כסף

.‚ÌˆÚ14ıv¯iL „Ú ¯eaÁ - ÁÓ Ba LiL15¯Óˆ .16 ∆∆∆≈…«ƒ«∆¿«≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈLÈz‰ Ô˜ÊaL ¯ÚOÂ ÌÈO·k‰ ÈL‡¯aL∆¿»≈«¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««¿»ƒ««ƒ
.LÏ˙Ï ÏÈÁ˙iL „Ú ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - ¯e‡a ÔÎ¯ÁL∆¬»»»¬≈≈ƒ«∆«¿ƒƒ¿

שם.14) העצם.15)משנה, עוקצין 16)את תוספתא
ה"ו. פ"ב

.„ÌÈ·‚Á ÈÙk17¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‚„ ÈO˜O˜Â «¿≈¬»ƒ¿«¿«≈»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈkÒ18ÔBn¯‰ .Ûl˜Ï ÏÈÁ˙iL „Ú ¯eaÁ - «ƒ¬≈∆ƒ«∆«¿ƒ¿«≈»ƒ
B„¯tL19‰˜a ÂÈÏÚ LÈwiL „Ú ¯eaÁ -20. ∆¿»ƒ«∆«ƒ»»¿»∆

טבולֿיום 17) תוספתא מציין: משנה' [ה'כסף שם. תוספתא,
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משני  יותר טבולֿיום במס' אין שלפנינו, בספרים פ"ד.
הפרקים  שני את עליהם הוסיף משנה' וה'כסף פרקים,
ממס' פ"ד הוא מעוקצין שפ"ב לו ויצא מעוקצין, הראשונים
מוכיח  הללו הפרקים שני שתוכן להעיר, יש טבולֿיום.

עוקצין]. במסכת הוא הנכון קצת 18)שמקומם והפרידן
הבשר. עשוי 19)מן רימון של תוכו מ"ו. פ"ב שם משנה,

בקליפותיהם, דבוקים הנאכלים והגרגירים חדרים חדרים
הגרעינים  נפרדים אותו ומנענעים הרימון את וכשמייבשים

בפירושו). (רבינו הקליפה נפרדים 20)מן אינם הגרעינים
במקל. עליה מכים אם אלא היבשה, הקליפה מן לגמרי

בקנה. הקיש שלא זמן כל כשומר הקליפה דין ולפיכך

.‰ÌÈËÈ·¯M‰21‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ ÔÈ‡ - ÌÈ¯Óz ÏL22. ««¿ƒƒ∆¿»ƒ≈»ƒ∆»∆

הדקל 21) מגזע היוצא במכבד ה"ד. פ"א שם תוספתא,
תלויות  שהתמרים דקים) (שבטים שרביטים כמה צומחים

ה"כ). פ"ה למעלה (ראה טומאה 22)בהם נגעה ואם
יוצאות  שכולן ואףֿעלֿפי האחרים, נטמאו לא מהם באחד

המכבד. מאותו

.ÂÔBÙÙÏÓ23BÎ˙ÁL24¯eaÁ - ÔÁÏM‰ ÏÚ B˙e25 ¿»¿∆¬»¿»««À¿»ƒ
˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙iL „Ú26ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á - ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»≈¬ƒ»¿»

dnÚ ‰ÏBÚ‰27¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ28‰wt . »∆ƒ»ƒ¿«¿»≈ƒƒ»
‰BzÁz‰29.˙BÎÈ˙ÁÏ ¯eaÁ dÈ‡Â ,dÓˆÚÏ ¯eaÁ - ««¿»ƒ¿«¿»¿≈»ƒ«¬ƒ

Ô‰Ó „Á‡ Ïk C˙ÁÂ ,˙BBÙÙÏÓ ‰LÏL B‡ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿»¿»¿¿»«»∆»≈∆
‰Ê - Ô‰Ó „Á‡a ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÁÈp‰Â¿ƒƒ»««À¿»¿ƒ¿ƒ¿∆»≈∆∆

¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ Ba ÏÈÁ˙‰L30:¯Ó‡ elÙ‡ . ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ¬ƒ»«
˙È¯ÁL ÏÎB‡ È‡ BÈˆÁ31ÈˆÁ‰ ‰Ê - ˙È·¯Ú BÈˆÁÂ ∆¿¬ƒ≈«¬ƒ¿∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ

¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ Ba ÏÈÁ˙‰L32. ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ

ה"ה.23) פ"ב אלא 24)שם החתיכות את הפריד ולא
למטה. קצת מחוברות טומאה 25)נשארו נגעה אם

כולן. נטמאו אחת זו 26)בחתיכה הפרוסות את להפריד
שתים 27)מזו. עוד עמה עולות אחת, פרוסה כשמגביהים

לזו. זו דבוקות שהן מפני פרוסות, שלוש לחלק 28)או
לזו. זו חיבור שנשארו הפרוסות אבל במקום 29)שעלה,

הקנה. מן הן 30)הצומח כאילו דינן שבו, הפרוסות כל
ומלפפון.31)מחוברות. מלפפון מכל החצי פירושו,

עכשיו.32) לאכלו שבדעתו מהמלפפון השני חציו אפילו
החצאים  כל לאכול שבדעתו שמכיוון אומרים אנו ואין
לפי  התוספתא [דברי אחת. כחתיכה דינם - לאכול והתחיל
ולהסבירם, להבינם מאוד וקשה סתומים הם רבינו, גירסת
ולהגר"א  מאוד. דחוקים הם בהם שנאמרו הפירושים וכל
לר"ש  ראשונים' 'תוספת ראה זו. בתוספתא אחרת גירסא

ליברמן].

.Ê˙B˜¯È CzÁÓ‰33Èt ÏÚ Û‡ ,ÏM·Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«≈¿»¿«≈»∆¿«≈««ƒ
˜¯Ó ‡lL34ÏÈc·‰Â35¯eaÁ BÈ‡ -36Ì‡ ‡l‡ ; ∆…≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆»ƒ

‰¯ÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‡ÓË ‡Ï - ‰Ê ‡ÓË37 ƒ¿»∆…ƒ¿»∆««ƒ∆¿…∆
˜ÏLÏ B‡ LaÎÏ C˙Á .Ba38- ÔÁÏM‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï B‡ »«ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ«««À¿»

¯eaÁ ‰Ê È¯‰39C˙ÁM ‰Ó ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ elÙ‡Â ,40. ¬≈∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈«∆»«

ה.33) פ"ב, שם החיתוך,34)משנה, את גמר לא
במשהו. מחוברות הבדיל.35)והחתיכות ולא – פירוש

ל"והבדיל". גם נמשכת "שלא" הוא 36)התיבה יודע
כלל  מעוניין אינו ולכן בבישול, תתפרקנה שהחתיכות
פעמים, כמה [נתבאר לטומאה. חיבור אינו ולפיכך בחיבורן
הגורמים  אחד היא המחשבה וטהרה, טומאה שלענין

קצת.37)המכריעים]. רבינו 38)מחובר קל. לבישול
כאן  והר"ש מבישול. פחותה ששליקה מקום, בכל מפרש
מבושל  משמעותו ששלוק פירשו, מקומות בכמה רש"י וגם

ה"ב. למעלה ראה בכך 39)הרבה. מעוניין שהוא מפני
אחת. בבת שלא 40)שיינטלו החתיכות אףֿעלֿפיֿכן

שרוצה  דעתו גילה הרי אומרים אנו ואין חיבור, הן פירק
שם). למשנה, רבינו פירוש פי (על הכול את לפרק

.ÁÏÎ‡ Ïk41‡ÓË Ì‡Â ,¯eaÁ - B˜¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL »…∆∆¬«ƒ…≈¿ƒ¿ƒƒ¿»
.Blk ‡ÓË - B˙ˆ˜Óƒ¿»ƒ¿»À

הקודמת.41) ההלכה סיום הוא זו בהלכה האמור

.ËÏÎ‡42Ò¯ÙpL43‡ÓË Ú‚Â ,˙ˆ˜Óa ‰¯ÚÓe …∆∆ƒ¿«¿…∆¿ƒ¿»¿»«»≈
‰ÏBÚ ÈM‰Â Ba Ú‚pL ‰Êa ÊÁB‡ Ì‡ :Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆ƒ≈»∆∆»«¿«≈ƒ∆

¯eaÁ ‰Ê È¯‰ - BnÚ44‡Óh‰ ‰Êa ÊÁB‡Lk Ì‡Â ; ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿∆≈¿∆«»≈
¯eaÁ BÈ‡ - ÏtÈÂ ¯Á‡‰ ËÓMÈ B‰Èa‚Óe45È¯‰ ‡l‡ , «¿ƒƒ»≈»«≈¿ƒ…≈ƒ∆»¬≈

.‡ÓËpL ÔBL‡¯a Ú‚Bk ¯Á‡‰ ‰Ê∆»«≈¿≈«»ƒ∆ƒ¿»

מ"א.42) פ"ג שם.44)נחלק.43)טבולֿיום כחכמים,
בטומאה.45) נגע שלא זה עם עולה שהטמא ואףֿעלֿפי

שבה"ז  ירקות המחתך דין את לפרש עלינו זה, ולפי
הטמא. עם עולה כשהטהור

.ÈÔÈÏÎ‡‰ Ïk46ÔÈÏÚ eÈ‰L47:Ô‰a ÔÈ¯aÁÓ ÔÈÁÏ˜ B‡ »»√»ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿À»ƒ»∆
,‰ÏÚa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ‰ÏÚa ÊÁ‡‰Ï Bk¯cL ˙‡∆∆«¿¿≈»≈∆»∆¬ƒ∆»∆

Ïwa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ÁÏwaÈ¯‰ - BnÚ ‰Ï˙ Ì‡ ;Á «∆«¬ƒ«∆«ƒƒ¿»ƒ¬≈
ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ ‰Ê48¯‡La ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒƒ¿¿≈»ƒ«ƒ¿»

„ia B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - „È BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙B‡ÓË‰«À¿¿≈ƒ»»»¬ƒ«»
BlL49Ô‰Ó ‰Ê È‡a B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ‰ÏÚÂ „È BÏ ‰˙È‰ . ∆»¿»»¿»∆¬ƒ¿≈∆≈∆

‰ˆ¯iL50Ì‡ :e¯Ó‡ ‰Êa - ‰ÏÚ ‡ÏÂ „È BÏ ‰˙È‰ ‡Ï . ∆ƒ¿∆…»¿»»¿…»∆»∆»¿ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,¯eaÁ - BnÚ ‰ÏBÚ ÈM‰Â ‡Óha ÊÁB‡≈«»≈¿«≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ»

.¯eaÁ BÈ‡≈ƒ

שלו.47)שם.46) 'טבול 48)עלים נקרא שטבל טמא
הלילה. עד קלה טומאה עליו ונשארה ואם 49)יום',

חיבור. זה הרי היד, את כשמגביהים עולה האוכל
ויעלה 50) – בעלה או ביד – מהם באחד יאחז אם פירוש,

ה"ג). פ"ב שם (תוספתא חיבור זה הרי עמו, הכול

.‡ÈÔÈÊB‚‡‰51Ô‰Èˆ˜Úa ÔˆˆwL52ÔÈk¯ Ô‰Lk »¡ƒ∆¿»»¿À¿≈∆¿∆≈«ƒ
ÔÓ‡Â53Ï·Á BÓk Ôlk54C¯ca Ô¯aÁL ÌÈÏˆa‰ ÔÎÂ , «¬»»À»¿∆∆¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»«∆∆

¯eaÁ el‡ È¯‰ - ˙‡f‰55ÌÈÊB‚‡a ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «…¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»¡ƒ
ÏwÙÏe56¯eaÁ ¯‡M‰ ÔÈ‡ - ÌÈÏˆaa57eÈ‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ¬ƒ»

ÁÈÎB‰ È¯‰L ,¯eaÁ Ôlk ÔÈ‡ - ¯Bk ‰‡Ó ÂÈÙÏ¿»»≈»≈À»ƒ∆¬≈ƒ«
.Ïk‰ ˜¯ÙÏ BzÚcL∆«¿¿»≈«…

מ"ה.51) פ"ב העוקצים.52)עוקצין חרזם 53)עם
מלשון  כותב, למשנה בפירושו [רבינו למחרוזת. וחיברם
מאסף  ומשמעותה ב) אסתר (מגילת הדסה" את אומן "ויהי
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משני  יותר טבולֿיום במס' אין שלפנינו, בספרים פ"ד.
הפרקים  שני את עליהם הוסיף משנה' וה'כסף פרקים,
ממס' פ"ד הוא מעוקצין שפ"ב לו ויצא מעוקצין, הראשונים
מוכיח  הללו הפרקים שני שתוכן להעיר, יש טבולֿיום.

עוקצין]. במסכת הוא הנכון קצת 18)שמקומם והפרידן
הבשר. עשוי 19)מן רימון של תוכו מ"ו. פ"ב שם משנה,

בקליפותיהם, דבוקים הנאכלים והגרגירים חדרים חדרים
הגרעינים  נפרדים אותו ומנענעים הרימון את וכשמייבשים

בפירושו). (רבינו הקליפה נפרדים 20)מן אינם הגרעינים
במקל. עליה מכים אם אלא היבשה, הקליפה מן לגמרי

בקנה. הקיש שלא זמן כל כשומר הקליפה דין ולפיכך

.‰ÌÈËÈ·¯M‰21‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ ÔÈ‡ - ÌÈ¯Óz ÏL22. ««¿ƒƒ∆¿»ƒ≈»ƒ∆»∆

הדקל 21) מגזע היוצא במכבד ה"ד. פ"א שם תוספתא,
תלויות  שהתמרים דקים) (שבטים שרביטים כמה צומחים

ה"כ). פ"ה למעלה (ראה טומאה 22)בהם נגעה ואם
יוצאות  שכולן ואףֿעלֿפי האחרים, נטמאו לא מהם באחד

המכבד. מאותו

.ÂÔBÙÙÏÓ23BÎ˙ÁL24¯eaÁ - ÔÁÏM‰ ÏÚ B˙e25 ¿»¿∆¬»¿»««À¿»ƒ
˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙iL „Ú26ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á - ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»≈¬ƒ»¿»

dnÚ ‰ÏBÚ‰27¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ28‰wt . »∆ƒ»ƒ¿«¿»≈ƒƒ»
‰BzÁz‰29.˙BÎÈ˙ÁÏ ¯eaÁ dÈ‡Â ,dÓˆÚÏ ¯eaÁ - ««¿»ƒ¿«¿»¿≈»ƒ«¬ƒ

Ô‰Ó „Á‡ Ïk C˙ÁÂ ,˙BBÙÙÏÓ ‰LÏL B‡ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿»¿»¿¿»«»∆»≈∆
‰Ê - Ô‰Ó „Á‡a ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÁÈp‰Â¿ƒƒ»««À¿»¿ƒ¿ƒ¿∆»≈∆∆

¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ Ba ÏÈÁ˙‰L30:¯Ó‡ elÙ‡ . ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ¬ƒ»«
˙È¯ÁL ÏÎB‡ È‡ BÈˆÁ31ÈˆÁ‰ ‰Ê - ˙È·¯Ú BÈˆÁÂ ∆¿¬ƒ≈«¬ƒ¿∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ

¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ Ba ÏÈÁ˙‰L32. ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ

ה"ה.23) פ"ב אלא 24)שם החתיכות את הפריד ולא
למטה. קצת מחוברות טומאה 25)נשארו נגעה אם

כולן. נטמאו אחת זו 26)בחתיכה הפרוסות את להפריד
שתים 27)מזו. עוד עמה עולות אחת, פרוסה כשמגביהים

לזו. זו דבוקות שהן מפני פרוסות, שלוש לחלק 28)או
לזו. זו חיבור שנשארו הפרוסות אבל במקום 29)שעלה,

הקנה. מן הן 30)הצומח כאילו דינן שבו, הפרוסות כל
ומלפפון.31)מחוברות. מלפפון מכל החצי פירושו,

עכשיו.32) לאכלו שבדעתו מהמלפפון השני חציו אפילו
החצאים  כל לאכול שבדעתו שמכיוון אומרים אנו ואין
לפי  התוספתא [דברי אחת. כחתיכה דינם - לאכול והתחיל
ולהסבירם, להבינם מאוד וקשה סתומים הם רבינו, גירסת
ולהגר"א  מאוד. דחוקים הם בהם שנאמרו הפירושים וכל
לר"ש  ראשונים' 'תוספת ראה זו. בתוספתא אחרת גירסא

ליברמן].

.Ê˙B˜¯È CzÁÓ‰33Èt ÏÚ Û‡ ,ÏM·Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«≈¿»¿«≈»∆¿«≈««ƒ
˜¯Ó ‡lL34ÏÈc·‰Â35¯eaÁ BÈ‡ -36Ì‡ ‡l‡ ; ∆…≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆»ƒ

‰¯ÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‡ÓË ‡Ï - ‰Ê ‡ÓË37 ƒ¿»∆…ƒ¿»∆««ƒ∆¿…∆
˜ÏLÏ B‡ LaÎÏ C˙Á .Ba38- ÔÁÏM‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï B‡ »«ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ«««À¿»

¯eaÁ ‰Ê È¯‰39C˙ÁM ‰Ó ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ elÙ‡Â ,40. ¬≈∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈«∆»«

ה.33) פ"ב, שם החיתוך,34)משנה, את גמר לא
במשהו. מחוברות הבדיל.35)והחתיכות ולא – פירוש

ל"והבדיל". גם נמשכת "שלא" הוא 36)התיבה יודע
כלל  מעוניין אינו ולכן בבישול, תתפרקנה שהחתיכות
פעמים, כמה [נתבאר לטומאה. חיבור אינו ולפיכך בחיבורן
הגורמים  אחד היא המחשבה וטהרה, טומאה שלענין

קצת.37)המכריעים]. רבינו 38)מחובר קל. לבישול
כאן  והר"ש מבישול. פחותה ששליקה מקום, בכל מפרש
מבושל  משמעותו ששלוק פירשו, מקומות בכמה רש"י וגם

ה"ב. למעלה ראה בכך 39)הרבה. מעוניין שהוא מפני
אחת. בבת שלא 40)שיינטלו החתיכות אףֿעלֿפיֿכן

שרוצה  דעתו גילה הרי אומרים אנו ואין חיבור, הן פירק
שם). למשנה, רבינו פירוש פי (על הכול את לפרק

.ÁÏÎ‡ Ïk41‡ÓË Ì‡Â ,¯eaÁ - B˜¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL »…∆∆¬«ƒ…≈¿ƒ¿ƒƒ¿»
.Blk ‡ÓË - B˙ˆ˜Óƒ¿»ƒ¿»À

הקודמת.41) ההלכה סיום הוא זו בהלכה האמור

.ËÏÎ‡42Ò¯ÙpL43‡ÓË Ú‚Â ,˙ˆ˜Óa ‰¯ÚÓe …∆∆ƒ¿«¿…∆¿ƒ¿»¿»«»≈
‰ÏBÚ ÈM‰Â Ba Ú‚pL ‰Êa ÊÁB‡ Ì‡ :Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆ƒ≈»∆∆»«¿«≈ƒ∆

¯eaÁ ‰Ê È¯‰ - BnÚ44‡Óh‰ ‰Êa ÊÁB‡Lk Ì‡Â ; ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿∆≈¿∆«»≈
¯eaÁ BÈ‡ - ÏtÈÂ ¯Á‡‰ ËÓMÈ B‰Èa‚Óe45È¯‰ ‡l‡ , «¿ƒƒ»≈»«≈¿ƒ…≈ƒ∆»¬≈

.‡ÓËpL ÔBL‡¯a Ú‚Bk ¯Á‡‰ ‰Ê∆»«≈¿≈«»ƒ∆ƒ¿»

מ"א.42) פ"ג שם.44)נחלק.43)טבולֿיום כחכמים,
בטומאה.45) נגע שלא זה עם עולה שהטמא ואףֿעלֿפי

שבה"ז  ירקות המחתך דין את לפרש עלינו זה, ולפי
הטמא. עם עולה כשהטהור

.ÈÔÈÏÎ‡‰ Ïk46ÔÈÏÚ eÈ‰L47:Ô‰a ÔÈ¯aÁÓ ÔÈÁÏ˜ B‡ »»√»ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿À»ƒ»∆
,‰ÏÚa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ‰ÏÚa ÊÁ‡‰Ï Bk¯cL ˙‡∆∆«¿¿≈»≈∆»∆¬ƒ∆»∆

Ïwa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ÁÏwaÈ¯‰ - BnÚ ‰Ï˙ Ì‡ ;Á «∆«¬ƒ«∆«ƒƒ¿»ƒ¬≈
ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ ‰Ê48¯‡La ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒƒ¿¿≈»ƒ«ƒ¿»

„ia B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - „È BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙B‡ÓË‰«À¿¿≈ƒ»»»¬ƒ«»
BlL49Ô‰Ó ‰Ê È‡a B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ‰ÏÚÂ „È BÏ ‰˙È‰ . ∆»¿»»¿»∆¬ƒ¿≈∆≈∆

‰ˆ¯iL50Ì‡ :e¯Ó‡ ‰Êa - ‰ÏÚ ‡ÏÂ „È BÏ ‰˙È‰ ‡Ï . ∆ƒ¿∆…»¿»»¿…»∆»∆»¿ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,¯eaÁ - BnÚ ‰ÏBÚ ÈM‰Â ‡Óha ÊÁB‡≈«»≈¿«≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ»

.¯eaÁ BÈ‡≈ƒ

שלו.47)שם.46) 'טבול 48)עלים נקרא שטבל טמא
הלילה. עד קלה טומאה עליו ונשארה ואם 49)יום',

חיבור. זה הרי היד, את כשמגביהים עולה האוכל
ויעלה 50) – בעלה או ביד – מהם באחד יאחז אם פירוש,

ה"ג). פ"ב שם (תוספתא חיבור זה הרי עמו, הכול

.‡ÈÔÈÊB‚‡‰51Ô‰Èˆ˜Úa ÔˆˆwL52ÔÈk¯ Ô‰Lk »¡ƒ∆¿»»¿À¿≈∆¿∆≈«ƒ
ÔÓ‡Â53Ï·Á BÓk Ôlk54C¯ca Ô¯aÁL ÌÈÏˆa‰ ÔÎÂ , «¬»»À»¿∆∆¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»«∆∆

¯eaÁ el‡ È¯‰ - ˙‡f‰55ÌÈÊB‚‡a ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «…¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»¡ƒ
ÏwÙÏe56¯eaÁ ¯‡M‰ ÔÈ‡ - ÌÈÏˆaa57eÈ‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ¬ƒ»

ÁÈÎB‰ È¯‰L ,¯eaÁ Ôlk ÔÈ‡ - ¯Bk ‰‡Ó ÂÈÙÏ¿»»≈»≈À»ƒ∆¬≈ƒ«
.Ïk‰ ˜¯ÙÏ BzÚcL∆«¿¿»≈«…

מ"ה.51) פ"ב העוקצים.52)עוקצין חרזם 53)עם
מלשון  כותב, למשנה בפירושו [רבינו למחרוזת. וחיברם
מאסף  ומשמעותה ב) אסתר (מגילת הדסה" את אומן "ויהי
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זה,54)ומקבץ]. יד על זה בחוט בעוקציהם אותם קשר
אגוזים. מלא ארוך חבל עלֿמנת 55)ויצא שנתחברו מפני

רב. זמן יחד את 56)לקיימם ולהסיר שלו עלין "להכרית
מ"ו). פ"א, מעשרות למשנה, בפירושו (רבינו בו" הנתלה

כאילו 57) דינם כמקודם, מחוברים עדיין שהם אףֿעלֿפי
והטעם, חיבור). שאינם כלֿשכן (והנפרדים מזה זה נפרדו
הי"ב) (ראה חיבור אינו אדם בידי מלאכותי שחיבור מפני
במשנה). נחום' ('חזון קבע של לקיום נתחברו אלאֿאםֿכן

.·È‰ÚÈÏ˜58ÌeL ÏL59„Á‡ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ¿ƒ»∆∆»¿«¿ƒ«∆»
Ô‰Ó60‡ÓË ‡e‰ -61B¯eaÁÂ62È¯eaÁ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ≈∆»≈¿ƒ»∆≈ƒ≈

¯eaÁ Ì„‡63L¯ÙpL ‚B¯˙‡ ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ64B·Á˙e »»ƒ¿»»»¿≈∆¿∆ƒ¿«¿»
LBÎa65.¯eaÁ BÈ‡ - ÌÒÈ˜a B‡ ¿¿≈»≈ƒ

ה"ד.58) פ"א שם לחבר 59)תוספתא, רגילים שום מגדלי
שער. קליעת כעין המיובשים השומים עלי על 60)את

אחד. טומאה.61)שום לקבל השומים 62)הוכשר
קליעה. באותה אליו לקיום 63)המחוברים נתחברו כשלא

נחום'). ('חזון הוא עראי חיבור שום וקליעת רב, זמן
נחתך.64) הפלך.65)נתחלק, שבראש הברזל

.‚È‰qÚ66a dLlL˙B¯t ÈÓ67ÔÈ‡L ;¯eaÁ BÈ‡ - ƒ»∆»»¿≈≈≈ƒ∆≈
ÔÈ˜LÓ ‰Ú·L ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ¯aÁnL ¯·„ EÏ¿»»∆¿«≈∆»√»ƒ∆»ƒ¿»«¿ƒ

.„·Ïaƒ¿«

ה"ב 67)שם.66) בפ"א למעלה נמנו שלא פירות מיצי
טומאה. לקבל האוכלין את המכשירים המשקין שבעת בין

.„ÈCÚÓÓ‰68‰Ï·c‰ ÔB‚k ,Ôˆa˜Â ‰Êa ‰Ê ÔÈÏÎ‡69 «¿«≈√»ƒ∆»∆¿ƒ¿»¿«¿≈»
„Á‡ Ûeb Ô‡OÚÂ ÔˆawL ÔÈ˜env‰Â ÌÈ¯Óz‰Â70- ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»«¬»»∆»

‰Ï·c ÏL ÏebÚ ,CÎÈÙÏ .¯eaÁ ÔÈ‡71ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ≈»ƒ¿ƒ»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿ƒ
ÌB˜Ó epnÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«ƒ¿»¬≈∆≈ƒ∆¿

¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,„·Ïa ÔÈ˜Ln‰72. ««¿ƒƒ¿«¿«¿»»

ה"א.68) פ"א טהרות יבישה 69)תוספתא, תאינה
חזק.70)('ערוך'). לחץ את 71)על ֿידי לקבץ דרכם

ונקראים  - עגולים לגושים לחץ, עלֿידי ולחברן, התאנים
דבילה". ה"ו.72)"עיגולי פ"ב טבולֿיום תוספתא,

.ÂËÌÈ¯Óz‰73˙B¯‚B¯b‰Â74ÌB‡ eOÚÂ Ô˜ÏML75- «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»¿«¬
¯eaÁ ‰Ê È¯‰76. ¬≈∆ƒ

ה"ב.73) פ"ב עוקצין נפרדת.74)תוספתא, יבישה תאנה
אחד.75) גדול קבע.76)גוש של חיבור שזה מכיוון

.ÊËÌÈ˙Èf‰77ÔËÚL78Â‰Ê È¯‰ - „Á‡ Le‚ eOÚ «≈ƒ∆¬»»¿«¬∆»¬≈∆
˙Ó ÏÚ ‡l‡ ÔËÚnÏ Ô˙ ‡Ï ‰lÁznL ÈtÓ ,¯eaÁƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»…¿»»««¬»∆»«¿»

‰fÓ ‰Ê e˜ÈiL79ı¯L ,CÎÈÙÏ .80ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓpL ∆ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»«
elÙ‡ ,„Á‡ Ûeb Ôlk eOÚpL ÌÈ˙Èf‰ Ô‰Â ,ÌÈ˙ÈÊ ÏL∆≈ƒ¿≈«≈ƒ∆«¬À»∆»¬ƒ
‰˙È‰ .„Á‡ Ûeb Ïk‰L ,‡ÓË Ïk‰ - ‰¯BÚOÎa Ú‚»«¿ƒ¿»«…»≈∆«…∆»»¿»

BÏ81dÎÙ‰Ï „È˙ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌB‡82Ú˜zL ÔÂÈk - ∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿»≈»∆»«
„˙i‰ ˙‡ da83‰a¯‰ ÌÈLeb da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,84, »∆«»≈««ƒ∆≈»ƒ«¿≈
¯eaÁ ÔÈ‡85ÌB‡ eOÚ dÎÙ‰MÓ Ì‡Â .86ÔÈ‡ - ≈»ƒ¿ƒƒ∆¬»»«¬≈»

¯eaÁ87. ƒ

ה"ב.77) פ"א טהרות בה 78)תוספתא, שנותנים החפירה
"מעטן" נקרא שיתרככו, כדי לסחיטה העומדים הזיתים את
את  נתן ופירושו, "עטנן", המונח ומכאן המשנה, בלשון
מ"א. פ"ט לטהרות רבינו פירוש ראה במעטן. הזיתים

בהם,79) האצור השמן כל מוציאים אינם נפרדים זיתים
מזית  השמן טיפות עוברות אחד כגוש נעשים כשהם אבל
בלחץ  הגוש מן המתמצית ניכרת לכמות ומתקבצות לחבירו

והאבנים. ח.80)הקורה פ"ט טהרות משנה,
ה"ז.81) פ"י שם תתפרק.82)תוספתא, אותה וכשיהפוך
זיתים.83) גושי להפיכת מיוחדת נתפרקו.84)יתד שטרם
שבגוש,85) הזיתים שאר נטמאו לא אחד בזית נגע ואם

ולפרקם. להפכם שדעתו מאליהם.86)מפני שנית נתחברו
ועוד:87) בחיבורם, מעוניין האדם אין שמנם, הוצאת אחר

האדם  של מיוחדת פעולה בלי מאליהם שנתחברו מפני
לתוספתא). בפירושו (הגר"א

.ÊÈÏÎ‡88„e¯t89,‰Êa ‰Ê ˜·„Â ÒpÎÓ Blk ‡e‰L …∆»∆À¿À»¿»≈∆»∆
‡nË˙‰Ï ¯eaÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡90Ûe‚k BÈ‡Â ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿≈¿

e¯‡aL BÓk „Á‡91‰ˆÈ·ÎÏ Û¯ËˆÓ ‡e‰ È¯‰ - ∆»¿∆≈«¿¬≈ƒ¿»≈ƒ¿≈»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ‡ ˙‡Óh ‡nËÏ92BÒk ‡Ï Ì‡Â .93 ¿«≈À¿«…»ƒ¬≈ƒ¿ƒ…¿»

‰¯„˜ ‰OÚÓk ,„¯ÙÓ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡94- ˙ÈËw‰Â ∆»¬≈¿…»¿«¬≈¿≈»¿«ƒ¿ƒ
Û¯ËˆÓ BÈ‡95„Á‡ Leb ÌOÚÈÂ Ìˆa˜iL „Ú96. ≈ƒ¿»≈«∆¿«¿≈¿«¬≈∆»

‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ‰a¯‰ ÌÈLe‚ eÈ‰»ƒ«¿≈∆¿«∆¿»«««À¿»
,ÈL BcˆaL Leb‰Â ,ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¬≈ƒ¿«∆¿ƒ≈ƒ
ÈÚÈ·¯ ÈLÈÏM‰ „ˆaLÂ ,ÈLÈÏL ÈM‰ „ˆaLÂ97. ¿∆¿««≈ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿ƒƒ

מ"ב.88) פ"ג עדיות או 89)משנה, תאנים כמה ובו גוש
יחד. דבוקים וכדומה אחד 90)תמרים בפרי נגע אם
האחרים. נטמאו לא יד.91)שבגוש, בהלכה למעלה

מכביצה 92) פחות שאוכל ה"א) (פ"ד למעלה נתבאר
שם. כחכמים, פסק אחרים. מטמא אינו אבל מתטמא,

מ"ה.93) פ"ב וגרגירים 94)טבולֿיום תבואה גרעיני
בפירושו  (רבינו בקדירה אותם שמבשלים אחרים קטנים

טמאים.95)למשנה). כולם אם אפילו אחרים, לטמא
הכוונה 96) חיבור" "אינו במשנה שאמרו מה מפרש רבינו

אחרים. ופירש 97)לטמא יימנו". אלו "הרי במשנתנו:
הלאה. וכן ושני, ראשון בהם מונים רבינו:

.ÁÈ¯kk98‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‰˙È‰L ‰Óe¯z ÏL ƒ»∆¿»∆»¿»ƒ¿À¿»
CÈM‰Â99ÔBL‡¯ Ìlk - ˙B¯Á‡ dÏ100- ‰L¯t ; ¿ƒƒ»¬≈À»ƒ≈¿»

ÔlÎÂ ÔBL‡¯ ‡È‰101˙BiL102CÈM‰Â ‰iL ‰˙È‰ . ƒƒ¿À»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒƒ
ÔlÎÂ ‰iL ‡È‰ - ‰L¯t ;˙BiL Ôlk - ˙B¯Á‡ dÏ»¬≈À»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿À»

˙BiLÈÏL103- ˙B¯Á‡ dÏ CÈM‰Â ˙ÈLÈÏL ‰˙È‰ . ¿ƒƒ»¿»¿ƒƒ¿ƒƒ»¬≈
˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ˙ÈLÈÏL ‡È‰104ÔÈa eL¯tL ÔÈa , ƒ¿ƒƒ¿À»¿≈∆≈¿≈
eL¯Ù ‡lL105. ∆…≈¿

מ"ח.98) פ"א בבצק,99)טהרות, מדובר והדביק. קירב
בשעה  מחברתה נושכת שאחת מפני נשיכה, לשון ונקט
(הרא"ש  מכאן לאחר ובין אפיה לפני בין אותן, שמפרידים

נגע 100)מ"ז). כאילו שני, נעשה אוכל בה נגע אם
מפני  והטעם, ממש. אחד גוש נעשו שלא אע"פ בראשונה,

חיבור. עושה האחרות.101)שהנשיכה כל
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שנשאר 102) אחיד גוש כמו מלא חיבור אינה הנשיכה
רק  מועילה (הנשיכה) והיא שנחלק, אחר אפילו בטומאתו
כנוגע  דינו יהיה נפרדו, שלא זמן כל בהן שהנוגע לענין

הראשונ  -103)ה.בכיכר בחולין אבל בתרומה, מדובר
לטומאה. שלישי בתרומה.104)אין רביעי שאין

פוסלת 105) שאינה קלה, היא הראשונה שטומאת מפני
[והר"ש  כחיבור. נשיכה לעשות יפה כוחה אין אחרים,
טומאה  כל בהן תישאר לא יפרשו שאם מכיוון מפרש,
שפירשו, לפני אפילו מועיל זה קל חיבור אין לפיכך שהיא,
אחר  גם טומאה בהן שנשארה ושני בראשון מהֿשאיןֿכן

שפירשו].

.ËÈ˙B¯kk106BÊa BÊ ˙BÎLB ‰Óe¯z ÏL107, ƒ»∆¿»¿»
ÏÚ Û‡Â ,ÔBL‡¯ Ôlk - ı¯La Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓËƒ¿»««≈∆¿∆∆À»ƒ¿««

Ô‡kÓ ¯Á‡ eL¯tL Èt108ÔÈ˜LÓa ˙Á‡ ˙‡ÓË] . ƒ∆≈¿««ƒ»ƒ¿»««¿«¿ƒ
˙BiL Ôlk - ÔÈ‡ÓË109¯Á‡ eL¯tL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒÀ»¿ƒ««ƒ∆≈¿««

Ôlk - ÌÈ„Èa Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓË [.Ô‡kÓƒ»ƒ¿»««≈∆¿»«ƒÀ»
˙BiLÈÏL110eÈ‰L ÈtÓ .eL¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,111 ¿ƒƒ¿««ƒ∆≈¿ƒ¿≈∆»

.Ô˙‡ÓË ˙ÚLa „Á‡ Ûe‚∆»ƒ¿«À¿»»

את 106) והקדים שבמשנה, מהסדר שינה רבינו מ"ז. שם
נימוקו. לנו נתבאר ולא מפרש,107)המאוחר, שם רבינו

וחותכים  גדולים, ללוחות דומות גדולות עוגות עושים שהיו
חיבור  ונשאר לגמרי, להפרידן מבלי חתיכות לכמה אותם
תנועה  ידי על נפרקות הן האפייה ואחר החתיכות, בין קל

"נושכות". נקרא וזה השיך 108)קלה. לדין דומה זה אין
מחוברות  החתיכות כל היו שכאן מפני הקודמת, שבהלכה
נשיכה, שנשארה זמן כל החיבור, כוח בטל לא מלא, חיבור
כשלא  מדובר בהשיך אבל השרץ, בהן נגע כאילו דינן ולכן
מלא. חיבור עושה הנשיכה ואין ממש, מחוברות מעולם היו
כשהטומאה  מדובר בהי"ח והי"ט, הי"ח בין הבדל עוד [ויש
היו  כשהכיכרות הטומאה נגעה ובהי"ט שהשיך, לפני נגעה

לטומאה 109)מחוברות]. ראשון תמיד הם שמשקין מפני
ה"ה). פ"ז הטומאות אבות טומאה 110)(הל' גזרו חכמים

ה"ב). פ"ח (שם ידים סתם דיני 111)על לכל נימוק
זו. שבהלכה "פירשו"

ה'תשע"ט  מנ"א ב' ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מחם 1) ולטהרה לטומאה חיבור הוא אם הניצוק יבאר

יום  בטבול חיבור שאינם דברים ודין לחם. מצונן או לצונן
שהם  אוכלים ודין דברים. לשאר חיבור שהם פי על אף

יום. בטבול טהורים והם הטומאות בכל מתטמאים

.‡˜Bvp‰2.‰¯‰ËÏ ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ BÈ‡ «ƒ≈ƒ…¿À¿»¿…¿»√»
,‡ÓË ÈÏk CB˙Ï ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈
,¯B‰Ë ˜Bvp‰ „enÚ‰ È¯‰ - ı¯M‰ Èab ÏÚ elÙ‡Â«¬ƒ««≈«∆∆¬≈»««ƒ»

¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ÔÈ¯bp‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ËÏ˜ Ì‡Â3‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ««¿ƒ«ƒ»ƒƒ»¬ƒ¬≈∆
‰¯ÚnL ÔÈ˜Ln‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯B‰Ë ËÏwL∆»«»¿≈»ƒ«∆««¿ƒ∆¿»∆

Ô‰Ó4.ÔÈ¯B‰Ë ≈∆¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã
."dxdhl `le d`nehl `l xeaig epi` wevipd"

אופנים: שלושה מצינו הניצוק מהות zribpבהסבר :`

עובדיה  רבנו (כפירוש ההבל ידי על בעליון התחתון
oezgzdמברטנורא). xeaig :a לשון) ההבל ע"י לעליון

המשניות). בפירוש גורםb:הרמב"ם wevipdההבל xeaig

השווה  והצד הי"ד). בספר (כפירושו לתחתון העליון שבין
שהרי  קשה ולכאורה חם, כשהוא גבר שתתאה ביניהם
לטהרה". ולא לטומאה לא חיבור אינו ש"הניצוק הוא הכלל
על  רומז "עליון" העניינים: פנימיות פי על הוא והביאור
על  רומז ותחתון ממנו, למעלה עליון שאין הקב"ה
לתחתון  העליון בין ניצוק הגשמי. הזה והעולם הנבראים
ומלמדנו  העולם, עם הקב"ה של התמידי החיבור על  רומז
לטהרה" ולא לטומאה לא חיבור אינו ש"הניצוק התורה דין
רגע, בכל העולם התהוות לעניין רק הוא שהחיבור היינו
רק  תלוי זה כי האדם של וטהרתו לטומאתו בנוגע לא אבל
העליון  עם מחובר שהתחתון ואף בחיים" "ובחרת בבחירתו
להיות  יכול לאידך וכן "טומאה" של מצב אצלו להיות יכול
ידי  על מחיבורו נובעת אינה זו אבל טהרה של מצב אצלו
עצמו. בכח העליון עם שמתחבר ע"י אלא העליון" "קילוח
המערה  אבל לצונן, מצונן שעירה אמורים דברים ו"במה
עצמם  מצד שהם כפי המים כי חיבור" לחמין צונן משקין
פעולה  בה שנעשתה מראה המים חמימות אבל קרים הם
האמורים  הנ"ל האופנים ושלושת האדם. ידי על ועבודה
האדם  בעבודת שלבים שלושה הם ניצוק, דין בהסבר

למטה.
שהתחתון שכתב מברטנורא עובדיה רבנו ladדברי dlrn

האדם  בעבודת הראשון לשלב מתאימים הצונן, לעליון
בזה  נראה ואין עצמו, ובכח חופשית בחירה מצד שכולה
שעליית  המשניות בפירוש הרמב"ם פירוש לעליון. החיבור

פועלת החם (ו xeaigdההבל העליון נגיעה)עם רק לא
מלמעלה  העזר עם חיבור פועלת התחתון שעבודת מגלה
הקב"ה. ובעזרת בכח היא האדם שעבודת נרגש כבר ובה

"הרי החזקה היד בספר הרמב"ם xeaigודברי wevipd"
כל  סוף שסוף מתגלה התחתון עבודת ידי שעל מדגישים
על  והתהוותו בריאתו כל כי גופא הניצוק של ענינו הוא זה
לעבודת  היינו זו, לכוונה מלכתחילה היתה הקב"ה ידי

תכסוף". ידיך "למעשה האדם
הרי  טומאה, לעניין נאמר הנ"ל החיבור עניין שכל והגם
ידי  על נעשית החיבור עבודת שעיקר זה בפרט הרמז
על  ולא עצמו בכח העבודה עיקר שהיא התשובה עבודת
פועלים  עבודתם ידי ועל הצדיקים, כעבודת אור גילוי ידי
דווקא  כי יתיר" "בחילא העליון עם חיבור הבעלי־תשובה

החמימות. עניין ישנו זו בעבודה
(27 cenr fl wlg y"ewl)
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שנשאר 102) אחיד גוש כמו מלא חיבור אינה הנשיכה
רק  מועילה (הנשיכה) והיא שנחלק, אחר אפילו בטומאתו
כנוגע  דינו יהיה נפרדו, שלא זמן כל בהן שהנוגע לענין

הראשונ  -103)ה.בכיכר בחולין אבל בתרומה, מדובר
לטומאה. שלישי בתרומה.104)אין רביעי שאין

פוסלת 105) שאינה קלה, היא הראשונה שטומאת מפני
[והר"ש  כחיבור. נשיכה לעשות יפה כוחה אין אחרים,
טומאה  כל בהן תישאר לא יפרשו שאם מכיוון מפרש,
שפירשו, לפני אפילו מועיל זה קל חיבור אין לפיכך שהיא,
אחר  גם טומאה בהן שנשארה ושני בראשון מהֿשאיןֿכן

שפירשו].

.ËÈ˙B¯kk106BÊa BÊ ˙BÎLB ‰Óe¯z ÏL107, ƒ»∆¿»¿»
ÏÚ Û‡Â ,ÔBL‡¯ Ôlk - ı¯La Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓËƒ¿»««≈∆¿∆∆À»ƒ¿««

Ô‡kÓ ¯Á‡ eL¯tL Èt108ÔÈ˜LÓa ˙Á‡ ˙‡ÓË] . ƒ∆≈¿««ƒ»ƒ¿»««¿«¿ƒ
˙BiL Ôlk - ÔÈ‡ÓË109¯Á‡ eL¯tL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒÀ»¿ƒ««ƒ∆≈¿««

Ôlk - ÌÈ„Èa Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓË [.Ô‡kÓƒ»ƒ¿»««≈∆¿»«ƒÀ»
˙BiLÈÏL110eÈ‰L ÈtÓ .eL¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,111 ¿ƒƒ¿««ƒ∆≈¿ƒ¿≈∆»

.Ô˙‡ÓË ˙ÚLa „Á‡ Ûe‚∆»ƒ¿«À¿»»

את 106) והקדים שבמשנה, מהסדר שינה רבינו מ"ז. שם
נימוקו. לנו נתבאר ולא מפרש,107)המאוחר, שם רבינו

וחותכים  גדולים, ללוחות דומות גדולות עוגות עושים שהיו
חיבור  ונשאר לגמרי, להפרידן מבלי חתיכות לכמה אותם
תנועה  ידי על נפרקות הן האפייה ואחר החתיכות, בין קל

"נושכות". נקרא וזה השיך 108)קלה. לדין דומה זה אין
מחוברות  החתיכות כל היו שכאן מפני הקודמת, שבהלכה
נשיכה, שנשארה זמן כל החיבור, כוח בטל לא מלא, חיבור
כשלא  מדובר בהשיך אבל השרץ, בהן נגע כאילו דינן ולכן
מלא. חיבור עושה הנשיכה ואין ממש, מחוברות מעולם היו
כשהטומאה  מדובר בהי"ח והי"ט, הי"ח בין הבדל עוד [ויש
היו  כשהכיכרות הטומאה נגעה ובהי"ט שהשיך, לפני נגעה

לטומאה 109)מחוברות]. ראשון תמיד הם שמשקין מפני
ה"ה). פ"ז הטומאות אבות טומאה 110)(הל' גזרו חכמים

ה"ב). פ"ח (שם ידים סתם דיני 111)על לכל נימוק
זו. שבהלכה "פירשו"

ה'תשע"ט  מנ"א ב' ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מחם 1) ולטהרה לטומאה חיבור הוא אם הניצוק יבאר

יום  בטבול חיבור שאינם דברים ודין לחם. מצונן או לצונן
שהם  אוכלים ודין דברים. לשאר חיבור שהם פי על אף

יום. בטבול טהורים והם הטומאות בכל מתטמאים

.‡˜Bvp‰2.‰¯‰ËÏ ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ BÈ‡ «ƒ≈ƒ…¿À¿»¿…¿»√»
,‡ÓË ÈÏk CB˙Ï ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈
,¯B‰Ë ˜Bvp‰ „enÚ‰ È¯‰ - ı¯M‰ Èab ÏÚ elÙ‡Â«¬ƒ««≈«∆∆¬≈»««ƒ»

¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ÔÈ¯bp‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ËÏ˜ Ì‡Â3‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ««¿ƒ«ƒ»ƒƒ»¬ƒ¬≈∆
‰¯ÚnL ÔÈ˜Ln‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯B‰Ë ËÏwL∆»«»¿≈»ƒ«∆««¿ƒ∆¿»∆

Ô‰Ó4.ÔÈ¯B‰Ë ≈∆¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã
."dxdhl `le d`nehl `l xeaig epi` wevipd"

אופנים: שלושה מצינו הניצוק מהות zribpבהסבר :`

עובדיה  רבנו (כפירוש ההבל ידי על בעליון התחתון
oezgzdמברטנורא). xeaig :a לשון) ההבל ע"י לעליון

המשניות). בפירוש גורםb:הרמב"ם wevipdההבל xeaig

השווה  והצד הי"ד). בספר (כפירושו לתחתון העליון שבין
שהרי  קשה ולכאורה חם, כשהוא גבר שתתאה ביניהם
לטהרה". ולא לטומאה לא חיבור אינו ש"הניצוק הוא הכלל
על  רומז "עליון" העניינים: פנימיות פי על הוא והביאור
על  רומז ותחתון ממנו, למעלה עליון שאין הקב"ה
לתחתון  העליון בין ניצוק הגשמי. הזה והעולם הנבראים
ומלמדנו  העולם, עם הקב"ה של התמידי החיבור על  רומז
לטהרה" ולא לטומאה לא חיבור אינו ש"הניצוק התורה דין
רגע, בכל העולם התהוות לעניין רק הוא שהחיבור היינו
רק  תלוי זה כי האדם של וטהרתו לטומאתו בנוגע לא אבל
העליון  עם מחובר שהתחתון ואף בחיים" "ובחרת בבחירתו
להיות  יכול לאידך וכן "טומאה" של מצב אצלו להיות יכול
ידי  על מחיבורו נובעת אינה זו אבל טהרה של מצב אצלו
עצמו. בכח העליון עם שמתחבר ע"י אלא העליון" "קילוח
המערה  אבל לצונן, מצונן שעירה אמורים דברים ו"במה
עצמם  מצד שהם כפי המים כי חיבור" לחמין צונן משקין
פעולה  בה שנעשתה מראה המים חמימות אבל קרים הם
האמורים  הנ"ל האופנים ושלושת האדם. ידי על ועבודה
האדם  בעבודת שלבים שלושה הם ניצוק, דין בהסבר

למטה.
שהתחתון שכתב מברטנורא עובדיה רבנו ladדברי dlrn

האדם  בעבודת הראשון לשלב מתאימים הצונן, לעליון
בזה  נראה ואין עצמו, ובכח חופשית בחירה מצד שכולה
שעליית  המשניות בפירוש הרמב"ם פירוש לעליון. החיבור

פועלת החם (ו xeaigdההבל העליון נגיעה)עם רק לא
מלמעלה  העזר עם חיבור פועלת התחתון שעבודת מגלה
הקב"ה. ובעזרת בכח היא האדם שעבודת נרגש כבר ובה

"הרי החזקה היד בספר הרמב"ם xeaigודברי wevipd"
כל  סוף שסוף מתגלה התחתון עבודת ידי שעל מדגישים
על  והתהוותו בריאתו כל כי גופא הניצוק של ענינו הוא זה
לעבודת  היינו זו, לכוונה מלכתחילה היתה הקב"ה ידי

תכסוף". ידיך "למעשה האדם
הרי  טומאה, לעניין נאמר הנ"ל החיבור עניין שכל והגם
ידי  על נעשית החיבור עבודת שעיקר זה בפרט הרמז
על  ולא עצמו בכח העבודה עיקר שהיא התשובה עבודת
פועלים  עבודתם ידי ועל הצדיקים, כעבודת אור גילוי ידי
דווקא  כי יתיר" "בחילא העליון עם חיבור הבעלי־תשובה

החמימות. עניין ישנו זו בעבודה
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את 2) המחבר הקילוח עמוד ט. משנה ח פרק טהרות
המקבל  שבכלי הנוזלים עם יוצקים שממנו שבכלי הנוזלים

"ניצוק". נקרא ונפלו 3)אותם, העמוד באמצע כלי הכניס
הטמא. לכלי שהגיעו לפני מהמשקין מקצת לתוכו

העליון.4) מהכלי יצאו שטרם

.·B‡ ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰¯ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ≈¿≈
ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ Ï·‡ ;ÔBˆÏ ÌÁÓ B‡ ÌÁÏ ÌÁÓ≈«¿«≈«¿≈¬»«¿»∆«¿ƒ
˜Bvp‰ È¯‰ - ÔÈnÁ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ CB˙Ï ÔBˆ ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈«ƒ
,Ô‰Ó ‰¯ÚÓ ‡e‰L Ôlk ÔBv‰ ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓËÂ ,¯eaÁƒ¿ƒ¿¿««¿ƒ«≈À»∆¿»∆≈∆
,BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ epnÓ ‰¯ÚnL ÈÏk‰ ‡ÓËÂ¿ƒ¿»«¿ƒ∆¿»∆ƒ∆≈¬«««¿ƒ∆¿
ÔBˆ ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓe .e‡ÓË È¯‰L∆¬≈ƒ¿¿ƒ¿≈»»¿«¿»∆«¿ƒƒ

ÔÈnÁ‰ ÔLÚL ÈtÓ ?¯eaÁ - ÔÈnÁÏ5˙B¯ÓÈ˙k ‰ÏBÚ ¿«ƒƒƒ¿≈∆¬«««ƒ∆¿ƒ¿
ÔLÚ6‡nËÓe ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÌÈn·e ˜Bvpa ·¯Ú˙Óe »»ƒ¿»≈«ƒ««ƒ∆«¿ƒ»∆¿¿«≈
ÈÏk‰7.·eLÁ ‡e‰ ÔÈ˜LÓ ÔÈnÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰ ÔLÚ‰L , «¿ƒ∆∆»»»∆ƒ««ƒ«¿ƒ»

ה 5) המים הקיטור אד שהוא החמים, מהמים עולה
עשן.6)המתנדפים. ואת 7)כעמוד שבתוכו מה וכל

אדי  את סופג הניצוק אין חם לתוך בחם אבל הניצוק,
אדים. מוציא עצמו שהוא מפני התחתון

.‚‰ÒÈ‚‰Â ˙B¯B‰Ë ‰È„È eÈ‰L ‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ8 ¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿¿≈ƒ»
‰¯„˜a9e‡ÓË - ‰¯„w‰ Ï·‰Ó ‰È„È eÚÈf‰Â ‰‡ÓË ƒ¿≈»¿≈»¿ƒƒ»∆»≈∆∆«¿≈»ƒ¿¿

‰¯„waL ‰˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰È„È10eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»¿ƒ»¿»««¿∆∆«¿≈»¿≈ƒ»
‡ÓË - ‰È„È eÚÈf‰Â ‰¯„wa ‰ÒÈ‚‰Â ˙B‡ÓË ‰È„È»∆»¿≈¿≈ƒ»«¿≈»¿ƒƒ»∆»ƒ¿»
.‰¯„waL ÔÈ˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰¯„waM ‰Ó Ïk»«∆«¿≈»¿ƒ»¿»««¿ƒ∆«¿≈»

בכף.8) נוגעת 9)בוחשת ואינה שבקדירה חם בתבשיל
ביד. במשקין 10)בו שנגעו ידיים על טומאה גזרו חכמים
טמאים.

.„ÏÈÁ11L·c12˙Átv‰ L·„e ÌÈÙÈf‰13˜Bvp‰ - ¿ƒ¿««ƒƒ¿««««««ƒ
ÈtÓ ,ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰¯ÚÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,¯eaÁ Ô‰lL∆»∆ƒ«¬ƒ»»¿»∆ƒ≈¿≈ƒ¿≈

ÔÈÎLÓ Ô‰ È¯‰Â ¯È¯ Ô‰Ï LiL14CÎÈÙÏ .˜·„k15, ∆≈»∆ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ»
eÈ‰ elÙ‡Â ¯eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ≈«ƒ∆»∆ƒ«¬ƒ»
‡ˆBiÎÂ Czn‰ ·ÏÁ‰Â ÔÈÒÈ¯b‰ ÔB‚k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú»ƒ«¿≈¿«¿ƒƒ¿«≈∆«À»¿«≈
- ÔÈ˜Ln‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .¯È¯ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰a»∆¿ƒ∆≈»∆ƒ¿≈¿»»««¿ƒ
ÔBvÓ ‰¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡≈«ƒ∆»∆ƒ∆»ƒ≈≈»ƒ≈

.e¯‡aL BÓk ,ÌÁÏ¿«¿∆≈«¿

משמעותה 11) "נחיל" התיבה בתלמוד שנזכרה מקום בכל
סתם: כתוב במשנה אחת. בכוורת הנמצאת דבורים קבוצת

"נחיל". הוסיף כאן ורבינו הזיפים" משנה 12)"דבש שם
וצפחת"13)ט. ש"זיפים אומר למשנה בפירושו רבינו

היה  מהם הבא והדבש הם, ישראל בארץ מקומות שמות
יוחנן  ורבי לקיש, ריש כן מפרש ב מח, [בסוטה מאוד. סמיך

ז  היה מפרש אפשר סמיך שהדבש מפני זיוף, מלשון יפים
כרבי  הלכה מקום שבכל פי על אף מים. ולהוסיף לזייפו
לקיש, ריש של פירושו כאן רבינו קיבל לקיש, ריש נגד יוחנן
להלכה, הבדל בזה שאין מפני דעתו, על יותר שנתקבל

קובעת]. הדבש סמיכות דרגת בכל 14)שהרי נוגע כשאדם
שהוא  ברגע המשקה ובין שבינו הקשר ניתק שהוא, משקה
ידו  את ומסלק סמיך בדבש כשנוגע אבל ידו, את מסלק

נידון  ולפיכך לדבש, ידו את המחבר ריר של דק עמוד נמשך
היא  טיפה שכל משקין כשאר ולא אחד, כגוש הניצוק עמוד

עצמו. בפני מנומק 15)גוש דבש של ניצוק שחיבור מפני
ניצוק  יש אם שאלו שם [בנזיר שלו. בסמיכות ולא ברירים
ואין  ניצוק להם אין או כדבש (סמיכים) עבים לאוכלין
קובעים  שרירים שם ומשמע רירים, לו שיש לדבש לדמותם

כאן]. רבינו בדברי ה"לפיכך" ומכאן סמיכות. ולא

.‰‰¯‰ËÏ ¯eaÁ BÈ‡ ˜Bvp‰16‰¯Ú Ì‡L ?„ˆÈk . «ƒ≈ƒ¿»√»≈«∆ƒ≈»
Ô·‡ ÈÏkÓ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ17Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18CB˙Ï «ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆¿«≈»∆¿

˜Bvp‰ ˙ˆ˜ ÚÈb‰MÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰Â˜n‰«ƒ¿∆≈¿ƒƒ∆ƒƒ«¿»«ƒ
ÌÈn‰ e¯‰Ë ‰Â˜nÏ19„Ú Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , «ƒ¿∆»¬««ƒ∆»¬≈≈¿À¿»»«

˜ÈMiL20„Á‡ „vÓ ÔlÎÏ ‰Â˜n‰21e¯‡aL BÓk ,22. ∆«ƒ«ƒ¿∆¿À»ƒ«∆»¿∆≈«¿
Ò¯ÙËw‰ ÔÎÂ23ÁÙBË ‰˜LÓ ÂÈÏÚ LiL24BÈ‡ - ¿≈«¿«¿≈∆≈»»«¿∆≈«≈

ÔB¯„naL ÔÈ˜Ln‰ ¯‡LÏ Ô¯aÁÓ25‰‡ÓËÏ ‡Ï26 ¿«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆»ƒ¿…¿À¿»
‰¯‰ËÏ ‡ÏÂ27Ô¯aL‡aL ÔÈ˜Ln‰ Ï·‡ .28Ôlk - ¿…¿»√»¬»««¿ƒ∆»«¿…∆À»

.‰¯‰ËÏe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁƒ¿À¿»¿»√»

ולא 16) לטומאה לא חיבור אינו הניצוק אמרנו א בהלכה
לטומאה, ניצוק דיני נתפרשו וֿד ג ב, ובהלכות לטהרה,

כיצד. לטהרה זו בהלכה רבינו מקבל 17)ומבאר שאינו
בהמה.18)טומאה. גללי וכלי אדמה מדין 19)כלי

כא). הלכה ב פרק למעלה (ראה מי 20)השקה שיגעו
הטמאים. המים במי העליון.21)המקווה השטח כל כגון

המקבלים 22) שבכלים משום אבן? כלי נקט ולמה שם.
שהרי  חיבור, ניצוק אם אפילו מועילה ההשקה אין טומאה
את  ומטמא הכלי וחוזר הכלי, את טימאו הטמאים המשקין
המקבלים  בכלים והשקה ניצוק. ידי על שטהרו המשקין
שמי  עד במקווה הכלי הטבלת ידי על נעשית טומאה
הכלי  נטהר ואז הטמאים המים גבי על צפים המקווה

בהשקה. והמים והמים 23)בטבילה משופע מקום
כלל. מתעכבים ואינם למטה תיכף יורדים עליו שנשפכו

בה.24) הנוגעת היד את המרטיב משקה שיש 25)קצת
טופח. ממשקה יותר במשקה 26)בהם טומאה נגעה אם

המדרון. שבמקום המשקין נטמאו לא נגעו 27)טופח אם
להיפך. וכן טופח המשקה נטהר לא מקווה בבקע 28)במי

שבאדמה.

.ÂÒ¯ÙË˜ ‡È‰L ‰·¯Ú29,ÁÙBË ‰˜LÓ ‰ÈÏÚÂ ¬≈»∆ƒ»«¿≈¿»∆»«¿∆≈«
‰ˆÈ·Îa ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙BÎÈ˙Á LÏLÂ30‰ÈÏÚ ÔÈÁpÓ ¿»¬ƒ√»ƒ¿≈ƒƒ¿≈»À»ƒ»∆»

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - BfÓ ‰hÓÏ BÊ31È¯‰ - ÌÈzL eÈ‰ ; ¿«»ƒ≈»ƒ¿»¿»¿«ƒ¬≈
˙BÙ¯ËˆÓ el‡32„ÓBÚ ‰˜LÓ Ì‰ÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .33, ≈ƒ¿»¿¿ƒ»»«¿≈∆«¿∆≈

Ïc¯Á‰ ÔÈÚk elÙ‡34Ôlk ˙‡ Û¯ˆÓ ‰Ê È¯‰ -35. ¬ƒ¿≈««¿»¬≈∆¿»≈∆À»

מדרון.29) מקום על שעונה שהיא או משופעים, ששוליה
זו 30) כשנוגעות והמדובר כביצה, בהן יש ביחד שלשתן

נושכות. ואינן ויטמאו 31)בזו יחזרו והם המשקין לטמא
שהם  בכל אחרים שמטמאים משקין כל כדין העריבה, את

הכלים. את שתי 32)ואפילו שבין המשקין שטיפת מפני
נוגעת והיא קטפרס דין עליה אין אוכלין החתיכות בכביצה

בשלוש  אבל העריבה, את ומטמאה וחוזרת ונטמאה טמאים
נוגעת  אינה והאמצעית העליונה שבין הטיפה חתיכות
והטיפות  והתחתונה. האמצעית שבין הטיפה וכן בכביצה
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קטפרס. שהן מפני מתחברות, ששולי 33)אינן כגון
עומד  המשקה כך ומתוך ישר, שטוח מקום הם העריבה

החתיכות. כל כחרדל 34)תחת קטנות הן הבצק חתיכות
כביצה. הן ביחד כל 35)וכולן את מצרף המשקה

מטמא  וזה המשקה את ומטמאים כביצה לשיעור הפירורים
למעלה. שנתבאר כמו העריבה את

.Ê,ÏÏk ÔÈlÁ ‡nËÓ BÈ‡ ÌBÈ Ïe·hL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆¿≈¿«≈Àƒ¿»
ÏÒBt ‡l‡36‰OBÚÂ ‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ∆»≈»¿≈¿»«¿≈¿»¿∆

Ïk‰37ÈLÈÏL38‰˜LÓ B‡ L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ , «…¿ƒƒ¿≈ƒ»«¿»¿≈…∆«¿≈
.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚÂ ÔÏÒt - L„…̃∆¿»»«¬»»¿ƒƒ

בנגיעתו.36) אחרים פוסל אינו שנפסל שדבר כבר, נתבאר
המשקין.37) את ז 38)אפילו פרק (שם שאמרנו ומה

(פירוש, תחילה נעשו במשקין שנגע שני שאפילו ה) הלכה
ונעשה  בראשון שנגע באוכל המדובר לטומאה) כראשון
את  ולא התרומה את מטמא אינו יום טבול אבל שני,
משמשת  זו הלכה שם). ביאורנו (ראה פוסל אלא הקודש,

אחריה. לבאות הקדמה

.ÁÈt ÏÚ Û‡Â ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈»ƒƒ¿¿««ƒ
Ïe·Ë Ô‰a Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯eaÁ Ô‰L∆≈ƒ¿»«À¿∆»ƒ»«»∆¿
Ú‚Bp‰ ‰È‰ el‡Â ,Ba Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ…»«∆»∆∆»«¿ƒ»»«≈«

¯Á‡ Ì„‡ ÌBÈ Ïe·Ë ÌB˜Óa39.Ïk‰ ÏÒBt ‰È‰ - ƒ¿¿»»«≈»»≈«…
‰˙L B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L Ì„‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»«≈«»»∆»«√»ƒ¿≈ƒ»»

‰l˜ ‰‡ÓË ‡È‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ40ÏÒt ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ¿≈ƒ∆ƒÀ¿»«»¬≈∆»«
Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌBÈ Ïe·Ë BÏÒt ‡lL ,Ïk‰«…∆…¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ
‡nËÓ ‡e‰L ,ÔBL‡¯ B‡ ‰‡ÓË ·‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰»»«≈««À¿»ƒ∆¿«≈
¯·kL ÈtÓ ?ÌBÈ Ïe·Ëa el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .Ïk‰«…ƒ¿≈»≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿»

¯‰Ë41LÓL ·¯Ú‰ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â42el˜‰ „BÚÂ . »«¿≈¿À»∆»∆¡≈∆∆¿≈≈
Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡ LiL ,ÌBÈ Ïe·Ëaƒ¿∆≈√»ƒ∆≈¿À»ƒ¿»»
.ÌBÈ Ïe·Ëa ˙B¯B‰Ë Ô‰Â ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¿≈¿ƒ¿
.ÔÈÙeÏ˜ ÔÈ‡L ÔÓÊa ˙Óqk‰Â ‰¯BÚO‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»¿«À∆∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ

‰hÁ‰Â ,ÔÈÙeÏ˜ Ô‰L ÔÓÊa Ï·‡43dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¬»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿«ƒ»««ƒ∆≈»
Áˆw‰Â ,‰ÙeÏ˜44,ÌBÈ Ïe·Ëa ÔÈÏÒÙ - ÌeLÓM‰Â ¿»¿«∆«¿«À¿ƒ¿»ƒƒ¿

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿

טבל.39) שלא אחר טמא ראה 40)אדם חכמים. גזירת
י"א. והלכה י הלכה ח פרק הטומאות אבות הלכות

טבילה.41) ידי מאליו.42)על ויטהר השמש שקיעת
לגופה.43) וצמודה דקה שחור.44)שקליפתה כמון מין

.ËÈ¯‰ - ‰‡Óh‰ ·‡a ¯eaÁ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ „È Ïk»«»√»ƒ∆≈ƒ¿««À¿»¬≈
‰¯ÚÓe Ò¯ÙpL ÏÎ‡‰ Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ Ô‰≈ƒƒ¿¿≈»»…∆∆ƒ¿«¿…∆

˙ˆ˜Óa45¯eaÁ ‡e‰ Ck - ‰‡Óh‰ ·‡a ¯eaÁ ‡e‰L , ¿ƒ¿»∆ƒ¿««À¿»»ƒ
ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ BÈ‡L ÏÎÂ .ÌBÈ Ïe·Ëa46È¯‰ - ƒ¿¿…∆≈ƒƒ¿¬≈

ÌÈ„ia ¯eaÁ ‡e‰47ÌÈ„È ˙‡ÓËa ¯ÓÁ ‰Ê Ì‚Â . ƒ«»«ƒ¿«∆…∆¿À¿«»«ƒ
ÌBÈ Ïe·hÓ48. ƒ¿

באב 45) ונגע שנפרס אוכל דין ט הלכה ו פרק למעלה ראה
לקמן 46)הטומאה. (ראה טומאות. בשאר חיבור והוא

א). הלכה ח שווים 47)פרק יום וטבול שידיים פי, על אף
חיבור. לעניין שווים אינם לטמא, ולא התרומה את לפסול

חומר 48) נתבאר ה הלכה י פרק הטומאות אבות בהלכות
של  משקין מטמא אינו יום טבול יום; מטבול בידיים אחר
לטומאה. כראשון להיות אותם מטמאים וידיים כלל חולין
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ה'תשע"ט  תמוז כ"ה ראשון יום

קצה. תעשה לא מצות
לז. עשה מצות

― הקצ"ה זֹוללהּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
hedle)וסֹובא rewy)הּנערּות ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ

סֹורר ּבבן האמּורים ekxcn)ּבתנאים xq)ּומֹורהit dxnn) ְְֲִִִֵֵֶָָ
(eia`"הּדם ֿ על תאכלּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,`xwie) ְְְְִֶַַַָָֹֹ

(ek ,hiמחּיבי מּכלל ּומֹורה סֹורר ׁשּבן זה ענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻּובאּור
ּבּתֹורה ּומפרׁש ּדין ּבית k`)מיתת ,`k mixac)ׁשהּוא ְִִֵֶַַָָֹ

מאמר ּבהקּדמת ּבארנּו ּוכבר (seqזה(xtq)ּבסקילה. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
(c"id llkdּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ֿ ּׁשחּיב ִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכלֿמה

והּמילה, ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, לא מצות הּוא הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹּדין
ׁשּבארנּו c"id)ּכמֹו llkd xg`ly dncwda)וכיו את. ׁשּדן ן ְְְֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּזה ידענּו ּבסקילה האמּורים ּבתנאים והּסֹובא הּזֹולל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָזה

הענׁש, נתּבאר והרי ּבהחלט, עליו ׁשּמזהרים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמעׂשה
ענׁש לא ׁשּלנּו: הּכלל לפי האזהרה על לחקֹור לנּו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹונׁשאר

סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הזהיר. ֿ ּכן ֿ אם אּלא :(bq.)הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"אזהרה
ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת אכילה תאכל לא ּכלֹומר: ֿ הּדם", ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹעל
אכל ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב וסֹובא הּזֹולל זה אכילת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהיא
― טֹובים הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם הרעה האכילה ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָאֹותּה
ׁשּבכללּות, לאו ׁשּזה ֿ ּפי ואףֿעל לאו, על עֹובר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהריהּו
ׁשּכיון ּכלּום. ּבכ אין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכמֹו

נחׁש לא מפרׁש, היא(wtwtp)ׁשהענׁש אם לאזהרה ְְִִֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
ּכּמה ֿ זה את ּבארנּו ּוכבר ׁשּבכללּות. לאו מן אֹו ֿ הּדין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמן
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדגמאֹות. מּמּנּו וקדמּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻּפעמים

מּסנהדרין. ח' ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הל"ז הּכהניםהּמצוה ׁשּיתטּמאּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
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קטפרס. שהן מפני מתחברות, ששולי 33)אינן כגון
עומד  המשקה כך ומתוך ישר, שטוח מקום הם העריבה

החתיכות. כל כחרדל 34)תחת קטנות הן הבצק חתיכות
כביצה. הן ביחד כל 35)וכולן את מצרף המשקה

מטמא  וזה המשקה את ומטמאים כביצה לשיעור הפירורים
למעלה. שנתבאר כמו העריבה את

.Ê,ÏÏk ÔÈlÁ ‡nËÓ BÈ‡ ÌBÈ Ïe·hL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆¿≈¿«≈Àƒ¿»
ÏÒBt ‡l‡36‰OBÚÂ ‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ∆»≈»¿≈¿»«¿≈¿»¿∆

Ïk‰37ÈLÈÏL38‰˜LÓ B‡ L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ , «…¿ƒƒ¿≈ƒ»«¿»¿≈…∆«¿≈
.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚÂ ÔÏÒt - L„…̃∆¿»»«¬»»¿ƒƒ

בנגיעתו.36) אחרים פוסל אינו שנפסל שדבר כבר, נתבאר
המשקין.37) את ז 38)אפילו פרק (שם שאמרנו ומה

(פירוש, תחילה נעשו במשקין שנגע שני שאפילו ה) הלכה
ונעשה  בראשון שנגע באוכל המדובר לטומאה) כראשון
את  ולא התרומה את מטמא אינו יום טבול אבל שני,
משמשת  זו הלכה שם). ביאורנו (ראה פוסל אלא הקודש,

אחריה. לבאות הקדמה

.ÁÈt ÏÚ Û‡Â ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈»ƒƒ¿¿««ƒ
Ïe·Ë Ô‰a Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯eaÁ Ô‰L∆≈ƒ¿»«À¿∆»ƒ»«»∆¿
Ú‚Bp‰ ‰È‰ el‡Â ,Ba Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ…»«∆»∆∆»«¿ƒ»»«≈«

¯Á‡ Ì„‡ ÌBÈ Ïe·Ë ÌB˜Óa39.Ïk‰ ÏÒBt ‰È‰ - ƒ¿¿»»«≈»»≈«…
‰˙L B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L Ì„‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»«≈«»»∆»«√»ƒ¿≈ƒ»»

‰l˜ ‰‡ÓË ‡È‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ40ÏÒt ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ¿≈ƒ∆ƒÀ¿»«»¬≈∆»«
Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌBÈ Ïe·Ë BÏÒt ‡lL ,Ïk‰«…∆…¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ
‡nËÓ ‡e‰L ,ÔBL‡¯ B‡ ‰‡ÓË ·‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰»»«≈««À¿»ƒ∆¿«≈
¯·kL ÈtÓ ?ÌBÈ Ïe·Ëa el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .Ïk‰«…ƒ¿≈»≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿»

¯‰Ë41LÓL ·¯Ú‰ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â42el˜‰ „BÚÂ . »«¿≈¿À»∆»∆¡≈∆∆¿≈≈
Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡ LiL ,ÌBÈ Ïe·Ëaƒ¿∆≈√»ƒ∆≈¿À»ƒ¿»»
.ÌBÈ Ïe·Ëa ˙B¯B‰Ë Ô‰Â ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¿≈¿ƒ¿
.ÔÈÙeÏ˜ ÔÈ‡L ÔÓÊa ˙Óqk‰Â ‰¯BÚO‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»¿«À∆∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ

‰hÁ‰Â ,ÔÈÙeÏ˜ Ô‰L ÔÓÊa Ï·‡43dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¬»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿«ƒ»««ƒ∆≈»
Áˆw‰Â ,‰ÙeÏ˜44,ÌBÈ Ïe·Ëa ÔÈÏÒÙ - ÌeLÓM‰Â ¿»¿«∆«¿«À¿ƒ¿»ƒƒ¿

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿

טבל.39) שלא אחר טמא ראה 40)אדם חכמים. גזירת
י"א. והלכה י הלכה ח פרק הטומאות אבות הלכות

טבילה.41) ידי מאליו.42)על ויטהר השמש שקיעת
לגופה.43) וצמודה דקה שחור.44)שקליפתה כמון מין

.ËÈ¯‰ - ‰‡Óh‰ ·‡a ¯eaÁ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ „È Ïk»«»√»ƒ∆≈ƒ¿««À¿»¬≈
‰¯ÚÓe Ò¯ÙpL ÏÎ‡‰ Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ Ô‰≈ƒƒ¿¿≈»»…∆∆ƒ¿«¿…∆

˙ˆ˜Óa45¯eaÁ ‡e‰ Ck - ‰‡Óh‰ ·‡a ¯eaÁ ‡e‰L , ¿ƒ¿»∆ƒ¿««À¿»»ƒ
ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ BÈ‡L ÏÎÂ .ÌBÈ Ïe·Ëa46È¯‰ - ƒ¿¿…∆≈ƒƒ¿¬≈

ÌÈ„ia ¯eaÁ ‡e‰47ÌÈ„È ˙‡ÓËa ¯ÓÁ ‰Ê Ì‚Â . ƒ«»«ƒ¿«∆…∆¿À¿«»«ƒ
ÌBÈ Ïe·hÓ48. ƒ¿

באב 45) ונגע שנפרס אוכל דין ט הלכה ו פרק למעלה ראה
לקמן 46)הטומאה. (ראה טומאות. בשאר חיבור והוא

א). הלכה ח שווים 47)פרק יום וטבול שידיים פי, על אף
חיבור. לעניין שווים אינם לטמא, ולא התרומה את לפסול

חומר 48) נתבאר ה הלכה י פרק הטומאות אבות בהלכות
של  משקין מטמא אינו יום טבול יום; מטבול בידיים אחר
לטומאה. כראשון להיות אותם מטמאים וידיים כלל חולין
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ה'תשע"ט  תמוז כ"ה ראשון יום

קצה. תעשה לא מצות
לז. עשה מצות

― הקצ"ה זֹוללהּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
hedle)וסֹובא rewy)הּנערּות ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ

סֹורר ּבבן האמּורים ekxcn)ּבתנאים xq)ּומֹורהit dxnn) ְְֲִִִֵֵֶָָ
(eia`"הּדם ֿ על תאכלּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,`xwie) ְְְְִֶַַַָָֹֹ

(ek ,hiמחּיבי מּכלל ּומֹורה סֹורר ׁשּבן זה ענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻּובאּור
ּבּתֹורה ּומפרׁש ּדין ּבית k`)מיתת ,`k mixac)ׁשהּוא ְִִֵֶַַָָֹ

מאמר ּבהקּדמת ּבארנּו ּוכבר (seqזה(xtq)ּבסקילה. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
(c"id llkdּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ֿ ּׁשחּיב ִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכלֿמה

והּמילה, ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, לא מצות הּוא הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹּדין
ׁשּבארנּו c"id)ּכמֹו llkd xg`ly dncwda)וכיו את. ׁשּדן ן ְְְֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּזה ידענּו ּבסקילה האמּורים ּבתנאים והּסֹובא הּזֹולל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָזה

הענׁש, נתּבאר והרי ּבהחלט, עליו ׁשּמזהרים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמעׂשה
ענׁש לא ׁשּלנּו: הּכלל לפי האזהרה על לחקֹור לנּו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹונׁשאר

סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הזהיר. ֿ ּכן ֿ אם אּלא :(bq.)הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"אזהרה
ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת אכילה תאכל לא ּכלֹומר: ֿ הּדם", ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹעל
אכל ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב וסֹובא הּזֹולל זה אכילת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהיא
― טֹובים הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם הרעה האכילה ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָאֹותּה
ׁשּבכללּות, לאו ׁשּזה ֿ ּפי ואףֿעל לאו, על עֹובר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהריהּו
ׁשּכיון ּכלּום. ּבכ אין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכמֹו

נחׁש לא מפרׁש, היא(wtwtp)ׁשהענׁש אם לאזהרה ְְִִֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
ּכּמה ֿ זה את ּבארנּו ּוכבר ׁשּבכללּות. לאו מן אֹו ֿ הּדין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמן
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדגמאֹות. מּמּנּו וקדמּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻּפעמים

מּסנהדרין. ח' ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הל"ז הּכהניםהּמצוה ׁשּיתטּמאּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
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ּבּתֹורה הּנזּכרים bÎa)לּקרֹובים ,`k my)מאחר ׁשּכן . ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבלבד למת מּלהתטּמא הּכתּוב x`ylׁשּמנעם `le) ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

(ze`nehd,לּקרֹובים להתטּמא להם והּתיר לכּבדם, ּכדי ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבלבד: רׁשּות וׁשּזֹו ּברצֹונם ּתלּוי ׁשּזה לחׁשב אפׁשר ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה
ּגזר לפיכ יתטּמא, אל ― רֹוצה אינֹו יתטּמא; ― ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָרֹוצה
"לּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחיּוב, וחּיבם ּגזרה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעליהם

ספרא(my)יּטּמא" ּולׁשֹון לאחֹותֹו. `xenּכלֹומר zyxt) ְְְֲִִַַַָָ
(myמטּמאין להּטּמא, רצה לא מצוה. ― יּטּמא "לּה :ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּבערב אׁשּתֹו ׁשּמתה הּכהן ּביֹוסף ּומעׂשה ּכרחֹו. על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹותֹו
וטּמאּוהּו חכמים ּודחפּוהּו לּה, להּטּמא רצה ולא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּפסח
ֿ אדם ׁשּכל ּכלֹומר: אבל, מצות היא עצמּה וזֹו ּכרחֹו". ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
ׁשּׁשה לֹומר רצֹוני קרֹוביו, על להתאּבל חּיב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּיׂשראל

מצוה zeg`e)מתי ,g` ,za ,oa ,m` ,a`)חּיּוב חמר ּומחמת . ְֲִִֵֵֵֶַָֹ
ׁשּיתטּמא הּטמאה, על מזהר ׁשהּוא ּבּכהן, ּפרׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻזה
ּבדיני יקּלּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּכׁשאר ֿ ּפנים ֿ ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹעל

נתּבאר ּוכבר w.)האבלּות. migaf)ראׁשֹון יֹום ׁשאבלּות ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָ
קטן ּבמֹועד אמרּו ּובפרּוׁש אינֹו(ci:)ּדאֹוריתא. "אבל : ְְְְְֵֵֵֵַָָָָָ

ּדמעּקרא אבלּות אי ּברגל, אבלּות inנֹוהג lr ,okÎiptln) ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
(lbxd mcew znyאתי ― "zgnyeעׂשה(a`)הוא ly) ֲֲֵֵָָ

("jbgaּדרּבים(l`xyi llk lr lhend)"ּדיחיד עׂשה ודחי ְְְֲִִֵֵַָָ
(cala la`d lr zlhend Ð zela`d)נתּבאר הּנה .jkn) ְִִֵֵָ

("dyr" `xwpyמצות וׁשהיא ּדאֹוריתא האבלּות ׁשחּיּוב ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
הּׁשבעה ׁשאר אבל ּבלבד: ראׁשֹון ּביֹום ּדוקא א ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָעׂשה,
ראׁשֹון ּביֹום אבלּות ינהג הּכהן וׁשאפּלּו מּדרּבנן, ―ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זה. והבן לקרֹוביו; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָויתטּמא

(d`nehe zela`)מׁשקין jli`e)ּבמּסכת hi ohw cren) ְְִֶֶַַ
ּבברכֹות מקֹומֹות (ak:ּוביבמֹות(d:)ּוכתּבֹות(gi.)ּובכּמה ְְְְִִַָָָֻ

(cereזרה אל(bi.)ועבֹודה "אמר ּבפרׁשת ּובספרא ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
להּטּמא ֿ הּכהן את מחּיבים ׁשאנּו זה וחּיּוב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹהּכהנים".
ׁשּלא ׁשהזהר ׁשּמי לפי ― לּנׁשים חֹובה אינֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻלּקרֹובים
לּקרֹובים; להּטּמא ׁשּנצטּוה הּוא הּקרֹובים, לזּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָיטּמא
ּכמֹו מת, טמאת על הזהרה ׁשּלא ּכיון הּכהנת ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻאבל

ּבמקֹומֹו eqw)ׁשאבאר dyrz `l)ולא צּוּוי עליה אין ּכ , ְְֲִִֵֵֶֶָָָָֹ
אמנ להּטּמא. הּטמאהחּיּוב אבל ּבאבלּות, היא חּיבת ם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

זה. והבן ּברצֹונּה. ְְְִֵֶָָָּתלּויה

ה'תשע"ט  תמוז כ"ו שני יום

קסח. תעשה לא מצות
― הקס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

הּטּמאה, ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן למת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמּלהּטּמא
ּבמּׂשא ּבין ּבנגיעה ilaּבין eilr gpen zndy utg mixd) ְְִִֵֵַָָ

(zna zrbl"יּטּמא לא ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא ,ְְְְִִִַָָָֹ
(`i ,`k `xwie)והּקֹודם ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואּולי .dyrz `l) ְְְֵֶֶַַַ

(fqwלא ּולאּמֹו "לאביו ׁשאמר וׁשּזה הּוא, אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹענין
לאוין: ׁשני הם אּלא ּכן, הּדבר אין ― הּוא ּבאּור ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיּטּמא"

ספרא ּולׁשֹון יּטּמא. ולא יבֹוא my)לא xen` zyxt): ְְְִִַָָָֹֹ

הדיֹוט ּבכהן חּיבּו וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ"חּיב
עליו ׁשּנאסרה ּגדֹול ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ּגזרה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּבדין
ּגם ּכ יּטּמא, ולא יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנפׁש
חּיב מת ּבנפׁש להּטּמא עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אֹותֹו מנינּו לא אבל יבֹוא". odkaּבלא mb zeevn izyk) ְֲִָָָֹֹ
(heicdהּׁשני ּבּכלל ׁשּבארנּו a`מהּטעם epi`y oeik :`ede) ְְִֵֵֵֶַַַַַַָ

(yxetnaאּלּו לאוין ׁשני מנינּו אּלא ,(lecb odka)מּכיון ְִִִֵֵֵֶָָָָ
"לא וענין יּטּמא; ולא יבֹוא לא ּפסּוקים: ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹׁשהם
הּפרּוׁש מקּבלי ׁשּבארּו ּכמֹו יּטּמא", "לא ענין אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיבֹוא"

(l"fg).יּטּמא ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא חּיב ְְְְְִַַַָָָָָֹֹואמרּו:

ה'תשע"ט  תמוז כ"ז שלישי יום

קסז. תעשה לא מצות
― הקס"ז ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

מצוה, מתי ואפּלּו אחת ּתקרה ּתחת מת עם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָמּלהּמצא
לא מת ֿ נפׁשת ּכל "ועל אמרֹו: והּוא קרֹוביו, ְְְְְְֵַַַָָָֹֹּכלֹומר:

i`)יבא" ,`k `xwie)― ּולאּמֹו לאביו ואפּלּו נטמא, ואם ְְְְֲִִִִִַָָָֹ
ֶלֹוקה.

ה'תשע"ט  תמוז כ"ח רביעי יום

קסו. תעשה לא מצות
― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

המפרׁשים ֿ הּקרֹובים מן חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא
ּבעּמיו" ֿ יּטּמא לא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,

(` ,`k `xwie)חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
על חל אינֹו זה ולאו מלקּות. חּיב ― מצוה מתי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ[ׁשּׁשה]

ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq)אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ
אהרן". ּבנֹות ולא ―ְְֲַֹֹ

ה'תשע"ט  תמוז כ"ט חמישי יום

קסו. תעשה לא מצות
― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

המפרׁשים ֿ הּקרֹובים מן חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא
ּבעּמיו" ֿ יּטּמא לא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,

(` ,`k `xwie)חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ו מלקּות. חּיב ― מצוה מתי על[ׁשּׁשה] חל אינֹו זה לאו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq)אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ
אהרן". ּבנֹות ולא ―ְְֲַֹֹ

ה'תשע"ט  מנחםֿאב א' שישי יום

שסב. תעשה לא מצות קעג. עשה מצות
שסה. שסג. שסד.
יום שני ֿ שישי כ "ו תמוז ֿ א 'מנחם ֿ אב 

― הקע"ג עלינּוהּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָָ
ּדברתנּו את [יאחד ֿ אּמתנּו ּכל את ׁשּיקּבץ מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻמל
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a`Îmgpnקע 'a w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(mlek mya cg` xac xaci)אמרֹו והּוא ּכּלנּו, את וינהיג .[ְְְְִֶַָָֻ
"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום eh)יתעּלה: ,fi mixac)ּוכבר ְְִִֶֶֶֶַָָָ

מּקדם k)הזּכרנּו dyr zevn)ּבספרי ֿ ּדבריהם (mixacאת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ
(eh ,fi:לארץ ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ"ׁשלׁש

זרעֹו ּולהכרית ֿ הּבחירה, ּבית ולבנֹות ,מל להם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלמּנֹות
ּבספרי אמרּו עֹוד עמלק". eh)ׁשל ,fi mixac)ּתׂשים "ׂשֹום : ְְְֲִִֵֵֶָָָ

ׁשּנאמר ׁשּזה הּפרּוׁש, ּובא עׂשה". מצות ― מל ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעלי
וׁשּיהיה "עלי אימתֹו ּתהא ― מל עלי ּתׂשים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ"ׂשֹום
למעלה ׁשאין והרֹוממּות והּגדּלה הּכבֹוד ּבתכלית ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבלּבנּו
נביא מּמעלת ּגדֹולה אצלנּו מעלתֹו ׁשּתהיה עד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה,

אמרּו ּובפרּוׁש ׁשּבדֹורֹו. הּנביאים bi.)מּבין zeixed)מל" : ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
ׁשּלא צּוּוי איזה הּזה הּמל ּוכׁשמצּוה לנביא". ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹקֹודם
ֿ ּפקּדתֹו; את לקּים חֹובה ― הּתֹורה מן מצוה סֹותר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻיהיה
להרגֹו לּמל יׁש רׁשּות מקּימּה, ואינֹו ּפקּדתֹו על ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוהעֹובר

ֿ איׁשּב "ּכל ואמרּו: עצמם על אבֹותינּו ׁשּקּבלּו ּכמֹו סיף, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
יּומת" וגֹו' ּפי ֿ את ימרה gi)אׁשר ,` ryedi)מֹורד ֿ וכל . ְְְֲִֵֶֶֶַָָ

הממּנה לּמל מּתר ּדמֹו ― ׁשּיהיה מי יהיה ― ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻּבּמלכּות
ב' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר הּתֹורה. ּפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעל

ּכרתֹות(hi:)מּסנהדרין מּסֹוטה(d:)ּובריׁש ז' .(n`:)ּופרק ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

― השס"ב מּלהעמידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף יׂשראל, מּזרע ׁשאינֹו איׁש ,מל ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעלינּו
איׁש עלי לתת תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא צדק, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּגר

הּוא" אחי ֿ לא אׁשר eh)נכרי ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲִִִֵֶָָֹ
(my mihtey zyxt)― נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא :ְִִֵֶַָָָֹ

ׁשּנמּנה אסּור הּמּנּויים ׁשאר וכן ֿ תעׂשה". לא מצות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזֹו
ּתֹורה מּנּוי לא ― הּדברים מן ּדבר ּבׁשּום (oiic,עלינּו ְְִִִֵַָָָָָֹ

(dnecke daiyi y`xׁשהּוא אדם ― מלכּות מּנּוי ְְִֶַָָֹולא
יתעּלה: אמר ׁשהרי מּיׂשראל. אּמֹו ׁשּתהא עד ּגרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּקהל

"אחי מּקרב מל עלי ּתׂשים אמרּו(my)"ׂשֹום ,zenai) ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ
(:dnאּלא יהיּו לא עלי מׂשים ׁשאּתה ֿ מׂשימֹות "ּכל :ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

מּפסּוקי ידעּתי ּכבר ּבלבד, הּמלכּות אבל ."אחי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּקרב
הּנבּואה אמרּו(j"p)ספרי ּובפרּוׁש ּדוד. ּבּה (nei`ׁשּזכה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

(:arסֹוף עד אחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה מלכּות "ּכתר :ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
רּבנּו מׁשה ּבתֹורת ׁשּמאמין למי מל אין ֿ הּדֹורֹות. ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּכל
מּזּולת ׁשהּוא וכל ּדוקא; ׁשלמה מּזרע ּדוד, מּזרע ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאּלא
ּביּה. קרינא "נכרי" ― מלכּות לענין הּזה הּנכּבד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּזרע
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ספק. ּבֹו ואין ּברּור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָוזה

ּביבמֹות jli`e)מקֹומֹות .gi)וסנהדרין(:dn)וסֹוטה(.`n) ְְְְְִִֶַָָ
.(hn:)ונּדה ְִָ

― השס"ד הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
נׁשים, ֿ לֹומּלהרּבֹות ירּבה "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ

fi)נׁשים" ,my)ׁשמנה על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְְִִֶֶַַָָֹֹ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר וקּדּוׁשין. ּבכתּבה נׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻעׂשרה

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו ׁשּמֹוסיף(k`.)מצוה ֿ זמן וכל ; ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ
לֹוקה. ― ֲֵֶֶעליהן

― השס"ג הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ ּלֹו ֿ ירּבה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא סּוסים, ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹמּלהרּבֹות

fh)סּוסים" ,my)סּוסים לֹו יהיּו ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְְִִִֶַָֹ
(miiept),אצלֹו יהיה לא אחד סּוס ואפּלּו לפניו, ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹׁשרצים

ׁשּיהיּו סּוסים אֹו ּבלבד, עליה רֹוכב ׁשהּוא הּבהמה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזּולת
עליהם ׁשּירּכבּו לּמלחמה אצלֹו מּוכנים ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּבארות
ּוכבר ּבלבד. אחת ּבהמה רק ― לעצמֹו אבל ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָהּצבא;

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(k`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השס"ה הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לעצמֹו, מיחד ממֹון ְְְְְְְְִִֶַַַָָָֻמּלהרּבֹות

מאד" ֿ ּלֹו ירּבה לא וזהב הּוא,(my)"וכסף לכ והּגבּול . ְְְְְְְֶֶֶַַָָָֹֹ
מרּכבּתֹו על הֹוצאֹות להֹוציא מכדי למעלה לֹו יהיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
לצרכי ׁשּיהא ממֹון לקּבץ אבל לֹו. המיחדים ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻועבדיו
ּבּכתּוב יתעּלה ה' ּבאר ּוכבר מּתר. זה הרי ― ֿ יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכל

סּוסים ֿ לֹו ֿ ירּבה "לא ּכלֹומר: אּלּו, מצות ׁשלׁש (ickטעם ְְְִִֵֶַַַַָֹֹֹ
("dnixvn mrd aiyi `ly"נׁשים ֿ לֹו ירּבה "ly`ולא ick) ְְִֶַָֹ

("eaal xeqiׁשּנֹודע ּולפי מאד". ֿ לֹו ירּבה לא וזהב וכסף ,ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשלמה מענין ּכמפרסם ּבּטּול לידי ּבהן הּגיעּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻטעמן

(jlnd)ּובחכמה ּבמּדע מעלתֹו ּגדל אף על הּׁשלֹום, ְְְֲֶַַַַַָָָָָָָֹעליו
ידידיה `xeq"וׁשהּוא `l" "xeq` `l" exn`a envrl xizdy) ְְְִֶָ

(lykpe Ðאמרּו .(:`k oixcdpq)ּב ׁשּיׁש לבני: הערה זה ְְִֵֵֶֶֶָָָָ
להם מֹוצאים היּו ֿ הּמצות ּכל טעמי ידעּו ׁשאּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם,

הּגדֹול הּׁשלם זה אפּלּו ׁשהרי לבּטּולן ּדר(jlnd dnly) ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּבׁשּום לעברה סּבה זה מעׂשה יהא ׁשּלא וחׁשב ּבזה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטעה
לידי ּבאים ׁשהיּו החלּוׁשה, ּבדעּתם ההמֹון ֿ ׁשּכן ּכל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפנים,
ּדבר על צּוה ולא זה ּדבר אסר לא ויאמרּו: ּבהן ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹזלזּול
נּתנה ׁשּבעבּורֹו ּבּדבר נּזהר אנּו ― וכ ּכ ּבגלל אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָזה
ּבאים היּו וכ עצמּה, הּמצוה על נקּפיד ולא זֹו ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹמצוה
אבל טעמיהן; יתעּלה ה' הסּתיר לפיכ הּדת. הפסד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלידי
אֹותם ׁשרב אּלא וסּבה, טעם לּה ׁשאין אחת ּגם מהן ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאין
יבינּום. ולא ההמֹון ּדעֹות יּׂשיגּום לא והּטעמים ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹהּסּבֹות
מׂשּמחיֿ יׁשרים ה' "ּפּקּודי הּנביא: ׁשהעיד ּכמֹו הם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוכּלם

h)לב" ,hi mildz). ֵ

ה'תשע"ט  מנחםֿאב ב' ש"ק יום

מט. תעשה לא מצות קפז. עשה מצות
תעשה לא מצות קפט. קפח. עשה מצות

נט.
― הקפ"ז ׁשבעההּמצוה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ

iqeaid,עממין ,ieigd ,ifixtd ,iprpkd ,ixen`d ,izgd") ֲִָ
("iybxbdזרה עבֹודה עּקר היּו ׁשהם ּכיון ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָּולאּבדם,

ֿ החרם "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הראׁשֹון. ְְְֲִִִִֵֶַַָָָויסֹודּה
fi)ּתחרימם" ,k mixac)ׁשּטעם רּבים, ּבכתּובים לנּו ּובאר . ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

הּכתּובים ורּבים מּכפירתם. נלמד ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּדבר:
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קעי a`Îmgpn 'a w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(mlek mya cg` xac xaci)אמרֹו והּוא ּכּלנּו, את וינהיג .[ְְְְִֶַָָֻ
"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום eh)יתעּלה: ,fi mixac)ּוכבר ְְִִֶֶֶֶַָָָ

מּקדם k)הזּכרנּו dyr zevn)ּבספרי ֿ ּדבריהם (mixacאת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ
(eh ,fi:לארץ ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ"ׁשלׁש

זרעֹו ּולהכרית ֿ הּבחירה, ּבית ולבנֹות ,מל להם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלמּנֹות
ּבספרי אמרּו עֹוד עמלק". eh)ׁשל ,fi mixac)ּתׂשים "ׂשֹום : ְְְֲִִֵֵֶָָָ

ׁשּנאמר ׁשּזה הּפרּוׁש, ּובא עׂשה". מצות ― מל ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעלי
וׁשּיהיה "עלי אימתֹו ּתהא ― מל עלי ּתׂשים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ"ׂשֹום
למעלה ׁשאין והרֹוממּות והּגדּלה הּכבֹוד ּבתכלית ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבלּבנּו
נביא מּמעלת ּגדֹולה אצלנּו מעלתֹו ׁשּתהיה עד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה,

אמרּו ּובפרּוׁש ׁשּבדֹורֹו. הּנביאים bi.)מּבין zeixed)מל" : ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
ׁשּלא צּוּוי איזה הּזה הּמל ּוכׁשמצּוה לנביא". ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹקֹודם
ֿ ּפקּדתֹו; את לקּים חֹובה ― הּתֹורה מן מצוה סֹותר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻיהיה
להרגֹו לּמל יׁש רׁשּות מקּימּה, ואינֹו ּפקּדתֹו על ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוהעֹובר

ֿ איׁשּב "ּכל ואמרּו: עצמם על אבֹותינּו ׁשּקּבלּו ּכמֹו סיף, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
יּומת" וגֹו' ּפי ֿ את ימרה gi)אׁשר ,` ryedi)מֹורד ֿ וכל . ְְְֲִֵֶֶֶַָָ

הממּנה לּמל מּתר ּדמֹו ― ׁשּיהיה מי יהיה ― ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻּבּמלכּות
ב' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר הּתֹורה. ּפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעל

ּכרתֹות(hi:)מּסנהדרין מּסֹוטה(d:)ּובריׁש ז' .(n`:)ּופרק ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

― השס"ב מּלהעמידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף יׂשראל, מּזרע ׁשאינֹו איׁש ,מל ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעלינּו
איׁש עלי לתת תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא צדק, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּגר

הּוא" אחי ֿ לא אׁשר eh)נכרי ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲִִִֵֶָָֹ
(my mihtey zyxt)― נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא :ְִִֵֶַָָָֹ

ׁשּנמּנה אסּור הּמּנּויים ׁשאר וכן ֿ תעׂשה". לא מצות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזֹו
ּתֹורה מּנּוי לא ― הּדברים מן ּדבר ּבׁשּום (oiic,עלינּו ְְִִִֵַָָָָָֹ

(dnecke daiyi y`xׁשהּוא אדם ― מלכּות מּנּוי ְְִֶַָָֹולא
יתעּלה: אמר ׁשהרי מּיׂשראל. אּמֹו ׁשּתהא עד ּגרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּקהל

"אחי מּקרב מל עלי ּתׂשים אמרּו(my)"ׂשֹום ,zenai) ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ
(:dnאּלא יהיּו לא עלי מׂשים ׁשאּתה ֿ מׂשימֹות "ּכל :ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

מּפסּוקי ידעּתי ּכבר ּבלבד, הּמלכּות אבל ."אחי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּקרב
הּנבּואה אמרּו(j"p)ספרי ּובפרּוׁש ּדוד. ּבּה (nei`ׁשּזכה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

(:arסֹוף עד אחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה מלכּות "ּכתר :ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
רּבנּו מׁשה ּבתֹורת ׁשּמאמין למי מל אין ֿ הּדֹורֹות. ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּכל
מּזּולת ׁשהּוא וכל ּדוקא; ׁשלמה מּזרע ּדוד, מּזרע ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאּלא
ּביּה. קרינא "נכרי" ― מלכּות לענין הּזה הּנכּבד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּזרע
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ספק. ּבֹו ואין ּברּור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָוזה

ּביבמֹות jli`e)מקֹומֹות .gi)וסנהדרין(:dn)וסֹוטה(.`n) ְְְְְִִֶַָָ
.(hn:)ונּדה ְִָ

― השס"ד הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
נׁשים, ֿ לֹומּלהרּבֹות ירּבה "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ

fi)נׁשים" ,my)ׁשמנה על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְְִִֶֶַַָָֹֹ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר וקּדּוׁשין. ּבכתּבה נׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻעׂשרה

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו ׁשּמֹוסיף(k`.)מצוה ֿ זמן וכל ; ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ
לֹוקה. ― ֲֵֶֶעליהן

― השס"ג הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ ּלֹו ֿ ירּבה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא סּוסים, ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹמּלהרּבֹות

fh)סּוסים" ,my)סּוסים לֹו יהיּו ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְְִִִֶַָֹ
(miiept),אצלֹו יהיה לא אחד סּוס ואפּלּו לפניו, ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹׁשרצים

ׁשּיהיּו סּוסים אֹו ּבלבד, עליה רֹוכב ׁשהּוא הּבהמה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזּולת
עליהם ׁשּירּכבּו לּמלחמה אצלֹו מּוכנים ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּבארות
ּוכבר ּבלבד. אחת ּבהמה רק ― לעצמֹו אבל ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָהּצבא;

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(k`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השס"ה הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לעצמֹו, מיחד ממֹון ְְְְְְְְִִֶַַַָָָֻמּלהרּבֹות

מאד" ֿ ּלֹו ירּבה לא וזהב הּוא,(my)"וכסף לכ והּגבּול . ְְְְְְְֶֶֶַַָָָֹֹ
מרּכבּתֹו על הֹוצאֹות להֹוציא מכדי למעלה לֹו יהיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
לצרכי ׁשּיהא ממֹון לקּבץ אבל לֹו. המיחדים ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻועבדיו
ּבּכתּוב יתעּלה ה' ּבאר ּוכבר מּתר. זה הרי ― ֿ יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכל

סּוסים ֿ לֹו ֿ ירּבה "לא ּכלֹומר: אּלּו, מצות ׁשלׁש (ickטעם ְְְִִֵֶַַַַָֹֹֹ
("dnixvn mrd aiyi `ly"נׁשים ֿ לֹו ירּבה "ly`ולא ick) ְְִֶַָֹ

("eaal xeqiׁשּנֹודע ּולפי מאד". ֿ לֹו ירּבה לא וזהב וכסף ,ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשלמה מענין ּכמפרסם ּבּטּול לידי ּבהן הּגיעּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻטעמן

(jlnd)ּובחכמה ּבמּדע מעלתֹו ּגדל אף על הּׁשלֹום, ְְְֲֶַַַַַָָָָָָָֹעליו
ידידיה `xeq"וׁשהּוא `l" "xeq` `l" exn`a envrl xizdy) ְְְִֶָ

(lykpe Ðאמרּו .(:`k oixcdpq)ּב ׁשּיׁש לבני: הערה זה ְְִֵֵֶֶֶָָָָ
להם מֹוצאים היּו ֿ הּמצות ּכל טעמי ידעּו ׁשאּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם,

הּגדֹול הּׁשלם זה אפּלּו ׁשהרי לבּטּולן ּדר(jlnd dnly) ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּבׁשּום לעברה סּבה זה מעׂשה יהא ׁשּלא וחׁשב ּבזה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטעה
לידי ּבאים ׁשהיּו החלּוׁשה, ּבדעּתם ההמֹון ֿ ׁשּכן ּכל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפנים,
ּדבר על צּוה ולא זה ּדבר אסר לא ויאמרּו: ּבהן ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹזלזּול
נּתנה ׁשּבעבּורֹו ּבּדבר נּזהר אנּו ― וכ ּכ ּבגלל אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָזה
ּבאים היּו וכ עצמּה, הּמצוה על נקּפיד ולא זֹו ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹמצוה
אבל טעמיהן; יתעּלה ה' הסּתיר לפיכ הּדת. הפסד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלידי
אֹותם ׁשרב אּלא וסּבה, טעם לּה ׁשאין אחת ּגם מהן ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאין
יבינּום. ולא ההמֹון ּדעֹות יּׂשיגּום לא והּטעמים ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹהּסּבֹות
מׂשּמחיֿ יׁשרים ה' "ּפּקּודי הּנביא: ׁשהעיד ּכמֹו הם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוכּלם

h)לב" ,hi mildz). ֵ

ה'תשע"ט  מנחםֿאב ב' ש"ק יום

מט. תעשה לא מצות קפז. עשה מצות
תעשה לא מצות קפט. קפח. עשה מצות

נט.
― הקפ"ז ׁשבעההּמצוה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ

iqeaid,עממין ,ieigd ,ifixtd ,iprpkd ,ixen`d ,izgd") ֲִָ
("iybxbdזרה עבֹודה עּקר היּו ׁשהם ּכיון ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָּולאּבדם,

ֿ החרם "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הראׁשֹון. ְְְֲִִִִֵֶַַָָָויסֹודּה
fi)ּתחרימם" ,k mixac)ׁשּטעם רּבים, ּבכתּובים לנּו ּובאר . ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

הּכתּובים ורּבים מּכפירתם. נלמד ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּדבר:
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מצוה. מלחמת ּומלחמּתם להרגם, ּומחּזקים ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהמזרזים
לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ׁשּזֹו מיׁשהּו יחׁשֹוב ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָואּולי
אּלא יחׁשֹוב לא זאת א אבדּו; ּכבר עממין ׁשּׁשבעה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכיון
לדֹורֹות, נֹוהג ואינֹו לדֹורֹות נֹוהג ענין הבין ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַֹמי

עם ׁשּנסּתּים ׁשענין אֹותֹווהּוא: ׁשּיהא ּבלי מּטרתֹו, הּׂשגת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נֹוהג "אינֹו עליו אֹומרים אין ― מסּים ּבזמן קׁשּור ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻהּדבר
אפׁשרּות נמצאת ׁשּבֹו ֿ ּדֹור ּבכל נֹוהג ׁשהּוא לפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָלדֹורֹות",
עמלק ֿ זרע את ה' יאּבד אם ּתראה, הלא הּדבר. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאֹותֹו
ּבמהרה ׁשּיהיה ּכמֹו ― סֹופֹו עד ויׁשמידּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּבכללּותֹו
ֿ זכר את אמחה ֿ מחה "ּכי יתעּלה: ׁשהבטיח ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבימינּו,

וגֹו'" ci)עמלק ,fi zeny)ׁשּנאמר ׁשּזה אז נאמר האם ― ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
עמלק" אתֿזכר hi)"ּתמחה ,dk mixac)נֹוהג אינֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶָ

ודֹור. ּבכלֿדֹור נֹוהג הּוא אּלא לֹומר, אין ּכ ְְֵֵֶַָָָָלדֹורֹות?!
הריגת וכ להכריתֹו. מצוה עמלק זרע יּמצא ֿ עֹוד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכל
והיא ― ּבֹו ׁשּנצטּוינּו צּוּוי הּוא ּולאּבדם עממין ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָׁשבעה

לׁשרׁשם מצּוים ואנחנּו מצוה. yxeydn)מלחמת mxwrl) ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֻ
וכ האחרֹון, עד ׁשּיּׁשמדּו, עד ודֹור ֿ דֹור ּבכל ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָּולרדפם
ונתּפּזרה ּדוד, ֿ ידי על הׁשמדתם ׁשּנׁשלמה עד ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָעׂשינּו,
ׁשרׁש. ּבהם נׁשאר ׁשּלא עד האּמֹות ּבין ונטמעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּׁשארית
ׁשּנצטּוינּו הּמצוה ּתהיה לא ּכלּו, ׁשּכבר זה ֿ ידי על ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאּולם
נאמר ׁשּלא ּכׁשם לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלהרגם
אחר אפּלּו לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה עמלק ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבמלחמת
ולא ּבזמן קׁשּורה אינּה זֹו מצוה ּכי והכרתתם, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֹהׁשמדתם
למצרים, אֹו לּמדּבר המיחדֹות הּמצות ּכמֹו מיחד ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֻֻּבמקֹום
יהיה ֿ עֹוד וכל עליו, ׁשּמצּוים ּבמי קׁשּורה היא ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֻאּלא

meid)ּבנמצא miniiw eid eli` elit`)אֹותֹו ּבֹו מקּימים ְְְְִִַָ
ּבין ּבהבּדל ּולהתּבֹונן להבין ל ראּוי ּובכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּצּוּוי.
נֹוהגת ׁשהּמצוה יׁש ּכי עליו. ׁשּנצטּוה הּדבר ּובין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמצוה
ּבדֹור נעּדר ּכבר עליו ׁשּנצטּוה ׁשהּדבר אּלא ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלדֹורֹות,
ּתהפ עליו ׁשּנצטּוה הּדבר ּבהעדר לא א ֿ הּדֹורֹות; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמן
נֹוהגת אינּה ּתהיה אבל לדֹורֹות נֹוהגת לאינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּמצוה
מסּים ּדבר ׁשּיהא והּוא: להפ הּדבר היה אם ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֻלדֹורֹות
אֹו אחד, מעׂשה ּבֹו לעׂשֹות חּיב והיה מסּים, ּבמּצב ְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָֻמצּוי
ֿ ּפי ֿ על אף חֹובה, אינֹו והּיֹום ― מסּים ּובזמן אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻּדין
ׁשהיה זקן לוי ּכגֹון: הּמּצב, ּבאֹותֹו מצּוי הּדבר ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאֹותֹו
ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּיֹום. אצלנּו ּכׁשר והּוא ּבּמדּבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפסּול

ck.)ּבמקֹומֹו oileg).ודעהּו זה ּכלל והבן . ְְְְִֵֵֶָָָ

― המ"ט להחיֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ֿ אדם ּבני את יקלקלּו ׁשּלא ּכדי עממין, מּׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאדם

תחּיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, ּבעבֹודה ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹויטעּום
ֿ נׁשמה" fh)ּכל ,k my)ּכמֹו עׂשה, מצות הריגתם ותהיה . ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָ

― מהם הֹורג ואינֹו והעֹובר קפז. ּבמצוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּבארנּו
מצות על עבר זה הרי ― להרגֹו לֹו ֿ ׁשאפׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָאת

ֿ תעׂשה. ֲֶַֹלא

― הקפ"ח זרעהּמצוה להכרית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
קטן ּונקבֹות, זכרים עׂשו, זרע ֿ ׁשאר מּכל ּבלבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹעמלק
עמלק" ֿ זכר את "ּתמחה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָוגדֹול,

(ci ,fi zeny)מּקדם הזּכרנּו b"rwe)ּוכבר ,k dyr zevn) ְְְִִֶַָֹ
k:)אמרם oixcdpq)ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ

ּביתֿ להם ולבנֹות ,מל להם למּנֹות לארץ: ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכניסתם
עמלק מלחמת וגם עמלק". ׁשל זרעֹו ּולהכרית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבחירה,
מּסֹוטה ח' ּבפרק ּדיניה נתּבארּו ּוכבר מצוה. מלחמת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָהיא

(:cn).

― הקפ"ט אתהּמצוה לזּכֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָ
ֿ זה את ׁשּנאמר ּברע, אֹותנּו ׁשּקּדם עמלק, לנּו ֿ עׂשה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאׁשר
ּבֹו, להּלחם ּבדברים ֿ הּנפׁשֹות את ּונעֹורר ּוזמן ֿ זמן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבכל
ולא הּדבר יּׁשכח ׁשּלא ּכדי לׂשנאֹו, ֿ האדם ּבני את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּנקרא

ּתמעט ולא ׂשנאתֹו וזהּתחלׁש הּזמן; ּבמׁש ּבּנפׁשֹות ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
עמלק" ל ֿ עׂשה אׁשר את "זכֹור יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(fi ,dkספרי ּולׁשֹון .(`vz ik zyxt seq)את "זכֹור : ְְִֵֵָ
ּבּלב". ― ּתׁשּכח לא ּבּפה, ― עמלק ל ֿ עׂשה ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹאׁשר
ׁשּלא ,לכ אדם ּבני ׁשּיביאּו ּבפי ּדברים אמֹור ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹּכלֹומר:

ספרא ּולׁשֹון ֿ הּלב. מן ׂשנאתֹו izewega)ּתסּור zyxt yix): ְְְִִִֵַָָָ
ּכׁשהּוא ?ּבלבב יכֹול עמלק, ל ֿ עׂשה אׁשר את ְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָ"זכֹור
אני מה הא אמּורה; הּלב ׁשכחת הרי ּתׁשּכח, ׁשּלא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאֹומר

ׁשֹונה ׁשּתהא ― זכֹור? ּתראה,(`xne)מקּים הלא ."ּבפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹ
ׁשהּוא זֹו: מצוה לקּים ּכׁשּבא הּנביא, ׁשמּואל עׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאי
"ּפקדּתי אמרֹו: והּוא להרגם, צּוה ּכ ֿ ואחר ּתחּלה, ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָזכר

ליׂשראל" עמלק ֿ עׂשה אׁשר a)את ,eh `Îl`eny). ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָ

― הנ"ט אתהּמצוה מּלׁשּכֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּוכבר ּברע. קּדמּונּו ואׁשר עמלק, זרע לנּו עׂשה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָאׁשר
ּׁשעׂשה מה ׁשּזכירת עׂשה מּמצות קפ"ט ּבמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבארנּו
עׂשה. מצות היא ― לֹו האיבה וחּדּוׁש עמלק זרע ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלנּו
― ּומּלׁשכחֹו מּלּבנּו זה ּדבר מּלהׁשלי אנּו מזהרים ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֻוכ
ּתׁשּכח" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לאֿתעׂשה, מצות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹוהיא

(hi ,dk mixac)ּובספרי ,(my `vz zyxt seq)― "זכֹור" : ְְִֵָ
איבתֹו ּתׁשלי אל ּכלֹומר: ּבּלב, ― ּתׁשּכח" "לא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּבּפה;

.מּלּב ּתסירּנה ְְִִִֶֶַָואל
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çé-÷øô äéîøébiÎ`

à:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä øLà øácäá:éøác-úà EòéîLà änLå øöBiä úéa zãøéå íe÷ ©¨¨Æ£¤´¨¨´¤¦§§½̈¥¥¬§−̈¥«Ÿ¬§¨©§−̈¥´©¥®§−̈¨©§¦«£¬¤§¨¨«
â:íéðáàä-ìò äëàìî äNò àeä-äpäå (åäðäå) øöBiä úéa ãøàåãäNò àeä øLà éìkä úçLðå ¨¥¥−¥´©¥®§¦¥²Ÿ¤¬§¨−̈©¨¨§¨«¦§¦§©´©§¦À£¤̧¬Ÿ¤²

:úBNòì øöBiä éðéòa øLé øLàk øçà éìk eäNòiå áLå øöBiä ãéa øîçaäéìà ýåýé-øáã éäéå ©−Ÿ¤§©´©¥®§À̈©«©£¥ÆÆ§¦´©¥½©£¤¬¨©²§¥¥¬©¥−©£«©§¦¬§©§−̈¥©¬
:øBîàìåízà-ïk øöBiä ãéa øîçë äpä ýåýé-íàð ìàøNé úéa íëì úBNòì ìëeà-àì äfä øöBiëä ¥«£©¥̧©¤¹Ÿ©̧©£¬¨¤²¥¬¦§¨¥−§ª§¨®¦¥³©Ÿ Æ¤Æ§©´©¥½¥©¤¬

:ìàøNé úéa éãéaæ:ãéáàäìe õBúðìå LBúðì äëìîî-ìòå éBb-ìò øaãà òâøçàeää éBbä áLå §¨¦−¥¬¦§¨¥«¤´©£©¥½©−§©©§¨¨®¦§¬§¦§−§©£¦«§¨Æ©´©½
:Bì úBNòì ézáLç øLà äòøä-ìò ézîçðå åéìò ézøac øLà BúòøîèéBb-ìò øaãà òâøå ¥¨´¨½£¤¬¦©−§¦¨¨®§¦«©§¦Æ©¨´¨½̈£¤¬¨©−§¦©£¬«§¤´©£©¥½©−

:òèðìå úðáì äëìîî-ìòåéøLà äáBhä-ìò ézîçðå éìB÷a òîL ézìáì éðéòa òøä (äòøä) äNòå §©©§¨¨®¦§−Ÿ§¦§«Ÿ©§¨¨³¨©Æ§¥©½§¦§¦−§´Ÿ©§¦®§¦«©§¦Æ©©½̈£¤¬
:BúBà áéèéäì ézøîààéýåýé øîà äk øîàì íìLeøé éáLBé-ìòå äãeäé-Léà-ìà àð-øîà äzòå ¨©−§¦§¥¦¬«§©¿̈¡¨¨´¤¦§¨Á§©§¥̧§¨©¦ ¹¥ÀŸµŸ¨©´§½̈

íëéëøã eáéèéäå äòøä Bkøcî Léà àð eáeL äáLçî íëéìò áLçå äòø íëéìò øöBé éëðà äpä¦¥̧¨Ÿ¦¹¥³£¥¤Æ¨½̈§Ÿ¥¬£¥¤−©«£¨¨®´À̈¦ µ¦©§´¨«¨½̈§¥¦¬©§¥¤−
:íëéììòîeáé:äNòð òøä-Baì úeøøL Léàå Cìð eðéúBáLçî éøçà-ék LàBð eøîàåâéøîà äk ïëì ©©§¥¤«§¨§−¨®¦«©£¥³©§§¥ÆÆ¥¥½§¦²§¦¬¦«¨−̈©£¤«¨¥ÀµŸ¨©´

:ìàøNé úìeúa ãàî äúNò úøøòL älàk òîL éî íéBba àð-eìàL ýåýé§½̈©«£¨Æ©¦½¦¬¨©−¨¥®¤©«£ª¦Æ¨§¨´§½Ÿ§©−¦§¨¥«

i"yx
(‚).íéðáàä ìò:בלעז פורמא"ש סדנא øùà(„)על

.øîåçá äùåò àåä נשחת החומר מן עושה הוא אשר
הוא: מסורס ומקרא לח בעודו היוצר åúòøî(Á)ביד

.åéìò éúøáã øùà דברתי בשבילו אשר שבידו מעבירות

בלעז: אשרפורק"י ולנתוץ לנתוש éúîçðå.עליו
אחרת: מחשבה ùàåð.(È·)וחשבתי åøîàå וידעתי

להם: חוששין שאין דבריך על לך יאמרו שהם
(‚È).úéøåøòù:גנאי דבר

cec zcevn
(·).¯ˆÂÈ‰ ˙È·:חרס אומן Î‡ÏÓ‰.(‚)לבית ‰˘ÂÚעושה

המיוחד  הכלי והוא האבנים  על בידו אשר בחומר מלאכתו
‰ÈÏÎ.(„)לכך : ˙Á˘Âעושה היה אשר הכלי נתקלקל 

הכלי: כשעשה היוצר ביד כשהיה היוצרÂ˘·.בחומר וחזר
אשר כפי הראשון  מן  משונה אחר  כלי  ההוא  מהחומר  ועשה 

בעיניו : כדרך ‰ÂÈÎˆ¯.(Â)ישר עמכם לעשות אוכל לא  וכי
אחר אחר כלי ממנו  שעושה  החומר  עם היוצר שעושה

הראשון: ÓÂÁÎ¯.שנשחת  ‰‰ ביד הוא שהחומר כמו באמת
בידי : אתם  כן שירצה  מה בו לעשות  ‡„·¯.(Ê)היוצר Ú‚¯

בעבור ואבדון כליון  מהעכו "ם אומה על  אגזור  אחת ברגע
האבדון:Â˘·.(Á)רעתה: עליו גזרתי בעבורה  אשר  מהרעה ההוא הגוי שב על È˙ÓÁÂ.כאשר מתנחם  אני  ההיא בהרגע  אז

אביאה: ולא Â‰È„‰.(È‡)הרעה ˘È‡:יהודה È·˘ÂÈ.אנשי  ÏÚÂ:יושבי ממכםÂÈˆ¯.ואל בה להפרע וחושב רעה  עליכם בורא 
וכו ': מדרכו איש כל  עתה שובו Â‡˘.(È·)לכן  Â¯Ó‡Â:מחשבותינו אחר נלך  אלא המקום  מדרכי מתייאשים אנו שיאמרו ידעתי

.'ÂÎÂ ˘È‡Â: לה ומתאוה הרע  לבו לו  שמראה  מה כפי  איש כל Ï‡Î‰.(È‚)נעשה ÚÓ˘ ÈÓהאלה כדברים שמע מאנשים מי
הלב: בשרירות נלך  המיוחדת˘È¯Â¯Ú˙.לומר אביה בבית כבתולה  לאל המיוחדת  ישראל בתולת מאד  הרבה עשתה מגונה דבר

שישאנה: למי

oeiv zcevn
(·).ÌÂ˜:זירוז ענין המיוחד ‰‡·ÌÈ.(‚)הוא הכלי שם  כן

האבנים על וראיתן לו ודומה  מלאכתו עליו לעשות חרס  ליוצר 
א) היולדת:(שמות אל  המיוחד  טיט :·ÓÂÁ¯.(„)שהוא

(Ê).˘Â˙Ï: עקירה וכןıÂ˙ÏÂ.ענין ושבירה כתיתה ענין
ולהרוס ולנתוץ  לא)לנתוש היפוך È˙ÓÁÂ.(Á):(לקמן ענין

ומחדש :ÂÈˆ¯.(È‡)מחשבה : מעשיכם:ÌÎÈÏÏÚÓ.בורא
(·È).˘‡Âנואש ותאמרי כמו הדבר ועזיבת  יאוש מלשון

ב) והבטה :˘¯Â¯È˙.:(לעיל ראיה  דבר˘È¯Â¯Ú˙.(È‚)ענין ענין
ושערורה שמה כמו ומכוער  ה)מגונה  :(לעיל

fÎe wxt zldw - miaezk

å-÷øô úìä÷aiÎ`i

àé:íãàì øúi-äî ìáä íéaøî äaøä íéøác-Lé ékáéøtñî íéiça íãàì áBh-äî òãBé-éî ék ¦²¥§¨¦¬©§¥−©§¦´¨®¤©Ÿ¥−¨¨¨«¦´¦«¥©Á©¸¨«¨¹̈©«©¦À¦§©²
:LîMä úçz åéøçà äéäi-äî íãàì ãébé-éî øLà ìvk íNòéå Bìáä éiç-éîé§¥©¥¬¤§−§©£¥´©¥®£¤Æ¦«©¦´¨«¨½̈©¦§¤¬©£−̈©¬©©¨«¤

æ-÷øô úìä÷aÎ`

à:Bãìeä íBiî úånä íBéå áBè ïîMî íL áBèáäzLî úéa-ìà úëlî ìáà-úéa-ìà úëìì áBè ¬¥−¦¤´¤®§´©½̈¤¦−¦¨§«º¨¤´¤¤¥«¥À¤¦¤Æ¤Æ¤¥´¦§¤½
:Baì-ìà ïzé éçäå íãàä-ìk óBñ àeä øLàa©£¤¾−´¨¨¨¨®§©©−¦¥¬¤¦«

i"yx
(‡È).äáøä íéøáã ùé éë כשחוק בחייו בהן שנתעסק

יותר  ומה לו הרבו הכל ואריות ופילים קופים המלכים
משמת: òãåé.(È·)לו éî éë מעשים יודע אשר מי כי

לו  טובים שיהיו בחייו לעשות לאדם ומה טובים
הארוך: åìáä.לעולם ééç éîé øôñî:מספר מעט שהם

.íùòéå שהוא חי שהוא מועטת בשעה מעשים לאותם
כצל  שלמה שאמר פי על ואף העובר עוף כצל קצר זמן
קבועים  שהם כותל צל אם דקל צל אם פירש ולא סתם

אביו דוד פירשו קמד )כבר זהו (תהלים עובר כצל ימיו
במדרש: נדרש כך הפורח עוף של ãéâéצלו éî øùà

.íãàì אחריו לבניו מעושק שקיבץ הון יתקיים במה
השמש: תחת

(‡).áåè ïîùî íù áåè משמן טוב שם לאדם יפה
הוקש  לכך הולדו מיום השם טוב המות וביום טוב,
נותן  אתה שהשמן משקין משאר יותר לשמן טוב שם
משקין  שאר אבל וניכר ועולה צף והוא מים לתוכו

בולעים: והם מים לתוכן נותן áåè.אתה ïîùî íù áåè
שנאמר למטה יורד טוב קלג)שמן הטוב (תהלים כשמן

שנאמר למעלה עולה טוב שם הזקן, על (בראשיתהיורד

לעולם יב) טוב ושם לשעה טוב שמן שמך, ואגדלה
עב)שנאמר הולך (תהלים  טוב שמן לעולם, שמו יהי

העולם, לסוף טוב ושם יותר, ולא לטרקלין מקיתון
טוב  שמן בעלי מצינו סימון ברבי יהודה רבי אמר
ואביהוא  נדב והם שרופי' ויצאו החיים למקום נכנסו
שנכנסו  טוב שם בעלי ומצינו המשחה בשמן שנמשחו
ועזריה  מישאל חנניה חיים ויצאו המיתה למקום

האש: מכבשן åãìåä.שיצאו íåéî úåîä íåéå נולדה
הבאר, נסתלקה מתה היא, מה יודעין הכל אין מרים

במן: משה וכן ענן בעמוד אהרן úëìì(·)וכן áåè
.ìáà úéá ìà:ובמתים בחיים הנוהגת ìàמדה úëìî
.äúùî úéá:בחיים אלא נוהגת שאינה מדה שהיא

.íãàä ìë óåñ àåä øùàá כל סוף הוא שהאבל בשביל
יתן  החי לפיכך כך לידי לבא אדם כל של סופו האדם
אני  אצטרך המת עם חסד שאגמול מה כל לבו אל
דיספד  יטענוניה דיטען ידלוניה דידל במותי לי שיגמלו
כל  סוף הוא באשר ד"א ילויניה, דיילוה יספדוניה
עכשיו  לא ואם האדם ימי כל סוף היא שהמיתה האדם
זימנו  המשתה בית אבל עוד לו יגמול לא חסד לו גומל
אהיה  ושם בן לך שיולד סופך לו לומר יוכל הלך ולא

אלך: ושם בניך  חתונת שמחת לך תבוא ïúéעמך éçäå
.åáì ìà לא חסד לו יגמול עכשיו לא שאם הזה הדבר

עוד: לו יגמול

cec zcevn
(‡È).˘È ÈÎ:נצחיים ואינם הואיל  הבל  מרבים אלה כל אבל  חי , עודו  בגדולתו לעשות זה שהפליא  מה הרבה ענינים יש  באמת 

.Ì„‡Ï ¯˙ÂÈ ‰Ó:החי מכל יותר  דעה  מחונן אדם שהוא במה לאדם בא  המעלה יתרון  Ú„ÂÈ.(È·)מה ÈÓ ÈÎ מעט לומר, רוצה
השמים : מן לו הוקצה אשר ההבל  חייו ימי במספר  בחייו, לעשות האדם אל  הטוב  מהו לדעת ישכילו אשר למעןÌ˘ÚÈÂ.המה 

למקום ממקום  הוא  נוטה תמיד  כי  העתים , מן בעת ינוח לא אשר  הזה כצל  ינוח ולא  עת, בכל  חי עודו האלה המעשים עשות
שהוא במה לאדם  מעלה  יתרון בא לא לכן זאת את  להבין יחכמו רבים ולא הואיל  לומר למעלה ומוסב השמש . נטיית בעבור

דעה: מחונן Ì„‡Ï.אדם „È‚È ÈÓ אפילו‡˘¯ כי בחייו, לעשות מה מושכל  דבר יודע אדם  שאין דבר סוף  לא לומר, רוצה 
הוא: מה לו יגיד מי שיהא הוא  וצריך העולם , בזה לו ידוע  אין ערפו מאחורי יהיה אשר מוחש  דבר

(‡).Ì˘ ·ÂËכי למרחוק, טוב ריח  הנודף  הטוב משמן טוב יותר הוא ההגונים מעשיו  בעבור מרחוק  לאדם היוצא טוב  שם 
פעם : בכל  ולהתגבר  ללכת דרכו טוב  שם אבל וחסור, הולך  והוא עת  בכל ריחו להפיג  דרכו  הטוב ‰ÂÓ˙.שמן ÌÂÈÂטוב יותר

יזכה אם עדיין  ידוע אין הולדו  ביום אבל  המיתה , אחר יפסק לא  בחייו לו שיצא הטוב השם  כי הולדו , מיום המות יום  לאדם
השם: יתקיים  ואם טוב  ÎÏÏ˙.(·)לשם  ·ÂËמללכת הלב, את המעציב ויללות קינות לשמוע  האבל  לבית ללכת טוב יותר

הלב: את  המרחיב וריקודין שמחות לראות המשתה כולם·‡˘¯.לבית כי אדם , כל  של  סוף  הוא האבל  מקרה אשר  בעבור 
יחרד  ובזה חליפתו, עת בבוא  יתאבלו עליו שגם לבו אל  יתן חי עודנו  כי אף  האבל  לבית  ההולך והחי עליהם , ויתאבלו ימותו

החטא: מן  נשמר ויהיה לבבו ויכנע 



קעג gi wxt dinxi - mi`iap

çé-÷øô äéîøébiÎ`

à:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä øLà øácäá:éøác-úà EòéîLà änLå øöBiä úéa zãøéå íe÷ ©¨¨Æ£¤´¨¨´¤¦§§½̈¥¥¬§−̈¥«Ÿ¬§¨©§−̈¥´©¥®§−̈¨©§¦«£¬¤§¨¨«
â:íéðáàä-ìò äëàìî äNò àeä-äpäå (åäðäå) øöBiä úéa ãøàåãäNò àeä øLà éìkä úçLðå ¨¥¥−¥´©¥®§¦¥²Ÿ¤¬§¨−̈©¨¨§¨«¦§¦§©´©§¦À£¤̧¬Ÿ¤²

:úBNòì øöBiä éðéòa øLé øLàk øçà éìk eäNòiå áLå øöBiä ãéa øîçaäéìà ýåýé-øáã éäéå ©−Ÿ¤§©´©¥®§À̈©«©£¥ÆÆ§¦´©¥½©£¤¬¨©²§¥¥¬©¥−©£«©§¦¬§©§−̈¥©¬
:øBîàìåízà-ïk øöBiä ãéa øîçë äpä ýåýé-íàð ìàøNé úéa íëì úBNòì ìëeà-àì äfä øöBiëä ¥«£©¥̧©¤¹Ÿ©̧©£¬¨¤²¥¬¦§¨¥−§ª§¨®¦¥³©Ÿ Æ¤Æ§©´©¥½¥©¤¬

:ìàøNé úéa éãéaæ:ãéáàäìe õBúðìå LBúðì äëìîî-ìòå éBb-ìò øaãà òâøçàeää éBbä áLå §¨¦−¥¬¦§¨¥«¤´©£©¥½©−§©©§¨¨®¦§¬§¦§−§©£¦«§¨Æ©´©½
:Bì úBNòì ézáLç øLà äòøä-ìò ézîçðå åéìò ézøac øLà BúòøîèéBb-ìò øaãà òâøå ¥¨´¨½£¤¬¦©−§¦¨¨®§¦«©§¦Æ©¨´¨½̈£¤¬¨©−§¦©£¬«§¤´©£©¥½©−

:òèðìå úðáì äëìîî-ìòåéøLà äáBhä-ìò ézîçðå éìB÷a òîL ézìáì éðéòa òøä (äòøä) äNòå §©©§¨¨®¦§−Ÿ§¦§«Ÿ©§¨¨³¨©Æ§¥©½§¦§¦−§´Ÿ©§¦®§¦«©§¦Æ©©½̈£¤¬
:BúBà áéèéäì ézøîààéýåýé øîà äk øîàì íìLeøé éáLBé-ìòå äãeäé-Léà-ìà àð-øîà äzòå ¨©−§¦§¥¦¬«§©¿̈¡¨¨´¤¦§¨Á§©§¥̧§¨©¦ ¹¥ÀŸµŸ¨©´§½̈

íëéëøã eáéèéäå äòøä Bkøcî Léà àð eáeL äáLçî íëéìò áLçå äòø íëéìò øöBé éëðà äpä¦¥̧¨Ÿ¦¹¥³£¥¤Æ¨½̈§Ÿ¥¬£¥¤−©«£¨¨®´À̈¦ µ¦©§´¨«¨½̈§¥¦¬©§¥¤−
:íëéììòîeáé:äNòð òøä-Baì úeøøL Léàå Cìð eðéúBáLçî éøçà-ék LàBð eøîàåâéøîà äk ïëì ©©§¥¤«§¨§−¨®¦«©£¥³©§§¥ÆÆ¥¥½§¦²§¦¬¦«¨−̈©£¤«¨¥ÀµŸ¨©´

:ìàøNé úìeúa ãàî äúNò úøøòL älàk òîL éî íéBba àð-eìàL ýåýé§½̈©«£¨Æ©¦½¦¬¨©−¨¥®¤©«£ª¦Æ¨§¨´§½Ÿ§©−¦§¨¥«

i"yx
(‚).íéðáàä ìò:בלעז פורמא"ש סדנא øùà(„)על

.øîåçá äùåò àåä נשחת החומר מן עושה הוא אשר
הוא: מסורס ומקרא לח בעודו היוצר åúòøî(Á)ביד

.åéìò éúøáã øùà דברתי בשבילו אשר שבידו מעבירות

בלעז: אשרפורק"י ולנתוץ לנתוש éúîçðå.עליו
אחרת: מחשבה ùàåð.(È·)וחשבתי åøîàå וידעתי

להם: חוששין שאין דבריך על לך יאמרו שהם
(‚È).úéøåøòù:גנאי דבר

cec zcevn
(·).¯ˆÂÈ‰ ˙È·:חרס אומן Î‡ÏÓ‰.(‚)לבית ‰˘ÂÚעושה

המיוחד  הכלי והוא האבנים  על בידו אשר בחומר מלאכתו
‰ÈÏÎ.(„)לכך : ˙Á˘Âעושה היה אשר הכלי נתקלקל 

הכלי: כשעשה היוצר ביד כשהיה היוצרÂ˘·.בחומר וחזר
אשר כפי הראשון  מן  משונה אחר  כלי  ההוא  מהחומר  ועשה 

בעיניו : כדרך ‰ÂÈÎˆ¯.(Â)ישר עמכם לעשות אוכל לא  וכי
אחר אחר כלי ממנו  שעושה  החומר  עם היוצר שעושה

הראשון: ÓÂÁÎ¯.שנשחת  ‰‰ ביד הוא שהחומר כמו באמת
בידי : אתם  כן שירצה  מה בו לעשות  ‡„·¯.(Ê)היוצר Ú‚¯

בעבור ואבדון כליון  מהעכו "ם אומה על  אגזור  אחת ברגע
האבדון:Â˘·.(Á)רעתה: עליו גזרתי בעבורה  אשר  מהרעה ההוא הגוי שב על È˙ÓÁÂ.כאשר מתנחם  אני  ההיא בהרגע  אז

אביאה: ולא Â‰È„‰.(È‡)הרעה ˘È‡:יהודה È·˘ÂÈ.אנשי  ÏÚÂ:יושבי ממכםÂÈˆ¯.ואל בה להפרע וחושב רעה  עליכם בורא 
וכו ': מדרכו איש כל  עתה שובו Â‡˘.(È·)לכן  Â¯Ó‡Â:מחשבותינו אחר נלך  אלא המקום  מדרכי מתייאשים אנו שיאמרו ידעתי

.'ÂÎÂ ˘È‡Â: לה ומתאוה הרע  לבו לו  שמראה  מה כפי  איש כל Ï‡Î‰.(È‚)נעשה ÚÓ˘ ÈÓהאלה כדברים שמע מאנשים מי
הלב: בשרירות נלך  המיוחדת˘È¯Â¯Ú˙.לומר אביה בבית כבתולה  לאל המיוחדת  ישראל בתולת מאד  הרבה עשתה מגונה דבר

שישאנה: למי

oeiv zcevn
(·).ÌÂ˜:זירוז ענין המיוחד ‰‡·ÌÈ.(‚)הוא הכלי שם  כן

האבנים על וראיתן לו ודומה  מלאכתו עליו לעשות חרס  ליוצר 
א) היולדת:(שמות אל  המיוחד  טיט :·ÓÂÁ¯.(„)שהוא

(Ê).˘Â˙Ï: עקירה וכןıÂ˙ÏÂ.ענין ושבירה כתיתה ענין
ולהרוס ולנתוץ  לא)לנתוש היפוך È˙ÓÁÂ.(Á):(לקמן ענין

ומחדש :ÂÈˆ¯.(È‡)מחשבה : מעשיכם:ÌÎÈÏÏÚÓ.בורא
(·È).˘‡Âנואש ותאמרי כמו הדבר ועזיבת  יאוש מלשון

ב) והבטה :˘¯Â¯È˙.:(לעיל ראיה  דבר˘È¯Â¯Ú˙.(È‚)ענין ענין
ושערורה שמה כמו ומכוער  ה)מגונה  :(לעיל

fÎe wxt zldw - miaezk

å-÷øô úìä÷aiÎ`i

àé:íãàì øúi-äî ìáä íéaøî äaøä íéøác-Lé ékáéøtñî íéiça íãàì áBh-äî òãBé-éî ék ¦²¥§¨¦¬©§¥−©§¦´¨®¤©Ÿ¥−¨¨¨«¦´¦«¥©Á©¸¨«¨¹̈©«©¦À¦§©²
:LîMä úçz åéøçà äéäi-äî íãàì ãébé-éî øLà ìvk íNòéå Bìáä éiç-éîé§¥©¥¬¤§−§©£¥´©¥®£¤Æ¦«©¦´¨«¨½̈©¦§¤¬©£−̈©¬©©¨«¤

æ-÷øô úìä÷aÎ`

à:Bãìeä íBiî úånä íBéå áBè ïîMî íL áBèáäzLî úéa-ìà úëlî ìáà-úéa-ìà úëìì áBè ¬¥−¦¤´¤®§´©½̈¤¦−¦¨§«º¨¤´¤¤¥«¥À¤¦¤Æ¤Æ¤¥´¦§¤½
:Baì-ìà ïzé éçäå íãàä-ìk óBñ àeä øLàa©£¤¾−´¨¨¨¨®§©©−¦¥¬¤¦«

i"yx
(‡È).äáøä íéøáã ùé éë כשחוק בחייו בהן שנתעסק

יותר  ומה לו הרבו הכל ואריות ופילים קופים המלכים
משמת: òãåé.(È·)לו éî éë מעשים יודע אשר מי כי

לו  טובים שיהיו בחייו לעשות לאדם ומה טובים
הארוך: åìáä.לעולם ééç éîé øôñî:מספר מעט שהם

.íùòéå שהוא חי שהוא מועטת בשעה מעשים לאותם
כצל  שלמה שאמר פי על ואף העובר עוף כצל קצר זמן
קבועים  שהם כותל צל אם דקל צל אם פירש ולא סתם

אביו דוד פירשו קמד )כבר זהו (תהלים עובר כצל ימיו
במדרש: נדרש כך הפורח עוף של ãéâéצלו éî øùà

.íãàì אחריו לבניו מעושק שקיבץ הון יתקיים במה
השמש: תחת

(‡).áåè ïîùî íù áåè משמן טוב שם לאדם יפה
הוקש  לכך הולדו מיום השם טוב המות וביום טוב,
נותן  אתה שהשמן משקין משאר יותר לשמן טוב שם
משקין  שאר אבל וניכר ועולה צף והוא מים לתוכו

בולעים: והם מים לתוכן נותן áåè.אתה ïîùî íù áåè
שנאמר למטה יורד טוב קלג)שמן הטוב (תהלים כשמן

שנאמר למעלה עולה טוב שם הזקן, על (בראשיתהיורד

לעולם יב) טוב ושם לשעה טוב שמן שמך, ואגדלה
עב)שנאמר הולך (תהלים  טוב שמן לעולם, שמו יהי

העולם, לסוף טוב ושם יותר, ולא לטרקלין מקיתון
טוב  שמן בעלי מצינו סימון ברבי יהודה רבי אמר
ואביהוא  נדב והם שרופי' ויצאו החיים למקום נכנסו
שנכנסו  טוב שם בעלי ומצינו המשחה בשמן שנמשחו
ועזריה  מישאל חנניה חיים ויצאו המיתה למקום

האש: מכבשן åãìåä.שיצאו íåéî úåîä íåéå נולדה
הבאר, נסתלקה מתה היא, מה יודעין הכל אין מרים

במן: משה וכן ענן בעמוד אהרן úëìì(·)וכן áåè
.ìáà úéá ìà:ובמתים בחיים הנוהגת ìàמדה úëìî
.äúùî úéá:בחיים אלא נוהגת שאינה מדה שהיא

.íãàä ìë óåñ àåä øùàá כל סוף הוא שהאבל בשביל
יתן  החי לפיכך כך לידי לבא אדם כל של סופו האדם
אני  אצטרך המת עם חסד שאגמול מה כל לבו אל
דיספד  יטענוניה דיטען ידלוניה דידל במותי לי שיגמלו
כל  סוף הוא באשר ד"א ילויניה, דיילוה יספדוניה
עכשיו  לא ואם האדם ימי כל סוף היא שהמיתה האדם
זימנו  המשתה בית אבל עוד לו יגמול לא חסד לו גומל
אהיה  ושם בן לך שיולד סופך לו לומר יוכל הלך ולא

אלך: ושם בניך  חתונת שמחת לך תבוא ïúéעמך éçäå
.åáì ìà לא חסד לו יגמול עכשיו לא שאם הזה הדבר

עוד: לו יגמול

cec zcevn
(‡È).˘È ÈÎ:נצחיים ואינם הואיל  הבל  מרבים אלה כל אבל  חי , עודו  בגדולתו לעשות זה שהפליא  מה הרבה ענינים יש  באמת 

.Ì„‡Ï ¯˙ÂÈ ‰Ó:החי מכל יותר  דעה  מחונן אדם שהוא במה לאדם בא  המעלה יתרון  Ú„ÂÈ.(È·)מה ÈÓ ÈÎ מעט לומר, רוצה
השמים : מן לו הוקצה אשר ההבל  חייו ימי במספר  בחייו, לעשות האדם אל  הטוב  מהו לדעת ישכילו אשר למעןÌ˘ÚÈÂ.המה 

למקום ממקום  הוא  נוטה תמיד  כי  העתים , מן בעת ינוח לא אשר  הזה כצל  ינוח ולא  עת, בכל  חי עודו האלה המעשים עשות
שהוא במה לאדם  מעלה  יתרון בא לא לכן זאת את  להבין יחכמו רבים ולא הואיל  לומר למעלה ומוסב השמש . נטיית בעבור

דעה: מחונן Ì„‡Ï.אדם „È‚È ÈÓ אפילו‡˘¯ כי בחייו, לעשות מה מושכל  דבר יודע אדם  שאין דבר סוף  לא לומר, רוצה 
הוא: מה לו יגיד מי שיהא הוא  וצריך העולם , בזה לו ידוע  אין ערפו מאחורי יהיה אשר מוחש  דבר

(‡).Ì˘ ·ÂËכי למרחוק, טוב ריח  הנודף  הטוב משמן טוב יותר הוא ההגונים מעשיו  בעבור מרחוק  לאדם היוצא טוב  שם 
פעם : בכל  ולהתגבר  ללכת דרכו טוב  שם אבל וחסור, הולך  והוא עת  בכל ריחו להפיג  דרכו  הטוב ‰ÂÓ˙.שמן ÌÂÈÂטוב יותר

יזכה אם עדיין  ידוע אין הולדו  ביום אבל  המיתה , אחר יפסק לא  בחייו לו שיצא הטוב השם  כי הולדו , מיום המות יום  לאדם
השם: יתקיים  ואם טוב  ÎÏÏ˙.(·)לשם  ·ÂËמללכת הלב, את המעציב ויללות קינות לשמוע  האבל  לבית ללכת טוב יותר

הלב: את  המרחיב וריקודין שמחות לראות המשתה כולם·‡˘¯.לבית כי אדם , כל  של  סוף  הוא האבל  מקרה אשר  בעבור 
יחרד  ובזה חליפתו, עת בבוא  יתאבלו עליו שגם לבו אל  יתן חי עודנו  כי אף  האבל  לבית  ההולך והחי עליהם , ויתאבלו ימותו

החטא: מן  נשמר ויהיה לבבו ויכנע 



bקעד dpyn ipy wxt dxf dcear zkqn
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‡íéBb ìL úBà÷cðôa äîäa ïéãéîòî ïéà,äòéáøä ìò ïéãeLçL éðtî.ïänò äMà ãçéúz àGå,ïéãeLçL éðtî ¥©£¦¦§¥¨§ª§§¨¤¦¦§¥¤£¦©¨§¦¨§¦§©¥¦¨¦¨¤¦§¥¤£¦

úBéøòä ìò.ïänò íãà ãçéúé àGå,íéîc úëéôL ìò ïéãeLçL éðtî.úéøëpä úà ãléz àG ìàøNé úa,éðtî ©¨£¨§¦§©¥¨¨¦¨¤¦§¥¤£¦©§¦©¨¦©¦§¨¥§©¥¤©¨§¦¦§¥
äøæ äãBáòì ïa úãlénL;ìàøNé úa úãléî úéøëð ìáà.úéøëð ìL dða ÷éðéz àG ìàøNé úa;úéøëð ìáà ¤§©¤¤¥©£¨¨¨£¨¨§¦§©¤¤©¦§¨¥©¦§¨¥¥¦§¨¤¨§¦£¨¨§¦

dúeLøa úéìàøNé ìL dða ä÷éðéî. ¥¦¨§¨¤¦§§¥¦¦§¨
·ïBîî éetø ïäî ïéàtøúî,úBLôð éetø àG ìáà.íB÷î ìëa ïäî ïéøtzñî ïéàå;éøácøéàî éaø.íéîëçå ¦§©§¦¥¤¦¨£¨¦§¨§¥¦§©§¦¥¤§¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦

íéøîBà:úeLøaøzî íéaøä,Bðéáì Bðéa àG ìáà. §¦¦§¨©¦ª¨£¨¥§¥
‚ïéøeñà íéBb ìL íéøác elà,äàðä øeqà ïøeqàå:ïéiä,ïéé Búlçzî äéäL íéBb ìL õîçäå,éðiøãä ñøçå, ¥§¨¦¤¦£¦§¦¨¦£¨¨©©¦§©Ÿ¤¤¦¤¨¨¦§¦¨©¦§¤¤©§¦¨¦

a`̀̀̀.ze`wcpeta dnda oicinrn oi`éôì ,øåñà úåá÷ð ìöà úåá÷ð åìéôà .äòéáøä ìò íéãåùç íéøëðäù éôì .íéëøã éøáåò íù ïñëàúäì ïééåùòä
:äîäáä úà òéáøîå äàöåî åðéàù íéîòôå íäéøéáç éùð ìöà íééåöî íéáëåë éãáåòäù.odnr dy` cgizz `leìàøùé ìöà åá àöåéëù ãåçéá åìéôà

:åúøîùî åúùà ïéà éøëðã ,øåñà éøëð ìöà ,åîò åúùàù ïåâë ,øúåî.zixkpd z` cliz `l:äáéà íåùî ,úøúåî ,øëùáå .äøæ äãåáòì ïá úìãâîù éðôî
.l`xyi za z` zclin zixkp la`:åðâøäú àîù íéîã úåëéôù ìò úåãåùçù ,àì äðéáì äðéá ìáà .äáâ ìò úåãîåò úåøçàù ïîæá

aaaa.oenn ietx:åúîäá.zeytp ietx:åðîî úåàôøúäì øúåî úåùôð éåôø åìéôà ,êì äôé éðåìô íñ åì øîà íàå .åôåâ.epial epia `l la`äàåø éàå
:åâøåäì àøéúîå ,àåä áåùç íãà éëä øôúñîå ìéàåä ,éøëðä øîà øîéîã .øúåî ,äàøîá

bbbb.oii ezlgzn didyà÷ àì õîåçå ,æ"òì äéëñð àîìã íåùî ,äàðäá øñúîã àîòèã .äàðäá øñúî àìã ,ìàøùéî õîåç éøëðä äð÷ã àëéä é÷åôàì
:æ"òì êñðî.ipiixcd qxgeúåúùì íéöåøùëå ,äîçìîá ïúåà íéàùåðå ,ïùáëá ïôøöî äéä àìå íéìë åðîî äùåòå ïééá èéè ìáâî äéä øñé÷ ñåðàéøãà

:éðééøãä ñøç àø÷ð ,ñåðàéøãà íù ìòå .íéîá âåæî ïééä øàùðå ,äèîì ò÷åù èéèäå ,íù íéçåîéðå íéîá íéñøçä íúåà íéîéùî.miaeal zexeríéòøå÷
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הבהמה, רביעת על  חשודים זרה עבודה עובדי שהגויים להשמיע, באה משנתנו

שונות אזהרות המשנה מונה ומכאן  דמים; שפיכת ועל עריות גילוי dgiztaעל  oiir)
.(epzpynl eyexita ixi`nd ixacn ep`ady dn epzkqnl

íéBb ìL úBà÷cðôa äîäa ïéãéîòî ïéà שגויים באכסניות – ÅÇÂÄÄÀÅÈÀËÀÀÈÆÄ
בהם, ïéãeLçLמתאכסנים éðtî,הגויים –äòéáøä ìò לבוא – ÄÀÅÆÂÄÇÈÀÄÈ

יצאו  אחד ", לבשר  "והיו  שכתוב: בזה, נאסרו נח ובני הבהמה, על 
מכשול" תתן לא עור "לפני  כאן  יש והרי  ועוף; חיה ((((עיין עיין עיין עיין בהמה

הקודםהקודםהקודםהקודם).).).). בפרקבפרקבפרקבפרק הההה משנהמשנהמשנהמשנה לבאורלבאורלבאורלבאור ïänòהקדמתנוהקדמתנוהקדמתנוהקדמתנו äMà ãçéúz àGå– ÀÄÀÇÅÄÈÄÈÆ
הגויים, úBéøòäעם ìò ïéãeLçL éðtî שכוונת מבואר , בגמרא – ÄÀÅÆÂÄÇÈÂÈ

שנשותיהן  בזמן אפילו גויים עם אשה תתייחד שלא היא, המשנה

שאשתו  מפני עמו , שאשתו  בזמן  הייחוד  מותר בישראל  שכן  עמהן,
יביביביב),),),),משמרתו דדדד,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין משמרתו .((((משנה משנה משנה משנה  אשתו  אין גוי  àGåÀאבל

ïänò íãà ãçéúé,גויים עם להתייחד לגבר גם אסור  –éðtî ÄÀÇÅÈÈÄÈÆÄÀÅ
íéîc úëéôL ìò ïéãeLçL לאשה שביחס מבואר, בגמרא – ÆÂÄÇÀÄÇÈÄ

שאשה  לפי  דמים, שפיכת משום ולא בלבד  עריות משום הוא הטעם
עליה זינה dbxedכלי  epi` dilr `ay oeik)::::מבוארמבוארמבוארמבואר ובתוספות ובתוספות ובתוספות ובתוספות  רשרשרשרש""""יייי;;;; ––––

.(dilr mingxn ,yi`k zeaixne zengln zlra dpi`y iptnìàøNé úaÇÄÀÈÅ
úéøëpä úà ãléz àG העובדת הגוייה, את מיילדת תהא לא – ÀÇÅÆÇÈÀÄ

זרה, äøæעבודה äãBáòì ïa úãlénL éðtî, אמרו בגמרא – ÄÀÅÆÀÇÆÆÅÇÂÈÈÈ
בשכר  מיילדת היא zcliinשאם oebk),(zirevwn את ליילד  לה מותר

ìàøNéהנכרית; úa úãléî úéøëð ìáà מ ישראל– לבת ותר ÂÈÈÀÄÀÇÆÆÇÄÀÈÅ
גבה, על  עומדות אחרות שתהיינה ובלבד נכרית, במיילדת להשתמש 

הילד . את תהרוג שמא דמים, שפיכת על  היא שחשודה úaÇלפי 
úéøëð ìL dða ÷éðéz àG ìàøNé לעבודה בן  שמגדלת מפני – ÄÀÈÅÅÄÀÈÆÈÀÄ

dúeLøa((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא ););););זרה úéìàøNé ìL dða ä÷éðéî úéøëð ìáàÂÈÈÀÄÅÄÈÀÈÆÄÀÀÅÄÄÀÈ
הנכרית, לרשות בנה את תמסור לא אבל  הישראלית, של  בביתה –

תהרגנו אמרו((((רשרשרשרש""""יייי).).).).שמא אאאא):):):):בירושלמי  בבבב,,,, זרהזרהזרהזרה תינוק ((((עבודה עבודה עבודה עבודה  "יונק
מכל חלב לו ומביאים טמאה, ואפילו הבהמה ומן  הנכרית מן והולך

טומאה משום ולא שקץ משום לא חושש ואינו  זוזוזוזומקום, כגוןכגוןכגוןכגון ((((הלכה הלכה הלכה הלכה 

א א א א ).).).). קידקידקידקיד,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  בברייתאבברייתאבברייתאבברייתא גם גם גם גם  מובאתמובאתמובאתמובאת
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מוזהר  שישראל  בדברים ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה
דמים. שפיכת על  הם שחשודים משום הגויים, כלפי עליהם

ïäî ïéàtøúî,הגויים מן –ïBîî éetø בהמות ריפוי  כלומר – ÄÀÇÀÄÅÆÄÈ
גוי,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),), רופא ידי על בהמתו  את לרפא ישראל àGשיכול  ìáàÂÈ

úBLôð éetø:מפרשים ויש  גופו . ריפוי כלומר  –oenn ietixחולי – ÄÀÈ
הארכת  אלא נפשות סכנת לידי להביאו בידו שאין  סכנה, בו  שאין

ממון; ולהוצאות zeytpהחולי  ietixשאפשר או  סכנה, בו  שיש  חולי –
רפואותיו  בקלקול  סכנה לידי שאפילו ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לבוא אמרו, בגמרא

לקבל מותר  לך , יפה פלוני סם לו : אמר גוי רופא אם נפשות, בריפוי
לו  יתן ולא אחרים, לשאול הישראל  שיכול  הוא יודע שהרי הסם, את

סכנה. בה שיש íB÷îתרופה ìëa ïäî ïéøtzñî ïéàå אפילו – ÀÅÄÀÇÀÄÅÆÀÈÈ
בתער , צוארו  יחתוך שמא הרבים, øéàîברשות éaø éøácהסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ

דמים, שפיכת של  חשש יש הרבים ברשות íéøîBà:שאף íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
øzî íéaøä úeLøa מצויים ורבים שהואיל  גוי, אצל  להסתפר  – ÄÀÈÇÄËÈ

להזיקו, הוא מתיירא Bðéáìשם, Bðéa àG ìáà במקום כלומר  – ÂÈÅÀÅ
כגון  שם, מזדמנים שלפעמים אלא תמיד , שם מצויים רבים שאין
במפרשים  מבואר כך  – גוי ; אצל  להסתפר  אסור  זוית, בקרן או בסימטא

טובטובטובטוב"),"),"),"), יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות תספורת ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; בלא אף ממש לבינו  שבינו לפי
אדם יתייחד  "ולא הקודמת: במשנה שנינו שהרי מפניאסור, עמהן ,

דמים". שפיכת על  שחשודין 
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בהנאה. שאסורים הגויים של בדברים עוסקת משנתנו 

ïéøeñà íéBb ìL íéøác elà,לישראל –äàðä øeqà ïøeqàå ÅÀÈÄÆÄÂÄÀÄÈÄÂÈÈ
מהם: הנאה כל  לישראל שאסורה –ïéiäבתורה כתוב לבלבלבלב,,,,– ((((דבריםדבריםדבריםדברים ÇÇÄ

שיין לח לח לח לח ):):):): למדים, מכאן נסיכם", יין  ישתו  יאכלו  זבחימו חלב "אשר 

הקישו  שהרי בהנאה, אסור  זרה, לעבודה שנתנסך  יין כלומר  נסך,
בו שכתוב בהנאה, אסור  וזבח לזבח, כחכחכחכח):):):):הכתוב קוקוקוקו,,,, "ויצמדו ((((תהליםתהליםתהליםתהלים

זבח  אף בהנאה, אסור  מת מה – מתים" זבחי ויאכלו פעור , לבעל

יודעים  שאין  גוי, של יין  סתם על ללמד  משנתנו  ובאה בהנאה; אסור
ניסכו  שמא מחשש בהנאה, אסור  הוא שאף זרה, לעבודה נתנסך אם

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn ipy wxt dxf dcear zkqn

ïéáeáì úBøBòå.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ìâò BlL òøwäL ïîæa–øeñà,CeLî–øzî.äãBáòì ñðëpä øNa §§¦©¨¦§¤©§¦¥¥¦§©¤©¤©¤¨Ÿ¨¨ª¨¨¨©¦§¨©£¨
äøæ–øzî;àöBiäå–øeñà,k àeäL éðtîéçáæíéúî;éøácàáé÷ò éaø.úetøzì ïéëìBää–úàNì øeñà ¨¨ª¨§©¥¨¦§¥¤§¦§¥¥¦¦§¥©¦£¦¨©§¦©©§¨¨¥

íänò úúìå;ïéàaäå–ïéøzî. §¨¥¦¨¤§©¨¦ª¨¦
„ïäép÷ð÷å íéBbä úBãBð,ïäa ñeðk ìàøNé ìL ïééå–ïéøeñà,äàðä øeqà ïøeqàå;éøácøéàî éaø.íéîëçå ©¦§©§©¥¤§©¦¤¦§¨¥¨¨¤£¦§¦¨¦£¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦

íéøîBà:äàðä øeqà ïøeqà ïéà.íéBb ìL ïébfäå íépöøçä–ïéøeñà,äàðä øeqà ïøeqàå;éøácøéàî éaø. §¦¥¦¨¦£¨¨©©§©¦§©©¦¤¦£¦§¦¨¦£¨¨¦§¥©¦¥¦
íéîëçåíéøîBà:ïéçì–ïéøeñà,ïéLáé–ïéøzî.íéBb ìL é÷éðà úéa úBðéáâe ñéønä–ïéøeñà,øeqà ïøeqàå ©£¨¦§¦©¦£¦§¥¦ª¨¦©ª§¨§¦¥ª§¨¦¤¦£¦§¦¨¦

äàðä;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:äàðä øeqà ïøeqà ïéà. £¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¦¨¦£¨¨

:æ"òì åúåà ïéáéø÷îå áìä ïéàéöåîå ìåâò á÷ð ïéîë áìä ãâðë íééçî äîäáä.xzen jeyn:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìäå .ìåâò àìà æ"òì ïéùåò ïéàù
.d`pda xeq` `veid:úáåø÷ú äùòð øáëù.zetxzläøæ äãåáò úåòèì[é"ùø .÷åçøîì]:äôøåú úéá àø÷ð äùà ìù äúåøò íå÷î .zzle z`yl xeq`

.mdnr:àáé÷ò éáøë äëìäå .æ"ò úáåø÷úì êéøöã éãéî éðáæã ,ãåòå .æ"òì åãåîå åìæàã
cccc.zecep:øåò ìù.mipwpwe:ñøç ìù.d`pd xeqi` oxeqi` oi`ïéé éøëðä ïäá ñéðëä íàå .ãéî ïéé ïëåúì úúì øúåî ,íä íéùãç íà ,éëä åäééðéãå

,íäéúçú íéøçà íéî íéùîå íéîé äùìù ìù úòì úòî íåé ìëá íéîä äøòîù àìà ,úòì úòî íéîé äùìù ïëåúá íéîä ääùîå íéî íúåà àìîî ,íåé÷ì
:éåøéò éìá äðù øçà ãéî ïéøúåî ,íéøëð ìù ïéé íäá äéä àìù ùãç øùò íéðù åðùé íàå .ïéé åëåúá íåùì øúåî ë"çàå.mibfe mipvxgíéáðò ìù úìåñô

:õåçáù íéôéì÷äå íéðôáù íéðéòøâå.migl:äàðäá íéøåñà ùãåç øùò íéðù ìë.miyaie:äìéëàá åìéôà ïéøúåî ùãåç øùò íéðù øçàì.qiixendïîåù
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זרה; ïééלעבודה Búlçzî äéäL íéBb ìL õîçäå והחמיץ – ÀÇÙÆÆÄÆÈÈÄÀÄÈÇÄ
ממנו  פקע לא יין , עוד  כשהיה בהנאה ונאסר  שהואיל הגוי , של  בידו

מישראל, חומץ הגוי קנה אם ברם, שהחמיץ. מחמת הנאתו איסור 
זרה. לעבודה חומץ מנסכים הגויים שאין בהנאה, נאסר ñøçåÀÆÆאינו

éðiøãä אדריינוס שכן  קיסר, אדריינוס של  חרס מפורש : בגמרא – ÇÀÄÈÄ
עמו  אותם ומוליך חרסים ממנו  ועושה ביין טיט מגבל היה קיסר
החרסים  שורה היה יין , לשתות רוצה וכשהיה למלחמותיו; בצאתו

ביין; מזוגים המים ונשארו  למטה, שוקע והטיט שם, ונימוחים במים,
"חרס  אותם קוראים שהיו  כאלו חרסים לעשות אחרים גם ונהגו

ל גמור יין כדין  זה חרס שדין  ללמד המשנה ובאה יאסרהדרייני",
ïéáeáìבהנאה. úBøBòå בעודה הבהמה בעור נקב עושים שהיו  – ÀÀÄ

לעבודה  העור עם יחד להקריבו הלב את ומוציאים לבה כנגד בחיים
הבהמה, של הלב כנגד  שנקרעו  סימן עליהם שיש  אלו, עורות זרה.

