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החומר בעלון מתוך 

  מתיבתאמתיבתא
 הגמרא של לומדי

 הדף היומי

 זאת תורת העלה היא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר

 

על מה העולה ,  הלכה :  במדרש תנחומא 
 .על הרהור הלב ,  כך שנו חכמים ,  מכפרת 

 

. בשלשתם אמרו כי הם מכפרים על עשה ועל לא תעשה ,  החטאת העולה והשלמים 
אם מכפר על לא ,  שדבר זה נלמד בקל וחומר ,  .) זבחים ו ( לגבי חטאת אמרו כן בגמרא  

שהם מכפרים על ,  וכן אמרו בתורת כהנים בעולה ובשלמים .  על עשה לא כל שכן , תעשה
 .עשה ועל לא תעשה

כל העוסק בתורת העולה כאילו הקריב , ’זאת תורת  העולה’, :)קיב(והנה אמרו במנחות 
 .וכן הוא גם בעוסקים בתורת חטאת ושלמים, עולה

יש אדם שנוח לו ,  דבשלמא כאשר אדם בא לכפר את חטאיו בקרבן ,  לפי זה קשה 
ואחר יעדיף להתכפר בעולה שכולה ,  להתכפר בשלמים לפי שיש בו חלק גם לבעלים 

, אך כאשר אין קרבנות קרבים .  שנאכלת לכהנים ,  ומי שמקריב חטאת יתכפר בה , לשמים
מי הוא ,  והכפרה היא רק על ידי העסק בהלכות הקרבן שחשוב הוא כאילו מקריב קרבן 
והלא טוב ,  שירצה להתכפר בעסק בתורת שלמים או בתורת חטאת שאינם כליל למזבח 

 .ויהיה חשוב כמקריב עולה שכולה לשמים, לו לעסוק בתורת עולה

, שאין העולה מכפרת רק על הרהור הלב ולא על המעשה ,  בא המדרש תנחומא ואמר 
 .וכדי לכפר על המעשה צריך לעסוק בתורת חטאת

זאת תורת ’ אמרה גם בשלמים  ,  כיון שבעולה ובחטאת נקטה התורה בלשון תורה 
 .’השלמים

 

 נושאי הדף בעלון
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   יום שישי ט ניסןיום שישי ט ניסןיום שישי ט ניסן

    טבעות לאגידת הלולב מעלי שביעיתטבעות לאגידת הלולב מעלי שביעיתטבעות לאגידת הלולב מעלי שביעיתטבעות לאגידת הלולב מעלי שביעית

שמותר ,  כתב   ) ה הלוקח "א ביאור ההלכה ד"ח הי"שמיטה פ(בדרך אמונה בדרך אמונה בדרך אמונה בדרך אמונה 
לעשות מעלי לולב של שביעית טבעות לאגוד הלולב אף 

כיון שהטעם של המחמירים , למחמירים לנהוג בו קדושת שביעית
, לנהוג בו קדושת שביעית כיון שעשוי לטאטא עמהם את הבית 
וכשעושה טבעות ונרתיק מהעלים עדיין יש אפשרות לטאטא 

כיון שאפשר לפתוח את הטבעות והעלים ושוב יהיו ראויים , אתו
אינו ]  חבל [ לטאטא כמו שמבואר בסוגיין חופיא ועשהו שרשורא  

הרי ,  קונה כיון שאפשר לסתור את החבל ולהחזיר למצב שהיה 
י שעושה מעלים חבל אינו נפסק מהשימוש שהיה ראוי "מוכח שע

 . ארם ראוי להזירו לקדמותו, קודם

 

    עשה שדהו אפותיקיעשה שדהו אפותיקיעשה שדהו אפותיקיעשה שדהו אפותיקי

ואין ,  והלוקח השביח את השדה ,  מכר הלוה את האפותיקי לאחר 
נוטל ,  מבלי השבח ,  חובו של המלוה אלא כנגד דמי השדה בלבד 
ומשלם ללקוח את ,  הבעל חוב את כל השדה כמו שהיא משובחת 

, אם אינן יתרות על שיווי השבח ,  ההוצאות שהוציא על השבח 
ואם היה שיווי .  שאם היו יתרות אינו משלם אלא את השבח 

יש אומרים שאינו ,  השבח יתר על ההוצאות שהוציא הלוקח 
, והשבח היתר על ההוצאה נוטל בחנם ,  משלם אלא ההוצאה 

ואומר לו להלוקח הקרקע ,  שהאפותיקי היא במכורה להבעל חוב 
ונמצא דינו של הלוקח כיורד לתוך שדה חברו שלא , שלי הושבחה

 . שאם השביח יותר ממה שהוציא נוטל את ההוצאה, ברשות

אבל אם רצה ,  במה דברים אמורים כשבא לגבות מן הלוקח 
ויש אומרים .  ח אינו נותן לו אלא כפי חובו " המכור לסלק לבע 

ולכן משלם להלוקח בעד כל ,  שאין הבעל חוב גובה יותר מחובו 
 . השבח שנוטל

 
    היה החוב כשעור השדה והשבחהיה החוב כשעור השדה והשבחהיה החוב כשעור השדה והשבחהיה החוב כשעור השדה והשבח

וכתב הטור ,  ח נוטל הכל " הבע ,  היה החוב כשעור השדה והשבח 
שהרי ,  שאין הלוקח מפסיד כלום ,  שאינו משלם להלוקח כלום 

ח נותן ללוקח " ם שאין בע " ודעת הרמב ,  הוא חוזר וגובה מהמוכר 
שאם היה חצי השבח ,  את ההוצאה היתרה משעור חצי השבח 

והנשאר מן ,  יתר על ההוצאה נוטל הלוקח ההוצאה מבעל חוב 
ואם היה חצי שבח פחות מההוצאה אין לו , השבח נוטל מן המוכר

וחוזר וגובה מן המוכר חצי האחר , ח אלא דמי חצי השבח"מן הבע
 .ויש חולקים. של השבח שנטרף

 
    גזל והשביח ומכר או הורישגזל והשביח ומכר או הורישגזל והשביח ומכר או הורישגזל והשביח ומכר או הוריש

, מה שהשביח הוריש ,  הגוזל והשביח ומכר או הוריש לפני יאוש 
ונוטל דמי ,  וקנה לוקח או יורש את השבח ,  ומה שהשביח מכר 

וחוזר הנגזל ונוטל דמי השבח ,  ומחזיר הגזילה ,  השבח מנגזל 
נוטל ,  וכן אם השביח הלוקח או היורש .  שהרי לא נתיאש ,  מהגזלן 

 .השבח מהנגזל

    ציור פני אדם ציור פני אדם ציור פני אדם ציור פני אדם 

ר איזהו מטבע של ירושלים דוד ושלמה מצד אחד וירושלים " ת 
עיר הקודש מצד אחר ואיזהו מטבע של אברהם אבינו זקן וזקינה 

 . מצד אחד ובחור ובתולה מצד אחר

ביארו שעל המטבע היו כתוב אברהם ושרה ולא שהיו '  בתוס 
כתב שמכך שלא ביארו  )קע' א סי"ח(ץ ץ ץ ץ """"בשאילת יעבבשאילת יעבבשאילת יעבבשאילת יעב. מצוירים עליה

שמדובר שהיה מצויר על המטבע רק את פניהם ולא כל גופם 
 .מוכרח שסברו שאפילו פני אדם לבד בלא גופו אסור לצייר

פסק המחבר  אסור לצייר צורת אדם   ) ד " קמא ס '  ד סי " יו ( ע  ע  ע  ע  " " " " בשו בשו בשו בשו 
כאותם שאורגים בבגד ושמציירים ,  אבל בשוקעת .  בבולטת 

 . מותר לעשותם, בכותל בסמנין

ן שדמות אדם אסור "כתב שהטור הביא בשם הרמב) ק יב"ס(ז ז ז ז """"בטבטבטבט
ולענין הלכה ודאי שאין להקל כלל נגד דברי ,  בין שוקע בין בולט 

 . ן והטור"הרמב

כתב שאיסור צורת אדם אינו אלא בצורה שלימה )  ק כה " ס (ך ך ך ך """"בשבשבשבש
אבל לא חצי .  כגון צורת אדם בשתי עינים וחוטם וכל הגוף , ממש

. שזה אינו אסור ,  הציור כדרך קצת המציירים צד אחד של הצורה 
 .ב"מ כתב שהמחמיר בכל זה תע"ומ

אף אם עושה ך ך ך ך """"השהשהשהשביאר שלדעת ) קיח' סי(ת נהרי אפרסמון ת נהרי אפרסמון ת נהרי אפרסמון ת נהרי אפרסמון """"בשובשובשובשו
רק שמציירו על צד אחד כדרך ,  צורת אדם שלם בכל גופו 

שמציירים כן כמה פעמים שהצורה אינה עומדת נגדינו פנים אל 
ולא נראה מן הצורה רק עין אחת וחצי חוטם ואזן אחת ויד , פנים
 . גם זה לא נקרא צורה שלימה ומותר, ורגל

בזה אף ך ך ך ך """"השהשהשהשמבואר שאין כוונת ) קה' ג סי"ח(ת זרע אמת ת זרע אמת ת זרע אמת ת זרע אמת """"בשובשובשובשואך 
אלא כונתו רק להתיר ,  אם עושה צורת אדם שלם בכל גופו 

 . כשעושה פרצוף לבד

מה שכתב ללמוד מסוגיין   ) נז '  א סי " ח ( ת צפנת פענח  ת צפנת פענח  ת צפנת פענח  ת צפנת פענח  " " " " בשו בשו בשו בשו ועיין  
 .ל"אם יש בזה החשש הנ, לעניין צילום תמונת אדם

 

    קטן שהזיק או ששרףקטן שהזיק או ששרףקטן שהזיק או ששרףקטן שהזיק או ששרף

קטן שגנב או שהזיק ראוי ,  כתב   ) ט " שמג סק '  סי ( במשנה ברורה  במשנה ברורה  במשנה ברורה  במשנה ברורה  
וכן חבלה וביוש וכל דברים שבין [ ד להכותו שלא ירגיל בה  " לב 

אבל ]  ד מצווין להפרישו שלא יארע תקלה על ידו " אדם לחבירו ב
 . אין צריך לשלם אם אין הגנבה בעין

וכל זה מדינא אבל לפנים משורת הדין בין שחבל בו בגופו או 
 .שהזיק לו בממנו צריך לשלם לו

על הגנבות שגנב ,  כתב )  פח '  א סי " מ ח " חו (   ת אגרות משה ת אגרות משה ת אגרות משה ת אגרות משה " " " " בשו בשו בשו בשו 
הנה אם הגזלה קיימת חייב להחזיר ואם אכלה או .  כשהיה קטן 

 . נאבדה כשהיה קטן פטור אף לכשנגדל

ואם היתה קיימת כשנעשה גדול ואחר שנתגדל אכלה או איבדה 
ובסתם .  בידים חייב לשלם ואם נאבדה באונס מסתבר שפטור 

נאבדה או נגנבה באופן ששומר שכר היה חייב יש לחייבו 
דמסתבר דעל מה שגנב בקטנותו יש לו דין שומר אבדה שהוא 

 . ש"בדין ש

 בבא קמא צז בבא קמא צו

   ק י ניסןק י ניסןק י ניסן”””יום שביום שביום שב



   יום ראשון יא ניסןיום ראשון יא ניסןיום ראשון יא ניסן

    הפסד על ידי גילוי פתרון חידההפסד על ידי גילוי פתרון חידההפסד על ידי גילוי פתרון חידההפסד על ידי גילוי פתרון חידה

נפסק   ) א " שפו ס '  מ סי " חו (   ע ע ע ע " " " " ובשו ובשו ובשו ובשו ,  בסוגיין דנו על תשלומי גרמי 
לפיכך הדוחף מטבע ,  שקיימא לן כרבי מאיר שדנין דינא דגרמי 

