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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



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

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

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

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

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

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
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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§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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.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¨
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המשך בעמוד זפ

נקודות משיחות קודש - מזמור קיח מתוך "תהילות מנחם"
ח – טוב לחסות בהוי' מבטוח באדם

ביטחון בה' למעלה מטעם ודעת
ב. והענין בזה, איתא בספרי48 עה"פ49 “וברכך הוי' אלקיך בכל אשר תעשה – יכול יהא 
יושב ובטל50, תלמוד לומר בכל אשר תעשה", היינו, שעפ"י תורה צריך לעשות כלי בדרך 
הטבע51, ו"אין סומכין על הנס"52, אלא שצריך לראות בכלי זה כיצד הוא מגלה את ברכת ה' 

ושבאמת הטבע הוא מגלה את הקב"ה. 

48( פ' ראה פיסקא ע. 
49( שם טו, יח.

50( כ"ה הלשון בכ"מ. ובספרי שלפנינו "יכול בטל". וביל"ש )פ' ראה רמז תתצט( "יכול כשעומד ובטל כו'".
51( ראה בארוכה דרך חיים בהקדמה. סהמ"צ להצ"צ מצות תגחלת מצורע פ"ב ואילך. קונטרס ומעין מאמר יז ואילך.  

52( ראה פסחים סד, ב. זח"א קיא, ב. קיב, ב. וראה ברכות לה, ב "הרבה עשו כו' כרשב"י ולא עלתה בידן".

המשך בעמוד זפ

תחילת זמן קידוש לבנה: יום חמישי בערב, ה' טבת
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'f ,ybie zyxt zay .c"qa
h"kyz'd ,zah
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

LbiÂ יהּודה ּבּמאמר 1אליו זה על ואיתא , «ƒ«ְְֲִֵֶַַַָָָָ

ׁשנה  מאה לפני רק 2ׁשּנאמר ׁשהּוא [ּדאף ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ

יהּודה" אליו "וּיּגׁש מּדּבּורֿהּמתחיל הרי 3קּצּור , ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ

ׁשהּקּצּור  ּובפרט האריכּות, ּכל יׁשנֹו ְְְֲִִִִֶֶַָָָּבקּצּור

ּבּזהר  ׁשּנתּבאר ,[ארֹו הּוא ענין 4עצמֹו ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

(ּכדלקּמן). לתפּלה ּגאּולה ְְְְְִִִִַַָָָסמיכת

ÌÈc˜‰·e ּכל לאחרי ּבא זה ּפסּוק ּדהּנה ¿«¿ƒְְֲִֵֵֶַָָָ

הׁשּתלׁשלּות  אֹודֹות הּסּפּור ְְְֲִִִַַאריכּות

למצרים, יעקב לירידת ׁשהביאּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹֹהמארעֹות

ז"ל  רּבֹותינּו אבינּו5ּכמאמר יעקב היה ראּוי ְֲֲִֵַַַַָָָָֹ

אּלא  ּברזל, ׁשל ּבׁשלׁשלאֹות למצרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָלירד

עלֿידי  ירידתֹו היתה הּקּב"ה ׁשל חסּדֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּמּצד

לגּבי  ּגם ּוכמֹוֿכן הּנ"ל. המארעֹות ְְְְְְִֵֵַַַַַַָֹהׁשּתלׁשלּות

ּבאפן  היתה למצרים וירידתֹו ׁשּמכירתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹיֹוסף,

לפניכם" אלקים ׁשלחני הגם 6ּד"למחיה והּנה, . ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ

ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא חסֿוׁשלֹום 7ׁשאין הרי , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָ

וכדאיתא  מעׂשּיֹות, סּפּורי ענינּה ׁשהּתֹורה ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָלֹומר

ּתארים 8ּבּזהר  (ּגוואלדיקע מבהילים ּתארים ְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹ

הּוא  הּתֹורה ׁשענין ׁשאֹומר מי על ְְִִִִֵֶֶַַַָָלגריעּותא)

נצחית  היא הּתֹורה אּלא מעׂשּיֹות, ,9סּפּורי ְֲִִִִִֵֶַַָָ

הֹוראה ו'תֹורה' מו"ח 10מּלׁשֹון כ"ק ּוכדברי , ְְְְִִֵָָָ

ׁשהּתֹורה 11אדמֹו"ר  'אֹורֿיתא', הינּו ׁש'אֹוריתא' ְְְֶֶַַַַָָָָ

וכּידּוע  ואחד, אחד לכל הֹוראה ׁשּנעׂשית ועד האדם, ּבהנהגת אֹור ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָממׁשיכה

לּבנים" סימן אבֹות הרמּב"ן 12ׁש"ּמעׂשה ׁשּכתב ּכמֹו רק לא הּוא ּבזה והּפרּוׁש , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

הּתֹורה  על אּלא 13ּבפרּוׁשֹו ודֹור, ּדֹור ּבכל יׂשראל לכללּות ּכללי סימן ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
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פרשתנו.)1 טז).)2ריש ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ליוסף יהודה הגשת ענין המאמר.)3ד"ה כותרת ריש )4לשון ח"א

ב). (רה, ב.)5פרשתנו פט, ה.)6שבת מה, א.)7פרשתנו סג, א.)8שבת קנב, רפי"ז.)9ח"ג לתהלים )10תניא רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג וראה הרד"ק. בשם בראשית ר"פ גו"א ירה. ערך להרד"ק השרשים ספר ח. ריש )11יט, תש"ד השיחות ספר

ואילך. 271 ע' ח"כ לקו"ש וראה .116 ו.)12ע' פ"מ, ב"ר ט. לך תנחומא תולדות )13ראה א. יד, י. שם, ו. יב, לךֿלך

ויחי. ס"פ ד. לב, וישלח כ. שם, א. כו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: השבוע פרשת בתחילת

ÂÈÏ‡ LbiÂ יוסף e‰È1‡˙È‡Â„‰אל Ó‡na¯מובא , ‰Ê ÏÚ של «ƒ«≈»¿»¿ƒ»«∆««¬»
חב"ד) אדמו"רי בשושלת רביעי האדמו"ר שמואל, (רבי מהר"ש הרבי

‰L ‰‡Ó ÈÙÏ ¯Ó‡pL2תרכ"ט ˜ev¯בשנת ˜¯ ‡e‰L Û‡c] ∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»¿«∆«ƒ
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacÓ ארוך ממאמר ƒƒ««¿ƒ
בפסוק  הפותח ‡ÂÈÏיותר LbiÂ"«ƒ«≈»

"‰„e‰È3¯ev˜a È¯‰ ובתמצית , ¿»¬≈¿ƒ
Ë¯Ù·e ,˙eÎÈ¯‡‰ Ïk BLÈ∆¿»»¬ƒƒ¿»
CB¯‡ ‡e‰ BÓˆÚ ¯evw‰L ואם ∆«ƒ«¿»

התוכן  כל את מכיל שהוא בוודאי כן,

הארוך  המאמר a˙pL‡¯של ,[∆ƒ¿»≈
¯‰fa4e‰fL וההתקרבות הגישה «…«∆∆

ליוסף יהודה ÎÈÓÒ˙של ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«
(Ôn˜Ï„k) ‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«»
ונפסק  בגמרא ז"ל חכמינו שאמרו

(ברכת  גאולה להסמיך שיש להלכה

תפילת  של להתחלה ישראל') 'גאל

להלן. שיוסבר וכפי שמונהֿעשרה,

‰Ê ˜eÒt ‰p‰c ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ¿ƒ≈»∆
יהודה", אליו Ïk"ויגש È¯Á‡Ï ‡a»¿«¬≈»

¯etq‰ ˙eÎÈ¯‡ בפרשיות ¬ƒ«ƒ
מקץ  ופרשת וישב פרשת הקודמות,

˙BÚ¯‡Ó‰ ˙eÏLÏzL‰ ˙B„B‡ƒ¿«¿¿«¿…»
·˜ÚÈ ˙„È¯ÈÏ e‡È·‰L∆≈ƒƒƒ««¬…

,ÌÈ¯ˆÓÏ וירידת הרעב יוסף, מכירת ¿ƒ¿«ƒ
וכל  במצרים, אוכל לקנות יעקב בני

האמורי  הפרטים בתורה,שאר ם

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók5 אודות ¿«¬««≈
זו  ‡·eÈירידה ·˜ÚÈ ‰È‰ Èe‡»̄»»«¬…»ƒ

˙B‡ÏLÏLa ÌÈ¯ˆÓÏ „¯ÈÏ≈≈¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»
,ÏÊ¯a ÏL למצרים הירידה שהרי ∆«¿∆

הבתרים' בין ב'ברית נגזרה «∆‡l‡כבר
‰"aw‰ ÏL BcÒÁ „vnL∆ƒ««¿∆«»»
È„ÈŒÏÚ B˙„È¯È ‰˙È‰»¿»¿ƒ»«¿≈
Ï"p‰ ˙BÚ¯‡Ó‰ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿«¿…»««
מרצונו  למצרים ירד יעקב ולמעשה

כבוד. Èa‚Ïובדרך Ìb ÔÎŒBÓÎe¿≈«¿«≈
B˙„È¯ÈÂ B˙¯ÈÎnL ,ÛÒBÈ≈∆¿ƒ»ƒƒ»

ÌÈ¯ˆÓÏ של באופן הייתה שתחילה ¿ƒ¿«ƒ
וקושי  דבר ‰È˙‰צער של בסופו »¿»

"ÌÎÈÙÏ ÌÈ˜Ï‡ ÈÁÏL ‰ÈÁÓÏ"c ÔÙ‡a6 גדולה טובה והביאה ¿…∆¿¿ƒ¿»¿»«ƒ¡…ƒƒ¿≈∆
ובניו. ליעקב

BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡L Ì‚‰ ,‰p‰Â7, את לקבל ויש ¿ƒ≈¬«∆≈ƒ¿»≈ƒ≈¿
דברים, של כפשוטם התורה Bz‰L¯‰סיפורי ¯ÓBÏ ÌBÏLÂŒÒÁ È¯‰¬≈«¿»«∆«»

˙BiNÚÓ È¯etÒ dÈÚ בלבד ƒ¿»»ƒ≈«¬ƒ
לזה, מעבר וכמובא È‡„ÎÂ˙‡ולא ¿ƒ¿ƒ»

¯‰fa8ÌÈÏÈ‰·Ó ÌÈ¯‡z «…«¿»ƒ«¿ƒƒ
ÌÈ¯‡z Ú˜È„Ï‡ÂÂb)¿«¿ƒ∆¿»ƒ

‡˙eÚÈ¯‚Ï היפך של איומים תארים ƒ¿ƒ»
ÔÈÚLהשבח  ¯ÓB‡L ÈÓ ÏÚ («ƒ∆≈∆ƒ¿«

˙BiNÚÓ È¯etÒ ‡e‰ ‰¯Bz‰«»ƒ≈«¬ƒ
‰È‡בלבד, ‰¯Bz‰ ‡l‡∆»«»ƒ
˙ÈÁˆ9 התורה מסיפורי ללמוד ויש ƒ¿ƒ

מקום, ובכל זמן בכל והוראות לקחים

'‰¯B˙'Â היא‰‡¯B‰ ÔBLlÓ10 ¿»ƒ¿»»
Óולימוד, ˜"Î È¯·„ÎeÁ"Â כבוד ¿ƒ¿≈

וחמי  מורי הרבי BÓ„‡11"¯קדושת «¿
‰eÈהתורהÈ¯B‡'L˙‡'הריי"צ  ∆«¿»«¿

,'‡˙ÈŒ¯B‡',יבוא אור – מילולית »»
היא «»∆Bz‰L¯‰והמשמעות

‰ÎÈLÓÓומגלה ‡B¯מביאה «¿ƒ»
,Ì„‡‰ ˙‚‰‰a פי על והמתנהג ¿«¿»«»»»
מוארים  חייו ÈNÚpL˙התורה, „ÚÂ¿«∆«¬≈

‡Á„התורה  ÏÎÏ ‰‡¯B‰»»¿»∆»
,„Á‡Â יהודי ובכל לכל זמן בכל ¿∆»

המדרש מאמר Úe„iÎÂמקום  ¿«»«
˙B·‡ ‰NÚn"L מעשיהם ∆«¬≈»

יצחק  אברהם, האבות של והנהגותיהם

הם  כל ÌÈaÏוהוראה ÔÓÈÒויעקב ƒ»«»ƒ
הדורות  בכל ישראל ,12"בני 

BÓk ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‰Êa Le¯t‰Â¿«≈»∆…«¿
ÏÚ BLe¯Ùa Ô"aÓ¯‰ ·˙kL∆»«»«¿«¿≈«

‰¯Bz‰13ÈÏÏk ÔÓÈÒ e‰fL «»∆∆ƒ»¿»ƒ
כללית  Ï‡¯NÈהוראה ˙eÏÏÎÏƒ¿»ƒ¿»≈

כעם  ככלל, ישראל Bc¯לבני ÏÎa¿»

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

כללי   מפתח   

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

 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

   ויגש אליו יהודהה "מאמר ד  ) ג

 ה   ........................  ט ה'תשכ" ,בת ט ז'  ,פרשת ויגש שבת 

 אי  ..............  'תשכ"טה ,טבת ז' ,פ ויגשש"שיחת   )ד

 גכ  .................  יום א' כ"ד כסלו ה'תשנ"בשיחת   )ה

 ,חנוכה(ו') בת ש ,מקץפרשת בת ת שושיחמ  )ו

 כח  ...............................  נ"בה'תש ,א'דר"ח טבת

    ,ויגש רשתאור ליום ה' פת שיח  )ז

 לט  ........................................  ה'תשנ"ב ה' טבת

 מב  ............  נ"ב ז' טבת ה'תש ,משיחות ש"פ ויגש  )ח

  בנ  ..................  וטך כר רשת ויגשפשיחות -ילקוט  )ט

 ה"ח "ג הרהרה  לכ"ק ה רותה יצחק על ויל ילקוט  )י

 נה  ..................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 סג  ...............  פרשת ויגש  –ילקוט גאולה ומשיח   )יא

 סה  ...........  פרשת ויגשלשבוע יומי חומש  יורשיע  )יב

 צ...................  פרשת ויגשלשבוע ם ליהעורי תיש  ) יג

    מוגה)(א יפר התנשיעורים בס  )יד

 צא  ......................................  פרשת ויגש ע בולש 

 קב  ..............  פרשת ויגש לשבוע ם" יום ו יה"ח ול  )טו

 הק  ........................  ם "ברמב ןוילע מיתיו הלכה  )טז

  

 שיעורי רמב"ם 

 חק  .............  פרשת ויגש לשבוע  ליום  ג' פרקים –  )יז

 עוק   ...........  פרשת ויגש לשבוע יום פרק אחד ל –  ) יח

 דר  ................  פרשת ויגש לשבוע ות וצספר המ –  )יט

   יםנביאים וכתוב  )כ

 טר  ......................................  ב יפרק  לתקה   ,זכפרק  ה ירמי

 

  חותמנסכת מ – ותמשני  )כא

 יאר  ....................................................  תי קה ור ביא

 יטר  ...........................................  מגילה מסכת  עקביעין   )כב

  םעם ביאורי דהנימסכת   ) כג

 כר  ...............................................  עג ף עד ד זסמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כד

 מור  ..................................................  "ר הזקן אדמו

  נשיאת כפיםת ווך הלכשולחן ער  )כה

 מור  ...............................  קן זמו"ר ה אד  ח רב יומילפי לו

  ביאור על הנ"ל (על פסוק ויגש גו')  אור התור  )כו

 טמר  ................................................  ו"ר הזקן אדמ 

   תורת חיים  )כז

 נר  ................................................  מצעי מו"ר האאד

  דרך מצותיך –צ י הצ"רמאמ  )כח

 נאר  ........................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כט

 נדר  ..............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

    ץ החייםקונטרס ע  ) ל

 נהר  .............................................  מוהרש"במו"ר אד

  קונטרסים –ם מאמריר הספ  )לא

 נחר  .............................................  יי''צהרו''ר מומאד

  ק"בלה גש" ת-"בשות ה'תחפר השיס  )לב

 נטר  .............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  ) לג

 רס  ........................................................  מוהריי"צ מו"ראד

 ארס  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לד

 סחר  ................  קודש-בתש למנחת ה התורהקריא  ) לה

 סטר  .......................  פרשת ויגש לשבוע  זמנים  לוח  ) לו

 רע  ..............  קת נרות לשבת קודשהדלסדר מצות   ) לז

 עאר  .............................  סדר הדלקת נרות חנוכה  ) לח



dcediו eil` ybie

יעבֹוד  אפן ּבאיזה ואחד אחד לכל סימן ּגם ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹזהּו

הּגלּות, ּובזמן ּבחּוץֿלארץ ּבהיֹותֹו ּגם ְְְֲִִֶַַַָָָָעבֹודתֹו,

ּברּוחנּיּות, רק הם אּלּו ענינים הּזה ׁשּבּזמן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

את  ויתחיל הּגלּות את ויגמר  מׁשיח ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹּוכׁשּיבֹוא

הרמּב"ם  ּכפסקּֿדין יקּבץ 14הּגאּולה, ׁשּמׁשיח ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

ּבגׁשמּיּות. ּגם הענינים ימׁשכּו אזי יׂשראל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻנדחי

הּגׁשת  ענין מהּו להבין, צרי הּנ"ל ּכל ְְְִִִִַַַַַַַָָָָועלּֿפי

זה  ועל האדם. ּבנפׁש ּבעבֹודה - ליֹוסף ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָיהּודה

סמיכת  ענין ׁשּזהּו ּבּזהר  ׁשּנתּבאר ּבּמאמר, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמביא

לתפּלה. ְְִִָָּגאּולה

הּגאּולה,ÔÈÚ‰Âב) ענין הּוא יֹוסף ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֶַַָָ

הּגאּולה  היתה עלֿידֹו ְְֲֵֶַַָָָָׁשהרי

אלקים  ׁשלחני למחיה "ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָָֹמהרעב,

עלּֿפי  הּוא ׁשהענין ּכפי ּובפרט ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָלפניכם",

ּבחינת  הּוא ׁשּיֹוסף ּבּמאמר, ּכּמבאר ְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹקּבלה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו "ּגֹואל", ׁשּנקרא עליֹון' 15'צּדיק ְְְִִֵֶֶֶַָָ

י"ז, ּבגימטרּיא ו"טֹוב" יגאל", טֹוב יגאל ְְְְְִִִִִֵַָָָ"אם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יֹוסף, על ׁשבע16ֿוקאי ּבן "יֹוסף ְְְֵֵֵֶֶַַָָ

ּתפּלת  ּבחינת הּוא ויהּודה ׁשנה". ְְְִִִֵֶַַָָָעׂשרה

"הּפעם  מּלׁשֹון הּוא יהּודה ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַָ'ׁשמֹונהֿעׂשרה',

ה'" את ּבּטּול 17אֹודה ּבחינת היא והֹודאה ,18, ְְִִִֶֶַָָ

ׁשּב'ׁשמֹונהֿעׂשרה', ההׁשּתחואֹות ּבחינת הן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהן

ּכתיב  יהּודה ּבלידת מּלדת",18וגם "וּתעמד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

ּתפּלה" אּלא עמידה ("אין היא 19ו'עמידה' ( ְֲֲִִִִֵֶַָָָָ

ּבּטּול  ּבתחּלת 20ּבחינת ּדהּנה ּבזה, והענין . ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ואחרּֿכ ּגֹו', להוי' הֹודּו אֹומרים ְְְֲִִַַַַָָָָהּתפּלה

ּוקריאתֿ קריאתֿׁשמע ּברכֹות ּדזמרה', ְְְְְְְִִִִֵַַַָ'ּפסּוקי
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ה"ד.)14 שם ה"א. פי"א מלכים יג.)15הל' ג, ב.)16רות לז, לה.)17וישב כט, ויחי )18ויצא א. כג, ויצא תו"א ראה

ובכ"מ. א. ב.)19מה, כו, ב. ו, ובכ"מ.)20ברכות ג. כ, נשא לקו"ת ב. כט, וישב תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔÓÈÒ Ìb e‰Ê ‡l‡ ,¯B„Â בפרט ישראל מבני »∆»∆«ƒ»¿»∆»¿∆»

B˙„B·Ú „B·ÚÈ ÔÙ‡ ‰ÊÈ‡a זמן ובכל מקום בכל הרוחנית, ה' עבודת ¿≈∆…∆«¬¬»
‰f‰ ÔÓfaL ‡l‡ ,˙eÏb‰ ÔÓÊ·e ı¯‡ÏŒıeÁa B˙BÈ‰a Ìb זמן «ƒ¿¿»»∆ƒ¿««»∆»∆«¿««∆

‡elהגלות  ÌÈÈÚ האבות למעשי בדומה ה' את לעבוד עלינו ‰Ìשבהם ƒ¿»ƒ≈≈
‡B·iLÎe ,˙eiÁe¯a ˜«̄¿»ƒ¿∆»

¯Ó‚ÈÂ ÁÈLÓ ויבטל ‡˙יסיים »ƒ«¿ƒ¿…∆
,‰Ïe‡b‰ ˙‡ ÏÈÁ˙ÈÂ ˙eÏb‰«»¿«¿ƒ∆«¿»
Ì"aÓ¯‰ ÔÈcŒ˜ÒÙk14 ƒ¿«ƒ»«¿«

Ï‡¯NÈ ÈÁ„ ıa˜È ÁÈLnL∆»ƒ«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
הכלל  מן יוצא ללא ישראל בני וכל

מהגלות, eÎLÓÈיצאו ÈÊ‡¬«À¿¿
ÌÈÈÚ‰ ברוחניות רק קיימים שכיום »ƒ¿»ƒ

.˙eiÓL‚a Ìb«¿«¿ƒ
Ï"p‰ Ïk ÈtŒÏÚÂ ההקדמה ¿«ƒ»««

על  התורה וסיפורי נצחית היא שהתורה

לכל  הוראה הם והשבטים האבות

זמן  בכל מקום יהודי CÈ¯»̂ƒובכל
˙Lb‰ ÔÈÚ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«ƒ¿««»«
‰„B·Úa - ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈»¬»

‰‡„Ì?הרוחנית  LÙa¿∆∆»»»
‡È·Ó ‰Ê ÏÚÂ מהר"ש הרבי ¿«∆≈ƒ

¯Ó‡na,הנזכר¯‰fa ¯‡a˙pL ««¬»∆ƒ¿»≈«…«
e‰fL ליוסף יהודה ÔÈÚגישת ∆∆ƒ¿«

‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ וכפי ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
ומבאר. שממשיך

ÛÒBÈ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈
È¯‰L ,‰Ïe‡b‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»∆¬≈

‰Ïe‡b‰ ‰˙È‰ B„ÈŒÏÚ בני של «»»¿»«¿»
מצרים) כל (ושל «««≈Ú¯‰Ó·,ישראל

·e˙kL BÓk לא שיוסף לאחיו אמר ¿∆»
דבר  של בסופו כי מכירתו על להתעצב

ÈÁÏLהתברר ‰ÈÁÓÏ Èk"ƒ¿ƒ¿»¿»«ƒ
ÈÙk Ë¯Ù·e ,"ÌÎÈÙÏ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ¿≈∆ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÚ‰L הרעב בשנות פירנס שיוסף ∆»ƒ¿»
,‰Ïa˜ ÈtŒÏÚ ‡e‰«ƒ«»»

‡e‰ ÛÒBiL ,¯Ó‡na ¯‡·nk«¿…»««¬»∆≈
' ˙ÈÁa'ÔBÈÏÚ ˜Ècˆ מבואר ¿ƒ««ƒ∆¿

הוא  ש'צדיקֿעליון' החסידות, בתורת

ויש  האלוקית באמת הקשור האצילות) מעולם (נשמה גבוהה נשמה בעל צדיק

למטה  מלמעלה העולםֿהזה על מביט זה צדיק ה'. בגדולת גבוהות השגות לו

באלוקות  בדביקות להיות לו מפריעות לא והחומריות הגשמיות התאוות ולכן

תוך  שגם הצדיק יוסף של דרגתו זוהי ה'. בעבודת ניסיון לגביו מהוות לא ואפילו

'צדיקֿ ואילו בתכלית, בקדושֿברוךֿהוא דבוק היה מצרים כלכלת ניהול כדי

אחי  בנימין כמו למעלה, מלמטה התעלות של בדרך לאלוקות מתקרב תחתון'

צער  והרי בצער, שנולד להורות "בןֿאוני" אמו רחל לו קראה שבלידתו יוסף

והעלאה  גבורה של בדרך הייתה שלו ה' עבודת גם ולכן הגבורה, למידת שייך

עולם  ענייני ביטול תוך למעלה, מלמטה

'צדיק  הוא יוסף וכאמור, לאלוקות. הזה

BÓkעליון' ,"Ï‡Bb" ‡¯˜pL∆ƒ¿»≈¿
·e˙kL15 קרוב לגבי רות במגילת ∆»

לרכוש  אמור שהיה ו'לגאול'המשפחה

ובניו אלימלך של הנחלה Ì‡"ƒאת
·BË CÏ‡‚Èשמו היה Ï‡‚È",כך ƒ¿»≈ƒ¿»

È‡˜Â ,Ê"È ‡i¯ËÓÈ‚a "·BË"Â¿¿ƒ«¿ƒ»¿»≈
הרוחנית, במשמעות »ÏÚוהכוונה,

·e˙kL BÓk ,ÛÒBÈ16 בתורה ≈¿∆»
וישב ŒÚ·Lבפרשת Ôa ÛÒBÈ"≈∆¿«

."‰L ‰¯NÚ∆¿≈»»
˙lÙz ˙ÈÁa ‡e‰ ‰„e‰ÈÂƒ»¿ƒ«¿ƒ«
‰„e‰È Èk ,'‰¯NÚŒ‰BÓL'¿∆∆¿≈ƒ¿»

‡e‰ שמו קריאת לגבי בתורה ככתוב

˙‡ ‰„B‡ ÌÚt‰" ÔBLlÓƒ¿«««∆∆
"'‰17˙ÈÁa ‡È‰ ‰‡„B‰Â ,¿»»ƒ¿ƒ«
Ïeha18, המנהלים שניים למשל כמו ƒ

ומודה  דעתו את מבטל ואחד ויכוח,

חבירו  ‰Ôלדברי Ô‰Â הביטול עניין ¿≈≈
˙B‡ÂÁzL‰‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ¿«¬»

'‰¯NÚŒ‰BÓL'aL שחכמים ∆ƒ¿∆∆¿≈
בתפילת  ולהשתחוות לכרוע תיקנו

והכיפוף  ההשתחוויה כי שמונהֿעשרה

להתבטלות  ביטוי היא האדם קומת של

לאלוקות, e‰È„‰שלו ˙„ÈÏa Ì‚Â¿«¿≈«¿»
·È˙k18אמו לאה "ÓÚzÂ„על ¿ƒ««¬…

פסקה ÈÓÚ'Â„‰'עצרה, ,"˙„lÓƒ∆∆«¬ƒ»
בתהלים  שמהפסוק הגמרא (כדברי

לומדים  ויפלל' פנחס "ויעמוד

"‰lÙz ‡l‡ ‰„ÈÓÚ ÔÈ‡"˘19 ≈¬ƒ»∆»¿ƒ»
באליהו  האמור בפסוק גם שנרמז כפי

לפניו") עמדתי אשר ה' "חי הנביא

Ïeha ˙ÈÁa ‡È‰20. ƒ¿ƒ«ƒ
בתפילה: לאלוקות הביטול עניין את ומפרט וממשיך

'ÈÂ‰Ï e„B‰ ÌÈ¯ÓB‡ ‰lÙz‰ ˙lÁ˙a ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ«¬»»
,'Bb מלשון יהודה של שמו לגבי לעיל שהובא כמו הודאה "הפעם לשון

ה'" את ˜¯ÚÓLŒ˙‡Èאודה ˙BÎ¯a ,'‰¯ÓÊc È˜eÒt' CkŒ¯Á‡Â¿««»¿≈¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¿«
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ז h"kyz'd ,zah 'f ,ybie zyxt zay

והּנה, ל'ׁשמֹונהֿעׂשרה'. ׁשּמּגיעים עד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַׁשמע,

ּבפרטי  ההתּבֹוננּות הּוא ּדזמרה' 'ּפסּוקי ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָענין

ה'" מעׂשי רּבּו "מה מעׂשי21עניני ּגדלּו ּו"מה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָ

כּו'.22ה'" התּפעלּות לידי ּבא ׁשעלֿידיֿזה ,ְְֲִִֵֵֶֶַַָ

ּבענין  היא ההתּבֹוננּות קריאתֿׁשמע ְְְְְְְְִִִִִַַַַּובברכֹות

ּברעׁש הּקדׁש, וחּיֹות הּׂשרפים הּמלאכים, ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹעבֹודת

"ואהבּת" ענין נעׂשה ּובקריאתֿׁשמע כּו', ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּגדֹול

ויראה', 'אהבה ענין ׁשהּוא לכם", ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָו"הּׁשמרּו

מּצד  הּלב התּפעלּות ׁשל ּבאפן הּוא זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּכל

ליּבא" "ּבינה ענין ׁשּזהּו כּו', ואחר23ֿההּׂשגה . ְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

העמידה  ענין ׁשהּוא ל'ׁשמֹונהֿעׂשרה', ּבאים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּכ

מריּה קּמי ּכעבּדא ּגדֹול, ׁשּמתּבּטל 24ּבבּטּול עד , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

מציאּות), אֹויס ווערט (ער לגמרי ְְְְְִִִֵֶֶַמּמציאּותֹו

ענין  הּוא ׁשּיֹוסף וכיון יהּודה. ׁשל ענינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּזהּו

('ׁשמֹונהֿ הּתפּלה ענין הּוא ויהּודה ְְְְִִִֶַַַָָָהּגאּולה,

ענין  הּוא ליֹוסף יהּודה הּגׁשת ענין הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָעׂשרה'),

ּבּמדרׁש וכדאיתא לתפּלה, ּגאּולה 25סמיכת ְְְְְְִִִִִִַַָָָָ

נאמר  זה ׁשעל ליֹוסף, יהּודה הּגׁשת 26ּבענין ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָ

וכן  ּביניהם", יבֹוא לא ורּוח יּגׁשּו ּבאחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ"אחד

ּגאּולה  ּבין מפסיקין ׁשאין ּותפּלה, ּבגאּולה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָהּוא

ְִִָלתפּלה.

הּסדר ‡Cג) ּותפּלה, ּבגאּולה הרי להבין, צרי «ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

(ולא  לתפּלה ּגאּולה ׁשּסֹומכים ְְְְִִִֶָָֹהּוא

- ּגאּולה ענינֹו ׁשּיֹוסף וכיון לגאּולה), ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָּתפּלה

לגׁשת  יֹוסף צרי היה ּתפּלה, ענינֹו ְְִִִִֵֶֶָָָָָָָויהּודה

ולּמה  לתפּלה , ּגאּולה סמיכת עלּֿדר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָליהּודה,

סמיכת  עלּֿדר ׁשּזהּו יֹוסף, אל יהּודה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָנּגׁש

לגאּולה. ְְִִָָּתפּלה

"לכה ÔÈ·‰Ïeד) ענין ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְְְִִִִֶַַָָָ

ׁשּבת  ּפני ּכּלה לקראת ְְִִֵַַַָָּדֹודי

ליל 27נקּבלה" ּבכל לאמרֹו יׂשראל (ּכמנהג ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ
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כד.)21 קד, ו.)22תהלים צב, א).)23שם (יז, בהקדמה א.)24תקו"ז י, ב.)25שבת פצ"ג, ח.)26ב"ר מא, בהבא )27איוב

ואילך. כח ס"ע תרכ"ט סה"מ ראה – לקמן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‰¯NÚŒ‰BÓL'Ï ÌÈÚÈbnL „Ú ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜e תכלית שזהו ¿ƒ«¿««∆«ƒƒƒ¿∆∆¿≈

יהודה. של עניינו היא שמונהֿעשרה תפילת וכאמור, הביטול

ÔÈÚ ,‰p‰Âשל הפנימי ‰‰˙eBa˙התוכן ‡e‰ '‰¯ÓÊc È˜eÒt' ¿ƒ≈ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿¿
"'‰ EÈNÚÓ ea¯ ‰Ó" ÈÈÚ ÈË¯Ùa21EÈNÚÓ eÏ„b ‰Ó"e ƒ¿»≈ƒ¿¿≈»««¬∆«»¿«¬∆

ניכרת ,‰22'" שהיא כפי ה' גדולת

בפרקי  בהרחבה כמפורט מהבריאה,

מתוך ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰פסוקיֿדזמרה ∆«¿≈∆
זו  המתפלל a‡התבוננות האדם »

‰˙ומתבונן  È„ÈÏ˙eÏÚt ƒ≈ƒ¿«¬
הבורא מגדולת eÎ'.והתרגשות

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙BÎ¯··e¿ƒ¿¿ƒ«¿«
˙eBa˙‰‰ המתפלל האדם של «ƒ¿¿

'‰ ˙„B·Ú ÔÈÚa ‡È‰ הרוחנית ƒ¿ƒ¿«¬«
BiÁÂ˙של ÌÈÙ¯O‰ ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ«¿»ƒ¿«

,L„w‰ שונות ודרגות שונים סוגים «…∆
ה' את ועבודתם עליונים מלאכים של

eÎ',היא ÏB„b LÚ¯a¿««»
‰NÚ ÚÓLŒ˙‡È¯˜·e,נפעל ƒ¿ƒ«¿««¬»

של  המיוחדת ההתבוננות עלֿידי

"z·‰‡Â"קריאתֿשמע  ÔÈÚƒ¿«¿»«¿»
ה' ÌÎÏ"אהבת e¯ÓM‰"Â¿ƒ»¿»∆

מיראת  כתוצאה ה' מצוות על מלעבור

'‡‰·‰ה', ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¬»
‰Ê ÏkL ,'‰‡¯ÈÂ של ההתעוררות ¿ƒ¿»∆»∆

ה' ויראת ה' אהבת ‰e‡רגשות
˙eÏÚt˙‰ ÏL ÔÙ‡a התרגשות ¿…∆∆ƒ¿«¬

„vÓ ·l‰ של ‰‰O‚‰כתוצאה «≈ƒ«««»»
ÔÈÚוההתבוננות  e‰fL ,'eÎ∆∆ƒ¿«

ב'פתח  האמור של הפנימית המשמעות

aÈÏ‡"אליהו' ‰Èa"23 היא בינה ƒ»ƒ»
הדברים  סדר זהו שכן הלב,

הוא  שעיקרה השכלית שההתבוננות

את  מעוררת שבשכל הבינה בחלק

שבלב. הרגש

CkŒ¯Á‡Â השלבים כל לאחר ¿««»
(הודאה), הודו שהם לעיל, האמורים

והתפעלות  (התבוננות דזמרה פסוקי

ברכות  הבריאה), מתוך ה' מגדולת

בעבודת  (התבוננות שמע קריאת

(התבוננות  שמע קריאת המלאכים),

ויראה) אהבה ÌÈ‡a»ƒשמעוררת
ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰¯NÚŒ‰BÓL'Ïƒ¿∆∆¿≈∆ƒ¿«

‰„ÈÓÚ‰'ה dÈ¯Óלפני Èn˜ ‡c·Úk ,ÏB„b Ïeh·a24, כעבד »¬ƒ»¿ƒ»¿«¿»«≈»≈

מוחלט  בביטול לאדונו בטל וכולו משלו רצונות לו שאין אדונו »Ú„לפני
˙e‡ÈˆÓ ÒÈB‡ Ë¯ÚÂÂ ¯Ú) È¯Ó‚Ï B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙nL הוא ∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆∆¿¿ƒ

מציאות  מלהיות e‰È„‰חדל ÏL BÈÚ e‰fL ביטול ), כדי עד הודאה ∆∆ƒ¿»∆¿»
האישית. המציאות של מוחלט

ÔÈÚ ‡e‰ ÛÒBiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈ƒ¿«
‰Ïe‡b‰,(לעיל e‰ÈÂ„‰(כמבואר «¿»ƒ»

Œ‰BÓL') ‰lÙz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿ƒ»¿∆
˙Lb‰ ÔÈÚ È¯‰ ,('‰¯NÚ∆¿≈¬≈ƒ¿««»«
ÔÈÚ ‡e‰ ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈ƒ¿«
,‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»

‡˙È‡„ÎÂ וכמובאL¯„na25 ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««»«¿»¿≈

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL26 באיוב„Á‡" ∆«∆∆¡«∆»
‡B·È ‡Ï Áe¯Â eLbÈ „Á‡a¿∆»ƒ»¿«…»

,"Ì‰ÈÈa התקרבות של הגשה היינו ≈≈∆
שום  ביניהם שאין עד ביותר גדולה

Ïe‡‚a‰הפסק  ‡e‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»
,‰lÙ˙e צריכה ביניהם שהסמיכות ¿ƒ»

עד  מוחלטת קירבה ≈∆ÔÈ‡Lלהיות
ÔÈ˜ÈÒÙÓכלל‰Ïe‡b ÔÈa «¿ƒƒ≈¿»

.‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»
C‡ ÔÈ·‰Ïעדיין‚) CÈ¯ˆ פרט «»ƒ¿»ƒ

בין  ההשוואה של זה בעניין נוסף

גאולה  לסמיכת ליוסף יהודה הגשת

lÙ˙e‰,לתפילה, ‰Ïe‡‚a È¯‰¬≈ƒ¿»¿ƒ»
‰Ïe‡b ÌÈÎÓBqL ‡e‰ ¯„q‰«≈∆∆¿ƒ¿»

‰lÙ˙Ï שפותחים לפני כלומר, ƒ¿ƒ»
מקדימים  שמונהֿעשרה, בתפילת

ברכת  היינו 'גאולה', לה ומסמיכים

ישראל' סומכים (ÏÂ‡'גאל ¿…
Ïe‡‚Ï‰),ומקדימים  ‰lÙz¿ƒ»ƒ¿»

- ‰Ïe‡b BÈÚ ÛÒBiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈ƒ¿»¿»
,‰lÙz BÈÚ ‰„e‰ÈÂ כמבואר ƒ»ƒ¿»¿ƒ»

L‚Ïלעיל, ÛÒBÈ CÈ¯ˆ ‰È‰˙ »»»ƒ≈»∆∆
˙ÎÈÓÒ C¯cŒÏÚ ,‰„e‰ÈÏƒ»«∆∆¿ƒ«

‰Ïe‡b והכנה הקדמה בתור ¿»
Ï‡ ‰„e‰È Lb ‰nÏÂ ,‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»¿»»ƒ«¿»∆
˙ÎÈÓÒ C¯cŒÏÚ e‰fL ,ÛÒBÈ≈∆∆«∆∆¿ƒ«

‰lÙz והתקרבותה?‰Ïe‡‚Ï ¿ƒ»ƒ¿»
ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe („¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ
È„Bc ‰ÎÏ" ÔÈÚ ‰lÁz¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ
˙aL Èt ‰lk ˙‡¯˜Ïƒ¿««»¿≈«»

"‰Ïa˜27B¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ‚‰Ók) זה ÏÈÏפיוט ÏÎa ¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»≈¿»¿¿»≈
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ידּוע 28ׁשּבת  ּדהּנה ענין 29). הּוא הּׁשּבת ׁשענין ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

ּדכׁשם  והינּו, הּׁשבּוע, ימֹות ּכל ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָהּתפּלה

ּכמֹו למעלה, מּלמּטה העלּיה הּוא הּתפּלה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָׁשענין

מּגיע 30ׁשּכתּוב  וראׁשֹו ארצה מּצב "סּלם ְְִֶַַַָָָָֹֻֻ

ּבּזהר  ואיתא צלֹותא",31הּׁשמימה", ּדא - "סּלם ְְְִַַַָָָָָָָֹֻ

העֹולמֹות  עלּית ענין הּוא הּׁשּבת ענין ְְְֲִִִֵַַַַַָָָּכמֹוֿכן

ענין  הּוא הּתפּלה ׁשענין ּוכׁשם למעלה. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמּלמּטה

ּכי  ּבׁשּבת, ּגם הּוא ּכן הּנה (ּכּנ"ל), ְִִִֵֵַַַַַָהּבּטּול

ּבמלאכה, ׁשאסּור ׁשביתה, מּלׁשֹון הּוא ְְְִִִֶַָָָָָ'ׁשּבת'

הּבּטּול  ענין להיֹות 32ׁשּזהּו ׁשּתּוכל ּכדי אמנם, . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּכח  נמׁש להיֹות צרי למעלה, מּלמּטה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָֹהעלּיה

אֹומרת  יׂשראל' ׁש'ּכנסת וזהּו מּלמעלה. זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָעל

ׁשּבת  ּפני ּכּלה לקראת ּדֹודי "לכה ְְְְִִֵַַַַָָָָָלהּקּב"ה

ה"ּכ ענין להיֹות ׁשּיּוכל ׁשּבכדי ּלה",נקּבלה", ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

למעלה, מּלמּטה והעלּיה הּכּליֹון ענין ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָׁשהּוא

לקראת  ּדֹודי "לכה להיֹות צרי זה ּבׁשביל ְְְְִִִִִִִֵֶַָָהּנה

ל'כנסת  מּלמעלה ההמׁשכה ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּכּלה",

יּוכל  ועלֿידיֿזה "ּכּלה", ׁשּנקראת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראל'

ּכּמבאר  למעלה, מּלמּטה והעלּיה הּכּליֹון ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֹלהיֹות

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי זה אדמֹו"ר 33ענין ּובדרּוׁשי ְְְְִִִֵֵֶַָָ

הּתֹורה'34האמצעי  ּבאריכּות.35ּוב'אֹור ְְֲִִֶַַָָָ

e‰ÊÂ ׁשּכדי לתפּלה, ּגאּולה סמיכת ענין ּגםּֿכן ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

צרי ּבּתפּלה, העלּיה ענין להיֹות ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָׁשּיּוכל

ענין  ׁשּזהּו מּלמעלה, זה על הּכח נמׁש ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹלהיֹות

ויהּודה  ּביֹוסף  ועלּֿדרֿזה הּגאּולה. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָסמיכת

ׁשּיּוכל  ׁשּכדי ּותפּלה), ּגאּולה הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ(ׁשענינם

יהּודה), ׁשל (ענינֹו ּבּתפּלה העלּיה ענין ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָלהיֹות

והּוא  מּלמעלה, ּכח נתינת ּתחּלה להיֹות ְְְְְְְִִִִִַַַָָָֹצריכה
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וש"נ.)28 ס"ז. פי"ז הכולל שער א.)29ראה מא, בהר לקו"ת יב.)30ראה כח, שו,)31ויצא ח"ג ע"ב. ריש רסו, זח"א

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ובכ"מ.)32ריש ד. מב, שם לקו"ת ב. יב, לךֿלך תו"א בחדשו )33ראה חודש מדי והי' ד"ה

א). צז, ג.)34(ברכה ריא, דא"ח עם א.)35סידור כה, ח"א בראשית באוה"ת הנ"ל חודש מדי והי' לד"ה קיצורים ראה

א'תשמא. ע' סוכות תתקנ2. ע' בלק אוה"ת וראה א'תתצט. ע' ברכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙aL28Úe„È ‰p‰c החסידות 29). ÔÈÚבתורת ‡e‰ ˙aM‰ ÔÈÚL «»¿ƒ≈»«∆ƒ¿«««»ƒ¿«

‰lÙz‰ ÔÈÚL ÌLÎc ,eÈ‰Â ,Úe·M‰ ˙BÓÈ Ïk ÏL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆»¿«»«¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿ƒ»
‰iÏÚ‰ ‡e‰ האדם של ÏÚÓÏ‰ההתעלות ‰hÓlÓ,לאלוקותBÓk »¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»¿

·e˙kL30 שבחלום ‡¯ˆ‰יעקב בסולם ·vÓ ÌlÒ" בעולם למטה ∆»À»À»«¿»
‰ÓÈÓM‰הזה  ÚÈbÓ BL‡¯Â¿…«ƒ««»»¿»

העליונים  בעולמות ",למעלה
‡˙È‡Â מובא¯‰fa31- ÌlÒ" ¿ƒ»«…«À»

,"‡˙BÏˆ ‡c תפילה ÔÎŒBÓkזו »¿»¿≈
˙iÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ ˙aM‰ ÔÈÚƒ¿«««»ƒ¿«¬ƒ«

‰hÓlÓ ˙BÓÏBÚ‰ והתקרבותם »»ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ.לאלקות ¿«¿»

תורה' ב'ליקוטי זה בעניין (וכמבואר

הזקן: בחינת לאדמו"ר הוא דשבת ..."

ומעשים  והתורה העולמות, עליות

מתעלים  החול ימי כל של טובים

שמתכללים  לא ואמנם בשבת, למעלה

למהות  אפשר אי כי ממש בשבת

אלא  בשבת, שתוכלל שבחול העבודה

שכתוב  וכמו שבת, הארת יום בכל שיש

שבה  התפלה והוא השבת, יום את זכור

טובים  ומעשים התורה ועולים נכללים

עולת  נקראת התפלה כי היום, כל של

שעולים  העולמות עליות שם על תמיד

כמו  התפלה... בזמן מעלה למעלה

שם  על שבת עולת נקראת שהשבת

כך  ואחר שבשבת, העולמות עליות

התורה  כל עם החול ימי כל של התפלות

נכללים  בהן שנכללו טובים ומעשים

באריכות). שם עיין ממש...", בשבת

‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈÚL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿««¿ƒ»
Ï"pk) Ïeha‰ ÔÈÚ בא שהדבר ƒ¿««ƒ««

העמידה  בענין גם ביטוי לידי

Ìbשבתפילה  ‡e‰ Ôk ‰p‰ ,(ƒ≈≈«
ÔBLlÓ ‡e‰ '˙aL' Èk ,˙aLa¿«»ƒ«»ƒ¿

‰˙È·L,ומנוחה eÒ‡L¯הפסקה ¿ƒ»∆»
e‰fL ,‰Î‡ÏÓa העבודה העדר ƒ¿»»∆∆

‰Ïehaוהמלאכה  ÔÈÚ32 שהרי ƒ¿««ƒ
ביטוי  אין ויוצר, פועל אינו כשהאדם

ולאישיותו. למציאותו

‰iÏÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k ,ÌÓ‡ השבת ביום והעולמות האדם של »¿»¿≈∆«ƒ¿»¬ƒ»
‰Ê ÏÚ Ák‰ CLÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ הזו לעלייה ƒ¿«»¿«¿»»ƒƒ¿ƒ¿»«…««∆

‰ÎÏ" ‰"aw‰Ï ˙¯ÓB‡ 'Ï‡¯NÈ ˙Òk'L e‰ÊÂ .‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿∆∆¿∆∆ƒ¿»≈∆∆¿«»»¿»
˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„ÎaL ,"‰Ïa˜ ˙aL Èt ‰lk ˙‡¯˜Ï È„Bcƒƒ¿««»¿≈«»¿«¿»∆ƒ¿≈∆«ƒ¿

ÔBÈlk‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,"‰lk"‰ ÔÈÚ כלות מלשון וצמאון, תשוקה ƒ¿«««»∆ƒ¿««ƒ»
להתעלות  שאיפה מתוך ‰p‰הנפש, ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰iÏÚ‰Â¿»¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»ƒ≈

‰Ê ÏÈ·La יצליח אכן שהאדם כדי ƒ¿ƒ∆
"ÎÏ‰להתעלות  ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿»

,"‰lk ˙‡¯˜Ï È„Bc היינו ƒƒ¿««»
ילך  הקדושֿברוךֿהוא, הוא שה'דוד',

האדם, לקראת כביכול, ∆e‰L‡ויבוא,
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»»ƒ¿«¿»

העליו  ∆∆¿ÒÎ'Ïƒ˙ן מהקדושֿברוךֿהוא
,"‰lk" ˙‡¯˜pL 'Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿≈«»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ההתעוררות בכוח ¿«¿≈∆
מלמעלה  BÈ‰Ï˙וההמשכה ÏÎeÈ«ƒ¿

כך  והתשוקה ‰ÔBÈlkאחר הצימאון «ƒ»
הנפש  כלות ההתעלות iÏÚ‰Â‰עד ¿»¬ƒ»

ÏÚÓÏ‰האדם של  ‰hÓlÓ אל ƒ¿«»¿«¿»
Ê‰האלוקות, ÔÈÚ ¯‡·nk של «¿…»ƒ¿»∆

התעוררות  דלעילא', 'אתערותא

כוח  הנותנת האלקות, מצד מלמעלה,

התעוררות  דלתתא', ל'אתערותא

האדם, מצד ≈ÈËewÏ'a¿ƒמלמטה,
'‰¯Bz33 הזקן ÈLe¯„·eלאדמו"ר »ƒ¿≈

של  החסידות ¿»‡„BÓ"¯מאמרי
ÈÚˆÓ‡‰34'‰¯Bz‰ ¯B‡'·e35 »∆¿»ƒ¿«»

צדק' ה'צמח eÎÈ¯‡a«¬ƒ˙.לאדמו"ר
˙ÎÈÓÒ ÔÈÚ ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿«¿ƒ«

‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b לפי ופעולתו ¿»ƒ¿ƒ»
הפנימית, ÏÎeiLהמשמעות È„kL∆¿≈∆«

‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï האדם של ƒ¿ƒ¿«»¬ƒ»
‰lÙza לאלקות התקרבות שהיא «¿ƒ»

למעלה, BÈ‰Ï˙מלמטה CÈ¯»̂ƒƒ¿
,‰ÏÚÓlÓ ‰Ê ÏÚ Ák‰ CLÓƒ¿»«…««∆ƒ¿«¿»
‰Ïe‡b‰ ˙ÎÈÓÒ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿ƒ««¿»

התפילה. לפני הבאה

‰„e‰ÈÂ ÛÒBÈa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈ƒ»
‰Ïe‡b ‡e‰ ÌÈÚL) שהיא ∆ƒ¿»»¿»

יוסף של עניינו lÙ˙e‰עניינו שהיא ¿ƒ»
יהודה  ÏÎeiLשל È„kL ,(∆¿≈∆«

‰ÎÈ¯ˆ ,(‰„e‰È ÏL BÈÚ) ‰lÙza ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«»¬ƒ»«¿ƒ»ƒ¿»∆¿»¿ƒ»
BÈ‰ÏÁk ˙È˙ ‰lÁz ÔÈÚוהתעוררות˙ ‡e‰Â ,‰ÏÚÓlÓ ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«…«ƒ¿«¿»¿ƒ¿«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

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



ט h"kyz'd ,zah 'f ,ybie zyxt zay

ׁשּזהּו ּגאּולה), (ׁשענינֹו מּיֹוסף ההמׁשכה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָענין

ׁשּלפניֿזה  הּפרׁשה ּבסֹוף ּׁשּכתּוב אֹודֹות 36מה ְְִֵֶֶֶַַָָָָ

ּבנימין. ּבאמּתחת יֹוסף ׁשהטמין הּכסף ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָּגביע

ּתחּתֹון' 'צּדיק הּוא ּבנימין "ּגביע 37ּדהּנה, וענין , ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָ

הּוא  ׁש'ּכסף ' ּכּידּוע האהבה, ענין הּוא ְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכסף"

ּבּתניא  ׁשּכתּוב ּוכמֹו האהבה, ׁש'ּכסף'38ענין ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָ

"אבי לבית נכספּתה "נכסף מּלׁשֹון ,39הּוא ְְְְְִִִִֵַָָֹ

ענין  את ּבבנימין ּופעל המׁשי ׁשּיֹוסף ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָוהינּו,

לאלקּות  הּמסּתרת 40האהבה האהבה ענין והּוא . ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשּיֹוסף  וּזהּו מּיׂשראל, ואחת אחד ּבכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

oinhdאינּה ׁשהאהבה  הינּו הּכסף, ּגביע את ¦§¦ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

היא  אּלא האהבה, את מרּגיׁש ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבהתּגּלּות,

הּדבר  וטעם מסּתרת. ׁשּבנׁשמֹות 41אהבה לפי , ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשּתהיה  איֿאפׁשר מּזה, ּולמּטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָה'ּבינֹונים'

יניקה  מּזה ּתהיה ׁשּלא ּכדי ּבגּלּוי, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹהאהבה

הּוא  ׁשהרע ּדכיון חסֿוׁשלֹום, ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָלסטראֿאחרא

ׁשהאהבה  להיֹות יכֹול לכן אצלם, ּבגּלּוי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָעדין

צריכה  ולכן חסֿוׁשלֹום, זרים ּבענינים ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּתהיה

אהבה  ענין ׁשהּוא ּדוקא, ּבהעלם האהבה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָלהיֹות

האהבה  המׁשכת ׁשּיׁשנּה ּולאחרי ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּתרת.

מּלמּטה  העלּיה להיֹות יכֹולה אזי ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָמּלמעלה,

ׁשּבּתפּלה. ְְְִֶַַָָלמעלה

ׁשהּגׁשת e‰ÊÂה) והינּו, יהּודה", אליו "וּיּגׁש ¿∆ְְְִֵֶַַַַַָָָ

הּתפּלה  ענין הּוא ליֹוסף ְְְְִִֵַַָָיהּודה

ּגאּולה  סמיכת הקּדמת לאחרי ׁשּבאה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָעצמּה,

הּמסּתרת  האהבה המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻלתפּלה,

ׁשענינֹו יֹוסף, ׁשהטמין הּכסף" ("ּגביע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמּלמעלה

אּלא  כּו', הּדרגֹות ּכל נכללֹות ׁשּבזה ְְְִֶֶֶַָָָָָָּגאּולה),
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ואילך.)36 ב מד, ד.)37מקץ פ, תרומה תו"א ב. קנג, זח"א ל.)39פ"נ.)38ראה לא, גביע )40ויצא גביעי ואת ד"ה ראה

א. שמג, מקץ אוה"ת ואילך. רצה ע' מקץ האמצעי, אדמו"ר במאמרי ואילך.)41הכסף, א צ, מסעי לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎLÓ‰‰והתגלות e‰fLהתעוררות ,(‰Ïe‡b BÈÚL) ÛÒBiÓ ««¿»»ƒ≈∆ƒ¿»¿»∆∆

‰ÊŒÈÙlL ‰L¯t‰ ÛBÒa ·e˙kM ‰Ó36 שבאה מקץ פרשת בסוף «∆»¿«»»»∆ƒ¿≈∆
ויגש  פרשת ÁzÓ‡a˙לפני ÛÒBÈ ÔÈÓË‰L ÛÒk‰ ÚÈ·b ˙B„B‡¿ƒ««∆∆∆ƒ¿ƒ≈¿«¿««
ÔÈÓÈa.ומבאר שממשיך כפי שבתורה הסיפור פרטי ככל ƒ¿»ƒ

˜Ècˆ' ‡e‰ ÔÈÓÈa ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»ƒ«ƒ
'ÔBzÁz37, שיוסף לעיל כמובא «¿

בדרגה  הנמצא עליון' 'צדיק הוא

'צדיק  הוא ובנימין מהעולם שלמעלה

עצמו  התחתון העולם מתוך תחתון',

‡e‰ "ÛÒk‰ ÚÈ·b" ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¿ƒ««∆∆
‰·‰‡‰ ÔÈÚ,לאלקות האדם של ƒ¿«»«¬»

‡e‰ 'ÛÒk'L Úe„ik על משל «»«∆∆∆
·e˙kL BÓÎe ,‰·‰‡‰ ÔÈÚƒ¿«»«¬»¿∆»

‡Èza38ÔBLlÓ ‡e‰ 'ÛÒk'L ««¿»∆∆∆ƒ¿
שברח  לאחר אבינו ליעקב לבן דברי

ישראל  לארץ לחזור כדי לבן מבית

‰zÙÒÎ ÛÒÎ" תשוקה לשון ƒ¿…ƒ¿«¿»
שקשורות  תחושות שהם וגעגועים

‡·EÈ"באהבה  ˙È·Ï39,eÈ‰Â , ¿≈»ƒ¿«¿
ÛÒBiL מבנימין למעלה שנמצא ∆≈
CÈLÓ‰למטה ÏÚÙeמלמעלה ƒ¿ƒ»«

ÔÈÚועורר  ˙‡ ÔÈÓÈ·a¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«
˙e˜Ï‡Ï זה ‰40‡‰·‰ והרי »«¬»∆¡…

לעניין  לתפלה בדומה גאולה סמיכת

על  יוסף של וההשפעה הפעולה ועניין

בהרחבה. לעיל כמוסבר יהודה,

‡e‰Â מעורר שיוסף ה' אהבת ¿
‰zÒn¯˙בבנימין  ‰·‰‡‰ ÔÈÚƒ¿«»«¬»«¿À∆∆

נשמתו, טבע מצד יהודי בכל הקיימת

פעולה  כל ללא לעורר גם כדי מצידו

ה' באהבת בחינה וזו האהבה, את

˙Á‡Â „Á‡ ÏÎa LiL∆≈¿»∆»¿««
,Ï‡¯NiÓ הכוח לו שאין מי גם ƒƒ¿»≈

אהבת  של רגשות 'להוליד' והיכולת

ידי  על בליבו ה'ה' בגדלות התבוננות

ÚÈ·b ˙‡ ÔÈÓË‰ ÛÒBiL e‰fÂ¿∆∆≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ«
eÈ‰ ,ÛÒk‰ כך על להורות «∆∆«¿
‰·‰‡‰L בבנימין לעורר שבכוונתו ∆»«¬»

ידי  elb˙‰a˙,כך על dÈ‡≈»¿ƒ¿«
˙¯zÒÓ ‰·‰‡ ‡È‰ ‡l‡ ,‰·‰‡‰ ˙‡ LÈb¯Ó BÈ‡L שלא ∆≈«¿ƒ∆»«¬»∆»ƒ«¬»¿À»∆

קיימת. היא ומכלֿמקום וניכר גלוי ברגש ביטוי ‰c·¯מקבלת ÌÚËÂ41, ¿«««»»
גלוייה  אהבה ולא מסותרת אהבה רק בבנימין מעורר שיוסף לכך הסיבה

היא  ומורגשת ‰'ÌÈBÈa'וניכרת ˙BÓLaL ÈÙÏ לדרגת הכוונה ¿ƒ∆¿ƒ¿«≈ƒ

הוא  הרוחניֿנפשי שבמצבו היינו התניא, בספר מבוארת שהיא כפי ה'בינוני'

אך  מלחמה, מנהלות שבו האלוקית והנפש שלו הבהמית הנפש כי 'בינוני'

שאינו  כצדיק מתנהג הוא ובמעשה בדיבור במחשבה, בפועל, בהנהגתו

לעולם  fÓ‰חוטא ‰hÓÏe שלמטה מי לגבי נכונים שהדברים ובוודאי ¿«»ƒ∆
'בינוני', יתכן ‡LÙ‡ŒÈ¯מדרגת לא ƒ∆¿»

‰·‰‡‰ ‰È‰zL'להÈel‚a ∆ƒ¿∆»«¬»¿ƒ
האדם, בלב ונרגש הניכר ≈¿È„kבאופן
‰˜ÈÈ ‰fÓ ‰È‰z ‡lL תוספת ∆…ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»

האחר,Á‡Œ‡¯ËÒÏ¯‡חיות הצד ¿ƒ¿»«¬»
הקדושה  מצד «¿»ÌBÏLÂŒÒÁ,ההפוך

Èel‚a ÔÈ„Ú ‡e‰ Ú¯‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆»«¬«ƒ¿ƒ
,ÌÏˆ‡'ה'בינוני אצל גם וכאמור ∆¿»

עדיין  הרע והיצר הבהמית הנפש

בתוקף, BÈ‰Ï˙פועלים ÏBÎÈ ÔÎÏ»≈»ƒ¿
‰·‰‡‰L התעוררה שמלכתחילה ∆»«¬»
ה' מכן È‰z‰כאהבת לאחר ƒ¿∆

ÌÈ¯Ê ÌÈÈÚa בתחום שאינם ¿ƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÎÏÂהקדושה  ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿»≈

‰·‰‡‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»«¬»
זו לאלוקות  נמוכה בדרגה אדם של

ÔÈÚ ‡e‰L ,‡˜Âc ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«¿»∆ƒ¿«
.˙¯zÒÓ ‰·‰‡«¬»¿À∆∆

˙ÎLÓ‰ dLiL È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆∆¿»«¿»«
ÏÚÓlÓ‰,והתעוררות  ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿«¿»

האלקות, BÈ‰Ï˙מצד ‰ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«¿»ƒ¿
כך  hÓlÓ‰אחר ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ האדם של התקרבות ¿«¿»

האדם  מצד «lÙzaL∆«¿ƒ‰.לאלקות
e‰ÊÂ באה ‰) שתחילה לעיל האמור ¿∆

מהווה  והיא מלמעלה ההתעוררות

הוא  מלמטה, להתעוררות כוח נתינת

של  הפנימית למשמעות ההסבר

,eÈ‰Â ,"‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ"«ƒ«≈»¿»¿«¿
‡e‰ ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰L∆«»«¿»¿≈

,dÓˆÚ ‰lÙz‰ ÔÈÚ שעיקרה ƒ¿««¿ƒ»«¿»
עבודת  מלמטה הוא בהתעלות האדם

‰˜Óc˙למעלה  È¯Á‡Ï ‰‡aL∆»»¿«¬≈«¿»«
‡e‰L ,‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»∆
שקודם  לתפילה הגאולה סמיכות

("ÚÈ·bהתפילה  ‰ÏÚÓlÓ ˙¯zÒn‰ ‰·‰‡‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«»«¬»«¿À∆∆ƒ¿«¿»¿ƒ«
,"ÛÒk‰ כיסופים ÈÚLואהבה מלשון ,ÛÒBÈ ÔÈÓË‰L,(‰Ïe‡b B «∆∆∆ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿»¿»
‰ÊaL כאן האמורה מסותרת eÎ',באהבה ˙B‚¯c‰ Ïk ˙BÏÏÎ גם ∆»∆ƒ¿»»«¿»

ונרגשת  גלוייה שכן האהבה עניין וגם באהבה יותר גבוהות «∆‡l‡דרגות
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dcediי eil` ybie

אחרּֿכ נעׂשה ועלֿידיֿזה ּבהעלם. עדין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהן

"וּיּגׁש ׁשּזהּו למעלה, מּלמּטה ההעלאה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָענין

עד  יהּודה ׁשל העלּיה ענין ׁשהּוא יהּודה", ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָאליו

יֹוסף. למדרגת ְְְִֵֵֶֶַַַׁשּמתעּלה

e‰ÊÂזֹו ּפרׁשה ּבהפטרת ּׁשּכתּוב מה ,42ּגםּֿכן ¿∆ְְֵֶַַַַָָָָָ

עליו  ּוכתוב אחד עץ ל קח ּגֹו' ְְְֵֶַַָָָָֹ"ואּתה

ּגֹו' ליֹוסף עליו ּוכתב אחד עץ ּולקח ּגֹו' ְְְִֵֵֶַָָָָֹליהּודה

והיּו אחד לעץ ל אחד אל אחד אֹותם ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָוקרב

יתעּלה  ׁשּיהּודה מּזה, ויתרה ."ּביד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלאחדים

ׁשּמסּים  ׁשּזהּו יֹוסף, מּמדרגת יֹותר נעלית להם 43למדרגה נׂשיא עבּדי "ודוד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לעתידֿלבא ל  ׁשּיהיה ּגדֹול" "מעׂשה ענין ּגם וזהּו "ּדוד 44עֹולם". יהיה ּכאׁשר , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבא צדקנּו, מׁשיח ּבביאת לעֹולם", עליהם נׂשיא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעבּדי

מּמׁש. ּבקרֹוב והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה לארצנּו, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָקֹוממּיּות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

טזֿיז.)42 לז, כה.)43יחזקאל ועוד.)44שם, פרשתנו. ריש אוה"ת שיז. ע' שט. ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô‰L באהבה השונות ÌÏÚ‰aהדרגות ÔÈ„Ú בהגדרה נכללות כולן ולכן ∆≈¬«ƒ¿∆¿≈

מסותרת'. 'אהבה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ למטה מלמעלה ÔÈÚההמשכה CkŒ¯Á‡ ‰NÚ ¿«¿≈∆«¬»««»ƒ¿«
,"‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ" e‰fL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»ƒ¿«»¿«¿»∆∆«ƒ«≈»¿»

‰„e‰È ÏL ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»¬ƒ»∆¿»
ÛÒBÈ ˙‚¯„ÓÏ ‰lÚ˙nL „Ú«∆ƒ¿«∆¿«¿≈«≈
ההמשכה  את לו הממשיך שהוא

לעיל  כמבואר מלמעלה, וההתעוררות

בהרחבה.

·e˙kM ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
BÊ ‰L¯t ˙¯ËÙ‰a42, בנבואה ¿«¿»«»»»

ליחזקאל  אומר הוא ברוך שהקדוש

„Á‡ ıÚ EÏ Á˜ 'Bb ‰z‡Â"¿«»«¿≈∆»
Á˜Ïe 'Bb ‰„e‰ÈÏ ÂÈÏÚ ·Â˙Îe¿…»»ƒ»¿«

„Á‡ ıÚנוסףÂÈÏÚ ·˙Îe ≈∆»¿…»»
„Á‡ Ì˙B‡ ·¯˜Â 'Bb ÛÒBÈÏ¿≈¿»«»∆»
eÈ‰Â „Á‡ ıÚÏ EÏ „Á‡ Ï‡∆∆»¿¿≈∆»¿»
,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ ."E„Èa ÌÈ„Á‡Ï«¬»ƒ¿»∆ƒ≈»ƒ∆
שווה  בדרגה יהיה שיהודה בלבד זו לא

אלא lÚ˙È‰ליוסף ‰„e‰iL∆¿»ƒ¿«∆
˙‚¯„nÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈ƒ«¿≈«

ÌiÒnL e‰fL ,ÛÒBÈ43Èc·Ú „Â„Â"יהודה משבט ÈN‡שהוא ≈∆∆∆¿«≈¿»ƒ«¿ƒ»ƒ
"ÌÏBÚÏ Ì‰Ï.לנצח »∆¿»

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL "ÏB„b ‰NÚÓ" ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ44, כמבואר ¿∆«ƒ¿««¬∆»∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
להיפך  או ממעשה וחשוב גדול תלמוד האם החכמים בין דיון שהיה בגמרא

ונמנו  מהתלמוד וחשוב גדול שהמעשה

התלמוד  כי (וזאת גדול שתלמוד וגמרו

לעתידֿלבוא  אבל מעשה) לידי מביא

וזהו גדול", "מעשה ∆¬»L‡k¯יהיה
‡ÈN Èc·Ú „Âc" ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ«¿ƒ»ƒ
˙‡È·a ,"ÌÏBÚÏ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿ƒ«
eÏ‡‚ÈÂ ‡·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈»…¿ƒ¿»≈

˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ ובקומה בגאון ¿ƒ≈¿ƒ
Ïe‡ba‰זקופה  ,eˆ¯‡Ï¿«¿≈«¿»

·B¯˜a ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc dcp(oey`x meil)

,aeh meie zay i`vena ozwigxny myk ,leg mei i`vena mb
.`ped ax zrckeøáìueg -î,`ped ax xn`y oicdúôôBç äMà' §©¥¦¨¤¤

,'úaMa éLéîça úìáBèå ,úaMa ãçàawigxdl dleki dpi`y §¤¨©©¨§¤¤©£¦¦©©¨
iptn ,mrhde .mini dyly dliahdn dtitgdíéîé éðL éàöBîìc¦§¨¥§¥¨¦

,úaMä øçàlL äðMä Làø ìL íéáBè`id s`àúéìdy`d oi` - ¦¤Ÿ©¨¨¤§©©©©¨¥¨
oeik ,jk lk dliahdn dtitgd z` dwigxnúôôBçc øLôàc- §¤§¨§¤¤

setgl dlekiyäìéladliahd ly,äìéla úìáBèådaeh jxc efy ©©§¨§¤¤©©§¨
oi` ,ok iptne .jk lk dliahdn dtitgd z` wigxdl xy`n xzei
dpyd y`x ly miaeh mini ipy i`vena dliah oicn cenll
legd zenia mini dyly wigxdl dy`l xizdl ,zayd xg`ly

.dliahl dtitgd oia
:el` mipica dkldd z` d`ian `xnbdáøk àúëìä ,øîéøî Løc̈©§¥©¦§§¨§©

àcñçdliahdyk ,dliahdn dtitgd z` llk wigxdl oi`y ¦§¨
.xyt` i`yn xyt` cenll oi`y itl ,leg mei i`vena dlgeiabl

,zayd xg`y dpyd y`x ly miaeh mini ipy i`vena dliah
,zay axra setgl micwdl xn`y `cqg axk dkld oi` dfa

`l`,øîéé áø õøúîãk`le ,dpyd y`x i`vena setgl yiy §¦§¨¥©¥©

.jk lk dliahdn dtitgd z` wigxdl
jenqd dlila leahze ,meia setgz dy`dy ,`id die`xd jxcd

:dliahd lila setgl zxzen m`d zxxan `xnbd .elàéòaéà¦©§¨
äMà ,eäì,dliahd iptly meia dttg `lyäìéla óBçzL eäî §¦¨©¤¨©©§¨

,dliahd ly.äìéla ìBaèúåjezny yygn ,z`f xeq`l yi m`d §¦§©©§¨
.ie`xk setgz `l ,dzliahl zxdnn `idy

:`xnbd daiyn[éøL] (øñåà) àøèeæ øî,xizn -àøeqî àððéç áøå ©§¨¨¥§©¦§¨¦¨
.[øñBà] (éøù)¥

:dliahd lila setgl xzeny di`x d`ian `xnbdáø déì øîà̈©¥©
,[àøeqî àððéç áøì] àcà,dlila setgl zxq` recnäåä éëä åàì ©¨§©¦§¨¦¨¨¨¦£¨

àãáeòdyrn did jk `l ike -àúeìb Léø éøî àaàc eäúéáãa- §¨¦§¦§§©¨¨¦¥¨¨
,dlebd y`x ,ixn `a` ly ezy`aèewéàc,enr dhhewzdy - §¦
.dzliah lila leahl dzvx `ledñeiôì ÷çöé øa ïîçð áø ìæà£©©©§¨©¦§¨§©¨

,leahl dvxzzy ick ,dqiitl wgvi xa ongp ax jld -äøîàå§¨§¨
déì,[el-]àzLä déúéà éàî,dlila eiykr `al xdnl jl dn - ¥©¦¥©§¨

,leah`y ipqiitl
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המשך ביאור למס' נדה ליום ראשון עמ' ב



יי

.h"kyz'd ,zah 'f ,ybie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

פרשתנו ‡. ישראל,1בהפטרת של לאחדותם בנוגע בנבואתו ליחזקאל הקב"ה דברי אודות מסופר

בפ"ע,– מלך הי' א' ולכל נפרדות, ממלכות ב' שהיו ויוסף, יהודה חלוקות: לב' מחולקים אז שהיו
להתאחד  שיוכלו מקום הי' לא שכל שע"פ כך, זל"ז, מנגדים שהיו –ובאופן

אפרים  עץ ליוסף עליו וכתוב אחד עץ ולקח חבריו ישראל ולבני ליהודה עליו וכתוב אחד עץ לך "קח
. אותם וקרב חבריו ישראל בית בידך".וכל לאחדים והיו אחד לעץ .

אליהם  "דבר לך", אלה מה לנו תגיד הלא לאמר עמך בני אליך יאמרו "וכאשר בנבואה: וממשיך
. אפרים ביד אשר יוסף עץ את לוקח אני הנה אלקים ה' אמר יהודה כה עץ את עליו אותם ונתתי .

. אחד לעץ .ועשיתים לכולם יהי' אחד ומלך ממלכות".. לשתי עוד יחצו ולא .

את  לומר מיד הנביא נצטווה הנבואות שבכל הנבואות, שאר מכל זו נבואה שונה למה להבין: וצריך
("וכאשר  הדבר לפשר ישאלו בנ"י כאשר ורק כו', העץ ליקח רק לו נאמר כאן ואילו לבנ"י, הנבואה

הנבואה? את להם יאמר אזי לך"), אלה מה לנו תגיד הלא לאמר עמך בני אליך יאמרו

ולהעיר:

איזו  לעשות לנביא צוה שהקב"ה נבואות בכו"כ דוגמתו מצינו – כשלעצמו וגו'" עץ לך "קח הציווי
בלבד, ברוחניות להשאר יכולה עצמה מצד שהנבואה וכידוע כו', בגשמיות אחיזה שתהי' כדי פעולה,
לנבואה  יש שאז לנבואה, בקשר גשמית פעולה שבעשיית התועלת וזוהי בגשמיות, למטה שתומשך מבלי

(כ  בגשמיות למטה תומשך שהנבואה מבטיחים ועי"ז בגשמיות, הראשונים אחיזה בדברי הענין ).2מבואר

וגו'" תלך אשר בכל "ושמרתיך הבטיחו שהקב"ה שאע"פ ליעקב, בנוגע שמצינו האופן גם ,3וישנו
החטא" יגרום "שמא יעקב התיירא –4מ"מ, הוא הדברים פירוש כאן וגם בפועל. הדבר יתקיים ולא ,

שענין  אלא אמת], זה אין זאת בכל אבל החטא, בגלל [אמנם ח"ו האמת היפך אינה הקב"ה שהבטחת
בלבד. ברוחניות נשאר זה

אחיזה  שתהי' כדי גו'", עץ לך ד"קח הפעולה גם הנבואה) (מלבד שתהי' נוגע זה ענין מצד אמנם,
תוכן  (ללא בלבד גו'" עץ לך ד"קח הפעולה על הציווי הי' מדוע מובן אינו עדיין אבל כו', בגשמיות

הנבואה. תוכן את להם יאמר אזי לך", אלה "מה ישאלו בנ"י כאשר ורק הנבואה),

זה):·. בשבוע (שחל בטבת עשרה עם הקשורה יחזקאל של נוספת בנבואה  יותר בולט זה ענין

ביחזקאל  .5מסופר עיניך מחמד את ממך לוקח "הנני לו אמר וגו'",שהקב"ה תבכה ולא תספוד ולא .
. אליהם "ואעש "ואמר עושה", אתה כי לנו אלה מה לנו תגיד הלא העם אלי "ויאמרו צוויתי", כאשר .

. מקדשי את מחלל הנני אלקים ה' אמר כה ישראל לבית אמור לאמר אלי הי' ה' עיניכם דבר מחמד .
.. עשיתי כאשר ועשיתם וגו'".. תבכו ולא תספדו לא .

כי: לנו", אלה מה לנו תגיד "הלא בנ"י שאלת יותר בולטת זה ובענין

. ליהודה עליו וכתוב אחד עץ לך ד"קח גו'"הפעולה אפרים עץ ליוסף עליו וכתוב אחד עץ ולקח .
אפרים, משבט ולא יהודה משבט לא אינו כהן, להיותו שהרי עצמו, ליחזקאל שנוגע פרטי ענין אינה –
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ואילך.1) טו לז, יחזקאל
על 2) לבוש ו. יב, לך לך רמב"ן ב. דרוש הר"ן דרשות ראה

שם. לך לך הרקאנטי

טו.3) כח, ויצא
יא.4) לב, וישלח פרש"י וראה סע"א. ד, ברכות
ואילך.5) טו כד,
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ענין שזהו ועכצ"ל, אפרים. בממלכת והן יהודה בממלכת הן כהנים היו גיסא, לכל illkולאידך שנוגע
תגיד "הלא בנ"י: שאלת מובנת ולכן עלינו בנ"י, הללו הרמזים (מה לך" אלה מה שהבינו 6לנו כיון ,(

אליהם; שנוגע ענין שזהו

להנהגתו ששייך ענין זה הרי – אבילות נהג לא שיחזקאל למאורע בנוגע יחזקאל,zihxtdמשא"כ של
"הוכח  חיוב שישנו כיון אבילות, דיני נוהג אינו מדוע שלו, ההנהגה על (לא הם שואלים ואעפ"כ,

לנו7תוכיח" תגיד "הלא אלא) ,epl dl` dn שזהו בעצמם אומרים שהם כיון ולכאורה: עושה". אתה כי
בנוגע  גם רמז איזה בזה להיות שצריך להם מניין – לנו" אלה "מה שאלתם מהי עושה", ש"אתה ענין

אליהם?

ועוד: זאת

מה  לנו תגיד הלא לאמר עמך בני אליך ש"יאמרו ליחזקאל הקב"ה אמר גו'", עץ לך ל"קח בנוגע
לך", אלה

שישאלו,– כאלו שיהיו אלא ישאלו, בנ"י שכל אמר לא הקב"ה כי, הבחירה, לענין בסתירה זה ואין
וע"ד  בנ"י. של בבחירתם תלוי זה הרי השואל, יהי' מי אבל לשאול, מוכרח יהי' עכ"פ מבנ"י שאחד כך,

אותם" וענו "ועבדום בתורה למ"ש בנוגע .8שמצינו רע לעשות המצריים על גזר "הרי דלכאורה ולמה , .
הרשות  להם, להרע רצה לא אילו לישראל, והמריעים המצירים מאותן ואחד אחד "כל כי, מהן", נפרע

כו'" ידוע איש על גזר שלא –9בידו,

אלא  הדבר, לפשר ישאלו שבנ"י אפילו נאמר לא בטבת, עשרה עם הקשורה לנבואה בנוגע ואילו
mnvrnבנ"י el`y הרי שלכאורה אף לנו", אלה מה לנו תגיד "הלא בנ"י של השאלה יותר שבולטת כך, ,

ענין  כנ"ל.זה שלו, פרטי

הבעש"ט ‚. מאמר עם קשור זה ענין בעבודת 10אך הוראה זה הרי שומע או רואה שיהודי דבר שכל
ה'.

זאת  וגילו אחריו והבאים הבעש"ט שבא עד שנים, אלפי במשך נתגלו שלא ענינים שיש – ובהקדמה
הפשוט. לפירוש ועד מפורש, בפסוק הפירוש שזהו רואים אזי זאת, שגילו ולאחרי החסידות, בתורת

הבעש"ט  לתורת המקור הוא זה שענין לומר, (ויש הנ"ל בפסוקים הפירוש שזהו – בנדו"ד ועד"ז
הנ"ל):

ולכן  ה', בעבודת עבורם הוראה בזה שיש הבינו, וכו', עצים שני לוקח שיחזקאל ראו בנ"י כאשר
הנהגתו  את ראו שכאשר בטבת, עשרה עם הקשורה בנבואה ועד"ז לך"; אלה מה לנו תגיד "הלא שאלו
מסויים, דבר רואה שכאשר יהודי, של טבעו זהו שכן, לנו", אלה מה לנו תגיד "הלא שאלו יחזקאל, של

בעבודתו. הוראה שזהו יודע

עיקריים. ענינים גם אלא טפלים, ענינים רק לא הבעש"ט מתורת ללמוד שיכולים איך רואים וכאן

זו:„. להתוועדות גם נוגע זה וענין

הש"ק  דיום בהתוועדות דובר שכבר גם ומה זה, הש"ק ביום התוועדות תתקיים שלא הודיעו לכתחילה
כו'.11שלפנ"ז  לנצלם יכולים שהיו כך זה, הש"ק ביום שנערכת לה"פגישה" השייכים בענינים גם

הדבר  נשתנה בינתיים, שאירע חדש דבר מצד זו.12ואעפ"כ, התוועדות ומתקיימת ,

וכו' וביקשו מכתב שכתבו – הוא בפשטות החדש ;13הדבר
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עה"פ.6) פרש"י
יז.7) יט, קדושים
יג.8) טו, לך לך
ספ"ו.9) תשובה הל' רמב"ם

(נעתק 10) וש"נ ואילך. סרכ"ג בהוספות טוב שם כתר ראה
אייר). ט יום" ב"היום

(11102 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך ס"י מקץ ש"פ שיחת
ואילך).
ס"ט.12) לקמן ראה – הענין לשלימות
לא 13) למה טענות עם מכתב כתבו נוספת: ברשימה

בטענות  לבוא שייך אינו שבעצם אחד זאת כתב – כו'. מתוועדים
כו'. ולטעון לכתוב שצריך אותו פיתו אבל כו',
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לטוס  שהצליחו – כלל רגיל ובלתי מפתיע אירוע זה, בשבוע שאירע חדש מאורע עוד ישנו אבל
וצילמו  המואר, מהצד והן האפל מהצד הן אותה והקיפו ללבנה, קרוב עד ולהגיע ביותר גדול למרחק

וא  מראש.תמונות, שתיכננו כפי המדוייק ובמקום בזמן ולנחות לארץ, לחזור הצליחו ח"כ

תרגום  ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות החיוב ישנו שבו ועש"ק, ביום אירע זה והרי 14מאורע ,
פירוש  עם הפרשה כל ולומד שה"חוזר מצינו (ולכן וההשגה ההבנה בשביל הוא התרגום בהוספת הצורך

. יותר"רש"י  מפרש שהוא מהתרגום, יותר מועיל זה הרי כאלו 15. ישנם זה מאורע בגלל אך ;(
רש"י!... פירוש ועם תרגום, ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות להם הפריע שזה ועד שנתבלבלו...

גם  הוא שכן מובן הרי ה', בעבודת הוראה בו יש שומעים או שרואים דבר שכל לעיל האמור וע"פ
להפריע  שיכול דבר שזהו היינו, "נסיון", בתור זה על שיסתכלו בלבד זו שלא – הנ"ל למאורע בנוגע
שעל  באופן גופא זה ענין לנצל שיכולים זאת, עוד אלא כו', זה על מתגבר ואעפ"כ מעבודתו, ולבלבל

ה'. בעבודת יתוסף ידו

כו'‰. ("טומל'ניש") לבלבול אצלם גרם זה שמאורע לאלו להתייחס יש – לראש :16ולכל

"איני  לבנה: בקידוש שאומרים לנוסח בסתירה הוא זה שמאורע במכתבֿשאלה, אלי שפנה מי יש
במשך  הרי מקום, בקירוב רק הגיעו אלא בלבנה, נגעו לא עדיין שלעתֿעתה אף שכן, בך", לנגוע יכול
ואם  הנוסח... את לשנות צריכים ובמילא, לזה, גם יגיעו חודש) י"ב לאחרי או מחרתיים או (מחר הזמן

הענין... כל על שאלה מתעוררת אזי לשנות, צריכים כבר

לנגוע  לאדם יכולת שאין כאן נאמר לא הדברים: פירוש כלל יודע אינו הרם, כבודו במחילת ובכן:
כנגדך רוקד שאני ל"כשם בהמשך היא בך" לנגוע יכול "איני הפיסקא אלא לנגוע איני eבלבנה, יכול

זו! רקידה ע"י בך לנגוע יכול איני כנגדך רוקד שאני שבשעה היינו, בך",

דילוגים  שלשה מדלג זקן יהודי כאשר ללבנה), מקום בקירוב שהגיעו (לאחרי עתה שגם הדבר, וברור
בה! לנגוע יכול אינו לבנה, קידוש בעת

מקום  בשום מצינו לא השכל; היפך גם שהיא אלא עוד ולא עםֿהארצות, היא הנ"ל שאלה וא"כ,
ממנה. יותר שמרוחקים לכוכבים אפילו או ללבנה, להגיע האדם ביכולת שאין

.Â וצריך ה', לעבודת ולהפריע לבלבל שיכול "נסיון" כמו זה למאורע להתייחס יכולים עדיין אך
כו': עליו להתגבר

ולהגביר  לעורר עלול – כזה נעלה לענין להגיע שביכלתו האדם, שכל מעלת גודל שמראה כזה מאורע
הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי הרגש שצ"ל 17את התפלה, לענין לבלבל יכול זה הרי וכמו"כ .

עומד" אתה מי לפני ד"דע הכללית הכוונה האדם 18בזה ושפלות האֿל בגדלות להתבונן שהרי 19, –
כו'. האדם וגדלות מעלת רואה זה במאורע

בכל  לעסוק וממשיך מעבודתו, אותו יבלבל לא זה שמאורע עצמו על ופועל זה, על מתגבר ואעפ"כ,
וכו'. התפלה ענין וכן תרגום", ואחד מקרא "שנים כמו ממנו, הנדרשים הענינים

.Ê וצריכים יכולים אלא עליו, להתגבר שצריך נסיון בתור לזה שמתייחסים בכך די לא באמת, אבל
ה': לעבודת גופא זה ענין לנצל

ה'" מעשיך רבו ב"מה ההתבוננות להיות יכולה זה, מאורע ה'"20לאחרי מעשיך גדלו [כולל 21ו"מה
ובמ  יותר, נעלה באופן תמידי] באופן פרטית והשגחה הבריאה דחידוש הענין חיזוק גם עי"ז נעשה ילא
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כאו"א – אצל שישנו האמונה ענין ובכן: לאמונה?! בנוגע חיזוק של ענין לומר שייך איך לכאורה:
גם  יומשך האמונה שענין לפעול צורך ויש בלבד, מקיף של באופן לפעמים להיות יכול מישראל

ומעשה.22בפנימיות  דיבור דמחשבה הענינים פרטי בכל שיחדור ועד ,–

יותר  ניתוסף ה'", מעשיך גדלו ו"מה ה'" מעשיך רבו ב"מה שניתוסף שככל – בזה הענין וכללות
יותר  שרואים ככל וא"כ, מהקב"ה, אלא אינם ועניניו הנברא מציאות כל כי, הקב"ה, של גדולתו בהכרת

הקב"ה. של גדולתו בהכרת יותר עוד ניתוסף הנברא, של גדלותו את

יותר: ובפרטיות

האדם:א) לשכל בנוגע

כזה  ומצב למעמד להגיע ביכלתו שאין שחשבו פחותה, במדה האדם שכל את העריכו עתה עד
לנסוע  אפשר שאי אפשרי, בלתי דבר שזהו ומדע שכל ע"פ ראיות היו ואדרבה: הלבנה), אל (להתקרב
גודל  לדעת נוכחו עתה ואילו וכו'; להישרף או להישבר עלול שכליֿהטיס כיון כ"כ, גדולה במהירות
הקב"ה, של בגדולתו יותר עוד ניתוסף הרי שכן, וכיון כזה. ענין לפעול שביכלתו האדם, שכל מעלת

כ"כ! גדול שכל בעל אדם שברא

(היפך  האדם שכל על לסמוך אפשר אי כמה עד רואים שמזה – גיסא לאידך – בזה נוספת [ונקודה
שבמשך  יתכן הרי נכון, אינו לפנ"ז שחשבו שמה עתה שהתברר כשם שהרי גו'"), ידי ועוצם ד"כחי הענין

נכון]. אינו עתה שחושבים מה שגם יתברר וגדל, הולך שהשכל ככל הזמן,

ה':ב) גדולת לראות כדי מתבוננים שבו לענין בנוגע

אלה" ברא מי וראו עיניכם מרום "שאו כוננתה"23כתיב  אשר וכוכבים ירח גו' שמיך אראה "כי ,24.
אלה" ברא מי ד"ראו הענין גם הרי יותר, נעלה באופן עיניכם" מרום ד"שאו הענין נעשה שעתה וכיון

באופ  יותר.הוא נעלה ן

הרמב"ם  וברואיו 25וכמ"ש במעשיו האדם שיתבונן בשעה ויראתו, לאהבתו הדרך היא "היאך :
milecbde mi`ltpd ובפרט) חסידות בדרושי וכמבואר וכו'". קץ ולא ערך לה שאין חכמתו מהם ויראה

לאלפי  עד בהריבוי גם כמודגש הבריאה, מעלת בגודל יותר שמבינים שככל להצ"צ), החקירה בספר
זאת  להשיג שאפשר הקב"ה, של גבול והבלי האיןֿערוך את יותר רואים אזי וכו', רבבן וריבוא אלפים

כו'. השלילה ידיעת של באופן רק

כו' אלפים לאלף אחד מספר בין הקב"ה של גבול הבלי בענין חילוק אין עיוני שכל שמצד 26ואע"פ

וחודרת  גדולה התפעלות בו פועלת אלפים אלף לגבי הבל"ג שמעלת חילוק, יש האדם בהרגש הרי –
יותר. הרבה בו

גדולה  שמעלתו גדולה, מדינה על למלך קטנה מדינה על מלך דומה שאינו במוחש, שרואים וכפי
אחר  באופן בודאי זה הרי כו', מלכים על מלך שהוא המלכים, מלכי למלך בנוגע ועאכו"כ יותר, הרבה

לגמרי.

.Á:לעיל האמור מכל המורם

גדולה  להכרה באים עי"ז ואדרבה: הבנין. כל את לערער שיכולה סתירה שום בו אין הנ"ל מאורע
כו'. באמונה חיזוק שפועלת הקב"ה, של בגדלותו יותר

שהלימוד  – שומעים או שרואים ענין מכל ה' בעבודת ללמוד שיש לעיל להאמור בנוגע להוסיף ויש
לקמן. שיתבאר וכפי הנ"ל, למאורע בנוגע ועד"ז הדברים, מפרטי גם אלא הענין, מכללות רק לא הוא

***

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

ע'22) אדר סה"מ מנחם תורת .16 ע' חט"ז לקו"ש גם ראה
וש"נ. לה.

כו.23) מ, ישעי'

ד.24) ח, תהלים
ה"ב.25) פ"ב יסוה"ת הל'
ב).26) (סז, פמ"ח תניא ראה



טו h"kyz'd ,zah 'f ,ybie t"y zgiy

.Ë נשתנה ואח"כ זה, הש"ק ביום התוועדות תתקיים שלא הודיעו שתחילה לעיל להאמור בנוגע
האמת. היפך של ענין זה אין – הדבר

הזקן  רבינו תורת (וכידוע אלו שבועות של בפרשיות עד"ז שמצינו – לחיות 27ובהקדמה שצריכים
עמהן): ולחיות זמן לאותו השייכים התורה מעניני הוראות ללמוד היינו, הזמן, עם

האסרו  ואתם אחיכם את ויקח אחד מכם "שלחו לאחיו יוסף אמר שבתחילה הקודמת, בפרשה מצינו
ימים"28גו'" שלשת משמר אל אותם "ויאסוף עשה, וכן בבית 29, יאסר אחד "אחיכם אמר כן ולאחרי ;

גו'" לכו ואתם משמעון.30משמרכם חוץ כולם, את ששחרר –

"את  בדבריו: יוסף שהקדים וכפי לטובה, שינוי להיותו האמת, להיפך נחשב אינו זה שינוי ובכן:
ירא" אני אותם.31האלקים לשחרר החליט ולכן ,

עבד" לי יהי' הוא בידו הגביע נמצא אשר "האיש יוסף אמר שבתחילה לבנימין, בנוגע ;32ועד"ז
וגו'" יהודה אליו "ויגש כאשר כן, חלישות 33ולאחרי שום פועל אינו זה ששינוי ומובן, הדבר, נשתנה ,

טורא" עקר מלכא ש"אמר למלך בנוגע ובפרט דבריו, לטובה.34בקיום שינוי שזהו כיון ,

הרמב"ם  כמ"ש – לנביא בנוגע מצינו .35ועד"ז אומר שהנביא הפורענות דבריו,"דברי עמדו לא אם .
הרעה  על ונחם חסד ורב אפים ארך שהקב"ה בא, ולא דבר הנה אומרים ואין לנבואתו, הכחשה בזה אין

לאח  וגם מלמעלה, שבאה אמת לנבואת בסתירה אינו לטובה ששינוי והיינו, נביא כו'", ה"ה השינוי רי
אמת.

*

.È משך שאירע נוסף ענין עם קשור הלבנה, אל ההתקרבות של החדש המאורע אודות לעיל המדובר
לפנ"ז: זמן

זה  בגלל יענישוהו כשר, בלתי ממאכל כזית אוכל אדם שכאשר יתכן איך שאלה: ששאל מי יש
השאלה, על להשיב צריך שהי' ומי – הפרטיים?! בחייו להתערב היתכן מלקות; ושמונה בשלושים

וכו'. להתחמק וניסה התבלבל,

רפורמי, מראביי שלו הידע את קיבל הנ"ל השואל החינוך: רמת את מיד רואים שכאן – ַובהקדמה
שלושים על דיבר והדגיש dpenyeולכן דבריו על חזר הוא כי פליטתֿפה, כאן היתה לא – מלקות!...

נאמר  בתושב"כ – ותשע)! שלושים ולא ושבע שלושים (לא מלקות ושמונה שלושים המספר את
יכנו" ובגמרא 36"ארבעים מספר 37, אבל ותשע; שלושים או מלקות ארבעים מלקים אם מחלוקת יש

מעולם! נשמע לא – מלקות ושמונה שלושים

כשר, שאינו מאכל אוכל שכאשר – אדם של הפרטיים בחייו להתערב היתכן היא: הטענה אופן, ובכל
אותו?!... מלקים

שפוגע  ענין אודות מדובר הי' אם או דעות, לשמוע מוכן הי' אזי – כללי ענין אודות מדובר הי' אילו
דבר  לאכול שרוצה אכילה, של ענין אודות כשמדובר אבל ההתערבות; את להבין ניתן הי' – בהזולת
בוגר, אדם בהיותו אותו, לוקחים ואעפ"כ, הפרטיים, לחייו ורק אך שנוגע ענין זה הרי – כשר בלתי
והיפך  החירות היפך זה הרי היתכן?!... – מלקות! ל"ט אריין"...) אים ("מ'צימבלט אותו ַומלקים

הדמוקרטיא!
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.‡È.נדיר דבר היא המלקות עונש של המציאות שכל – לו השיבו זה ועל

כי: אמת, של קורטוב בזה יש ואכן

לפנ"ז  התראה היתה אם רק שייך – מלקות יעבור 38עונש שאם אותו ומזהירים שמתרים והיינו, ,
העבירה. את ועבר ההתראה, הועילה לא ואעפ"כ מלקות, ל"ט אותו ילקו העבירה,

דוקא  עדים בפני להיות צריכה ההתראה אלא לבדו, בהיותו בו שמתרים בכך די לא לזה, ,38ונוסף
הקודמת  בפרשה כמ"ש – למקרא חמש בן גם שיודע התראה,39וכפי "לשון רש"י: ופירש העיד", "העד

העבירה  יעבור שאם לו ואמרו עדים בפני בו שהתרו ולמרות עדים"; בפני בו מתרה התראה שסתם
העבירה! את ועובר מתפעל אינו – זאת לקיים הב"ד בכח שיש יודע והוא ב"ד, ילקוהו

מההתראה  דיבור כדי תוך נעשית העבירה אם רק היא ההתראה תועלת ועוד: השיעור 40זאת והרי ,
כמימרי'" "רגע (כמו ביותר מצומצם שיעור הוא דיבור" כדי "תוך ד')41של (או ג' אמירת זמן משך – (

(ומורי)" רבי עליך "שלום ששכח 42תיבות: להיות שיכול כיון מלקות, עונש אין זה, זמן משך ולאחרי ,
ויודע  "למדן", הוא אם גם – דיבור כדי דתוך הזמן משך אפילו ממתין אינו ואעפ"כ, ההתראה. את
וסובא") "זולל (להיות האכילה תאוות אצלו שגדלה כיון – מלקות עונש יקבל לא דיבור כדי שלאחר

כמימרא! רגע אפילו להתאפק יכול שאינו כך כדי עד

שנים! עשרות בכמה פעם אם כי קרובות, לעתים שמתרחש דבר אינו מלקות שעונש מובן, ומזה

נשאלת  הדבר, קורה כאשר הרי כו', הרגיל דבר זה אין אם גם כי, מספיק, אינו זה ביאור אבל,
הפרטיים?! בחייו התערבות זוהי – כשר בלתי ממאכל כזית אכילת בגלל אדם להלקות היתכן השאלה:

.·È המשנה מאמר יסוד על בארוכה, בחסידות המבואר ע"פ – בזה נברא 43והביאור "לפיכך (בקיצור)
העולם": נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד כל "לפיכך וכו'", יחידי אדם

שכל  לדעת עליו אליו; רק שנוגע פרטי ענין שזהו לחשוב לו אין מסויימת, פעולה עושה אדם כאשר
שלו  הפעולה הרי שכן, וכיון בשבילו, נברא – ותחתונים עליונים העולמות וכל הזה עולם – העולם
העולם, בכל היזק עכ"פ) – איבוד לא (אם פועל הוא הרי ח"ו, עבירה זו שאם כך, העולם, לכל נוגעת

העולם. לכל טובה פועל הוא הרי מצוה, זו ואם הרוחניים, העולמות בכל גם אלא בעוה"ז, רק לא

הרמב"ם  וכן 44וכפס"ד חייב וחציו זכאי חציו כאילו כולה השנה כל עצמו שיראה אדם כל "צריך :
כל  את שמכריעה – העולם לכל נוגעת שלו אחת שפעולה כך, וכו'", חייב וחציו זכאי חציו העולם כל

כולו! העולם

להו  קרית זמירות דוד בענין צבאם 45וכמבואר וכל העולמות ש"ריבוי בזה היתה שלו שההתבוננות ,
.. תורה מדקדוקי א' דקדוק לגבי במציאות בטלים כולם העולמות . כל עולים קל בדקדוק אשר .

ח"ו". להיפך או ושפעם, חיותם ומקבלים

לגמרי: אחרת היא הגישה אזי זאת, יודעים וכאשר

את  גם אלא הפרטיים, חייו את בסכנה שמעמיד בלבד זו לא הנה ח"ו, עבירה עובר שכאשר בידעו
להתאפק  יכול אינו עדים, בפני ההתראה לאחרי גם ואעפ"כ, העולם, וכל המדינה כל העיר, כל משפחתו,
והמדינה  העיר לכל ביתו, ולבני לו היזק וגורם העבירה את עובר דיבור כדי ותוך כמימרא, רגע אפילו
על  שעובר גדול הכי הפושע הוא אלא קלייניקייט"), ("א בכך מה של דבר זה אין הרי – כולו ַוהעולם

חמור! הכי ופשע עון
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ה"ד.38) פט"ז סנהדרין הל' רמב"ם
ג.39) מג, מקץ
ה"ב.40) פי"ב שם רמב"ם
א.41) ז, ברכות

הי"ז.42) פ"ב שבועות הל' רמב"ם ב. עג, ב"ק
סע"א.43) לז, סנהדרין
ה"ד.44) פ"ג תשובה הל'
ב.45) קס, קו"א תניא
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כשר  "סטייק" לאכול אפשרות לו ניתנת שהרי – מסירתֿנפש של ענין ממנו תובעים לא עצמך: והגע
היפך  רק (לא שזהו כך, כשר, בלתי מאכל דוקא לאכול ורוצה מתעקש שהוא אלא הצהריים, לארוחת

גם) אלא zeiyep`dהדין, jtid!העולם לכל יזיק שלו התאוה שבשביל ,

היא  הקושיא אדרבה: אלא מלקות, לו מגיע מדוע להקשות מקום שאין בלבד זו לא הרי שכן, וכיון
גדול! הכי פשע היא שלו שהעבירה בשעה בה בלבד, מלקות ל"ט  לו נותנים מדוע –

.‚È,בפועל דוגמא לראיית דומה זה שאין ומובן בספרים, המבואר ע"פ הוא לעיל האמור כל אמנם,
הנ"ל: במאורע זאת לראות ויכולים הקב"ה עזר ובכן, לגמרי. אחר באופן הענין מתקבל שאז

דבר  כל ולעשות שלהם, הרצונות את לגמרי לבטל שיצטרכו מראש, להם ואמרו אנשים, שלשה לקחו
ואפילו  וכו', השינה לזמני בנוגע וכן עליהם, שיצוו ומה עליהם, שיצוו בזמן לאכול – עליהם שיצוו כפי

לנעול. נעליים סוג איזה

סכום  בסכנה מעמידים – שנצטוו כפי יעשו לא אם – שלהם ופעולה מעשה שבכל להם, והסבירו
דולר!... בליון של

שלו,– זה אין אמנם הכבוד!... יראת מיד מתעוררת אזי דולר, בליון אודות שמדובר שומעים כאשר
סעם" ל"אנקל שייך שזה כיון מאומה, מזה לו דולר,46ואין בליון אודות שמדובר בשמעו אעפ"כ, אבל , ָ

ביותר! הכבוד יראת שמרגיש בגלל לגמרי, ממציאותו מתבטל –אזי

את  בסכנה ומעמיד אחריהם, הבאים וכל עמו יחד שנמצאים אלו ואת עצמו, את גם בסכנה ומעמיד
ואם  ודרישה, חקירה עריכת לצורך היתה בזה שהכוונה – אותם שלחו שבשבילה והתכלית התועלת כל

כו'. חשוב מידע של מסויימת כמות  תחסר בכך, יצליחו לא

כיון  הרי – וכו' הדבר יזיק וכיצד מסויימת, פעולה לעשות עליו אוסרים מדוע מבין לא שהוא ואע"פ
ויודע  דבריו, את מקבל הוא הרי זמן, משך בזה ועוסק שלומד שנה, ששים בן מבוגר, מאדם זאת ששמע

וכו'. בסכנה להעמיד יכולה שלו אחת שפעולה

מלבדו שהרי מיעוט, רק שהוא לטעון דעתו על יעלה לא שיתנהגו וכמו"כ אנשים, שני עוד ישנם
אלא  לעצמו, רק לא נוגעת שלו שהפעולה בידעו – ההוראות לפי שלא יתנהג הוא ורק "צדיקים", כמו

עמו. יחד שנמצאים לאלו גם

ולמשפחתו, לו רק לא נוגעת יהודי של פעולה שכל – לתומ"צ בנוגע גם הוא שכן ללמוד יכולים ומזה
כולו. העולם וכל והמדינה העיר לכל גם אלא

ה', בעבודת ודרכים הוראות ללמוד יכולים מהם שגם הנ"ל במאורע פרטים עוד ישנם לזה, ונוסף
לקמן. שיתבאר וכפי

***

.„È מצוות ויש פרטי, ציווי שזהו ציצית מצות כמו פרטיות, מצוות יש סוגים: כמה יש במצוות
חיל" אל מחיל "ילכו הציווי הוא מהם וא' הענינים, לכל שנוגעים ציוויים שנעשה 47כלליות, ציווי שזהו ,

בקודש" "מעלין – עלי' צ"ל שתמיד כולם, המצוות בכל .48כלל

אזלינן: דמיני' חנוכה בנרות גם וכמודגש 

. המהדרין מן והולך""המהדרין מוסיף ואילך מכאן אחת, מדליק ראשון יום בימים 49. וכאשר .
אצלו  שאין בלבד זו לא הרי – ראשון ביום כמו הקודם, ביום כמו מדליק אלא מוסיף, אינו שלאח"ז

ירידה  של במצב הוא אדרבה: אלא עלי', של .50ענין
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(46) ארה"ב לממשלת כינוי – סעם" ).l"end"הדוד
וש"נ.47) רסקנ"ה. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.48) א. כח, ברכות

ב.49) כא, שבת
וש"נ.50) .404 ע' ריש חמ"ח מנחם תורת גם ראה
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נרות, ב' שהדליק עי"ז המהדרין" מן "מהדר של ומצב במעמד הי' אתמול לטעון: יכול ולכאורה
שיהודי  לפי שזהו לזה, והמענה – המהדרין"? מן "מהדר יחשב לא היום, גם כן יתנהג כאשר ולמה

הרוחנית. בעבודתו להתעלות תמיד צריך

שיש  מצוה, בכל הוא וכן הענינים. שאר על נוסף חנוכה, מנרות ללמוד שיכולים הרמזים א' [וזהו
בפועל]. בעבודה שונים ענינים מהם ללמוד שיכולים רמזים כמה בה

.ÂËהא הרוחניות?אמנם, בענין יתוסף יום שבכל ההכרח מהו מובן: אינו גופא

הן  ויום, יום בכל וגידול צמיחה של שינוי יש והחומריות הגשמיות שבענין שכיון – בזה והביאור
להתגבר  כדי ברוחניות, גם והגידול הצמיחה ענין להיות צריך לכן העולם, לכללות בנוגע והן לגוף בנוגע

והחומריות. הגשמיות בענין והגידול הצמיחה על

הגמרא  בדברי הביאור גם משל 51וזהו כו' מרובה ויום יום ש"בכל הגלות, בסוף הברכה להיפך בנוגע
התורה  הרי – מתושבע"פ) חלק שנעשה (ועד בתורה זה ענין נאמר מדוע מובן: אינו דלכאורה – חבירו"

הוראה  יהי'52ענינה שני שביום שידעו לבנ"י, טובה לא בשורה אם כי הוראה, בו אין זה ענין ואילו ,
ההיפך, בצד וניתוסף שהולך שידעו התורה שכוונת – הוא הענין אך ראשון?! מביום יותר גרוע המצב

הקדושה. בצד גם שיוסיפו כדי

שאי  כיון ירידה, זוהי אדרבה, אלא עלי', זו שאין בלבד זו לא הנה הוספה, אין שכאשר מובן, ומזה
ההפכי. בצד ניתוסף שהרי מקום, באותו להישאר אפשר

.ÊË הנ"ל המאורע מפרטי גם ללמוד יכולים זו :53והוראה

נקיים  יהיו שבתוכה מה וכל החלל שספינת להבטיח הצורך הי' הנ"ל מאורע בביצוע הקשיים אחד
האנשים  לבריאות נזק גרמו לא עתה שעד אף שכן, הארץ, בכדור הנמצאים הבלתיֿרצויים מהחיידקים
כשיבואו  המצב יהי' מה לדעת אפשר אי מ"מ, אותם), שולחים היו לא בריאים, היו לא אילו (שהרי
בתכלית  שונים המעוף) בעת החלל ספינת בתוך התנאים (כולל שבחלל התנאים שהרי חדש, למקום
מוכן  אינו החדש שהמקום יתכן וא"כ, וכו'. וכו' כולם ולא ידועים קצתם ורק האדמה, גבי על מאשר

שיגר  חיידקים, לכך לאותם הסיבה כי, לשם, שיבואו לאנשים גם היזק יגרם ובמילא להמקום, היזק מו
שלא  יתכן החדש, במקום המצב שינוי מצד אבל הטוב, הצד התגברות בגלל היא, היזק, נגרם לא שכאן
זהירות  להיות צריכה ולכן השונה. ומצב המעמד על גם להתגבר עתה עד שישנם הטוב צד של בכחות די

וכו'. וכו' גדולות והוצאות עבודה בטירחא, שתעלה להתחשב ואין האפשרי, ובתכלית יתירה

הטוב  במדת להסתפק ואין הטוב, בצד עלי' שתהי' צורך יש כו', המצב משתנה שכאשר רואים, ומכאן
החדש. למצב ביחס בכך די שלא כיון עתה, עד אצלו שהיתה

בעצמו  הוא – שינויים תמיד שישנם כיון חיל": אל מחיל ד"ילכו הענין לכללות בנוגע מובן ומזה
לא  עתה עד בה שעמד הקדושה שדרגת  יתכן הרי – משתנה העולם וכל משתנית, משפחתו משתנה,
שתהי' כדי ולהתעלות, להמשיך  תמיד צריך ולכן ההיפך, צד על להתגבר עתה גם שיוכל בשביל מספיקה

כו'. כח תוספת לו

.ÊÈ:'ה בעבודת הוראה ללמוד יש ממנו שגם הנ"ל במאורע נוסף פרט ישנו

להטיס  כדי עמה: להתמודד צריכים שהיו בעי' היתה הנ"ל, מאורע ביצוע ע"ד לחשוב התחילו כאשר
בשביל  אמנם, הטיסה. עבור אנרגי כח שתיצור דלק חומר של כמות בריבוי צורך יש וכבד, גדול כלי
צריך  הטיס, כלי כמות שתגדל ככל אבל, וכו'. יותר גדול במיכל צורך יש דלק חומר של כמות ריבוי
שמצאו  והפתרון – חבירו?! את להשיג מהם א' יוכל איך וא"כ, חלילה. וחוזר וכו', להגבי' אנרגי' יותר
מכליֿהטיס  מתנתקת היא הרי צורך, בה אין שאז מסויימת, כמות של פעולתה סיום לאחרי הוא: לזה
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וש"נ.51) .422 ע' חל"ט מנחם תורת גם וראה א. מט, סוטה
(בשם 52) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
סב).53) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה טבת ה' מכתב גם ראה



יט h"kyz'd ,zah 'f ,ybie t"y zgiy

צורך  אין ובמילא להטיסו, כדי כ"כ גדול כח צריך אינו ושוב יותר, קל נעשה הטיס שכלי כך, ונופלת,
וכו'. כ"כ גדולה בכמות

מזה: וההוראה

על  הצורה הגברת יהודי אצל שתהי' הקב"ה של שרצונו כיון מובן: אינו שלכאורה – ובהקדים
שלא  כדי הוא ביצה"ר שהצורך בזה, והביאור – קל?! יותר הי' יצה"ר ללא יצה"ר; בו נתן למה החומר,

דכיסופא" "נהמא יהודי אצל דוקא.54יהי' עבודה ע"י אלא ,

אינ  עדיין מחבירו אך הגדול ש"כל ועד כ"כ, וחזק גדול ביצה"ר הצורך מהו הא, משום אי מובן: ו
הימנו" גדול ד"נהמא 55יצרו הענין נשלל הי' ידו על וגם קטן, יצה"ר לברוא יכול הי' הקב"ה –

שזהו  כמות, בריבוי צורך יש ביותר, למעלה לעוף יוכל שהיצ"ט שכדי – לזה והתירוץ דכיסופא"?!
תהי' כך יותר, גדול הוא אותו) (שמבטלים שהיצה"ר  ככל היינו, הכמות, שתגדל וככל המנגד, היצה"ר

יותר. למעלה העלי'

שלאחרי  לזה, והעצה – שבדבר?! הקושי למרות היצה"ר עם מתמודדים  כיצד השאלה: נשאלת ועדיין
זה. חלק משליכים אזי היצה"ר, עם בעבודה מסויים חלק שמסיימים

– ביניהם הממוצע (ג) אתהפכא, (ב) אתכפיא, (א) בעבודה: אופנים ג' יש שבכללות – ובהקדים
בתענית" .56"הרגו

רק  היא הכפי' כי, היצה"ר, עם תמיד להתעסק צריך – אתכפיא של באופן היא העבודה כאשר ובכן:
יהי' שהקב"ה שברגע לעצמו חושב אבל ליצה"ר, מוותר ואינו מתאפק זו שבשעה והיינו, שעה, לפי
לו  אין מסויים שבענין לדרגא מגיע כאשר משא"כ ליצה "ר; ויוותר "יחטוף " אזי השביעי ... ברקיע עסוק

בעבודתו. ולהמשיך לילך יותר קל נעשה ובמילא מהיצה"ר, חלק משליך אזי בתענית, הרגו כי יצה"ר

להיות  צריך זה הרי ביותר, למעלה ולהתעלות לעוף בכדי ביצה"ר צורך שיש שאע"פ – ההוראה וזוהי
ולהתחיל  עבודתו, עבד שבו הענין את להשליך עליו במקצת, היצה"ר עם ומתעסק שעובד שלאחרי באופן

יותר. בקלות העלי' תהי' ואז כו', אחר בענין היצה"ר, של אחר חלק עם להתעסק

יתמיד  שאם וידיעה) בהבנה או (בשנים לקטן שמבטיחים – למעלה מלמטה החינוך סדר ולדוגמא:
שבערך  בדברים – זה וכל כו', בעונש אותו ומפחידים וכיו"ב, צעצועים שכר, לו יתנו וכו' חכמה בלימוד

והנאתו לזה`fהבנתו שייך אינו – עצמה  מצד החכמה ערך כי, וכו', בזה  מתעלה לזמן ומזמן כלל.
שמתעלה ez`pdeוכו', שלאחרי ומובן, ד"לשמה". לתכלית שבא עד יותר, רוחניים לדברים מתעלית

לו יש יותר, נעלית העבודה.jilydlלדרגא לצורך בה שהשתמש הקודמת החומרית ההנאה את

הבעש"ט – תורת אמנם הפסוק 57ידועה ה"חומר"58על עם שהעבודה וגו'", שונאך חמור תראה "כי
עמו" תעזוב ד"עזוב באופן להיות צריכה "שונאך" הגוף,58שהוא לחומר בנוגע רק הוא זה ענין אבל, ;

כו' להשליכו צריך – ליצה"ר בנוגע .59ואילו

חד  כולא וקוב"ה אורייתא שישראל באופן בגלוי, אצלו נעשה שאלקות ומצב למעמד שמגיעים ,60ועד
היעוד  יקויים שאז צדקנו, משיח בביאת שיהי' לעולם".61כפי להם נשיא עבדי "ודוד

***
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.ÁÈ דבר שמכל שכיון לחשוב שלא – גיסא לאידך גם להבהיר צורך יש לעיל, האמור לכל בהמשך
בכדי  בעיתונים... הקריאה ע"י הנ"ל הענינים כל את לידע צורך יש ה', בעבודת הוראה ללמוד צריכים

בעבודה!... הוראה להפיק

הבעש"ט  בעבודה,10במאמר הוראה ללמוד צריך בעולם דבר שהאדם שמכל הכוונה שאין  הדבר ברור
צריך  פנוי רגע כל שהרי – ה' בעבודת הוראות ללמוד כדי בעולם, ומקום מקום בכל להתרוצץ צריך

הכוו  התורה; ללימוד לנצל ללמוד יהודי צריך אזי דברֿמה, שמע או ראה כבר הוא שאם אלא אינה נה
וכו'. עיתונים יקרא זה שבגלל לא אבל בעבודתו, הוראה מזה

יום  אפילו "ח"ו" להחסיר מבלי עיתונים, מקריאת הדברים פרטי כל לידע שלהוטים אלו כמו ולא
העיתון, את לקנות מיד רצים הענין, כללות אודות ברדיו בבוקר שמעו שכבר לאחרי שגם והיינו, אחד,
ילדים  וכמה נשותיהם, שמות האנשים, של שמותיהם מה עדיין; שמעו שלא פרטים עוד שם יש אולי
בבואו  כן, ולאחרי פרטים... עוד יתוספו אולי הרדיו, את עוה"פ לשמוע משתדלים ולכן וכו', להם יש
או  "מפגר" אינו שהרי ופרט, פרט בכל בקי שהוא לכולם להראות עליו הש"ק, ביום לביתֿהכנסת
קודש  הוא רגע שכל הש"ק, ביום בביתֿהכנסת, זה ענין על מדבר ולכן מודרני, אדם הוא אלא "בטלן",

וכו'. אחרים גם אלא) עצמו את רק (לא ומבלבל כו',

כו' בעיתונים מהקריאה הענינים פרטי כל שיודעים לאלו אישור משום בו אין לעיל האמור כל ובכן:
נבראו... שלא להם טוב וכיו"ב, עיתונים כמו ענינים שכן, כו'), עליהם גדולה רחמנות (ואדרבה:

הוראה  ממנו ללמוד צריכים שאז זה, מאורע אודות שיודעים לאחרי אלא אינו הנ"ל בכל הדיבור ואילו
מ"ש  וע"ד ה'. ה'.62בעבודה בעבודת ענינים למצוא צריך מ"דרכו" שגם דרכו", פי על לנער "חנוך

.ËÈ(:בבתֿשחוק סיים שליט"א אדמו"ר (כ"ק

להתעניין  מבלי בביתו, או בביתֿהכנסת ולומד יושב שהי' ליובאוויטש מחסידי זקן יהודי על ַמספרים
פעם  אותו הכתירו כבר הרי שאל: לקיסר, ניקאלאי את שהכתירו לו סיפרו שכאשר בעולם, קורה ַָמה

הפעם!... עוד להכתירו הוצרכו ולמה אחת,

הי' שאז וכיון קטן, ילד הנ"ל יהודי הי' שאז הצ"צ, בזמן הראשון, ניקאלאי להכתרת היתה ַָכוונתו
עוד  להכתירו צריכים למה שאל ולכן אותו, הכתירו שכבר זכר המלך, הכתרת לכבוד נרות להדליק נהוג
ולאחריו  הראשון, ניקאלאי מת שבינתיים לפי השני, ניקאלאי אודות עתה שמדובר ידע שלא כיון – ַַָָהפעם

מלכים... כמה עוד היו

בעבר  החיים דרך היתה כיצד גם רואים זכו 63ומכאן ועי"ז התורה, ללימוד פנוי רגע כל שניצלו –
פסיכיאטרים  כמו בימינו, הנדרשים הענינים כל ללא וכו', מנוחה מתוך טובות ושנים ימים לאריכות

אנטיֿביוטיקה!... ללא ואפילו ("טרענקולייזער'ס"), העצבים להרגעת מרפא סמי ופסיכולוגים,

*

.Î:הנ"ל במאורע נוסף מפרט ללמוד שניתן הוראה עוד יש

מן  יותר קל שהוא דבר ע"י (א) אפשרויות: שתי היו – באויר טיסה אודות לחשוב התחילו כאשר
הרמב"ם  מ"ש (וע"ד האויר על לרחף שיוכל פני 64האויר, על מרחף הוא לפיכך המים מן קל ש"הרוח

לעלות, יגבי' בא' ואנה, אנה בכנפיו מנדנד שהוא "ע"י באויר שפורח העוף בדוגמת (ב) וכו'"). המים
כו'" יעלה זה ובנדנוד למטה, האויר לדחות למטה ירד לאוירונים 65ובב' בנוגע בזה הדברים פרטי וכידוע .

הראשונים.
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מקצת  רק בו שיש או אויר, בו שאין במקום משא"כ אויר, בו שיש במקום רק שייך זה כל אמנם,
הנ"ל. באופן לטוס אפשר אי אויר,

ועי"ז  מלמטה, כח מעצמו ידחוף שכליֿהטיס היינו, ובי', מיני' הדבר שיהי' – עצה מצאו זה ועל
למעלה. יתרומם

מזה: וההוראה

מלמטה  אותו שדוחף המנגד, דבר ע"י היינו, היצה"ר, ע"י היא היצ"ט של שהעלי' (סי"ז) לעיל נתבאר
ישר  אור מאשר יותר כח בו שיש חוזר אור במעלת וכידוע האויר. דחיפת ע"י שנעשית העלי' בדוגמת –
העליון, באויר מאשר יותר גדולה התחתון באויר השמש שחמימות חסידות, בדרושי המובא [כהמשל

חוזר] דאור המעלה בה שיש יותר.66כיון תוקף בו נעשה אזי לבטלו, שצריך מנגד שישנו דכיון ,

כ  העלי ' נעשית כיצד השאלה: נשאלת עדיין הטומאה אך רוח ש"את לבוא, לעתיד כמו מנגד, אין אשר
הארץ" מן בחסידות 67אעביר ומבואר (ועד"ז 68, גופא בקדושה חיל") אל מחיל ("ילכו העליות יהיו שאז

מנגד? ללא העלי', ענין נעשה איך ולכאורה, גופא), בקדושה עליות לפעמים  יש הזה בזמן

בענין  (כידוע ובי' מיני' גם להיות יכול העלי' שענין – הנ"ל מענין שרואים כפי – הוא הענין אך
ובי' מיני' שהוא שבעתיק ומ "ן מ"ד הפכיים,69זווג כחות ב' ישנם גופא שבקדושה – בעבודה וענינו .(

גופא. בקדושה העלי' נעשית התפארת, שזהו"ע אלו, קוים בב' העבודה וע"י וגבורה, חסד כמו

לבוא  לעתיד שתהי' בקדושה העלי' לתכלית שבאים ממש.59ועד בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

***

.‡Î.יהודה אליו ויגש ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.·Î הפסוק על רש"י בפירוש שמא 70הביאור אנו דואגים אביו את יעזוב "אם ומת", אביו את "ועזב
"וקרהו  בוודאות יעקב שאמר כפי ולא כו'", שמא אנו "דואגים – מתה" בדרך אמו שהרי בדרך, ימות

רחל 71אסון" ואצל יוסף אצל בדרך אסון אירע שכבר ה"חזקה" מפני יעקב יראת כי, שייכת 72, היתה לא ,
ימות  שמא אנו "דואגים רק אמרו ולכן הדרך, מצד נזק  נגרם לא יוסף שאצל ידעו שהרי יעקב, בני אצל

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – בדרך" מתה אמו (סוכ"ס) שהרי 73216בדרך, ע' ח"ה בלקו"ש
ואילך.

.‚Î וישב בפ' רש"י בפירוש הביאור נכלל 74המשך ושבט", שבט כל עם נולדו תאומות "אחיות בענין
סי"ג  וישב ש"פ .75בשיחת

***

.„Î:עכ"פ בקיצור התשובה, באגרת ענין לבאר לאחרונה רגיל

ונפטר  בעוה"ב ח"ו ע"ז לענשו הדין ביום דבר וחצי דבר לו מזכירין ש"אין נאמר פ"ב בהתחלת
בעוה"ב". הדין מן לגמרי

"בעוה"ב"? רק שזהו (וב"פ) ההדגשה מהי להבין: וצריך
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לח.71) מב, מקץ
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וש"נ.75) .83 ע' חנ"ה מנחם תורת
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מטה  של ב"ד של לעונש שבנוגע מטה, של ב"ד של העונשים את לשלול שכוונתו – בזה והביאור
תשובה  מועילה רואות"76לא שעיניו מה אלא לדיין לו ו"אין שבלב, דבר היא שתשובה כיון (כמבואר 77,

נו"ב  בשו"ת חסידות).78בארוכה ע"פ הוא שהענין כפי גם  מובן ומזה נגלה, ע"פ –

.‰Î וישב דש"פ בהתוועדות למשנ"ת בנוגע גם להוסיף רק 79ויש שיש הזקן רבינו להדגשת בנוגע
(בשלימותה) כפרה של ענין שאינו כיון בהם, נכלל אינו ה') (חילול הרביעי ואילו כפרה", חילוקי "שלשה

ע  קשור זה שענין לא – ארבעה ועל ישראל פשעי שלשה "על הנ"ל: הש"ק יום בהפטרת מ"ש ם
.80אשיבנו"

שעבר  הש"ק דיום בהתוועדות משנ"ת עם גם קשור זה שענין אם 81ולהעיר, הדעות חילוקי אודות ,
(ובפעם זימני בתרי היא (ובפעםziyilydחזקה זימני בתלתא או ודאי) דבר דבר ziriaxdנעשה נעשה

הנ"ל: בהפטרה למ"ש בהתאם – הדעות לכל ודאי דבר זה הרי הרביעית שבפעם נמצא שעפ"ז ודאי),
ודאי. דבר נעשה הדעות שלכל כיון אשיבנו", לא (דוקא) ארבעה "על

***

.ÂÎ הפסוק על רש"י פירוש נזכר הדרך, סכנת אודות רש"י בפירוש להמדובר על 82בהמשך "ויבואו
מה  כל שידע יוסף, גם (כולל יעקב בני חששו לא שלכן – זקן" של כחו על היו "בטוחים בטח", העיר

רש"י  שפירש כפי שכם, במעשה גדול 83שאירע כרך החריבו מכם ששנים שלי בגביע אני "מנחש שאמר
. "שמא שחשש עצמו יעקב (משא"כ הדרך סכנת מפני שכם") כו'"של בחטא נתלכלכתי אמר:84. ואח"כ .(

. ד"בטוחים הואהענין זקן" של כחו על .xzei זיוה הוא הודה הוא בעיר שהצדיק ש"בזמן מהענין
הדרה" ואילו 85הוא העיר, אנשי עבור ומבקש מתפלל שהצדיק פירושו וכו'" הודה ש"הוא הענין כי, ,

שהצדיק  ענין אודות כשמדובר אפילו הוא תפלתו) ולא דייקא, ("כחו" זקן" של כחו על ד"בטוחים הענין
ממנו" עצה נטלו "שלא שכם, כבמעשה – אודותיו יודע כפי 82אינו רצונו, היפך הי' זה דבר ואדרבה: ,

אותי" "עכרתם המעשה: לאחר להם "כחו 86שאמר עליהם הגין שמים, לשם זאת שעשו כיון ואעפ"כ, ,
זקן". של

הרבי: אל חסידים של ההתקשרות לענין בנוגע הוא וכן

של  "בכחו בטוחים להיות יכולים אזי שלו, ו"אב" ל"זקן" אן") אים ("מ'נעמט אותו מקבלים רק ָאם
כיון  – הרצון כפי שאינם ענינים ואפילו אודותם, יודע שאינו ענינים אפילו הענינים, בכל שפועל זקן",

שמים. לשם היא שהכוונה

המעיינות  בהפצת ולפעול שלימה, מדינה או ערים ב' אחת, לעיר להכנס בכח יש הרי שכן, וכיון
כו', הענינים כל ובקיעת פריצת מתוך חוצה,

כל  ועל עלינו הבאים הפורים לימי ומתכוננים חנוכה, מימי אנו באים [שהרי בפורים שהי' כפי ועד
ש"איש  לטובה], בפניהם"87ישראל עמד היהודים 88לא פחד נפל כי מתיהדים הארץ מעמי ו"רבים ,

וכמ"ש 89עליהם" ממך",90, ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת והשלימה, האמיתית לגאולה זוכים ועי"ז
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(7684 הערה ויק"פ ש"פ שיחת גם ראה – הענין לשלימות
.(18 ע' חנ"ו מנחם (תורת

וש"נ.77) סע"ב. ו, סנהדרין
סל"ה.78) מהדו"ק או"ח
ואילך).79) 84 ס"ע חנ"ה מנחם (תורת סט"ז
ו.80) ב, עמוס
(81.(106 ע' חנ"ה מנחם (תורת סי"ד מקץ ש"פ שיחת
כה.82) לד, וישלח
יד.83) מב, מקץ

יא.84) לב, וישלח פרש"י
ויצא.85) ר"פ פרש"י
ל.86) לד, וישלח
ב.87) ט, אסתר
נערך 88) זו, התוועדות התקיימה שבו זמן שבאותו לציין, יש

שבמדינת  ביירות התעופה בנמל צה"ל של "מבצע" בהצלחה
) ).l"endלבנון
יז.89) ח, שם
יו"ד.90) כח, תבוא
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dgpn zltz) ixg`l*dkepg ly oey`x xp zwlcd(e

inler "`qip ineqxt" cnrna**

- שיחיו השם" ד"צבאות ולילדות לילדים -

תורה).‡ חומשי (חמשה כולה התורה התחלת
של  בחייו היסוד שנעשית והוראה בהודעה היא

ישראל  וכלל מישראל "בראשית 1כאו"א ברא 2-
הארץ" ואת השמים את :3אלקים

השמים  גם (כולל שמים - כולו העולם כל
השמים" "שמי פנה 4העליונים, גם (כולל וארץ (

השמים  (צבא צבאם וכל הארץ) שבקצה נדחת
" הארץ, תולדותיהם`zוצבא לרבות z`eהשמים

תולדותי'" לרבות הקב"ה 5הארץ ע"י נברא - (6

אלקים"). ("ברא

- ראשית ב' "בראשית", - בריאתם ותכלית
התורה  בשביל ראשית, שנקראו דברים שני בשביל

ראשית  ראשית 7שנקראת שנקראו ישראל 8ובשביל

כלומר, מקרא), של בפשוטו רש"י שמפרש (כפי
התורה  הוראת ע"פ יתנהג מישראל שכאו"א כדי

שבעולם. הענינים לכל בנוגע

בחיי  ורגיל פשוט הכי במאורע - ולדוגמא

המוכרח  דבר מים, כשתיית אדם כל של היוםֿיום
יהודי  מקדים המים שתיית שלפני - האדם לקיום
בריאת  על רק (לא להקב"ה להודות קטן) ילד (גם
מים, של קטנה כמות שלו, הכוס שבתוך המים
בריאת  על אלא) קטן, ילד של לוגמיו מלא ובפרט

" כולו, כולו lkdyהעולם העולם שכל בדברו", נהי'
נהי' צבאם) וכל וארץ d"awd(שמים ly exaca9,

מאמרות  העולם"10"בעשרה זו 11נברא וידיעה .
שיתנהג  פועלת הקב"ה) ע"י נברא דבר (שכל

בכ  הקב"ה האדם של רצונו ע"פ ודבר ענין ל
בתורתו. ההוראות ע"ד בזה, כביכול

- עיקר וג"ז mleraועוד zelbl התורה הודעת
"שהכל 12ש"ברא  הברכה באמירת כמו אלקים",

הקב"ה  של כבודו מתגלה ידה שעל בדברו", נהי'
בעולם.

הראשון  במאמר מרומז זה שענין לומר 13ויש

נרמזהxe`"14"יהי שבו -zelbzdd ענין (תוכן
xe`dלאור אלקים "ויקרא ,mei"15'שיהי) בעולם (

הקב"ה, של במאמרו שנברא בגלוי) בו ניכר
הקב"ה, של רצונו ע"פ כולו העולם מתנהג ובמילא
שיהי' העולם וחיות בקיום הקב"ה מוסיף ועי"ז

" עולם אמיתיים, ושלום וטוב אור של "x`enעולם
בגשמיות  וועלט"), ליכטיקע גם 16("א וברוחניות ַ

יחד.
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ילדי *) ע"י - חז"ל ומאמרי הפסוקים י"ב ו(לאחרי')אמירת
הבאה). הערה (ראה תבל קצוי בכל ישראל

התאחדו **) "לווינים" ע"י מכאן חי שידור באמצעות
עיר  בירושלים [ומהם: בעולם שונים במקומות מבנ"י רבבות
(צרפת), בפריז (רוסיא), במאסקווא המערבי, הכותל ע"י הקודש

ד "במלבורן באופן - (סין )] ובהונגֿקונג ze`xl(אוסטרליא),
ze`xdleגם) חנוכה נר הדלקת במעמד - הנ"ל )" במקומות 

כ "ק של הקדושה בשיחתו  לקמן והמשכו  (וראה שליט"א אדמו"ר
ואילך). .l"endס"ג

ועאכו"כ 1) בחיים, הוראה חיים", "תורת התורה, עניני ככל
zlgzd.התורה

חז"ל.2) ומאמרי הפסוקים בי"ב זהֿעתה שאמרו כפי
א.3) א, בראשית
ועוד.4) יד. יו"ד, עקב
יד.5) א, בראשית פרש"י
ועד"ז 6) שם), (פרש"י בראשית ימי דששת הראשון ביום

ראשון  יום שנקרא זה), ראשון ביום (כולל שבוע דכל ראשון ביום
בדוגמת  להיותו עתה) עד משי"ב ימים רבבות עברו שכבר (אף
ובכ"מ), סע"א. כה, שה"ש לקו"ת (ראה דשי"ב ראשון יום
(ר"ה  זה דיום הבריאה ע"ד שתוכנו יום של בשירו גם ומודגש

ובפרש"י). א לא,
כב.7) ח, משלי
ג.8) ב, ירמי'

הנצרכים 9) הדברים כל על שמברכים הברכות בכל ועד"ז
וכיו"ב. הארץ", מן לחם "המוציא - האדם של לקיומו

לאחרי10) הפסוקים, בהמשך שנאמרו מאמרות תשעה
(ר"ה  הוא" מאמר ש"נמי ד"בראשית", והכללי הראשון המאמר

א). לב,
שם.11) ר"ה רפ"ה. אבות
הש"ס 12) כלשון - גילוי מלשון (גם) הוא ש"ברא" להעיר

כש"ט  (ראה לחוץ ויצא ניקב הבריא", "שמא ב) מג, (חולין
וש"נ). ס"דֿה. הוספות

הפרטיים.13) מהמאמרות
ג.14) א, בראשית
ה.15) שם,
וקשיים,16) דאגות ללא בנקל, שבאה - בפרנסה ולדוגמא

ללא  בריאה, ונשמה בריא גוף ובריאים, טובים לענינים ומנוצלת
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התורה .· ע"פ הנהגתו ע"י (שיהודי זה ענין
mlerd z` xi`n של (מצוה) בפעולה בגלוי מודגש (

xp zwlcdנעשה ידה eheytkשעל xe`(בגשמיות)
כבמצות  - לכן מקודם מואר הי' שלא במקום
(כדלקמן), חנוכה ונר שבת) (בערב שבת נר הדלקת
ומצוותי', תורה עניני לכל בנוגע גם למדים ומהם

"xp17ותורה ":`xeמצוה

כל  על (שפועלת שבת נר הדלקת של תוכנה
שבת" לערב שבת "מערב משום 18השבוע, - (

בית  בחושך 19שלום לישב מצטערין ביתו שבני ,
באבן 20ולאכול  או בעץ יכשל שלא זמן 21, שגם -

נעשה  הבריאה) סדר ע"פ חושך של (זמן הלילה
x`en מדליק שיהודי עי"ז אור", ותורה מצוה ב"נר

ללמוד  יוכל בלילה שגם כדי בלילה, שמאיר נר
בין  ולהבחין לראות הוראותי': ע"פ ולהתנהג תורה
בסידור  להסתכל כשר, שאינו למאכל כשר מאכל
(ועד"ז המזון ברכת המתאימה, הברכה לומר
וב' הראשון בלילה ברכות ג' חנוכה, דנר הברכות
בשאר וכיו"ב שלאחריו), לילה בכל ברכות
התורה, הוראת ע"פ בהם להתנהג שצריך הענינים

דרכ  את שמאירה אור", ותורה מצוה והנהגתו "נר ו
האדם. של

- שבת) נר לגבי (גם חנוכה בנר יתירה ומעלה
ענינים: בכמה

ולגלות  "להראות נתתקנה חנוכה נר מצות א)
גזרו 22הנס" יון "כשמלכי חנוכה, בימי שאירע

. ישראל על בתורה גזרות לעסוק אותם הניחו ולא .

. אבותינו ובמצוות אלקי עליהם שריחם עד .
והצילם" מידם נר 23והושיעם ברכת כנוסח -

בזמן 24חנוכה  ההם בימים לאבותינו נסים "שעשה :
אנו  הללו "הנרות שלאח"ז: בתפלה וכן הזה",
הנפלאות  ועל הנסים ועל התשועות על מדליקים

ישועותיך". ועל נפלאותיך ועל נסיך על .25-
בקיום  בהנהגתם בנ"י של הנצחון ומדגיש שמורה
מצד  ועיכוב מניעה שיש ומצב במעמד גם התומ"צ

האור ביותר בו מודגש ולכן העולם, ipgexdאומות
שבת) מבנר (יותר אור" ותורה מצוה .26ד"נר

ראשון  ש"יום באופן היא חנוכה נר מצות ב)
ואילך מכאן אחד jledeמדליק siqen"27 ליום (עד

מודגש  שבזה - נרות) שמונה מדליק שבו השמיני
("ילכו  מישראל כאו"א והולך מוסיף ליום שמיום

חיל" אל אור"28מחיל ותורה מצוה ב"נר במשך 29) ,
mitevx mini dray מתחילה שבו השני, (מהלילה

ללילה  עד הראשון, דלילה אחד הנר על ההוספה
ימי  שבעת השבוע, ימי כל הכוללים השמיני)

שהם onfdבראשית, zellk30 בדרך כן נעשה שעי"ז ,
השבועות  כל במשך אוטומטי) (באופן ממילא

כולה  השנה כל במשך ליום 31שלאח"ז שמיום ,
אור". ותורה מצוה ב"נר והולך מוסיף

על  להניחה מצוה חנוכה "נר ועיקר: ועוד ג)
gztביתוuegan"27משום" ,`qip ineqxt"32,

אינםֿיהודים  (גם) עוברים שבו הרבים, ברשות
שהאור  מודגש שבזה - חנוכה דנר האור ורואים
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ושתי' באכילה הצורך ע"ד אם, כי ח"ו, רפואות בעניני צורך
שמוסיפים  כיו"ב ענינים שאר ועד"ז בגוף, הנשמה לחיבור

והנשמה. הגוף בבריאות
(ראה 17) וחנוכה שבת לנר במיוחד ושייך - כג. ו, משלי

ב). כג, שבת פרש"י
(18- טז) פ"ס, (מב"ר סז כד, שרה חיי לשרה פרש"י בנוגע

בישראל  ובת אשה דכל שבת בנר (ברוחניות) ודוגמתו ורבקה,
.(171 ע' חט"ו לקו"ש (ראה

ס"א.19) סרס"ג או"ח אדה"ז שו"ע חנוכה. הל' סוף רמב"ם
ס"ד. שם

ס"ד.20) שם אדה"ז שו"ע
ס"א.21) שם אדה"ז שו"ע
"כדי 22) הי"ב: פ"ד גם וראה ה"ג. פ"ג חנוכה הל' רמב"ם

שעשה  הנסים על לו והודי' האֿל בשבח ולהוסיף הנס להודיע
לנו".

רפ"ג.23) שם
וצונו 24) במצוותיו קדשנו "אשר - הראשונה הברכה לאחרי

חנוכה". נר להדליק
ואילך.25) 366 ע' חט"ו לקו"ש ראה
בהן"26) להשתמש רשות לנו "אין חנוכה שנרות ולהעיר,

גשמי), כאור בו להשתמש כדי (בעיקר) שהוא שבת כנר (דלא
הגדול". לשמך ולהלל "להודות רוחני, אור הוא ענינו שכל כיון

ב.27) כא, שבת
ח.28) פד, תהלים
ועאכו"כ 29) בגשמיות*, וגדל הולך ליום שמיום כשם

ברוחניות. ולגדול לילך שצריך
(30.511 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
נעלה 31) באופן יתוסף שאז שלאח"ז, בשנה חנוכה לימי עד

מימי  עדיין מאיר הי' שלא חדש אור נמשך שנה שבכל כיון יותר,
סי"ד). אגה"ק תניא (ראה כזה עליון אור עולם

שם.32) שבת פרש"י

(*.sebd zegztzde lecibd ztewza oiicr mi`vnpy micli lv` dxizi dybcdae
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(ומוסיף  יהודי שמדליק אור" ותורה מצוה ד"נר
יהודי, של לביתו מחוץ גם מאיר ליום) מיום והולך
צדק  (טוב רוחני אור ניתוסף ועי"ז הרבים, ברשות
גם  ועי"ז שבסביבתו, העולם אומות אצל גם ויושר)

כולו. העולם בכל

*

האחרונות .‚ בשנים יותר עוד ניתוסף זה בכל
המנהג  שקבעו במעמד 33- חנוכה נר הדלקת לערוך

בקנהֿמדה ניסא" "פרסומי השימוש inlerשל ע"י
("סאטעלייט").oieelב" "ַ

הקב"ה  שברא מה ש"כל שכיון - ובהקדמה
אלא בראו לא הוא eceakl"34בעולמו שכן מובן, ,

שנתחדשו המדעיות התגליות לכל בנוגע גם
ומטרתם  שתכליתם האחרונות, בשנים ומתגלים
אותם  שמנצלים עי"ז הקב"ה, של בכבודו להוסיף

ומצוותי'. תורה קדושה, לעניני

לכבודו  ה"לווין" את שמנצלים בנדו"ד, ועד"ז
ידו שעל - הקב"ה את mi`exשל בשר) (בעיני

אחד) במקום (שנעשית חנוכה נר הדלקת פעולת
שונים mlerdבמקומות iagxa,ממש רגע באותו ,

אלא עוד dvexdולא lky גם אלא מבנ"י, רק (ולא
ידו  שעל "מכשיר" להפעיל יכול העולם) מאומות

d`xi.חנוכה נר הדלקת את הוא גם

„.- זה שבמאורע ניסא" ה"פירסומי ובתוכן
פרטים: כמה

יהודי  של שבכחו - מישראל יחיד לכל בנוגע
נתמלא  לא (שעדיין קטן ילד אפילו ויחיד, אחד
גדול), כגיבור לא ובודאי מבוגר, כאדם כחו

פעולה mlerdלעשות lka xi`zyכפי -epi`xy
מדליק  קטן, ילד או מבוגר אחד, שיהודי זהֿעתה,
רואים  כמימרא וברגע דולק), הי' לא (שלפנ"ז נר

כולו. העולם בכל הנר אור את

בכל  ישראל של אחדותם - ישראל לכלל בנוגע
ד"מפוזר  ומצב במעמד בהיותם שגם כולו, העולם

העמים" בין הם 35ומפורד הרי תבל, קצוי בכל ,
אחד" אחד"35"עם "ה' עם הקשור "תורה 36, ע"י ,

כפי37אחת" -i`xyep הדלקת מצות קיום זהֿעתה
ובאופן  תבל, בקצוי שונים במקומות חנוכה נר
את  ראו מקום שבכל עי"ז יחדיו התאחדו שכולם

המקומות. שבשאר הנרות הדלקת כל

של  באופן נעשה זה שכל - עיקר וג"ז ועוד
אומות  שגם כולו, העולם בכל ניסא" "פירסומי

והן e`xהעולם היחיד (הן בנ"י של פעולתם שע"י
ניתוסף הכלל) עם ההתאחדות ע"י ועאכו"כ
בכל  ליום) מיום והולך שמוסיף להם (ומספרים

כולו d"awdהעולם ly eceak dlbny xe` פירסומי)
הנסים  על להקב"ה וההודי' השבח פירסום ניסא,
כולו  העולם נעשה עי"ז אשר, לבנ"י), שעשה

x`en38,("אור ותורה מצוה ("נר אמיתי באור
העולם. בכל ושלום ויושר צדק שנעשה

במעשה .‰ והוראה לימוד גם מהוה זה מאורע
של  חייו יסוד (שמהוה להידיעה בשייכות - בפועל
את  אלקים ברא ש"בראשית מישראל) כאו"א
היא  העולם כל שבריאת הארץ", ואת השמים

ס"א): (כנ"ל התורה ובשביל ישראל בשביל

בהמקום  שנעשית שפעולתו לחשוב יהודי יכול
מבחוץ"), ביתו פתח ("על הקרובה בסביבתו שלו,
לשאר  שייכת אינה בארץ, מסויים בחלק להיותה
שנמצאים  הארץ לחלקי לא ובודאי הארץ, חלקי
ביניהם, מפרידים מילין שמאות רב, במרחק
הארץ. מן עצום בריחוק שהם לשמים לא ועאכו"כ

יהודי על להקל biydleוכדי oiadl שפעולתו
העולם  בכל ופועלת קשורה אחד במקום שנעשית

ux`aeכולו, minya סודות וגילה הקב"ה רצה ,
יכולים  ידם שעל העולם בהנהגת שקבע נוספים
ביניהם  שיש הארץ וחלקי וארץ שמים "לחבר"
בחלל, שמרחף ה"לווין", שע"י - ועצום רב מרחק
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קו,33) (ב"מ חזקה" הוי זימני "בתלת - השלישית בפעם
וש"נ). רע"ב.

ספ"ו.34) אבות

ח.35) ג, אסתר
ט.36) יד, זכרי' ד. ו, ואתחנן
ועוד.37) מט. יב, בא - הכתוב לשון
שבעה 38) במשך חנוכה בנר ההוספה שלאחרי כך כדי ועד

צורך  אין הזמן, כללות השבוע, ימי שבעת כל הכוללים ימים
zwlcdaשהעולם כיון חנוכה*, x`enנר xak.

(*dxrd lirl mb d`x) xzei dlrp xe`a siqedl ick (`l` ,xe`a oexqgd iptn `l) dkepg xp zwlcd 'idz - d`ad dpya dkepg ini `eaae
.(31
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כדי  אליו שנשלחות פקודות וקולט ב"שמים",
להשאר  אדם יכול לקצהו, הארץ מקצה להעבירן
ו"להתחבר" מבחוץ", ביתו פתח "על אמותיו, בד'
ולראותו, עמו לדבר העולם, בקצה הנמצא אדם עם
או  לו, בהמצטרך וסיוע עזר נתינת על להודיעו

וכיו"ב, טובה עצה בנתינת לו לעזור

זה - שממקום עתה, במוחש שרואים כפי
ה"לווין") (באמצעות ומדברים רואים (בניוֿיורק)
ברחבי  שונים במקומות שנמצאים יהודים עם
ביפן, בפריז, במוסקבא, ישראל, (בארץ העולם
אודות וכיו"ב) באוסטרליא, (קלקוטא), בהודו

ומעוררים  ומצוותי', תורה יהדות, להוסיף עניני
במצות  מההוספה [החל אור" ותורה מצוה ב"נר

כמוך"39"ואהבת  הן 40לרעך צדקה, נתינת ע"י ,
בנוגע  והן ומים), (לחם גשמיים לצרכים בנוגע

התורה הפצת ע"י רוחניים ובפרט41לצרכים ,
והלכות חנוכה צרכי גרמא, שהזמן בהענינים
הגשמיים, בענינים גם יתוסף שעי"ז חנוכה],
בריאים יהודיים חיים וכו', ופרנסה בריאות

-ומוארים 

שיכולים אלא עוד lretaולא ozil וסיוע עזר
`xnink rbxaרק וסיוע,ericedl(לא עזר מתן ע"ד

יצטרך זמן oizndlולאח"ז ועכ"פ ממושך, זמן
בפועל  והסיוע העזר לקבלת עד שעה, או יום קצר,
שבאמצעות  האחרונות בשנים כהחידוש - ממש)
לחנות  (או ל"בנק" כסף סכום מעבירים ה"לווין"

מזון  מוצרי או בית כלי כך,42של פלוני, עבור (
וסיוע  העזר ממש בפועל מגיע כמימרא שברגע

קצהו. ועד העולם מקצה

- "לווין" של העיקריות המטרות אחת גם זוהי
כולה, האנושיות באחדות יותר יתוסף ידו שעל כדי
בריחוק  כשנמצאים גם לשני אחד ולסייע לעזור
והן  גשמי, וסיוע לעזר בנוגע הן מזה, זה מקום

צדק  בעניני יותר להוסיף רוחני, וסיוע לעזר בנוגע
העולם. בכל ואחדות שלום ויושר

*
Â.- זו לתקופתנו במיוחד שייך לעיל האמור

ביתר  היא שיבוא יום בכל מאמין והאני שהתקוה
הגאולה  במוחש שנראה ועד עז, וביתר שאת
יהי' שאז - צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית
כבודו  דהתגלות האמיתי באור מואר כולו העולם

השלימות  בתכלית הקב"ה .43של

תורה  בעניני יותר שמוסיפים ככל אלה, ובימים
ובמיוחד  כולל אור", ותורה מצוה "נר ומצוותי',
"פירסומי  של באופן ובפרט חנוכה, נר הדלקת ע"י
יותר  עוד ומזרזים ממהרים העולם, בכל ניסא"

האמיתית. הגאולה את בפועל ומביאים

לגאולה  ביותר שייכים חנוכה שימי ולהוסיף,
היא  חנוכה נר הדלקת כי, - והשלימה האמיתית

השמן נס במנורת44לזכר ycwndשהי' zia
ההכנה 45כשנתחנך  וזוהי החשמונאים, ע"י מחדש

ב)ל  המנורה (והדלקת וחנוכת iyilydבנין w"ndia46,
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה

Ê. את לקרב מיוחדת סגולה לה שיש המצוה
צדקה  "גדולה - הצדקה מצות היא, הגאולה,

הגאולה" את .47שמקרבת

במצות  יותר עוד להוסיף שיש מובן ומזה
תיכף  תהי' בצדקה שההוספה טוב ומה הצדקה,
הצדקה) מצות ע"י (שבאה הגאולה שגם כדי ומיד,

ומיד. תיכף תבוא

מה" עד יודע אתנו גו' ש"אין שכיון ,48ובפרט
הגאולה  להבאת שחסר היחיד שהדבר יתכן הרי

לצדקה!... אחדות מטבעות נתינת אלא אינו

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

יח.39) יט, קדושים
ש"זוהי 40) ועד עה"פ), ופרש"י (תו"כ בתורה" גדול "כלל

א). לא, (שבת הוא" פירושה ואידך כולה התורה כל
בלחמי"41) לחמו "לכו - "לחם" נקראת שהתורה כידוע

אלא  מים "אין - ו"מים" סע"א), נז, ברכות וראה ה. ט, (משלי
וש"נ). א. יז, (ב"ק תורה"

לקנות 42) לטרוח צריך שאינו כיון - בזה יתירה ומעלה
ב). כג, תענית (ראה צרכיו

פס"ד 43) - ההלכות ספר וחותם בסיום הרמב"ם ובלשון
ולא  מלחמה ולא רעב לא שם יהי' לא הזמן "באותו - להלכה

. ואחדות) שלום (כ"א ותחרות העולם .קנאה כל עסק יהי' ולא
בלבד". ה' את לדעת אלא

ובפרש"י.44) ב כא, שבת ראה
"ימי45) בשם אלה ימים נקראים ואור dkepgולכן (מרדכי "

235 ע' חכ"ה בלקו"ש הנסמן וראה סשכ"א. חנוכה הל' זרוע
.(6 הערה

ז).46) נו, (ישעי' העמים" לכל יקרא תפלה ש"בית
פל"ז.47) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
ט.48) עד, תהלים
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הרמב"ם  כל 49ובלשון "צריך - להלכה פס"ד -
. עצמו שיראה זכאי אדם חציו העולם כל וכן .

. חייב את וחציו הכריע הרי אחת מצוה עשה .
ולהם  לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו
אחד, יהודי של שפעולתו היינו, והצלה", תשועה
גורמת  לצדקה, אחת פרוטה שנותן ילד, או מבוגר
דגאולה והצלה" "תשועה העולם ולכל לו

והשלימה. האמיתית

Á. יתנו - עתה ממש לידינו הבאה ומצוה
כאן  מהנמצאים לכאו"א ערבית תפלת לאחרי
כדי  - מטבע ושטר: מטבע - לצדקה שליחותֿמצוה

היא" (ש"תורה ישראל מנהג "מעות 50לקיים לתת (
דבר  עבור לצדקה ליתנו מנת על - ושטר חנוכה",

טוב. מוסד או טוב

drceddeויה"ר dhlgddyהנתינה (לפני
כאן 51בפועל) לצדקה שליחותֿמצוה נתינת ע"ד

ששומעים  העולם ברחבי המקומות בשאר (ועד"ז
הגאולה  את ותביא הכף את תכריע הדברים) את
תפלת  לפני ממש, ומיד תיכף והשלימה האמיתית

ערבית.

נמשיך zecg`zddואז cnrna יחדיו כולנו של
את  ששומעים העולם ברחבי היהודים כל עם
ובזקנינו  ("בנערינו ישראל כלל עם ביחד הדברים,

ובבנותינו" בבנינו בקצוי 52גו' שהם מקום בכל (
("מקדש  השלישי בביהמ"ק - כוננו 53תבל אדנֿי

כיון54ידיך" ,(`xnink rbxay" ipprבאים mr
`iny"55,הקודש עיר לירושלים הקדושה, לארצנו

השלישי. המקדש ולבית הקודש להר

שבו  בהמקום חנוכה עניני בכל וממשיכים
ש"הדליקו  - הראשונה בפעם חנוכה נרות הדליקו

jycwנרות zexvga"56 בתפלת תיכף שיאמרו (כפי
ה" עם ביחד המקדשdkepgערבית), דבית "

הקרבנות  מעניני החל הקרבנות, והקרבת השלישי,
אברים  כנגד שנתתקנה ערבית לתפלת השייכים

הלילה 57ופדרים  כל והולכים וההכנה 58שקרבים ,
השחר  בעלות הדשן" המצוה 59ל"תרומת (וכן

המזבח"60ד"אש  על תוקד ).61תמיד

ותיכף  ממש, בפועל נעשה זה שכל - והעיקר
ממש. ומיד

ערבית, לתפלת שמתכוננים כיון אמר:) [(אח"כ
ערבית  של שמע קריאת ובמיוחד שענינה 62כולל

שמים  מלכות עול בניגון 63קבלת לסיים מתאים -
(והתחיל  - שמים מלכות עול קבלת הו"ע שתוכנו

ניקאווא". ניעט "ניעט ַָלנגן)

שליט"א  אדמו"ר כ"ק נתן ערבית תפלת לאחרי
לכל  ואח"כ שיחיו, והילדות מהילדים לכאו"א
של  ושטר סענט עשר של מטבע - שיחיו הנוכחים

דולר].
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ה"ד.49) פ"ג תשובה הל'
הנסמן 50) סט"ז. סתצ"ד קפ. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע

.2 הערה 56 ע' חכ"ב בלקו"ש
תקעא.51) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
ט.52) יו"ד, בא
יז.53) טו, בשלח
ויבוא54) יגלה ומשוכלל minydש"בנוי on'ותוס (פרש"י "

ועוד). סע"א. מא, סוכה
יג.55) ז, דניאל

ואילך.56) 255 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
ש"אמרו 57) - ביהמ"ק בנין לפני אליהו שמקריב מהקרבנות

שמם" שהוא אע"פ המקדש בבית תמידין מקריב שהוא עליו
סכ"ג). ח"ג מאכ"ח מפאנו) (להרמ"ע (עש"מ

ב.58) כו, ברכות
הי"א.59) פ"ב ומוספין תמידין הל' רמב"ם
ו.60) ו, צו
מישראל 61) כאו"א של שבלבו - ברוחניות קיומה על נוסף

לקו"ת  גם (ראה ובלילה ביום תמיד", "אש צ"ל למזבח שנמשל
אדר  כ"ף יום" "היום ואילך. א פה, דרמ"צ ד. עח, סוכות דרושי

ובכ"מ). שני.
קורין 62) "מאימתי ערבית, של דק"ש בהזמן מהרמז להעיר

(ריש  בתרומתן" לאכול נכנסים שהכהנים משעה בערבית שמע את
תורה  של תרומה לך ש"אין כיון הגאולה, עם שקשור ברכות),

. שם ישראל שכל ובזמן בלבד בא"י עתידים אלא שהן כמו .
ספ"א). תרומות הל' (רמב"ם שלישית" בירושה לחזור

רפ"ב.63) ברכות
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שאר .‡ לגבי דחנוכה בהיו"ט מהחידושים

טובים  שבתות)1ימים (וכן טובים ימים שבשאר -
של חיוב לחם dcerqישנו שעיקרה וגם 3ומים 2, ,

ו)יין  הסעודות 4(בשר "ריבוי בחנוכה, משא"כ ,
קבעום  שלא הרשות, סעודות הם בהם שמרבים

ושמחה" ימים 5למשתה ועשאום "קבעום אלא ,
והודאה" בהלל הוא6טובים היו"ט ועיקר ,zwlcda

zexpd השמן נס על שקבעוהו ,7.

לזה  הוא 8ומהטעמים דחנוכה שהנס כיון -
תורתך  "להשכיחם שרצו היונים נגד הנצחון

רצונך" מחוקי נצחון9ולהעבירם ,ipgex כבנס (דלא
נגד  המן מגזירת ההצלה הוא הנס שעיקר פורים
שניצלו  דפסח בנס ועד"ז בנ"י, של גופם קיום
(לא  הנס קבעו ולכן גופם), את ששעבדו ממצרים
הגוף, הצלת על ומורה שקשור ושמחה במשתה

אור"zexpaאלא) ותורה מצוה "נר ע"ש ,10.

לגבי .· דחנוכה שהחידוש לומר, יש ולכאורה
לענינים  ביחס רק (לא הוא טובים ימים שאר

ביחס  (ובעיקר) גם אלא) ושמחה, משתה הגשמיים,
טובים: שבהימים הרוחניים לענינים

עניניהם שגם - בנ"י miinybdובהקדמה של
השנה ימות מעשיך miipgexבכל "כל (שהרי הם

שמים" לשם דעהו"11יהיו דרכיך ),12ו"בכל
ו"מים" ש"לחם" - ושתייתם באכילתם גם כמודגש

לתורה  נמשלו ושתי') האכילה היינו,13(עיקר ,
שהם  ונרגש ניכר מים ושתיית לחם שבאכילת

החול,dxezl"משל" בימות אמורים הדברים ואם .
ועד  וכמה, כמה אחת על טובים ובימים בשבתות
והשתי' האכילה טובים ובימים שבשבתות כך, כדי

היא ויו"ט) דשבת מצוה),devn(הסעודות (סעודות
יו"ט. ושמחת שבת עונג

הצלת עם הקשורים טובים בהימים mtebועד"ז
הצלה  עם גם שקשורים ופסח) (פורים בנ"י של

zipgex לחירות מעבדות שהיציאה בפסח, [הן
תורה  מתן עם ש"קיימו 14קשורה בפורים, ועד"ז ,

כבר" שקיבלו גם 15מה מודגשת ובמילא, ,[
הרוחנית  ההצלה ושמחה .16בהמשתה

קשור  דחנוכה הרוחני שהנצחון לאידך, [וכן
ש"בטלו  לכך נוסף שהרי - גשמי נצחון עם 17(גם)

ובמצוות", בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם
. בממונם ידם כו'","פשטו גדול לחץ ולחצום .

. חשמונאי בני ישראל וכש"גברו והושיעו והרגום .
גם הצלה להם היתה ].zeinybaמידם",

ש"לא  חנוכה דימי שהחידוש מובן, ומזה
אלא  טובים) ימים (כשאר ושמחה" למשתה קבעום
הרוחני  הענין בהדגשת הוא, והודאה", "בהלל
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ענינים 1) בכמה שוים ופורים שחנוכה אף פורים, גם כולל
מגילה  "הלכות - הרמב"ם בספר ההלכות בחלוקת גם (ומודגש

וחנוכה"*).
גם 2) וראה יז. כא, אמור (פרש"י לחם" קרוי' סעודה "כל

גם  ולהעיר - לחם"). קרוי מאכל דבר "כל נד: לא, ויצא פרש"י
"שימו לא) מג, (מקץ בפרשתנו זו mglממ"ש שהיתה אף ,"

עם oiieסעודה xya,(טז (שם, והכן"** טבח "וטבוח (כמ"ש
לד)). (שם, עמו" וישכרו "וישתו

ולא 3) ש"אכל אלא עוד ולא שתי', גם כוללת "סעודה" שהרי
א). מא, (שבת דם" אכילתו שתה

החיוב 4) מצד - בחוה"מ (וגם היום בקידוש - וביו"ט בשבת
ושמחה. משתה ימי - ובפורים יו"ט), דשמחת

שגם 5) ולהעיר, - ס"ב. סתר"ע חנוכה הל' או"ח שו"ע
"ימי הם חנוכה שימי שס"ל חנוכה dgnyהרמב"ם (הל' והלל"

ע' ח"י לקו"ש (וראה סעודה של חיוב שיש כתב לא ה"ג) פ"ג
וש"נ). ואילך. 142

ב.6) כא, שבת
היינו,7) קבעוה", נס איזה על חנוכה, "מאי רש"י כפירוש

השמן. נס על שקבעוה
סעת"ר.8) או"ח וט"ז ב"ח לבוש, ראה
הנסים".9) "ועל נוסח

כג.10) ו, משלי

meia - dlibn zekld :mikenqd minic m"anxd ixeriya micnely (*
."dkepg z`f" ,ipy meia - dkepg zeklde ,(w"y i`ven) oey`x

mcal ez` milke`d mixvnle mcal mdle ecal el eniyie" okle (**
mixard z` lek`l mixvnd oelkei `l ikmgl`id darez ik

y oeik ,"mixvnl`xira"."oilk` i`xar 'il oilgc i`xvnc

ספ"ג.11) דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
סקנ"ו 12) או"ח אדה"ז שו"ע שם. רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב.
ברכות 13) ה. ט, (משלי בלחמי" לחמו "לכו כמ"ש - לחם

א. יז, (ב"ק תורה" אלא מים "אין - ו"מים" ועוד), סע"א. נז,
וש"נ).

האלקים 14) את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך כמ"ש
ד). פ"ג, משמו"ר - ובפרש"י יב ג, (שמות הזה" ההר על

א.15) פח, שבת
(16c"reשמצינו- השבועות בחג ושתי' לאכילה בנוגע

בו "שישמח לכם", נמי דבעינן בעצרת מודים lk`na"הכל
dzyneלישראל זה יום ומקובל שנוח להראות ,ea dxez dpzipy"

ובפרש"י). ב סח, (פסחים
חנוכה.17) הל' ריש רמב"ם
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הענינים  לגבי רק (לא חנוכה שבנס רוחנית) (הצלה
גם אלא) טובים, הימים שבשאר הגשמיים

הענינים לגבי רוחנית)miipgexd(ובעיקר) (הצלה
כדלקמן. טובים, הימים שבשאר

של .‚ הרוחני בתוכנם הביאור בהקדם ויובן
- טובים הימים נקבעו שבהם הגשמיים הענינים

oiie min mgl(טובים הימים שבכל onye(בהסעודות
שבחנוכה): הנרות (בהדלקת

ושמן 18ידוע  יין ומים על 19שלחם רומזים
נגלה  על רומזים - ומים לחם בתורה: שונות דרגות
ושמן  שבתורה, (נסתר) רזין על רומז יין דתורה,

שבתורה. דרזין רזין על רומז

בזה: ומהביאורים

האדם, לקיום המוכרחים דברים הם ומים לחם
לקיום  מוכרחים שאינם דברים הם ושמן ויין
יין, ע"י (שמחה, חיות להוסיף כדי אלא האדם,

ואנשים" אלקים שמן)20"המשמח (ע"י ותענוג (21.
התורה ודוגמתם  דיני כל דתורה, נגלה בתורה:

כיון  - כו' והטהור הטמא והמותר האסור בענין
gxkeny אשר המעשה את לידע המצוות, לקיום

ומים  ללחם נמשל תעשינה, לא אשר ואלה יעשון
מעשה  דתורה, ונסתר האדם; לקיום שמוכרחים

"פרדס" מרכבה, ומעשה אלקות,22בראשית ידיעת ,
ניתוסף beprzeשעי"ז zeig מתוך המצוות בקיום

כמ"ש  ויראתו, ה' אביך 23אהבת אלקי את "דע
שמוסיפים  ושמן ליין נמשל - שלם" בלב ועבדהו

ותענוג. חיות

רזין  בין חילוק יש גופא דתורה ובנסתר
ובדוגמת  ע"ד - שבתורה דרזין לרזין שבתורה

לשמן: יין שבין החילוק

שלכן  האדם, לקיום מוכרח שאינו אף - יין
אם  כי (ולחם), מים כמו בתדירות אינה שתייתו
ביין  המיוחד הצורך שניתוסף מיוחדים בזמנים
אלה  מיוחדים בזמנים הרי, וכיו"ב), ויו"ט (בשבת
חשוב  (ומשקה בפ"ע משקה בתור אותו שותים
פרי  בורא לו מיוחדת ברכה עליו שמברכים

כדי 24הגפן  בו כשמשתמשים גם - שמן משא"כ ;(
בפ"ע  משקה בתור אותו שותים אין תענוג, להוסיף

להאדם  מזיק בפ"ע שמן אלא 24(ואדרבה: ,(
בלבד. טיפין ורק מאכלים, בשאר ממנו מערבים

דתורה  בנסתר רזין 25ודוגמתו על רומז שיין -
שבזמנים  היין כמו לגילוי, ששייכים דתורה
רומז  ושמן משקה, בתור בו משתמשים מיוחדים

oifxcעל oifx השמן כמו מגילוי, שלמעלה שבתורה
כיון  להאדם, שמזיק (ועד בפ"ע לשתי' ראוי שאינו
טיפין  לערב אם כי כזו), נעלית לדרגא כלי שאינו

אחר. מאכל בתוך ממנו

דימי  והמעלה החידוש תוכן לבאר יש ועפ"ז
קבעום  שלא טובים, ימים שאר לגבי חנוכה
להלל  אלא טובים) ימים (כשאר ושמחה למשתה
כיון  - השמן) נס (לזכר הנרות הדלקת ע"י והודאה

עם קשור שבתורה,onyשחנוכה שמן ,oifxc oifx,
ועאכו"כ  שבתורה, יין סתם, מרזין שלמעלה
ומצד  שבתורה, ולחם מים דתורה, מנגלה למעלה
סעודה  ע"י ושמחה למשתה נקבע לא מעלתו גודל

ויין  ומים .26בלחם

לשמן .„ דחנוכה והשייכות הקשר לבאר ויש
מובן: אינו דלכאורה - שבתורה

כהימים  (ולא סופרים מדברי יו"ט הוא - חנוכה
התורה), מן שהם וסוכות שבועות דפסח טובים

שני  בית מלכות 27ובזמן "כשעמדה ירוד, ובמצב ,
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שער 18) אמ"ב - ובארוכה ואילך. ד כד, שה"ש לקו"ת ראה
ועוד. ואילך. פנ"ג הק"ש

"ו 19) טו) קד, (תהלים ממ"ש אנוש oiiלהעיר לבב ישמח
מ  פנים ברכי mglו onyלהצהיל במזמור פסוק - יסעד" אנוש לבב
שאומרים ycegנפשי y`xa וראה ס"ג. סתכ"ג או"ח (שו"ע

סכ"ז). פי"א הכולל בשער הנסמן
יג.20) ט, שופטים ס'
סחורה 21) של "דברים הש"ק: דיום הרמב"ם משיעור להעיר

. כגון מהן, העיר אותה אנשי חיי l`xyi.שרוב ux`a onye oii"
- הי"א) פ"ב תעניות l`xyi(הלכות ux`ay יין חשובים דוקא

מוכרחים. כדברים ושמן
ספ"ד.22) יסוה"ת הל' רמב"ם
ועוד.23) ב). (קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א

ס"י.24) סר"ב או"ח אדה"ז שו"ע
ואילך.25) רטו ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה
מאכלים 26) לאכול היא") ("תורה ישראל" ש"מנהג ולהעיר,

המשכת onyaשעשויים שגם מודגש שבזה - השמן נס לזכר
דשמן היו"ט izye'וגילוי dlik`a אף) בפ"ע בשמן זה אין ,

לאחרי  אם, כי השמן), בגלל הוא זה מאכל דאכילת שהטעם
יכול  שאינו השמן מעלת גודל מצד אחר, במאכל אותו שמערבים

כנ"ל. בגילוי, לבוא
באופן  היא השמן ע"י הנרות הדלקת שגם - מזה ויתירה

בלבד". לראותן אלא בהן, להשתמש רשות לנו ש"אין
ה'27) בו שחסרו כיון ראשון דבית השלימות בו היתה שלא

ב). כא, (יומא דברים
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תורתך  להשכיחם ישראל עמך על הרשעה יון
(היחידי 9כו'" היו"ט הוא חנוכה שדוקא יתכן ואיך ,

עם שקשור טובים) הימים כל שבתורה,onyמבין
שבתורה?! דרזין רזין

התורה  דהתגלות שהסדר - בזה הביאור ונקודת
בעולם" שלום לעשות באופן 28(ש"ניתנה הוא (

הולך  בעולם, החושך ומתגבר שהולך שככל
אור" "תורה התורה, בהתגלות גם ,10ומתגבר

הירידה  גודל מצד ולכן, העולם, את להאיר
הי' ישראל", עמך על הרשעה יון מלכות "כשעמדה
התגלות  ע"י התורה, אור והתגברות בהוספה צורך
דרזין  רזין שבתורה, שמן בתורה, יותר נעלית דרגא

.29שבתורה 

הדברים:.‰ ביאור

דקליפה,30ידוע  חכמה בחי' הם ש"היונים
פילסופים  היו ההוא שבזמן חיצוניות, חכמות
יונית  חכמה אז ("שנתפשטה בנבואה המכחישים
הקבלה  חכמת על להתגבר ורצו הפלסופיא שהוא

. ויסודותי' כי האלקית ובמצוותיו בה' להאמין .
כו'"), והשגה החכמה מבחי' מעלה למעלה הוא
דקדושה  חכמה בחי' של השמנים כל טמאו ולכן

כו'". תורתך להשכיחם שרצו

(חכמה  יון חכמת שהתגברות לומר, ויש
תורתך", "להשכיחם שרצו כך כדי עד דקליפה)

התורה מחכמת שלהם היניקה מצד 31היא,

בלתיֿרצוי: באופן בה) (שהשתמשו

בלשון מיוחדת מעלה ש"אף oeiמצינו -
שיכתבו  התירו לא וכתובים) נביאים (תורה בספרים

אלא הקודש) מלשון חוץ אחר ,zipei"32(בלשון
קרא  שם 33"אמר באהלי וישכון ליפת אלקים יפת

לשון. (הוא יפת של יפיפותו .oei משל יפה לשונו
שם" באהלי יהא יפת) בני ש"בדקו 34כל ועד ,

אלא  צורכה כל להתרגם יכולה התורה שאין ומצאו
zipei"35 לפי הלשונות משאר יוני לשון "נשתנה ,

. ישראל) חכמי (אצל אצלם מובן מפני שהי' .
המלך  לתלמי יון בלשון התורה פירשו שהם
אצלם  שהיתה עד העתקה אותה אצלם ונתפרסמה

אשורית" היתה וכאילו לשונם, כמו הלשון .36אותו

כש"כתבו  התורה 37ואעפ"כ, את המלך לתלמי
zipei שנעשה כיום לישראל קשה היום (ו)הי' ,

דמתןֿתורה)!38העגל" בתכלית (היפך

בזה  דהמשכת 39וההסברה המעלה שמצד -
דאוה"ע  בלשונות גם למטה התורה והתגלות

לשון" "בשבעים היטב", התרגום40("באר (
שכש"כתבו 41envrlykליונית  ורק טוב; הו"ע

jlnd inlzl קשה היום הי' יונית התורה את
שהדבר  כיון העגל", בו שנעשה כיום לישראל

דרישת מצד אלא) ה', ציווי מצד (לא inlzנעשה
jlnd42 לחשוש מקום הי' שלכן ינוצל 43, שהדבר

באופן44(לאח"ז  (ievxÎizla כללות להיפך ועד ,
דמתןֿתורה. הענין
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חנוכה.28) הלכות וחותם) (סיום סוף רמב"ם
הוא 29) שבתורה דרזין) (רזין השמן שגילוי יומתק ועפ"ז

דחדשי השלישי שבתורה sxegdבחודש דנגלה כמ"ת (דלא
דחדשי השלישי מהימים uiwdבחודש ארוכים שהלילות - (

התגברות הארצות), כל ותמצית עיקר ישראל, .jyegd(בארץ
חנוכה 30) נר מצות להצ"צ סהמ"צ א. מא, פרשתנו תו"א

ובכ"מ. ואילך). סע"ב עא, (דרמ"צ פ"א
שרשם 31) העולם) עניני (ככל שבעולם החכמות כל שהרי

התורה. בחכמת ומקורם
הי"ט.32) פ"א תפילין הל' רמב"ם (במשנה). ב ח, מגילה
כז.33) ט, נח

ובפרש"י.34) ב ט, מגילה
ה"ט.35) פ"א מגילה ירושלמי
רפ"ב.36) מגילה להרמב"ם פיהמ"ש
ה"ז.37) פ"א סופרים מס'
יונית 38) התורה נכתבה בטבת בח' בסופה: תענית ובמגילת

בשו"ע  (הובא ימים שלשת לעולם בא והחושך המלך תלמי בימי
סתק"פ). או"ח

בתחלתו.39) חכ"ד לקו"ש בארוכה ראה
במשנה).40) - סע"א לב, (מסוטה ובפרש"י ח כז, תבוא
התורה 41) ש"אין ועד יפת", בני כל משל יפה ש"לשונו

יונית". אלא צורכה כל להתרגם יכולה
דברים*,42) כו"כ בהתרגום לשנות הוצרכו זה ומטעם

מאומה  לשנות הוצרכו לא ה' ציווי ע"פ שנעשה בהתרגום משא"כ
שם). לקו"ש (ראה

למלא 43) תורה ע"פ להם מותר הי' ולכן, - בלבד. חשש
בענין  (משא"כ זה חשש דוחה שפקו"נ כיון המלך, תלמי דרישת

הבאה). הערה וראה העגל. כחטא ממש, ע"ז של
(44" הלשון דיוק יומתק (ולא meikועפ"ז העגל" בו שנעשה

רק הי' העגל שחטא כיון - העגל) ביום ezxgnlכחטא אבל ,
"חג אהרן אמר העגל בו שיבוא dl'שנעשה הי' "בטוח מחר",

שם). לקו"ש (ראה המקום" את ויעבדו משה

(*inlyexide ilaad oia miiepiyd xtqna miweligdn xirdl,'qn
(36 dxrd 4 'r my y"ewl d`x) cere mixteq.n"k`e.
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מזה  שכתוצאה לומר, היונים 45ויש גזירת באה
"תורת  תורתך", -j"להשכיחם דייקא ה') (תורת "

שהיא46כידוע  התורה lkyeש"בענין dlecb dnkg
`ltpלזהenikqd חכמים ולהיותם היונים, גם

גם dnkgdגדולים z`ltd mver lceb lr elrtzp
תורת  שהיא זה על התנגדו אבל התורה, שבדיני

'ied,היינו ,zyecwl נגד ית', חכמתו שהיא התורה
לחמו" ליונית -47זה התורה של התרגום שניצלו

הפלאת עוצם גודל על (חכמה znkgלעמוד התורה
מנת על נפלא) ושכל אתnhl`גדולה dyecwdח"ו

של  חכמתו שהיא ניכר יהי' שלא התורה, שבחכמת
כהפילסופיא  אנושית חכמה אם, כי הקב"ה,
שבהיכל". השמנים כל "טמאו שזהו"ע יון, דחכמת

Â.בענין הוא דחנוכה הנס xedhותוכן ony-
. בחותמו "מצאו מונח שהי' שמן של אחד פך .

אחד  יום אלא להדליק בו הי' ולא גדול כהן ,48של
ימים" שמונה ממנו והדליקו נס בו ("עד 6נעשה

טהור" שמן והוציאו זתים ):49שכתשו

תורת  "להשכיחם היתה היונים שגזירת ",jכיון
התורה,nhl`שרצו שבחכמת הקדושה את ח"ו

בהדגשת הנס להיות שבחכמת dyecwdהוצרך
הקב"ה, של (חכמתו) תורתו שהיא התורה,

שמןj"תורת  שמצאו עי"ז - "xedh טמאוהו שלא
. ש"מצאו מזה, ויתירה שמן היונים, של אחד פך .

מונח lecbשהי' odk ly enzega נעלית הכי דרגא ,"
בו  לגעת היונים ביכולת שאין טהור ,50בשמן

שבעה  ימים", שמונה ממנו והדליקו נס בו ו"נעשה
להדליק", בו ש"הי' אחד" ה"יום על נוספים ימים

הזמן  כללות השבוע, ימי שבעת כל .51הכוללים

בלימוד מודגש טהור) (שמן זה xzqpוענין
שהעסק  כיון דתורה, נגלה בלימוד כי, - דתורה

mlerdהוא ipipra יכול התורה, הלכות דנים שבהם
בעולם) החושך דהתגברות הירידה (מצד להיות
שהיא  החכמה, הפלאת בעוצם שמכירים מצב
ולהרגיש  להכיר מבלי נפלא, ושכל גדולה חכמה

הקב"ה  של חכמתו שלימוד 52שזוהי - לזה והעצה .
דתורה, נסתר לימוד עם ביחד יהי' דתורה נגלה

zewl` zrici נעשה שעי"ז אביך"), אלקי את ("דע
התורה, בקדושת חדור דתורה נגלה לימוד גם

שזוהי ונרגש d"awdשניכר ly eznkg.

זה ענין מודגש גופא דתורה onyaובנסתר
(יותר כי:שבתורה - שבתורה) מביין

על מורה ששמן לכך oifxcנוסף oifx שבתורה
מודגש  - שבתורה) יין סתם, מרזין (שלמעלה
אותו  מערבים אלא בפ"ע משקה שאינו בשמן

דבר  בכל ומפעפע מאכלים, ודוגמתו 53בשאר ,
שבתורה  דנסתר והאחדות העירוב שבתורה, בשמן
(לחם  דתורה נגלה עם שבתורה) דרזין רזין (שמן,
חדור  נעשה דתורה נגלה לימוד שגם ובשר),
טהור). (שמן הקב"ה של חכמתו התורה, בקדושת

המאיר, דבר גם הוא ש"שמן" - עיקר וג"ז ועוד
למאור" ה"54"שמן ומאיר מתגלה ידו שעל ,xe`n

התורה) (פנימיות ,55שבתורה"

מחוץ  גם אלא יהודי, של אמותיו בד' רק ולא
כמודגש  - כולה הסביבה בכל אמותיו, לד'
ש"מצוה  השמן) נס על (שנקבע חנוכה נר בהדלקת

ביתו פתח על החמה 6מבחוץ"להניחה "משתשקע ,
שתכלה  .עד  השוק מן רגלא רגל דכליא עד .
i`cenxzc"6 בשוק ובחוץ, החושך, בזמן שגם -

מורדת  אותיות "תרמודאי", בו מורדים 56שיש ,
חנוכה57בה' דנר האור פועל ,zelkle lhal
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התורה 45) חכמת למדו זו שבתקופה - שנה* מאה לאחרי
ליונית. בתרגומה

(46.59 ע' תש"א סה"מ ראה
"להעבירם47) רצו למצוות בנוגע jpevxוכן iwegn- "

גם  הסכימו לזה וכדומה ופסח שבת כמו עדות שהן "המצוות
אדומה  פרה וטהרה, טומאה כמו דחוקים במצוות אבל היונים**,

שם). (סה"מ התנגדו" לזה ושעטנז,
כא,48) שבת (מאירי השמן פך במציאת הוא זה שביום והנס

ב).
ועוד.49) שם. לשבת הר"ן חי' ה"ג. פ"ג חנוכה הל' רמב"ם
שם.50) להצ"צ וסהמ"צ תו"א גם ראה
שם.51) ובהערות 511 ע' חכ"ה לקו"ש ראה

(*e"hwz'b zpya 'id jlnd inlzl mebxzd,eligzd mipeid zexifbe
(akÎi"xzÎe"hwz `"b c"dcq d`x) f"hxz'b zpya.

(**dlgza,yceg dlin) lr mb exfb (dfn d`vezke) f"g`l la`
(ezay.(33 dxrd hi 'r a"g hweln n"dq mb d`xe)

יאֿיב)52) ט, (ירמי' הפסוק על א) פא, (נדרים חז"ל וכדרשת
תורת  את עזבם על גו' הארץ אבדה מה בתורה i"על ברכו "שלא ,"

סמ"ז). או"ח ב"ח (וראה תחילה"
ס"ה.53) סק"ה יו"ד שו"ע רע"א. צז, חולין ראה
ו.54) כה, תרומה - הכתוב לשון
איכ"ר 55) שם. ובקה"ע ה"ז פ"א חגיגה ירושלמי ראה

שם. ענף וביפה ב פתיחתא
ערך 56) קה"י א). (קח, קיא ר"פ ארבע קרית שער עמה"מ
תרמוד.
(ע"ד 57) בה' ידיעה איזו כשיש שייכת בה' שמרידה להעיר

רבונו  את "יודע ועוד) יד. כו, בחוקותי ופרש"י (תו"כ חז"ל לשון
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ישאר  שלא ("תרמודאי"), בה' המרידה ("כליא")
(כולל  אחרונה הכי דרגא ("רגלא"), הרגל אפילו
של  לאפשרות) כו', דגרם גרם וגם הגורם, דבר גם
פועל  חנוכה דנר שהאור מזה, ויתירה בה', מרידה

ytpd zelke oeilk ב"רגלא גם למעליותא) ("כליא"
הנפש  כלות לבחינת יבואו הם שגם ,58דתרמודאי",

דרזין  רזין שבתורה, דשמן האור ועוצם גודל מצד
שבתורה.

Ê.(דרזין (רזין דשמן הגילוי ושלימות ועיקר
(בהיו"ט  נעשה דחנוכה השמן בנס שבתורה

שלאח"ז) בדורות שנתגלה כסלו h"iaשבחודש
elqk59 מעינותיך ד"יפוצו הענין עיקר התחיל שבו ,

שבתורה) שמן החסידות, תורת (דהבעש"ט,
:60וצה"ח 

"להשכיחם  יון גזירת שבטלה לאחרי גם
השמן  בנס שבתורה" ה"מאור הדגשת ע"י תורתך"
שעיקר  באופן התורה לימוד סדר נמשך דחנוכה,
התנאים  בזמן גם שהרי דתורה, בנגלה הוא הלימוד
הקבלה  חכמת "כל החורבן) (לאחרי והאמוראים
חכמים, תלמידי מכל ונעלמה בימיהם נסתרה היתה
ולא  לכת בהצנע זאת גם ואף סגולה, ליחידי כ"א

בגמרא  כדאיתא אמר .61ברבים, רשב"י וגם .
ולחבריו 62בזוה"ק  לו רק לגלות רשות ניתן שלא

ומתגלה, הולכת האחרונים בדורות ורק לבדם",
האריז"ל  האחרונים 63"כמ"ש אלו בדורות דדוקא
zelbl devne xzen"החכמה להתגלות 64זאת ועד ,

הבעש"ט  ע"י החסידות בתורת התורה פנימיות

הבנה  של באופן חב"ד חסידות ובתורת והמגיד,
כסלו). י"ט לאחרי (ובפרט הזקן רבינו ע"י והשגה

בעיקר מודגשת - בחנוכה השמן zlertכלומר:
בלימוד שבתורה עיקר dlbp(מאור) (שהוא דתורה

והרגש  וההכרה בהידיעה חדור שנעשה הלימוד)
הקב"ה, של חכמתו שהיא התורה, בקדושת

הגילוי j"תורת  (שלימות כסלו די"ט והחידוש ;"
גם שנעשה - שבחנוכה) שבתורה cenildדשמן

oifxc oifxa בתור שבתורה ixwire(שמן) aeyg cenil,
דרזין) (רזין השמן שמערבים באופן רק לא היינו,
(רזין  עצמו שהשמן אלא (נגלה), העיקרי בהמזון

שבא מזון, של עיקרי הו"ע שבתורה) dpadaדרזין
dbyde"'מיני "יתפרנסון האדם, בדוגמת 65בשכל ,

ובשר  דם שנעשה כפשוטה) (פרנסה גשמי מזון
כבשרו.

נתגלו  האחרונים בדורות שדוקא הדבר וטעם
והשגה  הבנה של באופן שבתורה (שמן) דרזין רזין

כיון - xzei(מזון) xabzpy כולל בעולם, החושך
שמצד  חיצוניות דחכמות ההתגברות ובמיוחד
מתגברת  בלתיֿרצוי באופן התורה מחכמת יניקתם

תורתך" ד"להשכיחם ולכן 66הסכנה ס"ה), (כנ"ל
דבר  שנעשה ועד שבתורה, השמן בגילוי צורך יש

gxkend ניתן 67כמזון לא שלפנ"ז שבדורות (אף
ראוי  שאינו שמן כמו שבתורה, השמן לגלות רשות

לאדם  ומזיק בפ"ע, ).68לשתי'

שהולך  שככל - גופא האחרונים בדורות ועד"ז
השמן  גילוי ומתגבר הולך בעולם, החושך ומתגבר

חוצה". מעינותיך ד"יפוצו באופן שבתורה

- אדנ"ע של בזמנו - הבולטות ומהדוגמאות
וייסד  עמד השכלה", "מפיצי חברת שכשנתייסדה
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מחכמת  יניקתם מצד ב"יון", שעיקרה וי"ל בו"), למרוד ומתכוין
) ליונית תרגומה ע"י ס"ה).התורה כנ"ל

וש"נ.58) כו. ע' ריש ח"ב מלוקט סה"מ ראה
לימי 59) כסלו בי"ט הזקן רבינו דגאולת מהשייכות להעיר

לביתו (מפטרבורג) חזר הזקן שרבינו כידוע - חנוכה
ממאסרו  הגאולה ועיקר: ועוד דחנוכה. ב' ביום (בוויטעבסק)
תורת  על ההלשנה עיקר היתה שאז תקס"א, בשנת - השני
חנוכה  בימי היתה - במאד גדולה היתה וההתנגדות החסידות,
סה"ש  (ראה חמישי ובנר כסלו), ז"ך יום" ("היום שלישי (בנר
גם  גאולה עניני היו שבשניהם לומר, דיש - (84 ע' שלום תורת

כפשוטם).
ואילך.60) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש
קידושין 61) רע"א. קיט, פסחים א. יג, ב. יא, חגיגה ראה
א. עא,
ועוד.62) א. קנט, ח"ג א. ט, ח"ב ב. צו, ח"א
ג"כ 63) (נדפסה ההקדמות לשער הרח"ו הקדמת ראה

נ"ע). (מהורש"ב) אדמו"ר לכ"ק החיים עץ לקונטרס בהוספה
ועוד.

ב).64) (קמב, רסכ"ו אגה"ק תניא

(65.80 הערה 212 ע' חכ"ה לקו"ש בסופו. ת"ו תקו"ז ראה
וש"נ.

בי"ט 66) שגם ואילך) 44 (ע' שלום תורת מסה"ש להעיר
בחנוכה, כמו תורתך", "להשכיחם והקטרוג הגזירה בטלה כסלו

ע"י זו גזירה היתה שבחנוכה רבינו mipeidאלא של בזמנו משא"כ ,
ע"י הגזירה נתלבשה דבבואה",icediהזקן "בבואה גם לו שיש ,

לגילוי  ההתנגדות להיות יכולה דוקא ידו על שלכן היחידה, בחי'
שבתורה. היחידה בחי'

דתורה.67) מנגלה יותר מוכרח ה"ה - זה לענין ובנוגע
ראוי 68) שאינו "שמן" ה"ז האחרונים בדורות שגם והטעם

כשנעשה  שגם כיון - ומים) יין כמו (ולא מעלתו גודל מצד לשתי'
וב  דם (שנעשה כמזון ונרגש מוכרח שניכר באופן ה"ז כבשרו), שר

נדעך"). שלא הידיעה "תכלית (ע"ד מהאדם למעלה שהוא
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"ישיבה" תמימים, תומכי לומדים 69ישיבת שבה
החסידות  ותורת הנגלית "תורת ב"התיישבות"

שמבינים 70תמימה" כמו יבינו ש"החסידות ובאופן ,
בנגלה" .71ענין

וממלא  בנו ע"י יותר עוד ניתוסף זה ובכל
דורנו, נשיא אדמו"ר, מו"ח כ"ק מקומו,
שלהם  וסניפים תמימים תומכי ישיבות בהתייסדות
וביתר  שאת ביתר והולך ומוסיף תבל, קצוי בכל

הזה, היום עד עוז

בההפצה  וניתוסף שהולך - עיקר וג"ז ועוד
החסידות ynnדתורת dvegע"י דריבוי mebxzdגם

שעי"ז  דאוה"ע, בלשונות החסידות בתורת ענינים
חנוכה  דנר האור דהתגלות הענין שלימות נעשה
דכליא  "עד מבחוץ", ביתו פתח "על השמן) (נס
דפנימיות  שהמעיינות עי"ז דתרמודאי", רגלא
שבתורה, שמן החסידות, בתורת שנתגלתה התורה
רק  לא היינו, בחוצה, גם הפצה של באופן באים

"על מאיר eziaשהשמן gzt(גם מאיר (ועי"ז
(שמן) שהמעיינות מזה, יתירה אלא מבחוץ",

mnvr."ב"חוצה גם הפצה של באופן באים

Á. יותר בעומק - בזה להוסיף :72ויש

שאת onydגילוי וב(יתר בחנוכה שבתורה
בגלל  רק (לא הוא כסלו ב)י"ט שלאח"ז בדורות
התגברות  בעקבות שנעשה שבדבר וההכרח הצורך
שהולכים  בגלל ובעיקר גם אלא) בעולם, החושך

לביאת epwcvומתקרבים giyn"משיח" שנקרא ,
כמ"ש  בשמן, המשיחה קדשי onya"73ע"ש

eizgyn השמן גילוי ושלימות עיקר יהי' ידו ועל ,"
ש  שבתורה, דרזין) ומסתר (רזין טעמי' "סוד ילמד

המשיח)74צפונותי'" (בימות הזמן ש"באותו ועד ,

אלא. העולם כל עסק יהי' לא .'d z` zrcl
גדולים  חכמים ש"יהיו בנ"י ועאכו"כ בלבד",
בוראם  דעת וישיגו הסתומים דברים ויודעים

דרזין 75כו'" ברזין יהי' הלימוד שעיקר היינו, ,
ומתקרבים76שבתורה שהולכים ככל ולכן, ,

בהגילוי  ומוסיף הולך צדקנו, משיח של להתגלות
ה"טעימה" שזוהי שבתורה, דרזין) (רזין דשמן

זכו" חיים משיח 77("טועמי' של מתורתו (78.

לביאת שההתקרבות לומר, צדקנו[ויש משיח 
להתגברות  הסיבה  גם  שבגלל היא  - בעולם החושך

הלעו"ז  התגברות גם נעשית הקדושה התגברות
עם  ללחום צורך ויש צדקנו, משיח לביאת שמנגד
עד ה'" מלחמות "ילחם שזהו"ע המנגד,

].79ש"נצח"

מודגש זה שנקבע dkepgaוענין לכך שנוסף -
משיח  עם שקשור השמן, נס בו80על יש ,dpeny

נרות 81ימים  עם 82(ושמונה קשור שמונה שמספר ,(
אדם" נסיכי מ"שמונה שהוא .83משיח, ו"כינור ,.

(נימין)" שמונה המשיח ימות (ויתירה 84של וכן ;
elqkמזה) h"ia ד"יפוצו הענין עיקר התחיל שאז -

המשיח, ביאת תלוי' שבזה חוצה", מעינותיך
שאלתו  על במענה להבעש"ט המשיח מלך כדברי

חוצה  מעינותיך לכשיפוצו מר, אתי .85אימת
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התייסדות 69) לפני שהיו ("זיצער'ס") ה"יושבים" על נוסף
שנעשה  להעילוי דומה זה שאין - שלפנ"ז*) בדורות (וגם הישיבה
מהוריי"צ  אדמו"ר אגרותֿקודש גם (ראה ה"ישיבה" בהתייסדות

קח). ע' ח"ב
כה.70) ע' ח"א "התמים"
כד.71) ע' שם
ע'72) ח"כ .282 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

וש"נ. .171ֿ2 ע' ח"ל .172
כא.73) פט, תהלים
ב.74) א, שה"ש פרש"י

(*fw 'r my ycewÎzexb`) v"vd ly epnfa.ftxz c"g c"ewl,(a,
owfd x"enc`e irvn`d x"enc` ly mpnfa mb d`xpke,mb ile`e

h"yrade cibnd onfa.

תורה".75) "משנה ספרו וחותם בסיום רמב"ם
הנגלית"76) התורה גופי כל התורה מפנימיות ש"ידעו ועד

כו). סו"ס אגה"ק (תניא
וש"נ.77) .173 ע' שם ח"כ לקו"ש ראה
(בנוגע 78) הגמרא לשון בדיוק מרומז זה שענין לומר, ויש

מדליק ראשון "יום חנוכה) -`zgלנר "אחד"**) (ולא "
"אחת" בחי' שמדליק באופן היא השמן) (נס חנוכה נר שהדלקת

על שבתורה,dcigiשקאי יחידה א), יח, מנחות אחת עד (תוד"ה
(ראה  הכללית יחידה בחי' משיח, של בתורתו ושלימותה שעיקרה

החסידות). תורת של ענינה קונטרס בארוכה
ספי"א.79) מלכים הל' רמב"ם
במשיח 80) מ"ש ע"ד הוא זית בשמן הנרות שהדלקת ולהעיר

וישלח  (אוה"ת הזתים" הר על גו' רגליו "ועמדו ד) יד, (זכרי'
א). רמח,

הוא 81) שמע"צ (שהרי ימים שבעה שהם וסוכות מפסח יותר
וש"נ)). רע"א. מח, (סוכה בפ"ע" "רגל

נס 82) אירע שבה ביהמ"ק דמנורת הנרות משבעת יותר
השמן.
סע"ג 83) לג, פרשתנו תו"א וראה ב. נב, סוכה ד. ה, מיכה

ובכ"מ. ואילך.
ב.84) יג, ערכין
ובכ"מ.85) בתחלתו. כש"ט - דהבעש"ט אגה"ק

(**`id awri oird zqxiby xirdle"cg`."
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הזקן  רבינו ע"י חב"ד חסידות תורת ומהתגלות
עוז  וביתר שאת ביתר וניתוסף הולך כסלו בי"ט
חב"ד, חסידות תורת דנשיאי הדורות שבעת בכל
תומכי  ישיבת התייסדות ע"י ובמיוחד כולל
בית  למלחמת שיוצאים דוד בית חיילי תמימים,

משיחך" עקבות חרפו "אשר אלה את לנצח ,86דוד
משיחא  מלכא דדוד ההתגלות בפועל ,87ולהביא

הענינים, כל נשלמו שכבר זה, בדורנו ובפרט
ש"הנה  ולראות העיניים" את "לפתוח רק וצריכים

בא" המשיח) (המלך .88זה

*

Ë. לפרשת גם ושייך קשור לעיל האמור
מקץ: פרשת - השבוע

" - הפרשה "uwnשם עם קשור - "minid uw"89,
הוא" סוף קץ לשון ("כל הגלות ו"90סוף ,(uw

oinid"91 שהוא מקץ ("יש הגאולה התחלת ,
).92תחלה"

ו"קץ  הימים" ד"קץ הענינים שב' לומר, ויש
עם  קשורים הגאולה, והתחלת הגלות סוף הימין",
בדורות  שבתורה השמן בגילוי העניניםֿטעמים ב'
לביאת  וההתקרבות החושך התגברות האחרונים,
סוף  עם קשורה החושך שהתגברות - המשיח

הימים" ("קץ לביאת93הגלות וההתקרבות ,(
הימין"). ("קץ הגאולה התחלת עם קשורה המשיח

È. כולל הפרשה, לתוכן בנוגע גם להוסיף ויש
שלפני' וישב לפרשת השייכות (ובעיקר) גם
אחד  המשך שהם שלאחרי', ויחי ויגש ולפרשיות
למלך" ל"משנה יוסף של ממינויו כתוצאה שהרי -
ויגש), (בפרשת למצרים יעקב ירד מקץ), (בפרשת
שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי ועי"ז

שנותיו  "לישב 94מבחר בקשתו נתקיימה שבהם ,

לפני 95בשלוה" יוסף עם יעקב שהי' בהשנים כמו ,
יוסף" של רוגזו עליו וישב):95ש"קפץ (בפרשת

ענין  עם קשור וישבֿויחי הפרשיות המשך
לישב  יעקב "ביקש יעקב", "וישב הגאולה:
כיון  המשיח, דימות השלוה שלימות - בשלוה"

להגאולה  כבר מוכן הי' קץ 96שמצדו - "מקץ" .
הגשת  "ויגש", ס"ט). (כנ"ל הימין וקץ הימים
לתפלה  (יוסף) גאולה סמיכת ענין - ליוסף יהודה

אחד 97(יהודה) "לעץ ויוסף דיהודה לחיבור ועד ,
. בידי אחד לעולם"והיו להם נשיא עבדי ודוד .98.

(כאו"א  דיעקב נצחיים חיים - יעקב" "ויחי
וישראל  יעקב ע"ש שנקרא בעולם 99מישראל (

התחי'.

(בחיר  השלישי שיעקב, - בזה )100והענין
וביהמ"ק  השלישית הגאולה עם קשור שבאבות,
"כיעקב  נצחי), וביהמ"ק נצחית (גאולה השלישי

בית" .101שקראו מצרים בלי "נחלה כיעקב , .
בו  ענינו103ופרצת"102שכתוב יעקב כי, ,dxez

תורה, שלמדו שאף ויצחק, אברהם [משא"כ
. הי' בישיבה ויושב זקן אבינו יצחק "אברהם .

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

נב.86) פט, תהלים
ב 87) תשפז, ח"ד לקו"ד - תרס"א שמח"ת שיחת ראה

ואילך. 141 ס"ע תש"ב סה"ש ואילך.
עה"פ.88) ובשהש"ר ח ב, שה"ש
וש"נ.89) פרשתנו. ריש אוה"ת ראה
פרשתנו.90) ריש פרש"י
ו 91) דניאל. סוף - הכ' ל"ת ל' ב. סב, סע"א. נד, זח"א ראה

שם. אוה"ת עה"פ. לאריז"ל
כה.92) יג, שלח ראב"ע
רגל 93) בחי' להעלות השוק מן רגל שתכלה עד "שזהו"ע

שם). (אוה"ת דשמאלא" בקץ שמתלבש השמאלי
עה"פ.94) ובבעה"ט ויחי ר"פ

ב.95) לז, וישב פרש"י
אחיו 96) עשו אל מלאכים ששלח - וישלח בפרשת כמודגש

אל  יחדיו לילך הזמן והגיע הבירורים נגמרו שכבר להודיעו
עשו", הר את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו כמ"ש הגאולה,
נתברר  לא שעשו לו הודיעו שהמלאכים לאחרי שגם כך, כדי ועד
מנחה  שלח אלא הבירורים", ב"עבודת עסק לא כלל, עדיין

דמקיף מ"ד להמשיך מ"ן "העלאת הקרבן*, כדי שהו"ע דתהו",
יומשכו  דתהו שהמקיפים לבוא דלעתיד השלימות אצלו שתהי'

וישלח). ר"פ (תו"א בתיקון בפנימיות ויתגלו
ב.97) רה, זח"א
תו"א 98) וראה ויגש. פרשת הפטורת - יטֿכה לז, יחזקאל

מלוקט  סה"מ ואילך. 49 ע' לקמן גם וראה ואילך. א מד, ויגש
וש"נ. ואילך. עז ע' ח"ו

ס"ז.99) אגה"ק תניא ראה
ת 100) שעה"פ ב. קמז, ב. קיט, זח"א רפע"ו. ב"ר ולדות ראה
כה. כז,

לקו"ש 101) וראה שם. מהרש"א ובחדא"ג א פח, פסחים
וש"נ. .231 ע' חט"ו

יד.102) כח, ויצא
ואילך.103) סע"א קיח, שבת

(*la`,"mixg` zepaxw) dxezay zepaxwd htyne ote` c"r `ly
(dxeza miaezk `l xy`,zendan `ed zepaxwd dyrny zeida
`wec mihegye mixedh..eid eyrl awri glyy z`fd dgpnde

k"b ze`nh zenda..oihegy `le oiig eid oleke..mixeriye
('eke miiz`n mifr) mixg`"dlrnly edzc zepaxw mzeidl -
(my `"ez) oewizc zepaxwn.
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הי'" בישיבה ויושב זקן ענינם 104אבינו עיקר מ"מ, ,
(יצחק  ועבודה (אברהם) גמ"ח כידוע 105הי' ,(106

גמ"ח  הקוין ג' כנגד הם ויעקב יצחק שאברהם
יושב  תם איש "ויעקב כמ"ש ותורה], עבודה

עבר"107אהלים" של ואהלו שם של "אהלו ,108

ונסתר דתורה נגלה ותושבע"פ, (תושב"כ
שם109דתורה ותורה ביעקב עדות "ויקם ,(

שמבריח 110בישראל" התיכון בריח האמצעי, קו ,
הקצה  אל הקצה והגבלה.111מן ממדידה למעלה ,

יעקב של ענינו המשכת ושלימות mleraועיקר
ע"י ש"קפץ sqeiנעשה (לאחרי למצרים בירידתו

כמ"ש  - יוסף") של רוגזו תולדות 112עליו "אלה
יוסף  זה 113יעקב ש"ע"י וגו'", שנה עשרה שבע בן

למצרים" וירדו הקדמת 114נתגלגלו וע"י [לאחרי
dxezd cenil ועבר משם (יעקב) שלמד מה "כל ,

לו" כל 115מסר על ליוסף דיעקב הנתינתֿכח שזוהי ,
הקשורות  למצרים המאורעות ירידתו שאז 116עם ,[

בארץ  יעקב ד"ויחי הענין ושלימות אמיתת נעשה
שהגילוי117מצרים" ,dxezc וחודר נמשך (יעקב)

גם יוסף) מיצר mixvna118(ע"י מלשון (וגבול),119,

יותר נעלית לשלימות באים ע"ד ועי"ז באיןֿערוך ,
גו'120מ"ש המיצר אמיתי "מן מרחב במרחב", ענני

והשלימה ,(ושלוה האמיתית  דהגאולה  אמיתית)
(בסיום  כמ"ש ליוסף, הגאולה גם שייכת ולכן

" ויחי) פרשת sqeiוחותם xn`ie פקד ואלקים גו'
אתכם" אלקים יפקד "פקד אתכם", ,121יפקד

הכתוב  בלשון גם ההוא122ומרומז siqei"ביום
גו' ידו שנית גו'"sq`eאדנֿי ישראל .123נדחי

‡È. בבואו לפרעה יעקב דברי לבאר יש עפ"ז
(במענה 124מצרימה  פרעה אל יעקב "ויאמר -

מגורי  שני ימי חייך") שני ימי "כמה פרעה לשאלת
חיי  שני ימי היו ורעים מעט שנה ומאת שלושים
מגוריהם" בימי אבותי חיי שני ימי את השיגו ולא

תמוה: דלכאורה -

חייו, שני ימי מספר מיעקב שומע כשפרעה א)
צורך  ואין מעט, או הוא רב אם בעצמו יודע

"רעים")? (משא"כ זאת יודיעו שיעקב

חייו, שני ימי שמספר יעקב דברי ועיקר: ב)
"dpy miyelye z`n" הוא ,"hrn רק (לא הם ,"

גם) אלא ze`ivndמיותרים, jtid,(לכאורה)
שנים עשר  שנות zexiziלהיותם מספר שלימות על

"כבר  ומאז המבול, בזמן שנקבע (כפי האדם חיי
"והיו  שנותם") שנה".125קצרו ועשרים מאה ימיו
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ב.104) כח, יומא
מב"ר 105) - ב כו, תולדות (פרש"י תמימה" "עולה שהי'

ג). פס"ד,
לך.106) לך ר"פ עה"ת שם (בסופו). רנ אופן עמוקות מגלה

ועוד.
כז.107) כה, תולדות
יו"ד).108) פס"ג, (מב"ר עה"פ פרש"י
רע"ב.109) קמה, תולדות אוה"ת
ה.110) עח, תהלים
ובכ"מ.111) ס"ו. אגה"ק שם ספי"ג. תניא ראה
ב.112) לז, וישב
ההמשכה113) נעשית יוסף שע"י - החסידות ובלשון

196 ס"ע חכ"ה לקו"ש (ראה לבי"ע יעקב) של (דרגתו מאצילות
).p"yeואילך.

עה"פ.114) פרש"י
ג.115) שם, פרש"י
חכים 116) (בר לו הוא זקונים ד"בן ההמשך לבאר יש ועפ"ז

פסים". כתונת לו ועשה לו) מסר ועבר משם שלמד מה כל .-
הזמן  במשך עליו* להגן (לבוש) "כתונת" הוא התורה שלימוד
ולסוחרים  לפוטיפר שנמכר צרותיו שם "על ב"פסים", שנתגלגל
ר"ת  ח), פפ"ד, מב"ר - שם (פרש"י ולמדינים" ולישמעאלים

פסים.
להורות 117) יוסף אל לפניו שלח יהודה ש"את ההקדמה ע"י

שם  שתהא תלמוד בית לו "להתקין כח), מו, (ויגש גשנה" לפניו
במצרים  גם נעשה שעי"ז בתורה", הוגים השבטים ושיהיו תורה

יום" "היום (ראה שנותיו למבחר ועד וראה i"g"ויחי", טבת.
וש"נ). ואילך. 160 ע' ח"י לקו"ש בארוכה

מפורסמת 118) היתה שמצרים כיון - בזה מיוחד וחידוש
זח"א  ובמפרשים. יו"ד ה, (מ"א מצרים" "חכמת האומות, בחכמת

(ס"ה) לעיל האמור (ע"ד התורה דחכמת הלעו"ז סע"א), קכה,
יון). לחכמת בנוגע

ובכ"מ.119) ג. עא, יתרו ג. נז, וארא תו"א
ה.120) קיח, תהלים
בידם 121) מסור זה "סימן יח) ג, (שמות מפרש"י להעיר

sqeine awrin יפקד פקד ואלקים אמר יעקב נגאלים, זה שבלשון
שב' אף אתכם", אלקים יפקד פקד להם אמר יוסף אתכם,
יפקוד  פקד פעמיים אמר "יוסף כי, יוסף, ע"י נאמרו הפסוקים

שם). (רמב"ן מאביו" בידו מסורת שהיתה להגיד
אמר "יעקב רש"י לשון דיוק יומתק יפקד ועפ"ז פקד  ואלקים

יפקד  פקד להם אמר יוסף האמירה אתכם, כי, - אתכם" אלקים
mdl(אלא להם, (לא אמר יעקב אבל יוסף, ע"י ecalהיתה sqeil.

יאֿיב.122) יא, ישעי'
ל,123) (ויצא כמ"ש ד"אחר", ומצב במעמד שהיו אלה גם

(אוה"ת  "בן" נעשה מ"אחר" שגם אחר", בן לי ה' "יוסף כד)
עה"פ).

שבת 124) במנחת קריאתה שהתחלת - ט) (מז, ויגש בפרשת
מקץ. פרשת

ג.125) ו, בראשית

(*" weicd wznei f"treel dyre"miqt zpezkdlert dyry -
.eilr obdl ick zcgein
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המבואר ע"פ יותר מתחזקת זו שאלה
שני 126במפרשים  ימי "כמה יעקב את שאל שפרעה

ש"זרקה  מפני מאד חייך", זקן נראה והי' שיבה בו
כי זקנותו על תמה זמנו `oiופרעה אנשי רוב

jk lk mini mikix`n ועפ"ז שנותם", קצרו שכבר
חייו, שני שימי משיבו שיעקב יותר עוד d`nתמוה

dpy miyelyeהם ,hrn הידועה) המציאות היפך ,
תמה  שבגללה כך, כל ימים מאריכים שאין לפרעה)
שני  ימי "כמה ושאלו יעקב של זקנותו על פרעה

חייך"!

לשנות  ביחס הוא ש"מעט" לומר, יש לכאורה
שני  ימי את השיגו "ולא לאח"ז כמ"ש אבותיו, חיי

(קע"ה  שחיו אבותי", שנים 127חיי .128ו)ק"פ
יעקב, של ימיו אריכות על תמה כשפרעה כלומר,

יעקב לו einiהשיב zekix`y(שנה (ק"ל עתה עד
" לחיות,hrnחשיב לו שנשאר השנים מספר לגבי "

שקפצה  (והזקנה שנה ק"פ אבותיו, חיי כשנות
שעברו  הצרות בגלל "רעים" היותם מפני היא עליו

השיגו129עליו) "ולא רש"י מפירוש אבל, .daeha"
ל"מעט" ולא ל"רעים" משמע,130(שמתייחס ,(

שנותיו שנות mnvrשק"ל לק"פ ביחס רק (לא
" הם ".hrnאבותיו)

. מגורי שני ש"ימי - בזה הביאור לומר .ויש
hrn הוא שנה") ומאת "שלושים שהם (אף "

zeki`a הם מועטים הם, רבים שבכמות אף כלומר, ,
להיותם mixqgבאיכות, miniד"בא (היפך

ושלמים 131בימים" מלאים ימים שפירושו ,132,(
בטובה), מלאים (שאינם בטובה החסרון מפני
ב"ויחי  נשלם זה וענין היו", ש"רעים מזה, ויתירה
כל  "כאילו שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב

בטובה" גם 133ימיו השיג ידם שעל לומר, (ויש
לתכלית  הגיע שנותיו שבקמ"ז אבותיו, חיי שנות

שנה 134השלימות  דק"פ השלימות גם כולל ,135.(

לא  יעקב שנות שבק"ל [הסיבה בזה וההסברה
בפנימיות  באברהם] כמו בימים" ד"בא הענין הי'

הו"ע יעקב של שענינו שכיון - ,dle`bdהענינים
יוסף  לארץ 136ומשנולד לבן מבית לחזור מוכן הי'

לא  שעדיין זמן כל הרי, בשלוה, לישב אביו, מגורי
יוסף"), של רוגזו עליו ("קפץ בפועל הגאולה באה
חסרים, ימים "מעט", חייו שנות ימי אצלו נחשבו

(הגאולה) העיקר בהם שחסר .137כיון

יטעה  שלא - לפרעה יעקב הודיע זה וענין
שיושיבום  בכך יסתפקו ובניו שיעקב לחשוב

הארץ" במיטב מצרים "את 138"בארץ להם ויתנו
הארץ" הו"ע139חלב אצלם שהעיקר כיון ,dle`bd,

אלא  אינה זמן משך במצרים ישיבתם גם ובמילא,
הבירור  שע"י כיון הגאולה, שלימות לצורך
שבע  מצרים בארץ יעקב ש"ויחי (עי"ז דמצרים

עלה" גם ("אעלך הגאולה תהי' שנה") )140עשרה
יהי' ואז השלימות, בתכלית יותר, נעלה באופן
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ספורנו 126) התוס', מבעלי זקנים דעת רשב"ם, רמב"ן,
ועוד. (עה"פ).

צריך 127) (שהי' משנותיו" שנים ה' הקב"ה ש"קיצר כיון
בנו  בן עשו את יראה "שלא כדי יצחק ) כמו שנה, ק"פ לחיות
הקב"ה" שהבטיחו טובה שיבה זו ואין רעה לתרבות יוצא

ל). כה, תולדות (פרש"י
בדעת )128 הובא - (מדרש במדרז"ל המבואר ע"פ ובפרט

שנה  ל"ג* נחסרו גו'" ורעים "מעט שאמר שבגלל שם) זקנים
שנה). ק"פ לחיות ראוי (שהי' משנותיו

שם.129) זקנים ודעת רמב"ן
של 130) (בפשוטו כן לפרש רש"י של שהכרחו לומר, ויש

ק"פ  חיו שאבותיו שכיון יתקבל לא פרעה שאצל כיון** מקרא),
הוא בטוח המספר שנה שחושב כך, כדי עד שנה, ק"פ שיחי'

ל"מעט". מופלגה) ימים (אריכות שנה דק"ל

(*n zeaizd oipnk"drxt xn`ie"cr"mdixebn inia"dxez d`xe)
(t"dr dnly.

(**y iptn `le"mdn xzei 'igie mbiyi ile`"(o"anxd ziiyewk),
ik,eini zekix` lr dnzi `ly ezpeek"zepy cbpk md hrn ik

xzei eigy eizea`"(o"anxd uexizk).

א.131) כד, חייֿשרה
(132.91 ע' לה חלק לקו"ש רפט. ע' ח"א מלוקט סה"מ ראה
פ"ה.133) תדבא"ר
ושבע 134) שנה ועשרים שנה "מאה שרה, דחיי כהשלימות

שנה) עשרים ובינה, (חכמה מוחין שנה), (מאה כתר שנים",
(לא  היא התורה) (ע"י שהמוחין מזה, ויתירה שנים), (שבע ומדות
שנה  דארבעים בהשלימות אלא) שנה, עשרים של באופן  רק

שמספרn(ק  ד `mirax"ז), השלימות על (חכמה c'מורה מוחין
מעשר, כלול מהם שכ"א כפי לחו"ג***) שנחלק ודעת ובינה,

.(141 הערה (וראה דהמוחין השלימות תכלית
פ"ב 135) ברכות (ירושלמי בון לרבי בנוגע שמצינו ע"ד

רע"א). כח, סע"ב. יב, (ברכות עזרי' בן אלעזר ורבי ה"ח)
כה.136) ל, ויצא פרש"י ראה
ecvnואף137) awriy ד"בא הענין הרי, להגאולה , מוכן הי'

miniaוזיכוך דבירור העבודה שלימות עם קשור "mlerd שהוא ,
"ימים". הזמן, בגדר

יא.138) מז, ויגש
יח.139) מה, שם
והשלימה 140) האמיתית דהגאולה העלי' גם נכללת שבזה

שמות). ר"פ (תו"א

(***"zewlgzd xcbn dlrnly ynn xzkd zeinipt 'igan ea yiy
b"egc oiewd 'iga llek f"eyne oiew"(bkw 'r x"zr n"dq).
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שנה  קמ"ז רק לא יעקב" ק"פ 141"ויחי רק ולא ,
נצחיים. חיים אלא שנה,

*
·È. למעשה בנוגע לעיל מהאמור מההוראות

בפועל:

האחרון  דור הוא זה שדורנו לכך שנוסף כיון
הגאולה, של הראשון ודור הגלות, סוף הגלות, של
השייכים  סגולה בימי אנו נמצאים הגאולה, התחלת

להגאולה,

"קץ - "מקץ", פרשת השבוע, פרשת מצד הן
ימי  מצד והן ס"ט), (כנ"ל הימין" ו"קץ הימים"
קדשי  "בשמן שהו"ע השמן, נס על שנקבעו חנוכה
חנוכה  בשבת ובפרט ס"ח), (כנ"ל משחתיו"

גאולה 142(ששבת  עם שנה 143קשור ובקביעות ,(
חמישי 144זו  נר לאחרי רבינו 145שהוא גאולת יום ,

השני  ממאסרו חודש,146הזקן ובראש על , שמורה 
ש("דומין דישראל ו"מוניןהחידוש ללבנה"

כמותה"ו)"הם147ללבנה" להתחדש 148עתידים

והשלימה ה בהגאולה  -אמיתית

חנוכה  ימי (כהוראת ליום מיום להוסיף 149יש

והולך" מוסיף ואילך בהענינים6ש"מכאן (
ובגלוי. בפועל הגאולה את המביאים

ומהם:

המשיח, לביאת והצפי' התשוקה האמונה חיזוק
צדקנו  שמשיח זמן שכל אצלו שנרגש כך, כדי עד
כדברי  חסרים, ימיו ובגלוי, בפועל בא לא עדיין

"מעט",150יעקב  הם שנה ושלושים מאה שאפילו
סי"א). (כנ"ל בפועל הגאולה באה לא שעדיין כיון

פנימיות  והפצת בלימוד להוסיף ועיקר: ועוד
יעקב  של ענינו - בכלל (ותורה שמן 150התורה ,(

פתח  "על שמאיר באופן שבתורה, דרזין) (רזין
"עד  חוצה", מעינותיך "יפוצו מבחוץ", ביתו

דתרמודאי". רגלא דכליא

כפשוטו, חנוכה במבצע ההוספה - וכפשוט
כדעת  שמחה, של התוועדויות עריכת גם כולל

"ימי הם חנוכה שימי ,151והלל"dgnyהרמב"ם
חנוכה  מעות דנתינת המנהג בקיום ,152והוספה

וכיו"ב.

‚È. המיוחדת כההוראה  - זה  מקביעות ובכל 
ב' הוא ור"ח (בר"ח, חל חנוכה ששבת זו שנה

דר"ח: א' ביום חנוכה) שבת חל שאז ימים,

חנוכה, נר של שענינו - ש"מצוה ובהקדמה
מבחוץ ", ביתו פתח על הסמוך להניחה "פתח

miaxd zeyxl"153עד" ,`ilkc,"דתרמודאי רגלא
ביותר ב"רשות zayaמודגש שגם - חנוכה

רה"ר דיני בפרטי במיוחד שניכר zekldaהרבים",
zay,("כליא") הנפש כלות של ומצב מעמד נעשה ,

" השבת, דיום בהכליון מלשון elekie"154שמודגש
("כל" ושלימות גמר מלשון וגם ).155כליון,

הענין  כללות מודגש (שבו חנוכה וכששבת
יותר  עוד מודגשת חודש, בראש חל דחנוכה)
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מורה 141) (מ') שארבעים (134 (הערה לעיל האמור וע"פ
דק  השייכות תומתק מעשרים), (יותר המוחין שלימות "ז nעל

מק  (יותר יעקב חיי ש kשנות כיון להגאולה, דשרה) בהגאולה "ז
ישראל כל .minkg"יהיו (גדולים וישיגו .dpia(zrc,"בוראם

מואב  את תצר אל ד"ה גם (וראה דמוחין השלימות תכלית
בתחלתו). ח"א דברים אדהאמ"צ במאמרי

ששייכת 142) שלישית, דסעודה זמן חצות, לאחרי ובפרט
עם  שקשור שבאבות, השלישי ב), פח, (זח"ב ליעקב במיוחד

ס"י). (כנ"ל השלישי וביהמ"ק השלישית הגאולה
השבת",143) ליום שיר "מזמור - יום של בשירו כמודגש

לחיי  ומנוחה שבת שכולו ליום לבוא לעתיד שיר "מזמור
בסופה). (תמיד העולמים"

נפלאות 144) שנת תהא הי' - השנה כללות מעלת על נוסף
.(155 הערה לקמן (וראה כל מכל בכל בה,

(ע"ז 145) בשבת" יאכל שבת בערב שטרח "מי - שבת בערב
סע"א). ג,

היא 146) זו ששנה ולהעיר - .(59 הערה (כנ"ל תקס"א בשנת
" מלאות "uwלאחרי (תקס"אֿתשנ"ב), שנה "uwn."

סע"ב 147) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה
ועוד. ואילך.

א).148) מב, (סנהדרין לבנה קידוש ברכת נוסח
שהרי 149) - חנוכה ימי לאחרי גם נמשכת פעולה של ובאופן

ב). כא, (שבת מורידין" ש)אין ו(עאכו"כ בקודש "מעלין

כאו"א 150) נקרא ויצחק) אברהם ע"ש (ולא דוקא שבשמו
מישראל.
הע 151) 5.כנ"ל רה
מנחה152) לתפלת בסמיכות דחנוכה, ז' ראשון, ביום

מנחה, מלפני (החל דחנוכה ח' נר מנחה)והדלקת לאחרי ובעיקר
שליט"א אדמו"ר כ "ק נתן והטף - והנשים מהאנשים לכאו"א

(לצדקה). דולר של ושטר חנוכה) (דמי דולר של מטבע שיחיו,
כנ"ל  עוה"פ נתן ומעריב) מנחה לאחרי חנוכה", ("זאת ולמחרתו

) שיחיו הנאספים ).l"endלכל
ס"ה.153) סתרע"א או"ח שו"ע
עה"פ.154) אוה"ת וראה א. ב, בראשית
נפלאות155) שנת תהא הי' - זו בשנה יתירה lkaובהדגשה
lk lkn יעקב "נחלת שבת, למנחת המיוחדת מהשייכות ולהעיר - .

" אלא) "מכל", או "בכל" (לא בו שנאמר טז,lkאביך", (ב"ב "
ואילך). סע"ב



a"pyz'dלח zah g"xc` ,dkepg ('e) zay ,uwn t"y zegiyn

היא  שההוספה - והולך" ד"מוסיף ההוראה
לגמרי  ממש,156באיןֿערוך חידוש של באופן ועד ,

מלשון  חודש, (ראש המולד דרגע החידוש בדוגמת
).157חידוש 

שאז  ימים, ב' הוא כשר"ח יותר גדול וחידוש
השני  יום גם שייך ובמילא בשבת, דר"ח א' יום חל

השבת 159לשבת 158דר"ח  דיום שבהפטרה כיון ,
הוספת  ע"י ר"ח של השני היום את גם מזכירים

חודש" ד"מחר ואחרון ראשון (משא"כ 160פסוק
חל  דר"ח ב' ויום ששי, ביום חל דר"ח א' כשיום
בשבת  (המודגשים חנוכה עניני שכל - בשבת)

של באופן הם letkחנוכה) yecig ע"ג חידוש ,
חידוש.

„È. חנוכה בעניני ההוספה לפני שעוד ויה"ר
יתן בפועל רק d"awdבמעשה (ולא חנוכה" "מעות

חוב) תשלום של באופן גם אלא מתנה, של באופן

ואוהבהו" ישראל נחוץ 161ל"נער הכי בהענין
והשלימה  האמיתית הגאולה את להביא - ומוכרח
משחתיו") קדשי (ש"בשמן משיחא מלכא דוד ע"י
השלישי  ביהמ"ק חנוכת תהי' ידו ועל ממש, בפועל

השמים" מן ויבוא יגלה ומשוכלל )162(ש"בנוי
ממש. בפועל

תפלת  לפני עוד ממש, זמן בסמיכות - והעיקר
שתוכנה  ויגש, בפרשת בתורה והקריאה מנחה
עוד  באה שהגאולה באופן לתפלה, גאולה סמיכת
הגאולה  על התפלות לאחרי (ועאכו"כ התפלה לפני
עיכבן  "לא ממש, ומיד תיכף זה), הש"ק ביום גם

עין" .163כהרף

ראשון  ביום ומיד, תיכף תבוא שהגאולה וכיון
בחודש העשירי יהי' טבת, aehדר"ח mei כפס"ד ,

תעניות  הלכות וחותם בסיום "כל 164הרמב"ם
ולא  המשיח, לימות ליבטל עתידים האלה הצומות
וימי  טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד

שנאמר  ושמחה, גו'165ששון צבאות ה' אמר כה
ולשמחה  לששון יהודה לבית יהי' העשירי צום

טובים". ולמועדים
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שהליכה 156) הליכה, של באופן הוספה - והולך" "מוסיף
הקודם  ומצבו) (מעמדו למקומו שבאיןֿערוך באופן היא אמיתית

ועוד). ואילך. קז ע' תר"ס סה"מ (ראה
ג'נאח 157) בן יונה לר' השרשים ס' ב. יב, בא ראב"ע ראה

חדש. ע' ולהרד"ק
החודש.158) ימי מנין מתחיל שבו - ר"ח של עיקרו
ש"הקב"ה 159) אחד", "יום - עצמו מצד מעלתו על נוסף

ח). פ"ג, מב"ר - ובפרש"י ה א, (בראשית בעולמו" יחיד
ואילך.160) 187 ע' חל"ה לקו"ש בארוכה ראה

א.161) יא, הושע
ועוד.162) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י
ועוד.163) מא. יב, בא ופרש"י מכילתא
טבת.164) דא' היומי שיעור
יט.165) ח, זכרי'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc dcp(iying meil)

.ld`a mi`nhnd mixacdâeøä ,äãeäé éaøa øæòìà éaø Løét¥©©¦¤§¨¨§©¦§¨¨
BúBîa ïéa åéiça ïéa ,íc epnî àöiLig `ed m` reci oi`y onfa - ¤¨¨¦¤¨¥§©¨¥§

yi okle ,zn e`÷ôñm`àöé åéiça,elek÷ôñm`àöé BúBîa ¨¥§©¨¨¨¨¥§¨¨
cere ,elek÷ôñewlg m`å åéiçaewlgäñeáz íc eäæ ,BúBîa ¨¥§©¨§§¤©§¨

paxcn `nhny.o
,íéøîBà íéîëçåyi ixdy ,opaxcn ez`nehy dqeaz mc df oi` ©£¨¦§¦

clep m`y ,d`neh wtq lkk epice ,dzin xg`l eleky cv ea
wtqdàîè B÷ôñ ãéçiä úeLøaclep m`e ,`ziixe`cnúeLøa ¦§©¨¦§¥¨¥¦§

øBäè B÷ôñ íéaøä.`ziixe`cnäñeáz íc eäæéà àlàez`nehy ¨©¦§¥¨¤¨¥¤©§¨
,opaxcníc úéòéáø epîéä àöiL âeøäi`ceexg`l dlek oi`y ¨¤¨¨¥¤§¦¦¨

d`vi dwlg `l` ,dzinå åéiçadwlgå ,BúBîay i`pzaàì ïééãò §©¨§§§£©¦Ÿ
÷ñt,dtih xg` dtih `le zg`k ziriaxd d`viy ,mcd geliw ¨©

dzin xg`l d`viy dtih lky ,`nh epi` shthn mcd m`y
ea yiy `vnpe .oldl minkg ixacke ,miign `viy mca dlha

÷ôñm`Baeø`vi df mc ly,BúBîa Bèeòéîe åéiçaoke÷ôñm` ¨¥§©¨¦§¨¥
Bèeòéî`vi df mc lyäñeáz íc eäæ ,BúBîa Baeøå åéiça`nhd ¦§©¨§§¤©§¨

dnly ziriax ea didiy cr `nh epi` `ziixe`cny ,opaxcn wx
.dzin xg`l d`viy

:dqeaz mca ztqep zwelgn `ziixad d`ian,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥
óèôèî Bîãå ähna ìheî äéäå íc úéòéáø epnî àöiL âeøä̈¤¨¨¦¤§¦¦¨§¨¨¨©¦¨§¨§©§¥

dhndnäúéî ìL äthäL éðtî ,àîè ,àîebìxg`l d`viy-] ©¨¨¥¦§¥¤©¦¨¤¦¨
[dzin,Ba úáøBòîmc aex yi zaxrznyk dtihe dtih lky s`e §¤¤

.x`aziy mrhn d`nhne aexa dlha dpi` ,dcbpk xedhíéîëçå©£¨¦
éðtî ,ïéøäèî§©£¦¦§¥
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המשך ביאור למס' נדה ליום חמישי עמ' א



לט

        
ערבית - תפלת -אחרי

מאידית - -תרגום

. השחרור עם  קשור  טבת , ה ' זה , יום 
רבותינו  וכתבי ספרי של  שבויים " וה "פדיון
ליובאוויטש , חב "ד  חסידי אגודת  בספריית  נשיאינו
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  ובהנהלתו שבנשיאותו

דורנו. נשיא 
שיחת אור ליום ה 'פ 'ויגש ,ה 'טבת ה 'תשנ "ב 

גו'" ונעשים  נזכרים  האלה  שכאשר ו"הימים  -
" הרי בשנה , שנה  מדי זה  יום  ועי"ז מגיע  "

" הראשונה בפעם  שנפעלו הענינים  ".

המשנה  דברי פי מצוה "ועל  גוררת  "מצוה 
את  (המקיים  האדם  את  מביא  המצוה  (שקיום 
- ובעיקר  ובפרט  נוספת , מצוה  לקיים  המצוה )
לכל  בנוגע  כלל  זהו אשר  - עצמה ) זו מצוה  לקיים 

לה "מצוה  בנוגע  עאכו"כ  דפדיון "מצוה ,
דפדיון  והענין שהמצוה  אפוא , מובן - שבויים 

[שזהו טבת  ה ' ביום  שנפעל  שבויים  
שבויים  דפדיון ("גוררת ")הענין פועל  ,[

פדיון  מצות  ובעיקר ) ובפרט  מצוות , (עוד  שיקיימו
עצמו: ספרים ) (דפדיון זה  ובענין שבויים ,

ביחד  ספרים , של  "קבוצה " ישנה  אלו בימים 
שממתינים  אלו, לספרים  המצורפים  ֿ יד  כתבי עם 

בעליהם  אל  שיוחזרו שלהם , שבויים  לפדיון
אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  דורנו נשיא  הוא  האמיתי,
דבית  אמות  הד ' עם  יחד  שהן אמותיו, לד ' לשוב 
(וגמילות  טובים  מעשים  ובית  המדרש  ובית  הכנסת 

שבבבל " רבינו "בית  - בפרט ) .חסדים 

מובן - מצוה " גוררת  ש "מצוה  וכיון
- טבת  בה ' שבויים  פדיון מצות ) ש (קיום  בנדו"ד ,

הספרים פועל  ושיבת  פדיון מצות ) (קיום  את  גם 
האמורים . ֿ יד  וכתבי

גוררת  [ד "מצוה  האמור  שהענין להוסיף , ויש 
שני' למצוה  שבויים  דפדיון אחת  ממצוה  - מצוה "
אודות  כשמדובר  יותר  מודגש  שבויים ] דפדיון

של  שבויים  :פדיון

חכמה  של  ענין הם  תורה  -ספרי גופא  [ובזה 
ה חכמה  חכמת  ספר , שכל  מכך , מובן תורה ].

ֿ ידי  על  כי הספרים , שאר  לכל  גם  נוגע  בתורה 
בספר  והידיעה  בהבנה הלימוד  הוספה  נעשה 
הספרים . דשאר  והשגה 

שהשלימות  היות  לעניננו: בנוגע  וכמו"כ 
טבת ) בה ' נפעל  (שפדיונם  שלפנ"ז הספרים  דלימוד 
בשבי', לע "ע  הנמצאים  הספרים  בלימוד  תלוי'

דספרים  הפדיון ששלימות  טבת )נמצא , (בה '
האמורים  הספרים  של  לפדיון מביא  זה  כאשר  -
לפדיונם . עדיין ממתינים  אשר  הספרים ) שאר  (וכל 

מספרי' חלק  ששתיהם  ספריית [ובפרט  -
אדמו"ר , מו"ח  דכ "ק  שבנשיאותו חב "ד  אגו"ח 

דורנו]. נשיא 
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(בבית *) העמים כל  לעיני  גלוי  באופן נצח " "דידן בו היום
שבספריית  נשיאינו רבותינו וכתבי  לספרי  בנוגע הפדרלי ) המשפט 

ליובאוויטש.
כח .1) ט , אסתר - הכתוב לשון
דוד 2) לב בס' ונת' הובא שובבי "ם, תיקון בס' רמ "ז ראה

הר"י שו"ת דגיטין. ספ"ג  ממשנה ולהעיר פכ "ט . (להחיד "א)
בארוכה. ס"ה פתחים) מבוא (בסו"ס אירגס

מ "ב.3) פ"ד  אבות
ה"י .4) פ"ח  עניים מתנות הל ' רמב"ם ע"ב. ריש ח , ב"ב

רנב. ר"ס יו"ד  טושו"ע גם וראה
(שפודים 5) שבויים פדיון שבמצות הענין שגודל  דמובן,

בתורה  וספר ספר לכל  בנוגע ג "כ  הוא אוה"ע) ביד  השבוי  ישראל 
של  תורתו - ובפרט זרים. ידי  תחת בשבי ' הנמצא -

" היא בתורה) ספר כל  (כולל  (נוסח שהתורה ימינו" ואורך 
כ )*. ל , נצבים ע"פ - ערבית דתפלת עולם" "אהבת ברכת

   ,."   
,""     "

,.

מעט 6) מקדש בענין קונטרס בארוכה וראה א. כט , מגילה
ואילך ). 416 ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות שבבבל  רבינו בית זה

שם 7) המשנה לשון כהמשך  - מהקב"ה הסיוע גם בזה ויש
מצוה", מצוה "שכר  שעשה מי  ביד  ומזמינים מסייעין

ועוד ), שמואל , מדרש רע"ב, (ראה אחרת שיעשה אחת מצוה
עצמה. זו מצוה שיעשה - ובעיקר כולל 

לעיני8) ובינתכם חכמתכם היא "כי  ו) ד , (ואתחנן כמ "ש
העמים".

הוא9) פדיונם ותכלית מטרת שעיקר  כדלקמן ,
ס"ג .

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc dcp(iying meil)

.ld`a mi`nhnd mixacdâeøä ,äãeäé éaøa øæòìà éaø Løét¥©©¦¤§¨¨§©¦§¨¨
BúBîa ïéa åéiça ïéa ,íc epnî àöiLig `ed m` reci oi`y onfa - ¤¨¨¦¤¨¥§©¨¥§

yi okle ,zn e`÷ôñm`àöé åéiça,elek÷ôñm`àöé BúBîa ¨¥§©¨¨¨¨¥§¨¨
cere ,elek÷ôñewlg m`å åéiçaewlgäñeáz íc eäæ ,BúBîa ¨¥§©¨§§¤©§¨

paxcn `nhny.o
,íéøîBà íéîëçåyi ixdy ,opaxcn ez`nehy dqeaz mc df oi` ©£¨¦§¦

clep m`y ,d`neh wtq lkk epice ,dzin xg`l eleky cv ea
wtqdàîè B÷ôñ ãéçiä úeLøaclep m`e ,`ziixe`cnúeLøa ¦§©¨¦§¥¨¥¦§

øBäè B÷ôñ íéaøä.`ziixe`cnäñeáz íc eäæéà àlàez`nehy ¨©¦§¥¨¤¨¥¤©§¨
,opaxcníc úéòéáø epîéä àöiL âeøäi`ceexg`l dlek oi`y ¨¤¨¨¥¤§¦¦¨

d`vi dwlg `l` ,dzinå åéiçadwlgå ,BúBîay i`pzaàì ïééãò §©¨§§§£©¦Ÿ
÷ñt,dtih xg` dtih `le zg`k ziriaxd d`viy ,mcd geliw ¨©

dzin xg`l d`viy dtih lky ,`nh epi` shthn mcd m`y
ea yiy `vnpe .oldl minkg ixacke ,miign `viy mca dlha

÷ôñm`Baeø`vi df mc ly,BúBîa Bèeòéîe åéiçaoke÷ôñm` ¨¥§©¨¦§¨¥
Bèeòéî`vi df mc lyäñeáz íc eäæ ,BúBîa Baeøå åéiça`nhd ¦§©¨§§¤©§¨

dnly ziriax ea didiy cr `nh epi` `ziixe`cny ,opaxcn wx
.dzin xg`l d`viy

:dqeaz mca ztqep zwelgn `ziixad d`ian,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥
óèôèî Bîãå ähna ìheî äéäå íc úéòéáø epnî àöiL âeøä̈¤¨¨¦¤§¦¦¨§¨¨¨©¦¨§¨§©§¥

dhndnäúéî ìL äthäL éðtî ,àîè ,àîebìxg`l d`viy-] ©¨¨¥¦§¥¤©¦¨¤¦¨
[dzin,Ba úáøBòîmc aex yi zaxrznyk dtihe dtih lky s`e §¤¤

.x`aziy mrhn d`nhne aexa dlha dpi` ,dcbpk xedhíéîëçå©£¨¦
éðtî ,ïéøäèî§©£¦¦§¥
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מ        

.:( העיקר הוא  - (ואדרבא  עיקר  וג "ז ועוד 

פועלת  - טבת ) (בה ' שבויים  דפדיון המצוה 
) אמיתיות את  גם  מצוה ") גוררת  "מצוה 

דכל  הפדיון - הקב "ה  ע "י שבויים  הפדיון ושלימות 
מהגלות  כולם ) הענינים  וכל  תורה  עניני (וכל  בנ"י

והשלימה . האמיתית  הגאולה  אל 

דפדיון  (השייכות  זה  ענין שגם  להוסיף , ויש 
לפדיון  בנוגע  במיוחד  מודגש  להגאולה ) שבויים 

כידוע  - ספרים  של  תלוי שבויים  הגאולה  שענין ,
ניצוצי  דכל  והעלאה ) וזיכוך  (הבירור  בהפדיון
והסתר  בהעלם  "בשבי'" עכשיו שנמצאים  קדושה 
ונמשכים  מתחילים  הענינים  שכל  וכיון העולם ; של 

מענין מהתורה  בא  לזה  שהכח  אפוא , מובן -
המצויים  תורה  דעניני הפדיון - בתורה  דוגמתו

בשבי'.

.:אלו ענינים  ב ' של  בהשייכות  נוספת  נקודה 

הוא , האמיתי הספרים  ונצחון שבויים  הפדיון
יותר  עוד  ניתוסף  עי"ז כאשר  דוקא  ופשוט , כמובן

 תורה של  בהלימוד ספרים  - בעיקר  [כולל 
צריך  טבת  ה ' שיום  מובן, מזה  אלו]. בספרים 
של  ספרים  בלימוד  והוספה  חיזוק  עמו להביא 

מה " מתחיל  שבע "פ "תורה , בתורה  הראשון
המשניות . ספר  -

לידי  מביא  הספרים  פדיון איך  יותר  מובן ועפ "ז
בפסוק  כמפורש  - דהגאולה  הכללי "ציון הפדיון

 ידי ֿ שעל  ז.א . גו'", ]
- הספרים ] ופדיון הנצחון אמיתיות  כנ"ל  מתבטא 
לימוד ע"י ובפרט ד"ציון". הפדיון נעשה

המשניות הספרים  מספר  מתחיל  , כמאמר -
אלא חז"ל  מתכנסות  הללו הגליות  כל  "אין -

המשניות ". בזכות 

במשפט  ע "י וה "ציון - יותר  עוד  מודגש  "
נפדו  שכבר  בספרים  .הלימוד 

- לפועל  בהנוגע  גם  מובן שמזה  ולהוסיף ,
חיזוק  לראש  לכל  להביא  צריך  טבת  דה ' שהמאורע 

הספרים  בלימוד  מלימוד והוספה  ומתחיל  כולל  ,
באים  הספרים  שמפדיון פועל  שזה  - המשניות 
ההחלטות  עצם  וע "י כנ"ל . הגאולה , לפדיון תיכף 
אמיתיות  שהחלטות  רואה  שהקב "ה  כיון הנה  - בזה 
עצמן  ההחלטות  הרי אותן, יקיימו ובודאי הן

המשניות פועלות  את  למדו כאילו .ממש 

.- הרמז ע "ד  - הנ"ל  כל  ולקשר  להוסיף  ויש 
ויגש : פ ' השבוע , לפרשת 

בזהר  יהודה "איתא  אליו ש "ויגש  הענין , הוא 
ישראל "דסמיכת  "גאל  (שמברכת  לתפלה  גאולה 

העמידה , לתפלת  - הפסק  שום  בלי - תיכף  עוברים 
הפסוק  עם  ֿ ימתחיל  גו '","אדנ תפתח  שפתי 

).דמיא "אריכתא ש"כתפלה 
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ובכ "מ .10) ד . כז, וישב תו"א
ע"ב.11) ריש קסא, זח "ב בתחלתו. ב"ר ראה
תשמ "ח 12) טבת ה' ויגש, ש"פ שיחת בארוכה ראה

שהעיקר  שאף ושם, ואילך ). 165 ע' ח "ב תשמ "ח  (התוועדויות
כ  מ "מ  תורה, ספר הוא ("ולמדה והכלל  בפועל  הלימוד  שיהי ' די 

שימה ספרים גו' בריבוי  ללמוד צריך  יט )) לא , (וילך , בפיהם "
הענינים כל  את בפרטיות ומפרשים וכהפס "דהמבארים שבס "ת .

ס "ת . הל ' ריש  קטנות  הל' שמצות (רא "ש  ס"ב) סע"ר יו"ד  שו"ע
טבת  ה' שיחת גם וראה ספרים. בכתיבת היא האידנא ס"ת כתיבת

ואילך ). 98 ע' ח "ב תשמ "ט  (התוועדויות תשמ "ט 
משה 13) "מימות - היד ) לספר (בהקדמתו הרמב"ם ובלשון

ברבים  אותו שמלמדין חיבור חיברו לא הקדוש רבינו ועד  רבינו
. פה שבעל  .בתורה הדינים וכל  השמועות כל  קיבץ והוא ..

המשנה". ספר מהכל  וחיבר
כז.14) א, ישעי '

גם 15) הזה ש"בזמן (וש"נ), רפ"ב לאדה"ז ת"ת הל ' ראה
והש"ע  הטור כמו הפוסקים הגאונים פסקי  של  פסוקות הלכות
גם  הוא שכן י "ל  אולי  ועפ"ז יחשבו". משנה בכלל  והגהותיו

ועצ"ע. לנדו"ד . ביחס
מאמר16) הוא מצוה" גוררת ש"מצוה .ולהעיר
יח ,17) שם תו"ח  ג . מט , שמות תו"א וראה ג . פ"ז, ויק"ר

"תשובות  וראה ובכ "מ . ואילך . סע"ב א, דברים לקו"ת ֿ ב. א
ואילך ). 19 (ע' ס"ה ס"ד  וביאורים"

המשניות"18) "בזכות שנעשה הגליות כינוס שגם לומר, ויש
פס"ד  בספרי  ועד "ז במשניות לימוד  ע"י  יתירה בהדגשה הוא
המשניות  שבזכות הדבר טעם כי , - משבי ' שנפדו (15 הערה (ראה
הניצוצות  בירור נפעל  ידה שעל  לפי  הוא מתכנסות הגליות
ב) (סעיף ונת"ל  שם). תו"ח  - ובארוכה שם. תו"א (ראה שבעולם
ניצוצות  לפדיון בהכח  ניתוסף בתורה ספרים פדיון שע"י 

שבעולם.
ואילך .19) 168 ע' שם תשמ "ח  התוועדויות ראה
ס"ג .20) סתקע"א או"ח  שו"ע ב. ח , תענית ראה
וב"בית 21) קדוש, במקום מתקבלות שההחלטות ובפרט 

(כמדובר  טובים מעשים ובית תורה בית תפלה, בית - המשולש"
כמ "פ).
ע'22) ח "ה מלוקט  סה"מ  וראה ב). (רה, פרשתנו ריש ח "א

.קכח .
הי "ז.23) פ"ז תפלה הל ' רמב"ם ב. ט , שם ב. ד , ברכות

טושו"ע  ס"ט . שם אדה"ז שו"ע ס"ח . סו סי ' או"ח  טושו"ע
קיא. ר"ס שם ודאדה"ז

יז.24) נא, תהלים
(25.23 שבהערה ברכות
ש"כגאולה 26) - ערבית בתפלת השכיבנו ברכת ועד "ז



מי         

הוא עיקר  לתפלה  גאולה  סמיכת  על  הטעם 
בירושלמי  כדאיתא  התפלה , שתתקבל  "כל בכדי

דומה  הוא  למה  תפלה  לגאולה  תוכף  שאינו מי
(ודפק  והרתיק  שבא  מלך  של  פתחו לאוהבו על  (

ומצאו  מבקש  הוא  מה  לידע  יצא  מלך , של 
הפליג המלך  (גם  הפליג  הוא  עוד  שהפליג ,

)".ממנו 

בניד  גם  הוא  זה  ֿ דרך  ועל  ֿ דידן:מעין ון

ה " ענין עם  שקשור  יום  הוא  טבת  -ה ' "
(כנ"ל  נשיאינו רבותינו דספרי והפדיון הגאולה 
קיימת  לה "גאולה " בסמיכות  ותיכף  א ). סעיף 

מחכים ה " שעדיין הספרים  על  כו' ובקשה  "
הכללי  הפדיון על  התפלה  - ועיקר  ועוד  לפדיונם ,

ואילך ). ס "א  (כנ"ל  והשלימה  האמיתית  בגאולה 

לגאולה, בסמיכות באה שהתפלה ועי"ז
בסמיכות  באים  הנ"ל  שהתפלות  - ובנדו"ד 
ביום  שנפעל  שבויים  הפדיון - ד "גאולה " להפעולה 

טבת  ה ' את זה , יקבל  שהקב "ה  פועל , ה "ז -
ומיד  ותיכף  ישראל , בני כל תפלות  יפדה 

האמיתית  בגאולה  בנ"י כל  את  ויפדה  הספרים ,
והשלימה ;

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו ו"בנערינו

שכבר  הספרים  הן - הספרים  כל  עם  ביחד  הולכים 
ומיד  תיכף  שישובו (וכת "י) הספרים  והן הוחזרו,

הקדושה . לארצנו - ממש 

. במשפט ל "ציון (בהמשך  מ "ש  פי על 
" ס "ג ) כנ"ל  שצדקה בצדקה "תפדה ", ז.א . ,

(וכמאחז"ל  שבויים  דפדיון הענין את  פועלת 

נעשה  - הגאולה ") את  שמקרבת  צדקה  "גדולה 
שטרות : שתי יתנו לצדקה . שליח  מכם  כאו"א  כעת 
בעיניו, כטוב  לעשות  יכול  אחד  כל  שבו אחד  שטר 

לצדקה . לתת  נוסף  ושטר 

יותר  ותזרז תקרב  הצדקה  מצות  שקיום  ויה "ר 
שיעורים  כמה  ישנם  בזירוז גם  אשר  הגאולה , את 
לתפלה  גאולה  כסמיכות  ע "ד  זירוז שיהי' ואופנים ,
מעשה  ֿ ידי שעל  ז.א . הפסק . שום  בלי שזה  -
הדיבור  המשך  לפני (ועוד  ומיד  תיכף  ישנה  הצדקה 
ע "י  והשלימה  האמיתית  הגאולה  אלו) דברים  בכל 
לטוב  זכור  הנביא  אלי' עם  (ביחד  צדקנו משיח 

הגאולה  את  (וכל המבשר  לצדקה  יתנו ובמילא  .(
הקדושה, בארצנו שלאח"ז) הענינים המשך
יהי' ח "ו [ואם  - הקודש . ובהר  עיה "ק , ובירושלים 
ובעירו, במקומו כאו"א  בזריזות  זאת  יתנו עיכוב ,

מדילי']. ובהוספה 

גו' ובזקנינו ש "בנערינו - העיקר  והוא  ועוד 
"ארו  - והטף  והנשים  האנשים  ובבנותינו", בבנינו

שמיא " ענני טובות עם  ההחלטות  עם  ביחד  -
- ובפרט  בכלל  טובים  ומעשים  לצדקה  בנוגע 
הקודש , עיר  בירושלים  - ושם  הקדושה , בארצנו

השלישי. המקדש  ובבית  הקודש , ובהר 

ממש . ומיד  ותיכף 

לכאו"א  נתן שליט "א  אדמו "ר  כחים מהנו [כ "ק 
כטוב  בו לעשות  - הא ' דולר , של  שטרות  ב ' שיחיו

לצדקה ]. חילופו) (או לתתו - והב ' בעיניהם ,
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(שם). דמיא" אריכתא
זה 27) "לימוד  שם): (מב"י  ס"ב שם אדה"ז שו"ע ראה

(שם  אחריו וכתיב צורי  וגו' לרצון יהיו טו) יט , (תהלים (ממ "ש
סמיכת  ועיקר בעלמא סמך  אלא אינו צרה) ביום ה' יענך  ב) כ ,

וכו'". חכמים מדברי  הוא לתפלה גאולה
זה 28) ד "ה ב ד , ברכות בפרש"י  הובא ה"א. פ"א ברכות

שם. אדה"ז ושו"ע טור הסומך .
שבהערה 29) במקומות הלשון וכ "ה שם. לירושלמי  משה פני 

הקודמת.
שם.30) פ"מ 
מעין 31) זו, "גאולה" על  להשי "ת וההודאה השבח  עם ביחד 

בתשבחות  (להקב"ה) ש"מרצהו - ישראל " "גאל  ברכת וע"ד 
לו  יש אליו קרוב ובעודו אליו, מתקרב והוא יצי "מ  של  וקלוסין

שם). (פרש"י  צרכיו" לתבוע
שאין 32) באופן היא לתפלה גאולה שסמיכת שכשם די "ל ,

אחז"ל  שלכן תורה, פסוקי  באמירת לא [גם ביניהן הפסק שום
כנ"ל  דמיא, אריכתא כתפלה גו' תפתח  שפתי  ֿ י  אדנ שהפסוק
ב. ט , לברכות מרדכי  ד . אות פ"ב תפלה הל ' הגמ "י  (ראה בפנים
למילוי בנוגע גם הוא עד "ז קיא)], ר"ס או"ח  ואדה"ז טושו"ע
כבפנים) לתפלה, גאולה סמיכת ע"י  (שנפעל  שבתפלה הבקשות
אגה"ת  תניא וראה והבקשה. להתפלה ממש בסמיכות שהוא -
מיד  נגאלין היינו וחוטאים חוזרים היינו לא ואילו א): (ק, פי "א

בנוגע  שם לעיל  גם (וראה ישראל  גואל  בא"י  מברכין שאנו כמו
לנו). סלח  בברכת הסליחה לבקשת

ט .33) י , בא
ב).34) (מח , פל "ז תניא וראה א. י , ב"ב
ועוד .35) מב. כו, בחוקותי  פרש"י 
א.36) צח , סנהדרין יג . ז, דניאל 



מב     

      
מאידית - -תרגום

.הענינים שכל רבות, פעמים דובר
הוראה  (מלשון בתורה  בתוכם המסופרים  מכילים  (

בכל  זמן, בכל  ויהודי יהודי לכל  נצחיות  הוראות 
הוראות  וגם  כלליות  הוראות  מצב ; ובכל  מקום 
של  והשונים  המיוחדים  למצבים  המתאימות  כאלו

היהודי. נמצא  בו מסוים  ומקום  זמן אותו

(עימה  בתורה  ויגש  לפרשת  בנוגע  גם  כך 
"לחיות " יהודה ",צריכים  אליו "ויגש  זה ), בזמן

ונותנת  המבהירה  נצחית  הוראה  ישנה  שממנה 
היהודי  של  ההנהגה  ואופן העבודה  תוכן את  להבין
של  האחרונים  ברגעים  - הנוכחי לזמן בהתאם  (גם )
והשלימה  האמיתית  לגאולה  ממש  בסמיכות  הגלות ,

לאחרונה ). ובפרט  פעמים  כמה  (כמדובר 

. של השייכות  מודגשת  ראשונה , בהשקפה 
הגאולה עם יהודה") אליו ("ויגש הפרשה

פרשה " של  "מענינה  (שהיא  השבת  ),בהפטורת 
יהודה  (מלכות ) של  האיחוד  אודות  מדובר  בה 

יוסף  ו(מלכות ) :

ולקח  גו', ליהודה  עליו וכתוב  אחד  עץ  לך  "קח 
אחד  אותם  וקרב  גו', ליוסף  עליו וכתוב  אחד  עץ 
הנה  ה ', ֿ י אדנ אמר  כה  גו'. אחד  לעץ  לך  אחד  אל 
הלכו  אשר  הגוים  מבין ישראל  בני את  לוקח  אני
לגוי  אותם  ועשיתי גו', מסביב  אותם  וקבצתי שם ,
עבדי  ודוד  גו', לכולם  יהי' אחד  ומלך  גו', אחד 
גו'". ה ' אני כי הגוים  וידעו גו', לעולם  להם  נשיא 

את  רק  מבטאת  שההפטורה  לכך  נוסף  אבל ,
והוראה  לימוד  מכך  אין אך  לגאולה , השייכות 

בהימים לפועל  בעמדנו היהודי של 
הסברהורגעים גם דרושה הגאולה,

דאדרבה : הפרשה , עם  ההפטורה  של  בשייכותה 

לכאורה  הוא  (שבפרשה ) יהודה " אליו "ויגש 
לעולם " להם  נשיא  עבדי מ "ודוד  הפוך  תוכן

ליוסף(שבהפטורה יהודה בהגשת שהרי ,(
ֿ הבית  בעל  הוא  יוסף  איך  מודגש  בכלל ) (ובפרשה 
אליו; זקוק  ויהודה  מצרים , ארץ  של  למלך  ומשנה 
ולבקש  אליו") ("ויגש  אליו לגשת  צריך  הוא 

בי "ויאמר  - בנימין את  נא שישחרר  ידבר 
" כפרעה כמוך  כי בעיני גו' אתה  "חשוב  ,

אר כמלך " כל  על  אותו "נתון שפרעה  מכיון ץ -
ואת מצרים " ידו את  איש  ירים  לא  "ובלעדיך  ,

גו'" בכיפה "רגלו "מושל  הי' שפרעה  ובפרט  ,.
יהי' בהפטורה ) שמדובר  (כפי לבוא  לעתיד  משא "כ 

"מלך  - מיוסף ) (גם  מכולם  למעלה  יהודה  (עץ )

יהודה ) (משבט  דוד  ועבדי גו' לכולם  יהי' אחד 
לעולם "?! להם  נשיא  עבדי ודוד  גו' עליהם  מלך 

. תחלת של  השייכות  ביאור  בהקדים  זה  ויובן
הכלל  שע "פ  כמ "פ , כמדובר  - סיומה  עם  הפרשה 

שייכות  ישנה  בסופן" ותחלתן בתחלתן סופן "נעוץ 
הפרשה . וסוף  התחלת  בין מיוחדת 

הסברה : צריכים  בזה  וגם 

הפרשה  בארץ בסיום  ישראל  "וישב  כתוב 
מאד ", וירבו ויפרו בה  ויאחזו גושן בארץ  מצרים 
שאפילו  ובניו, יעקב  של  התוקף  על  מראה  שזה 
מלך  פרעה  שליטת  שתחת  - מצרים  בארץ  בהיותם 
לכם  מצרים  ארץ  כל  "טוב  פרעה  אומר  - מצרים 

"במיטב הוא " אחוזה  הם  מקבלים  ציוויו וע "פ  ,
וירבוהארץ " ויפרו בה  ש "ויאחזו ובאופן ,."