הם. זרה עבודה שמתקרובת בהנאה, ìàéìîbאסורים ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
ìâò BlL òøwäL ïîæa :øîBàכנגד בעור העשוי  הקרע אם – ÅÄÀÇÆÇÆÇÆÈÙ

עגול , הוא לשם øeñàהלב לעשות נוהגין היו שכך בהנאה, העור  – È
זרה, משוך ,CeLîעבודה הוא הקרע אם אבל –øzîהעור – ÈËÈ

קרע  יש  ואם עגול , נקב אלא זרה לעבודה עושים היו שלא בהנאה,
זרה. עבודה של  שאינו הוא סימן  äøæאחר , äãBáòì ñðëpä øNaÈÈÇÄÀÈÇÂÈÈÈ

הקריבוהו  לא אבל  תקרובת, לשם זרה עבודה לבית אותו  שהביאו –
בהנאה;øzîעדיין, –àöBiäå,זרה עבודה מבית היוצא הבשר  – ËÈÀÇÅ
øeñà,בהנאה –íéúî éçáæk àeäL éðtî הקדישוהו הסתם שמן  – ÈÄÀÅÆÀÄÀÅÅÄ

זבחי ונעשה הוקרב כאילו הוא והרי זרה, לעבודה כתקרובת כבר

àáé÷òמתים; éaø éøác. הבשר בענין ששנינו  מה –ïéëìBää ÄÀÅÇÄÂÄÈÇÀÄ
úetøzì,"תרפות" גנאי בלשון  הוא ומכונה זרה, עבודה לבית – ÇÇÀ

תורפה מלשון  "תרפים".((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם););););שהוא מלשון שהוא מפרשים, ויש 

íänò úúìå úàNì øeñà ולת לשאת אסור לשם, כשהולכים ת – ÈÈÅÀÈÅÄÈÆ
כפי ומתן, במשא הצלחתם על  זרה לעבודה שם יודו  שמא עמהם,

עבודה  לשם שיקנו  בדברים שישתמשו או  מסכתנו, בתחילת ששנינו 
משם,ïéàaäåזרה. חוזרים כשהם –ïéøzî ולתת לשאת מותר – ÀÇÈÄËÈÄ

oey`xd,עמהם. wxta mpn` dnewn ef dkld,כנראה כאן , שסודרה אלא
וכאן  אסור, והיוצא מותר  הנכנס – שבבשר הבשר , לדין  הדמיון משום

מותרים. והבאים אסורים ההולכים –
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הגויים  של דברים לפרט מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
גם  הם אסורים אם וחכמים, מאיר רבי  בהם שנחלקו אלא לישראל , הם שאסורים

בדמיהם. ולהשתמש אותם למכור כגון  בהנאה,

ïäép÷ð÷å íéBbä úBãBð–zecep, עור של שקים הם mipwpweהם ÇÄÀÇÀÇÅÆ
וכיוצא  חלב יין, כגון  משקאות בהם מחזיקים שהיו  חרס, של  כדים

ïäaבאלו , ñeðk ìàøNé ìL ïééåלתוך יינו  את ישראל שנתן – ÀÇÄÆÄÀÈÅÈÈÆ
ליין , הגוי  כן לפני בהם שהשתמש קנקנים, או  ïøeqàåנודות ,ïéøeñàÂÄÀÄÈ

äàðä øeqà היין בדפנותיהם שבלוע הקנקנים, או  הנודות כלומר  – ÄÂÈÈ
בהנאה, ישראל  של  יינו את אוסרים הגוי , øéàîשל  éaø éøác– ÄÀÅÇÄÅÄ

בעין . נסך  כיין  דינו הכלי  בדפנות הבלוע שהיין  íéîëçåÇÂÈÄהסובר,
äàðä øeqà ïøeqà ïéà :íéøîBà אינו ישראל של  היין  כלומר – ÀÄÅÄÈÄÂÈÈ

בשתיה, אלא למוכרו אסור  ישראל  שיכול בהנאה, הוא מותר  אבל

אוסר נסך יין אין חכמים שלדעת שירצה, מה כל  בדמיו  ולקנות לגוי 
בדפנות  בלוע כשהוא אבל בעין; כשהוא אלא בהנאה, תערובתו את

בהנאה. אוסר אינו  id`,הכלי , dklde גויים של נודות שמכשירין
ידי על iexire,וקנקניהן ielin המים ומשהה מים אותם שממלא דהיינו

ומערם, לעת מעת ומשהה וממלא וחוזר ומערם, לעת מעת בתוכם
ומערם, לעת מעת המים את ומשהה שלישית, פעם וממלא וחוזר

הגוי השתמש לא ואם לתוכם. יינו  לתת לישראל  מותר  כך  ואחר
הם  הרי  לתוכם, יין נתן שלא חודש, עשר שנים בקנקנים או  בנודות

ועירוי. מילוי בלא אף מיד  íéBbכשרים ìL ïébfäå íépöøçä– ÇÇÀÇÄÀÇÇÄÆÄ
וקליפותיהם הענבים zetilwdeגרעיני ,"mipvxg" mi`xwp mipirxbd)

,("mibf" ze`xwpïéøeñà, לישראל –äàðä øeqà ïøeqàå כדין – ÂÄÀÄÈÄÂÈÈ
נסך , øéàîיין éaø éøác יבשים וזגים חרצנים שאפילו הסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ

בהנאה. ïéøeñàאסורים ïéçì :íéøîBà íéîëçå כגון בהנאה, – ÇÂÈÄÀÄÇÄÂÄ
בהם, לזרוע או  ïéøzîלהסיקם ïéLáé בגמרא באכילה. אפילו  – ÀÅÄËÈÄ

עשר שנים לאחר  – יבשים חודש , עשר  שנים כל  – "לחין מבואר:
מותרין  מותרין, כשהן בהנאה; אפילו אסורין אסורין , כשהן  חודש ;

באכילה א א א א ).).).).אפילו  לדלדלדלד,,,, זרה זרה זרה זרה  é÷éðà((((עבודהעבודהעבודהעבודה úéa úBðéáâe ñéønäÇËÀÈÀÄÅËÀÈÄ
øéàî éaø éøác ;äàðä øeqà ïøeqàå ,ïéøeñà íéBb ìL– ÆÄÂÄÀÄÈÄÂÈÈÄÀÅÇÄÅÄ

qiixend הוא ואסור  במלח, הכבושים קטנים דגים של מוהל הוא

שהי לפי מאיר, רבי  לדעת חששבהנאה, ויש יין, בו לערב רגילים ו
נסך. יין  `iwiipeשל  zia העגלים רוב בו קרבים שהיו כפר , שם הוא

שהעמידוה אונייקי , בית בגבינת חשש ויש זרה, (eyixwdyלעבודה
(dpiabd ziiyrl algd z`הלכך זרה, לעבודה שהקריבוהו עגל בקיבת

בהנאה. היא שאסורה מאיר  רבי ïéàסובר :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅ
äàðä øeqà ïøeqà בגמרא בלבד. באכילה הם אסורים אלא – ÄÈÄÂÈÈ

החכמים: של  טעמם למתק qiixenaמבואר יין בו נותנים שאין לפי –
אלא  בהנאה לאסרו  אין  זה ובכגון  הזוהמא, את להעביר אלא טעמו

בלבד; `iwiipeבאכילה zia zepiabae,העגלים רוב שאותם לפי –
הבהמות, שאר לגבי  מיעוט אלא אינם זרה, לעבודה שם הקרבים

izdw - zex`ean zeipyn
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‡íéBb ìL úBà÷cðôa äîäa ïéãéîòî ïéà,äòéáøä ìò ïéãeLçL éðtî.ïänò äMà ãçéúz àGå,ïéãeLçL éðtî ¥©£¦¦§¥¨§ª§§¨¤¦¦§¥¤£¦©¨§¦¨§¦§©¥¦¨¦¨¤¦§¥¤£¦

úBéøòä ìò.ïänò íãà ãçéúé àGå,íéîc úëéôL ìò ïéãeLçL éðtî.úéøëpä úà ãléz àG ìàøNé úa,éðtî ©¨£¨§¦§©¥¨¨¦¨¤¦§¥¤£¦©§¦©¨¦©¦§¨¥§©¥¤©¨§¦¦§¥
äøæ äãBáòì ïa úãlénL;ìàøNé úa úãléî úéøëð ìáà.úéøëð ìL dða ÷éðéz àG ìàøNé úa;úéøëð ìáà ¤§©¤¤¥©£¨¨¨£¨¨§¦§©¤¤©¦§¨¥©¦§¨¥¥¦§¨¤¨§¦£¨¨§¦

dúeLøa úéìàøNé ìL dða ä÷éðéî. ¥¦¨§¨¤¦§§¥¦¦§¨
·ïBîî éetø ïäî ïéàtøúî,úBLôð éetø àG ìáà.íB÷î ìëa ïäî ïéøtzñî ïéàå;éøácøéàî éaø.íéîëçå ¦§©§¦¥¤¦¨£¨¦§¨§¥¦§©§¦¥¤§¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦

íéøîBà:úeLøaøzî íéaøä,Bðéáì Bðéa àG ìáà. §¦¦§¨©¦ª¨£¨¥§¥
‚ïéøeñà íéBb ìL íéøác elà,äàðä øeqà ïøeqàå:ïéiä,ïéé Búlçzî äéäL íéBb ìL õîçäå,éðiøãä ñøçå, ¥§¨¦¤¦£¦§¦¨¦£¨¨©©¦§©Ÿ¤¤¦¤¨¨¦§¦¨©¦§¤¤©§¦¨¦

a`̀̀̀.ze`wcpeta dnda oicinrn oi`éôì ,øåñà úåá÷ð ìöà úåá÷ð åìéôà .äòéáøä ìò íéãåùç íéøëðäù éôì .íéëøã éøáåò íù ïñëàúäì ïééåùòä
:äîäáä úà òéáøîå äàöåî åðéàù íéîòôå íäéøéáç éùð ìöà íééåöî íéáëåë éãáåòäù.odnr dy` cgizz `leìàøùé ìöà åá àöåéëù ãåçéá åìéôà

:åúøîùî åúùà ïéà éøëðã ,øåñà éøëð ìöà ,åîò åúùàù ïåâë ,øúåî.zixkpd z` cliz `l:äáéà íåùî ,úøúåî ,øëùáå .äøæ äãåáòì ïá úìãâîù éðôî
.l`xyi za z` zclin zixkp la`:åðâøäú àîù íéîã úåëéôù ìò úåãåùçù ,àì äðéáì äðéá ìáà .äáâ ìò úåãîåò úåøçàù ïîæá

aaaa.oenn ietx:åúîäá.zeytp ietx:åðîî úåàôøúäì øúåî úåùôð éåôø åìéôà ,êì äôé éðåìô íñ åì øîà íàå .åôåâ.epial epia `l la`äàåø éàå
:åâøåäì àøéúîå ,àåä áåùç íãà éëä øôúñîå ìéàåä ,éøëðä øîà øîéîã .øúåî ,äàøîá

bbbb.oii ezlgzn didyà÷ àì õîåçå ,æ"òì äéëñð àîìã íåùî ,äàðäá øñúîã àîòèã .äàðäá øñúî àìã ,ìàøùéî õîåç éøëðä äð÷ã àëéä é÷åôàì
:æ"òì êñðî.ipiixcd qxgeúåúùì íéöåøùëå ,äîçìîá ïúåà íéàùåðå ,ïùáëá ïôøöî äéä àìå íéìë åðîî äùåòå ïééá èéè ìáâî äéä øñé÷ ñåðàéøãà

:éðééøãä ñøç àø÷ð ,ñåðàéøãà íù ìòå .íéîá âåæî ïééä øàùðå ,äèîì ò÷åù èéèäå ,íù íéçåîéðå íéîá íéñøçä íúåà íéîéùî.miaeal zexeríéòøå÷
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הבהמה, רביעת על  חשודים זרה עבודה עובדי שהגויים להשמיע, באה משנתנו

שונות אזהרות המשנה מונה ומכאן  דמים; שפיכת ועל עריות גילוי dgiztaעל  oiir)
.(epzpynl eyexita ixi`nd ixacn ep`ady dn epzkqnl

íéBb ìL úBà÷cðôa äîäa ïéãéîòî ïéà שגויים באכסניות – ÅÇÂÄÄÀÅÈÀËÀÀÈÆÄ
בהם, ïéãeLçLמתאכסנים éðtî,הגויים –äòéáøä ìò לבוא – ÄÀÅÆÂÄÇÈÀÄÈ

יצאו  אחד ", לבשר  "והיו  שכתוב: בזה, נאסרו נח ובני הבהמה, על 
מכשול" תתן לא עור "לפני  כאן  יש והרי  ועוף; חיה ((((עיין עיין עיין עיין בהמה

הקודםהקודםהקודםהקודם).).).). בפרקבפרקבפרקבפרק הההה משנהמשנהמשנהמשנה לבאורלבאורלבאורלבאור ïänòהקדמתנוהקדמתנוהקדמתנוהקדמתנו äMà ãçéúz àGå– ÀÄÀÇÅÄÈÄÈÆ
הגויים, úBéøòäעם ìò ïéãeLçL éðtî שכוונת מבואר , בגמרא – ÄÀÅÆÂÄÇÈÂÈ

שנשותיהן  בזמן אפילו גויים עם אשה תתייחד שלא היא, המשנה

שאשתו  מפני עמו , שאשתו  בזמן  הייחוד  מותר בישראל  שכן  עמהן,
יביביביב),),),),משמרתו דדדד,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין משמרתו .((((משנה משנה משנה משנה  אשתו  אין גוי  àGåÀאבל

ïänò íãà ãçéúé,גויים עם להתייחד לגבר גם אסור  –éðtî ÄÀÇÅÈÈÄÈÆÄÀÅ
íéîc úëéôL ìò ïéãeLçL לאשה שביחס מבואר, בגמרא – ÆÂÄÇÀÄÇÈÄ

שאשה  לפי  דמים, שפיכת משום ולא בלבד  עריות משום הוא הטעם
עליה זינה dbxedכלי  epi` dilr `ay oeik)::::מבוארמבוארמבוארמבואר ובתוספות ובתוספות ובתוספות ובתוספות  רשרשרשרש""""יייי;;;; ––––

.(dilr mingxn ,yi`k zeaixne zengln zlra dpi`y iptnìàøNé úaÇÄÀÈÅ
úéøëpä úà ãléz àG העובדת הגוייה, את מיילדת תהא לא – ÀÇÅÆÇÈÀÄ

זרה, äøæעבודה äãBáòì ïa úãlénL éðtî, אמרו בגמרא – ÄÀÅÆÀÇÆÆÅÇÂÈÈÈ
בשכר  מיילדת היא zcliinשאם oebk),(zirevwn את ליילד  לה מותר

ìàøNéהנכרית; úa úãléî úéøëð ìáà מ ישראל– לבת ותר ÂÈÈÀÄÀÇÆÆÇÄÀÈÅ
גבה, על  עומדות אחרות שתהיינה ובלבד נכרית, במיילדת להשתמש 

הילד . את תהרוג שמא דמים, שפיכת על  היא שחשודה úaÇלפי 
úéøëð ìL dða ÷éðéz àG ìàøNé לעבודה בן  שמגדלת מפני – ÄÀÈÅÅÄÀÈÆÈÀÄ

dúeLøa((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא ););););זרה úéìàøNé ìL dða ä÷éðéî úéøëð ìáàÂÈÈÀÄÅÄÈÀÈÆÄÀÀÅÄÄÀÈ
הנכרית, לרשות בנה את תמסור לא אבל  הישראלית, של  בביתה –

תהרגנו אמרו((((רשרשרשרש""""יייי).).).).שמא אאאא):):):):בירושלמי  בבבב,,,, זרהזרהזרהזרה תינוק ((((עבודה עבודה עבודה עבודה  "יונק
מכל חלב לו ומביאים טמאה, ואפילו הבהמה ומן  הנכרית מן והולך

טומאה משום ולא שקץ משום לא חושש ואינו  זוזוזוזומקום, כגוןכגוןכגוןכגון ((((הלכה הלכה הלכה הלכה 

א א א א ).).).). קידקידקידקיד,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  בברייתאבברייתאבברייתאבברייתא גם גם גם גם  מובאתמובאתמובאתמובאת
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מוזהר  שישראל  בדברים ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה
דמים. שפיכת על  הם שחשודים משום הגויים, כלפי עליהם

ïäî ïéàtøúî,הגויים מן –ïBîî éetø בהמות ריפוי  כלומר – ÄÀÇÀÄÅÆÄÈ
גוי,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),), רופא ידי על בהמתו  את לרפא ישראל àGשיכול  ìáàÂÈ

úBLôð éetø:מפרשים ויש  גופו . ריפוי כלומר  –oenn ietixחולי – ÄÀÈ
הארכת  אלא נפשות סכנת לידי להביאו בידו שאין  סכנה, בו  שאין

ממון; ולהוצאות zeytpהחולי  ietixשאפשר או  סכנה, בו  שיש  חולי –
רפואותיו  בקלקול  סכנה לידי שאפילו ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לבוא אמרו, בגמרא

לקבל מותר  לך , יפה פלוני סם לו : אמר גוי רופא אם נפשות, בריפוי
לו  יתן ולא אחרים, לשאול הישראל  שיכול  הוא יודע שהרי הסם, את

סכנה. בה שיש íB÷îתרופה ìëa ïäî ïéøtzñî ïéàå אפילו – ÀÅÄÀÇÀÄÅÆÀÈÈ
בתער , צוארו  יחתוך שמא הרבים, øéàîברשות éaø éøácהסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ

דמים, שפיכת של  חשש יש הרבים ברשות íéøîBà:שאף íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
øzî íéaøä úeLøa מצויים ורבים שהואיל  גוי, אצל  להסתפר  – ÄÀÈÇÄËÈ

להזיקו, הוא מתיירא Bðéáìשם, Bðéa àG ìáà במקום כלומר  – ÂÈÅÀÅ
כגון  שם, מזדמנים שלפעמים אלא תמיד , שם מצויים רבים שאין
במפרשים  מבואר כך  – גוי ; אצל  להסתפר  אסור  זוית, בקרן או בסימטא

טובטובטובטוב"),"),"),"), יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות תספורת ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; בלא אף ממש לבינו  שבינו לפי
אדם יתייחד  "ולא הקודמת: במשנה שנינו שהרי מפניאסור, עמהן ,

דמים". שפיכת על  שחשודין 
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בהנאה. שאסורים הגויים של בדברים עוסקת משנתנו 

ïéøeñà íéBb ìL íéøác elà,לישראל –äàðä øeqà ïøeqàå ÅÀÈÄÆÄÂÄÀÄÈÄÂÈÈ
מהם: הנאה כל  לישראל שאסורה –ïéiäבתורה כתוב לבלבלבלב,,,,– ((((דבריםדבריםדבריםדברים ÇÇÄ

שיין לח לח לח לח ):):):): למדים, מכאן נסיכם", יין  ישתו  יאכלו  זבחימו חלב "אשר 

הקישו  שהרי בהנאה, אסור  זרה, לעבודה שנתנסך  יין כלומר  נסך,
בו שכתוב בהנאה, אסור  וזבח לזבח, כחכחכחכח):):):):הכתוב קוקוקוקו,,,, "ויצמדו ((((תהליםתהליםתהליםתהלים

זבח  אף בהנאה, אסור  מת מה – מתים" זבחי ויאכלו פעור , לבעל

יודעים  שאין  גוי, של יין  סתם על ללמד  משנתנו  ובאה בהנאה; אסור
ניסכו  שמא מחשש בהנאה, אסור  הוא שאף זרה, לעבודה נתנסך אם

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéáeáì úBøBòå.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ìâò BlL òøwäL ïîæa–øeñà,CeLî–øzî.äãBáòì ñðëpä øNa §§¦©¨¦§¤©§¦¥¥¦§©¤©¤©¤¨Ÿ¨¨ª¨¨¨©¦§¨©£¨
äøæ–øzî;àöBiäå–øeñà,k àeäL éðtîéçáæíéúî;éøácàáé÷ò éaø.úetøzì ïéëìBää–úàNì øeñà ¨¨ª¨§©¥¨¦§¥¤§¦§¥¥¦¦§¥©¦£¦¨©§¦©©§¨¨¥

íänò úúìå;ïéàaäå–ïéøzî. §¨¥¦¨¤§©¨¦ª¨¦
„ïäép÷ð÷å íéBbä úBãBð,ïäa ñeðk ìàøNé ìL ïééå–ïéøeñà,äàðä øeqà ïøeqàå;éøácøéàî éaø.íéîëçå ©¦§©§©¥¤§©¦¤¦§¨¥¨¨¤£¦§¦¨¦£¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦

íéøîBà:äàðä øeqà ïøeqà ïéà.íéBb ìL ïébfäå íépöøçä–ïéøeñà,äàðä øeqà ïøeqàå;éøácøéàî éaø. §¦¥¦¨¦£¨¨©©§©¦§©©¦¤¦£¦§¦¨¦£¨¨¦§¥©¦¥¦
íéîëçåíéøîBà:ïéçì–ïéøeñà,ïéLáé–ïéøzî.íéBb ìL é÷éðà úéa úBðéáâe ñéønä–ïéøeñà,øeqà ïøeqàå ©£¨¦§¦©¦£¦§¥¦ª¨¦©ª§¨§¦¥ª§¨¦¤¦£¦§¦¨¦

äàðä;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:äàðä øeqà ïøeqà ïéà. £¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¦¨¦£¨¨

:æ"òì åúåà ïéáéø÷îå áìä ïéàéöåîå ìåâò á÷ð ïéîë áìä ãâðë íééçî äîäáä.xzen jeyn:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìäå .ìåâò àìà æ"òì ïéùåò ïéàù
.d`pda xeq` `veid:úáåø÷ú äùòð øáëù.zetxzläøæ äãåáò úåòèì[é"ùø .÷åçøîì]:äôøåú úéá àø÷ð äùà ìù äúåøò íå÷î .zzle z`yl xeq`

.mdnr:àáé÷ò éáøë äëìäå .æ"ò úáåø÷úì êéøöã éãéî éðáæã ,ãåòå .æ"òì åãåîå åìæàã
cccc.zecep:øåò ìù.mipwpwe:ñøç ìù.d`pd xeqi` oxeqi` oi`ïéé éøëðä ïäá ñéðëä íàå .ãéî ïéé ïëåúì úúì øúåî ,íä íéùãç íà ,éëä åäééðéãå

,íäéúçú íéøçà íéî íéùîå íéîé äùìù ìù úòì úòî íåé ìëá íéîä äøòîù àìà ,úòì úòî íéîé äùìù ïëåúá íéîä ääùîå íéî íúåà àìîî ,íåé÷ì
:éåøéò éìá äðù øçà ãéî ïéøúåî ,íéøëð ìù ïéé íäá äéä àìù ùãç øùò íéðù åðùé íàå .ïéé åëåúá íåùì øúåî ë"çàå.mibfe mipvxgíéáðò ìù úìåñô

:õåçáù íéôéì÷äå íéðôáù íéðéòøâå.migl:äàðäá íéøåñà ùãåç øùò íéðù ìë.miyaie:äìéëàá åìéôà ïéøúåî ùãåç øùò íéðù øçàì.qiixendïîåù

`xephxa yexit

זרה; ïééלעבודה Búlçzî äéäL íéBb ìL õîçäå והחמיץ – ÀÇÙÆÆÄÆÈÈÄÀÄÈÇÄ
ממנו  פקע לא יין , עוד  כשהיה בהנאה ונאסר  שהואיל הגוי , של  בידו

מישראל, חומץ הגוי קנה אם ברם, שהחמיץ. מחמת הנאתו איסור 
זרה. לעבודה חומץ מנסכים הגויים שאין בהנאה, נאסר ñøçåÀÆÆאינו

éðiøãä אדריינוס שכן  קיסר, אדריינוס של  חרס מפורש : בגמרא – ÇÀÄÈÄ
עמו  אותם ומוליך חרסים ממנו  ועושה ביין טיט מגבל היה קיסר
החרסים  שורה היה יין , לשתות רוצה וכשהיה למלחמותיו; בצאתו

ביין; מזוגים המים ונשארו  למטה, שוקע והטיט שם, ונימוחים במים,
"חרס  אותם קוראים שהיו  כאלו חרסים לעשות אחרים גם ונהגו

ל גמור יין כדין  זה חרס שדין  ללמד המשנה ובאה יאסרהדרייני",
ïéáeáìבהנאה. úBøBòå בעודה הבהמה בעור נקב עושים שהיו  – ÀÀÄ

לעבודה  העור עם יחד להקריבו הלב את ומוציאים לבה כנגד בחיים
הבהמה, של הלב כנגד  שנקרעו  סימן עליהם שיש  אלו, עורות זרה.

הם. זרה עבודה שמתקרובת בהנאה, ìàéìîbאסורים ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
ìâò BlL òøwäL ïîæa :øîBàכנגד בעור העשוי  הקרע אם – ÅÄÀÇÆÇÆÇÆÈÙ

עגול , הוא לשם øeñàהלב לעשות נוהגין היו שכך בהנאה, העור  – È
זרה, משוך ,CeLîעבודה הוא הקרע אם אבל –øzîהעור – ÈËÈ

קרע  יש  ואם עגול , נקב אלא זרה לעבודה עושים היו שלא בהנאה,
זרה. עבודה של  שאינו הוא סימן  äøæאחר , äãBáòì ñðëpä øNaÈÈÇÄÀÈÇÂÈÈÈ

הקריבוהו  לא אבל  תקרובת, לשם זרה עבודה לבית אותו  שהביאו –
בהנאה;øzîעדיין, –àöBiäå,זרה עבודה מבית היוצא הבשר  – ËÈÀÇÅ
øeñà,בהנאה –íéúî éçáæk àeäL éðtî הקדישוהו הסתם שמן  – ÈÄÀÅÆÀÄÀÅÅÄ

זבחי ונעשה הוקרב כאילו הוא והרי זרה, לעבודה כתקרובת כבר

àáé÷òמתים; éaø éøác. הבשר בענין ששנינו  מה –ïéëìBää ÄÀÅÇÄÂÄÈÇÀÄ
úetøzì,"תרפות" גנאי בלשון  הוא ומכונה זרה, עבודה לבית – ÇÇÀ

תורפה מלשון  "תרפים".((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם););););שהוא מלשון שהוא מפרשים, ויש 

íänò úúìå úàNì øeñà ולת לשאת אסור לשם, כשהולכים ת – ÈÈÅÀÈÅÄÈÆ
כפי ומתן, במשא הצלחתם על  זרה לעבודה שם יודו  שמא עמהם,

עבודה  לשם שיקנו  בדברים שישתמשו או  מסכתנו, בתחילת ששנינו 
משם,ïéàaäåזרה. חוזרים כשהם –ïéøzî ולתת לשאת מותר – ÀÇÈÄËÈÄ

oey`xd,עמהם. wxta mpn` dnewn ef dkld,כנראה כאן , שסודרה אלא
וכאן  אסור, והיוצא מותר  הנכנס – שבבשר הבשר , לדין  הדמיון משום

מותרים. והבאים אסורים ההולכים –

ד ה נ ש מ ר ו א ב

הגויים  של דברים לפרט מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
גם  הם אסורים אם וחכמים, מאיר רבי  בהם שנחלקו אלא לישראל , הם שאסורים

בדמיהם. ולהשתמש אותם למכור כגון  בהנאה,

ïäép÷ð÷å íéBbä úBãBð–zecep, עור של שקים הם mipwpweהם ÇÄÀÇÀÇÅÆ
וכיוצא  חלב יין, כגון  משקאות בהם מחזיקים שהיו  חרס, של  כדים

ïäaבאלו , ñeðk ìàøNé ìL ïééåלתוך יינו  את ישראל שנתן – ÀÇÄÆÄÀÈÅÈÈÆ
ליין , הגוי  כן לפני בהם שהשתמש קנקנים, או  ïøeqàåנודות ,ïéøeñàÂÄÀÄÈ

äàðä øeqà היין בדפנותיהם שבלוע הקנקנים, או  הנודות כלומר  – ÄÂÈÈ
בהנאה, ישראל  של  יינו את אוסרים הגוי , øéàîשל  éaø éøác– ÄÀÅÇÄÅÄ

בעין . נסך  כיין  דינו הכלי  בדפנות הבלוע שהיין  íéîëçåÇÂÈÄהסובר,
äàðä øeqà ïøeqà ïéà :íéøîBà אינו ישראל של  היין  כלומר – ÀÄÅÄÈÄÂÈÈ

בשתיה, אלא למוכרו אסור  ישראל  שיכול בהנאה, הוא מותר  אבל

אוסר נסך יין אין חכמים שלדעת שירצה, מה כל  בדמיו  ולקנות לגוי 
בדפנות  בלוע כשהוא אבל בעין; כשהוא אלא בהנאה, תערובתו את

בהנאה. אוסר אינו  id`,הכלי , dklde גויים של נודות שמכשירין
ידי על iexire,וקנקניהן ielin המים ומשהה מים אותם שממלא דהיינו

ומערם, לעת מעת ומשהה וממלא וחוזר ומערם, לעת מעת בתוכם
ומערם, לעת מעת המים את ומשהה שלישית, פעם וממלא וחוזר

הגוי השתמש לא ואם לתוכם. יינו  לתת לישראל  מותר  כך  ואחר
הם  הרי  לתוכם, יין נתן שלא חודש, עשר שנים בקנקנים או  בנודות

ועירוי. מילוי בלא אף מיד  íéBbכשרים ìL ïébfäå íépöøçä– ÇÇÀÇÄÀÇÇÄÆÄ
וקליפותיהם הענבים zetilwdeגרעיני ,"mipvxg" mi`xwp mipirxbd)

,("mibf" ze`xwpïéøeñà, לישראל –äàðä øeqà ïøeqàå כדין – ÂÄÀÄÈÄÂÈÈ
נסך , øéàîיין éaø éøác יבשים וזגים חרצנים שאפילו הסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ

בהנאה. ïéøeñàאסורים ïéçì :íéøîBà íéîëçå כגון בהנאה, – ÇÂÈÄÀÄÇÄÂÄ
בהם, לזרוע או  ïéøzîלהסיקם ïéLáé בגמרא באכילה. אפילו  – ÀÅÄËÈÄ

עשר שנים לאחר  – יבשים חודש , עשר  שנים כל  – "לחין מבואר:
מותרין  מותרין, כשהן בהנאה; אפילו אסורין אסורין , כשהן  חודש ;

באכילה א א א א ).).).).אפילו  לדלדלדלד,,,, זרה זרה זרה זרה  é÷éðà((((עבודהעבודהעבודהעבודה úéa úBðéáâe ñéønäÇËÀÈÀÄÅËÀÈÄ
øéàî éaø éøác ;äàðä øeqà ïøeqàå ,ïéøeñà íéBb ìL– ÆÄÂÄÀÄÈÄÂÈÈÄÀÅÇÄÅÄ

qiixend הוא ואסור  במלח, הכבושים קטנים דגים של מוהל הוא

שהי לפי מאיר, רבי  לדעת חששבהנאה, ויש יין, בו לערב רגילים ו
נסך. יין  `iwiipeשל  zia העגלים רוב בו קרבים שהיו כפר , שם הוא

שהעמידוה אונייקי , בית בגבינת חשש ויש זרה, (eyixwdyלעבודה
(dpiabd ziiyrl algd z`הלכך זרה, לעבודה שהקריבוהו עגל בקיבת

בהנאה. היא שאסורה מאיר  רבי ïéàסובר :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅ
äàðä øeqà ïøeqà בגמרא בלבד. באכילה הם אסורים אלא – ÄÈÄÂÈÈ

החכמים: של  טעמם למתק qiixenaמבואר יין בו נותנים שאין לפי –
אלא  בהנאה לאסרו  אין  זה ובכגון  הזוהמא, את להעביר אלא טעמו

בלבד; `iwiipeבאכילה zia zepiabae,העגלים רוב שאותם לפי –
הבהמות, שאר לגבי  מיעוט אלא אינם זרה, לעבודה שם הקרבים

izdw - zex`ean zeipyn
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‰øîàäãeäé éaø:ìàLìàòîLé éaøúàòLBäé éaøCøca ïéëläî eéäLk;Bì øîà:úBðéáb eøñà äî éðtî ¨©©¦§¨¨©©¦¦§¨¥¤©¦§ª©§¤¨§©§¦©¤¤¨©¦§¥¨¨§§¦
íéBbä?Bì øîà:äìáð ìL äá÷a dúBà ïéãéîònL éðtî.Bì øîà:äìáð úáwî äøeîç äìBò úá÷ àGäå,eøîàå: ©¦¨©¦§¥¤©£¦¦¨§¥¨¤§¥¨¨©©£¥©¨£¨¦¥©§¥¨§¨§

äiç dôøBN äôé BzòcL ïäk?Bì eãBä àGå,eøîà ìáà:ïéìòBî àGå ïéðäð ïéà.øæç,Bì øîà:ïéãéîònL éðtî Ÿ¥¤©§¨¨§¨©¨§£¨¨§¥¤¡¦§£¦¨©¨©¦§¥¤©£¦¦
äãBáò éìâò úá÷a dúBàäøæ.Bì øîà:ïk íà,äàðäa äeøñà àG änì?øçà øáãì BàéOä;Bì øîà:ìàòîLé ¨§¥©¤§¥£¨¨¨¨©¦¥¨¨£¨¨©£¨¨¦¦§¨¨©¥¨©¦§¨¥

éçà,àøB÷ äzà Càéä(á ,à íéøéùä øéù):éãc íéáBè-ék""ïéiî E,Bà:éãc íéáBè ék""C?Bì øîà:éãc íéáBè ék""C. ¨¦¥¨©¨¥¦¦Ÿ¤¦¨¦¦¦Ÿ©¦¨©¦¦Ÿ©¦
Bì øîà:ïk øácä ïéà,åéìò ãnìî Bøáç éøäLíù)(â ,íù:éðîL çéøì""íéáBè E. ¨©¥©¨¨¥¤£¥£¥§©¥¨¨§¥©§¨¤¦

:éøùã éâéìô àì àîìò éìåë ,ïéé åá áøòúð àìù åðîî øëéð íà ìáà .ïéé åá ïéáøòîù åéä ïéìéâøå .íéâã ìù.iwiipe` ziaíéàöîðä íéìâò áåøù ,øôë íù
íù úåàöîðä úåðéáâä ìëå ,àèåòéîì ïðéùééç ,úåîäá øàù ãâðë àèåòéî ååä íéìâò áåøã â"òàã øáñå àèåòéîì ùééç øéàî 'ø .äøæ äãåáòì íéáø÷ íù

:éáá àúìú éðä ìëá øéàî 'øë äëìä ïéàå .àèåòéîì éùééç àì íéîëçå .ïãéîòä æ"ò éìâò úáé÷á àîìã ïðéøîà
dddd.mixkp ly zepiab exq` dn iptn:äô÷ð äðéà äàîè äîäá áìçã ïì íé÷ã ,ùçéîì àëéì äàîè äîäá ìù áìç íåùîå .éòá à÷ ïðáøìå .äìéëàá

.dig dtxey:àéä àîìòá àùøéôã.dxf dcear ilbr zaiwaäá áéúëã æ"ò éðàùã ,øåñà ,àéä àîìòá àùøéôã â"òàå(â"é íéøáã)äîåàî êãéá ÷áãé àìå
:íøçä ïî.xg` xacl e`iydåìâî àì äøéæâ ïðáø éøæâ éëå ,åæ äøéæâ äøæâðù ùãåç øùò íéðù åøáò àì ïééãòù éðôî .øáã ìù åîòè åì ãéâäì äöø àìå

ïéãéîòîù éðôî ,íéøëð ìù úåðéáâ åøñàã àîòèå .äéá éìåæìæì éúàå àîòèì äéì àøéáñ àìã àëéà àîìã ,ïúøéæâ èùôúúù ãò àúù éçøé øñéøú ãò àîòèì
ì"éé÷ã ,ìèá àì äùòî åá äùåòå áìçä ãéîòî àåäù ïåéë ,áìçä ìë ãâðë èòåî øáã àåäù ô"òàå .äìéáð àéäù íéøëð úèéçù ìù äáé÷ øåòá äúåà
øáã ìáà .íòè åá ïúéù ãò ,åãéîòîù ô"òà áìçá øñåà åðéà øúåî åîöò éðôá øùáäù ïåéë ,øåñà äéä àì áìçá øùá íåùîå .ãéîòîä øçà êìåä ìëä

:ãéîòî àåäù ïîæ ìë ,íòè åá ïúåð åðéàù ô"òà øúéäá øñåà ,åø÷éòî øåñéà ìù.oiin jiicec miaeh ik:ìàøùé úñðëì ïë øîåà ä"á÷ä.ok xacd oi`

`xephxa yexit

של בקיבות אף גבינות מעמידים והרי זרה, לעבודה קרבות שאינן 
בהנאה, אסורות הגבינות אין חכמים, לדעת הלכך  הבהמות, שאר

למיעוט. חושש מאיר  רבי  ברם, למיעוט. חוששים שאין

i y i l y m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

אם  אונייקי , בית בגבינות וחכמים מאיר  רבי  שנחלקו  שנינו , הקודמת במשנה
באכילה. הן  אסורות בכלל  הגויים שגבינות מודים, הכל ברם, בהנאה; הן  אסורות
גבינות  של האיסור בטעם יהושע רבי  עם ישמעאל רבי של  ויכוח מביאה משנתנו

באכילה. הגויים

eéäLk òLBäé éaø úà ìàòîLé éaø ìàL :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÈÇÇÄÄÀÈÅÆÇÄÀËÇÀÆÈ
Bì øîà ;Cøca ïéëläî:יהושע לרבי ישמעאל רבי  –äî éðtî ÀÇÀÄÇÆÆÈÇÄÀÅÈ

eøñà– חכמים –íéBbä úBðéáb שמא חשש אין  והלא באכילה? – ÈÀÀÄÇÄ
אינ  טמאה בהמה שחלב טמאה, בהמה של מחלב מתגבן!נעשו  ו 

Bì øîà: ישמעאל לרבי יהושע רבי –dúBà ïéãéîònL éðtî ÈÇÄÀÅÆÇÂÄÄÈ
äìáð ìL äá÷aהגבינה את מעמידים שהגויים –z` miyixwn) ÀÅÈÆÀÅÈ

(dpiab ezeyrl liaya algdעגל של קיבה בתוך  הכנוס חמוץ בחלב
שנתנבל. Bìיונק øîà:יהושע לרבי ישמעאל  רבי  –úá÷ àGäå ÈÇÇÂÅÇ

äìBò,עולה קרבן  של הקיבה –äìáð úáwî äøeîç שהעולה – ÈÂÈÄÅÇÀÅÈ
בה מועל  ממנה הנהנה וכל  בהנאה, טוטוטוטו),),),),אסורה ה ה ה ה ,,,, –eøîàå((((ויקראויקראויקראויקרא ÀÈÀ

äôéהחכמים: BzòcL ïäk,בקיבה ומואס קץ שאינו –dôøBN ÙÅÆÇÀÈÈÀÈ
ומוצצה, גומעה –äiçכלומר נתבשלה; לא שהקיבה זמן כל  – ÇÈ

מאמר המשנה מביאה כאן – שבה; החלב את לגמוע לו  שמותר 
תוספת  אלא יהושע, ורבי ישמעאל רבי  של  לשיחה שייך  שאינו מוסגר,

ישמעאל , רבי על חלקו חכמים שאמנם להשמיענו , eãBäהיא àGåÀ
Bì,העולה שבקיבת החלב את לכתחילה להתיר  –:eøîà ìáàÂÈÈÀ

ïéðäð ïéà,הקדשים חומרת משום זה, מחלב לכתחילה ליהנות אסור  – ÅÆÁÄ
ïéìòBî àGå קרבן להביא חייב אינו  ממנו, ונהנה עבר  אם אבל  – ÀÂÄ

גבינה, העמדת לענין  שאף ומכאן  – בעלמא, פרש  שהוא לפי  מעילה,

של בקיבה הכנוס בחלב אותה שמעמידים הגבינה את לאסור  אין 
Bìנבילה. øîà ,øæç:ישמעאל לרבי  יהושע רבי –éðtî ÈÇÈÇÄÀÅ

äøæ äãBáò éìâò úá÷a dúBà ïéãéîònL זרה ובעבודה – ÆÇÂÄÄÈÀÅÇÆÀÅÂÈÈÈ
שכתוב אסור , הפרש יח יח יח יח ):):):):אפילו יגיגיגיג,,,, מאומה ((((דברים דברים דברים דברים  בידך  ידבק "ולא

החרם". Bìמן øîà:יהושע לרבי  ישמעאל  רבי –ïk íà אם – ÈÇÄÅ
זרה, עבודה משום הוא äàðäaהטעם äeøñà àG änì למה – ÈÈÂÈÈÇÂÈÈ

תערובת  כדין  בהנאה, אף גויים של הגבינה את חכמים אסרו לא
זרה dfעבודה mrhn xq` xi`n iaxy ,zncewd dpyna epcnly enk)

?(d`pda iwiipe` zia zpiabøçà øáãì BàéOä יהושע רבי העבירו – ÄÄÀÈÈÇÅ
לפי האמיתי, הטעם לו לגלות רצה שלא מבואר , בגמרא אחר. לענין 

הטעם  מגלים היו לא גזירה גוזרים וכשהיו חדשה, גזירה זו  שהיתה
לזלזל ויבואו  הטעם על  שהוא מי יפקפק שמא חודש , עשר  שנים עד 

ויאמרו: הגזירה את כולם יקבלו הטעם ידעו  לא אם אבל  בגזירה;
קלקול. מזה שיצא וראו  הדבר  על חכמים עמדו  Bìודאי øîà– ÈÇ

יהושע: ÷àøBרבי  äzà Càéä ,éçà ìàòîLéבשיר הכתוב את – ÄÀÈÅÈÄÅÈÇÈÅ
ïéiî"השירים: Eéãc íéáBè-ék"–jicec,זכר "ékבלשון :Bà ÄÄÙÆÄÈÄÄ

"Céãc íéáBè?נקבה בלשון  –Bì øîà:ישמעאל רבי –ék" ÄÙÇÄÈÇÄ
"Céãc íéáBèשרבי היא, והתשובה השאלה כוונת נקבה; בלשון – ÄÙÇÄ

הפסוק, של  ומשמעו  זכר , בלשון  "דודיך" קוראים אם שאל, יהושע
בלשון  "דודייך" שקוראים או  להקב"ה; ישראל  כנסת אומרת שכך 

כלומר ישראל , לכנסת הקב"ה אמר שכך הכתוב, של  ומשמעו נקבה,
אמר שכן  פיהו ", מנשיקות – הקב"ה – "ישקני ישראל: כנסת שאמרה
שקוראים  ישמעאל , רבי לו  והשיב מיין". דודייך טובים "כי הקב"ה: לי

שבארנו . כמו Bì"דודייך ", øîà:יהושע רבי  –ïk øácä ïéà– ÈÇÅÇÈÈÅ
זכר , בלשון "דודיך " קוראים Bøáçאלא éøäL, שלאחריו הפסוק – ÆÂÅÂÅ

åéìò ãnìî:שכתוב כך , לקראו שיש –"íéáBè EéðîL çéøì" ÀÇÅÈÈÀÅÇÀÈÆÄ
כן  "על מסיים: הוא שהרי  זכר , לשון  –zenlr בגמרא אהבוך";

כלומר דודיך , דברי עלי  ערבים להקב"ה: ישראל כנסת שאמרה מבואר,
תורה  מעיקר – תורה של מיינה יותר  החכמים, וגזרו שתיקנו תקנות

באהבה  לקבל שיש  ישמעאל , לרבי  יהושע רבי בזה ורמז שבכתב;
נאמרו  בגמרא – טעמה. את יודעים שאין  פי על אף חז "ל, גזירת את

את  מעמידים שהגויים מפני  מהם: ואחד זו, בגזירה אחדים טעמים
העור של  דינו  ואין  נבילה, שהיא שחיטתם של  הקיבה בעור  הגבינה

הוא  מועט דבר  הקיבה שעור  פי  על  ואף גמור , כבשר אלא כפרש 
שהוא  מכיון אבל  טעם, ליתן כדי בו ואין  בו , שהעמידוהו בחלב

גבינה  כשמעמידים ואמנם בטל . אינו המעמיד דבר  החלב, את מעמיד
בשר איסור  משום בזה אין  כהלכה, שנשחטה בהמה של  הקיבה בעור

בשר  טעם בחלב נותן  העור  כן אם אלא ח ח ח ח ,,,,בחלב, חוליןחוליןחוליןחולין משנה משנה משנה משנה  ((((עייןעייןעייןעיין

פיהההה),),),), על  ואף בחלב; בשר זה אין  טעם, בו  נותן אינו העור אם אבל 

הוא. המותר דבר שהמעמיד מאחר החלב, את אוסר אינו  שמעמידו ,
ה  עור את אבל  אוסר ולכן הוא, עצמו מחמת איסור נבילה, של  קיבה

שהוא  מפני טעם, בו נותן שאינו פי על אף בו , שמעמידים החלב
טעמים עוד  ויש לעיל . שבארנו כמו  המעמיד, עבודה עבודה עבודה עבודה דבר  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

לה לה לה לה ).).).). זרהזרהזרהזרה

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn ipy wxt dxf dcear zkqn

Âïéøeñà íéBb ìL íéøác elà,ïøeqà ïéàåäàðä øeqà:ìàøNé ïéàå éBb BáìçL áìçeäàBø,útäå,ïîMäå ¥§¨¦¤¦£¦§¥¦¨¦£¨¨¨¨¤£¨§¥¦§¨¥¥§©©§©¤¤
ïälL;Bðéc úéáe éaøïîMa eøézä;úB÷ìLe,õîçå ïéé ïëBúì úúì ïkøcL ïéLáëe,äôeøè úéøèå,da ïéàL øéöå ¤¨¤©¦¥¦¦¦©¤¤§¨§¨¦¤©§¨¨¥§¨©¦¨Ÿ¤§¨¦§¨§¦¤¥¨

Ba úèèBL úéaìk äâc,÷ìéçäå,úézìç ìL èø÷å,úéèðB÷ìñ çìîe–ïéøeñà elà éøä,äàðä øeqà ïøeqà ïéàå. ¨¨¦§¦¤¤§©¦¨§Ÿ¤¤¦§¦¤©©§§¦£¥¥£¦§¥¦¨¦£¨¨
Êäìéëàa ïéøzî elà:éBb BáìçL áìçeäàBø ìàøNéå,Lácäå,úBiðácácäå,óàúBôhðnL ét ìò–íäa ïéà ¥ª¨¦©£¦¨¨¨¤£¨§¦§¨¥¥§©§©§©©§§¨¦©©¦¤§©§¥¨¤

:áúëáù äøåú ø÷éòî ,äøåú ìù äðééî øúåé ,íéîëçä åøæâå åð÷úù úåð÷ú øîåìë êéãåã éøáã éìò íéáøò ,ä"á÷ä éðôì äøîà ìàøùé úñðë àìà
eeee.'eke onyde ztd.÷çãä úòùáå íéëøã éëìåäì àìà øúåä àì íéúá éìòá ìù úô ìáà ,åäåøéúä ïéîåúçð ìù úôå .úåðúç íåùî ïéøåñà ,éðä ìë

:ïéúéðúîá ÷éñîãë ,åäåøéúäå åéìò åðîðå åøåñéà èùô àìù åàø ïîùäå.zewlyeåéðôáå ìàøùé ìù åéìëá åúåà åìùá åìéôàå ,íéøëðä åúåà åìùáù øáã ìë
íéøëð éìåùá íåùî åøñà àìå .óåñá àìå äìçúá àì ìàøùé åá òééñ àìù àåäå .íéøëð éìåùá íåùî åäåøñà ,íéøëð éìåòéâìå øåñéà úáåøòúì ùåçì ïéàù

:íéøëð éìåùá íåùî åá ïéà ,åìàî úçà øñç íà ìáà .úôä úà åá úôìì íéëìî ïçìù ìò äìåòå éç àåäù åîë ìëàð åðéàù øáã àìàokxcy oiyake
.oii oda zzl:ïéøåñà äìéëàá ìáà .ïäá øëéð ïééä íòè ïéàù éôì ,äàðä øåñéà ïøåñéà ïéàå.dtexh zixhïðéàå ÷ã ÷ã ïúåà ïéôøåèù íéøåäè íéâã ïéî

:àîè âã íäîò [ùúëð] àîù ,íéøëðä ïî åç÷ìðùë ïéøåñàå .ïéøëéð.dbc da oi`y xiveíéâã [ìù øéö] êåúá ìãâ àåäù åëøãå .úéáìë àø÷ðù ïè÷ âã
:úéáìë åá ìãâé àì åîò áøåòî àîè âã øéö ùéùëå ,íéøåäè.wligdeíéâãå .ïîæ øçà ìãâì ãéúòå ,úù÷ù÷å øéôðñ íäì ïéàå ,íéøåäè íéðè÷ íéâã ïéî

éîåã íéàîè íéâãä ïéà úéøè ìáà .äôåøè äðéàùë åìéôà íéøëéð íðéàå íäîò íéáøòúî íäì íéîåãä íéàîè íéðè÷:äôåøè äðéàùë éøù êëìå ,äì í
.zizlg:äá òìáðä úéðåðîùä íòè àéä ú÷úîî [úéúìçã] àúåôéøç áâàã ,ïéëñã úéðåðîù íåùî äøåñàå .ïéëñá åéèø÷ ïéëúåçå .éáøòá äîù êëglne

.zihpewlq:øúåéá äðáìå äñâ àéäå ,íéàîè íéâã ïîåùáå øéæç áìçá äúåà çåùîì ïéìéâøå ,åúåà ïéìëåà éîåø éìåãâ ìëù çìî
ffff.ed`ex l`xyie:éì éæçå éà÷ àúùä øîà ,úéúøî éúåúøà éøëðä ,äéì éæç àì áéúé éëã â"òà äéì éæç éà÷ éàã ïåéë àìà ,åäàåø à÷åã åàì.zeipcacde

óèåð ïééäù ô"òà .íéáðò ìù úåìåëùà ,øçà ùåøéô .êñð ïéé íäá áøéò àîù ïðéùééç àì úåôèåð íäù ô"òà .ùáãä íäáù úøååëä ïî ïéãåøù úåìçä
:ïäî óèåðä ä÷ùîá äéì àçéð àìå äìéëàì ïîúñã ,äàîåèì øùëåî àäéù ä÷ùî øùëä íåùî íäá ïéàå ,êñð ïéé íåùî ïäá ïéà ïäîdpi`y zixhe

`xephxa yexit

ו ה נ ש מ ר ו א ב

äàðä øeqà ïøeqà ïéàå ,ïéøeñà íéBb ìL íéøác elà– ÅÀÈÄÆÄÂÄÀÅÄÈÄÂÈÈ
בהנאה מותרים אבל  באכילה, הם zepwleאסורים mxkenl xyt`)

:(mivexy dn lk mdincaeäàBø ìàøNé ïéàå éBb BáìçL áìçÈÈÆÂÈÀÅÄÀÈÅÅ
בגמרא, הטעם ומבואר החליבה; בשעת נוכח ישראל היה שלא –

טמאה. בהמה חלב בו עירב שמא ïälLשחוששים ïîMäå ,útäåÀÇÇÀÇÆÆÆÈÆ
ישראל יבוא שמא חכמים שחששו חתנות, משום הוא האיסור טעם –
של בפת ברם, עמו . יתחתן  שגם עד  לזה זה ויתקרבו הגוי עם לאכול

של בפת אף התירו הנפש  חיי לצורך הדחק ובשעת התירו ; נחתום
הבית. Bðécבעל úéáe éaøרבי של נכדו  נשיאה יהודה רבי  הוא – ÇÄÅÄ

המשנה, ïîMaמסדר eøézä היא מאוחרת תוספת זו פיסקה – ÄÄÇÆÆ
השמן  איסור פשט שלא לפי מבואר , בגמרא משנתנו . לתוך  שנכנסה

שאין  חכמים, דברי  על  וסמכו  והתירוהו; עליו נימנו  ישראל , בכל
בה. לעמוד יכולים ציבור  רוב כן אם אלא הציבור , על  גזירה גוזרים

מקבלין  ציבור  רוב ואין  גוזרין , דין שבית גזירה "כל  מובא: ובירושלמי 
שקיבלו  מצאו ולא שמן  של  בגזירתו ומצאו בדקו  גזירה; אינה עליהן,

עליהן ". הציבור אסורúB÷ìLeרוב גוי ידי  על שנתבשל דבר  כל  – ÀÈ
שאין  ובפניו, ישראל של  בכליו  היתר  מאכלי בישל ואפילו  באכילה;

איסור ואף נכרים". "בישולי משום הם אסורים איסור, לתערובת לחוש 
שבארנו  כפי "חתנות", משום טעמו ושמן.זה מאכלים ïéLáëeבפת – ÀÈÄ

גויים, של õîçåכבושים ïéé ïëBúì úúì ïkøcL הם אסורים – ÆÇÀÈÈÅÀÈÇÄÈÙÆ
בהם. ניכר היין טעם שאין לפי  בהנאה, אסורים אינם אבל באכילה,
סובר ואחד  בגמרא, אמוראים נחלקו יין , לתוכם שנתן  ידוע אם ברם,

אסורים. בהנאה äôeøèשאף úéøèå דגים מין הוא "טרית" – ÀÈÄÀÈ
שלמים  וכשהם מאכל ; מהם ועושים דק דק אותם וטורפים קטנים,

אפשר אי  טרופים כשהם אבל  טמא, דג בהם יש אם להכיר אפשר
טמא. דג בהם נתערב שמא מחשש באכילה הם אסורים ולכן  להכיר,

øéöå,דגים של –Ba úèèBL úéaìk äâc da ïéàL בגמרא – ÀÄÆÅÈÈÈÄÀÄÆÆ
"כלבית", שנקרא קטן  דג מין  גדל טהורים דגים של  שבציר  מבואר,

דגים  של  ציר  בו  נתערב שמא חשש  יש  בציר , אותו מוצאים אין  ואם
של ציר ולפיכך בו; גדלה הכלבית שאין טמא ציר דרך שכן טמאים,

באכילה. אסור בו, שוטטת הכלבית ואין כלל , דג בו  שאין  דגים,
÷ìéçäå,וקשקשת סנפיר  עדיין  העלו  שלא טהורים, קטנים דגים מין  – ÀÇÄÈ

יש קטנים כשהם הלכך  גדלים; לכשהם זמן  לאחר בהם הם ועולים

הם  אסורים ולכן ניכרים, ואינם טמאים דגים בהם שמתערבים חשש
úézìçבאכילה. ìL èø÷å שמחתכים חריף, צמח הוא חלתית – ÀÙÆÆÄÀÄ

מפרשים: ויש  קטנות; לחתיכות דהיינו  לקרטים, בסכין  –hxewאותו
חכמים((((ערוך ערוך ערוך ערוך ),),),),גרגיר  ואסרו בסכין ; הקרטים zizlg,וחותכים ly hxew

והואיל נבילה, של שומן  בה שיש בסכינו  הגוי שחתכו שחוששים
חריפותה  שממתקת הסכין, משמנונית קולטת היא הרי חריפה, והחלתית

לשבח; טעם בה úéèðB÷ìñונותנת çìîe בבשמים מעורב מלח – ÆÇÇÀÀÄ
טמאים; דגים ושל חזיר  שומן לתוכו נותנים elàשהיו  éøäכל – ÂÅÅ

במשנתנו, לעיל  שנימנו  הדברים לישראל ,ïéøeñàאלו  –ïøeqà ïéàå ÂÄÀÅÄÈ
äàðä øeqà.בלבד באכילה הם אסורים אלא – ÄÂÈÈ

i r i a x m e i
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דברים  וכן בהנאה, האסורים הגויים של  דברים הקודמות במשניות שנימנו לאחר 
של דברים לפרט משנתנו באה באכילה, הם אסורים אבל בהנאה, אסורים שאינן

באכילה. אף המותרים הגויים

elà,גויים של  דברים –äìéëàa ïéøzî: לישראל –BáìçL áìç ÅËÈÄÇÂÄÈÈÈÆÂÈ
eäàBø ìàøNéå éBb,החליבה בשעת נוכח היה ישראל שאם כלומר – ÀÄÀÈÅÅ

של עדרו  בצד ישראל "יושב ברייתא: מובאת בגמרא מותר. החלב
חושש " ואינו לו, ומביא לו חולב וגוי  d`nhגוי, dnda dzid elit`e)

;(excra החלב בצד, יושב אלא רואהו , שאינו פי  על שאף ומכאן 
לחלוב  מתיירא שהגוי ממקומו, כשיעמוד לראותו  שיוכל  ובלבד  מותר,

מקחו. ויפסיד ויראהו, הישראל  יעמוד  שמא הטמאה, –Lácäåמן  ÀÇÀÇ
שכל איסור , תערובת משום לא חשש ; כל  בו שאין  מותר, גוי של

נאכל שהרי  גויים, בישול משום ולא הדבש; את מקלקלת תערובת
בישולי משום בו אין  חי, שהוא כמות הנאכל  וכל  חי , שהוא כמות
לפגם  טעם נותן  שהרי  כליהם, מחמת גויים, גיעולי משום ולא גויים;

ומותר ענבים,úBiðácácäå((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).הוא של  אשכולות –ìò óà ÀÇÇÀÀÈÄÇÇ
úBôhðnL ét יין משום בהן חוששים אין  מהן , נוטף שמשקה – ÄÆÀÇÀ

וכן ä÷Lîנסך; øLëä íeMî íäa ïéà מהן הנוטף המשקה – ÅÈÆÄÆÀÅÇÀÆ
לצורך והדבדבניות שהואיל  טומאה, לקבל  האוכל  את מכשיר אינו

מהן  הנוטף מהמשקה נוחה דעתו אין הן, לבאור לבאור לבאור לבאור אכילה הקדמתנוהקדמתנוהקדמתנוהקדמתנו ((((עיין עיין עיין עיין 

לטומאה לטומאה לטומאה לטומאה ).).).). הכשר הכשר הכשר הכשר  עניןעניןעניןענין בארנובארנובארנובארנו שםשםשםשם –––– וווו דדדד,,,, עדיות עדיות עדיות עדיות  מפרשים:המשנה המשנה המשנה המשנה  ויש 

zeipacacd שהן פי על ואף הכוורת, מן שרודים הדבש  חלות –
יין עליהן הזיל  שמא חוששים אין  למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו).).).).נוטפות, בפירושו בפירושו בפירושו בפירושו  ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 

izdw - zex`ean zeipyn



קעז d dpyn ipy wxt dxf dcear zkqn

‰øîàäãeäé éaø:ìàLìàòîLé éaøúàòLBäé éaøCøca ïéëläî eéäLk;Bì øîà:úBðéáb eøñà äî éðtî ¨©©¦§¨¨©©¦¦§¨¥¤©¦§ª©§¤¨§©§¦©¤¤¨©¦§¥¨¨§§¦
íéBbä?Bì øîà:äìáð ìL äá÷a dúBà ïéãéîònL éðtî.Bì øîà:äìáð úáwî äøeîç äìBò úá÷ àGäå,eøîàå: ©¦¨©¦§¥¤©£¦¦¨§¥¨¤§¥¨¨©©£¥©¨£¨¦¥©§¥¨§¨§

äiç dôøBN äôé BzòcL ïäk?Bì eãBä àGå,eøîà ìáà:ïéìòBî àGå ïéðäð ïéà.øæç,Bì øîà:ïéãéîònL éðtî Ÿ¥¤©§¨¨§¨©¨§£¨¨§¥¤¡¦§£¦¨©¨©¦§¥¤©£¦¦
äãBáò éìâò úá÷a dúBàäøæ.Bì øîà:ïk íà,äàðäa äeøñà àG änì?øçà øáãì BàéOä;Bì øîà:ìàòîLé ¨§¥©¤§¥£¨¨¨¨©¦¥¨¨£¨¨©£¨¨¦¦§¨¨©¥¨©¦§¨¥

éçà,àøB÷ äzà Càéä(á ,à íéøéùä øéù):éãc íéáBè-ék""ïéiî E,Bà:éãc íéáBè ék""C?Bì øîà:éãc íéáBè ék""C. ¨¦¥¨©¨¥¦¦Ÿ¤¦¨¦¦¦Ÿ©¦¨©¦¦Ÿ©¦
Bì øîà:ïk øácä ïéà,åéìò ãnìî Bøáç éøäLíù)(â ,íù:éðîL çéøì""íéáBè E. ¨©¥©¨¨¥¤£¥£¥§©¥¨¨§¥©§¨¤¦

:éøùã éâéìô àì àîìò éìåë ,ïéé åá áøòúð àìù åðîî øëéð íà ìáà .ïéé åá ïéáøòîù åéä ïéìéâøå .íéâã ìù.iwiipe` ziaíéàöîðä íéìâò áåøù ,øôë íù
íù úåàöîðä úåðéáâä ìëå ,àèåòéîì ïðéùééç ,úåîäá øàù ãâðë àèåòéî ååä íéìâò áåøã â"òàã øáñå àèåòéîì ùééç øéàî 'ø .äøæ äãåáòì íéáø÷ íù

:éáá àúìú éðä ìëá øéàî 'øë äëìä ïéàå .àèåòéîì éùééç àì íéîëçå .ïãéîòä æ"ò éìâò úáé÷á àîìã ïðéøîà
dddd.mixkp ly zepiab exq` dn iptn:äô÷ð äðéà äàîè äîäá áìçã ïì íé÷ã ,ùçéîì àëéì äàîè äîäá ìù áìç íåùîå .éòá à÷ ïðáøìå .äìéëàá

.dig dtxey:àéä àîìòá àùøéôã.dxf dcear ilbr zaiwaäá áéúëã æ"ò éðàùã ,øåñà ,àéä àîìòá àùøéôã â"òàå(â"é íéøáã)äîåàî êãéá ÷áãé àìå
:íøçä ïî.xg` xacl e`iydåìâî àì äøéæâ ïðáø éøæâ éëå ,åæ äøéæâ äøæâðù ùãåç øùò íéðù åøáò àì ïééãòù éðôî .øáã ìù åîòè åì ãéâäì äöø àìå

ïéãéîòîù éðôî ,íéøëð ìù úåðéáâ åøñàã àîòèå .äéá éìåæìæì éúàå àîòèì äéì àøéáñ àìã àëéà àîìã ,ïúøéæâ èùôúúù ãò àúù éçøé øñéøú ãò àîòèì
ì"éé÷ã ,ìèá àì äùòî åá äùåòå áìçä ãéîòî àåäù ïåéë ,áìçä ìë ãâðë èòåî øáã àåäù ô"òàå .äìéáð àéäù íéøëð úèéçù ìù äáé÷ øåòá äúåà
øáã ìáà .íòè åá ïúéù ãò ,åãéîòîù ô"òà áìçá øñåà åðéà øúåî åîöò éðôá øùáäù ïåéë ,øåñà äéä àì áìçá øùá íåùîå .ãéîòîä øçà êìåä ìëä

:ãéîòî àåäù ïîæ ìë ,íòè åá ïúåð åðéàù ô"òà øúéäá øñåà ,åø÷éòî øåñéà ìù.oiin jiicec miaeh ik:ìàøùé úñðëì ïë øîåà ä"á÷ä.ok xacd oi`

`xephxa yexit

של בקיבות אף גבינות מעמידים והרי זרה, לעבודה קרבות שאינן 
בהנאה, אסורות הגבינות אין חכמים, לדעת הלכך  הבהמות, שאר

למיעוט. חושש מאיר  רבי  ברם, למיעוט. חוששים שאין

i y i l y m e i
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אם  אונייקי , בית בגבינות וחכמים מאיר  רבי  שנחלקו  שנינו , הקודמת במשנה
באכילה. הן  אסורות בכלל  הגויים שגבינות מודים, הכל ברם, בהנאה; הן  אסורות
גבינות  של האיסור בטעם יהושע רבי  עם ישמעאל רבי של  ויכוח מביאה משנתנו

באכילה. הגויים

eéäLk òLBäé éaø úà ìàòîLé éaø ìàL :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÈÇÇÄÄÀÈÅÆÇÄÀËÇÀÆÈ
Bì øîà ;Cøca ïéëläî:יהושע לרבי ישמעאל רבי  –äî éðtî ÀÇÀÄÇÆÆÈÇÄÀÅÈ

eøñà– חכמים –íéBbä úBðéáb שמא חשש אין  והלא באכילה? – ÈÀÀÄÇÄ
אינ  טמאה בהמה שחלב טמאה, בהמה של מחלב מתגבן!נעשו  ו 

Bì øîà: ישמעאל לרבי יהושע רבי –dúBà ïéãéîònL éðtî ÈÇÄÀÅÆÇÂÄÄÈ
äìáð ìL äá÷aהגבינה את מעמידים שהגויים –z` miyixwn) ÀÅÈÆÀÅÈ

(dpiab ezeyrl liaya algdעגל של קיבה בתוך  הכנוס חמוץ בחלב
שנתנבל. Bìיונק øîà:יהושע לרבי ישמעאל  רבי  –úá÷ àGäå ÈÇÇÂÅÇ

äìBò,עולה קרבן  של הקיבה –äìáð úáwî äøeîç שהעולה – ÈÂÈÄÅÇÀÅÈ
בה מועל  ממנה הנהנה וכל  בהנאה, טוטוטוטו),),),),אסורה ה ה ה ה ,,,, –eøîàå((((ויקראויקראויקראויקרא ÀÈÀ

äôéהחכמים: BzòcL ïäk,בקיבה ומואס קץ שאינו –dôøBN ÙÅÆÇÀÈÈÀÈ
ומוצצה, גומעה –äiçכלומר נתבשלה; לא שהקיבה זמן כל  – ÇÈ

מאמר המשנה מביאה כאן – שבה; החלב את לגמוע לו  שמותר 
תוספת  אלא יהושע, ורבי ישמעאל רבי  של  לשיחה שייך  שאינו מוסגר,

ישמעאל , רבי על חלקו חכמים שאמנם להשמיענו , eãBäהיא àGåÀ
Bì,העולה שבקיבת החלב את לכתחילה להתיר  –:eøîà ìáàÂÈÈÀ

ïéðäð ïéà,הקדשים חומרת משום זה, מחלב לכתחילה ליהנות אסור  – ÅÆÁÄ
ïéìòBî àGå קרבן להביא חייב אינו  ממנו, ונהנה עבר  אם אבל  – ÀÂÄ

גבינה, העמדת לענין  שאף ומכאן  – בעלמא, פרש  שהוא לפי  מעילה,

של בקיבה הכנוס בחלב אותה שמעמידים הגבינה את לאסור  אין 
Bìנבילה. øîà ,øæç:ישמעאל לרבי  יהושע רבי –éðtî ÈÇÈÇÄÀÅ

äøæ äãBáò éìâò úá÷a dúBà ïéãéîònL זרה ובעבודה – ÆÇÂÄÄÈÀÅÇÆÀÅÂÈÈÈ
שכתוב אסור , הפרש יח יח יח יח ):):):):אפילו יגיגיגיג,,,, מאומה ((((דברים דברים דברים דברים  בידך  ידבק "ולא

החרם". Bìמן øîà:יהושע לרבי  ישמעאל  רבי –ïk íà אם – ÈÇÄÅ
זרה, עבודה משום הוא äàðäaהטעם äeøñà àG änì למה – ÈÈÂÈÈÇÂÈÈ

תערובת  כדין  בהנאה, אף גויים של הגבינה את חכמים אסרו לא
זרה dfעבודה mrhn xq` xi`n iaxy ,zncewd dpyna epcnly enk)

?(d`pda iwiipe` zia zpiabøçà øáãì BàéOä יהושע רבי העבירו – ÄÄÀÈÈÇÅ
לפי האמיתי, הטעם לו לגלות רצה שלא מבואר , בגמרא אחר. לענין 

הטעם  מגלים היו לא גזירה גוזרים וכשהיו חדשה, גזירה זו  שהיתה
לזלזל ויבואו  הטעם על  שהוא מי יפקפק שמא חודש , עשר  שנים עד 

ויאמרו: הגזירה את כולם יקבלו הטעם ידעו  לא אם אבל  בגזירה;
קלקול. מזה שיצא וראו  הדבר  על חכמים עמדו  Bìודאי øîà– ÈÇ

יהושע: ÷àøBרבי  äzà Càéä ,éçà ìàòîLéבשיר הכתוב את – ÄÀÈÅÈÄÅÈÇÈÅ
ïéiî"השירים: Eéãc íéáBè-ék"–jicec,זכר "ékבלשון :Bà ÄÄÙÆÄÈÄÄ

"Céãc íéáBè?נקבה בלשון  –Bì øîà:ישמעאל רבי –ék" ÄÙÇÄÈÇÄ
"Céãc íéáBèשרבי היא, והתשובה השאלה כוונת נקבה; בלשון – ÄÙÇÄ

הפסוק, של  ומשמעו  זכר , בלשון  "דודיך" קוראים אם שאל, יהושע
בלשון  "דודייך" שקוראים או  להקב"ה; ישראל  כנסת אומרת שכך 

כלומר ישראל , לכנסת הקב"ה אמר שכך הכתוב, של  ומשמעו נקבה,
אמר שכן  פיהו ", מנשיקות – הקב"ה – "ישקני ישראל: כנסת שאמרה
שקוראים  ישמעאל , רבי לו  והשיב מיין". דודייך טובים "כי הקב"ה: לי

שבארנו . כמו Bì"דודייך ", øîà:יהושע רבי  –ïk øácä ïéà– ÈÇÅÇÈÈÅ
זכר , בלשון "דודיך " קוראים Bøáçאלא éøäL, שלאחריו הפסוק – ÆÂÅÂÅ

åéìò ãnìî:שכתוב כך , לקראו שיש –"íéáBè EéðîL çéøì" ÀÇÅÈÈÀÅÇÀÈÆÄ
כן  "על מסיים: הוא שהרי  זכר , לשון  –zenlr בגמרא אהבוך";

כלומר דודיך , דברי עלי  ערבים להקב"ה: ישראל כנסת שאמרה מבואר,
תורה  מעיקר – תורה של מיינה יותר  החכמים, וגזרו שתיקנו תקנות

באהבה  לקבל שיש  ישמעאל , לרבי  יהושע רבי בזה ורמז שבכתב;
נאמרו  בגמרא – טעמה. את יודעים שאין  פי על אף חז "ל, גזירת את

את  מעמידים שהגויים מפני  מהם: ואחד זו, בגזירה אחדים טעמים
העור של  דינו  ואין  נבילה, שהיא שחיטתם של  הקיבה בעור  הגבינה

הוא  מועט דבר  הקיבה שעור  פי  על  ואף גמור , כבשר אלא כפרש 
שהוא  מכיון אבל  טעם, ליתן כדי בו ואין  בו , שהעמידוהו בחלב

גבינה  כשמעמידים ואמנם בטל . אינו המעמיד דבר  החלב, את מעמיד
בשר איסור  משום בזה אין  כהלכה, שנשחטה בהמה של  הקיבה בעור

בשר  טעם בחלב נותן  העור  כן אם אלא ח ח ח ח ,,,,בחלב, חוליןחוליןחוליןחולין משנה משנה משנה משנה  ((((עייןעייןעייןעיין

פיהההה),),),), על  ואף בחלב; בשר זה אין  טעם, בו  נותן אינו העור אם אבל 

הוא. המותר דבר שהמעמיד מאחר החלב, את אוסר אינו  שמעמידו ,
ה  עור את אבל  אוסר ולכן הוא, עצמו מחמת איסור נבילה, של  קיבה

שהוא  מפני טעם, בו נותן שאינו פי על אף בו , שמעמידים החלב
טעמים עוד  ויש לעיל . שבארנו כמו  המעמיד, עבודה עבודה עבודה עבודה דבר  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

לה לה לה לה ).).).). זרהזרהזרהזרה
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Âïéøeñà íéBb ìL íéøác elà,ïøeqà ïéàåäàðä øeqà:ìàøNé ïéàå éBb BáìçL áìçeäàBø,útäå,ïîMäå ¥§¨¦¤¦£¦§¥¦¨¦£¨¨¨¨¤£¨§¥¦§¨¥¥§©©§©¤¤
ïälL;Bðéc úéáe éaøïîMa eøézä;úB÷ìLe,õîçå ïéé ïëBúì úúì ïkøcL ïéLáëe,äôeøè úéøèå,da ïéàL øéöå ¤¨¤©¦¥¦¦¦©¤¤§¨§¨¦¤©§¨¨¥§¨©¦¨Ÿ¤§¨¦§¨§¦¤¥¨

Ba úèèBL úéaìk äâc,÷ìéçäå,úézìç ìL èø÷å,úéèðB÷ìñ çìîe–ïéøeñà elà éøä,äàðä øeqà ïøeqà ïéàå. ¨¨¦§¦¤¤§©¦¨§Ÿ¤¤¦§¦¤©©§§¦£¥¥£¦§¥¦¨¦£¨¨
Êäìéëàa ïéøzî elà:éBb BáìçL áìçeäàBø ìàøNéå,Lácäå,úBiðácácäå,óàúBôhðnL ét ìò–íäa ïéà ¥ª¨¦©£¦¨¨¨¤£¨§¦§¨¥¥§©§©§©©§§¨¦©©¦¤§©§¥¨¤

:áúëáù äøåú ø÷éòî ,äøåú ìù äðééî øúåé ,íéîëçä åøæâå åð÷úù úåð÷ú øîåìë êéãåã éøáã éìò íéáøò ,ä"á÷ä éðôì äøîà ìàøùé úñðë àìà
eeee.'eke onyde ztd.÷çãä úòùáå íéëøã éëìåäì àìà øúåä àì íéúá éìòá ìù úô ìáà ,åäåøéúä ïéîåúçð ìù úôå .úåðúç íåùî ïéøåñà ,éðä ìë

:ïéúéðúîá ÷éñîãë ,åäåøéúäå åéìò åðîðå åøåñéà èùô àìù åàø ïîùäå.zewlyeåéðôáå ìàøùé ìù åéìëá åúåà åìùá åìéôàå ,íéøëðä åúåà åìùáù øáã ìë
íéøëð éìåùá íåùî åøñà àìå .óåñá àìå äìçúá àì ìàøùé åá òééñ àìù àåäå .íéøëð éìåùá íåùî åäåøñà ,íéøëð éìåòéâìå øåñéà úáåøòúì ùåçì ïéàù

:íéøëð éìåùá íåùî åá ïéà ,åìàî úçà øñç íà ìáà .úôä úà åá úôìì íéëìî ïçìù ìò äìåòå éç àåäù åîë ìëàð åðéàù øáã àìàokxcy oiyake
.oii oda zzl:ïéøåñà äìéëàá ìáà .ïäá øëéð ïééä íòè ïéàù éôì ,äàðä øåñéà ïøåñéà ïéàå.dtexh zixhïðéàå ÷ã ÷ã ïúåà ïéôøåèù íéøåäè íéâã ïéî

:àîè âã íäîò [ùúëð] àîù ,íéøëðä ïî åç÷ìðùë ïéøåñàå .ïéøëéð.dbc da oi`y xiveíéâã [ìù øéö] êåúá ìãâ àåäù åëøãå .úéáìë àø÷ðù ïè÷ âã
:úéáìë åá ìãâé àì åîò áøåòî àîè âã øéö ùéùëå ,íéøåäè.wligdeíéâãå .ïîæ øçà ìãâì ãéúòå ,úù÷ù÷å øéôðñ íäì ïéàå ,íéøåäè íéðè÷ íéâã ïéî

éîåã íéàîè íéâãä ïéà úéøè ìáà .äôåøè äðéàùë åìéôà íéøëéð íðéàå íäîò íéáøòúî íäì íéîåãä íéàîè íéðè÷:äôåøè äðéàùë éøù êëìå ,äì í
.zizlg:äá òìáðä úéðåðîùä íòè àéä ú÷úîî [úéúìçã] àúåôéøç áâàã ,ïéëñã úéðåðîù íåùî äøåñàå .ïéëñá åéèø÷ ïéëúåçå .éáøòá äîù êëglne

.zihpewlq:øúåéá äðáìå äñâ àéäå ,íéàîè íéâã ïîåùáå øéæç áìçá äúåà çåùîì ïéìéâøå ,åúåà ïéìëåà éîåø éìåãâ ìëù çìî
ffff.ed`ex l`xyie:éì éæçå éà÷ àúùä øîà ,úéúøî éúåúøà éøëðä ,äéì éæç àì áéúé éëã â"òà äéì éæç éà÷ éàã ïåéë àìà ,åäàåø à÷åã åàì.zeipcacde

óèåð ïééäù ô"òà .íéáðò ìù úåìåëùà ,øçà ùåøéô .êñð ïéé íäá áøéò àîù ïðéùééç àì úåôèåð íäù ô"òà .ùáãä íäáù úøååëä ïî ïéãåøù úåìçä
:ïäî óèåðä ä÷ùîá äéì àçéð àìå äìéëàì ïîúñã ,äàîåèì øùëåî àäéù ä÷ùî øùëä íåùî íäá ïéàå ,êñð ïéé íåùî ïäá ïéà ïäîdpi`y zixhe

`xephxa yexit
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äàðä øeqà ïøeqà ïéàå ,ïéøeñà íéBb ìL íéøác elà– ÅÀÈÄÆÄÂÄÀÅÄÈÄÂÈÈ
בהנאה מותרים אבל  באכילה, הם zepwleאסורים mxkenl xyt`)

:(mivexy dn lk mdincaeäàBø ìàøNé ïéàå éBb BáìçL áìçÈÈÆÂÈÀÅÄÀÈÅÅ
בגמרא, הטעם ומבואר החליבה; בשעת נוכח ישראל היה שלא –

טמאה. בהמה חלב בו עירב שמא ïälLשחוששים ïîMäå ,útäåÀÇÇÀÇÆÆÆÈÆ
ישראל יבוא שמא חכמים שחששו חתנות, משום הוא האיסור טעם –
של בפת ברם, עמו . יתחתן  שגם עד  לזה זה ויתקרבו הגוי עם לאכול

של בפת אף התירו הנפש  חיי לצורך הדחק ובשעת התירו ; נחתום
הבית. Bðécבעל úéáe éaøרבי של נכדו  נשיאה יהודה רבי  הוא – ÇÄÅÄ

המשנה, ïîMaמסדר eøézä היא מאוחרת תוספת זו פיסקה – ÄÄÇÆÆ
השמן  איסור פשט שלא לפי מבואר , בגמרא משנתנו . לתוך  שנכנסה

שאין  חכמים, דברי  על  וסמכו  והתירוהו; עליו נימנו  ישראל , בכל
בה. לעמוד יכולים ציבור  רוב כן אם אלא הציבור , על  גזירה גוזרים

מקבלין  ציבור  רוב ואין  גוזרין , דין שבית גזירה "כל  מובא: ובירושלמי 
שקיבלו  מצאו ולא שמן  של  בגזירתו ומצאו בדקו  גזירה; אינה עליהן,

עליהן ". הציבור אסורúB÷ìLeרוב גוי ידי  על שנתבשל דבר  כל  – ÀÈ
שאין  ובפניו, ישראל של  בכליו  היתר  מאכלי בישל ואפילו  באכילה;

איסור ואף נכרים". "בישולי משום הם אסורים איסור, לתערובת לחוש 
שבארנו  כפי "חתנות", משום טעמו ושמן.זה מאכלים ïéLáëeבפת – ÀÈÄ

גויים, של õîçåכבושים ïéé ïëBúì úúì ïkøcL הם אסורים – ÆÇÀÈÈÅÀÈÇÄÈÙÆ
בהם. ניכר היין טעם שאין לפי  בהנאה, אסורים אינם אבל באכילה,
סובר ואחד  בגמרא, אמוראים נחלקו יין , לתוכם שנתן  ידוע אם ברם,

אסורים. בהנאה äôeøèשאף úéøèå דגים מין הוא "טרית" – ÀÈÄÀÈ
שלמים  וכשהם מאכל ; מהם ועושים דק דק אותם וטורפים קטנים,

אפשר אי  טרופים כשהם אבל  טמא, דג בהם יש אם להכיר אפשר
טמא. דג בהם נתערב שמא מחשש באכילה הם אסורים ולכן  להכיר,

øéöå,דגים של –Ba úèèBL úéaìk äâc da ïéàL בגמרא – ÀÄÆÅÈÈÈÄÀÄÆÆ
"כלבית", שנקרא קטן  דג מין  גדל טהורים דגים של  שבציר  מבואר,

דגים  של  ציר  בו  נתערב שמא חשש  יש  בציר , אותו מוצאים אין  ואם
של ציר ולפיכך בו; גדלה הכלבית שאין טמא ציר דרך שכן טמאים,

באכילה. אסור בו, שוטטת הכלבית ואין כלל , דג בו  שאין  דגים,
÷ìéçäå,וקשקשת סנפיר  עדיין  העלו  שלא טהורים, קטנים דגים מין  – ÀÇÄÈ

יש קטנים כשהם הלכך  גדלים; לכשהם זמן  לאחר בהם הם ועולים

הם  אסורים ולכן ניכרים, ואינם טמאים דגים בהם שמתערבים חשש
úézìçבאכילה. ìL èø÷å שמחתכים חריף, צמח הוא חלתית – ÀÙÆÆÄÀÄ

מפרשים: ויש  קטנות; לחתיכות דהיינו  לקרטים, בסכין  –hxewאותו
חכמים((((ערוך ערוך ערוך ערוך ),),),),גרגיר  ואסרו בסכין ; הקרטים zizlg,וחותכים ly hxew

והואיל נבילה, של שומן  בה שיש בסכינו  הגוי שחתכו שחוששים
חריפותה  שממתקת הסכין, משמנונית קולטת היא הרי חריפה, והחלתית

לשבח; טעם בה úéèðB÷ìñונותנת çìîe בבשמים מעורב מלח – ÆÇÇÀÀÄ
טמאים; דגים ושל חזיר  שומן לתוכו נותנים elàשהיו  éøäכל – ÂÅÅ

במשנתנו, לעיל  שנימנו  הדברים לישראל ,ïéøeñàאלו  –ïøeqà ïéàå ÂÄÀÅÄÈ
äàðä øeqà.בלבד באכילה הם אסורים אלא – ÄÂÈÈ

i r i a x m e i
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דברים  וכן בהנאה, האסורים הגויים של  דברים הקודמות במשניות שנימנו לאחר 
של דברים לפרט משנתנו באה באכילה, הם אסורים אבל בהנאה, אסורים שאינן

באכילה. אף המותרים הגויים

elà,גויים של  דברים –äìéëàa ïéøzî: לישראל –BáìçL áìç ÅËÈÄÇÂÄÈÈÈÆÂÈ
eäàBø ìàøNéå éBb,החליבה בשעת נוכח היה ישראל שאם כלומר – ÀÄÀÈÅÅ

של עדרו  בצד ישראל "יושב ברייתא: מובאת בגמרא מותר. החלב
חושש " ואינו לו, ומביא לו חולב וגוי  d`nhגוי, dnda dzid elit`e)

;(excra החלב בצד, יושב אלא רואהו , שאינו פי  על שאף ומכאן 
לחלוב  מתיירא שהגוי ממקומו, כשיעמוד לראותו  שיוכל  ובלבד  מותר,

מקחו. ויפסיד ויראהו, הישראל  יעמוד  שמא הטמאה, –Lácäåמן  ÀÇÀÇ
שכל איסור , תערובת משום לא חשש ; כל  בו שאין  מותר, גוי של

נאכל שהרי  גויים, בישול משום ולא הדבש; את מקלקלת תערובת
בישולי משום בו אין  חי, שהוא כמות הנאכל  וכל  חי , שהוא כמות
לפגם  טעם נותן  שהרי  כליהם, מחמת גויים, גיעולי משום ולא גויים;

ומותר ענבים,úBiðácácäå((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).הוא של  אשכולות –ìò óà ÀÇÇÀÀÈÄÇÇ
úBôhðnL ét יין משום בהן חוששים אין  מהן , נוטף שמשקה – ÄÆÀÇÀ

וכן ä÷Lîנסך; øLëä íeMî íäa ïéà מהן הנוטף המשקה – ÅÈÆÄÆÀÅÇÀÆ
לצורך והדבדבניות שהואיל  טומאה, לקבל  האוכל  את מכשיר אינו

מהן  הנוטף מהמשקה נוחה דעתו אין הן, לבאור לבאור לבאור לבאור אכילה הקדמתנוהקדמתנוהקדמתנוהקדמתנו ((((עיין עיין עיין עיין 

לטומאה לטומאה לטומאה לטומאה ).).).). הכשר הכשר הכשר הכשר  עניןעניןעניןענין בארנובארנובארנובארנו שםשםשםשם –––– וווו דדדד,,,, עדיות עדיות עדיות עדיות  מפרשים:המשנה המשנה המשנה המשנה  ויש 

zeipacacd שהן פי על ואף הכוורת, מן שרודים הדבש  חלות –
יין עליהן הזיל  שמא חוששים אין  למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו).).).).נוטפות, בפירושו בפירושו בפירושו בפירושו  ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 

izdw - zex`ean zeipyn
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ä÷Lî øLëä íeMî,õîçå ïéé ïëBúì úúì ïkøc ïéàL ïéLáëe,äôeøè dðéàL úéøèå,äâc da LiL øéöå,äìòå ¦¤§¥©§¤§¨¦¤¥©§¨¨¥§¨©¦¨Ÿ¤§¨¦¤¥¨§¨§¦¤¤¨¨¨§¨¤
úézìç ìL,ïéìbìâîä úBà÷ñìb íéúéæå;éñBé éaøøîBà:ïéøeñà ïéçeìMä.äìeìqä ïî íéàaä íéáâçä–ïéøeñà, ¤¦§¦§¥¦§ª§¨©§ª§¨¦©¦¥¥©§¦£¦©£¨¦©¨¦¦©§¨£¦
÷útää ïî–ïéøzî.äîeøúì ïëå. ¦©©§¥ª¨¦§¥¦§¨

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéøeñà íéîìvä ìk,úçà íòt ïéãáòð ïäL éðtîäðMa;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:øeñà Bðéà, ¨©§¨¦£¦¦§¥¤¥¤¡¨¦©©©©©¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¨

ìwî Bãéa LiL ìk àlà,øBtö Bà,øeck Bà.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:øác ìk Bãéa LiL ìk. ¤¨¨¤¤§¨©¥¦©©¨¦§¤©§¦¥¥¨¤¥§¨¨¨¨
·íéîìö éøáL àöBnä–íéøzî elà éøä.ìâø úéðáz Bà ãé úéðáz àöî–íéøeñà elà éøä,àöBikL éðtî ©¥¦§¥§¨¦£¥¥ª¨¦¨¨©§¦©©§¦¤¤£¥¥£¦¦§¥¤©¥

ãáòð ïäá. ¨¤¤¡¨

.dtexh:øåäè àåäù øëéðå ïéîéé÷ åúøãùå âãä ùàø [øàùð] ,úåëéúç äéåùò àéäù ô"òàå.zizlg ly dlr:ïéëñá äì å÷ñôî àì àäãze`wqelb mizife
.milblebn:åîîçúðù úìâìåâî äöéá åîë íéìâìåâî íé÷ñåìâë íéùòðå ïäéìàî íéøöòðå íéîîçúîå ìåâò éìëá íéñåðëä íéúéæ.oixeq` oiglydåëëøúð íà

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .åëëøúð ïééä úîçîã ,ïéøåñà ,åéìàî ìôåðå çìúùî åëåúáù ïéòøâä åãéá úéæä ç÷åìùëù ãò êë ìë íéúéæä.dlelqd onìñä ïî
,éðåðçä éðôìù.mixeq`:åëëøúéù éãë ïéé íäéìò óìæîù.wztdd on,äæ ìò äæ íù íúåà íéøöåòù ïñðåëù íå÷îî.oixzenãò ïéé ïäéìò óìæî åðéàù

:øåëîì åéðôì ïðúåðù.dnexzl oke,øúåî ,øöåàä ïî àáä ìáà .àéä äîåøú àîù ,øåñà åéðôì àöîðä ìë ,ïéìåç íùì äîåøú øåëîì ãåùçä ïäë ïëå
:øöåàä ìë åøé÷ôéå ïðáø éòîù àîìã úúøî éúåúøàã

b`̀̀̀,mixeq` minlvd lk:äàðäá.dpya zg` mrt micarp mdyéåðì àìà ïðéàù àáåè àëéàã â"òàã .åá éåùò íìöäù äìòî äúåàá ùîùäùë
:àèåòéîì ùééçã äéîòèì øéàî 'ø ,ïéãáòð ïðéàå.'eke ecia yiy lkåôéñåäå .åäééãéá éöôç êðäì åäðéì÷ùà åäééúåáéùç íåùîã íä ,íéãáòð éàãå éðäã

ìëä éøáã ,éåðì úåøåö úåùòì ïëøã ïéàù íéøôëáå .äðéãîä çúô ìò ïéãîåòùë àìà ïéøåñà ïéàå .íéîëçë äëìäå .úòáèå äøèòå áøç ,àúééøáá íäéìò
:åäì éãáò åäðéçìôîìã ,øáã åãéá ïéà åìéôàå ïéøåñà

aaaa.oixzen el` ixd:àìå÷ìå à÷éôñ ÷ôñ éåäå ,íåøáù êëìå íåìèá àîù ,íåãáò øîåì éöîéú íà åìéôàå ,íåãáò àì ÷ôñ íåãáò ÷ôñ íéîìù ååä éëã
.carp mda `veiky:äúåà ïéãáåòå àø÷éòî íéùåò ïä äãáì ãé úéðáú

`xephxa yexit

ïéLáëe,כבושים מאכלים –õîçå ïéé ïëBúì úúì ïkøc ïéàL ÀÈÄÆÅÇÀÈÈÅÀÈÇÄÈÙÆ
לתוכן  לתת שדרכן כבשים משום בהם גוזרים ואין  באכילה, מותרים –

וחומץ הקודמת הקודמת הקודמת הקודמת ););););יין  במשנה במשנה במשנה במשנה  äôeøè((((עייןעייןעייןעיין dðéàL úéøèå שאינה – ÀÈÄÆÅÈÀÈ
שאפשר ושדרה, ראש כגון דג, חתיכת בה יש אלא לגמרי , מרוסקת

באכילה; מותרת הריהי  טהור , דג שהוא ידו על  LiLלהכיר øéöåÀÄÆÆ
äâc daשהציר סימן וזה בו , שוטטת כלבית שדגה דגים, של ציר – ÈÈÈ

טהורים דגים של הקודמתהקודמתהקודמתהקודמת););););הוא במשנה במשנה במשנה במשנה  úézìç((((עייןעייןעייןעיין ìL äìòå– ÀÈÆÆÄÀÄ
בסכין  לחתכו  דרך  zizlg");שאין ly hxew" ± zncewd dpyna oiir)

ïéìbìâîä úBà÷ñìb íéúéæå אותם כובשים שהגויים זיתים – ÀÅÄÀËÀÈÇÀËÀÈÄ
זילף  שמא חוששים, אין  כגלוסקאות, נעשים והם לרככם, עגול בכלי 

יין ; ñBéעליהם éaøïéçeìMä :øîBà éכל נתרככו  הזיתים אם – ÇÄÅÅÇÀÄ
מתוכם, נשמטים גרעיניהם ביד, אותם שכשלוקחים –ïéøeñàכך , ÂÄ

נתרככו. היין ומחמת יין , עליהם שזילף חוששים, זה íéáâçäÇÂÈÄשבכגון 
טהרה, סימני  בהם שיש –äìeìqä ïî íéàaä הקטן הסל מן – ÇÈÄÄÇÀÈ

הגוי , של  חנותו בפתח שמזלף ïéøeñàהעומד מפני  באכילה, – ÂÄ
יין. útää÷עליהם ïî, המחסן מן  שמוציא החגבים אבל – ÄÇÇÀÅ

שמתקלקלים, לפי יין , עליהם מזלף ואינו  בחביות, שם הם שמשומרים

ïéøzî.באכילה –äîeøúì ïëåהחשוד כהן וכן מבואר : בגמרא – ËÈÄÀÅÄÀÈ
התרומה, מן  יקרים דמיהם שהחולין  מפני  – חולין , לשם תרומה למכור

ממנו , לקנות אסור בחנות שלפניו מה – לכהנים, אלא ראויה שאינה
אצלו , לקנות מותר  האוצר ומן ההפתק מן  הבא אבל  תרומה, מחשש

לחכמים, יוודע שמא חולין, לשם תרומה משם למכור  הכהן שמתיירא
אוצרו . כל את ויפקירו 
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תועבה  תביא ולא באש... תשרפון אלהיהם "פסילי כה-כו ): ז, (דברים בתורה כתוב
של זרה שעבודה מכאן הוא", חרם כי  תתעבנו  ותעב תשקצנו  שקץ ביתך ... אל 
לה  שמקריבים או אותה המשמשים הדברים כל  וכן בהנאה, היא אסורה הגויים
למסכתנו. בפתיחה הזכרנו  שכבר כמו  בהנאה, לישראל אסורים בשבילה, הנעשה וכל 

צלמים milqte)ברם, zexev)פרקנו בהנאה. מותרים בלבד  לנוי הגויים אותם שעשו 
נחשבי מהם אילו שונות, זרות ועבודות וצורות צלמים של  הדינים בפרטי ם עוסק

הפרק  עוסק כן זרה; עבודה בגדר  אינם מהם ואילו  בהנאה, ואסורים זרה עבודה
בצלמים  דנה משנתנו  ועוד. תערובתה, זרה, עבודה טומאת זרה, עבודה בנייני בדיני

תנאים. בזה ונחלקו  זרה. עבודה משום בהנאה אסורים מהם אילו  שונים,

íéîìvä ìk,ופסלים צורות –íéøeñà,בהנאה –ïäL éðtî ÈÇÀÈÄÂÄÄÀÅÆÅ
äðMa úçà íòt ïéãáòð לעבדם הגויים של  שדרכם צלמים שיש – ÆÁÈÄÇÇÇÇÇÈÈ

בשנה, אחת øéàîפעם éaø éøácשיש פי  על  שאף הסובר, – ÄÀÅÇÄÅÄ
מקום  מכל  נעבדים, ואינם לנוי  אלא עשויים שאינם צלמים הרבה

בהנאה  אסורים הצלמים כל  בשנה, פעם שנעבדים כאלה ויש הואיל 
למיעוט. חושש  מאיר רבי שכן  זרה, לעבודה שנעשו íéîëçåÇÂÈÄמחשש

,øBtö Bà ,ìwî Bãéa LiL ìk àlà ,øeñà Bðéà :íéøîBàÀÄÅÈÆÈÈÆÆÀÈÇÅÄ
øeck Bàאסור צלם ואין  למיעוט, חוששים שאין סוברים, חכמים – Ç

שבידו  אדם צורת כגון  זרה, לעבודה שנעשה מוכח כן אם אלא בהנאה
ושררה; שלטון  מסמלים שהם כדור , או  צפור  או ziixaae`מקל 

:etiqed שהצלם מוכיחים, הללו הסימנים שכל  וטבעת; עטרה חרב,
בידו  שאין  צלם אבל בהנאה. הוא ואסור זרה, לעבודה ודאי נעשה

בגמרא  בהנאה. אסור  ואינו לנוי נעשה סתמו הללו , הדברים מן אחד 
בצלמים  אבל  בכרכים, הנמצאים בצלמים אלא נחלקו שלא מבואר,
הם  אסורים שם הצלמים שכל מודים, חכמים אף בכפרים, הנמצאים

שנעשו  וחזקתם לנוי, צלמים לעשות הכפר  בני דרך שאין  לפי בהנאה,
זרה. Bãéaלעבודה LiL ìk :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÈÆÅÀÈ

øác ìk,חכמים דברי על  להוסיף בא גמליאל בן  שמעון רבן  – ÈÈÈ
הצלם, של בידו  שיש  דבר כל  אלא כדור , או צפור או מקל רק שלא

ואסור זרה לעבודה שנעשה הוא סימן  חשוב, שאינו  דבר  ואפילו 
בהנאה.
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íéøzî elà éøä ,íéîìö éøáL àöBnä ספק בהם שיש לפי  – ÇÅÄÀÅÀÈÄÂÅÅËÈÄ
נעבדו , ואם נעבדו; שלמים, כשהיו  אלו, צלמים אם ספק ספיקא:
לישראל ומותר  אלו , בשברים מקילים הלכך וביטלום; שיברום שמא

אלא  צלמים, שברי  דווקא שלאו אמרו , בגמרא ברם, בהם. להשתמש 
שיברה  הסתם מן  אומרים: שאנו  מותרים, זרה עבודה שברי  אפילו

וביטלה. ìâøהגוי  úéðáz Bà ãé úéðáz àöî,בגמרא ומבואר – ÈÈÇÀÄÇÇÀÄÆÆ
צלמים, שברי שאינם הוא שסימן בסיס, על elàבעומדים éøäÂÅÅ

íéøeñà,בהנאה –ãáòð ïäá àöBikL éðtî גויים שיש – ÂÄÄÀÅÆÇÅÈÆÆÁÈ
זרה. עבודה לשם רגל  תבנית או יד תבנית מלכתחילה שעושים

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iyily wxt dxf dcear zkqn

‚íéìk àöBnä,änç úøeö íäéìòå,äðáì úøeö,ïB÷øc úøeö–çìnä íéì íëéìBé.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà: ©¥¥¦©£¥¤©©¨©§¨¨©§¨¦¥§¨©¤©©¨¦§¤©§¦¥¥
íéøeñà ïéãaëîä ìòL,ïéøzî ïéfáîä ìòL.éñBé éaøøîBà:íiì ìéhî Bà çeøì äøBæå ÷çBL.Bì eøîà:àeä óà ¤©©§ª¨¦£¦¤©©§ª¦ª¨¦©¦¥¥¥§¤¨©©¦©¨¨§©

ìáæ äNòð,øîàpL(çé ,âé íéøáã):"íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àGå". ©£¤¤¤¤¤¡©§¦§©§¨§§¨¦©¥¤
„úà ñBôñBìt ïa ñBì÷Bøt ìàLìàéìîb ïaøBkòa,éèéãBøôà ìL õçøna õçBø äéäL;Bì øîà:a áeúkíëúøBú: ¨©§§¤§§¤©¨©§¦¥§©¤¨¨¥©¤§¨¤©§¦¦¨©¨§©§¤

"íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àGå",éèéãBøôà ìL õçøna õçBø äzà äî éðtî?Bì øîà:õçøna ïéáéLî ïéà. §¦§©§¨§§¨¦©¥¤¦§¥¨©¨¥©¤§¨¤©§¦¦¨©¥§¦¦©¤§¨
Bì øîà àöiLëe:dìeáâa éúàa àG éðà,éìeáâa úàa àéä.íéøîBà ïéà:éBð éèéãBøôàì õçøî äNòð,àlà §¤¨¨¨©£¦¨¦¦§¨¦¨¦§¦¥§¦©£¨¤§¨§©§¦¦¤¨

íéøîBà:õçønì éBð éèéãBøôà úéNòð.øçà øác,äaøä ïBîî Cì ïéðúBð íà,ñðëð äzà éàClL äøæ äãBáòì §¦©£¥©§¦¦©¤§¨¨¨©¥¦§¦¨¨©§¥¦©¨¦§¨©£¨¨¨¤¨
ïézLîe éø÷ ìòáe íøòäéðôa;áéaä ét ìò úãîBò Bæåäéðôì ïéðézLî íòä ìëå.àlà øîàð àG"íäéäGà", ¨Ÿ©©¤¦©§¦§¨¤¨§¤¤©¦©¦§¨¨¨©§¦¦§¨¤¨¤¡©¤¨¡¥¤

dBìà íeMî Ba âäBpL úà–øeñà;dBìà íeMî Ba âäBð BðéàL úàå–øzî. ¤¤¥¦¡©¨§¤¤¥¥¦¡©ª¨
‰úBòábä úàå íéøää úà íéãáBòä íéBbä–ïéøzî ïä,íéøeñà íäéìòM äîe,øîàpL(äë ,æ íéøáã):ãîçú-àG" ©¦¨§¦¤¤¨¦§¤©§¨¥ª¨¦©¤£¥¤£¦¤¤¡©©§Ÿ

bbbb.dpal zxev dng zxevíéñçéîù äøåöä àöîéù àìà ,äðáì åæ øîàéå ìåâò úù÷ ïéîë åà ,ùîùä åäæ øîàéå ìåâò àöîéù àì ,ì"æ í"áîøä ùøéô
äìâò ìò áùåé øèåòî êìî úøåö ùîùä úøåöù åøîàù åîë ,çøéå ùîùì íéîù éøáåä åìà:äæá àöåéë ìë ïëå ,.oewxc zxevïéöéö åì ùéù ùçð úøåö

êðäã åãåî ,íéøúåî íéîìöä ìë øàù ìéòì éøîàã ïðáøì åìéôàå .íéîéä ïúåàá úãáòð äúéäå ,äðáìä éìúì äøåö àéäù íéøîåàå ,âãä éù÷ù÷ë ïéù÷ù÷å
:åäðéçìôîì åäééçøåàã ,øéñà.micaeknd lry:íäá àöåéëå úåòáèå íéîæðå íéøéù ïåâë ,ãåáëìå éåðì ïùéîùúù íéàð íéìë.mifeaníéñîå÷îå÷å úåøåé ïåâë

:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìäå .ïäéîåãå ïéîç éîçîå.gexl dxefe:äðîî ìàøùé äðäé àìù.`ed s`,åðîî ìàøùéì äàðä ùé äúò íâ çåøì åðøæé íà
:ìáæ úéùòð àéäù

cccc.ihcext`:ì"æ í"áîøä ùøéô êë .äâåð áëåë úøåö.oiaiyn oi`:íåøò íù ãîåò íãàù éôì ,õçøîá äøåú øáã.ileaba dz`a `idíã÷ õçøîäù
éåð éèãåøôà äùòð àìà ,àåä éåð ìù øáã åàì õçøîã ,éèãåøôàì éåð õçøî äùòð ïéøîåà ïéà ,úøçà äáåùú ãåòå .õåçøì àáä ìëì äùòð õçøîäå ,äì

:ø÷éò àéäå ìôè àåäå ,õçøîá ùîùî éèãåøôàù ,õçøîì.aia:íéáøä úåùøì íéëôåù àéöåäì ò÷ø÷á éåùò õéøç
dddd.oixzen od:øñúéî àì øáåçîã ,íéðáà ïäî áåöçìå äòéøæì ïéøúåî ïîöò íéøää.dxeq` dxy` dn iptneìò íäéäìà ïðéùøãã éëéä éë øîåìë

`xephxa yexit
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עניינים: בשני  דנה זו עבודה `.משנה חשש  בהם יש  אם צורות, עליהם שיש כלים
כיצדa.זרה. – העולם מן לבערה שחייבים הוא, תורה שדין – זרה עבודה המוצא

אותה? מבער 

änç úøeö íäéìòå ,íéìk àöBnä שעושים צורה כלומר  – ÇÅÅÄÇÂÅÆÇÇÈ
בעגלה, היושב מעוטר  מלך של דמות שהיא החמה, úøeöÇעובדי

äðáì החמה תמונות לא אבל הלבנה; עובדי  שעושים צורה או  – ÀÈÈ
ïB÷øc((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),והלבנה úøeö,נחש מין  –çìnä íéì íëéìBé ÇÀÈÄÅÀÈÇÆÇ

בהנאה; הם ואסורים זרה, עבודה לשם נעשו שודאי  לפי לים, יזרקם –

העולם. מן זו  בדרך  יבערם øîBà:הלכך  ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ
ïéãaëîä ìòL תכשיטים כגון ויקרים, חשובים כלים שעל הצורות – ÆÇÇÀËÈÄ

אלו , כלים המוצא ולכן זרה, עבודה לשם נעשו  ודאי בהם, וכיוצא
íéøeñà;בהנאה הכלים –ïéfáîä ìòLשעל הצורות אבל  – ÂÄÆÇÇÀËÄ

ולכן  זרה, עבודה לשם נעשו  לא ודאי  בישול , כלי  כגון פחותים, כלים
אלו בהנאה.ïéøzîכלים –çeøì äøBæå ÷çBL :øîBà éñBé éaø ËÈÄÇÄÅÅÅÀÆÈÇ

íiì ìéhî Bà שלאו קמא, תנא דברי  על להוסיף בא יוסי רבי – ÇÄÇÈ
עבודה  את לשחוק גם הוא יכול  אלא המלח", לים "יוליכם דווקא

ברוח. האבק את ולפזר Bìזרה eøîà:יוסי לרבי  חכמים –óà ÈÀÇ
ìáæ äNòð àeä הוא הרי  לרוח, זרה עבודה אבק את כשזורה – ÇÂÆÆÆ

על משתבחת ששדהו ממנו , נהנה ישראל ונמצא לקרקע, זבל נעשה
אסור, זה והרי äîeàîידו , Eãéa ÷aãé-àGå" :øîàpLÆÆÁÇÀÄÀÇÀÈÀÀÈ

"íøçä-ïî לים בהטלה אלא זרה עבודה מבערים אין  ולפיכך  – ÄÇÅÆ
לישראל. שהיא הנאה כל  ממנה תהא שלא בזה, וכיוצא המלח
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המרחץ  בתי  את קוראים היו  הקדמונים שהרומאים ז, משנה א בפרק הזכרנו  כבר 
מיוחד בתא מעמידים והיו אליליהם, שמות המרחץ (dtika)על בית של בחצר  או 

לישראל שמותר ללמד , באה משנתנו שמו. על נקרא המרחץ שבית האליל, פסל  את
אפרודיטי, האלילה של  במרחץ שרחץ גמליאל  ברבן מעשה שכן כזה, במרחץ לרחוץ

במשנה. שיבואר  כפי ההיתר, טעמי  את הסביר אחד  גוי עם ובשיחתו

,Bkòa ìàéìîb ïaø úà ñBôñBìt ïa ñBì÷Bøt ìàL בשעה ÈÇÀÀÆÀÀÆÇÈÇÀÄÅÀÇ

éèéãBøôà ìL õçøna õçBø äéäLשל פסל שם שעמד – ÆÈÈÅÇÆÀÈÆÇÀÄÄ
אפרודיטי. היוונית Bìהאלילה øîà: גמליאל לרבן  פרוקלוס – ÈÇ

,"íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àGå" :íëúøBúa áeúk"ÈÀÇÀÆÀÄÀÇÀÈÀÀÈÄÇÅÆ
"éèéãBøôà ìL õçøna õçBø äzà äî éðtîמותר כיצד – ÄÀÅÈÇÈÅÇÆÀÈÆÇÀÄÄ

זרה? עבודה של  ממרחץ ליהנות Bìלך øîà: גמליאל רבן –ïéà ÈÇÅ
õçøna ïéáéLî,ערומים שם שעומדים מפני  תורה, בדברי – ÀÄÄÇÆÀÈ

àöiLëe,המרחץ מבית פרוקלוס עם –Bì øîà: גמליאל רבן  – ÀÆÈÈÈÇ
dìeáâa éúàa àG éðà,אפרודיטי של בתחומה –úàa àéä ÂÄÈÄÄÀÈÄÈ

éìeáâaעשוי כבר היה שהמרחץ לאחר  כאן העמידוה שהרי – ÄÀÄ
ועוד, הציבור . של  õçøîלשירותו  äNòð :íéøîBà ïéàÅÀÄÇÂÈÆÀÈ

éBð éèéãBøôàì,זרה עבודה של  לכבודה מרחץ בונים שאין  –àlà ÀÇÀÄÄÆÈ
õçønì éBð éèéãBøôà úéNòð :íéøîBàשל פסל  שמעמידים – ÀÄÇÂÅÇÀÄÄÇÆÀÈ

טפל . והפסל  עיקר המרחץ נמצא למרחץ; קישוט להיות øácÈÈאליל 
øçà, אחר טעם –äaøä ïBîî Cì ïéðúBð íà היו אפילו  – ÇÅÄÀÄÈÈÇÀÅ

כסף, הרבה לך íøòנותנין  ClL äøæ äãBáòì ñðëð äzà éàÄÇÈÄÀÈÇÂÈÈÈÆÈÈÙ
ערום, אלילך לבית נכנס היית לא –éø÷ ìòáe מקרה לך כשארע – ÇÇÆÄ

טמא, ואתה äéðôaלילה, ïézLîe,לאליל בזיון משום בזה שיש  – ÇÀÄÀÈÆÈ
áéaä ét ìò úãîBò Bæå השופכין מי  יוצאים שדרכה תעלה, – ÀÆÆÇÄÇÄ

äéðôìהחוצה, ïéðézLî íòä ìëåדרך שאין וכיון  במרחץ, – ÀÈÈÈÇÀÄÄÀÈÆÈ
בכך e),עבודתה ,f oixcdpq oiir ;xert lraa ebdpy enk) התנהגות הרי

בלבד, לנוי אלא זרה עבודה לשם כאן  העמידוה שלא מוכיחה, זו 
זרה; עבודה של  איסור  כאן אין  øîàðהלכך àG עבודה באיסור  – ÆÁÇ

"íäéäGà"זרה, àlà הכתוב ובא אלהיהם", את תאבדון... "אבד  – ÆÈÁÅÆ
dBìàללמדנו: íeMî Ba âäBpL úà בו שנוהגים פסל אותו  – ÆÆÅÄÁÇ

אלוה, זרה;øeñàמנהג עבודה משום בהנאה –âäBð BðéàL úàå ÈÀÆÆÅÅ
dBìà íeMî Ba,זרה עבודה לשם שאינו  פסל  –øzîכמבואר – ÄÁÇËÈ

אלא  שאינו אליל , של  פסל בו שעומד  במרחץ לרחוץ שמותר  לעיל ,
לנוי.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

אינו שנעבד, פי  על אף הר , כגון  לקרקע, שהמחובר להשמיענו , באה זו משנה
עבודה  משום בהנאה שיבואר ,נאסר  כפי  עליו , שנמצא תלוש  דבר  כל  ברם, זרה.

בהנאה. אסור

izdw - zex`ean zeipyn



קעט a dpyn iyily wxt dxf dcear zkqn

ä÷Lî øLëä íeMî,õîçå ïéé ïëBúì úúì ïkøc ïéàL ïéLáëe,äôeøè dðéàL úéøèå,äâc da LiL øéöå,äìòå ¦¤§¥©§¤§¨¦¤¥©§¨¨¥§¨©¦¨Ÿ¤§¨¦¤¥¨§¨§¦¤¤¨¨¨§¨¤
úézìç ìL,ïéìbìâîä úBà÷ñìb íéúéæå;éñBé éaøøîBà:ïéøeñà ïéçeìMä.äìeìqä ïî íéàaä íéáâçä–ïéøeñà, ¤¦§¦§¥¦§ª§¨©§ª§¨¦©¦¥¥©§¦£¦©£¨¦©¨¦¦©§¨£¦
÷útää ïî–ïéøzî.äîeøúì ïëå. ¦©©§¥ª¨¦§¥¦§¨

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéøeñà íéîìvä ìk,úçà íòt ïéãáòð ïäL éðtîäðMa;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:øeñà Bðéà, ¨©§¨¦£¦¦§¥¤¥¤¡¨¦©©©©©¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¨

ìwî Bãéa LiL ìk àlà,øBtö Bà,øeck Bà.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:øác ìk Bãéa LiL ìk. ¤¨¨¤¤§¨©¥¦©©¨¦§¤©§¦¥¥¨¤¥§¨¨¨¨
·íéîìö éøáL àöBnä–íéøzî elà éøä.ìâø úéðáz Bà ãé úéðáz àöî–íéøeñà elà éøä,àöBikL éðtî ©¥¦§¥§¨¦£¥¥ª¨¦¨¨©§¦©©§¦¤¤£¥¥£¦¦§¥¤©¥

ãáòð ïäá. ¨¤¤¡¨

.dtexh:øåäè àåäù øëéðå ïéîéé÷ åúøãùå âãä ùàø [øàùð] ,úåëéúç äéåùò àéäù ô"òàå.zizlg ly dlr:ïéëñá äì å÷ñôî àì àäãze`wqelb mizife
.milblebn:åîîçúðù úìâìåâî äöéá åîë íéìâìåâî íé÷ñåìâë íéùòðå ïäéìàî íéøöòðå íéîîçúîå ìåâò éìëá íéñåðëä íéúéæ.oixeq` oiglydåëëøúð íà

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .åëëøúð ïééä úîçîã ,ïéøåñà ,åéìàî ìôåðå çìúùî åëåúáù ïéòøâä åãéá úéæä ç÷åìùëù ãò êë ìë íéúéæä.dlelqd onìñä ïî
,éðåðçä éðôìù.mixeq`:åëëøúéù éãë ïéé íäéìò óìæîù.wztdd on,äæ ìò äæ íù íúåà íéøöåòù ïñðåëù íå÷îî.oixzenãò ïéé ïäéìò óìæî åðéàù

:øåëîì åéðôì ïðúåðù.dnexzl oke,øúåî ,øöåàä ïî àáä ìáà .àéä äîåøú àîù ,øåñà åéðôì àöîðä ìë ,ïéìåç íùì äîåøú øåëîì ãåùçä ïäë ïëå
:øöåàä ìë åøé÷ôéå ïðáø éòîù àîìã úúøî éúåúøàã

b`̀̀̀,mixeq` minlvd lk:äàðäá.dpya zg` mrt micarp mdyéåðì àìà ïðéàù àáåè àëéàã â"òàã .åá éåùò íìöäù äìòî äúåàá ùîùäùë
:àèåòéîì ùééçã äéîòèì øéàî 'ø ,ïéãáòð ïðéàå.'eke ecia yiy lkåôéñåäå .åäééãéá éöôç êðäì åäðéì÷ùà åäééúåáéùç íåùîã íä ,íéãáòð éàãå éðäã

ìëä éøáã ,éåðì úåøåö úåùòì ïëøã ïéàù íéøôëáå .äðéãîä çúô ìò ïéãîåòùë àìà ïéøåñà ïéàå .íéîëçë äëìäå .úòáèå äøèòå áøç ,àúééøáá íäéìò
:åäì éãáò åäðéçìôîìã ,øáã åãéá ïéà åìéôàå ïéøåñà

aaaa.oixzen el` ixd:àìå÷ìå à÷éôñ ÷ôñ éåäå ,íåøáù êëìå íåìèá àîù ,íåãáò øîåì éöîéú íà åìéôàå ,íåãáò àì ÷ôñ íåãáò ÷ôñ íéîìù ååä éëã
.carp mda `veiky:äúåà ïéãáåòå àø÷éòî íéùåò ïä äãáì ãé úéðáú

`xephxa yexit

ïéLáëe,כבושים מאכלים –õîçå ïéé ïëBúì úúì ïkøc ïéàL ÀÈÄÆÅÇÀÈÈÅÀÈÇÄÈÙÆ
לתוכן  לתת שדרכן כבשים משום בהם גוזרים ואין  באכילה, מותרים –

וחומץ הקודמת הקודמת הקודמת הקודמת ););););יין  במשנה במשנה במשנה במשנה  äôeøè((((עייןעייןעייןעיין dðéàL úéøèå שאינה – ÀÈÄÆÅÈÀÈ
שאפשר ושדרה, ראש כגון דג, חתיכת בה יש אלא לגמרי , מרוסקת

באכילה; מותרת הריהי  טהור , דג שהוא ידו על  LiLלהכיר øéöåÀÄÆÆ
äâc daשהציר סימן וזה בו , שוטטת כלבית שדגה דגים, של ציר – ÈÈÈ

טהורים דגים של הקודמתהקודמתהקודמתהקודמת););););הוא במשנה במשנה במשנה במשנה  úézìç((((עייןעייןעייןעיין ìL äìòå– ÀÈÆÆÄÀÄ
בסכין  לחתכו  דרך  zizlg");שאין ly hxew" ± zncewd dpyna oiir)

ïéìbìâîä úBà÷ñìb íéúéæå אותם כובשים שהגויים זיתים – ÀÅÄÀËÀÈÇÀËÀÈÄ
זילף  שמא חוששים, אין  כגלוסקאות, נעשים והם לרככם, עגול בכלי 

יין ; ñBéעליהם éaøïéçeìMä :øîBà éכל נתרככו  הזיתים אם – ÇÄÅÅÇÀÄ
מתוכם, נשמטים גרעיניהם ביד, אותם שכשלוקחים –ïéøeñàכך , ÂÄ

נתרככו. היין ומחמת יין , עליהם שזילף חוששים, זה íéáâçäÇÂÈÄשבכגון 
טהרה, סימני  בהם שיש –äìeìqä ïî íéàaä הקטן הסל מן – ÇÈÄÄÇÀÈ

הגוי , של  חנותו בפתח שמזלף ïéøeñàהעומד מפני  באכילה, – ÂÄ
יין. útää÷עליהם ïî, המחסן מן  שמוציא החגבים אבל – ÄÇÇÀÅ

שמתקלקלים, לפי יין , עליהם מזלף ואינו  בחביות, שם הם שמשומרים

ïéøzî.באכילה –äîeøúì ïëåהחשוד כהן וכן מבואר : בגמרא – ËÈÄÀÅÄÀÈ
התרומה, מן  יקרים דמיהם שהחולין  מפני  – חולין , לשם תרומה למכור

ממנו , לקנות אסור בחנות שלפניו מה – לכהנים, אלא ראויה שאינה
אצלו , לקנות מותר  האוצר ומן ההפתק מן  הבא אבל  תרומה, מחשש

לחכמים, יוודע שמא חולין, לשם תרומה משם למכור  הכהן שמתיירא
אוצרו . כל את ויפקירו 

א ה נ ש מ ר ו א ב

תועבה  תביא ולא באש... תשרפון אלהיהם "פסילי כה-כו ): ז, (דברים בתורה כתוב
של זרה שעבודה מכאן הוא", חרם כי  תתעבנו  ותעב תשקצנו  שקץ ביתך ... אל 
לה  שמקריבים או אותה המשמשים הדברים כל  וכן בהנאה, היא אסורה הגויים
למסכתנו. בפתיחה הזכרנו  שכבר כמו  בהנאה, לישראל אסורים בשבילה, הנעשה וכל 

צלמים milqte)ברם, zexev)פרקנו בהנאה. מותרים בלבד  לנוי הגויים אותם שעשו 
נחשבי מהם אילו שונות, זרות ועבודות וצורות צלמים של  הדינים בפרטי ם עוסק

הפרק  עוסק כן זרה; עבודה בגדר  אינם מהם ואילו  בהנאה, ואסורים זרה עבודה
בצלמים  דנה משנתנו  ועוד. תערובתה, זרה, עבודה טומאת זרה, עבודה בנייני בדיני

תנאים. בזה ונחלקו  זרה. עבודה משום בהנאה אסורים מהם אילו  שונים,

íéîìvä ìk,ופסלים צורות –íéøeñà,בהנאה –ïäL éðtî ÈÇÀÈÄÂÄÄÀÅÆÅ
äðMa úçà íòt ïéãáòð לעבדם הגויים של  שדרכם צלמים שיש – ÆÁÈÄÇÇÇÇÇÈÈ

בשנה, אחת øéàîפעם éaø éøácשיש פי  על  שאף הסובר, – ÄÀÅÇÄÅÄ
מקום  מכל  נעבדים, ואינם לנוי  אלא עשויים שאינם צלמים הרבה

בהנאה  אסורים הצלמים כל  בשנה, פעם שנעבדים כאלה ויש הואיל 
למיעוט. חושש  מאיר רבי שכן  זרה, לעבודה שנעשו íéîëçåÇÂÈÄמחשש

,øBtö Bà ,ìwî Bãéa LiL ìk àlà ,øeñà Bðéà :íéøîBàÀÄÅÈÆÈÈÆÆÀÈÇÅÄ
øeck Bàאסור צלם ואין  למיעוט, חוששים שאין סוברים, חכמים – Ç

שבידו  אדם צורת כגון  זרה, לעבודה שנעשה מוכח כן אם אלא בהנאה
ושררה; שלטון  מסמלים שהם כדור , או  צפור  או ziixaae`מקל 

:etiqed שהצלם מוכיחים, הללו הסימנים שכל  וטבעת; עטרה חרב,
בידו  שאין  צלם אבל בהנאה. הוא ואסור זרה, לעבודה ודאי נעשה

בגמרא  בהנאה. אסור  ואינו לנוי נעשה סתמו הללו , הדברים מן אחד 
בצלמים  אבל  בכרכים, הנמצאים בצלמים אלא נחלקו שלא מבואר,
הם  אסורים שם הצלמים שכל מודים, חכמים אף בכפרים, הנמצאים

שנעשו  וחזקתם לנוי, צלמים לעשות הכפר  בני דרך שאין  לפי בהנאה,
זרה. Bãéaלעבודה LiL ìk :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÈÆÅÀÈ

øác ìk,חכמים דברי על  להוסיף בא גמליאל בן  שמעון רבן  – ÈÈÈ
הצלם, של בידו  שיש  דבר כל  אלא כדור , או צפור או מקל רק שלא

ואסור זרה לעבודה שנעשה הוא סימן  חשוב, שאינו  דבר  ואפילו 
בהנאה.

i y i n g m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéøzî elà éøä ,íéîìö éøáL àöBnä ספק בהם שיש לפי  – ÇÅÄÀÅÀÈÄÂÅÅËÈÄ
נעבדו , ואם נעבדו; שלמים, כשהיו  אלו, צלמים אם ספק ספיקא:
לישראל ומותר  אלו , בשברים מקילים הלכך וביטלום; שיברום שמא

אלא  צלמים, שברי  דווקא שלאו אמרו , בגמרא ברם, בהם. להשתמש 
שיברה  הסתם מן  אומרים: שאנו  מותרים, זרה עבודה שברי  אפילו

וביטלה. ìâøהגוי  úéðáz Bà ãé úéðáz àöî,בגמרא ומבואר – ÈÈÇÀÄÇÇÀÄÆÆ
צלמים, שברי שאינם הוא שסימן בסיס, על elàבעומדים éøäÂÅÅ

íéøeñà,בהנאה –ãáòð ïäá àöBikL éðtî גויים שיש – ÂÄÄÀÅÆÇÅÈÆÆÁÈ
זרה. עבודה לשם רגל  תבנית או יד תבנית מלכתחילה שעושים

izdw - zex`ean zeipyn
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‚íéìk àöBnä,änç úøeö íäéìòå,äðáì úøeö,ïB÷øc úøeö–çìnä íéì íëéìBé.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà: ©¥¥¦©£¥¤©©¨©§¨¨©§¨¦¥§¨©¤©©¨¦§¤©§¦¥¥
íéøeñà ïéãaëîä ìòL,ïéøzî ïéfáîä ìòL.éñBé éaøøîBà:íiì ìéhî Bà çeøì äøBæå ÷çBL.Bì eøîà:àeä óà ¤©©§ª¨¦£¦¤©©§ª¦ª¨¦©¦¥¥¥§¤¨©©¦©¨¨§©

ìáæ äNòð,øîàpL(çé ,âé íéøáã):"íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àGå". ©£¤¤¤¤¤¡©§¦§©§¨§§¨¦©¥¤
„úà ñBôñBìt ïa ñBì÷Bøt ìàLìàéìîb ïaøBkòa,éèéãBøôà ìL õçøna õçBø äéäL;Bì øîà:a áeúkíëúøBú: ¨©§§¤§§¤©¨©§¦¥§©¤¨¨¥©¤§¨¤©§¦¦¨©¨§©§¤

"íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àGå",éèéãBøôà ìL õçøna õçBø äzà äî éðtî?Bì øîà:õçøna ïéáéLî ïéà. §¦§©§¨§§¨¦©¥¤¦§¥¨©¨¥©¤§¨¤©§¦¦¨©¥§¦¦©¤§¨
Bì øîà àöiLëe:dìeáâa éúàa àG éðà,éìeáâa úàa àéä.íéøîBà ïéà:éBð éèéãBøôàì õçøî äNòð,àlà §¤¨¨¨©£¦¨¦¦§¨¦¨¦§¦¥§¦©£¨¤§¨§©§¦¦¤¨

íéøîBà:õçønì éBð éèéãBøôà úéNòð.øçà øác,äaøä ïBîî Cì ïéðúBð íà,ñðëð äzà éàClL äøæ äãBáòì §¦©£¥©§¦¦©¤§¨¨¨©¥¦§¦¨¨©§¥¦©¨¦§¨©£¨¨¨¤¨
ïézLîe éø÷ ìòáe íøòäéðôa;áéaä ét ìò úãîBò Bæåäéðôì ïéðézLî íòä ìëå.àlà øîàð àG"íäéäGà", ¨Ÿ©©¤¦©§¦§¨¤¨§¤¤©¦©¦§¨¨¨©§¦¦§¨¤¨¤¡©¤¨¡¥¤

dBìà íeMî Ba âäBpL úà–øeñà;dBìà íeMî Ba âäBð BðéàL úàå–øzî. ¤¤¥¦¡©¨§¤¤¥¥¦¡©ª¨
‰úBòábä úàå íéøää úà íéãáBòä íéBbä–ïéøzî ïä,íéøeñà íäéìòM äîe,øîàpL(äë ,æ íéøáã):ãîçú-àG" ©¦¨§¦¤¤¨¦§¤©§¨¥ª¨¦©¤£¥¤£¦¤¤¡©©§Ÿ

bbbb.dpal zxev dng zxevíéñçéîù äøåöä àöîéù àìà ,äðáì åæ øîàéå ìåâò úù÷ ïéîë åà ,ùîùä åäæ øîàéå ìåâò àöîéù àì ,ì"æ í"áîøä ùøéô
äìâò ìò áùåé øèåòî êìî úøåö ùîùä úøåöù åøîàù åîë ,çøéå ùîùì íéîù éøáåä åìà:äæá àöåéë ìë ïëå ,.oewxc zxevïéöéö åì ùéù ùçð úøåö

êðäã åãåî ,íéøúåî íéîìöä ìë øàù ìéòì éøîàã ïðáøì åìéôàå .íéîéä ïúåàá úãáòð äúéäå ,äðáìä éìúì äøåö àéäù íéøîåàå ,âãä éù÷ù÷ë ïéù÷ù÷å
:åäðéçìôîì åäééçøåàã ,øéñà.micaeknd lry:íäá àöåéëå úåòáèå íéîæðå íéøéù ïåâë ,ãåáëìå éåðì ïùéîùúù íéàð íéìë.mifeaníéñîå÷îå÷å úåøåé ïåâë

:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìäå .ïäéîåãå ïéîç éîçîå.gexl dxefe:äðîî ìàøùé äðäé àìù.`ed s`,åðîî ìàøùéì äàðä ùé äúò íâ çåøì åðøæé íà
:ìáæ úéùòð àéäù

cccc.ihcext`:ì"æ í"áîøä ùøéô êë .äâåð áëåë úøåö.oiaiyn oi`:íåøò íù ãîåò íãàù éôì ,õçøîá äøåú øáã.ileaba dz`a `idíã÷ õçøîäù
éåð éèãåøôà äùòð àìà ,àåä éåð ìù øáã åàì õçøîã ,éèãåøôàì éåð õçøî äùòð ïéøîåà ïéà ,úøçà äáåùú ãåòå .õåçøì àáä ìëì äùòð õçøîäå ,äì

:ø÷éò àéäå ìôè àåäå ,õçøîá ùîùî éèãåøôàù ,õçøîì.aia:íéáøä úåùøì íéëôåù àéöåäì ò÷ø÷á éåùò õéøç
dddd.oixzen od:øñúéî àì øáåçîã ,íéðáà ïäî áåöçìå äòéøæì ïéøúåî ïîöò íéøää.dxeq` dxy` dn iptneìò íäéäìà ïðéùøãã éëéä éë øîåìë

`xephxa yexit

ג ה נ ש מ ר ו א ב

עניינים: בשני  דנה זו עבודה `.משנה חשש  בהם יש  אם צורות, עליהם שיש כלים
כיצדa.זרה. – העולם מן לבערה שחייבים הוא, תורה שדין – זרה עבודה המוצא

אותה? מבער 

änç úøeö íäéìòå ,íéìk àöBnä שעושים צורה כלומר  – ÇÅÅÄÇÂÅÆÇÇÈ
בעגלה, היושב מעוטר  מלך של דמות שהיא החמה, úøeöÇעובדי

äðáì החמה תמונות לא אבל הלבנה; עובדי  שעושים צורה או  – ÀÈÈ
ïB÷øc((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),והלבנה úøeö,נחש מין  –çìnä íéì íëéìBé ÇÀÈÄÅÀÈÇÆÇ

בהנאה; הם ואסורים זרה, עבודה לשם נעשו שודאי  לפי לים, יזרקם –

העולם. מן זו  בדרך  יבערם øîBà:הלכך  ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ
ïéãaëîä ìòL תכשיטים כגון ויקרים, חשובים כלים שעל הצורות – ÆÇÇÀËÈÄ

אלו , כלים המוצא ולכן זרה, עבודה לשם נעשו  ודאי בהם, וכיוצא
íéøeñà;בהנאה הכלים –ïéfáîä ìòLשעל הצורות אבל  – ÂÄÆÇÇÀËÄ

ולכן  זרה, עבודה לשם נעשו  לא ודאי  בישול , כלי  כגון פחותים, כלים
אלו בהנאה.ïéøzîכלים –çeøì äøBæå ÷çBL :øîBà éñBé éaø ËÈÄÇÄÅÅÅÀÆÈÇ

íiì ìéhî Bà שלאו קמא, תנא דברי  על להוסיף בא יוסי רבי – ÇÄÇÈ
עבודה  את לשחוק גם הוא יכול  אלא המלח", לים "יוליכם דווקא

ברוח. האבק את ולפזר Bìזרה eøîà:יוסי לרבי  חכמים –óà ÈÀÇ
ìáæ äNòð àeä הוא הרי  לרוח, זרה עבודה אבק את כשזורה – ÇÂÆÆÆ

על משתבחת ששדהו ממנו , נהנה ישראל ונמצא לקרקע, זבל נעשה
אסור, זה והרי äîeàîידו , Eãéa ÷aãé-àGå" :øîàpLÆÆÁÇÀÄÀÇÀÈÀÀÈ

"íøçä-ïî לים בהטלה אלא זרה עבודה מבערים אין  ולפיכך  – ÄÇÅÆ
לישראל. שהיא הנאה כל  ממנה תהא שלא בזה, וכיוצא המלח
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המרחץ  בתי  את קוראים היו  הקדמונים שהרומאים ז, משנה א בפרק הזכרנו  כבר 
מיוחד בתא מעמידים והיו אליליהם, שמות המרחץ (dtika)על בית של בחצר  או 

לישראל שמותר ללמד , באה משנתנו שמו. על נקרא המרחץ שבית האליל, פסל  את
אפרודיטי, האלילה של  במרחץ שרחץ גמליאל  ברבן מעשה שכן כזה, במרחץ לרחוץ

במשנה. שיבואר  כפי ההיתר, טעמי  את הסביר אחד  גוי עם ובשיחתו

,Bkòa ìàéìîb ïaø úà ñBôñBìt ïa ñBì÷Bøt ìàL בשעה ÈÇÀÀÆÀÀÆÇÈÇÀÄÅÀÇ

éèéãBøôà ìL õçøna õçBø äéäLשל פסל שם שעמד – ÆÈÈÅÇÆÀÈÆÇÀÄÄ
אפרודיטי. היוונית Bìהאלילה øîà: גמליאל לרבן  פרוקלוס – ÈÇ

,"íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àGå" :íëúøBúa áeúk"ÈÀÇÀÆÀÄÀÇÀÈÀÀÈÄÇÅÆ
"éèéãBøôà ìL õçøna õçBø äzà äî éðtîמותר כיצד – ÄÀÅÈÇÈÅÇÆÀÈÆÇÀÄÄ

זרה? עבודה של  ממרחץ ליהנות Bìלך øîà: גמליאל רבן –ïéà ÈÇÅ
õçøna ïéáéLî,ערומים שם שעומדים מפני  תורה, בדברי – ÀÄÄÇÆÀÈ

àöiLëe,המרחץ מבית פרוקלוס עם –Bì øîà: גמליאל רבן  – ÀÆÈÈÈÇ
dìeáâa éúàa àG éðà,אפרודיטי של בתחומה –úàa àéä ÂÄÈÄÄÀÈÄÈ

éìeáâaעשוי כבר היה שהמרחץ לאחר  כאן העמידוה שהרי – ÄÀÄ
ועוד, הציבור . של  õçøîלשירותו  äNòð :íéøîBà ïéàÅÀÄÇÂÈÆÀÈ

éBð éèéãBøôàì,זרה עבודה של  לכבודה מרחץ בונים שאין  –àlà ÀÇÀÄÄÆÈ
õçønì éBð éèéãBøôà úéNòð :íéøîBàשל פסל  שמעמידים – ÀÄÇÂÅÇÀÄÄÇÆÀÈ

טפל . והפסל  עיקר המרחץ נמצא למרחץ; קישוט להיות øácÈÈאליל 
øçà, אחר טעם –äaøä ïBîî Cì ïéðúBð íà היו אפילו  – ÇÅÄÀÄÈÈÇÀÅ

כסף, הרבה לך íøòנותנין  ClL äøæ äãBáòì ñðëð äzà éàÄÇÈÄÀÈÇÂÈÈÈÆÈÈÙ
ערום, אלילך לבית נכנס היית לא –éø÷ ìòáe מקרה לך כשארע – ÇÇÆÄ

טמא, ואתה äéðôaלילה, ïézLîe,לאליל בזיון משום בזה שיש  – ÇÀÄÀÈÆÈ
áéaä ét ìò úãîBò Bæå השופכין מי  יוצאים שדרכה תעלה, – ÀÆÆÇÄÇÄ

äéðôìהחוצה, ïéðézLî íòä ìëåדרך שאין וכיון  במרחץ, – ÀÈÈÈÇÀÄÄÀÈÆÈ
בכך e),עבודתה ,f oixcdpq oiir ;xert lraa ebdpy enk) התנהגות הרי

בלבד, לנוי אלא זרה עבודה לשם כאן  העמידוה שלא מוכיחה, זו 
זרה; עבודה של  איסור  כאן אין  øîàðהלכך àG עבודה באיסור  – ÆÁÇ

"íäéäGà"זרה, àlà הכתוב ובא אלהיהם", את תאבדון... "אבד  – ÆÈÁÅÆ
dBìàללמדנו: íeMî Ba âäBpL úà בו שנוהגים פסל אותו  – ÆÆÅÄÁÇ

אלוה, זרה;øeñàמנהג עבודה משום בהנאה –âäBð BðéàL úàå ÈÀÆÆÅÅ
dBìà íeMî Ba,זרה עבודה לשם שאינו  פסל  –øzîכמבואר – ÄÁÇËÈ

אלא  שאינו אליל , של  פסל בו שעומד  במרחץ לרחוץ שמותר  לעיל ,
לנוי.
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אינו שנעבד, פי  על אף הר , כגון  לקרקע, שהמחובר להשמיענו , באה זו משנה
עבודה  משום בהנאה שיבואר ,נאסר  כפי  עליו , שנמצא תלוש  דבר  כל  ברם, זרה.