אף על פי שלא הגביהו ולא גנב את ,  של חבירו עד שירד לים חייב 
פ " אף ע ,  חייב ,  וכן הפוחת מטבע של חבירו וקלקל צורתו . המטבע

 . שלא חסרו

במעשה שהיה בראובן שהגיד לשמעון חידה , בפוסקים דנו לפי זה
ועשה תנאי עמו שאם כל היום ההוא כולו לא יוכל לפתור ,  אחת 

וכדי שלא יהיה ,  אותה אז יתחייב שמעון ליתן לראובן זהוב אחד 
בזה דין אסמכתא הוציא שמעון מתחילה הזהוב ההוא מכיסו ונתנו 
ביד שליש על תנאי זה שאם עד הערב לא יפתור החידה שיגיד 

ואם יפתור אז יחזיר לו ,  ראובן יתן השליש את הזהוב לראובן 
ועשו ועד ,  ועל מנת כן אמר ראובן את החידה לשמעון ,  הזהוב 

ואם שמעון ,  ביניהם שקודם הערב יבואו שניהם לבית השליש 
ואם לא יתן ,  יפתור החידה אז יחזיר השליש את הזהוב לשמעון 

 . וכל אחד הלך לדרכו, הזהוב לראובן

והנה שמעון כאשר ראה עצמו שלא יוכל לפתור החידה הלך 
והגיד לו הענין ובקש ממנו ,  בצינעה אצל חכם אחד פקח הרבה 

שהוא יפתור לו החידה כדי שילך ויאמר הפתרון בבית השליש ולא 
והלך שמעון ואמר ,  וכן עשה החכם והגיד לו הפתרון , יפסיד הזהוב

ועתה בא השואל ושאל אם פשע החכם , הפתרון ולקח הזהוב שלו
, בזה שהגיד הפתרון לשמעון וגרם שיפסיד ראובן הזהוב שלא כדין

 . כי ראובן והשליש חשבו ששמעון פתר החידה מעצמו

וכתב להוכיח מעשה ,  דן בזה   ) ה '  מ סי " ד חו " ח (   ת רב פעלים ת רב פעלים ת רב פעלים ת רב פעלים " " " " בשו בשו בשו בשו 
והיה ,  באחד שנכנס לבית הספר   ) איכה רבתי (   המדרש רבה המדרש רבה המדרש רבה המדרש רבה שהביא  

ואמרו בא ונעשה בינינו ,  שואל להם דבר חכמה והיו משיבין אותו 
שכל מי ששואל דבר חכמה ומנצח את חבירו שאינו יודע להשיב 

אמר להן הן אבל אתם תאמרו ראשונה מה ,  שיקחו לו את בגדיו 
ל לא כן אלא " א ,  שאשאל מכם שאתם בני העיר ואני איש נכרי 

ואז אמרו לו חידה אחת ולא , אתה איש זקן ולך נאה להשיב ראשון
 . ועמדו ולקחו את בגדיו, היה יכול להשיב להם

שכאשר יבא ,  כ רעה יש ביניכם " ל כ " הלך אצל רבי יוחנן רבן וא 
י שמא " ל ר " א ,  איש אורח אליכם אתם באים ולוקחים את בגדיו 

י " ואז הגיד לו ר ,  ל כן " א ,  דבר שאלה אמרו לך ולא יכולת להשיבם 
פתרון החידה ומיד הלך זה לבית הספר והשיב להם הפתרון 

וקראו ,  והרגישו שרבי יוחנן רבן אמר לו הפתרון ,  והחזירו לו בגדיו 
לולא חרשתם בעגלתי לא '   ) שופטים יד יח ( עליו המקרא הזה  

 . 'מצאתם חידתי

שהרי , שלא חטא החכם בזה, להוכיח הבן איש חיהבן איש חיהבן איש חיהבן איש חיממעשה זה כתב 
גם כאן באותה מעשה כבר לקחו הבגדים וזכו בהם מחמת שלא 

י הגיד לו הפתרון כדי שילך ויאמר הפתרון "ואיך ר, ידע זה הפתרון
שמכיון שזה לא אמר הפתרון מדעתו ,  מדעתו וישיבו לו הבגדים 

אלא ודאי שכל אופן כזה לא איכפת , אז הם זוכים בבגדים מן הדין
 . ש עוד מה שפלפל בזה"ועיי, ד"ה בנ"וה, לי מי אמר הפתרון

 בבא קמא צט בבא קמא צח

   יום שני יב ניסןיום שני יב ניסןיום שני יב ניסן

    או מצופה בזהב או מצופה בזהב או מצופה בזהב או מצופה בזהב , , , , סכך צבועסכך צבועסכך צבועסכך צבוע

נשאל על מי שרוצה לצבוע  )שסד' ח סי"או( ת האלף לך שלמהת האלף לך שלמהת האלף לך שלמהת האלף לך שלמה""""בשובשובשובשו
אם ,  במיני צבע ויופי והידור את המחלצלת שמסכך בה את סוכתו

מותר לעשות כן או שמא הצבע הוא שינוי ואם הוא צבוע אינו 
 .ופסול לסיכוך, נקרא פסולת גורן ויקב

שמחלוקת התנאים אם שינוי קונה שייכת רק ,  בתשובתו כתב 
שדבר הגזול ,  כגון איסור גזל ,  לדברים שאיסורם אינו תלוי בגופם 
, אלא הוא איסור מבחוץ ,  אינו איסור בעצם ובמהות החפץ 

ולכן כל ששינו את החפץ הרי ,  בבעלים שהם גנבו את החפץ 
השינוי קונה מפני שמשנה את הדבר החיצוני שמחמתו היה אסור 

שלא ,  אולם בדבר שהוא בגופו של החפץ אין שינוי מועיל ',  וכדו 
 .שייך שינוי לגוף דבר מסויים משום שהגוף בעצמו לא משתנה

פסולת ' לפי זה כתב שהיות וההגדרה של דבר הראוי לסיכוך הוא  
וזה דבר שתלוי בגוף החפץ אם הוא פסולת גורן ויקב ',  גורן ויקב 

אם כך אין בכוח שינוי לשנות את גוף החפץ ולהוציאו ,  או לא 
וצביעת הסכך אינה ',  פסולת גורן ויקב ' מכלל ההגדרה של  
 .משום שהגוף לא נשתנה, פוסלתו מדין שינוי

חזותא ' י המבואר בסוגיין ש " עפ ,  ש קלוגר ש קלוגר ש קלוגר ש קלוגר " " " " הגר הגר הגר הגר יתירה מזו כתב  
ואף בלא ,  אם כך צביעה איננה שינוי גמור ',  לאו מילתא היא 

וכשם .  ע אינה שינוי הקונה " ל יש לומר שצביעה לכו " הסברא הנ 
מפני שאין זה ,  שמקוה שנפסל בשינוי מראה אינו נפסל במי צבע 

ש שצבע אין בו " בשם הר   ) רא '  ד סי " יו (   י י י י """"בבבבבבבבכמבואר , נחשב לשינוי
 .ממשות

שאף אין לפסול את הסכך מחמת שהצבע מפסיק בין ,  עוד כתב 
שהרי כאן שני סככים הסכך ,  הסכך הכשר לבין היושב בסוכה 

והרי זה כפורס עליו סדין אם נאמר שחזותא ,  והצבע ,  הכשר 
זה אינו כיון שאין זה אלא כפירס עליה סדין לנאותה .  מלתא היא 

ש כאן שהרי כל הצבע הוא לנאותה ואין בזה חשש " וכ ,  שכשר 
ת ת ת ת " " " " בשו בשו בשו בשו ועיין  .  לכך מותרת היא בלי חשש ופקפוק ,  סכך פסול 

על ציפוי   ) קלב '  סי (   ת מחזה אברהם ת מחזה אברהם ת מחזה אברהם ת מחזה אברהם """"ובשוובשוובשוובשו )ה' ב סי"ח( א הלויא הלויא הלויא הלוי""""מהרימהרימהרימהרי
 .הסכך בזהב או בכסף

 

    לולב צבועלולב צבועלולב צבועלולב צבוע

נשאל על מנהג איזה אנשים )  כח '  ב סי " ח (   ת שבות יעקב ת שבות יעקב ת שבות יעקב ת שבות יעקב " " " " בשו בשו בשו בשו 
כדי שיהא נראה ,  שצובעין לולביהם הישנים שיש להם בצבע ירוק 

כיון שהם '  בל תוסיף ' אם יש בזה חשש  ,  כאלו הוא לולב חדש 
 . מינים מין אחר' מוסיפים על הד

הנה בודאי אם אנו אומרים חזותא לאו מלתא היא ,  והשיב 
שהרי ,  וכמבואר בסוגיין פשוט שאין כאן חשש של בל תוסיף 

ד חזותא מילתא " אלא אפילו אם נאמר כמ ,  המראה אינו כלום 
כיון שלא נקרא ,  מ אין כאן משום בל תוסיף "מ, היא בשאר דברים

אלא נקרא רק לולב הירוק וכדרך ,  הלולב בגלל הצבע בשם אחר 
והוא רק הידור מצוה ולכן אין בו ,  הלולב להיות כשהוא חדש 

וכשם שאמרו לגבי ,  כיון שאין זה אלא לנוי ,  משום בל תוסיף 
 .חציצה שכל לנאותו אינו חוצץ

ראיה לכך הביא שגדולה מזו מצינו גבי רצועת התפילין שמותר 
לעשות מאיזה צבע שיהיה אף שאין דרכן בכך ואין כאן חשש בל 

והיינו מפני שרצועות ,  ) ג " לג ס '  ח סי " או ( ע  ע  ע  ע  " " " " בשו בשו בשו בשו תוסיף כמבואר  
וכן הוא לגבי ,  ש הצבע " לא ע ,  סתם '  רצועות ' צבועות נקראות  

ה כאן " וה ,  שמבואר שמי צבע אינן פוסלין   ) ג " ז מ " מקוואות פ (מקוה 
ופוק חזי מה עמא דבר והוא היתר ,  והוא רק הידור מצוה ,  בלולב 
 . פשוט



   יום שלישי יג ניסןיום שלישי יג ניסןיום שלישי יג ניסן

 בבא קמא קא בבא קמא ק

   יום רביעי יד ניסןיום רביעי יד ניסןיום רביעי יד ניסן

    קדושת שביעית בסגריות קדושת שביעית בסגריות קדושת שביעית בסגריות קדושת שביעית בסגריות 

בסוגיין מבואר שעצים אין בהם קדושת שביעית משום שאין 
כתב בשם   ) ט " שלא סי '  ד סי " יו (   ארץ חיים ארץ חיים ארץ חיים ארץ חיים '  '  '  '  בס בס בס בס ,  הנאתן וביעורן שוה 

ן  ,  גדולת מרדכי '  תשו  ן [ שמסתברא שהטוטו טבק לעישו
 .כיון שהנאתו וביעורו שוה, נוהג בו דין שביעית] מעשבים

אמנם הרבה מגדולי הפוסקים סוברים שאין עיקר הקובע הוא מה 
אלא העיקר קובע לענין קדושת שביעית ,  שהנאתו וביעורו שוה 

, ואם הוא דבר השוה לכל נפש ,  אם הוא דבר הראוי לאכילה 
שמבאר בדעת )  א " כד סכ '  שמיטה ויובל סי (   בערוך השולחן בערוך השולחן בערוך השולחן בערוך השולחן כמבואר  
, שלא סובר הירושלמי כלל זה של הנאתן וביעורן שוה , הירושלמי

לכם דבר השוה ,  אלא סובר לעיקר דרשה והקובע לענין שביעית 
 . ש"עיי, לכולכם

שיש להחמיר ולנהוג קדושת , כתב) יח' א סי"ח( ת משנת יוסףת משנת יוסףת משנת יוסףת משנת יוסף""""ובשוובשוובשוובשו
וכיוצא בזה כתב .  שביעית בין בטבק הרחה ובין בטבק עישון 