הפרשה , בתחלת  יהודה " אליו "ויגש  זאת , לעומת 
שהם  ירוד  במצב  הינם  ואחיו שיהודה  מדגיש ,

  כל על  הבעה "ב  שהוא  היות  ליוסף ,
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ירה.1) ערך  שלו השרשים ספר ח . יט , לתהלים רד "ק ראה
ב. נג , זח "ג  וראה הרד "ק). (בשם בראשית ר"פ גו"א

(2.29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב יום" "היום
וסרפ"ג .3) שם אדה"ז שו"ע רפד . ר"ס או"ח  טושו"ע

ס"ח . שם רמ "א סתכ "ח . טואו"ח 
ואילך .4) טו לז, יחזקאל 

כה.5) שם,
פרשתנו.6) ריש
עה"פ.7) פרש"י 
מג .8) מא, מקץ
מד .9) שם,

א.10) ו, זח "ב ה. יד , בשלח  מכילתא ראה
ֿ כה.11) כד  כב. שם, יחזקאל 
מ "ז.12) פ"א יצירה ספר
כז.13) מז,
כ .14) מה, פרשתנו
יא.15) ו. מז, שם



מג      

אחיו" אל  יוסף  ש "התודע  ולפני מצרים  -ארץ 
הפרשה ?! בסיום  מהתוכן הגמור  ההיפך 

.: בזה הביאור  לומר  ויש 

שהגשת  נראה , ראשונה  שבהשקפה  אע "פ 
יוסף  של  התוקף  את  מבטאת  ליוסף  יהודה 
זקוק  שיהודה  ואיך  מצרים ) ארץ  של  (כמנהיגה 

ו י אל
התנהג שיהודה  רואים  בזה , כשמתבוננים  הרי -
מן  יוצאים  ("ברייטקייט ") ורחבות  בתוקף  כאן

:הכלל 

על  "השליט  פרעה ) של  ֿ כח  (כבא  אז הי' יוסף 
ואת הארץ " ידו את  איש  ירים  לא  ש "בלעדיך  ,

מצרים " ארץ  בכל  אז רגלו הי' שפרעה  ובפרט  ,
(כפי  כפרעה " "כמוך  הי' ויוסף  בכיפה ", "מושל 
שיהודה  רואים , זאת  למרות  אמר ). עצמו שיהודה 
מכך , התפעל  לא  אחיו) יוסף  שזהו ידע  (שלא 
קודם  לבקש  בלי שאפילו הרחבות , כל  עם  והתנהג 

ליוסף  הוא  ניגש  מיוסף  של )רשות  וב (הגשה  ,
הבהיר תוקף  הוא  (שלכן "קשות " עמו ומדבר  ,

אפך ") יחר  עצמו "אל  את  הכניס  שהוא  אע "פ  ,
לעשות  יוסף  עלול  מה  בידעו נפשות , לסכנת  עי"ז

"חוצפתו" בגלל  !לו

את  דווקא  מבטא  יהודה " אליו ש "ויגש  נמצא ,
של  !התוקף 

יהודה " אליו "ויגש  בין השייכות  מובנת  עפ "ז
בניֿישראל  של  בסיום להתוקף  מצרים  בארץ 

"וישב  - גושן הפרשה  בארץ  מצרים  בארץ  ישראל 
עם  השייכות  וגם  מאד ". וירבו ויפרו בה  ויאחזו
עבדי  "ודוד  - בהפטורה  יהודה  של  והעלי' התוקף 

ו  [ומעין לעולם " להם  מתבטא נשיא  זה  בדוגמת 
יהודה "]. אליו "ויגש  של  בתוקף  הדבר 

נתן  יהודה " אליו "ויגש  של  שהתוקף  לומר , ויש 
למצרים  לרדת  ובניו יעקב  יוכלו שאח "כ  הכח  את 
שליטת  תחת  יהיו לא  שהם  רק  ש (לא  כזה  באופן
וירבו  ויפרו בה  "ויאחזו (- אדרבה  אלא  מצרים ,

למצב מאד " המביאה  הכנה  שזוהי - מזו ויתירה  ,
כדלקמן. לעולם ", להם  נשיא  עבדי "ודוד  של 

.: ביאור עדיין דורש  הענין

אליו  "ויגש  של  התוקף  אודות  לעיל  האמור 
הוא  שיוסף  יהודה  של  הקס "ד  לפי הי' הרי יהודה "
אל  יוסף  ש "התודע  לפני אוה "ע , של  למלך  משנה 
כל  אין יהודה  של  להתוקף  שבנוגע  והגם  אחיו".
לאחרי  אך  - יוסף ) שזהו ידע  לא  הוא  (שהרי נפק "מ 
הענינים , אמיתת  לפי הרי יוסף , שזהו שנתגלה 
כדי  יהודה  של  להתוקף  זקוקים  לא  כבר  לכאורה 

גו'". בה  "ויאחזו לפעול 

ואדרבה :

ע "י גו'" ד "ויאחזו התוקף  הגיע  ,בפשטות 
שארית  לכם  לשום  לפניכם  אלקים  ש "וישלחני

גדולה " לפליטה  לכם  ולהחיות  ובזכות בארץ  .
," הוא לכם  מצרים  ארץ  כל  "טוב  פרעה  אמר 

ובאופן  הארץ ", "במיטב  אחוזה  להם  לתת  וציוה 
מאד ". וירבו ויפרו בה  ד "ויאחזו

להפטורה : בנוגע  להבין צריך  ועד "ז

שעה  באותה  רק  הי' יהודה  של  שהתוקף  מכיון
לזה  יש  שייכות  איזו - יוסף ) שזהו שנתגלה  (לפני
נשיא  עבדי ("ודוד  בהפטורה  יהודה  של  לתוקף 

לעולם "). להם 

הבעה "ב  הוא  הצדיק  שיוסף  מכיון ואדרבה ,
ה "ז  לכאורה  הרי, אח "כ ), שנתגלה  (כפי במצרים 
עליית  אודות  מדובר  בה  מההפטורה , הפוך  תוכן
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א.16) מה, שם
יז.17) פפ"ד , ב"ר (ראה בשבטים מלך  הי ' שיהודה ולהעיר

י . דאסת"ר פתיחתא כח . מו, פרשתנו (באבער) אגדה ָמדרש
ואילך .פר  ח  מח , ויחי  וראה ט ). מט , ויחי  ש"י 

ו.18) מב, מקץ
עה"פ19) שלימה בתורה הובא - מדרש "יהודהראה ס : אות

מנהגו עולם . של  כמנהגו שלא ואחר עשה  רשות ליטול  עולם של 
זה אבל  נכנסין, על כך  אלא רשות נטל  ולא  ברשות שלא נכנס 

הדיבור".
(20. יהודה אליו פרשתנו "ויגש (ב"ר למלחמה" הגשה .

לי אוי אמר ונבהל , "נזדעזע שיוסף ועד  ז). שם, וראה ו. פצ"ג ,
מצרים! אנשי  שם שהיו אף (שם), יהרגני " שמא

ובפרש"י .21) פרשתנו ריש
להנהגתו 22) בהשוואה יותר עוד  בולט  בזה והחידוש

לפניו  ש"ויפלו שלפנ"ז, בפרשה (ואחיו) יהודה של  הקודמת
לאחרי בפשטות נעשה היחס ושינוי  יד ). מד , (מקץ ארצה"
לשלום  עלו ואתם עבד  לי  "יהי ' שבנימין יוסף דברי  שמע שיהודה
ב"ר  וראה גו'". יהודה אליו "ויגש - ואז מקץ), (ס"פ אביכם" אל 
ושאג יהודה כעס הנ"ל ) יוסף דברי  יהודה (כששמע מיד  שם:

כו'. כולם של  שיניהם נשרו יהודה שכעס כיון כו', גדול  בקול 

"ואת23) דוקא שלכן יוסף וי "ל , אל  לפניו שלח 
יתיישב  האיך  ולהורות מקום לו "לפנות גשנה", לפניו להורות
ג ) פצ"ה, פרשתנו ב"ר גם וראה ובפרש"י . כח  מו, (פרשתנו בה"

ה. סעיף בפנים לקמן ראה -
ז.24) מה, פרשתנו



מד     

להם  נשיא  עבדי וש "ודוד  יוסף , לגבי יהודה 
לעולם "?

שיוסף  הענינים  אמיתת  לפי אחר : בסגנון
יוסף  מבטא  - הארץ " על  "השליט  הוא  הצדיק 
אין  ואז מצרים , בארץ  בנ"י של  התוקף  את  עצמו
אליו  ד "ויגש  להתוקף  זה  בשביל  להגיע  צורך 

יהודה ".

נצחיים  הם  שבתורה  הענינים  שכל  מכיון אך 
בתורה  קס "ד  עצם (גם  הרי שבנדו"ד  ובפרט  ,

בפועל ), מציאות  אלא  קס "ד  אינה  יהודה  הגשת 
אליו  ("ויגש  יהודה  של  שהתוקף  לומר  צריך 
יוסף  של  תקפו לגבי אפילו חידוש  פועל  יהודה ")
ה "ויאחזו  להיות  יכול  זה  בכח  ודוקא  ההוא ; בזמן
להם  נשיא  עבדי ל "ודוד  הכנה  גם  נעשה  וזה  גו'",

לע "ל . לעולם "

"ואת  שכתוב  ממה  גם  מובן שזה  לומר  ויש 
," גשנה לפניו להורות  יוסף  אל  לפניו שלח 

בה " יתיישב  האיך  ולהורות  מקום  לו -"לפנות 
דלכאורה :

(ע "פ מכי  והוא  מצרים , ארץ  את  הנהיג  שיוסף  ון
- ובניו ליעקב  הארץ " "מיטב  את  נתן פרעה ) ציווי
מקום  לו "לפנות  ליהודה  זקוקים  מדוע  א "כ 

בה " יתיישב  האיך  מובן,ולהורות  ומזה  !?
זאת . לפעול  בכוחו יהודה  של  התוקף  שדוקא 

בזה : הביאור  נקודת  לומר  ויש 

(כל  הגלות  ובזמן בעוה "ז היהודי של  התוקף 
מצרים  שם  על  נקראות  יכול המלכיות  גופא  (

אופנים : בשני להיות 

לפי  האפשרי כפי רק  הוא  שלו התוקף  (א )
ועד "ז  העולם . והנהגת  הטבע  חוקי של  הכללים 
הגלות , של  וההגבלות  המדידות  לפי - הגלות  בזמן
לגמרי  בתוקף  עומד  הוא  (ב ) וכיו"ב . המדינה , חוקי
של  ועאכו"כ  ואוה "ע  העולם  עניני מכל  למעלה 
ועד  בתוקף , עימם  מתנהג  הוא  - ואדרבה  הגלות ,
המדינה . והנהגת  חוקי את  גם  לשנות  בכוחו שיש 

שהיהודי  פועל  יהודה  של  שהתוקף  לומר , ויש 
מושל  רק  לא  בזמןהוא  אוה "ע  על  ובעה "ב  ושולט 

חוקי הגלות  והגלות , העולם  של  ה "כללים " לפי
אלא  יוסף ), אצל  הי' שזה  (כפי וכיו"ב  המדינה 
כדלקמן. מזה , למעלה  לגמרי נמצא  שהוא  באופן

. מרדכי הנהגת  באופן הביאור  לפי זה  ויובן
במצב  הי' שהוא  - אחשורוש  המלך  בזמן היהודי

ליהודה  אז דומה  שבנ"י מכיון יוסף , לפני בעמדו
המלך  שליטת  תחת  ומדי פרס  בגלות  היו

אנן" אחשורוש  "עבדי כבימי אחשורוש , (לא 
היתה  ואעפ "כ  שני); בית  בזמן שהי' חנוכה 

ישתחוה " ולא  יכרע  ש "לא  מרדכי אצל  ,ההנהגה 
להמן  ומשתחוים  כורעים  גו' המלך  עבדי ש "כל  אף 

כי   " בתוקף כך  עמד  ומרדכי ,
עובר  אתה  "מדוע  לו אמרו המלך  כשעבדי אפילו

המלך " מצות  .את 

אחשורוש  המלך  של  למשתה  כתוב בנוגע 
כרצון  לעשות  גו' המלך  יסד  "כן אסתר  במגילת 

ואיש " הגמרא איש  כך  על  אומרת  . שהפירוש ,
דכתיב  מרדכי והמן, מרדכי כרצון "לעשות  הוא 

דכתיב  המן יהודי, ואויב ".איש  צר  איש 

פירושים :במדרש  שני  כך  על ישנם 

בריותי  מידי יוצא  איני אני הקב "ה  לו "אמר  (א )
בנוהג ואיש , איש  כרצון לעשות  מבקש  ואתה 
אחת , אשה  לישא  מבקשים  אדם  בני שני שבעולם 
לזה . או לזה  או אלא  לשניהם ? להנשא  היא  יכולה 
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וש"נ.25) .88 ע' ח "ב תנש"א התוועדויות (בנדו"ד ) ראה
(26.23 בהערה נסמן
גשנה ")27) לפניו (ב "להורות השני  פירוש בית דלפי  לו "לתקן

(פרש"י  הוראה" תצא שמשם מבתלמוד  שזהועה "פ, י "ל שם), "ר
יהודה; של בכחו  יוסף דוקא  לגבי  יהודה של  החידוש מהו אבל 

בה"? יתיישב האיך  ולהורות מקום לו ד "לפנות בהפעולה
ד .28) פט "ז, ב"ר

מיהודה"),29) ("אמו קאתי " "מיהודה שמרדכי  חז"ל  ואמרו
שהי ' להדיעה וגם סע"ב). יב, (מגילה יהודי " "איש נקרא ולכן
שם), יעקב לעין הרי "ף פי ' וראה ע"א. ריש יג , (שם מבנימין כולי '
היתה  יהודה מלכות שהרי  לבנימין, יהודה שייך  אופן בכל  הרי 
מג "א  א. תתקפב, פרשתנו אוה"ת (וראה ובנימין יהודה שבט  על 
בפרשתנו  גם מודגש זה וענין יג )). ע' - תש"נ (בהוצאת ב'רעג  ע'
ש"עבדך  לבנימין, בנוגע הי ' יוסף עם יהודה של  עסקו שכל  -
תחת  עבדך  נא "ישב ולכן (בנימין), הנער" את ערב (יהודה)
לזה: ונוסף שם). פרשתנו אוה"ת וראה ֿ לג . ל  מד , (פרשתנו הנער"
"הפעם  ע"ש "יהודה" שזהו"ע הודאה, שם על  (גם) הוא "יהודי "
ספר  א. צט , מג "א תו"א וראה לה). כט , (ויצא הוי '" את אודה

וש"נ. יהודי . ערך  ֿ צ"צ דא"ח  הליקוטים
א.30) יד , מגילה
ב.31) ג , אסתר
ג .32) שם,
ח .33) א, שם
סע"א.34) יב, מגילה
ה.35) ב, אסתר
ו.36) ז, שם
תתרמח .37) רמז אסתר יל "ש וראה יד ). (פ"ב, עה"פ אסת"ר



מה      

מבקשת  אחת  בלימן, עולות  שהיו ספינות  שתי וכן
היא  יכולה  דרומית , רוח  מבקשת  ואחת  צפונית  רוח 
לזה  או אלא  כאחת ? שתיהן את  להנהיג  אחת  הרוח 
איש  בדין, לפניך  באים  אדם  בני שני למחר  לזה . או

שניהם ?יהוד  ידי לצאת  אתה  יכול  ואויב , צר  ואיש  י
ז.א . לזה ". וצולב  לזה  מרומם  שאתה  אלא 
"כרצון  לעשות  שרצה  בכך  טעות  עשה  שאחשורוש 
הפכים  שני לבצע  שייך  זה  שאין מכיון ואיש ", איש 
והן  יהודי") ("איש  מרדכי כרצון הן אחת , בבת 

"ולכן  ואויב "). צר  ("איש  המן קנטרו כרצון
והמן  מרדכי ידי לצאת  יוכל  לא  כי הכתוב 

המתנגדים ".

לפי  אמר , לוי בן בנימין ר ' בשם  הונא  "ר ' (ב )
רוח  אין מנשבת  צפונית  שרוח  בזמן שבעוה "ז
גליות  בקיבוץ  לבוא  לעתיד  אבל  מנשבת , דרומית 
לעולם , ארגסטיס  רוח  מביא  אני הקב "ה  אמר 
שעושה  זה  הוא  מי בו. משמשות  רוחות  ששתי

בו  שכתוב  הקב "ה  זה  יריאיו, יראיו רצון רצון
"אף  אומרת , זאת  כו'". זה יעשה  ב ' שיהיו

יראיו  רצון והיינו שניהם . רצון ה ' יעשה  זה , לעומת 
מנגדת  זה  ששאלת  שאף  ישמע , שועתם  ואת  יעשה 
שלא  אחשורוש  משא "כ  לשניהם . ה ' ישמע  לזה ,
ואע "ג המתנגדים . אוהביו ב ' רצון לעשות  יכול 
וכו', א ' שפחה  לישא  מבקשים  אדם  בני ב ' דאמר 
אדם , בני כסתם  הטבעי העולם  במנהג  היינו
רצון  יפיק  ה ' ביראי אבל  שבעולם , בנוהג  כדקאמר 
יתנהג לע "ל ) (בהנהגתו שהקב "ה  ז.א . כו'". שניהם 

ואיש ". איש  כרצון "לעשות  של  באופן

להבין: וצריך 

("כרצון הנ "ל  הגמרא  לשון  ואיש ,מסתימת  איש 
שלילה  שום  בלי והמן", מרדכי כרצון לעשות 
מקום  יש  אחשורוש  מצד  שגם  משמע  בדבר )
דברי  עם  מתאים  זה  איך  ולכאורה  - כזו להנהגה 
שאי  הפירושים ), שני (לפי בטעמא  מילתא  המדרש ,

הפכיים  רצונות  שני לבצע  לפי אפשר  (ואפילו

של  בכחו רק  ה "ז במדרש , השני הקב "ה ,הפירוש 
לע "ל)? דוקא  זאת  יעשה  והוא 

.: בזה הענין לומר  ויש 

(במנהג שבעולם " "בנוהג  אודות  כשמדובר 
כפי  כביכול  הקב "ה  מצד  ועד "ז - הטבעי) העולם 
אכן  - אלקים ) (שם  העולם  בהנהגת  מתלבש  שהוא 
איש  כרצון "לעשות  של  הנהגה  להיות  יכולה  לא 
שני  שהם  מכיון והמן", מרדכי "כרצון ואיש ",

הפכיים אודותרצונות כשמדובר משא"כ ;
(כפי  העולם  מהנהגת  למעלה  שהוא  כפי הקב "ה 
"לעשות  להיות  יכול  אזי לבוא ), לעתיד  יתגלה  שזה 

יחד . הפכיים  רצונות  שני ואיש ", איש  כרצון

בגמרא  בזה  הפירושים  בין החילוק  וזהו
ובמדרש :

שזה  כפי מדבר  במדרש  הראשון הפירוש 
שזה  כפי מדבר  השני הפירוש  שבעולם ". "בנוהג 
הגמרא  וממשמעות  לע "ל ; בהנהגתו הקב "ה  מצד 

ב  שגם  בזמן יוצא , ואיש " איש  כרצון ה "לעשות 
יכול  הזה  בזמן שגם  מפני תועלת , היתה  אחשורוש 
להתעלות  הקב "ה ) עם  שלו הקשר  (ע "י יהודי
ואיש ", איש  "כרצון אצלו שיהי' לע "ל  של  לדרגא 

כדלקמן.

.:( הענינים (בפנימיות  בזה  והביאור 

הקב "ה  על  קאי בקדושה  בשרשו "אחשורוש "
כמאחז"ל  שאחרית כביכול , הקב "ה  זה  אחשורוש 

כרצון  לעשות  גו' המלך  יסד  ו"כן שלו. וראשית 
את  קבע  הקב "ה  בו האופן על  קאי ואיש " איש 
בחירתו  - ואיש " איש  "רצון שיש  בעולם , הסדר 
המן, כרצון או מרדכי כרצון או להתנהג  האדם  של 
עצמו  להטות  רצה  אם  נתונה  אדם  לכל  "רשות 
רצה  ואם  בידו הרשות  צדיק  ולהיות  טובה  לדרך 
הרשות  רשע  ולהיות  רעה  לדרך  עצמו להטות 

.בידו"

ד "רצון  המציאות  לעצם  בנוגע  רק  זהו אמנם 
בוחר  והאדם  הפכיים , רצונות  (שני ואיש " איש 
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שם.38) לאסת"ר השלם ענף יפה פי '
יט .39) קמה, תהלים
(40- במדרש התוכן כמו הוא הגמרא תוכן פשטות והרי 

במרדכי ישראל  כלל  הכתוב "שתלה והמן", מרדכי  כרצון "לעשות
גופי ' דמרדכי  איסור, דבר ולשתותן להאכילן שלא כרצונו והיינו
העובדי כלל  תלה וכן סעודה, מאותה כלל  נהנה הי ' דלא ודאי 
מגילה  מהרש"א (חדא"ג  אכילות" בכל  שרצונו בהמן כוכבים

שם).

מידי 41) יוצא איני  אני  הקב"ה ש"אמר מה ",וזהו 
הטבע, ובחוקי  בהבריאה בהתלבשות שהיא כפי  אלקות היינו

ישבותו". "לא כב) ח , (נח  נאמר זה שעל 
יין 42) מחיר גם  וראה קפב. אות א ע' במאו"א הובא מדרש

("באגדה  י  כט , ויצא מרקאנטי  ֿ יג , יב א, אסתר עה"פ להרמ "א
אחשורוש. ערך  הדורות) סדר (לבעל  הכינויים ערכי  אמרו").

רפ"ה.43) תשובה הל ' רמב"ם



מו     

" משא "כ  מהם ). ואיש "באחד  איש  כרצון
כי  בפועל , להתבצע  יכול  לא  שניהם ) ידי (לצאת 
הוא  המן ורצון קדושה  בעניני הוא  מרדכי רצון
הרצונות  ששני יתכן לא  ובמילא  הפכיים , בענינים 
רצון  שמתקיים  או - בפועל  מעשה  בשעת  יתמלאו

המן. רצון או מרדכי

איש  כרצון ד "לעשות  הסתירה  - יותר  ובעומק 
אפשר  אי בפועל  שבמעשה  בגלל  רק  אינה  ואיש "
"רצון  - מזה  יתירה  אלא  הרצונות , שני כפי לעשות 
גישות  שתי הם  ואיש ") איש  ("רצון והמן" מרדכי
לכאורה , לגמרי, שוללת  אחת  שכל  לגמרי, שונות 

השני': את 

ולא  יכרע  ד "לא  באופן הנהגה  הוא  מרדכי רצון
חז"ל ישתחוה " כדברי , נקרא שמרדכי מה  על 

הכופר "יהודי" שכל  בע "ז, שכפר  שם  "על  -
בשם  יהודי כל  נקרא  ולכן יהודי", נקרא  בע "ז
שהוא  בכך  מתבטאת  שהיהדות  מפני "יהודי",

ישתחוה ". ולא  יכרע  "לא  בע "ז", "כופר 

ממש , זרה " "עבודה  רק  לא  כולל  שזה  וידוע ,
ה ' את  ל "ועבדתם  קשור  שאינו דבר  כל  אלא 

היפךאלקיכם" נו אי זה אם (אפילו
"עבודה  - זרה " "עבודה  נקרא  ה "ז ֿ ערוך ), השולחן

לו" של שזרה  ענינו שכל  מכיון ליהודי, זר  הדבר  .
שבשמים  אביך  רצון לעשות  - הוא  .יהודי

לא כמאחז"ל  אלא "אני את נבראתי לשמש 
של  ורגע  רגע  כל  הוא  ש "נבראתי" והיות  קוני".
מעבודתו  פרט  שכל  מובן הרי בעוה "ז, האדם  קיום 
כציווי  קוני". את  "לשמש  להיות  צריך  רגע  בכל 

" - שמים "התורה  לשם  יהיו ו"מעשיך  ,
דעהו" "דרכיך  ," מעשיך "כל  רק  ולא  דוקא . "

א  שלך , המעשים  כל  בעצמו - מעשה  שכל  גם  לא 
נוסף  דבר  ישנו אם  שהרי שמים . לשם  כולו כל  יהי'
שזרה  "עבודה  זו הרי - קוני) את  (שימוש  זה  מלבד 
השלימות  ועד  מ "נבראתי"). ההיפך  זהו (שהרי לו"

" רק  לא  הם  ש "מעשיך " - אלא בזה  שמים ",
"דעהו" - גופא  ו"דרכיך " ו(יתירה שב "מעשיך " ,

והשתי' האכילה  (ע "ד  עצמו "שמים " (- מזו
גופא  שזוהי שבת בשבת , עונג  מצות  ,.(

ולא  יכרע  ש "לא  מרדכי, רצון מתבטא  ובזה 
המותר  דבר  (אפילו בעולם  דבר  לשום  ישתחוה "
השם  עבודת  שאינו דבר  שכל  מכיון שו"ע ), ע "פ 

לו". שזרה  "עבודה  הוא 

לא  זרה . עבודה  - הוא  המן רצון זאת , לעומת 
(עבור  לו שזרה  עבודה  כל  אלא  ר "ל , ממש  ע "ז
היא : וטענתו השם . עבודת  שאינה  מכיון היהודי),
נתונים  הרי ובגלות , הזה  בעולם  שנמצאים  מכיון

ברא  (שאותם  הטבע  והגבלות  ולכן לחוקי ,(
רשות  לדברי בנוגע  עכ "פ  בזה , להתחשב  צריך 

העולם . ועניני

היא  ואיש " איש  כרצון ש "לעשות  ונמצא ,
ובי': מיני' סתירה 

בזמן  - גופא  ובזה  בעולם , נמצא  כשיהודי
לו  יש  שם  אנן"), אחשורוש  עבדי ("אכתי הגלות 
וחוקי  והעולם  הטבע  הנהגת  מצד  הגבלות  כמה 

דינא " דמלכותא  ("דינא  מנהגי המדינה  הגבלות  ,
התומ "צ )המדינה  לקיום  בסתירה  כשאינם  וכו'

תורה ) וע "פ  ה ' רצון (ע "פ  אותו מכריחים  שהם 
של  הקיום  יתכן לא  אזי - מסוים  באופן להתנהג 
("לא  מרדכי" "רצון שהרי ואיש ", איש  "כרצון
מעבודת  חוץ  דבר  כל  שכן ישתחוה ", ולא  יכרע 
את  רק  לא  שולל  לכאורה  זרה ") "עבודה  הוא  השם 
שצריך  הגישה  כל  את  אלא  בפועל , המן רצון קיום 
אם ולאידך, עולם. של במנהגו להתחשב
בגלות , בנ"י את  שלח  שהקב "ה  בכך  מתחשבים 
המן", "כרצון להיות  ההנהגה  לכאורה  אז צריכה 
סותר  (כשאינו עולם  של  מנהגו לפי המדודה  הנהגה 

לתומ "צ ).
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ע"א.44) ריש יג , מגילה
כה.45) כג , משפטים
אלא 46) היא, ולא ממש, לע"ז סבר הוא א: קי , ב"ב ראה

אלא  ומכוערה נמבזה והמלאכה חשוב (הוא לו שזרה עבודה ע"ז
ע' ח "ב תנש"א התוועדויות וראה - רשב"ם). - איסור בה שאין

.355
מ "כ .47) פ"ה אבות
קידושין.48) סוף וברייתא משנה
הבבלי ,49) תלמוד  של  ֿ היד  כתבי  (אוסף כת"י  הש"ס גירסת

במלאכת  הובא וכן הנ"ל . וברייתא במשנה תשכ "ד ) ירושלים
שם. למשנה רעו.שלמה רמז ירמי ' יל "ש גם וראה ובכ "מ .

טושו"ע 50) ספ"ג . דיעות הל ' רמב"ם וראה מי "ב. פ"ב אבות
סרל "א. או"ח 

אדה"ז 51) שו"ע שם. וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג , משלי 
ס"ב. סקנ"ו או"ח 

ואילך .52) 104 ע' ח "י  .932 ע' שם .907 ע' ח "ג  לקו"ש ראה
ובכ "מ .
רמב.53) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע
וש"נ.54) ב. י , גיטין
(התוועדויות 55) ס"ב זו שנה וישב ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך ) 399 ע' ח "א תשנ"ב



מז      

עם  קשורים  שכאשר  החידוש , זהו אעפ "כ ,
יש  העולם , מהנהגת  למעלה  שהוא  כפי הקב "ה 
בעולם  שנמצאים  כפי גם  הפכים : שני לחבר  בכח 
כיון  ישתחוה ", ולא  יכרע  "לא  יהי' ובגלות ,

מזה . למעלה  לגמרי שנמצאים 

. הפירושים שני המדרש : דברי יובנו עפ "ז
בעבודתו  היהודי של  דרכים  שתי מבטאים  במדרש 

הגלות : בזמן

הזה ,מכ  לעולם  היהודי את  שלח  שהקב "ה  יון
אחשורוש  המלך  שליטת  תחת  בגלות , - גופא  ושם 
בתורה  דין וזהו אנן"), אחשורוש  עבדי ("אכתי
לחשוב  לכאורה  אפשר  - דינא " דמלכותא  ש "דינא 
בענינים (לא העולם שבעניני המן) (כרצון
שני  יהיו אחת  שבבת  שייך  לא  לתומ "צ ) הקשורים 
מרדכי  (רצון ואיש " איש  "כרצון של  ההפכים 
אנן" אחשורוש  ש "עבדי זה  עם  שיחד  והמן),
ולא  יכרע  ד "לא  ההנהגה  אצלו תהי' בגלות ,

העולם , להנהגת  ישתחוה "

היהודי  את  שלח  הקב "ה  אם  ֿ נפשך : ממה  שכן
בהנהגת  במשהו שמוגבלים  אומרת  זאת  בגלות ,
לא  ואם  המן), (כרצון המדינה  וחוקי הטבע 
מרדכי" "כרצון מתנהגים  שאז בגלות , נמצאים 
שייך  לא  הרי ישתחוה ", ולא  יכרע  ד "לא  באופן

המן". "רצון כאן שישנו לומר 

התומ "צ  בקיום  ליהודי שיש  לחיובים  בנוגע 
הרי - ֿ ערוך  השולחן ע "פ   אף זה  שעל 

הגלות ); בזמן (אפילו היהודי על  בעה "ב  אינו אחד 
("מעשיך " העולם  ועניני רשות  לעניני בנוגע  אבל 
המן  כרצון הן יתנהג  שהוא  יתכן איך  ו"דרכיך "),
הרי  לא  (ואם  העולם  מנהג  לפי הטבע  הנהגת  ע "פ 
מרדכי  כרצון והן המלך "), מצות  את  "עובר  הוא 

ישתחוה ". ולא  יכרע  ש "לא 

שישנה  אמורים  דברים  שבמה  המדרש , אומר 
מדובר  כאשר  - ואיש " איש  "רצון בין סתירה 
שהוא  (כפי הקב "ה  מצד  אבל  שבעולם "; "בנוהג 
שני  להתבצע  יכולים  הטבע ) מהנהגת  למעלה 

הדברים .

("עבדי ובגלות בעולם יימצא שיהודי
למעלה  לגמרי יהי' זה  עם  וביחד  דאחשורוש "),
ולא  יכרע  "לא  והגלות , העולם  עניני מכל 
אוה "ע  מלך  על  גם  יפעל  שהוא  ועד  ישתחוה ",

עליו. ה "שולט "

"לעשות  הגמרא  לשון בסתימת  הפירוש  וזהו
והמן" מרדכי כרצון לעשות  ואיש , איש  כרצון
שעי"ז  מכיון זה ), את  מבטלת  אינה  (והגמרא 
יכרע  "לא  להקב "ה , בביטול  עמד  היהודי שמרדכי
אותו  קישר  זה  הרי בע "ז", "כופר  ישתחוה ", ולא 
העולם ), מהנהגת  (שלמעלה  הקב "ה  של  התוקף  עם 
תחת  פרס  בגלות  שבהיותו הכח  את  נותן שזה 
ולא  יכרע  ד "לא  השלימות  תהי' אחשורוש  המלך 
המן  גזירת  ביטול  את  גם  פועל  שזה  ועד  ישתחוה ",

למלך " "משנה  להיות  מרדכי .ועליית 

- היהודי של  לרצונו הקב "ה  מוסר  וזאת 
הברירה  את  לו יש  בגלות , בהמצאו שאפילו

ואיש ": איש  "כרצון להתנהג 

לקיום  המוכרח  כפי רק  בתוקף  עומד  שהוא 
מרגיש  האחרים  הענינים  בכל  אבל  בפועל , התומ "צ 
של  ומנהגו הטבע  להגבלות  נתון הוא  כאילו הוא 

ר "ל ); המן (כרצון לו" שזרה  "עבודה  כו', עולם 

ש  מרדכי", "כרצון שיתנהג  הענינים או
מהגלות  ולמעלה  מהעולם  למעלה  הוא  עומד 

קשור  ולא (בהיותו יכרע  "לא  אצלו ולכן להקב "ה ),
השם . עבודת  שאינם  הענינים  לכל  ישתחוה "

ברצונו. אלא  תלוי הדבר  ואין

שברוב  הדורות , בין חילוק  ישנו בזה  [אבל ,
המלכות  גזירת  החוץ , מן הגבלות  כמה  היו הדורות 
לגמרי  לעמוד  יוכל  שהיהודי איפשרו שלא  וכיו"ב ,
תלוי  זה  הרי זה  בדורנו משא "כ  מהגלות , למעלה 

כדלקמן]. היהודי, של  ברצונו רק 

. ויגש") יהודה  של  החידוש  גם  יובן עפ "ז
יוסף : לגבי יהודה ") אליו

הארץ ", על  "השליט  הי' הצדיק  שיוסף  אע "פ 
העולם  על  בעה "ב  הוא  שהיהודי כך  על  מורה  שזה 
ע "י  לכך  הועמד  הוא  הרי (א ) הרי - סביבו ואוה "ע 
המלך  גזירת  עם  קשור  שזה  ז.א . מצרים , מלך  פרעה 
הרי  המינוי שלאחרי באופן ו(ב ) המדינה , וחוקי

ממך " אגדל  הכסא  עדיין "רק  שיוסף  מראה  שזה  .
ומצרים  דעולם  ההגבלות  עם  בדקות  .קשור 
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(56.59 הערה לקמן ראה
מ .57) מא, מקץ
ע'58) ח "א תש"נ (התוועדויות תש"נ ויגש ש"פ שיחת וראה

דהיפך  הענין שייך  (תלמוד ) יוסף של  דרגתו שמצד  ואילך ), 106
לא  הכהנים אדמת "רק ולכן דדקות, בדקות בשלימות עול  קבלת



מח     

התבטא  יהודה " אליו ד "ויגש  התוקף  משא "כ 
תחלה  רשות  קבלת  בלי ליוסף  ניגש  שהוא  בכך 
להתאפק  יוסף  יכול  (ש "ולא  עליו ופעל  (כנ"ל ),

עם גו'" מתחשב  שאינו התוקף  על  מראה  שזה  ,(
כו' עולם  של  ומנהגו המדינה  אומרת הנהגת  זאת  .

ואיש "). איש  ("כרצון הפכים  שני של  חיבור  -

(כדי  ליוסף  זקוק  שהוא  ידע  שיהודה  זה  עם  יחד 
" לו שאמר  ועד  בנימין), את  לשחרר  "

בקשת  את  למלא  יוסף ) (של  בכוחו יש  [שלכן
אותו  ישלח  שיוסף  יהודה  שלל  שבזה  - וגם  יהודה .
הוא  הרי ממך "], אגדל  "הכסא  הטענה  עם  לפרעה 
והתוקף ) (הרחבות  ה "ברייטקייט " כל  עם  התנהג 
עם  יהודה " אליו "ויגש  ליוסף ) זקוק  אינו (כאילו

וכו'! תוקף 

את  קיבלו יהודה " אליו "ויגש  אחרי דוקא  ולכן
ישראל  "וישב  שיהי' - יוסף  של  בסיועו - הכח 
הארץ ". "במיטב  גושן", בארץ  מצרים  בארץ 
מיצרים  מלשון מצרים , בארץ  שנמצאים  שאע "פ 

שם וגבולים  נעשה  הרי פרעה , של  מלכותו תחת  ,
ויתירה  אמיתית , ישיבה  של  באופן ישראל ", "וישב 

אחוזה  שם  מקבלים  הם  בה ", "ויאחזו - מזו

אחיזה  של  (אחיזה (ובאופן על  מורה  שזה  ,(
שם  נעשים  שהם  באופן ועד ב )תוקף  ,

ממדידה  שלמעלה  באופן מאד ", וירבו ש "ויפרו
והגבלה .

מצרים  בארץ  יעקב  ל "ויחי מיד  אח "כ  מביא  וזה 
שנה " עשרה  חיים שבע  לו יש  שבמצרים  ,

טוב טובים  בגימטריא  עשרה  וחיים (שבע  (
ובגשמיות . ברוחניות  אמיתיים 

. אליו "ויגש  של  השייכות  גם  תובן בזה 
לעולם " להם  נשיא  עבדי "ודוד  עם  יהודה "

(שבהפטורה ):

ע "י  שבא  - ליוסף  יהודה  הגשת  של  התוקף 
לה ' הודאה  מלשון) (יהודה  (ע "י שלו עם הקשר  (

יתגלה  שזה  (כפי העולם  מהנהגת  שלמעלה  הקב "ה 
להבאת  הכח  את  הנותנת  ההכנה  זוהי - לע "ל )
בתכלית  יתגלה  שאז והשלימה ; האמיתית  הגאולה 
עבדי  ד "ודוד  התוקף  כולו העולם  בכל  השלימות 
של  התוקף  לשלימות  הקשור  לעולם ", להם  נשיא 
יעשה ", יראיו "רצון לפעול  בכחו (שיש  הקב "ה 
על  גם  פועל  שזה  כך  הפכיים ), רצונות  של  החיבור 

ה '" אני כי הגוים  "וידעו האומות , וכפס "ד כל  ,
כו'הרמב "ם  ה ' מלחמת  "ילחום  המשיח  שמלך 

אהפוך  ש "אז ופועל  שסביביו", האומות  כל  ונצח 
ולעבדו  ה ' בשם  כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל 

אחד " .שכם 

בכ "מ  "ודוד וכמבואר  של  להגילוי שהכח  ,
מכך  בא  יהודה ) (מעלת  לעולם " להם  נשיא  עבדי
מקבל  שיהודה  יהודה ", אליו "ויגש  הי' שקודם 
יהודה , של  המעלה  מתגלית  ועי"ז מיוסף , ההשפעה 
של  הענין וע "ד  לעולם ". להם  נשיא  עבדי "ודוד 

לתפלה  גאולה  בתפלה סמיכת  שגם  שפועל  ,
יסוד ). (מיוסף , הגאולה  ענין נמשך  יהודה ) (מלכות ,

אריכתא " "גאולה  שנעשית  עצמה עד  שמלכות  ,
"המלאך  להוסיף הגואל "נהיית  יש  הנ"ל  וע "פ  .

נוסף  - מודגש  יהודה " אליו שב "ויגש  בזה ,
התוקף  ובעיקר  גם  - יוסף  של  והקבלה  להביטול 
זקוק  שהוא  ומה  יוסף ), על  מעלתו (מצד  יהודה  של 
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גם  לברר הכח  נעשה יהודה ע"י  ודוקא כב), מז, (פרשתנו קנה"
עיי "ש. הכהנים", "אדמת

לגבי59) גם המעלה היתה יהודה שאצל  י "ל , ובפרטיות
משנה  ואח "כ  יועצו להיות מרדכי  את מינה אחשורוש כי  מרדכי ,
(בלי עצמו ובכח  בתקפו הי ' יהודה" אליו "ויגש משא"כ  למלך ,
שנתמנה  - ליוסף בדומה הוא מרדכי  הרי  זה ובפרט  מיוסף). רשות

למלך . משנה להיות פרעה ע"י 
עא,60) יתרו ֿ ב. א סד , בשלח  ואילך . ב נז, וארא תו"א ראה

ובכ "מ . ואילך . ג 
עה"פ.61) כפרש"י 
וראה 62) רש"י . דפוסי  בכמה וכ "ה פי "ז. תדשא מדרש כפי '

ואילך . 405 ע' חט "ו לקו"ש בארוכה
ויחי .63) ר"פ
ועוד .64) שם. בעה"ט  ראה
ויחי .65) ר"פ להאריז"ל  הליקוטים וספר ל "ת

(66.29 הערה לעיל  ראה
פרשתנו.67) הפטורת סיום - כג  לו, יחזקאל 
ספי "א.68) מלכים הל '
ט .69) ג , צפני '
דרושים 70) ואילך . א צג , שם תו"ח  ֿ ב. א מד , פרשתנו תו"א

הבאה. שבהערה
אליו 71) "ויגש דזהו"ע ב) (רה, פרשתנו ריש בזהר כדאי '

ואילך ). יג  (ע' תרכ "ט  ליוסף יהודה הגשת ענין ד "ה וראה יהודה".
ע' (שם תרס"ח  ואילך ), קיט  ע' תרס"ו (המשך  תרס"ו ויגש ד "ה
ואילך ). תשצד  ס"ע ח "ב תער"ב (המשך  תרע"ה ואילך ), תפז

הנ"ל  ד "ה גם וראה קיז ועוד . ע' ח "ד  מלוקט  (סה"מ  תשל "ו
ואילך ). קכח  ע' ח "ה (שם תשכ "ה ואילך ),

ב.72) ט , שם ב. ד , ברכות
טז.73) מח , ויחי 
ע'74) שלח  ֿ ח . א'תתעז ע' תשא ב. שנו, ויחי  אוה"ת ראה

תריד .



מט      

בשלימות , תקפו את  לגלות  כדי רק  זה  הרי אליו
לע "ל . שיהי' כפי

. וההוראה הלימוד  ג "כ  יובן הנ"ל  ע "פ 
ותקופתנו, לדורנו בנוגע  יהודה " אליו מ "ויגש 

והשלימה : האמיתית  הגאולה  לפני מיד  בעמדנו

בזמנו  ומרדכי בזמנו יהודה  של  התוקף  למרות 
בכל  היו - הדורות  בכל  ויהודים  צדיקים  ושל 
וגזירותיהם  אוה "ע  מצד  מבחוץ , הגבלות  הדורות 
להם  איפשרו תמיד  שלא  היל "ת , ר "ל  ישראל  על 

והבעה "ב 'תיות . התוקף  כל  עם  להתנהג 

בפועל  רואים  זה , ובזמננו זה  בדורנו משא "כ 
מאפשרים  ואוה "ע  שבעבר , הבלבולים  קיימים  שלא 

כרצונם . להתנהג  ליהודים 

בני  של  ברצונם  אלא  תלוי הדבר  אין ולכן
כפי  מאד ", וירבו ויפרו בה  "ויאחזו שיהי' ישראל ,
התוקף  כל  עם  מקומות , בכו"כ  בפועל  שנהוג 

(רחבות ); וה "ברייטקייט "

חסד , של  מלכות  הברית ), (ארצות  זו במדינה  הן
ברצונם , החלטתם  כפי להתנהג  ליהודים  המאפשרת 
האחרונות  ובשנים  בעולם . מדינות  בכו"כ  ועד "ז

ש  במדינות  גם  כיצד  הגבלות רואים  כמה  קודם  היו
נפלו כמ "פ .כו', וכמדובר  אלו , הגבלות  ונתבטלו 

ואדרבה :

להתנהג חופשיים  שהיהודים  בלבד  זו לא 
אוה "ע  של  הממשלות  - מזו יתירה  אלא  כרצונם ,

בזה ! מסייעות 

בדרך  להתנהג  יכולים  שבנ"י לזה  ונוסף 
גם  רואים  - שלהם  הפרטיות  אמות  בד ' התומ "צ 
קל  ויותר  יותר  נעשה  האחרונות  שבשנים  בפועל ,
בכל  ומקום  מקום  בכל  בה " ה "ויאחזו את  לפעול 
אלא  יהודים  רק  לא  - שהעולם  מכיון תבל ; קצוי
תורה  יהדות  של  ענינים  לקבל  כלי הוא  - אוה "ע  אף 

נח  בני מצוות  ז' - לאוה "ע  ובנוגע  .ומצוות ,

לאחרונה  פעמים  כמה  ועוררו שדובר  כפי - ועד 
דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הודעת  שע "פ  -
צריכים  וכעת  לגאולה , ההכנות  כל  את  סיימו כבר 
בגשמיות בפועל הגאולה את להמשיך רק
מגשמיות ), שנעשית  (חומריות  העולם  וחומריות 

בשר . לעיני בגלוי

בגלות , בנ"י של  העבודה  תוקף  למרות  [כי
גאולה  של  במצב  בגלות  נמצאים  שהם  כפי ואפילו
הגאולה  של  השלימות  זו אין עדיין הרי רוחנית ,
עדיין  ישנם  הגשמי; בעוה "ז ממש  בגלוי בפשטות ,
שולחן  מעל  שגלו "בנים  דגלות , ההגבלות  כל 

זו אביהם " בתקופה  הינם  שבנ"י זה  - כולל  ;
למדינת  הלך  (הקב "ה ) שבעלה  ר "ל , כ "עגונה "

האירוסין הים  שיהיו (ביצי"מ לאחרי ועד  ,(
והשלימה הנישואין  האמיתית  ].בגאולה 

יראו  ואזי העיניים , את  לפתוח  רק  צריך  היום 
יהי' כבר  יהודי שכל  תובע  העולם  שכל  איך 

והשלימה . האמיתית  דגאולה  ומצב  בהמעמד 

שרואים  לכך  הטעם  הוא  גופא  שזה  לומר , ויש 
עם  יהדות  בעניני לעמוד  יכולים  שיהודים  איך  כיום 
ואין  - אוה "ע  על  גם  והבעה "ב 'תיות  התוקף  כל 
מיד  שעומדים  דכיון - ברצונם  אלא  תלוי הדבר 
"ודוד  כיצד  בפועל  יתגלה  שבה  הגאולה , לפני
ה '" אני כי הגוים  "וידעו לעולם ", להם  נשיא  עבדי
כהכנה  דורנו, של  במצב  בפועל  משתקף  זה  לכן -
ע "י  והשלימה  האמיתית  לגאולה  ישירות  המוליכה 

צדקנו. משיח 

יהודה ", אליו ב "ויגש  גם  מרומז שזה  ולהוסיף ,
יוסף  של  העבודה  תוקף  של  הסיוע  עם  שיחד 
גם  יש  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  - שבדורנו
בקרוב  שיבוא  משיח  יהודה ", אליו ה "ויגש  את 
בסיוע  שבא  לעולם ", להם  נשיא  עבדי "ודוד  ממש ,
כפרעה ", "כמוך  (שבדורנו), מיוסף  כח  ונתינת 
כל  מיני' ואתגליין ד "אתפריעו דקדושה ) (פרעה 

.נהורין"
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ה"י .75) פ"ח  מלכים הל ' הרמב"ם כפס"ד 

סע"א.76) ג , ברכות
א,77) (איכה עה"פ איכ "ר סע"א. קד , סנהדרין א. כ , תענית

ב  נח , דא"ח ) (עם סידור וראה א. קכב, זח "ב כאלמנה. היתה א)
ואילך . א'מז ע' ב') (כרך  נ"ך  אוה"ת ואילך .

ספט "ו.78) שמו"ר
יב,79) (ברכות ובלילה ביום - יום בכל  יצי "מ  מזכירין והרי 

סס"ז  או"ח  אדה"ז שו"ע ה"ג . פ"א ברכות הל ' רמב"ם במשנה. ב
ס"א).

בהיתר 80) ישראל  רבני  של  ההשתדלות גודל  ידוע והרי 
בזה  ומקילים האפשרי , היתר כל  מחפשים זה בשביל  אשר עגונות,
עיגונא  "משום וש"נ) ע"א. ריש ג , (גיטין הש"ס ובלשון וכו',
ר"ל  להעיגון בנוגע וק"ו במכש"כ  מובן ומזה רבנן". בה אקילו

הגלות. שבזמן בנ"י  דכל 
א.81) רי , זח "א



נ     

לדורנו: מזה  הלימוד  גם  מובן מכך 

שמתנהגים  יהודה ",עי"ז אליו ד "ויגש  באופן
והבעה "ב 'תיות  התוקף  את  יהדות  בעניני שמראים 

העולם  נברא  ישראל " ש "בשביל  יהודי, ,בהיותו
להם  נשיא  עבדי ה "ודוד  את  מביא  גופא  ה "ז

לעולם ".

.התוקף) יהודה" אליו ד"ויגש הענין
זה  בדורנו העולם ) על  בנ"י של  והבעה "ב 'תיות 
החמישי, ביום  (שהי' טבת  ה ' ביום  גם  מודגש 

שבתא " הג '"קמי בתוך  היא  טבת , ז' זו, ושבת  ,
טבת ): מה ' ימים 

של  שבויים " ו"פדיון לשחרור  קשור  זה  יום 
באופן  נשיאינו, רבותינו של  והכתבים  הספרים 
מ (משפטי) והסיוע  המלא  ההסכם  לכך  שהי'
הפדרלי). המשפט  (בבית  העמים  כל  לעיני אוה "ע ,

ספרים  עדיין ישנם  כ "ק אך  של  יד  וכתבי
נ"ע  (מהורש "ב ) אדמו"ר  אביו ושל  אדמו"ר  מו"ח 
הוחזרו  לא  ועדיין ההיא  במדינה  בשבי' הנמצאים 
היתה  כבר  אליהם  בנוגע  שגם  אע "פ  למקומם ,
אותם . שישחררו אוה "ע , של  גם  המלכות , פקודת 

שבימים  העובדה  עם  גם  זאת  ומקשרים 
ההיא , המדינה  של  הבירה  עיר  התבטלה  האחרונים 
כתיבת  ע "פ  אחרת , לעיר  אותה  שהעבירו ועד 
ההיא  המדינה  של  ומשפטים  החוקים  וחתימת 

דינא  דינא )(שבכיו"ב  .דמלכותא 

את  לזרז כדי בפועל  לעשות  כאו"א  יכול  מה 
והכתבים ? הספרים  של  וההשבה  הפדיון

פשוטה : לכך  התשובה 

יעשה  וטף , נשים  אנשים  ואחת , אחד  שכל  עי"ז
וכיו"ב , ולספרייתו לביתו שיביא  ע "י - דוגמתו ענין

בהוספה  תורה , בדברי חדשים  קודש  (וכתבי) ספרי
ספרים " מלא  ב "בית  מקודם  לו שיש  הספרים  על 

שלו.

שבוע  שבכל  מכיון לביצוע , קל  דבר  ה "ז וכיום 
הנדפסים  כאלו הן בתורה , חדשים  ענינים  נדפסים 
קל  דבר  ה "ז במילא  חדשים , - ועיקר  ועוד  מחדש ,
בקבלת  ועוד  עוד  להוסיף  וכן הספרים , את  לקנות 

ספרים  ובקניית 

שספר  בזה  דורנו מנשיא  ההסברה  שידועה  [כפי
את  להדפיס  הורה  שהוא  (ועד  כסף  לעלות  צריך 
הוא  הדבר  ובטעם  קונטרסים , כמה  ע "ג  המחיר 

והסתר הסביר  העלם  מלשון שבעולם , משום  ,(,
במאחז"ל  ויסודו כסף , עולה  חשוב  דבר  -הרי

=) שוה " מגן במגן, דמגן המרפא "אסיא  רופא 
צריך  שכן ועאכו"כ  חינם ), שווה  הריפוי בחינם ,
רפואה  מביאה  שתורה  תורה , לדברי בנוגע  להיות 

].לעולם 

את  לקבל  שיתחילו - משובח  זה  הרי הזריז וכל 
בהקדם  זאת  ולקיים  עתה , כבר  בזה  ההחלטות 
(וכן  מראש  הזמנה  עשיית  ע "י כולל  האפשרי,
שיוצאים  חדשים  ספרים  לקבלת  המינוי על  לשלם )
- ספרים  בכמה  הנדפס  הידוע  (בלשון אח "כ  לאור 

ההוצאה  ובשעת  של "פרענומעראנטן"), לאור 
ומיד . תיכף  המנויים  אותו מקבלים  הספר 

ישראל , מנהג  את  לנצל  הדבר  ונכון ראוי כמו"כ 
כולל  לאחרים , כמתנה  הנדפסים  קודש  ספרי לתת 
חג לפני או שלהם  שמחה  לקראת  קטנים , ילדים 

וכיו"ב .

. שכאו"א זה  ידי שעל רצון, את ויהי ירחיב 
עוד  יזרז זה  - חדשים  ספרים  בקבלת  פעולותיו
יהודה " אליו ד "ויגש  בפועל  היעוד  קיום  את  יותר 

שכל  - בנימין של  שבויים  והכתבים בפדיון הספרים 
נשיאינו רבותינו האמיתי,של  למקומם  חוזרים 

שבבבל" רבינו בגימטריא"בית "770" ,
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ובכ "מ .82) בראשית. ר"פ פרש"י 
סע"א.83) קו, פסחים
לספרי84) שמסייעים חול  ספרי  (להבדיל ) וגם קודש, ספרי 

פ"ד  (אבות לאפיקורס" שתשיב מה "דע דבבחי ' מסוג  ועד  קודש,
התוועדויות  - תשמ "ח  ויגש ש"פ שיחת גם (ראה וכיו"ב מי "ד )

ואילך ). 173 ע' ח "ב תשמ "ח 
רצונו 85) שנתקיים אדה"ז, בזמן מהמצב בתכלית ההיפך 

כו' ביר"ש שעי "ז המעלה (מפני  צרפת נגד  רוסי ' מדינת בנצחון
מקום  נעשתה צרפת מדינת שגם - החידוש זה ובדורנו בנ"י ), של 
ש"פ  שיחת (ראה חוצה והמעינות היהדות והפצת ויר"ש תורה
- ועתה ואילך )), 401 ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות זו שנה וישב
הבירה  עיר בשינוי  רוסי ', מדינת של  והנפילה המהפכה נעשית

וכו'.

ב.86) קרח  תנחומא - חז"ל  לשון
(87- מנחם (תורת תשי "ב שבט  יו"ד  שיחת גם ראה

(התוועדויות  תשמ "ה תבוא ש"פ .(304 ע' ח "ד  התוועדויות
.(2958 ע' ח "ה תשמ "ה

ובכ "מ .88) ד . לז, שלח  לקו"ת
סע"א.89) פה, ב"ק
ועוד .90) א. נד , עירובין ראה
בית 91) זה מעט  מקדש בענין קונטרס וראה א. כט , מגילה

ואילך ). 416 ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות שבבבל  רבינו
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של "פרצת " והכתבים  הספרים  לכל  יצטרפו ושם  ,
נשיאינו. רבותינו

עמו  זה  שבויים  פדיון יביא  ממש  ומיד  ותיכף 
קדושה  הניצוצי כל  של  שבויים  הפדיון את 

.בעולם 

היהודים , כל  הולכים  ממש , ממש  ומיד  ותיכף 

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו ,"בנערינו
אתם" וזהבם הספריםו"כספם כל כולל ,

עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו שלהם , והכתבים 
לקדש  השלישי, לביהמ "ק  הקודש , להר  הקודש ,
מזמן  שינוי בלי השתי' אבן נמצאת  שבו הקדשים ,

העולם  ,בריאת 

ממש . ומיד  תיכף  זה  וכל 
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ש"פ 92) .(365 ע' (שם סי "ב זו שנה וישלח  ש"פ שיחת ראה
.(406 ע' (שם ס"ח  וישב

(93.(62 ע' (לעיל  ס"ב זו שנה טבת ה' שיחת ראה

ט .94) יו"ד , בא
ט .95) ס, ישעי '
ב.96) נד , יומא ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc dcp(iying meil)

minxez eilry,åf`íL dì àøB÷.dlg §¨¨¥
åokdøäè ícîe dweøî ìôð íà[xedh el` minia dncy]økk ìò §¦¨©¥¨¦©¨¢¨©¦¨

,äîeøz ìLmd micen,øBäè àeäLleahn mi`veid miwyndy ¤§¨¤¨
.mixedh mei

:dzxdh ote`a ewlgpy dpynd d`ian,íéøîBà éànL úéas` ¥©©§¦
oiicr ,dz`neh ini seqa dlahyäðBøçàa äìéáè äëéøöseql - §¦¨§¦¨¨©£¨

,xkfl mirax`e dawp zcill mei mipenymei xg`y dlila
dzrc dgiqdy meyn ,dnexza dxizdl ,mirax`d e` mipenyd

.dpey`xd dzliahn ax onf xary zngn dzlik`nìlä úéáe¥¦¥
,äðBøçàa äìéáè äëéøö dðéà ,íéøîBàdlqet zrcd gqid oi`y §¦¥¨§¦¨§¦¨¨©£¨

.dnexzn

àøîâ
zxzeny epipyy dn :dpynd ipica minrhd `xnbd zx`an

,mrhd ,ipy xyrn lek`l,øî øîàcy cin mei leahyäìòå ìáè §¨©©¨©§¨¨
,ezliahnøNòîa ìëBàyny axrdl oizndl jixv oi`e ,ipy ¥§©£¥

.dnexz zlik`l `l`
epipyy dneälç dì äöB÷å,my z`ixw `laiptly mrhdz`ixw §¨¨©¨

mymeyn ,dqira zrbepyïéìeáhä ïéleçlah xeqi`a mixeq`d - ¦©§¦
aiigy iptnìyixtdälç,mdneîc älçk åàìdlgk mpi` - §©¨¨§©¨¨

dpi` okle ,oileg lkk md ixd `l` dnexzk d`nhn ipydy
`nhn epi`y ipyk epicy mei leahk `idy ,dzribpa mz`nhn

.oileg
epipyy dneúôwîe,mrhd ,dqird x`yl ezaxwne -øî øîàc ©¤¤§¨©©
`"t dlg)(h"níBøúì äåöîdlg yixtdl -ówenä ïî- ¦§¨¦§¦©¨

.dyxtdd zrya dfl df mikenq ,dzlge dqiray lahdyk
epipyy dneíL dì àøB÷å,`xnbd zx`an .dyixtdy xg`l §¨¨¥

`idyk zyxtend dqird lr didzy dkixv myd z`ixwy
[éàøáàî].dqird x`y eay ilkl uegn - ¥©§©

:xacay yecigd `xnbd zx`anàðéîà Czòc à÷ìñyàîìc øBæâð ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦§¨
(éàøáàî) da òbðîì éúàz`ixw xg` dlga rbil `eaz `ny - ¨¦§¦§©¨

,d`nhze mydïì òîLî à÷.jkl yegl oi`y ¨©§©¨
epipyy dnedweøî ìôð íàåzx`an ,xedh `edy dnexz xkk lr §¦¨©¥¨

,`xnbdïðúc(`"n a"t mei leah)íBé ìeáè ä÷Lî ,oiwyn - ¦§©©§¤§
epir zrnce ewex oebk etebn mi`veid,(epnî ïéàöBiä ïé÷Lî)mpic ©§¦©§¦¦¤

íäa òâBpä ïé÷Lîk,mda rbp mei leahdy -elàå elàåoia - §©§¦©¥©¨¤§¥§¥
,mda rbepy miwyn oiae epnn mi`veid miwynïéànèî ïðéà¥¨¦©§¦

mbe ,oileg `nhn ipy `edy mei leah oi`y ,mei leahdnminkg
.d`neh mda exfb `láfä ä÷Lnî õeçafd zepirn -eaef mdy ¦©§¥©¨

eilbx ine ewexeäàîehä áà àeäL.`ziixe`cn ¤©©§¨
:dpyna epipyéànL úéaziae ,dpexg`a dliah dkixv ,mixne` ¥©©

:`xnbd zxxan .dpexg`a dliah dkixv dpi` ,mixne` lldéàî©
eäééðéa:`xnbd zx`an .mzwelgn dna -,àðéè÷ áø øîà ¥©§¨©©§¦¨

`idy zcleia,eäééðéa àkéà CBøà íBé ìeáèexingd i`ny ziay §¨¦¨¥©§
f`n onfd zekix`ay zrcd gqd meyn ,mei leah x`yn xzei da
xzend mei leah lkk `id ixde jkl eyyg `l lld ziae .dlahy

.ztqep dliah `ll eyny axrda dnexza

äðùî
dz`xy oia .mini zray dcp `id ixd ,mc ze`xl zlgznd dy`
zeptl iriayd meiae minid zray lk dz`xy oiae zg` mrt mc
`ide ipiny lila `id zlaeh dxezd on ,ze`xln dwqt axr
xg`le .'DzCpa didY mini zraW' (hi eh `xwie) xn`py ,dxedh¦§©¨¦¦§¤§¦¨¨
(dk my) xn`p mdilre ,daif ini xyr cg` miligzn dzcp ini
,'`ed d`nh 'ebe DzCp zr `lA miAx mini DnC aFf aEfi iM dX`e'§¦¨¦¨¨¨¨¦©¦§Ÿ¤¦¨¨§¥¨¦
xyr cg`' mi`xwpe ,el` mini xyr cg` epiid 'dzcp zr `la'y
dpice .daf `id ixd mc mda dz`x m`y ,'dcpl dcp oiay mei
dkixve ,dphw daf ziyrp miinei e` cg` mei dz`x m`y ,`ed

xenyleteqa zlaeh ea d`xz `l m`y ,mcbpk iwp cg` mei
,dlecb daf ziyrp mitevx mini dyly dz`x .dzxdhl zxfege
d`iane iriayd meia zlaehe miiwp mini dray xetql dkixve
ixd ,mc d`xzyk ,daifd ini xyr cg` xg`l .ipinyd meia oaxw
ini xyr cg` aey miligzn mdixg`e ,mini dray dcp aey `id

.mlerl oke daifd
,xyr cg`d meia dz`xyk lld ziae i`ny zia ewlgp epzpyna

:mei cbpk mei zxneyy dpic dfa mb m`däàBøämcaíBédãçà ¨¨©©
øNòd`xz m` s`y ,daif iniay oexg`d epidy ,dzaif ini meiqn ¨¨

,daifl ipy meik eaygl sxhvi `l ezxgnláøòì äìáèå`la §¨§¨¨¤¤
mei cbpk mei dxnyy,íéøîBà éànL úéa ,äLnLîedlreae `id §©§¨¥©©§¦
áLBîe ákLî ïéànèî,mda erbpy `la s` mdilr eayie eakyy §©§¦¦§¨¨

.miwyne milke` e`nhi mdeebbeya,ïaø÷a ïéáéiçzxney lkk ©¨¦§¨§¨
dkixv xyr cg`d mei zii`x s`y mixaeqy iptn .dlrapy mei
dlecb daf dzeyrl sxhvn `ed oi`y s` ,eixg`ly meia xeniy

.dzcp inia xak `ed ixdy ea d`xzyk elit`
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המשך ביאור למס' נדה ליום חמישי עמ' ב
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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"ÈÁ

מתייחס  שרש"י כך על פעמים מספר דובר כבר
היכולה  וקושיא שאלה לכל התורה על בפירושו

מקרא  של פשוטו בלימוד שבהם 1להתעורר ובמקומות ,
הדבר  מהווה הפסוק, על לקושי מתייחס רש"י אין
במקום  בפירושו לכך התייחס כבר שהוא לכך הוכחה

mcew קושיא זו אין דבר, של שלאמיתו או בתורה,
.hytdבדרך

בסיפור  בפרשתנו: להבין יש זה התוודעות 2לפי על
אמר  שיוסף הפסוקים מספרים כאשר לאחיו, יוסף

חי" אבי העוד יוסף "אני מיד 3לאחיו מתעוררת –
התורה  ממפרשי חלק עלֿידי אמנם, שהוזכרה, שאלה,

והיא: אליה) מתייחס אינו (ורש"י

dyxtd ly dpkez ליוסף יהודה דברי הוא עתה עד
(מפני  למצרים בנימין את לשלוח יעקב של סירובו על

ומת" אביו את "ועזב של של 4החשש חששו ועל (
יוכל  לא אצלו, בנימין את יוסף ישאיר שאם יהודה,

ומת" הנער אין כי כראותו "והיה בכך לעמוד .5יעקב
ללבו hlwיוסף נגעו והם הללו הדברים כל את היטב

וגו'" להתאפק יוסף יכול ש"ולא כך כדי כך,2עד אם .
"העוד  עדיין ישאל הוא זאת כל שלאחר יתכן כיצד

חי"? אבי

חיכה  שיוסף מוצאים, איננו להבין: צריך גם
לאחר 6לתשובת  מיד חי". אבי "העוד שאלתו על אחיו

ש"ול  נבהלו שראה כי אותו לענות אחיו יכלו א
"ויאמר 3מפניו" – אליהם לדבר המשיך נא 7, גשו ...

נתמנה  כיצד להם וסיפר וגו'", יוסף אני ויאמר אלי...

במילים  דבריו את וסיים מצרים, ארץ כל על למושל
ועלו `ia"מהרו l` מצרים לארץ אותו והביאו "...8.

שאביו  בוודאות ידע שיוסף לומר מוכרחים כן, אם

אחרת. כוונה מסתתרת חי" אבי "העוד ובמילים חי

.·
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אומר  כדי 9האברבנאל זו שאלה שאל לא שיוסף
בדברים": עמהם להכנס "כדי אלא חי, שיעקב לוודא

"אני  להם יאמר כאשר יתביישו שאחיו ידע יוסף
דברים  על גם עמם לשוחח דרך חיפש ולכן יוסף",

שהיה  תוך לאביו, בקשר היה הראשון והדבר אחרים,
האחרים, המשפחה בני על גם אותם לשאול בדעתו

אותו  לענות אחיו יכלו "ולא מפני לכך הגיע שלא אלא
מפניו" נבהלו .3כי

אכן  סבור שרש"י לומר היינו יכולים זה פי על
בפירוש, זאת כותב הוא אין ולכן הפסוק, פשט שזהו

הפסוק  על זה: ענין לכן קודם הסביר כבר 10שהרי

היכן  היה יודע "איכה, רש"י: אומר איכה" לו "ויאמר

נבהל  יהא שלא בדברים עמו ליכנס אלא הוא
הפסוק  על מסביר הוא לכך ובדומה "אי 11להשיב...".

וכאן  נחת...". בדברי עמו "להכנס – אחיך" הבל
ההם. לפסוקים פירושו על רש"י מסתמך

לאחר  כי בעניננו, כך כל מובן איננו זה פירוש אבל

של  השפעתה אודות יהודה של המפורטים דבריו
צריך  יוסף היה לא יעקב, על במצרים בנימין הישארות

אלא  בדברים, עמו להכנס כדי חי" אבי "העוד לשאול
וכו'. משפחותיהם על מיד אותם לשאול היה צריך
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ביאור 1) שישנו אף – הפשט ע"ד ביאור (לרש"י) שאין במקומות כי
הערה  1 ע' ח"ה בלקו"ש (נסמן וכיו"ב ידעתי" "לא כותב – הדרש ע"ד

שם). ובשוה"ג 2
ואילך.2) א מה,
ג.3) שם,
כב.4) מד,
לא.5) שם,
פירש 6) שלא (ע"ד מענתם הכתוב פירש שלא אלא שענו לומר ואין

מג, (מקץ אח" לכם היש חי אביכם "העוד יוסף שאלת במקומו הכתוב
" מפורש כי – יט)) מד, (פרשתנו אח" או אב לכם "היש `eigז) elki `le

zeprl."

ואילך.7) ד שם,
דוד 8) בפני ועד"ז עה"פ. יקר כלי הרלב"ג, (כפי' לפרש דוחק ולכן

החזרת  המבוקש, להשיג כדי רק זה שאמרו יוסף שחשש להחיד"א)
מוציא  הי' היראה מפני מת, ואחיו כ): (מד, לעיל רש"י מ"ש (ע"ד בנימין

שקר). שזה ידע יוסף והרי – כו' שקר אותם xwireדבר שאל כבר הרי :
גו' "שלום לו וענו חי" העודנו גו' אביכם ig"השלום epcer,מג (מקץ "

לשקר. טעם שום להם הי' לא ואז כזֿכח),
הג').9) (בתי' כאן הארוך בטור הוא ועד"ז

ט.10) ג, בראשית
ט.11) ד, שם
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ולומר  אחר באופן הנ"ל השאלות על לענות אפשר

" אינן dשהמילים ה'ה"א') (בתוספת חי" אבי עוד
) שמפרש m`dשאלה כמו תמיהה, אלא חי") "אבי

" הפסוק על פעמים: מספר אנכי"dרש"י אחי 11שומר

במקומות  וכן הוא", תימה "לשון רש"י: אומר

כך 12נוספים  על והתפלא תמה שיוסף בעניננו, גם וכך .
חי". אבי ש"עוד

הוא  כאן פסוקנו לבין שהובאה הדוגמא בין ההבדל
הדומים) המקומות ברוב (וכך הנ"ל שבדוגמא רק

zlhan קין ידה: עלֿ המובעת האפשרות את התמיהה
שהוא זה,`eppiסבר במקרה כן לא אך אחי". "שומר

אלא  עדיין, חי שיעקב יודע יוסף קיימת: תמיהה שזוהי
רש"י  פירש כבר וכך כך, על תמיהה אצלו שמתעוררת

okl mcew הפסוק "יש 13על – יולד" שנה מאה "הלבן
קיימות" שהן תמיהות

זו  סברא על המתעוררות .14השאלות

ומאת  "שלשים בן ההיא בעת היה יעקב  (א)
ויצחק 15שנה" אברהם משנות פחות הרבה כך,16, אם .

חי"? אבי "העוד הפלא מהו

דבריו  לבין זו שאלה בין הקשר מהו ועיקר: (ב)

יוסף"? "אני

ועוד לאחיו, תמיהתו על יוסף מספר מה לשם ,cin(ג)

אבי  העוד יוסף "אני – אליהם מתוודע שהוא רגע באותו
חי"?

שאדרבה, לומר היה ניתן שאלה, זו היתה (אילו
שאל  ולכן חי אביו אם לדעת לו חשוב היה בעיקר

שיעקב  ידע הוא אם אבל חי", אבי "העוד מיד אותם
כפי  לתמיהה, ביטוי רק הוא חי" אבי ו"העוד חי עדיין

לגלות  הנחיצות היתה מה להבין קשה לעיל, שהוסבר

כא  מיד זו תמיהה "אני להם להם מספר הוא שר
יוסף").

.„
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בפשטות: בזה, והביאור

הפסוק  על רש"י מפרש לכן קודם "וימאן 17כבר
וסבור  החי על תנחומין מקבל אדם "אין להתנחם":
ולא  הלב מן שישתכח גזירה נגזרה המת שעל  שמת,

"ויתאבל  – ולפיכך החי". בנו18על על mini(יעקב)
miax."

(ולכן  יוסף "אני לאחיו: יוסף דברי כוונת וזוהי
חי" אבי העוד התמיהה) יוסף"19קיימת ש"אני כיוון –

ש  יוצא חי, יוסף –zetevx mipy mizye mixyr הצטער
אהב  כי "ויתאבל", מכך יותר ואפילו – עליו יעקב

בניו" "מכל יותר כלל 20אותו רגיל בלתי נורא, צער –
היה  יכול כיצד ביותר גדול פלא זה הרי כן, ואם וכלל.

גדול  צער לשאת רבות,21יעקב שנים במשך – כלֿכך
בחיים. להשאר הכל ולמרות

את  לגלות יוסף היה צריך מדוע מובן זה, לפי
בהמשך  להדגשתו הקדמה היתה זו לאחיו. זו תמיהתו

הדחיפות  את למצרים.22דבריו יעקב הבאת של

ב" רק איננה elreהמהירות exdn"...אבי כדי 23אל
הטובה  הבשורה את האפשרי בהקדם ליעקב להודיע
גם  אלא עליו, מצערו יחדל ומיד חי, עדיין שיוסף

אלי אבי mzxdne24"23תעמוד"`l"רדה את והורדתם
של ענין שזהו כיוון zeytpהנה", zpkq צער לאחר .

יעקב" רוח ב"ותחי די אין הבשורה 25שכזה, ידי על
הענין  במהירות גם צורך יש ועדיין חי", בני יוסף "עוד

ואראנו". "אלכה של

.‰
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של  הלשון אריכות גם תוסבר לעיל האמור לפי
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ועוד.12) טו. כט, ויצא לח. שם, לו. כז, תולדות כה. יח, וירא רש"י
להביא 13) רש"י שהוצרך מה וצע"ק שם). ועוד רא"ם (ראה יז יז, לך

לא  למה קשה שבלאה"כ אלא דכאן, הפסוק הביא ולא מנביאים דוגמאות
יא ג, בראשית לפנ"ז מש"נ מפרשיו i"yxtkeהביא (ראה "בתמי'" שם

ואכ"מ. שם).
כו'14) שאל – סע"א) כח, (מגילה חז"ל בלשון – השאלה על נוסף

בחיי. קצת א"ל ימים הארכת במה
ט.15) מז, פרשתנו
ולהעיר16) כה). לה, (וישלח שנה וקפ ז) כה, (ח"ש שנה i"yxnקעה

.38 הערה 504 ע' לקמן וראה ב. כז, תולדות

לה.17) לז, וישב
לד.18) שם,
כאן.19) עה"ת ש"ך גם ראה
ג.20) לז, וישב
כאן.21) ועוד המור, צרור ספורנו, גם ראה
כאן.22) עקידה גם ראה
ט.23) מה,
יג.24) שם,
כזֿכח.25) שם,
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אבי..." אל ועלו "מהרו לשבטים אומרו שטרם יוסף,
minrtחזר yelyלמחיה" דבר: אותו `miwelעל ipgly

" `miwelלפניכם", ipglyie אתם "לא לפניכם...",
כי הנה אותי .miwel`d"...26שלחתם

את  רואה ואיננו פוגש איננו שיעקב רגע שבכל כיון
נשאלת  לגביו, נפשות סכנת של חשש קיים יוסף
"מהרו  לשבטים בדבריו יוסף מסתפק כיצד השאלה:
משם  ויביאו ישראל לארץ ילכו שהם אבי...", אל ועלו

עליו היה והלוא למצרים, יעקב cinללכתenvraאת
מפני  כי יעקב, את ולראות ישראל לארץ במהירות
ובמיוחד  (מתחילה) ליעקב ללכת עליו היה אב כיבוד
ויעקב  גדולה, במהירות להתבצע חייב הענין כאשר

זקן  היה זמן 27כבר מתבצע הענין כל היה לכך ובנוסף ,
יותר. מוקדם רב

בהדגשה, הקדמתו ע"י יוסף ענה זו שאלה ועל
בבחירתו  איננה במצרים שהימצאותו פעמים, מספר

– אלוקים" "שלחני אלא d"awdוברצונו ly ezegilya
הארץ" עם לכל (בר) ה"משביר אין 28להיות ולפיכך ,

מכאן. ללכת רשות לו

.Â

ÂÓÈÈ˙Ò‰ ·˜ÚÈ ˘ÂÚ Ï˘ ÌÈ˘‰ ·"Î

" של לנחיצות נוספת אבי..."exdnסיבה אל ועלו

לכן  קודם בנו 29כבר על יעקב שאבילות רש"י ציין
מצות  יעקב קיים לא שבהן שנים כ"ב כנגד היתה יוסף
עונש  של השנים שכ"ב ביודעו ולכן ואם, אב כיבוד

" השבטים מן יוסף דרש הסתיימו, אל exdnיעקב ועלו
ומוכרח  צריך הסתיים, העונש שזמן כיוון אבי...".

עין" כהרף אפילו עכבם "לא .30להיות

ועלו  "מהרו באומרו יוסף  דברי יותר יובהרו וכך
של `iaאל שצערו לכך בנוסף כי, – "אבינו" ולא – "

שהמהירות  אז יוסף להם רמז גם ליוסף, קשור יעקב
אב  כיבוד מצות לקיים יוסף של ביכולתו בו, קשורה
על  העונש של השנים כ"ב עברו שכבר מפני ("אבי"),

שלו. אב כיבוד מצות קיים לא שיעקב כך

ה': בעבודת מכך ההוראה

של  בכיוון להשתמש צריך שבהם מקרים ישנם
דוחה" לדעת 31"שמאל צריך אבל ועונש. גבורה –

זו  במידה להשתמש שלא יתירה זהירות כאן שנדרשת
מגיע כאשר מיד הצורך. מכפי שאין rbxdיותר

של  באופן חייבים, והגבורה, הדחיה את מוכרחים
zexidn ימין" – וקירוב חסד של בכיוון לפעול

מקרבת".

(c"lyz ybie t"y zgiyn)
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הֿח.26) שם,
ועוד.27) כ. מד, פרשתנו כז. מג, מקץ
ו.28) מב, מקץ

תולדות.29) ס"פ ישן רש"י שם. וישב
מא.30) יב, בא (ממכילתא) רש"י ראה
סי"ז.31) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ב. קז, סנהדרין א. מז, סוטה

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc dcp(iyily meil)

,mincewd minia.úBìéáè äøNò Lîç dúBà ïéìéaèî©§¦¦¨£¥¤§¥§¦
:didy dyrnl eze` dncne ,df oic lr dnz `axéàä ,àáø øîà̈©¨¨©

éçlâa éðééc àðéc àìc àðéciyp`l did oebd weg epi`y df weg - ¦¨§Ÿ¦¨¨§¦§©¨¥
,iglbàøBz déì úéàc,xey el yiy in -àîBé ãç éòøéìjixv - §¦¥¨¦§¥©¨

e ,cg` mei xird zenda lk z` zerxléøz éòøéì ,àøBz déì úéìc§¥¥¨¦§¥§¥
àzìîøà øa àîúé eäì éîøúà .éîBé,dpnl` oa mezi mdl oncfp - ¥¦§§¥§©§¨©©§©§¨

,mixeey el eid `lyéøBz déì éáäéedetke mixeeyd z` el epzp - ¨£¦¥¥
,mini ipy mzerxleäðéñëð ìæàe ,mhgye jld -úéàc ,eäì øîà £©©§¦§¨©§§¦

ì àøBz déìàkLî ãç ìB÷Lelld mixeeydn xey el yiy in - ¥¨¦§©©§¨
,cg` xer gwiì àøBz déì úéìcékLî éøz ìB÷Lel oi`y ine - §¥¥¨¦§§¥©§¥
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נה

לנו  האיש  שאל  שאול  ויאמרו   – ז  מג,  בראשית 
אח  לכם  היש  חי  אביכם  העוד  לאמר  ולמולדתנו 
ונגד לו על פי הדברים האלה הידוע נדע כי יאמר 

הורידו את אחיכם

עו

ביאור במשנה )כלים פט"ו מ"א( "אין בין דברי רבי מאיר 
לדברי רבי יהודה אלא ערבת בעל הבית", ורמז ליהודה 
שָעַרב ליעקב בעד בנימין וכו', ומבאר כמה וכמה דיוקים 

בהמשנה

כלי עץ, כלי עור, כלי עצם, כלי זכוכית – פשוטיהן 

טהורין, ומקבליהן טמאים. נשברו – טהרו. חזר ועשה 

מהן כלים – מקבלין טמאה מכאן ולהבא.

השדה, והתבה, והמגדל, כורת הקש, וכורת הקנים, 

ובור ספינה אלכסנדרית, שיש להם שולים, והן מחזיקין 

אלו  הרי   – ביבש  כורים  שהם  בלח,  סאה  ארבעים 

טהורין. ושאר כל הכלים, בין מקבלין בין אינם מקבלין 

– טמאין; דברי רבי מאיר.

המלכים,  וקסטות  עגלה,  דרדור  אומר:  יהודה  רבי 

וערבת העבדנין, ובור ספינה קטנה, והארון, אף על פי 

במה  אלא  לטלטל  עשויין  שאינן  טמאין,   – שמקבלין 

שבתוכן. ושאר כל הכלים, המקבלים – טהורין; ושאינן 

מקבלין – טמאין.

אין בין דברי רבי מאיר לדברי רבי יהודה אלא ערבת 

בעל הבית.
כלים פרק ט"ו משנה א'

זכוכית,  כלי  עצם,  כלי  עור,  כלי  עץ,  כלי 
פשוטיהן טהורין: הכלים שאין להם בית קיבול אינם 

מקבלים טומאה.

ומקבליהן טמאים: והכלים שיש להם בית קיבול 
מקבלים טומאה, כמו שבארנו )פרק ב, א(.

נשברו: הכלים.
טהרו: מן הטומאה שקיבלו קודם שנשברו; וכן אם 
נשברו כשהם טהורים, שבריהם אינם מקבלים טומאה.

חזר ועשה מהן: מן השברים.
כלים: שלמים.

חוזרים  אינם  ולהבא: אבל  מקבלין טמאה מכאן 
טומאתם,  בטלה  שמשנשברו  הישנה,  לטומאתם 

חדשים  ככלים  דינם  כלים,  משבריהם  ועשה  וכשחזר 

שלא נטמאו עדיין.

ָדה: מן ארגז. הׁשִ
והתבה, והמגדל: ארון בצורת מגדל.

ֶוֶרת הקש: העשוי' מקש. ּכַ
ֶוֶרת הקנים: העשוי' מקנים. ְוּכַ

גדולה  ספינה  אלכסנדרית:  ספינה  ובור 
מאלכסנדרי', ולה בור גדול של עץ, שבו מחזיקים מים 

מתוקים לשתי'.

שיש להם: לכל הכלים הללו שנמנו לעיל.
שולים: למטה, והם יושבים עליהם.

והן מחזיקין ארבעים סאה בלח: במשקים )כ-500 
ליטר(.

שהם ּכוַֹרִים: ששים סאה.
שכל  ופירות,  תבואה  כגון  יבשים,  בדברים  ביבש: 
כלי מחזיק ביבש יותר מאשר בלח פי אחד וחצי על ידי 

הגודש.

שנאמר  טומאה,  מקבלים  אינם  טהורין:  אלו  הרי 
)ויקרא יא, לב(: "מכל כלי עץ או בגד או עור או שק 

כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם, במים יובא וטמא עד 

וריקן,  מלא  מתטלטל  שק1  מה  ודרשו:  וטהר",  הערב 

אף כל שמתטלטל מלא וריקן, יצאו כלים אלו שאינם 

מתטלטלים מלאים מחמת כובדם.

ושאר כל הכלים, בין מקבלין: ארבעים סאה בלח.
בין אינם מקבלין: אלא פחות מארבעים סאה.

טמאין מקבלים טומאה, דברי רבי מאיר.
עץ  של  חבית  עגלה:  ְרּדּור  ּדַ אומר:  יהודה  רבי 
כיון שהיא מחוברת  גדולה,  פי שהיא  על  ואף  עגולה, 

לעגלה, היא מתטלטלת גם מלאה על ידי העגלה.

וקסטות המלכים: כמין ארגז שיש למלכים בכותלי 
רמב"ם;  עיין  ישראל";  )"תפארת  שלהם  המרכבה 

מלכים  של  גדולים  כדים  מפרשים:  ויש  ברטנורא(; 

)הערוך(.

שמעבדי  עץ  של  גדולה  עריבה  העבדנין:  וערבת 
העורות משתמשים בה לשרות העורות בתוכה.

מתוקים  מים  בו  שמחזיקים  קטנה:  ספינה  ובור 
לשתי'.

והארון, אף על פי שמקבלין: ארבעים סאה בלח.
טמאין: מקבלים טומאה.

שאינן עשויין לטלטל אלא במה שבתוכן: שאין 
דרכם להיטלטל אלא כשהם מלאים )רמב"ם(.

הגדולים  הכלים  המקבלים:  הכלים,  כל  ושאר 
המחזיקים ארבעים סאה בלח.

טהורין: אינם מקבלים טומאה.
פחות  אלא  מחזיקים  שאינם  מקבלין:  ושאינן 

מארבעים סאה.

1( ראה הביאור בזה בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן קכה

ילקוט לוי יצחק על התורה
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טמאין: מקבלים טומאה.
יהודה  רבי  לדברי  מאיר  רבי  דברי  בין  אין 
הכלים  מנה את  בעל הבית: שרבי מאיר  ערבת  אלא 
המקבלים שהם טהורים, כדי להשמיענו, שדווקא אלו 

טהורים, אבל שאר המקבלים טמאים, ובכללם עריבת 

סאה  ארבעים  מחזקת  שהיא  פי  על  שאף  הבית,  בעל 

בלח, מכל מקום היא מקבלת טומאה, ואילו רבי יהודה 

להשמיענו,  טמאים,  שהם  המקבלים  הכלים  את  מנה 

שמחזיקים  פי  על  אף  טומאה  מקבלים  אלו  שדווקא 

טהורים,  המקבלים  שאר  אבל  בלח,  סאה  ארבעים 

ומכאן שלדעתו אף עריבת בעל הבית טהורה.
ביאור משניות קהתי

פרק טו2 משנה א. השידה התיבה והמגדל... ר"י 

אומר דרדור עגלה...
שידה,  דברים,  ו'  הטהורין,  קחשיב  ר"מ  והיינו 

ספינה  בור  הקנים,  כוורת  הקש,  כוורת  מגדל,  תיבה, 

ור"י  טמאין.  שמקבלין  אעפ"י  והשאר  אלכסנדרית. 

עריבת  קוסטות,  דרדור,  דברים,  ה'  הטמאין,  קחשיב 

הכלים  כל  ושאר  ארון,  קטנה,  ספינה  בור  העבדנין, 

אם מקבלין טהורין. והחילוק ביניהן הוא עריבת בעל 

הבית, שלדעת ר"מ טמאה ולדעת ר"י טהורה.

וצריך להבין3:

2( ראה ביאור כל המשנה בילקוט לוי יצחק עה"ת פרשת שמיני פרק 

יא פסוק לב.

3( מקשה כאן בפנים ב' שאלות, ולקמן מבאר עוד ארבעה דיוקים, 

ומהם:

א( כל דבר בתורה הוא בדיוק: למה ר"מ קחשיב “ו" דברים דוקא, 

ור"י קחשיב "ה" דברים דוקא?

ב( בהששה דברים דקחשיב רבי מאיר, הנה "השידה והתיבה והמגדל" 

"כוורת  מתחיל  ואח"כ  המחבר,  ו'  אות  שיש  אחת,  בחלוקה  נקטם 

הקש וכוורת הקנים" בלי אות ו' המחבר, שמשמע שהוא חלוקה וסוג 

אחרת, למה לא כתוב עם ו' החיבור "וכוורת הקש וכו'" כמו בהשאר, 

ובפרט דבדברי ר' יהודה הרי כולם נמנו באות ו' המוסיף?

יש  מאיר  רבי  של  השני'  בהחלוקה  הנה  ב',  לשאלה  בהמשך  ג( 

ואח"כ  הקנים",  וכוורת  הקש  "כוורת  דקנקט  בהלשון,  חילוק  ג"כ 

נקראים  ששניהם  מזה  והנה  אלכסנדרית",  ספינה  "ובור  דבר  עוד 

הוא  דבהחלוקה השני'  נמצא  א',  בסוג  שווים  מורה שהם  "כוורת" 

ג"כ נתחלק לשנים: א( "כוורת הקש וכוורת הקנים", ב( "ובור ספינה 

אלכסנדרית", ומהו השני ענינים?

"השדה  א(  חלקים:  ג'  יש  בהמשנה  ר"מ  בדברי  הכל  בסך  ונמצא 

והתיבה והמגדל", ב( "כוורת הקנים וכוורת הקש", ג( "ובור ספינה 

אלכסנדרית"?

ד( "ובור ספינה אלכסנדרית" נכתב בור מלא ו', אף שלפעמים כתוב 

"בר" חסר ו', מה הטעם דכאן מלא?

וע"ז מבאר )כבפנים(.

א( למה רבי מאיר חשיב הטהורין ור' יהודה חשיב 

הטמאין.

טהורין  ר"מ  שלדעת  מפני  י"ל,  פשוט  )ועפ"י 

ה'  ו' דברים,  ובזה  ו' דברים  בזה  וטמאין שווין המה, 

לכן  המה  ששווין  ומאחר  הבית.  בעל  ועריבת  דר"י, 

רוצה לחשוב ולהזכיר הטהורין, מלחשוב הטמאין, כי 

מגונה  דבר  אדם  יוציא  לא  וע"ד4  בטהרה  לדבר  צריך 

כו'. ולדעת ר"י הטמאין פחות מהטהורין, כי הטמאין 

לשנות5  צריך  כי  חושב הטמאין,  לכן  ז',  והטהורין  ה' 

בדרך קצרה(.

הפלוגתא  הוא  בעה"ב  שבעריבת  הענין  מהו  ב( 

ביניהם, שלדעת ר"מ טמאה, ולדעת ר"י טהורה.

והענין יובן,

רבי מאיר ששמו הוא מלשון6 אור, ובתורתו של רבי 

מאיר7 כתוב כתנות אור באלף, הוא בחי' ז"א הנק'8 אור.

מ"ה,  שם10  אור  בחי'  חסדים,  בחי'9  הוא  וז"א 

שמחסדים ואור אין משם עדיין יניקה ללעומת זה בחי' 

עץ11 החיים שכולו טוב.

4( ראה פסחים ג, א.

5( שם ג, ב.

כ"ק  רשימת   .15 הערה   58 עמוד  כד  חלק  שיחות  לקוטי  ראה   )6

אדמו"ר זי"ע חוברות כב. קיז. ראה הערה 7.

אור  כתנות  ולאשתו  לאדם  אלקים  ה'  ויעש  כא.  ג,  בראשית   )7

כתוב  רבי מאיר  בתורתו של  ב(  כ,  רבה פרשה  )בראשית  וילבישם. 

א'  וכו'. ראה מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות חלק  כתנות אור באלף 

עמוד נ ואילך. ש"העור הוא הלבוש שמעלים ומסתיר ומכסה לגמרי 

עצם האור ורק דרך נקבי העור בוקע ההארה", וע"י עבודת הבירורים 

“נעשה מן ע' א', ונקרא אור היפך עור, כי האור בחי' גילוי אור אלקי 

בלי הסתר והעלם כלל, וכמ"ש ולא יכנף עוד מוריך . . כי יהפך מן 

ההסתר שנקרא עור לגילוי שנקרא אור". וראה גם רשימות – חוברת 

ה'תנש"א,  התוועדויות  מנחם  תורת  תרצ"ג.  ריגא  הש"ס  סיום   – יב 

חלק א' עמוד 19. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן נ. נא. נב.

8( ראה ספר המאמרים ה'תרס"ו עמוד תקצז.

9( ראה הערה 17.

ם הוי' במילוי אלפי"ן )אות  ם מ"ה הוא ׁשֵ 10( אור ֵׁשם מ"ה. פירוש: ׁשֵ

אלף – ראה עץ חיים שער ה רפ"א. שער יח ספ"א. ועוד( והוא: יו"ד, 

ה"א, וא"ו, ה"א בגי' 45 – מ"ה, בגי' "אדם".

11( ראה תניא – אגרת הקדש סימן כו )קמד, א(. קונטרס עץ החיים 

פרק י"א ואילך. ספר המאמרים ה'תרס"ו עמוד קיד. ועוד.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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ורב12 יהודה, שהשם הראשון13 יהודה בן יעקב, הוא 

בכלל14 במלכות הנבנית15 מהגבורות כמ"ש16 גור ארי' 

בין “יהודה" לבחי'  12( בהבא לקמן ראה הביאור בעבודה, הקשר 

לתניא  הערות  יצחק,  לוי  בלקוטי  הוד,  בחי'  השמאל  קו   – גבורות 

טוב  הדעת  עץ  ב'  החיים,  עץ  א'  עצים:  בחי'  ב'  יש  וז"ל:  ח  עמוד 

בבינונים,  הוא  ובעבודה  מהחזה...,  למטה  מתחיל  הדעת  ועץ  ורע. 

שבינונים הם למטה מהחזה ששם הוא עץ הדעת טוב ורע. )והיינו מה 

שבבינוני הרע הוא בתקפו כתולדתו כו', כי מקומו הוא למטה מהחזה 

ששם יש עץ הדעת טוב ורע, ועבודת הבינונים הוא במחשבה דבור 

ומעשה שהוא בה' אחרונה דמל' שקומתה לנגד נה"י למטה מהחזה.( 

ולא  הנה לפעמים ועתים רבים יש להם טמטום הלב שנעשה כאבן 

הוא  תפלה  תפלה,  זו  שבלב  לעבודה  אופן  בשום  לבו  לפתוח  יכול 

בהוד, כי הרי התפלה מתחלת בהודו לה' כו' ובסוף התפלה מסיימים 

לה'  ולהודות  הוא להשתחוות  הוד  ענין  כי  יודו לשמך,  צדיקים  אך 

יהודה  בחי'  הוא  ותפלה  תפלה,  והיינו  פט"ו,  באגה"ק  כמ"ש  כו' 

שהוא ע"ש הוד. ועיין בתו"א ]תו"א מה, א[ בד"ה יהודה אתה ע"ש. 

וגם לפעמים לא יוכל להלחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו כו', 

המלחמה עם היצר הוא מנצח, כי פירוש נצח הוא לעמוד בנצחון נגד 

כל מונע מעבודת ה' כמ"ש באגה"ק שם. ומפני שבהוד שהוא סוף קו 

השמאל הפגם יותר מבנצח שהוא בקו הימין. )וכידוע במה שמהוד 

נעשה דוה, והודו נהפך עלי למשחית, והאלף הה' שלנגד הוד, הוא 

כולו חורבן וגלות. משא"כ באלף הד' נצח הוא רק עק"ב שנה(, ע"ש. 

ראה לקמן הערה 28.

13( הרב המחבר מקשר כדרכו התנא “רב יהודה" ל"יהודה" בן יעקב 

ז, ב. יומא  בתורה, עפ"י מאחז"ל "שמא מילתא היא". ראה ברכות 

פג, ב. זהר חלק א' דף ו, א. חלק ב' קעט, ב. ועוד. )ראה גם לקמן 

סימן קיט. קמא. קמד(.

יצחק  לוי  בתורת  ל"יהודה",  יהודה"  "רב  בין  בהקשר  עוד  ראה 

חידושים וביאורים בש"ס סוף עמוד קסד, דשם "יהודה" הוא אותיות 

ם "הוי'" + אות ד', ופירושו ד' פעמים הוי' במלוי, וד' פעמים הוי'  ׁשֵ

במילואו הם: ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן בגי' רל"ב, וכן "רב יהודה" )202 

+ 30( בגי' רל"ב. ע"ש.

14( יהודה... בכלל מלכות. ראה לקוטי שיחות חלק כא עמוד 247 

ובהערות שם. חלק ל סוף עמוד 219 ואילך.

15( ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ו ופרק ז וז"ל: והנה שם 

אלקים הוא שם מדת הגבורה והצמצום ולכן הוא גם כן בגימטריא 

ונראה  העולם  ומחיה  המהוה  שלמעלה  האור  שמסתיר  לפי  הטבע 

מגן  הוא  זה  אלקים  ושם  הטבע  בדרך  ומתנהג  עומד  העולם  כאילו 

ונרתק לשם הוי"ה להעלים האור והחיות הנמשך משם הוי"ה ומהוה 

מאין ליש שלא יתגלה לנבראים ויבטלו במציאות..., הנה סיבת וטעם 

הצמצום וההסתר הזה שהסתיר והעלים הקדוש ברוך הוא את החיות 

של העולם כדי שיהי' העולם נראה דבר נפרד בפני עצמו הנה הוא 

מלכותו  התגלות  בשביל  הוא  העולם  בריאת  תכלית  כי  לכל  ידוע 

יתברך דאין מלך בלא עם פי' עם מלשון עוממות שהם דברים נפרדים 

וזרים ורחוקים ממעלת המלך כי אילו אפילו היו לו בנים רבים מאד 

לא שייך שם מלוכה עליהם וכן אפילו על שרים לבדם רק ברוב עם 

דווקא הדרת מלך ושם המורה על מדת מלכותו יתברך הוא שם אדנות 

כי הוא אדון כל הארץ ונמצא כי מדה זו ושם זה הוא המהוין ומקיימין 

בפני  נפרד  ודבר  גמור  יש  עכשיו  שהוא  כמות  עולם  להיות  העולם 

עצמו, ע"ש.

ראה דרך מצותיך כה, ב  ואילך.

ארי'  גור  וז"ל:  תורה מהאריז"ל  לקוטי  וראה  ט.  מט,  בראשית   )16

ב"ן,  שם  והעלם,  גבורות  בחי'17  היא  ומלכות  יהודה, 

שמהגבורות יש יניקה ללעומת זה, והיא בחי' עץ הדעת 

שממנו יש יניקה ללעומת זה.

זהו שר"מ חושב ששה מיני כלים הטהורין הוא לנגד 

חג"ת  מדות  הששה  והוא  ו',  אות18  שהוא  ז"א  בחי' 

נו"ה, ויסוד.

והם  חג"ת,  לנגד  הם  מגדל  תיבה  שידה  והיינו19 

בחלוקה  שנקטם  זהו  המדות,  עיקרי  אחת20  חלוקה 

גי'  גבורה  ארי'  עולה  וכן  הגבורות  הם  שבארי'  הבחי'  כל  יהודה, 

כי  יד( מגור מסביב  לא,  כה. תהלים  ו,  )ירמי'  גור מלשון  וכן  רי"ו, 

הם הגבורות שהם המורא, לכן לא נאמר גור אלא ביצחק ולא בשאר 

אבות שאמר לו הש"י גור בארץ הזאת, וליעקב נאמר )בראשית לז, 

א( וישב יעקב בארץ מגורי אביו, כי הגבורות הם בנין המלכות שהיא 

הארץ, וזהו בארץ מגורי אביו שהוא יצחק שהוא בחי' גבורות. ע"ש.

דבחי'  ידוע  וז"ל:  תקצו,  עמוד  ה'תרס"ו  המאמרים  ספר  ראה   )17

שבאצילות,  בי"ע  ומקור  שרש  בחי'  הוא  מלכות  בחי'  הוא  מלכות 

דז"א הוא מבחי' גופו של אצילות עדיין, אבל בחי' מלכות הוא מקור 

הוא  דאצילות  לבי"ע,  אצילות  בין  ההפרש  ידוע  והנה  כו'.  דבי"ע 

בחי' גילוי ההעלם דאוא"ס המאציל, שהוא בחי' עו"ע, שההתהוות 

ובשעה  דבוק בעילתו,  הוא  עלול  דכל  וידוע  כו',  קירוב  היא בבחי' 

שהוא דבוק מאד בעילתו ומקבל מהעילה, אז הוא מופשט מכל בחי' 

עצמותו לגמרי, עד ששוכח לגמרי על עצמותו, ואינו מרגיש עצמותו 

בבחי' מציאות לעצמו כלל, וא"כ אינו בגדר התפשטות כלל כו'. וכמו 

תלמיד היושב לפני רבו, דבשעה שמקבל השפע ה"ה בטל בתכלית, 

דאיידי דטריד למיבלע לא פליט*, שאינו שייך להתפשטות כלל, כי 

לגמרי,  ההתפשטות  והעדר  בעצמותו,  והתכללות  כיווץ  בבחי'  הוא 

עד שלא פליט כלל להשיב לשואלו דבר כו'.

והדוגמא מזה יובן בכל בחי' עו"ע עד רום המעלות, שכאשר העילה 

מאיר בהעלול, והעלול דבוק בעילתו לקבל ממנה, הנה איידי דטריד 

למבלע, בדביקות נפלא, לא פליט, שהוא בבחי' העדר ההתפשטות 

כו'. וכ"ז שייך בבחי' ז"א דאצילות ולמעלה כו', שהן בבחי' עילה 

ועלול כו'. אבל בחי' המלכות שהיא שרש ומקור דבי"ע, הרי אינה 

כו',  עו"ע  קירוב  בבחי'  אינו  התהוותה  דאופן  והיינו  עו"ע,  בבחי' 

ע"ש.

*( ע"פ חולין קח, ב. שם ח, ב. וראה תורה אור נח י, ב. וישב כח, א. 

הוספות לתורה אור קט, ג. סידור עם דא"ח קי, ב. ועוד.

רמז  הם  יהו"ה  דאותיות  ד,  פרק  התשובה  אגרת   – תניא  ראה   )18

 – ו'  בינה,   – ראשונה  ה'  בחי' חכמה,  י'  )וכוחות(,  ספירות  להעשר 

בחי' ז"א – הששה מדות, ה' אחרונה מלכות – דיבור, ע"ש.

19( מרמז דהששה מיני כלים שחושב ר"מ, שהם כנגד הששה מדות, 

הוא גם מדוייק בהלשון המשנה.

20( ראה לקוטי תורה פרשת מסעי צ, ג וז"ל: נודע כי נצח והוד נק' 

ירכין לבד מגופא ונק' בדי ערבות שאין בהם לא טעם ולא ריח ופי' 

לבר מגופא היינו כי חג"ת הם עצם המדות ונה"י הם השפעות המדות 

לזולתו ולכן נק' לבר מגופא.

וענין שאין בהם טעם וריח, היינו, כי בחג"ת יש עדיין הארת השכל 

והטעם, ולפי הארת המוחין והשכל כך הם אופני המדות בהתפעלות 

הלב אם רב ואם מעט, כי הארת המוחין מאירים בחג"ת, ולכן בחג"ת 

יש בהם טעם היינו הארת הטעם מהשכל מתלבש בהמדה. משא"כ 

בנו"ה כי נו"ה היינו שאחר שנסתלקו השכל והטעם של המדה מ"מ 

ילקוט לוי יצחק על התורה



נח

במגדל,  המחבר  וו'  בתיבה  המחבר21  ו'  שיש  אחת, 

וחלוקה ב' כוורת הקש וכוורת הקנים, ששניהם כוורת 

הם לנגד נו"ה, וחלוקה ג' בור ספינה אלכסנדרית לנגד 

יסוד22.

ור' יהודה חושב חמשה כלים המקבלין טומאה, הוא 

לנגד מלכות הנבנית מהגבורות, והיא אות23 ה'.

ויהודה24 מלשון הודאה, כי איהי25 בהוד, ומהוד יש 

וכתיב27  קו26 השמאל,  כי הוא סוף  זה,  יניקה ללעומת 

ספירה  מהוד  שנעשה  למשחית,  עלי  נהפך  והודי 

מתנצח לעשות המדה מחמת שכך נשאר ההסכמה אצלו, ע"ש.

21( וכמ"ש “השידה והתיבה והמגדל".

22( “והוא כמו ועל דרך הג' הדסים חג"ת, ב' ערבות נו"ה, הלולב 

יסוד,

יש לומר:

שידה ותיבה הוא חג"ת, ובמס' מקוואות פ"ו מ"ה השידה והתיבה 

ים  הנקראת  באימא  ומכוסים  מהחזה  למעלה  הם  חו"ג  כי  שבים, 

עלמא דאתכסיא. מגדל הוא תפארת שבו שם* הוי' וכתיב גדול הוי', 

והוא בחי' יעקב בריח התיכון שהוא גדול וגבוה משארי הבריחים. 

ויעקב כשבא ללבן הי' בן ע"ז שנה, )כי בן ס"ג נתברך מיצחק, וי"ד 

שנה נטמן בבית שם ועבר( מספר מגד"ל,

כוורת הקש וכוורת הקנים נו"ה, כי קש וקנים שהן דברים פשוטים 

הוא ע"ד בדי ערבות נו"ה שאין בהם לא טעם ולא ריח,

מקום  אל  המים  יקוו  ע"ד  יסוד,  הוא  המים  לקיבוץ  שהוא  בו'  בור 

ע"ש".  ע"א  ל"ג  דף  בראשית  פרשת  בזה"ק  כמ"ש  יסוד  הוא  אחד, 

)תורת לוי יצחק כאן(.

*( ראה הביאור ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן י.

ם הוי'  23( כנ"ל הערה 18. תניא – אגרת התשובה פרק ד, דאותיות ׁשֵ

נחלקים, י"ה הוא בחי' חכמה ובינה, אות ו' הוא ז"א – מדות, ואות 

ה' אחרונה בחי' מלכות )נוקבא(, דיבור, וזהו מספר חמשה המרומז 

הפה,  מוצאות  ה'   – גבורות  ה'  להמספר  רמז  ג"כ  “ה", שהם  באות 

ע"ש.

וראה תניא – שער היחוד והאמונה סוף פרק א )עז, ב(. סוף פרק ד 

וז"ל: ה' אותיות  )עט, ב(. אור התורה דרושים לפסח עמוד תשמח 

מנצפ"ך הם מפרידים ומחלקים את הקול, כי הקול הוא פשוט כקול 

בהמה ולהיות הקול מתחלק לה' מוצאות אחה"ע מהגרון בומ"ף כו' 

הוא ע"י ה"ג מנצפ"ך. עכ"ל. וע"ש ביאור דזהו ג"כ דיש פרק היד, 

ואח"כ החמש אצבעות המתחלקין וכו'.

וראה גם לקמן סימן פ. ספר המאמרים ה'תרנ"ט עמוד קלד ואילך.

א(  זה,  ללעומת  יניקה  להיות  יכול  “יהודה"  דמבחינת  מרמז   )24

הוד,   – הודאה  מלשון  יהודה  ם  הׁשֵ ב(  כנ"ל,  מלכות  בחי'  דיהודה 

וממנו יש יניקה וכו'. ראה הביאור לעיל הערה 12.

25( ראה סידור עם דא"ח קסה, ג. ועוד.

26( קו השמאל הוא בינה, גבורה, הוד.

27( דניאל י, ח. ראה לעיל הערה 12.

חמשי"ת28, משחי"ת, חושב29 הה' דברים הטמאים.

אין בין דברי ר"מ לדברי ר' יהודה אלא עריבת 
טמאה,  היא  הטהורין  שחושב  שלר"מ  הבית,  בעל 

ולר"י שחושב הטמאין היא טהורה.

ו' עמודא דאמצעיתא, תפארת32  30בעל הבית הוא31 

רב"ע  דף  עקב  פרשת  מהימנא33  ברעיא  ועיין  יעקב, 

בית בפסחים34  יעקב קראה  כי  והוא בעל הבית,  ע"א, 

דף פ"ח.

28( ראה זוהר חלק ג' דף ער, א. רמג, א. יום אחד תהי' גלות לישראל, 

דהיינו יומו של הקב"ה שהוא אלף שנים, והיינו אלף החמישי, ז"ש 

יג( נתנני שוממה כל היום דוה, )דו"ה אותיות הוד, כנגד  )איכה א, 

נצח,  גבורה, תפארת,  אלף החמישי, דהוא ספירה החמישית, חסד, 

הוד(. ע"ש.

גלות  וז"ל:  רפ"ה  ע'  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק  לוי  תורת 

נמשך מבחי' הוד, שנעשה מהוד דוה, הוד ספירה החמישית, נעשה 

מחמיש"ת משחי"ת, כמ"ש )דניאל י, ח( והודי נהפך עלי למשחית. 

ועיין בעץ חיים שער הירח בדרוש דאטב"ח באותיות קץ ע"ש עכ"ל.

וראה עטרת ראש סוף עמוד נ'. ספר המאמרים עת"ר ד"ה נחמו עמוד 

רל. ספר הערכים-חב"ד חלק א עמוד 1.

29( תיבת “משחית" אותיות “חמשית" כנגד ה"חמשה" דברים וד"ל.

30( מבאר הלשון במשנה “עריבת בעל הבית", ומתחיל לבאר ד"בעל 

הבית" קאי על כללות השש מדות – בחי' ז"א. ו"עריבת בעל הבית" 

קאי במיוחד על בחי' מלכות כדלקמן.

31( ו' עמודא דאמצעיתא. פירוש: ראה לקוטי לוי יצחק אגרות קודש 

עמוד רמ וז"ל: "כי ו' מדות דז"א נרמזים באות ו' שבשם, הנה בפרט 

הוא בתפארת אות אמת בזהר* ריש פרשת ויקרא, מפני שהתפארת 

כולל כל הו' קצוות". ויעקב בחי' "אמת" – "תתן אמת ליעקב". ראה 

תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשי"ז עמוד קיד ואילך. שיחות קודש 

תורת  שם.  הזהר  בביאור  ראה  ש"פ  שבת  מוצאי  שיחות  ה'תשל"ט 

מנחם – ספר המאמרים ה'תשח"י עמוד נה. ילקוט לוי יצחק חלק ב 

סימן נט.

מובא לקמן סימן קסו הערה 12. וראה רשימות חוברת קסט –   )*

מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן מז הערה 5.

32( ראה זהר חלק א דף קנז, ב. חלק ג שב, ב. לקוטי תורה ואתחנן ה, 

ב ואילך. תורה אור פרשת נח יא, א.

נהגי מארי דסעודתא  תא חזי, מנהגין טבין ושפירן הוו  וז"ל:   )33

בעלי  נוהגים  היו  ויפים  טובים  מנהגים  כי  וראה,  )בא  וכו'  דמלכא 

מצוה,  בסעודת  כשישבו  החכמים  מנהג  הי'  כך  ר"ל  המלך,  סעודת 

כדי  בוצע,  הבית  בעל  למלכות(,  שפע  להמשיך  כוונתם  והיתה 

שיבצע בעין יפה )ועל ידי זה ימשיך ברכת ה' על הלחם(, ומשלים 

ברכתא )ומשלים ומסיים את ברכת המוצא(, ולבתר בוצע וכו' )ורק 

חז"ל  שאמרו  מה  הסוד,  )ובדרך  רזא  ואורח  בוצע(,  הוא  כך  אחר 

כי( בעל הבית בוצע, דא עמודא דאמצעיתא )זהו עמוד האמצעי(, 

דאיהו קו האמצעי )שהוא קו אמצעי דז"א, דהיינו התפארת דז"א – 

שהוא המשפיע חיות לכל המסובים( ע"ש.

34( ראה פסחים פח, א אברהם קראו הר כמ"ש )בראשית כב, יד( בהר 

ה' יראה, יצחק קראו שדה כמ"ש ויצא יצחק לשוח בשדה )שם כד, 

סג(, יעקב קראו בית כמ"ש )שם כח, יז( אין זה כי אם בית אלקים.

וזהו הרמז “בעל הבית" הוא יעקב – בחי' תפארת – שקראו "בית". 

ראה עוד ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק שני סימן ח. חלק א סימן פה.

ילקוט לוי יצחק על התורה



נט

אור37  במאורי  ועיין  מלכות,  הוא36  שלו  והעריבה35 

מע' בצק כו' בסדק המלכות שהיא עריבה ע"ש.

כענין  הוא  עריבה  כי  והוא  בגו,  דברים  עוד  אמנם 

שאמר דוד38 ערוב עבדך לטוב, דוד הבא39 מיהודה הוא 

בחי'40 מלכות, וביקש מהקב"ה41 ז"א שהוא בעל הבית, 

שיערוב אותו לטוב, הוא ליסוד ז"א הנקרא42 טוב, והוא 

שתהי' מחוברת ליסוד ז"א.

35( מרמז הקשר ד"עריבת בעל הבית" לבחי' "מלכות" בג' ענינים:

א( מ"ש במאורי אור, דה"בצק" בסדקי העריבה )ראה הערה 37( הוא 

בחי' יסוד, וה"עריבה" עצמה בחי' "מלכות".

עבדך  "ערוב  אמר  מיהודה,  שבא   – "מלכות"  בחי'  המלך  דוד  ב( 

לטוב", ערוב מלשון "עריבה".

ג( יהודה ָעַרב )"עריבה"( ליעקב )בחי' "בעל הבית"(, ויהודה בחי' 

"מלכות".

ומבאר דבחי' "מלכות" המדובר כאן הוא בחי' מלכות שהוא "עטרת 

דיסוד ז"א" כדלקמן.

בחי'  הוא  הבית  הבעל  הבית",  בעל  ש"עריבת  מבאר  פירוש:   )36

ה"מדות"  וע"ד  ל"מלכות"  המשפיע  המדות(  כל  )שכולל  תפארת 

הנותן ומשפיע חיות למצות מעשיות.

ם ד"העריבה"  37( מאורי אור מערכת אות ב' סעיף לא, ע"ש. מרמז ׁשָ

הוא כלי קיבול, והוא ע"ד מלכות המקבל – נוקבא, וה"בצק" בסידקי 

העריבה הוא בחי' יסוד, היינו ע"ד יסוד ומלכות – יחוד דכר ונוקבא.

38( תהלים קיט, קכב. “ערוב עבדך לטוב אל יעשקוני זדים".

39( ראה סוף מגילת רות.

א' עמוד שמז  – ספר המאמרים מלוקט חלק  תורת מנחם  ראה   )40

ואילך.

וז"ל: האור אין סוף שבמלכות הנק'  41( ראה דרך מצותיך קיט, ב 

התחתונים,  בעולמות  ומתלבש  ששוכן  שם  על  שכינתי'  נק'  דיבור 

קדוש  שהוא  שם  על  קוב"ה  נק'  בז"א  שמלובש  כמו  א"ס  והאור 

גילוי  יחוד קוב"ה ושכינתי' היינו  ופי'  וכו',  זו  ומובדל מהתלבשות 

עלמא  העליון  הדיבור  בבחי'  שיתגלה  בז"א  שהוא  כמו  אוא"ס 

דאתגליא וכו' ע"ש.

וזהו שדוד בחי' “מלכות" ביקש שיהי' מחובר ליסוד דז"א.

42( פירוש: טוב, קאי על יסוד כמ"ש אמרו צדיק כי טוב )ישעי' ג, 

י(. ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי נביאים וכתובים עמוד קסו ואילך 

וז"ל: ידוע שבחי' יסוד שנקרא צדיק עליון נקרא טוב כמ"ש אמרו 

צדיק כי טוב וכן האור נקרא טוב כמ"ש וירא אלקים את האור כי טוב 

וכ"ז  כו',  כי טוב חסדך אך טוב וחסד  נקרא טוב כמ"ש  וגם החסד 

וירידת עצמו מגבוה לנמוך  והוא לפי שכל בחי' השפעה  מטעם א' 

נקרא טוב כמו שמטבע הטוב מפני שהוא טוב בעצם יחפוץ בטובות 

לזולתו שיומשך ריבוי טוב לזולתו והיינו ענין טבע הטוב להטיב יותר 

מכפי המדה, ע"ש.

ראה גם מאמרי אדה"ז פרשיות התורה חלק ב' עמוד תתפט ובהנסמן 

אגרת  יצחק  לוי  לקוטי  על  ביאורים  לט,  חלק  שיחות  לקוטי  לשם. 

התשובה עמוד 51 ואילך.

וראה זהר ח"ג פרשת עקב עמוד ערב ע"א, ברכות לראש צדיק )משלי 

י, ו( חי עלמא )הברכות נמשך לראש צדיק – שהוא יסוד, שהוא מחיה 

את העולמות(, ע"ש.

העטרה44  היא  שמלכות  מה  הוא  דמל'  זו43  ובחי' 

43( פירוש: דיש ב' בחי' ב"מלכות":

כלול בבחי' ז"א, וזהו נק' "עטרה דיסוד ז"א"  א( כמו שהוא עדיין 

)ראה ביאור הערה 44(.

המחי'  "מלכות"  שבחי'  ע"ד  והוא  בפנ"ע,  בפרצוף  שהוא  כמו  ב( 

עולמות בי"ע.

44( העטרה דיסוד ז"א . . וכמו האתרוג:  ראה אור התורה דרושים 

וז"ל: כתוב בפרי עץ חיים האתרוג הוא  לשמיני עצרת עמוד ב'קנו 

ב' פרקין, פרק  יש  כי ביסוד  יסוד הענין  ופי' עטרת  כו'  יסוד  עטרת 

זהו  ב'  ופרק  ממקורו,  ההשפעה  לקבל  התקשרות  בחי'  זהו  העליון 

התקשרות להשפיע וזהו הנקרא עטרת יסוד ונקרא ראש צדיק בזהר 

ויצא קס"ב והוא נקרא מלכות שבז"א דהיינו בחי' הגילוי וההשפעה 

כו', ע"ש.

אור התורה פרשת בהעלותך עמוד שפב וז"ל: ובפרי עץ חיים שער 

הלולב רפ"ב וז"ל והנה נודע אצלינו כי ה' אחרונה שבשם הוא סוד 

הה'  לכן  כי  ממש  הנוקבא  ואינה  שלו  העטרה  שהיא  דז"א  מלכות 

דבוקה בשם ואינה בפ"ע אך הנוק' היא אד' או אלקים עכ"ל, ושם פ"ג 

בדברי ה"ר יוסף מערבי אתרוג הוא סוד עטרה דיסוד והוא מציאות 

הרושם שהניחה נקודת המלכות כאשר היתה דבוקה עם היסוד למטה 

ממנו כו' וכשנתפשטה נקודת המלכות ונעשה פרצוף נשאר הרושם 

עם היסוד כו' וזהו שימני כחותם על לבך כו' עכ"ל.

ואפשר לומר ההפרש בין המלכות כשהיא כלולה בז"א, לבחי' מלכות 

כשנעשית פרצוף בפ"ע שהוא ענין גילוי אחר גילוי, שזהו משארז"ל 

פ"ג דברכות אם הרהור כדבור דמי או לאו כדבור דמי, דבחי' ההרהור 

הוא מקור הדבור היינו שמהרהר איך לדבר, משא"כ מחשבה זהו אינו 

שייך עדיין לדבור כלל, והרהור הנ"ל נק' מחשבה תתאה והו"ע ד' 

נקרא  יכול להבראות לכן מצינו שהדבור  רבתי דאחד במאמר אחד 

בשם מחשבה עיין בגמ' ספ"ג דב"מ גבי על כל דבר פשע ובמשניות 

הדבור  זהו  דמלכות  החיצון  דפרצוף  במ"א  נת'  וכן  בתוי"ט,  שם 

וגם חקרה  ויספרה הכינה  פנימי הוא ההרהור ע"ד אז ראה  ופרצוף 

ואח"כ ויאמר לאדם, וא"כ בחי' המלכות כשמשלמת ז"א לע"ס זהו 

במה  שמהרהר  כאדם  עד"מ  כמו  להמדות  המלביש  ההרהור  עד"מ 

ענין  וזהו  נבנה אח"כ עולם הדבור,  ומזה  כו',  ומתאוה  שהלב חפץ 

ר"ל אח  ד'  אח  כי אחד  ועד,  לעולם  כבוד מלכותו  וברוך שם  אחד 

הוא ט"ס דז"א וד' רבתי בחי' מלכות המשלימתו לע"ס והוא ההרהור 

עולם  שיומשך  ועד  לעולם  מלכותו  כבור  שם  ברוך  ואח"כ  כנ"ל, 

הדבור כו', ע"ש.

נמצא דיש ג' חלקים:

א( בחי' היסוד עצמה, שהוא עדיין כלול בהמדות, ואז בחי' מלכות – 

שהוא בחי' הגילוי של המדה להזולת – אינו נמנה עם המדות, וע"ד 

איידי דטריד למבלע לא פלט וד"ל.

"מלכות  ג"כ  ונק'  בפנ"ע,  ופרצוף  ספירה  כשהוא  מלכות,  בחי'  ב( 

דנוקבא" – בחי' מלכות כפי שיורדת לבי"ע.

ג( בחי' "עטרת דיסוד", והיינו בחי' מלכות שבכל ספירה, שעדיין* 

"מלכות  ג"כ  ונק'  בפנ"ע,  פרצוף  להיות  ועומד  בהספירה,  כלול 

דדכורא".

ראה בכ"ז לקוטי תורה פרשת מסעי עמוד פט, ב. צ, א. אור התורה 

שם עמוד א'שסג. ספר המאמרים ה'תרנ"ט עמוד פד. ספר המאמרים 

תרס"ו עמוד תקצג ואילך. ספר המאמרים עטר"ת עמוד כד-כה. ועוד.

וזהו מה שמבאר כאן.

ד"עריבת בעל הבית", דהוא בחי' "עטרת יסוד דז"א", יש לדון בו 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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דיסוד ז"א, שהעטרה מחוברת ליסוד ז"א, וכמו האתרוג 

עטרת  שהיא  מה  דמלכות  בחי'  הוא  מלכות  שהוא45 

והיינו  ז"א, כמ"ש בפרי עץ חיים46 שער הלולב,  יסוד 

המלכות דדכורא, ואז אל יעשקוני זדים, כי מהמלכות 

מהגבורות,  בנינה  כי  זה  ללעומת  יניקה  להיות  יכול 

וכשהיא מחוברת ליסוד ז"א הנק' טוב אין ממנה יניקה 

ללעומת זה.

מצד ב' הבחי', וזהו שורש הפלוגתא בין ר"מ ור"י.

כיון  ז"א,  בחי'   – ספירות(  )הו'  המדות  עם  נמנה  אינו  הוא  א'  מצד 

שענינו הוא "גילוי" המדות, ואז שייך בחי' טומאה וכו', וזהו דעת 

ר"מ.

כמו שהוא קשור  דיסוד" שנחשב  "עטרת  הוא  ר"י  משא"כ לשיטת 

ומחובר להמדות – בחי' ז"א, ואינו מקבל טומאה. ומביא ע"ז דוגמא 

לב' הבחי' מה"אתרוג". ראה הערה 45.

המלכות  וז"ל:  כה  עמוד  שמות  יצחק  לוי  בתפארת  עד"ז  ראה   )*

בהיות באצילות, יש בה ב' מעלות, מחד גיסא ה"ה קשורה ומיוחדת 

עם הספירות שלמעלה ממנה, ולאידך גיסא, ה"ה גם שורש ומקור 

להתהוות העולמות שממנה יומשך לבי"ע. ודוגמתו במלך: תכלית 

– עלי'  רע"ב(  לד,  )ברכות  זוקף"  אינו  "כיון שכרע שוב  הביטול, 

למעלה; ותוקף המלכות שמתבטא במלוכה בפועל, "אשר יוציאם 

ואשר יביאם" )פנחס כז, יז( – השפעה למטה, ע"ש.

ד"אתרוג"  הדמיון  ומביא  מלכות: מבאר  שהוא  האתרוג  וכמו   )45

ז"א",  דיסוד  עטרת   – "מלכות  בחי'  דשניהם  הבית"  בעל  ל"עריבת 

והדמיון הוא בכמה פרטים:

א( יש ה"ששה" כלים שמפרט ר"מ שהם טהורים, והכלי ה"שביעי" 

הוא "עריבת בעל הבית".

ויש המין  ג' הדסים,  ועד"ז יש ה"ששה" מינים, הלולב, ב' ערבות, 

ה"שביעי" ה"אתרוג".

ז"א,   – מדות  כנגד הששה  הוא  והאתרוג  דהלולב  מינים  ב( הששה 

והאתרוג הוא "העטרה דיסוד ז"א" )כמ"ש בפרע"ח(.

ועד"ז כאן, הששה כלים טהורים כנגד הששה מדות – ז"א, והעריבת 

בעל הבית כנגד מלכות בחי' העטרה דיסוד ז"א.

ג( האתרוג דומה לעריבת בעל הבית, דכמו האתרוג יש בו ג' ענינים:

מצד א' הוא, 1( אינו נאגד עם הלולב ומיניו, 2( הוא "אוכל" המקבל 

מקרבים  שני  ומצד  גבורה,   – שמאל  ביד  נאחז  הוא   )3 טומאה, 

ומסמכים האתרוג להששה מינים.

עד"ז הוא "עריבת בעל הבית", בחי' מלכות – עטרה דיסוד ז"א, מצד 

א' הוא אינו חלק מהששה מדות )שיטת רבי מאיר(, ומצד שני הוא 

עטרה ד"יסוד" ומתחבר עם ז"א )שיטת ר"י(.

ד( לשיטת ר"י יש רמז גם ב"הגימטריא" של אתרוג, דמתחבר עם הו' 

מדות דז"א וכו'.

46( פרק א.

ערב48  שהוא  יהודה  בחי'  הוא  עריבה  עוד,  וי"ל47 

עריבת  הנה  בנימין.  בעד  הבית,  בעל  שהוא  ליעקב 

ג"כ  הוא  זו  בחי'  וי"ל  יהודה,  בחי'  הוא  הבית  בעל 

עטרת יסוד ז"א, והוא כי בנימין49 הוא הרוחא דשביק 

הזה  הרוחא  הנה  ז"א,  מיסוד  שנמשך  דמלכות  בגווה 

ובחי'50  הנוקבא,  דפרצוף  ברחם  דהיינו  במלכות,  הוא 

דמלכות שהוא עטרת יסוד דז"א, שהוא בבחי' דכורא, 

מל' דדכורא, הוא הערב בעדו.

ועיין בזוה"ק פרשת ויצא51 דף קנ"ה ע"ב אודה ה' 

47( וי"ל עוד: מבאר ומרמז כאן דעריבת בעל הבית הוא מלכות בחי' 

"עטרה דיסוד דז"א", בכמה פרטים:

א( הוא דומה לאתרוג כנ"ל.

ערב לבנימין, ובנימין הוא )ג"כ( בחי'  עריבה הוא יהודה, שהי'  ב( 

עטרת דיסוד ז"א.

ג( מש"כ בזוה"ק "בסוד ישרים ועדה", "עדה" בתיבה אחת, מחבר 

"עד" בחי' יסוד, עם אות "ה'" בחי' מלכות – עטרת יסוד ז"א.

רמז  )כתרים(  "עטרת"  עדיים  עדי  מלשון  הוא  "עדה"  בהנ"ל  ד( 

ל"עטרת" יסוד.

לקוטי  ראה  תבקשנו".  מידי  אערבנו  “אנכי  ט.  מג,  בראשית   )48

שיחות חלק ל עמוד 215 ואילך.

מהאריז"ל  תורה  לקוטי  ב.  צט,  דף  משפטים  )סבא(  זהר  ראה   )49

פרשת וירא ד"ה והנה בן לשרה. מובא בילקוט לוי יצחק חלק ב' סימן 

מו הערה 6. ועיין ספר המאמרים ה'תרנ"ט עמוד קלט-קמ.

ידוע דבנימין הוא  וז"ל:  וראה אור התורה פרשת מקץ עמוד 2206 

בנבראים  שיש  התשוקה  ומדרגת  בחי'  שהוא  תחתון  צדיק  בחי' 

להתכלל במקורם א"ס ב"ה ואל אישך תשוקתך כו' שתשוקה זו נק' 

צדיק תחתון, פי' התקשרות המקבל אל המשפיע )כמ"ש במ"א ע"פ 

ושמתי כדכ"ד(.

והנה מבואר בעץ חיים שער ל"ח פ"ח שבחי' בנימין הוא בחי' ההוא 

רוחא דשדי בגווה בביאה ראשונה כו', והענין כי עיקר הכח ויכולת 

להתכלל  נפלאה  תשוקה  מבחי'  מ"ן  מעלה  שהמקבל  מ"ן  העלא' 

במקורו הוא מצד השפע שכבר נשפע לו מן המשפיע שנשאר תמיד 

רשימו ממנה בהמקבל, ומצד זה יהי' תשוקתו ליכלל בהמשפיע, כי 

ובחי'  כו'  גורמת בו התשוקה  זו  ולכן רשימו  כל דבר חוזר למקורו 

תחתון  צדיק  ונק'  בגווה  דשדי  רוחא  הנק'  זהו  זה  ורשימו  שפע 

שמקורו מבחי' צדיק עליון שהוא בחי' התקשרות המשפיע להמקבל 

)כמ"ש במק"מ פרשת ויצא דף קנ"ה ב' הרח"ו דשרש בנימין מבחי' 

יוסף כו' ע"ש(. וזהו שרש נשמת בנימין הצדיק ע"ש.

50( דהיינו, יהודה הוא בחי' עטרא דיסוד ז"א – המשפיע למלכות, 

כפי שבא ההשפעה  הוא  בנימין  דדכורא, משא"כ  מלכות  נק'  והוא 

 – דדכורא  מלכות  ובחי'  דנוקבא.  מלכות  בבחי'  להנוקבא  בפועל 

יהודה, הוא ה"ערב" )"עריבה"(, לבחי' מלכות דנוקבא בנימין.

51( וז"ל: הפעם אודה את ה' )בראשית כט, לה, כדי לפרש פסוק( 

בסוד  לבב  בכל  ה'  אודה  מש"כ(  )לפרש  ואמר  פתח  שמעון  רבי 

ישרים ועדה )תהלים קיא, א, וקשה למה כתוב( בכל לבב, בכל לב 

מבעי לי' )כי רק לב אחד יש לו לאדם(, אלא דוד ברזא עלאה דשמא 

לי'  בעי  קא  הוי"ה(  הקדוש  שם  על  עליון  בסוד  דוד  )אלא  קדישא 

ה'  אודה  להקב"ה(  להודות  )רצה  הוא  בריך  לקדשא  לי'  לאודאה 

בכל לבב )שהוא ב' לבבות, שפירושו לפי הפשט( ביצר טוב וביצר 

תרין  ואלין  וגבורה(,  בחסד  הלב ששרשם  חללי  בב'  )השוכנים  רע 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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בכל לבב בסוד ישרים כו' דאינון שית כגוונא דלעילא, 

ועדה הוא אתר דיהודה ע"ש. דקדק לומר אתר דיהודה, 

בחי'  הוא  דיהודה  ואתר  מלכות,  הוא  יהודה  והוא 

דמלכות מה שהיא עטרת יסוד ז"א, והוא כי יסוד נקרא 

עד כמ"ש52 ביוסף עד תאות גבעות עולם, ועטרת היסוד 

הוא עדה, עד53 ה', כי בחי' זו דמלכות מה שהיא עטרת 

יסוד ז"א היא בחי' ה' אחרונה דשם הוי'.

דהיינו  עדיים,  עדי55  מלשון  ג"כ  היא  עדה  וי"ל54 

שהוא  האתרוג  כמו  ע"ד  היסוד,  עטרת  והיינו  עטרת, 

עטרת היסוד, והוא השביעי מלמעלה למטה בהז' מינים 

שבלולב, שהם ג' הדסים חג"ת, ב' ערבות נו"ה, הלולב 

יסוד, האתרוג עטרת היסוד.

בקר56  חסד  שראשיתו  ז"א,  בחי'  שהוא  ר"מ  הנה 

ספרין חד ימינא וחד שמאלא )והם ב' צדדים אחד ימין שהוא החסד 

ואחד שמאל שהוא הגבורה(, בסוד ישרים ועדה )פירוש( אלין אינון 

שאר סטרין דהאי עלמא )אלו הם שאר קצוות של זה העולם – ו"ק 

דז"א(, דהא לבב כגוונא דדרום וצפון )כי ב' הלבבות הם בחי' דרום 

וצפון שהם סוד חסד וגבורה(, בסוד ישרים, אלין אינון שאר סטרי 

רוחות העולם שביחד הם  רומזים על שאר  )הם  דאינון שית  עלמא 

ששה קצוות(, כגוונא דלעילא )כעין הו"ק דז"א(, ועדה )פירושו( דא 

הוא אתר דיהודה )שהיא המלכות(, וכתיב ועדותי זו אלמדם )דוד 

אמר עדותי שהיא התורה שבעל פה סוד המלכות אלמד לישראל הרי 

שעדה היא במלכות, ומנין שיהודה הוא במלכות על זה אמר( וכתיב 

ויהודה עוד רד עם א"ל וגו' )כי עוד הוא כמו עדה, ור"ל יהודה רד 

ומושל בכח המלכות(. )רמ"ק ורא"ג ומפרשים(.

על  יצחק  לוי  ילקוט  קסא.  סימן  לקמן  ראה  כו.  מט,  בראשית   )52

התורה חלק ב' סימן טז.

בחי'  הוא  )"עדה"(  "ה"  ואות  יסוד,  בחי'   – "עד"  נוט'  “עדה"   )53

עטרת היסוד. וכדלקמן הוא ע"ד האתרוג שהוא בחי' עטרת היסוד, 

ם הוי' כמבואר בפרי עץ חיים שם. וג"כ מרומז לאות ה' אחרונה דׁשֵ

54( מבאר ב' טעמים למה נק' “עדה" בחי' עטרת היסוד,

א( ד"אות" ה' האחרונה הוא רמז לבחי' עטרת היסוד כנ"ל בהערה 

.53

ב( "תיבת" עדה הוא מלשון עטרת.

כתרים אחד כנגד נשמע ואחד כנגד נעשה,  55( ראה שבת פח. שני 

וכיון שחטאו ישראל... ויתנצלו בנ"י את עדיים, ע"ש.

56( פירוש: )ראה הערה 59 מ"ש בזוהר( אברהם הוא בחי' חסד וזהו 

שכתוב באברהם “וישכם אברהם בבוקר", בוקר הוא אור, אור הוא 

בחי' חסד – שאור נברא ביום ראשון כנגד מדת החסד, ומדת "החסד" 

 – סוף ההשפעה  "היסוד"  ויוסף הוא מדות  הוא התחלת ההשפעה, 

ההתחלה והסוף דהששה מדות שנעשה "אחת". עיין בכל זה ביאורי 

לקוטי  ע"א.  רד,  דף  הזהר  על  הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת בלק 

שיחות חלק לט, ביאורים בלקוטי לוי יצחק על אגרת התשובה סימן 

א.

דאברהם57, וסופו יסוד בחי' בקר אור 58דיוסף, בזהר59 

אור,  שמאיר  מאיר  ששמו  וזהו  ר"ד.  דף  בלק  פרשת 

וקחשיב  ס"ל  ודיוסף,  דאברהם  בקר  התרין  כמו  והוא 

רק ששה טהורין שהם לנגד הו' מדות דז"א מחסד עד 

יסוד, וכמו הששה דברים שבלולב האגודים יחד, שהם 

ג' הדסים, ב' ערבות ולולב א', ואוחזין אותם ביד ימין, 

בחי' חסדים.

משא"כ עריבת בעל הבית שהוא עטרת היסוד, ע"ד 

האתרוג, בחי' יהודה שהוא הערב, ס"ל שמקבל טומאה, 

והרי60 האתרוג אינו נאגד עם הלולב, ואוחזין אותו ביד 

שמקבל61  אוכל  הוא  והאתרוג  גבורות.  בחי'  שמאל 

טומאה, משא"כ הששה דברים שבלולב שאינם אוכל 

ראה  לאברהם".  "חסד  כ(  ז,  )מיכה  כמ"ש  חסד:  בחי'  אברהם   )57

זהר חלק א' בראשית דף מז, ב. תניא – אגרת הקודש סימן ה. מאמרי 

אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד. וש"נ.

58( יוסף . . יסוד ז"א, ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר 

לי' לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים 

בש"ס עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון 

הי' בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד 

רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

59( עמוד א. וז"ל: מה שכתוב )תהלים ה, ד( יהו"ה בקר תשמע קולי 

בקר אערך לך ואצפה. שואל תרי בקר אמאי )למה כתוב ב' פעמים 

מלת "בקר", ומשיב( אלא חד בקר דאברהם )אלא אחד הוא החסד 

של אברהם, כמ"ש ]בראשית יט, כז[ וישכם אברהם בבקר(, וחד בקר 

]בראשית  דכתיב  ביסוד(,  יוסף שהוא  )ואחד הוא החסד של  דיוסף 

מד, ג[ הבקר אור, ומתרגמינן צפרא נהיר )פי' התרגום על אור נהיר, 

נהיר ודאי )אור ודאי, ור"ל כי בין בחסד  הבקר האיר מצד החסד(, 

נמשכים  מהחסד  כי  וההשפעות,  החסדים  כל  כלולים  ביסוד,  ובין 

שלהם  האור  לכן  אמה,  בפום*  דשריא  חסד  בסוד  ליסוד,  החסדים 

גדול מאד וכל אחד נקרא בקר )שע"ר ומפרשים(.

ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ז ח"ג עמוד 93.

*( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קנז, הערה 21.

60( מרמז כאן ג' דברים ב"אתרוג":

א( האתרוג אינו נאגד עם הלולב )ראה שו"ע אדה"ז סי' תרנא ס"א(, 

שהוא מין וסוג בפנ"ע.

ב( הלולב ומיניו אוחזין ביד “ימין" בחי' חסד, והאתרוג ביד “שמאל" 

בחי' גבורה.

ג( הלולב הדסים וערבות שאינם אוכל – אינו מקבל טומאה. משא"כ 

האתרוג הוא אוכל מין פרי – המקבל טומאה.

61( ראה רמב"ם ריש הלכות טומאת אוכלין. )פרק ראשון הלכה א( 

כל אוכל המיוחד למאכל אדם, כגון לחם ובשר וענבים וזיתים וכיוצא 

בהם – מקבל טומאה, וכל שאינו מיוחד למאכל אדם – הרי זה טהור 

ואינו מקבל טומאה, ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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אין מקבלים טומאה.

ויהודה הרי מכר למצרים את יוסף יסוד, הכולל62 כל 

וכשהי'  הוי',  פעמים  ו'  כמספרו63  דז"א  מדות  הששה 

שיחברוהו  לומר  שייך  ואיך  שנה.  טו"ב65  בן  יוסף64 

ליוסף יסוד, ולכל המדות דז"א, ע"ד ערוב עבדך לטוב 

שלא יהא מקבל טומאה גם הוא כמו שהם אין מקבלין 

טומאה.

יהודה  ם  ׁשֵ על  יהודה66  הוא  ששמו  יהודה  ר'  אך 

רבי  דבית  מוריינא  הי'  יהודה  ור'  יעקב,  בן  הראשון 

כדאיתא67 במס' מנחות ע"ש, רבי68 הוא ע"ד בחי' יעקב, 

)כדאיתא במד"ר69 פרשת ויחי שאמר רבי70 ויחי יעקב 

בצפורי  יהודה  וחי'  שנה,  עשרה  שבע  מצרים  בארץ 

י"ז שנין, וצפורי הוא ע"ד בחי' מצרים כמ"ש71 יחרדו 

כצפור ממצרים, צפר"י גי' מצרי"ם, ומדתו של רבי הוא 

תפארת כמו שאמר72 איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם 

כל שהיא תפארת לעושי' ותפארת לו מן האדם, והוא 

כמו מדתו דיעקב, תפארת(, ור' יהודה הי' מוריינא שלו 

לפניו  להורות  יהודה שלח  ואת  ביעקב73  עדמ"ש  הוא 

גשנה, להורות הוא מלשון הוראה.

ממה  היפך  יוסף,  עם  שמתחבר  יוסף,  אל  ושלחו 

62( מדות היסוד כולל כל המדות. ראה לעיל סימן ד הערה 10.

63( כמספרו: היינו ד"יוסף", בגי' 156, וכן ו' פעמים הוי' )6 × 26( 

.156 =

יוסף בן שבע עשרה שנה  יעקב  ב. “אלה תולדות  לז,  64( בראשית 

וגו'". ראה הערה 65.

65( “שבע עשרה שנה" בגי' טו"ב, וע"י מכירת יוסף הוא היפך ענין 

“ערב עבדך לטוב".

ובחי' טוב הוא יסוד )יוסף(.

66( מבאר ומרמז דר' יהודה, הוא ע"ד יהודה בתורה, ובכמה ענינים:

ם יהודה בן יעקב. א( רמז בשמו ר' יהודה, הוא על ׁשֵ

יהודה  "רבי  בבית  הוראה  מורה  הי'  יהודה  רב  בעבודתו,  רמז  ב( 

נשיאה", והוא ע"ד בחי' יעקב )ראה הערה 67. 68(, וכן יהודה שלח 

להורות לפניו גשנה.

נשיאה  דבי  מוריינא  יהודה  רבי  יוסף,  רב  “אמר  א.  קד,  מנחות   )67

מורה  הי'  מוריינא,  יהודה  רבי  הרגמ"ה,  בחידושי  ופירוש  הוה". 

הוראות לפני רבי.

68( מבאר ומקשר “רבי" לבחי' “יעקב" בכמה ענינים:

א( רבי חי בצפורי יז שנים, כן יעקב חי במצרים יז שנים.

ב( צפורי הוא ע"ד בחי' מצרים, כמ"ש בפסוק.

ג( רמז בגימטריא, "צפרי" מספר "מצרים".

ד( רבי הוא בחי' "תפארת" כמו יעקב.

69( )פרשה צו, ט( וז"ל: רבינו . . בחייו הי' דר בציפורי שבע עשרה 

וחי'  שנה,  י"ז  מצרים  בארץ  יעקב  ויחי  עצמו  על  קורא  והי'  שנה, 

יהודה בציפורי י"ז שנין.

70( בראשית מז, כח.

71( הושע יא, יא.

72( אבות פרק ב משנה א.

73( בראשית מו, כח

שמקודם מכר את יוסף, וכתיב74 ויגש אליו יהודה ויאמר 

בי אדוני, אליו ממש שמתחבר עמו, ע"ד שמלכות היא 

עטרת יסוד ז"א. והי' זה )אם שמקודם מכר את יוסף( 

מפני שנתערב בעד בנימין ומסר נפשו עליו, שבנימין 

הרי הוא בחי' הרוחא שנמשך מבחי' יסוד בחי' יוסף, 

א"כ אין חשש עוד מגבורותיו שימכור את יוסף, והוא 

ונגש חורש בקוצר שקאי  נגש ומתחבר אליו, כמ"ש75 

והוא  ויגש.  פרשת  במד"ר76  כמ"ש  ויוסף,  יהודה  על 

בחי' דיהודה מה שהוא עטרת יסוד ז"א, וכמו האתרג 

שאם שאין אוגדין אותו עם הלולב עכ"ז צריך לקרבו 

ולסמכו סמוך ממש אל הלולב ומיניו שלא יהי' הפסק 

ביניהם.

להורות  במכוון,  בק"ר  פעמים77  ב'  מספרו  ואתר"ג 

שהב' פעמים78 בקר דאברהם ודיוסף, שהוא כל הששה 

שהוא  בו,  נמשכים  סיומם  עד  מראשיתם  דז"א  מדות 

ביד  אותו  שאוחזין  )אם  שלהם.  בהחסדים  מתמתק 

שמאל דגבורות( ואין ממנו שום חשש יניקה ללעומת 

זה.

לכן לר' יהודה שהוא הוא כמו בחי' יהודה הראשון 

והיינו שר' יהודה עצמו  שהי' ערב לבעל הבית יעקב, 

ס"ל  הוא  הבית,  בעל  עריבת  בחי'  ע"ד  גופא  הוא 

שעריבת בעל הבית טהורה.

ודקדוק הלשון במשנה אין בין דברי ר"מ לדברי ר"י, 

אין בין דוקא, הוא, כי הששה דברים דר"מ הם לנגד 
אות ו' דז"א, והה' דברים דר' יהודה הוא לנגד אות ה' 

דמלכות, הנה בין הו' דז"א שהוא הו' מדות מחסד עד 

יסוד, והה' דר' יהודה שהם בפרצוף המלכות, בינתיים 

הוא עריבת בעל הבית, עטרת יסוד ז"א, שלדעת ר"מ 

נחשבת כהו'  יהודה  ר'  ולדעת  נחשבת כהה' שלמטה, 

שלמעלה, זהו אין בין כו'.

וא"ש הכל בעזהי"ת וית'.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד שו ואילך

74( שם מד, יח.

75( עמוס ט, יג.

76( בראשית רבה פ' צג, ה וז"ל: ויגש אליו יהודה, )עמוס ט, יג( הנה 

ימים באים נאם ה' ונגש חורש בקוצר וגו'. חורש זה יהודה, שנאמר 

)הושע י, יא( ארכיב אפרים יחרוש יהודה וגו', בקוצר זה יוסף שנאמר 

)בראשית לז, ז( והנה אנחנו מאלמים אלומים וכו'.

]ובמפרשים: דנקרא יהודה חורש, יען הוא חרש ועשה מעשה, שאמר 

מה בצע כי נהרג את אחינו לכו ונמכרנו וכו', וע"ז בא יוסף לקצור 

קצירתו במצרים והנה אנחנו מאלמים אלומים, נמצא דיהודה החורש 

ויוסף קצר ומלך במצרים.[

77( אתרג בגי' 604, וכן ב' פעמים בקר )2 × 302( = 604.

78( כנ"ל הערה 59 אברהם הוא בחי' חסד ומדת “החסד" הוא התחלת 

ההשפעה, ויוסף הוא מדות "היסוד" סוף ההשפעה – ההתחלה והסוף 

דהששה מדות שנעשה "אחת". ראה לקמן סימן פד. פו.

ילקוט לוי יצחק על התורה



סג

צוארי  על  ויפול   – יד-טו  מה,  בראשית 
צואריו על  בכה  ובנימן  ויבך  אחיו   בנימין 

דברו  כן  ואחרי  ויבך עלהם  לכל אחיו  וינשק 
אחיו אתו

יוד,  אות  חסר  "עלהם"  עה"פ,  הזוהר  לשון  מבאר  א. 
לרמז על גלות יו"ד שבטים וכו', – לא שרתה רוח הקדש 

על השבטים דנענשו על מכירת יוסף – מדה כנגד מדה
ויפול1 על צוארי בנימן אחיו ויבך, ובנימן בכה על צואריו, 
רבי יצחק אמר, הא אוקמוה דבכה על מקדש ראשון ועל 

מקדש שני.
והא2 אוקמוה, דכתיב )איכה ה, ה( על צוארינו נרדפנו, 
נרדפנו,  עלמא  דכל  ושפירו  צואר  דאיהו  מקדשא  בי  על 
יגענו למבני לי' תרין זמנין, ולא הונח לנו, דהא לא שבקוה 
לן ואתחרב ולא אתבני לבתר. מה צואר כיון דאשתצי, כל 
גופא אשתצי עמי', הכי נמי בי מקדשא כיון דאיהו אשתצי 
ואתחשך, כל עלמא הכי נמי אתחשך, ולא נהיר שמשא ולא 

שמיא וארעא וכוכביא.
בכה  דא,  על  דבכה  ולבתר  דא,  על  יוסף  בכה  כך  בגין3 
בי מקדשא כלהו שבטין  על שבטין דאתגלו, כד אתחריב 
אתגלו מיד, ואתבדרו ביני עממיא, הה"ד וינשק לכל אחיו 
מקדשא  בי  על  בכה,  כולם  על  ודאי,  עליהם  עליהם,  ויבך 
ועל אחוי עשרת השבטים דאתגלו  זמנין,  דאתחריב תרין 
בגלותא ואתבדרון ביני עממיא, ואחרי כן דברו אחיו אתו, 
ולא כתיב ויבכו, דהא איהו בכה דנצנצה בי' רוחא קדישא, 

ואינון לא בכו דלא שרא עלייהו רוח קודשא.
זוהר ח"א דף רט ע"ב

לכאורה גם בנימין גלה, וא"כ הם י"א שבטים.
על  שבכה  בהבכי'  נכלל  בנימין  גלות  על  הבכי'  כי  י"ל 
צוארי בנימין, א"כ הבכי' דויבך עליהם הוא רק על י' שבטים 

1( ]תרגום ללה"ק[ ויפול על צוארי בנימן אחיו ויבך, ובנימן בכה על צואריו, רבי יצחק 

אמר הא אוקמוה, הרי כבר פירשו חז"ל על מה שנאמר צוארי בלשון רבים, שבכה 

יוסף לפי שראה ברוח הקודש ששני המקדשים העתידים ליבנות בחלקו של בנימין 

עתידים ליחרב.

פירושו  נרדפנו  צוארינו  על  דכתיב  מה  חז"ל  פירשוה  וכבר  ללה"ק[  ]תרגום   )2

שנרדפנו על בית המקדש שהוא צואר ויופי של כל העולם, יגענו לבנותו שתי פעמים, 

ולא הניחו אותו לנו, כי נחרבו ולא נבנו אחר כך. ועוד דמיון בית המקדש לצואר כמו 

שצואר כיון שנכרת, כל הגוף נכרת עמו, כמו כן בית המקדש כיון שהוא נכרת ונחרב, 

כל העולם גם כן נחשך אורו, והשמש לא האיר והשמים והארץ והכוכבים לא השפיעו 

את כחם.

3( ]תרגום ללה"ק[ ובשביל זה בכה יוסף על ב' החורבנות, ואחר שבכה על זה בכה על 

השבטים שגלו, כי כאשר נחרב בית המקדש כל השבטים גלו ונתפזרו בין העמים. 

הה"ד וינשק לכל אחיו ויבך עליהם, עליהם ודאי פירוש על הכל בכה, על בית המקדש 

כן  ואחרי  בין העמים.  ונתפזרו  ועל אחיו עשרת השבטים שגלו  ב' פעמים,  שנחרב 

דברו אחיו אתו, ולא כתיב ויבכו כי הוא בכה לפי שנצנצה בו רוח הקודש, והם לא בכו 

כי לא שרתה עליהם רוח הקודש.

)והיינו מה שעלהם כתוב חסר י' לרמז על גלות י' שבטים(.
הי"ב  ובמנין  השבטים,  במנין  נחשב  אינו  לוי  י"ל  או 
ולא  יוסף  בני  הם  ואפרים  ומנשה,  אפרים  נכנסו  שבטים 

אחיו, א"כ מה שבכה על אחיו שבטים הוא רק על י'.
לא  ואינון  קדישא  רוחא  בי'  דנצנצה  בכה  דאיהו  ואמר 
שבכה  בנימין  א"כ  קודשא,  רוח  עלייהו  שרא  דלא  בכו 
בנימין  שבכיית  בחומש4  )ובפרש"י  רוה"ק  ג"כ  בו  נצנצה 
הי' על משכן שילה שבחלקו של יוסף שעתיד ליפול, והוא 
מגמרא דמגילה פ"ק5(. אך ביוסף הי' ב' בכיות, א' על חורבן 
על  בכי'  רק  הי'  ובבנימין  ישראל,  גלות  על  ב'  בהמ"ק,  ב' 
חורבן משכן שילה, ולא על גלות ישראל, כי בחורבן משכן 

שילה לא גלו ישראל וכו'6.
ואמר נצנצה בי', בי' דוקא היינו שהי' זה בבחי' פנימיות 
רוח  עלייהו  שרא  דלא  בכו  לא  אחים(  י'  )היינו  ואינון  בי', 
דגבורה7, שזה  הרוח קודשא דעטרה  היינו אפילו  קודשא, 
הי' בבנימין שלכן בכה הוא, הנה י' אחים הם למטה מבחי' 

זו, לכן גם בחי' זו דרוח קודשא לא שרא עלייהו.
ונקט שרא עלייהו, ולא נצנצה בהם, היינו שאפילו בבחי' 

מקיף לא הי' עליהם, וביוסף הי' אפילו בבחי' פנימי ג"כ.
וי"ל עוד מה שנקט שרא עלייהו, הוא כי הם היו עשרה, 
גבול  בלי  שבבחי'  השכינה  אור  שורה  הרי  עשרה  ועל 
בגזירת  בד"ה  פכ"ג  באגה"ק  וכמ"ש  מקיף  בבחי'  ותכלית 

עירין כו'8 ע"ש.
הנה לא שרא עלייהו, והוא מפני שחטאו במכירת יוסף, 
ותחי רוח  וגרמו שנסתלקה שכינה מיעקב אביהם כמ"ש9 
ועיין  יוסף.  את  כשמכרו  ממנו  שנסתלקה  אביהם  יעקב 

בתרגום יונתן10 ובפרש"י שם11.
לכן מדה כנגד מדה לא שרא עלייהו רוח קודשא אפילו 

כשנתוודעו מיוסף.
מה  הלשון  שינוי  הנה  היא,  מדוייקת  גירסתינו  ואם 

שביוסף נקט רוחא קדישא, ובהם נקט רוח קודשא.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזוהר בראשית, פ' ויגש ע' 

קצה

ויגש )א( עמוד 146. ]מובא גם  י' פ'  4( עי' בביאור על פרש"י בלקוטי שיחות חלק 

בילקוט משיח וגאולה עה"ת פ' ויגש סי' פה עמוד 301[

5( טז:

6( עיין בפנים בלקוטי לוי יצחק ביאור הענין עפ"י קבלה.

7( עיין בזה בלקוטי לוי יצחק כאן.

8( וז"ל עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרוי'..., ההשראה היא הארה עצומה 

מאור ה' המאיר בה בלי גבול ותכלית, ואינו יכול להתלבש בנפש גבולית כ"א מקיף 

עלי' מלמעלה מראשה ועד רגלה, כמו שאמרו חז"ל אכל בי עשרה שכינתא שריא 

כלומר עליהם מלמעלה.

9( בראשית מה, כז.

ינּו ַית יֹוֵסף ְוָתַבת ֲעלוֹי ַיֲעקב  ִעַדן ְדַזבִּ ְלַקת ִמיֵנּה בְּ ַרת רּוַח ְנבּוָאה ְדִאיְסתַּ 10( וז"ל: ּושְׁ

ֲאבּוהֹון.

11( וז"ל: שרתה עליו שכינה שפרשה ממנו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויגש
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המשך ביאור למס' נדה ליום שישי עמ' ב

מה, כב – לכולם נתן לאיש חליפות שמלות 
חליפת  וחמש  כסף  מאות  שלש  נתן  ולבנימין 

שמלות

לבנימין  נתת  אתה  ליוסף  הקב"ה  א"ל  ]תוכן:  א. 
מספר ש"י )שלש מאות כסף ועשר חליפות, מספר 
שינחלו  אוהבי  עם  אתנהג  מדה  באותה  חייך  ש"י(, 

ש"י עולמות[

ולבנימין נתן שלש מאות כסף. למה נתן לו שלש מאות 
שתים  חליפות  דמיעוט  נ"ל  שמלות,  חליפות  וחמש  כסף 
]וחמש פעמים שתים[ הרי עשר, וג' מאות הרי י"ש . . א"ל 
הקב"ה אתה נתת לבנימין אחיך י"ש לפי שהי' חביב בעיניך 
יותר משאר אחיך, חייך באותה מדה אתנהג עם אוהבי, וכל 
מי שהוא חביב לפני אתן לו י"ש עולמות שנא' )משלי ח, כא( 

להנחיל אוהבי י"ש, וזש"ה )תהלים פ, ב( נוהג כצאן יוסף.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

ויבא  לו  אשר  וכל  ישראל  ויסע   – א  מו, 
בארה שבע ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק

מצרים  מארץ  צאתך  כימי  הפסוק  פי'  ]תוכן:  ב. 
ע"י  הי'  מצרים  גאולת  דלכאורה   – נפלאות  אראנו 
אות פ' וגאולה העתידה ע"י אות צדיק, ומבאר דגם 
גאולת מצרים הי' ע"י אות צ' )ע"י אות צ' של יצחק(, 
ולעתיד  יצחק", רק שהי' בהעלם  "לאלקי אביו  וזהו 

יהי' בהתגלות וזהו אראנו וכו'[

ויזבח זבחים לאלקי יצחק אביו. כתיב )מיכה ז, טו( כימי 
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, נ"ל דהנה נאמר בשם 
האר"י זצוק"ל על פסוק )ישעי' כד, יו( מכנף הארץ זמירות 
רמז  לך  פ'  )ילקוט  מהמדרש  ידוע  כי  לצדיק  צבי  שמענו 
ס"ד( דע"י האותיות מנצפ"ך היו כל הגאולות, גאולת מצרים 
ויון הי' ע"י כמ"נ  ע"י הפ"א פקוד פקדתי, גאולת בבל ומדי 
כמבואר במדרש, וגאולה העתידה ב"ב ע"י אות הצד"י צמח 
אצמיח, ובכל גאולה שוררו והיינו מכנף ר"ל מד' אותיות אלו 
זמירות שמענו שהי' כבר אלו הגאולות אבל צבי ר"ל רצונינו 
לצדיק,  וחמיד  ורגיג  צבי  כמו  הוא  רצון  לשון  צבי  כי  הוא 

פה  דברי  ע"כ  אכי"ר.  ב"ב  הצדי"ק  שע"י  להגאולה  שנזכה 
קדוש האר"י זצוק"ל,

וא"כ אינו כמו צאתם ממצרים שאז בפ"א ועתה בצד"י.
בפ'  דוד  ראש  ובספר  דוד  פני  בס'  דילן  בפ'  מבואר  אך 
ובפרש"י  יצחק  אביו  לאלקי  זבחים  ויזבח  הפסוק  על  שלח 
והקדים  יצחק  אבי  ואלקי  אברהם  אבי  אלקי  אמר  וישלח 
במדרש  וע'  כלל  אברהם  הזכיר  לא  וכאן  ליצחק  אברהם 

שתמה ע"ז, וגם השי"ת אמר לו כאן רק אנכי אלקי אביך.
ותירץ הפני דוד ע"פ המדרש שאמר הקב"ה להאבות יתן 
א' מכם אות אחת משמו ואני אדלג על הקץ בגלות מצרים, 
והשיב אברהם אם אחזיר הה"א לא אהי' אב המון גוים ויעקב 
אמר אם אתן היו"ד ישאר עקב, ואמר יצחק אני אתן השי"ן 
כי עיקר השם שלו הוא ישחק ע"ש השחוק וע' ברש"י פרשת 
וירא בפסוק כל השומע יצחק לי כי הרבה שחוק הי' בעולם, 
ובדברי הימים כתיב ושבועתו ליצחק ובתהלים כתיב לישחק 
כי שחוק הוא יותר משמש לשון שמחה, והחליף יצחק השי"ן 
מהשי"ן  פחותה  הוא  והצד"י  הקץ,  על  לדלג  כדי  בצדי"ק 
יהי' הגלות רק כפי מה  שני מאות ועשר והקטין שמו שלא 
שהקטין שמו והוא מנין רד"ו ודילג כמנין ק"ץ מארבע מאות 

ע"כ דברי המדרש.
בל"ז  אבל  הק"ץ  על  שידלג  גורם  יצחק  הי'  לפ"ז  א"כ 
ברוה"ק  שהרגיש  יעקב  ולכן  שנה,  מאות  ד'  השיעבוד 
רז"ל  שאמרו  כמו  ושיעבוד  הגלות  הוא  למצרים  שירידתו 
שאמר לו השי"ת אל תירא מרדה מצרימה אין אומרים אל 
תירא אלא למי שמתיירא לכך הקדים קודם ירידתו למצרים 
לעורר זכות יצחק כדי לדלג על הקץ ולכך זבח לאלקי אביו 
אביך  אלקי  אנכי  לו  ואמר  ידו  על  הסכים  והשי"ת  יצחק, 

עכ"ד, ובתוספת נופך קצת.
וא"כ לפ"ז גם בגאולת מצרים הי' ע"י הצד"י שלקח יצחק 
בעד השי"ן אבל דבר זה הי' באתכסי' שזה לא הי' נגלה להמון 
רק ע"י הפ"א הי' הגאולה באתגליא פקד פקדתי ולע"ל תהי' 
פי' הפסוק  וזה  ע"י הצד"י באתגליא צמח אצמיח.  הגאולה 
)מיכה ז, טו( הגאולה תהי' כימי צאתך ממצרים רק ההפרש 
שהי'  מה  ר"ל  נפלאות,  אראנו  העתידה  בגאולה  אז  כי  הוא 

נפלא ומכוסה בגאולת מצרים אראנו באתגליא.
ישמח משה

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויגש
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ãî(çé)àð-øaãé éðãà éa øîàiå äãeäé åéìà Lbiå©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼§©¤¨̧
ék Ecáòa Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecáò©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−§©§¤®¦¬

:äòøôk EBîë̈−§©§«Ÿ
i"yx£È„‡ ÈÊ‡a ¯·„ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.∑ ּדברי àיּכנסּו «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְִַָָ

(ב"ר)ּבאזני.Et‡ ¯ÁÈŒÏ‡Â∑ ׁשּדּבר למד אּתה מּכאן ְְֶָ¿«ƒ««¿ִִֵֶֶַָָָ
Ú¯Ùk‰.קׁשֹות áאליו  EBÓÎ Èk∑ ּבעיני אּתה חׁשּוב ֵָָƒ»¿«¿…ְֵַַָָ

ּכמלâּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ,ã עליו ללקֹות סֹופ : ְְְְְִִֶֶֶָָָ
ּפרעה  ׁשּלקה ּכמֹו על äּבצרעת ׂשרה זקנּתי עלֿידי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשעּכבּה אחת ּפרעה (ב"ר)לילה מה אחר: ּדבר .å ּגֹוזר ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
מקּים, וכי ואינֹו ּכן, אּתה אף עֹוׂשה, ואינֹו מבטיח ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

ּדבר  עליו?. עינ לׂשּום ׁשאמרּת עין ׂשימת היא ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָזֹו
אֹות אהרג ּתקניטני, אם ּכפרעה", כמֹו "ּכי æאחר: ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹֹ

אדֹוני .(ב"ר)ואת ְֲֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 212 cenr ,k jxk zegiyÎihewl itÎlr)

KEPg lr xAcOWM zFpFAWg zFUrl oi ¥̀©£¤§§¤§ª¨©¦

ּבעבּד אּפ ְְְְִֶַַַַואל־יחר
קׁשֹות אליו ׁשּדּבר למד אּתה רש"י)מּכאן ובפירוש יח. (מד, ִִֵֵֶֶַָָָָָ

היה  הרי קׁשֹות, לדּבר מּיד יהּודה התחיל מּדּוע לעּין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָיׁש
לדּבר  אז ּדבריו, יפעלּו לא ואם ּב"רּכֹות". להתחיל ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹיכֹול

ָקׁשֹות?
חיצֹוני  ענין על מדּבר היה אם ּכי ּבפׁשטּות, מּובן הּטעם ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָֻא
חׁשּבֹונֹות  עם לעבֹוד מקֹום יׁש אז ,ּכל־ּכ נֹוגע ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינֹו
הּנֹוגע  ּבדבר ּכׁשּמדּבר א ּבׂשכל, המקּבלים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּובּדרכים

ּבנפׁשֹו" קׁשּורה "ונפׁשֹו מּמׁש, ל)ּבנפׁשֹות מד, אין (פרשתנו , ְְְְְְִֵַַַָָָ

הּתקף. ּכל עם לעבֹוד מּיד ּומתחילים חׁשּבֹונֹות, ְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹעֹוׂשים
מען!", ׁשרייט – וויי טּוט עס "אז העֹולם ְְְֲֵֶֶַַַַָָּוכמאמר

ּבצעקתֹו. מאּומה יׁשּנה לא אם אף צֹועקים, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּכׁשּכֹואב
ּבחּנּו ׁשּכׁשמדּבר אלינּו, ּבנֹוגע ּגם למד" אּתה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּו"מּכאן
להתחיל  צריכים רּוחנּיֹות, מּסּכנֹות אֹותם להּציל ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָהּילדים,
ּבמסירּות  ולעסק הּכחֹות, ּכל ועם הּתקף ּבכל לעבֹוד ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹֹֹמּיד
וׁשּקּולים  חׁשּבֹונֹות ּובלי הּילד, ׁשל נפׁשֹו את להּציל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַנפׁש

ְִִִׂשכלּיים.

¯ÈBaיח  eÚ·a ¯Ó‡Â ‰„e‰È d˙ÂÏ ·¯˜e¿≈¿»≈¿»«¬«¿»ƒƒ
‡ÏÂ ÈBa¯ Ì„˜ ‡Ób˙t Cc·Ú ÔÚk ÏÏÓÈ¿«∆¿««¿»ƒ¿»»√»ƒƒ¿»
:z‡ Ôk ‰Ú¯ÙÎ È¯‡ Cc·Úa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«¿»¬≈¿«¿…∆»¿

minkg izty

cn(gi)àmr mixAcn Eid `l `dC§¨Ÿ¨§©§¦¦
Eid `le ,uiln ici lr `N` sqFi¥¤¨©§¥¥¦§Ÿ¨
Ki` oM m`e ,ixar oFWl oiaOW oircFi§¦¤¥¦§¦§¦§¦¥¥
lwe ,FnvrA sqFi mr xAcl lkEi©§©¥¦¥§©§§©
Klnl cFaM oi`C ,xnFl Wi cFr .oiadl§¨¦¥©§¥¨§¤¤

ofF`A Fl WFgli ltW mc`W(m"`x): ¤¨¨¨¥¦§¨¤§¥

áKxcM dtx dtUaE Kx oFWlA `le§Ÿ§¨©§¨¨¨¨§¤¤
dOl ok `l m`C ,KlOd mr mixAcnd©§©§¦¦©¤¤§¦Ÿ¥¨¨

:qrkiâmrh zpizp 'drxtM LFnk iM'C ¦§©§¦¨§©§Ÿ§¦©©©
,'ipc` iA' Fl xn`X dO` `Ed©¨¤¨©¦£Ÿ¦
oFWlA WTalE LipR zFNgl iYkxvEdW¤§©§¦§©¨¤§©¥¦§
,Kln did `l sqFie mipEpgze dWTA©¨¨§©£¦§¥Ÿ¨¨¤¤
,'drxtM LFnk iM' Fl xnFl Kixv Kkl§¨¨¦©¦¨§©§Ÿ
oi` la` .KlnM ipirA dY` aEWg̈©¨§¥©§¤¤£¨¥
l`e' xn`nl mrh zpizp `EdW xnFl©¤§¦©©©§©£©§©
`id dAxc`C mEXn ,Fl KEnQd 'xgi¦©©¨¦§©§©¨¦
`l KlnM aEWg `EdW oeiMW zpzFPd©¤¤¤¥¨¤¨§¤¤Ÿ

:zFWw eil` xAcl Fl didãWxcOd ¨¨§©¥¥¨¨©¦§¨
FOr xAcn didW Wxtl dvx `lŸ¨¨§¨¥¤¨¨§©¥¦
FY` xAcn didW wx ,miMx mixaC§¨¦©¦©¤¨¨§©¥¦
.'eke 'LtFq' EWxC ikd mEXn ,zFWẅ¦¨¦¨§§

iM' xninl Dil dedC ,dWw FWxcnlE§¦§¨¨¤©£¨¥§¥©¦
xaC' WxiR okl ,'drxtM didY dY ©̀¨¦§¤§©§Ÿ¨¥¥¥¨¨
zrNW xnFlM ,'eke 'drxR dn ,xg ©̀¥©©§Ÿ§©¤§¥
df WExitlE ,drxtl dY` dnFC z`Gd©Ÿ¤©¨§©§Ÿ§¥¤
,xninl Dil ded 'drxtM dY`' ,dWẅ¤©¨§©§Ÿ£¨¥§¥©
lklE .miWExiRd ipW Kixv Kkl§¨¨¦§¥©¥¦§¨
drxtM' xnFl Fl did ,dWw miWExiRd©¥¦¨¤¨¨©§©§Ÿ
,drxtl sqFi dOcn `EdW oeiM ,'LFnM̈¥¨¤§©¤¥§©§Ÿ
,'eke 'iphipwY m` xg` xaC' WxiR okl̈¥¥¥¨¨©¥¦©§¦¥¦
drxR dbixd oiprl dOcn didW¤¨¨§©¤§¦§©£¦¨©§Ÿ
m`C ,xWt` i` FCal df mrhe ,sqFil§¥§©©¤§©¦¤§¨§¦
`l Ki` iM ,'LR` xgi l`' xn` Ki` oM¥¥¨©©¦©©§¦¥Ÿ

`EdW FR` xgiKkl ,EdbxdIW xnF` ¦©©¤¥¤©©§¥§¨
lirlC minrHl oM mB Kixv(l"Wxdn):ä ¨¦©¥©§¨¦¦§¥©©§©

LFnk ik'C Wxtl Kixv df WExiR itlE§¦¥¤¨¦§¨¥§¦¨
`p xAci' Fl xn`X dO` i`w 'drxtM§©§Ÿ¨¥©¨¤¨©§©¤¨
xaCd EdnE ,'ipc` ipf`A xaC LCar©§§¨¨§¨§¥£Ÿ¦©©¨¨
xnFlM ,'drxtM LFnk iM' ,Ll xAc`W¤£©¥§¦¨§©§Ÿ§©

:'eke zFwll LtFQWåixdW ,WExiR ¤§¦§¥¤£¥
`le KlFn car oi`W FqwptA azM̈©§¦§¨¤¥¤¤¥§Ÿ
ixdW ,miIw `le ,iWn icbA WaFl¥¦§¥¤¦§Ÿ¦¥¤£¥

,car ziid dY`W LzF` Kilnd¦§¦§¤©¨¨¦¨¤¤
dnE xnFlM ,'dUFr Fpi`e gihanE'©§¦©§¥¤§©©
qiM oFxqg DA oi`W xfBW dxifBd©§¥¨¤¨©¤¥¨¤§¦
dghad oMW lMn ,miIw `l ikd ENit £̀¦¨¦Ÿ¦¥¦¨¤¥©§¨¨
s` ,miIwn Fpi`W qiM oFxqg DA WIW¤¥¨¤§¦¤¥§©¥©
Ff ike dUFr Fpi`e gihaOW oM dY ©̀¨¥¤©§¦©§¥¤§¦
Fpi`e xfFB'` i`w Fpi` la` ,'eke£¨¥¨¥©¥§¥
mEW xfB sqFIW Epivn `l iM ,'miIwn§©¥¦Ÿ¨¦¤¥¨©
drxRW Epivn `l oke ,miIw `le xaC̈¨§Ÿ¦¥§¥Ÿ¨¦¤©§Ÿ
Fzghad miIw `le xaC mEWA gihad¦§¦©§¨¨§Ÿ¦¥©§¨¨

(m"`xd)drxR mr Fl did dn ,dWwe . ¨§¥§¨¤¤¨¨¦©§Ÿ
Wie ,KlOd z` `Ed lflG dn ipRnE¦§¥©¦§¥¤©¤¤§¥
dn lr sqFil dcEdi xn` KMW xnFl©¤¨¨©§¨§¥©¨
dlFY dY` drxR lr ,ghFA dY ©̀¨¥©©©§Ÿ©¨¤
xfFB Fnvr drxR ixd ,LNW oFgHA¦¨¤§£¥©§Ÿ©§¥
iqEOipA azM ixdW ,miIwn Fpi`e§¥§©¥¤£¥¨©§¦¥
miIw `le Kln car didi `NW mixvn¦§©¦¤Ÿ¦§¤¤¤¤¤§Ÿ¦¥

(l"Wxdn):æ'LFnk iM' i`w df WExiR itl ©©§©§¦¥¤¨¥¦¨
LiYWTA KkNW ,WExiR ,'xgi l`e' ©̀§©¦©¥¤§¨¦©§¦
bFxd` LR` xgi m`W LR` xgi l`W¤©¦©©§¤¦¦©©§¤¡

:LipFc` z`e LzF`hi dxez §§¤£¤
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(èé)áà íëì-Léä øîàì åéãáò-úà ìàL éðãà£Ÿ¦´¨©½¤£¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈
:çà-Bà¨«

i"yx£ÂÈ„·ÚŒ˙‡ Ï‡L È„‡∑(ב"ר) ּבעלילה מּתחּלה ¬…ƒ»«∆¬»»ְֲִִִַָָ
עלינּו ּבּתçּבאת אּלה, ּכל לׁשאל ל היה לּמה , ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָֹ

מבּקׁשים, אּתה היינּו אחֹותנּו ואףֿעלèֿאֹו מבּקׁש? ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָ
אדני" אל "וּנאמר ּדבר éּפיֿכן: מּמ ּכחדנּו לא ,. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹ

(ë)ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®
:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî åéçàå§¨¦´¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«

i"yx£˙Ó ÂÈÁ‡Â∑ ׁשקר ּדבר מֹוציא היה הּיראה מּפני ¿»ƒ≈ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
קּים מּפיו, ׁשהּוא לֹו אמר 'אם הביאּוהּוëאמר: יאמר , ֲִִִִֶַַַַָָֹֹ

Bn‡Ï.אצלי' Bc·Ï∑ האם עֹוד ,ìמאֹותּה לֹו אין ְִֶ¿«¿ƒֵֵֵָָ
.אח  ָ

(àë)éãáò-ìà øîàzåéðéò äîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−
:åéìò̈¨«

(áë)åéáà-úà áæòì øòpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®
:úîå åéáà-úà áæòå§¨©¬¤¨¦−¨¥«

i"yx£˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ∑אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב מתה îאם ּבּדר. ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(âë)éãáò-ìà øîàzåïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñú àì íëzà¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«

‰‡È˙יט  ¯ÓÈÓÏ È‰Bc·Ú ˙È ÏÈ‡L ÈBaƒ̄ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈»«ƒ
:‡Á‡ B‡ ‡a‡ ÔBÎÏ¿«»»»

e·¯כ  ‡·Ò ‡a‡ ‡Ï ˙È‡ ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒƒ»»«»»»«
‡e‰ ¯‡zL‡Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡Â ¯ÈÚÊ ÔÈ˙·ÈÒƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ¿»«
:dÏ ÌÈÁ¯ È‰e·‡Â dn‡Ï È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ≈

ÈeL‡Âכא  È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ ÈÈÚ≈ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚ‡כב  ÏekÈ ‡Ï ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

‡ÔBÎeÁכג  ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

minkg izty

(hi)çFl xn` dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨©
sqFi rci `l ike ,sqFi Fl xAiC K`id¥¨¦¤¥§¦Ÿ¨©¥
mixaCd xfg KklC uxznE ,xAiCX dn©¤¦¥§¨¥¦§¨¨©©§¨¦

:'eke dlilrA dNigYn Fl xnFlè ©¦§¦¨©£¦¨
mipAd lr lF`Wl KxC oi`C mEXn¦§¥¤¤¦§©©¨¦
zFdO`d lre zFa`d lre zFpAd lre§©©¨§©¨¨§©¨¦¨
hwp dOl xn`Y m`e .oEYgA `N ¤̀¨§¦§¦Ÿ©¨¨¨©
eig` iAbe 'LYA' sqFi iAB i"Wx©¦©¥¥¦§§©¥¤¨
md `dC ,`kti` hwp `le ,'EpzFg`'£¥§Ÿ¨©¦§¨§¨¥
mEXn xnFl Wi ,sqFIn xzFi mipwf Eid̈§¥¦¥¦¥¥©¦
Kkl ,KlnM mdipirA aEWg did sqFiC§¥¨¨¨§¥¥¤§¤¤§¨
,'miWwan Epiid LYA' mixnF` Eid̈§¦¦§¨¦§©§¦

ozg lW KxcCoke ,eingA cFaM bFdpl §¤¤¤¨¨¦§¨§¨¦§¥
Ep` mikixvE 'WTan dY` EpzFg`'£¥©¨§©¥§¦¦¨
,EpzFg`l aihiIW icM cFaM FA bFdpl¦§¨§¥¤¥¦©£¥
did f`C ,sqFil i`pB did `kti` la £̀¨¦§¨¨¨§©§¥§¨¨¨

:mdA cFaM bFdpl Kixv sqFiéFpFvx ¥¨¦¦§¨¨¤§
did rcFie li`Fd xn`Y `NW ,Wxtl§¨¥¤ŸŸ©¦§¥©¨¨
Wi' FaiWd dOl dlilr WTiAW dcEdi§¨¤¦¥£¦¨¨¨¡¦¥

,xn`w ikdC uxznE ,'ebe 'owf a` Epl̈¨¨¥§¨¥§¨¦¨¨©
:'ebe ok iR lr s`k dxez ©©¦¥

(k)ëdid dfA dAxC` xn`Y m`e§¦Ÿ©©§©¨¨¤¨¨
uTn zWxtA `dC ,Fnvr z` Wigkn©§¦¤©§§¨§¨¨©¦¥

sqFi l` E`AWM aizM(b"i a"n lirl)xn` §¦§¤¨¤¥§¥¨©
xn`PW ,xMnPW `N` ig oicrW mdl̈¤¤£©¦©¤¨¤¦§©¤¤¡©
dcixiaC xnFl Wie .'EPpi` cg`de'§¨¤¨¥¤§¥©§¦¦¨
la` ,'EPpi` cg`d' Exn` dpFW`x¦¨¨§¨¤¨¥¤£¨
,zOW Fl mixnF` Eid dIpW dcixiA¦¦¨§¦¨¨§¦¤¥
`NW s`e .dIpW dcixiA ixiin o`ke§¨©§¥¦¦¨§¦¨§©¤Ÿ
eig` lr Fl l`XW `icdA aYkp¦§©§¤§¨¤¨©©¨¦
EplFki mFwn lMn ,FA did dn ca`PW¤¤¡©¤¨¨¦¨¨¨§
Ep` ikd e`laC ,Fl l`XW xnFl©¤¨©¦§©¨¦¨
`kd aizM `dC ,oM xnFl migxkEn§¨¦©¥§¨§¦¨¨
il` EdEcixFd' mdl xn` sqFIW Ki ¥̀¤¥¨©¨¤¦¥©
sqFIW Epivn `le ,'eilr ipir dniU`e§¨¦¨¥¦¨¨§Ÿ¨¦¤¥
KgxM lr `N` ,oM mdl xnF` did̈¨¥¨¤¥¤¨©¨§¨
lr s` oM mdl xnF` didC xnFl Kixv̈¦©§¨¨¥¨¤¥©©
ikd oM m` ,icin lirl aYkp `NW iR¦¤Ÿ¦§©§¥¦¦¦¥¨¦

dcixiAW oM Wxtl Ep` oikixv iOp©¦§¦¦¨§¨¥¥¤¦¦¨
lr iOp l`W mdia` lr l`XWM dIpW§¦¨§¤¨©©£¦¤¨©©¦©
zOW Fl EaiWd f`e ,ca`PW mdig £̀¦¤¤¤¡©§¨¥¦¤¥
mdl dEiSW E`xW oeiM ,d`xId ipRn¦§¥©¦§¨¥¨¤¨¤¦¨¨¤
mdl dEvi `OW ,oinipA z` `iadl§¨¦¤¦§¨¦¤¨§©¤¨¤
,Fl E`iaie ca`Pd xg` EURgIW¤§©§©©©¤¡¨§¨¦
mdl d`AW Fl EaiWd ikd mEXnE¦¨¦¥¦¤¨¨¨¤
lwe ,zn `EdW UERigd xg` drEnXd©§¨©©©¦¤¥§©

:oiadlì'FO`l' i`dC Wxtl dvFx §¨¦¤§¨¥§©§¦
xnFl okYi `NW ,'FO`n' FWExiR¥¥¦¤Ÿ¦¨¥©
la` ,zniIw FO` zFidA `N` 'FO`l'§¦¤¨¦§¦©¤¤£¨
x`WPW xnFl Kixv Dzzin xg`l§©©¦¨¨¨¦©¤¦§©

:FO`n `Ed`k dxez ¥¦
(ak)î(awri zlgp)dOl oM m`C dWwe , ©£©©£Ÿ§¨¤§¦¥¨¨

eia` m` mB ixdW ,eia` zaifrA dlŸ¨©£¦©¨¦¤£¥©¦¨¦
,KxCd zgxh ipRn `vi `l FOr cxi¥¥¦Ÿ¥¥¦§¥¦§©©¤¤
cFre ,awri ipR lr dzn lgx ixdW¤£¥¨¥¥¨©§¥©£Ÿ§
eia` zaifr dcEdi xiMfd dOl dWẅ¤¨¨¦§¦§¨£¦©¨¦

:'oFq` EP`xwi oR' xn` awriebk dxez §©£Ÿ¨©¤¦§¨¤¨



סז ybie zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` oey`x meil inei xeriy

(ãë)éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecáò-ìà eðéìò ék éäéå©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬
:éðãà£Ÿ¦«

(äë):ìëà-èòî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

(åë)eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék eðãøéå§¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéà¥¤¬¦¨«

(æë)íéðL ék ízòãé ízà eðéìà éáà Ecáò øîàiå©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦
:ézLà él-äãìé̈«§¨¦¬¦§¦«

(çë)àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî ãçàä àöiå©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ
:äpä-ãò åéúéàø§¦¦−©¥«¨

(èë)ïBñà eäø÷å éðt íòî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
:äìàL äòøa éúáéN-úà ízãøBäå§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

i"yx£ÔBÒ‡ e‰¯˜Â∑(ב"ר) ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן ¿»»»ְְְִֵֶַַַָָ
B‚Â'.הּסּכנה  È˙·N ˙‡ Ìz„¯B‰Â∑ ּכׁשהּוא עכׁשו, ַַָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְְֶַָ

אני  אּמֹוðאצלי, על ּבֹו אחיו.ñמתנחם ואם ועל ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָ

ׁשּׁשלׁשּתן  עלי ּדֹומה זה, אחד òימּות ּביֹום .מתּו ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(216 'nr d jxk zegiy ihewl)

הּסּכנה ּבׁשעת מקטרג כט)ׁשהּׂשטן מד, ּכאן,(רש"י ְְְִֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשל ואּלּויעקב ּבדבריו  מּמׁש, ׁשל סּכנה ׁשעת ׁשּיׁש ּפרׁש , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבדברי "יהּודה לעיל, ּכתב ּבּדר,ּדֹואגים, ימּות ׁשמא אנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יעקב  ׁשל לדעּתֹו ּדהּנה לפרׁש, ויׁש מתה". ּבּדר אּמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהרי
קׁשּורים  ׁשהיּו ּבנימין ּבמׁשּפחת אסֹונֹות ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָהתרחׁשּו

ּכן, אם ּומּובן ,ּבּדר נטרף ואחיו ּבּדר מתה אּמֹו :ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּדר
ידע  יהּודה מה־ּׁשאין־ּכן סּכנה. מקֹום היא הּדר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעבּורֹו
ּבעלמא  חׁשׁשא ּכאן ׁשּיׁש אמר ולכן ,ּבּדר נטרף לא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיֹוסף

לא. ְֹותּו

ÈeÁÂ‡כד  ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:ÈBa¯ ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊ¯כה  ‡Ï ee·Ê e·ez ‡e·‡ ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡eÁ‡כו  ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek ‡Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek ‡Ï È¯‡ ˙BÁÂ ‡nÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡nÚ È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡¯Èכז  ÔezÚ„È Ôez‡ ‡Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¯¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח  Ì¯a ˙È¯Ó‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ùe¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

dpÚ¯ÚÈÂכט  ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È Û‡ Ôe¯a„˙Â¿«¿¿«»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈
:ÏB‡LÏ ‡˙LÈ·a È˙·N ˙È Ôe˙Á˙Â ‡˙BÓ»¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿

minkg izty

(hk)ðaizM o`kC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨§¦
izaiU z` mYcxFde' oinipA liaWA¦§¦¦§¨¦§©§¤¤¥¨¦

zWxtA lirlE ,'dlF`W drxA(uTn) §¨¨§¨§¥§¨¨©¦¥

[aWIe]aizkC sqFi liaWA oM azMf"l) ©¥¤¨©¥¦§¦¥¦§¦
(d"l,'dlF`W la` ipA l` cx` iM'¦¥¥¤§¦¨¥§¨

sqFi liaWA xaM i`CeC uxznE§¨¥§©©§¨¦§¦¥
`N` ,dlF`W drxA FzaiU EcixFd¦¥¨§¨¨§¨¤¨
dWwC iOp i` ,'eke `EdWM eiWkr©§¨§¤¦©¦§¨¤
oinipA lr xrhvn did dOl i"Wxl§©¦¨¨¨¨¦§©¥©¦§¨¦
:oFrnW F` sqFi F` lgxn xzFi¥¥¨¥¥¦§

ñiN dcli mipW' `xwA aizkE li`Fd¦§¦¦§¨§©¦¨§¨¦

aizkCn d`xp ile .'ebe 'iYW ¦̀§¦§¦¦§¤¦¦§¦
,'dlF`W drxA izaiU z` mYcxFde'§©§¤¤¥¨¦§¨¨§¨

aizM uTn zWxtaE(g"l a"n)oFbiA' §¨¨©¦¥§¦§¨
xaM ,xn`w ikdC xnFl Wi ,'dlF`W§¨¥©§¨¦¨¨©§¨
didi `l dYre ,FO` lr mgpzn iziid̈¦¦¦§©¥©¦§©¨Ÿ¦§¤
drxA cx`e FO` lr oinEgp il¦¦¦©¦§¥¥§¨¨
mpFxkf EpizFAx Exn`W FnkE ,dlF`W§¨§¤¨§©¥¦§¨

dkxal(:a"q zFnai)dX` `lA iExXd' ¦§¨¨§¨©¨§Ÿ¦¨
dxFW `Ed `liOnE ,'daFh `lA iExẄ§Ÿ¨¦¥¨¤

drxA(l"Wxdn):òDil `pn ,xn`Y m`e §¨¨©©§©§¦Ÿ©§¨¥
lgx `dC ,lgx` oM mB i`TW i"Wxl§©¦¤¨¥©¥©¨¥§¨¨¥

aizkCn xnFl Wie .`xwA dxMfp `lŸ¦§§¨¦§¨§¥©¦¦§¦
lirl(f"k wEqR),'iYW` iN dcli mipW' §¥¨§©¦¨§¨¦¦§¦

`ide iN dcli mipW ,FWExiR ikd̈¦¥§©¦¨§¨¦§¦
itl ,il zcgEind xnFl dvFx ,iYW ¦̀§¦¤©©§¤¤¦§¦
mEXn lgx lv` did FzxiC xTirW¤¦©¦¨¨¨¥¤¨¥¦
ici lre ,lgx lr lA`zn did ikd̈¦¨¨¦§©¥©¨¥§©§¥
x`Wpe sqFi zOWkE ,mgpzn did sqFi¥¨¨¦§©¥§¤¥¥§¦§©
lre FO` lr FA mgpzn iziid oinipA¦§¨¦¨¦¦¦§©¥©¦§©
EN`M ilr dnFC df zEni m`e ,eig`̈¦§¦¨¤¤¨©§¦

:cg` mFiA Ezn oYWlWl dxez §¨§¨¥§¤¨



ybieסח zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a ipy meil inei xeriy

(ì)eðzà epðéà øòpäå éáà Ecáò-ìà éàák äzòå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®
:BLôðá äøeL÷ BLôðå§©§−§¨¬§©§«

ß zah 'a ipy mei ß

(àì)éãáò eãéøBäå úîå øòpä ïéà-ék BúBàøk äéäåE §¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸£¨¤¹
:äìàL ïBâéa eðéáà Ecáò úáéN-úà¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

i"yx£˙ÓÂ ¯Úp‰ ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡¯k ‰È‰Â∑מּצרתֹו .אביו ¿»»ƒ¿ƒ≈«««»≈ִִָָָ

(áì)øîàì éáà íòî øòpä-úà áøò Ecáò ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

i"yx£¯Úp‰Œ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk∑ ואני מּבחּוץ ּכּלם הם אחי, מּׁשאר יֹותר לּתגר נכנס אני לּמה ּתאמר: ואם ƒ«¿¿»«∆«««ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
מנּדה  להיֹות חזק ּבקׁשר עֹולמֹות ôנתקּׁשרּתי .ּבׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

(âì)éðãàì ãáò øòpä úçz Ecáò àð-áLé äzòå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-íò ìòé øòpäå§©©−©©¬©¦¤¨«

i"yx£'B‚Â Ec·Ú ‡Œ·LÈ∑(ב"ר)לגבּורה ׁש מּמּנּו: מעּלה אני ּדבר ּולׁשּמׁש,öלכל  .ּולמלחמה ≈∆»«¿¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

(ãì)éà-ékït ézà epðéà øòpäå éáà-ìà äìòà C ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®¤µ
:éáà-úà àöîé øLà òøá äàøà¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äî(à)åéìò íéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈
Bzà Léà ãîò-àìå éìòî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©¦Æ¦½

:åéçà-ìà óñBé òcåúäa§¦§©©¬¥−¤¤¨«
i"yx£ÌÈ·vp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ עליו נּצבים מצרים ׁשיהיּו לסּבל יכל היה וׁשֹומעין לא ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָֹֹֹ

להם ÷ׁשאחיו  ּבהּודעֹו .מתּבּיׁשין ְְְְִִִֶֶֶַָָָ

ÓÈÏeÚÂ‡ל  ‡a‡ Cc·Ú ˙ÂÏ È˙ÈÓk ÔÚÎe¿«¿≈ƒ¿««¿»«»¿≈»
:dLÙk dÏ ‡·È·Á dLÙÂ ‡nÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒ»»¿«¿≈¬ƒ»≈¿«¿≈

ÈÓe˙לא  ‡ÓÈÏeÚ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÊÁÈ „k È‰ÈÂƒ≈«∆¡≈¬≈≈≈»ƒ
‡e·‡ Cc·Ú ˙·ÈN ˙È CÈc·Ú Ôe˙ÁÈÂ¿«¬«¿»»ƒ««¿»»»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a¿»»ƒ¿

‡a‡לב  ÔÓ ‡ÓÈÏeÚa ·¯ÚÓ Cc·Ú È¯‡«≈«¿»¿»«¿≈»ƒ«»
ÈËÁ È‰‡Â C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ»«¿ƒ≈¿»»»¡ƒ»≈

:‡iÓBÈ Ïk ‡a‡Ï¿«»»«»

ÓÈÏeÚ‡לג  ˙BÁz Cc·Ú ÔÚk ·˙È ÔÚÎe¿«≈∆¿««¿»¿≈»
:È‰BÁ‡ ÌÚ ˜qÈ ‡ÓÈÏeÚÂ ÈBa¯Ï ‡c·Ú«¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚÂ‡לד  ‡a‡ ˙ÂÏ ˜q‡ ÔÈcÎ‡ È¯‡¬≈∆¿≈∆«¿««»¿≈»
ÁÎzLÈ Èc eLÈ·a ÈÊÁ‡ ‡ÓÏc ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒƒƒ¿»∆¡≈¿ƒƒƒ¿¿«

:‡a‡ ˙È»«»

ÔÈÓÈ˜cא  ÏÎÏ ‡qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…¿»¿ƒ
Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂlÚÓ L‡ ÏÎ e˜Èt‡ ‡¯˜e È‰BlÚƒ»ƒ¿»«ƒ»¡«≈ƒ»»¿»»
:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k dnÚ L‡¡«ƒ≈«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

minkg izty

(al)ôi"Wx WxiR `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥¥©¦
lirl('h b"n),'minId lM Ll iz`hge' §¥§¨¨¦§¨©¨¦

ipWA WxiR `kde ,`Ad mlFrÄ¨©¨§¨¨¥¥¦§¥
o`kA dcEdi `dC xnFl Wie .zFnlFr¨§¥©§¨§¨§¨
,awri mr xAiCW mixaCd xRqn did̈¨§©¥©§¨¦¤¦¤¦©£Ÿ
Ll iz`hge' xnFl Fl did KM oM m`e§¦¥¨¨¨©§¨¨¦§
Kixv KgxM lr `N` ,'minId lM̈©¨¦¤¨©¨§¨¨¦
dGd mlFrA `Ed 'ia`l iz`hge' Wxtl§¨¥§¨¨¦§¨¦¨¨©¤
mFi FNMW mlFrl mbe ,miIw ia` zFidA¦§¨¦©¨§©§¨¤ª
,zFWwdl oi`e .`Ad mlFrA EpiidC§©§¨¨©¨§¥§©§
z` lSpzdl dYr dcEdi Kixv dOle§¨¨¨¦§¨©¨§¦§©¥¤

ipW iECpA Fnvr z` xWTW Ki` Fnvr©§¥¤¨©¤©§§¦§¥
`OW xaqC mEXn xnFl Wie ,zFnlFr¨§¥©¦§¨©¤¨
,`Ad mlFr WpFrA oin`n Fpi` sqFi¥¥©£¦§¤¨©¨
WpFr mB xnFl Fl KxvEd ikd mEXn¦¨¦§©©©¤
awri iAB oM oi`X dn ,dGd mlFr¨©¤©¤¥¥©¥©£Ÿ
lwe ,`Ad mlFr WpFrA oin`dW¤¤¡¦§¤¨©¨§©

:oiadlbl dxez §¨¦
(bl)ö,'dxEaB' Edn KWtP dOn dWẅ¤¦©©§¨©§¨

xg` azM ixd dnglnl xFAB `Ed m ¦̀¦§¦§¨¨£¥¨©©©
ixd WEOiWl `Ed m`e ,'dnglnl' KM̈§¦§¨¨§¦§¦£¥
Dil dOle ,'WEOiWl' azM oM mB©¥¨©§¦§¨¨¥

dnglnl' xnFl Wie .'dxEaB' aYkinl§¦§©§¨§¥©§¦§¨¨
,'dxEaBl' lW WExiR `Ed 'WEOiWlE§¦¥¤©§¨
dnglnl ,xFAB ip` dnl xnFlM§©§¨£¦¦§¦§¨¨

:WEOiWlEcl dxez §¦
dn(`)÷`le ,wEqRd rnWn ikde§¨¦©§©©¨§Ÿ

eig` EidIW lFAql sqFi lFkï¥¦§¤¦§¤¨
,'eilr miaSPd mrd lkl' ,oiWiIAzn¦§©§¦§¨¨¨©¦¨¦¨¨
dEv Kkitl ,mrd lM cbp xnFl dvẍ¨©¤¤¨¨¨§¦¨¦¨
dOl ok `l m`C ,m`ivFdl§¦¨§¦Ÿ¥¨¨

:m`ivFda dxez ¦¨



סט ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãewl)(262 'nr hi jxk zegiy ih

מתּבּיׁשין מצרים ּׁשּיהיּו ׁשאחיו וׁשֹומעין עליו נּצבים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָ
א) מה, "נּצבים"(רש"י ואּלּו "עֹומדים", הּכתּוב נקט ּכלל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָּבדר

רׁש"י ּפרּוׁש ועל־ּדר מיחדת. עמידה על כז)מֹורה טז, (קרח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
ׁשל  סתם עמידה זֹו אין ּכאן ואף זקּופה". ּבקֹומה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ"נּצבים,

ׁשֹומעים  הם - יֹוסף אחי לגּבי הם "נּצבים" אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּמצרים,
אנׁשים "ׁשלׁשה ּובּפסּוק מתּבּיׁשים. האחים נּצבים ּכיצד ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹ

וירא)עליו" ּפרׁשת מדּבר (ריׁש ׁשהרי לפרׁש, רׁש"י הצר לא ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ
סתם. עמידה ּכאן ּׁשאין ּומּובן ְְְֲִִֵֶַָָָָָּבמלאכים,

(á)úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:äòøt©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓLiÂ∑מּמׁש 'ּבית' לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ּפרעה, ׁשל אּלא ,øּביתֹו «ƒ¿«≈«¿…ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבלע"ז  מישנד"ה יהּודה", "ּבית יׂשראל", "ּבית .ּכמֹו ְְְְִֵֵֵַַָָ

(â)éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®
:åéðtî eìäáð ék Búà úBðòì åéçà eìëé-àìå§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«

i"yx£ÂÈtÓ eÏ‰·∑ הּבּוׁשה .מּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

(ã)øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤
:äîéøöî éúà ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÈÏ‡ ‡ŒeLb∑ ותחנּונים רּכה ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו אמר: לאחֹור, נסֹוגים אֹותם ראה ¿»≈«ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
להם  מהּול ùוהראה .(ב"ר)ׁשהּוא ְְֶֶֶָָָ

(ä)äzòå|ízøëî-ék íëéðéòa øçé-ìàå eáöòz-ìà §©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬
:íëéðôì íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä éúàŸ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«

i"yx£‰ÈÁÓÏ∑ למחיה לכם .להיֹות ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

(å)Lîç ãBòå õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ-ék¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´
:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL̈¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«

i"yx£·Ú¯‰ ÌÈ˙L ‰ÊŒÈk∑ הרעב מּׁשני .עברּו ƒ∆¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ

(æ)úéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−
äèéìôì íëì úBéçäìe õøàa:äìãb ¨¨®¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«

ÌÈ¯ˆÓב  eÚÓLe ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Ú¯t ˙Èa L‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג  „Ú‰ ÛÒBÈ ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È¯‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

È˙ÂÏד  ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔezaÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èה  ÔBÎÈÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒz˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ ÈÁlL ‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È ÔezaÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

BÚÂ„ו  ‡Ú¯‡ B‚a ‡Ùk ÔÈL ÔÈz¯z Ô„ È¯‡¬≈¿««¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»¿
:‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ˙ÈÏ Èc ÔÈL LÓÁ»≈¿ƒƒ≈¿»«¬»»

L‡¯‡ז  ÔBÎÏ ‰‡eLÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ ÈÁlLÂ¿«¿«ƒ¿»√»≈¿«»»¿¿»»
:‡a¯ ‡·ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«»»¿¿≈»»«»

minkg izty

(a)øcFwpl Fl did ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦§
o"iXd zgY unwA 'rnXIe'Kxhvp mbe] ©¦¨©§¨©©©©¦§©¦§¨¥

['ziaA' FnM 'ziA'W xnFl(l"Wxdn):b dxez ©¤¥§§¥©©§©

(c)ùi"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦
xnF` did dliOd mdl d`xdC mEXn¦§¤§¨¨¤©¦¨¨¨¥
mzF` d`xW mEXn `OW ,'EWB' mdl̈¤§¤¨¦¤¨¨¨
.'EWB' mdl xnF` did xFg`l mibFqp§¦§¨¨¨¥¨¤§

'EWB' aizkCn wiIC i"WxC xnFl Wie§¥©§©¦¦¥¦¦§¦§
aizkCn `N` ,'il` Eaxw' aizM `le§Ÿ§¦¦§¥©¤¨¦¦§¦
,daFxw dWBd rnWn dWBd oFWl§©¨¨©§©©¨¨§¨
,Fl aFxw KM lM WBil oikixv Eid dOle§¨¨¨§¦¦¦©¨¨¨
oi`e .dliOd mdl d`xdW `N ¤̀¨¤¤§¨¨¤©¦¨§¥
mibFqp mzF` d`xW Dil `pn zFWwdl§©§§¨¥¤¨¨¨§¦
'EWB' mdl xn`X dn `nliC ,xFg`̈¦§¨©¤¨©¨¤§

`EdW mdl d`xdW mEXn `N` Fpi ¥̀¤¨¦¤¤§¨¨¤¤
i` `nlWA ,il dOl '`p' oM m`C .lEdn̈§¦¥¨¨¨¦¦§¨¨¦
ikd mEXn xFg` mibFqPW mzF` d`ẍ¨¨¤§¦¨¦¨¦
mdOr xAcl '`p' zNn xnFl KxvEd§©©¦©¨§©¥¦¨¤
la` ,EWiIAzi `NW icM dMx oFWlA§¨©¨§¥¤Ÿ¦§©§£¨
mdOr xAC dOl mnFwn lr Ecnr m ¦̀¨§©§¨¨¨¦¤¦¨¤

:oiadl lwe ,mipEpgY oFWlAd dxez ¦§©£¦§©§¨¦



ybieע zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyily meil inei xeriy

ß zah 'b iyily mei ß

(ç)íéýìûä ék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzòå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®
ìLîe Búéa-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½¥−

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£·‡Ï∑ ּולפטרֹון .לחבר ¿»ְְְֵַָ

(è)øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìà eìòå eøäî©«£»©«£´¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ
ðaäãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû éðîN óñBé E ¦§´¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬

:ãîòz-ìà éìà¥©−©©«£«Ÿ
i"yx£È·‡ŒÏ‡ eÏÚÂ∑ הארצֹות מּכל ּגבֹוהה יׂשראל .ארץ «¬∆»ƒְְֲִִֵֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(823 'nr ,b jxk zegiyÎihewl)

ּתעמד  אל אלי רדה מצרים לכל לאדֹון אלֹוקים ְְְְֱֲִִִִֵַַַַַָָָָֹׂשמני
ט) (מה,

אמרּו קיט)חז"ל יֹוסף (פסחים ׁשּבעֹולם וזהב ּכסף "ּכל ּכי ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ
עּמם". העלּום מּמצרים ּוכׁשעלּו כּו', למצרים והביאֹו ְְְְְֱֱִִִִִִִִֶֶֶַַָָלּקטֹו
ּגלּות  ׁשל והּתכלית הּמּטרה ּכי חז"ל רמזּו זה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָּבמאמר
ּובּזהב  ּבּכסף הּמצּויים הּניצֹוצֹות ּבירּור היא ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָמצרים

לקדּוׁשה. ְְֲִַָָָָוהעלאתם
הּכתּוב: ׁשרמז ֶֶַַָָזהּו

לקּבץ  ללקטֹו ּובידי – מצרים" לכל לאדֹון אלֹוקים ְְְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָ"ׂשמני
אלי  "רדה ולכן למצרים, ּולהביאֹו ׁשּבעֹולם וזהב ּכסף ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכל
הּכּונה  ׁשּתתּבּצע אפׁשר מעכׁשיו ּכי – ּתעמֹוד" ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאל
וּיעלּו יבררּו ׁשּבני־יׂשראל היינּו מצרים, ּגלּות ׁשל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּמּטרה
("העלּום  זה וזהב ּבכסף הּנמצאים הּקדּוׁשה ניצֹוצי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת

ִָעּמם").

(é)éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéåE §¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−
éðá éðáeðàöå E:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe E §¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«

(àé)áòø íéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−¨¨®
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

i"yx£L¯ezŒÔt∑מֹוריׁש" לׁשֹון: תתמסּכן, ."ּומעׁשיר úּדלמא ∆ƒ»≈ְְְְֲִִִִַַַָ

(áé)éô-ék ïéîéðá éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîä©«§©¥¬£¥¤«

i"yx£˙B‡¯ ÌÎÈÈÚ ‰p‰Â∑,אחיכם וׁשאני ּבכבֹודי ¿ƒ≈≈≈∆…ְְֲֲִִִִֶֶ
אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ּככם. מהּול ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאני

הּקדׁש ·ÔÈÓÈ.(ב"ר)ּבלׁשֹון ÈÁ‡ ÈÈÚÂ∑(טז (מגילה ְִֶַֹ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ

ׂשנאה  לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר יחד, ּכּלם את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהׁשוה
ּבנימין  אין àעל ּכ ּבמכירתי, היה לא ׁשהרי אחי ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

עליכם  ׂשנאה .ּבלּבי ְְֲִִִֵֶָ

ÔÓח  Ô‰l‡ ‡Î‰ È˙È ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ»»∆»≈ƒ
ÏÎÏ ÔBa¯Ïe ‰Ú¯ÙÏ ‡a‡Ï ÈÈeLÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«ƒ¿«»¿«¿…¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlLÂ d˙Èa M‡¡«≈≈¿«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô„kט  dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ‡a‡ ˙ÂÏ B˜Òe eÁB‡¿¿««»¿≈¿≈ƒ¿«
ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏ ÔBa¯Ï ÈÈ ÈÈeL ÛÒBÈ C¯a ¯Ó‡¬«¿»≈«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:·kÚ˙˙ ‡Ï È˙ÂÏ ˙eÁ¿»ƒ»ƒ¿«»

‡zי  ÈÏ ·È¯˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú¯‡a ·È˙˙Â¿≈≈¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿
:CÏ Èc ÏÎÂ C¯B˙Â CÚÂ CÈ· È·e CÈ·e¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»ƒ»

Ùk‡יא  ÔÈL LÓÁ „BÚ È¯‡ Ônz C˙È ÔeÊ‡Â¿≈»»«»¬≈¬≈¿ƒ«¿»
:CÏ Èc ÏÎÂ C˙Èa L‡Â z‡ ÔkÒÓ˙˙ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ»

‡¯Èיב  ÔÈÓÈ· ÈÁ‡ ÈÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ ‡‰Â¿»≈≈¬»¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ¬≈
:ÔBÎnÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔBÎLÈÏÎ¿ƒ»¿¬»¿«≈ƒ¿

minkg izty

(`i)úFnM gENWe dzxkd oFWNn `le§Ÿ¦§©§¨¨§¦©§
'EPWixF`e xaCA EPM`'(a"i c"i xAcOA)iM , ©¤©¤¤§¦¤©¦§¨¦

sqFil did ixdW ,df okYi `lŸ¦¨¥¤¤£¥¨¨§¥

ipW raWA mrd lkl lik`dl§©£¦§¨¨¨§¤©§¥
:arxdai dxez ¨¨¨
(ai)à(awri zlgp)xEXiw i`n ,il Dnize , ©£©©£Ÿ§¥©¦©¦

'mkil` xAcnd it iM' mr dfl didi¦§¤¨¤¦¦¦©§©¥£¥¤
:WcTd oFWlAbi dxez ¦§©Ÿ¤
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(âé)úàå íéøöîa éãBák-ìk-úà éáàì ízãbäå§¦©§¤´§¨¦À¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîe íúéàø øLà-ìk̈£¤´§¦¤®¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨

(ãé)äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìò ìtiå©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈
:åéøàeö-ìò©©¨¨«

i"yx£j·iÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑ ׁשני על «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְֵַ
וסֹופן áמקּדׁשֹות  ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתידין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָ

ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ.ליחרב  ‰Îa ÔÓÈ·e∑ ׁשילה מׁשּכן ,âעל ֵֵָƒ¿»ƒ»»««»»ְִִַַֹ
ליחרב. וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ולענּיּות (ׁשעתיד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ּדביֹוסף רׁש"י, ׁשל ּדּיּוקֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹּדעּתי,

"ּובנימן  רק ּכתיב ּדלא ּבנימין מהּֿׁשאיןּֿכן הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּולכ

יֹונתן, ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן על רק רמז ׁשּלא אחת, ּפעּלה ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻּבכה",

ּדרׁש ּבדר הּוא .)ׁשּׁשם ְְֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 148 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dIkaA wRYqdl oi ¥̀§¦§©¥¦§¦¨

על־ ּבכה ּובנימן וּיבּך בנימן־אחיו על־צּוארי ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֽוּיּפל
יד)צּואריו: (מה, ַָָֽ

וּיבּך אחיו ּבנימין צּוארי על "וּיּפל הּפסּוק על ּבּגמרא ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹאיתא
ׁשעתידין  מקּדׁשין ׁשני על "ּבכה צּואריו" על ּבכה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָּובנימין
ּבכה  כּו' ּובנימין לחרב, ועתידין ּבנימין, ׁשל ּבחלקֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלהיֹות
ועתיד  יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה מׁשּכן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹעל

ֵֵָלחרב".
ּבנימין, ׁשל הּמקּדׁשֹות על יֹוסף ּבכה מּדּוע להבין: ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָוצרי
לכאֹורה  והרי – יֹוסף ׁשל ׁשּבחלקֹו הּמׁשּכן על ּבכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּובנימין
הּמקּדׁש ּבית חרּבן על לבּכֹות עליו מהם אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻאּדרּבה:

הּוא? ְְֶֶׁשּבחלקֹו

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
ּבחּוׁש, וכּנראה הּבֹוכה. על להקל ּבכדי הּוא הּבכּיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָענין
ׁשל  ּבכחּה אין לֹו, ּומעיק הּמצר על ּבֹוכה האדם ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכאׁשר
ירוח  ׁשּבבכּיתֹו אּלא אֹותּה, ׁשּגרם הּדבר את לת ּקן זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבכּיה

וגֹו'. לחם ּדמעתי לי היתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְִִִֶֶֶָָָָלֹו,
ּבצערֹו מׁשּתּתף – חברֹו ׁשל מקּדׁשֹו" "חרּבן ּכׁשרֹואה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻולכן:
אינֹו מחדׁש הּמקּדׁש ּבית ּובנין הּתּקּון (עּקר) אבל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּובֹוכה,
חרּבן  את אדם ׁשרֹואה ּבׁשעה אּולם ּבחברֹו. אּלא ּבֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּתלּוי
ּבאנחה  להסּתּפק לֹו אין אז ׁשּלֹו, הּפרטי הּמקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבית
על־ידי  מחדׁש ולבנֹותֹו לתּקן להׁשּתּדל אּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּובבכּיה,

ּבנפׁשֹו. הּפרטית הּגאּולה את להביא עבֹודתֹו ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּיעבד

(åè)eøac ïë éøçàå íäìò jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬
:Bzà åéçà¤−̈¦«

i"yx£ÔÎ È¯Á‡Â∑ עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ e¯ac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו .ׁשּמּתחּלה ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

(æè)óñBé éçà eàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®
:åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa áèéiå©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL Ïw‰Â∑'ּבית' לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית .מּמׁשãּכמֹו: ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ

ÈÂ˙יג  ÌÈ¯ˆÓa È¯˜È Ïk ˙È ‡a‡Ï ÔeeÁ˙e¿«¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
:‡Î‰ ‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ Èc Ïk»ƒ¬≈¿¿«¬»«»»»

Î·e‡יד  È‰eÁ‡ ÔÓÈ· È¯‡eˆ ÏÚ ÏÙe¿«««¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡Îa ÔÓÈ·eƒ¿»ƒ¿»««¿≈

Ôkטו  ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜Le¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈

elÚטז  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

minkg izty

(ci)áaizM `le 'ix`Ev' o`M aizkCn¦¦§¦¨©§¥§Ÿ§¦
mixiXd xiWA xn`pe ,'eix`Ev'('d 'f) ©¨¨§¤¡©§¦©¦¦

WCwn oNdN dn ,'oXd lCbnM Kx`Ev'©¨¥§¦§©©¥©§©¨¦§¨
:WCwn o`M s`â`nliC xn`Y m`e ©¨¦§¨§¦Ÿ©¦§¨

lirl WxiRX dn `nlWA ,FhEWtM¦§¦§¨¨©¤¥¥§¥
`EdC 'ix`Ev' aizkC mEXn sqFi iAB©¥¥¦¦§¦©§¥§
la` ,'eix`Ev' aizM `le miAx oFWl§©¦§Ÿ§¦©¨¨£¨
,FhEWtM `nliC 'eix`Ev' aizM o`M̈§¦©¨¨¦§¨¦§

(awri zlgp)mB ,dfA Kix`d m"`xd , ©£©©£Ÿ¨§¥¤¡¦¨¤©

oFWl 'eix`Ev' azM 'dPEdM zFpYn'A§©§§¨¨©©¨¨§
`Ow wxtA `xnBd E`x `le ,cigï¦§Ÿ¨©§¨¨§¤¤©¨

dNibnC(:f"h)dOM' mzd iOp `zi`e ¦§¦¨§¦¨©¦¨¨©¨
i"Wx WxitE 'oinipal Dil ded mix`Ev©¨¦£¨¥§¦§¨¦¥¥©¦

(dOM d"c mW)KxC oMW Dil opiqxB `lC ¨©¨§Ÿ¨§¦©¥¤¥¤¤
,'eke miAx oFWl 'ix`Ev' zFxwl aEzMd©¨¦§©§¥§©¦
ile .wixl `Ed m"`xd gxHX dn lke§¨©¤¨©¨§¥¨¦§¦
aizkCn .WixC `w oFWl iEPWC d`xp¦§¤§¦¨¨¨¥¦¦§¦
sqFi iAB EN`e ,'mdilr JaIe' eig` iAB©¥¤¨©¥§§£¥¤§¦©¥¥

DPin rnW ,'x`Ev' oFWl xiMfd oinipaE¦§¨¦¦§¦§©¨§©¦¨
WCwOd ziA lr fOxl iz`w dWxcl¦§¨¨¨¨¥§©¥©¥©¦§¨
dnE ,lirl xMfPM 'Kx`Ev' `xwPW¤¦§¨©¨¥©¦§©§¥©
iAbe zFWCwn ipW oinipA iAB EWxCX¤¨§©¥¦§¨¦§¥¦§¨§©¥
`le KM did zn`dW itl ,cg` sqFi¥¤¨§¦¤¨¡¤¨¨¨§Ÿ

:oM EWxC cigie miAx oFWNneh dxez ¦§©¦§¨¦¨§¥
(fh)ãlirl oiIr('a wEqR)iYazMX dn ©¥§¥¨©¤¨©§¦
:mWfi dxez ¨
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(æé)éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøt øîàiåeNò úàæ E ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®
:ïòðk äöøà eàá-eëìe íëøéòa-úà eðòè©«£Æ¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£ÌÎ¯ÈÚaŒ˙‡ eÚËä∑ ּתבּואה. «¬∆¿ƒ¿∆ְָ

(çé)äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà-úà eç÷e§¯¤£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´
:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeè-úà íëì̈¤À¤Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eËŒ˙‡∑ ּכמצּולה לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ּדגים åׁשאין ארץ .ּבּה ∆∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ı¯‡‰ ·ÏÁ∑ הּוא 'מיטב' לׁשֹון "חלב", .ּכל ≈∆»»∆ְֵֵֶַָ

(èé)íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNò úàæ äúéeö äzàå§©¨¬ª¥−¨´Ÿ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì úBìâò£¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáe¨¤«
i"yx£‰˙Èeˆ ‰z‡Â∑ מּפיæ לֹומר eNÚ.להם , ˙‡Ê∑ הּוא ׁשּברׁשּותי להם, אמר ּכ. ¿«»À≈»ִִֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ

(ë)õøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìò ñçz-ìà íëðéòå§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤
:àeä íëì íéøöî¦§©−¦¨¤¬«

(àë)úBìâò óñBé íäì ïziå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−
:Cøcì äãö íäì ïziå äòøô ét-ìò©¦´©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤

(áë)ïúð ïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëì§ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ
ìL:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî L §´¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ

(âë)áehî íéàNð íéøîç äøNò úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´
åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà øNòå íéøöî¦§¨®¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−

:Cøcì©¨«¤
i"yx£˙‡Êk ÁÏL∑?החׁשּבֹון ּומהּו הּזה, ּכחׁשּבֹון »«¿…ְְֶֶֶַַַַ

וגֹו'. חמֹורים הּדמיֹון,(עׂשרה ּובכ"ף הּמיּתרת "ּכזאת" ׁשּמּלת רצֹונֹו ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֻ

קאמר  הכי רק אתנת, ועׂשר חמֹורים עׂשרה לֹו ׁשלח לא מעֹולם ּכי על ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹמֹורה

מּׂשא  ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון ּכלֹומר וגֹו'', ּכזאת ּבעגלֹות ׁשלח 'ּולאביו ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹקרא:

"וּירא  אּלא: נכּתב, מצינּו ּדלא ׁשּפיר אתי והּׁשּתא אתֹונֹות, ועׂשר חמֹורים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָעׂשרה

מהרׁש"ל  הּגאֹון ּבׁשם להבין. וקל ואתֹונֹות, חמֹורים ׁשּום ולא העגלֹות", .)את ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ÌÈ¯ˆÓ ·ehÓ∑ יׁשן יין לֹו ׁשּׁשלח ּבּגמרא מצינּו ƒƒ¿»ƒְִִֶַַַָָָָָָ
זקנים  'ּגריסין çׁשּדעת אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו, נֹוחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּפֹול' ÌÁÏÂ.ׁשל ¯a∑ּכתרּגּומֹו.ÔBÊÓe∑לפּתן)ּכ ֶ»»∆∆ְְַ»ְִָָ

רא"ם  .)ּגרסת ְִֵַַ

c‡יז  CÈÁ‡Ï ¯Ó‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¡«¿«»»
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ã ycew zegiyn zecewp ã(zegiyÎihewl itÎlr)

ּכׁשאדם  יׁשן: יין לֹו ׁשּׁשלח הּפירּוׁש על קׁשה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה
מׁשּתּדל  ּולעּנגֹו, לכּבדֹו על־מנת לחבירֹו מּתנה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָׁשֹולח
חבירֹו אצל יקר הּדבר ׁשאז לחבירֹו, ׁשאין ּדבר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלׁשלֹוח
ליעקב  ׁשאין יֹוסף ידע מּנין ּבעניננּו, אּולם עֹונג. לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויגרֹום

(יׁשן)? יין ּכנען ְְִֶֶַַָָָּבארץ
חׁשּוב, מאכל ׁשהּוא ּפֹול", ׁשל "ּגריסין לֹו ׁשלח אם ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּבׁשלמא
להּפירּוׁש אבל אצלם. חביב יהא רעב ׁשּבזמן יֹוסף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָידע
חביב  יהא ּדוקא ׁשּזה יֹוסף ידע מּנין יׁשן", "יין לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּׁשלח
לעיל  רׁש"י ׁשּפירׁש מה על־ּפי זה מתֹורץ אמנם כּו'? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליו
לא  ׁשּמכרּוהּו ּומּיֹום - עּמֹו וּיׁשּכרּו "(וּיׁשּתּו) הּפסּוק  ְְְְִִִִֶַַַַָָֹעל
ּבמׁש היינּו - ׁשתּו" הּיֹום ואֹותֹו יין, ׁשתה הּוא ולא יין, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹׁשתּו
וגם  זה, זמן ּכל יין ׁשתּו לא אחיו ׁשאם ּומּובן - ׁשנים ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹכ"ב
ּכי־אם  ּתׁשּובה, ּבתֹור זה ׁשאין מּובן (ׁשּמּזה ׁשתה לא ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹיֹוסף
לא  גֹו' ׁשהתאּבל ׁשּיעקב על־אחת־ּכּמה־וכּמה הּצער), ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹמּפני
ליעקב  ׁשּיהיה ּדעּתֹו" ה"נֹוחה ּומּובנת - ׁשנה כ"ב יין ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשתה
יׁש ועל־ּפי־זה יׁשן". "יין וׁשֹולח לׁשּתֹות מּציע ּכׁשּיֹוסף -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
"ׁשּדעת  מה (מּלבד ּתֹורה" ׁשל "יינּה על־ּפי נֹוסף טעם ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָלֹומר
רמז  ּבזה ּכי יׁשן", "יין יֹוסף ּבחר לּמה הימּנּו") נֹוחה ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָזקנים
ׁשעֹוד  ּבה' ּבטחֹונֹו אבד לא ּבמצרים ּבהיֹותֹו ׁשאף ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹליעקב,

אצלֹו מׁשּומר יין יין) ׁשתה ׁשּלא (אף ולכן אביו. עם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיתראה
יין ׁשּנעׂשה עד - רב זמן הּמּוכן יׁשן מׁש מן ׁשּיהיה ּבכדי - ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּזמן. ְְַַּבבֹוא
ואחד: אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה ְֲִֶֶֶַַָָָָָּומּזה

- העֹולם ׁשל ּוגבּולים ׁשהמצרים ּבמּצב נמצא ּכׁשאדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּגם
ה', מעבֹודת אֹותֹו מפריעים ודסביבתֹו, הּגׁשמּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָטרדֹותיו
להתחּזק  עליו - אּדרּבה אּלא כּו', להתיאׁש לֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאסּור
ּבאֹופן  הּגׁשמּיים ּבעניניו יצליחֹו ׁשּבוּדאי ּבה', ּגמּור ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָּבבּטחֹון

ׁשּלֹו. ּומצֹות הּתֹורה עניני על יסּתירּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹׁשּלא
היתה  ׁשּלא לאביו יֹוסף מּתנת על־ּדר - ּבזה הֹוראה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹועֹוד
(כדלעיל  עצמֹו מּדעת אּלא מצרים, מל ּפרעה ציּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹעל־ּפי
היינּו, זה. על מּפרעה רׁשּות ׁשּיׁשאל מצינּו ולא ד), ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹֹסעיף
התחּׁשב  לא אב, ּכיּבּוד מצות - מצוה ׁשל לענין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּדכׁשּבא

וכּו'. ּגדֹול ּבהידּור הּמצוה וקים ּפרעה, עם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹיֹוסף
ּבעבֹודת הּוא ׁשל ּכן ענין לידֹו ּבא ּכאׁשר ואחד אחד ּכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּדעֹולם  וההגּבלֹות המצרים עם להתחּׁשב אין ּומצֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּתֹורה
ּבהידּור. הּמצֹות את ויקּיים ְְִִִֵֶֶַַַהּזה,

ּבעבֹודתֹו ׁשּיצליח ּבלבד זֹו לא הרי זֹו, הנהגה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹועל־ידי
לֹו. מצליחים הּגׁשמּיים עניניו ּכל ׁשּגם אּלא ּומצֹות, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָּבתֹורה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 151 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

lFR lW oiqixbA fnxd̈¤¤¦§¦¦¤

מצרים  מּטּוב . . ׁשלח ְְִִִִַָָָּולאביו
ּפֹול ׁשל ּגריסין – אּגדה רש"י)מדרׁש ובפירוש כג. (מה, ְְִִִֶַַָָ

יֹוסף  ׁשלח מצרים טּוב ׁשּמּכל הּטעם הרמז, ּבדר לבאר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיׁש
ּפֹול: ׁשל ּגריסין ּדוקא ְְְֲִִֶַַָֹליעקב

עדין  ׁשּיֹוסף לֹו ויּגידּו ליעקב הּׁשבטים ׁשּכׁשּיּגיעּו ידע ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיֹוסף
על־זה, יעקב ויצטער אֹותֹו, ׁשּמכרּו ליעקב להּגיד יכרחּו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻחי,

אביו. ׁשל צערֹו למעט יֹוסף ְְֲִֵֵֶַַָָָורצה
"הם  ּפֹול ׁשל ּגריסין ּכי ּפֹול, ׁשל ּגריסין אליו ׁשלח ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָולכן

לחלקים" ׁשבּורים כאן)ּפֹולים ׁשּכמֹו(גור־אריה לֹו רמז ּובזה , ְְֲִִִֶֶַַָָָ
חׁשּוב  היה זה מאכל ּדוקא הּנה הם, ּדׁשבּורים אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּפֹולים,
ּתאר': ה'יפה ּבׁשם יֹוסף' ּב'עץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמצרים, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּביֹותר
ּגריסין  מין עֹוד נמצא לא ּכי מצרים, ארץ טּוב נקרא ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ"ולכן
ּדוקא  ּכמֹו־כן הּמצרי", ּפֹול ונקרא הארצֹות, ּבׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּכזה
"למחיה  טֹובה יצאה יֹוסף, את הּׁשבטים ׁשּמכרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל־ידי־זה

לפניכם" אלקים ה)ׁשלחני מה, על (פרשתנו יצטער אל ולכן , ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
יֹוסף. את הּׁשבטים ׁשּמכרּו ְְִֵֶֶֶַָָזה

(ãë)-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½©
:Cøca eæbøz¦§§−©¨«¤

i"yx£C¯ca eÊb¯zŒÏ‡∑ הלכה ּבדבר ּתתעּסקּו ,èאל «ƒ¿¿«»∆ְְְֲִִַַַָָ
ּתפסיעּו אל אחר: ּדבר .הּדר עליכם ּתרּגז ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

ׁשל éּפסיעה  ּפׁשּוטֹו ּולפי לעיר. ּבחּמה ותּכנסּו ּגּסה, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ
ׁשּמא  ּדֹואג היה נכלמים, ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמקרא,

זה  עם זה להתוּכח מכירתֹו, ּדבר על ּבּדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיריבּו
עליו  הרע לׁשֹון סּפרּת אּתה נמּכר, עלֿיד ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָולֹומר:

לׂשנאתֹו לנּו .וגרמּת ְְְִַָָָֹ

Ï‡כד  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â eÏÊ‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÁlLÂ¿««»¬ƒ«¬»«¬«¿»
:‡Á¯‡a Ôev˙ƒ̇¿«¿»¿»
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drFh KM KFYnE ,KxCd lr mkYrC©§§¤©©¤¤¦¨¨

ErzY xnFlM KxCd mkz``Ow wxR i"Wx) ¤§¤©¤¤§©¦§©¦¤¤©¨

(EfBxY d"c :'i ziprzCoiIrl `NW `wece . §©£¦¦§§§©§¨¤Ÿ§©¥
qxbinl `NW la` ,mdl dEv wFqrle§©£¦¨¨¤£¨¤Ÿ§¦§©

EpizFAx Exn` `dC ,mdl dEv `lŸ¦¨¨¤§¨¨§©¥
dkxal mpFxkf(mW)EidW mipW' ¦§¨¦§¨¨¨§©¦¤¨

ixaC mdipiA oi`e KxCA mikNdn§©§¦©¤¤§¥¥¥¤¦§¥
:'eke 'dxFYéWExiRd ,l"Wxdn azM ¨¨©©©§©©¥

xn`C o`n cgC `AiN` `Ed oFW`xd̈¦©¦¨§©©§¨©
xg` xaC i"Wx WxiR aEWe ,`xnBA©§¨¨§¥¥©¦¨¨©¥
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(äë)á÷òé-ìà ïòðk õøà eàáiå íéøönî eìòiå©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤§©½©¤©«£−Ÿ
:íäéáà£¦¤«

(åë)ìLî àeä-éëå éç óñBé ãBò øîàì Bì eãbiå©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´©½§¦¬¥−
:íäì ïéîàä-àì ék Baì âôiå íéøöî õøà-ìëa§¨¤´¤¦§¨®¦©¨´¨¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«

i"yx£ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ∑ הּוא ÙiÂ‚.מֹוׁשל ëואׁשר ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»
BaÏ∑ ּפֹונה לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, נחלף ƒְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָֹ

הּדברים  מׁשנה,ìאל ּבלׁשֹון טעמן מפיגין לׁשֹון: , ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָ

ג)ּוכמֹו: הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין לא (ירמיה "וריחֹו ְְֲֵֵֵֹ
ּפג' לא 'וריחיּה מתרּגמינן: .נמר", ְְְְִֵֵַָָָָָ

(æë)øac øLà óñBé éøác-ìk úà åéìà eøaãéå©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´
úàNì óñBé çìL-øLà úBìâòä-úà àøiå íäìà£¥¤½©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´

:íäéáà á÷òé çeø éçzå BúàŸ®©§¦¾−©©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£ÛÒBÈ È¯·cŒÏk היה ∑‡˙ ּבּמה להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ִֶֶַַָָָָָ

וזהּוîעֹוסק  ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת  מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ולא  יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את "וּירא ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

ּפרעה' ׁשלח 'אׁשר ÚÈ˜·.נאמר: Áe¯ ÈÁzÂ∑ ׁשרתה ְֱֲֶֶַַַָֹ«¿ƒ««¬…ְָָ
ׁשכינה  מּמּנּוðעליו ׁשּפרׁשה ,. ְְִִֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz dkepg i`ven zgiyn)

העגלֹות  את וּירא יֹוסף... ּדברי ּכל את אליו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוידּברּו
יֹוסף ׁשלח כז)אׁשר (מה, ֲֵֶַָ

לא  יעקב וכי חי? ׁשהּוא סימן לאביו יֹוסף העביר מה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלׁשם
חז"ל אמרּו והלֹוא סימן? ּבלי לבניו מאמין כג)היה (ר"ה ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָ

אינׁשי". ּבּה מּׁשקרי לא – לאגלּויי ּדעבידא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ"מיּלתא
וׁשּגם  הּצּדיק, ּכיֹוסף חי ׁשהּוא להֹוכיח נֹועד הּסימן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאּלא
עּמֹו וצדקתֹו ּתֹורתֹו הארץ, ּבערות ּבמצרים, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּבהיֹותֹו

ְִֶֶּכמּקדם.
הּוא  – חי" ּבני יֹוסף "עֹוד הּבא) (ּבּפסּוק יעקב ׁשאמר ְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹזהּו
ׁשּבאבֹות, ּבחיר ׁשל לבנֹו ּכראּוי ּומתנהג חי ׁשּיֹוסף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנֹוכח
את  ּומקּיים חּיים' 'ּתֹורת הּנקראת ּבּתֹורה עֹוסק ְְִִֵֵֵֶַַַַַָהּוא

נאמר ׁשעליהן יח)מצֹותיה ּבהם".(ויקרא "וחי ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

„ÔÚÎכה  ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬¿«¿»ƒ¿««
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ¿««¬…¬

˜Ìiכו  ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ ¯ÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈¿≈«¿«≈«»
BÂ‰Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL ‡e‰ È¯‡Â«¬≈«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬
:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰ ‡Ï È¯‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»≈ƒ¿

ÏÈlÓכז  Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk ˙È dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈»»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒ
ÏhÓÏ ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ÔB‰nÚƒ¿«¬»»¬«»»ƒ¿«≈¿ƒ«
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‰‡e· Áe¯ ˙¯Le d˙È»≈¿««¿»¿««¬…¬

minkg izty

oM mB WxitE ,`ziixaC `AiN ©̀¦¨§¨©§¨¥¥©¥
miWExiRd ipWE ,xirl dOgA EqpMYW¤¦¨§©©¨¨¦§¥©¥¦
`ziixAdW itl ,`ziixAd dWxiR¥§¨©¨©§¨§¦¤©¨©§¨
`Ed 'EfBxY l`' WExiRW Dil `xiaq§¦¨¥¤¥©¦§§
drci `le ,dkild zExABzd oFWl§¦§©§£¦¨§Ÿ¨§¨
rqFR mc`W dkild `Ed m` `ziixAd©¨©§¨¦£¦¨¤¨¨¥©
onf KNdn mc`WM F` ,dQB driqR§¦¨©¨§¤¨¨§©¥§©
WxiR okl ,dliNd cr xnFlM KFx`̈§©©©©§¨¨¥¥¥
,driqR lW cg` ,miWExiRd ipW EN ¥̀§¥©¥¦¤¨¤§¦¨
dvFx ,xirl dOgA EqpMY lW cg`e§¤¨¤¦¨§©©¨¨¦¤
zFriqR rqFR fbFx mc`WM xnFl©§¤¨¨¤¥©§¦
zlhFp dQB driqR xn xn`e ,zFQB©§¨©¨§¦¨©¨¤¤
lW eipir xF`On zF`n Wngn cg ¤̀¨¥£¥¥¦§¥¨¤

:mc`dk dxez ¨¨
(ek)ë,'m`' '`Ed iM' lW WExiRW itl§¦¤¥¤¦¦

'xW`' `Ed 'm`'e(l"Wxdn):ì(awri zlgp), §¦£¤©©§©©£©©£Ÿ

`EdW oin`d `l dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨Ÿ¤¡¦¤

`OW ocWFg did Fnvr `Ed `lde ,ig©©£Ÿ©§¨¨§¨¤¨
Exn`W oeiMn WxiR df lre ,EdExkn§¨§©¤¥¥¦¥¨¤¨§
zlaFq zrCd oi` dfe ,lWFn `EdW¤¥§¤¥©©©¤¤
oMW lke lFWni ixkp Wi`W oin`dl§©£¦¤¦¨§¦¦§§¨¤¥
`dCn ,KlFn car oi`W mixvnA§¦§©¦¤¥¤¤¥¦§¨
`l' xn` okl ,`zil iOp `d `zil¥¨¨©¦¥¨¨¥¨©Ÿ
,'mixaCd l` dpFR FAl did̈¨¦¤¤©§¨¦

:w"Fcefk dxez §
(fk)îExAcie' aizkC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¦§¦©§©§

`l iM' xg` 'sqFi ixaC 'ebe eil ¥̀¨¦§¥¥©©¦Ÿ
xAcl E`AW rnWnC ,'mdl oin`d¤¡¦¨¤§©§©¤¨§©¥
,mdixaC Epn`IW Fl gikFdlE eil ¥̀¨§¦©¤¥¨§¦§¥¤
`N` ,FgikFdW dgkFdd `id dnE©¦©¨¨¤¦¤¨
dlbr zWxtA 'ek mdl xqn oniq¦¨¨©¨¤§¨¨©¤§¨
aizkC 'zFlbrd' Wxtl dvFxe ,dtExr£¨§¤§¨¥¨£¨¦§¦
zgY l"FBqA 'zFlbr' opixw `xwA¦§¨¨¥©¤§§¤©©
xnFl Wie ,l"niBd zgY `"eWE o"ird̈©¦§¨©©©¦¤§¥©

dEln awri did awrIn WxiR sqFIWM§¤¥¥¥¦©£Ÿ¨¨©£Ÿ§©¤
i"Wx WxitcM ,oFxag wnr cr FzF`©¥¤¤§¦§¥¥©¦
'oFxag wnrn EdglWIe' wEqRA lirl§¥©¨©¦§¨¥¥¥¤¤§

(c"i f"l)Fl xn` ,LA xFfg Fl xn` sqFie ,§¥¨©£§¨©
mc` aiIgW ,xFfgl i`Xx ipi` awri©£Ÿ¥¦©©©£¤©¨¨¨
dlbr zWxtA aizkcM Fxiag zFEll§©£¥§¦§¦§¨¨©¤§¨

wEqRA dtExr('f `"k mixaC)`l Epici' £¨©¨§¨¦¨¥Ÿ
dIel `lA EdEpxhR `l ,'dktẄ§ªŸ§©§§Ÿ§¦¨

mW i"Wx WxitcM(Epici d"c)KM KFYnE , ¦§¥¥©¦¨¨¥¦¨
didie ,dtExr dlbr zWxR Ecnl̈§¨¨©¤§¨£¨§¦§¤
,dpad oFWl 'zFlbrd z` `xIe' WExiR¥©©§¤¨£¨§£¨¨
f` ,dtExr dlbr zWxR Fl EciBdW¤¦¦¨¨©¤§¨£¨¨

:`Ed zn`W opFAzdðWxtl dvFx ¦§¥¤¡¤¤§¨¥
aizkcM ,d`Eap Epiid 'gEx'CÎminId ixaC) §©©§§¨§¦§¦¦§¥©¨¦

(h"i a"i '`z` dWal gExe'§©¨§¨¤
:'iUnrgk dxez £¨©
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ß zah 'c iriax mei ß

(çë)äëìà éç éða óñBé-ãBò áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬
:úeîà íøèa epàøàå§¤§¤−§¤¬¤¨«

i"yx£„BÚ חי ∑¯· ּבני יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי .רב «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

åî(à)òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©
:÷çöé åéáà éýìûì íéçáæ çaæiå©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ú·M ‰¯‡a∑ ּתבה ּבסֹוף ה"א ׁשבע, לבאר ּכמֹו ¿≈»»«ְְְִֵֵֵֶַָ
ּבתחּלתּה למ"ד ÁˆÈ˜.ּבמקֹום ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï∑ חּיב ְְִִִֶָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָ

מּבכבֹוד  יֹותר אביו ּבכבֹוד ּתלה זקנֹו,ñאדם לפיכ ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָ
ּבאברהם  ולא .ּביצחק ְְְְְִַָָָֹ

(á)íéýìû øîàiå|øîàiå äìélä úàøîa ìàøNéì ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤
á÷òé|:éðpä øîàiå á÷òé ©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£·˜ÚÈ ·˜ÚÈ∑ חּבה .לׁשֹון «¬…«¬…ְִָ

(â)éáà éýìû ìûä éëðà øîàiåäãøî àøéz-ìà E ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´
:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯ÈzŒÏ‡∑ לחּוצהֿלארץ לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה .לפי «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr ,l jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zElBdn cgtl `lŸ§©¥¥©¨

מצרימה  מרדה ְְְִִֵַַָָָֽאל־ּתירא
לחּוצה־לארץ לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה ג.לפי (מו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

היתה, הּקּב"ה ּבהבטחת ׁשהּכּונה מאחר ּתמּוּה, ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָלכאֹורה
ּתירא" "אל הּלׁשֹון ּבּה נאמר מּדּוע יעקב, ׁשל צערֹו ְֱֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹלהסיר
(ׁשלילת  ּתצטער" "אל ולא העתיד), על הּדאגה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ(ׁשלילת

ּבזה? וכּיֹוצא ּדעכׁשו) הּנפׁש ועגמת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּצער
ׁשל  ׁשרגׁש הּקּב"ה, לֹו אמר ּדבזה הרמז, ּבדר לֹומר ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָויׁש
הּוא, טֹוב רגׁש יׂשראל מארץ לצאת ׁשּנזקק זה על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָצער
עליו  ּופחד ּדיראה הרגׁש את רק אּלא מּלּבֹו, להסירֹו לֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואין

מּלּבֹו. ְִִִָלהסיר
צרי יׂשראל ּבארץ נמצא ׁשאינֹו אדם ּגיסא, מחד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלֹומר:

אביהם" ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכ"ּבנים עמוד להרּגיׁש סוף ג, (ברכות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻ
ּבּגלּות.א) הּמצאֹו על וצער ּכאב ּבלּבֹו ולחּוׁש ,,מאיד א ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מהּמניעֹות  ופחד" "יראה ּולהרּגיׁש להתּפעל לֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָאסּור
נתנּו ּבוּדאי ּכי ּבּגלּות, ּכׁשּנמצאים ה' עבֹודת על ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָוהעּכּובים

עליהם. להתּגּבר הּדרּוׁשים הּכחֹות ּכל מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹלֹו
מּגיע  הּוא הרי הּגלּות, על מצר" ׁשהיה "לפי ּדוקא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָואדרּבה:
ׁשהּוא  זה על ׁשּמצטער על־ידי ּדוקא ּכי ּתירא", ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָל"אל
הּנה  יׂשראל, לארץ לׁשּוב ּתמיד ּומׁשּתֹוקק ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבּגלּות,
למעלה  האדם את ּומגּביהה מרימה ּגּופא זֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָהׁשּתֹוקקּות
והעּכּובים  מהּמניעֹות ּופחד יראה לֹו אין ּובמילא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָמהּגלּות,

ֶַָׁשּבּגלּות.

ÛÒBÈכח  ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ È¯a¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

Ï·‡¯א  ‡˙‡Â dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»ƒ¿≈
:˜ÁˆÈ È‰e·‡ d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ב  ‡ÈÏÈÏ„ ÈÂÊÁa Ï‡¯NÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿≈¿≈¿»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·˜ÚÈ«¬…«¬…«¬«»¬»

˙„ÏÁג  ‡Ï Ce·‡„ ‡‰Ï‡ Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»≈¡»»¿»»ƒ¿«
CpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ ˙ÁÈÓlÓƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¬≈¿««ƒ¬«ƒ»

:Ônz«»

minkg izty

en(`)ñ,zEdl` mEqxtA xTird did `Ed `dC ,'mdxa` idl`l' F` ,'eizFa` idl`l' xninl Dil dedC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©£¨¥§¥©¥Ÿ¥£¨¥Ÿ¥©§¨¨§¨¨¨¨¦¨§¦§¡Ÿ
:mdxa`n lATW wgvi oM `lea dxez §Ÿ¥¦§¨¤¦¥¥©§¨¨



ybieעו zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd iying meil inei xeriy

(ã)äìò-íâ Eìòà éëðàå äîéøöî Enò ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ
éðéò-ìò Bãé úéLé óñBéå:E §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«

i"yx£EÏÚ‡ ÈÎ‡Â∑להיֹות הבטיחֹוò ּבארץ .נקּבר ¿»…ƒ««¿ְְְִִִִֶָָָ

(ä)ìûøNé-éðá eàNiå òáL øàaî á÷òé í÷iå©¨¬̈©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹
úBìâòa íäéLð-úàå ítè-úàå íäéáà á÷òé-úà¤©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾

:Búà úàNì äòøt çìL-øLà£¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«

(å)eLëø øLà íLeëø-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå©¦§´¤¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ
:Bzà Bòøæ-ìëå á÷òé äîéøöî eàáiå ïòðk õøàa§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«

i"yx£ÔÚk ı¯‡a eLÎ¯ ¯L‡∑ּׁשרכׁש מה אבל ¬∆»¿¿∆∆¿««ֲֶַַָָ
ּבמערת  חלקֹו ּבׁשביל לעׂשו הּכל נתן ארם, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבפּדן
לי', ּכדאי אינן לארץ חּוצה 'נכסי אמר: ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמכּפלה.