בהנאה. אסור
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"zç÷ìå íäéìò áäæå óñk.éìéìbä éñBé éaøøîBà:"íéøää-ìò íäéäGà"(á ,áé íù),íäéäGà íéøää àGå; ¤¤§¨¨£¥¤§¨©§¨©¦¥©§¦¦¥¡¥¤©¤¨¦§¤¨¦¡¥¤
äéäGà"í..."úBòábä-ìò,íäéäGà úBòábä àGå.äøeñà äøLà äî éðtîe?íãà éãé úñéôz da LiL éðtî,ìëå ¡¥¤©©§¨§©§¨¡¥¤¦§¥¨£¥¨£¨¦§¥¤¤¨§¦©§¥¨¨§¨

øeñà íãà éãé úñéôz da LiL.øîààáé÷ò éaø:éðàéðôì ïeãàå ïéáBàE:àöBî äzàL íB÷î ìkdBáb øä, ¤¤¨§¦©§¥¨¨¨¨©©¦£¦¨£¦¦§¨§¨¤¨¨¨©¨¥©¨©
äàOð äòáâå,ïðòø õòå–äøæ äãBáò íL LiL òc. §¦§¨¦¨¨§¥©£¨©¤¤¨£¨¨¨

Âäøæ äãBáòì Ceîñ Búéa äéäL éî,ìôðå–BúBðáì øeñà;äNòé ãöék?CBúa ñðBkäðBáe úBnà òaøà BlL. ¦¤¨¨¥¨©£¨¨¨§¨©¨¦§¥©©£¤¥§¤©§©©¤
äøæ äãBáò ìLå BlL äéä–äöçî ìò äöçî ïBcð.õøMk ïéànèî Bøôòå åéöò åéðáà,øîàpL(åë ,æ íéøáã): ¨¨¤§¤£¨¨¨¦¤¡¨©¤¡¨£¨¨¥¨©£¨§©§¦©¤¤¤¤¡©

"epöwLz õwL".àáé÷ò éaøøîBà:äcpk,øîàpL(áë ,ì äéòùé):äåã Bîk íøæz","Bì øîàz àö,äànèî äcp äî ©¥§©§¤©¦£¦¨¥©¦¨¤¤¡©¦§¥§¨¨¥Ÿ©©¦¨§©§¨

áéúëã äøåú äøñà äîìå ,íäéäìà ïðòø õò àìå ,íäéäìà ïðòø õò ìë úçú éîð éëä ,íäéäìà íéøää àìå íéøää('æ íéøáã):ïåòãâú íäéøùàåyiy iptn
zqitz da.mc` iciïéà ,åãáåòì ïéåëúð àì åúòéèð úìçúáå ìéàåä ,øáñ àî÷ àðúå .øåñà åãáò óåñáìå åòèðù ïìéàù éñåé éáø øáñå .åòèð íãàù

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .øäì ãáåòù éîë éåäã ,åúøñåà øáåçî àåäù øçà åúåà ãáåòù äãåáòä.oiae` ip`:ùøôà.jiptl oec`eùåøãì åðì ïéàù éøçà
àèåòéîå .íåøòáéå ìàøùé íåùôçéù éãë æ"ò íù ãåáòì íééøåîà íéìéâøù íå÷î ,íéðîéñ íäì øåñîì àìà øîàð àìù øîåì ùé ,ïðòø õò ìë úçúî àèåòéî

øîàðù ãáàì åðì äåö ïðòø õò ìáà .íéøää ãáàì åðì äåö àìù äéúåòîùîî ïðéèòîî àäéî úåòáâå íéøäã(á"é íù):ùàá ïåôøùú íäéøùàå
eeee.dxf dcear zial jenq:ãáòð åîöò úéáäå äøæ äãåáò úéá åéìúåëî ãçà äéäù.ezepal xeq`:æ"òì úéá äðåáùrax` ely rwxw jezl qpek

.zen`:úå÷åðéúì àñëä úéá íù äùåòå íéöå÷ íå÷îä àìîî àìà ,äìåáâ úà áéçøîù æ"òì äðäî àöîðù ,éåðô åçéðî åðéàå.f"r lye ely didíå÷îù
:åìù åéöç ìúåëä éáåò.dvgn lr dvgn oecpäîà äðåî úåîà éúù åéáåò íàù .äìåò å÷ìç ìáà .úåîà òáøà úñéðëá äìåò åðéà æ"ò ìù ÷ìç åúåà

:åìù êåúá úåîà ùìù ñðåëå åìù.extre eivre eipa`:ìúåë åúåà ìù.uxyk oi`nhnå÷ìç åìéôàå:äøéøá ïéàù éôì ,ìàøùé ìù.uxykàîèîù

`xephxa yexit

úBòábä úàå íéøää úà íéãáBòä íéBbä,למעיינות הדין והוא – ÇÄÈÀÄÆÆÈÄÀÆÇÀÈ
ïéøzî ïä שמותרים דהיינו  בהנאה, מותרים עצמם והגבעות ההרים – ÅËÈÄ

בזה, וכיוצא אבנים, מהם לחצוב מותר  וכן  ובזריעה, äîeÇבחרישה
íéøeñà íäéìòMהציפוי וכסף, זהב אותם ציפו אם כגון בהנאה, – ÆÂÅÆÂÄ

zç÷ìå"אסור , íäéìò áäæå óñk ãîçú-àG" :øîàpL– ÆÆÁÇÇÀÙÆÆÀÈÈÂÅÆÀÈÇÀÈ
ההרים  אלא זרה, עבודה נקראים שעליהם הדברים שאין  פי  על ואף

עולם, קרקע שהם וגבעות שהרים היא, הכתוב גזירת עצמם, והגבעות
הם  נחשבים נעבדים, שהם מכיון אבל  לאסרם, זרה בעבודה כוח אין 

כל של כתלושים שעליהם התלושים והדברים זרה, עבודה מקום מכל
כל על – עליהם" וזהב כסף תחמוד "לא שנאמר : הם, זרה עבודה

משמע נעבדים "íäéäGà((((רשרשרשרש""""יייי).).).).שהם :øîBà éìéìbä éñBé éaøÇÄÅÇÀÄÄÅÁÅÆ
"íéøää-ìòכתוב בבבב):):):):– יביביביב,,,, המקומות ((((דברים דברים דברים דברים  כל את תאבדון "אבד ÇÆÈÄ

ההרים  על אלהיהם, את אותם יורשים אתם אשר  הגוים שם עבדו  אשר
הגלילי : יוסי  רבי ודרש  רענן", עץ כל  ותחת הגבעות ועל `zהרמים

,mixdd lr mdidl`íäéäGà íéøää àGå נאסרים ההרים שאין  – ÀÆÈÄÁÅÆ
אלהיהם; שהם úBòábäמשום àGå ,"úBòábä-ìò...íäéäGà"ÁÅÆÇÇÀÈÀÇÀÈ

íäéäGà קמא תנא על חולק הגלילי יוסי שרבי מבואר , בגמרא – ÁÅÆ
בהנאה  נאסרים שאין בהנאה, ומותר עצמו כהר ההר ציפוי  שאף וסובר 

אמר,l`mdidאלא ששת ורב לקיש . ריש דעת זוהי ההרים; שעל
אינו הכל לדברי ההר שנעבד,שציפוי  ההר משום בהנאה ואסור  כהר ,

ואחר לפירות שנטעו באילן קמא ותנא הגלילי יוסי רבי שנחלקו אלא
מותר עבדו  ולבסוף שנטעו אילן אף סובר : קמא תנא עבדו , כך
זרה; עבודה משום בהנאה נאסר  אינו  לקרקע המחובר שכל  בהנאה,

זה  שאין אסור, עבדו ולבסוף שנטעו  אילן  סובר: הגלילי  יוסי  ורבי 
במשנתנו. מיד  שיתפרש  כפי  ולגבעות, להרים äîדומה éðtîeÄÀÅÈ

äøeñà äøLàשכתוב האשרה, את התורה אסרה למה ((((דברים דברים דברים דברים – ÂÅÈÂÈ
הההה):):):): וכןז ז ז ז ,,,, תגדעון", גגגג):):):):"ואשריהם יביביביב,,,, תשרפון ((((דבריםדבריםדבריםדברים "ואשריהם

כקרקע? דינה אין  ולמה היא, לקרקע מחוברת אשרה הלא באש ",
רענן  עץ כל  ולא רענן", עץ כל תחת "אלהיהם נדרוש  לא למה

íãàאלהיהם? éãé úñéôz da LiL éðtî,נטעה שאדם –ìëå ÄÀÅÆÆÈÀÄÇÀÅÈÈÀÈ
øeñà íãà éãé úñéôz da LiL,קודם שאמרנו מה מכאן – ÆÆÈÀÄÇÀÅÈÈÈ

בהנאה, אסור  עבדו ולבסוף שנטעו  אילן הגלילי , יוסי  רבי  שלדעת
אסורה  שאינה סובר, קמא תנא ברם, אדם. ידי  תפיסת בו ויש הואיל 

שנטעו  אילן  אבל  זרה; עבודה לשם מתחילה שנטעה אשרה, אלא
אינו  כך אחר אותו כשעובד  לעבדו , נטיעתו בתחילת נתכוון  ולא סתם

כהר. ודינו לקרקע מחובר  שהוא מאחר  àáé÷ò:אוסרו , éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈ
ïéáBà éðà,ואפרש אסביר  אני כלומר –Eéðôì ïeãàå בענין – ÂÄÄÀÈÀÈÆ

שלפיכך רענן", עץ כל  ותחת הגבעות ועל  הרמים ההרים "על  הפסוק
הכתוב כלהזכיר שדורשים "ותחת כמו לדרשו  שאין אף – רענן " עץ

כמו  האשרה, את אסרה התורה שהרי  הגבעות", ועל  ההרים... "על
לומר : בעיקר  בא זה שכתוב לפי  – לעיל  äzàLשהבאנו  íB÷î ìkÈÈÈÇÈ

íL LiL òc ,ïðòø õòå ,äàOð äòáâå ,dBáb øä àöBîÅÇÈÇÀÄÀÈÄÈÈÀÅÇÂÈÇÆÆÈ
äãBáòäøæ באיזה שידעו לישראל , סימנים הכתוב שמסר  כלומר – ÂÈÈÈ

למדים  מקום ומכל לבערה. כדי זרה עבודה לחפש עליהם מקומות
שהרי נאסרים, שאינם וגבעות, הרים למעט הכתוב של  ממשמעותו

רענן  בעץ כן שאין  מה ההרים, את לאבד  מקום בשום נאמר  לא
בו גגגג):):):):שנאמר  יביביביב,,,, באש ".((((דברים דברים דברים דברים  תשרפון  "ואשריהם

y c e w z a y
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דנה  כן  זרה. עבודה לבית גם כותל ששימש ישראל של  ביתו  בכותל דנה משנתנו
זרה. עבודה בטומאת המשנה

äøæ äãBáòì Ceîñ Búéa äéäL éî בית הגויים שסמכו כגון  – ÄÆÈÈÅÈÇÂÈÈÈ
את  גם משמש הכותל  ונמצא ישראל, של ביתו לכותל  זרה עבודה

זרה, עבודה הכותל,ìôðåבית אותו –BúBðáì øeñàמחדש – ÀÈÇÈÄÀ
זרה. עבודה לבית כותל בזה בונה שהרי  מקום, äNòé?באותו ãöékÅÇÇÂÆ

äðBáe úBnà òaøà BlL CBúa ñðBkלתוך הכותל את מכניס – ÅÀÆÇÀÇÇÆ
שטחו; מגבול  אמות ארבע במרחק ובונהו  `mixgתחומו, ze`gqepa

מקום  את מניח שאינו  מבואר , בגמרא אמות". "ארבע גורסים אין 
`zen)הרווח rax` oze`) תיהנה שלא כדי  קוצים, ממלאו אלא פנוי ,

זרה. עבודה הכותל ,äéäממנו  –äøæ äãBáò ìLå BlL– ÈÈÆÀÆÂÈÈÈ
äöçîבשותפות, ìò äöçî ïBcð ארבע שלו  בתוך כונס כשהוא – ÄÆÁÈÇÆÁÈ

מחצי את בחשבון  הוא לוקח למשל,אמות, שאם, הכותל : של  עוביו  ת
הכותל של  מהמקום אחת אמה לו עולה אמות, שתי  הכותל  של  עוביו

אמות. שלוש  עוד שלו בתוך  וכונס האמות, ארבע åéðáàÂÈÈבכניסת
Bøôòå åéöò,משותף כותל  אותו של –õøMk ïéànèî שמטמא – ÅÈÇÂÈÀÇÀÄÇÆÆ

במשא, לא אבל במגע, וכלים epöwLz"אדם õwL" :øîàpL– ÆÆÁÇÇÅÀÇÀÆ
לטמא  זרה עבודה של  שיעורה ברם, שרץ. לשון  – "שקץ" ודרשו:

זרה  עבודה טומאת שכן בכזית; אלא כשרץ, בכעדשה אינו במגע
במשנתנו , מדובר  המשנה מפרשי לפי  בה. הקלו ולפיכך  היא, מדרבנן 

izdw - zex`ean zeipyn
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àOîa–àOîa äànèî äøæ äãBáò óà. §©¨©£¨¨¨§©§¨§©¨
ÊGLïä íéza äL:äøæ äãBáòì älçzî éeðaL úéa–øeñà äæ éøä;Bøiëå Bãiñäøæ äãBáòì,Lcçå– §¨¨¦¥©¦¤¨¦§¦¨©£¨¨¨£¥¤¨¦§§¦§©£¨¨¨§¦¥

LcçM äî ìèBð;äøæ äãBáò BëBúì ñéðëä,dàéöBäå–øzî äæ éøä.GLïä íéðáà L:dáöçL ïáàälçzî ¥©¤¦¥¦§¦§£¨¨¨§¦¨£¥¤ª¨¨£¨¦¥¤¤¤£¨¨¦§¦¨
ñBîéaì–éøääøeñà Bæ;ì døiëå dãiñäøæ äãBáò íL,Lcçå–LcçM äî ìèBð;äãBáò äéìò ãéîòä ©¦£¥£¨¦§¨§¦§¨§¥£¨¨¨§¦¥¥©¤¦¥¤¡¦¨¤¨£¨

äøæ,d÷lñå–úøzî Bæ éøä.GLïä úBøLà L:ì älçzî BòèpL ïìéàäøæ äãBáò íL–øeñà äæ éøä;Bòcb ¨¨§¦§¨£¥ª¤¤¨£¥¥¦¨¤§¨¦§¦¨§¥£¨¨¨£¥¤¨¦§
ì Bìqôeäøæ äãBáò íL,éìçäåó–ìèBðéìçäM äîó;dìháe äøæ äãBáò åézçz ãéîòä–øzî äæ éøä. ¦§§¥£¨¨¨§¤¡¦¥©¤¤¡¦¤¡¦©§¨£¨¨¨¦§¨£¥¤ª¨
àéä BæéàäøLà?äøæ äãBáò äézçz LiL ìk.éaøïBòîLøîBà:dúBà ïéãáBòL ìk.ïìéàa ïcéöa äNòîe ¥¦£¥¨¨¤¥©§¤¨£¨¨¨©¦¦§¥¨¤§¦¨©£¤§©§¨§¦¨

:íéúîë úéæëá àìà ,õøùë äùãòëá äàîèî äðéàå .äá åìé÷à ,ïðáøã æ"ò úàîåèù éôì .àùîá àîèî åðéàå òâîá.dcpk xne` `aiwr iaxäëìä ïéàå
:äéùîùîá ïëù ìëå ,äîöò æ"òá åìéôà àáé÷ò éáøë

ffff.md miza dyly:æ"ò ìåèéá ïéðòì.zia:øåñà äæ éøä ,åîöò úéáä úà ïéãáåò åéäå ,æ"òì åðéðá úìçúù.dxf dcearl exiike eciiqäìçúî éåðá äéäù
:øåéöå çåúéô ,åøééëå .ãéñá åðáìù ,åãééñå ,íãà úøéãì.ycige:ùãéçù åà.ycigy dn lhep:øúåî úéáä ìë øàùå.f"r ekezl qipkdàìå äòù éôì

:æ"ò ùéîùúì åäö÷ä.md mipa` yly:ìåèá ïéðòì.dlgzn davgy oa`:øää ïî.qenial:äéìò æ"ò áéùåäì.dxiike dciiqäáåöç äúéä àéäå
:úãîåòå.lhep:ìàøùé.ycigy dn:úøúåî ïáàäå ,éøëðä.f"r dilr cinrd:ñåîéáì ïáàä äö÷ä àìå äòù éôì.zxzen ef ixd ,dwliqeäëéøö äðéàå

:ìåèá.ercb:äúòî åá åìãâéù íéìåãéâä ãåáòì ,äøæ äãåáò íùì.silgdy dn lhepøàùäå ,äøùà ïéãë ïôøåùå ,òãâù ïúåà íå÷îá åìãâù íéôðòä
:øúåî.dxy` `id efi`,ïðáøå ïåòîù éáø ú÷åìçî úçàå ,ìëä éøáã íéúù ,ïä úåøùà ùìù ,éðú÷ éëäå .éà÷ ìéòì ïðúã úåøùà ùìùàã ,ùøôî àøîâá

`xephxa yexit

מטמאים  הכותל כל  של  ועציו  אבניו ולכן  ניכר , ישראל של חלקו  שאין

ישראל רשאי  מקום ומכל  לעיל. שבארנו  כפי  זרה, עבודה בטומאת
שהוא. מקום בכל לגויים חלקו  äcpkלמכור :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇÄÈ

במשא, גם שמטמאה כנידה, מטמאים ועפרו  עציו  אבניו –øîàpLÆÆÁÇ
זרה: עבודה בענין –äåã Bîk íøæz",(dcip)"Bì øîàz àö– ÄÀÅÀÈÈÅÙÇ

לנידה, טומאה לענין דומה זרה שעבודה עקיבא, רבי מכאן  ודורש 
àOîa äànèî äcp äî בה נגע לא אפילו  טמא שהנושאה – ÇÄÈÀÇÀÈÀÇÈ

בנידה שכתוב שנשאה, כבכבכבכב):):):):בשעה טוטוטוטו,,,, כלי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בכל הנוגע "וכל
ומכאן  הערב", עד  וטמא במים ורחץ בגדיו  יכבס עליו תשב אשר

שאפילו  בה, נגע שלא פי  על אף אותה, שנשא הכלי את מטמאה שהיא
הם עליו " תשב "אשר  בכלל  כולם זה, על זה כלים עשרה ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),היו

àOîa äànèî äøæ äãBáò óà.במשא גם כלומר –dklde ÇÂÈÈÈÀÇÀÈÀÇÈ
.`nw `pzk הם והעצים שהאבנים בעצמו , הבית כשנעבד זה כל ברם,

עבודה  שהכניס אלא נעבד , אינו  הבית אם אבל גמורה; זרה עבודה
ובעציו  באבניו טומאה ואין בהנאה הבית מותר  בתוכו , ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).זרה

ז ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä íéza äL:זרה עבודה בבתי  הם חלוקים דינים שלושה – ÀÈÈÄÅ
.`äøæ äãBáòì älçzî éeðaL úéa לשם מתחילה גוי  שבנאו – ÇÄÆÈÄÀÄÈÇÂÈÈÈ

נעבד , עצמו  הבית שיהא כלומר  זרה, øeñàעבודה äæ éøäכל – ÂÅÆÈ
להלן שנלמד  וכפי  בהנאה, אסור  דדדד),),),),הבית כשבנאו ,((((דדדד,,,, מיד הוא אסור

נעבד. לא שעדיין פי  על  aäøæ.אף äãBáòì Bøiëå Bãiñ שהיה – ÄÀÀÄÀÇÂÈÈÈ
זרה, עבודה בית לעשותו  החליט כך ואחר  לדירה, מתחילה בנוי הבית

זרה, עבודה לשם ובציורים בפיתוחים שכיירו  או בסיד LcçåÀÄÅוסיידו 
זרה, עבודה לשם דבר בו  שחידש או  –LcçM äî ìèBðנוטל – ÅÇÆÄÅ

בהנאה, אסור  שחידש  מה שכל  חידש, שהגוי  מה מהבית ישראל

דברים  במה בהנאה. לישראל מותר  הבית משם, שסילקו  ולאחר 
כולו  הבית אסור  נעבד, אם אבל עדיין , נעבד  לא כשהבית אמורים?

bäøæ.בהנאה. äãBáò BëBúì ñéðëä נתכוון ולא שעה, לפי – ÄÀÄÀÂÈÈÈ
זרה, עבודה לבית הבית את הבית,dàéöBäåלעשות מן כך  אחר  – ÀÄÈ

ישראל, הוציאה éøäøzîואפילו  äæ;בהנאה לישראל הבית מותר – ÂÅÆËÈ
לאחר אבל בהנאה, הוא אסור  בבית, זרה שהעבודה זמן  כל  ואמנם

מיד. הבית הותר  GLïäשהוציאה, íéðáà L דינים שלושה – ÈÂÈÄÅ
זרה: עבודה לשם הגויים בהן שמשתמשים באבנים, הם `.חלוקים

dáöçL ïáà– ההר  מן  הגוי  –ñBîéaì älçzî מושב בשביל – ÆÆÆÂÈÈÄÀÄÈÇÄ
זרה, äøeñàלעבודה Bæ éøä הושיב לא שעדיין פי על  אף בהנאה, – ÂÅÂÈ

והרי עצמו, הבימוס את אף לעבוד שדרכם זרה, העבודה את עליה

זרה. עבודה בעצמה  לעשותה חצבה כאילו adøiëå.זה dãiñ– ÄÀÈÀÄÀÈ
וציורים, בפיתוחים וכיירה וסיידה חצובה, האבן  äãBáòהיתה íLìÀÅÂÈ

Lcçå ,äøæ,זרה עבודה לשם באבן אחר דבר  שחידש או  –ìèBð ÈÈÀÄÅÅ
LcçM äî וכשמסלקים בהנאה, אסור באבן  הגוי  שחידש  מה שכל  – ÇÆÄÅ

בהנאה. האבן מותרת bäøæ.אותו, äãBáò äéìò ãéîòäהעמיד – ÆÁÄÈÆÈÂÈÈÈ
לבימוס, אותה הקצה ולא שעה, לפי  זרה עבודה האבן על d÷lñåÀÄÀÈהגוי 

ממנה, –úøzî Bæ éøä.בהנאה האבן מותרת –GLúBøLà L ÂÅËÆÆÈÂÅ
ïä:האשרה באיסור הם דינים שלושה –.`älçzî BòèpL ïìéà ÅÄÈÆÀÈÄÀÄÈ

äøæ äãBáò íLì, עצמו האילן  את לעבוד  שנתכוון –äæ éøä ÀÅÂÈÈÈÂÅÆ
øeñà. עדיין נעבד  שלא פי  על  אף כשנטעו, מיד אסור  זה אילן  – È

.aBìqôe Bòcb,נטוע אילן  היה –ercibe את שכרת היינו  הגוי , ÄÀÄÀ
הפסולת,elqite,ענפיו, את ממנו שהסיר  äøæהיינו äãBáò íLìÀÅÂÈÈÈ

ואילך מכאן  בו שיגדלו  הגידולין את לעבוד דעת על  ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),–

óéìçäå,חדשים ענפים האילן והוציא –óéìçäM äî ìèBð– ÀÆÁÄÅÇÆÆÁÄ
מותר. האילן  ושאר בהנאה, אסורים שהם הענפים, את כורת זה הרי
על אף האילן כל נאסר  האילן , עיקר את גם לעבוד נתכוון אם ברם,

האילן בגוף מעשה שעשה כיון  לקרקע, מחובר הוא שהאילן ((((עיין עיין עיין עיין פי

ג ג ג ג .... הההה).).).). äøæמשנהמשנהמשנהמשנה äãBáò åézçz ãéîòä זרה עבודה גוי  העמיד  – ÆÁÄÇÀÈÂÈÈÈ
סתם, אילן כךdìháeתחת אחר –,(d ,c oldl cnlpy itk)ויש ÄÀÈ

ישראל ,dlhpe,גורסים: נטלה øzîואפילו  äæ éøä, האילן מותר – ÂÅÆËÈ
ברם, זרה. עבודה לשם האילן  בגוף מעשה נעשה ולא נעבד לא שהרי 

תחתי עומדת זרה שהעבודה זמן ועשאו כל שהואיל  אסור, האילן ו,
זרה. עבודה לשם עצמו באילן כמשתמש  הוא הרי  àéäכאשרה, BæéàÅÄ

äøLà,השלישית האשרה בענין ממשיכה שמשנתנו מבואר , בגמרא – ÂÅÈ
הראשונות  האשרות שתי  שכן  תנאים, בה שנחלקו להשמיענו  באה והיא

במחלוקת, שנויה והשלישית הכל, לדברי `dxyהן  `id efi`e השנויה –
äøæבמחלוקת? äãBáò äézçz LiL ìk שאין פי  על  אף – ÈÆÅÇÀÆÈÂÈÈÈ

אסורה  תחתיה, הזרה העבודה שיש  זמן  כל נעבדת, עצמה האשרה
לעיל . שבארנו כמו  dúBàהיא, ïéãáBòL ìk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÆÀÄÈ

אם  אבל האסורה; אשרה זו  הרי  עצמו , האילן  את שעובדין כל  –
זו  אין  שתחתיו , זרה עבודה שעובדים אלא נעבד, אינו  עצמו  האילן

תחתיו. זרה שעבודה בזמן אפילו  אסור האילן ואין äNòîeÇÂÆאשרה,
ïcéöa,מקום שם –BúBà ïéãáBò eéäL ïìéàa היה שנראה – ÀÇÀÈÀÄÈÆÈÀÄ

האילן, את עובדים ìbכאילו  åézçz eàöîe.וחול אבנים של – ÈÀÇÀÈÇ
ïBòîL éaø ïäì øîà:האילן בדבר אותו  לשאול שבאו לאנשים – ÈÇÈÆÇÄÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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"zç÷ìå íäéìò áäæå óñk.éìéìbä éñBé éaøøîBà:"íéøää-ìò íäéäGà"(á ,áé íù),íäéäGà íéøää àGå; ¤¤§¨¨£¥¤§¨©§¨©¦¥©§¦¦¥¡¥¤©¤¨¦§¤¨¦¡¥¤
äéäGà"í..."úBòábä-ìò,íäéäGà úBòábä àGå.äøeñà äøLà äî éðtîe?íãà éãé úñéôz da LiL éðtî,ìëå ¡¥¤©©§¨§©§¨¡¥¤¦§¥¨£¥¨£¨¦§¥¤¤¨§¦©§¥¨¨§¨

øeñà íãà éãé úñéôz da LiL.øîààáé÷ò éaø:éðàéðôì ïeãàå ïéáBàE:àöBî äzàL íB÷î ìkdBáb øä, ¤¤¨§¦©§¥¨¨¨¨©©¦£¦¨£¦¦§¨§¨¤¨¨¨©¨¥©¨©
äàOð äòáâå,ïðòø õòå–äøæ äãBáò íL LiL òc. §¦§¨¦¨¨§¥©£¨©¤¤¨£¨¨¨

Âäøæ äãBáòì Ceîñ Búéa äéäL éî,ìôðå–BúBðáì øeñà;äNòé ãöék?CBúa ñðBkäðBáe úBnà òaøà BlL. ¦¤¨¨¥¨©£¨¨¨§¨©¨¦§¥©©£¤¥§¤©§©©¤
äøæ äãBáò ìLå BlL äéä–äöçî ìò äöçî ïBcð.õøMk ïéànèî Bøôòå åéöò åéðáà,øîàpL(åë ,æ íéøáã): ¨¨¤§¤£¨¨¨¦¤¡¨©¤¡¨£¨¨¥¨©£¨§©§¦©¤¤¤¤¡©

"epöwLz õwL".àáé÷ò éaøøîBà:äcpk,øîàpL(áë ,ì äéòùé):äåã Bîk íøæz","Bì øîàz àö,äànèî äcp äî ©¥§©§¤©¦£¦¨¥©¦¨¤¤¡©¦§¥§¨¨¥Ÿ©©¦¨§©§¨

áéúëã äøåú äøñà äîìå ,íäéäìà ïðòø õò àìå ,íäéäìà ïðòø õò ìë úçú éîð éëä ,íäéäìà íéøää àìå íéøää('æ íéøáã):ïåòãâú íäéøùàåyiy iptn
zqitz da.mc` iciïéà ,åãáåòì ïéåëúð àì åúòéèð úìçúáå ìéàåä ,øáñ àî÷ àðúå .øåñà åãáò óåñáìå åòèðù ïìéàù éñåé éáø øáñå .åòèð íãàù

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .øäì ãáåòù éîë éåäã ,åúøñåà øáåçî àåäù øçà åúåà ãáåòù äãåáòä.oiae` ip`:ùøôà.jiptl oec`eùåøãì åðì ïéàù éøçà
àèåòéîå .íåøòáéå ìàøùé íåùôçéù éãë æ"ò íù ãåáòì íééøåîà íéìéâøù íå÷î ,íéðîéñ íäì øåñîì àìà øîàð àìù øîåì ùé ,ïðòø õò ìë úçúî àèåòéî

øîàðù ãáàì åðì äåö ïðòø õò ìáà .íéøää ãáàì åðì äåö àìù äéúåòîùîî ïðéèòîî àäéî úåòáâå íéøäã(á"é íù):ùàá ïåôøùú íäéøùàå
eeee.dxf dcear zial jenq:ãáòð åîöò úéáäå äøæ äãåáò úéá åéìúåëî ãçà äéäù.ezepal xeq`:æ"òì úéá äðåáùrax` ely rwxw jezl qpek

.zen`:úå÷åðéúì àñëä úéá íù äùåòå íéöå÷ íå÷îä àìîî àìà ,äìåáâ úà áéçøîù æ"òì äðäî àöîðù ,éåðô åçéðî åðéàå.f"r lye ely didíå÷îù
:åìù åéöç ìúåëä éáåò.dvgn lr dvgn oecpäîà äðåî úåîà éúù åéáåò íàù .äìåò å÷ìç ìáà .úåîà òáøà úñéðëá äìåò åðéà æ"ò ìù ÷ìç åúåà

:åìù êåúá úåîà ùìù ñðåëå åìù.extre eivre eipa`:ìúåë åúåà ìù.uxyk oi`nhnå÷ìç åìéôàå:äøéøá ïéàù éôì ,ìàøùé ìù.uxykàîèîù
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úBòábä úàå íéøää úà íéãáBòä íéBbä,למעיינות הדין והוא – ÇÄÈÀÄÆÆÈÄÀÆÇÀÈ
ïéøzî ïä שמותרים דהיינו  בהנאה, מותרים עצמם והגבעות ההרים – ÅËÈÄ

בזה, וכיוצא אבנים, מהם לחצוב מותר  וכן  ובזריעה, äîeÇבחרישה
íéøeñà íäéìòMהציפוי וכסף, זהב אותם ציפו אם כגון בהנאה, – ÆÂÅÆÂÄ

zç÷ìå"אסור , íäéìò áäæå óñk ãîçú-àG" :øîàpL– ÆÆÁÇÇÀÙÆÆÀÈÈÂÅÆÀÈÇÀÈ
ההרים  אלא זרה, עבודה נקראים שעליהם הדברים שאין  פי  על ואף

עולם, קרקע שהם וגבעות שהרים היא, הכתוב גזירת עצמם, והגבעות
הם  נחשבים נעבדים, שהם מכיון אבל  לאסרם, זרה בעבודה כוח אין 

כל של כתלושים שעליהם התלושים והדברים זרה, עבודה מקום מכל
כל על – עליהם" וזהב כסף תחמוד "לא שנאמר : הם, זרה עבודה

משמע נעבדים "íäéäGà((((רשרשרשרש""""יייי).).).).שהם :øîBà éìéìbä éñBé éaøÇÄÅÇÀÄÄÅÁÅÆ
"íéøää-ìòכתוב בבבב):):):):– יביביביב,,,, המקומות ((((דברים דברים דברים דברים  כל את תאבדון "אבד ÇÆÈÄ

ההרים  על אלהיהם, את אותם יורשים אתם אשר  הגוים שם עבדו  אשר
הגלילי : יוסי  רבי ודרש  רענן", עץ כל  ותחת הגבעות ועל `zהרמים

,mixdd lr mdidl`íäéäGà íéøää àGå נאסרים ההרים שאין  – ÀÆÈÄÁÅÆ
אלהיהם; שהם úBòábäמשום àGå ,"úBòábä-ìò...íäéäGà"ÁÅÆÇÇÀÈÀÇÀÈ

íäéäGà קמא תנא על חולק הגלילי יוסי שרבי מבואר , בגמרא – ÁÅÆ
בהנאה  נאסרים שאין בהנאה, ומותר עצמו כהר ההר ציפוי  שאף וסובר 

אמר,l`mdidאלא ששת ורב לקיש . ריש דעת זוהי ההרים; שעל
אינו הכל לדברי ההר שנעבד,שציפוי  ההר משום בהנאה ואסור  כהר ,

ואחר לפירות שנטעו באילן קמא ותנא הגלילי יוסי רבי שנחלקו אלא
מותר עבדו  ולבסוף שנטעו אילן אף סובר : קמא תנא עבדו , כך
זרה; עבודה משום בהנאה נאסר  אינו  לקרקע המחובר שכל  בהנאה,

זה  שאין אסור, עבדו ולבסוף שנטעו  אילן  סובר: הגלילי  יוסי  ורבי 
במשנתנו. מיד  שיתפרש  כפי  ולגבעות, להרים äîדומה éðtîeÄÀÅÈ

äøeñà äøLàשכתוב האשרה, את התורה אסרה למה ((((דברים דברים דברים דברים – ÂÅÈÂÈ
הההה):):):): וכןז ז ז ז ,,,, תגדעון", גגגג):):):):"ואשריהם יביביביב,,,, תשרפון ((((דבריםדבריםדבריםדברים "ואשריהם

כקרקע? דינה אין  ולמה היא, לקרקע מחוברת אשרה הלא באש ",
רענן  עץ כל  ולא רענן", עץ כל תחת "אלהיהם נדרוש  לא למה

íãàאלהיהם? éãé úñéôz da LiL éðtî,נטעה שאדם –ìëå ÄÀÅÆÆÈÀÄÇÀÅÈÈÀÈ
øeñà íãà éãé úñéôz da LiL,קודם שאמרנו מה מכאן – ÆÆÈÀÄÇÀÅÈÈÈ

בהנאה, אסור  עבדו ולבסוף שנטעו  אילן הגלילי , יוסי  רבי  שלדעת
אסורה  שאינה סובר, קמא תנא ברם, אדם. ידי  תפיסת בו ויש הואיל 

שנטעו  אילן  אבל  זרה; עבודה לשם מתחילה שנטעה אשרה, אלא
אינו  כך אחר אותו כשעובד  לעבדו , נטיעתו בתחילת נתכוון  ולא סתם

כהר. ודינו לקרקע מחובר  שהוא מאחר  àáé÷ò:אוסרו , éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈ
ïéáBà éðà,ואפרש אסביר  אני כלומר –Eéðôì ïeãàå בענין – ÂÄÄÀÈÀÈÆ

שלפיכך רענן", עץ כל  ותחת הגבעות ועל  הרמים ההרים "על  הפסוק
הכתוב כלהזכיר שדורשים "ותחת כמו לדרשו  שאין אף – רענן " עץ

כמו  האשרה, את אסרה התורה שהרי  הגבעות", ועל  ההרים... "על
לומר : בעיקר  בא זה שכתוב לפי  – לעיל  äzàLשהבאנו  íB÷î ìkÈÈÈÇÈ

íL LiL òc ,ïðòø õòå ,äàOð äòáâå ,dBáb øä àöBîÅÇÈÇÀÄÀÈÄÈÈÀÅÇÂÈÇÆÆÈ
äãBáòäøæ באיזה שידעו לישראל , סימנים הכתוב שמסר  כלומר – ÂÈÈÈ

למדים  מקום ומכל לבערה. כדי זרה עבודה לחפש עליהם מקומות
שהרי נאסרים, שאינם וגבעות, הרים למעט הכתוב של  ממשמעותו

רענן  בעץ כן שאין  מה ההרים, את לאבד  מקום בשום נאמר  לא
בו גגגג):):):):שנאמר  יביביביב,,,, באש ".((((דברים דברים דברים דברים  תשרפון  "ואשריהם

y c e w z a y
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דנה  כן  זרה. עבודה לבית גם כותל ששימש ישראל של  ביתו  בכותל דנה משנתנו
זרה. עבודה בטומאת המשנה

äøæ äãBáòì Ceîñ Búéa äéäL éî בית הגויים שסמכו כגון  – ÄÆÈÈÅÈÇÂÈÈÈ
את  גם משמש הכותל  ונמצא ישראל, של ביתו לכותל  זרה עבודה

זרה, עבודה הכותל,ìôðåבית אותו –BúBðáì øeñàמחדש – ÀÈÇÈÄÀ
זרה. עבודה לבית כותל בזה בונה שהרי  מקום, äNòé?באותו ãöékÅÇÇÂÆ

äðBáe úBnà òaøà BlL CBúa ñðBkלתוך הכותל את מכניס – ÅÀÆÇÀÇÇÆ
שטחו; מגבול  אמות ארבע במרחק ובונהו  `mixgתחומו, ze`gqepa

מקום  את מניח שאינו  מבואר , בגמרא אמות". "ארבע גורסים אין 
`zen)הרווח rax` oze`) תיהנה שלא כדי  קוצים, ממלאו אלא פנוי ,

זרה. עבודה הכותל ,äéäממנו  –äøæ äãBáò ìLå BlL– ÈÈÆÀÆÂÈÈÈ
äöçîבשותפות, ìò äöçî ïBcð ארבע שלו  בתוך כונס כשהוא – ÄÆÁÈÇÆÁÈ

מחצי את בחשבון  הוא לוקח למשל,אמות, שאם, הכותל : של  עוביו  ת
הכותל של  מהמקום אחת אמה לו עולה אמות, שתי  הכותל  של  עוביו

אמות. שלוש  עוד שלו בתוך  וכונס האמות, ארבע åéðáàÂÈÈבכניסת
Bøôòå åéöò,משותף כותל  אותו של –õøMk ïéànèî שמטמא – ÅÈÇÂÈÀÇÀÄÇÆÆ

במשא, לא אבל במגע, וכלים epöwLz"אדם õwL" :øîàpL– ÆÆÁÇÇÅÀÇÀÆ
לטמא  זרה עבודה של  שיעורה ברם, שרץ. לשון  – "שקץ" ודרשו:

זרה  עבודה טומאת שכן בכזית; אלא כשרץ, בכעדשה אינו במגע
במשנתנו , מדובר  המשנה מפרשי לפי  בה. הקלו ולפיכך  היא, מדרבנן 

izdw - zex`ean zeipyn
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àOîa–àOîa äànèî äøæ äãBáò óà. §©¨©£¨¨¨§©§¨§©¨
ÊGLïä íéza äL:äøæ äãBáòì älçzî éeðaL úéa–øeñà äæ éøä;Bøiëå Bãiñäøæ äãBáòì,Lcçå– §¨¨¦¥©¦¤¨¦§¦¨©£¨¨¨£¥¤¨¦§§¦§©£¨¨¨§¦¥

LcçM äî ìèBð;äøæ äãBáò BëBúì ñéðëä,dàéöBäå–øzî äæ éøä.GLïä íéðáà L:dáöçL ïáàälçzî ¥©¤¦¥¦§¦§£¨¨¨§¦¨£¥¤ª¨¨£¨¦¥¤¤¤£¨¨¦§¦¨
ñBîéaì–éøääøeñà Bæ;ì døiëå dãiñäøæ äãBáò íL,Lcçå–LcçM äî ìèBð;äãBáò äéìò ãéîòä ©¦£¥£¨¦§¨§¦§¨§¥£¨¨¨§¦¥¥©¤¦¥¤¡¦¨¤¨£¨

äøæ,d÷lñå–úøzî Bæ éøä.GLïä úBøLà L:ì älçzî BòèpL ïìéàäøæ äãBáò íL–øeñà äæ éøä;Bòcb ¨¨§¦§¨£¥ª¤¤¨£¥¥¦¨¤§¨¦§¦¨§¥£¨¨¨£¥¤¨¦§
ì Bìqôeäøæ äãBáò íL,éìçäåó–ìèBðéìçäM äîó;dìháe äøæ äãBáò åézçz ãéîòä–øzî äæ éøä. ¦§§¥£¨¨¨§¤¡¦¥©¤¤¡¦¤¡¦©§¨£¨¨¨¦§¨£¥¤ª¨
àéä BæéàäøLà?äøæ äãBáò äézçz LiL ìk.éaøïBòîLøîBà:dúBà ïéãáBòL ìk.ïìéàa ïcéöa äNòîe ¥¦£¥¨¨¤¥©§¤¨£¨¨¨©¦¦§¥¨¤§¦¨©£¤§©§¨§¦¨

:íéúîë úéæëá àìà ,õøùë äùãòëá äàîèî äðéàå .äá åìé÷à ,ïðáøã æ"ò úàîåèù éôì .àùîá àîèî åðéàå òâîá.dcpk xne` `aiwr iaxäëìä ïéàå
:äéùîùîá ïëù ìëå ,äîöò æ"òá åìéôà àáé÷ò éáøë

ffff.md miza dyly:æ"ò ìåèéá ïéðòì.zia:øåñà äæ éøä ,åîöò úéáä úà ïéãáåò åéäå ,æ"òì åðéðá úìçúù.dxf dcearl exiike eciiqäìçúî éåðá äéäù
:øåéöå çåúéô ,åøééëå .ãéñá åðáìù ,åãééñå ,íãà úøéãì.ycige:ùãéçù åà.ycigy dn lhep:øúåî úéáä ìë øàùå.f"r ekezl qipkdàìå äòù éôì

:æ"ò ùéîùúì åäö÷ä.md mipa` yly:ìåèá ïéðòì.dlgzn davgy oa`:øää ïî.qenial:äéìò æ"ò áéùåäì.dxiike dciiqäáåöç äúéä àéäå
:úãîåòå.lhep:ìàøùé.ycigy dn:úøúåî ïáàäå ,éøëðä.f"r dilr cinrd:ñåîéáì ïáàä äö÷ä àìå äòù éôì.zxzen ef ixd ,dwliqeäëéøö äðéàå

:ìåèá.ercb:äúòî åá åìãâéù íéìåãéâä ãåáòì ,äøæ äãåáò íùì.silgdy dn lhepøàùäå ,äøùà ïéãë ïôøåùå ,òãâù ïúåà íå÷îá åìãâù íéôðòä
:øúåî.dxy` `id efi`,ïðáøå ïåòîù éáø ú÷åìçî úçàå ,ìëä éøáã íéúù ,ïä úåøùà ùìù ,éðú÷ éëäå .éà÷ ìéòì ïðúã úåøùà ùìùàã ,ùøôî àøîâá
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מטמאים  הכותל כל  של  ועציו  אבניו ולכן  ניכר , ישראל של חלקו  שאין

ישראל רשאי  מקום ומכל  לעיל. שבארנו  כפי  זרה, עבודה בטומאת
שהוא. מקום בכל לגויים חלקו  äcpkלמכור :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇÄÈ

במשא, גם שמטמאה כנידה, מטמאים ועפרו  עציו  אבניו –øîàpLÆÆÁÇ
זרה: עבודה בענין –äåã Bîk íøæz",(dcip)"Bì øîàz àö– ÄÀÅÀÈÈÅÙÇ

לנידה, טומאה לענין דומה זרה שעבודה עקיבא, רבי מכאן  ודורש 
àOîa äànèî äcp äî בה נגע לא אפילו  טמא שהנושאה – ÇÄÈÀÇÀÈÀÇÈ

בנידה שכתוב שנשאה, כבכבכבכב):):):):בשעה טוטוטוטו,,,, כלי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בכל הנוגע "וכל
ומכאן  הערב", עד  וטמא במים ורחץ בגדיו  יכבס עליו תשב אשר

שאפילו  בה, נגע שלא פי  על אף אותה, שנשא הכלי את מטמאה שהיא
הם עליו " תשב "אשר  בכלל  כולם זה, על זה כלים עשרה ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),היו

àOîa äànèî äøæ äãBáò óà.במשא גם כלומר –dklde ÇÂÈÈÈÀÇÀÈÀÇÈ
.`nw `pzk הם והעצים שהאבנים בעצמו , הבית כשנעבד זה כל ברם,

עבודה  שהכניס אלא נעבד , אינו  הבית אם אבל גמורה; זרה עבודה
ובעציו  באבניו טומאה ואין בהנאה הבית מותר  בתוכו , ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).זרה
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GLïä íéza äL:זרה עבודה בבתי  הם חלוקים דינים שלושה – ÀÈÈÄÅ
.`äøæ äãBáòì älçzî éeðaL úéa לשם מתחילה גוי  שבנאו – ÇÄÆÈÄÀÄÈÇÂÈÈÈ

נעבד , עצמו  הבית שיהא כלומר  זרה, øeñàעבודה äæ éøäכל – ÂÅÆÈ
להלן שנלמד  וכפי  בהנאה, אסור  דדדד),),),),הבית כשבנאו ,((((דדדד,,,, מיד הוא אסור

נעבד. לא שעדיין פי  על  aäøæ.אף äãBáòì Bøiëå Bãiñ שהיה – ÄÀÀÄÀÇÂÈÈÈ
זרה, עבודה בית לעשותו  החליט כך ואחר  לדירה, מתחילה בנוי הבית

זרה, עבודה לשם ובציורים בפיתוחים שכיירו  או בסיד LcçåÀÄÅוסיידו 
זרה, עבודה לשם דבר בו  שחידש או  –LcçM äî ìèBðנוטל – ÅÇÆÄÅ

בהנאה, אסור  שחידש  מה שכל  חידש, שהגוי  מה מהבית ישראל

דברים  במה בהנאה. לישראל מותר  הבית משם, שסילקו  ולאחר 
כולו  הבית אסור  נעבד, אם אבל עדיין , נעבד  לא כשהבית אמורים?

bäøæ.בהנאה. äãBáò BëBúì ñéðëä נתכוון ולא שעה, לפי – ÄÀÄÀÂÈÈÈ
זרה, עבודה לבית הבית את הבית,dàéöBäåלעשות מן כך  אחר  – ÀÄÈ

ישראל, הוציאה éøäøzîואפילו  äæ;בהנאה לישראל הבית מותר – ÂÅÆËÈ
לאחר אבל בהנאה, הוא אסור  בבית, זרה שהעבודה זמן  כל  ואמנם

מיד. הבית הותר  GLïäשהוציאה, íéðáà L דינים שלושה – ÈÂÈÄÅ
זרה: עבודה לשם הגויים בהן שמשתמשים באבנים, הם `.חלוקים

dáöçL ïáà– ההר  מן  הגוי  –ñBîéaì älçzî מושב בשביל – ÆÆÆÂÈÈÄÀÄÈÇÄ
זרה, äøeñàלעבודה Bæ éøä הושיב לא שעדיין פי על  אף בהנאה, – ÂÅÂÈ

והרי עצמו, הבימוס את אף לעבוד שדרכם זרה, העבודה את עליה

זרה. עבודה בעצמה  לעשותה חצבה כאילו adøiëå.זה dãiñ– ÄÀÈÀÄÀÈ
וציורים, בפיתוחים וכיירה וסיידה חצובה, האבן  äãBáòהיתה íLìÀÅÂÈ

Lcçå ,äøæ,זרה עבודה לשם באבן אחר דבר  שחידש או  –ìèBð ÈÈÀÄÅÅ
LcçM äî וכשמסלקים בהנאה, אסור באבן  הגוי  שחידש  מה שכל  – ÇÆÄÅ

בהנאה. האבן מותרת bäøæ.אותו, äãBáò äéìò ãéîòäהעמיד – ÆÁÄÈÆÈÂÈÈÈ
לבימוס, אותה הקצה ולא שעה, לפי  זרה עבודה האבן על d÷lñåÀÄÀÈהגוי 

ממנה, –úøzî Bæ éøä.בהנאה האבן מותרת –GLúBøLà L ÂÅËÆÆÈÂÅ
ïä:האשרה באיסור הם דינים שלושה –.`älçzî BòèpL ïìéà ÅÄÈÆÀÈÄÀÄÈ
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BúBà ïéãáBò eéäL,ìb åézçz eàöîe.ïäì øîàïBòîL éaø:äfä ìbä úà e÷ãa;eäe÷ãáe,äøeö Ba eàöîe.øîà ¤¨§¦¨§©§¨©¨©¨¤©¦¦§¦§¤©©©¤§¨¨§¨¨©
ïäì:ïéãáBò ïä äøevìå ìéàBä,ïìéàä úà ïäì øézð. ¨¤¦§©¨¥§¦©¦¨¤¤¨¦¨

ìë àìà äøùà äðéà øîåà ïåòîù éáøå ,äéúçú æ"ò ùéù ïîæ ìë äì éøñàå äøùà äì åø÷ ïðáøã ,æ"ò äéúçú ùéù ìë ,ïðáøå ù"ø å÷ìçðù äøùà åäæéàå
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .äøùà åæ ïéà æ"ò äéúçú ùéù ìë ìáà ,äúåà ïéãáåòù

`xephxa yexit

äfä ìbä úà e÷ãa,זרה עבודה בו  אין אם –eàöîe ,eäe÷ãáe ÄÀÆÇÇÇÆÀÈÈÀ
äøeö Ba, אליל של  –ïäì øîà: שמעון רבי –äøevìå ìéàBä ÈÈÇÈÆÄÀÇÈ

ïéãáBò ïä, עצמו לאילן  ולא שבגל , לצורה עובדים שהגויים –øézð ÅÀÄÇÄ
ïìéàä úà ïäì בהנאה האילן  מותר שמעון  רבי שלדעת לישראל , – ÈÆÆÈÄÈ

לע  ששנינו  כמו זרה, עבודה תחתיו שיש פי  על  ברם,אף dkldיל . oi`
,oerny iaxk גם אסור  האילן, תחת זרה עבודה שיש  זמן כל אלא

זרה. עבודה משמשי  בתורת בהנאה האילן

izdw - zex`ean zeipyn

ומבואר שם, שעיקר הענין ד"מן המיצר" הוא כפירוש הא': שהיא “הצעקה שמן הריחוק 
כו', שזה מגיע בבחי' עומק ופנימיות הלב ומתבטל בזה בכל עצמותו כו', ומגיע עי"ז בבחי' 

המרחב דעצמות". 

ב. כותב הצמח צדק2, שהשורש של “מיצר" התחתון הוא ב"מיצר" העליון, ולכן כאשר 
יש למטה קריאה וצעקה מן הריחוק, זה מעורר את “המיצר" העליון. 

ויש להוסיף בזה, שהתעוררות העליון היא לא רק מחמת שהקריאה והצעקה של התחתון 
מעוררת אותו, אלא כי עצם התנועה של “המיצר" התחתון נוגעת ומושרשת  ב"מיצר" העליון. 
ומכיון שה"מיצר" העליון הוא למעלה מבחי' “מרחב י-ה", לכן בכוחו להכריח כביכול שתהי' 

המשכת ה"מרחב י-ה" לתחתון. 

יתירה מזו, עפ"י הנ"ל שעצם ה"מיצר" של התחתון קשור ל"מיצר" שלמעלה, מובן, 
“טרם  שעוד  פועלת  התשובה(,  ענין  )שזהו  המיצר"  “מן  לצאת  התחתון  של  הרצון  שעצם 

יקראו ואני אענה"3, הקב"ה יעמיד אותו “במרחב י-ה"4.

2( אוה"ת נ"ך ריש ע' א'לו.
3( ישעי' סה, כד. וראה רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ז. 

4( משיחות ש"פ פינחס ה'תשמ"ח הערה 17 )סה"ש ה'תשמ"ח ח"ב ע' 540(. וש"פ פינחס ה'תשמ"ט הערה 21 )סה"ש ה'תשמ"ט 
ח"ב ע' 582(. ושם מקשר ענין זה עם מ"ש בשו"ע )או"ח סתק"צ ס"כ( שצ"ל בשופר צד אחד קצר וצד השני רחב, עיי"ש.  

המשך מאמוד ג
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òøôîì àøå÷ä ¯ éðù ÷øô
ע"א: יז חובתו:äðùîדף ידי בהם יוצא שאינו המגילה בקריאת שונים ¥©àøBwäאופנים

òøôîì äléânä úà לתחילתה מסופה -,àöé àì קריאתה חובת ìò.ידי dàø÷ ¤©§¦¨§©§¥©Ÿ¨¨§¨¨©
ätאו הכתב, מתוך לומר íebøzבלשון÷dàøשלא צריך ואין ארמית, קראה - אם ¤§¨¨©§

ì ìëa,ïBL הלשון אותו את מבינים אינם השומע או àöé,והקורא àìïéøB÷ ìáà . §¨¨Ÿ¨¨£¨¦
úBæòBlì dúBà,לעז לשון שמבינים לאנשים -a לשוןæòì לשון שאינה לשון - ¨©£§©©

òîML.הקודש  æòBläå ב המגילה הקודש úéøeMàקריאת שלא àöé,],[-לשון אף §©¥¤¨©©¦¨¨
הקריאה  .הבין

חובתו: ידי יוצא שבהם קריאה ïéâeøéñאופני dàø÷,הקריאה בתוך בהפסקות - §¨¨¥¦
íðîðúîedáúBk äéä .àöé כתיבתה , כדי תוך ממנה שהיהוקרא או ,dLøBc ו כן , ¦§©§¥¨¨¨¨§¨§¨ְ

היה כשרותה,ddébîאם Baìלבדוק ïåek íàקריאתה מצות åàìלשם íàå ,àöé ©¦¨¦¦¥¦¨¨§¦¨
,àöé àì מצוה לשם קרא .שלא Ÿ¨¨

המגילה: כתיבת דין המשנה מבארת íñaעתה äáeúk äúéä צהוב בצבע -, ¨§¨§¨§©
àø÷éñáe אדום בצבע -,ñeîB÷ae אילן שרף -,íBzð÷ð÷áe לצביעת שחור סם - §¦§¨§§©§©§

הכתובהמנעלים  וכן .øéépä ìò מודבקים מעשבים דף -,àøzôcä ìòå שאינו קלף - ©©§¨§©©¦§§¨
צורכו,מעו  כל äáeúkבד àäzL ãò ,àöé àìבכתב,úéøeMà וøôqä ìò קלף - Ÿ¨¨©¤§¥§¨©¦©©¥¤

צורכו, כל שחור.Béãáeהמעובד ¦§
àøîâ למפרע המגילה את שהקורא שבמשנתנו הראשון הדין מקור את מבארת הגמרא

יצא: éléî.לא éðä àðî:הגמרא ÷àøמשיבה øîàc ,àáø øîà(כז ט (אסתר §¨¨¥¦¥¨©¨¨§¨©§¨
älàä íéîiä éðL úà íéNò úBéäì','ípîæëå íáúëk דהיינו 'כתבם' והוקש ¦§Ÿ¦¥§¥©¨¦¨¥¤¦§¨¨§¦§©¨

קריאתה, זמן דהיינו ל'זמנם' המגילה àì,קריאת  òøôîì ípîf äî ניתן לא שהרי ©§©¨§©§¥©Ÿ
י"ד, ליום ט"ו יום את àì,להקדים òøôîì íáúk óà המגילה את לקרוא שאין ©§¨¨§©§¥©Ÿ

הגמרא:למפרע. המגילה÷äàéøמצותéãéîמקשה àëäשל äáéúk,זה בפסוק ¦¥§¦¨§¦¨¨¨
הפוריםäéiNòהרי מצוות áéúëcשל ,äáéúk(שם)éðL úà íéNò úBéäì' £¦¨§¦¨¦§¦¦§Ÿ¦¥§¥

,'íéîiä.המגילה קריאת לענין זה  מפסוק ללמוד ניתן הגמרא:וכיצד מבארת àlàלכן ©¨¦¤¨
זה דין áéúëcלמדים ,àëäî(כח ט íéNòðå',(שם íéøkæð älàä íéîiäå' ¥¨¨¦§¦§©¨¦¨¥¤¦§¨¦§©£¦

äøéëæ L÷zéàהפורים ימי נזכרים שבה המגילה קריאת הפורים,äéiNòìדהיינו ימי àì,של òøôîì äéiNò äî ניתן שלא ¦§©§¦¨¨£¦¨¨£¦¨§©§¥©Ÿ
לי"ד, ט"ו àì.להקדים òøôîì äøéëæ óà©§¦¨§©§¥©Ÿ

למפרע: בהן לקרוא שאין נוספות קריאה מצוות המביאה המגילה,àðz,ברייתא בקריאת נאמרה יצא לא למפרע שהקורא ההלכה ¨¨
a ïëåקריאתìlä,במועדיםòîL úàéø÷a ïëå לחבירו פסוק הקדים אם וערבית, ברכה älôúáe,בשחרית הקדים אם §¥¦©¥§¥¦§¦©§©¦§¦¨

.לחבירתה 

אלו: דינים מקורות מבארת áéúëcהגמרא ,øîà äaø .ïìðî ìläג)בהלל קיג BàBáî(תהלים ãò LîL çøænî' ׁשם מהּלל ©¥§¨¨©¨¨©¦§¦¦¦§©¤¤©§ְֵָֻ

למפרע. ולא הסדר על ה' שם להלל יש כך להיפך, ולא במערב ושוקעת במזרח זורחת לעולם שהשמש שכשם óñBéה'', áø©¥
,øîàכד)שנאמר קיח ä'(שם äNò íBiä äæ''בו ונשמחה 'נגילה כך כסדרו, מתנהל שהיום כשם בֹו'. ונׂשמחה áøבהלל.נגילה ¨©¤©¨¨ְְְִִָָָ©

,øîà àéåàב)שנאמר קיג Cøáî',(שם 'ä íL éäé' ולא כסדרו ההלל את לקרוא צריך ולכך כהווייתו, ה' שם את להלל שיש ©§¨¨©§¦¥§Ÿ̈
àëäî,למפרע. ,øîà á÷òé øa àçà áø àîéúéàå ÷çöé øa ïîçð áøå(שם)שנאמרמבר ה' ׁשם ãòå'יהי äzòî §©©§¨©¦§¨§¦¥¨©©¨©©£Ÿ¨©¥¨¨ְְִֵָֹ¥©¨§©

,'íìBò.והעתיד ההוה לפני שהעבר העולם כסדר ה' את להלל שיש ¨
שבברייתא: הדינים מקורות את לבאר הגמרא òîLממשיכה úàéø÷,למפרע לקרוא שאין ÷úàéøבברייתא,àéðúcמקורו §¦©§©§©§¨§¦©

òîLקריאתהdáúëk,אחר בלשון ולא הקודש íéøîBà,בלשון íéîëçå .éaø éøácנקראתì ìëaïBL.מבין שהקורא §©¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦§¦§¨¨
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המשך באמוד לב

oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtzereay
àðéöåá.dlecb zrlc Ð `xw ,dphw zrlc Ð `pivea .xgnlc `xwn ah `zydc Ð

il elirei `l Ð mincd on mdl gipn ip` m` `nyc .eieya epxkn`y ahen" ,xnelk

."odly zexeka il epzi `le ,melkäðùîòøá áåèrxa qitzi `l oileg ly minz Ð

`liig men lra`e .dxenz icar oinen ilra ,`nl` Ð 'ebe "xini xnd m`e" ,ycw ly

lra :rnync Ð "aeha rx e`" aizkc ,dxenz

.ycwdc mza oilegc menòøá áåè åäæ éàåÐ

Ð dxenz ciarc ycwc rx edfi` ,xnelk

z` enen mcw la` .enen z` eycwd mcwy

i`n yxtn `xnbae .dxenz ciar `l Ð eycwd

.`cenlzàøîâáåè åúåà øéîé àì áåúëð
åá òø åà òøá,xini `l rx e` :rnyn iede Ð

.rxa `le aeha `løîåì éì äîì àøúá áåèá
åø÷éòî áåè êìdid ycwedy dryay Ð

.dxenz dyer Ð men ea ltp aeye ,minzàì
òøá åúåà øéîé.aeh ied edi`c :rnyn iede Ð

òø åàxini `l oileg ly rx e` :rnyn Ð

.aehaòøá áåè.ycw ly rxa oileg ly aeh Ð

äéì éìòî ééåìòãaeha aeh ,iwl Ð ycwdl Ð

`irain Ðïéãä ïî ïéùðåò ïéà ?ikdle Ð

opiwln `l xnege lw oic meync ,`xw jixhvi`

.aeha aeh xnin ik dilåàì éàä êì øîà ééáàå
àåä ïéãä ïî ïéùðåò`zlin iielb` `l` Ð

aeh` iwlc `xw ilbc `kidc ,`id `nlra

i`c inp ilb Ð ycwc rxa dil xnin ik oilegc

.iwl ycwc aeha dil xninòøî áåè òøâ éîã
ycwc rxn ycwc aeh rxb in ,xnelk Ð?ik

oicd `ed Ð iwl dil silgn ik ycwc rxc ikid

silgi `lc `l` citw `l `pngxc ,ycwc aehl

.ycwc icinóåìéç,miyp` ipy ici lr rnyn Ð

lyn envr ly rxb inc ,"xini `le" ira `le

.mixg`ef qpkze ef `vz seliglr s` ,mzde Ð

`vei epi` mz ycwdc ,icin ipd` `lc ab

oiekzpe li`ed ,iwlil ikd elit` Ð oilegl

.oilegl ycwd `ivedläðùîãçà ïéøéîîÐ

.oileg lyíéðùázgz ef ixd" xne`e .ycwc Ð

."el`íéðùåel` ixd" ycwc ,cg`a oilegc Ð

."ef zgzãçåéî àåä äî."`ed" aizkc Ð

àøîâïéúéðúîá ïåòîù éáøã äéîòè àäå
àåä àø÷ éàä íåùî."ezxenze `ed dide"c Ð

éáø äãåî ùé÷ì ïá ïåòîù éáø øîà :ïðéðùîå
ïéøéîîå ïéøæåçå ïéøéîîù ïåòîùzxg` dnda Ð

,yicwdc dpey`x dnda dze`acr elit`e

.d`nùã÷äã äðåùàø äùåã÷ã àîòè éàî
äëìä ïëéäì ïåùàøzxg` cer qitzi `ly Ð

opiqxbc :iax xn` xg` oeyl .sl` cr ezyecwa

`ed dide" on oerny iax odl xn` ,`xwirn

dnda"n opax iyxcc `fg ike ,"ezxenze

`pivn inp mzdn :edi` odl xn` "dndaa

`xnin yiwl oa oerny iaxe .icic `nrh slinl

.`z` `kxit jd ivexzl `le ,xn`w diytpc
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øîàðùe` ,oilegc rxa ycew aeh Ð aeha rx e` rxa aeh eze` xini `le eptilgi `l

.ycwd `ed oey`xd :llkd df .oilegc aeha ycwc rxåäæéàilra rxa aeh

.qtzpd `ed cg`d `kd ixdy ,mixg`d on jtd edf Ð onenl oyicwd mcwy oinen

ééáàìrxa eze` xini `le" azknl ivn dedc ,ediiexz `axle Ð xziin ixezii` aeha cg

,(a,ci) zexekac ipy wxtc `iddn dywe ."rx e`

zxn` Ð oilegc aeha ycwc rx `zyd :xn`c

rnyn ?`irain Ð oilegc rxa ycwc aeh ,`l

onen mcwc `kid ihernl ,xzein rxa aehc

df oi`e .dxenza oiqitzn `lc ,oyicwdl

aeh" xn`w i`n :dyw cere !`axk `le iia`k `l

rx qtzpc xninl jixhvi` `de ,"`irain rxa

,xn`w ikd mzdc :xnel yie !ycwc aeha oilegc

,"rxa e` aeha rx eze` xini `le" `pngx aezkl

la` ?il dnl "aeh" xnelk ,il dnl "rxa aeh"

"aeh"n `l` ,'ek "rxa aeh"n wezyipc xn`w `l

.iia`k epiide ,calàäåoerny iaxc `nrh

dcen yiwl oa oerny iax xn` ied `ed meyniax
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קפה
oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtzereay

àðéöåá.dlecb zrlc Ð `xw ,dphw zrlc Ð `pivea .xgnlc `xwn ah `zydc Ð

il elirei `l Ð mincd on mdl gipn ip` m` `nyc .eieya epxkn`y ahen" ,xnelk

."odly zexeka il epzi `le ,melkäðùîòøá áåèrxa qitzi `l oileg ly minz Ð

`liig men lra`e .dxenz icar oinen ilra ,`nl` Ð 'ebe "xini xnd m`e" ,ycw ly

lra :rnync Ð "aeha rx e`" aizkc ,dxenz

.ycwdc mza oilegc menòøá áåè åäæ éàåÐ

Ð dxenz ciarc ycwc rx edfi` ,xnelk

z` enen mcw la` .enen z` eycwd mcwy

i`n yxtn `xnbae .dxenz ciar `l Ð eycwd

.`cenlzàøîâáåè åúåà øéîé àì áåúëð
åá òø åà òøá,xini `l rx e` :rnyn iede Ð

.rxa `le aeha `løîåì éì äîì àøúá áåèá
åø÷éòî áåè êìdid ycwedy dryay Ð

.dxenz dyer Ð men ea ltp aeye ,minzàì
òøá åúåà øéîé.aeh ied edi`c :rnyn iede Ð

òø åàxini `l oileg ly rx e` :rnyn Ð

.aehaòøá áåè.ycw ly rxa oileg ly aeh Ð

äéì éìòî ééåìòãaeha aeh ,iwl Ð ycwdl Ð

`irain Ðïéãä ïî ïéùðåò ïéà ?ikdle Ð

opiwln `l xnege lw oic meync ,`xw jixhvi`

.aeha aeh xnin ik dilåàì éàä êì øîà ééáàå
àåä ïéãä ïî ïéùðåò`zlin iielb` `l` Ð

aeh` iwlc `xw ilbc `kidc ,`id `nlra

i`c inp ilb Ð ycwc rxa dil xnin ik oilegc

.iwl ycwc aeha dil xninòøî áåè òøâ éîã
ycwc rxn ycwc aeh rxb in ,xnelk Ð?ik

oicd `ed Ð iwl dil silgn ik ycwc rxc ikid

silgi `lc `l` citw `l `pngxc ,ycwc aehl

.ycwc icinóåìéç,miyp` ipy ici lr rnyn Ð

lyn envr ly rxb inc ,"xini `le" ira `le

.mixg`ef qpkze ef `vz seliglr s` ,mzde Ð

`vei epi` mz ycwdc ,icin ipd` `lc ab

oiekzpe li`ed ,iwlil ikd elit` Ð oilegl

.oilegl ycwd `ivedläðùîãçà ïéøéîîÐ

.oileg lyíéðùázgz ef ixd" xne`e .ycwc Ð

."el`íéðùåel` ixd" ycwc ,cg`a oilegc Ð

."ef zgzãçåéî àåä äî."`ed" aizkc Ð

àøîâïéúéðúîá ïåòîù éáøã äéîòè àäå
àåä àø÷ éàä íåùî."ezxenze `ed dide"c Ð

éáø äãåî ùé÷ì ïá ïåòîù éáø øîà :ïðéðùîå
ïéøéîîå ïéøæåçå ïéøéîîù ïåòîùzxg` dnda Ð

,yicwdc dpey`x dnda dze`acr elit`e

.d`nùã÷äã äðåùàø äùåã÷ã àîòè éàî
äëìä ïëéäì ïåùàøzxg` cer qitzi `ly Ð

opiqxbc :iax xn` xg` oeyl .sl` cr ezyecwa

`ed dide" on oerny iax odl xn` ,`xwirn

dnda"n opax iyxcc `fg ike ,"ezxenze

`pivn inp mzdn :edi` odl xn` "dndaa

`xnin yiwl oa oerny iaxe .icic `nrh slinl

.`z` `kxit jd ivexzl `le ,xn`w diytpc
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øîàðùe` ,oilegc rxa ycew aeh Ð aeha rx e` rxa aeh eze` xini `le eptilgi `l

.ycwd `ed oey`xd :llkd df .oilegc aeha ycwc rxåäæéàilra rxa aeh

.qtzpd `ed cg`d `kd ixdy ,mixg`d on jtd edf Ð onenl oyicwd mcwy oinen

ééáàìrxa eze` xini `le" azknl ivn dedc ,ediiexz `axle Ð xziin ixezii` aeha cg

,(a,ci) zexekac ipy wxtc `iddn dywe ."rx e`

zxn` Ð oilegc aeha ycwc rx `zyd :xn`c

rnyn ?`irain Ð oilegc rxa ycwc aeh ,`l

onen mcwc `kid ihernl ,xzein rxa aehc

df oi`e .dxenza oiqitzn `lc ,oyicwdl

aeh" xn`w i`n :dyw cere !`axk `le iia`k `l

rx qtzpc xninl jixhvi` `de ,"`irain rxa

,xn`w ikd mzdc :xnel yie !ycwc aeha oilegc

,"rxa e` aeha rx eze` xini `le" `pngx aezkl

la` ?il dnl "aeh" xnelk ,il dnl "rxa aeh"

"aeh"n `l` ,'ek "rxa aeh"n wezyipc xn`w `l

.iia`k epiide ,calàäåoerny iaxc `nrh

dcen yiwl oa oerny iax xn` ied `ed meyniax

i"yx yxite Ð oixinne oixfege oixinnc oerny

`z` ikd meyne ,`ed uexizc oey`x oeyll

iax ixacl daxc`c ,`ed wgece ."dndaa dnda"

`le ,rnyn `cg Ð "dnda"c rnyn oerny

oixfege oixinnc dipin witnc xn`w ikide ,mipy

`xwirn qxbc :i"yx yxit xg` oeyle ?oixinne

ike "ezxenze `ed dide"n oerny iax odl xn`"
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'äì Lã÷ Búéa úàBúéa äî ,àðîçø øîà "¯ìk óà ,BúeLøa¯àlàå !BúeLøa¯äîäa ¤¥Ÿ¤©£©©£¨¨©¥¦§©¨¦§§¤¨§¥¨

Lc÷äcdéãéc ïéleçå ,àîìòc¯Lc÷äc äîäáa íìBòì ?BlL BðéàL øáãa ñétúî éî §¤§¥§¨§¨§¦¦¥¦©§¦§¨¨¤¥¤§¨¦§¥¨§¤§¥
Bzîäáa øéîäì äöBøä ìk" :Lc÷äc äîäác déøî øîàc ïBâk ,déãéc ïéleçå àîìòc¯àáé §¨§¨§¦¦¥§©£©¨¥¦§¥¨§¤§¥¨¨¤§¨¦¦§¤§¨Ÿ

øéîéå."äðùîïBòîL éaø .ãçàa äàîe äàîa ãçà ,ãçàa íéðLe íéðLa ãçà ïéøéîî §¨¦§¦¦¤¨¦§©¦§©¦§¤¨¤¨§¥¨¥¨§¤¨©¦¦§
àeä äî ,"Lãw äéäé Búøeîúe àeä äéäå" :øîàpL ,ãçàa ãçà àlà ïéøéîî ïéà :øîBà¯ ¥¥§¦¦¤¨¤¨§¤¨¤¤¡©§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤©

àéä óà ,ãçeéî¯.úãçeéîàøîâ"äîäáa äîäa" :ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî¯ïàkî §¨©¦§¤¤§¨¨¥¦¥§¨©¨©§¥¨¦§¥¨¦¨
ïéøéîî ïéà :øîBà ïBòîL éaø .ãçàa äàîe äàîa ãçà ,ãçàa íéðLe íéðLa ãçà ïéøéînL¤§¦¦¤¨¦§©¦§©¦§¤¨¤¨§¥¨¥¨§¤¨©¦¦§¥¥§¦¦

äîäa" àìå "äîäáa äîäa" :øîàpL ,ãçàa ãçà àlàúBîäáa."äîäáa úBîäa" àìå ," ¤¨¤¨§¤¨¤¤¡©§¥¨¦§¥¨§Ÿ§¥¨¦§¥§Ÿ§¥¦§¥¨
úBîäa eðéöî :Bì øîàwLäéeø"äaø äîäa" ,ïBòîL éaøå ."äaø äîäáe" :øîàpL ,äîäa ¨©¨¦§¥¤§¨§¥¨¤¤¡©§¥¨©¨§©¦¦§§¥¨©¨

¯íúñ "äîäa" ,éø÷éà¯àeä äî ,"àeä" íeMî ïBòîL éaøc àîòè àäå ?àeä "äîäa" íeMî ïBòîL éaøc àîòèå .éø÷éà àì¯ ¦§¥§¥¨§¨¨¦§¥§©§¨§©¦¦§¦§¥¨§¨©§¨§©¦¦§¦©
óà ,ãçeéîàæç éëå ,"Búøeîúe àeä äéäå" ïî ïBòîL éaø ïäì øîà àøwéòî !úãçeéî äøeîzéLøãcøîà ,"äîäáa äîäa"î ïðaø §¨©§¨§¤¤¥¦¨¨£©¨¤©¦¦§¦§¨¨§¨§¦£¨§¨§¦©¨©¦§¥¨¦§¥¨¨©

ïéøæBçå ïéøéînL ïBòîL éaø äãBî :Lé÷ì Léø øîà .éãéc àîòè óìéîì ïðéöî éîð íúäî :eäéà íäìïéøéîîeàîòè éàî ,¯äMeã÷ ¨¤¦¥¨¨©¦¨¦©§¥©©§¨¦¦¨©¥¨¦¤©¦¦§¤§¦¦§§¦§¦¦©©§¨§¨
ãçàa íéðL ïéøéîî ïéàL íLk :øîà ïðçBé éaøå ?äëìä ïëéäì Lc÷äc äðBLàø¯éaøc déúååk àéðz .ïéøéîîe ïéøæBçå ïéøéîî ïéà ïk ¦¨§¤§¥§¥¨¨§¨§©¦¨¨¨©§¥¤¥§¦¦§©¦§¤¨¥¥§¦¦§§¦§¦¦©§¨§¨¥§©¦

íéðLa ãçà ïéøéîî ïéàL íLk :ïðçBé éaøc déúååk àéðz .Lé÷ì Léøc déúååk àéðz ,ïðçBé¯àéðz .ïéøéîîe ïéøæBçå ïéøéîî ïéà Ck ¨¨©§¨§¨¥§¥¨¦©§¨§¨¥§©¦¨¨§¥¤¥§¦¦¤¨¦§©¦¨¥§¦¦§§¦§¦¦©§¨
ïéøéîîe ïéøæBçå ïéøéîî ïéà Ck ,ãçàa íéðL ïéøéîî ïéàL ïBòîL éaø øîàL íLk ìBëé :Lé÷ì Léøc déúååk¯äéäå" :øîBì ãeîìz §¨¥§¥¨¦¨§¥¤¨©©¦¦§¤¥§¦¦§©¦§¤¨¨¥§¦¦§§¦§¦¦©§©§¨¨

"Búøeîúe àeä¯íLà Léøôä ,ïéøéîîe ïéøæBçå ïéøéîî ïéà øîBàä éøáãì :ïéáà éaø éòa .äàîa eléôàøtkúäì,Baøéîäå,Ba §¨£¦§¥¨¨¥©¦¨¦§¦§¥¨¥¥§¦¦§§¦§¦¦¦§¦¨¨§¦§©¥§¥¦
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קפו
oifge` mipya cenr h sc ± oey`x wxtzereay

íîåäå.oey`xd Ðøçà íùàá øôëúðå øçà ìò åììéçådf ,ipy my` ca`y xg` Ð

.df `vnp jk xg`e .xg`a xtkzpe ,eilr oey`xd lligyäìåòì ÷úéðåextiky my`c Ð

yxcnc "zexzend on" epiidc ,i`w xeav zacp zler myl dinzq Ð xg`a eilra

.(a,bk dxenz) "z`hg cle" wxta odkd rciediåá åøéîéù åäîgknc oeik :opixn` in Ð

xind `dc ,ea oixinn oi` Ð `z` `nw

,`ed `pixg` `tebc oeik :`nlc e` ,oey`xa

ded Ð `nwa xind ikc ,`id izixg` dyecwe

.oixinn jkld ,dler ded Ð i`de ,my`éðù éà
äéì àéòáéî úçà äùåã÷å ïéôåâopixn` inc Ð

oeik :`nlc e` ,xnin Ð ded `pixg` `tebc oeik

.xnin `l Ð `id zg` dyecwcàéòáéî éëä éà
øôëúð àìá äéì éòáéú äéìdil irai` ikdc Ð

,ea xinde ea xtkzdl my` yixtd :xninl

dfa xiniy edn ,xg` lr ellige oey`xd mnede

xg`d?e` ,xnin Ð `ed `pixg` `tebc oeik

dyecw `cge `z` `nw gknc oeik :`nlc

.xnin `l Ð my` inp i`de ,my` ded `nwc

xg`a xtkzp xninl il dnle?éúù éàå
ãçà óåâå úåùåã÷iraiz ,dil `irain `w Ð

yixtd :ipzil ikde .ellige mned `la dil

my`a xtkzpe ,oey`xd ca`e ,ea xinde my`

wzipe oey`xd `vnpe ,excrn yixtdy xg`

edn ,zeyecw izye cg` seb dil dedc .dlerl?

,dil `wtqnc `ed `teb cgc oeik xn` in

izxz ipzw i`n` :dnzn `w ikdle?åâî àãç
àãç`cge ,xn`w xnel `vnz m` ,xnelk Ð

ea xinde my` yixtd :xn`w ikde ,`id `ira

dyecwe ipy seb i`d dil dedc ,ellige mnede

edn ,zg`äùåã÷ã ïåéë àëä øîåì éöîéú íàå ?
øîéî åðéà àéä úçà(dyecw `iddac meyn) Ð

.zxg` mrt da xnin epi`e da xnzi`ïéôåâ éðù
åäî úåùåã÷ éúùåxtkzn ,df ipy ca` oebk Ð

edn ,`vnpyk .dlerl wzip ipye ,xg`a?oeik

.xnin Ð `id zxg` dyecwe ,`ed ipy `zydc

.xnin epi`e ,`z` `nw gkn ,seq seq :`nlc e`

izxze :dl opiqxb inlyexi `pixg` `pyila

lr ellige mnede ea xinde my` yixtd :iraw

ea xiniy edn ,xg`?oiteb ipy dil iedc

`pyila ziyixtck dil `wtqne ,zg` dyecwe

xtkzp (m`) `l` ,mned `ly e` .lirlc

dil dede ,`vnpyk dlerl df wzipe ,xg`a

xiniy edn ,cg` sebe zeyecw izy?àùåøéôå
.úéùéøôãëàéòáéî÷ ïéãä ééáà (äéì) øîàÐ

zxg` dyecw i` ,ezl`y xwir `ied odn ef i`

cg` seb epiidc ,ziyixtck 'ek sebd eze`a

.'ek ellige mned iraip `l Ð zeyecw izye

dze`a cg` seb xnel ivniz m` :xn`w ikd `l` ,zeyecw izye miteb ipyn icin ira `l `pyil i`dl `zyde .xn`w xnel `vnz m`e ,dil `irain `w `cg ebn `cg oia` iaxe

.cg` sebe zeyecw izyn ith `cg zg` dyecwe oiteb ipy aiyg `pyil i`dle .'ek dyecwéñåî éðù ùã÷ä ïéàåùîåç ó,xg` lr ellige oey`xd mnedy oebk ,ipy ycwd epiide Ð

.ipy ycwd `ied inp dxenze ,yneg eilr siqen epi` Ð ellige mned m`e ,ipy ycwd xg` i`d iede'åë åá øôëúäì íùà ùéøôä,zeyecw izye miteb ipy edl eedc ,lirlck Ð

edn?äéì àéòáéî à÷ éàî,zg` dyecwe oiteb ipy eed `ziinwc .dizlin bilt ilin ixza `l` ,ira zeyecw izye oiteb ipy e`l oia` iaxc `irac oizrc` `wlqc .oia` iaxl Ð

edn ,cg` sebe zeyecw izy edl eedc ,dlerl wzipe df `vnpe ,xg`a xtkzpe ,ca`y `l` oey`xd mned `ly ,xnelk .xg` my`a xtkzp jci`e?xwir ediipin id :iia` jixt jkld

!dpin jci` rnyile ,`icdl irail ,oia` iaxc `iraøôëúð àìá äéì éòáéú äéì àéòáéî÷ úçà äùåã÷å ïéôåâ éðù éà.yneg eilr siqede ,ellige oey`xd mned `l` ,xg`a Ð

edn ,ipy i`d mnede .oilegl witp `l mz `dc ,men `la gafn iycwa jiiy `l ynegc?oeik :`nlic e` ,`pixg` yneg da siqen epi` Ð `id zg` dyecwc oeik opixn` in ,xnelk

.icin da ycgn `l i`dc ,xg` men lraa ellige ziad wcal men lra qitzn oebk Ð yneg dia siqen epi` ipy ycwd ryedi iax xn` ike .yneg da siqen Ð edpip oiteb ipyc

.`id dycg dyecwe ,gafnl ifg i`de ,incl `l` ifg `l `nw `eddc ,dia opixw "ipy ycwd" Ð gafnl ifg i`dc ,men lraa mz qitznc `kd la`ãçà óåâå úåùåã÷ éúù éà
íîåä àìá äéì éòáéú äéì àéòáéîedn ,dlerl wzipe oey`xd `vnpe ,ea xtkzpe zxg` yixtde ,ca` `l` ,ca`y mcew Ð?dfe ,xg`a xtkzp ixdy ,`ed ipy ycwd :opixn` in

.yneg eilr siqei `l Ð ellgl `ae mned m`e .el lth
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éòály ipy oeyl yxit i"yxe ,zepeyl ipy mixtqa yie Ð 'ek xne`d ixacl oia` iax

:yexit ,xg` my`a xtkzpe ,xg` lr ellige mnedc `kid :`zlinc `llke .inlyexi

.zeyecw izye oiteb ipy edf Ð dlerl `ed wzipe ,`vnp jk xg`e oey`xd ca`py oebk

mned `l ,zg` dyecwe oiteb ipy edf Ð xg` my`a xtkzp `le ,xg` lr ellige mned

oebk ,dlerl df wzipe ,xg` my`a xtkzp `l`

xg` my`a xtkzpy xg` `vnp jk xg`e ca`py

ipy oeylle .cg` sebe zeyecw izy edf Ð

a xtkzpe",xtkzp inp i` :xnel dvex ,"xg` my`

izy yi yneg siqen iab oke .od zeira izye

.`kd ik ,zepeyl
xn`
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íîeäå,øçà ìò Bìlçåøtkúðå,øçà íLàa÷zéðå §©§¦§©©¥§¦§©¥§¨¨©¥§¦©
eäî ,äìBòìøéîiLàéòaéî à÷ éàî :ééaà øîà ?Ba §¨©¤¨¦£©©©¥©¨¦¨£¨

úçà äMeã÷e íéôeâ éðL éà ?déì¯àìa déì éòaéz ¥¦§¥¦§¨©©¦¨¥¥§¨
ãçà óeâå úBMeã÷ ézL éà ,øtkúî¯déì éòaéz ¦§©¥¦§¥§§¤¨¦¨¥¥

àìaíîeäïéáà éaøå !¯àéòaéî÷ àãç Bbî àãç §¨©§©¦¨¦£¨¦£¨¨¦¨£¨
àì úçà äMeã÷e ïéôeâ éðL øîBì éöîéz íàå :déì¯øîúéà àä äMeã÷ àéääác íeMî ¥§¦¦§¥©§¥¦§¨©©¨¦¦§©¦§¨¨¦§©

:ïéáà éaø éòa .àðéøçà àðMéì .e÷éz ?eäî úBMeã÷ ézLe ïéôeâ éðL ,àðîéæ àãç dä£¨¦§¨§¥¦§¥§©¥¦¨¨©£¦¨¨¥©¦¨¦
íLà Léøôä ,ïéøéîîe ïéøæBçå ïéøéîî ïéà øîàc ïðçBé éaøìøtkúäìíîeäå ,Ba øéîäå ,Ba §©¦¨¨©£©¥§¦¦§§¦§¦¦¦§¦¨¨§¦§©¥§¥¦§©

øéæçiL eäî äìBòì äæ ÷zéðå ,øçà íLàa øtkúð ?øéîéå øBæçiL eäî ,øçà ìò Bìlçå§¦§©©¥©¤©£§¨¦¦§©¥§¨¨©¥§¦©¤§¨©¤©£¦
óebä BúBàa úøçà äMeã÷ ?déì àéòaéî à÷ éä :ééaà øîà ?øéîéå¯éòaéð àìíîeä §¨¦£©©©¥¥¨¦¨£¨¥§¨©¤¤§©¨¦¨¥©

äMeã÷ dúBàa ãçà óeb éà !øçàa Bìlçå¯ïéáà éaøå !øçà íLàa øtkúð éòaéð àì §¦§§©¥¦¤¨§¨§¨¨¦¨¥¦§©¥§¨¨©¥§©¦¨¦
¯ïðéøîà éî ?øéîéå øBæçiL eäî øçà ìò Bìlçå íîeä :déì àéòaéî à÷ àãç Bbî àãç£¨¦£¨¨¦¨£¨¥©§¦§©©¥©¤©£§¨¦¦¨§¦©

øæBç ïéàc àeä ïBLàø íLàaøéîîe¯äMeã÷ dúBà Léã÷c áb ìò óà ,ãçà óeâa ìáà §¨¨¦§¥¥¥¦£¨§¤¨©©©§¨¥¨§¨
¯íàå ?øéîîe øæBç ïéà äMeã÷ dúBàa ìk :àîìc Bà ,øéîîe øæBçïéãä øîBì àöîéz ¥¥¦¦§¨¨§¨§¨¥¥¥¦§¦¦§¨©¨¥

íéà÷ äMeã÷ dúBàác ïåék ,ãçà óeb¯÷zéðå øçà íLàa øtkúð àlà ,øéîîe øæBç ïéà ¤¨¥¨¦§¨§¨¨¥¥¥¥¦¤¨¦§©¥§¨¨©¥§¦©
äìBòì ïBLàø äæ¯øéîîe øæBçå øéîî ïéà ék ,ïðéøîà éî ?Ba øéîéå øéæçiL eäî¯éðä ¤¦§¨©¤©£¦§¨¦¦¨§¦©¦¥¥¦§¥¥¦¨¥

:àîìc Bà .øéîîe øæBç úøçà äMeã÷a óebä BúBà ìáà ,äMeã÷ dúBàa óebä BúBà éléî¦¥©§¨§¨£¨©¦§¨©¤¤¥¥¦¦§¨
àeä óebä BúBàc ïåék ,úøçà äMeã÷ ìò óà¯.e÷éz ?øéîîe øæBç ïéàòLBäé éaø øîà ©©§¨©¤¤¥¨§©¥¥¥¦¥¨©©¦§ª©

éñBî ïBLàø Lc÷ä :éåì ïaéñBî éðL Lc÷ä ïéàå ,LîBç óéàî :àtt áø øîà .LîBç ó ¤¥¦¤§¥¦¦¤§¥¤§¥¥¦¦¤£©©©¨©
éåì ïa òLBäé éaøc àîòè¯,"úéLéîç óñéå Búéa úà ìàâé Léc÷nä íàå" àø÷ øîà ©§¨§©¦§ª©¤¥¦£©§¨§¦©©§¦¦§©¤¥§¨©£¦¦

éñBäå ,íîeäå ,Ba øtkúäì íLà Léøôä :ïéáà éaø éòa .ñétúnä àìå Léc÷îLîBç åéìò ó ©§¦§Ÿ©©§¦¨¥©¦¨¦¦§¦¨¨§¦§©¥§©§¦¨¨¤
eäî ,äìBòì äæ ÷zéðå ,øçà íLàa øtkúðå ,Bøéáç BìlçåéñBiLó:ééaà øîà ?LîBç åéìò §¦§£¥§¦§©¥§¨¨©¥§¦©¤§¨©¤¦¨¨¤£©©©¥

déì àéòaéî à÷ úçà äMeã÷e ïéôeâ éðL éà ?déì àéòaéî à÷ éàî¯àìa déì éòaéz ©¨¦¨£¨¥¦§¥¦§¨©©¨¦¨£¨¥¦¨¥¥§¨
déì àéòaéî à÷ ãçà óeâå úBMeã÷ ézL éà !øtkúð¯ïéáà éaøå !íîeä àìa éòaéz¯ ¦§©¥¦§¥§§¤¨¨¦¨£¨¥¦¨¥§¨©§©¦¨¦

àì úçà äMeã÷e ïéôeâ éðL øîBì àöîéz íà :déì àéòaéî÷ àãç Bbî àãç¯íeMî £¨¦£¨¨¦¨£¨¥¦¦§¨©§¥¦§¨©©¨¦
.e÷éz ?éàî úBMeã÷ ézLe ïéôeâ éðL ,LîBç àðîéæ àãç da óñBzéà äMeã÷ àéääác¦§©¦§¨¦©¨£¨¦§¨¤§¥¦§¥§©¥
ìò Bìlçå íîeäå ,Ba øtkúäì íLà Léøôä :ïéáà éaø éòa .àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨¨¥©¦¨¦¦§¦¨¨§¦§©¥§©§¦§©

éñBäå ,øçàeäî ,äìBòì äæ ÷zéðå ,øçà íLàa åøtëúð ,LîBç óéñBiLóåéìò ©¥§¦¤¦§©§§¨¨©¥§¦©¤§¨©¤¦¨¨
óebä BúBàa úøçà äMeã÷ éà ?déì àéòaéî à÷ ïéãä :ééaà øîà ?LîBç¤£©©©¥¨¥¨¦¨£¨¥¦§¨©¤¤§©

déì àéòaéî à÷¯äMeã÷ dúBàa ãçà óeb éà !íîeä déì éòaéð àì ¨¦¨£¨¥¨¦¨¥¥©¦¤¨§¨§¨
åëéñBiL eäî øçà ìò Bìlçå ,'àeä àn÷ íLàa ïðéøîà éî ?LîBç åéìò ó §¦§©©¥©¤¦¨¨¤¦¨§¦©§¨¨©¨

éñBîcáb ìò óà ãçà óeâa ìáà ,óíéà÷cäMeã÷ dúBàa¯éñBî [ïéà],LîBç ó §¦£¨§¤¨©©©§¨¥§¨§¨¥¦¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dxenz(oey`x meil)

íîeäådf my`ìò Bìlçåyakøçàipyd my`d ca`e ,minz §©§¦§©©¥
øçà íLàa øtkúðå[iyily]ipyd my`d `vnp okn xg`le÷zéðå §¦§©¥§¨¨©¥§¦©

my` zyecwnìzyecwBa øéîiL eäî ,äìBòdyrpy df my`a ¦¨©¤¨¦
exind xaky oey`xd my`d gkn `a `edy xg`n m`d .dler
ezyecw mbe cxtp seb `edy xg`n e` ,ea mixinne mixfeg oi` ea
mixfeg ,[dler `ede my` oey`xd oky] oey`xd zyecwn dpey

.ea mixinne
:oia` iax ixac lr dywn iia`déì àéòaéî à÷ éàî ,ééaà øîà- ¨©©©¥©¨¦©§¨¥
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e .yneg ztqeza aiig epi` ,ipydéaøc àîòè éàî ,àtt áø øîà̈©©¨¨©©£¨§©¦

,éåì ïa òLBäéc meynàø÷ øîà(eh fk my)úà ìàâé Léc÷nä íàå' §ª©¤¥¦¨©§¨§¦©©§¦¦§©¤
,'úéLéîç óñéå Búéay oey`xd ycwdd lr `weecy o`kneLéc÷î ¥§¨©£¦¦©§¦

`ed,ellgny drya yneg aiigàìålräy ipyd xacñétúnea §Ÿ©©§¦
.lelig ici lr dyecw

ewitql dnecd oia` iax ly ewitq z` df oic lr d`ian `xnbd
:dxenz oica mcewdéòa[wtzqd-],ïéáà éaøy iníLà Léøôä ¨¥©¦£¦¦§¦¨¨

éñBäå ,íîeäå Ba øtkúäìBìlçå LîBç åéìò ólr,Bøéáçca`e §¦§©¥§©§¦¨¨¤§¦§£¥
ipyd my`døtkúðåmilrad÷zéðå ,øçà íLàaipy my`äæ §¦§©¥§¨¨©¥§¦©¤

äìBòì,ezectl `ae mned okn xg`le ,`vnpy xg`léñBiL eäîó §¨©¤¦
LîBç åéìò. ¨¨¤

lr llgzdy my`l oia` iax zpeek oi`y dzr `xnbd dxaqe
eixace ,wtzqd mipey mixwn ipya `l` ,dlerl ipyd wzipe xg`
lr llgzde mnedy my`a `ed oey`xd wtqd .mipyl miwlgp
ipydy meyn m`d .`ed mb mnede eizgz ipyd ycwzde xg`
lr yneg miaiige oey`x ycwdl eycwd aygp ,xg` seb `ed
ixd ,mdipyl zg` dyecwe oey`xd gkn `ay xg`n e` ,epeict
`ed ipyd wtqde .yneg eilr miaiig oi`e ipy ycwdl aygp `ed
xg`l dlerl oey`xd wzipe xg`a eilra xtkzpe ca`y my`a
meyn epeict lr yneg miaiig m`d .men ea ltp jk xg`e ,`vnpy
xaky xg`n e` ,oey`x ycwdl aygp `ed dler zyecw iably
lth dzr eaixwn `ed enyly dlerd oaxwe ,xg` my`a xtkzd
miaiig oi`e ,ipy ycwdl dzrn aygp `ed ixd ,oey`xd oaxwl

.epeict lr yneg
:oia` iax ixac lr dywn iia`déì àéòaéî à÷ éàî ,ééaà øîà- ¨©©©¥©¨¦©§¨¥
,oia` iax ly ewitq xwir ednéàaà÷ úçà äMeã÷e ïéôeb éðL ¦§¥¦§¨©©¨

,déì àéòaéîoey`xd zyecwa ycwzdy ipyd my`d aygp m`d ¦©§¨¥
ok m` ,ipy e` oey`x ycwdløtkúð àìa déì éòaézmy`a `l - ¦¨¥¥§Ÿ¦§©¥

.xg` lr llgzde mnedy my`a wx `l` ,xg`a eilra xtkzdy
eéàa,déì àéòaéî à÷ ãçà óeâå úBMeã÷ ézLzyecw zaygp m`d ¦§¥§§¤¨¨¦©§¨¥

oey`x ycwdl my` zyecwa okl mcew yecw didy seba dlerd
ok m` ,ipy e`íîeä àìa éòaézlr llgzde mnedy my`a `l - ¦¨¥§Ÿ©

el dide .dlerl wzipy my`a wx `l` ,xg`wtzqdl oia` iaxl
ipya e` zeyecw izye cg` seba e` ,wtqd xwir `edy ote`a wx
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המשך באמוד רסח



xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dxenz(ipy meil)

ìk ,àîìéc Bàa yecw ipydyäMeã÷ dúBà`ed ixd oey`xd ly ¦§¨¨¨§¨
e ,ef dyecwa ipy ycwd aygpéñBî Bðéàóeilràönéz íàå .LîBç ¥¦¤§¦¦¨¥

ïéãä øîBì[df-]äMeã÷ dúBàác ïåék [øçà] (ãçà) óebly ©¨¥©¥¥¨¦§¨§¨
oey`xdíéà÷e oey`x ycwdk `ed ixd [cner `ed-]éñBîóeilr ¨¦¦

àlà ,LîBçm` wtzqdl yi oiicrøtkúðmilradamy`øçà ¤¤¨¦§©¥§©¥
äæ ÷zéðåoey`xdäìBòì,ellgl `ae oey`xd mned jk xg`eeäî §¦©¤§¨©

.epicék[m`d-]éñBîLîBç ó`edwxóebä BúBàaeäMeã÷ dúBàa ¦¦¤§©§¨§¨
lyycwdd,oey`xda ìáàmewnl dpzydyàì úøçà äMeã÷ £¨§§¨©¤¤Ÿ

.yneg mitiqenóebä BúBàc ïåék ,àîìéc Bàoey`xd ly,àeä ¦§¨¥¨§©
éñBîóeilr.LîBç:`xnbd dwiqne÷éz,wtqa ef dl`y cenrz - ¦¤¥

.dhytp `ly
lr `le ,epaxw z` zectl `ay milrad lr wx `ed yneg aeig

:df oica wtq d`ian `xnbde .ezectl `ay xg` mc`øa éîø éòä¥¨¦©
,àîçely dnda mc` yicwd m`ltpe exiag da xtkziy zpn lr ¨¨

m`d ,men dadLéc÷î`ede milral aygpéñBîLîBç ó ©§¦¦¤
,ellgnykBà`ny] (øôëî)déñBî [øtkúîLîBç ó,ellgnyk ¦§©¥¦¤

.eilr milral aygp `ed ixd ekxvl ycwed oaxwdy xg`n oky
:xen`d wtqd z` hyet `axàø÷ øîà ,àáø øîà(eh fk `xwie), ¨©¨¨¨©§¨
Búéa úà ìàâé Léc÷nä íàå','LMxr sqM ziWing sqieaeigy ixd §¦©©§¦¦§©¤¥§¨©£¦¦¤¤¤§§

a ielz ynegàìå Léc÷îa.øtkúî ©§¦§Ÿ¦§©¥
:mcewd wtql dnecd dxenz oica wtq d`ian `xnbdøa éîø éòä¥¨¦©

,àîçaygp in ,exiag ea xtkziy zpn lr oaxw mc` yicwd m` ¨¨
d m`d ,dxenz oiprl oaxwd lraäøeîz äNBò Léc÷îmeyn ©§¦¤§¨

,ely dnda yicwdyBàd `ny,äøeîz äNBò øtkúîxg`n oky ¦§©¥¤§¨
.oaxwd lral aygp `ed ixd ekxevl oaxwd yxtedy

:dxenz dyer xtkzny giken `ax,àáø øîàdpyna epipy `ld ¨©¨¨
oldl(.bi).mitzey lye xeaiv ly oaxwa bdep dxenz oic oi`y
m`exn`z,dxenz dyer yicwndyeðéöî ïk íàoaxwa mby ¦¥¨¦
lyå øeaéöly,äøeîz ïéNBò ïéôzeLeeeLc ïBâkxeaivd [eyry-] ¦§¨¦¦§¨§§©

éLec÷àì çéìLmxeara oaxwl dnda [yicwdl-]df ote`a ixdy , ¨¦©§©§¥
zxne` recne ,icigi `ed dxenz oiprl milra aygpy yicwnd
`l` .mitzeye xeaiv ly oaxwa dxenz okziz `ly dpynd
md mixtkzndy xg`n ok lre ,dxenz dyer xtkzndy gxkda

.dxenz zeyrl mileki md oi` mitzeyde xeaivd
ãBòådnn ,dxenz dyer xtkzny `ax gikedïîçð áø øîàc §§¨©©©§¨

àðz ,àðeä áø øîàini z`ln meia xifp zepaxwa xn`p ,`ziixaa ¨©©¨¨¨
ezexifp(`k e xacna)xCi xW`'âéOz øLà ãálî ,Bøæð ìò 'äì Bðaø÷ £¤¦Ÿ¨§¨©©¦§¦§©£¤©¦

,'Bãé,df aezka denzl yie'ãé âOä'a ïBcéð øéæð éëåeizepaxw aeige ¨§¦¨¦¦§¤¥¨
yak ,ipra oiae xiyra oia reaw eaeig ixde ,ezexiyr zcina ielz

.minlyl li`e z`hgl dyak my`l`l`ãöék àäyxtzn ¨¥©
,df aezk'Bøæð ìò 'äì Bðaø÷'eizepaxw md el`,BlMî LéøôäL ¨§¨©©¦§¤¦§¦¦¤

e'Bãé âéOz øLà ãálî'zepaxw md el`íéøçà Bì eLéøôäLaeigl ¦§©£¤©¦¨¤¦§¦£¥¦
eci oi` dzry inl `id aezkd zpeeke .mda xtkziy ick ezexifp

xg`l wx `l` envr lyn zepaxw `iadl zbynz` eci biyz onf
z` `ax miiqne .exeara mze` miyixtn mixg`y ,eizepaxw inc

:ezii`xàúëìéä éàîì,df aezk xn`p,äøtk ïéðòì àîéìéà §©¦§§¨¦¥¨§¦§©©¨¨
mixg` eyixtdy oaxwa mb xtkzdl leki `edy eprinydle

`ld ,exearac àèéLtdf oaxw mb,déì øtëîel ozip ixdy §¦¨§§©¥¥
jixv dnle ,xac lkl ely oaxw `ede yixtnd ici lr dpzna

.z`f eprinydl aezkdàlàdf yecig xn`py gxkdaïéðòì ¤¨§¦§©
,øîà÷ éëäå ,äøeîz,dxenz ea dyer elyn oaxw yixtndy myk §¨§¨¦¨¨©

ok enkíéøçà Bì eLéøôäLk óà`ed ixd oaxwäNBòea.äøeîz ©§¤¦§¦£¥¦¤§¨
,ïðéìæà øtkúî øúa dpéî òîL.dxenz dyer `ede §©¦¨¨©¦§©¥©§¦©

:`xnbd dgecàì`l` ,xen`d aezkd yxcp dxenz oiprlïéðòì Ÿ§¦§©
,[äøtk] (äøåîú)eyixtdy oaxw ici lr mb xtkzdl xifpd lekiy ©¨¨

.mixg` eldéì ïéáäé à÷c äðzî Cì àéL÷ à÷ãedywedy dne - §¨©§¨¨©¨¨§¨¨£¦¥
ici lr dpzna el ozipy meyn ea xtkzn `edy `hiyt `ld jl

c meyn .`id `iyew `l ,yicwndàðîçø éaøc åàì éà`lely-] ¦¨§©¦©£¨¨
a [dxezd dzaixy'Bãé âéOz øLà ãálî'mb xtkzdl xyt`y ¦§©£¤©¦¨

,mixg` el eyixtdy oaxwaàðéîà äåäyàeä áeúkä úøéæbdna £¨£¦¨§¥©©¨
ea xn`pyBðaø÷'''dloaxw yixtdyk `weecydéãécî[elyn-] ¨§¨¦¦¥

øtëîc àeäla` ,eaîoaxwàì íéøçàc.xtkznïì òîLî à÷ ¦§©¥¦©£¥¦Ÿ¨©§©¨

eyixtdy oaxwa mb xtkzn `edy 'eci biyz xy` caln' aezkd
.mixg` el

:`xnbd zl`eydìò éåä éàîwtqa oicd zrxkd `id dn - ©¨¥£¨
:`xnbd daiyn .xen`d,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦£¨¨©©¦¨¨

d ,mnede exiag ea xtkziy zpn lr oaxw yicwndéñBî Léc÷îó ©§¦¦
LîBç.yneg siqen epi` ellgn xtkznd m` la` ,ellgnyk ¤

,dxtka ielz dxenz oic mle`eäøeîz äNBò øtkúîe.df oaxwa ¦§©¥¤§¨
d :opgei iax mya eda` iax xn` cereíøBzdnexzîzexitBlL ¥¦¤

ìòlah zexit.BlL äàðä úáBè ,íéøçà ìL`id dnexzy s` oky ©¤£¥¦©£¨¨¤
zekfd z` zexitd lral dxezd dpzp ,dpedkd hay ly oenn
lra didy inl dxeqn ef zekfe ,dvxiy odk dfi`l dze` zzl

xzd dnxzp eilry lahd lral `le ,enxzpy zexitd.dneéàî©
àîòèc meyn ,df oic lyàø÷ øîà(ai ek mixac)øNòî ìk úà' ©£¨¨©§¨¤¨©§©

'åâå zúðå Eúàeázina dpizpd z` aezkd dlzy ixd ,'iell §¨§§¨©¨©¥¦
.elyn xyrndy

äðùî
ïéøáà àì ,ïéøéîî ïéàoileg znda lyïéøaeòazyecwa miyecwd ¥§¦¦Ÿ¥¨¦§¨¦

ycwd xaer zgz ef oileg znda lbx `dz' xn` m`y ,gafn
.dxenz ef oi` ,'ef dnda irnayåokàìmixinnïéøaeòoileg ly §Ÿ¨¦

íéøáàaef oileg dnda irnay xaer' xn` m`y ,oaxw znda ly §¥¨¦
.dxenz ef oi` 'ef oaxw znda lbx zxenz didieok enkàìŸ

mixinníéøáàå ïéøaeò[mixa` e`-]azepaxwàìå ,íéîéìL ¨¦§¥¨¦§§¥¦§Ÿ
oileg zendaïäa íéîéìLoky .[zepaxw ly mixa`a e` mixaera] §¥¦¨¤

zrc `id oke .eclep xaky zenily zendaa `l` dxenz oi`
la` .minkgíéøáà ïéøéîî ,øîBà éñBé éaølyzendaoileg ©¦¥¥§¦¦¥¨¦

azepaxwàì ìáà ,íéîéìLoilegïäa íéîéìLly mixa`a] §§¥¦£¨Ÿ§¥¦¨¤
.[zepaxw

:enrh z` yxtn iqei iaxa àìäå ,éñBé éaø øîàmiig ilra ¨©©¦¥©£Ÿ§
dc÷enïéLlk ,gafnløîBàäìL dìâø'dndaBæl dyecw'äìBò §¨¦¨¥©§¨¤¨

dndad ziyrpe dteb lka dyecwd zhytzn.äìBò dlekok m` ¨¨
ìL dìâø' øîàiLk óàoileg zndaBædidzúçzoaxw znda'Bæ ©§¤Ÿ©©§¨¤©©

legzdxenzd,dleka hytzz `linne oilegd znda lbxa
eàäzdndadäézçz äøeîz dlek.oaxwd znda zgz - §¥¨§¨©§¤¨

àøîâ
:mixaer zyecwa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîúà- ¦§©

,yxcnd ziaa xn`p,ïéøaeò ìò äìç äMeã÷ ïéà ,øîà àãt øa©§¨¨©¥§¨¨¨©¨¦
irna xaer gafnl yicwn mc` m`eyecw epi` oileg znda

epyicwiy ilan clepy xg`l epaixwi m`e ,gafnd iab lr axwdl
.dxfrl oileg `ian `ed ixdìò äìç äMeã÷ ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©§¨¨¨©

,ïéøaeòeaxwi ecleeiy xg`le ,mnvr ipta myicwdl xyt`e ¨¦
.gafnl

:xg` mewna eixac it lr opgei iax zhiy z` zyxtn `xnbd
àcæàå[jlede-]c ,déîòèì ïðçBé éaøixd,ïðçBé éaø øîàin §©§¨©¦¨¨§©£¥©¨©©¦¨¨

yå úøaeòî úàhç Léc÷äjk xg`äãìédaxwy mcew dawp ¦§¦©¨§¤¤§¨§¨
,gafnlm`da äöødnvr,øtkúîm`e.øtkúî dãìååa äöø ¨¨¨¦§©¥¨¨¦§¨¨¦§©¥

yecw epi` oky ,dzinl jledy z`hg cle oick df cle oic oi`e
z` eyicwdy drya ixdy .envr ipta yecw `ed `l` en` gkn
,zeixg`l ze`hg izy yixtnk df ixde ,eze` mb eyicwd m`d
dinc eltie a`zqzy cr drxz dipyde axwdl odn zg` oicy
xyt`y xaeqd opgei iax ixacy `vnp .xeaiv zacp zlerl
,zxaern z`hg yicwna ezhiyl md envr ipta xaer yicwdl

.envr gkn yecw cledy
:`xnbd zyxtnàëéøöe,opgei iax ly zexnind izya jxev yi - §¦¨

meyn .dzxiagn zg` cenll xyt` i`eïðéòîLà éàcwxCäa §¦©§§¦©§©
`xninàúéén÷mnvr ipta mixaer lr dlg dyecwy [dpey`x-] ©©§¨

wxy mixne` epiid ,mn` z` yicwdy `laàeä íúä,yecw ¨¨
meyndéLc÷àc§©§§¥
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oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay
àîìã åà.yneg siqene ,df oiprl oey`x ycwd dil ded ,edpip zeyecw izyc oeik Ð

àãç åâî àãç`zlin e`le ,i`w `zlinc `yix` oia` iaxc `iirac `tiq ,xnelk Ð

.ira zeyecw izye oiteb ipy `l` .`id izixg`øîà÷ øîåì àöîú íàå`vnz m` Ð

.`cg ebn `cg epiid ,xnelåäî`l Ð edpip zeyecw izye oiteb ipyc oeik :opixn` in Ð

`da `dc ,yneg siqene ,"ipy ycwd" ixwin

:`nlc e` .eyneg sqez` `l `teb i`de dyecw

,(`xwirn) `z` [`w] `nw gkn ,seq seq

`pixg` `pyil .yneg iabl `ed "ipy ycwd"e

iaxc `irac ,lirlc `xza `pyilke ,inlyexi

iyexite ,`kd inp dl opiqxb dxenz iab oia`

.yxtnéñåî ùéã÷îéñåî øôëúî åà ùîåç óó
ùîåçmilrad :(a,bp `rivn `aa) ol `niiwc Ð

mixg` m`e ,oycwd z` oicet m` yneg oitiqen

df yixtd jkld .yneg oitiqen oi` Ð oicet

milra eed o`n ,mnede ,exiag zxtkl oaxw

yneg siqel dil wixt i`c (ifg) ,dicic?yicwn

epi`e ,inc xg`k Ð xtkzn la` ,milra ied

.dicic milra eed xtkzn e` .siqenïë íàÐ

xeava dxenz epivn ,dxenz dyer yicwnc

e` xeav eeyc oebk Ð inc ikide ,oitzeye

`zydc .ediilr oaxw iyecw`l gily oitzey

i` ,"cigi oaxw" dia `pixw ,cigi yicwn ied

:oizipzn idliya opz op`e .opilf` dicic xza

xza `l` .dxenz oiyer oi` oitzeyde xeaivd

,dxenz dyer epaxw oi` jkld ,opilf` xtkzn

oaxw" dia `pixw `le ,ea oixtkzn miaxe li`ed

cigi oaxwc xyrnn onwl opixnb op`e ."cigi

.oitzeye xeaivc `le ,dxenz dyerãé âùäÐ

reaw xifp oaxw `lde .cxeie dler oaxw epiid

.ipr oia xiyr oia ,`edãöéë àäxn`w ikd Ð

,excp lr `iai elyn `ed yixtdy epaxw :`xw

epi`y eze` caln Ð "eci biyz xy` caln"

eci biyze ,`ed ipry ,elyn yixtdl leki

.`vie ,inp ep`iai Ð el epzi mixg`y ,onf xg`l

äøôë ïéðòìxtkzdl lekic opirny`l Ð

.ekxvl xg` yixtdy dndaaùéøôäùë äî
åìùî àåä.xg` `le dxenz ea dyer `ed Ð

ea dyer `ed Ð mixg` el eyixtdyk s`

.xg` `le dxenzøôëúîã àåä äéãéãîÐ

'dl epaxw" :aizkc."åìù äàðä úáåèly Ð

odk dfi`l epzil eciay .d`pd zaeh ied mxez

.eilr mxzy inl `le ,dvxiyìë úà áéúëã
'åâå øùòî,rnyn Ð 'ebe "xyrl dlkz ik" Ð

inl epzil eciay d`eazn xyrnd lhepy in

zaeh .eilr mxzpy exiag cia `le ,dvxiy

zpn lr l`xyin lawn hren xac Ð d`pd

.odk eza oal eizenexz lk oziyäðùîàì
ïéøáåòá ïéìåçã íéøáàxn` m`y .ycwdc Ð

irnay ycwd xaer zxenz ef dnda lbx `dz"

.xa`d lr dlg dyecwd oi` Ð "ef dndaïéàå
ïéøáàá ïéøáåòirnay xaer ixd" xn` m`y Ð

Ð "ef ycw znda lbx zxenz ef oileg znda

.ycew xaerd oi`ïéøáåòå ïéøáà àìåoilegc Ð

.ycwc minilyaïéîéìù àìåoixa`a oilegc Ð

.ycwc oixaereïéîéìùá ïéøáà ïéøéîî.daxwe dlek dxenz `iede ,dndad lka dl dhyte ,xa`d lr dxenz dlg Ð "ef ycew znda zgz dxenz ef oileg znda lbx ixd" xn` Ð

ïäá ïéîéìù àìå.dxenz zeyrl ycw znda ly cg` xa`a gk oi`c Ðíéùã÷åîá àìäå`nrh yxtnck ."dler ef ly dlbx" xn` m` ,eyicwnyk ,ycwdd zligza ,xnelk Ð

.`xnba onwlàøîâïéøáåòä ìò äìç äùåã÷ ïéà.dxfrl oileg iziin Ð clepyn diycw` `le ,clepyk dil aixwn m`e ,axwil yecw epi` Ð dnda irna xaer yicwd m` Ð

,miycw clek `ed ixd eixac lkl oke .lif` dzinle z`hg clek iede ,envr gkn `le yicwc `ed din` gkn xaerc ,zeixg`l ze`hg izyk eed `l Ð zxaern z`hg yixtd m`e

.ycwd zligzk `leøôëúî äãìååá äöøl dkldc ,dclie dxarzpe ,ez`hg yixtnc `kid epiid Ð lif` dzinl z`hg clee opixn` ikc Ð,zezn ze`hg yng edpip ipiqn dyn

dvxiy efi`a xtkznc ,zeixg`l ze`hg izy yixtnk dil `iede ,diytp itp`a dyecw dilr `liige ,zxg` dndak xaer aeyg Ð zxaern dyxt` i` la` .dznc dl ixinb ikde

.oixaerd lr dlg dyecw `nl` .drxz dipyde
äøáåòì

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

øîà.dxenz oiyer oitzeye xeaiv epivn Ð dxenz dyer yicwn i` :yexit Ð ok m` `ax

Ð dxenz dyer xtkzn i` :xninl epivn `l la` .diyecw`l `gily eeyc oebk

cigic oeikc .icigi da xtkzdl dnda yecwzi`c oebk ,dxenz oiyer oitzeye xeav epivn

.cigic `l` ,`id xeavc e`l Ð da xtkznøîúéàly ezeg` oa `ct xa edf Ð `ct xa

xn` :(a,c) dlirnc `nw wxt `zi`ck ,`xtw xa

dz` dn d`x ,ezeg` oa `ct xal `xtw xa el

oac ,zct oa df oi`e .yxcnd ziaa xgnl ipl`ey

.zct oa xfrl` iax `ed zctïéàådlg dyecw

en` irna xaer yicwd m`y Ð mixaerd lr

dil aixwn i`e .axwil yecw epi` Ð oileg znda

oileg iziin Ð clepyn diycw` `le ,clepyk

eed `l Ð zxaern z`hg yixtd m`e .dxfra

`ed dini` gkn xaerc .zeixg`l ze`hg izyk

dzinle z`hg cleek iede ,envr gkn `le yicwc

,miycw zecleek `ed ixd eixac lkl oke .lif`

.ycwd zligzk `leéáøådyecw xn` opgei

en` irna xaer yicwd m`e Ð oixaerd lr dlg

Ð zxaern z`hg yixtd m`e .yicw Ð oileg

clek ied `le .zeixg`l ze`hg izy yixtnk ied

gkn dtd zyecw ezyecw cled `l` ,z`hg

lif`c z`hg cle epivn `l .m`d gkn `le mc`d

.dxaire zipwix z`hg yicwna `l` ,dzinl

àãæàådclea dvx ['ek] dinrhl opgei iax

dyecw jixv oi`e :yexit Ð xtkzn

rny .zeixg`l ze`hg izy yixtnk iede ,zxg`

lr dlg dyecw opgei iaxl dil zi`c dpin

dlg dyecw oi`c jzrc `wlq i`c .oixaerd

oi` la` .clepy xg` zxg` dyecw jxhvi Ð

dyecwc dpin rny dzinl lif` `lcn yxtl

oi`c ab lr s`c xnel xyt` (i`) `de ,dlg

lif` `l ikd elit` Ð xaerd lr dlg dyecw

zi`c opgei iaxl dil opirnyc ,dzinl cled

ly dnda lr xn` i`e .xiieyn Ð exiiy dil

,ecia zeyxd Ð "oileg dclee ycw `id" :oileg

cenlzd yxtn oke .`ed en` jxi e`l xaerc

xwir `l` .(`,dk) "oinixrn cvik" wxt onwl

,"xtkzn dclea dvx" xn`wcnc `ed dgkedd

xg` izixg` `pnif diyecw`l jixv oi`c rnyne

,eit lr yecw cled Ð m`d yicwdync .clepy

l"f i"yx yxity dn :dyw zvwe .m`d gkn `le

,oixaerd lr dlg dyecw oi` xn`c ,`ct xal

dil ded zxaern z`hg yixtd m`c dpin `wtpe

s` `nlc ?olpn Ð `lf` dzinle ,z`hg cle

,dzinl lif` `l Ð dlg dyecw oi`c ab lr

en` jxi e`le ,xiieyn Ð exiiy dil zi` `nyc

dil zi` jgxk lrc :xnel yie !epyxitck ,`ed

ok `l m`c ,xiieyn epi` Ð exiiyc `ct xal

cvik" wxt (minly cle) oizipznn dil dywz
"oinixrn
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קפט oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay
àîìã åà.yneg siqene ,df oiprl oey`x ycwd dil ded ,edpip zeyecw izyc oeik Ð

àãç åâî àãç`zlin e`le ,i`w `zlinc `yix` oia` iaxc `iirac `tiq ,xnelk Ð

.ira zeyecw izye oiteb ipy `l` .`id izixg`øîà÷ øîåì àöîú íàå`vnz m` Ð

.`cg ebn `cg epiid ,xnelåäî`l Ð edpip zeyecw izye oiteb ipyc oeik :opixn` in Ð

`da `dc ,yneg siqene ,"ipy ycwd" ixwin

:`nlc e` .eyneg sqez` `l `teb i`de dyecw

,(`xwirn) `z` [`w] `nw gkn ,seq seq

`pixg` `pyil .yneg iabl `ed "ipy ycwd"e

iaxc `irac ,lirlc `xza `pyilke ,inlyexi

iyexite ,`kd inp dl opiqxb dxenz iab oia`

.yxtnéñåî ùéã÷îéñåî øôëúî åà ùîåç óó
ùîåçmilrad :(a,bp `rivn `aa) ol `niiwc Ð

mixg` m`e ,oycwd z` oicet m` yneg oitiqen

df yixtd jkld .yneg oitiqen oi` Ð oicet

milra eed o`n ,mnede ,exiag zxtkl oaxw

yneg siqel dil wixt i`c (ifg) ,dicic?yicwn

epi`e ,inc xg`k Ð xtkzn la` ,milra ied

.dicic milra eed xtkzn e` .siqenïë íàÐ

xeava dxenz epivn ,dxenz dyer yicwnc

e` xeav eeyc oebk Ð inc ikide ,oitzeye

`zydc .ediilr oaxw iyecw`l gily oitzey

i` ,"cigi oaxw" dia `pixw ,cigi yicwn ied

:oizipzn idliya opz op`e .opilf` dicic xza

xza `l` .dxenz oiyer oi` oitzeyde xeaivd

,dxenz dyer epaxw oi` jkld ,opilf` xtkzn

oaxw" dia `pixw `le ,ea oixtkzn miaxe li`ed

cigi oaxwc xyrnn onwl opixnb op`e ."cigi

.oitzeye xeaivc `le ,dxenz dyerãé âùäÐ

reaw xifp oaxw `lde .cxeie dler oaxw epiid

.ipr oia xiyr oia ,`edãöéë àäxn`w ikd Ð

,excp lr `iai elyn `ed yixtdy epaxw :`xw

epi`y eze` caln Ð "eci biyz xy` caln"

eci biyze ,`ed ipry ,elyn yixtdl leki

.`vie ,inp ep`iai Ð el epzi mixg`y ,onf xg`l

äøôë ïéðòìxtkzdl lekic opirny`l Ð

.ekxvl xg` yixtdy dndaaùéøôäùë äî
åìùî àåä.xg` `le dxenz ea dyer `ed Ð

ea dyer `ed Ð mixg` el eyixtdyk s`

.xg` `le dxenzøôëúîã àåä äéãéãîÐ

'dl epaxw" :aizkc."åìù äàðä úáåèly Ð

odk dfi`l epzil eciay .d`pd zaeh ied mxez

.eilr mxzy inl `le ,dvxiyìë úà áéúëã
'åâå øùòî,rnyn Ð 'ebe "xyrl dlkz ik" Ð

inl epzil eciay d`eazn xyrnd lhepy in

zaeh .eilr mxzpy exiag cia `le ,dvxiy

zpn lr l`xyin lawn hren xac Ð d`pd

.odk eza oal eizenexz lk oziyäðùîàì
ïéøáåòá ïéìåçã íéøáàxn` m`y .ycwdc Ð

irnay ycwd xaer zxenz ef dnda lbx `dz"

.xa`d lr dlg dyecwd oi` Ð "ef dndaïéàå
ïéøáàá ïéøáåòirnay xaer ixd" xn` m`y Ð

Ð "ef ycw znda lbx zxenz ef oileg znda

.ycew xaerd oi`ïéøáåòå ïéøáà àìåoilegc Ð

.ycwc minilyaïéîéìù àìåoixa`a oilegc Ð

.ycwc oixaereïéîéìùá ïéøáà ïéøéîî.daxwe dlek dxenz `iede ,dndad lka dl dhyte ,xa`d lr dxenz dlg Ð "ef ycew znda zgz dxenz ef oileg znda lbx ixd" xn` Ð

ïäá ïéîéìù àìå.dxenz zeyrl ycw znda ly cg` xa`a gk oi`c Ðíéùã÷åîá àìäå`nrh yxtnck ."dler ef ly dlbx" xn` m` ,eyicwnyk ,ycwdd zligza ,xnelk Ð

.`xnba onwlàøîâïéøáåòä ìò äìç äùåã÷ ïéà.dxfrl oileg iziin Ð clepyn diycw` `le ,clepyk dil aixwn m`e ,axwil yecw epi` Ð dnda irna xaer yicwd m` Ð

,miycw clek `ed ixd eixac lkl oke .lif` dzinle z`hg clek iede ,envr gkn `le yicwc `ed din` gkn xaerc ,zeixg`l ze`hg izyk eed `l Ð zxaern z`hg yixtd m`e

.ycwd zligzk `leøôëúî äãìååá äöøl dkldc ,dclie dxarzpe ,ez`hg yixtnc `kid epiid Ð lif` dzinl z`hg clee opixn` ikc Ð,zezn ze`hg yng edpip ipiqn dyn

dvxiy efi`a xtkznc ,zeixg`l ze`hg izy yixtnk dil `iede ,diytp itp`a dyecw dilr `liige ,zxg` dndak xaer aeyg Ð zxaern dyxt` i` la` .dznc dl ixinb ikde

.oixaerd lr dlg dyecw `nl` .drxz dipyde
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øîà.dxenz oiyer oitzeye xeaiv epivn Ð dxenz dyer yicwn i` :yexit Ð ok m` `ax

Ð dxenz dyer xtkzn i` :xninl epivn `l la` .diyecw`l `gily eeyc oebk

cigic oeikc .icigi da xtkzdl dnda yecwzi`c oebk ,dxenz oiyer oitzeye xeav epivn

.cigic `l` ,`id xeavc e`l Ð da xtkznøîúéàly ezeg` oa `ct xa edf Ð `ct xa

xn` :(a,c) dlirnc `nw wxt `zi`ck ,`xtw xa

dz` dn d`x ,ezeg` oa `ct xal `xtw xa el

oac ,zct oa df oi`e .yxcnd ziaa xgnl ipl`ey

.zct oa xfrl` iax `ed zctïéàådlg dyecw

en` irna xaer yicwd m`y Ð mixaerd lr

dil aixwn i`e .axwil yecw epi` Ð oileg znda

oileg iziin Ð clepyn diycw` `le ,clepyk

eed `l Ð zxaern z`hg yixtd m`e .dxfra

`ed dini` gkn xaerc .zeixg`l ze`hg izyk

dzinle z`hg cleek iede ,envr gkn `le yicwc

,miycw zecleek `ed ixd eixac lkl oke .lif`

.ycwd zligzk `leéáøådyecw xn` opgei

en` irna xaer yicwd m`e Ð oixaerd lr dlg

Ð zxaern z`hg yixtd m`e .yicw Ð oileg

clek ied `le .zeixg`l ze`hg izy yixtnk ied

gkn dtd zyecw ezyecw cled `l` ,z`hg

lif`c z`hg cle epivn `l .m`d gkn `le mc`d

.dxaire zipwix z`hg yicwna `l` ,dzinl

àãæàådclea dvx ['ek] dinrhl opgei iax

dyecw jixv oi`e :yexit Ð xtkzn

rny .zeixg`l ze`hg izy yixtnk iede ,zxg`

lr dlg dyecw opgei iaxl dil zi`c dpin

dlg dyecw oi`c jzrc `wlq i`c .oixaerd

oi` la` .clepy xg` zxg` dyecw jxhvi Ð

dyecwc dpin rny dzinl lif` `lcn yxtl

oi`c ab lr s`c xnel xyt` (i`) `de ,dlg

lif` `l ikd elit` Ð xaerd lr dlg dyecw

zi`c opgei iaxl dil opirnyc ,dzinl cled

ly dnda lr xn` i`e .xiieyn Ð exiiy dil

,ecia zeyxd Ð "oileg dclee ycw `id" :oileg

cenlzd yxtn oke .`ed en` jxi e`l xaerc

xwir `l` .(`,dk) "oinixrn cvik" wxt onwl

,"xtkzn dclea dvx" xn`wcnc `ed dgkedd

xg` izixg` `pnif diyecw`l jixv oi`c rnyne

,eit lr yecw cled Ð m`d yicwdync .clepy

l"f i"yx yxity dn :dyw zvwe .m`d gkn `le

,oixaerd lr dlg dyecw oi` xn`c ,`ct xal

dil ded zxaern z`hg yixtd m`c dpin `wtpe

s` `nlc ?olpn Ð `lf` dzinle ,z`hg cle

,dzinl lif` `l Ð dlg dyecw oi`c ab lr

en` jxi e`le ,xiieyn Ð exiiy dil zi` `nyc

dil zi` jgxk lrc :xnel yie !epyxitck ,`ed

ok `l m`c ,xiieyn epi` Ð exiiyc `ct xal

cvik" wxt (minly cle) oizipznn dil dywz
"oinixrn
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úøçà äMeã÷a ìáà ,äMeã÷¯ïåék :àîìéc Bà .àì §¨£¨¦§¨©¤¤¨¦§¨¥¨
àeä óebä BúBàc¯éñBîéîø éòa .e÷éz ?LîBç ó §©¦¤¥¨¥¨¦

éñBî Léc÷î :àîç øaéñBî øtëî Bà ,LîBç óó ©¨¨©§¦¦¤§©¥¦
ìàâé Léc÷nä íàå" àø÷ øîà :àáø øîà ?LîBç¤£©¨¨£©§¨§¦©©§¦¦§©

"Búéa úà¯.øtkúî àìå Léc÷îøa éîø éòa ¤¥©§¦§Ÿ¦§©¥¨¥¨¦©
äNBò øtkúî Bà ,äøeîz äNBò Léc÷î :àîç̈¨©§¦¤§¨¦§©¥¤
ïéôzeLå øeaéö eðéöî ,ïk íà :àáø øîà ?äøeîz§¨¨©¨¨¦¥¨¦¦§¨¦

çéìL eåLc ïBâk ,äøeîz ïéNBò,ãBòå .éLec÷àì ¦§¨§§¨¨¦©§©§¥§
Bðaø÷" :àðz ,àðeä áø øîà ,ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨¨©©¨¨¨¨§¨

Bøæð ìò 'äìøéæð éëå ,"Bãé âéOz øLà ãálî ©©¦§¦§©£¤©¦¨§¦¨¦
ìò 'äì Bðaø÷" ?ãöék àä ?ãé âOäa ïBcéð¦§¤¥¨¨¥©¨§¨©©

"Bøæð¯"Bãé âéOz øLà ãálî" ,BlMî LéøôäL ¦§¤¦§¦¦¤¦§©£¤©¦¨
¯àîéìéà ?àúëìéä éàîì .íéøçà Bì eLéøôäL¤¦§¦£¥¦§©¦§§¨¦¥¨

äøtk ïéðòì¯àlà !déì øtëîc àèéLt¯ïéðòì §¦§©©¨¨§¦¨¦§©©¥¤¨§¦§©
óà :øîà÷ éëäå ,äøeîzeLéøôäLkíéøçà Bì¯ §¨§¨¦¨¨©©§¤¦§¦£¥¦
dpéî òîL ,äøeîz äNBò¯!ïðéìæà øtkúî øúa ¤§¨§©¦¨¨©¦§©¥¨§¦©

Cì àéL÷ à÷ãe .äøeîz ïéðòì ,àì¯à÷c äðzî ¨§¦§©§¨§¨©§¨¨©¨¨§¨
ïéáäééà ,déìøLà ãálî" àðîçø éaøc åàì ¨£¦¥¦¨§©¦©£¨¨¦§©£¤

äåä ,"Bãé âéOzàeä áeúkä úøéæb :àðéîà¯ ©¦¨£¨¨¦¨§¥©©¨
"Bðaø÷"¯àeä déãécî,øtëîcíéøçàcî,àì ¨§¨¦¦¥¦§©©¦©£¥¦¨

.ïì òîLî à÷éaø øîàc ,òîL àz ?dìò éåä éàî ¨©§©¨©¨¥£¨¨§©©£©©¦
éñBî Léc÷î :ïðçBé éaø øîà ,eäaàøtkúîe LîBç ó ©¨£©©¦¨¨©§¦¦¤¦§©¥

íéøçà ìL ìò BlMî íøBz ,äøeîz äNBò¯úáBè ¤§¨¥¦¤©¤£¥¦©
øNòî ìk úà" :àø÷ øîà ?àîòè éàî .BlL äàðä£¨¨¤©©§¨£©§¨¤¨©§©

...Eúàeáz"zúðååâå.'äðùîïéøáà àì ïéøéîî ïéà §¨§§¨©¨¥§¦¦Ÿ¥¨¦
ïéøaeòaïéøaeò àìå ,íéøáàaíéøáàå ïéøaeò àìå , §¨¦§Ÿ¨¦§¥¨¦§Ÿ¨¦§¥¨¦
íéîéìLaàìå ,íéîéìLïéøéîî :øîBà éñBé éaø .ïäa ¦§¥¦§Ÿ§¥¦¨¤©¦¥¥§¦¦

éaø øîà .ïäa íéîéìL àì ìáà ,íéîéìLa íéøáà¥¨¦¦§¥¦£¨Ÿ§¥¦¨¤¨©©¦
"äìBò Bæ ìL dìâø" øîBàä ,ïéLc÷eîa àìäå :éñBé¥©£Ÿ§§¨¦¨¥©§¨¤¨

¯óà ,äìBò dlekøîàiLk"Bæ úçz Bæ ìL dìâø" ¨¨©§¤Ÿ©©§¨¤©©
¯.äézçz äøeîz dlek àäzàøîâøa ,øîúà §¥¨§¨©§¤¨¦§©©

àãæàå .ïéøaeò ìò äìç äMeã÷ :øîà ïðçBé éaø .ïéøaeò ìò äìç äMeã÷ ïéà :øîà àct©¨¨©¥§¨¨¨©¨¦©¦¨¨¨©§¨¨¨©¨¦§¨§¨
äöø ,äãìéå úøaeòî úàhç Léc÷ä :ïðçBé éaø øîàc ,déîòèì ïðçBé éaø¯,øtkúî da ©¦¨¨§©£¥©£©©¦¨¨¦§¦©¨§¤¤§¨§¨¨¨¨¦§©¥

äöø¯dãìååaàúéén÷ Cäa ïðéòîLà éàc ,àëéøöe .øtkúî¯àeä íúädéLc÷àc ¨¨¦§¨¨¦§©¥§¦¨§¦©§©¦©§©©¨§¨¨¨§©§§¥
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קצ
oifge` mipya cenr i sc ± oey`x wxtzereay

äéôåâ äøáåòìrnyn `w i`n :`pixg` `pyil .dilr dyecw `liig jkld .envr ipta Ð

opgei iax dil aiygcnc .`ed en` jxi e`l xaere ,xiieyn exiiy m` Ð opgei iax ol

dixeiyl ira ded i`c dpin rny Ð dzinl lif`c z`hg clek `le ,diytp itp`a

eixac Ð "dler dxaere z`hg `dz ef" xn` m` oebk .xiieyn Ð zxg` dyecwl xaerl

,exiiy m` e` .`ed en` jxi e`l xaerc ,oiniiw

`ct xale .ied Ð oileg dclee z`hg `id :xnel

`kide ,diytp itp`a iednl xaer aiyg `l

zxg` dyecwl clel exiiye dini`l diycw`c

lif`e z`hg cle dil dede ,yecw epi` Ð

xn` `l Ð "oileg dcle" xn` m`e .dzinl

od on` irna miycw iclec xn`c o`nle .melk

oziieda xn`c o`nle ,xzl`l yicw Ð oiyecw

.cleeiykl yecw Ð oiyecw odéì äîì éúøúå
'åëdyecw :xn`c `ziinwn dil opirny `d Ð

dytp itp`a dndac llkn ,oixaerd lr dlg

.cled daeygäéôåâì éæçdyecw m`dy Ð

.axwil sebd zyecwøåëáä ìò ïéîéøòî ãöéë
.ea `ed zepdile odkn eriwtdl Ðøëæ äãìé

äìåò àåä éøäm` `vie ,ezaegl eaixwne Ð

dncw dler zyecwc meyn .dler aiegn did

epyicwzy cr yicw `l dxekaac ,dilr `liig

zyecwl `rwtne dxeka `iiz` `l eze ,mgx

.`ct xal `iywe ,xaer yicw ,`nl` .dler

íéîã úùåã÷.dler einca `iaie epxkniy Ð

`l` ,sebd zyecw yicw `l diteb `ed la`

.men `la xknpïðúäå.`zegipa Ðïéáééç
äøåëáá.exkia opeict xg`le ,od zeawp m` Ð

íéîã úùåã÷ àîéìàã [àîìà]mcwc oeikc Ð

`l` `xwirn yicw `l Ð ycwdl reaw men

.incläæéâá íàä úøúåîyicw` `l `dc Ð

.dtebøáåò ùåçëdil `ygkn m`d zcearc Ð

.xaer yicw `nl` ,xaerlïðúäå.`zegipa Ð

ïéìåçì ïéàöåézxn`c oizipzn jdc `tiq Ð

:`tiq ipzwe .'ek "mcwy miycwd lk :`id lirl

.carile ffbil ,oictpyk ,oilegl oi`vei"

li`ed ,opeict xg`l dceare dfiba oixzeny

zyecw [dycw] `lc ,oycwdl reaw men mcwe

.(`,ci) zexekac ipy wxta ,sebdäéáéúéàÐ

.`xif iaxl dinxi iax'åë ïéøéîî ïéàÐ

.da oinily `l :ipzwe ,`id oizipznàåä éøåîà
øîéî àìãdnda" aizk dxenzac meyn Ð

.`ed dnda e`l xaere ,"dndaaùã÷éî àä
éùã÷oi`c `hiyt Ð eycw `l i`c .oixaer Ð

.oda oilegc oinily oixinnãìåä ïéà ïðúäå
äøåîú äùåòcle yicwna i`ce `l` Ð

.oey`x ycwd aeygc ,opiwqràéä äãåäé éáø
dyer cle :dcedi iax xn`w oizipzna Ð

.dxenzäãåäé éáø éà`nwezn ikid `yix Ð?

oixa` oixinn oi` :ipzwcoinilya oilegc

oixa` icar `lc `ed dxenz :rnync .ycwdc

seb lr dxenz zyecw legl ,oileg zndal

ycwc mlya exindy dcic xa` meyn dndad

m` .ycwd zligza oixa` iycw ycwn `d Ð

`nw `pz dcenc llkn ,"dler dlek dler ef ly dlbx" xne`d oiycwena `lde :iqei iax dil xcdnwcn ,dil zi` `xaq `d `pz i`dc .dleka dyecw dhyt Ð cg` xa` yicwd

dxenz iab opireny`e ,dler dlek ycwd zligza :xn`c ,`ziixaa onwl ,iqei iaxc dibef xa iedc oerny iaxe .dleka dyecw dhyt Ð cg` xa` yicwd m`y ,ycwd zligza

oiwxitc `tiqa xyrnl dxenz yiwnc meyn i` "dndaa dnda" yixcc meyn i` .`lcoixa`a bdep epi` xyrn dnc ,sili diteb `yiwd `eddne .'ek cigi oaxw xyrn dn :(`,bi)