 .ש"עיי, בסוגיין' י תוס"עפ )ג' ד סי"ח( ת אז נדברות אז נדברות אז נדברות אז נדברו""""בשובשובשובשו

וכתב כמה טעמים ,  האריך בזה )  ריד '  ד סי " יו (   ת דברי יציב ת דברי יציב ת דברי יציב ת דברי יציב " " " " בשו בשו בשו בשו 
שיש דיעות שגם בדבר .  א ,  לבאר שאין בטבק קדושת שביעית 

שהנאתן וביעורן שוה אין קדושת שביעית בדבר שאינו בר 
מ " מ ,  כ גם בטיטון אף אם נאמר שהנאתו וביעורו שוה "וא. אכילה

 . ל שאין בו קדושת שביעית משום שאינו ראוי לאכילה"י

שגם אם נאמר שדבר שהנאתו וביעורו שוה יש בו קדושת .  ב 
, מ בטיטון הנאתו אחר ביעורו "מ, שביעית אף אם אינו דבר אכילה

והנאתו ,  שהרי הנאתו מהעשן שבא עם כליון העלה ונעתק ממנו 
ועצים דמשחן שהעץ ,  וביעורו שוה הוא רק כדוגמת הדלקת הנר 
כ כשההנאה " משא ,  עצמו מדליקין בו להאיר כמו באבוקות 

 . מהעשן ולא מהאש עצמו הרי זה הנאתו אחר ביעורו

שאפשר שהעישון אינו נחשב כלל הנאה השוה לכל נפש ואינו .  ג 
ולאחרונה קבעו גם הרופאים ,  ואדרבה מזיק כידוע ,  בגדר הנאה 

שבת (הפני יהושע הפני יהושע הפני יהושע הפני יהושע וידוע מה שכתב . ל"שמביא למחלה ממארת רח

אין ,  שכיון שכמה וכמה בני אדם מתרחקים מהם  )ה מתירין"תוד: לט
וכיון שלאחרונה נתגלה שעישון ,  ש " זה דבר השוה לכל נפש עיי 

 . ואין בו קדושת שביעית, כ אינו בגדר הנאה"א, שלנו מזיק

יש לומר ',  שהיות והמעשנים עושים זאת משום עצבנותם וכדו . ד
וכיון שהטיטון מיוחד לכך הרי זה כמיוחד ,  שהוא כגדר מלוגמא 

ואין בה קדושת ,  ואין זה בכלל הכלל של לאכלה ,  לרפואה 
אין עושין , ורק כשמיוחד למאכל אדם או לאדם ולבהמה, שביעית

כל שהוא מיוחד לכם ,  ממנו מלוגמא משום דכתיב לכם לאכלה 
כ כשנוטעים עשבים אלו בכדי " משא ,  יהיה לאכלה ולא לרפואה 

והוא מיוחד לכך אין בהם קדושת שביעית משום , שישמשו כטבק
 .שאין זה מיועד לאכלה

כ " וא ,  שרובא דרובא מעלי הטבק הגדלים כאן הם של נכרים .  ה 
 . ם ואין בהם קדושת שביעית"יש לתלות שהם משל עכו

 

    צבע מאכל מתולעיםצבע מאכל מתולעיםצבע מאכל מתולעיםצבע מאכל מתולעים

יש ,  כתב ,  בפסוק ותולעת שני  )ריש פרשת תרומה( בספר מעם לועזבספר מעם לועזבספר מעם לועזבספר מעם לועז
ובכל פרי יש כמאה ,  אילנות שגדלים בהם פירות קטנים כעדשים 

, ולחוצים מאד זה על גב זה ,  תולעים קטנים המלאים דם 
כ שורים " ואח ,  ומייבשים הפירות הללו בשמש בימי תמוז ואב 

, מן התולעים האלה ,  והמים נעשים אדומים כדם ,  אותם במים 
ונותנים הקירמיז במרקחות כדי שיקבלו ,  וזהו שקוראים קירמיז 

כיון שהתולעים מתייבשים בשמש ,  ואין איסור בזה ,  צבע נאה 
והביא שכן העלה . וגם בטלים הם בששים, ונעשים כעפר בעלמא

 .ם בן חביב בתשובה"זקנו הגאון מהר

מה ,  כ " כתב ג   ) פד '  ד סי " יו ,  יח אות צה '  סי (   טוב עין טוב עין טוב עין טוב עין '  '  '  '  א בס א בס א בס א בס " " " " החיד החיד החיד החיד 
ם בן ם בן ם בן ם בן " " " " מהר מהר מהר מהר הורה הרב הגדול  ,  שנותנים הקירמיז בתוך המרקחות 

וטעמי ההיתר הובאו בדברי הרב בן ,  להתיר )י"כת(בתשובה  חביבחביבחביבחביב
ושמעתי מפי הרב המובהק .  י כולי בספר מעם לועז " בתו מהר 

שהוא כתב תשובה גדולה , ש שלם בהיותי בעיר אמשטרדם"מהר
 .ל"ר אליהו ישראל ז"ג כמהר"והסכים עמו הרה, בזה להתיר

נשאל בענין צבע אוכלים שנעשה  )קפד' ח סי"ח( ת שבט הלוית שבט הלוית שבט הלוית שבט הלוי""""בשובשובשובשו
שכיון שמערבים אותם ,  בתשובתו כתב .  מתולעים אדומים 

תהליך זה פוסל ,  במשך התעשיה בחומרים חריפים מאד 
י התהליך הזה פנים חדשות " וכנראה ע ,  התולעים מאכילת כלב 

 . לגמרי באו לכאן

, עוד כתב שצד גדול להתיר בזה היות שנעשה רק לצביעה 
יש   ) קב '  ד סי " יו ( ובפוסקים  ובפוסקים  ובפוסקים  ובפוסקים  ,  וחזותא לאו מילתא כמבואר בסוגיין 

לאיסור אכילה ,  המחלקים בין איסור הנאה שבזה חזותא מילתא 
ס נוטה להחמיר " אמנם מרן החת ,  שלאו מילתא לגבי אכילה 

והוא ספיקא ,  באיסור אכילה דאורייתא שאומרים חזותא מילתא
כמבואר לעיל ,  אך היות שבנידון זה האיסור אינו ברור ,  דדינא 

 .יש להקל בנידון זה, שכנראה נפסל מאכילת כלב

פ כדאי להדר למנוע " מ סיים וכתב שלמעשה אם אפשר עכ " מכ 
מכל מקום יש פגם ,  שיתכן שאף שאין איסור ,  ב " מזה וכיו 

 .)ז"פא ס' ד סי"יו( אאאא""""ברמברמברמברמכמבואר כעין זה , שמטמטם את הלב

נשאל בנידון דומה על צבע מאכל  )צו' ג סי"ח( ת מנחת יצחקת מנחת יצחקת מנחת יצחקת מנחת יצחק""""בשובשובשובשו
הגם שבעירנו אין אנו מרשים ,  והשיב ,  לדגים שנעשה מזבובים 

, ל " לבית החרושת שעומדים תחת השגחתנו להשתמש בצבע הנ 
ד בדרכי " הו ,  לט '  א סי " ל ח " מהדות ( מ  " אבל מעיקר הדין כתב השו 

, ש בצבע הנעשה מתולעים " בדבר צביעת היי   ) ל " קב סק '  תשובה סי 
שמא חזותא לאו ,  שיש להתיר בדיעבד מטעם ספק ספיקא 

ועוד שמא הוא מתולע לאחר ,  והרי נעשה אלא לחזותא ,  מילתא 
אבל .  ב חודש נעשה עפר בעלמא " ותולע לאחר י ,  ב חודש " י 

 .לכתחילה אין להתיר משום שאין עושין ספק ספיקא לכתחילה

שיש מקום ,  ולאחר שהאריך עוד בדבר מדברי הפוסקים כתב 
לא ידעתי למה לא ,  אבל סיים וכתב ,  להקל בזה בהפסד גדול 

שלא להשתמש אלא מהצבע של אשתקד שהוא , אפשר לדקדק
ב חודש נעשה עפר " ותולע לאחר י , ב חודש"ודאי מתולע לאחר י

 .בעלמא



   יום חמישי טו ניסןיום חמישי טו ניסןיום חמישי טו ניסן

 בבא קמא קב

    ולבסוף התגרשולבסוף התגרשולבסוף התגרשולבסוף התגרש, , , , שילם חמיו על השטריימלשילם חמיו על השטריימלשילם חמיו על השטריימלשילם חמיו על השטריימל

וכותב השטר בשם של ,  בסוגיין מבואר שכאשר קונה אדם קרקע 
שכדי שתהיה הקרקע למי שהשטר , הקרקע שייכת לקונה, חבירו

והואיל וכוונתו ,  כתוב על שמו צריכים לכוונת קנין מצד הקונה 
הרי הקרקע , לקנות הקרקע לעצמו ולא למי שהעלה השטר בשמו

אם כופין את המוכר לכתוב שטר אחר '  מ דנו בגמ "ומ. של הקונה
 .לקונה

מבואר בגמרא שהוא תלוי ,  דין זה אם קונה הקונה או בעל השטר 
על הנותן מעות לשלוחו ליקח ,  במחלוקת רבי יוחנן ובני מערבא 

או שאמר לו שעורין ולקח מהן ,  לו חיטין ולקח מהם שעורין 
, שלרבי יוחנן אליבא דרבי יהודה אם הותירו והרויח בשינוי , חיטין

ומחכו עלה במערבא וכי . הריוח לאמצע לשניהם גם לבעל המעות
, י ביאר " ורש ,  מי הודיעו לבעל החיטין שיקנה חיטין לבעל המעות 

, מי הודיעו למוכר החיטין שלצורך בעל המעות הן שיקנה לו 
כיון ששינה שליח ונמצא שאין זה ,  דקתני הותירו לאמצע 

ועל זה הקשתה הגמרא על ,  כ לא קנה בעל המעות " א ,  שליחות 
הברייתא שמשמע שאם העלה השטר בשם ריש גלותא בעל 

והיינו כרבי יוחנן ולא כבני ,  קנה הלוקח בעל המעות ,  המעות 
 . מערבא

שנשאל בדבר מי שקנה )  קב '  א סי " ח (   ת ארץ צבי ת ארץ צבי ת ארץ צבי ת ארץ צבי " " " " בשו בשו בשו בשו ועיין  
, שטריימל עבור בנו החתן על דעת שהמחותן אבי הכלה ישלם לו 

ולאחר זמן נתפרדה , ואחר שמסרו המוכר לחתן שילם לו המחותן
ודן שם האם צריך החתן להשיב את גוף השטריימל ,  החבילה 
ר ,  למחותן  או שיכול להשיב לו את המחיר ששילם עבו

י סוגיין שהמחותן לא "ובתשובתו האריך לדון בזה עפ. השטריימל
 . )מא' מ סי"חו( ת דברי יציבת דברי יציבת דברי יציבת דברי יציב""""בשובשובשובשוועיין . ש"עיי, קנה השטריימל

    

    ל לצורך מצוהל לצורך מצוהל לצורך מצוהל לצורך מצוה""""יציאה לחויציאה לחויציאה לחויציאה לחו

יוליכנו אחריו ,  במשנה הגוזל את חבירו שווה פרוטה ונשבע לו 
, כתב   ) ה " ט מ " ק פ " ב (   בשושנים לדוד לרבי דוד פארדו בשושנים לדוד לרבי דוד פארדו בשושנים לדוד לרבי דוד פארדו בשושנים לדוד לרבי דוד פארדו .  למדי 

וחידש שאף על גב שאסור לצאת ,  שהתנא היה בארץ ישראל 
מכל מקום מותר בשביל לקיים מצות ,  מארץ ישראל לחוץ לארץ 

, ואם היה אומר יוליכנו לבבל לא היה שום חידוש בזה ,  השבה 
ולכן ,  שהרי מעשים שבכל יום שהיו יוצאים לבבל ללמוד תורה 