זהב  ׁשל צּבּורין לֹו העמיד לי". ּכריתי "אׁשר ְֱֲִִִִִִֶֶֶֶָָָוזהּו:
אּלּו' את 'טל לֹו: ואמר ּכרי, ּכמין ּכסף .וׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹ

(æ)Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða Bzà åéðá éðáe åéðäº̈§¥³¨¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®
:äîéøöî Bzà àéáä¥¦¬¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÂÈa ˙B·e∑ ויֹוכבד אׁשר ּבת לוי ôסרח .ּבת ¿»»ְִֵֵֶֶֶַַַָ

ß zah 'd iying mei ß

(ç)á÷òé äîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨©«£´Ÿ
:ïáeàø á÷òé øëa åéðáe¨¨®§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰∑ הּכתּוב להם קֹורא הּׁשעה ׁשם ּבאּוöעל אׁשר ּכתב לא אׁשר על לתמּה ואין "ּבאים", :. «»ƒƒ¿«¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(è):éîøëå ïøöçå àelôe CBðç ïáeàø éðáe§¥−§¥®£¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«

‡Ûד  Cp˜q‡ ‡‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ CnÚ ˙BÁ‡ ‡‡¬»≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¬»«≈ƒ»«
:CÈÈÚ ÏÚ È‰B„È ÈeLÈ ÛÒBÈÂ ‡˜q‡«»»¿≈¿«≈¿ƒ«≈»

·Èה  eÏËe Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…ƒ¿≈»¿»«¿»¿≈
˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«¬…¬¿»«¿¿¿»
ÏhÓÏ ‰Ú¯t ÁÏL Èc ‡zÏ‚Úa ÔB‰ÈL¿≈«¬«¿»ƒ¿««¿…¿ƒ«

:d˙È»≈

˜Bו  Èc ÔB‰È˜ ˙ÈÂ ÔB‰È˙Èb ˙È e¯·„e¿»»≈≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿
ÏÎÂ ·˜ÚÈ ÌÈ¯ˆÓÏ B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿«««¬¿ƒ¿»ƒ«¬…¿»

:dnÚ È‰Ba¿ƒƒ≈

È‰Baז  ˙·e d˙a dnÚ È‰B· È·e È‰Ba¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
:ÌÈ¯ˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡ dÚ¯Ê ÏÎÂ¿»«¿≈»≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯ˆÓÏח  elÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ
:Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea È‰B·e ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»¿«¬…¿≈

ÈÓ¯ÎÂ:ט  Ô¯ˆÁÂ ‡elÙe CBÁ Ô·e‡¯ È·e¿≈¿≈¬«¿∆¿…¿«¿ƒ

minkg izty

(c)òrnWn ,'Llr`' aizkCn wiIC¦¥¦¦§¦©©§©§©
lMn DFaB `EdW l`xUi ux`l§¤¤¦§¨¥¤¨©¦¨

:oiadl lwe ,zFvx`dd dxez ¨£¨§©§¨¦
(f)ôaizM mB ixde ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©£¥©§¦

Fl did `l ixde ,miAx oFWl 'eizFpA'§¨§©¦©£¥Ÿ¨¨
dcEdi iAxM xnFl oi`e .dpiC wx©¦¨§¥©§©¦§¨
lM mr EclFp zFnF`Y zFig` xn`C§¨©£¨§§¦¨
ozcixi iptl `dC ,mE`UpE haWe haW¥¤¨¥¤§¨§¨¦§¥§¦¨¨

KEnqA i"Wx WxitcM Eznd"c e"k wEqR) ¥¦§¥¥©¦§¨¨

(lMxn`C dingp iAxM xnFl oi` mbe , ¨§©¥©§©¦§¤§¨§¨©
oi`W ,eizFNM eizFpA EdnE Eid zFIprpM§©£¦¨©§¨©¨¤¥

FpA Fpzgl zFxwNn rpnp mc`FzNklE ¨¨¦§¨¦¦§©£¨§§©¨

,FYAwEqR lr (d"l f"l) aWIe zWxR i"WxA `aEd) ¦¨§©¦¨¨©©¥¤©¨

('ek 'eipA lk EnEwIe'aiWgw Fkxi i`vFi `dC , ©¨¨¨¨§¨§¥§¥¨¨¥
.o`M(awri zlgp),aXiil d`xp ile , ¨©£©©£Ÿ§¦¦§¤§©¥

iqEgiiA xAcOWM aEzMd KxCW¤¤¤©¨§¤§©¥§¦¥
FnM ,miAx oFWl cigiA xn`i miAxd̈©¦Ÿ©§¨¦§©¦§

(b"k wEqR oOwl)ipaE' ,'miWEg oc ipaE' §©¨¨§¥¨¦§¥
'a`il` `ENt('g e"k xAcOA)mFwn lMnE , ©¡¦¨©¦§¨¦¨¨

,cEgl dpiC` i`w 'eizFpa'C aB lr s ©̀©©¦§¨¨¥©¦¨§
iiEAxl `Mi`C `kid ikd ENit £̀¦¨¦¥¨§¦¨§©¥
,`wigC `iEPiX` opiknq `le opiAxn§©¦©§¨¨§¦©©¦¨§¦¨
rnWn oke ,'cakFie gxq' WxiR okle§¨¥¥¥¤©§¤¤§¥©§©

`xzA `aaA(:b"nw sC)zFWwdl oi`e . §¨¨©§¨©§¥§©§

'Fngpl EnEwIe' wEqRA `kti`f"l lirl) ¦§¨©¨©¨§©£§¥

(d"lxnFl dcEdi iAxl Dil `pn§¨¥§©¦§¨©
`nliC ,eizFNM dingp iAxlE zFnF`Y§§©¦§¤§¨©¨¦§¨
ip`WC ,`kd FnM dzid DCal dpiC¦¨§©¨¨§¨§¨¨§¨¥
rnW oM m` ,'eizFpA lke' aizkC mzd̈¨¦§¦§¨§¨¦¥§©
xMfPM miAxC iqEgi `Mi`C DPin¦¨§¦¨¦¥§©¦©¦§¨

:lirlg dxez §¥
(g)öEpiAx dWn `d i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¤©¥

,E`A xaM einiaE dxFYd z` Epl azM̈©¨¤©¨§¨¨§¨¨
df lre ,'E`A' xninl Dil ded oM m`e§¦¥£¨¥§¥©¨§©¤

:'eke 'mW lr' WxiRh dxez ¥¥©¥



עז ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd iying meil inei xeriy

(é)ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥¯§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−
:úéðòðkä-ïa¤©§©«£¦«

i"yx£˙ÈÚk‰ŒÔa∑ ׁשּנבעלה ּדינה, ׁשּנׁשּבע ÷ּבן עד לצאת רֹוצה ּדינה היתה לא ׁשכם, את ּכׁשהרגּו לכנעני. ∆«¿«¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּיּׂשאּנה ל  ׁשמעֹון .(ב"ר)ּה ְִִֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 228 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

awril lE`W lW FqEgi¦¤¨§©£Ÿ

ּבן־הּכנענית: וׁשאּול . . ׁשמעֹון ְְְְֲִִֵֶַַָּֽֽובני
לכנעני ׁשּנבעלה ּדינה רש"י)ּבן ובפירוש י. (מו, ְְֲֲִִִִֶֶַָָ

ּדינה  היא ׁשהּכנענית לבאר, ּבא ּבפרּוׁשֹו רׁש"י הרי לעּין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָיׁש
ׁשכם. - לכנעני" ְְְֲֲִִִֶֶַָ"ׁשּנבעלה

ולא  ּבדינה מדּבר ׁשאכן מֹוכיח מהיכן א. ּתמּוּה: ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻואם־ּכן
'ּבן' הּמּלה את רׁש"י מעּתיק מּדּוע ב. מּמׁש? ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבכנענית

"הּכנענית"? ּתבת על רק הּוא ּפרּוׁשֹו והרי ְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַָמהּפסּוק,
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

לענֹות  ּבא רׁש"י ּכי ּבחברּתּה, אחת מתרצֹות הּקׁשיֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשּתי

את  מצּינת הּתֹורה זה ּבפסּוק מּדּוע ּכללית: ׁשאלה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
האב? רק נזּכר הּׁשמֹות ּובׁשאר ְְִִֵֵַַָָָָָהאם,

ליחס  ּכדי יׂשראל ּבני ׁשמֹות את ּכֹותבת ׁשהּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלא
ּדר רק היה ליעקב הּיחס צאצאיו, ּכל אצל ליעקב. ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאֹותם
ׁשאּול  על המדּבר ּבּפסּוק ׁשרק מּכ יעקב. ּבני ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהאב;

ליעקב. אֹותֹו מיחסת היא ׁשאף מׁשמע אּמֹו, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֻמזּכרת
ּבפרּוׁשֹו צּין ּגם ולכן ּבדינה, ׁשּמדּבר ּבוּדאּות רׁש"י ּגרס ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלכן

ּבאנּו. ׁשאּול ׁשל יחּוסֹו על ללמד ׁשהרי – ְֲִִֵֶֶֶַָָֹ"ּבן "

(àé):éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáe§¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«

(áé)úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå øò äãeäé éðáe§¥´§À̈¥¯§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨
:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïòðk õøàa ïðBàå øò¥³§¨Æ§¤´¤§©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«

(âé):ïøîLå áBéå äeôe òìBz øëùOé éðáe§¥−¦¨¨®¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ

(ãé):ìàìçéå ïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe§¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«

(åè)älà|íøà ïcôa á÷òéì äãìé øLà äàì éða ¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈
ìL åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàåíéL §¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈§¦¬

ìLå:L §¨«
i"yx£Bz· ‰Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï Èa ‰l‡∑ הּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְִַָ

'אּׁשה  :ללּמד ּביעקב, ּתלה והּנקבה ּבלאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּתלה
יֹולדת  ּתחּלה מזריע איׁש זכר, יֹולדת ּתחּלה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמזרעת

LÏLÂ.נקבה' ÌÈLÏL∑ מֹוצא אּתה אי ּובפרטן ְֵָ¿…ƒ¿»…ְִִֵַָָָ

ּבין  ׁשּנֹולדה יֹוכבד, זֹו אּלא ּוׁשּתים? ׁשלׁשים ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹאּלא
אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ּבכניסתן ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָהחֹומֹות
הֹורתּה ואין ּבמצרים, לידתּה ּבמצרים", ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָללוי

.ּבמצרים  ְְִִַ

ÔÈÎÈÂי  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
:‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

È¯¯Óe:יא  ˙‰˜ ÔBL¯b ÈÂÏ È·e¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

Á¯ÊÂיב  ı¯ÙÂ ‰ÏLÂ ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È È·e¿≈¿»≈¿»¿≈»»∆∆»»«
ı¯Ù È· BÂ‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÔB‡Â ¯Ú ˙ÈÓeƒ≈¿»¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ Ô¯ˆÁ∆¿…¿»

ÔB¯ÓLÂ:יג  ·BÈÂ ‰eÙe ÚÏBz ¯Î˘OÈ È·e¿≈ƒ»»»À»¿¿ƒ¿

Ï‡ÏÁÈÂ:יד  ÔBÏ‡Â „¯Ò ÔeÏ·Ê È·e¿≈¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

‡¯Ìטו  ÔcÙa ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…¿««¬»
d˙·e È‰Ba LÙ Ïk dz¯· ‰Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«≈»∆∆¿ƒ¿»≈

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»

minkg izty

(i)÷xninl Dil dedC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©£¨¥§¥©
xn`C o`nl 'zFIprpM ipA' oNEkA§¨§¥§©£¦§©§¨©
lE`W iAB aizM dOle ,Eid zFIprpkC¦§©£¦¨§¨¨§¦©¥¨

xn`C o`nlE ,oNkAn xzFi 'ziprpMd'©§©£¦¥¦§ª¨§©§¨©
,FOr dnF`Y dclFp cg` lM mrW¤¦¨¤¨§¨§¨¦
`l oM m` ,oi`UFp Eid zFig` ozF`e§¨£¨¨§¦¦¥Ÿ

uxznE ,llM 'ziprpM' xninl Dil ded£¨¥§¥©§©£¦§¨§¨¥
uxFzn `YWde ,'eke dpiC oA¤¦¨§©§¨§¨

:Ediieexzl`i dxez §©§©§
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(æè)éãBøàå éøò ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−
:éìàøàå§©§¥¦«

(æé)å äåLéå äðîé øLà éðáeçøNå äòéøáe éåLé §¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©
:ìàékìîe øáç äòéøá éðáe íúçà£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«

(çé)ãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤
:Lôð äøNò LL á÷òéì älà-úà¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤

(èé):ïîéðáe óñBé á÷òé úLà ìçø éða§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«
i"yx£·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ Èa∑ ּבית ׁשל עּקרֹו ׁשהיתה אּלא "א ׁשת", ּבהן נאמר לא .ּובכּלן ¿≈»≈≈∆«¬…ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

(ë)úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

(àë)éçà ïîòðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´
:cøàå íétçå íétî Làøå̈®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§

(áë)äòaøà Lôð-ìk á÷òéì ãlé øLà ìçø éða älà¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNò̈¨«

(âë):íéLç ïã-éðáe§¥−̈ª¦«

(ãë):ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«

(äë)ãìzå Bza ìçøì ïáì ïúð-øLà ääìá éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¨¥´¦®©¥¯¤
:äòáL Lôð-ìk á÷òéì älà-úà¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«

(åë)pä-ìkBëøé éàöé äîéøöî á÷òéì äàaä Lô ¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½
:LLå íéML Lôð-ìk á÷òé-éðá éLð ãálî¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ ‰‡a‰ LÙp‰ŒÏk∑ ּכנען מארץ ׁשּיצאּו »«∆∆«»»¿«¬…ְְֵֶֶֶַַָ
לׁשֹון  אּלא עבר לׁשֹון זֹו "הּבאה" ואין למצרים, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹלבא

ּכמֹו: ב)הוה, "והּנה (אסתר ּוכמֹו באה", היא "ּבערב ְְְִִֵֶֶֶָָָֹ
למּטה  טעמֹו לפיכ הּצאן", עם ּבאה ּבּתֹו ְְֲִִִֵַַַָָָָָֹרחל
היּו לא ּכנען, מארץ לבא ׁשּכׁשּיצאּו לפי ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאל"ף,

יעקב  לבית הּנפׁש "ּכל והּׁשני: וׁשׁש. ׁשּׁשים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּלא
לפיכ עבר, לׁשֹון הּוא ׁשבעים", מצרימה ְְְְְִִִִַַָָָָָָהּבאה
ׁשבעים, היּו ׁשם ׁשּמּׁשּבאּו לפי ּבּבי"ת, למעלה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָטעמֹו
יֹוכבד  להם ונּתֹוספה ּבניו ּוׁשני יֹוסף ׁשם ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּמצאּו

החֹומֹות. צמאֹונ(ּבין לרּוֹות ּתמצא ּומּׁשם יֹונתן, לתרּגּום ּבּבאּור ועּין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

È¯Úטז  ÔBaˆ‡Â ÈeL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÚÈ¯·e‰יז  ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰ÓÈ ¯L‡ È·e¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe ¯·Á ‰ÚÈ¯· È·e ÔB‰˙Á‡ Á¯NÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈

·¯dzיח  ‰‡ÏÏ Ô·Ï ·‰Èc ‰tÏÊ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈
:‡LÙ È¯NÚ ˙ÈL ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ∆¿≈«¿»

ÔÓÈ·e:יט  ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙z‡ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈ƒ««¬…≈ƒ¿»ƒ

ÈÏÈc„˙כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÛÒBÈÏ e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ«
˙È ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ≈»¿««ƒ∆««»¿»

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ¿«∆¿»∆¿»ƒ

ÔÓÚÂכא  ‡¯b ÏaL‡Â ¯Î·Â ÚÏa ÔÓÈ· È·e¿≈ƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿«¿≈≈»¿«¬»
:c¯‡Â ÌÈtÁÂ ÌÈtÓ L‡¯Â ÈÁ‡≈ƒ»…Àƒ¿Àƒ»»¿¿

Ïkכב  ·˜ÚÈÏ e„ÈÏÈ˙‡c ÏÁ¯ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»
:¯NÚ ‰Úa¯‡ ‡LÙ«¿»«¿¿»¬»

ÌÈLÁ:כג  Ô„ È·e¿≈»Àƒ

ÌlLÂ:כד  ¯ˆÈÂ Èe‚Â Ï‡ˆÁÈ ÈÏzÙ È·e¿≈«¿»ƒ«¿¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ≈

dz¯aכה  ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰Èc ‰‰Ï· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿»≈¿«≈
:‡Ú·L ‡LÙ Ïk ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…»«¿»ƒ¿»

È˜Ùכו  ÌÈ¯ˆÓÏ ·˜ÚÈÏ ‡lÚc ‡LÙ Ïk»«¿»¿≈»¿«¬…¿ƒ¿«ƒ»¿≈
ÔÈzL ‡˙LÙ Ïk ·˜ÚÈ È· ÈLpÓ ¯a dk¯È«¿≈«ƒ¿≈¿≈«¬…»«¿»»ƒƒ

:˙ÈLÂ¿ƒ



עט ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e iyiy meil inei xeriy
הּׁשבטים',)ּברׁש"י  עם נֹולדּו 'ּתאֹומֹות האֹומר: ּולדברי . ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

לֹומר אנּו למצרים,øׁשּמתּוצריכים ירידתן לפני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
עׂשו  רּבה': ּב'וּיקרא מצאתי ּכאן. נמנּו לא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשהרי

נפׁשֹות  "נפׁשֹות ùׁשׁש אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו ְְְֵֵַַָָָָ

הרּבה.ּביתֹו", לאלהּות עֹובדין ׁשהיּו לפי רּבים, לׁשֹון ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָ
"נפׁש", אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו ׁשבעים ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹיעקב,

אחד  לאל עֹובדים ׁשהיּו .לפי ְְְִִֵֶֶָָ

(æë)íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦
:íéòáL äîéøöî äàaä á÷òé-úéáì Lôpä-ìk̈©¤¯¤§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

ß zah 'e iyiy mei ß

(çë)åéðôì úøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈
:ïLb äöøà eàáiå äðLb®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤

i"yx£ÂÈÙÏ ˙¯B‰Ï∑ מקֹום לֹו לפּנֹות ּכתרּגּומֹו, ¿…¿»»ְְְַַָ
ּבּה יתיּׁשב האי לׁשם.∑ÂÈÙÏ.ּולהֹורֹות ׁשּיּגיע קדם ְְִֵֵַָָ¿»»ְִֶֶַַָֹ

ּבית  לֹו לתּקן לפניו", "להֹורֹות אּגדה: ְְְְִֵֵַַַָָָָּומדרׁש
הֹוראה úּתלמּוד  ּתצא ׁשּמּׁשם ,. ְִֵֵֶַָָָ

(èë)åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìòiå Bzákøî óñBé øñàiå©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
åéøàeö-ìò jáiå åéøàeö-ìò ìtiå åéìà àøiå äðLb®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈

:ãBò«
i"yx£Bz·k¯Ó ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ∑ את אסר ּבעצמֹו הּוא «∆¿…≈∆¿«¿ְְֶַַָ

לּמרּכבה  אביו àהּסּוסים לכבֹוד ‡ÂÈÏ.להזּדרז ‡¯iÂ∑ ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ«≈»≈»
אביו áנראה יֹוסף  BÚ„.אל ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ j·iÂ∑ לׁשֹון ְִִֵֶָָ«≈¿¿««»»ְ

וכן: ּבכּיה, לד)הרּבֹות יׂשים (איוב איׁש על לא "ּכי ְְְִִִִֵַַָָֹ

נֹוספֹות  עּלֹות עליו ׂשם אינֹו הּוא: רּבּוי לׁשֹון ְִִֵָָָָעֹוד",
חטאיו  על âעל יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף , ְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי על נפל לא יעקב אבל ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָֹֹֹהרגיל,
קֹורא  ׁשהיה רּבֹותינּו "ׁשמע"ãואמרּו .את ְְְֵֵֶֶַַָָָ

(ì)éøçà íòtä äúeîà óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBò ék E §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«

ÌÈ¯ˆÓaכז  dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÛÒBÈ È·e¿≈≈ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
elÚc ·˜ÚÈ ˙È·Ï ‡˙LÙ Ïk ÔÈ¯˙ ‡˙LÙ«¿»»¿≈»«¿»»¿≈«¬…¿«

:ÔÈÚ·L ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

ÛÒBÈכח  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«≈
:ÔL‚„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ¿«»»√»ƒ¿∆«¬¿«¿»¿…∆

eÓc˜Ï˙כט  ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¯ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙe dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ d¯eˆ ÏÚ ‡Î·e d¯e«̂¿≈¿»««¿≈

ÓÊ‡ל  ˙ÈÓ ‡‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ¯˙a ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

minkg izty

(ek)ø(l"Wxdn)`l dOl ok `l m`C , ©©§©§¦Ÿ¥¨¨Ÿ
KklE ,mipA x`W oFAWgA ozF` aWg̈©¨§¤§§¨¨¦§¨
md zFIxkp miWp EN`e EzOW xn`̈©¤¥§¥¨¦¨§¦¥
aEzMde ,awri Kxi i`vFi llkA opi`C§¥¨¦§©§¥¤¤©£Ÿ§©¨

:mrHd Fnvrn WxtnùaizkcM §¨¥¥©§©©©§¦§¦
glWIe zWxtA('e e"l lirl)eUr gTIe' §¨¨©©¦§©§¥©¦©¥¨

xnFl Kixve ,'FziA zFWtp lM z`e 'ebe§¤¨©§¥§¨¦©
eUr zFWtp `dC i"WxA Wi zErhC§¨¥§©¦§¨©§¥¨
`ian WxcOdnE ,dXng `N` Eid `lŸ¨¤¨£¦¨¥©¦§¨¥¦

:oEIr Kixve ,dXWfk dxez ¦¨§¨¦¦
(gk)úzxFdl' aizkCn ,xnFl dvFx' ¤©¦¦§¦§Ÿ

zFIzF` FA Wi ,dIpW e"ie xqg̈¥¨§¦¨¥¦
:'dxFY'hk dxez ¨
(hk)à'FYaMxnA aMxIe' ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦§©§¤§©§

:Dil irAiná(l"Wxdn)xnFl KiIW oi`C , ¦¨¥¥©©§©§¥©¨©

`l awri ixdW ,sqFil d`xp awrIW¤©£Ÿ¦§¨§¥¤£¥©£ŸŸ
,Kld FzF`xl `N` Fl zF`xdl Kld̈©§¥¨¤¨¦§¨©
la` ,mW xEbl mixvnl KldW cFre§¤¨©§¦§©¦¨¨£¨
:eia`l Fl zF`xdl Fz`xwl Kld sqFi¥¨©¦§¨§¥¨§¨¦

â`l iM' `iadW wEqRd Wxtn i"Wx©¦§¨¥©¨¤¥¦¦Ÿ
i`w df wEqtC ,'cFr miUi Wi` lr©¦¨¦§¨¤¨¥
on rxtp `Ed KExA WFcTdWM§¤©¨¨¦§¨¦
dOn xzFi mdn rxtp Fpi` mirWxd̈§¨¦¥¦§¨¥¤¥¦©
:'eke eilr mU Fpi` EpiidC ,E`hgX¤¨§§©§¥¨¨¨

ãcnFr did `nliC ,mlFrd miWwn©§¦¨¨¦§¨¨¨¥
Exn` `dC il d`xpe .lNRznE¦§©¥§¦§¤¦§¨¨§

dkxal mpFxkf EpizFAx(.f"k zFkxA) ©¥¦§¨¦§¨¨§¨

`NW icM lNRzOd iptl xFarl xEq`̈©£¦§¥©¦§©¥§¥¤Ÿ
ltp Ki` sqFi oMW lke ,FzpEM lHai§©¥©¨¨§¨¤¥¥¥¨©

,'eke awri zpEM lHai `OW Fx`Ev lr©©¨¤¨§©¥©¨©©£Ÿ
`Ed dpEMd xTir rnW z`ixw la £̀¨§¦©§©¦©©©¨¨
lFr zlAw xTir `EdC oFW`x wEqtA§¨¦§¦©©¨©
xg`l eilr ltp `Ede ,minW zEkln©§¨©¦§¨©¨¨§©©
sqFi xn`Y m`e .oFW`x wEqR `xTW¤¨¨¨¦§¦Ÿ©¥
Wie ,rnW z` oM mB `xw `l dOl̈¨Ÿ¨¨©¥¤§©§¥
cEAM zevnA wqFr did sqFiC xnFl©§¥¨¨¥§¦§©¦
,devOd on xEhR devnA wqFre eia`̈¦§¥§¦§¨¨¦©¦§¨

(.d"k dMEq)xhFR did sqFiC lirl oiIre ¨§©¥§¥§¥¨¨¥
cExh didW ipRn oFW`x wEqtA Fnvr©§§¨¦¦§¥¤¨¨¨

opixn`cM(:b"i zFkxA)'ebe l`xUi rnW ¦§¨§¦©§¨§©¦§¨¥
dcEdi iAx lW rnW z`ixw `id Ff¦§¦©§©¤©¦§¨
mr `qxibA cExh didW ipRn ,`iUPd©¨¦¦§¥¤¨¨¨§¦§¨¦

:micinlYdl dxez ©©§¦¦



ybieפ zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑ּכתרּגּומֹו ּומדרׁשֹו:,äּפׁשּוטֹו »»«»«ְְְְִַָ

ולעֹולם  הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי ְְִִִֵֶַָָָָָָָסבּור
ׁשּיתּבעני  אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ׁשּנסּתּלקה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבא,

לא  חי, ׁשעֹוד עכׁשו, .מיתת ְְְִֶַַַָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
אחת  ּפעם אּלא .אמּות ֶַַַַָָ

(àì)äìòà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−
øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå äòøôì äãébàå§©¦´¨§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬

:éìà eàa ïòðk-õøàa§¤«¤§©−©¨¬¥¨«
i"yx£Á‡ ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È∑לֹו אֹומר וגֹו':åועֹוד צאן רֹועי .""והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

(áì)íðàöå eéä äð÷î éLðà-ék ïàö éòø íéLðàäå§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨¯
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

(âì):íëéNòn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

(ãì)éãáò eéä äð÷î éLðà ízøîàåeðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤̧Æ¦§¥´
eáLz øeáòa eðéúáà-íb eðçðà-íb äzò-ãòå§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ
:ïàö äòø-ìk íéøöî úáòBú-ék ïLb õøàa§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ

i"yx£ÔLb ı¯‡a e·Lz ¯e·Úa∑,לכם צריכה והיא «¬≈¿¿∆∆…∆ְְִִֶָָ
ּבקיאין  אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו מרעה, ארץ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹׁשהיא

ׁשם  ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם אחרת, .ּבמלאכה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
'B‚Â ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚB˙ŒÈk∑ להם ׁשהם .אלהּות æלפי ƒ¬«ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָ

æî(à)éçàå éáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹
ípäå ïòðk õøàî eàa íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈

:ïLb õøàa§¤¬¤«¤

(á)éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà äö÷îe¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬
:äòøô©§«Ÿ

i"yx£ÂÈÁ‡ ‰ˆ˜Óe∑,לגבּורה ׁשּבהם הּפחּותים מן ƒ¿≈∆»ְְִִִֶֶַָָ
יעׂשה  ּגּבֹורים, אֹותם יראה ׁשאם ּגּבֹורים, נראים ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשאין
ׁשמעֹון, ראּובן, הם: ואּלה מלחמּתֹו, אנׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָאֹותם

ׁשמֹותם  מׁשה ּכפל ׁשּלא אֹותם ּובנימין. יׂששכר ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹלוי,
ליהּודה  "וזאת ּכפל: הּגּבֹורים ׁשמֹות אבל ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּכׁשּברכם.
ּברּו אמר, "ּולגד יהּודה", קֹול ה' ׁשמע ְְְַַַַָָָָֹוּיאמר,

‡q˜לא  È‰e·‡ ˙È·Ïe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‰BÂלב  È˙È‚ È¯Ó È¯·‚ È¯‡ ‡Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג  ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„·BÚ»≈

CÈc·Úלד  BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡˙‰·‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡ ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡Ú ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

ÈÁ‡Âא  ‡a‡ ¯Ó‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â«¬»≈¿«ƒ¿«¿…«¬««»¿««
‡Ú¯‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿¬≈«¿»

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ‡‰Â ÔÚÎ„ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿…∆

‚·¯ÔÈב  ‡LÓÁ ¯·c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»À¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ√»«¿…

minkg izty

(l)äxg`n zEnl WTiAW `l ,xnFlM§©Ÿ¤¦¥¨¥©©
,EPOn oaEOd itM eipR zF`xl dkGW¤¨¨¦§¨¨§¦©¨¦¤
eipR zF`xl dkGW xg`n dAxc`C§©§©¨¥©©¤¨¨¦§¨¨
mr gFnUl icM digIW lNRzdl iE`ẍ§¦§©¥¤¦§¤§¥¦§©¦

:oiiEPr iniM FpA`l dxez §¦¥¦¨
(`l)å`NW ,i"Wx lW FYrCxn`Y ©§¤©¦¤ŸŸ©

aizkE li`Fd(a"l wEqR)irFx miWp`de' ¦§¦¨§¨£¨¦¥
,`Ed DiWtp iRp`A xaCW ,'ebe 'o`vŸ¤¨¨§©§¥©§¥

dvFx ,'ebe 'miWp`de' oM xn` eig`lE§¤¨¨©¥§¨£¨¦¤
.drxtl `l la` ,mixg` miWp` xnFl©£¨¦£¥¦£¨Ÿ§©§Ÿ
,df xaC Fl xnF` cFre' ,WxiR Kkl§¨¥¥§©¨¨¤
oFWl ltMn wiIce ,'ebe 'miWp`de§¨£¨¦§¦¥¦¤¤§

:'dxn`e' 'dciB`e'al dxez §©¦¨§Ÿ§¨
(cl)æmirFxdW mircFi mdW itl§¦¤¥§¦¤¨¦

mdW itl oziieed oircFi o`Sd irFx¥©Ÿ§¦£¨¨¨§¦¤¥
mdA oi`W oircFi KMld ,olv` cinŸ¦¤§¨¦§¨§¦¤¥¨¤

i` .o`v irFx lM mi`pFU KMld ,WOn©¨¦§¨§¦¨¥Ÿ¦
oFWl `Ed `xTAW 'darFY' oFWl iOp©¦§¥¨¤©§¨§
mixvOdW xnFlM ,milil` zcFar£©¡¦¦§©¤©¦§¦
mde o`v irFxA lFcB cFaM mibdFp£¦¨¨§¥Ÿ§¥
milil` zcFarM mdipirA miaWgp¤§¨¦§¥¥¤©£©¡¦¦
ahinA mzF` aiWFi ikd mEXn ,Dnvr©§¨¦¨¦¦¨§¥©

:ux`d` dxez ¨¨¤



פי ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e iyiy meil inei xeriy
אמר  "ּולדן נפּתלי", אמר "ּולנפּתלי ּגד", ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָמרחיב
רּבה, ּבראׁשית לׁשֹון זה לאׁשר, וכן לזבלּון וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֻּדן",
ׁשּלנּו ּבבלית ּבגמרא אבל יׂשראל. ארץ אּגדת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא

צב) הם (ב"ק ׁשמֹותם מׁשה ׁשּכפל ׁשאֹותם ְִֵֶֶֶַָָָָֹמצינּו

ׁשהכּפל  ויהּודה ּפרעה. לפני הביא ואֹותן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהחּלׁשים,
ּבּדבר  יׁש טעם אּלא חּלׁשּות, מּׁשּום הכּפל לא ,çׁשמֹו, ְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבּה ׁשנינּו ּד'ספרי' ּובבריתא קּמא'. ּב'בבא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָּכדאיתא
ׁשּלנּו ּבּגמרא ּכמֹו הּברכה" .ּב"וזאת ְְְְְֶַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(396 'nr eh jxk zegiy ihewl)

יׂשראל, ארץ אגּדת ׁשהיא רּבה, ּבראׁשית לׁשֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזהּו
ׁשּלנּו ּבבלית ּבגמרא ב)אבל מז, ּבארץ (רש"י הּלּמּוד סגנֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ

ירּוׁשלמי. ּתלמּוד מּסגנֹון ּכּנראה ותמציתי, קצר הּוא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּיׂשראל
ׁשמֹות ׁשּנכּפלּו יׂשראל ארץ אגּדת מפרׁש ּכי הּגּבֹורים לכן , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבלׁשֹון  אריכּות אינֹו הּׁשמֹות ׁשהכּפלת נמצא זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָלפי

ּומפרסמים  ּגּבֹורים להיֹותם - עצמֹו ּבפני ענין אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּברכה,
יֹותר, אר ׁשּסגנֹונּה הּבבלית, הּגמרא ואּלּו ׁשמֹותם. ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻהכּפלּו

ׁשּׁשמֹות ּבלׁשֹון החּלׁשיםמפרׁש הארי ׁשּמׁשה הינּו נכּפלּו, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
אּלּו. ׁשבטים ּולהגּביר לחּזק ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָהּברכה

(â)eøîàiå íëéNòn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãáò ïàö äòø äòøt-ìà:eðéúBáà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©£¥«

(ã)ïéà-ék eðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´
éãáòì øLà ïàvì äòøîõøàa áòøä ãáë-ék E ¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤

éãáò àð-eáLé äzòå ïòðk:ïLb õøàa E §¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−§¤¬¤«¤

(ä)éáà øîàì óñBé-ìà äòøt øîàiåéçàå Eeàa E ©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬
éìà:E ¥¤«

(å)éðôì íéøöî õøàáLBä õøàä áèéîa àåä E ¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬
éáà-úàéçà-úàå Ezòãé-íàå ïLb õøàa eáLé E ¤¨¦−§¤©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨

:éì-øLà-ìò äð÷î éøN ízîNå ìéç-éLðà ía-Léå§¤¨Æ©§¥©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«
i"yx£ÏÈÁŒÈL‡∑ ּבאּמנּותן צאן èּבקיאין צאן ∑ÈÏŒ¯L‡ŒÏÚ.לרעֹות .ׁשּלי éעל «¿≈«ƒְְְִִִָָֹֻ«¬∆ƒִֶַֹ

(æ)äòøô éðôì eäãîòiå åéáà á÷òé-úà óñBé àáiå©¨¥³¥Æ¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ
:äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑ ּבלע"ז שלודי"ר לפרקים, הּמלכים לפני הּנראים ּכל ּכדר ׁשלֹום, ׁשאלת .היא «¿»∆«¬…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(ç)éiç éðL éîé änk á÷òé-ìà äòøt øîàiå:E ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬©¤«

e¯Ó‡Âג  ÔBÎÈ„·BÚ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»»≈«¬»
Û‡ ‡Á‡ Û‡ CÈc·Ú ‡Ú ÈÚ¯ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»≈»»«¿»«¬«¿»«

:‡˙‰·‡¬»»»»

·‡¯Ú‡ד  ‡·˙Bz‡Ï ‰Ú¯t ˙ÂÏ e¯Ó‡Â«¬»¿««¿…¿ƒ»»¿«¿»
È¯‡ CÈc·ÚÏ Èc ‡ÚÏ ‡ÈÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ‡È˙‡¬≈»¬≈≈«¬»¿»»ƒ¿«¿»¬≈
ÔÚk Ôe·˙È ÔÚÎe ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw«̇ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«¿«≈¿¿«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a CÈc·Ú«¿»¿«¿»¿…∆

CÈÁ‡Âה  Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¿≈»¬¿«»
:C˙ÂÏ B˙‡¬¿»»

ÈtL„a¯ו  ‡È‰ CÓ„˜ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ√»»ƒƒ¿«ƒ
Ôe·˙È CÈÁ‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ·È˙B‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»≈»¬¿»«»≈¿
ÔÈ¯·b ÔB‰a ˙È‡Â zÚ„È Ì‡Â ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿…∆¿ƒ»«¿¿¿ƒ¿À¿ƒ
:ÈÏ Èc ÏÚ È˙È‚ Èa¯ ÔeppÓ˙e ‡ÏÈÁc¿≈»¿«ƒ«»≈≈≈«ƒƒ

˜„Ìז  dpÓÈ˜‡Â È‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ≈»«¬…¬ƒ«¬ƒƒ≈√»
:‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e ‰Ú¯t«¿…»ƒ«¬…»«¿…

CÈiÁ:ח  ÈL ÈÓBÈ ‰nk ·˜ÚÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¬…«»≈¿≈«»

minkg izty

fn(a)çEidW dpW mirAx` ozF` lM̈¨©§¨¦¨¨¤¨
lW eizFnvr Eid xAcOA l`xUi¦§¨¥©¦§¨¨©§¨¤
F`iade ,'eke oFx`A oilBlEbn dcEdi§¨§§¨¦¨¨¤¡¦

dkxAd z`fA i"Wxd"c 'f b"l mixaC) ©¦§Ÿ©§¨¨§¨¦

(z`fe:b dxez §Ÿ

(e)èoFWl df 'lig' oi` ,xnFl dvFx¤©¥©¦¤§
:oFnn oFWl F` zEciqgédrx' aizkCn £¦§¨¦¦§¦Ÿ¥

'Licar o`v('b wEqR lirl)`NW oeike , Ÿ£¨¤§¥¨§¥¨¤Ÿ

,o`v irFx mdW `N` drxtl Exn`̈§§©§Ÿ¤¨¤¥¥Ÿ
i`w oM mB `xwA aizkC 'dpwn' i`Ce©©¦§¤¦§¦¦§¨©¥¨¥

:o`v lrf dxez ©Ÿ



ybieפב zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy

(è)ìL éøeâî éðL éîé äòøt-ìà á÷òé øîàiåíéL ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½§¦¬
àìå éiç éðL éîé eéä íéòøå èòî äðL úàîe§©−¨¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ
:íäéøeâî éîéa éúáà éiç éðL éîé-úà eâéOä¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−§«¥¤«

i"yx£È¯e‚Ó ÈL∑ּג ּבארץ ימי ּגר הייתי ימי ּכל ‰e‚ÈO.רּותי, ‡ÏÂ∑ ּבּטֹובה. ¿≈¿«ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ¿…ƒƒְָ

(é):äòøô éðôlî àöiå äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑:ׂשרים מּלפני הּנפטרים ּכל ּכדר «¿»∆«¬…ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ּברכֹו? ּברכה ּומה רׁשּות. ונֹוטלים אֹותם ְְְְְְְִִֵַָָָָמברכים

ׁשֹותה ëׁשּיעלה  מצרים ארץ ׁשאין לפי לרגליו, נילּוס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשל  ּומּברכתֹו ּומׁשקּה, עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמי
עֹולה  והּוא נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ואיל ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹיעקב

הארץ את ּומׁשקה .(תנחומא)לקראתֹו ְְִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 31 cenr ,e jxk zegiyÎihewl itÎlr)

qEliPl awri zMxA¦§©©£Ÿ©¦

את־ּפרעה  יעקב ְַָויברְֲֶֶַַֹֹֽ
לרגליו נילּוס ׁשּיעלה רש"י)ּברכֹו ובפירוש י. (מז, ְְְֲִֵֶֶַַָ

ּפרעה  את יעקב ּבר אי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹלכאֹורה
לּיאֹור" עֹובדים היּו והּמצרּיים "ּפרעה והרי לּנילּוס, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹּבנֹוגע

יג) פרשה וארא לעבֹודה־(תנחומא ּבקׁשר ּפרעה את ּבר ואי ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ָָזרה?

היה  ׁשהּנילּוס הּטעם ּדהרי הּנֹותנת'. ׁש'היא לֹומר, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָויׁש

מצרים  ארץ ׁש"אין ּדמּכיון הּוא, מצרים ׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעבֹודה־זרה
ּומׁשקּה" עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, מי פרשתנו ׁשֹותה (רש"י ְְִִֵֶֶַָָָָ

ּפרנסתם.שם) להם הּמביא הּוא ׁשהּנילּוס הּמצרּיים חׁשבּו ,ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
נתקּימה, ּוברכתֹו לרגליו", נילּוס "ׁשּיעלה יעקב ּכׁשּבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא
יתּבר הּבֹורא מּכח ורק עצמֹו, מּכח עֹולה הּנילּוס ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹראּו
נחלׁשה  יעקב ּברּכת ׁשעל־ידי ונמצא, ׁשעֹולה. זה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוא

מצרים. ׁשל ְֲִִֶַָָָָהעבֹודה־זרה

ß zah 'f ycew zay ß

(àé)íäì ïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³
ññîòø õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®

:äòøô äeö øLàk©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ
i"yx£ÒÒÓÚ¯∑ היא ּגׁשן .מארץ «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ

(áé)úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé ìkìëéå©§©§¥³¥Æ¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´
:óhä éôì íçì åéáà̈¦®¤−¤§¦¬©¨«

i"yx£Ûh‰ ÈÙÏ∑הּצרי ּביתם ìלפי ּבני .לכל ¿ƒ«»ְְְִִֵֵַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ,d jxk zegiy ihewl)

אביו  ּבית ּכל ואת אחיו ואת אביו את יֹוסף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָויכלּכל
הּטף לפי יב)לחם (מז, ְִֶֶַָ

ׁשמֹו על נקראים הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד יׂשראל, ׁשּכל ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמצינּו
ּכּכתּוב יֹוסף, פ)ׁשל ּפרנס (תהילים יֹוסף ּכי יֹוסף", ּכּצאן "נֹוהג ְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹ

˙È˙e·˙Bט  ÈL ÈÓBÈ ‰Ú¯ÙÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿«¿…≈¿≈»«
ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈ·e ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈
ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ ÈL¿≈««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈

:ÔB‰˙e·˙Bz ÈÓBÈa È˙‰·‡¬»»«¿≈»¿

˜„Ìי  ÔÓ ˜Ùe ‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e»ƒ«¬…»«¿…¿«ƒ√»
:‰Ú¯t«¿…

Èe‰·יא  È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ·È˙B‡Â¿≈≈»¬ƒ¿»¬ƒƒ«
¯ÈtL„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡ÒÁ‡ ÔB‰Ï¿«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ
„Èwt È„ ‡Ók ÒÒÓÚ¯„ ‡Ú¯‡a ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ

:‰Ú¯t«¿…

Ïkיב  ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡ ˙Èa≈¬ƒ«¿»¿«¿»

minkg izty

(i)ë`Ede ,`nEgpY WxcnA `Ed df¤§¦§©©§¨§
dkxA `Ed 'Kxaie'W ,xg` xaC FnM§¨¨©¥¤©§¨¤§¨¨
WExitlC ,sFQA wiQOW FnM WOn©¨§¤©¦©¦§¥
`N` ,`Ed WOn dkxA e`l oFW`x¦©§¨¨©¨¤¨
,zEWx milhFp mixhtPd lM WxitcM¦§¥¥¨©¦§¨¦§¦§

i` .'FkxA dkxA dnE' KixR ikd mEXnE¦¨¦¨¥©§¨¨¥§¦
WOn dkxaC `Ed cg` WExiR lMd iOp©¦©Ÿ¥¤¨¦§¨¨©¨
mixVd iptNn mixhtPd lM KxcC ,`Ed§¤¤¨©¦§¨¦¦¦§¥©¨¦
,WOn dkxA xnFl dvFx ,mzF` oikxan§¨§¦¨¤©§¨¨©¨

:'FkxA dkxA dnE' i`w df lre`i dxez §©¤¨¥©§¨¨¥§

(ai)ìxxtl `Ed sHd KxC ,xnFlM§©¤¤©©§¨¥
itl s`W xn`e ,KxFvl `NW mgNd©¤¤¤Ÿ§¤§¨©¤©§¦
xzFi `EdW xxtl oMxCW sHd KxFv¤©©¤©§¨§¨¥¤¥
oMW lM ,ozF` lMlM oMxv icMn¦§¥¨§¨¦§¥¨¨¤¥

:mzia ipal KxFSd itl lMlMWbi dxez ¤¦§¥§¦©¤¦§¥¥¨



פג ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy
ׁשּיֹוסף  ּבגלל האם ולכאֹורה, הרעב. ּבימי ּביתם ּובני אחיו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת

ׁשמֹו? על נקראים יׂשראל ּכל יהיּו אביו ּבית את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָּכלּכל
ׁשהּוא  הּטֹובה הּמידה על־ׁשם 'יֹוסף' נקראים הם ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלא:
ׁשּיׁש זֹו, להנהגה הּכח ּכלֹומר, מהם. ואחד אחד לכל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעניק

ּבא  – רעה ּתחת טֹובה לׁשּלם מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבכל
הּתניא ּבספר ּכדאיתא פי"ב מּיֹוסף. לׁשּלם )(סוף ׁשּלא "וגם : ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

לחיבים  לגמֹול – אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, ּכפעלֹו ְְְְְֳִִֶַַַַָָָָָלֹו
אחיו". עם מּיֹוסף ללמֹוד ּבּזֹוהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְִִִֵֶֶַַָָטֹובֹות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr d zegiy ihewl)

הּטף  לפי לחם . . אחיו ואת אביו את יֹוסף ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָויכלּכל
יב) לגמל (מז, יֹוסף ׁשל מהנהגתֹו ללמד ׁשּיׁש ּבּזהר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹנאמר

ּדהּנה  לבאר, ויׁש רעה. ּתחת טֹובה לׁשּלם טֹובֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָלחּיבים
מּמעׂשיהם  יצאה ּבפעל אבל לֹו, להרע התּכּונּו יֹוסף ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחי
ּבגלל  טֹובה, להם ׁשּלם לכן ּגדֹולה". "ּפליטה - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתֹועלת

ונּזק: מּזיק לכל הּדין והּוא מעׂשיהם. ׁשל החּיּובית ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹוצאה
ההּזק  ׁשּמעׂשה ספק אין אבל להרע, התּכּון הּמּזיק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאמנם
מה  וכל ה', ׁשליח אּלא אינֹו הּמּזיק ׁשהרי טֹובה, לּנּזק ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגרם

עביד. לטב רחמנא ְֲֲֲִִַַַָָּדעביד

(âé)dìzå ãàî áòøä ãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©
:áòøä éðtî ïòðk õøàå íéøöî õøà¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÎa ÔÈ‡ ÌÁÏÂ∑ הראׁשֹון לענין ,îחֹוזר ¿∆∆≈¿»»»∆ְִִֵָָָ
הרעב  ׁשני לׁשֹון ∑dÏzÂ.לתחּלת 'וּתלאה', ּכמֹו ְְִִֵַָָָ«≈«ְְְִֶַ

לֹו: ודֹומה ּכתרּגּומֹו, כו)עיפּות, ð"ּכמתלהלּה(משלי ְְְְְְֲִֵֵֶַַַ
זּקים  ."הּירה ִִֶַֹ

(ãé)-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé èwìéå©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤
àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïòðk õøàáe íéøöî¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬

:äòøô äúéa óñkä-úà óñBé¥²¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ
i"yx£ÌÈ¯·L Ì‰Œ¯L‡ ¯·Ma∑לֹו .הּכסף אתñנֹותנין «∆∆¬∆≈…¿ƒְִֶֶֶַ

(åè)eàáiå ïòðk õøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
änìå íçì eðl-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤§¨¬¨

:óñk ñôà ék Ecâð úeîð̈−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤
i"yx£ÒÙ‡∑'ׁשלים' .ּכתרּגּומֹו: »≈ְְְִַ

(æè)íëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®
:óñk ñôà-íà¦¨¥−¨«¤

(æé)óñBé íäì ïziå óñBé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧
ø÷aä äð÷îáe ïàvä äð÷îáe íéñeqa íçì¤¹¤©¦À§¦§¥¬©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈
:àåää äðMa íäð÷î-ìëa íçla íìäðéå íéøîçáe©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ§¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«

i"yx£ÌÏ‰ÈÂ∑:לֹו ודֹומה וינהגם, נא)ּכמֹו לּה",(ישעיה מנהל כג)"אין ינהלני (תהלים מנּוחֹות מי .""על «¿«¬≈ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

Ùk‡יג  ÛÈw˙ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈«ƒ«¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿ƒ¿«¿≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚÂ¿«»¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

ÁÎzL‡cיד  ‡tÒk Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»¿ƒ¿¿«
‡¯e·ÈÚa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»
˙È·Ï ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈ·Ê Ôep‡ Ècƒƒ»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Ú¯t«¿…

Ú¯‡Óe‡טו  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡tÒk ÌÈÏLe¿ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ≈«¿»
¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ È‡¯ˆÓ ÏÎ B˙‡Â ÔÚÎ„ƒ¿«««¬»ƒ¿»≈¿«≈¿≈«
È¯‡ CÏ·˜Ï ˙eÓ ‰ÓÏe ‡ÓÁÏ ‡Ï ·‰«»»«¿»¿»¿¿ƒ¿»¬≈

:‡tÒk ÌÈÏL¿ƒ«¿»

ÔBÎÏטז  Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚ e·‰ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈¿∆≈¿
:‡tÒk ÌÈÏL Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a¿≈≈ƒ¿ƒ«¿»

ÔB‰Ïיז  ·‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»≈≈¿«≈ƒ«¿
È˙È‚·e ‡Ú È˙È‚·e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈»»¿≈≈
ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa ÔepÊÂ ÔÈ¯ÓÁ·e ÔÈ¯B˙ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»≈≈

:‡È‰‰ ‡zLa¿«»«ƒ

minkg izty

(bi)î`dC ,dpFW`x dpW EpiidC§©§¨¨¦¨§¨
arxd dlM mixvnl awri `AXn¦¤¨©£Ÿ§¦§©¦¨¨¨¨¨

KEnqA i"Wx WxitcM(oze d"c h"i wEqR), ¦§¥¥©¦§¨¨§¤

arxd ipW zNigY` xfFgC KgxM lre§©¨§¨§¥©§¦©§¥¨¨¨

:mixvnl awri `AW mcFw didWð ¤¨¨¤¤¨©£Ÿ§¦§©¦
iM ,s"l`d zxEnY `Ed `"ddW¤©¥§©¨¨¤¦

:mitNgzn i"ed` zFIzF`ci dxez ¦¦§©§¦
(ci)ñxn`Y `NW ,xnFl dvFx¤©¤ŸŸ©

oFWl i`C ,dxikn oFWl `Ed 'xaW'C§¤¤§§¦¨§¦§
xaXA' aFYkl Fl did `Ed dxikn§¦¨¨¨¦§©¤¤
sqFi lr i`w did f`e ,'xaFW `Ed xW £̀¤¥§¨¨¨¨¥©¥
aizkC eiWkr la` ,mdl xkOW¤¨©¨¤£¨©§¨¦§¦



ybieפד zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy

(çé)úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää äðMä ízzå©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À
óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦ µ¦©´©¤½¤
éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä äð÷îe¦§¥¬©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½

:eðúîãàå eðúiåb-íà ézìa¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«
i"yx£˙ÈM‰ ‰Ma∑ הרעב לׁשני ‡ÌzŒÌ.ׁשנית Èk «»»«≈ƒְִִֵֵָָָƒƒ«

'B‚Â ÛÒk‰∑ והּמקנה הּכסף ּתם אׁשר הּכל òּכי ּובא , «∆∆¿ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹ
אדני  יד ‡e˙iÂbŒÌ.אל ÈzÏa∑ לא 'אם ôּכמֹו: ֲִֶַֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈ְִֹ

.ּגוּיתנּו' ְִֵָ

(èé)éðéòì úeîð änìeðúîãà-íb eðçðà-íb E ¨¯¨¨´§¥¤À©£©̧§Æ©©§¨¥½
eðçðà äéäðå íçla eðúîãà-úàå eðúà-äð÷§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−©¨®¤§¦«§¤º£©³§
úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì íéãáò eðúîãàå§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½

:íLú àì äîãàäå§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«
i"yx£Ú¯ÊŒÔ˙Â∑ האדמה ׁשאמר ,öלזרע ואףֿעלּֿפי ¿∆∆«ְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

וקציר", חריׁש אין אׁשר ׁשנים חמׁש "ועֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָיֹוסף:
לרגלֹו, ּברכה ּבאה למצרים, יעקב ׁשּבא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמּכיון

הרעב  וכלה לזרע ּבּתֹוספּתא ,÷והתחילּו ׁשנינּו וכן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
˙ÌL.ּד'סֹוטה' ‡Ï∑,"תבּור "לא ׁשממה, ּתהא לא ְָ…≈»ְְְֵָָָֹ

חרּוׁש ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה .לׁשֹון ְְֵֵֶָ

(ë)-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦
áòøä íäìò ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî̈«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®

:äòøôì õøàä éäzå©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯ÙÏ ı¯‡‰ È‰zÂ∑ קנּויהøלֹו. «¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

(àë)-ìeáâ äö÷î íéøòì Búà øéáòä íòä-úàå§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«
:eäö÷-ãòå íéøöî¦§©−¦§©¨¥«

i"yx£B˙B‡ ¯È·Ú‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â∑ לעיר מעיר ,ùיֹוסף ¿∆»»∆¡ƒְִִֵֵ
לה  ׁשאין עיר לזּכרֹון ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

אּלא  זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ולא ּבחברּתּה. ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹֹֻזֹו
חרּפה  להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָלהֹודיע

'ּגֹולים' אֹותם: קֹורין יהיּו ׁשּלא אחיו, ס)מעל .(חולין ְִִִֵֶֶַָָֹ
'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒÏe·‚ ‰ˆ˜Ó∑ הערים לכל עׂשה ּכן ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְִֵֶָָָָ

מצרים  ּבמלכּות קצה úאׁשר ועד ּגבּולּה מקצה , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ
.ּגבּולּה ְָ

zLa‡יח  d˙ÂÏ B˙‡Â ‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe¿ƒ««»«ƒ«¬¿»≈¿«»
ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ ÔÓ ÈqÎ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â ‡˙Èƒ̇¿≈»«¬»≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL‡Ï ÈBa¯ ˙ÂÏ ‡¯ÈÚ· È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«ƒƒ»
:‡Ú¯‡Â ‡˙iÂb ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ Ì„˜ ¯‡zL‡ƒ¿»«√»ƒƒ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»

‡Ûיט  ‡Á‡ Û‡ CÈÈÚÏ ˙eÓ ‰ÓÏ¿»¿¿≈»«¬«¿»«
‡ÓÁÏa ‡˙Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡˙È È˜ ‡˙Ú¯‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»¿«¿»
·‰Â ‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú ‡˙Ú¯‡Â ‡Á‡ È‰e¿≈¬«¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿«¿…¿«
:¯e·˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ‡Ú¯Ê ¯a««¿»¿≈≈¿»¿¿«¿»»¿

Ú¯ÙÏ‰כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡˜e¿»≈»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿…
ÛÈ˜˙ È¯‡ dÏ˜Á ¯·b ÌÈ¯ˆÓ eÈaÊ È¯‡¬≈«ƒƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈
:‰Ú¯ÙÏ ‡Ú¯‡ ˙Â‰Â ‡Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»¿«¿…

ÈÙÈqÓכא  È¯˜Ï È¯wÓ d˙È ¯aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«¿«»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
:dÙBÒ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz¿ƒ¿«ƒ¿«≈

minkg izty

lr i`w ,'mixaFW md xW` xaXA'©¤¤£¤¥§¦¨¥©
:sqFIn d`EaYd mipFTW mrdeh dxez ¨¨¤¦©§¨¦¥

(gi)ò,'m`' mFwnA 'xW`' zNn siqFd¦¦©£¤¦§¦
,i`pYd lr dxFn 'm`' zNOW ipRn¦§¥¤¦©¦¨©©§©
zFNn siqFde .o`M ltFp i`pY oipr oi`e§¥¦§©§©¥¨§¦¦
FhEWRn d`xPW ipRn ,'lMd `aE'¨©Ÿ¦§¥¤¦§¤¦§
zFNn siqFd okl ,sqFIn sqMd mYW¤©©¤¤¦¥¨¥¦¦
lM iM xnFlM ,'ipFc` cil lMd `aE'¨©Ÿ§©£¦§©¦¨
FzF` Ep`vFd `l Epl didW sqMd©¤¤¤¨¨¨Ÿ¥
:EpipFc` cil `A lMd iM xaC mEWl§¨¨¦©Ÿ¨§©£¥

ôoFWl FWxtl xWt` i` df 'iYla'C§¦§¦¤¦¤§¨§¨§§

`l ixdW ,'`l' oFWl mbe ,'`N`'¤¨§©§Ÿ¤£¥Ÿ
WxiR okl ,'m`' zNn FOr xXwzp¦§©¥¦¦©¦¨¥¥¥
`xwnE ,`Ed '`l' oFWl mlFrlC¦§¨§Ÿ¦§¨
Edfe ,'EpzIeB `l m`' `Ed qxFqn§¨¦Ÿ§¦¨¥§¤
Epiid ,'EpzIeB `l m`' i"Wx hwPW¤¨©©¦¦Ÿ§¦¨¥©§

:'EpzIeB `N`' FWExitE ,'iYlA'hi dxez ¦§¦¥¤¨§¦¨¥
(hi)ö'xA' F` 'mgl oze' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥§¤¤¤¨

:Dil irAin÷oM m` ,xn`Y m`e ¦¨¥¥§¦Ÿ©¦¥
`Ed ixdW ,`Ed i`CA sqFIW Exn`iŸ§¤¥©©¤£¥
xnFl Wie .arx didi mipW raW xzR̈©¤©¨¦¦§¤¨¨§¥©
`l la` mixvnA wx arxd dlM `lC§Ÿ¨¨¨¨¨©§¦§©¦£¨Ÿ

qEliPdW mzF`xaE ,zFvx` x`WA¦§¨£¨¦§¨¤©¦
FzkxA ici lrW Erci Fz`xwl dlFr¤¦§¨¨§¤©§¥¦§¨

:`Ed awri lWk dxez ¤©£Ÿ
(k)ømBW ,FYlWnn zgY `le ,WExiR¥§Ÿ©©¤§©§¤©

:did oM df mcFw`k dxez ¤¤¥¨¨
(`k)ù,Fl KEnQd drxR xn`Y `NW¤ŸŸ©©§Ÿ©¨

lMd rxf ozFPde xiarOde dpFTd iM¦©¤§©©£¦§©¥¤©©Ÿ
:did sqFiú`weC xn`Y `NW ,WExiR ¥¨¨¥¤ŸŸ©©§¨

,xg`d dvTl silgn did df dvTn¦¨¤¤¨¨©£¦©¨¤¨©¥
,silgn did `l dpicOd rvn`A la £̀¨§¤§©©§¦¨Ÿ¨¨©£¦

:'eke 'mixrd lM' xn` Kklak dxez §¨¨©¨¤¨¦



פה ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy

(áë)íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt úàî¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

:íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìò©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«
i"yx£ÌÈ‰k‰∑,'ּכהן' לׁשֹון ּכל מׁשרת הּכֹומרים, «…¬ƒְְִֵֵַָָָֹ

הּוא  ּכמֹו:àלאלהּות ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהם מאֹותן חּוץ , ְְְֱֵֵֶֶָָֹֻ
אֹון" "ּכהן מדין", ÌÈ‰kÏ."ּכהן ˜Á∑וכ ּכ חק ְִֵֵָֹֹ…«…¬ƒְָָֹ

ליֹום  .לחם ְֶֶ

(âë)íBiä íëúà éúéð÷ ïä íòä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
ízòøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

:äîãàä-úà¤¨«£¨¨«
i"yx£‡‰∑:ּכמֹו הּנה, טז)ּכמֹו: נתּתי (יחזקאל ּבראׁש ּדרּכ הא אני .""וגם ≈ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr ,(a) ` jxk `"iyz mgpn zxez .`"iyz ybie zyxt zgiyn)

את  ּוזרעּתם זרע לכם הא העם... אל יֹוסף ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוּיאמר
כג)האדמה (מז, ֲָָָ

אחד  לכל נֹותן ּדֹור ׁשּבכל הּצּדיק יֹוסף – זרע" לכם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ"הא

ּכׁשהיא  זֹו נתינת־ּכֹוח א ה'. ּבעבֹודת חיזּוק ּכֹוחֹות ְְְֲִִִֶֶַַַַַָואחד
את  "ּוזרעּתם – ּגם להיֹות וצרי מסּפיקה, אינּה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלעצמּה

עצמֹו... ּבכח עבֹודה – ְְֲֲַַָָָָֹהאדמה"

(ãë)òaøàå äòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´
øLàìå íëìëàìe äãOä òøæì íëì äéäé úãiä©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯§¨§§¤²§©«£¤¬

:íëtèì ìëàìå íëézáa§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«

i"yx£‰„O‰ Ú¯ÊÏ∑ ׁשּבכלá ׁשנה.ÌÎÈz·a ¯L‡ÏÂ∑ והּׁשפחֹות העבדים ּבבּתיכם âולאכל ∑ÌÎtË.אׁשר ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆¿»≈∆ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ«¿∆
קטּנים  .ּבנים ְִִַָ

(äë)eðééäå éðãà éðéòa ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:äòøôì íéãáò£¨¦−§©§«Ÿ

i"yx£ÔÁŒ‡ˆÓ∑ זאת לנּו ׁשאמרּתãלעׂשֹות Ú¯ÙÏ‰.ּכמֹו ÌÈ„·Ú eÈÈ‰Â∑ ּבכל הּזה הּמס לֹו להעלֹות ƒ¿»≈ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿…ְְֲֶַַַַָ
יעבר לחק:äׁשנה  .ׁשּלא ְֲֶַָָֹֹֹ

ÏÁ˜‡כב  È¯‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ¿«¿»¿À»«»»«ƒ¬≈√»»
ÔB‰˜ÏÁ ˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‡i¯nÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»√»¿
˙È eÈaÊ ‡Ï Ôk ÏÚ ‰Ú¯t ÔB‰Ï ·‰Ècƒ«¿«¿…«≈»«ƒ»

:ÔB‰Ú¯‡«¿¬

ÓBÈ‡כג  ÔBÎ˙È ˙È·Ê ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«»»¿≈ƒ»¿»
‡Ú¯Ê ¯a ÔBÎÏ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ÔBÎÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÈ„≈¿»«¿¬¿«¿…≈¿««¿»

:‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«¿»

ÔÓכד  „Á Ôez˙Â ‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂƒ≈¿»≈¬«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa¯‡Â ‰Ú¯ÙÏ ‡LÓÁ«¿»¿«¿…¿«¿«√»ƒ¿≈¿
ÔBÎÈz·a L‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á Ú¯Ê ¯·Ï¿«¿««¿»¿≈«¿¿∆¡«¿»≈

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe¿≈«¿«¿¿

ÈÈÚaכה  ÔÈÓÁ¯ ÁkL ‡zÓi˜ e¯Ó‡Â«¬»«ƒ¿»»«¿««¬ƒ¿≈≈
:‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú È‰e ÈBaƒ̄ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿…

minkg izty

(ak)à(awri zlgp)xn`PW mFwn lkC , ©£©©£Ÿ§¨¨¤¤¡©
`Ed xaC dfi`l WxiR `le mzq 'odM'Ÿ¥§¨§Ÿ¥¥§¥¤¨¨
lke ,zEdl`l odM `Ed `nzQn ,odMŸ¥¦§¨¨Ÿ¥¥Ÿ§¨
odM F` mXdl odM WxiRWM oMW¤¥§¤¥¥Ÿ¥§©¥Ÿ¥
odM' la` .zFlGnE miakFM icaFrl§§¥¨¦©¨£¨Ÿ¥

'oicn(f"h 'a zFnW)'oF` odM' ,(d"n `"n lirl), ¦§¨§Ÿ¥§¥

mW xird mW F` dpicOd mW xiMfOW¤©§¦¥©§¦¨¥¨¦¥
mBxY KklE ,`Ed mdNW `iUpe xU©§¨¦¤¨¤§¨¦§¥
odM' EN`e ,'`IxnEM' o`kA qFlwpE`§§§¨¨©¨§¦Ÿ¥
'oF`C `Ax' mBxY 'oicn odk'e 'oF`§Ÿ¥¦§¨¦§¥©¨§

:'oicnC `Ax'bk dxez ©¨§¦§¨
(ck)á.DCal dpFW`x dpWA `lŸ§¨¨¦¨§©¨

df WxiR `l dOl ,m"`xd dWwd¦§¨¨§¥¨¨Ÿ¥¥¤
,dpW lkAW 'zF`EaYA dide' iAB lirl§¥©¥§¨¨©§¤§¨¨¨
.eixg`W miaEzMd lkl aW did f`W¤¨¨¨¨§¨©§¦¤©£¨

(awri zlgp)xiRW gkEn o`kC xnFl Wi , ©£©©£Ÿ¥©§¨¨©¦
xaM Ff dpW lrC ,mipXd lM` i`wC§¨¥©¨©¨¦§©¨¨§¨
rxfl' oM m`e ,'eke 'rxf mkl `d' xn`̈©¥¨¤¤©§¦¥§¤©
`lC KgxM lr `N` ,il dOl 'dcVd©¨¤¨¨¦¤¨©¨§¨§Ÿ
,calA dpFW`x dpWl df wFg dUr̈¨¤§¨¨¦¨¦§¨
oYil Ekxhvi `l mipXd x`WaE¦§¨©¨¦Ÿ¦§¨§¦¥
m` Dil zRki` dn oM m`C ,WnFgd©¤§¦¥¨¦§©¥¦
wFgdW KgxM lr `N` ,`l F` Erxfi¦§§Ÿ¤¨©¨§¨¤©
xidfdl KxvEd oM m`e ,dpW lkl did̈¨§¨¨¨§¦¥§©§©§¦

:WnFgd rxBi `NW icM ErxfIW¤¦§§§¥¤Ÿ¦¨©©¤
â`icdA KM xg` aizkC mEXn¦¦§¦©©¨§¤§¨

:miPhw mipA EpiidC ,'mkRhl'dk dxez §©§¤§©§¨¦§©¦
(dk)ãEidW oipr zlgzd `EdW `lŸ¤©§¨©¦§¨¤¨

Fl oi` iM ,dYrn og `Fvnl miWwan§©§¦¦§¥¥©¨¦¥
dGd mFwOA mrh(m"`x):äEidIW `l ©©©¨©¤§¥Ÿ¤¦§

`dC ,sEBd oipw Fl miiEpw micar£¨¦§¦¦§©©§¨
lirl aizM('k wEqR)lM z` sqFi owIe' §¦§¥¨©¦¤¥¤¨

dpw `NW ixd ,'drxtl mixvn znc ©̀§©¦§©¦§©§Ÿ£¥¤Ÿ¨¨
mzF` `le mznc` wx©©§¨¨§Ÿ¨

:micarlek dxez ©£¨¦



ybieפו zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy

(åë)úîãà-ìò äfä íBiä-ãò ÷çì óñBé dúà íNiå©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬
çì äòøôì íéøöîícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lî ¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈

:äòøôì äúéä àì¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ

(æë)eæçàiå ïLb õøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´
:ãàî eaøiå eøôiå dá̈½©¦§¬©¦§−§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ·LiÂ∑ ּגׁשן ּבארץ מצרים ,åוהיכן? מארץ ·d.ׁשהיא eÊÁ‡iÂ∑ אחּזה :לׁשֹון «≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬»ְֲָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 407 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dWExiA dpYp oWB ux ¤̀¤Ÿ¤¦§¨¦¨

בּה וּיאחזּו ּגׁשן ּבארץ מצרים ּבארץ יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֽוּיׁשב
אחּוזה לׁשֹון – בּה רש"י)וּיאחזּו ובפירוש כז. (מז, ְֲֲֵַָָָ

לעּין: יׁש ְְִֵֵַָלכאֹורה
יׂשראל  לבני נּתנה ּגׁשן ׁשארץ מׁשמע ּבּה" "וּיאחזּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּלׁשֹון

ּגמּורה. ְֲַָָֻּכאחּזה
ׁשנתנּה נאמר יׂשראל ארץ על רק הרי קׁשה, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָולכאֹורה
ׁשּיכת  היתה ּגׁשן ארץ א לאחּזה, יׂשראל לבני ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּקּב"ה

ְִִַלּמצרים?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
אליעזר ּדרּבי ּבפרקי כו)איתא לׂשרה (ּפרק העניק ׁשּפרעה ְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּגׁשן  ּבארץ יׂשראל יׁשבּו ּו"לפיכ לאחּזה", ּגׁשן "ארץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻאת
היתה  ּגׁשן ארץ ּגם ועל־ּפי־זה אּמנּו". ׂשרה ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיא

ּכירּוׁשה. יׂשראל לבני ְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּיכת
מארץ  יֹותר ירּוׁשה היתה ּגׁשן ּדארץ לֹומר: יׁש מּזֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹויתירה
את  ּבפעל אברהם קנה לא ׁשיטֹות ׁשּלכּמה מּׁשּום ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכנען,
לׂשרה. מּמׁש ׁשהענקה ּגׁשן, ארץ מה־ּׁשאין־ּכן ּכנען, ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹארץ

סימן יהללא"ל פסוקים ויגש ק"ו פרשת חסלת

ÏÚכו  ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Ê‚Ï ÛÒBÈ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«≈ƒ¿≈»«»»≈«
‡LÓÁ ÔÓ „Á ÔÈ·‰È ÔB‰Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«ƒ«¿»
ÔB‰È„BÁÏa ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿«¿»¿À»«»ƒ¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ˙Â‰ ‡Ï»¬«¿«¿…

Ú¯‡a‡כז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:‡„ÁÏ e‡È‚Òe eLÈÙe d· eÈÒÁ‡Â ÔL‚„¿…∆¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ«¬»

æñø ¯ äñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùì øåáéöì äøèôää

minkg izty

(fk)å(dix` xEB):oWFbaE mixvnA zFvx` iYWA EaWIW xn`Y `NW , ©§¥¤ŸŸ©¤¨§¦§¥£¨§¦§©¦§¤

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

f`y xyr cg` jeza dz`xyk mb xdhl erhi `lyäáæc äéiàø§¦¨§¨¨
,dii`xa dii`x mitilgne mirehy `ed ievny ,`idàlàax oica ¤¨

`pedäúàø àìc àëéä,xyr cg` jeza zxneyyk,da øæâð éàî ¥¨§Ÿ¨£¨©¦§Ÿ¨
`l` exdih `ly xkipy ,d`xzyk mb exdhiy yegl oi` `ld

.meid lk dz`x `ly meyn
:`ped ax ly epicl dxizq `xnbd dywn dzrãBòå,dywïðz §§©

,(`"n `"t) miaf zkqnaéànL úéa ,áBæ ìL úçà äéiàø äàBøä̈¤§¦¨©©¤¥©©

,íéøîBàezliah xg` epic ixd,íBé ãâðk íBé úøîBLkmyky §¦§¤¤§¤¤
ep`nhz d`xz m`y ,wtqa cnere ielz dlahy xg`l drbny
ielz lahy xg` ea rbepy dn df s` ,`ed xedh d`xz `l m`e

.`ed `nhe daifl sxhvn cer d`xi m`y ,wtqa cnereìlä úéáe¥¦¥
,íéøîBàepic `l` ,ielz erbn oi`éø÷ ìòákxedh lahy ciny §¦§©©§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc dcp(iyily meil)

ïäì øîà .àOîa ïéànèî éúî,ryedi iaxøNaä ÷BniL ãò ¨©§©§¦§©¨¨©¨¤©¤¦©¨¨
.epzpyna x`eank

:el`y cereúçleLî úadlra dxifgdy dyexb ly za - ©§©©
xg`l d`yipy xg` xeqi`a,ïäëì àéä äîdllg ziyrp m`d ©¦§Ÿ¥

,odkl dxeq`eïðéøîà éîa dxqe`lïäëì äðîìà äîe ,øîBçå ì÷ ¦¨§¦©©¨¤¨©§¨¨§Ÿ¥
ìBãblw dxeqi`y s`yìka äåL døeqéà ïéàLdxeq` dpi`y - ¨¤¥¦¨¨¤©Ÿ

y dxez dxingd ,lecb odkl `l`íeât dða,llg -Bæzgleyn - §¨¨

ïéc Bðéà ,ìka äåL døeqéàLda xingdlàîìéc Bà .íeât dðaL ¤¦¨¨¤©Ÿ¥¦¤§¨¨¦§¨
,xnege lwd jextl yiäëì äðîìàl äîìBãb ï,xeng dxeqi`y ©§©§¨¨§Ÿ¥¨

Lel z`yipykúìlçúî dîöò àéädxeq` zeniyky ,dpedkn ¤¦©§¨¦§©¤¤
odk za lkk dnexz zlik`l day dpi` oke ,heicd odkl
,dpedkn zllgzn dza mb okle ,rxf `la l`xyin dpnl`zdy
dza s`y xnel yi ,dxifgdyk zllgzn dpi`y zgleyn la`

.zllgzn dpi`ïäì øîà,ryedi iax ¨©¨¤
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פז

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

f`y xyr cg` jeza dz`xyk mb xdhl erhi `lyäáæc äéiàø§¦¨§¨¨
,dii`xa dii`x mitilgne mirehy `ed ievny ,`idàlàax oica ¤¨

`pedäúàø àìc àëéä,xyr cg` jeza zxneyyk,da øæâð éàî ¥¨§Ÿ¨£¨©¦§Ÿ¨
`l` exdih `ly xkipy ,d`xzyk mb exdhiy yegl oi` `ld

.meid lk dz`x `ly meyn
:`ped ax ly epicl dxizq `xnbd dywn dzrãBòå,dywïðz §§©

,(`"n `"t) miaf zkqnaéànL úéa ,áBæ ìL úçà äéiàø äàBøä̈¤§¦¨©©¤¥©©

,íéøîBàezliah xg` epic ixd,íBé ãâðk íBé úøîBLkmyky §¦§¤¤§¤¤
ep`nhz d`xz m`y ,wtqa cnere ielz dlahy xg`l drbny
ielz lahy xg` ea rbepy dn df s` ,`ed xedh d`xz `l m`e

.`ed `nhe daifl sxhvn cer d`xi m`y ,wtqa cnereìlä úéáe¥¦¥
,íéøîBàepic `l` ,ielz erbn oi`éø÷ ìòákxedh lahy ciny §¦§©©§¦
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éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®

mildz

:E÷ãöçéwç-úà:ãàî-ãò éðáæòz-ìà øîLà E ¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ
áèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîL ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«
éézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E §¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«
áéà Ceøaéwç éðãnì äåäé äz:EâééúôNa ¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬

éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò CøãaézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦
:ïBä-ìk ìòkåèéãewôaäèéaàå äçéNà E §©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨

éúçøà:EæèéúwçaçkLà àì òLòzLà E «Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´
:Eøácâæé:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«

çé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìbèééëðà øb ©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´
éúåöî épnî øzñz-ìà õøàá:EëéLôð äñøb ¨®̈¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´

éètLî-ìà äáàúì:úò-ìëá Eàëíéãæ zøòb §©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«−¨©§¨¥¦´
éúåönî íéâMä íéøeøà:Eáëätøç éìòî ìb £¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´−¥«¨©¤§¨´

éúãò ék æeáå:ézøöð Eâëéa íéøN eáLé íb ¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦¦´
éwça çéNé Ecáò eøaãð:Eãëéúãò-íbE ¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤

:éúöò éLðà éòLòLãäëéLôð øôòì ä÷ác ©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®
:Eøáãk éðiçåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦

éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨
éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®

המשך מפמור קיפ מעמוד ג



mildzפח

éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ
:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨®̈¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦
éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«

ìèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì §¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ
:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìE −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤

éãáò ìkä ék íBiä eãîò:EáöEúøBú éìeì ¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöçkLà-àì íìBòì ©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´

éãewt:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
éúãò:ïðBaúà Eåöäáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈

:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬
:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«

åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥
éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³

:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦
ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ



פט mildz

:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦
äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§®̈¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨®̈¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨®̈§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
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ובזה גופא יש ב' אופנים: א( האדם יודע שהטבע אינו מציאות לעצמו, והוא רק “כגרזן 
ביד החוצב בו"53, אך אעפ"כ מכיון שהקב"ה ציוה שיהי' “תעשה" – כלי בדרך הטבע, אזי 
הטבע תופס אצלו מקום, אומנם לא מצד הטבע עצמו, אלא מצד ציווי הקב"ה, אבל לטבע יש 

חשיבות כלשהי. על דרך שבאור הממלא כל עלמין נרגש שיש תפיסת מקום לעולמות.     

ב( האדם מתעסק בטבע רק מפני שהקב"ה ציווה, אבל לטבע מצד עצמו אין שום חשיבות 
ותפיסת מקום, והוא רואה בו רק אמצעי כדי לבצע את רצון הבורא. ע"ד שבאור הסובב כל 

עלמין נרגש העדר תפיסת מקום לעולמות )עכ"פ בדרך של שלילה(.        

ואופן זה הוא מה שאמרו חז"ל54 עה"פ55 “והי' אמונת עתך גו' – אמונת זה סדר זרעים", 
“שמאמין בחי העולמים וזורע"56. 

הגם שזהו ענין טבעי שכאשר זורעים צומח, וזה לא נוגע מיהו הזורע, יהודי או להבדיל 
אינו יהודי. וכן אם הזרע נפל בכוונה לאדמה או שלא בכוונה )שלא ע"י פעולת האדם(, שכן 
הטבע שבאדמה הוא להצמיח. ויתירה מזו, טבע זה נקבע באדמה הוא באופן כמ"ש57 “זרע 

וקציר גו' לא ישבתו". 

בכל זאת לאחרי כל הנ"ל, הטבע אינו מקבל אצלו שום חשיבות ותפיסת מקום, וכשהוא 
זורע הוא עושה זאת לא משום שעפ"י טבע הזריעה מביאה לצמיחה, אלא אך ורק מפני שהוא 

“מאמין בחי העולמים" ולכן הוא “זורע". 

53( לשון הזהר ח"א לו, א. 
54( שבת לא, סע"א. 

55( ישעי' לג, ו. 
56( תוד"ה אמונת שם )בשם הירושלמי(.

57( נח ח, כב. 

המשך ביאור מפמור קיח מתוך "תהילות מנחם" מעמוד ג
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קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
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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 
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זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

   ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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.ñ"cøôa BúâOäå Búòéãé çëå:dxezd iwlg drax`a - §Ÿ©§¦¨§©¨¨§©§¥

,zniiw ,dxez zpade zriciay ,ixd .ceq ,yexc ,fnx ,hyt
z` siwn 'ied xe`y ,zeevnd x`ya zniiwy dlrnl sqepa
,'ied xe` z` dtiwn ytpdy dn `ide ,ztqep dlrn ,ytpd
ly epevxe eznkg `idy dxez ly lky siwn elkyy iciÎlr

.d"awd,äøBzä úòéãéaL éôìe,dzpade -úLaìî äøBzä §¦¤¦¦©©¨©¨§ª¤¤
,íëBúa úôwîe BìëNå íãàä Lôðaly elkyae eytpa - §¤¤¨¨¨§¦§ª¤¤§¨

,mc`dúàø÷ð ïëì,dxezd -ék .'Lôpä ïBæî'e 'íçì' íLa ¨¥¦§¥§¥¤¤§©¤¤¦
Baø÷å BëBúa BñéðënLk óebä úà ïæ éîLbä íçläL Bîk§¤©¤¤©©§¦¨¤©§¤©§¦§§¦§
äéçé éæàå ,BøNák øNáe íc úBéäì íL Ctäðå ,Lnî©¨§¤§©¨¦§¨¨¨¦§¨©£©¦§¤
íãàä Lôða dúâOäå äøBzä úòéãéa Ck ,íi÷úéå§¦§©¥¨¦¦©©¨§©¨¨¨§¤¤¨¨¨
ïeiòa áèéä dãîBlL¤§¨¥¥§¦
úñtúpL ãò BìëN¦§©¤¦§¤¤
Bnò úãçàúîe BìëNa§¦§¦§©¤¤¦

íéãçàì eéäåytpd - §¨©£¨¦
xacl zeyrp dxezde

:f`e ,cg`äNòð- ©£¨
,dxezdíéiçå Lôpì ïBæî̈©¤¤§©¦

íéiçä éiçî ,daø÷a§¦§¨¥©¥©©¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

LaìîäseqÎoi`d - ©§ª¨
,yaelnBúîëça§¨§¨
BúøBúå.daø÷aL- §¨¤§¦§¨

cneld icedid ytpa
,dxez oianeeäæå§¤

áeúkL2EúøBúå" : ¤¨§¨§
,"éòî CBúa,xnelk - §¥¨

dpefn ziidp dxezd
,ytpd ly iniptdBîëe§

"íéiç õò"a áeúkL¤¨§¥©¦
,â ÷øt ãî øòL©©¤¤
-ïâa úBîLpä éLeálL¤§¥©§¨§©

,úBönä ïä ïãòick - ¥¤¥©¦§
,zlaben `idy dnypdy
eif z` "lawl" lkez
`edy ,ocrÎoba dpikyd
,laben izla iwl` xe`
dnypdy gxkdd on
:mdy ,"miyeal"a ciihvz

Îmlera oze` miiwn mc`y zeevnddficiÎlry ,xen`ke .
;sebd z` siwnd yeal enk iwl` xe`a ytpd ztwen ,devn

.ocrÎoba dnypl yeal df ixdúBîLpì ïBænä àéä äøBzäå§©¨¦©¨©§¨
ì äøBúa äfä íìBòa e÷ñòLøäfa áeúkL Bîëe ,dîL ¤¨§¨¨©¤§¨¦§¨§¤¨©Ÿ©

ì"å ;éø óc ìä÷iåeðéä ,"dîL3éãkcneld ly ezpeek - ©©§¥©§¦§¨©§§¥
,`idéôk Léà ,äøBzä úâOä éãé-ìò 'äì BLôð øM÷ì§©¥©§©©§¥©¨©©¨¦§¦

,BìëN,d"awd mr xywzn `ed jkÎiciÎlr -áeúkL Bîk ¦§§¤¨
."íéiç õò éøô"a,"miigd ur" xtqn o`k `iad "`ipz"d - ¦§¦¥©¦

zl`yp ,mxa .miyeal - zeevnde ,ytpl oefn `id dxezdy
dzlrn dxezly ixd - jk m` :dl`yd`idoefn `idy ,

ozlrn - zeevnle ,ytplod,epcnl xake ;ytpl miyeal ody ,
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íéøîà éèå÷éì
úàæå
úåöîá øùà õ÷ ïéàì äàìôðå äìåãâ äøúé äìòî
'éôàå úåéùòî úåöîä ìë ìò äúâùäå äøåúä úòéãé
ãåîìú úåöî ìò 'éôàå øåáãá úåéåìúä úåöî ìò
äùòîå øåáãáù úåöîä ìë é"ò éë øåáãáù äøåú
äùàøî 'ä øåà äôé÷îå ùôðä úà ùéáìî ä"á÷ä
ùáåìî ìëùäù ãáìî äøåúä úòéãéáå .äìâø ãòå
ìëùäù äî åáø÷á 'ä úîëç íâ äðä 'ä úîëçá

é÷îå ñôåúå âéùîñåôúì åì øùôàù äî åìëùá ó
åúòéãé çëå åìëù éôë ùéà äøåúä úòéãéî âéùäìå
äøåúä äøåúä úòéãéáù éôìå .ñ"ãøôá åúâùäå
ïëì íëåúá úô÷åîå åìëùå íãàä ùôðá úùáåìî
éîùâä íçìäù åîë éë ùôðä ïåæîå íçì íùá úàø÷ð
íù êôäðå ùîî åáø÷å åëåúá åñéðëîùë óåâä úà ïæ
úòéãéá êë íéé÷úéå äéçé éæàå åøùáë øùáå íã úåéäì
ïåéòá áèéä äãîåìù íãàä ùôðá äúâùäå äøåúä
íéãçàì åéäå åîò úãçàúîå åìëùá úñôúðù ãò åìëù
êåøá óåñ ïéà íééçä ééçî äáø÷á íééçå ùôðì ïåæî äùòð
êúøåúå ù"æå äáø÷áù åúøåúå åúîëçá ùáåìîä àåä

"îëå éòî êåúáúåîùðä éùåáìù â"ô ã"î øòù ç"òá ù
å÷ñòù úåîùðì ïåæîä àéä äøåúäå úåöîä ïä ïãò ïâá
óã ìä÷éå øäæá ù"îëå äîùì äøåúá äæä íìåòá
úâùä é"ò 'äì åùôð øù÷ì éãë åðééä äîùìå é"ø
àéä ïåæîäå] ç"òøôá ù"îë åìëù éôë ùéà äøåúä
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ט.2. מ, ˘ËÈÏ"‡:3.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מפני מזון נעשה שהתורה נאמר שלא כי ˆ„„È"שולל כנ"ל, ולא דלשמה,
כו'". היינו ולשמה אדרבא



zahצב 'a ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ב' שני יום
פרק ו  ,i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå å ÷øô,20 'nr cr.íìåòì àéøù

xacdn dbixcna dlrnl zeidl mileki zeipgexa miyealy
ly zcgeind dzlrn zniiw ,`eti` ,dna .miyialn md eze`
,d`ad d"dbda xidadl `a `ed z`f - ?zeevn iabl dxez

mzernyn dn exiaqda
mpaena yeale oefn ly
xaqen jkae ,ipgexd
izy opyi dxezay
mbe oefn mb `id :zelrnd
zlkynd ytpl yeal
`ed jke ,dxez zcneld

:xne`àéä ïBænäå]§©¨¦
,éîéðt øBà úðéça- §¦©§¦¦

,dnyplíéLeáläå§©§¦
.íéôéwî úðéça,ytpd z` siwny xe` -ì"æø eøîà ïëìå4, §¦©©¦¦§¨¥¨§©©

ïä úBönäL éôì ,úBönä ìk ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìzL¤©§¨¨§¤¤¨©¦§§¦¤©¦§¥

pì Leáì íâå ïBæî àéä äøBzäå ,ãáì íéLeáì,úìkNnä Lô §¦§©§©¨¦¨§©§©¤¤©©§¤¤
,dxeza zwqerd -da LaìúnL,dxeza yalzn mc`d - ¤¦§©¥¨
,dãenìå dðeiòa,dxeza oeirae cenila zwqerytpdyk --ìëå §¦¨§¦¨§¨

àéöBnLk ïkLdn z` - ¤¥§¤¦
,dxeza oian `edyåéôa§¦

,øeaãa,xeaica mb - §¦
øeacä ìáäL`veid - ¤¤¤©¦

,dtdnøBà úðéça äNòð©£¤§¦©
éwî,ó,ytpl -Bîk ©¦§

:['íéiç õò éøô'a áeúkL¤¨¦§¦¥©¦
,`vei ,xen`l m`zda -
izy opyi dxezay
oefnd zlrn :zelrnd
ody ,zeevnd lkn dlrnl `id dxezd `linn ,yeald zlrne

.ytpl cala miyeal

.å ÷øtlkay ziwl`d ytpdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
:millk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyrn zakxen ,l`xyin cg`

:(ybxl) "zecn"l xewn mieedn "lky"d zegek zyly ."zecn"e ,"lky"

zxvep - d"awd ly ezelcba ,mc`d ly ezewnrzde ezeppeazd iciÎlr

d`xi ,ziybx "dcn" ea

ok .eil` dad` e` d"awdn

ytp lkly ,owfd epax xiaqd

:"miyeal" dyly - ziwl`

ly ,dyrne xeaic ,daygn

zyalzn mda ,zeevne dxez

"miyeal" .ziwl`d ytpd

on mzbxca dlrnl md dl`

icediyke ,ynn cg` xac md d"awde dxezdy xg`n ,dnvr ytpd

`edyk cgeina .d"awd mr xywzn `ed - zeevn miiwne dxez cnel

z` siwn iwl`d xe`d :dletk `id ,jkay dlrndy ,dxez oiane cnel

.dxez ly iwl`d xe`d z` dtiwn ytpde ,ytpd

zindad ytpl mby ,owfd epax xiaqi ,cenll ligzp eze` ,iyyd wxta

dxyr - (.` wxta x`eank) ziwl`d ytpd ly cbepnd cvd `idy -

,"dtilw" ly ytp `id zindad ytpdy xg`ne ,miyeal dylye zegek

.mi`nh miyeal ok mb - diyeale ,d`neh ly zegek od dizegeky ixd

dzegp dbxc zlra ziyrp `id - dl` miyeala zyalzn ytpdyke

,"dtilw" byend zernynl qgia .dnvr `id xy`n xzeiwxta epxrd

didzy ick ixd ,zewl`n ezeig lawne `xap lkdy zexnly ,oey`x

eilry itk didi mc`dy icke ,rxl aeh oia dxiga ly zexyt` mc`l

d"awd xvi - exkyl i`kf didie ,zinvr dribie dcear iciÎlr ,zeidl

xac lkay ziwl`d zeigd lr mixizqne miqknd ,d`neh ly zegek

dqkn dtilwdy myk :"dtilw" mi`xwp ,dl` mixizqn zegek .`xape

dyecwd zeig lr ,d`nehd zegek mixizqn jk ,ixtd lr dxizqne

dhnl zg` ,zebixcn izyl zewlgp dl` zetilw .xac lk zeiniptay

da yiy dtilw idef ,"dbep" - z`xwp dtilwa zg` dbixcn :dipydn

ly "dxzqd"d jxc mzeig z` "mikyen"d mixacd mze`e ,aeh mb

lvpl xyt` - dtilw dze`

itk .rxl mbe aehl mb mze`

inyb xac lkl qgia dfy

f`e ,devn ea miiwl xyt`y

xyt`e ,dyecwl jtdp `ed

,dxiar ,dlilg ,ea zeyrl

dkenp dbixcnl cxei `ed f`e

.xzeidipyd dbixcnd

"mikyen"y mixacde ,llk aeh da oi`e ixnbl d`nh `id dtilway

xyt` i` ,llk aeh ,xen`k ,da oi`y ,ef dtilw jxc mzeig z`

ektdiys` e` ,dyecwllvplmdy mixac .miaeh mipipra mze`

mileki mpi` - dlik`a mixeq`jtdidllvpl xyt` la`) dyecwl

mb zexyt` oi` - d`pda mixeq`y mixace (dyecw ipiprl mze`

lvpl.aehl mze`

íéäìà äNò äæ únòì äæ ,äpäå1.zindad ytpd - §¦¥¤§ª©¤¨¨¡Ÿ¦
ytpd znerl ,cbepnd cvd ,jtidd md diyeale dizegeke

.diyeale dizegeke ziwl`däìeìk úéäìàä LôpL Bîk ék¦§¤¤¤¨¡Ÿ¦§¨
,úBLBã÷ úBøéôñ øNòîxyrl mipeeknd ,zegekd dxyr - ¥¤¤§¦§

,zexitqdìLa úLaìúîe,íéLBã÷ íéLeáì äL,daygn - ¦§©¤¤¦§Ÿ¨§¦§¦
,zeevne dxez ly dyrne xeaicàøçà-àøèñc Lôpä Ck- ¨©¤¤§¦§¨¨¢¨

`xg` `xhq"d ly ytpdbyend zernyn) cbpky cvd ,"
(oldl xaqei "`xg` `xhq"dâð úBtìwîzetilwdn - ¦§¦Ÿ©

,aeh mb oda yi ,epxaqd xaky itky ,"dbep" ze`xwpd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åøîà ïëìå íéôé÷î 'éçá íéùåáìäå éîéðô øåà 'éçá
úåöîäù éôì úåöîä ìë ãâðë ìå÷ù äøåú ãåîìúù ì"æø
ùôðì ùåáì íâå ïåæî àéä äøåúäå ãáì íéùåáì ïä
ïëù ìëå äãåîéìå äðåéòá äá ùáìúîù úìëùîä
øåà 'éçá äùòð øåáãä ìáäù øåáãá åéôá àéöåîùë

é÷î:[ç"òøôá ù"îë ó

äðäå å ÷øôåîë éë íéäìà äùò äæ úîåòì äæ
øùòî äìåìë úéäìàä ùôðù
íéùåã÷ íéùåáì äùìùá úùáìúîå úåùåã÷ úåøéôñ
úùáåìîä äâåð úåôéì÷î àøçà àøèñã ùôðä êë
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א.4. משנה א', פרק ב.1.פאה מז, ג חלק זוהר ראה יד. ז, קהלת

zah 'a ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,íãàä íãa úLaìîäwxta xkfenk ,zyaelnd ytpd - ©§ª¤¤§©¨¨¨
ef ytp mb ,eteb z` zeigdl mc`d mca ,oey`xäìeìk- §¨

,zakxeneàúeáàñîc ïéøúk øNòî2,"mixzk" dxyrn - ¥¤¤¦§¦¦§¨£¨
mya mi`xwp dlawd oeylay zegek dxyrn) d`neh ly

.("mixzk" - "oixzk":ïäL¤¥
:dl` zegek dxyr -

úBòø úBcî òáL:oebk - ¤©¦¨
d`nehay "cqg"d zcn
zcn ,dee`za z`hazn
zcn ,qrka - "dxeab"d
,zex`tzda - "zx`tz"d

,d`ld jkeúBàaä©¨
íéòø úBãBñé òaøàî¥©§©§¨¦

,ìéòì íéøkæpäwxta - ©¦§¨¦§¥
xac lky myky ,oey`xd
:zeceqi drax`n akxen
jk ,xtre min ,gex ,y`
ytpd mb zakxen
zeceqi drax`n zindad
ly ytp dzeidae ,miipgex
,mirx dizeceqi - dtilw
zecnd lk ze`a mdne

,zerxdïãéìBnä ìëNå§¥¤©¦¨
ì ÷ìçpäìLïäL ,L ©¤§¨§¨Ÿ¤¥

;úBcnä øB÷î ¯ úòãå äðéa äîëç?zecnl xewn od recn - ¨§¨¦¨¨©©§©¦
,ìëOä Cøò éôì ïä úBcnä ék- xzei lecb "lky"dyk - ¦©¦¥§¦¤¤©¥¤

xzei ohw "lky"d m`ae ,xzei milrp mixacl zepten "zecn"d
.xzei mikenp mixacl od "zecn"d -ïèwä ék,ohwd clid - ¦©¨¨

ïè÷ BìëOL éôì ,Cøòä éúeçt íépè÷ íéøác áäBàå ÷LBç¥§¥§¨¦§©¦§¥¨¤¤§¦¤¦§¨¨
,íäî øúBé íéø÷é íéøác âéOäì øö÷å,cqgd zcny ,ixd - §¨¨§©¦§¨¦§¨¦¥¥¤

dmihert mixacl ohwd clia zipten ,dad`e dee`za z`hazn
.ohw elkyy oeikn ,jxr izegteïëå,dxeabd zcna -ñòkúî §¥¦§©¥

úeøàtúäa ïëå ,íépè÷ íéøácî óv÷úîe,zx`tzd zcn - ¦§©¥¦§¨¦§©¦§¥§¦§¨£
.úBcî øàLezecnd ly ozelbzda lret lkydy ,ixd - §¨¦

dyly mi`xwp jk meyn .dpiidz dxev efi`a oze` ccene
zecnd rayl "xewn" - lkyd zegek3.elà úBðéça øNòå§¤¤§¦¥

ïäa áMçî íãàLk ,úBàîhäzeaygn ayeg mc`yk - ©§¥§¤¨¨§©¥¨¤

ayeg `edyk :oebke ,mixen`d zegekd zxyrn cg`n zeraepd
ji`,dnecke ,el a`z `edy miieqn xac biydløaãî Bà- §©¥

,mixen`d zegekd zxyrn cg`n mi`ad mixeaicäNBò Bà- ¤
zegekd dxyrn cg` zynynd dlert ,ely dyrnd geka

,mixen`dBzáLçî éøä£¥©£©§
åéôaL Bøeaãå BçîaL¤§Ÿ§¦¤§¦
åéãéaL éiNònä çëå§Ÿ©©©£¦¦¤§¨¨
íéàø÷ð ,åéøáà øàLe§¨¥¨¨¦§¨¦

"eáàñî éLeáì"- §¥§¨£
,miiwp `l miyealøNòì§¤¤

,úBàîhä elà úBðéça§¦¥©§¥
úòLa ïäa úBLaìúnL¤¦§©§¨¤¦§©
Bà øeac Bà äNòî©£¤¦

.äáLçîmd el` - ©£¨¨
mixeaicd ,zeaygnd
iyeal mdy miyrnde
qgia ?zindad ytpd
mircei ,ziwl`d ytpl
,zeaygn dl yiy ,ep`
mdy miyrne mixeaic
xaqenk ,mde ,diyeal
xeaicd ,daygnd ,lirl
.zeevne dxeza dyrnde
did xyt` ,jkl m`zda
,zeaygn md dl` ,dtilwd ony ytpl qgia mby ,xnel
xaecny xne`e owfd epax `a - zexiar ly miyrne mixeaic

`l` ,zexiar lr wx `l o`klklke ,ayeg mc`y zeaygnd
y ,dyere xacn `edy ,miyrnde mixeaicdmpi`ly enyl

dxiare xeqi` ipipr mpi`y s` - ecarl ick mi`a mpi`e d"awd
:owfd epax ly epeylae - "dtilw" ly miyeal oiicr md ixd -

îMä úçz íéNòð øLà íéNònä ìk íä ïäå,Lonf lk - §¥¥¨©©£¦£¤©£¦©©©¤¤
z` cearl ick e` ,dxez ly mipipr myl miyrp md oi`y

,z"iyd"çeø úeòøe ìáä ìkä" øLà4øäfa áeúkL Bîëe , £¤©Ÿ¤¤§©§¤¨©Ÿ©
çlLa5,"'eë àçeøc eøéáz" ïäL ,dyecwd gexy mixac - §©©¤¥§¦§¨

.mda dxeay'äì àì øLà úBáLçnä ìëå íéøeacä ìë ïëå§¥¨©¦¦§¨©©£¨£¤Ÿ©
,BúãBáòìå BðBöøìå änä.zindad ytpd myl md `linne - ¥¨§¦§§©£¨

ì Leøt eäfL,"àøçà àøèñ" ïBLiehiad zernyn ef - ¤¤¥§¦§¨¨¢¨
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åà ïäá áùçî íãàùë úåàîèä åìà 'éçá øùòå
åéôáù åøåáãå åçåîáù åúáùçî éøä äùåò åà øáãî
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äîä 'äì àì øùà úåáùçîä ìëå íéøåáãä ìë ïëå 'åë
ãö 'éô àøçà àøèñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå åðåöøìå
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א.2. ע, א; מא, שלשה 3.שם, בתחילה - השלישי בפרק לעיל אומר, הוא האלקית, לנפש שביחס הזקן, רבנו של בלשונו אנו רואים
שהמדות מפני המדות, "מקור" הוא שהשכל מסביר והוא המדות, שבעת את מכן ולאחר השכל, כאן,Â„ÏÂ˙כוחות ואילו מהשכל.

הן  שהמדות מפני המדות, "מקור" הוא שהשכל ומסביר השכל, את מכן ולאחר המדות את בתחילה מזכיר הוא הבהמית, לנפש ביחס
Í¯Ú ÈÙÏ הנפש של והמדות השכל לבין האלקית הנפש של והמדות השכל בין יסודי הבדל יש כי הוא, בלשון השינוי טעם השכל.

כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל. תואר שהוא "אדם", נקראת היא ולכן שכל, הוא האלקית, הנפש של מהותה עיקר הבהמית:
והמדות  מדות, היא הבהמית, הנפש של מהותה עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו 
היא  בטבעה כי אותן, לרצות כדי התאוות, של ב"טוב" להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות הן בה
של  הכללית מדריגתו כפי ולכן: המדות, בהתגלות כעזר רק משמש הבהמית הנפש של השכל המדות. בשאר גם וכך לכך. נמשכת
רק  - למדות "מקור" נקרא שהשכל ואומר בתחילה, המדות את הזקן רבנו כאן מונה כך ומשום המדות. מדריגת היא כך - השכל

השכל. ערך לפי הן שהמדות יד.4.מחמת א, א.5.קהלת נט, ב חלק



צג zah 'a ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,íãàä íãa úLaìîäwxta xkfenk ,zyaelnd ytpd - ©§ª¤¤§©¨¨¨
ef ytp mb ,eteb z` zeigdl mc`d mca ,oey`xäìeìk- §¨

,zakxeneàúeáàñîc ïéøúk øNòî2,"mixzk" dxyrn - ¥¤¤¦§¦¦§¨£¨
mya mi`xwp dlawd oeylay zegek dxyrn) d`neh ly

.("mixzk" - "oixzk":ïäL¤¥
:dl` zegek dxyr -

úBòø úBcî òáL:oebk - ¤©¦¨
d`nehay "cqg"d zcn
zcn ,dee`za z`hazn
zcn ,qrka - "dxeab"d
,zex`tzda - "zx`tz"d

,d`ld jkeúBàaä©¨
íéòø úBãBñé òaøàî¥©§©§¨¦

,ìéòì íéøkæpäwxta - ©¦§¨¦§¥
xac lky myky ,oey`xd
:zeceqi drax`n akxen
jk ,xtre min ,gex ,y`
ytpd mb zakxen
zeceqi drax`n zindad
ly ytp dzeidae ,miipgex
,mirx dizeceqi - dtilw
zecnd lk ze`a mdne

,zerxdïãéìBnä ìëNå§¥¤©¦¨
ì ÷ìçpäìLïäL ,L ©¤§¨§¨Ÿ¤¥

;úBcnä øB÷î ¯ úòãå äðéa äîëç?zecnl xewn od recn - ¨§¨¦¨¨©©§©¦
,ìëOä Cøò éôì ïä úBcnä ék- xzei lecb "lky"dyk - ¦©¦¥§¦¤¤©¥¤

xzei ohw "lky"d m`ae ,xzei milrp mixacl zepten "zecn"d
.xzei mikenp mixacl od "zecn"d -ïèwä ék,ohwd clid - ¦©¨¨

ïè÷ BìëOL éôì ,Cøòä éúeçt íépè÷ íéøác áäBàå ÷LBç¥§¥§¨¦§©¦§¥¨¤¤§¦¤¦§¨¨
,íäî øúBé íéø÷é íéøác âéOäì øö÷å,cqgd zcny ,ixd - §¨¨§©¦§¨¦§¨¦¥¥¤

dmihert mixacl ohwd clia zipten ,dad`e dee`za z`hazn
.ohw elkyy oeikn ,jxr izegteïëå,dxeabd zcna -ñòkúî §¥¦§©¥

úeøàtúäa ïëå ,íépè÷ íéøácî óv÷úîe,zx`tzd zcn - ¦§©¥¦§¨¦§©¦§¥§¦§¨£
.úBcî øàLezecnd ly ozelbzda lret lkydy ,ixd - §¨¦

dyly mi`xwp jk meyn .dpiidz dxev efi`a oze` ccene
zecnd rayl "xewn" - lkyd zegek3.elà úBðéça øNòå§¤¤§¦¥

ïäa áMçî íãàLk ,úBàîhäzeaygn ayeg mc`yk - ©§¥§¤¨¨§©¥¨¤

ayeg `edyk :oebke ,mixen`d zegekd zxyrn cg`n zeraepd
ji`,dnecke ,el a`z `edy miieqn xac biydløaãî Bà- §©¥

,mixen`d zegekd zxyrn cg`n mi`ad mixeaicäNBò Bà- ¤
zegekd dxyrn cg` zynynd dlert ,ely dyrnd geka

,mixen`dBzáLçî éøä£¥©£©§
åéôaL Bøeaãå BçîaL¤§Ÿ§¦¤§¦
åéãéaL éiNònä çëå§Ÿ©©©£¦¦¤§¨¨
íéàø÷ð ,åéøáà øàLe§¨¥¨¨¦§¨¦

"eáàñî éLeáì"- §¥§¨£
,miiwp `l miyealøNòì§¤¤

,úBàîhä elà úBðéça§¦¥©§¥
úòLa ïäa úBLaìúnL¤¦§©§¨¤¦§©
Bà øeac Bà äNòî©£¤¦

.äáLçîmd el` - ©£¨¨
mixeaicd ,zeaygnd
iyeal mdy miyrnde
qgia ?zindad ytpd
mircei ,ziwl`d ytpl
,zeaygn dl yiy ,ep`
mdy miyrne mixeaic
xaqenk ,mde ,diyeal
xeaicd ,daygnd ,lirl
.zeevne dxeza dyrnde
did xyt` ,jkl m`zda
,zeaygn md dl` ,dtilwd ony ytpl qgia mby ,xnel
xaecny xne`e owfd epax `a - zexiar ly miyrne mixeaic

`l` ,zexiar lr wx `l o`klklke ,ayeg mc`y zeaygnd
y ,dyere xacn `edy ,miyrnde mixeaicdmpi`ly enyl

dxiare xeqi` ipipr mpi`y s` - ecarl ick mi`a mpi`e d"awd
:owfd epax ly epeylae - "dtilw" ly miyeal oiicr md ixd -

îMä úçz íéNòð øLà íéNònä ìk íä ïäå,Lonf lk - §¥¥¨©©£¦£¤©£¦©©©¤¤
z` cearl ick e` ,dxez ly mipipr myl miyrp md oi`y

,z"iyd"çeø úeòøe ìáä ìkä" øLà4øäfa áeúkL Bîëe , £¤©Ÿ¤¤§©§¤¨©Ÿ©
çlLa5,"'eë àçeøc eøéáz" ïäL ,dyecwd gexy mixac - §©©¤¥§¦§¨

.mda dxeay'äì àì øLà úBáLçnä ìëå íéøeacä ìë ïëå§¥¨©¦¦§¨©©£¨£¤Ÿ©
,BúãBáòìå BðBöøìå änä.zindad ytpd myl md `linne - ¥¨§¦§§©£¨

ì Leøt eäfL,"àøçà àøèñ" ïBLiehiad zernyn ef - ¤¤¥§¦§¨¨¢¨
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כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל. תואר שהוא "אדם", נקראת היא ולכן שכל, הוא האלקית, הנפש של מהותה עיקר הבהמית:
והמדות  מדות, היא הבהמית, הנפש של מהותה עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו 
היא  בטבעה כי אותן, לרצות כדי התאוות, של ב"טוב" להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות הן בה
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השכל. ערך לפי הן שהמדות יד.4.מחמת א, א.5.קהלת נט, ב חלק



zahצד 'b iyily mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ג' שלישי יום
פרק ו  ,20 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ìë ìáà,`i 'nr cr.ä"ô óåñ

,"`xg` `xhq",øçà ãö Leøt- zinx` oeyla "`xhq" - ¥©©¥
,xg` - "`xg`" ,cv.äMãwä ãö BðéàLcv epi` df m` - ¤¥©©§ª¨

y ixd ,"`xg` `xhq" xg` cv df ixd ,dyecwdlkepi`y xac
- ?dyecwd cv edne ."`xg` `xhq" `ed - dyecwãöå§©

àlà Bðéà äMãwä©§ª¨¥¤¨
äëLîäå äàøLä©§¨¨§©§¨¨
-LBãwä ìL BúMãwî¦§ª¨¤©¨
ïéàå ,àeä-Ceøä§¥
äøBL àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤
ìèaL øác ìò àlà¤¨©¨¨¤¨¥
ìòôa ïéa ,Cøaúé Bìöà¤§¦§¨¥¥§Ÿ©

Lnîzeipeviga mby - ©¨
,lha `edy xkip

,íéðBéìò íéëàìîk- §©§¨¦¤§¦
micnery mik`ln enk

,mzeyi lka d"awd l` zelhazda cinzçëa ïéalehiady - ¥§Ÿ©
,d"awdl lha xacd ezeinipta ,geka wx `edLéà ìëk§¨¦

,ähîì ìàøNé,dfÎmlera -éaâì Lnî ìèa úBéäì BçëaL ¦§¨¥§©¨¤§Ÿ¦§¨¥©¨§©¥
.íMä úMã÷ ìò BLôð úøéñîa àeä-Ceøa-LBãwäenk - ©¨¨¦§¦©©§©§ª©©¥

eytp z` xeqnl egeka yi icedi lky ,"`ipz"a oldl xiaqiy

mb ixd ,dlilg cnyl icedi gixkdl mivexyk :myd yeciw lr
ji`y ,ixd .myd zyecw lr eytp z` xqen "milway lw"
,ezeinipta dpd ,zipevig dpigan icedi ly eavn didi `ly
ly onfa dlbzn dfy `l` ,d"awdl xeqn cinz `ed ,eznypa
jky oeikn ."ytp zexiqn"
icedi lka dxey -

.d"awd ly ezyecwïëìå§¨¥
ì"æø eøîà6elôàL , ¨§©©¤£¦

÷ñBòå áLBiL ãçà¤¨¤¥§¥
äéeøL äðéëL ¯ äøBza©¨§¦¨§¨

,'eë,oky .eilr -
,dxez cnel icediyk
l` ezelhazd zxkip
:ezeipeviga mb d"awd
,elky z` riwyn `ed
.eilr f` dxey dpikyde - d"awd ly eznkge epevx oiadl

"àéøL àzðéëL äøNò éa ìë"å7.íìBòìdxyry mewna - §¨¥£¨¨§¦§¨©§¨§¨
my dxey ,dxez f` micnel mpi`yk mb ,cgi mi`vnp micedi
dcre ,dnily dcr md cgi micedi dxyr ,oky .cinz dpikyd

.dpikyd z`xydl ilk `id dnily

øác àeä àlà ,Cøaúé Bìöà ìèa BðéàM äî ìk ìáà£¨¨©¤¥¨¥¤§¦§¨¥¤¨¨¨
Bîöò éðôa ãøôð,envrl cxtp xac `ed eli`k d`xp `ed - ¦§¨¦§¥©§

ìL BúMãwî úeiç ìa÷î Bðéààeä-Ceøa-LBãwä,`l` - ¥§©¥©¦§ª¨¤©¨¨
z` lawi xac lky gxkdd on ixd ?ezeig z` lawn `ed okidn

enk ,dyecwd on ezeig
aezky8z` dign dz`e" :
mlekdyecwe zewl` ,"

z` dignlkdxiaqn -
df ,"cxtp"dy ,owfd epax
,d"awdl lehia ea oi`y
zeig lawn epi`
,dyecwd ly zeiniptdn
,cala dzeipevign m`Îik
zxaer `idy ixg`

lawn epi`" :xne` `edy dn edf .zeax zexzqd jxc zcxeie
,"zeigdãBáëa dúeîöòå dúeäîe äMãwä úéîéðt úðéçaî¦§¦©§¦¦©§ª¨¨¨§©§¨¦§¨

,íéøBçà úðéçaî àlà ,dîöòáewxta ,oldl xaqeiy itk - §©§¨¤¨¦§¦©£©¦
xac edyinl zzl ,`id zinipt drtyd ly dzernyn ,a"k
:epiid - miixeg` zpigaa drtyd eli`e ,aeh invr oevx jezn
.aeh oevx jezn `le ziccv daiq llba edyinl xac mipzepyk
.epnn eipt z` dptn edixd ,e`peyl xac ozep edyinyk :lynl
mc`d ly ezeinipty myke ,ezeinipt z` milnqn mc` ly eipt

dptn `ed jk meyne ,e`peyl ozep `edy dpzna z`hazn dpi`
qgia mb jk - dyrn zrya zeinybd eipt z` mb epnn
ef ixd ,dyecwd cvl zrtyen drtyddyk :ziwl` drtydl

d"awdy ,zinipt drtyddvexeli`e .el ritydl ,lekiak ,
zrtyend drtydd
cvl ,"`xg` `xhq"l
ef ixd ,dyecwd on `ly
,cala zipevig drtyd
`ide ,inipt oevx ila
,"miixeg` zpiga" z`xwp
äâøãnî íéãøBiL¤§¦¦©§¥¨

äâøãîìdbixcnn - §©§¥¨
,dpezgzl dpeilrúBááø¦§

ìzLäa ,úBâøãîúeìL ©§¥§¦§©§§
ìeìòå älò Cøc úBîìBòäaaeqne (mxebd) daiq jxc - ¨¨¤¤¦¨§¨

daiq `id dpeilrd dbixcndyk ,xak xaqedy itke ,(d`vezd)
oiicr yi ,ef dxeva ,j` .dpnn d`ad dpezgzd dbixcnl mxebe
dbixcnd `idy ,dzlirl dpezgzd dbixcnd oia zekiiye jxr

jk lr sqep mpyi o`k eli`e ,dpeilrd,íéaø íéîeöîöå- §¦§¦©¦
jxr dl oi`y ,jk lk zcxei ,mevnvd ixg` d`ad dbixcnd
dxen`d dyecw ly zeigde ,mevnvd iptly dbixcnl llk

,jk lk dcxiøçà èeòî ,úeiçäå øBàä Ck-ìk èòîúpL ãò©¤¦§©¥¨¨¨§©©¦©©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øçàåðéàùãöäùåã÷äãöåäùåã÷äåðéàäàøùä àìà
äøåù ä"á÷ä ïéàå ä"á÷ä ìù åúùåã÷î äëùîäå
ùîî ìòåôá ïéá 'áúé åìöà ìèáù øáã ìò àìà
äèîì ìàøùé ùéà ìëë çëá ïéá íéðåéìò íéëàìîë
åùôð úøéñîá ä"á÷ä éáâì ùîî ìèá úåéäì åçëáù
áùåéù ãçà 'éôàù ì"æø åøîà ïëìå .'ä úùåã÷ ìò
äøùò éá ìëå 'åë äéåøù äðéëù äøåúá ÷ñåòå

íìåòì àéøù àúðéëù

åìöà ìèá åðéàù äî ìë ìáà
úåéç ìá÷î åðéà åîöò éðôá ãøôð øáã àåä àìà 'úé
äúåäîå äùåã÷ä úéîéðô 'éçáî ä"á÷ä ìù åúùåã÷î
íééøåçà 'éçáî àìà äîöòáå äãåáëá äúåîöòå
úåìùìúùäá úåâøãî úåááø äâøãîì äâøãîî íéãøåéù
èòîúðù ãò íéáø íéîåöîöå ìåìòå äìò êøã úåîìåòä
ìåëéù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä êë ìë
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ו.6. משנה ג. פרק א.7.אבות לט, דוד".8.סנהדרין "ויברך בתפילת
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ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò
øòù ç"òá ù"îëå äùåã÷ã äéùòã
ïä åìà äéùòã 'éôñ øùò êåúáå â"î
'éôñ øùò ïëåúáå äøéöéã 'éôñ øùò
úåìéöàã 'éôñ øùò ïëåúáå äàéøáã
øåà àöîðå ä"á ñ"à øåà ïëåúáù
åæìä õøàä ìë àìî ä"á ñ"à
øùòá åúåùáìúä éãé ìò äðåúçúä
ù"îë ò"éáà úåîìåò òáøàã 'éôñ
íéìåâìâ øôñáå á"ô æ"î øòù ç"òá

:'ë ÷øô

úeìb úðéçáa Laìúäìe íöîöúäì ìBëiL ãò ,èeòî- ¦©¤¨§¦§©§¥§¦§©¥¦§¦©¨
.dign `idy xac eze`a zelba z`vnp ,dyecwd ony zeigd
"lyen" `ed `l` ,yxcpd itk ely zeigl lha epi` xacd :epiid
lyeny in eiab lr yi - zelba `vnpd mc` :lynl ;zeigd lr

leki epi` `ede ,eilr
eizegek z` zelbl
zeigd .epevxk lertle
zpigaa `id dyecwd ony

zelbøác BúBà CBz¨¨
,ãøôpäeae dyecwd on - ©¦§¨

zeigd zyalznBúBéçäì§©£
xacd z` zeigdl -

,cxtpdïéàî Bîi÷ìe§©§¥©¦
úBéäì øæçé àlL ,Léì§¥¤Ÿ©£Ÿ¦§
älçzák ñôàå ïéà©¦§¤¤§©§¦¨

.àøápL íãwî,ixd - ¦Ÿ¤¤¦§¨
lha epi`y xac lky
`ed ezybxdae ,d"awdl
z` lawn - cxtp xack
zeiniptn `l ,ezeig
wx `l` ,cala dyecwd
dzeyalzd iciÎlr
miyeal daxda

.minevnveàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
íìBò ,Bàìîe äfä íìBò¨©¤§Ÿ¨
.àøçà àøèñå úBtìwädignd `id `id dyecwdy zexnl - ©§¦§¦§¨¨¢¨

yibxn inybd dfdÎmlerdy oeikn `l` ,dfdÎmlerd z` mb
lehiad ea d`xp `le ,zcxtp ze`ivnk ,envrl xack envr z`

,`xg` `xhqe zetilw ly mler `xwp `ed okl ,d"awdlïëìå§¨¥
,Ba íéøáBb íéòLøäå ,íéòøå íéL÷ äfä íìBò äNòî ìk̈©£¥¨©¤¨¦§¨¦§¨§¨¦§¦

.ã ÷øt óBñ áî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîkddbd- §¤¨§¥©¦©©¤¤
`xwp dfd mlerdy ,jk lr owfd epax cner ,d`ad "ddbd"a
ixd `vnp d"awdy zexnl ,"`xg` `xhq"e "zetilw" ly mler

Îmlera mb ,mewn lkadfxe`"d edfy "dlaw"a xaqeny enke ,
:zenlerd drax` ly zexitqd xyra yalznd "seq oi`
,epnler mb `ln ociÎlre ,diyr ,dxivi ,d`ixa ,zeliv`
xzeq df oi` ,j` - "seq oi` xe`"a ,dfdÎmlerd
`xhq"e "zetilw" ly mler `xwp dfdÎmlerdy dcaerl

:"`xg`BëBúa úBéä íò],dfdÎmlera opyiy zexnl -øNò ¦¡§¤¤
,äMã÷c äiNòc úBøéôñmb ea lelk diyrd mler ,oky - §¦©£¦¨¦§ª¨

,ipgexd diyrd mler mbe ,inybd dfdÎmlerd ,ep` epnler
mb ze`vnp dyecw ly diyrd mler ly zexitqd xyre

,epnleraøNò CBúáe ,âî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©§¤¤
ïëBúáe ,äøéöéc úBøéôñ øNò ïä elà äiNòc úBøéôñ- §¦©£¦¨¥¥¤¤§¦¦¦¨§¨

,dxivi ly zexitqd xyraïëBúáe ,äàéøác úBøéôñ øNò- ¤¤§¦¦§¦¨§¨

,d`ixa ly zexitqd xyraïëBúaL ,úeìéöàc úBøéôñ øNò¤¤§¦©£¦¤§¨
,zeliv`c zexitqd xyra -àöîðå ;àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨§¦§¨

,äðBzçzä Bælä õøàä ìë àìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨§Ÿ¨¨¨¤©¥©©§¨
:úBîìBò òaøàc úBøéôñ øNòa BúeLaìúä éãé-ìò©§¥¦§©§§¤¤§¦§©§©¨

,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà£¦§¦¨§¦¨£¦¨
'íéiç õò'a áeúkL Bîk§¤¨§¥©¦
øôñ'áe á ÷øt æî øòL©©¤¤§¥¤

[:ë ÷øt 'íéìebìb- ¦§¦¤¤
had ilan ,z`f zexnle
mb `ln "seq oi` xe`"y

Îmleradfdlha `ed oi` ,
xack d`xpe ,d"awdl
"ze`ivn"k ,cxtp
`xwp okle ,dnvrl
ly mler dfdÎmlerd
,"`xg` `xhq"e zetilw
wx zlnqn dyecw ixdy
,d"awdl lhay dn
d"awdl df lehia xqgyk
`xhq" `xwp df -
xaqed o`k cr ."`xg`
mixeaic ,zeaygndy
- mzxhn oi`y miyrne
`xhq" mi`xwp ,dyecw
ly diyeal mde ,"`xg`

ndad ytpdytpd ly dl` miyealy `vei df itle .zi
a md ,zindaddze``id ,dnvr zindad ytpd enk dbixcn

."`xg` `xhq"e "dtilw"n md diyeal mbe ,"dtilw" ly ytp -
xaky itke ,ziwl`d ytpd iyealn jtidd mzeida ,mxa
dlrnl `id ,ziwl`d ytpd iyeal ly mzbixcn ,xaqed
zbixcna dilr minxeb mde ,dnvr ziwl`d ytpd zbixcnn
,zindad ytpd iyeall qgia mb jk xnel ixd mikixv ,ef ytp
md ,zindad ytpd ly dl` miyeal :epiide ,iktdd cva `l`
z` micixen mde ,dnvr ef ytp xy`n xzei dpezgz dbixcna
epaxe .dnvr `id xy`n xzei dpezgz dbixcnl zindad ytp
,zebixcn izy opyi dnvr dtilway ,oldl xiaqdl `a owfd
mpyi ,zindad ytpd iyeal oia xy`e ,dipydn dhnl zg`
daxda dhnl mde - zexiar ly dyrne xeaic ,daygn iyeal
`id ef ytp ik ,dnvr zindad ytpd xy`n mzbixcna
iyeal eli`e ,aehdn mb oiicr da yiy ,"dbep ztilw"n
iciÎlre ,llk aehdn oda oi`y "zetilw" oze`n md zexiard
dbixcnl zcxei `id - dl` miyeala ytpd zeyalzd

dnvr `id xy`n xzei dpezgz9:úB÷ìçð ïä úBtìwäL àlà¤¨¤©§¦¥¤§¨
ìàéä ,äðBzçzä äâøãnä .Bfî ähîì Bæ ,úBâøãî ézL ¦§¥©§¥§©¨¦©©§¥¨©©§¨¦

ìL,ììk áBè íäa ïéàå ,éøîâì úBòøå úBàîhä úBtì÷ L ¨Ÿ§¦©§¥§¨§©§¥§¥¨¤§¨
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íéøîà éèå÷éì
øáã åúåà êåú úåìâ 'éçáá ùáìúäìå íöîöúäì
øåæçé àìù ùéì ïéàî åîéé÷ìå åúåéçäì ãøôðä

àøáðù íãå÷î äìçúáë ñôàå ïéà úåéäìïëìå
àøçà àøèñå úåôéì÷ä íìåò åàåìîå äæä íìåò àø÷ð
íéøáåâ íéòùøäå íéòøå íéù÷ æ"äåò äùòî ìë ïëìå
úåôéì÷äù àìà *ã"ô óåñ á"î øòù ç"òá ù"îë åá

éúùì úå÷ìçð ïäúåâøãî
äâøãîä åæî äèîì åæ
'åôéì÷ ùìù àéä äðåúçúä
ïéàå éøîâì úåòøå úåàîèä
åàø÷ðå ììë áåè íäá
çåø ìà÷æçé úáëøîá
ïäîå 'åâå ìåãâ ïðòå äøòñ
úåùôð úåëùîðå úåòôùð

ìëúåîåàéãáåòíéìåìâíåé÷å
íééç éìòá ìë úåùôðå íôåâ
äìéëàá íéøåñàå íéàîèä
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.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰('כו שמביאו מפני - (עכ"פ פ"ג עה"ח בקונ' וכ"מ הוא. כן סתם באוכל גם הרי עפ "ז אם "צ"ע
פי"ג: בערכה".ÊÁ˙˘¯˙ÂÈ˜ובתניא - פ"ז  תניא  קיצור ובל' א'. בסוג הם שסו"ס מפני י"ל אולי עדיפי", "ולא דרק לקמן ומ"ש .
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טבת  ד' רביעי יום
פרק ז  ,`i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð êà æ ÷øô,22 'nr cr.ïðáø éçãáå

ìà÷æçé úákøîa eàø÷ðå10l`wfgi dfgy "dakxn"a - §¦§§§¤§¤¤§¤§¥
dyly ,mdipia ,zewl` lr miqknd mixacd mixkfp da ,`iapd

:my ze`xwp ode ,el` zetilw yly lr mifnxnd mixacçeø"©
."'Bâå ìBãb ïðò"å "äøòñod el` yly ."zgwlzn y`"e - §¨¨§¨¨¨§
ze`nhd zetilwd yly
aehdn oda oi`e ixnbl

.llkïäîeylyn - ¥¤
,el` zetilwúBòtLð¦§¨

ìk úBLôð úBëLîðå§¦§¨©§¨
íei÷å ,íìBòä úBnàª¨¨§¦

,íôebzeigd lr sqep - ¨
,sebd z` dignd ytpdn
,invr meiw mb sebl yiíéàîhä íéiç éìòa ìk úBLôðå§©§¨©£¥©¦©§¥¦

úBìëàî ìk úeiçå íei÷å ,íôeb íei÷å ,äìéëàa íéøeñàå©£¦©£¦¨§¦¨§¦§©¨©£¨
äìøò Bîk ,çîBväî úBøeñàmivr lr mignevd zexit - £¥©¥©§¨§¨

,mipy yly mdl e`ln `l oiicryíøkä éàìëåd`eaz - §¦§¥©¤¤
,miapr mr axerna drxfpy,'eë,dlik`a xeq`y dn lk -

,'å ÷øt èî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîëemixacd lky - §¤¨§¥©¦©©¤¤
,el` zetilw ylyn mzeig milawn mixen`dúeiçå íei÷ ïëå§¥¦§©

äNòú-àì ä"ñL ìk ìL äáLçîe øeac äNònä ìk- ¨©©£¤¦©£¨¨¤¨§¨Ÿ©£¤
dxq` dxezdy "dyrzÎ`l"d zeevn ynge miyy ze`n yly

,aeygle xacl ,zeyrl,ïäéôðòåminkgd exq`y mixacd - §©§¥¤
milawn dl` lk dpd .dxezd ony mixeqi`l "mitpr" xeza
ylyn mneiwe mzeig
,ixnbl ze`nhd zetilwd

íL áeúkL Bîkur"a - §¤¨¨
,"miig:ä ÷øt óBñ- ¤¤

xeaic ,daygny ,ixd
miraep ,xeqi` ly dyrne
dpezgzd dbixcndn
eli`e .zetilway xzei
xaqeiy enke ,oey`xd wxta xn`py itk ixd ,zindad ytpd
- o`kn .aehd on oiicr da yiy ,dbep ztilwn `id ,oldl
dl minxeb mde ,dnvr ytpdn dbixcna dhnl md miyealdy
iktdd cvd ,"df znerl df" iehial wiiecn yexit edf .dcixi
dxeza dyrne xeaic ,daygn :iyeal ,da ,ziwl`d ytpd ly
minxebe dnvr ef ytpn ,dbixcna dlrnl md ,zeevnd meiwae

.dilr dl

ãvnL ìàøNéaL úéîäaä úéðeiçä Lôð Cà .æ ÷øt¤¤©¤¤©¦¦©§¥¦¤§¦§¨¥¤¦©
íãàä íãa úLaìîä ,ätìwämiiga eze` zeigdl - ©§¦¨©§ª¤¤§©¨¨¨

,miiptebìéòì økæpk1íéâãå úBôBòå úBiçå úBîäa úBLôðå , ©¦§¨§¥§©§§¥§©§§¨¦
,äìéëàa íéøzîe íéøBäè,dxez oic itÎlr -úeiçå íei÷å §¦ª¨¦©£¦¨§¦§©
çîBvä ìëå íîBcä ìk̈©¥§¨©¥©
ïëå ,äìéëàa øznä©ª¨©£¦¨§¥

i÷äNònä ìk úeiçå íe ¦§©¨©©£¤
éðéðòa äáLçîe øeac¦©£¨¨§¦§§¥
íäa ïéàL äfä íìBò¨©¤¤¥¨¤

,øeqà ãöxeq` didiy - ©¦
e` xacl ,mzeyrl

,mda xdxdlLøL àìŸŸ¤
ðò àìåúBöî ä"ñMî ó §Ÿ¨¨¦§¨¦§

ïäéôðòå äNòú-àìŸ©£¤§©§¥¤
,ïðaøãe àúéøBàc- §©§¨§©¨¨

mixeaica ,zeaygnayk
ly cv oi` ,miyrnae

,llk xeqi`ïðéàL ÷ø©¤¥¨
ìíéîL íLlk ,ixd - §¥¨©¦

eixeaic ,eiyrn
:lynl .d"awd ly enyl zeidl mikixv ,icedi ly eizeaygne
gek el didiy ick zeidl ezlik` dkixv ,lke` icediyk
zeidl jixv exgqn ;devn miiwle lltzdl ,dxez cenll
dxezl eicli z` lcbl ,ezgtyn z` qpxtl ecia didiy dpeeka

dxhnyk ,mxa .dnecke micqg zelinb ,dwcv zzl ,zeevnle
,ely zeaygnde mixeaicd ,miyrnd on zxcrp efàlà- ¤¨

,`id mzxhnCøö àeä elôàå ,Búåàúå Böôçå óebä ïBöø§©§¤§§©£¨©£¦Ÿ¤
,Lnî Búeiçå Bîei÷å óebäzeigl leki sebd oi` mdicrla - ©§¦§©©¨

- dlik` :enk ,miiwzdle
,lek`l yxec sebdy
`ed oi` dlik`d icrlae
on .zeigl zn`a leki
dyriy ,mpn` ,gxkdd

,z`fàlàxqgy dn - ¤¨
:`ed ,o`kdðéà BúðekL¤©¨¨¥¨

ìãáòì éãk íéîL íL §¥¨©¦§¥©£Ÿ
Bôeâa 'ä úàm`zdae - ¤§

dkixv ixd ,epxn`y dnl
icedi ly ezpeek zeidl
lkeiy ,ezlik` zrya
geka z"iyd z` cearl
,mxa .`idd dlik`d

dpeekykef,dxqgàìŸ
éôéãò,miticr mpi` - £¦¥

úéîäaä úéðeiçä Lôpî elà úBáLçne øeac äNòî©£¤¦©£¨¥¦¤¤©¦¦©§¥¦
ìkì øLàk ìkäå ,dîöòadxeaic ,diyrne ytpd - §©§¨§©Ÿ©£¤©Ÿ

,dzaygneúBtì÷aL úéðMä äâøãnî CLîðå òtLð¦§¨§¦§¨¦©§¥¨©¥¦¤¦§¦
àéäL ,àøçà àøèñå,zetilwd xcqa -úéòéáø ätì÷ §¦§¨¨¢¨¤¦§¦¨§¦¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåøåñà úåìëàî ìë úåéçå íåé÷å íôåâ íåé÷å
ç"òá ù"îëå 'åë íøëä éàìëå äìøò åîë çîåöäî
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå å"ô è"î øòù
ù"îë ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù ìë ìù äáùçîå

:ä"ô óåñ íù

êà æ ÷øôìàøùéáù úéîäáä úéðåéçä ùôð
íãá úùáåìîä äôéì÷ä ãöîù
íéøåäè íéâãå úåôåòå úåéçå úåîäá úåùôðå ì"ðë íãàä
çîåöä ìëå íîåãä ìë úåéçå íåé÷å äìéëàá íéøúåîå
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå äìéëàá øúåîä
ùøù àì øåñéà ãö íäá ïéàù æ"äåò éðééðòá äáùçîå

ðò àìåóàúééøåàã ïäéôðòå äùòú àì úåöî ä"ñùî
åöôçå óåâä ïåöø àìà íéîù íùì ïðéàù ÷ø ïðáøãå
àìà ùîî åúåéçå åîåé÷å óåâä êøåö àåä 'éôàå åúåàúå
àì åôåâá 'ä úà ãåáòì éãë íéîù íùì äðéà åúðååëù
úéðåéçä ùôðî åìà úåáùçîå øåáã äùòî éôéãò
êùîðå òôùð ìëì øùàë ìëäå äîöòá úéîäáä
äôéì÷ àéäù àøçà àøèñå úåôéì÷áù úéðùä äâøãîî
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ד.10. א, א.1.יחזקאל פרק
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÷pä,"dâð útì÷" úàøxe` oiicr da xi`ny meyn - ©¦§¥§¦©Ÿ©
,dyecwdBlëk Baø ,"äiNòä íìBò" àø÷pä ,äfä íìBòaL¤¨¨©¤©¦§¨¨¨£¦¨ª§ª

dëBúa áøòî áBè èòî ÷ø ,òø"dbep" ztilw ,oky - ©©§©§Ÿ̈§¨
`l` ,xzei mipeilr zenlera mb zniiw ,rxe aeh zaxernd

mler oia lcad yiy
cg` mlera :mlerl
,aexd - "aeh"d deedn
ok ,herind - "rx"de
.aehdn rxd my lcaen
,rxde aehd ,xg` mlera
`ed ,"dbep" ztilw ly
zivgn ,dvgn lr dvgn
epyie .rx zivgne aeh
ztilw ea mler cer
wxe rx daexa `id "dbep"
mlera eli`e .aeh dherin

dfdly dlek lk hrnk ,
rx `id "dbep" ztilw
z`f .aeh `ed ohphw wlge
ly df ohphw wlg ,cere
,rxa axern - aeh

äpnnL]aehd hrnn - ¤¦¤¨
,"dbep" ztilwayúBàä

LôpaL úBáBè úBcî¦¤©¤¤
,ìàøNéaL úéîäaä©§¥¦¤§¦§¨¥
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,øáwä,ezen ixg` - ©¤¤
ïn÷ì øàaúiL Bîk4.- §¤¦§¨¥§©¨

enk `ed xawd heaigy
dlrnly miyperd lk
z` jkfl ick mi`ad
xawd heaige ,dnypd
z` jkfl cgeina oeekn
"myex" eze`n mc`d
mibeprzdn eteba x`ypy
myl `ly miiptebd
zeigd ,xen`k .miny
myl dizye dlik`ay
,dry itl ,zllkp ,de`z
yly ly xenb rxa
,ixnbl ze`nhd zetilwd
dyri mc`dy cr

,daeyzúeiçä ïëå§¥©©
eàöiL òøæ úBtèaL¤§¦¤©¤¨§
,úéîäa äåàúa epnî¦¤§©£¨©£¦
úòLa Bîöò Lc÷ àlL¤Ÿ¦¥©§¦§©
BzLà íò LéîLz©§¦¦¦§

.äøBäèly xenb rxa ,dry itl ,zeigd zllkp f` mby - §¨
.daeyza xefgi mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly
`l` ,diyra xzen envr xacdy drya `ed xen`d lk ,mxa

,miny myl `le de`z myl z`f dyer `edyïk-ïéàM-äî©¤¥¥
ïäL ,úBøeñà úBàéáe úBøeñà úBìëàîamd zeida - §©£¨£¦£¤¥

mnvr,mixeq` mixacìMîíä ¯ éøîâì úBàîhä úBtì÷ L ¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥¥
íéðBöéçä éãéa íéøeL÷e íéøeñàuegny zetilwd icia - £¦§¦¦¥©¦¦

,dyecwd zeyxlïéàå ,íìBòì,dl` mixacay zeigd -íéìBò §¨§¥¦
íMî,zetilwdn -íîBé àáé ék ãò,dpnlriz zetilwdy - ¦¨©¦¨Ÿ¨

áeúkL Bîk ,çöðì úånä òláéå5äàîhä çeø úàå" : ¦ª©©¨¤¨¤©§¤¨§¤©©ª§¨
;"õøàä ïî øéáòà-`linn odn elri ,dplhaiz zetilwdyk ©£¦¦¨¨¤
,dyecwd zevevipBàmby ,xacd xyt` -dzrzeigd `vz

,dyecwl dlrze d`nehdn mixeq`d mixacd lyäNòiL ãò©¤©£¤
,Lnî úBiëæk Bì eNòð úBðBãfL Ck-ìk äìBãb äáeLz§¨§¨¨¨¤§©£¦§ª©¨

àaìc à÷îòî äáäàî äáeLz àéäL`id daeyzdyk - ¤¦§¨¥©£¨¥¨§¨§¦¨
,ald wnernä÷éLçå äaø äáäàa,wyg jezn -Lôðå §©£¨©¨©£¦¨§¤¤
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íéøîà éèå÷éì
éììåæá àåäù éî êà
úéîäáä åùôðå åôåâ úåàú úàìîì ïéé éàáåñå øùá
äáù íéòøä úåãåñé òáøàî íéîä ãåñé 'éçá àåäù
ïééäå øùáä úåéç ãøåé äæ é"ò äðä äåàúä úãî åðîîù
úåôéì÷ ùìùáù øåîâ òøá äòù éôì ììëðå åáø÷áù
ãò äòù éôì äáëøîå ùåáì ïäì äùòð åôåâå úåàîèä
éôì éë åúøåúìå 'ä úãåáòì øåæçéå íãàä áåùé øùà
úåìòìå øåæçì íéìåëé êëì øùë ïééå øúéä øùá äéäù
øîåìë øúåîå øúéä ïåùì åäæù 'ä úãåáòì åáåùá åîò
øåæçì ìëåé àìù íéðåöéçä éãéá øåñàå øåù÷ åðéàù
ïë ìòå óåâá øàùð åðîî åîéùøäù ÷ø 'äì úåìòìå

èåáéçì óåâä êéøöïë ïéàù äî ïî÷ì ù"îë øá÷ä
úåôéì÷ ùìùî ïäù úåøåñà úåàéáå úåøåñà úåìëàîá
íéðåöéçä éãéá íéøåù÷å íéøåñà íä éøîâì úåàîèä
úåîä òìåáéå íîåé àáé éë ãò íùî íéìåò ïéàå íìåòì
ãò åà õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå ù"îë çöðì
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù êë ìë äìåãâ äáåùú äùòéù
äáäàá àáìã à÷îåòî äáäàî äáåùú àéäù ùîî
åùôð äàîöå 'úé åá ä÷áãì ä÷÷åù ùôðå ä÷éùçå äáø
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ח.4. ב.5.פרק יג, זכרי'

zah 'e iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ו' שישי יום
,ai 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéçä êà,24 'nr cr.íãå øùá

äôéò õøàk 'äì BLôð äàîöå ,Cøaúé Ba ä÷áãì ä÷÷BL¥¨§¨§¨¦§¨¥§¨§¨©§©§¤¤£¥¨
,äiöå,z"iydl d`nv eytp mb jk ,minl d`nvd -ék úBéäì §¦¨¦§¦

äpä ãò,daeyz dyry cr -äiö õøàa BLôð äúéä ©¥¨¨§¨©§§¤¤¦¨
'ä éðt øBàî ä÷Bçøe ,àøçà-àøèqä àéä ,úåîìöå§©§¨¤¦©¦§¨¨¢¨§¨¥§¥

,úéìëúadwegx eytp - §©§¦
iwl`d xe`dn zilkza

,iniptdúàæìe,okle - §Ÿ
daeyz dyery drya

,dax dad` jeznäàîö̈§¨
BLôð,z"iydl -øúéa ©§§¤¤
æò,xzei wfg -ïBànvî ¨¦¦¨

,íé÷écvä úBLôð- ©§©©¦¦
,oky .mrt s` e`hg `ly
l` cinz miaexw miwicv
inl minec mde ,d"awd
ly mewna cinz `vnpy
wfg epi` epe`nv my ,min
`vnpy in eli`e ,jk lk

wfg `ed minl epe`nv - min ea oi`y mewn ,dnny xacna
wfg zewl`l "daeyz lra"d ly epe`nv mb jk .daxda

,"wicv"a `ed xacdy itkn daxda:ì"æ íøîàîkenk - §©£¨¨©
l"f epinkg mixne`y6:."'eë íéãîBò äáeLz éìòaL íB÷îa"§¨¤©£¥§¨§¦

miwicv zlekia oi` ,daeyzÎilra micner da dbixcna -
,oky .my cenrl mixenboe`nv eze` miwicva xqg xen`k

.c`n miwegx df iptl eidy ,daeyzÎilraa `edy itk ,zewl`l
eøîà ,Bæ äaø äáäàî äáeLz ìòål"f epinkg -7:úBðBãf"L §©§¨¥©£¨©¨¨§¤§

,"úBiëæk Bì eNòð- ?dnl jk lke ,zeevnl miktdp ei`hg - ©£¦§ª

.Bæ äaø äáäàì àa äæ-éãé-ìòå ìéàBäoze` iciÎlr - ¦§©§¥¤¨§©£¨©¨
,daeyz dyryk ,ribd `ed ,d"awdn eze` ewigxdy zexiar
,zeevn enk dlert dze` ea elrt zexiard .ef dlecb dad`l
miptÎlkÎlr .d"awdl xzei dlecb dad`l eze` e`iad od

mby ,oaen xen`dnzrk,
zetilwd zenlrid iptl
jxc dpyi ,rxd lehiae
z` dyecwl zelrdl
mixacay zeigd
iciÎlr z`fe ,mixeq`d
dad`n d`ad daeyz

.d"awdl daxìáà£¨
äáäàî àlL äáeLz§¨¤Ÿ¥©£¨
äáeLz àéäL óà ,Bæ©¤¦§¨
,Bì çìñé 'äå ,äðBëð- §¨©¦§©
,xary zexiard lrìkî¦¨

Bì eNòð àì íB÷î-- ¨Ÿ©£
,zexiard,úBiëæk- ¦§ª

,zeevnk,õ÷ úò ãò éøîâì ätìwäî íéìBò ïéàå,zelbd - §¥¦¥©§¦¨§©§¥©¥¥
úånä òláiL,zen ze`xwpd zetilwd -.çöðì,ixd ,epcnl - ¤§ª©©¨¤¨¤©

dleki dpi` ,zexeq` ze`iae mixeq` milk`nay zeigdy
jezn zraepd daeyz iciÎlr `l` ,zetilwdn ixnbl wzpidl
oldl .ixnbl dpnlrize dplhazz zetilwdyk e` ,dax dad`
dleki ely zeigdy cg` xeqi` miiwy xnel owfd epax `a
,dax dad`n zraepd daeyz iciÎlr `ly mb dyecwl zelrl
rny z`ixwa dax dpeek jezn dpekp daeyz dyeryk `l`

:dhnd lry

äãøiL óà ,äìháì epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä Cà©©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©¨¨©¤¨§¨
ìLa äììëðåúBtì÷ L §¦§§¨§¨Ÿ§¦

éøä ¯ úBàîhääìBò Bæ ©§¥£¥¨
,äðBëð äáeLúa íMî- ¦¨¦§¨§¨

,dpk j` "dlibx"äðeëáe§©¨¨
òîL úàéø÷a äîeöò£¨¦§¦©§©
òãBpk ,ähnä ìòL¤©©¦¨©©

,ì"æ é"øàäî"dpeek"y - ¥¨£¦©
dhnd lry rny z`ixwa
,df `hg owzl zlbeqn

àøîba ænøîe8:- §ª¨©§¨¨
:zxne`dàøBwä ìk"¨©¥

Búhî ìò òîL úàéø÷§¦©§©©¦¨
ìL áøç æçBà elàk§¦¥¤¤¤

,"'eë úBit ézL,ick od el` zeit izye -úBôeb âøäì §¥¦©£Ÿ

íéðBöéçä,zetilwd ly -,úBthaL úeiçì Leáì eNòpL- ©¦¦¤©£§©©¤©¦
zetilwd zeteb zbixd
zeitd zg` iciÎlr dyrp
rny z`ixw ly axgdn

,dhind lryäìBòå§¨
,íäî úeiçäici lr - ©©¥¤

,axgd ly ipyd dtd
.ïç éòãBéì òeãik- ©¨©§§¥¥

)gdnkpznkg ,(dxzq
.dlawdøkæä àì ïëìå§¨¥Ÿª§©

äøBza äìháì òøæ ïBò£¤©§©¨¨©¨
,úBøeñà úBàéa ììëa¦§©¦£

,ïäî øeîçL óàs` - ©¤¨¥¤
oer xeng miieqn hxtay

,zexeq` ze`ian dlhal rxfúeìãbä úðéçáa ,BðBò ìBãâå§¨£¦§¦©©©§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åùôð äúéä äðä ãò éë úåéäì äéöå äôéò õøàë 'äì
øåàî ä÷åçøå àøçà àøèñä àéä úåîìöå äéö õøàá
ïåàîöî æò øúéá åùôð äàîö úàæìå úéìëúá 'ä éðô
äáåùú éìòáù íå÷îá ì"æ íøîàîë íé÷éãöä úåùôð
úåðåãæù åøîà åæ äáø äáäàî äáåùú ìòå 'åë íéãîåò
åæ äáø äáäàì àá äæ éãé ìòå ìéàåä úåéëæë åì åùòð
äáåùú àéäù óà åæ äáäàî àìù äáåùú ìáà
ïéàå úåéëæë åì åùòð àì íå÷î ìëî åì çìñé 'äå äðåëð
úåîä òìåáéù õ÷ úò ãò éøîâì äôéì÷äî íéìåò

.çöðì

äìèáì åðîî åàöéù òøæ úåôèáù úåéçä êà
äìåò åæ éøä úåàîèä úåôéì÷ ùìùá äììëðå äãøéù óà
òîù úàéø÷á äîåöò äðååëáå äðåëð äáåùúá íùî
ìë àøîâá æîåøîå ì"æ é"øàäî òãåðë äèîä ìòù
ìù áøç æçåà åìàë åúèî ìò òîù úàéø÷ àøå÷ä
ùåáì åùòðù íéðåöéçä úåôåâ âåøäì 'åë úåéô éúù
.ç"éì òåãéë íäî úåéçä äìåòå úåôèáù úåéçì
úåàéá ììëá äøåúá äìèáì òøæ ïåò øëæåä àì ïëìå
úåìãâä 'éçáá åðåò ìåãâå ïäî øåîçù óà úåøåñà
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ב.6. לד, א.7.ברכות כט, השנה א.8.ראש ה, ברכות



צט zah 'e iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ו' שישי יום
,ai 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéçä êà,24 'nr cr.íãå øùá

äôéò õøàk 'äì BLôð äàîöå ,Cøaúé Ba ä÷áãì ä÷÷BL¥¨§¨§¨¦§¨¥§¨§¨©§©§¤¤£¥¨
,äiöå,z"iydl d`nv eytp mb jk ,minl d`nvd -ék úBéäì §¦¨¦§¦

äpä ãò,daeyz dyry cr -äiö õøàa BLôð äúéä ©¥¨¨§¨©§§¤¤¦¨
'ä éðt øBàî ä÷Bçøe ,àøçà-àøèqä àéä ,úåîìöå§©§¨¤¦©¦§¨¨¢¨§¨¥§¥

,úéìëúadwegx eytp - §©§¦
iwl`d xe`dn zilkza

,iniptdúàæìe,okle - §Ÿ
daeyz dyery drya

,dax dad` jeznäàîö̈§¨
BLôð,z"iydl -øúéa ©§§¤¤
æò,xzei wfg -ïBànvî ¨¦¦¨

,íé÷écvä úBLôð- ©§©©¦¦
,oky .mrt s` e`hg `ly
l` cinz miaexw miwicv
inl minec mde ,d"awd
ly mewna cinz `vnpy
wfg epi` epe`nv my ,min
`vnpy in eli`e ,jk lk

wfg `ed minl epe`nv - min ea oi`y mewn ,dnny xacna
wfg zewl`l "daeyz lra"d ly epe`nv mb jk .daxda

,"wicv"a `ed xacdy itkn daxda:ì"æ íøîàîkenk - §©£¨¨©
l"f epinkg mixne`y6:."'eë íéãîBò äáeLz éìòaL íB÷îa"§¨¤©£¥§¨§¦

miwicv zlekia oi` ,daeyzÎilra micner da dbixcna -
,oky .my cenrl mixenboe`nv eze` miwicva xqg xen`k

.c`n miwegx df iptl eidy ,daeyzÎilraa `edy itk ,zewl`l
eøîà ,Bæ äaø äáäàî äáeLz ìòål"f epinkg -7:úBðBãf"L §©§¨¥©£¨©¨¨§¤§

,"úBiëæk Bì eNòð- ?dnl jk lke ,zeevnl miktdp ei`hg - ©£¦§ª

.Bæ äaø äáäàì àa äæ-éãé-ìòå ìéàBäoze` iciÎlr - ¦§©§¥¤¨§©£¨©¨
,daeyz dyryk ,ribd `ed ,d"awdn eze` ewigxdy zexiar
,zeevn enk dlert dze` ea elrt zexiard .ef dlecb dad`l
miptÎlkÎlr .d"awdl xzei dlecb dad`l eze` e`iad od

mby ,oaen xen`dnzrk,
zetilwd zenlrid iptl
jxc dpyi ,rxd lehiae
z` dyecwl zelrdl
mixacay zeigd
iciÎlr z`fe ,mixeq`d
dad`n d`ad daeyz

.d"awdl daxìáà£¨
äáäàî àlL äáeLz§¨¤Ÿ¥©£¨
äáeLz àéäL óà ,Bæ©¤¦§¨
,Bì çìñé 'äå ,äðBëð- §¨©¦§©
,xary zexiard lrìkî¦¨

Bì eNòð àì íB÷î-- ¨Ÿ©£
,zexiard,úBiëæk- ¦§ª

,zeevnk,õ÷ úò ãò éøîâì ätìwäî íéìBò ïéàå,zelbd - §¥¦¥©§¦¨§©§¥©¥¥
úånä òláiL,zen ze`xwpd zetilwd -.çöðì,ixd ,epcnl - ¤§ª©©¨¤¨¤©

dleki dpi` ,zexeq` ze`iae mixeq` milk`nay zeigdy
jezn zraepd daeyz iciÎlr `l` ,zetilwdn ixnbl wzpidl
oldl .ixnbl dpnlrize dplhazz zetilwdyk e` ,dax dad`
dleki ely zeigdy cg` xeqi` miiwy xnel owfd epax `a
,dax dad`n zraepd daeyz iciÎlr `ly mb dyecwl zelrl
rny z`ixwa dax dpeek jezn dpekp daeyz dyeryk `l`

:dhnd lry

äãøiL óà ,äìháì epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä Cà©©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©¨¨©¤¨§¨
ìLa äììëðåúBtì÷ L §¦§§¨§¨Ÿ§¦

éøä ¯ úBàîhääìBò Bæ ©§¥£¥¨
,äðBëð äáeLúa íMî- ¦¨¦§¨§¨

,dpk j` "dlibx"äðeëáe§©¨¨
òîL úàéø÷a äîeöò£¨¦§¦©§©
òãBpk ,ähnä ìòL¤©©¦¨©©

,ì"æ é"øàäî"dpeek"y - ¥¨£¦©
dhnd lry rny z`ixwa
,df `hg owzl zlbeqn

àøîba ænøîe8:- §ª¨©§¨¨
:zxne`dàøBwä ìk"¨©¥

Búhî ìò òîL úàéø÷§¦©§©©¦¨
ìL áøç æçBà elàk§¦¥¤¤¤

,"'eë úBit ézL,ick od el` zeit izye -úBôeb âøäì §¥¦©£Ÿ

íéðBöéçä,zetilwd ly -,úBthaL úeiçì Leáì eNòpL- ©¦¦¤©£§©©¤©¦
zetilwd zeteb zbixd
zeitd zg` iciÎlr dyrp
rny z`ixw ly axgdn

,dhind lryäìBòå§¨
,íäî úeiçäici lr - ©©¥¤

,axgd ly ipyd dtd
.ïç éòãBéì òeãik- ©¨©§§¥¥

)gdnkpznkg ,(dxzq
.dlawdøkæä àì ïëìå§¨¥Ÿª§©

äøBza äìháì òøæ ïBò£¤©§©¨¨©¨
,úBøeñà úBàéa ììëa¦§©¦£

,ïäî øeîçL óàs` - ©¤¨¥¤
oer xeng miieqn hxtay

,zexeq` ze`ian dlhal rxfúeìãbä úðéçáa ,BðBò ìBãâå§¨£¦§¦©©©§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åùôð äúéä äðä ãò éë úåéäì äéöå äôéò õøàë 'äì
øåàî ä÷åçøå àøçà àøèñä àéä úåîìöå äéö õøàá
ïåàîöî æò øúéá åùôð äàîö úàæìå úéìëúá 'ä éðô
äáåùú éìòáù íå÷îá ì"æ íøîàîë íé÷éãöä úåùôð
úåðåãæù åøîà åæ äáø äáäàî äáåùú ìòå 'åë íéãîåò
åæ äáø äáäàì àá äæ éãé ìòå ìéàåä úåéëæë åì åùòð
äáåùú àéäù óà åæ äáäàî àìù äáåùú ìáà
ïéàå úåéëæë åì åùòð àì íå÷î ìëî åì çìñé 'äå äðåëð
úåîä òìåáéù õ÷ úò ãò éøîâì äôéì÷äî íéìåò

.çöðì

äìèáì åðîî åàöéù òøæ úåôèáù úåéçä êà
äìåò åæ éøä úåàîèä úåôéì÷ ùìùá äììëðå äãøéù óà
òîù úàéø÷á äîåöò äðååëáå äðåëð äáåùúá íùî
ìë àøîâá æîåøîå ì"æ é"øàäî òãåðë äèîä ìòù
ìù áøç æçåà åìàë åúèî ìò òîù úàéø÷ àøå÷ä
ùåáì åùòðù íéðåöéçä úåôåâ âåøäì 'åë úåéô éúù
.ç"éì òåãéë íäî úåéçä äìåòå úåôèáù úåéçì
úåàéá ììëá äøåúá äìèáì òøæ ïåò øëæåä àì ïëìå
úåìãâä 'éçáá åðåò ìåãâå ïäî øåîçù óà úåøåñà
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ב.6. לד, א.7.ברכות כט, השנה א.8.ראש ה, ברכות



zahק 'f ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ז' קודש שבת יום
פרק ח  ,24 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåòå ç ÷øô,bi 'nr cr.ùåã÷ä

ä"äâä
àá÷åðã ãåñéá äèì÷ðù éðôî)
úåéçä úèìå÷å úìá÷îä äôéì÷ã
ïéàù äìèáì òøæá ë"àùî äùåã÷äî
äéúåçëù ÷ø äôéì÷ã àá÷åð 'éçá íù
úåôèáù úåéçì íéùéáìî äéúåìééçå

:(ç"éì òåãéë

äaøîe ãéìBnL úBtìwäå äàîhä éeaøå,zetilwd z` - §¦©ª§¨§©§¦¤¦©§¤
.úBøeñà úBàéaî øúBé ,äìháì òøæ úàöBäa ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ§¨©¤©§©¨¨¥¦¦£

dxiar iciÎlr xvei `ed zenka xnelk -efzetilw xzei daxd
,zexeq` ze`ia iciÎlr xy`néñBî úBøeñà úBàéáaL ÷øó ©¤§¦£¦

ätì÷a úeiçå çkŸ©§©¦§¦¨
BðéàL ãò ,øúBéa äàîè§¥¨§¥©¤¥
íMî úBìòäì ìBëé̈§©£¦¨

,äáeLúa úeiçä- ©©¦§¨
,dlibx daeyzaääâä)-

xiaqn ,d`ad "ddbd"a
ze`iaa recn ,owfd epax
xyt` i` zexeq`
zeigd z` zelrdl
iciÎlr wx ,zetilwdn
dad`n zraepd daeyz
dlhal rxfa eli`e ,dax
mb z`f zeyrl xyt`
:"dpekp daeyz" iciÎlr
ãBñéa äèì÷pL éðtî¦§¥¤¦§§¨¦

ätì÷c àá÷eðc,oky - §§¨¦§¦¨
dhlwp ,zexeq` ze`iaa
"dawp"d "ceqi"a zeigd

,dtilwd ly,äMãwäî úeiçä úèìB÷å úìa÷îä,oky - ©§©¤¤§¤¤©©¥©§ª¨
,zeipgexa mb jk ,ef dxiar ly inybd cva xacdy myk

,dtilwd ly "dawp"a zeigd zhlwpòøæa ïk-ïéàM- äî©¤¥¥§¤©
,äìháì,dlhal rxfa xacd dpey -àá÷eð úðéça íL ïéàL §©¨¨¤¥¨§¦©§¨
,ätì÷czpiga ,dxiard ly inybd oaena ,llk zniiw `l - ¦§¦¨

,dtilw ly "dawp"äéúBìéçå äéúBçkL ÷ø,dtilwd ly - ©¤Ÿ¤¨§¥¤¨
íéLéaìî,mitiwne -ïç éòãBéì òeãik ,úBthaL úeiçì- ©§¦¦©©¤©¦©¨©§§¥¥

dlawd znkg irceiläáäàî äáeLz äNòé ïk-íà-àlà :(¤¨¦¥©£¤§¨¥©£¨
úBðBãfL ãò ,Ck-ìk äaø.úBiëæk Bì eNòð`l jk meyne - ©¨¨¨©¤§©£¦§ª

,zexeq` ze`ia llka ,dlhal rxf ly ,df `hg ,dxeza xkfp
zeigd z` zelrdl mc`l xyt` dlhal rxf z`veda ik

"dpeek"e ,dpk j` dlibx ,"dpekp daeyz" iciÎlr dyecwl
dad`n zraepd daeyz ila mb ,dhnd lry rny z`ixwa

.dax:ì"æø øîàî ïáeé äæáeze`iaay epxn`y dn ceqi lr - ¨¤¨©£©©©
daeyz iciÎlr zetilwdn zeigd z` livdl xyt` ,zexeq`
xn`n oaei ,dax dad`n

l"f epizeax9:eäæéà"¥¤
ï÷úì ìëeé àlL úeòî10 §ª¨¤Ÿ©¦§Ÿ

äåøòä ìò àaL äæ ¯¤¤¨©¨¤§¨
æàL ,"øæîî ãéìBäå- §¦©§¥¤¨
,xfnn ciled xakykíb©

äìBãb äáeLz äNòé íà¦©£¤§¨§¨
Ck-ìkdaeyz oebk - ¨¨

,dax dad`nøLôà éà¦¤§¨
úeiçä úBìòäì Bì§©£©©
øákL øçàî ,äMã÷ì¦§ª¨¥©©¤§¨
äfä íìBòì äãøé̈§¨¨¨©¤
-øNa óeâa äLaìúðå§¦§©§¨§¨¨

:íãåxfnnd ly - ¨¨
.clepyz`fgeka mb oi`

dax dad`n daeyz
dxiar idef okle ,lhal
zexnl .owzl xyt` i`y
ote`a dwfg `id daeyzdyky ,xg` mewna xaqen ,z`f
seby xnelk ,zeni xfnndy jk icil `iadl dgeka ,cgein

reciy itk .lhazi - mceÎxyad11iax ciqgd oe`ba xetiqd
lra"l zeyridl eilr deeiv owfd epaxy uiaewpyian sqei
dipqk`a ,eizeriqpn zg`a ,sqei iax oqk`zdyk :"dlbr
my gkp - ax ika jezn lltzde "zevg oewiz" jxr ,znieqn
mr ozgzd ,dxyid jxcd on dhqy ,cg` icedi dry dze`a
eall jk lk excg sqei iax ly eizeika .cli mdl clepe dieb
jxcl xefgl eal wnern hilgdy cr ,icedi eze` ly eytpe
d`iady ,jk lk dlecb dzid icedi eze` ly ezaeyz .zecdid

.rah - el clepy xfnndy jk icil

íLa íéàø÷ð CëlL ,úBøeñà úBìëàîa úàæ ãBòå .ç ÷øt¤¤§Ÿ§©£¨£¤§¨¦§¨¦§¥
,"øeqà",xeyw xnelk -ìëàL éî óàL éðtî ¦¦§¥¤©¦¤¨©

òãBä àìa øeqà ìëàî©£©¦§Ÿ©
zpeeke ,zrcl ilan -

,dzid dlik`dìíL §¥
çëa 'ä ãáòì ,íéîL̈©¦©£Ÿ§Ÿ©

,àéää äìéëàdid el - £¦¨©¦
dzid ,xzid ly lk`n df
dcixtn dnvr dlik`d

miny myl dlik` iciÎlry ,xaqed xaky itk ;rxdn aehd z`
lr xaecn o`k ,mxa .lk`nd zeigay rxd on aehd cxtp

ly lk`n zlik`xeqi`
,miny mylìòt íâå§©¨©

àø÷å ,ïk äNòå§¨¨¥§¨¨
çëa ìltúäåäìéëà §¦§©¥§Ÿ©£¦¨

àéäädid m`ay - ©¦
zlik`l qgia xaecnd
dze` gekae ,xzend xac
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãàî ãàîá äáøîå ãéìåîù úåôéì÷äå äàîåèä éåáøå
÷ø úåøåñà úåàéáî øúåé äìèáì òøæ úàöåäá

éñåî úåøåñà úåàéááùäàîè äôéì÷á úåéçå çë ó
*äáåùúá úåéçä íùî úåìòäì ìåëé åðéàù ãò øúåéá

äáåùú äùòé ë"àà
ãò êë ìë äáø äáäàî
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù
ì"æø øîàî ïáåé äæáå
ìëåé àìù úååòî åäæéà
äåøòä ìò àáù äæ ïå÷úì

äìåãâ äáåùú äùòé íà íâ æàù øæîî ãéìåäå
äùåã÷ì úåéçä úåìòäì åì øùôà éà êë ìë
óåâá äùáìúðå äæä íìåòì äãøé øáëù øçàî

:íãå øùá

ãåòå ç ÷øôêëìù úåøåñà úåìëàîá úàæ
óàù éðôî øåñéà íùá íéàø÷ð
ãåáòì íéîù íùì òãåä àìá øåñéà ìëàî ìëàù éî
ììôúäå àø÷å ïë äùòå ìòô íâå àéää äìéëà çëá 'ä
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א.9. ט, טו.10.חגיגה א, עורים".11.קהלת "פוקח לספר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק הקדמת

zah 'f ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dler lk`nd ly zeigd dzid - lltzne cnel `ed dlik`
;dltzle cenill lvepn lk`nd zeida ,dyecwlúeiçä ïéà¥©©

Bîk älôzäå äøBzä úBáúa úLaìúîe äìBò daL¤¨¨¦§©¤¤§¥©¨§©§¦¨§
,øzää?dnl jk lke -døeqà éðtîiptn ,xnelk - ©¤¥¦§¥¦¨

df lk`n zexywzdéãéa¦¥
ìMî àøçà-àøèqäL ©¦§¨¨¢¨¦¨Ÿ
.úBàîhä úBtì÷- §¦©§¥

dyxn dpi`y ,ixnbl
lk`nay zeigl
.dyecwl zelrzdl
øeqà àeä elôàå©£¦¦

,ïðaøcexq` minkgdy - §©¨¨
xeqi` `ed oi`e ,ezeyrl

,`ziixe`cníéøeîçL¤£¦
øúBé íéøôBñ éøác¦§¥§¦¥

'eë äøBz éøácî1.- ¦¦§¥¨
minkgy xac mb ,`linne
zetilwa xeyw edexq`
i`e ,ixnbl ze`nhd
,dyecwl ezelrdl xyt`
myl ea ynzyd m` mb
rciy ilan ,miny

xacdyxeq`.íb ,ïëìå§¨¥©
ãL àeä ,íéøeñàä íéøácì äeàúnä çëå òøä øöiä©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤©§¨¦¨£¦¥

,ïéàøëð ïéãMî,ieb ly cy -úBnà ìL òøä øöé àeäL ¦¥¦ª§¨¦¤¥¤¨©¤ª
ìMî íäéúBLôpL ,íìBòä.úBàîhä úBtì÷ Lokle - ¨¨¤©§¥¤¦¨Ÿ§¦©§¥

milawnd ,mixeq` mixacl ,mdly rxd xvide ,md miee`zn
mday" :epiax w"k zxrd] ze`nhd zetilwd ylyn mzeig

.["cere bpx b"gfa xaecnçëå òøä øöiä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¥¤¨©§Ÿ©
,Búåàz úàlîì íéøznä íéøáãì äeàúnä`edy zexnl - ©¦§©¤¦§¨¦©ª¨¦§©Ÿ©£¨

"cxei" ,xaqed xaky itke ,eytp ze`z `lnl ick z`f dyer
ylyny rxd l` ,xzend xacd mb dfÎiciÎlrzetilwd

z`f zexnl ,mxa ;ixnbl ze`nhdïéàãeäé ïéãMî ãL àeä2, ¥¦¥¦§¨¦
,"icedi" rxdÎxvi -ìéòìãk äMãwì øæçì ìBëiL éôì3.- §¦¤¨©£Ÿ©§ª¨§¦§¥

xaecny ,oeikn ,j` ,eytp ze`z `lnl ick lk`yk mby
xfeg mc`dyk ,dyecwl zeigd dlrzn ,xzid ly lk`na
ly xacl rxdÎxvid eli`e ;z"iyd z` cearle dxez cenll
rxdÎxvi .xf rxdÎxvi `l` ,llk icedi rxdÎxvi epi` ,xeqi`

oci lr ,"zexzen" zee`za ezerwzyd llba ,mc`d lawn df
irah epi`y xac ,xeqi` ly xacl oevx ea xvepe ,mybzn `ed

.icedil,íB÷î-ìkî Càlk`yk ,xzid ly milk`na mb - ©¦¨¨
exifgdl zexyt`d oiicr zniiwy ,eytp ze`z `lnl ick mze`

la` ,dyecwlíã÷Ÿ¤
,äMãwì øæçLiptl - ¤¨©©§ª¨

,daeyza mc`d zxfg
àøçà-àøèñ àeä¦§¨¨¢¨
,Ck-øçà íâå .ätì÷e- §¦¨§©©©¨

xfg mc`dy xg`l s`
zeig z` xifgde daeyza
,dyecwl lk`nd

epnî eîéLøämyexd - ¨§¦¦¤
,jkn,óeba ÷eác øàLð¦§¨¨©

,mc`d -ìkî ék úBéäì¦§¦¦¨
ä÷Lîe ìëàîmc`y - ©£¨©§¤
,dzeye lke`óëz äNòð©£¤¥¤

.BøNaî øNáe íc- ¨¨¨¦§¨
lk`y dryay oeikne
xacdyk - de`z myl
eteba sqezip - rx did
ea x`yp - xyae mc
ixg`l mb ,jkn "myex"

.dyecwl lk`nd zeig z` xifgde daeyza xfgyéøö ïëìåC §¨¥¨¦
øáwä èeaçì óebä4,,sebl cgein yper `edy -BúBwðì ©§¦©¤¤§©

ìawL Búàîhî Bøäèìe,sebd -äfä íìBò úàðäa §©£¦ª§¨¤¦¥©£¨©¨©¤
.ïéàãeäé ïéãLå dâð útì÷ úàîhî åéâeðòúårxdÎxvid - §©£¨¦ª§©§¦©Ÿ©§¥¦§¨¦

.mixzen mibeprzl mc`d z` dxbnd icedidéî ïk-íà-àlà¤¨¦¥¦
åéîé ìk äfä íìBòî äðäð àlL,zn`a dpdp `l ok`y e` - ¤Ÿ¤¡¤¥¨©¤¨¨¨

n dzid `l ez`pdy e`dfdÎmlerddyry dn lky meyn ,
didwx,dyecwe devn myl.LBãwä eðaøkdcedi iax - §©¥©¨

xn`y `iypd5Îmlerdn dpdp `ly ,ezewlzqd zryadfds`
jyn lka dfdÎmlerdn dpdp `ly in ,ixd .dphw rav`a `l

,eiig ini`edzewpl ick xawd heaig ly df yperl wewf epi`
heaig" yperl eteb wewf - efk dbxca epi`y in eli`e ;eteb z`
ze`pd iciÎlr ,ea dwacpy d`nehdn ezewpl ick ,"xawd
yeal oipr owfd epax xiaqn ,oldl .eibeprze dfdÎmlerd

:miny myl `ly mixzen mixeaic mixacnyk ,xeaicd
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íéøîà éèå÷éì
úùáìúîå äìåò äáù úåéçä ïéà àéää äìéëà çëá
äøåñéà éðôî øúéää åîë äìôúäå äøåúä úåáéúá
øåñéà àåä 'éôàå úåàîèä úåôéì÷ ùìùî à"ñä éãéá
'åë äøåú éøáãî øúåé íéøôåñ éøáã íéøåîçù ïðáøã
íéøåñàä íéøáãì äåàúîä çëå òøä øöéä íâ ïëìå
â"åò úåîåà ìù òøä øöé àåäù ïéàøëåð ïéãùî ãù àåä

âéø"äöéä ë"àùî úåàîèä úåôéì÷ ùìùî íäéúåùôðù
àåä åúåàú úàìîì íéøúåîä íéøáãì äåàúîä çëå
.ìéòìãë äùåã÷ì øåæçì ìåëéù éôì ïéàãåäé ïéãùî ãù
íâå äôéì÷å à"ñ àåä äùåã÷ì øæçù íãå÷ î"î êà
ìëî éë úåéäì óåâá ÷åáã øàùð åðîî åîéùøä ë"çà
ïëìå åøùáî øùáå íã óëéú äùòð ä÷ùîå ìëàî
åúàîåèî åøäèìå åúå÷ðì øá÷ä èåáéçì óåâä êéøö
úôéì÷ úàîåèî åéâåðòúå äæä íìåò úàðäá ìáé÷ù
ìë æ"äåòî äðäð àìù éî ë"àà ïéàãåäé ïéãùå äâåð

.ùåã÷ä åðéáøë åéîé
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יב.1. יד, רבה במדבר ב. פ"ח, סנהדרין א.2.משנה רעז, א. רנג, ג. חלק ז.3.זהר קנא,4.פרק ב. חלק זוהר רבי ראה ובמיוחד א.
ב. נה, הכוונות וספר הגלגולים, ספר בסוף וויטאל א.5.חיים קד, כתובות



קי zah 'f ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dler lk`nd ly zeigd dzid - lltzne cnel `ed dlik`
;dltzle cenill lvepn lk`nd zeida ,dyecwlúeiçä ïéà¥©©

Bîk älôzäå äøBzä úBáúa úLaìúîe äìBò daL¤¨¨¦§©¤¤§¥©¨§©§¦¨§
,øzää?dnl jk lke -døeqà éðtîiptn ,xnelk - ©¤¥¦§¥¦¨

df lk`n zexywzdéãéa¦¥
ìMî àøçà-àøèqäL ©¦§¨¨¢¨¦¨Ÿ
.úBàîhä úBtì÷- §¦©§¥

dyxn dpi`y ,ixnbl
lk`nay zeigl
.dyecwl zelrzdl
øeqà àeä elôàå©£¦¦

,ïðaøcexq` minkgdy - §©¨¨
xeqi` `ed oi`e ,ezeyrl

,`ziixe`cníéøeîçL¤£¦
øúBé íéøôBñ éøác¦§¥§¦¥

'eë äøBz éøácî1.- ¦¦§¥¨
minkgy xac mb ,`linne
zetilwa xeyw edexq`
i`e ,ixnbl ze`nhd
,dyecwl ezelrdl xyt`
myl ea ynzyd m` mb
rciy ilan ,miny

xacdyxeq`.íb ,ïëìå§¨¥©
ãL àeä ,íéøeñàä íéøácì äeàúnä çëå òøä øöiä©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤©§¨¦¨£¦¥

,ïéàøëð ïéãMî,ieb ly cy -úBnà ìL òøä øöé àeäL ¦¥¦ª§¨¦¤¥¤¨©¤ª
ìMî íäéúBLôpL ,íìBòä.úBàîhä úBtì÷ Lokle - ¨¨¤©§¥¤¦¨Ÿ§¦©§¥

milawnd ,mixeq` mixacl ,mdly rxd xvide ,md miee`zn
mday" :epiax w"k zxrd] ze`nhd zetilwd ylyn mzeig

.["cere bpx b"gfa xaecnçëå òøä øöiä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¥¤¨©§Ÿ©
,Búåàz úàlîì íéøznä íéøáãì äeàúnä`edy zexnl - ©¦§©¤¦§¨¦©ª¨¦§©Ÿ©£¨

"cxei" ,xaqed xaky itke ,eytp ze`z `lnl ick z`f dyer
ylyny rxd l` ,xzend xacd mb dfÎiciÎlrzetilwd

z`f zexnl ,mxa ;ixnbl ze`nhdïéàãeäé ïéãMî ãL àeä2, ¥¦¥¦§¨¦
,"icedi" rxdÎxvi -ìéòìãk äMãwì øæçì ìBëiL éôì3.- §¦¤¨©£Ÿ©§ª¨§¦§¥

xaecny ,oeikn ,j` ,eytp ze`z `lnl ick lk`yk mby
xfeg mc`dyk ,dyecwl zeigd dlrzn ,xzid ly lk`na
ly xacl rxdÎxvid eli`e ;z"iyd z` cearle dxez cenll
rxdÎxvi .xf rxdÎxvi `l` ,llk icedi rxdÎxvi epi` ,xeqi`

oci lr ,"zexzen" zee`za ezerwzyd llba ,mc`d lawn df
irah epi`y xac ,xeqi` ly xacl oevx ea xvepe ,mybzn `ed

.icedil,íB÷î-ìkî Càlk`yk ,xzid ly milk`na mb - ©¦¨¨
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היום יום . . . קב

ה'תש"גא טבת, ר"ח, ו חנוכהיום רביעי

חומש: מקץ, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה שלשה . . . 16 לבושים אלו.

ל.  ַהַהּלֵ ֶאת  ֶהם  ּבָ ּגֹוְמִרים  ֵאין  ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ם  ּגַ ָוסֹוף,  ה  ִחּלָ ּתְ  – ל  ַהּלֵ ּבְ  – ְמָבֵרְך  ִחיד  ַהּיָ ר  ֲאׁשֶ נֹוֲהִגים 
ין ְמִניִחים  ִפּלִ ל ַהּתְ ַבת "ַעל". ּכָ ָמַטת ּתֵ ַהׁשְ יָך", ּבְ ל ַמֲעׂשֶ אֹוְמִרים הּוא: "ְיַהְללּוָך ה' ֱאלֵֹקינּו ּכָ ח ׁשֶ ּסַ ַהּנֻ

ה. ִפּלָ ל ַהּתְ עּוִרים לֹוְמִדים ַאַחר ִסּיּום ּכָ ִ ֹקֶדם מּוָסף, ֲאָבל ַהּשׁ

ה'תש"גב טבת, ז חנוכהיום חמישי

חומש: מקץ, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ולכן נמשלה . . . ט ומצותי'.

)ב"ר  ולהעבירם מחוקי רצונך" וכמאמר  מלחמת היונים היתה "להשכיחם תורתך 
פט"ז( כתבו כו' שאין לכם חלק באלקי ישראל. כל המלחמה היתה נגד אלקות, זָאל 
מען לערנען תורה, זָאל מען מקיים זיין מצות  המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר 
שהיא תורת ה' ושהמצות הם חקי רצונו ית', ניט דערמָאנען אין תומ"צ דעם ענין פון 

ג-טליכקייט.

ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ּוְכַמֲאַמר  ְרצֹוֶנָך",  י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך  יָחם  ּכִ ָהְיָתה "ְלַהׁשְ ָוִנים  ַהּיְ ִמְלֶחֶמת 
ְלְמדּו  ּיִ ְלָחָמה ָהְיָתה ֶנֶגד ֱאלֹקּות. ׁשֶ ל ַהּמִ ָרֵאל". ּכָ ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ּבֶ ְתבּו כּו' ׁשֶ ה טז( "ּכִ ָרׁשָ ּפָ
י  ְצֹות ֵהם ֻחּקֵ ַהּמִ ם ְוׁשֶ ֵ ִהיא ּתֹוַרת ַהּשׁ יר ׁשֶ ּלֹא ְלַהְזּכִ ִטים ְוָהֵעדּות, ַרק ׁשֶ ּפָ ׁשְ מּו ִמְצֹות ַהּמִ ַקּיְ ּיְ ּתֹוָרה, ׁשֶ

ְצֹות ֶאת ִעְנַין ָהֱאלֹקּות. ּתֹוָרה ּוַבּמִ יר ּבַ ֵרְך, לֹא ְלַהְזּכִ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ה'תש"גג טבת, ח חנוכהיום ששי

חומש: מקץ, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ולכן אמרו . . . חסד ומים.

יִנים", ָצִריְך  ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ֵאין ּכְ ה": "ּכִ ָנן ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ נּו ַרּבָ ְתִחיל "ּתָ ִדּבּור־ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּבְ ּבְ
יִנים". ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ּכְ ִלְהיֹות "ּכִ

ִניִמית  ּפְ הּוא  "ׁשֶ ָנבֹוא":  ה  "ְוַעּתָ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ְמִחי",  ְוׂשִ י  "ָרּנִ ְתִחיל  ְלִדּבּור־ַהּמַ אּור  ּבֵ ם,  ׁשָ
ִניִמית א"ס" ]=ֵאין סֹוף[. ִהיא ּפְ ין[, ָצִריְך ִלְהיֹות "ׁשֶ א"א" ]=ֲאִריְך ַאְנּפִ

ה'תש"גד טבתשבת

חומש: מקץ, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק ה. ותוספות . . . בפע"ח.

נשיאי חב"ד פלעגן מעביר זיין איין פרשה ָאדער צוויי דָאנערשטָאג ביינאכט אור 
ליום ששי. פרייטָאג אחר חצות פלעגט מען ָאנהויבען נָאכַאמָאל פון ָאנהויב, און מעביר 
זיין די גַאנצע סדרה מיט דער הפטורה. שבת אינדערפריה פאר'ן דאוונען פלעגט מען 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קג היום יום . . . 

מעביר זיין נָאכַאמָאל פון שביעי. ווען עס איז אויסגעקומען צוויי הפטורות, האט מען 
געזאגט הפטורת הסדרה ביום ששי, און די אנדערע הפטורה )פון שר"ח, מ"ח וכו'( שבת.

ֶעֶרב,  י ּבָ יֹום ֲחִמיׁשִ ַנִים ּבְ ְרּגּום" ֶקַטע ֶאָחד אֹו ׁשְ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ "ד ָנֲהגּו לֹוַמר "ׁשְ יֵאי ַחּבַ ְנׂשִ
ָתּה ִעם  ִחּלָ ה ִמּתְ ָרׁשָ ל ַהּפָ י ַאַחר ֲחצֹות ָהיּו ׁשּוב ַמְתִחיִלים ְלַהֲעִביר ֶאת ּכָ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ י; ּבְ ִ ּשׁ אֹור ְליֹום ׁשִ
ָהיּו  ַהְפטֹורֹות,  י  ּתֵ ׁשְ ָחלּו  ׁשֶ ּכְ ִביִעי.  ְ ִמּשׁ ׁשּוב  ְלַהֲעִביר  ָנֲהגּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני  ּבֶֹקר  ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ַהַהְפטֹוָרה; 
ת רֹאׁש ֹחֶדׁש, ָמָחר ֹחֶדׁש  ּבָ ל ׁשַ י, ְוֶאת ַהַהְפטֹוָרה ָהַאֶחֶרת )ׁשֶ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ה ּבְ ָרׁשָ אֹוְמִרים ֶאת ַהְפטֹוַרת ַהּפָ

ת. ּבָ ׁשַ ְוכּו'( ּבְ

דֹוָלה  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ָהרֹב  י  ּפִ ַעל  א  ּבָ ֲחלֹום,  ּבַ ּמֹוִדיִעים  ׁשֶ תֹוָרה  ִעְנְיֵני  ּבְ ַהּטֹוִבים  ַהֲחלֹומֹות 
ֲעצּוָמה,  יִגיָעה  ּבִ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ּבַ עֹוֵסק  אֹו  דֹוָלה,  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ּיֹום.  ּבַ ּתֹוָרה  ּבַ
ָהֶעְליֹוִנים[  ים  ]=ֵמַחּיִ א  ְלֵעּלָ ּדִ י  ֵמַחּיֵ ים  ַחּיִ ָלּה  ְוׁשֹוֶאֶבת  ְלַמְעָלה  עֹוָלה  ָמתֹו  ִנׁשְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ִאיׁש ִאיׁש  ּתֹוָרה אֹו ּבִ ּבַ ַגְלָיא ׁשֶ י תֹוָרה ּבְ ה ָאז מֹוִדיִעים לֹו ִחּדּוׁשֵ ּזַֹהר, ִהּנֵ ְמֹבָאר ּבַ ּכַ

ֲעבֹוַדת ַהּיֹום. ִקיַדת ֲעבֹוָדתֹו ּבַ ִפי ׁשְ ּכְ

ה'תש"גה טבתיום ראשון

חומש: ויגש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק ו. והנה . . . 20 דרוחא כו'.

ווען משיח וועט קומען, וועט מען זעהן די מעלה פון הודאה און תמימות, ווָאס אלע 
גלויבען באמונה טהורה אין ג-ט ב"ה און אין זיין תורה ומצות. תלמוד - פַארשטַאנד 
- איז דער גרעסטער פַארשטַאנד הָאט א גרעניץ. ָאבער הודאה - גלויבען - גלויבען 
איז א געפיהל ָאהן א גרעניץ. מלך המשיח וועט געבען צו פַארשטעהן דעם מעשה 

גדול פון דער תמימות - הַארציגער ערענסטער עבודה.

ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה  ַהּכֹל ַמֲאִמיִנים ּבֶ ל הֹוָדָאה ּוְתִמימּות, ׁשֶ ֲעָלה ׁשֶ יַח ָיבֹוא, ִיְראּו ֶאת ַהּמַ ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶלת;  ֻמְגּבֶ ּה  ִהּנָ יֹוֵתר  ּבְ ה  ְלמּוד – ֲהָבָנה – ֲהֵרי ַהֲהָבָנה ָהֲעֻמּקָ ּתַ ּלֹו.  ׁשֶ ּוִמְצֹות  ּוַבּתֹוָרה  רּוְך־הּוא  ּבָ ה'  ּבַ
ה  ֲעׂשֶ ַה"ּמַ ֶאת  ִוְיָבֵאר  יר  ַיְסּבִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ל.  ֻמְגּבָ י  ְלּתִ ּבִ ֶרֶגׁש  ִהיא  ֱאמּוָנה   – ֱאמּוָנה   – הֹוָדָאה  ַאְך 

ִמימּות – ֲעבֹוָדה ְלָבִבית ּוְרִציִנית. ל ַהּתְ דֹול" ׁשֶ ּגָ

ה'תש"גו טבתיום שני

חומש: ויגש, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: וכן בכל . . . שנברא.

ִעְנָיִנים  ּבְ ֲאִפּלּו  ָגה,  ְוַהּשָׂ ְיִדיָעה  ִעְנַין  ל  ּכָ י  ּכִ ֵלם",  ׁשָ ֵלב  ּבְ ְוָעְבֵדהּו  ָאִביָך,  ֱאלֵֹקי  ֶאת  ע  "ּדַ ִתיב  ּכְ
ִניִמית  ּפְ רּות  ְ ְוִהְתַקּשׁ ּדֹות  ַהּמִ ְוִזּכּוְך  ֵברּור  ּבְ ָבר  ּדָ ת  ֻעּלַ ּפְ ַהְינּו  ֲעבֹוָדה,  ּבַ ָלבֹוא  ָצִריְך  ים,  ֲעֻמּקִ ַהּיֹוֵתר 

ְלׁשֹון ַהֲחִסידּות ֲעבֹוָדה. ְקָרא ּבִ ַהּנִ

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . קד

ה'תש"גז טבתיום שלישי

חומש: ויגש, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ולכן נקרא . . . סוף פ"ה.

אֹוִתּיֹות  יֹאַמר  ]=ַהְיָמָמה[  ֵעת־ְלֵעת  ֵמַהּמֵ י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵחֶלק  ׁשֶ הּוא,  ֶבר  ַהּקֶ ֵמִחּבּוט  ֵטר  ְלִהּפָ עּור  ִ ַהּשׁ
ה  ּמָ ּכַ ַהּיֹום,  ל  ּכָ ֲחָזָרה  ְיֵדי  ַעל  ַלע הּוא,  ַהּקֶ ף  ִמּכַ ֵטר  ְלִהּפָ ֶפׁש  ַהּנֶ ְלִזּכּוְך  ִלְזכֹות  כּו'.  ים  ִהּלִ ּתְ ַהּתֹוָרה, 

ה. ַעל־ּפֶ ים ּבְ ִהּלִ ְנָיא ּתְ ָניֹות ּתַ יָכְלּתֹו, ִמׁשְ ׁש ּבִ ּיֵ ׁשֶ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc dcp(ipy meil)

:`xnbd dgec .dxedh dnvr d`vne dwcaäáæ ÷ôñ àîìLa¦§¨¨§¥¨¨
ïðéøîàxnel xyt`y ,daf wtq dy`dy zxne`y drcd zpaen - ¨§¦©

,iriayd meia llk dxdha dyixtd `ly oeiky .dpynd oica ok
dwca `ly ixiyre iriyz ipiny minia ze`xl dkiyndy okzi

.daf wtq `id okle ,mda dnvr z`énð éàcå äáæ àlàxyt` ike - ¤¨¨¨©©©¦
,i`ce daf `idy xneléøämini dnk xg`l,äøBäè äàöîe ä÷ãa £¥¨§¨¨§¨§¨

.dz`x `l miizpiay mini mze`a s`y xyt`e
:`xnbd dwiqnéåìå áøc øîzéà ék ,àlàax zwelgn dxn`pyk - ¤¨¦¦§©§©§¥¦

,ieleøîzéà dLôð étàa àzòîLipta drenyk dxn`p `id - §©§¨§©¥©§¨¦§©
,ef dreny dxn`p jke .dpynay mipicdn cg` lr `le ,dnvr

ïéáe ,äàîè äàöîe úéøçL éòéáMä íBia dîöò ä÷ãaL äcð¦¨¤¨§¨©§¨©©§¦¦©£¦¨§¨§¥¨¥
.äàîè äàöîe ä÷ãa íéîé øçàìe ,äLéøôä àì úBLîMä`vnp ©§¨Ÿ¦§¦¨§©©¨¦¨§¨¨§¨§¥¨

,iele ax ewlg df oica .seqa oiae dligza oia d`nh dzidyáø©
.÷ôñ äáæ ,øîà éåìå ,éàcå äáæ ,øîà̈©¨¨©©§¥¦¨©¨¨¨¥

:mdinrh z` `xnbd zx`anàøwéòîc ïåék ,éàcå äáæ øîà áø©¨©¨¨©©¥¨§¥¦¨¨
xweaa iriay meiaäàîè ,äàîè úàöîð åéLëòå ,äàîè úàöîð¦§¥§¥¨§©§¨¦§¥§¥¨§¥¨

,éàcåi`cey.mdipiay minia dz`xøîéà ,äáæ ÷ôñ øîà éåìå ©©§¥¦¨©§¥¨¨¥©
éðéáe éðéa ä÷ñt`le ,ze`xln miizpia dwqt `idy xnel xyt` - ¨§¨¥¥¥¥

.aey dz`x eiykre ,daif inia mini dyly dz`x
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המשך ביאור למס' נדה ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc dcp(ipy meil)

äì ïéà ,øîBà,ãáìa éòéáL íBé àlà íe`x `ny ,oey`xd meid `le ¥¥¨¤¤¨§¦¦¦§¨
,mitqep mini dyng jyna mnvr wecal mikixv jkitl ,miizpia

.[elahi jk xg`e

àøîâ
iaxe xfril` iax zwelgn mrh x`al ,`ziixa d`ian `xnbd

:ryediéøáãì ,òLBäé éaøì øæòéìà éaø Bì øîà ,àéðzEmdl elry ©§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¦§¨¤
,iriayde oey`xd meid oeaygläðBî äzàmiiwp drayïéâeøéña ©¨¤§¥¦

,belice dwqtda -åixdäøîà äøBzädxtqe' (gk eh `xwie) dafa ©©¨¨§¨§¨§¨
e mini zraW DN,'øäèz øçàoeyle'øçà'cg` onf didiy rnyn ¨¦§©¨¦§©©¦§¨©©

`edyïleëì øçàixg` cxtp onf didiy `le ,minid zray lkl - ©©§¨
ote`a mitevx eidi `l` ,df mei ixg` cxtp onfe df meiàäz àlL¤Ÿ§¥

äàîeèdaif lyòLBäé éaø Bì øîà .ïäéðéa ú÷ñôî,xfril` iaxl §¨©§¤¤¥¥¤¨©©¦§ª©
äzàåm`d ,oibexiqa zepnl xyt` i`y zxn`yäãBî äzà éà §©¨¦©¨¤

éø÷ äàøL áæaezxitq inin cg`a,åokCléäL øéæðazg` zgz §¨¤¨¨¤¦§§¨¦¤¦¥
dúBëëñ[ux`d lr mikkeqd oli` itpr-]åd zg` zgz okúBòøt §¨§§¨

yiy [ux`d lr zelid`ne xcbd on zehlead zelecb mipa`-]
,[zn my xeaw `ny wtqïéâeøéña äðBnL,xifpd oke ,afdy - ¤¤§¥¦

xzeq epi`e ,mi`ad minid mr mincewd minid z` oipnl sxvn
,meid eze` `l`åixdäøîà äøBzäi`ce zna `nhpy xifp iabl ©©¨¨§¨
(ai e xacna),'eìté íéðBLàøä íéîiäå'zepnle xefgl jixvy §©¨¦¨¦¦¦§

zexifpae daifa dxn` dxezdy it lr s`y ixd .dligzak zexifp
eidiy ila xetql ote` mda epivn ,mitevx minid eidiy jixvy

.mitevx
:`xnbd zxxanøæòéìà éaøåxifpe afn `ed s` cnl `l recn §©¦¡¦¤¤

,xaq xfril` iax :`xnbd daiyn .oibexiqa zepnl xyt`y

íúä àîìLaik mincewd minid z` xzeq epi` ,ixw d`xy afa ¦§¨¨¨¨
ixw zii`x iabl(áì åè àø÷éå) àðîçø øîà 'dá äàîèì'oeyle , §¨§¨¨¨©©£¨¨

rnyn 'da'dîBé àlà úøúBñ dðéàL.cala dii`xd mei -éàå ¤¥¨¤¤¤¨¨§¦
éôelçéà íeMîz` xezqzy opaxcn xingdl yiy xn`z m`e - ¦¦©¥

,mze` zxzeq dpi` aef zii`x mby exn`i `ny mincewd minid
ixdólçéî àì éø÷ ìòáa áfiptn ,dfa df mtilgdl erhi `l - ¨§©©§¦Ÿ¦©©

iable .mipey mipiipr ipy md ixwe daifyéab ìò CléäL øéæð̈¦¤¦¥©©¥
øôe úBëëñénð úBòminid z` xezqiy opaxcn xingdl oi` §¨§¨©¦

,mzxzeq dpi` zi`ce zn z`neh mby exn`i `ny mincewd
ixdy,àúééøBàcî,xezql ickïðéòa àélòî ìäàqpkiy mikixv - ¦§©§¨Ÿ¤§©§¨¨¦©

,i`ce znd lde`løeæâc àeä ïðaøåzgz jldna exfby md - §©¨¨§¨
,[mei eze` xezqiy zerxte zekkqåc oic `edy wtq lde`,ïðaø §©¨¨

a`edy i`ce lde`àëä ìáà .ólçéî àì ,àúééøBàãdaf iabl §§©§¨Ÿ¦©©£¨¨¨
,iriaye oey`x dwcay÷ôña éàæç àîìc ïðéLééç éàep` m` - ¦¨§¦©¦§¨£©§¨¥

`l okle miizpiay miwteqn mini mze`a dz`x `ny miyyeg
,mitxvn oey`xd meid z` ok it lr s`e ,oeaygl mze` mitxvn

a éôelçéàì éúàdaif d`ex,éàcåz` ef dzpn `ly dny eaygi ik ¨¥§¦©¥§©©
xefbl mikixv eid minkge ,mda dz`xy iptn miizpiay minid

.oeaygl oey`xd meid dl dlri `ly
øæòéìà éaø éøác ïéàøð ,éøîà ïBòîL éaøå éñBé éaø ,éðzmby xn`y ¨¥©¦¥§©¦¦§¨§¦¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤

,oeaygl dl miler miizpiay minidòLBäé éaø éøácîmei wxy ¦¦§¥©¦§ª©
,miizpia dz`x `ny yeygp m` ik .dl miler iriaye oey`x

.oey`x mei mb xezqz `l recnàáé÷ò éaø éøáãåeidiy jixvy §¦§¥©¦£¦¨
oi`xp ,miweca mlek.øæòéìà éaøk äëìä ìáà .ïlek éøácî¦¦§¥¨£¨£¨¨§©¦¡¦¤¤

e ,ïBLàø íBé ïîöò e÷ãaL äáfäå áfä ,eäì àéòaéàa aey ewcaíBé ¦©§¨§©¨§©¨¨¤¨§©§¨¦
déðéîL,mzxitq ini zray xg`l `edyemdipya,øBäè eàöî §¦¦¨§¨

íéîiä øàLemiizpiay,e÷ãa àì §¨©¨¦Ÿ¨§
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המשך ביאור למס' נדה ליום שני עמ' ב

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  טבת א' ראשון יום היובל  עד השנים ספירת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰äNò úåöî¦§©£¥
:øîàpL ¯ íéMîçä úðL Lc÷ìe ,òáL òáL íéðL øtñì¦§Ÿ¨¦¤©¤©§©¥§©©£¦¦¤¤¡©
;"íéMîçä úðL úà ízLc÷å ...íéðL úúaL òáL Eì zøôñå"§¨©§¨§¤©©§Ÿ¨¦§¦©§¤¥§©©£¦¦

.ãáìa ìBãbä ïéc úéáì ïéøeñî ,elà úBåöî ézLe§¥¦§¥§¦§¥¦©¨¦§©
המצוות  קמ)בספר  שני(מ"ע "ספירת הרמב "ם: כתב 

מן שנה שנה שימנו דין... לבית  נמסרת  היא השמיטה 

ימי [מאתנו ] ממנו ואיש  איש  כל  שימנה  כמו  שנה , החמשים 

כתב  'החינוך' ובספר של)העומר". לך (מצוה וספרת  "שציווי 

צריך dtaדיובל  oipnבזב האמורה  לספירה  דומה  ואינו ,"

לה')וזבה  'וספרה לו' אלא('וספר בפה  לספור חיוב  שאינה 

הימים  מנין  על  טו)להשגיח כג ויקרא עה"ת, רמב"ן .(ראה

הר"ן סק"א)ולשיטת  תפט סי' או"ח הט"ז הביאו פסחים, ספירת(סוף

שהיא העומר  כספירת  ואינה  ממש , מנין אינה  ליובל השנים

שבועות . שבעה  לספור מצוה 

הר "ן: בשיטת  נאמרו דעות  ושתי 

איגר הגר "ע מתוך)א. ד"ה ל סי' פסקים, הר"ן(שו"ת בדעת  נקט 

בדיבור לא  ליובל וכך כך שהיא  שנה  כל לספור  צריך שאין 

שנת את ולקדש  השנים  מנין על  לשמור  אלא בהרהור , ולא 

טו)החמישים  כג אמור עה"ת רמב"ן .(ראה

הגרע"א  של דודו  לדעת  לא)ב . סי' לספור(שם צורך אין ,

ביובל, וכך כך שהיא שנה , כל  בלב  להרהר צריך אבל בפה,

'וספרת ...'. נאמר  שהרי 

אומר ליובל, השנים  את לספור  שצריך הרמב "ם  ולדעת 

מבריסק  ה"ה)הגר "ח פ"י הרמב"ם, על ובאורים משמעות(חדושים כי

ב)הגמרא  ח, דין (ר"ה בית ידי  על היובל  שקידוש  (שאומרים היא 

י) כה, ויקרא רש"י השנה'ֿ לא'מקודשת שאם  החודש  לקידוש  דומה

שנת בקידוש  וכך חודש , ראש  אינו דין  בית  קידשוהו 

השנה . על יובל דין אין  דין, בית  קידשוהו  לא  שאם  החמישים 

שנים לספור  - המצוות  שתי את  יחד כלל שהרמב "ם  וכיון 

הגדול  דין  לבית  "מסורין  שהן - החמישים  שנת  ולקדש 

כך  קידשוהו , לא  אם  חל היובל שאין שכשם  משמע בלבד",

השנים . את ספרו  לא  אם  חל אינו

הראב "ד  לדעת  וכשבית(בה"ו)אבל הבית  חורבן אחר  שגם

יובלות  מונים קיים , אינו הגדול קדושה),דין בהם שאין ודאי(אף

שלא אף יובל  היא החמישים  ושנת  מעכבת , אינה  שהספירה 

הקודמות . השנים  את ספרו 

ה'תש"פ  טבת ב' שני יום וגבעון  ובנוב שילה במשכן לרגל עליה

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰eñðëpL ïåék¥¨¤¦§§
ì eàa íMîe ...ìbìba ïkLnä eãéîòä ,õøàìúnLëe ...äìéL ¨¨¤¤¡¦©¦§¨©¦§¨¦¨¨§¦Ÿ§¤¥

...ïBòáâì eàáe ,áøç ¯ ìàeîL únLëe ...áðì eàáe ,áøç ¯ éìò¥¦¨©¨§Ÿ§¤¥§¥¨©¨§¦§
.íéîìBòä úéáì eàa ïBòábîe¦¦§¨§¥¨¨¦

חיוב היה  ובגבעון בנוב בשילה , עמד  כשהמשכן האם 

לרגל? לעלות 

הרמב"ן  ח)לדעת  יב, המנוחה(דברים 'אל  באו  שלא  זמן כל ,

הנחלה' א)ואל  קיט, זבחים ירושלים", זו נחלה שילה, זו היה("מנוחה לא 

לעלות . חיוב 

יפות ' לט)וה 'פנים  כט, השנים(במדבר עשרה  שבארבע  כתב

היה לא  וגבעון, בנוב  כשהיו וכן הארץ , את  וחילקו שכבשו 

בשנה פעמים  "שלוש  נאמר בתורה  כי  לרגל לעלות  חיוב

בירושלים . הבחירה  בית  היינו יבחר ", אשר במקום  יראה ...

שמואל בספר נאמר  שילה  ג)ובמשכן  א, ההוא(א, האיש  "ועלה 

בשילה", צבאות  לה' ולזבוח להשתחוות  ימימה  מימים  מעירו

" שעלה  רד"ק dpylופירש  dpyn"(רגל בכל ה 'תרגום '(ולא אך .

מזמן עולה  ש "היה  פירשו crenlורש "י  cren בכל היינו ,"

.רגל 

סולובייצ 'יק  הגרי "ז  יא)וגם  עמ' מא, התורה שבנוב(קול חילק ,

עליה מצוות  היתה  בשילה  אבל  לרגל לעלות נצטוו לא  וגבעון

מהכתוב  וראיה ג)לרגל, קכב, כעיר(תהלים הבנויה  "ירושלים 

שיבנה המקדש  שבית רש "י: ופירש  יחדיו ". לה שחוברה

זו הכתוב  שדימה  וכפי שילה , כמשכן  יהיה  בירושלים שלמה

ירושלים)לזו זו נחלה שילה זו מנוחה - הנחלה" ואל המנוחה וכמו("אל ,

מצוה(בשילה)ששם  תהיה  בירושלים  גם כך  שבטים ", "עלו

לרגל. לעלות 

אורה' ב)וה 'קרן  קטז, שחיוב(זבחים הרמב "ם מדברי מדייק 

והמקום בירושלים , המקדש  שנבנה  קודם גם  היה לרגל  עליה 

בהלכה שהרי המשכן. את  שהעמידו  במקומות היה  המקודש

אליו וחוגגין  לה'... בית  לעשות "מצות ֿעשה  כתב  הקודמת

העמידו לארץ  שכשנכנסו ממשיך וכאן  בשנה ", פעמים  שלש 

ולגבעון לנוב באו ומשם  בשילה , כך  ואחר  בגלגל  המשכן את 

בהבאת בשנה , פעמים  שלוש  לחגוג המצוה  לקיים יש  ובהם 

חגיגה . ושלמי  ראיה  עולת 

ה'תש"פ  טבת ג' שלישי יום ראשון  בית חורבן לאחר שנגנז הארון

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰äðaL úòáe§¥¤¨¨
ïBøàä Ba æðâì íB÷î äða ,áøçì BôBqL òãéå ,úéaä úà äîìL§ŸŸ¤©©¦§¨©¤¥¨¥¨¨¨¦§Ÿ¨¨

.úBl÷ì÷òå úBwîò úBiðBîèîa ,ähîì§©¨§©§¦£ª©£©§©
עמדין הגר "י  פרנקל)ותמה במהד' הליקוטים בספר :(הובא

הלכה  עניני רק  מביא  ה'יד' בספר  'הלכתא הרמב "ם (או

הארוןלמשיחא') נגנז  החורבן  שבזמן בעובדה יש  הלכה  ואיזו ,

יהודה  רבי  לדעת  ועוד: ב)במטמוניות ? נג, אכן(יומא הארון ,

נקט  ומדוע  לבבל, הוגלה הארון אליעזר  רבי לדעת  אך נגנז,

נגנז ? שהארון  כדעה  הרמב "ם 

ומבאר :

להלן פסק הט"ו)הרמב "ם קידשה(פ"ו ראשונה שקדושה 

המקדש למקום  הנכנס גם ולכן לעתיד ֿלבוא , וקידשה  לשעת 



קה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  טבת א' ראשון יום היובל  עד השנים ספירת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰äNò úåöî¦§©£¥
:øîàpL ¯ íéMîçä úðL Lc÷ìe ,òáL òáL íéðL øtñì¦§Ÿ¨¦¤©¤©§©¥§©©£¦¦¤¤¡©
;"íéMîçä úðL úà ízLc÷å ...íéðL úúaL òáL Eì zøôñå"§¨©§¨§¤©©§Ÿ¨¦§¦©§¤¥§©©£¦¦

.ãáìa ìBãbä ïéc úéáì ïéøeñî ,elà úBåöî ézLe§¥¦§¥§¦§¥¦©¨¦§©
המצוות  קמ)בספר  שני(מ"ע "ספירת הרמב "ם: כתב 

מן שנה שנה שימנו דין... לבית  נמסרת  היא השמיטה 

ימי [מאתנו ] ממנו ואיש  איש  כל  שימנה  כמו  שנה , החמשים 

כתב  'החינוך' ובספר של)העומר". לך (מצוה וספרת  "שציווי 

צריך dtaדיובל  oipnבזב האמורה  לספירה  דומה  ואינו ,"

לה')וזבה  'וספרה לו' אלא('וספר בפה  לספור חיוב  שאינה 

הימים  מנין  על  טו)להשגיח כג ויקרא עה"ת, רמב"ן .(ראה

הר"ן סק"א)ולשיטת  תפט סי' או"ח הט"ז הביאו פסחים, ספירת(סוף

שהיא העומר  כספירת  ואינה  ממש , מנין אינה  ליובל השנים

שבועות . שבעה  לספור מצוה 

הר "ן: בשיטת  נאמרו דעות  ושתי 

איגר הגר "ע מתוך)א. ד"ה ל סי' פסקים, הר"ן(שו"ת בדעת  נקט 

בדיבור לא  ליובל וכך כך שהיא  שנה  כל לספור  צריך שאין 

שנת את ולקדש  השנים  מנין על  לשמור  אלא בהרהור , ולא 

טו)החמישים  כג אמור עה"ת רמב"ן .(ראה

הגרע"א  של דודו  לדעת  לא)ב . סי' לספור(שם צורך אין ,

ביובל, וכך כך שהיא שנה , כל  בלב  להרהר צריך אבל בפה,

'וספרת ...'. נאמר  שהרי 

אומר ליובל, השנים  את לספור  שצריך הרמב "ם  ולדעת 

מבריסק  ה"ה)הגר "ח פ"י הרמב"ם, על ובאורים משמעות(חדושים כי

ב)הגמרא  ח, דין (ר"ה בית ידי  על היובל  שקידוש  (שאומרים היא 

י) כה, ויקרא רש"י השנה'ֿ לא'מקודשת שאם  החודש  לקידוש  דומה

שנת בקידוש  וכך חודש , ראש  אינו דין  בית  קידשוהו 

השנה . על יובל דין אין  דין, בית  קידשוהו  לא  שאם  החמישים 

שנים לספור  - המצוות  שתי את  יחד כלל שהרמב "ם  וכיון 

הגדול  דין  לבית  "מסורין  שהן - החמישים  שנת  ולקדש 

כך  קידשוהו , לא  אם  חל היובל שאין שכשם  משמע בלבד",

השנים . את ספרו  לא  אם  חל אינו

הראב "ד  לדעת  וכשבית(בה"ו)אבל הבית  חורבן אחר  שגם

יובלות  מונים קיים , אינו הגדול קדושה),דין בהם שאין ודאי(אף

שלא אף יובל  היא החמישים  ושנת  מעכבת , אינה  שהספירה 

הקודמות . השנים  את ספרו 

ה'תש"פ  טבת ב' שני יום וגבעון  ובנוב שילה במשכן לרגל עליה

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰eñðëpL ïåék¥¨¤¦§§
ì eàa íMîe ...ìbìba ïkLnä eãéîòä ,õøàìúnLëe ...äìéL ¨¨¤¤¡¦©¦§¨©¦§¨¦¨¨§¦Ÿ§¤¥

...ïBòáâì eàáe ,áøç ¯ ìàeîL únLëe ...áðì eàáe ,áøç ¯ éìò¥¦¨©¨§Ÿ§¤¥§¥¨©¨§¦§
.íéîìBòä úéáì eàa ïBòábîe¦¦§¨§¥¨¨¦

חיוב היה  ובגבעון בנוב בשילה , עמד  כשהמשכן האם 

לרגל? לעלות 

הרמב"ן  ח)לדעת  יב, המנוחה(דברים 'אל  באו  שלא  זמן כל ,

הנחלה' א)ואל  קיט, זבחים ירושלים", זו נחלה שילה, זו היה("מנוחה לא 

לעלות . חיוב 

יפות ' לט)וה 'פנים  כט, השנים(במדבר עשרה  שבארבע  כתב

היה לא  וגבעון, בנוב  כשהיו וכן הארץ , את  וחילקו שכבשו 

בשנה פעמים  "שלוש  נאמר בתורה  כי  לרגל לעלות  חיוב

בירושלים . הבחירה  בית  היינו יבחר ", אשר במקום  יראה ...

שמואל בספר נאמר  שילה  ג)ובמשכן  א, ההוא(א, האיש  "ועלה 

בשילה", צבאות  לה' ולזבוח להשתחוות  ימימה  מימים  מעירו

" שעלה  רד"ק dpylופירש  dpyn"(רגל בכל ה 'תרגום '(ולא אך .

מזמן עולה  ש "היה  פירשו crenlורש "י  cren בכל היינו ,"

.רגל 

סולובייצ 'יק  הגרי "ז  יא)וגם  עמ' מא, התורה שבנוב(קול חילק ,

עליה מצוות  היתה  בשילה  אבל  לרגל לעלות נצטוו לא  וגבעון

מהכתוב  וראיה ג)לרגל, קכב, כעיר(תהלים הבנויה  "ירושלים 

שיבנה המקדש  שבית רש "י: ופירש  יחדיו ". לה שחוברה

זו הכתוב  שדימה  וכפי שילה , כמשכן  יהיה  בירושלים שלמה

ירושלים)לזו זו נחלה שילה זו מנוחה - הנחלה" ואל המנוחה וכמו("אל ,

מצוה(בשילה)ששם  תהיה  בירושלים  גם כך  שבטים ", "עלו

לרגל. לעלות 

אורה' ב)וה 'קרן  קטז, שחיוב(זבחים הרמב "ם מדברי מדייק 

והמקום בירושלים , המקדש  שנבנה  קודם גם  היה לרגל  עליה 

בהלכה שהרי המשכן. את  שהעמידו  במקומות היה  המקודש

אליו וחוגגין  לה'... בית  לעשות "מצות ֿעשה  כתב  הקודמת

העמידו לארץ  שכשנכנסו ממשיך וכאן  בשנה ", פעמים  שלש 

ולגבעון לנוב באו ומשם  בשילה , כך  ואחר  בגלגל  המשכן את 

בהבאת בשנה , פעמים  שלוש  לחגוג המצוה  לקיים יש  ובהם 

חגיגה . ושלמי  ראיה  עולת 

ה'תש"פ  טבת ג' שלישי יום ראשון  בית חורבן לאחר שנגנז הארון

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰äðaL úòáe§¥¤¨¨
ïBøàä Ba æðâì íB÷î äða ,áøçì BôBqL òãéå ,úéaä úà äîìL§ŸŸ¤©©¦§¨©¤¥¨¥¨¨¨¦§Ÿ¨¨

.úBl÷ì÷òå úBwîò úBiðBîèîa ,ähîì§©¨§©§¦£ª©£©§©
עמדין הגר "י  פרנקל)ותמה במהד' הליקוטים בספר :(הובא

הלכה  עניני רק  מביא  ה'יד' בספר  'הלכתא הרמב "ם (או

הארוןלמשיחא') נגנז  החורבן  שבזמן בעובדה יש  הלכה  ואיזו ,

יהודה  רבי  לדעת  ועוד: ב)במטמוניות ? נג, אכן(יומא הארון ,

נקט  ומדוע  לבבל, הוגלה הארון אליעזר  רבי לדעת  אך נגנז,

נגנז ? שהארון  כדעה  הרמב "ם 

ומבאר :

להלן פסק הט"ו)הרמב "ם קידשה(פ"ו ראשונה שקדושה 

המקדש למקום  הנכנס גם ולכן לעתיד ֿלבוא , וקידשה  לשעת 
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כרת  חייב הזה  בזמן בזמן בטלה המקדש שקדושת הראב"ד כדעת (שלא

לומרהזה) ויש  היא. בטלה , לא  הבית  שקדושת  זו  שהלכה 

הוגלה הארון  אם  כי נגנז, במקומו  שהארון לקביעה  בהתאם 

כרת . חייב  אינו לשם  והנכנס  בטלה  המקום  קדושת  לבבל,

שלמה ' כאן)וב'יריעות ביהב"ח הוסיף :(הל'

הי"ב)בירושלמי פ"א שה(מגילה קרבנותנאמר  להקריב  איסור 

בפנים נמצא  הארון כאשר  הוא ולמקדש  למשכן  מחוץ  בבמות 

"וכגון הבמות הותרו שם , קבוע אינו  וכשהארון המזבח, אצל 

יערים " בקרית  הארון  שהיה  וגבעון , נוב  שם)בימי העדה .(קרבן

בבמות  ההקרבה  נאסרה המקדש  בית  שנבנה  (לעיל ולאחר 

ה"ג) הלכה פ"א הט"ו)ונפסקה  פי"ט מעה"ק הזה ,(הל' בזמן  שגם 

ואסור עומדת  במקומה  הקדושה  המקדש , בית שנחרב  לאחר 

שהארון בהכרח כן, ואם  למקדש . מחוץ  בבמות  להקריב 

כשהארון רק  הוא הבמות איסור  שהרי המקדש  במקום נמצא 

הוא המקדש במקום  ונגנז , שלמה שבנה  והארון בפנים .

שבגמרא  מכך  גם וכמובן שם)נמצא . נגנז(יומא שהארון  למדו 

המקדש לבית  הארון הכנסת  את  המתאר  מהפסוק  במקומו,

הזה " היום עד שם  ח.ח)"ויהיו א, נגנז(מלכים שהארון היינו ,

החורבן לאחר גם  במקומו הזה').ונשאר היום ('עד

המקדש . בבית  נגנז שהארון  זו  עובדה הרמב "ם  מביא  ולכן 

ה'תש"פ  טבת ד' רביעי יום קנים  שבעה בת מנורה עשיית איסור

:È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰íãàì øeñàå§¨§¨¨
äNBò ìáà ;äøBðnä úøeök äøBðîe ...ìëéä úéðáz úéa äNòiL¤©£¤©¦©§¦¥¨§¨§©©§¨£¨¤
dðéàL äøBðî Bà ,íéð÷ äðBîL ìL Bà ,íéð÷ äMîç ìL äøBðî§¨¤£¦¨¨¦¤§¨¨¦§¨¤¥¨

.úëzî ìL¤©¤¤
רש "י אבל)מדברי ד"ה א, מג, זרה הוא(עבודה שהאיסור  מבואר 

לעשות אסור  ולכן  במקדש , הכשרה  מנורה  כתבנית  לעשות 

זהב של שאינה  פי  על אף  היא , "שאף  מתכת  של מנורה גם

במקדש". כשרה  דאינה  שרי עץ  "של  ורק  במקדש ", כשרה

ערוך' ב'שלחן  נפסק  ס"ח)וכן קמא סי לעשות(יור"ד שאסור 

אינה ואפילו ופרחים , וכפתורים  גביעים  בלא "אפילו מנורה 

הש "ך וכביאור טפחים ", י"ח לו)גבוהה ס"ק אינו(שם זה  "שכל 

וכן וכפתורים , גביעים  בלא כשרה  המנורה  דבדיעבד מעכב ,

איגר  הגר"ע  והוסיף  טפחים". י "ח גבוהה  אינה  שם):אם  (יור"ד

היא אם גם  אסורה  המתכות  משאר  העשויה  מנורה אמנם ,

אבל  והכפתורים , הגביעים  adfללא  zxepnשהגביעים

או גביעים  בה  אין אם  להתיר  יש  לעיכובא , הם  והכפתורים 

כפתורים .

צבי ' ס)וה'חכם  קנים(סי' שבעה  בת  מנורה  לעשות  התיר 

נרות  שמונה  והפתילה)המכילה  השמן לקיבול אינה(גביעים "שהרי  -

נרות... שבעה  לה  שהיו המקדש  בית  מנורת  דוגמת  כלל  נראית 

ומשיב ' וה'שואל מדאורייתא". פסולה  היא  סי'וגם  ח"ג (מהדו"ק

המקדשעא) מנורת  כי  כזו , מנורה  עשיית  ואסר  עליו  נחלק 

מכיון נר  עוד בה  להוסיף מניעה  אין קנים  שבעה  לה  שיש 

הנרות". על לא הקנים , על היא  הקפידא  ש "עיקר

אומר ' ה 'יביע  כתב  חשמל , ידי  על הדולקת  (ח"א ובמנורה 

יב) סי' כייור"ד קנים , שבעה  בת  מנורה  עשיית  להתיר שיש  :

נרות  בה שאין  השמן)כיון קיבול את(כלי הפוסל שינוי  זה  הרי 

מנורה עשיית  על רק הוא  והאיסור  מדאורייתא , המנורה 

במקדש . הכשרה  בתבנית 

משה ' ה 'אגרות  כתב  זה  לג)וכעין  סי' ח"ג שמותר(יור"ד

שמן, לוג  חצי  מידת להכיל  כדי  בנרותיה  שאין מנורה  לעשות 

שמן שיהיה  "צריך שהרי במקדש , המעכב  השיעור הוא 

הלילה". כל שידליק  כשיעור 

ה'תש"פ  טבת ה' חמישי יום להשחית? מותר מתי

:È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰äpîî ïéãéîòîe©£¦¦§ª¤
øîLî ìk ìò øfçî äéäå ;àø÷ð äéä 'úéaä øä Léà'å ...ãçà¤¨§¦©©©¦¨¨¦§¨§¨¨§©¥©¨¦§¨
BèáBç ,ïLé àeäL økð ...ãîBò BðéàL øîLî ìëå ...øîLîe¦§¨§¨¦§¨¤¥¥¦¨¤¨¥§

.Búeñk úà óøNì Bì äéä úeLøe ;Bì÷îa§©§§¨¨¦§Ÿ¤§
הרא"ש  ה"ב):ופירש  פ"א תשחית(מידות בל  משום כאן  "אין

אחרונים והקשו  הפקר". היה  דין בית דהפקר כהנים משום  (עזרת

סי') ח"ב אברהם דבר שם. גםמידות הוא תשחית ' 'בל איסור  הרי :

סי"ד)?בהפקר ונפש גוף שמירת הל' אדה"ז ש"ע (ראה

הגמרא דברי  פי על כהנים ' ה 'עזרת  ב)ותירץ  קה, שכדי(שבת

איש גם  וכך  כלי , לשבור  מותר  ביתו  אנשי על  אימה  להטיל 

המשמר איש של  כסותו  את  לשרוף  היה יכול  הבית  הר 

השומרים . את  לזרז כדי  שנרדם ,

גם הוא  תשחית ' 'בל איסור  דעות , לכמה  הרי לעיין : ויש 

בני על אימה  להטיל וחמה  כעס  להראות  כדי  "כוונתו כאשר 

כשורה " נוהגין  שאינן שם)ביתו אדה"ז ?(ש"ע

השחתה דרך "כשעושה  רק  הוא  תשחית' 'בל שאיסור  ואף 

ידי על  הכסות  ושריפת  מותר " לתקן על ֿמנת  אבל וקלקול,

תיקון  לצורך היא  הבית הר  השומר)איש  את לומר(לזרז יש  -

כגון השחתה , דרך  כשאינו רק מותר  תיקון  לצורך שקלקול 

אינה השריפה  שמטרת  באפרו , דם  לכסות  כדי בגד שריפת 

בשריפת המטרה  ואילו באפר, הצורך אלא  הבגד השחתת 

היא  השומר  של cbadכסותו ceai`יישן לא  שהשומר כדי

שוב .

הזקן אדמו "ר  של לשונו דיוק  פי  על  לבאר  "כשם(שם):ויש 

להזיקו, ולא  לקלקלו  ולא  לאבדו שלא בגופו  להזהר שצריך

הגוף והיזק  איבוד  שגדר  היינו במאודו", להזהר  צריך כן

שווה . הממון ואיבוד

ונפש ' גוף  נזקי שמותר(ס"ד)וב'הלכות  הזקן אדמו"ר  כתב 

" הגוף  צער  כי  לתשובה  elלהתענות  `id daeh,"נפשו להציל

הואיל  להדריכם ... כדי  הקטנים... בניו  להכות "מותר וכן 

ברשותו". שהם  עליו מוטלת  וטובתם  לטובתם , ומתכוין 

השומר של כסותו את  לשרוף הבית  הר  לאיש מותר  ולכן 
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הועילה)שנרדם  לא במקל החבטה 'בל (כאשר איסור  בזה  ואין ,

מצד  היא  שוב ) יירדם  (שלא  השומר  של טובתו  כי  תשחית '

ceai` על הממונה  הבית  הר  איש  של  ברשותו  והוא הכסות ,

שם)השומרים מדות .(רע"ב
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ה'תש"פ  טבת ו' שישי יום מירושלים? לצאת גדול לכהן אסור מדוע
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חינוך ' ה'מנחת  קלו)ותמה  שאסור(מ"ע זו הלכה מקור  מה  :

מירושלים ? לצאת גדול לכהן

פשר " להם  למצוא  לב  חכמי  כל  "נלאו כתב: ותחילה

תלמידו: שחידש  ביאור  מביא כך  ואחר 

מנחה קרבן יום  כל להקריב חייב הגדול כהן הכהן ('חביתי

הערביםגדול') בן ומחצה  שחר  של  תמיד עם  בבוקר "מחצה  ,

הערבים " בין  של תמיד הי"ח)עם  פ"ג ומוספין תמידין וכל (הל' .

הקרבתו שלאחר בלילה  בירושלים  לינה  טעון קרבן המביא 

למחרת  עד מירושלים יוצא היה  מה,ולא  ד"ה א, ה, ר"ה תוס' (ראה

דברים) מספרי יוםומקורו מדי  קרבן שהקריב הגדול , הכהן ולכן

ממנה . לצאת  מבלי  בירושלים  ללון היה  חייב  ביומו,

חמדה ' ד)וה'כלי תצוה ביאר :(שמות,

הרמב"ם  ה"ח)שיטת  פ"ד המקדש ביאת מרצה(הל' שהציץ  היא

מצחו על שהוא בזמן  "רק  בטומאה  קרבן  הקרבת חטא  על

ה 'קרבן ופירש  להם ", לרצון  תמיד  מצחו על והיה  שנאמר :

ה"ב)העדה' פ"א יומא בירושלמי ההלכה חייבה(במקור שהתורה 

הציץ  את וחייבcinzללבוש מצחו, על בעודו הוא  הריצוי  כי

העבודה בעת  טומאה  של ענין יארע  שמא  תמיד  ללבשו 

הלילה ). כל ואיברים חלבים  שהקטרת  בלילה , (ואפילו

כהונה  בבגדי  למדינה  לצאת  שאסור א)וכיון  סט, ,(יומא

הרמב "ם  מי"ב)ולדעת פ"ג סוכה בכלל (פהמ"ש היא  ירושלים 

הגדול  הכהן של התמידי החיוב  הרי  – מדינה  ולא  מקדש 

מירושלים . היציאה  את ממנו  מונע  הציץ  את  לשאת 

הש "ס ' 'גליוני  א)ובספר  ה, ר"ה ענגל, כמקור(להגר"י ציין 

המשנה  דברי את זו  ב)להלכה יח, שמת(סנהדרין גדול שכהן

העיר". שער פתח  "עד המת  את  ללוות  יוצא  מקרוביו אחד 

והוסיף : לירושלים. מחוץ  לצאת  לו שאסור מכאן ומשמע 

שמביא", חביתין המנחת  מפאת  הוא  המשנה  טעם  "אולי

חינוך'. ה'מנחת  תלמיד  של כתירוצו 

ה'תש"פ  טבת ז' קודש שבת שבת? לכבוד להסתפר צריך מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ãîòî éLðà©§¥©£¨
éðtî ïéøzî éLéîçáe ;ïälL úaMä ìk ñaëlîe øtñlî ïéøeñà£¦¦§©¥¦§©¥¨©©¨¤¨¤©£¦¦ª¨¦¦§¥

.úaMä ãBáë§©©¨
אחיהם קרבן על  ומתפללים  ה "עומדים  - מעמד' 'אנשי 

'אנשי וכן העבודה , בשעת  שם  ועומדים  לרצון , שיתקבל 

שבו בשבוע המקדש  בבית המשרתים  הכוהנים - המשמר '

מותרים אך שבוע  באותו  להסתפר  אסורים  שלהם , המשמרת 

השבת לכבוד החמישי ביום  שם)להסתפר ורש"י ב, טו, .(תענית

אברהם ' רס)וה 'מגן  סי תחילת שמצוה(א"ח רש "ל בשם  הביא 

החמישי ביום  כי  דווקא  שבת בערב השבת  לכבוד  להסתפר

מההלכה עליו והקשה השבת . לכבוד זאת  שעושה ניכר  אינו

החמישי ! ביום  מסתפרים  מעמד  שאנשי שלפנינו ,

ממש שבת בערב  להסתפר המובחר מן  מצוה  אכן, ותירץ :

בערב פנאי להם  היה  לא  מעמד' ש 'אנשי  אלא  לכן , קודם ולא 

חמישי. ביום להסתפר  הקדימו ולכן  שבת

הזקן אדמו "ר  סיכם  ס"א)וכך  שם מן(א"ח "מצוה  להלכה :

ניכר שיהא  כדי לכן קודם  ולא  שבת  בערב לגלח המובחר

מחמת שבת בערב  פנאי לו אין ואם השבת , לכבוד שעושה 

ה". ביום יגלח שבת  צרכי טורח 

סק"א)והט"ז ביום(שם מלהסתפר  להימנע  אחר טעם  כתב

השלישי ביום  לצמוח מתחילות השערות  כי - חמישי

להתחלת גורם  חמישי ביום והמסתפר  השער, מתספורת 

בשבת . הצמיחה 

רבה ' ה 'אליה  סק"ה)והוסיף  למעשה ,(שם :xeqi` mey oi`
שתספורת אלא  בשבת , השערות  צמיחת  להתחלת  לגרום 

ביוםהשערות יסתפר ואם השבת, לכבוד  'תיקון' היא 

זה ואין בשבת, דוקא  יחזור שה'קלקול' לכך  יגרום  החמישי

השבת . לכבוד

ביום לצמוח  מתחילות  שהשערות  הקביעה  עצם  על אמנם,

שבת ' ה'תוספת הקשה  לתספורתן , סק"ג)השלישי שהרי(שם

אחר ומיד  תיכף לצמוח מתחילין  דבאמת  מכחישו , "החוש 

הזקן אדמו "ר  זה  על תמה וכן סק"א)הגילוח ". קו"א מדברי(שם

א)הגמרא  יז, שישנה(תענית היינו יום , בכל  מסתפר  שהמלך 

שמסתפר ! ביום  כבר  שערות  צמיחת 
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ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי השה. באחריות חייב אם שיפדה. עד
וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי של חמורו עובר הלוקח בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי
זכרים  בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה ביכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי עשרה לו שהיה ומי נקבות, ושתי

.‡ËÈÓL‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2,˙ÈÚÈ·Ma ‰ÂÏn‰ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒƒ
·BÁ Ú·Bz‰Â .B„È ‰MÓ ÏÚa Ïk ËBÓL :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«««≈»¿«≈«

˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL3,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú - ∆»¿»»»¿ƒƒ»««…«¬∆
.ÂÈÁ‡ ˙‡Â e‰Ú¯ ˙‡ ObÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ…∆≈≈¿∆»ƒ

מלגבות.2) כספים 3)להניח משמטת שביעית אין שהרי
בסופה. אלא

.·ÌÈÙÒk ˙hÓL ÔÈ‡4ÔÓÊa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙‚‰B ≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«»∆»ƒ¿«
Ú˜¯˜ ˙hÓL ÌL LiL ,‚‰B Ï·Bi‰L5·eLÈ È¯‰L , ∆«≈≈∆≈»¿ƒ««¿«∆¬≈»

ÛÒk ‡Ïa ÂÈÏÚ·Ï Ú˜¯w‰6‰Ê ¯·„Â .7.‡e‰ ‰Ïa˜ ««¿«ƒ¿»»¿…∆∆¿»»∆«»»
‰z‡ - Ú˜¯˜ ËÈÓLÓ ‰z‡L ÔÓÊa :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒƒ¿«∆«»«¿ƒ«¿««»
‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈»»∆≈¿»
‰z‡ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ ˙hÓL ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ;ı¯‡Ï»»∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ««¿«≈«»

ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ8.ı¯‡a elÙ‡ ˙ÈÚÈ·Ma «¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»»∆

אינה 4) הארץ שביתת אבל החובות. השמטת כלומר,
היובל  שאין בזמן אף התורה מן נוהגת והיא ביובל, תלוייה

למוכר.5)נוהג. והחזרתה הקרקע עזיבת כלומר,
ולפיכך 6) כספים שמיטת יש קרקע בשמיטת גם כן [ואם

להן]. הושוותה לא הארץ שביתת אבל שתיהן. הושוו
תלוייה 7) הגוף, חובת שהיא פי על אף כספים ששמיטת

בארץ. התלוייה מצוה שהיא ביובל השבת 8)היא כלומר,
ביובל. והיינו לבעליה, הקרקע

.‚ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe9˙‚‰B ÌÈÙÒk ˙hÓL ‡‰zL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆
ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰ ÔÓfa10Ï·Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â «¿««∆¿»»¿««ƒ∆≈«≈

‚‰B11ÌÈÙÒk‰ ˙hÓL ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k , ≈¿≈∆…ƒ¿«««¿ƒ««¿»ƒ
.Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈

לשביעית".9) זכר דתשמט, רבנן "ותקינו שם: בגיטין
ושם 10) התורה. מן נוהגת שהייתה כשם לארץ, בחוץ אף

את  סידרו אסי ורב אמי רב של דינם שבבית אמרו,
אבטליניה, חילי איישר אי שמואל: אמר וכן הפרוזבול,
מדרבנן. בבבל גם נוהגת כספים שמיטת שהייתה משמע

שנות 11) שתי חכמים תיקנו שלא נוהג, אינו מדרבנן אפילו
יכולים  הצבור רוב שאין דבר שהוא תכופות, שביתה,

בו. לעמוד

.„dÙBÒa ‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡12. ≈¿ƒƒ¿«∆∆¿»ƒ∆»¿»
¯·c ‰ÊÂ ‰hÓL ‰OÚz ÌÈL Ú·L ıwÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈∆«»ƒ«¬∆¿ƒ»¿∆¿«

ÌLÂ ,‰hÓM‰13„ÚÓa ÌÈL Ú·L ıwÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ «¿ƒ»¿»≈ƒ≈∆«»ƒ¿…≈
Ú·L ¯Á‡ - ÌM ‰Ó ;˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L14, ¿««¿ƒ»¿««À«»««∆«

CÎÈÙÏ .Ú·L ¯Á‡ - ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰ Û‡15‰ÂÏ‰ , ««¿»«¿»ƒ««∆«¿ƒ»ƒ¿»
,‰M‰ Ïk B·BÁ ‰·Bb - dÓˆÚ ˙ÈÚÈ·Ma B¯·Á ˙‡∆¬≈«¿ƒƒ«¿»∆»«»»

‰nÁ Ú˜LzLÎe16È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰ L‡¯ ÈÏÈÏa ¿∆ƒ¿««»¿≈≈…«»»∆»≈
·BÁ‰ „·‡ - ˙ÈÚÈ·L17. ¿ƒƒ»««

מתחילתה.12) נוהגת קרקע שביתת במצות 13)אבל
יכול  שנים, שבע "מקץ אמרו: שם בספרי והנה הקהל.
קץ  כאן נאמר דן: אתה הרי בסופה, או השנה, מתחילת
ולא  בסופה, להלן האמור קץ מה קץ, להלן ונאמר
ולא  בתחילתה" ולא בסופה כאן האמור קץ אף בתחילתה,
פירש  ורבינו מכוונים, הדברים "קץ" לאיזה שם מבואר

הקהל. במצות הנאמר לקץ נאמר 14)שהכוונה [שהרי
היינו  "מקץ" ואם הסוכות" בחג השמיטה שנת "במועד שם:
"במועד  לאמר התורה הוצרכה למה השמיטה, שנת בתחילת
הוצרכה  השנה, לסוף הכוונה אם אבל השמיטה", שנת
שכבר  פי על שאף לנו לאמר השמיטה" שנת "במועד לאמר
בשביעית, שליש שהביאה תבואה - השמיטה שנת עברה
שבסוטה  פי על ואף בשמינית. שביעית מנהג בה נוהג אתה
כן  לא שאם "שמיטה", לאמר התורה שהוצרכה אמרו מא.
שזה  פי על ואף לארץ, כניסתם מעת שנים שבע מונים היינו
מקום  לה אין הזאת הטעות כל - השמיטה בשנת יהיה לא
כן  ואם שנים, שבע בסוף היינו ש"מקץ" האמת לפי אלא
שנים  שבע לסוף הכוונה כי לטעות יש "שמיטה" המלה בלי
בתחילת  "מקץ", נפרש אם אבל כנ"ל, לארץ, היכנסם מיום
זה  לפי כי מעכשיו, למנות לטעות מקום אין שנים, שבע
על  אלא שנים", שבע "מקץ ולא "מעתה" להיות צריך היה
לומר  הוצרך ולפיכך שנים, שבע בסוף הוא ש"מקץ" כרחנו
בלי  שנים שבע לסוף שהכוונה לומר נטעה שלא "שמיטה",

אלא 15)שמיטה]. אינה כספים ששמיטת לפי כלומר,
שביעית. פירוש 16)בסוף אלא מ"הקהל" לומדים ואין

שלא  משם, למדו לא אבל בסוף, שהוא "מקץ" המלה
הסוכות. בחג אלא הלווה 17)תישמט רוצה כן אם אלא

מתנה. בתורת להחזיר

.‰L‡¯ ÌBi‰L ˙Úc ÏÚ d˜lÁÂ ‰¯t‰ ˙‡ ËÁL»«∆«»»¿ƒ¿»«««∆«…
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰18ÏeÏ‡ ¯aÚ˙Â ,19‡ˆÓÂ «»»∆»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¡¿ƒ¿»

i‰ B˙B‡È¯‰L ,ÌÈÓc‰ e„·‡ - ˙ÈÚÈ·L ÛBÒ ÌB «¿ƒƒ»¿«»ƒ∆¬≈
·BÁ‰ ÏÚ ˙ÈÚÈ·L ‰¯·Ú20. »¿»¿ƒƒ««

נשמטים.18) החובות אין ושוב שביעית, עברה וכבר
השנה 19) ראש וקדשו יום, שלושים בן החודש שנעשה
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ואחד. שלושים ביום להקפת 20)למחר דומה זה ואין
תובעו  החנות בעל אין ששם כיוון נשמטת, שאינה חנות
מעט  מחנותו לוקח שהיה מרובה זמן שלאחר אלא כלל,
יודע  היה שאם כאן, אבל כאחד. הכל משלם  הוא מעט,
הרי  ולכן מיד, הבשר דמי נוטל היה השנה, ראש היום שאין

משמטתו. ששביעית במלווה, כזקפו זה

.Â‰ÂÏÓ elÙ‡Â .‰ÂÏn‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»
ËÈÓLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÒÎ ˙eÈ¯Á‡ Ba LiL ¯ËLaL21. ∆ƒ¿»∆≈«¬»¿»ƒ¬≈∆«¿ƒ

BÏ ÌiÒ Ì‡Â22ËÈÓLÓ BÈ‡ - B˙‡ÂÏ‰a ‰„O23. ¿ƒƒ≈»∆¿«¿»»≈«¿ƒ
‰Úe·M‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰Â24‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ¿«∆∆∆«¿»∆∆¡«…
ÌlLÏ ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏkÓ - ObÈ25Ú·M‰Ï ‡ÏÂ26. ƒ…ƒ»»…¿«≈¿…¿ƒ»«

דמי".21) כגבוי לגבות העומד ש"שטר אומרים אנו ואין
למלווה.22) והרא 23)הלווה לו שייחדה את שכיוון לו ה

כבר. כגבויה היא הרי סביב, במיצריה כגון 24)השדה
וכופר  בחמישים מודה והלה זוז מאה מחברו התובע
על  עבר אם - במקצת מודה כדין שבועה שחייב בחמישים,
ומלהישבע. מלשלם הוא פטור השמיטה, שנת סוף זה

אינה 25) - הממון את משמטת השביעית שאין ודבר
השבועה. את גם מן 26)משמטת זאת למדו מט. ושם

שבועה) (היינו, דיבור ואפילו השמיטה", דבר "וזה הפסוק:
משמטת.