.(a,hq oileg) "dywnd dnda" wxta opixn` ikde .oixa`a zbdep dpi` dxenz s` Ðäãåäé éáø øîàä.dleka dyecw dhyt `lc ,`ziixaa onwl Ðïðé÷ñò éàîá àëä:opiwiicc Ð

.cg` xa` ici lr dndad lk dycw Ð dxenz ici lr `ly `dåá äééåìú äîùðäù øáà ùéã÷äù ïåâëyicwd m` oebk ,dtxh eze` dyery xaca dcedi iax dcen :onwl xn`c Ð

."dndaa dnda" opiyxc `l dxenzae .dler dlek ixd Ð dlrnlne daekx`d on dilbxïéøáåòå ïéøáà ïéùéã÷îaiygwe ,dxenzan miycwa xneg :(a,fh) ipy wxt ,`id onwl Ð

.oixinn `l la` ,oixaere oixa` oiyicwn :ikd jdl ipzwe ,ixneg
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dil zi` i`e .minly clee ef ixd Ð "dler ef ly dcle" xne`d :(a,ck dxenz) "oinixrn

!oilega cled xiiyn ded ira i` `d ?minly dcle i`n` Ð xiieyn exiiyc `ct xal

inp dizrc Ð "minly `id" xn`c ,cin oixaerd lr dlg dyecw xn`c opgei iax `nlyac

`ct xal la` .m`c dipehn `le ,eit zyecw lr minly cled iede ,minlya cled iyecwl

cled oi` Ð oixaerd lr dlg dpi` dyecw xn`c

dil `xiaq m`e .m`c gkn `l` eit lr yecw¥§¦

rny `l` ?dler cled oi` i`n` ,xiieyn exiiyc

cled yecw dyecw m`d cinc xnel jixvc dpin

lr dlg dyecw oi`c oeik :xn`z m`e .m`d gkn

Ð minly `ide dler dcle" xn`w ikid ,oixaerd

m`e .xn`w minclc :xnel yie ?"oiniiw eixac

,oixaerd lr dlg dyecwc xyt` ikid :xn`z

onwle ,onf xqegn yicwdl xeq`c xn` `de

:(my) "xekad lr oinixrn cvik" (wxt) opixn`

irnay dn" xn` ,zxaern dzidy zxkand

elit`c `nl` ."dler Ð xkf m` ,dnda

?onf xqegn `py i`ne ,dil yicwn ivn dligzkl

iziine ,dil yicwn ivn clepy mcewc :xnel yie

.`xwn (`,ci) zexekaa dil

ìáàdini` llka `ed dini`l diycw`c `kd

i`dl il dnl :x"n epiax axdl dywe Ð

`ziinw opireny` i`c `icda `nil ?`zekixv

ikdle ,xiieyn epi` exiiyc `pin` ded Ð

,"xtkzn dclea dvx" xninl jixhvi`

:dyw cere .yxitck xiieyn exiiyc opireny`l

?yicw `l dini` llka `edc xninl ivn ikidc

:(`,dk dxenz) "oinixrn cvik" wxt `icda opzd

,minly cle df ixd Ð "dler dclee minly `id"

ikdc xnel yie !dini` llka `ed yecw `nl`

,mc`d it lr yecw `l dini` llka `ed :eyexit

en` jxi xaerc ,yecw `ed en`c dipehn `l`

ikd meyn .xiieyn epi` Ð exiiy i`e ,`ed

lr cled yecwc opireny`l `ziixzaa jixhvi`

.m"xd .en`c dipehn `le ,mc`d itéë`ipz

xn`w i`n ok m` :dywe Ð minc zyecw `idd

i`dc `tiq (a,ck dxenz) "oinixrn cvik" wxt

oeik ,"dler axwi odn cg` ,mixkf ipy dcli"

axwi i`n` Ð minc zyecw `l` dil zilc

ipzw `d Ð dler ikxvl xknic zxn` i`e ?dler

oia dn ok m`e .dler ikxvl xkni ipyde :mzd

gpc oeik :xnel jixve ?ipyl oey`xoey`xa z

.sebd zyecw inp dia zgp Ð minc zyecw

éøåîéàiyicw ycwn `d xnin `lc `ed

oixinn oi`c `hiyt ,iyicw `l i`c Ð oixaer

ivexzl ivn `l `kde ,[oda] oilegc (oda) oinily

.dxenz oiyer oi` `dc ,lirlck minc zyecw
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døaeòìdénéàì déLc÷àc àëä ìáà ,déôeb¯àä §¨¨¥£¨¨¨§©§§¥§¦¥¨
àúééøúa ïðéòîLà éàå .LBã÷ àì dénéà ììëa¯ ¦§©¦¥¨¨§¦©§©¦©©§©§¨

àëä ìáà da úéàc ìëå dì Léc÷àc àeä íúä̈¨§©§¥¨§¨§¦¨£¨¨¨
éàøaà déúéìc ïåék ,déì déLc÷àc¯,Léã÷ àì §©§§¥¥¥¨§¥¥©§¨¥¨¨¥

íà ?ïì òîLî à÷ éàî .àðéøçà àðMéì .àëéøö§¦¨¦¨¨©£¦¨©¨©§©¨¦
BøéiL¯ézøúå ,àeä Bnà Cøé åàì øaeòå ,øéieLî ¦§§¨§¨¨¨¥¦§©§¥

àäa øîzà éàc ,àëéøö ?éì änì¯dénéàc íeMî ¨¨¦§¦¨§¦¦§©§¨¦§¦¥
Bbî ,déôeâì àéæçàúçðcdì äMeã÷¯éîð àúçð ©§¨§¥¦§¨§¨§¨¨¨§¨©¦

ãìeìCãéà ìáà ,¯éàå .àãä ïì òîLî à÷ ,àì ©¨¨£¨¦¨¨¨©§©¨£¨§¦
àäa øîzà¯(íàä) ìò äMeã÷ Løôî à÷c íeMî ¦§©§¨¦§¨§¨¥§¨©¨¥

àéää ìáà ,ãìeä¯øîà÷å àøéæ éaø áéúé .àëéøö ,àì ©¨¨£¨©¦¨§¦¨¨¥©¦¥¨§¨¨©
ãöék :àøéæ éaøì äéîøé éaø déáéúéà ,àúòîL àäì§¨§©£¨¥¦¥©¦¦§§¨§©¦¥¨¥©

?øBëaä ìò ïéîéøòîúøkánä,úøaeòî äúéäL ©£¦¦©©§©©§¤¤¤¨§¨§¤¤
øëæ äãìé ,"äìBò Bæ ìL äéòîaM äî" øîBà¯éøä ¥©¤§¥¥¨¤¨¨§¨¨¨£¥
ék :déì øîà !øaeò LBã÷ :àîìà .äìBò Bæàéðzî ¨©§¨¨¨£©¥¦¦©§¨

àéää¯.íéîc úMeã÷a¯íéîc úMeã÷ àîélà éî ©¦¦§©¨¦¦©¦¨§©¨¦
:ïðúäå ,ïéà :déì øîà ?äøBëaä ïî déì àò÷ôî à÷c§¨©§§¨¥¦©§¨£©¥¦§¨§©

ecôðå ïLéc÷äì òeá÷ íeî íãwL íéLã÷ ìk¯ïéáéiç ¨¢¨¦¤¨©¨©§¤§¥¨§¦§©¨¦
øçàìc ,àîòè .úBðzîáe äøBëáaecôpL¯ïéáéiçc, ¦§¨§©¨©§¨¦§©©¤¦§§©¨¦

ecôpL íãB÷ ìáà¯úMeã÷ àîélàc [àîìà] .ïéøeèt £¨¤¤¦§§¦©§¨§©¦¨§©
déì ò÷ôîc ,íéîcäøBëaîäî" øîBàä :déáéúéà . ¨¦§©§©¥¦§¨¥¦¥¨¥©

"äìBò Bæ ìL äéòîaM¯äøeñàå äféâa úøzeî ¤§¥¥¨¤¨¤¤§¦¨©£¨
éîð àä :déì øîà !daL øaeò Leçk íeMî ,äãBáòa©£¨¦¦¨¤¨£©¥¨©¦

¯àøéñàc íéîc úMeã÷ àîélà éîe .íéîc úMeã÷§©¨¦¦©¦¨§©¨¦©£¦¨
ïéleçì ïéàöBé :ïðúäå ,ïéà :déì øîà ?äãBáòa déì¥©£¨£©¥¦§¨§©§¦§¦

àîòè .ãáòéìå ææbéì¯ecôpL íãB÷ àä ,ecôðc íeMî ¦¨¥§¥¨¥©§¨¦§¦§¨¤¤¦§
¯déì ïéøeñà íéîc úMeã÷ àîìà .äãBáòa ïéøeñà£¦©£¨©§¨§©¨¦£¦¥

,ïéøaeòa ïéøáà àì ïéøéîî ïéà :déáéúéà .äãBáòa©£¨¥¦¥¥§¦¦Ÿ¥¨¦§¨¦
ïéøaeò àìåïéøáàaøîéî àìc àeä éøeîéà ,¯àä §Ÿ¨¦§¥¨¦¥¥§¨¥¥¨

:déì øîà !éLã÷ Lc÷éîàeä íéLã÷ écìåa¯ ¦§©¨§¦£©¥¦§©¥¢¨¦
éLéã÷càeä ïnà éòîa ,íéLã÷ ãìå éà .éîéé÷å¯ ¦§¦¦§©§¦¦§©¢¨¦¦§¥¦¨

éàøaà àä ,ïéãáò àìc¯ïéà :àéðz àäå .ïéãáò §¨¨§¦¨©§¨¥¨§¦§¨©§¨¥
!äøeîz äNBò ãìeä¯éðî àä¯,àéä äãeäé éaø ©¨¨¤§¨¨¨¦©¦§¨¦

.äøeîz äNBò ãìeä øîàc¯äøeîz ,äãeäé éaø éà ©£©©¨¨¤§¨¦©¦§¨§¨
àeä¯Lc÷î àä ,éãáò àìc¯!éLã÷ àì ïéøáà äãeäé éaø øîàä ,éLã÷¯àëä øîà §¨¨§¦¨¦§©¨§¦¨¨©©¦§¨¥¨¦¨¨§¦£©¨¨

ïðé÷ñò éàîa¯ïéøáà ïéLéc÷î :déáéúéà .Ba äéeìz äîLpäL øáéàaïéøaeòåàì ìáà , §©¨§¦©§¥¨¤©§¨¨§¨¥¦¥©§¦¦¥¨¦§¨¦£¨Ÿ
!ïéøéîî¯éîð àëä¯écìåa.íéLã÷¯àä ?"ïéLéc÷î" éàî ,íéLã÷ écìåa éàéLéã÷!éîéé÷å §¦¦¨¨©¦¦§©¥¢¨¦¦¦§©¥¢¨¦©©§¦¦¨§¦¦§©§¦
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dxenz(ipy meil)

déôeb døaeòì,envr ipta xaerd z` yicwdy -àëä ìáà §¨¨¥£¨¨¨
zxaern yicwnadénéàì déLc÷àcyi ,m`d z` yicwdy - §©§§¥§¦¥

xnel mewnàîéà] (àä)yììëa [àeäzyecwdénéàe ,[en`-]àì ¥¨¦§©¦¥Ÿ
LBã÷jledy z`hg clek epic didie ,en` gkn `l` envr ipta ¨

.dzinlïðéòîLà éàåa opgei iax ly epic z`àúééøúaezxnina - §¦©§§¦©©§©§¨
wxy mixne` epiid ,zxaern yicwna dipydàeä íúäecia ¨¨

meyn ,eit gkn xaerd z` yicwdldì Léc÷àcen`lìëådn §©§¦¨§¨
úéàc[yiy-],damb lg `ed ok enk m`d lr ycwdd lgy myke §¦¨

.xaerd lrdéì déLc÷àc àëä ìáàmewn yi ,en` `la xaerl £¨¨¨§©§§¥¥
xnelLéã÷ àì éàøaà déúéìc ïåékuegn `vi `l oiicry xg`n - ¥¨§¥¥©¨©Ÿ¨¦

ok lr .eyicwdl xyt` i` en` irnlàëéøöizy [zekxvp-] §¦¨
xaerd z` yicwdl xyt`y eprinydl ,opgei iax zexnin

.ecal mbe en` mr cgi mb dt zyecwa
:zxg` oeyla ef `zekixv d`ian `xnbdà÷ éàî ,àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨©¨

ïì òîLîy ,dipyd ezxnina opgei iaxBøéiL íà`ed ixd xaerl ©§©¨¦¦§
øéieLî,oileg x`ypeemeyny,àeä Bnà Cøé åàì øaeòok lre §¨¨¨¤¤¦

e` ,zxg` dyecwa eyicwdle m`d zyecwn ecixtdl xyt`
,opgei iax xaeq ok meyne .llk eyicwdl `le oileg exi`ydl
envr gkn yecw `ed ixd en` mr cgi xaerd z` yicwd m`y
ipta eyicwdle m`dn ecixtdl ezrca did oky ,en` gkn `le

.z`hg clek epic oi` ok lre ,envr
:`xnbd dywnél änì ézøúåiax zexnin izy z` jixv recn - §©§¥¨¨¦

jxi e`l xaery dipyd `xnina eprinydy xg`n `ld ,opgei
jkn oke .en` `la ecal eyicwdl xyt`y eil`n oaen ,en`
en` mr eyicwnky mby gken ,ecal eyicwdl xyt`y xn`y

:`xnbd zvxzn .envr gkn `l` dgekn yecw epi`àëéøöizyl §¦¨
meyn ,opgei iax zexninøîúà éàcwxàäazxaern yicwna - §¦¦§©§¨

`ed dfy mixne` epiid ,envr gkn yecw xaerdydénéàc íeMî¦§¦¥
déôeâì àéæçe ,dnvra axwdl die`x en`y -äMeã÷ àúçðc Bbî ©§¨§¥¦§¨£¨§¨

ãìeì éîð àúçð dìzcxei m`d lr dyecw zcxeiy jezne - ¨¨£¨©¦©¨¨
.xaerd lr mb zinvr dyecwCãéà ìáàxaerd z` yicwna - £¨¦¨

`ny ecalàì.dyecw eilr legzïì òîLî à÷opgei iaxàãä- Ÿ¨©§©¨¨¨
.yecw xaerd df ote`a mbyàäa øîúà éàåxaer yicwna - §¦¦§©§¨

`edy mixne` epiid ,yecw `edy ecalLøôî à÷c íeMîeita ¦§¨§¨¥
legzyàéää ìáà ,ãìeä (íàä) ìò äMeã÷,zxaern yicwnc §¨©©¨¨£¨©¦

`ny ,xaerd z` mb yicwn `edy eita yxit `lyàìycwzi Ÿ
ok lr .llk xaerdàëéøö,eprinydl opgei iax [jxved-] §¦¨

z` mb yicwdl ezrca did mzqd on m`d z` yicwdy xg`ny
.xaerd

dlg dyecw oi`y `ct xa zhiy lr zeiyew dnk d`ian `xnbd
:mixaer lráéúé[ayi-]àzòîL àäì øîà÷å àøéæ éaøxa ly ¨¦©¦¥¨§¨¨©§¨§©§¨

.`ctàøéæ éaøì äéîøé éaø déáéúéàepipy `ld ,`ct xa lr ¥¦¥©¦¦§§¨§©¦¥¨
dpyna(:ck oldl),øBëaä ìò ïéîéøòî ãöékeriwtdl ick dnda ¥©©£¦¦©©§

dnda ,odkl ezpizp zevnnúøkáîä[dcli `l oiicry-]äúéäL ©§©¤¤¤¨§¨
úøaeòî,cleeiykl dxekaa ycwzdl cner dirnay xaerde §¤¤
øîBàdndad lraBæ ìL äéòîaM äî'l yecw didi'äìBòm`y ¥©¤§¥¤¨¤¨
seqal.äìBò Bæ éøä øëæ äãìédid m`e ,envra milrad eaixwne ¨§¨¨¨£¥¨

oky .odkl epzil aiig epi`e ,ezaeg ici ea `vei dler aiegn
xg`nxeka zyecw eli`e ,xaer ecera dler zyecwa eyicwdy

`eal dxekad zyecw dleki `l ,ez`ivi zry cr dlg dpi`
.dl dncwy dler zyecw icin riwtdleàîìàixacn gken - ©§¨

y dpyndøaeò LBã÷`ct xa ixack `le ,en` irna ycwedy ¨¨
.'mixaer lr dlg dyecw oi`' xn`y

déì øîà,`xif iaxàéää àéðzî ékef dpyna dpypy dn - ¨©¥¦¦©§¨©¦
eyicwna xaecn dlerl xaerd z` yicwn milradyúMeã÷a¦§©

íéîcxa xn` sebd zyecw lr wxe ,sebd zyecwa `le dlerl ¨¦
.mixaerd lr dlg dpi`y `ct

:el`ye dinxi iax xfgàîélà éîdic [dwfg ike-]íéîc úMeã÷ ¦©¦¨§©¨¦
déì àò÷ôî à÷cxekad z` [driwtny-]ïîzyecw,äøBëaä §¨©§§¨¥¦©§¨

.odkl dpizp zevnn epxhtzedéì øîà,`xif iaxïéàzyecw mb - ¨©¥¦
.dxekad on driwtn mincïðzäåzexekaa epipy oke -(.ci),ìk §¨§©¨

dïLéc÷äì òeá÷ íeî íãwL íéLã÷jk xg`e enned mcewy-] ¨¨¦¤¨©¨©§¤§¥¨
[eycwedå`jk xgecôð,mzyecw drwteeclie zeawp od m` §¦§

md ixd ,okn xg`l,äøBëaa ïéáéiçmiycwzn mdizexekae ©¨¦©§¨
.odkl mipzipe dxeka zyecwaemiaiig md ok enkúBðznadpedk §©§

.oileg zenda oick ,daiwe miigl rexf lyàîòèwiicl yie - ©£¨
,dpynd mrhac`weececôpL øçàìdxn`cmdïéáéiçdxekaa §§©©¤¦§§©¨¦
,zepzn x`yaeecôpL íãB÷ ìáàixd minc zyecw mda yi oiicre £¨¤¤¦§

mdïéøeèt.dxekan`l` mda oi` mycwdl mnen mcw m` ixde §¦
,cala minc zyecw[àîìà]o`kn gkene -íéîc úMeã÷ àîélàc ©§¨§©¦¨§©¨¦

déì ò÷ôîc[riwtdl-]îoic.äøBëa §©§©¥¦§¨
cerdéáéúéàepipy `ld ,`ct xa lr `xif iaxl dinxi iax ¥¦¥

,`ziixaaøîBàäzxaernd eznda lrBæ ìL äéòîaM äî'didi ¨¥©¤§¥¤¨¤
l yecwúøzeî ,'äìBòdndadäféâa,dyecw dpi` dnvr `id oky ¨¤¤§¦¨

åmle`äøeñà`idLeçk íeMî äãBáòad,daL øaeòzcear oky §£¨©£¨¦¦¨¤¨
xyt`y o`kn gkene .dirnay yecwd xaerd z` dyigkn m`d

.`ct xa ixack `le ,m`d `ll xaerd z` yicwdldéì øîàiax ¨©¥
,`xifàä`ziixaéîða ycwedy xaera zxacníéîc úMeã÷ ¨©¦§©¨¦

.dlerl
,el dywde dinxi iax xfgàîélà éîedic [dwfg ike-]úMeã÷ ¦©¦¨§©

íéîcxaerd lydéì àøéñàc[m`d z` xeq`l icka-],äãBáòa ¨¦©£¦¨¥©£¨
dyecwd dndaa `l` epi` miycwa xn`py dcear xeqi` ixde

.gafnl sebd zyecwadéì øîà,`xif iaxïéàdnda mb - ¨©¥¦
.dceara dxeq` gafnl minc zyecwa dyecwdïðzäåoky - §¨§©

dpyna epipy(my)ectpe mycwd z` onen mcwy miycwd lky ,
ïéleçì ïéàöBémixzene.ãáòéìå ææbéì,wiicl yieàîòèmixzeny §¦§¦¦¨¥§¥¨¥©£¨

`weec `ed dceara,äãBáòa ïéøeñà ecôpL íãB÷ àä ,ecôðc íeMî¦§¦§¨¤¤¦§£¦©£¨
minc zyecw `l` mda oi`y elit`e.calaàîìà[o`kn gkene-] ©§¨

dnil`y[dì äøñàã] (äéì ïéøåñà) íéîc úMeã÷dndal.äãBáòa §©¨¦§¨§¨¨©£¨
`ly ick minc zyecwa zeyecwd zendaa cearl minkg exq`e
zexekaa x`eank ,sebd zyecwa zeyecwd zendaa cearl e`eai

(.ci).
cerdéáéúéàepizpyna epipy `ld ,`xif iaxl dinxi iaxïéà' ¥¦¥¥

ïéøáàa ïéøaeò àìå ,ïéøaeòa ïéøáà àì ïéøéîîmda minly `le 'eke §¦¦Ÿ¥¨¦§¨¦§Ÿ¨¦§¥¨¦
[mixaera].'rnyneéøeîéà[xindl-]àä ,øîéî àìc àeämd ¥¥§Ÿ¥¦¨

mnvréLã÷ Lc÷éîdkxved dnl ok `l m`y ,sebd zyecwa ¦§©¨§¦
oi`y `ct xa ixack `le ,mda mixinn oi`y xnel dpynd

.llk mixaerd lr dlg dyecwdéì øîàdpynd oic ,`xif iax ¨©¥
àeä íéLã÷ éãìåa,xen`éîéé÷å éLéc÷cmicnere miyecw mdy - §©§¥¨¨¦§©¦¥§©§¥

.mda mixinn oi`y xn`p mdilre ,mn` gkn
xfg:dywde dinxi iaxéàa dpynd zxacnãìåznda,íéLã÷ ¦§©¨¨¦

`weecy dixacn rnyn `ldïéãáò àìc àeä ïnà éòîampi`-] ¦§¥¦¨§Ÿ¨§¦
,dxenz [miyerïéãáò éàøaà àäe`vie eclepy xg`l la` - ¨©¨©¨§¦

.dxenz miyer uegl[ïðz] (àéðú) àäåoldl(.ai)y ,ãìeä ïéàly §¨§©¥©¨¨
miycwäøeîz äNBò`l gxkda ok m`e ,clepy xg`l elit` ¤§¨

znda ly xaera `l` miycw znda ly xaera dpynd zxacn
,`xif iax eaiyd .envr ipta ycwedy oilegépî àäepzpyn - ¨©¦

zhiyaàéä äãeäé éaø.diepyøîàcmby ,my dpyna dcedi iax ©¦§¨¦§¨©
ãìeämiycw ly.äøeîz äNBò ©¨¨¤§¨

:dinxi iax el dywd aeyéàzhiya diepy epizpyn,äãeäé éaø ¦©¦§¨
[oileg ly] mixa` mixinn oi`' dixac zligz lr dywi `ld

`weecy dfn rnyny ,'[miycw ly] minlyaàìc àeä äøeîz§¨§Ÿ
àä ,éãáòmzq ycwdaéLã÷ Lc÷î.dlek dndaa dyecw dlge ¨§¦¨¦§©¨§¦

eäãeäé éaø øîà àäoldl `ziixaa(:`i)y÷ àì ïéøáàéLãzyecwa ¨¨©©¦§¨¥¨¦Ÿ¨§¦
gxkda ok m` .dlek dndaa mzyecw zhytzn oi`e ,daxwd
,minkg zhiya `l` dcedi iax zhiya diepy dpynd oi`y
dpynd zxacn gxkda dxenz dyer miycw cle oi`y mzhiyle
xa lr dywi aeye ,envr ipta ycwedy oileg znda ly xaera
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dxenz(iyily meil)

:`xif iax eaiydïéøáéà ïéLéc÷î ,øîà÷ éëäjk jezne ,mcal ¨¦¨¨©©§¦¦¥¨¦
,dlek dndaa dyecw dhytejkitlïéøéîîoileg zenda §¦¦

zenily,ïäaycwd gkn dlek dyecw oaxwd znda ixdy ¨¤
.dndaa dnda ly dxenz ef ixde ,xa`d[íéøáà] ïéøéîî àì ìáà£¨Ÿ§¦¦¥¨¦

oileg lyïäae` odn cg` xa` ycwedy zenily zendaa - ¨¤
.olek eycwedyïäa ïéøéîî ïéà ,ïnà éòîa eLãwL íéøaeòålr §¨¦¤¨§¦§¥¦¨¥§¦¦¨¤

.mn` irna mi`vnp mdy onf lk oileg zenda
wx ike :dinxi iax el dywd aeyíéLã÷ éãìåamd oiicryéòîa §©§¥¨¨¦¦§¥

ïéãáò àìc àeä ïnàmda [miyer-]éãáò éàøaà àä ,äøeîzla` - ¦¨§Ÿ¨§¦§¨¨©¨©¨§¦
,dxenz mda miyer uegl e`vie eclepy xg`lïðú àäådpyna §¨§©

oldl(.ai)yúBãìåeä ïéàmiycwd lyäøeîz ïéNBòxg`l elit` ¥©§¨¦§¨
oileg ly mixaera dpynd zxacny gxkda ok m` .eclepy
dlg dyecw oi`y `ct xa ixack `le ,mn` irna meyicwdy

:`xif iax eaiyd .mdilràädpyn,épîzhiya,àéä äãeäé éaø ¨©¦©¦§¨¦
oldl xaeqd(my).dxenz dyer cley

:dinxi iax el dywd aeyeéàzhiyaäãeäé éaøokzi ji` ,`id ¦©¦§¨
,da mixinne dlek dndad zycwzn mixa`d ycwd ici lry

ixddywi ezhiyléLã÷ éî ïéøáàz` ycwn xa`d ycwd ike - ¥¨¦¦¨§¦
.dlek dndaddéì úéì äãeäé éaøì àäy'äìBò Bæ ìL dìâø' øîBàä ¨§©¦§¨¥¥¨¥©§¨¤¨
dndaa dhytdlekzyecw,äìBòoldl `ziixaa x`eank(a"r). ¨¨

déì øîà,`xif iaxa ,ïðé÷ñò éàîa àëäyicwnøáãdndadn ¨©¥¨¨§©©§¦©§¨¨
äôøè dúBà äNBòä,dpnn jzgi m`df xa`a dcedi iax dcene ¨¤¨§¥¨

dndal dyecwd epnn zhytzn mzq ycwda edeyicwd m`y
oldl x`eank ,dlek(a"r).

zwelgna opgei iaxe `ct xa zwelgn z` dlez `xnbd
:epiptly zeziixad,éàpúk àîéìoica ep`vn okyúà èçBMä ¥¨§©¨¥©¥¤
da àöîe úàhçäxaeräòaøà ïamiycg,éçcéðz÷aàãç ©©¨¨¨¨¤©§¨¨©¨¨¥£¨

e ,xac lkl dnvr z`hgd oick `ed df xaer oicy `ziixadðéà¥¨
äpeäë éøëæì àlà úìëàð,calaåokïî íéðôì àlà úìëàð dðéà ¤¡¤¤¤¨§¦§¥§¨§¥¨¤¡¤¤¤¨¦§¦¦

íéòìwä,dxfrd zevignn -åok.ãçà íBéì àlà úìëàð dðéà ©§¨¦§¥¨¤¡¤¤¤¨§¤¨
àéðúåaCãéà,xac lkl oilegk `ed xaerdy ,`ziixaeúìëàð §©§¨¦¨¤¡¤¤

úìëàðå] (äøæòá ïéìëàð ïðéàå) ,íB÷î ìëa ïéìëàðå ,íãà ìëì§¨¨¨§¤¡¨¦§¨¨§¤¡¤¤
[íìBòì.onf zlabd ila §¨

dide ,zxaern z`hg yicwdy ina xaecny dzr `xnbd dxaqe
:dl`ye ,dirnay xaerd z` mb yicwdl ezpeekaéàpz åàì éàî©¨©¨¥

àéä,lirl mi`xen`d zwelgnk dpi` ef mi`pz zwelgn m`d - ¦
øáñ øîcy,ïéøaeò ìò äìç äMeã÷yecw xaerd mb ok lre §©¨©§¨¨¨©¨¦

,dzenk lk`pe z`hg zyecwaøáñ øîeyìò äìç äMeã÷ ïéà ©¨©¥§¨¨¨©
,ïéøaeòdgec .xenb oileg `ed z`hgd irnay xaerd ok lre ¨¦
:`xnbdàì,dxarzp jk xg`e z`hg yicwna `l` ,ewlgp jka Ÿ

eøîc ,éâìôéî à÷ àäa éàpz éðäd `pz][dipyd `ziixaøáñ ¨¥©¨¥§¨¨¦§§¦§©¨©
yíéLã÷ úBãìåwxïúééåäa[mzcila],íéLBã÷ ïäxaerd ok lre ©§¨¨¦©£¨¨¨¥§¦

,xenb oileg `ed 'died' ea dzid `ly dirnayøîe`pz] ©
[dpey`xd `ziixadøáñyíéLã÷ éãìåxak,íéLBã÷ ïä ïnà éòîa ¨©©§¥¨¨¦¦§¥¦¨¥§¦

.dzenk lk`pe z`hg zyecwa yecw xaerd ok lre
:`xnbd dgec cer,àîéà úéòaéàåmlerlàeä àpz ãçz` dpyy §¦¨¥¥¨©©¨

opgei iaxk zexaeq odizy `l` ,zwelgn o`k oi`e ,zeziixad izy
odizy zexaeq oke ,mnvr ipta mixaerd lr dlg dyecwy
zryn `l` miyecw opi` mn` gkn eycwzdy miycw zecley

c `l` .mzcilàúééðúî ïéìäî àãçel` zeziixan zg` - £¨¥¨¥©§§¨¨
diepy [dipyd `ziixad],äøaòúð Ck øçàå äîäa Léc÷îa`ly §©§¦§¥¨§©©¨¦§©§¨

`ed ok lre ,dcil ea dzid `l mbe envr ipta xaerd ycwed
.oilegïBäpî àãçåiepy [dpey`xd `ziixad] odn zg`e -ote`a d ©£¨¦§

,úøaeòî dLéc÷äLgkn `le envr gkn yecw `edy oeikny ¤¦§¦¨§¤¤
.cleiy ilan s` edeyicwdy drya cin yecw `ed ixd ,en`

lr dlg dyecw oi`y `ct xa zhiy lr `ziixan dywn `xnbd

:mixaerd[ïðz] (àéðú)oldl dpyna(.fi),[øæòìà] (øæòéìà) éaø §©©¦¤§¨¨
,øîBàody ,gafnl zeleqtd zenda,ïôBã àöBéå ,äôøèe ,íéàìk ¥¦§©¦§¥¨§¥¤

ìàeîL øîàå .ïéLéc÷î àìå ïéLBã÷ àì ,ñBðéâBøcðàå ,íeèîeè§§©§§¦Ÿ§¦§Ÿ©§¦¦§¨©§¥
el` lk ,dpynd ixac xe`iaa,äøeîúa ïéLBã÷ àìoileg md m`y Ÿ§¦¦§¨

.dxenza miqtzp mpi` oaxw znda mdilr exindeåokàì §Ÿ
ïéLéc÷îel` lk,äøeîz [úBNòì]exinde gafn iycw md m`y ©§¦¦©£§¨

.dxenza zqtzp ef dnda oi` oileg znda lr mda
(øéàî) éaø øîà ,àéðúå`ld ,xen`d oicd lr l`yeL øçàîlk §©§¨¨©©¦¥¦¥©©¤

el` gafn ileqtïéLBã÷ ïðéà,sebd zyecwaCàéäeidiy okzi ¥¨§¦¥©
ïéLéc÷î.mhrnl dpynd dkxved dnle ,dxenza oileg znda ©§¦¦
:aiydeàöBî äzà éàdxenz oicn dhrnl jixvy dtixhaàlà ¦©¨¥¤¨

,äôøèð Ck øçàå äîäa Léc÷îadie`x dpi` eiykry elit`y §©§¦§¥¨§©©¨¦§§¨
dpi` dycwd zrya da dlgy sebd zyecw mewn lkn ,daxwdl
mewn did ok lre ,dleqtl dycwd mcwy meyn ,ixnbl zrwtp
dn oke .dxenzn dhrnl dpynd dkixve da xindl elkeiy xnel

`ed dxenzn otec `vei hrnl jixvyay ote`ãìå Léc÷îecera §©§¦¨¨
,en` irnaåjk xg`,ïôBc [Cøc] àöéea dlg xaky elit`y §¨¨¤¤¤

lqtpe `viy xg`l mewn lkn ,ezcil mcew sebd zyecw
.ea mixinn oi` daxwdn

:`xnbd dgikenàîìày [gken-]ãìå Léã÷zyecwa en` irna ©§¨¨¦¨¨
jxc `viy meyn `weecy rnyn oky .`ct xa ixack `le ,sebd
ixd ekxck clep m` la` ,dxenz zeyrl ixnbl yecw epi` otec
.dxenz dyer s`e ,en` irna ezycwd gkn ixnbl yecw `ed

:xg` ote`a `ct xa ixac z` zyxtn `xnbda ,éøîàyicwn ¨§¦§
xaeréòîa ízoileg zndaéãBî éîð àãt øa eléôà äîéîz ¨¦§¥§¦¨£¦©§¨©¦¥

,Léã÷cea àlà e÷ìçð àìxaer yicwnøa .íeî úìòa éòîa íz §¨¦Ÿ¤§§¤¨§¨¦§¥©£©©
,øáñ àãtnàLãwî àì dénéàc ïåékdleki dpi` en`y - §¨¨©¥¨§¦¥Ÿ¦©§¨
a ycwzdlóebä úMeã÷,dnen zngn,Léã÷ àì éîð àeälk oky §©©©¦Ÿ¨¦

aygp `ed ixde ,dixa`n xa`k `ed ixd dirna `edy onf
.sebd zyecw eilr dlg oi`y men lral dzenk,øáñ ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©

éðä,dxaere m`d -eäðéð úBîäa ézLkcg`k aygp epi`e ¨¥¦§¥§¥¦§
wx jkitl ,dixa`nLBã÷ àeä ìáà ,àLãwéî àìc àéä dénéà¦¥¦§Ÿ¦©§¨£¨¨

.ef dyecwa
:zxg` oeyla ef dreny d`ian `xnbd,àðéøçà àðLéìepipy ¦§¨©£¦¨

`ed dxenz dyer dpi` dtixhy dpynd dxn`y dn ,`ziixaa
xaecn otec `veiae ,dycwedy xg`l dtxhpy ote`a

.lirl x`eank ,xaer ecera edeyicwdyìáàaíeèîeèå íéàìk £¨¦§©¦§§
ñBðéâBøcðàåxg`l el` mileqt erx`iy okzi `l mlerl §©§§¦

e ,mzcil zryn milg md ixdy mnvra md eycwedyäzà éà¦©¨
àöBîsebd zyecwa eycwziyíéLã÷ éãìåa àlàz` yicwdy ¥¤¨§©§¥¨¨¦

.dgekn md eycwzde mn`åzxaeq `ziixadäéäL äãeäé éaøë §§©¦§¨¤¨¨
øîBà(.ai oldl),mbyãìeäen` gkn yecwy.äøeîz äNBòok lre ¥©¨¨¤§¨

eclepy xg`l gafnl elqtpy el` zecley eprinydl dkxved
.dxenz miyer mpi`

:`ziixad ixac zligzn `xnbd dgikenéLã÷ àìc àeä ïéìä̈¥§Ÿ¨§¦
eäééôebzeyrl ixnbl miyecw mpi` otec i`vei mixaer `weec - ©§
,dxenzíéøçà ïéøaeò ìáàmnvr ipta mn` irna eycwedy £¨¨¦£¥¦

mkxck eclep jk xg`eïéLBã÷`le ,dxenz miyer s`e ixnbl §¦
:`xnbd zvxzn .`ct xa ixack.ééaà øîàxaeréòîa ízdnda ¨©©©¥¨¦§¥

äîéîzléâéìt ék àlà ,déôeb Léã÷ ìkä éøácmz yicwnaéòîa §¦¨¦§¥©Ÿ¨¦¥¤¨¦§¦¦¦§¥
eäéà ,dôeb Léã÷ àì éîð dénéàc ïåék ,øáñ àãt øác .íeî úìòa©£©§©§¨¨©¥¨§¦¥©¦Ÿ¨¦¨¦

éîãì àlà Léã÷ àì éîðe ,[mincl-]Cøé åàì øaeò ,øáñ ïðçBé éaø ©¦Ÿ¨¦¤¨¦§¥©¦¨¨¨©¨¨¤¤
å ,àeä Bnàok lrdôeâì äLã÷ àì dénéàc áb ìò óàwx `l` ¦§©©©§¦¥Ÿ¨§¨§¨

,dincld.déôeâì Léã÷ àäéî ãìå̈¨¦¨¨¦§¥
:epzpyn ixaca oecl zxfeg `xnbdïéLc÷ena àìäå ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥©£Ÿ©§¨¦

Bæ ìL dìâø' øîBàädler dlek ,dler.'eë ¨¥©§¨¤
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קודם ירידת הנשמה למטה נותנים לה כוחות כדי שביעה כדי שתוכל להתמודד עם טרדות הפרנסה, והבלבולים מכל ענייני העולם, 
ולעמוד בכל הנסיונות כו'.

משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ז

oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay
'åë ïäá ïéøéîîå ïéøáéà ïéùéã÷î øîà÷ éëäixg` oixinne cg` xa` oiyicwn ,xnelk Ð

e`l Ð "oixa` oiyicwn" xn`wc i`dc "oda oixinne" i`d opirny`e .dnda dze`a ok

`l Ð dicegl xa`` i`c .dnda dleka dyecw hytinl `l` ,dicegl xa` yicwnl

oi`c dcen minlya oixa` oixinn xn`c iqei iax elit` `dc ,"oda oixinne" xninl ivn

.oixa`a oixa` oky lke ,oda oinly oixinn

`l la`" ipy wxta `ziixa jdc `tiq ipzwce

.minlya oixinn oi`c opirny` Ð "oixinn

`l Ð "dxenz ef dnda xa`" xn` m`c

ycwd zligza xneg epiide .diycw`

xa` cg yicw` ik ycwd zligzc ,dxenzan

df xa`" xn` ik dxenzae ,dleka hyt Ð

.dycw `l Ð "ef dnily zgz dxenzïéøáåòå
ïîà éòîá åùã÷ùlr s` ,miycw cle oebk Ð

onf lk ,oda dnda oixinn oi` ,oiyecw ody it

miycwa xneg meyn e`l `de .on` irna ody

oda oixinne :`pzc meyn `l` ,ipzw dxenzan

oi` :oixaera ipz ,xa` ici lr dycwy dndaa

dyer cle :[xn`c] ,`id dcedi iaxe .oda oixinn

ciar `l inp i`xa` Ð opax i`c .dxenz

.dxenzäðåäë éøëæì àìà`w ,z`hg oick Ð

.opiwqr zxaern dnda yixtnac jzrc `wlq

,`nlr ilekc Ð dxarzpe zipwix yixtna i`c

,`ed oileg Ð yicwc `ed dini` gkne li`ed

odyk ,miyecw od oziieeda miycw icleec

.on` irna `le oiclepàéä éàðú åàì éàîÐ

gkn oixa`d lr dlg dyecw `nw `pzlc

yicw Ð ycwd zrya zxaern `idyk ,onvr

`xza `pzle .`ed miycw icleek `lc ,xzl`l

x`yke ,en` gkn `l` eilr dlg dyecw oi`

.iyicwc `ed oziieedac ,`ed miycw icle

`lc ,ol rnyn `w `zeax Ð ig hwp ikdle

,dil aiyg eziieed Ð `ed ige li`ed opixn`

x`yk en` gkn ycwil `xza `pzl elit`e

elk `le li`edc ol rnyn `w ,miycw icle

.`ed eziieed e`l Ð eiycgàìyixtna Ð

`l` ,llk `kd ixii` `l zxaern dnda

`pz ,ibilt `dae .dxarzpy miycw zndaa

od oziieda Ð miycw zecle :xaq (`nw)

.on` irna `le oiyecw od oiclep odyk ,oiyecw

ïúééååäázecle eaxzi`c ,hwp `xwc `pyil Ð

eidi xy` jiycw wx" :(ai mixac) aizkc ,dipin

el` Ð "jl eidi xy`" :xn xn`e ,'ebe "jl

.(a,ci) zexekac ipy wxta ,zecleedúéòáéàå
àåä àðú ãç àîéà,`ziipzn izxz jpd Ð

,xzl`l oixaerd lr dlg dyecw `nlr ilekce

Ð xaer yicw `lc ipzwc jde .opgei iaxk

zecleec .dxarzp jk xg`e dnda yicwna

yicwc ipzwc i`de .oiyecw od oziieeda miycw

Ð miycw icle x`yk ied `le xzl`l cle

.zxaern dyicwdyk ,en` jxi e`l xaercàì
äøåîúá ïéùåã÷oxinde oileg od m`y Ð

dxenz elit`e ,oiqtzp mpi` Ð miycw zndaa

,odilr dlg dpi` oireaw oinen ilra lr dlgy

.oiyecw opi` Ð ynn myicwd m` oky lkeïéàå
ïéùéã÷îod m` ,dxenz ezeyrl ,xg` Ð

xi`n iaxe .oda oileg znda xinde oiyecw

xg`n ,oiyecw iedilc dl zgkyn ikid yxtn

okidn Ð sebd zyecw meya oiyecw opi` ody

dxenz oiyere oiyicwn od edi?!edpip `nlra ur `deàöåî äúà éàdyecw i`de ,ef dtxhp jk xg`e dnda yicwna `l` "oiyicwn `l" ipzinl jixhvi`lc ,miyecw od ediy Ð

.dnen z` dycwd mcwc Ð `idåîà éòîá ãìå ùéã÷îá.otec jxc `vi xcde ,cin dyecw dilr dliigc Ðêéøèöéà éðäyi" wxta yxtn `zlinc `tiqe ,oiyicwn oi`c xninl Ð

.(`,fi dxenz) "zepaxwaíéùã÷ éãìåá àìà àöåî äúà éà ñåðéâåøãðàå íåèîåèå íéàìëxaer yicwna ipzwcn ,xaer yicw `nl` .dycwd xg`l miycw znda odn dxarzpy Ð

i`c ,minc zyecw :ivexzl `kile .dxenz ciare ,sebd zyecw ,`ziinw dyecwa yicw Ð otec jxc `vi `l `d ,dxenz carnl ditebl yicw `lc `ed i`dc Ð otec jxc `veie

ciar ded `l Ð minc zyecw.mgx jxc `vi elit` ,dxenz
äéäé
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àäipzwc ,`nwezn ikid `yix ,dcedi iax i` :opiqxb mixtq yi Ð `id dcedi iax ipn

,dndal oixa` icar `lc `ed dxenz :rnync ,"ycwc minlya oilegc oixa` `le"

ycwin `d ,minilya exindy dicic xa` meyn dndad seb lk lr dxenz zyecw legilc

`pz `dc .dleka dyecw dhyt Ð cg` xa` yicwd m` ,ycwd zligza mixa` iyicw

:dil xcdnwcn ,dil zi` `xaq i`d oizipznc

Ð "dler ef ly dlbx" xne`d oiycwena `lde

zligza `nw `pz dcenc llkn ,dler dlek

xa iedc `ed oerny iaxe .dleka dhytc ycwd

zligza :xn`e ,`ziixaa onwl iqei iaxc dibef

i` .`lc dxenza opireny`e ,dler dlek ycwd

yiwnc meyn i` ,"dndaa dnda" yixcc meyn

oaxw xyrn dn :oiwxitc `tiqa xyrnl dxenz

xyrn dn :sili `teb `ywid `iddne ,'ek cigi

zbdep dpi` dxenz s` Ð mixa`a bdep epi`

"dywnd dnda" wxta opixn` ikde .mixai`a

onwl xn`d Ð dcedi iax i`c .(a,hq oileg)

i`na `kd .dleka dyecw dhyt `lc `ziixaa

dycw dxenz ici lr `ly `d opiwiicc ,opiwqr

xa` yicwdy oebk ,cg` xa` ici lr dndad lk

iax dcen :onwl opixn`c .ea dielz dnypdy

m` oebk ,dtxh dze` dyriy xaca dcedi

Ð dlrnle daekx`d on dilbxn zg` yicwd

dnda" opiyxcc ,`l dxenzae .dler dlek ixd

jixv oi`c d`xpe .i"yx oeyl o`k cr ."dndaa

dil xcdnc mrhn jixtc rnync ,df lk qexbl

dcenc llkn ,dlek oiycwena `lde :iqei iax

yi (my) "dywnd dnda" wxtae ,da `nw `pz

`pz la` ,xcdnw diytpc` iqei iaxc :xg` oeyl

ok m`e .ycwd zligza elit` dilr bilt `nw

.`id dcedi iaxc xninl `ki`éëäxn`w

.i"yx zqxib jk Ð oixinne oixai` oiyicwn

lr dndad lka dyecw dhyt m` :xnel dvexe

la` .dndad lka oixinn Ð dndad zyecw ici

xn` `l Ð "dxenz `dz oileg ly df xa`" xn`

qexbl i"yx wigc ikd meync d`xpe .melk

in mixa` :jenqa dlr jixtc meyn ,"oixinne"

`pgky` `kid Ð "oixinne" qxb `l i`c .iyicw

oixa`" xn`wcn `l` ?iycw oixa` xn`c

xa`d yicwdyk epiid oigxk lre ,"oixinn

qexbl `xidp `le .dndad lka dyecw dhyte

:cere ,mixtqd aexa epi`c Ð `cg ,"oixinne"

,dxenzan ycwd zligza xeng iab oizipznac

zligza xneg df oi` Ð "oixinne" qxb i`c .ipz

`de .dil qxb `lc d`xp jkle .dxenzan ycwd

meyn Ð iycw in mixa` :jenqa dlr jixtc

xa` i`ceae "mixa`e oixaer oiyicwn" ipzwc

i` ,eyicwd `l dicegllka dyecw dhytc `l

.dndadèçåùä.dxiry oebk Ð z`hgd z`

,dzpy jez clil xyt` i` ,dayk eli`c

.(a,hi) zexekaa `zi`ckàöîårax` oa da

zxzip dpi` dwc dndaa yng oa eli`c Ð ig

oileg) "dywnd dnda" wxt ,en` zhigya opaxl

.(`,cr
ax
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àì ìáà ,ïäa ïéøéîîe ïéøáéà ïéLéc÷î :øîà÷ éëä̈¦¨¨©©§¦¦¥¨¦§¦¦¨¤£¨Ÿ
íéøaeòå .ïäa ïéøéîîeLãwLïéøéîî ïéà ïnà éòîa §¦¦¨¤§¨¦¤¨§¦§¥¦¨¥§¦¦

àeä ïnà éòîa ,íéLã÷ écìåa ïäa¯ïéãáò àìc ¨¤¦§©¥¢¨¦¦§¥¦¨§¨¨§¦
éàøaà àä ,äøeîz¯úBãìåeä ïéà :ïðz àäå ?éãáò §¨¨©§¨¥¨§¦§¨§©¥©§¨

éðî àä !äøeîz ïéNBò¯éaø éà .àéä äãeäé éaø ¦§¨¨¨¦©¦§¨¦¦©¦
déì úéì äãeäé éaøì àä ?éLã÷ éî ïéøáà äãeäé§¨¥¨¦¦¨§¦¨§©¦§¨¥¥

"äìBò Bæ ìL dìâø" øîBàä¯øîà !äìBò dlek ¨¥©§¨¤¨¨¨£©
ïðé÷ñò éàîa àëä :déì¯øáãaäNBòädúBà ¥¨¨§©¨§¦©§¨¨¨¤¨

da àöîe úàhçä úà èçBMä :éàpúk àîéì .äôøè§¥¨¥¨§©¨¥©¥¤©©¨¨¨¨
àlà úìëàð dðéà :àãç éðú÷ ,éç òaøà ïaéøëæì ¤©§©©¨¨¥£¨¥¨¤¡¤¤¤¨§¦§¥

ïî íéðôì àlà úìëàð dðéàå äpeäëíéòìwädðéàå , §¨§¥¨¤¡¤¤¤¨¦§¦¦©§¨¦§¥¨
ìëì úìëàð :Cãéà àéðúå .ãçà íBéì àlà úìëàð¤¡¤¤¤¨§¤¨§©§¨¦¨¤¡¤¤§¨

,íãàïéìëàðåéàî .äøæòa ïéìëàð ïðéàå ,íB÷î ìëa ¨¨§¤¡¨¦§¨¨§¥¨¤¡¨¦¨£¨¨©
,ïéøaeò ìò äìç äMeã÷ :øáñ øîc ?àéä éàpz åàì̈©¨¥¦§¨§©§¨¨¨©¨¦
éðä ,àì .ïéøaeò ìò äìç äMeã÷ ïéà :øáñ øîe¨§©¥§¨¨¨©¨¦¨¨¥

úBãìå :øáñ øîc ,éâìtéî à÷ àäa éàpzíéLã÷ ©¨¥§¨¨¦©§¦§¨§©©§¢¨¦
¯íéLã÷ éãìå :øáñ øîe ,íéLBã÷ ïä ïúééåäa¯ ©£¨¨¨¥§¦¨§©§¨¥¢¨¦

àpz ãç :àîéà úéòaéàå .íéLBã÷ ïä ïnà éòîa¦§¥¦¨¥§¦§¦¨¥¥¨©©¨
àãç ,àeäïéìäîàúéiðúî¯äîäa Léc÷îaøçàå £¨¥¨¥©§¦¨¨§©§¦§¥¨§©©

ïBäpî àãçå ,äøaòúð Ck¯dLéc÷äL.úøaeòî ¨¦§©§¨©£¨¦§¤¦§¦¨§¤¤
,ïôBc àöBéå ,äôøèe ,íéàìk :øîBà øæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¥¦§©¦§¥¨§¥¤

ñBðéâBøcðàå íeèîeè¯.ïéLéc÷î àìå ïéLBã÷ àì §§©§§¦Ÿ§¦§Ÿ©§¦¦
ïéLBã÷ àì :ìàeîL øîàå¯ïéLéc÷î àìå ,äøeîúa §¨©§¥Ÿ§¦¦§¨§Ÿ©§¦¦

¯øçàî :øéàî éaø øîà ,àéðúå .äøeîz úBNòì©£§¨§©§¨¨©©¦¥¦¥©©
àlà àöBî äzà éà ?ïéLéc÷î Càéä ïéLBã÷ ïðéàL¤¥¨§¦¥¨©§¦¦¦©¨¥¤¨
àöéå ãìå Léc÷îa ,äôøèð Ck øçàå äîäa Léc÷îa§©§¦§¥¨§©©¨¦§§¨§©§¦¨¨§¨¨
éòîa íúa :éøîà !ãìå Léã÷ :àîìà .ïôBc [Cøc]¤¤¤©§¨¨¥¨¨¨§¦§¨¦§¥

äîéîú¯e÷ìçð àì ,Léã÷c éãBî éîð àct øa eléôà §¦¨£¦©©¨©¦¥§¨¥Ÿ¤§§
ïåék :øáñ àct øa .íeî úìòá éòîa íúa àlà¤¨§¨¦§¥©£©©©¨§©¥¨

óebä úMeã÷ ïéLéc÷î àì dénéàc¯àì éîð àeä §¦¥¨©§¦¦§©©©¦¨
,eäðéð úBîäá ézLk éðä :øáñ ïðçBé éaøå ,Léã÷̈¥§©¦¨¨§©¨¥¦§¥§¥¦§

àLcwéî àìc àéä dénéà¯àðMéì .LBã÷ àeä ìáà ¦¥¦§¨¦©§¨£¨¨¦¨¨
ñBðéâBøcðàå íeèîeèå íéàìk ìáà .àðéøçà¯äzà éà ©£¦¨£¨¦§©¦§§§©§§¦¦©¨

øîBà äéäL ,äãeäé éaøëe ,íéLã÷ écìåa àlà àöBî¥¤¨¦§©¥¢¨¦§©¦§¨¤¨¨¥
,eäééôeb éLã÷ àìc àeä ïéìä .äøeîz äNBò ãìeä©¨¨¤§¨¨¥§¨¨§¦©§

íéøçà ïéøaeò ìáà¯éòîa íz :ééaà øîà !ïéLBã÷ £¨¨¦£¥¦§¦£©©©¥¨¦§¥
äîéîú¯éâéìt ék àlà ,déôeb Léã÷ ìkä éøác §¦¨¦§¥©Ÿ¨¥¥¤¨¦§¦¦

¯dénéàc ïåék :øáñ àct øác .íeî úìòá éòîa¦§¥©£©§©©¨§©¥¨§¦¥
dôeb Léã÷ àì éîð¯àlà Léã÷ àì éîð eäéà ©¦¨¨¥¨¦©¦¨¨¥¤¨

äLã÷ àì dénéàc áb ìò óàå .àeä Bnà Cøé åàì øaeò :øáñ ïðçBé éaø ,éîãìdôeâì ¦§¥©¦¨¨§©¨¨¤¤¦§©©©§¦¥¨¨§¨§¨
¯"Bæ ìL dìâø øîBàä ïéLc÷eîa àìäå :éñBé éaø øîà" .déôeâì Léã÷ àäéî ãìå.'åë ¨¨¦¨¨¥§¥¨©©¦¥©£Ÿ§§¨¦¨¥©§¨¤

åðú

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



קצג
oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

'åë ïäá ïéøéîîå ïéøáéà ïéùéã÷î øîà÷ éëäixg` oixinne cg` xa` oiyicwn ,xnelk Ð

e`l Ð "oixa` oiyicwn" xn`wc i`dc "oda oixinne" i`d opirny`e .dnda dze`a ok

`l Ð dicegl xa`` i`c .dnda dleka dyecw hytinl `l` ,dicegl xa` yicwnl

oi`c dcen minlya oixa` oixinn xn`c iqei iax elit` `dc ,"oda oixinne" xninl ivn

.oixa`a oixa` oky lke ,oda oinly oixinn

`l la`" ipy wxta `ziixa jdc `tiq ipzwce

.minlya oixinn oi`c opirny` Ð "oixinn

`l Ð "dxenz ef dnda xa`" xn` m`c

ycwd zligza xneg epiide .diycw`

xa` cg yicw` ik ycwd zligzc ,dxenzan

df xa`" xn` ik dxenzae ,dleka hyt Ð

.dycw `l Ð "ef dnily zgz dxenzïéøáåòå
ïîà éòîá åùã÷ùlr s` ,miycw cle oebk Ð

onf lk ,oda dnda oixinn oi` ,oiyecw ody it

miycwa xneg meyn e`l `de .on` irna ody

oda oixinne :`pzc meyn `l` ,ipzw dxenzan

oi` :oixaera ipz ,xa` ici lr dycwy dndaa

dyer cle :[xn`c] ,`id dcedi iaxe .oda oixinn

ciar `l inp i`xa` Ð opax i`c .dxenz

.dxenzäðåäë éøëæì àìà`w ,z`hg oick Ð

.opiwqr zxaern dnda yixtnac jzrc `wlq

,`nlr ilekc Ð dxarzpe zipwix yixtna i`c

,`ed oileg Ð yicwc `ed dini` gkne li`ed

odyk ,miyecw od oziieeda miycw icleec

.on` irna `le oiclepàéä éàðú åàì éàîÐ

gkn oixa`d lr dlg dyecw `nw `pzlc

yicw Ð ycwd zrya zxaern `idyk ,onvr

`xza `pzle .`ed miycw icleek `lc ,xzl`l

x`yke ,en` gkn `l` eilr dlg dyecw oi`

.iyicwc `ed oziieedac ,`ed miycw icle

`lc ,ol rnyn `w `zeax Ð ig hwp ikdle

,dil aiyg eziieed Ð `ed ige li`ed opixn`

x`yk en` gkn ycwil `xza `pzl elit`e

elk `le li`edc ol rnyn `w ,miycw icle

.`ed eziieed e`l Ð eiycgàìyixtna Ð

`l` ,llk `kd ixii` `l zxaern dnda

`pz ,ibilt `dae .dxarzpy miycw zndaa

od oziieda Ð miycw zecle :xaq (`nw)

.on` irna `le oiyecw od oiclep odyk ,oiyecw

ïúééååäázecle eaxzi`c ,hwp `xwc `pyil Ð

eidi xy` jiycw wx" :(ai mixac) aizkc ,dipin

el` Ð "jl eidi xy`" :xn xn`e ,'ebe "jl

.(a,ci) zexekac ipy wxta ,zecleedúéòáéàå
àåä àðú ãç àîéà,`ziipzn izxz jpd Ð

,xzl`l oixaerd lr dlg dyecw `nlr ilekce

Ð xaer yicw `lc ipzwc jde .opgei iaxk

zecleec .dxarzp jk xg`e dnda yicwna

yicwc ipzwc i`de .oiyecw od oziieeda miycw

Ð miycw icle x`yk ied `le xzl`l cle

.zxaern dyicwdyk ,en` jxi e`l xaercàì
äøåîúá ïéùåã÷oxinde oileg od m`y Ð

dxenz elit`e ,oiqtzp mpi` Ð miycw zndaa

,odilr dlg dpi` oireaw oinen ilra lr dlgy

.oiyecw opi` Ð ynn myicwd m` oky lkeïéàå
ïéùéã÷îod m` ,dxenz ezeyrl ,xg` Ð

xi`n iaxe .oda oileg znda xinde oiyecw

xg`n ,oiyecw iedilc dl zgkyn ikid yxtn

okidn Ð sebd zyecw meya oiyecw opi` ody

dxenz oiyere oiyicwn od edi?!edpip `nlra ur `deàöåî äúà éàdyecw i`de ,ef dtxhp jk xg`e dnda yicwna `l` "oiyicwn `l" ipzinl jixhvi`lc ,miyecw od ediy Ð

.dnen z` dycwd mcwc Ð `idåîà éòîá ãìå ùéã÷îá.otec jxc `vi xcde ,cin dyecw dilr dliigc Ðêéøèöéà éðäyi" wxta yxtn `zlinc `tiqe ,oiyicwn oi`c xninl Ð

.(`,fi dxenz) "zepaxwaíéùã÷ éãìåá àìà àöåî äúà éà ñåðéâåøãðàå íåèîåèå íéàìëxaer yicwna ipzwcn ,xaer yicw `nl` .dycwd xg`l miycw znda odn dxarzpy Ð

i`c ,minc zyecw :ivexzl `kile .dxenz ciare ,sebd zyecw ,`ziinw dyecwa yicw Ð otec jxc `vi `l `d ,dxenz carnl ditebl yicw `lc `ed i`dc Ð otec jxc `veie

ciar ded `l Ð minc zyecw.mgx jxc `vi elit` ,dxenz
äéäé
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àäipzwc ,`nwezn ikid `yix ,dcedi iax i` :opiqxb mixtq yi Ð `id dcedi iax ipn

,dndal oixa` icar `lc `ed dxenz :rnync ,"ycwc minlya oilegc oixa` `le"

ycwin `d ,minilya exindy dicic xa` meyn dndad seb lk lr dxenz zyecw legilc

`pz `dc .dleka dyecw dhyt Ð cg` xa` yicwd m` ,ycwd zligza mixa` iyicw

:dil xcdnwcn ,dil zi` `xaq i`d oizipznc

Ð "dler ef ly dlbx" xne`d oiycwena `lde

zligza `nw `pz dcenc llkn ,dler dlek

xa iedc `ed oerny iaxe .dleka dhytc ycwd

zligza :xn`e ,`ziixaa onwl iqei iaxc dibef

i` .`lc dxenza opireny`e ,dler dlek ycwd

yiwnc meyn i` ,"dndaa dnda" yixcc meyn

oaxw xyrn dn :oiwxitc `tiqa xyrnl dxenz

xyrn dn :sili `teb `ywid `iddne ,'ek cigi

zbdep dpi` dxenz s` Ð mixa`a bdep epi`

"dywnd dnda" wxta opixn` ikde .mixai`a

onwl xn`d Ð dcedi iax i`c .(a,hq oileg)

i`na `kd .dleka dyecw dhyt `lc `ziixaa

dycw dxenz ici lr `ly `d opiwiicc ,opiwqr

xa` yicwdy oebk ,cg` xa` ici lr dndad lk

iax dcen :onwl opixn`c .ea dielz dnypdy

m` oebk ,dtxh dze` dyriy xaca dcedi

Ð dlrnle daekx`d on dilbxn zg` yicwd

dnda" opiyxcc ,`l dxenzae .dler dlek ixd

jixv oi`c d`xpe .i"yx oeyl o`k cr ."dndaa

dil xcdnc mrhn jixtc rnync ,df lk qexbl

dcenc llkn ,dlek oiycwena `lde :iqei iax

yi (my) "dywnd dnda" wxtae ,da `nw `pz

`pz la` ,xcdnw diytpc` iqei iaxc :xg` oeyl

ok m`e .ycwd zligza elit` dilr bilt `nw

.`id dcedi iaxc xninl `ki`éëäxn`w

.i"yx zqxib jk Ð oixinne oixai` oiyicwn

lr dndad lka dyecw dhyt m` :xnel dvexe

la` .dndad lka oixinn Ð dndad zyecw ici

xn` `l Ð "dxenz `dz oileg ly df xa`" xn`

qexbl i"yx wigc ikd meync d`xpe .melk

in mixa` :jenqa dlr jixtc meyn ,"oixinne"

`pgky` `kid Ð "oixinne" qxb `l i`c .iyicw

oixa`" xn`wcn `l` ?iycw oixa` xn`c

xa`d yicwdyk epiid oigxk lre ,"oixinn

qexbl `xidp `le .dndad lka dyecw dhyte

:cere ,mixtqd aexa epi`c Ð `cg ,"oixinne"

,dxenzan ycwd zligza xeng iab oizipznac

zligza xneg df oi` Ð "oixinne" qxb i`c .ipz

`de .dil qxb `lc d`xp jkle .dxenzan ycwd

meyn Ð iycw in mixa` :jenqa dlr jixtc

xa` i`ceae "mixa`e oixaer oiyicwn" ipzwc

i` ,eyicwd `l dicegllka dyecw dhytc `l

.dndadèçåùä.dxiry oebk Ð z`hgd z`

,dzpy jez clil xyt` i` ,dayk eli`c

.(a,hi) zexekaa `zi`ckàöîårax` oa da

zxzip dpi` dwc dndaa yng oa eli`c Ð ig

oileg) "dywnd dnda" wxt ,en` zhigya opaxl

.(`,cr
ax
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`oifgeקצד mipya cenr `i sc ± oey`x wxtzereay
ùã÷ äéäédnda `idd hgynl ivn `l ez Ð yecw ied xa` `eddc oeike ,xa` `edd Ð

ixdy ,lehi `l xa` eze` incc ,day xa` eze` incn ueg dlek xknz `l` ,oileg myl

."dcedi iaxe xi`n iax ixac" :opiqxb ikd .exkenl leki epi`e eyicwdøáà úøñåçîÐ

aixwd `l df gweldy `vnp ,axw `ed xkend zaegl `l` ely epi` xa`d eze` ixdy

dndad lk aixwdl xcp `ede ,dnily dler

!ezaegläééçá äìåò éìò éøä øîåàáixd" Ð

"dpnn dig dndady oixa`d lk aixwdl ilr

xa` `l` yicwd `l xkendc ,dyr ok ixde

daekx`d on lbx oebk ,epnn dig dpi`y

dielz dnypdy xac yicwn did m`y .dhnle

dcen :xn`ck ,dleka dyecw dhyt ded Ð ea

m`y .dtixh dze` dyery xaca dcedi iax

Ð lhip did m` ,ztxhp epnny xa` yicwd

.dcedi iaxl elit` dleka dyecw dhyt

dnda iziin `de :inlyexi `pixg` `pyil

,xnelk .dicicl dlek dizil ik dteb yicwnc

!ely sebd oi`y dnda iziin `d gwel i`d

dnda `cd on `fefk" xn`c oebk :ipyne

,dlerl ef dndan fef dey :xnelk ."dlerl

xcp `l `dc Ð `vi jkld (fefe) fef dpw ixde

.dnily dleräãåäé éáø äãåîdhytc Ð

.dleka dyecwäìáð äúåà äùåòùoebk Ð

ze` dyerd xaca la` .dly llge jxidd

`l Ð dlrnle daekx`d on dlbx enk ,dtxh

.dinwl yxtn `nrhe .dcenïåâë)e` ald Ð

.(hyeedäéç äðéà äôøè øîàã ïàîëÐ

.(`,an oileg) "zetxh el`"a `id `zbelt

xac yicwd ixd Ð dig dpi`c oeik ,jkld

.icen jkld ,ea dielz dnypdyäì øáñ àáøå
äéç äôøè.ea dielz dnypdy xac epi`e Ð

äìáð äìù ììçå êøéä ìèéð`idy it lr s` Ð

`le `id dznkc ,dlapk d`nhn dig oiicr

.digkøæòìà éáøë äéì àøéáñ àáøjklid Ð

dnypdy xac ied Ð dly llge jxi yicw`

.ea dielzøæòìà éáøã äéì úéì úùù áøåÐ

llg inc ikid yxtn (`,`k) oilegc `nw wxta

.dxqg zi`xpe dveaxy lk :dlyøîà÷ éëä
äãåäé éáøì éñåé éáø éøáã ïéàøðdcedi iaxc Ð

.ea dielz dnypdy xaca dil dcenåäî óåòá
xezc ser lbx yicwd :dl ira `w iqei iaxl Ð

.`l e` dileka dyecw dhyt in ,dpei oa e`

àðîçø øîà äîäáxy` lkn" `xw i`da Ð

."oaxw"e "dnda" aizk "epnn oziøáà ùéã÷ä
úåçéúã åäî åéîãìlkl sebd zyecw Ð

:iqei iaxl xn` in .dler axwize ,dndad

dyecw dhyt Ð eincl xa` cg yicw`cn

zyecw dl `zgpc ebine .dincl dnda dlekl

,sebd zyecw dl `zgp Ð dnda dlekl minc

dxkenl il dnl dlerl `ifg `teb `ide li`ed

dler dinca `iadle?iycw digxk lra jkld

.sebd zyecwåâéî éøúyicw` `l `edc cg Ð

liigc ebn xnel oikixv op`e ,eincle xa` `l`

zigpc ebne .dincl dnda dlek` liig ,xa``

.sebd zyecwl dlek inp zigp ,dincl dlekäéãéãî äéì èåùôúå.sebd zyecw dl `zgp i`cec Ðøëæ ùéã÷ä àáø øîà àäã,`ax ixii` dlerac ,xkf `ax hwp ikdle .xkf li` Ð

.sebd zyecw xninl `kile .dlerl `ifg `l dawpeåéîãì.dlerl axwi envr `ede ,dlerl `ifg diteb `ede li`ed ,exknl leki epi`e ,sebd zyecw yecw Ð dler einca `iadl Ð

.dtebl inp dycw Ð xa`d ici lr dlekl dyecw `zgp iqei iaxle li`ed ,inp `kdeäìåëì äùã÷àã íúä.ebin cg `l` `kile Ðäæéâá åäî øáà ùéã÷äiraiz `l dceara Ð

.dl yigkn `dc ,xeq`c jlíéøçà ìùå åìùá.xzen Ð ea oitzey ycwde oilegde li`ed ,inp `kd .effebl xzen Ð iebd mr zetzeya xeka jl yi m` ,ieb Ðàì øåëá éáâ íúä
äùåã÷ íåù äéì àúçð.xa` jdl dyecw `zgp Ð `kd .dxekad on zxhet ieb zetzeyc .l`xyi ly ewlgl elit`e Ðåùéã÷äì åãéá ïéà.ea zetzey iebl yie li`ed Ðùéã÷ä

äøåòdceara edn ,dnda ly Ð?.xerl dil `ygkn dcear la` ,xerl dil yigkn `lc ,jl iraiz `l dfibaøáåòä ùåçë éðôî.xer yegk `ki` inp `kde Ðïðáøãîike Ð

.dilr iwlinle ,`ziixe`cn Ð dil `irainïéìåç äãìåå íéîìù àéä.yecw xaerd oi` lkd ixaclc ,dxaern ueg zxaern dnda yicwd Ðïúééååäá íéùã÷ úåãìåå øîàã ïàîì
ïéùåã÷ ïämipta m`l dhgye .xaer yicw `l `din `zyde ,oiyecw od oziieeda miycw zeclee xn`c o`nc `ail` il `iraine .dxarzp jk xg`e dnda yicwdy mc` ,xnelk Ð

`l e` ,xaer yicwd `l `dc ,aiigne dxfra oileg cle ied in ,dxfraäéì øîà ?.aiign `l Ð
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áøwxtae Ð dig dtixh xn`c o`nk xaq `axe dig dpi` dtixh xn`c o`nk xaq `cqg

.dig dtixh :xaq `cqg axc ,ieb zetzey iab z`f `ibeq dktdp (`,b) zexekac `nw

ab izkec x`ya epivn oke .cenlzay zeketd zeibeqd on efemicic `axe iia`c `zbelt i

`ax xn`c `d itl :oeir jixv ,edine .(`,aq) xifp zkqnae (a,d) mixcp zkqna zegiken

(el zenai) "ulegd" wxtac ,dig dtixh `kd

xyr mipy dl opidyn :dtxh wtq iab `ax xn`

.ycg

íúäyxit Ð sebd zyecw dil `zgp `l

on zxhet iebd zetzeyc xaqc :i"yx

elit` :xn`w (a,b) zexekac `nw wxtae .dxekad

xn`c `de ,xhet epi` iebd zetzey xn`c o`nl

:xnel dvx Ð dyecw dil `zgp `l mzd

.aixwdlàéädhgye oileg dclee minly

oileg meyn xeq` cled m` :yexit Ð edn mipta

lirlc `iddn dihytinl ivnc d`xpe .dxfra

,"ig rax` oa da `vne z`hgd z` hgeyd"c

.dxfra oileg ied `lc rnyn
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àäz "äìBò Bæ ìL dìâø" øîBàä ìBëé :ïðaø eðz̈©¨©¨¨¥©§¨¤¨§¥
äìBò dlek¯epnî ïzé øLà ìk" :øîBì ãeîìz ¨¨©§©Ÿ£¤¦¥¦¤

"Lãw äéäé 'äì¯ìBëé .'äì Blek àìå ,'äì epnî ©¦§¤Ÿ¤¦¤©§Ÿ©¨
ïéleçì àöz¯ãöék àä ."Lãw äéäé" øîBì ãeîìz ¥¥§¦©§©¦§¤Ÿ¤¨¥©

¯økîz,úBìBò éëøöìäéîãåéîcî õeç ,ïéleç ¦§Ÿ§¨§¥§¨¤¨¦¦§¥
éñBé éaøå .äãeäé éaøå øéàî éaø éøác ,daL øáà¥¨¤¨¦§¥©¦¥¦§©¦§¨§©¦¥
"äìBò Bæ ìL dìâø" øîBàì ïépî :øîBà ïBòîL éaøå§©¦¦§¥¦©¦¨¥©§¨¤¨

äìBò dlekL¯'äì epnî ïzé øLà ìk" :øîàpL," ¤¨¨¤¤¡©¨£¤¦¥¦¤©
"Lãw äéäé" øîBà àeäLk¯.dlek úà úBaøì §¤¥¦§¤Ÿ¤§©¤¨

äîäa éúééî÷ àäå ,"úBìBò éëøöì øënz" :øî øîà̈©¨¦¨¥§¨§¥§¨¨©§¥§¥¨
úøqeçîäìBò éìò éøä" øîBàa :àáø øîà !øáà §¤¤¥¨¨©¨¨§¥£¥¨©¨

øáãa :øîà àáø .äôøè dúBà äNBòL øáãa äãeäé éaø äãBî :àcñç áø øîà ."äéiça§©¤¨¨©©¦§¨¤©¦§¨§¨¨¤¤¨§¥¨¨¨¨©§¨¨
àcñç áø ïéa àkéà éàî .äúî àéäL øáãa :øîà úLL áøå .äìéáð dúBà äNBòL¤¤¨§¥¨§©¥¤¨©§¨¨¤¦¥¨©¦¨¥©¦§¨

äôøè eäééðéa àkéà ?àáøìäéçàáøå ,äéç dðéà äôøè øîàc ïàîk dì øáñ àcñç áø . §¨¨¦¨¥©§§¥¨¨¨©¦§¨§©¨§©©£©§¥¨¥¨¨¨§¨¨
éaøc eäééðéa àkéà ?úLL áøì àáø ïéa àkéà éàîe .äéç äôøè øîàc ïàîk dì øáñ§©¨§©§¨©§¥¨¨¨©¦¨¥¨¨§©¥¤¦¨¥©§§©¦

dlL ììçå Cøé äìhéð :øæòìà éaø øîàc .øæòìà¯,øæòìà éaøk dì øáñ àáø .äìéáð ¤§¨¨©£©©¦¤§¨¨¦§¨¨¥§¨¨¤¨§¥¨¨¨§©¨§©¦¤§¨¨
äãeäé éaø éøác ïéàøð ,éaø øîà :éáéúéî .øæòìà éaøk dì øáñ àì úLL áø¯øáãa ©¥¤¨§©¨§©¦¤§¨¨¥¦¥¨©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨§¨¨

,Ba äéeìz äîLpä ïéàLéøáãåéñBé éaø¯âéìôc ììkî åàì .Ba äéeìz äîLpäL øáãa ¤¥©§¨¨§¨§¦§¥©¦¥§¨¨¤©§¨¨§¨¨¦§¨§¨¥
"Ba äéeìz äîLpä ïéàL øáãa äãeäé éaø éøác ïéàøð" àîìLa ?äãeäé éaøc déìò¯ £¥§©¦§¨¦§¨¨¦§¦¦§¥©¦§¨§¨¨¤¥©§¨¨§¨
"Ba äéeìz äîLpäL øáãa éñBé éaø éøác ïéàøð" àlà ,éñBé éaøc déìò âéìôc ììkî¯ ¦§¨§¨¥£¥§©¦¥¤¨¦§¦¦§¥©¦¥§¨¨¤©§¨¨§¨

:éðú÷ éëäå ,àøqçéî éøeqç ,àì !eäleëc àzáeéúe ?äãeäé éaøc déìò âéìôc ììkî åàì̈¦§¨§¨¥£¥§©¦§¨§§¨§§¨©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
÷ìçð àì äãeäé éaø óàL ,Ba äéeìz äîLpäL øáãa äãeäé éaøì éñBé éaø éøác ïéàøð"¦§¦¦§¥©¦¥§©¦§¨§¨¨¤©§¨¨§¨¤©©¦§¨Ÿ¤¡©

Ba äéeìz äîLpäL øáãa ìáà ,Ba äéeìz äîLpä ïéàL øáãa àlà åéìò¯.déì éãBî ¨¨¤¨§¨¨¤¥©§¨¨§¨£¨§¨¨¤©§¨¨§¨¥¥
àðîçø øîà "äîäa" ?eäî óBòa :àáø éòa¯"ïaø÷" :àîìc Bà .àéä äîäa åàì àäå ¨¥¨¨§©§¥¨£©©£¨¨§¨¨§¥¨¦¦§¨¨§¨

àðîçø øîà¯Léc÷ä :àáø éòa .e÷éz ?àeä ïaø÷ éîð éàäåøáàeäî ,åéîãìúBçéúc £©©£¨¨§©©¦¨§¨¥¨¥¨¨¦§¦¥¨§¨¨©§¥
íéîc úMeã÷ déì àúçðc ïåék øîà éî ?óebä úMeã÷ déì¯úMeã÷ éîð déì àúçð ¥§©©¦£©¥¨§¨§¨¥§©¨¦¨§¨¥©¦§©

,óebädéLc÷àcîeøáà ãçì¯Bbî ãç :àîìc Bà .dleëì déùc÷à¯Bbî éøz ,øîà¯ ©¦§©§§¥§©¥¨©§§¥§¨¦§¨©¦£©§¥¦
åéîãì øëæ Léc÷ä :àáø øîàäc ,déãécî déì èBLôz ?øîà àì¯!óebä úMeã÷ LBã÷ ¨£©¦§¥¦¦¥§¨£©¨¨¦§¦¨¨§¨¨¨§©©

íúä¯àëä ,déleëì déLc÷àc¯:àáøî dépéî éòa .e÷éz ?éàî .øáà ãç déLc÷àc ¨¨§©§§¥§¥¨¨§©§§¥©¥¨©¥¨¥¦¥¥¨¨
ðàö øBëa æâú àì" :àéðúc àäî Cì èBLôz ?äféâa eäî ,øáà ãç Léc÷ä"E¯äzà ìáà ¦§¦©¥¨©§¦¨¦§¨¥¨§©§¨Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤£¨©¨

íúä .íéøçà ìLå ElLa ææBb¯àëä ,ììk äMeã÷ déì àúçð àì¯.äMeã÷ déì àúçð ¥§¤§§¤£¥¦¨¨¨¨§¨¥§¨§¨¨¨¨§¨¥§¨
íúä .àðéøçà àðMéì¯àëä ,BLéc÷äì Bãéa ïéà¯:àáøî ééaà dépéî àòa .BLéc÷äì Bãéa ¦¨¨©£¦¨¨¨¥§¨§©§¦¨¨§¨§©§¦§¨¦¥©©¥¥¨¨

"äìBò Bæ ìL äéòîaM äî" øîBàä :òîL àz ?äãBáòa eäî døBò Léc÷ä¯úøzeî ¦§¦¨©©£¨¨§©¨¥©¤§¥¥¨¤¨¤¤
äãBáòa äøeñà éðú÷ ék :déì øîà .daL øaeò Leçk éðtî ,äãBáòa äøeñàå äféâa¯ §¦¨©£¨©£¨¦§¥¦¨¤¨£©¥¦¨¨¥£¨©£¨

äãBáò :déì øîà !øñzéz éîð äféâa eléôà ,éëä éà .ïðaøcîàLçkéîc¯,ïðaø da éøæb ¦§©¨©¦¨¦£¦§¦¨©¦¦©©£©¥£¨§¦©£¨¨§¦¨©¨©
äféb¯dèçLe ,ïéleç dãìåe íéîìL àéä :óñBé áøî ééaà dépéî àòa .ïðaø da éøæb àì ¦¨¨¨§¥¨©¨©§¨¦¥©©¥¥©¥¦§¨¦§¨¨¦§¨¨

?àì Bà äøæòa ïéleç éåä éî ,ïéLBã÷ ïä ïúééåäa íéLã÷ éãìå øîàc ïàîì ?eäî ,íéðôa¦§¦©§©©£©§¨¥¨¨¦©£¨¨¨¥§¦¦¨¥¦¨£¨¨Ÿ
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תמורה. פרק ראשון - הכל ממירין דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

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

ìL dìâø' øîBàä ìBëé ,ïðaø eðzdndaBædidzdlek àäz 'äìBò ¨©¨¨¨¨¥©§¨¤¨§¥¨
øîBì ãeîìz ,äìBò(h fk `xwie),oAxw dPOn Eaixwi xW` dndA m`e' ¨©§©§¦§¥¨£¤©§¦¦¤¨¨§¨

,'dl,'Lã÷ äéäé 'äì epnî ïzé øLà ìkwlgd `weecy rnyne ©Ÿ£¤¦¥¦¤©¦§¤Ÿ¤
ycwedyepnîdidiàìå ,'äìdidiìBëé .'äì Blek`l lbxd s` ¦¤©§Ÿ©¨

e zern lr llgzze cala minc zyecwa `l` ycwzzàöz¥¥
øîBì ãeîìz ,ïéleçì,'Lã÷ äéäé'dndadn wlg eze`y §¦©§©¦§¤Ÿ¤

.oeict el oi`e sebd zyecwa ycwzn edeyicwdyøënz ,ãöék àä̈¥©¦¨¥
xg` mc`l,úBìBò éëøöìdpaixwie dlerl gweld dpyicwie §¨§¥

,ezaegl,daL øáà éîcî õeç ïéleç äéîãåwx yicwd xkend oky §¨¤¨¦¦§¥¥¤¤¨
llk mlyl gweld lr oi`e ,dxiknd llka dpi` lbxde ,dlbx z`

.dinc z`.äãeäé éaøå øéàî éaø éøácla`ïBòîL éaøå éñBé éaø(å) ¦§¥©¦¥¦§©¦§¨©¦¥§©¦¦§
ìL dìâø' øîBàì ïépî ,íéøîBàdndadlekL 'äìBò Bæzycwzn §¦¦©¦¨¥©§¨¤¨¤¨

läìBò,gafnd iab lr daixwe,''äì epnî ïzé øLà ìk' øîàpL ¨¤¤¡©Ÿ£¤¦¥¦¤©
e ,dndadn zvwn wx yicwdy epiid 'epnn'eøîBà àeäLkjynda §¤¥

aezkd''Lã÷ äéäé`a,dlek úà úBaøìycwdd hytzny ¦§¤Ÿ¤§©¤¨
.dlek dndaa

:dxen`d `ziixad ixaca dpc `xnbd,øî øîàdlbx' xne`d ¨©©
dndad x`ye ,cala lbxd zycwzn 'dler ef lyéëøöì øënz¦¨¥§¨§¥

.úBìBòxaky dlbx z` dpew epi` gweld `ld :`xnbd dywn
,dxkenl xyt` i`e dlerl dycwedåok m`éúééî÷ àä[`ian-] §¨¨©§¥

gafnl gweld,øáà úøqeçî äîäa.ezaeg ici da `vei `ed ji`e §¥¨§¤¤¥¤
:`xnbd zvxzn,àáø øîàzxacn `ziixaday ote`øîBà ¨©¨¨§¥

gweld,'äéiça äìBò éìò éøä'dzeigy mixa`d mr dnda xnelk £¥¨©¨§©¤¨
ok lre ,dixa` x`y lk mr d`iadl aiigzd `le ,mda dielz

.dlbx `ll s` ef dndaa `vei `ed
:dleka dyecw dhyt oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

a äãeäé éaø äãBî ,àcñç áø øîàyicwnøáãdndaaLepexqg ¨©©¦§¨¤©¦§¨§¨¨¤
,äôøè dúBà äNBòdaekx`d on dlbx z` yicwdy oebke ¤¨§¥¨

dndad ziyrp df mewnn lbxd dkzgp m`y ,dlrnle [jxad-]
dndad zycwzn jka dielz dndad zeigy xg`ny ,dtxh
yicwna `l` iqei iax lr wlgp `le .df xa` ycwd ici lr dlek

.dtixh dze` dyer epi`y xa` da
,øîà àáø`l` dleka dyecw dhyty dcen dcedi iax oi` ¨¨¨©

ayicwnøáãdndaaLepexqgäìéáð dúBà äNBòdl mxebe §¨¨¤¤¨§¥¨
epexqg oi`y xa`a la` .dliap z`neha `nhle dznk aygidl
oi`y dcedi iax xaeq ,cala dtixh `l` dliap dze` dyer

.dleka dyecw zhytzn
,øîà úLL áøå`weec dcedi iax dcenayicwnL øáãxqgi m` §©¥¤¨©§¨¨¤

dndadnäúî àéä.cinaxl `ax oiay weligd x`eai jenqae ¦¥¨
.zyy

:`xnbd zl`ey.àáøì àcñç áø ïéa àkéà éàî:`xnbd daiyn ©¦¨¥©¦§¨§¨¨
eäééðéa àkéàm`däiç äôøè.`l e` yceg xyr mipyn xzeiáø ¦¨¥©§§¥¨©¨©

,äiç dðéà äôøè øîàc ïàîk dì øáñ àcñçxa` lk ok lre ¦§¨¨©¨§©§¨©§¥¨¥¨©¨
eyicwd m`e ,ea dielz zeigdy xa`k aygp dtxh dze` dyery

.dndad lka dyecw zhytznåeli`øîàc ïàîk dì øáñ àáø §¨¨¨©¨§©§¨©
äiç äôøèoi` dcedi iax zrcl ok lre ,yceg xyr mipyn xzei §¥¨©¨

.df xa` ici lr dndad lka dyecwd zhytzn
:`xnbd zl`eyàáø ïéa àkéà éàîe.úLL áøì:`xnbd daiyn ©¦¨¥¨¨§©¥¤

eäééðéa àkéàdncxn`,øæòìà éaø øîàc .øæòìà éaøm`äìhéð ¦¨¥©§§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¦§¨
Cøédndad,dlL ììçå`id ixd,äìéáðjxid dlhip m` ,xnelk ¨¥§¨¨¤¨§¥¨

`idyk mb dndad seba llg d`xpy cr ipevigd xyad mr dlek
`id m` mb ,dliapk z`nhne dznk daeyg `id ixd ,zvaex

.zqkxtn oiicr,øæòìà éaøk dì øáñ àáøm` mby xaq ok lre ¨¨¨©¨§©¦¤§¨¨
,dleka dyecw dhyty dcedi iax dcen dlek jxid z` yicwd
dnypdy xa`k `id ixde ,dliap dndad ziyrp epexqga ixdy

eli`e .ea dielz,øæòìà éaøk dì øáñ àì úLL áøxg`ne ©¥¤Ÿ¨©¨§©¦¤§¨¨
oebk xa`a `weecy xn` ok lr ,dliap dpi` jxi zlehp ezhiyly
iax dcen qkxtzy `la cin dndad dzn epexqgay hye e` al

.dndad jxi z` yicwna `le ,dcedi

:`ziixan el` mi`xen` ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî`ld ¥¦¥
,`ziixaa epipya äãeäé éaø éøác ïéàøð ,éaø øîàyicwnøáã ¨©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨§¨¨

,Ba äéeìz äîLpä ïéàL,dndad lka dyecw dhyt `lyåmi`xp ¤¥©§¨¨§¨§
a éñBé éaø éøáãyicwnBa äéeìz äîLpäL øáãdyecw dhyty ¦§¥©¦¥§¨¨¤©§¨¨§¨

.dlekaäãeäé éaøc déìò âéìôc ììkî åàìdnn gken `l ike - ¨¦§¨§¨¦£¥§©¦§¨
iaxy ea dielz dnypdy xaca iqei iax ixac mi`xpy iax xn`y

.df xaca mb wleg dcediàîìLaoaeniax xn`y dnéøác ïéàøð' ¦§¨¨¦§¦¦§¥
âéìô àäc (âéìôã ììëî) ,'Ba äéeìz äîLpä ïéàL øáãa äãeäé éaø©¦§¨§¨¨¤¥©§¨¨§¨§¨¨¦

éñBé éaø(ã) déìò.df xaca mbàlàxn`y dnéñBé éaø éøác ïéàøð' £¥©¦¥¤¨¦§¦¦§¥©¦¥
äãeäé éaø(ã) déìò âéìôc ììkî (åàì) ,'Ba äéeìz äîLpäL øáãa§¨¨¤©§¨¨§¨¨¦§¨§¨¦£¥©¦§¨

.ea dielz dnypdy xaca mb ewlgpy dfn gken -àzáeéúe§§¨
eäleëcixdy ,lirl e`aedy mi`xen`d lk lr dyw ok m`e - §§

ici lr dzn `idy xa` yicwna dcedi iax dcen mlek zrcl
.dleka dyecw dhyty epexqg

:`xnbd zvxznàì`l` ,iax ixac zernyn `id okéøeqç Ÿ©¥
éðz÷ éëäå àøqçéîjke ,mixqg md eli`k eixac z` yxtl yi - ¦©§¨§¨¦¨¨¥

,mzepyl yiäéeìz äîLpäL øáãa äãeäé éaøì éñBé éaø éøác ïéàøð¦§¦¦§¥©¦¥§©¦§¨§¨¨¤©§¨¨§¨
Ba,dleka dyecw dhytyàlà åéìò ÷ìçð àì äãeäé éaø óàL¤©©¦§¨Ÿ¤§©¨¨¤¨

éãBî ,Ba äéeìz äîLpäL øáãa ìáà ,Ba äéeìz äîLpä ïéàL øáãa§¨¨¤¥©§¨¨§¨£¨§¨¨¤©§¨¨§¨¥
.déì¥

:'dleka dyecw dhyt' oica wtq d`ian `xnbd,àáø éòä¥¨¨
cg` xa` yicwndeäî óBòa.`ziixaa iqei iax zhiyl epicm`d §©

`weec `ed dleka dyecw dhyty xa` yicwna xn`y dn
z` zeaxl 'ycew didi' xn`py dnn `ed exewny meyn ,dndaa

e ,dlekàðîçø øîà 'äîäa'df aezk zligza xn`p ixde -m`e' §¥¨¨©©£¨¨
,'dndaàäåser,àéä äîäa åàìdhyt' oic ea ycgzd `le §¨¨§¥¨¦

.'eleka dyecw,àîìc Bà,df yecig xn`p dndaa `weec e`l ¦§¨
ixdyàðîçø øîà 'ïaø÷'dPOn Eaixwi xW`' df aezka xn`p - ¨§¨¨©©£¨¨£¤©§¦¦¤¨
,'oAxwéàäåser.àeä ïaø÷ éîð:`xnbd dwiqne÷ézcenrz - ¨§¨§©©¦¨§¨¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y
:'dleka dyecw dhyt' oica sqep wtq d`ian `xnbd,àáø éòä¥¨¨

ixacldndaa dyecw dhyty xa` yicwna xaeqd iqei iax
m` ,dlekøáà Léc÷äcg`åéîãìeincn `iadle exkenl ick ¦§¦¥¤§¨¨

,gafnl oaxwóebä úMeã÷ déì úeçéúc eäîoiprl epic dn - ©§¥¥§©©
.dndad lka sebd zyecw hytzzyéî[m`d-]øîàmb iqei iax ¦¨©

c ,df ote`aàúçðc ïåék[zcxeiy-]déìdf xa`líéîc úMeã÷ ¥¨§¨£¨¥§©¨¦
dleëì déLc÷à øáà ãçì déLc÷àcîe ,óebä úMeã÷ éîð déì àúçð̈£¨¥©¦§©©¦§©§§¥§©¥¤©§§¥§¨

.dlek dndad zycwzn cg` xa` ycwzdy jezne -,àîìc Bà¦§¨
wxøîà Bbî ãç,iqei iaxla`.øîà àì Bbî éøz ©¦¨©§¥¦Ÿ¨©

mixne` oi` ,`ax wtq ly ipyd cvd itly ,dzr dxaq `xnbd
df itle .'sebd zyecw inp `zgp minc zyecw `zgpc ebin' llk

:dzywddéãécî déì èBLôzixacn df wtq heytl yi `ld - ¦§¥¦¦¥
.xg` mewna envr `axåéîãì øëæ Léc÷ä ,àáø øîàäc`iadl - §¨¨©¨¨¦§¦¨¨§¨¨

ixd cala minc zyecwa `l` eyicwd `ly elit` ,dler eincn
`edóebä úMeã÷ LBã÷.dlerl envra axweoky,epicia dkld ¨§©©
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dxenz(iyily meil)

ìL dìâø' øîBàä ìBëé ,ïðaø eðzdndaBædidzdlek àäz 'äìBò ¨©¨¨¨¨¥©§¨¤¨§¥¨
øîBì ãeîìz ,äìBò(h fk `xwie),oAxw dPOn Eaixwi xW` dndA m`e' ¨©§©§¦§¥¨£¤©§¦¦¤¨¨§¨

,'dl,'Lã÷ äéäé 'äì epnî ïzé øLà ìkwlgd `weecy rnyne ©Ÿ£¤¦¥¦¤©¦§¤Ÿ¤
ycwedyepnîdidiàìå ,'äìdidiìBëé .'äì Blek`l lbxd s` ¦¤©§Ÿ©¨

e zern lr llgzze cala minc zyecwa `l` ycwzzàöz¥¥
øîBì ãeîìz ,ïéleçì,'Lã÷ äéäé'dndadn wlg eze`y §¦©§©¦§¤Ÿ¤

.oeict el oi`e sebd zyecwa ycwzn edeyicwdyøënz ,ãöék àä̈¥©¦¨¥
xg` mc`l,úBìBò éëøöìdpaixwie dlerl gweld dpyicwie §¨§¥

,ezaegl,daL øáà éîcî õeç ïéleç äéîãåwx yicwd xkend oky §¨¤¨¦¦§¥¥¤¤¨
llk mlyl gweld lr oi`e ,dxiknd llka dpi` lbxde ,dlbx z`

.dinc z`.äãeäé éaøå øéàî éaø éøácla`ïBòîL éaøå éñBé éaø(å) ¦§¥©¦¥¦§©¦§¨©¦¥§©¦¦§
ìL dìâø' øîBàì ïépî ,íéøîBàdndadlekL 'äìBò Bæzycwzn §¦¦©¦¨¥©§¨¤¨¤¨

läìBò,gafnd iab lr daixwe,''äì epnî ïzé øLà ìk' øîàpL ¨¤¤¡©Ÿ£¤¦¥¦¤©
e ,dndadn zvwn wx yicwdy epiid 'epnn'eøîBà àeäLkjynda §¤¥

aezkd''Lã÷ äéäé`a,dlek úà úBaøìycwdd hytzny ¦§¤Ÿ¤§©¤¨
.dlek dndaa

:dxen`d `ziixad ixaca dpc `xnbd,øî øîàdlbx' xne`d ¨©©
dndad x`ye ,cala lbxd zycwzn 'dler ef lyéëøöì øënz¦¨¥§¨§¥

.úBìBòxaky dlbx z` dpew epi` gweld `ld :`xnbd dywn
,dxkenl xyt` i`e dlerl dycwedåok m`éúééî÷ àä[`ian-] §¨¨©§¥

gafnl gweld,øáà úøqeçî äîäa.ezaeg ici da `vei `ed ji`e §¥¨§¤¤¥¤
:`xnbd zvxzn,àáø øîàzxacn `ziixaday ote`øîBà ¨©¨¨§¥

gweld,'äéiça äìBò éìò éøä'dzeigy mixa`d mr dnda xnelk £¥¨©¨§©¤¨
ok lre ,dixa` x`y lk mr d`iadl aiigzd `le ,mda dielz

.dlbx `ll s` ef dndaa `vei `ed
:dleka dyecw dhyt oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

a äãeäé éaø äãBî ,àcñç áø øîàyicwnøáãdndaaLepexqg ¨©©¦§¨¤©¦§¨§¨¨¤
,äôøè dúBà äNBòdaekx`d on dlbx z` yicwdy oebke ¤¨§¥¨

dndad ziyrp df mewnn lbxd dkzgp m`y ,dlrnle [jxad-]
dndad zycwzn jka dielz dndad zeigy xg`ny ,dtxh
yicwna `l` iqei iax lr wlgp `le .df xa` ycwd ici lr dlek

.dtixh dze` dyer epi`y xa` da
,øîà àáø`l` dleka dyecw dhyty dcen dcedi iax oi` ¨¨¨©

ayicwnøáãdndaaLepexqgäìéáð dúBà äNBòdl mxebe §¨¨¤¤¨§¥¨
epexqg oi`y xa`a la` .dliap z`neha `nhle dznk aygidl
oi`y dcedi iax xaeq ,cala dtixh `l` dliap dze` dyer

.dleka dyecw zhytzn
,øîà úLL áøå`weec dcedi iax dcenayicwnL øáãxqgi m` §©¥¤¨©§¨¨¤

dndadnäúî àéä.cinaxl `ax oiay weligd x`eai jenqae ¦¥¨
.zyy

:`xnbd zl`ey.àáøì àcñç áø ïéa àkéà éàî:`xnbd daiyn ©¦¨¥©¦§¨§¨¨
eäééðéa àkéàm`däiç äôøè.`l e` yceg xyr mipyn xzeiáø ¦¨¥©§§¥¨©¨©

,äiç dðéà äôøè øîàc ïàîk dì øáñ àcñçxa` lk ok lre ¦§¨¨©¨§©§¨©§¥¨¥¨©¨
eyicwd m`e ,ea dielz zeigdy xa`k aygp dtxh dze` dyery

.dndad lka dyecw zhytznåeli`øîàc ïàîk dì øáñ àáø §¨¨¨©¨§©§¨©
äiç äôøèoi` dcedi iax zrcl ok lre ,yceg xyr mipyn xzei §¥¨©¨

.df xa` ici lr dndad lka dyecwd zhytzn
:`xnbd zl`eyàáø ïéa àkéà éàîe.úLL áøì:`xnbd daiyn ©¦¨¥¨¨§©¥¤

eäééðéa àkéàdncxn`,øæòìà éaø øîàc .øæòìà éaøm`äìhéð ¦¨¥©§§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¦§¨
Cøédndad,dlL ììçå`id ixd,äìéáðjxid dlhip m` ,xnelk ¨¥§¨¨¤¨§¥¨

`idyk mb dndad seba llg d`xpy cr ipevigd xyad mr dlek
`id m` mb ,dliapk z`nhne dznk daeyg `id ixd ,zvaex

.zqkxtn oiicr,øæòìà éaøk dì øáñ àáøm` mby xaq ok lre ¨¨¨©¨§©¦¤§¨¨
,dleka dyecw dhyty dcedi iax dcen dlek jxid z` yicwd
dnypdy xa`k `id ixde ,dliap dndad ziyrp epexqga ixdy

eli`e .ea dielz,øæòìà éaøk dì øáñ àì úLL áøxg`ne ©¥¤Ÿ¨©¨§©¦¤§¨¨
oebk xa`a `weecy xn` ok lr ,dliap dpi` jxi zlehp ezhiyly
iax dcen qkxtzy `la cin dndad dzn epexqgay hye e` al

.dndad jxi z` yicwna `le ,dcedi

:`ziixan el` mi`xen` ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî`ld ¥¦¥
,`ziixaa epipya äãeäé éaø éøác ïéàøð ,éaø øîàyicwnøáã ¨©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨§¨¨

,Ba äéeìz äîLpä ïéàL,dndad lka dyecw dhyt `lyåmi`xp ¤¥©§¨¨§¨§
a éñBé éaø éøáãyicwnBa äéeìz äîLpäL øáãdyecw dhyty ¦§¥©¦¥§¨¨¤©§¨¨§¨

.dlekaäãeäé éaøc déìò âéìôc ììkî åàìdnn gken `l ike - ¨¦§¨§¨¦£¥§©¦§¨
iaxy ea dielz dnypdy xaca iqei iax ixac mi`xpy iax xn`y

.df xaca mb wleg dcediàîìLaoaeniax xn`y dnéøác ïéàøð' ¦§¨¨¦§¦¦§¥
âéìô àäc (âéìôã ììëî) ,'Ba äéeìz äîLpä ïéàL øáãa äãeäé éaø©¦§¨§¨¨¤¥©§¨¨§¨§¨¨¦

éñBé éaø(ã) déìò.df xaca mbàlàxn`y dnéñBé éaø éøác ïéàøð' £¥©¦¥¤¨¦§¦¦§¥©¦¥
äãeäé éaø(ã) déìò âéìôc ììkî (åàì) ,'Ba äéeìz äîLpäL øáãa§¨¨¤©§¨¨§¨¨¦§¨§¨¦£¥©¦§¨

.ea dielz dnypdy xaca mb ewlgpy dfn gken -àzáeéúe§§¨
eäleëcixdy ,lirl e`aedy mi`xen`d lk lr dyw ok m`e - §§

ici lr dzn `idy xa` yicwna dcedi iax dcen mlek zrcl
.dleka dyecw dhyty epexqg

:`xnbd zvxznàì`l` ,iax ixac zernyn `id okéøeqç Ÿ©¥
éðz÷ éëäå àøqçéîjke ,mixqg md eli`k eixac z` yxtl yi - ¦©§¨§¨¦¨¨¥

,mzepyl yiäéeìz äîLpäL øáãa äãeäé éaøì éñBé éaø éøác ïéàøð¦§¦¦§¥©¦¥§©¦§¨§¨¨¤©§¨¨§¨
Ba,dleka dyecw dhytyàlà åéìò ÷ìçð àì äãeäé éaø óàL¤©©¦§¨Ÿ¤§©¨¨¤¨

éãBî ,Ba äéeìz äîLpäL øáãa ìáà ,Ba äéeìz äîLpä ïéàL øáãa§¨¨¤¥©§¨¨§¨£¨§¨¨¤©§¨¨§¨¥
.déì¥

:'dleka dyecw dhyt' oica wtq d`ian `xnbd,àáø éòä¥¨¨
cg` xa` yicwndeäî óBòa.`ziixaa iqei iax zhiyl epicm`d §©

`weec `ed dleka dyecw dhyty xa` yicwna xn`y dn
z` zeaxl 'ycew didi' xn`py dnn `ed exewny meyn ,dndaa

e ,dlekàðîçø øîà 'äîäa'df aezk zligza xn`p ixde -m`e' §¥¨¨©©£¨¨
,'dndaàäåser,àéä äîäa åàìdhyt' oic ea ycgzd `le §¨¨§¥¨¦

.'eleka dyecw,àîìc Bà,df yecig xn`p dndaa `weec e`l ¦§¨
ixdyàðîçø øîà 'ïaø÷'dPOn Eaixwi xW`' df aezka xn`p - ¨§¨¨©©£¨¨£¤©§¦¦¤¨
,'oAxwéàäåser.àeä ïaø÷ éîð:`xnbd dwiqne÷ézcenrz - ¨§¨§©©¦¨§¨¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y
:'dleka dyecw dhyt' oica sqep wtq d`ian `xnbd,àáø éòä¥¨¨

ixacldndaa dyecw dhyty xa` yicwna xaeqd iqei iax
m` ,dlekøáà Léc÷äcg`åéîãìeincn `iadle exkenl ick ¦§¦¥¤§¨¨

,gafnl oaxwóebä úMeã÷ déì úeçéúc eäîoiprl epic dn - ©§¥¥§©©
.dndad lka sebd zyecw hytzzyéî[m`d-]øîàmb iqei iax ¦¨©

c ,df ote`aàúçðc ïåék[zcxeiy-]déìdf xa`líéîc úMeã÷ ¥¨§¨£¨¥§©¨¦
dleëì déLc÷à øáà ãçì déLc÷àcîe ,óebä úMeã÷ éîð déì àúçð̈£¨¥©¦§©©¦§©§§¥§©¥¤©§§¥§¨

.dlek dndad zycwzn cg` xa` ycwzdy jezne -,àîìc Bà¦§¨
wxøîà Bbî ãç,iqei iaxla`.øîà àì Bbî éøz ©¦¨©§¥¦Ÿ¨©

mixne` oi` ,`ax wtq ly ipyd cvd itly ,dzr dxaq `xnbd
df itle .'sebd zyecw inp `zgp minc zyecw `zgpc ebin' llk

:dzywddéãécî déì èBLôzixacn df wtq heytl yi `ld - ¦§¥¦¦¥
.xg` mewna envr `axåéîãì øëæ Léc÷ä ,àáø øîàäc`iadl - §¨¨©¨¨¦§¦¨¨§¨¨

ixd cala minc zyecwa `l` eyicwd `ly elit` ,dler eincn
`edóebä úMeã÷ LBã÷.dlerl envra axweoky,epicia dkld ¨§©©

gafnl die`x `id m` ,gafnl minc zyecwa dnda yicwndy
dnvr `id `l` ,dinca zxg` `iadle dxkenl leki epi`
dilr zcxeiy jezn oky ,gafnl daixwe sebd zyecwa zycwzn

.sebd zyecw mb dilr dlg minc zyecw
:`xnbd zvxzndéleëì déLc÷àc íúäice ,minc zyecwa xkf ¨¨§©§§¥§¥

la` ,sebd zyecw eilr legzy ick cg` ebinaàëä`ax wtzqd ¨¨
ote`adéLc÷àc[yicwdy-]øáà ãçelek ycwziy icke ,cala §©§§¥©¥¤

aipy mixne` oi`y okzie ,'ebin' ipy xnel jixv sebd zyecw
.'ebin'
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.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz
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xa` gkn dndad lka dyecw zhytzn oi`y xaeqd dcedi iax
m` ,cg`eäî øáà ãç Léc÷äef dnda xq`izy,äféâax`y oick ¦§¦©¥¤©§¦¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך באמוד אג



xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc dxenz(iriax meil)

déì øîà`ed dxfra oileg zhigy xeqi` xewn `ld ,sqei ax ¨©¥
xn`py dnn(`k ai mixac)'d xgai xW` mFwOd LOn wgxi iM' ,¦¦§©¦§©¨£¤¦§©

Ylk`e ,'ebe Lp`SnE LxwAn Ygafe ,mW FnW mEUl Lidl ¡̀Ÿ¤¨§¨§¨©§¨¦§¨§¦Ÿ§§¨©§¨
ne .'LWtp zE` lkA LixrWAgaef dz` mewn wegixa `weecy o`k ¦§¨¤§Ÿ©©©§¤

znda irnay oileg xaer la` .dxfrd jeza `le ,oileg zenda
oaxwdéa àðéø÷ éîeilr `exwl ozip ike -íB÷nä Enî ÷çøé ék' ¦¨¥¨¥¦¦§©¦§©¨

'zçáæå,df xeqi`a xn`py`ld,dxfrl uegn ehgeyl xyt` i` §¨©§¨
wx zxzene oaxw `idy en` zhigy ab` `id ezhigy ixdy

.xen`d xeqi`d llka epi` ok lre ,dxfra
:oileg znda irna yecw xaer oica wtq d`ian `xnbddépéî éòä¥¦¥

[epnn l`y-],óñBé áøî ééaày dndadãìåe ïéleç àéä[dxaer-] ©©¥¥©¥¦¦§¨¨
õeça dèçLe ,íéîìL,[dxfrl uegn-]eäî.epicdéìò áéiçî éî §¨¦§¨¨©©¦¦©©£¥

zxk hgeydíeMîaeig,õeç éèeçLzyecw xaera yi ixdy ¦§¥
,uega ehgeyl xeq`e oaxwàì Bà.zxk aiigzndéì øîà,sqei ax Ÿ¨©¥

uega miycw zhigy xeqi`a xn`p `ld(d fi `xwie)xW` ornl'§©©£¤
ld` gzR l` 'dl m`iade 'ebe mdigaf z` l`xUi ipA E`iaï¦§¥¦§¨¥¤¦§¥¤¤¡¦ª©¤¤©Ÿ¤

oileg znda irna `vnpd yecw xaer la` .'ebe 'crFnàðéø÷ éî ¥¦¨¥¨
déaeilr `exwl ozip ike -''äì íeàéáäå'`ld ,df xeqi`a xn`py ¥¤¡¦©

cren lde` gzt l` e`iadl ie`x epi` clep `ly onf lk
.xeqi`d llka epi` ok lre ,gafnl eaixwdle

:zxg` oeyla ef daeyz d`ian `xnbddéì øîà ,àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨¨©¥
y oaxwa `weec ,sqei axéeàøe`iadlãòBî ìäà çúôìeaixwdle ¨§¤©Ÿ¤¥

myåéìò ïéáéiç[ezhigy lr-],õeçaie`x epi`y df xaer la` ©¨¦¨¨©
.uega ezhigy lr miaiig oi` gafnd lr daxwdl

äðùî
seqa `aend oicl mpeinc ab` mipic dnk d`ian epiptly dpynd
axrzdy xeqi` xac dxezd on :dxenz oipra wqery dpynd
mixac dnka minkg exfb j` ,exeqi` rwtpe lhazn xzid aexa
dpi`y dnexz `id el` mixacn cg` .libx aexa elhazi `ly
.dcbpk miwlg d`n oilega yi ok m` `l` ,oileg aexa zlhazn

e .'rnecn' diexw oilege dnexz ly dxeq` zaexrz lkeïéà¥
ònãî òneãîä,mixg` zexitïBaLç éôì àlàzaxernd dnexzd ©§¨§©¥©¤¨§¦¤§

oileg ly oi`q ylye mixyra dnexz d`q daxrzdy oebke .ea
dltp ef zaexrz jezne ,renic meyn dlek zaexrzd dxq`pe
eli`k ef d`q mipc oi` ,oileg zexit mr daxrzde zxg` d`q
ixde ,zaexrzay dnexzd wlg xeriy itk wx `l` ,dnexz dlek
dpnn [d`q ly drax`e mixyrn cg` `edy] bel wx eli`k df
jkitl .oileg md day mibeld zylye mixyr x`ye ,dnexz `id

ita eidiy jixv oi``l` ,ef d`q lhal ick oi`q d`n oilegd zex
zylye mixyr sexivae ,mibel draye miray mda eidiy ic
oileg ly mibel d`n o`k yi dpey`xd zaexrzay mibeld

.dnexzd bel z` milhand
yiy elit` unegnd xaca lha epi` ungnd xacy epicia dkld
ly dqirl dnexz ly xe`y ltpy oebke .aexa lehia xeriy ea
cbpk d`nn cg`n zegt `ed xe`yd m` elit`y ,dvnige oileg

.dxeq` dqirde mda lha epi` oilegdåmle`õnçî õneçîä ïéà §¥©§¨§©¥
,ïBaLç éôì àlàly xe`ya dvngzdy dqirn wlg ltp m`y ¤¨§¦¤§

dpey`xd oi` ,dze` dvnige zxg` oileg zqir jezl ,dnexz
yiy dnexzd oeayg itl wx `l` dnexz dlek eli`k zaygp
wlga yi ok m` `l` dipyd dqird z` zxqe` dpi` ok lre ,da

.ecal ungl ick da axernd dnexzd
ea`yp m` la` ,ilka epzip `ly min `l` dewnl mixyk oi`

.dze` milqet md ixd dewna epzip jk xg`e ilkaíénä ïéàå§¥©©¦
.ïBaLç éôì àlà äå÷nä úà ïéìñBt ïéáeàLixaca df oic x`eaie §¦§¦¤©¦§¤¤¨§¦¤§

.`xnbd
eilr mifn exdhl icke ,mini dray`nhznz`neha `nhpymc`
ozipy minmdy ,z`hg inn ez`nehl iriaydmeiae iyilydmeia

.dnec` dxt xt` mkezlúàhç éî [ïéNòp] (ïéùåò) úàhç éî ïéàå§¥¥©¨©£¦¥©¨
íò àlà[zrya-]øôà ïzîm` jkitl .okn xg`l `le ilka dxtd ¤¨¦©©¥¤

,miycwzn mpi` mind eilr epzip jk xg`e ilka xt`d ozip mcew

.mind my eid `l oiicr ilka xt`d zpizp zrya ixdy
`ny ,enr cgi dyxgpe xaw da yiy dcy lr d`neh minkg exfb

envrn mvr dyixgnd dxxbxtre .dkeza xg` mewnl znd z
.`ynae rbna `nhn xawd iccv lkn dn` d`n cr ef dcy

.'qxtd zia' diexw ef dcyeåmle`[äNBò] (ïéùåò) ñøtä úéa ïéà §¥¥©§¨¤
l enr yxgpy zxg` dcy,ñøtä úéadxxb `ny miyyeg oi`e ¥©§¨

.dipyd dcyl oey`xd qxtd zian zndn mvr dyixgnd
ïéàåmiyixtnäîeøzl zexitdnøçàmdn dyxted xaky §¥§¨©©

.äîeøzoldl x`eaie(.bi).eprinydl dpynd d`ay yecigd edn §¨
ïéàåzndaäøeîz äNBò äøeîz,zxg`ãìeä àìåmiycw lyäNBò §¥§¨¨§¨§Ÿ©¨¨¤

,äøeîz.gafn zyecw mda yiy elit`eãìeä ,øîBà äãeäé éaøly §¨©¦§¨¥©¨¨
miycwBì eøîà .äøeîz äNBòd wx ,minkgLc÷äycwedy ¤§¨¨§¤§¥
envraãìeä ïéàå ,äøeîz äNBòycwd ly.äøeîz äNBò ¤§¨§¥©¨¨¤§¨

àøîâ
zl`ey .oeayg itl `l` rncn rnecnd oi` :epzpyna epipy

:`xnbdïàîdàpz:`xnbd daiyn .ok xaeqdøa àéiç éaø øîà ©©¨¨©©¦¦¨©
,ïðçBé éaø øîà àaàepzpyn `pzxaeqøæòéìà éaøk àìc`l` ©¨¨©©¦¨¨§Ÿ§©¦¡¦¤¤

.minkgkïðúczenexz zkqna(e"n d"t),äìôpL äîeøz ìL äàñ ¦§©§¨¤§¨¤¨§¨
eòîãðå ïéleç äànî úBçôì,dnexz zaexrz zngn exq`pe -ìôðå §¨¦¥¨¦§¦§§§¨©

òneãîä ïî[zaexrzd-]øçà íB÷îì[mixg` oileg zexitl-] ¦©§¨§¨©¥
,enr axrzpe,øîBà øæòéìà éaødf rnecnk ònãî`ed elek eli` ©¦¡¦¤¤¥§©¥©§
,éàcå äîeøzmeynøîBà éðàLdyäìôpL äàñjezl dligza §¨©©¤£¦¥§¨¤¨§¨

oilegdàéäefäúìòLxg`d mewnl dltpe,zexita oi` m`e ¦¤¨§¨
.mixq`p mlek ef d`q lhal ick oi`q d`n miipydíéîëçå©£¨¦

,íéøîBàmixg` oileg jezl dpey`xd zaexrzdn dltpy ef d`q §¦
úònãî dðéàmze`,daL ïBaLç éôì àlàdpecip dlek oi`e ¥¨§©©©¤¨§¦¤§¤¨

eze`a oilege dnexzn zaxern `idy milez ep` `l` ,dnexzk
.lirl x`eank ,dlek zaexrza epyiy qgi

:epzpyna epipy'åë õnçî õneçîä ïéàå.oeayg itl `l`éaø øîà §¥©§¨§©¥¨©©¦
ïéúéðúî ,ïðçBé éaø øîà àaàdiepyk àìczhiyïðúc .øæòéìà éaø ©¨¨©©¦¨¨©§¦¦§Ÿ§©¦¡¦¤¤¦§©

dlxr zkqna(`"in a"t),e ïéleç ìL øBàNxe`yeìôpL äîeøz ìL §¤¦¤§¨¤¨§
äqéòä CBúì,oileg lya àìåxe`yäæyi ecalàìå õéîçäì éãk §¨¦¨§Ÿ¦¤§¥§©§¦§Ÿ

äæayi ecaleôøèöðå ,õéîçäì éãkmdipyøæòéìà éaø ,eönéçå ¨¤§¥§©§¦§¦§¨§§¦§©¦¡¦¤¤
.àa éðà ïBøçà øçà ,øîBàxe`ye dnexz xe`y dqira ozp m`y ¥©©©££¦¨

`id ixd dvngzdy mcew dnexzd xe`y z` dpnn wliqe oileg
xe`y z` jk xg`e oilegd z` mcew ozp m` la` .zxzen
z` wliq `l j` seqal oilegd z` ozp m` elit` e` ,dnexzd

.dxeq` `id ixd ,dnexzd xe`yìôpL ïéa ,íéøîBà íéîëçåxe`y ©£¨¦§¦¥¤¨©
døeqéà[dnexzd-]ìôpL ïéáe ,äléçzëìd xe`y,óBqa øeqéà ¦§©§¦¨¥¤¨©¦©

ïéà íìBòìmci lr unegnda àäiL ãò øeñàBecal xeqi`d xe`ya §¨¥¨©¤§¥
.õéîçäì éãkdvngzdy oileg zqira epzpyna epipyy dn ok m` §¥§©§¦

,dzvnige zxg` oileg zqirl dpnn ltpe dnexz xe`y ici lr
sexiv `la ecal ungl ick da axernd dnexzd xe`ya oi` m`y
.minkg zhiyl `l` epi` ,zxq`p dipyd dqird oi` oilegd zqir
dnexzd ici lr dyrp uenigdy s` ,xfril` iax zhiyl la`
.mze` zxqe` `l` oilegd aexa dliha dnexzd oi` cgi oilegde

:epzpyna epipyäå÷nä úà ïéìñBt ïéáeàL íénä ïéàåitl `l` §¥©©¦§¦§¦¤©¦§¤
:`xnbd zyxtn .oeaygïàîdàpz,ok xaeqdøa àéiç éaø øîà ©©¨¨©©¦¦¨©

,ïðçBé éaø øîà àaàzhiya epzpynàéä á÷òé ïa øæòéìà éaø ©¨¨©©¦¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
min `le ,dewnl mixyk minyb in wxy ,epicia dkld oky .diepy
dewna el` min epzip m`e .dewna epzip jk xg`e ilka ea`ypy
.dze` milqet md ixd ,minyb in ly d`q mirax` da yiy iptl
mpi` miae`y min eay ote` epyi awri oa xfril` iax zrcl j`

) .dewnd z` milqet,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,[àéðúc] (ïðúã§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
íéîLâ éî äàñ úçàå íéøNò Ba LiL äå÷îmirax`n aex ody] ¦§¤¤¥¤§¦§©©§¨¥§¨¦

,[dewn xeriy ly d`qe a`eyàlîî`iane ilkaóúkalr-] §©¥©¨¥
[etizkäàñ äøNò òLz.min,dewnl ilkdn mze` dxri `l j` §©¤§¥§¨

cr wgexn mewnn uixg dyer `l` ,md miae`y min ixdy
,uixgd jezl mind z` jteye ,dewnle`ed df ote`aï÷úBt§¨

[mglwn-]ìd jez,äå÷n §¦§¤
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oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxtzereay
úçáæå íå÷îä êîî ÷çøé éë äéá àðéø÷ éîoileg hegyl xeq`c ol `wtp mzdnc Ð

wxta ,dxfra ,mewn aexiwa gaef dz` i`e ,gaef dz` mewn wegixa :opiyxcc ,dxfra

ikd dia `pixw in `kde .(a,fp) oiyecwc ipy?,dxfra `l` ef dnda hegyl leki epi` `d

!`id minly ixdyíéîìù äãìåå ïéìåç àéälr dlg dyecw xn`c o`nc `ail`e Ð

zxk aiig in ,uega m`l dhgye ,oixaerd¨¥

ueg ihegy meyn xaer`äéá àðéø÷ éî ?
'äì íåàéáäåueg ihegy meyn aiign `lc Ð

ifg `l xaer i`de ,oaxwl oiie`xc oze`a `l`

.oaxwl `zyd'äì íåàéáäåueg ihegy iab Ð

.aizkäðùîéôì àìà òîãî òîåãîä ïéà
ïåáùç.`xnba yxtn Ðõîçî õîåçîä ïéàå

ïåáùç éôì àìàdvngzpy oileg ly dqir Ð

m`e .dxeq` dlek ixd Ð dnexz ly xe`ya

oileg ly zxg` dqir jezl dqir dze`n ltp

oeayg itl `l` dzxqe` dpi` Ð dzvnige

ltp m` ,xnelk .da axerny dnexz xe`y

jk lk lecb xeriy dpey`xd on dpexg` dqira

epnn dvngzpy dnexz ly xe`yn ea `diy

s` dxeq` Ð dpexg`d z` ungl ick

dpey`xd on ltpy dn lkd oia m`e .dpexg`d

dpexg` ungl ick `l` ea oi` dpexg`d jezl

dnexzd on da ltp `ly ,dpexg`d zxzen Ð

.ungl ickíéáåàù íéî.`xnba yxtn Ðoi`e

xt`d ozn mr `l` z`hg in ziyrp z`hg in

.z`hg in oiyrp xt`d z` ozepy drya Ð

jk xg`e ,ilka dligz min ediy opira jkld

Ð min jk xg`e dligz xt` ozp la` .xt`

`l z`hg in zeyrl xt` ozn mr `dc ,leqt

.z`hg in icar `l eze ,min my iedúéá ïéàå
ñøôä úéá äùåò ñøôäda yxgpy dcy Ð

zia yxge xfg m` ,dqext xac :oeyl ,xaw

x`yl opiwfgn `l Ð eizeaiaqy zecye qxtd

dkiled dyixgndy `nlic ,qxtd ziak zecy

`l cg` xawc .dizeaiaqy zecyl zenvrd

yxtnc ,xeriy itk `l` qxtd zia ciar

.`xnbaäîåøú øçà äîåøú ïéàåmxz m`y Ð

.dnexz dipyd oi` Ð mxze xfgeàøîâïàî
àðú.oeayg itl `l` rncn rnecnd oi`c Ð

éàãå äîåøúë úòîãîon d`q dltp m`y Ð

cal oi`q d`n my oi`e ,xg` mewnl renicd

.oixeq` olek Ð ef d`qäàñ øîåà éðàù
äìôðù,dzlry d`q `id renicd jezl Ð

.mixg`d jezl dltpe dxfgeïåáùç éôì àìà
äáùly ef d`qa dnexz yiy dn itl Ð

la` .oilegd on oixeriy d`n opira renic

dligz dltp m` ,oebk .opira `l Ð oi`q d`n

oi`q rax`e mixyr jezl dnexz ly d`q

d`qe d`q lk eiykre ,erncp Ð oileg ly

.d`qe d`q lka dnexz bel epiide ,dnexz eay rax`e mixyrn cg` ied Ð my yiy

draye miray my yi m` ,mixg` oileg jezl renic eze`n d`q dltpe dxfg m`

oilhane ,ef d`qay oileg oibel rax`e mixyr mr oitxhvn Ð oileg ly mixg` oibel

.dnexzd bel z`øæòéìà éáøë àìã 'åë õîçî õîåçîä ïéàål` ,ungl ick xeqi`d on my `diy ira `l xfril` iaxc Ð.xeqi`l oitxhvn xzidde xeqi`d `ïåøçà øçà
àá éðàuenigd aexy `vnpe ,uenig ick `l` dpexg`d jezl dpey`x dqirn ltp `lc ab lr s` oizipzne .dxeq` Ð seqa xeqi`d ltp m`e .uenigd z` mxeb `edy Ð

jk xg`e dligz xeqi`d ltp inp i`c .`wec e`l Ð xfril` iax xn`wc "oexg` xg`"e .xeq` mxeb dfe df :dil `xiaqc .xfril` iax dil xq`w ikd elit` Ð did oileg

.`zkec lka oke ,(`,f) zexekac `nw wxta xfril` iaxl dil zi` xeq` mxeb dfe dfc ,dxeq` Ð mdipy oia devnige gipd `l` ,xeqi`d z` wliqe mcw `l m` ,xzidd

seq seq ,`zlin `da mzd dl opikxtc ab lr s`e .xeq` Ð wliqe mcw `l la` ,xeqi`d z` wliqe mcwy `l` epy `l :(`,fk) "dry lk" wxta migqta iia` dl ipy ikde

.xeq` mxeb dfe dfc xfril` iaxl dil `xiaqc `id `zrnyc `pwqníéîùâ éî.cala afl `l` miig min opira `lc ,dliahl mixyk Ðóúëá àìîîoiae`y min Ð

.d`q xyr dryzäå÷îì ï÷úåôåon dxrie ,wegxnl `nebe uixg dyri la` .`peeb i`d ika dewnl liqtin oibel dylya elit`c ,dewnd jezl ilcd on dxri `ly Ð

.dkynd epiide ,dewnd jezl uixgd jxc mind eglwie ,`nebd jezl ilcd
ïäå
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ïéàcne xfeg rnecnddnexz ly d`q oebk ,`xnba yxtnck Ð oeayg itl `l` rn

dpi`c Ð xg` mewnl rnecnd on ltpe ,erncpe oileg ly d`nn zegtl dltpy

on xeriy lhal ick xeriy dipya yi m`e .day dnexz oeayg itl `l` dipyd zrncn

ltpy dnexzd xeriy lhal ick dpey`xa oi`c ab lr s` ,dliha Ð da ltpy dnexzd

iax ixack `le ,`xnbc minkgk epiide .da

`zlnc oicd `ede .dnexzk rncn xn`c xfril`

d`n (dipya) yi m` elit` `ied xfril` iaxc

zg` dzlr `lc oeik ,da ltpy dn lhal ick

lfb iptn zelrdl jixve ,dipya ltpy mcew odn

.hayd

ïéàåÐ oeayg itl `l` ungne xfeg unegnd

dvngzpy oileg ly dqir :i"yx yxit

ltp m`e ,dxeq` dlek Ð dnexz ly xe`ya

oileg ly zxg` dqir jezl dqir dze`n

xe`y oeayg itl `l` dzxqe` dpi` Ð dzvnge

dqira ltp m`y ,xnelk .da axerny dnexzd

ea `diy jk lk lecb xeriy dpey`xd on dpexg`

ungl ick epnn dvngzpy dnexz ly xe`yn

,lkd oia m`e .dpexg`d s` dxeq` Ð dpexg`d

ea oi` ,dpexg`d jezl dpey`xd on ltpy dn

,dpexg`d zxzen Ð dpexg`d ungl ick `l`

o`k cr ,ungl ick dnexzd on ltp `ly oeik

`xnba xn` ik ok m`c ,d`xp `le .i"yx oeyl

oileg ly xe`y opzc xfril` iaxk [`lc] dlr

iaxk `lc iiez`l jixv dnl .'ek dnexz lye

dpyn `iddn `l` ?[xe`yc oizipznn] xfril`

xity igeke`l ivn dpinc ,rnecn iab `iady

zifk oebk :yxtl d`xp okl !xfril` iaxk `lc

mdipy oileg ly xe`y zifke dnexz ly xe`y

oi`e ,evnige oileg ly dqir jezl eltpe ,oira

.dxeq` dpi`c Ð ungl ick dcal cg` lka

dnexz ly xe`ya ungl ick ,"oeayg itl" epiide

dlr iziinc dpyn `idd ik ynn edfe .dcal

mxeb dfe df xaqc ,'ek "mixne` minkge" `xnba

.xeq`ïéàådewnd z` oilqet oiae`y mind

`id awri oa xfril` iax ['eke] oeayg itl `l`

.dkyndae diiaxa zxdhn dai`ydyÐ 'ek opzc

`l` oilqet oiae`yd oi`y ,"oeayg itl" epiide

on d`q mixyr epiidc ,mixykdk oda yi ok m`

`l m` la` .mixykd on d`q mixyre oiae`yd

jezl xyr dryz m` ik oiae`yd on jiynd

`tt ax xn` `l` .xykÐ mixykd cg`e mixyr

milk dylya ltpy :xnelk ,milkd oeayg itl

df itle .`id ipeg oa sqeie ,oibeld oeayg cbpk

`id opax oiax iz` ikc `de .ibilt `lewl opax

xfril` iax `nizc ixiin ikda e`l oizipzne

dywde .i"yx yxit ok ,ibilt `xnegl opaxe ,`id

zhiy df oi`c :lipeln l`eny epiax axd

ixacle ,`xnegl opaxe `lewl xfril` iax `a` xa `iig iax ixacl `xwirnc ,cenlzd

!epivn `l dfk dketd i`xen` zxaq ,`lewl opaxe `xnegl xfril` iax `piax
:cere
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déìò áéiçî éî ?eäî ,õeça dèçLe .íéîìL dãìåe§¨¨§¨¦§¨¨©©¦¦©©£¥
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,ïBaLç éôì àlà õnçîïéìñBt ïéáeàL íénä ïéàå §©¥¤¨§¦¤§§¥©©¦§¦§¦
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ïéáe ,äléçzëì øeqéà ìôpL ïéa :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¤¨©¦§©§¦¨¥

óBqa øeqéà äìôpL¯àäiL ãò øeñà ïéà íìBòì ¤¨§¨¦©§¨¥¨©¤§¥
.õéîçäì éãk BaïéìñBt ïéáeàL íénä ïéàå" §¥§©§¦§¥©©¦§¦§¦
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קצז
oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

úçáæå íå÷îä êîî ÷çøé éë äéá àðéø÷ éîoileg hegyl xeq`c ol `wtp mzdnc Ð

wxta ,dxfra ,mewn aexiwa gaef dz` i`e ,gaef dz` mewn wegixa :opiyxcc ,dxfra

ikd dia `pixw in `kde .(a,fp) oiyecwc ipy?,dxfra `l` ef dnda hegyl leki epi` `d

!`id minly ixdyíéîìù äãìåå ïéìåç àéälr dlg dyecw xn`c o`nc `ail`e Ð

zxk aiig in ,uega m`l dhgye ,oixaerd¨¥

ueg ihegy meyn xaer`äéá àðéø÷ éî ?
'äì íåàéáäåueg ihegy meyn aiign `lc Ð

ifg `l xaer i`de ,oaxwl oiie`xc oze`a `l`

.oaxwl `zyd'äì íåàéáäåueg ihegy iab Ð

.aizkäðùîéôì àìà òîãî òîåãîä ïéà
ïåáùç.`xnba yxtn Ðõîçî õîåçîä ïéàå

ïåáùç éôì àìàdvngzpy oileg ly dqir Ð

m`e .dxeq` dlek ixd Ð dnexz ly xe`ya

oileg ly zxg` dqir jezl dqir dze`n ltp

oeayg itl `l` dzxqe` dpi` Ð dzvnige

ltp m` ,xnelk .da axerny dnexz xe`y

jk lk lecb xeriy dpey`xd on dpexg` dqira

epnn dvngzpy dnexz ly xe`yn ea `diy

s` dxeq` Ð dpexg`d z` ungl ick

dpey`xd on ltpy dn lkd oia m`e .dpexg`d

dpexg` ungl ick `l` ea oi` dpexg`d jezl

dnexzd on da ltp `ly ,dpexg`d zxzen Ð

.ungl ickíéáåàù íéî.`xnba yxtn Ðoi`e

xt`d ozn mr `l` z`hg in ziyrp z`hg in

.z`hg in oiyrp xt`d z` ozepy drya Ð

jk xg`e ,ilka dligz min ediy opira jkld

Ð min jk xg`e dligz xt` ozp la` .xt`

`l z`hg in zeyrl xt` ozn mr `dc ,leqt

.z`hg in icar `l eze ,min my iedúéá ïéàå
ñøôä úéá äùåò ñøôäda yxgpy dcy Ð

zia yxge xfg m` ,dqext xac :oeyl ,xaw

x`yl opiwfgn `l Ð eizeaiaqy zecye qxtd

dkiled dyixgndy `nlic ,qxtd ziak zecy

`l cg` xawc .dizeaiaqy zecyl zenvrd

yxtnc ,xeriy itk `l` qxtd zia ciar

.`xnbaäîåøú øçà äîåøú ïéàåmxz m`y Ð

.dnexz dipyd oi` Ð mxze xfgeàøîâïàî
àðú.oeayg itl `l` rncn rnecnd oi`c Ð

éàãå äîåøúë úòîãîon d`q dltp m`y Ð

cal oi`q d`n my oi`e ,xg` mewnl renicd

.oixeq` olek Ð ef d`qäàñ øîåà éðàù
äìôðù,dzlry d`q `id renicd jezl Ð

.mixg`d jezl dltpe dxfgeïåáùç éôì àìà
äáùly ef d`qa dnexz yiy dn itl Ð

la` .oilegd on oixeriy d`n opira renic

dligz dltp m` ,oebk .opira `l Ð oi`q d`n

oi`q rax`e mixyr jezl dnexz ly d`q

d`qe d`q lk eiykre ,erncp Ð oileg ly

.d`qe d`q lka dnexz bel epiide ,dnexz eay rax`e mixyrn cg` ied Ð my yiy

draye miray my yi m` ,mixg` oileg jezl renic eze`n d`q dltpe dxfg m`

oilhane ,ef d`qay oileg oibel rax`e mixyr mr oitxhvn Ð oileg ly mixg` oibel

.dnexzd bel z`øæòéìà éáøë àìã 'åë õîçî õîåçîä ïéàål` ,ungl ick xeqi`d on my `diy ira `l xfril` iaxc Ð.xeqi`l oitxhvn xzidde xeqi`d `ïåøçà øçà
àá éðàuenigd aexy `vnpe ,uenig ick `l` dpexg`d jezl dpey`x dqirn ltp `lc ab lr s` oizipzne .dxeq` Ð seqa xeqi`d ltp m`e .uenigd z` mxeb `edy Ð

jk xg`e dligz xeqi`d ltp inp i`c .`wec e`l Ð xfril` iax xn`wc "oexg` xg`"e .xeq` mxeb dfe df :dil `xiaqc .xfril` iax dil xq`w ikd elit` Ð did oileg

.`zkec lka oke ,(`,f) zexekac `nw wxta xfril` iaxl dil zi` xeq` mxeb dfe dfc ,dxeq` Ð mdipy oia devnige gipd `l` ,xeqi`d z` wliqe mcw `l m` ,xzidd

seq seq ,`zlin `da mzd dl opikxtc ab lr s`e .xeq` Ð wliqe mcw `l la` ,xeqi`d z` wliqe mcwy `l` epy `l :(`,fk) "dry lk" wxta migqta iia` dl ipy ikde

.xeq` mxeb dfe dfc xfril` iaxl dil `xiaqc `id `zrnyc `pwqníéîùâ éî.cala afl `l` miig min opira `lc ,dliahl mixyk Ðóúëá àìîîoiae`y min Ð

.d`q xyr dryzäå÷îì ï÷úåôåon dxrie ,wegxnl `nebe uixg dyri la` .`peeb i`d ika dewnl liqtin oibel dylya elit`c ,dewnd jezl ilcd on dxri `ly Ð

.dkynd epiide ,dewnd jezl uixgd jxc mind eglwie ,`nebd jezl ilcd
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ïéàcne xfeg rnecnddnexz ly d`q oebk ,`xnba yxtnck Ð oeayg itl `l` rn

dpi`c Ð xg` mewnl rnecnd on ltpe ,erncpe oileg ly d`nn zegtl dltpy

on xeriy lhal ick xeriy dipya yi m`e .day dnexz oeayg itl `l` dipyd zrncn

ltpy dnexzd xeriy lhal ick dpey`xa oi`c ab lr s` ,dliha Ð da ltpy dnexzd

iax ixack `le ,`xnbc minkgk epiide .da

`zlnc oicd `ede .dnexzk rncn xn`c xfril`

d`n (dipya) yi m` elit` `ied xfril` iaxc

zg` dzlr `lc oeik ,da ltpy dn lhal ick

lfb iptn zelrdl jixve ,dipya ltpy mcew odn

.hayd

ïéàåÐ oeayg itl `l` ungne xfeg unegnd

dvngzpy oileg ly dqir :i"yx yxit

ltp m`e ,dxeq` dlek Ð dnexz ly xe`ya

oileg ly zxg` dqir jezl dqir dze`n

xe`y oeayg itl `l` dzxqe` dpi` Ð dzvnge

dqira ltp m`y ,xnelk .da axerny dnexzd

ea `diy jk lk lecb xeriy dpey`xd on dpexg`

ungl ick epnn dvngzpy dnexz ly xe`yn

,lkd oia m`e .dpexg`d s` dxeq` Ð dpexg`d

ea oi` ,dpexg`d jezl dpey`xd on ltpy dn

,dpexg`d zxzen Ð dpexg`d ungl ick `l`

o`k cr ,ungl ick dnexzd on ltp `ly oeik

`xnba xn` ik ok m`c ,d`xp `le .i"yx oeyl

oileg ly xe`y opzc xfril` iaxk [`lc] dlr

iaxk `lc iiez`l jixv dnl .'ek dnexz lye

dpyn `iddn `l` ?[xe`yc oizipznn] xfril`

xity igeke`l ivn dpinc ,rnecn iab `iady

zifk oebk :yxtl d`xp okl !xfril` iaxk `lc

mdipy oileg ly xe`y zifke dnexz ly xe`y

oi`e ,evnige oileg ly dqir jezl eltpe ,oira

.dxeq` dpi`c Ð ungl ick dcal cg` lka

dnexz ly xe`ya ungl ick ,"oeayg itl" epiide

dlr iziinc dpyn `idd ik ynn edfe .dcal

mxeb dfe df xaqc ,'ek "mixne` minkge" `xnba

.xeq`ïéàådewnd z` oilqet oiae`y mind

`id awri oa xfril` iax ['eke] oeayg itl `l`

.dkyndae diiaxa zxdhn dai`ydyÐ 'ek opzc

`l` oilqet oiae`yd oi`y ,"oeayg itl" epiide

on d`q mixyr epiidc ,mixykdk oda yi ok m`

`l m` la` .mixykd on d`q mixyre oiae`yd

jezl xyr dryz m` ik oiae`yd on jiynd

`tt ax xn` `l` .xykÐ mixykd cg`e mixyr

milk dylya ltpy :xnelk ,milkd oeayg itl

df itle .`id ipeg oa sqeie ,oibeld oeayg cbpk

`id opax oiax iz` ikc `de .ibilt `lewl opax

xfril` iax `nizc ixiin ikda e`l oizipzne

dywde .i"yx yxit ok ,ibilt `xnegl opaxe ,`id

zhiy df oi`c :lipeln l`eny epiax axd

ixacle ,`xnegl opaxe `lewl xfril` iax `a` xa `iig iax ixacl `xwirnc ,cenlzd

!epivn `l dfk dketd i`xen` zxaq ,`lewl opaxe `xnegl xfril` iax `piax
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קצח
oifge` mipya cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

ïéøåäè ïäå.ea leahl xyk ,xnelk Ðäëùîäå äééáøá úøäèî(ly) inn aexdyk Ð

zxdhn Ð uixg jxc ekezl dai`y ly herin jiynde ,ekezl onvrn eltpy minyb

dkynd jxc dewnd z` oilqet oiae`yd oi`c ,oizipznc "oeayg itl" epiide .dai`yd

.oi`q mixyr my eid ok m` `l`'åë ïðáøã ììëîiax oizipzn zxn`wcn ,xnelk Ð

oizipzne ,opax `le `id awri oa xfril`

oi`" ipzwc ,dl hiwp `lewc `pyilac ,`lewl

opaxc llkn ,"oeayg itl `l` oilqet oiae`yd

.ibilt `xnegløîàå ïéáø àúà éëã àä àìà
äøùë äìåë äåëéùîäù äáåàùlk elit`y Ð

`l ,xyk Ð dkynd jxc oiae`y minn dewnd

.opax `le xfril` iaxàôô áø øîà àìàÐ

opax Ð oiax `z` ikc `de .ibilt `lewl opax

iax :`nizc ,ixiinw ikda e`l oizipzne ,`id

.ibilt `xnegl opaxe ,`id xfril`éôì àìà
íéìë ïåáùç.`id ipeg oa sqeie ÐåìôðùÐ

.dkynda dewnd jezl ilkd on dewnlíéðùá
íéìë äùìùá åàÐ ilk lkn mly bel ltpy Ð

bel oi`c ,milk dyng e` drax`n la` .leqt

"oeayg itl"e .edelqt `l Ð cg`k ltep mly

.xn`w ikd inp oizipzncøôà ïúî ìò àìàÐ

opira ,`nl` .z`hg in eyrp xt` ozn zrya

.z`hg in eed `l Ð seqa min i`c ,`yixa min

`lc ,z`hg in eyrp `l xt` ozn zrya `dc

.(min my eidïåòîù éáøë àìãoerny iaxlc Ð

.xyk minl xt` micwdàéðúã:dheq iab Ð

.'ek leqt Ð ilka minl rwxway xtr micwd

áéúëã ïåòîù éáøã äéîòè éàî ïðéøîàåiab Ð

.'ek `ipze ,"xtrn `nhl egwle" z`hg in

ïàë øîàðdheqa xn`pe ,"xtr" z`hg ina Ð

aizkck ,mind lr xtr Ð dheqa dn ."xtr"

o`k s` ,'ebe "didi xy` xtrd one" (d xacna)

dzeevn xykd `id efe ,min iab lr xtr Ð

.dligzkl'åë ïàë äîåiab `kde .yxtnck Ð

olpn z`hg in?oerny iaxl dil `xiaq `nl`

.xyk Ð minl xtr micwd z`hg incáéúëå
éìë ìà íééç íéîoipezp eidi mindc :rnync Ð

xtr :rnyn "ilk l`"c .xtrd l` `le ,ilk l`

.leqt Ð `yixaïáøòì åéìòe`l "eilr ozpe" Ð

`l` ,xyk Ð xtr micwd m`c `xninl

minl xtrd oziy xg`ly ,xdfdl `xninl

.eilr eizgzy mind xifgie ,dti erav`a maxri

à÷åã àø÷ã àùéø àîéàå,minl mcew xt`c Ð

`z` ikdl "ilk l`"e ,"min eilr ozpe" aizkck

xg` ilka m`lni `ly ,ilka ezeig `dzy Ð

gwie oiirnd jezl ozi df la` ,df ilkl mxrie

.ekezl mindíå÷î ìëá åðéöî äî éðùîåxiyknd `edy dlrnl xtr ,dheqa oebk Ð

one" aizkck ,mind micwdl devnc ecen `nlr ilekc .dlrnl iede ,ecal mind z`

.'ebe "xtrdäìòîì øéùëî ïàë óà`yixe ,ditebl Ð `xwc ditiq jgxk lra jkld Ð

.oaxrl `yxcl Ðñøôä úéá äùåò ñøôä úéá øîåà øæòéìà éáøzecyd rax` lk Ð

.o`nhn qxtd zia xtrc ,eyxgp m` ,od qxtd zia Ð aiaqy
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mixg` minyb in dewna oi`e dlek dkiyndy dai`y opaxlc xninl epivn ikid :cere

opixn`e ,(ze`vgxna oilren) :xn`c (`,bi) ziprzc `nw wxtn `iyw ok m` ?xyk `diy

meyn `edy lke .opeva oia oinga oia ,uegxl xeq` Ð zelia` meyn `edy lk :dlr `xnba

okxck oilaeh zeliah iaiig lk :dil riiqn `nil cr .xzen opeva ,xeq` oinga Ð beprz

dliahÐ oinga i`e .mixetkd meiae a`a dryza

ixack i`e .edpip oiae`y `d ?oinga `ki` in

in mey `la diiaxa zxdhn dai`yc i"yx

oebk ,oinga dliah epivn ok m` Ð minyb

zkqna opzc `iddn dyw cere .okiyndy

cg` ,ze`eewn ipy :(g dpyn e wxt) ze`eewn

oezgzae d`q mirax` oeilra ,oezgz cg`e oeilr

oeilrl ozepe szka `lnnÐ d`q mirax` da oi`

dai`y i`e .d`q mirax` oezgzl ecxiy cr

dnl Ð mixg` min `la dkynd ici lr zxdhn

ied okiynde rwxwa ozp elit` ?oeilra ozep il

ze`eewn zkqnc iriax wxt opzc :cere !xedh

eaxrzpy oiae`y mine minyb in :(c dpyn)
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קצט
oifge` mipya cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