 . תני למדי

שכיון שהותר   ) ז '  ד סי " ג יו " ח (   ת פרי הארץ ת פרי הארץ ת פרי הארץ ת פרי הארץ " " " " בשו בשו בשו בשו כיוצא בזה פסק  
 .קל וחומר לשאר מצוות, י לסחורה"לצאת מא

ח "או(מבואר שלכל דבר מצוה מותר לצאת שכתב ובמשנה ברורה ובמשנה ברורה ובמשנה ברורה ובמשנה ברורה 

ל אינו מותר אלא ביצא להרויח או " י לחו " שמא   ) ק טו " תקלא ס '  סי 
י " לראות פני חבירו דהוא חשיב דבר מצוה שמותר לצאת מא 

י " ג אסור לצאת מא " כ לטייל בעלמא דבכה " בשביל זה משא 
מה שכתב   ) י אות ז " פאת השדה מערכת א (   בשדי חמד בשדי חמד בשדי חמד בשדי חמד ועיין  .  ל " לחו 
, ל בזמן הזה " על יציאה לחו   .) קיא (וראה בפניני הלכה כתובות . בזה

 .ועל יציאה לקברי צדיקים

    זיל חלפיה ניהלה וכתוב אפנקסי דין עסק ביש זיל חלפיה ניהלה וכתוב אפנקסי דין עסק ביש זיל חלפיה ניהלה וכתוב אפנקסי דין עסק ביש זיל חלפיה ניהלה וכתוב אפנקסי דין עסק ביש 

ולכאורה התכלית הנרצה לרשום בפנקס סכום שהפסיד כדי שיהיה 
וזה ידוע ומובן ,  אבל מה ענין לכתוב דין עסק ביש ,  החשבון מדוייק 

ואין דרך כותבי פנקסי חשבונות לרשום אם עסק טוב או ביש , מאליו
, ל כוונה אחרת בזה " ואפ .  א כותבים כמה הפסידו או הרויחו " כ ,  עשו 

וכתבו בו כל ,  דידוע הצדיקים היה להם פנקס מיוחד לחשבון הנפש 
ובכל יום עשו חשבון מדוייק כמה החסירו , עניניהם וכל תנועה והרהור

ו פגמו בדקה מן הדקה ועשו תשובה מעולה להשלים "או ח, מחובתם
מיד הרהרו ,  ו נזק בממונם או בגופם " או אם אירע להם ח ,  החסירות 

ה דינא " דלא עביד קוב ,  כי אין זה אלא בסיבת החטא ,  תשובה בליבם 
, ל לענינינו דלא בפנקס המסחר צוהו לכתבו " כ אפ " וכמו .  בלא דינא 

א בפנקס המיוחד לחשבון הנפש צוהו "כ, ולא סך ההיזק צוהו לרשום
א בסיבת " כ ,  שנזדמן לו עסק רעה ואין זה מקרה ,  לכתוב עסק ביש 

 .החטא וצריך לפשפש במעשיו

 )יתרו, דברי יואל(

��� 
    

    והודעת להם זו בית חייהםוהודעת להם זו בית חייהםוהודעת להם זו בית חייהםוהודעת להם זו בית חייהם

י בית חייהם ללמוד להם " פירש :)  מ ל " ב ( ובמסכת  ,  י תלמוד תורה " פירש 
דעיקר עבודת '  ישמח משה ' ש ה " י מ " ל עפ " וי .  אומנות להתפרנס בו 

יהיה כוונתו להחיות את נשמתו ולהינות מרוחניות , האדם בעת אכילתו
כ בכל דבר ודבר " וכמו ,  ק שיש בתוך המאכל " ז מעלה הניה "ועי, המאכל

, מ לצורך פרנסתו " כ כן הדבר בעסקו במו " וא ,  יש בו כח רוחני המקיימו 
, אם כוונתו לשמים בשביל להחיות נפשו ונפשות בני ביתו וכדומה 

ונחשב ,  ז מעלה את ניצוצות הקדושה שיש בדבר שעוסק בה " עי 
היינו שגם ,  פ הלשון בית חייהם " ז נל " ולפי .  כעוסק בתורה באותו שעה 

יתוסף כח לבית חייהם ,  ש " י עסקו בגשמייות בכוונה טהורה לש " ע 
וללמדנו בא ,  וכן לחיות הקדושה שיש בכל דבר ,  הנשמה הקדושה 

ישים מגמתו להכניסם אל ,  שאף האומנות שעוסק בה מההכרח 
ז דשני הפירושים " ולפי .  ל " בית חייהם וכנ '  כ בבחי " שיהיה ג ,  הקדושה 

דאם ,  בקנה אחד עולים ,  י בהכוונה של בית חייהם " שפירש רש 
 .האומנות היא בכוונה טהורה הוי נמי כמדריגת תלמוד תורה

 )יתרו, מנחת יצחק(

��� 
    

    ' ' ' ' את הדרך זו גמילות חסדים וכואת הדרך זו גמילות חסדים וכואת הדרך זו גמילות חסדים וכואת הדרך זו גמילות חסדים וכו

והזהרתה אתהם את החקים ואת התורת והודעת להם את הדרך ילכו '
ואמרו ,  ד אריכות הלשון " יל   ) שמות יח כ ( '  בה ואת המעשה אשר יעשון 

ל את הדרך זו גמילות חסדים ילכו זו ביקור חולים בה זו קבורה " חז 
אמנם עדיין .  את המעשה זה הדין אשר יעשו זו לפנים משורת הדין 

די באומרו והזהרת אתהם את ,  למה כפל לומר והודעת להם ,  קשה 
ל " וי .  כ לשון אחר והודעת " ועוד למה אמר והזהרת ואח ',  החוקים וכו 

ז צריכים להזהיר מאד " וע ,  דידוע דחוקים המה בלי טעם ושכל אנושי 
אבל דבר ,  יען שאינם נכנסים בלב האדם כי המה נגד שכלם , שיקיימו
, אשר השכל מחייב ומדת רחמנות היא ,  ח בין אדם לחבירו " של גמ 

והזהרת ,  וזה שאמר יתרו .  אין צריך אזהרה ,  י בני רחמנים " ובפרט בנ 
וגם ,  צריכים לזה אזהרה ,  אתהם את החוקים שהמה נגד שכל האנושי 

אבל והודעת להם רק בהודעה . את התורות שאין השכל מחייב אותם
היינו שתודיע להם הענינים ',  בעלמא את הדרך זו גמילות חסדים וכו 

 .ל"וק, וממילא ישמעו ויקיימו, ח שהשכל מחייב אותם"של גמ

 )יתרו, ס"תורת משה לבעל החת(
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‰�ÂÚ „ÏÈ‰ ‰È‰ ¯˘‡ÎÂ ,‰„‚‰‰Ó ‡˜ÒÈÙ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ

È·¯‰ ‰È‰ ,Â˙�·‰ÎÈÒÂÓÌÈÈ‡ÏÈÚ ˙Â�ÂÈÚ¯ ‰ÈÏÈ„Ó Û
‡ˆÓ� Ï‡¯˘È ÌÚ ‰· ˙ÂÏ‚‰ ÏÚÂ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÏ‚ ÏÚ
„ˆÈÎ ¯‡·Ï ÂÈ¯·„· ÚÈ‚Ó ‰È‰˘ „Ú .˙‡Ê‰ ˙Ú·

.˙È˙ÈÓ‡‰ ‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚‰ ‰‡¯˙

˙Â·‰Ï˙‰‰ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰˘ ‰Ú˘· ‰‡È˘Ï ‰ÚÈ‚‰
È·¯‰ ‰È‰ Ê‡ .‡È·�‰ Â‰ÈÏ‡ Ï˘ ÂÒÂÎ ˙‡ ‚ÂÊÓÏ
,ÔÈ·ÂÒÓ‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ ÏÚ ‰ÂˆÓÂ Â˙ÓÂ˜ ‡ÏÓ „ÓÚ�
Â‰ÈÏ‡ Ï˘ ÂÒÂÎ ÍÂ˙Ï ‡Â‰ ÂÒÂÎÓ ‚ÂÊÓÈ „Á‡ ÏÎ˘

.‡È·�‰

Ï‡˘�˘ÓÚÂ„È Ô‰" :¯Ó‡ ,¯·„‰ ˙·ÈÒÏ ÌÚÙ
.'‰ÏÚÓ Ï˘ ‡ÈÏÓÙ· ÁÎ ÔÈÒÈ�ÎÓ Ï‡¯˘È' Ï"Ê Ì¯Ó‡Ó
Â‰ÈÏ‡Ï˘ È¯‰ ,Â‰ÈÏ‡Ï ÂÒÂÎÓ ‚ÂÊÓÈ „Á‡ ÏÎ Ì‡Â
ÚÈÙ˘‰Ï ‡È·�‰ Â‰ÈÏ‡ ÏÎÂÈ ÍÎÂ ,„Á‡ ÏÎÓ ÁÎ ‰È‰È
˙ÂÈÓ˘‚· ‰ÁÏˆ‰Â ‰Î¯· ÚÙ˘ Ë¯Ù· „Á‡ ÏÎ ÏÚ
˘ÈÁÈ ,·ÂË ¯˘·Ó‰ ‡Â‰ Â‰ÈÏ‡˘ ÔÂÈÎÂ .˙ÂÈ�ÁÂ¯·Â
."Â�Ï‡‚ÈÂ ‡Â·È˘ ˜„ˆ Ï‡Â‚ ˙‡È· ˙‡ ‰¯‰Ó· ‡Â‰

פסח) המועדי�, (סיפורי

aaa

äëøá ìá÷ì éìë

„È‚Ó‰ÌÁ�Ó È·¯ ˜"‰¯‰ ,ÏÈ·Â�¯˘ËÓ ÏÂ„‚‰
ÂÏ ‰˜ÂÁ„ ‰Ú˘‰˘ ÈÓÎ ÚÂ„È ‰È‰ ‡"ÚÈÊ ÌÂÁ�
‰˘˜È· ÁÒÙ ·¯Ú ÈÓÈ Â·¯˜˙‰ ¯˘‡Î .‰·¯ Â˙ÂÈ�ÚÂ
Â‡ˆÓ� ‡Ï˘ ‡Ï‡ ,‚Á‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ˙ÂÚÓ ËÚÓ ˙È�·¯‰
˙ÂÚÓ ,ÔÈ„ÏÈ‚ ‰˘Ï˘ Ì‡ ÈÎ È·¯‰ Ï˘ Â„È ˙Á˙

.˙˘ÂÁ�

‰ÏË�.˜Â˘Ï ‰ÎÏ‰Â ÂÏÏ‰ ˙ÂÚÓ‰ ˙‡ ˙È�·¯‰
˜ÂÈ„· ‰¯ÈÁÓÂ ,‰Ï ‰ˆÂÁ� ‰˙È‰˘ ˙·ÁÓ ‰‡ˆÓ Ì˘
˙ÂˆÚ ˙È˘Ï ‰Ú„È ‡Ï „·· „· Ï·‡ .ÔÈ„ÏÈ‚ ‰˘Ï˘
,˙·ÁÓ‰ ˙‡ ‡È‰ ‰ÎÈ¯ˆ „ÁÓ È¯‰˘ .‰˘Ù�·
ıÈ˜È ÍÎ·˘ È¯‰ ,˙·ÁÓ‰ ˙‡ ‰�˜˙ Ì‡ ,Í„È‡ÓÂ



È�È�ÙÌÈ„ÚÂÓ‰ ÁÒÙ‰ ‚Á‡Ó

‰Ó· Ì‰Ï ‰È‰È ‡ÏÂ ,‚Á‰ ÈÎ¯ˆÓ ÏÎ ÏÚ ı˜‰
.ÁÒÙ‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ

¯Á‡Ï˙‡ ˙Â�˜Ï ‰ËÈÏÁ‰ ‰¯ˆ˜ ‰·˘ÁÓ
˘Â„˜‰ ‰ÏÚ· ‰Ï‡˘ ,‰ÚÈ‚‰· .‰˙È·Ï ‰·˘Â ˙·ÁÓ‰

‰‰ÎÂ·Ó· ‰·È˘‰ ‡È‰Â ,‚Á‰ ÈÎ¯ˆÓ ˙‡ ‰˙�˜ Ì‡
ÌÈÓÈÓ ‰Ï ‰ˆÂÁ� ‰˙È‰˘ ˙·ÁÓ ÛÒÎ· ‰˙�˜ ÈÎ

.‰ÓÈÓÈ

Ì‡Â‰˙�˜ ‡Ï˘ ÏÚ ÒÚÎÈ È·¯‰ ÈÎ ‰ÁÂË· ‰˙È‰
‰Ï ‰�Ú ‰˙Ú˙Ù‰Ï .‰È‰ ÔÎ ‡Ï˘ È¯‰ ,ÔÂÊÓ ÈÎ¯ˆÓ
È¯‰ ,ÈÏÎ‰ ˙‡ ˙�Î‰ Ì‡" :‰˙˘Ú ·ÂË ÈÎ È·¯‰
˙‡Ó Ì�Ó‡Â "...ÂÎÂ˙· Ô˙ÈÏ ‰Ó Â�Ï ÔÓÊÈ ˙"È˘‰˘
˜ÙÈÒ ¯˘‡ ,ÌÈ„ÈÒÁ‰ ÔÓ „Á‡ ÚÈ‚‰ ÈÎ ˙‡Ê ‰˙È‰ '‰

.„Â·Î· ‚Á‰ ÈÎ¯ˆÓ ˙‡ È·¯Ï

¯Á‡Ï‰ÎÈ¯ˆ Â�Ï˘ ‰„Â·Ú‰" :È·¯‰ ¯Ó‡ ÔÎÓ
˙È· ÂÏ ‰È‰È Ê‡Â ,ÈÏÎ‰ ˙‡ ÔÈÎ‰Ï ,¯˜ÈÚ· ˙ÂÈ‰Ï
˙ÂÈÓ˘‚· ÔÈ· ,ÌÈÏÎ‰ ˙‡ Â�Ï ÔÈÎÓ ˙"È˘‰ Ì‚ .ÏÂ·È˜
ÒÈ�Î‰Ï ‰Ó Ú„ÈÏ Â�‡ ÌÈÎÈ¯ˆ Ï·‡ ,˙ÂÈ�ÁÂ¯· ÔÈ·Â
‡Ï˘ È„Î ,'È�ÂÚ ÌÁÏ' ÌÈÏÎÂ‡ Â�‡ ÁÒÙ· ÔÎÏÂ .Ì‰·
."Â�Ï Ô˙Â� '‰˘ ˙Â·Â¯Ó‰ ˙ÂÚÙ˘‰· Â�··Ï ‰·‚È

קצב) מועדי�, ישראל (גנזי

aaa

íéàëãð áì çîùì

ÏÈÏ·'¯„Ò'‰ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏ ÏÈÁ˙‰˘ Ì„Â˜ ,¯„Ò‰
ÏÎÈÓ Ï‡ÈÁÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰ Ï˘ Â˙È·Ï ‰˘‡ ‰Ò�Î� ,ÂÓˆÚ
ÔÈ�Ú· ¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓÁ ‰Ï‡˘ ‰ÈÙ·Â Ï"ˆÊ ˜Â„¯‰·Â�Ó

.ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙

Ò�Î�ÏÁ‰Â ,ÂÏ˘ ÌÈ¯ÙÒ‰ ¯„ÁÏ ÏÎÈÓ Ï‡ÈÁÈ È·¯
‰Ï ‡ÂˆÓÏ È„Î ‰ÎÂ¯‡ ‰Ú˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ È¯ÙÒ· ÔÈÈÚÏ
ÌÈ�È˙ÓÓÂ ÔÂˆÈÁ‰ ¯„Á· ÌÈ·˘ÂÈ ˙È·‰ È�· .¯˙È‰ „ˆ
,·¯‰ Ï·‡ ,'¯„Ò'‰ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏ ÏÈÁ˙ÈÂ Ò�ÎÈ ·¯‰ ÈÎ
ÏÎÂ‡‰˘ È„Î ¯˙È‰ „ˆ ‰˘‡Ï ‡ÂˆÓÏ Â�ÈÈÚÓ ÏÎ

.ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙ ÌÂ˘Ó ¯Ò‡È ‡Ï ‰Ï˘

‰Ú˘ÏÂ ÌÈ¯ÙÒ‰ ¯„Á· ·¯‰ ·˘È ‰ÎÂ¯‡.‡ˆÈ ‡
¯„Á‰ Ï‡ Â„Î� ÂÈÏ‡ Ò�Î� ,‰�˙Ó‰‰ ‰Î¯‡˙‰˘Ó
È¯‰ ?‰ÎÁ�Â ·˘� È˙Ó „Ú ,‡·Ò ,ÈÏ ÁÏÒ" :ÂÏ ¯Ó‡Â
ÔÈ‡ Ì‡Â !'¯„Ò'‰ ˙‡ ÏÈÁ˙‰Ï ˘ÈÂ ‰ÏÈÏ‰ ÁÒÙ ÏÈÏ

"!ÌÈ¯ÒÂ‡ Ê‡ Y ‰˘‡‰ ¯Â·Ú ¯˙È‰ „ˆ

Â‰�ÚÈ„Î� ,ÁÒ ‰˙‡ ‰Ó" :ÏÎÈÓ Ï‡ÈÁÈ È·¯
·˘ÈÈ˙‰Ï È�‡ ÏÂÎÈ „ˆÈÎ ÈÎÂ !?ÌÈ¯ÒÂ‡ ?¯˜È‰
‰˘‡˘ ‰Ú˘· ,‚Á‰ ˙ÁÓ˘· ÁÂÓ˘ÏÂ ¯„Ò‰ ÔÁÏÂ˘Ï
‡È‰Â ,¯Ò‡È ÏÎÂ‡‰ Ì‡ ,¯Úˆ· ‰ÈÂ¯˘ ‰È‰˙ ÂÊ ‰È�Ú

"??‚Á· ‰ÁÓ˘ Ú„˙ ‡Ï

È·¯Â.ÌÈ¯ÙÒ· Û„Ù„Ï ·Â˘ ÏÁ‰ ÏÎÈÓ Ï‡ÈÁÈ
,¯˘Â‡Ó ˙Â�¯Â˜ ÂÈ�Ù˘Î Â¯„ÁÓ ‡ˆÈ ‰Ú˘Î ¯Á‡Ï
Ï‡ ·˘ÈÈ˙‰Ï ÏÎÈ Ê‡ ˜¯ "!¯˙ÂÓ" :‰˘‡Ï ‰¯Â‰Â

.Â˙˜ÂÁÂ Â˙ÎÏ‰ ÏÎÎ ÁÒÙ‰ ˙‡ ¯„ÒÏ ,ÔÁÏÂ˘‰

הלבנו�) (ארזי

aaa

úåéðô àìì øãñä ìéì

˜"‰¯‰‡"ÚÈÊ ·Â˜Ë¯Â˘ËÓ ‰˘Ó „Â„ È·¯Â�·)

(ÔÈ'ÊÂ¯Ó Ï‡¯˘È È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘Ì„‡ Û‡Ï ‰˘¯‰ ‡Ï
‰È‰ ÊÚ ,ÌÏÂ‡Â .¯„Ò‰ ˙ÎÈ¯Ú· ÂÏˆ‡ ÁÎÂ� ˙ÂÈ‰Ï
ÂÈ‚‰�Ó· Ì·¯ ‚‰Â� „ˆÈÎ ˙Ú„Ï ÂÈ„ÈÒÁ Ï˘ Ì�Âˆ¯
‡Â‰ ˙Â¯ÓÈ‡ ÂÏ‡ Ú„ÈÏ Âˆ¯ Û‡Â ,¯„Ò‰ ˙ÎÈ¯Ú·

.‰„‚‰‰ ˙‡È¯˜ ˙Ú· ı·˘Ó

ÌÚÙÌ‰Â ,ÌÈ·Â˘Á ÌÈ�·¯ È�˘ ·Â˜Ë¯Â˘ËÏ ÂÚÈ‚‰
È·¯‰ .¯„Ò· ÌÈÁÎÂ� ˙ÂÈ‰Ï Ì˘¯È˘ È·¯· Â¯ÈˆÙ‰
ÔÁÏÂ˘ ÌÈ�˘‰ ÂÎ¯Ú Â˙ÂÂˆÓÎ Ï·‡ ,Ì˙˘˜·Ï ‰�Ú�

.È·¯‰ ÔÁÏÂ˘ „ˆ· Ì„·Ï

¯˘‡ÎÈ�˘ Ï‡ ‰�Ù ,¯„Ò‰ ˙ÎÈ¯ÚÏ È·¯‰ Ò�Î�
È˙È˘¯‰Â È‚‰�ÓÓ ÌÚÙ‰ È˙‚¯Á" :Ì˘˜È·Â ÌÈ�·¯‰
È�‡ È‡˘¯ ÍÎ Ï˘· .ÈÏ˘ ¯„Ò· ÌÈÁÎÂ� ˙ÂÈ‰Ï ÌÎÏ
˙Â·˘ÁÓ Â·˘Á˙ ‡Ï˘ :‰ËÂÚÙ ‰˘˜· ÌÎÓ ˘˜·Ï
‰„‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡ „·ÏÓ ¯„Ò‰ ÍÏ‰Ó ÏÎ· ˙Â¯Á‡
˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ ÌÎÁÂÓ· ÂÏÚÈ ‡Ï˘Â ,¯„Ò‰ È�ÈÈ�ÚÂ

Î ,‰Ê ˘Â„˜ ‰ÏÈÏ·."ÌÎÈ˙Â·˘ÁÓ· È�ÂÏ·Ï·˙ ‡Ï˘ È„
.ÂÓÂ˙ „Ú ¯„Ò· Â¯‡˘�Â ,ÂÏ·È˜Â ÂÓÈÈ˜ ÌÈ�˘‰

¯˘‡ÎÏÎÓ ÌÈ„ÈÒÁ‰ Ì˙Â‡ Â··ÈÒ ,¯„Ò‰Ó Â‡ˆÈ
ÂÏÎÂÈ ˙Â·¯ ‰Î ÌÈ�˘ ¯Á‡Ï ,‰�‰ ÈÎ ,Â�È·‰ .¯·Ú
ÂÈ˙Â¯Ó‡Â È·¯‰ ˙Â‚‰�‰Ó ËÚÓ ÚÂÓ˘Ï ˙ÚÎ

.˙Â˘Â„˜‰

,ÌÏÂ‡Â:ÌÈ„ÈÒÁ‰ È�Ù· ÂÏˆ�˙‰ ÌÈ�·¯‰ È�˘
ÌÂ˘ ·Â˘ÁÏ ‡Ï˘ ˙ÂˆÓ‡˙‰· ÍÎ ÏÎ Â�ÈÈ‰ ÌÈ˜ÂÒÚ"
‰·˘ÁÓ ÂÊÈ‡ ı¯Ù˙˙ ‡Ï˘Â ,‰„‚‰‰ ˙ÏÂÊ ¯Á‡ ¯·„