.ÊÔÈic‰ ˙Úe·La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÏÎÂ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«««»ƒ¿…
Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓ da ‡ˆBik28˙ÈÚÈ·L «≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆¿ƒƒ

Ô˙ËnLÓ29ÔÈÙzM‰Â ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L Ï·‡ ;30 ¿««¿»¬»¿««¿ƒ¿«À»ƒ
‰„BÈ Ì‡L ˙BÚe·MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ31ÌlLÈ32È¯‰ - ¿«≈»∆ƒ¿∆ƒ∆¿«≈¬≈
‰hÓM‰ ¯Á‡ Ú·MÈ ‰Ê33. ∆ƒ»««««¿ƒ»

במקצת.27) מודה שבועת בכל 28)שהיא כלומר,
תובעו. שהמלווה הודה 29)ההלוואה לא אם ולכן

השבועה. נשמטת שבועה נעשים 30)ונתחייב שהם
של  דבר נגנב מהן אחד מבית שאם לזה, זה שכר שומרי
חבירו  שגם שכרו, וזהו שכר. כשומר לשלם חייב שותפות

עכשיו. זה שמשמר זמן כשיעור הכל סוף 31)ישמור לפני
שהם 32)שביעית. "לפי שמינית, של השנה ראש לאחר

מלווה". ולא השמיטה,33)פקדון אחר אפילו כלומר,
כספים. שמיטת זמן זה על עבר שכבר

.Áe‰ÂÏ‰34‡e‰Â ‰hÓM‰ ÚÈb‰Â ,Ba ¯ÙÎÂ BÚ·˙e ƒ¿»¿»¿»«¿ƒƒ««¿ƒ»¿
B˙¯ÈÙÎa35ÚL ¯Á‡ ‰„B‰Â ,e‡aL B‡ ˙ÈÚÈ·L ‰¯· ƒ¿ƒ»¿»««∆»¿»¿ƒƒ∆»

˙ÈÚÈ·M‰ ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ36˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡ - »»≈ƒ«««¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
˙ËnLÓ37. ¿«∆∆

דא 34) "פשיטא א: הלכה סוף י פרק שביעית ירושלמי
משמטת". אינה כפרנית נעשית שהיא מלווה מילתא,

לפי 35) כך, על ולנגשו ממון לתובעו יכול המלווה אין שאז
היסת  שבועת אלא עליו לו ואין מלשלם, פטור הכל שכופר

השביעית,36)בלבד. שנת שעברה לפני הודה אם אבל
משמטת. היא אלא 37)הרי משמטת אינה ששביעית כיוון

השמיטה  דבר "וזה שנאמר ונגישה, תביעה בו שיש דבר
רעהו". את יגוש לא וגו'

.Ë- ÌÈL ¯OÚÏ ÔÓÊ BÏ Ú·˜Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿∆∆»ƒ

BÈ‡38ObÈ ‡Ï È„ÈÏ ‡a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ËnLÓ39, ≈¿«≈««ƒ∆»ƒ≈…ƒ…
‰zÚ ‡e‰ È¯‰40BnÚ ‰˙‰ .ObÏ ÏBÎÈ BÈ‡41‡lL ¬≈«»≈»ƒ¿…ƒ¿»ƒ∆…

˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L - epÚa˙È42. ƒ¿»∆¿ƒƒ¿«∆∆

השמיטה.38) שנת ישנה שנים עשר בתוך לאחר 39)והרי
שנים. הזמן.40)עשר המלווה.41)לפני עם הלווה

למלווה 42) יהא שלא הייתה, יגוש" ב"לא התורה כוונת כי
הרי  לתבעו, יכול שאינו פי על אף וכאן מאומה, הלווה על
הוא  והרי ורגע, רגע בכל ההלוואה להחזיר חייב הלווה

מעצמו. כנתבע

.ÈepËnLz ‡lL BnÚ ‰˙‰Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆…¿«¿∆
ÔÈc Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ;ËÓL ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈»¿«≈ƒ

˙ÈÚÈ·M‰43‰Ê ·BÁ ‡e‰ ËÈÓLÈ ‡lL BnÚ ‰˙‰ .44 «¿ƒƒƒ¿»ƒ∆…«¿ƒ∆
ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ;Ìi˜ B‡z - ˙ÈÚÈ·Ma elÙ‡Â«¬ƒ«¿ƒƒ¿»«»∆»¿«∆¿»
ez·iÁ ‡lL ÔBÓÓa BÓˆÚ ·iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,Ìi˜ -«»¿ƒ¿»∆ƒ≈«¿¿»∆…ƒ¿«

·iÁ ‡e‰L ,‰¯Bz45. »∆«»

התנה 43) אלא לו, שישלם הלווה עם  התנה לא שהרי
ייתכן. לא וזה תשמט, לא שלא 44)שהשמיטה כלומר,

לו  ישלם אלא שביעית, כשתשמטנו החוב, מן עצמו יפטור
ההשמטה. עם להתחשב בפרק 45)מבלי רבינו שכתב כמו

חייב  שהלווה לומר, וצריך טו. הלכה מכירה מהלכות י"א
וייתכן, שם. שנזכרים האופנים ביתר או עדים בפני עצמו
כאילו  זה הרי השטר, כתיבת בשעת עמו שהתנה שכיוון

מועיל. שהדבר בשטר, לו כתב

.‡È˙Ùw‰46d‡OÚ Ì‡Â .˙ËÓL dÈ‡ - ˙eÁ‰ «»««¬≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¬»»
‰ÂÏÓ47ËÓL BÈ‡ - ¯ÈÎO ¯ÎO .˙ËÓL -48Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿∆∆¿«»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ BÙ˜Ê49.ËÓL - ‰ÂÏÓa ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿»

נפרע 46) ואינו זמן אחר זמן להקיף שדרך הוא: והטעם
כאילו  זה והרי לנוגשו דרך ואין מעות, לו שיזדמנו עד ממנו
משמטתו. שביעית שאין השביעית, אחר עד הלווהו
י  בהלכה שנאמר למה דומה זה אין מדוע לבדוק [=וכדאי

מׁשּמטת]. ׁשביעית - יתּבעּנּו ׁשּלא עּמֹו כלומר,47)התנה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ
לפרעו. זמן החנווני לו קבע אם הדין והוא בדין. העמידו

אותו 48) השוכר ביד שנתיים או שנה שכר לקבץ שדרך
כפיקדון. בידו והם לו לתיתם נוגשו [למעלה 49)ואינו

"עשאה  כתב שביעית, לאחר כמלווה שהיא חנות בהקפת
בפיקדון  אלא כלל, מלווה שאינו שכיר בשכר אבל מלווה"

במלווה"]. עליו "זקפו כתב

.·ÈÚ¯ ÌL ‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ ÏLÂ ÒB‡ ÏL ˙BÒ¿̃»∆≈¿∆¿«∆¿«ƒ≈«
-ÔÈËÓL ÌÈ‡50.ÌÈËÓL - ‰ÂÏÓa ÔÙ˜Ê Ì‡Â . ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚMÓ ?‰ÂÏÓa ÔÈÙ˜Ê È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¬»»«ƒ

שהאיש 50) חיובים הם אבל חובות, כשאר "שאינם כיוון
שיפרעם". עד פטור יהיה לא ההוא והאיש בהם, נתחייב
התובע  שיקבל שצריך בממון שרק היא: רבינו דברי [וכוונת
אינו  קנס אבל קבלתו, כאילו ידך", "תשמט תורה אמרה
צריך  שהנתבע ממון אלא לקבל, צריך שהתובע ממון
הלא  קיבלו? כאילו ידו יסלק הנתבע אם יועיל ומה לשלם,

בקנס. מחילה מועילה שלא נראה זה ולפי שילם. לא זה
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.‚Èd˙a˙k ÔÈ‡ - ‰hÓM‰ Ì„˜ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿À»»
˙ËÓL51‰zÓ‚t Ì‡Â .52- ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ‰zÙ˜Ê B‡ ƒ¿∆∆¿ƒ¿»«»¿»«»»»¿ƒ¿»

.˙ËÓLƒ¿∆∆

ודין 51) שכיר. ושכר חנות כהקפת אלא מלווה שאינה
הכתובה. כעיקר הכתובה נתקבלה 52)תוספת כלומר,

למלווה. הכתובה הפכה זה ידי שעל הכתובה, מן חלק

.„ÈÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰53ËÈÓLÓ BÈ‡ -54‡e‰Â . ««¿∆«««¿≈«¿ƒ¿
- ¯˙È ‰È‰ Ì‡Â ;ÔBkLn‰ „‚k ·BÁ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆∆««¿¿ƒ»»»≈

.¯˙i‰ ËÈÓLÓ«¿ƒ«»≈

מטלטלין.53) קונה 54)של חוב "בעל הלכה שהרי
המשכון, על אותו כשילווה לפיכך, מטלטלין). (של משכון
לזמן  שהלווהו, ההוא בממון המשכון הקנהו כאילו יהיה

נשמט". ואינו ידוע,

.ÂËÌz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ÂÈ˙B¯ËL ¯ÒBn‰«≈¿»»¿≈ƒ¿»«»∆«∆
‰È‰È ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;ËÓL BÈ‡ - ‰Ê È·BÁ ÈÏ e·b¿ƒƒ∆≈ƒ¿»∆∆¡««¬∆ƒ¿∆
˙Èa ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈc ˙Èa ‰ÊÂ ,EÈÁ‡ ˙‡ EÏ¿∆»ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿≈≈

ÔÈc55e·˙ÎÂ ÔÈc‰ ˙‡ eÎ˙ÁL56‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ∆»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»
·iÁ57Èe·‚k ‰fL ;ËÓL BÈ‡ - CÎÂ Ck ‰ÊÏ ÔzÏ «»ƒ≈»∆»»»≈ƒ¿»∆∆¿»

.‰ÂÏÓk BÈ‡Â ,B„ÈÏ ‡a el‡Îe ,‡e‰¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ¿»

משמטין".55) אין דין בית מעשה "וכל שם: שביעית
דינים.56) גזרי אלו דין, בית מעשה וכל שם: ירושלמי

פי  על אף גמרו, לא עוד אם אבל הדין, את כשגמרו ודווקא
הוא  שדין בפניהם, עדים הביאו או דין בית בפני שהודה
כגבוי. אינו כתבו שלא זמן כל - כותבים דין שבית

דין.57) גמר של נוסח שזהו

.ÊË˙‡ ‰Ê ˙BÂÏ‰lÓ eÚÓpL Ô˜f‰ Ïl‰ ‰‡¯Lk¿∆»»ƒ≈«»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆∆
‰Ê58‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚÂ ,59Ôt EÏ ¯ÓM‰ : ∆¿¿ƒ««»«»ƒ»∆¿∆

ÏeaÊB¯t ÔÈ˜˙‰ ,¯ÓB‚Â ¯·„ ‰È‰È60ËÓMÈ ‡lL È„k , ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈∆…ƒ»≈
ÏÈÚBÓ ÏeaÊB¯t‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏiL „Ú ,·BÁ‰««∆«¿∆∆∆¿≈«¿¿ƒ
È¯·cÓ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓfa ÌÈÙÒk ˙hÓLa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¿««∆∆ƒƒƒ¿≈
ÏeaÊB¯t‰ ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL ‰hÓL Ï·‡ ;ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¬»¿ƒ»∆»≈«¿¿

.da ÏÈÚBÓƒ»

שחששו 58) מפני לעניים, מלהלוות נמנעו העשירים כלומר,
למסור  היו שיכולים פי על ואף חובותיהם. לשמיטת
כל  להביא להם היה שקשה נראה דין, לבית שטרותיהם
למלווה  אלא תקנה זו שאין ועוד, דין. לבית השטרות

פה. על למלווה ולא רבינו 59)בשטר, שכתב מה לפי
בזמן  כספים בשמיטת אלא מועיל הפרוזבול שאין בסמוך,
דווקא, לאו בתורה" "הכתוב - מדרבנן אלא שאינה הזה

הכתוב. על שהסמיכו דרבנן "מאי 60)אלא לו: בגיטין
ובוטי  (=עשירים) בולי פרוס חסדא, רב אמר פרוסבול,
שלא  עשירים ועניים. עשירים תקנת כלומר, (=עניים),
שלא  ועניים הנ"ל, הלאו על יעברו ושלא ממונם, יפסידו

בפניהם. דלת תנעל

.ÊÈ,¯˙BÈa ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ‡l‡ ÏeaÊB¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ,Èq‡ Èa¯Â Èn‡ Èa¯ ÏL BÈc ˙È·k¿≈ƒ∆«ƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ

Ì„‡ Èa ÔBÓÓ ÚÈ˜Ù‰Ï61- ÔÈÈ„ Èza ¯‡L Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«»¿≈»»¬»¿»»≈ƒƒ
ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡62. ≈¿ƒ

שהכריז 61) ממה הפקר, דין בית שהפקר שם למדו שהרי
השרים  כעצת ימים לשלושת יבוא לא אשר וכל עזרא:
ובית  הגולה. מקהל ייבדל והוא רכושו כל יחרם והזקנים
הגדולים  הדין בתי הם האבות, ראשי וכן עזרא של דינו
אמורים  הדברים אין רבינו שלדעת פי על ואף שבדורם.
גם  - סופרים מדברי אלא אינה כספים ששמיטת בזמן אלא
דין. בית הפקר לכח צריך סופרים מדברי דבר לעקור

חכמים,62) תלמידי והלווה המלווה כשאין דווקא זה וכל
הפרוזבול  את למסור יכולים חכמים תלמידי הם אם אבל

פה. בעל ואפילו רגיל דין בית בפני אף

.ÁÈÌÎÏ È¯ÒBÓ :ÏeaÊB¯t ÏL BÙe‚ e‰Ê63ÈBÏt ∆∆¿¿¿«ƒ»∆¿ƒ
ÈBÏÙe64ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈic‰65ÈÏ LiL ·BÁ ÏkL , ¿ƒ««»ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ

‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L66ÔÈic‰Â .67ÌÈ„Ú‰ B‡68 ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆¿««»ƒ»≈ƒ
.‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒƒ¿«»

שהוא 63) אלא החוב, שטר את מוסר שהוא הכוונה אין
מסירת  כעין זה והרי הדין, לבית דלהלן הדברים את מוסר

וודאי 64)מודעה. אבל כלשונה, המשנה כתב רבינו
דיינים. לשלושה במקום 65)שכוונתו הדיינים אם כלומר,

עדים. לפני כאן דבריו מוסר והוא לאחר 66)אחר אפילו
לפניהם.67)שמיטה. דבריו מוסר הוא היינו,68)אם

לבית  עדים, לפני כאן דבריו מוסר הוא אם העדים, אפילו
אחר. שבמקום הדין

.ËÈÚ˜¯w‰ ÏÚ ‡l‡ ÏeaÊB¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡69ÔÈ‡ Ì‡ . ≈¿ƒ¿¿∆»«««¿«ƒ≈
BÏ ¯ÎBÓ - ‰ÂlÏ Ú˜¯˜70‡e‰L Ïk ‰ÂÏn‰71CB˙a «¿««…∆≈««¿∆»∆¿

·e¯k ÏL ÁÏ˜ elÙ‡ ,e‰„O72BÏÈ‡L‰ .73ÌB˜Ó »≈¬ƒ∆«∆¿ƒ¿ƒ»
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‰¯ÈÎÏ B‡ ¯ep˙Ï74BÏ ‰˙È‰ .ÏeaÊB¯t ¿«¿ƒ»¿ƒ»»¿¿»¿»

˙kLÓÓ ‰„O75.ÏeaÊB¯t ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - »∆¿À¿∆∆¿ƒ»∆»¿¿

הרי 69) קרקע ללווה יש שאם הדברים וטעם הלווה. של
שאין  ללווה שהלוואה משום או דין. בית ביד כגבוי החוב
להלוות  הנה יסור פתי מי כי שכיח שאינו דבר זהו קרקע לו
להשמיטה  יכול שאינו קרקע, ודווקא בטוחות. בלי מעות לו

עבדים. לא וגם מטלטלין, לא אבל ללווה 70)ולהצניעה,
ובהסכמתו. שאין 71)מדעתו שכיוון דבר, של וטעמו

את  זה שהוא" ב"כל לגבות הוא ראוי לקרקעות, כלל אונאה
החוב. לזרוע 72)כל אפשר שאי שהוא כל קרקע כלומר,

כרוב. של אחד קלח אלא ללווה.73)בה המלווה כלומר,
כאילו 74) זה הרי בקרקע, תשמיש זכות לשואל שיש שכיוון

לו. השכיר אם הדין והוא שלו. שהייתה 75)הקרקע בין
שדה  שהייתה בין אחרים, ביד ממושכנת הלווה של השדה

בידו. ממושכנת אחרים של

.ÎLÈ‡Ï ÔÈ·˙Bk76BzL‡ ÈÒÎ ÏÚ77ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÏÂ , ¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿ƒ«
ÒBtB¯ËBt‡ ÈÒÎ78BÏ LÈ ·¯ÚÏÂ ,Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ . ƒ¿≈«¿≈«¿«¿∆»≈≈

ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰ .ÏeaÊB¯t ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - Ú˜¯«̃¿«¿ƒ»∆»¿¿»»«
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ LÈÂ B¯·Á79˙Áz ¬≈¿≈«¬≈«¿«ƒ¿««

B„eaÚL80ÏeaÊB¯t ÂÈÏÚ ·˙Bk -81. ƒ¿≈»»¿¿
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.‚Èd˙a˙k ÔÈ‡ - ‰hÓM‰ Ì„˜ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿À»»
˙ËÓL51‰zÓ‚t Ì‡Â .52- ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ‰zÙ˜Ê B‡ ƒ¿∆∆¿ƒ¿»«»¿»«»»»¿ƒ¿»

.˙ËÓLƒ¿∆∆

ודין 51) שכיר. ושכר חנות כהקפת אלא מלווה שאינה
הכתובה. כעיקר הכתובה נתקבלה 52)תוספת כלומר,

למלווה. הכתובה הפכה זה ידי שעל הכתובה, מן חלק

.„ÈÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰53ËÈÓLÓ BÈ‡ -54‡e‰Â . ««¿∆«««¿≈«¿ƒ¿
- ¯˙È ‰È‰ Ì‡Â ;ÔBkLn‰ „‚k ·BÁ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆∆««¿¿ƒ»»»≈

.¯˙i‰ ËÈÓLÓ«¿ƒ«»≈

מטלטלין.53) קונה 54)של חוב "בעל הלכה שהרי
המשכון, על אותו כשילווה לפיכך, מטלטלין). (של משכון
לזמן  שהלווהו, ההוא בממון המשכון הקנהו כאילו יהיה

נשמט". ואינו ידוע,

.ÂËÌz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ÂÈ˙B¯ËL ¯ÒBn‰«≈¿»»¿≈ƒ¿»«»∆«∆
‰È‰È ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;ËÓL BÈ‡ - ‰Ê È·BÁ ÈÏ e·b¿ƒƒ∆≈ƒ¿»∆∆¡««¬∆ƒ¿∆
˙Èa ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈc ˙Èa ‰ÊÂ ,EÈÁ‡ ˙‡ EÏ¿∆»ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿≈≈

ÔÈc55e·˙ÎÂ ÔÈc‰ ˙‡ eÎ˙ÁL56‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ∆»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»
·iÁ57Èe·‚k ‰fL ;ËÓL BÈ‡ - CÎÂ Ck ‰ÊÏ ÔzÏ «»ƒ≈»∆»»»≈ƒ¿»∆∆¿»

.‰ÂÏÓk BÈ‡Â ,B„ÈÏ ‡a el‡Îe ,‡e‰¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ¿»

משמטין".55) אין דין בית מעשה "וכל שם: שביעית
דינים.56) גזרי אלו דין, בית מעשה וכל שם: ירושלמי

פי  על אף גמרו, לא עוד אם אבל הדין, את כשגמרו ודווקא
הוא  שדין בפניהם, עדים הביאו או דין בית בפני שהודה
כגבוי. אינו כתבו שלא זמן כל - כותבים דין שבית

דין.57) גמר של נוסח שזהו

.ÊË˙‡ ‰Ê ˙BÂÏ‰lÓ eÚÓpL Ô˜f‰ Ïl‰ ‰‡¯Lk¿∆»»ƒ≈«»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆∆
‰Ê58‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚÂ ,59Ôt EÏ ¯ÓM‰ : ∆¿¿ƒ««»«»ƒ»∆¿∆

ÏeaÊB¯t ÔÈ˜˙‰ ,¯ÓB‚Â ¯·„ ‰È‰È60ËÓMÈ ‡lL È„k , ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈∆…ƒ»≈
ÏÈÚBÓ ÏeaÊB¯t‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏiL „Ú ,·BÁ‰««∆«¿∆∆∆¿≈«¿¿ƒ
È¯·cÓ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓfa ÌÈÙÒk ˙hÓLa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¿««∆∆ƒƒƒ¿≈
ÏeaÊB¯t‰ ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL ‰hÓL Ï·‡ ;ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¬»¿ƒ»∆»≈«¿¿

.da ÏÈÚBÓƒ»

שחששו 58) מפני לעניים, מלהלוות נמנעו העשירים כלומר,
למסור  היו שיכולים פי על ואף חובותיהם. לשמיטת
כל  להביא להם היה שקשה נראה דין, לבית שטרותיהם
למלווה  אלא תקנה זו שאין ועוד, דין. לבית השטרות

פה. על למלווה ולא רבינו 59)בשטר, שכתב מה לפי
בזמן  כספים בשמיטת אלא מועיל הפרוזבול שאין בסמוך,
דווקא, לאו בתורה" "הכתוב - מדרבנן אלא שאינה הזה

הכתוב. על שהסמיכו דרבנן "מאי 60)אלא לו: בגיטין
ובוטי  (=עשירים) בולי פרוס חסדא, רב אמר פרוסבול,
שלא  עשירים ועניים. עשירים תקנת כלומר, (=עניים),
שלא  ועניים הנ"ל, הלאו על יעברו ושלא ממונם, יפסידו

בפניהם. דלת תנעל

.ÊÈ,¯˙BÈa ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ‡l‡ ÏeaÊB¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ,Èq‡ Èa¯Â Èn‡ Èa¯ ÏL BÈc ˙È·k¿≈ƒ∆«ƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ

Ì„‡ Èa ÔBÓÓ ÚÈ˜Ù‰Ï61- ÔÈÈ„ Èza ¯‡L Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«»¿≈»»¬»¿»»≈ƒƒ
ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡62. ≈¿ƒ

שהכריז 61) ממה הפקר, דין בית שהפקר שם למדו שהרי
השרים  כעצת ימים לשלושת יבוא לא אשר וכל עזרא:
ובית  הגולה. מקהל ייבדל והוא רכושו כל יחרם והזקנים
הגדולים  הדין בתי הם האבות, ראשי וכן עזרא של דינו
אמורים  הדברים אין רבינו שלדעת פי על ואף שבדורם.
גם  - סופרים מדברי אלא אינה כספים ששמיטת בזמן אלא
דין. בית הפקר לכח צריך סופרים מדברי דבר לעקור

חכמים,62) תלמידי והלווה המלווה כשאין דווקא זה וכל
הפרוזבול  את למסור יכולים חכמים תלמידי הם אם אבל

פה. בעל ואפילו רגיל דין בית בפני אף

.ÁÈÌÎÏ È¯ÒBÓ :ÏeaÊB¯t ÏL BÙe‚ e‰Ê63ÈBÏt ∆∆¿¿¿«ƒ»∆¿ƒ
ÈBÏÙe64ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈic‰65ÈÏ LiL ·BÁ ÏkL , ¿ƒ««»ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ

‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L66ÔÈic‰Â .67ÌÈ„Ú‰ B‡68 ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆¿««»ƒ»≈ƒ
.‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒƒ¿«»

שהוא 63) אלא החוב, שטר את מוסר שהוא הכוונה אין
מסירת  כעין זה והרי הדין, לבית דלהלן הדברים את מוסר

וודאי 64)מודעה. אבל כלשונה, המשנה כתב רבינו
דיינים. לשלושה במקום 65)שכוונתו הדיינים אם כלומר,

עדים. לפני כאן דבריו מוסר והוא לאחר 66)אחר אפילו
לפניהם.67)שמיטה. דבריו מוסר הוא היינו,68)אם

לבית  עדים, לפני כאן דבריו מוסר הוא אם העדים, אפילו
אחר. שבמקום הדין

.ËÈÚ˜¯w‰ ÏÚ ‡l‡ ÏeaÊB¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡69ÔÈ‡ Ì‡ . ≈¿ƒ¿¿∆»«««¿«ƒ≈
BÏ ¯ÎBÓ - ‰ÂlÏ Ú˜¯˜70‡e‰L Ïk ‰ÂÏn‰71CB˙a «¿««…∆≈««¿∆»∆¿

·e¯k ÏL ÁÏ˜ elÙ‡ ,e‰„O72BÏÈ‡L‰ .73ÌB˜Ó »≈¬ƒ∆«∆¿ƒ¿ƒ»
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‰¯ÈÎÏ B‡ ¯ep˙Ï74BÏ ‰˙È‰ .ÏeaÊB¯t ¿«¿ƒ»¿ƒ»»¿¿»¿»

˙kLÓÓ ‰„O75.ÏeaÊB¯t ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - »∆¿À¿∆∆¿ƒ»∆»¿¿

הרי 69) קרקע ללווה יש שאם הדברים וטעם הלווה. של
שאין  ללווה שהלוואה משום או דין. בית ביד כגבוי החוב
להלוות  הנה יסור פתי מי כי שכיח שאינו דבר זהו קרקע לו
להשמיטה  יכול שאינו קרקע, ודווקא בטוחות. בלי מעות לו

עבדים. לא וגם מטלטלין, לא אבל ללווה 70)ולהצניעה,
ובהסכמתו. שאין 71)מדעתו שכיוון דבר, של וטעמו

את  זה שהוא" ב"כל לגבות הוא ראוי לקרקעות, כלל אונאה
החוב. לזרוע 72)כל אפשר שאי שהוא כל קרקע כלומר,

כרוב. של אחד קלח אלא ללווה.73)בה המלווה כלומר,
כאילו 74) זה הרי בקרקע, תשמיש זכות לשואל שיש שכיוון

לו. השכיר אם הדין והוא שלו. שהייתה 75)הקרקע בין
שדה  שהייתה בין אחרים, ביד ממושכנת הלווה של השדה

בידו. ממושכנת אחרים של

.ÎLÈ‡Ï ÔÈ·˙Bk76BzL‡ ÈÒÎ ÏÚ77ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÏÂ , ¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿ƒ«
ÒBtB¯ËBt‡ ÈÒÎ78BÏ LÈ ·¯ÚÏÂ ,Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ . ƒ¿≈«¿≈«¿«¿∆»≈≈

ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰ .ÏeaÊB¯t ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - Ú˜¯«̃¿«¿ƒ»∆»¿¿»»«
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ LÈÂ B¯·Á79˙Áz ¬≈¿≈«¬≈«¿«ƒ¿««

B„eaÚL80ÏeaÊB¯t ÂÈÏÚ ·˙Bk -81. ƒ¿≈»»¿¿
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הלווה.76) שהוא אוכל 77)כלומר, שהבעל מלוג נכסי
היתומים.78)פירותיהם. לצורך האפוטרופוס כשלווה

כשל  נחשבים האפוטרופוס שנכסי פרוזבול, כותב והמלווה
להם. ומשועבד להם אשר על ממונה שהוא כיוון היתומים,
ומה  להלן]. ערב כדין כאן אפוטרופוס דין כי עוד [=וייתכן
המדובר  פרוזבול", צריכים אינם "היתומים שאמרו:

המלווים. הם השני.79)כשהיתומים הלווה כלומר,
השני.80) המלווה משתעבד 81)של השני הלווה שהרי

נתן". דרבי "שעבודא מדין הראשון, למלווה

.‡ÎÌÈÎÈ¯ˆ - ‰MÓÁÓ ‰ÂlL „Á‡82ÏÎÏ ÏeaÊB¯t ∆»∆»»≈¬ƒ»¿ƒƒ¿¿¿»
ÏeaÊB¯t Bic - „Á‡Ó eÂlL ‰MÓÁÂ ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«¬ƒ»∆»≈∆»«¿¿

ÔlÎÏ „Á‡83. ∆»¿À»

ומלווה.82) מלווה את 83)כל כותב המלווה שהרי
שאם  ונראה דין. לבית חובותיו כל מוסר והוא הפרוזבול,
ויכול  לזה, זה ערבים כולם שאז אחד, בשטר כולם לוו
קרקע. מהם לאחד שיהא די שירצה, מאיזה לגבות המלווה

.·ÎBÈ‡ - ‰ÂÏ‰ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ÏeaÊB¯t‰ ·˙k»««¿¿¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈
ÏÈÚBÓ84¯Á‡ ÏeaÊB¯t‰ ·zÎiL „Ú ËÈÓLÓ ‡l‡ , ƒ∆»«¿ƒ«∆ƒ¿…«¿¿««

˙Ó„Bw‰ ‰ÂÏÓ ÏkL :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈»≈∆»ƒ¿»«∆∆
Ì‡Â ;‰Ê ÏeaÊB¯Ùa ˙ËÓL dÈ‡ - ÏeaÊB¯tÏ«¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆¿ƒ
.‰Ê ÏeaÊB¯Ùa ˙ËÓL - ‰ÂÏnÏ Ì„B˜ ÏeaÊB¯t‰«¿¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆

בשעת 84) הקיימים לחובות רק מועיל הפרוזבול כי
כתיבתו.

.‚Î- ¯Á‡Ó‰Â ,¯Lk - Ìc˜n‰ ÏeaÊB¯t :CÎÈÙÏ¿ƒ»¿¿«À¿»»≈¿«¿À»
- ¯„‡Ó BpÓÊ ÌÈc˜‰Â ÔÒÈa B·˙k ?„ˆÈk .ÏeÒt»≈«¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈¬»

BÁk Ú¯e‰ È¯‰L ;¯Lk85„Ú ‡l‡ ËÈÓLÓ BÈ‡L , »≈∆¬≈«…∆≈«¿ƒ∆»«
¯„‡86;ÏeÒt - ¯i‡Ó B·˙Îe BpÓÊ ¯Á‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬»¬»ƒ≈«¿«¿»≈ƒ»»

¯i‡ „Ú ËÈÓLÓ BÈ‡L ,BÁÎ ‰tÈÓ È¯‰L87‡lL ∆¬≈¿«∆…∆≈«¿ƒ«ƒ»∆…
˙ÚLa ,ÔÒÈ „Ú ‡l‡ ËÈÓLÈ ‡lL BÈc ÔÈ‡L ,ÔÈck«ƒ∆≈ƒ∆…«¿ƒ∆»«ƒ»ƒ¿«

.ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ¯·c‰ ˙¯ÈÒÓ¿ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ

המלווה.85) בכלל 86)של אינו כך אחר שהלווה מה אבל
ומשמטים. (אחר 87)הפרוזבול, מניסן שהלווה מה כלומר,

בפרוזבול). הכתוב (הזמן אייר עד הפרוזבול) כתיבת

.„ÎBnÚ ÔÈ‡Â ˙ÈÚÈ·L ¯Á‡ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«««¿ƒƒ¿≈ƒ
B·BÁ „a‡ - ÏeaÊB¯t88ÈÏ ‰È‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .89„·‡Â ¿¿ƒ≈¿ƒ»«»»ƒ¿»«

‰kq‰ ÔÓfnL ;ÔÓ‡ -90‰·Bb ·BÁ ÏÚa CÏÈ‡Â ∆¡»∆ƒ¿«««»»¿≈«««∆
ÏeaÊB¯Ùa ‡lL91·BÁ ÏÚa ‡È·iLk ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ∆…ƒ¿¿¿…∆»¿∆»ƒ««

- ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa Úa˙Ï ‡B·iLk B‡ B¯ËL ˙‡∆¿»¿∆»ƒ¿…«¿ƒ¿»«∆
:¯Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚË Ì‡Â .BÏ ÌlL :Úa˙pÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»«≈¿ƒ»««ƒ¿»¿»«
EÏ ‰È‰ :Ú·BzÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?BlL ÏeaÊB¯t ‰i‡«≈¿¿∆¿ƒ«≈«»»¿
‰„B‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡ - Ô‰ ¯Ó‡ Ì‡ ?„·‡Â ÏeaÊB¯t¿¿¿»«ƒ»«≈∆¡»¿ƒ»

ÌÈÓB˙È‰Â .B·BÁ „a‡ - ÏeaÊB¯t ·˙k ‡lL92ÔÈ‡ ∆…»«¿¿ƒ≈¿«¿ƒ≈»
.ÏeaÊB¯t ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿¿

שביעית.88) שמטתו היו 90)פרוזבול.89)שהרי שלא
לא  - מצוה אינו שפרוזבול פי על ואף מצוות, לקיים יכולים

שמיטת  מצות ניכרת ידו שעל כיוון לעשותו, הגויים התירו
תורת  תישכח שלא הוא עיקרה שכל הזה, בזמן כספים
"להשכיחם  הייתה כוונתם כל והרי מישראל, כספים שמיטת

המאירי 91)תורתך". כתב וכן ואבד. לי היה אמר, אם
אדם  שאין החזקה, מכח האמינו ואילך הסכנה שמזמן שם,
שבזמן  לומר, ורוצה אסור. דבר ואוכל מותר דבר מניח
לי  היה פרוזבול לומר נאמן שיהא חכמים תיקנו הסכנה
במקומה. התקנה נשארה הסכנה, שבטלה אחר ואף ואבד,

שהלוו.92)

.‰Î‡ÈˆB‰93‰ÂÏÓ :¯Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚËÂ ,ÏeaÊB¯t ƒ¿¿¿»««ƒ¿»¿»«ƒ¿»
‰˙È‰ ‰Ê ÏeaÊB¯t ¯Á‡ Ú·Bz ‡e‰L BÊ94Ú·Bz‰Â , ∆≈«««¿¿∆»¿»¿«≈«
ÔÓ‡ Ú·Bz‰ - ‰˙È‰ ÏeaÊB¯t Ì„˜ :¯ÓB‡95el‡L ; ≈…∆¿¿»¿»«≈«∆¡»∆ƒ

„·‡Â ÈÏ ‰È‰ :¯Ó‡96e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓ‡ - »«»»ƒ¿»«∆¡»¿««ƒ∆≈»
„·‡L ÏeaÊB¯t‰ ÔÓÊ ÔÈÚ„BÈ97. ¿ƒ¿««¿¿∆»«

כלום.94)המלווה.93) מועיל הפרוזבול ואין
אדם 95) שאין היא חזקה פרוזבול, חכמים שתקנו "שכיוון

פרוזבול  עשה ובוודאי אסור" דבר ואוכל מותר דבר מניח
זו. הלוואה אחר מוציא 96)שזמנו היה ולא כלומר,

הזמן.97)פרוזבול. על גם שנאמן הרי

.ÂÎÂ Úa˙p‰ ÔÚËÈÏˆ‡ BÏ LÈ ‰ÂÏÓ :¯Ó‡98, »««ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈∆¿ƒ
,‡È‰ ˙eÁ ˙Ùw‰ ‡l‡ Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Ú·Bz‰Â¿«≈«≈…ƒ∆»«»«¬ƒ
È¯‰ - ‰ÂÏÓ ‰ÈzÙ˜Ê ‡Ï È¯‰L ,˙ËÓL dÈ‡L∆≈»ƒ¿∆∆∆¬≈…¿«¿ƒ»ƒ¿»¬≈
‰˙È‰ ‰ÂÏÓ :¯Ó‡È ‰ˆ¯È Ì‡ È¯‰L ;ÔÓ‡ ‰Ê99 ∆∆¡»∆¬≈ƒƒ¿∆…«ƒ¿»»¿»

„·‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊB¯Ùe100ÔÂÈkL .101ewzL ¿¿»»ƒ¿»«∆≈»∆ƒ¿
¯·c ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ ,ÏeaÊB¯t ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿¿¬»»ƒ∆≈»»«ƒ«»»

¯zÓ102¯eÒ‡ ¯·c ÏÎB‡Â103. À»¿≈»»»

נשמטת.98) המלווה הרי פרוזבול למלווה שאין וכיוון
להוציא 100)כדבריך.99) מיגו אמרו שלא פי על ואף

אדם  שאין חזקה המסייעת: חזקה גם ישנה כאן - ממון
כדבריו  הוא כן ובוודאי אסור, דבר ואוכל מותר דבר מניח

היא. חנות במיגו 101)שהקפת האמינו מדוע הוא זה טעם
ממון. נשמטה.102)להוציא שלא מלווה כלומר,

שנשמטה.103) מלווה

.ÊÎÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz104‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L105¯ÒÓe ,106 «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆»«
ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈ¯·c107ÌÎÏ È¯ÒBÓ :¯Ó‡Â108ÏkL , ¿»»««¿ƒƒ¿»«¿«ƒ»∆∆»

CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L ÈÏ LiL ·BÁ∆≈ƒ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆≈»ƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰L ÌÈÚ„BÈ Ô‰L ÈtÓ ;ÏeaÊB¯t ·zÎÏƒ¿…¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆«¿»«¿»ƒ
˙ÈÁ„ ‡È‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e ,Ì‰È¯·cÓ ‰f‰ ÔÓfa109. «¿««∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈

להדדי 104) מילייהו מסרי אשי רב דבי "רבנן לז. שם
תלמידים, לפני ומסרוהו פה, בעל פרוזבול שעשו (כלומר,
זה  וכל אסי. ורב אמי רב של דינו כבית גדולים שאינם
מסר  יונתן רבי חכמים.) תלמידי והלווה כשהמלווה דווקא
אחרינא? מידי צריכנא ליה אמר אבא, בר חייא לר' מילי

צריכת". לא ליה שגם 105)אמר נזכר לא שם בגמרא
ורבינ  חכם, תלמיד להיות צריך מה הלווה פי על זאת כתב ו

ללוות  מותרים חכמים "תלמידי עה. מציעא בבבא שאמרו
אסורה  דריבית ידעי מידע טעמא, מאי בריבית, מזה זה
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אינו  המלווה אם גם ולכאורה אהדדי". דיהבו היא ומתנה
שהוא  הלווה שהרי ריבית, לו לתת מותר חכם, תלמיד
שמא  כן לעשות שאסרו אלא במתנה, נותנה חכם תלמיד
לא  לענייננו, גם כן אם ריבית. בדין להקל המלווה יבוא
שלא  חכם, תלמיד הלווה כשאף אלא כזה פרוזבול התירו

כספים. בשמיטת להקל המלווה.106)יבוא
ביותר.107) גדולים חכמים ופלוני 108)שאינם פלוני

בית 109)הדיינין. בלא וכן פרוזבול, כתיבת  בלא כלומר,
אף  התורה, מן הייתה כספים כששמיטת אבל חשוב. דין
בפני  ולמוסרו פרוזבול לכתוב צריכים היו חכמים תלמידי
ששמיטת  שחושבים אדם בני שאר ולכן חשוב, דין בית
לכתוב  חכמים הזקיקום מדאורייתא, הזה בזמן כספים
יבוא  להם נקל שאם חשוב, דין בית בפני ולמסרו פרוזבול

כספים. בשמיטת להקל

.ÁÎÁe¯ - ˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL ·BÁ ¯ÈÊÁn‰ Ïk»««¬ƒ∆»¿»»»¿ƒƒ«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ110¯ÓBÏ ‰ÂÏn‰ CÈ¯ˆÂ . ¬»ƒ»≈∆¿»ƒ««¿∆«

:BÏ ¯Ó‡ .ÈpnÓ z¯ËÙ ¯·Îe È‡ ËÈÓLÓ :¯ÈÊÁnÏ««¬ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ»«
:¯Ó‡pL ;epnÓ Ïa˜È - Ïa˜zL ÈBˆ¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈¿ƒ∆¿«≈¿«≈ƒ∆∆∆¡«

,ObÈ ‡ÏO‚ ‡Ï È¯‰Â111È‡ È·BÁa :BÏ ¯Ó‡È Ï‡Â . …ƒ…«¬≈…»«¿«…«¿ƒ¬ƒ
Ì‰ ÈlL :BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ,EÏ Ô˙B112È‡ ‰zÓ·e ≈¿∆»…«∆ƒ≈¿«»»¬ƒ

.EÏ Ô˙B≈¿

בעיניהם 110) וישר זה, על אותו אוהבים שהחכמים "עניינו,
מלהלוות. יימנעו שלא כדי דבר, של וטעמו שעשה". מה

שאמר 111) ממה "הראיה השמיטה. דבר וזה שנאמר: שם:
התירו". מפיו, הדבר שהוציא מאחר כלומר, "דבר",

שביעית.112) ששמטתן המעות,

.ËÎ¯ÈÊÁ‰113·aÒÓ - Ôk BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ B·BÁ BÏ114 ∆¡ƒ¿…»«≈¿«≈
‰zÓ·e Ì‰ ÈlL :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ÌÈ¯·„a BnÚƒƒ¿»ƒ«∆…«∆ƒ≈¿«»»
‡l‡ ,epnÓ Ïa˜È ‡Ï - ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ÌÈz˙¿«ƒ¿¿ƒ…»«…¿«≈ƒ∆∆»

ÏhÈ115BÏ CÏÈÂ ÂÈ˙BÚÓ116. ƒ…»»¿≈≈

מרתא.113) בר לאבא מעות שהלווה ברבה מעשה שם,
דאמר 114) עד נמי ליה תלי לאביי), (רבה ליה אמר שם:

רבינו  ומפרש לך). נותן אני ובמתנה הם שלי  (כלומר, הכי
שהרי  כופהו, לא אבל בדברים, עמו מסבב שהכוונה
אלא  מרתא, בר אבא את רבה כפה לא שם, הנזכר במעשה
כן". פי על "אף לו: ויאמר לרבה שילך בדברים שידלו אביי

(אביי 116)הלווה.115) אשכחיה שם: אמרו שהרי
הכי  ליה אמר מר, עציב אמאי ליה, אמר עציב. דהוה  לרבה)
מן  המעות את יקבל בדיעבד ואם לגביה. אזל מעשה, הוה
עצוב, להיות לו היה לא כן", פי על "אף בלי אפילו הלווה

מרתא. בר לאבא אביי את ולשלוח

.Ï‰hÓM‰ Ì„˜ B¯·Á ˙‡ ˙BÂÏ‰lÓ ÚÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿∆¬≈…∆«¿ƒ»
BlL ·BÁ‰ ¯Á‡˙È ‡nL117‡Ïa ¯·Ú - ËÓMÈÂ ∆»ƒ¿«≈«∆¿ƒ»≈»«¿…

,‡e‰ ÏB„b ‡ËÁÂ .¯ÓB‚Â EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«ƒ»∆¿¿≈¿≈¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÂ‡Ï ÈLa ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«
B‡ '¯ÓM‰' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,¯ÓB‚Â Ôt EÏ ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆¿≈¿»»∆∆¡«ƒ»∆
‰¯Bz‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - 'Ï‡' B‡ 'Ôt'∆«¬≈∆ƒ¿«…«¬∆¿«»

ÏÚiÏa ez‡¯˜e BÊ ‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰118È¯‰Â . ƒ¿ƒ»««¬»»»»¿»«¿ƒ«««¬≈

ÚnÈ ‡lL ˙BeˆÏe ¯È‰Ê‰Ï ·e˙k‰ ÛÈÒB‰119‡l‡ ƒ«»¿«¿ƒ¿«∆…ƒ»«∆»
ÔzÈ120Ôzz ÔB˙ :¯Ó‡pL ,121Ú¯È ‡ÏÂ BÏ122E··Ï ƒ≈∆∆¡«»ƒ≈¿…≈«¿»¿

¯ÎOa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÁÈË·‰Â .¯ÓB‚Â BÏ Ez˙a¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«
‰f‰ ÌÏBÚa BÊ ‰ÂˆÓ123¯·c‰ ÏÏ‚a Èk :¯Ó‡pL , ƒ¿»»»«∆∆∆¡«ƒƒ¿««»»

.¯ÓB‚Â EÎ¯·È ‰f‰«∆¿»∆¿¿≈

הפירעון.117) בזמן חובו את לו יחזיר לא שהלווה כלומר,
לפי 118) זה מפסוק כן למדו צדקה לעניין וגם שם.

נאמר  שכן הלוואה, על וגם צדקה על גם נאמר שהפסוק
והעבט  צדקה) (הרי לו ידך את תפתח פתח "כי שם:
עם  דבר יהיה פן לך השמר וגו' הלוואה) (הרי תעביטנו

וגו'". השבע שנת קרבה לאמר בליעל היינו 119)לבבך
"לצוות".120)"להזהיר". הציווי.121)היינו, זהו

האזהרה.122) חסדים,123)זוהי גמילות בכלל והוא
לעולם  לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיה אוכל שאדם
שזהו  המשנה בפירוש שם ועיין א, משנה א פרק (פאה הבא
עיון  שצריך אלא לחבירו). אדם שבין המצוות לכל כלל
"רודף  במשלי: מפסוק מ.) (קידושין ללמוד הוצרכו למה
חסדים  שגמילות וכבוד", צדקה חיים ימצא וחסד צדקה
הפסוק  מן כן למדו ולא הזה, בעולם פירותיה אוכל אדם

רבינו. שהביא שבתורה, הנ"ל

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מאימתי 1) החמשים. שנת לקדש שמצותֿעשה יבאר

שני  למנין עולה היובל אם יובל. שנת למנות התחילו
תלויות  מצוות כמה ודין היובלות. בטלו ומאימתי השבוע.
בשנת  לתשרי בעשירי לתקוע מצותֿעשה היובל. בהנהגת
ודין  היובל שדין ביובל. מעכבין דברים שלשה היובל.

הוא. אחד הארץ, שביתת לעניין השמיטה,

.‡¯tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈL Ú·L Ú·L3Lc˜Ïe4 ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«»ƒ¿«≈
˙˙aL Ú·L EÏ z¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ˙L¿««¬ƒƒ∆∆¡«¿»«¿»¿∆««¿…

,¯ÓB‚Â ÌÈLÈzLe .ÌÈMÓÁ‰ ˙L ˙‡ ÌzLc˜Â »ƒ¿≈¿ƒ«¿∆≈¿««¬ƒƒ¿≈
„·Ïa ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ¯eÒÓ el‡ ˙BˆÓ5. ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«

קמ.2) עשה המצוות, בספר ארבעים 3)ראה כלומר,
פעמים". שבע שנים "שבע הכתוב: כלשון שנים, ותשע

שנת 4) את לקדש "שנצטוינו רבינו כתב קלו) (עשה שם
כמו  האדמה, עבודת בה להשבית כלומר, החמשים,
יד  ספר שבהקדמת המצוות במניין הוא (וכן בשמיטה"
מצות  שהרי לביתֿדין, מסורה זו שמצוה כתב ולא החזקה)
נוספת  בהערה שם (ועיין ישראל כל על מוטלת השביתה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' בדברי דבריו ומקור תקצח).
"וקדשתם  של זה פסוק שדרש ח:) השנה (ראש ברוקא בן
והולכת  "שמתקדשת לומר שנה" החמשים שנת את
בדבריו  הזכיר ולא השנה, מראש כלומר, מתחילתה".
כמו  השנה מקודשת לומר ביתֿדין עלֿידי אותה שמקדשים
חזר  כנראה, וכאן, שם). רש"י (עיין רבנן מדברי שם שנראה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' לדברי שאפילו ונקט רבינו, בו
מצוה  יש יד), הלכה (להלן כמותו שהלכה ברוקא בן
החינוך  כתב וכן השנה", "מקודשת ולומר לקדש לביתֿדין

שם). מנחתֿחינוך (ועיין שלב בהר 5)מצוה בספרא
רבינו, וסובר בביתֿדין". לך, "וספרת א: הלכה ב פרשה
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אינו  המלווה אם גם ולכאורה אהדדי". דיהבו היא ומתנה
שהוא  הלווה שהרי ריבית, לו לתת מותר חכם, תלמיד
שמא  כן לעשות שאסרו אלא במתנה, נותנה חכם תלמיד
לא  לענייננו, גם כן אם ריבית. בדין להקל המלווה יבוא
שלא  חכם, תלמיד הלווה כשאף אלא כזה פרוזבול התירו

כספים. בשמיטת להקל המלווה.106)יבוא
ביותר.107) גדולים חכמים ופלוני 108)שאינם פלוני

בית 109)הדיינין. בלא וכן פרוזבול, כתיבת  בלא כלומר,
אף  התורה, מן הייתה כספים כששמיטת אבל חשוב. דין
בפני  ולמוסרו פרוזבול לכתוב צריכים היו חכמים תלמידי
ששמיטת  שחושבים אדם בני שאר ולכן חשוב, דין בית
לכתוב  חכמים הזקיקום מדאורייתא, הזה בזמן כספים
יבוא  להם נקל שאם חשוב, דין בית בפני ולמסרו פרוזבול

כספים. בשמיטת להקל

.ÁÎÁe¯ - ˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL ·BÁ ¯ÈÊÁn‰ Ïk»««¬ƒ∆»¿»»»¿ƒƒ«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ110¯ÓBÏ ‰ÂÏn‰ CÈ¯ˆÂ . ¬»ƒ»≈∆¿»ƒ««¿∆«

:BÏ ¯Ó‡ .ÈpnÓ z¯ËÙ ¯·Îe È‡ ËÈÓLÓ :¯ÈÊÁnÏ««¬ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ»«
:¯Ó‡pL ;epnÓ Ïa˜È - Ïa˜zL ÈBˆ¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈¿ƒ∆¿«≈¿«≈ƒ∆∆∆¡«

,ObÈ ‡ÏO‚ ‡Ï È¯‰Â111È‡ È·BÁa :BÏ ¯Ó‡È Ï‡Â . …ƒ…«¬≈…»«¿«…«¿ƒ¬ƒ
Ì‰ ÈlL :BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ,EÏ Ô˙B112È‡ ‰zÓ·e ≈¿∆»…«∆ƒ≈¿«»»¬ƒ

.EÏ Ô˙B≈¿

בעיניהם 110) וישר זה, על אותו אוהבים שהחכמים "עניינו,
מלהלוות. יימנעו שלא כדי דבר, של וטעמו שעשה". מה

שאמר 111) ממה "הראיה השמיטה. דבר וזה שנאמר: שם:
התירו". מפיו, הדבר שהוציא מאחר כלומר, "דבר",

שביעית.112) ששמטתן המעות,

.ËÎ¯ÈÊÁ‰113·aÒÓ - Ôk BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ B·BÁ BÏ114 ∆¡ƒ¿…»«≈¿«≈
‰zÓ·e Ì‰ ÈlL :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ÌÈ¯·„a BnÚƒƒ¿»ƒ«∆…«∆ƒ≈¿«»»
‡l‡ ,epnÓ Ïa˜È ‡Ï - ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ÌÈz˙¿«ƒ¿¿ƒ…»«…¿«≈ƒ∆∆»

ÏhÈ115BÏ CÏÈÂ ÂÈ˙BÚÓ116. ƒ…»»¿≈≈

מרתא.113) בר לאבא מעות שהלווה ברבה מעשה שם,
דאמר 114) עד נמי ליה תלי לאביי), (רבה ליה אמר שם:

רבינו  ומפרש לך). נותן אני ובמתנה הם שלי  (כלומר, הכי
שהרי  כופהו, לא אבל בדברים, עמו מסבב שהכוונה
אלא  מרתא, בר אבא את רבה כפה לא שם, הנזכר במעשה
כן". פי על "אף לו: ויאמר לרבה שילך בדברים שידלו אביי

(אביי 116)הלווה.115) אשכחיה שם: אמרו שהרי
הכי  ליה אמר מר, עציב אמאי ליה, אמר עציב. דהוה  לרבה)
מן  המעות את יקבל בדיעבד ואם לגביה. אזל מעשה, הוה
עצוב, להיות לו היה לא כן", פי על "אף בלי אפילו הלווה

מרתא. בר לאבא אביי את ולשלוח

.Ï‰hÓM‰ Ì„˜ B¯·Á ˙‡ ˙BÂÏ‰lÓ ÚÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿∆¬≈…∆«¿ƒ»
BlL ·BÁ‰ ¯Á‡˙È ‡nL117‡Ïa ¯·Ú - ËÓMÈÂ ∆»ƒ¿«≈«∆¿ƒ»≈»«¿…

,‡e‰ ÏB„b ‡ËÁÂ .¯ÓB‚Â EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«ƒ»∆¿¿≈¿≈¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÂ‡Ï ÈLa ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«
B‡ '¯ÓM‰' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,¯ÓB‚Â Ôt EÏ ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆¿≈¿»»∆∆¡«ƒ»∆
‰¯Bz‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - 'Ï‡' B‡ 'Ôt'∆«¬≈∆ƒ¿«…«¬∆¿«»

ÏÚiÏa ez‡¯˜e BÊ ‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰118È¯‰Â . ƒ¿ƒ»««¬»»»»¿»«¿ƒ«««¬≈

ÚnÈ ‡lL ˙BeˆÏe ¯È‰Ê‰Ï ·e˙k‰ ÛÈÒB‰119‡l‡ ƒ«»¿«¿ƒ¿«∆…ƒ»«∆»
ÔzÈ120Ôzz ÔB˙ :¯Ó‡pL ,121Ú¯È ‡ÏÂ BÏ122E··Ï ƒ≈∆∆¡«»ƒ≈¿…≈«¿»¿

¯ÎOa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÁÈË·‰Â .¯ÓB‚Â BÏ Ez˙a¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«
‰f‰ ÌÏBÚa BÊ ‰ÂˆÓ123¯·c‰ ÏÏ‚a Èk :¯Ó‡pL , ƒ¿»»»«∆∆∆¡«ƒƒ¿««»»

.¯ÓB‚Â EÎ¯·È ‰f‰«∆¿»∆¿¿≈

הפירעון.117) בזמן חובו את לו יחזיר לא שהלווה כלומר,
לפי 118) זה מפסוק כן למדו צדקה לעניין וגם שם.

נאמר  שכן הלוואה, על וגם צדקה על גם נאמר שהפסוק
והעבט  צדקה) (הרי לו ידך את תפתח פתח "כי שם:
עם  דבר יהיה פן לך השמר וגו' הלוואה) (הרי תעביטנו

וגו'". השבע שנת קרבה לאמר בליעל היינו 119)לבבך
"לצוות".120)"להזהיר". הציווי.121)היינו, זהו

האזהרה.122) חסדים,123)זוהי גמילות בכלל והוא
לעולם  לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיה אוכל שאדם
שזהו  המשנה בפירוש שם ועיין א, משנה א פרק (פאה הבא
עיון  שצריך אלא לחבירו). אדם שבין המצוות לכל כלל
"רודף  במשלי: מפסוק מ.) (קידושין ללמוד הוצרכו למה
חסדים  שגמילות וכבוד", צדקה חיים ימצא וחסד צדקה
הפסוק  מן כן למדו ולא הזה, בעולם פירותיה אוכל אדם

רבינו. שהביא שבתורה, הנ"ל

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מאימתי 1) החמשים. שנת לקדש שמצותֿעשה יבאר

שני  למנין עולה היובל אם יובל. שנת למנות התחילו
תלויות  מצוות כמה ודין היובלות. בטלו ומאימתי השבוע.
בשנת  לתשרי בעשירי לתקוע מצותֿעשה היובל. בהנהגת
ודין  היובל שדין ביובל. מעכבין דברים שלשה היובל.

הוא. אחד הארץ, שביתת לעניין השמיטה,

.‡¯tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈL Ú·L Ú·L3Lc˜Ïe4 ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«»ƒ¿«≈
˙˙aL Ú·L EÏ z¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ˙L¿««¬ƒƒ∆∆¡«¿»«¿»¿∆««¿…

,¯ÓB‚Â ÌÈLÈzLe .ÌÈMÓÁ‰ ˙L ˙‡ ÌzLc˜Â »ƒ¿≈¿ƒ«¿∆≈¿««¬ƒƒ¿≈
„·Ïa ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ¯eÒÓ el‡ ˙BˆÓ5. ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«

קמ.2) עשה המצוות, בספר ארבעים 3)ראה כלומר,
פעמים". שבע שנים "שבע הכתוב: כלשון שנים, ותשע

שנת 4) את לקדש "שנצטוינו רבינו כתב קלו) (עשה שם
כמו  האדמה, עבודת בה להשבית כלומר, החמשים,
יד  ספר שבהקדמת המצוות במניין הוא (וכן בשמיטה"
מצות  שהרי לביתֿדין, מסורה זו שמצוה כתב ולא החזקה)
נוספת  בהערה שם (ועיין ישראל כל על מוטלת השביתה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' בדברי דבריו ומקור תקצח).
"וקדשתם  של זה פסוק שדרש ח:) השנה (ראש ברוקא בן
והולכת  "שמתקדשת לומר שנה" החמשים שנת את
בדבריו  הזכיר ולא השנה, מראש כלומר, מתחילתה".
כמו  השנה מקודשת לומר ביתֿדין עלֿידי אותה שמקדשים
חזר  כנראה, וכאן, שם). רש"י (עיין רבנן מדברי שם שנראה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' לדברי שאפילו ונקט רבינו, בו
מצוה  יש יד), הלכה (להלן כמותו שהלכה ברוקא בן
החינוך  כתב וכן השנה", "מקודשת ולומר לקדש לביתֿדין

שם). מנחתֿחינוך (ועיין שלב בהר 5)מצוה בספרא
רבינו, וסובר בביתֿדין". לך, "וספרת א: הלכה ב פרשה
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(סנהדרין  ואחד שבעים במקום שהוא למשה היתה שהכוונה
[ודין  י. נוספת בהערה שם לעם, המצוות בספר וראה טז.),
ממה  נלמד הגדול, לביתֿדין צריך שהוא יובל, קידוש
בנו  ר"י על החולקים רבנן לדברי שם השנה בראש שאמרו
שנה" החמשים וגו' "וקדשתם מהפסוק ולמדו ריב"ב, של
וקידוש  חדשים", מקדש אתה ואי מקדש, אתה "שנה –
עשה  המצוות, (ספר הגדול ביתֿדין עלֿידי הוא חדשים
של  בנו כר"י אלא כרבנן, הלכה שאין ואףֿעלֿפי קנג).
חולק  ריב"ב של בנו שר"י מצינו לא למעלה, ראה ריב"ב,
לשלשה  אלא ואחד, לשבעים הכוונה ואין בזה. עליהם
הערה  שם לעם, המצוות בספר ראה הגדול, ביתֿדין מתוך

נח]. נוספת

.·‰¯OÚ Úa¯‡ ¯Á‡Ó ?˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿ƒƒ¿≈«««¿«∆¿≈
‰L6¯Ó‡pL .ı¯‡Ï eÒÎpMÓ7Ú¯Êz ÌÈL] LL : »»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆∆¡«≈»ƒƒ¿«

„Á‡ Ïk ‰È‰iL „Ú - EÓ¯k ¯ÓÊz ÌÈL LLÂ E„O»∆¿≈»ƒƒ¿…«¿∆«∆ƒ¿∆»∆»
ÌÈL Ú·LÂ ;Bˆ¯‡ ˙‡ ¯ÈkÓ8,ı¯‡‰ LeaÎa [eOÚ «ƒ∆«¿¿∆«»ƒ»¿ƒ»»∆

LÏL ˙La :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .˜elÁa ÌÈL Ú·LÂ9 ¿∆«»ƒ¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿«»
‰M‰ L‡¯Ó ,‰¯ÈˆÈÏ ÌÈtÏ‡Â ˙B‡Ó LÓÁÂ10¯Á‡Ó «¬≈≈¿«¿«ƒ«¿ƒ»≈…«»»≈««

‰iL ‰L ‡È‰L ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ „ÏBÓ11‰¯ÈˆÈÏ12, «»»»ƒ∆ƒ»»¿ƒ»«¿ƒ»
˙B‡Ó LÓÁÂ ¯OÚ ˙L eOÚÂ .˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰13 ƒ¿ƒƒ¿¿»¿«∆∆«¬≈≈

ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰L ,‰¯ÈˆÈÏ14eÒÎpMÓ «¿ƒ»∆ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿
˙L eLc˜Â ˙BhÓL Ú·L eÓe .‰hÓL ,ı¯‡Ï»»∆¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿«

ÌÈMLÂ Úa¯‡ ˙L ‡È‰L ,ÌÈMÓÁ‰15eÒÎpMÓ «¬ƒƒ∆ƒ¿««¿«¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿
.ı¯‡Ï»»∆

יב:6) וראה 7)ערכין ב. הלכה בהר פרשת תחילת ספרא,
ח. הלכה יג.ע 8)להלן השנה 9)רכין בסוף כלומר,

מונים  שהרי הרביעית. השנה מתחילת והיינו השלישית,
ראה  ליצירה, שניה שנה שהיא הראשון, אדם מולד מאחר

וארבע.10)להלן. מאות חמש שנת בעבודה 11)של
אלפיים  אברהם, תקופת עד העולם שמבריאת אמרו, ט. זרה
וארבע  תורה, של אלפיים התחילו ומאברהם תוהו, של שנה
את  לכשנוסיף תורה. מתן עד שנים ושמונה ארבעים מאות
הרי  וחלקו, שכבשו י"ד עם במדבר שהיו השנה ארבעים

שנה. ושתים מאות חמש ר'12)אלפיים שלדעת כיון
אלא  באלול, לכ"ה הכוונה העולם, נברא שבתשרי אליעזר
אנו  לכן הבריאה, עיקר והוא ו', ביום נברא שהאדם שכיון
ד"ה  בתוספות ח. השנה בראש וראה השנה, מראש מונים

ובכסףֿמשנה. ממולד 13)לתקופות, המנין לפי כלומר:
וראה  קורקוס). (ר"י ליצירה שניה שנה שהיא הראשון, אדם

הוא 14)למעלה. כן כנ"ל. וחילקו, שכיבשו י"ד עם
(מתן  תלמוד "גדול מ: ובקידושין ג. הלכה סוף שם בספרא
שנה  (ארבעים ואחת ששים לשמיטין וכו', שקדם תורה)
מאה  ליובלות כאן), רבינו שכתב ואחת ועשרים שבמדבר,
הוא  שהיובל באופן זו שנה עיבור לאחרי כלומר, ושלש".

הק"ד. כנ"ל.15)בשנת

.‚¯OÚ ‰Ú·L16eÒÎpMÓ Ï‡¯OÈ eÓ ÌÈÏ·BÈ17 ƒ¿»»»¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿¿
e‡ˆiL „ÚÂ ı¯‡Ï18˙Èa‰ ·¯ÁL ,d· e‡ˆiL ‰LÂ . »»∆¿«∆»¿¿»»∆»¿»∆»«««ƒ

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ,‰BL‡¯a19LL ˙Le ,‰˙È‰ »ƒ»»≈¿ƒƒ»¿»¿«≈
¯OÚÂ ‰L ˙B‡Ó Úa¯‡L ,‰˙È‰ Ï·Bia ÌÈLÏLe¿ƒ«≈»¿»∆«¿«≈»»¿∆∆

ÔBL‡¯ ˙Èa „ÓÚ ÌÈL20˙Èa‰ ·¯ÁL ÔÂÈk .21ÏËa »ƒ»««ƒƒ≈»∆»«««ƒ»«
‰Ê ÔÈÓ22ÌÈÚ·L ‰·¯Á ı¯‡‰ ‰¯‡L ‰ÏËaMÓ . ƒ¿»∆ƒ∆»¿»ƒ¿¬»»»∆¬≈»ƒ¿ƒ

‰L ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó Úa¯‡Â ,ÈL ˙Èa ‰·Â ,‰L»»¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿«¿«≈¿∆¿ƒ»»
„ÓÚ23˙ÈÚÈ·M‰ ‰M·e .24‡È‰Â ,‡¯ÊÚ ‰ÏÚ BÈaÓ »««»»«¿ƒƒƒƒ¿»»»∆¿»¿ƒ

‰iM‰ ‰‡Èa‰25ÔÈÓ ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ BÊ ‰MÓe . «ƒ»«¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÈL ˙Èa ÔÈ·Ï ‰¯OÚ LÏL ˙L eOÚÂ ,¯Á‡«≈¿»¿«¿∆¿≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ
.ÌÈMÓÁ‰ ˙L eLc˜Â ,˙BhÓL Ú·L eÓe .‰hÓL¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿««¬ƒƒ

Ú Û‡ÌL ‰˙È‰ ‡lL Èt Ï26ÔÈBÓ ,ÈL ˙È·a Ï·BÈ ««ƒ∆…»¿»»≈¿«ƒ≈ƒƒ
˙BhÓL Lc˜Ï È„k B˙B‡ eÈ‰27. »¿≈¿«≈¿ƒ

שלמים,16) יובלים עשר ששה לומר, ורוצה יג. ערכין
בכסףֿ וראה עשר. השבעה היובל מן שנה ושש ושלשים

ורדב"ז. כנ"ל.17)משנה וחילקו, שכבשו י"ד לאחר
ראשון.18) בית חורבן יא:19)לאחר ט.20)שם יומא

עד  מצרים מיציאת ישנן שנה ושמונים מאות וארבע כלומר,
מאות  שמונה הרי א, ו, במלכיםֿא שנאמר כמו הבית, בנין
וארבעֿעשרה  שבמדבר שנה ארבעים ולכשנוריד ותשעים.
שהן  ושש, ושלשים מאות שמונה הרי וחלקו, שכבשו שנה
השבעה  היובל מן שנה ושש ושלשים יובלים, עשר ששה
בכסףֿמשנה. וראה שביעית. מוצאי היא ל"ו ושנת עשר,

לגולה.21) הלכו ח.22)וישראל הלכה להלן ראה
שם.23) אשי.24)יומא כרב שם, להלן 25)ערכין ראה

טו. הלכה כשכל 26)פי"ב אלא נוהג היובל שאין לב: שם
ח. בהלכה כדלהלן עליה, היו 27)יושביה וברש"י: שם.

מפני  הבאה, לשמיטה אותה מונין היו שלא נ', שנת מניחין
מתחיל  שלאחריה ושנה יובל, שנת להיות ראויה שהיא

המנין.

.„˙Èa‰ da ·¯ÁL ‰M‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»»∆»«»««ƒ
‰B¯Á‡a28ÈLk Ôa¯Á‰ ¯Á‡L È¯LzÓ d˙lÁzL , »«¬»∆¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆«««À¿»ƒ¿≈
ÌÈL„Á29ÌÈhÓLÏ ÔÈn‰ ‡e‰ È¯LzÓ È¯‰L , √»ƒ∆¬≈ƒƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
˙BÏ·BÈÏe30‰˙È‰ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ -31, ¿¿»«»»»≈¿ƒƒ»¿»

ÈÙÏe .‰˙È‰ ÈÚÈLz‰ Ï·Bi‰ ÔÓ ‰¯OÚ LÓÁ ˙Le¿«¬≈∆¿≈ƒ«≈«¿ƒƒ»¿»¿ƒ
Ú·LÂ ‰‡Óe ÛÏ‡ ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»»∆ƒ¿«∆∆≈»»∆«
Úa¯‡Â ÛÏ‡Â ‰Ú·LÂ ÌÈÓL ˙L ‡È‰L ,Ôa¯ÁÏ«À¿»∆ƒ¿«¿…ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿«¿«
ÌÈLÏLe LL ˙L ‡È‰L ,˙B¯ËL ÔÈÓÏ ˙B‡Ó≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«≈¿ƒ

‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e32˙L ‡È‰ - ¿«≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
Ï·Bi‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰Â ,‰hÓL33. ¿ƒ»¿ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ«≈

בשניה.28) באב,29)כלומר, בתשעה חרב הבית שהרי
חדשים. לשני קרוב זה שאף 30)והרי יב: שם אמרו ולכן

שביעית. במוצאי חרב שני 31420)בית עמד הבית שהרי
.414 הרי למנות, החלו לבניינו השביעית ובשנה כנ"ל, שנה
תשיעי. יובל של שניה שביעית בסוף חרב שהבית יוצא

זו.32) לשון אריכות מה לשם שהרי 33)צ"ע, כלומר,
עמד  בה שהשנה נמצא יובלות, ואחד עשרים הן ומאה אלף
שהלשון  אלא הכ"ב. ליובל הראשונה השמיטה היא רבינו
שמיטות, לקדש יובלות מנו זו, ולשיטה במקצת. מוזרה כאן
כחכמים  הזה, היום עד לאחריו ובין הבית בזמן בין כנ"ל,

ז. בהלכה וכדלהלן יהודה, כרבי ולא לג. בערכין

.‰Ì‰È„Èa ‡È‰ ˙¯ÒnL ,e¯Ó‡ ÌÈB‡b‰ Ïk Ï·‡¬»»«¿ƒ»¿∆»…∆ƒƒ≈∆
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ÔÈaL ‰L ÌÈÚ·M‰ Ô˙B‡a eÓ ‡lL ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ƒƒƒƒ∆…»¿»«ƒ¿ƒ»»∆≈
„·Ïa ˙BhÓL ‡l‡ ÈL ˙Èa ÔÈ·e ÔBL‡¯ ˙Èa Ôa¯ÁÀ¿««ƒƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»¿ƒƒ¿«
˙L eÓ ‡Ï ‰B¯Á‡a ·¯ÁMÓ ÔÎÂ .Ï·BÈ ‡Ïa¿…≈¿≈ƒ∆»«»«¬»…»¿«

ÌÈMÓÁ‰34˙L ˙lÁzÓ „·Ïa Ú·L Ú·L ‡l‡ , «¬ƒƒ∆»∆«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿«
‰¯Ê ‰„B·Ú ‡¯Ó‚a ‰ÏBÚ ÔÎÂ .Ôa¯Á‰35‰Ê ÔBaLÁ «À¿»¿≈∆ƒ¿»»¬»»»∆¿∆

‰Ïa˜ ‡e‰L36. ∆«»»

יובלות 34) מנו לב: שם שאמרו מה זה, ולפי עצמה. בפני
סוף  בפי"ב וכדלהלן שני, בית בזמן רק הוא שמיטין, לקדש
בית  בזמן עושין שהיו מה דוגמת כן שעשו טו, הלכה
בשנת  קדושה והיתה עליה, היו הארץ יושבי כשכל ראשון,
כלל. יובלות מנו לא החורבן, לאחר אבל כבשביעית. היובל

תמוהים. כאן הכסףֿמשנה שם:35)ודברי שאמרו ט:
חד  ניטפי עומד, הוא בשבוע שני כמה ידע דלא מאן "האי
ממאה  ונשקול כשבוע, ופרטי כיובלי כללי ונחשוב שתא,
ונשדי  שנה), מאה שבכל היובל שנות שתי (כלומר, תרי
בשבוע". שני כמה וידע בשבוע, לפרטי ונחשיבינהו אפרטי,
בשבע. היובלות את אף שמחלקים מכאן משמע

שהוכיחו 36) מטעם לא זה, כחשבון הורו שהגאונים כלומר,
כנ"ל. איש, מפי איש כן שקיבלו אלא הגמרא, מן כן

.ÂÏˆ‡ ˙ÓÒ¯ÙÓe ‡È‰ ‰Úe„È ‰hÓM‰ ˙Le¿««¿ƒ»¿»ƒ¿À¿∆∆≈∆
‡l‡ eÓ ‡Ï ÔlÎÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈL‡Â ÌÈB‡b‰«¿ƒ¿«¿≈∆∆ƒ¿»≈¿À»…»∆»
ÔBaLÁ ÈÙÏe .Ú·L Ú·L Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ,Ôa¯Á ÈLÏƒ¿≈À¿»«¿ƒƒ»∆«∆«¿ƒ∆¿
ÛÏ‡Â ‰‡Óe Ú·L ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L È‰z ,‰Ê∆¿ƒ»»∆ƒ¿«∆«≈»»∆∆

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ,Ôa¯ÁÏ37ÈÙÎe ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ‰Ê ÏÚÂ . «À¿»»≈¿ƒƒ¿«∆»¿ƒ¿ƒ
˙B¯OÚÓ ÔÈÚÏ ÔÈ¯BÓ e‡ ‰Ê ÔBaLÁ‰38˙ÈÚÈ·Le39 «∆¿∆»ƒ¿ƒ¿«««¿¿ƒƒ

‰Ïaw‰L ;ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â40‰OÚn‰Â41ÌÈ„enÚ ¿«¿»«¿»ƒ∆««»»¿««¬∆«ƒ
.˙BÏz‰Ï Èe‡¯ Ô‰·e ,‰‡¯B‰a ÌÈÏB„b¿ƒ¿»»»∆»¿ƒ»

אחת 37) ושנה שמיטות, 158 נמצא ל7ֿ, 1107 שכשנחלק
חמשת  שלנו: השנה כן וכמו שביעית. מוצאי שהיא נותרת,
ושמונה  אלף שהיא ליצירה, ועשרים מאות ושבע אלפים
שביעית. מוצאי היא הבית, לחורבן ואחת ותשעים מאות

בשנה 38) שני מעשר המעשרות: שנות חלוקת לענין כלומר,
בשלישית  שני ומעשר וחמישית, רביעית שניה ראשונה

ד). הלכה עניים מתנות מהלכות (פ"ו שמיטת 39)וששית
הנ"ל.40)קרקע. הגאונים מסורת היו 41)היא שכן

א  סעיף סג סימן בחו"מ וראה כנ"ל. ישראל, בארץ נוהגים
בביאור  שהאריכו בחזוןֿאיש וכן ח, אות הגר"א בביאור
הרא"י  של השמיטה" "לשנת ובקונטרס רבינו. שיטת
מה  העתיק שיח עמוד תשי"ט והמדינה" ב"התורה דלנסקי
נוטה  שם והכתוב שנתגלו, עתיקות מצבות על שכתוב

ד. הלכה למעלה רבינו שכתב הראשונה לשיטת

.ÊÏ·BÈ ˙L42Úe·M‰ ÈL ÔÈnÓ ‰ÏBÚ dÈ‡43, ¿«≈≈»»ƒƒ¿«¿≈«»«
- ÌÈMÓÁ ˙Le ,‰hÓL - ÌÈÚa¯‡Â ÚLz ˙L ‡l‡∆»¿«≈«¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¬ƒƒ

Á‡Â ÌÈMÓÁ ˙Le ,Ï·BÈÏL ÌÈL LL ˙lÁz - ˙ ≈¿«¬ƒƒ¿««¿ƒ«≈»ƒ∆
.Ï·BÈÂ Ï·BÈ ÏÎa ÔÎÂ .Úe·L»«¿≈¿»≈¿≈

בזמן 42) כמו עליה יושביה שכל נוהג, כשהיובל כלומר,
תמוהים. כאן הכסףֿמשנה ודברי ראשון. ברייתא 43)בית

יהודה. כרבי ולא כחכמים מקומות, ובעוד סא. בנדרים

.Á‰ÏbMÓ44Ë·L ÈˆÁÂ „b Ë·LÂ Ô·e‡¯ Ë·L ƒ∆»»≈∆¿≈¿≈∆»«¬ƒ≈∆
¯B¯c Ì˙‡¯˜e :¯Ó‡pL ;˙BÏ·Bi‰ eÏËa ‰MÓ¿«∆»¿«¿∆∆¡«¿»∆¿
‡e‰Â .‰ÈÏÚ ‰È·LBÈ ÏkL ÔÓÊa - ‰È·LÈ ÏÎÏ ı¯‡a»»∆¿»¿∆»ƒ¿«∆»¿∆»»∆»¿
ÌÈ·LBÈ Ôlk ‡l‡ ,Ë·La Ë·L ÔÈ·a¯ÚÓ eÈ‰È ‡lL∆…ƒ¿¿À¿»ƒ≈∆¿≈∆∆»À»¿ƒ

Ô˜˙k45ÔÓÊa .46Ï·Bi‰L47‚‰B - [ı¯‡a ‚‰B] ¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈≈»»∆≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa48,ÌB˜Ó ÏÎa - ‡È‰ Ï·BÈ :¯Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«≈ƒ¿»»

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa49. ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

הלכה 44) ב פרק בהר פרשת ובספרא לב: בערכין ברייתא
וראה 45)ג. ב. בהלכה כנ"ל ארצו, את מכיר אחד וכל

שם. לח:46)בהערות וקידושין ט: השנה ראש
ושם).48)שם.47) (שם עבדים שילוח כל 49)לגבי אם

כנ"ל. עליה, יושביה

.ËÔÓÊ·e50È¯·Ú „·Ú ÔÈc ‚‰B - ‚‰B Ï·Bi‰L51, ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ
‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈ„Â52ÌÈÓ¯Á ‰„O ÔÈ„Â ,53ÔÈ„Â , ¿ƒ»≈»≈»¿ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ

‰fÁ‡ ‰„O54·LBz ¯b ÔÈÏa˜Óe ,55˙ÈÚÈ·L ˙‚‰BÂ , ¿≈¬À»¿«¿ƒ≈»¿∆∆¿ƒƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı¯‡a56.‰¯Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa »»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»»ƒ«»

ÏkÓ „Á‡ ‚‰B BÈ‡ - [‚‰B] Ï·Bi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈«≈≈≈≈∆»ƒ»
ÏÎa ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı¯‡a ˙ÈÚÈ·MÓ ıeÁ ,el‡≈ƒ¿ƒƒ»»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»

Ì‰È¯·cÓ ÌB˜Ó57e¯‡aL BÓk ,58. »ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

כט.50) בערכין ביתֿדין 51)ברייתא שיכולים היינו
מהלכות  בפ"א וראה עצמו. מוכר הוא וכן בגנבתו, למכרו
שנאמר  לדבר: טעם נתנו שם ובברייתא י. הלכה עבדים
הרי  עמך". יעבוד היובל שנת "עד מ): כה, (ויקרא

נוהג. שהיובל בזמן יב.52)שהמדובר בפרק להלן הנזכר
ל) (שם, חומה ערי בתי בפרשת שנאמר דבר: של וטעמו
שם). (ברייתא ביובל תלוי שהדבר משמע ביובל". יצא "לא

טוֿטז. הלכות שם להלן בן 53)וראה שמעון כרבי שם,
ביובל  בצאתו השדה "והיה כא): כז, (שם שנאמר יוחאי,
שהחרימה  שדה היא חרמים, ושדה החרם". כשדה לה' קדש
וחרמין. ערכין מהלכות בפ"ו וראה לכהנים. או הבית לבדק

ושב 54) ביובל "ויצא כח): כה, (שם שנאמר שם:
ממורישיו  אדם שירשה שדה היא אחוזה, ושדה לאחוזתו".

עבודהֿזרה,55)ומכרה. לעבוד שלא עצמו על שקיבל
טעמא, מאי ביבי, רב אמר ושם: נבלות. אוכל שהוא אלא
"כי  טז), טו, בדברים עבד, (אצל הכא כתיב טוב. טוב אתיא
יז), כג, שם תושב, גר (אצל התם וכתיב עמך", לו טוב
מצווים  (שאנו נוהג תושב שגר ומכאן תוננו". לא לו, "בטוב
נוהג, כשהיובל דהיינו נוהג, עברי כשעבד רק להחיותו)

שם.56)כנ"ל. ובהערות ב, הלכה בפ"ט למעלה ראה
בד  תלויה ומפורש בשביעית קרקע ששמיטת רבינו ברי

שאמרו  מה שהרי רבינו, זאת למד מהיכן וצ"ע, ביובל.
אתה  קרקע, משמט שאתה "בזמן לו. בגיטין בברייתא
אבל  ליובל, שהכוונה רבינו מפרש וכו'", כספים משמט
שביאר  כמו התורה, מן היא הזה בזמן אף שביעית

מקומות. בכמה שזה 57)הכסףֿמשנה מפרש בכסףֿמשנה
מן  היא בארץ, שביעית ואילו כספים. שמיטת על  רק עולה
קלה, עשה לעם, המצוות בספר וראה הזה. בזמן אף התורה

שם. תקצו נוספת לענין 58)והערה ג הלכה שם למעלה
כדברי  מכאן שדקדק קורקוס בר"י וראה כספים. שמיטת
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ÔÈaL ‰L ÌÈÚ·M‰ Ô˙B‡a eÓ ‡lL ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ƒƒƒƒ∆…»¿»«ƒ¿ƒ»»∆≈
„·Ïa ˙BhÓL ‡l‡ ÈL ˙Èa ÔÈ·e ÔBL‡¯ ˙Èa Ôa¯ÁÀ¿««ƒƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»¿ƒƒ¿«
˙L eÓ ‡Ï ‰B¯Á‡a ·¯ÁMÓ ÔÎÂ .Ï·BÈ ‡Ïa¿…≈¿≈ƒ∆»«»«¬»…»¿«

ÌÈMÓÁ‰34˙L ˙lÁzÓ „·Ïa Ú·L Ú·L ‡l‡ , «¬ƒƒ∆»∆«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿«
‰¯Ê ‰„B·Ú ‡¯Ó‚a ‰ÏBÚ ÔÎÂ .Ôa¯Á‰35‰Ê ÔBaLÁ «À¿»¿≈∆ƒ¿»»¬»»»∆¿∆

‰Ïa˜ ‡e‰L36. ∆«»»

יובלות 34) מנו לב: שם שאמרו מה זה, ולפי עצמה. בפני
סוף  בפי"ב וכדלהלן שני, בית בזמן רק הוא שמיטין, לקדש
בית  בזמן עושין שהיו מה דוגמת כן שעשו טו, הלכה
בשנת  קדושה והיתה עליה, היו הארץ יושבי כשכל ראשון,
כלל. יובלות מנו לא החורבן, לאחר אבל כבשביעית. היובל

תמוהים. כאן הכסףֿמשנה שם:35)ודברי שאמרו ט:
חד  ניטפי עומד, הוא בשבוע שני כמה ידע דלא מאן "האי
ממאה  ונשקול כשבוע, ופרטי כיובלי כללי ונחשוב שתא,
ונשדי  שנה), מאה שבכל היובל שנות שתי (כלומר, תרי
בשבוע". שני כמה וידע בשבוע, לפרטי ונחשיבינהו אפרטי,
בשבע. היובלות את אף שמחלקים מכאן משמע

שהוכיחו 36) מטעם לא זה, כחשבון הורו שהגאונים כלומר,
כנ"ל. איש, מפי איש כן שקיבלו אלא הגמרא, מן כן

.ÂÏˆ‡ ˙ÓÒ¯ÙÓe ‡È‰ ‰Úe„È ‰hÓM‰ ˙Le¿««¿ƒ»¿»ƒ¿À¿∆∆≈∆
‡l‡ eÓ ‡Ï ÔlÎÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈL‡Â ÌÈB‡b‰«¿ƒ¿«¿≈∆∆ƒ¿»≈¿À»…»∆»
ÔBaLÁ ÈÙÏe .Ú·L Ú·L Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ,Ôa¯Á ÈLÏƒ¿≈À¿»«¿ƒƒ»∆«∆«¿ƒ∆¿
ÛÏ‡Â ‰‡Óe Ú·L ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L È‰z ,‰Ê∆¿ƒ»»∆ƒ¿«∆«≈»»∆∆

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ,Ôa¯ÁÏ37ÈÙÎe ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ‰Ê ÏÚÂ . «À¿»»≈¿ƒƒ¿«∆»¿ƒ¿ƒ
˙B¯OÚÓ ÔÈÚÏ ÔÈ¯BÓ e‡ ‰Ê ÔBaLÁ‰38˙ÈÚÈ·Le39 «∆¿∆»ƒ¿ƒ¿«««¿¿ƒƒ

‰Ïaw‰L ;ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â40‰OÚn‰Â41ÌÈ„enÚ ¿«¿»«¿»ƒ∆««»»¿««¬∆«ƒ
.˙BÏz‰Ï Èe‡¯ Ô‰·e ,‰‡¯B‰a ÌÈÏB„b¿ƒ¿»»»∆»¿ƒ»

אחת 37) ושנה שמיטות, 158 נמצא ל7ֿ, 1107 שכשנחלק
חמשת  שלנו: השנה כן וכמו שביעית. מוצאי שהיא נותרת,
ושמונה  אלף שהיא ליצירה, ועשרים מאות ושבע אלפים
שביעית. מוצאי היא הבית, לחורבן ואחת ותשעים מאות

בשנה 38) שני מעשר המעשרות: שנות חלוקת לענין כלומר,
בשלישית  שני ומעשר וחמישית, רביעית שניה ראשונה

ד). הלכה עניים מתנות מהלכות (פ"ו שמיטת 39)וששית
הנ"ל.40)קרקע. הגאונים מסורת היו 41)היא שכן

א  סעיף סג סימן בחו"מ וראה כנ"ל. ישראל, בארץ נוהגים
בביאור  שהאריכו בחזוןֿאיש וכן ח, אות הגר"א בביאור
הרא"י  של השמיטה" "לשנת ובקונטרס רבינו. שיטת
מה  העתיק שיח עמוד תשי"ט והמדינה" ב"התורה דלנסקי
נוטה  שם והכתוב שנתגלו, עתיקות מצבות על שכתוב

ד. הלכה למעלה רבינו שכתב הראשונה לשיטת

.ÊÏ·BÈ ˙L42Úe·M‰ ÈL ÔÈnÓ ‰ÏBÚ dÈ‡43, ¿«≈≈»»ƒƒ¿«¿≈«»«
- ÌÈMÓÁ ˙Le ,‰hÓL - ÌÈÚa¯‡Â ÚLz ˙L ‡l‡∆»¿«≈«¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¬ƒƒ

Á‡Â ÌÈMÓÁ ˙Le ,Ï·BÈÏL ÌÈL LL ˙lÁz - ˙ ≈¿«¬ƒƒ¿««¿ƒ«≈»ƒ∆
.Ï·BÈÂ Ï·BÈ ÏÎa ÔÎÂ .Úe·L»«¿≈¿»≈¿≈

בזמן 42) כמו עליה יושביה שכל נוהג, כשהיובל כלומר,
תמוהים. כאן הכסףֿמשנה ודברי ראשון. ברייתא 43)בית

יהודה. כרבי ולא כחכמים מקומות, ובעוד סא. בנדרים

.Á‰ÏbMÓ44Ë·L ÈˆÁÂ „b Ë·LÂ Ô·e‡¯ Ë·L ƒ∆»»≈∆¿≈¿≈∆»«¬ƒ≈∆
¯B¯c Ì˙‡¯˜e :¯Ó‡pL ;˙BÏ·Bi‰ eÏËa ‰MÓ¿«∆»¿«¿∆∆¡«¿»∆¿
‡e‰Â .‰ÈÏÚ ‰È·LBÈ ÏkL ÔÓÊa - ‰È·LÈ ÏÎÏ ı¯‡a»»∆¿»¿∆»ƒ¿«∆»¿∆»»∆»¿
ÌÈ·LBÈ Ôlk ‡l‡ ,Ë·La Ë·L ÔÈ·a¯ÚÓ eÈ‰È ‡lL∆…ƒ¿¿À¿»ƒ≈∆¿≈∆∆»À»¿ƒ

Ô˜˙k45ÔÓÊa .46Ï·Bi‰L47‚‰B - [ı¯‡a ‚‰B] ¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈≈»»∆≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa48,ÌB˜Ó ÏÎa - ‡È‰ Ï·BÈ :¯Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«≈ƒ¿»»

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa49. ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

הלכה 44) ב פרק בהר פרשת ובספרא לב: בערכין ברייתא
וראה 45)ג. ב. בהלכה כנ"ל ארצו, את מכיר אחד וכל

שם. לח:46)בהערות וקידושין ט: השנה ראש
ושם).48)שם.47) (שם עבדים שילוח כל 49)לגבי אם

כנ"ל. עליה, יושביה

.ËÔÓÊ·e50È¯·Ú „·Ú ÔÈc ‚‰B - ‚‰B Ï·Bi‰L51, ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ
‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈ„Â52ÌÈÓ¯Á ‰„O ÔÈ„Â ,53ÔÈ„Â , ¿ƒ»≈»≈»¿ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ

‰fÁ‡ ‰„O54·LBz ¯b ÔÈÏa˜Óe ,55˙ÈÚÈ·L ˙‚‰BÂ , ¿≈¬À»¿«¿ƒ≈»¿∆∆¿ƒƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı¯‡a56.‰¯Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa »»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»»ƒ«»

ÏkÓ „Á‡ ‚‰B BÈ‡ - [‚‰B] Ï·Bi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈«≈≈≈≈∆»ƒ»
ÏÎa ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı¯‡a ˙ÈÚÈ·MÓ ıeÁ ,el‡≈ƒ¿ƒƒ»»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»

Ì‰È¯·cÓ ÌB˜Ó57e¯‡aL BÓk ,58. »ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

כט.50) בערכין ביתֿדין 51)ברייתא שיכולים היינו
מהלכות  בפ"א וראה עצמו. מוכר הוא וכן בגנבתו, למכרו
שנאמר  לדבר: טעם נתנו שם ובברייתא י. הלכה עבדים
הרי  עמך". יעבוד היובל שנת "עד מ): כה, (ויקרא

נוהג. שהיובל בזמן יב.52)שהמדובר בפרק להלן הנזכר
ל) (שם, חומה ערי בתי בפרשת שנאמר דבר: של וטעמו
שם). (ברייתא ביובל תלוי שהדבר משמע ביובל". יצא "לא

טוֿטז. הלכות שם להלן בן 53)וראה שמעון כרבי שם,
ביובל  בצאתו השדה "והיה כא): כז, (שם שנאמר יוחאי,
שהחרימה  שדה היא חרמים, ושדה החרם". כשדה לה' קדש
וחרמין. ערכין מהלכות בפ"ו וראה לכהנים. או הבית לבדק

ושב 54) ביובל "ויצא כח): כה, (שם שנאמר שם:
ממורישיו  אדם שירשה שדה היא אחוזה, ושדה לאחוזתו".

עבודהֿזרה,55)ומכרה. לעבוד שלא עצמו על שקיבל
טעמא, מאי ביבי, רב אמר ושם: נבלות. אוכל שהוא אלא
"כי  טז), טו, בדברים עבד, (אצל הכא כתיב טוב. טוב אתיא
יז), כג, שם תושב, גר (אצל התם וכתיב עמך", לו טוב
מצווים  (שאנו נוהג תושב שגר ומכאן תוננו". לא לו, "בטוב
נוהג, כשהיובל דהיינו נוהג, עברי כשעבד רק להחיותו)

שם.56)כנ"ל. ובהערות ב, הלכה בפ"ט למעלה ראה
בד  תלויה ומפורש בשביעית קרקע ששמיטת רבינו ברי

שאמרו  מה שהרי רבינו, זאת למד מהיכן וצ"ע, ביובל.
אתה  קרקע, משמט שאתה "בזמן לו. בגיטין בברייתא
אבל  ליובל, שהכוונה רבינו מפרש וכו'", כספים משמט
שביאר  כמו התורה, מן היא הזה בזמן אף שביעית

מקומות. בכמה שזה 57)הכסףֿמשנה מפרש בכסףֿמשנה
מן  היא בארץ, שביעית ואילו כספים. שמיטת על  רק עולה
קלה, עשה לעם, המצוות בספר וראה הזה. בזמן אף התורה

שם. תקצו נוספת לענין 58)והערה ג הלכה שם למעלה
כדברי  מכאן שדקדק קורקוס בר"י וראה כספים. שמיטת
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כן  שביאר כספים, לשמיטת אלא הכוונה שאין הכסףֿמשנה
מאומה, עוד ביאר לא הארץ בשביעית ואילו שם. בפ"ט
מדבריהם, בארץ משביעית "חוץ הנוסחא: בכתבֿיד אבל
(מצוה  בחינוך הוא וכן קורקוס). (ר"י וכו'" כספים והשמטת
הארץ  שביעית שגם מפורש ולפי"ז וויניציא. דפוס לפי של)

בפאתֿהשולחן. וראה מדבריהם, אלא אינה

.È‰OÚ ˙ÂˆÓ59Ú˜˙Ï60È¯L˙Ï È¯ÈOÚa ¯ÙBMa61 ƒ¿«¬≈ƒ¿…««»»¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔÈc ˙È·Ï ‰¯eÒÓ BÊ ‰ÂˆÓe .Ï·Bi‰ ˙La62‰lÁz63, ƒ¿««≈ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»

z¯·Ú‰Â :¯Ó‡pL64„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ ;‰Úe¯z ¯ÙBL65 ∆∆¡«¿«¬«¿»«¿»¿»»ƒ¿»ƒ
¯ÙBMa ÔÈÚ˜B˙Â .¯ÙBL e¯È·Úz :¯Ó‡pL ,Ú˜˙Ï ·iÁ«»ƒ¿…«∆∆¡««¬ƒ»¿¿ƒ«»

‰M‰ L‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k ,ÚLz66ÔÈ¯È·ÚÓe . ≈«¿∆∆∆¿ƒ¿…«»»«¬ƒƒ
Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏÎa ¯ÙBL67. »¿»¿ƒ¿»≈

קלז.59) עשה המצוות, בספר תקיעת 60)ראה ולענין
א, הלכה שופר מהלכות ובפ"א שם רבינו כתב השנה, ראש
שם, המצוות בספר רבינו והסביר לשמוע. היא שהמצוה
חלק  ושהיא החירות, לפרסום אלא אינה ביובל זו "שתקיעה
עיקר  (ולכן בארץ דרור וקראתם אמרו: והוא ההכרזה, מן
ואין  הדבר), לפרסום לאחרים, דהיינו התקיעה, המצוה
ה'" לפני "זכרון שהן השנה, ראש תקיעות כענין ענינה
וראה  ממנה). כתוצאה וההתעוררות השמיעה, עיקרה (ולכן

שם. הכיפורים.61)בהערות יום הגדול.62)הוא
בביתֿדין,63) תוקעין בתחילה הסדר: הוא כן כלומר,

תורה  אמרה כן שהרי ישראל, כל תוקעים ואחרֿכך
ואחד  אחד (כל "תעבירו" ואח"כ ביתֿדין) (היינו "והעברת"
שלא. מצוה ובמנחתֿחינוך ספר, בקרית וראה מישראל).

הכוונה 64) ושם וגו'. לך וספרת כתוב: הענין בראש כלומר,
האמור  גם ולכן א, בהלכה כנ"ל בלבד, הגדול לביתֿדין
בראש  מפורש וכן לביתֿדין. הכוונה "והעברת", להלן

ט: ב 65)השנה פרשה בהר פ וספרא ל. השנה ראש
ה. היובל 66)הלכה שוה כו: שם ובמשנה לג: שם משנה

א. הלכה שופר מהלכות בפ"ג וראה לתקיעה. השנה לראש
לפרסם 67) והכוונה, ארצכם". בכל שופר "תעבירו שנאמר:

לארץ  בחוץ אבל ישראל, בגבול ודוקא העבדים. חירות את
(אור  א הלכה סוף פ"ד השנה ראש בירושלמי כמפורש לא,

שמח).

.‡ÈÏÎÏ ‡e‰ „Á‡ ‰M‰ L‡¯ ÏLÂ Ï·BÈ ÏL ¯ÙBL»∆≈¿∆…«»»∆»¿»
¯·c68„Á‡Â .69˙BÚÈ˜zÏ Ï·Bi‰ „Á‡Â ‰M‰ L‡¯70, »»¿∆»…«»»¿∆»«≈«¿ƒ
‡Ï·BiaL ‡l71ÔÈÚ˜Bz72Ba eLcwL ÔÈc ˙È·a ÔÈa ∆»∆«≈¿ƒ≈¿≈ƒ∆ƒ¿

L„Á‰ ˙‡73,L„Á‰ ˙‡ Ba eLc˜ ‡lL ÔÈc ˙È·a ÔÈa ∆«…∆≈¿≈ƒ∆…ƒ¿∆«…∆
„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ74ÔÈc ˙ÈaL ÔÓÊ Ïk Ú˜˙Ï ·iÁ ¿»»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿…«»¿«∆≈ƒ
ÔÈ·LBÈ75ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡lLÂ76; ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈≈ƒ

כבשים 68) מקרן אלא אינו השנה ראש של ששופר שכשם
יובל, של בשופר כן א), הלכה שופר מהלכות (פ"א כפוף
שהם  והואֿהדין יהודה. כרבי ולא שם במשנה כחכמים
השופר, לגוף השייכים הדינים ובכל בשיעורם שוים

שם. שופר בהלכות שם.70)שם.69)והנזכרים משנה
מהלכות  בפ"ב רבינו והביאו "ולברכות". גם נאמר ושם

ח. הלכה ל:71)תפילה שם בשבת.72)ברייתא אפילו
להלן. המצוות,73)וראה (ספר הגדול בביתֿדין היינו,

"שקידשו  בביתֿדין הדבר את תלתה והברייתא קנג). עשה
שלקידוש  שכשם הוא, הדבר שטעם וייתכן החודש". את בו
אלא  הגדול ביתֿדין של הדיינים ע"א בכל צורך אין החודש
וראה  ביובל. תקיעה לענין הואֿהדין בלבד, מתוכם בשלשה

נח. הערה כרבי.75)כנ"ל.74)שם שם , השנה ראש
ביתֿדין.76) בפני שלא אפילו כלומר,

.·È‰M‰ L‡¯·e77˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL78eÈ‰ ‡Ï - ¿…«»»∆»ƒ¿¿«»…»
L„Á‰ ˙‡ Ba eLcwL ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz79ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿≈
ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡l‡ Ú˜Bz „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ Ïk80. »»ƒ¿»ƒ≈«∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.77) בחול,78)ברייתא השנה ראש חל אם אבל
שם). (גמרא מקום בכל ובזמן 80)כנ"ל.79)תוקעין

הלכות  שופר מהלכות בפ"ב וראה כנ"ל. יושבים, שהם
אפילו  הכיפורים, "ביום ה: הלכה פ"א שם ובספרא  חֿט.
את  דוחה תהיה השנה ראש תרועת אף יכול וכו'. בשבת
בעשור  אלא לחודש, בעשור נאמר למה כן אם וכו', השבת
בפני  שלא אף (היינו, ארצכם בכל השבת את דוחה לחודש
שהם  בזמן שהוא ובלבד החודש, את שקידשו ביתֿדין
בכל  שבת דוחה השנה ראש תרועת ואין כנ"ל), יושבין,

בלבד". בביתֿדין אלא ארצכם

.‚ÈÌÈ¯·„ ‰LÏL81Ï·Bia ÔÈ·kÚÓ82‰ÚÈ˜z :83, ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ«≈¿ƒ»
‡È‰ BÊÂ .Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B„O ˙¯ÊÁ‰Â ,ÌÈ„·Ú ÁelLÂ¿ƒ«¬»ƒ¿«¿»«»¿«¿≈∆¿ƒ

Ú˜¯˜ ˙hÓL84. ¿ƒ««¿«

יוסי.81) ור' יהודה כר' ולא כחכמים, ט: השנה ראש
השנה 82) נתקדשה לא משלשתם, אחד עשו לא שאם

העבודות  ובכל בזריעה אסורה ואינה יובל, בקדושת
וכנראה  שם. ובתוספות ברש"י ראה בשמיטה, האסורות
וראה  מעכב, אינו א) הלכה למעלה (ראה שהקידוש
(ויקרא  שנאמר ממה כן ולמדו שלב. מצוה במנחתֿחינוך
וגו' שופר תעבירו וגו' תרועה שופר "והעברת טֿיא) כה,
אחוזתו  אל איש ושבתם וגו' היא יובל וגו' דרור וקראתם
עיכוב, על מורות היא" "יובל והמלים וגו'". תזרעו לא וגו'
הוא  ומה אחר, באופן ולא יובל הוא זה באופן רק כלומר,
דרור  וקריאת תרועה שופר היובל, נתקדש שעלֿידו האופן
הנאמרה  שדות והחזרת היא", "יובל הפסוק לפני האמורים
לאחריו. וגם לפניו ולפני לפניו נדרש ומקרא לאחריו

של 83) לתקיעה אם רבינו, נתכוין תקיעה לאיזו מבורר לא
הלכה  למעלה (ראה ויחיד יחיד כל של לתקיעה או ביתֿדין
מסורה  שופר) (=תקיעת "זו אמרו: שם השנה ובראש י).
למעלה  (ראה היחידים של התקיעות כן ואם לביתֿדין",
צריך  אבל הסמוכה). ההלכה בסוף (וראה מעכבות אינן שם)
שופר", מ"תעבירו שנלמדו אלו, תקיעות שהרי עיון,
של  מתקיעות יותר היא" "יובל למלים בתורה סמוכות

ולא 84)ביתֿדין. כלומר, לו. בגיטין בברייתא הנזכרת
הלכה  בפ"ט למעלה וראה הראשונים. יתר כדעת שביעית,

שם. ובהערות ב,

.„È‰M‰ L‡¯Ó85eÈ‰ ‡Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú ≈…«»»««ƒƒ…»
ÌÈ„·Ú86Ô‰Èz·Ï ÌÈ¯ËÙ87ÔÈ„aÚzLÓ ‡ÏÂ ¬»ƒƒ¿»ƒ¿»≈∆¿…ƒ¿«¿¿ƒ

Ì‰ÈB„‡Ï88Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯ÊBÁ ˙B„O‰ ‡ÏÂ ,89‡l‡ , «≈∆¿…«»¿¿«¿≈∆∆»
ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ„·Ú90Ì‰È˙B¯ËÚÂ91 ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«¿≈∆
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˙Èa eÚ˜z ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk .Ì‰ÈL‡¯a¿»≈∆≈»∆ƒƒ««ƒƒ»¿≈
ÔÈc92˙B„O e¯ÊÁÂ Ô‰Èz·Ï ÌÈ„·Ú e¯ËÙ ,¯ÙBLa ƒ¿»ƒ¿¿¬»ƒ¿»≈∆¿»¿»

.Ô‰ÈÏÚ·Ï¿«¿≈∆

ברוקא 85) בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' של ברייתא
ח: השנה יתקעו 87)עברים.86)בראש לא שמא

משלשת  אחת היא ותקיעה הכיפורים, ביום בשופר ביתֿדין
(מנחת  למעלה כמפורש היובל, את המעכבים הדברים

שלא). מצוה הכיפורים,88)חינוך, ביום יתקעו שמא
השנה. מראש למפרע היובל בהר 89)ויהיה פ' סיפרא

א. הלכה ב חירותם.90)פרק כמו 91)על החירות, דרך
ועטרותיהם  ש"יושבים הבא, שבעולם בצדיקים שאמרו
נוהגים  היו וכן יז.). (ברכות השכינה" מזיו ונהנים בראשיהם

מט. סוטה ראה וכלות, מסורה 92)חתנים להם שהרי
הקודמת. בהלכה וראה י. בהלכה כנ"ל תחילה, זו מצוה

.ÂËÏ·Bi‰ ÔÈc93„Á‡ ‰hÓM‰ ÔÈ„Â ı¯‡‰ ˙˙È·La ƒ«≈ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ«¿ƒ»∆»
˙„B·ÚÓ ˙ÈÚÈ·Ma ¯eÒ‡L Ïk .¯·c ÏÎÏ ‡e‰¿»»»…∆»«¿ƒƒ≈¬«

ı¯‡‰94- ˙ÈÚÈ·Ma ¯znL ÏÎÂ ,Ï·BÈ ˙La ¯eÒ‡ - »»∆»ƒ¿«≈¿…∆À»«¿ƒƒ
˙ÈÚÈ·Ma Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ˙BÎ‡ÏÓe ,Ï·Bia ¯zÓ95- À»«≈¿»∆ƒ¬≈∆«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a Ï·BÈ ˙L ˙B¯t ÔÈ„Â .Ï·Bia Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ96 ƒ¬≈∆«≈¿ƒ≈¿«≈«¬ƒ»
‰¯ÈÎÓ·e97¯eÚ··e98.¯·c ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈ„k - ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»»

תקצרו 93) ולא תזרעו "לא ב: הלכה ג פרק שם בסיפרא
בשביעית, שנאמר כשם נזיריה, את תבצרו ולא ספיחיה את
רכד, לאֿתעשה לעם, המצוות בספר וראה ביובל". נאמר כך

רסב. בהערה גם 94)ובהוספה כתב שם המצוות בספר
האילן. ובצירה,95)עבודת קצירה זמירה, זריעה כמו

וחפירה  ב, הלכה בפ"א כנ"ל התורה, מן עליהן שלוקין
ד. הלכה שם מדרבנן, עליהן שלוקים ועוד, חרישה

שלא 96) וכן ולהפסידם, לשרפם ולא לאכלם שיש כלומר,
ג. הלכה בפ"ב כנ"ל מברייתם , עושים 97)לשנותם שאין

בפ"ו. שנזכרו באופנים אלא סחורה, בפ"ז 98)בהם כנ"ל
א. הלכה

.ÊË‰¯˙È99˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰L ,Ï·Bi‰ ÏÚ ˙ÈÚÈ·L ¿≈»¿ƒƒ««≈∆«¿ƒƒ¿«∆∆
Ï·Bi‰L ,˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ Ï·BÈ ¯˙BÈÂ .Ï·BÈ ‡ÏÂ ÌÈÙÒk¿»ƒ¿…≈¿≈≈««¿ƒƒ∆«≈

e‰ÊÂ .Ú˜¯˜ ËÈÓLÓe ÌÈ„·Ú ‡ÈˆBÓ100˙¯ÈÎÓ ÔÈ„ ƒ¬»ƒ«¿ƒ«¿«¿∆ƒ¿ƒ«
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰Â ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙B„O101, »»¬«»¿ƒƒ¿«¬≈

Ï·BÈ .ı¯‡Ï ezz ‰l‡b :¯Ó‡pL102Ú˜¯˜ ËÈÓLÓ ∆∆¡«¿À»ƒ¿»»∆≈«¿ƒ«¿«
B˙lÁ˙a103È‡ ˙ÈÚÈ·Le ,‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ d ƒ¿ƒ»¿ƒƒ≈»¿«∆∆¿»ƒ∆»

dÙBÒa104e¯‡aL BÓk ,105. ¿»¿∆≈«¿

ו.99) הלכה שם הקרקע 100)סיפרא השמטת כלומר,
ביובל. לבעליהן השדות חזרת בספר 101)שהיא ראה

קלח. עשה כח:102)המצוות, שם 103)ערכין סיפרא
שנת  את וקדשתם אומר, "וכשהוא א: הלכה ב פרק
וכן  השנה". מראש מתקדשת שהיא מלמד שנה, החמשים
ר' של בנו ישמעאל ר' של בברייתא ח: השנה בראש הוא
הלכה  למעלה ראה הכיפורים, ביום והיינו ברוקא. בן יוחנן

שמיטה".104)יד. תעשה שנים שבע "מקץ שנאמר:
ד.105) הלכה בפ"ט למעלה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
תמכר 1) לא לשבטים המתחלקת ישראל שארץ יבאר

אלאֿאםֿכן  אחוזתו שדה או ביתו אדם ימכור לא לצמיתות.
אחוזה  שדה הלוקח דין שבתוכה. והזמורות הקנים העני.
ודין  שנים. משתי בפחות לגאול מותר ואם אילנות. ונטעה
לבעלים  חוזרין אם ואילנות עצמה. היובל בשנת מכרה
למכור  הרוצה אחוזה, שדה המוכר כח מייפין לעולם ביובל.
השדה. חצי לגאול רצה אם הראשון. לגאול אחרות שדות

אשתו. את והיורש שחלקו. האחין במתנה. שדהו נותן

.‡Ï‡¯OÈ ı¯‡2˙¯kÓ dÈ‡ ÌÈË·MÏ ˙˜lÁ˙n‰ ∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆«¿»ƒ≈»ƒ¿∆∆
˙e˙ÈÓˆÏ3ı¯‡‰Â :¯Ó‡pL ,4Ì‡Â .˙˙ÓˆÏ ¯În˙ ‡Ï ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»∆…ƒ»≈ƒ¿ƒÀ¿ƒ

Ì‰ÈL - ˙e˙ÈÓˆÏ ¯ÎÓ5‰OÚ˙ ‡Ïa ÔÈ¯·BÚ6ÔÈ‡Â . »«ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«¬∆¿≈
ÔÈÏÈÚBÓ Ô‰ÈOÚÓ7‰ÈÏÚ·Ï ‰„O‰ ¯ÊÁz ‡l‡ , «¬≈∆ƒƒ∆»«¬…«»∆ƒ¿»∆»

.Ï·Bia«≈

כדלהלן.2) לארץ, חוץ המתחלקת 3)ולא הארץ [כלומר,
אבל  לצמיתות, נמכרת אינה לזמן, שנמכרת לשבטים,
משכירין  ואין יב.) (יומא לשבטים נתחלקה שלא ירושלים
הי"ד), הבחירה בית מהל' בפ"ז זה וכל (שם. בתים בה
פרק  נתן' דרבי ('אבות בתים בה מוכרים שאין וכלֿשכן
בה  שייך לא מכירה, אינה לזמן מכירה שגם כיון לה),
שם: נתן' דברי 'אבות ולשון לצמיתות. מכירה של האיסור
וצריך  (=בירושלים)". בתוכה לצמיתות הבית מוכרין "ואין

א]. סי' סוף בהר פ' תנחומא במדרש וראה היינו,4)עיון.
ישראל. ארץ והיא הידועה, שניהם,5)הארץ ידי על שהרי

המכירה. מכיון 6)נעשית זה, לאו על לוקין אינם אבל
בכורות  מהל' בפ"ו רבינו כתב וכן מעשיהם, הועילו שלא
מנה  לא ולכן לוקה. אינו מועיל, המעשה שאין שכל ה"ה,
שלוקין  הלאוין בין סנהדרין, מהל' בפי"ט זה לאו רבינו

להלן. וראה (משנהֿלמלך). דמאי 7)עליהם ב'ירושלמי'
תמכר  לא "והארץ זה מפסוק ראיה הביאו ה"ח, פ"ה
בארץ  לגוי קנין אין שסובר למי הארץ", לי כי לצמיתות
ה"י) תרומות מהל' פ"א (ועי' מקדושתה להפקיעה ישראל
בהשגות  וראה רבינו. כדברי מועילים, מעשיהם שאין הרי –
כתב  והרדב"ז רכז. לאֿתעשה המצוות' ל'ספר הרמב"ן
רחמנא  דאמר מילתא "כל ד:) (תמורה כרבא רבינו שדעת
ה'חינוך' מדברי נראה וכן מהני". לא עביד אי תעביד, לא
וזוהי  מלקות, שחייב רבינו בדעת שכתב שלט, מצוה סוף
דרחמנא", אמימרא דעבר משום ד"לקי (שם) רבא של דעתו
למעלה. ראה שם, בכורות בהל' רבינו מדברי נסתר זה אבל

.·¯ÎBn‰Â8‰‡ˆBÈ dÈ‡ - ‰L ÌÈMLÏ e‰„O ¿«≈»≈¿ƒƒ»»≈»¿»
ÔÈ‡L ;Ï·Bia9Ì˙Ò ¯kÓp‰ ¯·„ ‡l‡ Ï·Bia ¯ÊBÁ10 «≈∆≈≈«≈∆»»»«ƒ¿»¿»

˙e˙ÈÓˆÏ ¯kÓp‰ B‡11. «ƒ¿»ƒ¿ƒ

א.8) עט, (היינו,9)בבאֿמציעא יובל שם שאין "מי שם:
יצתה  נצמתת, אינה - יובל שם יש נצמתת, - היובל) אלמלא
- יובל שם שאין שאףֿעלֿפי שנה), לששים (שנמכרה זו

נצמתת". ללוקח 10)אינה חלוט הדבר היה היובל שבלי
בפירוש.11)לעולם.
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˙Èa eÚ˜z ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk .Ì‰ÈL‡¯a¿»≈∆≈»∆ƒƒ««ƒƒ»¿≈
ÔÈc92˙B„O e¯ÊÁÂ Ô‰Èz·Ï ÌÈ„·Ú e¯ËÙ ,¯ÙBLa ƒ¿»ƒ¿¿¬»ƒ¿»≈∆¿»¿»

.Ô‰ÈÏÚ·Ï¿«¿≈∆

ברוקא 85) בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' של ברייתא
ח: השנה יתקעו 87)עברים.86)בראש לא שמא

משלשת  אחת היא ותקיעה הכיפורים, ביום בשופר ביתֿדין
(מנחת  למעלה כמפורש היובל, את המעכבים הדברים

שלא). מצוה הכיפורים,88)חינוך, ביום יתקעו שמא
השנה. מראש למפרע היובל בהר 89)ויהיה פ' סיפרא

א. הלכה ב חירותם.90)פרק כמו 91)על החירות, דרך
ועטרותיהם  ש"יושבים הבא, שבעולם בצדיקים שאמרו
נוהגים  היו וכן יז.). (ברכות השכינה" מזיו ונהנים בראשיהם

מט. סוטה ראה וכלות, מסורה 92)חתנים להם שהרי
הקודמת. בהלכה וראה י. בהלכה כנ"ל תחילה, זו מצוה

.ÂËÏ·Bi‰ ÔÈc93„Á‡ ‰hÓM‰ ÔÈ„Â ı¯‡‰ ˙˙È·La ƒ«≈ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ«¿ƒ»∆»
˙„B·ÚÓ ˙ÈÚÈ·Ma ¯eÒ‡L Ïk .¯·c ÏÎÏ ‡e‰¿»»»…∆»«¿ƒƒ≈¬«

ı¯‡‰94- ˙ÈÚÈ·Ma ¯znL ÏÎÂ ,Ï·BÈ ˙La ¯eÒ‡ - »»∆»ƒ¿«≈¿…∆À»«¿ƒƒ
˙ÈÚÈ·Ma Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ˙BÎ‡ÏÓe ,Ï·Bia ¯zÓ95- À»«≈¿»∆ƒ¬≈∆«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a Ï·BÈ ˙L ˙B¯t ÔÈ„Â .Ï·Bia Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ96 ƒ¬≈∆«≈¿ƒ≈¿«≈«¬ƒ»
‰¯ÈÎÓ·e97¯eÚ··e98.¯·c ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈ„k - ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»»

תקצרו 93) ולא תזרעו "לא ב: הלכה ג פרק שם בסיפרא
בשביעית, שנאמר כשם נזיריה, את תבצרו ולא ספיחיה את
רכד, לאֿתעשה לעם, המצוות בספר וראה ביובל". נאמר כך

רסב. בהערה גם 94)ובהוספה כתב שם המצוות בספר
האילן. ובצירה,95)עבודת קצירה זמירה, זריעה כמו

וחפירה  ב, הלכה בפ"א כנ"ל התורה, מן עליהן שלוקין
ד. הלכה שם מדרבנן, עליהן שלוקים ועוד, חרישה

שלא 96) וכן ולהפסידם, לשרפם ולא לאכלם שיש כלומר,
ג. הלכה בפ"ב כנ"ל מברייתם , עושים 97)לשנותם שאין

בפ"ו. שנזכרו באופנים אלא סחורה, בפ"ז 98)בהם כנ"ל
א. הלכה

.ÊË‰¯˙È99˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰L ,Ï·Bi‰ ÏÚ ˙ÈÚÈ·L ¿≈»¿ƒƒ««≈∆«¿ƒƒ¿«∆∆
Ï·Bi‰L ,˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ Ï·BÈ ¯˙BÈÂ .Ï·BÈ ‡ÏÂ ÌÈÙÒk¿»ƒ¿…≈¿≈≈««¿ƒƒ∆«≈

e‰ÊÂ .Ú˜¯˜ ËÈÓLÓe ÌÈ„·Ú ‡ÈˆBÓ100˙¯ÈÎÓ ÔÈ„ ƒ¬»ƒ«¿ƒ«¿«¿∆ƒ¿ƒ«
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰Â ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙B„O101, »»¬«»¿ƒƒ¿«¬≈

Ï·BÈ .ı¯‡Ï ezz ‰l‡b :¯Ó‡pL102Ú˜¯˜ ËÈÓLÓ ∆∆¡«¿À»ƒ¿»»∆≈«¿ƒ«¿«
B˙lÁ˙a103È‡ ˙ÈÚÈ·Le ,‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ d ƒ¿ƒ»¿ƒƒ≈»¿«∆∆¿»ƒ∆»

dÙBÒa104e¯‡aL BÓk ,105. ¿»¿∆≈«¿

ו.99) הלכה שם הקרקע 100)סיפרא השמטת כלומר,
ביובל. לבעליהן השדות חזרת בספר 101)שהיא ראה

קלח. עשה כח:102)המצוות, שם 103)ערכין סיפרא
שנת  את וקדשתם אומר, "וכשהוא א: הלכה ב פרק
וכן  השנה". מראש מתקדשת שהיא מלמד שנה, החמשים
ר' של בנו ישמעאל ר' של בברייתא ח: השנה בראש הוא
הלכה  למעלה ראה הכיפורים, ביום והיינו ברוקא. בן יוחנן

שמיטה".104)יד. תעשה שנים שבע "מקץ שנאמר:
ד.105) הלכה בפ"ט למעלה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
תמכר 1) לא לשבטים המתחלקת ישראל שארץ יבאר

אלאֿאםֿכן  אחוזתו שדה או ביתו אדם ימכור לא לצמיתות.
אחוזה  שדה הלוקח דין שבתוכה. והזמורות הקנים העני.
ודין  שנים. משתי בפחות לגאול מותר ואם אילנות. ונטעה
לבעלים  חוזרין אם ואילנות עצמה. היובל בשנת מכרה
למכור  הרוצה אחוזה, שדה המוכר כח מייפין לעולם ביובל.
השדה. חצי לגאול רצה אם הראשון. לגאול אחרות שדות

אשתו. את והיורש שחלקו. האחין במתנה. שדהו נותן

.‡Ï‡¯OÈ ı¯‡2˙¯kÓ dÈ‡ ÌÈË·MÏ ˙˜lÁ˙n‰ ∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆«¿»ƒ≈»ƒ¿∆∆
˙e˙ÈÓˆÏ3ı¯‡‰Â :¯Ó‡pL ,4Ì‡Â .˙˙ÓˆÏ ¯În˙ ‡Ï ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»∆…ƒ»≈ƒ¿ƒÀ¿ƒ

Ì‰ÈL - ˙e˙ÈÓˆÏ ¯ÎÓ5‰OÚ˙ ‡Ïa ÔÈ¯·BÚ6ÔÈ‡Â . »«ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«¬∆¿≈
ÔÈÏÈÚBÓ Ô‰ÈOÚÓ7‰ÈÏÚ·Ï ‰„O‰ ¯ÊÁz ‡l‡ , «¬≈∆ƒƒ∆»«¬…«»∆ƒ¿»∆»

.Ï·Bia«≈

כדלהלן.2) לארץ, חוץ המתחלקת 3)ולא הארץ [כלומר,
אבל  לצמיתות, נמכרת אינה לזמן, שנמכרת לשבטים,
משכירין  ואין יב.) (יומא לשבטים נתחלקה שלא ירושלים
הי"ד), הבחירה בית מהל' בפ"ז זה וכל (שם. בתים בה
פרק  נתן' דרבי ('אבות בתים בה מוכרים שאין וכלֿשכן
בה  שייך לא מכירה, אינה לזמן מכירה שגם כיון לה),
שם: נתן' דברי 'אבות ולשון לצמיתות. מכירה של האיסור
וצריך  (=בירושלים)". בתוכה לצמיתות הבית מוכרין "ואין

א]. סי' סוף בהר פ' תנחומא במדרש וראה היינו,4)עיון.
ישראל. ארץ והיא הידועה, שניהם,5)הארץ ידי על שהרי

המכירה. מכיון 6)נעשית זה, לאו על לוקין אינם אבל
בכורות  מהל' בפ"ו רבינו כתב וכן מעשיהם, הועילו שלא
מנה  לא ולכן לוקה. אינו מועיל, המעשה שאין שכל ה"ה,
שלוקין  הלאוין בין סנהדרין, מהל' בפי"ט זה לאו רבינו

להלן. וראה (משנהֿלמלך). דמאי 7)עליהם ב'ירושלמי'
תמכר  לא "והארץ זה מפסוק ראיה הביאו ה"ח, פ"ה
בארץ  לגוי קנין אין שסובר למי הארץ", לי כי לצמיתות
ה"י) תרומות מהל' פ"א (ועי' מקדושתה להפקיעה ישראל
בהשגות  וראה רבינו. כדברי מועילים, מעשיהם שאין הרי –
כתב  והרדב"ז רכז. לאֿתעשה המצוות' ל'ספר הרמב"ן
רחמנא  דאמר מילתא "כל ד:) (תמורה כרבא רבינו שדעת
ה'חינוך' מדברי נראה וכן מהני". לא עביד אי תעביד, לא
וזוהי  מלקות, שחייב רבינו בדעת שכתב שלט, מצוה סוף
דרחמנא", אמימרא דעבר משום ד"לקי (שם) רבא של דעתו
למעלה. ראה שם, בכורות בהל' רבינו מדברי נסתר זה אבל

.·¯ÎBn‰Â8‰‡ˆBÈ dÈ‡ - ‰L ÌÈMLÏ e‰„O ¿«≈»≈¿ƒƒ»»≈»¿»
ÔÈ‡L ;Ï·Bia9Ì˙Ò ¯kÓp‰ ¯·„ ‡l‡ Ï·Bia ¯ÊBÁ10 «≈∆≈≈«≈∆»»»«ƒ¿»¿»

˙e˙ÈÓˆÏ ¯kÓp‰ B‡11. «ƒ¿»ƒ¿ƒ

א.8) עט, (היינו,9)בבאֿמציעא יובל שם שאין "מי שם:
יצתה  נצמתת, אינה - יובל שם יש נצמתת, - היובל) אלמלא
- יובל שם שאין שאףֿעלֿפי שנה), לששים (שנמכרה זו

נצמתת". ללוקח 10)אינה חלוט הדבר היה היובל שבלי
בפירוש.11)לעולם.

.‚¯kÓÈ ‡Ï12B˙Èa Ì„‡13ÏÚ Û‡ ,B˙fÁ‡ ‰„O B‡ …ƒ¿…»»≈¿≈¬À»««
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ÔÓÊ ¯Á‡ ÔÈ¯ÊBÁ Ì‰L Èt14;ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ∆≈¿ƒ««¿«∆»ƒ≈∆¡ƒ
¯kÓÏ Ï·‡ .B˙fÁ‡Ó ¯ÎÓe EÈÁ‡ CeÓÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»»ƒ»«≈¬À»¬»ƒ¿…
B‡ ‰¯BÁÒ Ô‰a ˙BOÚÏ B‡ BÒÈÎa ÌÈÓc‰ ÁÈp‰Ïe¿«ƒ««»ƒ¿ƒ«¬»∆¿»
;È‡M¯ BÈ‡ - ‰Ó‰·e ÌÈ„·Ú B‡ ÌÈÏk Ô‰a ÁwÏƒ«»∆≈ƒ¬»ƒ¿≈»≈««

„·Ïa ˙BBÊÓÏ ‡l‡15¯·Ú Ì‡Â .16ÌB˜Ó ÏkÓ ¯ÎÓe ∆»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«»«ƒ»»
ÔÈ¯eÎÓ el‡ È¯‰ -17. ¬≈≈¿ƒ

פ"ה.12) ערכין ותוספתא ה"א, פ"ה שם 'סיפרא'
רבינו 13) ולמדה "ביתו". ליתא שם, ובתוספתא [ב'סיפרא'

שנ  - א כ, בקידושין הגמרא שנאמר מסוגיית שמה משם ראה
חומה", עיר מושב בית ימכור כי "ואיש כט) כה, (ויקרא
שהסדר  שם נראה ועוד שלמעלה, אחיך" ימוך "כי על מוסב
אם  כן, ואם עיי"ש. בית, ואחרֿכך שדה תחילה למכור הוא
למכור  שאסור כלֿשכן העני, אלאֿאםֿכן שדה למכור אסור

הנ"ל]. באופן אלא לאחר 14)בית או כנ"ל, ביובל, היינו
כנ"ל. המכר, בשעת שקצב מסוים העני,15)זמן אם

שם.16)כנ"ל. מפורש,17)תוספתא, איסור זה שאין
אלאֿאםֿ שדהו למכור שאסור נראה הכתוב שמדברי אלא

העני. כן

.„‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈc ˙È·a ÔÈ„Â18ÔÈc ‰„O·e , ¿»ƒ¿«ƒƒ»≈»≈»¿»∆ƒ
‰fÁ‡ ‰„O19·MÁÏ :B˙fÁ‡ ‰„O ¯ÎBÓ ÔÈc .20˙‡ ¿≈¬À»ƒ≈¿≈¬À»¿«≈∆

Ï·BiÏ ˙B¯‡Lp‰ ÌÈM‰ ÈÙÏ ÌÈÓc‰21˙Ú ÏÎ·e ; «»ƒ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»«≈¿»≈
ÌÈM‰ ÏÚ Á˜Bl‰ ÌÚ ·MÁÓ - ˙BcÙÏ ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆ƒ¿¿«≈ƒ«≈«««»ƒ

¯În‰ ÈÓcÓ Ú¯B‚Â ,ÏÎ‡L22¯‡M‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ,23. ∆»«¿≈«ƒ¿≈«∆∆«¬ƒ«¿»

פי"ב.18) זה.19)כדלהלן בפרק שנאמר 20)המפורש
לאיש  העודף את והשיב ממכרו שני את "וחשב כז): (שם,

לאחוזתו". ושב לו, מכר דמים 21)אשר כמה היינו,
בשדה. מחזיק שהוא שנה כל עבור הלוקח משלם

לומר:22) צריך ואולי למוכר. הלוקח שנתן מהדמים היינו,
המכר. כנ"ל.23)מדמי לאחוזתו, המוכר ושב

.‰Ï·BiÏ ¯‡Lp‰ È¯‰ ?„ˆÈk24¯OÚBÏ ¯ÎÓe ÌÈL ≈«¬≈«ƒ¿»«≈∆∆»ƒ»«
¯È„ ‰‡Óa ‰„O25‰ˆ¯Â ÌÈL LÏL Á˜Bl‰ dÏÎ‡ , »∆¿≈»ƒ»¬»»«≈«»»ƒ¿»»
Ï‡‚Ï ¯ÎBn‰26¯ÈÊÁÓe ¯Èc ÌÈÚ·L BÏ Ô˙B - «≈ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ

ÌÈL LL dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .e‰„O27ÌÈÚa¯‡ BÏ Ô˙B - »≈¿≈ƒ¬»»≈»ƒ≈«¿»ƒ
„Èa dÁÈp‰ ‡l‡ dÏ‡‚ ‡Ï .e‰„O BÏ ¯ÈÊÁÓe ¯Ècƒ»«¬ƒ»≈…¿»»∆»ƒƒ»¿«
‡Ïa ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ˙L „Ú Á˜Bl‰«≈««¿««≈«¬…«¿»ƒ¿…

ÌÈÓ„28CÏ ¯kÓÈ ˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL .29. »ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»

המכירה.24) לשנה.25)מיום דינרים עשרה נתן כן, אם
הזמן,27)לפדות.26) רוב כבר שאכל אףֿעלֿפי היינו,

העודף. את המוכר לו יחזיר שלא אומרים, אין
וגו'28) לו השיב די ידו מצאה לא "ואם כח) (שם, שנאמר

ביובל". שמחשב 29)ויצא שלמעלה, מה על מוסב זה
שנותרו. השנים ולפי שאכל השנים לפי

.Âd¯ÎÓ30ÌÈL ÈzL ¯Á‡Ïe ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰Â BÏ ¿»»¿ƒ¿≈»≈¿««¿≈»ƒ
‰‡ÏÓ ÈÏ ‰p¯ÈÊÁ‰ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - dÏ‡b¿»»≈»««¬ƒ∆»ƒ¿≈»
‰‡ÏÓ BÏ d¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .CÏ Èz¯ÎnL BÓk ˙B¯t≈¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»¿≈»

‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ˙B¯t31- ÌÈL ÈzL ¯Á‡ dÏ‡‚e , ≈ƒ¿≈…«»»¿»»««¿≈»ƒ

˙B‡e·z LÏL ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰32BÈ‡Â ,ÌÈM‰ ÈzLa ¬≈∆≈»¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈
ÏÚ :¯Ó‡pL ;„·Ïa ÌÈL ÈzL ÈÙÏ ‡l‡ BnÚ ·MÁÓ¿«≈ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿«∆∆¡««

ÌÈM‰ Èt33.˙B‡e·z‰ Èt ÏÚ ‡Ï , ƒ«»ƒ…«ƒ«¿

שם 30) מ'סיפרא' והוא א. ל, וברייתא ב. כט, בערכין משנה
פ"ג. מעת 31)סוף שנים לשתי היא שהמכירה אףֿעלֿפי

שאין  בדבר, חידוש יש זאת בכל ה"ט, כדלהלן לעת,
כשנה, יחשבו השנה ראש קודם יום ששלושים כאן אומרים
ה"ח). שני מעשר מהל' (פ"ט ערלה לענין שאומרים כדרך

שם. ערכין מקובצת' ב'שיטה הוא התבואה 32)וכן היינו,
השנים. שתי של התבואות ושתי המכירה, בשעת שהיתה

וב'סיפרא'33) אחוזה. שדה מקדיש לענין נאמר זה פסוק
תבואות  שני "במספר שנאמר: ממה זאת למדו שם, ובערכין

הללו. השנים של התבואות כל כלומר, לך". ימכר

.ÊÌÈw‰34È¯‰ - dÎB˙aL ‰Ó˜L ˙B¯Ùe ˙B¯BÓf‰Â «»ƒ¿«¿≈ƒ¿»∆¿»¬≈
Ï·‡ .dlL ˙B¯t‰ ¯‡Lk Á˜BÏ ÏL Ô‰35ÔÏÈ‡ ≈∆≈«ƒ¿»«≈∆»¬»ƒ»
Ba ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL - L·iL B‡ ÁÒÎpL36„ˆÈk . ∆ƒ¿«∆»≈¿≈∆¬ƒ≈«

¯ÎnÈ ?‰OÚÈ37ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ú˜¯˜ ÂÈÓ„a Á˜lÈÂ «¬∆ƒ»≈¿ƒ»«¿»»«¿«¿«≈«≈
Ï‡bzL „Ú ‰È˙B¯t38.B„iÓ ‰„O‰ ≈∆»«∆ƒ»≈«»∆ƒ»

ה"א.34) פ"ה ערכין בברייתא 35)תוספתא וראה שם.
לעני  רבינו אותה ומפרש א. עט, הוא בבאֿמציעא וכן מכר, ן

ר"ח. בשם שם מקובצת' בו,36)ב'שיטה אסור המוכר
בהם, להשתמש אסור והלוקח ללוקח, משועבד האילן שהרי

המוכר. של קרנו כלה היבש.37)שהרי האילן
כנ"ל.38) דמים, בלא היובל, בשנת או בפדיון, היובל קודם

.ÁÁ˜Bl‰39˙BÏÈ‡ dÚËe ‰fÁ‡ ‰„O40,‰ÁÈaL‰Â «≈«¿≈¬À»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»
˙BÏÈ‡‰ Á·L ÔÈÓL - Ï·Bia ˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk41 ¿∆ƒ∆∆«≈»ƒ∆«»ƒ»
;Á˜BlÏ Á·M‰ ÈÓ„ ‰„O‰ ÏÚa Ô˙BÂ ,dÎB˙aL∆¿»¿≈«««»∆¿≈«∆««≈«

˙Èa ¯kÓÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL42‡ÏÂ ,¯ÊBÁ ¯kÓÓ - ∆∆¡«¿»»ƒ¿««ƒƒ¿»≈¿…
.Á·M‰«∆«

א.39) קט, בבאֿמציעא עלו 40)ברייתא אם הואֿהדין
לומר, רבינו שכוונת אלא איש'), ('חזון מאליהם האילנות
לא  אבל ללוקח, שמין הקרקע בגוף שאינו שבח שדוקא
והשביחה. הקרקע את שחרש כגון הקרקע, שבגוף שבח
בכלל  זה הרי הקרקע, בגוף שהוא שכל דבר , של וטעמו
והט"ז. הי"א להלן וראה ביובל. שחוזר בית", "ממכר

חומה,42)כנ"ל.41) ערי בתי בפרשת נאמר זה פסוק
אחוזה. לשדה אף משם ולמדו

.Ë¯ÎBn‰43‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa e‰„O ˙‡44BÓk , «≈∆»≈ƒ¿«∆«≈≈¿
e¯‡aL45Ï‡‚Ï ¯zÓ BÈ‡ -46ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙÏ47; ∆≈«¿≈À»ƒ¿…¿»ƒ¿≈»ƒ

˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL48‰ˆ¯ elÙ‡Â .CÏ ¯kÓÈ ∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»«¬ƒ»»
Á˜Bl‰49¯Á‡ ÌÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL ;¯eÒ‡ - «≈«»∆∆¡«¿ƒ¿«»ƒ««

˙BÁt ÔÈ‡ - E˙ÈÓÚ ˙‡Ó ‰˜z Ï·Bi‰50ÌÈL È˙MÓ «≈ƒ¿∆≈≈¬ƒ∆≈»ƒ¿≈»ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ51‰¯ÈÎn‰ ÌBiÓ52. ≈≈¿≈ƒ«¿ƒ»

שם.43) ב'סיפרא' וראה ב. כט, ערכין היינו,44)משנה,
עליה. יושביה ה"ח.45)כשכל פ"י המוכר 46)למעלה
הקונה. ברצון ביד 47)שלא שנתיים השדה שתהא לפני
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שנים.48)הלוקח. שתי – ׁשנים שלא 49)ומיעוט ָ
דקאי  מוכר מיבעיא "ולא שם: ובגמרא המוכר. ברצון
אפילו  אלא לך, ימכר תבואות שני במספר דכתיב ב'עשה'
שנים  במספר =) תקנה שנים דבעינן ב'עשה' קאי נמי לוקח

וליכא". תקנה), היובל ,ב.50)אחר יח שם ברייתא,
רש"י 51) ועי' (שם, שנתיים לאחר שעה ואותה היום אותו

זה 52)שם). הרי תשרי, שהגיע שמכיון אומרים, ואין
אין  מעוברת, שבשנה ונראה, (רש"י). שנה עברה כבר כאילו
חומה  ערי בתי לענין שהרי השנים, שתי בכלל העיבור חדש
פי"ב  (להלן העיבור שנת את להביא מיוחד לפסוק  נזקקו

ה"ה).

.ÈCÈ¯ˆÂ53˙B‡e·z ÈzL Á˜Bl‰ ÏÎ‡iL54ÈzLa ¿»ƒ∆…««≈«¿≈¿ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .˙‡e·˙ ÈL :¯Ó‡pL ;Ï‡‚È Ck ¯Á‡Â ÌÈL»ƒ¿««»ƒ¿«∆∆¡«¿≈¿…¿ƒ»

˙ÈÚÈ·L ÌÈM‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡55˙L B‡ ƒ»¿»««ƒ¿≈«»ƒ¿ƒƒ¿«
ÔBÙcL56ÔB˜¯È B‡57ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ dÈ‡ -58. ƒ»≈»≈»»ƒ«ƒ¿»

שם.53) ו'סיפרא' בהן 54)משנה, שהיו שנתיים כלומר,
שם. ל'סיפרא' הגר"א בביאורי וראה שאסור 55)תבואות.

בארץ. בה, להלן.56)לזרוע ראה העולם, לכל 57)לכל
כשני  השנים שהיו "או א: קו, בבבאֿמציעא העולם.
דשנים  דומיא וירקון שדפון "קתני שם: ולהלן אליהו".
שני  מה העולם), בכל תבואה היתה (שלא אליהו כשני
כלל  תבואה הוי דלא הכא אף כלל, תבואה הוי דלא אליהו
שיש  שנים לך, ימכר תבואות שני במספר קרא: דאמר וכו',
היא  דמלכא אפקעתא שביעית וכו', בעולם תבואה בהן
וכן  ו'תוספות')". רש"י – תבואה שנת קרויה אינה (ולכן
כתב  ולא שדפון" "שנת שכתב רבינו, מלשון נראה
ה"ה. שכירות מהל' פ"ח וראה (רדב"ז). "נשתדפה"

נוספת.58) שנה בשדה מחזיק אלא השנים, שתי של

.‡ÈdÁÈp‰59‰¯ea Á˜Bl‰60B‡ ,‰L dÏÎ‡Â ‰L ƒƒ»«≈«»»»«¬»»»»
ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰ - dÚ¯Ê ‡ÏÂ ‰L d¯Â ‰L dÏÎ‡¬»»»»¿»»»»¿…¿»»¬≈≈ƒ

ÔÈnÏ61d¯ÎÓ .62˙¯kÓ dÈ‡ - dÓˆÚ Ï·BÈ ˙La63, «ƒ¿»¿»»ƒ¿«≈«¿»≈»ƒ¿∆∆
ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓc‰Â64.ÌÈÏÚaÏ ¿«»ƒ¿ƒ«¿»ƒ

ולהלן 60)שם.59) קודם, שהובירה שנה רבינו כתב כאן
קודם. שאכלה שנה "שני 61)כתב הן שהשנים כיון

זה  ולפי לעצמו. והפסיד זרע, לא שהוא אלא תבואות",
שנתיים  שנירה או בורה הלוקח הניחה אם הואֿהדין
שהחידוש  אמרו שם ובגמרא רדב"ז). ועי' (כסףֿמשנה,
את  גואל כשהוא הניר דמי לו משלם המוכר שאין ב"נירה",
שמין  שאין שכתב בה"ח, זה לדין רבינו רמז וכבר השדה.
שבגוף  שבח לא אבל האילנות, שבח את אלא ללוקח
משנתנו. על גדול' וב'אור שם, בהערות וראה הקרקע,

ולא 62) ממונות, בדיני כמותו שהלכה כשמואל שם, ערכין
(מלפני 63)כרב. כבר מכורה ומה קלֿוחומר, שם:

שלא  דין אינו - מכורה שאינה (ביובל), יוצאה היובל),
שם.64)תמכר. להלן

.·Èd¯ÎÓ65Á˜Bl‰ È¯‰ - Ï·Bi‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰L ¿»»»»««ƒ¿≈«≈¬≈«≈«
ÈL :¯Ó‡pL ;Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰iL ‰L d˙B‡ ÏÎB‡≈»»»¿ƒ»«««≈∆∆¡«¿≈

˙‡e·˙66. ¿…

שם.65) הנ"ל,66)ברייתא הקלֿוחומר שייך לא וכאן
אחרות  ששדות ומה היובל. מלפני לו מכורה זו שדה שהרי
שני  במספר בהן: אני שקורא משום הוא זה ביובל, יוצאות

לך. ימכר תבואות

.‚È¯ÎÓ67ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜68ÌÈÚÏÒ B‡69ÌÈ‡L »«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈»
;ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa ‰„Bt ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ¯ÊÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒƒ¿ƒ»¬≈∆∆¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Èe‡¯‰ ‰„O - ˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…»∆»¿»
.ÌÈL ÈzL ¯Á‡ ‡l‡ ˙Ï‡‚ dÈ‡L ‡È‰ ‰‡e·˙Ïƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆»««¿≈»ƒ
- ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈»¿»ƒ¿ƒ»

Ï·Bia ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ70. ∆∆«¿»ƒ«≈

שנים 67) משתי פחות נגאלין טרשים "מכר ב: יד, שם
ששם  וכיון לזריעה. ראוי שאינו מקום הוא וטרשים וכו'".
ראוי  שאינו למקום דוגמא הביאו הקדש, לענין - א כה,
– מים (ומלאים טפחים עשרה עמוקים "נקעים לזריעה,
כתבם  לכן טפחים", עשרה גבוהים סלעים או שם) גמרא
שם, גרשום' ב'רבינו וראה ל"טרשים". כפירוש כאן רבינו

הי"ג. ערכין מהל' טפחים,68)ובפ"ח עשרה עמוקים
כנ"ל.69)כנ"ל. טפחים, עשרה "מאי 70)גבוהים שם:

היא", אחוזה נמי והאי רחמנא, אמר לאחוזתו ושב טעמא,
ב"תבואות". התורה תלתה לא כאן שהרי

.„È¯ÎÓ71˙BÏÈ‡72È˙MÓ ˙BÁÙÏ ÔÈÏ‡‚ ÔÈ‡ - »«ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈
˙B‡e·˙Ï ÌÈÈe‡¯ È¯‰L ,ÌÈL73- ÔÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â . »ƒ∆¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ…¿»»

B˙fÁ‡Ï ·LÂ :¯Ó‡pL ;Ï·Bia ÌÈÏÚaÏ ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡≈»¿ƒ«¿»ƒ«≈∆∆¡«¿»«¬À»
˙BÏÈ‡Ï ‡ÏÂ -74. ¿…»ƒ»

פירות.72)שם.71) בכלל:73)שעושים הם והרי
יכול  סרק אילנות אבל כנ"ל. לך, ימכר תבואות שני במספר

(רדב"ז). שנים שתי בתוך אותם ואףֿעלֿפי 74)לגאול
וחוצה  וביניהם שתחתיהם קרקע גם מכר אילנות שהמוכר
ייתכן  ה"אֿב), מכירה מהל' (פכ"ד וסלו האורה כמלא להם
אולם  (רדב"ז). לבד האילנות את שמכר באופן כאן שמדובר
שמותר  אלא הלוקח, של הזאת הקרקע שאין שמכיון נראה,
שם), בהערות (ראה בלבד הפירות ללקיטת בה להשתמש לו
יצאה  לא שהרי לאחוזתו, ישוב שהמוכר לומר שייך לא לכן

מרשותו. מעולם

.ÂË¯ÎÓ75LÏ ¯ÎÓ ÔBL‡¯Â ,ÔBL‡¯Ï e‰„OÈLÂ ,È »«»≈¿ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿≈ƒ
Ï·Bi‰ ˙La - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈLÈÏLÏƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»∆««∆ƒ¿««≈

¯Ó‡pL ;ÔBL‡¯‰ ÔB„‡Ï ¯ÊÁz76·eLÈ Ï·Bi‰ ˙La : «¬…»»»ƒ∆∆¡«ƒ¿««≈»
.ı¯‡‰ ˙fÁ‡ BÏ ¯L‡Ï ,Bz‡Ó e‰˜ ¯L‡Ï ‰„O‰«»∆«¬∆»»≈ƒ«¬∆¬À«»»∆

שם.75) הגר"א כגירסת ה"ד, סוף פ"ה בהר פ' 'סיפרא'
ששם 76) אףֿעלֿפי לעניננו, המתאים הפסוק את כתב רבינו

אחר. פסוק נזכר

.ÊËd¯ÎÓ77ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,¯È„ ‰‡Óa ÔBL‡¯Ï ¿»»¿ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ
ÌÚ ‡l‡ ·MÁÓ BÈ‡ - Ï‡‚Ï ÔB„‡‰ ‰ˆ¯Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿»»»»ƒ¿…≈¿«≈∆»ƒ

ÔBL‡¯‰78d¯ÎÓ .BÏ ¯ÎÓ ¯L‡ LÈ‡Ï :¯Ó‡pL ; »ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆»«¿»»
‰Ê È¯‰ - ‰‡Óa ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,ÌÈ˙‡Óa ÔBL‡¯Ï¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»¬≈∆

ÔB¯Á‡‰ ÌÚ ·MÁÓ79ÔÎÂ .80‰‡Óa ¯ÎÓ Ì‡ ¿«≈ƒ»«¬¿≈ƒ»«¿≈»
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שנים.48)הלוקח. שתי – ׁשנים שלא 49)ומיעוט ָ
דקאי  מוכר מיבעיא "ולא שם: ובגמרא המוכר. ברצון
אפילו  אלא לך, ימכר תבואות שני במספר דכתיב ב'עשה'
שנים  במספר =) תקנה שנים דבעינן ב'עשה' קאי נמי לוקח

וליכא". תקנה), היובל ,ב.50)אחר יח שם ברייתא,
רש"י 51) ועי' (שם, שנתיים לאחר שעה ואותה היום אותו

זה 52)שם). הרי תשרי, שהגיע שמכיון אומרים, ואין
אין  מעוברת, שבשנה ונראה, (רש"י). שנה עברה כבר כאילו
חומה  ערי בתי לענין שהרי השנים, שתי בכלל העיבור חדש
פי"ב  (להלן העיבור שנת את להביא מיוחד לפסוק  נזקקו

ה"ה).

.ÈCÈ¯ˆÂ53˙B‡e·z ÈzL Á˜Bl‰ ÏÎ‡iL54ÈzLa ¿»ƒ∆…««≈«¿≈¿ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .˙‡e·˙ ÈL :¯Ó‡pL ;Ï‡‚È Ck ¯Á‡Â ÌÈL»ƒ¿««»ƒ¿«∆∆¡«¿≈¿…¿ƒ»

˙ÈÚÈ·L ÌÈM‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡55˙L B‡ ƒ»¿»««ƒ¿≈«»ƒ¿ƒƒ¿«
ÔBÙcL56ÔB˜¯È B‡57ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ dÈ‡ -58. ƒ»≈»≈»»ƒ«ƒ¿»

שם.53) ו'סיפרא' בהן 54)משנה, שהיו שנתיים כלומר,
שם. ל'סיפרא' הגר"א בביאורי וראה שאסור 55)תבואות.

בארץ. בה, להלן.56)לזרוע ראה העולם, לכל 57)לכל
כשני  השנים שהיו "או א: קו, בבבאֿמציעא העולם.
דשנים  דומיא וירקון שדפון "קתני שם: ולהלן אליהו".
שני  מה העולם), בכל תבואה היתה (שלא אליהו כשני
כלל  תבואה הוי דלא הכא אף כלל, תבואה הוי דלא אליהו
שיש  שנים לך, ימכר תבואות שני במספר קרא: דאמר וכו',
היא  דמלכא אפקעתא שביעית וכו', בעולם תבואה בהן
וכן  ו'תוספות')". רש"י – תבואה שנת קרויה אינה (ולכן
כתב  ולא שדפון" "שנת שכתב רבינו, מלשון נראה
ה"ה. שכירות מהל' פ"ח וראה (רדב"ז). "נשתדפה"

נוספת.58) שנה בשדה מחזיק אלא השנים, שתי של

.‡ÈdÁÈp‰59‰¯ea Á˜Bl‰60B‡ ,‰L dÏÎ‡Â ‰L ƒƒ»«≈«»»»«¬»»»»
ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰ - dÚ¯Ê ‡ÏÂ ‰L d¯Â ‰L dÏÎ‡¬»»»»¿»»»»¿…¿»»¬≈≈ƒ

ÔÈnÏ61d¯ÎÓ .62˙¯kÓ dÈ‡ - dÓˆÚ Ï·BÈ ˙La63, «ƒ¿»¿»»ƒ¿«≈«¿»≈»ƒ¿∆∆
ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓc‰Â64.ÌÈÏÚaÏ ¿«»ƒ¿ƒ«¿»ƒ

ולהלן 60)שם.59) קודם, שהובירה שנה רבינו כתב כאן
קודם. שאכלה שנה "שני 61)כתב הן שהשנים כיון

זה  ולפי לעצמו. והפסיד זרע, לא שהוא אלא תבואות",
שנתיים  שנירה או בורה הלוקח הניחה אם הואֿהדין
שהחידוש  אמרו שם ובגמרא רדב"ז). ועי' (כסףֿמשנה,
את  גואל כשהוא הניר דמי לו משלם המוכר שאין ב"נירה",
שמין  שאין שכתב בה"ח, זה לדין רבינו רמז וכבר השדה.
שבגוף  שבח לא אבל האילנות, שבח את אלא ללוקח
משנתנו. על גדול' וב'אור שם, בהערות וראה הקרקע,

ולא 62) ממונות, בדיני כמותו שהלכה כשמואל שם, ערכין
(מלפני 63)כרב. כבר מכורה ומה קלֿוחומר, שם:

שלא  דין אינו - מכורה שאינה (ביובל), יוצאה היובל),
שם.64)תמכר. להלן

.·Èd¯ÎÓ65Á˜Bl‰ È¯‰ - Ï·Bi‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰L ¿»»»»««ƒ¿≈«≈¬≈«≈«
ÈL :¯Ó‡pL ;Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰iL ‰L d˙B‡ ÏÎB‡≈»»»¿ƒ»«««≈∆∆¡«¿≈

˙‡e·˙66. ¿…

שם.65) הנ"ל,66)ברייתא הקלֿוחומר שייך לא וכאן
אחרות  ששדות ומה היובל. מלפני לו מכורה זו שדה שהרי
שני  במספר בהן: אני שקורא משום הוא זה ביובל, יוצאות

לך. ימכר תבואות

.‚È¯ÎÓ67ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜68ÌÈÚÏÒ B‡69ÌÈ‡L »«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈»
;ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa ‰„Bt ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ¯ÊÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒƒ¿ƒ»¬≈∆∆¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Èe‡¯‰ ‰„O - ˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…»∆»¿»
.ÌÈL ÈzL ¯Á‡ ‡l‡ ˙Ï‡‚ dÈ‡L ‡È‰ ‰‡e·˙Ïƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆»««¿≈»ƒ
- ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈»¿»ƒ¿ƒ»

Ï·Bia ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ70. ∆∆«¿»ƒ«≈

שנים 67) משתי פחות נגאלין טרשים "מכר ב: יד, שם
ששם  וכיון לזריעה. ראוי שאינו מקום הוא וטרשים וכו'".
ראוי  שאינו למקום דוגמא הביאו הקדש, לענין - א כה,
– מים (ומלאים טפחים עשרה עמוקים "נקעים לזריעה,
כתבם  לכן טפחים", עשרה גבוהים סלעים או שם) גמרא
שם, גרשום' ב'רבינו וראה ל"טרשים". כפירוש כאן רבינו

הי"ג. ערכין מהל' טפחים,68)ובפ"ח עשרה עמוקים
כנ"ל.69)כנ"ל. טפחים, עשרה "מאי 70)גבוהים שם:

היא", אחוזה נמי והאי רחמנא, אמר לאחוזתו ושב טעמא,
ב"תבואות". התורה תלתה לא כאן שהרי

.„È¯ÎÓ71˙BÏÈ‡72È˙MÓ ˙BÁÙÏ ÔÈÏ‡‚ ÔÈ‡ - »«ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈
˙B‡e·˙Ï ÌÈÈe‡¯ È¯‰L ,ÌÈL73- ÔÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â . »ƒ∆¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ…¿»»

B˙fÁ‡Ï ·LÂ :¯Ó‡pL ;Ï·Bia ÌÈÏÚaÏ ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡≈»¿ƒ«¿»ƒ«≈∆∆¡«¿»«¬À»
˙BÏÈ‡Ï ‡ÏÂ -74. ¿…»ƒ»

פירות.72)שם.71) בכלל:73)שעושים הם והרי
יכול  סרק אילנות אבל כנ"ל. לך, ימכר תבואות שני במספר

(רדב"ז). שנים שתי בתוך אותם ואףֿעלֿפי 74)לגאול
וחוצה  וביניהם שתחתיהם קרקע גם מכר אילנות שהמוכר
ייתכן  ה"אֿב), מכירה מהל' (פכ"ד וסלו האורה כמלא להם
אולם  (רדב"ז). לבד האילנות את שמכר באופן כאן שמדובר
שמותר  אלא הלוקח, של הזאת הקרקע שאין שמכיון נראה,
שם), בהערות (ראה בלבד הפירות ללקיטת בה להשתמש לו
יצאה  לא שהרי לאחוזתו, ישוב שהמוכר לומר שייך לא לכן

מרשותו. מעולם

.ÂË¯ÎÓ75LÏ ¯ÎÓ ÔBL‡¯Â ,ÔBL‡¯Ï e‰„OÈLÂ ,È »«»≈¿ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿≈ƒ
Ï·Bi‰ ˙La - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈLÈÏLÏƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»∆««∆ƒ¿««≈

¯Ó‡pL ;ÔBL‡¯‰ ÔB„‡Ï ¯ÊÁz76·eLÈ Ï·Bi‰ ˙La : «¬…»»»ƒ∆∆¡«ƒ¿««≈»
.ı¯‡‰ ˙fÁ‡ BÏ ¯L‡Ï ,Bz‡Ó e‰˜ ¯L‡Ï ‰„O‰«»∆«¬∆»»≈ƒ«¬∆¬À«»»∆

שם.75) הגר"א כגירסת ה"ד, סוף פ"ה בהר פ' 'סיפרא'
ששם 76) אףֿעלֿפי לעניננו, המתאים הפסוק את כתב רבינו

אחר. פסוק נזכר

.ÊËd¯ÎÓ77ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,¯È„ ‰‡Óa ÔBL‡¯Ï ¿»»¿ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ
ÌÚ ‡l‡ ·MÁÓ BÈ‡ - Ï‡‚Ï ÔB„‡‰ ‰ˆ¯Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿»»»»ƒ¿…≈¿«≈∆»ƒ

ÔBL‡¯‰78d¯ÎÓ .BÏ ¯ÎÓ ¯L‡ LÈ‡Ï :¯Ó‡pL ; »ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆»«¿»»
‰Ê È¯‰ - ‰‡Óa ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,ÌÈ˙‡Óa ÔBL‡¯Ï¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»¬≈∆

ÔB¯Á‡‰ ÌÚ ·MÁÓ79ÔÎÂ .80‰‡Óa ¯ÎÓ Ì‡ ¿«≈ƒ»«¬¿≈ƒ»«¿≈»
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¯În‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰Â Á˜Bl‰ „Èa ‰ÁÈaL‰Â¿ƒ¿ƒ»¿««≈««¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈
¯ÎnM ‰Ó ÈÙÏ ·MÁÓ - ÌÈ˙‡Óa81d¯ÎÓ Ì‡Â . ¿»«ƒ¿«≈¿ƒ«∆»«¿ƒ¿»»

‰‡Óa ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰Â ‰ÙÈÒÎ‰Â ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈¿≈»
‡È‰M ‰Ó ÈÙÏ ·MÁÓ -82¯ÎBÓ Ák ÌÈtÈÓ ÌÏBÚÏe . ¿«≈¿ƒ«∆ƒ¿»¿«ƒ…«≈

.Á˜Bl‰ Ák ÔÈÚ¯Óe ,‰fÁ‡ ‰„O¿≈¬À»¿≈ƒ…««≈«

שם 77) ותוספתא א. ל, ערכין ומשנה ה"ג, שם 'סיפרא'
עבור 78)פ"ה. העודף את לראשון שמחזיר כלומר,

ממנו. שקיבל דינר מאה לפי היובל, עד שנותרו השנים
המוכר. לטובת את 79)והיינו, והשיב שנאמר, שם:

מקובצת' ב'שיטה וראה בתוכה. אשר לאיש לאיש, העודף
ה. אות יהודה.80)שם בן דוסתאי כרבי שם,81)שם,

לפי  (היינו, שבידו העודף העודף, את והשיב שנאמר: ב.
מהלוקח). שקיבל דינר העודף 82)מאה העודף, שם:

עתה). שוויה (לפי שבקרקע

.ÊÈ¯ÎBn‰83,˙B¯Á‡ ˙B„O BÏ eÈ‰Â B˙fÁ‡ ‰„O «≈¿≈¬À»¿»»¬≈
ÔÈ‡ - ¯ÎnL ‰„O Ï‡‚Ï È„k ˙B„O‰ Ì˙B‡Ó ¯ÎÓe»«≈»«»¿≈ƒ¿…»∆∆»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL84¯Ó‡pL ;85„Ú - B˙l‡‚ È„k ‡ˆÓe : ¿ƒ∆∆¡«»»¿≈¿À»«
ÔÎÂ .¯ÎnL ‰ÚLa BÏ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡ˆÓiL86Ì‡ ∆ƒ¿»»»∆≈»¿»»∆»«¿≈ƒ

B„È ‰‚ÈO‰Â :¯Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ï‡‚Ï ‰ÂÏ»»ƒ¿…≈¿ƒ∆∆¡«¿ƒƒ»»
.‰ÂÏiL ‡Ï -…∆ƒ¿∆

שם.83) הגר"א וכגירסת וה', ה"ב, שם ו'סיפרא' שם, משנה
ויפה 84) קרובה שמכר והשדה ורעות, רחוקות הן אם אפילו

ב.85)(שם). ל, שם.86)שם ו'סיפרא' משנה,

.ÁÈ‡ˆÓ87ËÚÓ88- ¯ÎnL ‰„O‰ ÈˆÁ Ï‡‚Ï ‰ˆ¯Â »»¿«¿»»ƒ¿…¬ƒ«»∆∆»«
˙‡ Ï‡Bb B‡ - B˙l‡‚ È„k :¯Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆¡«¿≈¿À»≈∆

eˆ¯ Ì‡Â .Ï‡B‚ BÈ‡ B‡ dlk89- Ï‡‚Ï ÂÈ·B¯˜ À»≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿…
.ÂÈÏ‡ ·¯w‰ BÏ‡‚ ‡·e :¯Ó‡pL ;ÌÈÏ‡Bb¬ƒ∆∆¡«»…¬«»…≈»

כנ"ל.88)שם.87) שמכר, בשעה לו מצוי שאינו דבר
ה"א.89) סוף שם 'סיפרא'

.ËÈÔ˙Bp‰90;Ï·Bia BÏ ˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - ‰zÓ e‰„O «≈»≈«»»¬≈∆∆«≈
¯Ó‡pL91˙‡ ˙Ba¯Ï - B˙fÁ‡ Ï‡ LÈ‡ e·Lz : ∆∆¡«»Àƒ∆¬À»¿«∆

‰zn‰92. ««»»

מאיר.90) כרבי ולא כחכמים ב. נב, בכורות משנה,
לפני 91) לגאול הנותן יכול במתנה אם וצ"ע, שם. גמרא

שם). (רש"ש ה"ד פי"ב להלן חומה, ערי בבתי כמו היובל,
(חידושי 92) ביובל חוזרת אינה רבים מתנת כי אומרים יש

לג). כד, ביהושע הרד"ק בשם הרמב"ם על איגר ר"ע

.ÎÔÈÁ‡‰93˙BÁB˜Ïk - e˜ÏÁL94‰Ê ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,Ô‰ »«ƒ∆»¿¿»≈«¬ƒƒ∆
ÏËa˙ ‡ÏÂ ,Ï·Bia B˜ÏÁ ‰ÊÏ95kÓ Ô˙wÏÁ˙BÓ »∆∆¿«≈¿…ƒ»≈¬À»»ƒ¿

¯BÎa‰ ÔÎÂ .‰˙È‰L96ÌaÈÓ‰Â97¯ÈÊÁÓ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ∆»¿»¿≈«¿¿«¿«≈≈∆»ƒ«¬ƒ
ÏËBÂ ,ÏËpL ˜ÏÁ Ï·Bia98.Bc‚kL ˜ÏÁ‰ «≈≈∆∆»«¿≈«≈∆∆¿∆¿

יוחנן.93) רבי אמר אסי כרבי שם, כלומר,94)בכורות
שני  של חלקו תמורת חלקו את לחבירו אחד כל מכר כאילו
שזה  הדבר שהוברר "ברירה", אומרים אנו ואין הוא. שקיבל

השני. של חלקו וזה הושעיא,95)חלקו רב "מתיב שם:
הם, לקוחות ואם (כלומר, הבכורה ביובל חוזרין שאין ואלו
אין  מאי אלעזר, רבי ליה אמר לחזור). צריכה הבכורה היתה
את  מבטלים שאין רבינו, וסובר לבטלה". חוזרין אין חוזרין,
אלא  רש"י), (כפירוש מחדש ומחלקים הראשונה החלוקה

(כסףֿמשנה). חלקיהם את שם:96)מחליפים במשנה
כנ"ל, לבטלה חוזרין אין (כלומר, ביובל חוזרין שאין ואלו
והמתנה  אחיו אשת את והמייבם אשתו את והיורש הבכורה,
(הלכה  כמכר המתנה אומרים וחכמים מאיר. רבי דברי
לרבי  חכמים מודים הדברים שבשאר משמע כנ"ל. כחכמים,
לרבות  "תשובו", דרבנן טעמייהו מאי שם: ובגמרא מאיר).
חוזרים  אינם (ולכן נינהו ירושה כולהו והני המתנה, את

נחלות 97)ביובל). מהל' (פ"ג המת אחיו נכסי כל שיורש
בכור, הכתוב שקראו ממה שם, בבכורות כן ולמדו ה"ז).

תלד". אשר הבכור "והיה כנ"ל.98)שנאמר:

.‡ÎL¯Bi‰ Ï·‡99˙M¯iL Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ˙‡ ¬»«≈∆ƒ¿««ƒ∆¿À«
Ì‰È¯·cÓ ÏÚa‰100˜efÁ eOÚ -101ÏLk Ì‰È¯·„Ï «««ƒƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆

Ì‡Â .Ï·Bia ¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â ,‰¯Bz102˙Èa ‰pnÓ L¯È »¿≈«¬ƒ«≈¿ƒ»«ƒ∆»≈
˙B¯·w‰103‰ÁtLÓ È·Ï ¯ÈÊÁÈ -104Ì‚t ÌeMÓ , «¿»«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿«
‰ÁtLÓ105ÔÈkÓe ,‰ÈÓ„ BÏ ezÈÂ ,106¯·˜ ÈÓ„ BÏ ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»¿«ƒ¿≈∆∆

BzL‡107d˙¯e·˜a ·iÁ È¯‰L ,108. ƒ¿∆¬≈«»ƒ¿»»

כנ"ל.99) ופ"א 100)שם, ה"ג, אישות מהל' פי"ב ראה
שטעמו  שם, אמרו שהרי רבינו, וכוונת ה"ח. נחלות מהל'
ביובל, מחזיר אינו אשתו את שהיורש הסובר מאיר רבי של
שלמאןֿ מזה משמע דאורייתא, הבעל שירושת משום הוא
אשתו  קבורת תחת לו ותקנוה דרבנן, הבעל ירושת דאמר
וחוזרת  כמכר היא הרי ד). ה"ב, שם אישות בהל' (כנ"ל

רבנן 101)ביובל. שויהו יובל "גבי ב: קלט, בבאֿבתרא
יצטרך  (שלא דידיה" פסידא משום כיורש, הבעל) (את
גבי, ד"ה שם בתוספתא וראה כנ"ל). לקרובים, להחזיר

שמח'. ברוקה.102)וב'אור בן יוחנן כרבי שם, בכורות
שם.103) להם 105)ביובל.104)גמרא, הוא שגנאי

אחרים  בקברות יקברו והם עמהם, נקברים אחרים שיהיו
חיזוק  חכמים כאן עשו לא ולכן פד.) בכתובות (רש"י
מהל' פכ"ד וראה כנ"ל. ביובל, תחזור שלא לדבריהם
ברשב"ם  - ב ק, בתרא ובבבא שם. ובהערות הי"ז מכירה

משום. עבורו.107)שם.106)ד "ה משלמים שאינם
שם.108) אישות, בהל' ראה

ה'תש"פ  טבת ב' שני יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הקרובין 1) ואם חומה. המוקפת עיר בתוך בית המוכר יבאר

לראשון  והמוכר המוכר. או הלוקח מת אם אותה, פודין
אדר  בחצי האחד בתים ב' מכר השנה. בתוך לשני וראשון
נמצא  ולא חדש י"ב הגיע אם שני. אדר בראש ואחד ראשון
בעיר  בית מכר ואם חומה. בעיר בית המקדיש ודין הלוקח.
בבתי  בית המוכר המכר. שנת תוך יובל והגיע חומה
על  אמות ד' בו שאין בית מוקפת. שאינה בעיר או החצרים
שראויה  העיר בירושלים. נחלט הבית ואם אמות, ארבע
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כל  נתקדשו שני בבית עזרא שעלה כיון חומה. עיר להקרא
הערים.

.‡‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ¯ÈÚ CB˙a ˙Èa ¯ÎBn‰2‰Ê È¯‰ - «≈«ƒ¿ƒ«À∆∆»¬≈∆
L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk dÏ‡B‚3¯ÎnL ÌBiÓ4˙Ú ÏÎa ¬»»¿≈»»…∆ƒ∆»«¿»≈

‰ˆ¯iL5- ˙BcÙÏ ‰ˆB¯LÎe .¯ÎnL ÌBia elÙ‡Â , ∆ƒ¿∆«¬ƒ«∆»«¿∆∆ƒ¿
Ô˙B6ÌeÏk Á˜BlÏ Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Á˜lL ÌÈÓc‰ Ïk7. ≈»«»ƒ∆»«¿≈≈««≈«¿

הארץ.2) כיבוש עד 3)בשעת גאולתו "והייתה שנאמר
ממכרו". שנת מיום 4)תום חודש עשר שנים כלומר,

כשנה. לו תיחשב תשרי, משהגיע אומרים: ואין ליום.
אחוזה.5) שדה במוכר כמו שנים שתי מחכה ואינו
כספו,6) כל מקבל (שהלוקח ריבית כמין זה הרי שם:

המעות  החזקת תמורת המוכר בשדה שהשתמש ונמצא
במכר). ולא בהלוואה, אלא ריבית (שאין ריבית ואינו בידו),

אחוזה.7) שדה כדין ולא

.·BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»∆»«≈«¿
B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡8BÏ LÈÂ .9;B˙BcÙÏÂ ÂÈÒÎpÓ ¯kÓÏ ƒƒƒ»»¿≈ƒ¿…ƒ¿»»¿ƒ¿

ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡‚È ‡ÏÂ ,Ï‡‚ÈÂ ‰ÂÏÈ ‡Ï Ï·‡10. ¬»…ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…ƒ¿««¬»ƒ

זה.8) לעניין אחוזה לשדה חומה עיר בית הוקש שלא
בשדה 9) שנאמר כשם גאולתו" כדי "ומצא כאן נאמר שלא

לשדה 10)אחוזה. חומה עיר בית הוקש זה שלעניין

אחוזה.

.‚‰cÙÈ - Á˜Bl‰ ˙Ó11Ba „iÓ12˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«ƒ¿∆ƒ«¿¿≈ƒ≈
L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk d˙BcÙÏ B·Ï LÈ - ¯ÎBn‰13. «≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿≈»»…∆

אותו 12)המוכר.11) לקונה דתימא "מהו שם: בגמרא
לן  משמע קא קנה, לא הלוקח) (בן והא רחמנא, אמר

מקום". מכל גאולתו ואיש 13)והייתה דתימא "מהו שם:
משמע  קא מכר, לא המוכר) (בן והאי רחמנא, אמר ימכר כי

מקום". מכל גאולתו והייתה לן

.„‰M‰ CB˙a ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,ÔBL‡¯Ï ¯ÎÓ14- »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»»
ÔÈBÓ15ÔBL‡¯Ï16‰BL‡¯ ‰L ‰ÓÏML ÔÂÈk . ƒ»ƒ≈»∆»¿»»»ƒ»

Ïk ÈMÏ ¯ÎÓ ¯ÎBn‰L ;ÈM‰ „Èa ˙Èa‰ ËÏÁ‰À¿«««ƒ¿««≈ƒ∆«≈»««≈ƒ»
B„ÈÏ ‡B·zL ˙eÎÊ17‡ÏÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ÚÈb‰ . ¿∆»¿»ƒƒ«¿≈»»…∆¿…

Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Á˜Bl‰ „Èa ˙ËÏÁ BÊ È¯‰ - dÏ‡‚¿»»¬≈∆¿∆∆¿««≈«¿≈ƒ»«
‰zÓ ˙Èa‰18È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk BÏ‡‚ ‡ÏÂ ««ƒ«»»¿…¿»»¿≈»»…∆¬≈

.‰zÓ BÏ Ô˙pL ‰Ê „Èa ËÏÁ ‰Ê∆∆¿»¿«∆∆»««»»

המכר.14) משעת חודש.15)הראשונה משעת 16)י"ב
למי  (משמע, שנה לו מלאת עד "שנאמר: ושם: המכר.

רש"י)". - מונין שלו אחוזה הייתה 17)שהייתה ואילו
נחלטת  כשמכרה, ולכן לו, נחלטת הייתה בידו הקרקע

ביובל. יצא לא לדורותיו, אותו היא 18)לקונה זו, והלכה
כמכר. שמתנה הסוברים נב: בבכורות כחכמים

.‰;dÙBÒ „Ú ËÏÁ BÈ‡ - ˙¯aÚÓ ‰L ‰˙È‰»¿»»»¿À∆∆≈∆¿»«»
L„Á ‡È·‰Ï - ‰ÓÈÓ˙ ‰L BÏ ˙‡ÏÓ „Ú :¯Ó‡pL∆∆¡««¿…»»¿ƒ»¿»ƒ…∆

.¯eaÚ‰»ƒ

.Â„Á‡Â ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa „Á‡ ,ÌÈza ÈL ¯ÎÓ»«¿≈»ƒ∆»«¬ƒ¬»ƒ¿∆»

ÔÂÈk - ÈL ¯„‡ L‡¯a ¯ÎnL ‰Ê :ÈL ¯„‡ L‡¯a¿…¬»≈ƒ∆∆»«¿…¬»≈ƒ≈»
‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡a „Á‡ ÚÈb‰L19BÏ ‰˙ÏÚ ∆ƒƒ«∆»«¬»∆»»«»»»¿»

‰L20‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa ¯ÎnL ‰ÊÂ ; »»¿∆∆»««¬ƒ¬»ƒ…»¿»
„¯iL ÈtÓ ,‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡ ÈˆÁ „Ú ‰L BÏ»»«¬ƒ¬»∆»»«»»ƒ¿≈∆»«

¯eaÚ‰ L„Áa Á˜Bl‰21. «≈«¿…∆»ƒ

פשוטה.19) אדר 20)שהייתה בראש ירד כאילו זה שהרי
מעוברת. שאינה שנה שהוא 21)של ראשון באדר היינו,

נחלטת  השדה אין מעוברת שבשנה הדין עליו וחל מעובר,
הבאה. שנה של אדר אמצע עד היינו, סופה, עד

.ÊÚÈb‰22‡ˆÓ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ÌBÈ23Á˜Bl‰ ƒƒ«¿≈»»…∆¿…ƒ¿»«≈«
ÔÈc ˙È·a ÂÈ˙BÚÓ ÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ˙BcÙÏƒ¿ƒ∆¬≈∆«ƒ«¿»¿≈ƒ

B˙È·Ï ÒÎÂ ˙Ïc‰ ˙‡ ¯·BLÂ24‡B·iL È˙ÓÈ‡Â , ¿≈∆«∆∆¿ƒ¿»¿≈¿≈»«∆»
.ÂÈ˙BÚÓ ÏhÈÂ ‡B·È - Á˜Bl‰«≈«»¿ƒ…¿»

הלל.22) כתקנת שם: באותו 23)משנה שנטמן כלומר,
לו. חלוט הבית שיהיה כדי כרחו 24)יום, בעל שהנתינה

נזקק  שהלל אלא מקום, בכל טובה, נתינה היא המקבל של
בפני  שלא היא אם אפילו טובה הנתינה שתהא לתקן,

כאן. כמו המקבל

.Á„iÓ ¯Á‡ BÏ‡‚e ,‰ÓBÁ ¯ÈÚ ˙Èa LÈc˜n‰««¿ƒ≈ƒ»¿»«≈ƒ«
BÏ ‰˙ÏÚL ÔÂÈk - Lc˜‰‰25„iÓ Ï‡‚pL ‰ÚMÓ ‰L «∆¿≈≈»∆»¿»»»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ«

Ï‡Bb‰ „Èa ËÏÁ ,ÂÈÏÚa BÏ‡‚ ‡ÏÂ Lc˜‰‰26ÔÈ‡L . «∆¿≈¿…¿»¿»»∆¿«¿««≈∆≈
B˙‡ ‰wÏ :¯Ó‡pL ;Á˜Bl‰ ‡l‡ ,ËÏBÁ Lc˜‰‰«∆¿≈≈∆»«≈«∆∆¡««…∆…

.ÂÈ˙¯„Ï¿……»

מיד 26)לבית.25) ואפילו אותו", "לקונה קרא דאמר שם:
יצא  "לדורותיו", קרא אמר הקדש? ולחלטיה ההקדש.

דורות. לו שאין הקדש

.Ë˙L CB˙a Ï·BÈ ÚÈb‰Â ‰ÓBÁ ¯ÈÚ ˙Èa ¯ÎÓ»«≈ƒ»¿ƒƒ«≈¿¿«
¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯În‰27Á˜Bl‰ „Èa ‰È‰È ‡l‡ ;Ï·Bia «∆∆≈≈«≈∆»ƒ¿∆¿««≈«

‡Ïn˙ B‡ ,¯În‰ ˙L Ïk Ï‡‚Ï ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯iL „Ú«∆ƒ¿∆«≈ƒ¿…»¿««∆∆ƒ»≈
.ËÏÁÈÂ ‰L»»¿«¿…

ביובל.27) יצא לא שנאמר:

.È˙ÙwÓ dÈ‡L ¯ÈÚa B‡ ÌÈ¯ˆÁ Èz·a ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ¿»≈¬≈ƒ¿ƒ∆≈»À∆∆
Èe‡¯k ‰ÓBÁ28‰ÙÈ ÁÎa Ï‡‚ ‰Ê È¯‰ -29ÔÈ„aL »»»¬≈∆ƒ¿»¿…«»∆∆¿ƒ

‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰ ÌÈza‰ ÔÈ„aLÂ ‰„O‰30Ì‡ ?„ˆÈk . «»∆¿∆¿ƒ«»ƒ«À»ƒ»≈«ƒ
„iÓ Ï‡‚Ï ‰ˆ¯31ÌÈza‰ ÔÈ„k ,Ï‡Bb -32ÌÈL ÚÈb‰ . »»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ«»ƒƒƒ«¿≈

È¯‰ - Ï‡‚ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚÏ‡B‚ ‰Ê33˙L „Ú »»…∆¿…»«¬≈∆≈«¿«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,Ï·Bi‰34Ï‡BbL ˙Ú·e .35ÌÚ ·MÁÓ - «≈¿ƒ«»¿≈∆≈¿«≈ƒ

ÏÎ‡M ‰Ó BÏ Ú¯B‚Â ¯ÎBn‰36Ï·BÈ ÚÈb‰ .37Ï‡‚ ‡ÏÂ «≈¿≈««∆»«ƒƒ«≈¿…»«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ˙Èa‰ ¯ÊBÁ -38. ≈««ƒ¿…»ƒ¿ƒ«»

שיבנו 28) לפני החומה ושּתּוקף הארץ. כיבוש בשעת היינו,
בתוכה. המוכר.29)החצרות כח את שמייפים היינו,

שמכר.31)כראוי.30) אינו 32)ביום אחוזה בשדה אבל
שנים. משתי לפחות לגאול בשנה 33)מותר אפילו

"וביובל  אמרו: שם שבגמרא משום דבר, של וטעמו השנייה.
בית  למוכר אלא נצרכה לא פפא, רב אמר לי? למה יצא,
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כל  נתקדשו שני בבית עזרא שעלה כיון חומה. עיר להקרא
הערים.

.‡‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ¯ÈÚ CB˙a ˙Èa ¯ÎBn‰2‰Ê È¯‰ - «≈«ƒ¿ƒ«À∆∆»¬≈∆
L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk dÏ‡B‚3¯ÎnL ÌBiÓ4˙Ú ÏÎa ¬»»¿≈»»…∆ƒ∆»«¿»≈

‰ˆ¯iL5- ˙BcÙÏ ‰ˆB¯LÎe .¯ÎnL ÌBia elÙ‡Â , ∆ƒ¿∆«¬ƒ«∆»«¿∆∆ƒ¿
Ô˙B6ÌeÏk Á˜BlÏ Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Á˜lL ÌÈÓc‰ Ïk7. ≈»«»ƒ∆»«¿≈≈««≈«¿

הארץ.2) כיבוש עד 3)בשעת גאולתו "והייתה שנאמר
ממכרו". שנת מיום 4)תום חודש עשר שנים כלומר,

כשנה. לו תיחשב תשרי, משהגיע אומרים: ואין ליום.
אחוזה.5) שדה במוכר כמו שנים שתי מחכה ואינו
כספו,6) כל מקבל (שהלוקח ריבית כמין זה הרי שם:

המעות  החזקת תמורת המוכר בשדה שהשתמש ונמצא
במכר). ולא בהלוואה, אלא ריבית (שאין ריבית ואינו בידו),

אחוזה.7) שדה כדין ולא

.·BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»∆»«≈«¿
B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡8BÏ LÈÂ .9;B˙BcÙÏÂ ÂÈÒÎpÓ ¯kÓÏ ƒƒƒ»»¿≈ƒ¿…ƒ¿»»¿ƒ¿

ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡‚È ‡ÏÂ ,Ï‡‚ÈÂ ‰ÂÏÈ ‡Ï Ï·‡10. ¬»…ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…ƒ¿««¬»ƒ

זה.8) לעניין אחוזה לשדה חומה עיר בית הוקש שלא
בשדה 9) שנאמר כשם גאולתו" כדי "ומצא כאן נאמר שלא

לשדה 10)אחוזה. חומה עיר בית הוקש זה שלעניין

אחוזה.

.‚‰cÙÈ - Á˜Bl‰ ˙Ó11Ba „iÓ12˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«ƒ¿∆ƒ«¿¿≈ƒ≈
L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk d˙BcÙÏ B·Ï LÈ - ¯ÎBn‰13. «≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿≈»»…∆

אותו 12)המוכר.11) לקונה דתימא "מהו שם: בגמרא
לן  משמע קא קנה, לא הלוקח) (בן והא רחמנא, אמר

מקום". מכל גאולתו ואיש 13)והייתה דתימא "מהו שם:
משמע  קא מכר, לא המוכר) (בן והאי רחמנא, אמר ימכר כי

מקום". מכל גאולתו והייתה לן

.„‰M‰ CB˙a ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,ÔBL‡¯Ï ¯ÎÓ14- »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»»
ÔÈBÓ15ÔBL‡¯Ï16‰BL‡¯ ‰L ‰ÓÏML ÔÂÈk . ƒ»ƒ≈»∆»¿»»»ƒ»

Ïk ÈMÏ ¯ÎÓ ¯ÎBn‰L ;ÈM‰ „Èa ˙Èa‰ ËÏÁ‰À¿«««ƒ¿««≈ƒ∆«≈»««≈ƒ»
B„ÈÏ ‡B·zL ˙eÎÊ17‡ÏÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ÚÈb‰ . ¿∆»¿»ƒƒ«¿≈»»…∆¿…

Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Á˜Bl‰ „Èa ˙ËÏÁ BÊ È¯‰ - dÏ‡‚¿»»¬≈∆¿∆∆¿««≈«¿≈ƒ»«
‰zÓ ˙Èa‰18È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk BÏ‡‚ ‡ÏÂ ««ƒ«»»¿…¿»»¿≈»»…∆¬≈

.‰zÓ BÏ Ô˙pL ‰Ê „Èa ËÏÁ ‰Ê∆∆¿»¿«∆∆»««»»

המכר.14) משעת חודש.15)הראשונה משעת 16)י"ב
למי  (משמע, שנה לו מלאת עד "שנאמר: ושם: המכר.

רש"י)". - מונין שלו אחוזה הייתה 17)שהייתה ואילו
נחלטת  כשמכרה, ולכן לו, נחלטת הייתה בידו הקרקע

ביובל. יצא לא לדורותיו, אותו היא 18)לקונה זו, והלכה
כמכר. שמתנה הסוברים נב: בבכורות כחכמים

.‰;dÙBÒ „Ú ËÏÁ BÈ‡ - ˙¯aÚÓ ‰L ‰˙È‰»¿»»»¿À∆∆≈∆¿»«»
L„Á ‡È·‰Ï - ‰ÓÈÓ˙ ‰L BÏ ˙‡ÏÓ „Ú :¯Ó‡pL∆∆¡««¿…»»¿ƒ»¿»ƒ…∆

.¯eaÚ‰»ƒ

.Â„Á‡Â ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa „Á‡ ,ÌÈza ÈL ¯ÎÓ»«¿≈»ƒ∆»«¬ƒ¬»ƒ¿∆»

ÔÂÈk - ÈL ¯„‡ L‡¯a ¯ÎnL ‰Ê :ÈL ¯„‡ L‡¯a¿…¬»≈ƒ∆∆»«¿…¬»≈ƒ≈»
‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡a „Á‡ ÚÈb‰L19BÏ ‰˙ÏÚ ∆ƒƒ«∆»«¬»∆»»«»»»¿»

‰L20‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa ¯ÎnL ‰ÊÂ ; »»¿∆∆»««¬ƒ¬»ƒ…»¿»
„¯iL ÈtÓ ,‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡ ÈˆÁ „Ú ‰L BÏ»»«¬ƒ¬»∆»»«»»ƒ¿≈∆»«

¯eaÚ‰ L„Áa Á˜Bl‰21. «≈«¿…∆»ƒ

פשוטה.19) אדר 20)שהייתה בראש ירד כאילו זה שהרי
מעוברת. שאינה שנה שהוא 21)של ראשון באדר היינו,

נחלטת  השדה אין מעוברת שבשנה הדין עליו וחל מעובר,
הבאה. שנה של אדר אמצע עד היינו, סופה, עד

.ÊÚÈb‰22‡ˆÓ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ÌBÈ23Á˜Bl‰ ƒƒ«¿≈»»…∆¿…ƒ¿»«≈«
ÔÈc ˙È·a ÂÈ˙BÚÓ ÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ˙BcÙÏƒ¿ƒ∆¬≈∆«ƒ«¿»¿≈ƒ

B˙È·Ï ÒÎÂ ˙Ïc‰ ˙‡ ¯·BLÂ24‡B·iL È˙ÓÈ‡Â , ¿≈∆«∆∆¿ƒ¿»¿≈¿≈»«∆»
.ÂÈ˙BÚÓ ÏhÈÂ ‡B·È - Á˜Bl‰«≈«»¿ƒ…¿»

הלל.22) כתקנת שם: באותו 23)משנה שנטמן כלומר,
לו. חלוט הבית שיהיה כדי כרחו 24)יום, בעל שהנתינה

נזקק  שהלל אלא מקום, בכל טובה, נתינה היא המקבל של
בפני  שלא היא אם אפילו טובה הנתינה שתהא לתקן,

כאן. כמו המקבל

.Á„iÓ ¯Á‡ BÏ‡‚e ,‰ÓBÁ ¯ÈÚ ˙Èa LÈc˜n‰««¿ƒ≈ƒ»¿»«≈ƒ«
BÏ ‰˙ÏÚL ÔÂÈk - Lc˜‰‰25„iÓ Ï‡‚pL ‰ÚMÓ ‰L «∆¿≈≈»∆»¿»»»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ«

Ï‡Bb‰ „Èa ËÏÁ ,ÂÈÏÚa BÏ‡‚ ‡ÏÂ Lc˜‰‰26ÔÈ‡L . «∆¿≈¿…¿»¿»»∆¿«¿««≈∆≈
B˙‡ ‰wÏ :¯Ó‡pL ;Á˜Bl‰ ‡l‡ ,ËÏBÁ Lc˜‰‰«∆¿≈≈∆»«≈«∆∆¡««…∆…

.ÂÈ˙¯„Ï¿……»

מיד 26)לבית.25) ואפילו אותו", "לקונה קרא דאמר שם:
יצא  "לדורותיו", קרא אמר הקדש? ולחלטיה ההקדש.

דורות. לו שאין הקדש

.Ë˙L CB˙a Ï·BÈ ÚÈb‰Â ‰ÓBÁ ¯ÈÚ ˙Èa ¯ÎÓ»«≈ƒ»¿ƒƒ«≈¿¿«
¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯În‰27Á˜Bl‰ „Èa ‰È‰È ‡l‡ ;Ï·Bia «∆∆≈≈«≈∆»ƒ¿∆¿««≈«

‡Ïn˙ B‡ ,¯În‰ ˙L Ïk Ï‡‚Ï ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯iL „Ú«∆ƒ¿∆«≈ƒ¿…»¿««∆∆ƒ»≈
.ËÏÁÈÂ ‰L»»¿«¿…

ביובל.27) יצא לא שנאמר:

.È˙ÙwÓ dÈ‡L ¯ÈÚa B‡ ÌÈ¯ˆÁ Èz·a ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ¿»≈¬≈ƒ¿ƒ∆≈»À∆∆
Èe‡¯k ‰ÓBÁ28‰ÙÈ ÁÎa Ï‡‚ ‰Ê È¯‰ -29ÔÈ„aL »»»¬≈∆ƒ¿»¿…«»∆∆¿ƒ

‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰ ÌÈza‰ ÔÈ„aLÂ ‰„O‰30Ì‡ ?„ˆÈk . «»∆¿∆¿ƒ«»ƒ«À»ƒ»≈«ƒ
„iÓ Ï‡‚Ï ‰ˆ¯31ÌÈza‰ ÔÈ„k ,Ï‡Bb -32ÌÈL ÚÈb‰ . »»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ«»ƒƒƒ«¿≈

È¯‰ - Ï‡‚ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚÏ‡B‚ ‰Ê33˙L „Ú »»…∆¿…»«¬≈∆≈«¿«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,Ï·Bi‰34Ï‡BbL ˙Ú·e .35ÌÚ ·MÁÓ - «≈¿ƒ«»¿≈∆≈¿«≈ƒ

ÏÎ‡M ‰Ó BÏ Ú¯B‚Â ¯ÎBn‰36Ï·BÈ ÚÈb‰ .37Ï‡‚ ‡ÏÂ «≈¿≈««∆»«ƒƒ«≈¿…»«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ˙Èa‰ ¯ÊBÁ -38. ≈««ƒ¿…»ƒ¿ƒ«»

שיבנו 28) לפני החומה ושּתּוקף הארץ. כיבוש בשעת היינו,
בתוכה. המוכר.29)החצרות כח את שמייפים היינו,

שמכר.31)כראוי.30) אינו 32)ביום אחוזה בשדה אבל
שנים. משתי לפחות לגאול בשנה 33)מותר אפילו

"וביובל  אמרו: שם שבגמרא משום דבר, של וטעמו השנייה.
בית  למוכר אלא נצרכה לא פפא, רב אמר לי? למה יצא,
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מדמית  למאי שנייה. בשנה יובל בו ופגע החצרים, ערי בבתי
ללוקח  ליה איחלט ליה, מדמית חומה ערי לבתי אי ליה,
בעי  השלמה ליה, מדמית אחוזה לשדה אי שנה), (אחרי
יצא". וביובל אצטריך להכי י"ב), הלכה י"א בפרק (כנ"ל
אף  כן אם המכר, של שנייה בשנה מדבר זה שפסוק ומכיוון
בשנה  הוא אף מדבר לו, הסמוך לו" תהיה "גאולה הפסוק

שנייה. בשנה אף שגואל ונמצא עיר 34)שנייה, בית אבל
ללוקח. נחלט והרדב"ז 35)חומה ראשונה. בשנה אפילו

מטעם  אלא גואל שאינו ראשונה שבשנה כתבו, שם והרש"ש
עיר  בית כדין שאכל מה לו גורע אינו - חומה עיר בית

הדמים 36)חומה. כל נותן בבתים אבל השדות. כדין
כלום. ללוקח גורע ואינו שנייה.37)שלקח, בשנה אפילו

אחר 38) ללוקח נחלט אלא כלל, יובל דין אין בבתים שהרי
חודש. י"ב

.‡È˙Bpb‰ ÔB‚k ,‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡e‰L Ïk39 …∆ƒ¿ƒƒ«»¿«ƒ
˙BÎ·BM‰Â ˙B‡ˆÁ¯n‰Â40ÌÈzak ‡e‰ È¯‰ -41; ¿«∆¿¬»¿«»¬≈«»ƒ

˙B„O‰ Ï·‡ .¯ÈÚa ¯L‡ :¯Ó‡pL42- ¯ÈÚ‰ CB˙aL ∆∆¡«¬∆»ƒ¬»«»∆¿»ƒ
ÔÈÏ‡‚43Ì˜Â :¯Ó‡pL ;¯ÈÚÏ ıeÁL ˙B„O‰ ÔÈ„k ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆»ƒ∆∆¡«¿»

‡Ï ,˙È·Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ˙Èa - ¯ÈÚa ¯L‡ ˙Èa‰««ƒ¬∆»ƒ«ƒ¿»«∆¿«ƒ…
.˙B„O‰«»

ליטע 39) דרך שכן אילנות של גנות ודווקא אילנות. [שבהם
ר' נחלקו שבהם תבואה, של שדות אבל בחצר, אילנות
לפי  מאיר, כר' הלכה אין שם, בערכין במשנה וחכמים מאיר
שם  שגם כג: בעירובין ועיין בחצר. תבואה לזרוע דרך שאין
וזריעות  כחצר, הם הרי שנטיעות לנטיעה זריעה בין חילקו

בדים".40)לא]. "בתי גם נזכרו שם ובסיפרא בברייתא
החומה, בתוך לבנותם היה שדרכם לפי השמיטו [ורבינו
חומה]. ערי כבתי אינו בחומה הבנוי בית אפילו והרי

חומה.41) ערי בתי כדין חודש, יב אחר ללוקח ונחלטים
דינן 42) העיר שבתוך ששדות שם, במשנה יהודה כר'

לעיר. שמחוץ היובל.43)כשדות עד

.·È- ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««
ËÏÁ BÈ‡44˙Èa‰ ÔÈ‡ - ÌÈÏLe¯ÈÂ .‰ÓBÁ È¯Ú Èz·k ≈∆¿»¿»≈»≈»ƒ»«ƒ≈««ƒ
da ËÏÁ45BÈ‡ - ‰ÓBÁa Èea‰ ˙È·e .46È¯Ú È˙ak ∆¿»»«ƒ«»«»≈¿»≈»≈

.‰ÓBÁ»

"ובית 44) (שנאמר: בהו" כתיב דבית טעמא, "מאי שם:
בית). קרוי אינו זה משיעור ופחות חומה", עיר מושב
לזריעה. ראוייה שאינה כשדה דינו בית, זה שאין ומכיוון

חומה 45) לו אשר הבית וקם דכתיב, שם: קמא בבבא
נ  לא וקסבר לדורותיו, אותו לקונה תחלקה לצמיתות,

להקנותו  יכול איש אין ולכן כלומר, לשבטים. ירושלים
חצרים. ערי כבתי ודינו שם, אמר 46)קרקע שם: ובגמרא

החלון, בעד "ותורידם דרשו: אחד מקרא ושניהם יוחנן, רבי
סבר  שמעון ר' יושבת". היא ובחומה החומה, בקיר ביתה כי
יהודה  ור' החומה), בעיר כיושבת היא (שהרי דקרא כפשטיה

חומה. בעיר ולא יושבת היא בחומה סבר,

.‚Èd˙ÓBÁ ‰È˙BbbL ¯ÈÚ47dÈ‡ - d˙ÓBÁ Ìi‰L B‡ ƒ∆«∆»»»∆«»»»≈»
‰ÓBÁ ˙ÙwÓk48. ¿À∆∆»

ותכופות 47) בבתים, הקיפוה אלא חומה, הקיפוה שלא
כחומה. לזו, זו חצרים.48)הבתים ערי כבתי ובתיה

(שגגותיה  איגר שור ולא חומה, רבנן, תנו שם: ובברייתא
(בראשית  כמפורש חומה היינו שור כלומר, רש"י. - חומתה
גגותיה  שהיו גג. דהיינו איגרא, כמו הוא ואיגר כב) מט,

חומתה. שימה לטבריה פרט סביב, חומתה).

.„ÈLÏL Ba ‰È‰iL „Ú ‰ÓBÁ È¯Ú ‡¯˜ ÌB˜n‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿»»≈»«∆ƒ¿∆»
Á,¯˙È B‡ ÌÈza ÈL Ô‰Ó ¯ˆÁ ÏÎ·e ,¯˙È B‡ ˙B¯ˆ¬≈»≈¿»»≈≈∆¿≈»ƒ»≈

˙B¯ˆÁ‰ e·È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‰ÓBÁ ‰eÙÈwÈÂ¿«ƒ»»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¬≈
BÎB˙a49‡lL B‡ ,Ûw‰ Ck ¯Á‡Â ·LiL ÌB˜Ó Ï·‡ . ¿¬»»∆»«¿««»À«∆…

¯ÈÚ BÈ‡ - ÌÈza ÈL ÏL ˙B¯ˆÁ LÏL Ba eÈ‰»»¬≈∆¿≈»ƒ≈ƒ
.ÌÈ¯ˆÁ‰ Èz·k BaL ÌÈza ‡l‡ ,‰ÓBÁ»∆»»ƒ∆¿»≈«¬≈ƒ

(49- חומה" עיר מושב בית ימכור כי "ואיש שנאמר:
מושב  ונעשה נבנה שהבית (היינו, ישב ולבסוף "שהוקף

הוקף". ולבסוף שישב ולא חומה), לה היה שכבר בעיר

.ÂËÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡50˙ÚLa ˙Ùwn‰ ‰ÓBÁ ÏÚ ‡l‡51 ≈¿ƒ∆»«»«À∆∆ƒ¿«
‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ¯ÈÚ ?„ˆÈk .ı¯‡‰ Leakƒ»»∆≈«ƒ∆…»¿»À∆∆»
˙ÙwnL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡‰ ˙‡ ÚLB‰È L·kL ‰ÚLa¿»»∆»«¿À«∆»»∆««ƒ∆À∆∆

‰zÚ52‰˙È‰L ¯ÈÚÂ ;ÌÈ¯ˆÁ‰ Èz·k ‡È‰ È¯‰ - «»¬≈ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿ƒ∆»¿»
˙ÙwÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»ƒ≈¿À«««ƒ∆≈»À∆∆

‰zÚ53˙ÙwÓk ‡È‰ È¯‰ -54ÔÂÈÎÂ .Ôa¯Áa eÏbL «»¬≈ƒ¿À∆∆¿≈»∆»¿À¿»
‰ÓBÁ È¯Ú ˙M„˜ ‰ÏËa - ÔBL‡¯55ÈÓÈa eÈ‰L ƒ»¿»¿À«»≈»∆»ƒ≈

eLc˜˙ - ‰iM‰ ‰‡Èaa ‡¯ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈk .ÚLB‰È¿À«≈»∆»»∆¿»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿«¿
˙Ú‰ B˙B‡a ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ÌÈ¯Ú‰ Ïk56ÈtÓ . »∆»ƒ«À»»¿»≈ƒ¿≈

Ô˙‡È·k - ‰iL ‰‡Èa ‡È‰L ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa Ô˙‡ÈaL∆ƒ»»ƒ≈∆¿»∆ƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»
ÔÈhÓL eÓ - ÚLB‰È ÈÓÈa Ô˙‡Èa ‰Ó :ÚLB‰È ÈÓÈaƒ≈¿À««ƒ»»ƒ≈¿À«»¿ƒƒ

˙BÏ·BÈÂ57;¯OÚÓa e·iÁ˙Â ,‰ÓBÁ È¯Ú Èza eLc˜Â , ¿¿¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈
˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL eÓ - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa Ì˙‡Èa Û‡58, «ƒ»»ƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿¿

¯OÚÓa e·iÁ˙Â ,‰ÓBÁ È¯Ú Èza eLc˜Â59. ¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈

חומה.50) כמוקפות ערים להחשיב מימות 51)כלו',
נון. בן ראשון.52)יהושע בית בזמן בזמן 53)היינו,

חומה, עיר בית דין לה אין החורבן לאחר אבל ראשון. בית
פי  על ואף לבוא. לעתיד קדשה לא ראשונה קדושה שהרי
סוברת  יוסי בר אלעזר ר' של הנ"ל שהברייתא שאמרו
הלכה  אין זה בפרט - לבוא לעתיד קידשה ראשונה קדושה

לא 54)כמותו. "לו קרי =) חומה לוא "אשר שנאמר:
לכן". קודם לו והיה עכשיו לו שאין פי על אף - חומה")

שהייתה 55) לפי ראשונה, שקדושה שמוע. בן  אלעזר כר'
לעתיד  קדשה ולא לשעתה קדשה בלבד, הכיבוש מפני

שנייה.56)לבוא. של 57)בקדושה שנה י"ד לאחר
וחילוק. שמיטין.58)כיבוש מצד 59)לקדש והנה,

אבל  התורה, מן במעשרות להתחייב ראויים היו הקדושה
מדרבנן. אלא מתחייבים אינם כולם, באו שלא מכיוון

.ÊËeÒkiL ˙Úa ,˙ÈLÈÏL ‰‡È·a ‡B·Ï „È˙ÚÏ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»≈∆ƒ»¿
Èza eLc˜ÈÂ ,˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL ˙BÓÏ eÏÈÁ˙È ı¯‡Ï»»∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿¿ƒ«¿»≈

eLaÎiL ÌB˜Ó Ïk ·iÁ˙ÈÂ ,‰ÓBÁ È¯Úe‰60 »≈»¿ƒ¿«≈»»∆ƒ¿¿
˙B¯OÚÓa61ı¯‡‰ Ï‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ E‡È·‰Â :¯Ó‡pL . ¿««¿∆∆¡«∆¡ƒ¬¿»¡…∆∆»»∆
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˙M¯ÈÏ E˙M¯È LÈwÓ - dzL¯ÈÂ EÈ˙·‡ eL¯È ¯L‡¬∆»¿¬…∆ƒƒ¿»«ƒ¿À»¿ƒÀ«
[da] ‚‰B ‰z‡ - EÈ˙B·‡ ˙M¯i ‰Ó :EÈ˙B·‡¬∆«¿À«¬∆«»≈»
da ‚‰B ‰z‡ E˙M¯È Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈«¿À»¿«»≈»

.el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈

אבל 60) עזרא. בימי בהם החזיקו שלא המקומות היינו
בקדושתם, הם הרי עזרא, בימי בהם שהחזיקו המקומות
לפי  לבוא, לעתיד וקדשה לשעתה קדשה שנייה שקדושה
החזקה, מצד אלא הכיבוש, מצד הייתה לא עזרא שקדושת

בטלה. לא אלה 61)וחזקה בכל יתחייבו כולם, כשיבואו
התורה. מן

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
נותנין 1) לשבת. ערים לוי לשבט לתת ישראל שנצטוו יבאר

לויים  להיפך. או מגרש עיר עושין ואם קברות. בית עיר לכל
אבי  את שירש ישראל כישראל. גואלין אם שדה שמכרו
שלא  כנען. בארץ ינחלו שלא מוזהרין לוי ששבט לוי. אמו
מלקות. חייבים נטלו ואם בביזה, חלק הכהן או הלוי יטול

.‡ı¯‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÂÏ Ë·L2, ≈∆≈ƒ««ƒ∆≈»∆≈∆»»∆
eeËˆ ¯·k3˙·LÏ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï ÔzÏ Ï‡¯OÈ ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ≈»∆»ƒ»∆∆

ËÏ˜Ó È¯Ú LL Ì‰ ÌÈ¯Ú‰Â .Ì‰ÈL¯‚Óe4Ô‰ÈÏÚÂ , ƒ¿¿≈∆¿∆»ƒ≈≈»≈ƒ¿»«¬≈∆
˙B¯Á‡ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈÙÈÒBnLÎe .¯ÈÚ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzL¿«ƒ¿«¿»ƒƒ¿∆ƒƒ»≈ƒ¿»¬≈

ÁÈLn‰ ÈÓÈa5ÌiÂÏÏ Ïk‰ -6. ƒ≈«»ƒ««…«¿ƒƒ

כל 2) הלויים לכהנים יהיה "לא א): יח, (דברים שנאמר
כט, יד, שם נאמר וכן ישראל". עם ונחלה חלק לוי שבט
ולהלן  קכב. בתרא בבבא ברייתא ועיין לג. יג, וביהושע

י. ישראל 3)בהלכה בני את "צו ב): לה, (במדבר שנאמר
לערים  ומגרש לשבת, ערים אחוזתם מנחלת ללוים ונתנו
ב. בא, ביהושע וראה ללוים". תתנו סביבותיהם

ו.4) שם, "ואם 5)במדבר חֿט): יט, (דברים שנאמר
על  ערים שלש עוד לך ויספת וגו', גבולך את אל' ה' ירחיב
רוצח  מהלכות בפ"ח וראה שם. רש"י ועיין האלה". השלש

ד. וכו'.6)הלכה מקום לך ושמתי רבנן, "תנו יב: במכות
ר"ח), – מקום לך (כלומר, מקום בחייך. לך, ושמתי
יהיו  מקלט ערי ואף קולטת, לויה מחנה (שתהא ממקומך
מקום, לך ושמתי הקב"ה: וכשאמר רש"י). – לויה ערי
ועל  שלעתידֿלבוא, הערים לשלש אף הכוונה היתה בוודאי
ללויים. שייכות המקלט שערי ממקומך, מקום, דרשו: הכל
ללויים  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם ומכאן באורֿשמח. וראה
ארץ  שעתידה שם, בתרא בבבא שאמרו ומה ונחלה. חלק
השלשה  החלק שבטים, עשר לשלשה שתתחלק ישראל
בסוף  כמפורש המשיח, למלך אלא לוי לשבט יהיה לא עשר
ח. הלכה מלכים מהלכות בפ"ד רבינו פסק וכן שם, הסוגיא

רעו. לאוין הסמ"ג כדעת ולא

.·ÌÈ¯Ú‰ ÈL¯‚Ó7‰¯Bza eL¯t˙ ¯·k8Ì‰L ƒ¿¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«»∆≈
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אמה 7) לאלף נקבע "מגרש" השם של שעיקרו אףֿעלֿפי
ששמן  האחרות האלפים את גם כולל הוא – העיר שבצד

הסמוכה. בהלכה וראה לה.8)"שדה". במדבר
ולא 9) הגלילי יוסי ר' של בנו אליעזר כר' כז: בסוטה משנה

שבת. לתחום ואלפיים למגרש אלף הדורש עקיבא, כרבי
כאן  מחבירו, עקיבא כרבי שהלכה בידינו, שכלל ואףֿעלֿפי
אין  דאורייתא, שתחומין היסוד על בנויה עקיבא רבי שדעת
שתחומין  מקומות בכמה מבואר כי עקיבא, כרבי הלכה
ופסק  א. הלכה שבת מהלכות בפכ"ז רבינו פסק וכן דרבנן,
רבי  בשם נו: בעירובין כברייתא ולא כמשנתנו, רבינו
אמה  אלפים אלא ללויים היו שלא הסוברת יוסי בן אליעזר
שם). כברייתא משנתנו את אף מפרש (ורש"י הערים סביב
פ"ה, סוף סוטה ובתוספתא פ"ה, סוף ערכין בתוספתא וראה

לנוי 10)וצ"ע. ומאילנות, ומבתים מזריעה פנויה רחבה
שם. ברש"ש וראה שם). (רש"י לאויר לה להיות העיר

.‚ÔÈ˙BÂ11‰Ê ÌeÁ˙Ï ıeÁ ˙B¯·w‰ ˙Èa ¯ÈÚ ÏÎÏ12, ¿¿ƒ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿∆
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אבהו.11) רבי בשם יב. אלפים 12)מכות שלשת של
להלן. וראה רוקח).13)אמה, (מעשה "בתחום" צ"ל:

שדות 14) של אמה אלפים שגם אמה, אלפים שלשת היינו
הנ"ל  בפסוק ונכללו מגרשים, בתורה נקראו וכרמים
שם: הפסוקים לשון זו שהרי לקבורה, ולא ניתנו' ֲָָשל'חיתם
לבהמתם  יהיו ומגרשיהם וגו' לערים ומגרש לשבת "ערים
אלף  וגו' תתנו אשר הערים ומגרשי חיתם. ולכל ֲָָולרכושם
וגו' באמה אלפים קדמה פאת את וגו' ומדותם סביב. אמה

הערים". מגרשי להם יהיה בעיר 15)זה שמת לרוצח פרט
רוצח  מהלכות ופ"ז שם, (גמרא שם אותו שקוברים מקלטו,

מיוחד. מפסוק שם) (מכות זאת ולמדו ח). ג, הלכות
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לג:16) בערכין שדה 17)משנה עושים ישראל בערי אבל
אלעזר  כרבי עיר, ומגרש להלן) (ראה שדה ומגרש מגרש,
כד: בתרא בבבא משנה שסתם (רדב"ז), שם במשנה
(לפי  השני ללשון ובין שם הראשון ללשון בין כוותיה,
בשיטהֿמקובצת  שהובא רבינו, של רבו מיגאש ר"י נוסחת
שהביא  מה לפי שם, בערכין הוא (וכן לישנא "ולהך שם:
אלעזר  רבי דאמר תרסה) סימן בהר פרשת שמעוני בילקוט
זרעים, מילי הני שדה. מגרש לא אבל מגרש, שדה עושים
שלעולם  הראשון, כלשון רבינו ופסק עבדינן"). אילנות אבל
מן  האילנות את מרחיקין בדין שם המשנה והביא מותר,
א. הלכה שכנים מהלכות בפ"ז ראה העיר, נוי משום העיר

וכדלהלן:18) שמב), מצוה (חינוך עיר שדה ולא עיר ולא
כמו  הדבר להחזיר שאפשר לפי אלו, לאוין על לוקין ואין

י. הלכה להלן וראה שח). מצוה (מנחתֿחינוך שהיה
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˙M¯ÈÏ E˙M¯È LÈwÓ - dzL¯ÈÂ EÈ˙·‡ eL¯È ¯L‡¬∆»¿¬…∆ƒƒ¿»«ƒ¿À»¿ƒÀ«
[da] ‚‰B ‰z‡ - EÈ˙B·‡ ˙M¯i ‰Ó :EÈ˙B·‡¬∆«¿À«¬∆«»≈»
da ‚‰B ‰z‡ E˙M¯È Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈«¿À»¿«»≈»

.el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈

אבל 60) עזרא. בימי בהם החזיקו שלא המקומות היינו
בקדושתם, הם הרי עזרא, בימי בהם שהחזיקו המקומות
לפי  לבוא, לעתיד וקדשה לשעתה קדשה שנייה שקדושה
החזקה, מצד אלא הכיבוש, מצד הייתה לא עזרא שקדושת

בטלה. לא אלה 61)וחזקה בכל יתחייבו כולם, כשיבואו
התורה. מן

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
נותנין 1) לשבת. ערים לוי לשבט לתת ישראל שנצטוו יבאר

לויים  להיפך. או מגרש עיר עושין ואם קברות. בית עיר לכל
אבי  את שירש ישראל כישראל. גואלין אם שדה שמכרו
שלא  כנען. בארץ ינחלו שלא מוזהרין לוי ששבט לוי. אמו
מלקות. חייבים נטלו ואם בביזה, חלק הכהן או הלוי יטול

.‡ı¯‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÂÏ Ë·L2, ≈∆≈ƒ««ƒ∆≈»∆≈∆»»∆
eeËˆ ¯·k3˙·LÏ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï ÔzÏ Ï‡¯OÈ ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ≈»∆»ƒ»∆∆
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כל 2) הלויים לכהנים יהיה "לא א): יח, (דברים שנאמר
כט, יד, שם נאמר וכן ישראל". עם ונחלה חלק לוי שבט
ולהלן  קכב. בתרא בבבא ברייתא ועיין לג. יג, וביהושע

י. ישראל 3)בהלכה בני את "צו ב): לה, (במדבר שנאמר
לערים  ומגרש לשבת, ערים אחוזתם מנחלת ללוים ונתנו
ב. בא, ביהושע וראה ללוים". תתנו סביבותיהם

ו.4) שם, "ואם 5)במדבר חֿט): יט, (דברים שנאמר
על  ערים שלש עוד לך ויספת וגו', גבולך את אל' ה' ירחיב
רוצח  מהלכות בפ"ח וראה שם. רש"י ועיין האלה". השלש

ד. וכו'.6)הלכה מקום לך ושמתי רבנן, "תנו יב: במכות
ר"ח), – מקום לך (כלומר, מקום בחייך. לך, ושמתי
יהיו  מקלט ערי ואף קולטת, לויה מחנה (שתהא ממקומך
מקום, לך ושמתי הקב"ה: וכשאמר רש"י). – לויה ערי
ועל  שלעתידֿלבוא, הערים לשלש אף הכוונה היתה בוודאי
ללויים. שייכות המקלט שערי ממקומך, מקום, דרשו: הכל
ללויים  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם ומכאן באורֿשמח. וראה
ארץ  שעתידה שם, בתרא בבבא שאמרו ומה ונחלה. חלק
השלשה  החלק שבטים, עשר לשלשה שתתחלק ישראל
בסוף  כמפורש המשיח, למלך אלא לוי לשבט יהיה לא עשר
ח. הלכה מלכים מהלכות בפ"ד רבינו פסק וכן שם, הסוגיא

רעו. לאוין הסמ"ג כדעת ולא

.·ÌÈ¯Ú‰ ÈL¯‚Ó7‰¯Bza eL¯t˙ ¯·k8Ì‰L ƒ¿¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«»∆≈
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אמה 7) לאלף נקבע "מגרש" השם של שעיקרו אףֿעלֿפי
ששמן  האחרות האלפים את גם כולל הוא – העיר שבצד

הסמוכה. בהלכה וראה לה.8)"שדה". במדבר
ולא 9) הגלילי יוסי ר' של בנו אליעזר כר' כז: בסוטה משנה

שבת. לתחום ואלפיים למגרש אלף הדורש עקיבא, כרבי
כאן  מחבירו, עקיבא כרבי שהלכה בידינו, שכלל ואףֿעלֿפי
אין  דאורייתא, שתחומין היסוד על בנויה עקיבא רבי שדעת
שתחומין  מקומות בכמה מבואר כי עקיבא, כרבי הלכה
ופסק  א. הלכה שבת מהלכות בפכ"ז רבינו פסק וכן דרבנן,
רבי  בשם נו: בעירובין כברייתא ולא כמשנתנו, רבינו
אמה  אלפים אלא ללויים היו שלא הסוברת יוסי בן אליעזר
שם). כברייתא משנתנו את אף מפרש (ורש"י הערים סביב
פ"ה, סוף סוטה ובתוספתא פ"ה, סוף ערכין בתוספתא וראה

לנוי 10)וצ"ע. ומאילנות, ומבתים מזריעה פנויה רחבה
שם. ברש"ש וראה שם). (רש"י לאויר לה להיות העיר

.‚ÔÈ˙BÂ11‰Ê ÌeÁ˙Ï ıeÁ ˙B¯·w‰ ˙Èa ¯ÈÚ ÏÎÏ12, ¿¿ƒ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿∆
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אבהו.11) רבי בשם יב. אלפים 12)מכות שלשת של
להלן. וראה רוקח).13)אמה, (מעשה "בתחום" צ"ל:

שדות 14) של אמה אלפים שגם אמה, אלפים שלשת היינו
הנ"ל  בפסוק ונכללו מגרשים, בתורה נקראו וכרמים
שם: הפסוקים לשון זו שהרי לקבורה, ולא ניתנו' ֲָָשל'חיתם
לבהמתם  יהיו ומגרשיהם וגו' לערים ומגרש לשבת "ערים
אלף  וגו' תתנו אשר הערים ומגרשי חיתם. ולכל ֲָָולרכושם
וגו' באמה אלפים קדמה פאת את וגו' ומדותם סביב. אמה

הערים". מגרשי להם יהיה בעיר 15)זה שמת לרוצח פרט
רוצח  מהלכות ופ"ז שם, (גמרא שם אותו שקוברים מקלטו,

מיוחד. מפסוק שם) (מכות זאת ולמדו ח). ג, הלכות
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לג:16) בערכין שדה 17)משנה עושים ישראל בערי אבל
אלעזר  כרבי עיר, ומגרש להלן) (ראה שדה ומגרש מגרש,
כד: בתרא בבבא משנה שסתם (רדב"ז), שם במשנה
(לפי  השני ללשון ובין שם הראשון ללשון בין כוותיה,
בשיטהֿמקובצת  שהובא רבינו, של רבו מיגאש ר"י נוסחת
שהביא  מה לפי שם, בערכין הוא (וכן לישנא "ולהך שם:
אלעזר  רבי דאמר תרסה) סימן בהר פרשת שמעוני בילקוט
זרעים, מילי הני שדה. מגרש לא אבל מגרש, שדה עושים
שלעולם  הראשון, כלשון רבינו ופסק עבדינן"). אילנות אבל
מן  האילנות את מרחיקין בדין שם המשנה והביא מותר,
א. הלכה שכנים מהלכות בפ"ז ראה העיר, נוי משום העיר

וכדלהלן:18) שמב), מצוה (חינוך עיר שדה ולא עיר ולא
כמו  הדבר להחזיר שאפשר לפי אלו, לאוין על לוקין ואין

י. הלכה להלן וראה שח). מצוה (מנחתֿחינוך שהיה

.‰ÈtÓe19- ¯ÎnÈ ‡Ï ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
‰„O‰ ‡l‡ ,‰pLÈ ‡Ï20„Á‡ Ïk - ¯ÈÚ‰Â L¯‚n‰Â21 …¿À∆∆»«»∆¿«ƒ¿»¿»ƒ»∆»
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ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ ‡e‰L ˙BÓk ÔzLÏMÓ22È¯Ú ¯‡La ƒ¿»¿»¿∆¿»¿≈ƒ¿»»≈
.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

מדכתיב:19) והא כלל, ימכר לא "אילימא שם: בגמרא
לא  מאי אלא דמזבני. מכלל ללוים, תהיה עולם גאולת

ישנה". לא ושדה,20)ימכר, תורה: שאמרה כלומר,
עריהם. מתחילה 22)כנ"ל.21)מגרש, שמכאן נראה

דין  רק ישנו ישראל ערי שבשאר הכוונה, ולפיֿזה ו. הלכה
שכתב  מה וזה לשדה, או למגרש עיר עושין שאין אחד
רבי  "אמר היא: במשנה רבינו וגירסת ו. בהלכה רבינו
מגרש  מגרש, שדה עושין ישראל בערי אבל וכו'. אלעזר
ולא  עיר, מגרש שם), בתרא בבבא הראשון (כלשון שדה
הגירסא  היא וכן ישראל". ערי את יחריבו שלא מגרש עיר

פ"ה. סוף שם בתוספתא

.Â¯zÒÈ ‡Ï23B˙Èa ˙‡ Ì„‡24‡ÏÂ ‰p‚ B˙BOÚÏ …ƒ¿…»»∆≈«¬ƒ»¿…
ÚhÈ25‰pb B˙·¯Á26e·È¯ÁÈ ‡lL ,27.Ï‡¯OÈ ı¯‡ ƒ«»¿»ƒ»∆…«¬ƒ∆∆ƒ¿»≈

שם.23) ולא 25)שבעיר.24)תוספתא כחכמים שם,
גמליאל. בן שמעון וראה 26)כרבן חדש. בית יבנה אלא

שם. בכורים אלעזר 27)במנחת רבי שאמר מה זהו
ערי  את יחריבו שלא מגרש, עיר "ולא שם: ערכין במשנת

כנ"ל. ישראל",

.ÊÌÈ‰k28B‡ Ì‰È¯Ú ‰„OÓ ‰„O e¯ÎnL ÌiÂÏe …¬ƒ¿ƒƒ∆»¿»∆ƒ¿≈»≈∆
¯„qk ÔÈÏ‡Bb ÔÈ‡ - Ô‰lL ‰ÓBÁ È¯Ú ÈzaÓ ˙Èa«ƒƒ»≈»≈»∆»∆≈¬ƒ«≈∆

‰f‰29ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡ .30Ï·BiÏ CeÓÒ elÙ‡Â ˙B„O‰31, «∆∆»¿ƒ«»«¬ƒ»«≈
„iÓ ÔÈÏ‡B‚Â32Ì‡Â .33„iÓ ÌÈÏ‡Bb - ‰„O eLÈc˜‰ ¿¬ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¬ƒƒ«

Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï Lc˜‰‰34ÌÈÏ‡B‚Â .35È¯Ú Èza‰ÓBÁ «∆¿≈¿«««≈¿¬ƒ»≈»≈»
ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ,eˆ¯iL ÔÓÊ Ïk36:¯Ó‡pL . »¿«∆ƒ¿¬ƒ«««»»ƒ∆∆¡«
.ÌiÂÏÏ ‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b¿À«»ƒ¿∆«¿ƒƒ

שם.28) שדה 29)משנה לענין בפי"א הנזכר כסדר היינו
חומה. ערי בתי לענין ובפי"ב שם.30)אחוזה, ברייתא

שאמרו 31) מה שם, המשנה בפירוש רבינו מפרש כן
שהמכירה  לומר, אין שהרי לעולם", "מוכרין שם: במשנה
שלא  זו יוצאה, - כבר מכורה שאם ביובל, אפילו מועילה
בפי"א  למעלה (ראה תמכר שלא דין אינו - עדיין נמכרה
לומר, ורוצה שם. ברש"י ועיין שם). ובהערות יא, הלכה
לפני  שנים משתי בפחות שמכר שישראל שאףֿעלֿפי
היובל  לאחר ואוכלה החסר זמן אותו הלוקח משלים היובל,
אףֿעלֿפי  אלא כן, הדין אין ולוים בכהנים יב), הלכה (שם
להשלים  צורך ואין ביובל היא חוזרת ליובל, סמוך שמכר

כלום. שנתיים 32)ללוקח מחכה ואינו שמכר, ביום אפילו
אחוזה. לכהנים 34)שם.33)כבשדה יוצאה השדה ואין

הלכות  ערכין מהלכות (פ"ד שדות בשאר כמו היובל, בשנת
כא). עשר 36)שם.35)יט, שנים אחר נחלט הבית ואין

הלכה  פי"ב (למעלה ישראל של חומה ערי בתי כדין חדש
ד).

.ÁÏ‡¯OÈ37Ï‡B‚ ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ Bn‡ È·‡ ˙‡ L¯iL ƒ¿»≈∆»«∆¬ƒƒ≈ƒ¬≈∆≈
ÌiÂÏk38B‡ ÌÈ¯Ú‰Â ÏÈ‡B‰ .ÈÂÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ «¿ƒƒ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿∆»ƒ

ÈeÏz ‰Ê ÔÈcL .ÌÏBÚÏ Ï‡Bb - ÌiÂÏ ÏL ˙B„O‰«»∆¿ƒƒ≈¿»∆ƒ∆»
el‡ ˙BÓB˜Óa39.ÌÈÏÚaa ‡ÏÂ ƒ¿≈¿…«¿»ƒ

כרבי.37) ולא כחכמים שם, וברייתא כמבואר 38)משנה
הקודמת. היא 39)בהלכה הלוים ערי בתי כי שנאמר:

פרק  בהר (סיפרא גרם מה להגיד ישראל, בני בתוך אחוזתם
ח). הלכה ו

.ËÈÂÏÂ40Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡ ˙‡ L¯iL41Ï‡Bb - ¿≈ƒ∆»«∆¬ƒƒƒ¿»≈≈
‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡‚' ¯Ó‡ ‡lL ;ÌiÂÏk ‡ÏÂ Ï‡¯OÈk¿ƒ¿»≈¿…«¿ƒƒ∆…∆¡«¿À«»ƒ¿∆

ÌiÂÏ‰ È¯Úa ‡l‡ 'ÌiÂÏÏ42. «¿ƒƒ∆»¿»≈«¿ƒƒ

כולם.40) לדעת שם שאין 41)משנה ונמצא כלומר,
הלוים. מערי שבידו כנ"ל.42)הקרקע

.ÈË·L Ïk43eÏÁÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÈÂÏ44ı¯‡a »≈∆≈ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿¬¿∆∆
ÔÚk45eÏhÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ Ô‰ ÔÎÂ .46‰faa ˜ÏÁ47 ¿««¿≈≈À¿»ƒ∆…ƒ¿≈∆«ƒ»

‰È‰È ‡Ï :¯Ó‡pL .ÌÈ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈL·BkL ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ∆∆»ƒ∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌÚ ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L Ïk ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ«¿ƒƒ»≈∆≈ƒ≈∆¿«¬»ƒ

ÔÎÂ .ı¯‡a - ‰ÏÁÂ ,‰faa - ˜ÏÁ ;Ï‡¯OÈ48‡e‰ ƒ¿»≈≈∆«ƒ»¿«¬»»»∆¿≈
ÌÎB˙a EÏ ‰È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ ,ÏÁ˙ ‡Ï Ìˆ¯‡a :¯ÓB‡≈¿«¿»…ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»

‰faa -49- ‰faa ˜ÏÁ ÏËpL Ô‰k B‡ ÈÂÏ Ô·e . «ƒ»∆≈ƒ…≈∆»«≈∆«ƒ»
‰˜BÏ50d˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ı¯‡a ‰ÏÁ ÏË Ì‡Â . ∆¿ƒ»««¬»»»∆«¬ƒƒ»

epnÓ51. ƒ∆

דלהלן.43) הכתוב לשון את רבינו בספר 44)תפס ראה
קסט. ל"ת מלך 45)המצוות שכבשן ארצות בשאר אבל

הלכה  (להלן ישראל בכל וחולקים נוחלים ישראל, ממלכי
להם  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם א הלכה למעלה וראה יב).

קע.46)נחלה. ל"ת שם.47)שם שופטים לפ' ספרי
הפסוק 48) שמכח מפני זה, פסוק להביא הוסיף רבינו

כשני  הביזה ואיסור הנחלה איסור את למנות אין הראשון
כלאו  אלא למנותו ואין הוא, שבכללות לאו שהרי לאוין,

שם. המצוות בספר וראה קרח 49)אחד. לפרשת ספרי
עודנה 50)שם. אם אבל הביזה. את אכל כשכבר זה כל

זה  ואין לוקה. ואינו בנחלה, כמו ממנו, אותה נוטלין בעין,
לוקה, אינו שאכלו שאףֿעלֿפי חבירו, ממון לגוזל דומה
"והשיב  מצות הוא מקיים אחר, ממון משיב אם ששם לפי

כ  אבל הגזילה, מחזיר את אם אלא האיסור את מתקן אינו אן
לא  מדוע עיון, צריך אולם ברדב"ז. וראה עצמה. הביזה
כל  בכלל סנהדרין מהלכות בפי"ט זה לאו רבינו הזכיר
המצוות  בספר וראה (משנהֿלמלך). עליהם שלוקין הלאוין

כנ"ל.51)שם. זה, לאו על לוקה ואינו

.‡Èı¯‡a ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈«¿»ƒ¬ƒ∆»»»∆
·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙È¯a ‰ÈÏÚ ‰˙¯ÎpL∆ƒ¿¿»»∆»¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
Ïk ¯‡L Ï·‡ ;Ì‰Ï ‰˜lÁ˙Â Ì‰Èa ‰eL¯ÈÂƒ»»¿≈∆¿ƒ¿«¿»»∆¬»¿»»

Ï‡¯OÈ ÈÎÏnÓ CÏÓ L·BkL ˙Bˆ¯‡‰52È¯‰ - »¬»∆≈∆∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈¬≈
ÏÎk Ô˙f··e ˙Bˆ¯‡‰ Ô˙B‡a ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¬»¿ƒ»»¿»

Ï‡¯OÈ53. ƒ¿»≈

ב.52) הלכה תרומות מהלכות בפ"א לזה 53)ראה וראיה
לֿמב) לא, (במדבר מדין בביזת חלק הלוים שנטלו ממה

משנה). (סוף ברית עליה נכרת שלא

.·Èd˙f··e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÏÁa ÈÂÏ ‰ÎÊ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»»≈ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»
B˙¯LÏ ,ÈÈ ˙‡ „·ÚÏ Ïc·‰L ÈtÓ ?ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»ƒ¿≈∆À¿««¬…∆¿»¿»¿
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;ÌÈa¯Ï ÌÈ˜Ècv‰ ÂÈËtLÓe ÌÈ¯LÈ‰ ÂÈÎ¯c ˙B¯B‰Ïe¿¿»»«¿»ƒƒ¿»»««ƒƒ»«ƒ
.Ï‡¯OÈÏ E˙¯B˙Â ·˜ÚÈÏ EÈËtLÓ e¯BÈ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»∆¿«¬…¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈÎ¯BÚ ‡Ï :ÌÏBÚ‰ ÈÎ¯cÓ eÏc·‰ CÎÈÙÏ54‰ÓÁÏÓ ¿ƒ»À¿¿ƒ«¿≈»»…¿ƒƒ¿»»
Ï‡¯OÈ ¯‡Lk55ÁÎa ÔÓˆÚÏ ÔÈÎBÊ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÁB ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿»≈¿…¬ƒ¿…ƒ¿«¿»¿…«

ÌM‰ ÏÈÁ Ì‰ ‡l‡ .ÔÙeb56;BÏÈÁ ÈÈ C¯a :¯Ó‡pL , »∆»≈≈«≈∆∆¡«»≈¿»≈
E˜ÏÁ È‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ‰ÎBÊ ‡e‰ Ce¯a ‡e‰Â¿»∆»∆∆∆¡«¬ƒ∆¿¿

.E˙ÏÁÂ¿«¬»¿

שבטו 54) להוציא הגר"א: גירסת לפי קנז, סי' מטות בספרי
מלך). (קרית לוי ומזון 55)של מים מספקין אבל כלומר,

הלכה  מלכים מהלכות (פ"ז הדרכים את ומתקנין לאחיהם
הלכה  שם (עיין כלל יוצאים שאינם מסתבר יותר [אבל ט).
מלחמה, עורכין אינם ישראל שכשאר לומר רבינו וכוונת י),
ישראל  שכל ישראל, כשאר שלא מלחמה הן עורכין אבל
שאין  הלויים ואילו ישראל, ארץ כיבוש למלחמת יוצאים
למלחמה  אבל יוצאים. אינם (שם), בה ונחלה חלק להם
מספרי  לזה וראיה יוצאים. הלויים אף בה, חלק להם שיש
תשלחו, ישראל מטות "לכל ד) לא, (לבמדבר מטות פ'
הרי  שם). הגר"א בהגהות (וראה לוי" של שבטו את להביא
למעלה  (ראה בביזה חלק ללוים שהיה מדין שבמלחמת
כא: בקידושין שאמרו מה וזהו למלחמה. יצאו יא), הלכה
מי  פרק סוף גיטין במרדכי (וראה תואר" ביפת מהו "כהן
גדול, לכהן "אלמנה מג. בסוטה שאמרו מה וכן שאחזו),
במלחמה  מדובר זה שכל הדיוט", לכהן וחלוצה גרושה

בה]. חלק להם יב:56)שיש סימן פ"א רבה במדבר
(קרית  הלגיונות" עם לגיונו שימנה מלך של שבחו "שאין

מלך).

.‚ÈÏkÓ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÈÂÏ Ë·L ‡ÏÂ¿…≈∆≈ƒƒ¿«∆»»ƒ»ƒƒ»
BÚcÓ BÈ·‰Â B˙B‡ BÁe¯ ‰·„ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ È‡a»≈»»¬∆»¿»∆¡ƒ«»
,ÈÈ ˙‡ ‰Ú„Ï ,B„·ÚÏe B˙¯LÏ ÈÈ ÈÙÏ „ÓÚÏ Ï„a‰Ï¿ƒ»≈«¬…ƒ¿≈¿»¿»¿¿»¿¿≈»∆¿»

¯LÈ CÏ‰Â57˜¯Ùe ,ÌÈ‰Ï‡‰ e‰OÚL BÓk58ÏÚÓ ¿»«»»¿∆»»»¡…ƒ»«≈«
Ì„‡‰ Èa eL˜a ¯L‡ ÌÈa¯‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÚ B¯‡e«̂»…«∆¿»«ƒ¬∆ƒ¿¿≈»»»
B˜ÏÁ ÈÈ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈL„˜ L„˜ Lc˜˙ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿«≈…∆»»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆¿

ÏÁÂBÏ ‰kÊÈÂ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ B˙59ÌÏBÚa ¿«¬»¿»¿¿≈»ƒ¿ƒ¿∆»»
BÏ ˜ÈtÒn‰ ¯·c ‰f‰60.ÌiÂÏÏ ÌÈ‰kÏ ‰ÎfL BÓk , «∆»»««¿ƒ¿∆»»«…¬ƒ«¿ƒƒ

,ÈÒBÎÂ È˜ÏÁ ˙Ó ÈÈ :¯ÓB‡ ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ „Âc È¯‰¬≈»ƒ»»«»≈¿»¿»∆¿ƒ¿ƒ
.ÈÏ¯Bb CÈÓBz ‰z‡«»ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

ycwzp df ixd ...yi`e yi` lk `l` cala iel hay `le"
."'ek minler inlerle crl ezlgpe ewlg 'd idie ,miycw ycw

אלי", אישי "ילוה שמו כטעם היא לוי שבט  של עבודתו
ויכולתו  (אישי), הקב"ה עם ישראל עם את המחבר והוא
הקב"ה. עם בתכלית דבוק היותו משום הוא זה לחיבור
הוא  זאת עם וביחד הקב"ה דבוק היותו משום ודווקא
לכן  ונחלתך", חלקך "אני בעולם חלק לו שיש היינו נחלתו,

הקב"ה. עם יהודים לחבר ביכולתו יש
לומר  גורלי", תומיך אתה חלקי מנת "ה' הפסוק את ומביא

"איני  לגביו: ספק שיש העליון גורל בחינת מצד שאפילו
שיחפוץ  גורלי" תומיך ש"אתה הרי חפץ", מהם באיזה יודע

דווקא. בישראל
עם  אחד דבר היא שבנשמה, גורל בחינת לוי, שבט גם כך
"איני  ריב"ז אמר זו דרגה ומצד ליחדך", "יחידה הקב"ה
שבנשמה  גורל בחינת כי אותי" מוליכין דרך באיזו יודע
זו  שדרגה לחשוב מקום והיה מגן־עדן, לגמרי למעלה היא
המלך  דוד אומר זה ועל יודע", "איני בבחינת תמיד נשארת
גורל  בחינת את גם תומך שהקב"ה גורלי" תומיך "אתה
לאורך  לוי, שבט של הגשמי בגוף בגילוי שתהיה שבנשמה

בגופים. נשמות טובות ושנים ימים
שלו  הגשמי הגוף שבתוך איך לגלות הכח ישנו יהודי לכל וגם

ממש". ממעל אלוקה "חלק מאיר הפשוטות, ובפעולותיו
(`l oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

כט.57) ז, בקהלת מ.58)ראה כז, בראשית ראה
כנ"ל.59) ללויים, ידיו,60)כמו במעשה יצליחהו כלומר,

מצליחין. נכסיו בתורה העוסק יט:) זרה (עבודה שאמרו כמו
על  עצמו שישליך לא אבל לב:). (ברכות מתברכת ומלאכתו
תלמוד  מהלכות בפ"ג ראה הצדקה, מן להתפרנס הציבור
ועיין  ה. משנה פ"ד לאבות המשנה ובפירוש י, הלכה תורה
שם  תורה תלמוד בהלכות הכסףֿמשנה אבל כאן. רדב"ז
בעוסקי  יתמכו לא שאם היא, וסברתו רבינו, על נחלק
וכן  מישראל. להשתכח חסֿושלום תורה עתידה התורה,

ויאדיר. תורה ויגדיל רמו. סימן ביו"ד נפסק
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אלו, להלכות ככותרת זה פסוק בחר שהרמב"ם לומר יש
מקדש  לי "ועשו החיוב כי ללומדם, החיוב להדגיש כדי
כל  על ומוטל לדורות, מצות־עשה הוא בתוכם" ושכנתי
שאינו  שמפני אלא בימיו, המקדש בית לבנות החיוב יהודי
לעסוק  חיוב עליו יש ובמעשה, לפועל זאת לעשות יכול
(כמענה  אותו בונים אתם "כאילו ועל־ידי־זה "בקרייתה"
הרמב"ם  רמז זאת המדרש). על־פי ליחזקאל הקב"ה
ולדרוש  לשאול שיש ירושלים" שלום "שאלו בפסוק

'עבודה'. וספר בית־הבחירה הלכות לימוד שזהו בדיבור,
(415 cenr g"ig y"ewl itÎlr)
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;ÌÈa¯Ï ÌÈ˜Ècv‰ ÂÈËtLÓe ÌÈ¯LÈ‰ ÂÈÎ¯c ˙B¯B‰Ïe¿¿»»«¿»ƒƒ¿»»««ƒƒ»«ƒ
.Ï‡¯OÈÏ E˙¯B˙Â ·˜ÚÈÏ EÈËtLÓ e¯BÈ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»∆¿«¬…¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈÎ¯BÚ ‡Ï :ÌÏBÚ‰ ÈÎ¯cÓ eÏc·‰ CÎÈÙÏ54‰ÓÁÏÓ ¿ƒ»À¿¿ƒ«¿≈»»…¿ƒƒ¿»»
Ï‡¯OÈ ¯‡Lk55ÁÎa ÔÓˆÚÏ ÔÈÎBÊ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÁB ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿»≈¿…¬ƒ¿…ƒ¿«¿»¿…«

ÌM‰ ÏÈÁ Ì‰ ‡l‡ .ÔÙeb56;BÏÈÁ ÈÈ C¯a :¯Ó‡pL , »∆»≈≈«≈∆∆¡«»≈¿»≈
E˜ÏÁ È‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ‰ÎBÊ ‡e‰ Ce¯a ‡e‰Â¿»∆»∆∆∆¡«¬ƒ∆¿¿

.E˙ÏÁÂ¿«¬»¿

שבטו 54) להוציא הגר"א: גירסת לפי קנז, סי' מטות בספרי
מלך). (קרית לוי ומזון 55)של מים מספקין אבל כלומר,

הלכה  מלכים מהלכות (פ"ז הדרכים את ומתקנין לאחיהם
הלכה  שם (עיין כלל יוצאים שאינם מסתבר יותר [אבל ט).
מלחמה, עורכין אינם ישראל שכשאר לומר רבינו וכוונת י),
ישראל  שכל ישראל, כשאר שלא מלחמה הן עורכין אבל
שאין  הלויים ואילו ישראל, ארץ כיבוש למלחמת יוצאים
למלחמה  אבל יוצאים. אינם (שם), בה ונחלה חלק להם
מספרי  לזה וראיה יוצאים. הלויים אף בה, חלק להם שיש
תשלחו, ישראל מטות "לכל ד) לא, (לבמדבר מטות פ'
הרי  שם). הגר"א בהגהות (וראה לוי" של שבטו את להביא
למעלה  (ראה בביזה חלק ללוים שהיה מדין שבמלחמת
כא: בקידושין שאמרו מה וזהו למלחמה. יצאו יא), הלכה
מי  פרק סוף גיטין במרדכי (וראה תואר" ביפת מהו "כהן
גדול, לכהן "אלמנה מג. בסוטה שאמרו מה וכן שאחזו),
במלחמה  מדובר זה שכל הדיוט", לכהן וחלוצה גרושה

בה]. חלק להם יב:56)שיש סימן פ"א רבה במדבר
(קרית  הלגיונות" עם לגיונו שימנה מלך של שבחו "שאין

מלך).

.‚ÈÏkÓ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÈÂÏ Ë·L ‡ÏÂ¿…≈∆≈ƒƒ¿«∆»»ƒ»ƒƒ»
BÚcÓ BÈ·‰Â B˙B‡ BÁe¯ ‰·„ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ È‡a»≈»»¬∆»¿»∆¡ƒ«»
,ÈÈ ˙‡ ‰Ú„Ï ,B„·ÚÏe B˙¯LÏ ÈÈ ÈÙÏ „ÓÚÏ Ï„a‰Ï¿ƒ»≈«¬…ƒ¿≈¿»¿»¿¿»¿¿≈»∆¿»

¯LÈ CÏ‰Â57˜¯Ùe ,ÌÈ‰Ï‡‰ e‰OÚL BÓk58ÏÚÓ ¿»«»»¿∆»»»¡…ƒ»«≈«
Ì„‡‰ Èa eL˜a ¯L‡ ÌÈa¯‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÚ B¯‡e«̂»…«∆¿»«ƒ¬∆ƒ¿¿≈»»»
B˜ÏÁ ÈÈ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈL„˜ L„˜ Lc˜˙ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿«≈…∆»»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆¿

ÏÁÂBÏ ‰kÊÈÂ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ B˙59ÌÏBÚa ¿«¬»¿»¿¿≈»ƒ¿ƒ¿∆»»
BÏ ˜ÈtÒn‰ ¯·c ‰f‰60.ÌiÂÏÏ ÌÈ‰kÏ ‰ÎfL BÓk , «∆»»««¿ƒ¿∆»»«…¬ƒ«¿ƒƒ

,ÈÒBÎÂ È˜ÏÁ ˙Ó ÈÈ :¯ÓB‡ ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ „Âc È¯‰¬≈»ƒ»»«»≈¿»¿»∆¿ƒ¿ƒ
.ÈÏ¯Bb CÈÓBz ‰z‡«»ƒ»ƒ
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ycwzp df ixd ...yi`e yi` lk `l` cala iel hay `le"
."'ek minler inlerle crl ezlgpe ewlg 'd idie ,miycw ycw

אלי", אישי "ילוה שמו כטעם היא לוי שבט  של עבודתו
ויכולתו  (אישי), הקב"ה עם ישראל עם את המחבר והוא
הקב"ה. עם בתכלית דבוק היותו משום הוא זה לחיבור
הוא  זאת עם וביחד הקב"ה דבוק היותו משום ודווקא
לכן  ונחלתך", חלקך "אני בעולם חלק לו שיש היינו נחלתו,

הקב"ה. עם יהודים לחבר ביכולתו יש
לומר  גורלי", תומיך אתה חלקי מנת "ה' הפסוק את ומביא

"איני  לגביו: ספק שיש העליון גורל בחינת מצד שאפילו
שיחפוץ  גורלי" תומיך ש"אתה הרי חפץ", מהם באיזה יודע

דווקא. בישראל
עם  אחד דבר היא שבנשמה, גורל בחינת לוי, שבט גם כך
"איני  ריב"ז אמר זו דרגה ומצד ליחדך", "יחידה הקב"ה
שבנשמה  גורל בחינת כי אותי" מוליכין דרך באיזו יודע
זו  שדרגה לחשוב מקום והיה מגן־עדן, לגמרי למעלה היא
המלך  דוד אומר זה ועל יודע", "איני בבחינת תמיד נשארת
גורל  בחינת את גם תומך שהקב"ה גורלי" תומיך "אתה
לאורך  לוי, שבט של הגשמי בגוף בגילוי שתהיה שבנשמה

בגופים. נשמות טובות ושנים ימים
שלו  הגשמי הגוף שבתוך איך לגלות הכח ישנו יהודי לכל וגם

ממש". ממעל אלוקה "חלק מאיר הפשוטות, ובפעולותיו
(`l oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

כט.57) ז, בקהלת מ.58)ראה כז, בראשית ראה
כנ"ל.59) ללויים, ידיו,60)כמו במעשה יצליחהו כלומר,

מצליחין. נכסיו בתורה העוסק יט:) זרה (עבודה שאמרו כמו
על  עצמו שישליך לא אבל לב:). (ברכות מתברכת ומלאכתו
תלמוד  מהלכות בפ"ג ראה הצדקה, מן להתפרנס הציבור
ועיין  ה. משנה פ"ד לאבות המשנה ובפירוש י, הלכה תורה
שם  תורה תלמוד בהלכות הכסףֿמשנה אבל כאן. רדב"ז
בעוסקי  יתמכו לא שאם היא, וסברתו רבינו, על נחלק
וכן  מישראל. להשתכח חסֿושלום תורה עתידה התורה,

ויאדיר. תורה ויגדיל רמו. סימן ביו"ד נפסק
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אלו, להלכות ככותרת זה פסוק בחר שהרמב"ם לומר יש
מקדש  לי "ועשו החיוב כי ללומדם, החיוב להדגיש כדי
כל  על ומוטל לדורות, מצות־עשה הוא בתוכם" ושכנתי
שאינו  שמפני אלא בימיו, המקדש בית לבנות החיוב יהודי
לעסוק  חיוב עליו יש ובמעשה, לפועל זאת לעשות יכול
(כמענה  אותו בונים אתם "כאילו ועל־ידי־זה "בקרייתה"
הרמב"ם  רמז זאת המדרש). על־פי ליחזקאל הקב"ה
ולדרוש  לשאול שיש ירושלים" שלום "שאלו בפסוק

'עבודה'. וספר בית־הבחירה הלכות לימוד שזהו בדיבור,
(415 cenr g"ig y"ewl itÎlr)
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ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒƒ»ƒƒ¿¿≈
.Ë .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ .Á .ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿¬««ƒƒ

.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»

-dcearxtq
dxigAd ziA zFkld¦§¥©§¦¨

LÏLÂ ‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ LL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»
˙Èa ˙B·Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿≈
‡lL (‚ .˙ÈÊb ÁaÊn‰ ˙B·Ï ‡lL (· .Lc˜n‰«ƒ¿»∆…ƒ¿«ƒ¿≈«»ƒ∆…
(‰ .Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ („ .˙BÏÚÓa ÂÈÏÚ ˙BÏÚÏ«¬»»¿«¬¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

.B˙¯ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL (Â .·È·Ò B¯ÓLÏ¿»¿»ƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
להיות 1) לה' בית לבנות היא מצותֿעשה כי בו יבואר

בירושלים, המקדש שנבנה וכיון הקרבנות בו מקריבים
לה'. בית בהם לבנות כולם המקומות כל נאסרו

.‡'‰Ï ˙Èa ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙BÈ‰Ï ÔÎeÓ ƒ¿«¬≈«¬«ƒ«»ƒ¿
˙Ba¯w‰ Ba ÌÈ·È¯˜Ó3ÌÈÓÚt LÏL ÂÈÏ‡ ÔÈ‚‚BÁÂ , «¿ƒƒ«»¿»¿¿ƒ≈»»¿»ƒ

‰Ma4"Lc˜Ó ÈÏ eOÚÂ" :¯Ó‡pL ,5L¯t˙ ¯·Îe . «»»∆∆¡«¿»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»≈
‰¯Bza6,‰ÚL ÈÙÏ ‰È‰Â ,ea¯ ‰LÓ ‰OÚL ÔkLÓ «»ƒ¿»∆»»∆«≈¿»»¿ƒ»»

"'B‚Â ‰zÚ „Ú Ì˙‡· ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL7. ∆∆¡«ƒ…»∆«»»¿
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מקדש  לי "ועשו בתורה נאמר המקדש בניית על הציווי
הבחירה' 'בית בשם הרמב"ם בחר מדוע להבין וצריך גו",
המקדש" "כלי הלכות שכתב ובפרט המקדש', 'בית ולא
"בית  אלו הלכות שם את קבע ומדוע המקדש", ו"ביאת

הבחירה".
מבואר  ממנו", כאחד היה האדם "הן הפסוק על והביאור:
אלא  אינה אמיתית שבחירה ב.) לח, (אמור תורה' ב'לקוטי
עצמותו  על מורה ממנו" "אחד כי ית', ומהותו בעצמותו
זה  שבענין מובן שכן, ומכיון הגבלה. בו שייך שאין ומהותו

וגירעון. שינוי שום שייך לא
ענין  שמצד להדגיש הרמב"ם רצה זה שם בקביעת
"מפני  אם גם בבית־המקדש, שינוי שום שייך לא הבחירה
וקדושת  כו'" לעלות יכולים אנו ו"אין כו'" גלינו חטאינו
אינה  ושכינה - השכינה מפני היא וירושלים המקדש

בטילה.
(` oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

ותכלית  עיקר מהו והרמב"ן הרמב"ם שיטות ידועות
"מצות־עשה  – הקרבנות הוא הרמב"ם לדעת המקדש.
משא"כ  הקרבנות". בו מקריבים להיות לה' בית לעשות
במשכן  החפץ "עיקר – הארון הוא העיקר הרמב"ן לדעת

הארון". שהוא השכינה מנוחת מקום הוא

לרמב"ם  החזקה שהי"ד מחלוקתם: בביאור לומר ויש
בעולם, לנהוג איך לאדם בציווי מדבר הלכות, ספר שהוא
האדם  עבודת היא במקדש העיקר הרמב"ם לדעת ולכן
התורה  על בפירושו הרמב"ן אבל הקרבנות. בהקרבת
השראת  הוא במקדש שהעיקר מפרש הלכה, ספר שאינו
עניינים  בתורה ומפרש מקובל, היה שהרמב"ן כיון השכינה,
הוא  במשכן שהעיקר פירש ולכן התורה, פנימיות על־פי

השכינה. מנוחת מקום
(a oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."ycwn il eyre xn`py ...'dl zia zeyrl dyrÎzevn"

הציווי  שכללות מוכח ומכאן המשכן, על  נאמר זה פסוק
הוא  והמשכן למשכן, בנוגע נאמר בית־המקדש בניין על
המקדש  בית כולל המקדש, בתי לכל והמקור השורש

השלישי.
לי  "ועשו אחרי הראשון שהציווי בזה גם מתבטא זה ענין
שגנז  ולאחר אחת, פעם רק שנעשה הארון על הוא מקדש"
"בית  ולכולי־עלמא ארון, היה לא שוב הארון את יאשיהו
שיעשו  מצינו לא השלישי בבית וגם ארון", חסר היה שני

במדבר. שנבנה הארון את ישימו אלא ארון
עשיית  את להלכה הרמב"ם הביא לא מדוע יובן על־פי־זה
שהביא  אף בעשייתו, הדינים פרטי את ביאר ולא הארון
פרטי  בארוכה וביאר המשיח, ימות לתקופת הנוגעים דינים

וכיו"ב. והשולחן המנורה עשיית של הדינים
(b oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

"שלש 2) כ:): בסנהדרין (הובא ראה פ' 'ספרי' ה'. לשם
בית  להם ולבנות לארץ... כניסתן בעת ישראל נצטוו מצות
עצמה  בפני מצוה הבחירה בית שבנין התבאר הבחירה".