ïéøåäè ïäå.ea leahl xyk ,xnelk Ðäëùîäå äééáøá úøäèî(ly) inn aexdyk Ð

zxdhn Ð uixg jxc ekezl dai`y ly herin jiynde ,ekezl onvrn eltpy minyb

dkynd jxc dewnd z` oilqet oiae`yd oi`c ,oizipznc "oeayg itl" epiide .dai`yd

.oi`q mixyr my eid ok m` `l`'åë ïðáøã ììëîiax oizipzn zxn`wcn ,xnelk Ð

oizipzne ,opax `le `id awri oa xfril`

oi`" ipzwc ,dl hiwp `lewc `pyilac ,`lewl

opaxc llkn ,"oeayg itl `l` oilqet oiae`yd

.ibilt `xnegløîàå ïéáø àúà éëã àä àìà
äøùë äìåë äåëéùîäù äáåàùlk elit`y Ð

`l ,xyk Ð dkynd jxc oiae`y minn dewnd

.opax `le xfril` iaxàôô áø øîà àìàÐ

opax Ð oiax `z` ikc `de .ibilt `lewl opax

iax :`nizc ,ixiinw ikda e`l oizipzne ,`id

.ibilt `xnegl opaxe ,`id xfril`éôì àìà
íéìë ïåáùç.`id ipeg oa sqeie ÐåìôðùÐ

.dkynda dewnd jezl ilkd on dewnlíéðùá
íéìë äùìùá åàÐ ilk lkn mly bel ltpy Ð

bel oi`c ,milk dyng e` drax`n la` .leqt

"oeayg itl"e .edelqt `l Ð cg`k ltep mly

.xn`w ikd inp oizipzncøôà ïúî ìò àìàÐ

opira ,`nl` .z`hg in eyrp xt` ozn zrya

.z`hg in eed `l Ð seqa min i`c ,`yixa min

`lc ,z`hg in eyrp `l xt` ozn zrya `dc

.(min my eidïåòîù éáøë àìãoerny iaxlc Ð

.xyk minl xt` micwdàéðúã:dheq iab Ð

.'ek leqt Ð ilka minl rwxway xtr micwd

áéúëã ïåòîù éáøã äéîòè éàî ïðéøîàåiab Ð

.'ek `ipze ,"xtrn `nhl egwle" z`hg in

ïàë øîàðdheqa xn`pe ,"xtr" z`hg ina Ð

aizkck ,mind lr xtr Ð dheqa dn ."xtr"

o`k s` ,'ebe "didi xy` xtrd one" (d xacna)

dzeevn xykd `id efe ,min iab lr xtr Ð

.dligzkl'åë ïàë äîåiab `kde .yxtnck Ð

olpn z`hg in?oerny iaxl dil `xiaq `nl`

.xyk Ð minl xtr micwd z`hg incáéúëå
éìë ìà íééç íéîoipezp eidi mindc :rnync Ð

xtr :rnyn "ilk l`"c .xtrd l` `le ,ilk l`

.leqt Ð `yixaïáøòì åéìòe`l "eilr ozpe" Ð

`l` ,xyk Ð xtr micwd m`c `xninl

minl xtrd oziy xg`ly ,xdfdl `xninl

.eilr eizgzy mind xifgie ,dti erav`a maxri

à÷åã àø÷ã àùéø àîéàå,minl mcew xt`c Ð

`z` ikdl "ilk l`"e ,"min eilr ozpe" aizkck

xg` ilka m`lni `ly ,ilka ezeig `dzy Ð

gwie oiirnd jezl ozi df la` ,df ilkl mxrie

.ekezl mindíå÷î ìëá åðéöî äî éðùîåxiyknd `edy dlrnl xtr ,dheqa oebk Ð

one" aizkck ,mind micwdl devnc ecen `nlr ilekc .dlrnl iede ,ecal mind z`

.'ebe "xtrdäìòîì øéùëî ïàë óà`yixe ,ditebl Ð `xwc ditiq jgxk lra jkld Ð

.oaxrl `yxcl Ðñøôä úéá äùåò ñøôä úéá øîåà øæòéìà éáøzecyd rax` lk Ð

.o`nhn qxtd zia xtrc ,eyxgp m` ,od qxtd zia Ð aiaqy
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opixn`e ,(ze`vgxna oilren) :xn`c (`,bi) ziprzc `nw wxtn `iyw ok m` ?xyk `diy

meyn `edy lke .opeva oia oinga oia ,uegxl xeq` Ð zelia` meyn `edy lk :dlr `xnba

okxck oilaeh zeliah iaiig lk :dil riiqn `nil cr .xzen opeva ,xeq` oinga Ð beprz

dliahÐ oinga i`e .mixetkd meiae a`a dryza

ixack i`e .edpip oiae`y `d ?oinga `ki` in

in mey `la diiaxa zxdhn dai`yc i"yx

oebk ,oinga dliah epivn ok m` Ð minyb

zkqna opzc `iddn dyw cere .okiyndy

cg` ,ze`eewn ipy :(g dpyn e wxt) ze`eewn

oezgzae d`q mirax` oeilra ,oezgz cg`e oeilr

oeilrl ozepe szka `lnnÐ d`q mirax` da oi`

dai`y i`e .d`q mirax` oezgzl ecxiy cr

dnl Ð mixg` min `la dkynd ici lr zxdhn

ied okiynde rwxwa ozp elit` ?oeilra ozep il
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àìc :ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç éaø øîà ?àpz©¨£©©¦¦¨©©¨£©©¦¨¨§¨
íénì øôò íéc÷ä :àéðúc .ïBòîL éaøk¯aøå .ìeñté §©¦¦§§©§¨¦§¦¨¨©©¦¨§©¦

:áéúëc ?ïBòîL éaøc àîòè éàî .øéLëî ïBòîL¦§©§¦©©§¨§©¦¦§¦§¦
àîhì eç÷ìå"øôòîúôøNíéî åéìò ïúðå úàhçä §¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨§¨©¨¨©¦

àìäå ?àeä øôò éëå :øîBà ïBòîL éaø ,àéðúå ,"íéiç©¦§©§¨©¦¦§¥§¦¨¨©£Ÿ
!àeä øôà¯áeúkä äpéLBòîLnîäøéæb epîéä ïeãì ¥¤¦¨©¨¦©§¨¨¥¤§¥¨

ïläl äî ."øôò" ïläì øîàðå ,"øôò" ïàk øîàð .äåL̈¨¤¡©¨¨¨§¤¡©§©¨¨¨©§©¨
¯ïàk óà ,íénä éab ìò øôò¯.íénä éab ìò øôò ¨¨©©¥©©¦©¨¨¨©©¥©©¦

ïàk äîe¯ïàk óà ,øLk ,íénì øôò íéc÷ä¯íéc÷ä ©¨¦§¦¨¨©©¦¨¥©¨¦§¦
ïúðå" ,éáéúk éàø÷ éøz ?ïìðî àëäå .øLk ,íénì øôò̈¨©©¦¨¥§¨¨§¨©§¥§¨¥§¦¦§¨©

"åéìò¯íéiç íéî" áéúk øãäå ,àLéøa øôà àîìà ¨¨©§¨¥¤§¥¨©£©§¦©¦©¦
äöø ?ãöék àä ."éìk ìà¯äöø ,ähîì øôò¯øôò ¤¤¦¨¥©¨¨¨¨§©¨¨¨¨¨

.äìòîì¯?àîòè éàî ,ïãéc àpúå¯déôéñ :Cì øîà §©§¨§©¨¦¨©©§¨£©¨¥¥
"åéìò ïúðå" ,à÷åc àø÷c¯.ïáøòì¯úéæç éàî ¦§¨©§¨§¨©¨¨§¨§¨©¨¥

?à÷åc àLéø àîìc ,à÷åc àø÷c déôéñ zøîàc¯àì §¨§©§¥¥¦§¨©§¨¦§¨¥¨©§¨¨
,äìòîì øéLëî íB÷î ìëa eðéön äî ,zøîà úéöî̈¥¨§©§©¨¦§¨¨©§¦§©§¨

ïàk óà¯.äìòîì øéLëîäNBò ñøtä úéa ïéàå" ©¨©§¦§©§¨§¥¥©§¨¤
"ñøtä úéaåë.øæòéìà éaøk àìc ïéúéðúî .' ¥©§¨©§¦¦§¨§©¦¡¦¤¤

äNBò ñøtä úéa :øîBà øæòéìà éaø ,ïðúc¦§©©¦¡¦¤¤¥¥©§¨¤
áø àúà ék ?änk ãò ,ïðaøå .ñøtä úéa¥©§¨§©¨©©©¨¦£¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dxenz(iriax meil)

åjk ici lrïämiyrpïéøBäèmeyn ,dliahl mixykeäáéàMäL §¥§¦¤©§¦¨
äëLîäáe äéiáøa úøäèîmixyk miyrp miae`y miny - §©¤¤¦§¦¨§©§¨¨

dewnd xeriy aexy ,el` mi`pz ipy mda miniiwznyk dliahl
herin eze` mbe ,miae`y min eherin wxe minyb inn `ed
iab lr mind mikynp `l` ,dewnd jezl ilkdn ozip `l miae`y
`ed dfee .mnvrn ekezl miltepe dewndn mewn wegixa rwxwd
`l` dewnd z` oilqet oiae`y mind oi`e' dpynd dxn`y dn
mpi` rwxwd iab lr dkynd mdl dzid m`y ,'oeayg itl
oeaygn zivgn zegtd lkl md ok m` `l` dewnd z` milqet

.ekezay mind
iax zhiya dpynd z` cinrdy dnn `ld :`xnbd dywn

,awri oa xfril`ììkî[gken-]cezhiylc éøáñ ïðaømbäéiáøá ¦§¨§©¨¨¨§¦§¦§¦¨
àì äëLîäáeoi`' epzpyn oeyln oky .miae`y min mixdhp §©§¨¨Ÿ

zhiyn lwdl `a dpynd `pzy ,rnyn 'oeayg itl `l` oilqet
,dyw ok m`e .df oica eilr miwlegdïéáø àúà éëc [àä] àlà¤¨¨§¦£¨¨¦

eøîàmya,ïðçBé éaødewndlek äeëéLîäL äáeàLrwxw iab lr ¨©©¦¨¨§¨¤¦§¦¨¨
xg` xeal dinin ektypeépî ,äøBäè,ok xaeqd `pzd `ed in - §¨©¦

ixdøæòéìà éaø àìå ïðaø àìiax zhiyl oky .ok mixaeq awri oa Ÿ©¨¨§Ÿ©¦¡¦¤¤
`l` dkynd ici lr mixdhp miae`y min oi` awri oa xfril`
elit` mixdhp mpi` minkg zhiyle ,dewnd in herin md ok m`
opgei iax mya oiax ixacn gkene .mdn miaexn minybd inyk
minkg `l` ,enya `a` xa `iig iax xn`y enk `ly el`
miae`y min mzhiyle ,awri oa xfril` iaxn xzei miliwn

.minyb in mdilr eaxiy `la s` dkynda mixdhp
:epzpyn ixaca xg` yexit d`ian `xnbd,äaø øîà àlàitl' ¤¨¨©©¨

`ed epzpyna epipyy 'oeayge ,íéìk ïBaLç éôìzhiyaïa óñBé §¦¤§¥¦¥¤
àéä éðBç.diepyìL ,àéðúcíénì eìôpL ïéáeàL íéî ïébeì úL- ¦¦§©§¨§Ÿ¤¦©¦§¦¤¨§©©¦

mipezp eide ,minyb in d`q mirax`a d`lnzdy iptl dewnl
el` mibel dylyìLe íéðLaeléôàå ,íéìk äLmipezp eidäòaøàa ¦§©¦§Ÿ¨¥¦©£¦§©§¨¨

íéìk äMîçåmd ixd ,ilk lka mly bel oi`y `vnpeúà íéìñBt ©£¦¨¥¦§¦¤
.äå÷näla` .minkg zhiy `id oke,øîBà éðBç ïa óñBém` `weec ©¦§¤¥¤¦¥

mibeld zyly mipezp eidan xzei `lìLe íéðLíéìk äLltpe §§©¦§Ÿ¨¥¦
,ilk lkn mly bel zegtlìñBtdf xeriy.äå÷nä úàm` la` ¥¤©¦§¤

mipezp eidäMîçå äòaøàa,ilk lkn mly bel ltp `ly `vnpe §©§¨¨©£¦¨
ïéàmdäå÷nä úà ïéìñBtdxn`y `ed dfe .ekezl mzlitpa ¥§¦¤©¦§¤

dewnd oi`y ,'oeayg itl `l` milqet miae`y min oi`' dpynd
z` milqetd mibeld oeayg itk `ed milkd oipnyk `l` zlqtp
.ipeg oa sqei zhiyke ,milk dyly xzeid lkl epiidc ,dewnd

:epzpyna epipy'åë úàhç éî äNòð úàhç éî ïéàåozn mr `l` §¥¥©¨©£¤¥©¨
zyxtn .mileqt minl xt`d zpizp z` micwd m` la` ,xt`

:`xnbdïàîd `edàpz,ezhiya diepy dpyndyàéiç éaø øîà ©©¨¨©©¦¦¨
,ïðçBé éaø øîà àaà øa`id epizpynk àìczhiy.ïBòîL éaø ©©¨¨©©¦¨¨§Ÿ§©¦¦§

àéðúc,dheq in iabl `ziixaam`íéc÷äzpizp z`øôòrwxw §©§¨¦§¦¨¨
ilka dxfrdìd zpizpíén`ed ixd ,ekezaìeñtinl.dheqoke ¦©¦¨

,minkg zhiy `idåmle`øéLëî ïBòîL éaøz` micwdyk elit` §©¦¦§©§¦
oky ,z`hg ina mb wleg oerny iaxe .mind zpizpl xtrd zpizp

ïBòîL éaøc àîòè éàî,mind iptl ozipy xtr dheq ina xiyknd ©©£¨§©¦¦§
meyn `ed `ldáéúëcz`hg ina(fi hi xacna),øôòî àîhì eç÷ìå' ¦§¦§¨§©¨¥¥£©

.'íéiç íéî åéìò ïúðå ,úàhçä úôøNéëå ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúå §¥©©©¨§¨©¨¨©¦©¦§©§¨©¦¦§¥§¦
dxtd ztixyn xzepy dn,àeä 'øôà' àìäå ,àeä 'øôò'recne ¨¨©£Ÿ¥¤

.dnc`dn leg `id ezernyny 'xtr' azkp`l`áeúkä äpéL¦¨©¨
BòîLnîick 'xt`' mewna ef daiz azke mewn lka 'xtr' ly ¦©§¨

äåL äøéæb epîéä ïeãì.dheq innyïàk øîàðz`hg ina,'øôò' ¨¥¤§¥¨¨¨¤¡©¨¨¨
ì øîàðåïlä(fi d my)Uxg ilkA miWcw min odMd gwle' ,dheq ina §¤¡©§©¨§¨©©Ÿ¥©¦§Ÿ¦¦§¦¨¤
d onEøôò.'miOd l` ozpe odMd gTi oMWOd rwxwA didi xW`äî ¦¤¨¨£¤¦§¤§©§©©¦§¨¦©©Ÿ¥§¨©¤©¨¦©
ïlälilka mind z` mipzep mcewy aezka yxetn dheq ina §©¨

d z` mipzep jk xg`eïàk óà ,íénä éab ìò øôòyi dligzkl ¨¨©©¥©©¦©¨

d z` jk xg`e mind z` mcew zzl.íénä éab ìò øôòïàk äîe ¨¨©©¥©©¦©¨
m` z`hg inaíéc÷äd z`íénì øôòcaricaïàk óà ,øLkina ¦§¦¨¨©©¦¨¥©¨

m` dheqíéc÷äd z`íénì øôòcarica.øLkiax xaeqy ixd ¦§¦¨¨©©¦¨¥
.xyk carica minl xtrd z` micwd m` z`hg ina mby oerny

:`xnbd zyxtnàëäåz`hg inaïìðîz` micwd m` caricay §¨¨§¨¨
c meyn ,xyk xtrdéáéúk éàø÷ éøzdxe`kl mde ,ef dyxta §¥§¨¥§¦¥

xn`p oky .df z` df mixzeq'åéìò ïúðå',mind z` [xt`d lr-] §¨©¨¨
àîìàdøôàilka ozipøãäå ,àLéøa[jk xg`e-]íéiç íéî' áéúk ©§¨¥¤§¥¨§¨©§¦©¦©¦

'éìk ìàernyny.xt`d l` `le ilkd l` mipzip mindyàä ¤¤¦¨
ãöék,mixyk mipte`d ipyy gxkda `l` .ef dxizq zayiizn ¥©
m`eäöød z` ozepähîì øôòm`e ,mind z` eiab lreäöøozep ¨¨¨¨§©¨¨¨
d z`äìòîì øôòmipte`d ipyy s` mpn` .mind z` ozpy xg`l ¨¨§©§¨

fba epcnl mewn lkn ,carica mixykdheq inn dey dxi
.xt`d z` jk xg` wxe ,mind z` dligz zzl jixv devnly

:`xnbd zl`eyïãéc àpúåmind zncwdy xaeqd [epzpyn ly-] §©¨¦¨
,zakrnàîòè éàîeilr ozpe' xn`py dnn `ld ,enrh edn - ©©£¨

daiyn .xyk minl xtrd z` micwd m` mby rnyn 'miig min
:`xnbdCì øîà,epizpyn `pzàø÷c déôéñxn`py aezkd seq - ¨©¨¥¥¦§¨

ozpidl mikixv mindy epnn rnyny 'ilk l` miig min' ea
a `ed ilka mipey`x,à÷åcxn`py dne .zakrn mind zncwde ©§¨

åéìò ïúðå',mind iptl xt`d z` zzl yiy eyexit oi` 'miig min §¨©¨¨
yi mind lr xt`d ozipy xg`ly epcnll `a `l`ïáøòìdti §¨§¨

.aeaxrd ici lr xt`d lr mind z` xifgdle ,erav`a xt`d mr
:`xnbd zl`ey aeyà÷åc àø÷c déôéñ úøîàc úéæç éàîdn - ©¨¦§¨§©¥¥¦§¨©§¨

`ed 'ilk l` miig min' ea xn`py aezkd seqy xnel zi`x
yiy xnel `l` d`a `l 'eilr ozpe' aezkd zligze ,`weeca

.xt`d mr mind z` axrlàîìcdàLéø'eilr ozpe' aezkd ly ¦§¨¥¨
a `id,à÷åcmin' aezkd seqe ,mind iptl xtrd z` zzl yie ©§¨
` miigly [mzriap-] mzeig `dzy epcnll `l` `a `l 'ilk l

xg` ilka oirnd on m`lni `ly ,xnelk .ilkd jezl mind
envra df ilk qipki `l` ,xt`d z` ea ozepy ilkl mze` dxrie

.oirnd ina eil`n `lnzie oirnd jezl
:`xnbd daiynúøîà úéöî àìixdy ,ok,íB÷î ìëa eðéön äî Ÿ¨¥¨§©©¨¦§¨¨

,dheqa oebky xtrdyøéLëîdheq inl mze` dyere mind z` ©§¦
ozipäìòîì,mdiab lrïàk óày xt`d ,dxtaøéLëîmind z` §©§¨©¨©§¦

ozip z`hg inl mze` dyereäìòîì.mdiab lr §©§¨
:epzpyna epipy.'åë ñøtä úéa äNBò ñøtä úéa ïéàåzyxtn §¥¥©§¨¤¥©§¨

:`xnbdïéúéðúî`idk àìczhiyïðúc .øæòéìà éaøepipyy - ©§¦¦§Ÿ§©¦¡¦¤¤¦§©
zeld` zkqna dpyna(a"n f"it),ñøtä úéa øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¥©§¨

ñøtä úéa äNBò,enr cgi dyxgpe xaw da yiy dcyy .xg` ¤¥©§¨
,'qxtd zia' oicn xawd on dn` d`n wgxn cr dcyd d`nhpe
ef dcy aey yxg qxtd zia dzyrpe dcyd z` yxgy xg`le
zecyd mb ,diccv zrax`n dl zekenqd zecyd mr cgi
.dn` d`n wgxnl cr ze`nhp oey`xd qxtd zia mr eyxgpy
ici lr okezl xxbpy qxtd zia xtra did `ny yeygl yi oky
rbna z`nhn `idy ,znd zenvrn dxeryk mvr dyixgnd
.xg` qxtd zia dyer qxtd zia oi` minkg zhiyl la` .`ynae
ipin ipy :xaw da ca`y dcya minkg zhiy z` zyxtn `xnbd
iax ewlgp dae ,xaw da yxgpy dcy `ed oey`xd .md qxtd zia

xfril`da yiy dcy `ed ipyde .dxen`d zwelgna minkge
:`xnbd zl`eye .enewn reci oi`e ca`y `l` xawezhiylïðaø©¨¨

,xg` qxtd zia dyer dpi`y xaw da yxgpy dcya mixaeqd
e ,xaw da ca`y dcya mzrc dnänk ãòzecyd z` dyer `id ©©¨

:`xnbd daiyn .onr cgi dyxgpyk qxtd zial dizeaiaqyék¦
àúà[`ayk-]øîà ,éîéc áømya,Lé÷ì LéøyïBòîL éaø øîà £¨©¦¦¨©¥¨¦¨©©¦¦§
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dxenz(iying meil)

ìLúBãN L,xaw da ca`y dcy dze` ode ,qxtd zia zeyrp ¨Ÿ¨
ecer dcaln.úBðòî ézLzyxeg dyixgndy ghy `ed 'dprn' §¥©£

,zg` mrtaänëå`ed[ïðúck] (àéðúãë) .änà äàî ,äðòî àìî §©¨§Ÿ©£¨¥¨©¨§¦§©
zeld` zkqna(`"n f"it),äNBò øáwä úà LøBçäzeaiaq z` ©¥¤©¤¤¤

l xawd,ñøtä úéaly wgxn cräðòî àìî`edy.änà äàî ¥©§¨§Ÿ©£¨¥¨©¨
yexgl drwad ipa jxc m`y ,xaw da ca`y dcyl oicd `ede
axrnne gxfnny zecyd zeyrp ,axrnl gxfnn mdizecy z`
`vnp `ny yeygl yi oky .qxtd zial xawd da ca`y dcyl
zenvr z` dyixgnd dxxbe dcyd ly igxfnd dvwa xawd
yeygl yi ok enke ,dgxfnay dcyd jezl dn` d`n cr znd
cr zenvrd exxbpe dcyd ly iaxrnd dvwa xawd `vnp `ny
yexgl drwad ipa jxc m`e .daxrnay dcyd jezl zen` d`n
dpetvny zecyd df mrhn zeyrp ,mexcl oetvn mdizecy z`
ylyy `vnp .qxtd zial xawd da ca`y dcyd ly dnexcne
xawd da ca`y zirvn`d dcyd ,qxtd zial zeyrp zecy
,xawd okid reci oi` ixdy ,dn` d`nn xzei `id elit`e dlek
dgxfna e` ,zg` lk dn` d`n ly zecy izy cer dcalne

.dnexcae dpetva e` daxrnae
:epzpyna epipy.'åë äîeøz øçà äîeøz ïéàå:`xnbd zyxtn §¥§¨©©§¨

épî ïéúéðúîzhiya ,epzpyn diepy in zhiya -.àéä àáé÷ò éaø ©§¦¦©¦©¦£¦¨¦
ïðúczenexz zkqna(b"n b"t),eîøzL ïéôzeMäzexitn mdipy ¦§©©¨¦¤¨§

zetzeyd,äîeøz íäéðL úîeøz ,øîBà øæòéìà éaø ,äæ øçà äæ¤©©¤©¦¡¦¤¤¥§©§¥¤§¨
mdn cg` lk mxzy dnn ivge ,zexita wlg yi mdipyl ixdy

.ewlg lr dlg,äîeøz íäéðL úîeøz ïéà ,øîBà àáé÷ò éaø`l ©¦£¦¨¥¥§©§¥¤§¨
,mxze ipyd xfgy xg`n oky .ipyd znexz `le oey`xd znexz
ipyd znexz oke ,oey`xd znexza dvxzn epi`y ezrc z` dlib
epicia dklde .envra mxz ixdy ,oey`xd zrcl `ly dzid

.milrad zrcn `l` dlg dnexzd oi`yíà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¦
ïBLàøä íøzzexitd lk cbpkøeòéMk,dnexzl minkg erawy ¨©¨¦©¦

,zipepia oirl miyingn cg` `edy,äîeøz éðMä úîeøz ïéàoky ¥§©©¥¦§¨
znexzl mikqdy xazqn ezkldk oey`xd mxzy xg`n

.zexitd epwzp xake ,oey`xdåmle`íøz àì íàoey`xdøeòéMk §¦Ÿ¨©§¦
,miyiyn cg` `edy drx oir xeriyk wx mxz `l` dfúîeøz§©

éðMäewlg lr,äîeøzmikqd `ly xazqn df ote`a oky ©¥¦§¨
.oey`xd znexzl

ote` meyay ,rnyn 'dnexz xg` dnexz oi`' epzpyn ixacne
dti oir xeriyk oey`xd mxz m` oia ,dnexz ipyd znexz oi`
,minkge xfril` iax zhiyk `le .drx oir xeriyk mxz m` oiae

.xen`d weligk wlgn epi`y `aiwr iax zhiyk `l`
:epzpyna epipy.'åë äøeîz äNBò äøeîz ïéàå:`xnbd zyxtn §¥§¨¨§¨

,àîòè éàîc meynàø÷ øîàdxenz zyxta(i fk `xwie)`Ed dide' , ©©£¨¨©§¨§¨¨
Búøeîúe,'WcT didioaxwd zxenz `weecy hrnl `a 'ezxenz'e §¨¦§¤Ÿ¤

,ycew ziyrp oey`xd.Búøeîz úøeîz àìå§Ÿ§©§¨
:epzpyna epipy.äøeîz äNBò ãìeä ïéàåmrh :`xnbd zyxtn §¥©¨¨¤§¨
meyn `ed xacdàø÷ øîàcdide''àeä`weecy aezkd hrnne §¨©§¨

'àeä',dxenz dyer envra ycwedy oaxwd -ãìå àìåznda ly §Ÿ¨¨
.oaxw

:epzpyna epipy.äøeîz äNBò ãìeä øîBà äãeäé éaøzyxtn ©¦§¨¥©¨¨¤§¨
meyn `ed dcedi iax ly enrh :`xnbdäéäé' àø÷ øîàc'ycew §¨©§¨¦§¤

`a 'didi'ee .ãìeä úà úBaøìzrclïðaølr miwlegd epzpyna §©¤©¨¨©¨¨
ick 'didi' azkp `l ,dxenz dyer oi` cley mixaeqe dcedi iax

`a `l` ,dxenzl cle zeaxlúBaøìzxenzââBLdlg `id s`y §©¥
kzxenz.ãéæn,xegy xey lr oaxw znda xindl dvxy oebke ¦¥¦

mzq ycwdy elit`e .'ef zgz didi df oal xey' eitn `vi bbeyae
mewn lkn ,ycwd epi` zerha ycwd oky ,df ote`a lg epi`

.zerha s` dlg dxenz

äðùî
:dxenz miyer mpi`y miycwd ibeq z` dpen epiptly dpynd

úBôBòä,miycw lyåokL .äøeîz ïéNBò ïéà ,úBçðnäokøîàð àl ¨§©§¨¥¦§¨¤Ÿ¤¡©
dxenz zyxta'äîäa' àlàaezkk ,cala(my)xini xnd m`e' ¤¨§¥¨§¦¨¥¨¦
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iab lr mzaxwd jxevl eycwedy daxwdl miie`xd mixac mdy
,'oaxw' miiexw gafn iycw wxe ,'oaxw' dxenza xn`p oky ,gafnd

.oldl `ziixaa x`eank
:mixen`d mipicl xg` mrh `ian oerny iax,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§

dxenz oic azkpy xg`l(my)oic aey dpype xfg ,zepaxwd lka
xn`py ,dnda xyrna df(bl fk my)EPxini xnd m`e ,EPxini `le'§Ÿ§¦¤§¦¨¥§¦¤

.'Wcw didi FzxEnzE `Ed dideøNòî éøäådndaììëazyxt §¨¨§¨¦§¤Ÿ¤©£¥©£¥¦§¨
zepaxwd lk ly dxenzàöé änìå ,äéäipta df oic ea azkdl ¨¨§¨¨¨¨

e ,dxenzl xyrn yiwdl aezkd `a `l` .envräî ,Cì øîBì©¨©
øNòn`edø÷,ãéçé ïacigi znda `l` xyrna zaiig oi` oky ©£¥¨§©¨¦

,mitzey ly e` xeaiv ly dnda `lezbdep dpi` dxenz s`
,cigi zepaxwa `l`øeaö úBðaø÷ eàöé.mda zbdep dxenz oi`y ¨§¨§§¦

øNòn äîe`ed dndaïaø÷d iab lr axwd,çaæîdxenz s` ©©£¥¨§©¦§¥©
,gafn iycwa `l` zbdep dpi`úBðaø÷ eàöé[iycw-]úéaä ÷ãa ¨§¨§§¤¤©©¦

.mda zbdep dxenz oi`y

àøîâ
:ziad wca iycwa dxenz oi` recn zyxtn `ziixad,ïðaø eðz̈©¨¨
øîBì ãeîìz ,äøeîz ïéNBò úéaä ÷ãa éLã÷ eäé ìBëézyxta ¨§¨§¥¤¤©©¦¦§¨©§©

dxenz(h fk my)dPOn Eaixwi xW` dndA m`'ïaø÷o`kne ,''dl ¦§¥¨£¤©§¦¦¤¨¨§¨©
a `l` zbdep dxenz oi`y,'ïaø÷' eàø÷pL éî,gafn iycw mde ¦¤¦§§¨§¨

.'ïaø÷' eàø÷ð àlL úéaä ÷ãa éLã÷ eàöé̈§¨§¥¤¤©©¦¤Ÿ¦§§¨§¨
:zxg` `ziixa ixacn ef `ziixa lr dywn `xnbdåwca iycw ik §

ziadàì,'oaxw' mi`xwp,àéðúäåmiycw zhigy xeqi`a xn`p Ÿ§¨©§¨
uega(c fi my).''dl oAxw aixwdl F`iad `l crFn ld` gzR l`e' ,§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨©

éàdf xeqi`a xn`py [xg`n-]eléôà éðà òîBL ,'ïaø÷'hgeyd ¦¨§¨¥©£¦£¦
myl eycwedy zenda uegaúéaä ÷ãa éLã÷meyn zxk aiigzi ¨§¥¤¤©©¦
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'åâå 'ä ïaø÷ úà áø÷på'.'ebe 'adf ilk ,`vn xW` Wi`øîBì ãeîìz ©©§¥¤¨§©¦£¤¨¨§¦¨¨©§©

ueg zhigya,'Bàéáä àì ãòBî ìäà çút ìàå'`weecìkxacàaä §¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦¨©¨
ãòBî ìäà çút ìàgafnd iab lr axwdléèeçL íeMî åéìò ïéáéiç ¤¤©Ÿ¤¥©¨¦¨¨¦§¥

å ,õeçmle`ìkxacãòBî ìäà çúôì àa BðéàLdaxwdlïéà §¨¤¥¨§¤©Ÿ¤¥¥
.õeç éèeçL íeMî åéìò ïéáéiçdpi` ziad wca iycw znda s`e ©¨¦¨¨¦§¥

ixdy ,`id men zlra dnzqy itl ,cren ld` gztl die`x
lirl epipy(:d).dyrz `la xaer ziad wcal mininz qitzndy

àîìàziad wca iycw mby `ziixad ixaca x`eane -eøwéà ©§¨¦§
,'ïaø÷':`xnbd zvxzn .dxenzn mhrnl epl oipn ok m`eøîà ¨§¨¨©

àä ,àéL÷ àì ,àðéðç éaødiepy ueg ihegy xeqi`a dpcd `ziixa ©¦£¦¨Ÿ©§¨¨
zhiyaïBòîL éaø,epzpynayeàäwca iycw zhrnnd `ziixa ©¦¦§¨

zhiya diepy 'oaxw' mpi`y meyn ziadïðaø.epzpynayìzhiy ©¨¨§
ïBòîL éaøziad wca iycw s`,'ïaø÷' éøwéàmherin xewne ©¦¦§¦§¦¨§¨

.dnda xyrnl dxenz ywid meyn `ed dxenznla`ìzhiy §
ïðaøziad wca iycw,'ïaø÷' éøwéà àìehrnzd ok meyne ©¨¨Ÿ¦§¦¨§¨

.ueg ihegy xeqi`ne dxenzn
:`xnbd dywn aeyåziad wca iycw minkg zhiyly okzi ik §

àì,'oaxw' miiexwáéúëäåmda.''ä ïaø÷ úà áø÷på'zvxzn Ÿ§¨§¦©©§¥¤¨§©
:`xnbdéøwéà ''ä ïaø÷'la` ,miiexw -''äì ïaø÷'ernyny ¨§©¦§¦¨§¨©

i`el my `la mzq 'oaxw',éøwéà àìdxenzn ehrnzd jkitl Ÿ¦§¦
.''dl oaxw' mda xn`py ueg ihegyne

dxenz oic azkpy dn mrha mi`pz zwelgn d`ian `ziixad
:xyrnaïðaø eðz,`ziixaa,oerny iax xn`áBè ïéa øwáé àì' ¨©¨¨Ÿ§©¥¥
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המשך באמוד פו

oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxtzereay
úåðòî éúùå úåãù ùìùm` .o`kl dcye o`kl dcye ,xawd da didy dcy dze` Ð

gxfnay dcy dze` qxtd zia dyer Ð axrne gxfn odizecy yexgl drwad ipa jxc

ly eze`e oetv ly eze` qxtd zia Ð (dze`) oiyxeg mexce oetv m`e .axrnay dze`e

,zegex rax`l `l la` .zenvrde qxtd zia xtr z` dyixgnd dlblb myy ,mexc

zecy izy oze`e .axre izy yexgl jxc oi`y

xeriy `l` qxtd zia edlek eed `l ediiteb

dze` la` .efl dprne efl dprn ,zeprn izy

opirci `lc ,dlek d`nh Ð da xawdy dcy

ikd meyne .xawd did dpnn mewn dfi`a

ipyl cg`l `nyc ,cv lkl dprn `ln dyer

dcy dze`l jld myne ,xawd did diy`x

zyixg xeriy `ed dfc ,dprn `ln dzxiag

zeie`x dprn `lnc minkg exriy jkc .xawd

.dyixgnd ici lr lblbzdl zenvrdúîåøú
äîåøú íäéðù.ea wlg mdipyl ixdy Ðïéà

äîåøú íäéðù úîåøú.oey`x ly elit`e Ð

`lc dizrc` ilb Ð mxze ipyd xfgc oeikc

oey`x dil dede ,oey`xd znexza dil `gip

.ipy oke ,zrcn `ly mxezøåòéùëcg` Ð

.miyngnåàì íàÐ drx oira mxzy oebk Ð

jk oia Ð `aiwr iaxle .dnexz ipyd znexz

`nzq inp oizipzne .dnexz `ied `l jk oiae

.`id `aiwr iax jkld ,xn`wââåù úåáøì
ãéæîë:dl yxtn (`,fi) ipy wxta onwle Ð

miycw iabc ef oal xinde xegy xindl xeaqk

dxenz iabe ,zerh ycwd iedc Ð yicw `l

.yicwäðùîäîäá àìàdnda xini Ð

.dndaaäøåîú ïéùåò ïðéà úéáä ÷ãá éùã÷Ð

`l ziad wca iycwe ,"oaxw" aizk dxenz iabc

.`xnba yxtnck ,oaxw exwi`ïåòîù éáø øîà
'åëixwi` ziad wca iycwc dil `xiaqc Ð

dxenz icar `lc ol `wtp `l jkld ,oaxw

lk llka dnda xyrn `lde .`kdn `l`

`xwie) aizkck ,dxenz icarc did miycwd

aizkc ,`vi dnl .'ebe "xini xnd m`e" (fk

dn .'ebe "xini xnd m`" ,dxenz ciarc dicica

lk s` Ð dxenz dyerc `ed cigi oaxw xyrn

.xeav zepaxw e`vi ,dxenz dyer cigi oaxw

`xza wxta opixn`ck ,zetzeya `zil xyrnc

.zetzey ly `le jl didi :(a,ep) zexekac

àøîâïáø÷eaixwi xy` dnda (lk) m`e" Ð

,'ebe "dpnn."eptilgi `l" dixza aizkeéà
'åë éðà òîåù ïáø÷.i`w ueg ihegy iab Ð

,`ed mipdk zxezc `pyil "i`" i`de

iab 'ek "epi` e`" :izkec dnka opixn`ck

i`dl `zlin `dn lirl yixcc ,ueg ihegy

l oaxwlr Ð "oaxw" :ipzwc .`pixg` `yxc

zxk aiig epi`e ,uega zxk aiig `ed oaxwd

xnelk ,"oaxw i`" :ipz dlre .mipta oileg lr

elit` rnyn ,ikdl oaxw i`dl opiyxc i`

meyn ,"e`" :ixn`c zi`e .'ek ziad wca iycw

`zlin e`le Ð "hgyi xy` e`" mzd aizkc

.`idúéáä ÷ãá éùã÷oinen ilra onzq Ð

oaxw mewn lkn ,cren ld`l oiie`x opi`e

.exwi`ïåòîù éáøì."oaxw"n `le ,dnda xyrnc `ywidn edi` edl hrnn ikd meyne ,oaxw exwi` oizipznc Ðéø÷éà àì 'äì ïáø÷.`nzq oaxw rnyn ied `eddc Ð

:opiqxb ikd .`nzq oaxw rnyn `l `zyd la`'åë ø÷áé àì ïðáø åðú`l Ð iaxl ,oaxw exwi` Ð oerny iaxl ,oerny iax Ð `d ,iax Ð `d :opiqxb `pixg` `pyil Ð

xn`w oerny iax `l` ,`wtp "oaxw"n e`l Ð "dxenz oiyer opi` ziad wca iycw" ipzwce ,oerny iax dlek `l` `zbelt `kil oizipznac opiyxt `pyil i`dle .oaxw exwi`

oerny iax i`ne iax i`n :`pyil i`dl opiqxb ikd .opax Ð `d ,oerny iax Ð `d :xninl `kil jkld .`nrh yxtn xcde ,dl?.'ebe "rxl aeh oia xwai `l" :`ipzcäîì
øîàð.llka xyrne dxenz icar miycwd lk :rnync ,'ebe "eptilgi `l" xn`p xak `lde ,xyrn iab `xw i`d Ðúéáä ÷ãá úåðáø÷åoerny iax dlek `ziixa i`de Ð

.'ebe "xwai `l" xnel cenlz :ipzwc ,`id oerny iax dlek i`ce `d `nw `pyill elit`e .lif`e `nrh yxtn `w oerny iaxe .oaxw exwi` ziad wca iycw dil zi`c ,`id

.oerny iax xn`wck ,miycwd lk x`y eil` yiwdl ,xyrn iab dxenz aizk xcd ikdl ,xnelkäáåçáù øáãå.i`n ihernl onwl `yxtn Ð
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ùìùdcye o`kl dcye ,xaw da didy dcy dze` :i"yx yxit Ð zeprn izy ly zecy

dze` qxtd zia dyer Ð axrnl gxfnn mdizecy yexgl drwad jxc m` .o`kl

dze` qxtd zia oiyer Ð oiyxeg mexce oetv m`e ,axrnay dcy dze`e gxfnay dcy

xfril` iaxl i"yx yxity dn la` ,opaxl `gip mrhd dfe .i"yx oeyl ,mexce oetv ly dcy

zia aiaqy zecy rax` lk yxitc ,`xidp `l

i`ne .opi`nhn xtrde ,qxtd zia od ely qxtd

dnl axrnl gxfnn eyxg m`y df `ed `nrh

dnl mexcl oetvn eyxg m`e ?mexce oetv e`nhi

iax :yxtl d`xp okl ?axrne gxfn e`nhi

.qxtd zia dyer qxtd zia xne` xfril`

xg` dcyl qxtd zian yxgpy dn mlerlc

dze`n yxgp m` oke ,qxtd zia ed`yr elv`y

oke ziriaxl ziyilyn oke ziyilyl dipy dcy

.qxtd zia df z` df oiyer olek Ð mlerl

ïéúéðúîoitzeyd opzc `id `aiwr iax

znexz xne` xfril` iax df xg` df enxzy

.ea wlg mdl yi mdipyc oeikc Ð dnexz mdipy

epiid Ð oitzey `le "mz`"n opihrnnc `de

zvwn la` ,dnexz epi` oznexz lkc oiprl

.dnexz ied Ð df ly ezvwne df ly eznexz

éáøÐ dnexz mdipy znexz oi` xne` `aiwr

ipyd xfgc oeikc .oey`x ly elit`e :i"yx yxit

ly dnexza dil `gip `lc dizrc ilb Ð mxze

,ipy oke ,zrcn `ly mxez dil dede ,oey`x

dxenz `le" enk df oi`c ,`xidp `le .i"yx oeyl

epi` ipyde dxenz oey`xd mzdc ,"dxenz xg`

oey`xdc :`kd ok enk yxtl d`xp jkl !dxenz

ly wxtac :dywe .ipyd `le dnexz[b dpyn] iyi

`aiwr iax ,enxzy oitzey :opz zenexz zkqnc

:mixne` minkge .dnexz mdipy znexz :xne`

iaxc `iyw ok m`e .'ek xeriyk oey`xd mxz m`

:wgvi epiaxl d`xpe !`aiwr iaxc` `aiwr

,mexzl dfl df zeyx epzpyk ixiin oizrnyac

,`aiwr iaxl dnexz oey`xd znexz ikd meyne

ozpc ,melk epi` ipyde .mxz exiag zrcn ixdy

xfril` iaxe .mxz xake mexzl zeyx exiagl

lkc ediizrc` ilbc ,dnexz mdipy znexzc xaq

mzd la` .exiag znexza dil `gip (`l) cg

cg lk jkld ,mexzl dfl df zeyx epzp `lya

znexz jkitl ,ewlg mxz diytpc dizrc`

.zvwn dnexz odipy
iax
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רי
oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

úåðòî éúùå úåãù ùìùm` .o`kl dcye o`kl dcye ,xawd da didy dcy dze` Ð

gxfnay dcy dze` qxtd zia dyer Ð axrne gxfn odizecy yexgl drwad ipa jxc

ly eze`e oetv ly eze` qxtd zia Ð (dze`) oiyxeg mexce oetv m`e .axrnay dze`e

,zegex rax`l `l la` .zenvrde qxtd zia xtr z` dyixgnd dlblb myy ,mexc

zecy izy oze`e .axre izy yexgl jxc oi`y

xeriy `l` qxtd zia edlek eed `l ediiteb

dze` la` .efl dprne efl dprn ,zeprn izy

opirci `lc ,dlek d`nh Ð da xawdy dcy

ikd meyne .xawd did dpnn mewn dfi`a

ipyl cg`l `nyc ,cv lkl dprn `ln dyer

dcy dze`l jld myne ,xawd did diy`x

zyixg xeriy `ed dfc ,dprn `ln dzxiag

zeie`x dprn `lnc minkg exriy jkc .xawd

.dyixgnd ici lr lblbzdl zenvrdúîåøú
äîåøú íäéðù.ea wlg mdipyl ixdy Ðïéà

äîåøú íäéðù úîåøú.oey`x ly elit`e Ð

`lc dizrc` ilb Ð mxze ipyd xfgc oeikc

oey`x dil dede ,oey`xd znexza dil `gip

.ipy oke ,zrcn `ly mxezøåòéùëcg` Ð

.miyngnåàì íàÐ drx oira mxzy oebk Ð

jk oia Ð `aiwr iaxle .dnexz ipyd znexz

`nzq inp oizipzne .dnexz `ied `l jk oiae

.`id `aiwr iax jkld ,xn`wââåù úåáøì
ãéæîë:dl yxtn (`,fi) ipy wxta onwle Ð

miycw iabc ef oal xinde xegy xindl xeaqk

dxenz iabe ,zerh ycwd iedc Ð yicw `l

.yicwäðùîäîäá àìàdnda xini Ð

.dndaaäøåîú ïéùåò ïðéà úéáä ÷ãá éùã÷Ð

`l ziad wca iycwe ,"oaxw" aizk dxenz iabc

.`xnba yxtnck ,oaxw exwi`ïåòîù éáø øîà
'åëixwi` ziad wca iycwc dil `xiaqc Ð

dxenz icar `lc ol `wtp `l jkld ,oaxw

lk llka dnda xyrn `lde .`kdn `l`

`xwie) aizkck ,dxenz icarc did miycwd

aizkc ,`vi dnl .'ebe "xini xnd m`e" (fk

dn .'ebe "xini xnd m`" ,dxenz ciarc dicica

lk s` Ð dxenz dyerc `ed cigi oaxw xyrn

.xeav zepaxw e`vi ,dxenz dyer cigi oaxw

`xza wxta opixn`ck ,zetzeya `zil xyrnc

.zetzey ly `le jl didi :(a,ep) zexekac

àøîâïáø÷eaixwi xy` dnda (lk) m`e" Ð

,'ebe "dpnn."eptilgi `l" dixza aizkeéà
'åë éðà òîåù ïáø÷.i`w ueg ihegy iab Ð

,`ed mipdk zxezc `pyil "i`" i`de

iab 'ek "epi` e`" :izkec dnka opixn`ck

i`dl `zlin `dn lirl yixcc ,ueg ihegy

l oaxwlr Ð "oaxw" :ipzwc .`pixg` `yxc

zxk aiig epi`e ,uega zxk aiig `ed oaxwd

xnelk ,"oaxw i`" :ipz dlre .mipta oileg lr

elit` rnyn ,ikdl oaxw i`dl opiyxc i`

meyn ,"e`" :ixn`c zi`e .'ek ziad wca iycw

`zlin e`le Ð "hgyi xy` e`" mzd aizkc

.`idúéáä ÷ãá éùã÷oinen ilra onzq Ð

oaxw mewn lkn ,cren ld`l oiie`x opi`e

.exwi`ïåòîù éáøì."oaxw"n `le ,dnda xyrnc `ywidn edi` edl hrnn ikd meyne ,oaxw exwi` oizipznc Ðéø÷éà àì 'äì ïáø÷.`nzq oaxw rnyn ied `eddc Ð

:opiqxb ikd .`nzq oaxw rnyn `l `zyd la`'åë ø÷áé àì ïðáø åðú`l Ð iaxl ,oaxw exwi` Ð oerny iaxl ,oerny iax Ð `d ,iax Ð `d :opiqxb `pixg` `pyil Ð

xn`w oerny iax `l` ,`wtp "oaxw"n e`l Ð "dxenz oiyer opi` ziad wca iycw" ipzwce ,oerny iax dlek `l` `zbelt `kil oizipznac opiyxt `pyil i`dle .oaxw exwi`

oerny iax i`ne iax i`n :`pyil i`dl opiqxb ikd .opax Ð `d ,oerny iax Ð `d :xninl `kil jkld .`nrh yxtn xcde ,dl?.'ebe "rxl aeh oia xwai `l" :`ipzcäîì
øîàð.llka xyrne dxenz icar miycwd lk :rnync ,'ebe "eptilgi `l" xn`p xak `lde ,xyrn iab `xw i`d Ðúéáä ÷ãá úåðáø÷åoerny iax dlek `ziixa i`de Ð

.'ebe "xwai `l" xnel cenlz :ipzwc ,`id oerny iax dlek i`ce `d `nw `pyill elit`e .lif`e `nrh yxtn `w oerny iaxe .oaxw exwi` ziad wca iycw dil zi`c ,`id

.oerny iax xn`wck ,miycwd lk x`y eil` yiwdl ,xyrn iab dxenz aizk xcd ikdl ,xnelkäáåçáù øáãå.i`n ihernl onwl `yxtn Ð
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ùìùdcye o`kl dcye ,xaw da didy dcy dze` :i"yx yxit Ð zeprn izy ly zecy

dze` qxtd zia dyer Ð axrnl gxfnn mdizecy yexgl drwad jxc m` .o`kl

dze` qxtd zia oiyer Ð oiyxeg mexce oetv m`e ,axrnay dcy dze`e gxfnay dcy

xfril` iaxl i"yx yxity dn la` ,opaxl `gip mrhd dfe .i"yx oeyl ,mexce oetv ly dcy

zia aiaqy zecy rax` lk yxitc ,`xidp `l

i`ne .opi`nhn xtrde ,qxtd zia od ely qxtd

dnl axrnl gxfnn eyxg m`y df `ed `nrh

dnl mexcl oetvn eyxg m`e ?mexce oetv e`nhi

iax :yxtl d`xp okl ?axrne gxfn e`nhi

.qxtd zia dyer qxtd zia xne` xfril`

xg` dcyl qxtd zian yxgpy dn mlerlc

dze`n yxgp m` oke ,qxtd zia ed`yr elv`y

oke ziriaxl ziyilyn oke ziyilyl dipy dcy

.qxtd zia df z` df oiyer olek Ð mlerl

ïéúéðúîoitzeyd opzc `id `aiwr iax

znexz xne` xfril` iax df xg` df enxzy

.ea wlg mdl yi mdipyc oeikc Ð dnexz mdipy

epiid Ð oitzey `le "mz`"n opihrnnc `de

zvwn la` ,dnexz epi` oznexz lkc oiprl

.dnexz ied Ð df ly ezvwne df ly eznexz

éáøÐ dnexz mdipy znexz oi` xne` `aiwr

ipyd xfgc oeikc .oey`x ly elit`e :i"yx yxit

ly dnexza dil `gip `lc dizrc ilb Ð mxze

,ipy oke ,zrcn `ly mxez dil dede ,oey`x

dxenz `le" enk df oi`c ,`xidp `le .i"yx oeyl

epi` ipyde dxenz oey`xd mzdc ,"dxenz xg`

oey`xdc :`kd ok enk yxtl d`xp jkl !dxenz

ly wxtac :dywe .ipyd `le dnexz[b dpyn] iyi

`aiwr iax ,enxzy oitzey :opz zenexz zkqnc

:mixne` minkge .dnexz mdipy znexz :xne`

iaxc `iyw ok m`e .'ek xeriyk oey`xd mxz m`

:wgvi epiaxl d`xpe !`aiwr iaxc` `aiwr

,mexzl dfl df zeyx epzpyk ixiin oizrnyac

,`aiwr iaxl dnexz oey`xd znexz ikd meyne

ozpc ,melk epi` ipyde .mxz exiag zrcn ixdy

xfril` iaxe .mxz xake mexzl zeyx exiagl

lkc ediizrc` ilbc ,dnexz mdipy znexzc xaq

mzd la` .exiag znexza dil `gip (`l) cg

cg lk jkld ,mexzl dfl df zeyx epzp `lya

znexz jkitl ,ewlg mxz diytpc dizrc`

.zvwn dnexz odipy
iax
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`oifgeרב mipya cenr bi sc ± oey`x wxtzereay
úåôúåùá åðéàù øáãå.zetzey ly `le Ð "jl didi" :lirl ziyixtck Ðéáø

äúòî øùòî àöé äîì øîåà,jixhvi` `l ipd lk meync iaxl dil `xiaqc Ð

`nl` ,`wtp oaxwn gafn oaxwe ,cigi oeyl rnync ,`wtp "xini `l"n cigi oaxwc

'x hrnn `wc daegay xace .oaxw exwi` `l ziad wca iycwc iaxl dil zi`

Ð zexzend on `ad dler dipin oerny

,ilf` xeav zacpl zexzen iaxl dil `xiaq

dxenz oi`c ol `wtp oizipznc `yixne

.cigi oeyl "xini `l"n inp zetzeye .xeava

åîù úøåîúá ïåãéì øùòî àöéù éôìÐ

opiaxne "xyrn lkl"e dipin lirl aizkc

"iriyz" ixiyrl `xw m`y ,zeaxl "lke"n

epiide ,oiyecw odipy Ð "ixiyr" xyr cg`le

m`" inp azknl jixhvi` jkld ,eny zxenz

cinrd m` ,eteb zxenza oecil "epxini xnd

Ð "efk ef" xn`e xyrn lv` oileg znda

`pin` ded diazk `l i`c .dxenza zqtzp

didy xac :onwl opixn`ck ,dxenz ciar `l

yecig epiidc ,ycg xaca oecil `vie llka

`pin` iede ,miycwd lka dpi`y eny zxenz

la` eny zxenz :eyecig `l` ea jl oi`

`vie ,`xw dixcd` ikdl .`l eteb zxenz

.etebe eny zxenza oeciläáéø÷ åîù úøåîú
"xwad" :(`,`q) zexeka idliya opixn`ck Ð

.minlyl xyr cg` zeaxl Ðåôåâ úøåîú
äáéø÷ äðéà:(a,d) lirl oiwxita opixn`ck Ð

aizk xekaae ,xekan "dxard" "dxard" xnb

.oiaixw ozxenz oi`e oiaixw od Ð "od"úøåîú
úìàâð åîùoil`bp minlye ,`id minlyc Ð

.men oda ltepykúìàâð äðéà åôåâ úøåîú
`l ycw didi ezxenze `ed" :aizkc Ð

."l`biåðéàù éô ìò óà äìç åôåâ úøåîú
éåàøxyrnk Ð `nrh i`n .men lra oebk Ð

elk`l dpin `wtpe .men lra lr lgc

`le filhi`a hgyi `ly ,xyrn zyecwa

.`xhila lwyiàìà äìç äðéà åîù úøåîú
éåàøä øáã ìòdxenb dyecw ycwil Ð

onen mcwyk milg opi`y ,miycw x`yk

:jixtwe .oycwdlàðîçø äéá éáøã íåùî
àòøâéî éòåøâéà åîù úøåîú ãéáòã`lc Ð

lfinl irac oky lk `d men lra lr `liig

.eny zxenza dizi`c jk lk xenge li`ed ,`xnegl ith diaéáø éáøã éàî.minlyl xyr cg` zeaxl Ð "xwad" ipzwck ,minlyl ifgc icin `l` iax `l `xwe Ð

éúéú àëéäî.ikd opixn`c Ðùãçä øáã.eny zxenz Ðàðéøçà àðùéìx`yk `xng`c meyn :`id `xaqe ,ie`xd xac lr `l` dlg dpi`y "eny zxenz" yxtzp Ð

.iieaxl `xw jixhvi` ,eteb zxenz rxbin irexbi` minly'åë éáø éáøã éàîì ïðéøîà äéá áúë àì éàã ïéà éðùîåikd `nilc iziz `kidn `de Ð?zecnd on dpi` `dc

,ikxit ixz `ki` lirlc `pyillc ,xwir ikde .iieaxl jixhvi` ikdl .eyecig `l` ea jl oi` Ð eny zxenza ycg xaca oecil ,diazk i`nl izk`e ,oda zyxcp dxezdy

.men lra oia mz oia ,`nzq `l` rnyn `le "o`ve xwa xyrn lke"n iaxzi` dycwc eny zxenz `dc ,ikd dnewe`l `zlin e`l ,iax iaxc i`nl xn`w i`nc :`cg

rxbin i`cec miwe`e li`ed cenlzd oeyl df oi`e ,iziz `kidn dil jixt `wc :cere .eteb zxenza dipiiclc `niz `lc ,daxwdl `l` iax `l Ð "xwad"n iaxc i`ne

ikd opixn`c `d jl `pn xninl dil ded Ð iax `l iax `lc i`nlc ,`rxb?dkxv`c ,ikd `nilc il `iz` `kidn :xnelk ,iziz `kidn xity rnzyin `pyil i`dl la`

.diieaxl `xwäéìò äìáé÷ã."ef ixd" xn`c ab lr s`e ,dpaixwiy ÐúåøúåîÐ exzezipe eny`e ez`hgl zern yixtd oebke .dler oiaixw eincc ,diirxl wzipy my` oebk Ð

.(a,bk onwl) "z`hg cle" wxta ,mipdkl zexerde myl xyad ,zeler oda gwli my` xzenne z`hg xzenn `ad lk odkd rciedi yxcn edfc .dler minc oze`a `ianúáãðì
éìæà øåáö.zexteyl Ðãéçé úáãðì.`ed oexec myl `l` ozaegl odl dler dpi`e ,dler minca oi`ian onvr milrad Ðøæòéìà éáø,ilf` cigi zacpl zexzen dil zi`c Ð

.dler einca `iai :xne` xfril` iax ,zexteyl dacpl odinc eltie exknie ea`zqiy cr erxi mlerd seq cr ocle cle ocle dxenz cle my` zxenz (a,k onwl) "miycw el`e" wxta

àãçá äéúååë äì øáñ.dxenzn dihernl jixhv` ikdlc ,ilf` cigi zacpl zexzenc Ðéëä éàda xin` `l elit`e ,dxenz dcar `l zexzen dndad zler oerny iaxlc Ð

.`id zexzend on d`ad dlerc ,`zyd da xin` ivn `l `xwirnúøçà ìò åììçå.oiwxita lirl ziyixtck ,'ek xg` my`a xtkzp inp i` Ðøéîéå øåæçéù åäîxn` `kidc Ð

`py `l `nlic e` ,xninc `nil zxg` dyecw oebk la` .dizyecwa mi`wc `kid Ð oixinne oixfege oixinn oi` oerny iaxc `ail` opgei iaxøùòîî ïåòîù éáøã àáéìà éà ?
ïðéôìé.dxenz dcar `lc xzen zler iwet`l daegay xac xyrnn oerny 'x xnbc `d ,xnelk Ðàðú úçëùî éà`ail` lirl xn`c opgei 'xke ,xfril` iaxk dil `xiaqc Ð

.'ek oixinne oixfege oixinn oi` y"xcéàî úçà äùåã÷å ïéôåâ éðùá.xg` lr ellige mnede ea xinde ea xtkzdl my` yixtd epiidc Ðãçà óåâå úåùåã÷ éúù àìàepiidc Ð

.dlerl wzipe cea`d oey`x `vnpe xg` my`a xtkzpéòáéú.ilaa oeyla ewiz enk inlyexi oeyl Ð
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éáø`l oitzeye xeav ihernle cigi oaxwlc iaxl dil `xiaqc Ð xyrn `vi dnl xne`

wca iycw inp ihernle .dxn`p cigi oeyla dxenzc dyxtd lk ixdy ,jixhvi`

:xaqwc ,jixhvi` `l zexzen zler inp ihernle ."oaxw" exwi` `lc ,jixhvi` `l ziad

:xnel yi cer .i"yx yxit jk ,dxenz icar `lc `hiyte ,ilf` xeav zacpl zexzen zler

,ilf` cigi zacpl zexzen zlerc dil `xiaqc

.dxenz dyerc xfril` iaxk xaqeïåãì
llk oiyer oi`c :jzrc `wlqc Ð eteb zxenza

yxtnck ,ycgd xaca oecl `vic meyn dxenz

dlgc xnel ,eteb zxenza oecl :inp i` .cenlzd

.i"yx yxit odipye .ie`x epi`y xac lr

úøåîúixiyrl `xw m` epiid Ð eny

cg`le ,"ixiyr" iriyzle ,"iriyz"

ozylyc (`,q zexeka) ol `niiwc ."ixiyr" xyr

.oiycewn
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úàöé änì :øîBà éaø .úeôzeLa àa BðéàL øáãå§¨¨¤¥¨§¨©¦¥¨¨¨¨
äzòî øNòî¯ïBcéìúøeîú"a"BîLúøeîú"áe ©£¥¥©¨¦¦§©§¦§©

BîL úøeîz :Eì øîBì ,"Bôeb¯Bôeb úøeîz ,äáéø÷ ©§§©§§¥¨§©
¯BîL úøeîz .äáéø÷ dðéà¯Bôeb úøeîz ,úìàâð¯ ¥¨§¥¨§©§¦§¤¤§©

Bôeb úøeîz .úìàâð dðéà¯ìòå éeàøä øác ìò äìç ¥¨¦§¤¤§©¨¨©¨¨¨¨§©
BîL úøeîúe ,éeàø BðéàL øác¯ìò àlà äìç dðéà ¨¨¤¥¨§©§¥¨¨¨¤¨©

úéàc àðîçø éaøc íeMî :éøîà .ãáìa éeàøä øác̈¨¨¨¦§©¨§¦¦§©¦©£¨¨§¦
,BîL úøeîz déaéòeøâéàòøâéàéàî :ïðéøîàc ,ïéà ? ¥§©§¦§¥¦§©¦§¨§¦©©

éaøc¯éaø àìc éàîe ,éaø¯àëéäî àäå .éaø àì §©¦©¦©§¨©¦¨©¦§¨¥¥¨
äåäc íeMî :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà ?éúéz¥¥£©©¨§¥§©§ª©¦©£¨

Lãçä øáca ïBcéì àaä øác¯déì øîà .ãáìa BLecéç àlà Ba ïéàå÷çöé øa ïîçð áø ¨¨©¨¦©¨¨¤¨¨§¥¤¨¦¦§©£©¥©©§¨©¦§¨
äáBç úìBò ,äáBça àaä øác øîàc ïBòîL éaøì :àáøì¯úìBò àä ,äøeîz äãáòc àéä §¨¨§©¦¦§©£©¨¨©¨§¨©¨¦§¨§¨§¨¨©

äáãð¯déìò dìa÷c ïåék ,éîð äáãð úìBò :déì øîà ?àì¯àlà äëøöð àìå ,äøeîz äãáò §¨¨¨£©¥©§¨¨©¦¥¨§¦§¨£¥¨§¨§¨§¨¦§§¨¤¨
ïî äàaä äìBòìúBøúBnäúBøúBî øîàc ïàîk dì øáñ÷ éà ?øáñ÷ éàî .úáãðìøeaö §¨©¨¨¦©¨©¨¨©¦¨¨©¨§©©£©¨§¦§©¦

éìæà¯ïàîk déì àøéáñ ïBòîL éaø àlà !øeaöa äøeîz ïéà àä ,äøeîz äãáò àìc àèéLt ¨§¦§¦¨§¨¨§¨§¨¨¥§¨§¦¤¨©¦¦§§¦¨¥§©
àøáñ éàä déì zòîL ïàî .éìæà ãéçé úáãðì úBøúBî øîàc¯déì ïðéòîL àä ,øæòéìà éaø ©£©¨§¦§©¨¦¨§¦©¨§©§¥©§¨¨©¦¡¦¤¤¨¨§¦©¥

úBøúBnä ïî äàaä äìBò :àéðúc !äøeîz äãáòc àéãäa¯!øæòéìà éaø éøác ,äøeîz äNBò §¤§¨§¨§¨§¨§©§¨¨©¨¨¦©¨¨§¨¦§¥©¦¡¦¤¤
ïî äàaä äìBò :øáñ øæòéìà éaøc .àãça déìò âéìôe ,àãça déúåk dì øáñ ïBòîL éaø©¦¦§§©¨§¨¥©£¨¨¥£¥©£¨§©¦¡¦¤¤§©¨©¨¨¦

úBøúBnä¯Léøôä :ïéáà éaø àéòác ,éëä éà .äøeîz äNBò ïéà :øáñ eäéàå ,äøeîz äNBò ©¨¨§¨§¦§©¥¨§¨¦¨¦§¨£¨©¦¨¦¦§¦
?Ba øéîéå øBæçiL eäî ,äìBòì äæ ÷zéðå ,øçà íLàa øtkúðå ,Ba øéîäå ,Ba øtkúäì íLà̈¨§¦§©¥§¥¦§¦§©¥§¨¨©¥§¦©¤§¨©¤©£§¨¦

ïBòîL éaøc àaélà àîéìéà ?ïàîc àaélà¯äàaä äìBò ,déì àøéáñ ïBòîL éaø :zøîà àä ©¦¨§©¦¥¨©¦¨§©¦¦§¨¨§©§©¦¦§§¦¨¥¨©¨¨
éaøk éà÷c àpz úçkLî éà :déì àéòaéî÷ éëä ïéáà éaø !äøeîz äNBò ïéà úBøúBnä ïî¦©¨¥¨§¨©¦¨¦¨¦¨¦¨£¨¥¦©§©©©¨§¨¥§©¦
ïî äàaä äìBò øîàc øæòéìà éaøk déì àøéáñe ,ïéøéîîe ïéøæBçå ïéøéîî ïéà øîàc ,ïBòîL¦§©£©¥§¦¦§§¦§¦¦§¦¨¥§©¦¡¦¤¤©£©¨©¨¨¦
àöîéz íàå ?éàî úçà äMeã÷e ïéôeâ éðLa ?Ba øéîéå øBæçiL eäî ,äøeîz äNBò úBøúBnä©¨¨§¨©¤©£§¨¦¦§¥¦§¨©©©§¦¦§¨

.éòaéz ?éàî ãçà óeâå úBMeã÷ ézL àlà ,(àì Bà) úçà äMeã÷ øîBì©§¨©©Ÿ¤¨§¥§§¤¨©¦¨¥
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dxenz(iying meil)

,úeôzeLa àa BðéàL øáãå`le ,dxenz zbdep el` lka `weec §¨¨¤¥¨§¨
daega `a epi`y xacae ziad wca iycwae xeaiv zepaxwa

.mitzey oaxwae
úàöé änì ,øîBà éaøzxenzäzòî øNòî,dnvr ipta azkdl ©¦¥¨¨¨¨©£¥¥©¨

ick.Bôeb úøeîúáe BîL úøeîúa ïBcéìqipkdl `id xyrn zevny ¦¦§©§¦§©
lr xnele mz`ivia mzepnle ,xicl el eclepy zendad lk z`

zexekaa dpyna epipye .'xyrn df ixd' ixiyrd(.q)`xw m`y ,
aey `xw xyr cg`le ,'iriyz' `xw ixiyrle ,'ixiyr' iriyzl
meyn yecw ixiyrd .xyrn zyecwa miyecw mzyly ,'ixiyr'
meyn miyecw xyr cg`de iriyzde ,ze`ivna ixiyr `edy
,'eny zxenz' diexw ef dyecwe ,'ixiyr' my mdilr `xwy

xyrna xn`py dnn dxewne(al fk `xwie),'o`ve xwA xUrn lke'§¨©§©¨¨¨Ÿ
oic xyrna ycgzdy xg`ne .eny zxenz zeaxl 'lke'n eyxce
bdpi `ly xnel mewn did ,miycw x`ya eznbeck epivn `ly df
lka zbdepd 'ef zgz ef' ly dxenz `idy 'eteb zxenz' oic ea
sebd zxenz mby eprinydl aezkd jxved ok lre ,miycwd

.xyrna zbdep
ick ,xyrna eteb zxenz oic aey azkp mrh cerne,Cì øîBì©¨

.` :md el`e ,mipic dnka eny zxenzn eteb zxenz oic welgy
äáéø÷ BîL úøeîzeli`e ,minly zxeza gafnd iab lrúøeîz §©§§¥¨§©

Bôebxyrn lyäáéø÷ dðéàda letiy cr drxz `l` ,gafnl ¥¨§¥¨
.a .daxwd `la oileaba dnena lk`ize men,úìàâð BîL úøeîz§©§¦§¤¤

dincn mi`iane ,oileaba zlk`pe dze` micet men da ltp m`y
.xg` oaxwmle`,úìàâð dðéà Bôeb úøeîzmen da ltp m` `l` §©¥¨¦§¤¤

`p oky ,oeict `la dnena zlk`pxyrna xn(bl fk my)`Ed'
.b .'l`Bi `l Wcw didi FzxEnzEäìç Bôeb úøeîzoiaìòdnda §¨¦§¤Ÿ¤Ÿ¦¨¥§©¨¨©

`idy dninzéeàøä øác,gafnleoiaéeàø BðéàL øác ìò,gafnl ¨¨¨¨©¨¨¤¥¨
xyrna xn`p oky .men zlra oebk(my),'rxl aFh oiA xTai `l'Ÿ§©¥¥¨©

`ede ,men lra `edyk oiae mz `edyk oia yecw envr ixiyrdy
.eteb zxenzl oicdåmle`øác ìò àlà äìç dðéà BîL úøeîz §§©§¥¨¨¨¤¨©¨¨

éeàøägafnl,ãáìalr milg mpi`y miycwd lkk `id ixde ¨¨¦§©
.mycwdl mnen mcwy men ilra
:iax ixac lr dywn `xnbd,éøîàikeàðîçø éaøc íeMî ¨§¦¦§©¦©£¨¨

[dxezd dzaixy-]déa úéàcxyrnaòøbéà éòeøbéà BîL úøeîz §¦¥§©§¦§¥¦§©
.dzeaxl aezkd jxvei jk meyny ,eteb zxenz oiprl epic

nbd zvxzn:`xïéàeny zxenz oic ea ycgzdy llba ok` - ¦
meyn ,eteb zxenz ea zeaxl aezkd jixvcdf ieaix ilelïðéøîà §©§¦©

éaø àì éaø àìc éàîe éaø éaøc éàî,daxzd ea daxzdy dn - ©§©¦©¦©§Ÿ©¦Ÿ©¦
.daxzd `l ea daxzd `ly dne

:`xnbd zl`eyéúéz àëéäî àäåycgzdy xac lky epl oipn - §¨¥¥¨¥¥
daiyn .df oipra mibdepd mipicd x`yn hrnzd mieqn oic ea

:`xnbdäåäc íeMî ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàxyrnøác ¨©©¨§¥§©§ª©¦©£¨¨¨
Lãçä øáca ïBcéì àaäezeaxl aezkd jixv eny zxenz `edy ©¨¦©¨¨¤¨¨

,eteb zxenzlåy mixne` epiid ieaixd ilelBLecéç àlà Ba ïéà §¥¤¨¦
.ãáìa¦§©

xa ongp ax :`ziixaa oerny iax ixac z` x`al zxfeg `xnbd
,eze` zaiign dxezdy oaxw `ed daegay xacy ,xaq wgvi
envr z` mc`d ea aiigy oaxw `ed daega `a epi`y xace

ok lr .'dler ef dnda ixd' xn`y oebk ,dacpaïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨
àáøì ÷çöé øa,el dywdeøîàc ïBòîL éaøìwx zbdep dxenzy ©¦§¨§¨¨§©¦¦§§¨©

a,äáBça àaä øácwx ikeäãáòc àéä äáBç úìBò[dyery-] ¨¨©¨§¨©¨¦§¨§¨
àä ,äøeîz[la`-]àì äáãð úìBò.dxenz dyer §¨¨©§¨¨Ÿ
déì øîài`ce ,`axäøeîz äãáò déìò dìa÷c ïåék éîð äáãð úìBò ¨©¥©§¨¨©¦¥¨§©§¨£¥¨§¨§¨

d`iadl 'ef ixd' zxin`a envr lr laiwy oeikn -ixd ,gafnl
,dxenz dyer `idäëøöð àìåxyrnl ywidd [jxvp-]àlà §Ÿ¦§§¨¤¨

ìdxenzn hrn.úBøúBnä ïî äàaä äìBòdgcpy my` oebke §¨©¨¨¦©¨
mi`iane xknp men ea ltpy xg`ly ,dirxl wzipe daxwdn
`l ixdy ,daegay xac dpi` ef dlery xg`ne .dler eincn

.dxenz dyer dpi` ,d`iadl aiigzd

:`xnbd dywnøáñ÷ éàî,oerny iaxøîàc ïàîk dì øáñ÷ éà ©¨¨©¦¨¨©¨§©§¨©
yúBøúBîzepaxwd incéìæà øeaö úáãðì,[mikled-]àèéLt ¨§¦§©¦¨§¦§¦¨
czexzend on d`ad dleräãáò àì[dyer-],äøeîzcàäxak §Ÿ¨§¨§¨¨

y epzpyna x`eana äøeîz ïéàzepaxwàlà .øeaöjixv gxkda ¥§¨§¦¤¨
y xneløîàc ïàîk déì àøéáñ ïBòîL éaøyúBøúBîzepaxwd inc ©¦¦§§¦¨¥§©§¨©¨

,éìæà ãéçé úáãðì`le el` zern yicwdy in myl daixw `ide §¦§©¨¦¨§¦
elit`y ,ef dacp hrnl xyrnl ywidd `a ok lr .xeaivd myl
xac dpi`y itl ,dxenz dyer dpi` mewn lkn cigi oaxw `idy

ixdy ,zeywdl yi oiicr j` .daega `aydéì úòîL ïàîinn-] ©¨§©¥
k xaeqy [zrnyàøáñ éàä`ld ,cigi zacpl miaxw zexzeny ©§¨¨

øæòéìà éaøe ,`edc àéãäa déì ïðéòîL àäef dler.äøeîz äãáò ©¦¡¦¤¤¨©§¦©¥§¤§¨§¨§¨§¨
.øæòéìà éaø éøác ,äøeîz äNBò úBøúBnä ïî äàaä äìBò ,àéðúc§©§¨¨©¨¨¦©¨¨§¨¦§¥©¦¡¦¤¤
dxenzn ef dler hrnnd oerny iaxy xnel xyt` i` ok m`e

.xfril` iax zhiyk hwep
:`xnbd zvxzndéúåk dì øáñ ïBòîL éaøxfril` iaxcàãça ©¦¦§¨©¨§¨¥©£¨

.àãça déìò âéìôedlery xfril` iaxk oerny iax xaeqy s`y ¨¦£¥©£¨
dxenz oiprl mewn lkn ,cigi zacpl daixw zexzend on d`ad

,eilr wlgpøáñ øæòéìà éaøcyäNBò úBøúBnä ïî äàaä äìBò §©¦¡¦¤¤¨©¨©¨¨¦©¨¨
,äøeîz,daega `a epi`y xac lk xyrnl ywiddn hrnn epi`e §¨

åeli`eäéà[oerny iax-]øáñyäøeîz äNBò ïéàywidd meyn §¦¨©¥¨§¨
.xyrnl

:`xnbd dywnéëä éàdn dywiéòac[wtzqdy-]ïéáà éaølirl ¦¨¦§¨¥©¦¨¦
(.h)dpyna oerny iax zhiya(my)oi`y ,opgei iax zhiy it lr

m` ,oaxw eze`a mixinne mixfege mixinnøtkúäì íLà Léøôä¦§¦¨¨§¦§©¥
Ba øéîäå Ba,zxg` dndaåjk xg`äæ ÷zéðå øçà íLàa øtkúð §¥¦§¦§©¥§¨¨©¥§¦©¤
[oey`xd-]äìBòì,my` xzen oickBa øéîéå øBæçiL eäîmy`a §¨©¤©£§¨¦

dzpzydy xg`n m`d .zg` mrt ea xind xaky xg`l oey`xd
,dywe .`l e` ea mixinne mixfeg zxg` dyecwl ezyecwàaéìà©¦¨

ïàîc,df wtq oia` iax wtzqdàîéìéàwtzqdyéaøc àaéìà §©¦¥¨©¦¨§©¦
úøîà àä ,ïBòîLydéì àøéáñ ïBòîL éaøyïî äàaä äìBò ¦§¨¨§©©¦¦§§¦¨¥¨©¨¨¦

äøeîz äNBò ïéà úBøúBnäxind `l oiicr m` elit`e ,llk ©¨¥¨§¨
,minkg zhiya wtzqdy xnel xyt` i` oke .mlern ef dndaa

dpyna mzhiyl ixdy(my)my` eze`a mixinne mixfege mixinn
.dpey`xd ezyecwa cner oiicr `edyk elit`

:`xnbd zvxznéà÷c àpz úçkLî éà ,déì àéòaéî÷ éëä ïéáà éaø©¦¨¦¨¦¨¦©§¨¥¦©§©©©¨§¨¥
xaeqd `pz `vnz m` -ïBòîL éaøkdpynaïéøéîî ïéà' øîàc §©¦¦§§¨©¥§¦¦

e ,'ïéøéîîe ïéøæBçåok enkdéì àøéáñmbäìBò' øîàc øæòéìà éaøk §§¦§¦¦§¦¨¥§©¦¡¦¤¤§¨©¨
'äøeîz äNBò úBøúBnä ïî äàaäoerny iax zhiyk `le ©¨¨¦©¨¨§¨

my`a wtzqdl yi ,dxenz dyer dpi`y xaeqd `ziixaa
,dlerl wzip jk xg`e ea xindy.Ba øéîéå øBæçiL eäîx`eane ©¤©£§¨¦

lirl(:h)wtzqd mcew .oia` iax wtzqd zewitq ipyyïéôeb éðLa¦§¥¦
éàî úçà äMeã÷eea ltp jk xg`e ,my`a xindy ina oebke ,epic §¨©©©

,ipyd my`a xinne xfeg m`d .zxg` dnda lr ellige men
xfeg epi`y e` ,miteb ipy md ipyde oey`xd my`dy meyn
dyecw `id ipyde oey`xd my`d zyecwy meyn ,ea xinne
iax wtzqd cere .ea xind xaky oey`xd gkn `a ipyde ,zg`

,oia`øîBì àönéz íàå`idy xg`nyúçà äMeã÷xfeg epi` §¦¦¨¥©§¨©©
,ipyd my`a xinneàlà (àì Bà)a wtzqdl yi oiicrézL Ÿ¤¨§¥

éàî ,ãçà óeâå úBMeã÷jk xg`e ,my`a xindy oebke .epic §§¤¨©
ea xinne xfeg m`d ,dlerl oey`xd wzipe xg` my`a xtkzd
xaky meyn ea xinne xfeg epi`y e` ,zeyecw izy ody meyn

.df seba xind
:`xnbd dwiqnéòaézcr ,miax minkg df wtq le`yl xxerzz - ¦¨¥

`ly ,wtqa ef dl`y zcner dzr zrle ,zn`d lr cenrz xy`
.dhytp

ïéøéîî ìëä êìò ïøãä
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xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dxenz(iyiy meil)

úåðáø÷á ùé ¯ éðù ÷øô

äðùî
mcewd wxta dpyna epipy(.bi)cigi zepaxwa wx zbdep dxenzy ,

epiptly dpynd d`ian df oic ab`e ,xeaiv zepaxwa `le
:el` zepaxw ipin ipy oia mitqep miweligLémibdepy mipic ¥

ïéàL ãéçé úBðaø÷amibdep mdLéå ,øeaévä úBðaø÷amipic §¨§§¨¦¤¥§¨§§©¦§¥
mibdepdúBðaø÷aïéàL øeaévämibdep md.ãéçiä úBðaø÷a §¨§§©¦¤¥§¨§§©¨¦

.äøeîz ïéNBò øeaévä úBðaø÷ ïéàå ,äøeîz ïéNBò ãéçiä úBðaøwL¤¨§§©¨¦¦§¨§¥¨§§©¦¦§¨
ok enka ïéa úBâäBð ãéçiä úBðaø÷zendaíéøëfea ïéazenda ¨§§©¨¦£¥¦§¨¦¥¦

å ,úBá÷peli`a àlà ïéâäBð ïéà øeaévä úBðaø÷zendaíéøëf §¥§¨§§©¦¥£¦¤¨¦§¨¦
ok enk .calaãéçiä úBðaø÷mdn dnk yi ,onf mdl reawy ¨§§©¨¦

yïéáéiçmilrad.íäékñð úeéøçàáe ïúeéøçàazclei zler oebke ©¨¦§©£¨¨§©£¨¦§¥¤
z`e mze` mi`ian mpnfa me`iad `l m`y ,rxevn zepaxwe

.onf xg`l mdikqpåeli`øeaévä úBðaø÷,mpnfa eaxw `lyïéà §¨§§©¦¥
xeaivd,ïäékñð úeéøçàa àìå ïúeéøçàa ïéáéiç,miaxw mpi` aeye ©¨¦§©£¨¨§Ÿ§©£¨¦§¥¤

y xg`n oky.mpaxw lha mpnf xarìáàxeaiv zepaxwa mb £¨
ïéáéiçxeaivd,çáfä áøwMî ïäékñð úeéøçàaz` eaixwd m`y ©¨¦§©£¨¦§¥¤¦¤¨©©¤©

dnk xg`l elit` eikqp z` miaixwn ,eikqp `ll epnfa gafd
.mini

eøeaévä úBðaøwL ,ãéçé úBðaø÷a ïéàM äî øeaévä úBðaø÷a Lé¥§¨§§©¦©¤¥§¨§§¨¦¤¨§§©¦
,úaMä úà ïéçBcmigece ,da miaxw md ixd zaya mpnf lg m`y ¦¤©©¨

.mzaxwda yiy zay zk`ln xeqi` z`åxeaiv zepaxw migec ok §
,äàîehä úàmipdkd eidy e` ,mi`nh xeaivd aex eid m`y ¤©§¨

z` mzaxwd zaeg dgec ,mi`nh zxy ilk eidy e` ,mi`nh
.d`neha daxwde ycwnl dqipk xeqi`åeli`ïðéà ãéçé úBðaø÷ §¨§§¨¦¥¨
.äàîehä úà àìå úaMä úà àì úBçBcŸ¤©©¨§Ÿ¤©§¨

øéàî éaø øîà,`nw `pzlìBãb ïäk ézéáç àìäå,mei lk miaxwy ¨©©¦¥¦©£Ÿ£¦¥Ÿ¥¨
åokøtlecb odkå ,ïä ãéçiä úBðaø÷ ,íéøetkä íBé ìLit lr s` §©¤©¦¦¨§§©¨¦¥§

md ok.äàîehä úàå úaMä úà ïéçBãielz epi` df oicy gxkdae ¦¤©©¨§¤©§¨
,xeaive cigiaàlàoaxw lkòeá÷ BpîfLz`e zayd z` dgec ¤¨¤§©¨©

.xeaiv oaxw oiae cigi oaxw oia ,d`nehd

àøîâ
:epzpyna epipy.'åë äøeîz äNBò ãéçé ïaø÷:`xnbd dywnåik ¨§©¨¦¤§¨§

àììk[llk-]àeä,dxenz miyer cigi zepaxw lkyéøäåzepaxw §¨¨©£¥
ãéçé ïaø÷c úBôBò,mdålirl dpyna epipy(.bi)yïéàser oaxw §¨§©¨¦§¥

.äøeîz äNBò:`xnbd zvxznéðz÷ ékcigi oaxwy epzpyna ¤§¨¦¨¨¥
`weec ,dxenz dyeraoaxwéðz÷ äîäa.ok §§¥¨¨¨¥
:`xnbd dywn aeyãìå éøäåmiycwe ,àeä ãéçé ïaø÷cmewn lkn ©£¥¨¨§¨§©¨¦
lirl dpyna epipy(.ai)zhiylyminkgïéà`ed,äøeîz äNBò ¥¤§¨

oica cigi ly dnda zepaxw lk epzpyn zllek ji` ok m`e
:`xnbd zvxzn .dxenzépî àäk epzpyn -øîàc ,àéä äãeäé éaø ¨©¦©¦§¨¦§¨©

(my)y.äøeîz äNBò ãìeä©¨¨¤§¨
:`xnbd dywn aeyå ,àéä ãéçé ïaø÷c ,dîöò äøeîz éøäåepipy ©£¥§¨©§¨§¨§©¨¦¦§

dpyna(my)yäøeîz äNBò äøeîz ïéàepipy ji`e ,zxg` ¥§¨¨§¨
zvxzn .dxenz miyer cigi ly dnda zepaxw lky epzpyna

:`xnbdéðz÷ ék`weec ,dxenz dyer cigi oaxwyàçáéæ øwéòa ¦¨¨¥§¦©¦§¨
[gafd-]éðz÷.ezxenza `le ,ok ¨¨¥

:`xnbd dwiqnéëäì úéúàc àzLäribdl jilr jk oiay xg`l - ©§¨§¨¦§¨¦
oky ,miycw clen zncewd `iyewd mb zvxezn ,df uexizl

àîéz eléôàzhiya diepy dpyndyïðaøepi` cley mixaeqd £¦¥¨©¨¨
cigi zepaxw lk dpynd zllek ji` zeywdl oi` ,dxenz dyer

wx oky ,dxenz oicaéðz÷ àçáéæ øwéòa.miycw clea `le ,ok §¦©¦§¨¨¨¥
:epzpyna epipy.úBá÷pa ïéa íéøëfa ïéa úBâäBð ãéçiä úBðaø÷̈§§©¨¦£¥©§¨¦¥©§¥

ok lre ,cigi zepaxw lkl dpynd zpeeky `xnbd dxaqe
:dzywdåikàeä àììk,cigi zepaxw lkaãéçé ïaø÷c äìBò éøäå §§¨¨©£¥¨§¨§©¨¦

,`idån `weecàéúà øëæn eli`e ,[d`a `id-].àéúà àì äá÷ð §¨¨©§¨§¥¨Ÿ©§¨
:`xnbd zvxznóBòä úìBò àkéàä.zeawpn mb d`ay,àéðúcoic ¨¦¨©¨§©§¨

úenz,men `la zeidl oaxwd lryåoic okúeøëæxn`py ©§©§
`weec bdep ,mixkf wx mi`ay minieqn zepaxwaazepaxw,äîäa §§¥¨

åmle`ïéàoicúeøëæå úenzbdepaoaxw,úBôBòlra mb `a `ede §¥©§©§§
.dawp mbe men

:`xnbd dywn aeyå ,àéä ãéçé ïaø÷c úàhç éøäån `weecäá÷ð ©£¥©¨§¨§©¨¦¦§§¥¨
,àéúàe,àéúà àì øëæcigi zepaxw lky epzpyna epipy ji`e ©§¨¨¨Ÿ©§¨

:`xnbd zvxzn .zeawpn oiae mixkfn oia mi`aàkéàäz`hga ¨¦¨
cigiéúééîc ,àéNð øéòNez`hg z` [`iany-]xiryn.øëæ §¦¨¦§©§¥¨¨

:`xnbd dywn aeyc ãéçé íLà àkéàäån `weec,éúà øëæeäá÷ð §¨¦¨£©¨¦§¨¨¨¥§¥¨
.éúà àì:`xnbd zvxznïðaø éøîà÷ ékoia mi`a cigi zepaxwy Ÿ¨¥¦¨¨§¦©¨¨

a `weec ,zeawpn oiae mixkfnéåLc ïaø÷[epyiy-]ãéçéa ïéaeïéa ¨§¨§¨¥¥§¨¦¥
,øeaéöadpynd d`a df oaxwae ,z`hge minlye dler oebke §¦

mle` .cigil xeaiv oia wlglíLàwxazepaxwdéúéà ãéçé ¨¨§¨¦¦¥
la` ,[epyi-]azepaxwdéúéì øeaödxaic `l ok lre ,[miiw epi`-] §¦¥¥
.epnn dpynd

z`hg dlern zexen`d zeiyewd lr sqep uexiz d`ian `xnbd
:my`eéî ,àîéà úéòaéàå[ike-]éðz÷dpynaúBðaø÷ ìk','cigi §¦¨¥¥¨¦¨¨¥¨¨§§

`l` xn`p `l ixdeúBðaø÷a Lé''cigi.éðz÷zepaxw lk `l ok`e ¥§¨§§¨¨¥
wlg wx `l` ,zeawp oiae mixkf oia mi`a cigi,mdneäéð éàîe©¦

,[md el`e-]éúééî øëæ éòa éàå éúééî äá÷ð éòa éàå ,íéîìLm`y - §¨¦§¦¨¥§¥¨©§¥§¦¨¥¨¨©§¥
inlya ok oi`y dn .xkfn m`ian dvex m`e dawpn m`ian dvex

.mixkfn `l` mi`a mpi`y ,xeaiv
:epzpyna epipyáéiç ãéçé úBðaø÷,['åë] ïúeéøçàa ïézepaxwe ¨§§¨¦©¨¦§©£¨¨

me`iad m`e ,mdikqp zeixg`a `le mzeixg`a oiaiig oi` xeaiv
:`xnbd zl`ey .onf xg`l mdikqp z` mi`ian mpnfaéðä àðî§¨¨¥

éléî`ed exewn :`xnbd daiyn .xeaiv zepaxwa df oic epl oipn - ¦¥
.dyxcn,ïðaø eðúczecrend itqena xn`p(fl bk `xwie)aixwdl' §¨©¨¨§©§¦

mikqpE gaf dgpnE dlr 'dl dX`.'[BîBéa] íBé øác'mei xac'e ¦¤©Ÿ¨¦§¨¤©§¨¦§©§
,ïéôñenì øLk íBiä ìkL ãnìî.miaxrd oia ly cinz zaxwd cr §©¥¤¨©¨¥©¨¦

e,ïúeéøçàa áéiç Bðéà ïàéáä àìå íBiä øáò íàL ãnìî 'BîBéa'aeye §§©¥¤¦¨©©§Ÿ¡¦¨¥©¨§©£¨¨
.mze` mi`ian oi`íäékñð úeéøçàa áéiç àäé àì ìBëé`l m` ¨Ÿ§¥©¨§©£¨¦§¥¤
,meia ea m`iadçáfä áøwL ét ìò óàå,epnfaøîBì ãeîìz §©©¦¤¨©©¤©©§©
zekeq itqena(gi hk xacna)E'íäékñðå íúçðîmili`l mixRl ¦§¨¨§¦§¥¤©¨¦¨¥¦

'miUaMlemdikqpe mzgpn z` mi`ian meia eaxw m`y o`kn , §©§¨¦
elit`äìélan yexcl yi oke ,eixg`ly'íäékñðå íúçðî'mdy ©©§¨¦§¨¨§¦§¥¤

s` miaxw.øçîì§¨¨
:xen`d oicl xg` xewn d`ian `xnbd,øîà Lé÷ì Léøoic xewn ¥¨¦¨©

`ed df,àëäîxn`pzecrend zepaxwa(gl bk my)úBúaL ãálî' ¥¨¨¦§©©§
,''äef zekinqe .'eneia mei xac mikqpe gaf' xn`py dn xg`l

mb aixwdl yi meid eze`l mikiiyd crend ikqp calny zcnln
mr cgi zaya maixwdl egky m` ,el dncwy zayd ikqp z`

.gafd
zekxvp zeyxcd izy `l` ,zwelgn o`k oi`y zyxtn `xnbd

:efl efàëéøöezyxc z` mbe ,'mdikqpe mzgpn' zyxc z` mb §¦¨
meyn .''d zezay caln'àðîçø áúk éàcwx,''ä úBúaL ãálî' §¦¨©©£¨¨¦§©©§

ïéà íBia àðéîà äåämeia oaxwd ikqp z` aixwdl xyt` - £¨£¦¨©¦
,gafd zaxwd zxgnlyåmle`àì äìélaok lr .mze` miaixwn §©©§¨Ÿ

'íäékñðå íúçðîe' àø÷ øîà.dlila mikqp zaxwd zeaxléàå ¨©§¨¦§¨¨§¦§¥¤§¦
àðîçø áúkwxäåä ,''ä úBúaL ãálî' áúk àìå 'íäékñðå íúçðî' ¨©©£¨¨¦§¨¨§¦§¥¤§Ÿ¨©¦§©©§£¨

ïéà äìéla àðéîàdlila oaxwd ikqp z` aixwdl xyt` - £¦¨©©§¨¦
la` ,gafd zaxwd xg`lyàîîéaeixg`ly meia -àìmiaixwn ¦¨¨Ÿ

.mze`àðL éàîe,eixg`ly meidn dlildc íeMîepicia dkld ©§¨¦§
y,íBiä øçà CìBä äìéì íéLã÷á,eiptly meid jyndk aygp `ede §¨¨¦©§¨¥©©©

.xg` meil aygp xak `edy ezxgnly meia ok oi`y dnok lr
éëéøömiaxw mikqpy epcnll ''d zezay caln' ,el` zeyxc izy §¦¥

.eixg`ly meia mbe gafd zaxwd xg`ly dlila mb
:dxen`d `ziixad ixac lr dywn `xnbdéáø÷ éî íéëñðeike-] §¨¦¦¨§¦
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המשך באמוד דד

oifge` mipy` cenr ci sc ± oey`x wxtzereay
äðùîíéøëæ íìåë øåáéö úåðáø÷oi`ian xeaiv oi`e .`ed xkf dlere ,zeler oaexc Ð

xirye" edleka aizkck ,mixiry odly ze`hge .od mixkfc ,zxvr iyak `l` minly

."cg` z`hgïúåéøçàá ïéáééç ãéçéä úåðáø÷,onf odl reawy oze`n odn yi ,xnelk Ð

iig mpnf xar elit`ym` ,rxevn zepaxwe (dpaxwe) zclei zler oaxw oebk ,oaixwdl oia

.onf xg`l eaixwdl leki Ð ely ipiny xar

mpnf xar m` ,onf odl yiy xeaiv zepaxw la`

.`xnba yxtnck ,opaxw lha Ðçáæä áø÷ùî
enr mikqp eaxw `le epnfa gafd axw m`y Ð

dxyr cre o`kn elit` maixwdl oiaiig Ð

.`xnba yxtnck ,miniìåãâ ïäë éúéáçÐ

Ð "cinz zgpn" da aizkc ,d`nehe zay oigec

["zlkzd"] idliya ,oicinz zgpnk jl `id ixd

.(a,p) zegpnaíéøåôéëä íåé øôly ext Ð

.oxd`òåá÷ åðîæù àìàmrhd oi` ,xnelk Ð

m`y ,reaw opnfy oze` .onf zeriawa `l` ielz

zay oigec Ð oinelyz odl oi` onfd xar

reaw onf odl oi`y lke .cigic elit` ,d`nehe

oebk ,xeaivc elit`e Ð d`nehe zay oigec mpi`

.dxf dcear ixirye xeaiv ly xac mlrd xt

àøîâàçáéæ ø÷éò.oey`x ycwd Ðåìéôà
ïðáø àîéú.dxenz dyer cle edl zilc Ðïéá

úåá÷ðá ïéá íéøëæáaiigy oaxw lk rnyn Ð

.dawp oia xkf oia ,`iadl cigidúìåò àëéà àä
óåòä.`ed `vexiz Ðíùàyakc ,xkf ied Ð

.dyak `le ,dia aizk li` e`íéîìù åäéð éàî
eda aizkc ,md mixkf xeav inly la` Ð

."minly gafl dpy ipa miyak ipye" (bk `xwie)

.zxvr iyak Ð xeav inly igaféìéî éðä àðî
.oinelyz odl oi` xeav zepaxwc Ðíåé øáã

åîåéázyxta ,irzyn micrend itqena Ð

i`xwn 'd icren dl`" aizkc "ayk e` xey"

oiaixwn dy` dfi`e "dy` aixwdl 'ebe ycw

mini x`yn xzei crena?.oitqen xne` ied Ð

ïéôñåîì øùë íåéä ìëùencwiy calae Ð

`neia) xn`c ,miaxrd oia ly cinzl oitqen

.olek zepaxwd lk mlyd dilr (`,blíúçðî
øçîì åìéôàå äìéìá åìéôà íäéëñðåaxw m` Ð

mini dxyr cre o`kn elit`e ,epnfa oaxwd

.ixiin `w el epncfp `lae ,mlerleãáìî
'ä úåúáùmei xac mikqpe gaf" :aizk ikdc Ð

'd zezay caln eneiaopiyxcc meyne ."

caln ,mikqp axwd "eneia mei xac" mikenq

`ed zay xg` aeh mei m`c .zezay ly oze`

mikqp axwde ,eizepaxw mr eikqp axwd Ð

.zaxwd `le lenz` zgkyyäìéìá ïéà íåéá
àìdil jinqe ,aizk "eneia mei xac" `dc Ð

'd zezay caln"aixwz zayd ikqp ,xnelk ."

l Ð dlila la` ,aeh meia meid.`áúë éàå
íäéëñðå íúçðîjcnll :`pin` ded Ð

`nnia la` ,`ad dlila meid ikqp aixwzy

.`l Ð xgnlcàðù éàîå`niz ike ,xnelk Ð

`d ,`l `nnia oi` dlila `nilc `py i`n

.aizk ded `nzq `xwäìéìä íéùã÷áã íåùî
íåéä øçà êìåä(f `xwie) aizkc ,xary Ð

,"xwa cr epnn exizez `l lk`i epaxw meia"

.`l Ð xgnlc `nnia la` ,xary mein ied mikqpdc ,axwi dlila :`pin` jzrc `wlq jkld ,"epaxw mei" ixw dlild lk `nl`'åë éì ïéàaizkc ,i`w `xw`e ,`id mipdk zxeza Ð
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תמורה. פרק שני - יש בקרבנות דף יד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

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

éîñéz àìå[wegnz l`-]e ,àúéðúnî 'íéëñð úçðî'mewn lknàì §Ÿ¦§¥¦§©§¨¦¦©§¦¨Ÿ
àéL÷y meyn ,dlila daixwy lirl epipyy dn lr mynïàk- ©§¨¨

xaecn meia `weec dxiyknd `ziixaa,çáfä íò ïéàaä íéëñða¦§¨¦©¨¦¦©¤©
axwy envr gafk md ixd gafd zhigya eycwzdy xg`ny

.meia `weeceli`eïàkxaecn dlila dxiyknd `ziixaa - ¨
ïîöò éðôa ïéàaä íéëñða.gafd `ll ¦§¨¦©¨¦¦§¥©§¨

:dt lray dxez aezkl xzen ji` dywn `xnbddéì äåä éàå§¦£¨¥
inic axlel aezkiy inàçìLéîì øLôà éî àzøbéàxzen ike - ¦©§¨¦¤§¨§¦§§¨
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úBëìä éáúBk ,ïðçBémdóøBNkz`,äøBzäepzip `ly xg`n oky ¨¨§¥£¨§¥©¨
dtixy letz m`e ,dwilcd iptn zaya mlivdl xeq` azkdl

.etxyiy mdl mxeb `vnp mzaiaqaïäî ãîläå[mixtqdn-]Bðéà §©¨¥¥¤¥
ìèBðjk lr.øëN ¥¨¨
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ôéña éðéiòîàúaLa àzãbàc àødxez cenll xeq`y elit` §©§¦§¦§¨§©©§¨§©§¨
.azkd jezn dt lrayéëä éLøãåxn`p ,xacd xzid z`mildz) §¨§¦¨¦

(ekw hiw,'EúøBz eøôä 'äì úBNòì úò'xeqi` xtdl xzeny o`kne ¥©£©¥¥¨¤
.myd zyecw myl ok miyerykø÷òéz áèeî ,éøîàly dkld ¨§¦¨¥¨¥
.ìàøNiî äøBz çkzLz ìàå äøBz¨§©¦§©©¨¦¦§¨¥

:dlila mikqp xykda oecl zxfeg `xnbdàzLä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§¨
úøîàcy,äìéla eléôà ïéáéø÷ ïîöò éðôa ïéàaä íéëñðm` s` §¨§©§¨¦©¨¦¦§¥©§¨§¥¦£¦©©§¨
eðncæðmdläìéla íéëñð,zxy ilka meia eycwzd `l oiicry ¦§©§§¨¦©©§¨

ïéLéc÷îdligzkl mze`ïéáéø÷îe äìéla.mze` ©§¦¦©©§¨©§¦¦
:`xnbd dgiken,àtt áøì äéòîL áøc déøa óñBé áø déì øîà̈©¥©¥§¥§©§©§¨§©¨¨
Cì òéiñîc àéðzlirl epipyy dnn jixacl reiq yi -(`"r),äæ ©§¨¦§©©¨¤

ìk ,ììkäxacäìéla áøwä ìëå ,íBia àlà LBã÷ Bðéà íBia áøwä ©§¨¨©¨¥©¥¨¤¨©§¨©¨¥©©§¨
.äìéla (ïéa íBia ïéa) LBã÷enk dlila miaxw mikqpy myk ok m` ¨¥©¥©©§¨
.dlila miycwzn md ok

ïäa úìñBt øçMä úBìòå ,äáäà øa àcà áø øîà,el` mikqpa ¨©©©¨©©£¨©£©©©¤¤¨¤
,dpila milqtp md ixd xgyd dlrynekzlqet dpily myïéøáà §¥¨¦

.cinzd zler ly
:mikqp zaxwd onf mb oecip dllkay `xnin d`ian `xnbdék¦

éîéc áø àúàlaal l`xyi ux`nøîàmyaéaø íeMî ïðçBé éaø £¨©¦¦¨©©¦¨¨¦©¦
,÷ãöBäé ïa ïBòîLmitqend zyxt seqa xn`py dn(hl hk xacna), ¦§¤§¨¨

elà 'íëéãòBîa 'äì eNòz älà'od,ìâøa äáBç úBàaä úBáBçoebk ¥¤©£©§£¥¤¥©¨¨¨¤¤
weqtd jynda xn`py dne .mitqene dbibge di`x zlerãáì'§©

úBáãðe íéøãð ìò ãnéì ,'íëéúáãðå íëéøãpîdpyd lk lyLmd ¦¦§¥¤§¦§Ÿ¥¤¦¥©§¨¦§¨¤
ïéáø÷s`e .ãòBî ìL Bleçaweqtd jynda xn`py dn,'íëéúìòì' §¥¦§¤¥§ŸŸ¥¤

.øaãî áeúkä äna`ldéàxaecnøeîà øák éøä ,øãð úìBòa ©¤©¨§©¥¦§©¤¤£¥§¨¨
àä .'íëéúáãðå' øeîà øák éøä ,äáãð úìBòa éàå ,'íëéøãð'gxkda ¦§¥¤§¦§©§¨¨£¥§¨¨§¦§Ÿ¥¤¨

òøBöî úìBòå úãìBé úìBòa àlà øaãî Bðéàlega zeaixw od s`y ¥§©¥¤¨§©¤¤§©§¨
weqtd jynda xn`py dne .crendçðîìe'áeúkä äna ,'íëéú §¦§Ÿ¥¤©¤©¨

øeîà øák éøä ,øãð úçðîa éà .øaãîe ,'mkixcp'äáãð úçðîa éà §©¥¦§¦§©¤¤£¥§¨¨¦§¦§©§¨¨
øeîà øák éøä.'mkizeacpe'àägxkdaúçðîa àlà øaãî Bðéà £¥§¨¨¨¥§©¥¤¨§¦§©

,úBàð÷ úçðîáe [àèBç] (äèåñ).crend lega zeaixw od s`y ¥§¦§©§¨
weqtd jynda xn`py dneìe íëékñðìe'íéëñð Léwî ,'íëéîìL §¦§¥¤§©§¥¤©¦§¨¦

ìíéîìM äî ,íéîìL`weec miaxwíéëñð óà ,íBiamnr mi`ad ¦§¨¦©§¨¦©©§¨¦
wx miaxw.íBiaxn`py dneìe''íëéîìLick `ed ,'minlyle' `le ©§©§¥¤

øéæð éîìL úBaøì.cren ly elega miaxw md s`y §©©§¥¨¦
ééaà déì øîà,inic axløî àîéìåzeaxl `a 'mkinlyle'yéîìL ¨©¥©©¥§¥¨©©§¥
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.myd zyecw myl ok miyerykø÷òéz áèeî ,éøîàly dkld ¨§¦¨¥¨¥
.ìàøNiî äøBz çkzLz ìàå äøBz¨§©¦§©©¨¦¦§¨¥

:dlila mikqp xykda oecl zxfeg `xnbdàzLä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§¨
úøîàcy,äìéla eléôà ïéáéø÷ ïîöò éðôa ïéàaä íéëñðm` s` §¨§©§¨¦©¨¦¦§¥©§¨§¥¦£¦©©§¨
eðncæðmdläìéla íéëñð,zxy ilka meia eycwzd `l oiicry ¦§©§§¨¦©©§¨

ïéLéc÷îdligzkl mze`ïéáéø÷îe äìéla.mze` ©§¦¦©©§¨©§¦¦
:`xnbd dgiken,àtt áøì äéòîL áøc déøa óñBé áø déì øîà̈©¥©¥§¥§©§©§¨§©¨¨
Cì òéiñîc àéðzlirl epipyy dnn jixacl reiq yi -(`"r),äæ ©§¨¦§©©¨¤

ìk ,ììkäxacäìéla áøwä ìëå ,íBia àlà LBã÷ Bðéà íBia áøwä ©§¨¨©¨¥©¥¨¤¨©§¨©¨¥©©§¨
.äìéla (ïéa íBia ïéa) LBã÷enk dlila miaxw mikqpy myk ok m` ¨¥©¥©©§¨
.dlila miycwzn md ok

ïäa úìñBt øçMä úBìòå ,äáäà øa àcà áø øîà,el` mikqpa ¨©©©¨©©£¨©£©©©¤¤¨¤
,dpila milqtp md ixd xgyd dlrynekzlqet dpily myïéøáà §¥¨¦

.cinzd zler ly
:mikqp zaxwd onf mb oecip dllkay `xnin d`ian `xnbdék¦

éîéc áø àúàlaal l`xyi ux`nøîàmyaéaø íeMî ïðçBé éaø £¨©¦¦¨©©¦¨¨¦©¦
,÷ãöBäé ïa ïBòîLmitqend zyxt seqa xn`py dn(hl hk xacna), ¦§¤§¨¨

elà 'íëéãòBîa 'äì eNòz älà'od,ìâøa äáBç úBàaä úBáBçoebk ¥¤©£©§£¥¤¥©¨¨¨¤¤
weqtd jynda xn`py dne .mitqene dbibge di`x zlerãáì'§©

úBáãðe íéøãð ìò ãnéì ,'íëéúáãðå íëéøãpîdpyd lk lyLmd ¦¦§¥¤§¦§Ÿ¥¤¦¥©§¨¦§¨¤
ïéáø÷s`e .ãòBî ìL Bleçaweqtd jynda xn`py dn,'íëéúìòì' §¥¦§¤¥§ŸŸ¥¤

.øaãî áeúkä äna`ldéàxaecnøeîà øák éøä ,øãð úìBòa ©¤©¨§©¥¦§©¤¤£¥§¨¨
àä .'íëéúáãðå' øeîà øák éøä ,äáãð úìBòa éàå ,'íëéøãð'gxkda ¦§¥¤§¦§©§¨¨£¥§¨¨§¦§Ÿ¥¤¨

òøBöî úìBòå úãìBé úìBòa àlà øaãî Bðéàlega zeaixw od s`y ¥§©¥¤¨§©¤¤§©§¨
weqtd jynda xn`py dne .crendçðîìe'áeúkä äna ,'íëéú §¦§Ÿ¥¤©¤©¨

øeîà øák éøä ,øãð úçðîa éà .øaãîe ,'mkixcp'äáãð úçðîa éà §©¥¦§¦§©¤¤£¥§¨¨¦§¦§©§¨¨
øeîà øák éøä.'mkizeacpe'àägxkdaúçðîa àlà øaãî Bðéà £¥§¨¨¨¥§©¥¤¨§¦§©

,úBàð÷ úçðîáe [àèBç] (äèåñ).crend lega zeaixw od s`y ¥§¦§©§¨
weqtd jynda xn`py dneìe íëékñðìe'íéëñð Léwî ,'íëéîìL §¦§¥¤§©§¥¤©¦§¨¦

ìíéîìM äî ,íéîìL`weec miaxwíéëñð óà ,íBiamnr mi`ad ¦§¨¦©§¨¦©©§¨¦
wx miaxw.íBiaxn`py dneìe''íëéîìLick `ed ,'minlyle' `le ©§©§¥¤

øéæð éîìL úBaøì.cren ly elega miaxw md s`y §©©§¥¨¦
ééaà déì øîà,inic axløî àîéìåzeaxl `a 'mkinlyle'yéîìL ¨©¥©©¥§¥¨©©§¥

,çñt`l m`y ,gqtd mr oqipa c"ia daixwd dbibg `idy ¤©
.crend lega daixw dpnfa deaixwdcixdéàzeaxl `aéîìL §¦©§¥

øéæð,dywioaxw oky ,'mkizeacpe mkixcpn'n eaxzd xak `ld ¨¦
úîáa áø÷ øcéðå ácéð àeäL ìk ,ììkä äæ ,àéðúäc .àeä ácéðå øcéð¦¨§¦¨§¨©§¨¤©§¨¨¤¦¨§¦¨¨¥§¨©

å ,ãéçélk[àéðz]å .ãéçé úîáa áø÷ Bðéà øcéðå ácéð BðéàL)(ïðú ¨¦§¤¥¦¨§¦¨¥¨¥§¨©¨¦§©§¨
,`ziixad jyndaå úBçðnä'zepaxw,ãéçé úîáa ïéáéø÷ úeøéæpä ©§¨§©§¦§¥¦§¨©¨¦
.'øéàî éaø éøáceid `l ok `l m`y ,miacipe mixcip mdy o`kne ¦§¥©¦¥¦

:`xnbd zvxzn .cigi znaa miaxwéîñ[wgn-],'úeøéæð' ïàkî §¦¦¨§¦
.md daegy meyn cigi znaa miaxw mpi` eizepaxw oi` ok`e

:`xnbd dywnàkéà éî[epyi ike-]c øîàc ïàîìoaxwåàì øéæð ¦¦¨§©§¨©§¨¦¨
áéúkäå ,àeä ácéðå øcéð(g-f eh 'a l`eny)øîàiå äðL íéòaøà õwî' ¦¨§¦¨§¨§¦¦¥©§¨¦¨¨©Ÿ¤

'äì ézøãð øLà éøãð úà ílLàå àp äëìà ,Cìnä ìà íBìLáà©§¨¤©¤¤¥§¨¨©£©¥¤¦§¦£¤¨©§¦©
.'Bâå 'Ecáò øãð øãð ék .ïBøáçamrte ,did mler xifp melya`y §¤§¦¥¤¨©©§§§

xn`y dne .eizepaxw z` `iane exry z` glbn did dpya
,'oexaga 'dl izxcp xy` ixcp z` mly`e'åàì éàî[`l m`d-] ©¨

ïaø÷ài znaa eaixwiy ok xn`xifp zepaxwy o`kne ,oexaga cig ©¨§¨
.cigi znaa miaxw
:`xnbd zvxznàì`l` ,oaxwd lrøîà Bøãð øwéòàz`y ,ok Ÿ©¦©¦§¨©

dlecb dnaa aixwdl jli oexaga xcpy zexifpd xcp zepaxw
ike :`xnbd dgec .oerabaøeLâa àìäå ,äåä ïBøáça Bøãð øwéò¦©¦§§¤§£¨©£Ÿ¦§

,äåäokn xg`l aezkk(my)xEWba iYaWA LCar xcp xcp iM' £¨¦¥¤¨©©§§§¦§¦¦§
.'mx`A©£¨

:xg` uexiz d`ian `xnbdàîézéàå ,àçà áø øîàyie-] ¨©©©¨§¦¥¨
[mixne`íéNák àéáäì àlà íBìLáà Cìä àì ,ïðç áø øa äaø©¨©©¨¨Ÿ¨©©§¨¤¨§¨¦§¨¦
,ïBøáçî:`xnbd dgiken .oerabay dlecb dnaa maixwdléëä ¥¤§¨¦

ìéæàc àeä éáeø÷àì àîéz éàc ,àøazñî éîðjldy xn`z m`y - ©¦¦§©§¨§¦¥¨§©§¥§¨¦
ike ,dywi ,oexaga aixwdl÷éáLz` [afer did-]ìéæàå íéìLeøé ¨¦§¨©¦§¨¦

,ïBøáça áéø÷îedgec .milyexia cigi znaa aixwdl el did `ld ©§¦§¤§
:`xnbdéàî àlàåy xn`zïBøáçî íéNák àéáäì,jld`ld §¤¨©§¨¦§¨¦¥¤§
oiicrdywiéàä[df aezk-],'ïBøáça 'äì ézøãð øLà'`ld ©£¤¨©§¦©§¤§

déì éòaéî 'ïBøáçî'.'oexaga' `le ,xnel ¥¤§¦¨¥¥
:cigi znaa miaxw xifp zepaxwy dwiqn `xnbdíìBòì àlàjld ¤¨§¨

oexagléáeø÷àì,[aixwdl-]Cì àéL÷ à÷ãejl dywedy dne - §©§¥§¨©§¨¨
÷áL éànàz`,ïBøáça áéø÷îe íéìLeøé`ldCì éL÷ézyi-] ©©¨¦§¨©¦©§¦§¤§¦§¥¨

a dlecb dnaa aixwd `l recn ,jkn xzei [zeywdlíB÷îc ïBòáb¦§§¨
,àeä LBã÷.dyn dyry zyegpd gafn did my ixdyàlà ¨¤¨
y gxkdaúBîaä eøzeäL ïåékmdd miniaáéø÷î éòác àëéä ìk ¥¨¤§©¨¨¥¨§¨¥©§¦

.aixwdl leki dvexy mewn lka -
lirl `aedy melya` dyrna aezkd z` zyxtn `xnbd

uTn' xn`py dn :zl`eyeïàîì ,'äðL íéòaøà.eid dn uwn - ¦¥©§¨¦¨¨§©
:`xnbd daiynàéðz,`ziixaaéaø íeMî øîBà éàøBäð éaø ©§¨©¦§©¥¦©¦

,òLBäédid df dyrneìàML äðL íéòaøà õwî[eywiay-]íäì §ª©¦¥©§¨¦¨¨¤¨£¨¤
l`xyiàéðúc .Cìî,`ziixaaíäì eìàML äðL dúBàl`xyi ¤¤§©§¨¨¨¨¤¨£¨¤

mdl jilniy l`enynúéøéNò äðL dúBà ,CìîezbdpdlìL ¤¤¨¨¨£¦¦¤
.äúéä ìàeîL§¥¨§¨
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דורנו הוא דור קטן בעלי נשמות קטנות, דור יתום, וחושך כפול ומכופל אזי הניסיונות הם באופן שיהיה קל יותר לראות את האמת.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ז



xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dxenz(ycew zay meil)

yCìî íéðL øNò[bidpd-]ìàeîLl`xyia,Bîöòaodixg`le ¤¤¨¦¨©§¥§©§
ìàeîLe ìeàL CìnL úçà äðLhty oiicr dzligzay ,cgi ¨¨©©¤¨©¨§¥
.le`y jlned dzirvn`ae l`enyedixg`líézL[mipy izy-] §©¦

Bîöòa ìeàL CìnL,l`eny `ll.cec jln eixg`eecxn ¤¨©¨§©§
xg`l did melya`ìLòáLå íéLmipy.ãåc CìnL`vnp §Ÿ¦¨¤©¤¨©¨¦

ligzd day dpydn dpy mirax` xeark rxi` df dyrnyd
.le`y ly ezekln

äðùî
dkld oda dxn`py ze`hg yng oica zwqer epiptly dpynd
zxenz .a .z`hg cle .` .od el`e ,dzinl zekledy ipiqn dynl
dilra extkzpy z`hg .c .dilra ezny z`hg .b .z`hg

.dzpy dxary z`hg .d .zxg` z`hga
a `weec `nw `pz zrcl :zeznd ze`hg oica mi`pz ewlgpúàhç©©

äéìòa eøtkL ãéçiä`idy dkld dxn`på ,äúîz`hg mle`ìL ©¨¦¤¦§§¨¤¨¥¨§¤
øeaö,zxg`a xeaivd extkzdy,äúî dðéàcr drxz `l` ¦¥¨¥¨

e .dnena lk`ize zern lr llgzze ,men da letiyäãeäé éaø©¦§¨
,øîBày dklda xn`p zxg`a extkzdy xeaiv z`hg s`.úeîz ¥¨

:`nw `pz zhiyk giken oerny iax,øîBà ïBòîL éaødxn`p `l ©¦¦§¥
oky .cala cigi z`hga `l` dklddeðéön äî[ep`vny myk-] ©¨¦

,äéìòa eúnL úàhçáe úàhç úøeîúáe úàhç ãìåayíéøácel` ¦§©©¨¦§©©¨©©¨¤¥§¨¤¨§¨¦
zezn ody ipiqn dynl dkldd lyíéøeîà`weec odaaze`hg £¦§

,øeaöa àìå ãéçéze`hga ze`ivna zeniiw `l el` yly oky ¨¦§Ÿ§¦
xeaiv,óàz`hgae äéìòa eøtkLy z`hgaäøaéò[dxary-] ©¤¦§§¨¤¨¦§¨
dúðL`weec.øeaéöa àìå ,íéøeîà íéøác ãéçéaze`hg izyy s`e §¨¨§¨¦§¨¦£¦§Ÿ§¦

exn`p ze`hgd yng lk mewn lkn ,xeaiva mb zekiiy el`
.z`hg beq eze`a

àøîâ
z`hga dkldd dxn`p ote` dfi`a dpc epiptly `ibeqd

:dilra extkzpyïðaø eðz,`ziixaa'àéáé úàhç' øîBà eäî- ¨©¨¨©¥©¨¨¦
xn`p recn(al c `xwie)ic `ld ,'z`Hgl FpAxw `iai UaM m`e'§¦¤¤¨¦¨§¨§©¨

,minkg eaiyde .'z`hgl epaxw yak m`' azkiyLéc÷nì ïépî¦©¦©©§¦
Léøôäå äãáàå Búàhçz`hgäézçz úøçà,daixwd `l oiicre ©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨

åjk xg`úBãîBò ïäézL éøäå ,úîéi÷ äðBLàøä úàöîðzeie`xe §¦§¥¨¦¨©¤¤©£¥§¥¤§
,daxwdløîBì ãeîìz ,àéáé äöøiL ïäî BæéàL ïépîxne` ok lr - ¦©¦¤¥¥¤¤¦§¤¨¦©§©

mb aezkdl''úàhçmbe,['àéáé']oic epcnl '`iai' zaiz xeziiny ©¨¨¦
.dfàéáé ìBëéz`ïäézL,z`hgløîBì ãeîìzdf aezk jynda ¨¨¦§¥¤©§©

dninz dawp','äpàéáéwxyúçà`ian `ed odn.íézL àìå §¥¨§¦¨§¦¤¨©©§Ÿ§©¦
:`xnbd zl`eydúBàåz`hgäiðL,daixw dpi`yäéìò àäz äî §¨§¦¨©§¥¨¤¨

:`xnbd daiyn .dpey`xa milrad extkzdy xg`láø øîà̈©©
àéðz ,àðeðîä.dpica mi`pz zwelgn `ziixaa epipy -äãeäé éaø ©§¨©§¨©¦§¨
äòøz ,øîBàe .dnena lk`ize dctze men da letiy créaø ¥¦§¤©¦

,úeîz ,øîBà ïBòîL.zeznd ze`hg yng llkn `id oky ¦§¥¨
:`xnbd dywnéîe[ike-]äãeäé éaø øîàextkzpy z`hga ¦¨©©¦§¨

y dilradéì ïðéòîL 'úeîz' äãeäé éaø àäå ,äòøzeixacn ixde - ¦§¤§¨©¦§¨¨©§¦©¥
lke ,dzn dilra extkzpy xeaiv z`hg elit`y eprny dpyna

:`xnbd zvxzn .cigi z`hga okyCeôéàz` jtidl zepyl yi - ¥
y ,`ziixaa mi`pzd zehiyäãeäé éaøy df `ed,'úeîz' øîBà ©¦§¨¥¨

eïBòîL éaøy df `ed.'äòøz' øîBà ©¦¦§¥¦§¤
:`xnbd dywn aeyéîe[ike-]àäå ,'äòøz' ïBòîL éaø øîà ¦¨©©¦¦§¦§¤§¨

[ixde-]ïBòîL éaø øîày dpyna,úBúî úBàhç Lîçz`hg s`e ¨©©¦¦§¨¥©¨¥
zvxzn .xeaiv z`hga `l` wlgp `le ,llka dilra extkzpy

:`xnbdCeôéz àì íìBòì (ì"à) àlàzehiy z` jetdl jxev oi` - ¤¨§¨Ÿ¥
,`ziixaa mi`pzdemewn lknàéL÷ àìixacn dilr dyw `l - Ÿ©§¨
y meyn .dpyndïàkxaecn `ziixaaaz`hg`idyäãeáàwx ¨§£¨
,äLøôä úòLazecnere zeniiw odizy eid dxtkd zrya la` ¦§©©§¨¨

ipiqn dynl dklda xn`p `l df ote`a dcedi iax zrcle ,epiptl
eli`e .zenzyïàkxaecn dpyna,äøtk úòLa äãeáàa`le ¨©£¨¦§©©¨¨

df ote`ay ,zxg`a milrad extkzdy xg`l `l` d`vnp
.zenzy ipiqn dynl dklda xn`p lkd ixacl

:dxen`d `iyewd lr sqep uexiz d`ian `xnbdàîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
,uxzl lkez dvxz m`e -éãéàå éãéà`ziixaa oiae dpyna oia - ¦¦§¦¦

wx dcea` dzidy z`hga xaecnäLøôä úòLazrya `le ¦§©©§¨¨
,dxtkdemewn lknàéL÷ àì,dpynd ixacn dilr dyw `l - Ÿ©§¨
c meynàäzhiya diepy [dpynd-],éaøc àaéìà äãeäé éaøeàä ¨©¦§¨©¦¨§©¦¨

zhiya diepy [`ziixad-].ïðaøc àaéìà äãeäé éaøewlgp oky ©¦§¨©¦¨§©¨¨
oldl dpyna el` mi`pz(:ak),ewlgp dcedi iax zhiyae ,df oica

,zenz dyxtd xg`l z`vnpy z`hg mb ezhiya iax zrcly
.zenz dxtk xg`l d`vnp m` `weec ezhiya minkg zrcle

xeaiv z`hg mby ,epzpyna dcedi iax ixaca oecl zxfeg `xnbd
:`xnbd dywn .dzn zxg`a dilra extkzdyàkéà éîeike-] ¦¦¨

[epyiøîàc ïàîìy,äúî íéìòa eøtkL øeaéö úàhç §©§¨©©©¦¤¦§§¨¦¥¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מנחם אב, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

חניכי קבוצת "שבט נפתלי" בגן ישראל, בכפר חב"ד, 

האברכים... ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בשיעור  תהלים  באמירת  להמשיך  הטובה  מהחלטתכם  ונהניתי  מכתבכם  קבלתי  בנועם 

יומי, וכיון שמצוה גוררת מצוה, בודאי שילכו מחיל אל חיל בלימוד התורה וקיום המצוות, בשמחה 

והתלהבות חסידותית, ובהשפעה טובה על זולתם.

לבכם  משאלות  למילוי  זי"ע  נבג"מ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון  על  אתכם  אזכיר  כבקשתכם, 

לטובה.

המשך באמוד פפ

oifge` mipy` cenr eh sc ± oey`x wxtzereay
åîöòá ìàåîù êìî íéðù øùòzipnp dpi` zixiyr dpy jkld .le`y `la ,icigi Ð

`zlin `d .melya` ly ecxnl mcew cec jln raye miyly .dpy mirax` oze`a

`wtp `le ,l`eny ly ezlecbl dzid l`enyl zixiyr dpy :ok xg` mewna iax yxit

aeyge `ve .`pixg` `piipnl dpy mirax` dl zgkyn `lcn `l` ,`icda `xwn ol

ly ezlecb zligz `idy ,ilr ly ezzinl

mirax` melya` ly ecxn zpy cr ,l`eny

,le`ye l`enyl Ð dxyr yly :dpy ryze

daypyk zn ilre .cecl Ð yye miylye

"exikfdk idie" (c '` l`eny) xn`py ,oex`d

dcya 'd oex` idie" :(e my) aizke ,'ebe

mizylt ede`iad ,"miycg dray mizylt

jlnyke .'ebe "mixri zixw iyp` e`aie" :(f my)

z` myn `iad l`xyi lk lr milyexia cec

,'ebe "cec cer sqeie" :(e 'a my) aizkck ,oex`d

zixwa oex`d zay mein idie" (f '` my) aizke

odn `v ."dpy mixyr eidie minid eaxie mixri

jln odne .oexaga cec jlny mipy ray

mr le`ye ,dpy dxyr zg` envra l`eny

izye" :(bi my) aizkck ,mipy izy Ð l`eny

le`yl mcew zn `l l`enye .'ebe "jln mipy

xtqa yxetn jky ,miycg drax` `l`

aizke ,'ebe "zn l`enye" :(dk my) l`eny

dtq` dzr ['ebe] cec xn`ie" :(fk my) dixza

cr yik` l` el gxae .'ebe "le`y cia cg` mei

minid xtqn idie" :(my) aizke ,le`y zny

drax`e mini mizylt dcya cec ayi xy`

l`enyl mipy dxyr yly epivn ."miycg

miylye ,cec jlny cr ilr znyn ,le`ye

mirax` ixd Ð melya` cxnyk cecl yye

mcew l`enyl mipy ryz odn `v .'eke

mipy mirax` ixd Ð jln mdl el`yy

melya` ly ecxn zpy cr dkelnd el`yyn

zpy `id :mler xcqa `ipz ikde .llka cre

xyr :opiqxb ikde .cec zeklnl yye miyly

jlny zg` dpye ,envra l`eny jln mipy

iztqed ip`e .cecl yye miylye ,envra le`y

ly ezciln inp aeyge `v cere ,df lr ilyn

bdp dpy dxyr ylyy ok enk `vnze l`eny

`ide `qkd lr ayei odkd ilre" :mler xcqa xn xn`c .l`xyi lr dxxy l`eny

l`xyi z` hty `ede ,l`xyi lr htey zeidl ilr dpnzp dpy dze`ae ,'ebe "ytp zxn

dpy ryze miyly oa l`eny `vnp Ð exeairl zg` dpy odn `v .dpy mirax`

dgxf ilr zny drync ,dlecbl dlre `apzpy dryadxyr yly .l`eny ly eyny

ohw cren) `nlra ol `wtpck ,mizye miyng `l` eid `l eizepy lkc ,ezexxyl dpy

ayie" xcde ,wepiz zwpd ick ycg drax`e mixyr epiidc Ð "xrpd lnbd cr"n (bk

eid dpy dxyr yly elldae .dpy miyng epiidc ,laei ly enler Ð "mler cr my

.dlrnl yxtnck ,zg` dpya ezn mdipy ixdy ,le`y jlny mipy izyd mirlaen

äðùîíéìòáä åøôéëù.dpey`xd z`vnpe ,zxg`a xtkzpe dca`y Ðøåáéö ìùå
.zxg`a extky Ðäúî äðéà`da ipiqn dynl dkld (zeiniptd) zeznd ze`hgc Ð

.xeaiv ly `le ,ixinb cigi lyc `nw `pzl dil `xiaqe .`zkqnúåîúxeavac Ð

.ixinb inp'åë åðéöî äî ïåòîù éáø øîà:zezn ze`hg dyng ol `niiw ,xnelk Ð

ike .z`hg zxenze ,z`hg cle ,dzpy dxairye ,dilra extkye ,dilra ezny z`hg

z`hg cle xeav zepaxwa edl zgkyn `l `dc ,ixinb xeaiva e`l ediipin zlzc ikid

dyer xeaiv oaxw oi` inp z`hg zxenze ,xeaiva dawp oi`c (xeaiva zgkyn `l)

.`xnba onwl opixn`ck ,mizn xeaivd oi` dilra eznye ,dxenzäúðù äøáòùå äéìòá åøôëù óà.zeznc ixinb `l Ð xeaiva edpigeky`l opivnc ab lr s` Ðàøîâåäî
àéáé úàèç øîåà.'ebe "z`hgl epaxw yak m`" aezkl ,"z`hgl epaxw `iai yak m`" (c `xwie) azkinl il dnl Ðäðàéáé."dp`iai dninz dawp" `xwc ditiq Ðïåòîù éáø

úåîú øîåà.`id dilra extiky cigi z`hgc Ðúåîú äãåäé éáø øîàäå.cigi oky lke ,xeaiv iab elit` oizipzna dil zrny ikdc Ðïåòîù éáø øîàäå:cigi iab oizipzna Ð

.mixen` mixac cigia :ipzwe ,dilra extky z`hg jdl aiygwe .zezn ze`hg dyngäùøôä úòùá äãåáàipzwck .dipya xtkzpy mcew dpey`xd z`vnpc ,dxtk zrya `ly Ð

.opiqxb dxtk zrya dcea`a Ð "zenz" oizipzn ipzwce .milrad extkzpy xg`l z`vnpc `kid `l` dcedi iaxl dznc ixinb `lc ,drxzc dcedi iax xn`w `idda `ziixaa

.dcea` dpey`xd oiicr dzid dipya ezxtk zrya s`cäùøôä úòùá éãéàå éãéàdl xn`w dcedi iax Ð zenz dcedi iaxl xn`wc oizipzne .dipyd zxtk mcew z`vnpy Ð

opaxc `ail` Ð drxz dcedi iax xn`wc `ziixae .dzn Ð dxtk mcew z`vnpy it lr s` ,dyxtd zrya dcea` :dpyna (a,ak) "z`hg cle" wxta onwl xn`c ,iaxc `ail`

.milrad extkzpy xg`l z`vnpy `l` dzn z`hg oi` :ixn`c ,dl xn`w iaxc dilr ibiltc'åë øîàã ïàîì àëéà éîå.jixt oizipzn` Ð
àöåéë
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íéùìùåzpye .jln mdl el`yyn dpy mirax` epiide :opiqxb ikd Ð cec jlny yye

olpne .dpy mirax` ly oipnd on did jln odl el`yy l`enyl zixiyr

idie" aizkck ,oex`d dayp f` ilr znyk ixdy Ð dpy dxyr yly l`xyi hty l`enyc

'd oex` idie" :aizke ,ilr zzin xg` cin l`eny dpnzp f`e ."midl`d oex` z` `iada

zixwa ede`iade ."miycg dray mizylt dcya

myn egwl l`xyi lr jlnyk cece .mixri

cer sqeie" :aizkck ,milyexia e`iade.'ebe "cec

eaxie mixri zixwa oex`d zay mein idie" :aizke

ray odn `v ."dpy mixyr (cr) eidie minid

dxyr yly exiizyp Ð oexaga cec jlny mipy

oex`d daype ilr znyn .le`ye l`enyl dpy

jln odne .oexaga cec jlne le`y zny cr

jlny zg` dpye ,mipy xyr envra l`eny

egyny dpy dze`a :yexit .le`ye l`eny

,le`yl dnily dzid `l dpy dze` l`eny

izye .l`xyi lr cibp l`eny did dzvwny

,ig did l`eny mbe envra le`y jlny mipy

mcew miycg drax` `l` zn `l l`eny ixdy

l`enye" :l`eny xtqa yxetn epivn oky .le`y

cg` mei dtq` ['ebe] cec xn`ie" :aizke 'ebe "zn

.le`y zny cr yik` l` el gxae ,"le`y cia

dcya cec ayi xy` minid xtqn idie" aizke

yly epivn Ð "miycg drax`e mini mizylt

jlne) ,ilr znyn le`ye l`enyl mipy dxyr

ixd Ð melya` cxnyk cecl yye miylye (cec

el`yy mcew mipy ryz odn `v .ryze mirax`

jln odl el`y zixiyr dpya ixdy ,jln odl

mipy mirax` ixd Ð mirax`d oipnn zixiyrde

.llka cre ,melya` ly ecxn cr jln el`yyn

dpye ,envra l`eny jlny mipy xyr dylyde

jlny mipy izye ,l`enye le`y jlny zg`

dnize .cec jlny yye miylye ,envra le`y

yng cec jlny mler xcqa `ipzc `d df itl

xn`py ,arx ly mipy dyly cxnd xg` mipy

xg` dpy mipy yly arx idie" :(`k 'a l`eny)

eheyie" :(ck my) aizkc dhiy ly dpye ,"dpy

cere ."miycg dryz uwn e`eaie [ux`d lka]

:(ek ` minid ixac) aizkc ,zexnyn owizy dpy

.arx ly dpey`x dpy dzid cxnd zpyy xnel jixv Ð 'ebe "eyxcp cecl mirax` zpya"

zg` dpy arxd ligzdy xnel jixv df itle ,cec jlny raye miyly :opiqxbc mixtq yie

mirax` ly oipnd on epi` jln el`yy l`enyl xyr zpyy xnel jixv mbe ,cxnd mcew

.mirax` ixd Ð cecn draye miylye ,le`yn mipy yly wx zepnl jixv epi`e ,dpy

eixac itle .cxnd did cec zeklnl ynge miyly zpy :xn` i`xedp iax ,`ipz mler xcqae

dxyr yly zepnl miyxtn yie .melya` cxny cr jln el`yyn dpy mirax` epivn `l

l`eny lnbdyk ixdy ,dpy mizye miying eid iznxd l`eny ly eizepy lk :l`eny ly

my ayie" aizke ,wepiz zwpd jxck mipy izy `nzqn el did f`e ,milyexil dpg ez`iad

ei dzid dpg zltze .laei ly enler `edc ,mipy miying epiide "mler cr,ilr dpnzpy m

exiizyp Ð l`enyc exeairn dpy odn `v l`xyi z` ilr hty dpy mirax`c ol `niiwe

dpnzp ilr znyk cinc .l`enyl mipy dxyr yly exiizyp ,ilrc dpy ryze miyly

ly eyny dzak `ly cr Ð "ynyd `ae ynyd gxfe" :(a,ar oiyecw) xn xn`c ,l`eny

,ryze miyly oa didyk dligzd l`eny ly ezxxyc `vnp ,l`eny ly eyny dgxf ,ilr

.dpy dxyr yly dkynpe
`veik
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åîöòá ìàåîù êìî íéðù øùòzipnp dpi` zixiyr dpy jkld .le`y `la ,icigi Ð

`zlin `d .melya` ly ecxnl mcew cec jln raye miyly .dpy mirax` oze`a

`wtp `le ,l`eny ly ezlecbl dzid l`enyl zixiyr dpy :ok xg` mewna iax yxit

aeyge `ve .`pixg` `piipnl dpy mirax` dl zgkyn `lcn `l` ,`icda `xwn ol

ly ezlecb zligz `idy ,ilr ly ezzinl

mirax` melya` ly ecxn zpy cr ,l`eny

,le`ye l`enyl Ð dxyr yly :dpy ryze

daypyk zn ilre .cecl Ð yye miylye

"exikfdk idie" (c '` l`eny) xn`py ,oex`d

dcya 'd oex` idie" :(e my) aizke ,'ebe

mizylt ede`iad ,"miycg dray mizylt

jlnyke .'ebe "mixri zixw iyp` e`aie" :(f my)

z` myn `iad l`xyi lk lr milyexia cec

,'ebe "cec cer sqeie" :(e 'a my) aizkck ,oex`d

zixwa oex`d zay mein idie" (f '` my) aizke

odn `v ."dpy mixyr eidie minid eaxie mixri

jln odne .oexaga cec jlny mipy ray

mr le`ye ,dpy dxyr zg` envra l`eny

izye" :(bi my) aizkck ,mipy izy Ð l`eny

le`yl mcew zn `l l`enye .'ebe "jln mipy

xtqa yxetn jky ,miycg drax` `l`

aizke ,'ebe "zn l`enye" :(dk my) l`eny

dtq` dzr ['ebe] cec xn`ie" :(fk my) dixza

cr yik` l` el gxae .'ebe "le`y cia cg` mei

minid xtqn idie" :(my) aizke ,le`y zny

drax`e mini mizylt dcya cec ayi xy`

l`enyl mipy dxyr yly epivn ."miycg

miylye ,cec jlny cr ilr znyn ,le`ye

mirax` ixd Ð melya` cxnyk cecl yye

mcew l`enyl mipy ryz odn `v .'eke

mipy mirax` ixd Ð jln mdl el`yy

melya` ly ecxn zpy cr dkelnd el`yyn

zpy `id :mler xcqa `ipz ikde .llka cre

xyr :opiqxb ikde .cec zeklnl yye miyly

jlny zg` dpye ,envra l`eny jln mipy

iztqed ip`e .cecl yye miylye ,envra le`y

ly ezciln inp aeyge `v cere ,df lr ilyn

bdp dpy dxyr ylyy ok enk `vnze l`eny

`ide `qkd lr ayei odkd ilre" :mler xcqa xn xn`c .l`xyi lr dxxy l`eny

l`xyi z` hty `ede ,l`xyi lr htey zeidl ilr dpnzp dpy dze`ae ,'ebe "ytp zxn

dpy ryze miyly oa l`eny `vnp Ð exeairl zg` dpy odn `v .dpy mirax`

dgxf ilr zny drync ,dlecbl dlre `apzpy dryadxyr yly .l`eny ly eyny

ohw cren) `nlra ol `wtpck ,mizye miyng `l` eid `l eizepy lkc ,ezexxyl dpy

ayie" xcde ,wepiz zwpd ick ycg drax`e mixyr epiidc Ð "xrpd lnbd cr"n (bk

eid dpy dxyr yly elldae .dpy miyng epiidc ,laei ly enler Ð "mler cr my

.dlrnl yxtnck ,zg` dpya ezn mdipy ixdy ,le`y jlny mipy izyd mirlaen

äðùîíéìòáä åøôéëù.dpey`xd z`vnpe ,zxg`a xtkzpe dca`y Ðøåáéö ìùå
.zxg`a extky Ðäúî äðéà`da ipiqn dynl dkld (zeiniptd) zeznd ze`hgc Ð

.xeaiv ly `le ,ixinb cigi lyc `nw `pzl dil `xiaqe .`zkqnúåîúxeavac Ð

.ixinb inp'åë åðéöî äî ïåòîù éáø øîà:zezn ze`hg dyng ol `niiw ,xnelk Ð

ike .z`hg zxenze ,z`hg cle ,dzpy dxairye ,dilra extkye ,dilra ezny z`hg

z`hg cle xeav zepaxwa edl zgkyn `l `dc ,ixinb xeaiva e`l ediipin zlzc ikid

dyer xeaiv oaxw oi` inp z`hg zxenze ,xeaiva dawp oi`c (xeaiva zgkyn `l)

.`xnba onwl opixn`ck ,mizn xeaivd oi` dilra eznye ,dxenzäúðù äøáòùå äéìòá åøôëù óà.zeznc ixinb `l Ð xeaiva edpigeky`l opivnc ab lr s` Ðàøîâåäî
àéáé úàèç øîåà.'ebe "z`hgl epaxw yak m`" aezkl ,"z`hgl epaxw `iai yak m`" (c `xwie) azkinl il dnl Ðäðàéáé."dp`iai dninz dawp" `xwc ditiq Ðïåòîù éáø

úåîú øîåà.`id dilra extiky cigi z`hgc Ðúåîú äãåäé éáø øîàäå.cigi oky lke ,xeaiv iab elit` oizipzna dil zrny ikdc Ðïåòîù éáø øîàäå:cigi iab oizipzna Ð

.mixen` mixac cigia :ipzwe ,dilra extky z`hg jdl aiygwe .zezn ze`hg dyngäùøôä úòùá äãåáàipzwck .dipya xtkzpy mcew dpey`xd z`vnpc ,dxtk zrya `ly Ð

.opiqxb dxtk zrya dcea`a Ð "zenz" oizipzn ipzwce .milrad extkzpy xg`l z`vnpc `kid `l` dcedi iaxl dznc ixinb `lc ,drxzc dcedi iax xn`w `idda `ziixaa

.dcea` dpey`xd oiicr dzid dipya ezxtk zrya s`cäùøôä úòùá éãéàå éãéàdl xn`w dcedi iax Ð zenz dcedi iaxl xn`wc oizipzne .dipyd zxtk mcew z`vnpy Ð

opaxc `ail` Ð drxz dcedi iax xn`wc `ziixae .dzn Ð dxtk mcew z`vnpy it lr s` ,dyxtd zrya dcea` :dpyna (a,ak) "z`hg cle" wxta onwl xn`c ,iaxc `ail`

.milrad extkzpy xg`l z`vnpy `l` dzn z`hg oi` :ixn`c ,dl xn`w iaxc dilr ibiltc'åë øîàã ïàîì àëéà éîå.jixt oizipzn` Ð
àöåéë
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íéùìùåzpye .jln mdl el`yyn dpy mirax` epiide :opiqxb ikd Ð cec jlny yye

olpne .dpy mirax` ly oipnd on did jln odl el`yy l`enyl zixiyr

idie" aizkck ,oex`d dayp f` ilr znyk ixdy Ð dpy dxyr yly l`xyi hty l`enyc

'd oex` idie" :aizke ,ilr zzin xg` cin l`eny dpnzp f`e ."midl`d oex` z` `iada

zixwa ede`iade ."miycg dray mizylt dcya

myn egwl l`xyi lr jlnyk cece .mixri

cer sqeie" :aizkck ,milyexia e`iade.'ebe "cec

eaxie mixri zixwa oex`d zay mein idie" :aizke

ray odn `v ."dpy mixyr (cr) eidie minid

dxyr yly exiizyp Ð oexaga cec jlny mipy

oex`d daype ilr znyn .le`ye l`enyl dpy

jln odne .oexaga cec jlne le`y zny cr

jlny zg` dpye ,mipy xyr envra l`eny

egyny dpy dze`a :yexit .le`ye l`eny

,le`yl dnily dzid `l dpy dze` l`eny

izye .l`xyi lr cibp l`eny did dzvwny

,ig did l`eny mbe envra le`y jlny mipy

mcew miycg drax` `l` zn `l l`eny ixdy

l`enye" :l`eny xtqa yxetn epivn oky .le`y

cg` mei dtq` ['ebe] cec xn`ie" :aizke 'ebe "zn

.le`y zny cr yik` l` el gxae ,"le`y cia

dcya cec ayi xy` minid xtqn idie" aizke

yly epivn Ð "miycg drax`e mini mizylt

jlne) ,ilr znyn le`ye l`enyl mipy dxyr

ixd Ð melya` cxnyk cecl yye miylye (cec

el`yy mcew mipy ryz odn `v .ryze mirax`

jln odl el`y zixiyr dpya ixdy ,jln odl

mipy mirax` ixd Ð mirax`d oipnn zixiyrde

.llka cre ,melya` ly ecxn cr jln el`yyn

dpye ,envra l`eny jlny mipy xyr dylyde

jlny mipy izye ,l`enye le`y jlny zg`

dnize .cec jlny yye miylye ,envra le`y

yng cec jlny mler xcqa `ipzc `d df itl

xn`py ,arx ly mipy dyly cxnd xg` mipy

xg` dpy mipy yly arx idie" :(`k 'a l`eny)

eheyie" :(ck my) aizkc dhiy ly dpye ,"dpy

cere ."miycg dryz uwn e`eaie [ux`d lka]

:(ek ` minid ixac) aizkc ,zexnyn owizy dpy

.arx ly dpey`x dpy dzid cxnd zpyy xnel jixv Ð 'ebe "eyxcp cecl mirax` zpya"

zg` dpy arxd ligzdy xnel jixv df itle ,cec jlny raye miyly :opiqxbc mixtq yie

mirax` ly oipnd on epi` jln el`yy l`enyl xyr zpyy xnel jixv mbe ,cxnd mcew

.mirax` ixd Ð cecn draye miylye ,le`yn mipy yly wx zepnl jixv epi`e ,dpy

eixac itle .cxnd did cec zeklnl ynge miyly zpy :xn` i`xedp iax ,`ipz mler xcqae

dxyr yly zepnl miyxtn yie .melya` cxny cr jln el`yyn dpy mirax` epivn `l

l`eny lnbdyk ixdy ,dpy mizye miying eid iznxd l`eny ly eizepy lk :l`eny ly

my ayie" aizke ,wepiz zwpd jxck mipy izy `nzqn el did f`e ,milyexil dpg ez`iad

ei dzid dpg zltze .laei ly enler `edc ,mipy miying epiide "mler cr,ilr dpnzpy m

exiizyp Ð l`enyc exeairn dpy odn `v l`xyi z` ilr hty dpy mirax`c ol `niiwe

dpnzp ilr znyk cinc .l`enyl mipy dxyr yly exiizyp ,ilrc dpy ryze miyly

ly eyny dzak `ly cr Ð "ynyd `ae ynyd gxfe" :(a,ar oiyecw) xn xn`c ,l`eny

,ryze miyly oa didyk dligzd l`eny ly ezxxyc `vnp ,l`eny ly eyny dgxf ,ilr

.dpy dxyr yly dkynpe
`veik

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

úçà äðL ,Bîöòa ìàeîL Cìî íéðL øNòCìnL ¤¤¨¦¨©§¥§©§¨¨©©¤¨©
ìLe ,Bîöòa ìeàL CìnL íézLe ,ìàeîLe ìeàLíéL ¨§¥§©¦¤¨©¨§©§§¦

.ãåc CìnL òáLåäðùîãéçiä úàhçeøtkL §¤©¤¨©¨¦©©©¨¦¤¦§
äéìòa¯øeaö ìLå ,äúî¯äãeäé éaø .äúî dðéà §¨¤¨¥¨§¤¦¥¨¥¨©¦§¨

ãìåa eðéön äî :øîBà ïBòîL éaø .úeîz :øîBà¥¨©¦¦§¥©¨¦¦§©
,úàhç,úàhç úøeîúáeúàhçáeeúnLäéìòa¯ ©¨¦§©©¨©©¨¤¥§¨¤¨

äéìòa eøtkL óà .øeaöa àìå ãéçéa íéøeîà íéøác§¨¦£¦§¨¦§Ÿ§¦©¤¦§§¨¤¨
äøaéòådúðL¯.øeaéöa àìå ,íéøeîà íéøác ãéçéa §¦§¨§¨¨§¨¦§¨¦£¦§Ÿ§¦
àøîâïépî ?"àéáé" úàhç øîBà eäî :ïðaø eðz̈©¨©©¥©¨¨¦¦©¦
Léc÷nì,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå Búàhç ©©§¦©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨

ïépî ,úBãîBò ïäézL éøäå ,úîéi÷ äðBLàøä úàöîðå§¦§¥¨¦¨©¤¤©£¥§¥¤§¦©¦
BæéàL?àéáé äöøiL ïäî¯."úàhç" :øîBì ãeîìz ¤¥¥¤¤¦§¤¨¦©§©©¨

?ïäézL àéáé ìBëé¯" :øîBì ãeîìzúçà ,"äpàéáé ¨¨¦§¥¤©§©§¦¤¨©©
áø øîà ?äéìò àäz äî äiðL dúBàå .íézL àìå§Ÿ§©¦§¨§¦¨©§¥¨¤¨¨©©
ïBòîL éaø ,äòøz :øîBà äãeäé éaø ,àéðz ,àðeðîä©§¨©§¨©¦§¨¥¦§¤©¦¦§

?äòøz äãeäé éaø øîà éîe .úeîz :øîBà¯àäå ¥¨¦£©©¦§¨¦§¤§¨
!déì ïðéòîL "úeîz" ,äãeäé éaø¯éaø :Cetéà ©¦§¨¨¨§¦©¥¥©¦

.äòøz øîBà ïBòîL éaø ,úeîz øîBà äãeäé¯éîe §¨¥¨©¦¦§¥¦§¤¦
Lîç :ïBòîL éaø øîà àäå ?äòøz ïBòîL éaø øîà£©©¦¦§¦§¤§¨£©©¦¦§¨¥
,Cetéz àì íìBòì (déì øîà) àlà !úBúî úBàhç©¨¥¤¨£©¥§¨¨¥

ïàk ,äL÷ àìå¯äãeáàaïàk ,äLøôä úòLa¯ §Ÿ¨¤¨©£¨¦§©©§¨¨¨
éãéàå éãéà :àîéà úéòaéàå .äøtk úòLa äãeáàa©£¨¦§©©¨¨§¦¨¥¥¨¦¦§¦¦

àä ,äL÷ àìå ,äLøôä úòLa¯àaélà äãeäé éaø ¦§©©§¨¨§Ÿ¨¤¨©¦§¨©¦¨
àä ,éaøc¯.ïðaøc àaélà äãeäé éaøàkéà éîe §©¦¨©¦§¨©¦¨§©¨©¦¦¨

eøtkL øeaéö úàhç øîàc ïàîìíéìòa¯?äúî §©©£©©©¦¤¦§§¨¦¥¨
àéðúäå

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

תמורה. פרק שני - יש בקרבנות דף טו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רי
oifge` mipya cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

åá àöåéë.i`w `kid yxtzi` `l Ðäìåò äáø÷ éî úàèçåz`hg ixirye" :aizkc Ð

."dler lkd xyr mipyìù øéòù øîåà éñåé éáø äéäù úìëàð äðéà úàèç äúåà óàå
íåàéáä äøæ äãåáòxeaive .ediwcv inia dxf dcear ecary mihay xyr mipy cbpk Ð

xt dcrd lk eyre" dxf dcear iab "miyp` jl gly"a aizkc ,z`hgl xiry oi`iany

.'ebe "z`hgl cg` mifr xirye 'ebe dlerl

xtk ,dpgnl uegn od oitxyp oixiry oze`e

opixn`ck ,oitxypd oixiry od xac mlrd

zegpnae .(`,fn migaf) "onewn edfi`"a

i`dn (`kdc) ol `wtp (`,fk) "dax unewd"a

'ebe xtl dyre" xac mlrd xt iab aizkc `xw

xy`k dyre" :`ipz ikde ,'ebe "dyr xy`k

xnel cenlz dn "dyr?.'ek zeifda letkl

ixiry zeaxl Ð z`hgd `ziixac `tiqe

.xac mlrd xtk oecil dxf dcearäáø÷ à÷å
dpy miray oze`a milrad eznc ab lr s` Ð

.laaa eidyêéðá åéäéeed mipac ,xnelk Ð

.oz`hg daxw ikd meyne ,onewnaàîòè åðééä
íéúî øåáéöä ïéàùezny z`hg oic oi`y Ð

iy`xe milbxd itqen ixiryn xeaiva dilra

edpizii` :`pngx xn`e ,edpip ze`hg miycg

s`e .xc`a oi`ad milwyn ,dkyld znexzn

jpdc ediixn ezn `nlc :xninl `ki`c ab lr

oze`n zvw Ð ifefmcew ezn milwyd e`iady

,dilra ezny z`hg oiaixwny `vnpe ,milbxd

.oda wlg odl yi ixdyåäðéáø÷à éëjpdl Ð

.`xfr inia dxf dcear ixiryåäðéáø÷à ééçà
dcear micaerd on ,oiig oiicr eidy oze` lr Ð

.ediwcv inia dxfäòåøúá íéáøå`ly oze` Ð

oirixn eiykr eid oey`xd ziad z` e`x

.oignyeêðä àîìãå`herin oiicr oiigy Ð

oiaexnk oiaxwn `l `herin`e ,eed l`xyic

aixw`cne .dxiry cg`e cg` lk ,micigik `l`

i`ce Ð miaexnk hay lkl xiry mixiry

z`hg oi`c dpin rnye ,jinq eznc i`nw`

.dzn xeaivíòä éëá ìå÷ìeid miax `nl` Ð

.mipey`xd on eid mikeae ,mirixnd lr mikead

åéä ïéãéæî àä.ediwcv inia Ðàøáúñî éîð éëä
.dzid dry z`xedc Ðíéðù íéøô àîìùá

øùò.z`hgl Ð mixiry xyr mipye ,dlerl Ð

íéèáù øùò íéðù ãâðëxeaiv oaxw edfc Ð

,z`hgl Ð xirye ,dlerl Ð xt :dxf dceara

."jl gly" zyxtaåá ìëäùz`xie dxez Ð

.micqg zelinbe `hgçëúùéà çëúùéàãÐ

.egkzypy oze`éøéîâãåegky `ly oze` Ð

.dynk edl ixinb eedèåòîéàã àáéìald Ð

egkyy oze` xifgdl oircei eid `le ,hrnzp

oiwelg eide ,(dkld) j`id dkld letlt jezn

.oiaexnd xg` eklde odaøîâî`ly oze`l Ð

.dynk edl ixinb eed egkzypéôåã`wlqw Ð

ecnry zeleky`a did `l `hg ly itec :jzrc

.l`xyi ly miqpxtçðåâwrev ,f"rla h"iiplt =

`xqiqc dini`a "gpb igepb" enk .eal a`kn

.(mebxza d mihtey)ïééåæî íéèñéìdnda Ð

zecya drexe zklede ,dxneyl mileki oi` dwc

.mixg`ïðáøåxa dcedi iax ,opax jpde Ð

.`aa oa dcedi iaxe i`rli`øæòåé ïá óñåé øúá
ååä éøã éøãeed xfrei oa sqei xg` ,xnelk Ð

oda e`vn `lc ipzwe ,daxd zexec xg`l el`

.itec oda did `l `nl` Ð oer
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àöåéëmipdk zxeza `ipz ikd .i`w `kid yxtzi` `l :i"yx yxit Ð iqei iax xn` ea

dyri ipyd z`e" (d `xwie) [cxeie dler] iab aizkc `xw i`d yixcc `idd lr

.`id `ipzin dlre ,zlk`p dpi` ef z`hg s` ,zlk`p dpi` dler dn Ð "dlerìòdcear

haye hay lk dxf dceara xeaiv dil zi`c xn`c o`nk `iz`e Ð ediwcv inia eyry dxf

ixiry e`iad ikdl ehn`e ,xirye xt eziin

.mihay xyr mipyl xyr mipy z`hgàäå
axd dywde Ð daxwe dilra ezn `ki`c `kd

dilra eznl df oipr dn :mdxa` xa oeyny epiax

ezne z`hgd yixtdy ixiinc cenlzd ilekc

eyixtd `l ixd Ð `kd la` ,jk xg` dilra

yixtd `la i`c :l`pzp epiax xne`e !xac mey

,ok m`e .miznl dxtk yi `nl` Ð aixwdl ivn

Ð dilra ezn jk xg`e yixtdy `kidc oky lk

zeixedc `nw wxta rnyn oke .aixwdl ie`xc

`dl `ziinc ,miznl dxtk zi` `de :xn`c (`,e)

Ð miznl dxtk yi i`c rnyn .`kdc `zrny

yixtd m` oky lke .mliaya aixwdl mipad lr

.oaixwdl mipad lrc ,ezn jk xg`eà÷ådaxw

,drxz xn`c o`nl inp dywiz :xn`z m`e Ð

oeik i`cec :xnel yie ?xn`c o`n `kil aixwdlc

oke .ie`x inp iaexw`l elit` Ð dzinl lif` `lc

xn`c `d iab (`,p `nei) "el e`ived" wxt epivn

z`hg `de :dlr jixte ,enca elit`e Ð "xta"

xeaiv zxtk lrc oeik :ipyne !`id dilra ezny

`kid `nl` .`id dilra ezn e`l Ð iz` inp

`ed inp daxwdl elit` Ð dzinl lif` `lc

.ie`x

à÷z`hg dil zi`c o`nc jzrc `wlq

z`hg inp dil zi` dzn dilra extiky

iywiz :xn`z m`e Ð dzn dilra ezny

ezny z`hgc biltc o`n `kil `dac ,oizipznl

elit`e ,xeaiva `le mixen` mixac cigia dilra

nc `lc :xnel yie !ibilt dilra extka ikd,i

dilra ezny z`hgc dil `hiyt oizipznc

`le milrad lk eznyk epiid ,xeaiva `zil

oiicrc jzrc `wlq `kd la` .cg` oda x`yp

.daxwc xn`w ikd meyne ,oiniiw milrad zvwn

àáéìxifgdl al mdl did `ly Ð hirni`c

.ewlgp `dae ,mzgkyøîâéîdn Ð ixinb eed

`iweca ixinb eed egky `ly ,mdl xiizypy

.dynk
ike

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

íéàaäå" :éñBé éaø øîà Ba àöBik ,àéðúäåéáMäî §¨©§¨©¥¨©©¦¥§©¨¦¥©§¦
íéðL ø÷á éða íéøt ...úBìò eáéø÷ä äìBbä éðá§¥©¨¦§¦Ÿ¨¦§¥¨¨§¥
íéòáL íéNák äòLúå íéòLz íéìéà ...øNò̈¨¥¦¦§¦§¦§¨§¨¦¦§¦
'äì äìBò ìkä øNò íéðL úàhç éøéòN äòáLå." §¦§¨§¦¥©¨§¥¨¨©Ÿ¨©

äî ,äìBò ék :àáø øîà ?äìBò äáø÷ éî úàhçå§©¨¦¨§¨¨£©¨¨¦¨¨
úìëàð dðéà äìBò¯äéäL .úìëàð dðéà úàhç óà ¨¥¨¤¡¤¤©©¨¥¨¤¡¤¤¤¨¨

áø øîàå .íeàéáä äøæ äãBáò ìò :øîBà éñBé éaø©¦¥¥©£¨¨¨¡¦§¨©©
éîéa eNòL äøæ äãBáò ìò :ìàeîL øîà ,äãeäé§¨¨©§¥©£¨¨¨¤¨¦¥
úàhç déì úéàc ïàîì :ïézòc à÷ìñ à÷ .eäi÷ãö¦§¦¨¨¨§¨©§¦§©§¦¥©©

øeaöeøtkúpLäéìòa¯úàhç éîð déì úéà ,äúî ¦¤¦§©§§¨¤¨¥¨¦¥©¦©©
äéìòa eúnL øeaö¯àëä àäå .äúî¯àkéàc ¦¤¥§¨¤¨¥¨§¨¨¨§¦¨

eúîceléôà :àtt áø øîà !äáø÷ à÷å ,äéìòa §¥§¨¤¨§¨¨§¨£©©©¨£¦
äéìòa eøtkL øeaö úàhç øîàc ïàîì¯,äúî §©©£©©©¦¤¦§§¨¤¨¥¨

äéìòa eúnL øeaö úàhç¯ïéàL éôì ,äúî dðéà ©©¦¤¥§¨¤¨¥¨¥¨§¦¤¥
àðî .íéúî øeaväàîéð éà ?àä àtt áøì déì ©¦¥¦§¨¥§©©¨¨¦¥¨

éúáà úçz" áéúëc íeMîeéäé Eéðá?"E¯,éëä éà ¦¦§¦©©£Ÿ¤¦§¨¤¦¨¦
eðééä àlà !éîð ãéçé eléôàøeaévä ïéàL àîòè £¦¨¦©¦¤¨©§©£¨¤¥©¦

íéúî¯éøéòOîéLàøå íéìâøøîàc ,íéLãç ¥¦¦§¦¥§¨¦§¨¥¢¨¦©£©
lä úîeøzî eäðéúééà :àðîçøeúî àîìãå ,äkL ©£¨¨©§¦§¦§©©¦§¨§¦§¨¥

dpéî òîL åàì àlà ?éæeæ éðäc eäééøî¯øeavä ïéà ¨©§§¨¥¥¤¨¨§©¦¨¥©¦
ék :àîéà úéòaéàå .íéúîeäðéáeø÷àúBàhç éðäì ¥¦§¦¨¥¥¨¦©§¦§§¨¥©¨

¯éiçàeäðéáø÷à" :áéúëc ,íéaøåíéðäkäîíiåìä ©©¥©§§¦§¦§¦§©¦¥©Ÿ£¦©§¦¦
eàø øLà íéð÷fä úBáàä éLàøåúéaä úà §¨¥¨¨©§¥¦£¤¨¤©©¦

ïBLàøäBãñéaìB÷a íéëa ...úéaä äæìBãbíéaøå ¨¦§¨§¤©©¦Ÿ¦§¨§©¦
äòeøúaàîìéãå ."ðä?àèeòéî C¯,zøîà úéöî àì ¦§¨§¦§¨¨¨¦¨¨¨¥¨§©§

éëa ìB÷ì äçîNå äòeøúa íòä eøékä àìå" áéúëc¦§¦§Ÿ¦¦¨¨¦§¨§¦§¨§§¦
."íòä¯éaø øîà !eåä ïéãéæî éøäå ?eäì éáø÷î éëéäå ¨¨§¥¦§¨§¦§©£¥§¦¦¨¨©©¦

àì éàc ,àøazñî éîð éëä .äúéä äòL úàøBä :ïðçBé¨¨¨©¨¨¨§¨¨¦©¦¦§©§¨§¦¨
íéøt àîìLa ,éëä àîézíéøéòNe¯øNò íéðL ãâðk ¥¨¨¦¦§¨¨¨¦§¦¦§¤¤§¥¨¨

àlà ?éî ãâðk íéNák àlà ,íéèáL¯äòL úàøBä §¨¦¤¨§¨¦§¤¤¦¤¨¨©¨¨
eìèa íéìLeøé Léà ïðçBé ïa óñBéå äãéøö Léà øæòBé ïa óñBé únMî :íúä ïðz .äúéä̈§¨§©¨¨¦¤¥¥¤¤¤¦§¥¨§¥¤¨¨¦§¨©¦¨§

úBìBkLàä¯úBìBkLà ìk :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàå .Ba ìkäL LéàeãîòLïäì ¨¤§¦¤©Ÿ§¨©©§¨¨©§¥¨¤§¤¨§¨¤
àì Cìéàå ïàkî ,eðéaø äLîk äøBz ïéãîì eéä øæòBé ïa óñBé únL ãò äLî úBîéî ìàøNéì§¦§¨¥¦¤©¤¥¥¤¤¤¨§¥¦¨§¤©¥¦¨§¥¨Ÿ

ìL :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàäå .eðéaø äLîk äøBz ïéãîì eéäeçkzLð úBëìä íéôìà úL ¨§¥¦¨§¤©¥§¨¨©©§¨£©§¥§¤£¨¦£¨¦§©§
éîéaBìáàeäì çkzLéàc !äLî ìL¯ïøéîâãå ,çkzLéàeäì¯.eðéaø äLîk éøéîb eåä¯ ¦¥¤§¤¤§¦§©©§¦§©©§¦§¦©§¨§¦¦§¤©¥

eaø íà ,äLî únMî :àéðz àäåïéànèî¯ïéøBäè eaø íà ,eànè¯!eøäéè¯àaéìèéòîéàc, §¨©§¨¦¤¥¤¦©§©§¦¦§¦©§¦¦£¦¨§¦§¦
øîâéî¯.eðéaø äLîk eäì éøéîb eåäúBîéî ìàøNéì eãîòL úBìBkLà ìk :àðz àúéðúîa ¦§©¨§¦¦§§¤©¥§©§¦¨¨¨¨¤§¤¨§§¦§¨¥¦

ïäa äéä Cìéàå ïàkî ,éôBc íeL íäa äéä àì äãéøö Léà øæòBé ïa óñBé únL ãò äLî¤©¤¥¥¤¤¤¦§¥¨Ÿ¨¨¨¤¦¦¨§¥¨¨¨¨¤
äNòî :àéðúäå .éôBc íeLãéñçaBì ïéà :eøîàå ,íéàôBøì eìàLå .Balî çðBb äéäL ãçà ¦§¨©§¨©£¤§¨¦¤¨¤¨¨¥©¦¦§¨£¨§¦§¨§¥

ãò äðwz÷ðéiL,æò eàéáäå .úéøçL çúBø áìçeøL÷åäpnî ÷ðBé äéäå ,Búhéî éòøëa Bì ©¨¨©¤¦©¨¨¥©©£¦§¥¦¥§¨§§©§¥¦¨§¨¨¥¦¤¨
ïåék ,Bøwáì åéøéáç eñðëð øçîì .áìçeàøLeðàå ,Búéa CBúa ïéieæî íéèñéì :eøîà ,æòä ¨¨§¨¨¦§§£¥¨§©§¥¨¤¨¨¥¨§¦§¦§¨§¥§¨

úòLa àeä óàå .ãáìa æòä dúBà ìL àlà ïBò Ba eàöî àìå e÷ãáe eáLé !?Bøwáì íéñðëð¦§¨¦§©§¨§¨§§Ÿ¨§¨¤¨¤¨¥¥¦§©§©¦§©
éøác ìò ézøáòL ,ãáìa æòä dúBà ìL àlà ,ïBò éa ïéàL éîöòa éðà òãBé :øîà Búúéî¦¨¨©¥©£¦§©§¦¤¥¦¨¤¨¤¨¨¥¦§©¤¨©§¦©¦§¥

ïéìcâî ïéà :íéîëç eøîà éøäL .éøéáç.ìàøNé õøàa äwc äîäaøîàc àëéä ìk ,ïì àîéi÷å £¥©¤£¥¨§£¨¦¥§©§¦§¥¨©¨§¤¤¦§¨¥§©§¨¨¨¥¨©£©
äNòî"ãéñça"ãçà¯,éàòìéà øa äãeäé éaø Bà àáa ïa äãeäé éaø Bàïðaøå!äãéøö Léà øæòBé ïa óñBé øúa¯,eåä éøc éøc ©£¤§¨¦¤¨©¦§¨¤¨¨©¦§¨©¤§©§©¨©¨©¥¤¤¤¦§¥¨¨¥¨¥¨

øîà

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
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אחת הטענות הכי גדולות של היצר־הרע: מהו בכלל הסדר שמישהו מתערב בעניינים שלי?!...
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ז



אגרות קודשריב

 ב"ה,  כ"ז תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום 6/11 שהגיעני באיחור זמן רב וכן מכתב הקודמו.