È�È�ÙÌÈ„ÚÂÓ‰ ÁÒÙ‰ ‚Á ·Ó

‰ÓÂ‡Ó Â�ÚÓ˘ ‡ÏÂ ¯·„ Â�È‡¯ ‡Ï˘ „Ú ,‰¯Ê
"...È·¯‰ Ï˘ Â�ÁÏÂ˘· ‰˘Ú�‰Ó

ו) אות אד�, (תפארת

aaa

...áééç ìù åúééëæ

„ÈÒÁ‰„ÂÚ˘ ,Ï"ˆÊ Í‡ÏÓ Ì‰¯·‡ È·¯ ˘È˘È‰
ÔÈ¯·Â˜Ó ‰˘Ó È·¯ ˜"‰¯‰ È„È ÏÚ ÌÈÓ ˜ÂˆÈÏ ‰ÎÊ
˜"‰¯‰ Ï˘ Â˙ˆÈÁÓ· Â˙Â�˜Ê ˙ÚÏ ÛÙÂ˙Ò‰ ,‡"ÚÈÊ
ÊÚ ÈÎ È·¯Ï ¯Ó‡ ÌÚÙ .·Â˜Ë¯Â˘ËÓ ‰˘Ó „Â„ È·¯
Ï·‡ ,È·¯‰ Ï˘ Â˙ˆÈÁÓ· ÁÒÙ‰ ‚Á ˙‡ ‚ÂÁÏ Â�Âˆ¯
‚Â‰�Ï ÂÏÎÂÈ˘ ÂÁÈË·È È·¯‰˘ ,È·¯‰ ÌÚ ‰�˙Ó ‡Â‰
È·¯‰Â .‡�„ ˙Ó„˜Ó Ì‰· ‚‰Â� ‡Â‰˘ ˙Â¯ÓÂÁ‰ ÏÎ·

.ÌÈÎÒ‰

È·¯‰¯Â‰ È·¯‰Â ,È·¯‰ ¯ˆÁÏ ÚÈ‚‰ Ì‰¯·‡
‡Â‰ È·¯‰ Ï˘ Â�·˘ ,‡Ï‡ .ÂÈ˙Â˘È¯„ ÏÎ ¯Á‡ ‡ÏÓÏ
,ÍÎ ÏÚ ‰Ó˙ ‡"ÚÈÊ ·Â˜Ë¯Â˘ËÓ Ï‡¯˘È È·¯ ˜"‰¯‰
‰Ó· ,ÈÏ ¯ÓÂÏ ‰˙‡ ÏÂÎÈ‰" :Ì‰¯·‡ È·¯Ï ÂÏ‡˘Â

"?ÂÊ ‰ÁË·‰Ï ˙ÈÎÊ

‰�Ú�,¯·„ Ï˘ Â˙ÈÓ‡Ï" :Ì‰¯·‡ È·¯ ÂÏ ¯Ó‡Â
È�‡ Ì‡Â .ÁÒÙ‰ ‚ÁÏ ...ÈÏ‡ ‡Â·Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ È·¯‰
ÚÒÂ� È�‡Â ,ÈÏ‡ ‡Â·Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï ‡Â‰˘ ÍÎ· Â¯ËÂÙ

,ÂÈÏ‡ÏÎ ¯Á‡ ‡ÏÓÈ È·¯‰˘ ˘Â¯„Ï È�‡ È‡˘¯
"!...È˙Â˘È¯„

‰‡˙˘‰‰ÙÈ¯Á‰ ‰·Â˘˙‰ ÚÓ˘Ï Ï‡¯˘È È·¯
‰Ó· ÌÈ‰Â˙ ÌÎÏ ‰Ó" :Ì‰¯·‡ È·¯ ÂÏ ¯Ó‡ .˙‡Ê‰

¯‰ÂÊ· Â¯Ó‡ ˘Â¯ÈÙ· ‡ÂÏ‰ ?È˙¯Ó‡˘(· ,ÁÎ˜ ·"Á)

‡ÂÏÓ· Â˙Â�˜ÏÂ ,·ÈÈÁ‰ ¯Á‡ ÛÂ„¯Ï ·ÈÈÁ È‡ÎÊ‰˘
ÈÏ‡ ‡Â·Ï È·¯‰ ·ÈÈÁ ,·ÈÈÁ‰ È�‡ Ì‡Â ...¯ÈÁÓ‰

"...ÂÈÏ‡ Â·¯˜ÏÂ È˙Â‡ ˙Â�˜ÏÂ

נח) הראשוני�, חסידי� (כתבי

aaa

...éìù úà çîùî äúà íà

‰È‰Ì‰¯·‡ È·¯ ÔÂ‡‚‰ .˙È¯Á˘ ÁÒÙ ·¯Ú· ‰Ê
˙‡ˆÏ Ô�ÂÎ˙‰ ,"˘È‡ ÔÂÊÁ"‰ ,Ï"ˆÊ ıÈÏ¯˜ ‰ÈÚ˘È
‰„Â¯Ë ‰Ú˘· ‡˜ÂÂ„ Ï·‡ ,Â˙È· ¯ˆÁ· ıÓÁ ˙ÙÈ¯˘Ï
‡Ï Â˙Ú„Ï˘ ,˙ÙÒÂ� ‰ÈÚ· Â˙Â‡ ‰„È¯Ë‰ ˙‡ÊÎ˘
˙ÎÏÏ Â˙È· È�·Ó „Á‡Ó ˘˜È· ÍÎ Ï˘· .ÈÂÁÈ„ ‰Ï·Ò

.ÂÈÏ‡ ·¯Â˜Ó ‰È‰˘ ÌÈ�˜ÒÚ‰ „Á‡ ˙‡ ÂÈÏ‡ ‡Â¯˜ÏÂ

,‰Ï‰Ï˘ Â˙È·Ï ‡¯˜� ‡Â‰˘ ÏÚ ‰È‰ ‰Ó˙
ÍÈ¯ˆ ‡Â‰ Ì‚ ¯˘‡Î ,‰ˆÂÁÏ ‰Î ‰Ú˘· "˘È‡ ÔÂÊÁ"‰
,‰¯È¯· ˙ÈÏ· Ï·‡ .‡Â‰ ÂˆÓÁ ˙‡ ÛÂ¯˘ÏÂ ˙‡ˆÏ
ÚÂÓ˘Ï È„Î ,"˘È‡ ÔÂÊÁ"‰ Ï˘ Â˙È·Ï ÚÈ‚‰Â ¯‰ÈÓ

...˙‡ÊÎ˘ ‰Ú˘· ÔÂ‡‚‰ Ï˘ Â˙˘˜· È‰Ó

,ÚÈ‚‰˘Ó‰ÏÂ„‚ ‰˘˜· :"˘È‡ ÔÂÊÁ"‰ ÂÏ ¯Ó‡
·Ò‰ÏÂ ‰ÏÈÏ· ÌÂÈ‰ ˙ÎÏÏ ÍÓÓ È�‡ ˘˜·Ó .ÍÈÏ‡ ÈÏ
˙‡ Â„¯˘˘ ˙Â�·‰ Ï˘ ‰ÈÓÈ�Ù· "¯„Ò"‰ ÔÁÏÂ˘ Ï‡
˙ÈÈÓÈ�Ù ‡È‰ ‡ÂÏ‰ ...‰ÙÂ¯È‡· ˙ÂÓÏˆ‰ ‡È‚Â ˙ÙÂ˙‰

."¯¯È�˘ ‰¯˘ ˙È·"

Â˙Â‡Í¯·‡ Ô‰ .ÍÂ·� ,ÌÈÓÈÏ ¯ÈÚˆ ‰È‰˘ ,Ô˜ÒÚ
·ÂÊÚÈ ‰Ê „ˆÈÎÂ ,ÂÈ‡Â˘È� ¯Á‡Ï ‰�˘Î ˜¯ ,‡Â‰ ¯ÈÚˆ
‰Ó ?˙ÂÓÂ˙È ˙Â�· ˙¯·Á· ·Ò‰Ï ÍÏÈÂ Â˙È· ˙‡
‰Ó ÈÎÂ ?˙‡Ê‰ ‰¯ÊÂÓ‰ ˙È�Î˙‰ ÏÚ ˙È·· Â¯Ó‡È
‡˙‰Ï ¯ÈÚˆ‰ ‚ÂÊ‰ ˙‡ Â�ÈÓÊ‰ ¯·Î˘ ÌÈ¯Â‰‰ Â·È‚ÈÁ¯

?¯„Ò‰ ÏÈÏ· Ì�ÁÏÂ˘ ÏÚ

¯˘‡ÎÈÒÂ‰ ,Â„ÈˆÓ ‰˜È˙˘‰ ‰Î˘Ó˙‰ÔÂ‡‚‰ Û
.ÌÎ„ÈÏ ‰Ï‚Ï‚˙� ‰·¯ ‰ÂˆÓ" :ÂÏ ¯Ó‡Â "˘È‡ ÔÂÊÁ"‰
,˙Â�ÎÒÓ‰ ˙Â„ÏÈ‰ Ï˘ ¯Úˆ‰ ˜ÓÂÚ ˙‡ ¯Ú˘Ï ÔÈ‡
ÔÂÈÎÂ .„·Ï ¯„Ò‰ ÔÁÏÂ˘ Ï‡ ·Ò‰Ï ‰�Î¯Ëˆ˙˘
,ÌÈÎÏÂ‰ ÌÎ�È‡ Ì˙‡ Ì‡ ,‡È‰ ‰ÏÂ„‚ ‰Î ‰ÂˆÓ˘

"...Ô‰ÓÚ ·Ò‰Ï ÈÓˆÚ· ÍÏ‡ È�‡˘ È¯‰

Ô·ÂÓÎÂÌÈ¯·„‰ ˙‡ Ô˜ÒÚ Â˙Â‡ ÚÂÓ˘· .ÂÈÏ‡Ó
,¯˙‡ ÏÚ ‰�Ú� ,"˘È‡ ÔÂÊÁ"‰ ÈÙÓ ˘¯ÂÙÓ ÌÈ‡ˆÂÈ
,Ê‡ ÈÎÂ .ÔÂˆ¯·Â ‰·‰‡· ,‰‡ÂÏÓ· ‰‡ÏÂÓ ‰˘˜·‰Â
˙‡ Ë˜˘ ·Ï· ¯Ú·ÏÂ ˙ÎÏÏ "˘È‡ ÔÂÊÁ"‰ ‰�Ù�
,¯„Ò‰ ÏÈÏ· ‰ÈÓÈ�Ù· ·Ò‰ Ô˜ÒÚ Â˙Â‡ ˜¯ ‡ÏÂ .ÂˆÓÁ
Ê‡ .‰ÏÂ„‚ ‰ÁÓ˘‰ È‰˙Â ,ÂÈ¯Â‰ Ì‚Â ,Â˙‚ÂÊ Ì‚ ‡Ï‡
Ô˙Â‡Ï ‚Á· ‰ÁÓ˘ ‡È·‰Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‰ÓÎ „Ú Â‡¯

.˙Â�ÎÒÓ ˙Â�·(הדור (פאר

aaa

ïéøåç éðáë ,çñôä âçá

˜"‰¯‰,‡"ÚÈÊ ·Â˘ËÎÂÒÓ ÔÈÈË˘�¯Â· Ì‰¯·‡ È·¯
ÂÈ„ÈÓÏ˙Ó „Á‡ Û‡Ï ‰˘¯‰ ‡Ï ,"¯Ê� È�·‡"‰ ÏÚ·
ÏÂ„‚ È˘Â˜· .¯„Ò‰ ÏÈÏ· ÂÏˆ‡ Û˙˙˘‰Ï ÂÈ„ÈÒÁÓÂ
ÌÈ„ÈÒÁ‰ ÔÓ ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈ˘�‡Ï ÌÈÓÚÙÏ ‰˘¯Ó ‰È‰

.¯„Ò‰ ÏÈÏ· Â�ÁÏÂ˘ ÏÚ ·Ò‰Ï ÌÈ˜È˙ÂÂ‰



È�È�ÙÌÈ„ÚÂÓ‰ ÁÒÙ‰ ‚Á‚Ó

ÌÚÙ˙Ú„Ï Âˆ¯Â ,ÌÈ„ÈÒÁ‰ ÔÓ ‰ÓÎ ÂÈÏ‡ ÂÒ�Î�
È·¯Ï ˘È È‡„Â· ÈÎ Â·˘Á Ì‰ .ÍÎÏ ÌÚË‰ Â‰Ó
,Ì‰Â ,ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÌÈÈ‡ÏÈÚ ÌÈÈÂÏÈ‚ ÔÓÊ Â˙Â‡·
Âˆ¯ ÔÎ ÌÂ˘Ó .ÍÎ ÏÚ ÂÚ„È˘ Ì‰Ï ¯ÂÒ‡ ,ÌÈ„ÈÒÁ‰