כ). עשה המצוות' ציבור.3)('ספר ושל יחיד של כולם,
ה"ד, פ"ב (להלן בית" שאין אע"פ "שמקריבין ואףֿעלֿפי

בית. לעשות היא מצוה – הט"ו) המצות,4)ופ"ו בחג
לעזרה  לבוא ישראל כל שעל הסוכות, ובחג השבועות בחג

ה'. פני משכן 5)לראות בו כי מקדש, "ונקרא לה'. בית
ואףֿעלֿפי  שם). עזרא, בן אברהם (רבי הקדוש" השם
גם  הוא כולל – במדבר המשכן עשיית על נאמר זה שפסוק
שבירושלים, המקדש בית וגם וגבעון, נוב שילה משכן את
(כסףֿמשנה). משכן נאמר ולא מקדש, לי ועשו נאמר שהרי
להם  לבנות יא) סי' כיֿתשא (פרשת בתנחומא מפורש וכן
מבואר  וכן מקדש. לי ועשו שכתוב כמו הבחירה, בית
שיזכו  משה ברכם המשכן שכשהוקם פ"ו סוף עולם' ב'סדר
עירובין  (ועי' מקדש לי ועשו שנאמר הבחירה, בית לבנין גם
מלכים  מהל' ובפ"א מקדש). נקרא שמשכן טו: ושבועות ב:
הבחירה  בית בנין למצוות אחר פסוק רבינו הביא ה"א
משנה'. ב'לחם ועיי"ש שמה", ובאת תדרשו "לשכנו

ויקהלֿפקודי.6) פרשיות שמות המנוחה 7)בספר "אל
זו  המנוחה "אל קיט.) (זבחים חכמים ודרשו הנחלה", ואל
המקדש  קדושת כי ירושלים", זו הנחלה ואל שילה,
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אף  הפסק, לה שאין זו כנחלה לעולם תעמוד שבירושלים
הט"ז). פ"ו להלן (ראה הבית שנחרב

.·ı¯‡Ï eÒÎpL ÔÂÈk8ÔkLn‰ e„ÈÓÚ‰9ÏbÏba ≈»∆ƒ¿¿»»∆∆¡ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»
‰L ‰¯OÚŒÚa¯‡10e˜ÏÁLÂ eL·kL11e‡a ÌMÓe . «¿«∆¿≈»»∆»¿¿∆»¿ƒ»»

˙BÚÈ¯È eO¯Ùe ,ÌÈ·‡ ÏL ˙Èa ÌL e·e ,‰ÏÈLÏ¿ƒ…»»«ƒ∆¬»ƒ»¿¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔkLn‰12‰¯˜z ÌL ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,13Ë"Ò˘Â . «ƒ¿»»»¿…»¿»»ƒ¿»¿

‰L14ÈÏÚ ˙nLÎe ,‰ÏÈL ÔkLÓ „ÓÚ15e‡·e .·¯Á »»»«ƒ¿«ƒ…¿∆≈≈ƒ»«»
e‡·e .·¯Á Ï‡eÓL ˙nLÎe ,Lc˜Ó ÌL e·e ·Ï¿…»»ƒ¿»¿∆≈¿≈»«»

Lc˜Ó ÌL e·e ÔBÚ·‚Ï16˙È·Ï e‡a ÔBÚ·bÓe , ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈
ÌÈÓÏBÚ‰17BÚ·‚Â · ÈÓÈÂ .‰L ÌÈMÓÁÂ Ú·L Ô18. »»ƒƒ≈…¿ƒ¿∆««¬ƒƒ»»

ואחת 8) ושבעים אלפים ב' בשנת היה וזה ישראל. לארץ
העולם. במדבר.9)לבריאת משה קיח,10)שעשה שם

(זבחים 11)ב. חילקו ושבע הארץ את כבשו שנים שבע
אהל.12)שם). לו אומר 13)להיות אחד כתוב

נקרא  (הרי שילה" ה' בית "ותביאהו כד) א, (שמואלֿא
משכן  "ויטוש ס) עח, (תהלים אומר אחד וכתוב "בית"),
שני  (יתקיימו כיצד הא "משכן"). נקרא (הרי שילה"
מלמטן  אבנים אלא תקרה שם היתה לא האלו) הפסוקים

קיח.). (שם מלמעלן ב.14)ויריעות קיח, כל 15)שם
שם. זבחים, במס' הוא להלן שכתב שכתב 16)מה ממה

המשכן" "העמידו כתב בגלגל ואילו מקדש", שם "ובנו כאן
רש"י  כתב וכן אבנים. של בנין היה וגבעון שבנוב משמע –
כתב  פי"ד) (זבחים המשניות בפירוש אולם ב. לח, בפסחים
וכן  וגבעון, בנוב הקימוהו במדבר שהיה שהמשכן רבינו
- א ט, מסוטה משמע וכן פי"ד. עולם' ב'סדר מפורש
וקרשיו  קרסיו מועד אהל נגנז ראשון, מקדש "משנבנה

פי"ג. שם בתוספתא וכן ואדניו". ועמודיו זה 17)ובריחיו
לעולם. קדושתו שנתקיימה שבירושלים ביתֿהמקדש

שם.18) זבחים,

.‚Ïk e¯Ò‡ ÌÈÏLe¯Èa Lc˜n‰ ‰·pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆∆¿»
Ô‰a ·È¯˜‰Ïe '‰Ï ˙Èa Ô‰a ˙B·Ï Ôlk ˙BÓB˜n‰«¿À»ƒ¿»∆«ƒ«¿«¿ƒ»∆

Ôa¯˜19ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ˙B¯Bc‰ È¯B„Ï ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â . »¿»¿≈»«ƒ¿≈«∆»ƒ»«ƒ
‰i¯Bn‰ ¯‰·e „·Ïa20‰Ê „ÈÂc ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡ daL ƒ¿«¿««ƒ»∆»∆¡««…∆»ƒ∆
ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ˙Èa ‡e‰21,"Ï‡¯OÈÏ ‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ ≈»¡…ƒ¿∆ƒ¿≈«¿…»¿ƒ¿»≈

."„Ú È„Ú È˙ÁeÓ ˙‡Ê" :¯ÓB‡Â¿≈…¿»ƒ¬≈«

נאסרו 19) לירושלים, "באו במשנה - ב קיב, בזבחים
שהקרבת  לפרש אפשר והיה היתר". להן היה ולא הבמות
בנין  שגם נראה רבינו מדברי אבל שם. אסורה הקרבנות
להלן  גם כתב וכן אסור, קרבן בו להקריב למטרה הבית
מן  כן שלמד (ונראה הי"ד). המקדש ביאת מהל' (פ"ט
איוה  בציון, ה' בחר "כי א קיט, שם שהובאו הפסוקים
להלן) (מובא אשב" פה עד, עדי מנוחתי "זאת לו", למושב

אסור). – אחר מושב עשיית שגם הרי הר 20)–
יצאה  שממנו מוריה, ונקרא עליו. בנוי שביתֿהמקדש
לעולם  שם) היה שמקומו הגדול ביתֿדין (עלֿידי הוראה

טז.). הביא 21)(תענית וכן אחר. ולא הוא זה (כלומר,
כן  מצא אם ידוע ולא מזבח. לגבי ה"א פ"ב להלן רבינו

חז"ל). בספרות רבינו

.„ÌÈÎÏÓa L¯ÙÓ ¯·k ‰ÓÏL ‰aL ÔÈa22ÔÎÂ . ƒ¿»∆»»¿……¿»¿…»ƒ¿»ƒ¿≈
˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÈa23·e˙k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»««ƒ∆»

Ï‡˜ÊÁÈa24,ÈL ˙Èa ÈL‡Â .¯‡·Óe L¯ÙÓ BÈ‡ , ƒ∆¿≈≈¿…»¿…»¿«¿≈«ƒ≈ƒ
ÌÈ¯·c ÔÈÚÓe ‰ÓÏL ÔÈ·k e‰ea ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa eaLk¿∆»ƒ≈∆¿»»¿ƒ¿«¿……≈≈¿»ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa ÌÈL¯ÙÓ‰25. «¿…»ƒƒ∆¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

epi` ..cizrd oipa oke ...miklna yxetn dnly dpay oipa"
."'ek dnly oipak edepa ipy zia iyp`e ,yxetn

והבית  השני הבית שבין השייכות מודגשת זאת בהלכה
בפירוש. הבית צורת נתפרשה לא שבשניהם שלעתיד,

יצחק  כנגד הוא השני שהבית כיון הוא, הדבר  וטעם
בשדה", לשוח יצחק "ויצא – המטה עבודת שעניינו
מושב. מעיר למטה הוא שעניינו השדה בירור על שמרמז
שלעתיד־לבוא  לבית השני הבית בין שהשייכות וי"ל
– כלל ראשון בבית היה שלא הברזל בעניין גם מודגשת
בהבנותו", בבית נשמע לא ברזל כלי כל והגרזן "ומקבות
שהחריבו  אדום על רומז שברזל כיון הטעם במדרש ומובא

בית־המקדש". את
בית  מלכי שעשו ש"מנורה שני בבית שמצינו ומה
"תמורת" היה שהברזל כיון היתה" ברזל של חשמונאי,
אין  ובנוסף הזהב, לדרגת ששייך כפי ברזל הוא והרי הזהב,
"שפודים  בצורת היתה והמנורה מבחוץ, נראה היה הברזל

בדיל). (מין בבעץ" וחיפום היו ברזל של
בבית־המקדש  חידוש יהיה זה שבענין לומר, יש ואולי
בו  שייך ולא חורבן, בו שייך שלא נצחי מקדש השלישי,
תתבטל  שלעתיד־לבוא כיון ברזל של מענין החשש

דלעו"ז. ברזל של המציאות
ב'דברי  המובאים דוד בדברי הדבר שמרומז לומר, ויש
לכסף  והכסף לזהב הזהב אלקי, לבית "הכינותי הימים':

לנחושת לברזל והנחושת המשיח הברזל מלך כי גו'"
שלא  והגם משיחא", מלכא "דוד המלך לדוד מתייחס

שלעתיד. בבית בו ישתמשו ראשון בבית השתמשו
(e oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ו.22) פרק מהל'23)א', (פי"א המשיח מלך עלֿידי
ה"א). מ.24)מלכים (מדות 25)פרק שלעתיד הבנין על

מ"ה). פ"ב

.‰˙Èa‰ ÔÈ·a ¯wÚ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â26ÔÈOBÚ : ¿≈≈«¿»ƒ∆≈ƒ»¿ƒ¿«««ƒƒ
L„˜ Ba27ÌÈL„w‰ŒL„˜Â ,28L„w‰ ÈÙÏ ‰È‰ÈÂ , …∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿≈«…∆

ÔÈ‡¯˜ ÔzLÏLe ,ÌÏe‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,„Á‡ ÌB˜Ó»∆»¿«ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÏÎÈ‰29‰˜BÁ¯ ,ÏÎÈ‰Ï ·È·Ò ˙¯Á‡ ‰vÁÓ ÔÈOBÚÂ . ≈»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ«≈»¿»

Ûwn‰ ÏÎÂ .¯a„na eÈ‰L ¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ÔÈÚk ,epnÓƒ∆¿≈«¿≈∆»≈∆»«ƒ¿»¿»«À»
‡e‰ ,„ÚBÓ Ï‰‡ ¯ˆÁ ÔÈÚk ‡e‰L ,BÊ ‰vÁÓaƒ¿ƒ»∆¿≈¬«…∆≈

‰¯ÊÚ ‡¯˜p‰30.Lc˜Ó ‡¯˜ Ïk‰Â . «ƒ¿»¬»»¿«…ƒ¿»ƒ¿»

בו.26) המעכבים הדברים ההיכל.27)כלומר, הוא
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אף  הפסק, לה שאין זו כנחלה לעולם תעמוד שבירושלים
הט"ז). פ"ו להלן (ראה הבית שנחרב

.·ı¯‡Ï eÒÎpL ÔÂÈk8ÔkLn‰ e„ÈÓÚ‰9ÏbÏba ≈»∆ƒ¿¿»»∆∆¡ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»
‰L ‰¯OÚŒÚa¯‡10e˜ÏÁLÂ eL·kL11e‡a ÌMÓe . «¿«∆¿≈»»∆»¿¿∆»¿ƒ»»

˙BÚÈ¯È eO¯Ùe ,ÌÈ·‡ ÏL ˙Èa ÌL e·e ,‰ÏÈLÏ¿ƒ…»»«ƒ∆¬»ƒ»¿¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔkLn‰12‰¯˜z ÌL ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,13Ë"Ò˘Â . «ƒ¿»»»¿…»¿»»ƒ¿»¿

‰L14ÈÏÚ ˙nLÎe ,‰ÏÈL ÔkLÓ „ÓÚ15e‡·e .·¯Á »»»«ƒ¿«ƒ…¿∆≈≈ƒ»«»
e‡·e .·¯Á Ï‡eÓL ˙nLÎe ,Lc˜Ó ÌL e·e ·Ï¿…»»ƒ¿»¿∆≈¿≈»«»

Lc˜Ó ÌL e·e ÔBÚ·‚Ï16˙È·Ï e‡a ÔBÚ·bÓe , ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈
ÌÈÓÏBÚ‰17BÚ·‚Â · ÈÓÈÂ .‰L ÌÈMÓÁÂ Ú·L Ô18. »»ƒƒ≈…¿ƒ¿∆««¬ƒƒ»»

ואחת 8) ושבעים אלפים ב' בשנת היה וזה ישראל. לארץ
העולם. במדבר.9)לבריאת משה קיח,10)שעשה שם

(זבחים 11)ב. חילקו ושבע הארץ את כבשו שנים שבע
אהל.12)שם). לו אומר 13)להיות אחד כתוב

נקרא  (הרי שילה" ה' בית "ותביאהו כד) א, (שמואלֿא
משכן  "ויטוש ס) עח, (תהלים אומר אחד וכתוב "בית"),
שני  (יתקיימו כיצד הא "משכן"). נקרא (הרי שילה"
מלמטן  אבנים אלא תקרה שם היתה לא האלו) הפסוקים

קיח.). (שם מלמעלן ב.14)ויריעות קיח, כל 15)שם
שם. זבחים, במס' הוא להלן שכתב שכתב 16)מה ממה

המשכן" "העמידו כתב בגלגל ואילו מקדש", שם "ובנו כאן
רש"י  כתב וכן אבנים. של בנין היה וגבעון שבנוב משמע –
כתב  פי"ד) (זבחים המשניות בפירוש אולם ב. לח, בפסחים
וכן  וגבעון, בנוב הקימוהו במדבר שהיה שהמשכן רבינו
- א ט, מסוטה משמע וכן פי"ד. עולם' ב'סדר מפורש
וקרשיו  קרסיו מועד אהל נגנז ראשון, מקדש "משנבנה

פי"ג. שם בתוספתא וכן ואדניו". ועמודיו זה 17)ובריחיו
לעולם. קדושתו שנתקיימה שבירושלים ביתֿהמקדש

שם.18) זבחים,

.‚Ïk e¯Ò‡ ÌÈÏLe¯Èa Lc˜n‰ ‰·pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆∆¿»
Ô‰a ·È¯˜‰Ïe '‰Ï ˙Èa Ô‰a ˙B·Ï Ôlk ˙BÓB˜n‰«¿À»ƒ¿»∆«ƒ«¿«¿ƒ»∆

Ôa¯˜19ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ˙B¯Bc‰ È¯B„Ï ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â . »¿»¿≈»«ƒ¿≈«∆»ƒ»«ƒ
‰i¯Bn‰ ¯‰·e „·Ïa20‰Ê „ÈÂc ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡ daL ƒ¿«¿««ƒ»∆»∆¡««…∆»ƒ∆
ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ˙Èa ‡e‰21,"Ï‡¯OÈÏ ‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ ≈»¡…ƒ¿∆ƒ¿≈«¿…»¿ƒ¿»≈

."„Ú È„Ú È˙ÁeÓ ˙‡Ê" :¯ÓB‡Â¿≈…¿»ƒ¬≈«

נאסרו 19) לירושלים, "באו במשנה - ב קיב, בזבחים
שהקרבת  לפרש אפשר והיה היתר". להן היה ולא הבמות
בנין  שגם נראה רבינו מדברי אבל שם. אסורה הקרבנות
להלן  גם כתב וכן אסור, קרבן בו להקריב למטרה הבית
מן  כן שלמד (ונראה הי"ד). המקדש ביאת מהל' (פ"ט
איוה  בציון, ה' בחר "כי א קיט, שם שהובאו הפסוקים
להלן) (מובא אשב" פה עד, עדי מנוחתי "זאת לו", למושב

אסור). – אחר מושב עשיית שגם הרי הר 20)–
יצאה  שממנו מוריה, ונקרא עליו. בנוי שביתֿהמקדש
לעולם  שם) היה שמקומו הגדול ביתֿדין (עלֿידי הוראה

טז.). הביא 21)(תענית וכן אחר. ולא הוא זה (כלומר,
כן  מצא אם ידוע ולא מזבח. לגבי ה"א פ"ב להלן רבינו

חז"ל). בספרות רבינו

.„ÌÈÎÏÓa L¯ÙÓ ¯·k ‰ÓÏL ‰aL ÔÈa22ÔÎÂ . ƒ¿»∆»»¿……¿»¿…»ƒ¿»ƒ¿≈
˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÈa23·e˙k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»««ƒ∆»

Ï‡˜ÊÁÈa24,ÈL ˙Èa ÈL‡Â .¯‡·Óe L¯ÙÓ BÈ‡ , ƒ∆¿≈≈¿…»¿…»¿«¿≈«ƒ≈ƒ
ÌÈ¯·c ÔÈÚÓe ‰ÓÏL ÔÈ·k e‰ea ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa eaLk¿∆»ƒ≈∆¿»»¿ƒ¿«¿……≈≈¿»ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa ÌÈL¯ÙÓ‰25. «¿…»ƒƒ∆¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

epi` ..cizrd oipa oke ...miklna yxetn dnly dpay oipa"
."'ek dnly oipak edepa ipy zia iyp`e ,yxetn

והבית  השני הבית שבין השייכות מודגשת זאת בהלכה
בפירוש. הבית צורת נתפרשה לא שבשניהם שלעתיד,

יצחק  כנגד הוא השני שהבית כיון הוא, הדבר  וטעם
בשדה", לשוח יצחק "ויצא – המטה עבודת שעניינו
מושב. מעיר למטה הוא שעניינו השדה בירור על שמרמז
שלעתיד־לבוא  לבית השני הבית בין שהשייכות וי"ל
– כלל ראשון בבית היה שלא הברזל בעניין גם מודגשת
בהבנותו", בבית נשמע לא ברזל כלי כל והגרזן "ומקבות
שהחריבו  אדום על רומז שברזל כיון הטעם במדרש ומובא

בית־המקדש". את
בית  מלכי שעשו ש"מנורה שני בבית שמצינו ומה
"תמורת" היה שהברזל כיון היתה" ברזל של חשמונאי,
אין  ובנוסף הזהב, לדרגת ששייך כפי ברזל הוא והרי הזהב,
"שפודים  בצורת היתה והמנורה מבחוץ, נראה היה הברזל

בדיל). (מין בבעץ" וחיפום היו ברזל של
בבית־המקדש  חידוש יהיה זה שבענין לומר, יש ואולי
בו  שייך ולא חורבן, בו שייך שלא נצחי מקדש השלישי,
תתבטל  שלעתיד־לבוא כיון ברזל של מענין החשש

דלעו"ז. ברזל של המציאות
ב'דברי  המובאים דוד בדברי הדבר שמרומז לומר, ויש
לכסף  והכסף לזהב הזהב אלקי, לבית "הכינותי הימים':

לנחושת לברזל והנחושת המשיח הברזל מלך כי גו'"
שלא  והגם משיחא", מלכא "דוד המלך לדוד מתייחס

שלעתיד. בבית בו ישתמשו ראשון בבית השתמשו
(e oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ו.22) פרק מהל'23)א', (פי"א המשיח מלך עלֿידי
ה"א). מ.24)מלכים (מדות 25)פרק שלעתיד הבנין על

מ"ה). פ"ב

.‰˙Èa‰ ÔÈ·a ¯wÚ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â26ÔÈOBÚ : ¿≈≈«¿»ƒ∆≈ƒ»¿ƒ¿«««ƒƒ
L„˜ Ba27ÌÈL„w‰ŒL„˜Â ,28L„w‰ ÈÙÏ ‰È‰ÈÂ , …∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿≈«…∆

ÔÈ‡¯˜ ÔzLÏLe ,ÌÏe‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,„Á‡ ÌB˜Ó»∆»¿«ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÏÎÈ‰29‰˜BÁ¯ ,ÏÎÈ‰Ï ·È·Ò ˙¯Á‡ ‰vÁÓ ÔÈOBÚÂ . ≈»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ«≈»¿»

Ûwn‰ ÏÎÂ .¯a„na eÈ‰L ¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ÔÈÚk ,epnÓƒ∆¿≈«¿≈∆»≈∆»«ƒ¿»¿»«À»
‡e‰ ,„ÚBÓ Ï‰‡ ¯ˆÁ ÔÈÚk ‡e‰L ,BÊ ‰vÁÓaƒ¿ƒ»∆¿≈¬«…∆≈

‰¯ÊÚ ‡¯˜p‰30.Lc˜Ó ‡¯˜ Ïk‰Â . «ƒ¿»¬»»¿«…ƒ¿»ƒ¿»

בו.26) המעכבים הדברים ההיכל.27)כלומר, הוא
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הפרוכת.28) מן לפנים היכל 29)הוא קדושת שהרי
וכן  א. יד, בזבחים כמפורש היא, אחת - אולם וקדושת
פ"א  כלים יוםֿטוב' ב'תוספות וראה ה"א. פ"ז להלן נראה
ממה  שמקורו שכתבו ויש המוריה). (הר ההיכל ד"ה מ"ט,
השקר  דברי אלו לכם תבטחו "אל ד) ז, (ירמיה שנאמר
שלש  אומר לכן שם הרד"ק וכתב ה'", היכל ה' היכל לאמר
ודביר  היכל אולם, שלושה: שהיו לפי ה'", "היכל פעמים
"וההיכל  מ"ו פ"ד במדות מפורש (וכן הקודש'). ('שביל
לשלשה  והכוונה ה"ג, פ"ד להלן הוא וכן מאה". על מאה

בצרות"30)אלה). "עזרה הפסוק שם על כן נקראת
ועוזר  ושומע לאלקים מתפללים שם כלומר, ב) מו, (תהלים

עזרה). ערך ('ערוך'

.Â¯‡LÏÂ ‰ÏBÚÏ ÁaÊÓ :ÌÈÏk Lc˜na ÔÈOBÚÂ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»
˙Ba¯w‰31L·ÎÂ ;32BÓB˜Óe ,ÁaÊnÏ Ba ÌÈÏBÚL «»¿»¿∆∆∆ƒ«ƒ¿≈«¿

¯BiÎÂ ;ÌB¯„Ï CeLÓ ÌÏe‡‰ ÈÙÏ33BpÎÂ34Lc˜Ï ƒ¿≈»»»¿»¿ƒ¿«¿«≈
‰„B·ÚÏ Ì‰ÈÏ‚¯Â Ì‰È„È ÌÈ‰k‰ epnÓ35BÓB˜Óe ,36 ƒ∆«…¬ƒ¿≈∆¿«¿≈∆»¬»¿

Ï‡ÓO ‡e‰L ,ÌB¯„Ï CeLÓ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa≈»»¿«ƒ¿≈«»¿»∆¿…
Lc˜nÏ ÒÎp‰37;ÔÁÏLÂ ;‰¯BÓe ;˙¯Ë˜Ï ÁaÊÓe ; «ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿…∆¿»¿À¿»

L„w‰ CB˙a ÔzLÏLe38.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÈÙÏ ¿»¿»¿«…∆ƒ¿≈…∆«√»ƒ

"מזבח 31) פעמים כמה התורה שקראתו שאףֿעלֿפי
מפני  אלא זה אין – י) מ, טז: לה, כח: ל, (שמות העולה"

יום. בכל פעמיים עליו קרבה התמיד תל 32)שעולת "כמו
הארץ" עד המזבח מראש ויורד מתמעט מזבח, של בדרומו

הי"ז). מים.33)(להלן המריקים דדים ולו גדול, דוד כמין
לרחוץ 35)בסיסו.34) הכהנים צריכים העבודה לפני

פ"ה  להלן ראה ורגלים", ידים "קידוש וזהו ורגליהם, ידיהם
ה"א. המקדש ביאת א.36)מהל' נט, שהרי 37)זבחים

ממזרח. (שמות 38)נכנס בתורה כמפורש בהיכל. כלומר,
ו). ל, לה: כו,

.Ê‰¯Bn‰39ÔÈÓiÓ ÔÁÏLÂ ,ÒÎp‰ Ï‡ÓOÓ ÌB¯„a «¿»¿»ƒ¿…«ƒ¿»¿À¿»ƒ»ƒ
ÌÈL„w‰ŒL„˜ „ˆa Ì‰ÈLe .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚL∆»»∆∆«»ƒ¿≈∆¿«…∆«√»ƒ
.ıeÁÏ Ì‰ÈL ÔÈaÓ CeLÓ ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓe ,ıeÁaÓƒ«ƒ¿««¿…∆»ƒ≈¿≈∆«

ÔÈÏe·b ‰¯ÊÚ‰ CB˙a ÔÈOBÚÂ40Ï‡¯OÈÏ Ô‡k „Ú :41, ¿ƒ¿»¬»»¿ƒ«»¿ƒ¿»≈
ÌÈ‰kÏ Ô‡k „Ú42ÈÎ¯ˆ ¯‡LÏ ÌÈza da ÌÈB·e . «»«…¬ƒƒ»»ƒƒ¿»»¿≈

"‰kLÏ" ‡¯˜ Ì‰Ó ˙Èa Ïk .Lc˜n‰43. «ƒ¿»»«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ¿»

לה).39) כו, (שם הוא מפורש ומקרא ב. לג, יומא
מ"ו.40) פ"ב ישראל"41)מדות "עזרת כאן עד כלומר,

"שאין  הכהנים", "עזרת ואילך ומכאן הי"ח), פ"ז (להלן
וגבול  הי"ט). (שם וכו'" לסמיכה אלא לשם נכנסים ישראל
שעזרת  בזה היה הכהנים לעזרת ישראל עזרת שבין זה
כרבי  מ"ו, פ"ב (מדות אמה ישראל מעזרת גבוהה הכהנים

ה"ג). פ"ו ולהלן יעקב, בן כאן 42)אליעזר עד כלומר,
הכהנים". הי"ז.43)"עזרת פ"ה להלן ראה

.ÁÌÈ·‡a ÔÈBa ,‰¯ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰ ÔÈBaLk¿∆ƒ«≈»¿»¬»»ƒ«¬»ƒ
˙BÏB„b44ÌÈ·Ïa ÔÈBa ,ÌÈ·‡ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .45. ¿¿ƒ…»¿¬»ƒƒƒ¿≈ƒ

ÔÈÏvÙÓ ÔÈ‡Â46‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰a ÔÈa‰ È·‡ ˙‡ ¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈«ƒ¿»¿«««ƒ∆»
CkŒ¯Á‡Â ,ıeÁaÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙zÒÓe Ô˙B‡ ÔÈÏvÙÓ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ«¿««»

ÔÈ·Ï Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ47˙BÏ„b ÌÈ·‡" :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆∆¡«¬»ƒ¿…

˙B¯˜È ÌÈ·‡48"˙ÈÊ‚ È·‡ ,˙Èa‰ „qÈÏ49:¯ÓB‡Â ; ¬»ƒ¿»¿«≈«»ƒ«¿≈»ƒ¿≈
˙B·wÓe"50˙Èaa ÚÓL ‡Ï ÏÊ¯· ÈÏk Ïk ÔÊ¯b‰Â «»¿««¿∆»¿ƒ«¿∆…ƒ¿«««ƒ

"B˙a‰a51. ¿ƒ»…

ãycew zegiyn zecewpã

oze` oilvtn `l` ziad xda oipad ipa` z` oilvtn oi`"
."oipal oze` oiqipkn k"g`e uegan oze` oizzqne

הוא  בעבודה האבנים סיתות שפעולת בדבר, הרמז וי"ל
השמחה) (היפך מרירות על־ידי האבן לב ביטול עניין

אלא שאינו כיון דווקא, "מבחוץ" להיות הכנה שצריך
היא  הבית) בהר (הבנין עצמה העבודה ואילו לעבודה,

דווקא. שמחה מתוך

אבנים 44) "שנאמר זו הלכה בסוף רבינו שכתב כמו
מזבח 45)גדולות". "ואם יתרו): פרשת (סוף מכילתא

ומכאן  עושה". לבנים של יעשה, אבנים של רצה וגו', אבנים
(כסףֿמשנה). הבית לבנין גם במגרה.46)למדים מגררים

ב.47) כו, בתמיד מפורש וכן ב. מח, בסוטה נחמיה כרבי
מסותתות.49)כבדות.48) פטישים.50)אבנים
שצריך 51) עלֿכרחנו אלא הפסוקים, בין סתירה כאן ויש

(שם). מותר בחוץ אבל אסור, בבית שרק כנ"ל, לחלק

.ËıÚ Ba ÔÈBa ÔÈ‡Â52ËÏBa53ÌÈ·‡a B‡ ‡l‡ ,ÏÏk ¿≈ƒ≈≈¿»∆»«¬»ƒ
˙B¯„ÒÎ‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .„ÈÒÂ ÌÈ·Ïa B‡54ıÚ ÏL ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ«¿«¿∆≈

‰¯ÊÚ‰ ÏÎa55.ÌÈ·Ï B‡ ÌÈ·‡ ÏL ‡l‡ , ¿»»¬»»∆»∆¬»ƒ¿≈ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

ur ly zeixcqk` oiyer oi`e ..llk hlea ur ea oipea oi`e"
."dxfrd lka

בחג  המנחות שיירי את הכהנים אכלו איך להבין, וצריך
שלה  הסכך הפחות שלכל סוכה לבנות אסור אם הסוכות,

מעץ.
"לא  משום הוא במקדש עץ בניית שאיסור כיון לומר: ויש
זה  הרי - אלקיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תטע
קבע  של וגם עץ של בנין שיהיה האחד תנאים, בשני
להיות  צריך הכס"מ ולדעת ספ"ו), עכו"ם הלכות (רמב"ם

בבנין. קבוע שיהיה שלישי תנאי
(497 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

עץ 52) כל לך... תטע "לא כא) טז, (דברים שנאמר משום
ואינו  בבנין שהוא ו"אףֿעלֿפי כח:), (תמיד ה'" מזבח אצל
מהל' (פ"ו עץ" כל שנאמר היא, יתירה הרחקה – נטוע עץ

ה"י). זרה בנין 53)עבודה שהרי מותר. – בולט אינו שאם
י). ו, א, (מלכים מבפנים בעצים מחופה היה שלמה

והרוח 54) רוחותיו משלש סגור אולם והוא שם. תמיד,
כולה. פתוחה ולפנים,55)הרביעית נקנור משער היינו

(כסףֿמשנה). הראב"ד וכדעת מותר. נשים בעזרת אבל

.ÈÔÈÙv¯Óe56Ì‡Â .˙B¯˜È ÌÈ·‡a ‰¯ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ¿«¿ƒ∆»»¬»»«¬»ƒ¿»¿ƒ
Ô·‡ ‰¯˜Ú57,dÓB˜Óa ˙„ÓBÚ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆∆¿»∆∆««ƒ∆ƒ∆∆ƒ¿»

‰ÏeÒt ‰Ï˜Ï˜˙Â ÏÈ‡B‰58„·BÚ‰ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡Â , ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿…≈»≈
ı¯‡a Ú·wzL „Ú ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‰ÈÏÚ „ÓÚÏ59. «¬…»∆»ƒ¿«»¬»«∆ƒ»«»»∆
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כד.56) זבחים נד. (יומא בתלמוד מקומות בכמה מבואר כן
שאמרה  ממה נראה וכן בעזרה. אבנים רצפת שהיתה ועוד)
בארצכם  תתנו לא משכית "ואבן א) כו, (ויקרא תורה
אתה  אי "עליה ב) כב, (מגילה ואמרו עליה", להשתחות
בית  של אבנים על משתחוה אתה אבל באצרכם, משתחוה
(דבריֿהימים  שנאמר מה רבינו פירש שכן ונראה המקדש".
שהמדובר  – לתפארת" יקרה אבן הבית את "ויצף ו) ג, ב,
אמרו  שהרי מעכב, זה אין (אבל המוריה). (הר ברצפה
רצפה  בלא ואפילו התהום, עד קידש שדוד - א כד, בזבחים

להלן). וראה מאבני 57)כשר. אחת אבן שם, זבחים
ולכאן. לכאן מתנענעת והיא ממקומה נעקרה הרצפה

האבן 58) נדלדלה אמי, רבי "בעי שם: בזבחים הוא כן
בדעתו  אין (אם לחברה דעתו דאין היכא מהו? עליה, ועמד
חוצצת), =) חייצא דודאי לך תיבעי לא לארץ) אותה לחבר
כי  להם היה שברור הרי וכו'". לחברה דדעתו לך תיבעי כי
רק  היתה השאלה וכל רצפה, בתור עוד כשרה אינה זו אבן
(שאחרי  שתחתיה האדמה לבין הכהן בין חוצצת היא אם
למעלה  כמבואר הרצפה, במקום היא נעשית נעקרה שהאבן

קידשה). הואיל 59)שדוד כשרה, עבודתו – עבד "ואם
הי"ט). המקדש ביאת מהל' פ"ה (להלן עומדת" ובמקומה
למעלה) (ראה הבעיה נפשטה לא שם שבזבחים (ואףֿעלֿפי
רבה  לדעת אלא מקום לה אין זו שבעיה רבינו סובר –
(שם) רבא לדעת אבל חוצץ", במינו ש"מין - ב לז, בסוכה
לולב  מהל' בפ"ז רבינו פסק (וכן חוצץ) אינו במינו ש"מין
הם  והקרקע האבנים שהרי זו, לבעיה מקום אין – הי"ב)
(וראה  קרקע יש ובאבן אבנים ישנם שבקרקע אחד, מין
על  בעומד ורק דמנחות) פ"א התוספתא על דוד' ב'חסדי
בזה  – כך לעמוד הדרך שאין אבנים גבי על או חבירו גבי
שם  'תוספות' (ראה חוצץ" אינו במינו "מין משום התירו לא
ועומדת  שנעקרה באבן כאן אבל היכי), כי ד"ה לז.
חוצץ  שאינו במינו, מין בכלל שזהו בודאי במקומה,
שאינה  משום העבודה בשעת עליה יעמוד לא ולכתחילה
ושם  רצפה). שתהא צריך שלכתחילה למעלה וראה רצפה,
האבן  "נעקרה אמי רבי בבעיית שני לשון הביאו בגמרא
כו'", מהו רש"י) – בגומא עמד (כלומר, במקומה ועמד
בבעיית  הראשון כלשון שפסק משום אותה השמיט ורבינו

ראב"ד). ועי' (כסףֿמשנה, אמי רבי

.‡ÈB‰Èa‚‰Ïe ÔÈa‰ ˙‡ ˜fÁÏ ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe60 ƒ¿»ƒ«À¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Èa ˙‡ ÌÓB¯Ï(e)" :¯Ó‡pL ,¯eav‰ Ák ÈÙk¿ƒ…««ƒ∆∆¡«¿≈∆≈
Ì‡ .ÔÁk ÈÙk ÔÈtÈÓe B˙B‡ ÔÈ¯‡ÙÓe ."eÈ‰Ï‡¡…≈¿»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ…»ƒ

·‰Êa B˙B‡ ÁeËÏ ÔÈÏBÎÈ61ÂÈOÚÓa ÏÈc‚‰Ïe62È¯‰ - ¿ƒ»«¿»»¿«¿ƒ¿«¬»¬≈
.‰ÂˆÓ BÊƒ¿»

א.60) יא, טוח 61)שבת הבית שכל מ"א, פ"ד מדות
כולו  ההיכל את שחיפו - א נז, בפסחים הוא וכן בזהב.
זהב. דינר בעובי אמה על אמה שהן זהב של בטבלאות

ב.62) טו, שבועות

.·ÈÌBÈ·e" :¯Ó‡pL ,‰ÏÈla Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈBa ÔÈ‡≈ƒ∆«ƒ¿»««¿»∆∆¡«¿
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ÔÈaa ÔÈ˜ÒBÚÂ63¯ÁM‰ ˙BÏÚÓ64.ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ „Ú ¿¿ƒ«ƒ¿»≈¬««««≈«»ƒ
ÌÈL‡ ,ÌBÓÓ·e ÔÓˆÚa „ÚÒÏe ˙B·Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰Â¿«…«»ƒƒ¿¿«≈¿«¿»¿»»¬»ƒ

ÌÈLÂ65¯a„n‰ Lc˜Ók ,66ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â .67˙B˜BÈz ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈¿«¿ƒƒ
‰ÁBc Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈa ÔÈ‡Â .ÔÈaÏ Ôa¯ ˙Èa ÏL∆≈«»«ƒ¿»¿≈ƒ¿«≈«ƒ¿»∆

·BËŒÌBÈ68.

ãycew zegiyn zecewpã

."miype miyp` mpennae mnvra crqle zepal oiaiig lkde"

בבנין  לסייע מחוייב (היה) ואחד אחד שכל משמע, מלשונו
לא  ולעת־עתה גדול, חידוש זה ולכאורה המקדש, בית
היא  ביהמ"ק בנין אשר ובפרט מקום, בשום מפורש נמצא
ואיש" איש כל על לא הציבור, על חובה שהן מה"מצוות

מ"ע). סוף לרמב"ם (סהמ"צ
(7 dxrd 109 cenr `"i wlg y"ewl itÎlr)

אפילו 63) אלא בלילה, אינה גופה הבנייה רק לא (כלומר,
מן  אינו שזה להלן וראה בלילה, אינה לבנייה מסביב העסק
היא  שההקמה הקים", "וביום אלא נאמר לא שהרי התורה,

מהנץ 64)ביום). למלאכתם יוצאים פועלים ששאר ואף
עושים  "ואנחנו טו ד, בנחמיה מהפסוק נלמד זה – החמה
(כסףֿ הכוכבים" צאת עד השחר מעלות וגו' במלאכה
נוסחת  (לפי ג: בברכות הגמרא שלפי להלן (וראה משנה).
המקדש. בית לבנין הנ"ל הפסוק כוונת שם) מינכן כת"י
נלמדה  שכבר גופה, לבנייה ולא לבנייה בהכנה ומדובר
(לפי  שם אמרו ולפיכך המשכן". את הקים "וביום מהפסוק
שנאמר  לדבר זכר לדבר, ראיה שאין "ואע"פ מינכן): כת"י
שם, (שם ואומר הכוכבים. צאת וגו' במלאכה עושים ואנחנו
וכי  ואומר? מאי מלאכה. והיום משמר הלילה לנו והיו טז)
שמשא  איערב ומכי הוא, יממא לאו השחר מעלות תימא
הרי  ומחשכי". מקדמי המקדש בית בנין ומשום הוא, לילה
ועלֿ בלילה, שעסקו מפרשים היינו השני, הפסוק שלולא
שעליה  עצמה, בבנייה ולא לבנייה בהכנה שמדובר כרחנו
לבנייה  ההכנה נוהגת התורה שמן ולפי הקים". "וביום נאמר
הנשים  ואף גרמא, שהזמן מצותֿעשה אינה בלילה, גם
עליה  גזרו לא הטעם ומאותו להלן). (ראה בה חייבות
על  שגזרו כמו מקודם, ולא החמה, הנץ מזמן רק לעשותה

כ.). מגילה ראה ביום, הנהוגות המצוות הכוונה 65)כל
גרמא  שהזמן מצותֿעשה שזוהי ממש, לבנות ולא לסעד רק

המוריה'). ש 66)('הר "ויבואו כמו כב) לה, (שמות נאמר
לב  חכמת אשה "וכל כה) (שם, ונאמר הנשים", על האנשים

טוו". בפ"ב 67)בידיה רבינו הביא וכן ב. קיט, שבת
ה"ב. תורה תלמוד ונלמד 68)מהל' ב. טו, שבועות

– ה'" אני תיראו, ומקדשי תשמורו שבתותי "את מהכתוב
בכבודי  חייבים והמקדש אתם בכבודי, חייבים כולכם
(רש"י  שבת נקרא ויו"ט ו.) (יבמות השבת על שהזהרתי

שם). שבועות,

.‚È˙ÈÊb ÌÈ·‡ ÔÈa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÁaÊn‰69. «ƒ¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿«¬»ƒ»ƒ
- "Èl ‰OÚz ‰Ó„‡ ÁaÊÓ" :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»ƒ¿«¬»»«¬∆ƒ
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כד.56) זבחים נד. (יומא בתלמוד מקומות בכמה מבואר כן
שאמרה  ממה נראה וכן בעזרה. אבנים רצפת שהיתה ועוד)
בארצכם  תתנו לא משכית "ואבן א) כו, (ויקרא תורה
אתה  אי "עליה ב) כב, (מגילה ואמרו עליה", להשתחות
בית  של אבנים על משתחוה אתה אבל באצרכם, משתחוה
(דבריֿהימים  שנאמר מה רבינו פירש שכן ונראה המקדש".
שהמדובר  – לתפארת" יקרה אבן הבית את "ויצף ו) ג, ב,
אמרו  שהרי מעכב, זה אין (אבל המוריה). (הר ברצפה
רצפה  בלא ואפילו התהום, עד קידש שדוד - א כד, בזבחים

להלן). וראה מאבני 57)כשר. אחת אבן שם, זבחים
ולכאן. לכאן מתנענעת והיא ממקומה נעקרה הרצפה

האבן 58) נדלדלה אמי, רבי "בעי שם: בזבחים הוא כן
בדעתו  אין (אם לחברה דעתו דאין היכא מהו? עליה, ועמד
חוצצת), =) חייצא דודאי לך תיבעי לא לארץ) אותה לחבר
כי  להם היה שברור הרי וכו'". לחברה דדעתו לך תיבעי כי
רק  היתה השאלה וכל רצפה, בתור עוד כשרה אינה זו אבן
(שאחרי  שתחתיה האדמה לבין הכהן בין חוצצת היא אם
למעלה  כמבואר הרצפה, במקום היא נעשית נעקרה שהאבן

קידשה). הואיל 59)שדוד כשרה, עבודתו – עבד "ואם
הי"ט). המקדש ביאת מהל' פ"ה (להלן עומדת" ובמקומה
למעלה) (ראה הבעיה נפשטה לא שם שבזבחים (ואףֿעלֿפי
רבה  לדעת אלא מקום לה אין זו שבעיה רבינו סובר –
(שם) רבא לדעת אבל חוצץ", במינו ש"מין - ב לז, בסוכה
לולב  מהל' בפ"ז רבינו פסק (וכן חוצץ) אינו במינו ש"מין
הם  והקרקע האבנים שהרי זו, לבעיה מקום אין – הי"ב)
(וראה  קרקע יש ובאבן אבנים ישנם שבקרקע אחד, מין
על  בעומד ורק דמנחות) פ"א התוספתא על דוד' ב'חסדי
בזה  – כך לעמוד הדרך שאין אבנים גבי על או חבירו גבי
שם  'תוספות' (ראה חוצץ" אינו במינו "מין משום התירו לא
ועומדת  שנעקרה באבן כאן אבל היכי), כי ד"ה לז.
חוצץ  שאינו במינו, מין בכלל שזהו בודאי במקומה,
שאינה  משום העבודה בשעת עליה יעמוד לא ולכתחילה
ושם  רצפה). שתהא צריך שלכתחילה למעלה וראה רצפה,
האבן  "נעקרה אמי רבי בבעיית שני לשון הביאו בגמרא
כו'", מהו רש"י) – בגומא עמד (כלומר, במקומה ועמד
בבעיית  הראשון כלשון שפסק משום אותה השמיט ורבינו

ראב"ד). ועי' (כסףֿמשנה, אמי רבי

.‡ÈB‰Èa‚‰Ïe ÔÈa‰ ˙‡ ˜fÁÏ ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe60 ƒ¿»ƒ«À¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Èa ˙‡ ÌÓB¯Ï(e)" :¯Ó‡pL ,¯eav‰ Ák ÈÙk¿ƒ…««ƒ∆∆¡«¿≈∆≈
Ì‡ .ÔÁk ÈÙk ÔÈtÈÓe B˙B‡ ÔÈ¯‡ÙÓe ."eÈ‰Ï‡¡…≈¿»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ…»ƒ

·‰Êa B˙B‡ ÁeËÏ ÔÈÏBÎÈ61ÂÈOÚÓa ÏÈc‚‰Ïe62È¯‰ - ¿ƒ»«¿»»¿«¿ƒ¿«¬»¬≈
.‰ÂˆÓ BÊƒ¿»

א.60) יא, טוח 61)שבת הבית שכל מ"א, פ"ד מדות
כולו  ההיכל את שחיפו - א נז, בפסחים הוא וכן בזהב.
זהב. דינר בעובי אמה על אמה שהן זהב של בטבלאות

ב.62) טו, שבועות

.·ÈÌBÈ·e" :¯Ó‡pL ,‰ÏÈla Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈBa ÔÈ‡≈ƒ∆«ƒ¿»««¿»∆∆¡«¿
.‰ÏÈla ‡Ï ,ÔÈÓÈ˜Ó ÌBia - "ÔkLn‰ ˙‡ ÌÈ˜‰»ƒ∆«ƒ¿»«¿ƒƒ…««¿»

ÔÈaa ÔÈ˜ÒBÚÂ63¯ÁM‰ ˙BÏÚÓ64.ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ „Ú ¿¿ƒ«ƒ¿»≈¬««««≈«»ƒ
ÌÈL‡ ,ÌBÓÓ·e ÔÓˆÚa „ÚÒÏe ˙B·Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰Â¿«…«»ƒƒ¿¿«≈¿«¿»¿»»¬»ƒ

ÌÈLÂ65¯a„n‰ Lc˜Ók ,66ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â .67˙B˜BÈz ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈¿«¿ƒƒ
‰ÁBc Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈa ÔÈ‡Â .ÔÈaÏ Ôa¯ ˙Èa ÏL∆≈«»«ƒ¿»¿≈ƒ¿«≈«ƒ¿»∆

·BËŒÌBÈ68.

ãycew zegiyn zecewpã

."miype miyp` mpennae mnvra crqle zepal oiaiig lkde"

בבנין  לסייע מחוייב (היה) ואחד אחד שכל משמע, מלשונו
לא  ולעת־עתה גדול, חידוש זה ולכאורה המקדש, בית
היא  ביהמ"ק בנין אשר ובפרט מקום, בשום מפורש נמצא
ואיש" איש כל על לא הציבור, על חובה שהן מה"מצוות

מ"ע). סוף לרמב"ם (סהמ"צ
(7 dxrd 109 cenr `"i wlg y"ewl itÎlr)

אפילו 63) אלא בלילה, אינה גופה הבנייה רק לא (כלומר,
מן  אינו שזה להלן וראה בלילה, אינה לבנייה מסביב העסק
היא  שההקמה הקים", "וביום אלא נאמר לא שהרי התורה,

מהנץ 64)ביום). למלאכתם יוצאים פועלים ששאר ואף
עושים  "ואנחנו טו ד, בנחמיה מהפסוק נלמד זה – החמה
(כסףֿ הכוכבים" צאת עד השחר מעלות וגו' במלאכה
נוסחת  (לפי ג: בברכות הגמרא שלפי להלן (וראה משנה).
המקדש. בית לבנין הנ"ל הפסוק כוונת שם) מינכן כת"י
נלמדה  שכבר גופה, לבנייה ולא לבנייה בהכנה ומדובר
(לפי  שם אמרו ולפיכך המשכן". את הקים "וביום מהפסוק
שנאמר  לדבר זכר לדבר, ראיה שאין "ואע"פ מינכן): כת"י
שם, (שם ואומר הכוכבים. צאת וגו' במלאכה עושים ואנחנו
וכי  ואומר? מאי מלאכה. והיום משמר הלילה לנו והיו טז)
שמשא  איערב ומכי הוא, יממא לאו השחר מעלות תימא
הרי  ומחשכי". מקדמי המקדש בית בנין ומשום הוא, לילה
ועלֿ בלילה, שעסקו מפרשים היינו השני, הפסוק שלולא
שעליה  עצמה, בבנייה ולא לבנייה בהכנה שמדובר כרחנו
לבנייה  ההכנה נוהגת התורה שמן ולפי הקים". "וביום נאמר
הנשים  ואף גרמא, שהזמן מצותֿעשה אינה בלילה, גם
עליה  גזרו לא הטעם ומאותו להלן). (ראה בה חייבות
על  שגזרו כמו מקודם, ולא החמה, הנץ מזמן רק לעשותה

כ.). מגילה ראה ביום, הנהוגות המצוות הכוונה 65)כל
גרמא  שהזמן מצותֿעשה שזוהי ממש, לבנות ולא לסעד רק

המוריה'). ש 66)('הר "ויבואו כמו כב) לה, (שמות נאמר
לב  חכמת אשה "וכל כה) (שם, ונאמר הנשים", על האנשים

טוו". בפ"ב 67)בידיה רבינו הביא וכן ב. קיט, שבת
ה"ב. תורה תלמוד ונלמד 68)מהל' ב. טו, שבועות

– ה'" אני תיראו, ומקדשי תשמורו שבתותי "את מהכתוב
בכבודי  חייבים והמקדש אתם בכבודי, חייבים כולכם
(רש"י  שבת נקרא ויו"ט ו.) (יבמות השבת על שהזהרתי

שם). שבועות,

.‚È˙ÈÊb ÌÈ·‡ ÔÈa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÁaÊn‰69. «ƒ¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿«¬»ƒ»ƒ
- "Èl ‰OÚz ‰Ó„‡ ÁaÊÓ" :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»ƒ¿«¬»»«¬∆ƒ

‰Ó„‡a ¯aÁÓ ‰È‰iL70ÈabŒÏÚ ‡Ï e‰e·È ‡lL , ∆ƒ¿∆¿À»»¬»»∆…ƒ¿…««≈
ÔÈtk71˙BlÁÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ72Ì‡Â" ¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ƒƒ¿…««≈¿ƒ¿∆∆∆¡«¿ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "ÌÈ·‡ ÁaÊÓ73˙eL¯ BÈ‡L , ƒ¿«¬»ƒƒƒ«¿»»¿∆≈¿
‰·BÁ ‡l‡74. ∆»»
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נראה 69) וכן זו. תיבה ליתא רומי, ובדפוס אברבנאל בכת"י
כ, (שם נאמר שהרי נכון, וכן ספר'. וב'קרית משנה' ב'כסף
גזית", אתהן תבנה לא לי, תעשה אבנים מזבח "ואם כה)

המוריה'. ב'הר ועי' ה"ח. למעלה א.70)וראה נח, זבחים
המזבח.71) יבנה ועליה כיפה, מערות.72)שיבנה
יתרו.73) פרשת סוף שנאמר 74)מכילתא, אףֿעלֿפי

רשות. שמשמעו "ואם", בלשון

.„ÈÔ·‡ Ïk75‰ÓbÙpL76Ô¯tv‰ da ¯bÁzL È„k77, »∆∆∆ƒ¿¿»¿≈∆«¿…»«ƒ…∆
ÁaÊnÏÂ L·kÏ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ ,‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒk78, ¿«ƒ∆¿ƒ»¬≈¿»«∆∆¿«ƒ¿≈«

."'‰ ÁaÊÓ ˙‡ ‰·z ˙BÓÏL ÌÈ·‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¬»ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿«
ÔÎÈ‰Óe79˙Ïe˙a ÔÓ ?ÁaÊÓ È·‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ≈≈»»¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈«ƒ¿«

BÈ‡L ¯kp‰ ÌB˜ÓÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ÔÈ¯ÙBÁ .Ú˜¯w‰««¿«¿ƒ«∆«ƒƒ¿»«ƒ»∆≈
ÔÈ·e ‰„B·Ú ÌB˜Ó80B‡ ,ÌÈ·‡‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿¬»ƒ¿»ƒƒƒ∆»¬»ƒ
ÏB„b‰ Ìi‰ ÔÓ81ÏÎÈ‰‰ È·‡ ÔÎÂ .Ô‰Ó ÔÈB·e , ƒ«»«»ƒ≈∆¿≈«¿≈«≈»

eÈ‰ ˙BÓÏL ˙B¯ÊÚ‰Â82. ¿»¬»¿≈»

ב.75) יז, ברזל 76)חולין עלֿידי שלא אפילו דבר, בכל
הט"ו. להלן וראה מ"ד). פ"ג מלשון 77)(מדות "תחגור"

שהוא  שפירשו ויש (הרא"ה). מקום בכל חז"ל שאמרו חגר
בפגימה  עצמה חוגרת הצפורן כי (רש"י), חגורה לשון

(ריטב"א). בה שם.78)כשנכנסת מדות,79)מדות,
מהבתולה,80)שם. למטה וחופרים שם: (במשנה,

ולכן  ברזל". עליהן הונף שלא שלמות אבנים משם ומביאים
הבאה  בהלכה ולא "שלמות", של בדין כאן רבינו הביאו
נפגמו, שמא גם שחששו להורות ברזל", "הנפת של בדין

כמשנהֿלמלך). אבנים 81)ודלא נמצאות הים שבחול
נד.), (זבחים בראשית ימי מששת כך שנבראו חלוקות
מט. (סוכה ב'תוספות' פירשו וכן אבנים". חלוקי "ומביא

שכל). ז)82)ד"ה ו, (מלכיםֿא שנאמר כמו פגם, בלי
ומשוין  מסתתין היו מבחוץ אבל נבנה". מסע שלמה "אבן
למעלה  רבינו שכתב כמו אותם, ומכניסין ברזל בכלי אותם

(כסףֿמשנה  ).ה"ח

.ÂËÏÎÈ‰ È·‡83eÓÓ‚pL B‡ eÓbÙpL ˙B¯ÊÚÂ84- «¿≈≈»«¬»∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
ÌÈÊ‚ ‡l‡ ,ÔBÈ„t Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÔÈÏeÒt85Ô·‡ Ïk .86 ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ»∆∆

‰ÓbÙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a‰ da Ú‚pL87‰ÏeÒt , ∆»«»««¿∆««ƒ∆…ƒ¿¿»¿»
L·k‰ ÔÈ·e ÁaÊn‰ ÔÈ·Ï88Ea¯Á Èk" :¯Ó‡pL , ¿ƒ¿««ƒ¿≈«ƒ¿««∆∆∆∆¡«ƒ«¿¿

ÏÊ¯a da Ú‚pL Ô·‡ ‰Ba‰Â ."‰ÏÏÁzÂ ‰ÈÏÚ zÙ‰≈«¿»»∆»«¿«¿∆»¿«∆∆∆∆»«»«¿∆
Ô‰˙‡ ‰·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - L·ka B‡ ÁaÊna«ƒ¿≈««∆∆∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆¿∆

‰OÚa ¯·BÚ ,Ìe‚t Ô·‡ ‰Ba‰Â ."˙ÈÊb89. »ƒ¿«∆∆∆»≈«¬≈

(83.(25 224 עמ' צוק"מ (הוצאת פ"ב מגילה תוספתא,
(מהרי"ק).84) פגם שם ואין חתיכה ממנה שניטלה

למעלה. ראה הבית, בהר נגמם או שכיון 85)וכשנפגם
(משנהֿ חול בהם להשתמש אסור קודש, בהם שנשתמש

מ"ד.86)למלך). פ"ג גממה 87)מדות שהברזל (כגון
בלי  בלחוד בנגיעה אבל שיפגמה, מבלי גזית אותם ועשה
להלן  רבינו כתב שהרי פוסל. הברזל אין באבן, כלל פגיעה
תבנה  לא שנאמר לוקה, וכו' ברזל בה שנגע אבן "והבונה
תבנה  "לא יתרו) פרשת (סוף במכילתא ואמרו גזית", אתהן
וכ"ה  ברזל". עליהן שהונף גזוזות אלא גזית אין גזית, אתהן
קסט  עמוד יתרו שלמה' ב'תורה וראה מ. מצוה ב'חינוך'

תקנ). סתתן 88)אות אם כשרות ולעזרה להיכל אבל
ה"ח). (למעלה "אבנים 89)מבחוץ ו) כז, (דברים שנאמר

אלקיך". ה' מזבח את תבנה שלמות

.ÊË‰ÓbÙpL Ô·‡90ÏÊ¯a da Ú‚pL B‡91¯Á‡ ∆∆∆ƒ¿¿»∆»«»«¿∆««
˙È·pL92,‰ÏeÒt Ô·‡‰ d˙B‡ - L·ka B‡ ÁaÊna ∆ƒ¿≈«ƒ¿≈««∆∆»»∆∆¿»

ÔÈaÏÓe .˙B¯Lk ¯‡M‰Â93ÌÈÓÚt ÁaÊn‰ ˙‡ ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈««¬«ƒ
‚Á·e ÁÒta :‰Ma94Ô˙B‡ ÔÈaÏnLÎe .95ÔÈaÏÓ - «»»«∆«∆»¿∆¿«¿ƒ»¿«¿ƒ

‰tÓa96ÏÊ¯a ÏL ÒÈÙÎa ‡Ï Ï·‡ ,97ÚbÈ ‡nL , ¿«»¬»…¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ«
Ô·‡a98ÏÒÙÈÂ99. ¿∆∆¿ƒ¿…

שם.90) יתרו.91)מדות, פרשת סוף מכילתא,
כל 92) נפסל לא מחובר, ונעשית שנבנית אףֿעלֿפי כלומר,

אם  ואפילו פסולה, בלבד האבן אותה אלא בגללה, המזבח
בחידושיו  יעב"ץ ועי' המוריה', ('הר שנבנית לפני כן נעשה

מ"ד. פ"ג במדות כמבואר הרמב"ם) מדות,93)על בסיד.
הסוכות.94)שם. חג ולפני הפסח האבנים.95)לפני
בסיד.96) בו.97)טבולות לסוד שרגילים הכלי
למעלה).98) כמבואר אותו, יחתוך שהברזל 99)(כלומר

של  ימיו להאריך נברא והמזבח אדם, של ימיו לקצר נברא
שם). (משנה, המאריך על המקצר שיונף בדין אינו אדם,

.ÊÈ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ ˙B‚¯„Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿…
Ïz BÓk ÔÈBa ‡l‡ ;"ÈÁaÊÓ ÏÚ ˙ÏÚÓa ‰ÏÚ«̇¬∆¿«¬…«ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿≈
„Ú ÁaÊn‰ L‡¯Ó „¯BÈÂ ËÚÓ˙Ó ,ÁaÊÓ ÏL BÓB¯„aƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿«≈¿≈≈…«ƒ¿≈««

˙BÏÚÓa ‰ÏBÚ‰Â .L·k ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ı¯‡‰100ÏÚ »»∆¿«ƒ¿»∆∆¿»∆¿«¬«
ÔÎÂ .‰˜BÏ - ÁaÊn‰101ı˙Bp‰102ÔÓ ˙Á‡ Ô·‡ «ƒ¿≈«∆¿≈«≈∆∆««ƒ

ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ B‡ ÏÎÈ‰‰ ÏkÓ B‡ ÁaÊn‰103 «ƒ¿≈«ƒ»«≈»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«
‰˙ÁL‰ C¯c104˙‡ ÌzˆzÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ∆∆«¿»»∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆

."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeOÚ˙ ‡Ï ,'B‚Â Ì˙ÁaÊÓƒ¿¿…»¿…«¬≈«¡…≈∆

"שהוזהרנו 100) רבינו כתב פ) תעשה' ('לא המצוות' ב'ספר
גסות  פסיעות יפסע שלא כדי במעלות למזבח מלעלות
שתגלה  עד גסה פסיעה הפוסע וכל וכו' עלייתו בשעת

למלך'. 'משנה ועי' לוקה". – עליו כלומר,101)ערותו
כן  כמו למזבח, בזיון שזהו במעלות לעלות שאסור  כשם
[וראה  המוריה'). ('הר בזיון זה שגם אבן, לנתץ אסור

ה"ו]. עבדים מהל' ובפ"ט פ'102)בכסףֿמשנה, 'ספרי'
צוק"מ 103)ראה. (הוצאת פ"ד מכות בתוספתא הוא כן

כתב  שכן חייב, העזרה מכל נותץ אם ואף ,(18 444 עמ'
העזרה". משאר "או ה"ז: התורה יסודי מהל' בפ"ו רבינו

(כסףֿמשנה). שם שכתב מה על כאן שמתכוין 104)וסמך
(כסףֿמשנה). מותר – לתקן כוונתו אם אבל לאבד.

.ÁÈ‰ÈÏÎÂ ‰¯Bn‰105ÁaÊÓe ,ÂÈÏÎÂ ÔÁÏM‰Â , «¿»¿≈∆»¿«À¿»¿≈»ƒ¿«
ÔÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,˙¯L ÈÏk ÏÎÂ ˙¯Ëw‰«¿…∆¿»¿≈»≈≈ƒ»∆»ƒ
Ô·‡ B‡ ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL Ìe‡OÚ Ì‡Â ;„·Ïa ˙Îzn‰««∆∆ƒ¿«¿ƒ¬»∆≈∆∆∆∆

.ÔÈÏeÒt - ˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡∆¿ƒ¿ƒ

ומחתותיה.105) מלקחיה והיינו א. כח, מנחות

.ËÈÏL elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ - ÌÈiÚ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»¬ƒƒƒ»¬ƒ∆
ÏÈ„a106·‰Ê ÏL Ô˙B‡ ÔÈOBÚ - e¯ÈLÚ‰ Ì‡Â ,107. ¿ƒ¿ƒ∆¡ƒƒ»∆»»

˙BÙ¯‚n‰Â ÔÈ„etM‰Â ˙B˜¯Ên‰ elÙ‡108ÁaÊÓ ÏL ¬ƒ«ƒ¿»¿««ƒ¿««¿≈∆ƒ¿«
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Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ,¯eava Ák LÈ Ì‡ - ˙Bcn‰Â ,‰ÏBÚ‰»»¿«ƒƒ≈…««ƒƒ»
Ì‡ ,·‰Ê Ô˙B‡ ÔÈtÁÓ ‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL elÙ‡ .·‰Ê ÏL∆»»¬ƒ«¬≈»¬»»¿«ƒ»»»ƒ

Ì„È ‰‡ˆÓ109. »¿»»»

ב.106) כח, א.107)שם מג, זרה יעים 108)עבודה
הדשן. שהיו 109)להסיר השערים "כל מ"ג: פ"ב מדות

עניים, היו הגולה בני כשעלו זהב". של להיות נשתנו שם,
זהב. השערים כל ציפו - וכשנתעשרו עניותם, לפי ובנו

.Î.L„w‰ ÌLÏ ‡l‡ Ô˙lÁzÓ ÌÈÏk‰ Ïk ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ»«≈ƒƒ¿ƒ»»∆»¿≈«…∆
ËBÈ„‰Ï Ô˙lÁzÓ eOÚ Ì‡Â110Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»¿∆¿≈ƒ»

dB·‚ ÈÏÎe .dB·‚Ï111dB·b Ì‰a LnzL ‡lL „Ú , ¿»«¿≈»««∆…ƒ¿«≈»∆»«
Ô‰a LnzLpMÓe ,ËBÈ„‰ Ô‰a LnzL‰Ï È‡M¯ -««¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆
Ô·ˆÁL ˙B¯B˜Â ÌÈ·‡ .ËBÈ„‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ - dB·b»«¬ƒ¿∆¿¬»ƒ¿∆¬»»

˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰lÁzÓ112.˙Èa‰ ¯‰Ï Ô˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ , ƒ¿ƒ»¿≈«¿∆∆≈ƒ»¿«««ƒ

פ"ב 110) מכות תוספתא בהם. נשתמש לא שעוד אףֿעלֿפי
.(24 244 עמוד שם.111)(צוק"מ תוספתא,

לבית 112) מתחילה שנפסלו וקורות "אבנים שם: תוספתא,
אותן  בונין אין הגנוז') 'אור לפי ווין בכת"י הוא (כן הכנסת

משנה'. ב'כסף וראה הבית", בהר

ה'תש"פ  טבת ג' שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אותו 1) משנים ואין ביותר מכוון מקומו המזבח כי בו יבאר

את  ושלמה דוד בו שבנו שבמקום היא ושמסורת במקומו,
אבינו. יצחק נעקד שעליו המזבח היה המזבח,

.‡¯˙BÈa ÔeÎÓ BÓB˜Ó ÁaÊn‰2B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈«¿¿À»¿≈¿≈¿«ƒ
‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ BÓB˜nÓƒ¿¿»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈«¿…»

"Ï‡¯OÈÏ3:¯Ó‡pL ,eÈ·‡ ˜ÁˆÈ „˜Ú Lc˜n·e . ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»∆¡«ƒ¿»»ƒ∆∆¡«
:ÌÈÓi‰ŒÈ¯·„a ¯Ó‡Â ;"‰i¯n‰ ı¯‡ Ï‡ EÏŒCÏÂ"¿∆¿∆∆∆«…ƒ»¿∆¡«¿ƒ¿≈«»ƒ
¯‰a ,ÌÈÏLe¯Èa '‰ ˙Èa ˙‡ ˙B·Ï ‰ÓÏL ÏÁiÂ"«»∆¿……ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿«
ÌB˜Óa ÔÈÎ‰ ¯L‡ ,e‰È·‡ „ÈÂ„Ï ‰‡¯ ¯L‡ ‰i¯Bn‰«ƒ»¬∆ƒ¿»¿»ƒ»ƒ¬∆≈ƒƒ¿

."ÈÒe·È‰ Ô¯‡ Ô¯‚a „ÈÂc»ƒ¿…∆»¿»«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

kn enewn gafnd"enewnn eze` oipyn oi`e ,xzeia oee
."'ek gafnd mdxa` ea dpay mewnd `ed ..mlerl

המזבח  על רק ביותר" "מכוון הלשון כתב מדוע להבין, וצריך
הבית  לפי נקבע המזבח מקום הרי המקדש, בית על ולא
המקדש  שמקום נמצא לדרום", משוך האולם "לפני כולו
המזבח  של שמקומו יתכן ואיך המזבח, למקום בהתאם הוא
שיהיה  כתב לא המקדש מקום על ואילו ביותר, מכוון יהיה

במקומו". המקדש בית "ובנה רק אלא ביותר מכוון
בית  לגבי שני בבית שינויים כמה שמצינו שכשם וי"ל
כבר  שלמה שבנה שהבנין פ"א, ברמב"ם כמפורש ראשון,
שלמה, כבנין בנוהו שני בית אנשי ואילו במלכים, מפורש
יתכן  איך ולכאורה ביחזקאל. המפורשים הדברים ומעין
בהכרח  אלא שלמה, שבנה מהבניין כלשהו שינוי שיהיה

לדוד  שמואל שמסר שבמגילה הפרטים כל שלא לומר
ממקדש  שינויים היו ולכן לדורות, ציווי בתור נאמרו

פרטים. בכמה למקדש
לביהמ"ק, המזבח שבין החילוק את גם לבאר יש על־פי־זה
בית  של מקומו משא"כ ביותר מכוון המזבח של שמקומו
המדויק  מקומו אבל המוריה בהר שיהיה מחוייב המקדש
מה  גם יובן ובזה לבית. מבית להשתנות ויכול הכרח אינו
"שאלו  בפסוק עבודה' 'ספר הלכות את הרמב"ם שפתח
ביותר  מכוון אינו המקדש של מקומו כי ירושלים", שלום

בירושלים. להיות ומוכרח קשור אבל
(h oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

מקומו.2) על להעיד לנביאים הוצרכו זה 3)שהרי כלומר,
אחר. ולא

.·„Âc Ba ‰aL ÌB˜n‰L ,Ïk‰ „Èa ˙¯ÒÓe»…∆¿««…∆«»∆»»»ƒ
‰ÓÏLe4Ba ‰aL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,‰Â¯‡ Ô¯‚a ÁaÊn‰ ¿……«ƒ¿≈«¿…∆¬«¿»«»∆»»

ÁaÊn‰ Ì‰¯·‡5ÌB˜n‰ ‡e‰Â .˜ÁˆÈ ÂÈÏÚ „˜ÚÂ «¿»»«ƒ¿≈«¿»«»»ƒ¿»¿«»
ÁaÊn‰ ‡e‰Â .‰·z‰ ÔÓ ‡ˆiLk Á Ba ‰aL∆»»…«¿∆»»ƒ«≈»¿«ƒ¿≈«
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ·È¯˜‰ B·e .Ï·‰Â ÔÈ˜ ÂÈÏÚ ·È¯˜‰L∆ƒ¿ƒ»»«ƒ»∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ
Ì„‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‡¯· ÌMÓe .‡¯·pLk Ôa¯»̃¿»¿∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿»»¿¬»ƒ»»

.‡¯· B˙¯tk ÌB˜nÓƒ¿«»»ƒ¿»

להקריב 4) במה שם בנה דוד אלא ביחד, שניהם בנו לא
עולמים. בית בנה ושלמה אמרו 5)בשעתה סב. בזבחים

א  שם דרבי שראו בפרקי שאמרו [ומה יצחק. של אפרו ת
עליו  שנעקד המזבח מאבני אבנים י"ב יעקב "לקח אליעזר
בראשית  שמעוני (ילקוט מראשותיו" אותם ושם אבינו יצחק
הטביע  ימינו ברגל הקדושֿברוךֿהוא, עשה "ומה קיט), רמז
אותו  ועשה תהום עמקי עד מראשותיו יעקב שם אשר האבן
קכ), רמז (שם שתייה" אבן נקרא לפיכך וכו' לארץ סניף
ולפנים, לפני הארון, במקום הייתה השתייה אבן והרי
כו. השנה בראש נראה וכן נג: יומא במשנה כמפורש
קטיגור  שאין לפי פסול שהוא הפרה מקרן שופר על שאמרו
כעבודת  הוא הרי לזיכרון בא שהשופר כיוון סניגור, נעשה
הוא  טז.) (שם העקידה לזיכרון שהוא כיוון כלומר, פנים,
ברור  - השתייה אבן על הייתה שהעקידה הרי כלפנים,
בפנים, ולא המזבח, על אמנם הייתה העקידה כי הדבר
של  טעמו וזהו רבינו, שכתב וכמו שם בזבחים וכמפורש
חוץ, עבודת שהוא מפני הפרה, קרן שמכשיר שם יוסי רבי
הארון  במקום אותם ושם המקום מאבני יעקב לקח הרי אבל
טעמם  וזהו בפנים, היא יצחק נעקד שעליה שהאבן ונמצא

הפרה]. קרן הפוסלים חכמים של

.‚LÈ‡ ‰Úe„È B˙¯eˆÂ ,‰a¯‰ ˙BeÎÓ ÁaÊn‰ ˙BcÓƒ«ƒ¿≈«¿À»«¿≈¿»¿»ƒ
‰ÏBb‰ Èa eaL ÁaÊÓe .LÈ‡Ó6„È˙ÚL ÁaÊÓ ÔÈÚk ≈ƒƒ¿≈«∆»¿≈«»¿≈ƒ¿≈«∆»ƒ

Ú¯‚Ï ‡ÏÂ B˙cÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â ,e‰eOÚ ˙Ba‰Ï¿ƒ»»¿≈¿ƒ«ƒ»¿…ƒ¿…«
‰pnÓ7. ƒ∆»

השני.6) המקדש בית את ובנו הגולה מן ששבו אותם
המזבח 7) לעשות קפידא יש לכתחילה - מעכב שאינו אף
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Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ,¯eava Ák LÈ Ì‡ - ˙Bcn‰Â ,‰ÏBÚ‰»»¿«ƒƒ≈…««ƒƒ»
Ì‡ ,·‰Ê Ô˙B‡ ÔÈtÁÓ ‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL elÙ‡ .·‰Ê ÏL∆»»¬ƒ«¬≈»¬»»¿«ƒ»»»ƒ

Ì„È ‰‡ˆÓ109. »¿»»»

ב.106) כח, א.107)שם מג, זרה יעים 108)עבודה
הדשן. שהיו 109)להסיר השערים "כל מ"ג: פ"ב מדות

עניים, היו הגולה בני כשעלו זהב". של להיות נשתנו שם,
זהב. השערים כל ציפו - וכשנתעשרו עניותם, לפי ובנו

.Î.L„w‰ ÌLÏ ‡l‡ Ô˙lÁzÓ ÌÈÏk‰ Ïk ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ»«≈ƒƒ¿ƒ»»∆»¿≈«…∆
ËBÈ„‰Ï Ô˙lÁzÓ eOÚ Ì‡Â110Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»¿∆¿≈ƒ»

dB·‚ ÈÏÎe .dB·‚Ï111dB·b Ì‰a LnzL ‡lL „Ú , ¿»«¿≈»««∆…ƒ¿«≈»∆»«
Ô‰a LnzLpMÓe ,ËBÈ„‰ Ô‰a LnzL‰Ï È‡M¯ -««¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆
Ô·ˆÁL ˙B¯B˜Â ÌÈ·‡ .ËBÈ„‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ - dB·b»«¬ƒ¿∆¿¬»ƒ¿∆¬»»

˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰lÁzÓ112.˙Èa‰ ¯‰Ï Ô˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ , ƒ¿ƒ»¿≈«¿∆∆≈ƒ»¿«««ƒ

פ"ב 110) מכות תוספתא בהם. נשתמש לא שעוד אףֿעלֿפי
.(24 244 עמוד שם.111)(צוק"מ תוספתא,

לבית 112) מתחילה שנפסלו וקורות "אבנים שם: תוספתא,
אותן  בונין אין הגנוז') 'אור לפי ווין בכת"י הוא (כן הכנסת

משנה'. ב'כסף וראה הבית", בהר

ה'תש"פ  טבת ג' שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אותו 1) משנים ואין ביותר מכוון מקומו המזבח כי בו יבאר

את  ושלמה דוד בו שבנו שבמקום היא ושמסורת במקומו,
אבינו. יצחק נעקד שעליו המזבח היה המזבח,

.‡¯˙BÈa ÔeÎÓ BÓB˜Ó ÁaÊn‰2B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈«¿¿À»¿≈¿≈¿«ƒ
‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ BÓB˜nÓƒ¿¿»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈«¿…»

"Ï‡¯OÈÏ3:¯Ó‡pL ,eÈ·‡ ˜ÁˆÈ „˜Ú Lc˜n·e . ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»∆¡«ƒ¿»»ƒ∆∆¡«
:ÌÈÓi‰ŒÈ¯·„a ¯Ó‡Â ;"‰i¯n‰ ı¯‡ Ï‡ EÏŒCÏÂ"¿∆¿∆∆∆«…ƒ»¿∆¡«¿ƒ¿≈«»ƒ
¯‰a ,ÌÈÏLe¯Èa '‰ ˙Èa ˙‡ ˙B·Ï ‰ÓÏL ÏÁiÂ"«»∆¿……ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿«
ÌB˜Óa ÔÈÎ‰ ¯L‡ ,e‰È·‡ „ÈÂ„Ï ‰‡¯ ¯L‡ ‰i¯Bn‰«ƒ»¬∆ƒ¿»¿»ƒ»ƒ¬∆≈ƒƒ¿

."ÈÒe·È‰ Ô¯‡ Ô¯‚a „ÈÂc»ƒ¿…∆»¿»«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

kn enewn gafnd"enewnn eze` oipyn oi`e ,xzeia oee
."'ek gafnd mdxa` ea dpay mewnd `ed ..mlerl

המזבח  על רק ביותר" "מכוון הלשון כתב מדוע להבין, וצריך
הבית  לפי נקבע המזבח מקום הרי המקדש, בית על ולא
המקדש  שמקום נמצא לדרום", משוך האולם "לפני כולו
המזבח  של שמקומו יתכן ואיך המזבח, למקום בהתאם הוא
שיהיה  כתב לא המקדש מקום על ואילו ביותר, מכוון יהיה

במקומו". המקדש בית "ובנה רק אלא ביותר מכוון
בית  לגבי שני בבית שינויים כמה שמצינו שכשם וי"ל
כבר  שלמה שבנה שהבנין פ"א, ברמב"ם כמפורש ראשון,
שלמה, כבנין בנוהו שני בית אנשי ואילו במלכים, מפורש
יתכן  איך ולכאורה ביחזקאל. המפורשים הדברים ומעין
בהכרח  אלא שלמה, שבנה מהבניין כלשהו שינוי שיהיה

לדוד  שמואל שמסר שבמגילה הפרטים כל שלא לומר
ממקדש  שינויים היו ולכן לדורות, ציווי בתור נאמרו

פרטים. בכמה למקדש
לביהמ"ק, המזבח שבין החילוק את גם לבאר יש על־פי־זה
בית  של מקומו משא"כ ביותר מכוון המזבח של שמקומו
המדויק  מקומו אבל המוריה בהר שיהיה מחוייב המקדש
מה  גם יובן ובזה לבית. מבית להשתנות ויכול הכרח אינו
"שאלו  בפסוק עבודה' 'ספר הלכות את הרמב"ם שפתח
ביותר  מכוון אינו המקדש של מקומו כי ירושלים", שלום

בירושלים. להיות ומוכרח קשור אבל
(h oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

מקומו.2) על להעיד לנביאים הוצרכו זה 3)שהרי כלומר,
אחר. ולא

.·„Âc Ba ‰aL ÌB˜n‰L ,Ïk‰ „Èa ˙¯ÒÓe»…∆¿««…∆«»∆»»»ƒ
‰ÓÏLe4Ba ‰aL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,‰Â¯‡ Ô¯‚a ÁaÊn‰ ¿……«ƒ¿≈«¿…∆¬«¿»«»∆»»

ÁaÊn‰ Ì‰¯·‡5ÌB˜n‰ ‡e‰Â .˜ÁˆÈ ÂÈÏÚ „˜ÚÂ «¿»»«ƒ¿≈«¿»«»»ƒ¿»¿«»
ÁaÊn‰ ‡e‰Â .‰·z‰ ÔÓ ‡ˆiLk Á Ba ‰aL∆»»…«¿∆»»ƒ«≈»¿«ƒ¿≈«
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ·È¯˜‰ B·e .Ï·‰Â ÔÈ˜ ÂÈÏÚ ·È¯˜‰L∆ƒ¿ƒ»»«ƒ»∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ
Ì„‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‡¯· ÌMÓe .‡¯·pLk Ôa¯»̃¿»¿∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿»»¿¬»ƒ»»

.‡¯· B˙¯tk ÌB˜nÓƒ¿«»»ƒ¿»

להקריב 4) במה שם בנה דוד אלא ביחד, שניהם בנו לא
עולמים. בית בנה ושלמה אמרו 5)בשעתה סב. בזבחים

א  שם דרבי שראו בפרקי שאמרו [ומה יצחק. של אפרו ת
עליו  שנעקד המזבח מאבני אבנים י"ב יעקב "לקח אליעזר
בראשית  שמעוני (ילקוט מראשותיו" אותם ושם אבינו יצחק
הטביע  ימינו ברגל הקדושֿברוךֿהוא, עשה "ומה קיט), רמז
אותו  ועשה תהום עמקי עד מראשותיו יעקב שם אשר האבן
קכ), רמז (שם שתייה" אבן נקרא לפיכך וכו' לארץ סניף
ולפנים, לפני הארון, במקום הייתה השתייה אבן והרי
כו. השנה בראש נראה וכן נג: יומא במשנה כמפורש
קטיגור  שאין לפי פסול שהוא הפרה מקרן שופר על שאמרו
כעבודת  הוא הרי לזיכרון בא שהשופר כיוון סניגור, נעשה
הוא  טז.) (שם העקידה לזיכרון שהוא כיוון כלומר, פנים,
ברור  - השתייה אבן על הייתה שהעקידה הרי כלפנים,
בפנים, ולא המזבח, על אמנם הייתה העקידה כי הדבר
של  טעמו וזהו רבינו, שכתב וכמו שם בזבחים וכמפורש
חוץ, עבודת שהוא מפני הפרה, קרן שמכשיר שם יוסי רבי
הארון  במקום אותם ושם המקום מאבני יעקב לקח הרי אבל
טעמם  וזהו בפנים, היא יצחק נעקד שעליה שהאבן ונמצא

הפרה]. קרן הפוסלים חכמים של

.‚LÈ‡ ‰Úe„È B˙¯eˆÂ ,‰a¯‰ ˙BeÎÓ ÁaÊn‰ ˙BcÓƒ«ƒ¿≈«¿À»«¿≈¿»¿»ƒ
‰ÏBb‰ Èa eaL ÁaÊÓe .LÈ‡Ó6„È˙ÚL ÁaÊÓ ÔÈÚk ≈ƒƒ¿≈«∆»¿≈«»¿≈ƒ¿≈«∆»ƒ

Ú¯‚Ï ‡ÏÂ B˙cÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â ,e‰eOÚ ˙Ba‰Ï¿ƒ»»¿≈¿ƒ«ƒ»¿…ƒ¿…«
‰pnÓ7. ƒ∆»

השני.6) המקדש בית את ובנו הגולה מן ששבו אותם
המזבח 7) לעשות קפידא יש לכתחילה - מעכב שאינו אף
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.„ÌÈ‡È· ‰LÏLe8„Á‡ :‰ÏBb‰ ÔÓ Ì‰nÚ eÏÚ ¿»¿ƒƒ»ƒ»∆ƒ«»∆»
ÏÚ Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÁaÊn‰ ÌB˜Ó ÏÚ Ô‰Ï „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«ƒ¿≈«¿∆»≈ƒ»∆«
ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈ·È¯˜nL Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÂÈ˙BcÓƒ»¿∆»≈ƒ»∆∆«¿ƒƒ««ƒ¿≈«

‰f‰9.˙Èa ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙Ba¯w‰ Ïk «∆»«»¿»««ƒ∆≈»»ƒ

ומלאכי.8) זכריה חגי אמרו 9)והם לא, שם בזבחים
לבאר  הוסיף ורבינו בית", שאין פי על אף "שמקריבין אלא:
אין  המזבח במקום שלא אבל מקריבין המזבח על שדווקא
המוקדשין  פסולי מהלכות ג פרק להלן כמבואר מקריבין,
שהיה  מזבח להוציא בא "הזה" רבינו שכתב ומה כב. הלכה
עזרא  בימי שדווקא הבית, שנתקדש לפני שלמה, בימי
ראשונה  שקדושה מפני בית, שם שאין פי על אף מקריבין
לאחר  גם לבוא, לעתיד קדשה שלמה בימי שנתקדשה

החורבן.

.‰Èa eOÚLÂ ‰ÓÏL ‰OÚLÂ ‰LÓ ‰OÚL ÁaÊÓƒ¿≈«∆»»∆¿∆»»¿……¿∆»¿≈
Ïk d·b ˙Bn‡ ¯OÚ Ôlk - ˙BOÚ‰Ï „È˙ÚLÂ ‰ÏBb‰«»¿∆»ƒ¿≈»À»∆∆«…«»

‡ LÏLÂ" ‰¯Bza ·e˙k‰ ‰ÊÂ .Ô‰Ó „Á‡"B˙Ó˜ ˙Bn ∆»≈∆¿∆«»«»¿»«…»
‰ÏBb‰ Èa eOÚL ÁaÊÓe .„·Ïa ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó -¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿≈«∆»¿≈«»
˙Bn‡ ·"Ï BaÁ¯Â Bk¯‡ ˙cÓ ,˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ«»¿¿»¿«

˙Bn‡ ·"Ï ÏÚ10. ««

כן.10) היה הבניין של התחתון הריבוע

.Â˙a ‰n‡a Ô‰Ó ,ÁaÊn‰ d·b ÏL ˙Bn‡ ¯OÚ∆∆«∆…««ƒ¿≈«≈∆¿«»«
ÌÈÁÙË ‰MÓÁ11ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a Ô‰Óe ,12. ¬ƒ»¿»ƒ≈∆¿«»«ƒ»¿»ƒ

.ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈa‰ ˙Bn‡ Ïk ¯‡Le¿»»««ƒ¿»¿«»«ƒ»¿»ƒ
ÁaÊn‰ Ïk d·‚Â13ÌÈÁÙË Á"14. ¿…«»«ƒ¿≈«¿»ƒ

הסובב 11) כניסת וכניסתו, היסוד גובה של אמות כלומר,
הקרנות. המזבח.12)וגובה אמות עם 13)שאר

של 14)הקרנות. אמות שתי אמות: עשר גבהו שהרי
עשרה  הן טפחים, חמישה בת באמה שהן והקרנות, היסוד
הן  טפחים, שישה בת באמה שהן אמות, ושמונה טפחים.

ושמונה. חמישים הכל בסך טפחים, ושמונה ארבעים

.ÊÌÈÁÙË ‰MÓÁ ‰ÏÚ :B˙¯eˆÂ B˙cÓ ‰˙È‰ CÎÂ15 ¿»»¿»ƒ»¿»»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈLÏL ·Á¯ ‡ˆÓ .„BÒÈ e‰Ê ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ¿»«¬ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ¿»…«¿ƒ
ÈLe ‰n‡ ÌÈLÏL ·Á¯ ÏÚ ÌÈÁÙË ÈLe ‰n‡«»¿≈¿»ƒ«…«¿ƒ«»¿≈

ÌÈÁÙË16,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ ÌÈÁÙË ÌÈLÏL ‰ÏÚ . ¿»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ
··BÒ e‰Ê17ÌB˜Ó e‰Ê ,ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] . ∆≈»»¿»»»¿»ƒ∆¿

‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL BaÁ¯ ‡ˆÓ .[‰Î¯Ún‰««¬»»ƒ¿»»¿¿»¿∆¿ƒ«»
Â ‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â‰Úa¯‡ ¿«¿»»¿»ƒ«¿»¿∆¿ƒ«»¿«¿»»

˙ÈÂÊ Ô¯˜Ï ÒBÎÂ ,ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] .ÌÈÁÙË¿»ƒ»»¿»»»¿»ƒ¿≈¿∆∆»ƒ
Úa¯‡ ÏÎÏ Úa¯Ó ÏeÏÁ ÔÈa ¯OÚŒ‰BÓM‰ ÏL∆«¿»»»ƒ¿»»¿À»¿»«¿«
.·È·Ò ‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ˙B¯w‰ ÌB˜Óe .[˙B¯¿̃»¿«¿»«»ƒ∆¿«»ƒ∆»ƒ
ÌB˜Ó ‡ˆÓ .·È·Ò ‰n‡ ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈¿«¿≈«…¬ƒ«»»ƒƒ¿»¿
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ˙Bn‡ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ BaÁ¯ ‰Î¯Ún‰««¬»»»¿∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ˙Bn‡ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ÏÚ18. «∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

של 15) ואמה אמה". וכנס אמה "עלה שם במדות משנה
טפחים. חמישה של הוא מן 16)יסוד לקח היסוד שהרי

שני  פחות אמות שתי ביחד צד, מכל טפחים חמישה המזבח

ולרוחב. לאורך סובב 17)טפחים שהוא מפני כן נקרא
היה  שלא ליסוד בניגוד רוחותיו, מארבע המזבח את ומקיף

רוחות. מארבע המזבח 18)מקיף מן לקח הסובב שהרי
טפחים  שני פחות אמות שתי היינו צד, מכל טפחים חמישה

צד. לכל

.ÁÔ¯˜ Ïk Úea¯Â ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ Ô¯˜Â Ô¯˜ Ïk d·b…«»∆∆»∆∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ«»∆∆
eÈ‰ ˙BÏeÏÁ ˙B¯w‰ Úa¯‡Â .‰n‡ ÏÚ ‰n‡19.ÔÎBzÓ «»««»¿«¿««¿»¬»ƒ»

‡ˆÓ .ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó d·‚Â¿…«¿««¬»»¿»»»¿»ƒƒ¿»
.‰hÓÏe ··Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË Ë"Î ÁaÊn‰ d·‚ ÈˆÁ¬ƒ…««ƒ¿≈«¿»ƒƒ«≈¿»»

כמזרק 19) "ומלאו שנאמר ממה זאת ולמדו נד: זבחים
להן  יש קיבול שבית הרי טו) ט, (זכריה מזבח" כזוויות
חלולות  היו הקרנות ארבע שכל סובר ורבינו כמזרקות.

שם. בזבחים רש"י וכדעת

.Ë‡¯˜Ò ÏL ËeÁÂ20ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡a ¯‚BÁ ‰È‰ ¿∆ƒ¿»»»≈¿∆¿««ƒ¿≈«
ÔÈa ÏÈc·‰Ï [‰hÓÏe ··Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË ‰MLk]¿ƒ»¿»ƒƒ«≈¿«»¿«¿ƒ≈

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓc21ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓ„Ï22B‰·b ‡ˆÓÂ . »ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿»»¿
˙BÁt ˙Bn‡ ÚLz ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó „Ú ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆«¿««¬»»≈««»

ÁÙË23. ∆«

ה)20) כז, (שמות שנאמר ממה כן ולמדו אדום. צבע
מחיצה  נתנה "התורה - המזבח" חצי עד הרשת "והיתה
(זבחים  העליונים" דמים לבין התחתונים דמים בין להבדיל

החוט.21)נג.). מן למעלה מתמצה שדמה העוף עולת
הדין 22) והוא החוט. מן למטה דמה שמזים העוף חטאת

ושלמים. אשם בהמה, של 23)לעולת גבהו אמת שהרי
הריהן  טפחים. שלושים והסובב טפחים, חמישה היסוד

טפח. פחות אחת) כל טפחים שישה (בנות אמות תשע

.ÈBÓk ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó ÛÈwÓ ‰È‰ ‡Ï ÁaÊn‰ „BÒÈ¿«ƒ¿≈«…»»«ƒ≈«¿«»¿
ÔBÙˆ Áe¯ Ïk „‚k CeLÓ „BÒÈ‰ ‰È‰ ‡l‡ ,··Bq‰«≈∆»»»«¿»¿∆∆»«»

ÏÎB‡Â ,È·¯ÚÓe24‰n‡ Á¯ÊÓ·e ˙Á‡ ‰n‡ ÌB¯„a «¬»ƒ¿≈¿»«»««¿ƒ¿»«»
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Â ,˙Á‡25. ««¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ…»»»¿

מקום.24) תופס = שרצועה 25)מחזיק, לפי נג: זבחים
היינו  טורף, של בחלקו ולא יהודה של בחלקו הייתה זו
יטרף" זאב "בנימין כז) מט, (בראשית בו שכתוב בנימין
ותרגם  עד" יאכל "בבוקר ואמר אבינו יעקב נתנבא ועליו
שם  בזבחים ורש"י מקדשא". יתבני "ובאחסנתה אונקלוס
כלומר: מדבחא", תיתבני "באחסנתיה התרגום: בשם הביא

בחלקו. ייבנה המזבח

.‡È˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜·e26ÔÈÓk ÌÈ·˜ ÈL eÈ‰ ¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÔÈ˙ÈL ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL27ÌÈÓc‰L , ¿≈√»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ∆«»ƒ
‰n‡a Ô¯w‰ d˙B‡a ÔÈ·¯Ú˙Óe Ô‰a ÔÈ„¯BÈ28ÔÈ‡ˆBÈÂ , ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿»«∆∆»«»¿¿ƒ

.ÔB¯„˜ ÏÁÏ¿««ƒ¿

ויש 26) מערבי יסוד על ששופכים מהם יש הדם ששיירי
הנקבים  שני נתן לפיכך דרומי, יסוד על ששופכים מהם

דרומית. מערבית שהדמים 27)בקרן מפני כן ונקראו
הנ"ל, מהטעם כן נקרא נסכים של זה וכן לשם, שותתין

לשם. הנסכים בעזרה.28)ששותתין שעוברת המים אמת
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.·È‰n‡ ÌB˜Ó ‰È‰ Ô¯w‰ B˙B‡a ‰Ùˆ¯a ‰hÓÏe¿«»»ƒ¿»¿«∆∆»»»«»
da ‰Úe·˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡Ï·ËÂ ,‰n‡ ÏÚ29, ««»¿«¿»∆«ƒ¿«««¿»»

ÔÈ˙ÈMÏ ÔÈ„¯BÈ BaL30.B˙B‡ ÔÈwÓe ∆¿ƒ«ƒƒ¿«ƒ

הטבלא.29) את מגביהים ידה קטן 30)שעל חלל והוא
היסוד. שתחת

.‚ÈL·ÎÂ31Bk¯‡ ,ÁaÊÓ ÏL BÓB¯„Ï Èea ‰È‰ ¿∆∆»»»ƒ¿∆ƒ¿≈«»¿
‰n‡ ÌÈzLe ÌÈLÏL32.‰n‡ ‰¯OÚŒLL ·Á¯ ÏÚ ¿ƒ¿«ƒ«»«…«≈∆¿≈«»

Á¯BÙe ,ÁaÊn‰ „vÓ ‰n‡ ÌÈLÏL ı¯‡a ÏÎB‡ ‰È‰Â¿»»≈»»∆¿ƒ«»ƒ««ƒ¿≈«≈«
¯ÈÂ‡Â .··Bq‰ ÏÚ ‰n‡Â „BÒÈ‰ ÏÚ ‰n‡ epnÓƒ∆«»««¿¿«»««≈«¬ƒ

ËÚÓ33ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰34ÔzÏ È„k , ¿«»»«¿ƒ≈«∆∆«ƒ¿≈«¿≈ƒ≈
‰˜È¯Êa ÁaÊnÏ ÌÈ¯·È‡‰35˙Bn‡ ÚLz L·k‰ d·‚Â . »≈»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»¿…««∆∆≈««
˙e˙L ˙BÁt36.‰Î¯Ún‰ „‚k „Ú »¿«¿∆∆««¬»»

הארץ.31) עד המזבח מראש ויורד המתמעט תל כמו והוא
יותר.32) היה בשיפועו אבל כן היה בארץ למטה
נימא 33) כמלוא באוויר די לא זריקה, שצריך ומכיוון

אוויר  צריך אלא קטנים, כבשים בשני יד הלכה כדלהלן
המערכה.34)יותר. למקום הכבש בין כלומר,

כז)35) יב, (דברים שנאמר ממה כן למדו שם בזבחים
(שהרי  בזריקה דם מה - והדם" הבשר עולותיך "ועשית
בשר  אף המזבח") על הדם את "וזרקו ה א, בויקרא נאמר

טפח.36)בזריקה. פחות היינו,

.„ÈÌÈBt Ì‰aL ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈpË˜ ÌÈL·k ÈLe¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆»∆ƒ
„BÒÈÏ37··BqÏÂ38‡ÏÓk ÁaÊn‰ ÔÓ ÔÈÏc·Óe , «¿¿«≈À¿»ƒƒ«ƒ¿≈«ƒ¿…
‡ÓÈ39L·k ÏL B·¯ÚÓa ‰˙È‰ ÔBlÁÂ .40ÏÚ ‰n‡ ƒ»¿«»¿»¿«¬»∆∆∆«»«

˙‡¯˜ ‰˙È‰ ‰·e·¯e ,‰n‡41ÈÏeÒt ÔÈ˙B daL , «»¿»»¿»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿≈
ÛBÚ‰ ˙‡hÁ42d˙¯eˆ ¯·ÚzL „Ú43˙È·Ï ‡ˆ˙Â ««»«∆«¬…»»¿≈≈¿≈

‰Ù¯O‰44. «¿≈»

דם 37) שיירי שופכים ידו ועל מערב שלצד הכבש היינו
מתנותיה. כשגומר בהמה שלצד 38)חטאת הכבש היינו

הקרנות. גבי על בהמה חטאת דם זורקים ידו ועל מזרח
ליסוד]. קטן כבש בו היה לא מערב לצד זבחים 39)[אבל

הדם  את "וזרקו ה) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
יהיו  ואם שהוא כל למזבח היקף שיהא - סביב" המזבח על
יכול  אדם אין בחוט ואפילו היקף, לו אין שוב מחוברים,
בין  אבל בלבד, נימא כמלוא בהפסק די ולפיכך לסובבו.
יותר. הפסק צריך היה המערכה מקום לבין הגדול הכבש

אלא 40) כבש של בגגו הייתה שלא נראה הלשון מפשטות
שלו. לוחות 41)בקיר נבוב מלשון "נבובה" כמו רבובה

חלון. שאז 42)והיינו בבעלים או בדם פסול בה כשאירע
הוא  שאף מספק פסולו שהיה או צורה. עיבור צריך הוא
מפני  - העוף? חטאת פסולי דווקא ולמה צורה. עיבור טעון
בעזרה  שישנן ומפני למטה, דרומית מערבית בקרן שמעשיה
זאת  תתערב שמא חששו יולדות, של העוף, חטאות הרבה

מיוחד. מקום לה קבעו ולכן עמהן, ימתינו 43)הפסולה
שילינוה  ידי על הרטוב הבשר מראה שיעבור עד מלשרפה
וטעונה  נותר היא הרי בלילה שלנה שכיוון אחד, לילה

העזרה.44)שריפה. בתוך

.ÂËÏL „Á‡ :L·k‰ ·¯ÚÓa eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»¿«¬««∆∆∆»∆

ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ,LÈL45,ÛÒk ÏL „Á‡Â ; «ƒ∆¿ƒ»»∆»≈»ƒ¿∆»∆∆∆
.˙¯M‰ ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL∆¿ƒ»»¿≈«»≈

ויתחממו 45) מרתיח שהכסף מפני כסף של על נתנו ולא
העיפוש. מן ומרחיקו מקררו השיש אבל ויסריחו, האברים

.ÊËÌeË‡ Blk B˙B‡ ÔÈBa ,ÁaÊn‰ ÔÈBaLk46 ¿∆ƒ«ƒ¿≈«ƒÀ»
‡È·Ó ‡l‡ ,ÏÏk ÏÏÁ Ba ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,„enÚ ÔÈÓk¿ƒ«¿≈ƒ»»¿»∆»≈ƒ
˙ÙÊÂ „ÈÒ ‡È·Óe ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ,˙BÓÏL ÌÈ·‡¬»ƒ¿≈¿¿«≈ƒƒ¿∆∆

‡ÈB˜Â47ÔaÏÓ CB˙Ï CÙBLÂ ‰ÁÓÓe ,48ÏB„b49 ¿¿»¿«∆¿≈¿«¿≈»
B˙cÓk50ÏL Ûeb ÔÈa‰ CB˙a Ô˙BÂ .‰ÏBÚÂ ‰B·e , ¿ƒ»∆¿∆¿≈¿«ƒ¿»∆

.„BÒÈ‰ ˙cÓk ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a Ô·‡ B‡ ıÚ≈∆∆¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««¿

.ÔÈa‰ ÌÈÏLiL „Ú ,Ô¯˜Â Ô¯˜ Ïk CB˙a Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈¿»∆∆»∆∆«∆«¿ƒ«ƒ¿»
Ô¯˜ ¯‡MzL È„k ,ÔÈa‰ CB˙aL ÌÈÙeb‰ ¯ÈÒÈÂ¿»ƒ«ƒ∆¿«ƒ¿»¿≈∆ƒ»≈∆∆
˙B¯w‰ e¯‡MÈÂ ,„BÒÈ ‡Ïa ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c¿ƒƒ¿»ƒ¿…¿¿ƒ»¬«¿»

.ÔÈÏeÏÁ¬ƒ

שעושין 47)סתום.46) כמו מתכת) (=מין אבר ניתוך
חרס. כלי קרשים.48)לציפוי מארבעה עשוי מרובע דפוס

יחד.49) ונדבקים האבנים ששייך 50)על ומדה מדה בכל
אמה  ל"ב על ל"ב של מלבן נותן היה ביסוד היינו לו.
אמות, ה' בגובה ל' על ל' של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה
כ"ח  על כ"ח של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה סובב. וזהו
ארבעה  בקרנות נותן היה ממנו ולמעלה אמות, ג' בגובה

אמה. על אמה מלבן כל מלבנים.

.ÊÈ.ÔÈ·kÚÓ BÚea¯Â B„BÒÈÂ ÁaÊÓ ÏL ˙B¯˜ Úa¯‡«¿«¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÂÈ¯‰ - Úea¯Â L·ÎÂ „BÒÈ ,Ô¯˜ BÏ ÔÈ‡L ÁaÊÓ ÏÎ¿»ƒ¿≈«∆≈∆∆¿¿∆∆¿ƒ«¬≈

ÔÈ·kÚÓ ÔzÚa¯‡L ,ÏeÒt ‡e‰51Bk¯‡ ˙cÓ Ï·‡ . »∆«¿«¿»¿«¿ƒ¬»ƒ«»¿
‡lL ‡e‰Â ,ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ B˙ÓB˜ ˙cÓe BaÁ¯ ˙cÓeƒ«»¿ƒ«»≈»¿«¿ƒ¿∆…
¯eÚLk ,˙Bn‡ LÏL Ìe¯a ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈƒ¿…≈«»««»¿»«¿ƒ

.¯a„Ó ÁaÊÓ ÏL ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó¿««¬»»∆ƒ¿«ƒ¿»

נאמר 51) בקרן "המזבח"; כתוב אלו כל שאצל סב. שם.
"אל  לד) (שם, נאמר וביסוד המזבח" "קרנות יח) ד, (ויקרא
המזבח" פני "אל ז) ו, (שם נאמר ובכבש המזבח" יסוד
שם. דרך לו שעולין מזבח של פנים שהוא הכבש והוא
וכל  המזבח". יהיה "רבוע א) כז, (שמות נאמר ובריבוע
"המזבח" שם). (זבחים לעכב הוא "המזבח", שנאמר מקום

לא. לא ואם מזבח, נקרא הוא כן שכשהוא משמע:

.ÁÈBÈaÓ ÌbÙ Ì‡ :BÈaÓ ÌbÙpL ÁaÊÓ52ÁÙË ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»∆«
‰È‰È ‡lL ‡e‰Â ,¯Lk - ÁÙhÓ ˙BÁt ,ÏeÒt -»»ƒ∆«»≈¿∆…ƒ¿∆

‰Óe‚t Ô·‡ ¯‡Lpa53. «ƒ¿»∆∆¿»

שעליו.52) והטיח הסיד מן פוסלת 53)כלומר, שבאבן
שהיא. כל פגימה גם

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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.·È‰n‡ ÌB˜Ó ‰È‰ Ô¯w‰ B˙B‡a ‰Ùˆ¯a ‰hÓÏe¿«»»ƒ¿»¿«∆∆»»»«»
da ‰Úe·˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡Ï·ËÂ ,‰n‡ ÏÚ29, ««»¿«¿»∆«ƒ¿«««¿»»

ÔÈ˙ÈMÏ ÔÈ„¯BÈ BaL30.B˙B‡ ÔÈwÓe ∆¿ƒ«ƒƒ¿«ƒ

הטבלא.29) את מגביהים ידה קטן 30)שעל חלל והוא
היסוד. שתחת

.‚ÈL·ÎÂ31Bk¯‡ ,ÁaÊÓ ÏL BÓB¯„Ï Èea ‰È‰ ¿∆∆»»»ƒ¿∆ƒ¿≈«»¿
‰n‡ ÌÈzLe ÌÈLÏL32.‰n‡ ‰¯OÚŒLL ·Á¯ ÏÚ ¿ƒ¿«ƒ«»«…«≈∆¿≈«»

Á¯BÙe ,ÁaÊn‰ „vÓ ‰n‡ ÌÈLÏL ı¯‡a ÏÎB‡ ‰È‰Â¿»»≈»»∆¿ƒ«»ƒ««ƒ¿≈«≈«
¯ÈÂ‡Â .··Bq‰ ÏÚ ‰n‡Â „BÒÈ‰ ÏÚ ‰n‡ epnÓƒ∆«»««¿¿«»««≈«¬ƒ

ËÚÓ33ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰34ÔzÏ È„k , ¿«»»«¿ƒ≈«∆∆«ƒ¿≈«¿≈ƒ≈
‰˜È¯Êa ÁaÊnÏ ÌÈ¯·È‡‰35˙Bn‡ ÚLz L·k‰ d·‚Â . »≈»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»¿…««∆∆≈««
˙e˙L ˙BÁt36.‰Î¯Ún‰ „‚k „Ú »¿«¿∆∆««¬»»

הארץ.31) עד המזבח מראש ויורד המתמעט תל כמו והוא
יותר.32) היה בשיפועו אבל כן היה בארץ למטה
נימא 33) כמלוא באוויר די לא זריקה, שצריך ומכיוון

אוויר  צריך אלא קטנים, כבשים בשני יד הלכה כדלהלן
המערכה.34)יותר. למקום הכבש בין כלומר,

כז)35) יב, (דברים שנאמר ממה כן למדו שם בזבחים
(שהרי  בזריקה דם מה - והדם" הבשר עולותיך "ועשית
בשר  אף המזבח") על הדם את "וזרקו ה א, בויקרא נאמר

טפח.36)בזריקה. פחות היינו,

.„ÈÌÈBt Ì‰aL ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈpË˜ ÌÈL·k ÈLe¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆»∆ƒ
„BÒÈÏ37··BqÏÂ38‡ÏÓk ÁaÊn‰ ÔÓ ÔÈÏc·Óe , «¿¿«≈À¿»ƒƒ«ƒ¿≈«ƒ¿…
‡ÓÈ39L·k ÏL B·¯ÚÓa ‰˙È‰ ÔBlÁÂ .40ÏÚ ‰n‡ ƒ»¿«»¿»¿«¬»∆∆∆«»«

˙‡¯˜ ‰˙È‰ ‰·e·¯e ,‰n‡41ÈÏeÒt ÔÈ˙B daL , «»¿»»¿»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿≈
ÛBÚ‰ ˙‡hÁ42d˙¯eˆ ¯·ÚzL „Ú43˙È·Ï ‡ˆ˙Â ««»«∆«¬…»»¿≈≈¿≈

‰Ù¯O‰44. «¿≈»

דם 37) שיירי שופכים ידו ועל מערב שלצד הכבש היינו
מתנותיה. כשגומר בהמה שלצד 38)חטאת הכבש היינו

הקרנות. גבי על בהמה חטאת דם זורקים ידו ועל מזרח
ליסוד]. קטן כבש בו היה לא מערב לצד זבחים 39)[אבל

הדם  את "וזרקו ה) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
יהיו  ואם שהוא כל למזבח היקף שיהא - סביב" המזבח על
יכול  אדם אין בחוט ואפילו היקף, לו אין שוב מחוברים,
בין  אבל בלבד, נימא כמלוא בהפסק די ולפיכך לסובבו.
יותר. הפסק צריך היה המערכה מקום לבין הגדול הכבש

אלא 40) כבש של בגגו הייתה שלא נראה הלשון מפשטות
שלו. לוחות 41)בקיר נבוב מלשון "נבובה" כמו רבובה

חלון. שאז 42)והיינו בבעלים או בדם פסול בה כשאירע
הוא  שאף מספק פסולו שהיה או צורה. עיבור צריך הוא
מפני  - העוף? חטאת פסולי דווקא ולמה צורה. עיבור טעון
בעזרה  שישנן ומפני למטה, דרומית מערבית בקרן שמעשיה
זאת  תתערב שמא חששו יולדות, של העוף, חטאות הרבה

מיוחד. מקום לה קבעו ולכן עמהן, ימתינו 43)הפסולה
שילינוה  ידי על הרטוב הבשר מראה שיעבור עד מלשרפה
וטעונה  נותר היא הרי בלילה שלנה שכיוון אחד, לילה

העזרה.44)שריפה. בתוך

.ÂËÏL „Á‡ :L·k‰ ·¯ÚÓa eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»¿«¬««∆∆∆»∆

ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ,LÈL45,ÛÒk ÏL „Á‡Â ; «ƒ∆¿ƒ»»∆»≈»ƒ¿∆»∆∆∆
.˙¯M‰ ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL∆¿ƒ»»¿≈«»≈

ויתחממו 45) מרתיח שהכסף מפני כסף של על נתנו ולא
העיפוש. מן ומרחיקו מקררו השיש אבל ויסריחו, האברים

.ÊËÌeË‡ Blk B˙B‡ ÔÈBa ,ÁaÊn‰ ÔÈBaLk46 ¿∆ƒ«ƒ¿≈«ƒÀ»
‡È·Ó ‡l‡ ,ÏÏk ÏÏÁ Ba ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,„enÚ ÔÈÓk¿ƒ«¿≈ƒ»»¿»∆»≈ƒ
˙ÙÊÂ „ÈÒ ‡È·Óe ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ,˙BÓÏL ÌÈ·‡¬»ƒ¿≈¿¿«≈ƒƒ¿∆∆

‡ÈB˜Â47ÔaÏÓ CB˙Ï CÙBLÂ ‰ÁÓÓe ,48ÏB„b49 ¿¿»¿«∆¿≈¿«¿≈»
B˙cÓk50ÏL Ûeb ÔÈa‰ CB˙a Ô˙BÂ .‰ÏBÚÂ ‰B·e , ¿ƒ»∆¿∆¿≈¿«ƒ¿»∆

.„BÒÈ‰ ˙cÓk ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a Ô·‡ B‡ ıÚ≈∆∆¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««¿

.ÔÈa‰ ÌÈÏLiL „Ú ,Ô¯˜Â Ô¯˜ Ïk CB˙a Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈¿»∆∆»∆∆«∆«¿ƒ«ƒ¿»
Ô¯˜ ¯‡MzL È„k ,ÔÈa‰ CB˙aL ÌÈÙeb‰ ¯ÈÒÈÂ¿»ƒ«ƒ∆¿«ƒ¿»¿≈∆ƒ»≈∆∆
˙B¯w‰ e¯‡MÈÂ ,„BÒÈ ‡Ïa ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c¿ƒƒ¿»ƒ¿…¿¿ƒ»¬«¿»

.ÔÈÏeÏÁ¬ƒ

שעושין 47)סתום.46) כמו מתכת) (=מין אבר ניתוך
חרס. כלי קרשים.48)לציפוי מארבעה עשוי מרובע דפוס

יחד.49) ונדבקים האבנים ששייך 50)על ומדה מדה בכל
אמה  ל"ב על ל"ב של מלבן נותן היה ביסוד היינו לו.
אמות, ה' בגובה ל' על ל' של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה
כ"ח  על כ"ח של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה סובב. וזהו
ארבעה  בקרנות נותן היה ממנו ולמעלה אמות, ג' בגובה

אמה. על אמה מלבן כל מלבנים.

.ÊÈ.ÔÈ·kÚÓ BÚea¯Â B„BÒÈÂ ÁaÊÓ ÏL ˙B¯˜ Úa¯‡«¿«¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÂÈ¯‰ - Úea¯Â L·ÎÂ „BÒÈ ,Ô¯˜ BÏ ÔÈ‡L ÁaÊÓ ÏÎ¿»ƒ¿≈«∆≈∆∆¿¿∆∆¿ƒ«¬≈

ÔÈ·kÚÓ ÔzÚa¯‡L ,ÏeÒt ‡e‰51Bk¯‡ ˙cÓ Ï·‡ . »∆«¿«¿»¿«¿ƒ¬»ƒ«»¿
‡lL ‡e‰Â ,ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ B˙ÓB˜ ˙cÓe BaÁ¯ ˙cÓeƒ«»¿ƒ«»≈»¿«¿ƒ¿∆…
¯eÚLk ,˙Bn‡ LÏL Ìe¯a ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈƒ¿…≈«»««»¿»«¿ƒ

.¯a„Ó ÁaÊÓ ÏL ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó¿««¬»»∆ƒ¿«ƒ¿»

נאמר 51) בקרן "המזבח"; כתוב אלו כל שאצל סב. שם.
"אל  לד) (שם, נאמר וביסוד המזבח" "קרנות יח) ד, (ויקרא
המזבח" פני "אל ז) ו, (שם נאמר ובכבש המזבח" יסוד
שם. דרך לו שעולין מזבח של פנים שהוא הכבש והוא
וכל  המזבח". יהיה "רבוע א) כז, (שמות נאמר ובריבוע
"המזבח" שם). (זבחים לעכב הוא "המזבח", שנאמר מקום

לא. לא ואם מזבח, נקרא הוא כן שכשהוא משמע:

.ÁÈBÈaÓ ÌbÙ Ì‡ :BÈaÓ ÌbÙpL ÁaÊÓ52ÁÙË ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»∆«
‰È‰È ‡lL ‡e‰Â ,¯Lk - ÁÙhÓ ˙BÁt ,ÏeÒt -»»ƒ∆«»≈¿∆…ƒ¿∆

‰Óe‚t Ô·‡ ¯‡Lpa53. «ƒ¿»∆∆¿»

שעליו.52) והטיח הסיד מן פוסלת 53)כלומר, שבאבן
שהיא. כל פגימה גם

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ופרחיה.1) כפתוריה גביעיה, המנורה, צורת בו תתבאר

.‡‰¯Bza d˙¯eˆ ˙L¯ÙÓ ‰¯Bn‰2‰Úa¯‡Â . «¿»¿…∆∆»»«»¿«¿»»
ÌÈÚÈ·‚3ÌÈ¯BzÙÎ ÈLe4ÌÈÁ¯Ù ÈLe5‰˜a eÈ‰ ¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bn‰6ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e" :¯Ó‡pL , «¿»∆∆¡««¿…»«¿»»¿ƒƒ
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ÌÈ„wLÓ7‰È‰ ÈLÈÏL Á¯t „BÚÂ ."‰ÈÁ¯Ùe ‰È¯zÙk ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»¿∆«¿ƒƒ»»
„Ú dÎ¯È „Ú" :¯Ó‡pL ,‰¯BÓ ÏL dÎ¯ÈÏ CeÓÒ»ƒ≈»∆¿»∆∆¡««¿≈»«

."dÁ¯tƒ¿»

לאֿמ.2) כה, אלכסנדריא 3)שמות לכוסות דומים הם
ט). הלכה (להלן קצר ושוליהן רחב כמין 4)שפיהן הם

ששני  כביצה מעט ארוכין שהן מקום) (שם כרותיים תפוחים
שם). (להלן כדין (ציורים 5)ראשיה העמודים פרחי "כמו

לחוץ  כפולה ושפתה קערה כמין שהן בעמודים), שמציירין
המשניות  בפירוש (רבינו שושן כמו והוא שם). (להלן

ז). משנה פ"ג במנורה,6)למנחות אלה כל של מקומם
י. הלכה להלן (להלן 7)ראה בעשייתן" שקדים "כמו

ב). הלכה

.·dÏ eÈ‰ ÌÈÏ‚¯ LÏLÂ8ÌÈ¯BzÙÎ ‰LÏLe .9ÌÈ¯Á‡ ¿»«¿«ƒ»»¿»«¿ƒ¬≈ƒ
:ÌÈw‰ ˙LL ÌÈ‡ˆBÈ Ô‰nL ,‰¯Bn‰ ‰˜a eÈ‰»ƒ¿≈«¿»∆≈∆¿ƒ≈∆«»ƒ
‰˜Â ‰˜ ÏÎ·e .‰Ê „vÓ ‰LÏLe ,‰Ê „vÓ ‰LÏL¿»ƒ«∆¿»ƒ«∆¿»»∆¿»∆

ÌÈÚÈ·‚ ‰LÏL Ô‰Ó10Ïk‰Â ,Á¯ÙÂ ¯BzÙÎÂ ≈∆¿»¿ƒƒ¿«¿»∆«¿«…
ÌÈ„wLÓ11Ô˙iOÚa ÌÈ„˜L BÓk12. ¿À»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ»»

על 8) ברש"י הוא וכן שם, המשניות בפירוש גם כתב כן
התורה  על בעליֿהתוספות כתבו וכן לא) כה, (שמות התורה
רגלים, לה שהיו רק אמרו שם) (מנחות בגמרא אבל שם.
(ת"א  ז"ל לרמ"א העולה ובתורת כמה. הזכירו לא אבל
היה  רגלים שלשה ז"ל רבותינו "אמרו הביא: פט"ו)
שבקשת  המנורה ובגלופת ראשונים). (משנת למנורה"
רגליים  ללא מרובע, המנורה של בסיסה – ברומא טיטוס
טבת  ג' וב"שערים" חח, כ עמוד לו כרך ב"סיני" (ראה

ג). עמוד לה).9)תש"כ כה, (שמות בתורה מפורש כן
לג).10) שם, (שם הוא מפורש נב.11)מקרא ביומא

הכרע  להן אין בתורה (פסוקים) מקראות חמש אמרו:
כלומר, "משוקדים", מהם ואחד נוטים), הם היכן (לדעת
כפתוריה  משוקדים גביעים ארבעה "ובמנורה הפסוק
"ארבעה  לקרוא צריך אם לנו שספק לד), שם, (שם ופרחיה"
"ארבעה  עם קשורה משוקדים (שהמילה משוקדים" גביעים
קשורה  (שהיא ופרחיה" כפתוריה "משוקדים או גביעים"),
צריכים  שמספק רבינו, פסק לפיכך ופרחיה). ל"כפתוריה
הכפתורים  וגם הגביעים גם משוקדים, כולם לעשות
אין  משוקדים להיות צריכים אינם אם גם שהרי והפרחים.
צריכים  הם אם ואילו משוקדים. יעשום אם הפסד, בכך
(כסףֿ קפידא בזה תהיה כן, נעשין ולא משוקדים להיות

קורקוס). הר"י בשם (מנחות 12)משנה המשניות בפירוש
מלאכה  והוא שקדים, מעשה "משוקדים רבינו: כתב שם)
העשת  בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה

שקדים". שקדים כולו שיהיה עד (=החתיכה)

.‚˙‡ˆÓ13ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ÌÈÚÈ·b‰ Ïk14ÌÈÁ¯t‰Â . ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»ƒ
‰ÚLz15¯OÚŒ„Á‡ ÌÈ¯BzÙk‰Â .16‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿««¿ƒ««»»¿À»¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡17ÌÈÚa¯‡Â ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ¯ÒÁ elÙ‡Â ,18 ∆∆«¬ƒ»≈∆»ƒ«¿«ƒ¿«¿»ƒ

.Ôlk ˙‡ ·kÚÓ¿«≈∆À»

אומר".13) "נמצאת כלומר: כט. כח: שהרי 14)מנחות
עשר. שמונה ביחד שהם גביעים, שלשה וקנה קנה בכל

(מנחות  בסךֿהכל ועשרים שנים הרי המנורה, בגוף וארבעה
בגוף 15)שם). ושניים ששה, הרי קנה לכל פרח כי

הרי  שנים), הם פרחים (סתם "ופרחיה" שנאמר כמו המנורה
הרי  אחד, עוד למדו פרחה" "עד עוד שנאמר וממה שמונה,

שם). (מנחות תשעה ששה,16)כאן הרי קנה לכל כפתור
כפתורים  (סתם "כפתוריה" שנאמר המנורה בגוף שניים
ביחד  הרי הקנים, יציאת במקום ושלשה שמונה, הרי שנים),

עשר. פ"ו.17)אחד מנחות ותוספתא שם מנחות
והפרחים.18) הכפתורים הגביעים, של הכולל הסכום הוא

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na19·‰Ê ‰e‡OÚLk20Ï·‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¬»»»»¬»
˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L21ÌÈÚÈ·b da ÔÈOBÚ ÔÈ‡22, ¿»ƒ≈«»≈ƒ»¿ƒƒ

‰È‰z ,·‰Ê ‰‡a‰ ‰¯BÓ ÔÎÂ .ÌÈÁ¯Ùe ÌÈ¯BzÙk«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»«»»»»ƒ¿∆
‰È˙B¯ ÌÚ ¯kk dlk23‰L˜Ó dlk ‰È‰˙Â ,24ÔÓ À»ƒ»ƒ≈∆»¿ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ

˙B˙LÚ‰25ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏLÂ ; »¬»¿∆¿»ƒ≈«»≈«¿ƒƒ«
‰ÏeÏÁ ‰˙È‰ Ì‡Â ,dÏ˜LÓ26‰¯Lk -27. ƒ¿»»¿ƒ»¿»¬»¿≈»

ופרחים.19) כפתורים גביעים, בה מנחות 20)שעושים
יח.21)כח. הלכה פ"א למעלה גבי 22)ראה להלן

על  מקפידין אין מתכות, מיני שאר "ושל רבינו כתב ככר,
הקפדה  יש ופרחים, כפתורים שבגביעים נראה משקלה".
(משנהֿלמלך). מתכת מיני בשאר לעשות שלא

כל 23) את אותה יעשה טהור זהב "ככר לט: כה, בשמות
האלה". אחת.24)הכלים כח.25)חתיכה במנחות

"חתיכה  רש"י פירש העשת", מן באה היתה "מנורה
כליה". כל ממנה שיצאו עד בקורנס ומכה שלימה,

(כסףֿמשנה).26) מקשה ולכתחילה 27)שאינה בדיעבד.
ה. בהלכה ועיין מקשה, לעשותה צריך

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â28ÌÏBÚÏ d˙B‡29˙B‡Ëe¯b‰ ÔÓ30ÔÈa , ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»≈
.˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ·‰Ê ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆»»≈∆»¿»∆¿»ƒ≈«»

עושין,28) אין בדיעבד שאפילו נאמר שאם לכתחילה.
ש  פסול הרי מקשה,קשה, שכתוב מזה נלמד גרוטאות ל

מקשה. באה זהב, באה זהב, "מקשה שם) (מנחות  ותניא
גרוטאות  של פסול א"כ מקשה". באה אינה זהב, באה אינה
לכתחילה  רק הוא עושין שאין זה ודאי אלא לן? מנא

זו.29)(משנהֿלמלך). מילה חסירה בכסףֿמשנה
שברים.30)

.ÂÌÈÁ˜Ïn‰31˙BzÁn‰Â32ÏÏkÓ ÔÈ‡ ÔÓM‰ ÈÏÎe «∆¿»«ƒ¿««¿¿≈«∆∆≈»ƒ¿«
¯kk‰33¯ÊÁÂ ,"¯B‰Ë ·‰Ê" ‰¯Bna ¯Ó‡ È¯‰L , «ƒ»∆¬≈∆¡««¿»»»»¿»«

¯Ó‡ ‡ÏÂ ."¯B‰Ë ·‰Ê ‰È˙zÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe" ¯Ó‡Â¿»««¿»∆»«¿…∆»»»»¿…∆¡«
‰¯Bna ÔÈÚe·˜ ˙B¯p‰L ÈtÓ ,"¯B‰Ë ·‰Ê ‰È˙B¯"≈∆»»»»ƒ¿≈∆«≈¿ƒ«¿»

¯kk‰ ÏÏkÓ Ì‰Â34. ¿≈ƒ¿««ƒ»

מתוך 31) הפתילה בהם ליקח העשויים הצבתים "הם
בהם, שלוקחים שם ועל הנרות. בפי ולמשכן ליישבן השמן,

לח). כה, בשמות (רש"י מלקחיים" כמין 32)קרויים הם
(רש"י  שבנר האפר את בהם שחותה קטנים (=כפות) בזיכין

נחמיה 33)שם). כרבי ולא כתנאֿקמא פח: מנחות
ראשונה. פ"ט.34)בברייתא המשכן דמלאכת ברייתא

.Ê˙Ú·L35˙Ú·LÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰¯Bn‰ È˜ ƒ¿«¿≈«¿»¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ¿«
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ÔÈa ·‰Ê ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰È˙B¯≈∆»¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»¿»∆»»≈
ÌÈÚe·˜ ˙B¯p‰ ÏÎÂ .˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¿»ƒ≈«»¿»«≈¿ƒ

ÌÈwa36. «»ƒ

כח.35) אחד 36)מנחות נר היה וקנה, קנה כל בראש
(פירש"י  והפתילות השמן נותנים ושם (=כף) בזך כעין

שם). במנחות

.ÁÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈw‰ ˙LLa ÌÈÚe·w‰ ˙B¯p‰ ˙LL≈∆«≈«¿ƒ¿≈∆«»ƒ«¿ƒ
È˜ ÏÚL ÈÚˆÓ‡‰ ¯pÏ Ì‰Èt Ôlk ,‰¯Bn‰ ÔÓƒ«¿»À»¿≈∆«≈»∆¿»ƒ∆«¿≈

‰¯Bn‰37ŒL„˜ „‚k ÂÈt ÈÚˆÓ‡‰ ¯p‰ ‰ÊÂ . «¿»¿∆«≈»∆¿»ƒ»»¿∆∆…∆
ÌÈL„w‰38‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,39.È·¯ÚÓ ¯ «√»ƒ¿«ƒ¿»≈«¬»ƒ

וכן 37) האמצעי. לנר נוטות שלהם הפתילות פיות כלומר,
יאירו  המנורה פני מול אל "תניא, צח:) (שם בברייתא הוא
נר  כלפי פניהם מצדדין שהיו מלמד הנרות, שבעת

הוא 38)האמצעי". כן למערב. נוטה הפתילה פי כלומר,
שכינה". כלפי מערבי "נר בא: בתלמוד 39)במגילה

ועוד). שם, מגילה כב: (שבת

.Ë‰‡È¯„ÒkÏ‡ ˙BÒBÎÏ ÔÈÓBc ÌÈÚÈ·b‰40Ô‰ÈtL , «¿ƒƒƒ¿¬∆¿«¿¿ƒ»∆ƒ∆
ÌÈÁetz ÔÈÓk ÌÈ¯BzÙk‰Â .¯ˆ˜ Ô‰ÈÏeLÂ ·Á»̄»¿≈∆»»¿««¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈi˙B¯k41‰ÈL‡¯ ÈML ‰ˆÈ·k ,ËÚÓ ÔÈk¯‡ Ô‰L , »ƒƒ∆≈¬Àƒ¿«¿≈»∆¿≈»∆»
ÔÈck42ÌÈ„enÚ‰ ÈÁ¯t BÓk ÌÈÁ¯t‰Â .43ÔÈÓk Ô‰L , «ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈¿ƒ

.ıeÁÏ ‰ÏeÙk d˙ÙOe ‰¯Ú¿̃»»¿»»¿»«

כח:40) שם.41)מנחות במנחות והוא מקום. שם
דמות  הוא "והכפתורים רבינו כתב שם המשנה ובפירוש
קרוב  מעט אורך בה שיש רק וכל, מכל עגולה שאינה כדור

העוף". ביצת ככד.42)לצורת שם.43)עגולים מנחות
שם  המשנה ובפירוש שם). (רש"י בעמודים שמציירין ציורין

שושן". צורת "פרח רבינו כתב

.È‰¯Bn‰ d·b44ÌÈÏ‚¯‰ .ÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰È‰ …««¿»»»¿»»»∆«»«¿«ƒ
ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙË ÈLe .ÌÈÁÙË ‰LÏL Á¯t‰Â¿«∆«¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ»»¿∆«

Á¯ÙÂ ¯BzÙk ÚÈ·b BaL45ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe . ∆»ƒ««¿»∆«¿»«ƒ»»¿∆«
„Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk«¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»
ÁÙËÂ .‰¯Bn‰ d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ ÌÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿∆«
„Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ»»¿∆««¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»
d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…«
ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÁÙËÂ .‰¯Bn‰«¿»¿∆«»»¿∆««¿¿≈»ƒ
ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ
e¯izL .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe .‰¯Bn‰ d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿»«ƒ»»ƒ¿«¿
.Á¯ÙÂ ¯BzÙk ,ÌÈÚÈ·‚ ‰LÏL Ô‰aL ,ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ∆»∆¿»¿ƒƒ«¿»∆«

כח:44) ד"ה 45)מנחות שם ובתוספות שם. מנחות
לא  שלשלשתם אלו, שלשה נשתנו מה בתימה נשארו וטפח,

טפח. אלא ניתנו

.‡È‰¯Bn‰ ÈÙÏ ‰˙È‰ Ô·‡Â46,˙BÏÚÓ LÏL d·e , ¿∆∆»¿»ƒ¿≈«¿»»»«¬
‰ÈÏÚ ÁÈpÓe ,˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe „ÓBÚ Ô‰k ‰ÈÏÚL∆»∆»…≈≈≈ƒ∆«≈«ƒ«»∆»

‰·Ë‰ ˙ÚLa ‰È˙BzÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe dÓL ÈÏk47. ¿ƒ«¿»«¿»∆»«¿∆»ƒ¿«¬»»

הנרות,46) את "בהעלותך ה' סי' בהעלותך וספרי ל: תמיד

לפני  היתה אבן אמרו מיכן וכו' וכו' מעלות לה עשה
משנה  פ"ג (תמיד הרע"ב וכתב מעלות. שלש ובה המנורה
א) במנורה: שכתובים העלאות שלש כנגד שהן ט)
נרותיה  את העלה ב) ב). ח, (במדבר הנרות את בהעלותך
כ). כז, (שמות תמיד נר להעלות ג) ג). שם, (שם

כתב 47) יז, הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ג להלן
ושל  שמו וכוז בידו וכלי נכנס ההטבה, סדר "וכיצד רבינו:
שכבו  הפתילות את בו מדשן גדול. לקיתון דומה היה זהב
משלש  שנייה מעלה על המנורה לפני שם הכוז ומניח וכו'
ומשתחוה  בידו הכוז ונוטל וכו' ויוצא שלפניה מעלות
היה  כוז ואולי שם). ובספרי שם בתמיד הוא (וכן ויוצא"
כלי  כל היינו הקטנים, הכלים כל מונחים היו ובו גדול, כלי

המוריה). (הר ומחתותיה ומלקחיה שמנה

.·ÈBaÁ¯Â ,ÁÙË ¯OÚŒÌÈL Bk¯‡ ‰È‰ ÔÁÏM‰«À¿»»»»¿¿≈»»∆«¿»¿
ÌÈÁÙË ‰ML48ÁpÓ ‰È‰Â .49,˙Èa‰ C¯‡Ï Bk¯‡ ƒ»¿»ƒ¿»»À»»¿¿…∆««ƒ

ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .˙Èa‰ ·Á¯Ï BaÁ¯Â50 ¿»¿¿…«««ƒ¿≈¿»»«≈ƒ
˙Èa ÏL Bk¯‡Ï Ôk¯‡ ,Lc˜naL51·Á¯Ï ÔaÁ¯Â ∆«ƒ¿»»¿»¿»¿∆«ƒ¿»¿»¿…«

ÔB¯‡‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰52.˙Èa‰ ·Á¯Ï Bk¯‡ ‰È‰L , ««ƒƒ»»∆»»»¿¿…«««ƒ
ÔÈ·e ÔBÙv‰ ÔÈa ,˙Èa‰ ·Á¯ „‚k ‰¯Bn‰ ˙B¯ ÔÎÂ¿≈≈«¿»¿∆∆…«««ƒ≈«»≈

ÌB¯c‰53. «»

ואמה 48) ארכו "אמתיים כג) כה, (שמות שנאמר כמו
(כלים  טפחים ששה בת הכלים שאמת מאיר וכרבי רחבו".

צז.). ומנחות י, משנה במשנה.49)פי"ז צו. שם
(רש"י 50) יד הלכה פ"ה להלן ראה השולחנות, יתר היינו

שם).51)שם). (רש"י המערב ובין המזרח בין הוא
צח.52) (שם 53)שם כרבי ולא שמעון, ב"ר אלעזר כרבי

ג) כד, (ויקרא ה'" לפני אותו "יערוך שהפסוק צח:).
כלומר, ה'. לפני אותו לערוך שצריך הוא שהרי מסייעו,
ה'. לפני שהוא מערב, לעבר הפתילה פי את לצדד צריך
היה  הרי עומדים, היו ומערב שמזרח האומר לרבי ואילו

(כסףֿמשנה). לשם לצדדו צריך ולמה ה', לפני הראשון

.‚È‰Úa¯‡54ÔÈÙÈÒ55,ÔÁÏMÏ eÈ‰ ·‰Ê ÏL «¿»»¿ƒƒ∆»»»«À¿»
ÔÈÏvÙÓ56Ô‰ÈL‡¯a57ÈzL Ô‰a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰L , ¿À»ƒ¿»≈∆∆»¿ƒ»∆¿≈

ÌÈLe ,‰Ê ¯„qÓ ÌÈL :ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ˙BÎ¯Ún‰««¬»∆∆∆«»ƒ¿«ƒƒ≈∆∆¿«ƒ
‰Ê ¯„qÓ58È¯Ó‡p‰ Ì‰Â .‰¯Bza Ì59ÂÈ˙BO˜e"60." ƒ≈∆∆¿≈«∆¡»ƒ«»¿»

במשנה.54) בארץ 55)שם עומדים זהב יתידות "כמין
מערכת  גובה כנגד הרבה, השולחן מן למעלה עד וגבוהים

כט). כה, בשמות (רש"י מנוקבים.56)הלחם"
השולחן 57) מן למעלה שעולה שבהן חלק באותו כלומר,

ו). משנה פי"א שם יוםֿטוב אחד 58)(תוספות בכל והיו
מכניסים  שהיו הקנים כמנין פיצולים, עשר ארבעה מהם

שם). שם.59)(רש"י של 60)שמות מימרא צז. מנחות
ומחזקים  הלחם את שמקשים שם על כן ונקראו קטינא. רב

שם). (רש"י ישבר שלא אותו

.„ÈÌÈ˜ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe61Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,·‰Ê ÏL ¿»¿∆¿ƒ»ƒ∆»»»∆»≈∆
ÏeÏÁ ‰˜ ÈˆÁk62,‰Ê ¯„ÒÏ ¯OÚŒ‰Úa¯‡ :BÏ eÈ‰ , «¬ƒ»∆»»«¿»»»»¿≈∆∆

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .‰Ê ¯„ÒÏ ¯OÚŒ‰Úa¯‡Â63 ¿«¿»»»»¿≈∆∆¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙BiwÓ"64‰B·l‰ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe ." ¿«ƒ»¿≈«»ƒƒ∆«ƒƒ»∆«¿»
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ÔÈa ·‰Ê ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰È˙B¯≈∆»¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»¿»∆»»≈
ÌÈÚe·˜ ˙B¯p‰ ÏÎÂ .˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¿»ƒ≈«»¿»«≈¿ƒ

ÌÈwa36. «»ƒ

כח.35) אחד 36)מנחות נר היה וקנה, קנה כל בראש
(פירש"י  והפתילות השמן נותנים ושם (=כף) בזך כעין

שם). במנחות

.ÁÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈw‰ ˙LLa ÌÈÚe·w‰ ˙B¯p‰ ˙LL≈∆«≈«¿ƒ¿≈∆«»ƒ«¿ƒ
È˜ ÏÚL ÈÚˆÓ‡‰ ¯pÏ Ì‰Èt Ôlk ,‰¯Bn‰ ÔÓƒ«¿»À»¿≈∆«≈»∆¿»ƒ∆«¿≈

‰¯Bn‰37ŒL„˜ „‚k ÂÈt ÈÚˆÓ‡‰ ¯p‰ ‰ÊÂ . «¿»¿∆«≈»∆¿»ƒ»»¿∆∆…∆
ÌÈL„w‰38‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,39.È·¯ÚÓ ¯ «√»ƒ¿«ƒ¿»≈«¬»ƒ

וכן 37) האמצעי. לנר נוטות שלהם הפתילות פיות כלומר,
יאירו  המנורה פני מול אל "תניא, צח:) (שם בברייתא הוא
נר  כלפי פניהם מצדדין שהיו מלמד הנרות, שבעת

הוא 38)האמצעי". כן למערב. נוטה הפתילה פי כלומר,
שכינה". כלפי מערבי "נר בא: בתלמוד 39)במגילה

ועוד). שם, מגילה כב: (שבת

.Ë‰‡È¯„ÒkÏ‡ ˙BÒBÎÏ ÔÈÓBc ÌÈÚÈ·b‰40Ô‰ÈtL , «¿ƒƒƒ¿¬∆¿«¿¿ƒ»∆ƒ∆
ÌÈÁetz ÔÈÓk ÌÈ¯BzÙk‰Â .¯ˆ˜ Ô‰ÈÏeLÂ ·Á»̄»¿≈∆»»¿««¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈi˙B¯k41‰ÈL‡¯ ÈML ‰ˆÈ·k ,ËÚÓ ÔÈk¯‡ Ô‰L , »ƒƒ∆≈¬Àƒ¿«¿≈»∆¿≈»∆»
ÔÈck42ÌÈ„enÚ‰ ÈÁ¯t BÓk ÌÈÁ¯t‰Â .43ÔÈÓk Ô‰L , «ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈¿ƒ

.ıeÁÏ ‰ÏeÙk d˙ÙOe ‰¯Ú¿̃»»¿»»¿»«

כח:40) שם.41)מנחות במנחות והוא מקום. שם
דמות  הוא "והכפתורים רבינו כתב שם המשנה ובפירוש
קרוב  מעט אורך בה שיש רק וכל, מכל עגולה שאינה כדור

העוף". ביצת ככד.42)לצורת שם.43)עגולים מנחות
שם  המשנה ובפירוש שם). (רש"י בעמודים שמציירין ציורין

שושן". צורת "פרח רבינו כתב

.È‰¯Bn‰ d·b44ÌÈÏ‚¯‰ .ÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰È‰ …««¿»»»¿»»»∆«»«¿«ƒ
ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙË ÈLe .ÌÈÁÙË ‰LÏL Á¯t‰Â¿«∆«¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ»»¿∆«

Á¯ÙÂ ¯BzÙk ÚÈ·b BaL45ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe . ∆»ƒ««¿»∆«¿»«ƒ»»¿∆«
„Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk«¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»
ÁÙËÂ .‰¯Bn‰ d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ ÌÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿∆«
„Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ»»¿∆««¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»
d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…«
ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÁÙËÂ .‰¯Bn‰«¿»¿∆«»»¿∆««¿¿≈»ƒ
ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ
e¯izL .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe .‰¯Bn‰ d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿»«ƒ»»ƒ¿«¿
.Á¯ÙÂ ¯BzÙk ,ÌÈÚÈ·‚ ‰LÏL Ô‰aL ,ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ∆»∆¿»¿ƒƒ«¿»∆«

כח:44) ד"ה 45)מנחות שם ובתוספות שם. מנחות
לא  שלשלשתם אלו, שלשה נשתנו מה בתימה נשארו וטפח,

טפח. אלא ניתנו

.‡È‰¯Bn‰ ÈÙÏ ‰˙È‰ Ô·‡Â46,˙BÏÚÓ LÏL d·e , ¿∆∆»¿»ƒ¿≈«¿»»»«¬
‰ÈÏÚ ÁÈpÓe ,˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe „ÓBÚ Ô‰k ‰ÈÏÚL∆»∆»…≈≈≈ƒ∆«≈«ƒ«»∆»

‰·Ë‰ ˙ÚLa ‰È˙BzÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe dÓL ÈÏk47. ¿ƒ«¿»«¿»∆»«¿∆»ƒ¿«¬»»

הנרות,46) את "בהעלותך ה' סי' בהעלותך וספרי ל: תמיד

לפני  היתה אבן אמרו מיכן וכו' וכו' מעלות לה עשה
משנה  פ"ג (תמיד הרע"ב וכתב מעלות. שלש ובה המנורה
א) במנורה: שכתובים העלאות שלש כנגד שהן ט)
נרותיה  את העלה ב) ב). ח, (במדבר הנרות את בהעלותך
כ). כז, (שמות תמיד נר להעלות ג) ג). שם, (שם

כתב 47) יז, הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ג להלן
ושל  שמו וכוז בידו וכלי נכנס ההטבה, סדר "וכיצד רבינו:
שכבו  הפתילות את בו מדשן גדול. לקיתון דומה היה זהב
משלש  שנייה מעלה על המנורה לפני שם הכוז ומניח וכו'
ומשתחוה  בידו הכוז ונוטל וכו' ויוצא שלפניה מעלות
היה  כוז ואולי שם). ובספרי שם בתמיד הוא (וכן ויוצא"
כלי  כל היינו הקטנים, הכלים כל מונחים היו ובו גדול, כלי

המוריה). (הר ומחתותיה ומלקחיה שמנה

.·ÈBaÁ¯Â ,ÁÙË ¯OÚŒÌÈL Bk¯‡ ‰È‰ ÔÁÏM‰«À¿»»»»¿¿≈»»∆«¿»¿
ÌÈÁÙË ‰ML48ÁpÓ ‰È‰Â .49,˙Èa‰ C¯‡Ï Bk¯‡ ƒ»¿»ƒ¿»»À»»¿¿…∆««ƒ

ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .˙Èa‰ ·Á¯Ï BaÁ¯Â50 ¿»¿¿…«««ƒ¿≈¿»»«≈ƒ
˙Èa ÏL Bk¯‡Ï Ôk¯‡ ,Lc˜naL51·Á¯Ï ÔaÁ¯Â ∆«ƒ¿»»¿»¿»¿∆«ƒ¿»¿»¿…«

ÔB¯‡‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰52.˙Èa‰ ·Á¯Ï Bk¯‡ ‰È‰L , ««ƒƒ»»∆»»»¿¿…«««ƒ
ÔÈ·e ÔBÙv‰ ÔÈa ,˙Èa‰ ·Á¯ „‚k ‰¯Bn‰ ˙B¯ ÔÎÂ¿≈≈«¿»¿∆∆…«««ƒ≈«»≈

ÌB¯c‰53. «»

ואמה 48) ארכו "אמתיים כג) כה, (שמות שנאמר כמו
(כלים  טפחים ששה בת הכלים שאמת מאיר וכרבי רחבו".

צז.). ומנחות י, משנה במשנה.49)פי"ז צו. שם
(רש"י 50) יד הלכה פ"ה להלן ראה השולחנות, יתר היינו

שם).51)שם). (רש"י המערב ובין המזרח בין הוא
צח.52) (שם 53)שם כרבי ולא שמעון, ב"ר אלעזר כרבי

ג) כד, (ויקרא ה'" לפני אותו "יערוך שהפסוק צח:).
כלומר, ה'. לפני אותו לערוך שצריך הוא שהרי מסייעו,
ה'. לפני שהוא מערב, לעבר הפתילה פי את לצדד צריך
היה  הרי עומדים, היו ומערב שמזרח האומר לרבי ואילו

(כסףֿמשנה). לשם לצדדו צריך ולמה ה', לפני הראשון

.‚È‰Úa¯‡54ÔÈÙÈÒ55,ÔÁÏMÏ eÈ‰ ·‰Ê ÏL «¿»»¿ƒƒ∆»»»«À¿»
ÔÈÏvÙÓ56Ô‰ÈL‡¯a57ÈzL Ô‰a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰L , ¿À»ƒ¿»≈∆∆»¿ƒ»∆¿≈

ÌÈLe ,‰Ê ¯„qÓ ÌÈL :ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ˙BÎ¯Ún‰««¬»∆∆∆«»ƒ¿«ƒƒ≈∆∆¿«ƒ
‰Ê ¯„qÓ58È¯Ó‡p‰ Ì‰Â .‰¯Bza Ì59ÂÈ˙BO˜e"60." ƒ≈∆∆¿≈«∆¡»ƒ«»¿»

במשנה.54) בארץ 55)שם עומדים זהב יתידות "כמין
מערכת  גובה כנגד הרבה, השולחן מן למעלה עד וגבוהים

כט). כה, בשמות (רש"י מנוקבים.56)הלחם"
השולחן 57) מן למעלה שעולה שבהן חלק באותו כלומר,

ו). משנה פי"א שם יוםֿטוב אחד 58)(תוספות בכל והיו
מכניסים  שהיו הקנים כמנין פיצולים, עשר ארבעה מהם

שם). שם.59)(רש"י של 60)שמות מימרא צז. מנחות
ומחזקים  הלחם את שמקשים שם על כן ונקראו קטינא. רב

שם). (רש"י ישבר שלא אותו

.„ÈÌÈ˜ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe61Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,·‰Ê ÏL ¿»¿∆¿ƒ»ƒ∆»»»∆»≈∆
ÏeÏÁ ‰˜ ÈˆÁk62,‰Ê ¯„ÒÏ ¯OÚŒ‰Úa¯‡ :BÏ eÈ‰ , «¬ƒ»∆»»«¿»»»»¿≈∆∆

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .‰Ê ¯„ÒÏ ¯OÚŒ‰Úa¯‡Â63 ¿«¿»»»»¿≈∆∆¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙BiwÓ"64‰B·l‰ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe ." ¿«ƒ»¿≈«»ƒƒ∆«ƒƒ»∆«¿»
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˙BÎ¯Ún‰ „ˆa ÔÁÏM‰ ÏÚ65ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,66 ««À¿»¿«««¬»≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙Btk"67ÔÈÒeÙc‰Â ."68,ÌÈt‰ ÌÁÏ Ì‰a ÔÈOBÚL «»¿«¿ƒ∆ƒ»∆∆∆«»ƒ

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰69ÂÈ˙B¯Ú˜"70." ≈«ƒ¿»ƒ¿»»

צו.61) שם הנסדקין 62)משנה חלולים קנים חצאי כמו
שם). בשמות (רש"י שם.63)לארכן צז.64)שמות שם

שם). (רש"י מעיפוש הלחם את שמנקים שם על כן ונקראים
הוא 65) ידה שעל ללחם, לזכרון בשבת אותם מקטירין והיו

כד, ויקרא (רש"י למנחה אזכרה שהיא כקומץ למעלה נזכר
שם.66)ז). צז.67)שמות דפוסין 68)שם "ושלשה

בצק, והיא החלה בו שנותנים אחד להם, היה זהב של
בו  אותה שנותנים השלישי בו, אותה שאופין והשני
מהלכות  (פ"ה תתקלקל" שלא כדי התנור מן אותה כשרודה

ח). הלכה ומוספין שם.69)תמידין צז.70)שמות שם

.ÂËel‡71‰lÁ‰ Ô˙B :ÌÈ˜ ¯OÚŒ‰Úa¯‡‰ ≈»«¿»»»»»ƒ≈««»
ÔÁÏL ÏL BÓˆÚ ÏÚ ‰BL‡¯‰72‰BL‡¯ ÔÈa Ô˙BÂ , »ƒ»««¿∆À¿»¿≈≈ƒ»

ÌÈ˜ ‰LÏL ‰iLe73‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ÔÈa ÔÎÂ , ¿ƒ»¿»»ƒ¿≈≈»«»¿«»
ÌÈ˜ ÈL ˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈML ÔÈ·e ,ÌÈ˜ ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙¯Á‡ ˙ÈMM‰ ÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„·Ïa74e‡ˆÓ . ƒ¿«¿ƒ∆≈««ƒƒ«∆∆ƒ¿¿
.‰Î¯ÚÓe ‰Î¯ÚÓ ÏÎa ¯OÚŒ‰Úa¯‡«¿»»»»¿»«¬»»«¬»»

שלא 72)שם.71) תחתיה חלולים קנים צריכה אינה והיא
שהוא  עצמו השולחן גבי על מונחת שהיא כיון תתעפש,

שם). ושיטהֿמקובצת (רש"י שלשה 73)קריר להן והיו
"כדי  כן ועשו תחובין. היו שבהם וסניף סניף בכל פיצולים
שם  ומוספין תמידין (הלכות בו" מנשבת הרוח שתהיה

ב). על 74)הלכה שיכביד משאוי עליה אין כלומר,
הימנה. שלמטה

.ÊËÁ˙t ÏÚ ÌÈÙaÓ ÌÏe‡a eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»»»ƒƒ¿ƒ«∆«
LÈL ÏL „Á‡ :˙Èa‰75ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B , ««ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ»»∆∆«»ƒ

.B˙‡ÈˆÈa ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B ,·‰Ê ÏL „Á‡Â ;B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»¿∆»∆»»¿ƒ»»∆∆ƒƒ»
L„wa ÔÈÏÚnL76ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ,77. ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ג 75) הלכה פ"ו שקלים ובירושלמי במשנה. צט: מנחות
מרתיח" שהוא מפני כסף) של היה (לא כסף של כאן "לית
לא: תמיד ועיין שיתעפש). לחוש ויש הלחם, (=מחמת

של 76) על מניחו שממנו שיש, של הראשון עשו לפיכך
הירושלמי. בדברי למעלה וראה עשו 77)זהב. ולפיכך

ממה  בקודש", "שמעלין צט. במנחות ולמדו זהב. של השני
האלה  החטאים מחתות "את ג) יז, (במדבר שנאמר
– למזבח" ציפוי פחים רקועי אותם ועשו בנפשותם
ו"לא  מזבח". של גופו ועכשיו מזבח, תשמישי "בתחילה
את  משה "ויקח יח) מ, (שמות שנאמר ממה נלמד מורידין"
ולא  הקימו בעצמו שהוא עמודיו", את ויקם וגו' המשכן
מורידין. שאין לפי העמודים בהקמת הכהנים אחיו סייעוהו

.ÊÈ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ78‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Úa¯Ó ‰È‰79. ƒ¿««¿…∆»»¿À»«»««»
Ôe˙ ‡e‰Â80CeLÓ ,ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÈa ÔeÎÓ ÏÎÈ‰a ¿»«≈»¿À»≈«»«»»

ÔÈÁpÓ eÈ‰ ÔzLÏLe .ıeÁÏ ‰¯Bn‰Â ÔÁÏM‰ ÔÈa81 ≈«À¿»¿«¿»«¿»¿»»À»ƒ
ÔÈa ÏÈc·n‰ ˙Î¯t‰ „‚k ,ÌÈÙÏÂ ÏÎÈ‰‰ LÈÏMÓƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿ƒ¿∆∆«»…∆««¿ƒ≈

.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÔÈ·e L„w‰«…∆≈…∆«√»ƒ

גם 78) ונקרא בלבד. הסמים קטורת את הקטירו שעליו
כולו. זהב מצופה שטים עצי היה עשוי כי הזהב", "מזבח

בפנים. שעמד לפי הפנימי", "מזבח נקרא שמות 79)וכן
ב. לג:80)ל, (הוצאת 81)יומא ב פרק יומא תוספתא

צח: ומנחות (28 185 עמוד צוק"מ

.ÁÈ¯Bik‰82„c ¯OÚŒÌÈL BÏ eÈ‰83Ïk eÈ‰iL È„k , «ƒ»¿≈»»«¿≈∆ƒ¿»
ÌÈ˜ÒBÚ‰ ÌÈ‰k‰84„ÈÓza85ÌÈLc˜Ó86pnÓ.„Á‡k e «…¬ƒ»¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿∆»
BÏ eOÚ ÈÎeÓe87,ÏÁ ‡È‰Â ,„ÈÓz ÌÈn‰ da eÈ‰iL , ¿ƒ»∆ƒ¿»««ƒ»ƒ¿ƒ…

È„k¯Bik‰L ,‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ daL ÌÈn‰ eÈ‰È ‡lL ¿≈∆…ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆«ƒ
L„˜ŒÈÏÎa Lc˜˙iL ¯·c ÏÎÂ ,Lc˜Óe L„w‰ ÈÏkÓƒ¿≈«…∆¿«≈¿»»»∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ…∆

ÏÒÙ - ÔÏ Ì‡88. ƒ»ƒ¿«

במשנה.82) לז. מים.83)יומא המריק ברז כמו
התמיד 84) בהקרבת מתעסקים היו כהנים עשר ששנים

חוץ  ו), הלכה ומוספין תמידין מהלכות ופ"ד , כה: (יומא
ש  השחיטה מהשוחט שהרי ורגלים, ידים קידוש טעון אינו

שם). (רש"י בזר גם ש"מצות85ֿ)כשרה תמיד בקרבן
הנקראים  והם יום, בכל עולות כבשים שני להקריב עשה
ליום  שנים שנאמר הערבים, בין ואחד בבוקר אחד תמידין,

א). הלכה שם (פ"א תמיד" ורגליהם 86)עולה ידיהם
ורגליו  ידיו העובד, כהן לקדש ש"מצותֿעשה לעבודה.
א) הלכה המקדש ביאת מהלכות (פ"ה יעבוד" ואח"כ
רגלו  גבי על הימנית ידו מניח – קידוש? מצות ו"כיצד
ושוחה  השמאלית רגלו גבי על השמאלית וידו הימנית,

טז). הלכה (שם שרת,87)ומקדש כלי מכלל הכיור כי
סביב  כלי עשה וזה בלינה. ונפסלו נתקדשו מים בו וכשהיו
לכיור  כלי מאותו שותתין והיו תמיד, המים בו והיו לכיור
מוכני  נקרא היה הכלי ואותו ראשון, ראשון הצורך, כדי
בהשגותיו  והראב"ד פ"ג). ליומא המשנה בפירוש (רבינו
קושרים  שהיו גלגל והוא מים מקבל אינו "שהמוכני כתב:
בבור  ומימיו הוא אותו ומשקעים בחבל, הכיור את בו
בלינה. יפסלו ולא מחוברים מימיו שיהיו כדי בערב העזרה
שזה  הראב"ד שכתב ומה ובזבחים". ביומא זה כל ומפורש
שקעו  שלא "כיור שאמרו: כ. בדף הוא בזבחים, מפורש
[וכנראה  מקדש". אינו ולמחר וכו' רש"י) – (בבור מבערב
שלא  המוכני תקנת א. דברים: שני כאן יש רבינו שלדעת
כדי  לתוכו ישפכו המוכני מן אלא בכיור מים הרבה יהיו
בלינה  המים יפסלו שלא כדי כן ועשו יותר. ולא הצורך
לז. ביומא שאמרו מה וזהו שרת, כלי שהוא הכיור בתוך

ב. אלא במשנה. המוכני מן מים הרבה ונכנסו שכחו אם
המוכני  שישקיעו תיקנו בלינה, שיפסלו חשש ויש הכיור
שאמרו  מה וזהו בלינה, מימיו יפסלו שלא כדי בבור
המקדש  ביאת מהלכות בפ"ה רבינו הביא וכן כ. בזבחים

כאן]. בכסףֿמשנה וראה יד, נ.88)הלכה סוכה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מקום 1) בנה וששלמה הארון, הנחת מקום רבינו בו יבאר

עמו. נגנז ומה גנזו, ומי הארון, לגניזת

.‡Ô·‡2ÌÈL„w‰ŒL„˜a ‰˙È‰3B·¯ÚÓa4‰ÈÏÚL , ∆∆»¿»¿…∆«√»ƒ¿«¬»∆»∆»
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ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡‰È16. ¿≈¿À«¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

oex`d did dilry ,eaxrna miycwd ycewa dzid oa`"
."gpen

הדינים  פרטי את כאן הרמב"ם שהביא מאחר להבין, וצריך
של  הפרטים את הביא לא מדוע הכלים, שאר בעשיית

הארון. עשיית
הרמב"ן  במחלוקת תלוי זה שעניין לומר יש ולכאורה
הרמב"ן  שלדעת אחר, במקום שהתבאר כפי והרמב"ם,
עשיית  מנה ולכן עצמה, בפני מצוה היא הכלים עשיית
עשיית  הרמב"ם לדעת אבל עצמה, בפני כמצוה הארון
בנין  ממצות חלק אלא עצמה בפני מצוה אינה הכלים
שני  בית תקופת ובכל שנגנז אחרי והארון והואיל ביהמ"ק,
עשיית  בציווי פרט זה שאין נמצא המקדש, בבית היה לא

הארון. ללא בשלימותו עומד המקדש שהרי המקדש,
הרמב"ם  של שדרכו הכלל ידוע שהרי כן, לומר קשה אבל
מבואר  שהוא מאחר כלל, בגמרא נזכר שאינו פסוק להביא
מכיון  כאן גם וממילא לפועל. נפק"מ כשאין יותר,
כמה  וישנם במקדש, ארון לעשות צריכים שבפועל
להביאם, לו היה הארון, עשיית אודות המדברים פסוקים

במקדש. ארון לעשות צריכים סוף־סוף שהרי
לא  "שהארון הרוגוצו'בי הגאון שכתב מה על־פי לתרץ ויש
קדושה  תוספת שפעל הגם כלומר, שרת". כלי היה
המקדש, בשביל אינה הארון עשיית מכל־מקום במקדש,
דבר  על הרמב"ם הזכיר לא ולכן שרת, כלי היה לא שהרי

למקדש. קשורה שאינה עשייתו
הוא  הארון של עניינו שהרי לומר, יש העניינים ובפנימיות
גודל  ומצד אבנים"), לוחות שני אלא בארון ("אין תורה
יתכן  לא הרי חד" כולא וקוב"ה ש"אורייתא התורה מעלת
בית  לא גם מסוים, עניין בשביל היא שהתורה לומר

המקדש.
החפץ  שעיקר הרמב"ן דעת עומק שזוהי לומר ויש

היינו  הארון, שהוא השכינה מנוחת מקום הוא במקדש
ותכלית  הכוונה וזוהי הארון, בשביל נבנה שהמקדש

עשייתו.
(`"i oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

נקראת 2) היתה ושתיה פ"ב. שם ותוספתא ב. נג, יומא
שהיא  הקרבנות, עבודת שם על יסוד, שתיה: ופירוש (שם).

המשניות יסו  (פירוש מ"ב פ"א באבות שאמרו כמו העולם, ד
מ"ב). פ"ה ש"עשר 3)שם שבקדשים, קודש שהוא בית

וכו' וכו' הארצות מכל מקודשת ישראל ארץ הן, קדושות
וכו' מהם מקודש ירושלים) חומת =) החומה מן לפנים
מדות  הגר"א (ביאורי וכו'" מהם מקודש הקדשים קודש

מ"ד). להלן.4)פ"ה וראה הקדשים. קודש כן 5)של
.(10 186 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ב יומא בתוספתא הוא
מפורש  ה"ב) פ"ו (בבאֿבתרא שב'ירושלמי' (ואףֿעלֿפי
רוח  לכל אמות עשר הבית וחלק באמצע, עמד שהארון
קדושים  (פרשת בתנחומא וכן צט.), בבבאֿבתרא (וראה
היתה  האבן גם כן ואם ההיכל", באמצע "והארון י): אות
מערב. לצד יותר היתה שהאבן רבינו סובר – באמצע?
שם: שאמרו מה ופירש (שם), מהתנחומא שמקורו וכנראה
כלומר  הארון, מן לפנים היינו הארון", לפני שתיה "ואבן
ועי' שם. ב'ירושלמי' הפנים' 'מראה פירש וכן מערב . לצד
יוםֿטוב' וב'תוספות וצבא, ד"ה כה. בבאֿבתרא 'תוספות'

מ"ט). פ"ב צנצנת 6)שם "קח לג) טז, (שמות שנאמר כמו
וכן  ה'". לפני אותו והנח מן, העמר מלא שמה ותן אחת,

(כסףֿמשנה). המשכן' ד'מלאכת בברייתא כמו 7)הוא
העדות  לפני אהרן מטה את "השב כה) יז, (במדבר שנאמר
שם. המשכן' ד'מלאכת בברייתא הוא וכן למשמרת".

שם.8) המשכן' ד'מלאכת נג,9)ברייתא ושם ב. נב, יומא
לבבל, גלה שהארון אומרים יש בזה: מחלוקת ישנה - ב
דבר  רבינו והביא שנגנז, פוסק ורבינו שנגנז. אומרים ויש
הט"ו) פ"ו (להלן רבינו פסק הנה כי להלכה. נוגע שהוא זה
לעתידֿלבוא", וקידשה לשעתה קידשה ראשונה ש"קדושה
כי  ומסתבר כרת. חייב המקדש במקום הזה בזמן וההולך
ארון  שם אין אם אבל וכפורת, ארון שם כשיש אלא אינו זה
לענין  כז: במנחות אמרו זה (וכעין חייב אינו וכפורת
במקומו  נגנז שארון זה דין רבינו הביא כך משום הזאות),

יעב"ץ). הגר"י לכן?10)(הגהות קודם גם היה שם והלא
שם). יומא, (רש"י לגניזה שם לתתו שאמר אלא –

ב.11) נב, ומלכים 12)יומא כהנים ממנו מושחין שהיו
ה"ז). המקדש כלי מהל' גאון 13)(פ"א האי רבינו (לדעת

וראה  ו', סי' התשובות חלק ברכות, הגאונים' ('אוצר
רב  בשם שהביא מה - ו כח, שמות עזרא בן ר"א בפירוש
האפוד  אבני הם ד) סי' שם (אוצה"ג גאון נסים ורב האי)
(להלן  משנה' ב'כסף כתב וכן החושן), אבני כלומר, =)
הם  ל) שם, (שמות והרמב"ן רש"י ולדעת רבינו. בדעת כאן)
להלן). וראה החושן, כפלי בתוך שנתנו המפורש שם כתב

שחסרו 14) הדברים בין ותומים אורים נמנו - ב כא, ביומא
בהם. לנשאלים השיבו שלא היינו רבינו, ולדעת שני. בבית
פירשו  וכן ה"י. המקדש כלי מהל' בפ"י רבינו כתב וכן
אמרו  זה (וכעין ותומים ואורים ד"ה שם ביומא ה'תוספות'
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ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡‰È16. ¿≈¿À«¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

oex`d did dilry ,eaxrna miycwd ycewa dzid oa`"
."gpen

הדינים  פרטי את כאן הרמב"ם שהביא מאחר להבין, וצריך
של  הפרטים את הביא לא מדוע הכלים, שאר בעשיית

הארון. עשיית
הרמב"ן  במחלוקת תלוי זה שעניין לומר יש ולכאורה
הרמב"ן  שלדעת אחר, במקום שהתבאר כפי והרמב"ם,
עשיית  מנה ולכן עצמה, בפני מצוה היא הכלים עשיית
עשיית  הרמב"ם לדעת אבל עצמה, בפני כמצוה הארון
בנין  ממצות חלק אלא עצמה בפני מצוה אינה הכלים
שני  בית תקופת ובכל שנגנז אחרי והארון והואיל ביהמ"ק,
עשיית  בציווי פרט זה שאין נמצא המקדש, בבית היה לא

הארון. ללא בשלימותו עומד המקדש שהרי המקדש,
הרמב"ם  של שדרכו הכלל ידוע שהרי כן, לומר קשה אבל
מבואר  שהוא מאחר כלל, בגמרא נזכר שאינו פסוק להביא
מכיון  כאן גם וממילא לפועל. נפק"מ כשאין יותר,
כמה  וישנם במקדש, ארון לעשות צריכים שבפועל
להביאם, לו היה הארון, עשיית אודות המדברים פסוקים

במקדש. ארון לעשות צריכים סוף־סוף שהרי
לא  "שהארון הרוגוצו'בי הגאון שכתב מה על־פי לתרץ ויש
קדושה  תוספת שפעל הגם כלומר, שרת". כלי היה
המקדש, בשביל אינה הארון עשיית מכל־מקום במקדש,
דבר  על הרמב"ם הזכיר לא ולכן שרת, כלי היה לא שהרי

למקדש. קשורה שאינה עשייתו
הוא  הארון של עניינו שהרי לומר, יש העניינים ובפנימיות
גודל  ומצד אבנים"), לוחות שני אלא בארון ("אין תורה
יתכן  לא הרי חד" כולא וקוב"ה ש"אורייתא התורה מעלת
בית  לא גם מסוים, עניין בשביל היא שהתורה לומר

המקדש.
החפץ  שעיקר הרמב"ן דעת עומק שזוהי לומר ויש

היינו  הארון, שהוא השכינה מנוחת מקום הוא במקדש
ותכלית  הכוונה וזוהי הארון, בשביל נבנה שהמקדש

עשייתו.
(`"i oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

נקראת 2) היתה ושתיה פ"ב. שם ותוספתא ב. נג, יומא
שהיא  הקרבנות, עבודת שם על יסוד, שתיה: ופירוש (שם).

המשניות יסו  (פירוש מ"ב פ"א באבות שאמרו כמו העולם, ד
מ"ב). פ"ה ש"עשר 3)שם שבקדשים, קודש שהוא בית

וכו' וכו' הארצות מכל מקודשת ישראל ארץ הן, קדושות
וכו' מהם מקודש ירושלים) חומת =) החומה מן לפנים
מדות  הגר"א (ביאורי וכו'" מהם מקודש הקדשים קודש

מ"ד). להלן.4)פ"ה וראה הקדשים. קודש כן 5)של
.(10 186 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ב יומא בתוספתא הוא
מפורש  ה"ב) פ"ו (בבאֿבתרא שב'ירושלמי' (ואףֿעלֿפי
רוח  לכל אמות עשר הבית וחלק באמצע, עמד שהארון
קדושים  (פרשת בתנחומא וכן צט.), בבבאֿבתרא (וראה
היתה  האבן גם כן ואם ההיכל", באמצע "והארון י): אות
מערב. לצד יותר היתה שהאבן רבינו סובר – באמצע?
שם: שאמרו מה ופירש (שם), מהתנחומא שמקורו וכנראה
כלומר  הארון, מן לפנים היינו הארון", לפני שתיה "ואבן
ועי' שם. ב'ירושלמי' הפנים' 'מראה פירש וכן מערב . לצד
יוםֿטוב' וב'תוספות וצבא, ד"ה כה. בבאֿבתרא 'תוספות'

מ"ט). פ"ב צנצנת 6)שם "קח לג) טז, (שמות שנאמר כמו
וכן  ה'". לפני אותו והנח מן, העמר מלא שמה ותן אחת,

(כסףֿמשנה). המשכן' ד'מלאכת בברייתא כמו 7)הוא
העדות  לפני אהרן מטה את "השב כה) יז, (במדבר שנאמר
שם. המשכן' ד'מלאכת בברייתא הוא וכן למשמרת".

שם.8) המשכן' ד'מלאכת נג,9)ברייתא ושם ב. נב, יומא
לבבל, גלה שהארון אומרים יש בזה: מחלוקת ישנה - ב
דבר  רבינו והביא שנגנז, פוסק ורבינו שנגנז. אומרים ויש
הט"ו) פ"ו (להלן רבינו פסק הנה כי להלכה. נוגע שהוא זה
לעתידֿלבוא", וקידשה לשעתה קידשה ראשונה ש"קדושה
כי  ומסתבר כרת. חייב המקדש במקום הזה בזמן וההולך
ארון  שם אין אם אבל וכפורת, ארון שם כשיש אלא אינו זה
לענין  כז: במנחות אמרו זה (וכעין חייב אינו וכפורת
במקומו  נגנז שארון זה דין רבינו הביא כך משום הזאות),

יעב"ץ). הגר"י לכן?10)(הגהות קודם גם היה שם והלא
שם). יומא, (רש"י לגניזה שם לתתו שאמר אלא –

ב.11) נב, ומלכים 12)יומא כהנים ממנו מושחין שהיו
ה"ז). המקדש כלי מהל' גאון 13)(פ"א האי רבינו (לדעת

וראה  ו', סי' התשובות חלק ברכות, הגאונים' ('אוצר
רב  בשם שהביא מה - ו כח, שמות עזרא בן ר"א בפירוש
האפוד  אבני הם ד) סי' שם (אוצה"ג גאון נסים ורב האי)
(להלן  משנה' ב'כסף כתב וכן החושן), אבני כלומר, =)
הם  ל) שם, (שמות והרמב"ן רש"י ולדעת רבינו. בדעת כאן)
להלן). וראה החושן, כפלי בתוך שנתנו המפורש שם כתב

שחסרו 14) הדברים בין ותומים אורים נמנו - ב כא, ביומא
בהם. לנשאלים השיבו שלא היינו רבינו, ולדעת שני. בבית
פירשו  וכן ה"י. המקדש כלי מהל' בפ"י רבינו כתב וכן
אמרו  זה (וכעין ותומים ואורים ד"ה שם ביומא ה'תוספות'
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להם). מסייע היתה ולא שהיתה, המערכה אש על שם
היתה 15) שלא מפני – בהן? שואלין היו לא מה "ומפני

ואין  הקודש ברוח מדבר שאינו כהן וכל הקודש, רוח שם
המקדש, כלי (הל' בו" נשאלין אין - עליו שורה שכינה
רוח  עלֿידי שרק שם, התורה על ברמב"ן (וראה שם).
האותיות  בקריאת הנכון הסדר את יודע הכהן היה הקודש

בגדים 16)המאירות). "וחיסור בהשגותיו הראב"ד כתב
לדעת  כי הבגדים". מחשבון שאינו כלום, אינו שאמר
בין  נותנים שהיו המפורש שם הם ותומים" "אורים הראב"ד
שנאמר  ומה הנ"ל. והרמב"ן רש"י כדעת החושן, כפלי
ואת  האורים את המשפט חושן אל "ונתת שם) (שמות
וראה  ב. ה, יומא רש"י עי' בדיעבד, מעכב אינו התומים",
ו'חזון  האזל' וב'אבן בינייהו. מאי ד"ה ה. שם ארי' ב'גבורת
(כסףֿמשנה), החושן אבני הם רבינו ולדעת כאן. איש'

יב. הערה למעלה וראה

.·ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ÏÈc·Ó Ï˙k ‰È‰ ÔBL‡¯ ˙È·a¿«ƒƒ»»…∆«¿ƒ≈«…∆≈
ÈL ˙Èa‰ eaL ÔÂÈÎÂ .‰n‡ BÈ·Ú ,ÌÈL„w‰ŒL„˜17 …∆«√»ƒ»¿«»¿≈»∆»««ƒ≈ƒ
B‡ L„w‰ ˙cnÓ ‰È‰ Ï˙k‰ È·Ú Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒƒ¿«≈»∆ƒ√ƒ«…∆»»ƒƒ««…∆
ÌÈL„w‰ŒL„˜ eOÚ CÎÈÙÏ ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙cnÓƒƒ«…∆«√»ƒ¿ƒ»»…∆«√»ƒ
ÌÈÚa¯‡ L„w‰ eOÚÂ ,˙BÓÈÓz ‰n‡ ÌÈ¯OÚ BÈ·Ú»¿∆¿ƒ«»¿ƒ¿»«…∆«¿»ƒ
ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ‰¯˙È ‰n‡ eÁÈp‰Â ,˙BÓÈÓz ‰n‡«»¿ƒ¿ƒƒ«»¿≈»≈«…∆≈

ÈL ˙È·a Ï˙k e· ‡ÏÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜18eOÚ ‡l‡ , …∆«√»ƒ¿…»…∆¿«ƒ≈ƒ∆»»
˙BÎB¯t ÈzL19˙Á‡Â ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ „vÓ ˙Á‡ : ¿≈»««ƒ«…∆«√»ƒ¿««

„‚k ,‰n‡ Ô‰ÈÈ·e ,L„w‰ „vÓ‰È‰L Ï˙k‰ È·Ú ƒ««…∆≈≈∆«»¿∆∆√ƒ«…∆∆»»
ÔBL‡¯ Lc˜Óa Ï·‡ .ÔBL‡¯a20‡l‡ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï »ƒ¬»¿ƒ¿»ƒ…»¿»»∆»

ÌÎÏ ˙Î¯t‰ ‰ÏÈc·‰Â" :¯Ó‡pL ,„·Ïa ˙Á‡ ˙Î¯t»…∆««ƒ¿«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»«»…∆»∆
."'B‚Â¿

ב.17) נא, מהבית 18)יומא יותר הרבה גבוה שהיה מפני
(בבא  אמה בעובי לעמוד יכול הכותל היה ולא ראשון,
שנאמר  משום איֿאפשר, הכותל את ולהרחיב ג:). בתרא
השכיל" עלי ה' מיד בכתב "הכל יט) כח, הימיםֿא (דברי
שאפשר  הגובה עד כותל ולבנות המדות. את לשנות שאין
אפשר, אי כן גם בפרוכת, לחצות השאר ואת לעמוד, לו
בפרוכת  כולה או להיות צריכה זו שמחיצה בידינו שמסורת
כמפורש  ראשון, במקדש כמו בבנין כולה או במשכן, כמו

שם). יומא, (רש"י שם פרוכת 19)בבבאֿבתרא עשו ולא
"והבדילה  כג) לו, (שמות שנאמר לפי אמה, שעביה אחת
ומשמעו  הקדשים", קודש ובין הקודש בין לכם הפרוכת
ואם  הקדשים, קודש יהיה ולפנים הפרוכת עובי שמתחילת
אינו  ולפנים עוביה שמתחילת נמצא כלחוץ, האמה קדושת

שם). ('תוספות' הקדשים (שנקרא 20)קודש משכן היינו
מקדש", לי "ועשו ח כה, בשמות כמפורש "מקדש", גם
היה  לא ראשון בבית שאילו ב:). בעירובין שאמרו וכמו

ב. נא, ביומא וראה (כסףֿמשנה). כותל אלא פרוכת

.‚‰ÏB‚ŒÈa eaL ÏÎÈ‰‰21‰‡Ó ÏÚ ‰n‡ ‰‡Ó ‰È‰ «≈»∆»¿≈»»»≈»«»«≈»
d·b ea :BÓe¯ ˙cÓ ‰˙È‰ ÔÎÂ .‰‡Ó Ìe¯ ÏÚ ‰n‡«»«≈»¿≈»¿»ƒ«»…«
ÈÏ˙k Ìe¯Â .BÏ „BÒÈ BÓk Ìe˙Ò ÌeË‡ ˙Bn‡ LL≈«»»¿¿¿»¿≈

¯eik‰ Ìe¯Â .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ˙Èa‰22.‰n‡ ‰¯˜zaL ««ƒ«¿»ƒ«»¿«ƒ∆«ƒ¿»«»
ÛÏc‰ Ba ÒkiL ,Èet ˙Bn‡ ÈzL d·b ÂÈab ÏÚÂ23, ¿««»…«¿≈«»∆ƒ»≈«∆∆

ÈabŒÏÚL ‰¯˜z‰ È·ÚÂ ."‡tÏcŒ˙Èa" ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»»√ƒ«ƒ¿»∆««≈
‰·ÈÊÚÓe .‰n‡ ‡tÏcŒ˙Èa24‰Èea ‰iÏÚÂ .‰n‡ d·b ≈ƒ¿»«»«¬ƒ»…««»«¬ƒ»¿»

d·b db‚·e .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ‰ÈÏ˙k d·b ,ÂÈabŒÏÚ««»…«¿»∆»«¿»ƒ«»¿«»…«
.‰¯˜z ‰n‡Â .‡tÏcŒ˙Èa d·b ÌÈ˙n‡Â .¯eik ‰n‡«»ƒ¿«»«ƒ…«≈ƒ¿»¿«»ƒ¿»
ÏL ÒËÂ .˙Bn‡ LÏL ‰˜Ún‰ d·‚Â .‰·ÈÊÚÓ ‰n‡Â¿«»«¬ƒ»¿…«««¬∆»«¿«∆
,·È·Ò ‰˜Ún‰ ÈabŒÏÚ ,‰n‡ B‰·b ÛÈÒ BÓk ÏÊ¯a«¿∆¿«ƒ»¿«»««≈««¬∆»ƒ
‰Ïk" ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÂÈÏÚ eÁeÈ ‡lL È„k¿≈∆…»»»»¿«ƒ¿»»∆

"·¯BÚ25.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ È¯‰ . ≈¬≈«…≈»«»

פ"ד 21) (מדות השני הבית את ובנו בבל מגלות שעלו אלו
שם).22)מ"ו). לרבינו, המשנה (פירוש וציור פיתוח הוא

עוביה  היתה תקרה של התחתונה "הקורה כתב: שם והרע"ב
- נאים ציורים ומצויירת בזהב טוחה שהיתה ולפי אמה,

כיור". המשנה 23)נקראת בפירוש רבינו כתב הגשם.
קירויים, שני לבית לעשות בבנינים אצלם נהוג "היה שם:
הרחקה, מעט שניהם בין ונותנים מהקירוי, למעלה קירוי
כדי  הדלף, שם על הדילפא" "בית החלל אותו וקוראים
החלל". באותו המים יעמדו העליון, הקירוי יטיף שאם

התקרה.24) שעל והסיד העורב,25)הטיט את שמכלה
הגג. את יטנף ולא שם ינוח שלא

.„:ÔBaLÁ e‰ÊÂ .‰n‡ ‰‡Ó Á¯ÊnÏ ·¯Ún‰ ÔÓƒ««¬»«ƒ¿»≈»«»¿∆∆¿»
‰LÏL Ô‰ÈÈ·e ,‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙k ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆≈≈∆¿»
Ï˙k‰ ÔÈ·e È·¯Ún‰ Ï˙k‰ ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó¿¿ƒ≈«…∆««¬»ƒ≈«…∆
ÈLÈÏLe ÈL Ï˙k ÔÈ·e ;˙Bn‡ LÓÁ - epnÓ ÌÈÙlL∆ƒ¿ƒƒ∆»≈«≈…∆≈ƒ¿ƒƒ
.˙Bn‡ LL - ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL Ï˙k ÔÈ·e ;˙Bn‡ LL -≈«≈…∆¿ƒƒ¿ƒƒ≈«
Èet‰ ÌB˜n‰ ÌÚ Ï˙k‰ È·Ú ÏL Ô‰ ˙Bcn‰ el‡Â¿≈«ƒ≈∆√ƒ«…∆ƒ«»«»
ÌÈ¯OÚ - ÌÈL„w‰ŒL„˜ C¯‡Â .ÌÈÏ˙k ÈL ÔÈaL∆≈¿≈¿»ƒ¿…∆…∆«√»ƒ∆¿ƒ
ÔÈ·e BÈa ˙BÏÈc·n‰ ˙BÎB¯t‰ ÈzL ÔÈ·e .‰n‡«»≈¿≈«»««¿ƒ≈≈
È·ÚÂ .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ - L„w‰ C¯‡Â .‰n‡ - L„w‰«…∆«»¿…∆«…∆«¿»ƒ«»»√ƒ
- ÌÏe‡‰Â .˙Bn‡ LL - ¯ÚM‰ BaL ,ÈÁ¯Ên‰ Ï˙k‰«…∆«ƒ¿»ƒ∆«««≈«¿»»

˙k È·ÚÂ .‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡LÓÁ - ÌÏe‡‰ Ï ««∆¿≈«»»√ƒ…∆»»»≈
˙Bn‡26.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ ‡ˆÓ . «ƒ¿»«…≈»«»

מ"ז 26) שם במדות זה וכל הנכונה, הנוסחא היא כן
(כסףֿמשנה).

.‰ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÓ27Ï˙k È·Ú :‰n‡ ‰‡Ó28 ƒ«»«»≈»«»√ƒ…∆
L„w‰ Ï˙k „Ú ÌÏe‡ Ï˙kÓe .˙Bn‡ LÓÁ - ÌÏe‡‰»»»≈«ƒ…∆»«…∆«…∆
ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙Î ‰ML L„w‰ ÈÏ˙ÎÂ .˙Bn‡ ¯OÚ -∆∆«¿»¿≈«…∆ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBˆÈÁ Ï˙k ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁ Ô‰ÈÈ·e ,‰fÓƒ∆≈≈∆¬ƒ»¿¿ƒ≈…∆ƒ
LÏL - ÈLÈÏLe ÈL ÔÈ·e ;˙Bn‡ LÓÁ - ÈM‰ ÔÈ·e≈«≈ƒ»≈«≈≈ƒ¿ƒƒ»
ÈÚÈ·¯ ÔÈ·e ;ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL ÔÈa LÓÁÂ ;˙Bn‡«¿»≈≈¿ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
.LL - ÈÓÈt‰ Ï˙ÎÂ ÈLÈÓÁ ÔÈ·e ;LL - ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ≈≈¬ƒƒ¿…∆«¿ƒƒ≈
‰n‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰Ê „vÓ ‰n‡ ÌÈÚa¯‡ Ïk‰ ‡ˆÓƒ¿»«…«¿»ƒ«»ƒ«∆¿«¿»ƒ«»
È¯‰ .ÌÈ¯OÚ - ÌÈÙaÓ ˙Èa‰ ·Á¯Â .Bc‚kL „vÓƒ«∆¿∆¿¿…«««ƒƒƒ¿ƒ∆¿ƒ¬≈

.‰n‡ ‰‡Ó≈»«»

שם.27) ראב"ד.28)מדות, עי'

.ÂeÈ‰ ÔÈLtLt ÈLe ,ÔË˜‰ ¯ÚL ‡e‰Â LtLt‰«ƒ¿»¿«««»»¿≈ƒ¿»ƒ»
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ÚˆÓ‡aL ÏB„b‰ ¯ÚM‰ ÈcvÓ ÏÎÈ‰Ï29ÔBÙva „Á‡ : «≈»ƒƒ≈««««»∆»∆¿«∆»«»
,ÌÏBÚÓ Ì„‡ Ba ÒÎ ‡Ï ÌB¯caL .ÌB¯ca „Á‡Â¿∆»«»∆«»…ƒ¿«»»≈»
‰f‰ ¯ÚM‰" :Ï‡˜ÊÁÈ È„ÈŒÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ¿»»¿…»«¿≈¿∆¿≈««««∆

"Á˙tÈ ‡Ï ,‰È‰È ¯e‚Ò30.ÔÈÒÎ Ba ÔBÙvaLÂ ; »ƒ¿∆…ƒ»≈«¿∆«»ƒ¿»ƒ
Áe˙t ÌB˜ÓÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa Cl‰Óe¿«≈≈¿≈«¿»ƒ«∆«ƒ«¿»»«
„Ú Cl‰Óe ,ÏÎÈ‰‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,BÏ‡ÓOÓ L„wÏ«…∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿«≈»¿«≈«

.BÁ˙BÙe ÏB„b‰ ¯ÚL«««»¿

ההיכל,29) קדושת גודל מחמת כן ונקרא מ"ב. פ"ד מדות
על  ז) א, (דברים הגדול" "הנהר פרת לנהר קראו וכן
בשם  שם יוםֿטוב' ('תוספות מז: שבועות ראה חשיבותו,

ישראל 30)ראבי"ה). אלקי ה' כי בו, יבא לא "ואיש וגו':
סגור". והיה בו, בא

.ÊB‰·‚Â ˙Bn‡ ¯OÚ BaÁ¯ ‰È‰ ÏB„b‰ ¯ÚM‰««««»»»»¿∆∆«¿»¿
ÌÈÙa ÌÈzL :BÏ eÈ‰ ˙B˙Ïc Úa¯‡Â .‰n‡ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ«»¿«¿«¿»»¿«ƒƒ¿ƒ
Á˙t‰ CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BBˆÈÁ‰ .ıeÁa ÌÈzLe¿«ƒ««ƒƒ¿»¿«∆«
CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BiÓÈt‰Â ,Ï˙k ÏL BÈ·Ú ˙BqÎÏ¿«»¿∆…∆¿«¿ƒƒƒ¿»¿

.˙B˙Ïc‰ È¯BÁ‡ ˙BqÎÏ ˙Èa‰««ƒ¿«¬≈«¿»

.ÁÌÏe‡ ÏL BÁ˙t31·Á¯Â ‰n‡ ÌÈÚa¯‡ dB·‚ ‰È‰ ƒ¿∆»»»»««¿»ƒ«»¿…«
ÌÈ¯ÚL BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚ32LÓÁÂ .33˙Bi¯zÏÓ34 ∆¿ƒ¿…»»¿»ƒ¿»≈«¿¿ƒ

‡ÏÈÓ ÏL35‰BzÁz‰ ,‰ÏÚÓÏÓ BÁ˙t ÈabŒÏÚ eÈ‰ ∆≈»»««≈ƒ¿ƒ¿«¿»««¿»
˙Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ Á˙t‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆««∆««»ƒ∆¿«»ƒ∆¿»««
‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ‰pnÓ ‰hÓlL ÏÚ ˙Ù„BÚ ÔzLÓÁÓ≈¬ƒ¿»∆∆«∆¿«»ƒ∆»«»ƒ∆¿«»

‰n‡ ÌÈLÏL ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ .‰fÓ36Ca„Â .37ÏL ƒ∆ƒ¿≈»∆¿»¿ƒ«»¿ƒ¿»∆
.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÔÈa ‰È‰ ÌÈ·‡¬»ƒ»»≈»««¿∆»

מ"ז.31) פ"ג וה'תוספות'32)מדות מ"ג. פ"ב שם
במלואו, פרוץ שהיה כתבו אכסדרא) ד"ה מג. זרה (בעבודה
מקומות  בהרבה האולם פתח לו קוראים ומכלֿמקום
לרוח  במילואו פרוץ שהיה המשכן פתח כמו בתלמוד,

בתורה. "פתח" ונקרא מ"ז.33)מזרחית, פ"ג שם
צורות 34) חופרין שבה המפותחת, הקורה היא "מלתרא

(פירוש  מלתריות" המשנה בלשון והקיבוץ ודימיונות,
שם). היה 35)המשנה שבהן הקורות למין שם "הוא

שם). המשנה, (פירוש ההוא" לבנין שם או – הפיתוח
לרחבו 36) הפתח משקוף על מושכבת התחתונה הקורה כי

אמה  הפתח על עודפת והקורה אמה, כ' רחב שהוא פתח של
וקורה  אמה, ושתים עשרים ארכה נמצא מזה, ואמה מזה
ואמה  מזה אמה הראשונה על עודפת ממנה שלמעלה שנייה
והרביעית  כ"ו, והשלישית וארבע, עשרים ארכה נמצא מזה,

אמה. שלשים והחמישית ושמונה, שורה.37)עשרים

.ËÏÎÈ‰‰38ÂÈÙlÓ ·Á¯ BÈa ‰È‰39ÂÈ¯BÁ‡Ó ¯ˆÂ «≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿»»¿«≈¬»
È¯‡ BÓk40ÌÈÚÈˆÈÂ .41·È·qÓ Blk ˙ÈaÏ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ¿¬ƒƒƒƒ»«ƒƒ««ƒÀƒ»ƒ

„·¯Â .LÓÁ ‰BzÁz‰ ÚÈˆÈÂ .‰aÒn‰ Ï˙ÎÏ ıeÁ42 ¿…∆«¿ƒ»¿»ƒ«««¿»»≈¿…∆
LL dab ÏÚ43dab ÏÚ „·¯Â .LL ˙ÈÚˆÓ‡ ÚÈˆÈÂ . ««»≈¿»ƒ«∆¿»ƒ≈¿…∆««»

‰zÁz‰ ÚÈˆi‰" :¯Ó‡pL .Ú·L ‰BÈÏÚ‰Â .Ú·L∆«¿»∆¿»∆«∆∆¡««»ƒ«««¿…»
˙ÈaÏ ÌÈÙÈwÓ ÌÈÚÈˆÈ LÏM‰ eÈ‰ ÔÎÂ ."'B‚Â¿¿≈»«»¿ƒƒ«ƒƒ««ƒ
‰hÓlÓ ÌÏe‡‰ ÈÏ˙ÎÏ ·È·Ò ÔÎÂ .ÂÈ˙BÁe¯ ‰LÏMÓƒ¿»»¿≈»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿«»

LÏL „·¯Â ,˜ÏÁ ˙Á‡ ‰n‡ :eÈ‰ Ck ‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»»»«»««»»¿…∆»
.‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL „·¯Â ,˜ÏÁ ‰n‡Â .˙Bn‡«¿«»»»¿…∆»««¿«¿»

ÔÈ„·¯‰ e‡ˆÓÂ44„·¯ Ïk ·Á¯ .ÌÈÏ˙kÏ ÔÈÙwÓ ¿ƒ¿¿»¿»ƒÀ»ƒ«¿»ƒ…«»…∆
.‰n‡ „·¯Â „·¯ Ïk ÔÈ·e ,‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL»««¿«¿»≈»…∆»…∆«»

.˙Bn‡ Úa¯‡ BaÁ¯ ‰È‰ ÔBÈÏÚ‰ „·¯Â¿…∆»∆¿»»»¿«¿««

וגם 38) "היכל", הנקרא לכל והכוונה מ"ז. סוף פ"ד מדות
יותר  רחב היה והאולם ה"ה). פ"א למעלה (ראה בכלל אולם
אמה  עשרים וחמש הדרום, מן אמה עשרה חמש במזרח:

שם). (מדות, הצפון כנ"ל.39)מן המזרח, מן
לצד 40) וכשימשך מערב, לצד מעט הבנין מטין "שהיו

וצר  מלפניו רחב שהוא הארי כדמות מתרחב המזרח
שם). המשנה, (פירוש גזוזטראות.41)מאחוריו"

הרצפה 43)אצטבא.42) שהוא התחתונה שעל התקרה
רחבה. באמה שש התיכונה אצטבאות.44)של

.ÈÌ‰ ÌÈÏ˙k‰ ÔÈaL ÌÈÈet‰ ˙BÓB˜n‰ el‡ Ïk»≈«¿«¿ƒ∆≈«¿»ƒ≈
ÌÈ‡z ÌÈ‡¯˜p‰45:Lc˜nÏ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈ‡z‰ e‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿¿«»ƒ««ƒƒ«ƒ¿»

ÔÓ ‰LÏLe ,ÌB¯c‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ,ÔBÙv‰ ÔÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«»¿»ƒ
.‡ËBÈc ÈabŒÏÚ ‡ËBÈc ,eÈ‰ ˙BËBÈc LÏLÂ .·¯Ún‰««¬»¿»¿»¿»««≈¿»
ÈabŒÏÚ ‰MÓÁ :ÌB¯ca ÌÈ‡z ¯OÚŒ‰MÓÁ e‡ˆÓƒ¿¿¬ƒ»»»»ƒ«»¬ƒ»««≈
.¯OÚŒ‰MÓÁ ÔBÙva ÔÎÂ .Ô‰Èab ÏÚ ‰MÓÁÂ ,‰MÓÁ¬ƒ»«¬ƒ»««≈∆¿≈«»¬ƒ»»»
,‰LÏL ÈabŒÏÚ ‰LÏL :·¯Úna eÈ‰ ÌÈ‡z ‰BÓLe¿»»ƒ»««¬»¿»««≈¿»
ÌÈ‡z Á"Ï Ïk‰ .˙Á‡ ‡ËBÈ„a Ô‰Èab ÏÚ ÌÈLe46. ¿«ƒ««≈∆ƒ¿»∆»«…»ƒ

מ"ג.46)לשכות.45) פ"ד שם

.‡ÈÌÈÁ˙t ‰LÏL47ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ eÈ‰ ¿»¿»ƒ»¿»∆»¿∆»ƒ
ÔÓ ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈ‡z‰«»ƒ∆»«»ƒ«»ƒ¿∆»«»ƒ
Œ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜·e .ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,Ï‡ÓO‰«¿…¿∆»«»∆««»¿∆∆ƒ¿»ƒ
‰MÓÁ eÈ‰ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‡ËBÈcaL ‡za ˙ÈBÙ¿̂ƒ«»∆«¿»»∆¿»ƒ»¬ƒ»
,ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓiÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙t¿»ƒ∆»«»ƒ»ƒ¿∆»«»∆««»

LtLt‰ Ba LiL ‡zÏ „Á‡Â ,‰aÒnÏ „Á‡Â48„Á‡Â , ¿∆»«¿ƒ»¿∆»«»∆≈«ƒ¿»¿∆»
.ÏÎÈ‰Ï«≈»

שם.47) ה"ו.48)מדות, למעלה ראה

.·È‰aÒÓe49˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ¿ƒ»»¿»»ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙Bb‚Ï ÔÈÏBÚ eÈ‰ daL ,˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ Ô¯˜Ï¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿«
˙‡ CÏ‰ .·¯ÚÓÏ ÂÈÙe ‰aÒna ‰ÏBÚ ‰È‰ .ÌÈ‡z‰«»ƒ»»∆«¿ƒ»»»¿«¬»»«∆
ÚÈb‰ .·¯ÚÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÔBÙv‰ Èt Ïk»¿≈«»«∆«ƒ«¿«¬»ƒƒ«

‰ .ÌB¯„Ï ÂÈt CÙ‰ ,·¯ÚÓÏ·¯Ún‰ Èt Ïk ˙‡ CÏ ¿«¬»»«»»¿»»«∆»¿≈««¬»
ÂÈt CÙ‰ ,ÌB¯„Ï ÚÈb‰ .ÌB¯„Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú«∆«ƒ«¿»ƒƒ«¿»»«»»
dÁ˙ÙÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÌB¯„Ï Cl‰Ó ‰È‰Â ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»¿»»¿«≈¿»«∆«ƒ«¿ƒ¿»
.ÌB¯„Ï Áe˙t ‰È‰ ‰iÏÚ ÏL dÁ˙tL ,‰iÏÚ ÏL∆¬ƒ»∆ƒ¿»∆¬ƒ»»»»«¿»

סביב,49) מעלות כמו עשוי חלול, עמוד כמין עשוי בנין
מ"ה. שם מדות היקף, דרך עולה בו והעולה

.‚ÈdÁ˙Ù·e50ÏL ˙BÒBÏk ÈzL eÈ‰ ‰iÏÚ ÏL ¿ƒ¿»∆¬ƒ»»¿≈¿¿∆
Ê¯‡51ÈL‡¯Â .‰iÏÚ ÏL db‚Ï ÔÈÏBÚ Ô‰aL , ∆∆∆»∆ƒ¿«»∆¬ƒ»¿»≈

ÔÈÒtÒt52‰iÏÚa ÔÈÏÈc·Ó eÈ‰53‚‚Ï L„w‰ ‚b ÔÈa ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬ƒ»≈««…∆¿«
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קלט dxigad zia zekld - dcear xtq - zah 'b iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÚˆÓ‡aL ÏB„b‰ ¯ÚM‰ ÈcvÓ ÏÎÈ‰Ï29ÔBÙva „Á‡ : «≈»ƒƒ≈««««»∆»∆¿«∆»«»
,ÌÏBÚÓ Ì„‡ Ba ÒÎ ‡Ï ÌB¯caL .ÌB¯ca „Á‡Â¿∆»«»∆«»…ƒ¿«»»≈»
‰f‰ ¯ÚM‰" :Ï‡˜ÊÁÈ È„ÈŒÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ¿»»¿…»«¿≈¿∆¿≈««««∆

"Á˙tÈ ‡Ï ,‰È‰È ¯e‚Ò30.ÔÈÒÎ Ba ÔBÙvaLÂ ; »ƒ¿∆…ƒ»≈«¿∆«»ƒ¿»ƒ
Áe˙t ÌB˜ÓÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa Cl‰Óe¿«≈≈¿≈«¿»ƒ«∆«ƒ«¿»»«
„Ú Cl‰Óe ,ÏÎÈ‰‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,BÏ‡ÓOÓ L„wÏ«…∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿«≈»¿«≈«

.BÁ˙BÙe ÏB„b‰ ¯ÚL«««»¿

ההיכל,29) קדושת גודל מחמת כן ונקרא מ"ב. פ"ד מדות
על  ז) א, (דברים הגדול" "הנהר פרת לנהר קראו וכן
בשם  שם יוםֿטוב' ('תוספות מז: שבועות ראה חשיבותו,

ישראל 30)ראבי"ה). אלקי ה' כי בו, יבא לא "ואיש וגו':
סגור". והיה בו, בא

.ÊB‰·‚Â ˙Bn‡ ¯OÚ BaÁ¯ ‰È‰ ÏB„b‰ ¯ÚM‰««««»»»»¿∆∆«¿»¿
ÌÈÙa ÌÈzL :BÏ eÈ‰ ˙B˙Ïc Úa¯‡Â .‰n‡ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ«»¿«¿«¿»»¿«ƒƒ¿ƒ
Á˙t‰ CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BBˆÈÁ‰ .ıeÁa ÌÈzLe¿«ƒ««ƒƒ¿»¿«∆«
CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BiÓÈt‰Â ,Ï˙k ÏL BÈ·Ú ˙BqÎÏ¿«»¿∆…∆¿«¿ƒƒƒ¿»¿

.˙B˙Ïc‰ È¯BÁ‡ ˙BqÎÏ ˙Èa‰««ƒ¿«¬≈«¿»

.ÁÌÏe‡ ÏL BÁ˙t31·Á¯Â ‰n‡ ÌÈÚa¯‡ dB·‚ ‰È‰ ƒ¿∆»»»»««¿»ƒ«»¿…«
ÌÈ¯ÚL BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚ32LÓÁÂ .33˙Bi¯zÏÓ34 ∆¿ƒ¿…»»¿»ƒ¿»≈«¿¿ƒ

‡ÏÈÓ ÏL35‰BzÁz‰ ,‰ÏÚÓÏÓ BÁ˙t ÈabŒÏÚ eÈ‰ ∆≈»»««≈ƒ¿ƒ¿«¿»««¿»
˙Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ Á˙t‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆««∆««»ƒ∆¿«»ƒ∆¿»««
‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ‰pnÓ ‰hÓlL ÏÚ ˙Ù„BÚ ÔzLÓÁÓ≈¬ƒ¿»∆∆«∆¿«»ƒ∆»«»ƒ∆¿«»

‰n‡ ÌÈLÏL ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ .‰fÓ36Ca„Â .37ÏL ƒ∆ƒ¿≈»∆¿»¿ƒ«»¿ƒ¿»∆
.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÔÈa ‰È‰ ÌÈ·‡¬»ƒ»»≈»««¿∆»

מ"ז.31) פ"ג וה'תוספות'32)מדות מ"ג. פ"ב שם
במלואו, פרוץ שהיה כתבו אכסדרא) ד"ה מג. זרה (בעבודה
מקומות  בהרבה האולם פתח לו קוראים ומכלֿמקום
לרוח  במילואו פרוץ שהיה המשכן פתח כמו בתלמוד,

בתורה. "פתח" ונקרא מ"ז.33)מזרחית, פ"ג שם
צורות 34) חופרין שבה המפותחת, הקורה היא "מלתרא

(פירוש  מלתריות" המשנה בלשון והקיבוץ ודימיונות,
שם). היה 35)המשנה שבהן הקורות למין שם "הוא

שם). המשנה, (פירוש ההוא" לבנין שם או – הפיתוח
לרחבו 36) הפתח משקוף על מושכבת התחתונה הקורה כי

אמה  הפתח על עודפת והקורה אמה, כ' רחב שהוא פתח של
וקורה  אמה, ושתים עשרים ארכה נמצא מזה, ואמה מזה
ואמה  מזה אמה הראשונה על עודפת ממנה שלמעלה שנייה
והרביעית  כ"ו, והשלישית וארבע, עשרים ארכה נמצא מזה,

אמה. שלשים והחמישית ושמונה, שורה.37)עשרים

.ËÏÎÈ‰‰38ÂÈÙlÓ ·Á¯ BÈa ‰È‰39ÂÈ¯BÁ‡Ó ¯ˆÂ «≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿»»¿«≈¬»
È¯‡ BÓk40ÌÈÚÈˆÈÂ .41·È·qÓ Blk ˙ÈaÏ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ¿¬ƒƒƒƒ»«ƒƒ««ƒÀƒ»ƒ

„·¯Â .LÓÁ ‰BzÁz‰ ÚÈˆÈÂ .‰aÒn‰ Ï˙ÎÏ ıeÁ42 ¿…∆«¿ƒ»¿»ƒ«««¿»»≈¿…∆
LL dab ÏÚ43dab ÏÚ „·¯Â .LL ˙ÈÚˆÓ‡ ÚÈˆÈÂ . ««»≈¿»ƒ«∆¿»ƒ≈¿…∆««»

‰zÁz‰ ÚÈˆi‰" :¯Ó‡pL .Ú·L ‰BÈÏÚ‰Â .Ú·L∆«¿»∆¿»∆«∆∆¡««»ƒ«««¿…»
˙ÈaÏ ÌÈÙÈwÓ ÌÈÚÈˆÈ LÏM‰ eÈ‰ ÔÎÂ ."'B‚Â¿¿≈»«»¿ƒƒ«ƒƒ««ƒ
‰hÓlÓ ÌÏe‡‰ ÈÏ˙ÎÏ ·È·Ò ÔÎÂ .ÂÈ˙BÁe¯ ‰LÏMÓƒ¿»»¿≈»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿«»

LÏL „·¯Â ,˜ÏÁ ˙Á‡ ‰n‡ :eÈ‰ Ck ‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»»»«»««»»¿…∆»
.‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL „·¯Â ,˜ÏÁ ‰n‡Â .˙Bn‡«¿«»»»¿…∆»««¿«¿»

ÔÈ„·¯‰ e‡ˆÓÂ44„·¯ Ïk ·Á¯ .ÌÈÏ˙kÏ ÔÈÙwÓ ¿ƒ¿¿»¿»ƒÀ»ƒ«¿»ƒ…«»…∆
.‰n‡ „·¯Â „·¯ Ïk ÔÈ·e ,‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL»««¿«¿»≈»…∆»…∆«»

.˙Bn‡ Úa¯‡ BaÁ¯ ‰È‰ ÔBÈÏÚ‰ „·¯Â¿…∆»∆¿»»»¿«¿««

וגם 38) "היכל", הנקרא לכל והכוונה מ"ז. סוף פ"ד מדות
יותר  רחב היה והאולם ה"ה). פ"א למעלה (ראה בכלל אולם
אמה  עשרים וחמש הדרום, מן אמה עשרה חמש במזרח:

שם). (מדות, הצפון כנ"ל.39)מן המזרח, מן
לצד 40) וכשימשך מערב, לצד מעט הבנין מטין "שהיו

וצר  מלפניו רחב שהוא הארי כדמות מתרחב המזרח
שם). המשנה, (פירוש גזוזטראות.41)מאחוריו"

הרצפה 43)אצטבא.42) שהוא התחתונה שעל התקרה
רחבה. באמה שש התיכונה אצטבאות.44)של

.ÈÌ‰ ÌÈÏ˙k‰ ÔÈaL ÌÈÈet‰ ˙BÓB˜n‰ el‡ Ïk»≈«¿«¿ƒ∆≈«¿»ƒ≈
ÌÈ‡z ÌÈ‡¯˜p‰45:Lc˜nÏ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈ‡z‰ e‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿¿«»ƒ««ƒƒ«ƒ¿»

ÔÓ ‰LÏLe ,ÌB¯c‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ,ÔBÙv‰ ÔÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«»¿»ƒ
.‡ËBÈc ÈabŒÏÚ ‡ËBÈc ,eÈ‰ ˙BËBÈc LÏLÂ .·¯Ún‰««¬»¿»¿»¿»««≈¿»
ÈabŒÏÚ ‰MÓÁ :ÌB¯ca ÌÈ‡z ¯OÚŒ‰MÓÁ e‡ˆÓƒ¿¿¬ƒ»»»»ƒ«»¬ƒ»««≈
.¯OÚŒ‰MÓÁ ÔBÙva ÔÎÂ .Ô‰Èab ÏÚ ‰MÓÁÂ ,‰MÓÁ¬ƒ»«¬ƒ»««≈∆¿≈«»¬ƒ»»»
,‰LÏL ÈabŒÏÚ ‰LÏL :·¯Úna eÈ‰ ÌÈ‡z ‰BÓLe¿»»ƒ»««¬»¿»««≈¿»
ÌÈ‡z Á"Ï Ïk‰ .˙Á‡ ‡ËBÈ„a Ô‰Èab ÏÚ ÌÈLe46. ¿«ƒ««≈∆ƒ¿»∆»«…»ƒ

מ"ג.46)לשכות.45) פ"ד שם

.‡ÈÌÈÁ˙t ‰LÏL47ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ eÈ‰ ¿»¿»ƒ»¿»∆»¿∆»ƒ
ÔÓ ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈ‡z‰«»ƒ∆»«»ƒ«»ƒ¿∆»«»ƒ
Œ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜·e .ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,Ï‡ÓO‰«¿…¿∆»«»∆««»¿∆∆ƒ¿»ƒ
‰MÓÁ eÈ‰ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‡ËBÈcaL ‡za ˙ÈBÙ¿̂ƒ«»∆«¿»»∆¿»ƒ»¬ƒ»
,ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓiÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙t¿»ƒ∆»«»ƒ»ƒ¿∆»«»∆««»

LtLt‰ Ba LiL ‡zÏ „Á‡Â ,‰aÒnÏ „Á‡Â48„Á‡Â , ¿∆»«¿ƒ»¿∆»«»∆≈«ƒ¿»¿∆»
.ÏÎÈ‰Ï«≈»

שם.47) ה"ו.48)מדות, למעלה ראה

.·È‰aÒÓe49˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ¿ƒ»»¿»»ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙Bb‚Ï ÔÈÏBÚ eÈ‰ daL ,˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ Ô¯˜Ï¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿«
˙‡ CÏ‰ .·¯ÚÓÏ ÂÈÙe ‰aÒna ‰ÏBÚ ‰È‰ .ÌÈ‡z‰«»ƒ»»∆«¿ƒ»»»¿«¬»»«∆
ÚÈb‰ .·¯ÚÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÔBÙv‰ Èt Ïk»¿≈«»«∆«ƒ«¿«¬»ƒƒ«

‰ .ÌB¯„Ï ÂÈt CÙ‰ ,·¯ÚÓÏ·¯Ún‰ Èt Ïk ˙‡ CÏ ¿«¬»»«»»¿»»«∆»¿≈««¬»
ÂÈt CÙ‰ ,ÌB¯„Ï ÚÈb‰ .ÌB¯„Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú«∆«ƒ«¿»ƒƒ«¿»»«»»
dÁ˙ÙÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÌB¯„Ï Cl‰Ó ‰È‰Â ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»¿»»¿«≈¿»«∆«ƒ«¿ƒ¿»
.ÌB¯„Ï Áe˙t ‰È‰ ‰iÏÚ ÏL dÁ˙tL ,‰iÏÚ ÏL∆¬ƒ»∆ƒ¿»∆¬ƒ»»»»«¿»

סביב,49) מעלות כמו עשוי חלול, עמוד כמין עשוי בנין
מ"ה. שם מדות היקף, דרך עולה בו והעולה

.‚ÈdÁ˙Ù·e50ÏL ˙BÒBÏk ÈzL eÈ‰ ‰iÏÚ ÏL ¿ƒ¿»∆¬ƒ»»¿≈¿¿∆
Ê¯‡51ÈL‡¯Â .‰iÏÚ ÏL db‚Ï ÔÈÏBÚ Ô‰aL , ∆∆∆»∆ƒ¿«»∆¬ƒ»¿»≈

ÔÈÒtÒt52‰iÏÚa ÔÈÏÈc·Ó eÈ‰53‚‚Ï L„w‰ ‚b ÔÈa ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬ƒ»≈««…∆¿«
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ÌÈL„w‰ŒL„˜54ÔÈÏeÏÂ .55˙È·Ï ‰iÏÚa ÔÈÁe˙t eÈ‰ …∆«√»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈
ÔÈn‡‰ ˙‡ ÔÈÏLÏLÓ Ô‰aL ,ÌÈL„w‰ŒL„˜56 …∆«√»ƒ∆»∆¿«¿¿ƒ∆»À»ƒ

˙B·˙a57Ì‰ÈÈÚ eeÊÈ ‡lL È„k ,58ŒL„˜ ˙ÈaÓ ¿≈¿≈∆…»≈≈∆ƒ≈…∆
‰Ma ˙Á‡ ÌÚÙe .ÌÈL„w‰59ÔÈaÏÓ ÁÒÙÏ ÁÒtÓ60 «√»ƒ«««««»»ƒ∆«¿∆«¿«¿ƒ

.ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»

שם.50) מדריגות.51)שם, בהן שהיו 52)שהיו קורות,
מדות  (תויו"ט פספסין נקראו כך ומשום היד, פסת כרוחב

ה"י. פ"ה להלן וראה מ"ו). ההיכל.53)פ"ב עליית
קודש 54) לבין ההיכל בין פרוכות שתי שהיו אףֿעלֿפי

גם  עשו – הט"ז) המקדש כלי מהל' (פ"ז הקדשים
יותר  הקדשים קודש עליית קדושת חומר מפני הפספסין,
נכנס  כהןֿגדול הקדשים שבקודש עצמו, הקדשים מקודש
נכנסים  אין הקדשים קודש ובעליית בשנה, אחת פעם לו
הכ"ג  פ"ז להלן כמבואר שנים, לשבע אחת פעם אלא שם

שם). ישראל' (פירוש 55)('תפארת קטן" פתח הוא "לול
שם). קודש 56)המשנה, כותלי לתקן צריכים כשהיו

שם)57)הקדשים. בתוי"ט (הובא הראבי"ה כתב
לתקן  להם שהיה במקום אחד, לרוח פרוצות היו שהתיבות
אין  החומה ואצל סתומות. היו צדדין ובשלש החומה, אצל

ושמאל. ימין להסתכל הנאה,58)דרך לשון יזונו,
ונהנה. המלאכה נוי ממראית עצמו שמשביע כמזונות
איסור  – מעילה" בהם אין וריח מראה ש"קול ואףֿעלֿפי

כו.). (פסחים מ"ד.59)יש פ"ג בסיד.60)מדות

ה'תש"פ  טבת ד' רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הבנינים,1) אורך וכמה הבית, בנין צורת רבינו בו יבאר

היו. לשכות וכמה

.‡‰i¯Bn‰ ¯‰ ‡e‰Â ,˙Èa‰ ¯‰2˙B‡ÓŒLÓÁ ‰È‰ , «««ƒ¿««ƒ»»»¬≈≈
‰n‡ ˙B‡ÓŒLÓÁ ÏÚ ‰n‡3.‰ÓBÁ ÛwÓ ‰È‰Â , «»«¬≈≈«»¿»»À»»

Ï‰‡ ÈtÓ ,ÂÈzÁzÓ ˙BÈea eÈ‰ ÔÈtÎ ÈabŒÏÚ ÔÈtÎÂ¿ƒƒ««≈ƒƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿≈…∆
‰‡Óh‰4‰¯˜Ó ‰È‰ BlÎÂ .5ÂËqÓ ÌÈÙÏ ÂËÒ6. «À¿»¿À»»¿…∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

המוריה" הר והוא הבית "הר ה', פרק מתחילת ההוראה
של  הפרטי המקדש לבית בנוגע להיות צריכה שדוגמתו
את  אצלו תופסים הקדושה שענייני מישראל, אחד כל
בדרכי  ההליכה גם בנוסף, בחייו. והחשוב הגבוה המקום
מתבייש  שאינו רק שלא הר, בצורת להיות צריכה התורה
באופן  יעקב" "גאון מתוך היא שהנהגתו אלא ביהדותו ח"ו

ורוממות. הגבהה של
אלא  היה לא כולו ש"המקדש ו', פרק מתחילת ההוראה
הפרטי  בביהמ"ק יהודי של עבודתו גם כך ההר", במעלה
עולה  אלא במקומו עומד שאינו באופן להיות צריכה

עילוי. אחר בעילוי לדרגה מדרגה במעלות
כו'", המקדש מן לירא "מצות־עשה ז', מפרק וההוראה

אף  של בערכה להפחית לא הכוונה יהודי של ובעבודתו
הקפדה  תוך ושליחותו תפקידו את ולמלא ומצוה, פעולה

הפרטים. ופרטי הפרטים כל על מוחלטת
(ai oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.2) ג, הימיםֿב בדברי משנה 3)כמפורש ב פרק מדות
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך יח) כז, (שמות שנאמר א.
למדו  "בחמישים" המלה ומייתור בחמישים", חמישים
שהן  חמישים, על מאה פעמים חמישים לעשות שצריך
חמש  על מאות חמש והיינו אמה, אלף וחמישים מאתיים

אמה. ועשו 4)מאות מתחתיו קבר יש שמא חששו כלומר,
והנה  למעלה. תעלה לא שהטומאה להפסיק בכדי זה חלל
ג  פרק (פרה במשנה מפורש למטה חלול שהיה הדבר עצם
קבר  מפני חלול תחתם והעזרות הבית "הר ג) משנה
מפורש  אינו כיפין", גבי על "כיפין שכתב מה אבל התהום".
כבש  גבי ו) משנה (שם ששנינו ממה רבינו ולמדו שם.
גבי  על כיפין היו ששם המשחה, להר הבית מהר שעשו

הוא,5)כיפין. דווקא לאו מקורה, היה שכולו שכתב ומה
ה  פרק באבות כמפורש גלוי, היה החיצוני המזבח שהרי

ה. מקפת,6)משנה סביב סביב "אצטבא יג: פסחים
אחר". עוד היקף אותו ובתוך

.·„Á‡Â ,·¯Ún‰ ÔÓ „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈ¯ÚL ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ««¬»¿∆»
·Á¯ .ÌB¯c‰ ÔÓ ÌÈLe ,ÔBÙv‰ ÔÓ „Á‡Â ,Á¯Ên‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆»ƒ«»¿«ƒƒ«»…«
Ì‰Ï LÈÂ .ÌÈ¯OÚ B‰·‚Â ,˙Bn‡ ¯OÚ ¯ÚL Ïk»««∆∆«¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆

.˙B˙Ïc¿»

.‚epnÓ ÌÈÙÏ7‚¯BÒ8‰¯OÚ B‰·b ,·È·Ò ÛÈwÓ ƒ¿ƒƒ∆≈«ƒ»ƒ»¿¬»»
ÌÈÁÙË9ÏÈÁ‰ ‚¯Bq‰ ÔÓ ÌÈÙÏÂ .10¯OÚ [B‰·b] , ¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ«≈«≈»¿∆∆
˙Bn‡11ÏÁ Ï·‡iÂ" :˙BÈ˜a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . «¿»»≈«ƒ««¬∆≈

.‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁ BÊ - "‰ÓBÁÂ¿»«»¬»»

הבית.7) כמיטה 8)מהר נקבים נקבים עשוייה מחיצה
בחבלים. הרא"ש 9)מסורגת בשם משנה הכסף כתב

טפחים  עשרה גבוה היה ולזה בשבת לטלטל נעשה שהסורג
פתח", ולבסוף "הוקף הבית הר שהיקף מחיצה, כל כדין
אמה  (=מאה סאתיים מבית יותר שהוא בקרפף מועיל ואינו
וכאן  כד.) (עירובין בטלטול להתירו אמה), חמישים על
כך  ואחר הבית הר חומת את מתחילה בנו הבית הר בחומת
שאין  ואף הסורג. את כך אחר בנו ולכן בפנים, פתחו בנו
ארבע  מוקף שהוא מה כל התורה מן שהרי מדרבנן, אלא זה
- שבות על גזרו לא ובמקדש היחיד, רשות הוא מחיצות

כן. אמרו השבותים כל על חומה 10)לא הוא "חיל
הבית". הר לחומת מבית העזרה כל במשנה 11)שסובבת

פנוי  "מקום שם: הרע"ב ופירש אמות" עשר "החיל שם:
גובה. שום היה לא זה ולפי חיל" נקרא והוא אמות עשר
זה  ולפי חומה הוא שחיל המשנה בפירוש כתב רבינו אבל

"גובהו". כאן הנוסחא היא יפה

.„‰¯ÊÚ‰ ÏÈÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ12‰¯ÊÚ‰ ÏÎÂ .13‰˙È‰ ƒ¿ƒƒ«≈»¬»»¿»»¬»»»¿»
:dÏ eÈ‰ ÌÈ¯ÚL ‰Ú·LÂ .‰"Ï˜ ·Á¯ ÏÚ Ê"Ù˜ C¯‡…∆«…«¿ƒ¿»¿»ƒ»»
ÔÓ ‰LÏLe .·¯ÚÓÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ«»«¿ƒ¿«¬»¿»ƒ
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„‚k ÔeÎÓ ,Á¯ÊÓa „Á‡Â .·¯ÚÓÏ ÔÈÎeÓÒ ÌB¯c‰«»¿ƒ¿«¬»¿∆»¿ƒ¿»¿À»¿∆∆
ÚˆÓ‡a ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa14. ≈…∆«√»ƒ»∆¿«

לפני 12) שהייתה נשים, עזרת על [ודילג ישראל. עזרת היא
מקיפה  הייתה ישראל עזרת שחומת מפני ישראל, עזרת
במערב]. אלא הייתה לא נשים עזרת ואילו מסביב,

עשרה 13) עשתי עד ולמעלה ישראל עזרת מתחילת "הוא
כרת  זדונו על שחייבין הוא זה ומקום - ההיכל אחורי אמה
מוחלט". מקדש הנקרא והוא חטאת שגגתו ועל

בית 14) כנגד מכוון שהוא המזרח "שער במשנה: נד. ברכות
הקדשים". קדשי

.‰B‰·‚Â ˙Bn‡ ¯OÚ BaÁ¯ ‰È‰ Ô‰Ó ¯ÚL Ïk»««≈∆»»»¿∆∆«¿»¿
˙BtÁÓ ˙B˙Ïc BÏ eÈ‰Â .‰n‡ ÌÈ¯OÚ15ıeÁ ,·‰Ê ∆¿ƒ«»¿»¿»¿À»»

·‰ÊÏ ‰ÓBc ˙LÁ ‰tˆÓ ‰È‰L ,ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ16. ƒ««ƒ¿»ƒ∆»»¿À∆¿∆»¿»»
ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ¯ÚLÂ17¯ÚL ‡e‰Â , ¿««∆«ƒ¿»««»∆¿¿««

¯B˜È18. ƒ»

זהב.16)מצופות.15) לצפותו הוצרכו לא לפיכך
שהוא 17) לפי העליון שער נקרא "ולמה במשנה. נא: סוכה

נשים". מעזרת ונקרא 18)למעלה ד. משנה א פרק מדות
ונעשו  ניקנור, ושמו הדלתות שהעמיד חסיד איש שם על כן
שנקרא  שכתבו ויש לח. ביומא כמסופר בדלתותיו נסים לו
ובא  ביוון, צבא שר שהיה ניקנור ששמו גוי שם על כן
ותלו  וזרועו ראשו את וכרתו והרגוהו, בישראל להילחם

המקדש. בית משערי שער על אותם

.Â‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰ ÚˆÓ‡a ˙eÎÓ ‰˙È‰ ‡Ï ‰¯ÊÚ‰»¬»»…»¿»¿À∆∆¿∆¿««««ƒ∆»
˙BÁe¯‰ ÏkÓ ¯˙È ˙Èa‰ ¯‰ ÌB¯cÓ ‰˜BÁ¯19, ¿»ƒ¿«««ƒ»≈ƒ»»

ÔBÙv‰ ÔÈ·e dÈ·e .˙BÁe¯‰ ÏkÓ ¯˙È ·¯ÚÓÏ ‰·B¯˜e¿»¿«¬»»≈ƒ»»≈»≈«»
Á¯Ên‰ ÔÈ·e dÈ·e ,·¯Ún‰ ÔÈ·e dÈaM ‰nÓ ¯˙È»≈ƒ«∆≈»≈««¬»≈»≈«ƒ¿»

.ÔBÙv‰ ÔÈ·e dÈaM ‰nÓ ¯˙È»≈ƒ«∆≈»≈«»

ושלושים 19) מאה הוא לדרום, מצפון העזרה, רוחב כל כי
אלו  רוחות משתי הבית מהר שהנותר נמצא אמה, וחמש
היה  הבית הר כל כי אמה, וחמש ושישים מאות שלוש הוא
מהר  שהנותר נמצא אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש
עשרה  ושלוש מאות שלוש הוא אלו רוחות בשתי הבית
מכל  יתר הבית הר מדרום "רחוקה היא כן אם אמה,
מאתיים  הוא הבית הר מדרום המרחק כי הרוחות",
כי  הרוחות", מכל יתר למערב "וקרובה אמה, וחמישים
יתר  הצפון ובין "ובינה אמה מאה הוא למערב בינה המרחק
וחמש  מאה הוא לצפון בינה כי המערב" ובין שבינה ממה
ובין  שבינה ממה יתר המזרח ובין "ובינה אמה עשרה
אמה. עשרה ושלוש מאתיים הוא למזרח בינה כי הצפון"

.Ê‡È‰Â .ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ ‰˙È‰ Á¯ÊÓa ‰¯ÊÚ‰ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈»¬»»¿ƒ¿»»¿»∆¿««»ƒ¿ƒ
C¯‡ ‰˙È‰20·Á¯ ÏÚ ‰"ÏÂ ‰n‡ ‰‡Ó21.‰"Ï˜ »¿»…∆≈»«»¿«…«

‰È˙BÚBˆ˜Ó Úa¯‡a eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â22ÏL ¿«¿«¿»»¿«¿«ƒ¿∆»∆
‰n‡ ÌÈÚa¯‡23˙B¯˜Ó eÈ‰ ‡ÏÂ ,24ÔÈ„È˙Ú ÔÎÂ , «¿»ƒ«»¿…»¿…¿≈¬ƒƒ

˙BÈ‰Ï25. ƒ¿

למערב.20) לעזרת 21)ממזרח ביחס וזהו לדרום. מצפון
למערב  ממזרח ארוכה וצרה: ארוכה שהייתה ישראל,

הייתה  עצמה נשים עזרת אבל לדרום, מצפון ורחבה
מבפנים.22)מרובעת. פינותיה כלומר,23)בארבע

ארבעים. על השלישי 25)בתקרה.24)ארבעים בבניין
בימינו. במהרה שייבנה

.Á˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c ?˙BLnLÓ Ì‰ ‰Óe«≈¿«¿¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙‡ ÔÈÁl‚Óe Ì‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó ÌML ,ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿≈∆¿«¿ƒ∆
,ÌÈˆÚ‰ - ¯Èc ˙kLÏ - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ;Ì¯ÚO¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»≈ƒ

ÔÈÓeÓŒÈÏÚa ÌÈ‰k ÌML26ÌÈˆÚa ÌÈÚl˙Ó27ÏkL , ∆»…¬ƒ«¬≈ƒ¿«¿ƒ»≈ƒ∆»
ÏeÒt ˙ÚÏBz Ba ‡ˆÓpL ıÚ28- ˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; ≈∆ƒ¿»««»¿ƒ«¬»ƒ

ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏ29eÈ‰ da - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ; ƒ¿««¿…»ƒ«¬»ƒ¿ƒ»»
˙Èa ˙kLÏ" ‰‡¯˜ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,ÔÓLÂ ÔÈÈ ÔÈ˙B¿ƒ«ƒ»∆∆¿ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿«≈

"‡iÓL30. «¿«»

לעבודה.26) ראויים שנמצא 27)שאינם העצים "מסירים
מסקלין  ג), משנה ב פרק (שביעית שאמר כמו תולעת, בהם

בדרך". שהושלכו האבנים הרמת למערכה 28)על
יהיו  תמימים שנאמר ונבחר תמים קרבן כל להיות "שמצוה
יהיה  ולא נבחרים אלא יהיו לא המערכה עצי "וכן לכם"
למזבח, פסול לח כשהוא שהתליע עץ וכל תולעת בהם

שהתליע". המקום את גורר יבש שטבל 29)התליע שאחר
נשים, לעזרת להיכנס הוא רשאי שמשו, והעריב בשביעי
קרבנותיו  שיביא עד ישראל, לעזרת להיכנס הוא אסור אבל
ישראל  לעזרת בהונותיו להכניס וכשצריך שלו שמיני ביום
וממתין  זו בלשכה הוא טובל שמיני, ביום ושמן דם למתן

בהונותיו. שיכניס עד יין 30)שם שגם ואף שם. מדות
אינם  שהנסכים מפני היין, שם על נקראת לא שם, היה
את  מעכב שהוא השמן שם על אלא הזבח, את מעכבים

הקרבן.

.ËeÈ‰iL È„k ,‡¯ËÊeÊb ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ∆¿««»ƒ»¿»À∆∆¿¿¿»¿≈∆ƒ¿
ÔÏÚÓÏÓ ˙B‡B¯ ÌÈLp‰31È„k ,ÔhÓlÓ ÌÈL‡‰Â «»ƒƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈

ÔÈ·a¯ÚÓ eÈ‰È ‡lL32‰¯ÊÚ‰ „ˆa ‰È‰ ÏB„b ˙È·e . ∆…ƒ¿¿À¿»ƒ«ƒ»»»¿«»¬»»
Èea ‰È‰Â ,ÏÈÁ‰Â ‰¯ÊÚ‰ ÔÈa ,ıeÁaÓ dBÙˆaƒ¿»ƒ«≈»¬»»¿«≈¿»»»

‰tk33ÔÈ„·¯ ÛwÓe34‡¯˜ ‰È‰ ‡e‰Â ,Ô·‡ ÏL ƒ»À»¿»ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿»
"„˜Bn‰Œ˙Èa"35Áe˙t „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈÁ˙Ù ÈLe . ≈«≈¿≈¿»ƒ»∆»»«

.ÏÈÁÏ Áe˙t „Á‡Â ,‰¯ÊÚÏ»¬»»¿∆»»««≈

הגזוזטרא.31) על בית 32)כשיושבות שמחת בשעת
הסוכות. בחג נשים בעזרת שעשו עגול.33)השואבה גג

א)35)איצטבאות.34) פרק סוף (שבת המשנה [בפירוש
שעל  האש לקיום תמיד אש מדורת הייתה שם כי רבינו כתב
שם  כי ופירש בו, חזר שם לתלמוד בפירושו אבל המזבח.

מתחממים]. הכהנים היו

.ÈB· eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â36ÌÈzLe L„˜ ÌÈzL : ¿«¿«¿»»¿«ƒ…∆¿«ƒ
ÏÁ37ÔÈÒtÒÙ ÈL‡¯Â .38.ÏÁ‰Â L„w‰ ÔÈa ÔÈÏÈc·Ó …¿»≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈«…∆¿«…

˙kLÏ - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ?˙BLnLÓ eÈ‰ ‰Óe∆»¿«¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ‡Ïh‰39ÌÁÏ ÈOBÚ ˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯„e ; «¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«≈∆∆
ÌÈt‰40ÈBÓLÁ ˙Èa eÊb da - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ; «»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¿«

ÔÂÈ ÈÎÏÓ ÌeˆwML ÁaÊÓ È·‡41˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; «¿≈ƒ¿≈«∆ƒ¿«¿≈»»¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÔÈ„¯BÈ da -42. »¿ƒ¿≈«¿ƒ»
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„‚k ÔeÎÓ ,Á¯ÊÓa „Á‡Â .·¯ÚÓÏ ÔÈÎeÓÒ ÌB¯c‰«»¿ƒ¿«¬»¿∆»¿ƒ¿»¿À»¿∆∆
ÚˆÓ‡a ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa14. ≈…∆«√»ƒ»∆¿«

לפני 12) שהייתה נשים, עזרת על [ודילג ישראל. עזרת היא
מקיפה  הייתה ישראל עזרת שחומת מפני ישראל, עזרת
במערב]. אלא הייתה לא נשים עזרת ואילו מסביב,

עשרה 13) עשתי עד ולמעלה ישראל עזרת מתחילת "הוא
כרת  זדונו על שחייבין הוא זה ומקום - ההיכל אחורי אמה
מוחלט". מקדש הנקרא והוא חטאת שגגתו ועל

בית 14) כנגד מכוון שהוא המזרח "שער במשנה: נד. ברכות
הקדשים". קדשי

.‰B‰·‚Â ˙Bn‡ ¯OÚ BaÁ¯ ‰È‰ Ô‰Ó ¯ÚL Ïk»««≈∆»»»¿∆∆«¿»¿
˙BtÁÓ ˙B˙Ïc BÏ eÈ‰Â .‰n‡ ÌÈ¯OÚ15ıeÁ ,·‰Ê ∆¿ƒ«»¿»¿»¿À»»

·‰ÊÏ ‰ÓBc ˙LÁ ‰tˆÓ ‰È‰L ,ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ16. ƒ««ƒ¿»ƒ∆»»¿À∆¿∆»¿»»
ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ¯ÚLÂ17¯ÚL ‡e‰Â , ¿««∆«ƒ¿»««»∆¿¿««

¯B˜È18. ƒ»

זהב.16)מצופות.15) לצפותו הוצרכו לא לפיכך
שהוא 17) לפי העליון שער נקרא "ולמה במשנה. נא: סוכה

נשים". מעזרת ונקרא 18)למעלה ד. משנה א פרק מדות
ונעשו  ניקנור, ושמו הדלתות שהעמיד חסיד איש שם על כן
שנקרא  שכתבו ויש לח. ביומא כמסופר בדלתותיו נסים לו
ובא  ביוון, צבא שר שהיה ניקנור ששמו גוי שם על כן
ותלו  וזרועו ראשו את וכרתו והרגוהו, בישראל להילחם

המקדש. בית משערי שער על אותם

.Â‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰ ÚˆÓ‡a ˙eÎÓ ‰˙È‰ ‡Ï ‰¯ÊÚ‰»¬»»…»¿»¿À∆∆¿∆¿««««ƒ∆»
˙BÁe¯‰ ÏkÓ ¯˙È ˙Èa‰ ¯‰ ÌB¯cÓ ‰˜BÁ¯19, ¿»ƒ¿«««ƒ»≈ƒ»»

ÔBÙv‰ ÔÈ·e dÈ·e .˙BÁe¯‰ ÏkÓ ¯˙È ·¯ÚÓÏ ‰·B¯˜e¿»¿«¬»»≈ƒ»»≈»≈«»
Á¯Ên‰ ÔÈ·e dÈ·e ,·¯Ún‰ ÔÈ·e dÈaM ‰nÓ ¯˙È»≈ƒ«∆≈»≈««¬»≈»≈«ƒ¿»

.ÔBÙv‰ ÔÈ·e dÈaM ‰nÓ ¯˙È»≈ƒ«∆≈»≈«»

ושלושים 19) מאה הוא לדרום, מצפון העזרה, רוחב כל כי
אלו  רוחות משתי הבית מהר שהנותר נמצא אמה, וחמש
היה  הבית הר כל כי אמה, וחמש ושישים מאות שלוש הוא
מהר  שהנותר נמצא אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש
עשרה  ושלוש מאות שלוש הוא אלו רוחות בשתי הבית
מכל  יתר הבית הר מדרום "רחוקה היא כן אם אמה,
מאתיים  הוא הבית הר מדרום המרחק כי הרוחות",
כי  הרוחות", מכל יתר למערב "וקרובה אמה, וחמישים
יתר  הצפון ובין "ובינה אמה מאה הוא למערב בינה המרחק
וחמש  מאה הוא לצפון בינה כי המערב" ובין שבינה ממה
ובין  שבינה ממה יתר המזרח ובין "ובינה אמה עשרה
אמה. עשרה ושלוש מאתיים הוא למזרח בינה כי הצפון"

.Ê‡È‰Â .ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ ‰˙È‰ Á¯ÊÓa ‰¯ÊÚ‰ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈»¬»»¿ƒ¿»»¿»∆¿««»ƒ¿ƒ
C¯‡ ‰˙È‰20·Á¯ ÏÚ ‰"ÏÂ ‰n‡ ‰‡Ó21.‰"Ï˜ »¿»…∆≈»«»¿«…«

‰È˙BÚBˆ˜Ó Úa¯‡a eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â22ÏL ¿«¿«¿»»¿«¿«ƒ¿∆»∆
‰n‡ ÌÈÚa¯‡23˙B¯˜Ó eÈ‰ ‡ÏÂ ,24ÔÈ„È˙Ú ÔÎÂ , «¿»ƒ«»¿…»¿…¿≈¬ƒƒ

˙BÈ‰Ï25. ƒ¿

למערב.20) לעזרת 21)ממזרח ביחס וזהו לדרום. מצפון
למערב  ממזרח ארוכה וצרה: ארוכה שהייתה ישראל,

הייתה  עצמה נשים עזרת אבל לדרום, מצפון ורחבה
מבפנים.22)מרובעת. פינותיה כלומר,23)בארבע

ארבעים. על השלישי 25)בתקרה.24)ארבעים בבניין
בימינו. במהרה שייבנה

.Á˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c ?˙BLnLÓ Ì‰ ‰Óe«≈¿«¿¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙‡ ÔÈÁl‚Óe Ì‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó ÌML ,ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿≈∆¿«¿ƒ∆
,ÌÈˆÚ‰ - ¯Èc ˙kLÏ - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ;Ì¯ÚO¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»≈ƒ

ÔÈÓeÓŒÈÏÚa ÌÈ‰k ÌML26ÌÈˆÚa ÌÈÚl˙Ó27ÏkL , ∆»…¬ƒ«¬≈ƒ¿«¿ƒ»≈ƒ∆»
ÏeÒt ˙ÚÏBz Ba ‡ˆÓpL ıÚ28- ˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; ≈∆ƒ¿»««»¿ƒ«¬»ƒ

ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏ29eÈ‰ da - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ; ƒ¿««¿…»ƒ«¬»ƒ¿ƒ»»
˙Èa ˙kLÏ" ‰‡¯˜ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,ÔÓLÂ ÔÈÈ ÔÈ˙B¿ƒ«ƒ»∆∆¿ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿«≈

"‡iÓL30. «¿«»

לעבודה.26) ראויים שנמצא 27)שאינם העצים "מסירים
מסקלין  ג), משנה ב פרק (שביעית שאמר כמו תולעת, בהם

בדרך". שהושלכו האבנים הרמת למערכה 28)על
יהיו  תמימים שנאמר ונבחר תמים קרבן כל להיות "שמצוה
יהיה  ולא נבחרים אלא יהיו לא המערכה עצי "וכן לכם"
למזבח, פסול לח כשהוא שהתליע עץ וכל תולעת בהם

שהתליע". המקום את גורר יבש שטבל 29)התליע שאחר
נשים, לעזרת להיכנס הוא רשאי שמשו, והעריב בשביעי
קרבנותיו  שיביא עד ישראל, לעזרת להיכנס הוא אסור אבל
ישראל  לעזרת בהונותיו להכניס וכשצריך שלו שמיני ביום
וממתין  זו בלשכה הוא טובל שמיני, ביום ושמן דם למתן

בהונותיו. שיכניס עד יין 30)שם שגם ואף שם. מדות
אינם  שהנסכים מפני היין, שם על נקראת לא שם, היה
את  מעכב שהוא השמן שם על אלא הזבח, את מעכבים

הקרבן.

.ËeÈ‰iL È„k ,‡¯ËÊeÊb ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ∆¿««»ƒ»¿»À∆∆¿¿¿»¿≈∆ƒ¿
ÔÏÚÓÏÓ ˙B‡B¯ ÌÈLp‰31È„k ,ÔhÓlÓ ÌÈL‡‰Â «»ƒƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈

ÔÈ·a¯ÚÓ eÈ‰È ‡lL32‰¯ÊÚ‰ „ˆa ‰È‰ ÏB„b ˙È·e . ∆…ƒ¿¿À¿»ƒ«ƒ»»»¿«»¬»»
Èea ‰È‰Â ,ÏÈÁ‰Â ‰¯ÊÚ‰ ÔÈa ,ıeÁaÓ dBÙˆaƒ¿»ƒ«≈»¬»»¿«≈¿»»»

‰tk33ÔÈ„·¯ ÛwÓe34‡¯˜ ‰È‰ ‡e‰Â ,Ô·‡ ÏL ƒ»À»¿»ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿»
"„˜Bn‰Œ˙Èa"35Áe˙t „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈÁ˙Ù ÈLe . ≈«≈¿≈¿»ƒ»∆»»«

.ÏÈÁÏ Áe˙t „Á‡Â ,‰¯ÊÚÏ»¬»»¿∆»»««≈

הגזוזטרא.31) על בית 32)כשיושבות שמחת בשעת
הסוכות. בחג נשים בעזרת שעשו עגול.33)השואבה גג

א)35)איצטבאות.34) פרק סוף (שבת המשנה [בפירוש
שעל  האש לקיום תמיד אש מדורת הייתה שם כי רבינו כתב
שם  כי ופירש בו, חזר שם לתלמוד בפירושו אבל המזבח.