מובן וגם פשוט שעליו ועל חבריו שי' להשתדל ככל האפשרי בהפצת תורתנו תורת חיים לימוד 

הנגלה ופנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, בכל מקום שידו מגעת.

כן מובן וגם פשוט שההנהגה צריכה להיות בדרכי נועם ובדרכי שלום שהם הן דרכי תורתנו 

הק' תורת חיים.

יוכלו  ובהשתדלות  מתאימה  בהנהגה  אשר  בודאי  יחד,  גם  הענינים  שני  על  שנצטוינו  וכיון 

למלאות שני הציווים, ז. א. להשתמט מעניני מחלוקת כי אם לעסוק בענינים האמורים הפצת התורה 

)נגלה וחסידות( ומצות, ומתוך טוב לבב.

ואם מי שהוא יחלוק עליהם ח"ו, לא לשים לב לזה, ולא להכנס עמהם בויכוחים, וסוף הדבר 

אשר ינצח האמור, תורת הבעש"ט ותלמידיו ותלמידי תלמידיו.

טוב  יבשרו  טאויל  הכהן  שי'  הר"א  הרה"ח  לראש  ולכל  שי'  וחבריו...  שהוא  חזקה  ותקותי 

בהנ"ל ככל הדרוש, והשי"ת יצליחם...

בברכת מזל טוב ולבשו"ט בכל האמור הן בענינים הכללים והן הפרטים.

 ב"ה,  ה' מנחם-אב, הילולא של האריז"ל החי

ה'תשכ"ב. ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה שניאור זלמן שי' הלוי

שלום וברכה!

של  מיסודו  רמבעה"ן,  חב"ד  כולל  לטובת  בפעולות  להוספה  מההתעוררות  להודע  לי  נעם 

 - דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר  לנשיא  ועד  נשיאינו  ואחריו כ"ק רבותינו  ובהנהלתו  כ"ק אדמו"ר הזקן 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

אשר אם בזמנם אז חיבה יתירה נודעת מהם לפעולות לטובת הכולל חב"ד,

עאכו"כ בדורנו ובזמננו עקבות משיחא ממש,

וכיון אשר הגאולה תלוי' במעשינו ועבודתינו, מובן אשר בתקופה זו ביחוד הזמן גרמא לענינים 

חיים  תורת  תורתנו  בלימוד  זו  חיים  בארץ  יתוסף  ידן  על  אשר  פעולות  הקדושה,  לארצנו  השייכים 

ובקיום מצותי' עליהן נאמרו וחי בהם,

והרי זוהי מטרת ותכלית כולל חב"ד, כמבואר במכתבי רבותינו נשיאינו בזה בארוכה.

ויהי רצון אשר פעולות האמורות, ביחד עם הפצת מעינות דברי אלקים חיים חוצה, תמהרנה 
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Èa¯ .˙BÚ„a È˙a¯ ‡l‡ ,ÌÈBb· È˙a¯ ¯ÓBÏ „eÓÏz«¿««»ƒ«ƒ∆»«»ƒ¿≈«ƒ
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רטו dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

.ÔeÈ‰ dÈÏ È‡¯˙a È˙‡c L ¯a ÔÈ„‰ ‡l‡ z‡ ÈÏƒ«¿∆»»≈«»¿»≈«¿»ƒ≈ƒ
ÔÈ„ ‡ÓÏL e·‰ÈÂ ÒÎÂ dÈ˙Èa dÈÏ ÁzÙ‡ ¯zÏ‡Ï¿«¿»«¿«≈≈≈¿ƒ¿«¿«¬¿»»≈
dÈÏ ¯Ó‡ ,z‡ Ô‡Ó dÈÏ ¯Ó‡ .‡„Á ‡ÏÈÓ ‡‰ ,ÔÈ„Ï¿≈»ƒ»¬»¬«≈»«¿¬«≈
dÈÏÚ‡ ,Cab ˙ÈÓc ‡¯·‚ ‡e‰‰c dÈ¯a ‡e‰ ‡‡¬»¿≈¿««¿»¿ƒ«»«¬≈
ÔÈa ÔÈ¯z ‡¯·‚ ‡e‰‰Ï ‰Â‰Â ,ÒÈ‚Ó dÈÏ „·ÚÂ«¬«≈¿ƒ«¬»¿««¿»¿≈¿ƒ
È˙ÈÈ‡ ÔÂÂËÒ¯‡c dÈ˙Ú ‡ËÓ „k ,Ô˙‡a ÔÈz¯˙Â¿«¿≈¿»»«¿»»»≈¿«ƒ¿¿»«¿≈
‰Ók ,‡ÏÈL·za ÔÈ‚È¯t ‰LÓÁ ‡˙„eÚÒa dÈÓB˜≈ƒ¿»»«¿»¿ƒƒ««¿ƒ»¿»
‡È‰ ‡Ï dÈÏ ¯Ó‡ ,‚ÏÙe ·Ò dÈÏ ¯Ó‡ ,ÏÎÈÓÏ e¯L„¿»¿≈«¬«≈«¿«¬«≈»ƒ
,‚ÏÙe ·Ò ,‚ÏÙ˙Â ·ÒÈ˙„ È·ˆ ‡‡ dÈÏ ¯Ó‡ ,È„È„ƒƒ¬«≈¬»»≈¿ƒ«¿«¿≈¿«¿«
‡˙ÈÈz ‡‚È¯t ·Òe ,dÈ˙z‡Â ‡¯·b ÔÈa ‡‚È¯t ·È‰ÈÂƒ≈¿ƒ»≈«¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»ƒ¿»»
‰‡˙ÈÏz ·Ò ,ÈBa ÔÈ¯z Ô‰c È¯·‚ È¯z ÔÈa ·È‰ÈÂƒ¿≈≈¿≈«¿≈¿≈¿≈¿¿«¿ƒ»»
·‰ÈÂ ÔÈ‚È¯t ÔÈ¯z ·Ò ,dÈ˙a ÔÈz¯z ÔÈa ·‰ÈÂƒ«≈«¿≈¿»≈¿«¿≈¿ƒƒƒ«
‡‰ ,È„ÈÓ ‡ÏÂ dÈÏ e¯Ó‡ ‡ÏÂ ÔeÏÎ‡ .dÈ„Èc dÈÓB˜≈ƒ≈¬»¿»¬»≈¿»ƒ≈»
‡ÏB‚¯z È˙ÈÈ‡ ‡LÓ¯ Ô„ÈÚÏ .‡ÈÈz ‡˙lÓƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ»«¿»«¿≈«¿¿»
‡Ï dÈÏ ¯Ó‡ ,‚Ït ·Ò dÈÏ ¯Ó‡ ,‡˙„eÚÒa ‡˙ÓÈht«ƒ»»ƒ¿»»¬«≈«¿«¬«≈»
·‰ÈÂ ‚ÏÙe ·Ò .È˙eÚ¯a ‚Ït ·Ò dÈÏ ¯Ó‡ ,È„È„ ‡È‰ƒƒƒ¬«≈«¿«ƒ¿ƒ¿«¿«ƒ«
Ì„˜ ·‰ÈÂ ‰ÈÚÓ Èa ·Ò ,‡¯·b dÈÓB˜ ‡LÈ≈̄»≈«¿»¿«¿≈≈∆»ƒ«√»
·Ò ,È‰Ba ÔÈ¯˙Ï ·‰ÈÂ ‡˙‡ÓË‡ ÔÈ¯z ·Ò ,dÈ˙z‡ƒ¿≈¿«¿≈«¿»»ƒ«ƒ¿≈¿ƒ¿«
‡Ïek ‡Ùeb ·Ò ,dÈ˙a ÔÈz¯˙Ï ·‰ÈÂ ÈBtb ÔÈ¯z¿≈«ƒ«¿«¿≈¿»≈¿«»»
ÔÈ„k‰ ¯Ó‡ .‰‡˙ÈÏz ‡lÓ ‡‰ ,dÈ„Èc dÈn˜ ·‰ÈÂƒ««≈ƒ≈»ƒ»¿ƒ»»¬««¿≈
CÏ ˙È¯Ó‡ ‡ÏÂ ‡n˜ ‡ÓÈÊ ˙e‚Ït ,ÔBÎÈ¯˙‡a ÔÈ‚Ït«¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿»«»¿»¬»ƒ»
Â‡Ï dÈÏ ¯Ó‡ .ÔÈ„k „È·Ú z‡ ‡„È‡‰Â ,È„ÈÓ ‡ÏÂ¿»ƒ≈¿»ƒ¿»«¿»≈¿≈¬«≈»
˙e‡È ˙È‚ÏÙc ·b ÏÚ Û‡Â ,‡e‰ È„Èc Â‡Ïc CÏ ˙È¯Ó‡¬»ƒ»¿»ƒƒ¿«««ƒ¿»ƒ»
,‡˙„eÚqa ˙˙È‡ ÔÈ‚È¯t ‰LÓÁ ‡n˜ ‡ÓÊ .˙È‚Ït¿»ƒƒ¿»«»«¿»¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»»
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‡„È‡‰ .ÔBÎ˜ÏeÁ ÔÓ È„ÈÓ ˙È·Ò ,‡˙Ïz ‡‰ ÔÈ‚È¯t¿ƒƒ»¿»»¿«ƒƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»
z‡c ,CÏ z·‰ÈÂ ‡LÈ¯ ˙È·Ò ,‡zÏB‚¯z ˙˙È‡«¿≈«¿¿¿»¿«ƒ≈»ƒ«¿¿»¿«¿
,C˙zÈ‡ Ì„˜ ˙È·‰ÈÂ ‰ÈÚÓ Èa ˙È·Ò ,‡˙È·c ‡LÈ≈̄»¿≈»¿«ƒ¿≈≈∆»ƒ«ƒ√»ƒ¿»
‡˙‡ÓË‡ ÔÈ¯z ˙È·Ò ,‡iÚÓ ÔÓ ‡ia Ôe˜ÙÈ dpÈÓc¿ƒ»ƒ¿¿«»ƒ≈«»¿«ƒ¿≈«¿»»
˙È·Ò ,‡˙È·c ‡Èi„eÓÚ ÔeÈ‡c ,Ca ÔÈ¯˙Ï ˙È·‰ÈÂƒ«ƒƒ¿≈¿»¿ƒ¬«»¿≈»¿«ƒ
Ôe˜ÙÈ ¯ÁÓÏc ,C˙a Ì„˜ ˙È·‰ÈÂ ‡Èitb ÔÈ¯z¿≈««»ƒ«ƒ√»¿»»¿ƒ¿«ƒ¿
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Ì‰¯·‡ ÒÎ ·‡a ‰ÚLz ÏÈÏa ‡·˜eÚ ·¯ ¯Ó‡»««¿»¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿««¿»»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÊÁ‡ ,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙È·Ï eÈ·‡»ƒ¿≈»¿≈«√»ƒ¬»«»»
LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ .˙B¯ˆ˜e ˙Bk¯‡ Ba ÏÈËÓ ‰Â‰Â B„Èa¿»«¬»¿«≈¬À¿»»««»

‡e‰ Ce¯a(טו יא, BÏ(ירמיה ¯Ó‡ ,È˙È·a È„È„ÈÏ ‰Ó : »∆ƒƒƒ¿≈ƒ»«
ÔÈ·Ï ÌÈ˙ÈÏ‚‰Â e‡ËÁ BÏ ¯Ó‡ ,Ì‰ ÔÎÈ‰ Èa ÈBaƒ̄ƒ»«≈»≈»«»¿¿ƒ¿≈ƒ¿≈

BÏ ¯Ó‡ .ÌÈ˜Ècˆ Ô‰a eÈ‰ ‡Ï BÏ ¯Ó‡ .˙Bn‡‰ ירמיה) »À»«…»»∆«ƒƒ»«
טו) ÏkzÒ‰Ïיא, EÏ ‰È‰ BÏ ¯Ó‡ .d˙nÊÓ‰ d˙BNÚ :¬»«¿ƒ»»»«»»¿¿ƒ¿«≈

:·È˙Îc ,ÔÈLÈa ÔB‰È‚eÒ BÏ ¯Ó‡ .Ì‰aL ÌÈ·Bha«ƒ∆»∆»«≈ƒƒƒ¿ƒ
ËÈa‰Ï EÏ ‰È‰ BÏ ¯Ó‡ .ÌÈa¯‰ d˙nÊÓ‰ d˙BNÚ¬»«¿ƒ»»»«ƒ»«»»¿¿«ƒ
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·È˙Îc(טו יא, ÈÊÏÚz,(ירמיה Ê‡ ÈÎ˙Ú¯ Èk : ƒ¿ƒƒ»»≈ƒ»«¬…ƒ
·È˙Îe(ה יז, Ó‰(משלי ÈtÓe .‰˜pÈ ‡Ï „È‡Ï ÁÓN : ¿ƒ»≈«¿≈…ƒ»∆ƒ¿≈»

Èa¯Â ‰„e‰È Èa¯ ,‡˙Èa ‡ÙÏ‡ ˙BÈ˜ ˙l‚Ó ¯Ó‡∆¡«¿ƒ«ƒ«¿»≈»«ƒ¿»¿«ƒ
·e˙kL ÈÙÏ ¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa¯ ,Ôa¯Â ‰ÈÓÁ,ט (דניאל ¿∆¿»¿«»»«ƒ¿»≈¿ƒ∆»

e˙k·‰יא) ‡È‰L 'Â‚Â E˙¯Bz ˙‡ e¯·Ú Ï‡¯NÈ ÏÎÂ :¿»ƒ¿»≈»¿∆»∆∆ƒ¿»
˙‡f‰ ‰l‚Ó‰ ‰·zÎ CÎÈÙÏ ,Â"È˙ „ÚÂ Û"Ï‡Ó≈»∆¿«¿ƒ»ƒ¿¿»«¿ƒ»«…

.BÊ „‚k BÊ ÔÈ˙Èa ‡ÙÏ‡«¿»≈ƒ¿∆∆

‡Î‰ÈÓ¯È ÔÏÏwL Èt ÏÚ Û‡ ¯ÓB‡ ‰ÈÓÁ Èa¯ .«ƒ¿∆¿»≈««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿»
Ïk ÏÚ Ô‡t¯Â ‰ÈÚLÈ ÌÈc˜‰ ,‰ÎÈ‡ ÔÈ˙Èa ‡ÙÏ‡a¿«¿»≈ƒ≈»ƒ¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»«»

.EÈÙÏ Ì˙Ú¯ ÏÎ ‡·z „Ú ˜eÒÙe ˜eÒt»»«»…»»»»¿»∆

·Î.‰ÏÈla ‰k·˙ ‰Îa ד). מב, ÈÏ(תהלים ‰˙È‰ : »…ƒ¿∆««¿»»¿»ƒ
Èa¯ ,Ôa¯Â ‡Á‡ Èa¯ ,'Â‚Â ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ ÌÁÏ È˙ÚÓ„ƒ¿»ƒ∆∆»»»¿»«ƒ«»¿«»»«ƒ
.‰¯È„z È˙ÚÓc Ck ¯È„z ÌÁl‰L ÌLk ¯ÓB‡ ‡Á‡«»≈¿≈∆«∆∆»ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
,ÏÎB‡ BÈ‡ ‰ÎBaL ÈÓ Ïk ÔÈ¯Ó‡ Ôa«̄»»»¿ƒ»ƒ∆∆≈≈

¯Ó‡pL(ז א, א ‡Ó¯(שמואל CÎÂ .ÏÎ‡˙ ‡ÏÂ ‰k·zÂ : ∆∆¡««ƒ¿∆¿……«¿»»«
Ï‡˜ÊÁÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ(ג יב, z‡Â‰(יחזקאל : «»»ƒ∆¿≈¿«»

ÈÏk e‰Ó ,'Â‚Â ‰ÏB‚ ÈÏk EÏ ‰NÚ Ì„‡ Ô·,‰ÏB‚ ∆»»¬≈¿¿≈»«¿≈»
Èa¯ ,‡zÙÏÁ Èa¯a ÔBÚÓL Èa¯Â ‡a‡ ¯a ‡iÁ Èa«̄ƒƒ»««»¿«ƒƒ¿¿«ƒ¬«¿»«ƒ
„Á‡ ÏÎÂ ,‰¯Ú˜e ÁÈËLÂ ˙ÓÁ ¯Ó‡ ‡a‡ ¯a ‡iÁƒ»««»»«≈∆¿»ƒ«¿»»¿»∆»
ÁÓ˜ da Ô˙B ˙ÓÁ ,ÌÈ¯·„ ÈL LnLÏ BÏ LÈ „Á‡Â¿∆»≈¿«≈¿≈¿»ƒ≈∆≈»∆«
,da ‰˙BLÂ da ÏÎB‡ ‰¯Ú˜e ,BL‡¯ ˙Áz d˙BÂ¿¿»««…¿»»≈»¿∆»
Èa¯a ÔBÚÓL Èa¯Â .‰ÈÏÚ ÔLÈÂ ‰·ÈLÈÏ ÁÈËL»ƒ«ƒƒ»¿»≈»∆»¿«ƒƒ¿¿«ƒ
˙˜ÊÁÓ ‡È‰Â ÌÈÊ‡ ˙Úa¯‡ ÏL ‰t˜ ¯Ó‡ ‡zÙÏÁ¬«¿»»«À»∆«¿««»¿«ƒ¿ƒ«¿∆∆
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ CÎÏ .Ïk‰ ˙‡∆«…¿»»««»»

Ï‡¯NÈÏ(כד כד, ÙBÓÏ˙(יחזקאל ÌÎÏ Ï‡˜ÊÁÈ ‰È‰Â : ¿ƒ¿»≈¿»»¿∆¿≈»∆¿≈
‡l‡ ÔÎ eNÚ ‡Ï Ì‰Â ,'Â‚Â eNÚz ‰NÚ ¯L‡ ÏÎk¿…¬∆»»«¬¿≈…»≈∆»
‰È‰ ‡ÏÂ B˙ÒÈÚ ˙‡ LeÏÏ ‡a „Á‡ ‰È‰ eÏbL ÔÂÈk≈»∆»»»∆»»»∆ƒ»¿…»»
LÏÂ ‡Óe‚ ‰NBÚÂ ı¯‡a ¯ÙBÁ ‰È‰Â ,‰na Ú„BÈ≈««∆¿»»≈»»∆¿∆»¿»
ÔÂÈÎÂ ,Ô˙ÒÈÚa ˙B˜acÓ ˙B¯B¯v‰ eÈ‰Â dÎB˙a¿»¿»«¿ƒ«¿¿ƒ»»¿≈»
‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈÏÚ ˙B‰˜ ÂÈpL eÈ‰ ÂÈt CB˙a d˙BpL∆¿»¿ƒ»ƒ»≈»»¿«≈«

¯Ó‡pM(טז ג, Ï‡(איכה ÔÈlÈ‡ ÏÎÂ ,ÈpL ıˆÁa Ò¯‚iÂ : ∆∆¡«««¿≈∆»»ƒ»¿»ƒ≈»
ÈaÏÏ ˙ÏÈÚ‡ ˙ÓÈ‡Â ÈaÏa ˙È·‰È(ד מב, Ó‡a¯(תהלים : ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈«¬≈«¿ƒƒ∆¡…

.EÈ‰Ï‡ ‰i‡ ÌBi‰ Ïk ÈÏ‡≈«»««≈¡…∆

‚ÎNtÁÈÂ ‰ÁÈN‡ È··Ï ÌÚ ‰ÏÈla È˙È‚ ‰¯kÊ‡ .∆¿¿»¿ƒ»ƒ«»¿»ƒ¿»ƒ»ƒ»«¿«≈
ÈÁe¯(ז עז, ‡e·i(תהלים Èa¯Â ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ , ƒ«ƒ¿»¿«ƒƒ¿«ƒ«¿

,Â"Èz „ÚÂ Û"Ï‡Ó e‡ËÁL ÈÙÏ ,È¯Ó‡ Ôa¯Â¿«»»»¿≈¿ƒ∆»¿≈»∆¿«»
ÏkL ‡ˆBÓ z‡ ÔÎÂ .Â"Èz „ÚÂ Û"Ï‡Ó ÔÈÓÁ˙Óƒ¿«¬ƒ≈»∆¿«»¿≈«¿≈∆»
ÌÈc˜‰ Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰ÈÓ¯È ‡a˙pL ˙BL˜ ˙B‡e·¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿¿»«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
,„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È ,Ô‡t¯Â ‰ÈÚLÈ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿¿»»«≈»»¿»»»

¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ(כא מט, ÏÈ„(ישעיה ÈÓ C··Ïa z¯Ó‡Â : ¿«¿»»«¿»«¿¿ƒ¿»≈ƒ»«
,‰ÏÈla ‰k·˙ ‰Îa :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .'Â‚Â ‰l‡ ˙‡ ÈÏƒ∆≈∆ƒ¿¿»»«»…ƒ¿∆««¿»

¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ(יט ל, EÁÈ(ישעיה ÔBÁ ‰k·˙ ‡Ï BÎa : ¿«¿»»«»…ƒ¿∆»»¿¿
‰ÈÚLÈ ,ÈÚÓ ‰„e‰È ‰˙Ïb :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .'Â‚Âƒ¿¿»»«»¿»¿»≈…ƒ¿«¿»

¯Ó‡(יב יא, ÈÓ¯È‰(ישעיה .'Â‚Â ıa˜È ‰„e‰È ˙BˆÙe : »«¿À¿»¿«≈ƒ¿¿»
¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,˙BÏ·‡ ÔBiˆ ÈÎ¯c :¯Ó‡(ג מ, :(ישעיה »««¿≈ƒ¬≈¿«¿»»«

eÈ‰ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .'‰ C¯„ ept ¯a„na ‡¯B˜ ÏB˜≈«ƒ¿»«∆∆ƒ¿¿»»«»
¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ .L‡¯Ï ‰È¯ˆ(יד ס, ‡CÈÏ(ישעיה eÎÏ‰Â : »∆»¿…¿«¿»»«¿»¿≈«ƒ

ÔBiˆ ˙a ÔÓ ‡ˆiÂ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .CÈpÚÓ Èa ÁBÁL¿«¿≈¿««ƒƒ¿¿»»««≈≈ƒ«ƒ
¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,'Â‚Â(כ נט, Ï‡Bb.(ישעיה ÔBiˆÏ ‡·e : ¿«¿»»«»¿ƒ≈

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,ÌÈÏLe¯È ‰¯ÎÊ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È,סה (ישעיה ƒ¿¿»»«»¿»¿»«ƒ¿«¿»»«
ÏÂ‡יז) ‰L„Á ı¯‡Â ÌÈL„Á ÌÈÓL ‡¯B· È‰ Èk :ƒƒ¿ƒ≈»«ƒ¬»ƒ»»∆¬»»¿…

:¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .·Ï ÏÚ ‰ÈÏÚ˙ ‡ÏÂ ˙BL‡¯‰ ‰¯Îfƒ̇»«¿»»ƒ…¿…«¬∆»«≈ƒ¿¿»»«
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,ÌÈÏLe¯È ‰‡ËÁ ‡ËÁ(כב מד, :(ישעיה ≈¿»¿»¿»»ƒ¿«¿»»«

,‰ÈÏeLa ‰˙‡ÓË :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .EÈÚLt ·ÚÎ È˙ÈÁÓ»ƒƒ»»¿»∆ƒ¿¿»»«À¿»»¿∆»
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ(ד ד, Ba˙(ישעיה ˙‡ˆ ˙‡ '‰ ıÁ¯ Ì‡ : ¿«¿»»«ƒ»«≈…«¿

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,¯ˆ N¯t B„È :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .ÔBiˆ ישעיה) ƒƒ¿¿»»«»»«»¿«¿»»«
יא) nÚ‰יא, Ïk :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .B„È ˙ÈL '‰ ÛÈÒBÈ :ƒ≈ƒ»ƒ¿¿»»«»«»

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,'Â‚Â ÌÈÁ‡(י מט, e·Ú¯È(ישעיה ‡Ï : ∆¡»ƒ¿«¿»»«…ƒ¿»
,C¯„ È¯·Ú Ïk ÌÎÈÏ‡ ‡BÏ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .e‡ÓˆÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒ¿¿»»«¬≈∆»…¿≈∆∆

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ(טו לב, ¯Áe(ישעיה eÈÏÚ ‰¯ÚÈ „Ú : ¿«¿»»««≈»∆»≈«
,È˙ÓˆÚa L‡ ÁÏL ÌB¯nÓ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .ÌB¯nÓƒ»ƒ¿¿»»«ƒ»»«≈¿«¿…«

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ(טו נז, Â‡˙(ישעיה ÔBkL‡ LB„˜Â ÌB¯Ó : ¿«¿»»«»¿»∆¿¿∆
‰ÈÚLÈ ,ÈÚLt ÏÚ „˜N :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .'Â‚Â ‡kc«»ƒ¿¿»»«ƒ¿«…¿»«¿«¿»

:¯Ó‡(ב נב, ÈÓ¯È‰(ישעיה ,C¯‡eˆ È¯ÒBÓ ÈÁzt˙‰ : »«ƒ¿«¿ƒ¿≈«»≈ƒ¿¿»
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,È¯Èa‡ ÏÎ ‰lÒ :¯Ó‡(י סב, elÒ(ישעיה : »«ƒ»»«ƒ«¿«¿»»«…

È‡ ‰l‡ ÏÚ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .Ô·‡Ó eÏ˜Ò ‰lÒÓ‰ elÒ…«¿ƒ»«¿≈∆∆ƒ¿¿»»««≈∆¬ƒ
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,‰iÎB·(ח נב, e‡¯È(ישעיה ÔÈÚa ÔiÚ Èk : ƒ»¿«¿»»«ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .'Â‚Âƒ¿¿»»«≈¿»ƒ¿»∆»¿«¿»»«
יב) נא, ‡Ó¯:(ישעיה ‰ÈÓ¯È .ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡ :»…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆ƒ¿¿»»«

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,'‰ ‡e‰ ˜Ècˆ(כא ס, Ìlk(ישעיה CnÚÂ : «ƒ¿«¿»»«¿«≈À»
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,È·‰‡nÏ È˙‡¯˜ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .ÌÈ˜Èc«̂ƒƒƒ¿¿»»«»»ƒ«¿«¬«¿«¿»»«

יח) ס, ‡Ó¯:(ישעיה ‰ÈÓ¯È .CÈ˙ÓBÁ ‰ÚeLÈ ˙‡¯˜Â :¿»»¿»…«ƒƒ¿¿»»«
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,ÈÏ ¯ˆ Èk '‰ יד)¯‡‰ סו, :(ישעיה ¿≈ƒ«ƒ¿«¿»»«

‰Á‡ Èk eÚÓL :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .ÌÎaÏ NNÂ Ì˙È‡¯e¿ƒ∆¿»ƒ¿∆ƒ¿¿»»«»¿ƒ∆¡»»
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,È‡(א סו, ÈnÚ.(ישעיה eÓÁ eÓÁ : »ƒ¿«¿»»««¬«¬«ƒ

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,EÈÙÏ Ì˙Ú¯ ÏÎ ‡·z :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»»«»…»»»»¿»∆¿«¿»»«
ז) נו, ˜„ÈL.(ישעיה ¯‰ Ï‡ ÌÈ˙B‡È·‰Â :«¬ƒƒ∆«»¿ƒ

Èa¯Â e·i‡ Èa¯ ,‰ÏÈla È˙È‚ ‰¯kÊ‡ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈∆¿¿»¿ƒ»ƒ«»¿»«ƒ«¿¿«ƒ
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˙Òk ‰¯Ó‡ ¯ÓB‡ e·i‡ Èa¯ ,ÔBÓÈÒ ¯a ‰„e‰È¿»«ƒ«ƒ«¿≈»¿»¿∆∆
¯·L È‡ ˙¯kÊ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈«»»ƒ¿∆∆¬ƒ∆∆
z‡„ ‰Ók ,˙BiÎÏÓ ÏL ÔÏÈÏa EÈÙÏ Èz¯aL‰L∆»¿«¿ƒ¿»∆¿≈»∆«¿À¿»¿«¿

¯Ó‡(כ יד, ˆ¯EÈ(בראשית ÔbÓ ¯L‡ ÔBÈÏÚ Ï‡ Ce¯·e : »«»≈∆¿¬∆ƒ≈»∆
Èz¯ML ÔÈ¯ÈL È‡ ˙¯kÊ ¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa¯ .E„Èa¿»∆«ƒ¿»≈ƒ¿∆∆¬ƒƒƒ∆«¿ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,˙BÏÈla EÈÙÏ(כ לח, È˙BÈ‚e(ישעיה : ¿»∆«≈¿»¿«¿»«¿ƒ«
,‰Ú¯t ÏL BÏÈÏ ‰Ê ,‰ÏÈla .eÈiÁ ÈÓÈ Ïk Ôb¿«≈»¿≈«≈«»¿»∆≈∆«¿…

·È˙Îc(כט יב, ÏL(שמות BÏÈÏÂ ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ : ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ««¿»¿≈∆
·È˙Îc ,˜ÏÓÚÂ ÔÈ„Ó ‰ÁÓ ˙‡ ‰k‰L ÔBÚ„b שופטים) ƒ¿∆ƒ»∆«¬≈ƒ¿»«¬»≈ƒ¿ƒ

ט) e˙kL·ז, ·È¯ÁÒ ÏL BÏÈÏÂ ,‡e‰‰ ‰ÏÈla È‰ÈÂ :«¿ƒ««¿»«¿≈∆«¿≈ƒ∆»
Ba(לה יט, ב C‡ÏÓ(מלכים ‡ˆiÂ ‡e‰‰ ‰ÏÈla È‰ÈÂ :«¿ƒ««¿»««≈≈«¿«

NtÁÈÂ ,ÈaÏ ÌÚ ‡‡ ÈÚzLÓ ,‰ÁÈN‡ È··Ï ÌÚ .'‰ƒ¿»ƒ»ƒ»ƒ¿»≈¬»ƒƒƒ«¿«≈
¯ÓB‡Â ,È„·BÚa LtLÙÓe ,ÈÁe¯(ח עז, :(תהלים ƒ¿«¿≈¿»«¿≈

ÒÁ ,„BÚ ˙Bˆ¯Ï ÛÈÒÈ ‡ÏÂ '‰ ÁÊÈ ÌÈÓÏBÚÏ‰«¿»ƒƒ¿«¿……ƒƒ¿«
·È˙Îc ,˜È·L ‡ÏÂ ˜·L ‡Ï ÌBÏLÂ(לא ג, Èk(איכה : ¿»»¿«¿»»≈ƒ¿ƒƒ

‡ÏÂ ,„BÚ ˙Bˆ¯Ï ÛÈÒÈ ‡ÏÂ .'‰ ÌÏBÚÏ ÁÊÈ ‡Ï…ƒ¿«¿»¿……ƒƒ¿¿…
,ÒÚBk ‰LÓ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰v¯Ó ‰È‰ ¯·ÚLÏ ,˙Bˆ¯ÈÏ≈»¿∆»«»»¿«∆«¬≈ƒ∆≈

¯ÓB‡ z‡Â(יא לג, ·dÈ(שמות È¯˜ ,‰Án‰ Ï‡ ·LÂ : ¿«¿≈¿»∆««¬∆¿ƒ≈
¯ÓB‡ z‡Â ,ÒÚBk e‰iÏ‡ .·eLÂ(טו יט, א CÏ(מלכים : ¿≈ƒ»≈¿«¿≈≈

‡ÏÂ ˙Bv¯Ï ‡Ï ÂÈLÎÚÂ .˜Nn„ ‰¯a„Ó Ek¯„Ï ·eL¿«¿¿ƒ¿«»«»∆¿«¿»…¿«¿…
Èa¯ ¯Ó‡ ,ÒÙ‡‰ e‰Ó ,BcÒÁ ÁˆÏ ÒÙ‡‰ .˙Bˆ¯ÈÏ≈»∆»≈»∆««¿«∆»≈»««ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‡e‰ ÈÂÈ ÔBLÏ Ô·e‡¯(י ו, :(עמוס ¿≈»¿»ƒ¿»¿«¿»«
Èa¯ ,ÔBÓÈÒ Èa¯Â ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ .ÒÙ‡ ¯Ó‡Â¿»«»∆«ƒ¬ƒ»««»¿«ƒƒ«ƒ
Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡L ¯·c B˙B‡ ¯Ó‚ ¯Ó‡ ‡ÈÁ¬ƒ»»«ƒ¿«»»∆»««»»

‰LÓÏ ‡e‰(יט לג, ¯Èa(שמות .ÔÁ‡ ¯L‡ ˙‡ È˙pÁÂ : ¿∆¿«…ƒ≈¬∆»…«ƒ
‰ÈÓ¯È È„È ÏÚ ,‡ÓkÒÓ ‡‰Â ‰ÏÈÒÁ ‡‰ ¯ÓB‡ ÔBÓÈÒƒ≈»¬ƒ»¿»¿«¿»«¿≈ƒ¿¿»

¯Ó‡L(ה טז, ‰ÁÎL(ירמיה .ÈÓBÏL ˙‡ ÈzÙÒ‡ Èk : ∆»«ƒ»«¿ƒ∆¿ƒ¬»«
Ï‡ B˙BÁ ÁÎL‰ .Ï‡ ˙BpÁ(כ ט, ‰'(במדבר Èt ÏÚ : «≈¬»«¬≈«ƒ

ÁÎL‰ .eÁÈ(ו לד, ‡Ì(שמות ,ÔepÁÂ ÌeÁ¯ Ï‡ Èk : «¬¬»«ƒ≈«¿«ƒ
ÂÈÓÁ¯ ÒÈÚk ‡e‰c ·b ÏÚ Û‡ ,‰ÏÒ ÂÈÓÁ¯ Û‡a ıÙ»̃«¿««¬»∆»«««¿»≈«¬»
,ÈÁÎL È„‡Â '‰ È·ÊÚ :‰¯Ó‡ ÔBiˆÂ .ÔÈ·B¯¿̃ƒ¿ƒ»¿»¬»«ƒ«¬…»¿≈»ƒ

·È˙Îc(יד מט, Â‚Â'.(ישעיה '‰ È·ÊÚ ÔBiˆ ¯Ó‡zÂ : ƒ¿ƒ«…∆ƒ¬»«ƒ
יא) עז, Â‚Â'.(תהלים ‡È‰ È˙BlÁ ¯Ó‡Â :»…««ƒƒ

EÈÙ eÈlÁ ‡ÏL È„È ÏÚ È‡¯cÒkÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬∆¿«¿¿»«¿≈∆…ƒƒ»∆
.ÔÈÓi‰ ˙ÈpzL ‰·eL˙aƒ¿»ƒ¿«≈«»ƒ

‰Úe·L d˙B‡ ‰ÏlÁ˙ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿≈««¿»ƒƒ¿«¿»»¿»
.ÔÈÓi‰ ˙ÈpzLÂ ·¯BÁa enÚ ˙¯kL∆»«ƒ»¿≈¿ƒ¿«≈«»ƒ

‰ÏBÁ ‰nÁ ÏbÏb EÈÓiÓ zÚÓL‰ ÔBÓÈÒ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¬»«¿»ƒ»∆«¿««»∆
ÔÈÈÏÁ ÔÈ‡ ÂÈLnLÏ ,LnLÏe ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»«¬¿«≈¿«»»≈√»ƒ

.ÔÈÈÏÁ LÈ ÂÈÙÏe¿»»≈√»ƒ
Èa eÈ‰Â ‰È„na ÌL ‰È‰L ¯Ba‚Ï ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»¿ƒ∆»»»«¿ƒ»¿»¿≈
,Ô‡ÎÏ ˙BÒÈb e‡B·È ‡Ï ÌÈ¯ÓB‡Â Ba ÌÈÁËBa ‰È„n‰«¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ…»¿»¿»
Ì‰Ï ‰‡¯Óe ‡ˆBÈ ‡e‰L ÔÂÈk ,B¯ÈÚÏ ˙BÒÈb‰ e‡a»«¿»¿ƒ≈»∆≈«¿∆»∆
¯Ó‡ ,˙BÒÈb‰ e‡a ˙Á‡ ÌÚt .ÔÈÁ¯Ba Ô‰ „iÓ ÌÈt»ƒƒ»≈¿ƒ««««»«¿»»«
BÈ‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ï·‡ ,ÈÏ ‰LLÁ ÈÈÓÈ Ì‰Ï»∆¿ƒƒ»¿»ƒ¬»«»»≈

‡l‡ ÔÎ(א נט, ÚÈLB‰Ó(ישעיה '‰ „È ‰¯ˆ˜ ‡Ï Ô‰ : ≈∆»≈…»¿»«≈ƒ«

LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡ ,ÔBÈÏÚ ÔÈÓÈ ˙BL .'Â‚Â¿¿ƒ∆¿»««ƒƒ¿∆»ƒ
,‡È¯·Ó dÈÙBÒ LLÁc ÏÎc ,¯·Ò ˙È‡ Ô‰ ÔÈÈÏÁ Ì‡ƒ√»ƒ≈ƒ≈∆¿»¿»«≈«¿ƒ
ÚLB‰È Èa¯c dÈzÚc ‡È‰Â ,¯·Ò ˙ÈÏ ÔÈÓÈ ÈepL Ì‡Â¿ƒƒ»ƒ≈≈∆¿ƒ«¿≈¿«ƒ¿À
‡È‰ ‰ÒÈ‡Ó Ì‡ ,Â˙Ò‡Ó Ò‡Ó Ì‡ ÈÎ ¯Ó‡„] ÈÂÏ Ôa∆≈ƒ
Ô‡Ó ÏÎ„ ,¯·Ò ˙È‡ ‡È‰ ‰ÙÈˆ˜ Ì‡Â ,¯·Ò ˙ÈÏ

.[‰ˆ¯˙Ó ‰ÈÙÂÒ ÒÈÚÎ„
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿«»»««»»
ÌÎÙBÒ ,˙eÏÙz ÏL ‰iÎa Ì˙ÈÎa Ìz‡ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ∆¿ƒ»∆ƒ¿¿∆
Ï‡¯NÈ eÎa ÔÎÈ‰Â .LnÓ ÏL ‰iÎa ÌÈÎBa ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ»∆«»¿≈»»ƒ¿»≈

˙eÏÙz ÏL ‰iÎa(י יא, ‰ÌÚ(במדבר ˙‡ ‰LÓ ÚÓLiÂ : ¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿«∆∆»»
.ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa(א יד, ‰Ú„‰(במדבר Ïk ‡OzÂ : …∆¿ƒ¿¿…»«ƒ»…»»≈»

,LnÓ ÏL ‰iÎa Ï‡¯NÈ eÎa ÔÎÈ‰Â .ÌÏB˜ ˙‡ eziÂ«ƒ¿∆»¿≈»»ƒ¿»≈¿ƒ»∆«»
¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ,ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯Â e·i‡ Èa«̄ƒ«¿¿«ƒ¿»¿«ƒƒ«ƒ«¿»«

·È˙Îc ‰Ó¯a .Ï··a „Á‡Â ‰Ó¯a „Á‡(יד לא, :(ירמיה ∆»¿»»¿∆»¿»∆¿»»ƒ¿ƒ
Ï··a .'Â‚Â ÌÈ¯e¯Ó˙ ÈÎa È‰ ÚÓL ‰Ó¯a ÏB˜¿»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»∆

·È˙Îc(א קלז, e‰È„‰(תהלים Èa¯ .'Â‚Â Ï·a ˙B¯‰ ÏÚ : ƒ¿ƒ««¬»∆«ƒ¿»
.Ï··a „Á‡Â ,‡zÈ„Ó „e‰Èa „Á‡ ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a¿«ƒƒ»«∆»ƒ¿ƒ¿»¿∆»¿»∆
˙B¯‰ ÏÚ ,Ï··a .‰ÏÈla ‰k·˙ BÎa ,‡zÈ„Ó „e‰Èaƒ¿ƒ¿»»ƒ¿∆««¿»¿»∆««¬

.Ï·a»∆
,Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«¿»««»»¿ƒ¿»≈
‡e‰ ‡„‰ ,ÌÎÈ˙BiÏb ÒÈÎÓ È‡ ‰iÎa‰ d˙B‡ ¯ÎNaƒ¿«»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ»À≈∆¬»

·È˙Î„(טו לא, ÈÎaÓ(ירמיה CÏB˜ ÈÚÓ '‰ ¯Ó‡ ‰k : ƒ¿ƒ…»«ƒ¿ƒ≈ƒ∆ƒ
‰Îa .‰k·˙ ‰Îa .'‰ Ì‡ C˙È¯Á‡Ï ‰Â˜z LÈÂ 'Â‚Â¿≈ƒ¿»¿«¬ƒ≈¿À»…ƒ¿∆»…

.ÌÈÏ‚Ú ÈL ÏÚ ‰k·˙ ,„Á‡ Ï‚Ú ÏÚ«≈∆∆»ƒ¿∆«¿≈¬»ƒ
.ÌÈÏLe¯ÈÂ ÔBiˆ ÏÚÂ ‰„e‰È ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«¿»¿«ƒƒ»»ƒ

ÏÚ ‰k·˙ ,ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ ˙eÏb ÏÚ ‰Îa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»…«»¬∆∆«¿»ƒƒ¿∆«
.ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È Ë·L ˙eÏb»≈∆¿»ƒ¿»ƒ

‰k·Óe ‰ÎBa .dnÚ ÌÈ¯Á‡ ‰k·Óe ‰ÎBa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¿«»¬≈ƒƒ»»¿«»
·È˙Îc ,dnÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰(יב כב, iÂ˜¯‡(ישעיה : «»»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

‰ÎBa .„tÒÓÏe ÈÎ·Ï ‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰¡…ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»
·È˙Îc ,dnÚ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ ‰k·Óe(ז לג, ‰Ô(ישעיה : ¿«»«¿¬≈«»≈ƒ»ƒ¿ƒ≈

,·È˙k ‰ˆÈÁ ‡¯ÈÚÊ Èa¯ ¯Ó‡ ,‰ˆÁ e˜Úˆ ÌÏ‡¯‡∆¿∆»»¬À»»««ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ
.dÈÈÒÎc dÈab ‡È‰ ‰ˆÈÁƒ»ƒ«≈¿«¿ƒ≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡(ה טו, BiÂˆ‡(בראשית : »««ƒ∆∆¿»¿»¿«¿»««≈
,dnÚ ı¯‡Â ÌÈÓL ‰k·Óe ‰ÎBa ,‰Îa .‰ˆeÁ‰ B˙‡…«»»…»¿«»»«ƒ»»∆ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ י)‰„‡ ב, ˜„(יואל Á¯ÈÂ LÓL :,‰Îa .e¯ ¬»ƒ¿ƒ∆∆¿»≈«»»»…
‡e‰ ‡„‰ ,dnÚ ˙BÚ·‚e ÌÈ¯‰ ‰k·Óe ‰ÎBa»¿«»»ƒ¿»ƒ»¬»

·È˙Î„(כד ד, Îa‰(ירמיה .'Â‚Â ÌÈ¯‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ : ƒ¿ƒ»ƒƒ∆∆»ƒ»…
.dnÚ ˙Bn‡ ÌÈÚ·L ‰k·Óe ‰ÎBa»¿«»ƒ¿ƒÀƒ»

Ï‡¯NÈ eÈ‰L ÌÈ¯t ÌÈÚ·L Ì˙B‡ ÒÁt Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»»ƒ¿ƒ»ƒ∆»ƒ¿»≈
‡ÏL È„k ,Ì‰ ˙Bn‡ ÌÈÚ·L „‚k ,‚Áa ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ∆»¿∆∆ƒ¿ƒÀ≈¿≈∆…
Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰k·Óe ‰ÎBa ,‰Îa .Ì‰Ó ÌÏBÚ‰ ‰„ˆÈ≈»∆»»≈∆»…»¿«»¿∆∆ƒ¿»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,dnÚ(א יד, ‰Ú„‰(במדבר Ïk ‡OzÂ : ƒ»¬»ƒ¿ƒ«ƒ»…»»≈»
‡OzÂ ‰ÈÓÁ Èa¯ ÌLa dÈÏ È˙Ó ‡ÈeÁ Èa¯ .'Â‚Â«ƒ¿»«¿≈≈¿≈«ƒ¿∆¿»«ƒ»…
z‡„ ‰Ók ,‡i¯„Ï Ôe˙ÈÙÊB‡ ‡LÈa È·BÁ ,·È˙k¿ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»«»¿»¿«¿

¯Ó‡(י כד, ·¯EÚ.(דברים ‰M˙ Èk : »«ƒ«∆¿≈¬
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רכי dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

„Î‡l‡ CÏB‰ ÏB˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÏÈla ‰nÏ ,‰ÏÈla .««¿»»»««¿»¿ƒ∆≈≈∆»
.‰ÏÈla ¯Ó‡ CÎÏ ,‰ÏÈla««¿»¿»∆¡«««¿»

‰NÚÓ .‰È˜ dnÚ CLBÓ ‰ÏÈÏ e·i‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«¿«¿»≈ƒ»ƒ»«¬∆
,Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ÏL B˙eÎLa ‰˙È‰L ˙Á‡ ‰M‡a¿ƒ»««∆»¿»ƒ¿»∆«»«¿ƒ≈
,‰ÏÈla ÂÈÏÚ ‰ÎBa ‰˙È‰Â ,˙ÓÂ ˙¯ÁLz Ôa dÏ ‰È‰Â¿»»»∆ƒ¿…∆»≈¿»¿»»»»««¿»
Ôa¯Á ¯kÊ ‰È‰Â dÏB˜ ˙‡ ÚÓBL Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ‰È‰Â¿»»«»«¿ƒ≈≈«∆»¿»»ƒ¿»À¿«
ÈÒÈ¯ e¯LpL „Ú dnÚ ‰ÎBa ‰È‰Â ,Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»¿»»∆ƒ»«∆»¿ƒ≈
d˙B‡ epÙe e„ÓÚ ,ÂÈ„ÈÓÏz Ba eLÈb¯‰L ÔÂÈÎÂ ,ÂÈÈÚ≈»¿≈»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿ƒ»

.B˙eÎLÓƒ¿»

‰Îz‡„ ‡Ók ,‰È‰k ÏÚ .dÈÁÏ ÏÚ d˙ÚÓ„Â .¿ƒ¿»»«∆¡»«…¬∆»¿»¿«¿
¯Ó‡(ג יח, w‰Â·‰.(דברים ÌÈÈÁÏ‰Â Ú¯f‰ Ô‰kÏ Ô˙Â : »«¿»««…≈«¿…«¿«¿»«ƒ¿«≈»

¯Ó‡ z‡„ ‡Ók ,‰È¯Bab ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c,טו (שופטים »»«≈«ƒ∆»¿»¿«¿»«
i¯Ë‰.טו) ¯BÓÁ ÈÁÏ ‡ˆÓiÂ :«ƒ¿»¿ƒ¬¿ƒ»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰ÈËÙBL ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c(יד ד, :(מיכה »»«≈«¿∆»¿»¿«¿»«
.ÈÁl‰ ÏÚ ekÈ Ë·Ma«≈∆«««¿ƒ

eÒÎpL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ ,‰È¯eÁa ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈««∆»«¿≈¿»»∆ƒ¿¿
e˙ÙÎÂ ÌÈ¯eÁa‰ ˙‡ eNÙz Lc˜n‰ ˙È·Ï ÌÈ‡BN¿ƒ¿≈«ƒ¿»»¿∆««ƒ¿»¿
˙B„¯BÈ ˙BÚÓc‰ eÈ‰Â ÔÈÎBa eÈ‰Â ,Ô‰È¯BÁ‡Ï Ô‰È„È¿≈∆«¬≈∆¿»ƒ¿»«¿»¿
ÏÚ ˙B¯LBÂ ,ÔÁ˜Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰ ‡ÏÂ Ô‰ÈÈÁÏ ÏÚ«¿»≈∆¿…»¿ƒ¿«¿»¿¿«

.ÔÈÁM‰ ˙·¯ˆk Ì‰ÈÈÁÏ¿»≈∆¿»∆∆«¿ƒ

ÂÎ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÁÓ dÏ ÔÈ‡ .≈»¿«≈»««ƒ≈ƒ»»∆∆¡«
.dÏ ‰Â‰ ÔÈ‡(ל יא, dÏ(בראשית ÔÈ‡ ‰¯˜Ú È¯N È‰zÂ : ≈¬»»«¿ƒ»«¬»»≈»

¯Ó‡pL ,dÏ ‰Â‰Â ,„ÏÂ(א כא, ‡˙(בראשית „˜t '‰Â : »»«¬»»∆∆¡««»«∆
dÈ˙ÂÎ„Â .‰¯N(ב א, א ÌÈ„ÏÈ,(שמואל ÔÈ‡ ‰pÁÏe : »»¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

¯Ó‡pL ,dÏ ‰Â‰Â(כא ב, א ‡˙(שמואל '‰ „˜Ù Èk : «¬»»∆∆¡«ƒ»«∆
dÈ˙ÂÎ„Â .‰pÁ(יז ל, dÏ,(ירמיה ÔÈ‡ L¯c ‡È‰ ÔBiˆ : «»¿ƒ¿»≈ƒƒ…≈≈»

¯Ó‡pL ,dÏ ‰Â‰Â(כ נט, ‡Û(ישעיה ,Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡·e : «¬»»∆∆¡«»¿ƒ≈«
,dÏ ‰Â‰Â ,ÌÁÓ dÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ z‡ Ôk≈«¿≈≈»¿«≈«¬»»

¯Ó‡pL(יב נא, ÌÎÓÁÓ.(ישעיה ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡ : ∆∆¡«»…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆

ÊÎ.dÏ eÈ‰ d· e„‚a ‰ÈÚ¯ Ïk .»≈∆»»¿»»»

.Ï‡È¯·‚Â Ï‡ÎÈÓ ‰Ê ,ÔÁ ¯ÙÎc ·˜ÚÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«¬…ƒ¿«»»∆ƒ»≈¿«¿ƒ≈

ÁÎ‡l‡ ,ÌÈÏBb ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ,‰„e‰È ‰˙Ïb .»¿»¿»À»»≈»ƒ∆»
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ,˙eÏb Ì˙eÏb ÔÈ‡ ÌÈÏBbL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ≈»»»À»»
,˙eÏb Ì˙eÏb ÔÈ‡ ,ÌÈiÓ ÌÈ˙BLÂ ÌztÓ ÌÈÏÎB‡L∆¿ƒƒƒ»¿ƒƒ≈»≈»»»
,ÌÈiÓ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÌztÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L Ï‡¯NÈ Ï·‡¬»ƒ¿»≈∆≈¿ƒƒƒ»¿≈ƒƒ≈»
ÌÈÎl‰Ó Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ .˙eÏb Ì˙eÏb»»»À»»∆≈¿«¿ƒ
Ï‡¯NÈ Ï·‡ ,˙eÏb Ì˙eÏb ÔÈ‡ ,Ì‰lL ˙BiËÙ˜Ò‡a¿ƒ¿«¿ƒ∆»∆≈»»»¬»ƒ¿»≈
‰˙Ïb :¯Ó‡ CÎÏ .˙eÏb Ì˙eÏb ,ÔÈÙÁÈ ÔÈÎl‰Ó Ô‰L∆≈¿«¿ƒ¿≈ƒ»»»¿»∆¡«»¿»
‡e‰ Ôl‰Ïe ,‰„e‰È ‰˙Ïb ¯ÓB‡ ‡e‰ Ô‡k .‰„e‰È¿»»≈»¿»¿»¿«»

¯ÓB‡(כז נב, ‡l‡(ירמיה ,B˙Ó„‡ ÏÚÓ ‰„e‰È Ï‚iÂ : ≈«ƒ∆¿»≈««¿»∆»
‰˙Ïb :¯Ó‡ CÎÏ ,‰·˜k ÔÁk LLz eÏbL ÔÂÈk≈»∆»»«…»ƒ¿≈»¿»∆¡«»¿»
z‡„ ‰Ók ,ÁÒta ıÓÁ eÏÎ‡L ÏÚ ,ÈÚÓ .‰„e‰È¿»≈…ƒ«∆»¿»≈«∆«¿»¿«¿

¯Ó‡(ג טז, ÌÈÓÈ(דברים ˙Ú·L ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï : »«……«»»»≈ƒ¿«»ƒ
.ÈÚ ÌÁÏ ˙BvÓ ÂÈÏÚ ÏÎ‡z…«»»«∆∆…ƒ

CB˙a ÈÚ ÔBkLÓ eÏ·ÁL ÏÚ ,ÈÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…ƒ«∆»¿«¿»ƒ¿
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,Ì‰Èza(יב כד, ÈÚ(דברים LÈ‡ Ì‡Â : »≈∆¿»¿«¿»«¿ƒƒ»ƒ

.BË·Úa ·kL˙ ‡Ï ‡e‰…ƒ¿««¬…
z‡„ ‰Ók ,¯ÈÎN ¯ÎN e˜LÚL ÏÚ ,ÈÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…ƒ«∆»¿¿«»ƒ¿»¿«¿

¯Ó‡(יד כד, ÔBÈ·‡Â.(דברים ÈÚ ¯ÈÎN ˜LÚ˙ ‡Ï : »«…«¬…»ƒ»ƒ¿∆¿
z‡„ ‰Ók ,ÈÚ ˙BzÓ eÏÊ‚L ÏÚ ,ÈÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…ƒ«∆»¿«¿»ƒ¿»¿«¿
.Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :(·Î ,‚Î ,È ,ËÈ ‡¯˜ÈÂ) ¯Ó‡»«∆»ƒ¿«≈«¬……»
È·Èa Èa¯ .ÈÚ ¯NÚÓ eÏÎ‡L ÏÚ ,ÈÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…ƒ«∆»¿«¬≈»ƒ«ƒ≈«
·iÁ ,ÈÚ ¯NÚÓ ÏL Ï·Ë ÏÎB‡‰ ·¯ ÌLa ‡e‰ Èa¯Â¿«ƒ»¿≈«»≈∆∆∆«¬≈»ƒ«»

.‰˙ÈÓƒ»
‰Ók ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·ÚL ÏÚ ,ÈÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…ƒ«∆»¿¬«»ƒ¿»

¯Ó‡ z‡„(יח לב, ‡Ó¯(שמות ,ÚÓL ÈÎ‡ ˙BpÚ ÏB˜ : ¿«¿»««»…ƒ…≈«»«
Èa¯ .ÚÓBL ÈÎ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Òel˜ ÏB˜ ‡Á‡ Èa«̄ƒ«»ƒ¬«»ƒ»…ƒ≈««ƒ
BÈ‡L ¯B„Â ¯Bc EÏ ÔÈ‡ ¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa ‰„e‰È¿»¿≈«ƒ≈≈≈¿»∆≈

.Ï‚Ú ÏL B‡ËÁÓ ÏËB≈≈∆¿∆≈∆

ËÎeÈ‰L ÏÚ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,‰„·Ú ·¯Óe .≈…¬…»»««ƒ«»«∆»
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,È¯·Ú „·Úa ÌÈ„aÚzLÓ,לד (ירמיה ƒ¿«¿¿ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«¿»«
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¯Ó‡Â ,È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa¯Ï ‰eÈ˙‡Â ÁÏL .ÏÈÏÚ ‡ÏÂ¿»»≈¿«¿«¿»¿«»»»∆«««¬«
LÈ·Ï ‡ÈÂ‰ ‡ÈÓBÈ ÔÈÏÈ‡ Ïk ÈÏ ¯Ó‡ z‡ ˙ÈÏ dÈÏ≈≈«¿»«ƒ»ƒ≈«»¬≈»»≈
‡Ï „ÁÂ ÏÈÏÚ „Á ecÎÂ ,Èa ÔÈÏÏÚ ÔBÂ‰Â È‡ÒÓ ÔÈ¯z¿≈¿»≈«¬»¿ƒƒ¿««»≈¿«»
,z¯Oa˙È‡ ‡˙·Ë ‡˙¯BNa dÈÏ ¯Ó‡ .ÏÈÏÚ»≈¬«≈¿¿»»¿»ƒ¿««…¿¿

·È˙Îc(ל טו, ‡Ó¯(משלי ,ÌˆÚ ÔM„z ‰·BË ‰ÚeÓLe : ƒ¿ƒ¿»»¿«≈»∆»«
L ¯a CÏ ˙È‡ ÈÓ BÏ ¯Ó‡ ,ÏÈÚÈ‡c „È·Úp ‰Ó BÏ««¬≈¿≈ƒ»«ƒƒ»«»
C¯N·e Cn˜ dÈe¯aÚÈ ,CÏ ·Ác B‡ dÈÏ ˙È‡Òc¿»¿ƒ≈¿»»«¿¿≈«»¿»»
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·È˙Îc ,ÈÁL(כב יז, Ì¯b.(משלי LaÈz ‰‡Î Áe¯Â : »≈ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿«∆»∆
LÁ ÔpwL ˙È·Á ,˙BÏLÓ ÂÈÙÏ ÔÈÏLBÓ eÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»ƒ∆ƒ≈»»
¯·BÁ ÔÈ‡È·Ó Ì‰Ï ¯Ó‡ ,BÏ ÔÈNBÚ „ˆÈk dÎB˙a¿»≈«ƒ»«»∆¿ƒƒ≈
¯bt ¯Ó‡ .˙È·Á‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe LÁp‰ ˙‡ ÔÈ¯·BÁÂ¿¿ƒ∆«»»«ƒƒ∆∆»ƒ»««¿«
ÔpwL Ïc‚Ó .˙È·Á‰ ˙‡ ÔÈ¯·BLÂ LÁp‰ ˙‡ ÔÈ‚¯B‰¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆∆»ƒƒ¿»∆ƒ≈
¯·BÁ ÔÈ‡È·Ó Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÔÈNBÚ „ˆÈk LÁ Ba»»≈«ƒ»«»∆¿ƒƒ≈
¯bt ¯Ó‡ ,Ïc‚n‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe LÁp‰ ˙‡ ÔÈ¯·BÁÂ¿¿ƒ∆«»»«ƒƒ∆«ƒ¿»»««¿«
Ôa¯ BÏ ¯Ó‡ .Ïc‚n‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ LÁp‰ ˙‡ ÔÈ‚¯B‰¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆«ƒ¿»»««»
‡LÈa ÔÈ„·Úc ‡È¯È‚Ó Ïk ¯bÙÏ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ»»∆««¿«¿«»¿ƒ«»¿»¿ƒƒ»
z‡ ‡È¯B‚ÈpÒ ÛÈÏÓ z‡ ˙ÈÏc „Ú ,ÔÈ„·Ú ÔB‰È¯È‚ÓÏƒ¿ƒ≈»¿ƒ«¿≈«¿¿ƒ«≈¿»«¿
,ÈÚa ‡‡ ÔBÎ˙e·ÈËÏ dÈÏ ¯Ó‡ .‡È¯B‚ÈË˜ ÔÏÚ ÛÈÏÓ¿ƒ¬»»≈¿»¬«≈¿ƒ¿¬»»≈
,ÔBÎa ÔÈ¯b˙Ó ‡˙ÂÂkÏÓ ÌÈi˜ ‡˙Èa ÔÈ„‰c ÔÓÊ ÏÎc¿»¿«¿»≈≈»«»«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿
,ÔBÎa ÔÈ¯b˙Ó ‡˙ÂekÏÓ ˙ÈÏ ‡˙Èa ÔÈ„‰ ·e¯ÁÈ‡ ÔÈ‡ƒƒ¬»≈≈»≈«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿
Ì‡ Ï˜ÚÏ Ì‡ Ú„BÈ ·l‰ ÔÁBÈ Ôa¯ BÏ ¯Ó‡»««»»»«≈≈«ƒ«¬»ƒ
Ôa ÔÁBÈ Ôa¯Ï Òe‡ÈÒtÒ‡ dÈÏ ¯Ó‡ .˙Bl˜Ï˜ÚÏ«¬«¿«¬«≈«¿«¿»¿«»»»∆
ÈÚa ‡‡ dÈÏ ¯Ó‡ ,„È·Ú ‡‡Â ‰Ï‡L ÈÏ Ï‡L È‡kÊ««¿«ƒ¿≈»«¬»»≈¬«≈¬»»≈
ÌeÏk dÈÏ ¯Ó‡ .CÏ ÏÈÊÈ˙Â ‡zÈ„Ó ‡„‰ Èt¯È˙c¿ƒ¿≈¬»¿ƒ¿»¿≈≈»¬«≈¿
ÈÏ Ï‡L .‡zÈ„Ó ‡„‰Ï Èt¯c ÈÓB¯ Èa ÈeÎÈÏÓ‡«¿ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¬»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÈÏÈÙÏ Èt¯˙c ‡‡ ÈÚa BÏ ¯Ó‡ .„È·Ú ‡‡Â ‡zÏ‡L¿≈¿»«¬»»≈¬«»≈¬»¿ƒ¿≈¿ƒ≈
„Ú ˜ÈÙc ¯a ÏÎc ,„eÏÏ ‡ÏÊ‡ ‡È‰c ‰‡·¯ÚÓ««¿»»¿ƒ»¿»¿¿»«¿»≈«
È‡ BÏ ¯Ó‡ dL·Îc ÔÓ .‡·ÊÈLÏ ‡‰È ÔÈÚL ‰Úa¯‡«¿»»»ƒ¿≈¿≈»»ƒƒ¿»«¬«ƒ
ÁÏL ,dÈÏ ·È¯˜ z‡c L ¯a B‡ ,CÏ ÌÈÁ¯c CÏ ˙È‡ƒ»ƒ¿≈»«»¿«¿»≈≈¿«
Èa¯Ï ÁÏL .‡ÈÒeÏÎ‡ ÔeÏÚÈÈ ‡Ïc „Ú dÈ˙È‡Â¿«¿≈«¿»≈¬À¿«»»«¿«ƒ
ÔÈÏÊ‡ ,˜B„ˆ Èa¯Ï È˜eÙ‡Ï ÚLB‰È Èa¯Ïe ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À««¬≈¿«ƒ»»¿ƒ
ÈBÓB˜ ÔÓ Ì˜ ‡˙‡c ÔÓ ,‰È„Óc ‡··a dÈeÁkL‡Â¿«¿¿≈¿»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ

Ï ¯Ó‡ ,ÔÁBÈ Ôa¯‡·Ò ÔÈ„‰ Ì„˜ ÔÓ Òe‡ÈÒtÒ‡ dÈ «»»»¬«≈«¿«¿»ƒ√»»≈»»
dÈ˙ÂÂÎc „Á ‰Â‰ È‡ EÈiÁ CÏ ¯Ó‡ .ÌÈ‡˜ z‡ ‡¯˙eˆ¿»«¿»≈¬«»«∆ƒ¬»«ƒ¿»≈
.LÈ·k ÏÈÎÈ ˙ÈÂ‰ ‡Ï ‡ÏÙÈÎa ÔÈÒeÏÎ‡ CnÚ ‰Â‰Â«¬»ƒ»À¿ƒ¿ƒ¿»»¬≈»≈»≈
ÊeÊÓb „Á ÏÈÎ‡c dÈÏ ¯Ó‡ ,dÈÏÈÈÁ ‰Ó BÏ ¯Ó‡¬«»«¿≈¬«≈¿»≈««¿
,Ôk CÈLÁ ‰ÓÏ dÈÏ ¯Ó‡ .ÔÈ˜¯t ‰‡Ó È‰BÏÚ ËÈLÙe»≈¬ƒ¿»ƒ¿ƒ¬«≈¿»¬ƒ≈
ÁÏL .‡i˙ÈÚ˙Â ‡ÈiÓBˆc ÔB‰ÈÏÈÁ ÔÓ dÈÏ ¯Ó‡¬«≈ƒ≈≈¿«»¿«¬ƒ«»¿«
,¯Á·Èˆ ¯Á·Èˆ dÈÏ ÔÈÏÎBÓ BÂ‰Â ‡˙ÂÂÒ‡ È˙ÈÈ‡Â¿«¿≈«¿»»«¬¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«
.ÈBÏÚ dÈÙeb ¯„‰c „Ú ,¯Á·Èˆ ¯Á·Èˆ dÈÏ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«««¬«≈¬
e‰ÈÈ¯‚‡ B‰Ï ·‰ ‡a‡ ,dÈ¯a ¯ÊÚÏ‡ dÈÏ ¯Ó‡¬«≈∆¿»»¿≈«»«¿«¿«¿
‡ÓÏÚa CnÚ ‡˙eÎÊ B‰Ï ÈÂ‰È˙ ‡Ïc ,ÔÈ„‰ ‡ÓÏÚa¿»¿»»≈¿»∆¡≈¿¿»ƒ»¿»¿»
ÔÈ„‰Â ,Úaˆ‡c ‡aLeÁ ÔÈ„‰ B‰Ï ·‰ÈÂ ,È˙‡c«¬≈ƒ«¿»≈¿¿»¿∆¿«¿»≈
‰Úa¯‡Ï ‡ÈiÒkË Úa¯‡ ‚ÈÏt dL·Îc ÔÓ .‡BÈËˆ¯«̃¿¿»»ƒƒ¿»«»≈«¿«ƒ¿«»¿«¿»»
ÔÓ e¯Ê‚Â ,¯bÙÏ ‰‡·¯ÚÓ ÈÏÈt ˜ÈÏÒÂ ,‡ÈiÒÎec¿«»¿»≈ƒ≈««¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
.·¯Úna ‰ÈÎML ‰nÏ ,ÌÏBÚÏ ·¯ÁÈ ‡Ïc ‡ÈÓL¿«»¿»ƒ¿«¿»»»∆¿ƒ»««¬»
ÁÏL ,dÈ„Èc ·È¯Á‡ ‡Ï ‡e‰ ÔB‰„Èc e·e¯Á‡ ÔeÈ‡ƒ«¬ƒ¿»«¬ƒƒ≈¿«
dÈÏ ¯Ó‡ ,C„Èc z·¯Á‡ ‡Ï ‰nÏ BÏ ¯Ó‡ ,dÈÈ˙‡Â¿«¿≈¬«»»»«¬«¿¿ƒ»¬«≈
‡Ï dÈz·¯Á el‡c ,˙È„·Ú ‡˙eÎÏÓ„ ‡Á·LÏ EÈiÁ«∆¿ƒ¿»¿«¿»¬»ƒ¿ƒ¬«¿≈»
,‡˙‡i¯a ÔÈÊÁÈ ecÎÂ ,z·¯Á ‰Ó ‰i¯a ˙Ú„È ˙Â‰¬«»¿«¿ƒ»»¬«¿¿¿«∆¿¿»¿ƒ»»
BÏ ¯Ó‡ .·¯Á‡ ‰Ó Òe‡ÈÒtÒ‡c dÈÏÈÁ eÊÁ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ¬≈≈¿«¿«¿»»«¬«¬«
ÏÚ z¯·Úc ÔÈ‚a ÔÓ ‡l‡ ,z¯Ó‡ ˙e‡·Ëc CÈic«»¿«¿¬«¿¿∆»ƒ¿ƒ«¬«¿¿«
‰¯‚È‡c dÈLÈ¯Ï ‡¯·‚ ‡e‰‰ ˜qÈ ,È„Èc ÔÈÂÂÏ«̃¿»ƒƒƒƒ«««¿»¿≈≈¿ƒ¿»

˜ÈÏÒ ,˙eÓÈ ˙eÓ È‡Â ÈÈÁ ÈÈÁ È‡ ,dÈÓ¯b Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…«¿≈ƒ»≈»≈¿ƒ¿¿ƒ
ÔÁBÈ Ôa¯ ÏL ‰ÏÏ˜ Ba ‰Ú‚Ùe ,˙ÈÓe dÈÓ¯‚ Û¯Ëe¿««¿≈ƒ»¿»¿»»∆«»»»

.È‡kÊ Ôa∆««

·Ï,ÔbÓ ÏÚ ÏBÎÈ ,‰ÈÚLt ·¯ ÏÚ ‰‚B‰ '‰ Èk .ƒ»«…¿»∆»»««»
È·L eÎÏ‰ ‰ÈÏÏBÚ .‰ÈÚLt ·¯ ÏÚ ¯ÓBÏ „eÓÏz«¿««…¿»∆»»∆»»¿¿ƒ
ÔÈ·È·Á ‰nk e‡¯ e‡a ‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,¯ˆ ÈÙÏƒ¿≈»»««ƒ¿»…¿«»¬ƒƒ
‰˙Ïb ,[‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ÈÙÏ ‡"] ˙B˜BÈzƒ»¿»
,˙B¯ÓLÓ eÏb ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ‰˙Ï‚ ‡ÏÂ ÔÈ¯c‰Ò«¿∆¿ƒ¿…»¿»¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»
‰˙Ïb ˙B˜BÈz eÏbL ÔÂÈÎÂ ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ‰˙Ïb ‡ÏÂ¿…»¿»¿ƒ»ƒ»∆¿≈»∆»ƒ»¿»
È·L eÎÏ‰ ‰ÈÏÏBÚ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL¿ƒ»ƒ»∆¬»ƒ¿ƒ»∆»»¿¿ƒ

.„iÓ ,¯ˆ ÈÙÏƒ¿≈»ƒ»

‚Ï‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,·È˙k ˙a ÔÓ ,ÔBiˆ ˙aÓ ‡ˆiÂ .«≈≈ƒ«ƒƒ«¿ƒ»««ƒ«»
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ê ,‰ÙÈ ˙Á‡ ‰Ó eÏ LÈ≈»»»««»»∆«»»

Ba ·e˙kL(ה טז, Ïk(תהלים .ÈÒBÎÂ È˜ÏÁ ˙Ó '‰ : ∆»¿»∆¿ƒ¿ƒ»
¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ê ,d¯„‰(א קד, :(תהלים ¬»»∆«»»∆∆¡«
.zL·Ï ¯„‰Â „B‰¿»»»»¿»

·È˙Îc ,ÔÈ¯„‰Ò BÊ ,d¯„‰ Ïk ,¯Á‡ ¯·c,לא (משלי »»«≈»¬»»«¿∆¿ƒƒ¿ƒ
Le·Ï‰.כה) ¯„‰Â ÊÚ :…¿»»¿»

,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz el‡ ,d¯„‰ Ïk ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¬»»≈«¿ƒ≈¬»ƒ
·È˙Îc(לב יט, Èt(ויקרא z¯„‰Â Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ : ƒ¿ƒƒ¿≈≈»»¿»«¿»¿≈

.Ô˜Ê»≈
·È˙Îc ,˙B¯ÓLn‰ el‡ ,d¯„‰ Ïk ,¯Á‡ ¯·c דברי) »»«≈»¬»»≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

כא) כ, ב ˜„L.הימים ˙¯„‰Ï ÌÈÏl‰Óe :¿«¿ƒ¿«¿«…∆
.˙B˜BÈz‰ el‡ ,d¯„‰ Ïk ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¬»»≈«ƒ

˙B˜BÈz ÔÈ·È·Á ‰nk ‰‡¯e ‡a ‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿»…¿≈«»¬ƒƒƒ
‰˙Ïb ‡ÏÂ ÔÈ¯„‰Ò ‰˙Ïb ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»»¿»«¿∆¿ƒ¿…»¿»
‰ÈÎL ‰˙Ïb ‡ÏÂ ˙B¯ÓLÓ eÏb ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»¿…»¿»¿ƒ»
,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ‰˙Ïb ˙B˜BÈz eÏbL ÔÂÈÎÂ ,Ì‰nÚƒ»∆¿≈»∆»ƒ»¿»¿ƒ»ƒ»∆
„iÓ .¯ˆ ÈÙÏ È·L eÎÏ‰ ‰ÈÏÏBÚ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ»∆»»¿¿ƒƒ¿≈»ƒ»
.ÌÈÏi‡k ‰È¯N eÈ‰ .d¯„‰ Ïk ÔBiˆ ˙aÓ ‡ˆiÂ«≈≈ƒ«ƒ»¬»»»»∆»¿«»ƒ

,ÌÈN·Îk ÌÈÏeLÓ ÌÈk¯ Ô‰Lk ‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿»¿∆≈«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
¯Ó‡pL(יז ה, Ô‰LÎe(ישעיה .Ì¯·„k ÌÈN·Î eÚ¯Â : ∆∆¡«¿»¿»ƒ¿»¿»¿∆≈

.ÌÈÏi‡k ‰È¯N eÈ‰ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏi‡k ÔÈÏeLÓ ÌÈL»̃ƒ¿ƒ¿«»ƒ∆∆¡«»»∆»¿«»ƒ
ÔBÚÓL Èa¯Â ‡a‡ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ ÌLa ÔBÓÈÒ Èa«̄ƒƒ¿≈«ƒƒ¿««»¿«ƒƒ¿
˙ÚLa eÏl‰ ÌÈÏi‡ ‰Ó ÚLB‰È Èa¯ ÌLa LÈ˜Ï Ôa∆»ƒ¿≈«ƒ¿À«»«»ƒ«»ƒ¿«

‰ ·¯LÈÏB„b eÈ‰ Ck ,el‡ ˙Áz el‡ Ì‰Èt ÔÈÎÙB »»¿ƒ¿≈∆≈««≈»»¿≈
¯Ó‡ ,epnÓ Ì‰Èt ÔÈÎÙB‰Â ‰¯·Ú ¯·c ÔÈ‡B¯ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«¬≈»¿¿ƒ¿≈∆ƒ∆»«
ÌÎÏ ‰NBÚ È‡Â ‰ÚL ‡·z ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰Ï»∆«»»»…»»«¬ƒ∆»∆
Èa¯ ÌLa ‰È¯ÊÚ Èa¯ ,Û„B¯ ÈÙÏ ÁÎ ‡Ï· eÎÏiÂ .Ôk≈«≈¿¿……«ƒ¿≈≈«ƒ¬«¿»¿≈«ƒ
BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓfa ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È¿»¿«ƒƒ»«ƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿
‰Ók ,‰ÏÚÓ ÏL ‰¯e·ba Ák ÔÈÙÈÒBÓ ÌB˜Ó ÏL∆»ƒƒ…«ƒ¿»∆«¿»¿»

¯Ó‡ z‡„(יד ס, ÔÓf·e(תהלים .ÏÈÁ ‰NÚ ÌÈ‰Ï‡a : ¿«¿»«≈…ƒ«¬∆»ƒƒ¿«
ÏBÎÈ·k ,ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NÈ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈ƒ¿∆»ƒ¿»

·È˙Îc ,ÔÏÚÓ ÏL ÏB„b Ák ÔÈLÈzÓ(יח לב, :(דברים «ƒƒ…«»∆«¿»ƒ¿ƒ
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`dkiרכד zlibnl dax yxcn
dax dki`

Èa¯ ÌLa ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .ÈMz E„ÏÈ ¯eˆ¿»¿∆ƒ«ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈«ƒ
ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓfa ÔBÙ¯Ë Èa¯a ÈÂÏ≈ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿∆
,‰ÏÚÓ ÏL ‰¯e·ba Ák ÔÈÙÈÒBÓ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»ƒƒ…«ƒ¿»∆«¿»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók(יז יד, ‰'.(במדבר Ák ‡ Ï„‚È ‰zÚÂ : ¿»¿«¿»«¿«»ƒ¿«»…«
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈ƒ¿∆«»»
Ìb ÔÈÎÏB‰Â ,ÔÏÚÓ ÏL ÏB„b Ák ÔÈLÈzÓ ,ÏBÎÈ·kƒ¿»«ƒƒ…«»∆«¿»¿¿ƒ«
Èa¯Â ‡Á‡ Èa¯Â ‡e‰ Èa¯ .Û„B¯ ÈÙÏ ÁÎ ‡Ï· Ì‰≈¿……«ƒ¿≈≈«ƒ»¿«ƒ«»¿«ƒ
Èa¯ ÌLa Ôa¯Â ,LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÌLa ÔBÓÈÒƒ¿≈«ƒƒ¿∆»ƒ¿«»»¿≈«ƒ
Ûc È¯˜‰ ,ÌÈÏLe¯Èa B¯·ÁÏ ¯ÓB‡ Ì„‡ ‰È‰ ,‡ÈÁ¬ƒ»»»»»≈«¬≈ƒ»«ƒ«¿≈ƒ«
¯ÓB‡ ,„Á‡ ˜¯t ÈL‰ .ÁÎ Èa ÔÈ‡ BÏ ¯ÓB‡Â ,„Á‡∆»¿≈≈ƒ…««¿≈ƒ∆∆∆»≈
‡B·z ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ .Ák Èa ÔÈ‡ BÏ≈ƒ…«»«»∆«»»»
ÈÙÏ ÁÎ ‡Ï· eÎÏiÂ ,Ck ÌÎÏ ‰NBÚ È‡Â ‰ÚL ÌÎÏ»∆»»«¬ƒ∆»∆»«≈¿¿……«ƒ¿≈

.Û„B¯≈
Û„B¯a ‡l‡ Ï‡¯NÈ eÏb ‡ÏL ÌLk ,‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»¿≈∆…»ƒ¿»≈∆»¿≈
,‡ÏÓ Ï‡B‚a ‡l‡ ÔÈÏ‡‚ ÔÈ‡ Ck ,‡ÏÓ»≈»≈»ƒ¿»ƒ∆»¿≈»≈

·È˙Îc(כ נט, È˙k·.(ישעיה ‡ÏÓ Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡·e : ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»≈¿ƒ

„Ïd˙eiÚ ÈÓÈa ,‰È„e¯Óe dÈÚ ÈÓÈ ÌÈÏLe¯È ‰¯ÎÊ .»¿»¿»»ƒ¿≈»¿»¿∆»ƒ≈¬ƒ»
Ïk .‡e‰ Ce¯a LB„w‰a ‰„¯nL ÔÈ„¯Ó ‰¯ÎÊ»¿»¿»ƒ∆»¿»¿«»»…

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ‰¯B˙ È¯·c el‡ ,‰È„ÓÁÓ,יט (תהלים «¬À∆»≈ƒ¿≈»¿»¿«¿»«
ˆ¯,יא) „Èa dnÚ ÏÙa .·¯ ÊtÓe ·‰fÓ ÌÈ„ÓÁp‰ :«∆¡»ƒƒ»»ƒ«»ƒ¿…«»¿«»

Ôa¯Â .ÈBÁaË ÔÈbÒ ‡¯Bz ÏÈÙ ÔÈ¯Ó‡ Ì˙‰c Ôa«̄»»¿»»»¿ƒ¿ƒ»«ƒ«»¿«»»
¯ÊBÚ ÔÈ‡Â .È‰BÈkÒ Ô„cÁz ‡¯Bz ÏÙ ÔÈ¯Ó‡ ‡Î‰c¿»»»¿ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ¿≈≈
‡¯k„Ó ‰lk ÔetÒz „k ÔÈ¯Ó‡ Ì˙‰c Ôa¯ .dÏ»«»»¿»»»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿¿»
„k ÔÈ¯Ó‡ ‡Î‰c Ôa¯Â .‡˙BzLÓc ÔÈÓBÈ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿«»»¿»»»¿ƒ«
‰e‡¯ .Èe·‡c dÈ˙È·c ‡˙ÂÏL ¯k„Ó ‡¯a ‰ÙeÁÈ¿∆¿»ƒ¿««¿»»¿≈≈«¬»»
z‡„ ‰Ók ,‰È˙B˙aL ÏÚ ,‰zaLÓ ÏÚ e˜ÁN ÌÈ¯»̂ƒ»¬«ƒ¿«∆»««¿∆»¿»¿«¿

¯Ó‡(ח כ, BLc˜Ï.(שמות ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ : »«»∆««»¿«¿

z‡c ‰Ók ,‰È˙BhÓL ÏÚ ,‰zaLÓ ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿«∆»«¿ƒ∆»¿»¿«¿
¯Ó‡(ד כה, Â‚Â'.(ויקרא ÔB˙aL ˙aL ˙ÚÈ·M‰ ‰M·e : »««»»«¿ƒƒ«««»

È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa¯ ‰Ê ,‰zaLÓ ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿«∆»∆«»»»∆««
.dÎBzÓ ˙·ML∆»«ƒ»

‰ÏÔÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ,ÌÈÏLe¯È ‰‡ËÁ ‡ËÁ .≈¿»¿»¿»»ƒÀ»»≈»
Ï·‡ ,ÌeÏk ÔÈ‡ ÔÈ‡ËBÁL Èt ÏÚ Û‡ ‡l‡ ,ÌÈ‡ËBÁ¿ƒ∆»««ƒ∆¿ƒ≈»¿¬»
ÏeËÏËÏ ,‰˙È‰ ‰„ÈÏ Ôk ÏÚ ,e˜ÏÂ e‡ËÁ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿¿»«≈¿ƒ»»»»¿ƒ¿
‡È‰ Ìb d˙Â¯Ú e‡¯ Èk ‰eÏÈf‰ ‰È„aÎÓ Ïk .‰˙È‰»»»»¿«¿∆»ƒƒ»ƒ»∆¿»»«ƒ
ÔÓ ¯BÁ‡ ,‰p‰k‰ ÔÓ ¯BÁ‡ ,¯BÁ‡ ·LzÂ ‰Á‡∆∆¿»«»»»»ƒ«¿À»»ƒ

.˙eÎÏn‰««¿

ÂÏÈa¯ ÌLa ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡ ,‰ÈÏeLa d˙‡ÓË .À¿»»¿∆»»««ƒ∆∆¿»¿≈«ƒ
ÈÓÈa eLÓML ÌÈ‰k‰ Ì˙B‡ Ïk ,‡‰k ¯a ‡a‡«»««¬»»»«…¬ƒ∆ƒ¿ƒ≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,eÈ‰ ÌÈÏ¯Ú ‰È˜„ˆ(ז מד, :(יחזקאל ƒ¿ƒ»¬≈ƒ»¬»ƒ¿ƒ
.¯N· ÈÏ¯ÚÂ ·Ï ÈÏ¯Ú ¯Î Èa ÌÎ‡È·‰a«¬ƒ¬∆¿≈≈»«¿≈≈¿«¿≈»»

z‡„ ‰Ók ,‰ÈÏetLa ,‰ÈÏeLa d˙‡ÓË ,¯Á‡ ¯·c»»«≈À¿»»¿∆»¿ƒ∆»¿»¿«¿
¯Ó‡(לד כח, ‰ÏÈÚn.(שמות ÈÏeL ÏÚ : »««≈«¿ƒ

‰È‰ ÌB˜Ó Ô˙c ‡e‰‰k ,‰ÈÏeLa d˙‡ÓË ,¯Á‡ ¯·c»»«≈À¿»»¿∆»¿«ƒ¿«»»»
ÏÚ ¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa¯ .BÓL ˙Ùz ÌÈÏLe¯ÈÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ»«ƒ…∆¿«ƒ¿»≈«
¯·c ‡˙ÈÏÁ ¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯ .dÈa ‰Â‰c ‰zÙz ÌeL»¿∆«¬»≈«ƒ≈≈¬ƒ»¿«
‰Ú·MÓ ÌÈÙÏ Ôe˙ ÌL ‰È‰ ÏeÏÁ ÌÏˆ .ÌBÈ‰ƒ∆∆»»»»»ƒ¿ƒƒƒ¿»
‰e˙ ‰˙È‰ ‰¯ÈÎÂ ,B„Èa ˙LÁ ÏL ÒËÂ ,ÌÈl˜«̃¿«ƒ¿«∆¿∆¿»¿ƒ»»¿»¿»
BÏ ÔÈÁ˙Bt ˙ÏÒ ·È¯˜Ó ‰È‰L ÈÓ ÏÎÂ ,ÈBab ÏÚ««¿»ƒ∆»»«¿ƒ…∆¿ƒ
,N·k .ÌÈL BÏ ÔÈÁ˙Bt ,‰BÈ È·e ÔÈ¯Bz .„Á‡∆»ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ∆∆
,Ï‚Ú .‰Úa¯‡ BÏ ÔÈÁ˙Bt ,ÏÈ‡ .‰LÏL BÏ ÔÈÁ˙Bt¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿»»≈∆
ÈÓ ÏÎÂ .‰ML BÏ ÔÈÁ˙Bt ,¯BL .‰MÓÁ BÏ ÔÈÁ˙Bt¿ƒ¬ƒ»¿ƒƒ»¿»ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙BÂ .‰Ú·L BÏ ÔÈÁ˙Bt ,Ba ·È¯˜Ó ‰È‰L∆»»«¿ƒ¿¿ƒƒ¿»¿¿ƒ
,ÂÈzÁz ‰¯Èk‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈqÓe ,˙LÁ ÏL ÒË CB˙Ï¿«∆¿∆«ƒƒ∆«ƒ»«¿»
,CÏ Ìq·ÈÂ CÏ ·¯ÚÈ BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ ÔÈÒl˜Ó eÈ‰Â¿»¿«¿ƒ¿»»¿¿ƒ∆¡«»ƒÀ«»
e¯ÊÁÈÂ Ì‰Èa ˙Ó‰ eÚÓLÈ ‡ÏL È„k ,‰nÏ Ck ÏÎÂ¿»»»»¿≈∆…ƒ¿¿«¬«¿≈∆¿«¿¿
ÔÓ dÈÏ ¯Ó‡ ,Lp ¯a Èa‚Ï È˙‡ ‡¯Óek ‰Â‰ .Ô‰a»∆¬»¿»»≈¿«≈«»¬«≈ƒ
˙ÈÏ CÏ ˙È‡c ‡Èa ÏkÓ ,ÔÏt ÌÏˆ ÈÏ ¯Ó‡c ÔÈ‚a¿ƒ«¬«ƒ∆∆¿«ƒ»¿«»¿ƒ»≈
È˙eL¯a ÈÎÂ dÈÏ ¯Ó‡ ,e‰ÈÈpÓ „Á ‡·¯˜Ï ÈÚa z‡«¿»≈¿»»»«ƒ«¿¬«≈¿ƒƒ¿ƒ
„Á ,‡Úa „Á ,ÛÒÎa „Á ,·‰„a „Á ,ÔeÈ‡ƒ«ƒ¿««¿∆∆«¿»»«
˙È·a ¯ÈÚÊ „Á ÈÏ ˙È‡¯ ,ÈÏ ÔzÓ‰ BÏ ¯Ó‡ .‡˙e¯˜·aƒ¿»»»««¿≈ƒ»ƒ»ƒ«¿≈¿≈
LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ .CÏ dÈÏ ·È‰È ‡‡ È˙‡ „k ,‡¯ÙÒƒ¿»«»≈¬»»≈≈»»««»
CÏ ‰Â‰ ‡Ï ,CÏ ˙È‡c ÔÈa ÏkÓ ,ÚÈÚ¯ ,‡e‰ Ce¯a»¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿ƒ»»¬»»
.ÈÓLÏ Lc˜nL ‰Ê ‡l‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ BÏÈt‰Ï¿«ƒ«¬«»ƒ∆»∆∆¿À»ƒ¿ƒ
‡Ë¯t Ôa ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ÔBÓÒ Èa¯a Ô„eÈ Èa«̄ƒ»¿«ƒƒ¿≈«ƒ≈ƒ∆¿»»
‰ÏËÂ ,ÔÈnÁ ÈÏ ÈNÚ d·‰B‡ dÏ ¯Ó‡L ‰B¯ËÓÏ¿«¿»∆»«»¬»¬ƒƒ«ƒ¿»¿»
CÏn‰ dÏ ¯Ó‡ .ÔÈnÁ BÏ ‰˙NÚÂ CÏÓ ÏL ‡iË¯eÏ¿ƒ»∆∆∆¿»¿»«ƒ»«»«∆∆
˙BNÚÏ CÈÏ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê ˙È·a CÈÏ LiL ÌÈˆÚ ÏkÓƒ»≈ƒ∆≈ƒ¿«ƒ∆…»»ƒ«¬
LB„w‰ ¯Ó‡ Ck ,ÈlL ‡iË¯eÏa ‡l‡ C·‰B‡Ï ÔÈnÁ«ƒ¿¬≈∆»¿¿ƒ»∆ƒ»»««»
‰È‰ ‡Ï EÏ LiL ÌÈa ÏkÓ ,ÚL¯ B˙B‡Ï ‡e‰ Ce¯a»¿»»ƒ»»ƒ∆≈¿…»»
Lc˜nL ‰Ê ‡l‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ BÏÈt‰Ï EÏ¿¿«ƒ«¬«»ƒ∆»∆∆¿À»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .ÈÓLÏ(כ טז, ‡˙(יחזקאל ÈÁ˜zÂ : ƒ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ∆
dÏ ‰˙Á ,ÌÈ‡Ït „¯zÂ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,'Â‚Â CÈa»«ƒ««ƒ≈«≈∆¿»ƒ»¬»»

.ÔÈBÈÒÏ¿ƒ¿ƒ

ÊÏLÈ¯Â ÔÁBÈ Èa¯ ˜ÈÏÒ ‡ÈÁÏnÓ ÈÒBÈ Èa¯ CÓc „k .«¿««ƒ≈ƒƒ¿«»¿ƒ«ƒ»»¿≈
˜ÁˆÈ Èa¯ ÔB‰ÓÚ ˜ÈÏÒe ‡cÒÁ ˙eÏÈÓ‚Ï LÈ˜Ï»ƒƒ¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿»
ÈBÏÚ ÁzÙÈÓe ÏÚÈÓÏ ÈÚa ·Ò „Á Ônz ‰Â‰Â ,‡˜‡Òt¿»»«¬»«»««»≈¿≈«ƒ¿«¬
Ì„˜ ‡˜‡Òt ˜ÁˆÈ Èa¯ dÈÏ ¯Ó‡ .dÈe˜·L ‡ÏÂ¿»«¿≈¬«≈«ƒƒ¿»¿»»√»
B‰Ï ¯Ó‡ ,CÓet Á˙t z‡ ‡˙ÈÈ¯B‡„ ‡˙ÂÈ¯‡ ÔÈÏÈ‡ƒ≈«¿¿»»¿»¿»«¿¿«»¬«¿
ÁazLÈÂ ÏeÚÈÈ ,·Ò ¯·b ‡e‰c dÈe˜·L ÔÁBÈ Èa«̄ƒ»»«¿≈¿¿«»≈¿ƒ¿««
ÏL Ô˜elqL eÈˆÓ ¯Ó‡Â Á˙Ùe Ï‡Ú .dÈ¯˙‡a¿«¿≈»¿««¬«»ƒ∆ƒ»∆
‰‡nÓ ¯˙BÈ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ‰L˜ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ»∆ƒ¿≈«»»≈ƒ≈»
˙Èa Ôa¯ÁÓe ,‰¯Bz ‰LÓaL ÌÈzL ¯ÒÁ ˙BÁÎBz»»≈¿«ƒ∆¿ƒ¿∆»≈À¿«≈

·È˙k ˙BÁÎBza .Lc˜n‰(נט כח, ‰'(דברים ‡ÏÙ‰Â : «ƒ¿»«»¿ƒ¿ƒ¿»
„¯zÂ :·È˙k Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á·e .E˙kÓ ˙‡∆«…¿¿À¿«≈«ƒ¿»¿ƒ«≈∆

·È˙k ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô˜eÏÈÒa Ï·‡ .ÌÈ‡Ït,כט (ישעיה ¿»ƒ¬»¿ƒ»∆«ƒƒ¿ƒ
‰ÌÚיד) ˙‡ ‡ÈÏÙ‰Ï ÛÒBÈ È‰ '‰ ¯Ó‡ ‰k ÔÎÏ :»≈…»«ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ∆»»

‰nÏ Ck ÏÎÂ .‡ÏÙÂ ‡ÏÙ‰ ‰f‰(יד כט, Â‡·„‰(ישעיה : «∆«¿≈»∆∆¿»»»»¿»¿»
.¯zzÒz ÂÈ· ˙È·e ÂÈÓÎÁ ˙ÓÎÁ»¿«¬»»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



רכה dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

,dÈÓet CÈ¯a ‡¯·b ÔÈ„ ÈÂ‰È ‡˜‡Òt ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»¿»»∆¡≈≈«¿»¿ƒ≈
ÔÈÂ‰ ÔÓ dÈez˜·L ‡Ï el‡ ÔÁBÈ Èa¯ dÈÏ ¯Ó‡¬«≈«ƒ»»ƒ»¿«¿≈¿»¬≈»
:˙¯ÓB‡Â ˙ÁÂBˆ L„w‰ Áe¯Â .‡˙ÈÏb¯Ó ‡c ÔÈÚÓL»¿ƒ»«¿»ƒ»¿««…∆««¿∆∆

.·ÈB‡ ÏÈc‚‰ Èk ÈÈÚ ˙‡ '‰ פה)¯‡‰ קיט, e¯k(תהלים : ¿≈∆»¿ƒƒƒ¿ƒ≈»
¯a ‡a‡ Èa¯ ,E˙¯B˙Î ‡Ï ¯L‡ ˙BÁÈL ÌÈ„Ê ÈÏƒ≈ƒƒ¬∆…¿»∆«ƒ«»«

·È˙k Èz¯z ¯Ó‡ ‡‰k(ו כב, ‰‡Ì(דברים Áw˙ ‡Ï : «¬»»««¿≈¿ƒ…ƒ«»≈
Ô‡ÎÂ ,ÌÈa‰ ÏÚ(יד י, ¯Lh‰,(הושע ÌÈa ÏÚ Ì‡ : ««»ƒ¿»≈«»ƒÀ»»

¯Ó‡ ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ .E˙¯B˙Î ‡Ï ¯L‡ :ÈÂ‰¡≈¬∆…¿»∆«ƒ«»««¬»¬«
,È¯BÁ‡·È˙k(כ ט, ÏÂ‡(ירמיה ,ıeÁÓ ÏÏBÚ ˙È¯Î‰Ï : ¬≈¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿…

ÈzaÓ ‡ÏÂ ,˙B·Á¯Ó ÌÈ¯eÁa .˙BiÒÎ ÈzaÓƒ»≈¿≈ƒ«ƒ≈¿…¿…ƒ»≈
:ÈÂ‰ ,'Â‚Â Ì‰· ‰ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ Û‡ Ô‡ÎÂ .˙BL¯„Óƒ¿»¿»«¡…ƒ»»»∆¡≈
Èz¯z ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .E˙¯B˙Î ‡Ï ¯L‡¬∆…¿»∆«ƒ¿»¿«ƒƒ¬««¿≈

·È˙k(כח כב, Ï‡(ויקרא Ba ˙‡Â B˙‡ ‰N B‡ ¯BLÂ : ¿ƒ¿∆…¿∆¿…
,„Á‡ ÌBÈa Ì‡Â Ôa e‚¯‰ Ô‡ÎÂ ,„Á‡ ÌBÈa eËÁLƒ̇¿¬¿∆»¿»∆∆¿≈¿≈¿∆»

¯Ó‡pL(יד י, ‡L¯(הושע :ÈÂ‰ .‰Lh¯ ÌÈa ÏÚ Ì‡ : ∆∆¡«≈«»ƒÀ»»¡≈¬∆
,È¯BÁ‡ ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .E˙¯B˙Î ‡Ï…¿»∆«ƒ¿»¿«ƒƒ¬«¬≈

·È˙k(יג יז, e‰qÎÂ(ויקרא ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡ : ¿ƒ¬∆»≈«»¿ƒ»
Ô‡ÎÂ ,¯ÙÚa(ג עט, B·È·Ò˙(תהלים ÌÈnk ÌÓc eÎÙL : ∆»»¿»»¿»»««ƒ¿ƒ

.E˙¯B˙Î ‡Ï ¯L‡ :ÈÂ‰ ,¯·B˜ ÔÈ‡Â ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿≈≈¡≈¬∆…¿»∆
LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡ ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»»¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«»
,‰¯e·˜ z˙ ÌÈ¯BÓÁÏ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,‡e‰ Ce¯a»ƒ∆»«¬ƒ»«»¿»
el‡ ,‰¯e·˜ z˙ ÌÈ¯BÓÁÏ .‰¯e·˜ z˙ ‡Ï EÈ·Ïe¿»∆…»«»¿»«¬ƒ»«»¿»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈi¯ˆn‰(כ כג, Na¯(יחזקאל ¯L‡ : «ƒ¿ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¬∆¿«
Ìi‰ ‰È‰L ÈÙÏ ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡Â .Ì¯Na ÌÈ¯BÓÁ¬ƒ¿»»¿»««ƒ∆∆¿»¿ƒ∆»»«»
‰LaiÏ ¯ÓB‡ ÌÈ ,ÌiÏ Ô˜¯BÊ ‰LaÈÂ ,‰LaiÏ Ô˜¯BÊ¿»««»»¿«»»¿»«»»≈««»»
,CÈÒeÏÎ‡ ÈÏa˜ ÌiÏ ˙¯ÓB‡ ‰LaÈÂ ,CÈÒeÏÎ‡ ÈÏa«̃¿ƒÀ¿«ƒ¿«»»∆∆«»«¿ƒÀ¿«ƒ
BÓc ‡l‡ ÈzÏa˜ ‡ÏL ‰ÚLa Ì‡ ‰Óe ‰LaÈ ‰¯Ó‡»¿»«»»»ƒ¿»»∆…ƒ«¿ƒ∆»»

Èa ¯Ó‡ Ï·‰ ÏL(יז ג, ‰‡„Ó‰,(בראשית ‰¯e¯‡ : ∆∆∆∆¡«ƒ¬»»¬»»
„Ú ,‰f‰ ÔBÓ‰‰ Ïk Ìc Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ È‡ C‡È‰≈«¬ƒ¿»¿«≈«»∆»«∆«
,ÔÈca d„ÈÓÚÓ BÈ‡L ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ dÏ ÚaLpL∆ƒ¿«»«»»∆≈«¬ƒ»«ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ יב)‰„‡ טו, BÓÚÏ·z(שמות EÈÓÈ ˙ÈË : ¬»ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»≈
¯Ó‡pL ,‰Úe·L ‡l‡ ÔÈÓÈ ÔÈ‡Â ,ı¯‡(ח סב, :(ישעיה »∆¿≈»ƒ∆»¿»∆∆¡«

¯L‡ :ÈÂ‰ ,‰¯e·˜ z˙ ‡Ï EnÚÏe .BÈÓÈa '‰ ÚaLƒ¿«ƒƒ¿«¿…»«»¿»¡≈¬∆
.E˙¯B˙Î ‡Ï…¿»∆

ÁÏÌÈ‡BN eÒÎpL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ ,¯ˆ N¯t B„È .»»«»«¿≈¿»»∆ƒ¿¿¿ƒ
eÈ‰Â ,Ì‰nÚ ÌÈ·‡BÓe ÌÈBnÚ eÒÎ Lc˜n‰ ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ»ƒƒ»∆¿»
ÔÈˆ¯ ÌÈ·‡BÓe ÌÈBnÚÂ ,·‰ÊÂ ÛÒk Ê·Ï ÔÈˆ¯ Ïk‰«…»ƒ»…∆∆¿»»¿«ƒ»ƒ»ƒ

¯˜ÚÏ È„k ,‰¯Bz‰ ˙‡ Ê·Ï(ד כג, È·‡(דברים ‡Ï : »…∆«»¿≈«¬……»…
ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .'‰ Ï‰˜a È·‡BÓe ÈBnÚ«ƒ»ƒƒ¿««ƒ¿»¿«ƒƒ
CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰˜ÈÏ„Ï ‡Ë¯t ¯a ÈÂÏ Èa¯ ÌLa¿≈«ƒ≈ƒ«¿»»ƒ¿≈»∆»¿»¿
,·‰ÊÂ ÛÒk Ê·Ï ÔÈˆ¯ Ïk‰ eÈ‰Â ,CÏÓ ÏL ÔÈËÏt»»ƒ∆∆∆¿»«…»ƒ»…∆∆¿»»
ÌÈ‡BN eÒÎpL ‰ÚLa Ck .B˙ÈB‡ ˙‡ Ê·Ï ı¯ „·ÚÂ¿∆∆»»…∆ƒ»¿»»∆ƒ¿¿¿ƒ
eÈ‰Â ,Ì‰nÚ ÌÈ·‡BÓe ÌÈBnÚ eÒÎ Lc˜n‰ ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ»ƒƒ»∆¿»
ÔÈˆ¯ ÌÈ·‡BÓe ÌÈBnÚÂ ,·‰ÊÂ ÛÒk Ê·Ï ÔÈˆ¯ Ïk‰«…»ƒ»…∆∆¿»»¿«ƒ»ƒ»ƒ
È·‡BÓe ÈBnÚ ‡·È ‡Ï ¯˜ÚÏ È„k ,‰¯Bz‰ ˙‡ Ê·Ï»…∆«»¿≈«¬……»…«ƒ»ƒ
Ì‰¯·‡ ·ÈËÈ‰ ÌÈ·BË ÌÈ¯·c ‰Úa¯‡ .'‰ Ï‰˜aƒ¿««¿»»¿»ƒƒ≈ƒ«¿»»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ËBÏÏ(ד יב, ‡·¯Ì(בראשית CÏiÂ : ¿¬»ƒ¿ƒ«≈∆«¿»
¯ÓB‡Â .ËBÏ Bz‡ CÏiÂ '‰ ÂÈÏ‡ ¯ac ¯L‡k,יג (בראשית «¬∆ƒ∆≈»«≈∆ƒ¿≈

ÓB‡Â¯ה) .'Â‚Â Ì¯·‡ ˙‡ CÏ‰‰ ËBÏÏ Ì‚Â (בראשית : ¿«¿«…≈∆«¿»¿≈
טז) ÓB‡Â¯יד, .'Â‚Â LÎ¯‰ Ïk ˙‡ ·LiÂ יט,: (בראשית «»∆≈»»¿À¿≈

‰eÈכט) CÎÂ .'Â‚Â ¯kk‰ È¯Ú ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙ÁLa È‰ÈÂ :«¿ƒ¿«≈¡…ƒ∆»≈«ƒ»¿»»
,˙BÚ¯ Ì‰Ï eNÚL ‡l‡ ,˙B·BË Ì‰Ï Ú¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿…«»∆∆»∆»»∆»

·È˙Î„ ‡e‰ ה)‰„‡ כב, ‡Ï(במדבר ÌÈÎ‡ÏÓ ÁÏLiÂ : ¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿««¿»ƒ∆
.'Â‚Â ÌÚÏa(ה כב, ÈÏ(במדבר ‰¯‡ ‡ ‰ÎÏ ‰zÚÂ : ƒ¿»¿«»¿»»»»ƒ

.'Â‚Â ÔÈ„Ó È˜ÊÂ ·‡BÓ È˜Ê eÎÏiÂ .'Â‚Â יג)(שופטי ג, :ם «≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»
.'Â‚Â ÔBnÚ Èa ˙‡ ÂÈÏ‡ ÛÒ‡iÂ(א כ, ב הימים È‰ÈÂ(דברי : «∆¡…≈»∆¿≈««¿ƒ

Ì‰nÚÂ ÔBnÚ È·e ·‡BÓ È· e‡a ÔÎ È¯Á‡«¬≈≈»¿≈»¿≈«¿ƒ»∆
.'Â‚Â ¯ˆ N¯t B„È ÔÈ„‰Â .ËÙLB‰È ÏÚ ÌÈBnÚ‰Ó≈»«ƒ«¿»»¿»≈»»«»

˙BÓB˜Ó ‰Úa¯‡a Ì‰lL ‡ÈhÁ ‰·zÎ Ô„‚Îe דברים) ¿∆¿»ƒ¿¿»«»»∆»∆¿«¿»»¿
ה) ד ‡L¯כג, ¯·c ÏÚ .'Â‚Â È·‡BÓe ÈBnÚ ‡·È ‡Ï :…»…«ƒ»ƒ«¿«¬∆

.'Â‚Â ÌÈn·e ÌÁla ÌÎ˙‡ eÓ„˜ ‡Ï(ה ו, ÈnÚ(מיכה : …ƒ¿∆¿∆«∆∆««ƒ«ƒ
.'Â‚Â ˜Ïa ıÚi ‰Ó ‡ ¯ÎÊ(ב יג, ˜„eÓ(נחמיה ‡Ï Èk : ¿»»«»«»»ƒ…ƒ¿

ÌÚÏa ˙‡ ÂÈÏÚ ¯k˘iÂ ÌÈn·e ÌÁla Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈«∆∆«»ƒ«ƒ¿…»»∆ƒ¿»
.BÏl˜Ï(ט כד, BÚa¯(יהושע Ôa ÌÚÏ·Ï ‡¯˜iÂ ÁÏLiÂ : ¿«¿«ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»∆¿

eÓ˙ÁÂ ÌÈ‡È· ‰Úa¯‡ e„ÓÚ Ô„‚Îe .ÌÎ˙‡ Ïl˜Ï¿«≈∆¿∆¿∆¿»»¿«¿»»¿ƒƒ¿»¿
Ï‡˜ÊÁÈ ,‰ÈÓ¯È ,‰ÈÚLÈ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈc ¯Êb Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«ƒ»¿≈≈¿«¿»ƒ¿¿»¿∆¿≈

¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ .‰ÈÙˆe(א טו, Èk(ישעיה ·‡BÓ ‡OÓ : ¿«¿»¿«¿»»««»…»ƒ
·‡BÓ ¯È˜ „cL ÏÈÏa Èk ‰Ó„ ·‡BÓ ¯Ú „cL ÏÈÏa¿≈À«»»ƒ¿»ƒ¿≈À«ƒ»

¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .‰Ó„(ב מט, ÌÈ‡a(ירמיה ÌÈÓÈ ‰p‰ : ƒ¿»ƒ¿¿»»«ƒ≈»ƒ»ƒ
‰ÓÁÏÓ ˙Úe¯z ÔBnÚ Èa ˙a¯ Ï‡ ÈzÚÓL‰Â '‰ Ì‡¿À¿ƒ¿«¿ƒ∆««¿≈«¿«ƒ¿»»
L¯ÈÂ ‰˙ˆz L‡a ‰È˙·e ‰ÓÓL Ï˙Ï ‰˙È‰Â¿»¿»¿≈¿»»¿…∆»»≈ƒ«¿»¿»«

¯Ó‡ Ï‡˜ÊÁÈ .'‰ ¯Ó‡ ÂÈL¯È ˙‡ Ï‡¯NÈ,כה (יחזקאל ƒ¿»≈∆…¿»»«¿∆¿≈»«
ÔÚÓÏי) ‰L¯BÓÏ ‰Èz˙e ÔBnÚ Èa ÏÚ Ì„˜ È·Ï :ƒ¿≈∆∆«¿≈«¿«ƒ»¿»»¿««

·È˙Îe .ÌÈBba ÔBnÚ Èa ¯Îf˙ ‡Ï(י כה, :(יחזקאל …ƒ»≈¿≈««ƒ¿ƒ
‰ÈÙˆ .'‰ È‡ Èk eÚ„ÈÂ ÌÈËÙL ‰NÚ‡ ·‡BÓ·e¿»∆¡∆¿»ƒ¿≈¿ƒ¬ƒ¿«¿»

¯Ó‡(ט ב, ‡È‰Ï(צפניה ˙B‡·ˆ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ ÔÎÏ : »«»≈«»ƒ¿À¿»¡…≈
‰¯ÓÚk ÔBnÚ È·e ‰È‰z Ì„Òk ·‡BÓ Èk Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»ƒ¿…ƒ¿∆¿≈««¬…»
˙È¯‡L ÌÏBÚ „Ú ‰ÓÓLe ÁÏÓ ‰¯ÎÓe Ïe¯Á ˜LÓÓƒ¿«»ƒ¿≈∆«¿»»«»¿≈ƒ

.ÌeÏÁÈ ÈBb ¯˙ÈÂ Ìef·È ÈnÚ«ƒ¿»¿∆∆ƒƒ¿»

ËÏ·È˙k ,ÌÈÁ‡ dnÚ Ïk ו). נב, ÚL˙a‰(ירמיה : »«»∆¡»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰È‰ ‡Ï ı¯‡‰ ÌÚÏ ,'Â‚Â ¯ÈÚa ·Ú¯‰ ˜ÊÁiÂ L„ÁÏ«…∆«∆¡«»»»»ƒ¿«»»∆…»»
,ÔBL‡¯ Ôa¯Áa el‡ ,ÌÁÏ ‰È‰ ‰„e‰È È·Ï ÌÁÏ∆∆ƒ¿≈¿»»»∆∆≈¿À¿»ƒ
ÌÁÏ ÌÈLw·Ó ÌÈÁ‡ dnÚ Ïk ,ÈL Ôa¯Áa Ï·‡¬»¿À¿»≈ƒ»«»∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆∆
·‰Ê ÏL ‰t˜ Ì‰Ï ÔÈÏLÏLÓ eÈ‰ ‰lÁza ,'Â‚Â«¿ƒ»»¿«¿¿ƒ»∆À»∆»»
Ì‰Ï ÔÈÏLÏLÓe ÔÈ¯ÊBÁ .ÔÈhÁ ÏL ‰t˜ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»∆À»∆ƒƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ»∆
ÔÈ¯ÊBÁ .ÌÈ¯BÚN ÏL ‰t˜ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ·‰Ê ÏL ‰tÀ̃»∆»»¿¿ƒ»∆À»∆¿ƒ¿ƒ
‰t˜ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,·‰Ê ÏL ‰t˜ Ì‰Ï ÔÈÏLÏLÓe¿«¿¿ƒ»∆À»∆»»¿¿ƒ»∆À»
ÔÈ˙BLÂ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBL eÈ‰ ÔÈNBÚ eÈ‰ ‰Ó .Ô·z ÏL∆∆∆»»ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ·‰Ê ÏL ‰t˜ Ì‰Ï ÔÈÏLÏLÓe ÔÈ¯ÊBÁ .ÂÈÓÈÓ≈»¿ƒ¿«¿¿ƒ»∆À»∆»»¿≈
Èa¯ ÌLa ‡‚ÈÒ Ôa ‰„e‰È Èa¯ .ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈ˙B¿ƒ»∆¿«ƒ¿»∆ƒ¿»¿≈«ƒ
‡e‰ È¯‰ Á˜Ï ‡ÏÂ ÔziL ÈÓ Ì‡ ¯Ó‡ ‡Á‡«»»«ƒƒ∆ƒ≈¿…»«¬≈
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¯ÓB‡(י טו, BÈ‡Â(דברים Á˜BlL ÈÓ ,BÏ Ôzz ÔB˙ : ≈»ƒ≈ƒ∆≈«¿≈
‰nk „Ú ,LÙ ·ÈL‰Ï .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ Ô˙B≈««««»¿«»¿»ƒ»∆««»
¯Ó‡ ‰ÈÁ Èa¯ ,˙·˙BÎk ¯ÓB‡ Èa¯ ,LÙ ˙·MÈ˙Óƒ¿«∆∆»∆«ƒ≈¿∆∆«ƒ¬«¿»»«
‡„·BÚ ÒÁt Èa¯ ¯Ó‡ ,‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ .˙¯‚B¯‚kƒ¿∆∆¿≈¿«ƒ»»««ƒƒ¿»»»
ÔLzk˙Ó ÔÈÈÂ‰c ,ÔBÏ˜L‡a ÔÈÈÊ ÔÈL ÔÈz¯˙a ‰Â‰¬»¿«¿≈»ƒ«¿»¿«¿¿¿«¿»ƒ¿«¿»
ÔLzk˙Ó ÔÈÈÂ‰ „k dz¯·ÁÏ ‡„Á ‰¯Ó‡ ,‡c ÌÚ ‡c»ƒ»¬»»»»«¬∆¿»««¿»ƒ¿«¿»
CÈt‡ ÔÈÈÊÁc ‡Î‰Ó ‡ÏÊ‡ z‡ ˙ÈÏ ,‡c ÌÚ ‡c»ƒ»≈«¿»¿»≈»»¿«¿»«≈
‰¯Ó‡ ,‡„Ï ‡c ˙Èv¯˙‡ ÔÈÓBÈ ¯˙·Ï .‡˙‡i„e‰Èkƒƒ»»¿»«ƒƒ¿«≈»¿»¬»»
ÈÏ z¯Ó‡c ÏÚ ‡l‡ ,CÈÏ ˜È·LÂ È¯L ‡ÏBk ÏÚ dÏ»«»»≈¿»≈ƒ∆»««¬«¿¿ƒ
,CÈÏ ˜È·L ‡ÏÂ È¯L ‡Ï ,‡˙‡i„e‰Èk CÈt‡ ÔÈÈÊÁ«¿»«≈ƒƒ»»»»≈¿»»≈ƒ
.‰ÏÏBÊ È˙ÈÈ‰ Èk ‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ :¯Ó‡ CÎÏ¿»∆¡«¿≈¿«ƒ»ƒ»ƒƒ≈»

ÓÏ‡¯NÈ ˙Òk ,ÌÎÈÏ‡ ‡BÏ .˙Bn‡Ï ˙¯ÓB‡ ¬≈∆¿∆∆ƒ¿»≈∆∆¿À
ÈËÓÈ ‡Ï ,ÈÏÚ ‡˙‡c ÔBÎÈÏÚ È˙ÈÈ ‡Ï ,ÌÏBÚ‰»»»≈≈¬≈«¬»»«»ƒ¿≈
dk¯c È¯·BÚ Ïk ,C¯c È¯·Ú Ïk .ÈÏÚ ‡ËÓc ÔBÎÈÏÚ¬≈ƒ¿»»«»…¿≈∆∆»¿≈«¿»

ÔÈz Ônz ,e‡¯e eËÈa‰ .‰¯Bz ÏL(בֿי עדיות :(משנה ∆»«ƒ¿«»¿≈«
ÌÈi¯ˆÓ ËtLÓ ,L„Á ¯NÚ ÌÈL Ïean‰ ¯Bc ËtLÓƒ¿«««¿≈»»…∆ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
,L„Á ¯NÚ ÌÈL ·Bi‡ ËtLÓ ,L„Á ¯NÚ ÌÈL¿≈»»…∆ƒ¿«ƒ¿≈»»…∆
ÌÈÚL¯ ËtLÓ ,L„Á ¯NÚ ÌÈL ‚B‚Óe ‚Bb ËtLÓƒ¿«»¿≈»»…∆ƒ¿«¿»ƒ
ÌÈL LÏL ¯v„Îe· ,L„Á ¯NÚ ÌÈL Ìp‰Èba«≈ƒ…¿≈»»…∆¿«¿∆«»»ƒ
eËÈa‰ .‰ˆÁÓe ÌÈL LÏL Òe‡ÈÒtÒ‡ ,‰ˆÁÓe∆¡»«¿«¿»»»ƒ∆¡»«ƒ
˜c˜cL ,ÈÏ ÏÏBÚ ¯L‡ È·‡ÎÓk ·B‡ÎÓ LÈ Ì‡ e‡¯e¿ƒ≈«¿¿«¿…ƒ¬∆«ƒ∆ƒ¿≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÈzÏÏBÚ ÛË˜Â ÈnÚ(כא כד, Èk(דברים : ƒƒ¿»««¿ƒ¿»¿«¿»«ƒ
.Bt‡ ÔB¯Á ÌBÈa '‰ ‰‚B‰ ¯L‡ .'Â‚Â EÓ¯k ¯ˆ·ƒ̇¿…«¿¿¬∆»¿¬«

LB„w‰ ÏL Bt‡ ÔB¯Á ‰È‰ „Á‡ ÌBÈ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬»∆»»»¬«∆«»
.e¯Lt ‰·eLz Ï‡¯NÈ eNÚ el‡ ,‡e‰ Ce¯a»ƒ»ƒ¿»≈¿»»¿

‡Ó˙‡ Ï‡L Èn‡ Èa¯ ,È˙ÓˆÚa L‡ ÁÏL ÌB¯nÓ .ƒ»»«≈¿«¿…««ƒ«≈»«∆
ÈzÚÓML ÏÈ·La BÏ ¯Ó‡ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa«̄ƒ¿≈««¿»ƒ»«ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ

·e˙kL ‰Ê e‰Ó ‰„b‡ ÏÚa ‰z‡L EÈÏÚ,עא (תהלים »∆∆«»«««»»«∆∆»
ÌLkיט) BÏ ¯Ó‡ ,ÌB¯Ó „Ú ÌÈ‰Ï‡ E˙˜„ˆÂ :¿ƒ¿»¿¡…ƒ«»»«¿≈

Ck ,el‡ ÌÚ el‡ ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈBzÁz‰L∆««¿ƒ¿ƒƒ«¬¿»»≈ƒ≈»
.el‡ ÌÚ el‡ ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ¿ƒƒ«¬¿»»≈ƒ≈

ÌB˜Ó Ïk È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÌLa ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»¿≈«ƒƒ¿∆»»»
‡„‰ ,L¯c‰Ï ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï ,¯Ó‡iÂ ¯Ó‡iÂ ¯Ó‡pL∆∆¡««…∆«…∆…∆¡«∆»¿ƒ»≈¬»

·È˙Î„ ‡e‰(ב י, L·Ï(יחזקאל LÈ‡‰ Ï‡ ¯Ó‡iÂ : ƒ¿ƒ«…∆∆»ƒ¿À
¯Ó‡iÂ e‰Ó .ÏbÏbÏ ˙BÈa Ï‡ ‡a ¯Ó‡iÂ ÌÈca‰««ƒ«…∆…∆≈««¿«««…∆
¯Ó‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡l‡ ,ÌÈÓÚt ÈzL ¯Ó‡iÂ«…∆¿≈¿»ƒ∆»«»»»«
ÈÏÚ ¯ÊbL Èt ÏÚ Û‡ ,·e¯ÎÏ ¯Ó‡ C‡ÏÓe ,C‡ÏnÏ««¿»«¿»»«ƒ¿««ƒ∆»«»«
ÒkÏ ÏBÎÈ ÈÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ÁwÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»ƒ««∆»ƒ≈ƒ»ƒ»≈
ÈzL ÈÏ Ô˙Â ‰˜„ˆ ÈnÚ ‰NÚ ‡l‡ ,E˙ˆÈÁnÓ ÌÈÙÏƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿∆»¬≈ƒƒ¿»»¿≈ƒ¿≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰Âk‡ ‡ÏL ElMÓ ÌÈÏÁ‚ יחזקאל) ∆»ƒƒ∆¿∆…ƒ»∆¬»ƒ¿ƒ
ז) OiÂ‡י , e‰Ó ,ÌÈca‰ L·Ï ÈÙÁ Ï‡ ÔziÂ ‡OiÂ :«ƒ»…«ƒ≈∆»¿≈¿À««ƒ««ƒ»…

Èa¯ .BtÎa Ô˙e Ô¯ÈLÙ‰ ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÔziÂ«ƒ≈»««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿««ƒ
ÌÈÏÁb‰ eÈ‰ ÌÈL LL ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ÔÈÎÒc ÚLB‰È¿À«¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ≈ƒ≈»ƒ»«∆»ƒ
ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ¯e·Ò ,Ï‡È¯·b ÏL B„Èa ˙BÓeÓÚ¬¿»∆«¿ƒ≈»∆ƒ¿»≈ƒ

Ì‰ÈÏÚ Ô˜¯ÊÏ Lwa ‰·eLz eNÚ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ ,‰·eLz¿»¿≈»∆…»¿»ƒ≈¿»¿»¬≈∆
Ï‡È¯·b BÏ ¯Ó‡Â ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ‡¯˜ ,‰ÓÁa¿≈»»»«»»¿»««¿ƒ≈
el‡ ˙B˜„ˆ ÈÏÚa Ì‰a LiL ,EB‰Ï EB‰Ï Ï‡È¯·‚«¿ƒ≈¿¿¿¿∆≈»∆«¬≈¿»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,el‡ ÌÚ(ח י, ÌÈ·¯kÏ(יחזקאל ‡¯iÂ : ƒ≈¬»ƒ¿ƒ«≈»«¿Àƒ
‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ .Ì‰ÈÙk ˙Áz Ì„‡ „È ˙È·z«¿ƒ«»»«««¿≈∆«ƒ«»««¬»
ÌÈBzÁz‰Â ÌÈBÈÏÚ‰ „ÈÓÚÓ ÈÓ ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ¯Ó‡»«¿≈«ƒ≈ƒƒ«¬ƒ»∆¿ƒ¿««¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,„ia ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL (תהלים ˆ„˜‰ ¿»»∆ƒ¿»≈ƒ«»¬»ƒ¿ƒ
יט) d˙ÂÂÎ„Âעא, .ÌB¯Ó „Ú ÌÈ‰Ï‡ E˙˜„ˆÂ א : (מלכים ¿ƒ¿»¿¡…ƒ«»¿ƒ¿»≈
כח) Ï‡¯NÈכ, CÏÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ ÌÈ‰Ï‡‰ LÈ‡ LbiÂ :«ƒ«ƒ»¡…ƒ«…∆∆∆∆ƒ¿»≈
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‡qÎ ÈÙÏ ‡È¯B‚ÈË˜ ‰ˆÙ˜ ‰ÚL d˙B‡a .ÔÈc‰«ƒ¿»»»»¿»»≈¿»ƒ¿≈ƒ≈
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רכז dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,dÁv ,‰pc¯iÂ ,¯Á‡ ¯·c,עב (תהלים »»«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»¿»¿«¿»«
ÌÈ.ח) „Ú ÌiÓ c¯ÈÂ :¿≈¿¿ƒ»«»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,dËÏL ,‰pc¯iÂ ,¯Á‡ ¯·c א (מלכים »»«≈«ƒ¿∆»»¿«¿»¿«¿»«
ד) ‰p‰¯.ה, ¯·Ú ÏÎa ‰„¯ ‡e‰ Èk :ƒ…∆¿»≈∆«»»

˙‡ LÙB¯ L¯Á ‡È˙„k ,‡È„¯ ,‰pc¯iÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿«¿»»«≈∆
‰‡¯ ,‰pc¯iÂ :¯Ó‡ ‡ib¯Ó ‡·Èa Èa¯ .ÏÎÈ‰‰«≈»«ƒ≈»≈«¿«»»««ƒ¿∆»»»

.ÈÏ‚¯Ï ˙L¯ N¯t .da ˙Ú‚Bt ÔÈc‰ ˙cnL∆ƒ««ƒ««»»«∆∆¿«¿«
ÌÈ‡ÏÓ ÔÈÏÒÙÒ ˙È‡¯ Ì‡ ,‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»««¬»ƒ»ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ
ÏL ÂÈÏ‚¯Ï ‰tˆ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÈÁpÓ ÌÈiÏ·a«¿ƒƒÀ»≈¿∆∆ƒ¿»≈«≈¿«¿»∆
ÔBÚÓL Èa¯ Èz .ÈÏ‚¯Ï ˙L¯ N¯t ,ÌÚh ‰Ó ,ÁÈLÓ»ƒ««««»«∆∆¿«¿«»≈«ƒƒ¿
,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ¯eL˜ ÈÒ¯t ÒeÒ ˙È‡¯ Ì‡ È‡ÁBÈ Ôa∆»ƒ»ƒ»«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈

ÌÚh ‰Ó ,ÁÈLÓ ÏL ÂÈÏ‚¯Ï ‰tˆ(ד ה, È‰Â‰(מיכה : «≈¿«¿»∆»ƒ««««¿»»
ÔÓ ¯BÁ‡ ,¯BÁ‡ Èp·ÈL‰ .'Â‚Â ¯eM‡ ÌBÏL ‰Ê∆»«¡ƒ«ƒ»»ƒ
ÌBi‰ Ïk .e„ˆÏ ,‰ÓÓL È˙ .˙eÎÏn‰ ÔÓe ‰‰k‰«¿À»ƒ««¿¿»«ƒ…≈»¿»»«

.ÌBc¯‚Ï ,‰Âc»»¿«¿

·Ó,È˙BBÚÓ È˙ÈÈ‰ ‰„e˜N ,B„Èa ÈÚLt ÏÚ „˜N .ƒ¿«…¿»«¿»¿»»ƒƒ≈¬«
‰ÚLa ,È˙BBÚ Ïk ÏÚ ÈÏ ÏÁÓiL È˙ÈÈ‰ ‰¯e·Ò¿»»ƒƒ∆ƒ¿…ƒ«»¬«¿»»

.‰ÏÚÓlÓ Ú¯˜ ÈlL ÔÈ‚BÏB‡L ÈzÚÓML∆»«¿ƒ∆¬ƒ∆ƒƒ¿«ƒ¿«¿»

Ce¯a LB„w‰ „˜L ,·È˙k Ô"ÈL ,„˜N ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿«ƒ¿ƒ»««»»
‰Ï‚Ó È‡ Ì‡ ¯Ó‡ ,‰Ú¯‰ ˙‡ ÈÏÚ ‡È·‰Ï CÈ‡ ‡e‰≈¿»ƒ»«∆»»»»«ƒ¬ƒ«¿∆
,ÔÈ˙Óe ‰pˆa ÔÈ˜BÏ Ô‰ È¯‰ ,˙·Ë ˙BÙe˜˙a Ô˙B‡»ƒ¿≈≈¬≈≈ƒ¿ƒ»≈ƒ
Ô‰ elÙ‡L Êenz ˙Ùe˜˙a Ô˙B‡ ‰Ï‚Ó ÈÈ¯‰ ‡l‡∆»¬≈ƒ«¿∆»ƒ¿««∆¬ƒ≈
.˜Bf Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ ,˙B·BÁ¯·e ÌÈÎ¯ca ÔÈLÈ¿≈ƒ«¿»ƒ»¿≈∆»≈∆ƒ

,‰Ú¯‰ ˙‡ ÈÏÚ ‡È·‰Ï CÈ‡ „˜L ,„˜N ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿«»«≈¿»ƒ»«∆»»»
ÌÈ·Ú ÔÈ‡ ,˙·Ë ˙Ùe˜˙a Ì˙B‡ ‰Ï‚Ó È‡ Ì‡ ¯Ó‡»«ƒ¬ƒ«¿∆»ƒ¿«≈≈≈¬»ƒ
Ì˙B‡ ‰Ï‚Ó ÈÈ¯‰ ‡l‡ ,‰‡za ÌÈ‡z ÔÈ‡Â ÔÙba«∆∆¿≈¿≈ƒ«¿≈»∆»¬≈ƒ«¿∆»
ÌÈ‡z LÈÂ ÔÙba ÌÈ·Ú LiL ,Êenz ˙Ùe˜˙aƒ¿««∆≈¬»ƒ«∆∆¿≈¿≈ƒ