.ÂÏÏ‰ ÌÈÈÂÏÈ‚‰ Ì‰ ‰Ó ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ˙Ú„Ï

‰�Ú�Â ·Â˘ËÎÂÒÓ È·¯‰Ô‡Î ÔÈ‡" :Ì‰Ï ¯Ó‡
ÍÈ¯ˆ ÁÒÙ ÏÈÏ· .ÌÈÒÂÓÎ ÌÈÓÚË ÌÂ˘Â ÌÈÈÂÏÈ‚ ÌÂ˘
,„ÈÒÁÂ .ÔÈ¯ÂÁ Ô·Î ‚‰�˙‰ÏÂ ˙ÂÈ‰Ï Ï‡¯˘ÈÓ Ì„‡ ÏÎ
˘È‚¯Ó ,„ÈÒÁ‰ ,‡Â‰ ÔÈ‡ ,Â·¯ Ïˆ‡ ‡ˆÓ� ‡Â‰˘Î
ÔÎ ÌÂ˘Ó .ÂÈÏÚ Â·¯ ‡¯ÂÓ È¯‰˘ ,ÈÂ‡¯Î ˙Â¯ÈÁ ÌÚË

"Â˙È·· ·˘ÈÂ „·ÎÈ(שיג פסח, חסידי�, (סיפורי

aaa

êðáì úãâäå

˙ÎÈ¯Ú·˜ÁˆÈ È·¯ ˜"‰¯‰ ˙ˆÈÁÓ· '¯„Ò'‰
Ì‚Â ,ÌÈ„ÈÒÁ ˙Â‡Ó ÌÈÙ˙˙˘Ó ÂÈ‰ ‡"ÚÈÊ È˜¯‡ÂÂÓ
˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ÈÓ ,È·¯‰ ‰ÂÈˆ ÍÎ ÈÎ .Ì‰ÓÚ Ì‰È�·
ÌÈ�·‰ È¯‰˘ ,ÂÓÚ ÂÈ�· ˙‡ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ ¯„Ò·
¯ÙÒÏ ˘È Ì‚Â ˙ÂÈ˘Â˜‰ ˙Ú·¯‡ ˙‡ ÏÂ‡˘Ï ÌÈÎÈ¯ˆ
.Í�·Ï ˙„‚‰Â ¯Ó‡�˘ ÂÓÎ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÏÚ Ì‰Ï

„ÚÂ˙ÓÂ˘˙ È˜¯‡ÂÂÓ Ô˜Ê‰ È·¯‰ ˘È„˜‰ ÍÎ È„Î
¯„Ò‰ ˙ÂÚ˘ ·Â¯·˘ „Ú ,Ô‡ˆ‰ È¯ÈÚˆÏ ˙„ÁÂÈÓ ·Ï
‰È‰ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓÂ ,·Â˘Â ·Â˘ Ì‰ÈÏ‡ ËÈ·Ó ‰È‰
‰È‰ ÌÈÎ¯·Ó ÂÈ‰ ¯˘‡ÎÂ ,ÌÈÊÂ‚‡Â ˙ÂÈÏ˜ Ì‰Ï ˜ÏÁÓ

.ÔÓ‡ Ì‰È¯Á‡ ‰�ÂÚÂ Ì‰È˙ÂÎ¯·Ï ÔÈÊ‡ÓÂ ÚÓÂ˘

,ÌÚÙÈ·¯‰ ˜ÒÚ˙‰ ,'¯„Ò'‰ ˙ÎÈ¯Ú È�ÙÏ
ÂÚÈ‚‰˘ „Ú ,ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÚ ‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯˙ÂÈ È˜¯‡ÂÂÓ
ÌÈ�·¯ Ô‡Î ÌÈ‡ˆÓ� ÈÎ È·¯Ï ˙Â¯È‰Ê· Â¯ÈÚ‰Â ÌÈ‡·‚‰
ÈÎ ÌÈ�È˙ÓÓ ¯˘‡ ˘"�‡Ó ÌÈ·¯ ÌÈ„ÈÒÁÂ ÌÈ·Â˘Á
È·¯‰ ‰�Ù� .¯„Ò‰ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏ ¯·Î ÏÈÁ˙È È·¯‰
ÈÏÚ ,ÈÏ ÂÁÏÒ ,‡�‡" :Ïˆ�˙ÓÎ Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÌÈ„ÏÈÏ

"...ÌÈ¯‚Â·ÓÏ Ì‚ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˘È„˜‰Ï

ז) עול�, (ימות

aaa

äìöäì àéáäù "úåëî"ä ïéé

‚‰�Ó,‡"ÚÈÊ ·ÈÈÏ 'È¯‡ È·¯ ˜"‰¯‰Ï ‰È‰ „ÁÂÈÓ
˙ÙË‰ ¯Á‡Ï .¯„Ò‰ ÏÈÏ· ÈÏ‡Ù˘Ó ‡˘È„˜ ‡·Ò‰
ÔÈÈ‰ ˙‡ ÛÒÂ‡ ‰È‰ ,"˙ÂÎÓ"‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ÔÈÈ‰

‡Â‰˘Î ,ÂÎÙÂ˘ÂÂ˙˘È Ï·Ï ÔÈ·ÂÒÓ‰ ÏÎ ˙‡ ¯È‰ÊÓ
.‰�ÎÒ‰ ˙ÓÁÓ ‰Ê ÔÈÈÓ

,ÌÏÂ‡ÂÂÚÈ‚‰˘Î .Â‚‰�ÓÓ ‰�È˘ ÌÈ�˘‰ ˙Á‡·
ÏÎ ˙‡ ÊÎÈ¯ ,ÔÈÈ‰ ˙ÙË‰Â "˙ÂÎÓ"‰ ¯„Ò ˙È¯Ó‡Ï
¯ÂÓ˘ ÌÂ˜Ó· ‰‡È·Á‰Â ,‰�Ë˜ ˙ÈÁÂÏˆ· ÔÈÈ‰
Â�È·‰ Ï·‡ ,‰˘Ú˘ ‰Ó ÏÚ Â‰Ó˙ ˙È·‰ È�· .˙¯Ó˘ÓÏ
˙·ÈÒ ‰Ú„Â� ÌÈÓÈ‰ ˙Â·¯· ,Ì�Ó‡Â .Â‚· ÌÈ¯·„ ˘È ÈÎ

.¯·„‰

ÏÂÁ·ÛÏÂÂ '¯ ÚÈ‚‰ ÁÒÙ ‚Á Â˙Â‡ Ï˘ „ÚÂÓ‰
‡˘È„˜ ‡·Ò‰ .‡˘È„˜ ‡·Ò‰ ˙È·· ¯Â˜È·Ï È‡˜„�ÂÙ‰
,Â�ÓÓ „¯Ù‰Ï „ÓÚ ¯˘‡ÎÂ ,˙ÂÙÈ ÌÈ�Ù ¯·Ò· ÂÏ·È˜
È�‡ .‰‡� ‰¯Â˘˙ ,ÛÏÂÂ '¯ ,ÍÏ ‡‰" :˜È„ˆ‰ ÂÏ ¯Ó‡
¯ÒÓ ,Â¯·„·Â ."‰ÏÂ„‚ ˙ÏÚÂ˙ ‰�ÓÓ ˜ÈÙ˙ ÈÎ ÁÂË·

ÈÒÂ‰ Û‡Â ,ÔÈÈ‰ ˙ÈÁÂÏˆ ˙‡ ÂÏÂÊ ˙ÈÁÂÏˆ·" :¯Ó‡Â Û
·ËÈ‰ Â‰¯Ó˘ ."˙ÂÎÓ‰ ÔÈÈ" ˙‡ Í�ÚÓÏ È˙ÙÒ‡

."Í˙È··

'¯Ï˘ ÔÈÈ ÂÏ ‰Ê ‰ÓÏ ,‚‡„ Û‡Â ‰Ó˙ ÛÏÂÂ
,Í¯Â·Ú· ‡Ï" :ÂÚÈ‚¯‰Ï ¯‰ÈÓ ‡·Ò‰ Í‡ ?˙ÂÎÓ
."Â˙ÏÚÂ˙· ÁÎÂÂ˙ „ÂÚÂ Â˙Â‡ ¯ÂÓ˘˙ .‰Ê ÔÈÈ ,‰ÏÈÏÁ
.ÂÎ¯„Ï ‡ˆÈÂ ÂÏÈÓ¯˙· ˙ÈÁÂÏˆ‰ ˙‡ ÛÏÂÂ '¯ ÔÓË
ÂÚ‚È Ï·Ï Â˙È· È�· ˙‡ ¯È‰Ê‰ ,Â˙È·Ï Â‡Â··
ÔÂ¯‡· ˙ÈÁÂÏˆ‰ ˙‡ ÔÓË ÔÂÁË· ¯˙ÈÏÂ ,˙ÈÁÂÏˆ·

.ÏÂÚ�

'¯‡ˆÓ Â˙Ò�¯Ù ˙‡Â ,È‡˜„�ÂÙ ¯ÂÓ‡Î ‰È‰ ÛÏÂÂ
˘"ÈÈÂ ÔÈÈ ‚ÊÂÓÂ „ÓÂÚ ‰È‰ Â· ,Â˙Â˘¯·˘ ˜„�ÂÙ‰Ó
,ÂÏˆ‡ ˙Â˙˘Ï ÌÈ‡· ÂÈ‰˘ ‰·È·Ò‰ ÏÎÓ ÌÈ¯ÎÈ‡Ï
.¯ÁÒÓ È¯˘˜ Ì‰Ó ÌÈ·¯ ÌÚ ¯˘˜ Ì‚ Ë‡ Ë‡ ÍÎÂ

Â˙Â‡·,È˙·¯ ‰¯ÚÒ ıÂÁ· ‰ÏÏÂ˙˘‰ ‰ÏÈÏ
ÂÈ‰ ‡Ï ‰ÊÎ ‰ÏÈÏ·˘ ÍÎ ,„¯ÈÏÓ Ï„Á ‡Ï Ì˘‚‰
,Ú˙ÙÏ ,ÌÏÂ‡Â .˜„�ÂÙÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈÁ¯Â‡ ÌÈÈÂÙˆ
.‰Ï‚Ú ˙˜È¯Á ÏÂ˜ Ì˘‚‰Â ˙ÂÁÂ¯‰ ÔÈ· ‰ÚÓ˘�
Â„¯È ‰�ÓÓÂ ,˜„�ÂÙ‰ Ï˘ ÂÁ˙Ù· ‰¯ˆÚ� ‰Ï‚Ú‰

‚Ó ÌÈ¯ÎÈ‡ ‰˘ÂÏ˘.¯·Ò-ÈÓ˘Â

‰·‰"ÌÒ�Î‰· ÂÊÈ¯Î‰ Y "!Û¯˘ ÔÈÈ ˙ÓÈ‚Ï Â�Ï
„˘Ï „Ú Â�‡ ÌÈ‡ÂÙ˜Â ÌÈ·ÂË¯" Y ˜„�ÂÙÏ
.‰˜˘Ó‰ ÔÓ Ì‰È�ÙÏ ‚ÊÓÂ ¯‰ÈÓ ÛÏÂÂ '¯Â "!Â�È˙ÂÓˆÚ
:È‡˜„�ÂÙ‰ ¯·ÚÏ Ú˙ÙÏ Â˜ÚÊ ,ËÚÓ Â˙˘˘ ¯Á‡Ï
˜¯ ‰ÊÎ˘ ÈÙ¯Á ÏÈÏ· ‰�‰ Â�Ú‚‰˘ ‰˙‡ ¯Â·Ò ÈÎÂ"
Ï·˜Ï È„Î Ô‡ÎÏ Â�‡· !‡ÏÂ ‡Ï ?˘"ÈÈ ˙ÓÈ‚Ï ¯Â·Ú
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ÏÎ ˙‡ Â�Ï ‡·‰Â ¯‰Ó !Í·‰ÊÂ ÍÙÒÎ ÏÎ ˙‡ ÍÓÓ
"...‡ÏÂ ,Í˙Â˘¯·˘ ÛÒÎ‰