מתחממים]. הכהנים היו

.ÈB· eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â36ÌÈzLe L„˜ ÌÈzL : ¿«¿«¿»»¿«ƒ…∆¿«ƒ
ÏÁ37ÔÈÒtÒÙ ÈL‡¯Â .38.ÏÁ‰Â L„w‰ ÔÈa ÔÈÏÈc·Ó …¿»≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈«…∆¿«…

˙kLÏ - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ?˙BLnLÓ eÈ‰ ‰Óe∆»¿«¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ‡Ïh‰39ÌÁÏ ÈOBÚ ˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯„e ; «¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«≈∆∆
ÌÈt‰40ÈBÓLÁ ˙Èa eÊb da - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ; «»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¿«

ÔÂÈ ÈÎÏÓ ÌeˆwML ÁaÊÓ È·‡41˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; «¿≈ƒ¿≈«∆ƒ¿«¿≈»»¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÔÈ„¯BÈ da -42. »¿ƒ¿≈«¿ƒ»
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המוקד.36) בתוך 37)בבית מקצתו בנוי שביתֿהמוקד
שהחלק  ונראה בחול. בנוי ומקצתו המקודשת העזרה
קודש. היה לעזרה, הסמוך הדרומי, והחלק חול, היה הצפוני

קודש 38) בין המפסיק במקום לסימן מבדילין עצים חתיכות
חול. מנהג בקודש ינהגו שלא כדי שהיו 39)לחול,

טלאים  מששה פחותין "ואין לתמידין מבוקרים טלאים
הייתה  זו ולשכה שבמקדש". הטלאים בלשכת המבוקרין

לשכה 40)בקודש. וגם הפנים לחם עושים היו זו בלשכה
בעזרה". בפנים "אפייתם שהרי בקודש, הייתה זו

אנטיוכוס,41) בימי ישראל ארץ את היוונים כשכבשו
אבני  גנזו החשמונאים וכשנצחום זרה, לעבודה עליו הקריבו
בחול. הייתה זו ולשכה הזאת. בלשכה מזבח אותו

(=תעלה 42) במחילה זו לשכה דרך יורד קרי שראה כהן
בו. לטבול מקווה יש ששם הטבילה לבית הבית) שתחת

בחול. הייתה זו לשכה ואף

.‡ÈCÏB‰ ‰È‰ BÊ ‰kLlÓ ‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï „¯Bi‰«≈¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»»»≈
‰aÒna43˙B¯p‰Â ,Blk Lc˜n‰ ˙Áz ˙ÎÏB‰‰ «¿ƒ»«∆∆«««ƒ¿»À¿«≈

.‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B˜ÏBc¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ«¿≈«¿ƒ»
˙È‰ ‰¯e„ÓeÌL ‰44„B·k ÏL ‡qk‰Œ˙È·e ,45e‰ÊÂ . ¿»»¿»»≈«ƒ≈∆»¿∆
B„B·k46.Ì„‡ ÌL LiL Úe„Èa ÏeÚ B‡ˆÓ : ¿¿»»¿»«∆≈»»»

דרך 43) מהלך היה לא קרי, בעל שהיה ומפני במערה.
שהמחילות  הקרקע, שתחת במסיבה "הולך אלא העזרה,

נתקדשו". לא הבית להר שהייתה 44)הפתוחות בלשכה
לשכת  והיא הטבילה, לבית יורדים שבה מערבית בצפונית

ג. משנה ג פרק בתמיד הנזכרת המוקד פרק 45)בית תמיד
לבית  צריך שהיה שם, בפירושו הראב"ד וכתב א. משנה א
"בעל  כדתנן הטבילה, לפני מים שם שיטיל כדי שם הכסא
טמא". המים את כשיטיל המים את הטיל ולא שטבל קרי

שם.46) חברו שהיה זמן כל מעולם אדם בו נכנס שלא

.·ÈÌÈBÓLe ‰‡Ó ·¯ÚnÏ Á¯Ên‰ ÔÓ ‰¯ÊÚ‰ C¯‡…∆»¬»»ƒ«ƒ¿»««¬»≈»¿ƒ
Ú·LÂ47‰¯ÊÚ ÏL È·¯ÚÓ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,48„Ú »∆«¿∆∆¿»ƒ…∆«¬»ƒ∆¬»»«

Blk ÏÎÈ‰‰ C¯‡Â .‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡ - ÏÎÈ‰‰ Ï˙k49 …∆«≈»««∆¿≈«»¿…∆«≈»À
‰n‡ ‰‡Ó -50ÌÈzL - ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa . ≈»«»≈»»¿«ƒ¿≈«¿«ƒ

˙ÒÈ¯c ÌB˜Ó .ÌÈLÏLe ÌÈzL - ÁaÊn‰ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ«
Œ˙Á‡ - ÌÈ‰k ˙¯ÊÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚«̄¿≈«…¬ƒ¿«ƒ¿»∆¿«…¬ƒ««
‡e‰Â ,Ï‡¯OÈ ÈÏ‚¯ ˙ÒÈ¯c ÌB˜Ó .‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¿¿ƒ««¿≈ƒ¿»≈¿

.‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡ - Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ‡¯˜p‰«ƒ¿»∆¿«ƒ¿»≈««∆¿≈«»

עשרה 47) אחת סוף עד במזרח ישראל עזרת מהתחלת היינו
במערב. הקדשים קודש שמאחורי הכותל 48)אמה הוא

הקדשים. קודש הקדשים,49)שמאחורי קודש היינו
והאולם. שבאמצע.50)ההיכל הכתלים עובי עם

.‚ÈÌÈLÏLe ‰‡Ó ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰¯ÊÚ‰ ·Á¯Â¿…«»¬»»ƒ«»«»≈»¿ƒ
ÈBÙˆ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,LÓÁÂ51˙Èa „Ú ¿»≈¿∆∆¿»ƒ…∆¿ƒ«≈

ÌÈÁaËn‰ ˙Èa .˙Bn‡ ‰BÓL - ÌÈÁaËn‰52- «ƒ¿»«ƒ¿∆«≈«ƒ¿»«ƒ
ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz ÌLÂ ,‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ‰¯OÚŒÌÈzL¿≈∆¿≈«∆¡»¿»ƒ«¿ƒƒ

Bcˆa ÌÈL„w‰ ˙‡53. ∆«√»ƒ¿ƒ

שבבית 51) הקטנים העמודים (הם הננסין "מן ב: משנה שם

(=הצפוני) העזרה לכותל ה) משנה ג פרק שם - המטבחיים
אמות". הנ"ל.52)שמונה הננסין שמלה 53)הם [ברור

וכו'"]. השלחנות מקום "בצידו הבאה: להלכה שייכת זו

.„ÈÌB˜Ó54˙BÁÏL B·e ,˙Bn‡ ‰BÓL - ˙BÁÏM‰ ¿«À¿»¿∆«À¿»
LÈL ÏL55ÌÈÁ˙p‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ,56ÔÈÁÈ„Óe57˙‡ ∆«ƒ∆«ƒƒ¬≈∆«¿»ƒ¿ƒƒ∆
¯Oa‰58BÏM·Ï59ÌB˜Ó „ˆ·e .eÈ‰ ˙BÁÏL ‰ÓLe . «»»¿«¿¿…»À¿»»¿«¿

˙BÚah‰ ÌB˜Ó ˙BÁÏM‰60,‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ - «À¿»¿««»«¿«¿∆¿ƒ«»
ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÌLÂ61. ¿»¬ƒ∆«√»ƒ

(=אמות),54) ארבע לשולחנות הטבעות מן שם: במשנה
הטבעות  מן רבינו: ומפרש ארבע" לננסין השולחנות מן
לננסין  השלחנות חצי ומן אמות, ארבע - השולחנות לחצי
אמות. שמונה השולחנות מידת כן ואם אמות, ארבע -

ויתקלקל.55) הבשר יחמם שלא כדי זהב, של עשאום ולא
בעזרה.56) לכהנים הנאכלים קדשים קדשי מקור 57)של

מאכלות  מהלכות ו בפרק וראה קיג. בחולין זו הדחה
דמו  מידי יוצא שאינו חולין, בשר לעניין י הלכה אסורות
קדשים. לבשר הדין והוא ומליחה, בהדחה אלא

משנה 58) ו פרק ושקלים ב משנה ד פרק (תמיד [במשנה
הקרביים, את מדיחים היו הללו השולחנות שעל מפורש ב)
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו בפרק רבינו כתב וכן
מדיחין  היו המדיחין שבלשכת יז הלכה להלן שכתב ומה
המדובר  שם - ג משנה ה פרק ממדות ומקורו הקרביים, את
הקרבנות  מעשה ובהלכות שם בתמיד מפורש שעליו בכרס,
של  השולחנות על ולא המדיחין בלשכת אותו שמדיחים שם
כאן  רבינו שכתב מה אבל רב. שזבלו לפי שבעזרה, שיש
על  כן שעשו במשנה מקור לו אין - הבשר" את "ומדיחים
קרביים  מהדחת רבינו כן שלמד ונראה הנ"ל. השולחנות
בהם  שיש הקרביים אם הוא: וחומר קל ועוד, בעזרה. שהיא
דם, אלא זבל בו שאין בשר, שכן כל בעזרה, מודחים - זבל

בעזרה]. מודח הוא )59שוודאי צריך לבשלו שדווקא
הדחה. צריך אינו לצלי אבל היו 60)הדחה, טבעות

שחיטה". בשעת הבהמה רגלי בהם לאסור בקרקע "קבועות
קדשים 61) אבל בצפון, ששחיטתם קדשים קדשי כלומר,

בעזרה. מקום בכל שחיטתם קלים

.ÂË.˙Bn‡ ‰ÓL - ÁaÊn‰Â ˙BÚah‰ ÌB˜Ó ÔÈ·e≈¿««»¿«ƒ¿≈«¿…∆«
ÌÈLÏL - L·k‰Â .ÌÈLÏLe ÌÈzL - ÁaÊn‰Â62ÔÈ·e . ¿«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆¿ƒ≈

.‰ˆÁÓe ‰n‡ ‰¯OÚŒÌÈzL - ÈÓB¯c Ï˙ÎÏe L·k‰«∆∆¿…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«»∆¡»
·Á¯ ‡e‰L ÁaÊn‰ Ï˙k „Ú ‰¯ÊÚ ÏL ÈBÙˆ Ï˙kÓƒ…∆¿ƒ∆¬»»«…∆«ƒ¿≈«∆…«

‰ˆÁÓe ÌÈML -63Ï˙k „Ú ÌÏe‡‰ Ï˙kÓ Bc‚Îe . ƒƒ∆¡»¿∆¿ƒ…∆»»«…∆
ÌÈÚ·LÂ LL - C¯‡ ‡e‰L ‰¯ÊÚ ÏL ÈÁ¯ÊÓ64. ƒ¿»ƒ∆¬»»∆…∆≈¿ƒ¿ƒ

היה 62) לא אבל אמה, ושתיים שלושים ארכו היה הכבש
על  אמה פורח שהיה לפי אמה, שלושים אלא בעזרה אוכל

סובב. על ואמה ושלושים 63)יסוד מאה הרוחב כל שהרי
וכבש, מזבח של אמה ושתיים שישים מהן צא וחמש,
ששים  הרי דרומי, לכותל כבש שבין מה וחצי עשרה ושתים

שבין 64)ומחצה. מה אמה ושתיים עשרים כיצד? הא
המזבח, ושתיים שלושים יב), הלכה (למעלה למזבח האולם
הרי  ישראל, עזרת עשרה ואחת כהנים עזרת עשרה אחת

ושש. שבעים
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.ÊËÌB˜n‰ ‡e‰ ,ÔBÙˆ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰f‰ Úa¯Ó‰ Ïk»«¿À»«∆«ƒ¿»»«»
.ÌÈL„˜ŒÈL„˜ Ba ÔÈËÁBML∆¬ƒ»¿≈»»ƒ

.ÊÈ‰BÓL65LÏL :Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚa eÈ‰ ˙BÎLÏ ¿∆¿»»¿∆¿«ƒ¿»≈»
,ÁÏn‰ ˙kLÏ :ÌB¯caL .ÌB¯ca LÏLÂ ,ÔBÙva«»¿»«»∆«»ƒ¿««∆«
ÌL - ÁÏn‰ ˙kLÏ .ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ,‰Â¯t‰ ˙kLÏƒ¿«««¿»ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««∆«»

‰Â¯t‰ ˙kLÏ ;Ôa¯wÏ ÁÏÓ ÔÈ˙B66ÔÈÁÏBÓ ÌL - ¿ƒ∆««»¿»ƒ¿«««¿»»¿ƒ
ÌÈL„w‰ ˙B¯BÚ67Ô‰ÎÏ ‰ÏÈ·Ë ˙Èa ‰˙È‰ dbb ÏÚÂ , «√»ƒ¿««»»¿»≈¿ƒ»¿…≈

eÈ‰ ÌL - ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ;ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒƒ¿««¿ƒƒ»»
ÌÈL„w‰ È·¯˜ ÔÈÁÈ„Ó68‰aÒÓ ÌMÓe ,69‚‚Ï ‰ÏBÚ ¿ƒƒƒ¿≈«√»ƒƒ»¿ƒ»»¿«

˙ÈÊb‰ ˙kLÏ :ÔBÙvaL LÏM‰Â .‰Â¯t‰Œ˙Èa70, ≈««¿»¿«»∆«»ƒ¿««»ƒ
daL - ˙ÈÊb‰ ˙kLÏ .ıÚ‰ ˙kLÏ ,‰lb‰ ˙kLÏƒ¿««À»ƒ¿«»≈ƒ¿««»ƒ∆»

˙·LBÈ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò71dÈˆÁÂ ,L„˜ ‰È‰ dÈˆÁÂ . «¿∆¿≈¿»∆∆¿∆¿»»»…∆¿∆¿»
.ÏÁÏ „Á‡Â L„wÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙Ù ÈL dÏÂ .ÏÁ ‰È‰»»…¿»¿≈¿»ƒ∆»«…∆¿∆»«…

ÔÈ·LBÈ ÔÈ¯„‰q‰ eÈ‰ ÏÁ ÏL ÈˆÁ·e72‰lb‰ ˙kLÏ . «¬ƒ∆…»««¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿««À»
‰l‚a epnÓ ÔÈ‡ÏÓnL ¯Ba ‰˙È‰ ÌL -73ÌMÓe , »»¿»∆¿«¿ƒƒ∆¿À»ƒ»
ıÚ‰ ˙kLÏÂ .‰¯ÊÚ‰ ÏÎÏ ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓ74‰˙È‰ ¿«¿ƒ«ƒ¿»»¬»»¿ƒ¿«»≈»¿»

‡È‰Â ,ÏB„b Ô‰k ˙kLÏ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,Ô‰ÈzL È¯BÁ‡¬≈¿≈∆¿ƒ»¿»ƒ¿«…≈»¿ƒ
ÈzLe .‰ÂL ÔzLÏL ‚‚Â .ÔÈ¯„‰¯t ˙kLÏ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¿»¿»»∆¿≈
ÔÈÓÈÓ ˙Á‡ :Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚa ÌL eÈ‰ ˙B¯Á‡ ˙BÎLÏ¿»¬≈»»¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒƒ

ÒÁÈt ˙kLÏ ‡e‰Â ,ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL75LÈaÏn‰76˙Á‡Â ; ««ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒ¿««
ÔÈz·Á ‰OBÚ ˙kLÏ ‡e‰Â ,BÏ‡ÓOÓ77. ƒ¿…¿ƒ¿«≈¬ƒƒ

פרק 65) ושם לשכות, שש רק נמנו ג משנה ה פרק במדות
המלביש  פנחס לשכת נוספות: שתיים נמנו ד משנה א

חביתין. עושי אמגושי 66)ולשכת איש שם "פרוה
העבודה  לראות כדי זו בלשכה העזרה בקיר שחתר (מכשף)

שמו". על הלשכה נקראת כן על ה'67)ונהרג, בפרק
המלח  ש"בלשכת רבינו כתב יג הלכה מזבח איסורי מהלכות
שהמלח  סובר שרבינו והנראה הקדשים". עורות מולחין היו
הייתה  העורות מליחת אבל המלח, בלשכת מוצנע היה
המלח. מלשכת המלח נוטלין והיו הפרוה, בלשכת

הכרס.68) ומפני 69)היינו מעלות בלי כבש כמין
מסיבה. נקראת בעיגול מפני 70)שהולכת כן נקראת

סנהדרין. של לכבודם מרובעות גזית מאבני עשוייה שהייתה
הכהונה 71) את ודנין יושבין שהיו - מעשיהם "ועיקר

ובמומין". ביוחסין הכהנים קודש 72)ובודקין של שבחצי
דוד  בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין לישב, אסור

בזכריה.73)בלבד. הנזכר ראשה" על "וגולה כמו ספל
בבניין,74) קבוע היינו כלל", בולט עץ בו בונים ש"אין אף

אלא  עץ של נקראת שלא עוד וייתכן מותר. בניין בלא אבל
עצים. בה שהניחו שזו 75)מפני במשנה מפורש לא

מימינו  "אחת שנאמר ממה רבינו כן למד אלא בימין, הייתה
לשכת  ואחת המלביש פינחס לשכת אחת משמאלו, ואחת
ראשוןֿראשון  על מדבר שהתנא ומסתבר חביתין", עושי

אחרוןֿאחרון. בגדי 76)ועל מעשי על "הממונה שהיה
גדול  כהן ובגדי הדיוטים כהנים בגדי בהכנת עוסק כהונה

הכל". נעשה ידו ומתחת היה 77)ובאריגתן גדול כהן
בערב, ומחציתה בבקר מחציתה מנחה, יום בכל מקריב

מחבת  "על שנאמר כמו במחבת עשוייה שהייתה ומפני
חביתין. קרוייה תעשה" בשמן

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
קרקע 1) גובה וכמה במישור, היה לא המקדש כי בו יתבאר

שם. אחרים ממקומות יותר ההיכל

.‡‰ÏÚÓa ‡l‡ ,¯BLÈÓa ‰È‰ ‡Ï Blk Lc˜n‰«ƒ¿»À…»»¿ƒ∆»¿«¬≈
,˙Èa‰ ¯‰ ÏL ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ ÒÎ Ì„‡Lk .¯‰‰»»¿∆»»ƒ¿»ƒ««ƒ¿»ƒ∆«««ƒ
ÏÈÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÏÈÁ‰ ÛBÒ „Ú Cl‰Ó¿«≈««≈¿»∆¿∆ƒ«≈

Ìe¯ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ2Ïk ¿∆¿««»ƒƒ¿≈∆¿≈«¬»
dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ3.‰n‡ ÈˆÁ «¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ«»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek xdd dlrna `l` xeyina did `l elek ycwnd"

וממנה  הנשים, לעזרת מהחיל העליות את לפרט וממשיך
לשם  ולכאורה, והמזבח. האולם אל ומשם ישראל, לעזרת
מובן  זה והלא ההר, במעלה היה שהמקדש הקדים מה
לעזרת  נשים מעזרת עולה למקדש שהבא הנ"ל מהפירוט

וכו'. ישראל
שהוא  לומר ההר" ב"מעלה הרמב"ם שכוונת לומר ואין
צריך  כי לעיכובא, היא ההר במעלה המקדש ובית בדווקא,
שהם  "הדברים שהרי ובפרט לכך, המקור מהיכן ביאור
הם  ועזרה הקדשים...אולם וקודש קודש בבית... עיקר
במעלה  ולא דווקא במישור היה והמשכן המשכן, בדוגמת

ההר.
שהמקדש  הלכה, לפסוק בכוונתו שאין לומר, צריך לכן
בפועל. המציאות היא שכך אלא ההר, במעלה להיות צריך
שמדבר  בפשטות, לומר יש זו, בהקדמה שפתח ומה
על  להקל כדי שבו הפרטים ואח"כ הענין בכללות בתחילה
הכללי  המספר את מקדים מקומות שבריבוי כמו הלומד,

הזכרון. לתועלת -
הפרטי, למקדש בקשר הוראה ישנה העניינים, ובפנימיות
עצמו  את ומרומם שמעלה באופן להיות צריכה שהכניסה
יתברך. לו דירה נהיה כולו שהעולם עד בעולם, חלקו ואת
המציאות  היא כך מכל־מקום לעיכובא, דין שאינו ואף
כו'. ועולה כו' מהלך בו והנכנס ההר, במעלה היה שהמקדש
ביאת  שסדר משמע הרמב"ם מלשון בזה: וההסברה
גם  הוא וכך עליה, אחר עליה של באופן היא המקדש
ועולה, מהלך של באופן שיהיה הרוחנית העבודה בסדר
זה  הרי גבוה, הכי למקום ההגעה לאחר וגם ועולה. מהלך
שיבוא  העילוי שלגבי ובוודאי בהווה, למצב בנוגע רק
תחילה  זקוק ולכן לחסרון, עכשיו דרגתו נחשבת בעתיד
נעלית  (בדרגה וכליו המקדש ותיקון בבניית לשלימות
הדרושה  בשלימות המקדש ביאת תהיה ואח"כ יותר)

סוף. אין עד עילוי אחר בעילוי
(eh oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)
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.ÊËÌB˜n‰ ‡e‰ ,ÔBÙˆ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰f‰ Úa¯Ó‰ Ïk»«¿À»«∆«ƒ¿»»«»
.ÌÈL„˜ŒÈL„˜ Ba ÔÈËÁBML∆¬ƒ»¿≈»»ƒ

.ÊÈ‰BÓL65LÏL :Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚa eÈ‰ ˙BÎLÏ ¿∆¿»»¿∆¿«ƒ¿»≈»
,ÁÏn‰ ˙kLÏ :ÌB¯caL .ÌB¯ca LÏLÂ ,ÔBÙva«»¿»«»∆«»ƒ¿««∆«
ÌL - ÁÏn‰ ˙kLÏ .ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ,‰Â¯t‰ ˙kLÏƒ¿«««¿»ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««∆«»

‰Â¯t‰ ˙kLÏ ;Ôa¯wÏ ÁÏÓ ÔÈ˙B66ÔÈÁÏBÓ ÌL - ¿ƒ∆««»¿»ƒ¿«««¿»»¿ƒ
ÌÈL„w‰ ˙B¯BÚ67Ô‰ÎÏ ‰ÏÈ·Ë ˙Èa ‰˙È‰ dbb ÏÚÂ , «√»ƒ¿««»»¿»≈¿ƒ»¿…≈

eÈ‰ ÌL - ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ;ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒƒ¿««¿ƒƒ»»
ÌÈL„w‰ È·¯˜ ÔÈÁÈ„Ó68‰aÒÓ ÌMÓe ,69‚‚Ï ‰ÏBÚ ¿ƒƒƒ¿≈«√»ƒƒ»¿ƒ»»¿«

˙ÈÊb‰ ˙kLÏ :ÔBÙvaL LÏM‰Â .‰Â¯t‰Œ˙Èa70, ≈««¿»¿«»∆«»ƒ¿««»ƒ
daL - ˙ÈÊb‰ ˙kLÏ .ıÚ‰ ˙kLÏ ,‰lb‰ ˙kLÏƒ¿««À»ƒ¿«»≈ƒ¿««»ƒ∆»

˙·LBÈ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò71dÈˆÁÂ ,L„˜ ‰È‰ dÈˆÁÂ . «¿∆¿≈¿»∆∆¿∆¿»»»…∆¿∆¿»
.ÏÁÏ „Á‡Â L„wÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙Ù ÈL dÏÂ .ÏÁ ‰È‰»»…¿»¿≈¿»ƒ∆»«…∆¿∆»«…

ÔÈ·LBÈ ÔÈ¯„‰q‰ eÈ‰ ÏÁ ÏL ÈˆÁ·e72‰lb‰ ˙kLÏ . «¬ƒ∆…»««¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿««À»
‰l‚a epnÓ ÔÈ‡ÏÓnL ¯Ba ‰˙È‰ ÌL -73ÌMÓe , »»¿»∆¿«¿ƒƒ∆¿À»ƒ»
ıÚ‰ ˙kLÏÂ .‰¯ÊÚ‰ ÏÎÏ ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓ74‰˙È‰ ¿«¿ƒ«ƒ¿»»¬»»¿ƒ¿«»≈»¿»

‡È‰Â ,ÏB„b Ô‰k ˙kLÏ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,Ô‰ÈzL È¯BÁ‡¬≈¿≈∆¿ƒ»¿»ƒ¿«…≈»¿ƒ
ÈzLe .‰ÂL ÔzLÏL ‚‚Â .ÔÈ¯„‰¯t ˙kLÏ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¿»¿»»∆¿≈
ÔÈÓÈÓ ˙Á‡ :Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚa ÌL eÈ‰ ˙B¯Á‡ ˙BÎLÏ¿»¬≈»»¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒƒ

ÒÁÈt ˙kLÏ ‡e‰Â ,ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL75LÈaÏn‰76˙Á‡Â ; ««ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒ¿««
ÔÈz·Á ‰OBÚ ˙kLÏ ‡e‰Â ,BÏ‡ÓOÓ77. ƒ¿…¿ƒ¿«≈¬ƒƒ

פרק 65) ושם לשכות, שש רק נמנו ג משנה ה פרק במדות
המלביש  פנחס לשכת נוספות: שתיים נמנו ד משנה א

חביתין. עושי אמגושי 66)ולשכת איש שם "פרוה
העבודה  לראות כדי זו בלשכה העזרה בקיר שחתר (מכשף)

שמו". על הלשכה נקראת כן על ה'67)ונהרג, בפרק
המלח  ש"בלשכת רבינו כתב יג הלכה מזבח איסורי מהלכות
שהמלח  סובר שרבינו והנראה הקדשים". עורות מולחין היו
הייתה  העורות מליחת אבל המלח, בלשכת מוצנע היה
המלח. מלשכת המלח נוטלין והיו הפרוה, בלשכת

הכרס.68) ומפני 69)היינו מעלות בלי כבש כמין
מסיבה. נקראת בעיגול מפני 70)שהולכת כן נקראת

סנהדרין. של לכבודם מרובעות גזית מאבני עשוייה שהייתה
הכהונה 71) את ודנין יושבין שהיו - מעשיהם "ועיקר

ובמומין". ביוחסין הכהנים קודש 72)ובודקין של שבחצי
דוד  בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין לישב, אסור

בזכריה.73)בלבד. הנזכר ראשה" על "וגולה כמו ספל
בבניין,74) קבוע היינו כלל", בולט עץ בו בונים ש"אין אף

אלא  עץ של נקראת שלא עוד וייתכן מותר. בניין בלא אבל
עצים. בה שהניחו שזו 75)מפני במשנה מפורש לא

מימינו  "אחת שנאמר ממה רבינו כן למד אלא בימין, הייתה
לשכת  ואחת המלביש פינחס לשכת אחת משמאלו, ואחת
ראשוןֿראשון  על מדבר שהתנא ומסתבר חביתין", עושי

אחרוןֿאחרון. בגדי 76)ועל מעשי על "הממונה שהיה
גדול  כהן ובגדי הדיוטים כהנים בגדי בהכנת עוסק כהונה

הכל". נעשה ידו ומתחת היה 77)ובאריגתן גדול כהן
בערב, ומחציתה בבקר מחציתה מנחה, יום בכל מקריב

מחבת  "על שנאמר כמו במחבת עשוייה שהייתה ומפני
חביתין. קרוייה תעשה" בשמן

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
קרקע 1) גובה וכמה במישור, היה לא המקדש כי בו יתבאר

שם. אחרים ממקומות יותר ההיכל

.‡‰ÏÚÓa ‡l‡ ,¯BLÈÓa ‰È‰ ‡Ï Blk Lc˜n‰«ƒ¿»À…»»¿ƒ∆»¿«¬≈
,˙Èa‰ ¯‰ ÏL ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ ÒÎ Ì„‡Lk .¯‰‰»»¿∆»»ƒ¿»ƒ««ƒ¿»ƒ∆«««ƒ
ÏÈÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÏÈÁ‰ ÛBÒ „Ú Cl‰Ó¿«≈««≈¿»∆¿∆ƒ«≈

Ìe¯ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ2Ïk ¿∆¿««»ƒƒ¿≈∆¿≈«¬»
dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ3.‰n‡ ÈˆÁ «¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ«»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek xdd dlrna `l` xeyina did `l elek ycwnd"

וממנה  הנשים, לעזרת מהחיל העליות את לפרט וממשיך
לשם  ולכאורה, והמזבח. האולם אל ומשם ישראל, לעזרת
מובן  זה והלא ההר, במעלה היה שהמקדש הקדים מה
לעזרת  נשים מעזרת עולה למקדש שהבא הנ"ל מהפירוט

וכו'. ישראל
שהוא  לומר ההר" ב"מעלה הרמב"ם שכוונת לומר ואין
צריך  כי לעיכובא, היא ההר במעלה המקדש ובית בדווקא,
שהם  "הדברים שהרי ובפרט לכך, המקור מהיכן ביאור
הם  ועזרה הקדשים...אולם וקודש קודש בבית... עיקר
במעלה  ולא דווקא במישור היה והמשכן המשכן, בדוגמת

ההר.
שהמקדש  הלכה, לפסוק בכוונתו שאין לומר, צריך לכן
בפועל. המציאות היא שכך אלא ההר, במעלה להיות צריך
שמדבר  בפשטות, לומר יש זו, בהקדמה שפתח ומה
על  להקל כדי שבו הפרטים ואח"כ הענין בכללות בתחילה
הכללי  המספר את מקדים מקומות שבריבוי כמו הלומד,

הזכרון. לתועלת -
הפרטי, למקדש בקשר הוראה ישנה העניינים, ובפנימיות
עצמו  את ומרומם שמעלה באופן להיות צריכה שהכניסה
יתברך. לו דירה נהיה כולו שהעולם עד בעולם, חלקו ואת
המציאות  היא כך מכל־מקום לעיכובא, דין שאינו ואף
כו'. ועולה כו' מהלך בו והנכנס ההר, במעלה היה שהמקדש
ביאת  שסדר משמע הרמב"ם מלשון בזה: וההסברה
גם  הוא וכך עליה, אחר עליה של באופן היא המקדש
ועולה, מהלך של באופן שיהיה הרוחנית העבודה בסדר
זה  הרי גבוה, הכי למקום ההגעה לאחר וגם ועולה. מהלך
שיבוא  העילוי שלגבי ובוודאי בהווה, למצב בנוגע רק
תחילה  זקוק ולכן לחסרון, עכשיו דרגתו נחשבת בעתיד
נעלית  (בדרגה וכליו המקדש ותיקון בבניית לשלימות
הדרושה  בשלימות המקדש ביאת תהיה ואח"כ יותר)

סוף. אין עד עילוי אחר בעילוי
(eh oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)
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ג.2) משנה פ"ב מדות המעלה,3)גובה. רוחב משך
ההר  רוחב בכל וארכה אמה, חצי הרגל דריסת מקום דהיינו
(בבא  כדתניא שלחה ולשון טז.), יומא (רש"י ולדרום לצפון
וכן  הרגל, זה ד) כב, שמות – בעירה (את ושלח ב:) קמא
שם). מדות (תויו"ט הרגל משלחי כ) לב, (ישעיה אומר הוא

.·Cl‰Óe4‰pnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««»ƒ¿»∆¿∆ƒ∆»
‰¯OÚŒLÓÁa ‰¯ÊÚ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ¿∆¿«ƒ¿»≈∆¿ƒ«»¬»»«¬≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

.‰n‡«»

ה.4) משנה שם מדות

.‚Cl‰Óe5epnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿«ƒ¿»≈¿»∆¿∆ƒ∆
ÔÎec ‰ÈÏÚÂ .‰n‡ ‰‰B·b ‰ÏÚÓa ÌÈ‰k‰ ˙¯ÊÚÏ6, ¿∆¿««…¬ƒ¿«¬»¿»«»¿»∆»»
,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ LÏL Ba LÈ≈»«¬»«¬»¬ƒ«»
ÏÚ ‰‰B·b ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ ˙‡ˆÓ .‰n‡ ÈˆÁ dÁÏLÂ¿ƒ¿»¬ƒ«»ƒ¿≈∆¿««…¬ƒ¿»«

.‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ÈzL Ï‡¯OÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿≈«∆¡»

ו.5) משנה עומדים 6)שם הלוים היו ועליו אצטבא.
ו). הלכה (להלן שירה שאומרים בשעה

.„Cl‰Óe7ÌÏe‡‰ ÔÈ·e ÁaÊn‰Â ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««…¬ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»
‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÏe‡Ï ÌMÓ ‰ÏBÚÂ .‰ÂLa ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«¿»∆¿∆ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

‰n‡8.‰ÂLa Blk ÏÎÈ‰‰Â ÌÏe‡‰Â . «»¿»»¿«≈»À¿»∆

ו.7) משנה פ"ג אמה",8)מדות "ושלחה שם: במשנה
שם. נוסחאות שינויי (עיין רבינו כלשון אחרים בספרים אבל

כסףֿמשנה). ועיין טז. ביומא הוא וכן

.‰Á¯Ên‰ ¯ÚL Ú˜¯˜ ÏÚ ÏÎÈ‰‰ Ú˜¯˜ d·b ‡ˆÓƒ¿»…««¿««≈»««¿««««ƒ¿»
˙Bn‡ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL ˙Èa‰ ¯‰ ÏL9¯‰ ¯ÚL d·‚Â . ∆«««ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ«¿…««««

‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙Èa‰10¯ÚL „‚k „ÓBÚ‰ CÎÈÙÏ . ««ƒ∆¿ƒ«»¿ƒ»»≈¿∆∆««
ÏÎÈ‰‰ Á˙t ‰‡B¯ BÈ‡ Á¯Ên‰11‰Ê ÈtÓe .12eOÚ «ƒ¿»≈∆∆««≈»ƒ¿≈∆»

„ÓBÚ‰ Ô‰k ‡‰iL È„k ,CeÓ ‰Ê ¯ÚL ÈabŒÏÚL Ï˙k…∆∆««≈««∆»¿≈∆¿≈…≈»≈
‰ÁLn‰ ¯‰a13‰‡B¯14ÏÎÈ‰‰ Á˙t15‰fnL ‰ÚLa ¿««ƒ¿»∆∆««≈»¿»»∆«∆

‰¯t‰ ÌcÓ16ÏÎÈ‰‰ ÁÎ17. ƒ««»»…««≈»

אמות 9) בשש הבית מהר גבוהה נשים עזרת כיצד? הא
בשבע  נשים מעזרת גבוהה ישראל עזרת א), הלכה (למעלה
מעזרת  גבוהה הכהנים עזרת ב), הלכה (למעלה וחצי אמות
גבוה  והאולם ג) הלכה (למעלה וחצי אמות בשתי ישראל
ביחד  הרי ד) הלכה (למעלה אמות בשש הכהנים מעזרת

אמות. ושתים ג.10)עשרים משנה פ"ב מדות
יותר.11) אמות בשתי גבוהה שלו שם 12)שהרצפה

ד. ופני 13)משנה ביתֿהמקדש, שבמזרח הזיתים הר
למערב. הרֿהבית.14)הכהן לכותל כמו 15)ממעל

וגו'. מועד אהל פני נכח אל והזה ד) יט, (במדבר שכתוב
אדומה.16) "כנגד 17)פרה שנינו: ט משנה פ"ג בפרה

פרה  מהלכות בפ"ג כן כתב רבינו וגם הקדשים", קדשי בית
אמת, ששניהם כתב שם בפרה חדשים ובתוספות ב. הלכה

להיכל. מבעד קדשֿהקדשים את שיראה וצריך

.Â˙BÎLÏe18˙BÁe˙t Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ˙Áz ÌL eÈ‰ ¿»»»««∆¿«ƒ¿»≈¿

˙B¯Bpk‰ ÔÈ˙B ÌÈiÂÏ‰ ÌML ,ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ¿∆¿««»ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
ÔÎec‰ ÏÚÂ .¯ÈM‰ ÈÏk ÏÎÂ ÌÈzÏˆÓ‰Â ÌÈÏ·p‰Â19 ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈«ƒ¿««»
ÌÈiÂÏ‰ eÈ‰ ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚÏ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ ‰ÏBÚ‰»∆≈∆¿«ƒ¿»≈¿∆¿««…¬ƒ»«¿ƒƒ

Ôa¯w‰ ÏÚ ‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡L ‰ÚLa ÌÈ„ÓBÚ20. ¿ƒ¿»»∆¿ƒƒ»««»¿»

ו.18) משנה מקומות 19)שם יש והנה, יג: ערכין
את  לברך עומדים שהכהנים מקום נקרא שהדוכן בתלמוד
המקום  כן שנקרא ופעמים ועוד), לא: ר"ה טז. (חגיגה העם
וערכין  נג. ושם כ: (יומא הקרבן על בשיר עומדים שהלויים
עליה, שעומדים איצטבא הוא הדוכן כי והנראה, ועוד). יג:
שיר, בכלי עליו עומדים שהלויים מקום על הונח ועיקרה
העם. את לברך עליו עומדים שהכהנים למקום גם והושאל
(הר  דוכן בשם כפים לנשיאות לקרוא זה שם הושאל ושוב

הציבור 20)המוריה). עולות כל על שירה? אומר "ומתי
מהלכות  (פ"ג היין" ניסוך בעת עצרת שלמי ועל החובה,

ב). הלכה המקדש כלי

.Ê˙BÎLl‰21eÈ‰ Ì‡ :ÏÁÏ ˙BÁe˙Ùe L„wa ˙BÈea‰ «¿»«¿«…∆¿«…ƒ»
Ú ÔÈÂL Ô‰È˙BbbÔ‰È˙Bb‚Â ÏÁ ÔÎBz - ‰¯ÊÚ‰ Ú˜¯˜ Ì «≈∆»ƒƒ«¿«»¬»»»…¿«≈∆

˙Bbb‰L ,ÏÁ Ô‰È˙Bbb Û‡ - ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ;L„…̃∆¿ƒ≈»»ƒ««≈∆…∆««
eLc˜˙ ‡Ï ˙BiÏÚ‰Â22CÎÈÙÏ .23ÔÈ‡ el‡ ÌÈbb ¿»¬ƒ…ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ≈≈

ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÌL ÔÈÏÎB‡24ÌÈL„˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , ¿ƒ»»¿≈»»ƒ¿…¬ƒ»»ƒ
ÌÈl˜25. «ƒ

פו.21) פה: בהר 22)פסחים וראה העזרה. בקדושת
שם.23)המוריה. בעזרה.24)פסחים רק שנאכל

של 25) שלמים כבשי ושני והאשמות והחטאות העולות כל
והבכור  יחיד של ו"שלמים קדשים". "קדשי נקראים עצרת,
מהלכות  (פ"א קלים" קדשים נקראים והפסח, והמעשר

יז). הלכה הקרבנות מעשה

.ÁeÈ‰26L„wÏ ˙BÁe˙Ùe ÏÁÏ ˙BÈea27L„˜ ÔÎBz - »¿«…¿«…∆»…∆
ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï28ÌL ÔÈËÁBL ÔÈ‡ Ï·‡ , «¬ƒ«»¿≈»»ƒ¬»≈¬ƒ»

¯eËt - ‰‡ÓËa ÌLÏ ÒÎp‰Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜29. »»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿»¿À¿»»
¯·c ÏÎÏ ÏÁ Ô‰È˙Bb‚Â30. ¿«≈∆…¿»»»

נו.26) חצרות 28)לעזרה.27)זבחים התורה שריבתה
כעזרה  דינם שאין אףֿעלֿפי קדשים, קדשי לאכילת הרבה

שם). (זבחים שם).29)ממש (בזבחים אסור אבל
שם.30) להיות הטמא מותר לכתחילה שאפילו

.Ë˙BlÁn‰31L„˜ - ‰¯ÊÚÏ ˙BÁe˙t‰32˙BÁe˙t‰Â , «¿ƒ«¿»¬»»…∆¿«¿
ÏÁ - ˙Èa‰ ¯‰Ï33˙BBlÁ‰ .34- ‰ÓBÁ‰ È·ÚÂ ¿«««ƒ…««»√ƒ«»

ÌÈÙÏk35.‰‡ÓËÏ ÔÈa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ«»¿≈»»ƒ≈¿À¿»

פו.31) פסחים – העזרה.32)המערות אין 33)בקדושת
עזרה. קדושת פה:34)עליו הראב"ד 35)שם כתב

בבר  להו ומשכחת העזרה, לקרקע "בששוים בהשגות:
כאן  השמיט ורבינו שם. פסחים בגמרא הוא וכן שורא".
למעלה  שכתב מה על שסמך משום כנראה, אלו, דברים
בביאורו  הגר"א אולם, (כסףֿמשנה). בלשכות ז הלכה
זו  סוגיא כל גרס לא שרבינו כתב כו, ס"ק נה סימן לאו"ח

שם. בפסחים
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.ÈÔÈcŒ˙Èa36eˆ¯L37B‡ ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ≈ƒ∆»¿ƒ«¿»«ƒ
CLÓÏ Ì‰Ï LÈÂ .ÔÈÙÈÒBÓ - ‰¯ÊÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«»¬»»ƒƒ¿≈»∆ƒ¿…

˙Èa‰ ¯‰Ó eˆ¯iL ÌB˜n‰ „Ú ‰¯ÊÚ‰38CLÓÏÂ , »¬»»««»∆ƒ¿≈«««ƒ¿ƒ¿…
eˆ¯iL ÌB˜Ó „Ú ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁ39. «¿»«ƒ«»∆ƒ¿

יא).36) הלכה (להלן ואחד שבעים כתבו 37)של
על  מוסיפין שאין וליעבד) ד"ה לג. (זבחים בתוספות

שהרי העזרות  להוסיף, שצריכים פסוק מצאו אלאֿאםֿכן
עלי  ה' מיד בכתב "הכל יט): כח, הימיםֿא (דברי נאמר
שם, (זבחים בתלמוד מקומות בכמה למדו ומכאן השכיל"
כי  להעיר יש העזרה. על כלום להוסיף שאין נא:) וסוכה
ההיכל  על הוספה של הזה האיסור את כלל הזכיר לא רבינו

שלמה). (יריעות הר 38)והעזרות עד על רבינו הגביל כאן
ה' "בהר יד): כב, (בראשית שנאמר ממה לזה ורמז הבית,

שמח). (אור להוסיף רשות אין ההר שעל בלי 39)יראה",
העזרה. על בהוספה למעלה וראה הגבלה. שום

.‡ÈÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡40¯ÈÚ‰ ÏÚ41‡l‡ ˙B¯ÊÚ‰ ÏÚ B‡ ≈ƒƒ«»ƒ«»¬»∆»
ŒÏÚÂ ,ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡·e ,‡È· ÈtŒÏÚÂ ,CÏn‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«∆∆¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿Àƒ¿«
ÏÎk" :¯Ó‡pL .ÌÈ˜Ê „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ètƒ«¿∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ∆∆¡«¿…

"eOÚz ÔÎÂ ,E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡42.˙B¯B„Ï - ¬∆¬ƒ«¿∆¿¿≈«¬¿
‰È‰ CÏÓ ea¯ ‰LÓe43. ∆«≈∆∆»»

במשנה.40) יד. ללמדך 42)ירושלים.41)שבועות
טו.). יט: (שם אלו עלֿידי אלא להוסיף אין לדורות שאף

קא.43) זבחים נביא, שהיה לזה נוסף

.·È„ˆÈÎÂ44?¯ÈÚ‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ45ÔÈcŒ˙Èa ÔÈOBÚ ¿≈«ƒƒ«»ƒƒ≈ƒ
˙B„B˙ ÈzL46Ì‰aL ıÓÁ ÌÁÏ ÔÈÁ˜BÏÂ ,47ÌÈÎÏB‰Â , ¿≈¿¿ƒ∆∆»≈∆»∆¿¿ƒ

˙B„Bz‰ ÈzL ¯Á‡ ÔÈcŒ˙Èa48¯Á‡ BÊ ˙B„Bz‰ ÈzLe , ≈ƒ««¿≈«¿≈«««
BÊ49ÏˆÏˆ·e ÌÈÏ··e ˙B¯BpÎa ÔÈ„ÓBÚÂ ,50Ïk ÏÚ ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«»

(Ô·‡Â) Ô·‡ Ïk ÏÚÂ ‰pÙe ‰pt51[‰ÏB„b] ƒ»ƒ»¿«»∆∆»∆∆¿»
È˙Èl„ Èk '‰ EÓÓB¯‡" :¯ÓB‡Â ,ÌÈÏLe¯ÈaL∆ƒ»«ƒ¿≈¬ƒ¿ƒƒƒ»ƒ

"'B‚Â52,B˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰ ÛBÒÏ ÔÈÚÈbnL „Ú , ¿«∆«ƒƒ¿«»∆¿«¿ƒ
‡ ‰„Bz ÌÁÏ ÌL ÌÈÏÎB‡Â .ÌL ÔÈ„ÓBÚÂÈ˙MÓ ˙Á ¿¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆»««ƒ¿≈

˙Ù¯O ‰iM‰Â ,˙B„Bz‰53ÔÈÙ¯BO ‡È·p‰ ÈtŒÏÚÂ . «¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿«ƒ«»ƒ¿ƒ
.BÊ ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â BÊ ˙‡∆¿¿ƒ∆

במשנה.44) יד. במשנה 46)ירושלים.45)שבועות
הכוונה 47)שם. אין תודות", "שתי שאמרנו מה כלומר,

לחמי  שני היינו בגמרא), טו. (שם שבהן החמץ ללחם אלא
בפ"ט  ראה תודה. קרבנות משתי לכהן המורמים החמץ
שם). ישראל (תפארת כא הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

המשנה.48) דברי בפירוש בגמרא טו: שם.49)שם גמרא
רש"י  (ראה זה אחר זה אותן נושאים היו כהנים שני כלומר,
ישראל  "וכל שלפנינו: הספרים לפי שם ובמשנה שם).
הנ"ל. הדברים נשמטו נוסחאות בכמה אבל אחריהם",

שם.50) ברייתא שיר. אבן 51)כלי "כל שם: בברייתא
בברייתא 52)גדולה". והנה הבית. חנוכת שיר מזמור הוא

וכו' ובנבלים בכינורות תודה של שיר "ת"ר אמרו: שם
אומרים או  היו תודה של שיר ופירש"י וכו', ארוממך" מר

ורבינו  לתודה. מזמור תודה של שיר ומהו בכינורות, שם

בסוף  שאמרו שמה שמפרש מפני לתודה, מזמור השמיט
"שיר  בתחילה שאמרו למה פירוש זהו ארוממך", "ואומר
שאומרים  אמרו שם ובברייתא (משנהֿלמלך). תודה" של
כל  אבל וגו', עליון בסתר יושב היינו פגעים, של שיר גם
הבנין, בשעת להם מצירים שהיו שני, בבית אלא אינו זה
(משנהֿלמלך). עד ד"ה שם בתוספות הוא וכן

אבל 53) נשרפת", והחיצונה נאכלת הפנימית שם: במשנה
אלא  בדבר טעם שאין טז.) טו: (שם הגמרא מסקנת לפי
וחיצונה  פנימית נשרפת, נביא ועלֿפי נאכלת נביא עלֿפי

(כסףֿמשנה). נביא שיאמר כמו אלא דוקא, לאו

.‚È‰¯ÊÚ‰ ÏÚ eÙÈÒB‰ Ì‡ ÔÎÂ54d˙B‡ ÔÈLc˜Ó , ¿≈ƒƒ«»¬»»¿«¿ƒ»
da ˙ÏÎ‡pL ‰„Bz‰ ÌÈÏLe¯i ‰Ó .‰Án‰ È¯ÈLaƒ¿»≈«ƒ¿»«¿»«ƒ«»∆∆¡∆∆»
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ˙BÁn‰ È¯ÈL ‰¯ÊÚ‰ Û‡ ,dzLc˜Ó¿««¿»«»¬»»¿»≈«¿»∆≈∆¡»ƒ
Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â .Ô‰a d˙B‡ ÔÈLc˜nL Ô‰ da ‡l‡∆»»≈∆¿«¿ƒ»»∆¿¿ƒ»

eLcwL ÌB˜n‰ ÛBÒa55. ¿«»∆ƒ¿

טו.54) שם חמא בר רמי של מדברי 55)מימרא נראה
נראה  וכן האכילה. עלֿידי אלא מתקדש המקום שאין רבינו
המקום  לסוף שמגיעין "עד הקודמת בהלכה שכתב ממה
תודה". לחם שם ואוכלים שם ועומדין אותו שמקדישין

שם). ברשב"א (מובאת מיגש הר"י רבו וכדעת

.„È- ‰f‰ ¯„qÎÂ el‡ ÏÎa ‰OÚ ‡lL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«¬»¿»≈¿«≈∆«∆
¯eÓb Lec˜ ÔÈ‡56‡¯ÊÚ ‰OÚL ‰ÊÂ .57- ˙B„B˙ ÈzL ≈ƒ»¿∆∆»»∆¿»¿≈

‰OÚL ‡e‰ ÔB¯kÊ58,ÌB˜n‰ Lc˜˙ ÂÈOÚÓ· ‡Ï , ƒ»∆»»…¿«¬»ƒ¿«≈«»
ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ÌL ‰È‰ ‡lL59‰n·e . ∆…»»»…∆∆¿…ƒ¿Àƒ«∆

‡e‰L ,‰ÓÏL dLcwL ‰BL‡¯ ‰M„˜a ?‰Lc˜˙ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿……∆
„È˙ÚÏ ÔLc˜Â ,Ô˙ÚLÏ ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰¯ÊÚ‰ Lcƒ̃≈»¬»»ƒ»«ƒƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

‡B·Ï60. »

לג)56) סימן (ח"ג ובמהרי"ט יש, קדושה שקצת משמע
אףֿעלֿפיֿכן  ואוריםֿותומים במלך שלא נתקדש שאם כתב
יד:) (שם המשנה מלשון נראה [וכן מדרבנן. קדושה בה יש
– עליה" חייב אין לשם הנכנס אלו, בכל נעשית שלא "וכל

יש]. איסור אבל שם, אין שחיוב יב,57)משמע נחמיה
הונא.58)לא. רב לדעת בגמרא טז. ש"אורים 59)שם

הקודש" ברוח משיבין היו לא שני בבית שהיו ותומים
א). הלכה פ"ד שם.60)(למעלה

.ÂËCÎÈÙÏ61ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ôlk ˙Ba¯w‰ ÔÈ·È¯˜Ó ¿ƒ»«¿ƒƒ«»¿»À»««ƒ
Èea ˙Èa ÌL ÔÈ‡L62ÏÎa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ; ∆≈»«ƒ»¿¿ƒ»¿≈»»ƒ¿»

˙ÙwÓ dÈ‡Â ‰·¯Á ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰¯ÊÚ‰»¬»»««ƒ∆ƒ¬≈»¿≈»À∆∆
ÏÎa ÈL ¯OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ;‰vÁÓaƒ¿ƒ»¿¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒ¿»
‰M„w‰L ;˙BÓBÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿À»

‰BL‡¯[‰]63.‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ «ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ»

בברייתא.61) י. ראה 62)מגילה צריך. – מזבח (אבל
א). הלכה שני מעשר מהלכות ובפ"ב ד, הלכה פ"ב למעלה

שלמה.63) בימי שנתקדשה

.ÊË‰M„˜ ÌÈÏLe¯ÈÂ Lc˜na ¯ÓB‡ È‡ ‰ÓÏÂ¿»»¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿À»
Œı¯‡ ¯‡L ˙M„˜·e ,‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜ ‰BL‡ƒ̄»»¿»∆»ƒ»ƒ¿À«¿»∆∆
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.ÈÔÈcŒ˙Èa36eˆ¯L37B‡ ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ≈ƒ∆»¿ƒ«¿»«ƒ
CLÓÏ Ì‰Ï LÈÂ .ÔÈÙÈÒBÓ - ‰¯ÊÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«»¬»»ƒƒ¿≈»∆ƒ¿…

˙Èa‰ ¯‰Ó eˆ¯iL ÌB˜n‰ „Ú ‰¯ÊÚ‰38CLÓÏÂ , »¬»»««»∆ƒ¿≈«««ƒ¿ƒ¿…
eˆ¯iL ÌB˜Ó „Ú ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁ39. «¿»«ƒ«»∆ƒ¿

יא).36) הלכה (להלן ואחד שבעים כתבו 37)של
על  מוסיפין שאין וליעבד) ד"ה לג. (זבחים בתוספות

שהרי העזרות  להוסיף, שצריכים פסוק מצאו אלאֿאםֿכן
עלי  ה' מיד בכתב "הכל יט): כח, הימיםֿא (דברי נאמר
שם, (זבחים בתלמוד מקומות בכמה למדו ומכאן השכיל"
כי  להעיר יש העזרה. על כלום להוסיף שאין נא:) וסוכה
ההיכל  על הוספה של הזה האיסור את כלל הזכיר לא רבינו

שלמה). (יריעות הר 38)והעזרות עד על רבינו הגביל כאן
ה' "בהר יד): כב, (בראשית שנאמר ממה לזה ורמז הבית,

שמח). (אור להוסיף רשות אין ההר שעל בלי 39)יראה",
העזרה. על בהוספה למעלה וראה הגבלה. שום

.‡ÈÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡40¯ÈÚ‰ ÏÚ41‡l‡ ˙B¯ÊÚ‰ ÏÚ B‡ ≈ƒƒ«»ƒ«»¬»∆»
ŒÏÚÂ ,ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡·e ,‡È· ÈtŒÏÚÂ ,CÏn‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«∆∆¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿Àƒ¿«
ÏÎk" :¯Ó‡pL .ÌÈ˜Ê „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ètƒ«¿∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ∆∆¡«¿…

"eOÚz ÔÎÂ ,E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡42.˙B¯B„Ï - ¬∆¬ƒ«¿∆¿¿≈«¬¿
‰È‰ CÏÓ ea¯ ‰LÓe43. ∆«≈∆∆»»

במשנה.40) יד. ללמדך 42)ירושלים.41)שבועות
טו.). יט: (שם אלו עלֿידי אלא להוסיף אין לדורות שאף

קא.43) זבחים נביא, שהיה לזה נוסף

.·È„ˆÈÎÂ44?¯ÈÚ‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ45ÔÈcŒ˙Èa ÔÈOBÚ ¿≈«ƒƒ«»ƒƒ≈ƒ
˙B„B˙ ÈzL46Ì‰aL ıÓÁ ÌÁÏ ÔÈÁ˜BÏÂ ,47ÌÈÎÏB‰Â , ¿≈¿¿ƒ∆∆»≈∆»∆¿¿ƒ

˙B„Bz‰ ÈzL ¯Á‡ ÔÈcŒ˙Èa48¯Á‡ BÊ ˙B„Bz‰ ÈzLe , ≈ƒ««¿≈«¿≈«««
BÊ49ÏˆÏˆ·e ÌÈÏ··e ˙B¯BpÎa ÔÈ„ÓBÚÂ ,50Ïk ÏÚ ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«»

(Ô·‡Â) Ô·‡ Ïk ÏÚÂ ‰pÙe ‰pt51[‰ÏB„b] ƒ»ƒ»¿«»∆∆»∆∆¿»
È˙Èl„ Èk '‰ EÓÓB¯‡" :¯ÓB‡Â ,ÌÈÏLe¯ÈaL∆ƒ»«ƒ¿≈¬ƒ¿ƒƒƒ»ƒ

"'B‚Â52,B˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰ ÛBÒÏ ÔÈÚÈbnL „Ú , ¿«∆«ƒƒ¿«»∆¿«¿ƒ
‡ ‰„Bz ÌÁÏ ÌL ÌÈÏÎB‡Â .ÌL ÔÈ„ÓBÚÂÈ˙MÓ ˙Á ¿¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆»««ƒ¿≈

˙Ù¯O ‰iM‰Â ,˙B„Bz‰53ÔÈÙ¯BO ‡È·p‰ ÈtŒÏÚÂ . «¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿«ƒ«»ƒ¿ƒ
.BÊ ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â BÊ ˙‡∆¿¿ƒ∆

במשנה.44) יד. במשנה 46)ירושלים.45)שבועות
הכוונה 47)שם. אין תודות", "שתי שאמרנו מה כלומר,

לחמי  שני היינו בגמרא), טו. (שם שבהן החמץ ללחם אלא
בפ"ט  ראה תודה. קרבנות משתי לכהן המורמים החמץ
שם). ישראל (תפארת כא הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

המשנה.48) דברי בפירוש בגמרא טו: שם.49)שם גמרא
רש"י  (ראה זה אחר זה אותן נושאים היו כהנים שני כלומר,
ישראל  "וכל שלפנינו: הספרים לפי שם ובמשנה שם).
הנ"ל. הדברים נשמטו נוסחאות בכמה אבל אחריהם",

שם.50) ברייתא שיר. אבן 51)כלי "כל שם: בברייתא
בברייתא 52)גדולה". והנה הבית. חנוכת שיר מזמור הוא

וכו' ובנבלים בכינורות תודה של שיר "ת"ר אמרו: שם
אומרים או  היו תודה של שיר ופירש"י וכו', ארוממך" מר

ורבינו  לתודה. מזמור תודה של שיר ומהו בכינורות, שם

בסוף  שאמרו שמה שמפרש מפני לתודה, מזמור השמיט
"שיר  בתחילה שאמרו למה פירוש זהו ארוממך", "ואומר
שאומרים  אמרו שם ובברייתא (משנהֿלמלך). תודה" של
כל  אבל וגו', עליון בסתר יושב היינו פגעים, של שיר גם
הבנין, בשעת להם מצירים שהיו שני, בבית אלא אינו זה
(משנהֿלמלך). עד ד"ה שם בתוספות הוא וכן

אבל 53) נשרפת", והחיצונה נאכלת הפנימית שם: במשנה
אלא  בדבר טעם שאין טז.) טו: (שם הגמרא מסקנת לפי
וחיצונה  פנימית נשרפת, נביא ועלֿפי נאכלת נביא עלֿפי

(כסףֿמשנה). נביא שיאמר כמו אלא דוקא, לאו

.‚È‰¯ÊÚ‰ ÏÚ eÙÈÒB‰ Ì‡ ÔÎÂ54d˙B‡ ÔÈLc˜Ó , ¿≈ƒƒ«»¬»»¿«¿ƒ»
da ˙ÏÎ‡pL ‰„Bz‰ ÌÈÏLe¯i ‰Ó .‰Án‰ È¯ÈLaƒ¿»≈«ƒ¿»«¿»«ƒ«»∆∆¡∆∆»
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ˙BÁn‰ È¯ÈL ‰¯ÊÚ‰ Û‡ ,dzLc˜Ó¿««¿»«»¬»»¿»≈«¿»∆≈∆¡»ƒ
Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â .Ô‰a d˙B‡ ÔÈLc˜nL Ô‰ da ‡l‡∆»»≈∆¿«¿ƒ»»∆¿¿ƒ»

eLcwL ÌB˜n‰ ÛBÒa55. ¿«»∆ƒ¿

טו.54) שם חמא בר רמי של מדברי 55)מימרא נראה
נראה  וכן האכילה. עלֿידי אלא מתקדש המקום שאין רבינו
המקום  לסוף שמגיעין "עד הקודמת בהלכה שכתב ממה
תודה". לחם שם ואוכלים שם ועומדין אותו שמקדישין

שם). ברשב"א (מובאת מיגש הר"י רבו וכדעת

.„È- ‰f‰ ¯„qÎÂ el‡ ÏÎa ‰OÚ ‡lL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«¬»¿»≈¿«≈∆«∆
¯eÓb Lec˜ ÔÈ‡56‡¯ÊÚ ‰OÚL ‰ÊÂ .57- ˙B„B˙ ÈzL ≈ƒ»¿∆∆»»∆¿»¿≈

‰OÚL ‡e‰ ÔB¯kÊ58,ÌB˜n‰ Lc˜˙ ÂÈOÚÓ· ‡Ï , ƒ»∆»»…¿«¬»ƒ¿«≈«»
ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ÌL ‰È‰ ‡lL59‰n·e . ∆…»»»…∆∆¿…ƒ¿Àƒ«∆

‡e‰L ,‰ÓÏL dLcwL ‰BL‡¯ ‰M„˜a ?‰Lc˜˙ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿……∆
„È˙ÚÏ ÔLc˜Â ,Ô˙ÚLÏ ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰¯ÊÚ‰ Lcƒ̃≈»¬»»ƒ»«ƒƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

‡B·Ï60. »

לג)56) סימן (ח"ג ובמהרי"ט יש, קדושה שקצת משמע
אףֿעלֿפיֿכן  ואוריםֿותומים במלך שלא נתקדש שאם כתב
יד:) (שם המשנה מלשון נראה [וכן מדרבנן. קדושה בה יש
– עליה" חייב אין לשם הנכנס אלו, בכל נעשית שלא "וכל

יש]. איסור אבל שם, אין שחיוב יב,57)משמע נחמיה
הונא.58)לא. רב לדעת בגמרא טז. ש"אורים 59)שם

הקודש" ברוח משיבין היו לא שני בבית שהיו ותומים
א). הלכה פ"ד שם.60)(למעלה

.ÂËCÎÈÙÏ61ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ôlk ˙Ba¯w‰ ÔÈ·È¯˜Ó ¿ƒ»«¿ƒƒ«»¿»À»««ƒ
Èea ˙Èa ÌL ÔÈ‡L62ÏÎa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ; ∆≈»«ƒ»¿¿ƒ»¿≈»»ƒ¿»

˙ÙwÓ dÈ‡Â ‰·¯Á ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰¯ÊÚ‰»¬»»««ƒ∆ƒ¬≈»¿≈»À∆∆
ÏÎa ÈL ¯OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ;‰vÁÓaƒ¿ƒ»¿¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒ¿»
‰M„w‰L ;˙BÓBÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿À»

‰BL‡¯[‰]63.‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ «ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ»

בברייתא.61) י. ראה 62)מגילה צריך. – מזבח (אבל
א). הלכה שני מעשר מהלכות ובפ"ב ד, הלכה פ"ב למעלה

שלמה.63) בימי שנתקדשה

.ÊË‰M„˜ ÌÈÏLe¯ÈÂ Lc˜na ¯ÓB‡ È‡ ‰ÓÏÂ¿»»¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿À»
Œı¯‡ ¯‡L ˙M„˜·e ,‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜ ‰BL‡ƒ̄»»¿»∆»ƒ»ƒ¿À«¿»∆∆
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‡Ï ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯OÚÓe ˙ÈÚÈ·L ÔÈÚÏ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ««¿¿«≈»∆…
?‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜64Lc˜n‰ ˙M„wL ÈÙÏ »¿»∆»ƒ»¿ƒ∆¿À««ƒ¿»

‰ÏËa dÈ‡ ‰ÈÎLe ,‰ÈÎM‰ ÈtÓ ÌÈÏLe¯ÈÂ65; ƒ»«ƒƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ»≈»¿≈»
È˙BnL‰Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Âe¯Ó‡Â ,"ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ «¬≈≈«¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆¿»¿

ÌÈÓÎÁ66ÔÈÓeÓML ÈtŒÏÚŒÛ‡ :67Ô‰ Ô˙M„˜a , ¬»ƒ««ƒ∆¿ƒƒ¿À»»≈
˙B¯OÚÓ·e ˙ÈÚÈ·La ı¯‡‰ ·eiÁ Ï·‡ ;ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ»»∆ƒ¿ƒƒ¿««¿

ÌÈa¯ Leak ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ BÈ‡68‰Á˜ÏpL ÔÂÈÎÂ , ≈∆»ƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿≈»∆ƒ¿¿»
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ Leak‰ ÏËa Ì‰È„ÈÓ ı¯‡‰»»∆ƒ≈∆»««ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«»
Œı¯‡ ÔÓ dÈ‡ È¯‰L ,˙ÈÚÈ·MÓe ˙B¯OÚnÓƒ««¿ƒ¿ƒƒ∆¬≈≈»ƒ∆∆

Ï‡¯OÈ69dLc˜ ‡Ï ,dLc˜Â ‡¯ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈÎÂ . ƒ¿»≈¿≈»∆»»∆¿»¿ƒ¿»…ƒ¿»
da e˜ÈÊÁ‰L ‰˜ÊÁa ‡l‡ ,LeaÎa70Ïk CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆¡ƒ»¿ƒ»»

‡¯ÊÚ ˙M„˜a Lc˜˙Â Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó»∆∆¡ƒ»≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿À«∆¿»
‰Á˜ÏpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌBi‰ Lc˜Ó ‡e‰ - ‰iM‰«¿ƒ»¿À»«¿««ƒ∆ƒ¿¿»

epnÓ ı¯‡‰71C¯c‰ ÏÚ ˙B¯OÚÓ·e ˙ÈÚÈ·La ·iÁÂ , »»∆ƒ∆¿«»ƒ¿ƒƒ¿««¿««∆∆
‰Óe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL72. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ãycew zegiyn zecewpã

dyciw dpey`x dyecw milyexie ycwna xne` ip` dnle"
dyciw `l ..zexyrne ziriay oiprl ... `ealÎcizrl

"..`ealÎcizrl

אלא  בכיבוש קידשה לא עזרא, שעלה "וכיון וממשיך
עולי  בו שהחזיקו מקום כל ולפיכך בה, שהחזיקו בחזקה
כו'". היום מקודש הוא השניה עזרא בקדושת ונתקדש בבל
לשעתה  היתה עזרא שקידש שקדושה כיון להקשות, ויש
ישראל  ארץ את לקדש בכוחו שהיה כלומר ולעתיד־לבוא,
ולא  מסויימים חלקים רק קידש מדוע לעולם, בקדושה

כולה.קידש את
כורש  של רשותו על־ידי היתה עזרא עליית בזה: והביאור
פעולות  לעשות עזרא היה יכול לא ולכן בארץ, להחזיק
ללא  המוכרח מכפי יותר הארץ וקידוש בחזקת נוספות
יקדשו  שלעתיד־לבוא שידע גם מה כורש, של רשותו

הכל.
וחזקה  בכיבוש עזרא בקדושת המעלה מהי להבין, צריך גם
בזמן  גם הרי רבים", "כיבוש על־ידי יהושע קדושת על
ה'כסף  וכקושיית הכיבוש, לאחר חזקה היתה יהושע
עם  מחזקה כיבוש בלא חזקה עדיפא "מי כאן משנה'

כיבוש".
מצינו  מזה וגדולה לקנות, בכוונה תלוי קנין לומר: ויש
בטלה  אחר, קנין עשה ואח"כ הגר בנכסי החזיק שאם
שהחזיקו  מה הרי בכיבוש, קנו שכבר כיון ולכן, החזקה.

חזקה. של קנין איננו וממילא קנין, לשם היה לא אח"כ
לכל  לומדים שממנה חזקה, של מעלתה מגודל וההוראה
בה  יש שאם קדושה, בענייני יהודי של ופעולה פעולה
עולמים, ולעולמי לעד נצחי ענין בה יש "חזקה" של תוקף

לבטלה. שיכול בעולם אחד אף ואין
(fh oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ה.64) הלכה תרומות מהלכות בדברי 65)פ"א מפורש וכן
עול  עד וכו' הזה הבית את "והקדשתי טז ז, ם".הימיםֿב

שמח). (אור לעולם" הקדיש אשר "למקדשו ח ל, ושם
(מהר"י  עולם" קדושת שקדושתו "מקדש טז: ובשבועות
קדושתו). ד"ה בתוספות שם ועיין בעה"ת, בשם קורקוס

ז. הלכה פ"ז להלן במשנה.66)וראה כח. מגילה
שם.67) במשנה הוא וכן "ששוממין", רומי: בדפוס
ובהוספה 68) ה, הלכה תרומות מהלכות בפ"א למעלה (ראה

היא 69)שם). מקום בכל האמורה ישראל ש"ארץ
ישראל, רוב מדעת נביא או ישראל מלך שכיבשן בארצות
ב). הלכה שם תרומות (הלכות רבים" כיבוש הנקרא וזהו

לחזקה 70) ואחד אחד כל של החזקות כל את צירפו כלומר,
קדשוה. ובזה ישראל, כלל עבור שאין 71)כללית, [לפי

מהלכות  פ"א – מעשר מידי להפקיע ישראל בארץ לגוי קנין
שם]. נוספת ובהערה ה בהלכה שם ועיין י. הלכה תרומות

אינן 72) הזה בזמן ומעשרות שתרומות כו, הלכה א (פרק
ומכיון  ישראל. לארץ כולם באו שלא כיון מדרבנן, אלא
נראה  ויובל", שמיטה "ובהלכות גם רבינו הוסיף שלא
וכדעת  הזה, בזמן אף התורה מן הארץ ששביעית שדעתו
ט. הלכה שמיטה מהלכות בפ"י רבינו בשיטת הכסףֿמשנה
"ספר  (ראה קלה עשה המצוות, בספר מדבריו נראה  וכן
רבינו  ובפירוש תקצו) נוספת הערה שם לעם" המצוות
קדמון  "מפירוש הקטע הוא – סח. שבת מסכת לתלמוד
אסף  הר"ש הוצאת הגאונים" "מספרות שבספר שבת" למס'
הרמב"ם  ב"חידושי וראה ,192 עמ' תרצ"ג ירושלים

.(7 הערה מז עמ' ונדפס) (ההולך לתלמוד"

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היא 1) ומה המקדש, מן לירא מצותֿעשה כי בו יבואר

גם  ממנו לירא והחיוב בו, לישב ושאסור הזאת, היראה
חורבנו. לאחרי

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»∆∆¡«
‡¯È ‰z‡ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ."e‡¯Èz ÈLc˜Óe"3‡l‡ , ƒ¿»ƒƒ»¿…ƒ«ƒ¿»«»»≈∆»

.B˙‡¯È ÏÚ ‰evL ÈnÓƒƒ∆ƒ»«ƒ¿»

ה"ז.2) פ"ז קדושים ו'ספרא' א. ו, ב.3)יבמות ו, שם
ישתחוה  שלא שהכוונה יכול, ד"ה ה'תוספות' שם ופירשו

אלהות. לשם לו

.·BÊ È‡Â4˙Èa‰ ¯‰Ï Ì„‡ ÒkÈ ‡Ï ?B˙‡¯È ‡È‰ ¿≈ƒƒ¿»…ƒ»≈»»¿«««ƒ
BÏ˜Óa5B˙cÙ‡· B‡ ÂÈÏ‚¯aL ÏÚÓ· B‡6˜·‡· B‡ ¿«¿¿ƒ¿»∆¿«¿»«¬À¿»¿»»

BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯v‰ ˙BÚÓ· B‡ ÂÈÏ‚¯ ÏÚL7ÔÈ‡Â . ∆««¿»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰ ÏÎa ˜¯Ï ¯eÒ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ8Ì‡ ‡l‡ , »ƒ«∆»»…¿»«««ƒ∆»ƒ

B˙eÒÎa BÚÈÏ·Ó - ˜¯ BÏ ÔncÊ9¯‰ ‰OÚÈ ‡ÏÂ . ƒ¿«≈…«¿ƒƒ¿¿…«¬∆«
dc‚kL Á˙tÓ ‡ˆÈÂ BÊ Á˙tÓ ÒkiL C¯c ˙Èa‰««ƒ∆∆∆ƒ»≈ƒ∆«¿≈≈ƒ∆«∆¿∆¿»

C¯c‰ ¯v˜Ï È„k10BÏ ÒkÈ ‡ÏÂ .ıeÁaÓ BÙÈwÈ ‡l‡ , ¿≈¿«≈«∆∆∆»«ƒƒ«¿…ƒ»≈
‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡11. ∆»ƒ¿«ƒ¿»

א.4) נד, וברכות שם, יבמות ה"ט, שם המטה 5)'ספרא'
יקל). לא ד"ה פ"ט ברכות המשנה, (פירוש בידו אשר

בגדיו 6) יטנף ולא בו להזיע בשרו על האדם שילבש "בגד
שילבש  עד לבדו בו לצאת אדם מנהג ואין בזיעה, החמודות
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שם). המשנה, (פירוש אחר" בגד ב.7)עליו סב, ברכות
אם  אלא אסרו שלא בהר) ד"ה כו. (ב"מ ה'תוספות' וכתבו

מותר. – בצנעא הן אם אבל בפרהסיא, בברכות 8)המעות
דרך  בו שאין מנעל ומה ממנעל, מקלֿוחומר "ורקיקה שם:
דרך  שהיא רקיקה רגליך, מעל נעלך של תורה אמרה בזיון,

כלֿשכן". לא - בברכות 9)בזיון שאמרו ממה כן למד
ו  בתפלה עומד לענין - ב המוריה').כד, ('הר לרוק צריך

במשנה.10) - א נד, -11)שם ב כח, במגילה הוא כן
החמה  מפני בחמה בו נכנסים שאין הכנסת, בית לענין
(כסףֿ המקדש בבית וכלֿשכן הגשמים, מפני ובגשמים

משנה).

.‚ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ12,ÔÈÓÈ C¯c ÔÈÒÎ - ˙Èa‰ ¯‰Ï ¿»«ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ¿»ƒ∆∆»ƒ
Ï‡ÓO C¯c ÔÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÙÈwÓe13BÚ¯‡L ÈnÓ ıeÁ ; «ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿…ƒƒ∆≈¿

¯·c14Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰L ,15eÈ‰ CÎÈÙÏ . »»∆«ƒ««¿…¿ƒ»»
?Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ El ‰Ó" :BÏ ÔÈÏ‡BL16È‡L" " ¬ƒ«¿«ƒ««¿…∆¬ƒ

"Ï·‡17"EÓÁÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .18È‡L" . »≈«≈««ƒ«∆¿«¬∆∆¬ƒ
"‰cÓ19E··Ïa ÔzÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .20ÚÓL˙Â ¿À∆«≈««ƒ«∆ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«

È¯·„Ï"Ee·¯˜ÈÂ EÈ¯·Á21. ¿ƒ¿≈¬≈∆ƒ»¿

מ"ב.12) פ"ב שושן 13)מדות שער אל שנכנס מי "כגון
(שבדרום) חולדה שער לצד הולך אינו (שבמזרח) הבירה
אל  הנכנס לכל תקיש וכן (שבצפון), טדי שער לצד אלא
(ומתוך  שם). מדות, המשנה' ('פירוש השערים" שאר
זה  שאף סובר שהוא נראה כאן, זו הלכה העתיק שרבינו

ימין). דרך שיכנס והכבוד היראה אבל 14)ממדת שהוא
כדלהלן. מנודה, אל 15)או פונה המזרח, מן נכנס שאם

העולם,16)הדרום. כל של בימין מקיף איטר שגם מכאן
('מגן  הוא איטר שמא זו? היא שאלה מה כן, לא שאם

כא). ס"ק תרנא סי' שהוא 17)אברהם' עונה היה אם
השומעים.18)אבל. לו אומרים עונה 19)כן היה אם

מנודה. לו.20)שהוא עונים יוסי 21)כן רבי כדעת
שם. במשנה,

.„ÌÈÏL‰L Ïk22‡ˆBÈ BÈ‡ ,BÏ ˜lzÒÂ ‰„B·Ú …∆ƒ¿ƒ¬»¿ƒ¿«≈≈≈
,ËÚÓ ËÚÓ ˙Èp¯BÁ‡ Cl‰Ó ‡l‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»«≈»∆»¿«≈¬«ƒ¿«¿«

Bcˆ ÏÚ ˙Áa Cl‰Óe23ÔÎÂ .‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆiL „Ú , ¿«≈¿«««ƒ«∆≈≈ƒ»¬»»¿≈
„ÓÚÓ ÈL‡Â ¯ÓLÓ ÈL‡24Ì‰ Ck ÔÎecÓ ÌiÂÏe «¿≈ƒ¿»¿«¿≈«¬»¿ƒƒƒ»»»≈

‰lÙz ¯Á‡ ÚÒBtL ÈÓk ,Lc˜n‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈«««¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ï25.Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ ‰Ê Ïk . «¬»»∆¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

א.22) נג פניו 23)יומא "מצדד שם: ביומא, הוא כן
והוא 24)והולך". קרב אדם של קרבנו שיהיה "איֿאפשר

כל  של קרבן הם הציבור וקרבנות גביו, על עומד אינו
בשעת  בעזרה עומדין כולן ישראל שיהיו ואיֿאפשר ישראל,
מישראל  שיבחרו הראשונים נביאים תיקנו לפיכך הקרבן,
על  לעמוד ישראל כל שלוחי ויהיו חטא, ויראי כשרים
כלי  מהל' (פ"ו מעמד" אנשי הנקראים והם הקרבנות,

ה"א). מהל'25)המקדש ובפ"ה ב. נג, ביומא כמפורש
כמו  צדו על ללכת לו מותר בתפילה שגם ונראה ה"י. תפלה

המוריה'). ('הר במקדש

.‰Ï˜È ‡Ï26BL‡¯ ˙‡ Ì„‡27ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL „‚k …»≈»»∆…¿∆∆««ƒ¿»ƒ

¯B˜È ¯ÚL ‡e‰L ,‰¯ÊÚ ÏL28ÔeÎÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆¬»»∆««ƒ»ƒ¿≈∆¿À»
Cl‰È ,‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ ÏÎÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa „‚k¿∆∆≈…∆«√»ƒ¿»«ƒ¿»»¬»»¿«≈

˙Áa29‰‡¯ÈÂ ,ÌLÏ Òk‰Ï BÏ ¯znL ÌB˜na ¿«««»∆À»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿∆
eÈ‰Â" :¯Ó‡pL BÓk ,'‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰L BÓˆÚ«¿∆≈ƒ¿≈¿∆∆¡«¿»
‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a Cl‰Óe ."ÌÈÓi‰ Ïk ÌL ÈaÏÂ ÈÈÚ≈«¿ƒƒ»»«»ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿»
."L‚¯a Cl‰ ÌÈ‰Ï‡ ˙È·a" :¯Ó‡pL ,‰„Ú¯e¿»»∆∆¡«¿≈¡…ƒ¿«≈¿»∆

במשנה.26) - א נד, קלות 27)ברכות ינהג שלא היינו
(פירוש  שעשועים ודברי בשחוק ירבה שלא ענינו ראש,

שם). לרבינו, שער 28)המשניות דהיינו פירש, שם רש"י
הבית. הר של בהשגותיו:29)המזרחי הראב"ד כתב

ה"ח  דעות מהל' בפ"ה וראה הדיוטות. דרך ילך שלא פירוש
הכתוב  דברי מפשטות כן למד כי (ויתכן המוריה'). ('הר
האלקים", בית אל תלך כאשר רגלך "שמור יז ד, קהלת

כג.). בברכות וראה

.ÂÌ„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡Â30‰·ÈLÈ ÔÈ‡Â .‰¯ÊÚ‰ ÏÎa ·LÈÏ ¿»¿»»»≈≈¿»»¬»»¿≈¿ƒ»
„·Ïa „ÂcŒ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa31:¯Ó‡pL , »¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒƒ¿«∆∆¡«

ÔÈ¯„‰q‰Â ."'‰ ÈÙÏ ·LiÂ „Âc CÏn‰ ‡·iÂ"32 «»…«∆∆»ƒ«≈∆ƒ¿≈¿««¿∆¿ƒ
‡l‡ ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ‡Ï ,˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ eÈ‰L∆»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ…»¿ƒ∆»

.ÏÁ ÏL dÈˆÁa¿∆¿»∆…

מן 30) זה איסור אם נתבאר ולא נסמן. ושם א. כה, יומא
עשה  המצוות' (וב'ספר (משנהֿלמלך). מדרבנן או התורה
שם  לעם' המצוות ב'ספר וראה התורה. מן שהוא נראה כא,

ה"ז). להלן וראה פד, הערה סה להם 31)עמוד שחלק
בסוטה  (רש"י שלימה שמלכותם להראות כבוד, המקום

שם.32)מ:). יומא,

.Ê·iÁ ,eÈ˙BBÚa ·¯Á ÌBi‰ Lc˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»«»≈«¬≈«»
B‡¯BÓa Ì„‡33ÒkÈ ‡Ï :BÈ·a Ba ‚‰B ‰È‰L BÓk »»¿»¿∆»»≈¿ƒ¿»…ƒ»≈

ÌLÏ Òk‰Ï ¯znL ÌB˜nÏ ‡l‡34·LÈ ‡ÏÂ , ∆»«»∆À»¿ƒ»≈¿»¿…≈≈
‰¯ÊÚa35ÏÂ ,.Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k BL‡¯ Ï˜È ‡ »¬»»¿…»≈…¿∆∆«««ƒ¿»

‰Ó - "e‡¯Èz ÈLc˜Óe e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ»«
,ÌÏBÚÏ Lc˜Ó ‡¯BÓ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ˙aL ˙¯ÈÓM¿ƒ««»¿»«»ƒ¿»¿»

.„ÓBÚ B˙M„˜a ·¯ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆»«ƒ¿À»≈

בברייתא:33) - ב ו, וביבמות ה"ח, פ"ז קדושים ב'ספרא'
את  תלמודֿלומר – לן? מנא קיים, המקדש בית שאין "בזמן
האמורה  שמירה מה תיראו, ומקדשי תשמורו שבתותי
וכן  לעולם". במקדש, האמורה מורא אף לעולם, – בשבת
רוקק  כאילו הזה בזמן הבית בהר הרוקק - ב סב, בברכות
כל  שם ולבי עיני "והיו ג) ט, (מלכיםֿא שנאמר עינו, בבבת

הט"ז. פ"ו למעלה וראה טהור.34)הימים". הוא אם
להטהר, פרה אפר לנו ואין מתים טמאי כולנו כהיום אולם

כרת. חייב שם הוא 35)והנכנס בעזרה ישיבה (שאיסור
לעולם, הוא מקדש ומורא שם) המצוות' ('ספר מורא מטעם

כדלהלן).

.ÁÔÓÊa36˙‡ Ï˜‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡ Èea Lc˜n‰L ƒ¿«∆«ƒ¿»»»¿»»¿»≈∆
ÌÈÙBv‰ ÔÓ BL‡¯37.ÌÈÙÏÂ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡e‰L , …ƒ«ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Lc˜n‰ ˙‡ ‰‡B¯ ‰È‰iL ‡e‰Â38¯„b ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«ƒ¿»¿…ƒ¿∆»≈
.Lc˜n‰ ÔÈ·e BÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈«ƒ¿»
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שם). המשנה, (פירוש אחר" בגד ב.7)עליו סב, ברכות
אם  אלא אסרו שלא בהר) ד"ה כו. (ב"מ ה'תוספות' וכתבו

מותר. – בצנעא הן אם אבל בפרהסיא, בברכות 8)המעות
דרך  בו שאין מנעל ומה ממנעל, מקלֿוחומר "ורקיקה שם:
דרך  שהיא רקיקה רגליך, מעל נעלך של תורה אמרה בזיון,

כלֿשכן". לא - בברכות 9)בזיון שאמרו ממה כן למד
ו  בתפלה עומד לענין - ב המוריה').כד, ('הר לרוק צריך

במשנה.10) - א נד, -11)שם ב כח, במגילה הוא כן
החמה  מפני בחמה בו נכנסים שאין הכנסת, בית לענין
(כסףֿ המקדש בבית וכלֿשכן הגשמים, מפני ובגשמים

משנה).

.‚ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ12,ÔÈÓÈ C¯c ÔÈÒÎ - ˙Èa‰ ¯‰Ï ¿»«ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ¿»ƒ∆∆»ƒ
Ï‡ÓO C¯c ÔÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÙÈwÓe13BÚ¯‡L ÈnÓ ıeÁ ; «ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿…ƒƒ∆≈¿

¯·c14Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰L ,15eÈ‰ CÎÈÙÏ . »»∆«ƒ««¿…¿ƒ»»
?Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ El ‰Ó" :BÏ ÔÈÏ‡BL16È‡L" " ¬ƒ«¿«ƒ««¿…∆¬ƒ

"Ï·‡17"EÓÁÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .18È‡L" . »≈«≈««ƒ«∆¿«¬∆∆¬ƒ
"‰cÓ19E··Ïa ÔzÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .20ÚÓL˙Â ¿À∆«≈««ƒ«∆ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«

È¯·„Ï"Ee·¯˜ÈÂ EÈ¯·Á21. ¿ƒ¿≈¬≈∆ƒ»¿

מ"ב.12) פ"ב שושן 13)מדות שער אל שנכנס מי "כגון
(שבדרום) חולדה שער לצד הולך אינו (שבמזרח) הבירה
אל  הנכנס לכל תקיש וכן (שבצפון), טדי שער לצד אלא
(ומתוך  שם). מדות, המשנה' ('פירוש השערים" שאר
זה  שאף סובר שהוא נראה כאן, זו הלכה העתיק שרבינו

ימין). דרך שיכנס והכבוד היראה אבל 14)ממדת שהוא
כדלהלן. מנודה, אל 15)או פונה המזרח, מן נכנס שאם

העולם,16)הדרום. כל של בימין מקיף איטר שגם מכאן
('מגן  הוא איטר שמא זו? היא שאלה מה כן, לא שאם

כא). ס"ק תרנא סי' שהוא 17)אברהם' עונה היה אם
השומעים.18)אבל. לו אומרים עונה 19)כן היה אם

מנודה. לו.20)שהוא עונים יוסי 21)כן רבי כדעת
שם. במשנה,

.„ÌÈÏL‰L Ïk22‡ˆBÈ BÈ‡ ,BÏ ˜lzÒÂ ‰„B·Ú …∆ƒ¿ƒ¬»¿ƒ¿«≈≈≈
,ËÚÓ ËÚÓ ˙Èp¯BÁ‡ Cl‰Ó ‡l‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»«≈»∆»¿«≈¬«ƒ¿«¿«

Bcˆ ÏÚ ˙Áa Cl‰Óe23ÔÎÂ .‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆiL „Ú , ¿«≈¿«««ƒ«∆≈≈ƒ»¬»»¿≈
„ÓÚÓ ÈL‡Â ¯ÓLÓ ÈL‡24Ì‰ Ck ÔÎecÓ ÌiÂÏe «¿≈ƒ¿»¿«¿≈«¬»¿ƒƒƒ»»»≈

‰lÙz ¯Á‡ ÚÒBtL ÈÓk ,Lc˜n‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈«««¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ï25.Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ ‰Ê Ïk . «¬»»∆¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

א.22) נג פניו 23)יומא "מצדד שם: ביומא, הוא כן
והוא 24)והולך". קרב אדם של קרבנו שיהיה "איֿאפשר

כל  של קרבן הם הציבור וקרבנות גביו, על עומד אינו
בשעת  בעזרה עומדין כולן ישראל שיהיו ואיֿאפשר ישראל,
מישראל  שיבחרו הראשונים נביאים תיקנו לפיכך הקרבן,
על  לעמוד ישראל כל שלוחי ויהיו חטא, ויראי כשרים
כלי  מהל' (פ"ו מעמד" אנשי הנקראים והם הקרבנות,

ה"א). מהל'25)המקדש ובפ"ה ב. נג, ביומא כמפורש
כמו  צדו על ללכת לו מותר בתפילה שגם ונראה ה"י. תפלה

המוריה'). ('הר במקדש

.‰Ï˜È ‡Ï26BL‡¯ ˙‡ Ì„‡27ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL „‚k …»≈»»∆…¿∆∆««ƒ¿»ƒ

¯B˜È ¯ÚL ‡e‰L ,‰¯ÊÚ ÏL28ÔeÎÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆¬»»∆««ƒ»ƒ¿≈∆¿À»
Cl‰È ,‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ ÏÎÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa „‚k¿∆∆≈…∆«√»ƒ¿»«ƒ¿»»¬»»¿«≈

˙Áa29‰‡¯ÈÂ ,ÌLÏ Òk‰Ï BÏ ¯znL ÌB˜na ¿«««»∆À»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿∆
eÈ‰Â" :¯Ó‡pL BÓk ,'‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰L BÓˆÚ«¿∆≈ƒ¿≈¿∆∆¡«¿»
‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a Cl‰Óe ."ÌÈÓi‰ Ïk ÌL ÈaÏÂ ÈÈÚ≈«¿ƒƒ»»«»ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿»
."L‚¯a Cl‰ ÌÈ‰Ï‡ ˙È·a" :¯Ó‡pL ,‰„Ú¯e¿»»∆∆¡«¿≈¡…ƒ¿«≈¿»∆

במשנה.26) - א נד, קלות 27)ברכות ינהג שלא היינו
(פירוש  שעשועים ודברי בשחוק ירבה שלא ענינו ראש,

שם). לרבינו, שער 28)המשניות דהיינו פירש, שם רש"י
הבית. הר של בהשגותיו:29)המזרחי הראב"ד כתב

ה"ח  דעות מהל' בפ"ה וראה הדיוטות. דרך ילך שלא פירוש
הכתוב  דברי מפשטות כן למד כי (ויתכן המוריה'). ('הר
האלקים", בית אל תלך כאשר רגלך "שמור יז ד, קהלת

כג.). בברכות וראה

.ÂÌ„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡Â30‰·ÈLÈ ÔÈ‡Â .‰¯ÊÚ‰ ÏÎa ·LÈÏ ¿»¿»»»≈≈¿»»¬»»¿≈¿ƒ»
„·Ïa „ÂcŒ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa31:¯Ó‡pL , »¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒƒ¿«∆∆¡«

ÔÈ¯„‰q‰Â ."'‰ ÈÙÏ ·LiÂ „Âc CÏn‰ ‡·iÂ"32 «»…«∆∆»ƒ«≈∆ƒ¿≈¿««¿∆¿ƒ
‡l‡ ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ‡Ï ,˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ eÈ‰L∆»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ…»¿ƒ∆»

.ÏÁ ÏL dÈˆÁa¿∆¿»∆…

מן 30) זה איסור אם נתבאר ולא נסמן. ושם א. כה, יומא
עשה  המצוות' (וב'ספר (משנהֿלמלך). מדרבנן או התורה
שם  לעם' המצוות ב'ספר וראה התורה. מן שהוא נראה כא,

ה"ז). להלן וראה פד, הערה סה להם 31)עמוד שחלק
בסוטה  (רש"י שלימה שמלכותם להראות כבוד, המקום

שם.32)מ:). יומא,

.Ê·iÁ ,eÈ˙BBÚa ·¯Á ÌBi‰ Lc˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»«»≈«¬≈«»
B‡¯BÓa Ì„‡33ÒkÈ ‡Ï :BÈ·a Ba ‚‰B ‰È‰L BÓk »»¿»¿∆»»≈¿ƒ¿»…ƒ»≈

ÌLÏ Òk‰Ï ¯znL ÌB˜nÏ ‡l‡34·LÈ ‡ÏÂ , ∆»«»∆À»¿ƒ»≈¿»¿…≈≈
‰¯ÊÚa35ÏÂ ,.Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k BL‡¯ Ï˜È ‡ »¬»»¿…»≈…¿∆∆«««ƒ¿»

‰Ó - "e‡¯Èz ÈLc˜Óe e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ»«
,ÌÏBÚÏ Lc˜Ó ‡¯BÓ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ˙aL ˙¯ÈÓM¿ƒ««»¿»«»ƒ¿»¿»

.„ÓBÚ B˙M„˜a ·¯ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆»«ƒ¿À»≈

בברייתא:33) - ב ו, וביבמות ה"ח, פ"ז קדושים ב'ספרא'
את  תלמודֿלומר – לן? מנא קיים, המקדש בית שאין "בזמן
האמורה  שמירה מה תיראו, ומקדשי תשמורו שבתותי
וכן  לעולם". במקדש, האמורה מורא אף לעולם, – בשבת
רוקק  כאילו הזה בזמן הבית בהר הרוקק - ב סב, בברכות
כל  שם ולבי עיני "והיו ג) ט, (מלכיםֿא שנאמר עינו, בבבת

הט"ז. פ"ו למעלה וראה טהור.34)הימים". הוא אם
להטהר, פרה אפר לנו ואין מתים טמאי כולנו כהיום אולם

כרת. חייב שם הוא 35)והנכנס בעזרה ישיבה (שאיסור
לעולם, הוא מקדש ומורא שם) המצוות' ('ספר מורא מטעם

כדלהלן).

.ÁÔÓÊa36˙‡ Ï˜‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡ Èea Lc˜n‰L ƒ¿«∆«ƒ¿»»»¿»»¿»≈∆
ÌÈÙBv‰ ÔÓ BL‡¯37.ÌÈÙÏÂ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡e‰L , …ƒ«ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Lc˜n‰ ˙‡ ‰‡B¯ ‰È‰iL ‡e‰Â38¯„b ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«ƒ¿»¿…ƒ¿∆»≈
.Lc˜n‰ ÔÈ·e BÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈«ƒ¿»
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,ב.36) סא הר 37)ברכות משם לראות שיכולים "מקום
שם). (רש"י לראותו" יכולים אין והלאה ומשם הבית,

המקדש 38) שחרב שאףֿעלֿפי (ה"ז) למעלה שאמרנו ומה
אבל  בלבד, המזרח שער כנגד אלא זה אין ראש, להקל אסור
בזמן  אלא אסרו לא ולפנים הצופים מן ראש להקל
שם). ברכות, ב'מאירי' וראה המוריה', ('הר בנוי שהמקדש

.ËÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡39‰tiL40ÔÈa ÔLÈiL B‡ »¿»»¿»∆ƒ»∆∆ƒ«≈
·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓ41ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿«¬»¿≈»ƒ«∆≈¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓ ÔÈa ‡qk‰Œ˙Èa42ÈtÓ , ≈«ƒ≈≈ƒ¿»¿«¬»¿»»ƒ¿≈
‡ÏÂ ·¯ÚÓÏ ‰tÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .·¯ÚÓa ÏÎÈ‰‰L∆«≈»¿«¬»¿ƒ»…ƒ»∆¿«¬»¿…
ÔBÙˆ ÔÈa ‡l‡ ,·¯Ún‰ „‚k ‡e‰L ÈtÓ ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆∆««¬»∆»≈»

ÌÈÓ ÏÈhn‰ ÏÎÂ .ÌÈLÈÂ ÌÈÙ ÌB¯„Ï43ÌÈÙBv‰ ÔÓ ¿»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»««ƒ«ƒƒ«ƒ
B‡ ÔBÙˆÏ ‡l‡ ,L„w‰ ÈtÏk ÂÈÙe ·LÈ ‡Ï ,ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ…≈≈»»¿«≈«…∆∆»¿»

.ÔÈ„„ˆÏ L„w‰ ˜lÒÈ B‡ ,ÌB¯„Ï¿»¿«≈«…∆ƒ¿»ƒ

ורבי 39) תנאֿקמא וכדעת חרב. שהמקדש בזמן אפילו
ראש  שקלות ואףֿעלֿפי להלן. וראה שם. בברכות עקיבא

נאסר. הגדולים.40)לא וסובר 41)לצרכיו ב. ה, ברכות
למערב. מזרח בין לישן אסור לבדו האדם שאפילו רבינו
עם  כשיישן שדוקא כתבו כל) ד"ה (שם ה'תוספות' ואילו
התשמיש. מפני אשתו אצל לשכב גנאי שהדבר אשתו

נאסרה 42) לא ראש שקלות ואףֿעלֿפי לארץ. בחוץ אפילו
– ה"ח) (למעלה קיים שהמקדש בזמן אלא למקדש חוץ
מקום  בכל אסרו גדול, יותר גנאי שהוא צרכיו לעשות
המוריה'). ('הר מקדש לנו שאין בשעה ואפילו

ה"ה.43) פ"ט ברכות 'ירושלמי'

.ÈÌ„‡Ï ¯eÒ‡Â44ÏÎÈ‰ ˙È·z ˙Èa ‰OÚiL45; ¿»¿»»∆«¬∆«ƒ«¿ƒ≈»
ÌÏe‡ ˙È·z ‰¯„ÒÎ‡46‰¯ÊÚ‰ „‚k ¯ˆÁ ;47ÔÁÏL ; «¿«¿»«¿ƒ»»≈¿∆∆»¬»»À¿»

‰¯BÓ ˙¯eˆa ‰¯BÓe ;ÔÁÏL ˙¯eˆa48‰OBÚ Ï·‡ . ¿«À¿»¿»¿«¿»¬»∆
ÌÈ˜ ‰BÓL ÏL B‡ ÌÈ˜ ‰MÓÁ ÏL ‰¯BÓ ‡e‰49, ¿»∆¬ƒ»»ƒ∆¿»»ƒ

˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰¯BÓ B‡50dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¿»∆≈»∆«∆∆««ƒ∆≈»
.ÌÈ˜ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ

מדרבנן,44) אלא אסור שאינו ואפשר א. מג, זרה עבודה
התכוו  שלא ספר').כל ('קרית לקדש גבהו 45)ן כשיעור

ס"ח). קמא סי' יו"ד (שו"ע ורחבו אףֿעלֿפי 46)ארכו
ארבע  היו באולם ואילו דפנות, שלשה אלא אינה שאכסדרא
היו  ולא מאד וגבוה רחב היה האולם שפתח כיון – דפנות
ד"ה  כח: מנחות ('תוספות' לאכסדרה דומה היה דלתות, לו

שם.47)אכסדרא). בגמרא וכן העזרה, כתבנית כלומר,
כיון 48) ופרחים, וכפתורים גביעים בלא שהיא אףֿעלֿפי

למעלה  כמפורש מתכות, משאר כשבאה בה מעכבים שאינם
שם). יו"ד (שו"ע ה"ד היתה 49)פ"ג מקדש של שמנורה

קנים. שבעה עושין 50)בת אין המקדש שמנורת מפני
הי"ח). פ"א (למעלה מתכת של אלא אותה

.‡È˙BÁÓ LÏL51‡e‰Â ,Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ :¯a„na eÈ‰ »«¬»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»≈¿
˙BÁÓ Úa¯‡52·È·ÒÂ" :da ¯Ó‡pL ,‰iÂÏ ‰ÁÓe ; «¿««¬«¬≈¿ƒ»∆∆¡«»¿»ƒ

¯ˆÁ Á˙tÓ ‡e‰Â ,‰ÈÎL ‰ÁÓe ;"eÁÈ ÔkLnÏ«ƒ¿»«¬«¬≈¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
ÌÈÏLe¯È Á˙tÓ :˙B¯B„Ï Ôc‚Îe .ÌÈÙÏÂ „ÚBÓŒÏ‰‡…∆≈¿ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ∆«¿»«ƒ

„Ú ˙Èa‰ ¯‰ Á˙tÓe ,Ï‡¯OÈ ‰ÁÓk - ˙Èa‰ ¯‰ „Ú««««ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈ƒ∆««««ƒ«
,‰iÂÏ ‰ÁÓk - ¯B˜È ¯ÚL ‡e‰L ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t∆«»¬»»∆««ƒ»¿«¬≈¿ƒ»
ÏÈÁ‰Â .‰ÈÎL ‰ÁÓ - ÌÈÙÏÂ ‰¯ÊÚ‰ Á˙tÓeƒ∆«»¬»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ»¿«≈

.ÌÈÓÏBÚ ˙È·a ‰¯˙È ‰ÏÚÓ ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÂ¿∆¿««»ƒ«¬»¿≈»¿≈»ƒ

עמוד 51) צוק"מ (הוצאת פ"א בבאֿקמא כלים תוספתא,
ב. קטז, וזבחים ,(10 ראובן,52)570 מחנה יהודה, מחנה

כ). (במדבר דן ומחנה אפרים מחנה

.·ÈÏk53˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ˙Lc˜Ó Ï‡¯OÈŒı¯‡54‰Óe . »∆∆ƒ¿»≈¿À∆∆ƒ»»¬»«
ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ ‰pnÓ ÔÈ‡È·nL ?d˙M„˜ ‡È‰ƒ¿À»»∆¿ƒƒƒ∆»»…∆¿≈«∆∆

ÌÈ¯eka‰Â55˙Bˆ¯‡ ¯‡MÓ Ôk ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡M ‰Ó ,56. ¿«ƒƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿»¬»

ãycew zegiyn zecewpã

"'eke zevx`d lkn zycewn l`xyi ux` lk"

ישראל, בארץ הן קדושות "עשר הבאה בהלכה וממשיך
וכתב  ביחד כללם לא מדוע להבין, וצריך מזו". למעלה וזו

ישראל. לארץ מעלות עשר אחד
על  המורה שלם, מספר עשר היות מלבד בזה: והביאור
בלשון  הפנימי הפירוש את להוסיף שיש הרי שלימות,

מקודשת ישראל "ארץ הארצות"הרמב"ם היינו מכל ,
מכל  נלקחת ישראל ארץ של המיוחדת שקדושתה
עתידה  ולכן לארץ, בחוץ הבירורים מעבודת היינו הארצות,

הארצות". בכל שתתפשט ישראל ארץ
(gi oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

למה 53) שכיוון נראה ישראל", ארץ "כל רבינו שכתב (מה
כשירות", היו הארצות "כל במשנה - ב פג, במנחות שאמרו
בפירוש  (וראה ישראל" שבארץ הארצות "כל שם וכפירש"י

שלדע  אלא שם). ועבר המשניות, יהודה כולל זה רש"י ת
ביכורים  מביאים אין רבינו לדעת ואילו והגליל, הירדן
ביכורים  מהל' בפ"ב כמבואר מדרבנן, אלא הירדן מעבר
לנדרים  בר"ן ראה הירדן, מעבר העומר הבאת ובדבר ה"א.

יב:). לסנהדרין וברש"י מ"ו.54)כב. פ"א כלים
משום 55) הלחם", ושתי "והביכורים שם כלים (במשנה,

כשרים  הם הלחם שתי קודם ביכורים הביא אם שבדיעבד
המשנה  מלשון שינה ורבינו שם) שם', אנשי ('תוספות
הלחם, שתי קודם ביכורים להביא אין שלכתחילה משום

סח:). מנחות במשנה בעומר 56)כמפורש ה' "אמר שהרי
ואמר  עומר, את והבאתם קצירה את וקצרתם י) כג, (ויקרא
תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם יז) שם, (שם הלחם בשתי
פרי  כל מראשית ולקחת ב) כו, (דברים בביכורים ואמר
שם). כלים המשניות, (פירוש מארצך" תביא אשר האדמה

.‚È˙BM„˜ ¯OÚ57Ï‡¯OÈŒı¯‡a Ô‰58‰ÏÚÓÏ BÊÂ , ∆∆¿À≈¿∆∆ƒ¿»≈¿¿«¿»
‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ˙B¯ÈÚ :BfÓ59¯‡MÓ ˙BLc˜Ó ƒ¬»«À»»¿À»ƒ¿»

ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙‡ ÔÎBzÓ ÔÈÁlLnL :ı¯‡‰60ÔÈ‡Â ; »»∆∆¿«¿ƒƒ»∆«¿…»ƒ¿≈
ÔÎB˙a ÔÈ¯·B˜61¯ÈÚ‰ È·eË ‰Ú·L eˆ¯iL „Ú ˙Ó62 ¿ƒ¿»≈«∆ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ

¯ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk B‡63ÔÈ‡ ,¯ÈÚÏ ıeÁ ˙n‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ; »«¿≈»ƒ¿ƒ»»«≈»ƒ≈
ÔlÎ eˆ¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿»««ƒ∆»À»

¯ÈÚ‰ Èa eˆ¯ .B¯ÈÊÁ‰Ï64ÔÓ ¯·w‰ ‡ÈˆB‰Ï ¿«¬ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ«∆∆ƒ
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ÔÈa ,¯ÈÚ‰ ezÙÈw‰L ¯·˜ .CÏÓ B‡ ‡È· ¯·wÓƒ∆∆»ƒ∆∆∆∆∆ƒƒ«»ƒ≈
Ì‡ :BÊ „‚k BÊ ˙BÁe¯ È˙MÓ ÔÈa ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó≈«¿«»≈ƒ¿≈¿∆∆ƒ
Ô‡ÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁÓ ¯˙È ¯ÈÚ‰ ÔÈ·e BÈa ‰˙È‰»¿»≈≈»ƒ»≈≈¬ƒƒ«»¿»
,ÔlÎ eˆ¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈpÙÓ ÔÈ‡ - Ô‡ÎÏ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿»≈¿«ƒ«∆ƒ¿À»

.B˙B‡ ÔÈpÙÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt»ƒ»¿«ƒ

שם.57) (שם)58)כלים, שלמה' 'מלאכת כתבו כן
שאמרו  שמה הגאונים, בשם הפרק) בסוף (שם והרע"ב
בארץ  קדושות עשר היינו קדושות, עשר שם: במשנה

בכלל. אינה עצמה ישראל ארץ ואילו לדעת 59)ישראל,
בן  יהושע מימות חומה מוקפות היינו שם, והרע"ב הר"ש
ב'תוספות' וראה לב.). (ערכין חומה ערי בבתי כמו נון,

קדשן. ד"ה - ב לב, ה)60)ערכין (במדבר "שנאמר
זה  לנפש, טמא וכל זב וכל צרוע כל המחנה מן וישלחו
עזרת  מפתח שהוא שכינה, מחנה הוא כאן האמור המחנה
מת  וטמא והזב שהמצורע אני שומע ולפנים, ישראל
למחנה  מחוץ ישב בדד במצורע: ת"ל אחד, במקום שלשתן
מה  ולפנים, ירושלים מפתח שהוא ישראל מחנה זה מושבו,
חבירו, משילוח שילוחו חמור - חמורה שטומאתו מצורע
חבירו. משילוח שילוחו חמור - חמורה שטומאתו כל אף
חוץ  שהוא מחנות לג' חוץ המצורע את משלחין לפיכך
הזב  שאין מה בביאה, מטמא שהוא מפני לירושלים,
המוקפות  ועיירות ה"ב). מקדש ביאת מהל' (פ"ג מטמא"
(ויקרא  במצורע שנאמר "מושבו" בגזירהֿשוה למדו חומה,
ערי  בבתי שנאמר מ"מושב" מושבו", למחנה "מחוץ מו) יג,
('תוספות' חומה" עיר מושב "בית כט) כה, (שם חומה

שם). עד 61)ערכין, מת לתוכן "ומסבבין במשנה: שם
לתוכן  "ומשכיבין שם: רבינו שנוסחות ונראה שירצו",
בעיר  אותו קוברין ואין במשכבו אותו שמניחין היינו וכו'",

(כסףֿמשנה). המדינה בני שירצו חשובים 62)עד שבעה
העיר. מתנהגת פיהם בפירוש 63)שעל גם כתב כן

שם. ירושלמי 64)המשניות, פ"א, בבאֿבתרא תוספתא
פי"ד. שמחות ומסכת ה"ד, פ"ט רבינו 65)נזיר מדברי

אבל  חומה, המוקפות בעיירות אלא המדובר שאין נראה
אמורים  הדברים אחרות בערים שאף נראה, הנ"ל במקורות

המוריה'). ('הר

.„È˙Lc˜Ó ÌÈÏLe¯È66˙BÙwn‰ ˙B¯ÈÚ‰ ¯‡MÓ ¿»«ƒ¿À∆∆ƒ¿»»¬»«À»
ÌÈÙÏ ÈL ¯OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡L ,‰ÓBÁ»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒƒ¿ƒ

d˙ÓBÁÓ67ÌÈ¯·c el‡Â .68ÌÈÏLe¯Èa e¯Ó‡pL69ÔÈ‡ : ≈»»¿≈¿»ƒ∆∆∆¿ƒ»«ƒ≈
˙n‰ ˙‡ da ÔÈÈÏÓ70ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â ;71dÎB˙a ¿ƒƒ»∆«≈¿≈«¬ƒƒ¿»

Ì„‡ ˙BÓˆÚ72ÌÈza dÎB˙a ÔÈ¯ÈkOÓ ÔÈ‡Â ;73ÔÈ‡Â ; «¿»»¿≈«¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈
·LBz ¯‚Ï ÌB˜Ó dÎB˙a ÔÈ˙B74da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿ƒ¿»»¿≈»¿≈¿«¿ƒ»

eÈ‰L ,‰cÏÁ ¯·˜Â „ÂcŒ˙Èa È¯·wÓ ıeÁ ,˙B¯·¿̃»ƒƒ¿≈≈»ƒ¿∆∆À¿»∆»
da75ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È· ˙BÓÈÓ76da ÌÈÚËB ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ»

˙L¯Á dÈ‡Â ˙Ú¯Ê dÈ‡Â ;ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb77‡nL , ««¿≈ƒ¿≈»ƒ¿««¿≈»∆¡∆∆∆»
Á¯Òz78˙pbÓ ıeÁ ,˙BÏÈ‡ da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ»ƒ»ƒƒ«
ÌÈ„¯Â79ÓÈÓ ÌL ‰˙È‰LÔÈ‡Â ;ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È· ˙B ¿»ƒ∆»¿»»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈˆ¯M‰ ÈtÓ ,‰tL‡ da ÔÈÓi˜Ó80ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÊÈÊ ‰pÓÈ‰81ÈtÓ ,ÌÈa¯‰Œ˙eL¯Ï ˙B‡¯ËÊeÊ‚e ≈∆»ƒƒ¿¿¿»ƒ¿»«ƒƒ¿≈

‰‡Óh‰ Ï‰‡82˙BBL·k da ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ;83ÈtÓ , …∆«À¿»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈
ÔLÚ‰84ÈtÓ ,˙BÏB‚¯z da ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡Â ; ∆»»¿≈¿«¿ƒ»«¿¿ƒ¿≈

ÌÈL„w‰85ÏÎa ÌÈÏB‚¯z ÌÈ‰k‰ eÏc‚È ‡Ï ÔÎÂ ; «√»ƒ¿≈…¿«¿«…¬ƒ«¿¿ƒ¿»
˙B¯‰h‰ ÈtÓ ,Ï‡¯OÈŒı¯‡86ËÏÁ ˙Èa‰ ÔÈ‡Â ; ∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿»¿≈««ƒ∆¿»

da87¯ÈÚ ˙ÈOÚ dÈ‡Â ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡Â ; »¿≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ
‡lL ÈÙÏ ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ‰‡È·Ó dÈ‡Â ;˙Ácp‰«ƒ««¿≈»¿ƒ»∆¿»¬»¿ƒ∆…

ÌÈË·MÏ ‰˜lÁ˙88. ƒ¿«¿»«¿»ƒ

מ"ח.66) שם הט"ו.67)כלים, פ"ו למעלה ראה
צוק"מ 68) (הוצאת פ"ו נגעים ותוספתא ב. פב, בבאֿקמא

לה. פרק נתן' דרבי ו'אבות ,(8 625 אומרים 69)עמוד יש
לא  גוים, בידי הקודש ועיר מת טמאי שכולנו הזה שבזמן
תרלג). סי' (רדב"ז בירושלים דלהלן הדברים נאמרו

להלין 70) מותר אחר שבמקום שאףֿעלֿפי שם. בבאֿקמא
(ראה  אסור בירושלים – ה"ח) אבל מהל' (פ"ד לכבודו המת
בירושלים  שהחומרא אומרים ויש שם). מקובצת' ב'שיטה
(פ"ת  הלילה כל הוא הלנה איסור אחר שבמקום בזה היא
אסור  בירושלים ואילו רדב"ז), בשם א ס"ק שנז סי' ביו"ד
עמוד  זק"ש להגרמי"ל ב"זמנים" (ראה השקיעה אחר להלין

שם.71)מז). נתן' דרבי ו'אבות נגעים, תוספתא
לעיר.72) מחוץ שקוברו מפני 73)אףֿעלֿפי א. יב, יומא

(שם). לשבטים נתחלקה לא שירושלים שלהם, שאינה
זה 74) תושב, גר זהו "אי שם. נתן' דרבי ו'אבות תוספתא

המצות  שאר עם עכו"ם יעבוד שלא עליו שקיבל עכו"ם
והוא  אותו מקבלין זה הרי טבל, ולא מל ולא נח בני שנצטוו
שמותר  לפי תושב, שמו נקרא ולמה העולם. אומות מחסידי
ביאה  איסורי מהל' (פי"ד ישראל" בארץ בינינו להושיבו לנו
מן  כן למדו טז) כג, (דברים כיֿתצא פ' וב'ספרי' ה"ז),
תושב". גר "לרבות – אדוניו" מעם אליך ינצל "אשר הפסוק
בירושלים". ולא "בשעריך, – שעריך" "באחד

ונביא,75) מלך אף בירושלים לקבור אין לכתחילה כלומר:
בתוך  בתחילה היו לא חולדה וקבר דוד בית שקברי אלא
לא  כבודם ומפני שנקברו, אחר העיר שהקיפו אלא העיר
לז). סי' בתשובה (מהרי"ט מעולם בהם אדם נגע ולא פגע

יב).76) ט, סוטה המשניות, (פירוש ראשון" בית נביאי "הם
בשבת 77) כדאיתא זורע בכלל והוא הזרעים, להפוך היינו

('י  שלמה').ע"ג גינות 78)ריעות שדרך שם. בבאֿקמא
שם). (רש"י סרחון ויש היתה 79)לזבלן והיא שמה, כך

שם). (רש"י הירדן כיפת והיינו לקטורת, בבא80ֿ)צריכה
ומטמאים  שם ומתים באשפה, ליגדל שדרכם שם. קמא

שבירושלים. הכותל.81)הקדשים מן יוצאין קורות
והגזוזטראות 82) בארץ, מוטל המת מן כזית יהא שמא

ונמצאת  תחתיהם העוברים האנשים ועל עליו מאהילות
הטומאה. את לקדירות.83)מרבה סיד משרפות

(רש"י).84) הוא וגנאי החומה את שמשחיר שם.
שרצים 85) בשר ומביאין באשפה, מנקרים שהתרנגולים

הקדשים. את ומטמאין -86)בפיהם ב עט, בבאֿקמא
אם 87)במשנה. לו תהא גאולה אלא חומה, ערי בית כדין

חצרים. ערי כבתי ביובל יוצא יובל יגיע ואם לגאול, ירצה
אחד 88) שבכל האחרונים, הדברים ארבעת על מוסב זה

חומה, ערי בבתי ירושלים: למעט מיעוט בתורה נאמר מהם
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שם.57) (שם)58)כלים, שלמה' 'מלאכת כתבו כן
שאמרו  שמה הגאונים, בשם הפרק) בסוף (שם והרע"ב
בארץ  קדושות עשר היינו קדושות, עשר שם: במשנה

בכלל. אינה עצמה ישראל ארץ ואילו לדעת 59)ישראל,
בן  יהושע מימות חומה מוקפות היינו שם, והרע"ב הר"ש
ב'תוספות' וראה לב.). (ערכין חומה ערי בבתי כמו נון,

קדשן. ד"ה - ב לב, ה)60)ערכין (במדבר "שנאמר
זה  לנפש, טמא וכל זב וכל צרוע כל המחנה מן וישלחו
עזרת  מפתח שהוא שכינה, מחנה הוא כאן האמור המחנה
מת  וטמא והזב שהמצורע אני שומע ולפנים, ישראל
למחנה  מחוץ ישב בדד במצורע: ת"ל אחד, במקום שלשתן
מה  ולפנים, ירושלים מפתח שהוא ישראל מחנה זה מושבו,
חבירו, משילוח שילוחו חמור - חמורה שטומאתו מצורע
חבירו. משילוח שילוחו חמור - חמורה שטומאתו כל אף
חוץ  שהוא מחנות לג' חוץ המצורע את משלחין לפיכך
הזב  שאין מה בביאה, מטמא שהוא מפני לירושלים,
המוקפות  ועיירות ה"ב). מקדש ביאת מהל' (פ"ג מטמא"
(ויקרא  במצורע שנאמר "מושבו" בגזירהֿשוה למדו חומה,
ערי  בבתי שנאמר מ"מושב" מושבו", למחנה "מחוץ מו) יג,
('תוספות' חומה" עיר מושב "בית כט) כה, (שם חומה

שם). עד 61)ערכין, מת לתוכן "ומסבבין במשנה: שם
לתוכן  "ומשכיבין שם: רבינו שנוסחות ונראה שירצו",
בעיר  אותו קוברין ואין במשכבו אותו שמניחין היינו וכו'",

(כסףֿמשנה). המדינה בני שירצו חשובים 62)עד שבעה
העיר. מתנהגת פיהם בפירוש 63)שעל גם כתב כן

שם. ירושלמי 64)המשניות, פ"א, בבאֿבתרא תוספתא
פי"ד. שמחות ומסכת ה"ד, פ"ט רבינו 65)נזיר מדברי

אבל  חומה, המוקפות בעיירות אלא המדובר שאין נראה
אמורים  הדברים אחרות בערים שאף נראה, הנ"ל במקורות

המוריה'). ('הר
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d˙ÓBÁÓ67ÌÈ¯·c el‡Â .68ÌÈÏLe¯Èa e¯Ó‡pL69ÔÈ‡ : ≈»»¿≈¿»ƒ∆∆∆¿ƒ»«ƒ≈
˙n‰ ˙‡ da ÔÈÈÏÓ70ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â ;71dÎB˙a ¿ƒƒ»∆«≈¿≈«¬ƒƒ¿»

Ì„‡ ˙BÓˆÚ72ÌÈza dÎB˙a ÔÈ¯ÈkOÓ ÔÈ‡Â ;73ÔÈ‡Â ; «¿»»¿≈«¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈
·LBz ¯‚Ï ÌB˜Ó dÎB˙a ÔÈ˙B74da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿ƒ¿»»¿≈»¿≈¿«¿ƒ»

eÈ‰L ,‰cÏÁ ¯·˜Â „ÂcŒ˙Èa È¯·wÓ ıeÁ ,˙B¯·¿̃»ƒƒ¿≈≈»ƒ¿∆∆À¿»∆»
da75ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È· ˙BÓÈÓ76da ÌÈÚËB ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ»

˙L¯Á dÈ‡Â ˙Ú¯Ê dÈ‡Â ;ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb77‡nL , ««¿≈ƒ¿≈»ƒ¿««¿≈»∆¡∆∆∆»
Á¯Òz78˙pbÓ ıeÁ ,˙BÏÈ‡ da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ»ƒ»ƒƒ«
ÌÈ„¯Â79ÓÈÓ ÌL ‰˙È‰LÔÈ‡Â ;ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È· ˙B ¿»ƒ∆»¿»»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈˆ¯M‰ ÈtÓ ,‰tL‡ da ÔÈÓi˜Ó80ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÊÈÊ ‰pÓÈ‰81ÈtÓ ,ÌÈa¯‰Œ˙eL¯Ï ˙B‡¯ËÊeÊ‚e ≈∆»ƒƒ¿¿¿»ƒ¿»«ƒƒ¿≈

‰‡Óh‰ Ï‰‡82˙BBL·k da ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ;83ÈtÓ , …∆«À¿»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈
ÔLÚ‰84ÈtÓ ,˙BÏB‚¯z da ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡Â ; ∆»»¿≈¿«¿ƒ»«¿¿ƒ¿≈

ÌÈL„w‰85ÏÎa ÌÈÏB‚¯z ÌÈ‰k‰ eÏc‚È ‡Ï ÔÎÂ ; «√»ƒ¿≈…¿«¿«…¬ƒ«¿¿ƒ¿»
˙B¯‰h‰ ÈtÓ ,Ï‡¯OÈŒı¯‡86ËÏÁ ˙Èa‰ ÔÈ‡Â ; ∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿»¿≈««ƒ∆¿»

da87¯ÈÚ ˙ÈOÚ dÈ‡Â ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡Â ; »¿≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ
‡lL ÈÙÏ ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ‰‡È·Ó dÈ‡Â ;˙Ácp‰«ƒ««¿≈»¿ƒ»∆¿»¬»¿ƒ∆…

ÌÈË·MÏ ‰˜lÁ˙88. ƒ¿«¿»«¿»ƒ

מ"ח.66) שם הט"ו.67)כלים, פ"ו למעלה ראה
צוק"מ 68) (הוצאת פ"ו נגעים ותוספתא ב. פב, בבאֿקמא

לה. פרק נתן' דרבי ו'אבות ,(8 625 אומרים 69)עמוד יש
לא  גוים, בידי הקודש ועיר מת טמאי שכולנו הזה שבזמן
תרלג). סי' (רדב"ז בירושלים דלהלן הדברים נאמרו

להלין 70) מותר אחר שבמקום שאףֿעלֿפי שם. בבאֿקמא
(ראה  אסור בירושלים – ה"ח) אבל מהל' (פ"ד לכבודו המת
בירושלים  שהחומרא אומרים ויש שם). מקובצת' ב'שיטה
(פ"ת  הלילה כל הוא הלנה איסור אחר שבמקום בזה היא
אסור  בירושלים ואילו רדב"ז), בשם א ס"ק שנז סי' ביו"ד
עמוד  זק"ש להגרמי"ל ב"זמנים" (ראה השקיעה אחר להלין

שם.71)מז). נתן' דרבי ו'אבות נגעים, תוספתא
לעיר.72) מחוץ שקוברו מפני 73)אףֿעלֿפי א. יב, יומא

(שם). לשבטים נתחלקה לא שירושלים שלהם, שאינה
זה 74) תושב, גר זהו "אי שם. נתן' דרבי ו'אבות תוספתא

המצות  שאר עם עכו"ם יעבוד שלא עליו שקיבל עכו"ם
והוא  אותו מקבלין זה הרי טבל, ולא מל ולא נח בני שנצטוו
שמותר  לפי תושב, שמו נקרא ולמה העולם. אומות מחסידי
ביאה  איסורי מהל' (פי"ד ישראל" בארץ בינינו להושיבו לנו
מן  כן למדו טז) כג, (דברים כיֿתצא פ' וב'ספרי' ה"ז),
תושב". גר "לרבות – אדוניו" מעם אליך ינצל "אשר הפסוק
בירושלים". ולא "בשעריך, – שעריך" "באחד

ונביא,75) מלך אף בירושלים לקבור אין לכתחילה כלומר:
בתוך  בתחילה היו לא חולדה וקבר דוד בית שקברי אלא
לא  כבודם ומפני שנקברו, אחר העיר שהקיפו אלא העיר
לז). סי' בתשובה (מהרי"ט מעולם בהם אדם נגע ולא פגע

יב).76) ט, סוטה המשניות, (פירוש ראשון" בית נביאי "הם
בשבת 77) כדאיתא זורע בכלל והוא הזרעים, להפוך היינו

('י  שלמה').ע"ג גינות 78)ריעות שדרך שם. בבאֿקמא
שם). (רש"י סרחון ויש היתה 79)לזבלן והיא שמה, כך

שם). (רש"י הירדן כיפת והיינו לקטורת, בבא80ֿ)צריכה
ומטמאים  שם ומתים באשפה, ליגדל שדרכם שם. קמא

שבירושלים. הכותל.81)הקדשים מן יוצאין קורות
והגזוזטראות 82) בארץ, מוטל המת מן כזית יהא שמא

ונמצאת  תחתיהם העוברים האנשים ועל עליו מאהילות
הטומאה. את לקדירות.83)מרבה סיד משרפות

(רש"י).84) הוא וגנאי החומה את שמשחיר שם.
שרצים 85) בשר ומביאין באשפה, מנקרים שהתרנגולים

הקדשים. את ומטמאין -86)בפיהם ב עט, בבאֿקמא
אם 87)במשנה. לו תהא גאולה אלא חומה, ערי בית כדין

חצרים. ערי כבתי ביובל יוצא יובל יגיע ואם לגאול, ירצה
אחד 88) שבכל האחרונים, הדברים ארבעת על מוסב זה

חומה, ערי בבתי ירושלים: למעט מיעוט בתורה נאמר מהם
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ובירושלים  לקונה", וגו' הבית "וקם ל) כה, (ויקרא נאמר
(שם  נאמר בנגעים לשבטים. נתחלקה שלא לפי שייך, לא זה
זה  בכלל ירושלים ואין אחוזתכם", ארץ "בבית לד) יד,
"באחת  יג) יג, (דברים נאמר הנדחת בעיר הנ"ל. מהטעם
נאמר  ערופה ובעגלה כנ"ל, "עריך" אינה וירושלים עריך",
וירושלים  לרשתה", לך נותן וגו' אשר "באדמה א) כא, (שם

כנ"ל. בכלל אינה

.ÂËLc˜Ó ˙Èa‰ ¯‰89ÔÈ·Ê ÔÈ‡L ,‰pnÓ90˙B·ÊÂ «««ƒ¿À»ƒ∆»∆≈»ƒ¿»
ÌLÏ ÔÈÒÎ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc91˙n‰ ÒÈÎ‰Ï ¯zÓe . ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿»À»¿«¿ƒ«≈

BÓˆÚ92‡e‰L ˙ÓŒ‡ÓË ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ¯‰Ï «¿¿«««ƒ¿≈»ƒ«¿≈≈∆
.ÌLÏ ÒÎƒ¿»¿»

מ"ח.89) שם שכבת 90)כלים, הוא בתורה, האמור "הזוב
וכשיוצא  בהן, מתקבצת שהיא החללים מחוליי הבא זרע
ולא  תאוה ביציאתו ואין זרע, כשכבת בקושי יוצא אינו הזוב
כלובן  כהה שעורים של בצק כמו ויוצא נגרר אלא הנאה
ביצה  כלובן קשורה לבנה זרע שכבת אבל מוזרת: ביצה
ה"א). כפרה מחוסרי מהל' (פ"ב מוזרת" שאינה

מחנות 91) לשני חוץ ויולדות נדות וזבות זבין משלחין
וזהו  ה"ג), המקדש ביאת מהל' (פ"ג הבית להר חוץ שהוא

התורה. מן ממה 92)איסור זאת ולמדו א. סז, פסחים
עמו" יוסף עצמות את משה "ויקח יט) יג, (שמות שנאמר

לויה. במחנה במחיצתו", "עמו –

.ÊËÏÈÁ‰93˙ÓŒ‡ÓËe Ì"ekÚ ÔÈ‡L ,epnÓ Lc˜Ó «≈¿À»ƒ∆∆≈«¿≈≈
‰c ÏÚB·e94ÌLÏ ÌÈÒÎ95. ≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»

ה"ג.93) פ"ה למעלה ראה החיל? ומהו שם. כלים,
ב 94) לענין מפורש מת כטמא נדה שבועל - א סח, פסחים

מחנות. (ראב"ד).95)שילוח מדרבנן איסור זהו

.ÊÈÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ96ŒÏe·Ë ÔÈ‡L ,ÏÈÁ‰ ÔÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««»ƒ¿À∆∆ƒ«≈∆≈¿
ÌBÈ97ÌLÏ ÒÎ98ÔÓ Ï·‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯eq‡Â . ƒ¿»¿»¿ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬»ƒ

.‰iÂÏ ‰ÁÓÏ Òk‰Ï ÌBÈŒÏe·ËÏ ¯zÓ ‰¯Bz‰«»À»ƒ¿¿ƒ»≈¿«¬≈¿ƒ»
˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡ ,ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ˙ÓŒ‡ÓËe99. ¿≈≈∆ƒ¿«¿∆¿««»ƒ≈«»«»

שם.96) שמשו.97)כלים, העריב לא ועדיין שטבל, טמא
מחוסר 98) נרחיק ולא יום טבול נשים מעזרת "הרחקנו

כיפורים  ומחוסר בתרומה, אסור יום שטבול לפי כיפורים,
שטומאתו  כל הנזכר, השורש על כולו וזה בתרומה, מותר
חבירו" משילוח שילוחו חמור חבירו, מטומאת חמורה

שם). כלים המשנה, התורה 99)(פירוש מן אסור שאינו
לויה  מחנה היא נשים עזרת ואילו שכינה, במחנה אלא

הי"א). (למעלה

.ÁÈÏ‡¯OÈ ˙¯ÊÚ100ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙¯ÊÚÓ ˙Lc˜Ó ∆¿«ƒ¿»≈¿À∆∆≈∆¿«»ƒ∆≈
ÌÈ¯etkŒ¯qÁÓ101,ÌLÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ .ÌLÏ ÒÎ ¿À«ƒƒƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿«¿»

˙¯k ·iÁ102. «»»≈

אחת100ֿ) ישראל, רגלי דריסת מקום והוא שם. כלים,
הי"ב). פ"ה (למעלה אמה הביא 101)עשרה לא שעדיין

מח 102)קרבנותיו. שכן ואף זה, בכלל כיפורים וסר
חייב  לעזרה שנכנס כיפורים שמחוסר שם במשנה מפורש

כרת. חייב שבמזיד מפורש - ב כז, ובמנחות חטאת.

.ËÈÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ103Ï‡¯OÈ ÔÈ‡L ,‰pnÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««…¬ƒ¿À∆∆ƒ∆»∆≈ƒ¿»≈
‰ÎÈÓÒÏ :Ì‰ÈÎ¯ˆ ˙ÚLa ‡l‡ ÌLÏ ÔÈÒÎ104 ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‰¯tÎÏe105‰ËÈÁLÏÂ106‰Ùe˙ÏÂ107. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

דריסת 103) מקום שהוא שם, פ"ה למעלה וראה שם. כלים,
אמה. אחתֿעשרה הכהנים, בבעלים.104)רגלי שהיו

ורבינו 105) ושחיטה, סמיכה אלא נזכרו לא שם (במשנה
מהל' (פ"ג הסמיכה בעת שהוא וידוי דהיינו כפרה, הוסיף
מ, ביומא כפרה הנקרא וידוי ומצאנו הי"ד) הקרבנות מעשה
מדבר", הכתוב דברים בכפרת – הקודש את מכפר "וכלה ב:

המוריה'). ב'הר מעשה 106)וראה מהל' (פ"ה בזר שכשרה
ה"א). ה"ו).107)הקרבנות שם (פ"ט בבעלים שהיא

.ÎÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa108ÔÈ‡L ,‰pnÓ Lc˜Ó ≈»»¿«ƒ¿≈«¿À»ƒ∆»∆≈
ÓŒÈÏÚaÌÈ„‚·ŒÈÚe¯˜e L‡¯ŒÈÚe¯Ùe ÔÈÓe109ÔÈÒÎ «¬≈ƒ¿≈…¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ

.ÌLÏ¿»

מ"ט.108) שם קרועי 109)כלים, נזכרו לא שם, במשנה
תפרעו  אל "ראשיכם שכתוב משום רבינו של וטעמו בגדים.
ראש, לפרועי בגדים קרועי הוקשו תפרומו", לא ובגדיכם
וראה  הי"ד, מקדש ביאת מהל' פ"א להלן רבינו כתב וכן
יין, לשתויי והואֿהדין קורקוס. ר"י בשם משנה' ב'כסף
שם  להלן ועי' (הגרע"א), מקדש ביאת הל' בתחלת כמפורש
ושהראב"ד  התורה, מן איסור שזהו רבינו שדעת יד) (הלכה

בזה. עליו חלק

.‡ÎÔÈ‡L ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Lc˜Ó ÏÎÈ‰‰«≈»¿À»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«∆≈
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡l‡ ÌLÏ ÒÎ110. ƒ¿»¿»∆»¿»«ƒ¿«¿»ƒ

קידוש 110) שצריך נראה רבינו דברי מפשטות שם. כלים,
ביאת  מהל' פ"ה להלן ראה לעבודה, כמו ורגלים ידים

מקדש.

.·ÎepnÓ Lc˜Ó ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa111ÒÎ ÔÈ‡L , ≈…∆«√»ƒ¿À»ƒ∆∆≈ƒ¿»
˙ÚLa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÌLÏ¿»∆»…≈»¿«ƒƒƒ¿«

‰„B·Ú‰112. »¬»

שם.111) בכל 112)כלים, יבא ואל ב) טז, (ויקרא "אמר
בזה  יכנס והוא וגו', אהרן יבא בזאת וכו' הקודש אל עת
בקטורת, הראשונה פעמים. ד' כיפור צום ביום המקום
והפעם  יומא, במס' שאמרו כמו הקדשים בקודש שם ויקטיר
והפעם  השעיר, בדם השלישית והפעם הפר, בדם השנית
מקודש  המתחה ואת הכף את להוציא יכנס הרביעית

שם). המשניות, (פירוש הקדשים"

.‚Î‰iÏÚa ‰È‰L ÌB˜Ó113ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÏÚ ÔeÎÓ »∆»»»¬ƒ»¿À»«…∆«√»ƒ
Úe·La ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ BÏ ÔÈÒÎ ÔÈ‡114‰Ó Ú„ÈÏ ≈ƒ¿»ƒ∆»««««¿»«≈««

ÌÈ‡pa‰ ÔÈÒÎpL ‰ÚLa .B˜„a ˜fÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰»ƒ¿«≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿»ƒ««»ƒ
ÏÎÈ‰a Ôw˙Ïe ˙B·Ï115˙‡ ÌMÓ ‡ÈˆB‰Ï B‡ ƒ¿¿«≈«≈»¿ƒƒ»∆

‡Ï .ÌÈÓÈÓz ÌÈ‰k ÔÈÒÎp‰ eÈ‰iL ‰ÂˆÓ ,‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ…¬ƒ¿ƒƒ…
ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÔÈÓeÓŒÈÏÚa eÒkÈ - ÌÈÓÈÓz e‡ˆÓ»¿¿ƒƒƒ»¿«¬≈ƒ¿ƒ≈»
.Ï‡¯OÈ eÒkÈ - ÌiÂÏ e‡ˆÓ ‡Ï .ÌiÂÏ eÒkÈ - ÌÈ‰k…¬ƒƒ»¿¿ƒƒ…»¿¿ƒƒƒ»¿ƒ¿»≈
.ÌÈ‡ÓË eÒkÈ - ÌÈ¯B‰Ë e‡ˆÓ ‡Ï .ÌÈ¯B‰Ëa ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿ƒ…»¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ
,‡ÓË ÒkÈ Ï‡Â ,ÌeÓŒÏÚa ÒkÈ - ÌeÓŒÏÚ·e ‡ÓË»≈««ƒ»≈««¿«ƒ»≈»≈
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¯eaˆa ‰ÈeÁc ‰‡Óh‰L116ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ .117 ∆«À¿»¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«≈»
¯LÙ‡ È‡ B‡ ˙B·z ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .˙B·˙a eÒkÈ ,Ôw˙Ï¿«≈ƒ»¿¿≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»

.ÌÈÁ˙t C¯c eÒkÈ ,˙B·˙a eOÚiL Ì‰Ï»∆∆«¬¿≈ƒ»¿∆∆¿»ƒ

א.113) פו, כדיעה 114)פסחים שנים. בשבע אחת פעם
ה'יש  כדעת ולא בסתם. שנאמרה שם, בברייתא הראשונה
יוםֿטוב' ב'תוספות וראה זה. על החולקים שם אומרים'

מ"ה. פ"ד פ"ד 115)מדות למעלה וראה א. קה, עירובין
הקדשים. קדשי לענין הנוסח 116)הי"ג קדמון, בכת"י

בעל  יכנס ואל טמא יכנס מום, ובעל "טמא רבינו בדברי
וכן  רוקח'). ('מעשה בציבור" דחויה שהטומאה מום,
מי  יש בשם משנה' ה'כסף הביא וכן ספר'. ב'קרית העתיק
רבינו  פסק ולפי"ז למלך'. ה'משנה הסכים ולזה שהגיה,
שאמר  ומה שם. בעירובין רב, אמר אשי בר חייא רב כדברי
שהותרה  הכוונה איך ציבור", בעבודת אישתרי "דקא שם
טומאה  כמאןֿדאמר היא הלכה שהרי בציבור, הטומאה
המקדש  ביאת מהל' (פ"ד הותרה ולא בציבור היא דחיוה
שהוא  אףֿעלֿפי היתר, שיש שכיון הכוונה אלא הט"ו),
כניסה. היתר לו שאין מום מבעל יותר קל הוא דיחוי, מטעם
לעבודת  חזי "דהא הנוסחא שם, בגמרא אוקספורד ובכת"י
הדברים  מתפרשים ולפי"ז שם), סופרים' ('דקדוקי ציבור"
היא  דחויה טומאה שסובר למי שמדובר רבינו, כדברי היטב
בדברי  שלפנינו הנוסחא את קיים משנה' וה'כסף בציבור.
שם, בעירובין אלעזר רבי כדעת רבינו פסק ולפי"ז רבינו,
ולא  קדשים, באכילת מותר שהוא משום יכנס מום שבעל
טומאה  שהרי בציבור, שהותר מפני יכנס טמא שאומר כרב

הותרה. ולא על 117)דחויה רק מדובר מ"ה, פ"ד במדות
נראה  רבינו כדברי אבל ההיכל. על ולא הקדשים קדשי
"הכל  אמרו: פ"א) (בבאֿקמא כלים בתוספתא הרי כדלהלן:
ואותה  וכו'" בתיבות שיכנסו מצוה וכו' לתקן נכנסים
ושם: בראשיתה), רק (אמנם שם בעירובין נשנתה ברייתא

המוריה'). ('הר וכו'" לתקן לבנות בהיכל נכנסין "הכל

ה'תש"פ  טבת ה' חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) היא, מצותֿעשה המקדש בית שמירת כי בו יתבאר

לאחד  קרי אירע ואם שומריו, היו ומי אותו, שומרים היו
השומרים. כל על ממונה ושמעמידים מהשומרים,

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ Lc˜n‰ ˙¯ÈÓL2ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿««ƒ∆≈
ÌLB˙¯ÈÓL ÔÈ‡L ,ÌÈËÒlÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÈB‡Ó „Át »««≈¿ƒ¿…ƒƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»

ÔÈ¯ËÏt ‰ÓB„ BÈ‡ .BÏ „B·k ‡l‡3ÂÈÏÚ LiL ∆»»≈∆«¿¿ƒ∆≈»»
.ÔÈ¯ÓBL ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÔÈ¯ËÏÙÏ ÔÈ¯ÓBL¿ƒ¿«¿¿ƒ∆≈»»¿ƒ

אהל 2) לפני אתך ובניך ואתה לאהרן: יתעלה אמרו "והוא
תמיד". לפני תהיו אתם כלומר, בספר 3)העדות, ארמון.

"גדולה  זוטא, בספרי והוא מכילתא, בשם שם המצוות
עליו  שיש פלטרין דומה לא שומרים, עליו שיש למקדש

שומרין". עליו שאין לפלטרין שומרין,

.·‰ÏÈl‰ Ïk d˙ÂˆÓ BÊ ‰¯ÈÓLe4Ì‰ ÌÈ¯ÓBM‰Â . ¿ƒ»ƒ¿»»»«»¿»¿«¿ƒ≈
ÈÙÏ Cz‡ EÈ·e ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«¿«»»∆ƒ»ƒ¿≈

"˙„Ú‰ Ï‰‡5È¯‰Â .BÏ ÌÈ¯ÓBL eÈ‰z Ìz‡ ,¯ÓBÏk - …∆»≈À¿««∆ƒ¿¿ƒ«¬≈
:¯Ó‡Â ,"„ÚBÓ Ï‰‡ ˙¯ÓLÓ ˙‡ e¯ÓLÂ" :¯Ó‡∆¡«¿»¿∆ƒ¿∆∆…∆≈¿∆¡«
‰LÓ ‰Á¯ÊÓ „ÚBÓ Ï‰‡ ÈÙÏ ‰Ó„˜ ÌÈÁ‰Â"¿«…ƒ≈¿»ƒ¿≈…∆≈ƒ¿»»∆

"L„w‰ ˙¯ÓLÓ È¯ÓL ÂÈ·e Ô¯‰‡Â6. ¿«¬…»»…¿≈ƒ¿∆∆«…∆

כז.4) לתמיד להראב"ד המיוחס הפירוש דעת לפי אבל
בלילה. גם למדו 5)שמרו וממנו במשכן, נאמר זה

מדוייקת.6)למקדש. אינה הפסוק העתקת

.‚‰OÚ˙Œ‡Ïa e¯·Ú ,‰¯ÈÓL eÏha Ì‡Â7:¯Ó‡pL , ¿ƒƒ¿¿ƒ»»¿¿…«¬∆∆∆¡«
‰¯ÈÓL ÔBLÏe ,"L„w‰ ˙¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe"¿«¿∆≈ƒ¿∆∆«…∆¿¿ƒ»
,‰OÚ ˙ÂˆÓ B˙¯ÈÓML ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È‰ ‰¯‰Ê‡«¿»»ƒ»»«¿»∆¿ƒ»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ B˙¯ÈÓL Ïeh·eƒ¿ƒ»ƒ¿«…«¬∆

ושמרו 7) הזה בלשון אמרו "ובמכילתא שם: המצוות בספר
תעשה  בלא בעשה, אלא לי אין מועד אהל משמרת את
[ואולי  הקדש". משמרת את ושמרתם לומר תלמוד מניין,
והשמר  קצף", עוד יהיה "ולא שם: הפסוק מסוף כן למדו

לאו]. דלאו

.„ÌÈÙaÓ ÌÈ¯ÓBL ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ,B˙¯ÈÓL ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«…¬ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÓBL ‰„Ú ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Â .ıeÁaÓ ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒƒ«¿«¿»»¿∆¿ƒ≈»¿ƒ
ÌÈ‰k‰ :ÌB˜Ó ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡a „ÈÓz ‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»»ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ»«…¬ƒ

˙BÓB˜Ó ‰LÏLa8.ÌB˜Ó ÌÈ¯OÚÂ „Á‡a ÌiÂÏ‰Â , ƒ¿»¿¿«¿ƒƒ¿∆»¿∆¿ƒ»

שלוש 8) לח) ג, (במדבר בתורה בהם שנאמר מפני כו. תמיד
(תמיד  "למשמרת" "משמרת", "שומרים", שמירה: פעמים

שם).

.‰˙È·a ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ÌÈ‰k ?ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»¿ƒ…¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÒÈË·‡9ıBˆÈp‰ ˙È··e10„˜Bn‰ ˙È··e11˙Èa . «¿ƒ»¿≈«ƒ¿≈«≈≈

È¯ÚL „ˆa ˙BÈea ˙BiÏÚ eÈ‰ ıBˆÈp‰ ˙È·e ÒÈË·‡«¿ƒ»≈«ƒ»¬ƒ¿¿««¬≈
ÔÈ·B¯‰Â ,‰¯ÊÚ‰12„˜Bn‰ ˙Èa .ÌL ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ »¬»»¿»ƒ»¿ƒ»≈«≈

‰tk13ÔÈ„·¯ ÛwÓ ‰È‰ ÏB„b ˙È·e14È˜ÊÂ ,Ô·‡ ÏL ƒ»«ƒ»»»À»¿»ƒ∆∆∆¿ƒ¿≈
·‡Œ˙Èa15ÌL ÌÈLÈ eÈ‰ ÌBi‰ B˙B‡ ÏL16˙BÁzÙÓe , ≈»∆«»¿≈ƒ»«¿¿

‰¯ÊÚ‰17Ì„Èa18. »¬»»¿»»

"בית 9) ונקראת הקטורת, בה שעושים הלשכה היא
ממשפחת  שהם הקטורת מפטמי האומנים שם על אבטינס"

לפנים 10)אבטינס. אחת מרוח פתוחה אכסדרה כעין היא
וניצוצי  לתוכו מהשער שנכנסים העזרה לצד הניצוץ משער
לכן  מרובה שלה) (=אש אשה והייתה בה מנצצין חמה

שם). (הרא"ש הניצוץ בית הלשכה שם 11)נקראת על
ובמדורה  המוקד, בית נקראת תמיד שם שדולקת המדורה
א  פרק מדות המשניות (פירוש שטבל מי מתחמם היה זו
שלקחו  רבינו פירש יא משנה א פרק בשבת [ואילו ו). משנה
לתלמוד  בפירושו רבינו בו חזר אבל למזבח, אש ממנה

שלא 12)שם]. מפני רובין להם וקוראים כהונה, בחורי
המקדש  כלי (מהלכות רבינו ולדעת לעבודה, עוד הגיעו
כשר  הוא הרי איש ויעשה הכהן "כשיגדל ט"ו) הלכה
עד  במקדש לעבוד אותו מניחים היו לא אבל לעבודה

שנה". כ בן עגול.13)שיהיה אבנים 14)גגו של שורות
בית  לתוך מבפנים החומה מכותלי בולטות אצטבאות כעין
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¯eaˆa ‰ÈeÁc ‰‡Óh‰L116ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ .117 ∆«À¿»¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«≈»
¯LÙ‡ È‡ B‡ ˙B·z ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .˙B·˙a eÒkÈ ,Ôw˙Ï¿«≈ƒ»¿¿≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»

.ÌÈÁ˙t C¯c eÒkÈ ,˙B·˙a eOÚiL Ì‰Ï»∆∆«¬¿≈ƒ»¿∆∆¿»ƒ

א.113) פו, כדיעה 114)פסחים שנים. בשבע אחת פעם
ה'יש  כדעת ולא בסתם. שנאמרה שם, בברייתא הראשונה
יוםֿטוב' ב'תוספות וראה זה. על החולקים שם אומרים'

מ"ה. פ"ד פ"ד 115)מדות למעלה וראה א. קה, עירובין
הקדשים. קדשי לענין הנוסח 116)הי"ג קדמון, בכת"י

בעל  יכנס ואל טמא יכנס מום, ובעל "טמא רבינו בדברי
וכן  רוקח'). ('מעשה בציבור" דחויה שהטומאה מום,
מי  יש בשם משנה' ה'כסף הביא וכן ספר'. ב'קרית העתיק
רבינו  פסק ולפי"ז למלך'. ה'משנה הסכים ולזה שהגיה,
שאמר  ומה שם. בעירובין רב, אמר אשי בר חייא רב כדברי
שהותרה  הכוונה איך ציבור", בעבודת אישתרי "דקא שם
טומאה  כמאןֿדאמר היא הלכה שהרי בציבור, הטומאה
המקדש  ביאת מהל' (פ"ד הותרה ולא בציבור היא דחיוה
שהוא  אףֿעלֿפי היתר, שיש שכיון הכוונה אלא הט"ו),
כניסה. היתר לו שאין מום מבעל יותר קל הוא דיחוי, מטעם
לעבודת  חזי "דהא הנוסחא שם, בגמרא אוקספורד ובכת"י
הדברים  מתפרשים ולפי"ז שם), סופרים' ('דקדוקי ציבור"
היא  דחויה טומאה שסובר למי שמדובר רבינו, כדברי היטב
בדברי  שלפנינו הנוסחא את קיים משנה' וה'כסף בציבור.
שם, בעירובין אלעזר רבי כדעת רבינו פסק ולפי"ז רבינו,
ולא  קדשים, באכילת מותר שהוא משום יכנס מום שבעל
טומאה  שהרי בציבור, שהותר מפני יכנס טמא שאומר כרב

הותרה. ולא על 117)דחויה רק מדובר מ"ה, פ"ד במדות
נראה  רבינו כדברי אבל ההיכל. על ולא הקדשים קדשי
"הכל  אמרו: פ"א) (בבאֿקמא כלים בתוספתא הרי כדלהלן:
ואותה  וכו'" בתיבות שיכנסו מצוה וכו' לתקן נכנסים
ושם: בראשיתה), רק (אמנם שם בעירובין נשנתה ברייתא

המוריה'). ('הר וכו'" לתקן לבנות בהיכל נכנסין "הכל

ה'תש"פ  טבת ה' חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) היא, מצותֿעשה המקדש בית שמירת כי בו יתבאר

לאחד  קרי אירע ואם שומריו, היו ומי אותו, שומרים היו
השומרים. כל על ממונה ושמעמידים מהשומרים,

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ Lc˜n‰ ˙¯ÈÓL2ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿««ƒ∆≈
ÌLB˙¯ÈÓL ÔÈ‡L ,ÌÈËÒlÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÈB‡Ó „Át »««≈¿ƒ¿…ƒƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»

ÔÈ¯ËÏt ‰ÓB„ BÈ‡ .BÏ „B·k ‡l‡3ÂÈÏÚ LiL ∆»»≈∆«¿¿ƒ∆≈»»
.ÔÈ¯ÓBL ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÔÈ¯ËÏÙÏ ÔÈ¯ÓBL¿ƒ¿«¿¿ƒ∆≈»»¿ƒ

אהל 2) לפני אתך ובניך ואתה לאהרן: יתעלה אמרו "והוא
תמיד". לפני תהיו אתם כלומר, בספר 3)העדות, ארמון.

"גדולה  זוטא, בספרי והוא מכילתא, בשם שם המצוות
עליו  שיש פלטרין דומה לא שומרים, עליו שיש למקדש

שומרין". עליו שאין לפלטרין שומרין,

.·‰ÏÈl‰ Ïk d˙ÂˆÓ BÊ ‰¯ÈÓLe4Ì‰ ÌÈ¯ÓBM‰Â . ¿ƒ»ƒ¿»»»«»¿»¿«¿ƒ≈
ÈÙÏ Cz‡ EÈ·e ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«¿«»»∆ƒ»ƒ¿≈

"˙„Ú‰ Ï‰‡5È¯‰Â .BÏ ÌÈ¯ÓBL eÈ‰z Ìz‡ ,¯ÓBÏk - …∆»≈À¿««∆ƒ¿¿ƒ«¬≈
:¯Ó‡Â ,"„ÚBÓ Ï‰‡ ˙¯ÓLÓ ˙‡ e¯ÓLÂ" :¯Ó‡∆¡«¿»¿∆ƒ¿∆∆…∆≈¿∆¡«
‰LÓ ‰Á¯ÊÓ „ÚBÓ Ï‰‡ ÈÙÏ ‰Ó„˜ ÌÈÁ‰Â"¿«…ƒ≈¿»ƒ¿≈…∆≈ƒ¿»»∆

"L„w‰ ˙¯ÓLÓ È¯ÓL ÂÈ·e Ô¯‰‡Â6. ¿«¬…»»…¿≈ƒ¿∆∆«…∆

כז.4) לתמיד להראב"ד המיוחס הפירוש דעת לפי אבל
בלילה. גם למדו 5)שמרו וממנו במשכן, נאמר זה

מדוייקת.6)למקדש. אינה הפסוק העתקת

.‚‰OÚ˙Œ‡Ïa e¯·Ú ,‰¯ÈÓL eÏha Ì‡Â7:¯Ó‡pL , ¿ƒƒ¿¿ƒ»»¿¿…«¬∆∆∆¡«
‰¯ÈÓL ÔBLÏe ,"L„w‰ ˙¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe"¿«¿∆≈ƒ¿∆∆«…∆¿¿ƒ»
,‰OÚ ˙ÂˆÓ B˙¯ÈÓML ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È‰ ‰¯‰Ê‡«¿»»ƒ»»«¿»∆¿ƒ»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ B˙¯ÈÓL Ïeh·eƒ¿ƒ»ƒ¿«…«¬∆

ושמרו 7) הזה בלשון אמרו "ובמכילתא שם: המצוות בספר
תעשה  בלא בעשה, אלא לי אין מועד אהל משמרת את
[ואולי  הקדש". משמרת את ושמרתם לומר תלמוד מניין,
והשמר  קצף", עוד יהיה "ולא שם: הפסוק מסוף כן למדו

לאו]. דלאו

.„ÌÈÙaÓ ÌÈ¯ÓBL ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ,B˙¯ÈÓL ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«…¬ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÓBL ‰„Ú ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Â .ıeÁaÓ ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒƒ«¿«¿»»¿∆¿ƒ≈»¿ƒ
ÌÈ‰k‰ :ÌB˜Ó ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡a „ÈÓz ‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»»ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ»«…¬ƒ

˙BÓB˜Ó ‰LÏLa8.ÌB˜Ó ÌÈ¯OÚÂ „Á‡a ÌiÂÏ‰Â , ƒ¿»¿¿«¿ƒƒ¿∆»¿∆¿ƒ»

שלוש 8) לח) ג, (במדבר בתורה בהם שנאמר מפני כו. תמיד
(תמיד  "למשמרת" "משמרת", "שומרים", שמירה: פעמים

שם).

.‰˙È·a ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ÌÈ‰k ?ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»¿ƒ…¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÒÈË·‡9ıBˆÈp‰ ˙È··e10„˜Bn‰ ˙È··e11˙Èa . «¿ƒ»¿≈«ƒ¿≈«≈≈

È¯ÚL „ˆa ˙BÈea ˙BiÏÚ eÈ‰ ıBˆÈp‰ ˙È·e ÒÈË·‡«¿ƒ»≈«ƒ»¬ƒ¿¿««¬≈
ÔÈ·B¯‰Â ,‰¯ÊÚ‰12„˜Bn‰ ˙Èa .ÌL ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ »¬»»¿»ƒ»¿ƒ»≈«≈

‰tk13ÔÈ„·¯ ÛwÓ ‰È‰ ÏB„b ˙È·e14È˜ÊÂ ,Ô·‡ ÏL ƒ»«ƒ»»»À»¿»ƒ∆∆∆¿ƒ¿≈
·‡Œ˙Èa15ÌL ÌÈLÈ eÈ‰ ÌBi‰ B˙B‡ ÏL16˙BÁzÙÓe , ≈»∆«»¿≈ƒ»«¿¿

‰¯ÊÚ‰17Ì„Èa18. »¬»»¿»»

"בית 9) ונקראת הקטורת, בה שעושים הלשכה היא
ממשפחת  שהם הקטורת מפטמי האומנים שם על אבטינס"

לפנים 10)אבטינס. אחת מרוח פתוחה אכסדרה כעין היא
וניצוצי  לתוכו מהשער שנכנסים העזרה לצד הניצוץ משער
לכן  מרובה שלה) (=אש אשה והייתה בה מנצצין חמה

שם). (הרא"ש הניצוץ בית הלשכה שם 11)נקראת על
ובמדורה  המוקד, בית נקראת תמיד שם שדולקת המדורה
א  פרק מדות המשניות (פירוש שטבל מי מתחמם היה זו
שלקחו  רבינו פירש יא משנה א פרק בשבת [ואילו ו). משנה
לתלמוד  בפירושו רבינו בו חזר אבל למזבח, אש ממנה

שלא 12)שם]. מפני רובין להם וקוראים כהונה, בחורי
המקדש  כלי (מהלכות רבינו ולדעת לעבודה, עוד הגיעו
כשר  הוא הרי איש ויעשה הכהן "כשיגדל ט"ו) הלכה
עד  במקדש לעבוד אותו מניחים היו לא אבל לעבודה

שנה". כ בן עגול.13)שיהיה אבנים 14)גגו של שורות
בית  לתוך מבפנים החומה מכותלי בולטות אצטבאות כעין
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משורה  קצרה מהכותל יוצאת אחרת שורה גבה ועל המוקד
מדריגות  כעין למעלה עד שורה גבי על שורה וכן שתחתיה

הכהנים 15)סביב. כל חלקו המלך ודוד הנביא שמואל
שבוע  עובד היה משמר וכל משמרות וארבעה לעשרים
יום. לכל אב בית אבות, לבתי נחלק והמשמר אחד,

בעזרה.16) ישיבה אין שהרי ישנים, היו חול ובמקום
בלילה.17) נעולים היו העזרה כלומר,18)ששערי

במקום  מונחים היו אבל עליהם. ממונים שהיו ברשותם,
היה  "ומקום ט) משנה א פרק (מדות ששנינו כמו מיוחד,
שהמפתחות  ושלשלת שיש של וטבלא אמה על אמה שם

בה". תלויות היו

.ÂÌÈLÈ ÌÈ¯ÓBM‰ ÌÈ‰k‰ eÈ‰ ‡Ï19ŒÈ„‚·a …»«…¬ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
‰p‰Î20„‚k Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ô˙B‡ ÔÈÏt˜Ó ‡l‡ , ¿À»∆»¿«¿ƒ»«ƒƒ»¿∆∆

ÔÓˆÚ È„‚a ÔÈL·BÏÂ ,Ô‰ÈL‡¯21,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈLÈÂ . »≈∆¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ≈ƒ«»»∆
ÏÚ eLÈÈ ‡lL ÌÈÎÏn‰ ˙B¯ˆÁ È¯ÓBL Ïk C¯„k¿∆∆»¿≈«¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«

.˙Bhn‰«ƒ

אחד 19) רק הלילה כל נעורים היו לא השומרים הכהנים
משעה  ומתחלפים ישנים היו והשאר ערים היו שניים או

שעטנז 20)לשעה. בהם יש כהונה שבגדי "לפי סט. יומא
כהן  ובגדי בלבד עבודה בשעת אלא בהם ליהנות מותר אינו
מפרשים  ויש האבנט". לומר רצוני שעטנז בהם יש הדיוט
ניתנו  כהונה בגדי שאמרו ומה מקדשים. ייהנה שלא משום
אינו  - יא) הלכה המקדש כלי מהלכות ח (פרק בהם ליהנות

אסור. לבישה דרך שלא אבל לבישה בדרך בגדי 21)אלא
שלהם. חול

.ÊÈ¯˜ Ú¯‡22‰aÒna CÏB‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ï23˙ÁzL ≈«¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿ƒ»∆««
Ú˜¯w‰24‡Ï ˙Èa‰ ¯‰Ï ˙BÁe˙t‰ ˙BlÁn‰L , ««¿«∆«¿ƒ«¿¿«««ƒ…

Ï·BËÂ ,eLc˜˙25ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ Ïˆ‡ ·LBÈÂ ¯ÊBÁÂ ,26 ƒ¿«¿¿≈¿≈¿≈≈∆∆»«…¬ƒ
BÏ CÏB‰Â ‡ˆBÈ ¯˜aa ÌÈ¯ÚM‰ ÔÈÁzÙpL „Ú27. «∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ«…∆≈¿≈

שם).22) (תמיד קרי בה 23)טומאת שיורד גשר הוא
להיכנס 24)למערה. אסור קרי שבעל המקדש, של
אלא 25)לעזרה. לטהרתו ימים ספירת צריך אינו בעלֿקרי

לטבול. רשאי מהטומאה כשפורש שבבית 26)מיד
בחול  שהיה המוקד בית של החלק אותו שגם ואף המוקד.
לויה, מחנה שהוא הבית, מהר הוא ה) הלכה למעלה (ראה
בפנים  שנטמא כיוון - לויה במחנה מדרבנן אסור יום וטבול
טבול  שאין אומרים ויש לו. הקילו סגורים עדיין והשערים
מותר. הבית בהר אבל בלבד, נשים בעזרת אלא אסור יום
שלא  משום הוא לו" והולך "יוצא שאמרו מה זה ולפי

עבודה. לעבוד שעומד טבול 27)יחשדוהו שהוא "לפי
שמש  שיעריב עד בעזרה לבוא לו מותר ואין ו".יום

.Á¯‰ È¯ÚL ‰MÓÁ ÏÚ ?ÌÈ¯ÓBL ÌiÂÏ‰ eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»«¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»«¬≈«
˙Bpt Úa¯‡ ÏÚÂ ,BÎBzÓ ÂÈ˙Bpt Úa¯‡ ÏÚÂ ,˙Èa‰««ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿««¿«ƒ
‰MÓÁ ÏÚÂ ,‰¯ÊÚa ·LÈÏ ¯eÒ‡L ,ıeÁaÓ ‰¯ÊÚ‰»¬»»ƒ«∆»≈≈»¬»»¿«¬ƒ»
ÌÈ¯ÓBL ÌÈ‰k‰ È¯‰L ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL«¬≈»¬»»»¬»»∆¬≈«…¬ƒ¿ƒ

ıBˆÈp‰ ¯ÚL ÏÚÂ „˜Bn‰ ¯ÚL ÏÚ28Œ‰BÓL È¯‰ , ««««≈¿««««ƒ¬≈¿»
.ÌB˜Ó ¯OÚ»»»

ורמינהו 28) בעזרה? היו שערים "וחמשה אמרו: כז. בתמיד
צריכי  לא מנייהו תרי אביי ומתרץ וכו' בעזרה היו שערים ז'
שומרים  שהכהנים מכיוון שימור", צריכים] אין מהם [שניים

שומרים". הכהנים "שהרי רבינו כוונת וזוהי שם,

.ËÔa¯w‰ ˙kLÏa ÌÈ¯ÓBL „BÚÂ29˙kLÏ·e , ¿¿ƒ¿ƒ¿««»¿»¿ƒ¿«
˙Î¯t‰30˙¯tk‰Œ˙Èa È¯BÁ‡Â ,31. «»…∆«¬≈≈««…∆

בבית 29) דרומית במערבית שהייתה הטלאים לשכת היא
הגדול. (הרא"ש).30)המוקד הפרוכת אורגים ששם

הכפורת.31) ששם קדשים קדשי אחורי

.È,ÌÈ¯ÓBM‰ ˙B¯ÓLÓ Ïk ÏÚ „Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿À∆∆»«»ƒ¿¿«¿ƒ
˙Èa‰ ¯‰ LÈ‡Â32Ïk ÏÚ ¯fÁÓ ‰È‰Â .‡¯˜ ‰È‰ ¿ƒ«««ƒ»»ƒ¿»¿»»¿«≈«»

.ÂÈÙÏ ˙B˜eÏc ˙B˜e·‡Â ,‰ÏÈl‰ Ïk ¯ÓLÓe ¯ÓLÓƒ¿»ƒ¿»»««¿»«¬¿¿»»
¯‰ LÈ‡" BÏ ¯ÓB‡Â „ÓBÚ BÈ‡L ¯ÓLÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»∆≈≈¿≈ƒ«

˙Èa‰33BË·BÁ ,ÔLÈ ‡e‰L ¯k "!EÈÏÚ ÌBÏL , ««ƒ»»∆ƒ»∆»≈¿
BÏ˜Óa34B˙eÒk ˙‡ Û¯OÏ BÏ ‰È‰ ˙eL¯e ,35„Ú . ¿«¿¿»»ƒ¿…∆¿«

Ôa ÏB˜ ?‰¯ÊÚa ÏBw ‰Ó :ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰L∆»¿ƒƒ»«ƒ«»¬»»∆
‰˜BÏ ÈÂÏ36.Bz¯ÓLÓ ÏÚ ÔLiL ,ÔÈÙ¯O ÂÈ„‚·e ≈ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ∆»≈«ƒ¿«¿

הבית.32) הר שר לו 33)היינו ואומר עומד אינו כלומר,
הבית. הר לעזרה 34)לאיש במקל נכנסין שאין ואף

מותר. מצוה לצורך - ב) הלכה ז פרק ואין 35)(למעלה
(הרא"ש). הפקר ביתֿדין שהפקר תשחית, בל משום בזה

לוקה.36) לוי בן שרק משמע

.‡ÈBÏ CeÓÒ ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ ,¯ÁMa37, «««…∆∆«¬∆««««»
Lc˜Ó ÏL ‰pÓÓ‰ ‡B·È38˙È·aL ÌÈ‰k‰ ÏÚ ˜t„ÈÂ »«¿À∆∆ƒ¿»¿ƒ¿…««…¬ƒ∆¿≈

˙‡ Á˙Ùe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏË .BÏ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ,„˜Bn‰«≈¿≈¿ƒ»«∆««¿≈«»«∆
ÔËw‰ ¯ÚM‰39ÒÎÂ ‰¯ÊÚ‰ ÔÈ·e „˜Bn‰ ˙Èa ÔÈaL ««««»»∆≈≈«≈≈»¬»»¿ƒ¿«

ÈzLe ,ÌÈ‰k‰ ÂÈ¯Á‡ eÒÎÂ .‰¯ÊÚÏ „˜Bn‰ ˙ÈaÓƒ≈«≈»¬»»¿ƒ¿¿«¬»«…¬ƒ¿≈
:˙BzÎ ÈzLÏ e˜ÏÁÂ .Ì„Èa ¯B‡ ÏL ˙B˜e·‡˙k ¬∆¿»»¿∆¿¿ƒ¿≈ƒ«

ÔÈ˜„Ba eÈ‰Â .·¯ÚnÏ ˙ÎÏB‰ ˙ÎÂ ,Á¯ÊnÏ ˙ÎÏB‰∆∆«ƒ¿»¿«∆∆««¬»¿»¿ƒ
‰¯ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎÏB‰Â40˙Bzk‰ ÈzL eÚÈbiL „Ú , ¿¿ƒ∆»»¬»»«∆«ƒ¿≈«ƒ

ÔÈz·Á ÈOBÚ ˙Èa ÌB˜ÓÏ41eÚÈb‰ .42,el‡Â el‡ ƒ¿≈≈¬ƒƒƒƒ≈»≈
ÔÈz·Á ÈOBÚ e„ÈÓÚ‰Â ?ÌBÏL Ïk‰ !ÌBÏL :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»«…»¿∆¡ƒ≈¬ƒƒ

ÔÈz·Á ˙BOÚÏ43. «¬¬ƒƒ

כל 37) לא הממונה, בא שעה באיזה "וכי אמרו: כו. בתמיד
לו  סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב מלאחריו". או מלפניו
תמידין  מהלכות ב בפרק הוא וכן השחר, לעלות קרוב שהוא

הדשן. תרומת לעניין יא הלכה "הממונה 38)ומוספין
הפייסות". נכנסים 39)שעל שבו הגדול השער שבתוך

לעזרה. המוקד עומדים 40)מבית הכלים כל אם לראות
המזרחי.41)במקומם. השער שמשמאל הלשכה היא

הנ"ל.42) הכתות שתי חמין 43)נפגשו להחם כלומר,
שנאמר  במחבת, הנעשית גדול כהן (למנחת לרבוכה
התמיד. איברי הקטרת אחרי ולהקטירה תביאנה") "מורבכת

.·È‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÔÈOBÚ ‰f‰ ¯„qk44ıeÁ , «≈∆«∆ƒ¿»«¿»»«¿»
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¯e‡ Ì„Èa ÔÈ‡L ˙aL ÈÏÈlÓ45˙B¯pa ÔÈ˜„Ba ‡l‡ , ƒ≈≈«»∆≈¿»»∆»¿ƒ«≈
.˙aLŒ·¯ÚÓ ÌL ÔÈ˜ÏBc‰«¿ƒ»≈∆∆«»

ãycew zegiyn zecewpã

mcia oi`y ,zay ililn ueg dlil lka oiyer dfd xcqk"
."zay axrn my oiwelcd zexpa oiwcea `l` xe`

ומדוע  במקדש", שבות "אין והלא משנה', ב'כסף והקשה
ותירץ, יום. מבעוד שם הדלוקים הנרות את יטלטלו שלא
משנה' ב'לחם והקשה אחר. בעניין דאפשר הכא שאני
גם  במקדש" שבות ש"אין שסובר ברמב"ם מקומות משני

אחר". בעניין ש"אפשר במקום
של  עשישיות מלבנין חולה, או זקן שהיה מכה"ג האחד:
שתפוג  כדי במים אותם מטילין ולמחר מבערב, באש ברזל
עד  המקוה במי חמין מים מערבין או וטובל ויורד צינתן,
שגם  ראיה ומכאן פ"ב). יוה"כ (עבודת צינתן שתפוג
איסור  על לעבור מבלי למקוה חמים מים להטיל כשאפשר
שבות  איסור על לעבור בידו הרשות זאת בכל שבות,

מוקצה. שהם מלובנות עשישיות ולטלטל
באצבע  להעירו שמותר מתנמנם, שהיה מכהן והשני:
להעירו  אפשר שבוודאי הגם קול, השמעת ידי על  צרידה

וכד'. טלטולו כגון אחר, באופן
בעבודות  רק הוא במקדש, שבות שהתירו מה לומר: ויש
ומכיון  המקדש, כבוד כולו שכל בעניין לא אבל המקדש
כמו  המקדש, בכבוד עוסק אלו בהלכות ח' פרק שכל
כבוד  אלא שמירתו "שאין זה מפרק א' בהלכה שמתחיל
שבכל  הנרות לאור המקדש בדיקת עניין שגם הרי לו",
בו  התירו לא ולכן המקדש, כבוד של עניין היא בוקר,

אחר. בעניין שאפשר במקום שבות
(238 cenr `"kg zegiyÎihewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek zay ililn ueg dlil lka oiyer dfd xcqk"

בפני  בהלכה זה דין הרמב"ם סידר מדוע להבין, וצריך
י"ב  הלכה לכאורה שהרי י"א, הלכה עם סידרה ולא עצמה,

זה. שלפני י"א בהלכה פרט היא
נוסף  חידוש יש זו שבהלכה לעיל האמור לאור לומר, ויש
את  קיימו שבת בלילי כי המקדש, בשמירת חדש וגדר
יותר, גדול בעילוי המקדש בכבוד הקשורות הפעולות

שבות. איסור על לעבור ומבלי
(243 cenr `"kg zegiyÎihewl itÎlr)

בית 44) לעבודת תמיד סדר ש"זה כן, עושים בשבת שאף
בשבת". ובין בחול בין שבות 45)אלקינו שאין פי על אף

כיוון  - שבות משום אלא אינו בשבת נר וטלטול במקדש,
שבות  התירו לא שבת, מערב הדלוקים בנרות שאפשר

במקדש.

‰¯ÈÁa‰Œ˙Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»

-dcearxtq
WCwOd ilM zFkld¦§§¥©¦§¨

FA micaFrde§¨§¦
,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰ÓLe¿…∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬
‡lL (‚ .e‰BÓk ˙BOÚÏ ‡lL (· .‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆…«¬»∆…
(‰ .˙¯Ëw‰ ˙k˙Ók ˙BOÚÏ ‡lL („ .epnÓ CeÒÏ»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆«¿…∆
(Â .˙¯Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««»»ƒ«¿…∆
ÌÈca‰ e¯eÒÈ ‡lL (Ê .Û˙k‰ ÏÚ ÔB¯‡‰ ˙‡OÏ»≈»»««»≈∆…»««ƒ
‰OÚÈ ‡lL (Ë .Lc˜na ÈÂl‰ „·ÚiL (Á .epnÓƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»∆…«¬∆
Ô‰k‰ Lc˜Ï (È .Lc˜na B¯·Á ˙Î‡ÏÓa „Á‡∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈«…≈
.ÌÈÏ‚¯a ˙BÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È .‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»»¿»ƒ
Ú¯wÈ ‡lL (‚È .‰„B·ÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (·Èƒ¿ƒ¿≈¿À»»¬»∆…ƒ»«

.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È .ÏÈÚn‰«¿ƒ∆…ƒ««∆≈«»≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עשאו 1) ואיך המשחה, שמן לעשות שמצותֿעשה יבאר

כמעשהו  המשחה שמן העושה ודין במדבר, ע"ה רבנו משה
וכמשקלו.

.‡‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÎeÓ ‰È‰iL ƒ¿«¬≈«¬∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿∆»
Ba ‰ÁÈLÓ ÔÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÏ3B˙‡ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL , «¿»ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»ƒ»…

.L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL∆∆ƒ¿«…∆

ומה 2) קנז, והערה לה, עשה לעם", המצוות ב"ספר ראה
שם. ולדורות 3)שצויין כליו, וכל המשכן נמשח בו

דוד  בית ומלכי מלחמה ומשוח גדולים כהנים בו מושחין
עמ' צוק"מ (הוצ' פ"ז קמא בבא ובתוספתא ז). הלכה (להלן
עם  מתערב אינו (כלומר, כלום מקבל השמן "אין :(22 358

המלכים". את בו מושחין לפיכך אחרים) משקין

.·¯a„na ea¯ ‰LÓ e‰OÚ ‰ÎÎÂ4¯n‰ ÔÓ Á˜Ï :5 ¿»»»»∆«≈«ƒ¿»»«ƒ«…
˙B‡Ó LÓÁ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏkÓ ,‰cw‰Â ÔBÓpw‰Â¿«ƒ»¿«ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»¿»¬≈≈
.ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ÌOa‰ ‰wÓe ,L„w‰ Ï˜La Ï˜L∆∆¿∆∆«…∆ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ»»ƒ
ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ ÌOa ÔÓp˜Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL e‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»¿ƒ¿»∆∆«¬ƒ¬ƒƒ

ÌÈÓÚt ÈzLa B˙B‡ ÌÈÏ˜BML - ÌÈ˙‡Óe6ÌÈMÓÁ , »»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ¬ƒƒ
Bc·Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˜ÁLÂ .ÌÚt ÏÎa ÌÈ˙‡Óe7, »«ƒ¿»««¿»«»∆»¿∆»¿«

Ïk‰ ·¯ÚÂ8ÌÈÓa Ô˙B‡ ‰¯LÂ ,9ÔÈwe˙Óe ÔÈkÊ10„Ú ¿≈≈«…¿»»»¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
,ÔÈ‰ ˙ÈÊ ÔÓL ÌÈn‰ ÏÚ Ô˙Â ,ÌÈna ÔÁk Ïk ‡ˆiL∆»»»…»««ƒ¿»««««ƒ∆∆«ƒƒ

˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ ‚Ï Ïk ,‚Ï ¯OÚ ÌÈL ‡e‰Â11ÏM·e , ¿¿≈»»…»…«¿«¿ƒƒƒ≈
,ÔÓM‰ ¯‡LÂ ÌÈn‰ e„·‡L „Ú L‡‰ ÏÚ Ïk‰«…«»≈«∆»¿««ƒ¿ƒ¿««∆∆

.˙B¯B„Ï ÈÏÎa BÁÈp‰Â¿ƒƒƒ¿ƒ¿

כגֿכה.4) שם, בשמות דרור"5)כמפורש "מר הוא
הוא  ומה מור, הוא מה ג הלכה להלן וראה שם. שבפסוק

בושם. וקנה וקידה, אמרו 6)קנמון ושם ה. כריתות
ובפירוש  זאת, הזכיר לא ורבינו הכרעות, שתי שצריך
המוריה). (הר להכריע צריך שאין נראה המשניות

בבד",7) "בד לד) שם, (שמות שנאמר ממה כן שלמד נראה
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¯e‡ Ì„Èa ÔÈ‡L ˙aL ÈÏÈlÓ45˙B¯pa ÔÈ˜„Ba ‡l‡ , ƒ≈≈«»∆≈¿»»∆»¿ƒ«≈
.˙aLŒ·¯ÚÓ ÌL ÔÈ˜ÏBc‰«¿ƒ»≈∆∆«»

ãycew zegiyn zecewpã

mcia oi`y ,zay ililn ueg dlil lka oiyer dfd xcqk"
."zay axrn my oiwelcd zexpa oiwcea `l` xe`

ומדוע  במקדש", שבות "אין והלא משנה', ב'כסף והקשה
ותירץ, יום. מבעוד שם הדלוקים הנרות את יטלטלו שלא
משנה' ב'לחם והקשה אחר. בעניין דאפשר הכא שאני
גם  במקדש" שבות ש"אין שסובר ברמב"ם מקומות משני

אחר". בעניין ש"אפשר במקום
של  עשישיות מלבנין חולה, או זקן שהיה מכה"ג האחד:
שתפוג  כדי במים אותם מטילין ולמחר מבערב, באש ברזל
עד  המקוה במי חמין מים מערבין או וטובל ויורד צינתן,
שגם  ראיה ומכאן פ"ב). יוה"כ (עבודת צינתן שתפוג
איסור  על לעבור מבלי למקוה חמים מים להטיל כשאפשר
שבות  איסור על לעבור בידו הרשות זאת בכל שבות,

מוקצה. שהם מלובנות עשישיות ולטלטל
באצבע  להעירו שמותר מתנמנם, שהיה מכהן והשני:
להעירו  אפשר שבוודאי הגם קול, השמעת ידי על  צרידה

וכד'. טלטולו כגון אחר, באופן
בעבודות  רק הוא במקדש, שבות שהתירו מה לומר: ויש
ומכיון  המקדש, כבוד כולו שכל בעניין לא אבל המקדש
כמו  המקדש, בכבוד עוסק אלו בהלכות ח' פרק שכל
כבוד  אלא שמירתו "שאין זה מפרק א' בהלכה שמתחיל
שבכל  הנרות לאור המקדש בדיקת עניין שגם הרי לו",
בו  התירו לא ולכן המקדש, כבוד של עניין היא בוקר,

אחר. בעניין שאפשר במקום שבות
(238 cenr `"kg zegiyÎihewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek zay ililn ueg dlil lka oiyer dfd xcqk"

בפני  בהלכה זה דין הרמב"ם סידר מדוע להבין, וצריך
י"ב  הלכה לכאורה שהרי י"א, הלכה עם סידרה ולא עצמה,

זה. שלפני י"א בהלכה פרט היא
נוסף  חידוש יש זו שבהלכה לעיל האמור לאור לומר, ויש
את  קיימו שבת בלילי כי המקדש, בשמירת חדש וגדר
יותר, גדול בעילוי המקדש בכבוד הקשורות הפעולות

שבות. איסור על לעבור ומבלי
(243 cenr `"kg zegiyÎihewl itÎlr)

בית 44) לעבודת תמיד סדר ש"זה כן, עושים בשבת שאף
בשבת". ובין בחול בין שבות 45)אלקינו שאין פי על אף

כיוון  - שבות משום אלא אינו בשבת נר וטלטול במקדש,
שבות  התירו לא שבת, מערב הדלוקים בנרות שאפשר

במקדש.

‰¯ÈÁa‰Œ˙Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»

-dcearxtq
WCwOd ilM zFkld¦§§¥©¦§¨

FA micaFrde§¨§¦
,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰ÓLe¿…∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬
‡lL (‚ .e‰BÓk ˙BOÚÏ ‡lL (· .‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆…«¬»∆…
(‰ .˙¯Ëw‰ ˙k˙Ók ˙BOÚÏ ‡lL („ .epnÓ CeÒÏ»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆«¿…∆
(Â .˙¯Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««»»ƒ«¿…∆
ÌÈca‰ e¯eÒÈ ‡lL (Ê .Û˙k‰ ÏÚ ÔB¯‡‰ ˙‡OÏ»≈»»««»≈∆…»««ƒ
‰OÚÈ ‡lL (Ë .Lc˜na ÈÂl‰ „·ÚiL (Á .epnÓƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»∆…«¬∆
Ô‰k‰ Lc˜Ï (È .Lc˜na B¯·Á ˙Î‡ÏÓa „Á‡∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈«…≈
.ÌÈÏ‚¯a ˙BÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È .‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»»¿»ƒ
Ú¯wÈ ‡lL (‚È .‰„B·ÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (·Èƒ¿ƒ¿≈¿À»»¬»∆…ƒ»«

.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È .ÏÈÚn‰«¿ƒ∆…ƒ««∆≈«»≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עשאו 1) ואיך המשחה, שמן לעשות שמצותֿעשה יבאר

כמעשהו  המשחה שמן העושה ודין במדבר, ע"ה רבנו משה
וכמשקלו.

.‡‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÎeÓ ‰È‰iL ƒ¿«¬≈«¬∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿∆»
Ba ‰ÁÈLÓ ÔÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÏ3B˙‡ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL , «¿»ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»ƒ»…

.L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL∆∆ƒ¿«…∆

ומה 2) קנז, והערה לה, עשה לעם", המצוות ב"ספר ראה
שם. ולדורות 3)שצויין כליו, וכל המשכן נמשח בו

דוד  בית ומלכי מלחמה ומשוח גדולים כהנים בו מושחין
עמ' צוק"מ (הוצ' פ"ז קמא בבא ובתוספתא ז). הלכה (להלן
עם  מתערב אינו (כלומר, כלום מקבל השמן "אין :(22 358

המלכים". את בו מושחין לפיכך אחרים) משקין

.·¯a„na ea¯ ‰LÓ e‰OÚ ‰ÎÎÂ4¯n‰ ÔÓ Á˜Ï :5 ¿»»»»∆«≈«ƒ¿»»«ƒ«…
˙B‡Ó LÓÁ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏkÓ ,‰cw‰Â ÔBÓpw‰Â¿«ƒ»¿«ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»¿»¬≈≈
.ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ÌOa‰ ‰wÓe ,L„w‰ Ï˜La Ï˜L∆∆¿∆∆«…∆ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ»»ƒ
ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ ÌOa ÔÓp˜Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL e‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»¿ƒ¿»∆∆«¬ƒ¬ƒƒ

ÌÈÓÚt ÈzLa B˙B‡ ÌÈÏ˜BML - ÌÈ˙‡Óe6ÌÈMÓÁ , »»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ¬ƒƒ
Bc·Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˜ÁLÂ .ÌÚt ÏÎa ÌÈ˙‡Óe7, »«ƒ¿»««¿»«»∆»¿∆»¿«

Ïk‰ ·¯ÚÂ8ÌÈÓa Ô˙B‡ ‰¯LÂ ,9ÔÈwe˙Óe ÔÈkÊ10„Ú ¿≈≈«…¿»»»¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
,ÔÈ‰ ˙ÈÊ ÔÓL ÌÈn‰ ÏÚ Ô˙Â ,ÌÈna ÔÁk Ïk ‡ˆiL∆»»»…»««ƒ¿»««««ƒ∆∆«ƒƒ

˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ ‚Ï Ïk ,‚Ï ¯OÚ ÌÈL ‡e‰Â11ÏM·e , ¿¿≈»»…»…«¿«¿ƒƒƒ≈
,ÔÓM‰ ¯‡LÂ ÌÈn‰ e„·‡L „Ú L‡‰ ÏÚ Ïk‰«…«»≈«∆»¿««ƒ¿ƒ¿««∆∆

.˙B¯B„Ï ÈÏÎa BÁÈp‰Â¿ƒƒƒ¿ƒ¿

כגֿכה.4) שם, בשמות דרור"5)כמפורש "מר הוא
הוא  ומה מור, הוא מה ג הלכה להלן וראה שם. שבפסוק

בושם. וקנה וקידה, אמרו 6)קנמון ושם ה. כריתות
ובפירוש  זאת, הזכיר לא ורבינו הכרעות, שתי שצריך
המוריה). (הר להכריע צריך שאין נראה המשניות

בבד",7) "בד לד) שם, (שמות שנאמר ממה כן שלמד נראה
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במשקל  משקל יניח "שלא שם בגמרא שגרס ונראה
– בקטורת נאמר שזה [ואףֿעלֿפי המוריה) (הר וישחוק"
"ובמתכונתו  בגזירהֿשוה מקטורת המשחה שמן למדו הרי

זה]. לענין והואֿהדין (שם), במתכונתה" זה 8)– אף
ותירגם  "ממולח", לה) (שם, בה שנאמר מקטורת נלמד

"מערב". רבי 9)אונקלוס כדברי יא: בהוריות ברייתא
אלו.10)יוסי. דברים מקור נודע בפ"א 11)לא (ראה

יג). הלכה עירובין מהלכות

.‚ec‰aL ‰iÁa ¯e¯v‰ Ìc‰ ‡e‰ ¯n‰12Úe„i‰ «…«»«»¿«»∆¿…«»«
ÔBÓpw‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡ Èa da ÔÈÓOa˙nL ,ÏkÏ«…∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»»¿»»¿«ƒ»
ÌÈ¯nb˙Óe ·BË BÁÈ¯L ,e„‰ Èi‡Ó ‡aL ıÚ‰ ‡e‰13 »≈∆»≈ƒ≈…∆≈ƒ¿«¿ƒ

ËLw‰ ‡È‰ ‰cw‰Â .Ì„‡ Èa Ba14Ì‰ ÌO· ‰˜e . ¿≈»»¿«ƒ»ƒ«¿¿¿≈…∆≈
e„‰ Èi‡Ó ÌÈ‡a‰ ÌÈn„‡‰ Ô·zk ÌÈwc‰ ÌÈw‰«»ƒ««ƒ«∆∆»¬Àƒ«»ƒ≈ƒ≈…
Ì˙B‡ ÔÈ˙BpL ÌÈÓOa‰ ÈÈnÓ Ì‰Â ,·BË ÔÁÈ¯Â¿≈»¿≈ƒƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»

È¯va ÌÈ‡ÙB¯‰15. »¿ƒ«√ƒ

בשמו)12) שם בשמות בןֿעזרא אברהם (ר' הגאון פירש כן
וכתב: עליו, השיג והראב"ד מג. שבברכות המוסק והוא
חיה  שום דם הקדש במעשה שיכנסו מקבלת דעתי "אין
(שמות  עה"ת והרמב"ן טמאה", חיה דם כלֿשכן בעולם,
בה  הנאסף ההוא הלחות כי קושיא, אינה "זו כתב כד) שם
ולא  טומאה לא בו אין בחייה, ממנה ויזוב הדם מרוב

אונקלוס 14)ומתבשמים.13)מיאוס". הרי עיון: צריך
ג  הלכה פ"ב להלן מנה ורבינו "קציעתא", קדה תרגם
אינה  קציעה ואולי (כסףֿמשנה). לחוד וקושט לחוד קציעה

שם). עיין המוריה, (הר ראה 15)קציעתא רפואה, במיני
כב. ח, ירמיה

.„Ï˜LnÎÂ ‰f‰ ‰OÚnk ‰ÁLn‰ ÔÓL ‰OBÚ‰»∆∆∆«ƒ¿»««¬∆«∆¿«ƒ¿»
Ú¯‚ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰f‰16,˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa : «∆¿…ƒ¿…»«¿≈ƒ«»»≈
˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa17¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«¬∆

ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ e‰Ók Á˜¯È18‰OÚiL ‡e‰Â .19B˙B‡ ƒ¿«»…¿ƒ¿«≈«»¿∆«¬∆
BzÏ B‡ „nÏ˙‰Ï e‰OÚ Ì‡ Ï·‡ ;Ba ÁLn‰Ï¿ƒ»«¬»ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿

.¯eËt - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ»

פטור",16) לחציין שפטמו שמן רבא, "אמר שם: בכריתות
מן  רבינו למדה ואולי משם, ידענו לא "הוסיף" אבל
לא  "ובמתכונתו הפסוק מן שם שלמדו שכשם הסברא,
משם  ללמוד יש כן לחצאין, העושה לפטור כמוהו" תעשו

מתכונתו. על יתר בהוספה העושה ב.17)לפטור כריתות
חדשים.18) דפוסים ע"פ שם.19)נוסף

.‰˙Èfk ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ Cq‰20,˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa : «»ƒ∆∆«ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ«»»≈
ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BL·e¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈

ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ ¯Ê ÏÚ epnÓ21ÏÚ ‡l‡ ƒ∆«»¿ƒ¿«≈«»¿≈«»ƒ∆»«
- epnÓ :¯Ó‡pL ;‰LÓ ‰OÚL ‰ÁLn‰ ÔÓL ˙ÎÈÒƒ«∆∆«ƒ¿»∆»»∆∆∆¡«ƒ∆
.ÈÏ ‰Ê ‰È‰È L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL :Ba ¯Ó‡pL ‰fÓƒ∆∆∆¡«∆∆ƒ¿«…∆ƒ¿∆∆ƒ
‰OÚL ‰nÓ ıeÁ ¯Á‡ ÔÓL ‰OÚ ‡Ï ÌÏBÚÓe≈»…«¬»∆∆«≈ƒ«∆»»

.‰LÓ∆

י.20) הלכה להלן וראה ו: שם יהודה רבי שם 21)כדעת
ה.

.Â;ÌÈ¯Á‡ ˙‡ Cq‰ „Á‡Â BÓˆÚ ˙‡ Cq‰ „Á‡∆»«»∆«¿¿∆»«»∆¬≈ƒ
ÌÈÏk Cq‰ .¯Ê ÏÚ epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL22 ∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«»«»≈ƒ

d˙BÓk Ì‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ ‰Ó‰·e23CqL B‡ ¿≈»¿¿≈»ƒ∆≈¿»∆»
ÌÈ˙Ó24.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯Oa ÏÚ :¯Ó‡pL ;¯eËt - Ba ≈ƒ»∆∆¡««¿«»»…ƒ»

ו:22) עם 23)שם פה לכם "שבו שנאמר כבהמה,
הדומה  "עם סח.) (קידושין חכמים ודרשו החמור",

"מתים"24)לחמור". אלא "אדם" עוד נקראים שאינם
שם). (כריתות

.Ê˙B¯B„Ï epnÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡25ÌÈÏB„b ÌÈ‰k ‡l‡26 ≈¿ƒƒ∆¿∆»…¬ƒ¿ƒ
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe27„·Ïa „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe28Ô‰k elÙ‡ . ¿«ƒ¿»»«¿≈≈»ƒƒ¿«¬ƒ…≈

Ô‰k Ôa29Ô‰k‰Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ30ÁÈLn‰ ∆…≈¿ƒ∆∆¡«¿«…≈«»ƒ«
.¯ÓB‚Â ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈

ואת 25) הכהונה בגדי את גם ממנו משחו מרע"ה בזמן אבל
בתורה. כמבואר כליו וכל ה:26)המשכן שם

יב.27) אלא 28)הוריות נמשחים אינם ישראל ומלכי
אפרסמון. כהן 29)בשמן בן גדול כהן והיינו שם. כריתות

משום 30)גדול. מלך, בן מלך מושחין שאין שאףֿעלֿפי
גם  והרי יא), הלכה (להלן ישראל בקרב ובניו הוא שנאמר
התורה  גילתה – כ) הלכה פ"ד (להלן יורשו בנו גדול, כהן

משיחה. צריך גדול כהן בן גדול שכהן

.Á‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ‰È‰ ‡lL ,ÈL ˙È·a31‰È‰ , ¿«ƒ≈ƒ∆…»»»∆∆«ƒ¿»»»
ÌÈ„‚a ˙LÈ·Ïa ‰a¯˙Ó ÏB„b Ô‰k32‰È‰L ,„·Ïa …≈»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«¿»ƒƒ¿«∆»»
‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a L·BÏ33. ≈ƒ¿≈¿À»¿»

א.31) הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ד למעלה ראה
ט:32) שמן 33)מגילה ראשו על יוצק אשר "שנאמר

שמתרבה  כשם הבגדים, את ללבוש ידו את ומלא המשחה
יב), הלכה פ"ד (להלן בבגדים" מתרבה כך המשחה, בשמן
ופושטן, בגדים שמונה לובש בבגדים, אותו מרבין "כיצד
הלכה  (שם יום" אחר יום ימים שבעת למחר ולובשן וחוזר

יג).

.Ë?Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ „ˆÈk34ÏÚ ÔÓM‰ ˙‡ ˜ˆ ≈«¿ƒ∆«…≈»∆«∆∆«
ÂÈÈÚ Èab ÏÚ epnÓ CÒÂ BL‡¯35‰Êk ,˙ÈÂÈ Èk ÔÈÓk …¿»ƒ∆««≈≈»¿ƒƒ¿»ƒ»∆

Ô¯‰‡ L‡¯ ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ ˜ˆiÂ :¯Ó‡pL ;Î∆∆¡««ƒ…ƒ∆∆«ƒ¿»«…«¬…
B˙‡ ÁLÓiÂ36Ô˙B‡ ÔÈÁLBÓ „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe .BLc˜Ï «ƒ¿«…¿«¿«¿≈≈»ƒ¿ƒ»

BL‡¯ ÏÚ ¯Ê ÔÈÓk37,˙B¯Á‡ ˙BÓB˜Óa ÁLÓÈ ‡ÏÂ . ¿ƒ≈∆«…¿…ƒ¿«ƒ¿¬≈
ÔÓMa ‰a¯È ‡ÏÂ38. ¿…«¿∆«∆∆

קודמת 34) שיציקה שם, בכריתות ראשונה כברייתא
מאותו 35)למשיחה. אינה זו שסיכה משמע שם בגמרא

לפרש  יש וכן הפך. מן חדשה נתינה אלא ראשו, שעל שמן
שבראש  לשמן כוונתו אין שכתב, ו"ממנו" רבינו. בדברי

שבפך. לשמן ומשיחה 36)אלא בתחילה יציקה כלומר,
שם). (גמרא שם.37)אחריה שסך 38)כריתות שכל

הוא  הרי צורך, ללא בשמן מרבה או צריך שאינו במקום
(כסףֿ י הלכה להלן כמבואר בו שסך אדם לשאר דומה

משנה).

.ÈÔ˙Bp‰39ÏB„b Ô‰k B‡ CÏÓ Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ «≈ƒ∆∆«ƒ¿»««≈∆∆…≈»
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ÏÚ epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;¯eËt - eÁLÓ ¯·kL∆¿»ƒ¿¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«
Cq‰ Ï·‡ .BÏˆ‡ ÌÈ¯Ê el‡ ÔÈ‡Â ,¯Ê40elÙ‡ epnÓ »¿≈≈»ƒ∆¿¬»«»ƒ∆¬ƒ

‡Ï Ì„‡ ¯Oa ÏÚ :¯Ó‡pL ;·iÁ - ÏB„b Ô‰ÎÂ CÏÓÏ¿∆∆¿…≈»«»∆∆¡««¿«»»…
ÏB„b Ô‰ÎÂ .ÚÓLna Ì„‡ Ïk - CÒÈÈ41ÔÓL ÏËpL ƒ»»»»««¿»¿…≈»∆»«∆∆

‡e‰Â .˙¯k ·iÁ - ÂÈÚÓa CÒÂ BL‡¯Ó ‰ÁLn‰«ƒ¿»≈…¿»¿≈»«»»≈¿
˙ÈfÎa epnÓ CeÒiL42. ∆»ƒ∆ƒ««ƒ

וראה 39) סך, על כן נאמר שם אבל יהודה. כרבי ו: שם
גדול. וכהן מלך על גם חייבים שבסיכה רבינו בדברי להלן

שמן 40) שנטל גדול שכהן להלן, שנאמר ממה נלמד
בכסףֿמשנה. ראה כרת, חייב – במעיו וסך מראשו המשחה

שם.41) נראה 42)כריתות שם שבגמרא אףֿעלֿפי
– כזית צריך בנתינה ורק שהוא, כל על חייבים שבסיכה
יסוך  "כמה מפורש נאמר שם שבברייתא שכיון רבינו סובר
יתן", "כמה אמרו ולא כזית", אומר יהודה רבי – חייב ויהא
סיכה  אף בכזית, נתינה מה מנתינה: סיכה שלמדו עלֿכרחנו

וכסףֿמשנה. ראב"ד ועיין בכזית,

.‡ÈÔÈÚn‰ Èab ÏÚ ‡l‡ CÏn‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡43. ≈¿ƒ∆«∆∆∆»««≈««¿»
CÏnÏ ‰M¯È ˙eÎÏn‰L ,CÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆««¿¿À»«∆∆
Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e ‡e‰ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«»»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
˜lÒÏ È„k ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ - ˙˜ÏÁÓ ÌL ‰˙È‰»¿»»«¬…∆¿ƒ¿≈¿«≈

CÏÓ e‰fL ÏkÏ ÚÈ„B‰Ïe ˙˜ÏÁn‰44BÓk .Bc·Ï ««¬…∆¿ƒ««…∆∆∆∆¿«¿
e‰iB„‡ ˙˜ÏÁÓ ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLnL45L‡BÈÂ , ∆»¿¿……ƒ¿≈«¬…∆¬ƒ»¿»

‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ46ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ ÊÁ‡B‰ÈÂ ,47‰ÊÂ . ƒ¿≈¬«¿»ƒ»»ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿∆
‡e‰ÈÏ ÚLÈÏ‡ ÁLnL48‰ÁLn‰ ÔÓL· ‡Ï - ∆»«¡ƒ»¿≈…¿∆∆«ƒ¿»

ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLa ‡l‡ ,BÁLÓ49„Èa ˙¯ÒÓ ‰Ê ¯·„Â . ¿»∆»¿∆∆¬«¿¿¿»»∆»…∆¿«
.ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ

ממה 43) כן ולמדו מלכותן. שתימשך כדי בברייתא: ה: שם
ומשח  גיחון אל אותו "והורדתם לגֿלד) א, (מ"א שנאמר

שם". ובניו 44)אותו "הוא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
אז  רק כלומר, בישראל", ששלום "בזמן – ישראל" בקרב

משיחה. בלי בירושה המלכות שם,45)עוברת מלכים
בשמן 46)לט. זו משיחה היתה ולא יב. יא, מלכיםֿב

אפרסמון  בשמן אלא גנזו, אביו יאשיהו שהרי המשחה,
שם). ל.47)(כריתות כג, זה 48)שם ואין א. ט, שם

ז, להלכה אלא מלך, בן היה לא הוא שהרי לכאן, שייך
שמשח  וזה כתב זה ועל דוד, בית למלכי אלא מושחין שאין

שם. בגמרא הוא וכן אצל 49)וכו' שגם ואףֿעלֿפי
(ראה  אפרסמון שמן אלא המשחה שמן היה לא יהואחז
אותו  מושחים היו המשחה שמן היה אילו שם – למעלה)
ואףֿעלֿ המשחה, שמן עוד היה יהוא של בזמנו ואילו בו,
היה  שלא מפני אפרסמון, בשמן אלא בו משחוהו לא פיֿכן

דוד. בית ממלכי

.·ÈLc˜n‰ ÈÏk Ïk50‡Ï ¯a„na ‰LÓ ‰OÚL »¿≈«ƒ¿»∆»»∆«ƒ¿»…
:¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰ ÔÓLa Ô˙ÁÈLÓa ‡l‡ eLc˜˙ƒ¿«¿∆»ƒ¿ƒ»»¿∆∆«ƒ¿»∆∆¡«
˙B¯B„Ï ‚‰B BÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .Ì˙‡ Lc˜ÈÂ ÌÁLÓiÂ51, «ƒ¿»≈«¿«≈…»¿»»∆≈≈¿

Lc˜na Ô‰a eLnzLpL ÔÂÈk Ôlk ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒÀ»≈»∆ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»
L„wa Ì· e˙¯LÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;eLc˜˙ ÔzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»ƒ¿«¿∆∆¡«¬∆¿»¿»«…∆

.ÔÈLc˜˙Ó Ì‰ ˙e¯Ma -«≈≈ƒ¿«¿ƒ

בברייתא.50) טו. ויקדש 51)שבועות "וימשחם שנאמר
אלא  במשיחה לדורות ולא במשיחה, אותם – אותם"

(שם). בעבודה

.‚ÈÔÎÂ ,˙BÁn‰ Ì‰a ÔÈÏa˜nL ˙B¯Úw‰Â ˙Btk‰««¿«¿»∆¿«¿ƒ»∆«¿»¿≈
- ˙¯M‰ ÈÏk ¯‡Le ,Ìc‰ Ô‰a ÔÈÏa˜nL ˙B˜¯Ên‰«ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆«»¿»¿≈«»≈
¯‡MÓ Ô˙BOÚÏ ¯zÓe ;eÈ‰ ·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL ÔlkÀ»∆∆∆¿∆»»»À»«¬»ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ52ÔÈLc˜˙Ó ÔlÎÂ . ƒ≈«»¿∆≈«¿¿À»ƒ¿«¿ƒ
ÔzÎ‡ÏÓa53Ì˙B‡ CÈzÓ - e¯aL Ì‡Â .54‰OBÚÂ ƒ¿«¿»¿ƒƒ¿¿«ƒ»¿∆

ÌÏBÚÏ Ô‰Ó ˙˜lzÒÓ Ô˙M„˜ ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÈÏk Ô˙B‡55. »¿ƒ«≈¿≈¿À»»ƒ¿«∆∆≈∆¿»

יחֿיט.52) הלכות הבחירה בית מהלכות פ"א למעלה
הקודמת,53) בהלכה למעלה רבינו כתב שכבר אףֿעלֿפי

כאן, וכתבו רבינו חזר – במלאכתם מתקדשים שהכלים
מבפנים  ונמשחו לח כלי שהם המזרקות שגם להשמיענו
– ומבחוץ מבפנים לקדשם כדי יט), הלכה (להלן ומבחוץ
שעבודתם  אףֿעלֿפי ומבחוץ, מבפנים בעבודתם מתקדשים

שלמה). (יריעות מבפנים אלא הלכה 54)אינה להלן ראה
הקרבנות 55)יד. מעשה מהלכות פ"ח להלן מפורש כן

בפנים  ומכניסו שיטהר עד פוחתו כשיצא "נטמא כא: הלכה
הכלים" כתבנית ויחזור הפחת שיסתם עד ומרדדו וחוזר
(אור  מסתלקת אינה שקדושתו הרי צה.) צד: מזבחים (והוא

שמח).

.„ÈÏkÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ - e˜cÒpL B‡ e·wpL L„w‰ È ¿≈«…∆∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿ƒ
ÌÈL„Á Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ Ô˙B‡ ÔÈÎÈzÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»«ƒƒ»¿ƒ»¬»ƒ

מתיכין 56) אין שניקבו קודש "כלי בברייתא: פח. [בזבחים
אין  נפגמו, (=עופרת). אבר לתוכן מתיכין ואין אותן,
"כלי  הנוסחא: שם היתה רבינו שלפני ונראה אותן". מתקנין

מחדש]. להתיכם והיינו אותן", מתיכין שניקבו קודש

.ÂË·vp‰ ÔÓ ËÓLpL ÔÈkÒ57ÔÈ‡ - ÌbÙpL B‡ «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆ƒ¿«≈
B˙B‡ ÔÈÊB‚ ‡l‡ ;B˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ

ÏÎÈ‰‰ „ˆa58ÔÈOBÚÂ ,ÌB¯„Ï ÌÏe‡‰Â L„w‰ ÔÈa ¿««≈»≈«…∆¿»»¿»¿ƒ
˙e¯ÈLÚ ÌB˜Óa ˙eiÚ ÔÈ‡L .ÌÈ¯Á‡59. ¬≈ƒ∆≈¬ƒƒ¿¬ƒ

שם.57) "בית 58)זבחים ז: משנה פ"ד במדות מפורש כן
(אור  הסכינים" את גונזים ששם ההיכל) (ליד החליפות

דֿה.59)שמח). הלכות פ"ח להלן וראה שם: זבחים

.ÊËL·È ÏL ˙BcÓ ÈzL60ÈˆÁÂ ÔB¯OÚ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈ƒ∆»≈»«ƒ¿»ƒ»«¬ƒ
˙BÁnÏ - ÔB¯OÚ‰ .ÔB¯OÚ61˜lÁÏ - ÔB¯OÚ‰ ÈˆÁÂ , ƒ»»ƒ»«¿»«¬ƒ»ƒ»¿«≈

ÌBÈ ÏÎaL ÏB„b Ô‰k ˙ÁÓ Ba62. ƒ¿«…≈»∆¿»

במשנה.60) פז. לגבי 61)מנחות הקריבות המנחות ש"כל
(פי  מעשרון" פחותה מהן אחת כל אין מהלכות המזבח, "ב

ה). הלכה הקרבנות מנחת 62)מעשה הנקראת היא
גדול, כהן חביתי עשיית "וכיצד ד). הלכה (שם חביתין
שבמקדש" עשרון בחצי וחוצהו ומקדישו שלם עשרון מביא

ב). הלכה פי"ג (שם

.ÊÈ˙BcÓ Ú·LÂ63ÔÈ‰ :ÌL eÈ‰ ÁÏ ÏL64ÈˆÁÂ , ¿∆«ƒ∆«»»ƒ«¬ƒ
˙ÈÚÈ·¯e ,ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ,ÔÈ‰‰65ÈˆÁÂ ,‚ÏÂ ;ÔÈ‰‰ «ƒ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ

ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰‰ ÈˆÁ eÈ‰ ‰nÏe .˙ÈÚÈ·¯e ,‚Ï…¿ƒƒ¿»»¬ƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ
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ÏÚ epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;¯eËt - eÁLÓ ¯·kL∆¿»ƒ¿¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«
Cq‰ Ï·‡ .BÏˆ‡ ÌÈ¯Ê el‡ ÔÈ‡Â ,¯Ê40elÙ‡ epnÓ »¿≈≈»ƒ∆¿¬»«»ƒ∆¬ƒ

‡Ï Ì„‡ ¯Oa ÏÚ :¯Ó‡pL ;·iÁ - ÏB„b Ô‰ÎÂ CÏÓÏ¿∆∆¿…≈»«»∆∆¡««¿«»»…
ÏB„b Ô‰ÎÂ .ÚÓLna Ì„‡ Ïk - CÒÈÈ41ÔÓL ÏËpL ƒ»»»»««¿»¿…≈»∆»«∆∆

‡e‰Â .˙¯k ·iÁ - ÂÈÚÓa CÒÂ BL‡¯Ó ‰ÁLn‰«ƒ¿»≈…¿»¿≈»«»»≈¿
˙ÈfÎa epnÓ CeÒiL42. ∆»ƒ∆ƒ««ƒ

וראה 39) סך, על כן נאמר שם אבל יהודה. כרבי ו: שם
גדול. וכהן מלך על גם חייבים שבסיכה רבינו בדברי להלן

שמן 40) שנטל גדול שכהן להלן, שנאמר ממה נלמד
בכסףֿמשנה. ראה כרת, חייב – במעיו וסך מראשו המשחה

שם.41) נראה 42)כריתות שם שבגמרא אףֿעלֿפי
– כזית צריך בנתינה ורק שהוא, כל על חייבים שבסיכה
יסוך  "כמה מפורש נאמר שם שבברייתא שכיון רבינו סובר
יתן", "כמה אמרו ולא כזית", אומר יהודה רבי – חייב ויהא
סיכה  אף בכזית, נתינה מה מנתינה: סיכה שלמדו עלֿכרחנו

וכסףֿמשנה. ראב"ד ועיין בכזית,

.‡ÈÔÈÚn‰ Èab ÏÚ ‡l‡ CÏn‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡43. ≈¿ƒ∆«∆∆∆»««≈««¿»
CÏnÏ ‰M¯È ˙eÎÏn‰L ,CÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆««¿¿À»«∆∆
Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e ‡e‰ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«»»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
˜lÒÏ È„k ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ - ˙˜ÏÁÓ ÌL ‰˙È‰»¿»»«¬…∆¿ƒ¿≈¿«≈

CÏÓ e‰fL ÏkÏ ÚÈ„B‰Ïe ˙˜ÏÁn‰44BÓk .Bc·Ï ««¬…∆¿ƒ««…∆∆∆∆¿«¿
e‰iB„‡ ˙˜ÏÁÓ ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLnL45L‡BÈÂ , ∆»¿¿……ƒ¿≈«¬…∆¬ƒ»¿»

‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ46ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ ÊÁ‡B‰ÈÂ ,47‰ÊÂ . ƒ¿≈¬«¿»ƒ»»ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿∆
‡e‰ÈÏ ÚLÈÏ‡ ÁLnL48‰ÁLn‰ ÔÓL· ‡Ï - ∆»«¡ƒ»¿≈…¿∆∆«ƒ¿»

ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLa ‡l‡ ,BÁLÓ49„Èa ˙¯ÒÓ ‰Ê ¯·„Â . ¿»∆»¿∆∆¬«¿¿¿»»∆»…∆¿«
.ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ

ממה 43) כן ולמדו מלכותן. שתימשך כדי בברייתא: ה: שם
ומשח  גיחון אל אותו "והורדתם לגֿלד) א, (מ"א שנאמר

שם". ובניו 44)אותו "הוא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
אז  רק כלומר, בישראל", ששלום "בזמן – ישראל" בקרב

משיחה. בלי בירושה המלכות שם,45)עוברת מלכים
בשמן 46)לט. זו משיחה היתה ולא יב. יא, מלכיםֿב

אפרסמון  בשמן אלא גנזו, אביו יאשיהו שהרי המשחה,
שם). ל.47)(כריתות כג, זה 48)שם ואין א. ט, שם

ז, להלכה אלא מלך, בן היה לא הוא שהרי לכאן, שייך
שמשח  וזה כתב זה ועל דוד, בית למלכי אלא מושחין שאין

שם. בגמרא הוא וכן אצל 49)וכו' שגם ואףֿעלֿפי
(ראה  אפרסמון שמן אלא המשחה שמן היה לא יהואחז
אותו  מושחים היו המשחה שמן היה אילו שם – למעלה)
ואףֿעלֿ המשחה, שמן עוד היה יהוא של בזמנו ואילו בו,
היה  שלא מפני אפרסמון, בשמן אלא בו משחוהו לא פיֿכן

דוד. בית ממלכי

.·ÈLc˜n‰ ÈÏk Ïk50‡Ï ¯a„na ‰LÓ ‰OÚL »¿≈«ƒ¿»∆»»∆«ƒ¿»…
:¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰ ÔÓLa Ô˙ÁÈLÓa ‡l‡ eLc˜˙ƒ¿«¿∆»ƒ¿ƒ»»¿∆∆«ƒ¿»∆∆¡«
˙B¯B„Ï ‚‰B BÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .Ì˙‡ Lc˜ÈÂ ÌÁLÓiÂ51, «ƒ¿»≈«¿«≈…»¿»»∆≈≈¿

Lc˜na Ô‰a eLnzLpL ÔÂÈk Ôlk ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒÀ»≈»∆ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»
L„wa Ì· e˙¯LÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;eLc˜˙ ÔzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»ƒ¿«¿∆∆¡«¬∆¿»¿»«…∆

.ÔÈLc˜˙Ó Ì‰ ˙e¯Ma -«≈≈ƒ¿«¿ƒ

בברייתא.50) טו. ויקדש 51)שבועות "וימשחם שנאמר
אלא  במשיחה לדורות ולא במשיחה, אותם – אותם"

(שם). בעבודה

.‚ÈÔÎÂ ,˙BÁn‰ Ì‰a ÔÈÏa˜nL ˙B¯Úw‰Â ˙Btk‰««¿«¿»∆¿«¿ƒ»∆«¿»¿≈
- ˙¯M‰ ÈÏk ¯‡Le ,Ìc‰ Ô‰a ÔÈÏa˜nL ˙B˜¯Ên‰«ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆«»¿»¿≈«»≈
¯‡MÓ Ô˙BOÚÏ ¯zÓe ;eÈ‰ ·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL ÔlkÀ»∆∆∆¿∆»»»À»«¬»ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ52ÔÈLc˜˙Ó ÔlÎÂ . ƒ≈«»¿∆≈«¿¿À»ƒ¿«¿ƒ
ÔzÎ‡ÏÓa53Ì˙B‡ CÈzÓ - e¯aL Ì‡Â .54‰OBÚÂ ƒ¿«¿»¿ƒƒ¿¿«ƒ»¿∆

ÌÏBÚÏ Ô‰Ó ˙˜lzÒÓ Ô˙M„˜ ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÈÏk Ô˙B‡55. »¿ƒ«≈¿≈¿À»»ƒ¿«∆∆≈∆¿»

יחֿיט.52) הלכות הבחירה בית מהלכות פ"א למעלה
הקודמת,53) בהלכה למעלה רבינו כתב שכבר אףֿעלֿפי

כאן, וכתבו רבינו חזר – במלאכתם מתקדשים שהכלים
מבפנים  ונמשחו לח כלי שהם המזרקות שגם להשמיענו
– ומבחוץ מבפנים לקדשם כדי יט), הלכה (להלן ומבחוץ
שעבודתם  אףֿעלֿפי ומבחוץ, מבפנים בעבודתם מתקדשים

שלמה). (יריעות מבפנים אלא הלכה 54)אינה להלן ראה
הקרבנות 55)יד. מעשה מהלכות פ"ח להלן מפורש כן

בפנים  ומכניסו שיטהר עד פוחתו כשיצא "נטמא כא: הלכה
הכלים" כתבנית ויחזור הפחת שיסתם עד ומרדדו וחוזר
(אור  מסתלקת אינה שקדושתו הרי צה.) צד: מזבחים (והוא

שמח).

.„ÈÏkÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ - e˜cÒpL B‡ e·wpL L„w‰ È ¿≈«…∆∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿ƒ
ÌÈL„Á Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ Ô˙B‡ ÔÈÎÈzÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»«ƒƒ»¿ƒ»¬»ƒ

מתיכין 56) אין שניקבו קודש "כלי בברייתא: פח. [בזבחים
אין  נפגמו, (=עופרת). אבר לתוכן מתיכין ואין אותן,
"כלי  הנוסחא: שם היתה רבינו שלפני ונראה אותן". מתקנין

מחדש]. להתיכם והיינו אותן", מתיכין שניקבו קודש

.ÂË·vp‰ ÔÓ ËÓLpL ÔÈkÒ57ÔÈ‡ - ÌbÙpL B‡ «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆ƒ¿«≈
B˙B‡ ÔÈÊB‚ ‡l‡ ;B˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ

ÏÎÈ‰‰ „ˆa58ÔÈOBÚÂ ,ÌB¯„Ï ÌÏe‡‰Â L„w‰ ÔÈa ¿««≈»≈«…∆¿»»¿»¿ƒ
˙e¯ÈLÚ ÌB˜Óa ˙eiÚ ÔÈ‡L .ÌÈ¯Á‡59. ¬≈ƒ∆≈¬ƒƒ¿¬ƒ

שם.57) "בית 58)זבחים ז: משנה פ"ד במדות מפורש כן
(אור  הסכינים" את גונזים ששם ההיכל) (ליד החליפות

דֿה.59)שמח). הלכות פ"ח להלן וראה שם: זבחים

.ÊËL·È ÏL ˙BcÓ ÈzL60ÈˆÁÂ ÔB¯OÚ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈ƒ∆»≈»«ƒ¿»ƒ»«¬ƒ
˙BÁnÏ - ÔB¯OÚ‰ .ÔB¯OÚ61˜lÁÏ - ÔB¯OÚ‰ ÈˆÁÂ , ƒ»»ƒ»«¿»«¬ƒ»ƒ»¿«≈

ÌBÈ ÏÎaL ÏB„b Ô‰k ˙ÁÓ Ba62. ƒ¿«…≈»∆¿»

במשנה.60) פז. לגבי 61)מנחות הקריבות המנחות ש"כל
(פי  מעשרון" פחותה מהן אחת כל אין מהלכות המזבח, "ב

ה). הלכה הקרבנות מנחת 62)מעשה הנקראת היא
גדול, כהן חביתי עשיית "וכיצד ד). הלכה (שם חביתין
שבמקדש" עשרון בחצי וחוצהו ומקדישו שלם עשרון מביא

ב). הלכה פי"ג (שם

.ÊÈ˙BcÓ Ú·LÂ63ÔÈ‰ :ÌL eÈ‰ ÁÏ ÏL64ÈˆÁÂ , ¿∆«ƒ∆«»»ƒ«¬ƒ
˙ÈÚÈ·¯e ,ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ,ÔÈ‰‰65ÈˆÁÂ ,‚ÏÂ ;ÔÈ‰‰ «ƒ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ

ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰‰ ÈˆÁ eÈ‰ ‰nÏe .˙ÈÚÈ·¯e ,‚Ï…¿ƒƒ¿»»¬ƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ
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ÌÈÁ·Ê ÏL ÌÈÎÒp‰ ˙„È„ÓÏ ?ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯e66‚ÏÂ . ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ∆¿»ƒ¿…
˙BÁn‰ ÔÓL ˙„È„ÓÏ -67ÔÓL ˙„È„ÓÏ - ‚Ï ÈˆÁÂ . ƒ¿ƒ«∆∆«¿»«¬ƒ…ƒ¿ƒ«∆∆
‰¯Bn‰ ˙B¯pÓ ¯ ÏÎÏ68da ˜lÁÏ - ˙ÈÚÈ·¯e . ¿»≈ƒ≈«¿»¿ƒƒ¿«≈»

ÔÈz·ÁÏ ÔÓM‰69. «∆∆«¬ƒƒ

במשנה.63) פ"ב 64)שם: (שם לוג" עשר שנים "הוא
ז). י"ז 65)הלכה משקל היין מן או המים מן "מחזקת

יב). הלכה עירובין מהלכות (פ"א בקירוב" דינר וחצי דינרין
יהיה 66) ההין חצי "ונסכיהם יד) כח, (במדבר שנאמר כמו

יין". לכבש ההין ורביעית לאיל ההין ושלישית לפר
מהלכות 67) ופי"ב פט. פח. (מנחות שמן לוג שלכולן

ז). הלכה הקרבנות פח:68)מעשה שהרי 69)שם שם.
לכל  רביעית חלות, עשרה לשתים שמן לוגין שלשה שם היו

ג). הלכה שם (פי"ג חלה

.ÁÈ?ÌL ‰È‰ ‰ÓÏÂ ,ÔÈ‰ Ba „cÓÏ ¯·„ eÏ ÔÈ‡Â70 ¿≈»»»ƒ¿…ƒ¿»»»»»
ÔÓL Ba „„nL ,‰LÓ ÈÓÈÓ Lc˜na ‰È‰Â ÏÈ‡B‰71 ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ≈∆∆»«∆∆

‚Ï ÈˆÁ·e .‰ÁLn‰ ÔÓLÏ72eÈ‰ Lc˜na ‰È‰L ¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ…∆»»«ƒ¿»»
˙ÈÚÈ·¯·e .‰„B˙Ï ÔÓLÂ ‰ËBÒ ÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈ„„BÓ¿ƒ«ƒ¿≈»¿∆∆¿»»¿ƒƒ
ÌÈÓe ¯ÈÊp‰ ÌÁÏ ÔÓL ÔÈ„„BÓ eÈ‰ ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒ∆∆∆∆«»ƒ«ƒ
eLc˜˙ el‡ ÌÈOÚÓ ÈtÓ ‡ÏÂ .Ú¯ˆÓ ˙¯‰ËÏ73, ¿»√«¿…»¿…ƒ¿≈«¬ƒ≈ƒ¿«¿
.e¯Ó‡L Lc˜Ó ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿»∆»«¿

בו.70) למדוד דבר לנו שאין ב,71)כיון הלכה למעלה
פח. פז: במנחות מפורש פח.72)וכן שם משנה

שם.73)

.ËÈ˙Bcn‰ Ïk74el‡‰‡l‡ ,˙¯M‰ ÈÏkÓe L„˜ »«ƒ»≈…∆ƒ¿≈«»≈∆»
L·i‰ ÈÏÎe ,ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ˙BcnL∆ƒ««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈«»≈

Èˆe¯a ,CÎÈÙÏ .ÌÈÙa ‡l‡ eÁLÓ ‡Ï75Ál‰ ˙BcÓ …ƒ¿¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈≈ƒ««
L„˜ -76ÏÁ - L·i‰ ˙BcÓ Èˆe¯·e ,77. …∆≈≈ƒ«»≈…

במשנה.74) צ. אחר 75)שם הכלי מן שנופל מה
שם). (רש"י קודש,76)שנתמלא והשמן היין "ובירוצי

מבפנים  נמשחו הלח וכלי הכלי, גב על יורד שהוא לפי
כוונת  שאין אףֿעלֿפי הבירוצין יתקדשו ולמה ומבחוץ,
מוציאין  יאמרו שלא כדי בלבד, שבכלי למה אלא המודד

ט). הלכה פ"ב (שם לחול" שרת "בירוצי 77)מכלי
(שם). קודש" העשרון גב שאין חול, סולת של המדות

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עושים 1) וממה שנה, בכל נעשית הקטורת כי רבינו בו יבאר

אותה.

.‡‰LÂ ‰L ÏÎa ˙ÈOÚ ˙¯Ëw‰2d˙iOÚÂ ,3˙ÂˆÓ «¿…∆«¬≈¿»»»¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«
‰OÚ4‰z‡Â :¯Ó‡pL ,5.¯ÓB‚Â ÌÈnÒ EÏ Á˜ ¬≈∆∆¡«¿«»«¿«ƒ¿≈

:Ô‰Â ,‰ÈÓÓqÓ ‰Úa¯‡ ‰¯Bza eL¯t˙ÂÛË6, ¿ƒ¿»¿«»«¿»»ƒ«¿»∆»»≈»»
˙ÏÁLe7‰aÏÁÂ ,8‰ÎÏ‰ ‰ÈÓÓÒ ¯‡Le .‰B·Ïe , ¿≈∆¿∆¿¿»¿»¿»«¿»∆»¬»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ9. ¿∆ƒƒ«

מ"ה,2) פ"ד (שקלים חדשה מתרומה להביאה שצריך מפני
הי"ב). שקלים מהל' ועשייתה.3)ופ"ד ב'ספר 4)צ"ל:

את  ליתן הכהנים "שנצטוו כתב: כח) (עשה המצוות'
שם  כתב וכן הזהב". מזבח על פעמים יום, בכל הקטורת

לך  קח אמרו מונים ש"אין ב) הערה מ עמוד (עיי"ש י כלל
גם  כתב וכן יום". בכל הקטורת הקטרת מונים אלא סמים,
הקטורת". להקטיר ש"מצותֿעשה תמידין מהל' בפ"ג

מדוייקת.5) אינה הפסוק הקטף 6)העתקת עצי "הוא
ה"ד). (להלן הצרי" מהן שנותנין 7)שיוצא הצפורן "היא

(שם). במוגמרות" האדם בני דבש 8)אותה "כמו הוא
(שם). קשה" וריחו ב.)9שחור ו, כריתות

.·ÌÈÓÓÒ ¯OÚ „Á‡10,ÈÈqÓ ‰LÓÏ BÏ e¯Ó‡ ««»»«¿»ƒ∆∆¿¿∆ƒƒ«
ÔeÎÓ Ï˜LÓa Ô˙B‡ ÔÈOBÚL Ì‰Â11Ô‰nÚ ÔÈÙÈÒBÓe . ¿≈∆ƒ»¿ƒ¿»¿À»ƒƒƒ»∆

ÁÏÓ Ï˜LÓ ‡Ïa12˙ÈÓ„Ò13Ôc¯i‰ ˙tÎÂ14·OÚÂ ¿…ƒ¿»∆«¿…ƒ¿ƒ«««¿≈¿≈∆
ÔLÚ ‰ÏÚnL „Á‡15‡l‡ B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ . ∆»∆«¬∆»»¿…»¿ƒ∆»

ÌÈÚe„È ÌÈL‡16ÈtÓ LÈ‡ Ì„Èa ‰ÎÏ‰ ‰È‰ ‡e‰Â , ¬»ƒ¿ƒ¿»»¬»»¿»»ƒƒƒ
.LÈ‡ƒ

ה"ג.11)שם.10) להלן שיש 12)ראה אףֿעלֿפי
לחםֿ ועי' כ. (מנחות מלח צריכה אינה שקטורת אומרים
אלא  אינו זה – הי"א) מזבח איסורי מהל' בפ"ה משנה
שצריכה  מודים הכל העשיה בשעת אבל ההקטרה, בשעת
שנאמר  ממה כן ללמוד ויש משנהֿלמלך). (ראה מלח
ממולח  שיהא – קודש" טהור "ממולח לה) ל, (שמות
שצריך  גם זו ממילה שלמדו ה"ה להלן וראה שם, (רמב"ן
בא  הוא מלח) ד"ה ו. (כריתות ה'תוספות' ולדעת לערב).
רבינו, מדברי כן נראה לא אבל הצפורן. את בו לשרות כדי

משנהֿלמלך. קודש"13)ראה טהור "ממולח הפסוק מן
ובוודאי  סדומית, מלח דוקא שצריך ללמוד אין שלמעלה,
מליחת  ובדין להלן. וראה מסיני, למשה מהלכה זהו
(מנחות  כן ולמדו לכתחילה, סדומית מלח הצריכו הקרבנות
שאינה  מלח "הבא – מלח" תשבית "ולא הפסוק מן כא.)
שם. מזבח, איסורי מהל' בפ"ה למלך' 'משנה ועי' שובתת",
רובע  סדומית "מלח ה"ג) ולהלן ו. (כריתות שאמרו ומה
מכוון  היה לא במשקל אבל במדה, אלא זה אין הקב",

פירש 14)(כסףֿמשנה). שם) (כריתות מקובצת' ב'שיטה
"כיף" מלשון הוא וכפת הירדן, שפת על הגדל עשב שהוא
צריך  כי חכמים הוציאו מהיכן ידענו ולא שפה), חוץ, =)
אף  שם) (כריתות ה'תוספות' ולדעת לקטורת. הירדן כפת
מדברי  אבל הצפורן. את בה לשרות כדי באה הירדן כפת
כן  למדו ואולי משנהֿלמלך. ראה כן, נראה אין רבינו

מסיני. למשה יום 15)מהלכה של קטורת לענין
מעלה  צריכה שהיא נג.) (יומא חכמים למדו הכיפורים,
ומן  הכפורת". על אראה בענן "כי שם שנאמר משום עשן,
גם  שם למדו הקטורת", ענן "וכסה שם הנאמר השני הפסוק

משנהֿלמלך. ועי' השנה, ימות א.16)לשאר לח, יומא

.‚˙ÏÁLe ÛË :‰ÈnÒ ¯OÚ „Á‡ Ï˜LÓ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«««»»«»∆»»»¿≈∆
.‰Ó ÌÈÚ·L Ï˜LÓ „Á‡ ÏkÓ - ‰B·Ïe ‰aÏÁÂ¿∆¿¿»¿»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆
c¯ ˙ÏaLÂ ‰ÚÈˆ˜e ¯Óe .ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ‰n‰Â¿«»∆≈»ƒ»ƒ…¿ƒ»¿ƒ…∆≈¿¿
ÌÈL - ËL˜ .‰Ó ¯OÚ ‰ML „Á‡ ÏkÓ - ÌBk¯ÎÂ¿«¿ƒ»∆»ƒ»»»»∆¿¿¿≈
‰LÏL - ‰Ùel˜ .ÌÈÓ ‰ÚLz - ÔBÓp˜ .‰Ó ¯OÚ»»»∆ƒ»ƒ¿»»ƒƒ»¿»
‰BÓLe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL :Ïk‰ Ï˜LÓ .ÌÈÓ»ƒƒ¿««…¿≈¿ƒƒ¿»

‰Ó17·w‰ Ú·¯ dÏ ÔÈÙÈÒBÓ .˜„‰ Ïk‰ ÔÈ˜eÁL . »∆¿ƒ«…»≈ƒƒ»…«««
.‡e‰L Ïk ÔLÚ ‰ÏÚÓe Ôc¯i‰ ˙tÎÂ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ∆«¿ƒ¿ƒ«««¿≈«¬≈»»»∆
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·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ¯ÈË˜Óe18.‰Ó «¿ƒƒ∆»¿»«ƒ¿««»»»∆
˙BÓÈ „‚k - ‰Ó ‰MÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒ«¬ƒ»»∆¿∆∆¿

‰nÁ‰19Ì˙B‡ ˜ÁBL ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈÓ ‰LÏM‰Â ; ««»¿«¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ≈»
‰wc‰ ÔÓ ‰wc ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú20‡ÈˆBnL „Ú , ∆∆«ƒƒ«»ƒ««»«∆ƒ

¯‡M‰Â ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ¯ÈË˜‰Ï ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ‰pnÓƒ∆»¿…»¿»¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿»
ÌÈÏ˜La e¯Ó‡L ˙¯Ëw‰ ¯˙BÓ ‡e‰21. ««¿…∆∆»«¿ƒ¿»ƒ

הלכה 17) שהיא אלא במקרא, מצינו לא משקלם "מנין
יג) ד, השירים (שיר אקרא דאסמכוה ושמעתי מסיני. למשה
=) הוי הכי בגימטריא שלחיך רמונים", פרדס "שלחיך
בתוספות  רעט). סי' (יראים ראיתי" לא ומדרש שס"ח),
כתב, שם) מקובצת' ב'שיטה (הובא א ו, לכריתות הרא"ש
אקרא  אסמכוה רשומות ודורשי לה, גמירי הכי לשונו: וזה
הסמים, קטורת על במדרש דנדרש רמונים, פרדס דשלחיך
סממנין  וארבע מנה (שס"ח) מפטמין היו שלחיך וכמנין
הם  וט"ז ט"ז, משקלם וד' ר"פ, הם שבעים שבעים משקל
מונה  שלאחריו בפסוק (ואמנם "פרדס"). (הרי: מנין ד"ס
עצי  כל עם וקנמון קנה וכרכום "נרד הקטורת: מסממני כמה
לקוי  עודנו הנ"ל שהחשבון אלא ואהלות". מור לבונה
קושט, של משקלם על רמז שום ניתן לא שהרי בחסר,
עשרים  ביחד (העולה משקלם כי ויתכן וקלופה. קנמון
קטן, במספר שמנינה, "רמונים" במלה רמוז מנים) וארבעה

וארבעה). עשרים אֿח.18)עולה ל, "ולא 19)שמות
בשנה  חסר שהיה לפי הלבנה, ימות כנגד עושין היו

שם). (הרא"ש ביותר.20)מעוברת" כלומר,21)דקה
והרע"ב  הרא"ש בפירושי וראה הי"ב. פ"ד שקלים בהל'
שנשארו  המנים אחדֿעשר שגם שכתבו מ"ה, פ"ד לשקלים
למותר  נכנסו ימים, שנ"ד אלא שאינה פשוטה, בשנה

הקטורת.

.„Ô‰Ó ‡ˆBiL ÛËw‰ ÈˆÚ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÛË»»»»«»¬≈«¿»∆≈≈∆
È¯v‰22Ô¯tv‰ ‡È‰ ˙ÏÁM‰Â .23Èa d˙B‡ ÔÈ˙BpL «√ƒ¿«¿≈∆ƒ«ƒ…∆∆¿ƒ»¿≈

˙B¯Ó‚na Ì„‡‰24,¯BÁL L·„ BÓk - ‰aÏÁ‰Â . »»»«À¿»¿«∆¿¿»¿¿«»
‰L˜ BÁÈ¯Â25e‰ÊÂ .ÔÂÈ È¯Úa ˙BÏÈ‡ Û¯O ‡e‰Â , ¿≈»∆¿¿«ƒ»¿»≈»»¿∆

¯‡Ùˆ‡Â ,Ô‡ÒÏa „eÚ :È·¯Ú ÔBLÏa ÌÈnq‰ ˙BÓL¿««»ƒƒ¿«¿ƒ«««¿«¿«
ÏaÒÂ ,‰ÚÈˆ˜Â ,È˜ÒeÓe ,Ô‡ÎÏÂ ,‰ÚÈÓe ,aÈËƒ«¿»¿À¿¿≈¿«ƒ»¿À¿À

„eÚÂ ,ËO˜Â ,Ô¯ÙÚÊÂ ,ÔÈ¯eËÏ‡26‰kÈÏÒ ¯L˜Â ,27. «¿¿ƒ¿«¿«»¿À¿¿¿¿ƒ¿«ƒ»
¯aÚÂ28. ¿«¿«

וכו'22) הצרי הקטורת פיטום רבנן, "תנו שם: בכריתות,
מעצי  (הנוטף) שרף אלא אינו הצרי אומר, שמעון רבי
"רבי  כי רבינו לדעת לד) ל, (שמות הרמב"ן ופירש הקטף".
הוא  כי הקטורת מסמני הצרי שאין ולומר לחלוק בא שמעון
הקטף  אלא בו נכנס השרף אין ובקטורת שרף, אלא אינו
על  ומוסב קל, מבנין שהוא נטף מלשון כן (למד עצמו".
ששנינו  כמו נטופא", – "נטף אונקלוס: תרגם וכן האילן,
ואילו  שמן) הנוטף (=זית הנטופה" "כזית מ"א פ"ז בפאה
ופסק  כסףֿמשנה). ועי' נפעל, מבנין נטף, נקרא היה הצרי

העץ. שהוא כתב ולפיכך שמעון, כרבי תרגם 23)רבינו כן
צפורן. היינו טופרא", – "שחלת בבשמים.24)אונקלוס

רבי 25) בשם בזנא בר חנא רבי של במימרא ב. ו, כריתות
חסידא. "עוד 26)שמעון רבינו: כתב המשניות, (בפירוש

וכן  קינמון. והוא הודו, עץ = הינדי" "עוד וצ"ל: הירדי",
ה"ג). פ"א למעלה המשניות,27)הוא (פירוש קלופה היא

(שם).28)שם). הירדן כיפת היא

.‰ÔÈÓhÙÓ „ˆÈk29ÔÈa˜ ‰ÚLz ‡È·Ó ?˙¯Ëw‰ ˙‡ ≈«¿«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒƒ¿»«ƒ
‰ÈL¯k ˙È¯Ba30Ô¯tv‰ ˙‡ da ÛLÂ31Ck ¯Á‡Â , ƒ«¿ƒ»¿»»∆«ƒ…∆¿««»

·˜ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡a Ô¯tv‰ ˙‡ ‰¯BL32ÔÈÈ ÏL ∆∆«ƒ…∆¿∆»¿∆¿ƒ«∆≈
ÔÈÒÈ¯Ù˜33¯˙BÈa ˜ÊÁ ÔLÈ Ô·Ï ÔÈÈ B‡34Ck ¯Á‡Â , «¿ƒƒ«ƒ»»»»»»¿≈¿««»
˜ÁBL35BÓˆÚ ÈÙa ÌÈnq‰ ÔÓ „Á‡ Ïk36,˜„‰ ≈»∆»ƒ««»ƒƒ¿≈«¿»≈

·ËÈ‰ ˜„‰ :¯ÓB‡ ˜ÁBL ‡e‰LÎe37Ïk ,·ËÈ‰ ˜„‰ , ¿∆≈≈»≈≈≈»≈≈≈»
Ïk‰ ·¯ÚÓe ,˜ÁBML ÔÓÊ38. ¿«∆≈¿»≈«…

שם).29) (רש"י ומתקנין כותשין כיצד כלומר, שם. כריתות
שם).30) (רש"י מקום מאותו הבא מפני 31)סבון

שתהא  כדי אותה) משפשפין =) אותה שפין היא ששחורה
שם). רש"י (גמרא שם.32)נאה שבא 33)כריתות , יין

ששמו  אילן מקליפת הבא יין מפרשים, ויש קפריסין. מאי
שם). (רש"י א לו, ברכות ראה קפריסין, הנקראת  צלף

אם 34) ורק קפריסין. יין להביא שצריך אמרו שם בגמרא
ישן), יין =) עתיק חוורין חמר מביא קפריסין, יין לו אין

המוריה'). ('הר "ושחקת 35)וצ"ע לו) ל, (שמות שנאמר
הדק". וראה 36)ממנה יהיה", בבד "בד לד) (שם, שנאמר

ה"ב. פ"א (כריתות 37)למעלה לבשמים יפה שהקול
הללו  שהאותיות בזה הטעים לח) (סי' וב'כלבו' שם),

הבל. ומוציאות הגרון מן לה)38)יוצאות (שם, שנאמר
ה"ב  למעלה וראה "מערב". אונקלוס ותירגם "ממולח",

מלח. עליה שישים גם מזה ללמוד שיש

.ÂL„wa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ39ÏMÓe ‰¯ÊÚ‰ CB˙a ¿»«¬∆»«…∆¿»¬»»ƒ∆
Lc˜‰40ÈÏÎa B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰Â . ∆¿≈¿«¿«≈∆«¿…∆ƒ«Àƒƒ¿ƒ

‰ÏeÒt - ÔÈlÁ ÏL41. ∆Àƒ¿»

(צ"ל:39) לכם תהיה קודש היא, "קודש לב): (שם, שנאמר
יהיו  לא מעשיה שכל מכאן לכם") יהיה קודש הוא, "קודש
פעמיים  שנאמר משום היינו ו.), (כריתות בקודש" אלא
ואףֿעלֿ (כסףֿמשנה). לעכב הכתוב עליו שנה והרי קודש,
– המשחה בשמן אלא בקטורת נאמר לא זה שפסוק פי
ועי' ה"ב, פ"א למעלה ראה המשחה, משמן קטורת למדו

הגמרא 40)משנהֿלמלך. וכמסקנת שרת. בכלי כלומר,
ועי' ה"ג. פ"ד שקלים ב'ירושלמי' הוא וכן א. יא, בשבועות
ערכין  מקובצת' וב'שיטה מקום, מכל ד"ה שם ב'תוספות'

יב. אות - ב ב'ירושלמי'41)י, חנינא בר יוסי רבי כדעת
שם. שקלים,

.ÊB˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ eÈ‰ ‰Ma ÌÈÓÚt42˙LzÎnÏ43. «¬«ƒ«»»»«¬ƒƒ««¿∆∆
;LtÚ˙z ‡lL È„k ,d˙B‡ ÌÈ¯fÙÓ eÈ‰ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»»¿«¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿«≈
‚eÙÈ ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈ¯·Bˆ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·eƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈∆…»

dÁÈ¯44. ≈»

"אותה".42) שם 43)צ"ל: אותה ושוחקין ב. ו, כריתות
(כסףֿמשנה). אלא 44)שנית שלמעלה, למה קשור זה אין

היו  אותה, שוחקים שהיו ממה שחוץ הוא, עצמו בפני דבר
אותה  צוברים הגשמים ובימות החמה, בימות אותה מפזרים

(כסףֿמשנה).
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·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ¯ÈË˜Óe18.‰Ó «¿ƒƒ∆»¿»«ƒ¿««»»»∆
˙BÓÈ „‚k - ‰Ó ‰MÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒ«¬ƒ»»∆¿∆∆¿

‰nÁ‰19Ì˙B‡ ˜ÁBL ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈÓ ‰LÏM‰Â ; ««»¿«¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ≈»
‰wc‰ ÔÓ ‰wc ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú20‡ÈˆBnL „Ú , ∆∆«ƒƒ«»ƒ««»«∆ƒ

¯‡M‰Â ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ¯ÈË˜‰Ï ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ‰pnÓƒ∆»¿…»¿»¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿»
ÌÈÏ˜La e¯Ó‡L ˙¯Ëw‰ ¯˙BÓ ‡e‰21. ««¿…∆∆»«¿ƒ¿»ƒ

הלכה 17) שהיא אלא במקרא, מצינו לא משקלם "מנין
יג) ד, השירים (שיר אקרא דאסמכוה ושמעתי מסיני. למשה
=) הוי הכי בגימטריא שלחיך רמונים", פרדס "שלחיך
בתוספות  רעט). סי' (יראים ראיתי" לא ומדרש שס"ח),
כתב, שם) מקובצת' ב'שיטה (הובא א ו, לכריתות הרא"ש
אקרא  אסמכוה רשומות ודורשי לה, גמירי הכי לשונו: וזה
הסמים, קטורת על במדרש דנדרש רמונים, פרדס דשלחיך
סממנין  וארבע מנה (שס"ח) מפטמין היו שלחיך וכמנין
הם  וט"ז ט"ז, משקלם וד' ר"פ, הם שבעים שבעים משקל
מונה  שלאחריו בפסוק (ואמנם "פרדס"). (הרי: מנין ד"ס
עצי  כל עם וקנמון קנה וכרכום "נרד הקטורת: מסממני כמה
לקוי  עודנו הנ"ל שהחשבון אלא ואהלות". מור לבונה
קושט, של משקלם על רמז שום ניתן לא שהרי בחסר,
עשרים  ביחד (העולה משקלם כי ויתכן וקלופה. קנמון
קטן, במספר שמנינה, "רמונים" במלה רמוז מנים) וארבעה

וארבעה). עשרים אֿח.18)עולה ל, "ולא 19)שמות
בשנה  חסר שהיה לפי הלבנה, ימות כנגד עושין היו

שם). (הרא"ש ביותר.20)מעוברת" כלומר,21)דקה
והרע"ב  הרא"ש בפירושי וראה הי"ב. פ"ד שקלים בהל'
שנשארו  המנים אחדֿעשר שגם שכתבו מ"ה, פ"ד לשקלים
למותר  נכנסו ימים, שנ"ד אלא שאינה פשוטה, בשנה

הקטורת.

.„Ô‰Ó ‡ˆBiL ÛËw‰ ÈˆÚ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÛË»»»»«»¬≈«¿»∆≈≈∆
È¯v‰22Ô¯tv‰ ‡È‰ ˙ÏÁM‰Â .23Èa d˙B‡ ÔÈ˙BpL «√ƒ¿«¿≈∆ƒ«ƒ…∆∆¿ƒ»¿≈

˙B¯Ó‚na Ì„‡‰24,¯BÁL L·„ BÓk - ‰aÏÁ‰Â . »»»«À¿»¿«∆¿¿»¿¿«»
‰L˜ BÁÈ¯Â25e‰ÊÂ .ÔÂÈ È¯Úa ˙BÏÈ‡ Û¯O ‡e‰Â , ¿≈»∆¿¿«ƒ»¿»≈»»¿∆

¯‡Ùˆ‡Â ,Ô‡ÒÏa „eÚ :È·¯Ú ÔBLÏa ÌÈnq‰ ˙BÓL¿««»ƒƒ¿«¿ƒ«««¿«¿«
ÏaÒÂ ,‰ÚÈˆ˜Â ,È˜ÒeÓe ,Ô‡ÎÏÂ ,‰ÚÈÓe ,aÈËƒ«¿»¿À¿¿≈¿«ƒ»¿À¿À

„eÚÂ ,ËO˜Â ,Ô¯ÙÚÊÂ ,ÔÈ¯eËÏ‡26‰kÈÏÒ ¯L˜Â ,27. «¿¿ƒ¿«¿«»¿À¿¿¿¿ƒ¿«ƒ»
¯aÚÂ28. ¿«¿«

וכו'22) הצרי הקטורת פיטום רבנן, "תנו שם: בכריתות,
מעצי  (הנוטף) שרף אלא אינו הצרי אומר, שמעון רבי
"רבי  כי רבינו לדעת לד) ל, (שמות הרמב"ן ופירש הקטף".
הוא  כי הקטורת מסמני הצרי שאין ולומר לחלוק בא שמעון
הקטף  אלא בו נכנס השרף אין ובקטורת שרף, אלא אינו
על  ומוסב קל, מבנין שהוא נטף מלשון כן (למד עצמו".
ששנינו  כמו נטופא", – "נטף אונקלוס: תרגם וכן האילן,
ואילו  שמן) הנוטף (=זית הנטופה" "כזית מ"א פ"ז בפאה
ופסק  כסףֿמשנה). ועי' נפעל, מבנין נטף, נקרא היה הצרי

העץ. שהוא כתב ולפיכך שמעון, כרבי תרגם 23)רבינו כן
צפורן. היינו טופרא", – "שחלת בבשמים.24)אונקלוס

רבי 25) בשם בזנא בר חנא רבי של במימרא ב. ו, כריתות
חסידא. "עוד 26)שמעון רבינו: כתב המשניות, (בפירוש

וכן  קינמון. והוא הודו, עץ = הינדי" "עוד וצ"ל: הירדי",
ה"ג). פ"א למעלה המשניות,27)הוא (פירוש קלופה היא

(שם).28)שם). הירדן כיפת היא

.‰ÔÈÓhÙÓ „ˆÈk29ÔÈa˜ ‰ÚLz ‡È·Ó ?˙¯Ëw‰ ˙‡ ≈«¿«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒƒ¿»«ƒ
‰ÈL¯k ˙È¯Ba30Ô¯tv‰ ˙‡ da ÛLÂ31Ck ¯Á‡Â , ƒ«¿ƒ»¿»»∆«ƒ…∆¿««»

·˜ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡a Ô¯tv‰ ˙‡ ‰¯BL32ÔÈÈ ÏL ∆∆«ƒ…∆¿∆»¿∆¿ƒ«∆≈
ÔÈÒÈ¯Ù˜33¯˙BÈa ˜ÊÁ ÔLÈ Ô·Ï ÔÈÈ B‡34Ck ¯Á‡Â , «¿ƒƒ«ƒ»»»»»»¿≈¿««»
˜ÁBL35BÓˆÚ ÈÙa ÌÈnq‰ ÔÓ „Á‡ Ïk36,˜„‰ ≈»∆»ƒ««»ƒƒ¿≈«¿»≈

·ËÈ‰ ˜„‰ :¯ÓB‡ ˜ÁBL ‡e‰LÎe37Ïk ,·ËÈ‰ ˜„‰ , ¿∆≈≈»≈≈≈»≈≈≈»
Ïk‰ ·¯ÚÓe ,˜ÁBML ÔÓÊ38. ¿«∆≈¿»≈«…

שם).29) (רש"י ומתקנין כותשין כיצד כלומר, שם. כריתות
שם).30) (רש"י מקום מאותו הבא מפני 31)סבון

שתהא  כדי אותה) משפשפין =) אותה שפין היא ששחורה
שם). רש"י (גמרא שם.32)נאה שבא 33)כריתות , יין

ששמו  אילן מקליפת הבא יין מפרשים, ויש קפריסין. מאי
שם). (רש"י א לו, ברכות ראה קפריסין, הנקראת  צלף

אם 34) ורק קפריסין. יין להביא שצריך אמרו שם בגמרא
ישן), יין =) עתיק חוורין חמר מביא קפריסין, יין לו אין

המוריה'). ('הר "ושחקת 35)וצ"ע לו) ל, (שמות שנאמר
הדק". וראה 36)ממנה יהיה", בבד "בד לד) (שם, שנאמר

ה"ב. פ"א (כריתות 37)למעלה לבשמים יפה שהקול
הללו  שהאותיות בזה הטעים לח) (סי' וב'כלבו' שם),

הבל. ומוציאות הגרון מן לה)38)יוצאות (שם, שנאמר
ה"ב  למעלה וראה "מערב". אונקלוס ותירגם "ממולח",

מלח. עליה שישים גם מזה ללמוד שיש

.ÂL„wa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ39ÏMÓe ‰¯ÊÚ‰ CB˙a ¿»«¬∆»«…∆¿»¬»»ƒ∆
Lc˜‰40ÈÏÎa B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰Â . ∆¿≈¿«¿«≈∆«¿…∆ƒ«Àƒƒ¿ƒ

‰ÏeÒt - ÔÈlÁ ÏL41. ∆Àƒ¿»

(צ"ל:39) לכם תהיה קודש היא, "קודש לב): (שם, שנאמר
יהיו  לא מעשיה שכל מכאן לכם") יהיה קודש הוא, "קודש
פעמיים  שנאמר משום היינו ו.), (כריתות בקודש" אלא
ואףֿעלֿ (כסףֿמשנה). לעכב הכתוב עליו שנה והרי קודש,
– המשחה בשמן אלא בקטורת נאמר לא זה שפסוק פי
ועי' ה"ב, פ"א למעלה ראה המשחה, משמן קטורת למדו

הגמרא 40)משנהֿלמלך. וכמסקנת שרת. בכלי כלומר,
ועי' ה"ג. פ"ד שקלים ב'ירושלמי' הוא וכן א. יא, בשבועות
ערכין  מקובצת' וב'שיטה מקום, מכל ד"ה שם ב'תוספות'

יב. אות - ב ב'ירושלמי'41)י, חנינא בר יוסי רבי כדעת
שם. שקלים,

.ÊB˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ eÈ‰ ‰Ma ÌÈÓÚt42˙LzÎnÏ43. «¬«ƒ«»»»«¬ƒƒ««¿∆∆
;LtÚ˙z ‡lL È„k ,d˙B‡ ÌÈ¯fÙÓ eÈ‰ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»»¿«¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿«≈
‚eÙÈ ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈ¯·Bˆ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·eƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈∆…»

dÁÈ¯44. ≈»

"אותה".42) שם 43)צ"ל: אותה ושוחקין ב. ו, כריתות
(כסףֿמשנה). אלא 44)שנית שלמעלה, למה קשור זה אין

היו  אותה, שוחקים שהיו ממה שחוץ הוא, עצמו בפני דבר
אותה  צוברים הגשמים ובימות החמה, בימות אותה מפזרים

(כסףֿמשנה).
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.Á‰ÏeÒt - ‡e‰L Ïk L·c dÎB˙Ï Ô˙45„Á‡ ¯qÁ . »«¿»¿«»∆¿»ƒ≈∆»
‰ÈÓÓqÓ46‰˙ÈÓ ·iÁ -47˙¯Ë˜ ˙ÈOÚ È¯‰L , ƒ«¿»∆»«»ƒ»∆¬≈«¬≈¿…∆

‰¯Ê48dÓht .49dzk˙Óa ËÚÓ ËÚÓ50.‰¯Lk - »»ƒ¿»¿«¿«¿«¿À¿»¿≈»
Ìht elÙ‡51.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa Ò¯Ùe ˙È¯ÁLa Ò¯t ¬ƒƒ≈¿»¿«¬ƒ¿»≈»«¿«ƒ

משום 45) והיינו ה"ה. פ"ד יומא ו'ירושלמי' שם, כריתות
תקטירו  לא דבש וכל שאור כל "כי יא) ב, (ויקרא שנאמר
המובאת  קפרא דבר וברייתא שם, (רש"י לה'" אשה ממנו
איסורי  מהל' פ"ה בכסףֿמשנה וראה התפלה, בסידורי

ה"א). הסממנים 46)מזבח מאחדֿעשר אחד כלומר,
אינם  הקטורת את לתקן שבאו אלה אבל למעלה. המנויים
במשנהֿלמלך  וראה קלג, סי' או"ח יוסף' ('בית זה  בכלל

ה"ג). שם.47)כאן מהל'48)כריתות, פ"ה להלן גם
קודש  של קטורת "הקטיר רבינו: כתב הכיפורים, יום עבודת
כן  שלמדו ונראה מיתה". חייב בהיכל, כזית הקדשים
- א נג, ביומא שלמדו כמו הכיפורים, ביום חסירה מקטורת
הכיפורים). יום בהלכות להלן איש' ('חזון עשן מעלה לענין
בה  חיסר אם גם כאן רבינו הביא לא למה להבין: יש (אבל
ועוד  הכ"ה, שם הכיפורים יום בהל' שכתב כמו עשן, מעלה
במזבח  זרה קטורת שהמקטיר הי"א בסמוך להלן כתב למה
וראה  מיתה, שחייב כתב ולא לוקה, – שבהיכל הזהב
כה. סי' ח"א חרל"פ הגרי"מ לחותני זבול" "בית בשו"ת
קטורת  מקטיר משום מיתה "מיחייב כתב: שם יוסף' וב'בית
מיתה  שנתחייבו אֿב) י, (ויקרא אהרן בבני כדאשכחן זרה,

זרה"). באש קטורת שהקטירו ו,49)מפני א. ה, כריתות
ממנה.50)ב. מעט עשה הכללי, משקלה חשבון לפי

(שם).51) מנה חצי

.ËÔÈÓÓÒ ¯OÚ „Á‡Ó ˙¯Ë˜ ‰OBÚ‰52ÈÙÏ el‡ »∆¿…∆≈««»»«¿»ƒ≈¿ƒ
el‡ ˙BÏ˜LÓ53‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,da ÁÈ¯‰Ï È„k ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ«»««ƒ∆…

˙¯k ·iÁ - ÁÈ¯‰54;„ÈÊÓ ‰OÚ Ì‡ ,d˙iOÚ ÏÚ ≈ƒ««»»≈«¬ƒ»»ƒ»»≈ƒ
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ‚‚BL·e55‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ¿≈≈ƒ«»¿»««ƒ∆…»»

BÈˆÁ ‡l‡ Blk Ï˜Ln‰56BLÈÏL B‡57‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»À∆»∆¿¿ƒƒ¿»»
dzk˙Óa :¯Ó‡pL .˙¯k ·iÁ - el‡ ˙BÏ˜LÓ ÈÙÏ¿ƒƒ¿»≈«»»≈∆∆¡«¿«¿À¿»
da ÁÈ¯‰Ï ‰BÓÎ ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡ ,ÌÎÏ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆ƒ¬∆«¬∆»»¿»ƒ«»

.ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ¿ƒ¿«≈«»

עשייתה,52) על חייב אינו מסממניה, אחד חיסר אם אבל
שמח'). ('אור פ"ג מכות בתוספתא מפורש אף53ֿ)כן

מנה, חצי דהיינו אחת הקטרה שיעור אלא עשה שלא עלֿפי
המוריה'). ('הר ה"ח למעלה כמבואר שכשרה,

לח)54) ל, (שמות בתורה מפורש וכן א. ו, א. ב, כריתות
הרי  מעמיו" ונכרת בה להריח כמוה יעשה אשר "איש
חייב  – בה הריח שלא אע"פ בה להריח שעשה שכיון

האדם,55)(כסףֿמשנה). עניני בשינוי משתנה "שאינו
וזו  עני, או עשיר שיהיה בין שעירה או כשבה מקריב  אלא
פ"א  כריתות המשניות (פירוש קבועה" חטאת הנקראת היא

ה"ד). שגגות מהל' בפ"א וראה משלוש 56)מ"א, חצי
וארבע, ושמונים מאה דהיינו מנים, ושמונה וששים מאות
דכתיב  חייב, לחצאין שפיטמה "קטורת ב: ו, כריתות
פרס  דעבדה אפשר והא שתעשה, כל תעשה, אשר והקטורת
פרס  שאפשר שאמרו ומכיון הערבים". בין ופרס בשחרית

שראוי  כל אלא דווקא, לאו שחציו עלֿכרחנו וכו', בשחרית
(משנהֿלמלך). ד"ה 57)להקטיר שם כרש"י דלא

לשליש.

.Èda „nÏ˙‰Ï d‡OÚ58- ¯eavÏ d¯ÒÓÏ B‡ ¬»»¿ƒ¿«≈»¿»¿»«ƒ
¯eËt59‡l‡ ,˙¯k ·iÁ BÈ‡ - d‡OÚ ‡ÏÂ da ÁÈ¯‰ . »≈ƒ«»¿…¬»»≈«»»≈∆»

Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ Ïk ÔÈ„k BÈ„60‰¯Bz ‰·iÁ ‡Ï . ƒ¿ƒ»«∆¡∆ƒ«∆¿≈…ƒ¿»»
.da ÁÈ¯‰Ï dzk˙Óa ‰OBÚÏ ‡l‡ ˙¯k»≈∆»»∆¿«¿À¿»¿»ƒ«»

א.58) ו, א. ה, "לכם 59)שם – לכם" תעשו "לא שנאמר
ללמוד  (או לציבור למוסרו אבל דאסור, הוא (=להנאתכם)

ה.). (שם פטור" והיינו 60)בו) מעילה. קרבן שחייב
אין  תמרתה, שתעלה לאחר אבל תמרתה, שעולה בשעה

הט"ז). מעילה מהל' (פ"ה בה מועלין

.‡ÈÏÎÈ‰aL ·‰f‰ ÁaÊÓ61˙¯Ëw‰ ÔÈ¯ÈË˜Ó ÂÈÏÚ - ƒ¿««»»∆«≈»»»«¿ƒƒ«¿…∆
¯ÈË˜‰ Ì‡Â .¯Á‡ ¯·c ÂÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿≈«¿ƒƒ»»»»«≈¿ƒƒ¿ƒ

BÊk dÈ‡L ˙¯Á‡ ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ62ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰L B‡ , »»¿…∆«∆∆∆≈»»∆ƒ¿ƒ»»
ÌÈa¯ B‡ „ÈÁÈ d˙B‡ ·c˙‰L BÊk ˙¯Ë˜63·È¯˜‰ B‡ , ¿…∆»∆ƒ¿«≈»»ƒ«ƒƒ¿ƒ

‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - CÒ CÈq‰ B‡ ,Ôa¯˜ ÂÈÏÚ»»»¿»ƒƒ∆∆∆∆∆¡«…
.¯ÓB‚Â ‰ÁÓe ‰ÏBÚÂ ‰¯Ê ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ eÏÚ«̇¬»»¿…∆»»¿»ƒ¿»¿≈

זו.61) הלכה בסוף רבינו שכתב כמו בתורה מפורש
ה"ה).62) (למעלה מסממניה אחד חיסר מנחות 63)כגון

(כסףֿמשנה  לצבור מסרה כשלא והיינו ב. נ, א. נ,
שהביאוה  מאחר כי גם ויתכן יכול). ד"ה שם ו'תוספות'

היא  חובה, ולא האזל').נדבה ('אבן זרה קטורת

.·ÈÔÈÎÈÏBnL ˙Úa64ÔB¯‡‰ ˙‡65- ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿≈∆ƒƒ∆»»ƒ»¿»
,˙BÏ‚Ú‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ…««¿≈»¿…«»¬»
„Âc ÁÎML ÈÙÏe .Û˙k‰ ÏÚ BÏËÏ ‰ÂˆÓ ‡l‡66 ∆»ƒ¿»¿»¿««»≈¿ƒ∆»«»ƒ
‰ÂˆÓ ‡l‡ .‡fÚa ı¯t ı¯Ù ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B‡Oe¿»«»¬»»ƒ¿«∆∆¿À»∆»ƒ¿»
Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·Ú Èk :¯Ó‡pL ,Û˙k‰ ÏÚ B‡OÏ¿»¿««»≈∆∆¡«ƒ¬…««…∆¬≈∆

.e‡OÈ Û˙ka«»≈ƒ»

לד).64) עשה המצוות' ('ספר (אףֿעלֿפי 65)הכהנים
לשולחן  גם ללמוד יש זו, הלכה בסוף שהביא הפסוק שמן
(במדבר  קהת בני משא כולם שהרי הזהב, ולמזבח ולמנורה
=) נתן לא קהת "ולבני ט) ז, (שם אומר הוא ועליהם ד),
פירש  וכן ישאו", בכתף עליהם, הקודש עבודת כי  עגלות)
הקודש" "עבודת כי נתן, לא ד"ה - א לה, בסוטה רש"י
להוכיח  אין כי רבינו דעת – האלה הכלים כל כוללת הנ"ל
בארון, אלא לדורות גם היא בכתף נשיאה של זו מצוה כי
הלוים  בני "וישאו טו) טו, (א הימים בדברי בו שמפורש
במוטות  בכתפם ה' כדבר משה צוה כאשר האלקים ארון את
הוכחה  לנו שאין הנ"ל, הכלים יתר בכל אבל עליהם".
ב'ספר  וראה לשעה. אלא מצותם אין לדורות, מפורשת
ב'מנחת  ועי' קנג, נוספת והערה עא עמוד לעם', המצוות

שעט). מצוה שם.66)חינוך' סוטה,

.‚È„‚k ÌÈt ÔÈ‡OB - Û˙k‰ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ‡OBpLk¿∆¿ƒ««»≈¿ƒ»ƒ¿∆∆
ÌÈt67ÌÈ¯‰ÊÂ .ÌÈÙÏ Ì‰ÈÙe ıeÁÏ Ì‰È¯BÁ‡Â ,68 »ƒ«¬≈∆«¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÔÓ „Á‡ ¯ÈÒn‰L .˙BÚah‰ ÔÓ ÌÈca‰ eËÓMÈ ‡lL∆…ƒ»¿««ƒƒ««»∆«≈ƒ∆»ƒ
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ÌÈca‰69˙ÚaËa :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ˙BÚah‰ ÔÓ ««ƒƒ««»∆∆∆¡«¿«¿…
.epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï ,ÌÈca‰ eÈ‰È Ô¯‡‰»»…ƒ¿««ƒ…»Àƒ∆

וכן 67) פ"ה). רבה (במדבר לארון אחור ליתן שלא כדי
('מאירי'). ב כד, זרה בעבודה א.68)נראה עב, יומא

אין 69) כי רבינו ודעת ארון". בדי "והמסיר שם: בגמרא
וראה  מהם. לאחד אפילו אלא דווקא הבדים לשני הכוונה

צו. מצוה חינוך' ב'מנחת

ה'תש"פ  טבת ו' שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) המקדש, לעבודת מובדל לוי זרע כל כי בו יתבאר

אחד. מדבר חוץ לויה מצות כל עליו שקבל לוי בן

.‡:¯Ó‡pL ,Lc˜n‰ ˙„B·ÚÏ Ïc·Ó Blk ÈÂÏ Ú¯Ê∆«≈ƒÀÀ¿»«¬««ƒ¿»∆∆¡«
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ÈÂl‰ Ë·L ˙‡ ÈÈ ÏÈc·‰ ‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ¿ƒ¿»∆≈∆«≈ƒƒ¿«¬≈
ÔÈa ,Lc˜n‰ ˙„B·ÚÏ ÔÈÎeÓe ÔÈÈet ÌiÂÏ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¬««ƒ¿»≈

eˆ¯ ‡lL ÔÈa eˆ¯2˙‡ ‡e‰ ÈÂl‰ „·ÚÂ :¯Ó‡pL ; »≈∆…»∆∆¡«¿»««≈ƒ∆
˙BˆÓ Ïk ÂÈÏÚ ÏawL ÈÂÏ Ô·e .„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·Ú¬…«…∆≈∆≈ƒ∆ƒ≈»»»ƒ¿

‰iÂÏ3„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - „Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ¿ƒ»ƒ»»∆»≈¿«¿ƒ«
.Ôlk ˙‡ Ïa˜iL∆¿«≈∆À»

עבודתם 2) חלף אומר שהוא "לפי כג) יח, (לבמדבר בספרי
שנאמר  [שכיוון יעבוד לא רצה לא יעבוד רצה אני שומע
בצידה, שכרה שמתן עשה כמצוות זו הרי עבודתם" "חלף
בעל  הוא הלוי ועבד לומר תלמוד עליה], כופין שאין

שוער.3)כורחו". ולהיות לשמור לשורר,

.·.Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL eÈ‰iL ‡È‰ Ô‰lL ‰„B·Ú¬»∆»∆ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛÈ‚‰Ïe Lc˜n‰ È¯ÚL ÁzÙÏ ÔÈ¯ÚBL Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ4 ¿ƒ¿≈∆¬ƒƒ¿…««¬≈«ƒ¿»¿»ƒ

ÂÈ˙B˙Ïc5Ôa¯w‰ ÏÚ ¯¯BLÏ ÔÈ¯¯BLÓ Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ , «¿»¿ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈««»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÎk ÂÈ‰Ï‡ ÈÈ ÌLa ˙¯LÂ :¯Ó‡pL .ÌBÈ ÏÎa¿»∆∆¡«¿≈≈¿≈¿»¡…»¿»∆»

ÈÈ ÌLa ‡e‰L ˙e¯L e‰Ê È‡ .ÌiÂÏ‰6:¯ÓB‡ ÈÂ‰ ? «¿ƒƒ≈∆≈∆¿≈¿»¡≈≈
¯eav‰ ˙BÏBÚ Ïk ÏÚ ?‰¯ÈL ¯ÓB‡ È˙Óe .‰¯ÈL BÊƒ»»«≈ƒ»«»«ƒ

‰·BÁ‰7˙¯ˆÚ ÈÓÏL ÏÚÂ8ÔÈi‰ Ceq ˙Úa9Ï·‡ . «»¿««¿≈¬∆∆¿≈ƒ««ƒ¬»
nL ‰·„ ˙BÏBÚ¯eav‰ ÔÈ·È¯˜10ÁaÊnÏ ıÈ˜Ï11ÔÎÂ , ¿»»∆«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈«¿≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÔÈÎÒp‰12Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¬≈∆
‰¯ÈL13. ƒ»

דלתות 5)לסגור.4) "מגיפי נו:) (סוכה שאמרו ומה
שכהנים  הרי הפנים", מלחם שכרן נוטלין היו שבמקדש
לחם  לאכול מותרים הכהנים רק (שהרי הדלתות מגיפים
שומרים  הכהנים שהיו המקומות לשלושת הכוונה - הפנים)
במקומות  אבל הדלתות, את [=הכהנים] הם מגיפים שם

הדלתות. את מגיפים הלויים היו בו 6)אחרים שמזכירין
שמים. בחצוצרות 7)שם "ותקעתם י) י, (במדבר שנאמר

דהיינו  ישראל, כל של משמע עולותיכם עולותיכם", על
חובה. ציבור זבחי 8)עולות ועל עולותיכם "על שנאמר

קדשיֿ שלמים אף קדשיֿקדשים עולה מה - שלמיכם"
צבור. שלמי שהם עצרת כבשי והם "שאין 9)קדשים,

ותאמר  ט) (שופטים שנאמר היין, על אלא שירה אומרים

אם  ואנשים, אלקים המשמח תירושי את החדלתי הגפן להם
אומרים  שאין מכאן משמח? במה אלקים משמח אנשים

היין". על אלא הלשכה".10)שירה תרומות "ממותר
ומקריבין 11) עולות לוקחין ונדבות מנדרים בטל כשהוא

ציבור 12)למזבח. קרבן שהביאו "כגון צבור של ואפילו
מנחתם  מר דאמר למחר, והביאום עמו נסכים הביא ולא
טעונים  אין יחיד של נסכים אבל למחר". אפילו ונסכיהם

הקרבן. עם באים אם אפילו נדבת 13)שירה עולת על
עולה  אף זמן להם קבוע שלמים "מה - אומרים אין צבור
ועל  זמן" לה קבוע שאין ציבור נדבת לאפוקי זמן לה קבוע
אלא  אומרים שאין אומרים, אין עצמן בפני הבאים נסכים
רבינו  ופסקה היא נפשטה שלא ובעיא ושתיה. אכילה על

לקולא.

.‚ÔB‡‰ ÈÂÏ14¯¯BLÏe „·ÚÏ ¯zÓ -15ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ≈ƒ»≈À»«¬…¿≈¿≈¬ƒ
ÌiÂÏ ¯OÚ ÌÈMÓ16ÌBÈ ÏÎa ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ƒ¿≈»»¿ƒƒ¿ƒ««»¿»

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,Ôa¯w‰ ÏÚ ‰¯ÈL ¯ÓBÏ17ÔÈ‡Â . «ƒ»««»¿»ƒƒ«¿»¿≈
,‰¯ÈM‰ ¯wÚL ;ÈÏk ‡Ïa ‰ta ‡l‡ ‰¯ÈL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ»∆»«∆¿…¿ƒ∆ƒ««ƒ»
ÌL ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡Â .‰ta ,d˙„B·Ú ‡È‰L∆ƒ¬»»«∆«¬≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÏ‡¯OÈ Ô‰Óe ,ÌiÂÏ Ô‰Ó .¯ÈL ÈÏÎa ÔÈbÓ¿«¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆¿ƒƒ≈∆ƒ¿¿≈ƒ

‰p‰kÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÔÈÒÁÈÓ18ÔÎec‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ÔÈ‡L . ¿À»ƒ««ƒƒ«¿À»∆≈∆««»
ÌÈÏk‰ Èt ÏÚ ÌÈ¯¯BLÓ‰ el‡ ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‡l‡∆»¿À»¿≈≈«¿¿ƒ«ƒ«≈ƒ

.¯OÚ ÌÈM‰ ÔÈÓÏ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿««¿≈»»

להתאבל 14) חייב שהוא הקרובים מן מת לו שמת "זה
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן

סופרים". מדברי אונן פרשת 15)הוא בספרא הוא כן
שמחה  שצריך שיר ואם שיר לעניין ט) הלכה ב (פרק שמיני

שמותרת. אחרת עבודה שכן כל - במשנה,16)מותר,
(דברי  שנאמר אחד, וצלצל נבלים ושני כינורות תשעה כנגד
על  [ואף עשר". שנים ובניו ואחיו "הוא ט) כה, הימיםֿא
- להלן, כמפורש בכלי, ולא בפה אלא שרו לא שהם פי
המנגנים  מספר כנגד בפה המשוררים הלויים מספר העמידו

והרי 17)בכלים. כינורות תשעה כנגד גם שמספרם [כיוון
לעולם]. עד מוסיפין כינורות נושאין 18)על היו שכהנים

בנותיהן.

.„˙B¯BpÎÂ ÌÈÏÈÏÁÂ ÌÈÏ·a ?ÔÈbÓ Ì‰ ‰n·e«∆≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ
˙B¯ˆBˆÁÂ19ÏˆÏv‰Â20,ÌÈÏ· ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . «¬¿¿«ƒ¿»¿≈¬ƒƒ¿≈¿»ƒ

,ÌÈÏÈÏÁ ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .‰ML ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ«ƒ»¿≈¬ƒƒ¿≈¬ƒƒ
¯OÚ ÌÈL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ21È˙MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ¿…ƒƒ«¿≈»»¿≈¬ƒƒ¿≈

‰‡Óe ÌÈ¯OÚ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁ22ÔÈ‡Â . ¬¿¿…ƒƒ«∆¿ƒ≈»¿≈
.ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,˙B¯Bpk ‰ÚLzÓ ÔÈ˙ÁBt¬ƒƒƒ¿»ƒƒƒ«¿»

.„·Ïa „Á‡ ÏˆÏv‰Â¿«ƒ¿»∆»ƒ¿«

שיר.19) כלי של 20)מיני רחבות חתיכות שתי הם
זו. על זו ומכים יום 21)מתכות עשר שנים כנגד וזהו

המזבח. לפני מכה (דברי 22)שהחליל שנאמר יג: שם
מחצררים  ועשרים למאה כהנים "ועמהם יב) ה, הימיםֿב

הקול. מערבב ועשרים ממאה שיותר בחצוצרות",

.‰eÈ‰ ÌÈL„Á ÈL‡¯·e Ìlk ˙B„ÚBn‰ ÈÓÈaƒ≈«¬À»¿»≈√»ƒ»
ÌÈÚ˜Bz ÌÈ‰k‰23ÌiÂÏ‰Â Ôa¯w‰ ˙ÚLa ˙B¯ˆBˆÁa «…¬ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¿««»¿»¿«¿ƒƒ
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ÌÈca‰69˙ÚaËa :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ˙BÚah‰ ÔÓ ««ƒƒ««»∆∆∆¡«¿«¿…
.epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï ,ÌÈca‰ eÈ‰È Ô¯‡‰»»…ƒ¿««ƒ…»Àƒ∆

וכן 67) פ"ה). רבה (במדבר לארון אחור ליתן שלא כדי
('מאירי'). ב כד, זרה בעבודה א.68)נראה עב, יומא

אין 69) כי רבינו ודעת ארון". בדי "והמסיר שם: בגמרא
וראה  מהם. לאחד אפילו אלא דווקא הבדים לשני הכוונה

צו. מצוה חינוך' ב'מנחת

ה'תש"פ  טבת ו' שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) המקדש, לעבודת מובדל לוי זרע כל כי בו יתבאר

אחד. מדבר חוץ לויה מצות כל עליו שקבל לוי בן

.‡:¯Ó‡pL ,Lc˜n‰ ˙„B·ÚÏ Ïc·Ó Blk ÈÂÏ Ú¯Ê∆«≈ƒÀÀ¿»«¬««ƒ¿»∆∆¡«
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ÈÂl‰ Ë·L ˙‡ ÈÈ ÏÈc·‰ ‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ¿ƒ¿»∆≈∆«≈ƒƒ¿«¬≈
ÔÈa ,Lc˜n‰ ˙„B·ÚÏ ÔÈÎeÓe ÔÈÈet ÌiÂÏ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¬««ƒ¿»≈

eˆ¯ ‡lL ÔÈa eˆ¯2˙‡ ‡e‰ ÈÂl‰ „·ÚÂ :¯Ó‡pL ; »≈∆…»∆∆¡«¿»««≈ƒ∆
˙BˆÓ Ïk ÂÈÏÚ ÏawL ÈÂÏ Ô·e .„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·Ú¬…«…∆≈∆≈ƒ∆ƒ≈»»»ƒ¿

‰iÂÏ3„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - „Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ¿ƒ»ƒ»»∆»≈¿«¿ƒ«
.Ôlk ˙‡ Ïa˜iL∆¿«≈∆À»

עבודתם 2) חלף אומר שהוא "לפי כג) יח, (לבמדבר בספרי
שנאמר  [שכיוון יעבוד לא רצה לא יעבוד רצה אני שומע
בצידה, שכרה שמתן עשה כמצוות זו הרי עבודתם" "חלף
בעל  הוא הלוי ועבד לומר תלמוד עליה], כופין שאין

שוער.3)כורחו". ולהיות לשמור לשורר,

.·.Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL eÈ‰iL ‡È‰ Ô‰lL ‰„B·Ú¬»∆»∆ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛÈ‚‰Ïe Lc˜n‰ È¯ÚL ÁzÙÏ ÔÈ¯ÚBL Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ4 ¿ƒ¿≈∆¬ƒƒ¿…««¬≈«ƒ¿»¿»ƒ

ÂÈ˙B˙Ïc5Ôa¯w‰ ÏÚ ¯¯BLÏ ÔÈ¯¯BLÓ Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ , «¿»¿ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈««»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÎk ÂÈ‰Ï‡ ÈÈ ÌLa ˙¯LÂ :¯Ó‡pL .ÌBÈ ÏÎa¿»∆∆¡«¿≈≈¿≈¿»¡…»¿»∆»

ÈÈ ÌLa ‡e‰L ˙e¯L e‰Ê È‡ .ÌiÂÏ‰6:¯ÓB‡ ÈÂ‰ ? «¿ƒƒ≈∆≈∆¿≈¿»¡≈≈
¯eav‰ ˙BÏBÚ Ïk ÏÚ ?‰¯ÈL ¯ÓB‡ È˙Óe .‰¯ÈL BÊƒ»»«≈ƒ»«»«ƒ

‰·BÁ‰7˙¯ˆÚ ÈÓÏL ÏÚÂ8ÔÈi‰ Ceq ˙Úa9Ï·‡ . «»¿««¿≈¬∆∆¿≈ƒ««ƒ¬»
nL ‰·„ ˙BÏBÚ¯eav‰ ÔÈ·È¯˜10ÁaÊnÏ ıÈ˜Ï11ÔÎÂ , ¿»»∆«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈«¿≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÔÈÎÒp‰12Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¬≈∆
‰¯ÈL13. ƒ»

דלתות 5)לסגור.4) "מגיפי נו:) (סוכה שאמרו ומה
שכהנים  הרי הפנים", מלחם שכרן נוטלין היו שבמקדש
לחם  לאכול מותרים הכהנים רק (שהרי הדלתות מגיפים
שומרים  הכהנים שהיו המקומות לשלושת הכוונה - הפנים)
במקומות  אבל הדלתות, את [=הכהנים] הם מגיפים שם

הדלתות. את מגיפים הלויים היו בו 6)אחרים שמזכירין
שמים. בחצוצרות 7)שם "ותקעתם י) י, (במדבר שנאמר

דהיינו  ישראל, כל של משמע עולותיכם עולותיכם", על
חובה. ציבור זבחי 8)עולות ועל עולותיכם "על שנאמר

קדשיֿ שלמים אף קדשיֿקדשים עולה מה - שלמיכם"
צבור. שלמי שהם עצרת כבשי והם "שאין 9)קדשים,

ותאמר  ט) (שופטים שנאמר היין, על אלא שירה אומרים

אם  ואנשים, אלקים המשמח תירושי את החדלתי הגפן להם
אומרים  שאין מכאן משמח? במה אלקים משמח אנשים

היין". על אלא הלשכה".10)שירה תרומות "ממותר
ומקריבין 11) עולות לוקחין ונדבות מנדרים בטל כשהוא

ציבור 12)למזבח. קרבן שהביאו "כגון צבור של ואפילו
מנחתם  מר דאמר למחר, והביאום עמו נסכים הביא ולא
טעונים  אין יחיד של נסכים אבל למחר". אפילו ונסכיהם

הקרבן. עם באים אם אפילו נדבת 13)שירה עולת על
עולה  אף זמן להם קבוע שלמים "מה - אומרים אין צבור
ועל  זמן" לה קבוע שאין ציבור נדבת לאפוקי זמן לה קבוע
אלא  אומרים שאין אומרים, אין עצמן בפני הבאים נסכים
רבינו  ופסקה היא נפשטה שלא ובעיא ושתיה. אכילה על

לקולא.