.Ï· ‰ÏÚ‰ ÔÈ‡ elÙ‡Â ,‰‡za«¿≈»«¬ƒ≈∆»∆»≈
˜L ,„˜N ,¯Á‡ ¯·c,‰Ú¯‰ ˙‡ ÈÏÚ ‡È·‰Ï CÈ‡ „ »»«≈ƒ¿«»«≈¿»ƒ»«∆»»»

ÌÈ˙Ó Ì‰ ,¯a„Ó C¯c Ì˙B‡ ‰Ï‚Ó È‡ Ì‡ ¯Ó‡»«ƒ¬ƒ«¿∆»∆∆ƒ¿»≈≈ƒ
Ì‰L ,‡ÈÓ¯‡ C¯c Ì˙B‡ ‰Ï‚Ó ÈÈ¯‰ ‡l‡ ,·Ú¯a»»»∆»¬≈ƒ«¿∆»∆∆«¿∆¿»∆≈

.Ì‰Ï ÈeˆÓ ‰zLÓe ÏÎ‡Óe ˙BÊBÁÓe ÔÈk¯k¿«ƒ¿«¬»ƒ¿∆»»∆
‰¯e·Òe È˙BBÚÓ È˙ÈÈ‰ ‰„e˜L ,„˜N ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿«¿»»ƒƒ≈¬«¿»
,e‚¯zNÈ ‡l‡ ,È˙BBÚ Ïk ÏÚ ÈÏ ÏÁÓiL È˙ÈÈ‰»ƒƒ∆ƒ¿…ƒ«»¬«∆»ƒ¿»¿
ÈÏÚ Ô˙B‡ ‡È·‰ ,˙B‚È¯Ò ˙B‚È¯Ò ÈÏÚ Ô‡NÚ¬»»»«¿ƒ¿ƒ≈ƒ»»«
,ÔB„˜BÓe ÔÂÈÂ ,Ò¯Ùe È„Ó ,ÌÈ„NÎÂ Ï·a ,˙BÏtÎÓ¿À»»∆¿«¿ƒ»«»»¿»»¿
È„Óe ‰L˜ Ï·a ,˙B‚È¯Ò ÈÏÚ Ô‡NÚ .Ï‡ÚÓLÈÂ ÌB„‡¡¿ƒ¿»≈¬»»»«¿ƒ»∆»»»«
Ò¯Ùe ‰L˜ ÌÈ„Nk ,‰e˙Ó ÌB„‡Â ‰L˜ ÔÂÈ ,‰e˙Ó¿»»»»»∆¡¿»«¿ƒ»»»«

ÔÎÂ .‰e˙Ó Ï‡ÚÓ˘ÈÂ ‰L˜ ÔB„˜BÓ ,‰e˙Ó,ב (דניאל ¿»¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿≈
Â‰z‡מב) dpÓe ‰ÙÈw˙ ‰Â‰z ‡˙eÎÏÓ ˙ˆ˜ ÔÓ :ƒ¿»«¿»∆¡≈«ƒ»ƒ«∆¡≈

ÏÚ eÏÚ ‡l‡ ,È‰Ï‡a ˙È¯ÙÎ ‡Ï ÔÈl‡ ÏÎ·e ,‰¯È·¿̇ƒ»¿»ƒ≈»¿»ƒ∆¡»ƒ∆»»«
,ÌÈÓÚt ÌBÈ ÏÎa BÓL ˙„ÁÈÓe ,È¯‡e«̂»ƒ¿«∆∆¿¿»«¬«ƒ

˙¯ÓB‡Â(ד ו, ‰'(דברים eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL : ¿∆∆¿«ƒ¿»≈¡…≈
.„Á‡∆»

‚Ó‰ÈÓ¯È Èa¯a ÌeÁz Èa¯ ¯Ó‡ ,ÈÁk ÏÈLÎ‰ .ƒ¿ƒ…ƒ»««ƒ«¿¿«ƒƒ¿¿»

:Ô‰ el‡Â ,Ì„‡ ÏL BÁk ÔÈLÈzÓ ÌÈ¯·c ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ«ƒƒ…∆»»¿≈≈
,˙ÈÚz .Ï·a ˙eÎÏÓe ,ÔBÚ ,C¯c‰Â ,˙ÈÚz‰««¬ƒ¿«∆∆»«¿»∆«¬ƒ

·È˙Îc(כד קט, ‰C¯c,(תהלים .ÌBvÓ eÏLk Èk¯a : ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒ«∆∆
·È˙Îc(כד קב, ÔBÚ,(תהלים .ÈÁk C¯c· ‰pÚ : ƒ¿ƒƒ»«∆∆…ƒ»
·È˙Îc(יא לא, eÎÏÓ˙,(תהלים .ÈÁk ÈBÚa ÏLk : ƒ¿ƒ»««¬ƒ…ƒ«¿
·È˙Îc(ד ד, ‰Ïaq(נחמיה Ák ÏLk ‰„e‰È ¯Ó‡iÂ : ƒ¿ƒ«…∆¿»»«…«««»

Èp˙ .‰ÓBÁa ˙B·Ï ÏÎe ‡Ï eÁ‡Â ‰a¯‰ ¯ÙÚ‰Â¿∆»»«¿≈«¬«¿…«ƒ¿«»¿»«ƒ
‰Ú¯ ‰M‡ BÊ È¯Ó‡ Ôa¯ ,Ìe˜ ÏÎe‡ ‡Ï È„Èa '‰ƒ≈…««»»»¿≈ƒ»»»

¯Ó‡ ‡e‰ ·¯ .‰a¯Ó d˙a˙Îe(ז ב, È‰ÈÂ(בראשית : ¿À»»¿À»«»»««¿ƒ
,BÓˆÚ ÈÙa ÔcÎÓ „·Ú B‡NÚ ,‰iÁ LÙÏ Ì„‡‰»»»¿∆∆«»¬»∆∆¿À»ƒ¿≈«¿
,‡ÈÁ Èa¯c dÈzÚc ‡È‰ ,ÏÈÎ‡ ‡Ï ÈÚÏ ‡Ï È‡c¿ƒ»»≈»»≈ƒ«¿≈¿«ƒ¬ƒ»
È„Èa ,Ìe˜ ÏÎe‡ ‡Ï È„Èa '‰ È˙ ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡c¿»««ƒ¬ƒ»¿»«ƒƒ≈…«ƒ≈
ÏÎe‡ ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡ÓÓÈa ÈÚÏ ‡Ï È‡ ,Ìe˜ ÏÎe‡ ‡Ï…«ƒ»»≈ƒ»»¿≈¿»…«

.Ìe˜

„Ó¯Ó‡ ,ÔB‰ÈÓB˜ È˙‡Ò È„·Ú ,'‰ È¯Èa‡ ÏÎ ‰lÒ .ƒ»»«ƒ«»¿≈»≈≈»«
.È˜¯Ò ‡˙‡ÒÏ ÔÈÁÂÂˆ ‡ÊÓb ¯·a ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa«̄ƒ«»««¬»¿««¿»»¿ƒ¿»»»»≈

.‰ÏÒÏÒÓ ‰˜B¯ÒÓÏ ÔÈÁÂÂˆ ‡È·¯Úa ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ«¬«¿»»¿ƒ¿«¿»¿«¿¿»
ÏL Ô˜eÏÈqL eÈˆÓ ,È¯eÁa ¯aLÏ „ÚBÓ ÈÏÚ ‡¯»̃»»«≈ƒ¿…«»»ƒ∆ƒ»∆
C¯c ˙b :·È˙Îc ,Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Ák ‰L˜ ÌÈ¯eÁa«ƒ»∆¿À¿«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»«
¯aLÏ „ÚBÓ ÈÏÚ ‡¯˜ ,Ck .‰„e‰È ˙a ˙Ïe˙·Ï '‰ƒ¿««¿»»»»»«≈ƒ¿…

.È¯eÁa«»
‰ÓLÏL ‡lÓ Òe‡ÈÒtÒ‡ ,‰iÎB· È‡ ‰l‡ ÏÚ .«≈∆¬ƒƒ»«¿«¿»ƒ≈»

,ÈÓB¯ ÏL ÔBÏ˜a Ô·ÈLB‰Ï ÌÈÏLe¯È ÈÏB„bÓ ˙BÈÙÒ¿ƒƒ¿≈¿»«ƒ¿ƒ»¿»∆ƒ
‡l‡ BLc˜Óa e‰eÒÚÎ‰L eÈi„ ‡Ï e¯Ó‡Â e„ÓÚ»¿¿»¿…«≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»∆»
Ôez‡ ˙BLw·Ó ,ÌÈLpÏ e¯Ó‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Û‡«¿»»»∆»¿«»ƒ¿«¿«
ÔÈ‡ CÎÏ Ôk¯cL ‰Ó e¯Ó‡ .Â‡Ï ,Ì‰Ï e¯Ó‡ ,CÎÏ¿»»¿»∆»»¿«∆«¿»¿»≈»
Ì‡ e¯Ó‡z .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ e‡ ,˙BˆB¯»««««»¿«»…¿ƒ
ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ‡a e‡ ÌiÏ eÓˆÚ e‡ ÌÈÎÈÏLÓ«¿ƒƒ»«¿≈«»»»ƒ¿«≈»»
Ì‰ÈÈÚ ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯È‡‰ „iÓ ,‡a‰«»ƒ»≈ƒ«»»∆≈≈∆

‰f‰ ˜eÒta(כג סח, ‡ÈL·(תהלים ÔLaÓ '‰ ¯Ó‡ : «»«∆»«ƒ»»»ƒ
,˙BÈ¯‡ ÈpL ÔÈaÓ ,·ÈL‡ ÔLaÓ ,ÌÈ ˙BÏˆÓÓ ·ÈL‡»ƒƒ¿À»ƒ»»»ƒƒ≈ƒ≈¬»
‰BL‡¯ ˙k ‰„ÓÚ .BÚÓLÓk ,ÌÈ ˙BÏˆnÓ ·ÈL‡»ƒƒ¿À»¿«¿»»¿»«ƒ»

‰¯Ó‡Â(כא מד, N¯ÙpÂ(תהלים eÈ‰Ï‡ ÌL eÁÎL Ì‡ : ¿»¿»ƒ»«¿≈¡…≈«ƒ¿…
‰iL ˙k ‰„ÓÚ .ÌiÏ ÔÓˆÚ eÎÈÏL‰Â ,¯Ê Ï‡Ï eÈtk«≈¿≈»¿ƒ¿ƒ«¿»«»»¿»«¿ƒ»
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‰f‰ ˜eÒt‰ ‰ÈÏÚ È˙‡¯˜Â ,BkÚa(ח א, השירים :(שיר ¿«¿»»ƒ»∆»«»«∆

Ô‡v‰ È·wÚa CÏ È‡ˆ ÌÈLpa ‰Ùi‰ CÏ ÈÚ„˙ ‡Ï Ì‡ƒ…≈¿ƒ»«»»«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈«…
.CÈ˙BiÂb ‡l‡ CÈ˙i„b È¯˜z Ï‡ ,CÈ˙i„b ˙‡ ÈÚ¯e¿ƒ∆¿ƒ…«ƒ«ƒ¿≈¿ƒ…«ƒ∆»¿ƒ«ƒ

ËÓ˙ÈaLpL ÌBzÁ ÒB˙Èa ˙a ÌÈ¯Óa ‰NÚÓ .«¬∆¿ƒ¿»««¿«¿∆ƒ¿≈
dÈÙËLÈÓÏ ˙ÏÊ‡ „Á‡ ˜eÏÁ dÏ ÔÈ·Ê ,BkÚa ‰e‡„te¿»»¿«»ƒ»»∆»»¿«¿ƒ¿¿≈
˙ÏÊ‡ ,Ô¯ÁB‡ dÏ ÔÈp·Ê .dÈ·ÒÂ ‡lb ‡˙‡ ‡nÈa¿«»¬»«»¿«¿≈¿«ƒ»¬»»¿«
„BÚ ÔBÚa ,dÈ·ÒÂ ‡lb ‡˙‡Â ‡nÈa dÈÙËLÈÓÏ¿ƒ¿¿≈¿«»«¬»«»¿«¿≈¿
È‡abÏ BÏ eÁÈp‰ ÔB‰Ï ‰¯Ó‡ ,ÔÈ¯ÁB‡ dÏ ÔaÊÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ»¿»¿«ƒ««»

ÔÂÈk ,B·BÁ ˙‡ ‰a‚iLÊÓ¯ ÔÈc‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ‰˜cvL ∆ƒ¿∆∆≈»∆ƒ¿»»∆»∆«ƒ»«
.‰ÈÏk dÏ ‡ÈˆB‰Â ÌiÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»«»¿ƒ»≈∆»

‰Ú·LÂ ‡È‰ ˙ÈaLpL ÌBzÁ ˙a ÌÈ¯Óa ‰NÚÓ .«¬∆¿ƒ¿»««¿∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»
,ÔÈl˜˜ ‰Ú·L ÔÓ ÂÈ‚Ï Ô˙e ¯ÒÈ˜ ÔÏË ,‰È·»∆»¿»»≈»¿»»¿»ƒƒ¿»«¿«ƒ
¯Ó‡ ,ÌÏvÏ ‰ÂÁzL‰ BÏ ¯Ó‡Â ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡È·‰≈ƒ∆»ƒ¿»«ƒ¿«¬∆«∆∆»«
,‰nÏ BÏ ¯Ó‡ .ÌÏvÏ ‰ÂÁzLÓ ÈÈ‡ ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ«¿»≈ƒƒ¿«¬∆«∆∆»«»»

e˙¯B˙a ·È˙k CkL ÈtÓ(ב כ, ‰'(שמות ÈÎ‡ : ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»≈»…ƒ
BÏ ¯Ó‡Â ÈM‰ ‡ÈˆB‰ .B‚¯‰Â B‡ÈˆB‰ „iÓ ,EÈ‰Ï‡¡…∆ƒ»ƒ«¬»ƒ«≈ƒ¿»«
‡Ï ÈÁ‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ¯Ó‡ ,ÌÏvÏ ‰ÂÁzL‰ƒ¿«¬∆«∆∆»««¿»»ƒ…
¯Ó‡ ,‰nÏ BÏ ¯Ó‡ .‰ÂÁzLÓ ÈÈ‡ È‡Â ‰ÂÁzL‰ƒ¿«¬∆«¬ƒ≈ƒƒ¿«¬∆»«»»»«

‰¯Bza ·È˙k CkL BÏ(ג ב, ‡ÌÈ‰Ï(שמות EÏ ‰È‰È ‡Ï : ∆»¿ƒ«»…ƒ¿∆¿¡…ƒ
‡ÈˆB‰ .e‰e‚¯‰Â ÂÈÏÚ ¯Êb „iÓ ,Èt ÏÚ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«»»ƒ»»«»»«¬»ƒ
ÈÈ‡ BÏ ¯Ó‡ ,ÌÏvÏ ‰ÂÁzL‰ BÏ ¯Ó‡Â ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿»«ƒ¿«¬∆«∆∆»«≈ƒ
·Â˙Î˘ ÂÏ ¯Ó‡] ,‰nÏ BÏ ¯Ó‡ .‰ÂÁzLÓƒ¿«¬∆»«»»

[‰¯Â˙·(יד לד, ‡Á¯,(שמות Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï Èk :ƒ…ƒ¿«¬∆¿≈«≈
¯Ó‡Â ÈÚÈ·¯‰ ‡ÈˆB‰ .e‰e‚¯‰Â ÂÈÏÚ ¯Êb „iÓƒ»»«»»«¬»ƒ»¿ƒƒ¿»«

dÈ˜eÒt(יט כב, ÂÈÏÚ(שמות ¯Êb ,Ì¯ÁÈ ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê : ¿≈…≈«»¡…ƒ»√»»«»»
‡e‰ Ìb ¯Ó‡Â ÈLÈÓÁ‰ ‡ÈˆB‰ .e‰e‚¯‰Â«¬»ƒ«¬ƒƒ¿»««

dÈ˜eÒt(ד ו, ‰'(דברים eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL : ¿≈¿«ƒ¿»≈¡…≈
¯Ó‡Â ÈMM‰ ‡ÈˆB‰ .e‰e‚¯‰Â ÂÈÏÚ ¯Êb „iÓ ,„Á‡∆»ƒ»»«»»«¬»ƒ«ƒƒ¿»«

dÈ˜eÒt ‡e‰ Ìb(כא ז, Ea¯˜a(שמות EÈ‰Ï‡ '‰ Èk : «¿≈ƒ¡…∆¿ƒ¿∆
ÈÚÈ·M‰ ‡ÈˆB‰ .e‰e‚¯‰Â ÂÈÏÚ ¯Êb ,‡¯BÂ ÏB„b Ï‡≈»¿»»«»»«¬»ƒ«¿ƒƒ
,ÌÏvÏ ‰ÂÁzL‰ Èa ,¯Ó‡ ,ÔlÎaL ÔË˜ ‰È‰ ‡e‰Â¿»»»»∆¿À»»«¿ƒƒ¿«¬∆«∆∆
ÔkL BÏ ¯Ó‡ ,‰nÏ BÏ ¯Ó‡ .ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ¯Ó‡»««¿»»«»»»«∆≈

eÈ˙¯B˙a ·È˙k(לט ד, ‡Ï(שמות ˙·L‰Â ÌBi‰ zÚ„ÈÂ : ¿ƒ¿»≈¿»«¿»««¬≈…»∆
ı¯‡‰ ÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ '‰ Èk E··Ï¿»∆ƒ»¡…ƒ«»«ƒƒ««¿«»»∆
eÈ‰Ï‡Ï eÚaLpL ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,„BÚ ÔÈ‡ ˙ÁzÓƒ»«≈¿…∆»∆ƒ¿«¿≈…≈

¯Ó‡pL ,¯Á‡ Ï‡a B˙B‡ ÔÈ¯ÈÓÓ e‡ ÔÈ‡L,כו (שמות ∆≈»¿ƒƒ¿≈«≈∆∆¡«
Ckיז) BÏ eÚaLpL ÌLÎe ,ÌBi‰ z¯Ó‡‰ '‰ ˙‡ :∆∆¡«¿»«¿≈∆ƒ¿«¿»

¯Ó‡pL ,˙¯Á‡ ‰n‡a e¯ÈÓÓ ÔÈ‡L eÏ ÚaL שמות) ƒ¿«»∆≈¿ƒ≈¿À»«∆∆∆∆¡«
יח) ‡EÈÁכו, ¯ÒÈ˜ BÏ ¯Ó‡ .ÌBi‰ E¯ÈÓ‡‰ '‰Â :«∆¡ƒ¿«»«≈»«∆

‡Ï ÔË˜ ‰z‡Â ,‰·BË e‡¯Â ÌÈiÁ eÚ·NÂ ÌÈÓÈ eÚ·N»¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿«»»»…
,ÌÏBÚa ·BË ˙È‡¯ ‡ÏÂ ÌÈiÁ zÚ·N ‡ÏÂ ÌÈÓÈ zÚ·N»«¿»»ƒ¿…»«¿»«ƒ¿…»ƒ»»»
·È˙k BÏ ¯Ó‡ ,˙B·BË E· ‰NÚ‡Â ÌÏvÏ ‰ÂÁzL‰ƒ¿«¬∆«∆∆¿∆¡∆¿»«¿ƒ

e˙¯B˙a(יח טו, ÚÂ„,(שמות ÌÏÚÏ CÏÓÈ '‰ : ¿»≈ƒ¿…¿…»»∆

¯ÓB‡Â(טז י, ‚ÌÈB(תהלים e„·‡ „ÚÂ ÌÏBÚ CÏÓ '‰ : ¿≈∆∆»»∆»¿ƒ
Ì„Â ¯Na .ÌÈÏËa ÂÈ·ÈB‡Â ÌÈÏËa Ìz‡Â ,Bˆ¯‡Ó≈«¿¿«∆¿≈ƒ¿¿»¿≈ƒ»»»»
Ï·‡ ,ÈÚ ¯ÁÓÏe ¯ÈLÚ ÌBi‰ ,˙Ó ¯ÁÓÏe ÈÁ ÌBi‰««¿»»≈«»ƒ¿»»»ƒ¬»
.ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ ÌÈ˜Â ÈÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»«¿«»¿»¿¿≈»ƒ
ÈÈ¯‰Â ,EÈÙÏ ÌÈ‚e¯‰ EÈÁ‡ ‰‡¯ ,¯ÒÈ˜ BÏ ¯Ó‡»«≈»¿≈«∆¬ƒ¿»∆«¬≈ƒ
È„k d‰Èa‚‰Â ÌÏv‰ ÈÙÏ ı¯‡Ï ÈzÚaË CÈÏLÓ«¿ƒ««¿ƒ»»∆ƒ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»¿≈
CÈÏÚ Ï·Á BÏ ¯Ó‡ .ÈÏB˜Ï zÚÓML Ïk‰ eÚ„iL∆≈¿«…∆»«¿»¿ƒ»«¬»¬»
È‡ ,E˙BÓkL Ì„‡ ÈaÓ ‡¯È˙Ó ‰z‡ Ì‡ ‰Ó ,¯ÒÈ≈̃»»ƒ«»ƒ¿»≈ƒ¿≈»»∆¿¿¬ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnÓ ‡¯ÈÈ˙‡ ‡Ï…∆¿»≈ƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»
BÏ ¯Ó‡ ,ÌÏBÚÏ dBÏ‡ LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡ .ÌÏBÚ È‰Ï‡¡…≈»»«¿ƒ≈¡«»»»«
¯Ó‡ .˙È‡¯ ¯˜Ù‰ ÏL ÌÏBÚ ÈÎÂ ,¯ÒÈ˜ EÈÏÚ ÈÏÏ‡«¿«»∆≈»¿ƒ»∆∆¿≈»ƒ»»«
ÌÎÈ‰Ï‡a BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ‰t LÈ ÈÎÂ BÏ¿ƒ≈∆≈…≈∆»«≈…≈∆

·È˙k(ה קטו, eÈ‰Ï‡·e(תהלים ,e¯a„È ‡ÏÂ Ì‰Ï ‰t : ¿ƒ∆»∆¿…¿«≈≈…≈
·È˙k(ו לג, BÏ(תהלים ¯Ó‡ .eNÚ ÌÈÓL '‰ ¯·„a : ¿ƒƒ¿«»«ƒ«¬»«

ÌÎÈ‰Ï‡a BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ÌÈÈÚ LÈ ÈÎÂ¿ƒ≈≈«ƒ≈…≈∆»«≈…≈∆
·È˙k(ה קטו, eÈ‰Ï‡·e(תהלים ,e‡¯È ‡ÏÂ Ì‰Ï ÌÈÈÚ : ¿ƒ≈«ƒ»∆¿…ƒ¿≈…≈
·È˙k(י ד, ÏÎa(זכריה ÌÈËËBLÓ ‰n‰ '‰ ÈÈÚ : ¿ƒ≈≈≈»¿¿ƒ¿»

BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ÌÈÊ‡ LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡ .ı¯‡‰»»∆»«¿ƒ≈»¿«ƒ≈…≈∆»«
·È˙k ÌÎÈ‰Ï‡a(ו קטו, ÏÂ‡(תהלים Ì‰Ï ÌÈÊ‡ : ≈…≈∆¿ƒ»¿«ƒ»∆¿…

·È˙k eÈ‰Ï‡·e ,eÚÓLÈ(טז ג, ‰'(מלאכי ·L˜iÂ : ƒ¿»≈…≈¿ƒ««¿≈
BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï Û‡ LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡ .ÚÓLiÂ«ƒ¿»»«¿ƒ≈«≈…≈∆»«

·È˙k ÌÎÈ‰Ï‡a(ו קטו, ÔeÁÈ¯È,(תהלים ‡ÏÂ Ì‰Ï Û‡ : ≈…≈∆¿ƒ«»∆¿…¿ƒ
·È˙k eÈ‰Ï‡·e(כא ח, ¯ÁÈ(בראשית ˙‡ '‰ Á¯iÂ : ≈…≈¿ƒ«»«∆≈«

BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ÌÈ„È LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡ .ÁÁÈp‰«ƒ…«»«¿ƒ≈»«ƒ≈…≈∆»«
·È˙k ÌÎÈ‰Ï‡a(ז קטו, ÔeLÈÓÈ,(תהלים ‡ÏÂ Ì‰È„È : ≈…≈∆¿ƒ¿≈∆¿…¿ƒ
·È˙k eÈ‰Ï‡·e(יג מח, ‡¯ı.(ישעיה ‰„ÒÈ È„È Û‡ : ≈…≈¿ƒ«»ƒ»¿»∆∆

ÌÎÈ‰Ï‡a BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ÌÈÏ‚¯ LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡»«¿ƒ≈«¿«ƒ≈…≈∆»«≈…≈∆
·È˙k(ז קטו, eÈ‰Ï‡·e(תהלים ,eÎl‰È ‡ÏÂ Ì‰ÈÏ‚¯ : ¿ƒ«¿≈∆¿…¿«≈≈…≈
·È˙k(ד יד, ‰¯(זכריה ÏÚ ‡e‰‰ ÌBia ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂ : ¿ƒ¿»¿«¿»««««

BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ÔB¯b LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡ .ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ»«¿ƒ≈»≈…≈∆»«
·È˙k ÌÎÈ‰Ï‡a(ז קטו, ÌB¯‚a,(תהלים eb‰È ‡Ï : ≈…≈∆¿ƒ…∆¿ƒ¿»
·È˙k eÈ‰Ï‡·e(ב לז, BÏ(איוב ¯Ó‡ .‡ˆÈ ÂÈtÓ ‰‚‰Â : ≈…≈¿ƒ¿∆∆ƒƒ≈≈»«

BÈ‡ ‰Ó ÈtÓ ÌÎÈ‰Ï‡a eÏl‰ ˙Bcn‰ Ïk Ba LÈ Ì‡ƒ≈»«ƒ«»≈…≈∆ƒ¿≈»≈
Ï‡LÈÓ ‰ÈÁÏ ÏÈv‰L BÓk È„iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈvÓ«ƒ∆¿∆ƒ»ƒ¿∆ƒƒ«¬«¿»ƒ»≈
Ï‡LÈÓ ‰ÈÁ BÏ ¯Ó‡ .¯v„Îe· „iÓ ‰È¯ÊÚÂ«¬«¿»ƒ«¿«¿∆«»«¬«¿»ƒ»≈
‰È‰ Ôe‚‰ CÏÓ ¯v„Îe·e eÈ‰ ÌÈ¯Lk ‰È¯ÊÚÂ«¬«¿»¿≈ƒ»¿«¿∆«∆∆»»»
e‡Â Ôe‚‰ EÈ‡ ‰z‡ Ï·‡ ,B„È ÏÚ Ò ˙BNÚÏ≈»≈«»¬»«»≈¿»¿»
‰a¯‰ e‚¯B‰ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ e·iÁ˙ƒ¿««¿ƒ»«»«ƒƒ≈«»¿≈«¿≈
ÌÈ·‡Ê ‰a¯‰ ÌÈac ‰a¯‰ ,ÌB˜nÏ LÈ ÌÈ‚¯B‰¿ƒ≈«»«¿≈Àƒ«¿≈¿≈ƒ
ea eÚbÙiL ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈ¯Óe ÌÈLÁe ˙BÈ¯‡Â«¬»¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ¿¿»
Ú¯tÏ „È˙Ú ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÛBqÏ ‡l‡ ,ee‚¯‰ÈÂ¿««¿∆»««»»»ƒƒ»«
BÏ ‰¯Ó‡ .B‚¯B‰Ï ÂÈÏÚ ¯Êb „iÓ ,eÈÓc ˙‡ EnÓƒ¿∆»≈ƒ»»«»»¿¿»¿»
e‰˜aÁ‡Â Èa ˙‡ ‰z ¯ÒÈ˜ EL‡¯ ÈiÁa Bn‡ƒ¿«≈…¿≈»¿»∆¿ƒ«¬«¿≈
ez˜È‰Â ‰Ècc BÏ ‰‡ÈˆB‰Â dÏ e‰e˙ .e‰˜L‡Â«¬«¿≈¿»»¿ƒ»«∆»∆¡ƒ«
¯Á‡Â ‰lÁz È‚¯‰ ¯ÒÈ˜ EL‡¯ ÈiÁa BÏ ‰¯Ó‡ ,·ÏÁ»»»¿»¿«≈…¿≈»»¿≈ƒ¿ƒ»¿««
ÈtÓ CÈÏ ÚÓBL ÈÈ‡ ¯ÒÈ˜ dÏ ¯Ó‡ ,e‰‚¯‰ Ck»»¿≈»«»≈»≈ƒ≈«ƒƒ¿≈
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`dkiרל zlibnl dax yxcn
dax dki`

ÌÎ˙¯B˙a ·e˙kL(כח כב, ‡˙B(ויקרא ‰N B‡ ¯BLÂ : ∆»¿«¿∆¿∆…
‰ËBL BÏ ‰¯Ó‡ ,„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï Ba ˙‡Â¿∆¿…ƒ¿¬¿∆»»¿»∆
‡l‡ EÏ ¯‡L ‡ÏÂ ˙BÂˆn‰ Ïk zÓi˜ ¯·k ÌÏBÚaL∆»»¿»ƒ«¿»»«ƒ¿¿…ƒ¿»¿∆»
ÂÈÏÚ Bn‡ ‰ÏÙ .B‚¯‰Ï ÂÈÏÚ ‰eˆ „iÓ ,„·Ïa BÊƒ¿»ƒ»ƒ»»»¿»¿»¿»ƒ»»
Ïˆ‡ CÏ ,Èa BÏ ‰¯Ó‡Â ez˜LÓe ez˜aÁÓ ‰˙È‰Â¿»¿»¿««¿¿««¿¿»¿»¿ƒ≈≈∆
ÁeÊz Ï‡ Èn‡ ‰¯Ó‡ Ck BÏ ¯Ó‡Â ÌÎÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬ƒ∆∆¡»»»¿»ƒƒ«»«
˜ÁˆÈ ˙‡ È˙ÈÏÚ‰Â ÁaÊÓ È˙Èa ¯Ó‡˙Â EÈÏÚ EzÚc«¿¿»∆¿…«»ƒƒƒ¿≈«¿∆¡≈ƒ∆ƒ¿»
‰Ú·L ‰˙ÏÚ‰Â ˙BÁaÊÓ ‰Ú·L ‰˙a en‡ È¯‰ ,Èa¿ƒ¬≈ƒ≈»¿»ƒ¿»ƒ¿¿¿∆∆¿»ƒ¿»
‰˙È‰L „Ú ,‰NÚÓ È‡Â ÔBÈq ‰z‡ ,„Á‡ ÌBÈa ÌÈ·»ƒ¿∆»«»ƒ»«¬ƒ«¬∆«∆»¿»
ÔÂÈÎÂ ,‰ÈÏÚ e‰e‚¯‰Â ÂÈÏÚ ¯Êb ez˜aÁÓe ez˜MÓ¿««¿¿««¿»«»»«¬»»∆»¿≈»
‡ˆÓÂ ˜BÈz B˙B‡ ÏL ÂÈ˙BL ÌÈÓÎÁ e¯ÚL ‚¯‰pL∆∆¡«ƒ¬¬»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿»
.‰ˆÁÓe ˙BÚL LLÂ ÌÈL„Á ‰MLÂ ÌÈL ÈzL Ôa∆¿≈»ƒ¿ƒ»√»ƒ¿≈»∆¡»
‰Ó e¯Ó‡Â ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ Ïk e˜Úˆ ‰ÚL d˙B‡a¿»»»»¬»À»»¿»¿»
ÏÎa ÂÈÏÚ ÔÈ‚¯‰ CkL Ì‰Ï ‰NBÚ el‡ ÏL Ì‰È‰Ï‡¡…≈∆∆≈∆»∆∆»∆¡»ƒ»»¿»

·È˙k Ì‰ÈÏÚÂ ,‰ÚL(כג מד, ‰¯‚e(תהלים EÈÏÚ Èk : »»«¬≈∆¿ƒƒ»∆…«¿
‰ÏÙÂ ‰M‡‰ d˙B‡ ˙ÈhzL ÌÈÓÈ ¯Á‡Ï .ÌBi‰ ÏÎ»«¿««»ƒƒ¿«≈»»ƒ»¿»¿»

¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,‰˙Óe ‚b‰ ÔÓ(ט טו, :(ירמיה ƒ««≈»¿«≈«∆∆¡«
˙‡ˆBÈ ÏB˜ ˙·e ,‰Ú·M‰ ˙„ÏÈ ‰ÏÏÓ‡À¿¿»…∆∆«ƒ¿»«≈

˙¯ÓB‡Â(ט קיג, Áe¯Â(תהלים ,‰ÁÓN ÌÈa‰ Ì‡ : ¿∆∆≈«»ƒ¿≈»¿«
‡ ‰l‡ ÏÚ :˙¯ÓB‡Â ˙ÁÂBˆ L„w‰.‰iÎB· È «…∆««¿∆∆«≈∆¬ƒƒ»

‡ÔË˜ Ôa ÁÈp‰Â ˙nL ÛÒBÈ Ôa ‚‡B„a ‰NÚÓ .«¬∆¿≈∆≈∆≈¿ƒƒ«≈»»
BÏ˜LÓ ˙˙BÂ ÌÈÁÙËa B˙B‡ ˙„cÓÓ ‰˙È‰Â ,Bn‡Ï¿ƒ¿»¿»¿«∆∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»
‰„eˆÓ ‰ÙÈ˜‰L ÔÂÈÎÂ ,‰LÂ ‰L ÏÎa ÌÈÓMÏ ·‰Ê»»«»«ƒ¿»»»¿»»¿≈»∆≈ƒ»¿»
‰ÈÓ¯È ‰È‰Â ,ezÏÎ‡Â ‰È„Èa Bn‡ ezÁ·Ë ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»«ƒ¿»∆»«¬»«¿»»ƒ¿¿»

¯ÓB‡Â ÌB˜n‰ ÈÙÏ ÔB˜Ó(כ ב, zÏÏBÚ(איכה ÈÓÏ : ¿≈ƒ¿≈«»¿≈¿ƒ«¿»
Áe¯Â .ÌÈÁtË ÈÏÏÚ ÌÈ¯t ÌÈL ‰ÏÎ‡z Ì‡ ‰k…ƒ…«¿»»ƒƒ¿»…¿≈ƒÀƒ¿«

ez·ÈLÓ L„w‰(כ ב, Ô‰k(איכה '‰ Lc˜Óa ‚¯‰È Ì‡ : «…∆¿ƒ«ƒ≈»≈¿ƒ¿«…≈
.Ú„ÈB‰È Ôa ‰È¯ÎÊ ‰Ê ,‡È·Â¿»ƒ∆¿«¿»∆¿»»

Èa¯Â ‰„e‰È Èa¯ ,‰iÎB· È‡ ‰l‡ ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«≈∆¬ƒƒ»«ƒ¿»¿«ƒ
˜elÒ ÏÚÂ ˙Úc ˜elÒ ÏÚ ¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa¯ ,‰ÈÓÁ¿∆¿»«ƒ¿»≈«ƒ««¿«ƒ
eÈ‰L ÌÈ¯Á‡ ‰‡B¯ ‰È˜„ˆ ‰È‰L ¯LÙ‡ .‰ÈÎL¿ƒ»∆¿»∆»»ƒ¿ƒ»∆¬≈ƒ∆»
BL‡¯ ˙‡ ÁÈh‰Ï ˙Úc BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ÂÈÈÚ ˙‡ ÔÈ¯wÓ¿«¿ƒ∆≈»¿…»»««¿«ƒ«∆…
e‚¯‰iL ÂÈ·Ï Ì¯b ‡l‡ ,B˙ÓL ˙‡ˆiL „Ú Ï˙ka«…∆«∆»»ƒ¿»∆»»«¿»»∆≈»¿

¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡ ÏÚ ‡l‡ .ÂÈÙÏ(ט ד, È‡·„(ירמיה : ¿»»∆»«»»»∆¡«…«
ÏÚ ¯Ó‡ ‰ÈÓÁ Èa¯Â .'Â‚Â ÌÈ¯O‰ ·ÏÂ CÏn‰ ·Ï≈«∆∆¿≈«»…ƒ¿«ƒ¿∆¿»»««

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙eÎÏÓe ‰p‰k Ïeha(יד ד, :(זכריה ƒ¿À»«¿¬»ƒ¿ƒ
,ı¯‡‰ Ïk ÔB„‡ ÏÚ ÌÈ„ÓÚ‰ ¯‰ˆi‰ È· ÈL ‰l‡≈∆¿≈¿≈«ƒ¿»»…¿ƒ«¬»»»∆
Ú·Bz „Â„Â ,B˙p‰k ÏÚ Ú·Bz Ô¯‰‡ ,„Â„Â Ô¯‰‡ el‡≈«¬…¿»ƒ«¬…≈««¿À»¿»ƒ≈«
,‰¯Bz Ïeha ÏÚ ¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ .B˙eÎÏÓ ÏÚ««¿«ƒ¿À«∆≈ƒ»««ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ א)‰„‡ יב, ‰ÌÈwÁ(דברים ‰l‡ : ¬»ƒ¿ƒ≈∆«Àƒ
˙„B·Ú ÏÚ ¯Ó‡ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ .ÌÈËtLn‰Â¿«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈««¿»ƒ»««¬«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈ·ÎBk(ד לב, ‡EÈ‰Ï(שמות ‰l‡ : »ƒ¬»ƒ¿ƒ≈∆¡…∆
‡„‰ ,˙Ba¯˜ Ïeha ÏÚ ¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa Èc·Ê .Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿ƒ∆≈ƒ»««ƒ»¿»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(לט כט, Ï‰'(במדבר eNÚz ‰l‡ : ƒ¿ƒ≈∆«¬«
‰Óe ,˙B¯ÓLÓ Ïeha ÏÚ È¯Ó‡ Ôa¯ .ÌÎÈ„ÚBÓa¿¬≈∆«»»»¿≈«ƒƒ¿»»

eÈ‰ ÈMa ‡l‡ ,˙B¯ÓLn‰ ÔÓ ÌÏBÚÏ LÈ ‰‡‰¬»»≈»»ƒ«ƒ¿»∆»«≈ƒ»
ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ ÈLÈÏMa .ÌÈnÈ ÈN¯Bt ÏÚ ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿≈«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿«ƒ«
˙B˜BÈz‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ ÈÚÈ·¯a .ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰¿≈¿»ƒ»¿ƒƒ»ƒ¿«ƒ««ƒ
eÈ‰ ÈLÈÓÁa .e˙eÓÈÂ Ì‰ÈÙa ‰¯kÒ‡ ‰ÏÚÈ ‡ÏL∆…«¬∆«¿»»¿ƒ∆¿»«¬ƒƒ»
˙B˜Èn‰ ÏÚÂ eÏÈtÈ ‡ÏL ˙B¯aÚÓ‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ««¿À»∆…«ƒ¿««¿ƒ
ÈL ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ ‡Ï‰Â .Ì‰Èa e˙eÓÈ ‡ÏL∆…»¿≈∆«¬…≈ƒ¿«ƒ«¿≈

·È˙Î„k ,„Á‡k ÌÈ¯·„(כג ח, Lw·pÂ‰(עזרא ‰ÓeˆpÂ : ¿»ƒ¿∆»¿ƒ¿ƒ«»»«¿«¿»
Ï‡i„a ¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙ÎÂ .˙‡Ê ÏÚ eÈ‰Ï‡Ó דניאל) ≈¡…≈«…¿»∆»≈¿»ƒ≈

יח) ¯Ê‡ב, ÏÚ ‡ÈÓL dÏ‡ Ì„˜ ÔÓ ‡Ú·ÓÏ ÔÈÓÁ¯Â :¿«¬ƒ¿ƒ¿≈ƒ√»¡»¿«»«»»
¯a ‡iÁ Èa¯ ¯Ó‡c ‡È‰‰k ‡l‡ .ÔÈ¯z ÏÚ ‡ÏÂ ,‰c¿»¿»«¿≈∆»¿«ƒ¿»««ƒƒ»«
˙·a Ô‰ÈÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ˙eÏ‚Â ÌÈÓLb ˙¯ÈˆÚ ÏÚ ‡a‡«»«¬ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¬≈∆¿«
È‡ˆBÓa ‡ÏÂ ˙aL ·¯Úa ‡Ï ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙Á‡««¬»≈ƒ¿«ƒ…¿∆∆«»¿…¿»≈
.ÌÈÓ ‰„¯È ÈÈÚ ÈÈÚ .˙aM‰ „B·Î ÈtÓ ˙aL«»ƒ¿≈¿««»≈ƒ≈ƒ…¿»«ƒ

¯Ó‡ ,˙Á‡ BÈÚ LLÁL ‡ÙB¯Ï ÏLÓ ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ»»¿≈∆»«≈««»«
ÏL BÈÚ e‡¯˜ Ï‡¯NÈ Ck .ÈÈÚ ÏÚ ‰k·z ÈÈÚ≈ƒƒ¿∆«≈ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈∆

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰(א ט, Èk(זכריה : «»»¬»ƒ¿ƒƒ
¯Ó‡ ÏBÎÈ·k ,Ï‡¯NÈ ÈË·L ÏÎÂ Ì„‡ ÔÈÚ '‰Ï«≈»»¿…ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»«
ÈnÓ ˜Á¯ Èk .ÈÈÚ ÏÚ ‰k·˙ ÈÈÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»≈ƒƒ¿∆«≈ƒƒ»«ƒ∆ƒ
Èa¯ ÁÈLn‰ CÏÓ ÏL BÓM ‰Ó ,ÈLÙ ·ÈLÓ ÌÁÓ¿«≈≈ƒ«¿ƒ«¿∆∆∆«»ƒ««ƒ

¯Ó‡pL ,BÓL '‰ ¯Ó‡ ‡‰k ¯a ‡a‡(ו כג, :(ירמיה «»««¬»»«¿∆∆¡«
‡·Ë ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡c .e˜„ˆ '‰ B‡¯˜È ¯L‡ BÓL ‰ÊÂ¿∆¿¬∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿»««ƒ≈ƒ»»
ÌLk dkÏÓ ÌLÂ dkÏÓ ÌLk dÓLc ‡zÈ„ÓÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈«¿»¿≈«¿»¿≈
,dkÏÓ ÌLk dÓLc ‡zÈ„ÓÏ ‡·Ë .‰È‰Ï‡¡…∆»»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈«¿»

·È˙Îc(לה מח, nL‰.(יחזקאל '‰ ÌBiÓ ¯ÈÚ‰ ÌLÂ : ƒ¿ƒ¿≈»ƒƒ»»
L‡ BÓL ‰ÊÂ :¯Ó‡pL ,‰È‰Ï‡ ÌLk dkÏÓ ÌLÂ¯ ¿≈«¿»¿≈¡…∆»∆∆¡«¿∆¿¬∆
,BÓL ÁÓˆ ¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ .e˜„ˆ '‰ B‡¯˜Èƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ¿À«∆≈ƒ»«∆«¿

¯Ó‡pL(יב ו, ÂÈzÁzÓe(זכריה BÓL ÁÓˆ LÈ‡ ‰p‰ : ∆∆¡«ƒ≈ƒ∆«¿ƒ«¿»
,BÓL ÌÁÓ ¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ÌLa Ô„eÈ Èa¯ .ÁÓˆÈƒ¿»«ƒ»¿≈«ƒ«¿»«¿«≈¿

.ÌÁÓ ÈpnÓ ˜Á¯ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»«ƒ∆ƒ¿«≈
‡aLeÁk ÔÈ„c ‡aLeÁ È‚ÈÏt ‡ÏÂ ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬ƒ»¿…¿ƒ≈¿¿»¿≈¿¿¿»
‡„‰Ï ÚÈiÒÓ ‡„‰Â .ÁÓˆ ‡e‰ ÌÁÓ ‡e‰ ,ÔÈ„c¿≈¿«≈∆««¬»¿«≈««¬»
L ¯a „Áa ‰Â‰ ‡„·BÚ .e·i‡ Èa¯ ÌLa Ô„eÈ Èa¯c¿«ƒ»¿≈«ƒ«¿»»¬»¿««»
„Á ÈBÏÚ ¯·Ú ,dÈ˙¯Bz ‡„Á ˙Úb ,È„¯ ‡˜ ‰Â‰c«¬»»»≈»«¬»¿≈¬«¬«
¯Ó‡ ,‡‡ È‡„e‰È dÈÏ ¯Ó‡ ,z‡ ‰Ó dÈÏ ¯Ó‡ ,È·¯Ú«¿ƒ¬«≈»«¿¬«≈¿»¬»¬«
dÈÏ ¯Ó‡ ,‰nÏ dÈÏ ¯Ó‡ ,C„t È¯Le C¯Bz È¯L dÈÏ≈¿≈»¿≈«¿»¬«≈»»¬«≈
,zÚ„È ‡Ó dÈÏ ¯Ó‡ .·¯Á È‡„e‰Èc ÔBLc˜Ó ˙È·c¿≈«¿¿ƒ»»«¬«≈¿»»«¿¿
˜ÈÒÚ ‰Â‰c „Ú .C¯B˙c ‡˙ÈiÚb ÔÓ ˙ÈÚ„È dÈÏ ¯Ó‡¬«≈¿»ƒƒ¿ƒ»»¿»««¬»»≈
¯Ò‡ C¯Bz ¯Ò‡ BÏ ¯Ó‡ ,ÈzÈ¯Á‡ ‡ÓÈÊ ˙Úb dÈnÚƒ≈»«ƒ¿»«¿ƒ≈¬«¬«»¬«
‰Óe dÈÏ ¯Ó‡ .È‡„e‰Èc ÔB‰˜È¯t „ÈÏÈÈ˙‡c Cct«¿»¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ»¬«≈«
¯Ó‡ ,dÈÓM ‰Ó Èe·‡Â .dÈÓL ÌÁÓ BÏ ¯Ó‡ ,dÈÓM¿≈¬«¿«≈¿≈«¬«¿≈¬«
˙¯È·a dÈÏ ¯Ó‡ ,ÔÈÈ¯L ÔÎÈ‰Â dÈÏ ¯Ó‡ .‰i˜ÊÁ dÈÏ≈ƒ¿ƒ»¬«≈¿≈»»¿»¬«≈¿ƒ«
ÈB¯Bz ‡¯·b ‡e‰‰ ÔÈaÊ .‰„e‰È ÌÁÏ ˙È·„a ‡·¯Ú«¿»ƒ¿≈∆∆¿»«≈««¿»
‡z¯˜Ï ÏÏÚ .ÔÈ˜eÈc ÔÈ„È·Ï ÔÈaÊÓ ‰Â‰Â dÈct ÔÈaÊ«≈«¿≈«¬»«¿≈¿ƒƒƒƒ»«¿«¿»
‡ËÓc „Ú ,‰È„ÓÏ ˜Ùe ‰È„ÓÏ ÏÏÚ ,‡z¯˜Ï ˜Ùe¿«¿«¿»»«ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
‡˙zÈ‡ ‡È‰‰Â dÈpÈÓ ÔaÊÓÏ ‡È¯Ùk Ïk ÔÈÈ˙‡ ,Ôn˙Ï¿«»«¿»»¿»«»¿ƒ¿«ƒ≈¿«ƒƒ¿»
‰nÏ dÏ ¯Ó‡ .dÈÈÓ ˙·Ê ‡Ï ‡˜eÈ ‡e‰‰c dÈn‡ƒ≈¿«¿»»«¿«ƒ≈¬«»»»
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רלי dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

dÈÈLÁc dÈÏ ‰¯Ó‡ ,ÔÈ˜eÈc ÔÈ„È·Ï ˙·Ê z‡ ˙ÈÏ≈«¿«¿«¿ƒƒƒƒ»¿»≈«¬»≈
ÈBÏ‚¯ ÏÚc dÈÏ ‰¯Ó‡ ,‰nÏ dÏ ¯Ó‡ .È˜eÈÏ ÈÈL»̃≈ƒ≈¬«»»»»¿»≈¿««¿
dÈ¯Óa Ô‡ ÔÈˆÈÁ¯ dÏ ¯Ó‡ .‡Lc˜Ó ˙Èa ·¯Á»«≈«¿¿»¬«»¿ƒƒ¬«¿»≈
dÏ ¯Ó‡ .Èa˙ÈÓ ÈBÏ‚¯ ÏÚÂ ·¯Á ÈBÏ‚¯ ÏÚc ‡ÓÏÚ»¿»¿««¿»«¿««¿ƒ¿¿≈¬«»
¯˙·Ïe CÈ˜eÈc ÔÈ„È·Ï ÔÈÏÈ‡ ÔÓ CÈÏ ‡·ÈÒ ÈÂ‰ z‡«¿¬≈¿ƒ»ƒƒƒ≈¿ƒƒƒ≈¿»«
.‰ÏÊ‡Â ‰·Ò ,CÈÚÈ¯t ·ÒÂ C˙È·Ï È˙‡ ‡‡ ÔÈÓBÈƒ¬»»≈¿≈≈¿»«¿ƒ≈»¿»¿»¿»
‡e‰‰ ÈÓÁÈ‡Â ÏÈÊÈ‡ ‡¯·‚ È‡‰ ¯Ó‡ ÔÈÓBÈ ¯˙·Ï¿»«ƒ¬«««¿»≈ƒ¿∆¡≈«
‡e‰‰ dÏ ¯Ó‡ da‚Ï ‡˙‡ ,„È·Ú ‡˜ È‡Ó ‡˜eÈ¿»«»»≈¬»¿«»¬«»«
CÏ ˙È¯Ó‡ ‡Ï dÈÏ ‰¯Ó‡ ,„È·Ú ‡˜ È‡Ó ‡˜eÈ¿»«»»ƒ»¿»≈»¬»ƒ»
‡È‰‰ ÔÓc ,dÈLÁ dÈÏ‚¯ ÏÚ elÙ‡ ÈÈL˜ ‰ÈÈLÁc«¬»≈»≈¬ƒ«ƒ¿≈«¬≈¿ƒ«ƒ
.ÔB‰Ï ÔÈÏÊ‡Â dÈeÚË ÔÈÏeÚÏÚÂ ÔÈÁe¯ ÔÈÈ˙‡ ‡zÚL«¿»«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈¿»¿ƒ¿
ÏÚÂ ·¯Á ÈBÏ‚¯ ÏÚc CÏ ˙È¯Ó‡ CÎ ‡ÏÂ dÏ ¯Ó‡¬«»¿»»¬»ƒ»¿«ƒ¿»«¿«

.Èa˙Ó ÈBÏ‚ƒ̄¿ƒ¿¿≈
‡¯˜Ó ‡ÏÂ ,Èi·¯Ú ÔÓ „ÓÏÏ ÈÏ ‰nÏ Ôe·‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»»ƒƒ¿…ƒ«¿ƒ≈¿…ƒ¿»

·È˙Îc ,‡e‰ ‡ÏÓ(לד י, ÏBtÈ.(ישעיה ¯Èc‡a ÔB·l‰Â : »≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«ƒƒ
dÈ¯˙a ·È˙Îe(א יא, Âˆ¯(ישעיה ÈMÈ ÚÊbÓ ¯ËÁ ‡ˆÈÂ : ¿ƒ«¿≈¿»»…∆ƒ∆«ƒ»¿≈∆

ÏL BÓL ‰ÏÈL È¯Ó‡ ‡ÏÈL Èa¯ È·c .‰¯ÙÈ ÂÈL¯MÓƒ»»»ƒ¿∆¿≈«ƒƒ»»¿≈ƒ…¿∆
¯Ó‡pL ,ÁÈLÓ(י מט, ÏÈL‰.(בראשית ‡·È Èk „Ú : »ƒ«∆∆¡««ƒ»…ƒ…

,BÓL ‰ÈÁ È¯Ó‡ ‡ÈÁ Èa¯ È·c .·È˙k ‰lLƒ»¿ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»»¿≈¬ƒ»¿
¯Ó‡pL(יג טז, È·c(ירמיה .‰ÈÁ ÌÎÏ Ôz‡ ‡Ï ¯L‡ : ∆∆¡«¬∆…∆≈»∆¬ƒ»¿≈

·È˙Îc ,BÓL ÔBpÈ È¯Ó‡ È‡pÈ Èa¯(יז עב, ÈÙÏ(תהלים : «ƒ««»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈
‡¯È‰ ¯Ó‡ ‡È¯B‚pÒ ‡·Èa Èa¯ .BÓL ÔBpÈ LÓL∆∆ƒ¿«ƒ≈»«≈¿»»«¿ƒ»

¯Ó‡pL ,BÓL(כב ב, È‰¯‡(דניאל .‡¯L dnÚ ‡¯B‰e : ¿∆∆¡«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ»
Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .·È˙k¿ƒ«ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿≈«ƒ¿≈
„Âc ‡e‰ ‡ÈiÁÓ È‡ ‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ ÔÈ„‰ ˜ÁˆÈ Èa¯a¿«ƒƒ¿»»≈«¿»¿ƒ»ƒ≈«»»ƒ

.dÈÓL „Âc ‡e‰ ‡È˙ÈnÓ È‡ ,dÈÓL¿≈ƒƒ≈«»»ƒ¿≈
dÈÓÚË ¯ÓB‡ ‡‡ ‡ÓeÁz Èa¯ ¯Ó‡(נא יח, :(תהלים »««ƒ«¿»¬»««¿≈

,„Â„Ïe ,BÁÈLÓÏ „ÒÁ ‰NÚÂ BkÏÓ ˙BÚeLÈ ÏÈ„bÓ«¿ƒ¿«¿¿…∆∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓÓBL È· eÈ‰ .BÚ¯ÊÏe „Â„Ï ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡≈¿ƒ»∆»¿»ƒ¿«¿»»«≈ƒ
‡¯˜c ‡zÙ‡ ‡„‰k ¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ .·ÈB‡ ¯·‚ Èkƒ»«≈«ƒ«¿¬««¬»«¿»¿«»
Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .‡pË˜ ‡È‰ ‡ÈÈ·¯ ‡È‰‰c ‰nÎc¿«»¿«ƒ«¿»ƒ¿«»«ƒ¿»¿«ƒ
‡È‰ ÔÈÈ·¯ ‰È·c ‰nÎc ‡z¯ÈÊÁ ‡„‰k ¯Ó‡ ÔBÓÈÒƒ»««¬»¬ƒ¿»¿«»¿»∆»«¿»ƒ

.‡pË¿̃«»

·.·È˙k .‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t(כג ח, ÔzÈ(ירמיה ÈÓ : ≈¿»ƒ¿»∆»¿ƒƒƒ≈
,‰f‰ ˜eÒt‰ ¯Ó‡ ÈÓ ,‰ÚÓc ¯B˜Ó ÈÈÚÂ ÌÈÓ ÈL‡…̄ƒ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»««»«∆
BÏ ¯LÙ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡ÏL BÏ ¯LÙ‡ ,‰ÈÓ¯È ¯Ó‡z Ì‡ƒ…«ƒ¿¿»∆¿»∆…∆¡…∆¿»
‡Ï ÂÈÙÏ ÔÈ‡L ÈÓ B¯Ó‡ ÈÓ ‡l‡ ,ÔMÈÏ ‡ÏL∆…ƒ…∆»ƒ¬»ƒ∆≈¿»»…

·È˙Îc ,‰L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡(ד קכא, ÌeÈ(תהלים ‡Ï ‰p‰ : ¬ƒ»¿…≈»ƒ¿ƒƒ≈…»
ÌLa ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ .Ï‡¯NÈ ¯ÓBL ÔLÈÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈ƒ¿»≈«ƒ«»««¬»¿≈

·È˙k ,¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯(ט א, eÂwÈ(בראשית ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ : «ƒ≈ƒ»«¿ƒ«…∆¡…ƒƒ»
‰Ó ÌÈn‰ ÈÏ ee˜È ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,ÌÈn‰««ƒ»««»»¿«ƒ««ƒ«
˜ÁˆÈ Èa¯ ÌLa ÈbÁ Èa¯ .Ô‰a ˙BNÚÏ „È˙Ú È‡M∆¬ƒ»ƒ«¬»∆«ƒ««¿≈«ƒƒ¿»
Ô‰a ·ÈLB‰Â ,ÔÈ¯ÈËÏt BÏ ‰aL CÏÓÏ ÏLÓ ¯Ó‡»«»»¿∆∆∆»»«¿≈ƒ¿ƒ»∆
ÔÈÓÈkLÓ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e ,ÌÈÓÏ‡ ÔÈ¯BÈc»ƒƒ¿ƒ¿»»»«¿ƒƒ
‰ÊÈÓ¯a B˙B‡ ÔÈÒl˜Óe CÏn‰ ÌBÏLa ÔÈÏ‡BLÂ¿¬ƒƒ¿«∆∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»
Ck ÌÈÓl‡ Ô‰L el‡ ‰Óe CÏn‰ ¯Ó‡ ,Úaˆ‡·e¿∆¿«»««∆∆»≈∆≈ƒ¿ƒ»

,‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡ ,È˙B‡ ÔÈÒl˜Ó¿«¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒ««««»¿«»
e˜ÈÊÁ‰Â e„ÓÚ ,ÔÈÁ˜t ÔÈ¯BÈc Ô‰a ·ÈLB‰ ‰NÚ ‰Ó∆»»ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ»¿¿∆¡ƒ
,elL ‡l‡ ÔÈËÏt BÊ ÔÈ‡ e¯Ó‡Â CÏÓ ÏL ÔÈËÏta«»»ƒ∆∆∆¿»¿≈»»ƒ∆»∆»
˙BÓÎÏ ÔÈËÏt ¯ÊÁz CÏn‰ ¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a¿»»»»««∆∆«¬…»»ƒƒ¿
BÒel˜ ‰È‰ ‡Ï ÌÏBÚ ÏL B˙i¯a ˙lÁzÓ Ck .‰˙È‰L∆»¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»…»»ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈn‰ ÔÓ ‡l‡ ‰ÏBÚ(ד צג, :(תהלים ∆∆»ƒ««ƒ¬»ƒ¿ƒ
eÈ‰ ‰Óe ,ÌÈ È¯aLÓ ÌÈ¯Èc‡ ÌÈa¯ ÌÈÓ ˙BÏwÓƒ…«ƒ«ƒ«ƒƒƒ¿¿≈»»»
¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a ,'‰ ÌB¯na ¯Èc‡ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ«»¿»»»»«
‰t ‡Ï Ì‰Ï ÔÈ‡L el‡ Ì‡ ‰Óe ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»»ƒ≈∆≈»∆…∆
,È˙B‡ ÔÈÒl˜Ó Ck ¯eac ‡ÏÂ ‰¯ÈÓ‡ ‡Ï ,ÔBLÏ ‡ÏÂ¿…»…¬ƒ»¿…ƒ»¿«¿ƒƒ
ÔÂÈÎÂ ,‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ Ì„‡ Èa ‡¯·‡LÎÏƒ¿∆∆¿»¿≈»»««««»¿«»¿≈»
e„¯Óe Ïean‰ ¯B„Â LB‡ ¯Bc e„ÓÚ Ì„‡ Èa ‡¯aL∆»»¿≈»»»¿¡¿««»¿
¯ÊÁÈ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a ,B·¿»»»»««»»«¬…

¯Ó‡pL ,‰È‰L ˙BÓÎÏ ÌÏBÚ‰(יב ז, È‰ÈÂ(בראשית : »»ƒ¿∆»»∆∆¡««¿ƒ
„Á‡Ï ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .ı¯‡‰ ÏÚ ÌLb‰«∆∆«»»∆«ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿∆»
,Ô‡ˆ BÏ ‰˜Â ÏbÒÂ „ÓÚ ,˙ÈpˆÂ ÏwÓ BÏ ‰È‰L∆»»«≈¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿»»…
¯ÊÁ‡ ‰ÚB¯‰ B˙B‡ ¯Ó‡ ,ÌeÚ˜·e ÔÈ·‡Ê eÒÎÂ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿»»«»∆∆¿…
LB„w‰ ‰Ê ‰ÚB¯ Ck .˙Èpˆ d˙B‡Ïe ÏwÓ B˙B‡Ï¿«≈¿»ƒƒ»∆∆«»

¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a(ב פ, ‰‡ÈÊ‰(תהלים Ï‡¯˘È ‰Ú¯ : »∆∆¡«…≈ƒ¿»≈«¬ƒ»
el‡ Ô‡ˆ .‰ÚÈÙB‰ ÌÈ·e¯k‰ ·LÈ ÛÒBÈ Ô‡vk ‚‰…≈«…≈≈«¿ƒƒ»…≈

¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ(לא לד, ˆ‡Ô(יחזקאל È‡ˆ Ôz‡Â : ƒ¿»≈∆∆¡«¿«≈…ƒ…
el‡ ,ÌeÚ˜·e B¯„Ú CB˙Ï ÔÈ·‡Ê eÒÎ .È˙ÈÚ¯Ó«¿ƒƒƒ¿¿¿≈ƒ¿∆¿¿»≈
¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a ,Lc˜n‰ ˙È·Ï eÒÎpL ÌÈ‡BO‰«…¿ƒ∆ƒ¿¿¿≈«ƒ¿»¿»»»»«

·È˙k .ÌÈÓ ÈL‡¯ ÔzÈ ÈÓ :‡e‰ Ce¯a LB„w‰ תהלים) «»»ƒƒ≈…ƒ«ƒ¿ƒ
ה) Òk˙מב, ,ÈLÙ ÈÏÚ ‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡ :≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»»««¿ƒ¿∆∆

¯·ÚLÏ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯ÓB‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆ƒ¿≈«»»¿∆»«
ÂÈLÎÚÂ ,ÌÈw˙Ó ÌÈÎ¯„e ÌÈÏLe¯ÈÏ ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰»ƒƒ»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿«¿»

¯Ó‡pL ,COa(ח ב, Ck¯c(הושע ˙‡ CN È‰ ÔÎÏ : «»…∆∆¡«»≈ƒ¿ƒ»∆«¿≈
.ÌÈ¯Èqa«ƒƒ

‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‰¯kÊ‡ ‰l‡ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈∆∆¿¿»¿∆»«»ƒƒ»
.LÓMÏ ‰ÈeÏz ÂÈLÎÚÂ ,ÈL‡¯ ÏÚ ˙BÎkÒÓ ˙BÏÈ‡Â¿ƒ»¿«¿«…ƒ¿«¿»¿»«∆∆
LB„w‰ ÏL Blˆa ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‰¯kÊ‡ ‰l‡≈∆∆¿¿»¿∆»«»ƒƒ»¿ƒ∆«»
‰¯kÊ‡ ‰l‡ .˙BiÎÏÓ ÏL Ôlˆa ÂÈLÎÚÂ ,‡e‰ Ce¯a»¿«¿»¿ƒ»∆«¿À≈∆∆¿¿»
˜BÁ¯ ÌÈ¯ÓBL ·ÈLB‰ ¯ÒÈ˜ Òe‡ÈÒtÒ‡ ,'Â‚Â«¿«¿»≈»ƒ¿ƒ»
ÈÏBÚÏ ÌÈÏ‡BL eÈ‰Â ,ÏÈÓ ¯NÚ ‰BÓL ÌÈÚÓetÓƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿»¬ƒ¿≈
Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ,Ìz‡ ÈÓÏ Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÏ‚¿̄»ƒ¿¿ƒ»∆¿ƒ«∆¿»¿ƒ»∆

.ÈÈi¯„‡ ,ÈÈÎ¯Ë ,È‡ÈÒtÒ‡«¿«¿»ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ»ƒ
LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡ ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»»¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«»
ÏÚ ÌÈ¯eka ÈlÒÂ ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‡e‰ Ce¯a»¿∆»«»ƒƒ»¿«≈ƒƒ«

ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰L ,‰ÓkL‰a ÈL‡¯(ה לא, ˜eÓe(ירמיה : …ƒ»«¿»»∆»¿ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈÎ¯c·e ,ÔBiˆ ‰ÏÚÂ(ב קכב, :(תהלים ¿«¬∆ƒ«¿»ƒ»¿ƒ

Èa‰ ¯‰a .ÌÈÏLe¯È CÈ¯ÚLa eÈÏ‚¯ eÈ‰ ˙B„ÓÚ‰Ó ˙ …¿»«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ¿«««ƒ»
ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰(א קנ, BL„˜a.(תהלים Ï‡ eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰ : »¿ƒ«¿»«¿≈¿»¿

ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰¯ÊÚa(ו קנ, Ïl‰z(תהלים ‰ÓLp‰ Ïk : »¬»»»¿ƒ…«¿»»¿«≈
.‡˙Á ‰ÓeÓc ,‡˜ÏÒ ‰ÓeÓc ,Ìcc‡ ÂÈLÎÚÂ ,dÈ»¿«¿»∆«≈¿»»¿»¿»»¬»
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˙B¯ÈÓÊ·e ˙B¯ÈLa ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‰¯kÊ‡ ‰l‡≈∆∆¿¿»¿∆»«»ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ,מב (תהלים ƒ¿≈«»»¿»¿«¿»«

ÈÎa‰ה) ‡˜ÏÒ ‰ÈÎa ÂÈLÎÚÂ ,‰„B˙Â ‰p¯ ÏB˜a :¿ƒ»¿»¿«¿»»¿»»¿»»¿»
˙BiBÓ‰ ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‰¯kÊ‡ ‰l‡ .‡˙Á»¬»≈∆∆¿¿»¿∆»«»ƒƒ»¬ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰‚È‚Á ÏL ˙BiBÓ‰(ה מב, :(תהלים ¬ƒ∆¬ƒ»¿»¿«¿»«
.‚‚BÁ ÔBÓ‰»≈

‡ÓÓÈa ‡Ï ˜ÈÒt ‡Ïc ‡ÚbÚb ÔÈ„‰k ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ«¬≈«¿¿»¿»»≈»ƒ»»
,ÔÈ˙Á ‡LÓËÂ ÔÈ˜ÏÒ ‡LÓË ÂÈLÎÚÂ ,‡ÈÏÈÏa ‡ÏÂ¿»¿≈¿»¿«¿»»¿»»¿ƒ¿»¿»»¬ƒ

.'Â‚Â ÈLÙ ÈÏÚ ‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»»««¿ƒ
ÔÈÎÒc ÚLB‰È Èa¯ ,‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿À«¿ƒ¿ƒ
dÈÏ ÈÁÓ ÈÂ‰ ,Ôa BÏ ‰È‰L CÏÓÏ ¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯ ÌLa¿≈«ƒ≈ƒ»«¿∆∆∆»»≈¬≈»≈≈
,zÏkÈÒÂ ˙ÈËÁ ¯Ó‡Â dÈÏ ÈÁÓ ‰Â‰ ,˙ÈËÁ ¯Ó‡Â«¬«¬≈¬»»≈≈«¬«¬≈¿ƒ«¿¿
,ÈBÓ„B˜ ÈBÚaˆ‡ ¯NÚ ËLÙc „Ú dÈÏ ÈÁÓ ÈÂ‰ „BÚÂ¿¬≈»≈≈«¿»«¬«∆¿¿»
˙Â‰Â ÌÈÏLe¯ÈÏ ¯qÈÈÓ ‰Â‰ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ck»«»»¬»¿«≈ƒ»«ƒ«¬«
,dÏ ÌÁÓ ÔÈ‡ .‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t „Ú ,˙ÈËÁ ‰¯Ó‡»¿»¬≈«≈¿»ƒ¿»∆»≈¿«≈»
,dÏ ‰Â‰ ,ÔÈ‡ :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ»»∆∆¡«≈¬»»

ל) יא, Â‰Â‰(בראשית ,„ÏÂ dÏ ÔÈ‡ ‰¯˜Ú È¯N È‰zÂ :«¿ƒ»«¬»»≈»»»«¬»
·È˙Îc ,dÏ(א כא, N¯‰.(בראשית ˙‡ „˜t '‰Â : »ƒ¿ƒ«»«∆»»

d˙ÂÎ„Â(ב א, א dÏ,(שמואל ‰Â‰Â ,ÌÈ„ÏÈ ÔÈ‡ ‰pÁÏe : ¿ƒ¿»»¿«»≈¿»ƒ«¬»»
·È˙Îc(כא ב, א pÁ‰.(שמואל ˙‡ '‰ „˜Ù Èk : ƒ¿ƒƒ»«∆«»
d˙ÂÎ„Â(יז ל, Â‰Â‰(ירמיה ,dÏ ÔÈ‡ L¯c ‡È‰ ÔBiˆ : ¿ƒ¿»»ƒƒ…≈≈»«¬»

·È˙Îc .dÏ(כ נט, Ô‡k(ישעיה Û‡ ,Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡·e : »ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«»
·È˙Îc ,dÏ ‰Â‰Â ,dÏ ÌÁÓ ÔÈ‡(יב נא, ‡ÈÎ(ישעיה : ≈¿«≈»«¬»»ƒ¿ƒ»…ƒ

,ÂÈ¯ˆ ÂÈ·È·Ò ·˜ÚÈÏ '‰ ‰eˆ .ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡»…ƒ¿«∆¿∆ƒ»¿«¬…¿ƒ»»»
,‡˙ÈÒeÒ .‰ÙÈÁÏ ,‡¯ËÒ˜ .‰ÂÏ ,LÈÓlÁ ÔB‚k¿«¿ƒ¿»∆«¿¿»¿≈»ƒ»
‰˙È‰ .BB‡Ï ,„eÏ .Ô„ÚÂÏ ,BÁÈ¯È .‰È¯·ËÏƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿≈≈∆¿»¿»

.‰˙È‰ ˜eÁ¯Ï ,Ì‰ÈÈa ‰cÏ ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿ƒ»≈≈∆¿ƒ»¿»

‚˜eÒÙÏ B¯Ó‡ ÈÓ ,È˙È¯Ó e‰ÈÙ Èk '‰ ‡e‰ ˜Ècˆ .«ƒƒƒ»ƒƒƒ¬»¿»
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,d¯Ó‡ e‰iL‡È ,‰Ê,לה ב הימים (דברי ∆…ƒ»¬»»¬»ƒ¿ƒ

ÏÚ‰כ) ˙Èa‰ ˙‡ e‰iL‡È ÔÈÎ‰ ¯L‡ ˙‡Ê ÏÎ È¯Á‡ :«¬≈»…¬∆≈ƒ…ƒ»∆««ƒ»»
,˙¯t ÏÚ LÈÓk¯Îa ÌÁl‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ BÎ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ«¿»
¯Ó‡Ï ÌÈÎ‡ÏÓ ÂÈÏ‡ ÁÏLiÂ ,˙¯t ÏÚ„ ÔBÈÒ˜¯˜a¿ƒ¿«¿¿«¿»«ƒ¿«≈»«¿»ƒ≈…
Ï‡ Èk ÌBi‰ ‰z‡ EÈÏÚ ‡Ï ‰„e‰È CÏÓ CÏÂ Èl ‰Ó«ƒ»»∆∆¿»…»∆«»«ƒ∆
LB„w‰ ÈtÓ ,ÈÏ‰·Ï ¯Ó‡ ÌÈ‰Ï‡Â ÈzÓÁÏÓ ˙Èa≈ƒ¿«¿ƒ≈…ƒ»«¿«¬≈ƒƒƒ«»
,ÈnÚ ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡Ó EÏ Ï„Á ,‰ÏBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a»¬ƒ∆¬«¿≈¡…ƒ¬∆ƒƒ
,ÂÈt e‰iL‡È ·Ò‰ ‡ÏÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔBLÏ ‰Ê∆¿¬«»ƒ¿…≈≈…ƒ»»»
e‰ÈÓ¯È ‰Ê ,ÌÈ‰Ï‡ ÈtÓ BÎ È¯·c Ï‡ ÚÓL ‡ÏÂ¿…»«∆ƒ¿≈¿ƒƒ¡…ƒ∆ƒ¿¿»

Èa¯ ‰ÈÚLiÓ ÈÏa˜Ó Ck ,e‰iL‡ÈÏ ¯Ó‡L,יט (ישעיה ∆»«¿…ƒ»»¿À¿«ƒƒ¿«¿»«ƒ
‡l‡ב) ,BÏ ÚÓL ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ÌÈ¯ˆÓ ÈzÎÒÎÒÂ :¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿…»«∆»

¯Ó‡ Ck ‡Ï Ca¯„ da¯ ‰LÓ BÏ ¯Ó‡(ו כו, :(ויקרא »«∆«≈¿«»…»»«
ÚL¯ B˙B‡ ÏL Ba¯ÁÂ ,ÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆¿«¿∆»»
ÏkL Ú„BÈ ‰È‰ ‡Ï ‡e‰Â ,ÈÓeÁ˙·e Èˆ¯‡a ˙¯·BÚ∆∆¿«¿ƒƒ¿ƒ¿…»»≈«∆»
‚eÊ ÁlLÓ ‰Â‰ ,eÈ‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚ B¯Bc¿≈¬«»ƒ»¬»¿««
ÔBÂ‰Â ,ÔB‰ÈzaÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‡¯Ú·ÈÓÏ ÌÈ„ÈÓÏz«¿ƒƒ¿ƒ¿¬»¬«»ƒƒ»≈«¬
e„e¯Ë Ôe¯Ó‡ ÔewÙc „Ú ,ÌeÏk ÔÈÁkLÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÏÚ»¿ƒ¿»«¿¿ƒ¿«ƒ¿«»¿¿
dÈ˙È ÔÓÁ ÔBÂ‰ dÈÚ¯˙Ï ÔÈ„¯Ë ÔBÂ‰c ÔÓ ,ÔÈÚ¯z, «¿ƒƒ«¬»¿ƒ¿«¿≈¬»»»≈

,Ï˜Ï˜Â ‡˙‡„ ‡e‰ ÔwÈ˙Â ‡˙‡c ÔÓ ÔB‰ÈÏÚ e¯Ó‡»¿¬≈ƒ«¬»¿ƒ≈«¬»¿ƒ¿≈
CÎÈÙÏ(כג לה, ב הימים CÏnÏ(דברי ÌÈ¯i‰ e¯iÂ : ¿ƒ»«…«…ƒ«∆∆

B· e¯B‰ ÌÈvÁ ˙B‡Ó LÏL ÈÓ Èa¯ ¯Ó‡ ,e‰iL‡È…ƒ»»««ƒ»≈¿≈ƒƒ
ÂÈ¯Á‡ ˙iˆÓ e‰ÈÓ¯È ‰È‰Â ,‰¯·Îk BÙeb ‰NÚpL „Ú«∆«¬»ƒ¿»»¿»»ƒ¿¿»¿«≈«¬»
Èk '‰ ‡e‰ ˜Ècˆ :¯ÓB‡ ‰È‰ ‰Óe ,¯ÓB‡ e‰Ó Ú„ÈÏ≈««≈»»»≈«ƒƒ

.B¯eÒ¯Ò ÌeÙe e‰ÈÙ ,È˙È¯Ó e‰ÈÙƒ»ƒƒƒ«¿

„‡È¯˜ ÔÈ¯˙t Ôa¯ ,Èen¯ ‰n‰ È·‰‡ÓÏ È˙‡¯˜ .»»ƒ«¿«¬«≈»ƒƒ«»»»¿ƒ¿»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ È˙B‡ ÔÈ·‰‡Ó eÈ‰L ,¯˜M‰ È‡È·aƒ¿ƒ≈«∆∆∆»¿«¬ƒƒ«¬«»ƒ
ÔÈ‡a˙Ó eÊÊ ‡Ï ,Èen¯ ‰n‰ Ìb ,Èen¯ ‰n‰ .Ô‰lL∆»∆≈»ƒƒ«≈»ƒƒ…»ƒ¿«¿ƒ

¯Ó‡pL ,ÈÓB˜nÓ È˙B‡ eÏb‰L „Ú ¯˜L ÈÏÚ,ב (איכה »«∆∆«∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆∆¡«
È˙k·.יד) ÌÁecÓ ,ÌÈÁecÓe ‡ÂL ˙B‡NÓ CÏ eÊÁiÂ :«∆¡»«¿»¿«ƒ«ƒ¿ƒ

,˙Ó‡‰ È‡È·a ‡È¯˜ ¯˙t È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿«»»«¿»»ƒ¿ƒ≈»¡∆
‰n‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï È˙B‡ ÔÈ·‰‡Ó eÈ‰L∆»¿«¬ƒƒ¿«»»≈»
‰Óe¯z eLÈ¯Ù‰ ÈÏ ÌÈ¯ÓB‡Â Èa ÔÈn¯Ó eÈ‰L ,Èenƒ̄ƒ∆»¿«ƒƒ¿¿ƒƒ«¿ƒ¿»
‡l‡ ,Ï··a ˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z LÈ ÈÎÂ ,˙B¯NÚÓe««¿¿ƒ≈¿»««¿¿»∆∆»
‰ÈÓ¯iL ‡e‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï È·‰‡Ï ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿«¬≈ƒ¿«»»∆ƒ¿¿»

¯ÓB‡(כ לא, BÂˆÓa˙,(ירמיה ÈÈÈv‰ ,ÌÈiˆ CÏ È·Èv‰ : ≈«ƒƒ»ƒÀƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿
.Ì‰a ÔÈiˆÓ Ï‡¯NÈ eÈ‰L(כ לא CÏ(ירמיה ÈÓN : ∆»ƒ¿»≈¿À»ƒ»∆ƒƒ»

‡e‰ ÔÎÂ ,Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á ‰Ê ,ÌÈ¯e¯Óz«¿ƒ∆À¿«≈«ƒ¿»¿≈
¯ÓB‡(ה קלז, ÁkLz(תהלים ÌÈÏLe¯È CÁkL‡ Ì‡ : ≈ƒ∆¿»≈¿»»ƒƒ¿«

‡iÁ Èa¯ ¯Ó‡ ,zÎÏ‰ C¯c ‰lÒnÏ CaÏ È˙L .ÈÈÓÈ¿ƒƒƒƒƒ≈«¿ƒ»∆∆»»¿»»««ƒƒ»
Ï··Ï Ï‡¯NÈ eÏbL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ .·È˙k ÈzÎÏ‰»»¿ƒ¿ƒ«¿≈¿»»∆»ƒ¿»≈¿»∆

·È˙k ‰Ó(יד מג, eÏb(ישעיה .‰Ï·· ÈzÁlL ÌÎÚÓÏ : «¿ƒ¿««¿∆ƒ«¿ƒ»∆»»
·È˙Îc ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ÌÏÈÚÏ(לח מט, ÈzÓNÂ(ירמיה : ¿≈»¿ƒ»ƒ»∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

·È˙Îc ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ÔÂÈÏ eÏb .ÌÏÈÚa È‡ÒÎ זכריה) ƒ¿ƒ¿≈»»¿»»¿ƒ»ƒ»∆ƒ¿ƒ
יג) È˙Îe·ט, ,ÔÂÈ CÈa ÏÚ ÔBiˆ CÈ· Èz¯¯BÚÂ :¿«¿ƒ»«ƒƒ«»«ƒ»»¿ƒ

C¯c ·È˙k CÎÏ ,'Â‚Â ‰‡¯È Ì‰ÈÏÚ '‰Â :dÈ¯˙a«¿≈«¬≈∆≈»∆¿»¿ƒ∆∆
,zÎÏ‰ C¯c ‰lÒÓÏ CaÏ È˙L ,¯Á‡ ¯·c ,ÈzÎÏ‰»»¿ƒ»»«≈ƒƒƒ≈«¿ƒ»∆∆»»¿¿
eNÚÂ ,ÌzÎÏ‰ ÌÈÎ¯„ elÈ‡a e‡¯ ‰ÈÓ¯È Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ¬«¿∆«¬

·È˙Îc ,‰·eLz(כ לא, Ï‡¯NÈ,(ירמיה ˙Ïe˙a È·eL : ¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈
·È˙Îc ,ÌÎÈ¯ÚÏ ÔÈ¯ÊBÁ Ìz‡ „iÓe(כ לא, È·L(ירמיה : ƒ»«∆¿ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒÀƒ
.‰l‡ CÈ¯Ú Ï‡∆»«ƒ≈∆

‰¯a ‡iÁ Èa¯ ,e¯Ó¯ÓÁ ÈÚÓ ÈÏ ¯ˆ Èk '‰ ‰‡¯ .¿≈ƒ«ƒ≈«√«¿»«ƒƒ»«
¯a Ï‡eÓL Èa¯ .˙B¯BÓ ˙B¯BÓ Ô‡NÚ ¯Ó‡ ‡ÈÁ¬ƒ»»«¬»»«ƒ¿≈«
,Èa¯˜a ÈaÏ Ct‰ .ÔÈLeb ÔÈLeb Ô‡NÚ ¯Ó‡ ÈÓÁ«¿»ƒ»«¬»»ƒƒ∆¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ
,˙Ânk ˙Èaa ·¯Á ‰ÏkL ıeÁÓ .È˙È¯Ó B¯Ó Èk ,‰nÏ»»ƒ»»ƒƒƒƒ¿»∆∆««ƒ«»∆

‰LÓ ¯Ó‡L ‰Ê(כה לב, Á¯·(דברים ÏkLz ıeÁÓ : ∆∆»«∆ƒ¿«∆∆∆
.‰ÓÈ‡ ÌÈ¯„ÁÓe≈¬»ƒ≈»

Â‰È¯˜ ¯˙t ÚLB‰È Èa¯ ,È‡ ‰Á‡ Èk eÚÓL .»¿ƒ∆¡»»»ƒ«ƒ¿À«»«¿»»
ÈÚ eÁ¯·e‰ Ô¯‰‡ ˙nL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ ,Ô¯‰‡a¿«¬…«¿≈¿»»∆≈«¬…¿¿«¿≈
Ï·‡ ‰LÓ e¯Ó‡ ,B„ÙÒÏ Ï‡¯NÈ Ïk eˆa˜˙Â „B·k»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»≈¿»¿»¿∆»≈
·È˙k ‰Ó „iÓ .Ïa‡˙È ‡Ï ÈÓe Ï·‡ ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»»≈ƒ…ƒ¿«≈ƒ»«¿ƒ

Ônz(א כא, È˙Îe·:(במדבר ,„¯Ú CÏÓ ÈÚk‰ ÚÓLiÂ : «»«ƒ¿««¿«¬ƒ∆∆¬»¿ƒ
‰È¯˜ ÔÈ¯˙t Ôa¯Â .È·L epnÓ aLiÂ Ï‡¯NÈa ÌÁliÂ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿«»»»¿ƒ¿»»
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רלג dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

eLwaL ÌB˜Ó ÏkL ‡ˆBÓ z‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Áa¿À¿«≈«ƒ¿»«¿≈∆»»∆ƒ¿
ÈtÏk Á¯·Ï eLwa ,Ô˙B‡ ÔÈ¯È‚ÒÓ eÈ‰ Á¯·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿…«»«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿…«¿«≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌeÁÈp‰ ‡ÏÂ ÔBÙˆ ו א, ÏÚ)(עמוס : »¿…ƒƒ¬»ƒ¿ƒ«
ÏÚ ep·ÈL‡ ‡Ï ‰Úa¯‡ ÏÚÂ ‰fÚ ÈÚLt ‰LÏL¿»ƒ¿≈«»¿««¿»»…¬ƒ∆«
Á¯·Ï eLwa .ÌB„‡Ï ¯ÈbÒ‰Ï ‰ÓÏL ˙eÏb Ì˙BÏb‰«¿»»¿≈»¿«¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ¿…«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌeÁÈp‰ ‡ÏÂ ,Á¯ÊÓ ÈtÏk,א (עמוס ¿«≈ƒ¿»¿…ƒƒ¬»ƒ¿ƒ
‡ep·ÈLט) ‡Ï ‰Úa¯‡ ÏÚÂ ¯ˆ ÈÚLt ‰LÏL ÏÚ :«¿»ƒ¿≈…¿««¿»»…¬ƒ∆

˙È¯a e¯ÎÊ ‡ÏÂ ÌB„‡Ï ‰ÓÏL ˙eÏb Ì¯ÈbÒ‰ ÏÚ««¿ƒ»»¿≈»∆¡¿…»¿¿ƒ
,ÌeÁÈp‰ ‡ÏÂ ,·¯ÚÓ ÈtÏk Á¯·Ï eLwa .ÌÈÁ‡«ƒƒ¿ƒ¿…«¿«≈«¬»¿…ƒƒ

·È˙Îc(יג כא, eÈÏz(ישעיה ·¯Úa ¯Úia ·¯Úa ‡OÓ : ƒ¿ƒ«»…«¿»««««¿«»ƒ
‡NpL CÏÓÏ ÏLÓ ,˙ÈNÚ ‰z‡ Èk .'Â‚Â ˙BÁ¯‡…¿¿ƒ«»»ƒ»»»¿∆∆∆»»
Ï‡Â CÈ˙B¯·Á ÌÚ ÈÁÈNz Ï‡ dÏ ¯Ó‡ ,‰B¯ËÓÏ¿«¿»»«»«»ƒƒƒ«¿«ƒ¿«
‰ÈÏÚ ÒÚk ÌÈÓÈÏ ,Ô‰Ï ÈÏÈ‡Lz Ï‡Â Ô‰Ó ÈÏ‡Lzƒ¿¬ƒ≈∆¿««¿ƒƒ»∆¿»ƒ»«»∆»
‰È˙BÎL Ïk ÏÚ ‰¯ÊÁÂ ,ÔÈËÏtÏ ıeÁ d„¯Ëe CÏn‰«∆∆¿»»«»»ƒ¿»¿»«»¿≈∆»
CÏn‰ dÏ ¯Ó‡ ,ÔÈËÏtÏ ˙¯ÊÁÂ ,d˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿»¿««»»ƒ»«»«∆∆
ÈÏel‡ ÈB„‡ ,CÏnÏ ‰B¯Ën‰ ‰¯Ó‡ ,CÈt‡ ˙ÈL˜‡«¿≈«≈»¿»««¿»«∆∆¬ƒƒ≈
‰Â‰Â ,‡Ó Ô‰Ó ˙Ï‡BLÂ ,Ô‰Ï ‰ÏÈ‡LÓ È˙ÈÈ‰»ƒƒ«¿ƒ»»∆¿∆∆≈∆»»«¬»
.ÈÏ ÔÈÏa˜Ó ÔBÂ‰ ‡Ï ,Èab dz„È·Ú B‡ ,da‚ Èz„È·Ú¬ƒ¿ƒ«»¬ƒ¿»«ƒ»¬¿«¿ƒƒ
Ôe˙ÈL˜‡ ,Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ Ck»»««»»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
z·˙Î ‡Ï ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ÂÈÙÏ e¯Ó‡ ,ÔBÎÈt‡«≈»¿¿»»ƒ»»ƒ…»«¿»

E˙¯B˙a(ג ז, ˙Ôz(דברים ‡Ï Eza Ì‰a ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ : ¿»¿¿…ƒ¿«≈»∆ƒ¿…ƒ≈
ÔÈÏ‡LÓ ÔÈÂ‰ ÈÏel‡ ,E·Ï Áw˙ ‡Ï Bz·e B·Ïƒ¿ƒ…ƒ«ƒ¿∆ƒ≈¬≈««¿¬ƒ
Èab dÈz¯a ˙ÈÂ‰Â ,ÔÈÓ ÔeÈ‡Â ÔB‰pÈÓ Ôe·ÒÂ ,ÔB‰Ï¿¿«¿ƒ¿¿ƒƒ««¬≈¿«≈«ƒ
‰z‡ Èk ÈÂ‰ ,ÈÏ ÌÈÏa˜Ó BÂ‰ ‡Ï ,dÈab Èz¯a B‡¿«ƒ«≈»¬¿«¿ƒƒ¡≈ƒ«»
‡ÏÂ ,‰¯ˆa ,ÈÓÎ eÈ‰ÈÂ ˙‡¯˜ ÌBÈ ˙‡·‰ .˙ÈNÚ»ƒ»≈≈»»»»¿ƒ¿»…ƒ¿»»¿…

.‰ÁÂ¯a ÈBÓÎ»ƒƒ¿»»

ÊÔB‰ÈÏÚ È˙ÈÈ‡ ,BÓÏ ÏÏBÚÂ EÈÙÏ Ì˙Ú¯ ÏÎ ‡·z .»…»»»»¿»∆¿≈»«¿≈¬≈
.ÈÏÚ z˜c˜„c ‰Ó Ô‰ÈÏÚ ˜c˜c ,ÈÏÚ ˙È˙ÈÈ‡c ÔÓƒ¿«¿≈»««¿≈¬≈∆«¿ƒ¿«¿»»«
.È˙ÏÏBÚ zÙË˜c ‰Ók ÔB‰È˙ÏÏBÚ ÛÈË˜ ,BÓÏ ÏÏBÚÂ¿≈»¿≈¿»≈¿»ƒ¿«¿¿¿»ƒ
e‡ËÁL ¯·caL ‡ˆBÓ z‡ .Èec ÈaÏÂ È˙Á‡ ˙Ba¯ Èkƒ««¿…«¿ƒƒ«»«¿≈∆«»»∆»¿
e˜ÏÂ ,L‡¯a e‡ËÁ ,ÌÈÓÁ˙Ó B·e e˜Ï Ba Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ¿«¬ƒ»¿¿…¿»
,L‡¯a e‡ËÁ .L‡¯a ÌÈÓÁ˙Óe ,L‡¯a¿…ƒ¿«¬ƒ¿…»¿¿…

·È˙Îc(ד יד, ÓÈ¯ˆÓ‰.(במדבר ‰·eLÂ L‡¯ ‰z : ƒ¿ƒƒ¿»…¿»»ƒ¿»¿»
·È˙Îc ,L‡¯a e˜ÏÂ(ה א, ÈÏÁÏ.(ישעיה L‡¯ Ïk : ¿»¿…ƒ¿ƒ»…»√ƒ

·È˙Îc ,L‡¯a ÔÈÓÁ˙Óe(יג ב, ÌkÏÓ(מיכה ¯·ÚiÂ : ƒ¿«¬ƒ¿…ƒ¿ƒ««¬…«¿»
·È˙Îc ,ÔÊ‡a e‡ËÁ .ÌL‡¯a '‰Â Ì‰ÈÙÏ,ז (זכריה ƒ¿≈∆«¿…»»¿¿…∆ƒ¿ƒ

ÔÊ‡a,יא) e˜ÏÂ ,ÚBÓMÓ e„ÈaÎ‰ Ì‰ÈÊ‡Â :¿»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»¿…∆
·È˙Îc(יא ג, א ÈzL(שמואל ‰Èlˆz BÚÓL Ïk ¯L‡ : ƒ¿ƒ¬∆»…¿¿ƒ∆»¿≈

·È˙Îc ,ÔÊ‡a ÔÈÓÁ˙Óe .ÂÈÊ‡(כא ל, EÈÊ‡Â(ישעיה : »¿»ƒ¿«¬ƒ¿…∆ƒ¿ƒ¿»¿∆
,ÔÈÚa e‡ËÁ .¯Ó‡Ï EÈ¯Á‡Ó ¯·„ ‰ÚÓLzƒ¿«¿»»»≈«¬∆≈…»¿¿«ƒ

·È˙Îc(טז ג, ÎÏzÂ‰(ישעיה ÔBiˆ ˙Ba e‰·‚ Èk : ƒ¿ƒƒ»¿¿ƒ«≈«¿»
,ÔÈÚa e˜ÏÂ ,ÌÈÈÚ ˙B¯wNÓe ÔB¯b ˙BÈeË¿»¿«¿≈»ƒ¿»¿«ƒ

·È˙Îc(טז א, ÔÈÓÁ˙Óe(איכה .ÌÈÓ ‰„¯È ÈÈÚ ÈÈÚ : ƒ¿ƒ≈ƒ≈ƒ…¿»«ƒƒ¿«¬ƒ

·È˙Îc ,ÔÈÚa(ח נב, eLa·(ישעיה e‡¯È ÔÈÚa ÔÈÚ Èk : ¿«ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿¿
·È˙Îc ,Û‡a e‡ËÁ .ÔBiˆ יז)‰' ח, Ìp‰Â(יחזקאל : ƒ»¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»

,Û‡a e˜ÏÂ ,Ìt‡ Ï‡ ‰¯BÓf‰ ˙‡ ÌÈÁÏL…¿ƒ∆«¿»∆«»¿»¿«
·È˙Îc(מא כו, È¯˜a.(ויקרא ÌnÚ CÏ‡ È‡ Û‡ : ƒ¿ƒ«¬ƒ≈≈ƒ»¿∆ƒ

·È˙Îc ,Û‡a ÔÈÓÁ˙Óe(מד כו, Ê‡˙(ויקרא Ìb Û‡Â : ƒ¿«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿««…
ÌÈzÏÚ‚ ‡ÏÂ ÌÈzÒ‡Ó ‡Ï Ì‰È·È‡ ı¯‡a Ì˙BÈ‰aƒ¿»¿∆∆…¿≈∆…¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ

·È˙Îc ,‰Ùa e‡ËÁ .Ìz‡ È˙È¯a ¯Ù‰Ï Ì˙ÎÏ ישעיה) ¿«»¿»≈¿ƒƒƒ»»¿¿∆ƒ¿ƒ
טז) c·¯ט, ‰t ÏÎÂ :·È˙Îc ,‰Ùa e˜ÏÂ .‰Ï· ישעיה) ¿»∆…≈¿»»¿»¿∆ƒ¿ƒ
יא) Ùa‰,ט, ÔÈÓÁ˙Óe .‰t ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙‡ eÏÎ‡iÂ :«…¿∆ƒ¿»≈¿»∆ƒ¿«¬ƒ¿∆
·È˙Îc(ב קכו, e‡ËÁ(תהלים .eÈt ˜BÁN ‡ÏnÈ Ê‡ : ƒ¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ»¿

·È˙Îc ,ÔBLÏa(ב ט, ˜ÌzL(ירמיה ÌBLÏ ˙‡ eÎ¯„iÂ : ¿»ƒ¿ƒ««¿¿∆¿»«¿»
·È˙Îc ,ÔBLÏa e˜ÏÂ ,¯˜L(ד ד, ÔBLÏ(איכה ˜·c : ∆∆¿»¿»ƒ¿ƒ»«¿

·È˙Îc ,ÔBLÏa ÔÈÓÁ˙Óe .˜BÈ(ב קכו, :(תהלים ≈ƒ¿«¬ƒ¿»ƒ¿ƒ
·È˙Îc ,·Ïa e‡ËÁ .‰p¯ eBLÏe(יב ז, ÌaÏÂ(זכריה : ¿≈ƒ»»¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»

·È˙Îc ,·Ïa e˜ÏÂ ,ÚBÓLÓ ¯ÈÓL eÓN(ה א, :(ישעיה »»ƒƒ¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ
·È˙Îc ,·Ïa ÔÈÓÁ˙Óe .Èec ··Ï ÏÎÂ(ב מ, :(ישעיה ¿»≈»«»ƒ¿«¬ƒ¿≈ƒ¿ƒ

·È˙Îc ,„Èa e‡ËÁ .ÌÈÏLe¯È ·Ï ÏÚ e¯ac,א (ישעיה «¿«≈¿»»ƒ»¿¿»ƒ¿ƒ
È˙Îc·טו) ,„Èa e˜ÏÂ .e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È ד,: (איכה ¿≈∆»ƒ»≈¿»¿»ƒ¿ƒ

ÌÈÓÁ˙Óeי) .Ô‰È„ÏÈ eÏMa ˙BiÓÁ¯ ÌÈL È„È :¿≈»ƒ«¬»ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¬ƒ
·È˙Îc ,„Èa(יא יא, e‡ËÁ(ישעיה .B„È ˙ÈL '‰ ÛÈÒBÈ : ¿»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»»¿
·È˙Îc Ï‚¯a(טז א, eˆe¯È.(משלי Ú¯Ï Ì‰ÈÏ‚¯ Èk : ¿∆∆ƒ¿ƒƒ«¿≈∆»«»

·È˙Îc ,Ï‚¯a e˜ÏÂ(טז יג, eÙbp˙È(ירמיה Ì¯Ë·e : ¿»¿∆∆ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¿
·È˙Îc ,Ï‚¯a ÔÈÓÁ˙Óe .ÛL È¯‰ ÏÚ ÌÎÈÏ‚¯ ישעיה) «¿≈∆«»≈»∆ƒ¿«¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ

ז) e‰a‡,נב, e‡ËÁ .¯O·Ó ÈÏ‚¯ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ eÂ‡p ‰Ó :«»«∆»ƒ«¿≈¿«≈…»¿¿
·È˙Îc(יב ה, ‰e‡.(ירמיה ‡BÏ e¯Ó‡iÂ '‰a eLÁk : ƒ¿ƒƒ¬««…¿

·È˙Îc ,‡e‰a e˜ÏÂ(י סג, ÈB‡Ï·(ישעיה Ì‰Ï CÙ‰iÂ : ¿»¿ƒ¿ƒ«≈»≈»∆¿≈
·È˙Îc ,‡e‰a ÔÈÓÁ˙Óe .Ìa ÌÁÏ ‡e‰Â,נא (ישעיה ¿ƒ¿«»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ

Êa‰,יב) e‡ËÁ .ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡ :»…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆»¿¿∆
·È˙Îc(א לב, Êa‰,(שמות e˜ÏÂ .LÈ‡‰ ‰LÓ ‰Ê Èk : ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ¿»¿∆
·È˙Îc(יז ה, Êa‰,(איכה ÔÈÓÁ˙Óe .‰Âc ‰È‰ ‰Ê ÏÚ : ƒ¿ƒ«∆»»»∆ƒ¿«¬ƒ¿∆
·È˙Îc(ט כה, e‡ËÁ(ישעיה .BÏ eÈe˜ ‰Ê eÈ‰Ï‡ ‰p‰ : ƒ¿ƒƒ≈¡…≈∆ƒƒ»¿

·È˙Îc ,L‡a(יח ז, ÌÈˆÚ(ירמיה ÌÈËwÏÓ ÌÈa‰ : ¿≈ƒ¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ
·È˙Îc ,L‡a e˜ÏÂ .L‡‰ ˙‡ ÌÈ¯Ú·Ó ˙B·‡‰Â איכה) ¿»»¿«¬ƒ∆»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ

יג) L‡a,א, ÔÈÓÁ˙Óe .L‡ ÁÏL ÌB¯nÓ :ƒ»»«≈ƒ¿«¬ƒ¿≈
·È˙Îc(ט ב, ‡L(זכריה ˙ÓBÁ '‰ Ì‡ dl ‰È‰‡ È‡Â : ƒ¿ƒ«¬ƒ∆¿∆»¿À«≈

·È˙Îc ,LÈa e‡ËÁ ,·È·Ò(ז יז, ‰'(שמות LÈ‰ : »ƒ»¿¿≈ƒ¿ƒ¬≈
·È˙Îc ,LÈa e˜ÏÂ ,ea¯˜a(יב א, LÈ(איכה Ì‡ : ¿ƒ¿≈¿»¿≈ƒ¿ƒƒ≈
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çéepnî íéìôBð BãøânLkL ,èéhä úeLnî íL LiLk ?íéøôBñ éøácî øeñàL íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦¤¨¦¦§¥§¦§¤¥¨©¨©¦¤§¤§¨§§¦¦¤
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øzîe ,ïçBèì[anwpèî BcâaL éî ïëå .íL ãøâì ìBëé ¯ ãáìa äàønä àlà äàBvä úeLnî íL ïéàå úö÷ ó §¥ª¨§¥¦¤¦§§ª¨§¨§¥¨©¨©¨¤¨©©§¤¦§¨¨§¨¥¨
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å"ò196:
יח: סעיף בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
øúåîå [áî÷ שום יישאר לא הגירוד בעקבות אם אף - טוחן) משום בזה (כשאין לכלוך מראה לגרד מותר -

מהלכלוך  .195רושם

zetqede mipeiv
הביאור 195) הנה לו: ס"ק בדה"ש קטז סי' השלחן קצות

גרע  לא הבגד ליפות שמכוין דכיון זה על הקשה הלכה
אסור  כביסה לאחר סודר (פי' דאסור סודרא מכסכוסי
זה  והרי יותר מצהיל שלו הליבון שעי"ז בידים לשפשפו
הטיט, להעביר רק התיר והגמ' י"ב) בסעי' למלבן, דומה
וליפותו  הבגד לצחצח רק וכוונתו טיט שאין בזה משא"כ
גירור  היתר אולם אסור, כלל רושם שום עליו ישאר שלא
להלכה, אדמו"ר כן ופסק בט"ז, מקורו הטיט של המראה
וחלילה  בכל"ש, וכ"פ והמחהש"ק, הח"א הא"ר ג"כ והביאו
שמסתבר  מה (לבד ח"ו לטועים הפוסקים כל לעשות
מכל  המראה להעביר כלל א"א הטיט של המראה דבגירור
מלבן  הוי לא וממילא קצת רושם איזה שישאר ומוכרח וכל
הט"ז, לדברי פשוטה וראי' הבה"ל), תמיהת ממילא וסרה
שהיא  בסכין, או בצפורן, יבש טיט לגרד המתירין מדעת
שצריך  הגירוד שיעור ביארו ולא בשו"ע, הסתם דעת
מראה  מעביר דאפילו ש"מ הטיט, רושם עליו שישאיר
טיט  גירוד שאוסר לר"פ דהה"נ וממילא מותר, לגמרי הטיט
לחוד  מראה רק טיט שם אין אם מ"מ טוחן, משום יבש

סודרא  לכסכוסי דמי ולא המראה, להעביר לגרד מותר
כדי  לכסכסו שהדרך הכביסה, לאחר מיירי דהתם דאסור,

ויצהיל  מכה שיתלבן וכמו הכיבוס גמר כמו הוי והכסכוס ,
דדרך  בטיט, משא"כ אסיר, ע"כ הכביסה, של בפטיש
אסרו  ואעפ"כ במים, כביסה ע"י הוא הטיט העברת
כשמגרדו  אבל כמלבן, שנראה מפני מבחוץ לשפשפו
אם  גם כמלבן נראה שאינו מפני שהתירו בסכין או בצפורן
שאין  כיון ליבונו דרך זה דאין מותר, לגמרי המראה מסיר

ע"כ. במים. רוחצו
מים  מנתינת שהוכיח וכן בזה, ושקו"ט אריכות שם וראה
המנעל  על מים ליתן שמותר יט סעיף דלהלן המנעל על
משיטות  זאת הוכיח וכן כלל, לכלוך עליו נשאר לא אפילו

ג. סעיף דלעיל מעפר הבגד בניעור הראשונים
על 196) וכלֿשכן ידיו על צואה מראה (לעניין ה סעיף

בהם  אין אם הכסא בית מקינוח מטונפות שידיו מי בגדיו):
ריחה  והלך יבשה והיא בעלמא לכלוך אלא צואה ממשות

ידיו. על מגולה שהיא פי על אף לקרות מותר

•
"inei ax" gel itl - rny z`ixw zekld owfd epax jexr ogley

דקדק ‡ ולא קרא באותיותיה לדקדק שצריך פי על אף
יצא: בהן

שאתה · לשון בכל שמע שנאמר לשון בכל לקרותה יכול
וידקדק  לשון שבאותו שיבוש מדברי ויזהר שומע
והוא  הלשון שמבין והוא הקודש בלשון כמו באותיותיו
והלל  המצות וברכות קידוש אבל המזון וברכת לתפלה הדין

הלשון: מבין אינו אפילו יוצא

שמע ‚ שנאמר מפיו שמוציא מה לאזניו להשמיע צריך
ובלבד  יצא לאזניו השמיע לא ואם לאזניך השמע
אינו  שהרהור יצא לא בלבו קראה אם אבל בשפתיו שיוציא

להוציא  יכול שאינו אנוס הוא אם מקום ומכל כדבור
להוציא  יכול שאינו בענין נקי המקום שאין כגון בשפתיו
להרהר  לו יש לגמרי מטונף המקום שאין דהיינו בשפתיו
לו  יש באמירה אלא חובה ידי יוצא שאינו פי על ואף
המחשבה  שכר לו ויתן לבבו יראה וה' בלבו להרהר
של  רבונו דוד אמר ה' האזינה אמרי במדרש הכי דאמרינן
שאיני  ובשעה האזינה אמרי לדבר יכול שאני בשעה עולם
היה  שאם המחשבה לומר רצה והגיגי הגיגי בינה לדבר יכול
בדבר  בינה לומר אין ודם לבשר אפילו דיבור לומר רוצה
בינה  לשון אמר במחשבה אלא שאינו מתוך אלא  ששומע
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בלשוני  דברתי אש תבער בהגיגי שאומר מהפסוק נראה וכן
אחר: דבר והמחשבה אחד דבר שהדיבור דמשמע

השמיע  לא או שמע בקריאת דקדק שלא מי דין סב סימן א חלק

לאזנו:

* * *
בין ‡ עומדין בין כדרכן שמע קריאת קורין אדם כל

גבי  על רוכבין בין מהלכין בין שוכבין בין יושבין
בשכבך  נאמר למה א"כ בדרך ובלכתך שנאמר בהמה
עומדין  אדם שבני ובזמן שוכבין אדם שבני בזמן ובקומך
בקרקע  טוחות ופניו מוטל שהוא דהיינו פרקדן מקום ומכל
שאין  בענין הוא אם אפילו למעלה ופניו גביו על מושלך או
כגון  קישוי לידי יבא שמא חשש משום זו בשכיבה איסור
שיתהפך  עד שמע קריאת לקרות אסור מעט צדו על שמוטה
וגאוה  שררה דרך שמים מלכות שמקבל מפני לגמרי צדו על
צדו  על להתהפך יכול ואינו הרבה בשר בעל היה א"כ אלא
לא  צדו על לשוכב שאפילו אומרים ויש חולה שהוא או
שלא  סדינו תחת ערום כששוכב אלא כך לקרות התירו
כסברא  והעיקר בגדיו וללבוש לעמוד עליו הטריחו

הראשונה:

ולקרותה · יושב כשהוא לעמוד להחמיר שרוצה מי
ואף  חכמים דברי על שעובר עבריין נקרא מעומד
דבריהם  שלפי כיון מקום מכל מעומד גם התירו שהחכמים
אין  ובקומך שנאמר שזה מביושב במעומד כלל מעלה אין
מחמיר  והוא קימה בזמן אלא בעמידה כלל מדבר הכתוב
בכתוב  ולפירושם לדבריהם חושש שאינו נראה הרי לעמוד
מחמירין  שאנו חומרות לשאר כלל דומה ואין מיתה וחייב
מודים  היו חכמים שאף חכמים שהקילו במה טעם מאיזה
להחמיר: רצו שלא אלא טעם מאותו בחומרא מעלה שיש

מהלך ‚ היה אם אבל שעומד ביושב אמורים דברים במה
שמע  קריאת של פרשיות הג' כל ולקרות לעמוד ורוצה
שאינו  כיון ברכה עליו ותבא רשאי היטב לכוין שיוכל כדי
שיוכל  ביושב משא"כ הכוונה בשביל אלא בעמידה מתכוין
הכפורים  ביום לומר שנוהגין מה לכן מעומד כמו לכוין
לעמוד  מותר מעומד ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך
מכל  לכוין ויכול יושב שהיה אע"פ שמע לקריאת כשמגיע
משום  אלא שמע קריאת חובת משום עושה אינו מקום

היום: חובת

* * *
הרשות „ מהלך כשהוא פרשיות הג' כל לקרות רצה ואם

(או  מהילוכו לעמוד שצריכין ראשון פסוק מלבד בידו
רוכב  היה אם הדין והוא היטב לכוין כדי ולקרותו לישב)
כך  כל לכוין יכול שאינו להעמידה צריך בהמה גבי על
א"צ  בעגלה יושב אם אבל בהליכתה טרוד שהוא

להעמידה:

עיקר ‰ פרשיות הג' בכל לכוין צריך שלכתחלה אע"פ
שמים  מלכות קבלת שהוא ראשון בפסוק היא הכוונה
ג"כ  שהוא ועד לעולם מלכותו כבוד שם לברוך הדין והוא
צוואה  לשון הוא ואילך מואהבת אבל שמים מלכות קבלת

או  ראשון בפסוק לבו כיון ולא שמע קריאת קרא אם לפיכך
כב  שם ולקרותן בברוך לחזור צריך ועד לעולם מלכותו וד

לא  שאם בזה מודים כוונה א"צ שמצות האומרים ואפילו
בסי' שנתבאר כמו התורה מן חובתו ידי יצא לא לבו כיון

ס'.

אם  בלחש יקרא שנית פעם ישראל שמע פסוק וכשקורא
נזכר  לא ואם רשויות ב' כמקבל נראה יהיה שלא בצבור הוא
לחזור  צריך הפרשה כל שסיים לאחר עד לבו כיון שלא
שנמצא  משום שנזכר במקום לקרותו אפשר שאי לראש

ס"ד: בסימן שיתבאר כמו יצא ולא למפרע קוראה

Â שיקרא עד אותו ומעירים אותו מצערים ישן היה אם
ואילך  מכאן לכוין שיוכל ממש ער והוא ראשון פסוק
שהוא  שאע"פ ממש ער והוא שיקרא כדי אותו מצערין אין
אין  בכולה לכוין צריך שלכתחלה ואע"פ יצא מתנמנם קורא
בשינה  אנוס שהוא כיון כך בשביל אותו ומצערים מטריחין
אונס  ולא בפיו כולו שיקרא עד אותו מצערים עכ"פ אבל
יוכל  שלא אחר אונס אנוס אם הדין הוא אלא בלבד שינה
שהוא  כיון לכוין עליו מטריחין אין ואילך מואהבת  לכוין

אנוס:

Ê יקרוץ ולא בעיניו לחבירו ירמוז לא שמע קריאת הקורא
ואם  מצוה לצורך ואפילו באצבעותיו יראה ולא בשפתיו
מפני  כו' יעקב קראת אותי ולא נאמר הכתוב עליו כן עשה
ודרשו  בם ודברת אמרה והתורה עראי דרך כקורא שנראה

קבע. אותם עשה חכמים

בתחלתה  שיש מפני ראשונה בפרשה אמורים דברים במה
ואילך  מכאן אבל קבע לעשותה הצריכו שמים מלכות קבלת
תלמיד  ששנה שהיה מעשה כעין קצת מצוה לצורך מותר
שנייה  פרשה קרא ורבו קפוטל בן זכריה במשנה רבו בפני

קבוטל: לקרות בידו לו והורה שמע קריאת של

* * *
Á יתבטל שמע קריאת לקרות ורצה במלאכה עוסק היה

כדי  ראשונה פרשה שמע קריאת שיקרא עד ממלאכתו
לכוין: יכול ואפילו עראי דרך כקורא יהיה שלא

Ë האילן בראש מלאכה עושין שהיו בעה"ב וכן האומנין
וא"צ  במקומן שמע קריאת קורין הבנין שורות בראש או
בפרשה  ממלאכתם להתבטל צריכים מקום מכל אבל לירד

שנתבאר: כמו ראשונה

È שמע קריאת קורא כתיפו על שמשאו פי על אף הכתף
ולא  שטוען בשעה יתחיל לא אבל לכוין שיוכל מפני

מיושב: לבו שאין מפני שפורק בשעה

יישן: ושלא שמע קריאת בשעת לישב סג סימן א חלק

במה ‡ יהו בהווייתן והיו שנאמר יצא לא למפרע קראה
פרשה  הקדים אם אבל הפסוקים בסדר אמורים דברים
לה  סמוכה שאינה לפי יצא רשאי שאינו אע"פ לחברתה

בתורה:

שקרא · כגון טעה היכן יודע אם בה וטעה פרשה קרא
אותו  לראש חוזר באמצע אחד פסוק ודלג הפרשה כל
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שנזכר  במקום הפסוק יקרא שאם הפרשה וגומר הפסוק
אחת  אות או אחת תיבה דילג (ואפילו למפרע קוראה נמצא
צריך  קמ"ב בסימן שיתבאר דרך על אחת נקודה ששינה או
טעה  היכן יודע אינו ואם בו) שטעה הפסוק לראש לחזור
כגון  בטעות בו שמסתפק ממקום הפסוק לראש לחזור צריך
ואם  לואהבת חוזר בכוונה שמע פסוק שאמר לו ידוע אם

לשמע: חוזר בכוונה שמע שאמר יודע אינו

ואינו ‚ פרשה שסיים יודע שהוא לפרשה פרשה בין טעה
ראשונה  פרשה לסיום חוזר שניה ואם ראשונה אם יודע

שמוע: אם והיה ויתחיל

שבפרשה „ בוכתבתם אם יודע ואינו בוכתבתם עומד היה
לוכתבתם  חוזר שניה שבפרשה בוכתבתם אם ראשונה
למען  התחיל כשלא אמורים דברים במה ראשונה שבפרשה
לחוש  לו אין ימיכם ירבו למען התחיל אם אבל ימיכם ירבו
הסתם  שמן לפי שבראשונה וכתבתם אחר כן התחיל  שמא
סיום  עד ירבו למען לומר שלא שהורגל רגילתו כפי קרא
באמצע  אחרת בתיבה עצמו מצא אם שכן ומכל שניה פרשה

ממנה: שלמעלה מה כל שאמר חזקה פרשה

שמע: בקריאת הטועה דין סד סימן א חלק

* * *
בין ‡ והפסיק לקרות שהתחיל דהיינו סירוגין קראה

כדי  שהה אפילו וגמרה וחזר בדיבור בין בשתיקה
אונס  מחמת ההפסק היה אם אפילו יצא כולה את לגמור
כדי  שהה אם בתפלה אבל שופר ובתקיעת במגילה וכן
ויש  לראש לחזור צריך סוף עד מראש כולה את לגמור
מקום  ובכל לתפלה שמע קריאת בין חילוק שאין אומרים
לא  לשהות שלא רוצה היה אם שאף אונס מחמת שהה אם
כולה  את לגמור כדי שהה אם לראש לחזור צריך יכול היה
סוף  עד בו ומפסיק ששוהה ממקום ולא סוף עד מראש
בברכת  ואפילו אדם בני רוב לפי ולא הקורא לפי ומשערין
כולה  את לגמור כדי הברכה באמצע שהה אם שמע קריאת
שלא  הפסיק אם אבל לראש לחזור צריך לסופה  מראשה
ברצונו  ושהה קורא היה רוצה היה שאם אונס מחמת
לחזור  א"צ רב זמן אפילו בשתיקה בין בדבור בין והפסיק
עיקר. כן כי למעשה הלכה לנהוג יש וכן שפסק למקום אלא

כל  אחר אונס או לסטים אונס אפילו אומרים יש זה ואונס
שאינו  אומרים ויש רצה אם אפילו לקרות יכול היה שלא
היה  לא א"כ אלא לראש לחזור אונס מחמת הפסק חשוב
לקרות  שהתחיל כגון ראוי אינו שהאיש מחמת לקרות יכול
והוצרך  ברכיו על שותתין רגליו מי והתחילו שמע קריאת
לקריאה  ראוי אינו שהמקום מחמת או שיכלו עד להפסיק
והוצרך  המטונפות למבואות והגיע מהלך שקוראה כגון
אחר  שאונס אלא ראויין המקום או האיש אם אבל להפסיק
למקום  חוזר רב זמן שהה אפילו להפסיק ומצריכו מעכבו

שפסק.

אחר  באונס אפילו שבתפלה שאומר מי יש הלכה  ולענין
כלל  אונס בלי שאפילו אומרים שיש מאחר לראש חוזר

אם  אלא לראש לחזור א"צ שמע בקריאת אבל לראש חוזר
ראוי: אינו המקום או האיש כן

* * *
ציבור · ומצא הכנסת לבית ונכנס שמע קריאת קרא

ראשון  פסוק עמהם לקרות צריך שמע קריאת שקורין
עם  שמים מלכות עול לקבל רוצה אינו כאלו יראה שלא
תהלה  כגון אומרים שהציבור דבר שאר הדין והוא חביריו
הוא  אם הדין והוא ארץ דרך שכן עמהם לקרוא צריך לדוד
במקום  פסוקים או תחנונים דברי ואומר הכנסת בבית

רשאי שרשאי  שאינו במקום עסוק הוא אם אבל לפסוק
יאמר  אלא יפסיק לא ואילך שאמר מברוך כגון לפסוק
ראשון  פסוק אומרים שהציבור בשעה אומר שהוא התיבות
אומרים  ויש עמהם קורא כאלו נראה שיהא הצבור בניגון
עול  לקבל שמע קריאת ברכות באמצע אפילו דמפסיק
יש  דזמרה דבפסוקי אומרים ויש הציבור עם שמים מלכות
כלל  להפסיק אין שמע קריאת שלפני בברכות אבל להפסיק
אותן  יאמר אלא שמע קריאת של ראשון פסוק בשביל
ולענין  שמע קריאת אומרים שהצבור כמו בניגון התיבות
להפסיק  יש דזמרה דבפסוקי הג' כסברא למעשה הלכה
יאמר  אלא להפסיק אין שמע קריאת של הברכות ובאמצע
שמע  דקריאת בברכות דמפסיק ומאן הציבור בניגון התיבות

בו: לגעור ראוי הציבור עם ראשון פסוק לקרוא

ציבור ‚ ומצא הכנסת לבית ונכנס שמע קריאת קרא
שמע  קריאת כל עמהם שיקרא טוב שמע קריאת שקורין
ראשון  בפסוק רק חייב אינו אבל בתורה כקורא שכר ויקבל

שנתבאר: כמו

קריאת  קוראין צבור ומצא הכנסת לבית הנכנס סה סימן א חלק

הקריאה: בשעת שהפסיק או שמע

בדברי ‡ אפילו שמע קריאת בברכות לספר שאסור אע"פ
מפני  שלום שאילת התירו הקודש בלשון ואפילו תורה

שלום. דרכי ומפני הכבוד ומפני היראה

כבודו  מפני נכבד אדם בשלום שואל לפרק פרק בין כיצד
לשאול  ומותר שלום דרכי מפני אדם לכל שלום ומשיב
שלא  ומי לו להשיב שיצטרך שיודע אע"פ הקורא בשלום
הפרקים  בין אפילו יפסיק לא כלל חבירו על שיקפיד ראינו
שואל  הפרק ובאמצע הכבוד) מפני לשאול בין להשיב (בין
איש  בו שנאמר אביו כגון ממנו ירא שהוא מי אדם בשלום
שמים  כמורא רבך מורא בו שאמרו רבו או תיראו ואביו אמו

נכבד. אדם לכל שלום ומשיב

הוא  רבו שאינו אע"פ בדורו מופלג שהוא חכם תלמיד וכל
ממנו  גדול שהוא רק בדורו מופלג אינו ואם מורא בכלל ג"כ
הקורא  אם אבל כבוד בכלל אלא מורא בכלל אינו בחכמה
אע"פ  אדם כל לשאר כמו אלא לו מפסיק אין ממנו גדול

חכם: תלמיד שהוא

* * *
אפילו · מותר הפרק באמצע להפסיק שמותר מקום כל

בו  יפסיק שלא ישראל שמע מפסוק חוץ הפסוק באמצע
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שמ  ממנו שירא מי מפני לא אם הדין כלל והוא יהרגנו א
היחוד  בכלל הוא שגם ועד לעולם מלכותו כבוד שם לברוך
שם  לברוך ישראל שמע בין כן גם להפסיק אין זה ומטעם

ועד. לעולם מלכותו כבוד

אלא  יפסיק לא הפסוקים שאר באמצע שאפילו אומרים ויש
וגו' ושמתם פסוק כגון הענין באמצע לא אבל ענין בסיום
אבל  אחר ענין שהוא לוקשרתם נפשכם בין להפסיק יכול
הענין  באמצע שהוא לתיבה תיבה בין יפסיק לא נפשכם עד
הענין  מאמצע יתחיל (שהאיך הפסוק לתחלת חוזר פסק ואם

לדבריו). כלל פירוש יהיה שלא

כמו  ולברכו ולקדושה קדיש לעניית כשמפסיק מעשה ולענין
על  ולסמוך הענין באמצע אפילו להפסיק יכול שיתבאר
ענין  בכל והתירו בכך חלקו שלא הראשונה סברא בעלי
אפשר  אי אם כזו רבה מצוה לצורך עליהם לסמוך הם וכדאי

כשחוזר  אבל הצבור עם ולענות ענין לסיום להגיע למהר
לתחלת  לחזור האחרונה לסברא לחוש יש שפסק למקום

הפסוק:

שיכול ‚ אומרים יש ותפילין ציצית להניח שכח אם
אומרים  ויש עליהן ולברך להניחן הפרקים בין להפסיק
לקבל  כדי בהן ולהתפלל לקרות שחובה מפני שתפילין
ציצית  אבל ג"כ ויברך להניחן מפסיק שלימה שמים מלכות
ויכול  מציצית פטור טלית עליו אין שאם הגוף חובת אינה
טלית  עליו שאין כיון שקר עדות כמעיד ואינו לקרות
בין  אפילו בברכתן להפסיק אסור לפיכך בציצית החייבת
ברכה  בלא לובשן אלא וברכותיה שמע קריאת של הפרקים
הלכה  לנהוג יש וכן ויברך בהן ימשמש התפלה ולאחר

למעשה:

יפסיק: לא מקום ובאיזה להפסיק יכול מקום באיזה סו סימן א חלק
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[א] מסעי ¥§©¤¥אּלה

dN`"1mixvn ux`n E`vi xW` l`xUi ipa irqn2ciA ¥¤©§¥§¥¦§¨¥£¤¨§¥¤¤¦§©¦§©
"oxd`e dWn(` ,bl EpzWxR Wix): Ÿ¤§©£Ÿ¥¨¨¨¥

aizM(`k ,fr miNdY)LOr o`Sk zigp" :dWn ciA §¦§¦¦¨¦¨©Ÿ©¤§©Ÿ¤
oxd`e." §©£Ÿ

in lMW :KxAzi mXd zcFarA lFcB llM df dPd¦¥¤§¨¨©£©©¥¦§¨¥¤¨¦
aizM dPd ,KxAzi eil` dwacl `AW(cÎb ,ck miNdY)in" : ¤¨§¨§¨¥¨¦§¨¥¦¥§¦§¦¦¦

mEwi inE ,'d xda dlri'וגֹוE miRk iwp ±xa`dIW ± "aal ©£¤§©¦¨ְ§¦©©¦©¥¨¤§¥
`eXl `Up `l xW`" .biq mEW ilA ixnbl Kfe xA FAl¦©§©§©§¥§¦¦£¤Ÿ¨¨©¨§

iWtp"(mW)Wtp" ,"FWtp" ,aizM"iaEzMW FnM ± ixw ©§¦¨©§§¦©§¦§¦§¤¨
(` ,dk miNdY)Wtp 'd Lil`" :iiA lM`" ."`V`dxUr± §¦¦¥¤©§¦¤¨©¨¥£¨¨

"`ixW `zpikW3. §¦§¨¨§¨

'd ikxcA FzEdAbde FzE`Vpzd `dY `NW ,EpiidC§©§¤Ÿ§¥¦§©§§©§¨§©§¥
wFnr ,FfM dbxcn ,i`CeaE .mFlWeÎqg xwXle "`eXl"©¨§§©¤¤©§¨§©©©§¥¨¨¨

EP`vni in wFnr4zpigA ici lr ± dfl dvErId dvrde . ¨¦¦§¨¤§¨¥¨©§¨¨¤©§¥§¦©
.oxd`e dWnŸ¤§©£Ÿ

l"fx xn`n rcFp dPdC(fi ,b zFa`)oi` ± d`xi oi` m`" : §¦¥¨©£©©©¨¦¥¦§¨¥
xWt` i` dxF`kle ,"d`xi oi` ± dnkg oi` m`e ,dnkg̈§¨§¦¥¨§¨¥¦§¨§¦§¨¦¤§¨
`lA dfl xWt` i`W oeiM ± dfA `le dfA `l ligzdl§©§¦Ÿ¨¤§Ÿ¨¤¥¨¤¦¤§¨¨¤§Ÿ

!?ligzi Ki`de ± df¤§©¥©§¦

l"fg Exn` K`(h ,b zFa`)zncFw F`hg z`xIW lM" : ©¨§£©¨¨¤¦§©¤§¤¤
WIW ,WExiR ."zniIwzn Fznkg ± Fznkglrx iPin ipW: §¨§¨¨§¨¦§©¤¤¥¤¥§¥¦¥¨

d'`A WOn rx `EdxEQi`lW lw xEQi` `Ed ENit` . ¨©©¨§¦£¦¦©¤
z`xi" didIW Kixv dfle .xEnB rx `Ed ± mixtFqÎixaC¦§¥§¦©¨§¨¤¨¦¤¦§¤¦§©
"rx zF`xn mipir xFdh" iM ,"Fznkgl zncFw F`hg¤§¤¤§¨§¨¦§¥©¦¥§¨

(bi ,` wETag)`xwp `Ed ,rxd xaCde ,(dk ,f awr)"zarFz,"'d £©§©¨¨¨©¦§¨¥¤£©
rxd iWwFOn xEql ± dnkg mEW dfl Kixv oi`e5.l"Pd §¥¨¦¨¤¨§¨¨¦§¥¨¨©©

d oiOde'aA `EdxYidl"fg Exn` xYidA ENit`W . §©¦©§¥¤¤£¦§¥¤¨§£©
(` ,k zFnai)lap" didi `NW ,"Kl xYEOA Lnvr WCw" : §¨©¥©§§©¨¨¤Ÿ¦§¤¨¨

,"dxFYd zEWxAקדֹוׁשים ּפרׁשת ריׁש הרמ ּב"ן ׁשּכתב  .ּכמ ֹו ¦§©¨ְְְִֵֶַַַַָָָָ

`Ede ,Fznkg miCwdl Kixv ,dGd rxdn xFhtl ickE§¥¦§¥¨©©¤¨¦§©§¦¨§¨§
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.1owGd x"Enc` ixn`nA EqRcp xn`Odn miwlg .ipf`il ztEwzA xn`p¤¡©¦§©¦¨§¦£¨¦¥©©£¨¦§§§©£¨¥©§©¨¥

cEOr ± "F`hg z`xi zFidl Kixv minrtNW oiadl" ligzOd xEAC .` :mixvTd©§¨¦¦©©§¦§¨¦¤¦§¨¦¨¦¦§¦§©¤§©

.hwz cEOr ± "`Mlnc `piaWFW dWn" ligzOd xEAC .a .`Îqy¦©©§¦Ÿ¤§¦¨§©§¨©

.2.("mz`avl")§¦§Ÿ¨

.3(` ,hl oixcdpq)©§¤§¦

.4zEWx Fl oi`" :mW i"Wx WExitaE ."EP`vni in wnr wnr" :ck ,f zldw iR lr)©¦Ÿ¤¤¨Ÿ¨Ÿ¦¦§¨¤§¥©¦¨¥§

xdf ipETY .a wxR Wix dbibg d`xE ."xFg`l dnE 'Ek dlrnl dn odA xdxdl§©§¥¨¤©§©§¨©§¨§¥£¦¨¥¤¤¦¥Ÿ©

.'c"Ei lW FSEw' ± ` ,g .a ,e d"lWaE .'dpiaE dnkg' ± ` cEOr sFq ,fkw r oETY¦©¨§¨¦¨©§¨¤

.(47 dxrd 163 cEOr `k wlg zFgiW ihETl ±¦¥¦¥¤©¤¨¨

.5,ci ilWn ."zen iWwOn xEql miIg xFwn mkg zxFY" :ci ,bi ilWn iR lr)©¦¦§¥©¨¨§©¦¨¦Ÿ§¥¨¤¦§¥

.("zen iWwOn xEql miIg xFwn 'd z`xi" :fk¦§©§©¦¨¦Ÿ§¥¨¤
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:oxd`e dWn zpigA ici lrdWn±"`Mlnc `piaWFW", ©§¥§¦©Ÿ¤§©£ŸŸ¤§¦¨§©§¨
oxd`±`piaWFW""`zipFxhnc6:WExiR . ©£Ÿ§¦¨§©§¦¨¥
"`Mlnc `piaWFW:" §¦¨§©§¨

.mlFrd dfA cgiizdl KlOd z` `ian `EdW¤¥¦¤©¤¤§¦§©¥¨¤¨¨
FnM .mipFYgYA dxFW `di 'oinlr lM aaFq' zpigAW¤§¦©¥¨¨§¦§¥¤©©§¦§

l"fx Exn`W7Fl didIW dE`zn `EdÎKExA WFcTd" : ¤¨§©©©¨¨¦§©¤¤¦§¤
mdW ,zFvnE dxFY ici lr Epiide ."mipFYgYA dxiC¦¨©©§¦§©§©§¥¨¦§¤¥

.KxAzi FzEdl` zkWnd©§¨©¡Ÿ¦§¨¥
d"CdxFYDNEMeizFnW"`EdÎKExA WFcTd lW8± §©¨¨§¨¤©¨¨

qRzp Fpi`W xaC `Ede .zFIzF`A `Ed "mW" zpigAW¤§¦©¥§¦§¨¨¤¥¦§©
ENit` ± EplkVn c`n DFaB DFaB iM ,EplkUA llM§¨§¦§¥¦¨©¨©§Ÿ¦¦§¥£¦

.cal "mW" zpigA KxAzi Flv` `xwPW dn zpigA§¦©©¤¦§¨¤§¦§¨¥§¦©¥§¨
d ici lr okezFvO" mi`xwPdixa`"`Mlnc9lWnE . §¥©§¥©¦§©¦§¨¦¥¨¥§©§¨§©

FnM ,dnWPd zEIg Wi xa` lkA Fnk iM :mixa`A zFvOd©¦§¨¥¨¦¦§§¨¥¤¥©©§¨¨§
,devOd dUFr mc`WkE .zEdl` zEIg Wi devn lkA ok¥§¨¦§¨¥©¡Ÿ§¤¨¨¤©¦§¨
eilr KiWnn ± xwFAA ziviv ziNhA sHrzOW oFbM§¤¦§©¥§©¦¦¦©¤©§¦¨¨

`dIW 'oinlr lM aaFq' zpigAstFgoiNitYA oke .eilr §¦©¥¨¨§¦¤§¥¥¨¨§¥©§¦¦
.zEcg` zkWnd `Ed©§¨©©§
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•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

Â‰ÊÂ)'גי דשמו כו' מברך רבא שמי' יהא פי' ג"כ
הכללי  הפשוט רצון בחי' הוא הגדול ושמו רצון
ושמו  הנ"ל רעוין דכל רעוא הנקרא הרצונות כל מקור
והיינו  הרצון בעל מבחי' ממקורו יתברך הזה הגדול
בסוף  עלמיא לעלמי עד לעלם כו' מברך רבא שמי' יהא
וד"ל). כידוע דבי"ע עולמות ג' כו' דקו ההשתלשלות
הרצון  בעל מבחי' רש"מ עושין ענין ג"כ יובן ומעתה
המצות  קיום ע"י שזהו כנ"ל בכלל למקום רצון נמשך
רש"מ  א' ולכך כנ"ל דוקא הרצון מבעל שממשיכי'
ומע"ט  תשובה הללו דברי' ב' שאמרו וזהו כו' דוקא
להיו' גורמים הללו דברי' שב' לפי דוקא ובעה"ז
כנ"ל  דפב"פ יחוד של מגופו שלמעלה פב"פ החזרת
שביכולתו  דוקא עצמו הרצון בבעל שמעוררים לפי
בעוה"ז  ומע"ט תשובה שאמר וזהו כנ"ל פב"פ להחזיר
לאהפכא  הבירורים בחי' הוא שבעוה"ז לפי דוקא
חוזר  אור בבחי' למעלה מלמטה כו' לנהורא חשוכא
קדמון  לבחי' שזהו לקדמותו חוזר חוזר אור בחי' וכל
והוא  כו' הפשוט הרצון בעל שנק' הקדומים לכל
שאין  נפשך בכל שבאהבת ישר אור מבחי' למעלה
רעוא  שנקרא הרצון ממקור צמצום בבחי' רק ההארה
מאהבת  גם גמורים מצדיקי' גדולים ובע"ת כו' דכ"ר
להיו' גורם התשובה שע"י לפי שלהם מאדך בכל
וד"ל. הנ"ל מטעם כנ"ל פב"פ שהוא מאדך בכל אהבת
הבירורים  בחי' מטעם דוקא בעוה"ז מע"ט ע"י וכן

אהדדי  קראי דרמו מה על שארז"ל וזהו וד"ל. כידוע
ימד  לא אשר דקרא וסיפא כו' בנ"י מספר והיה כתיב
כו' רש"מ עושין כשישראל כאן ל"ק ומשני יספר ולא
קשורים  שאז רש"מ כשעושין פי' כו' יספר לא אז
להיות  ממשיכים שמשם הרצון בעל בעצמות ודבוקים
קיום  ע"י כנ"ל וממלא סובב בחי' במקום רצון לו
כו' ונשמע נעשה שאמר כמו לבד העול בקבלת המצות
שבכתר  ע"ס שהן ברכות מאה על הקים (וזהו כנ"ל
כו' הרצון בעל עצמות העלם מבחי' שיצאו דכתר
בחי' שהוא מעשה בסוף תחלתן דנעוץ ומשום וד"ל)
כו' על הקים דוקא דוד ע"כ מ"ש קבלת עול דוד
נר  שע"י אור ותורה מצוה נר כי וכתיב במ"א וכמ"ש
נעשה  המלך מצות שנקרא מצות עול בחי' שהוא מצוה
הנעלם  אור יאיר ג"כ התורה (שע"י אור תורה
לא  נאמר ואז בסמוך) כמשי"ת הרצון בעל שבעצמות
הרצון  בעל אא"ס בעצמות ששרשו לפי יספר ולא ימד

בר  (ומ"ש סופר אתה מה א' לפני א' העשיר שע"ז "מ
בחי' והד"ל עשיר שנקרא הדעת ע"י מעשר ירבה לא
אבל  בעצמות הגנוזות בע"ס זה כל כו' ימעיט לא יסוד
בהעלם  אפי' כלל מדות אלין מכל לא ממש בעצמותו
יחיד  ונקרא כו') בהעלם אפי' סופר אתה מה וז"ש
פשוט  אחד רק מלבדו עוד שאין הקדומים לכל קדמון
המצות  בקיום רש"מ עושין כשאין אבל כו' בתכלית
אז  כנ"ל) א"ח בבחי' למעלה (מלמטה ע"מ בקבלת
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שבאין  כו' ארחין תרי"ג בחי' שהן מספר והיה כתיב
שהוא  הרצון בבעל בשרשן שהן כמו ולא במספר
שמקיימין  ואע"פ כו' אחד לפני מספר מבחי' למעלה
לפי  כו' נעשה כענין עול בקבלת זה כשאין כך המצות
מטעם  המצות מעשה של מגופו למעלה עול שקבלת
בקבלת  שנעשית עצמה מצוה מצוה שכר וזהו הנ"ל
דהמספר  כו' מספר והיה במ"א (ומבואר וד"ל כו' עול
מרישא  ולק"מ כו' המספר מן למעלה בבחי' יהי'
עול  קבלת מספר בחי' המל' עליית בחי' והיינו לסיפא
הקים  וזהו כו' המספר מן שלמעלה הרצון בבעל לבד
בסופן  תחלתן דנעוץ משום כו' תורה של עול"ה על
דברים  בב' למעלה שמבואר כמו והנה וד"ל). כו' דוקא
בחי' להיות יוכל ידם שעל בעוה"ז ומע"ט תשובה
החזרת  להיות יוכל התורה ע"י גם כך כו' פב"פ החזרת
מע"י  יותר אב"א בבחי' תחלה שהיה גם פב"פ היחוד
וגמ"ח  ועבודה תורה דברים ג' (והיינו ומע"ט תשוב'
בירורים  בחי' השמאל קו ועבודה האמצעי קו תורה
הבהמית  נפש להפוך קרבנות וכן תשובה דע"י דא"ח
וג"ח  כידוע קרבן שבמקום התפלה וזהו לטוב מרע
ועל  כידוע המצות כל שכוללת הימין קו צדקה שנקרא
שנקרא  עולם של מקומו בחי' עומד העולם אלה  ג'
שהתורה  מפני הוא והטעם כו') הרצון מבעל רש"מ
אשר  וכתיב כו' הברית דברי אלה כמ"ש ברית נקרא
כריתת  בחי' וע"י כידוע כו' בחורב ברית עמך כרת
הנ"ל  דפב"פ חזרה בחי' להיות יוכל שבתורה ברית
יש  זה דבר ולהבין הנ"ל. ומע"ט תשובה מע"י יותר
רחום  אל הרחמים מדות הי"ג ושרש ענין להקדים
כי  וחסדיך ה' רחמיך זכור כתיב דהנה כו'. וחנון
מהו  וגם כו' מעולם מהו להבין ויש המה. מעולם
איכא  וכי כו' ה' רחמיך זכור לו לומר להזכירו שצריך
לפני  שכחה אין או' אנו והלא כו' קב"ה קמי שכחה
לאו  המאמר ענין ידוע הנה אך וכה"ג. כבודך כסא
כלל  מדות אינון מכל ולאו עד כו' ידיעא צדק לך דאית
האחדות  בתכלית פשוט הוא ב"ה אא"ס שעצמות
כנ"ל  כלל הרכבה בחי' לומר בו יתכן שלא הפשיטות
שנאצלו  האורות כי ספירות הנקר' אורות בבחי' אפי'
החכמה  כמו בפרט מה דבר ומציאות מהות בבחי' הן
תואר  ענין הפשוט בעצמות יתכן ואיך וכה"ג החסד או
התפעלות  בבחי' בא שהוא ורחמן חסדן כמו מדות
מורכב  בחי' שזהו כו' ותמורה ושינוי כו' וחסד רחמים
בבחי' נמשך יהיה הפשוט שאא"ס לומר וא"א כנ"ל
כל  של ברצון לא וגם ומדות בספירה גם הרכבה
בחכמה  ומכ"ש כנ"ל שבכת"ר כתר שנקרא הרצונות
שעכ"פ  ידיעה בחכמה ולא חכים (ומ"ש כו' ומדות
בבחי' רק בגילוי ידיעא בחכמה שאינו אלא חכים נקרא

בהעלם  הגנוזות ע"ס בחי' על בזה הכוונה אין ההעלם
אינון  מכל ולאו דמסיים לסיפא רישא קשה דא"כ כו'
בחי' על הכוונה אלא בהעלם אפי' דמשמע כלל מדות
וחיוהי  איהו הרי שנאצלו לאחר דגם הנאצל אור גילוי
ה"ז  חכים שנקרא גם א"כ באצי' שמיוחדים כו' חד
כלל  מדות אינון מכל דלאו ממש העצמות בבחי' עדיין
אין  כו' ורחמן חסדן וכן ומבין חכים שנק' מה אך כו')
הצימצום  בחינת מצד אלא הפשוט עצמותו מצד זה
כמו  ומדה ספי' לכלל ובא ונמשך עצמו את שמצמצם
כדי  הוא חסד דחפץ משום וכה"ג וחסד וחכמה רצון
הפשוט  ברצון עלה ע"כ בע"ח כמ"ש מטובו להטיב
כלל  מדה מהות בבחי' עדיין איננו זה חסד (וחפץ כו'
הפשוט  הרצון אור מחמתו להיות מקור שהוא מאחר
עילאה  טהירו הנקרא הפשוט עצמי אור הוא אלא כו'
כו' ברצונו שעלה קודם היינו כו' הורמנא ובריש כו'
באור  דהארה הארה בחי' לחקיקה חקיקה גליפו גליף
נראה  באורך כמ"ש שבעצמות הזה הפשוט חסד חפץ
גם  וע"כ וד"ל) כו' מק"פ הנקרא צמצום בחי' ע"י אור
עצמותו  מצד חסד חפץ היה ההשתלשלות שבתחלת
חסדו  תמיד לעורר צריך אח"כ אבל כו' הטוב עצם
הרצון  לבחי' לבא א"ע ומצמצם משפיל להיות העצמי
יבא  ההעלם ומן בעצמותו בהעלם גם ומדות והחכמה
במעשה  תלוי דעכשיו בע"ח וכמ"ש כו' לגילוי
מבקשים  שאנו כמו והוא כו' מ"נ בהעלאת התחתונים
מעולם  פי' המה מעולם כי וחסדיך ה' רחמיך זכור
שגורם  העצמי חסד בחי' שהוא עצמו הא"ס מעולם
בבחי' כו' וחכמה לרצון א"ע שמצמצם צמצום להיות
עלמין  בהון לאתנהגא לאחזאה כו' וכלים אורות ע"ס
שבעצמות  והרחמים החסד שבחי' ומפני כו' דבי"ע
בערך  נבדל הוא לנוכח וחסדיך רחמיך הנק' ב"ה אא"ס
באורך  (כמ"ש כו' דע"ס ההשתלשלות מכל לגמרי
להזכירו  לעוררו צריך ע"כ כנ"ל) כו' צמצום ע"י נראה

החסדי  אותן כו'.על בתכלית הפשוטים העליונים ם
חפץ  להיות עליהם לזכור שיתעורר רחמיך זכור וז"ש
כי  כו' וחכמה ברצון א"ע לצמצם הפעם עוד חסד
שכחה  ולא הפסק ג"כ להם אין ע"כ המה הא"ס מעולם
רחמיך  זכור הב' (והפי' כו' רחמיך זכור ולכך ח"ו
עצמך  לעורר תזכור באצי' בגילוי הבאין וחסדיך
עד  ורחמים וחסד רצון לבחי' לבא א"ע לצמצם
אורות  בבחי' כו' ורחמן וחסדן חכים בשם שתקרא
עליהם  זכרון להיות רחמיך זכור והיינו באצילות וכלים
המה  מעולם כי כו' שבעצמות הראשון ממקורם
כנ"ל  הוא חסד חפץ כי הא"ס עולם בעצמות ששרשם
בעולם  שרשם מצד ושכחה הפסק אין להם גם ע"כ
ואעפ"י  כו' תמה לא אבות זכות כמ"ד וזהו הא"ס
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רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

שרשם  מצד אבל דאצילות לחג"ת רק מרכבה שהאבות
כו' תמנו לא כי ה' חסדי נאמר הרי עצמו הא"ס בעולם
אשר  בפי' במ"א וכמ"ש כו' הברית את לך ושמר וז"ש
תחלה  רחמיך זכור וזהו כו') קדם מימי לאבותיך נשבע
בחסדיך  ולא הוי' שם הזכיר וברחמיך וחסדיך ואח"כ
א' הרחמנו' ועל חסדיך תמו לא כי והמרחם כמ"ש
להיפוך  וזהו רחמיך כלו לא כי החסד שהוא הטוב
מפני  לרחמים ומחסדים לחסדים רחמים מבחי' שמהפך
פנימיות  עד שעולה האמצעי קו בבחי' הוא שהרחמים
כלו  לא כי (וז"ש ממש העצמות עד שהוא שבכתר כתר
אלא  הפסק להן שאין מה הללו רחמים מ"מ אך רחמיך
ה' שיזכור היינו רחמיך כלו שלא עד א"ס בבחי'
שבעצמו' הטוב ע"י הוא זה וזכרון הפשוטים לרחמיו
ברחמים  תלוי שהחסד להיפך וכן כו' הוא חסד חפץ כי
שרש  כי כו' חסדיך תמו לא ע"כ והמרחם וז"ש
וגבה  בו שנאמר יעקב בחי' האמצעי בקו הרחמים
כמו  למטה חסדיך תמו לא ע"כ ממש א"ס בבחי' מאוד
תחלה  רחמיך זכור וז"ש כו' תמו לא ג"כ אבות זכות
בחפץ  שרשו מצד בחסד הויה נז' ולא וחסדיך ואח"כ
שהוא  הרחמים משא"כ הויה משם שלמעלה חסד
באל  ולא הויה בשם דוקא שזהו יעקב בחי' בת"ת
שעולה  הוא דוקא ת"ת בחי' הויה בחי' ומצד כו' דחסד
וכמ"ש  ברחמיך הויה הזכיר ע"כ כו' הכתר פנימיות עד
וד"ל). במ"א וכמ"ש כו' אברהם את פדה אשר ליעקב
אל  ה' ה' ויקרא כמ"ש מדה"ר הי"ג ענין שרש וזהו
הקריאה  בחי' הוא כו' ה' ה' ויקרא פי' כו' וחנון רחום
בהעלם  גנוזות ע"ס ששם העצמות מהעלם וההמשכה
אצי' בבחי' גילוי לידי שיבואו כו' הקשורה כשלהבת
בחי' היינו יותר ולמעלה וגילוי העלם הויו' ב' והיינו
שבא  רעוין דכל רעוא שנקרא הפשוט הרצון עצמות
בעצמותו  עד כו' הרצון בעל עצמות מהעלם בגילוי
לרעוא  גם רצון בחי' לכלל לבא א"ע שיצמצם ממש
לבחי' שיתעורר וכדי הוי' ב' ג"כ והיינו כנ"ל כו' דכ"ר
ע"ז  כנ"ל הכל מקור שזהו מחדש העצמי חסד חפץ
נתעורר  תחלה בעצמותו כו' פניו על ה' ויעבור אמר
גדול  צמצום בחי' זה ויעבור כו' העצמי החסד לזכרון
בבחי' ויקרא ואח"כ כו' החסד על א"ע לזכור מעצמותו
למטה  עד וחנון רחום אל נק' להיות וגילוי העלם
ששרש  עכ"פ מובן הרי וא"כ וד"ל. כו' בפ"מ באבי"ע
רק  הוא ויקרא כו' ויעבור במ"ש מדה"ר הי"ג ענין
חסדו  שיזכור דוקא הפשוט העצמות לבחי' לעורר
אך  כו' ההעלם מן בגילוי וחנון רחום להיות הפשוט
ה' יעבור שמחמתו זה לזכרון הסיבה יהיה מה ע"י
כריתת  בחי' ע"י רק הוא הנה לגילוי ההעלם מן וקורא
כמשי"ת  ומע"ט תשובה מע"י יותר שבתורה ברית