˘ÈÁÊ‡Â ,Â˙È· È�· ÏÎÏÂ ÛÏÂÂ '¯Ï Â‰Â˙ÙÎ ¯‰Ó
ÌÈ˘ÙÁÓ Ì‰˘Î ,˙È·· ··Â˙Ò‰Ï ÌÈ„„Â˘‰ ÂÏÁ‰
.Ê‚¯‡ ÍÂ˙· ÂÁÈ�‰ Â‡ˆÓ˘ ÏÏ˘‰ ˙‡Â ,‰�ÈÙ ÏÎ·

Ú˙ÙÏ˙‡ Â‡ˆÓ Ì˘Â ˙Â�Â¯‡‰ „Á‡ ˙‡ ÂÁ˙Ù
:Ì‰Ó „Á‡ ¯Ó‡Â ‰�Ú� ."˙ÂÎÓ‰ ÔÈÈ" ˙ÈÁÂÏˆ
ÔÎÏÂ ,Â�ÈÓ· „ÁÂÈÓ ÔÈÈ ÈÂˆÓ ÂÊ ˙ÈÁÂÏˆ· ÈÎ È�¯Â·Ò"
.ÔÈÈ‰Ó ‰ÓÈ‚Ï Ì‚Ï Â¯·„·Â ."¯˙È‰ ÏÎÓ Â‰Â„„Â·
ÂÓ‚Ï Ì‰ Ì‚Â ,·¯˜˙‰Ï Â¯‰ÈÓ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ�˘‰
ÂÏÙ� ¯‰Ó ˘ÈÁ ...Ê‡Â .˙ÂÎÓ‰ ÔÈÈÓ È˙·¯ ‰ÓÈ‚Ï
‰Ó„¯˙· ÌÈÚ˜Â˘ Ì‰˘Î ‰Ùˆ¯‰ Ï‡ Ì˙˘Ï˘

.‰˜ÂÓÚ

Ê‡ÍÏ ‡È·È ‰Ê ÔÈÈ" :˜È„ˆ‰ È¯·„· ÛÏÂÂ '¯ ¯ÎÊ�
˙ÙÎÂ ÂÈ˙Â�Â˙˘Ú ˙‡ „·È‡ ‡Ï ‡Â‰ ."‰ÏÂ„‚ ˙ÏÚÂ˙
˜ÈÚÊ‰Ï ¯‰ÈÓÂ ,ÌÈ·Ú ÌÈÏ·Á· ÌÈ„„Â˘‰ ˙˘Ï˘ ˙‡
,‰Ï˜ ‰˙È‰ ÌÈ¯ËÂ˘‰ Ï˘ Ì˙Î‡ÏÓ .‰¯Ë˘Ó‰ ˙‡
,Ì˙Ó„¯˙· ÔÈÈ„Ú ÌÈÚÂ˜˘ ÂÈ‰ ÌÈ„„Â˘‰ ˙˘Ï˘ ÔÎ˘

.„Â„˘Ï Â„ÓÚ˘ ÏÏ˘‰ ÏÎ Ì„ÈˆÏÂ(ישרי� (ליקוטי

aaa

çñôá íéàð íéìë

Â‚‰�ÔÁÏÂ˘ ˙‡ ¯ËÚÏ Ï‡¯˘È ˙ÂˆÂÙ˙ ÏÎ·
È�·Î Â�‡ È¯‰˘ ,ÌÈÁ·Â˘ÓÂ ÌÈ‡� ÌÈÏÎ· '¯„Ò'‰
˙‡ Ì�ÁÏÂ˘ ÏÚ ÂÓÈ˘È˘ ÌÈÎÏÓ È�·Ï ‰‡�Â ,ÌÈÎÏÓ

.ÌÈ‡�‰ Ì‰ÈÏÎ

Ì‚‡"ÚÈÊ ‡ÈÈÓÂÏÂ˜Ó ÏÏ‰ È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â˙È··
Â·˘Á ¯„Ò‰ ÏÈÏ ÚÈ‚‰·Â ,ÌÈÁ·Â˘ÓÂ ÌÈ‡� ÌÈÏÎ ÂÈ‰
‡ÈˆÂÈ ,Ï‡¯˘È ˙ÂˆÂÙ˙ ÏÎ· ÂÓÎ ÈÎ ,Â˙ÁÙ˘Ó È�·
,ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ÌÓÈ˘ÈÂ ÌÈ‡�‰ ÌÈÏÎ‰ ˙‡ Ì‰È·‡ Ì‚

.˙Â¯ÈÁ‰ ‚Á ÏÈÏ·

,ÌÏÂ‡ÂÈ�ÙÏ ¯˘‡Î ,Ì˙Ú˙Ù‰ ‰˙È‰ ‰ÏÂ„‚ ‰Ó
‡ÈˆÂ‰Â ,ÌÈ¯ÙÒ‰ ÔÂ¯‡Ï ÏÏ‰ È·¯ ˘‚È� ,¯„Ò‰ ˙ÎÈ¯Ú
ÔÈÈ„ÚÂ ¯·ÈÁ˘ ÂÈ¯Â·ÈÁ ÏÎ ˙‡Â ÂÈ¯ÙÒ ÏÎ ˙‡ Ì˘Ó

.ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ÁÈ�‰ Ì˙Â‡Â ,„È-·˙Î· ÂÈ‰

Â‰Ó˙ÁÈ�‰ ‰Ê ÚÂ„Ó ?‰Ó‰ ÌÈÏÎ ÈÎÂ :˙È·‰ È�·
ÌÈÏÎ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ÌÈ¯ÙÒ‰ ˙‡ Â�È·‡
‰"Ú ÍÏÓ‰ „Â„ È¯‰" :ÏÏ‰ È·¯ Ì‰Ï ·È˘‰ ?ÌÈ‡�‰
.'ÛÒÎÂ ·‰Ê ÈÙÏ‡Ó ÍÈÙ ˙¯Â˙ ÈÏ ·ÂË' ÈÎ Â�Ï ‰ÏÈ‚

˘È˘ ÌÈ¯Â·ÈÁÓ ¯˙ÂÈ ÌÈ‡� ÌÈÏÎ ÍÏ ÔÈ‡ ,ÔÎ Ì‡Â
"...‰¯Â˙ È˘Â„ÈÁ Ì‰·(קח התורה, (אדירי

aaa

...ïáì êôä åìåë

˜"‰¯‰ÏÚ· ,‡"ÚÈÊ ¯˙Ï‡ ÈÎ„¯Ó Ì‰¯·‡ È·¯
ÏÚ· ˜"‰¯‰ Â�·Ï ÌÚÙ ¯ÙÈÒ ¯Â‚Ó "˙Ó‡ È¯Ó‡"‰
ÌÚÙ Ï‡˘ Â˙Â„ÏÈ ÈÓÈ· ÈÎ ,‡"ÚÈÊ "Ï‡¯˘È ˙È·"‰
ÚÂ„Ó ,‡"ÚÈÊ "˙Ó‡ ˙Ù˘"‰ ÏÚ· ˜"‰¯‰ ÂÈ·‡ ˙‡

?¯„Ò‰ ÏÈÏ· Ô·Ï ÏËÈ˜ ÌÈ˘·ÂÏ

Â‰�Ú¯„Ò‰ ÏÈÏ· È¯‰ :'˙Ó‡ ˙Ù˘'‰ ,·‡‰
Í¯Âˆ ˘ÈÂ ,‚Á‰ „Â·ÎÏ ˘„Á „‚· ‚Â‰�Î ÌÈ˘·ÂÏ
ÌÈËÂÚ ÔÎ ÌÂ˘Ó .ÍÏÎÏ˙È ‡Ï˘ „‚·‰ ÏÚ ÁÈ‚˘‰Ï

...ÏËÈ˜ ˘„Á‰ „‚·‰ ÏÚ

¯Ó‡¯"ÂÓ„‡‰ Â�·Ï '˙Ó‡ È¯Ó‡'‰ ¯"ÂÓ„‡‰
ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡ ÈÎ È˙�·‰ Ê‡ ¯·Î :'Ï‡¯˘È ˙È·'‰
È˙„ÓÚ È˙Ï„‚ ¯˘‡ÎÂ ,È�Â¯ÎÊ· ÌÈ˙¯ˆ‡ ...ÌËÂ˘ÙÎ

ÈÒÂ‰ ...‡·‡ Ï˘ Â˙�ÂÂÎ ÏÚÍÎ ÏÚ ¯È·Ò‰Â Û
˙Â¯‡‰ ˘È ¯„Ò‰ ÏÈÏ· :'Ï‡¯˘È ˙È·'‰ ¯"ÂÓ„‡‰

...Ô¯ÓÂ˘Ï ˘ÈÂ ˙ÂÏÂ„‚(כד ח"א, אריאל גולת (ראש

aaa

ïåéæá êåúî äìåàâ

Â˙�˘·ÔÈ'ÊÂ¯Ó Ï‡¯˘È È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ ‰�Â¯Á‡‰
˙Â‡¯Â� ˙ÂÈÎ· ÍÂ˙Ó ¯„Ò‰ ˙‡ È·¯‰ Í¯Ú ,‡"ÚÈÊ
ÏÎ ÏÚ ÏÂ„‚ „ÁÙ ÏÙ�˘ „Ú ,‰ÓÂˆÚ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰·Â

.ÂÏˆ‡ ÔÈ·ÂÒÓ‰

ÚÈ‚‰˘Î,"Â�ÏÂ Â�È˙Â·‡Ï ‰„ÓÚ˘ ‡È‰Â" ‡˜ÒÈÙÏ
ÌÈ˘È˘ ˙‡Ê ¯Ó‡(!)ÂÈ�Ù Â�˙˘� ÌÚÙ ÏÎ·Â ,ÌÈÓÚÙ

‰�Ù ,'¯„Ò'‰ ˙ÎÈ¯Ú ¯Ó‚ ¯Á‡Ï .ÌÈ·‰Ï Â˘Ú�Â ¯˙ÂÈ
:Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÌÈÙÒ‡�‰ Ï‡

ÂÚ„˙"Â·Â ÌÂÈ ‡Â·È ÈÎ ,ÌÈ¯˜È ÌÈ„Â‰È ÌÎÏ
ÈÙÏÎ Ï"Á¯ ‰ÓÂˆÚ ‰‡�˘ ÌÈÂ‚‰ Ïˆ‡ ¯¯ÂÚ˙˙
ı¯‡Ï Â�ÈÁ¯ÂÎ ÏÚ· Â�˙Â‡ Â˘¯‚È Ì‰Â ,ÌÈ„Â‰È‰
Ò�Î‰Ï Â�Ï ‰˘¯˙ ‡Ï ˙¯Á‡ ı¯‡ ÌÂ˘ ÈÎ ,Ï‡¯˘È
,ÌÈ„Â‰ÈÏ ÏÂ„‚ ÔÂÈÊ· ÍÎ· ‰È‰È˘ È‡„ÂÂ .‰ÈÏ‡
...Ï·‡ .‰ÊÎ ÔÙÂ‡· ÏÈÁ˙˙ ‰ÏÂ‡‚„ ‡˙ÏÁ˙‡‰˘

"...„Â·Î·˘ ˙ÂÏ‚Ó ÔÂÈÊ· ÍÂ˙Ó ‰ÏÂ‡‚ ‰·ÂË

פסח) ישראל, (אורות