.‚ÔB‡‰ ÈÂÏ14¯¯BLÏe „·ÚÏ ¯zÓ -15ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ≈ƒ»≈À»«¬…¿≈¿≈¬ƒ
ÌiÂÏ ¯OÚ ÌÈMÓ16ÌBÈ ÏÎa ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ƒ¿≈»»¿ƒƒ¿ƒ««»¿»

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,Ôa¯w‰ ÏÚ ‰¯ÈL ¯ÓBÏ17ÔÈ‡Â . «ƒ»««»¿»ƒƒ«¿»¿≈
,‰¯ÈM‰ ¯wÚL ;ÈÏk ‡Ïa ‰ta ‡l‡ ‰¯ÈL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ»∆»«∆¿…¿ƒ∆ƒ««ƒ»
ÌL ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡Â .‰ta ,d˙„B·Ú ‡È‰L∆ƒ¬»»«∆«¬≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÏ‡¯OÈ Ô‰Óe ,ÌiÂÏ Ô‰Ó .¯ÈL ÈÏÎa ÔÈbÓ¿«¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆¿ƒƒ≈∆ƒ¿¿≈ƒ

‰p‰kÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÔÈÒÁÈÓ18ÔÎec‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ÔÈ‡L . ¿À»ƒ««ƒƒ«¿À»∆≈∆««»
ÌÈÏk‰ Èt ÏÚ ÌÈ¯¯BLÓ‰ el‡ ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‡l‡∆»¿À»¿≈≈«¿¿ƒ«ƒ«≈ƒ

.¯OÚ ÌÈM‰ ÔÈÓÏ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿««¿≈»»

להתאבל 14) חייב שהוא הקרובים מן מת לו שמת "זה
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן

סופרים". מדברי אונן פרשת 15)הוא בספרא הוא כן
שמחה  שצריך שיר ואם שיר לעניין ט) הלכה ב (פרק שמיני

שמותרת. אחרת עבודה שכן כל - במשנה,16)מותר,
(דברי  שנאמר אחד, וצלצל נבלים ושני כינורות תשעה כנגד
על  [ואף עשר". שנים ובניו ואחיו "הוא ט) כה, הימיםֿא
- להלן, כמפורש בכלי, ולא בפה אלא שרו לא שהם פי
המנגנים  מספר כנגד בפה המשוררים הלויים מספר העמידו

והרי 17)בכלים. כינורות תשעה כנגד גם שמספרם [כיוון
לעולם]. עד מוסיפין כינורות נושאין 18)על היו שכהנים

בנותיהן.

.„˙B¯BpÎÂ ÌÈÏÈÏÁÂ ÌÈÏ·a ?ÔÈbÓ Ì‰ ‰n·e«∆≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ
˙B¯ˆBˆÁÂ19ÏˆÏv‰Â20,ÌÈÏ· ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . «¬¿¿«ƒ¿»¿≈¬ƒƒ¿≈¿»ƒ

,ÌÈÏÈÏÁ ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .‰ML ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ«ƒ»¿≈¬ƒƒ¿≈¬ƒƒ
¯OÚ ÌÈL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ21È˙MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ¿…ƒƒ«¿≈»»¿≈¬ƒƒ¿≈

‰‡Óe ÌÈ¯OÚ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁ22ÔÈ‡Â . ¬¿¿…ƒƒ«∆¿ƒ≈»¿≈
.ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,˙B¯Bpk ‰ÚLzÓ ÔÈ˙ÁBt¬ƒƒƒ¿»ƒƒƒ«¿»

.„·Ïa „Á‡ ÏˆÏv‰Â¿«ƒ¿»∆»ƒ¿«

שיר.19) כלי של 20)מיני רחבות חתיכות שתי הם
זו. על זו ומכים יום 21)מתכות עשר שנים כנגד וזהו

המזבח. לפני מכה (דברי 22)שהחליל שנאמר יג: שם
מחצררים  ועשרים למאה כהנים "ועמהם יב) ה, הימיםֿב

הקול. מערבב ועשרים ממאה שיותר בחצוצרות",

.‰eÈ‰ ÌÈL„Á ÈL‡¯·e Ìlk ˙B„ÚBn‰ ÈÓÈaƒ≈«¬À»¿»≈√»ƒ»
ÌÈÚ˜Bz ÌÈ‰k‰23ÌiÂÏ‰Â Ôa¯w‰ ˙ÚLa ˙B¯ˆBˆÁa «…¬ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¿««»¿»¿«¿ƒƒ
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È¯ÓB‡ÌÎ˙ÁÓO ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;‰¯ÈL Ô ¿ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆
.˙¯ˆˆÁa ÌzÚ˜˙e ÌÎL„Á ÈL‡¯·e ÌÎÈ„ÚBÓ·e¿¬≈∆¿»≈»¿≈∆¿«¿∆«¬…¿…

ÛÒk ÏL ˙LÚ ÔÓ ˙ÈOÚ ‰˙È‰ ‰¯ˆBˆÁ‰24‰OÚ . «¬¿»»¿»«¬≈ƒ∆∆∆∆∆»»
ÛÒk ÏL ˙B‡Ëe¯b‰ ÔÓ d˙B‡25‰¯Lk -26¯‡MÓ ; »ƒ«¿»∆∆∆¿≈»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈbÓ eÈ‰L ÔÈÏÈÏÁ‰Â .‰ÏeÒt - ˙BÎzÓ ÈÈÓƒ≈«»¿»¿«¬ƒƒ∆»¿«¿ƒ»∆
·ea‡ ‰È‰27Ô‰lL28.·¯Ú BÏBwL ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»«∆»∆∆»∆ƒ¿≈∆»≈

‡e‰L ÈtÓ ,È„ÈÁÈ ·ea‡a ‡l‡ ˜lÁÓ ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»¿«≈∆»¿«¿ƒƒƒ¿≈∆
‰ÙÈ ˜lÁÓ29. ¿«≈»∆

הכהנים 23) אהרן "ובני ח) י, (במדבר בתורה כמפורש
לדורותיכם", עולם לחקת לכם והיו בחצוצרות יתקעו

כסף 24) חצוצרות "שתי ב) י, (במדבר שנאמר כח. מנחות
הקשת  מעשה של העשת מן דהיינו אותם", תעשה מקשה
אבל  הכסף, מן היו כהנים של חצוצרות ורק הקורנס.
אלא  שאינם לפי רבינו כן כתב לא לויים של בחצוצרות

כסף.25)מדרבנן. "מקשה 26)שברי במנורה שנאמר
חצוצרות". ולא [מקשה] "היא - הוא 27)היא" ואבוב

החליל. של החלילים.28)הקנה של כלומר,
מהחלילין 29) אחד היה הנעימה, לסיום מגיע כשהיה

כולם  מסיימים היו שלא האחרים, שתיקת לאחר מאריך
גדול. נוי וזהו לבסוף מסיים היה אחד אלא אחת, בבת

.Â‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ‰Ma ÌBÈ ¯OÚ ÌÈLa30ÈÙÏ ƒ¿≈»»«»»∆»ƒ«∆ƒ¿≈
ÔBL‡¯ ÁÒt ˙ËÈÁLa :ÁaÊn‰31ÁÒt ˙ËÈÁL·e , «ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ¿ƒ«∆«

ÈL32ÔBL‡¯‰ ÌBi·e ,ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ·e , ≈ƒ¿»ƒ∆∆««»ƒ
˙¯ˆÚ ÏL33‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÓL·e ,34‰Ê ÏÈÏÁÂ .35‰ÁBc ∆¬∆∆ƒ¿…»¿≈∆»¿»ƒ∆∆

Ôa¯˜ ÏL ÏÈÏÁÂ ,Ôa¯˜ ÏL ÏÈÏÁ ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿»¿»ƒ∆»¿»
.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ‡È‰ ‰„B·Ú¬»ƒ¿»∆««»

להנעים 30) הנקב על באצבעו ומכה בחליל, נקבים שהיו
הקול. ניסן.31)את לחודש עשר ש"מי 32)בארבעה

או  עליו, שוחטין שאין הפסח שחיטת בשעת טמא שהיה
ולא  ששגג או אחר, באונס נאנס או רחוקה בדרך שהיה
השני". לחודש בי"ד פסח מביא זה הרי בראשון, הקריב

למעט 33) בא כי וייתכן שם. בגמרא הוא וכן השבועות. חג
חליל. בהם שאין העצרת, שלאחר ההשלמה חג 34)ימי

דווקא,35)הסוכות. לאו שחליל נ:), (בסוכה רש"י כתב
חליל  ורק השבת. את דוחים והכינורות שהנבלים הדין והוא
אינו  השואבה בית של חליל אבל השבת, את דוחה זה

דוחה.

.Êe‰e„nÏiL „Ú B˙„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎ ÈÂÏ Ôa ÔÈ‡≈∆≈ƒƒ¿»»¬»»«¬»«∆¿«¿
ÔaÓ ÌiÂÏÏ ¯L‡ ˙‡Ê :¯Ó‡pL .‰lÁz ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿ƒ»∆∆¡«…¬∆«¿ƒƒƒ∆
ÌÈLÏL ÔaÓ :¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙ÎÂ ,‰L ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ»»¿»∆»≈ƒ∆¿ƒ

„ˆÈk ‡‰ .‰L36ÏÏ LÓÁ ?‰„B·ÚÏ ÒÎ BÈ‡Â ,„Ó »»»≈«»≈ƒ¿…¿≈ƒ¿»»¬»
LÈ‡ ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú37ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ; «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆∆¡«ƒƒ«

.B˙„·Ú¬…»

אפשר 36) ואי ועשרים, חמש נאמר שכבר שלשים אפשר אי
שם). (גמרא שלשים נאמר שכבר ועשרים חמש לומר

לעבודתו 37) לעזרה נכנס לוי בן "אין וכתב דקדק ולמעלה
שאינו  כתב ולא וכו'", תחילה שנים חמש שילמדוהו עד

הלימוד  עיקר שכל שלשים, בן שיהא עד לעבודה נכנס
הלימוד  על אלא הגיל, על ללמד אינו הנ"ל הפסוקים משני
שנים  חמש למד אם שהוא, גיל בכל זה ולפי שנים, חמש
שבן  כד. בחולין שאמרו ומה לכשהגדיל. לעבודה הוא כשר
בבית  אבל מועד, באהל אלא אינו שלשים, מבן כשר לוי
לפני  גם פסול אינו שנה חמישים אחרי נפסל שאינו עולמים

כן.

.Á‰L ÌÈMÓÁ ÔaÓe :ÌiÂÏa ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»«¿ƒƒƒ∆¬ƒƒ»»
ÔÈ‡OB eÈ‰L ÔÓÊa ‡l‡ BÈ‡ - ‰„·Ú‰ ‡·vÓ ·eLÈ»ƒ¿»»¬…»≈∆»ƒ¿«∆»¿ƒ
.˙B¯B„Ï ˙‚‰B ‰ÂˆÓ BÈ‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ»¿»¿≈ƒ¿»∆∆¿

ÌÈLa ÏÒÙ ÈÂl‰ ÔÈ‡ - ˙B¯B„Ï Ï·‡38‡ÏÂ ¬»¿≈«≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿…
ÔÈÓeÓa39BÏB˜ Ï˜Ï˜˙iL ;ÏB˜a ‡l‡40·¯Ó ¿ƒ∆»¿∆ƒ¿«¿≈≈…
‰˜f‰41BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Lc˜na B˙„B·ÚÏ ÏÒtÈ - «ƒ¿»ƒ»≈«¬»«ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆≈

ÌÈ¯ÚBM‰ ÔÓ ‰È‰È Ï·‡ ,‰¯ÈL ¯ÓBÏ ‡l‡ ÏÒÙ42. ƒ¿»∆»«ƒ»¬»ƒ¿∆ƒ«¬ƒ

ועד 38) ומעלה שנה שלשים "מבן מז) ד, (במדבר שנאמר
ועבודת  עבודה עבודת לעבוד הבא כל שנה, חמשים  בן
בן  ועד שלשים (מבן אמרתי "לא - מועד" באהל משא
בבית  (ולא בכתף שהעבודה בזמן אלא דווקא) חמשים

שם.39)עולמים)". בחולין המשנה בפירוש גם כתב [כן
באהל  גם נפסלים אינם במומין שהרי עיון, צריך זה אבל

שבמדבר]. הימיםֿב 40)מועד (דברי שנאמר שם. חולין
קול  להשמיע ולמשוררים למחצצרים כאחד "ויהי יג) ה,
כקול  נראה שיהא קולם, את לבשם שצריכים הרי אחד".

האחרים. עם אחד כקול אינו נתקלקל ואם והוא 41)אחד
אחרת. מסיבה נתקלקל אם שהיו 42)הדין בזמן גם שהרי

לנעילת  הוא כשר בשנים, נפסל שהלוי במדבר, ישראל
כשר  שיר, בכלי ולשורר שם. בספרי כמפורש שערים,
למעלה  ראה מיוחסים, מישראלים חלקו גרע שלא בוודאי,

ג. הלכה

.Ë‰‡B¯‰ Ï‡eÓL43e˜lÁ CÏn‰ „Â„Â44ÌiÂÏ‰ ¿≈»∆¿»ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒƒ
ÏÎa ¯ÓLÓ „·BÚÂ ,˙B¯ÓLÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»¿»
¯ÓLn‰ L‡¯ Ì˙B‡ ˜lÁÓ ¯ÓLÓ ÈL‡ ÏÎÂ .˙aL«»¿»«¿≈ƒ¿»¿«≈»…«ƒ¿»
ÌÈL‡ Ba ÌÈ„·BÚ ˙aM‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ÏÎÂ ,˙B·‡ Èz·Ï¿»≈»¿»ƒ≈««»¿ƒ¬»ƒ

ÌÈÚe„È45ÌÈ„·BÚ‰ el‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙B·‡‰ ÈL‡¯Â . ¿ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ≈»¿ƒ
B˙„B·Ú ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ Ô‰lL ÌBÈa46ÌiÂÏ‰ ÏÎÂ . ¿∆»∆ƒƒ«¬»¿»«¿ƒƒ

ÈÏk Ï‡ C‡ :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ ˙„B·Ú ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ«¬««ƒ¿≈«∆∆¡««∆¿≈
e·¯˜È ‡Ï .e˙ÓÈ ‡ÏÂ e·¯˜È ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â L„w‰«…∆¿∆«ƒ¿≈«…ƒ¿»¿…»À…ƒ¿»

ÔÈ¯zÓ - ÚbÏ Ï·‡ ,‰„B·ÚÏ -47. «¬»¬»ƒ«À»ƒ

ייק 43) היום לנביא "כי הרואה".הנביא. לפנים רא
(א 44) הימים בדברי הפסוק פי על ג פרק תענית תוספתא

באמונתם". הרואה ושמואל דוד יסד "המה כב) ט,
היום 45) (=מסמן) מסיים היה משמר "ראש כלומר,

יומו". - אב בית לכל וכן זה אב בית בו שיעבוד
שביומו 46) אב בית אנשי לכל מסיים אב בית ראש כלומר,

אלא  מצאנו לא ובכהנים זו. עבודה לפלוני זו עבודה לפלוני
מצאנו  לא אבל אבות, לבתי משמרו מחלק המשמר שראש
ידי  על אלא יום בכל הכהנים עבודת מחלק אב בית שראש
כולם  היו לא שבכהנים לפי מחלקים, היו (=גורלות) פייסות
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לא  בלויים אבל לפייסות, הוצרכו לפיכך לעבודה זוכים
מהם. ואחד אחד לכל עבודה שהייתה לפי לכך הוצרכו

שם 47) שמעוני בילקוט (הובא קרח פרשת זוטא ספרי
בפרק  הוא וכן מכילתא). בשם עב תעשה לא המצוות ובספר
אומרים  שהיו יא, הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות י"א
דעת  ולפי תטמאוהו, שלא בשלחן תגעו אל היזהרו להם
טומאה  של החשש שבלי הרי לזרים. אמורים הדברים רבינו

ליגע. מותרין היו

.È˙„B·Ú „·ÚÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌiÂÏ‰L ÌLÎe¿≈∆«¿ƒƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«
k‰ Ck ,ÌÈ‰k‰˙„B·Ú „·ÚÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ‰ «…¬ƒ»«…¬ƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«

ÌÓˆÚ ÌiÂÏ‰ ÔÎÂ .Ìz‡ Ìb Ì‰ Ìb :¯Ó‡pL ;ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ∆∆¡««≈««∆¿≈«¿ƒƒ«¿»
ÚiÒÈ ‡lL ,B¯·Á ˙Î‡ÏÓ „Á‡ ‰OÚÈ ‡lL ÌÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ∆…«¬∆∆»¿∆∆¬≈∆…¿««
:¯Ó‡pL ;¯¯BLÓÏ ¯ÚBM‰ ‡ÏÂ ¯ÚBMÏ ¯¯BLÓ‰«¿≈«≈¿…«≈«¿≈∆∆¡«

.B‡OÓ Ï‡Â B˙„·Ú ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ƒƒ«¬…»¿∆«»

.‡ÈÈÂÏ ÚiqL B‡ ÌÈ‰k‰ ˙„B·Ú e„·ÚL ÌiÂÏ¿ƒƒ∆»¿¬««…¬ƒ∆ƒ«≈ƒ
‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ - BzÎ‡ÏÓ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓa48È„Èa ƒ¿»»∆≈»¿«¿«»ƒƒ»ƒ≈

˙„B·Ú „·ÚL Ô‰k Ï·‡ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL»«ƒ∆∆¡«¿…»À¬»…≈∆»«¬«
‰OÚ˙ ‡Ïa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa BÈ‡ - ÈÂÏ49. ≈ƒ≈¿ƒ»∆»¿…«¬∆

מפורש 48) שם בגמרא שלפנינו ואף וכאביי. שם ערכין
שנוסחא  נראה חכמים, גזירת על אלא עובר אינו  שמסייע
היה  לא כשחברו והמדובר רבינו. לפני שם הייתה אחרת
שהרי  לחייבו, אין כן לא שאם סיועו בלי לעשות יכול

ממש". בו אין עליו:49)"מסייע וכתב השיגו הראב"ד
נמי  ובספרי אתם גם הם גם ימותו ולא נאמר כבר "והלא
על  סמך רבינו אבל ואזהרה". לעונש ליה דריש הרי
עב). (לאווין המצוות בספר שהביא זוטא) (ספרי המכילתא
במה  שם): שמעוני בילקוט (הובא שם זוטא הספרי לשון וזו
האלקים  בית בעבודת אבל המשכן, בעבודת אמורים דברים
אף  הלויים על הכהנים ואין במיתה, הכהנים על הלויים
הלויים  על הכהנים "ואין גרס: שרבינו ונראה תעשה", בלא

תעשה". בלא אלא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לעבודת 1) לוי שבט מכל הובדלו הכהנים כי בו יתבאר

ולכבדם. שבקדושה, דבר לכל להקדימם ושצריך המקדש,

.‡,˙Ba¯w‰ ˙„B·ÚÏ ÌiÂÏ‰ ÏÏkÓ eÏc·‰ ÌÈ‰k‰«…¬ƒÀ¿¿ƒ¿««¿ƒƒ«¬««»¿»
.ÌÈL„˜ L„˜ BLÈc˜‰Ï Ô¯‰‡ Ï„aiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈«¬…¿«¿ƒ…∆»»ƒ
ÌÈÎ‰ÏÂ ÌLc˜Ïe ÌÈ‰k‰ ÏÈc·‰Ï ‡È‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿«¿ƒ«…¬ƒ¿«¿»¿«¬ƒ»

Ôa¯˜Ï2‡e‰ EÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ Èk BzLc˜Â :¯Ó‡pL , ¿»¿»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ∆∆∆¡…∆
.·È¯˜Ó«¿ƒ

ד:2) משנה פ"ה במדות שאמרו למה הכוונה כי [יתכן
ודנה  יושבת ישראל של גדולה סנהדרין – הגזית "לשכת
וכו', לבנים לובש פסול בו נמצא שלא וכו' הכהונה את
אהרן  של בזרעו פסול נמצא שלא עושין היו ויוםֿטוב
נמצא  שלא ברוךֿהוא המקום ברוך אומרים: היו וכך הכהן,
ובבניו  באהרן שבחר וברוךֿהוא אהרן, של בזרעו פסול
המצוה  וזוהי קדשיֿהקדשים". בבית ה' לפני לשרת לעמוד
כלומר, לקרבן", ולהכינם הכהנים "לקדש הסנהדרין על

ועיין  הקרבנות, לעבודת ולהכשירם ולברר ולדרוש לחקור
שלמה). ביריעות

.·‰a¯‰ „B·k Ô‰a ‚‰Ï Ï‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆÂ3 ¿»ƒ»»»ƒƒ¿»≈ƒ¿…»∆»«¿≈
‰¯Bza ÁzÙÏ :‰M„˜aL ¯·c ÏÎÏ Ì˙B‡ ÌÈc˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»»»∆ƒ¿À»ƒ¿…««»

ÔBL‡¯4ÔBL‡¯ C¯·Ïe ,5ÔBL‡¯ ‰ÙÈ ‰Ó ÏhÏÂ ,6. ƒ¿»≈ƒ¿ƒ…»»»»ƒ

נט:3) לב).4)גיטין (עשה המצוות בספר גם הביא כן
שם. פירש"י ועיין ראשון". "לפתוח שם בגמרא לפנינו אבל

שם).5) בגיטין (רש"י המזון וברכת המוציא ברכת
חלקין 6) שני ישראל עושה ישראל, עם לחלוק בא שאם

כולו  "וזה שם). (רש"י שירצה איזה בורר וכהן שווין,
תלמידֿ ממזר היה אם אבל ממנו, גדול חכם שם כשאין
קודם" תלמידֿחכם ממזר – עםֿהארץ גדול וכהן חכם,

ה). פרק שם המשניות (פירוש

.‚ÌÈ‰k‰ ˜lÁ ea¯ ‰LÓ7,˙B¯ÓLÓ ‰BÓLÏ ∆«≈ƒ≈«…¬ƒƒ¿»ƒ¿»
„Ú eÈ‰ ÔÎÂ .¯Ó˙È‡Ó ‰Úa¯‡Â ¯ÊÚÏ‡Ó ‰Úa¯‡«¿»»≈∆¿»»¿«¿»»≈ƒ»»¿≈»«
Â„Â ‡e‰ Ì˜lÁ Ï‡eÓL ÈÓÈ·e .‡È·p‰ Ï‡eÓL„ ¿≈«»ƒƒ≈¿≈ƒ¿»¿»ƒ

¯ÓLÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï CÏn‰8¯ÓLÓ Ïk ÏÚÂ , «∆∆¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿«»ƒ¿»
‰pÓÓ „Á‡ L‡¯ ¯ÓLÓe9ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚÂ . ƒ¿»…∆»¿À∆¿ƒƒ»«ƒ

‰„B·ÚÏ10ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓe ,˙aL ÏÎÏ ¯ÓLÓ »¬»ƒ¿»¿»«»ƒ««»¿
‡e‰L ¯Á‡‰Â ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ ,ÔÈÙlÁ˙Ó Ô‰ ˙aM‰««»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈¿»«≈∆

.‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁÂ .e¯Ó‚iL „Ú ,ÒÎ ÂÈ¯Á‡«¬»ƒ¿»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ¬ƒ»

כז.7) עשרה 8)תענית לשש חלקם ששמואל היינו
שם). (גמרא וארבע עשרים על העמידן ודוד משמרות,

יג.9) במשנה.10)הוריות כו. תענית

.„ÌÈÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÌÈÏ‚¯a11„·ÚÏ ‰ˆ¯Â Ï‚¯a ÌÈ‰k‰ ÔÓ ‡B·iL ÏÎÂ . »¿»ƒ¿…∆»ƒ«…¬ƒ»∆∆¿»»«¬…

„Ú CÏ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ì‰nÚ ˜ÏBÁÂ „·BÚ -≈¿≈ƒ»∆¿≈¿ƒ≈«
ÈÂl‰ ‡·È ÈÎÂ :¯Ó‡pL .E¯ÓLÓ ÚÈbiL12„Á‡Ó ∆«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¡«¿ƒ»…«≈ƒ≈««

EÈ¯ÚL13.¯ÓB‚Â ¿»∆¿≈

כתב 11) לו) (עשה המצוות ובספר במשנה. נה: סוכה
היינו  במשמרות, עובדים הכהנים שיהיו "שנצטוינו רבינו:
אלא  מעורבת הכל יד תהיה ולא משמרת, תעבוד שבוע בכל
השנה  בכל לעבוד היא המצוה שעיקר הרי בלבד". ברגלים
לעבוד  היא המצוה שעיקר כאן שכתב כמו ולא במשמרות,
הערה  עב עמוד לעם" המצוות "ספר ועיין ביחד, ברגלים

ו.12)קסג. הלכה להלן ראה שם), (רש"י הכהן כלומר,
שנאמר 13) וממה ושרת", וגו' נפשו אות בכל "ובא וגומר:

ראה  ברגלים, שהמדובר שם) (סוכה למדו שעריך" "מאחד
ו. הלכה להלן

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14ÌÈÏ‚¯‰ ˙Ba¯˜a15, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿¿»¿»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ ˜elÁ·e16ÏL ÌÁl‰ ÈzL ˜elÁ·e , ¿ƒ∆∆«»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆∆

ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ„ÈÓ˙e ˙B·„e ÌÈ¯„ Ï·‡ ;˙¯ˆÚ¬∆∆¬»¿»ƒ¿»¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
Úe·˜ BpÓfL ¯ÓLÓ ‡l‡ Ô˙B‡17.Ï‚¯a elÙ‡Â »∆»ƒ¿»∆¿«»««¬ƒ»∆∆

ÏÚ ÂÈ¯kÓÓ „·Ï ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿«ƒ¿»»«
˙Ba¯˜a eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯ÓBÏk .˙B·‡‰»»¿«≈∆¿≈∆…¿¿»¿¿

¯eav‰18¯·kL ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ˜ÏÁk ˜ÏÁ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈≈∆¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
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לא  בלויים אבל לפייסות, הוצרכו לפיכך לעבודה זוכים
מהם. ואחד אחד לכל עבודה שהייתה לפי לכך הוצרכו

שם 47) שמעוני בילקוט (הובא קרח פרשת זוטא ספרי
בפרק  הוא וכן מכילתא). בשם עב תעשה לא המצוות ובספר
אומרים  שהיו יא, הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות י"א
דעת  ולפי תטמאוהו, שלא בשלחן תגעו אל היזהרו להם
טומאה  של החשש שבלי הרי לזרים. אמורים הדברים רבינו

ליגע. מותרין היו

.È˙„B·Ú „·ÚÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌiÂÏ‰L ÌLÎe¿≈∆«¿ƒƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«
k‰ Ck ,ÌÈ‰k‰˙„B·Ú „·ÚÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ‰ «…¬ƒ»«…¬ƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«

ÌÓˆÚ ÌiÂÏ‰ ÔÎÂ .Ìz‡ Ìb Ì‰ Ìb :¯Ó‡pL ;ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ∆∆¡««≈««∆¿≈«¿ƒƒ«¿»
ÚiÒÈ ‡lL ,B¯·Á ˙Î‡ÏÓ „Á‡ ‰OÚÈ ‡lL ÌÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ∆…«¬∆∆»¿∆∆¬≈∆…¿««
:¯Ó‡pL ;¯¯BLÓÏ ¯ÚBM‰ ‡ÏÂ ¯ÚBMÏ ¯¯BLÓ‰«¿≈«≈¿…«≈«¿≈∆∆¡«

.B‡OÓ Ï‡Â B˙„·Ú ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ƒƒ«¬…»¿∆«»

.‡ÈÈÂÏ ÚiqL B‡ ÌÈ‰k‰ ˙„B·Ú e„·ÚL ÌiÂÏ¿ƒƒ∆»¿¬««…¬ƒ∆ƒ«≈ƒ
‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ - BzÎ‡ÏÓ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓa48È„Èa ƒ¿»»∆≈»¿«¿«»ƒƒ»ƒ≈

˙„B·Ú „·ÚL Ô‰k Ï·‡ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL»«ƒ∆∆¡«¿…»À¬»…≈∆»«¬«
‰OÚ˙ ‡Ïa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa BÈ‡ - ÈÂÏ49. ≈ƒ≈¿ƒ»∆»¿…«¬∆

מפורש 48) שם בגמרא שלפנינו ואף וכאביי. שם ערכין
שנוסחא  נראה חכמים, גזירת על אלא עובר אינו  שמסייע
היה  לא כשחברו והמדובר רבינו. לפני שם הייתה אחרת
שהרי  לחייבו, אין כן לא שאם סיועו בלי לעשות יכול

ממש". בו אין עליו:49)"מסייע וכתב השיגו הראב"ד
נמי  ובספרי אתם גם הם גם ימותו ולא נאמר כבר "והלא
על  סמך רבינו אבל ואזהרה". לעונש ליה דריש הרי
עב). (לאווין המצוות בספר שהביא זוטא) (ספרי המכילתא
במה  שם): שמעוני בילקוט (הובא שם זוטא הספרי לשון וזו
האלקים  בית בעבודת אבל המשכן, בעבודת אמורים דברים
אף  הלויים על הכהנים ואין במיתה, הכהנים על הלויים
הלויים  על הכהנים "ואין גרס: שרבינו ונראה תעשה", בלא

תעשה". בלא אלא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לעבודת 1) לוי שבט מכל הובדלו הכהנים כי בו יתבאר

ולכבדם. שבקדושה, דבר לכל להקדימם ושצריך המקדש,

.‡,˙Ba¯w‰ ˙„B·ÚÏ ÌiÂÏ‰ ÏÏkÓ eÏc·‰ ÌÈ‰k‰«…¬ƒÀ¿¿ƒ¿««¿ƒƒ«¬««»¿»
.ÌÈL„˜ L„˜ BLÈc˜‰Ï Ô¯‰‡ Ï„aiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈«¬…¿«¿ƒ…∆»»ƒ
ÌÈÎ‰ÏÂ ÌLc˜Ïe ÌÈ‰k‰ ÏÈc·‰Ï ‡È‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿«¿ƒ«…¬ƒ¿«¿»¿«¬ƒ»

Ôa¯˜Ï2‡e‰ EÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ Èk BzLc˜Â :¯Ó‡pL , ¿»¿»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ∆∆∆¡…∆
.·È¯˜Ó«¿ƒ

ד:2) משנה פ"ה במדות שאמרו למה הכוונה כי [יתכן
ודנה  יושבת ישראל של גדולה סנהדרין – הגזית "לשכת
וכו', לבנים לובש פסול בו נמצא שלא וכו' הכהונה את
אהרן  של בזרעו פסול נמצא שלא עושין היו ויוםֿטוב
נמצא  שלא ברוךֿהוא המקום ברוך אומרים: היו וכך הכהן,
ובבניו  באהרן שבחר וברוךֿהוא אהרן, של בזרעו פסול
המצוה  וזוהי קדשיֿהקדשים". בבית ה' לפני לשרת לעמוד
כלומר, לקרבן", ולהכינם הכהנים "לקדש הסנהדרין על

ועיין  הקרבנות, לעבודת ולהכשירם ולברר ולדרוש לחקור
שלמה). ביריעות

.·‰a¯‰ „B·k Ô‰a ‚‰Ï Ï‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆÂ3 ¿»ƒ»»»ƒƒ¿»≈ƒ¿…»∆»«¿≈
‰¯Bza ÁzÙÏ :‰M„˜aL ¯·c ÏÎÏ Ì˙B‡ ÌÈc˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»»»∆ƒ¿À»ƒ¿…««»

ÔBL‡¯4ÔBL‡¯ C¯·Ïe ,5ÔBL‡¯ ‰ÙÈ ‰Ó ÏhÏÂ ,6. ƒ¿»≈ƒ¿ƒ…»»»»ƒ

נט:3) לב).4)גיטין (עשה המצוות בספר גם הביא כן
שם. פירש"י ועיין ראשון". "לפתוח שם בגמרא לפנינו אבל

שם).5) בגיטין (רש"י המזון וברכת המוציא ברכת
חלקין 6) שני ישראל עושה ישראל, עם לחלוק בא שאם

כולו  "וזה שם). (רש"י שירצה איזה בורר וכהן שווין,
תלמידֿ ממזר היה אם אבל ממנו, גדול חכם שם כשאין
קודם" תלמידֿחכם ממזר – עםֿהארץ גדול וכהן חכם,

ה). פרק שם המשניות (פירוש

.‚ÌÈ‰k‰ ˜lÁ ea¯ ‰LÓ7,˙B¯ÓLÓ ‰BÓLÏ ∆«≈ƒ≈«…¬ƒƒ¿»ƒ¿»
„Ú eÈ‰ ÔÎÂ .¯Ó˙È‡Ó ‰Úa¯‡Â ¯ÊÚÏ‡Ó ‰Úa¯‡«¿»»≈∆¿»»¿«¿»»≈ƒ»»¿≈»«
Â„Â ‡e‰ Ì˜lÁ Ï‡eÓL ÈÓÈ·e .‡È·p‰ Ï‡eÓL„ ¿≈«»ƒƒ≈¿≈ƒ¿»¿»ƒ

¯ÓLÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï CÏn‰8¯ÓLÓ Ïk ÏÚÂ , «∆∆¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿«»ƒ¿»
‰pÓÓ „Á‡ L‡¯ ¯ÓLÓe9ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚÂ . ƒ¿»…∆»¿À∆¿ƒƒ»«ƒ

‰„B·ÚÏ10ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓe ,˙aL ÏÎÏ ¯ÓLÓ »¬»ƒ¿»¿»«»ƒ««»¿
‡e‰L ¯Á‡‰Â ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ ,ÔÈÙlÁ˙Ó Ô‰ ˙aM‰««»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈¿»«≈∆

.‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁÂ .e¯Ó‚iL „Ú ,ÒÎ ÂÈ¯Á‡«¬»ƒ¿»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ¬ƒ»

כז.7) עשרה 8)תענית לשש חלקם ששמואל היינו
שם). (גמרא וארבע עשרים על העמידן ודוד משמרות,

יג.9) במשנה.10)הוריות כו. תענית

.„ÌÈÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÌÈÏ‚¯a11„·ÚÏ ‰ˆ¯Â Ï‚¯a ÌÈ‰k‰ ÔÓ ‡B·iL ÏÎÂ . »¿»ƒ¿…∆»ƒ«…¬ƒ»∆∆¿»»«¬…

„Ú CÏ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ì‰nÚ ˜ÏBÁÂ „·BÚ -≈¿≈ƒ»∆¿≈¿ƒ≈«
ÈÂl‰ ‡·È ÈÎÂ :¯Ó‡pL .E¯ÓLÓ ÚÈbiL12„Á‡Ó ∆«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¡«¿ƒ»…«≈ƒ≈««

EÈ¯ÚL13.¯ÓB‚Â ¿»∆¿≈

כתב 11) לו) (עשה המצוות ובספר במשנה. נה: סוכה
היינו  במשמרות, עובדים הכהנים שיהיו "שנצטוינו רבינו:
אלא  מעורבת הכל יד תהיה ולא משמרת, תעבוד שבוע בכל
השנה  בכל לעבוד היא המצוה שעיקר הרי בלבד". ברגלים
לעבוד  היא המצוה שעיקר כאן שכתב כמו ולא במשמרות,
הערה  עב עמוד לעם" המצוות "ספר ועיין ביחד, ברגלים

ו.12)קסג. הלכה להלן ראה שם), (רש"י הכהן כלומר,
שנאמר 13) וממה ושרת", וגו' נפשו אות בכל "ובא וגומר:

ראה  ברגלים, שהמדובר שם) (סוכה למדו שעריך" "מאחד
ו. הלכה להלן

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14ÌÈÏ‚¯‰ ˙Ba¯˜a15, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿¿»¿»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ ˜elÁ·e16ÏL ÌÁl‰ ÈzL ˜elÁ·e , ¿ƒ∆∆«»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆∆

ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ„ÈÓ˙e ˙B·„e ÌÈ¯„ Ï·‡ ;˙¯ˆÚ¬∆∆¬»¿»ƒ¿»¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
Úe·˜ BpÓfL ¯ÓLÓ ‡l‡ Ô˙B‡17.Ï‚¯a elÙ‡Â »∆»ƒ¿»∆¿«»««¬ƒ»∆∆

ÏÚ ÂÈ¯kÓÓ „·Ï ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿«ƒ¿»»«
˙Ba¯˜a eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯ÓBÏk .˙B·‡‰»»¿«≈∆¿≈∆…¿¿»¿¿

¯eav‰18¯·kL ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ˜ÏÁk ˜ÏÁ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈≈∆¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»
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¯ÓLÓe ¯ÓLÓ Ïk ÌeÚ·˜e ˙B·‡‰ Ì˙B‡ e˜lÁƒ¿»»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»
.BzaLa¿««

שם.14) שעירי 15)משנה ציבור, של דבר העלם פר ולא
אינן  שכולם נו.) (שם המזבח לקיץ ועולות עבודהֿזרה

הרגל. שאינו 16)חובות ואףֿעלֿפי הרגל. שבתוך בשבת
אינה  באמת הפנים לחם שעבודת להלן (וראה הרגל מחובת
"חלק  מיוחד מפסוק (שם) כן למדו – הקבוע) במשמר אלא
לכל  היא שאף הקרבה) (ולא אכילה שישנה יאכלו", כחלק
אכילה, אלא בו שאין הפנים, לחם חילוק והיינו המשמרות,
הקודמת. בשבת נעשו כבר שבו העבודות שהרי

שם.17) ("וכי 18)משנה למעלה שאמרנו מה כל [כלומר,
הרגלים  שבקרבנות ושרת", – שעריך מאחד הלוי יבוא
שאינו  אףֿעלֿפי הפנים, לחם בחילוק כן וכמו שוים, כולם
כל  – שוים) כולם אכילה אלא שאינו כיון הרגלים, מחובת
שנשארו  בדברים היינו הציבור", "בקרבנות אלא אינו זה
וחילוק  הרגל חובת היינו האבות, אותם חלקו ולא לציבור
כלומר  האבות, חלקו שכבר בדברים אבל הפנים, לחם
הקבוע  למשמר אלא אינם - הרגל, מחובת שאינם דברים

המוריה). הר ועיין שבת, באותו

.ÂÌÈt‰ ÌÁÏ ˙„B·Ú ÔÎÂ19BpÓfL ¯ÓLna - ¿≈¬«∆∆«»ƒ«ƒ¿»∆¿«
Úe·˜20ÌÁl‰ ÈzL ˙„B·Ú Ï·‡ ;21ÏÎa - »«¬»¬«¿≈«∆∆¿»

˙B¯ÓLn‰22?ÌÈÏ‚¯a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .23 «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»»¿»ƒ
ÏkL ‰ÚLa - Ï‡¯OÈ ÏkÓ EÈ¯ÚL „Á‡Ó :¯Ó‡pL∆∆¡«≈««¿»∆ƒ»ƒ¿»≈¿»»∆»
‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .„Á‡ ¯ÚLa ÔÈ‡a Ï‡¯OÈƒ¿»≈»ƒ¿««∆»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»
ÌL ÔÈ‡Â ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯Ó‡pL ?ÌÈ‰Îa¿…¬ƒ∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿≈»

„·Ïa ÌÈ‰kÏ ‡l‡ ÏÎ‡‰Ï Lc˜na ˙BzÓ24. «»«ƒ¿»¿≈»≈∆»«…¬ƒƒ¿«

(19.(7 200 עמוד צוק"מ (הוצאת ד פרק סוכה תוספתא
הרגל.20) מחובת שם.21)שאינו "שהן 22)תוספתא

שם). (תוספתא הרגל" חובת נה:23)באות סוכה
ממה 24) כן למדו ו) יח, (לדברים שופטים פרשת בספרי

ראויין  שאינן לויים יצאו לשרות, "בראוי – "ושרת" שנאמר
כסףֿמשנה. ועיין לשירות".

.ÊÔ‰k ÔÎÂ25Lc˜nÏ ‡a ‰Ê È¯‰ - Ôa¯˜ BÏ ‰È‰L ¿≈…≈∆»»»¿»¬≈∆»«ƒ¿»
˙e‡ ÏÎa ‡·e :¯Ó‡pL ;‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa B·È¯˜Óe«¿ƒ¿»∆ƒ¿∆∆∆¡«»¿»««
·È¯˜Ó ‡e‰ BÓL‡Â B˙‡hÁ ÂlÙ‡Â .˙¯LÂ BLÙ26 «¿¿≈≈«¬ƒ«»«¬»«¿ƒ
B˙ÏÈÎ‡Â Ba¯˜ ÏL ¯BÚ‰Â ,BÓˆÚ È„È ÏÚ ¯tÎÓe¿«≈«¿≈«¿»∆»¿»«¬ƒ»

Ba¯˜ ˙‡ ÔzÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .BlL‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ27 ∆¿ƒ»»ƒ≈∆»¿»¿»…≈∆ƒ¿∆
Ô‰k‰ B˙B‡Ï B˙„B·ÚÂ Ôa¯w‰ ¯BÚÂ ,Ô˙B - B·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ≈¿«»¿»«¬»¿«…≈

.BÏ Ô˙pL „·Ïaƒ¿«∆»«

קט:25) קמא עד.26)בבא אם 27)מנחות אף פירוש,
שמח). (אור המשמר מאותו אינו

.ÁÔa¯w‰ ÏÚa Ô‰k‰ ‰È‰28Ba¯˜ Ô˙B - ÌeÓ ÏÚa »»«…≈«««»¿»««≈»¿»
Ì‰lL ¯BÚ‰Â ,¯ÓLÓ ÈL‡Ï29‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ‰È‰ . ¿«¿≈ƒ¿»¿»∆»∆»»»≈∆
˜Ác‰ È„È ÏÚ „·ÚÏ ÏBÎiL30Ô‰k ÏÎÏ Ba¯˜ Ô˙B - ∆»«¬…«¿≈«¿»≈»¿»¿»…≈

BÈ‡ Ì‡Â .¯ÓLÓ ÈL‡Ï ‰„B·Ú‰Â ¯BÚ‰Â ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿»¿»¬»¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ≈
.¯ÓLÓ ÈL‡Ï Blk Ôa¯w‰ È¯‰ - ÏÏk „·ÚÏ ÏBÎÈ»«¬…¿»¬≈«»¿»À¿«¿≈ƒ¿»

שם.28) קמא "ועבודתה 29)בבא שם: שלפנינו בברייתא
"עבודתה  רבינו: כנוסחת מביא שם רש"י אבל שלו". ועורה
בירושלמי  הוא וכן כסףֿמשנה). (עיין משמר" לאנשי ועורה
מעשה  מהלכות פ"י להלן וראה ו. הלכה פי"א יבמות
ואוכל, בקדשים חולק מום בעל שכהן יז, הלכה הקרבנות
ואוכל. חולק שבוודאי שלו, כשהקרבן כאן וקלֿוחומר
בבשר, חלק לו שיש שכל בעורות, חלק לו שיש והואֿהדין

כא). הלכה (שם בעורות חלק לו מה 30)יש על קי. שם
כהן  לכל נותנה חולה, או זקן היה "ואם בברייתא: שאמרו
זקן  "האי שאלו: – משמר" לאנשי ועורה ועבודתה שירצה,
ועורה  עבודתה עבודה, עביד דמצי אי דמי, היכי חולה או
בירושלמי  וראה ז, הלכה למעלה (כמבואר דידיה תהוי נמי
משוי? היכי שליח עבודה, עביד מצי דלא ואי שם). יבמות
דכי  עבודה, הדחק. עלֿידי לעשות שיכול פפא, רב אמר
כהן  (=כל שליח ומשוי היא עבודה הדחק, עלֿידי עביד
גסה  אכילה הדחק, עלֿידי אכיל דכי אכילה, כנ"ל). שירצה,
עבודתה  הכי, משום היא, כולם לאו גסה ואכילה היא,

משמר". לאנשי ועורה

.ËÌÈ‡ÓË ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ‡ÓË ‰È‰31 »»»≈¿»¿¿«ƒ¿»«…¬ƒ¿≈ƒ
,¯ÓLÓ B˙B‡aL ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·Ï B˙B -¿¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰ ¯ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„B·ÚÂ B¯BÚÂ32. ¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ

להלן 31) שכתב כמו המשמרות, שבכל הכהנים כל כלומר,
דחויה  שטומאה יד, הלכה המקדש ביאת מהלכות בפ"ד
אחר, במשמר טהורים כהנים ישנם ואם בציבור, היא

אחריהם. היה 32)מחזרים "אם אמרו: שם קמא בבבא
לכל  נותנה ציבור, בקרבן טמא ועבודתה כהן שירצה, מי

טמאים  טהורים, דאיכא אי דמי, היכי משמר. לאנשי ועורה
לאנשי  ועורה עבודתה טהורים, דליכא ואי עבדי. מצו מי
אימא: רבא, אמר אכלי. מצו ולא נינהו טמאים הא משמר,
היפך  ורבינו משמר". שבאותו טהורין מומין לבעלי
ובעל  כסףֿמשנה). (ועיין הראב"ד השיגו ומכאן הדברים,
משמר  לאנשי "נותנו כדלהלן: רבינו דברי תיקן אורֿשמח
שבאותו  טהורים מומין לבעלי ועבודתו ועורו הטמאים
רבינו, לדברי הגמרא דברי בין סתירה ישנה ועדיין משמר".
כתב  ורבינו שירצה, מי לכל שנותנה מפורש שם שבגמרא
נוסחא  היתה רבינו שלפני ונראה משמר". לאנשי "נותנו
הקרבן  שהרי מסתבר, אמנם וכן הנ"ל, הגמרא בדברי אחרת
ידי  על בו שזכה (אלא ציבור של אלא שלו, אינו הזה
לכל  לתתו בידו אינו ולפיכך רי"ד), בתוספות ראה הפייס,
שם. באורֿשמח וראה משמר, לאנשי נותנו אלא שירצה, מי

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL Ôa¯w‰ ‰È‰33B˙B - ÔB‡ ‰È‰Â »»«»¿»∆…≈»¿»»≈¿
.¯ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„B·ÚÂ B¯BÚÂ ,‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ¿»…≈∆ƒ¿∆¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»

‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ÔB‡‰ ÏB„b Ô‰kL ÔÂÈk34BÓk , ≈»∆…≈»»≈»»¬»¿
¯‡a˙iL35.Ba¯˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ , ∆ƒ¿»≈¬≈∆∆»ƒ«¿»¿»

שם.33) קמא ולפיכך 34)בבא לאכילה, ראוי אינו אבל
באכילה. ולא בעבודה זכות לו מהלכות 35)יש פ"ב להלן

ו. הלכה המקדש ביאת

.‡ÈÈz·Ï B¯ÓLÓ ˜lÁÓ ¯ÓLÓe ¯ÓLÓ L‡¯ Ïk»…ƒ¿»ƒ¿»¿«≈ƒ¿»¿»≈
˙B·‡36ÌBÈa „·BÚ ÂÈL‡Â ·‡ ˙Èa Ïk ‰È‰iL „Ú , »«∆ƒ¿∆»≈»«¬»»≈¿
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,ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBÈa ¯Á‡‰Â ,˙aM‰ ˙BÓÈÓ „Á‡∆»ƒ««»¿»«≈¿∆«¬»
L‡¯ ·‡Â ·‡ ˙Èa ÏÎÏe .ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBÈa ¯Á‡‰Â¿»«≈¿∆«¬»¿»≈»»»…

ÂÈÏÚ ‰pÓÓ „Á‡37. ∆»¿À∆»»

(36(16 216 עמ' צוק"מ (הוצאת פ"ב תענית תוספתא
ב. הלכה פ"ד שם במשנה 37)וירושלמי לט. יומא

יג. והוריות

.·ÈÏB„b Ô‰k ÔÈpÓÓe38.ÌÈ‰k‰ ÏÎÏ L‡¯ ‡e‰ , ¿«ƒ…≈»…¿»«…¬ƒ
ÔÈLÈaÏÓe ,‰ÁLn‰ ÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓe39B˙B‡ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»«¿ƒƒ

‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a40:¯Ó‡pL ;ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰Â ƒ¿≈¿À»¿»∆∆¡«¿«…≈«»≈∆»
- ‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˜ˆeÈ ¯L‡¬∆«¿≈¿ƒ≈»∆∆«ƒ¿»

„·Ïa ‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚·a B˙B‡ ÔÈa¯Ó41:¯Ó‡pL ; ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿À»¿»ƒ¿«∆∆¡«
B„È ˙‡ ‡lÓe ‰ÁLn‰ ÔÓL BL‡¯ ÏÚ ˜ˆeÈ ¯L‡¬∆««…∆∆«ƒ¿»ƒ≈∆»
,‰ÁLn‰ ÔÓLa ‰a¯˙nL ÌLk - ÌÈ„‚a‰ ˙‡ LaÏÏƒ¿∆«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆¿∆∆«ƒ¿»

.ÌÈ„‚aa ‰a¯˙Ó Ck»ƒ¿«∆«¿»ƒ

בפה,38) מתמנה שהוא א הלכה פ"א יומא בירושלמי עיין
הלכה  להלן וראה גדול, כהן ד"ה יב: יומא תוספתא ועיין

ע"א. של בב"ד אלא אותו מעמידים שאין כסדר 39)טו,
הרי  הבגדים", את ללבוש וגו' ראשו על יוצק "אשר הכתוב:
בעת  אבל לדורות, רק וזהו ללבישה. קודמת המשיחה
המשיחה, לפני הלבישה היתה הכהן אהרן של המילואים
וגו' החושן את עליו "וישם חֿיב) ח, (ויקרא נאמר שכן
ראש  על המשחה משמן ויצוק וגו' המצנפת את וישם
בספרא  מפורש וכן ד) כט, (שמות הרמב"ן כתב וכן אהרן",
היה  שמלביש, "שלאחר י) הלכה המילואים (פרשת צו פ'
משחיתן  משה בימי שהיו הכלים שכל לפי מושחן".
משחו  ולא הבגדים, את גם למשוח צריכים והיו מקדשתן,
וכן  הגדול. הכהן גבי על משחום אלא בפניֿעצמן אותם
שיורד  וכו' הטוב כשמן שם: לספרא בפירושו הראב"ד כתב
פי  על השמן יורד שהיה שמה כלומר, מדותיו, פי על
היתה  הבגדים שמשיחת נמצא הבגדים, נתקדשו מדותיו

שלמה). (יריעות אהרן משיחת עם "הארבעה 40)ביחד
ומעיל  ואבנט), מצנפת מכנסים, (=כתונת, כהן כל של

ב). הלכה פ"ח (להלן וציץ" וחושן גם 41)ואפוד, ראה
ח. הלכה פ"א למעלה

.‚È„ˆÈk42‰BÓL L·BÏ ?ÌÈ„‚aa B˙B‡ ÔÈa¯Ó ≈«¿«ƒ«¿»ƒ≈¿»
ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÁÓÏ ÔL·BÏÂ ¯ÊBÁÂ ÔËLBÙe ÌÈ„‚a¿»ƒ¿»¿≈¿¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
Ô‰k‰ ÌLaÏÈ ÌÈÓÈ ˙Ú·L :¯Ó‡pL ;ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ««∆∆¡«ƒ¿«»ƒƒ¿»»«…≈
Ck ,‰Ú·L ÌÈ„‚a Èea¯L ÌLÎe .ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿»»
„·Ú Ì‡Â .ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ,‰Ú·L ÔÓMa ‰ÁÈLÓ43 ¿ƒ»«∆∆ƒ¿»««¿ƒ»«
ÁLniL Ì„˜ B‡ ‰Ú·L Ïk ÌÈ„‚aa ‰a¯˙iL Ì„…̃∆∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ¿»…∆∆ƒ»«
B‡ ‰a¯˙Â ÏÈ‡B‰ ;‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰Ú·L Ïk»ƒ¿»¬»¿≈»ƒ¿ƒ¿«»
¯·c ÏÎÏ ÏB„b Ô‰k ‰OÚ - ˙Á‡ ÌÚt ÁLÓ44. ƒ¿««««««¬»…≈»¿»»»

ה.42) שלכתחילה 43)יומא לפי עובד, אינו (לכתחילה
ומשיחה  שבעה ריבוי שיהיו עד גדול כהן חשוב אינו
הלכה  פ"י (להלן בגדים כמיותר הוא הרי כן ואם שבעה,
כשרה, ועבודתו גדול ככהן הוא הרי שבדיעבד אלא ה),

ראב"ד). פ'44)ועיין בספרא הוא וכן שם, ביומא הוא כן

יום  ונמשח אחד יום "נתרבה ב): הלכה ב (פרשה אמור
על  יוצק אשר לומר תלמוד מניין? אחת שעה ואפילו אחד,
ללבוש  ידו ומילא אחת. שעה אפילו המשחה, שמן ראשו

אחת". שעה אפילו - הבגדים את

.„ÈÔÈ‡45‰a¯ÓÏ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ Ô‰k ÔÈa ≈≈…≈»«¿∆∆«ƒ¿»ƒ¿À≈
„Á‡a ‚‚L Ì‡ ÁÈLn‰ Ô‰k ‡È·nL ¯t ‡l‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ∆»«∆≈ƒ…≈«»ƒ«ƒ»«¿∆»
Ô‰k‰ Ì‡ :¯Ó‡pL ,˙‡hÁ Ô‰ÈÏÚ ·iÁL ˙Bˆn‰ ÔÓƒ«ƒ¿∆«»¬≈∆«»∆∆¡«ƒ«…≈
ÌÈÂL ÌÈ¯·c‰ ¯‡LÏ Ï·‡ ;¯ÓB‚Â ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»¿≈¬»ƒ¿»«¿»ƒ»ƒ

.Ì‰≈

במשנה.45) ט: מגילה

.ÂË„Á‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ÏB„b Ô‰k ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ…≈»∆»≈ƒ∆∆»
ÌÈÚ·LÂ46ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â .47:¯Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»«∆∆¡«

- „·Ïa ÌÈ„‚a· ‰a¯˙ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa¿ƒ»«…¿≈ƒƒ¿«»«¿»ƒƒ¿«
ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈa¯Ó ÔÈ‡48ÌÈ‰k ÈL ÔÈpÓÓ ÔÈ‡Â . ≈¿«ƒ∆»«¿≈¿«ƒ¿≈…¬ƒ

˙Á‡k ÌÈÏB„b49. ¿ƒ¿««

(46.(17 418 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ג סנהדרין תוספתא
ד).47) הלכה ג (פרשה צו פ' הוקשו 48)ספרא שהרי

ועוד  (כסףֿמשנה). יב הלכה למעלה ראה וריבוי, משיחה
(קרית  ילבשם" ימים "שבעת שנאמר ממה ללמוד אפשר

שנאמר 49)ספר). ממה כן למדו (שם) צו פ' [בספרא
כהנים  שני מושחים אין – "אותו – אותו" המשח "ביום
הרי  א. הלכה פ"א יומא בירושלמי הוא וכן כאחד". גדולים
בגדים. ריבוי על דיברו ולא מושחין" "אין אלא אמרו לא
בגדים  ריבוי גם שכלל נראה ממנין", "ואין שכתב ורבינו
כמבואר  למשיחה בגדים ריבוי שהוקש משום היינו זה, בדין
הטעם  יוחנן רבי מפרש שם שבירושלמי ועוד למעלה.
וראה  למשיחה, ריבוי בין חילוק אין כן ואם  איבה, משום

יט]. הלכה להלן

.ÊË‰Ln‰ BÓk ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰È‰È „Á‡ Ô‰k ÔÈpÓÓ¿«ƒ…≈∆»ƒ¿∆¿…≈»¿«ƒ¿∆
CÏnÏ50Ô‚Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â .51‰pÓÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,52. «∆∆¿«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿»¿À∆

„ÈÓz ÏB„b Ô‰k ÔÈÓÈÏ „ÓBÚ ‰È‰ÈÂ53‡e‰ „B·k ‰ÊÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒƒ…≈»»ƒ¿∆»
.Ô‚q‰ „È ˙ÁzÓ ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ .BÏ¿»«…¬ƒƒ««««¿»

חלקיהו 50) את המלך "ויצו ד) (כג, במלכיםֿב הוא כן
שריה  "את יח: כה, ושם המשנה". כהני ואת הגדול הכהן
שמח). (אור משנה" כהן צפניהו ואת הראש, כהן

כן 51) ואם רבים). (בלשון "סגנים" אלא נמצא לא במקרא
סגן  או המלכים, מלך משקל על סגן או לנקד אפשר ביחיד,

דברים. דבר משקל "היינו 52)על יט. בסנדרין הוא כן
ממונה". היינו שם 53)סגן, סנהדרין לט. יומא משנה

צד. ומנחות

.ÊÈÔÈpÓÓ „BÚÂ54ÔÈÏB˜È˙˜55Ô‚q‰ BÓk Ô‚ÒÏ ˙BÈ‰Ï ¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»
ÌÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .ÏB„b Ô‰ÎÏ56ÌÈpÓÓe . ¿…≈»¿≈¬ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ

ÔÈÏk¯Ó‡57‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,58˙BÁzÙÓe ,59‰¯ÊÚ‰ ¬«¿»ƒ≈»ƒƒ¿»«¿¿»¬»»
Ì„Èa60eÒpk˙iL „Ú ÏBÎÈ BÈ‡ - ÁzÙÏ „Á‡‰ ‰ˆ¯ . ¿»»»»»∆»ƒ¿…«≈»«∆ƒ¿«¿

eÁzÙÈÂ ÔÈÏk¯Ó‡‰ Ïk61. »»¬«¿»ƒ¿ƒ¿¿

ב.54) הלכה פ"ה שקלים שר 55)ירושלמי יוון בלשון
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,ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBÈa ¯Á‡‰Â ,˙aM‰ ˙BÓÈÓ „Á‡∆»ƒ««»¿»«≈¿∆«¬»
L‡¯ ·‡Â ·‡ ˙Èa ÏÎÏe .ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBÈa ¯Á‡‰Â¿»«≈¿∆«¬»¿»≈»»»…

ÂÈÏÚ ‰pÓÓ „Á‡37. ∆»¿À∆»»

(36(16 216 עמ' צוק"מ (הוצאת פ"ב תענית תוספתא
ב. הלכה פ"ד שם במשנה 37)וירושלמי לט. יומא

יג. והוריות

.·ÈÏB„b Ô‰k ÔÈpÓÓe38.ÌÈ‰k‰ ÏÎÏ L‡¯ ‡e‰ , ¿«ƒ…≈»…¿»«…¬ƒ
ÔÈLÈaÏÓe ,‰ÁLn‰ ÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓe39B˙B‡ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»«¿ƒƒ

‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a40:¯Ó‡pL ;ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰Â ƒ¿≈¿À»¿»∆∆¡«¿«…≈«»≈∆»
- ‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˜ˆeÈ ¯L‡¬∆«¿≈¿ƒ≈»∆∆«ƒ¿»

„·Ïa ‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚·a B˙B‡ ÔÈa¯Ó41:¯Ó‡pL ; ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿À»¿»ƒ¿«∆∆¡«
B„È ˙‡ ‡lÓe ‰ÁLn‰ ÔÓL BL‡¯ ÏÚ ˜ˆeÈ ¯L‡¬∆««…∆∆«ƒ¿»ƒ≈∆»
,‰ÁLn‰ ÔÓLa ‰a¯˙nL ÌLk - ÌÈ„‚a‰ ˙‡ LaÏÏƒ¿∆«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆¿∆∆«ƒ¿»

.ÌÈ„‚aa ‰a¯˙Ó Ck»ƒ¿«∆«¿»ƒ

בפה,38) מתמנה שהוא א הלכה פ"א יומא בירושלמי עיין
הלכה  להלן וראה גדול, כהן ד"ה יב: יומא תוספתא ועיין

ע"א. של בב"ד אלא אותו מעמידים שאין כסדר 39)טו,
הרי  הבגדים", את ללבוש וגו' ראשו על יוצק "אשר הכתוב:
בעת  אבל לדורות, רק וזהו ללבישה. קודמת המשיחה
המשיחה, לפני הלבישה היתה הכהן אהרן של המילואים
וגו' החושן את עליו "וישם חֿיב) ח, (ויקרא נאמר שכן
ראש  על המשחה משמן ויצוק וגו' המצנפת את וישם
בספרא  מפורש וכן ד) כט, (שמות הרמב"ן כתב וכן אהרן",
היה  שמלביש, "שלאחר י) הלכה המילואים (פרשת צו פ'
משחיתן  משה בימי שהיו הכלים שכל לפי מושחן".
משחו  ולא הבגדים, את גם למשוח צריכים והיו מקדשתן,
וכן  הגדול. הכהן גבי על משחום אלא בפניֿעצמן אותם
שיורד  וכו' הטוב כשמן שם: לספרא בפירושו הראב"ד כתב
פי  על השמן יורד שהיה שמה כלומר, מדותיו, פי על
היתה  הבגדים שמשיחת נמצא הבגדים, נתקדשו מדותיו

שלמה). (יריעות אהרן משיחת עם "הארבעה 40)ביחד
ומעיל  ואבנט), מצנפת מכנסים, (=כתונת, כהן כל של

ב). הלכה פ"ח (להלן וציץ" וחושן גם 41)ואפוד, ראה
ח. הלכה פ"א למעלה

.‚È„ˆÈk42‰BÓL L·BÏ ?ÌÈ„‚aa B˙B‡ ÔÈa¯Ó ≈«¿«ƒ«¿»ƒ≈¿»
ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÁÓÏ ÔL·BÏÂ ¯ÊBÁÂ ÔËLBÙe ÌÈ„‚a¿»ƒ¿»¿≈¿¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
Ô‰k‰ ÌLaÏÈ ÌÈÓÈ ˙Ú·L :¯Ó‡pL ;ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ««∆∆¡«ƒ¿«»ƒƒ¿»»«…≈
Ck ,‰Ú·L ÌÈ„‚a Èea¯L ÌLÎe .ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿»»
„·Ú Ì‡Â .ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ,‰Ú·L ÔÓMa ‰ÁÈLÓ43 ¿ƒ»«∆∆ƒ¿»««¿ƒ»«
ÁLniL Ì„˜ B‡ ‰Ú·L Ïk ÌÈ„‚aa ‰a¯˙iL Ì„…̃∆∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ¿»…∆∆ƒ»«
B‡ ‰a¯˙Â ÏÈ‡B‰ ;‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰Ú·L Ïk»ƒ¿»¬»¿≈»ƒ¿ƒ¿«»
¯·c ÏÎÏ ÏB„b Ô‰k ‰OÚ - ˙Á‡ ÌÚt ÁLÓ44. ƒ¿««««««¬»…≈»¿»»»

ה.42) שלכתחילה 43)יומא לפי עובד, אינו (לכתחילה
ומשיחה  שבעה ריבוי שיהיו עד גדול כהן חשוב אינו
הלכה  פ"י (להלן בגדים כמיותר הוא הרי כן ואם שבעה,
כשרה, ועבודתו גדול ככהן הוא הרי שבדיעבד אלא ה),

ראב"ד). פ'44)ועיין בספרא הוא וכן שם, ביומא הוא כן

יום  ונמשח אחד יום "נתרבה ב): הלכה ב (פרשה אמור
על  יוצק אשר לומר תלמוד מניין? אחת שעה ואפילו אחד,
ללבוש  ידו ומילא אחת. שעה אפילו המשחה, שמן ראשו

אחת". שעה אפילו - הבגדים את

.„ÈÔÈ‡45‰a¯ÓÏ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ Ô‰k ÔÈa ≈≈…≈»«¿∆∆«ƒ¿»ƒ¿À≈
„Á‡a ‚‚L Ì‡ ÁÈLn‰ Ô‰k ‡È·nL ¯t ‡l‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ∆»«∆≈ƒ…≈«»ƒ«ƒ»«¿∆»
Ô‰k‰ Ì‡ :¯Ó‡pL ,˙‡hÁ Ô‰ÈÏÚ ·iÁL ˙Bˆn‰ ÔÓƒ«ƒ¿∆«»¬≈∆«»∆∆¡«ƒ«…≈
ÌÈÂL ÌÈ¯·c‰ ¯‡LÏ Ï·‡ ;¯ÓB‚Â ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»¿≈¬»ƒ¿»«¿»ƒ»ƒ

.Ì‰≈

במשנה.45) ט: מגילה

.ÂË„Á‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ÏB„b Ô‰k ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ…≈»∆»≈ƒ∆∆»
ÌÈÚ·LÂ46ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â .47:¯Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»«∆∆¡«

- „·Ïa ÌÈ„‚a· ‰a¯˙ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa¿ƒ»«…¿≈ƒƒ¿«»«¿»ƒƒ¿«
ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈa¯Ó ÔÈ‡48ÌÈ‰k ÈL ÔÈpÓÓ ÔÈ‡Â . ≈¿«ƒ∆»«¿≈¿«ƒ¿≈…¬ƒ

˙Á‡k ÌÈÏB„b49. ¿ƒ¿««

(46.(17 418 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ג סנהדרין תוספתא
ד).47) הלכה ג (פרשה צו פ' הוקשו 48)ספרא שהרי

ועוד  (כסףֿמשנה). יב הלכה למעלה ראה וריבוי, משיחה
(קרית  ילבשם" ימים "שבעת שנאמר ממה ללמוד אפשר

שנאמר 49)ספר). ממה כן למדו (שם) צו פ' [בספרא
כהנים  שני מושחים אין – "אותו – אותו" המשח "ביום
הרי  א. הלכה פ"א יומא בירושלמי הוא וכן כאחד". גדולים
בגדים. ריבוי על דיברו ולא מושחין" "אין אלא אמרו לא
בגדים  ריבוי גם שכלל נראה ממנין", "ואין שכתב ורבינו
כמבואר  למשיחה בגדים ריבוי שהוקש משום היינו זה, בדין
הטעם  יוחנן רבי מפרש שם שבירושלמי ועוד למעלה.
וראה  למשיחה, ריבוי בין חילוק אין כן ואם  איבה, משום

יט]. הלכה להלן

.ÊË‰Ln‰ BÓk ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰È‰È „Á‡ Ô‰k ÔÈpÓÓ¿«ƒ…≈∆»ƒ¿∆¿…≈»¿«ƒ¿∆
CÏnÏ50Ô‚Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â .51‰pÓÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,52. «∆∆¿«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿»¿À∆

„ÈÓz ÏB„b Ô‰k ÔÈÓÈÏ „ÓBÚ ‰È‰ÈÂ53‡e‰ „B·k ‰ÊÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒƒ…≈»»ƒ¿∆»
.Ô‚q‰ „È ˙ÁzÓ ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ .BÏ¿»«…¬ƒƒ««««¿»

חלקיהו 50) את המלך "ויצו ד) (כג, במלכיםֿב הוא כן
שריה  "את יח: כה, ושם המשנה". כהני ואת הגדול הכהן
שמח). (אור משנה" כהן צפניהו ואת הראש, כהן

כן 51) ואם רבים). (בלשון "סגנים" אלא נמצא לא במקרא
סגן  או המלכים, מלך משקל על סגן או לנקד אפשר ביחיד,

דברים. דבר משקל "היינו 52)על יט. בסנדרין הוא כן
ממונה". היינו שם 53)סגן, סנהדרין לט. יומא משנה

צד. ומנחות

.ÊÈÔÈpÓÓ „BÚÂ54ÔÈÏB˜È˙˜55Ô‚q‰ BÓk Ô‚ÒÏ ˙BÈ‰Ï ¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»
ÌÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .ÏB„b Ô‰ÎÏ56ÌÈpÓÓe . ¿…≈»¿≈¬ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ

ÔÈÏk¯Ó‡57‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,58˙BÁzÙÓe ,59‰¯ÊÚ‰ ¬«¿»ƒ≈»ƒƒ¿»«¿¿»¬»»
Ì„Èa60eÒpk˙iL „Ú ÏBÎÈ BÈ‡ - ÁzÙÏ „Á‡‰ ‰ˆ¯ . ¿»»»»»∆»ƒ¿…«≈»«∆ƒ¿«¿

eÁzÙÈÂ ÔÈÏk¯Ó‡‰ Ïk61. »»¬«¿»ƒ¿ƒ¿¿

ב.54) הלכה פ"ה שקלים שר 55)ירושלמי יוון בלשון
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יט). אות שם שקלים ישראל (תפארת ירושלמי 56)כללי
הקהל  ממון על ממונים יהיו שלא אסמכתא "והביאו שם.
לשון  כל ומיעוט הזהב, את יקחו והם מפסוק משנים, פחות

שם). שקלים המשניות (פירוש שנים" - שקלים 57)רבים
חסדא: רב אמר אמרכל? "מאי יג. ובהוריות ב. משנה פ"ה
– דבריו על משיבין ואין כולם על (=שממונה כלא" אמר
צוקרמנדל  (הוצאת פ"ב שקלים בתוספתא הוא וכן רש"י).
לב) ג, (במדבר הלוי נשיאי ונשיא "ותרגום: .(8 177 עמ'
שקלים  המשניות (פירוש לואי" רברבי על דממנא ואמרכלא

שם.58)שם). שם:59)שקלים שקלים בתוספתא
וכן  בידן". העזרה מפתחות שבע עושין, היו מה "אמרכל
ד, הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה למעלה רבינו כתב

לעזרה. היו שערים פ"א 60)ששבעה בתמיד ששנינו ומה
רבינו  כתב וכן אב, בית זקני בידי היו שהמפתחות א, משנה
זקני  כי יתכן – ה הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ח למעלה
משנהֿלמלך). ועיין רוקח, (מעשה האמרכלים הם אב בית
על  הממונה ברשות אלא פותחים היו לא ואףֿעלֿפיֿכן
המוריה. בהר וראה ג). הלכה פ"ז (להלן שערים נעילת

שם.61) שקלים תוספתא

.ÁÈÔÈ‡Â ,ÔÈÏk¯Ó‡‰ È„È ˙ÁzÓ ÔÈ¯aÊb ÔÈpÓÓe¿«ƒƒ¿»ƒƒ««¿≈»¬«¿»ƒ¿≈
‰LÏMÓ ÔÈ˙ÁBt62Ïk ÔÈ·BbL Ì‰ ÔÈ¯aÊb‰Â .ÔÈ¯aÊb ¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈∆ƒ»

Ô‰Ó ‰cÙp‰ ˙‡ ÔÈ„BÙe ,˙BLc˜‰‰63Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , «∆¿≈ƒ∆«ƒ¿∆≈∆ƒƒ»
Ô‡ÈˆB‰Ï Ô‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈ¯·„a64. ƒ¿»ƒ»¿ƒ»∆¿ƒ»

שם.62) שקלים שם.63)משנה שקלים תוספתא
להוצאה"64) הראוין "לדברים קלף: על כתבֿיד ברמב"ם

שם). בשקלים ראשונים (תוספת

.ËÈÌ„B˜ ÁeLn‰ ÏB„b‰ Ô‰k65ÌÈ„‚a ‰a¯ÓÏ66. …≈«»«»«≈ƒ¿À≈¿»ƒ
¯·ÚL ÁeLÓÏ Ì„B˜ ˙¯LÏ „ÓBÚ‰ ÌÈ„‚a ‰a¯Óe¿À≈¿»ƒ»≈¿»≈≈¿»«∆»«

È¯˜ ˙ÓÁÓ67¯·BÚÏ Ì„B˜ È¯˜ ˙ÓÁÓ ¯·BÚ‰Â . ≈¬«∆ƒ¿»≈≈¬«∆ƒ≈¿≈
ÌeÓ ˙ÓÁÓ68Ô‰ÎÏ Ì„B˜ ÌeÓ ˙ÓÁÓ ¯·BÚ‰Â . ≈¬«¿»≈≈¬«≈¿…≈

‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ69Ô‚ÒÏ Ì„B˜ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe .70. ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»»≈ƒ¿»
ÏB˜Èz˜Ï Ì„B˜ Ô‚Òe71.Ïk¯Ó‡Ï Ì„B˜ ÏB˜Èz˜Â . ¿»≈¿«ƒ¿«ƒ≈«¬«¿»

.¯ÓLÓ L‡¯Ï Ì„B˜ ¯aÊ‚Â .¯aÊ‚Ï Ì„B˜ Ïk¯Ó‡Â«¬«¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿…ƒ¿»
·‡ ˙Èa L‡¯Â .·‡ ˙Èa L‡¯Ï Ì„B˜ ¯ÓLn‰ L‡¯Â¿…«ƒ¿»≈¿…≈»¿…≈»
ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓ .ÌÈ‰k‰ ¯‡LÓ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ Ì„B˜≈¿…≈∆¿ƒ¿»«…¬ƒƒ¿¿«…¬ƒ

˙BÏÚÓ ‰ÓL „ÈÓz72.BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »ƒ¿…∆«¬¿«¿»ƒ

המשוח 65) את להקדים והיינו בברייתא, יג. הוריות
לפני  השביה מבית לפדותו או לכך, זקוק אם ולהחיותו,
שם): (גמרא המרובהֿבגדים את ולפדות להחיות שנזקקים

כאחת"66) גדולים כהנים שני ממנין "אין הרי עיון, [וצריך
שמן  שהיה ראשון, שבבית ועוד, טו). הלכה (למעלה
שמן  היה לא שני ובבית בבגדים, מרבים היו לא המשחה,
וכן  ד"ה מ. ובנזיר שם בהוריות תוספות ועיין כלל. המשחה
שני  מושחין שאין שאףֿעלֿפי רבינו, שדעת ונראה משוח.
גדולים  כהנים שני מרבים אין וגם כאחד, גדולים כהנים
למשוח  איסור אין – טו) הלכה למעלה (ראה כאחד בבגדים
זה  איסור של טעמו כל שהרי בבגדים, לרבות והשני האחד
א, הלכה פ"א (יומא בירושלמי כמפורש איבה, משום הוא

שווים: כששניהם אלא אינו זה וכל שם), למעלה וראה
כשאחד  אבל בבגדים, מרובים שניהם או משוחים שניהם
משוח  שהרי שווים, שאינם בבגדים, מרובה ואחד משוח
שחלה  כגון בכך, צורך כשיש – בבגדים למרובה קודם
בעבודה  שאמרו וכמו כלל. איבה אין נזדקן, או הגדול הכהן
בגיבור  וגיבור בחכם חכם אלא מתקנא "כלום נה. זרה
מינכן) כ"י נוסחת (לפי עג. ביומא אמרו וכן בעשיר". ועשיר
מיניה  בדזטור לו), (=בדומה בדכוותיה איבה ליה אית "כי
פוסקים  שלהלכה (ואףֿעלֿפי ליה" לית ממנו) (=בקטן
משוח  כהן ושלפיכך איבה, יש בדזוטר שגם שם, כרבנן
כהן  שגם יתכן – יג.) (שם גדול ככהן משמש אינו שעבר
וכן  גדול. ככהן בפועל משמש אינו בבגדים המרובה גדול
בגדים  "ומרובה להלן שכתב רבינו מלשון קצת לדייק יש
אלא  המשחה, שמן כשיש המדובר ולעולם לשרת"). העומד
כאילו  זה הרי למעלה, כמבואר השני, למשוח שאסור שכיון
ועיין  כהונה. בבגדי לרבותו ומותר המשחה, שמן לנו אין

יא.). למכות (נזיר 67)ריטב"א לעבודה עתה ראוי שאינו
שיטהר,68)מז:). לאחר לעבודה ראוי קרי, מחמת שעובר

וגם  שם). (נזיר כלל לעבודה ראוי אינו מום מחמת והעובר
טובל  וזה שיתרפא, עד כשר אינו עובר, מום מחמת העובר

שם). (תוספות שמשו שהעריב לאחר שדינו 69)וטהור
כא). הלכה (להלן הדיוט מלחמה 70)ככהן שמשוח לפי

מצוה  ולפיכך עבורם, מלחמה עושה שהרי רבים, בו תלויים
שם). (נזיר לסגן קודם בפירוש 71)להחיותו רבינו כתב כן

בהוריות  אינו זה אבל ב). משנה פ"ה (בשקלים המשניות
הלכה  פ"ה שקלים בירושלמי שאמרו ממה רבינו ולמדו שם,
הרי  גדול, לכהן נותן וקתליקון לקתליקון, נותן שאמרכל ב,
עיין  לאמרכל, הסגן בין והוא לאמרכל. קודם שקתליקון

ראש 72)כסףֿמשנה. אב, בית ראש הדיוט, כהן [היינו:
גדול  וכהן תמיד) (שהם סגן קתיקול, אמרכל, גזבר, משמר,
בעת  אלא אינו מלחמה משוח אבל תמיד. הוא שאף
אלא  אינם מום מחמת ועבר קריו מחמת עבר מלחמה,

כאחד  גדולים כהנים שני מינוי ואף האחד במקרה. :
אלא  אינו למעלה) (ראה בגדים בריבוי והאחד במשיחה
אבל  המשחה. שמן שיש בשעה ורק לכך, כשהוצרכו מקרה,
גדולים  כהנים שני לרבות אין המשחה, שמן אין אם
בכסףֿמשנה, וראה למעלה, כמבואר איבה, משום בבגדים,

ובהרֿהמוריה). באורֿשמח

.Î¯‡MÓ „Á‡ B‡ ÏB„b Ô‰k B‡ CÏn‰ ˙eÓiLk¿∆»«∆∆…≈»∆»ƒ¿»
Ba ÂÈzÁz ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈpÓÓ‰73.BL¯ÈÏ Èe‡¯‰ B‡ «¿Àƒ«¬ƒƒ«¿»¿»»¿»¿

‰ÏÁÏ Ì„Bw‰ ÏÎÂ74‡e‰Â .˙n‰ ˙e¯¯OÏ Ì„B˜ - ¿»«≈¿«¬»≈ƒ¿»«≈¿
BÓB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰iL75‰ÓÎÁa76‰‡¯Èa B‡ ,77Û‡ ∆ƒ¿∆¿«≈¿¿»¿»¿ƒ¿»«

‰ÓÎÁa B˙BÓk BÈ‡L Èt ÏÚ78‡e‰ :CÏna ¯Ó‡pL . «ƒ∆≈¿¿»¿»∆∆¡««∆∆
‡e‰Â .‰M¯È ˙eÎÏn‰L „nÏÓ - Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e»»¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈∆««¿¿À»¿
- dÏ ‰ÎBf‰L ,Ï‡¯OÈ ·¯˜aL ‰¯¯O ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿»¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆«∆»

.BÚ¯ÊÏe BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ∆¿«¿¿«¿

שאם 73) ובניו, "הוא כ) יז, (לדברים שופטים פ' בספרי
ישראל  פרנסי לכל מניין וכו', תחתיו עומד בנו מת, הוא
כל  ישראל, בקרב תלמודֿלומר תחתיהם? עומדים שבניהן

תחתיו". עומד בנו - ישראל בקרב פ'74)שהם בספרא
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היה  שאילו להם, היו לא "ובנים ב) הלכה א (פרק שמיני
בנחלה  הקודם שכל ואיתמר, לאלעזר קודמין היו בנים, להם
(הוצאת  פ"ב שקלים בתוספתא הוא וכן בכבוד". קודם הוא
הקודם  כל קודם, אח קודם, "בן (9 177 עמ' צוקרמנדל

בשררה". קודם - (פרק 75)בנחלה צו פ' בספרא הוא כן
לכל  קודם שהבן מלמד אותה, יעשה "מבניו ב) הלכה ה
תלמודֿ אביו? מקום ממלא שאינו אףֿעלֿפי יכול שבעולם,
אביו  של מקומו את שימלא בזמן ידו, את ימלא אשר לומר
יבוא  - אביו מקום ממלא אינו ואם אדם, לכל קודם הוא -

תחתיו". וישמש ז,76)אחר הלכה מלכים מהלכות בפ"א
בחכמה  אבותיו מקום ממלא הבן שיהיה "והוא רבינו: כתב
כאן: גם רבינו כוונת היא שכן לומר, וצריך וביראה".
אףֿעלֿפי  שמים, יראת בו שאין מי ש"כל וביראה, בחכמה
המינויין  מן למינוי אותו ממנין אין מרובה, שחכמתו

שם). רבינו (לשון בתוספתא 77)שבישראל" הוא כן
אבותיו". כמנהג שינהוג "ובלבד שם): (שקלים

"היה 78) רבינו: כתב שם מלכים ובהלכות קג: כתובות
ממלא  שאינו אףֿעלֿפי ביראה, אביו) (מקום ממלא

אותו". ומלמדין אביו במקום אותו מעמידין בחכמה,

.‡ÎÂÈzÁz ‰pÓ˙Ó Ba ÔÈ‡ - ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ79 ¿«ƒ¿»»≈¿ƒ¿«∆«¿»
ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ80ÁLÓ Ì‡ : ¿»∆»¬≈ƒ¿»«…¬ƒƒƒ¿«

.ÁLÓ ‡Ï - ÁLÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÁLÓ - ‰ÓÁÏÓÏ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿«…ƒ¿«
LnLÓ - Lc˜na LnLÓ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰kLÎe¿∆…≈¿«ƒ¿»»¿«≈«ƒ¿»¿«≈
‰¯¯OÓ ÔÈÏÚÓ .ÌÈ‰k ¯‡Lk ,ÌÈÏk ‰Úa¯‡a¿«¿»»≈ƒƒ¿»…¬ƒ«¬ƒƒ¿»»

ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ‰ÏB„‚ ‰¯¯OÏ81‰¯¯OÏ B˙B‡ ƒ¿»»¿»ƒ∆»¿≈ƒƒƒ¿»»
.ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ;‰pnÓ ‰hÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ∆»∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ
‡l‡ Ï‡¯OÈ ·¯˜aL ‰¯¯OÓ ÌÏBÚÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»

Á¯Ò Ì‡82. ƒ»«

הלכה 79) מסבירים יש א). (הלכה שם וספרא עג. עב: יומא
עובר  וכו' מלך או גדול כהן כגון שררות של מינוי שרק זו,
אלא  שררה, של מינוי שאינו מלחמה משוח אבל בירושה,
חתםֿסופר  (שו"ת בירושה עובר אינו – קדושה של מינוי

יב). סימן או"ח עג.80)חלק כח.81)יומא ברכות
שהורידוהו 82)ועוד. גמליאל רבן של במעשה כז: שם

א, הלכה פ"ב סנהדרין בירושלמי הוא וכן מנשיאותו.
לנשיאותו, אותו מחזירין ואין אותו מלקין שחטא שנשיא

ט. הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ז וראה

.·Î- ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL ÏB„b Ô‰ÎÂ¿…≈»∆»«¬≈»∆«»»∆»«¿
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83È·iÁÓ ¯‡Lk , «¿ƒ¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»¿À¿≈
B˙l„‚Ï ¯ÊBÁÂ ,˙e˜ÏÓ84. «¿¿≈ƒ¿À»

ושלשה 83) עשרים של בביתֿדין להלקותו תאמר שאם
להעלותו  רוצה אתה אחד שמצד ירידתו, עלייתו נמצאת
אתה  שני ומצד יותר, גדול ביתֿדין בפני ולדונו ולכבדו
בפ"ה  וראה שם). (ירושלמי רבים בפני ומבזהו מורידהו

א. הלכה סנהדרין יב)84)מהלכות כא, (ויקרא שנאמר
מה  "כביכול, – ה'" אני עליו, אלקיו משחת שמן נזר "כי
שם). (ירושלמי בקדושתו" אהרן אף (לעולם), בקדושתי אני

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בכל,1) מאחיו גדול שיהיה צריך הגדול שהכהן בו יבאר

בעצמו. כבוד לנהוג ושצריך

.‡ÏB„b Ô‰k2ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏkÓ ÏB„‚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ …≈»»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆»«…¬ƒ
‰‡¯Ó·e ‰ÓÎÁa ,¯LÚa ,ÁÎa ,ÈBa3BÏ ÔÈ‡ .4ÔBÓÓ ¿¿…«¿∆¿»¿»¿«¿∆≈»

,B¯LÚ ÈÙÏ „Á‡ Ïk Ô‰lMÓ BÏ ÔÈ˙B ÌÈ‰k‰ Ïk -»«…¬ƒ¿ƒƒ∆»∆»∆»¿ƒ»¿
.ÔlÎaL ¯ÈLÚÓ ¯˙BÈ ¯ÈLÚiL „Ú«∆«¬ƒ≈≈»ƒ∆¿À»

א.2) יח, פ'3)יומא 'ספרא' ה"ג, פ"א יומא 'ירושלמי'
צוקרמנדל  (הוצאת פ"א יומא תוספתא ה"א), (פ"ב אמור
הוא  נוי "במראה"). ליתא (בבבלי שם ובבלי (28 180 עמ'
הצורה  חן וגם הקומה, הוד הוא מראה ואילו הפנים, יופי

ושם.4)(מהריק"ו). שם

.··kÚÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡Â5;‰ÂˆÓÏ ‰Ê Ïk ‡l‡ , ¿≈∆»ƒ»≈¿«≈∆»»∆¿ƒ¿»
.‰a¯˙ - ÌB˜Ó ÏkÓ ‰a¯˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«»ƒ»»ƒ¿«»

אף 5) שם) (יומא, חכמים היו לא שני שבבית מזה נראה כן
המוריה'). ('הר שבכולן הגדולה המעלה שהיא

.‚Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa „B·k ‚‰Ï ÏB„b Ô‰k ·iÁÂ¿«»…≈»ƒ¿…»¿«¿¿…»≈
Ì¯Ú B˙B‡ e‡¯È ‡ÏÂ .ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ BÓˆÚa6‡Ï ¿«¿ƒ¿»»»¿…ƒ¿»……

ıÁ¯n‰ ˙È·a7.¯tzÒnLk ‡ÏÂ ‡qk‰ ˙È·a ‡ÏÂ ¿≈«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…¿∆ƒ¿«≈
Ba ÔÈ‚‰BpL „nÏÓ - ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈«»≈∆»¿«≈∆¬ƒ
- BnÚ ÌÈ¯Á‡ eˆÁ¯iL ‡e‰ ‰ˆ¯ .‰¯˙È ‰l„‚¿À»¿≈»»»∆ƒ¿¬¬≈ƒƒ

B„Èa ˙eL¯‰8. »¿¿»

(6.(14 420 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד סנהדרין תוספתא
כשהוא 7) ולא ערום אותו רואין "ואין שם: (בתוספתא

- א כב, בסנהדרין הוא וכן המרחץ", בבית ולא מסתפר
ולפי"ז  ה"ג. מלכים מהל' בפ"ב רבינו בדברי וכן מלך, לענין
לגמרי, ערום אינו אם אפילו המרחץ, בבית לראותו אסור
בבית  (ו)לא ערום אותו יראו "ולא רבינו בדברי צ"ל כן ואם

תנאֿקמא,8)המרחץ"). בדברי שם, בתוספתא הוא כן
צריך  הגדול כשהכהן ומדובר שם. יהודה כרבי ודלא
רב  לענין - א נא, בפסחים שאמרו וכמו לשמשו, לאחרים
מהל' פ"ה משנה' ב'כסף ראה שם. רבינו דעת וכן ותלמיד,
שכתב  וכמו אסור, זה צורך בלי אבל ה"ו. תורה תלמוד

המרחץ. בבית אותו יראו שלא מקודם

.„,ÌÈa¯ ÏL ‰cÚÒÏ ‡ÏÂ ‰zLn‰ ˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈¿≈«ƒ¿∆¿…ƒ¿À»∆«ƒ
‰ÂˆÓ ÏL Ì‰ elÙ‡9,‰ˆ¯ Ì‡ ,‡e‰ CÏB‰ Ï·‡ . ¬ƒ≈∆ƒ¿»¬»≈ƒ»»

Ï·‡‰ ˙È·Ï10CÏB‰ BÈ‡ - CÏB‰ ‡e‰LÎe . ¿≈»»≈¿∆≈≈≈
B˙B‡ ÔÈ·aÒÓ ‡l‡ ,ÌÈ‰k‰ ¯‡L ÌÚ ‡È·ea¯Úa¿ƒ¿¿»ƒ¿»«…¬ƒ∆»¿«¿ƒ
ÔÈ·Ï BÈa BÚvÓÓ Ô‚q‰Â .„B·k BÏ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈¿≈

ÌÚ‰11¯·ÚL ÁeLÓe Ô‚q‰Â ,12˙Èa L‡¯Â ,BÈÓÈÓ »»¿«¿»»«∆»«ƒƒ¿…≈
:ÌÈÏ·‡Ï ¯ÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ÌÈÏ·‡‰Â ·‡»¿»¬≈ƒ¿»»»ƒ¿…¿≈»¬≈ƒ

.ÔÁk ÈÙk B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ Ô‰Â !eÓÁz¿À»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ…»

ואחרים 9) אחרים, את להברות "והולך (שם): (בתוספתא
"ואינו  הנוסחא היתה רבינו שלפני ונראה להברותו". באין
כמו  להברותו", באין אחרים אבל אחרים, את להברות הולך
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היה  שאילו להם, היו לא "ובנים ב) הלכה א (פרק שמיני
בנחלה  הקודם שכל ואיתמר, לאלעזר קודמין היו בנים, להם
(הוצאת  פ"ב שקלים בתוספתא הוא וכן בכבוד". קודם הוא
הקודם  כל קודם, אח קודם, "בן (9 177 עמ' צוקרמנדל

בשררה". קודם - (פרק 75)בנחלה צו פ' בספרא הוא כן
לכל  קודם שהבן מלמד אותה, יעשה "מבניו ב) הלכה ה
תלמודֿ אביו? מקום ממלא שאינו אףֿעלֿפי יכול שבעולם,
אביו  של מקומו את שימלא בזמן ידו, את ימלא אשר לומר
יבוא  - אביו מקום ממלא אינו ואם אדם, לכל קודם הוא -

תחתיו". וישמש ז,76)אחר הלכה מלכים מהלכות בפ"א
בחכמה  אבותיו מקום ממלא הבן שיהיה "והוא רבינו: כתב
כאן: גם רבינו כוונת היא שכן לומר, וצריך וביראה".
אףֿעלֿפי  שמים, יראת בו שאין מי ש"כל וביראה, בחכמה
המינויין  מן למינוי אותו ממנין אין מרובה, שחכמתו

שם). רבינו (לשון בתוספתא 77)שבישראל" הוא כן
אבותיו". כמנהג שינהוג "ובלבד שם): (שקלים

"היה 78) רבינו: כתב שם מלכים ובהלכות קג: כתובות
ממלא  שאינו אףֿעלֿפי ביראה, אביו) (מקום ממלא

אותו". ומלמדין אביו במקום אותו מעמידין בחכמה,

.‡ÎÂÈzÁz ‰pÓ˙Ó Ba ÔÈ‡ - ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ79 ¿«ƒ¿»»≈¿ƒ¿«∆«¿»
ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ80ÁLÓ Ì‡ : ¿»∆»¬≈ƒ¿»«…¬ƒƒƒ¿«

.ÁLÓ ‡Ï - ÁLÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÁLÓ - ‰ÓÁÏÓÏ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿«…ƒ¿«
LnLÓ - Lc˜na LnLÓ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰kLÎe¿∆…≈¿«ƒ¿»»¿«≈«ƒ¿»¿«≈
‰¯¯OÓ ÔÈÏÚÓ .ÌÈ‰k ¯‡Lk ,ÌÈÏk ‰Úa¯‡a¿«¿»»≈ƒƒ¿»…¬ƒ«¬ƒƒ¿»»

ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ‰ÏB„‚ ‰¯¯OÏ81‰¯¯OÏ B˙B‡ ƒ¿»»¿»ƒ∆»¿≈ƒƒƒ¿»»
.ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ;‰pnÓ ‰hÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ∆»∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ
‡l‡ Ï‡¯OÈ ·¯˜aL ‰¯¯OÓ ÌÏBÚÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»

Á¯Ò Ì‡82. ƒ»«

הלכה 79) מסבירים יש א). (הלכה שם וספרא עג. עב: יומא
עובר  וכו' מלך או גדול כהן כגון שררות של מינוי שרק זו,
אלא  שררה, של מינוי שאינו מלחמה משוח אבל בירושה,
חתםֿסופר  (שו"ת בירושה עובר אינו – קדושה של מינוי

יב). סימן או"ח עג.80)חלק כח.81)יומא ברכות
שהורידוהו 82)ועוד. גמליאל רבן של במעשה כז: שם

א, הלכה פ"ב סנהדרין בירושלמי הוא וכן מנשיאותו.
לנשיאותו, אותו מחזירין ואין אותו מלקין שחטא שנשיא

ט. הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ז וראה

.·Î- ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL ÏB„b Ô‰ÎÂ¿…≈»∆»«¬≈»∆«»»∆»«¿
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83È·iÁÓ ¯‡Lk , «¿ƒ¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»¿À¿≈
B˙l„‚Ï ¯ÊBÁÂ ,˙e˜ÏÓ84. «¿¿≈ƒ¿À»

ושלשה 83) עשרים של בביתֿדין להלקותו תאמר שאם
להעלותו  רוצה אתה אחד שמצד ירידתו, עלייתו נמצאת
אתה  שני ומצד יותר, גדול ביתֿדין בפני ולדונו ולכבדו
בפ"ה  וראה שם). (ירושלמי רבים בפני ומבזהו מורידהו

א. הלכה סנהדרין יב)84)מהלכות כא, (ויקרא שנאמר
מה  "כביכול, – ה'" אני עליו, אלקיו משחת שמן נזר "כי
שם). (ירושלמי בקדושתו" אהרן אף (לעולם), בקדושתי אני

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בכל,1) מאחיו גדול שיהיה צריך הגדול שהכהן בו יבאר

בעצמו. כבוד לנהוג ושצריך

.‡ÏB„b Ô‰k2ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏkÓ ÏB„‚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ …≈»»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆»«…¬ƒ
‰‡¯Ó·e ‰ÓÎÁa ,¯LÚa ,ÁÎa ,ÈBa3BÏ ÔÈ‡ .4ÔBÓÓ ¿¿…«¿∆¿»¿»¿«¿∆≈»

,B¯LÚ ÈÙÏ „Á‡ Ïk Ô‰lMÓ BÏ ÔÈ˙B ÌÈ‰k‰ Ïk -»«…¬ƒ¿ƒƒ∆»∆»∆»¿ƒ»¿
.ÔlÎaL ¯ÈLÚÓ ¯˙BÈ ¯ÈLÚiL „Ú«∆«¬ƒ≈≈»ƒ∆¿À»

א.2) יח, פ'3)יומא 'ספרא' ה"ג, פ"א יומא 'ירושלמי'
צוקרמנדל  (הוצאת פ"א יומא תוספתא ה"א), (פ"ב אמור
הוא  נוי "במראה"). ליתא (בבבלי שם ובבלי (28 180 עמ'
הצורה  חן וגם הקומה, הוד הוא מראה ואילו הפנים, יופי

ושם.4)(מהריק"ו). שם

.··kÚÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡Â5;‰ÂˆÓÏ ‰Ê Ïk ‡l‡ , ¿≈∆»ƒ»≈¿«≈∆»»∆¿ƒ¿»
.‰a¯˙ - ÌB˜Ó ÏkÓ ‰a¯˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«»ƒ»»ƒ¿«»

אף 5) שם) (יומא, חכמים היו לא שני שבבית מזה נראה כן
המוריה'). ('הר שבכולן הגדולה המעלה שהיא

.‚Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa „B·k ‚‰Ï ÏB„b Ô‰k ·iÁÂ¿«»…≈»ƒ¿…»¿«¿¿…»≈
Ì¯Ú B˙B‡ e‡¯È ‡ÏÂ .ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ BÓˆÚa6‡Ï ¿«¿ƒ¿»»»¿…ƒ¿»……

ıÁ¯n‰ ˙È·a7.¯tzÒnLk ‡ÏÂ ‡qk‰ ˙È·a ‡ÏÂ ¿≈«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…¿∆ƒ¿«≈
Ba ÔÈ‚‰BpL „nÏÓ - ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈«»≈∆»¿«≈∆¬ƒ
- BnÚ ÌÈ¯Á‡ eˆÁ¯iL ‡e‰ ‰ˆ¯ .‰¯˙È ‰l„‚¿À»¿≈»»»∆ƒ¿¬¬≈ƒƒ

B„Èa ˙eL¯‰8. »¿¿»

(6.(14 420 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד סנהדרין תוספתא
כשהוא 7) ולא ערום אותו רואין "ואין שם: (בתוספתא

- א כב, בסנהדרין הוא וכן המרחץ", בבית ולא מסתפר
ולפי"ז  ה"ג. מלכים מהל' בפ"ב רבינו בדברי וכן מלך, לענין
לגמרי, ערום אינו אם אפילו המרחץ, בבית לראותו אסור
בבית  (ו)לא ערום אותו יראו "ולא רבינו בדברי צ"ל כן ואם

תנאֿקמא,8)המרחץ"). בדברי שם, בתוספתא הוא כן
צריך  הגדול כשהכהן ומדובר שם. יהודה כרבי ודלא
רב  לענין - א נא, בפסחים שאמרו וכמו לשמשו, לאחרים
מהל' פ"ה משנה' ב'כסף ראה שם. רבינו דעת וכן ותלמיד,
שכתב  וכמו אסור, זה צורך בלי אבל ה"ו. תורה תלמוד

המרחץ. בבית אותו יראו שלא מקודם

.„,ÌÈa¯ ÏL ‰cÚÒÏ ‡ÏÂ ‰zLn‰ ˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈¿≈«ƒ¿∆¿…ƒ¿À»∆«ƒ
‰ÂˆÓ ÏL Ì‰ elÙ‡9,‰ˆ¯ Ì‡ ,‡e‰ CÏB‰ Ï·‡ . ¬ƒ≈∆ƒ¿»¬»≈ƒ»»

Ï·‡‰ ˙È·Ï10CÏB‰ BÈ‡ - CÏB‰ ‡e‰LÎe . ¿≈»»≈¿∆≈≈≈
B˙B‡ ÔÈ·aÒÓ ‡l‡ ,ÌÈ‰k‰ ¯‡L ÌÚ ‡È·ea¯Úa¿ƒ¿¿»ƒ¿»«…¬ƒ∆»¿«¿ƒ
ÔÈ·Ï BÈa BÚvÓÓ Ô‚q‰Â .„B·k BÏ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈¿≈

ÌÚ‰11¯·ÚL ÁeLÓe Ô‚q‰Â ,12˙Èa L‡¯Â ,BÈÓÈÓ »»¿«¿»»«∆»«ƒƒ¿…≈
:ÌÈÏ·‡Ï ¯ÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ÌÈÏ·‡‰Â ·‡»¿»¬≈ƒ¿»»»ƒ¿…¿≈»¬≈ƒ

.ÔÁk ÈÙk B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ Ô‰Â !eÓÁz¿À»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ…»

ואחרים 9) אחרים, את להברות "והולך (שם): (בתוספתא
"ואינו  הנוסחא היתה רבינו שלפני ונראה להברותו". באין
כמו  להברותו", באין אחרים אבל אחרים, את להברות הולך
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שלא  - א יח, סנהדרין במשנה נראה וכן שם. להלן במלך
על  דבר נאמר ולא וכו'", אותו "וכשמברין אלא אמרו
שמח'). ב'אור ועי' להלן, וראה לאחרים. הבראתו

מזה 10) נראה אחרים", מנחם "וכשהוא שם: (במשנה,
מנחם). – רצה אם אלא לנחם, חייב כמו 11)שאינו

והעם  וכשהאבלים מימינו, עומד שהוא להלן, שמפרש
באמצע. גדול כהן נמצא - תחת 12)משמאלו שעמד

לעבודתו  הגדול הכהן וכשחזר פסול, בו שאירע כהןֿגדול
יום  מהל' (פ"א גדול ככהן עוד עובד ואינו זה עבר -

ה"ג). הכיפורים

.‰ÂÈ¯Á‡ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Ó BÏ ˙Ó13‡ˆBÈ BÈ‡Â , ≈≈≈≈«¬»¿≈≈
B˙Èa Á˙tÓ14BÓÁÏ ÌÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ .Lc˜n‰ ÔÓ B‡ ƒ∆«≈ƒ«ƒ¿»¿»»»»ƒ¿«¬

‰¯eLa „ÓBÚ ‡e‰Â .B˙È·Ï15BÈÓÈÓ Ô‚Òe ,16L‡¯Â ¿≈¿≈¿»¿»ƒƒ¿…
e‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ·‡ ˙Èa≈»¿»»»ƒ¿…¿¿ƒ»
!ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎ¯a˙z :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â !E˙¯tk«»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

במשנה.13) - א יח, בסנהדרין יהודה אףֿעלֿפי 14)כרבי
יצא", לא המקדש "ומן יב) כא, (ויקרא התורה שאמרה
יט.) (שם אמרו הרי – יצא לא המקדש מן שרק שנראה
כלומר, יצא". לא "מקדושתו היינו יצא" לא המקדש ש"מן
בין  הבדל אין אםֿכן ולהיטמא. מקדושתו לצאת יגרום  לא
(כסףֿ ביתו מפתח יוצא אם לבין המקדש מן יוצא אם

מתקבצין 15)משנה). המת, את שקוברין "שלאחר
המת  את המלוין וכל הקברות, בית בצד ועומדים האבלים
ה"א). אבל מהל' (פי"ג שורה" לפני שורה להן סביב עומדין

ה"ד),16) למעלה (וראה לנחמו בא אינו שעבר ומשוח
הגדול  שהכהן חשש יש גדול, ככהן מעבודתו שעבר שכיון

שם). (גמרא, ולאבלו לאידו שמח שהוא בו יחשוד

.ÂB˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe17,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - ¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆
ÏÒÙq‰ ÏÚ ·ÒÓ ‡e‰Â18B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ BÈ‡Â .19 ¿≈≈«««¿»¿≈≈««≈

ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk20Ì‡Â .Ì¯ÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚·e :¯Ó‡pL , ƒ¿»«…¬ƒ∆∆¡«¿»»…ƒ¿…¿ƒ
Ú¯B˜ Ï·‡ .‰˜BÏ - Ú¯˜21„‚k ‰hÓlÓ ‡e‰ »«∆¬»≈«ƒ¿«»¿∆∆

ÂÈÏ‚¯22Ú¯t ‰a¯Ó BÈ‡Â .23ÌÏBÚÏ24˙‡ :¯Ó‡pL , «¿»¿≈¿«∆∆«¿»∆∆¡«∆
Lc˜nÏ ÒkÈ ‡lL ˙Úa elÙ‡Â ,Ú¯ÙÈ ‡Ï BL‡¯25; ……ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆…ƒ»≈«ƒ¿»

˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ¯tÒÓ ‡l‡26¯tÒÓ BÈ‡Â . ∆»¿«≈≈∆∆«»¿∆∆«»¿≈¿«≈
¯Ú˙a27‚eÊa ‡l‡ ,28BÊ ‰¯ÚO L‡¯ .29„Ú ,BÊ ¯wÚa ¿««∆»¿…«¬»¿ƒ««

˙Á‡k ÁÓˆ ‡e‰ el‡k ‰‡¯iL30ÌL‡¯ :¯Ó‡pL . ∆≈»∆¿ƒ»«¿««∆∆¡«…»
˙‡ eÓÒÎÈ ÌBÒk ,eÁlLÈ ‡Ï Ú¯Ùe ,eÁl‚È ‡Ï…¿«≈∆«…¿«≈»ƒ¿¿∆

Ì‰ÈL‡¯31. »≈∆

ה"ט 17) אבל מהל' בפ"ד וראה במשנה. - א יח, שם
אותו  ומברים משלו לאכול אסור ראשון ביום שהאבל

חייב 18)אחרים. אינו שספסל לפי זקוף, ספסל כלומר,
מיטה  על אבל הי"ח), אבל מהל' פ"ה (ראה המיטה בכפיית
שכהן  ה"ב), פ"ב סנהדרין ('ירושלמי' לשבת אסור זקופה
אבל  מהל' ופ"ז שם, ('ירושלמי' אבלות דיני בכל חייב גדול
במבוא  גדול' בכהן שמחות בדיני ב'קונטרס (וראה ה"ו).
רבינו  של תלמידו ידידיה, לרבנו מועדֿקטן על ל'שיטה

.(34 עמוד מפריש' כתב 19)יחיאל לא פריעה, בדין להלן
עיי"ש. מתו", מלמעלה,20)"על העליון בבגד שקורעין

העם. בגדי 21)כשאר ולא לו השייכים בבגדים [היינו
וריטב"א  זה, עמ' כ: קטן מועד על בשיטה (ראה כהונה

רב.22)שם). וכדעת במשנה, – ב יב, בכהן 23)הוריות
הי"א) המקדש ביאת מהל' פ"א (להלן רבינו כתב הדיוט,

יום. שלשים הוא כמו 24)שפרע מתו", "על כתב לא כאן
המצוות' ב'ספר מפורש וכן קריעה, בדין למעלה שכתב
לכהן  אסור אבלות בדרך שלא שאפילו קסג), (לאֿתעשה
ב. אות קנ, מצוה חינוך' 'מנחת ועי' לפרוע, גדול

בשעת 25) אלא פרע לגדל אסור אינו הדיוט כהן שאילו
שהרי  לעולם, פרע לגדל אסור גדול כהן אבל למקדש, ביאה
ה"י). המקדש ביאת מהל' (פ"א במקדש הוא תמיד

צריך 26) בשבת מתחדשות כהונה של ומשמרות הואיל
ביפיו  אותו שתראה החדשה, המשמרת מפני להסתפר

וברש"י). בגמרא כב: ראשו.27)(סנהדרין שערות
שם.29)במספריים.28) שער 30)סנהדרין, ולא

שער  מגלח היה זה דרך על אלא מגלח, היה בלבד התחתון
כדרך  הרביעי השער ומשייר מהשני, שלמעלה שלישי
השער  שגילח כדרך החמישי השער ומגלח השני, ששייר
תום  עד ומגלח משייר היה זה דרך ועל – והשלישי התחתון

(כסףֿמשנה). שבראש השערות וכו'31)כל כוסמת כעין
ד"ה  שם סנהדרין ('תוספות' זה של עיקרו בצד זה של ראשו
השני  בפסוק שהרי גדול, בכהן נאמר הזה והפסוק כסום).
אינו  הזה שהפסוק מכלל כהן", כל ישתו לא "ויין נאמר שם
בשם  (כסףֿמשנה בלבד גדול בכהן אלא כהן, בכל מדבר

הרא"ש).

.Ê˙kLÏ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Lc˜na ÔÎeÓ BÏ ‰È‰È ˙È·e«ƒƒ¿∆»«ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ¿«
ÏB„b Ô‰k32˜na ·LBÈ ‰È‰iL B„B·Îe Bz¯‡Ù˙Â .Lc …≈»¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿∆≈«ƒ¿»
ÌBi‰ Ïk33‰ÏÈla „·Ïa B˙È·Ï ‡l‡ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,34B‡ »«¿…≈≈∆»¿≈ƒ¿«««¿»

BÈ‡Â ÌÈÏLe¯Èa B˙Èa ‰È‰ÈÂ .ÌBia ÌÈzL B‡ ‰ÚL»»¿«ƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿≈
ÌMÓ ÊÊ35. »ƒ»

מ"ד.32) פ"ה לא 33)מדות המקדש "ומן שכתוב כמו
ספר'). ('קרית לא 34)יצא" המקדש "ומן שנאמר ומה

יט.). (סנהדרין יצא" לא "מקדושתו היינו כן 35)יצא",
שער  פתח עד עמהן "ויצא א: יח, סנהדרין במשנה נראה
"ומן  הפסוק מן כן למדו כי ויתכן המקדש'). ('הדר העיר"
המקדש, בכלל ירושלים גם רבינו שלדעת יצא", לא המקדש
מובנים  שלשה ישנם זה, ולפי ה"ח. שופר מהל' בפ"ב ראה
אףֿעלֿפי  עבודתו מפסיק כהןֿגדול שאין א' זה: לפסוק
שאינו  ב' ה"ו). מקדש ביאת מהל' (פ"ב מת לו שמת ששמע
מירושלים. יוצא שאינו ג' ה"ה). (למעלה מתו אחר יוצא
יוצא  שאינו שהדרשה שכתב ה"ה למעלה בכסףֿמשנה ועי'
שדרשה  קלֿוחומר כן ואם אסמתכתא, אלא אינה מתו, אחר
הפסוק  ועיקר אסמכתא, אלא אינה מירושלים לצאת שלא זו

עבודתו. מפסיק שאינו ללמד

.ÁB˙B‡ ÔÈ„Â Ôc ÏB„b Ô‰k36ÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe , …≈»»¿»ƒ¿ƒƒ»»¿≈
˙BLÙ ÈÈ„ B˙B‡ ÔÈc37ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡38 »ƒƒ≈¿»∆»¿≈ƒ«»

Ï„b‰ ¯·c‰ Ïk :¯Ó‡pL ;„·Ïa39EÈÏ‡ e‡È·È40. ƒ¿«∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

במשנה.36) - א יח, שם 37)סנהדרין דווקא. נפשות דיני
של  בביתֿדין אותו שמלקין הכ"ג פ"ד למעלה וראה ב. יח,
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מא.38)שלשה. הערה להלן דבר 39)ראה כלומר,
כהןֿגדול  כגון גדול, אדם של נפשות, דיני היינו גדול,

ויח:). טז. כנגד 40)(סנהדרין שקול שהוא רבינו משה אל
שם.). ורש"י טז: (שם ואחד שבעים

.Ë„ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙e„Ú Ú„BÈ ‰È‰41elÙ‡Â , »»≈«≈≈«»¿»ƒ«¬ƒ
ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a42.„ÈÚÈÂ CÏiL BÏ „B·k BÈ‡ ‰fL ; ¿≈ƒ«»∆∆≈»∆≈≈¿»ƒ

Ï‡¯OÈ CÏÓÏ ˙e„Ú ‰˙È‰ Ì‡Â43CÏB‰ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬≈∆≈
.BÏ „ÈÚÓe ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ«»≈ƒ

בדיני 41) מדובר מעיד) ד"ה יח: (שם ה'תוספות' לדעת
שאין  להעיר, הוא חייב לאיסור נוגע זה אם אבל ממונות,
רבינו  מדברי אבל ה'. לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה
וכן  נפשות), בדיני שמדובר להלן (ראה חילוק שאין נראה

ה"ג. עדות מהל' בפ"א משנה' ה'כסף שבעים 42)כתב של
שכהןֿ שאמרו שמה - ב יח, בסנהדרין אמרו שהרי ואחד.
שאין  שכשם ברור והרי להלן, וראה למלך. היינו מעיד, גדול
בביתֿדין  אלא למעלה) (ראה נפשות בדיני כהןֿגדול דנין
דנין  אין בוודאי כן ה"ה), למעלה (כמבואר ואחד שבעים של
הגדול  בב"ד שאפילו הרי ואחד, בשבעים אלא המלך את
ה"ג). עדות מהל' פ"א (לחםֿמשנה למלך אלא מעיד אינו

סנהדרין 43) מהל' (פ"ב אותם שדנין דוד, בית למלכי כוונתו
למלך, מעיד איך שהקשו שם) (סנהדרין, ובגמרא ה"ה).
שמדובר  תירץ ולא אותם, דנים אין ישראל מלכי והלא
עד  זה, חילוק להם פורש לא עוד כי יתכן – דוד בית במלכי

שם). עדות, הל' (לחםֿמשנה יט. שם דלהלן הסוגיא

.È‰M„˜ ¯ÙÒa e¯‡a ¯·Îe44‰ÓÏ‡a ¯eÒ‡ ‡e‰L , ¿»≈«¿¿≈∆¿À»∆»¿«¿»»
‰Ïe˙a‰ ÏÚ ‰eˆÓe45ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .46Ì‡Â . ¿À∆««¿»¿≈≈¿≈»ƒ¿ƒ

ÌBv‰ ÌBÈa „·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈzL ‡O47„Ú »»¿«ƒ≈»«¬…¿««
ıÏBÁÂ .˙Á‡Ï L¯‚iL48BzL‡Ï ÌÈˆÏBÁÂ ,49, ∆¿»≈¿««¿≈¿¿ƒ¿ƒ¿

‡Op‰Ï ˙¯zÓ - ‰M‡ L¯b Ì‡Â .BzL‡ ˙‡ ÔÈÓaÈÓe¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ≈«ƒ»À∆∆¿ƒ»≈
ÌÚ‰ ¯‡LÏ50. ƒ¿»»»

ה"א.44) ביאה איסורי מהל' הי"ג.45)פי"ז שם
שם.46) בראב"ד ועי' בעדו 47)שם, "וכפר ב: יג, יומא

בתים". שני בעד ולא – ביתו א.48)ובעד יח, שם משנה
מפני  לייבם, יכול אינו והוא בנים בלי אחיו מת אם והיינו
של  'עשה' ואין הבתולה, על ומצווה באלמנה, אסור שהוא
אלמנה), (של ולאֿתעשה בתולה) (של 'עשה' דוחה יבום
איסורי  והל' יט. (שם גזירה משום אסורה האירוסין מן ואף

הי"ב). שם, "שהמלך 49)ביאה בנים. בלא מת הוא אם
רצה  ואפילו בזיון, וזה בפניו, וירקה שנאמר: חולץ, אינו
מחול, כבודו אין כבודו על שמחל שהמלך לו, שומעין אין
כיוון  הוא, מת אם וכן מייבם, אינו חולץ ואינו והואיל
תשב  אלא לה, חולצין אין כך אשתו, את לייבם שאיֿאפשר
כהןֿגדול  אבל ה"ג). מלכים מהל' (פ"ב בזיקתה" לעולם

לה. חולצים – אשתו את שמכיון 50)שמייבמין
שאלמנתו  כמלך דינו אין עלֿכרחנו אשתו, את שמייבמין

להנשא. אסורה

.‡ÈÏB„b Ô‰kL ÔÓÊa51ÏÎÈ‰Ï ÒÎ52˙BÂÁzL‰Ï53 ƒ¿«∆…≈»ƒ¿»«≈»¿ƒ¿«¬
,BÏ‡ÓOa „Á‡Â ,BÈÓÈa „Á‡ :Ba ÔÈÊÁB‡ ‰LÏL -¿»¬ƒ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…

ÒkÈÂ .ÂÈ¯BÁ‡Ó „BÙ‡aL ˙B·BË ÌÈ·‡a „Á‡Â¿∆»«¬»ƒ∆»≈≈¬»¿ƒ»≈
Ô‚q‰ ÚÓLiL ÔÂÈÎÂ .‰ÂÁzLÈÂ ÏÎÈ‰Ï54ÂÈÏ‚¯ ÏB˜55 «≈»¿ƒ¿«¬∆¿≈»∆ƒ¿««¿»«¿»

‡ˆBÈ ‡e‰L ÏB„b Ô‰k ÏL56˙‡ BÏ dÈa‚Ó , ∆…≈»∆≈«¿ƒ«∆
˙Î¯t‰57ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÒkÈ ‡ˆiL ¯Á‡Â .58 «»…∆¿««∆»»ƒ»¿∆»«…¬ƒ

.e‡ˆÈÂ eÂÁzLÈÂ¿ƒ¿«¬¿≈¿

מ"א.51) פ"ז בפירוש 52)תמיד גם רבינו כתב כן
הכיפורים, ביום שמדובר לפרש שאיֿאפשר שם. המשנה,
בגדי  בארבעה שם נכנס שהרי ולפנים, לפני נכנס  וכשהוא

שם). ישראל' ('תפארת בלבד ביאה 53)לבן זו ואין
מלקות  עליה שחייבים להיכל עבודה) בלי =) ריקנית
רבינו  כתב וכן כעבודה, היא אף שהשתחויה כז:), (מנחות
מנחות  ב'תוספות' הוא וכן ה"ד, המקדש ביאת מהל' בפ"ב

להיכל. ד"ה אבל 54)שם "הממונה", שם: תמיד, במס'
הט"ז). פ"ד (למעלה הסגן הוא הממונה היינו 55)הוא

יוםֿטוב' ('תוספות המעיל שבשולי הזהב פעמוני של קולם
שם). היתה 56)תמיד, כי להגביה, צריך היה לא כשנכנס

כשיוצא  אבל לפנים, אותה ודוחק כשהולך מאליה נפתחת
דרך  מאחוריו יוצא שהיה מפני כך, לדחוק יכול היה לא

(בי  שם).כניסתו במשנה, הגר"א הפרוכת 57)אורי היינו
הי"ז. פ"ז ולהלן א. נד, יומא ראה היכל, של שבפתחו

שלא 58) כבודו זהו שם, משתחווה הגדול שהכהן זמן שכל
שלמה'). ('יריעות עמו אחר יהיה

.·È¯ÈË˜Ó - ˙¯Ëw‰ ¯ÈË˜‰Ï ‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa59. ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿…∆«¿ƒ
L‡¯a ˜ÏÁ ÏËBÂ60?„ˆÈk .Ôlk Lc˜n‰ ÈL„˜a ¿≈≈∆¿…¿»¿≈«ƒ¿»À»≈«

ÈlL ˙‡hÁ‰ BÊ :¯ÓB‡ ‰ˆ¯iLk61.ÈlL ÌL‡‰ ‰ÊÂ ¿∆ƒ¿∆≈««»∆ƒ¿∆»»»∆ƒ
- ·È¯˜‰Ï ‰ˆ¯iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,ÒÈÙa „·BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿«ƒ∆»»≈∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
Ïe·b‰ ÈL„˜a ‡e‰ È¯‰Â .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ·È¯˜Ó62 «¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬≈¿»¿≈«¿

È‰k‰ ¯‡LkÌ63. ƒ¿»«…¬ƒ

מקריב".59) להקריב, רצה "אם במשנה: - א יד, ביומא
לא  ומעולם שמעשרת קטורת שאפילו להקטיר, נקט ורבינו
כהןֿגדול  מקטיר אףֿעלֿפיֿכן – כו.) (שם אדם בה שנה
מ"ג). פ"ו תמיד במס' הוא (וכן שירצה יום בכל

מה 60) הקריב, שאם הקריב. שלא ואףֿעלֿפי שם. יומא,
הרי  רש"י). בשם (כסףֿמשנה בראש שיטול להשמיענו צריך
(למעלה  שלו ואכילתו קרבנו של העור – המקריב כהן כל

ה"ז). חטאות.61)פ"ד עוד כשישנן אלא אינו שזה נראה
כולה, ליטול יכול אינו אחת, חטאת אלא שם אין אם אבל
תמידין  מהל' בפ"ד רבינו שכתב כמו מחציתה, רק אלא
וב'שיירי  ה"ב, פ"א יומא ב'ירושלמי' ועי' הי"ד. ומוספין

שלמה'). ('יריעות שם ישראל,62)קרבן' בכל שנוהגים
וחלה  ומעשרות תרומות כמו: המקדש, בבית דווקא ולאו

פ"א.63)וכו'. יומא תוספתא

.‚ÈÏB„b Ô‰k ‰ˆB¯L ÔÓÊa64‰ÏBÚ ‰È‰ ,·È¯˜‰Ï ƒ¿«∆∆…≈»¿«¿ƒ»»∆
L·k‰ ˙ÈˆÁÓÏ ÚÈb‰ .BÈÓÈÓ Ô‚q‰Â L·ka65ÊÁ‡ - «∆∆¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¬ƒ«∆∆»«

‡e‰L Ô‰k‰ BÏ ËÈLB‰Â .e‰ÏÚ‰Â BÈÓÈa Ô‚q‰«¿»ƒƒ¿∆¡»¿ƒ«…≈∆
CÓBÒÂ ,B„ÈaL ÌÈ¯·‡‰ ‰ÏBÚ‰ L‡¯ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆…»»»¬»ƒ∆¿»¿≈

Ô‰ÈÏÚ66L‡Ï Ô˜¯BÊÂ67. ¬≈∆¿¿»»≈

מ"ג.64) פ"ז האיברים,65)תמיד מונחים היו ששם
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מא.38)שלשה. הערה להלן דבר 39)ראה כלומר,
כהןֿגדול  כגון גדול, אדם של נפשות, דיני היינו גדול,

ויח:). טז. כנגד 40)(סנהדרין שקול שהוא רבינו משה אל
שם.). ורש"י טז: (שם ואחד שבעים

.Ë„ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙e„Ú Ú„BÈ ‰È‰41elÙ‡Â , »»≈«≈≈«»¿»ƒ«¬ƒ
ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a42.„ÈÚÈÂ CÏiL BÏ „B·k BÈ‡ ‰fL ; ¿≈ƒ«»∆∆≈»∆≈≈¿»ƒ

Ï‡¯OÈ CÏÓÏ ˙e„Ú ‰˙È‰ Ì‡Â43CÏB‰ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬≈∆≈
.BÏ „ÈÚÓe ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ«»≈ƒ

בדיני 41) מדובר מעיד) ד"ה יח: (שם ה'תוספות' לדעת
שאין  להעיר, הוא חייב לאיסור נוגע זה אם אבל ממונות,
רבינו  מדברי אבל ה'. לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה
וכן  נפשות), בדיני שמדובר להלן (ראה חילוק שאין נראה

ה"ג. עדות מהל' בפ"א משנה' ה'כסף שבעים 42)כתב של
שכהןֿ שאמרו שמה - ב יח, בסנהדרין אמרו שהרי ואחד.
שאין  שכשם ברור והרי להלן, וראה למלך. היינו מעיד, גדול
בביתֿדין  אלא למעלה) (ראה נפשות בדיני כהןֿגדול דנין
דנין  אין בוודאי כן ה"ה), למעלה (כמבואר ואחד שבעים של
הגדול  בב"ד שאפילו הרי ואחד, בשבעים אלא המלך את
ה"ג). עדות מהל' פ"א (לחםֿמשנה למלך אלא מעיד אינו

סנהדרין 43) מהל' (פ"ב אותם שדנין דוד, בית למלכי כוונתו
למלך, מעיד איך שהקשו שם) (סנהדרין, ובגמרא ה"ה).
שמדובר  תירץ ולא אותם, דנים אין ישראל מלכי והלא
עד  זה, חילוק להם פורש לא עוד כי יתכן – דוד בית במלכי

שם). עדות, הל' (לחםֿמשנה יט. שם דלהלן הסוגיא

.È‰M„˜ ¯ÙÒa e¯‡a ¯·Îe44‰ÓÏ‡a ¯eÒ‡ ‡e‰L , ¿»≈«¿¿≈∆¿À»∆»¿«¿»»
‰Ïe˙a‰ ÏÚ ‰eˆÓe45ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .46Ì‡Â . ¿À∆««¿»¿≈≈¿≈»ƒ¿ƒ

ÌBv‰ ÌBÈa „·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈzL ‡O47„Ú »»¿«ƒ≈»«¬…¿««
ıÏBÁÂ .˙Á‡Ï L¯‚iL48BzL‡Ï ÌÈˆÏBÁÂ ,49, ∆¿»≈¿««¿≈¿¿ƒ¿ƒ¿

‡Op‰Ï ˙¯zÓ - ‰M‡ L¯b Ì‡Â .BzL‡ ˙‡ ÔÈÓaÈÓe¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ≈«ƒ»À∆∆¿ƒ»≈
ÌÚ‰ ¯‡LÏ50. ƒ¿»»»

ה"א.44) ביאה איסורי מהל' הי"ג.45)פי"ז שם
שם.46) בראב"ד ועי' בעדו 47)שם, "וכפר ב: יג, יומא

בתים". שני בעד ולא – ביתו א.48)ובעד יח, שם משנה
מפני  לייבם, יכול אינו והוא בנים בלי אחיו מת אם והיינו
של  'עשה' ואין הבתולה, על ומצווה באלמנה, אסור שהוא
אלמנה), (של ולאֿתעשה בתולה) (של 'עשה' דוחה יבום
איסורי  והל' יט. (שם גזירה משום אסורה האירוסין מן ואף

הי"ב). שם, "שהמלך 49)ביאה בנים. בלא מת הוא אם
רצה  ואפילו בזיון, וזה בפניו, וירקה שנאמר: חולץ, אינו
מחול, כבודו אין כבודו על שמחל שהמלך לו, שומעין אין
כיוון  הוא, מת אם וכן מייבם, אינו חולץ ואינו והואיל
תשב  אלא לה, חולצין אין כך אשתו, את לייבם שאיֿאפשר
כהןֿגדול  אבל ה"ג). מלכים מהל' (פ"ב בזיקתה" לעולם

לה. חולצים – אשתו את שמכיון 50)שמייבמין
שאלמנתו  כמלך דינו אין עלֿכרחנו אשתו, את שמייבמין

להנשא. אסורה

.‡ÈÏB„b Ô‰kL ÔÓÊa51ÏÎÈ‰Ï ÒÎ52˙BÂÁzL‰Ï53 ƒ¿«∆…≈»ƒ¿»«≈»¿ƒ¿«¬
,BÏ‡ÓOa „Á‡Â ,BÈÓÈa „Á‡ :Ba ÔÈÊÁB‡ ‰LÏL -¿»¬ƒ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…

ÒkÈÂ .ÂÈ¯BÁ‡Ó „BÙ‡aL ˙B·BË ÌÈ·‡a „Á‡Â¿∆»«¬»ƒ∆»≈≈¬»¿ƒ»≈
Ô‚q‰ ÚÓLiL ÔÂÈÎÂ .‰ÂÁzLÈÂ ÏÎÈ‰Ï54ÂÈÏ‚¯ ÏB˜55 «≈»¿ƒ¿«¬∆¿≈»∆ƒ¿««¿»«¿»

‡ˆBÈ ‡e‰L ÏB„b Ô‰k ÏL56˙‡ BÏ dÈa‚Ó , ∆…≈»∆≈«¿ƒ«∆
˙Î¯t‰57ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÒkÈ ‡ˆiL ¯Á‡Â .58 «»…∆¿««∆»»ƒ»¿∆»«…¬ƒ

.e‡ˆÈÂ eÂÁzLÈÂ¿ƒ¿«¬¿≈¿

מ"א.51) פ"ז בפירוש 52)תמיד גם רבינו כתב כן
הכיפורים, ביום שמדובר לפרש שאיֿאפשר שם. המשנה,
בגדי  בארבעה שם נכנס שהרי ולפנים, לפני נכנס  וכשהוא

שם). ישראל' ('תפארת בלבד ביאה 53)לבן זו ואין
מלקות  עליה שחייבים להיכל עבודה) בלי =) ריקנית
רבינו  כתב וכן כעבודה, היא אף שהשתחויה כז:), (מנחות
מנחות  ב'תוספות' הוא וכן ה"ד, המקדש ביאת מהל' בפ"ב

להיכל. ד"ה אבל 54)שם "הממונה", שם: תמיד, במס'
הט"ז). פ"ד (למעלה הסגן הוא הממונה היינו 55)הוא

יוםֿטוב' ('תוספות המעיל שבשולי הזהב פעמוני של קולם
שם). היתה 56)תמיד, כי להגביה, צריך היה לא כשנכנס

כשיוצא  אבל לפנים, אותה ודוחק כשהולך מאליה נפתחת
דרך  מאחוריו יוצא שהיה מפני כך, לדחוק יכול היה לא

(בי  שם).כניסתו במשנה, הגר"א הפרוכת 57)אורי היינו
הי"ז. פ"ז ולהלן א. נד, יומא ראה היכל, של שבפתחו

שלא 58) כבודו זהו שם, משתחווה הגדול שהכהן זמן שכל
שלמה'). ('יריעות עמו אחר יהיה

.·È¯ÈË˜Ó - ˙¯Ëw‰ ¯ÈË˜‰Ï ‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa59. ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿…∆«¿ƒ
L‡¯a ˜ÏÁ ÏËBÂ60?„ˆÈk .Ôlk Lc˜n‰ ÈL„˜a ¿≈≈∆¿…¿»¿≈«ƒ¿»À»≈«

ÈlL ˙‡hÁ‰ BÊ :¯ÓB‡ ‰ˆ¯iLk61.ÈlL ÌL‡‰ ‰ÊÂ ¿∆ƒ¿∆≈««»∆ƒ¿∆»»»∆ƒ
- ·È¯˜‰Ï ‰ˆ¯iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,ÒÈÙa „·BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿«ƒ∆»»≈∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
Ïe·b‰ ÈL„˜a ‡e‰ È¯‰Â .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ·È¯˜Ó62 «¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬≈¿»¿≈«¿

È‰k‰ ¯‡LkÌ63. ƒ¿»«…¬ƒ

מקריב".59) להקריב, רצה "אם במשנה: - א יד, ביומא
לא  ומעולם שמעשרת קטורת שאפילו להקטיר, נקט ורבינו
כהןֿגדול  מקטיר אףֿעלֿפיֿכן – כו.) (שם אדם בה שנה
מ"ג). פ"ו תמיד במס' הוא (וכן שירצה יום בכל

מה 60) הקריב, שאם הקריב. שלא ואףֿעלֿפי שם. יומא,
הרי  רש"י). בשם (כסףֿמשנה בראש שיטול להשמיענו צריך
(למעלה  שלו ואכילתו קרבנו של העור – המקריב כהן כל

ה"ז). חטאות.61)פ"ד עוד כשישנן אלא אינו שזה נראה
כולה, ליטול יכול אינו אחת, חטאת אלא שם אין אם אבל
תמידין  מהל' בפ"ד רבינו שכתב כמו מחציתה, רק אלא
וב'שיירי  ה"ב, פ"א יומא ב'ירושלמי' ועי' הי"ד. ומוספין

שלמה'). ('יריעות שם ישראל,62)קרבן' בכל שנוהגים
וחלה  ומעשרות תרומות כמו: המקדש, בבית דווקא ולאו

פ"א.63)וכו'. יומא תוספתא

.‚ÈÏB„b Ô‰k ‰ˆB¯L ÔÓÊa64‰ÏBÚ ‰È‰ ,·È¯˜‰Ï ƒ¿«∆∆…≈»¿«¿ƒ»»∆
L·k‰ ˙ÈˆÁÓÏ ÚÈb‰ .BÈÓÈÓ Ô‚q‰Â L·ka65ÊÁ‡ - «∆∆¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¬ƒ«∆∆»«

‡e‰L Ô‰k‰ BÏ ËÈLB‰Â .e‰ÏÚ‰Â BÈÓÈa Ô‚q‰«¿»ƒƒ¿∆¡»¿ƒ«…≈∆
CÓBÒÂ ,B„ÈaL ÌÈ¯·‡‰ ‰ÏBÚ‰ L‡¯ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆…»»»¬»ƒ∆¿»¿≈

Ô‰ÈÏÚ66L‡Ï Ô˜¯BÊÂ67. ¬≈∆¿¿»»≈

מ"ג.64) פ"ז האיברים,65)תמיד מונחים היו ששם

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

ycwnd ilk zekld - dcear xtq - zah 'f w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם). (הגר"א למזבח הולכתם מצות על 66)ומשם
הי"ד. להלן וראה שבמזבח.67)האיברים, המערכה של

(דברים  שנאמר ממה ונלמד זריקה, צריכים הנתחים שאף
לדם: בשר הוקש והדם". הבשר עולותיך "ועשית כז) יב,
מהל' ופ"ו סב: (זבחים בזריקה" בשר אף בזריקה, דם "מה

ה"ד). הקרבנות מעשה

.„ÈÔÈËÈLBÓ eÈ‰ CÎÂ68„Á‡ Ïk :ÌÈ¯·‡‰ ¯‡L BÏ ¿»»ƒƒ¿»»¬»ƒ»∆»
Ô˙B ÔBL‡¯‰Â ,ÔBL‡¯Ï B„ÈaL ÌÈ¯·‡‰ Ô˙B „Á‡Â¿∆»≈»¬»ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ≈
CÓÒÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .L‡Ï ˜¯BÊÂ CÓBÒ ‡e‰Â ,ÏB„b Ô‰ÎÏ¿…≈»¿≈¿≈»≈¿ƒ»»ƒ¿…
ÔÈ‡Â .‰OBÚ - L‡Ï ˜¯BÊ ¯Á‡ [Ô‰k] ‰È‰ÈÂ „·Ïaƒ¿«¿ƒ¿∆…≈«≈≈»≈∆¿≈
,„·Ïa ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡l‡ ÌÈ¯·‡‰ ÏÚ ‰ÎÈÓÒ ÌL»¿ƒ»«»¬»ƒ∆»¿…≈»ƒ¿«

B„B·k ÈtÓ69.Ì‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÏÚ ˙BÎÈÓq‰ Ïk Ï·‡ ; ƒ¿≈¿¬»»«¿ƒ««¬≈«ƒ≈

שם.68) א.69)תמיד, צד, מנחות

.ÂËLÈ‡ ‰OÚÈÂ Ô‰k‰ Ïc‚iLk70¯Lk ‡e‰ È¯‰ ¿∆ƒ¿««…≈¿≈»∆ƒ¬≈»≈
ÂÈÁ‡ Ï·‡ ;‰„B·ÚÏ71B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ »¬»¬»∆»«…¬ƒ…»«ƒƒ

BÈ‡Â .‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú Lc˜na „·ÚÏ«¬…«ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»¿≈
ÌiÂÏ‰L ‰ÚLa ‡l‡ ‰lÁz ‰„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎƒ¿»»¬»»»¬»¿ƒ»∆»¿»»∆«¿ƒƒ

‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡72. ¿ƒƒ»

שתי 70) משיביא לעבודה, כשר "מאימתי ב: כד, חולין
שם.71)שערות". קטן 72)חולין, "אין ב: יג, ערכין

ומפרשה  בשיר". אומרים שהלוים בשעה אלא לעבודה נכנס
דוקא, לאו וקטן "לעבודה". הלשון משמע שכן בכהן, רבינו
ראב"ד. ועי' (כסףֿמשנה), שנה לעשרים הגיע כשלא אלא

.ÊË‰lÁz „·BÚ Ô‰k‰ ÔÈ‡73ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,74BÈ‡ ≈«…≈≈¿ƒ»¿≈…≈»≈
BlMÓ ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·iL „Ú ,‰lÁz „·BÚ≈¿ƒ»«∆»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ∆

B„Èa „·BÚÂ75¯L‡ ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê :¯Ó‡pL ; ¿≈¿»∆∆¡«∆»¿««¬…»»¬∆
‡È·iL Ì„˜ „·Ú Ì‡Â .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa ÈÈÏ e·È¯˜È«¿ƒ«»¿ƒ»«…¿ƒ»«…∆∆»ƒ
‰ÏB„‚ ‰p‰Îa „·ÚL ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ¬ƒƒ»≈»¿≈…≈»∆»«ƒ¿À»¿»

‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·iL Ì„˜76. …∆∆»ƒ¬ƒƒ»≈»¬»¿≈»

צוק"מ 73) (הוצאת פ"ג שקלים תוספתא ב. נא, מנחות
שקלים  ו'ירושלמי' ה"ג, פ"ג צו פ' 'ספרא' ,(14 179 עמוד

ה"ג. ו'ירושלמי'75)שם.74)פ"ז 'ספרא' תוספתא,
אבל 76)שם. שם, וב'ירושלמי' בתוספתא הוא כן

משנהֿלמלך. ועי' פסולה. אמרו: שם ב'ספרא'

.ÊÈÔ‰k77ÏB„b Ô‰k e‰epnL ÂÈÓiÓ ÔÈ„Ú „·Ú ‡lL …≈∆…»«¬«ƒƒ»»∆ƒ…≈»
B„Èa d„·BÚÂ ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¬ƒƒ»≈»¿¿»¿»
Ck ¯Á‡Â ;ËBÈ„‰ Ô‰k Ïk CepÁ ¯‡Lk ,‰lÁza«¿ƒ»ƒ¿»ƒ»…≈∆¿¿««»
Ô‰k CepÁ ‡È‰L ,‰iL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ·È¯˜Ó«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒ»∆ƒƒ…≈
˙ÈLÈÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ·È¯˜Ó Ck ¯Á‡Â ;ÏB„b78, »¿««»«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒƒ

BÓk ,ÌBÈ ÏÎa ·È¯˜nL ÏB„b Ô‰k Èz·Á ‡È‰L∆ƒ¬ƒ≈…≈»∆«¿ƒ¿»¿
¯‡a˙iL79‡e‰ ‰ÂL ÔzLÏL ‰OÚÓe .80. ∆ƒ¿»≈«¬≈¿»¿»»∆

א.77) עה, תמידין 79)שם.78)מנחות מהל' בפ"ג
ואילך. מהי"ח חלוט 80)ומוספין =) "רבוכה" שהן

במשנהֿלמלך. ועי' שם. במנחות, כמפורש ברותחין)

ה'תש"פ  טבת ז' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מישראל 1) לברר תקנו הראשונים הנביאים כי בו יבואר

אנשי  הנקראים והם הקרבנות, על לעמוד חטא ויראי כשרים
מעמד.

.‡BÈ‡ ‡e‰Â ·¯˜ Ì„‡ ÏL Ba¯˜ ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»¿»∆»»»≈¿≈
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ2Ïk ÏL Ôa¯˜ Ô‰ ¯eav‰ ˙Ba¯˜Â ; ≈««»¿»¿¿«ƒ≈»¿»∆»

ÔÈ„ÓBÚ Ôlk Ï‡¯OÈ eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿»∆ƒ¿ƒ¿»≈À»¿ƒ
ÌÈ‡È· ewz CÎÈÙÏ .Ôa¯˜ ˙ÚLa ‰¯ÊÚa»¬»»ƒ¿«»¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ

ÌÈBL‡¯‰3‡ËÁ È‡¯ÈÂ ÌÈ¯Lk Ï‡¯OiÓ e¯¯·iL , »ƒƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ¿≈≈¿
Ì‰Â .˙Ba¯w‰ ÏÚ „ÓÚÏ Ï‡¯OÈ Ïk ÈÁeÏL eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈«¬…««»¿»¿≈
‰Úa¯‡ Ì˙B‡ e˜lÁÂ .„ÓÚÓ ÈL‡ ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ«¿≈«¬»¿ƒ¿»«¿»»
ÏÚÂ .‰iÂÏe ‰p‰k ˙B¯ÓLÓ ÔÈÓk ,˙B„ÓÚÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬»¿ƒ¿«ƒ¿¿¿À»¿ƒ»¿«
‡e‰Â ,Ìlk ÏÚ ‰pÓÓ Ô‰Ó „Á‡ „ÓÚÓe „ÓÚÓ Ïk»«¬»«¬»∆»≈∆¿À∆«À»¿

.„ÓÚn‰ L‡¯ ‡¯˜ƒ¿»…««¬»

ב)2) כח, (במדבר שנאמר ממה ולמדו במשנה. כו. תענית
ולויים  כהנים "שיהו - במועדו" לי להקריב "תשמרו
יש  וכן שם). במדבר (ספרי עליהם" עומדים וישראלים
ועמד  וגו' הנשיא "ובא ב מו, ביחזקאל נאמר ממה ללמוד
שלמיו  ואת עולתו את הכהנים ועשו השער מזוזת על

ויצא". וגו' ודוד.3)והשתחווה שמואל

.·˙aLÂ ˙aL ÏÎa4ÏL „ÓÚÓ ÈL‡ ÔÈˆa˜˙Ó ¿»«»¿«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈«¬»∆
dÏ ·B¯˜ B‡ ÌÈÏLe¯Èa Ô‰Ó ‰È‰L ÈÓ .˙aL d˙B‡»«»ƒ∆»»≈∆ƒ»«ƒ»»
d˙B‡ ÏL ‰iÂÏe ‰p‰k ¯ÓLÓ ÌÚ Lc˜nÏ ÔÈÒÎ -ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«¿À»¿ƒ»∆»
ÚÈb‰L ÔÂÈk - „ÓÚÓ B˙B‡aL ÌÈ˜BÁ¯‰Â ;˙aL«»¿»¿ƒ∆¿«¬»≈»∆ƒƒ«
ÔÓB˜ÓaL ˙Òk‰ ˙È·Ï ÔÈˆa˜˙Ó Ô‰ Ô‰lL „ÓÚÓ5. «¬»∆»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»

ושבוע.4) שבוע ג:5)בכל פרק תענית בתוספתא הוא כן
משמר  שבאותה וישראל לירושלים עולין ולויים "כהנים

וכו'". בעריהם מתכנסין לירושלים לעלות יכולין שאינן

.‚ÔÈa ÌÈÏLe¯Èa ÔÈa ÔÈˆa˜˙n‰ el‡ ÔÈOBÚ Ô‰ ‰Óe»≈ƒ≈«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ»«ƒ≈
ÈLÈÏM·e Ô‰lL ˙aMa ÈLa ÔÈpÚ˙Ó ?˙BiÒk Èz·a¿»≈¿≈ƒƒ¿«ƒ«≈ƒ««»∆»∆«¿ƒƒ

ÈÓÁ·e ÈÚÈ·¯·e,ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ ‡Ï ˙aL ·¯Úa Ï·‡ .ÈL »¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»¿∆∆«»…»ƒ¿«ƒ
˙aL „B·k ÈtÓ6È„k ,ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ‡ ˙aMa „Á‡·e ; ƒ¿≈¿«»¿∆»««»≈»ƒ¿«ƒ¿≈

ÌBˆÏ ˙aL ‚ÚÓ e‡ˆÈ ‡lL7. ∆…≈¿≈…∆«»¿

שבת.6) צרכי להכין פנויים ווסת 7)שיהיו שינוי שכל
חולי". תחילת וסת "ושינוי לגוף מזיק

.„ÔÈÏÏt˙Ó Ô„ÓÚÓ ‰È‰L ˙aMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e¿»»ƒ«»∆»»«¬»»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙È¯ÁL :˙BlÙz Úa¯‡8„BÚÂ , «¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿»¿ƒ»¿

‡È‰Â ,‰ÁÓe ˙È¯ÁL ÔÈa ˙¯Á‡ ‰lÙz ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿ƒ»«∆∆≈«¬ƒƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‰¯˙È9LÏL „ÓÚna ÌÈ‰k‰ Ô‰Ètk ÔÈ‡OBÂ . ¿≈»»∆¿¿ƒ«≈∆«…¬ƒ««¬»»

,‰¯˙È‰ BÊ ‰lÙ˙·e ,˙È¯ÁLa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»«¿≈»
‰ÏÈÚ·e10ÈzL ÌÈL‡ ‰LÏL ‰¯Bz ¯ÙÒa ÔÈ¯B˜Â . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»¿»¬»ƒ¿≈

‰iM‰ ‰lÙz·e ˙È¯ÁLa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»¿«¬ƒ«¿ƒ»«¿ƒ»
ÔÈÙÈÒBnL11¯ÙÒa ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ‡Ï ‰ÁÓa Ï·‡ ; ∆ƒƒ¬»¿ƒ¿»…»ƒ¿≈∆
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ÚÓL ˙‡ ÔÈ‡¯B˜k ,‰t ÏÚ ‡l‡ ,‰¯Bz12eÈ‰ ‡ÏÂ . »∆»«∆¿¿ƒ∆¿«¿…»
Ô‰L ÈtÓ ,˙aL ·¯Úa ‰ÁÓ ˙lÙ˙Ï ÔÈˆa˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿≈∆≈

.˙aMÏ ÔÈ„e¯Ë¿ƒ««»

בעד 8) שמים שערי ננעלו כלומר, נעילה תפילת ו"נקראת
סמוך  אלא אותה מתפללין שאין לפי ונסתרה, השמש

החמה". "שמע 9)לשקיעת שם: בירושלמי מפורש [וכן
רבינו  והביא ארבע". ומתפללין במעמדות שמתענין מינה
ממה  לשיטתו הוכחה ד) משנה (שם המשניות בפירוש
וזה  ובמוסף, בשחרית במעמד קוראים שהיו שם, שאמרו
בו  אין מוסף קרבן בו שיש שיום שם, שאמרו למה סותר
כרחנו  על אלא במוסף, בו שאין שכן וכל במנחה, מעמד
אין  ובמוסף בשחרית במעמד שקוראים שאמרו שמה
היתירה. לתפילה אלא חודש, ראש של למוסף הכוונה
איכא  מי ומעמדות "תעניות שאמרו: כו: שם ובבבלי
וכן  מוסף", איכא מי "תעניות רבינו: שגירסת נראה מוסף"?
יש  זה ולפי ר"ח. בפירוש הוא וכן משנה הכסף כתב
שאף  להלן וראה ראב"ד. ועיין מוסף, תפילת במעמדות
גם  בהם יש וכו' חדשים ראשי כגון מוסף בהם שיש בימים

היתירה]. התפילה נשיאות 10)אותה אין במנחה אבל
שם. יוסי רבי כדעת שאמרו 11)כפיים מה רבינו מפרש כן

בראשית  במעשה וקוראין לעריהן "מתכנסין במשנה: שם
[ו]במוסף". בשחרית יד:)12)וכו' (תמורה שאמרו ומה

זה  אין פה", בעל לאומרן רשאי אתה אי שבכתב "דברים
חובתן. ידי אחרים להוציא אלא

.‰Ô˙„ÈÓÚÂ el‡ ˙BlÙz Úa¯‡Ó ‰lÙz ÏÎÏ Ôˆea˜Â¿ƒ»¿»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ≈«¬ƒ»»
‰Lw·Ïe ‰pÁ˙ÏÂ ‰lÙ˙Ï ÌL13‡¯˜ ‰¯Bza ˙B¯˜ÏÂ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»
.„ÓÚÓ«¬»

בשני 13) מתענין שהיו כז:) (שם שאמרו למה רבינו כוונת
מדבריות  הולכי על בשבת ובשלישי הים יורדי על בשבת
להם  שהיה ובוודאי וכו', תיפול שלא אסכרה על וברביעי

האלו. הדברים כל על ובקשות תחינות

.Â˙ÈL‡¯a ‰OÚÓa ?ÔÈ‡¯B˜ eÈ‰ ‰n·e14ÌBia . «∆»¿ƒ¿«¬≈¿≈ƒ«
'˙ÈL‡¯a' ÔÈ‡¯B˜ ÔBL‡¯‰15'ÚÈ˜¯ È‰È'Â16- ÈMa . »ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ»ƒ««≈ƒ

'eÂwÈ'Â 'ÚÈ˜¯ È‰È'17È‰È'Â 'eÂwÈ' - ÈLÈÏMa . ¿ƒ»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒƒ»ƒƒ
.'eˆ¯LÈ'Â '˙B¯B‡Ó È‰È' - ÈÚÈ·¯a .'˙B¯B‡Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¿

'eˆ¯LÈ' - ÈLÈÓÁa18'ı¯‡‰ ‡ˆB˙'Â19- ÈMMa . «¬ƒƒƒ¿¿¿≈»»∆«ƒƒ
'ı¯‡‰ ‡ˆBz'20elÎÈÂ'21.' ≈»»∆«¿À

עבודה 14) אצלנו ואין בעבודה, המציאות ששלימות "לפי
נתקיימו  לא מעמדות אלמלא אמרו וכן הקרבנות עם אלא

וארץ". ו.15)שמים פסוק עד בראשית מהתחלת היינו,
שלושה  אחד קורא פסוקים, חמישה אלא בה שאין ולפי
(שם  וחמישי רביעי ומוסיף שלישי פסוק וקורא חוזר והשני
הלכה  תפילה מהלכות י"ג בפרק חדשים בראשי כמו כז:

ראשון.16)ד). בה וקורא ט. פסוק עד ו מפסוק
למעלה.17) כמבואר שניים, בה וקוראים פסוקים חמישה
אחד.18) בה וקורא פסוקים שמונה 19)ארבעה בה יש

שניים. בה וקוראים שניים.20)פסוקים בה וקוראים
אחד.21) בה וקורא

.ÊÌÈLa d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ‰ÏB„‚ ‰L¯t22‰pË˜e , »»»¿»¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«»
- ˙È¯ÁL ÔÈ‡¯BwL ˙BiL¯t ÈzLe .„Á‡ d˙B‡ ‡¯B˜≈»∆»¿≈»»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ
,¯Ùqa ‰iM‰ ‰lÙza Ô˙B‡ ÔÈ¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁL Ì‰≈∆¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ»«≈∆

.‰t ÏÚ ‰ÁÓa Ô˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»«∆

אלא 22) בה אין הא בשניים בראשית מקשה: שם ובגמרא
- פסוקים משלושה פחות בתורה קורין ואין פסוקים חמישה
שקרא  ממה אחד פסוק על חוזר השני כלומר, דולג, אמר רב

הראשון.

.Á„ÓÚÓ ÔÈOBÚ „ÓÚÓ ÈL‡ eÈ‰ ‡Ï ‰kÁ ÈÓÈ ˙ÓL¿…«¿≈¬À»…»«¿≈«¬»ƒ«¬»
˙È¯ÁLa23Ba ‰È‰ ‡Ï ÛÒeÓ Ôa¯˜ Ba LiL ÌBÈ ÏÎÂ . ¿«¬ƒ¿»∆≈»¿«»…»»

‰ÁÓa ‡ÏÂ Ì‰lL ‰iL ‰lÙ˙a ‡Ï „ÓÚÓ24‡l‡ , «¬»…ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»∆¿…¿ƒ¿»∆»
Ôa¯˜ Ba ‰È‰L ÌBÈ ÏÎÂ .„·Ïa ‰ÏÈÚ·e ˙È¯ÁLa¿«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»∆»»»¿«
˙È¯ÁLa ‡l‡ ,‰ÏÈÚa „ÓÚÓ Ba ‰È‰ ‡Ï ÌÈˆÚ‰»≈ƒ…»»«¬»ƒ¿ƒ»∆»¿«¬ƒ

.‰ÁÓ·e ‰iL ‰lÙ˙·eƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»

בשחרית".23) מעמד אין הלל בו שיש יום "כל שם: במשנה
לקרוא  צריכים שהרי מעמד, לעשות פנאי להם שאין לפי
ובראש  מוסף. קרבן בו ואין הלל בו שיש חנוכה והיינו הלל,

שלו שההלל מעמד חודש בו היה מנהג, משום אלא אינו
מוסף 24)בשחרית. לך ואין במוסף, טרודין שהיו לפי

של  שהכהנים כלל פנאי להם היה ולא בהמות שתי בלא
לחטוב  טרודין היו שבהם וישראל במוסף טרודין מעמד
בתפילת  מעמד בו שאין שכן וכל מים. ולשאוב עצים

המוסף.

.Ë˙BÁtLÓÏ ‰È‰ Úe·˜ ÔÓÊ ?ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜ e‰Óe«»¿«»≈ƒ¿«»«»»¿ƒ¿»
˙BÁtLÓ25.‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ‡È·‰Ï ÌÈ¯ÚiÏ ˙‡ˆÏ ƒ¿»»≈«¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬»»

eÈ‰ ,ÌÈˆÚ‰ ‡È·‰Ï BÊ ‰ÁtLÓ È·Ï ÚÈbiL ÌBÈÂ¿∆«ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»»¿»ƒ»≈ƒ»
Ì‰Ï ‰È‰Â .ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜ e‰ÊÂ ,‰·„ ˙BÏBÚ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«»≈ƒ¿»»»∆

·BË ÌBÈ BÓk26˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a Ba ÔÈ¯eÒ‡Â ,27 ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ
‚‰Ó ‰Ê ¯·„Â .‰Î‡ÏÓ ˙iOÚ·e28. «¬ƒ«¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכן 25) ליוםֿטוב, היום היה המשפחה שלכל מדבריו נראה
על  מבני) המתחיל (דיבור מא. בעירובין התוספות כתבו
של  בניו מבני אני שאמר צדוק, ב"ר אלעזר ר' של הברייתא
של  חתניהן שגם הרי כבנו, וחתנו חתנו שהיה - סנאה בנימין

זה. יום חגגו משפחות טוב 26)אותן יום ולא טוב יום כמו
שלצורך  ד) הלכה א פרק (מגילה בירושלמי נראה וכן ממש.
פי  על אף קרבנו, הבאת ביום לקצור אף מותר נפש אוכל
כמפורש  נפש, אוכל לצורך אף לקצור אסור טוב שביום

י. הלכה א פרק ביצה "אמר 27)בירושלמי שם: בעירובין
בנימין  בן סנרב של בניו מבני אני צדוק ב"ר אלעזר רבי
בתענית  משנה - באב בעשרה שלהם העצים קרבן (שזמן
לאחר  ודחינוהו בשבת תשעהֿבאב חל אחת ופעם שם)
הוא". שלנו טוב שיום מפני השלמנוהו ולא והתענינו השבת
אסור  עצים המתנדב יחיד שאפילו י' הלכה להלן וראה
השנה  (ראש שאמרו פי על [ואף ביום. בו ותענית בהספד
הימים  אותם כל בטלו כלומר תענית, מגילת שבטלה יט:)
אלעזר  שר' לומר צריך - המקדש בית חורבן לאחר הטובים,
מתענים  שהיו שהזכיר ומה הבית, בזמן היה צדוק ב"ר
המשנה  בפירוש רבינו שכתב למה מתאים זה באב, בתשעה
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ÚÓL ˙‡ ÔÈ‡¯B˜k ,‰t ÏÚ ‡l‡ ,‰¯Bz12eÈ‰ ‡ÏÂ . »∆»«∆¿¿ƒ∆¿«¿…»
Ô‰L ÈtÓ ,˙aL ·¯Úa ‰ÁÓ ˙lÙ˙Ï ÔÈˆa˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿≈∆≈

.˙aMÏ ÔÈ„e¯Ë¿ƒ««»

בעד 8) שמים שערי ננעלו כלומר, נעילה תפילת ו"נקראת
סמוך  אלא אותה מתפללין שאין לפי ונסתרה, השמש

החמה". "שמע 9)לשקיעת שם: בירושלמי מפורש [וכן
רבינו  והביא ארבע". ומתפללין במעמדות שמתענין מינה
ממה  לשיטתו הוכחה ד) משנה (שם המשניות בפירוש
וזה  ובמוסף, בשחרית במעמד קוראים שהיו שם, שאמרו
בו  אין מוסף קרבן בו שיש שיום שם, שאמרו למה סותר
כרחנו  על אלא במוסף, בו שאין שכן וכל במנחה, מעמד
אין  ובמוסף בשחרית במעמד שקוראים שאמרו שמה
היתירה. לתפילה אלא חודש, ראש של למוסף הכוונה
איכא  מי ומעמדות "תעניות שאמרו: כו: שם ובבבלי
וכן  מוסף", איכא מי "תעניות רבינו: שגירסת נראה מוסף"?
יש  זה ולפי ר"ח. בפירוש הוא וכן משנה הכסף כתב
שאף  להלן וראה ראב"ד. ועיין מוסף, תפילת במעמדות
גם  בהם יש וכו' חדשים ראשי כגון מוסף בהם שיש בימים

היתירה]. התפילה נשיאות 10)אותה אין במנחה אבל
שם. יוסי רבי כדעת שאמרו 11)כפיים מה רבינו מפרש כן

בראשית  במעשה וקוראין לעריהן "מתכנסין במשנה: שם
[ו]במוסף". בשחרית יד:)12)וכו' (תמורה שאמרו ומה

זה  אין פה", בעל לאומרן רשאי אתה אי שבכתב "דברים
חובתן. ידי אחרים להוציא אלא

.‰Ô˙„ÈÓÚÂ el‡ ˙BlÙz Úa¯‡Ó ‰lÙz ÏÎÏ Ôˆea˜Â¿ƒ»¿»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ≈«¬ƒ»»
‰Lw·Ïe ‰pÁ˙ÏÂ ‰lÙ˙Ï ÌL13‡¯˜ ‰¯Bza ˙B¯˜ÏÂ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»
.„ÓÚÓ«¬»

בשני 13) מתענין שהיו כז:) (שם שאמרו למה רבינו כוונת
מדבריות  הולכי על בשבת ובשלישי הים יורדי על בשבת
להם  שהיה ובוודאי וכו', תיפול שלא אסכרה על וברביעי

האלו. הדברים כל על ובקשות תחינות

.Â˙ÈL‡¯a ‰OÚÓa ?ÔÈ‡¯B˜ eÈ‰ ‰n·e14ÌBia . «∆»¿ƒ¿«¬≈¿≈ƒ«
'˙ÈL‡¯a' ÔÈ‡¯B˜ ÔBL‡¯‰15'ÚÈ˜¯ È‰È'Â16- ÈMa . »ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ»ƒ««≈ƒ

'eÂwÈ'Â 'ÚÈ˜¯ È‰È'17È‰È'Â 'eÂwÈ' - ÈLÈÏMa . ¿ƒ»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒƒ»ƒƒ
.'eˆ¯LÈ'Â '˙B¯B‡Ó È‰È' - ÈÚÈ·¯a .'˙B¯B‡Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¿

'eˆ¯LÈ' - ÈLÈÓÁa18'ı¯‡‰ ‡ˆB˙'Â19- ÈMMa . «¬ƒƒƒ¿¿¿≈»»∆«ƒƒ
'ı¯‡‰ ‡ˆBz'20elÎÈÂ'21.' ≈»»∆«¿À

עבודה 14) אצלנו ואין בעבודה, המציאות ששלימות "לפי
נתקיימו  לא מעמדות אלמלא אמרו וכן הקרבנות עם אלא

וארץ". ו.15)שמים פסוק עד בראשית מהתחלת היינו,
שלושה  אחד קורא פסוקים, חמישה אלא בה שאין ולפי
(שם  וחמישי רביעי ומוסיף שלישי פסוק וקורא חוזר והשני
הלכה  תפילה מהלכות י"ג בפרק חדשים בראשי כמו כז:

ראשון.16)ד). בה וקורא ט. פסוק עד ו מפסוק
למעלה.17) כמבואר שניים, בה וקוראים פסוקים חמישה
אחד.18) בה וקורא פסוקים שמונה 19)ארבעה בה יש

שניים. בה וקוראים שניים.20)פסוקים בה וקוראים
אחד.21) בה וקורא

.ÊÌÈLa d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ‰ÏB„‚ ‰L¯t22‰pË˜e , »»»¿»¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«»
- ˙È¯ÁL ÔÈ‡¯BwL ˙BiL¯t ÈzLe .„Á‡ d˙B‡ ‡¯B˜≈»∆»¿≈»»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ
,¯Ùqa ‰iM‰ ‰lÙza Ô˙B‡ ÔÈ¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁL Ì‰≈∆¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ»«≈∆

.‰t ÏÚ ‰ÁÓa Ô˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»«∆

אלא 22) בה אין הא בשניים בראשית מקשה: שם ובגמרא
- פסוקים משלושה פחות בתורה קורין ואין פסוקים חמישה
שקרא  ממה אחד פסוק על חוזר השני כלומר, דולג, אמר רב

הראשון.

.Á„ÓÚÓ ÔÈOBÚ „ÓÚÓ ÈL‡ eÈ‰ ‡Ï ‰kÁ ÈÓÈ ˙ÓL¿…«¿≈¬À»…»«¿≈«¬»ƒ«¬»
˙È¯ÁLa23Ba ‰È‰ ‡Ï ÛÒeÓ Ôa¯˜ Ba LiL ÌBÈ ÏÎÂ . ¿«¬ƒ¿»∆≈»¿«»…»»

‰ÁÓa ‡ÏÂ Ì‰lL ‰iL ‰lÙ˙a ‡Ï „ÓÚÓ24‡l‡ , «¬»…ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»∆¿…¿ƒ¿»∆»
Ôa¯˜ Ba ‰È‰L ÌBÈ ÏÎÂ .„·Ïa ‰ÏÈÚ·e ˙È¯ÁLa¿«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»∆»»»¿«
˙È¯ÁLa ‡l‡ ,‰ÏÈÚa „ÓÚÓ Ba ‰È‰ ‡Ï ÌÈˆÚ‰»≈ƒ…»»«¬»ƒ¿ƒ»∆»¿«¬ƒ

.‰ÁÓ·e ‰iL ‰lÙ˙·eƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»

בשחרית".23) מעמד אין הלל בו שיש יום "כל שם: במשנה
לקרוא  צריכים שהרי מעמד, לעשות פנאי להם שאין לפי
ובראש  מוסף. קרבן בו ואין הלל בו שיש חנוכה והיינו הלל,

שלו שההלל מעמד חודש בו היה מנהג, משום אלא אינו
מוסף 24)בשחרית. לך ואין במוסף, טרודין שהיו לפי

של  שהכהנים כלל פנאי להם היה ולא בהמות שתי בלא
לחטוב  טרודין היו שבהם וישראל במוסף טרודין מעמד
בתפילת  מעמד בו שאין שכן וכל מים. ולשאוב עצים

המוסף.

.Ë˙BÁtLÓÏ ‰È‰ Úe·˜ ÔÓÊ ?ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜ e‰Óe«»¿«»≈ƒ¿«»«»»¿ƒ¿»
˙BÁtLÓ25.‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ‡È·‰Ï ÌÈ¯ÚiÏ ˙‡ˆÏ ƒ¿»»≈«¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬»»

eÈ‰ ,ÌÈˆÚ‰ ‡È·‰Ï BÊ ‰ÁtLÓ È·Ï ÚÈbiL ÌBÈÂ¿∆«ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»»¿»ƒ»≈ƒ»
Ì‰Ï ‰È‰Â .ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜ e‰ÊÂ ,‰·„ ˙BÏBÚ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«»≈ƒ¿»»»∆

·BË ÌBÈ BÓk26˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a Ba ÔÈ¯eÒ‡Â ,27 ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ
‚‰Ó ‰Ê ¯·„Â .‰Î‡ÏÓ ˙iOÚ·e28. «¬ƒ«¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכן 25) ליוםֿטוב, היום היה המשפחה שלכל מדבריו נראה
על  מבני) המתחיל (דיבור מא. בעירובין התוספות כתבו
של  בניו מבני אני שאמר צדוק, ב"ר אלעזר ר' של הברייתא
של  חתניהן שגם הרי כבנו, וחתנו חתנו שהיה - סנאה בנימין

זה. יום חגגו משפחות טוב 26)אותן יום ולא טוב יום כמו
שלצורך  ד) הלכה א פרק (מגילה בירושלמי נראה וכן ממש.
פי  על אף קרבנו, הבאת ביום לקצור אף מותר נפש אוכל
כמפורש  נפש, אוכל לצורך אף לקצור אסור טוב שביום

י. הלכה א פרק ביצה "אמר 27)בירושלמי שם: בעירובין
בנימין  בן סנרב של בניו מבני אני צדוק ב"ר אלעזר רבי
בתענית  משנה - באב בעשרה שלהם העצים קרבן (שזמן
לאחר  ודחינוהו בשבת תשעהֿבאב חל אחת ופעם שם)
הוא". שלנו טוב שיום מפני השלמנוהו ולא והתענינו השבת
אסור  עצים המתנדב יחיד שאפילו י' הלכה להלן וראה
השנה  (ראש שאמרו פי על [ואף ביום. בו ותענית בהספד
הימים  אותם כל בטלו כלומר תענית, מגילת שבטלה יט:)
אלעזר  שר' לומר צריך - המקדש בית חורבן לאחר הטובים,
מתענים  שהיו שהזכיר ומה הבית, בזמן היה צדוק ב"ר
המשנה  בפירוש רבינו שכתב למה מתאים זה באב, בתשעה
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היו  השני הבית בזמן שגם ג, משנה א פרק השנה בראש
באב]. בתשעה נ.28)מתענים (פסחים התוספות [לדעת

הר"ן  ולדעת דאורייתא איסור בזה יש מקום) המתחיל דיבור
אלא  אינו שם המובא והפסוק מדרבנן, איסור אלא אינו שם
פי  על ואף מנהג. משום אלא אינו רבינו ולדעת אסמכתא,
עשרה  של התענית את זה טוב יום דחה מנהג אלא שאינו
כן  ואם הבית, בזמן היה זה שהרי שבת) מיום (שנדחה באב

מנהג]. משום אלא היה לא התענית גם

.È·c˙‰L „ÈÁÈ elÙ‡29‰Î¯Úna ÌÈ¯Ê‚ B‡ ÌÈˆÚ ¬ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒ««¬»»
ÌBi‰ B˙B‡a ¯eÒ‡ -30˙iOÚ·e ˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a »¿«¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬ƒ«

.‚‰Ó ‰Ê ¯·„Â .‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכו'".29) למזבח עצים עלי הרי "האומר שם: בירושלמי
או  עלי" "הרי אמר אם בין זה בעניין הבדל שאין וברור
שלו. טוב יום הוא שהביאם כיוון - למזבח" אלו "הרי שאמר

למקדש.30) שמביאם

.‡È˙aL Ïk ÒaÎlÓe ¯tÒlÓ ÔÈ¯eÒ‡ „ÓÚÓ ÈL‡«¿≈«¬»¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈»«»
˙aM‰ „B·k ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ ÈLÈÓÁ·e .Ô‰lL31ÈtÓe . ∆»∆«¬ƒƒÀ»ƒƒ¿≈¿««»ƒ¿≈

eÒkÈ ‡lL È„k ?ÒaÎÏe ¯tÒÏ Ì‰ÈÏÚ e¯Ò‡ ‰Ó»»¿¬≈∆¿«≈¿«≈¿≈∆…ƒ»¿
.Ì„wÓ eÒaÎÈÂ e¯tÒÈ ‡l‡ ,ÔÈÏeÓ Ì‰Lk Ì„ÓÚÓÏ¿«¬»»¿∆≈¿À»ƒ∆»¿«¿ƒ«¿ƒ…∆

שמותר 31) שכן שכל אומרים יש דווקא. לאו בחמישי
בשישי.

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועל 1) במקדש, היו ממונים עשר שחמשה רבינו יבאר בו

ממונים. היו מה

.‡Lc˜na eÈ‰ ÔÈpÓÓ ¯OÚ ‰MÓÁ2ÌÈpÓÓ ÔÎÂ , ¬ƒ»»»¿Àƒ»«ƒ¿»¿≈¿«ƒ
‰pÓÓ el‡ ÌÈ¯·„ ¯OÚ ‰MÓÁÓ ¯·c Ïk ÏÚ ÌÏBÚÏ¿»«»»»≈¬ƒ»»»¿»ƒ≈¿À∆

ÌÈpÓf‰ ÏÚ (‡ :Ô‰ el‡Â .„Á‡3˙ÏÈÚ ÏÚ (· . ∆»¿≈≈««¿«ƒ«¿ƒ«
ÌÈ¯ÚL4ÌÈ¯ÓBM‰ ÏÚ (‚ .5ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚ („ .6(‰ . ¿»ƒ««¿ƒ««¿¿ƒ

¯ÈL ÈÏk ¯‡L ÌÚ ÏˆÏv‰ ÏÚ7˙BÒÈt‰ ÏÚ (Â .8(Ê . ««ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ««¿»
ÌÈpw‰ ÏÚ9˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚ (Á .10ÌÈÎÒp‰ ÏÚ (Ë .11. ««ƒƒ««»««¿»ƒ

ÔÈÏBÁ‰ ÏÚ (È12ÌÈn‰ ÏÚ (‡È .13‰OÚÓ ÏÚ (·È . ««ƒ«««ƒ««¬≈
ÌÈt‰ ÌÁÏ14˙¯Ëw‰ ‰OÚÓ ÏÚ (‚È .15ÏÚ („È . ∆∆«»ƒ««¬≈«¿…∆«

˙Î¯t‰ ‰OÚÓ16‰p‰Î È„‚a ‰OÚÓ ÏÚ (ÂË .17. «¬≈«»…∆««¬≈ƒ¿≈¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

lk lr mlerl mipnn oke ,ycwna eid oipenn xyr dyng"
lr ,od el`e .cg` dpenn ,el` mixac xyr dyngn xac

."'ek mixryd zlirp lr ,mipnfd

על  שמרמז כיון לגאולה, קשור י"ה, - עשר חמשה המספר
לה' "הנסתרות שהן הוי', שם של הראשונות אותיות שתי
שבזמן  לנו", "והנגלות שהן ו"ה מאותיות למעלה אלוקינו",
ולכן  לנו", ל"נגלות י"ה בין מפרידה עמלק קליפת הגלות
שכתוב  וזהו (ו"ה), "והנגלות" בתוך הי"ה את רואים אנו אין
ולעתיד־לבוא  כו'", בעמלק לה' מלחמה י־ה כס על  יד "כי
שם  גילוי יהיה אז המקדש, בית ויבנה עמלק זרע כשיוכרת

בשלמותו. הוי'
(`k oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.2) משנה ה פרק הנזכר 3)שקלים כרוז גביני הוא
ב. בהלכה להלן מבואר ותפקידו שם, "בן 4)במשנה שם:

ג. בהלכה מבואר ותפקידו שערים", נעילת על גבר
הגמרא 5) מסקנת לפי פירושו וכן הפקיע". על בבי "בן שם:

מבואר  תפקידו וכסףֿמשנה). ראב"ד (ועיין כג. ביומא
ד. תפקידו 6)בהלכה השיר". על לוי בן "הוגרוס שם:

ה. בהלכה הצלצל".7)מבואר על ארזה "בן שם:
בשיר  לפתוח ללויים סימן היה הצלצל, על וכשהקיש
ומוספין  תמידין מהלכות פ"ו להלן וראה ישראל. (תפארת

ז. הלכה להלן ועיין ז). שמואל 8)הלכה בן "מתתיה שם:
ח. בהלכה להלן ויבואר הפייסות". "פתחיה 9)על שם:

ט. בהלכה להלן מבואר תפקידו הקינים". שם:10)על
להלן  מבואר תפקידו החותמות". על פנחס בן "יוחנן

י. מבואר 11)בהלכה תפקידו הנסכים". על "אחיה שם:
יב. בהלכה מעיים".12)להלן חולי על אחיה "בן שם:

יד. בהלכה להלן מבואר "נחוניא 13)תפקידו שם:
טו. בהלכה להלן מבואר תפקידו שיחין". שם:14)חופר

להלן  מבואר תפקידו הפנים". לחם מעשה על גרמו "בית
תפקידו 15)שם. הקטורת". מעשה על אבטינס "בית שם:

שם. להלן תפקידו 16)מבואר הפרוכת". על "אלעזר שם:
טז. בהלכה להלן המלביש".17)מבואר "ופנחס שם:

כ. בהלכה להלן מבואר תפקידו

.·ÌÈL‡ B„È ˙Áz - el‡ ÌÈpÓnÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿Àƒ≈««»¬»ƒ
e‰L ‰Î‡Ïn‰ ÔÈÎ‰Ï È„k ,‰a¯‰‰ÈÏÚ ‰pÓÓ ‡18‰Ê . «¿≈¿≈¿»ƒ«¿»»∆¿À∆»∆»∆

.ÌÈpÓf‰ ˙‡ ÌÈ¯nLÓ ÂÈL‡Â ‡e‰ - ÌÈpÓf‰ ÏÚL∆««¿«ƒ«¬»»¿«¿ƒ∆«¿«ƒ
ÂÈL‡Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ÊÈ¯ÎÓ Ôa¯w‰ ˙Ú ÚÈbiL ÔÂÈk≈»∆«ƒ«≈«»¿»«¿ƒ∆»≈¬»»

‰„B·ÚÏ ÌÈ‰k e„ÓÚ :¯ÓB‡Â B˙eL¯a19ÌiÂÏe , ƒ¿¿≈ƒ¿…¬ƒ»¬»¿ƒƒ
ÔÎecÏ20‡B·È BÏB˜ ÚÓMiL ÔÂÈÎÂ .„ÓÚnÏ Ï‡¯OÈÂ , «»¿ƒ¿»≈««¬»¿≈»∆ƒ»«»

.BzÎ‡ÏÓÏ „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿«¿

אחרים.18) אנשים על ממונים שהיו ממונים, נקראו כן שעל
כ:19) יומא ובבלי א, הלכה פ"ה שקלים ירושלמי
שירה,20) לומר הדוכן על לעמוד הלויים שזמן אףֿעלֿפי

תמידין  מהלכות בפ"ו כמבואר היין, ניסוך בשעת הוא
עומדים  היו זאת בכל התמיד, בגמר והוא ה, הלכה ומוספין

שלמה). (יריעות הכהנים עם בשוה

.‚ÂÈt ÏÚÂ ÔÈÏÚB ÂÈt ÏÚ - ÌÈ¯ÚL ˙ÏÈÚ ÏÚL ‰Ê∆∆«¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÁ˙Bt21˙ÁÈ˙ÙÏ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ÔÈÚ˜Bz‰ ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈ¯ÚM‰22Lc˜na ÔÈÚ˜Bz ÌBÈ ÏÎ·e .B˙eL¯a ‡l‡ «¿»ƒ∆»ƒ¿¿»¿ƒ«ƒ¿»

‰Úe¯z ‰ÚÈ˜z :ÌÈ¯ÚM‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ˙BÚÈ˜z LÏL»¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿ƒ»¿»
.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

הוסיף 21) ורבינו שערים", נעילת "על שם: שקלים במשנה
הרא"ש  שם פירשו וכן שערים, פתיחת על גם ממונה שהיה
[ואףֿ בבוקר". ולפותחם (בערב) שערים "לנעול והרע"ב:
הנעילה  רבינו הקדים – לנעילה קודמת שהפתיחה עלֿפי
קדמה  לעת, מעת ובכל ליום. קודם שהלילה לפי לפתיחה,
שהדגישו  וכמו שלאחריו, בבוקר לפתיחה בלילה הנעילה

שלמה). ביריעות ועיין והרע"ב, נג:סוכה 22)הרא"ש
במשנה.

.„˙Èa‰ ¯‰ LÈ‡ ‡e‰ - ÌÈ¯ÓBM‰ ÏÚL ‰Ê23 ∆∆««¿ƒƒ«««ƒ
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ÌiÂÏ‰ ÏÚ ·aÒnL24ÏÚ ÔLÈL ÈÓ ÏÎÂ ,‰ÏÈÏ ÏÎa ∆¿«≈««¿ƒƒ¿»«¿»¿»ƒ∆»≈«
B˙eÒk ˙‡ Û¯BOÂ BÏ˜Óa B˙B‡ ‰˜ÏÓ - B¯ÓLÓ25. ƒ¿»«¿∆¿«¿¿≈∆¿

פ"ח 23) למעלה וראה ב). משנה פ"א (מדות הבית הר שר
י. הלכה הבחירה בית הכהנים 24)מהלכות שעל משמע

בשלשה  שומרים היו הכהנים שגם אף מסבב, היה לא
הם  זריזים שהכהנים מפני ד), הלכה שם (למעלה מקומות
שם). יו"ט ותוס' א, משנה פ"ה שקלים ברע"ב (ועיין

כסותו.25) את לשרוף גם רשאי כלומר,

.‰ÌBÈ ÏÎa ¯¯Ba ‡e‰ - ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿¿ƒ≈¿»
,‰ta ‰¯ÈL ¯ÓBÏ ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚL ÌÈ¯¯BLÓ‰«¿¿ƒ∆¿ƒ««»«ƒ»«∆

˙Ba¯w‰ ÏÚ ÔÈÚ˜Bz ÂÈt ÏÚÂ26ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .27 ¿«ƒ¿ƒ««»¿»≈¬ƒ
‰ÚÈ˜z ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Ó Lc˜na28LÏL :ÌBÈ ÏÎa29 «ƒ¿»≈««¿∆¿ƒ¿ƒ»¿»»

ÌÈ¯ÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ30¯ÁL ÏL „ÈÓ˙Ï ÚL˙Â ,31ÚL˙Â , ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆««¿≈«
ÛÒeÓ Ôa¯˜ Ba LiL ÌBÈÂ .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Ï¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿∆≈»¿«»
L„Á L‡¯ ÏÁ Ì‡Â .ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÏÚ ÚLz ÔÈÙÈÒBÓ -ƒƒ≈««»¿«»¿ƒ»……∆
‰M‰ L‡¯ ÏÁL B‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈ B‡ƒ¿¿«»∆»…«»»

ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL LiL ˙aLa ˙BÈ‰Ï32ÔÈ‡ - ƒ¿¿«»∆≈»¿»»ƒ≈
ÔÈÚ˜Bz ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓe ÛÒeÓ ÏÎÏ ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿»»»ƒ¿≈«¿∆»¿ƒ

ÔÈÙÒen‰ ÏÎÏ „·Ïa ÚLz33. ≈«ƒ¿«¿»«»ƒ

שעל 26) שזה רבינו כתב ז, הלכה על להלן ממונה הצלצל
(יריעו"ש). עיון וצריך שיר, בכלי המשוררים כל

במשנה.27) שם תר"ת 28)סוכה פעמים תשע כלומר,
תקיעה). תרועה, ותקיעה,29)(=תקיעה, תרועה תקיעה,

ג. הלכה למעלה העזרה.30)כמבואר שערי
אומרים 31) הלויים התמיד, נסכי את מנסכין ש"כשהיו

ותוקעין  בו מפסיקין שהיו בשיר היו פרקים ושלשה בשיר,
מהלכות  פ"ו להלן וראה שם). (רש"י בחצוצרות" הכהנים

ז. הלכה ומוספין קרבנות 32)תמידין שלשה כלומר,
וראשֿהשנה. ראשֿחודש שבת, בשביל בסוכה 33)מוסף,

בפני  שבת [המוסף] על שתוקעין כשם "יכול בברייתא: נה.
תוקעין  יהיו כך עצמו, בפני ראשֿחודש [מוסף] ועל עצמו,
שמחתכם  [וביום תלמודֿלומר ומוסף? מוסף כל על
כל  הוקשו [ותקעתם], חדשיכם ובראשי ובמועדיכם]
אמר, אשי רב שוות]. [שתקיעותיהם לזה זה כולם החדשים
חודש  ואיזה ובראשי. וכתוב יו"ד], [חסר חדשכם כתוב
וראשֿ (=ראשֿחודש ראשֿהשנה זה ראשין, שני לו שיש
שתוקעים  [ומסתבר הוא". חד חדשכם רחמנא ואמר השנה)
שהוא  מפני ראשון, שקרב שבת, של מוסף על תקיעות תשע
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות פ"ט להלן כמבואר תדיר,

ב].

.ÂLL ÔÈÙÈÒBÓ ˙aL ·¯Úa34˙‡ ÏÈË·‰Ï LÏL : ¿∆∆«»ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆
‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ÌÚ‰35L„˜ ÔÈa ÏÈc·‰Ï LÏLÂ , »»ƒ«¿»»¿»¿«¿ƒ≈…∆

ÏÁÏ36¯ÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ LÏL ÔÈÙÈÒBÓ Ï‚¯·e . ¿…»∆∆ƒƒ»ƒ¿ƒ«««
ÔBzÁz‰37˙ÁÈ˙ÙÏ LÏLÂ ,ÌÈL ˙¯ÊÚ ¯ÚL ‡e‰Â , ««¿¿««∆¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL38¯ÚL ‡¯˜ ‰nÏÂ .¯Bw ¯ÚL ‡e‰ , ««»∆¿««ƒ»¿»»ƒ¿»««
ÊÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙÏ ?ÔBÈÏÚÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ .ÌÈL ˙¯ ∆¿¿ƒ∆¿«¿»≈∆¿«»ƒ¿≈¿ƒ

ÌÈn‰ ÈelÓÏ LÏL39ÌÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .‚Áa ÔÈÎqnL »¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿≈¿ƒ
˙aLa ÌÈn‰ ÈelÓÏ40ÁaÊn‰ Èab ÏÚ LÏL ÔÈÚ˜B˙Â . ¿ƒ««ƒ¿«»¿¿ƒ»««≈«ƒ¿≈«

ÌÈn‰ ÔÈÎqnL ‰ÚLa41ÌÈÚ˜BzL ÌÈÚ˜Bz‰ ÏÎÂ . ¿»»∆¿«¿ƒ««ƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒ
ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚL ‰Ê „È ˙ÁzÓ - ˙Ba¯w‰ ÏÚ««»¿»ƒ«««∆∆««¿¿ƒ

Ô‰ ˙B¯ˆBˆÁa ˙BÚÈ˜z‰ el‡ ÏÎÂ .B˙eL¯·e42. ƒ¿¿»≈«¿ƒ«¬¿≈

שאףֿעל34ֿ) וֿז, עמ' "זמנים" בספרי [וראה במשנה. שם
אלא  אינו אלו תקיעות של עיקרן – בגבולין גם שתוקעים פי

שכהנים 35)במקדש]. קיד: בשבת ועיין במשנה. שם
שכתוב  סימן, צריכים ואין בכל, הם (בקיאים הם זריזים
בשביל  היו והתקיעות רש"י) – ליעקב משפטיך יורו בהם
ראשונה  שתקיעה מבואר לה: ובשבת שבירושלים. העם
התריסין  נסתלקו שנייה, תקיעה שבשדות. העם לבטל
והטמין  המסלק סילק שלישית, תקיעה החנויות. וננעלו
בדברי  הוא וכן הנרות. את והדליקו החמין את המטמין

יא. הלכה שבת מהלכות פ"ה היינו 36)רבינו במשנה. שם
פת  להדביק כדי או קטן דג לצלות כדי ש"שוהה אחר
שם). שבת (הלכות ושובת" ותוקע ומריע תוקע בתנור,

שזהו 37) רש"י ופירש התחתון". לשער "שלש שם: בסוכה
(=לעזרת  לעזרה "הגיעו נא:) (שם במשנה ששנינו מה
את  פתחו שאז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו נשים)

בכסףֿמשנה]. ועיין להלן, וראה במשנה:38)השער, שם
ששנינו  מה שזהו רש"י ופירש העליון". לשער "שלש
קרא  וכו' העליון בשער הכהנים שני "ועמדו (שם) במשנה
השער, פתחו אז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו הגבר
למעלה"]. שערים לפתיחת דתקע "כיון נד. בסוכה נראה וכן

מן 39) ממלא "היה מח. שם ששנינו מה וזהו במשנה. שם
(רש"י  ותקעו" והריעו תקעו המים, לשער הגיעו השילוח,

נתמלאו 40)שם). "שכבר רבא של מימרא נד. שם
מערבֿ ממלא שהיה אלא מח: לעיל כדתנן מערבֿשבת,
כאן  המים מילוי כן, ואם (רש"י). זהב]" של [חבית שבת
רוקח). (מעשה החבית מן אלא השילוח מן אינו

רש"י 41) ופירש מזבח". גבי על "ושלש שם: במשנה
הערבה  את וזוקפין מה. לעיל כדתנן הערבה, את כשזוקפין
כתב, ה"ג ד"ה נד. ושם ותקעו, הריעו ותקעו המזבח בצידי
גבי  על המים שמנסכין בשעה היתה הערבה שזקיפת

המוריה). (הר רבינו לדעת לומר יש וכן שם 42)המזבח,
נא:

.ÊÌÈ¯¯BLÓ‰ Ïk „ÈÓÚn‰ ‡e‰ - ÏˆÏv‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««ƒ¿»««¬ƒ»«¿¿ƒ
ÔÈ„ÚBqL ¯ÈL ÈÏk Èt ÏÚ43BÓk ,ÌiÂÏ‰ ÌÚ «ƒ¿≈ƒ∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿
e¯‡aL44. ∆≈«¿

ג.44)שעוזרים.43) הלכה פ"ג למעלה

.ÁÏÎa ÌÈ‰k‰ ÔÈa ÒÈÙÓ ‡e‰ - ˙BÒÈt‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿»≈ƒ≈«…¬ƒ¿»
‰ÎfL BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‰È‰iL „Ú ,ÌBÈ«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒ∆¿«¿∆»»
.ÌBÈ ÏÎa ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ ÌÈÓÚt Úa¯‡Â .ÒÈta da»««ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒƒ¿»

ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰·e45.ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ „ˆÈk ¯‡·‡ ¿ƒ¿¿ƒƒ¬»≈≈«»¿ƒƒ

ג.45) הלכה ד פרק

.Ë¯kÓiL BnÚ ÔÈ˜ÒBtL ‡e‰ - ÌÈpw‰ ÏÚL ‰pÓÓ‰«¿À∆∆««ƒƒ∆¿ƒƒ∆ƒ¿…
·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .ÚÏÒa CÎÂ Ck ˙Ba¯wÏ ÌÈpw‰«ƒƒ«»¿»»»»¿∆«¿»ƒ∆«»

‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz46,Lc˜nÏ Ì‰ÈÓ„ ‡È·È - ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿»
‰OBÚÂ ,˙Ba¯w‰ ÈÏÚ·Ï ÌÈpw‰ Ô˙B ‰pÓÓ‰ ‰ÊÂ¿∆«¿À∆≈«ƒƒ¿«¬≈«»¿»¿∆
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ÌiÂÏ‰ ÏÚ ·aÒnL24ÏÚ ÔLÈL ÈÓ ÏÎÂ ,‰ÏÈÏ ÏÎa ∆¿«≈««¿ƒƒ¿»«¿»¿»ƒ∆»≈«
B˙eÒk ˙‡ Û¯BOÂ BÏ˜Óa B˙B‡ ‰˜ÏÓ - B¯ÓLÓ25. ƒ¿»«¿∆¿«¿¿≈∆¿

פ"ח 23) למעלה וראה ב). משנה פ"א (מדות הבית הר שר
י. הלכה הבחירה בית הכהנים 24)מהלכות שעל משמע

בשלשה  שומרים היו הכהנים שגם אף מסבב, היה לא
הם  זריזים שהכהנים מפני ד), הלכה שם (למעלה מקומות
שם). יו"ט ותוס' א, משנה פ"ה שקלים ברע"ב (ועיין

כסותו.25) את לשרוף גם רשאי כלומר,

.‰ÌBÈ ÏÎa ¯¯Ba ‡e‰ - ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿¿ƒ≈¿»
,‰ta ‰¯ÈL ¯ÓBÏ ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚL ÌÈ¯¯BLÓ‰«¿¿ƒ∆¿ƒ««»«ƒ»«∆

˙Ba¯w‰ ÏÚ ÔÈÚ˜Bz ÂÈt ÏÚÂ26ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .27 ¿«ƒ¿ƒ««»¿»≈¬ƒ
‰ÚÈ˜z ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Ó Lc˜na28LÏL :ÌBÈ ÏÎa29 «ƒ¿»≈««¿∆¿ƒ¿ƒ»¿»»

ÌÈ¯ÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ30¯ÁL ÏL „ÈÓ˙Ï ÚL˙Â ,31ÚL˙Â , ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆««¿≈«
ÛÒeÓ Ôa¯˜ Ba LiL ÌBÈÂ .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Ï¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿∆≈»¿«»
L„Á L‡¯ ÏÁ Ì‡Â .ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÏÚ ÚLz ÔÈÙÈÒBÓ -ƒƒ≈««»¿«»¿ƒ»……∆
‰M‰ L‡¯ ÏÁL B‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈ B‡ƒ¿¿«»∆»…«»»

ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL LiL ˙aLa ˙BÈ‰Ï32ÔÈ‡ - ƒ¿¿«»∆≈»¿»»ƒ≈
ÔÈÚ˜Bz ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓe ÛÒeÓ ÏÎÏ ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿»»»ƒ¿≈«¿∆»¿ƒ

ÔÈÙÒen‰ ÏÎÏ „·Ïa ÚLz33. ≈«ƒ¿«¿»«»ƒ

שעל 26) שזה רבינו כתב ז, הלכה על להלן ממונה הצלצל
(יריעו"ש). עיון וצריך שיר, בכלי המשוררים כל

במשנה.27) שם תר"ת 28)סוכה פעמים תשע כלומר,
תקיעה). תרועה, ותקיעה,29)(=תקיעה, תרועה תקיעה,

ג. הלכה למעלה העזרה.30)כמבואר שערי
אומרים 31) הלויים התמיד, נסכי את מנסכין ש"כשהיו

ותוקעין  בו מפסיקין שהיו בשיר היו פרקים ושלשה בשיר,
מהלכות  פ"ו להלן וראה שם). (רש"י בחצוצרות" הכהנים

ז. הלכה ומוספין קרבנות 32)תמידין שלשה כלומר,
וראשֿהשנה. ראשֿחודש שבת, בשביל בסוכה 33)מוסף,

בפני  שבת [המוסף] על שתוקעין כשם "יכול בברייתא: נה.
תוקעין  יהיו כך עצמו, בפני ראשֿחודש [מוסף] ועל עצמו,
שמחתכם  [וביום תלמודֿלומר ומוסף? מוסף כל על
כל  הוקשו [ותקעתם], חדשיכם ובראשי ובמועדיכם]
אמר, אשי רב שוות]. [שתקיעותיהם לזה זה כולם החדשים
חודש  ואיזה ובראשי. וכתוב יו"ד], [חסר חדשכם כתוב
וראשֿ (=ראשֿחודש ראשֿהשנה זה ראשין, שני לו שיש
שתוקעים  [ומסתבר הוא". חד חדשכם רחמנא ואמר השנה)
שהוא  מפני ראשון, שקרב שבת, של מוסף על תקיעות תשע
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות פ"ט להלן כמבואר תדיר,

ב].

.ÂLL ÔÈÙÈÒBÓ ˙aL ·¯Úa34˙‡ ÏÈË·‰Ï LÏL : ¿∆∆«»ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆
‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ÌÚ‰35L„˜ ÔÈa ÏÈc·‰Ï LÏLÂ , »»ƒ«¿»»¿»¿«¿ƒ≈…∆

ÏÁÏ36¯ÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ LÏL ÔÈÙÈÒBÓ Ï‚¯·e . ¿…»∆∆ƒƒ»ƒ¿ƒ«««
ÔBzÁz‰37˙ÁÈ˙ÙÏ LÏLÂ ,ÌÈL ˙¯ÊÚ ¯ÚL ‡e‰Â , ««¿¿««∆¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL38¯ÚL ‡¯˜ ‰nÏÂ .¯Bw ¯ÚL ‡e‰ , ««»∆¿««ƒ»¿»»ƒ¿»««
ÊÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙÏ ?ÔBÈÏÚÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ .ÌÈL ˙¯ ∆¿¿ƒ∆¿«¿»≈∆¿«»ƒ¿≈¿ƒ

ÌÈn‰ ÈelÓÏ LÏL39ÌÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .‚Áa ÔÈÎqnL »¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿≈¿ƒ
˙aLa ÌÈn‰ ÈelÓÏ40ÁaÊn‰ Èab ÏÚ LÏL ÔÈÚ˜B˙Â . ¿ƒ««ƒ¿«»¿¿ƒ»««≈«ƒ¿≈«

ÌÈn‰ ÔÈÎqnL ‰ÚLa41ÌÈÚ˜BzL ÌÈÚ˜Bz‰ ÏÎÂ . ¿»»∆¿«¿ƒ««ƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒ
ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚL ‰Ê „È ˙ÁzÓ - ˙Ba¯w‰ ÏÚ««»¿»ƒ«««∆∆««¿¿ƒ

Ô‰ ˙B¯ˆBˆÁa ˙BÚÈ˜z‰ el‡ ÏÎÂ .B˙eL¯·e42. ƒ¿¿»≈«¿ƒ«¬¿≈

שאףֿעל34ֿ) וֿז, עמ' "זמנים" בספרי [וראה במשנה. שם
אלא  אינו אלו תקיעות של עיקרן – בגבולין גם שתוקעים פי

שכהנים 35)במקדש]. קיד: בשבת ועיין במשנה. שם
שכתוב  סימן, צריכים ואין בכל, הם (בקיאים הם זריזים
בשביל  היו והתקיעות רש"י) – ליעקב משפטיך יורו בהם
ראשונה  שתקיעה מבואר לה: ובשבת שבירושלים. העם
התריסין  נסתלקו שנייה, תקיעה שבשדות. העם לבטל
והטמין  המסלק סילק שלישית, תקיעה החנויות. וננעלו
בדברי  הוא וכן הנרות. את והדליקו החמין את המטמין

יא. הלכה שבת מהלכות פ"ה היינו 36)רבינו במשנה. שם
פת  להדביק כדי או קטן דג לצלות כדי ש"שוהה אחר
שם). שבת (הלכות ושובת" ותוקע ומריע תוקע בתנור,

שזהו 37) רש"י ופירש התחתון". לשער "שלש שם: בסוכה
(=לעזרת  לעזרה "הגיעו נא:) (שם במשנה ששנינו מה
את  פתחו שאז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו נשים)

בכסףֿמשנה]. ועיין להלן, וראה במשנה:38)השער, שם
ששנינו  מה שזהו רש"י ופירש העליון". לשער "שלש
קרא  וכו' העליון בשער הכהנים שני "ועמדו (שם) במשנה
השער, פתחו אז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו הגבר
למעלה"]. שערים לפתיחת דתקע "כיון נד. בסוכה נראה וכן

מן 39) ממלא "היה מח. שם ששנינו מה וזהו במשנה. שם
(רש"י  ותקעו" והריעו תקעו המים, לשער הגיעו השילוח,

נתמלאו 40)שם). "שכבר רבא של מימרא נד. שם
מערבֿ ממלא שהיה אלא מח: לעיל כדתנן מערבֿשבת,
כאן  המים מילוי כן, ואם (רש"י). זהב]" של [חבית שבת
רוקח). (מעשה החבית מן אלא השילוח מן אינו

רש"י 41) ופירש מזבח". גבי על "ושלש שם: במשנה
הערבה  את וזוקפין מה. לעיל כדתנן הערבה, את כשזוקפין
כתב, ה"ג ד"ה נד. ושם ותקעו, הריעו ותקעו המזבח בצידי
גבי  על המים שמנסכין בשעה היתה הערבה שזקיפת

המוריה). (הר רבינו לדעת לומר יש וכן שם 42)המזבח,
נא:

.ÊÌÈ¯¯BLÓ‰ Ïk „ÈÓÚn‰ ‡e‰ - ÏˆÏv‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««ƒ¿»««¬ƒ»«¿¿ƒ
ÔÈ„ÚBqL ¯ÈL ÈÏk Èt ÏÚ43BÓk ,ÌiÂÏ‰ ÌÚ «ƒ¿≈ƒ∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿
e¯‡aL44. ∆≈«¿

ג.44)שעוזרים.43) הלכה פ"ג למעלה

.ÁÏÎa ÌÈ‰k‰ ÔÈa ÒÈÙÓ ‡e‰ - ˙BÒÈt‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿»≈ƒ≈«…¬ƒ¿»
‰ÎfL BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‰È‰iL „Ú ,ÌBÈ«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒ∆¿«¿∆»»
.ÌBÈ ÏÎa ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ ÌÈÓÚt Úa¯‡Â .ÒÈta da»««ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒƒ¿»

ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰·e45.ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ „ˆÈk ¯‡·‡ ¿ƒ¿¿ƒƒ¬»≈≈«»¿ƒƒ

ג.45) הלכה ד פרק

.Ë¯kÓiL BnÚ ÔÈ˜ÒBtL ‡e‰ - ÌÈpw‰ ÏÚL ‰pÓÓ‰«¿À∆∆««ƒƒ∆¿ƒƒ∆ƒ¿…
·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .ÚÏÒa CÎÂ Ck ˙Ba¯wÏ ÌÈpw‰«ƒƒ«»¿»»»»¿∆«¿»ƒ∆«»

‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz46,Lc˜nÏ Ì‰ÈÓ„ ‡È·È - ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿»
‰OBÚÂ ,˙Ba¯w‰ ÈÏÚ·Ï ÌÈpw‰ Ô˙B ‰pÓÓ‰ ‰ÊÂ¿∆«¿À∆≈«ƒƒ¿«¬≈«»¿»¿∆
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ÌBÈ ÌÈLÏMÓ .BÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈ¯aÊb‰ ÌÚ ÔBaLÁ∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈpw‰ eÏÊe‰ Ì‡Â .¯ÚM‰ BnÚ ÔÈ˜ÒBt ÌBÈ ÌÈLÏLÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«««¿ƒ¿«ƒƒ
BÓk ˜ÈtÒÓ - e¯˜e‰ Ì‡Â ,ÏBf‰ ¯ÚLk ˜ÈtÒÓ -«¿ƒ¿«««¿ƒ¿«¿ƒ¿

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „iL ;BnÚ e˜ÒtL47Ô˜ ÔÎÂ . ∆»¿ƒ∆«∆¿≈«»∆¿»¿≈≈
¯Á‡ Ô˙B - ·¯˜iL Ì„˜ ÏÒÙpL B‡ ÏeÒt ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»∆ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«≈

ÂÈzÁz48. «¿»

מחוסרי 46) מהלכות פ"א להלן ראה ויולדת, וזבה זב כגון
ג. הלכה "אחת 47)כפרה שנינו: ט, משנה פ"ד בשקלים

לספק  עליו המקבל כל הלשכה, את משערין יום לשלשים
(ראה  נסכים בענין המדובר ששם ואףֿעלֿפי וכו'. לסתות"
לקינים  הואֿהדין כי רבינו סובר – יג) הלכה להלן

"ועל 48)(כסףֿמשנה). שנינו: ז, משנה פ"ז בשקלים
אומר  יוסי ר' צבור, משל באות שיהו הפסולות הקינין
כר' רבינו ופסק הפסולות". את מספק הקינין את המספק
(עירובין  אמרו וכבר שמעון, ר' הוא שהתנאֿקמא מפני יוסי,

(כסףֿמשנה). יוסי כר' הלכה - שמעון ור' יוסי ר' מו:)

.È˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚL ‰Ê49ÌÈÎÒp‰ ÈÓc Ïa˜nL ‡e‰ - ∆∆««»∆¿«≈¿≈«¿»ƒ
Ì‰Ï Ô˙BÂ ÌÈÎÒ È·iÁnÓÏÚL ‰ÊÂ .˙BÓ˙BÁ ƒ¿À¿≈¿»ƒ¿≈»∆»¿∆∆«

ÌÈÎÒp‰ ¯ÎBnL ‡e‰ - ÌÈÎÒp‰50. «¿»ƒ∆≈«¿»ƒ

הולך 49) נסכים, מבקש שהוא "מי ד: משנה פ"ה בשקלים
מעות  לו נותן החותמות, על ממונה שהוא יוחנן אצל לו

חותם". ממנו שהוא 50)ומקבל אחיה אצל לו "בא שם:
נסכים". ממנו ומקבל חותם לו ונותן הנסכים, על ממונה

.‡È„Á‡‰ :Lc˜na eÈ‰ ˙BÓ˙BÁ ‰Úa¯‡ ?„ˆÈk≈««¿»»»»«ƒ¿»»∆»
Ï‚Ú ÂÈÏÚ ·e˙k51¯ÎÊ ÂÈÏÚ ·e˙k ÈM‰Â .52. »»»≈∆¿«≈ƒ»»»»»

È„b ÂÈÏÚ ·e˙k ÈLÈÏM‰Â53ÂÈÏÚ ·e˙k ÈÚÈ·¯‰Â . ¿«¿ƒƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒƒ»»»
‡ËBÁ54. ≈

חצי 51) סולת, עשרונים שלשה שהם: שור, לנסכי סימן הוא
שם). (משנה יין ההין וחצי שמן סימן 52)ההין הוא

סולת, עשרונים שני והם דיכרא. – אייל שתרגום איל, לנסכי
יין. ההין ושלישית שמן ההין סימן 53)שלישית הוא

שמן  ההין רביעית סולת, אחד עשרון שהם: הכבש, לנסכי
יין. ההין של 54)ורביעית בהמות שלש לנסכי סימן

סולת  עשרונים שלשה והם: שם). (משנה עשיר מצורע
תנוך  למתן שמן אחד לוג לזה, (נוסף שמן לוגין ותשעה
(פ"ב  שמן רביעיות ושלש יין רביעית ושלש ובהונות),
חוטא, המצורע "ונקרא ו). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
וכן  המשניות), (פירוש שאירעו" מה אירעו שבעוונותיו לפי
לשון  על באים, נגעים דברים שבעה "על טז. בערכין הוא

שם). והרע"ב (הרא"ש וכו' הרע"

.·ÈÈÓ Ïk55ÈÓc Ô˙B Lc˜nÏ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·iL »ƒ∆»ƒ»¿¿»«ƒ¿»≈¿≈
BÏ Ô˙BÂ ,˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ»∆«¿À∆««»¿≈
Ú¯ˆÓ ‰È‰ Ì‡Â .BlL ˙Ba¯w‰ ÔÈÓk ˙BÓ˙BÁ»¿ƒ¿««»¿»∆¿ƒ»»¿…»

¯ÈLÚ56.‡ËBÁ ÂÈÏÚ ·e˙kL „Á‡ Ì˙BÁ BÏ Ô˙B - »ƒ≈»∆»∆»»»≈
ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰ÊÏ B„ÈaL ˙BÓ˙BÁa CÏB‰ ‰l‰Â¿«»≈«»∆¿»»∆«¿À∆«
BÓÎe ˙BÓ˙BÁ‰ ÔÈÓk ÌÈÎÒ BÏ Ô˙BÂ ,ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««»¿
˙‡ ‡ÈˆBÓ ,‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÌÈ‡a ·¯ÚÏÂ .Ô‰a ·e˙kL∆»»∆¿»∆∆»ƒ∆≈∆∆ƒ∆

˙BÚn‰ e¯È˙B‰ Ì‡ .˙BÚÓ Ôc‚k Ïa˜Óe ˙BÓ˙BÁ‰«»¿«≈¿∆¿»»ƒƒ«»
Lc˜‰Ï e¯È˙B‰ -57‰Ê ÌlLÈ - ˙BÚn‰ e˙Át Ì‡Â , ƒ«∆¿≈¿ƒ»¬«»¿«≈∆

„·‡L ÈÓ .B˙ÈaÓ ˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚL58- BÓ˙BÁ ∆««»ƒ≈ƒ∆»«»
È„k ¯˙È ˙BÚn· e‡ˆÓ Ì‡ .·¯Ú‰ „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒ«»∆∆ƒ»¿«»»≈¿≈

ÔÚBhL Ì˙BÁ59ÔÈ˙B ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ˙B - »∆≈¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ
ÌBi‰ Ïk ÌLÂ .BÏ60ÈtÓ ,Ì˙BÁ‰ ÏÚ ·e˙k ¿≈»«»««»ƒ¿≈

e¯˜eiL „Ú BÏˆ‡ Ì˙BÁ‰ ‡‰LÈ ‡lL ,ÌÈ‡n¯‰»«»ƒ∆…«¿∆«»∆¿«∆¿
ÌÈÎÒp‰61. «¿»ƒ

שם.55) בשקלים מביא 56)משנה שאינו עני, מצורע אבל
כבש, נסכי אלא מביא אינו כא) יד, (ויקרא אחד כבש אלא
(כסףֿמשנה). שם תנאֿקמא כדעת "גדי", וחותמו

הן 57) מעותיו כי לטעון יכול אינו החותמות על והממונה
(משנה  העליונה על הקדש שיד הקדש, במעות שנתערבו

ה.58)שם). משנה מעות 59)שם נמצאו אם כלומר,
זה  שטוען חותם כשיעור ושיעורם החותמות. מכדי יתירות

לו. ובספרים 60)שנאבד היום". "ושם שם: בשקלים
כי  ויתכן היום". כל "ושם רבינו: כנוסחת שם אחרים
כתוב  שהיה שם, בירושלמי שאמרו מה עלֿפי היא, הכוונה
ושם  החודש ושם השבת, שם בשבת, ימים כמה היום, שם
מה  כל כלומר, רבינו, שכתב היום" כל "שם והיינו המשמר.
שם: הרא"ש (ובפירוש המוריה). (הר יום לאותו ששייך
רבינו). בדברי גם כן להיות צריך ואולי יום", כל "ושם

השני.61) הפירוש לפי המשניות בפירוש הוא כן

.‚ÈÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ62ÔÈi‰ ¯ÚL ÔÈ˜ÒBt ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ««««ƒ
˙Ïq‰Â63ÌÈÎÒ e¯˜e‰ Ì‡ .ÌÈÎÒp‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ÌÚ ¿«…∆ƒ«¿À∆««¿»ƒƒ¿¿»ƒ

˜tÒÓ - eÏÊe‰ Ì‡Â ,BnÚ e˜ÒtL BÓk Ô‰Ï ˜tÒÓ -¿«≈»∆¿∆»¿ƒ¿ƒ¿¿«≈
Lc˜‰‰ ¯kzOnL ¯ÎO‰Â .ÏBf‰ ¯ÚMk Ô‰Ï»∆««««¿«»»∆ƒ¿«≈«∆¿≈
ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈÎÒ ¯˙BÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ÌÈ¯ÚLaƒ¿»ƒ≈«ƒ¿»«¿»ƒ¿¿ƒ

ÁaÊn‰ ıÈ˜Ï ˙BÏBÚ Ba64ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈˆi˜Ó ÔÈ‡Â . ¿≈«ƒ¿≈«¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈«
ÛBÚ ˙BÏBÚa65ÛBÚ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ÔÈ‡L ,66. ¿∆≈¿»¿¿«ƒ

ט.62) הלכה למעלה וראה ט. משנה פ"ד לא 63)שקלים
שנאמר: כמו בסולת, נבלל שהשמן לפי "שמן", רבינו כתב
א). משנה פ"ה שם יוםֿטוב (תוספות בשמן" בלול

מותר 64) אומר, עקיבא "רבי ד: משנה פ"ד [בשקלים
חנניה  רבי שרת. לכלי נסכים ומותר המזבח, לקיץ התרומה
ומותר  המזבח, לקיץ נסכים מותר אומר: הכהנים סגן
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב שרת". לכלי התרומה
הלכה  סוף שם (=ירושלמי אומרת זה בכל ההלכה  "ופסק
פסק  ולכן עולות". שיקריבו המותרות על ביתֿדין תנאי ג)
לוקחים  התרומה שמותר ט, הלכה שקלים מהלכות בפ"ד
כר' ולא עקיבא כר' לא הלכה אין ואםֿכן המזבח, קיץ בה
שם  שקלים בהלכות רבינו פסק ומה הכהנים. סגן חנניה
במותר  דין זה אין – שרת לכלי נסכים שמותר ב, הלכה
כאן, שכתב וכמו המזבח, לקיץ הולך הוא שוודאי הנסכים,
הנסכים" ממותר שיבואו ש"מצוותם שרת בכלי דין זהו אלא
קו: בכתובות כברייתא פסק ובזה שם. רבינו שדקדק כמו
נסכים". ממותר באין שרת, וכלי ולבונה הזהב ש"מזבח
על  ביתֿדין ש"תנאי הנ"ל, בירושלמי שאמרו שמכיון אלא
שכלי  שאמרו שמה עלֿכרחנו עולות", שיקריבו המותרות
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לכתחילה, למצוה אלא זה אין נסכים, ממותר באים שרת
להם  היו שלא (=כגון נסכים מותר להם היה לא "אם אבל
עולות  להקריב וצריך בטל, והמזבח ונדבות, נדרים הרבה
שרת) לכלי נסכים ממותר להם שאין ונמצא המזבח, לקיץ
שם). רבינו (מלשון הלשכה" מתרומת שרת) (כלי יביאו –
ב, הלכה שם בירושלמי ומראהֿהפנים כסףֿמשנה ועיין

יוסף). בר חייה רבי בתוספות 65)ד"ה ועיין יב: שבועות
ואין. ד"ה מביאין 66)שם הציבור ואין עוף, מביא היחיד

ו). פרשתא ז פרק (תו"כ עוף

.„ÈÌÈ‰k‰67‰tˆ¯‰ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ«»ƒ¿»
„ÈÓz68‰a¯‰ ¯Oa ÔÈÏÎB‡Â ,69ÌÈ„‚a Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â , »ƒ¿¿ƒ»»«¿≈¿≈¬≈∆¿»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa70ÔÈÏBÁ Ì‰ - ƒ¿«»¬»∆»»∆»≈ƒ
ÚÓ CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÚÓa¯w·Ó ‰È‰iL ,„Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓ ƒ¿≈∆¿ƒ»«¬ƒƒ¿À∆∆»∆ƒ¿∆¿«≈

‡e‰ „ÈÓz Ô‰a ˜ÒBÚÂ ,Ô‰È‡eÏÁz Ïk ‡t¯Óe Ô˙B‡»¿«≈»«¬≈∆¿≈»∆»ƒ
.B„È ˙ÁzL ÂÈL‡Â«¬»»∆««»

א.67) הלכה פ"ה שקלים העוסק 68)ירושלמי ש"כל
הרצפה" על עומד שיהיה צריך המקדש, מעבודת בעבודה

יז). הלכה המקדש ביאת מהלכות הוא 69)(פ"ה כן
שם. בארבעה 70)בירושלמי אלא לעבוד להם אסור "כי

ולא  פחות לא ואבנט, ומצנפת ומכנסים כתונת בגדים:
שם, [בירושלמי א). משנה פ"ה שם המשניות (פירוש יותר"
"ושותין  שם: אמרו זה ובמקום אחד". חלוק "אלא ליתא
הרבה  להם היו שלא זה גם הביא שם ובפיה"מ מים",

מים]. שותים שהיו מה וגם בגדים,

.ÂËÔÈÁÈLÂ ˙B¯Ba ¯ÙBÁ ˙BÈ‰Ï „Á‡ ÔÈpÓÓ ÔÎÂ71 ¿≈¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯Ba‰ Ôw˙Óe¿«≈«∆«ƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿ƒ
ÌÈÏ‚¯‰ ÈÏBÚ ÏÎÏe ‰È·LBiÓ „Á‡ ÏÎÏ ÌÈÏLe¯Èa72. ƒ»«ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿»≈»¿»ƒ

ÌÈt‰ ÌÁÏ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â73Ôw˙Ó ‡e‰Â , ¿∆»¿À∆«»À»≈∆∆«»ƒ¿¿«≈
˙¯Ëw‰ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â .BzÎ‡ÏÓ Ïk74, »¿«¿¿∆»¿À∆«»À»≈«¿…∆

.dzÎ‡ÏÓ Ôw˙Ó ‡e‰Â¿¿«≈¿«¿»

כיף 71) דין האי יודע) (=והיה ידע "והוה שם: בירושלמי
כיף  דין והאי קרים), מים מוציא סלע (=איזה מיא מקורר
שרברובתיה  היכן ועד (=חמימות), שרברוביה ביה אית

מגעת)". חמימותו היכן (עד קמא 72)מטיא (בבבא רש"י
רגלים  לעולי בורות חופר שהיה פירש, קכא:) ויבמות נ.
שהיה  כתב: שם) (שקלים המשנה בפירוש ורבינו בדרכים.
כאן. שכתב מה וכעין ובמדבר". בישוב לעם מים "ממציא

שם.73) שם.74)שקלים

.ÊË˙BÎB¯t‰ È‚¯B‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ ˙Î¯t‰ ÏÚL ‰Ê75 ∆∆««»…∆¿À∆«»¿≈«»
.ÌÈ¯ÚMÏÂ ÏÎÈ‰Ï ˙BÎeÓ eÈ‰iL Ô‰a ÔÈÓ˜B¯‰Â¿»¿ƒ»∆∆ƒ¿»«≈»¿«¿»ƒ

‰L ÏÎa ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙BÎB¯t ÈzLe76ÔÈa ÏÈc·‰Ï ¿≈»»ƒ¿»»»¿«¿ƒ≈
ÌÈL„w‰ L„˜Ï L„w‰77ÔÈÏeÙk ˙Î¯t‰ ÈËeÁÂ . «…∆¿…∆«√»ƒ¿≈«»…∆¿ƒ

˙ÏÎ˙e LL :da eÈ‰ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡Â .‰ML ‰MLƒ»ƒ»¿«¿»»ƒƒ»»≈¿≈∆
.‰ML ÏeÙk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ .ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â¿«¿»»¿««»ƒ¿»∆»≈∆»ƒ»

ÔÈËeÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ È¯‰78dÈ·Ú ‰È‰ ÁÙËÂ .79. ¬≈«¿»»¿∆¿ƒƒ¿∆«»»»¿»
ÔÈ¯È ÌÈÚ·LÂ ÌÈL ÏÚÂ80dk¯‡ .˙‚¯‡ ‰˙È‰ ¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»∆¡∆∆»¿»

‰n‡ ÌÈ¯OÚ d·Á¯Â ,‰n‡ ÌÈÚa¯‡81. «¿»ƒ«»¿»¿»∆¿ƒ«»

שם.75) שקלים וירושלמי משנה 76)משנה פ"ח שקלים

עושים  היו הקטורת, עשן מחמת משחירות שהיו לפי ה.
כט:). בתמיד (הרא"ש שנה בכל למעלה 77)חדשות ראה
ב. הלכה הבחירה בית מהלכות שם 78)פ"ד שקלים

עא: שם.79)ויומא ושתים 80)שקלים שבעים : היינו
שם: נוסחאות ובכמה שם. שבשקלים (=חוטים) נימים"

רבינו. שכתב כמו קודשֿהקדשים 81)"נירין", שרוחב
יוםֿטוב  (תוספות אמה ארבעים וגבהו אמה, עשרים

שם). בשקלים

.ÊÈÈL Lc˜Óa eÈ‰ ˙BÎB¯t ‰¯OÚ LÏLe82:Ú·L ¿∆¿≈»»¿ƒ¿»≈ƒ∆«
,ÌÏe‡‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â ,‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL ‰Ú·L ÏÚ«ƒ¿»«¬≈»¬»»¿«««∆«»»
ÔÈ·e BÈa ¯È·cÏ ÌÈzLe ,ÏÎÈ‰‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â¿«««∆««≈»¿«ƒ«¿ƒ≈≈

‰iÏÚa Ôc‚k ÌÈzLe ,L„w‰83. «…∆¿«ƒ¿∆¿»»¬ƒ»

נד.82) ביומא רב של עליית 83)מימרא בין להבדיל
שם). (רש"י קודשֿהקדשים בית עליית לבין ההיכל

.ÁÈ˙Î¯t84‰‡Óh‰ „ÏÂa ˙‡ÓËpL85ÔÈÏÈaËÓ - »…∆∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ
ÌÈÙa d˙B‡86dÈ‡L ÈÙÏ ,„iÓ d˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe »ƒ¿ƒ«¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ∆≈»

LÓL ·¯Ú‰ ‰ÎÈ¯ˆ87‰‡Óh‰ ·‡a ˙‡ÓËpLÂ .88- ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿∆ƒ¿»¿««À¿»
ıeÁaÓ d˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ89ÁËBLÂÔÈ90ÏÈÁa d˙B‡91, «¿ƒƒ»ƒ«¿¿ƒ»«≈

‰L„Á ‰˙È‰ Ì‡Â .LÓL ·¯Ú‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿ƒ»¿»¬»»
‡aËˆ‡‰ ·b ÏÚ d˙B‡ ÔÈÁËBL -92‰‡¯iL È„k , ¿ƒ»««»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿∆

ÌÚ‰93.‰‡ ‡È‰L dzÎ‡ÏÓ ˙‡ »»∆¿«¿»∆ƒ»»

(תויו"ט 84) הנ"ל פרוכות משלושֿעשרה אחת כלומר,
ד). משנה שם שגזרו 85)שקלים טמאים משקין היינו

הטומאות  אבות מהלכות (פ"ז כלים שיטמאו חכמים עליהם
אינה  שאז תלויה, היתה כשלא והמדובר אֿב). הלכות
מפני  אלא טומאה מקבלת אינה שהרי טומאה, מקבלת
כלאים  מהלכות ופ"י יד: (ביצה כנגדו מתחמם שהשמש
תוספות  (עיין בהנאה אסורה מקדש של ופרוכת יד), הלכה
יש  ואז מונחת, כשהיתה המדובר אלא – מפני) ד"ה שם
בשביל  בעזרות אותה תולים ברגלים שהרי בגד, תורת עליה
טומאה  שמקבלים אדם כמשמשי היא והרי הבאים, אדם בני

סולימן). הר"ר בשם שם שלמה ביםֿשל86ֿ)(מלאכת
שם). ישראל (תפארת להוציאה צורך ואין שבעזרה, שלמה

בפי"ב 87) ראה שמש, הערב צריכה אינה מדרבנן שטומאה
ו. הלכה הטומאות אבות בנבילה 88)מהלכות או בשרץ

בהם. שהוא 89)וכיוצא בגד למקדש להכניס אסור שהרי
הלכה  המקדש ביאת מהלכות פ"ג (להלן לטומאה ראשון

לנגבה.90)יז). לעזרה.91)כדי במשנה 92)חוץ
של  שהרחבה משנהֿלמלך). (ועיין האיצטבא" גג "על שם:
ומסוככות  שם, לישב באיצטבאות מוקפת היתה הבית הר
ד). משנה פ"ד סוכה (הרע"ב הגשמים מפני למעלה

היו 93) ואילו אותו. יראה מרחוק העומד גם כלומר,
העומדים  אלא יפיו לראות יכלו לא בחיל, אותו שוטחים

ישראל). (תפארת לו סמוך

.ËÈÌÈiL Ì‰Ï eÈ‰ Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰ ÏÎÂ¿»«≈ƒ∆»«ƒ¿»»»∆¿ƒƒ
ÌÈLÈÏLe94e‡È·È - ÌÈBL‡¯‰ e‡ÓhÈ Ì‡L , ¿ƒƒ∆ƒƒ»¿»ƒƒ»ƒ

.Ì‰ÈzÁz ÌÈiM‰«¿ƒƒ«¿≈∆
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לכתחילה, למצוה אלא זה אין נסכים, ממותר באים שרת
להם  היו שלא (=כגון נסכים מותר להם היה לא "אם אבל
עולות  להקריב וצריך בטל, והמזבח ונדבות, נדרים הרבה
שרת) לכלי נסכים ממותר להם שאין ונמצא המזבח, לקיץ
שם). רבינו (מלשון הלשכה" מתרומת שרת) (כלי יביאו –
ב, הלכה שם בירושלמי ומראהֿהפנים כסףֿמשנה ועיין

יוסף). בר חייה רבי בתוספות 65)ד"ה ועיין יב: שבועות
ואין. ד"ה מביאין 66)שם הציבור ואין עוף, מביא היחיד

ו). פרשתא ז פרק (תו"כ עוף

.„ÈÌÈ‰k‰67‰tˆ¯‰ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ«»ƒ¿»
„ÈÓz68‰a¯‰ ¯Oa ÔÈÏÎB‡Â ,69ÌÈ„‚a Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â , »ƒ¿¿ƒ»»«¿≈¿≈¬≈∆¿»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa70ÔÈÏBÁ Ì‰ - ƒ¿«»¬»∆»»∆»≈ƒ
ÚÓ CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÚÓa¯w·Ó ‰È‰iL ,„Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓ ƒ¿≈∆¿ƒ»«¬ƒƒ¿À∆∆»∆ƒ¿∆¿«≈

‡e‰ „ÈÓz Ô‰a ˜ÒBÚÂ ,Ô‰È‡eÏÁz Ïk ‡t¯Óe Ô˙B‡»¿«≈»«¬≈∆¿≈»∆»ƒ
.B„È ˙ÁzL ÂÈL‡Â«¬»»∆««»

א.67) הלכה פ"ה שקלים העוסק 68)ירושלמי ש"כל
הרצפה" על עומד שיהיה צריך המקדש, מעבודת בעבודה

יז). הלכה המקדש ביאת מהלכות הוא 69)(פ"ה כן
שם. בארבעה 70)בירושלמי אלא לעבוד להם אסור "כי

ולא  פחות לא ואבנט, ומצנפת ומכנסים כתונת בגדים:
שם, [בירושלמי א). משנה פ"ה שם המשניות (פירוש יותר"
"ושותין  שם: אמרו זה ובמקום אחד". חלוק "אלא ליתא
הרבה  להם היו שלא זה גם הביא שם ובפיה"מ מים",

מים]. שותים שהיו מה וגם בגדים,

.ÂËÔÈÁÈLÂ ˙B¯Ba ¯ÙBÁ ˙BÈ‰Ï „Á‡ ÔÈpÓÓ ÔÎÂ71 ¿≈¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯Ba‰ Ôw˙Óe¿«≈«∆«ƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿ƒ
ÌÈÏ‚¯‰ ÈÏBÚ ÏÎÏe ‰È·LBiÓ „Á‡ ÏÎÏ ÌÈÏLe¯Èa72. ƒ»«ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿»≈»¿»ƒ

ÌÈt‰ ÌÁÏ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â73Ôw˙Ó ‡e‰Â , ¿∆»¿À∆«»À»≈∆∆«»ƒ¿¿«≈
˙¯Ëw‰ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â .BzÎ‡ÏÓ Ïk74, »¿«¿¿∆»¿À∆«»À»≈«¿…∆

.dzÎ‡ÏÓ Ôw˙Ó ‡e‰Â¿¿«≈¿«¿»

כיף 71) דין האי יודע) (=והיה ידע "והוה שם: בירושלמי
כיף  דין והאי קרים), מים מוציא סלע (=איזה מיא מקורר
שרברובתיה  היכן ועד (=חמימות), שרברוביה ביה אית

מגעת)". חמימותו היכן (עד קמא 72)מטיא (בבבא רש"י
רגלים  לעולי בורות חופר שהיה פירש, קכא:) ויבמות נ.
שהיה  כתב: שם) (שקלים המשנה בפירוש ורבינו בדרכים.
כאן. שכתב מה וכעין ובמדבר". בישוב לעם מים "ממציא

שם.73) שם.74)שקלים

.ÊË˙BÎB¯t‰ È‚¯B‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ ˙Î¯t‰ ÏÚL ‰Ê75 ∆∆««»…∆¿À∆«»¿≈«»
.ÌÈ¯ÚMÏÂ ÏÎÈ‰Ï ˙BÎeÓ eÈ‰iL Ô‰a ÔÈÓ˜B¯‰Â¿»¿ƒ»∆∆ƒ¿»«≈»¿«¿»ƒ

‰L ÏÎa ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙BÎB¯t ÈzLe76ÔÈa ÏÈc·‰Ï ¿≈»»ƒ¿»»»¿«¿ƒ≈
ÌÈL„w‰ L„˜Ï L„w‰77ÔÈÏeÙk ˙Î¯t‰ ÈËeÁÂ . «…∆¿…∆«√»ƒ¿≈«»…∆¿ƒ

˙ÏÎ˙e LL :da eÈ‰ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡Â .‰ML ‰MLƒ»ƒ»¿«¿»»ƒƒ»»≈¿≈∆
.‰ML ÏeÙk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ .ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â¿«¿»»¿««»ƒ¿»∆»≈∆»ƒ»

ÔÈËeÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ È¯‰78dÈ·Ú ‰È‰ ÁÙËÂ .79. ¬≈«¿»»¿∆¿ƒƒ¿∆«»»»¿»
ÔÈ¯È ÌÈÚ·LÂ ÌÈL ÏÚÂ80dk¯‡ .˙‚¯‡ ‰˙È‰ ¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»∆¡∆∆»¿»

‰n‡ ÌÈ¯OÚ d·Á¯Â ,‰n‡ ÌÈÚa¯‡81. «¿»ƒ«»¿»¿»∆¿ƒ«»

שם.75) שקלים וירושלמי משנה 76)משנה פ"ח שקלים

עושים  היו הקטורת, עשן מחמת משחירות שהיו לפי ה.
כט:). בתמיד (הרא"ש שנה בכל למעלה 77)חדשות ראה
ב. הלכה הבחירה בית מהלכות שם 78)פ"ד שקלים

עא: שם.79)ויומא ושתים 80)שקלים שבעים : היינו
שם: נוסחאות ובכמה שם. שבשקלים (=חוטים) נימים"

רבינו. שכתב כמו קודשֿהקדשים 81)"נירין", שרוחב
יוםֿטוב  (תוספות אמה ארבעים וגבהו אמה, עשרים

שם). בשקלים

.ÊÈÈL Lc˜Óa eÈ‰ ˙BÎB¯t ‰¯OÚ LÏLe82:Ú·L ¿∆¿≈»»¿ƒ¿»≈ƒ∆«
,ÌÏe‡‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â ,‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL ‰Ú·L ÏÚ«ƒ¿»«¬≈»¬»»¿«««∆«»»
ÔÈ·e BÈa ¯È·cÏ ÌÈzLe ,ÏÎÈ‰‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â¿«««∆««≈»¿«ƒ«¿ƒ≈≈

‰iÏÚa Ôc‚k ÌÈzLe ,L„w‰83. «…∆¿«ƒ¿∆¿»»¬ƒ»

נד.82) ביומא רב של עליית 83)מימרא בין להבדיל
שם). (רש"י קודשֿהקדשים בית עליית לבין ההיכל

.ÁÈ˙Î¯t84‰‡Óh‰ „ÏÂa ˙‡ÓËpL85ÔÈÏÈaËÓ - »…∆∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ
ÌÈÙa d˙B‡86dÈ‡L ÈÙÏ ,„iÓ d˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe »ƒ¿ƒ«¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ∆≈»

LÓL ·¯Ú‰ ‰ÎÈ¯ˆ87‰‡Óh‰ ·‡a ˙‡ÓËpLÂ .88- ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿∆ƒ¿»¿««À¿»
ıeÁaÓ d˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ89ÁËBLÂÔÈ90ÏÈÁa d˙B‡91, «¿ƒƒ»ƒ«¿¿ƒ»«≈

‰L„Á ‰˙È‰ Ì‡Â .LÓL ·¯Ú‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿ƒ»¿»¬»»
‡aËˆ‡‰ ·b ÏÚ d˙B‡ ÔÈÁËBL -92‰‡¯iL È„k , ¿ƒ»««»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿∆

ÌÚ‰93.‰‡ ‡È‰L dzÎ‡ÏÓ ˙‡ »»∆¿«¿»∆ƒ»»

(תויו"ט 84) הנ"ל פרוכות משלושֿעשרה אחת כלומר,
ד). משנה שם שגזרו 85)שקלים טמאים משקין היינו

הטומאות  אבות מהלכות (פ"ז כלים שיטמאו חכמים עליהם
אינה  שאז תלויה, היתה כשלא והמדובר אֿב). הלכות
מפני  אלא טומאה מקבלת אינה שהרי טומאה, מקבלת
כלאים  מהלכות ופ"י יד: (ביצה כנגדו מתחמם שהשמש
תוספות  (עיין בהנאה אסורה מקדש של ופרוכת יד), הלכה
יש  ואז מונחת, כשהיתה המדובר אלא – מפני) ד"ה שם
בשביל  בעזרות אותה תולים ברגלים שהרי בגד, תורת עליה
טומאה  שמקבלים אדם כמשמשי היא והרי הבאים, אדם בני

סולימן). הר"ר בשם שם שלמה ביםֿשל86ֿ)(מלאכת
שם). ישראל (תפארת להוציאה צורך ואין שבעזרה, שלמה

בפי"ב 87) ראה שמש, הערב צריכה אינה מדרבנן שטומאה
ו. הלכה הטומאות אבות בנבילה 88)מהלכות או בשרץ

בהם. שהוא 89)וכיוצא בגד למקדש להכניס אסור שהרי
הלכה  המקדש ביאת מהלכות פ"ג (להלן לטומאה ראשון

לנגבה.90)יז). לעזרה.91)כדי במשנה 92)חוץ
של  שהרחבה משנהֿלמלך). (ועיין האיצטבא" גג "על שם:
ומסוככות  שם, לישב באיצטבאות מוקפת היתה הבית הר
ד). משנה פ"ד סוכה (הרע"ב הגשמים מפני למעלה

היו 93) ואילו אותו. יראה מרחוק העומד גם כלומר,
העומדים  אלא יפיו לראות יכלו לא בחיל, אותו שוטחים

ישראל). (תפארת לו סמוך

.ËÈÌÈiL Ì‰Ï eÈ‰ Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰ ÏÎÂ¿»«≈ƒ∆»«ƒ¿»»»∆¿ƒƒ
ÌÈLÈÏLe94e‡È·È - ÌÈBL‡¯‰ e‡ÓhÈ Ì‡L , ¿ƒƒ∆ƒƒ»¿»ƒƒ»ƒ

.Ì‰ÈzÁz ÌÈiM‰«¿ƒƒ«¿≈∆

כו:94) בחגיגה משנה
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.Î˙Î‰a ˜ÒBÚ ‰p‰k È„‚a ‰OÚÓ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰Ê∆«¿À∆««¬≈ƒ¿≈¿À»≈«¬»«
Ô˙‚È¯‡·e ÏB„b Ô‰k È„‚·e ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚a95, ƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒƒ¿≈…≈»«¬ƒ»»
Lc˜na BÏ ‰˙È‰ ‰kLÏÂ .Ïk‰ ‰OÚ B„È ˙ÁzÓe96. ƒ««»«¬∆«…¿ƒ¿»»¿»«ƒ¿»

על 95) "ופנחס א) משנה פ"ה (שקלים שלפנינו במשנה
הכנת  על ממונה שהיה רבינו, ומפרשה המלבוש".
"ופנחס  אחרות: נוסחאות לפי ברם אריגתם. ועל המלבושים
דעת  וזוהי ההלבשה, פעולת על ממונה היה – המלביש"
את  גם רבינו כלל שם, המשנה ובפירוש בהשגה. הראב"ד

המוריה. בהר ועיין העשייה, את וגם מדות 96)ההלבשה
ד. משנה פ"א

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
היו 1) אם דינם ומה היו, בגדים מיני ששלשה בו יתבארו

משוחקים. או מטושטשים

.‡,ËBÈ„‰ Ô‰k È„‚a :ÌÈÈÓ ‰LÏL ‰p‰k È„‚aƒ¿≈¿À»¿»ƒƒƒ¿≈…≈∆¿
·‰Ê È„‚·e2Ô·Ï È„‚·e ,3Ì‰ ËBÈ„‰ Ô‰k È„‚a . ƒ¿≈»»ƒ¿≈»»ƒ¿≈…≈∆¿≈

ÌÈÏk ‰Úa¯‡4˙Úa‚Óe ,ÌÈÒÎÓe ,˙zk :5.Ë·‡Â , «¿»»≈ƒÀ…∆ƒ¿»«ƒƒ¿««¿«¿≈
ÌÈ·Ï ÔzLt ÏL ÔzÚa¯‡Â6‰ML ÏeÙk ÔËeÁÂ ,7. ¿«¿«¿»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»

¯Óˆa Ìe˜¯ Bc·Ï Ë·‡‰Â8. ¿»«¿≈¿«»¿∆∆

ה"ב.2) להלן וראה גדול, כהן הגדול 3)של שהכהן
ה"ג. להלן וראה הכיפורים, ביום בהם מפורש 4)משמש

כתנות, תעשה אהרן "ולבני מֿמב) כח, (שמות בתורה
להם  ועשה להם... תעשה ומגבעות אבנטים, להם ועשית

בד". מגבעת.5)מכנסי פ'6)צ"ל: ב'ספרא' הוא (כן
בין  צבועים בין מטמאים יהו "יכול ה"גֿד) (פי"ג מצורע
פשתים, בבגד או צמר בבגד תלמודֿלומר צבועים, שאינן
הצבוע  את אוציא – כברייתו צמר אף כברייתה, פשתים מה
תלמודֿלומר  שמים, בידי הצבוע את אוציא ולא אדם בידי
ועי' לבנה", צמר אף לבנה, פשתים מה ולצמר, לפשתים

קא). מצוה סוף חינוך' דברים 7)'מנחת ב: עא, יומא
הי"ד. להלן וראה ששה, כפול חוטן שש, בו שנאמרו

ואףֿעלֿפי 8) ב. יב, ביומא רבי וכדעת שעטנז. הוא כלומר,
לט, (שם שנאמר בכהןֿגדול, אלא בתורה מפורש זה שאין
שני  ותולעת וארגמן ותכלת משזר, שש האבנט "ואת כט)
כאן  נאמר שהרי מדבר, הכתוב ובכהןֿגדול רוקם", מעשה
"ואבנט  גדול כהן גבי לט) כח, (שם להלן ונאמר "רוקם",
לך) אמר ד"ה ו. יומא 'תוספות' (ראה רוקם" מעשה תעשה
ט) כט, (שם שנאמר ממה מכהןֿגדול, הדיוט כהן למדו –
כהן  של אבנטו כי להורות ובניו", אהרן אבנט אותם "וחגרת
ומה  בגמרא). שם (יומא הדיוט כהן של אבנטו זהו גדול,
בפרשת  רלב"ג כדעת נראה בצמר" "רקום רבינו שכתב
אבל  בלבד, צמר של אחד ממין היה האבנט כי שכתב תצוה,
שהיה  נראה שמחת, ד"ה כא. שבת ה'תוספות' מדברי
(משנהֿ שני ותולעת וארגמן תכלת צמר: מיני משלושת

ועיי"ש). למלך.

.·ÏB„b Ô‰k È„‚a Ô‰ ·‰Ê È„‚a9‰ÓL Ì‰Â , ƒ¿≈»»≈ƒ¿≈…≈»¿≈¿…»
ÌÈÏk10,„BÙ‡Â ,ÏÈÚÓe ,Ô‰k Ïk ÏL ‰Úa¯‡‰ : ≈ƒ»«¿»»∆»…≈¿ƒ¿≈

ıÈˆÂ ,ÔLÁÂ11Ì˜B¯ ‰OÚÓ ÏB„b Ô‰k ÏL BË·‡Â . ¿∆¿ƒ¿«¿≈∆…≈»«¬≈≈
‡e‰12ËBÈ„‰ Ô‰k Ë·‡Ï ÂÈOÚÓa ‰ÓB„ ‡e‰Â ,13. ¿∆¿«¬»¿«¿≈…≈∆¿

‰¯eÓ‡‰ ˙Úa‚n‰ ‡È‰ Ô¯‰‡a ‰¯eÓ‡‰ ˙ÙˆÓeƒ¿∆∆»¬»¿«¬…ƒ«ƒ¿««»¬»
ÏÚ ÛÙBlL ÈÓk da ÛBˆ ÏB„b Ô‰kL ‡l‡ ,ÂÈ·a¿»»∆»∆…≈»≈»¿ƒ∆≈«

¯·M‰14˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ,Ú·BÎk da ÔÈÙBˆ ÂÈ·e , «∆∆»»¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿≈
˙Úa‚Ó15. ƒ¿««

גדול 9) כהן בגדי נקראו וע.) (לא: יומא מסכת במשנה גם
לבן, בגדי הם מהם שארבעה אףֿעלֿפי זהב", "בגדי –

הדיוט. כהן כהן 10)כשל "בגדי שאמר למה מוסב זה
לא  זהב בגדי שהרי זהב", "בגדי שכתב למה ולא גדול",

(כסףֿמשנה). ארבעה אלא שמונה בתורה 11)היו מפורש
ואפוד  חושן יעשו, אשר הבגדים "ואלה דֿלו) כח, (שם

טהור". זהב ציץ ועשית וגו', בתורה 12)ומעיל כמפורש
רוקם". מעשה תעשה "ואבנט לט) ב'מגדל 13)(שם, עי'

לאבנט  במעשיו דומה "ואינו שהעתיקו: ספר' וב'קרית עוז'
"מעשה  נאמר כהןֿגדול של שבאבנט והיינו הדיוט". כהן
נראות  באריגה הנעשות הצורות שתהיינה ו"הוא רוקם",
בו  שתהיינה צורך אין כהןֿגדול של אבנט ואילו וכו'",

שלמה'. ב'יריעות ועי' מגלגל 14)צורות, ומחזיר, מגלגל
ששתיהם  רבינו וסובר תחבושת. כמין ראשו, סביב ומחזיר
הלבישה. בענין ביניהם חילוק שיש אלא ארוך, סודר כעין
זה, של כמעשהו זה של מעשהו "אין כתב: הראב"ד אבל
ככריכות  הרבה כריכות אותו וכורך הרבה, ארוך מצנפת
שלנו, הכובעין כעין המגבעות מעשה אבל הישמעאלים,
כתב  התורה של בפירושו ורש"י קצרין". והן מלמעלה חדין

כובע. כמין הם מתחלפות,15)ששניהם גיכ"ק שאותיות
כובע, =) קובע מלשון והוא "מקבעת", כמו "מגבעת" והרי
מ) כח, (שמות אונקלוס תרגם וכן לח). יז, שמואלֿא ראה

רמב"ן). בשם (כסףֿמשנה "וכובעין" – "ומגבעות"

.‚Ô‰k Ô‰a LnLnL ÌÈÏk ‰Úa¯‡ Ì‰ Ô·Ï È„‚aƒ¿≈»»≈«¿»»≈ƒ∆¿«≈»∆…≈
,Ë·‡Â ,ÌÈÒÎÓe ,˙zk :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒÀ…∆ƒ¿»«ƒ¿«¿≈

˙ÙˆÓe16‰ML ÏeÙk ÔËeÁÂ ,ÌÈ·Ï ÔzÚa¯‡Â .17, ƒ¿∆∆¿«¿«¿»¿»ƒ¿»»ƒ»
ÓeÌ‰ Bc·Ï ÔzLt‰ Ô18˙Bzk ÈzLe .19˙B¯Á‡20eÈ‰ ƒ«ƒ¿»¿«≈¿≈À√¬≈»

dL·BÏ ˙Á‡ :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰ÎÏ BÏ¿…≈»¿«ƒƒ««¿»
¯ÁMa21ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ˙Á‡Â ,22ÌÈLÏLa Ì‰ÈzLe . «««¿««≈»«¿«ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

Lc˜‰ ÏMÓ ‰Ó23ÛÈÒBÓ - ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . »∆ƒ∆∆¿≈¿ƒ»»¿ƒƒ
BlMÓ24da ‰OBÚ Ck ¯Á‡Â ˙ÙÒBz‰ LÈc˜Óe . ƒ∆«¿ƒ«∆∆¿««»∆»

˙zk‰25. «À…∆

לד:).16) (יומא במשנה נקראים הם ב.17)כן עא, שם
לה.).18) (שם בוץ" בבגדי היום "שעבודת שעטנז, ואינם
(=פשתן 19) פילוסין לובש היה "בשחר לד:) (שם במשנה

עשר  שנים של הערבים ובין מנה, עשר שמונה של מעולה)
בכתונת  שהמדובר רבינו ומפרש מנה". שלשים הכל מנה,
דיברו  לא - ב לה, שם בגמרא וגם שם). רש"י (ועי' בלבד

רוקח'). ('מעשה הכתונת על שמילה 20)אלא אפשר
וראה  קב, סי' מפאנו רמ"ע (שו"ת בטעותֿסופר היא מיותרת

רוקח'). ו'מעשה למלך' של 21)ב'משנה פנים לעבודת
ומחתה.22)שחרית. כף במשנה,23)להוצאת כחכמים

להיות  צריך שחרית ששל אמרו, – א לה, שם ובגמרא שם.
וצ"ע  כלום, מזה הזכיר לא ורבינו ערבית, משל יקרים יותר
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במשנה.24)(משנהֿלמלך). - ב לד, לה,25)שם שם
בגמרא. - ב

.„ÌÈL„Á eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ‰p‰k È„‚a26ÌÈ‡ ,27 ƒ¿≈¿À»ƒ¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»ƒ
ÌÈLlLÓe28ÌÈÏB„b‰ È„‚a C¯„k ,29:¯Ó‡pL ; ¿À»ƒ¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¡«

ÔÈLËLËÓ eÈ‰ .˙¯‡Ù˙Ïe „B·ÎÏ30ÔÈÚ¯˜Ó B‡31B‡ ¿»¿ƒ¿»∆»¿À¿»ƒ¿…»ƒ
B˙cÓ ÏÚ ¯˙È ÔÈk¯‡32B˙cnÓ ˙eÁt ÌÈ¯ˆ˜ B‡33B‡ ¬Àƒ»≈«ƒ»¿»ƒ»ƒƒ»

Ë·‡a Ô˜lqL34eÈ‰ .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „·ÚÂ ∆ƒ¿»»«¿≈¿»«¬»¿»»
ÔÈ˜ÁLÓ35„Ú Ë·‡a Ô˜lÒÂ ÌÈk¯‡ eÈ‰L B‡ ¿À»ƒ∆»¬Àƒ¿ƒ¿»»«¿≈«

‰¯LÎ B˙„B·Ú - „·ÚÂ B˙cÓk eOÚpL36. ∆«¬¿ƒ»¿»«¬»¿≈»

שיהיו 26) – "בד" שנאמר מה כן למדו - ב יח, בזבחים
רש"י). – פשתן בבדי שהיו (כשעה שנאמר 27)חדשים

לכבוד  אחיך לאהרן קודש בגדי "ועשית ב) כח, (שמות
להלן. וראה וכן 28)ולתפארת". "ומשולשלים", צ"ל:

ווינציא. בדפוס לו 29)הוא אין "אם א: קיג, בשבת עי'
רש"י: ופירש בגדיו". ישלשל לשבת), (בגדים להחליף
בביתם, שיושבים עשירים כדרך מטה, כלפי בגדיו "ישלשל

הארץ". מן בגדיהם לסלק צריכים בטיט 30)ואינם
יח:). בגדים,31)(זבחים מחוסר שהוא מפני הוא והפסול

הרמב"ן  שכתב כמו שאינם", כמו הקרועים ש"הבגדים
(ומה  ספר'. ב'קרית וראה קסד, לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
שאם  הי"ד) המקדש ביאת מהל' (פ"א להלן רבינו שכתב
מחמת  הפסול אין שם – כשרה עבודתו בגדים קרוע עבד
(ראה  ראש פרועי דוגמת ניוול, מחמת אלא בגדים, מחוסר
כדרך  שלא תפר =) כששלל מדובר שם כי הט"ו), שם
שהרי  בגדים, מחוסר משום בו שאין הקריעה, את תפירה)
שאין  כהונה, בגדי מתקנים שאין (ואףֿעלֿפי שלם הוא
– הט"ו פ"א ולמעלה ה"ה, להלן עשירות, במקום עניות
ניוול  משום אבל כשר), בדיעבד אבל לכתחילה אלא זה אין
אבל  מהל' (פ"ט הקריעה לשלול שמותר מכיון בו, יש
המת. על קריעה דין זה מבגד בטל לא עלֿכרחנו ה"א),
מקורעין", "בגדיו כתב: שכאן רבינו, דברי ומדוקדקים
"קרועי  כתב: להלן ואילו אינו, וכאילו מקורע, שהבגד
אלא  שלילה), עלֿידי (שתוקן שלם שהבגד היינו בגדים",
כרך  ב"סיני" וראה כנ"ל. מתו, על בגדים" "קרוע שהאדם

קפג). עמ' כרב.32)יט - שם ושמואל,33)זבחים, כרב
"שיהא  – בד" "מדו שנאמר ממה נלמד שזה ונראה שם.

לעכב. וזהו ב. סה, בפסחים ראה היינו,34)כמדתו",
ממדתו. פחות נעשו ועלֿידיֿזה באבנט, וסלקן כמדתו שהיו
קצרים  בגדים כדין אלו בגדים שדין מפני פסולה ועבודתו
שעלֿידי  הקיפול כלומר, גייז", מיגז "אבנט – ממדתו
להלן. וראה שם, בזבחים כרב ומקצרו. הבגד קוצץ האבנט

מעכב 35) זה אין – חדשים שיהיו שמצוותם שאע"פ ישנים.
שם). (זבחים, מיגז 36)בדיעבד ש"אבנט - שם כרב,

לג. הערה למעלה ראה גייז",

.‰ÔÈaÏÓ ÔÈ‡ - ÔÈ‡Bˆ eOÚpL ‰p‰k È„‚aÓ „‚a Ïk»∆∆ƒƒ¿≈¿À»∆«¬ƒ≈¿«¿ƒ
Ô˙B‡37˙BÏÈ˙tÏ ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â38 »¿≈¿«¿ƒ»∆»«ƒ»«¿ƒ

ÔÈÊBb - eÏaL ÏB„b Ô‰k È„‚·e .ÌÈL„Á L·BÏÂ¿≈¬»ƒƒ¿≈…≈»∆»¿ƒ
Ô˙B‡39BÈ‡ - ÌBv‰ ÌBÈa Ì‰a „·BÚL Ô·Ï È„‚·e . »ƒ¿≈»»∆≈»∆¿«≈

ÌB˜Óa ÔÈÊ‚ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰iL ÌÚt Ì‰a „·BÚ≈»∆««¿ƒ»¿»∆»ƒ¿»ƒ¿»

ÌL Ì˙B‡ ËLÙiL40Ì‰Â .ÌL ÌÁÈp‰Â :¯Ó‡pL ; ∆ƒ¿…»»∆∆¡«¿ƒƒ»»¿≈
.‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»

(וראה 37) עשירות. במקום עניות שאין - ב פח, זבחים
בדיעבד  אבל לכתחילה, אלא זה שאין הקודמת, בהלכה
שהביא  - ב י, בערכין הרא"ש מדברי נראה וכן כשר.
ספר'). ב'קרית ועי' בשמו, יב אות שם מקובצת' ה'שיטה

הסמוכה.38) בהלכה וראה במשנה. - א נא, אין 39)סוכה
דלהלן  לבן מבגדי ללמדה יש אבל בגמרא, מפורש זה
(משנהֿ ה"ג פ"ה סוכה ב'ירושלמי' ועי' ספר'). ('קרית

כתנאֿקמא.40)למלך). – ב יב, יומא

.ÂeÈ‰ - Ì‰ÈË·‡Â eÏaL ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ÈÒÎÓƒ¿¿≈…¬ƒ∆¿ƒ∆»¿«¿¿≈∆»
˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚ41Lc˜na Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Óe ƒ≈∆¿ƒ«¿ƒƒ»∆«ƒ¿»
‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓOa42ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ˙B˙ÎÂ . ¿ƒ¿«≈«≈»¿»¿…¬ƒ∆¿ƒ

„ÈÓz ˙¯BÓÏ ˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ - eÏaL43. ∆»»ƒ≈∆¿ƒƒ¿«»ƒ

במשנה.41) שם, לפי 42)סוכה כשרות, אינן למנורה אבל
"להעלות  בה שנאמר לפתילה, ראוי שאינו צמר, בהן שיש
כא). כ: (שבת מאליה" עולה השלהבת "שתהא – תמיד" נר
של  באבנט אין ה"א) (למעלה רבינו שלדעת (ואףֿעלֿפי
ראוי  אינו זאת בכל בלבד, אחד צמר מין אלא כהןֿגדול
שאין  דבר גבי על שמדליקין דבר ככרך שדינו להדלקה,
שם  ה'תוספות' שכתבו כמו ודלא כא.) (שם שפסול מדליקין
שכתב  כמו אלא זה, על גזרו לא שבמקדש שמחת, ד"ה

אסור). במקדש שגם שם, שם.43)ה'מאירי' שבת,
גם  בו שיש אבנט, אלא למעט בא ולא למצנפת. והואֿהדין
כבוד  שאינם ומכנסים (כסףֿמשנה), למעלה כמבואר צמר,
(ועי' יב). אות מ"ג פ"ה סוכה ישראל' ('תפארת למנורה

ה"ג). פ"ה סוכה 'ירושלמי'

.Ê¯eaˆ ÏMÓ ‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡ ÌÈ‰k‰ È„‚a Ïk44. »ƒ¿≈«…¬ƒ≈»»ƒ∆»ƒ∆ƒ
¯eavÏ B¯ÒBÓ - ‰p‰Î È„‚aÓ „‚a ·c˙‰L „ÈÁÈÂ¿»ƒ∆ƒ¿«≈∆∆ƒƒ¿≈¿À»¿«ƒ

¯zÓe45˙¯M‰ ÈÏk Ïk ÔÎÂ .46‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÂ47 À»¿≈»¿≈«»≈«¬≈««¬»»
Ïk Û‡ .ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰ - ¯eavÏ „ÈÁÈ Ô¯ÒnL∆¿»»»ƒ«ƒ¬≈≈¿≈ƒ«»

¯eav‰ ˙Ba¯˜48- BlMÓ „ÈÁÈ Ô˙B‡ ·c˙‰L »¿¿«ƒ∆ƒ¿«≈»»ƒƒ∆
.¯eavÏ Ì¯ÒÓiL „·Ï·e ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒƒ¿«∆ƒ¿¿≈«ƒ

ב.44) לה, ה"ב.46)שם.45)יומא שם 'ירושלמי'
ה"א.47) שם ו'ירושלמי' א. כח, תוספתא 48)תענית

קרבנות  "כל :(4 176 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ב שקלים
שימסרם  ובלבד כשרים, לעצמן נתנדבו ואם וכו' הציבור

שמח'). ('אור א. ז, השנה בראש הוא וכן לציבור".