וכנ"ל  כלל מדות אינון מכל לאו עצמו מצד כי בעזר"ה
שיזכור  העצמות לעורר שצריך כו' רחמיך זכור בפי'
הא"ס  מעולם שיבאו כו' וחסדים הרחמים בחי' על
הזכירה  סיבת הנה אך וד"ל. כו' גילוי לידי שבעצמות
דלבא  מעומקא תשובה ע"י ג"כ שבאה הגם הזאת
דכל  רעוא בבחי' להיות הרצון בעל בעצמות שמגיע
וחנון  רחום ולהקרות רצון בגילוי שנמשך עד כו' רעוין
מפני  לבד הגורמת סיבה בחי' רק זה אין מ"מ כו'
בבחי' ובאתדל"ת העצמות על א"ח בבחי' שעולה
אין  אבל עצמות בבחי' למעלה מעורר הנפש עצמות
ורצון  במחשב' עלה שזה שמפני רק ביניה' כלל ערך
שאמרו  וכמו כו' בסופן תחלתן נעוץ כי תחלה הקדום
זו  לזכירה ומקור עיקר אך כו' לעולם קדמה דהתשובה
בחי' ע"י רק הוא כו' הא"ס שבעולם כו' רחמיך שיזכור
דברי  ואשים וז"ש כנ"ל דוקא שבתורה ברית כריתת
בריתי  לא אם וכתיב ארץ וליסוד שמים לנטוע כו' בפיך
על  הארץ אבדה מה ועל כו' וארץ שמים חוקות כו'
בבחי' בכלל העולם קיום עיקר התורה הרי כו' עזבם
מקום  של רצונו ענין עיקר זהו וא"כ כו' וממלא סובב
כו') רצונו שעושין המצות בקיום אמר למה (ולכאורה
מקור  הוא דכ"ר רעוא בחי' שהוא רש"מ בחי' אך
למעלה  הוא התורה מקור בחי' אבל כנ"ל לבד המצות
לידי  שמביא מפני גדול דתלמוד וגמרו נמנו (ע"כ מזה
יש  תחלה והנה וכמשי"ת). כולן כנגד ות"ת מעשה
כריתת  עד"מ דהנה מהו ברית כריתות ענין שרש להבין
דבר  איזה שלוקחין נאמנים אוהבים שני שעושין ברית

ו  בתוך אחד יחד שניהם ועוברין לשנים אותו כורתין
דאברהם  ברית כריתת כמו האלה הגזרים שני בין
על  מורה הענין וזה כו'. הגזרים בין עבר והוא דכתיב
עולמית  יבטל ולא יעבור ולא קבוע וחק ברית עשיית
נרגן  דברי יביאו או מאד מזה זה יתרחקו אם גם
האהבה  חק לבטל יועיל לא הדביקים בין להפריד
זאת  באחדות הברית כריתת צד מפני הזאת והאחוה
הברית  חק על לעבור שא"א מפני להבטל תוכל שלא
יעשה  או לרעהו רעה יפעל א' אם ואפי' כבר הכרותה
חק  מ"מ ממנו להתרחק שראוי מכוערים מעשים
כגמולו  להשיב רעה לו לפעול יניח לא הברית כריתות
מצד  לריחוק ראוי מאד אם גם ממנו להתרחק או
כשב' דארעא במלכותא וכה"ג טובי' לא אשר מעשיו
לחבירו  א' שיחטא אע"פ ברית כריתת עושין מלכים
להעבירו  שראוי בעולם גדולה רעה א' יעשה או
אך  כידוע כו' הכרותה הברית חק יניח לא ממלכותו
בין  ולעבור לשנים דבר לכרות זו מעשה שעושין מה
שזה  מפני היינו ברית כריתת נקרא דוקא שאז הגזרים
ממש  א' כגוף שניהם שנעשו היות על מורה המעשה
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חיות  זה לחצי דאין לחצאין כשנחלק אחד שגוף כמו
בלעדי  חיות לו אין השני חצי וכן השני חצי בלי וקיום
לבד  עצמו חיות לו אין א' וכל הוא אחד גוף  כי זולתו
שכשהן  ומפני כו' דוקא זולתו חיות בשיתוף אלא
כשמתחלקין  גם כן על א' ומהות גוף הן אז מחוברין
לאחר  גם אלא מהותי' כב' נפרדים דברים ב' אינן
צריך  ואין א' מהות של חצאין שני רק הן התחלקותן
שלוקחין  וזהו א' מהות נעשים כשמתחברים חיבור רק
הללו  חצאין שב' לשנים אותו וכורתין מה דבר גוף
חצי  נקרא אחד כל אלא נפרדים שלימים דברי' ב' אינן
ומהות  גוף נקרא יחד שניהם ומאמצעות לבד הא' הגוף
עושין  עי"ז הנה האלה הגזרים ב' בין כשעוברים כך א'
בלא  בפ"ע מהות כ"א יהיה שלא א' ומהות כגוף א"ע
שאין  עד זולתו וכך לבד א' גוף חצי כמו אלא זולתו
גוף  הן יחד חיבור' מאמצעות רק זולתו בלא חיות לא'
יפרדו  שלא ואחוה באחדות הברית חק והיינו א'
א' לחיות ולהחלק להפרד א' לגוף שא"א כמו עולמית
או  לרעהו איש יחטא אם גם ולכך כו' זולתו חלק בלא
כריתת  מצד זה בעבור יפרדו לא גדולה רעה יעשה
בידו  בהכאה רע פועל א' ידו היה שאם כמו שזהו ברית
שישיב  או זה בעבור שיפרדו היתכן ברגל רגל וכן הב'
וכל  הוא א' שגוף מאחר בהכאה רעה לו לחזור כגמולו
לעשות  יחטא היד אם וכמ"כ זולתו בחיות מורכב א'
ויקצץ  חרב הב' בידו שיקח היתכן וכה"ג להרוג רעה
כגוף  שנעשי' ברית כריתת ענין כל הוא וכך כו' אותה
זו  מעשה באה לכאורה לפ"ז אך וד"ל. כנ"ל ממש א'
והחיבור  האחדות עיקר ענין שהוא המכוון עיקר לסתור
ענין  הוא לשנים הא' הגוף שכורתין זו ומעשה א' כגוף
ולמה  האחדות היפך לב' וההתחלקות הפירוד המורה
והפירוד  ההתחלקות הוא שהכריתה ברית כריתת נקרא
ב' וה"ז דוקא והאחדות ההתחברות הוא והברית לשני'
כריתת  בשם לקרותו יתכן ואיך לכאורה הפכיים דברים
בהיות  הוא הענין אבל והיפוכו דבר שהוא ברית
נפרדים  שלמים גופי' לב' האחדות עשיית הוא שבכאן
מהותי' דב' נפרדים מב' יהיה ואיך א' כגוף לעשותם
כנ"ל. זה בלא לזה חיות יהיה שלא עד ממש א' גוף
ב' בין יחדיו שניהם לעבור מעשה עושין לזה והנה
שהן  דאע"פ לשנים שנכרת אחד גוף שהוא הגזרים
שהן  אע"פ שם יחד בעבר' ע"כ א' גוף כמו הן בפירוד
ביניהם  שעוברין הגזרים חצאי ב' מצד א' נעשים הן ב'
הגזרי' ב' שבין מה כל גם כי אותם ומחברין שמייחדים

בהיותם  גם האלה גזרים שב' להיות יחשב א' כדבר
כריתת  נקרא ולכך כנ"ל ממש חשיבא כא' מפורדים
עשיית  שהוא הברית עיקר העושה הוא שהכריתה ברית
הרי  חלקים לב' נכרת א' גוף שכמו להיות האחדות
כך  א' גוף להקרות באחדות הללו חלקים לב' עושין
האחדות  בהם לעשות נפרדים גופים ב' ברית כורתין
מספיק  טעם זה אין עדיין אך וד"ל. כו' שנכרת א' כגוף
אין  הנ"ל שלפי דוקא הכריתה ע"ש הברית שם להקרו'
ידו  שעל לא אבל פירוד נקרא אינו שהכריתה רק זה
ודאי  שלכאורה דוקא שנכרת במה האחדות עיקר נעשה
יותר  האחדות בחי' בו היה כריתה בלי בשלימו' בעודו
ענין  עיקר הנה אמנם כו'. אח"כ ונתאחד מכשנכרת
חלק  נוטל א' וכל לשנים הדבר שחולקים היינו הכריתה
חיבור  להן יש דוקא שנכרת הדבר אותו ע"י שנמצא א'
כך  זולתו חלק מחיות זה בחלק שיש שכמו תמיד זע"ז
זה  לחלק שאין וכמו חבירו חיות מחלק בזה יש
שלימות  לאחד אין כך בזולתו שיתחבר עד שלימות
ב' ע"י תמיד יחד להתחבר בהכרח ע"כ זולתו בלא
אחד  כל ביד שיש במה אותם שמחברים הללו חצאים
לב' התחברות שיש ממוצע בחי' כל כמו וה"ז א' חלק
בזה  חיבור א' לכל שיש מצד ידו על רחוקים נפרדים
יש  ממילא ע"כ הב' מצידו וזה הא' מצידו זה הממוצע
כמו  ביניהם מפסיק הממוצע אבל ויחוד חיבור להן

הכלי שאוחז ביד אוחז והב' א' מצד כלי ביד אדם
דבר  או יפרדו לבלתי מחבר' הכלי שאז הב' שמצידה
הנקרא  והיינו וכה"ג בנ"א ב' בין הקשור חבל כמו אחר
אין  אך בו מתחברי' ששניהם בפ"ע דבר שהוא ממוצע
חצאין  ב' וגם ביניהם מפסיק שאין א' כגוף חיבור זה
הפסק  בלי ממש זע"ז מתחברים הרי שנכרת דבר של
האלה  הגזרים ב' בין יחדיו ההעברה מורה ולזה כלל
ב' כמו הן ששנים אע"פ א' כגוף הוא עצמי שחיבור'
הכריתה  ע"י דוקא וזהו כו' כשמתחברין הגזרים חצאי
ב' החלקים וב' הא' בחלק וקשור אחוז א' שכל מפני
בחי' כמו שזהו אע"פ לזה אשר הן א' גוף חצאי
ממוצע  כשאר ביניהם כלל מפסיק אינו אבל ממוצע
בלי  עצמי הוא שהיחוד א' כגוף נעשים עי"ז אדרב'
שנק' הטעם היטב יובן זה ולפי וד"ל. כלל מפסיק דבר
הכריתה  אדרבא והיפוכו דבר זה שאין ברית כריתת
נעשה  עי"ז א' חצי בחלק מתקשר א' שכל מה לב' דוק'
ב' כמו יחד דבוקים להיות האמיתי והיחוד החיבור
וד"ל: כו' לעולם יפרדו בלי כשמתחברים א' גוף חצאי
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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ממצרים ‰Â‰ג) בצאתם מצה אכילת על שנצטוו כמו
מצה  אכילת על נצטוו ג"כ כך ממש בפועל
י"ח) י"ב (שמות מצות תאכלו בערב כדכתיב לדורות
ברוחני' יצ"מ בחי' צ"ל באמת כי חובה, קבעו הכתוב
הבהמית  נפש נפשות ב' יש בישראל הנה כי עתה גם
דקרו  אומות הע' שרש ששם נוגה מקליפת הנמשכת
חלק  היא האלהית ונפש יש, בחי' דאלקיא אלקא לי'
מן  גם למעלה היא למעלה ובעודה ממעל אלוה
לך  השמים וצבא ביטול בבחי' שהם הגם המלאכים
במהות  השגה להם אין מ"מ ו') ט' (נחמי' משתחוים
ונפרדים  יש בחי' הם שהרי ממש האלקות ועצמיות
במציאות  בטלים היו עליהן מתגלה א"ס אור הי' ואילו
הצמצום  ע"י ליש מאין שמתהוים אלא קמי' שהוא כמו
הם  שמ"מ רק יש בבחי' להיות מהשגתם האור והעלם

ע"י  היש ביטול נק'בבחי' וזה מאין שמתהוים ידיעתם
נמשכים  ישראל נשמות אבל באמונה הנ"ל ע"ד קטנות
והיו  כלל נפרדים ואינן ממש אלהו' שהיא ית' מחכמתו
וזהו  ליש מאין המהווה שבי"ס האלהות מהות משיגים
אלקית  הנפש שהושפלה אך כנ"ל ממש גדלות בחי'
כנ"ל  המלאכים ממדרג' גם שלמטה הבהמית בנפש
לידי  ותביאנה אותה שתהפך כדי גמור יש בהיותה
היש  ביטול בחי' שזהו הנ"ל אומן באמונת היש ביטול
שיגיע  עד ממש יום בכל שצ"ל יצ"מ וז"ס וקטנות
שנתייחד  מה שזהו אחד ה' אלקינו הוי' בק"ש לומר
עי"ז  תתהפך הבהמית נפש וגם כנ"ל ישראל לנשמות
האנושי  בשכל ומתבונן משיג הוא שהרי זו לדעה
צריך  המתפלל מארז"ל וז"ס כידוע הבהמית שמנפשו
פי' ב') ק"ה (יבמות למעלה ולבו למטה עיניו שיתן
איך  ית' ועצמותו במהותו ההתבוננות הוא למעלה לבו
אליו  ערוך ואין העולמות מכל ונשגב מרומם שהוא
צריך  ומ"מ באריכות ובמ"א למעלה ומבואר כידוע
בבחי' שהם העולמות על דהיינו ג"כ למטה עיניו ליתן
ומתהוים  ביטול בבחי' שהם איך ושישכיל ודבר יש
במהותו  ההתבוננות רק כשיהי' כי כמש"ל מאין תמיד
ויראה  עיניו כשיפתח התפלה אחר הנה ית' ועצמותו
וילכד  ממדרגתו ליפול יוכל ודבר ליש ומלואו העולם
עיניך  התעיף עיקר היש ויעשה העולם תאוות במצודות
ביטול  והשיג בתפלה למטה עיניו כשנתן אבל ואיננו
אחדות  אצלו נתאמת הרי כי ח"ו יפול לא לאשורו היש
(דברים  לדעת הראת אתה וז"ס בשר, בעיני למטה ה'
את  דעה לגלות בגוף נתגלית שהנשמה פי' ל"ה) ד'

ואז  ולזככה האלקים הוא הוי' כי דנוגה הבהמית נפש
לע"ל  ה' אתה כי י"ד) י"ד (במדבר נראה בעין עין עי"ז
לנשמות  ממש האלקות מהות השגת יהי' שאז פי'
הנ"ל  מטעם קדוש לפניהם יאמרו והמלאכים ישראל
לא  קטנות בחי' והוא בביטול שהם רק יש בבחי' שהם
מהות  גילוי אז יהי' לנשמות אבל המהות השגת
התהפכות  ע"י להם בא זה אך גדלות בחי' האלקות
וראייתה  האלקית נפש שעין וזהו דנוגה הבהמית נפש
בראייה  הבהמית לנפש שהראת בעין הוא לע"ל
אח"כ  יהי' שכזה מהותו ולא ומציאותו היש הביטול
דרך  והנה וד"ל. האלקות במהותו שלו הרואה עין כח
בפסח  הוא השנה בכללות אך יום בכל יצ"מ צ"ל פרט
נפש  לזכך שתוכל אלקי' לנפש הזה הכח נמשך שאז
תמוט  בל ביתד הנ"ל אמונה בה ולקבוע הבהמית
המצה  ע"י והיינו ולבו במוחו בגילוי מאירה להיות
נמשכים  שאז בניסן ט"ו בליל לאוכלה שנצטוינו כנ"ל
אור  בחי' הוא ישראל נשמות בכללות הנ"ל המוחי'
כפי  שלמעלה ישראל נשמות במקור המאיר ית' חכמתו
המצה  וז"ס בפרט נפש לכל מאיר ומשם שאת כחם
לבד  הראשון לילה הוא מצה אכילת מצות והנה כנ"ל:

רז" כמ"ש רשות הוא ע"פ ואח"כ א') ק"כ (פסחים ל
לה' עצרת השביעי וביום מצות תאכל ימים ששת
ששה  אף רשות שביעי מה ח') ט"ז (דברים אלקיך
נפש  התהפכות כי כו', חובה הראשונה ולילה רשות
העיקר  המצות אכילת מצות ניתן שעי"ז הנ"ל הבהמית
השבירה  הי' שבהם נה"י חג"ת מדותיה בששה הוא
בהתהפכות  לרמז אך מצות תאכל ימים ששת וז"ס
בלילה  אך המצה ע"י האלו מדות ששה הם ימים ששה
הששה  לכל נמשך ואח"כ בכללות הכח נמשך הראשון
בחי' שהוא ימים מ"ט הספירה ימי באים ואח"כ ימים
מז' כלול א' שכל מדות ז' פרטות בפרטי התחלקות
ממדות  הארה ממשיך לעומר אחד יום היום ובאמרו
להאיר  האלקי' נפשו על ומשם דכנ"י א' במדה עליונות
לאור  מחשך להפכה הבהמית דנפש פרטי' המדה את
שהוא  העומר לתוך היא שההמשכה לעומר וז"ס
הוא  וכ"ז הבהמית נפש ר"ל בהמה מאכל משעורים
שהיא  כבמצה העלם בבחי' ולא גילוי בבחי' המשכה
התורה  ניתן בשבועות שאח"כ עד הנ"ל אמונה ענין
בתכלית  אלקות גילוי שהי' דגדלות מוחי' אמיתיי' בחי'
נשמתם  פרחה דיבור כל שעל עד ישראל בנשמות
אותם  מחי' הי' תורה וטל וההשגה הגילוי מעוצם
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יום  שהוא פסח של ז' יום והנה כו' זו השגה לסבול
הראשון  שהוא החכמה מוח בו נכנס לספירה הששי
וחג"ת  חו"ג מוחי' לשני הנחלק ודעת חו"ב מוחי' מז'
ואז  גמור יו"ט הוא אז לכן הספירה ימי בז' הנכנסי'
(תלים  ליבשה ים הפך בקי"ס ב"ה א"ס גלוי ג"כ הוא
בחכמה  יומין עתיק אור התגלות בחי' ע"י ו') ס"ו
ט"ו) י"ד (שמות אלי תצעק מה ע"פ בזהר כדאי'
דפסח  ראשון בליל כי והענין מילתא, תליא בעתיקא
ית' מלכותו הנק' לכנ"י ית' חכמתו מאור ההמשכה הי'
באה  דפסח הראשונים ימים בששת וכן בי"ע המחי'
נמשך  שכבר פסח של בשביעי אבל בפרטות זו המשכה
הי' שבהם העיקרים מדות לששה מהחכמה ההמשכה
ית' מעצמותו הארה לקבל החכמה עולה אז השבירה
לאביהם  מפרנסי' וז"ס מהחכמה מעלה שלמעלה
פתחה  פיה כי עמו עולה הדבור גם ואז שבשמים
לקבל  החכמה ובעליי' כ"ו) ל"א (משלי בחכמה
תחרישון  ואתם וז"ס בו נכלל הדבור גם הרי ממקורה
וביום  נאמר ולכן בקי"ס שנאמר י"ד) י"ד (שמות
עצרת  שהוא ח') ט"ז (דברים להוי' עצרת השביעי
עולים  אלא לדיבור ומוחי' ההארה התפשטות מהיות
המשכת  כי רשות שביעי מה מארז"ל וז"ס למעלה

לא  ולכן דחירו ועלמא רשות נק' הוא מע"י אלו מוחי'
שנז' כדרך לכם יעשה לנפש יאכל אשר אך בו נז'
עבודה  מלאכת אלא בהם נאסר שלא טובי' ימים בשאר
בכל  ונאסר דנוגה רפ"ח תיקון הוא עבודה מלאכת כי
למל' ההמשכה שהיא נפש אוכל מלאכת אבל יו"ט
ולפי  אמונה ורעה הנ"ל המצה כענין נפש הנק'
שלמעלה  וא"א יומין בעתיק העלי' הי' שבזש"פ
אשר  אך ראה) (בפ' בפי' נאמר לא לכן נפש מאוכל
גילוי  בבחי' מש"ל ע"ד היינו הענין וביאור כו' יאכל
כל  והנה כנ"ל וקטנות העלם בבחי' ולא אלקות מהות
מ"מ  הגילוי רואים איננו אנחנו שכעת הגם האלו יו"ט
ממש  בפנימיותו האדם נפש על וזורח מאיר הוא באמת
אמונה  בחי' אבא קטנות המצה ע"י זמנו לפי מועד בכל
זו  הארה מאיר שלמעלה ונשמות למלאכים וגם הנ"ל
אלקות  מהות משיגים ואינן ונפרדים יש בחי' הם שהרי
או  בזש"פ ואח"כ כזו המשכה בחי' בהם לומר ושייך
מהות  בהשגת גדולה יותר הארה מאיר בשבועות
ל"א) י"ד (שמות כו' ישראל וירא כמ"ש ממש האלקות
ממש  בנפש ג"כ ומאיר ב') כ' (שמות כו' הוי' אנכי
יתרון  בו יש מ"מ אבל בגילוי רואה אינו שהגוף אלא

וד"ל: זה מגילוי ועונג בשמחה ה' בעבודת גדול
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â,אומן אלא אמון א"ת אמון, אצלו ואהי' כתיב
כלי  היא שהתורה ובזהר במד"ר וכמארז"ל
וברא  באורייתא אסתכל וכמאמר הקב"ה, של אומנתו
הבנין, נבנה שע"י ממוצע הוא שהאומן שכמו עלמא
עולמות  ובין אוא"ס בין הממוצע היא התורה כמו"כ
בחי' וזהו הבחי', משני כלול צ"ל והממוצע הנאצלים,
פנים  ובחי' זמירות בחי' שזהו שבתורה וגליא סתים
ענין  וזהו כו', שעשועים אצלו ואהי' בחי' היינו הנ"ל
הבחי' ב' הוא ושלמה אור שבחי' כשלמה אור עוטה
להם  ועשו ע"פ בביאור (ע' דתורה בממוצע שיש
שנתלבשה  התורה לבושי בחי' הוא שהשלמה ציצית)
פנימי' בחי' הוא והאור כו', פסול כשר ההלכות בדיני
דכתובות  בפי"ג וכמארז"ל תורה טל בחי' וזהו התורה,
ך"ו) סי' (בישעי' טליך אורות טל כי ע"פ ע"ב דקי"א
ובילקוט  מחייהו, תורה אור תורה באור המשתמש כל
מחייהו, תורה טל הגירסא זה ע"פ רצ"ח ברמז בישעי'
אצלו  ואהי' וזהו אחת. בחי' הם וטל אור כי והיינו

נמשך  וע"י שבה והממוצע האומן היא שהתורה אמון
העולמות. בריאת

‰‰Â דהדיוטא מילי בשם בזהר נק' מאמרות עשרה
דהדיוטא, במילי לאשתעי דמלכא אורחא ולאו
זה  הי' הבריאה מתחלת והנה התורה, היא והממוצע
בחי' ממשיכים ועכשיו הוא, חסד חפץ כי עצמו מצד
ואין  כו' יצרתיו בראתיו ולכבודי וכמ"ש התורה, ע"י זו
דברך  ה' לעולם להיות שכדי והיינו תורה אלא כבוד
בשם  ובסש"ב במד"ר רז"ל כמ"ש בשמים נצב
הי' ואם להחיותן בשמים תמיד נצב ה' שדבר הבעש"ט
בשמים  שעומד רקיע יהי המאמר עד"מ מסתלק
וכדי  השמים, מבחי' ואפס אין הי' א' רגע על להחיותם
העש"מ  שיעמדו היינו העולם וחיות קיום שיומשך
אורחא  ולאו העש"מ ע"י שנבראו הנבראים להחיות
התורה  ע"י זהו הנה דהדיוטא, במילי לאשתעי דמלכא
אחרי  פ' בלק"ת ע' כו', בראתיו ולכבודי מ"ש שזהו
ממשיכים  התורה שע"י הא' יכפר הזה ביום כי בד"ה
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בשמים  נצב דברך שיהי' העולמות וחיות קיום
שע"י  היינו בהוה חכמים דברו שארז"ל וזהו להחיותם,
בהוה, העולם קיום ממשיכים עי"ז בד"ת החכמים דבר

לכון  יהא כנישין עצרת השמיני ביום בסד"ה בלק"ת ע'
בתורה  כמו"כ הבחי', משני כלול צ"ל שהממוצע וכמו
צרתני. וקדם אחור ונק' שבתורה, וגליא סתים בחי' יש
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לשמש  והשתחוו בארץ, להשגיח לפניו השפלה זו כי הארץ, את ה' שעזב האומות טענת
אבל  וביטול, יגיעה בלי לקבל אפשר מקליפה כי הגשמי, השפע עובר שדרכם ולירח

בביטול  עבודה ע"י בא השפע מקדושה

ÔÈÚ‰Â ּכל על "רם אֹומרים העֹולם אּמֹות ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִִֵַָָָָֻ
הּוא  ואׁשר ּכבֹודֹו", הּׁשמים על הוי', ְֲֲִִֶַַַַָָָּגֹוים
אׁשר  וכל הארץ ּכמֹו הּׁשפלים ּבעלּולים יׁשּגיח ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָיתּבר
עזב  ּכי ּדעּתם ולכן ,יתּבר לפניו הׁשּפלה זֹו הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָּבּה
ּביד  ּונתנּה ּומסרּה עליה מּלהׁשּגיח הארץ את ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהוי'
"ּומּמגד  ּוכתיב וגלּגליהם, הּכֹוכבים הם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמּזלֹות
והּירח  ּדהּׁשמׁש ירחים", ּגרׁש ּומּמגד ׁשמׁש, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּתבּואת

הּצמי  ּכח ועצם ּדגּוף והינּו הּצמיחה, טיב חה ּפֹועלים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ
הּצֹומח  ּכח ּבּה יׁש ּדהארץ ּדוקא, ּבארץ הּוא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלהצמיח
על  הּוא הּצמיחה טיב ורק צמח, מיני ּכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָלהצמיח
ׁשּיׁש ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו והּירח, הּׁשמׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָידי
ויׁש הּלבנה, מּקֹור הּוא צמיחתם טיב אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָּדברים
מּתקף  אֹו הּׁשמׁש מחם הּוא צמיחתם טיב אׁשר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹּדברים
לּׁשמׁש מׁשּתחוים העֹולם אּמֹות הּנה ולכן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻזריחתֹו,
ּדברים  ּבצמיחת הּׁשפע הֹול ידם על ּכי להיֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָוירח
ׁשּפעּלתם  ידעּו אחאב ׁשל ּבדֹורֹו ּכי והגם ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻהּגׁשמּיים.
מאלקּות  אם ּכי עצמם מּצד אינם והּירח הּׁשמׁש ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשל
ּבבחינת  להיֹות רצּו לא ּכי להיֹות מקֹום מּכל ּבם, ְְְִִִִִִֶֶַָָָָֹּדר

"אלקא  ּבׁשם רק הּוא ּברּו להּקדֹוׁש קראּו ּכן על ְְְֱִֵֵַַַָָָָָּבּטּול,
ׁשּימׁשי דאלקיא" ּבכּונה ולאׁשרה לּבעל והׁשּתחוּו ְְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

ב חלק ּבּזהר וכדאיתא ּגׁשמי, ׁשפע עּמּוד להם קכח (ּדף ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

וריקניא,א) ּבמגּנא ּתדיר אזּדּמין איהּו מסאבא ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ"ּדרּוח
עלייהּו, למׁשרי נׁשא לבני ואניס אּגרא, ּבלא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹואזּדּבן
קּודׁשא  ורּוח ּפּתּויין, ּבכּמה עּמהֹון לדיירא לֹון ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָּומפּתי
סּגי, רב ּובאׁשּתדלּותא ׁשלים, ּבאגר אּלא הכי, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָלאו
ּדמׁשּכניּה ּובאתּדּכאּותא ּדגרמיּה ְְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָּובאתּדּכאּותא

ונפׁשיּה" ּדלּביּה ּבחּנם יא ּוברעּותא נֹותנת ּדקלּפה והינּו , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּדגרמיּה ּדכיּותא אבל יב ּבלא אדם, ּבני לפּתֹות ּומׁשּתּדל , ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָֹ

רב  ּבאׁשּתדלּותא ׁשּזהּו ּדוקא ּבעבֹודה ּבא הּקדּׁשה ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשפע
ּדגרמיּה ּובאתּדּכאּותא הּבּטּול,יג סּגי, ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

ונפׁשיּה ּדלּביּה ּברצֹון יד ּוברעּותא ּכׁשהּוא הינּו , ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
ּדכל  האמת את ׁשּידעּו הגם אחאב ׁשל ּובדֹורֹו ְְְְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָּותׁשּוקה,

ל  ּבכדי אבל מאלקּות, הּוא לקּבלה הׁשּפעה ּכלי היֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
לכן  זה, ּבבּטּול רצּו לא והם ּדוקא, הּבּטּול ידי על ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּוא
להם  ׁשּימׁש ּבכדי ּומּזלֹות לכֹוכבים מׁשּתחוים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהיּו

ּגׁשמּיּות. ְִֶַַׁשפע

פרט  כל על ומשגיח בשוה, ובארץ בשמים קדוש והקב"ה ומקבל, משפיע – וארץ שמים
השמש  יותר. למטה לרדת יכול עליון, יותר שהאור כל ישראל. עמו על ובפרט בשוה,

כרצונו  דרכם ופועל בו, החוצב ביד כגרזן – והירח

e‰ÊÂ ׁשּממליכין יׂשראל אּלּו דעת, יזרּו חכמים "ׂשפתי ¿∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
אנחנּו ּדהּנה ּתמיד", יֹום ּבכל הּוא ּברּו ְְְְֲִִֵַַָָָָלהּקדֹוׁש
לראֹות  הּמׁשּפילי לׁשבת, "הּמגּביהי אֹומרים יׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכל
הם  ּכבֹודֹו" הּׁשמים "על והאֹומרים ּובארץ", ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּׁשמים
הּוא  הרי הּׁשמים ּבער הּוא אם ,ּנפׁש ּדמּמה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָטֹועים,
רק  היא והארץ לרּום ּדׁשמים והגם ּכן, ּגם הארץ ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבער
וארץ  ׁשמים הרי מקֹום מּכל הּׁשמים, לגּבי חרּדל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּכגרּגר
ּדהּׁשמים  לזה, זה ּבער ׁשהם ּומקּבל מׁשּפיע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהם

ׁשּכתּוב ּכמֹו לארץ נח)מׁשּפיע ירד (יׁשעיה ּכאׁשר "ּכי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
הרוה  אם ּכי יׁשּוב לא וׁשּמה הּׁשמים מן והּׁשלג ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּגׁשם

ּבאפן  הּוא והארץ הּׁשמים רחּוק הרי וגֹו', הארץ" ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאת
הּׁשמים, מן מקּבל והארץ להארץ, מׁשּפיע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהּׁשמים
ּבאּבּודרהם, ואיתא ּובארץ", ּבּׁשמים "והּקדֹוׁש ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָּוכתיב
ּבּׁשמים  אל מי "אׁשר הּכתּוב ׁשם על ּובארץ" ֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ"ּבּׁשמים

"וכגבּורת כמעׂשי יעׂשה אׁשר ג)ּובארץ ,(ּדברים ְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשאינֹו ּכן, ּגם מהּׁשמים ּומבּדל קדֹוׁש יתּבר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא
הארץ  ואת הּׁשמים את "הלא ּוכתיב ּכלל, לגּביּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבער

הוי'" נאם מלא כג)אני הרי (ירמיהּו ּדבּׁשמים ּוכׁשם , ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
אינֹו הּׁשמים וגם עליו, יתּבר ּדהׁשּגחתֹו מֹודים הם ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּגם
הׁשּפלה  זהּו ּבּׁשמים והׁשּגחתֹו ּכלל, העצמּות ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבער
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האלקים.י. עליהם,יא.אלקי לשרות לאנשים ואונסת שכר, בלא ונמכרת ובריקנות, בחינם תמיד מזדמנת הטומאה שרוח
ובזיכוך  גדולה, רבה ובהשתדלות שלם, בשכר אלא כך, לא הקדושה רוח ו(אילו) פיתויים, בכמה עמם לדור אותם ומפתה

ונפשו. לבו וברצון משכנו, ובזיכוך עצמו.יב.עצמו, עצמו.יג.זיכוך ובזיכוך גדולה, רבה ונפשו.יד.בהשתדלות לבו וברצון
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על  מׁשּגיח יתּבר הּוא כן ּכמֹו הּנה ּכביכֹול, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָלגּביּה
ּופרט  ּפרט ּכל על הּוא יתּבר והׁשּגחתֹו ּכן, ּגם ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָהארץ

ּפר  הּנבראים ּבהׁשּגחה ּכל חּיּות הּוא עצמֹו ּדזהּו טית, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
הּנֹותנת, ּדהיא לׁשבת", "הּמגּביהי וזהּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָוקּיּומם,
מעלה  ׁשּלמעלה ּכביכֹול לׁשבת ׁשּמגּביהי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּדלהיֹות
ּכביכֹול  עצמֹו את מׁשּפיל הּוא הרי וארץ, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמּׁשמים
הּוא  ׁשהאֹור ּדכל וכּידּוע ּבׁשוה, ּובארץ ּבּׁשמים ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָלראֹות
ענין  ּדזהּו ּביֹותר, למּטה לירד ּבכחֹו ּביֹותר ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹעליֹון
ׁשהם  מרעיתֹו וצאן עּמֹו ּובפרט ּפרטית, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהׁשּגחה
ייׁשן  ולא ינּום לא "הּנה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּביֹותר, ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹֻמׁשּגחים

יׂשראל" קכא)ׁשֹומר ׁשבעים (ּתהּלים ּבין אחת וכבׂשה ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָ

הּטבע  מן מּדר למעלה ּבדר מׁשּתּמרת והיא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָזאבים
מּלתא  ּופסיקא ּבּטלה טו ּבטבע, להם אין ּדיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ב)עֹולמית עּמּוד נג ּדף ּבאה (מנחֹות ּׁשההׁשּפעה ּומה , ְְִֶַַַַַָָָָָָ
ּביד  ּכגרזן הּוא הרי והּירח הּׁשמׁש ּדר יתּבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמאּתֹו
נאה, היכל ׁשּבנה הּגרזן את יׁשּבחּו והאם ּבֹו, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהחֹוצב
הארץ  ּבצבא וכן הּׁשמים, צבא וכל וירח ּבהּׁשמׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוכן
ּכל  וסּבת העּלֹות ּכל מעּלת ׁשּבאים מּסּבֹות ְְִִִִִִִֵֶַַָָָָּבסּבֹות
ונֹותן  ּומפרנס זן יתּבר ׁשהּוא ויתעּלה יתּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּסּבֹות
ּכל  הינּו והם, ּבחסד, חּיים ּומכלּכל ּבׂשר לכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלחם
יתּבר ׁשפעֹו ּוכלי אּומנּותֹו ּכלי רק הם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָהאמצעים,

יתּבר ּכרצֹונֹו ּבם ּדר ְְִִֵֵֶֶֶָָׁשּפֹועל

מה', רק היא שההשפעה לב שמים שלא בטהרה, ע"ז עובדי – שבחו"ל ישראל פי'
בפועל  לקיימה ע"מ תורה ללמוד שרוצים אלו – ישראל ארץ ממוצעים. רק והשאר

ÏÎÂ ׁשהּוא אּלא ּפׁשּוטה, ּבאמּונה מאמינים יׂשראל ¿»ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
ז"ל  ּוכאמרם ּבפנימּיּות, נכנס ואינֹו מּקיף ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָּבבחינת
ּבטהרה  זרה עבֹודה עֹובדי לארץ, ׁשּבחּוצה ְְְְֲֳִֵֵֶֶָָָָָָָָָ"יׂשראל

"ּבטהרה, רׁש"י: ּופרׁש ואין הן", ּכּונה ּבלא ּכלֹומר ְְְְֳִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
ּבחּוץ  הם יׂשראל רב הרי ולכאֹורה לב", על ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָֹׂשמים
ּדארץ  אּלא וׁשלֹום, חס ּכזאת לֹומר ׁשּי ואין ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלארץ
"ׁשרצתה  ּוכמאמר רצֹון, לׁשֹון הּוא ארץ הּנה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל

הּוא  יׂשראל קֹונּה", רצֹון רּבֹוא טז לעׂשֹות ׁשּׁשים "יׁש ְְֲִִִִֵֵַָָ
רצֹון  להם ׁשּיׁש אּלּו יׂשראל וארץ לּתֹורה", ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאֹותּיֹות
לקּים  מנת על הּלּמּוד הּוא ּבּתֹורה והרצֹון ְְְִֵַַַַַָָָָָּבּתֹורה,
הם  זה לרצֹון ׁשּמחּוצה יׂשראל אבל ּבפעל, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּומקּים

לב, ׂשימת ּובלא ּכּונה ּבלא ּבטהרה זרה עבֹודה ְְְְֲֳִֵֵַַָָָָָָָֹֹעֹובדי
לּׁשמׁש מׁשּתחוים הם הרי זרה עבֹודה ׁשעֹובדי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּוכׁשם
הּוא  ׁשהאמת ׁשּיֹודעים הגם הּׁשמים, צבא ּולכל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָולּירח
רק  הם והּירח והּׁשמׁש יתּבר מאּתֹו היא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדההׁשּפעה
למציאּות  אֹותם מחּׁשבים מקֹום ּומּכל ּבלבד, ְְְְְִִִִִִַַָָָָֻממּצעים
לכל  ׁשּמקּׁשרים ּבאּלּו הּוא וכן אליהם, ּומׁשּתחוים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּדבר
ּכל  ּומטרד וטרּוד הּדעת ּבהעמקת הּזה העֹולם ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעניני
ידע  אׁשר מּבלי טרדֹות ּברּבּוי הּלילֹות לרּבֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּימים
הּוא  ּברּו סֹוף אין על וׁשלֹום חס וׁשֹוכח ּכלל, ְְְֵֵַַַַָָָָמנֹוח
ּבהם  אׁשר והרוח הּסּבה לֹו ּומזמין הּסּבֹות ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהמסּבב

ּפרנסתֹו. ְְִַָָָימצא

הפנימית  וחיותם ראשם מרכינים כי ברוחניות, משתחווים גופם, בצרכי השקועים
רוחני. אור לקבל כלי ואינם והלב המוח טמטום אצלם שנעשה עד הגשמיות, לטרדות

מחזיק  אינו חומריות, במחשבות – מלא כלי

e‰ÊÂ עֹובדי" – וׁשלֹום חס – לארץ" ׁשּבחּוץ "יׂשראל ¿∆ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשעֹובדים  ּדכׁשם הם", ּבטהרה זרה ְְְֲֳִִֵֵֶָָָָָעבֹודה
ראׁשם  את ּומרּכינים מׁשּתחוים הם הרי ולּירח ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלּׁשמׁש
ּונתּונים  מסּורים ׁשהם ּבאּלּו הּוא כן ּכמֹו הּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָּבעבֹודתם,
לי  מה ּכי ּבלבד, ּגּופם ּבצרכי רק מחׁשבֹות ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָֹלחׁשב
הּגׁשמּיים  להּדברים אֹו והּירח להּׁשמׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָההׁשּתחואה
הּדעת  ההעמקת ּכי ידם, על יתּבר מאּתֹו ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָהּנׁשּפעים
ּכמֹו הם הרי מהם הּנׁשּפעים ּבּדברים הּׂשכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהתקּׁשרּות
הרּכנת  הּוא ההׁשּתחואה ּדענין מּמׁש, ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָָההׁשּתחואה

קֹו ּכפיפת ּוכפיפת והרי ּובחיצֹונּיּות, ּבּגׁשמּיּות רק מתֹו ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָ
ּגרּוע  עֹוד הּוא הּפנימי וחּיּותֹו ראׁשֹו ּפנימּיּות ְְְְְִִִִַַַַַָָֹוהרּכנת
הּיֹום, ּכל מטרד ׁשהאדם מחׁשבֹות הרּבֹות הן והן ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻיֹותר,
הּוא  ּכי ה' על וׁשֹוכח יׁשקט, ולא ינּוח לא ולילה ְְְְִִֵַַַָָָָֹֹֹיֹומם

ּתעׁשיר, היא הּׁשם ּוברּכת חיל, לעׂשֹות ּכח ל ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַֹהּנֹותן
מחׁשבֹות  להרּבּוי ּכלל מקֹום אין הרי ְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָּומּמילא
איׁש ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָותחּבּולֹות,
מחׁשבֹות  רּבֹות ּדי העלפט וואס ּתקּום", היא ה' ְְֲֲִִֶַַַַָָָועצת

אז  איׁש, ּבלב זיינען ּדסֹוף יז וואס ּתקּום", היא ה' "ועצת ְְֲִִֵֶַַַָָָ
יעׂשה  לזאת ואי מּלמעלה, עליו נגזר ּכאׁשר הּוא סֹוף ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכל

ז"ל רּבֹותינּו ב)ּכעצת עּמּוד ע ּדף יבּקׁש(נּדה "אּלא ְֲִֵֵֶַַַַַַַָָ
ה' על ׁשּׁשֹוכח מּפני אבל ׁשּלֹו", ׁשהעׁשר מּמי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹרחמים
ּבא  מּזה הּנה חיל, לֹו יעׂשּו ידֹו ועצם ּכחֹו אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּומדּמה
עֹוד  יֹורד הּוא זה ידי ׁשעל העצּומֹות, הּטרדֹות ּכל ְְֲֵֵֶֶַַָָָלֹו
קֹובע  ואינֹו ּבצּבּור הּתפּלה זמּני ׁשֹומר ואינֹו יֹותר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָלמּטה
אחרי  ׁשּנמׁש חמרֹו ּומתגּׁשם ּומתעּבה לּתֹורה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעּתים

לּצלן  רחמנא ונמׁשל להרּבֹות יח הּגּופנּיּות, נדמּו ּכּבהמֹות ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
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נעׂשה  זה מּכל אׁשר הּגּוף, ּבעניני ּולהתעּנג ּביתֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכבֹוד
חכמה  ּדבר לקּבל ּכלל ּכלי ׁשאינֹו עד והּלב הּמח ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹטמטּום
מלא  ׁשהּוא ּדמאחר אלקי, ּבהתּבֹוננּות אלקי ְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָֹֹואֹור

אינֹו הרי ּגׁשמּיים ּבתאוֹות ּגּופנּיים ּורצֹונֹות ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָּבמחׁשבֹות
אבל  מחזיק ריקן ּכלי ּדוקא ּכי רּוחני, אֹור לקּבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָּכלי

מחזיק, אינֹו ֲִֵֵַָמלא

מלאכתו  ואז ותפלה, בתורה אקרא ה' שבשם ע"י זהו ישועות, לקבל כוס יהיה שאדם כדי
וזוהי  כלי. נעשה נשבר לב וע"י לישועות, כלי אינו גשמיים מרצונות מלא אם מתברכת.

מצד  – יהודי כל ואצל עוה"ז, בעניני ורתיחה היום באמצע המנחה תפלת נקודת מעלת
שבו  היהדות

‰p‰c,"אקרא ה' ּובׁשם אּׂשא יׁשּועֹות "ּכֹוס ּכתיב ¿ƒ≈ְְְְִֵֶֶָָ
לּיׁשּועֹות  קּבּול ּכלי ׁשהּוא ּכֹוס ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַּדבכדי
ּבתֹורה  יקרא ה' ׁשּבׁשם ידי על הּוא ורּוחנּיּות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבגׁשמּיּות
ואז  לּתֹורה, עּתים ולקּבע ּבצּבּור להתּפּלל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹּותפּלה,
מרצֹונֹות  מלא הּוא ּכאׁשר אבל מתּברכת, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָמלאכּתֹו
זה  רֹוצה, אני אין וזה רֹוצה, אני ׁשּזה לאמר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹּגׁשמּיים
ּגיין  נייט וויל ער אז הינּו יכֹול, אני אין וזה יכֹול ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָאני

קאהן יט לערנען  ער אז טענֹות ּבכּמה ּומראה ּבׁשעּורים, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ
להחזיק כ נייט  יכֹול אינֹו אז הּׁשעּורים, זמּני לׁשמר ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹ

לזה  והעצה העליֹונים. וחסדים יׁשּועֹות עׂשרה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבׁשמֹונה
האּומן  צרי וזהב ּכסף מּגלמי הּכֹוס ׁשעׂשּית ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּוא,
ולעׂשֹותֹו לכפפֹו ׁשּיכֹול עד טס לעׂשֹות ּבפּטיׁש ְְְְְֲֲִֶַַַַַַָָלהּכֹותֹו
עׂשּית  הּנה האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה הּוא ּכן קּבּול, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכלי
ונדּכה, נׁשּבר לב ידי על הּוא קּבּול ּכלי להיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָהּכלי
חּיי  על חּייו ּיתרֹון ּומה לנפׁשֹו לאמר עצמֹו את ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹׁשּידּכא

ׁשּיּתן  לֹו מּגיע לּמה ּבנפׁשֹו חׁשּבֹון ויעׂשה חּיים, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּבעלי
היה  ּדאם ּבהם, חפץ ׁשהּוא הּדברים יתּבר הּׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלֹו
יכֹול  היה נצטּוה ּכאׁשר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש את ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָעֹובד
מרחק  וׁשלֹום חס הּוא ּכאׁשר אבל לֹו, ׁשּמּגיע ְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָֹֻלחׁשב
מתעֹורר  הּוא הרי ּכזֹו ּובהתּבֹוננּות לֹו, מּגיע לּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָמּזה
וזהּו ּותפּלה. ּבתֹורה ׁשמים מלכּות על עליו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹלקּבל
לבב אל "והׁשבת להיֹות דעת", יזרּו חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ"ׂשפתי
ׁשהיא  הּמנחה ּתפּלת ענין וזהּו אלקים", הּוא הוי' ְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹּכי
עניני  ּבכל רֹותח האדם ּבעֹוד והינּו החּמה, זריחת ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָּבעת
מעלת  ּדזהּו ה', אל לׁשּוב לּבֹו אל יּתן אז הּנה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹולם,
ּבכל  יׁשנֹו זה וכח הּיֹום, ּבאמצע ׁשהיא הּמנחה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּתפּלת
זהיר  יהא ולכן ׁשּבֹו, הּיהדּות נקּדה מּפני מּיׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאחד

ּבע  ׁשּלֹו הרתיחה ּבאמצע אׁשר הּמנחה, סק ּבתפּלת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
לּתֹורה  עּתים ויקּבע ויתּפּלל ה' על יזּכר ּומּתן ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹּומּׂשא

לֹו. יצליח הוי' ְְֲִַַָָָואז
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ללמוד.יט. ללכת רוצה יכול.כ.אינו שאיננו

∑
w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

היה ‡. הרי לכאורה הקושיא, מובאת בחסידות
שבועות. אחרי תורה שמחת לקבוע מהראוי
שייכות  יש תורה שלשמחת מוכח עצמה מהשאלה

לשבועות.
שכתוב  מה אנושי. משכל מובדל אלקי שכל
אנושי, שכל הכל זה וכו', למדנו תורה ניתנה אלמלא
השאלה  כאן אלקי, שכל שהוא התורה שכל ואילו
ששואלים  ממה הרי תורה, של ענין כן גם היא עצמה
שבועות, אחרי תורה שמחת שיהיה ראוי שהיה
אף  לזה. זה שייכות תורה ושמחת שלשבועות משמע
בתחילה  – בשבועות ביניהם. הפרש קיים כן פי על
תורה  ובשמחת וברקים, קולות מכן ולאחר תורה מתן
תורה. שמחת מכן ולאחר וברקים קולות בתחילה –
חודש  הם תורה, שמחת של והברקים הקולות

תשובה, ימי עשרת השנה, ראש הסליחות, ימי אלול,
ואילו  תורה. שמחת בא אז ורק סוכות, כיפור, יום
הקולות  מכן ולאחר בתחילה תורה מתן בשבועות

והברקים.
כי  הוא בשבועות, והברקים הקולות של הענין
התורה, לנתינת העול קבלת להיות צריכה בשבועות
רוצה  שהוא להיות יכול הרי לתורה. העצמית ההנחה
יכול  ומאידך בו, רוצה איננה והתורה התורה את
את  רוצה אינו והוא אותו רוצה שהתורה להיות
אותו  תרצה שהתורה להיות צריך הרי אך, התורה.
בקבלת  להיות צריך וזה התורה, את ירצה ושהוא

עול.
כשאחד  כך חידוש, של ענין הוא קול של ענינו
הכל, שומעים צעקה ואילו שומעים, כולם לא מדבר,
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הברקים  של הענין לתורה. העצמית ההנחה וזוהי
הלב , מהבל בא הקול עניניו. בכל אור לו שנעשה הוא,
ותנועה  תנועה, הוא קול חמימות, של ענין הוא ולב

חום. מולידה
תורה  ושמחת המוחין ענין הוא השבועות חג 

הוי  שם – המדות ענין היו"ד הוא וענין שבנפש '
דברים). אריכות בזה (היה וכו' שבאיתן

אחרי  תורה שמחת קבעו לא מדוע הענין, קוטב
ישראל  בני שכל רוצה עולם של ריבונו שכן שבועות,
היא, העולם בבריאת הכוונה ותכלית חסידים. יהיו
עליו־  המלך בדוד מוצאים שאנו כפי חסידים, שיהיו

אני" חסיד "כי עצמו את משבח שהוא כך 5השלום ,
בגמרא  מובא פנימי,6גם הוא חסיד וכו'". היה "חסיד

ושבועות  ויגיעה, עבודה ידי על להיות צריך שהכל
לאו  דאי למרות מתנה, תורה, מתן של הענין הרי הוא
מכל־מקום  לי', יהיב  הוה לא לנפשי' נייחא לי' דעבד
עבודה  שתהיה היא הכוונה ואילו מתנה. של ענין זה

ביגיעה.
לימוד  ידי על רק להיות יכולה תורה שמחת
פרטית, ותשובה כללית תשובה חדשים, כמה במשך
יכול  מכן לאחר וכו', הסליחות ימי אלול בחודש
ריקוד  שחוטפים אלה כמו שלא תורה, שמחת להיות

ויגיעה. עבודה ידי על לבוא צריך הדבר כך, סתם
להתבייש ·. להפסיק שצריכים הזמן, הוא כעת

הגלות, רוב התנצלות, שישנה למרות העולם. בפני
שכעת  מנדינו, שונאינו אחינו אנו, בתוכנו הגלות
שבת  מחללי שהם כאלה חסידות על כותבים
גרוע  אחינו בין שהגלות ר"ל, בשבת זאת וכותבים
בכל  להיות צריכה כן פי על אף האומות, בין מהגלות
על  העולם בפני להתבייש שלא ההתגברות, אחד

ממנו. להתבייש העולם
מקצת  יהדות, עם שמתביישים הוא החסרון
לספר, משאירים יהדות מקצת לחייט, נותנים יהדות

הלאה. וכך
להתבייש. להפסיק צריכים

הראשון ‚. אדם שחטא הקבלה, בספרי כתוב
עצמה  שההבטה צריך, שלא במקום שהסתכל היה,
ההתגברות  היתה תורה מתן לפני חטא. משום בה יש
היה  הראשון שאדם למרות מאד. קשה הראיה בכוח

הקב"ה  של כפיו אחרי 7יציר בזה. נכשל כן פי על אף ,
הראיה  כוח על גם להתגבר הכוח ניתן תורה מתן
ומחשבה, דיבור כמעשה, הכוחות משאר הנבדל
ממילא, בדרך מסתכל שהוא מה הרי היא ראיה ואילו

הראיה. בכוח התגברות להיות צריכה מכל־מקום
סאוויטעט" ב"טאיינע הזקן רבנו את כשחקרו
ותפילין  בטלית הזקן רבנו פעם עמד שבפטרבורג,
פחד  עליהם ונפל החוקרים, על חמור במבט והסתכל
יכלו  לא שעמדו ואלה לקום יכלו לא שישבו אלה רב ,

רעדו. הדיו כסתות אפילו לשבת,
נכרי. החוקרים, מנכדי אחד סיפר זה הוא סיפור

כך  על שסיפר קאבאקאוו, ר"ד לחסיד זאת סיפר
כך: על אמר צדק" וה"צמח צדק". ל"צמח מכן לאחר

לפעול. יהודי של בכוחו שיש מה
ידי  על להיות יכול הראיה בכוח ההתגברות עיקר
שלא  לאן מסתכלים אחרים חסידית. בישיבה חסידות
מה  על מדברים כשמתאספים מכן לאחר צריכים,
שלא  להיכן מסתכלים לא חסידית בישיבה אך שראו,
שצריכים. במה מדברים מתאספים וכאשר צריכים

הרי  – שמותר מה הנה – מתנגדים – אחרים אצל
ואילו  היתרים, עליו מחפשים – שאסור ומה מותר,
שמותר  ומה אסור, הרי – שאסור מה חסידים אצל

הצורך. מן בו אין –
עין „. בלי – יהודים אלף שמונים בת עיר ישנה

הרבה  שנותנים כאלה יש מקוה, להם ואין – הרע
להם  אין למקוה כשמגיע אך אחרים, דברים על כסף
יגייסו  – למקוה שזקוקים אלה באמרם, לתת, מה
ואילו  נותנים, הם אין מקוה עבור כסף לכך. הכספים
הם  במילא דיעות, להביע ובאים נותנים הם חינוך על
ציצית, לובשים שאינם כאלה למחנכים בוחרים
נבלות  אוכלי שבת, מחללי תפילין, מניחים שאינם
שומר  תפילין, מניח ציצית, הלובש והמחנך וטריפות;
הם  אם להם. שווה אינו – כשרות ואוכל שבת
להם  לתת צריכים פרנסה, לשם במחנכים מחזיקים
להם  לשלם יש לפרנסה, זקוק יהודי אחדים. דברים
עושים  הם אם אך מחנכים. יהיו שלא ובלבד יותר
ומחויבי  ישראל עוכרי הם הרי – חינוך לשם זאת
אצל  הלומדים הילדים להורי לומר יש ר"ל. סקילה
נשמות  מאבדים שהם הלא־כשרים, המלמדים

לעולם. חושך ומביאים ישראל
לומר  יש כלל, להתבייש ולא לרחוב לצאת צריכים
הם  אם – יום שיבוא בשבת, קניות שעורכים לאלה
לקנות, במה להם יהיה שלא – בכך יפסיקו לא
שיבוא  לומר, יש בשבת פתוחות חנויותיהם ולמחזיקי

למכור. מה להם יהיה לא בחול שגם זמן
חדשים, כמה רק נשארו מאוחר, הרי מחכים, מה
מקווה  הריני יכולים. אשר ככל הרבה לעשות יש
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העולמית  תהלים וחברת בעל־פה משניות שחברת
ישראל" ש"מחנה לקוות יש המשיח. חבלי על יקלו
מלים] מספר כאן [חסרות חינוך" לעניני וה"מרכז
סניפי  ולהרבות תמימים תומכי ישיבות ולייסד
מרובה, לזמן זה שאין למרות תמימים, תומכי ישיבות
את  ישראל בני הקימו שבמדבר כשם מכל־מקום
למוסדי  בנוגע כיום גם כך קצר, לזמן גם המשכן

שי  האור התורה ומעט קצר, לזמן אף להקימם ש
והאורה. האור את ויבוא חושך הרבה ידחה

אדם,‰. חביב  ד"ה המאמר אמר אדמו"ר כ"ק
סיפר: מכן ולאחר

אותו  הזמינו לסלוצק. פעם בא טוב שם הבעל
היתה  וההתכנסות המדרש בית של הבית לחנוכת
בכבוד  שם התקבל טוב שם הבעל המדרש. בית בחצר
שיהודים  אבן על בישבו תורה אז אמר הוא גדול.
בבנין. השקיעו לא שעדיין המדרש בית לבנין הביאו
אותה  הביא שיהודי אבן טוב, שם הבעל אז ואמר
המובא  על־דרך מאד, יקרה – המדרש בית להקמת

רחב"ד  מצאה 8לגבי והתורה זו אבן על תורה ואמר ,
הפשוטים. האנשים בעיני רב  חן

בתורה, חידשתם מה אז: שאלו שבעיר הלומדים
כתוב  למדו, כן לפני גם נתתי 9הרי טוב לקח "כי

תורה. לנו שיש הרי – לכם"
לחדש  באתי לא טוב, שם הבעל מורנו להם ענה
פירושו  ואכן הכתובים, פשטי לפרש אלא דבר, שום
לכם", נתתי טוב לקח "כי הוא: שהבאתם הפסוק של
שנתתי  שיחשבו להיות שיכול הנגלה, תורת זהו
התורה, נותן על ושוכחים "לכם" שזהו "לכם",
"תורתי", אם אך קושיות, ומקשים היתרים מחפשים
בהשגחה  מאמינים התורה, פנימיות כשלומדים

נעזבים. לא תעזובו" "אל אז פרטית,
.Â הקיסר שאמר: מברדיצ'וב, הרב  בשם אומרים

אומר  הרוסי הקיסר הקיסר, שהוא אומר הגרמני
יתגדל  אומר: שרה בן יצחק לוי ואני הקיסר, שהוא

רבא. שמי' ויתקדש
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בתחלתו.8) וקה"ר ב.9)שהש"ר ד, משלי

•
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תרצ"ז  תמוז, ט"ז ב"ה,

פערכטאלדסדארף 

אי"א  וו"ח נעלה, והכי הנכבד ידידי

שי' מוהרחמ"א

וברכה! שלום

בגשמיות  טוב ברוב ויתברך הברכה, עבור תודה

וברוחניות.

ומתרחב  הולך החדרים ענין אשר במאד שמח הנני

אשר  מקוה והנני בזה, להשתדל וצריכים בעזה"י,

בעזה"י. יחסרו לא הדרושים האמצעים

לעורר, שיסע מעורר נחוץ אשר חושב שי' ידידי אם

האיש  מצד לא מניעה להיות א"צ אופן בשום הנה

איש  לזה. הדרושות ההוצאות מצד ולא לזה המתאים

המדינה  בכל אשר הדבר וא"א למצא, צריכים המתאים

יפה, בחיפוש אלא תלוי הדבר ואין לזה, ראוי ימצא לא

צריכים  מנר, וחיפוש מחיפוש חיפוש למדנו וכמארז"ל

ובהנוגע  אדם. נשמת ה' הנר שמתגלה עד כך כל לחפש

למצא  בעזרם להיות מקוה הנני לזה הדרושות, להוצאות

לזה... המוכרחים האמצעים את

להם  יעזר יפה. עלו הבחינות אשר הבשורה עבור תודה

לרבים  תועלת ויביאו באמת יראיֿשמים שיהיו השי"ת

יעזרם  אשר ברכתי להם למסור נא יואיל הדת. בחזוק

וברוחניות. בגשמיות השי"ת

דבר  הוא שי' מהתלמידים ואיזה המורים נסיעת בדבר

באולם  אכו"ש להם לתת - בל"נ - ודעתי במאד, נחוץ

- אנשים ששה עבור ללינה חדרים שני ולשכור הישיבה,

אי"ה  אכתוב הבע"ל א' וביום .- אחד בחדר שלשה שלשה

אקבל  וכאשר הדבר, יעלה כמה לי שיכתוב לאטוואצק

גמורה, בהחלטה ברור על שי' לידידי אודיע מהתם תשובה

אומר  והנני להחליט, אוכל לא ברור דבר אדע  אשר עד כי

בעלמא. בהשערה רק זה

עשה  אמרו דא ובכגון שבת", מה"ענג במאד נהניתי

יפרוש  בשבת. כמו ילמדו בחול שגם כלומר חול, שבתך

להם  יעזר אשר ברכתי להם וימסור הלומדים, בשלום גיני

בגו"ר. השי"ת

בגו"ר  ומברכו הדו"ש ידידו והנני

יצחק  יוסף
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ycew zegiyn zecewp

"המקדש – בשלילה מתחיל שהרמב"� הטע�
בלבדלאכולו החיוב את כותב ואינו במישור", היה

לומר: יש – ההר" במעלה היה כולו "המקדש
לי "ועשו של העשה מצוות קיו� הרמב"� לדעת
לה"משכ� בהמש� היה המקדש, בית בבני� מקדש"
הרמב"� שכתב כמו (במדבר)" רבנו משה שעשה
לומר מקו� היה לכ� הבחירה. בית הלכות בתחילת
לא בו אחד וחלק במישור, היה המשכ� שכל שכש�
זה. באופ� המקדש ג� היה כ� האחר, מ� גבוה היה

כולו המקדש הרמב"�: מתחיל במישורלאלכ� היה
ההר". במעלה אלא המשכ�), (כמו

"הלכות הוא תוכנו החזקה היד שספר כיוו�
בשיפוע ועולה הול� היה שהמקדש מוב� הלכות",

של עניי� זהו אלא ההר מבנה מצד רק הלכהלא
במישור. להיות לא א) המקדש: על כולו". ב"מקדש
תנאי זה אי� מזו: יתירה ההר". "במעלה להיות ב)

תנאי זהו אלא בלבד, לכתחילה .לעיכובאשל
צרי� זה שבעניי� הסברא מה להבי�: צרי� אבל
הביאור לומר ויש מהמשכ�? שונה להיות המקדש
ההר" "במעלה במקדש שהיו המקומות חילוקי בזה:
תוספת בו היה מה� אחד שכל זה ע� בהתא� ה� �
רק הוא זה די� שלפניו. המקו� לגבי בקדושה ועליה
הקדושה גדר ע� קשור זה כי במשכ�, ולא במקדש,

במקדש.שנתחדש
ובי� המשכ� בי� עיקרי חילוק ישנו בזה: ההסברה
המקדש בית ואילו ארעי, בני� היה המשכ� המקדש:
רק היתה הקדושה חלות במשכ� קבע". "דירת היה
בבית אבל והיריעות. הקרשי� � וחלקיו בהבני�
מקו� עצ� � מקו�" "קדושת ג� היתה המקדש

לבית בנוגע א) ענייני�: ובשני נתקדש, המקדש
" נאמר אלקיכ�המקו�המקדש ד' יבחר ".בואשר

המקדש. של (ריצפה) קרקע של קידוש מעשה היה ב)
נשארה לא � מש� ונסעו שפרקוהו לאחר במשכ�
בבית כ� שאי� מה הראשו�. במקו� קדושה שו�
קבועה הקדושה לכ� במקו�, היא הבחירה בו המקדש

חילוק הרמב"� מדגיש לכ� ועד. לעול� שבי�זהש�
חידוש ביטוי לידי בא בזה דווקא כי למקדש, המשכ�
המקו�. בקדושת � המשכ� לעומת שבמקדש עיקרי
את להמשי� הוא המקדש בית של שעניינו מאחר
תחדור שהקדושה באופ� בעול�, השכינה השראת
ג� זה התבטא לכ� אותה, ותעלה הגשמיות בתו�
עמד שבו המקו� � העול� של הגשמית במציאותו

בהר, היה המקדש שסביבו.למעלהבית מהמקומות
נעלות היו שבמקדש הקדושה ומדרגת שהעליה וככל
בגשמיות. יותר גבוה הגשמי המקו� ג� היה יותר,

הקדשי� שקדש הטע� ג� מוב� זה פי על
המקדש: מהיכל בגובהו נבדל היה לא שבמקדש
הגשמי במקו� פועלת המקדש של שהקדושה העניי�
בער� הינה הנמוכה שהדרגה הקדושה למדרגות שיי�
עשרה "בשתי� הימנה נעלית שהיא להעליונה,
מדרגה על כשמדובר אבל בזה. וכיוצא מעלות",

נעלית שהיא ערו�בקדושה שזהבאי� שיי� אי� �
קדש של בקדושה גשמי. מקו� בגובה יתבטא
עצמותו של הגילוי היה בהמקו� שש� הקדשי�,
כלל בער� לא שהוא הארו� במקו� ית', ומהותו
להתבטא יכול אינו כזה עילוי � המקדש חלקי לשאר

ומוגבל. מדוד שהוא גשמי, מקו� של בגובה
ראה) פר' כט, חלק שיחות (לקוטי

רמב"ם - הלכות בית הבחירה

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

...ומה שמתחיל מכתבו שהפסיד רחיצה אחת, הנה בטח לא הפסיד אלא נשתכר, וכמ"ש לו 

במכתבי, כמדומה, במרז"ל שבת היא מלזעוק - ואעפ"כ ודוקא עי"ז - רפואה קרובה לבוא. ועוד גדולה 

כ"פ מרפואה הבאה ע"י הרחיצה, כמובן...
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ycew zegiyn zecewp

"המקדש – בשלילה מתחיל שהרמב"� הטע�
בלבדלאכולו החיוב את כותב ואינו במישור", היה

לומר: יש – ההר" במעלה היה כולו "המקדש
לי "ועשו של העשה מצוות קיו� הרמב"� לדעת
לה"משכ� בהמש� היה המקדש, בית בבני� מקדש"
הרמב"� שכתב כמו (במדבר)" רבנו משה שעשה
לומר מקו� היה לכ� הבחירה. בית הלכות בתחילת
לא בו אחד וחלק במישור, היה המשכ� שכל שכש�
זה. באופ� המקדש ג� היה כ� האחר, מ� גבוה היה

כולו המקדש הרמב"�: מתחיל במישורלאלכ� היה
ההר". במעלה אלא המשכ�), (כמו

"הלכות הוא תוכנו החזקה היד שספר כיוו�
בשיפוע ועולה הול� היה שהמקדש מוב� הלכות",

של עניי� זהו אלא ההר מבנה מצד רק הלכהלא
במישור. להיות לא א) המקדש: על כולו". ב"מקדש
תנאי זה אי� מזו: יתירה ההר". "במעלה להיות ב)

תנאי זהו אלא בלבד, לכתחילה .לעיכובאשל
צרי� זה שבעניי� הסברא מה להבי�: צרי� אבל
הביאור לומר ויש מהמשכ�? שונה להיות המקדש
ההר" "במעלה במקדש שהיו המקומות חילוקי בזה:
תוספת בו היה מה� אחד שכל זה ע� בהתא� ה� �
רק הוא זה די� שלפניו. המקו� לגבי בקדושה ועליה
הקדושה גדר ע� קשור זה כי במשכ�, ולא במקדש,

במקדש.שנתחדש
ובי� המשכ� בי� עיקרי חילוק ישנו בזה: ההסברה
המקדש בית ואילו ארעי, בני� היה המשכ� המקדש:
רק היתה הקדושה חלות במשכ� קבע". "דירת היה
בבית אבל והיריעות. הקרשי� � וחלקיו בהבני�
מקו� עצ� � מקו�" "קדושת ג� היתה המקדש

לבית בנוגע א) ענייני�: ובשני נתקדש, המקדש
" נאמר אלקיכ�המקו�המקדש ד' יבחר ".בואשר

המקדש. של (ריצפה) קרקע של קידוש מעשה היה ב)
נשארה לא � מש� ונסעו שפרקוהו לאחר במשכ�
בבית כ� שאי� מה הראשו�. במקו� קדושה שו�
קבועה הקדושה לכ� במקו�, היא הבחירה בו המקדש

חילוק הרמב"� מדגיש לכ� ועד. לעול� שבי�זהש�
חידוש ביטוי לידי בא בזה דווקא כי למקדש, המשכ�
המקו�. בקדושת � המשכ� לעומת שבמקדש עיקרי
את להמשי� הוא המקדש בית של שעניינו מאחר
תחדור שהקדושה באופ� בעול�, השכינה השראת
ג� זה התבטא לכ� אותה, ותעלה הגשמיות בתו�
עמד שבו המקו� � העול� של הגשמית במציאותו

בהר, היה המקדש שסביבו.למעלהבית מהמקומות
נעלות היו שבמקדש הקדושה ומדרגת שהעליה וככל
בגשמיות. יותר גבוה הגשמי המקו� ג� היה יותר,

הקדשי� שקדש הטע� ג� מוב� זה פי על
המקדש: מהיכל בגובהו נבדל היה לא שבמקדש
הגשמי במקו� פועלת המקדש של שהקדושה העניי�
בער� הינה הנמוכה שהדרגה הקדושה למדרגות שיי�
עשרה "בשתי� הימנה נעלית שהיא להעליונה,
מדרגה על כשמדובר אבל בזה. וכיוצא מעלות",

נעלית שהיא ערו�בקדושה שזהבאי� שיי� אי� �
קדש של בקדושה גשמי. מקו� בגובה יתבטא
עצמותו של הגילוי היה בהמקו� שש� הקדשי�,
כלל בער� לא שהוא הארו� במקו� ית', ומהותו
להתבטא יכול אינו כזה עילוי � המקדש חלקי לשאר

ומוגבל. מדוד שהוא גשמי, מקו� של בגובה
ראה) פר' כט, חלק שיחות (לקוטי
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:äéìr íe÷é dLôð-ìràéäøãð dLéà úéa-íàå ©©§−̈¨¬¨¤«¨§¦¥¬¦−̈¨®̈¨
:äráLa dLôð-ìr øqà äøñà-BàáéòîLå ¨«§¨¬¦¨²©©§−̈¦§ª¨«§¨©³

eî÷å dúà àéðä àì dì Løçäå dLéà¦¨Æ§¤«¡¦´½̈¬Ÿ¥¦−Ÿ¨®§¨̧Æ
dLôð-ìr äøñà-øLà øqà-ìëå äéøãð-ìk̈§¨¤½¨§¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈

:íe÷éâéíBéa dLéà | íúà øôé øôä-íàå ¨«§¦¨¥Á¨¥̧Ÿ¨¬¦¨»§´
dLôð øqàìe äéøãðì äéúôN àöBî-ìk BòîL̈§¼¨¨̧§¨¤¯¨¦§¨¤²¨§¦©¬©§−̈

:dì-çìñé ýåýéå íøôä dLéà íe÷é àì(ìàøùé) ´Ÿ¨®¦¨´£¥½̈©«Ÿ̈−¦§©¨«
ãédLéà Lôð úprì øqà úráL-ìëå øãð-ìk̈¥²¤§¨§ª©¬¦−̈§©´Ÿ®̈¤¦¨¬

:epøôé dLéàå epîé÷éåèdì Léøçé Løçä-íàå §¦¤−§¦¨¬§¥¤«§¦©«£¥Á©«£¦¸¨¬
Bà äéøãð-ìk-úà íé÷äå íBé-ìà íBiî dLéà¦¨»¦´¤¼§¥¦Æ¤¨§¨¤½¨¬
-ék íúà íé÷ä äéìr øLà äéøñà-ìk-úà¤¨¡¨¤−¨£¤´¨¤®¨¥¦´Ÿ½̈¦

:BrîL íBéa dì Løçäæèíúà øôé øôä-íàå ¤«¡¦¬−̈§¬¨§«§¦¨¥¬¨¥²Ÿ−̈
:dðår-úà àNðå BòîL éøçàæéíéwçä älà ©«£¥´¨§®§¨−̈¤£Ÿ¨«¥´¤©«ª¦À

BzLàì Léà ïéa äLî-úà ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¦−§¦§®
:äéáà úéa äéørða Bzáì áà-ïéaô ¥¨´§¦½¦§ª¤−¨¥¬¨¦«¨

àìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáí÷ð ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§ÀŸ
óñàz øçà íéðéãnä úàî ìàøNé éða úî÷ð¦§©Æ§¥´¦§¨¥½¥¥−©¦§¨¦®©©−¥«¨¥¬

énr-ìà:Eâøîàì írä-ìà äLî øaãéå ¤©¤«©§©¥³¤Æ¤¨¨´¥½Ÿ
àávì íéLðà íëzàî eöìçäåïéãî-ìr eéäé ¥¨«§¯¥«¦§¤²£¨¦−©¨¨®§¦«§Æ©¦§½̈

:ïéãîa ýåýé-úî÷ð úúìãóìà ähnì óìà ¨¥¬¦§©§Ÿ̈−§¦§¨«¤µ¤©©¤½¤−¤
:àávì eçìLz ìàøNé úBhî ìëì ähnì©©¤®§ŸÆ©´¦§¨¥½¦§§−©¨¨«

ä-íéðL ähnì óìà ìàøNé éôìàî eøñniå©¦¨«§Æ¥«©§¥´¦§¨¥½¤−¤©©¤®§¥«
:àáö éöeìç óìà øNråäLî íúà çìLiå ¨¨¬¤−¤£¥¬¨¨«©¦§©̧Ÿ¨¬¤²

-ïa ñçðét-úàå íúà àávì ähnì óìà¤¬¤©©¤−©¨¨®ÂŸÂ̈§¤¦̧§¹̈¤
úBøööçå Lãwä éìëe àávì ïäkä øærìà¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©¨½̈§¥¬©²Ÿ¤©«£«Ÿ§¬

:Bãéa äreøzäæäeö øLàk ïéãî-ìr eàaöiå ©§−̈§¨«©¦§§Æ©¦§½̈©«£¤²¦¨¬
:øëæ-ìk eâøäiå äLî-úà ýåýéçéëìî-úàå §Ÿ̈−¤¤®©©«©§−¨¨¨«§¤©§¥̧

í÷ø-úàå éåà-úà íäéììç-ìr eâøä ïéãî¦§¹̈¨«§´©©§¥¤À¤¡¦³§¤¤̧¤Æ
éëìî úLîç òáø-úàå øeç-úàå øeö-úàå§¤³§¤Æ§¤¤½©£¥−¤©§¥´
:áøça eâøä øBòa-ïa írìa úàå ïéãî¦§®̈§¥Æ¦§¨´¤§½¨«§−¤¨«¤

èítè-úàå ïéãî éLð-úà ìàøNé-éðá eaLiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¤§¥¬¦§−̈§¤©¨®
-ìk-úàå íäð÷î-ìk-úàå ízîäa-ìk úàå§¥̧¨§¤§¨¯§¤¨¦§¥¤²§¤¨

:eææa íìéçéúàå íúáLBîa íäéør-ìk úàå ¥−̈¨¨«§¥³¨¨«¥¤Æ§´§Ÿ½̈§¥−
:Làa eôøN íúøéè-ìkàé-ìk-úà eç÷iå ¨¦«Ÿ®̈¨«§−¨¥«©¦§Æ¤¨

:äîäaáe íãàa çB÷ìnä-ìk úàå ììMä©¨½̈§¥−¨©©§®©¨«¨−̈©§¥¨«
áéúãr-ìàå ïäkä øærìà-ìàå äLî-ìà eàáiå©¨¦¿¤¤Á§¤¤§¨¨̧©Ÿ¥¹§¤£©´

é-éða-úàå çB÷ìnä-úàå éáMä-úà ìàøN §¥«¦§¨¥À¤©§¦¯§¤©©§²©§¤
øLà áàBî úáør-ìà äðçnä-ìà ììMä©¨−̈¤©©«£¤®¤©§´Ÿ½̈£¤−

:Bçøé ïcøé-ìrñ ©©§¥¬§¥«
â ycew zegiyn zecewp ã(362 'nr gi zegiy ihewl)

ÔÈ„Óa '‰ ˙Ó˜ ˙˙Ï(ג (לא, »≈ƒ¿«¿ƒ¿»
"נקמת נאמר Ï‡¯NÈלעיל Èa מדקדק הּקּב"ה ּכי ," ְְֱִֵֶַַ¿≈ƒ¿»≈ְְִֵַַָָ

"נקמת נאמר ּכאן ואּלּו יׂשראל, ׁשל מׁשה ‰'ּבכבֹודן ּכי ," ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

מקֹום ׁשל ּבכבֹודֹו יצחק)מדקדק לוי מה (לקוטי לבאר ויׁש . ְְְְְִֵֵֵֶַַָָ

להּלחם  ּבּקׁש מדין ׁשּכן ּכאן, ּדוקא מֹופיע זה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּׁשּנּוי

" ּבלעם עצת ּבאמצעּות אּלּו‡Ì‰È˜Ïּביׂשראל BN‡ׁשל ְְְְְֲִִֵֶַָָָ¡…≈∆ֵֶ≈
מדּגיׁש ּומׁשה ליׂשראל, להּזיק הרצֹון את מדּגיׁש ה' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹזּמה".

ה'. נגד ּפעּלה ידי על זה נזק לגרם הרצֹון ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻאת



רנה ipy - `l - irqnÎzehn - xeaiva d`ixwl yneg

éðùâééàéNð-ìëå ïäkä øærìàå äLî eàöiå©¥̧§¹¤̧§¤§¨¨¯©Ÿ¥²§¨§¦¥¬
:äðçnì õeçî-ìà íúàø÷ì äãräãéóö÷iå ¨«¥−̈¦§¨®̈¤¦−©©«£¤«©¦§´Ÿ

éøNå íéôìàä éøN ìéçä éãe÷t ìr äLî¤½©−§¥´¤¨®¦¨¥³¨«£¨¦Æ§¨¥´
:äîçìnä àávî íéàaä úBànäåèøîàiå ©¥½©¨¦−¦§¨¬©¦§¨¨«©¬Ÿ¤
:äá÷ð-ìk íúéiçä äLî íäéìàæèäpä ïä £¥¤−¤®©«¦¦¤−¨§¥¨«¥´¥¹¨

ìrî-øñîì írìa øáãa ìàøNé éðáì eéä̈¸¦§¥³¦§¨¥Æ¦§©´¦§½̈¦§¨©¬©
úãra äôbnä éäzå øBòt øác-ìr ýåýéa©«Ÿ̈−©§©´§®©§¦¬©©¥−̈©«£©¬

:ýåýéæéäMà-ìëå óha øëæ-ìë eâøä äzrå §Ÿ̈«§©¾̈¦§¬¨¨−̈©¨®§¨¦À̈
:eâøä øëæ ákLîì Léà úrãéçéóhä ìëå Ÿ©¬©¦²§¦§©¬¨−̈£«Ÿ§ŸÆ©©´

:íëì eéçä øëæ ákLî eòãé-àì øLà íéLpa©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨®̈©«£−¨¤«
èéìk íéîé úráL äðçnì õeçî eðç ízàå§©¤À£²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®ŸÁ

íBia eàhçúz ììça râð | ìëå Lôð âøäŸ¥̧¤¹¤§´ŸŸ¥´©¤«¨À̈¦§©§º©³
:íëéáLe ízà éréáMä íBiáe éLéìMäë-ìëå ©§¦¦Æ©´©§¦¦½©¤−§¦¤«§¨

-éìk-ìëå íéfr äNrî-ìëå øBò-éìk-ìëå ãâa¤¯¤§¨§¦²§¨©«£¥¬¦¦−§¨§¦
:eàhçúz õrñàë-ìà ïäkä øærìà øîàiå ¥®¦§©¨«©¸Ÿ¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤

úwç úàæ äîçìnì íéàaä àávä éLðà©§¥´©¨½̈©¨¦−©¦§¨®̈µŸª©´
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà äøBzäáë-úà Cà ©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¬¤

-úà ìæøaä-úà úLçpä-úà óñkä-úàå áäfä©¨−̈§¤©®̈¤¤©§¸¤Æ¤©©§¤½¤
úøôòä-úàå ìéãaä:âëàáé-øLà øác-ìk ©§¦−§¤¨«Ÿ¨«¤¨¨º̈£¤¨´Ÿ

àhçúé äcð éîa Cà øäèå Làá eøéárz Làá̈¥À©«£¦³¨¥Æ§¨¥½©¾§¥¬¦−̈¦§©®̈
:íéná eøéárz Làa àáé-àì øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯«Ÿ¨²Ÿ¨¥−©«£¦¬©¨«¦

ãëízøäèe éréáMä íBia íëéãâa ízñaëå§¦©§¤¯¦§¥¤²©¬©§¦¦−§©§¤®
:äðçnä-ìà eàáz øçàåñäëýåýé øîàiå §©©−¨¬Ÿ¤©©«£¤«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàåëéáMä çB÷ìî Làø úà àN ¤¤¬¥«ŸÀ̈¥´³Ÿ©§¸©Æ©§¦½
éLàøå ïäkä øærìàå äzà äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨®©¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¨¥−

:äãrä úBáàæëéNôz ïéa çB÷ìnä-úà úéöçå £¬¨«¥¨«§¨¦̧¨Æ¤©©§½©¥µ«Ÿ§¥´
:äãrä-ìk ïéáe àávì íéàöiä äîçìnä©¦§¨½̈©«Ÿ§¦−©¨¨®¥−¨¨«¥¨«

çëäîçìnä éLðà úàî ýåýéì ñëî úîøäå©«£¥«Ÿ¨̧¤¹¤©«Ÿ̈À¥¥º©§¥³©¦§¨¨Æ
-ïî úBànä Lîçî Lôð ãçà àávì íéàöiä©«Ÿ§¦´©¨½̈¤¨´¤½¤¥«£¥−©¥®¦
:ïàvä-ïîe íéøîçä-ïîe ø÷aä-ïîe íãàä̈«¨¨Æ¦©¨½̈¦©«£Ÿ¦−¦©«Ÿ

èëïäkä øærìàì äzúðå eçwz íúéöçnî¦©«£¦−̈¦®̈§¨«©¨²§¤§¨¨¬©Ÿ¥−
:ýåýé úîeøzì| çwz ìàøNé-éða úöçnîe §©¬§Ÿ̈«¦©«£¦̧§¥«¦§¨¥¹¦©´

ø÷aä-ïî íãàä-ïî íéMîçä-ïî æçà | ãçà¤¨´¨ª´¦©«£¦¦À¦¨«¨¨¯¦©¨¨²

äzúðå äîäaä-ìkî ïàvä-ïîe íéøîçä-ïî¦©«£Ÿ¦¬¦©−Ÿ¦¨©§¥¨®§¨«©¨³
:ýåýé ïkLî úøîLî éøîL íiåìì íúàŸ¨Æ©«§¦¦½«Ÿ§¥¾¦§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«

àìýåýé äeö øLàk ïäkä øærìàå äLî Nriå©©©́¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàáìéäéåeææa øLà æaä øúé çB÷ìnä ¤¤«©«§¦Æ©©§½©¤´¤©½̈£¤¬¨«§−

óìà íéráLå óìà úBàî-LL ïàö àávä ír©´©¨¨®ÀŸ¥«¥¬¤²¤§¦§¦¬¤−¤
:íéôìà úLîçåâì:óìà íéráLå íéðL ø÷áe ©«£¥¬¤£¨¦«¨¾̈§©¬¦§¦§¦−¨«¤

ãì:óìà íéMLå ãçà íéøîçåäìíãà Lôðå ©«£Ÿ¦¾¤¨¬§¦¦−¨«¤§¤´¤¨½̈
Lôð-ìk øëæ ákLî eòãé-àì øLà íéLpä-ïî¦©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨®̈¨¤¾¤

ìLe íéðL:óìà íéLåì÷ìç äöçnä éäzå §©¬¦§¦−¨«¤©§¦Æ©¤«¡½̈¥¾¤
ìL ïàvä øtñî àáva íéàöiäóìà úBàî-L ©«Ÿ§¦−©¨®̈¦§©´©ÀŸ§«¥¬¤̧¤Æ

ìLe:úBàî Lîçå íéôìà úráLå óìà íéL §¦´¤½¤§¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«
æìLîç úBàî LL ïàvä-ïî ýåýéì ñënä éäéå©§¦²©¤¬¤©«Ÿ̈−¦©®Ÿ¥¬¥−¨¥¬

:íéráLåçììLe äML ø÷aäåíñëîe óìà íéL §¦§¦«§©̧¨½̈¦¨¬§¦−¨®¤¦§¨¬
:íéráLå íéðL ýåýéìèììL íéøîçåóìà íéL ©«Ÿ̈−§©¬¦§¦§¦«©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤

:íéMLå ãçà ýåýéì íñëîe úBàî Lîçå©«£¥´¥®¦§¨¬©«Ÿ̈−¤¨¬§¦¦«
îýåýéì íñëîe óìà øNr äML íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈®̈¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½

ìLe íéðL:Lôð íéLàîñëî-úà äLî ïziå §©¬¦§¦−¨«¤©¦¥´¤À¤¤̧¤Æ
ýåýé äeö øLàk ïäkä øærìàì ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈½§¤§¨−̈©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàáîäöç øLà ìàøNé éða úéöçnîe ¤Ÿ¤«¦©«£¦−§¥´¦§¨¥®£¤Æ¨¨´
:íéàávä íéLðàä-ïî äLîâîúöçî éäzå ¤½¦¨«£¨¦−©«Ÿ§¦«©§¦²¤«¡©¬

ìL ïàvä-ïî äãräìLe óìà úBàî-LíéL ¨«¥−̈¦©®Ÿ§«¥¬¤̧¤Æ§¦´
:úBàî Lîçå íéôìà úráL óìàãîø÷áe ¤½¤¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«¨¾̈

ìLe äML:óìà íéLäîìL íéøîçåóìà íéL ¦¨¬§¦−¨«¤©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤
:úBàî Lîçååî:óìà øNr äML íãà Lôðå ©«£¥¬¥«§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈¨«¤

æîæçàä-úà ìàøNé-éða úöçnî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦©«£¦´§¥«¦§¨¥À¤¨«¨ªÆ
ïziå äîäaä-ïîe íãàä-ïî íéMîçä-ïî ãçà¤¨´¦©«£¦¦½¦¨«¨−̈¦©§¥¨®©¦¥̧
øLàk ýåýé ïkLî úøîLî éøîL íiåìì íúàŸ¹̈©«§¦¦À«Ÿ§¥Æ¦§¤̧¤Æ¦§©´§Ÿ̈½©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöçîäLî-ìà eáø÷iå ¦¨¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤«©¦§§Æ¤¤½
éøNå íéôìàä éøN àávä éôìàì øLà íéã÷tä©§ª¦¾£¤−§©§¥´©¨¨®¨¥¬¨«£¨¦−§¨¥¬

:úBànäèîéãár äLî-ìà eøîàiå-úà eàNð E ©¥«©«Ÿ§Æ¤¤½£¨¤´¨«§À¤
ã÷ôð-àìå eðãéa øLà äîçìnä éLðà Làø²Ÿ©§¥¬©¦§¨−̈£¤´§¨¥®§«Ÿ¦§©¬

:Léà epnîðøLà Léà ýåýé ïaø÷-úà áø÷på ¦¤−¦«©©§¥º¤¨§©´§Ÿ̈À¦Á£¤̧
ìéâr úraè ãéîöå äãröà áäæ-éìë àöî̈¨³§¦«¨¨Æ¤§¨¨´§¨¦½©©−©¨¦´



iriaxרנו ,iyily - al - irqnÎzehn - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé éðôì eðéúLôð-ìr øtëì æîeëåàðçwiå §¨®§©¥¬©©§Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«©¦©̧
éìk ìk ízàî áäfä-úà ïäkä øærìàå äLî¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨−̈¥«¦¨®−Ÿ§¦¬

:äNrîáðeîéøä øLà äîeøzä áäæ-ìk | éäéå ©«£¤«©§¦´¨§©´©§À̈£¤³¥¦¸Æ
íéMîçå úBàî-òáL óìà øNr äML ýåýéì©«Ÿ̈½¦¨̧¨¨¬¤²¤§©¥¬©«£¦¦−
:úBànä éøN úàîe íéôìàä éøN úàî ì÷L̈®¤¥¥Æ¨¥´¨«£¨¦½¥¥−¨¥¬©¥«

âð:Bì Léà eææa àávä éLðàãðäLî çwiå ©§¥Æ©¨½̈¨«§−¦¬«©¦©̧¤¹
íéôìàä éøN úàî áäfä-úà ïäkä øærìàå§¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©¨½̈¥¥²¨¥¬¨«£¨¦−
ïBøkæ ãrBî ìäà-ìà Búà eàáiå úBànäå§©¥®©¨¦³ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¦¨¬

:ýåýé éðôì ìàøNé-éðáìô ¦§¥«¦§¨¥−¦§¥¬§Ÿ̈«
â ycew zegiyn zecewp ã(112 'nr bi zegiy ihewl)

‰„Ú‰ ˙ˆÁÓ È‰zÂ(מג (לא, «¿ƒ∆¡«»≈»
הּטבע  ּובדר הּמכס, את ׁשהרימּו עד רב זמן עבר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָּבוּדאי

האדם  מּכל אחד אף מת לא זה זמן ׁשּבמׁש אפׁשר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאי

את  מפרט והּכתּוב ׁשוים. החצאים היּו לא ּכן ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוהּבהמה,

מאמר  ּבתֹור (לא פלא ּדבר להֹודיע ּכדי העדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחצת

לא  ּכי הראׁשֹון, החצי ּכמֹו ּבדּיּוק היה הּׁשני החצי ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻהּמסּגר):

יׁש הּדבר ּובטעם ."וכ ּכ" רׁש"י: ּכּונת וזֹוהי אחד. אף ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמת

נלקח  ׁשּלא עדף היה ׁשוים החצאים היּו לא  ׁשאם ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלֹומר,

מכס. ִֶֶֶמּמּנּו

éùéìùáìàïáeàø éðáì äéä áø | äð÷îe¦§¤´©À¨º̈¦§¥¯§¥²
øæré õøà-úà eàøiå ãàî íeör ãâ-éðáìå§¦§¥−̈¨´§®Ÿ©¦§º¤¤³¤©§¥Æ

rìb õøà-úàå:äð÷î íB÷î íB÷nä äpäå ã §¤¤´¤¦§½̈§¦¥¬©¨−§¬¦§¤«
áäLî-ìà eøîàiå ïáeàø éðáe ãâ-éðá eàáiå©¨¬Ÿ§¥−̈§¥´§¥®©«Ÿ§³¤¤Æ

:øîàì äãrä éàéNð-ìàå ïäkä øærìà-ìàå§¤¤§¨¨´©Ÿ¥½§¤§¦¥¬¨«¥−̈¥«Ÿ
âäìrìàå ïBaLçå äøîðå øæréå ïáéãå úBøèr£¨³§¦ŸÆ§©§¥´§¦§½̈§¤§−§¤§¨¥®

:ïráe Báðe íáNeãéðôì ýåýé äkä øLà õøàä §¨¬§−§«Ÿ¨À̈¤£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¦§¥Æ
éãárìå àåä äð÷î õøà ìàøNé úãrE £©´¦§¨¥½¤¬¤¦§¤−¦®§©«£¨¤−

:äð÷îñäéðéra ïç eðàöî-íà eøîàiåïzé E ¦§¤«©«Ÿ§À¦¨¨³¥Æ§¥¤½ª©º
éãárì úàfä õøàä-úàeðøárz-ìà äfçàì E ¤¨¨¯¤©²Ÿ©«£¨¤−©«£ª¨®©©«£¦¥−

:ïcøiä-úàåïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî øîàiå ¤©©§¥«©´Ÿ¤¤½¦§¥−̈§¦§¥´§¥®
:äô eáLz ízàå äîçìnì eàáé íëéçàä©«©¥¤À¨¸ŸÆ©¦§¨½̈§©¤−¥¬§«Ÿ

æänìåáéúëïåàåðúéø÷ìàøNé éða áì-úà ïeàéðú §¨´¨§¦½¤¥−§¥´¦§¨¥®
:ýåýé íäì ïúð-øLà õøàä-ìà øárîçäk ¥«£ŸÆ¤¨½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«¬Ÿ

rðøa Lãwî íúà éçìLa íëéúáà eNr̈−£«Ÿ¥¤®§¨§¦¬Ÿ¨²¦¨¥¬©§¥−©
:õøàä-úà úBàøìèìBkLà ìçð-ãr eìriå ¦§¬¤¨¨«¤©©«£º©©´©¤§À

ìàøNé éða áì-úà eàéðiå õøàä-úà eàøiå©¦§Æ¤¨½̈¤©¨¦¾¤¥−§¥´¦§¨¥®
:ýåýé íäì ïúð-øLà õøàä-ìà àá-ézìáì§¦§¦ŸÆ¤¨½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«

é:øîàì òáMiå àeää íBia ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−©´©®©¦¨©−¥«Ÿ
àéïaî íéøönî íéìòä íéLðàä eàøé-íà¦¦§¸¨«£¨¦¹¨«Ÿ¦´¦¦§©À¦¦¤̧

øLà äîãàä úà äìrîå äðL íéøNr¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¥µ¨«£¨½̈£¤¬
-àì ék á÷réìe ÷çöéì íäøáàì ézraLð¦§©²§¦§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ¦¬«Ÿ

çà eàìî:éøáééfðwä äpôé-ïa áìk ézìa ¦§−©«£¨«¦§¦º¨¥³¤§ª¤Æ©§¦¦½
:ýåýé éøçà eàìî ék ïeð-ïa rLBäéåâé-øçiå ¦«ª−©¦®¦¬¦§−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦©

íéraøà øaãna írðéå ìàøNéa ýåýé óà©³§Ÿ̈Æ§¦§¨¥½©§¦¥Æ©¦§½̈©§¨¦−
éðéra òøä äNòä øBcä-ìk íz-ãr äðL̈¨®©ŸÆ¨©½¨«Ÿ¤¬¨−̈§¥¥¬

:ýåýéãéúeaøz íëéúáà úçz ízî÷ äpäå §Ÿ̈«§¦¥´©§¤À©µ©£´Ÿ¥¤½©§−
ýåýé-óà ïBøç ìr ãBò úBtñì íéàhç íéLðà£¨¦´©¨¦®¦§´À©²£¬©§Ÿ̈−

:ìàøNé-ìàåèãBò óñéå åéøçàî ïáeLú ék ¤¦§¨¥«¦³§ªÆ¥©´£½̈§¨©´½
:äfä írä-ìëì ízçLå øaãna Bçépäìñ §©¦−©¦§¨®§¦«©¤−§¨¨¨¬©¤«

æèeðð÷îì äðáð ïàö úøãb eøîàiå åéìà eLbiå©¦§³¥¨Æ©Ÿ́§½¦§¬Ÿ²Ÿ¦§¤¬§¦§¥−
:eðtèì íéørå ätæééðôì íéLç õìçð eðçðàå ®Ÿ§¨¦−§©¥«©«£©¹§¥«¨¥´ª¦À¦§¥Æ

íîB÷î-ìà íðàéáä-íà øLà ãr ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½©²£¤¬¦£¦«Ÿª−¤§¨®
:õøàä éáLé éðtî øöánä éøra eðtè áLéå§¨©³©¥̧Æ§¨¥´©¦§½̈¦§¥−«§¥¬¨¨«¤

çéìàøNé éða ìçðúä ãr eðéza-ìà áeLð àì¬Ÿ¨−¤¨¥®©À¦§©¥Æ§¥´¦§¨¥½
:Búìçð Léàèéïcøiì øárî ízà ìçðð àì ék ¦−©«£¨«¦´³Ÿ¦§©Æ¦½̈¥¥¬¤©©§¥−

ïcøiä øárî eðéìà eðúìçp äàá ék äàìäå̈®̈§¨¦´¨³¨©«£¨¥̧Æ¥¥½¥¥¬¤©©§¥−
:äçøæîô ¦§¨«¨

â ycew zegiyn zecewp ã(616 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

etËÏ ÌÈ¯ÚÂ . . Ô‡ˆ ˙B¯„b(טז (לב, ƒ¿…¿»ƒ¿«≈

לטּפם " מקניהם ראּובן (רׁש"י)"ׁשהקּדימּו ּובני ּגד ּבני . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

יׂשראל  ארץ קדּׁשת להמׁשי ּכדי הּירּדן ּבעבר להתיּׁשב ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻרצּו

ּוברּור  הּבהמית הּנפׁש ּברּור היינּו מקנה", ּב"ארץ ׁשם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּגם

ּכּונתם  עּקר ּכי מקניהם, הקּדימּו לכן ּכפׁשּוטֹו. החי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמין

ה"מקנה  ּבעֹולם, חלקם את לברר ּכדי היתה זֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהתיּׁשבּות

וטּפיהם. עצמם למען לא ְְְֵֶַַַַַָֹרב",

éòéáøë-úà ïeNrz-íà äLî íäéìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤½¦©«£−¤
:äîçìnì ýåýé éðôì eöìçz-íà äfä øácä©¨¨´©¤®¦¥¨«§²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«

àëýåýé éðôì ïcøiä-úà õeìç-ìk íëì øárå§¨©̧¨¤¯¨¨²¤©©§¥−¦§¥´§Ÿ̈®
:åéðtî åéáéà-úà BLéøBä ãráëõøàä äLaëðå ©¯«¦²¤«Ÿ§−̈¦¨¨«§¦§§¨̧¨¹̈¤



רנז iriax - bl - irqnÎzehn - xeaiva d`ixwl yneg

ýåýéî íi÷ð íúééäå eáLz øçàå ýåýé éðôì¦§¥³§Ÿ̈Æ§©©´¨ª½¦«§¦¤¯§¦¦²¥«§Ÿ̈−
äfçàì íëì úàfä õøàä äúéäå ìàøNiîe¦¦§¨¥®Â§¨«§Â̈¨¨̧¤©¬Ÿ¨¤²©«£ª−̈

:ýåýé éðôìâëíúàèç äpä ïk ïeNrú àì-íàå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¦³Ÿ©«£Æ¥½¦¥¬£¨¤−
:íëúà àöîz øLà íëúàhç eòãe ýåýéì©«Ÿ̈®§Æ©©§¤½£¤¬¦§−̈¤§¤«

ãëíëàðöì úøãâe íëtèì íéør íëì-eða§«¨¤³¨¦Æ§©§¤½§¥−Ÿ§Ÿ©«£¤®
:eNrz íëétî àöiäåäëéðáe ãâ-éða øîàiå §©Ÿ¥¬¦¦¤−©«£«©³Ÿ¤§¥¨Æ§¥´

éãár øîàì äLî-ìà ïáeàøøLàk eNré E §¥½¤¤−¥®Ÿ£¨¤´©«£½©«£¤¬
:äeöî éðãàåëeðzîäa-ìëå eðð÷î eðéLð eðtè £Ÿ¦−§©¤«©¥´¨¥½¦§¥−§¨§¤§¥®

:ãrìbä éøra íL-eéäéæëéãárå-ìk eøáré E ¦«§−̈§¨¥¬©¦§¨«©«£¨¤̧©«©§¹¨
éðãà øLàk äîçìnì ýåýé éðôì àáö õeìç£¬¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨®̈©«£¤¬£Ÿ¦−

:øácçëúàå ïäkä øærìà úà äLî íäì åöéå Ÿ¥«©§©³¨¤Æ¤½¥µ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¥−
éðáì úBhnä úBáà éLàø-úàå ïeð-ïa rLBäé§ª´©¦®§¤¨¥²£¬©©−¦§¥¬

:ìàøNéèë-éðá eøáré-íà íäìà äLî øîàiå ¦§¨¥«©¸Ÿ¤¤¹£¥¤À¦©«©§´§¥
õeìç-ìk ïcøiä-úà íëzà | ïáeàø-éðáe ãấ̈§¥«§¥´¦Â§¤Â¤©©§¥º¨¨³
íëéðôì õøàä äLaëðå ýåýé éðôì äîçìnì©¦§¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§§¨¬¨−̈¤¦§¥¤®

:äfçàì ãrìbä õøà-úà íäì ízúðeì-íàå §©¤¬¨¤²¤¤¬¤©¦§−̈©«£ª¨«§¦
íëëúá eæçàðå íëzà íéöeìç eøáré àì̄Ÿ©«©§²£¦−¦§¤®§«Ÿ£¬§«Ÿ§¤−

:ïrðk õøàaàìøîàì ïáeàø éðáe ãâ-éðá eðriå §¤¬¤§¨«©©©«£¯§¥¨²§¥¬§¥−¥®Ÿ
éãár-ìà ýåýé øac øLà úà:äNrð ïk E ¥Á£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¤£¨¤−¥¬©«£¤«

áìïrðk õøà ýåýé éðôì íéöeìç øárð eðçð©´§©«£¯Ÿ£¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¤´¤§¨®©
:ïcøiì øárî eðúìçð úfçà eðzàåâìïziå §¦¨¸£ª©´©«£¨¥½¥¥−¤©©§¥«©¦¥´

| éöçìå ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî | íäì̈¤´¤¿¦§¥¨Á§¦§¥̧§¥¹§©«£¦´
Cìî ïçéñ úëìîî-úà óñBé-ïá äMðî | èáL¥´¤§©¤´¤¥À¤©§¤̧¤Æ¦ŸÆ¤´¤
õøàä ïLaä Cìî âBò úëìîî-úàå éøîàä̈«¡Ÿ¦½§¤̧©§¤½¤−¤´¤©¨®̈¨À̈¤

:áéáñ õøàä éør úìáâa äéørìãìeðáiå §¨¤̧¨Æ¦§ª½Ÿ¨¥¬¨−̈¤¨¦«©¦§´
:ørør úàå úøèr-úàå ïáéc-úà ãâ-éðá§¥½̈¤¦−Ÿ§¤£¨®Ÿ§¥−£Ÿ¥«

äì:ääaâéå øæré-úàå ïôBL úøèr-úàååì-úàå §¤©§¬Ÿ¨²§¤©§¥−§¨§§¨«§¤
úøãâå øöáî éør ïøä úéa-úàå äøîð úéa¥¬¦§−̈§¤¥´¨®̈¨¥¬¦§−̈§¦§¬Ÿ

:ïàöæìàìrìà-úàå ïBaLç-úà eða ïáeàø éðáe «Ÿ§¥³§¥Æ¨½¤¤§−§¤¤§¨¥®
:íéúéø÷ úàåçìïBòî ìra-úàå Báð-úàå §¥−¦§¨¨«¦§¤§º§¤©¯©§²

-úà úîLá eàø÷iå äîáN-úàå íL úañeî«©¬Ÿ¥−§¤¦§¨®©¦§§´§¥½Ÿ¤
:eða øLà íéørä úBîLèìøéëî éða eëìiå §¬¤«¨¦−£¤¬¨«©¥̧§¹§¥̧¨¦¯

éøîàä-úà LøBiå äãkìiå äãrìb äMðî-ïa¤§©¤²¦§−̈¨©¦§§ª®¨©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬

:da-øLàîøéëîì ãrìbä-úà äLî ïziå £¤¨«©¦¥³¤Æ¤©¦§½̈§¨¦−
:da áLiå äMðî-ïaàîCìä äMðî-ïa øéàéå ¤§©¤®©¥−¤¨«§¨¦³¤§©¤Æ¨©½

:øéàé úeç ïäúà àø÷iå íäéúeç-úà ãkìiå©¦§−Ÿ¤©«Ÿ¥¤®©¦§¨¬¤§¤−©¬Ÿ¨¦«
áîàø÷iå äéúða-úàå úð÷-úà ãkìiå Cìä çáðå§´Ÿ©¨©½©¦§¬Ÿ¤§−̈§¤§Ÿ¤®¨©¦§¨¯

ôôô :BîLa çáð äì̈’−Ÿ©¦§«
éòñî úùøô

âìàérñî älàõøàî eàöé øLà ìàøNé-éðá ¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²¥¤¬¤
:ïøäàå äLî-ãéa íúàáöì íéøöîáázëiå ¦§©−¦§¦§Ÿ®̈§©¤−§©«£«Ÿ©¦§¸Ÿ

ýåýé ét-ìr íäérñîì íäéàöBî-úà äLî¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®
:íäéàöBîì íäérñî älàåâññîrøî eòñiå §¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«©¦§³¥«©§§¥Æ

Lãçì íBé øNr äMîça ïBLàøä Lãça©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²−©´Ÿ¤
ãéa ìàøNé-éðá eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä̈«¦®¦¨«¢©´©¤À©¨«§³§¥«¦§¨¥Æ§¨´

:íéøöî-ìk éðérì äîø(éåì)ãíéøa÷î íéøöîe ¨½̈§¥¥−¨¦§¨«¦¦§©´¦§©§¦À
íäéäìàáe øBëa-ìk íäa ýåýé äkä øLà úà¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−¨§®¥´Ÿ¥¤½

:íéèôL ýåýé äNräìàøNé-éðá eòñiå ¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«©¦§¬§¥«¦§¨¥−
:úkña eðçiå ññîrøîåeòñiåeðçiå úkqî ¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´

:øaãnä äö÷a øLà íúàáæíúàî eòñiå §¥½̈£¤−¦§¥¬©¦§¨«©¦§Æ¥«¥½̈
ïBôö ìra éðt-ìr øLà úøéçä ét-ìr áLiå©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−©´©§®

:ìcâî éðôì eðçiåçeøáriå úøéçä éðtî eòñiå ©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿ©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ©©«©§¬
ìL Cøc eëìiå äøaãnä íiä-CBúáíéîé úL §«©−̈©¦§®̈¨©¥̧§¹¤´¤§³¤¨¦Æ

:äøîa eðçiå íúà øaãîaèeàáiå äønî eòñiå §¦§©´¥½̈©©«£−§¨¨«©¦§Æ¦¨½̈©¨−Ÿ
íéî úðér äøNr íézL íìéàáe äîìéà¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹¥¬Ÿ©²¦

:íL-eðçiå íéøîz íéráLåéíìéàî eòñiå §¦§¦¬§¨¦−©©£¨«©¦§−¥«¥¦®
:óeñ-íé-ìr eðçiåàéeðçiå óeñ-íiî eòñiå ©©«£−©©«©¦§−¦©®©©«£−

:ïéñ-øaãîaáé:ä÷ôãa eðçiå ïéñ-øaãnî eòñiå §¦§©¦«©¦§−¦¦§©¦®©©«£−§¨§¨«
âé:Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiåãéLeìàî eòñiå ©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«©¦§−¥¨®

ì írì íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå:úBzL ©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦¨−̈¦§«
åè:éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiåæèeòñiå ©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«©¦§−

:äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnîæéeòñiå ¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«©¦§−
:úøöça eðçiå äåàzä úøáwîçéúøöçî eòñiå ¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−©«£¥«Ÿ©¦§−¥«£¥®Ÿ

:äîúøa eðçiåèéïnøa eðçiå äîúøî eòñiå ©©«£−§¦§¨«©¦§−¥«¦§¨®©©«£−§¦¬Ÿ
:õøtë:äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiåàëeòñiå ¨«¤©¦§−¥¦´Ÿ®̈¤©©«£−§¦§¨«©¦§−

:äqøa eðçiå äðálîáëeðçiå äqøî eòñiå ¦¦§¨®©©«£−§¦¨«©¦§−¥«¦®̈©©«£−
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:äúìä÷aâë:øôL-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå ¦§¥¨«¨©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤
ãë:äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiåäëeòñiå ©¦§−¥«©¨®¤©©«£−©«£¨¨«©¦§−

:úìä÷îa eðçiå äãøçîåëúìä÷nî eòñiå ¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ©¦§−¦©§¥®Ÿ
:úçúa eðçiåæë:çøúa eðçiå úçzî eòñiå ©©«£−§¨«©©¦§−¦®̈©©©«£−§¨«©

çë:ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiåèëä÷únî eòñiå ©¦§−¦®̈©©©«£−§¦§¨«©¦§−¦¦§®̈
:äðîLça eðçiåìeðçiå äðîLçî eòñiå ©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ®̈©©«£−

:úBøñîaàìiå úBøñnî eòñiå:ï÷ré éðáa eðç §«Ÿ¥«©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«
áì:ãbãbä øça eðçiå ï÷ré éðaî eòñiåâìeòñiå ©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«©¦§−

:äúáèéa eðçiå ãbãbä øçîãìäúáèiî eòñiå ¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨©¦§−¦¨§¨®¨
:äðøára eðçiåäìïéöra eðçiå äðøárî eòñiå ©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ

:øábåìïéörî eòñiåàåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ¨«¤©¦§−¥«¤§´Ÿ®̈¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬
:Lã÷æìäö÷a øää øäa eðçiå Lãwî eòñiå ¨¥«©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−

:íBãà õøàçìøää øä-ìà ïäkä ïøäà ìriå ¤¬¤¡«©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²
íéraøàä úðLa íL úîiå ýåýé ét-ìr©¦¬§Ÿ̈−©¨´¨¨®¦§©´¨«©§¨¦À
Lãça íéøöî õøàî ìàøNé-éða úàöì§¥³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦©¬Ÿ¤

:Lãçì ãçàa éLéîçäèììL-ïa ïøäàåL ©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤§©«£½Ÿ¤¨¯
:øää øäa Búîa äðL úàîe íéøNråñ §¤§¦²§©−¨®̈§Ÿ−§¬Ÿ¨¨«

îáâpa áLé-àeäå ãør Cìî éðrðkä òîLiå©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬©¤−¤
:ìàøNé éða àáa ïrðk õøàaàîøäî eòñiå §¤´¤§¨®©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«©¦§−¥´Ÿ

:äðîìöa eðçiå øääáîeðçiå äðîìvî eòñiå ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¦©§Ÿ¨®©©«£−
:ïðeôaâî:úáàa eðçiå ïðetî eòñiåãîeòñiå §«Ÿ©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ©¦§−

:áàBî ìeáâa íéøárä éira eðçiå úáàî¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«
äî:ãb ïáéãa eðçiå íéirî eòñiååîeòñiå ©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«©¦§−

eðçiå ãb ïáécî:äîéúìác ïîìraæîeòñiå ¦¦´Ÿ®̈©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨©¦§−
éðôì íéøárä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìrî¥«©§´Ÿ¦§¨®̈§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−¦§¥¬

:Báðçîúáøra eðçiå íéøárä éøäî eòñiå §«©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ
:Bçøé ïcøé ìr áàBîèîúéaî ïcøiä-ìr eðçiå ½̈©−©§¥¬§¥«©©«£³©©©§¥Æ¦¥´

:áàBî úáøra íéhMä ìáà ãr úîLéäñ ©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®§©§−Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bk zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa ÈÚÒÓ ‰l‡(א (לג, ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈

הּמּסעֹות  ּכל את עֹובר אחד ׁשּכל אֹומר, ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ואי ה', רצֹון נגד ׁשהם מּסעֹות ׁשּיׁשנם ואף חּייו. ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבמׁש

עצמם  הּמּסעֹות הּנה – אֹותם ּגם לעבֹור ׁשחּיבים לֹומר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאפׁשר

נתּונה, ׁשהּבחירה אּלא רמֹות, ּומעלֹות קדֹוׁשֹות ּבחינֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהם

להעיר  ויׁש ׁשלילּיים. ּדברים ּבהם ארעּו יׂשראל מעׂשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּומּצד

מּסעֹות  מ"ב ּבחינת "יׁש ּפרׁשתנּו: הּתֹורה' ּב'אֹור ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמהּמבאר

ּכן ÌBÈּגם ÏÎa." ֵַ¿»

éùéîçðáàBî úáøra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìràðìàøNé éða-ìà øac ©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½

ïcøiä-úà íéøár ízà ék íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−
:ïrðk õøà-ìàáðéáLé-ìk-úà ízLøBäå ¤¤¬¤§¨«©§¸©§¤¹¤¨«§¥³

úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå íëéðtî õøàä̈¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ®̈§¥̧
íúBîa-ìk úàå eãaàz íúëqî éîìö-ìk̈©§¥³©¥«Ÿ¨Æ§©¥½§¥¬¨¨«−̈

:eãéîLzâðda-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå ©§¦«§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤®̈
:dúà úLøì õøàä-úà ézúð íëì ék¦¬¨¤²¨©¬¦¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

ãðíëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À
-úà èérîz èrîìå Búìçð-úà eaøz áøì̈©º©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ©§¦´¤
äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé-øLà ìà Búìçð©«£¨½¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®

:eìçðúz íëéúáà úBhîìäðeLéøBú àì-íàå §©¬£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«§¦¸Ÿ¦¹
eøéúBz øLà äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ£¤´¦´
eøøöå íëécöa íðéðöìå íëéðéra íékNì íäî¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´
da íéáLé ízà øLà õøàä-ìr íëúà: ¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«

åðäNrà íäì úBNrì éúénc øLàk äéäå§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬
:íëìôãìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

áízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬
ìtz øLà õøàä úàæ ïrðk õøàä-ìà íéàä¦−¤¨¨´¤§®̈©Ÿ́¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ

:äéúìáâì ïrðk õøà äìçða íëìâíëì äéäå ¨¤Æ§©«£½̈¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨§¨¨̧¨¤¯
íëì äéäå íBãà éãé-ìr ïö-øaãnî áâð-úàt§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®§¨¨³¨¤Æ

:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeábãíëì áñðå §´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨§¨©´¨¤Á
äðö øárå íéaø÷r äìrîì áâpî ìeábä©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©¦½¨

áéúëäéäåéø÷rðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå Æ§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©
:äðîör øárå øcà-øöç àöéåäìeábä áñðå §¨¨¬£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨§¨©¯©§²

:äniä åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîörî¥«©§−©´§¨¦§®̈¦§¨¬«§Ÿ−̈©¨«¨
åìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé ìeáâe§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®

:íé ìeáb íëì äéäi-äææìeáb íëì äéäi-äæå ¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«§¤¦«§¤¬¨¤−§´
:øää øä íëì eàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö̈®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬¨¤−¬Ÿ¨¨«

çúàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää øäî¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£®̈§¨²«§¬Ÿ



רנט iriay ,iyiy - dl - irqnÎzehn - xeaiva d`ixwl yneg

:äããö ìábäèeéäå äðøôæ ìábä àöéå ©§ª−§¨«¨§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬
øöç åéúàöBú:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ ïðér «§Ÿ−̈£©´¥®̈¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«

éïðér øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈
:äîôLàéíãwî äìáøä íôMî ìábä ãøéå §¨«¨§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤

úøpk-íé óúk-ìr äçîe ìábä ãøéå ïérì̈®̈¦§¨©´©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤
:äîã÷áéíé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä ãøéå ¥«§¨§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´

:áéáñ äéúìáâì õøàä íëì äéäz úàæ çìnä©¤®©ŸÁ¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«
âéõøàä úàæ øîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®ŸŸ́¨À̈¤

ýåýé äeö øLà ìøBâa dúà eìçðúz øLà£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½
:ähnä éöçå úBhnä úrLúì úúìãéeç÷ì ék ¨¥²§¦§©¬©©−©«£¦¬©©¤«¦´¨«§º

-éðá ähîe íúáà úéáì éðáeàøä éðá ähî©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬§¥«
eç÷ì äMðî ähî éöçå íúáà úéáì éãbä©¨¦−§¥´£Ÿ®̈©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−

:íúìçðåèeç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL ©«£¨¨«§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´
:äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéì øárî íúìçðô ©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬§¥−¥¬§¨¦§¨«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê(ב (לד, …»»∆¬∆ƒ…»∆

ı¯‡.'לה ּתמיד הּמׁשּתֹוקקת לּנׁשמה, רֹומז רצֹוא, לׁשֹון - ∆∆ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

Ïtz.לעֹולם לירידתּה רֹומז -˙Bˆn‰ . . eÏl‰ ÔÈÏe·b‰ ÔÓ ƒ…ִִֵָָָָƒ«¿ƒ«»«ƒ¿

˙B‚‰B ה'ּתלּויֹות מעׂשּיֹות, מצֹות קּיּום היא הּירידה ּכּונת - ¬ְְְֲִִִִִַַַַַָָ

העֹולם. ׁשל ּבּמגּבלֹות רק לקּימן ׁשּנּתן ÌLּבארץ', ÏÚ ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ«≈

‰ÏÈÙ ÔBLÏ . . Ï¯B‚a ‰˜lÁ˙pL מּגיעה זֹו ירידה ידי על - ∆ƒ¿«¿»¿»¿¿ƒ»ְְִִֵַַָָ

עצם  ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה עבֹודה 'ּגֹורל', לבחינת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ְַָָהּנׁשמה.

éùéùæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæéälà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥µ¤
õøàä-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤¨¨®¤

:ïeð-ïa rLBäéå ïäkä øærìàçéãçà àéNðå ¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«§¨¦¬¤¨²
:õøàä-úà ìçðì eç÷z ähnî ãçà àéNð̈¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ¤¨¨«¤

èééLðàä úBîL älàåáìk äãeäé ähîì í §¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−
:äpôé-ïaë-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe ¤§ª¤«§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤
:ãeäénràë:ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì ©¦«§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

áë:éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìeâëéðáì §©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«¦§¥´
:ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ

ãë:ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«
äëðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«

åë:ïfr-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«
æë:éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«
çë:ãeäénr-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«
èëìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−

:ïrðk õøàaôäìàäLî-ìà ýåýé øaãéå §¤¬¤§¨«©©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−
:øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBî úáøraá-úà åö §©§´Ÿ®̈©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©»¤

íéør íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈¨¦´
ì:íiåìì eðzz íäéúáéáñ íéørì Løâîe úáL ¨®̈¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«
âì íäì íéørä eéäåeéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³

:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáìãéLøâîe ¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«¦§§¥Æ
äöeçå øérä øéwî íiåìì eðzz øLà íéørä¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ¨½¨

áéáñ änà óìà:ä-úà øérì õeçî íúcîe ¤¬¤©−̈¨¦«©Ÿ¤º¦´¨¦À¤
áâð-úàt-úàå änàa íétìà äîã÷-úàt§©¥´§¨©§©¶¦¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á
änàa íétìà | íé-úàt-úàå änàa íétìà©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´©§©´¦¨«©À̈
äæ Cåza øéräå änàa íétìà ïBôö úàt úàå§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´©®̈¤¤µ

:íéørä éLøâî íäì äéäéåøLà íéørä úàå ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«§¥´¤«¨¦À£¤³
eðzz øLà èì÷nä éør-LL úà íiåìì eðzz¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´©¦§½̈£¤´¦§½

eðzz íäéìrå çöøä änL ñðìíéraøà ¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´¦§½©§¨¦¬
:øér íézLeæíiåìì eðzz øLà íéørä-ìk §©−¦¦«¨¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½

:ïäéLøâî-úàå ïäúà øér äðîLe íéraøà©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®¤§¤−§¤¦§§¥¤«
çúàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøräå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³

éôk Léà eèérîz èrîä úàîe eaøz áøä̈©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³
:íiåìì åéørî ïzé eìçðé øLà Búìçðô ©«£¨Æ£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr bk zegiy ihewl)

¯ÈÚ ÌÈzLe ÌÈÚa¯‡ ezz Ì‰ÈÏÚÂ(ו (לה, «¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ

לתמּה: ויׁש הּירּדן. ּבעבר וׁשׁש יׂשראל ּבארץ היּו ערים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹל"ו

"נחלה  ּכּכתּוב רצּויה, היתה לא הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּבּקׁשה

חלקם  לּטֹול (ׁשּמהרּו "ּתבר לא ואחריתּה ּבראׁשֹונה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמבהלת

ּתפסּו רפע"ב: רּבה לבראׁשית ּוברׁש"י רש"י. הּירּדן, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבעבר

ׁשארץ  אףֿעלּֿפי ראׁשֹונה, להם מצּוי ׁשהיה הּירּדן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעבר

ואףֿעלּֿפיֿכן הימּנה). טֹובה ‰'יׂשראל ‰eˆ את להֹוׁשיב ְְִִֵֵֵֶַַָָָƒ»ְִֶ

הּירּדן! ּבעבר לוי ְְִֵֵֵֵֶֶַַׁשבט

éòéáùè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
íéøár ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬



iriayרס - el - irqnÎzehn - xeaiva d`ixwl yneg

:ïrðk äöøà ïcøiä-úààéíéør íëì íúéø÷äå ¤©©§¥−©¬§¨§¨«©§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½
çöø änL ñðå íëì äðééäz èì÷î éør̈¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©

:äââLa Lôð-äkîáéèì÷îì íéørä íëì eéäå ©¥¤−¤¦§¨¨«§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈
äãrä éðôì Bãîr-ãr çöøä úeîé àìå ìàbî¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈

:ètLnìâéèì÷î éør-LL eðzz øLà íéøräå ©¦§¨«§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈
:íëì äðééäzéãìL | úàeðzz íéørä L ¦«§¤¬¨¨¤«¥´§´¤«¨¦À¦§Æ

ìL úàå ïcøiì øárîõøàa eðzz íéørä L ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ§´¤«¨¦½¦§−§¤´¤
:äðééäz èì÷î éør ïrðkåèøbìå ìàøNé éðáì §¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨¦§¥´¦§¨¥À§©¥³

älàä íéørä-LL äðééäz íëBúa áLBzìå§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨¥«¤«¨¦¬¨¥−¤
:äââLa Lôð-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì§¦§®̈¨´½̈¨¨©¥¤−¤¦§¨¨«

æèúBî àeä çöø úîiå eäkä | ìæøá éìëa-íàå§¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬
:çöøä úîeéæéda úeîé-øLà ãé ïáàa íàå ©−¨«Ÿ¥«©§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬

:çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkäçéBà ¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©¿
-øLà ãé-õr éìëaçöø úîiå eäkä Ba úeîé ¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©

:çöøä úîeé úBî àeäèéúéîé àeä ícä ìàb ®¬©−¨«Ÿ¥«©Ÿ¥´©½̈¬¨¦−
:epúîé àeä Bá-Bòâôa çöøä-úàëäàðNa-íàå ¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬§¦¤«§¦§¦§−̈

éìLä-Bà epôcäé:úîiå äiãöa åéìr CàëBà ¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ´
çöø äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−Ÿ¥´©
:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

áëéìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàååéìr C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²
:äiãö àìa éìk-ìkâëúeîé-øLà ïáà-ìëá Bà ¨§¦−§¬Ÿ§¦¨«´§¨¤¹¤£¤¨¬

áéBà-àì àeäå úîiå åéìr ìtiå úBàø àìa däÆ§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´
:Búrø Lwáî àìå Bìãëïéa äãrä eèôLå ½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ
cä ìàb ïéáe äknä:älàä íéètLnä ìr í ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬©¦§¨¦−¨¥«¤

äëícä ìàb ãiî çöøä-úà äãrä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼
eáéLäåñð-øLà Bèì÷î øér-ìà äãrä Búà §¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´

-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãr da áLéå änL̈®¨§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤
:Lãwä ïîLa Búà çLîåëàöé àöé-íàå ¨©¬Ÿ−§¤¬¤©«Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¥¥−

:änL ñeðé øLà Bèì÷î øér ìeáb-úà çöøä̈«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬¨−¨«¨
æëøér ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´

:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàb çöøå Bèì÷î¦§¨®§¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«
çëìãbä ïäkä úBî-ãr áLé Bèì÷î øérá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ

õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤

:BúfçàèëètLî úwçì íëì älà eéäå £ª¨«§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈
:íëéúáLBî ìëa íëéúøãììLôð-äkî-ìk §Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«¨©̧¥¤½¤

ãrå çöøä-úà çöøé íéãr éôìäðré-àì ãçà §¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈Ÿ©«£¤¬
:úeîì Lôðáàìçöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå §¤−¤¨«§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©

:úîeé úBî-ék úeîì òLø àeä-øLàáì-àìå £¤¬¨−̈¨®¦−¨«§«Ÿ
ì Bèì÷î øér-ìà ñeðì øôë eç÷úì áeLúáL ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ¨¤´¤

:ïäkä úBî-ãr õøàaâìõøàä-úà eôéðçú-àìå ¨½̈¤©−©Ÿ¥«§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤
éðçé àeä ícä ék da ízà øLàõøàä-úà ó £¤³©¤Æ½̈¦´©½̈¬©«£¦−¤¨®̈¤

Là ícì øtëé-àì õøàìåíà-ék da-CtL ø §¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´ª©½̈¦¦−
:BëôL íãaãìøLà õøàä-úà ànèú àìå §©¬«Ÿ§«§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³

éðà ék dëBúa ïëL éðà øLà da íéáLé ízà©¤Æ«§¦´½̈£¤¬£¦−Ÿ¥´§®̈¦ µ£¦´
:ìàøNé éða CBúa ïëL ýåýéôåìàeáø÷iå §Ÿ̈½Ÿ¥¾§−§¥¬¦§¨¥«©¦§§º

øéëî-ïa ãrìâ-éða úçtLîì úBáàä éLàø̈¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ¤¨¦´
éðôì eøaãéå óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®©§©§º¦§¥³
:ìàøNé éðáì úBáà éLàø íéàNpä éðôìå äLî¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬¦§¨¥«

áõøàä-úà úúì ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiå©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤
ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½

:åéúðáì eðéçà ãçôìö úìçð-úà úúìâeéäå ¨¥À¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«Â§¨Â
ärøâðå íéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼§¦§§¨³

ìçðähnä úìçð ìr óñBðå eðéúáà úìçpî ïú ©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´©©¤½
:røbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz øLà£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©

ãïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈
úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð ìr©µ©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ

:ïúìçð òøbé eðéúáà ähîäéða-úà äLî åöéå ©¥´£Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«©§©³¤Æ¤§¥´
óñBé-éðá ähî ïk øîàì ýåýé ét-ìr ìàøNé¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬§¥«¥−

:íéøácåúBðáì ýåýé äeö-øLà øácä äæ «Ÿ§¦«¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³
íéLðì äðééäz íäéðéra áBhì øîàì ãçôìö§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®
:íéLðì äðééäz íäéáà ähî úçtLîì Cà©À§¦§©²©©¥¬£¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«

æähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®
:ìàøNé éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà ék¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«

çìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼
äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî ãçàì§¤À̈¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®
:åéúáà úìçð Léà ìàøNé éða eLøéé ïrîì§©À©¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«



רסי xihtn - el - irqnÎzehn - xeaiva d`ixwl yneg

èLéà-ék øçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçðaéäeö øLàk §©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«©«£¤²¦¨¬

:ãçôìö úBða eNr ïk äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«
àéärðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈

:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBðaáéúçtLnî §´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«¦¦§§²Ÿ
ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈

:ïäéáà úçtLî ähî-ìrâéúåönä älà ©©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸ
éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´

é ïcøé ìr áàBî úáøra ìàøNé:Bçø ¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«
÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

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§¥§¥©¨§¨©§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe,íîBøúéå §¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨

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(256 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c ÛÒBÈ Èa ‰hÓ Ôk(ה (לו, ≈«∆¿≈≈…¿ƒ
הּפסּוק ז)על כז, ּפרׁש(פנחס ּדברֹות" צלפחד ּבנֹות "ּכן ְְְְֵֵֵַַָָָֹ

אּלא  צֹודקת, ׁשּתביעתן רק ׁשּלא והינּו, ּתבעּו". "יפה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹרׁש"י:

(ולכן  צֹודקת ׁשהּטענה רק לא ּכאן: ואף יפה. ּתביעה ּגם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיא

ולכן  יפה, טענה ּגם היא אּלא צלפחד), לבנֹות ה' צּוּוי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָּבא

(אף  לאּׁשה" ּתהיה אביה מּטה מּמׁשּפחת לאחד . . ּבת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ"וכל

.(ּכ על ּדּברּו ְִֶַָֹׁשּלא

øéèôîàéäkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBða ärðå§Ÿ−̈§´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«

áéíéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða úçtLnî¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®
:ïäéáà úçtLî ähî-ìr ïúìçð éäzåâéälà ©§¦Æ©«£¨½̈©©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤

äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå úåönä©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−
:Bçøé ïcøé ìr áàBî úáøra ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(568 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â ˙Bˆn‰ ‰l‡(יג (לו, ≈∆«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»
הּמּסעֹות  הקּדמת לאחר היתה יׂשראל לארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּכניסה

ׂשרף  ה'נחׁש את ּובררּו יׂשראל ּבני הכניעּו ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּמדּבר,

את  יבּטלּו אּלּו ׁשּקלּפֹות האפׁשרּות נׁשללה ּכ ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועקרב'.

הּמּסעֹות  הסּתּימּו לכן התּבררּו. ּכבר ׁשהרי לארץ, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּכניסה

חכמה  הּוא מֹואב ּביֹותר: הּנמּוכה הּדרּגה מֹואב, ְְְְְְֵַַַַָָָָָָּבערבֹות

לאחר  .וחׁש ערב לׁשֹון ערבֹות, – ּגּופא ּובזה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדקלּפה,

יׂשראל. לארץ להּכנס מּוכנים זֹו, קלּפה ּוברּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהכנעת

.ïîéñ ä"ìåç ,íé÷åñô á"ì÷

.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



רסב

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

äøèôäàø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì

íåâøú ãçàåá ÷øô äéîøéá

ã-ìëå á÷ré úéa ýåýé-øáã eòîL¦§¬§©§Ÿ̈−¥´©£®Ÿ§¨
:ìàøNé úéa úBçtLîäøîà | äk ¦§§−¥¬¦§¨¥«´Ÿ¨©´

ék ìår éa íëéúBáà eàön-äî ýåýé§Ÿ̈À©¨«§Æ£«¥¤¬¦Æ½̈¤¦¬
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המשך ביעור למס' תמורה ליום רעשון אמ' ב
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מובן  הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב  דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו
- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי

על  הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום
לו  ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד  - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם " מן
שהנהגה  מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי  גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק 2מסויימת
"ÏÎ הוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך

והביאור:

ישרה  דרך היא דרך איזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -

ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם  לו כאשרשיבור -Ì„‡‰ אותן מקיים הוא בהן, בוחר
"דרך  הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא

עול  קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"
להבין  האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש
כנאמר  זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת 3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם  מן לו התורה ותפארת בעסק טעם והטוב החיות -
רואים  שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב  הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל  יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;
שמשנתנו  בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קיבל  "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה
היות  עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

בחירה  השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קיבל שכך
האדם". לו "שיבור - בתורה שכלית

בחודש  שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי
שני  פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא  שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד
לא  מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת  המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על
ציווי  מצד התורה קיום מסיני", תורה קיבל "משה הראשון, הפרק

עבודת  העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק  מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם
האדם". לו "שיבור שני,

במצוה  זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי  כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה
אין  שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש  שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל
חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה  שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך
עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן  עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,
ולהגיע  הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל  - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת
לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

את  ומבטלים המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות
הבהמית. והנפש הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה

היא  זו ישרה",דרך "דרך איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר תוצאה 4בבחינת היא שכן 
הרמב"ם  ובלשון המקדש). (בית חורבן היא 5של התעניות שסיבת

תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות
לצום  יש - כך פרטית בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על

הרעים" מעשיהם "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי 6"בזמן .
ישא 7הרמב"ם  ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" לילך ואסור רעה "דרך זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא .8אשה

וטוב  אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך
הבהמית  והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה  והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,
עד  האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם
ממילא  בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר  מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך
תעזוב 9בחסידות  "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש 10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו  איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית
אדם  יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה

שגם  כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת
וישרה  טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1) יד, ואכ''מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ואתחנן3)להעיר
ה. כט.4)ו, ז, רפ''ה.5)קהלת תעניות רפ''א.6)הלכות רפ''ג.7)שם דעות (שעבודתם8)הלכות מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה שפרשו ישרה) בדרך פ''ג.9)היתה הוספות10)אגה''ת ראה
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מובן  הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב  דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו
- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי

על  הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום
לו  ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד  - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם " מן
שהנהגה  מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי  גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק 2מסויימת
"ÏÎ הוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך

והביאור:

ישרה  דרך היא דרך איזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -

ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם  לו כאשרשיבור -Ì„‡‰ אותן מקיים הוא בהן, בוחר
"דרך  הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא

עול  קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"
להבין  האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש
כנאמר  זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת 3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם  מן לו התורה ותפארת בעסק טעם והטוב החיות -
רואים  שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב  הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל  יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;
שמשנתנו  בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קיבל  "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה
היות  עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

בחירה  השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קיבל שכך
האדם". לו "שיבור - בתורה שכלית

בחודש  שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי
שני  פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא  שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד
לא  מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת  המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על
ציווי  מצד התורה קיום מסיני", תורה קיבל "משה הראשון, הפרק

עבודת  העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק  מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם
האדם". לו "שיבור שני,

במצוה  זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי  כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה
אין  שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש  שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל
חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה  שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך
עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן  עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,
ולהגיע  הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל  - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת
לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

את  ומבטלים המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות
הבהמית. והנפש הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה

היא  זו ישרה",דרך "דרך איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר תוצאה 4בבחינת היא שכן 
הרמב"ם  ובלשון המקדש). (בית חורבן היא 5של התעניות שסיבת

תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות
לצום  יש - כך פרטית בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על

הרעים" מעשיהם "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי 6"בזמן .
ישא 7הרמב"ם  ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" לילך ואסור רעה "דרך זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא .8אשה

וטוב  אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך
הבהמית  והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה  והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,
עד  האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם
ממילא  בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר  מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך
תעזוב 9בחסידות  "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש 10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו  איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית
אדם  יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה

שגם  כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת
וישרה  טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1) יד, ואכ''מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ואתחנן3)להעיר
ה. כט.4)ו, ז, רפ''ה.5)קהלת תעניות רפ''א.6)הלכות רפ''ג.7)שם דעות (שעבודתם8)הלכות מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה שפרשו ישרה) בדרך פ''ג.9)היתה הוספות10)אגה''ת ראה
סט''ז. טוב שם 11.419)לכתר עמ' ח''ב תשמ''ח ספה''ש
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6:136:199:019:059:489:5011:0211:0414:0314:0220:3920:3321:1221:0520:1621:18ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:405:468:288:329:169:1910:3110:3313:3313:3320:1320:0720:4720:4019:5020:54ארה״ב, שיקגו )ק(

6:596:579:169:159:479:4610:4610:4513:0913:0918:1918:2118:4418:4518:0318:55בוליביה, לה-פס )ח(

6:016:108:418:519:539:5711:1211:1514:2814:2721:3621:2722:2022:0921:1022:27בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:026:118:448:539:549:5811:1311:1614:2814:2721:3521:2522:1822:0721:0922:25בלגיה, בריסל )ק(

6:446:418:548:529:279:2510:2310:2212:4312:4317:4717:5018:0818:1017:3118:20ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:316:288:418:409:149:1210:1110:1012:3112:3117:3217:3417:5717:5917:1618:09ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:185:277:588:079:109:1410:3010:3313:4613:4520:5720:4721:4021:2820:3421:47בריטניה, לונדון )ק(

5:175:277:498:039:149:1910:3610:3913:5513:5421:1221:0222:0021:4820:4922:08בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:195:297:568:079:149:1810:3510:3813:5313:5121:0720:5721:5221:4020:4121:59גרמניה, ברלין )ק(

5:485:578:318:399:389:4210:5711:0014:1114:1021:1521:0621:5721:4720:4922:04גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:496:468:568:549:309:2810:2610:2412:4412:4317:4617:4818:0518:0717:3018:17דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:146:168:548:569:279:2810:3510:3513:1813:1719:1619:1319:4119:3818:5619:48הודו, מומבאי )ח(

6:116:138:518:529:249:2510:3110:3113:1413:1319:1119:0919:3619:3318:5119:43הודו, פונה )ח(

5:165:238:028:089:019:0410:1910:2113:2813:2720:2420:1621:0320:5419:5921:09הונגריה, בודפשט )ק(

4:524:587:407:448:278:309:429:4312:4312:4219:2119:1519:5519:4818:5820:01טורקיה, איסטנבול )ח(

6:246:299:129:159:569:5811:0911:1114:0714:0620:3820:3321:1021:0420:1621:16יוון, אתונה )ק(

5:385:468:258:319:239:2610:4010:4213:4913:4820:4320:3521:2221:1320:1921:28מולדובה, קישינב )ק(



רעי

     

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

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת מטות־מסעי בחו”ל )מסעי באה”ק( בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:555:598:408:439:199:2110:3010:3113:2213:2119:4019:3520:0820:0319:1620:14באר שבע )ק(

5:515:558:378:409:179:1810:2810:2913:2113:2119:4519:4020:1120:0619:1120:17חיפה )ק(

5:525:568:388:409:179:1810:2810:2913:2013:1919:4419:4020:0820:0319:0020:14ירושלים )ק(

5:535:578:398:429:189:2010:2910:3013:2213:2119:4119:3720:1020:0519:1820:16תל אביב )ק(

5:245:328:108:169:109:1410:2910:3113:3913:3820:3720:2921:1721:0720:1221:24אוסטריה, וינה )ק(

7:247:199:159:139:549:5110:4610:4412:5712:5617:3017:3517:5918:0417:1618:15אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:335:408:208:259:169:1910:3310:3513:4113:4020:3420:2621:1221:0320:0921:18אוקראינה, אודסה )ק(

4:595:077:457:518:458:4910:0310:0513:1313:1220:1120:0220:5020:4119:4620:57אוקראינה, דונייצק )ק(

5:095:167:548:018:558:5910:1410:1613:2413:2420:2320:1521:0320:5419:5821:10אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:285:368:108:189:179:2210:3710:3913:5113:5020:5520:4621:3821:2720:3021:45אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:195:288:028:109:109:1410:2910:3213:4313:4220:4920:4021:3121:2120:2321:38אוקראינה, קייב )ק(

6:026:098:508:559:449:4711:0011:0214:0714:0620:5920:5221:3421:2520:3521:40איטליה, מילאנו )ק(

6:176:178:478:479:179:1710:1910:1912:5112:5018:2418:2318:4718:4718:0618:56אקוואדור, קיטו )ח(

7:517:469:479:4510:2410:2111:1711:1513:3013:3018:1118:1518:3918:4317:5718:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:578:5110:4210:3911:2211:1912:1412:1114:2214:2118:4718:5319:1919:2418:3419:36ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:036:088:518:549:369:3810:4910:5113:4913:4820:2320:1720:5520:4820:0021:01ארה״ב, בולטימור )ק(

5:495:548:368:409:239:2610:3810:3913:3813:3820:1520:0920:4820:4219:5220:55ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:495:558:378:419:249:2610:3810:4013:3913:3820:1620:1020:4920:4219:5320:55ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:216:279:089:139:5710:0011:1211:1414:1514:1420:5620:4921:3121:2320:3321:37ארה״ב, דטרויט )ק(

6:386:429:239:2610:0110:0311:1111:1214:0214:0120:1820:1420:4520:4019:5720:51ארה״ב, האוסטון )ק(

6:016:058:478:509:289:3010:3910:4013:3313:3319:5619:5120:2520:2019:3420:31ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:456:489:299:3110:0410:0611:1311:1414:0114:0020:1020:0620:3620:3219:4920:42ארה״ב, מיאמי )ק(

5:435:498:318:359:189:2110:3310:3513:3413:3420:1320:0720:4720:3919:5020:53ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:136:199:019:059:489:5011:0211:0414:0314:0220:3920:3321:1221:0520:1621:18ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:405:468:288:329:169:1910:3110:3313:3313:3320:1320:0720:4720:4019:5020:54ארה״ב, שיקגו )ק(

6:596:579:169:159:479:4610:4610:4513:0913:0918:1918:2118:4418:4518:0318:55בוליביה, לה-פס )ח(

6:016:108:418:519:539:5711:1211:1514:2814:2721:3621:2722:2022:0921:1022:27בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:026:118:448:539:549:5811:1311:1614:2814:2721:3521:2522:1822:0721:0922:25בלגיה, בריסל )ק(

6:446:418:548:529:279:2510:2310:2212:4312:4317:4717:5018:0818:1017:3118:20ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:316:288:418:409:149:1210:1110:1012:3112:3117:3217:3417:5717:5917:1618:09ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:185:277:588:079:109:1410:3010:3313:4613:4520:5720:4721:4021:2820:3421:47בריטניה, לונדון )ק(

5:175:277:498:039:149:1910:3610:3913:5513:5421:1221:0222:0021:4820:4922:08בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:195:297:568:079:149:1810:3510:3813:5313:5121:0720:5721:5221:4020:4121:59גרמניה, ברלין )ק(

5:485:578:318:399:389:4210:5711:0014:1114:1021:1521:0621:5721:4720:4922:04גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:496:468:568:549:309:2810:2610:2412:4412:4317:4617:4818:0518:0717:3018:17דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:146:168:548:569:279:2810:3510:3513:1813:1719:1619:1319:4119:3818:5619:48הודו, מומבאי )ח(

6:116:138:518:529:249:2510:3110:3113:1413:1319:1119:0919:3619:3318:5119:43הודו, פונה )ח(

5:165:238:028:089:019:0410:1910:2113:2813:2720:2420:1621:0320:5419:5921:09הונגריה, בודפשט )ק(

4:524:587:407:448:278:309:429:4312:4312:4219:2119:1519:5519:4818:5820:01טורקיה, איסטנבול )ח(

6:246:299:129:159:569:5811:0911:1114:0714:0620:3820:3321:1021:0420:1621:16יוון, אתונה )ק(

5:385:468:258:319:239:2610:4010:4213:4913:4820:4320:3521:2221:1320:1921:28מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת מטות־מסעי בחו”ל )מסעי באה”ק( בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:116:138:518:539:249:2510:3210:3213:1513:1419:1419:1119:3919:3618:5419:46מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:537:469:299:2610:1310:0911:0210:5913:0613:0617:1917:2617:5317:5917:0618:12ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:245:278:098:118:458:479:559:5612:4412:4318:5618:5219:2319:1918:3519:29נפאל, קטמנדו )ח(

5:085:147:568:008:428:459:569:5812:5712:5619:3319:2620:0519:5919:0720:12סין, בייג'ין )ח(

7:067:069:369:3610:0610:0611:0911:0913:4213:4119:1619:1619:4019:3918:5819:48סינגפור, סינגפור )ח(

4:504:597:287:388:448:4810:0510:0813:2213:2120:3420:2421:2021:0820:0821:27פולין, ורשא )ק(

6:286:268:498:489:199:1810:1910:1812:4512:4418:0218:0318:2518:2617:4518:35פרו, לימה )ח(

6:196:269:069:1110:0110:0411:1711:2014:2514:2421:1521:0721:5221:4420:5121:59צרפת, ליאון )ק(

6:186:269:039:1010:0510:0911:2411:2614:3514:3421:3721:2922:1622:0621:1222:23צרפת, פריז )ק(

5:535:538:258:268:568:5610:009:5912:3412:3318:1318:1218:3618:3517:5418:44קולומביה, בוגוטה )ח(

6:026:098:508:559:419:4410:5710:5814:0114:0020:4820:4121:2121:1320:2421:27קנדה, טורונטו )ק(

5:335:408:218:269:159:1810:3110:3313:3813:3720:2920:2121:0520:5620:0521:11קנדה, מונטריאול )ק(

5:525:568:398:429:209:2210:3210:3313:2713:2619:5219:4720:2220:1619:3020:28קפריסין, לרנקה )ק(

4:585:087:097:378:589:0310:2110:2413:4313:4221:0620:5521:5721:4420:3922:05רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:274:386:366:588:298:349:529:5613:1713:1620:4820:3621:3721:2320:2121:45רוסיה, מוסקבה )ח(

4:545:027:417:478:398:429:569:5913:0513:0520:0019:5220:3920:3019:3620:46רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:596:068:458:519:439:4711:0111:0314:1014:0921:1021:0221:4421:3520:4521:51שוויץ, ציריך )ק(

6:026:038:398:409:119:1210:1710:1712:5712:5618:4818:4619:1219:1018:2819:19תאילנד, בנגקוק )ח(



רעב

Dvar  Malchus
Issue # 00691
28/07/2019

P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

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 ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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