.Á˙BˆÏÁÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚aƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒ»ƒ≈∆«¬»
˙Ba¯49Lc˜na eÈ‰ ÔBlÁ ÌÈÚL˙Â ‰MLÂ .50ÁÈp‰Ï «¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»¿«ƒ«

ÌLÂ ,¯ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa¯‡ ,ÌÈ„‚a‰ Ô‰a»∆«¿»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿»¿≈
.˙BÓe˙Ò ÔlÎÂ ,ÂÈ˙BBlÁ ÏÚ ·e˙k ¯ÓLÓ Ïk»ƒ¿»»««»¿À»¿
- Ô‰lL ˙aMa ‰„B·ÚÏ ¯ÓLÓ ÈL‡ eÒkiLÎe¿∆ƒ»¿«¿≈ƒ¿»»¬»««»∆»∆
;ÌÈÏk‰ ÔÈÏËBÂ Ô˙aL ÈÓÈ Ïk Ô‰È˙BBlÁ ÔÈÁ˙Bt¿ƒ«≈∆»¿≈««»¿¿ƒ«≈ƒ
.ÔÓ˙BÒÂ Ô‰È˙BBlÁÏ ÌÈ„‚a‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - e‡ˆiLÎe¿∆»¿«¬ƒƒ«¿»ƒ¿«≈∆¿¿»

מחלצות".49) אותך "והלבש ד) ג, (זכירה הכתוב מלשון
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במשנה.24)(משנהֿלמלך). - ב לד, לה,25)שם שם
בגמרא. - ב

.„ÌÈL„Á eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ‰p‰k È„‚a26ÌÈ‡ ,27 ƒ¿≈¿À»ƒ¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»ƒ
ÌÈLlLÓe28ÌÈÏB„b‰ È„‚a C¯„k ,29:¯Ó‡pL ; ¿À»ƒ¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¡«

ÔÈLËLËÓ eÈ‰ .˙¯‡Ù˙Ïe „B·ÎÏ30ÔÈÚ¯˜Ó B‡31B‡ ¿»¿ƒ¿»∆»¿À¿»ƒ¿…»ƒ
B˙cÓ ÏÚ ¯˙È ÔÈk¯‡32B˙cnÓ ˙eÁt ÌÈ¯ˆ˜ B‡33B‡ ¬Àƒ»≈«ƒ»¿»ƒ»ƒƒ»

Ë·‡a Ô˜lqL34eÈ‰ .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „·ÚÂ ∆ƒ¿»»«¿≈¿»«¬»¿»»
ÔÈ˜ÁLÓ35„Ú Ë·‡a Ô˜lÒÂ ÌÈk¯‡ eÈ‰L B‡ ¿À»ƒ∆»¬Àƒ¿ƒ¿»»«¿≈«

‰¯LÎ B˙„B·Ú - „·ÚÂ B˙cÓk eOÚpL36. ∆«¬¿ƒ»¿»«¬»¿≈»

שיהיו 26) – "בד" שנאמר מה כן למדו - ב יח, בזבחים
רש"י). – פשתן בבדי שהיו (כשעה שנאמר 27)חדשים

לכבוד  אחיך לאהרן קודש בגדי "ועשית ב) כח, (שמות
להלן. וראה וכן 28)ולתפארת". "ומשולשלים", צ"ל:

ווינציא. בדפוס לו 29)הוא אין "אם א: קיג, בשבת עי'
רש"י: ופירש בגדיו". ישלשל לשבת), (בגדים להחליף
בביתם, שיושבים עשירים כדרך מטה, כלפי בגדיו "ישלשל

הארץ". מן בגדיהם לסלק צריכים בטיט 30)ואינם
יח:). בגדים,31)(זבחים מחוסר שהוא מפני הוא והפסול

הרמב"ן  שכתב כמו שאינם", כמו הקרועים ש"הבגדים
(ומה  ספר'. ב'קרית וראה קסד, לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
שאם  הי"ד) המקדש ביאת מהל' (פ"א להלן רבינו שכתב
מחמת  הפסול אין שם – כשרה עבודתו בגדים קרוע עבד
(ראה  ראש פרועי דוגמת ניוול, מחמת אלא בגדים, מחוסר
כדרך  שלא תפר =) כששלל מדובר שם כי הט"ו), שם
שהרי  בגדים, מחוסר משום בו שאין הקריעה, את תפירה)
שאין  כהונה, בגדי מתקנים שאין (ואףֿעלֿפי שלם הוא
– הט"ו פ"א ולמעלה ה"ה, להלן עשירות, במקום עניות
ניוול  משום אבל כשר), בדיעבד אבל לכתחילה אלא זה אין
אבל  מהל' (פ"ט הקריעה לשלול שמותר מכיון בו, יש
המת. על קריעה דין זה מבגד בטל לא עלֿכרחנו ה"א),
מקורעין", "בגדיו כתב: שכאן רבינו, דברי ומדוקדקים
"קרועי  כתב: להלן ואילו אינו, וכאילו מקורע, שהבגד
אלא  שלילה), עלֿידי (שתוקן שלם שהבגד היינו בגדים",
כרך  ב"סיני" וראה כנ"ל. מתו, על בגדים" "קרוע שהאדם

קפג). עמ' כרב.32)יט - שם ושמואל,33)זבחים, כרב
"שיהא  – בד" "מדו שנאמר ממה נלמד שזה ונראה שם.

לעכב. וזהו ב. סה, בפסחים ראה היינו,34)כמדתו",
ממדתו. פחות נעשו ועלֿידיֿזה באבנט, וסלקן כמדתו שהיו
קצרים  בגדים כדין אלו בגדים שדין מפני פסולה ועבודתו
שעלֿידי  הקיפול כלומר, גייז", מיגז "אבנט – ממדתו
להלן. וראה שם, בזבחים כרב ומקצרו. הבגד קוצץ האבנט

מעכב 35) זה אין – חדשים שיהיו שמצוותם שאע"פ ישנים.
שם). (זבחים, מיגז 36)בדיעבד ש"אבנט - שם כרב,

לג. הערה למעלה ראה גייז",

.‰ÔÈaÏÓ ÔÈ‡ - ÔÈ‡Bˆ eOÚpL ‰p‰k È„‚aÓ „‚a Ïk»∆∆ƒƒ¿≈¿À»∆«¬ƒ≈¿«¿ƒ
Ô˙B‡37˙BÏÈ˙tÏ ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â38 »¿≈¿«¿ƒ»∆»«ƒ»«¿ƒ

ÔÈÊBb - eÏaL ÏB„b Ô‰k È„‚·e .ÌÈL„Á L·BÏÂ¿≈¬»ƒƒ¿≈…≈»∆»¿ƒ
Ô˙B‡39BÈ‡ - ÌBv‰ ÌBÈa Ì‰a „·BÚL Ô·Ï È„‚·e . »ƒ¿≈»»∆≈»∆¿«≈

ÌB˜Óa ÔÈÊ‚ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰iL ÌÚt Ì‰a „·BÚ≈»∆««¿ƒ»¿»∆»ƒ¿»ƒ¿»

ÌL Ì˙B‡ ËLÙiL40Ì‰Â .ÌL ÌÁÈp‰Â :¯Ó‡pL ; ∆ƒ¿…»»∆∆¡«¿ƒƒ»»¿≈
.‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»

(וראה 37) עשירות. במקום עניות שאין - ב פח, זבחים
בדיעבד  אבל לכתחילה, אלא זה שאין הקודמת, בהלכה
שהביא  - ב י, בערכין הרא"ש מדברי נראה וכן כשר.
ספר'). ב'קרית ועי' בשמו, יב אות שם מקובצת' ה'שיטה

הסמוכה.38) בהלכה וראה במשנה. - א נא, אין 39)סוכה
דלהלן  לבן מבגדי ללמדה יש אבל בגמרא, מפורש זה
(משנהֿ ה"ג פ"ה סוכה ב'ירושלמי' ועי' ספר'). ('קרית

כתנאֿקמא.40)למלך). – ב יב, יומא

.ÂeÈ‰ - Ì‰ÈË·‡Â eÏaL ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ÈÒÎÓƒ¿¿≈…¬ƒ∆¿ƒ∆»¿«¿¿≈∆»
˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚ41Lc˜na Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Óe ƒ≈∆¿ƒ«¿ƒƒ»∆«ƒ¿»
‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓOa42ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ˙B˙ÎÂ . ¿ƒ¿«≈«≈»¿»¿…¬ƒ∆¿ƒ

„ÈÓz ˙¯BÓÏ ˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ - eÏaL43. ∆»»ƒ≈∆¿ƒƒ¿«»ƒ

במשנה.41) שם, לפי 42)סוכה כשרות, אינן למנורה אבל
"להעלות  בה שנאמר לפתילה, ראוי שאינו צמר, בהן שיש
כא). כ: (שבת מאליה" עולה השלהבת "שתהא – תמיד" נר
של  באבנט אין ה"א) (למעלה רבינו שלדעת (ואףֿעלֿפי
ראוי  אינו זאת בכל בלבד, אחד צמר מין אלא כהןֿגדול
שאין  דבר גבי על שמדליקין דבר ככרך שדינו להדלקה,
שם  ה'תוספות' שכתבו כמו ודלא כא.) (שם שפסול מדליקין
שכתב  כמו אלא זה, על גזרו לא שבמקדש שמחת, ד"ה

אסור). במקדש שגם שם, שם.43)ה'מאירי' שבת,
גם  בו שיש אבנט, אלא למעט בא ולא למצנפת. והואֿהדין
כבוד  שאינם ומכנסים (כסףֿמשנה), למעלה כמבואר צמר,
(ועי' יב). אות מ"ג פ"ה סוכה ישראל' ('תפארת למנורה

ה"ג). פ"ה סוכה 'ירושלמי'

.Ê¯eaˆ ÏMÓ ‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡ ÌÈ‰k‰ È„‚a Ïk44. »ƒ¿≈«…¬ƒ≈»»ƒ∆»ƒ∆ƒ
¯eavÏ B¯ÒBÓ - ‰p‰Î È„‚aÓ „‚a ·c˙‰L „ÈÁÈÂ¿»ƒ∆ƒ¿«≈∆∆ƒƒ¿≈¿À»¿«ƒ

¯zÓe45˙¯M‰ ÈÏk Ïk ÔÎÂ .46‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÂ47 À»¿≈»¿≈«»≈«¬≈««¬»»
Ïk Û‡ .ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰ - ¯eavÏ „ÈÁÈ Ô¯ÒnL∆¿»»»ƒ«ƒ¬≈≈¿≈ƒ«»

¯eav‰ ˙Ba¯˜48- BlMÓ „ÈÁÈ Ô˙B‡ ·c˙‰L »¿¿«ƒ∆ƒ¿«≈»»ƒƒ∆
.¯eavÏ Ì¯ÒÓiL „·Ï·e ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒƒ¿«∆ƒ¿¿≈«ƒ

ב.44) לה, ה"ב.46)שם.45)יומא שם 'ירושלמי'
ה"א.47) שם ו'ירושלמי' א. כח, תוספתא 48)תענית

קרבנות  "כל :(4 176 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ב שקלים
שימסרם  ובלבד כשרים, לעצמן נתנדבו ואם וכו' הציבור

שמח'). ('אור א. ז, השנה בראש הוא וכן לציבור".

.Á˙BˆÏÁÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚aƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒ»ƒ≈∆«¬»
˙Ba¯49Lc˜na eÈ‰ ÔBlÁ ÌÈÚL˙Â ‰MLÂ .50ÁÈp‰Ï «¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»¿«ƒ«

ÌLÂ ,¯ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa¯‡ ,ÌÈ„‚a‰ Ô‰a»∆«¿»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿»¿≈
.˙BÓe˙Ò ÔlÎÂ ,ÂÈ˙BBlÁ ÏÚ ·e˙k ¯ÓLÓ Ïk»ƒ¿»»««»¿À»¿
- Ô‰lL ˙aMa ‰„B·ÚÏ ¯ÓLÓ ÈL‡ eÒkiLÎe¿∆ƒ»¿«¿≈ƒ¿»»¬»««»∆»∆
;ÌÈÏk‰ ÔÈÏËBÂ Ô˙aL ÈÓÈ Ïk Ô‰È˙BBlÁ ÔÈÁ˙Bt¿ƒ«≈∆»¿≈««»¿¿ƒ«≈ƒ
.ÔÓ˙BÒÂ Ô‰È˙BBlÁÏ ÌÈ„‚a‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - e‡ˆiLÎe¿∆»¿«¬ƒƒ«¿»ƒ¿«≈∆¿¿»

מחלצות".49) אותך "והלבש ד) ג, (זכירה הכתוב מלשון
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כתונת  היא: חליפה (כל חליפות כמה להם עושים כלומר,
דבריו  ומקור ה"א). למעלה – ואבנט מגבעת ומכנסים,
שניים  להם יש במקדש שהיו הכלים שכל - ב כו, בחגיגה
ושלישים, שניים יבואו הראשונים נטמאו שאם ושלישים,
מפורש  וכן כהונה. לבגדי שהואֿהדין רבינו וסובר
כתנות, תעשה אהרן "ולבני ה"ו) פ"ג (יומא ב'ירושלמי'
ב'תוספות' (הובא ואחד" אחד לכל כתנות, שתי אמרי רבנן

שם). אבן' ב'טורי וראה חרש, ד"ה ג. במס'50)חגיגה
תשמיש  עליהם וכתוב שם, היו "וחלונות מ"ג: פ"ה תמיד
מונח  היה בגד מין כל כי בפירושו, רבינו שם וכתב  הכלים",
מעשרים  ואחד אחד לכל שהיו ומכיון עצמו. בפני בחלון
היו  שבסךֿהכל הרי מיוחדים, חלונות המשמרות וארבע
פ"ד  סוכה שבתוספתא (ואףֿעלֿפי חלונות. וששה תשעים
וארבע  ש"עשרים מפורש (14 200 עמ' צוקרמנדל (הוצאת
וכן  לוייה", משמרות וארבע עשרים כנגד שם, היו חלונות
צריך  – סוכה מסכת בסוף המשניות, בפירוש רבינו כתב
שלשה  עוד ובו אחד, גדול חלון היה אחד שלכל לומר

קטנים). חלונות

.ËÈÙÏ ?¯ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa¯‡ eOÚ ‰ÓÏÂ¿»»»«¿»»«¿»ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÏk‰ eÈ‰È ‡lL51ÌÈÒÎn‰ Ïk ‡l‡ . ∆…ƒ¿«≈ƒ¿…»ƒ∆»»«ƒ¿»«ƒ

ÌÈË·‡‰ ÔÎÂ .ÌÈÒÎÓ ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿»»»ƒ¿»«ƒ¿≈»«¿≈ƒ
Ôlk ˙BÙˆn‰ ÔÎÂ .Ë·‡ ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿»»»«¿≈¿≈«ƒ¿»À»

.„Á‡ ÔBlÁa Ôlk ˙Bzk‰Â ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿«À√À»¿«∆»

הלבישה,51) סדר את לשנות יבוא מעורבין, יהיו שאם
האבנט, ואחריה הכתונת, ואחריהם תחילה מכנסים שהוא:
בפירוש  רבינו כתב וכן ה"א). פ"י (להלן המצנפת ואחריו

שלמה'. 'יריעות ועי' שם. תמיד מס' המשניות,

.ÈBlL ‰kLla ·‰Ê È„‚a ÁÈpÓ ÏB„b Ô‰k52‰ÏÈla …≈»«ƒ«ƒ¿≈»»«ƒ¿»∆««¿»
.Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL ˙Úa B‡¿≈∆≈≈ƒ«ƒ¿»

הכהן 52) בגדי עבור מיוחד חלון במשנה נזכר שלא מכיון
מניחם  היה אלא חלון לו היה שלא רבינו למד הגדול,

המוריה'). ('הר בלשכתו

.‡ÈÔ‰a ˙B‰Ï ¯zÓ ‰p‰k È„‚a53ÌL·BÏ CÎÈÙÏ . ƒ¿≈¿À»À»≈»»∆¿ƒ»¿»
ÔÓ ıeÁ ;‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL elÙ‡Â B˙„B·Ú ÌBÈa¿¬»«¬ƒ∆…ƒ¿«¬»ƒ

ÊËÚL ‡e‰L ÈtÓ ,Ë·‡‰54,55ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡ »«¿≈ƒ¿≈∆««¿≈»¿…≈∆¿
.‰„B·Ú ˙ÚLa ‡l‡ BL·ÏÏ¿»¿∆»ƒ¿«¬»

שכתבו 53) בגדי, ד"ה שם ב'תוספות' וראה א. סט, יומא
לפי  מעילה, בקרבן חייבים שאינם אלא אסור, שלכתחילה

השרת". למלאכי תורה ניתנה ג,54)"שלא וערכין שם,
ושם. כאן ובראב"ד הל"ב, כלאים מהל' בפ"י וראה ב.

להעמידה 55) וצריך הדפוס, טעות היה כאן ההלכה סימן
נראה  וכן המוריה'), ('הר הכהנים" "אין המילים לפני להלן

ריוח. יש ולהלן ריוח, שום אין שכאן (ר"מ) רומי בדפוס

.·ÈÔÈ‡56¯Óˆ ‡l‡ ‰„B·ÚÏ ÔÈL·BÏ ÌÈ‰k‰ ≈«…¬ƒ¿ƒ»¬»∆»∆∆
„·Ïa ÌÈzLÙe57. ƒ¿ƒƒ¿«

למעלה.56) ראה ההלכה, סימן את להעמיד צריך כאן
מ"א.57) פ"ט כלאים

.‚ÈÓ‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ‡e‰ - '„a' B‡ 'LL' ‰¯Bza ¯ ¿»»∆∆¡««»≈«
ıea‰ ‡e‰Â ÌÈzLt‰58ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏÎ˙e . «ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»¬»¿»»

Ce˙t ‡e‰L ,ÌÈÓL ÌˆÚk Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡È‰ -59ÔÓ ƒ«∆∆«»«¿∆∆»«ƒ∆»ƒ
ÏÁk‰60Ì„‡ Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡e‰ ÔÓb¯‡‰ .61˙ÚÏB˙Â , «…«»«¿»»«∆∆«»«»…¿««

˙ÚÏB˙a Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡e‰ ÈM‰62. «»ƒ«∆∆«»«¿««

ב.58) יח, וזבחים ב. עא, מהל'59)יומא (פ"א מעורב
ה"ד). צרעת עם 60)טומאת קצת מעורב הוא כלומר,

שבכחול. "כפתוך ה"א: ציצית מהל' ובפ"ב הכותל. צבעי
ועי' חלזון, בדם אותו שצובעים רבינו כתב ה"ג ושם

הוא 61)משנהֿלמלך. ארגמן ד) כה, (שמות רש"י לדעת
משנהֿלמלך. ועי' ארגמן, ששמו צבע "והתולעת 62)מין

החרובין, לגרעיני הדומים ביותר האדומים הגרגרים הוא
(פ"ג  מהן" גרגיר בכל יש יתוש כמו ותולעת האוג. כמו והם

ה"ב). אדומה פרה מהל'

.„È'¯ÊLÓ LL' B‡ 'LL' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»≈≈»¿»
‰ML ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -63¯Ó‡pL ÌB˜Óe . »ƒ∆ƒ¿∆«»ƒ»»∆∆¡«

ÔÓ ‰ÂˆÓe ;¯Lk - Bc·Ï „Á‡ ËeÁ ‰È‰ Ì‡ ,'„a'«ƒ»»∆»¿«»≈ƒ¿»ƒ
‰ML ÏeÙk ‰È‰iL ¯Á·n‰64Ba ¯Ó‡pL ÌB˜Óe . «À¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»∆∆¡«

„·Ïa '¯ÊLÓ'65‰ÓL ÏeÙk ÔËeÁ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -66. »¿»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆»»¿…»

שם.63) וזבחים של 64)יומא, שיהו "בד, שם: בזבחים,
"בד, ששה". כפול חוטן שיהו – שזורים חדשים: – בוץ
ויש  למצוה, מהם יש – "אלא – משמע!?" לחודיה חד חד
מאלה  אחד הוא ששה כפול שגם רבינו, ופירש לעכב". מהם
שם. רש"י כפירוש ודלא לעכב, ולא למצוה אלא שאינם

כסףֿמשנה. והיינו 65)ועי' "שש", בלא "משזר" כלומר,
ה"ד). פ"ט (להלן המעיל ב.66)רימוני עא, יומא

.ÂË'Ì˜¯ ‰OÚÓ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk67‡e‰ - »»∆∆¡««»«¬≈…≈
„Á‡ „vÓ ˙B‡¯ ‰‚È¯‡a ˙BOÚp‰ ˙B¯ev‰ ‰ÈÈ‰zL∆ƒ¿∆»«««¬»¬ƒ»ƒ¿ƒ«∆»

‚È¯‡‰ ÈÙa68‰¯ev‰ ‰È‰zL ‡e‰ '·LÁ ‰OÚÓ'e . ƒ¿≈»»ƒ«¬≈…≈∆ƒ¿∆«»
.¯BÁ‡Â ÌÈt ÔÈ„„ˆ ÈMÓ ˙È‡¯ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»

אחד.67) פרצוף לפיכך מחט, מעשה "רוקם ב: עב, שם
העתיק  ורבינו פרצופות". שני לפיכך אורג, מעשה חושב
178 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ג שקלים התוספתא כלשון
פרצוף  רוקם ומעשה פרצופות, שתי חושב "מעשה ,(24
ב'ילקוט  (הובא המשכן' ד'מלאכת בברייתא וכ"ה אחד".

המוריה'. ב'הר ראה תרומה), פ' הוא 68)שמעוני' כן
סירליאו, ר"ש גירסת (לפי ה"ב פ"ח שקלים ב'ירושלמי'
שתי  חושב אחד. פרצוף רוקם "מעשה משנהֿלמלך): ועי'
רוקם  מעשה אמר: חד נחמיה, ורבי יהודה רבי פרצופות.
וארי  מכאן ארי – חושב מעשה מכאן: וחלק מכאן ארי –
מכאן: וארי מכאן ארי – רוקם מעשה אמר: וחרינא מכאן,
כדיעה  רבינו ופסק מכאן". ונשר מכאן ארי – חושב מעשה
– יעשה פרצוף איזה ביאר ולא רבינו וסתם הראשונה,
(משנהֿ יעשה שירצה צורה מין ואיזה בזה, קפידא שאין

למלך).

.ÊËÔ‰k ÏL ÔÈa ,˙zk‰ ?ÌÈ„‚a‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈«¿»ƒ«À…∆≈∆…≈
‰˙È‰ ˙ˆaLÓ - ËBÈ„‰ Ô‰k ÏL ÔÈa ÏB„b69‡È‰L , »≈∆…≈∆¿¿À∆∆»¿»∆ƒ
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˙BÒBk‰ ˙Èa BÓk ,d˙‚È¯‡a ÌÈza ÌÈza70C¯„k , »ƒ»ƒ«¬ƒ»»¿≈«¿∆∆
„È ˙È·e .ÌÈLw‰ ÌÈ„‚aa ÔÈ‚¯B‡‰ ÔÈOBÚL71dlL ∆ƒ»¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ≈»∆»

˙zk‰ Ûeb ÌÚ B˙B‡ ÔÈ¯aÁÓe ,BÓˆÚ ÈÙa ‚¯‡∆¡»ƒ¿≈«¿¿«¿ƒƒ«À…∆
‰¯ÈÙ˙a72. ƒ¿ƒ»

ואף 69) שש". הכתונת "ושבצת לט) כח, (שמות שנאמר
"תעשה  מ) (שם, סתם אמר ובבניו באהרן, נאמר שזה
(רמב"ן  הנזכרת כמו כתנות תעשה היא הכוונה – כתנות"
משם  שנראה - א יב, מיומא לזה סמך ויש כח). לט, שם
הרי  בלבד, אבנט אלא הדיוט לכהן כהןֿגדול בין שאין

(משנהֿלמלך). שוות המשנה,70)שהכתנות בפירוש ראה
מ"א. פ"ג ב.72)שרוול.71)חולין עב, יומא

.ÊÈ·˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú - ˙zk‰ C¯‡73˙Èa C¯‡Â . …∆«À…∆«¿«¿»ƒ∆»≈¿…∆≈
B„È Òt „Ú - dlL „È74„i‰ ·Á¯k - BaÁ¯Â .75. »∆»««»¿»¿¿…««»

לא 73) יהיו לא כהונה שבגדי שצריך למעלה, כמבואר
בפ"ה  וראה (כסףֿמשנה). כמדתו אלא קצרים ולא ארוכים
עד  שיהיה צריך תלמידֿחכם של שבגד ה"ט, דעות  מהל'
כהונה  שבגדי וכיון ב. נז, מבבאֿבתרא ומקורו עקבו.
ולא  עקבו עד שיהא צריך ולתפארת, לכבוד להיות צריכים

שלמה'). ('יריעות שם.74)יותר זאת 75)יומא, למד
שלא  כמדתו, "בדו, – בד" "מדו ג) ו, (ויקרא שנאמר  ממה

המוריה'). ('הר ב סה, בפסחים כמפורש יותיר", ולא יחסר

.ÁÈÌÈÒÎn‰76Ô‰k ÏL ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÏL ÔÈa , «ƒ¿»«ƒ≈∆…≈»≈∆…≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ;ÌÈÎ¯È „Ú ÌÈ˙nÓ Ì‰ ,ËBÈ„‰∆¿≈ƒ»¿«ƒ«¿≈«ƒ∆¿«¿»ƒ

„Ú ,·l‰ ÔÓ ·B¯˜ ¯eah‰‡e‰L ,C¯i‰ ÛBÒ ««»ƒ«≈««»≈∆
ÌÈˆLe .‰aÎ¯‡‰77˙Èa ‡Ï Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï LÈ »«¿À»¿»ƒ≈»∆¿≈»∆…≈

·˜p‰78‰Â¯Ú‰ ˙Èa ‡ÏÂ79.ÒÈk ÔÈÓk ÔÈÙwÓ ‡l‡ , «∆∆¿…≈»∆¿»∆»À»ƒ¿ƒƒ

ב.76) יג, צב.).77)נדה שבת (רש"י שלא 78)רצועות
עבירה 79)יתלכלך. הרהור לידי יבוא שלא לערוה. תיק

שם). נדה, (רש"י

.ËÈLL Bk¯‡ - ËBÈ„‰ B‡ ÏB„b Ô‰k ÏL ˙Ùˆn‰«ƒ¿∆∆∆…≈»∆¿»¿≈
˙Bn‡ ‰¯OÚ80LÏL BÓk BaÁ¯ - Ë·‡‰Â . ∆¿≈«¿»«¿≈»¿¿»

˙BÚaˆ‡81‰n‡ ÌÈLÏLe ÌÈzL Bk¯‡Â ,82BÙÈwÓ , ∆¿»¿»¿¿«ƒ¿ƒ«»«ƒ
ÔÈ‡ - Ôlk ‰p‰k È„‚·e .C¯k Èab ÏÚ C¯k B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ∆∆««≈∆∆ƒ¿≈¿À»À»≈
;‚¯B‡ ‰OÚÓ ‡l‡ ,ËÁÓ ‰OÚÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»«¬≈««∆»«¬≈≈

‚¯‡ ‰OÚÓ :¯Ó‡pL83. ∆∆¡««¬≈…≈

רז"ל.80) בשם לא) כח, (שמות הרמב"ן כתב כן
א.81) יט, זבחים ועי' בגד, אינו אצבעות משלש שפחות

שלמה'). ('יריעות ה"ח פ"י יומא 82)ולהלן 'ירושלמי'
ה"ג. ב.)83פ"ז עב, יומא



meil cg` wxt m"anx ixeriyzah 'fÎ'` -t"yz'd

ה'תש"פ  טבת א' ראשון יום

-oipwxtq
dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מרע 1) כשכיב נידון זה ואי כבריא נידון אדם זה אי נתבאר

מרע  שכיב בין שיש והחילוק במתנות, דיניהן חילופי לעניין
ומתנותיהם. ומשפטיהם מיתה מחמת למצווה

.‡Áqt‰ B‡ ‡ÓBq‰2Ìcb‰ B‡3LLBÁ‰ B‡ , «≈«ƒ≈««ƒ≈«≈
Ô‰· ‡ˆBiÎÂ BÏ‚¯· B‡ B„È· B‡ BÈÚ· B‡ BL‡¯a4- ¿…¿≈¿»¿«¿¿«≈»∆

ÂÈ¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k ‡e‰ È¯‰5B¯kÓÓa B‡ BÁwÓa ¬≈¿»ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»
.ÂÈ˙BzÓe«¿»

רגליו.2) ידיו.3)שנקטעו חושש 4)שנקטעו שאינו
גופו. (בבאֿבתרא 5)בכל מרע שכיב בשטר כתוב שכן

בערסיה ורמי קציר הוה "כד ושוכב קנג.): חולה (=כשהיה
נחשב  אינו זה למצב הגיע שלא שכל ומכאן, במיטה)".

מרע. כשכיב

.·BÁk ÏLÎÂ Ûeb‰ Ïk Ák LLzL ‰ÏBÁ‰ Ï·‡¬»«∆∆»«…«»«¿»«…
,˜eMa ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú ÈÏÁ‰ ˙ÓÁÓ≈¬«∆√ƒ«∆≈»¿«≈««¿»«
·ÈÎL [‡¯˜p‰] ‡e‰ - ‰hn‰ ÏÚ ÏÙB ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈««ƒ»«ƒ¿»¿ƒ

Ú¯Ó6?„ˆÈk .‡È¯a ˙zÓk ÌÈ‡ ÂÈ˙BzÓ ÈËtLÓe ,7 ¿«ƒ¿¿≈«¿»≈»¿«¿«»ƒ≈«

ÔÈa ,CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÔzÏ ¯Ó‡Â ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿»≈
ÏÁa8˙aLa ÔÈa9·˙k ÔÈa ,10‡Ï ÔÈa11eÎÊ - ·˙k ¿…≈¿«»≈»«≈…»«»

˙eÓiLk Ïk‰12BÈ‡Â ,Ì‰Ï Ô˙pM ‰Ó ÏÎa13CÈ¯ˆ «…¿∆»¿»«∆»«»∆¿≈»ƒ
ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;ÔÈ˜14ÔÈ¯eÒÓÎÂ15Ô‰16. ƒ¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â17Èt ÏÚ Û‡Â .18‡l‡ BÈ‡L ¿»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿««ƒ∆≈∆»
‰¯Bz ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰È¯·cÓ19‡lL È„k , ƒƒ¿≈∆»»¿∆»¿≈∆…

Û¯hz20ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c ÔÈ‡L Ú„iLk ÂÈÏÚ BzÚc21. ƒ»≈«¿»»¿∆≈«∆≈¿»»«»ƒ

(מלכים6ֿ) חליו" את חלה "ואלישע חולה". "שוכב כלומר,
מרעיה". ית מרע "ואלישע תורגם: יד) יג, כחכמים,7)ב

כרבי  ולא יהושע, וכרבי קנו.). (שם אליעזר כרבי ולא
קנו:). (שם לכתוב.8)אליעזר יכול 9)שיכול שאינו

שהיה 10)לכתוב. מרע, שכיב במתנת עובדא קנג. שם
בפרק  ראה בשבת, וכתב עבר [ואם מקומות. ועוד בה, כתוב

ז]. הלכה מכירה מהלכות שם 11)ל וכן קנו: שם משנה,
ח.12)קעה. הלכה להלן וראה קלז. קנא:13)שם שם

נחמן. רב של בשטר.14)מימרא שקונים כקרקע היינו,
במשיכה.15) או במסירה שקונין כמטלטלין היינו,
קנא.16) ולא 17)שם, נחמן, רב בשם כרבא קמז: שם,

שלמדו  אבוה, בר רבה בשם נחמן וכרב רב, בשם זירא כרבי
מדברי  הוא לדעתם שגם אומרים ויש התורה. מן זאת
וראה  אסמכתא, אלא אינם שמצאו והפסוקים סופרים,

מנין. ד"ה קמז. שם שם,18)ב'תוספות' הגמרא מסקנת
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˙BÒBk‰ ˙Èa BÓk ,d˙‚È¯‡a ÌÈza ÌÈza70C¯„k , »ƒ»ƒ«¬ƒ»»¿≈«¿∆∆
„È ˙È·e .ÌÈLw‰ ÌÈ„‚aa ÔÈ‚¯B‡‰ ÔÈOBÚL71dlL ∆ƒ»¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ≈»∆»

˙zk‰ Ûeb ÌÚ B˙B‡ ÔÈ¯aÁÓe ,BÓˆÚ ÈÙa ‚¯‡∆¡»ƒ¿≈«¿¿«¿ƒƒ«À…∆
‰¯ÈÙ˙a72. ƒ¿ƒ»

ואף 69) שש". הכתונת "ושבצת לט) כח, (שמות שנאמר
"תעשה  מ) (שם, סתם אמר ובבניו באהרן, נאמר שזה
(רמב"ן  הנזכרת כמו כתנות תעשה היא הכוונה – כתנות"
משם  שנראה - א יב, מיומא לזה סמך ויש כח). לט, שם
הרי  בלבד, אבנט אלא הדיוט לכהן כהןֿגדול בין שאין

(משנהֿלמלך). שוות המשנה,70)שהכתנות בפירוש ראה
מ"א. פ"ג ב.72)שרוול.71)חולין עב, יומא

.ÊÈ·˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú - ˙zk‰ C¯‡73˙Èa C¯‡Â . …∆«À…∆«¿«¿»ƒ∆»≈¿…∆≈
B„È Òt „Ú - dlL „È74„i‰ ·Á¯k - BaÁ¯Â .75. »∆»««»¿»¿¿…««»

לא 73) יהיו לא כהונה שבגדי שצריך למעלה, כמבואר
בפ"ה  וראה (כסףֿמשנה). כמדתו אלא קצרים ולא ארוכים
עד  שיהיה צריך תלמידֿחכם של שבגד ה"ט, דעות  מהל'
כהונה  שבגדי וכיון ב. נז, מבבאֿבתרא ומקורו עקבו.
ולא  עקבו עד שיהא צריך ולתפארת, לכבוד להיות צריכים

שלמה'). ('יריעות שם.74)יותר זאת 75)יומא, למד
שלא  כמדתו, "בדו, – בד" "מדו ג) ו, (ויקרא שנאמר  ממה

המוריה'). ('הר ב סה, בפסחים כמפורש יותיר", ולא יחסר

.ÁÈÌÈÒÎn‰76Ô‰k ÏL ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÏL ÔÈa , «ƒ¿»«ƒ≈∆…≈»≈∆…≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ;ÌÈÎ¯È „Ú ÌÈ˙nÓ Ì‰ ,ËBÈ„‰∆¿≈ƒ»¿«ƒ«¿≈«ƒ∆¿«¿»ƒ

„Ú ,·l‰ ÔÓ ·B¯˜ ¯eah‰‡e‰L ,C¯i‰ ÛBÒ ««»ƒ«≈««»≈∆
ÌÈˆLe .‰aÎ¯‡‰77˙Èa ‡Ï Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï LÈ »«¿À»¿»ƒ≈»∆¿≈»∆…≈

·˜p‰78‰Â¯Ú‰ ˙Èa ‡ÏÂ79.ÒÈk ÔÈÓk ÔÈÙwÓ ‡l‡ , «∆∆¿…≈»∆¿»∆»À»ƒ¿ƒƒ

ב.76) יג, צב.).77)נדה שבת (רש"י שלא 78)רצועות
עבירה 79)יתלכלך. הרהור לידי יבוא שלא לערוה. תיק

שם). נדה, (רש"י

.ËÈLL Bk¯‡ - ËBÈ„‰ B‡ ÏB„b Ô‰k ÏL ˙Ùˆn‰«ƒ¿∆∆∆…≈»∆¿»¿≈
˙Bn‡ ‰¯OÚ80LÏL BÓk BaÁ¯ - Ë·‡‰Â . ∆¿≈«¿»«¿≈»¿¿»

˙BÚaˆ‡81‰n‡ ÌÈLÏLe ÌÈzL Bk¯‡Â ,82BÙÈwÓ , ∆¿»¿»¿¿«ƒ¿ƒ«»«ƒ
ÔÈ‡ - Ôlk ‰p‰k È„‚·e .C¯k Èab ÏÚ C¯k B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ∆∆««≈∆∆ƒ¿≈¿À»À»≈
;‚¯B‡ ‰OÚÓ ‡l‡ ,ËÁÓ ‰OÚÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»«¬≈««∆»«¬≈≈

‚¯‡ ‰OÚÓ :¯Ó‡pL83. ∆∆¡««¬≈…≈

רז"ל.80) בשם לא) כח, (שמות הרמב"ן כתב כן
א.81) יט, זבחים ועי' בגד, אינו אצבעות משלש שפחות

שלמה'). ('יריעות ה"ח פ"י יומא 82)ולהלן 'ירושלמי'
ה"ג. ב.)83פ"ז עב, יומא



meil cg` wxt m"anx ixeriyzah 'fÎ'` -t"yz'd

ה'תש"פ  טבת א' ראשון יום

-oipwxtq
dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מרע 1) כשכיב נידון זה ואי כבריא נידון אדם זה אי נתבאר

מרע  שכיב בין שיש והחילוק במתנות, דיניהן חילופי לעניין
ומתנותיהם. ומשפטיהם מיתה מחמת למצווה

.‡Áqt‰ B‡ ‡ÓBq‰2Ìcb‰ B‡3LLBÁ‰ B‡ , «≈«ƒ≈««ƒ≈«≈
Ô‰· ‡ˆBiÎÂ BÏ‚¯· B‡ B„È· B‡ BÈÚ· B‡ BL‡¯a4- ¿…¿≈¿»¿«¿¿«≈»∆

ÂÈ¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k ‡e‰ È¯‰5B¯kÓÓa B‡ BÁwÓa ¬≈¿»ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»
.ÂÈ˙BzÓe«¿»

רגליו.2) ידיו.3)שנקטעו חושש 4)שנקטעו שאינו
גופו. (בבאֿבתרא 5)בכל מרע שכיב בשטר כתוב שכן

בערסיה ורמי קציר הוה "כד ושוכב קנג.): חולה (=כשהיה
נחשב  אינו זה למצב הגיע שלא שכל ומכאן, במיטה)".

מרע. כשכיב

.·BÁk ÏLÎÂ Ûeb‰ Ïk Ák LLzL ‰ÏBÁ‰ Ï·‡¬»«∆∆»«…«»«¿»«…
,˜eMa ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú ÈÏÁ‰ ˙ÓÁÓ≈¬«∆√ƒ«∆≈»¿«≈««¿»«
·ÈÎL [‡¯˜p‰] ‡e‰ - ‰hn‰ ÏÚ ÏÙB ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈««ƒ»«ƒ¿»¿ƒ

Ú¯Ó6?„ˆÈk .‡È¯a ˙zÓk ÌÈ‡ ÂÈ˙BzÓ ÈËtLÓe ,7 ¿«ƒ¿¿≈«¿»≈»¿«¿«»ƒ≈«

ÔÈa ,CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÔzÏ ¯Ó‡Â ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿»≈
ÏÁa8˙aLa ÔÈa9·˙k ÔÈa ,10‡Ï ÔÈa11eÎÊ - ·˙k ¿…≈¿«»≈»«≈…»«»

˙eÓiLk Ïk‰12BÈ‡Â ,Ì‰Ï Ô˙pM ‰Ó ÏÎa13CÈ¯ˆ «…¿∆»¿»«∆»«»∆¿≈»ƒ
ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;ÔÈ˜14ÔÈ¯eÒÓÎÂ15Ô‰16. ƒ¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â17Èt ÏÚ Û‡Â .18‡l‡ BÈ‡L ¿»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿««ƒ∆≈∆»
‰¯Bz ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰È¯·cÓ19‡lL È„k , ƒƒ¿≈∆»»¿∆»¿≈∆…

Û¯hz20ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c ÔÈ‡L Ú„iLk ÂÈÏÚ BzÚc21. ƒ»≈«¿»»¿∆≈«∆≈¿»»«»ƒ

(מלכים6ֿ) חליו" את חלה "ואלישע חולה". "שוכב כלומר,
מרעיה". ית מרע "ואלישע תורגם: יד) יג, כחכמים,7)ב

כרבי  ולא יהושע, וכרבי קנו.). (שם אליעזר כרבי ולא
קנו:). (שם לכתוב.8)אליעזר יכול 9)שיכול שאינו

שהיה 10)לכתוב. מרע, שכיב במתנת עובדא קנג. שם
בפרק  ראה בשבת, וכתב עבר [ואם מקומות. ועוד בה, כתוב

ז]. הלכה מכירה מהלכות שם 11)ל וכן קנו: שם משנה,
ח.12)קעה. הלכה להלן וראה קלז. קנא:13)שם שם

נחמן. רב של בשטר.14)מימרא שקונים כקרקע היינו,
במשיכה.15) או במסירה שקונין כמטלטלין היינו,
קנא.16) ולא 17)שם, נחמן, רב בשם כרבא קמז: שם,

שלמדו  אבוה, בר רבה בשם נחמן וכרב רב, בשם זירא כרבי
מדברי  הוא לדעתם שגם אומרים ויש התורה. מן זאת
וראה  אסמכתא, אלא אינם שמצאו והפסוקים סופרים,

מנין. ד"ה קמז. שם שם,18)ב'תוספות' הגמרא מסקנת
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נחמן. רב של מימרות שתי בין סתירה של רקע על
ב.19) הלכה פ"י להלן וראה (שם). חוב שטר מחילת לענין
השני 21)תבולבל.20) הפירוש ולפי  נחמן, רב בדברי שם

ועשאוה  ד"ה שם שכתב וכמו מתנת. ד"ה שם הרשב"ם של
כשל  עשאוה דעתו, תטרף שלא הטעם, שמאותו תורה, כשל

תורה.

.‚CÎÈÙÏ22Ì‡ ,23e˜' ¯Ó‡24˙aLa elÙ‡ - 'ÈpnÓ25 ¿ƒ»ƒ»«¿ƒ∆ƒ¬ƒ¿«»
ÔÈB˜26CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈw‰ ‰fL ;epnÓ27. ƒƒ∆∆∆«ƒ¿»≈»ƒ

עליו.22) דעתו תטרף שמא שחששו כיון כלומר,
קנו:23) בבבאֿבתרא לוי, רבי של לו 24)מימרא שאין

גרידא. באמירתו דבריו את שיקיימו גמור בטחון
וממכר 25) מקח של פעולה וכל קנין, בו לעשות שאסור

אינו  הקנין שזה [ואע"פ יב). הלכה שבת מהלכות כג (פרק
שם  ועיין כקונה. שנראה מפני אסור, - מועיל ואינו צריך

יד]. כדי 26)הלכה זאת עושים - מיותר הקנין כי אם
שם). (גמרא דעתו ולפיכך 27)להפיס אינו, כאילו והריהו

כגון  הכרחי הקנין שאם ומכאן, מרע. בשכיב התירוהו
התירוהו  לא - טו) הלכה (להלן במקצת מרע שכיב במתנת
קונין  ד"ה שם הרשב"ם לשיטת בנגוד מרע, בשכיב אף
ומה  משכ"מ. קונין ד"ה שם, וה'תוספות' וכו', ומרע משכיב
הגט  ותקנה הדלת ותפתח שתסגור מרע שכיב בגט שהתירו
אלא  כלֿכך ניכר החזקה קנין אין שם - עז:) (גיטין בשבת
מרע  בשכיב התירוהו ולפיכך לשמרו, בית כנועל דומה

כאן). ולחםֿמשנה שם, (מאירי

.„ÔÈ‡Â28'È„Ú Ìz‡' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ú¯Ó ·ÈÎL29‡l‡ , ¿≈¿ƒ¿«»ƒ««∆≈«∆»
ÔÈ‡L ;„Ú ‰Ê È¯‰ ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÓBM‰ Ïk30Ì„‡ »«≈«∆¿»»¬≈∆≈∆≈»»

‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰hLÓ31. ¿«∆ƒ¿«ƒ»

רבא.28) של סופית מסקנה קעה. כל 29)בבאֿבתרא כדין
הייתי  "משטה לו: אומר - לא שאם כן, לומר שצריך הודאה
ו). הלכה ונטען טוען מהלכות ופ"ו כט: (סנהדרין בך"

(וראה 30) הבעיא את שפתר אחר מסקנתו, את רבא נמק כך
א). אות שם הב"ח אמר 31)הגהות לא אם בריא, אבל

למעלה. כמבואר בך, אני משטה לומר יכול עדי", "אתם
ורבינו  "כתובו", לומר צריך שאין גם, הכריעו בגמרא [ושם

וצ"ע]. הרשב"א, בשם במגידֿמשנה וראה השמיטו.

.‰Ú¯Ó ·ÈÎL32ÈÚÓaL ¯aÚÏ ‰zÓ ˙˙Ï ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»»≈«»»¿À»∆ƒ¿≈
‰ÎÊ - Bn‡33ÈtÓ ;¯aÚ‰34‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL ƒ»»»À»ƒ¿≈∆«¿∆»»¿»

Ba Ïˆ‡35e¯‡aL BÓk ,36. ≈∆¿¿∆≈«¿

בפכ"ב 32) רבינו מדברי שנראה כמו לבריא, הואֿהדין
אלא  שם), מגידֿמשנה (ראה י הלכה מכירה מהלכות
קנין. צריך בבריא ואילו באמירה, מספיק מרע שבשכיב
שמת  מי פרק בבבאֿבתרא לרבינו, המשניות פירוש וראה
אצל  קרובה אדם של ש"דעתו זה שמטעם [ואע"פ (קמ:)
נקנית  הקידושין בעת ולבת לבן דמים שפסיקות אמרו בנו",
אישות  מהלכות ובפכ"ג יז, הלכה פ"ו (למעלה באמירה
פ"ו  (למעלה לעולם שבא בדבר אלא זה אין - יד) הלכה
חסרונות): (=שני לריעותא" "תרתי ישנם אם אבל הי"ז),
האומר  בריא כמו בעולם אינו וגם קנין, בלי בעלמא דברים

שדעתו  הסברא מועילה ולא קנה, לא - לעובר מתנה לתת
קלז]. הערה פ"ו למעלה וראה בנו, אצל קרובה אדם של

בא 33) שלא כמי הוא שהרי קנה, לא לעובר שהמזכה אע"פ
שם). מכירה, (הלכות רבי 34)לעולם בשם יצחק כרבי

שם  המשנה את להסביר זה נימוק שהעלה קמב: שם יוחנן,
ו. הלכה להלן תוכנה את מביא שרבינו כאן 35)קמ: ויש

בעולם. שאינו אף מועיל וזה גמורה, דעת גמירות
שם.36) מכירה, בהלכות

.Â¯Ó‡37Ì‡ :38‰„ÏÈ39Ì‡Â ,‰Ó ÏhÈ - ¯ÎÊ ÈzL‡ »«ƒ»¿»ƒ¿ƒ»»ƒ…»∆¿ƒ
ÌÈ˙‡Ó - ‰·˜40‰„ÏÈ ;‰Ó ÏËB - ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ , ¿≈»»«ƒ¿»¿»»»≈»∆»¿»

‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB - ‰·˜41¯Îf‰ - ¿≈»∆∆»«ƒ»¿»»»¿≈»«»»
ÌeËÓË ‰„ÏÈ ;ÌÈ˙‡Ó ‰·˜p‰Â ,‰Ó ÏËB42 ≈»∆¿«¿≈»»«ƒ»¿»À¿

ÒBÈ‚B¯c‡Â43Ì‰ÈLaL ˙eÁtk ÏËB -44. ¿«¿¿ƒ≈«»∆ƒ¿≈∆

שהרי 37) לעיל, הנזכר מרע, שכיב והיינו, קמ: שם משנה
במגידֿמשנה  וראה בלבד. באמירה די ולא קנין צריך בבריא

מיגאש. ר"י בשם שכתב אם 39)שם.38)מה כלומר
שם. במשנה וכ"ה יותר 40)תלד, לדאוג אב של דרכו כן

קמא.). (שם כבן מזונותיה, אחר לחזר יכולה שאינה לבתו,
הנוסחא 41) היתה רבינו שלפני [ונראה תאומים. כלומר,

ילד  מנה, יטול זכר אשתי ילדה אם "האומר שם: ה במשנה
מאתים. נוטלת נקבה ילדה מאתים, נקבה מנה. יטול זכר
וכן  מאתים". נוטלת נקבה מנה, נוטל זכר ונקבה, זכר ילדה
מאתים" נקבה אם מנה, זכר "אם (והמילים מינכן בכ"י הוא
ולפי"ז  חסרות) - ונקבה" זכר "ילדה המילים שלפני
תאומים, שילדה היינו - ונקבה" זכר "ילדה נפרש עלֿכרחנו
היינו  וכו'", אשתי ילדה אם "האומר ברישא שאמרו ומה
נקבה  מנה, יטול זכר ילדה אם ביחד: הדברים שני שאמר
ופירש  לפנינו, שהוא כמו במשנה גרס שם ורשב"ם מאתים.
זכר  ילדה היינו ונקבה, זכר וילדה במשנה. הן בבות ששתי
כן  והוכיח כלום. להם אין בתאומים אבל נקבה, או
שרק  סובר ורבינו "המבשרני". באומר קמא: שם מהגמרא,
בשורה  אינה תאומים שלידת מפני כלום, להם אין שם
שהרי  לתאומים, גם מזכה - לבניו כשמזכה אבל בשבילו.

לחםֿמשנה]. – ילדיו אברי 42)הם של שמקומם אדם
בפ"ב  וראה נקבה. או זכר הוא אם ידוע ולא אטום. - המין

א. הלכה שופר המין,43)מהלכות אברי שני לו שיש זה
זכר  כספק שדינו רבינו, ודעת נקבה. של וגם זכר של גם
ולגבי  כד. הלכה אישות מהלכות בפ"ב ראה נקבה, וספק
בפ"ב  וראה מב. (בכורות בפירוש נתמעט הבכור, קדושת

ה). הלכה בכורות, בפ"ה 44)מהלכות גם פסק כן
של  מהרישא הדברים, ומקור ב. הלכה נחלות, מהלכות
הזכרים  וכו' וטומטום ובנות בנים "הניח שם: המשנה
אצל  אותו דוחות הנקבות וכו' נקבות אצל אותו דוחים
לו", ויש אותו ש"דוחים שם בגמרא רבא ובדעת זכרים",
אם  "האומר שם: במשנה שאמרו ומה שבשניהם. כפחות
לדעת  הוא - נוטל" אינו טומטום ילדה וכו' זכר אשתי תלד
זכר  אם עובר מקדיש בדין שאמר גמליאל, בן שמעון רבן
קדושה  אין ואנדרוגינוס, טומטום ילדה ש"אם נקבה, ואם
ודאי  לזכר אלא המקדיש כוונת אין שלדעתו עליהן", חלה
"אם  אמר שאם אלא כמותו, הלכה ואין ודאית. לנקבה או
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על  חלה קדושה אין לשלמים" נקבה ואם לעולה, זכר
אינו  לכך בפירוש הקדישו אם אפילו שהרי הטומטום,
זכר  "אם יאמר אם אמנם לקרבן, ראוי שאינו לפי קדוש,
ויביא  ימכר - טומטום וילדה למזבח", אלו הרי - נקבה ואם
טומטום  במקדיש הדין שכן שירצה. קרבן כל בדמיו
י). הלכה מזבח, איסורי מהלכות בפ"ג (ראה ואנדרוגינוס
מעשה  מהלכות בפט"ו שכתב במה רבינו נתכוון ולזה
וילדה  וכו' זכר תלד אם אמר ש"אם ח, הלכה הקרבנות
נמשך  ודאי וזה שביארנו", כמו חולין הן הרי וכו' טומטום
בהלכות  שביארנו "כמו ו בהלכה לפניֿזה שכתב למה
שאינו  כלומר י, הלכה שם בפ"ג והיינו מזבח", איסורי
אמר, לשון באיזה תלוי וזה למזבח, ראוי שאינו מצד קדוש
אמר  ואם כלל. קדושה עליו אין - "לעולה" אמר אם
הדין  שכן שירצה. קרבן כל בדמיו ויביא ימכר - "למזבח"
איסורי  מהלכות בפ"ג (ראה ואנדרוגינוס טומטום במקדיש
בפט"ו  שכתב במה רבינו נתכוון ולזה י). הלכה מזבח,
זכר  תלד אם אמר ש"אם ח, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
וזה  שביארנו", כמו חולין הן הרי וכו' טומטום וילדה וכו'
שביארנו  ו"כמו בהלכה, לפניֿזה שכתב למה נמשך ודאי
כלומר  י, הלכה שם בפ"ג והיינו מזבח", איסורי בהלכות
לשון  באיזה תלוי וזה למזבח, ראוי שאינו מצד קדוש שאינו
אמר  ואם כלל קדושה עליו אין "לעולה" אמר אם אמר,
כנ"ל, שירצה, קרבן איזה בדמיו ויביא ימכר - "למזבח"
וכמו  ואנדרוגינוס. לטומטום גם המקדיש כוונת לעולם אבל
ובלח"מ  כאן, ולחםֿמשנה מגידֿמשנה ועיין כאן. שכתב

שם. מזבח איסורי בהלכות

.ÊÚ¯Ó ·ÈÎL45:Ì‰Ï ¯Ó‡Â ?ÈÓÏ ÂÈÒÎ :BÏ e¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»¿¿»»¿ƒ¿»«»∆
‰ÓBc46ÂLÎÚ ,˙¯aÚÓ BzL‡L B‡ Ôa BÏ LiL47 ∆∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆«¿»

ÈBÏÙÏ ÂÈÒÎ ˙¯aÚÓ BzL‡ ÔÈ‡L B‡ Ôa BÏ ÔÈ‡L48; ∆≈≈∆≈ƒ¿¿À∆∆¿»»ƒ¿ƒ
Ôa BÏ LiL Ú„BÂÏÚ Û‡ ,˙¯aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰L B‡ ¿«∆≈≈∆»¿»ƒ¿¿À∆∆««

ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ Ôa‰ ˙Ó B‡ ‰ÏÈt‰L Èt49B˙zÓ ƒ∆ƒƒ»≈«≈««»≈«¿»
.‰zÓ«»»

קמז.45) - קמו: חשב.46)שם, עכשיו עד
הטעות.47) על אותו העמידה ולא 48)ששאלתם "נכסיו"

להלן. וראה שהוא, כל לעצמו ששייר הרי - נכסיו" "כל
רבי 49) על שחולקים לחכמים אפילו שזה אמרו שם בגמרא

באופן  הדעת, אומד אחרי הולכים ואינם מנסיא, בן שמעון
נכסיו  כל וכתב ועמד שמת ושמע הים למדינת בנו שהלך
דעתו  שגילה כיון כאן הם מודים - בנו בא ואחרֿכך לאחר
(לעיל  מנסיא בן שמעון כרבי פוסק שרבינו ואע"פ מפורש.
שאע"פ  להשמיענו זו, הלכה גם הביא - א) הלכה פ"ו
נכסיו  כל כתב בין הבדל יש שם) (בפ"ו אומדנא שלענין
שייר  אם אפילו במפרש, כאן - שהוא כל לעצמו שייר לבין

מתנה. מתנתו אין לעצמו,

.Á˙zÓ50¯Á‡Ï ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ Ú¯Ó ·ÈÎL «¿«¿ƒ¿«≈»»∆»¿««
‰˙ÈÓ51ÔÈa ,BÏ ‰evL ¯·ca ‰ÎBÊ ¯Á‡ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈«≈∆«»»∆ƒ»≈

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ,ÈÏËÏhÓa ÔÈa ÈÚ˜¯wÓa52. ¿ƒ«¿¿≈≈¿ƒ«¿¿≈∆»¿««ƒ»

קלז.50) שם מפורש ויותר קלה. כלומר,51)בבאֿבתרא
כאביי, ולא וכרבא המיתה. גמר עם ולא המיתה, גמר לאחר

(שם). בו חזר אביי שאין 52)ואף בלבד זו לא כלומר,
למפרע  בזה זוכה אינו שגם אלא - מיתה לאחר אלא קנינו
הא) ד"ה יד: (גיטין ה'תוספות' כדעת ולא אמירה משעת
א  ס"ק רנ סימן החושן' 'קצות וראה למפרע. שזוכה

בזה. שהאריך

.ËCÎÈÙÏ53˙a˙ÎÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ54ÔBÊÓe ‰M‡‰ ¿ƒ»ƒƒƒ¿À«»ƒ»¿
˙Ba‰Â ‰ÓÏ‡‰55Ì‰Ï ˙˙Ï ‰evL el‡ „iÓ56; »«¿»»¿«»ƒ«≈∆ƒ»»≈»∆
B˙˙ÈÓa È¯‰L57,˙BBÊn·e ‰a˙ka ÌÈÒÎp‰ e·iÁ˙ ∆¬≈¿ƒ»ƒ¿«¿«¿»ƒ«¿À»«¿

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ e˜È ‡Ï Ì‰Ï Ô˙pL el‡Â¿≈∆»«»∆…ƒ¿∆»¿««ƒ»

לאחר 53) אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת לפי כלומר,
מהלכות 54)מיתה. (פט"ז דכרין" בנין "כתובת היינו,

מנכסים  גובה ואינה כירושה שהיא ז), הלכה אישות
בכתובות  כמפורש מתנה) ומקבלי (=לקוחות משועבדים
סתם  אבל ט. הלכה שם בפי"ט רבינו פסק וכן ונה. נב:
ועיין  י). הלכה שם (פט"ז ממשועבדים אף גובה - כתובה

והבנות 55)מגידֿמשנה. האשה למזון מוציאין שאין
אישות  מהלכות יח ופרק מח: (גיטין משועבדים מנכסים

יג). לגבי 56)הלכה רבא, של מימרא קלג. בבאֿבתרא
הבנות  למזון שהואֿהדין רבינו וסובר האלמנה. מזון
שם  אישות מהלכות בפי"ט והראב"ד דכרין. בנין ולכתובת

שם. עיין בזה, רבינו על גמר 57)חולק ל"עם הכוונה אין
מיתה" גמר "לאחר שהיא מרע שכיב מתנת לעומת מיתה",
היא  דיכרין בנין כתובת שהרי קלז.), בבאֿבתרא (ראה
גמר  לאחר אלא אינה וירושה נג) הערה (למעלה כירושה
אלא  - א) ס"ק רנב סימן החושן' 'קצות (ועיין מיתה
וגם  והבנות, האשה ומזון דיכרין בנין בכתובת גם בשניהם,
מיתה. גמר לאחר אלא נגמר הדבר אין מרע, שכיב במתנת
ולפי  המיתה, גמר לאחר היינו "במיתתו" שכתב ומה
לבטל  יכולה מרע שכיב מתנת אין - כאחד באים ששניהם
הרי"ף  כתב וכן דיכרין. בנין וכתובת והבנות האשה מזון
בפי"ט  בעצמו רבינו גם כתב וכן (קלג.) ח פרק בבבאֿבתרא
קונה  אינה מרע שכיב ומתנת "הואיל שם: אישות מהלכות
אלו  בתנאים הנכסים וחיוב המתנה הרי - מיתה לאחר אלא
כאחד, באין דיכרין) בנין וכתובת והבנות האלמנה (=מזון
יורשים  ובניו מנכסיו, ניזונות ובנותיו אלמנתו ולפיכך

בעלה" בחיי שמתה אמן שם כתובת החושן' וב'קצות .
עם  אחת בבת שבאה מרע שכיב שמתנת זו, הלכה הטעים
מרע  שכיב שמתנת מפני אותם, מבטלת אינה הנ"ל התנאים
עצמו, האדם של מרצונו כלומר תלמיד", "דברי אלא אינה
"דברי  הם דיכרין בנין וכתובת והבנות האשה מזון ואילו
הרב  דברי - בידינו הוא וכלל חכמים, תקנת כלומר הרב",
הגמרא  דברי לזה ומקור קודמין, הרב דברי התלמיד, ודברי
(=שאז  רובו יציאת עם הבכור על "אמר כה. בתמורה
- לעולה) (=יתקדש עולה בכורה), בקדושת מאליו נתקדש
ודברי  התורה) במצות שהיא בכורה (=קדושת הרב דברי
דברי  האדם) של לבו בנדבת שהיא עולה (=קדושת התלמיד
וראה  בכורה. קדושת עליו חלה כלומר, שומעים?" מי
נז. הערה שם אישות בהלכות ועיין כאן. בלחםֿמשנה

מג. ובהערה י הלכה יב פרק ולהלן

.È˙zÓ58ÔÈ˜ da ·e˙kL Ú¯Ó ·ÈÎL59‰˙È‰L ÔÈa , «¿«¿ƒ¿«∆»»ƒ¿»≈∆»¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



קעט dpzne dikf zekld - oipw xtq - zah '` oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

על  חלה קדושה אין לשלמים" נקבה ואם לעולה, זכר
אינו  לכך בפירוש הקדישו אם אפילו שהרי הטומטום,
זכר  "אם יאמר אם אמנם לקרבן, ראוי שאינו לפי קדוש,
ויביא  ימכר - טומטום וילדה למזבח", אלו הרי - נקבה ואם
טומטום  במקדיש הדין שכן שירצה. קרבן כל בדמיו
י). הלכה מזבח, איסורי מהלכות בפ"ג (ראה ואנדרוגינוס
מעשה  מהלכות בפט"ו שכתב במה רבינו נתכוון ולזה
וילדה  וכו' זכר תלד אם אמר ש"אם ח, הלכה הקרבנות
נמשך  ודאי וזה שביארנו", כמו חולין הן הרי וכו' טומטום
בהלכות  שביארנו "כמו ו בהלכה לפניֿזה שכתב למה
שאינו  כלומר י, הלכה שם בפ"ג והיינו מזבח", איסורי
אמר, לשון באיזה תלוי וזה למזבח, ראוי שאינו מצד קדוש
אמר  ואם כלל. קדושה עליו אין - "לעולה" אמר אם
הדין  שכן שירצה. קרבן כל בדמיו ויביא ימכר - "למזבח"
איסורי  מהלכות בפ"ג (ראה ואנדרוגינוס טומטום במקדיש
בפט"ו  שכתב במה רבינו נתכוון ולזה י). הלכה מזבח,
זכר  תלד אם אמר ש"אם ח, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
וזה  שביארנו", כמו חולין הן הרי וכו' טומטום וילדה וכו'
שביארנו  ו"כמו בהלכה, לפניֿזה שכתב למה נמשך ודאי
כלומר  י, הלכה שם בפ"ג והיינו מזבח", איסורי בהלכות
לשון  באיזה תלוי וזה למזבח, ראוי שאינו מצד קדוש שאינו
אמר  ואם כלל קדושה עליו אין "לעולה" אמר אם אמר,
כנ"ל, שירצה, קרבן איזה בדמיו ויביא ימכר - "למזבח"
וכמו  ואנדרוגינוס. לטומטום גם המקדיש כוונת לעולם אבל
ובלח"מ  כאן, ולחםֿמשנה מגידֿמשנה ועיין כאן. שכתב

שם. מזבח איסורי בהלכות

.ÊÚ¯Ó ·ÈÎL45:Ì‰Ï ¯Ó‡Â ?ÈÓÏ ÂÈÒÎ :BÏ e¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»¿¿»»¿ƒ¿»«»∆
‰ÓBc46ÂLÎÚ ,˙¯aÚÓ BzL‡L B‡ Ôa BÏ LiL47 ∆∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆«¿»

ÈBÏÙÏ ÂÈÒÎ ˙¯aÚÓ BzL‡ ÔÈ‡L B‡ Ôa BÏ ÔÈ‡L48; ∆≈≈∆≈ƒ¿¿À∆∆¿»»ƒ¿ƒ
Ôa BÏ LiL Ú„BÂÏÚ Û‡ ,˙¯aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰L B‡ ¿«∆≈≈∆»¿»ƒ¿¿À∆∆««

ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ Ôa‰ ˙Ó B‡ ‰ÏÈt‰L Èt49B˙zÓ ƒ∆ƒƒ»≈«≈««»≈«¿»
.‰zÓ«»»

קמז.45) - קמו: חשב.46)שם, עכשיו עד
הטעות.47) על אותו העמידה ולא 48)ששאלתם "נכסיו"

להלן. וראה שהוא, כל לעצמו ששייר הרי - נכסיו" "כל
רבי 49) על שחולקים לחכמים אפילו שזה אמרו שם בגמרא

באופן  הדעת, אומד אחרי הולכים ואינם מנסיא, בן שמעון
נכסיו  כל וכתב ועמד שמת ושמע הים למדינת בנו שהלך
דעתו  שגילה כיון כאן הם מודים - בנו בא ואחרֿכך לאחר
(לעיל  מנסיא בן שמעון כרבי פוסק שרבינו ואע"פ מפורש.
שאע"פ  להשמיענו זו, הלכה גם הביא - א) הלכה פ"ו
נכסיו  כל כתב בין הבדל יש שם) (בפ"ו אומדנא שלענין
שייר  אם אפילו במפרש, כאן - שהוא כל לעצמו שייר לבין

מתנה. מתנתו אין לעצמו,

.Á˙zÓ50¯Á‡Ï ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ Ú¯Ó ·ÈÎL «¿«¿ƒ¿«≈»»∆»¿««
‰˙ÈÓ51ÔÈa ,BÏ ‰evL ¯·ca ‰ÎBÊ ¯Á‡ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈«≈∆«»»∆ƒ»≈

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ,ÈÏËÏhÓa ÔÈa ÈÚ˜¯wÓa52. ¿ƒ«¿¿≈≈¿ƒ«¿¿≈∆»¿««ƒ»

קלז.50) שם מפורש ויותר קלה. כלומר,51)בבאֿבתרא
כאביי, ולא וכרבא המיתה. גמר עם ולא המיתה, גמר לאחר

(שם). בו חזר אביי שאין 52)ואף בלבד זו לא כלומר,
למפרע  בזה זוכה אינו שגם אלא - מיתה לאחר אלא קנינו
הא) ד"ה יד: (גיטין ה'תוספות' כדעת ולא אמירה משעת
א  ס"ק רנ סימן החושן' 'קצות וראה למפרע. שזוכה

בזה. שהאריך

.ËCÎÈÙÏ53˙a˙ÎÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ54ÔBÊÓe ‰M‡‰ ¿ƒ»ƒƒƒ¿À«»ƒ»¿
˙Ba‰Â ‰ÓÏ‡‰55Ì‰Ï ˙˙Ï ‰evL el‡ „iÓ56; »«¿»»¿«»ƒ«≈∆ƒ»»≈»∆
B˙˙ÈÓa È¯‰L57,˙BBÊn·e ‰a˙ka ÌÈÒÎp‰ e·iÁ˙ ∆¬≈¿ƒ»ƒ¿«¿«¿»ƒ«¿À»«¿

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ e˜È ‡Ï Ì‰Ï Ô˙pL el‡Â¿≈∆»«»∆…ƒ¿∆»¿««ƒ»

לאחר 53) אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת לפי כלומר,
מהלכות 54)מיתה. (פט"ז דכרין" בנין "כתובת היינו,

מנכסים  גובה ואינה כירושה שהיא ז), הלכה אישות
בכתובות  כמפורש מתנה) ומקבלי (=לקוחות משועבדים
סתם  אבל ט. הלכה שם בפי"ט רבינו פסק וכן ונה. נב:
ועיין  י). הלכה שם (פט"ז ממשועבדים אף גובה - כתובה

והבנות 55)מגידֿמשנה. האשה למזון מוציאין שאין
אישות  מהלכות יח ופרק מח: (גיטין משועבדים מנכסים

יג). לגבי 56)הלכה רבא, של מימרא קלג. בבאֿבתרא
הבנות  למזון שהואֿהדין רבינו וסובר האלמנה. מזון
שם  אישות מהלכות בפי"ט והראב"ד דכרין. בנין ולכתובת

שם. עיין בזה, רבינו על גמר 57)חולק ל"עם הכוונה אין
מיתה" גמר "לאחר שהיא מרע שכיב מתנת לעומת מיתה",
היא  דיכרין בנין כתובת שהרי קלז.), בבאֿבתרא (ראה
גמר  לאחר אלא אינה וירושה נג) הערה (למעלה כירושה
אלא  - א) ס"ק רנב סימן החושן' 'קצות (ועיין מיתה
וגם  והבנות, האשה ומזון דיכרין בנין בכתובת גם בשניהם,
מיתה. גמר לאחר אלא נגמר הדבר אין מרע, שכיב במתנת
ולפי  המיתה, גמר לאחר היינו "במיתתו" שכתב ומה
לבטל  יכולה מרע שכיב מתנת אין - כאחד באים ששניהם
הרי"ף  כתב וכן דיכרין. בנין וכתובת והבנות האשה מזון
בפי"ט  בעצמו רבינו גם כתב וכן (קלג.) ח פרק בבבאֿבתרא
קונה  אינה מרע שכיב ומתנת "הואיל שם: אישות מהלכות
אלו  בתנאים הנכסים וחיוב המתנה הרי - מיתה לאחר אלא
כאחד, באין דיכרין) בנין וכתובת והבנות האלמנה (=מזון
יורשים  ובניו מנכסיו, ניזונות ובנותיו אלמנתו ולפיכך

בעלה" בחיי שמתה אמן שם כתובת החושן' וב'קצות .
עם  אחת בבת שבאה מרע שכיב שמתנת זו, הלכה הטעים
מרע  שכיב שמתנת מפני אותם, מבטלת אינה הנ"ל התנאים
עצמו, האדם של מרצונו כלומר תלמיד", "דברי אלא אינה
"דברי  הם דיכרין בנין וכתובת והבנות האשה מזון ואילו
הרב  דברי - בידינו הוא וכלל חכמים, תקנת כלומר הרב",
הגמרא  דברי לזה ומקור קודמין, הרב דברי התלמיד, ודברי
(=שאז  רובו יציאת עם הבכור על "אמר כה. בתמורה
- לעולה) (=יתקדש עולה בכורה), בקדושת מאליו נתקדש
ודברי  התורה) במצות שהיא בכורה (=קדושת הרב דברי
דברי  האדם) של לבו בנדבת שהיא עולה (=קדושת התלמיד
וראה  בכורה. קדושת עליו חלה כלומר, שומעים?" מי
נז. הערה שם אישות בהלכות ועיין כאן. בלחםֿמשנה

מג. ובהערה י הלכה יב פרק ולהלן

.È˙zÓ58ÔÈ˜ da ·e˙kL Ú¯Ó ·ÈÎL59‰˙È‰L ÔÈa , «¿«¿ƒ¿«∆»»ƒ¿»≈∆»¿»
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˙ˆ˜Óa60ÂÈÒÎ ÏÎa ‰˙È‰L ÔÈa ÂÈÒÎ61ÔÈLLBÁ - ¿ƒ¿»¿»»≈∆»¿»¿»¿»»¿ƒ
¯ËLa ‡l‡ B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ‡nL dÏ62ÏÈ‡B‰Â ;63 »∆»…»«¿«¿∆»ƒ¿»¿ƒ

¯ËL ÔÈ‡ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰˜z ‡Ï BÊ ‰zÓe«»»…ƒ¿∆∆»¿««ƒ»≈¿»
‰ÏËa ‰zn‰ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï64. ¿««ƒ»«¬≈««»»¿≈»

בדיני 58) כמותו שהלכה כשמואל, קנב. בבאֿבתרא
כרב. ולא בלי 59)ממונות, גרידא לקנין והואֿהדין

מיימוניות). (הגהות דעתו 60)כתיבה שגילה והיינו,
(להלן  קנין צריך אינו שאז מיתה, מחמת שנותן בפירוש
אדרבה  אלא מיותר אינו הקנין אחר, באופן אבל יז), הלכה
וראה  (מגידֿמשנה). טו הלכה להלן כמבואר הכרחי, -
מרע. שכיב מתנת ד"ה שם וב'תוספות' ברשב"ם

ב).61) הלכה (למעלה קנין צריך על 62)שאין שוויתר
רגיל. בקנין לו להקנות ורוצה שכיבֿמרע, של הזכות

מרע,63) שכיב למתנת אלא מכוון אינו זה, כל עם שהרי
כנ"ל. מיתה, לאחר נמסר 64)שהיא אם שאף אומרים, יש

הנותן  שכוונת אחרי קונה, אינו הנותן, בחיי למקבל השטר
מיימוניות) (הגהות מיתה אחר שיקנה להלן היתה וראה .

יב  פרק להלן שכתב [ומה שם. שכתבנו ובמה יב, הלכה
להקנות  שכוונתו עליו מוכיח שטר של שזמנו טו) (הלכה
לפירות  אלא אינו מיתה" "לאחר שכתב ומה מהיום, הגוף
אין  מרע, שכיב במתנת אבל בריא, במתנת אלא זה אין -
לא  שוודאי - מהיום, הגוף לו שמקנה עליו, מוכיח זמנו

מיתה]. לאחר אלא לו להקנות נתכוון

.‡ÈÌ‡Â65È„k epnÓ e˜66Ïa˜Ó‰ Ák ˙BtÈÏ67, ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿«…««¿«≈
ÔB‚k68- BÊ ‰zÓ ÏÚ ÛÈÒBÓ epnÓ eÈ˜Â :·e˙kL ¿∆»¿»ƒƒ∆ƒ««»»

˙Ói˜ ‡È‰ È¯‰69. ¬≈ƒ«∆∆

ואחרים.65) רבא דברי  בגמרא, זה 66)שם את והדגיש
כדלהלן. בשטר או הקנין בעת לבטל 67)מפורש ולא

שכיבֿמרע. מתנת להלן 68)זכות ראה אחר, נוסח על
יג. מרע.69)הלכה שכיב מתנת והיא

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL70e·˙k' ¯Ó‡L71ÈBÏÙÏ e˙e ¿ƒ¿«∆»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ
'‰Ó72BÏ ezÈÂ e·zÎiL Ì„˜ ˙Óe ,73ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - »∆≈…∆∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈¿ƒ

,¯ËLa ‡l‡ B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ‡nL ;ÔÈ˙B ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»…»«¿«¿∆»ƒ¿»
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¯ËL ÔÈ‡Â¿≈¿»¿««ƒ»

יוחנן.70) רבי לו והסכים אלעזר, רבי של מימרא קלה: שם
קנין.71) (וראה 72)שטר בשטר שקנינה מנה, שוה קרקע

צריך  שאינו מיתה מחמת במצווה [והמדובר לחםֿמשנה).
י]. הלכה למעלה וראה יז). הלכה (להלן שאם 73)קנין

ממתנת  גרועה שאינה מיד, המקבל קנה בחיים, ומסרו כתבו
שוה  קרקע היינו ומנה קנין, בשטר שמדובר ומכאן בריא,

(לחםֿמשנה). מנה

.‚ÈÔB‚k ,Ïa˜Ó‰ Ák ˙BtÈÏ È„k 'e·˙k' ¯Ó‡ Ì‡Â74 ¿ƒ»«ƒ¿¿≈¿«…««¿«≈¿
'BÏ e˙e e·˙k Û‡Â' ¯Ó‡Â ,'ÈBÏÙÏ ‰Ó ez' ¯Ó‡L∆»«¿»∆ƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ¿¿
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ»

קלו.74) שם

.„ÈÚ¯Ó ·ÈÎL75Ïk ·˙kL76Ì˙Ò ‰zÓ ÂÈÒÎ77, ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«»»¿»

ÌeÏk ¯iL ‡ÏÂ78¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡ ,79elÙ‡Â .80e˜ ¿…ƒ≈¿ƒ»«≈«¬ƒ»
BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ81ÂÈÒÎ Ïk ‰˜‰L ÔÈa . ƒ»¿≈¿«∆…≈∆ƒ¿»»¿»»

„Á‡Ï82ÌÈLÏ Ì·˙kL ÔÈa83,‡e‰ ˙Úc „Ó‡L . ¿∆»≈∆¿»»ƒ¿«ƒ∆…∆««
Ïk‰ ‰Ê Ô˙ ‡lL84ÌeÏk e˜È ‡lL Ôek˙pL ‡l‡ , ∆…»«∆«…∆»∆ƒ¿«≈∆…ƒ¿¿

.B˙BÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««

קנא:75) שם שמואל של ומימרא קמו: שם משנה,
כדלקמן.76) כל, היא 77)ודוקא שזו מפורש כתב שלא

יז. הלכה להלן וראה מרע, שכיב שם:78)מתנת במשנה,
לאו  שקרקע קנ: שם בגמרא אבל בקרקע", שייר "ולא
טו. הלכה להלן וראה שיור. הם - מטלטלין ואפילו דוקא,

קיימת",79) מתנתו "אין שם: ובמשנה שמואל. של כלשונו
עמד, אם מאליה, בטלה המתנה במפורש, חזר לא שאפילו

ב. סעיף רנ סימן ובשו"ע כו, הלכה להלן שם,80)וראה
שמואל. לאחר 81)כדברי אפילו קונה אינו זה שבלי

יא. הלכה למעלה כמבואר של 82)מיתה, מימרא ט. גיטין
נחמן. כל 83)רב "הכותב שמואל: של ובמימרא במשנה,

יא, סעיף שם בשו"ע וראה רבים. לשון - לאחרים", נכסיו
לב.ובסמ"ע  ס"ק נותן 84)שם אדם שאין בחייו, כלומר

חי. שהוא זמן כל לאחרים נכסיו כל

.ÂË¯iL85Ú˜¯˜ ÔÈa ,BÓˆÚÏ ÌeÏk86ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa87 ƒ≈¿¿«¿≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ
È¯‰ -88dÓ˙Òe ,˙ˆ˜Óa ‰zÓ BÊ89,‡È¯a ˙zÓk ¬≈«»»¿ƒ¿»¿»»¿«¿«»ƒ

‰·È˙k‰ ÔÓfÓ ‰BwL90¯ÊBÁ BÈ‡ CÎÈÙÏ .91‡e‰Â . ∆∆ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»≈≈¿
‰ÎÈ¯ˆ ˙ˆ˜Óa Ú¯Ó ·ÈÎL ˙znL ;B„iÓ ewL∆»ƒ»∆«¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ»

ÔÈ˜92„ÓÚ ÔÈa ,93.„ÓÚ ‡Ï ÔÈa ƒ¿»≈»«≈…»«

קנא:85) שם וגמרא קמו: שם שם.86)משנה, משנה,
קנ:87) שם שם.88)גמרא כתב 89)משנה, כשלא

מרע. שכיב מתנת היא כי מהלכות 90)מפורש [בפ"א
"כיון  מתנה: או מכירה בשטר רבינו כתב ז, הלכה מכירה
הוא  וכן יח. הלכה להלן כתב וכן קנה", לידו השטר שהגיע
בביאור  שם (ועיין א סעיף קצא סימן חושןֿמשפט בשו"ע
הנתינה", "מזמן כאן: להיות צריך כן ואם ב), ס"ק הגר"א

המקבל]. ליד השטר נתינת קנה 91)כלומר: שכבר כיון
בלשון  כן הביא טז) הלכה (להלן והמגידֿמשנה מחיים.
קרקע  "שייר קמו:) (שם ובמשנה קנא: בבאֿבתרא הגמרא

קיימת". מתנתו - שהוא קנא:92)כל שם גמרא
בריא.93) מתנת ככל

.ÊËe‡ È¯‰L ;Ì˙Ò Ô˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»∆¬≈»
¯iLÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡Â BzÚc ÔÈ„ÓB‡94Ôek˙ ‡Ï , ¿ƒ«¿¿¿ƒƒ¿ƒ≈…ƒ¿«≈

.‡È¯a ˙zÓa ÌÈiÁÓ BÏ ˙B˜‰Ï ‡l‡∆»¿«¿≈«ƒ¿«¿«»ƒ

לעצמו,94) שייר שהרי נתן, מיתה מחמת שלא סימן וזהו
זה. לשיור ויצטרך עוד שיחיה האמין אלא

.ÊÈÏ·‡95·ÈÎL ˙zÓa Le¯Ùa ˙ˆ˜n‰ BÏ Ô˙ Ì‡ ¬»ƒ»««ƒ¿»¿≈¿«¿«¿ƒ
Ú¯Ó96Á‡Ï ‡l‡ BÈ‡L ,.ÔÈ˜ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰˙ÈÓ ¯ ¿«∆≈∆»¿««ƒ»≈»ƒƒ¿»

.˙ˆ˜n‰ ‰Ê ‰˜ - „ÓÚ ‡Ï Ì‡Â ;¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡Â¿ƒ»«≈¿ƒ…»«»»∆«ƒ¿»
‰tÈÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÔÈ˜ da ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ¿»…»»∆»ƒ≈»»¿«∆

e¯‡aL BÓk ,BÁk97. …¿∆≈«¿

בגמרא.95) בגמרא 96)שם מיתה" מחמת "מצוה זהו
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הראב"ד. בהשגת וראה כג. הלכה ולהלן למעלה 97)שם,
יֿיא. הלכה

.ÁÈL¯Ùe ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL Ú¯Ó ·ÈÎLa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«∆»«»¿»»≈≈
ÌÈiÁÓ ‰˜‰Â ÂLÎÚÓ Ïk‰ Ô˙pL98ÔÈ‡L ;99˙zÓ ‰Ê ∆»««…≈«¿»¿ƒ¿»≈«ƒ∆≈∆«¿«

Ì‡L ,ÌÈ‡È¯a‰ ˙BzÓ Ïk ¯‡Lk ‡l‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆»ƒ¿»»«¿«¿ƒƒ∆ƒ
˜ - Ô˙Bp‰ „iÓ ewL B‡ Ïa˜Ó‰ „ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈb‰‰ ƒƒ««¿»¿««¿«≈∆»ƒ««≈»»

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â ,Ïk‰«…¿≈»«¬…

מרע.98) שכיב מתנת שזוהי תטעה אל כלומר,
שפירש 99) כיון מרע, שכיב מתנת זה שאין דע אלא כלומר,

שאם  הבאה, ההלכה מתוך נלמד וזה מחיים. לו שמקנה
בכמה  הוא וכן בריא. מתנת זו הרי בלבד מחיים לו כתב
במתנת  שהיא מרע שכיב מתנת שישנה בתלמוד, מקומות

(מגידֿמשנה). בריא

.ËÈÔ˙Bp‰100da ·˙ÎÂ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk ‰zÓ «≈«»»¿∆¿ƒ¿«¿»«»
ÌÈiÁÓ' B‡ ,'˙Ân·e ÌÈiÁa'101ÔÈa Ïka ÔÈa ,'˙Ân·e ««ƒ«»∆≈«ƒ«»∆≈«…≈

˙ˆ˜Óa102˙zÓ BÊ È¯‰ ,'˙Ân·e' Ba ·e˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ - ¿ƒ¿»ƒ¿»«»∆¬≈«¿«
‰˜È ‡lL - '˙Ân·e' da ·e˙kL ‰fL .Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆∆∆»»«»∆∆…ƒ¿∆

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡103- 'ÌÈiÁÓ' da ·e˙kL ‰ÊÂ ; ∆»¿««ƒ»¿∆∆»»≈«ƒ
‰Ê ÈÏÁÓ ‰ÈÁiL BzÚc ˙‡ ·MÈÏ ÔÓÈÒ104. ƒ»¿«≈∆«¿∆ƒ¿∆≈√ƒ∆

רקע 100) על ושמואל רב מחלוקת ושם קנג. בבאֿבתרא
כרב. פסקו ונהרדעי מסויימת, ולא 101)עובדא כאמימר

גם  אלא מחיים, שיקנה כוונתו "מחיים" כתב שאם כרבא,
דעתו, וליישב טוב לסימן כוונתו "בחיים", כאומר בזה,

למעלה 102)כדלהלן. (וראה "ובמות" בפירוש כתב שהרי
ולחםֿמשנה. במגידֿמשנה וראה טז). כיון 103)הלכה

להקנות  כוונתו כן, הכותב בריא ואולם, מרע. שכיב שהוא
טז). הלכה פי"ב (לקמן עולם ועד מהיום גמרא 104)לו

לשטן, פיו פותח להיות רצה לא מיתתו, שהזכיר שלפי שם.
המקום  לאמר: "מחיים", או "בחיים" שם כתב ולפיכך

שם). (רשב"ם אמות ולא זה מחולי יצילני

.ÎÚ¯Ó ·ÈÎL105ÌÈÒÎp‰ Ô˙pL106ÈeÏb ¯·c‰L ,107 ¿ƒ¿«∆»««¿»ƒ∆«»»»
,˙ˆ˜Óa ‰zÓk ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL ÌÈÒÎ Ïk Ô‰L∆≈»¿»ƒ∆≈¬≈∆¿«»»¿ƒ¿»

B„iÓ e˜ Ì‡Â108„ÓÚÂ109ÔÈLLBÁ ;¯ÊBÁ BÈ‡ -110 ¿ƒ»ƒ»¿»«≈≈¿ƒ
‡nL ,e‡111.Ìi‰ ˙È„Óa ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÎ BÏ e¯‡L »∆»ƒ¿¬¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ««»

'el‡ Ô‰L ÈÒÎ Ïk' ¯Ó‡iL „Ú112B‡ ,113‰È‰L «∆…«»¿»«∆≈≈∆»»
˜ÊÁÓ114‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,el‡ ‡l‡ ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡L À¿»∆≈¿»ƒ∆»≈¿««»ƒ¿∆

.Ïka ‰zn‰««»»«…

רב 105) בשם מניומי בר אחא רב של מימרא קמח: שם
ומה 106)נחמן. לך". נתונים נכסי "כל בשטר כתב ולא

כל  שפירט היינו לאחרים", נכסיו כל "שכתב שם: שאמרו
שם). מיגאש ור"י (רשב"ם לנו הידועים הנכסים

נכסים 107) כאן לו אין לנו, וידוע שגלוי כמה שעד כלומר,
קנין.108)אחרים. צריכה במקצת מתנה שהרי

שכיב 109) מתנת כדין קנין, בלי אף המקבל זוכה מת ואם
אינו  במקצת, מתנה היא שמא החשש, וכל בכולה. מרע
וראה  עליו. חולקים ויש (מגידֿמשנה). המקבל לטובת אלא
ט. סעיף רנ סימן לחושןֿמשפט הרמ"א הגהת

אף 110) "חוששים" בביטוי משתמשים התלמודית, בספרות
כט. ס"ק שם סמ"ע וראה כתב 111)להקל, שלא אחרי

מראה  הקנין שגם אומרים ויש הנכסים". "כל מפורש:
הרשב"א). בשם (משנהֿלמלך בריא למתנת שהתכוון

הן".112) אלו נכסיי "כל והרי"ף: הר"ח גירסת כעין
"כל  הלשון שאם אומרים ויש נכסי". "כל שם: ובנוסחתו
"כל  שהלשון כלֿשכן לשיור, מקום נותן אינו הן" אלו נכסיי
מיגאש, ר"י בשם (מגידֿמשנה יותר לו שאין מוכיח נכסיי"

בכסףֿמשנה). שם.113)וראה אשי, רב בר מר כתשובת
נכסים 114) לו אין זה שאדם זו, בסביבה שמקובל והיינו,

לא. ס"ק שם סמ"ע וראה כך. על עדים שצריך ולא יותר,

.‡ÎÚ¯Ó ·ÈÎL115- ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«¬≈ƒ
˜lÁÓk Ì‡ :ÔÈ‡B¯116e˜ - ˙Ó :Ì·˙k117„ÓÚ ,Ôlk ƒƒƒ¿«≈¿»»≈»À»»«

¯ÊBÁ -118Ì‡Â ;ÔlÎa119CÏÓk120¯ÊÁ ¯iML ¯Á‡ , ≈¿À»¿ƒ¿ƒ¿«««∆ƒ≈»«
e˜Â ,·˙ÎÂ121e˜ - ˙Ó :„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ B„iÓ ¿»«¿»ƒ»«»∆»¿∆»≈»

Ôlk122Ô˙ È¯‰L ;ÔB¯Á‡a ‡l‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - „ÓÚ , À»»«≈≈∆»»«¬∆¬≈»«
.ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈÒÎp‰ Ïk BÏ»«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

(שם).115) נחמן רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא
כגון 116) נכסיו, כל את לחלק בדעתו היה שלכתחילה

רנ  סימן שו"ע ראה הפסק. בלי אחת, בבת לכולם שחילק
יא. (שו"ע 117)סעיף מרע שכיב כדין קנין, בלי אפילו

שם).118)שם). שו"ע (ראה כח בייפוי קנין היה אם אף
המימרא.119) בדעתו 120)לשון היה לא שלכתחילה

מתן  שבין ההפסקה היא לכך וההוכחה נכסיו. כל לחלק
ולאחרון  במקצת, מתנה זו היתה שלראשונים ויוצא למתן,

בכולה. מתנה במקצת,121)היא מרע שכיב מתנת כדין
קנין. מתנת 122)שצריכה היא שאצלו ואע"פ האחרון, גם

כח, בייפוי היה שקנינו לאמר וצריך בכולה. מרע שכיב
ומגידֿמשנה). (ראב"ד יֿיא הלכה כנ"ל

.·Î·˙Bk‰123ÂÈÒÎ Ïk124Bc·ÚÏ125¯ÊBÁ - „ÓÚÂ «≈»¿»»¿«¿¿»«≈
ÒÎpa‡ˆÈ È¯‰L ;„·Úa ¯ÊBÁ BÈ‡Â ,ÌÈ126ÌL ÂÈÏÚ «¿»ƒ¿≈≈»∆∆∆¬≈»»»»≈

.ÔÈ¯BÁ Ôa∆ƒ

נחמן.123) רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא ט. גיטין
קנה 124) לא עצמו אף - שייר אם אבל נכסיו, כל דוקא

א). הלכה עבדים מהלכות לו,125)(פ"ז קנויים שנכסיו
שם  עבדים (הלכות לחרות ויוצא לעצמו קנוי עצמו הוא וגם

ב). ואדוניו 126)הלכה עבד, ונעשה חוזר חורין בן ואין
לשחרר  היתה שכוונתם להניח יש ולפיכך זאת, יודעים
(מגידֿמשנה  ואינו ד"ה שם 'תוספות' וראה מיד. העבד
טו, סעיף רנ סימן חושןֿמשפט ובשו"ע הרשב"א, בשם

מח). ס"ק שם וסמ"ע

.‚ÎÚ¯Ó ·ÈÎL127‰˙È‰L ÔB‚k ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»≈¬«ƒ»¿∆»¿»
¯kÂ ,È‡cÂ ˙Ó ‡e‰L ‰ËB BzÚ„128ÏÏkÓ ‰Ê ¯·c «¿»∆≈««¿ƒ«»»∆ƒ¿«

ÂÈ¯·c129B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,130„ÓÚ Ì‡ ,˙ˆ˜Óa ¿»»««ƒ∆»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»«
.¯ÊBÁ -≈

מרע,127) שכיב ודוקא נחמן. רב של דין פסק קנא: שם
מחמת  כמצוה דינו אין המיתה, מחמת שציוה בריא אבל
יומיים  או יום לצוואתו סמוך מת אלאֿאםֿכן מיתה,
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הראב"ד. בהשגת וראה כג. הלכה ולהלן למעלה 97)שם,
יֿיא. הלכה

.ÁÈL¯Ùe ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL Ú¯Ó ·ÈÎLa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«∆»«»¿»»≈≈
ÌÈiÁÓ ‰˜‰Â ÂLÎÚÓ Ïk‰ Ô˙pL98ÔÈ‡L ;99˙zÓ ‰Ê ∆»««…≈«¿»¿ƒ¿»≈«ƒ∆≈∆«¿«

Ì‡L ,ÌÈ‡È¯a‰ ˙BzÓ Ïk ¯‡Lk ‡l‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆»ƒ¿»»«¿«¿ƒƒ∆ƒ
˜ - Ô˙Bp‰ „iÓ ewL B‡ Ïa˜Ó‰ „ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈb‰‰ ƒƒ««¿»¿««¿«≈∆»ƒ««≈»»

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â ,Ïk‰«…¿≈»«¬…

מרע.98) שכיב מתנת שזוהי תטעה אל כלומר,
שפירש 99) כיון מרע, שכיב מתנת זה שאין דע אלא כלומר,

שאם  הבאה, ההלכה מתוך נלמד וזה מחיים. לו שמקנה
בכמה  הוא וכן בריא. מתנת זו הרי בלבד מחיים לו כתב
במתנת  שהיא מרע שכיב מתנת שישנה בתלמוד, מקומות

(מגידֿמשנה). בריא

.ËÈÔ˙Bp‰100da ·˙ÎÂ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk ‰zÓ «≈«»»¿∆¿ƒ¿«¿»«»
ÌÈiÁÓ' B‡ ,'˙Ân·e ÌÈiÁa'101ÔÈa Ïka ÔÈa ,'˙Ân·e ««ƒ«»∆≈«ƒ«»∆≈«…≈

˙ˆ˜Óa102˙zÓ BÊ È¯‰ ,'˙Ân·e' Ba ·e˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ - ¿ƒ¿»ƒ¿»«»∆¬≈«¿«
‰˜È ‡lL - '˙Ân·e' da ·e˙kL ‰fL .Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆∆∆»»«»∆∆…ƒ¿∆

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡103- 'ÌÈiÁÓ' da ·e˙kL ‰ÊÂ ; ∆»¿««ƒ»¿∆∆»»≈«ƒ
‰Ê ÈÏÁÓ ‰ÈÁiL BzÚc ˙‡ ·MÈÏ ÔÓÈÒ104. ƒ»¿«≈∆«¿∆ƒ¿∆≈√ƒ∆

רקע 100) על ושמואל רב מחלוקת ושם קנג. בבאֿבתרא
כרב. פסקו ונהרדעי מסויימת, ולא 101)עובדא כאמימר

גם  אלא מחיים, שיקנה כוונתו "מחיים" כתב שאם כרבא,
דעתו, וליישב טוב לסימן כוונתו "בחיים", כאומר בזה,

למעלה 102)כדלהלן. (וראה "ובמות" בפירוש כתב שהרי
ולחםֿמשנה. במגידֿמשנה וראה טז). כיון 103)הלכה

להקנות  כוונתו כן, הכותב בריא ואולם, מרע. שכיב שהוא
טז). הלכה פי"ב (לקמן עולם ועד מהיום גמרא 104)לו

לשטן, פיו פותח להיות רצה לא מיתתו, שהזכיר שלפי שם.
המקום  לאמר: "מחיים", או "בחיים" שם כתב ולפיכך

שם). (רשב"ם אמות ולא זה מחולי יצילני

.ÎÚ¯Ó ·ÈÎL105ÌÈÒÎp‰ Ô˙pL106ÈeÏb ¯·c‰L ,107 ¿ƒ¿«∆»««¿»ƒ∆«»»»
,˙ˆ˜Óa ‰zÓk ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL ÌÈÒÎ Ïk Ô‰L∆≈»¿»ƒ∆≈¬≈∆¿«»»¿ƒ¿»

B„iÓ e˜ Ì‡Â108„ÓÚÂ109ÔÈLLBÁ ;¯ÊBÁ BÈ‡ -110 ¿ƒ»ƒ»¿»«≈≈¿ƒ
‡nL ,e‡111.Ìi‰ ˙È„Óa ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÎ BÏ e¯‡L »∆»ƒ¿¬¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ««»

'el‡ Ô‰L ÈÒÎ Ïk' ¯Ó‡iL „Ú112B‡ ,113‰È‰L «∆…«»¿»«∆≈≈∆»»
˜ÊÁÓ114‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,el‡ ‡l‡ ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡L À¿»∆≈¿»ƒ∆»≈¿««»ƒ¿∆

.Ïka ‰zn‰««»»«…

רב 105) בשם מניומי בר אחא רב של מימרא קמח: שם
ומה 106)נחמן. לך". נתונים נכסי "כל בשטר כתב ולא

כל  שפירט היינו לאחרים", נכסיו כל "שכתב שם: שאמרו
שם). מיגאש ור"י (רשב"ם לנו הידועים הנכסים

נכסים 107) כאן לו אין לנו, וידוע שגלוי כמה שעד כלומר,
קנין.108)אחרים. צריכה במקצת מתנה שהרי

שכיב 109) מתנת כדין קנין, בלי אף המקבל זוכה מת ואם
אינו  במקצת, מתנה היא שמא החשש, וכל בכולה. מרע
וראה  עליו. חולקים ויש (מגידֿמשנה). המקבל לטובת אלא
ט. סעיף רנ סימן לחושןֿמשפט הרמ"א הגהת

אף 110) "חוששים" בביטוי משתמשים התלמודית, בספרות
כט. ס"ק שם סמ"ע וראה כתב 111)להקל, שלא אחרי

מראה  הקנין שגם אומרים ויש הנכסים". "כל מפורש:
הרשב"א). בשם (משנהֿלמלך בריא למתנת שהתכוון

הן".112) אלו נכסיי "כל והרי"ף: הר"ח גירסת כעין
"כל  הלשון שאם אומרים ויש נכסי". "כל שם: ובנוסחתו
"כל  שהלשון כלֿשכן לשיור, מקום נותן אינו הן" אלו נכסיי
מיגאש, ר"י בשם (מגידֿמשנה יותר לו שאין מוכיח נכסיי"

בכסףֿמשנה). שם.113)וראה אשי, רב בר מר כתשובת
נכסים 114) לו אין זה שאדם זו, בסביבה שמקובל והיינו,

לא. ס"ק שם סמ"ע וראה כך. על עדים שצריך ולא יותר,

.‡ÎÚ¯Ó ·ÈÎL115- ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«¬≈ƒ
˜lÁÓk Ì‡ :ÔÈ‡B¯116e˜ - ˙Ó :Ì·˙k117„ÓÚ ,Ôlk ƒƒƒ¿«≈¿»»≈»À»»«

¯ÊBÁ -118Ì‡Â ;ÔlÎa119CÏÓk120¯ÊÁ ¯iML ¯Á‡ , ≈¿À»¿ƒ¿ƒ¿«««∆ƒ≈»«
e˜Â ,·˙ÎÂ121e˜ - ˙Ó :„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ B„iÓ ¿»«¿»ƒ»«»∆»¿∆»≈»

Ôlk122Ô˙ È¯‰L ;ÔB¯Á‡a ‡l‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - „ÓÚ , À»»«≈≈∆»»«¬∆¬≈»«
.ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈÒÎp‰ Ïk BÏ»«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

(שם).115) נחמן רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא
כגון 116) נכסיו, כל את לחלק בדעתו היה שלכתחילה

רנ  סימן שו"ע ראה הפסק. בלי אחת, בבת לכולם שחילק
יא. (שו"ע 117)סעיף מרע שכיב כדין קנין, בלי אפילו

שם).118)שם). שו"ע (ראה כח בייפוי קנין היה אם אף
המימרא.119) בדעתו 120)לשון היה לא שלכתחילה

מתן  שבין ההפסקה היא לכך וההוכחה נכסיו. כל לחלק
ולאחרון  במקצת, מתנה זו היתה שלראשונים ויוצא למתן,

בכולה. מתנה במקצת,121)היא מרע שכיב מתנת כדין
קנין. מתנת 122)שצריכה היא שאצלו ואע"פ האחרון, גם

כח, בייפוי היה שקנינו לאמר וצריך בכולה. מרע שכיב
ומגידֿמשנה). (ראב"ד יֿיא הלכה כנ"ל

.·Î·˙Bk‰123ÂÈÒÎ Ïk124Bc·ÚÏ125¯ÊBÁ - „ÓÚÂ «≈»¿»»¿«¿¿»«≈
ÒÎpa‡ˆÈ È¯‰L ;„·Úa ¯ÊBÁ BÈ‡Â ,ÌÈ126ÌL ÂÈÏÚ «¿»ƒ¿≈≈»∆∆∆¬≈»»»»≈

.ÔÈ¯BÁ Ôa∆ƒ

נחמן.123) רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא ט. גיטין
קנה 124) לא עצמו אף - שייר אם אבל נכסיו, כל דוקא

א). הלכה עבדים מהלכות לו,125)(פ"ז קנויים שנכסיו
שם  עבדים (הלכות לחרות ויוצא לעצמו קנוי עצמו הוא וגם

ב). ואדוניו 126)הלכה עבד, ונעשה חוזר חורין בן ואין
לשחרר  היתה שכוונתם להניח יש ולפיכך זאת, יודעים
(מגידֿמשנה  ואינו ד"ה שם 'תוספות' וראה מיד. העבד
טו, סעיף רנ סימן חושןֿמשפט ובשו"ע הרשב"א, בשם

מח). ס"ק שם וסמ"ע

.‚ÎÚ¯Ó ·ÈÎL127‰˙È‰L ÔB‚k ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»≈¬«ƒ»¿∆»¿»
¯kÂ ,È‡cÂ ˙Ó ‡e‰L ‰ËB BzÚ„128ÏÏkÓ ‰Ê ¯·c «¿»∆≈««¿ƒ«»»∆ƒ¿«

ÂÈ¯·c129B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,130„ÓÚ Ì‡ ,˙ˆ˜Óa ¿»»««ƒ∆»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»«
.¯ÊBÁ -≈

מרע,127) שכיב ודוקא נחמן. רב של דין פסק קנא: שם
מחמת  כמצוה דינו אין המיתה, מחמת שציוה בריא אבל
יומיים  או יום לצוואתו סמוך מת אלאֿאםֿכן מיתה,
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הכ"ד). להלן מיימוניות אמר 128)(הגהות שלא אף
שם  בשו"ע וראה מפורש, כן אמר אם וכלֿשכן מפורש,

ז. סעיף רנ "וי,129)סימן ואמרה: שהתאוננה האשה כמו
מיתה  מחמת מצוה זוהי ואמרו למות", הולכת זו שאשה

שם). והיינו 130)(בבאֿבתרא שם. נחמן רב פסק כן
עמד, כשלא אפילו המקבל קונה היה לא אחרת כח. בייפוי

יז. הלכה למעלה כאמור

.„ÎO¯ÙÓ‰Â131Ìia132‰Â ,‡¯iLa ‡ˆBi133‡ˆBi‰Â , ¿«¿»≈«»¿«≈¿«»»¿«≈
¯ÏB˜a134ÔkÒÓ‰Â ,135ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙwL ‡e‰Â ,136 ¿»¿«¿À»¿∆»«»»∆√ƒ

BÈÏÁ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â137ÔzÚa¯‡Ó „Á‡ Ïk -138‰eˆÓk ¿ƒ¿ƒ»»»¿»∆»≈«¿«¿»ƒ¿«∆
,ÔÈ¯eÒÓÎÂ ÔÈ·e˙Îk ÂÈ¯·„ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ»«¬≈¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˙Ó Ì‡ Ô˙B‡ ÔÈÓi˜Óe139„ÓÚÂ Ïv Ì‡Â ;140elÙ‡ , ¿«¿ƒ»ƒ≈¿ƒƒ«¿»«¬ƒ
˙ÓÁÓ ‰eˆÓ Ïk ÔÈ„k ,¯ÊBÁ - ˙ˆ˜Óa B„iÓ e»̃ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«∆≈¬«

.‰˙ÈÓƒ»

גט.131) לענין סה: גיטין משנה רחוקה. לדרך המפליג
המשווה  הונא, רב של המימרא הביאו סו. שם ובגמרא
מחמת  כמצוה אלו דין - במתנה שגם והיינו, לגט. מתנה

סכנות.132)מיתה. הרת היא בים עם 133)שהדרך
שם. לרבינו, המשניות פירוש וראה למדבר, אנשים חבר

וראה 134) לגרדום, הסוהר מבית המלכות מטעם מובל
שם. המשניות, שזורי 135)פירוש שמעון רבי של הוספה

כמותו. פסקו עה: ובחולין שם. ירושלמי 136)במשנה
שם). לגיטין בר"ן (הובא ז הלכה פ"ו היינו,137)גיטין

הגוף. כל שאמר 138)שתש שמה הרי"ף, שיטת היא זו
מיתה, מחמת כמצוה שהוא לגט, דומה שמתנה הונא רב
בשיירה  שהיוצא ואע"פ האלו, הדברים ארבעת בכל היינו
הם  אף - למות הולכים ואינם לחזור, דעתם בים, והמפרש
זה, מקום לעזוב שדעתם לפי הם, מיתה מחמת כמצוי
מתנתם  לכאן, חזרו אם לפיכך אחר, במקום ולהשתקע
(נמוקיֿיוסף  ובקנין מנכסיהם מקצת נתנו אם אפילו בטלה
כב). ס"ק רנ סימן סמ"ע וראה יונה, רבינו בשם פ"ט לב"ב
בקולר  ויוצא מסוכן שרק ואומרים זה על חולקים ויש
בגיטין  (הרא"ש מיתה מחמת כמצוי דינם למות, שהולכים

יוצא 139)שם). ואילו ובמסוכן, בקולר ביוצא [זהו
והשתקעו  חפצם למחוז כשהגיעו - בים ומפרש בשיירא
ס"ק  רנ סימן היטב' 'באר ועיין למעלה]. בהערה וראה שם,

למקומם 140)יז. שחזרו בים ומפרש בשיירא ויוצא
כנ"ל. הראשון,

.‰ÎÚ¯Ó ·ÈÎL141Ì‡ ,ÈÏÁÏ ÈÏÁÓ ˜zpL142‡Ï ¿ƒ¿«∆ƒ«≈√ƒ»√ƒƒ…
„ÓÚ143˜eMa BzÚLÓ ÏÚ CÏ‰ ‡ÏÂ144B˙zÓ - »«¿…»««ƒ¿«¿««¿»

‰zÓ145. «»»

מקצת 141) וחילק מיתה מחמת ציוה או נכסיו, כל שנתן
מסקנת  וכן רב, בשם אלעזר רבי של מימרא עג. גיטין נכסיו.

שם. שם.142)הגמרא הגמרא החולי 143)מסקנת בין
השני. החולי לבין הלך 144)הראשון אבל בשוק. דוקא

סעיף  רנ סימן (חושןֿמשפט עמידה זו אין בבית במשענת
הרמ"א). בהגהת מחולי 145)ב עדיין בו יש שבוודאי

מחמתו. ומת ראשון,

.ÂÎ„ÓÚ146˙nL ÈÏÁ‰ ÔÈ·e Ba ‰evL ÈÏÁ‰ ÔÈa »«≈∆√ƒ∆ƒ»≈∆√ƒ∆≈

BzÚLÓ ÏÚ CÏ‰Â epnÓ147Èt ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ƒ∆¿»««ƒ¿«¿¿ƒ«ƒ
ÌÈ‡ÙB¯148B˙zÓ - ˙Ó ÔBL‡¯‰ ÈÏÁ ˙ÓÁÓ Ì‡ : ¿ƒƒ≈¬«√ƒ»ƒ≈«¿»

Ì‡Â ;˙Ói˜149CÏ‰ Ì‡Â .˙Ói˜ B˙zÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï «∆∆¿ƒ»≈«¿»«∆∆¿ƒ»«
„Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ˙ÚLÓ ‡Ïa ˜eMa150‡l‡ , «¿…ƒ¿∆∆≈»ƒ…∆∆»

eÏËa151.˙BBL‡¯‰ ÂÈ˙BzÓ »¿«¿»»ƒ

אמר 146) עב:) (שם ובגמרא גט. לענין במשנה, עב. גיטין
שם  הר"ן וכתב כמתנתו, מרע שכיב של שגיטו הונא רב

הם. שווים הענינים כדרכו 147)שלכל עוד הלך שלא כיון
הבריא  לא עוד שמא ספק, אצלנו מתעורר משענת, בלי

ראשון. של 148)מחולי תוספת והיא במשנה, נזכר לא זה
עלֿפי  רק להיות יכולה בריאות של אמידה כי רבינו,
הביא  לא יח, הלכה גירושין מהלכות ובפ"ט לה. מומחים

רבינו. שם.149)זאת השקלאֿוטריא, מתוך יוצא
הסובר 150) הונא רב לדעת גט, לענין שם בגיטין אמרו [כן

- במתנתו כמו חוזר עמד אם מרע, שכיב של בגיטו שגם
שהואֿהדין  ופשוט אומד, צריך אינו משענת בלי הלך שאם
שהחולי  יתכן משענת, בלי בהלך שגם ואףֿעלֿפי במתנה.
אין  - מת ממנו אשר השני לחולי ליפול לו גרם הראשון
בטלה  הראשון, מחוליו שעמד כיון אלא לכך, חוששים אנו
עמד  אם שגם הונא, רב לדעת הגט בטל כן וכמו המתנה,
(שם  הונא רב על שחלקו ורבא רבה דברי לפי אבל חוזר.
הספק  וכל חוזר, אינו עמד אם אפילו שבגט וסוברים עג.)
מתי  אם מהיום גיטך "זה בתנאו: שאמר מפני אלא אינו
לו  גרם שמא משענת בלי בהלך אף חשש יש - זה" מחולי
זה  מחולי שמת ונמצא השני, לחולי ליפול הראשון החולי
גירושין  מהלכות בפ"ט רבינו חילק לא ולפיכך דיבר. שעליו
אם  מעכשיו גיטך זה הרי "האומר של זה בדין יח הלכה

במשע  הלך בין זה" מחולי משענת,מתי בלי הלך לבין נת
זה  הרי "עמד" שלענין שאע"פ אומד, צריך אופן שבכל
שמותו  חשש יש זה" מחולי מתי "אם לענין כנ"ל, "עמד"

כסףֿמשנה]. ועיין הראשון, מחוליו לו היינו 151)נגרם
בשו"ע  הוא וכן בו. שחזר אמר שלא אע"פ מאליהן,
ס"ק  הגר"א בביאור שם ועיין ב, סעיף רנ סימן חושןֿמשפט

לזה. מקור שהביא ה

.ÊÎ˙zÓ152da ·e˙k ÔÈ‡L Ú¯Ó ·ÈÎL153CBznL «¿«¿ƒ¿«∆≈»»∆ƒ
˙Ó Ba ‰evL ‰f‰ ÈÏÁ‰154ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ∆√ƒ«∆∆ƒ»≈¿≈»≈ƒ¿ƒ

Ì‰Ï Ï‡LÏ155˙Ó ‰eˆÓ‰ ‰Ê È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,156- ƒ¿…»∆««ƒ∆¬≈∆«¿«∆≈
‰ÏËa ‰zn‰ È¯‰157‰È‡¯ B˙˙ÈÓ ÔÈ‡L .158‡nL ; ¬≈««»»¿≈»∆≈ƒ»¿»»∆»

‡t¯ ‰zn‰ Ba Ô˙pL ÈÏÁÓ159ÈÏÁ ‰ÏÁ Ck ¯Á‡Â , ≈√ƒ∆»«««»»ƒ¿»¿««»»»√ƒ
˙ÓÂ ¯Á‡160ÔÈL¯Bi‰ ˙˜ÊÁa ÌÈÒÎp‰ CÎÈÙÏ .161„Ú , «≈»≈¿ƒ»«¿»ƒ¿∆¿««¿ƒ«
‡È·iL162‰È‡¯163‰zÓ Ba Ô˙pL ‰f‰ ÈÏÁ‰ CBznL ∆»ƒ¿»»∆ƒ∆√ƒ«∆∆»««»»

.˙Ó BÊ≈

קנג 152) העמידו שם רבה שיטת שאת כרבה, ולא וכאביי .
שהוא  מאיר רבי עם כן אחרי זיהו נתן רבי ואת נתן, כרבי
בניגוד  שם), (רי"ף כחכמים אלא כמותו, הלכה ואין יחיד
שהוא  נתן, וכרבי כרבה שפוסק חולים, ד"ה שם לרשב"ם

מומחה. כדיין התלמודית בספרות וכיון 153)מפורסם
מת  ושוב חולי מאותו שנתרפא אפשר כן, בו כתבו שלא

כו. הלכה כנ"ל כלום למקבל ואין אחר, אחרי 154)מחולי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



dpzneקפב dikf zekld - oipw xtq - zah 'a ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

המקבל, ביד לראיה שישמש שטר עושים היו המצווה, מות
שם). (רשב"ם מת חולי אותו שמתוך בו כותבים והיו

כן 155) המקבל. זוכה - זה חולי מתוך שמת עדים יש שאם
שם  'תוספות' (וראה קנג: שם יעקב רבי דברי מתוך יוצא

קנד. שם הונא רב מדברי נראה וכן והן). והיה 156)ד"ה
לפנינו, מת הוא הרי כלומר, עליו, מוכיח שקברו לומר לנו
שמכיון  עכשיו), של (=חזקה דהשתא" "חזקה כאן ויש
אנו  אין - זה מחולי מת בוודאי מת, עכשיו אותו שרואים
כדלהלן. אחר, מחולי מת שמא חוששים אלא כן, אומרים

המתנה,157) נתבטלה - ראשון מחולי עמד אם שהרי
הקודמת. בהלכה החולים 158)כמבואר שרוב שם, כאביי

עכשיו, של המצב עם מתחשבים אנו אין ולפיכך חיים,
הראשון  מחוליו שהבריא מניחים אלא לפנינו, מת שהוא

אחרת. ממחלה אחריֿכן הנחה 159)ומת כאן אין כלומר,
בידינו. הדבר ספק אלא המתנה 160)ודאית, כן, ואם

כנ"ל. מעמידים 161)בטלה, כאמור, ספק, שהדבר מכיון
וראה  ספק, כל כדין הראשונים, הבעלים בחזקת הנכסים
על  במטלטלין, המקבל החזיק שאם כג הלכה פ"ט להלן

ראיה. להביא בעדים.163)המקבל.162)הנותן

ה'תש"פ  טבת ב' שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתנתו,1) להסתיר שציווה מרע שכיב משפטי בו נתבארו

המקבלים  ואיכות באמירתו, מועיל שהוא הלשון ומשפט
חזרת  ודיני במתנה, רוצה המקבל ואם וגר, ועבד כגוי
והנמשך  מעשיו מתוך ניכרת שהיא או בפירוש מרע השכיב
הכתב  יצא ולא נכסיו חלוקת כתב אם כן גם וכן זה, אחר

לזה. והדומה מרשותו,

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2‡ÏÂ BÊ ‰zÓ el‚z ‡Ï :¯Ó‡Â ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«…¿««»»¿…
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ Ì„‡ d· eÚÈ„Bz3‰zÓ BÊ È¯‰ - ƒ»»»∆»¿««ƒ»¬≈«»»

‰˜‰L ˙ÚaL ;˙¯zÒÓ ‰zÓ dÈ‡Â ,˙Ói˜4‡e‰L , «∆∆¿≈»«»»¿À∆∆∆¿≈∆ƒ¿»∆
¯Ó‡ È¯‰ ,B˙BÓ ¯Á‡5.'d˙B‡ elb' ««¬≈»««»

לזה 2) ומקור - גאון האי רב בשם ג פרק בבבאֿבתרא רי"ף
מרע) שכיב (=מתנת דייתיקי "הכותב פ"ח: שם בתוספתא
אותו  כמבקרין אצלו נכנסין היורשין, מן מתיירא והיה
הרי  מבחוץ". וכותבין ויוצאין מבפנים דבריו ושומעין
שלהלן, טמורה" "מתנה זו אין לגלות, שלא שנזהר שאע"פ

מ:). בבבאֿבתרא (רמב"ן מתנה שאם 3)שאינה מכאן
"מתנה  כל כמו מתנה, אינה מיתה, לאחר אף  להעלים צוה
את  יחד א הלכה פ"ה לעיל רבינו כלל ולפיכך טמורה",
(מגידֿ גלויה מתנה של זה בדין השכיבֿמרע ואת הבריא
אינו  טמורה" "מתנה פסול עיקר שכל ואףֿעלֿפי משנה).
ונמצא  זו, נתינה אחר לאחר, וימכור הנותן יחזור שמא אלא
שהרי  כאן, שייך לא וזה שם), (למעלה ללוקח מפסיד
וגם  יד). הלכה פ"ח (למעלה בו לחזור הוא יכול מחיים
עורר  טמורה, מתנה הנותן רק כי חשש, אין מיתה לאחר
אין  היורשים את אבל טמורה, מתנה בנתנו החשד, את עליו
בגזירתם, חכמים חילקו שלא לומר וצריך - בכך לחשוד
('קצות  מרע בשכיב גם גזרו - בבריא כן שתיקנו וכיון

ד). ס"ק רמב סימן חל.4)החושן' והיינו,5)שהקנין

לעשות  שצוה כמו מותו אחר להעלים צוה שלא רק שלא
אחרי  אותה שיגלו מפורש אמר גם אלא מותו, לפני זה את
כן  אמר שלא שכל ב, הלכה פ"ה למעלה וראה מותו,

מתנה. ואינה טמורה, מתנה היא הרי - מפורש

.·‰eˆÓ6˙‡ elb' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ¿«∆≈¬«ƒ»≈»ƒ««∆
'‰zn‰7ÔÈ‡ - Ì˙Ò ‰·e˙k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‡l‡ , ««»»∆»««ƒ∆ƒ¿»¿»≈

‡È‰ ˙¯zÒÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ8. ¿ƒ»∆»¿À∆∆ƒ

גאון.6) האי רב בשם שם אינו 7)הרי"ף, טרדתו שמתוך
"תנו" לומר גט, לענין בו, הצריכו לא כן וכמו להאריך, יכול

(כסףֿמשנה). סו: בגיטין להם 8)כמפורש אמר אם אבל
ת  "אל כלום במפורש: ואינה טמורה מתנה זו הרי - גלו"

שם). החושן' ('קצות

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL9ÈBÏt ÏhÈ :¯Ó‡Â ‰evL10,ÈÒÎ Ïk ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ…¿ƒ»¿»«
ÈÒÎ ˙ˆ˜Ó B‡11'‰˜È' B‡ ,'‰kÊÈ' B‡ ,'˜ÈÊÁÈ' B‡ , ƒ¿»¿»««¬ƒƒ¿∆ƒ¿∆

‡È‰ ‰zÓ ÔBLÏ Ôlk -12ÔÎÂ .13¯Ó‡ Ì‡14'ÔÒÁÈ'15 À»¿«»»ƒ¿≈ƒ»««¿≈
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ששת.9) רב של מימרא קמח: כי 10)בבאֿבתרא אם
מהלכות  פ"ב (למעלה בבריא קונה ואינו הוא, עתיד לשון

ח). הלכה לפרש 11)מכירה צריך להלן, המבואר [לפי
שכיבֿ במתנת לו נותן שהוא במפורש שציוה באופן כאן
כמתנת  דינה כן, לא שאם יז). הלכה פ"ח למעלה (ראה מרע

עתיד]. לשון בה מועילה ולא "הן".12)בריא תימן: בכ"י
במתנת  מועילות ואינן הן, עתיד לשון אלו שכל [ואע"פ
- שם) ובראב"ד ח, הלכה מכירה מהלכות פ"ב (ראה בריא
משטה  אדם שאין לפי מועילות, הן מרע שכיב במתנת
(רמ"ה  גמורה להקנאה הוא מכוון ובוודאי מיתה בשעת
נגמר  הקנין אין שבשכיבֿמרע מפני מפרשים, ויש שם).
סימן  (ב"ח עתיד לשון מועילה ולפיכך מיתה, לאחר אלא
עליו  דעתו תטרף שלא הקילו מרע שבשכיב מפני או רנג),
אמורים  הדברים אין הנ"ל הטעמים כל ולפי שם, (לבוש
מרע  שכיב במתנת אבל בכולה, מרע שכיב במתנת  אלא
לשון  מועילה אינה בריא, כמתנת שדינה נכסיו, במקצת

שלמעלה]. בהערה וראה שם.13)עתיד, ברייתא
הן.14) עתיד של לשונות אלו ירושה 15)ואף לשון

קל.),16)בארמית. (שם ברוקה בן יוחנן רבי שיטת לפי
הראוי  אחד לעשות יכול מרע ששכיב כמותו, שהלכה
הלכה  נחלות מהלכות פ"ו להלן (ראה יחידי כיורש ליורשו

היורשין,17)ב). מן אחד להיות השעה באותה שראוי
בן. כשאין האחים בין אח או הבנים בין בן כגון

.„¯Ó‡18‰‰È'19ÔÚMÈ' ,'Ô‰a „ÓÚÈ' ,'Ô‰a ÈBÏÙ »«≈»∆¿ƒ»∆«¬…»∆ƒ»≈
‰˜ ‡Ï - 'Ô‰a20. »∆…»»

נפתרה.18) שלא בעיא שם, מקום 19)בבאֿבתרא יש
כל  הנאה לאיזו או מתנה של להנאה כוונתו אם לספק,
ברור  לא "ישען" "יעמד" הסמוכים: בביטויים וכן שהיא,
היא  וזו מסויימים, שמושים לאיזה או למתנה, התכוון אם

עליו 20)הבעיא. - מחבירו שהמוציא משפטי, ספק כבכל
ראיה. להביא
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המקבל, ביד לראיה שישמש שטר עושים היו המצווה, מות
שם). (רשב"ם מת חולי אותו שמתוך בו כותבים והיו

כן 155) המקבל. זוכה - זה חולי מתוך שמת עדים יש שאם
שם  'תוספות' (וראה קנג: שם יעקב רבי דברי מתוך יוצא

קנד. שם הונא רב מדברי נראה וכן והן). והיה 156)ד"ה
לפנינו, מת הוא הרי כלומר, עליו, מוכיח שקברו לומר לנו
שמכיון  עכשיו), של (=חזקה דהשתא" "חזקה כאן ויש
אנו  אין - זה מחולי מת בוודאי מת, עכשיו אותו שרואים
כדלהלן. אחר, מחולי מת שמא חוששים אלא כן, אומרים

המתנה,157) נתבטלה - ראשון מחולי עמד אם שהרי
הקודמת. בהלכה החולים 158)כמבואר שרוב שם, כאביי

עכשיו, של המצב עם מתחשבים אנו אין ולפיכך חיים,
הראשון  מחוליו שהבריא מניחים אלא לפנינו, מת שהוא

אחרת. ממחלה אחריֿכן הנחה 159)ומת כאן אין כלומר,
בידינו. הדבר ספק אלא המתנה 160)ודאית, כן, ואם

כנ"ל. מעמידים 161)בטלה, כאמור, ספק, שהדבר מכיון
וראה  ספק, כל כדין הראשונים, הבעלים בחזקת הנכסים
על  במטלטלין, המקבל החזיק שאם כג הלכה פ"ט להלן

ראיה. להביא בעדים.163)המקבל.162)הנותן

ה'תש"פ  טבת ב' שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתנתו,1) להסתיר שציווה מרע שכיב משפטי בו נתבארו

המקבלים  ואיכות באמירתו, מועיל שהוא הלשון ומשפט
חזרת  ודיני במתנה, רוצה המקבל ואם וגר, ועבד כגוי
והנמשך  מעשיו מתוך ניכרת שהיא או בפירוש מרע השכיב
הכתב  יצא ולא נכסיו חלוקת כתב אם כן גם וכן זה, אחר

לזה. והדומה מרשותו,

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2‡ÏÂ BÊ ‰zÓ el‚z ‡Ï :¯Ó‡Â ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«…¿««»»¿…
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ Ì„‡ d· eÚÈ„Bz3‰zÓ BÊ È¯‰ - ƒ»»»∆»¿««ƒ»¬≈«»»

‰˜‰L ˙ÚaL ;˙¯zÒÓ ‰zÓ dÈ‡Â ,˙Ói˜4‡e‰L , «∆∆¿≈»«»»¿À∆∆∆¿≈∆ƒ¿»∆
¯Ó‡ È¯‰ ,B˙BÓ ¯Á‡5.'d˙B‡ elb' ««¬≈»««»

לזה 2) ומקור - גאון האי רב בשם ג פרק בבבאֿבתרא רי"ף
מרע) שכיב (=מתנת דייתיקי "הכותב פ"ח: שם בתוספתא
אותו  כמבקרין אצלו נכנסין היורשין, מן מתיירא והיה
הרי  מבחוץ". וכותבין ויוצאין מבפנים דבריו ושומעין
שלהלן, טמורה" "מתנה זו אין לגלות, שלא שנזהר שאע"פ

מ:). בבבאֿבתרא (רמב"ן מתנה שאם 3)שאינה מכאן
"מתנה  כל כמו מתנה, אינה מיתה, לאחר אף  להעלים צוה
את  יחד א הלכה פ"ה לעיל רבינו כלל ולפיכך טמורה",
(מגידֿ גלויה מתנה של זה בדין השכיבֿמרע ואת הבריא
אינו  טמורה" "מתנה פסול עיקר שכל ואףֿעלֿפי משנה).
ונמצא  זו, נתינה אחר לאחר, וימכור הנותן יחזור שמא אלא
שהרי  כאן, שייך לא וזה שם), (למעלה ללוקח מפסיד
וגם  יד). הלכה פ"ח (למעלה בו לחזור הוא יכול מחיים
עורר  טמורה, מתנה הנותן רק כי חשש, אין מיתה לאחר
אין  היורשים את אבל טמורה, מתנה בנתנו החשד, את עליו
בגזירתם, חכמים חילקו שלא לומר וצריך - בכך לחשוד
('קצות  מרע בשכיב גם גזרו - בבריא כן שתיקנו וכיון

ד). ס"ק רמב סימן חל.4)החושן' והיינו,5)שהקנין

לעשות  שצוה כמו מותו אחר להעלים צוה שלא רק שלא
אחרי  אותה שיגלו מפורש אמר גם אלא מותו, לפני זה את
כן  אמר שלא שכל ב, הלכה פ"ה למעלה וראה מותו,

מתנה. ואינה טמורה, מתנה היא הרי - מפורש

.·‰eˆÓ6˙‡ elb' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ¿«∆≈¬«ƒ»≈»ƒ««∆
'‰zn‰7ÔÈ‡ - Ì˙Ò ‰·e˙k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‡l‡ , ««»»∆»««ƒ∆ƒ¿»¿»≈

‡È‰ ˙¯zÒÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ8. ¿ƒ»∆»¿À∆∆ƒ

גאון.6) האי רב בשם שם אינו 7)הרי"ף, טרדתו שמתוך
"תנו" לומר גט, לענין בו, הצריכו לא כן וכמו להאריך, יכול

(כסףֿמשנה). סו: בגיטין להם 8)כמפורש אמר אם אבל
ת  "אל כלום במפורש: ואינה טמורה מתנה זו הרי - גלו"

שם). החושן' ('קצות

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL9ÈBÏt ÏhÈ :¯Ó‡Â ‰evL10,ÈÒÎ Ïk ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ…¿ƒ»¿»«
ÈÒÎ ˙ˆ˜Ó B‡11'‰˜È' B‡ ,'‰kÊÈ' B‡ ,'˜ÈÊÁÈ' B‡ , ƒ¿»¿»««¬ƒƒ¿∆ƒ¿∆

‡È‰ ‰zÓ ÔBLÏ Ôlk -12ÔÎÂ .13¯Ó‡ Ì‡14'ÔÒÁÈ'15 À»¿«»»ƒ¿≈ƒ»««¿≈
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ששת.9) רב של מימרא קמח: כי 10)בבאֿבתרא אם
מהלכות  פ"ב (למעלה בבריא קונה ואינו הוא, עתיד לשון

ח). הלכה לפרש 11)מכירה צריך להלן, המבואר [לפי
שכיבֿ במתנת לו נותן שהוא במפורש שציוה באופן כאן
כמתנת  דינה כן, לא שאם יז). הלכה פ"ח למעלה (ראה מרע

עתיד]. לשון בה מועילה ולא "הן".12)בריא תימן: בכ"י
במתנת  מועילות ואינן הן, עתיד לשון אלו שכל [ואע"פ
- שם) ובראב"ד ח, הלכה מכירה מהלכות פ"ב (ראה בריא
משטה  אדם שאין לפי מועילות, הן מרע שכיב במתנת
(רמ"ה  גמורה להקנאה הוא מכוון ובוודאי מיתה בשעת
נגמר  הקנין אין שבשכיבֿמרע מפני מפרשים, ויש שם).
סימן  (ב"ח עתיד לשון מועילה ולפיכך מיתה, לאחר אלא
עליו  דעתו תטרף שלא הקילו מרע שבשכיב מפני או רנג),
אמורים  הדברים אין הנ"ל הטעמים כל ולפי שם, (לבוש
מרע  שכיב במתנת אבל בכולה, מרע שכיב במתנת  אלא
לשון  מועילה אינה בריא, כמתנת שדינה נכסיו, במקצת

שלמעלה]. בהערה וראה שם.13)עתיד, ברייתא
הן.14) עתיד של לשונות אלו ירושה 15)ואף לשון

קל.),16)בארמית. (שם ברוקה בן יוחנן רבי שיטת לפי
הראוי  אחד לעשות יכול מרע ששכיב כמותו, שהלכה
הלכה  נחלות מהלכות פ"ו להלן (ראה יחידי כיורש ליורשו

היורשין,17)ב). מן אחד להיות השעה באותה שראוי
בן. כשאין האחים בין אח או הבנים בין בן כגון

.„¯Ó‡18‰‰È'19ÔÚMÈ' ,'Ô‰a „ÓÚÈ' ,'Ô‰a ÈBÏÙ »«≈»∆¿ƒ»∆«¬…»∆ƒ»≈
‰˜ ‡Ï - 'Ô‰a20. »∆…»»

נפתרה.18) שלא בעיא שם, מקום 19)בבאֿבתרא יש
כל  הנאה לאיזו או מתנה של להנאה כוונתו אם לספק,
ברור  לא "ישען" "יעמד" הסמוכים: בביטויים וכן שהיא,
היא  וזו מסויימים, שמושים לאיזה או למתנה, התכוון אם

עליו 20)הבעיא. - מחבירו שהמוציא משפטי, ספק כבכל
ראיה. להביא
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‰zÓ ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ Èe‡¯23Èe‡¯ Ì‡Â ; »¿»¿¿»ƒ«»»¿ƒ»
‰M¯È ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ24ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿¿»ƒ¿À»«∆¿»ƒ

B‡ ,ÂÈ˙BaÓ ˙Á‡ ‰f‰ L¯Bi‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«≈«∆««ƒ¿»
‡ˆBiÎÂ ,ÂÈÁ‡ ÏÏkÓ „Á‡ B‡ ,ÂÈ· Èa ÏÏkÓ „Á‡∆»ƒ¿«¿≈»»∆»ƒ¿«∆»¿«≈
- ÂÈaÓ „Á‡Ï e‰·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈL¯BÈ ¯‡MÓ Ô‰·»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿»»¿∆»ƒ»»

e¯‡aL BÓk ,ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï25. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

הונא.21) רב של מימרא קלג. מפורש 22)שם כתב אפילו
פי"ב  להלן רבינו וכ"כ ו. הלכה להלן (ראב"ד מתנה בלשון

ד). אחרי 23)הלכה - לפלוני" "אחריך לזה: אמר ואם
פי"ב  להלן כמבואר האחר, לפלוני הנכסים שייכים זה, מות

לאותו 24)ה"ד. אין לפלוני", "אחריך לו: אמר ואפילו
שמקבל  כיון הראשון, מות אחרי בנכסים כלום פלוני
הוא  כן שם). להלן (ראה הפסק לה אין וירושה בירושה,
ירושה  בין זה בענין ההבדל בביאור שם בבאֿבתרא בגמרא

בֿג.25)ומתנה. הלכה פ"ו למעלה

.ÂÈÓ26˙ÚLa BÏ e¯Ó‡L27?Ô‰ ÈÓÏ EÈÒÎ :B˙˙ÈÓ ƒ∆»¿ƒ¿«ƒ»¿»∆¿ƒ≈
Ì‡ :ÔÈ‡B¯ ?ÈÓÏ ‡l‡ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ?ÈBÏÙÏ ‡nL∆»ƒ¿ƒ¿»«»∆∆»¿ƒƒƒ
ÔÏËB - Â‡Ï Ì‡Â ;‰M¯È ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ Èe‡»̄¿»¿¿»ƒ¿À»¿ƒ»¿»

‰zÓ ÌeMÓ28. ƒ«»»

נחמן.26) רב של מימרא שם. תשובה 27)בבאֿבתרא
אמר  וכאילו לדבריהם, כהסכמה נחשב וזה תמיהה. בלשון

לפלוני. נכסיו את לתת בהבדל 28)מעצמו למעלה, ראה
מתנה. לבין ירושה שבין

.Ê¯b29‰M„˜a B˙¯B‰ ÔÈ‡L Ôa BÏ LiL30ÏÈ‡B‰ - ≈∆≈≈∆≈»ƒ¿À»ƒ
BL¯BÈ BÈ‡Â31BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,32BÈ‡ Ck , ¿≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÒÎ Ïk BÏ ÔzÏ ÏBÎÈÏk ‡Ï ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÂÈ »ƒ≈»¿»»¿«¿«¿ƒ¿«…»
Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ ÂÈÒÎ33Èa‚Ï ‰zÓe ‰M¯È ÔBLlL . ¿»»¿…ƒ¿»»∆¿¿À»«»»¿«≈

Ô‰ „Á‡ L¯BÈ34L¯BÈ ‰Ê ‡ˆÓ ,‰˜È ¯Ó‡z Ì‡Â ; ≈∆»≈¿ƒ…«ƒ¿∆ƒ¿»∆≈
ÂÈ·‡ ˙‡35. ∆»ƒ

של 29) העובדא רקע על רבא, של מימרא קמט. בבאֿבתרא
הגר). (איסור גיורא ממנו 30)איסור נתעברה כלומר,

נתגיירו. ואחרֿכך גוי, שהרי 31)בעודו שם. בבאֿבתרא
מדברי  לא גר, יורש אינו וגר גרים, הם האב וגם הבן גם

יז:) (קידושין סופרים מדברי ולא מהלכות 32)תורה פ"ו
י. הלכה שכיב 33)נחלות, במתנת בפירוש לו נתן [אם

כמתנת  דינה כן לא שאם מיתה, לאחר אלא שאינו מרע
סי' השלחן' ('ערוך טזֿי הלכות פ"ח למעלה כמבואר בריא,
שם, בבבאֿבתרא הגמרא מסוגיית לכך וראיה א). ס"ק רנו
ודברי  במקצת. מרע שכיב מתנת נתן לא גיורא שאיסור ממה

צ"ע]. א ס"ק רנו סימן מתנת 34)הגר"א דין שכל כלומר,
אפילו  שהרי ירושה, מתורת רק הוא ביורשים, מרע שכיב
הלכה  פי"ב (להלן כירושה זה הרי מתנה, בלשון לו אומר

שם. הרי"ף מלשון והוא ('בית 35)ד). היא חכמים גזירת
מרע, שכיב מתנת זר לבן שנתן ששמע שמי רנו) סימן יוסף'
יורש  זה שבן יחשוב מתנה, בלשון ובין ירושה בלשון בין
שני  עוד לו יהיו ואם דבר, לכל גמור בנו והוא אביו את

וימות  בקדושה, ולידתם שהורתם בלי אחים מהם אחד

(עיין  לשוק שתנשא יאמרו - לאשתו יחלוץ והוא בנים,
שם). השולחן' ו'ערוך כאן, ד"ה יח. קידושין 'תוספות'

.ÁCÎÈÙÏ36ÌÈ¯b‰ ¯‡MÓ ¯‚Ï Ô˙ Ì‡ ,37B˙zÓ - ¿ƒ»ƒ»«¿≈ƒ¿»«≈ƒ«¿»
˙Ói˜38. «∆∆

שם.36) הרי"ף בדברי מפורש שלא 37)כן שהורתם
מאביו. גם ירושה בדין ואינו בזה 38)בקדושה, שאין

למעלה. ראה יורשו, לבנו יחשבוה שמא גזירה שום
וראה  לישראל. מרע שכיב מתנת ליתן שיכול וכלֿשכן
לו  שאין שגר שכתבו כל, ד"ה שם בבאֿבתרא ב'תוספות'
כיון  אדם, לשום מרע שכיב מתנת לתת יכול אינו - יורשין

מוריש. אינו כלומר ירושה, בר אינו שהוא

.ËÚ¯Ó ·ÈÎL39Ck ÈÏˆ‡ ÈBÏÙÏ BÏ LiL ‰„B‰L ¿ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
CÎÂ40BÏ e‰ez ,41‡e‰ ÔB„wt ÈBÏÙ ÈÏk :¯Ó‡L B‡ ; ¿»¿∆»«¿ƒ¿ƒƒ»

ÈBÏt ÏL ˙ÈBÏt ¯ˆÁ ;BÏ e‰ez ,ÈBÏÙÏ È„Èa¿»ƒƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆¿ƒ
ÈBÏt ÏL ,ÈlL BÈ‡ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL ·BÁ ;‡e‰∆≈ƒ¿«¿ƒ≈∆ƒ∆¿ƒ
B˙‡„B‰ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - ‡e‰¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆»»

‰È„B‰42elÙ‡Â .43B˙¯B‰ ÔÈ‡L B·Ï ¯b‰ ‰„B‰ »»«¬ƒ»«≈ƒ¿∆≈»
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰M„˜a44Ú¯Ó ·ÈÎL ‰„B‰ elÙ‡ . ƒ¿À»¿»»«»ƒ¬ƒ»¿ƒ¿«
Ì"ekÚÏ45ÔÈ˙B -46.BÏ ¿«¿ƒ

שם.39) שם.40)בבאֿבתרא ושמואל רב מדברי
להשביע 41) שלא רק שהתכוון חשש יש כן, אמר לא שאם

אמנם  זה חשש שאין ובמקום ד), הלכה פ"י (להלן בניו את
שם). (עיין "תנו" שיאמר צריך בעל 42)לא שהודאת

אינו  עמד שאם בריא, כהודאת והיא עדים, כמאה - הדין
המקבל  של שהדבר הודאה אלא מתנה זו שאין חוזר,

מיגאש). ר"י בשם שם,43)(מגידֿמשנה בבאֿבתרא
הורתו  היתה שלא לבנו שייכים שנכסיו הודה הגר שאיסור

שהנכסים 44)בקדושה. הודאה אלא מתנה זו שאין
מרע. שכיב מתנת ענין כאן ואין כנ"ל. למקבל, שייכים

שכיב 45) מתנת דין בו ואין חנם, מתנת לו לתת שאסור
כמבואר  הודאה 46)להלן.מרע, אלא מתנה כאן שאין

כנ"ל. לגוי, שייכים שהנכסים

.ÈÔÈ‡ - ‰zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL Ï·‡¬»¿ƒ¿«∆ƒ»ƒ≈¿««»»≈
‰¯·Ú ¯·ÚÏ ‰evL ÈÓk ‰fL ;BÏ ÔÈÚÓBL47.ÂÈÒÎpÓ ¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ»«¬…¬≈»ƒ¿»»

לגוי.47) מתנה לתת שאסור יא, הלכה פ"ג למעלה כמבואר
הגולה  (באר בגמרא זו להלכה מקור נמצא שלא ואע"פ
היא  מרע שכיב שמתנת כיון היא: סברא - ח) אות רנו סימן
(משנהֿ איסור במקום חכמים תיקנו לא - חכמים תקנת

למלך).

.‡È¯Ó‡48ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ eOÚ Èc·Ú ÈBÏt :49B‡ ,50 »«¿ƒ«¿ƒ¬∆ƒ
¯Ó‡L51ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ È˙ÈOÚ :52Ôa ‡e‰ È¯‰ B‡ , ∆»«»ƒƒ∆ƒ¬≈∆
ÔÈ¯BÁ53ÔÈÙBk -54B˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLÓe ÔÈL¯Bi‰ ˙‡55; ƒƒ∆«¿ƒ¿«¿¿ƒ

˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa BLÈ „·ÚL56. ∆∆∆∆¿¿ƒ¿»ƒ¿

(48:(330.14 עמ' צוקמ. (הוצאת פ"ה גיטין תוספתא
אמר  לא - מיתה לאחר חורין בן עבדי פלוני עשו "האומר
הוא  וכן המת". דברי לקיים היורשים את וכופין כלום,
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שחררו  מפורש אמר שאם ה, הלכה פ"א שם בירושלמי
פסק  וכן היורשים. את שכופין מודים הכל ציווי), (בלשון
גיטין  בבבלי וכן ד. הלכה עבדים מהלכות פ"ו להלן רבינו

כלשון 49)מ. מותו, לאחר שישחררוהו לצוות כוונתו
לאחר  אלא אינה מרע שכיב מתנת שהרי הנ"ל, התוספתא
במצוה  או נכסיו בכל מרע שכיב במתנת והמדובר מיתה,

ידֿטז).מחמת  הלכות פ"ח (למעלה ירושלמי 50)מיתה
מ: שם בבבלי וכן אמרו,51)שם. שם ובבבלי בירושלמי

הלכה  עבדים מהלכות בפ"ז רבינו כתב וכן בשטר, זה שכל
שיהא  אבל לגמרי, משוחרר שיהא אלא אינו זה כל ברם, ב.
בלבד. באמירה די - לשחררו היורשים ושיכופו כהפקר דינו

השחרור 52) ושיחול אותו, לשחרר רוצה זה בלשון כלומר,
כנ"ל. מיתה, להלן.53)לאחר וראה שחרור, לשון זה אף

וירושלמי 54) חורין") בן אותו עשו ("לענין שם תוספתא
הוא"). ו"הרי "עשיתי" (לענין אותו 55)שם "עשו בלשון

לשחררו, שציוה שכיון אלא גמור, עבד הוא עדיין חורין" בן
חורין" בן אותו "עשיתי ובלשון המת. דברי לקיים מצוה
כנ"ל, הפקירו, כאילו הוא הרי חורין" בן הוא ו"הרי
(פ"ח  שחרור גט לו כותב היורש ומת, עבדו והמפקיר
סעיף  רסז סימן יו"ד בשו"ע וכ"ה יג, הלכה עבדים מהלכות
לקיים  היתומים על מצוה - לשחררו דעתו שגילה ולפי עד),
(פ"ט  בעשה עובר עבדו שהמשחרר ואע"פ אביהם. דברי
היורשים  את כופים אנו והיאך ו), הלכה עבדים מהלכות
כל  - תורה דברי על לעבור חורין") בן אותו "עשו (באומר
מה  כעין בחינם, בשחרור אלא אינו עבדו לשחרר האיסור
כ.): (ע"ז חכמים ודרשו תחנם", "לא בגויים תורה שאמרה
טובה, העבד לו עשה אם אבל חינם", מתנת להם תתן  "לא
לו  עשה בוודאי שישחררוהו שאמר וכיון זה. איסור אין
לעבור  יצווה לא ובוודאי כשרות, בחזקת הוא שהרי טובה,
וראה  רשב"א. בשם (מגידֿמשנה 'עשה' איסור על

לח:). לגיטין הרמב"ן חייבת 56)בהשמטות שהאשה אלו
באופן  אף מתנה, שום לתת אסור שלגוי אע"פ כלומר, בהן.
נלמד  לגוי מתנה איסור שהרי מתנה, פעם לו נתן שהגוי
ואכלה  תתננה בשעריך אשר "לגר כא) יד, (דברים מהפסוק
(פ"י  בנתינה" ולא במכירה "לנכרי - לנכרי" מכור או
חייב  אינו שהרי מכירה, אינה וזו ד), הלכה ע"ז מהלכות
מותר  מצוות, במקצת ישנו שעבד כיון - זו מתנה לו לתת
למה  מבורר, לא עדיין [אבל (אבןֿהאזל). מתנה לו ליתן
גם  הרי מצוות, במקצת ישנו שעבד זה, לטעם רבינו הוצרך
הלכה  פ"ג למעלה כמפורש מתנה, ליתן מותר תושב לגר

יא].

.·È¯Ó‡57È˙ÁÙL ˙ÈBÏt :58- Áe¯ ˙¯˜ dÏ eOÚ »«¿ƒƒ¿»ƒ¬»…««
‰„B·Ú ‡l‡ ˙„·BÚ dÈ‡Â ,Áe¯ ˙¯˜ dÏ ÔÈOBÚƒ»…««¿≈»∆∆∆»¬»
ÌÈ„·ÚÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„B·Ú‰ ÏkÓ da ‰ˆB¯ ‡È‰L∆ƒ»»ƒ»»¬«¿«¬»ƒ

ÌB˜Ó B˙B‡a59. ¿»

רבי 57) בשם יהודה בר שמואל רב של מימרא מ. גיטין
(מגידֿמשנה).58)יוחנן. לעבד כדעת 59)והואֿהדין

רוח, קורת לה ועושין ד"ה שם, רש"י ולדעת שם. הרי"ף
היורשין  את כופין בשחרור, אלא מתקררת רוחה אין אם
(גמרא  המת דברי את לקיים מצוה משום זה וכל לשחררה.

שם).

.‚ÈÚ¯Ó ·ÈÎL60¯Ó‡Â ,¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«≈¿»«
.‰˜ ‡Ï - Ô‰a ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :‰l‰«»≈ƒ∆»∆…»»

שמואל 60) של מנוגדות מימרות קלח. קלז: בבאֿבתרא
מיד, אמר שאם שם, ממל בר אבא רבי והכריע יוחנן, ורבי
בשכיב  שהמדובר הרי"ף שם וכתב קנה. לא - רוצה אינו
מספיק  לא בבריא, אבל וכמסורים. ככתובים שדבריו מרע
למעלה  וראה למקבל. השטר למסור צריך אלא שכתב מה

בריא. מתנת בדין א הלכה פ"ד

.„È˜˙L61Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;‰˜ - ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â »«¿««»»«»»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˜˙ML ÔÂÈÎÂ ,Ô‰ ÔÈ¯eÒÓÎÂ ÔÈ·e˙Îkƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿≈»∆»«≈»«¬…

.Ô‰a»∆

והמדובר 61) ממל. בר אבא רבי של ההכרעה כדברי שם,
צווח  ושוב מחיים שתק אם אבל מיתה, לאחר גם כששתק
לאחר  אלא קונה אינה מרע שכיב מתנת שהרי קנה, לא -
ווילנא  דפוס פ"ט בבבאֿבתרא הנמוקיֿיוסף כתב וכן מיתה.
ב'משפט  רמה, סימן (נתיבותֿהמשפט משזכה ד"ה סב. דף

ו). ס"ק האורים'

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL62- ¯Á‡Ï ·˙ÎÂ ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»∆¿»«¿»«¿«≈
‰˜ ÔB¯Á‡‰63LiL ;64˙eÓiL „Ú ¯ÊÁÏ BÏ65ÔÈa . »«¬»»∆≈«¬…«∆»≈

˙ˆ˜Óa ÔÈa Ïka66¯Á‡Ï ÔÈa BÓˆÚÏ ÔÈa ,67elÙ‡Â .68 «…≈¿ƒ¿»≈¿«¿≈¿«≈«¬ƒ
‰kÊÂ ·˙k69ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡Ï ‰kÊÂ ·˙ÎÂ ,ÔBL‡¯Ï »«¿ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ»»«¬»«¬

Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈ„Ú ,‰kfL Ú¯Ó ·ÈÎML ;‰»̃»∆¿ƒ¿«∆ƒ»¬«ƒ«¿«¿ƒ¿«
.‡È‰ƒ

דייתיקי".62) מבטלת ש"דייתיקי דימי, רב מימרת קנב: שם
הראשונה.63) את ביטלה השניה קמו:64)שהכתיבה שם

מיתה.65)במשנה. אחר כיֿאם חלה המתנה אין שהרי
בו 66) וחזר נכסיו, בכל מרע שכיב למתנת רבינו כוונת

במקצת  מועילה שחזרה הדברים ומקור נכסיו. ממקצת
ל. ס"ק רנ סימן (הגר"א שם עיין יז, מהלכה הוא נכסיו,

כאן). כסףֿמשנה בו 67)ועיין חוזר שהוא כאן, כגון
לאחר. אותה לתת כדי כשמואל 68)מהמתנה קנב: שם

כרב. לו 69)ולא שזיכה היינו שם, מיגאש בן ר"י לדעת 
פ"ח  למעלה (ראה כחו לייפות כדי כן ועשה אחר, עלֿידי

מג). ס"ק שם ובסמ"ע יז, הלכה ולהלן י, הלכה

.ÊËÏ·‡70e˜Â ‰kÊÂ ·˙kL Ú¯Ó ·ÈÎL71- B„iÓ ¬»¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»ƒ»
¯Á‡Ï ‡Ï Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÌeÏk ÔÈ˜ ¯Á‡Ï ÔÈ‡≈¿««ƒ¿»¿¿≈»«¬……¿«≈

BÓˆÚÏ ‡ÏÂ72˙ˆ˜Ó Ô˙pL ÔÈa Ïk‰ Ô˙pL ÔÈa ,73. ¿…¿«¿≈∆»««…≈∆»«ƒ¿»

שם.70) שמואל, של דברים:71)מימרא שני שיש היינו,
שהתכוון  הוא סימן - כלֿכך שטרח ומכיון וקנין. זיכוי

מיד. וקנה בריא, הונא 72)למתנת רב בשם קנג. שם
כשפירש 73)מכופרי. היינו טז) ס"ק (רנ הש"ך לדעת

שכיב  כמתנת דינה אחר שבאופן מרע, שכיב במתנת שנותן
זיכוי  לנו למה כן לא שאם יז) הלכה פ"ח (למעלה מרע
ברם, בריא. כמתנת היא לעולם במקצת מתנה הרי וקנין,
- מרע שכיב כמתנת דינה פירש שאם מיגאש, בן ר"י דעת

וקנה. שזכה אע"פ

.ÊÈÚ¯Ó ·ÈÎL74Ïka ¯ÊÁ - ˙ˆ˜Óa ¯ÊÁL75?„ˆÈk . ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿»»««…≈«
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שחררו  מפורש אמר שאם ה, הלכה פ"א שם בירושלמי
פסק  וכן היורשים. את שכופין מודים הכל ציווי), (בלשון
גיטין  בבבלי וכן ד. הלכה עבדים מהלכות פ"ו להלן רבינו

כלשון 49)מ. מותו, לאחר שישחררוהו לצוות כוונתו
לאחר  אלא אינה מרע שכיב מתנת שהרי הנ"ל, התוספתא
במצוה  או נכסיו בכל מרע שכיב במתנת והמדובר מיתה,

ידֿטז).מחמת  הלכות פ"ח (למעלה ירושלמי 50)מיתה
מ: שם בבבלי וכן אמרו,51)שם. שם ובבבלי בירושלמי

הלכה  עבדים מהלכות בפ"ז רבינו כתב וכן בשטר, זה שכל
שיהא  אבל לגמרי, משוחרר שיהא אלא אינו זה כל ברם, ב.
בלבד. באמירה די - לשחררו היורשים ושיכופו כהפקר דינו

השחרור 52) ושיחול אותו, לשחרר רוצה זה בלשון כלומר,
כנ"ל. מיתה, להלן.53)לאחר וראה שחרור, לשון זה אף

וירושלמי 54) חורין") בן אותו עשו ("לענין שם תוספתא
הוא"). ו"הרי "עשיתי" (לענין אותו 55)שם "עשו בלשון

לשחררו, שציוה שכיון אלא גמור, עבד הוא עדיין חורין" בן
חורין" בן אותו "עשיתי ובלשון המת. דברי לקיים מצוה
כנ"ל, הפקירו, כאילו הוא הרי חורין" בן הוא ו"הרי
(פ"ח  שחרור גט לו כותב היורש ומת, עבדו והמפקיר
סעיף  רסז סימן יו"ד בשו"ע וכ"ה יג, הלכה עבדים מהלכות
לקיים  היתומים על מצוה - לשחררו דעתו שגילה ולפי עד),
(פ"ט  בעשה עובר עבדו שהמשחרר ואע"פ אביהם. דברי
היורשים  את כופים אנו והיאך ו), הלכה עבדים מהלכות
כל  - תורה דברי על לעבור חורין") בן אותו "עשו (באומר
מה  כעין בחינם, בשחרור אלא אינו עבדו לשחרר האיסור
כ.): (ע"ז חכמים ודרשו תחנם", "לא בגויים תורה שאמרה
טובה, העבד לו עשה אם אבל חינם", מתנת להם תתן  "לא
לו  עשה בוודאי שישחררוהו שאמר וכיון זה. איסור אין
לעבור  יצווה לא ובוודאי כשרות, בחזקת הוא שהרי טובה,
וראה  רשב"א. בשם (מגידֿמשנה 'עשה' איסור על

לח:). לגיטין הרמב"ן חייבת 56)בהשמטות שהאשה אלו
באופן  אף מתנה, שום לתת אסור שלגוי אע"פ כלומר, בהן.
נלמד  לגוי מתנה איסור שהרי מתנה, פעם לו נתן שהגוי
ואכלה  תתננה בשעריך אשר "לגר כא) יד, (דברים מהפסוק
(פ"י  בנתינה" ולא במכירה "לנכרי - לנכרי" מכור או
חייב  אינו שהרי מכירה, אינה וזו ד), הלכה ע"ז מהלכות
מותר  מצוות, במקצת ישנו שעבד כיון - זו מתנה לו לתת
למה  מבורר, לא עדיין [אבל (אבןֿהאזל). מתנה לו ליתן
גם  הרי מצוות, במקצת ישנו שעבד זה, לטעם רבינו הוצרך
הלכה  פ"ג למעלה כמפורש מתנה, ליתן מותר תושב לגר

יא].

.·È¯Ó‡57È˙ÁÙL ˙ÈBÏt :58- Áe¯ ˙¯˜ dÏ eOÚ »«¿ƒƒ¿»ƒ¬»…««
‰„B·Ú ‡l‡ ˙„·BÚ dÈ‡Â ,Áe¯ ˙¯˜ dÏ ÔÈOBÚƒ»…««¿≈»∆∆∆»¬»
ÌÈ„·ÚÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„B·Ú‰ ÏkÓ da ‰ˆB¯ ‡È‰L∆ƒ»»ƒ»»¬«¿«¬»ƒ

ÌB˜Ó B˙B‡a59. ¿»

רבי 57) בשם יהודה בר שמואל רב של מימרא מ. גיטין
(מגידֿמשנה).58)יוחנן. לעבד כדעת 59)והואֿהדין

רוח, קורת לה ועושין ד"ה שם, רש"י ולדעת שם. הרי"ף
היורשין  את כופין בשחרור, אלא מתקררת רוחה אין אם
(גמרא  המת דברי את לקיים מצוה משום זה וכל לשחררה.

שם).

.‚ÈÚ¯Ó ·ÈÎL60¯Ó‡Â ,¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«≈¿»«
.‰˜ ‡Ï - Ô‰a ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :‰l‰«»≈ƒ∆»∆…»»

שמואל 60) של מנוגדות מימרות קלח. קלז: בבאֿבתרא
מיד, אמר שאם שם, ממל בר אבא רבי והכריע יוחנן, ורבי
בשכיב  שהמדובר הרי"ף שם וכתב קנה. לא - רוצה אינו
מספיק  לא בבריא, אבל וכמסורים. ככתובים שדבריו מרע
למעלה  וראה למקבל. השטר למסור צריך אלא שכתב מה

בריא. מתנת בדין א הלכה פ"ד

.„È˜˙L61Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;‰˜ - ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â »«¿««»»«»»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˜˙ML ÔÂÈÎÂ ,Ô‰ ÔÈ¯eÒÓÎÂ ÔÈ·e˙Îkƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿≈»∆»«≈»«¬…

.Ô‰a»∆

והמדובר 61) ממל. בר אבא רבי של ההכרעה כדברי שם,
צווח  ושוב מחיים שתק אם אבל מיתה, לאחר גם כששתק
לאחר  אלא קונה אינה מרע שכיב מתנת שהרי קנה, לא -
ווילנא  דפוס פ"ט בבבאֿבתרא הנמוקיֿיוסף כתב וכן מיתה.
ב'משפט  רמה, סימן (נתיבותֿהמשפט משזכה ד"ה סב. דף

ו). ס"ק האורים'

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL62- ¯Á‡Ï ·˙ÎÂ ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»∆¿»«¿»«¿«≈
‰˜ ÔB¯Á‡‰63LiL ;64˙eÓiL „Ú ¯ÊÁÏ BÏ65ÔÈa . »«¬»»∆≈«¬…«∆»≈

˙ˆ˜Óa ÔÈa Ïka66¯Á‡Ï ÔÈa BÓˆÚÏ ÔÈa ,67elÙ‡Â .68 «…≈¿ƒ¿»≈¿«¿≈¿«≈«¬ƒ
‰kÊÂ ·˙k69ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡Ï ‰kÊÂ ·˙ÎÂ ,ÔBL‡¯Ï »«¿ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ»»«¬»«¬

Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈ„Ú ,‰kfL Ú¯Ó ·ÈÎML ;‰»̃»∆¿ƒ¿«∆ƒ»¬«ƒ«¿«¿ƒ¿«
.‡È‰ƒ

דייתיקי".62) מבטלת ש"דייתיקי דימי, רב מימרת קנב: שם
הראשונה.63) את ביטלה השניה קמו:64)שהכתיבה שם

מיתה.65)במשנה. אחר כיֿאם חלה המתנה אין שהרי
בו 66) וחזר נכסיו, בכל מרע שכיב למתנת רבינו כוונת

במקצת  מועילה שחזרה הדברים ומקור נכסיו. ממקצת
ל. ס"ק רנ סימן (הגר"א שם עיין יז, מהלכה הוא נכסיו,

כאן). כסףֿמשנה בו 67)ועיין חוזר שהוא כאן, כגון
לאחר. אותה לתת כדי כשמואל 68)מהמתנה קנב: שם

כרב. לו 69)ולא שזיכה היינו שם, מיגאש בן ר"י לדעת 
פ"ח  למעלה (ראה כחו לייפות כדי כן ועשה אחר, עלֿידי

מג). ס"ק שם ובסמ"ע יז, הלכה ולהלן י, הלכה

.ÊËÏ·‡70e˜Â ‰kÊÂ ·˙kL Ú¯Ó ·ÈÎL71- B„iÓ ¬»¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»ƒ»
¯Á‡Ï ‡Ï Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÌeÏk ÔÈ˜ ¯Á‡Ï ÔÈ‡≈¿««ƒ¿»¿¿≈»«¬……¿«≈

BÓˆÚÏ ‡ÏÂ72˙ˆ˜Ó Ô˙pL ÔÈa Ïk‰ Ô˙pL ÔÈa ,73. ¿…¿«¿≈∆»««…≈∆»«ƒ¿»

שם.70) שמואל, של דברים:71)מימרא שני שיש היינו,
שהתכוון  הוא סימן - כלֿכך שטרח ומכיון וקנין. זיכוי

מיד. וקנה בריא, הונא 72)למתנת רב בשם קנג. שם
כשפירש 73)מכופרי. היינו טז) ס"ק (רנ הש"ך לדעת

שכיב  כמתנת דינה אחר שבאופן מרע, שכיב במתנת שנותן
זיכוי  לנו למה כן לא שאם יז) הלכה פ"ח (למעלה מרע
ברם, בריא. כמתנת היא לעולם במקצת מתנה הרי וקנין,
- מרע שכיב כמתנת דינה פירש שאם מיגאש, בן ר"י דעת

וקנה. שזכה אע"פ

.ÊÈÚ¯Ó ·ÈÎL74Ïka ¯ÊÁ - ˙ˆ˜Óa ¯ÊÁL75?„ˆÈk . ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿»»««…≈«
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Ô˙76e˜Â ,ÔBL‡¯Ï ÂÈÒÎ Ïk77˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ »«»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿≈¿«∆
BÁk78È„k B„iÓ e˜Â ,¯Á‡Ï Ô˙ˆ˜Ó Ô˙Â ¯ÊÁÂ , …¿»«¿»«ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ»¿≈

BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ79‰˜ ÈM‰ -80‡Ï ÔBL‡¯‰ Ï·‡ , ¿«∆…«≈ƒ»»¬»»ƒ…
ÌeÏk ‰˜81.˙nL ÔÈa „ÓÚL ÔÈa , »»¿≈∆»«≈∆≈

שנפשטה.74) בעיא קמח: שם 75)שם ערוך' [ב'שולחן
דבר  זה שאין כנראה בכל", חזר "מסתמא כתב: יב סעיף
וראה  היורשים. מן מספק ממון להוציא אין ואעפי"כ ברור,

עח]. הערה ולהלן כז, הלכה פ"ח ברייתא 76)למעלה
(מגידֿמשנה).77)שם. מידו קנו שגם אף כלומר,
הלכה 78) פ"ח למעלה שכתב כמו גורע, הקנין כן, לא שאם

כתב 79)י. - עג) הערה למעלה (ראה ספק שהדבר [מכיון
לייפות  ו"כדי במקצת, מתנה היא שמא מידו" "וקנו רבינו
קנין, צריכה ואינה בכולה" "מתנה היא שמא כחו" את
כחו  את ייפה אלאֿאםֿכן י, הלכה פ"ח כדלעיל גורע והקנין

שמח']. ב'אור וראה יא) הלכה כתב 80)(שם ראשון, [גבי
שאינו  ונראה פירש, לא וכאן שמת, בין שעמד בין קנה שלא
מתנה  היא שמא הוא ספק שהרי מיתה, לאחר אלא קונה
הערה  למעלה ראה מיתה, לאחר אלא קונה שאינה בכולה,

הנותן.81)עג]. בו חזר שהרי

.ÁÈÔ˙82ÂÈÒÎ ˙ˆ˜Ó83e˜Â84Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,B„iÓ »«ƒ¿»¿»»¿»ƒ»¿««»»«
¯Á‡Ï Ôlk85e˜Â ,86BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ87Ì‡ : À»¿«≈¿»ƒ»¿≈¿«∆…ƒ

˙‡ ÈM‰ ‰˜Â ,˙ˆ˜n‰ ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ˙Ó≈»»»ƒ«ƒ¿»¿»»«≈ƒ∆
¯‡M‰88‰˜ ÔBL‡¯ - „ÓÚ Ì‡Â ;89‰˜ ‡Ï ÈL ,90. «¿»¿ƒ»«ƒ»»≈ƒ…»»

הגמרא.82) מסקנת ולפי שם, כמתנת 83)ברייתא שדינה
(למעלה 84)בריא. במקצת מתנה כדין כח יפוי בלי סתם

טו). הלכה בכולה,85)פ"ח מרע שכיב מתנת היא וזו
כא. הלכה פ"ח למעלה שקנו.86)ראה שאם 87)אף

י. הלכה פ"ח כדלעיל - גורע הקנין כן, מתנת 88)לא כדין
בכולה. מרע שדינה 89)שכיב במקצת, מתנה שהיא

בריא. שאם 90)כמתנת בכולה, מרע שכיב מתנת כדין
יד). הלכה פ"ח (למעלה חוזר עמד

.ËÈÚ¯Ó ·ÈÎL91¯iL ‡ÏÂ ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»¿»»¿…ƒ≈
,ÌÈiÚÏ Ô˜lÁ B‡ ¯È˜Ù‰ B‡ ,ÌeÏkÌ‡92- „ÓÚ ¿ƒ¿ƒƒ¿»«¬ƒƒƒ»«

Ïka ¯ÊBÁ93. ≈«…

כדין 91) דינם אלו אף אם נפשטו, שלא בעיות קמח: שם
והפקר  ועניים להקדש ביחס שמא או מרע, שכיב מתנת כל
בלב  להקנות הוא מתכוון - לעשירים וגם לעניים גם שהוא

ימות. אם ובין יחיה אם בין שלא 92)שלם, הבעיות
בתיקו. ונשארו בגמרא, בממון,93)נפתרו ספק כל כדין

רבינו, ולדעת ראיה. להביא עליו - מחבירו שהמוציא
ה"מוציאים" הם ההפקר, מן והזוכים העניים או ההקדש
שאין  מיימוניות), הגהות (הביאו הרא"ש לדעת בניגוד

ספק. של אומדנא יסוד על מעשה מבטלים

.Î¯ÎÓ94‡e‰Lk95.‡È¯ak Ìi˜ B¯kÓÓ - Ú¯Ó ·ÈÎL »«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»«»«»ƒ

הבאה.94) בהלכה שנאמר ממה (סימן 95)נלמד השו"ע
מכר  אם שהרי מכר". מקצתם "אם כאן: מוסיף ג) סעיף רנ

הבאה. בהלכה הדין זהו הכל,

.‡Î¯ÎÓ96˙BÓi˜ ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ì‡ :ÂÈÒÎ Ïk97, »«»¿»»ƒ«»«¿»«»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙BÚn‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡ƒ»«≈¿ƒƒ«»≈»

.¯ÊÁÏ«¬…

קמט.96) שהתכוון 97)שם הוכחה לנו יש כאילו הרי
כסף  על במיוחד שמר שלפיכך יעמוד, אם בו, לחזור
להיפך: פירש מיגאש ור"י הבראתו. עם להחזירו המכירה,
ואין  שיור, הן הללו שהמעות חוזר, אינו קיימות, המעות אם

מגידֿמשנה. ועיין בכולה". "מתנה זו

.·Î‰zÓ98‰È‰L da L¯t˙ ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ‡È‰L «»»∆ƒ¿»¿…ƒ¿»≈»∆»»
:¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L B‡ Ô˙pLk ‡È¯a»ƒ¿∆»«∆»»¿ƒ¿«≈

È˙ÈÈ‰ Ú¯Ó ·ÈÎL99Èz„ÓÚ È¯‰Â ,100;È˙zÓa ¯ÊÁ‡Â , ¿ƒ¿«»ƒƒ«¬≈»«¿ƒ¿∆¡…¿«¿»ƒ
‰È‰ ‡È¯a :¯ÓB‡ ‰zÓ Ïa˜Óe101BÎÈ BÈ‡Â ,¯ÊÁÏ Ï ¿«≈«»»≈»ƒ»»¿≈»«¬…

Ïa˜Ó‰ ÏÚ -102‰È‡¯ ‡È·‰Ï103‡Ï .‰È‰ ‡È¯aL ««¿«≈¿»ƒ¿»»∆»ƒ»»…
ÚaL - ‰È‡¯ ‡ˆÓ104˙q‰ ˙Úe·L Ô˙Bp‰105,¯ËtÈÂ »»¿»»ƒ¿»«≈¿«∆≈¿ƒ»≈

Ô˙Bp‰ ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰ „ÓÚ˙Â106. ¿«¬…««¿«¿∆¿««≈

מאיר.98) כרבי ולא כחכמים במשנה, קנג. שם
לאחר 99) המקבל בהם שיזכה נכסיי כל ונתתי כלומר,

מעמידים 100)מיתה. אנו אין בריא, הוא שעכשיו אף
קנג: שם נתן כרבי ודלא בריא, בחזקת ונתן 101)אותו

בקנין. מחבירו 102)נכסיו שהמוציא בממון, ספק כל כדין
ראיה. להביא עליו כופר 104)בעדים.103)- כל כדין

חכמים.105)בכל. תמיד 106)מתקנת עומדת שקרקע
הראשונים. בעליה בחזקת

.‚ÎCBzÓ - Ïa˜Ó‰ „Èa ÔÈÏËÏhÓ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿««¿«≈ƒ
'Ô‰ ÈlL' ¯ÓBÏ ÏBÎiL107˙q‰ Ú·MÈ ,108‰È‰ ‡È¯aL ∆»«∆ƒ≈ƒ»«∆≈∆»ƒ»»

.BÊ ‰zÓ BÏ Ô˙pLk¿∆»««»»

ונטען 107) טוען מהלכות (פ"ח במטלטלין מחזיק כל כדין
במגידֿמשנה. וראה א). הטוען 108)הלכה גם שהרי

שם). ונטען טוען (הלכות היסת נשבע הן", "שלי

.„ÎÈÓ109˙‡ˆÓÂ ˙nL110ÏÚ ‰¯eL˜ ‰zÓ ƒ∆≈¿ƒ¿≈«»»¿»«
BÎ¯È111˙BtÈÏ B„iÓ e˜Â ,ÌÈ„Úa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈««ƒ∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»¿«

Ì‰Ï Ô˙pL el‡ Ák112È‡L ;ÌeÏk dÈ‡ BÊ È¯‰ - …«≈∆»«»∆¬≈≈»¿∆¬ƒ
CÏÓÂ d·˙k :¯ÓB‡113. ≈¿»»¿ƒ¿«

קלה:109) "ונמצאת".110)בבאֿבתרא תימן: בכת"י
מזויף.111) השטר שמא החשש, את שמסלק מה
להקנות 112) גמר לא שמא לחשוש אין כחם, וייפה והואיל

למעלה  כמפורש - מיתה לאחר שטר ואין בשטר, אלא להם
וכן  נמלך, שמא לטעם רבינו הוצרך ולפיכך יא. הלכה פ"ח
"מצא  יח. בבבאֿמציעא במשנה [וכ"ה מיגאש. ר"י פירש
היו  כתובין אומר שאני יחזיר, לא זה הרי וכו' דייתיקי
פירשה, שם הרשב"ם אבל ליתנן"]. שלא עליהן ונמלך
שכיון  הדברים, בטעם שם כתב שהרי כח, יפוי בלי כנראה,
לא  שמא - שטר כתב אלא שיתנו, השכיבֿמרע אמר שלא
מיתה. לאחר שטר ואין בשטר, אלא להקנות גמר

פירש 113) וכן בפיו. ציוה שלא כיון כן, וחוששין התחרט.
מיגאש. ר"י
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.‰ÎÌ‡Â114¯Á‡Ï da ‰kÊ115ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈa ,116 ¿ƒƒ»»¿«≈≈ƒ«¿ƒ
daL ÌÈ¯·c‰ Ïk - ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ BÈ‡L ÔÈa≈∆≈ƒ«¿ƒ»«¿»ƒ∆»

ÔÈÓi˜117.Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÏÎk , «»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«

שם.114) אנשים 115)משנה, כמה כללה שהמתנה כגון
ולדעת  מהם. לאחד המתנה את וזיכה בשטר, שהזכירם
וכ"ה  "לאחד", צ"ל ו) משנה פ"ח (בבאֿבתרא התוי"ט

תימן. השטר 116)בכ"י זיכוי שאף שבדבר, והחידוש
סמ"ע  וראה יורש, שאינו למי גם דעת גילוי משמש ליורש,

רצונו 117)שם. על דעת גילוי משמשת לאחד, שהמסירה
דעתו  ושאין בשטר, הכתובים הדברים את לקיים הנותן של

בו. לחזור

.ÂÎÔÎÂ118ÌLa BÓˆÚ ÏÚ ·BÁ ¯ËL ·˙kL ÈÓ ¿≈ƒ∆»«¿«««¿¿≈
¯Á‡119Ô˙Â ,ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ [B‡] ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa B‡ , «≈¿≈∆»ƒ»»ƒ«¿ƒ¿»«

ÏÚ ¯ËM‰120‰Ê ‰È‰È :BÏ ¯Ó‡Â ,LÈÏL „È,EÏˆ‡ «¿»««»ƒ¿»«ƒ¿∆∆∆¿¿
ÌeÏk BÏ L¯t ‡ÏÂ121¯Ó‡L „Ú Áp‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ , ¿…≈≈¿∆»««««∆…«

.ÌeÏk dÈ‡ BÊ È¯‰ - ˙ÓÂ ,‰OÚz ‰Ó EÏ¿««¬∆»≈¬≈≈»¿

שטרותיו,118) בין שטר "מצא כ. בבבאֿמציעא משנה
שמא  אליהו", שיבוא עד מונח יהא - טיבו מה יודע ואינו
סימן  הגולה (באר לוה ולא ללוות וכתב אצלו הלוה הפקידו
וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ועיין כה, סעיף רנ

אחר.119) לאותו ממון חייב שהוא אחר, בשביל
נדפס 120) חדשים ובדפוסים תימן. ובכ"י רומי בדפוס כ"ה

"עד". כנ"ל.121)בטעות לוה, ולא ללוות כתב שמא

ה'תש"פ  טבת ג' שלישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
או 1) חובות או מעות הנותן מרע שכיב משפטי בו נתבארו

נאמר  אם וכן זה, אחר שנמשך ומה לאחרים , בהן המודה
היתומים  אמרו אם ודין אחרים, של שהן בחלום ליורש
ודין  נאמנין, אם בו שחזרו שאמרו או אביהם, כדבר שעשו
הנותן  ודין לידו, הגיע ולא לאחר מתנה השולח מרע שכיב
לשיעורי  הנכסים הספיקו ולא הרבה לאחרים מתנות
מרע  שכיב ודין דינן, כיצד חוב עליהן שיצא או המתנות,

ממש. בו שאין דבר הנותן

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2ez :¯Ó‡L3‰Ó4- ˙Óe ,ÈBÏÙÏ ¿ƒ¿«∆»«¿»∆ƒ¿ƒ≈
ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ezÈƒ¿¿««ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

eÓc ÔÈ¯eÒÓÎÂ5ÔÈ‡Â ,6¯e·˜ ‰Ó ÏÚ ‡nL ÔÈLLBÁ7 ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»«»∆»
¯ÓB‡ ‡e‰8. ≈

פפא.2) רב של פירושו ולפי במשנה, יג. לעומת 3)גיטין
ותנו  "כתבו אמר: שאם יב הלכה ח פרק למעלה שכתב מה
שכיוון  מיתה, אחר ונותנין כותבין שאין מנה", לפלוני
שטר  ואין בשטר אלא להקנות גמר לא "כתבו", גם שאמר

מיתה. סתם.4)לאחר מנה בין זו" "מנה בגמרא 5)בין
כל  במחלק כאן ומדובר בש"ס. מקומות בכמה ועוד שם,
מנה  לאחד בנותן אף או מנה, בחלקו יצאה שלאחד נכסיו,
הלכה  שם למעלה (ראה מיתה מחמת שמצווה אלא בלבד,
(שם  קניין שצריכה בריא כמתנת זו הרי כן, לא שאם יז),

אינה  מטבע שהרי יועיל, לא קניין אפילו וכאן טו), הלכה
וראה  א), הלכה מכירה מהלכות ו (פרק בחליפין נקנית

יח. סעיף רנג סימן שם,6)שולחןֿערוך הגמרא מסקנת
רב. לדעת איֿשם.7)בניגוד נותנים 8)טמון אלא 

(הובא  הרשב"א לדעת ברם לו. שיש הגלוי מהרכוש
אבל  נותנים, בעין, כסף יש אם אלא זה אין במגידֿמשנה)
את  לו לתת מהנכסים מוכרים אין בעין, כסף אין אם
מנה. שווה ולא מזומן, כסף פירושה: "מנה" כי תמורתם,
הלכה  ונטען טוען מהלכות ג בפרק רבינו מדברי נראה וכן

שם). ועיין משנה, (מגיד ח

.·ÔÎÂ9‰‡ÂÏ‰ :¯Ó‡L Ú¯Ó ·ÈÎL10ÔB„wÙ B‡11 ¿≈¿ƒ¿«∆»««¿»»ƒ»
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÈBÏÙÏ d˙B‡ ez ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»«»ƒ

ÔzLÏL „ÓÚÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â12ÔÎÂ .13ez :¯Ó‡ Ì‡ ¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿»¿≈ƒ»«¿
¯ËMa LiL ‰na ‰ÎÊ - ÈBÏÙÏ ÈBÏt ¯ËL14el‡Îe , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»»«∆∆≈«¿»¿ƒ

·˙k15¯ÒÓe16ÔÈ‡Â .¯ËM‰ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,17 »«»«««ƒ∆…»««¿»¿≈
L¯Bi‰18·ÈÎL ˙zÓa Ô˙pL ‰Ê ¯ËL ÏÁÓÏ ÏBÎÈ «≈»ƒ¿…¿»∆∆»«¿«¿«¿ƒ

,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL Ô˙B B‡ ¯ÎBn‰ ‰Ó ÈtÓe .Ú¯Ó¿«ƒ¿≈»«≈≈¿««¬≈
ÏeÁÓ - L¯Bi‰ BÏÁÓe ¯ÊÁÂ19Ô˙pL Ú¯Ó ·ÈÎLe ; ¿»«¿»«≈»¿ƒ¿«∆»«

ÔÈwL ÈtÓ ?ÏÁÓÏ ÏBÎÈ L¯Bi‰ ÔÈ‡ ,·BÁ ¯ËL¿«≈«≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«
Ì‰È¯·cÓ ¯ËLa ‰È‡¯‰20‰Ê ÔÈ„Ú L¯Bi‰ CÎÈÙÏ , »¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»«≈¬«ƒ∆

·ÈÎL ˙zÓe ;BÏÁBÓe ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰ BlL ¯ËM‰«¿»∆ƒ«»¬«¿«¿ƒ
ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó¿«««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿∆
ÚÈb‰Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯ËLaL ÔBÓÓ ‰˜ el‡Îe ,‰¯Bz»¿ƒ»»»∆ƒ¿»ƒ«»¿ƒƒ«
.ÏÁBÓ BÈ‡ CÎÈÙÏe ,ÔÈ˜ Ba L¯BiÏ ¯‡L ‡ÏÂ B„ÈÏ¿»¿…ƒ¿««≈ƒ¿»¿ƒ»≈≈

נחמן.9) רב בשם רבא של מימרא וקמח. קמז: בתרא בבא
מיתה. מחמת במצווה או נכסיו כל במחלק כאן אף

שביד 10) בהלוואה אלא אמור זה דין שאין אומרים יש
קמד, (תהלים עליו שנאמר גוי, שביד בהלוואה אבל ישראל,
אמון  אין שקר", ימין וימינם שווא דיבר פיהם "אשר ח):
עליו, סומכת דעתו אין מרע השכיב ואף בהם, לישראל
ממיץ). אליעזר רבינו בשם מיימוני (הגהות חובו שיפרע

בבבא 11) (ועיין בעין שאינה מהלוואה, הוא וחומר קל
מועיל  אינו שלושתן" ש"מעמד סברא שישנה שם בתרא
דברי  מועילים כן, פי על ואף בהלוואה), ולא בפיקדון אלא
מועילים  שדבריו שכן כל - בבריא כקניין מרע שכיב
בעניין  קמט. בתרא בבבא נראה וכן בעין. שהוא בפיקדון

גיורא. שכיב 12)איסור דברי כלומר, שם. הרי"ף מדברי
בבריא  המועיל שלושתן", ב"מעמד מסר כאילו הם מרע
בתרא  (בבא בגמרא מבואר וכן ג). הלכה ג פרק (למעלה

נחמן.13)שם). רב של הלכה פסק קנא. שם
שכתוב 14) במה גם אלא השטר, של בנייר רק לא כלומר,
הזה.15)בו. השטר על מתנה ו 16)שטר בפרק ראה

שאינו  מפורש ששם פי על ואף יא. הלכה מכירה מהלכות
שטר  "קנה המתנה) (או המכירה בשטר כתב אם אלא קונה
פי  על אף מרע, בשכיב כאן - בו" שיש השעבוד וכל פלוני
שהכביד  תולים אנו שעבודו, וכל השטר שיקנה פירש שלא
אמרו  וכן ביטוי, לידי מחשבתו באה לא ולפיכך חליו עליו
גט  "כתבו האומר שבריא פי על שאף גיטין לעניין גם
בשכיב  - "תנו" שיאמר עד ונותנים כותבים אין לאשתי"
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.‰ÎÌ‡Â114¯Á‡Ï da ‰kÊ115ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈa ,116 ¿ƒƒ»»¿«≈≈ƒ«¿ƒ
daL ÌÈ¯·c‰ Ïk - ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ BÈ‡L ÔÈa≈∆≈ƒ«¿ƒ»«¿»ƒ∆»

ÔÈÓi˜117.Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÏÎk , «»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«

שם.114) אנשים 115)משנה, כמה כללה שהמתנה כגון
ולדעת  מהם. לאחד המתנה את וזיכה בשטר, שהזכירם
וכ"ה  "לאחד", צ"ל ו) משנה פ"ח (בבאֿבתרא התוי"ט

תימן. השטר 116)בכ"י זיכוי שאף שבדבר, והחידוש
סמ"ע  וראה יורש, שאינו למי גם דעת גילוי משמש ליורש,

רצונו 117)שם. על דעת גילוי משמשת לאחד, שהמסירה
דעתו  ושאין בשטר, הכתובים הדברים את לקיים הנותן של

בו. לחזור

.ÂÎÔÎÂ118ÌLa BÓˆÚ ÏÚ ·BÁ ¯ËL ·˙kL ÈÓ ¿≈ƒ∆»«¿«««¿¿≈
¯Á‡119Ô˙Â ,ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ [B‡] ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa B‡ , «≈¿≈∆»ƒ»»ƒ«¿ƒ¿»«

ÏÚ ¯ËM‰120‰Ê ‰È‰È :BÏ ¯Ó‡Â ,LÈÏL „È,EÏˆ‡ «¿»««»ƒ¿»«ƒ¿∆∆∆¿¿
ÌeÏk BÏ L¯t ‡ÏÂ121¯Ó‡L „Ú Áp‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ , ¿…≈≈¿∆»««««∆…«

.ÌeÏk dÈ‡ BÊ È¯‰ - ˙ÓÂ ,‰OÚz ‰Ó EÏ¿««¬∆»≈¬≈≈»¿

שטרותיו,118) בין שטר "מצא כ. בבבאֿמציעא משנה
שמא  אליהו", שיבוא עד מונח יהא - טיבו מה יודע ואינו
סימן  הגולה (באר לוה ולא ללוות וכתב אצלו הלוה הפקידו
וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ועיין כה, סעיף רנ

אחר.119) לאותו ממון חייב שהוא אחר, בשביל
נדפס 120) חדשים ובדפוסים תימן. ובכ"י רומי בדפוס כ"ה

"עד". כנ"ל.121)בטעות לוה, ולא ללוות כתב שמא

ה'תש"פ  טבת ג' שלישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
או 1) חובות או מעות הנותן מרע שכיב משפטי בו נתבארו

נאמר  אם וכן זה, אחר שנמשך ומה לאחרים , בהן המודה
היתומים  אמרו אם ודין אחרים, של שהן בחלום ליורש
ודין  נאמנין, אם בו שחזרו שאמרו או אביהם, כדבר שעשו
הנותן  ודין לידו, הגיע ולא לאחר מתנה השולח מרע שכיב
לשיעורי  הנכסים הספיקו ולא הרבה לאחרים מתנות
מרע  שכיב ודין דינן, כיצד חוב עליהן שיצא או המתנות,

ממש. בו שאין דבר הנותן

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2ez :¯Ó‡L3‰Ó4- ˙Óe ,ÈBÏÙÏ ¿ƒ¿«∆»«¿»∆ƒ¿ƒ≈
ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ezÈƒ¿¿««ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

eÓc ÔÈ¯eÒÓÎÂ5ÔÈ‡Â ,6¯e·˜ ‰Ó ÏÚ ‡nL ÔÈLLBÁ7 ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»«»∆»
¯ÓB‡ ‡e‰8. ≈

פפא.2) רב של פירושו ולפי במשנה, יג. לעומת 3)גיטין
ותנו  "כתבו אמר: שאם יב הלכה ח פרק למעלה שכתב מה
שכיוון  מיתה, אחר ונותנין כותבין שאין מנה", לפלוני
שטר  ואין בשטר אלא להקנות גמר לא "כתבו", גם שאמר

מיתה. סתם.4)לאחר מנה בין זו" "מנה בגמרא 5)בין
כל  במחלק כאן ומדובר בש"ס. מקומות בכמה ועוד שם,
מנה  לאחד בנותן אף או מנה, בחלקו יצאה שלאחד נכסיו,
הלכה  שם למעלה (ראה מיתה מחמת שמצווה אלא בלבד,
(שם  קניין שצריכה בריא כמתנת זו הרי כן, לא שאם יז),

אינה  מטבע שהרי יועיל, לא קניין אפילו וכאן טו), הלכה
וראה  א), הלכה מכירה מהלכות ו (פרק בחליפין נקנית

יח. סעיף רנג סימן שם,6)שולחןֿערוך הגמרא מסקנת
רב. לדעת איֿשם.7)בניגוד נותנים 8)טמון אלא 

(הובא  הרשב"א לדעת ברם לו. שיש הגלוי מהרכוש
אבל  נותנים, בעין, כסף יש אם אלא זה אין במגידֿמשנה)
את  לו לתת מהנכסים מוכרים אין בעין, כסף אין אם
מנה. שווה ולא מזומן, כסף פירושה: "מנה" כי תמורתם,
הלכה  ונטען טוען מהלכות ג בפרק רבינו מדברי נראה וכן

שם). ועיין משנה, (מגיד ח

.·ÔÎÂ9‰‡ÂÏ‰ :¯Ó‡L Ú¯Ó ·ÈÎL10ÔB„wÙ B‡11 ¿≈¿ƒ¿«∆»««¿»»ƒ»
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÈBÏÙÏ d˙B‡ ez ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»«»ƒ

ÔzLÏL „ÓÚÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â12ÔÎÂ .13ez :¯Ó‡ Ì‡ ¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿»¿≈ƒ»«¿
¯ËMa LiL ‰na ‰ÎÊ - ÈBÏÙÏ ÈBÏt ¯ËL14el‡Îe , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»»«∆∆≈«¿»¿ƒ

·˙k15¯ÒÓe16ÔÈ‡Â .¯ËM‰ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,17 »«»«««ƒ∆…»««¿»¿≈
L¯Bi‰18·ÈÎL ˙zÓa Ô˙pL ‰Ê ¯ËL ÏÁÓÏ ÏBÎÈ «≈»ƒ¿…¿»∆∆»«¿«¿«¿ƒ

,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL Ô˙B B‡ ¯ÎBn‰ ‰Ó ÈtÓe .Ú¯Ó¿«ƒ¿≈»«≈≈¿««¬≈
ÏeÁÓ - L¯Bi‰ BÏÁÓe ¯ÊÁÂ19Ô˙pL Ú¯Ó ·ÈÎLe ; ¿»«¿»«≈»¿ƒ¿«∆»«

ÔÈwL ÈtÓ ?ÏÁÓÏ ÏBÎÈ L¯Bi‰ ÔÈ‡ ,·BÁ ¯ËL¿«≈«≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«
Ì‰È¯·cÓ ¯ËLa ‰È‡¯‰20‰Ê ÔÈ„Ú L¯Bi‰ CÎÈÙÏ , »¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»«≈¬«ƒ∆

·ÈÎL ˙zÓe ;BÏÁBÓe ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰ BlL ¯ËM‰«¿»∆ƒ«»¬«¿«¿ƒ
ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó¿«««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿∆
ÚÈb‰Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯ËLaL ÔBÓÓ ‰˜ el‡Îe ,‰¯Bz»¿ƒ»»»∆ƒ¿»ƒ«»¿ƒƒ«
.ÏÁBÓ BÈ‡ CÎÈÙÏe ,ÔÈ˜ Ba L¯BiÏ ¯‡L ‡ÏÂ B„ÈÏ¿»¿…ƒ¿««≈ƒ¿»¿ƒ»≈≈

נחמן.9) רב בשם רבא של מימרא וקמח. קמז: בתרא בבא
מיתה. מחמת במצווה או נכסיו כל במחלק כאן אף

שביד 10) בהלוואה אלא אמור זה דין שאין אומרים יש
קמד, (תהלים עליו שנאמר גוי, שביד בהלוואה אבל ישראל,
אמון  אין שקר", ימין וימינם שווא דיבר פיהם "אשר ח):
עליו, סומכת דעתו אין מרע השכיב ואף בהם, לישראל
ממיץ). אליעזר רבינו בשם מיימוני (הגהות חובו שיפרע

בבבא 11) (ועיין בעין שאינה מהלוואה, הוא וחומר קל
מועיל  אינו שלושתן" ש"מעמד סברא שישנה שם בתרא
דברי  מועילים כן, פי על ואף בהלוואה), ולא בפיקדון אלא
מועילים  שדבריו שכן כל - בבריא כקניין מרע שכיב
בעניין  קמט. בתרא בבבא נראה וכן בעין. שהוא בפיקדון

גיורא. שכיב 12)איסור דברי כלומר, שם. הרי"ף מדברי
בבריא  המועיל שלושתן", ב"מעמד מסר כאילו הם מרע
בתרא  (בבא בגמרא מבואר וכן ג). הלכה ג פרק (למעלה

נחמן.13)שם). רב של הלכה פסק קנא. שם
שכתוב 14) במה גם אלא השטר, של בנייר רק לא כלומר,
הזה.15)בו. השטר על מתנה ו 16)שטר בפרק ראה

שאינו  מפורש ששם פי על ואף יא. הלכה מכירה מהלכות
שטר  "קנה המתנה) (או המכירה בשטר כתב אם אלא קונה
פי  על אף מרע, בשכיב כאן - בו" שיש השעבוד וכל פלוני
שהכביד  תולים אנו שעבודו, וכל השטר שיקנה פירש שלא
אמרו  וכן ביטוי, לידי מחשבתו באה לא ולפיכך חליו עליו
גט  "כתבו האומר שבריא פי על שאף גיטין לעניין גם
בשכיב  - "תנו" שיאמר עד ונותנים כותבים אין לאשתי"
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בפרק  רבינו שכתב כמו זה באופן אף ונותנים כותבים מרע,
הר"ן). בשם משנה (כסף יב הלכה גירושין מהלכות ב

נחמן.17) רב של מימרא קמז: היורש,18)שם דווקא
ממתנתו, בו לחזור גם יכול הוא הרי עצמו השכיבֿמרע אבל
שם). בתרא (בבא שמת מי בפרק ברי"ף מפורש וכך

יב.19) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק כמפורש
להלן 20) (וראה ריאלי דבר אינו בו הכתוב התוכן כלומר,

מהלכות  ו פרק (למעלה רבינו של וכלשונו טו), הלכה
אין  ולפיכך ביד", נתפסת הראייה "ואין י): הלכה מכירה

התורה. מן קניין בו

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL21¯Ó‡ Ì‡ ,È„Èa ÈBÏÙÏ ‰Ó :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»«
'ez'22‡nL ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ - 'ez' ¯Ó‡ ‡Ï ,ÔÈ˙B -23 ¿¿ƒ…»«¿≈¿ƒ∆»

‡lL È„k ‡l‡ 'È„Èa ÈBÏÙÏ LÈ ‰Ó' ¯Ó‡ ‡Ï…»«»∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»¿≈∆…
ÔBÓÓ Ô‰Ï LiL ÂÈL¯BÈ ÏÚ e¯Ó‡È24. …¿«¿»∆≈»∆»

ושמואל.21) רב של מימרא קעד: אין 22)שם ששוב
להם  שיש יורשיו על יאמרו שלא כדי כן עושה שמא חשש

בגמרא.23)ממון. "אדם 24)שם שם: הגמרא בלשון
בניו". את להשביע שלא עשוי

.„CÎÈÙÏ25‰‡„B‰ C¯c ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡ ,26‰È‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ»ƒ»«∆∆∆»»¿…»»
¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙B - ‰Ó¯Ú‰ LLÁ ÌL»¬««¬»»¿ƒ««ƒ∆…»«

.'ez'¿

ממימרא 25) זאת והוכיח פשוט, גט בפרק ברי"ף הוא כן
מנה  שאמר מרע "שכיב ח): הלכה להלן (הובאה שם אחרת
פרעתיו  אבא לנו ואמר חזר יתומים ואמרו בידי לפלוני
בין  חילק ולפיכך נותנין, - כן אמרו לא שאם הרי נאמנין",

הערמה. דרך כן אמר לבין הודאה דרך כן היינו,26)אמר
שבבריא  פי על ואף רצינית. הודאה היא שזו מדבריו שניכר
הודאה, בדרך הודה אם אפילו "השבעה" טענת יש שהודה
א  הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק רבינו בדברי כמפורש
טענת  שהרי ראייה, והא כך. כל חוששים אין מרע בשכיב -
(למעלה  כלל מרע בשכיב ואינה בבריא ישנה "השטאה"

כאן. משנה לחם ועיין ד). הלכה ח פרק

.‰‡ˆBik27˙BÚÓ ÔÈÓË‰L Ì‰È·‡ ˙‡ e‡¯ :Ba «≈»∆¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»
‰cLa28ÏL' ,'Ô‰ ÈBÏt ÏL' ¯Ó‡Â ,Ïc‚Óe ‰·z ¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»«∆¿ƒ≈∆

¯ÒBÓk Ì‡ :'Ô‰ ÈL ¯OÚÓ29Ì‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - «¬≈≈ƒ≈ƒ¿≈¿»»«»ƒƒ
ÌÈ¯ÚÓk30.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ¿«¬ƒ…»«¿

זו 27) הלכה נתן שם, הרי"ף ואף ל. בסנהדרין ברייתא
הקודמת. להלכה מסויים.28)כדוגמא בלשון 29)ארון

ל"השבעה". כך כל חוששים אין ולפיכך שם). (רש"י צוואה
כעשיר.30) יראוהו שלא

.ÂÔÎÂ31„Á‡ ‡a Ì‡32˙‡ È˙È‡¯ È‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ¿≈ƒ»∆»¿»«»∆¬ƒ»ƒƒ∆
¯Ó‡Â ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa ˙BÚÓ ÔÈÓË‰L ÔÎÈ·‡¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»«

Ó ÏL' ,'Ì‰ ÈBÏt ÏL'¯OÚ33ÔÈeÓË eÈ‰ Ì‡ :'Ô‰ ∆¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ»¿ƒ
˙Èaa34ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -35‰„Oa ;36ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -37. ««ƒ…»«¿«»∆¿»»«»ƒ

;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÏhÏ ÏBÎÈ el‡L Ïk :¯·c ÏL BÏÏk¿»∆»»…∆ƒ»ƒ…¿»»«»ƒ
.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»…»«¿

שאמרנו 31) ממה שחוץ לומר ורוצה שם. בברייתא זה אף

ישנה  כן כמו נאמן, - כמוסר דבריו אמר שאם למעלה
כמוסר  מפורש אמר שלא פי על אף דלהלן בהא נאמנות

כן. מוכיח שהעניין "מיגו",32)אלא צריך באחד דווקא
"מיגו". בלי אפילו ממון להוציא יכולים שניים אבל

שני".33) "מעשר תימן: יד אינו 34)בכתב שהעד במקום
אליו. להגיע אחד.35)יכול עד פי על ממון מוציאין שאין

בעצמו.36) ליטול יכול שהוא לו 37)במקום יש שהרי
כרצונו, בהם ולעשות בעצמו ליטלם הוא שיכול מיגו,
שלא  פי על ואף כן. לו אמר אביהם כי לאמר נאמן ולפיכך
שהטמין  מאחר "השבעה", של חשש אין כמוסר, דבריו אמר
משם, ליטלו יכול שהעד ובמקום הזה העד בפני הכסף

שם). יוסף (נימוקי לו מסר אמת דברי בוודאי

.ÊÈ¯‰38ÂÈ·‡ BÏ ÁÈp‰L ˙BÚÓ ÏÚ ¯ÚËˆÓ ‰È‰L ¬≈∆»»ƒ¿«≈«»∆ƒƒ«»ƒ
CÎÂ Ck :ÌBÏÁa BÏ e¯Ó‡Â ,Ì‡ÈaÁ‰ ÔÎÈ‰ Ú„È ‡ÏÂ¿…»«≈»∆¿ƒ»¿»¿«¬»¿»
¯OÚÓ ÏLÂ ,Ô‰ ÈBÏt ÏLÂ ,Ô‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,Ì‰≈ƒ¿¿ƒ≈¿∆¿ƒ≈¿∆«¬≈
ÔÈn·e BÏ ¯Ó‡pL ÈBÏt ÌB˜Óa Ô‡ˆÓe ,Ô‰ ÈL≈ƒ≈¿»»ƒ¿¿ƒ∆∆¡««ƒ¿»
È¯·c :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,‰OÚÓ ‰È‰ ‰Ê - BÏ ¯Ó‡pL∆∆¡«∆»»«¬∆¿»¿¬»ƒƒ¿≈

.ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï ˙BÓBÏÁ¬…«¬ƒ¿…ƒƒ

שם.38) בברייתא זה אף

.ÁÚ¯Ó ·ÈÎL39‰„B‰L40,‰Ó B„Èa ÈBÏÙÏ LiL ¿ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿ƒ¿»»∆
'ÂÈzÚ¯t' eÈ·‡ eÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁ :ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â41- ¿»¿¿ƒ»«¿»«»»ƒ¿«¿ƒ

ÔÈÚaLÂ ,ÔÈÓ‡42.˙q‰ ˙Úe·L ‰Ê ÏÚ ∆¡»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆¿«∆≈

רבה.39) של מימרא קעה. בתרא שם:40)בבא בגמרא
שהיה  בזה, להדגיש רצה רבינו אבל שאמר". מרע "שכיב

ד. הלכה למעלה שכתב וכמו הודאה, כלומר:41)בדרך
חייב  שעודנו היה סבור בידי" לפלוני "מנה להם שאמר בעת
המתחיל  דיבור שם (תוספות לו שפרע נזכר כך ואחר לו
בזה, נאמן עליו, מיושבת דעתו שאין מרע, שכיב ורק חזר)
נאמן  כך אחר שפרע אמר ואם שם). (תוספות בריא ולא
מיימוני). בהגהות וראה שם, (תוספות בריא היה אם אפילו

ידו 42) זזה שלא טוען כשהתובע והיינו, הכל. כופר כל כדין
אחרת  כי פרעתי, אמר שלא לו וברי אביהם של ידו מתחת
טוען  מהלכות א (פרק שמא טענת על היסת נשבעים אין

ז). הלכה ונטען

.Ë¯Ó‡43eÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁ :ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â ,'ez' »«¿¿»¿¿ƒ»«¿»«»
'ÂÈzÚ¯t' eÈ·‡44ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ -45. »ƒ¿«¿ƒ≈∆¡»ƒ

שם.43) בגמרא המסקנה לפי רבה של המימרא המשך
כנ"ל.44) שפרע כך אחר נזכר שאמר 45)כלומר, שכיוון

נאמן  ואינו פרע, שלא וידע בדבר היטב דקדק ודאי "תנו",
אביהם  להם שאמר טוענים אם אולם, כך. אחר שנזכר לומר
יד. קטן סעיף שם ש"ך וראה נאמנים, ודאי כך אחר שפרע

.È¯Ó‡46È„Èa ÈBÏÙÏ ‰Ó :47:ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â , »«»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿¿ƒ
ep˙48'ez' ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ -49ÔÈpÓe , »«≈∆¡»ƒ∆¬≈…»«¿ƒ«ƒ

ÔzÏ ÔÈ·iÁL eÚ„È50? »¿∆«»ƒƒ≈

הגמרא.46) בסוגיית שם בתרא בדרך 47)בבא  והיינו,
המדובר  שהרי "השבעה" של חשש יש כן לא שאם הודאה,
מזה, ידעו לא שהיתומים אלא כדלהלן, "תנו" אמר כשלא
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להלן. להלכות 48)ראה בניגוד בעצמם, פרעו שהם
פרע. שאביהם הייתה שטענתם חשש 49)הקודמות, ויש

שנתברר  אלא ג הלכה למעלה כמבואר "השבעה", של
כנ"ל. הודאה, בדרך הייתה שאמירתו שהרי 50)לבסוף

הדבר  שנתברר עד הודאה בדרך הייתה שאמירתו ידעו לא
בניו  את להשביע שלא כן שאמר סברו ודאי כן ואם לבסוף,
יז. מציעא בבבא שאמרו מה לכך דוגמא נתנו. לא ובוודאי
ואמר  חובך) (=לבעל לו תן צא הדין) (=בית לו "אמרו
נאמן", אינו פרעתי ואמר לו ליתן אתה חייב - נאמן פרעתי,
ליתן, שעליו ויודע ברור פסקֿדין הוא לו" תן ש"צא לפי
אינו  ולפיכך ברור פסקֿדין אינו לו" ליתן אתה "חייב אבל
לו  ברור שלא כיוון פרע לא שוודאי פרעתי, לומר נאמן

בראב"ד. וראה משנה). (מגיד לשלם שצריך

.‡È,ÔÈÓ‡ - 'ep˙' ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â ,'ez' ¯Ó‡»«¿¿»¿¿ƒ»«∆¡»ƒ
.e˙pL ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈∆»¿

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL51CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â „Á‡Ï ‰Ó Ô˙pL52 ¿ƒ¿«∆»«»∆¿∆»¿»«≈
‰È‰ Ìi˜ Ì‡ :˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰Ê ‰Ó»∆∆ƒ¿ƒ¿»«¿»∆≈ƒ«»»»

Ú¯Ó ·ÈÎM‰ BÏ Ô˙pL ‰ÚLa53ÈÓ ÈL¯BÈÏ e˙pÈ - ¿»»∆»««¿ƒ¿«ƒ»¿¿¿≈ƒ
È¯·cL ;BÏ eÁlzLpL54ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL ∆ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ¯eÒÓÎÂ55Ìi˜ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .Ô‰56ÈL¯BÈÏ e¯ÊÁÈ - ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ…»»«»«¿¿¿¿≈
˙ÓÏ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;ÁlLÓ57. ¿«≈«∆≈ƒ¿»¿≈

יד:51) ואין 52)גיטין כזכי", לאו ש"הולך הוא וכלל
זה  - ד) הלכה ד פרק (למעלה לידו שיגיע עד  זוכה המקבל
כזכי" "הולך אמרו מרע בשכיב אבל בבריא אלא אינו

שם). בעבורו.53)(גמרא לזכות השליח היה יכול שאז
שם.54) הרי"ף פי 55)מדברי על ואף קניין. צריך ואינו

(למעלה  מיתה לאחר אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת
מרע? השכיב בחיי המקבל מת הרי וכאן ח) הלכה ח פרק
מיד  שיקנה דעתו בוודאי לשליח המנה ונתן שטרח כיוון -
בית  בשם לו קטן סעיף קכה סימן משפט בחושן (ש"ך

לשליח.56)יוסף). השכיבֿמרע שנתן בשעה
שם.57) הרי"ף מדברי

.‚ÈÚ¯Ó ·ÈÎL58ez :¯Ó‡L59,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
- ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡Â ,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó LÏLe¿≈ƒ¿ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ

‰ÎÊ ¯ËMa Ì„Bw‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡60CÎÈÙÏ .61‡Ï Ì‡ , ≈¿ƒ«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ…
ÈÙÏ ‡ˆÓp‰ ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó ÚLz ÁÈp‰62·˙kM ‰Ó ƒƒ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«∆»«

Ì‡Â .Ô‰Ï63ÔlkÓ ‰·Bb - ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ64, »∆¿ƒ»»»»¿«∆ƒÀ»
Ô‰Ï ·e˙kM ‰Ó ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ65„ˆÈk .66? ƒ»∆»¿∆»¿ƒ«∆»»∆≈«

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa - ÌÈMÓÁÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ ·BÁ‰ ‰È‰»»««¿«≈«¬ƒƒ«««»«ƒ
ÏÚ·e ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚ·e ,‰‡Ó Ô˙B≈≈»«««¿≈≈»«¬ƒƒ««

.ÌÈ˙‡Ó Ô˙B ˙B‡Ó Úa¯‡‰»«¿«≈≈»«ƒ

קלח.58) בתרא ללא 59)בבא נכסיו כל במחלק והיינו,
מיתה. מחמת במצווה או יכול 60)שיור, אדם שאין

לכולם  לתת בעצם התכוון והוא כאחד, משפטים שני להוציא
המקבלים  שמות את לפרט לו היה שהכרחי אלא אחת, בבת
שהיה  בכולם, שווה הסכום שאם אומרים ויש זה. אחרי בזה
דין  כאן יש - זה, אחרי בזה לפרט ולא יחד, לכוללם יכול

משנה). (מגיד הרי"ף.61)קדימה לפי 62)מדברי היינו,
אותנו  מעמידה זו שחלוקה הרי"ף, שמסביר כמו האחוזים,
מן  וחצי פעם או כפליים לזה לתת הנפטר, של רצונו על
הלכה  אישות מהלכות י"ז פרק עיין כתובה, ולעניין השני.
ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות כ בפרק עיין חוב, ולעניין ח.

שם.63) הברייתא את 64)המשך קיבלו שכולם אחרי
ליורשים, נכסיו הניח כשלא והמדובר אחת. בעת המתנה
יד  הלכה להלן משנה (מגיד מהם גובה להם, הניח שאם

הרשב"א). כדלהלן.65)בשם האחוזים לפי היינו,
שם.66) הרי"ף, מדברי

.„ÈÏ·‡67,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡ Ì‡ ¬»ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒ
ÂÈ¯Á‡Â68˙B‡Ó Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈBÏÙÏ ˙B‡Ó LÏL ¿«¬»¿≈ƒ¿ƒ¿«¬»«¿«≈

Ì„Bw‰ Ïk - ÈBÏÙÏ69‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÎÊ ¯ËMa ƒ¿ƒ»«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ»»
‰·Bb - BÏ ÔÈ‡ ;ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ‰·Bb - ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ»»¿«∆ƒ»«¬≈∆

.ÂÈÙ ÈÙÏMÓ ‰·Bb - BÏ ÔÈ‡ ;ÂÈÙlMÓƒ∆¿»»≈∆ƒ∆ƒ¿≈»»

שם.67) הברייתא, את 68)לשון מדגיש הוא שכאן
והאיחור. בעיזבונו 69)הקדימה מספיק סכום אין שאם

קודם  המתנה, את שקיבל הראשון, ייקח כולם, לחלוקת
אחריו. שבאים לאלו

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL70ÏÎ‡È ,‰Ê ˙È·a ÈBÏt ¯e„È :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»¿ƒ¿«ƒ∆…«
‡lL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê Ï˜c ˙B¯t ÈBÏt71‰˜‰ ¿ƒ≈∆∆∆…»«¿∆…ƒ¿»
Â ‰ÏÈÎ‡‰Â ‰¯Èc‰L ,LnÓ Ba LiL ¯·c Ì‰Ï‡ˆBiÎ »∆»»∆≈«»∆«ƒ»¿»¬ƒ»¿«≈

ÔÈ˜ ÔÈ‡L ‰LÎe ¯ea„k Ô‰ È¯‰ Ô‰a72Ï·‡ .73Ì‡ »∆¬≈≈¿ƒ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¬»ƒ
ÔÓÊ „Ú Ba ¯e„iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê ˙Èa ez :¯Ó‡»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈∆»«¿«
ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê Ï˜„ ez :B‡ ,ÈBÏt¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿≈∆…«≈»
˙B¯tÏ Ûeb‰ Ì‰Ï ‰˜‰ È¯‰L ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -74, ¿»»«»ƒ∆¬≈ƒ¿»»∆««≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ba LiL ¯·c Ûeb‰Â¿«»»∆≈«»¿≈…«≈»∆

נחמן.70) רב של מימרא קמז: הר"י 71)שם מדברי
טעם  נחמן) רב אמר המתחיל דיבור (שם ולרשב"ם מיגאש.

פירות. אכילת על ואם 72)אחר בקניין. בבריא אף כלומר,
אינה  קניין, במקום שהיא בשכיבֿמרע, האמירה גם כן

שם). (גמרא שם.73)מועילה המימרא ראה 74)המשך
א. הלכה מכירה מהלכות כג פרק

ה'תש"פ  טבת ד' רביעי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אם 1) בדבריו, ביאר שלא מרע שכיב משפטי בו נתבארו

הדבר  שיעור ביאר שלא אם המקבלים, הם מי ביאר שלא
כוונתו  לדון וכן זה, אחר הנמשך וכל עניינו, או להם הניתן

בזה. נמשך שהוא ומה בזה התלוי וכל במתנותיו

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2ÔÈ‡ - È·Ï el‡ ÌÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»ƒ≈¿»«≈
ÌÏÏÎa ˙Ba‰3‰È‰ .4Ô·e Ôa B‡ ,˙·e „Á‡ Ôa BÏ «»ƒ¿»»»»≈∆»«≈∆

Ôa‰5ÔBLÏ ‡e‰L ,'È·Ï' ¯Ó‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈««ƒ∆»«¿»«∆¿
‡¯˜ „Á‡‰ Ôa‰L ;B·Ï ‡l‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÌÈa«̄ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿∆«≈»∆»ƒ¿»

ÌÈa6. »ƒ

שלפנינו.2) ההלכה המשך מתוך בשכיב 3)יוצא דווקא
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קפט dpzne dikf zekld - oipw xtq - zah 'c iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להלן. להלכות 48)ראה בניגוד בעצמם, פרעו שהם
פרע. שאביהם הייתה שטענתם חשש 49)הקודמות, ויש

שנתברר  אלא ג הלכה למעלה כמבואר "השבעה", של
כנ"ל. הודאה, בדרך הייתה שאמירתו שהרי 50)לבסוף

הדבר  שנתברר עד הודאה בדרך הייתה שאמירתו ידעו לא
בניו  את להשביע שלא כן שאמר סברו ודאי כן ואם לבסוף,
יז. מציעא בבבא שאמרו מה לכך דוגמא נתנו. לא ובוודאי
ואמר  חובך) (=לבעל לו תן צא הדין) (=בית לו "אמרו
נאמן", אינו פרעתי ואמר לו ליתן אתה חייב - נאמן פרעתי,
ליתן, שעליו ויודע ברור פסקֿדין הוא לו" תן ש"צא לפי
אינו  ולפיכך ברור פסקֿדין אינו לו" ליתן אתה "חייב אבל
לו  ברור שלא כיוון פרע לא שוודאי פרעתי, לומר נאמן

בראב"ד. וראה משנה). (מגיד לשלם שצריך

.‡È,ÔÈÓ‡ - 'ep˙' ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â ,'ez' ¯Ó‡»«¿¿»¿¿ƒ»«∆¡»ƒ
.e˙pL ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈∆»¿

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL51CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â „Á‡Ï ‰Ó Ô˙pL52 ¿ƒ¿«∆»«»∆¿∆»¿»«≈
‰È‰ Ìi˜ Ì‡ :˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰Ê ‰Ó»∆∆ƒ¿ƒ¿»«¿»∆≈ƒ«»»»

Ú¯Ó ·ÈÎM‰ BÏ Ô˙pL ‰ÚLa53ÈÓ ÈL¯BÈÏ e˙pÈ - ¿»»∆»««¿ƒ¿«ƒ»¿¿¿≈ƒ
È¯·cL ;BÏ eÁlzLpL54ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL ∆ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ¯eÒÓÎÂ55Ìi˜ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .Ô‰56ÈL¯BÈÏ e¯ÊÁÈ - ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ…»»«»«¿¿¿¿≈
˙ÓÏ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;ÁlLÓ57. ¿«≈«∆≈ƒ¿»¿≈

יד:51) ואין 52)גיטין כזכי", לאו ש"הולך הוא וכלל
זה  - ד) הלכה ד פרק (למעלה לידו שיגיע עד  זוכה המקבל
כזכי" "הולך אמרו מרע בשכיב אבל בבריא אלא אינו

שם). בעבורו.53)(גמרא לזכות השליח היה יכול שאז
שם.54) הרי"ף פי 55)מדברי על ואף קניין. צריך ואינו

(למעלה  מיתה לאחר אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת
מרע? השכיב בחיי המקבל מת הרי וכאן ח) הלכה ח פרק
מיד  שיקנה דעתו בוודאי לשליח המנה ונתן שטרח כיוון -
בית  בשם לו קטן סעיף קכה סימן משפט בחושן (ש"ך

לשליח.56)יוסף). השכיבֿמרע שנתן בשעה
שם.57) הרי"ף מדברי

.‚ÈÚ¯Ó ·ÈÎL58ez :¯Ó‡L59,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
- ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡Â ,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó LÏLe¿≈ƒ¿ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ

‰ÎÊ ¯ËMa Ì„Bw‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡60CÎÈÙÏ .61‡Ï Ì‡ , ≈¿ƒ«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ…
ÈÙÏ ‡ˆÓp‰ ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó ÚLz ÁÈp‰62·˙kM ‰Ó ƒƒ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«∆»«

Ì‡Â .Ô‰Ï63ÔlkÓ ‰·Bb - ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ64, »∆¿ƒ»»»»¿«∆ƒÀ»
Ô‰Ï ·e˙kM ‰Ó ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ65„ˆÈk .66? ƒ»∆»¿∆»¿ƒ«∆»»∆≈«

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa - ÌÈMÓÁÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ ·BÁ‰ ‰È‰»»««¿«≈«¬ƒƒ«««»«ƒ
ÏÚ·e ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚ·e ,‰‡Ó Ô˙B≈≈»«««¿≈≈»«¬ƒƒ««

.ÌÈ˙‡Ó Ô˙B ˙B‡Ó Úa¯‡‰»«¿«≈≈»«ƒ

קלח.58) בתרא ללא 59)בבא נכסיו כל במחלק והיינו,
מיתה. מחמת במצווה או יכול 60)שיור, אדם שאין

לכולם  לתת בעצם התכוון והוא כאחד, משפטים שני להוציא
המקבלים  שמות את לפרט לו היה שהכרחי אלא אחת, בבת
שהיה  בכולם, שווה הסכום שאם אומרים ויש זה. אחרי בזה
דין  כאן יש - זה, אחרי בזה לפרט ולא יחד, לכוללם יכול

משנה). (מגיד הרי"ף.61)קדימה לפי 62)מדברי היינו,
אותנו  מעמידה זו שחלוקה הרי"ף, שמסביר כמו האחוזים,
מן  וחצי פעם או כפליים לזה לתת הנפטר, של רצונו על
הלכה  אישות מהלכות י"ז פרק עיין כתובה, ולעניין השני.
ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות כ בפרק עיין חוב, ולעניין ח.

שם.63) הברייתא את 64)המשך קיבלו שכולם אחרי
ליורשים, נכסיו הניח כשלא והמדובר אחת. בעת המתנה
יד  הלכה להלן משנה (מגיד מהם גובה להם, הניח שאם

הרשב"א). כדלהלן.65)בשם האחוזים לפי היינו,
שם.66) הרי"ף, מדברי

.„ÈÏ·‡67,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡ Ì‡ ¬»ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒ
ÂÈ¯Á‡Â68˙B‡Ó Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈBÏÙÏ ˙B‡Ó LÏL ¿«¬»¿≈ƒ¿ƒ¿«¬»«¿«≈

Ì„Bw‰ Ïk - ÈBÏÙÏ69‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÎÊ ¯ËMa ƒ¿ƒ»«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ»»
‰·Bb - BÏ ÔÈ‡ ;ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ‰·Bb - ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ»»¿«∆ƒ»«¬≈∆

.ÂÈÙ ÈÙÏMÓ ‰·Bb - BÏ ÔÈ‡ ;ÂÈÙlMÓƒ∆¿»»≈∆ƒ∆ƒ¿≈»»

שם.67) הברייתא, את 68)לשון מדגיש הוא שכאן
והאיחור. בעיזבונו 69)הקדימה מספיק סכום אין שאם

קודם  המתנה, את שקיבל הראשון, ייקח כולם, לחלוקת
אחריו. שבאים לאלו

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL70ÏÎ‡È ,‰Ê ˙È·a ÈBÏt ¯e„È :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»¿ƒ¿«ƒ∆…«
‡lL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê Ï˜c ˙B¯t ÈBÏt71‰˜‰ ¿ƒ≈∆∆∆…»«¿∆…ƒ¿»
Â ‰ÏÈÎ‡‰Â ‰¯Èc‰L ,LnÓ Ba LiL ¯·c Ì‰Ï‡ˆBiÎ »∆»»∆≈«»∆«ƒ»¿»¬ƒ»¿«≈

ÔÈ˜ ÔÈ‡L ‰LÎe ¯ea„k Ô‰ È¯‰ Ô‰a72Ï·‡ .73Ì‡ »∆¬≈≈¿ƒ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¬»ƒ
ÔÓÊ „Ú Ba ¯e„iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê ˙Èa ez :¯Ó‡»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈∆»«¿«
ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê Ï˜„ ez :B‡ ,ÈBÏt¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿≈∆…«≈»
˙B¯tÏ Ûeb‰ Ì‰Ï ‰˜‰ È¯‰L ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -74, ¿»»«»ƒ∆¬≈ƒ¿»»∆««≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ba LiL ¯·c Ûeb‰Â¿«»»∆≈«»¿≈…«≈»∆

נחמן.70) רב של מימרא קמז: הר"י 71)שם מדברי
טעם  נחמן) רב אמר המתחיל דיבור (שם ולרשב"ם מיגאש.

פירות. אכילת על ואם 72)אחר בקניין. בבריא אף כלומר,
אינה  קניין, במקום שהיא בשכיבֿמרע, האמירה גם כן

שם). (גמרא שם.73)מועילה המימרא ראה 74)המשך
א. הלכה מכירה מהלכות כג פרק

ה'תש"פ  טבת ד' רביעי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אם 1) בדבריו, ביאר שלא מרע שכיב משפטי בו נתבארו

הדבר  שיעור ביאר שלא אם המקבלים, הם מי ביאר שלא
כוונתו  לדון וכן זה, אחר הנמשך וכל עניינו, או להם הניתן

בזה. נמשך שהוא ומה בזה התלוי וכל במתנותיו

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2ÔÈ‡ - È·Ï el‡ ÌÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»ƒ≈¿»«≈
ÌÏÏÎa ˙Ba‰3‰È‰ .4Ô·e Ôa B‡ ,˙·e „Á‡ Ôa BÏ «»ƒ¿»»»»≈∆»«≈∆

Ôa‰5ÔBLÏ ‡e‰L ,'È·Ï' ¯Ó‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈««ƒ∆»«¿»«∆¿
‡¯˜ „Á‡‰ Ôa‰L ;B·Ï ‡l‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÌÈa«̄ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿∆«≈»∆»ƒ¿»

ÌÈa6. »ƒ

שלפנינו.2) ההלכה המשך מתוך בשכיב 3)יוצא דווקא
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רוצה  אינו מיתה שבשעת לפי בניו, בכלל הבנות אין מרע
הבנות  אף - בריא במתנת אבל דאורייתא, נחלה לעקור
הערה  שם ועיין יד, הלכה ו פרק למעלה כמפורש בכלל,

ורב 4)פח. רבא עלֿידי שנפתרה בעיא קמג: בבאֿבתרא
בני 5)יוסף. בלשון שם) (בבאֿבתרא בניו בכלל שאינו

שם). (רשב"ם פלוא 6)אדם "ובני ח: כו, בבמדבר כמו
אליאב".

.·Ú¯Ó ·ÈÎL7‡·e ,˙ÓÂ ,'‰i·BËÏ ÈÒÎ' ¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«¿ƒ»»≈»
ÔÏËB - '‡e‰ È‡' ¯Ó‡Â ‰i·BË BÓML „Á‡8Ì‡Â . ∆»∆¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿ƒ

˜ÊÁ‰9·¯ BÓL10ÔÏËB BÈ‡ - ‰i·BË11‰È‰ Ì‡Â . À¿«¿«ƒ»≈¿»¿ƒ»»
Òb Ú¯Ó ·ÈÎL12BÓLa B˙B‡ ‡¯B˜Â Ba13ÔÏËB -14. ¿ƒ¿««¿≈ƒ¿¿»

יוחנן.7) רבי של מימרא פה: שיש 8)כתובות אע"פ
להביא  אפשר אותו שגם טוביה, ושמו אחד עוד בסביבה
(שו"ע  לו נותנים לבוא, הזדרז שלפנינו שזה כיון - בחשבון
ואין  לו, כיוון שוודאי כט). סעיף רנג סימן חושןֿמשפט
ס"ק  שם (סמ"ע להגלות הדבר סוף שהרי לרמאות, חשש

בגמרא.9)סג). להוראה.10)שם מפני 11)מוסמך
קורא  היה לא שלרב סתם, טוביה עם אותו לזהות שאין

בו.12)בשמו. (משנה13ֿ)רגיל עצמו לבין בינו
שרגיל 14)למלך). כיון - אחרים בפני כן לו שקרא אע"פ

תמ  (משנהֿלמלך).לקראו עצמו לבין בינו כן יד

.‚e‡a15BÓL ˜ÊÁÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,Úa˙Ï ÌÈL »¿«ƒƒ¿…«¿»∆»≈∆À¿»¿
„ÈÓÏz - ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,‰i·BËƒ»ƒ»»∆»≈∆«¿ƒ»»«¿ƒ

Ì„B˜ ÌÎÁ16Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ‡ . »»≈≈»∆«¿ƒ»»¿»»∆»≈∆
ÔÎL17‰È‰ .Ì„B˜ ‡e‰ - ·B¯˜ B‡18„Á‡Â ÔÎL „Á‡ »≈»≈»»∆»»≈¿∆»

Ì„B˜ ÔÎL - ·B¯˜19Ì‰ÈL .20Ì‰ÈL B‡ ÌÈ·B¯˜ »»≈≈¿≈∆¿ƒ¿≈∆
eOÚÈ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ì‰ÈL B‡ ÌÈÎL21ÔÈic‰ ¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ«¬««»ƒ

‰‡¯iL BÓk‰Ê ÏÚL ‰ËB ÔzÚcL ÈÓ Ïk ;Ì‰Ï ¿∆≈»∆»∆»ƒ∆«¿»»∆«∆
.ÌÈa¯ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˙B - ¯Ó‡»«¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ

שם.15) הסוגיא אדם,16)המשך  רוצה הסתם מן כי
היא  רבה שמצוה מנכסיו, תלמידֿחכם להנות למות, ההולך

רש"י). - לד: אצלו 17)(ברכות הרגיל חבר כלומר,
שם). (רמ"א ומתן שם.18)במשא שנפתרה, בעיא

קרוב 19) שכן "טוב י: כז, במשלי שנאמר למה בהתאם
שאם  ליורשו, ראוי אינו כשהקרוב והמדובר רחוק". מאח
לח  ס"ק רנג סימן (ש"ך לשכן קודם הוא - ליורשו ראוי

ה'טור'). רבינו 21)שם.20)בשם של פירושו זהו
לפי  יעשו שהדיינים והוא, דדייני. שודא התלמודי: למונח

דעתם, רש"י אומד פירש וכן לתת. הנותן כוונת היתה למי
פירשו: דדייני, שודא ד"ה שם, ה'תוספות' ברם שם.
כא  פרק למעלה וראה רוצים. שהם למי נותנים שהדיינים
(בבאֿ בתוספתא שאמרו ומה טו. הלכה מכירה מהלכות
מאתים  תנו "האומר :(414.18 עמ' צוק"מ יא פרק בתרא
אין  שמעון, בן יוסף שני שם והיו שמעון, בן ליוסף דינר
היה  לזה ולא אוהב היה לזה לומר הדיוט לשון דורשין
כדעת  - "התוספתא - בשוה". חולקים שניהם אלא אוהב,
הלכה  ואין צד.) (כתובות יחלוקו] [שאמר: שטרות בשני רב
מאירי  - דדייני]" שודא שאמר שם כשמואל [אלא כן
שהתוספתא  שם הרא"ה כתב וכן .380 עמוד פה: בכתובות

כסףֿ ועיין דילן". בגמרא לה מייתינן מדלא "משובשת,
באופן  שהמדובר לט) ס"ק (שם הש"ך וכתב משנה.
רוצים  אם אבל מהם, לאחד לשלם מסכימים שהיורשים
שמעון  בן יוסף בשני כמו כן לעשות הם יכולים - לדחותם,
לדחותו  יכולים ששניהם מהם, אחד על חוב שטר שיצא
בלחםֿמשנה  וראה ח). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פכ"ד

כאן.

.„Ú¯Ó ·ÈÎL22ÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ¿»∆¬ƒ≈≈»

במצוה 22) או במחלק ומדובר הבאה. ההלכה מתוך יוצא
מיתה. מחמת

.‰¯Ó‡23ÏËB ÈBÏt :ÔÈ˜ÏBÁ - È·Ïe ÈBÏÙÏ ÈÒÎ : »«¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ≈
‰ˆÁÓ ÂÈa ÏÎÂ ,‰ˆÁÓ24‰OÚÓe .25¯Ó‡L „Á‡a ∆¡»¿»»»∆¡»«¬∆¿∆»∆»«

‡È‰ Ïhz :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;CÈ·ÏÂ CÈÏ ÈÒÎ :BzL‡Ï¿ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿»¿»¿¬»ƒƒ…ƒ
.‰ˆÁÓ ÌÈa‰ ÏÎÂ ,‰ˆÁÓ∆¡»¿»«»ƒ∆¡»

יוסף.23) רב כדעת קמג. דברי 24)בבאֿבתרא הם וכך
לאהרן  מחצה - ולבניו לאהרן "והיתה שם: בברייתא רבי

לבניו". שם.25)ומחצה בבאֿבתרא

.ÂÈa ÔÈÏËB - ÈBÏt È·ÏÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ :¯Ó‡»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈
ÁÓ ÈBÏt‰ˆ26.‰ˆÁÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈM‰Â , ¿ƒ∆¡»¿«¿«ƒ»ƒƒ∆¡»

במקום 26) רק לא מחצה, תמיד נוטל הכלל רבינו, לשיטת
פרטים. כמה כלפי אף אלא הקודמת, כבהלכה אחד פרט

.ÊÚ¯Ó ·ÈÎL27ÏhÈ - ÈÒÎa ÈBÏt ˜ÏÁÈ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»««¬…¿ƒƒ¿»«ƒ…
‰ˆÁÓ28ez .29˜ÏÁ30„Á‡ ÏhÈ - ÈÒÎa ÈBÏÙÏ ∆¡»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ…∆»

¯OÚ ‰MMÓ31ÚÈ·¯ ÏhÈ :‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ƒƒ»»»¿≈ƒ∆»ƒ…¿ƒ«
ÌÈÒÎp‰32. «¿»ƒ

אלא 27) מרע", "שכיב מפורש נזכר לא ושם סג. בבאֿבתרא
בשכיב  שמדובר רבינו סובר - "האומר" שם שהובא מכיון
קנין. צריך בבריא שהרי וכמסורים, ככתובים שדבריו מרע,

"יחלוק".28) במילה: כלול שנפתרה 29)שזה שם, בעיא
הבאה. בהלכה הובא שתוכנה לנו 30)מברייתא, ידוע ולא

מהו? שבהלכה 31)"חלק" שבשיעורים הפחות והוא
הבעיא. לפתרון קיסי בר רבינא של הכוונה היתה וזו הבאה.

סתם 32) חלק לומר אדם בני דרך "שאין הרי"ף: שכתב כמו
הבעיה, בפתרון קיסי בר רבינא וכוונת מרביע". פחות על
- בבור לפלוני חלק "תנו הברייתא מתחילת לפתור היתה

מרביע". פחות אין

.ÁÚ¯Ó ·ÈÎL33¯B·a ÈBÏÙÏ ˜ÏÁ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿≈∆ƒ¿ƒ¿
ÔÈi‰34Ba BÏ ez :¯Ó‡ .ÔÈi‰ ÚÈ·¯ ÏhÈ - ÈÏ LiL ««ƒ∆≈ƒƒ…¿ƒ«««ƒ»«¿

˙È·ÁÏ ˜ÏÁ35ËeÚÓ È¯‰ -36˙ÈÈÓL ÏhÈÂ ,37.ÔÈi‰ ≈∆∆»ƒ¬≈ƒ¿ƒ…¿ƒƒ««ƒ
‰¯„wÏ ˜ÏÁ Ba BÏ ez :¯Ó‡38ÌÈMÓ ˜ÏÁ ÏËB - »«¿≈∆«¿≈»≈≈∆ƒ¿≈

ÁÈÙhÏ ˜ÏÁ Ba BÏ ez :¯Ó‡ .ÔÈi‰ ÔÓ ¯OÚ39- »»ƒ««ƒ»«¿≈∆«»ƒ«
‰l‚ È¯‰L ;¯BaaL ÔÈi‰ ÔÓ ¯OÚ ‰MMÓ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆ƒƒ»»»ƒ««ƒ∆«∆¬≈ƒ»

Ôek˙ ËÚeÓ ˜ÏÁlL BzÚ„40. «¿∆¿≈∆»ƒ¿«≈

שם.33) מים.34)ברייתא של בור וברשב"ם: ברי"ף
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החבית.35) לתוך הבור מן ל"חבית"36)למלאות שמילת
אלא  הבור, מן צריך שלא כלומר, הבור. ממדת למעט באה

חבית. למלאות שם).37)בכדי (רי"ף חכמים שיערו שכך
מחבית.38) הקטנה בקדרה, לשים שצריך קטן 39)מה כד

אבל 40)לשתייה. במתנה, רק זו שהלכה הר"ח, שיטת
לפי  חלק מקבל שהוא היינו, מודיעים, הדמים - במקח
סובר  אינו רבינו אבל (מגידֿמשנה). שנתן המעות חשבון
מהלכות  פכ"ז למעלה שנראה כמו מודיעים, שהדמים

(לחםֿמשנה). ג הלכה מכירה

.ËÔÈ‡Â41.¯Á‡ ÔÈ„Ï el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÔÓ ÔÈ¯ÓBb ¿≈¿ƒƒ«ƒƒ»≈¿ƒ«≈

את 41) לנמק יפה יודעים אנו שאין לפי שם. הרי"ף מדברי
חלק  "תנו לענין ורק חכמים. כאן שנתנו האלו השיעורים

שם). (רי"ף בכאן למדו בנכסי", לפלוני

.ÈÚ¯Ó ·ÈÎL42Ïhz :¯Ó‡L43ÔÓ „Á‡k ÈzL‡ ¿ƒ¿«∆»«ƒ…ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈa‰44Ì‡Â .ÂÈaÓ „Á‡k ˙ÏËB -45e„ÏB46BÏ «»ƒ∆∆¿∆»ƒ»»¿ƒ¿

ˆÓ - ‰‡ev‰ ¯Á‡ ÌÈa˙ÚLa eÈ‰L el‡ ÌÚ ÔÈÙ¯Ë »ƒ««««»»ƒ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿«
‰LÏL eÈ‰ ?„ˆÈk .Ôlk ÌÚ ˜ÏÁ ˙ÏËBÂ ,‰‡ev‰««»»¿∆∆≈∆ƒÀ»≈«»¿»
- ÌÈL BÏ e„ÏB ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰‡ev‰ ˙ÚLa ÌÈ·»ƒƒ¿«««»»¿««¿«¿¿«ƒ
.ÔBÓn‰ Ïk ˙e˙L ‡e‰L ,‰MÓÁ‰ ÔÓ „Á‡k ˙ÏËB∆∆¿∆»ƒ«¬ƒ»∆¿»«»

בר 42) יוסף לרב אבא רבי ששלח מימרא קכח: בבאֿבתרא
ז  הלכה למעלה וראה מרע, שכיב הוזכר לא שם ואף חמא.

הבאה. בהערה ולהלן כו, המועיל 43)והערה לשון וזהו
ג). הלכה ט פרק למעלה (ראה מרע בשכיב היינו,44)רק

הבנים. מן כאחד שוה רבא,45)חלק של התוספת כדברי
שם. חלקם 46)בגמרא ונתרבה הצוואה, אחר מתו ואם

(רשב"ם). מהם כאחד היא אף נוטלת - שנשארו אלה של
הראב"ד). בשם (מגידֿמשנה בזה מפקפקים ויש

.‡ÈdÈ‡Â47BÏ eÈ‰L ÌÈÒÎa ‡l‡ Ì‰nÚ ˙ÏËB ¿≈»∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿»ƒ∆»
ÔÓÊ ¯Á‡ BÏ e‡aL ÌÈÒÎ Ï·‡ .‰‡ev‰ ˙ÚLaƒ¿«««»»¬»¿»ƒ∆»««¿«

‰‡ev‰48¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;˜ÏÁ Ô‰a dÏ ÔÈ‡ - ««»»≈»»∆≈∆∆≈»»«¿∆»»
.B˙eL¯a ‡a ‡lL∆…»ƒ¿

רבא.47) ובנכסים 48)מדברי ד"ה שם, ברשב"ם גם כן
עכשיו. של

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL49ÈBÏÙÏ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ
BLÈÓLz ÈÏk ÏËB -50ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ‡Ï Ï·‡ , ≈¿≈«¿ƒ¬»…ƒƒ¿ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51¯Ó‡ .52ÏËB - ÈlL ÔÈÏËÏhÓ Ïk : ¿«≈»∆»«»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈
Ïk‰53. «…

שמכיון 49) אלא מרע" "שכיב הוזכר לא שם וגם קנ. שם
בשכיב  שמדובר ע"כ קנין, בלי אמירה אלא הוזכרה שלא

"מטלטלין"50)מרע. בכלל הם אלו שרק הבית, תשמישי
אדם. בני לבד 51)בלשון ד"ה שם (רשב"ם בהמות כגון

בכלל  שאינם (רמ"ה), ופרקמטיאות וסחורות ושערי) מחיטי
לרבות,53)שם.52)"מטלטלין". באה "כל" שמילת

אלו. אף

.‚ÈÌÈ„·Ú‰Â54ÏÏÎa55ÌÈÁ¯ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ ¿»¬»ƒƒ¿««ƒ«¿¿ƒ¬»…≈«ƒ
ı¯‡Ï ˙¯aÁÓ ‡È‰ È¯‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰56. ««¿»¿«≈»∆¬≈ƒ¿À∆∆»»∆

אותה 54) פתר הרי"ף אך נפשטה, שלא שם, בגמרא בעיא
מיתומים  חובו גובה המלוה שאין קכח. שם שאמרו ממה
להסתירם, שאפשר כיון כמטלטלין, שהם הרי ומעבדים,
שם. נמוקיֿיוסף ועיין כקרקע. הם הדין שמן אע"פ

הם 55) כן, לא שאם שלי". מטלטלין "כל אמר אם והיינו,
(מגידֿמשנה). ושעורים נוהגים 56)כחיטים אין כלומר,

כדי  לטלטלה שרגילים העליונה, הריחיים אבל לטלטלה.
שם). ורי"ף (גמרא מטלטלין בכלל היא - לתקנה,

.„È¯Ó‡57ÏËÏhn‰ Ïk :58ÌÈÁ¯ Û‡ ÏËB - »«»«ƒ«¿≈≈«≈«ƒ
.da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰««¿»¿«≈»

אין 58)שם.57) כי אם לטלטלו, שאפשר מה כל משמע,
כן. לעשות נוהגים

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL59Ïk ÏËB - ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ≈»
ÔÈÏËÏhn‰60˙BÚ˜¯w‰ ÏÎÂ61ÌÈ„‚a‰Â62ÌÈ„·Ú‰Â «ƒ«¿¿ƒ¿»««¿»¿«¿»ƒ¿»¬»ƒ

˙BÙBÚ‰Â ‰Ó‰a‰Â63- ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÌÚ ÔÈlÙz‰Â . ¿«¿≈»¿»¿«¿ƒƒƒ¿»¿»ƒ
˜ÙÒ Ba LÈ - ‰¯Bz ¯ÙÒ Ï·‡ .ÌÈÒÎp‰ ÏÏÎa Ïk‰64 «…ƒ¿««¿»ƒ¬»≈∆»≈»≈

ÏÏÎa ‡e‰ Ì‡65BÈ‡ B‡ ÌÈÒÎ66BÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -67.B„iÓ ≈ƒƒƒ»

וקנא.59) קנ: אבל 60)שם בגמרא, מפורש נאמר לא
דלהלן. הדברים פירוט מתוך שם.61)יוצא מפורש

שם.62) מפורש זה והעיר 63)גם שם. מפורש זה כל
שם, בגמרא שנזכרו ושטרות" "כספים על בלחםֿמשנה

רבינו. בגמרא.64)והשמיטם שם יכול 65)בעיא שהרי
(שם). אשה לישא כגון מסויימים, לצרכים למוכרו

אם 66) להעיר: ואין דבר. לכל למוכרו רשות לו אין שהרי
השכיבֿמרע, במתנת שיור אינו למה הנכסים, בכלל אינו
שכיון  - טו)? הלכה פ"ח (למעלה בריא כמתנת קנין שיצריך
(אורֿשמח). שיור זה אין הנכסים, בכלל שאינו

מרע,67) שכיב במתנת ספק בדין ד) הלכה ט (פרק למעלה
מוציאין  אין תפס ש"אם כתב ולא קנה", "לא רבינו פסק
ספק  אין כאן אבל בספק, מוטלת המתנה כל שם - מידו"
בכלל  הוא גם אם ספרֿהתורה על אלא המתנה, עיקר על
ונטען  טוען מהלכות בפ"ט [וראה (לחםֿמשנה). לא או

וצ"ע]. יב, הלכה

.ÊËÚ¯Ó ·ÈÎL68ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
BÏ Èe‡¯k È¯BÎa69.B˙¯BÎa ÏËBÂ ÔÏËB - ¿ƒ»»¿»¿≈¿»

בברייתא.68) קלח. מילים 69)בבאֿבתרא הן אלו
חלק  על נוסף שנוטלן לרבות באות הן ולפיכך מיותרות,
זו. מיותרת מילה הזכיר לא אם בסמוך וראה שלו. בכורה

.ÊÈ¯Ó‡70'B˙¯BÎ·a'71‰ˆ¯ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È - »«ƒ¿»»«»∆¿»»»
ÏËB - ‰¯BÎa ˜ÏÁ72‰ˆ¯ ,73.ÏËB - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ≈∆¿»≈»»»«ƒ≈

הברייתא.70) המשך לו.71)שם, כראוי אמר: ולא
יכול 72) שאינו זוז, ממאתיים יותר הוא הבכורה חלק אם

יתר  של מחלקם לגרוע יכול כי אם מהבכורה, אותו לסלק
סימן  ובסמ"ע ג, הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה היורשים.

יח. ס"ק ולא 73)רנג לו" "כראוי לא הזכיר לא ואם
לקמן. ראה "בבכורתו",
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החבית.35) לתוך הבור מן ל"חבית"36)למלאות שמילת
אלא  הבור, מן צריך שלא כלומר, הבור. ממדת למעט באה

חבית. למלאות שם).37)בכדי (רי"ף חכמים שיערו שכך
מחבית.38) הקטנה בקדרה, לשים שצריך קטן 39)מה כד

אבל 40)לשתייה. במתנה, רק זו שהלכה הר"ח, שיטת
לפי  חלק מקבל שהוא היינו, מודיעים, הדמים - במקח
סובר  אינו רבינו אבל (מגידֿמשנה). שנתן המעות חשבון
מהלכות  פכ"ז למעלה שנראה כמו מודיעים, שהדמים

(לחםֿמשנה). ג הלכה מכירה

.ËÔÈ‡Â41.¯Á‡ ÔÈ„Ï el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÔÓ ÔÈ¯ÓBb ¿≈¿ƒƒ«ƒƒ»≈¿ƒ«≈

את 41) לנמק יפה יודעים אנו שאין לפי שם. הרי"ף מדברי
חלק  "תנו לענין ורק חכמים. כאן שנתנו האלו השיעורים

שם). (רי"ף בכאן למדו בנכסי", לפלוני

.ÈÚ¯Ó ·ÈÎL42Ïhz :¯Ó‡L43ÔÓ „Á‡k ÈzL‡ ¿ƒ¿«∆»«ƒ…ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈa‰44Ì‡Â .ÂÈaÓ „Á‡k ˙ÏËB -45e„ÏB46BÏ «»ƒ∆∆¿∆»ƒ»»¿ƒ¿

ˆÓ - ‰‡ev‰ ¯Á‡ ÌÈa˙ÚLa eÈ‰L el‡ ÌÚ ÔÈÙ¯Ë »ƒ««««»»ƒ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿«
‰LÏL eÈ‰ ?„ˆÈk .Ôlk ÌÚ ˜ÏÁ ˙ÏËBÂ ,‰‡ev‰««»»¿∆∆≈∆ƒÀ»≈«»¿»
- ÌÈL BÏ e„ÏB ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰‡ev‰ ˙ÚLa ÌÈ·»ƒƒ¿«««»»¿««¿«¿¿«ƒ
.ÔBÓn‰ Ïk ˙e˙L ‡e‰L ,‰MÓÁ‰ ÔÓ „Á‡k ˙ÏËB∆∆¿∆»ƒ«¬ƒ»∆¿»«»

בר 42) יוסף לרב אבא רבי ששלח מימרא קכח: בבאֿבתרא
ז  הלכה למעלה וראה מרע, שכיב הוזכר לא שם ואף חמא.

הבאה. בהערה ולהלן כו, המועיל 43)והערה לשון וזהו
ג). הלכה ט פרק למעלה (ראה מרע בשכיב היינו,44)רק

הבנים. מן כאחד שוה רבא,45)חלק של התוספת כדברי
שם. חלקם 46)בגמרא ונתרבה הצוואה, אחר מתו ואם

(רשב"ם). מהם כאחד היא אף נוטלת - שנשארו אלה של
הראב"ד). בשם (מגידֿמשנה בזה מפקפקים ויש

.‡ÈdÈ‡Â47BÏ eÈ‰L ÌÈÒÎa ‡l‡ Ì‰nÚ ˙ÏËB ¿≈»∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿»ƒ∆»
ÔÓÊ ¯Á‡ BÏ e‡aL ÌÈÒÎ Ï·‡ .‰‡ev‰ ˙ÚLaƒ¿«««»»¬»¿»ƒ∆»««¿«

‰‡ev‰48¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;˜ÏÁ Ô‰a dÏ ÔÈ‡ - ««»»≈»»∆≈∆∆≈»»«¿∆»»
.B˙eL¯a ‡a ‡lL∆…»ƒ¿

רבא.47) ובנכסים 48)מדברי ד"ה שם, ברשב"ם גם כן
עכשיו. של

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL49ÈBÏÙÏ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ
BLÈÓLz ÈÏk ÏËB -50ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ‡Ï Ï·‡ , ≈¿≈«¿ƒ¬»…ƒƒ¿ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51¯Ó‡ .52ÏËB - ÈlL ÔÈÏËÏhÓ Ïk : ¿«≈»∆»«»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈
Ïk‰53. «…

שמכיון 49) אלא מרע" "שכיב הוזכר לא שם וגם קנ. שם
בשכיב  שמדובר ע"כ קנין, בלי אמירה אלא הוזכרה שלא

"מטלטלין"50)מרע. בכלל הם אלו שרק הבית, תשמישי
אדם. בני לבד 51)בלשון ד"ה שם (רשב"ם בהמות כגון

בכלל  שאינם (רמ"ה), ופרקמטיאות וסחורות ושערי) מחיטי
לרבות,53)שם.52)"מטלטלין". באה "כל" שמילת

אלו. אף

.‚ÈÌÈ„·Ú‰Â54ÏÏÎa55ÌÈÁ¯ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ ¿»¬»ƒƒ¿««ƒ«¿¿ƒ¬»…≈«ƒ
ı¯‡Ï ˙¯aÁÓ ‡È‰ È¯‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰56. ««¿»¿«≈»∆¬≈ƒ¿À∆∆»»∆

אותה 54) פתר הרי"ף אך נפשטה, שלא שם, בגמרא בעיא
מיתומים  חובו גובה המלוה שאין קכח. שם שאמרו ממה
להסתירם, שאפשר כיון כמטלטלין, שהם הרי ומעבדים,
שם. נמוקיֿיוסף ועיין כקרקע. הם הדין שמן אע"פ

הם 55) כן, לא שאם שלי". מטלטלין "כל אמר אם והיינו,
(מגידֿמשנה). ושעורים נוהגים 56)כחיטים אין כלומר,

כדי  לטלטלה שרגילים העליונה, הריחיים אבל לטלטלה.
שם). ורי"ף (גמרא מטלטלין בכלל היא - לתקנה,

.„È¯Ó‡57ÏËÏhn‰ Ïk :58ÌÈÁ¯ Û‡ ÏËB - »«»«ƒ«¿≈≈«≈«ƒ
.da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰««¿»¿«≈»

אין 58)שם.57) כי אם לטלטלו, שאפשר מה כל משמע,
כן. לעשות נוהגים

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL59Ïk ÏËB - ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ≈»
ÔÈÏËÏhn‰60˙BÚ˜¯w‰ ÏÎÂ61ÌÈ„‚a‰Â62ÌÈ„·Ú‰Â «ƒ«¿¿ƒ¿»««¿»¿«¿»ƒ¿»¬»ƒ

˙BÙBÚ‰Â ‰Ó‰a‰Â63- ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÌÚ ÔÈlÙz‰Â . ¿«¿≈»¿»¿«¿ƒƒƒ¿»¿»ƒ
˜ÙÒ Ba LÈ - ‰¯Bz ¯ÙÒ Ï·‡ .ÌÈÒÎp‰ ÏÏÎa Ïk‰64 «…ƒ¿««¿»ƒ¬»≈∆»≈»≈

ÏÏÎa ‡e‰ Ì‡65BÈ‡ B‡ ÌÈÒÎ66BÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -67.B„iÓ ≈ƒƒƒ»

וקנא.59) קנ: אבל 60)שם בגמרא, מפורש נאמר לא
דלהלן. הדברים פירוט מתוך שם.61)יוצא מפורש

שם.62) מפורש זה והעיר 63)גם שם. מפורש זה כל
שם, בגמרא שנזכרו ושטרות" "כספים על בלחםֿמשנה

רבינו. בגמרא.64)והשמיטם שם יכול 65)בעיא שהרי
(שם). אשה לישא כגון מסויימים, לצרכים למוכרו

אם 66) להעיר: ואין דבר. לכל למוכרו רשות לו אין שהרי
השכיבֿמרע, במתנת שיור אינו למה הנכסים, בכלל אינו
שכיון  - טו)? הלכה פ"ח (למעלה בריא כמתנת קנין שיצריך
(אורֿשמח). שיור זה אין הנכסים, בכלל שאינו

מרע,67) שכיב במתנת ספק בדין ד) הלכה ט (פרק למעלה
מוציאין  אין תפס ש"אם כתב ולא קנה", "לא רבינו פסק
ספק  אין כאן אבל בספק, מוטלת המתנה כל שם - מידו"
בכלל  הוא גם אם ספרֿהתורה על אלא המתנה, עיקר על
ונטען  טוען מהלכות בפ"ט [וראה (לחםֿמשנה). לא או

וצ"ע]. יב, הלכה

.ÊËÚ¯Ó ·ÈÎL68ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
BÏ Èe‡¯k È¯BÎa69.B˙¯BÎa ÏËBÂ ÔÏËB - ¿ƒ»»¿»¿≈¿»

בברייתא.68) קלח. מילים 69)בבאֿבתרא הן אלו
חלק  על נוסף שנוטלן לרבות באות הן ולפיכך מיותרות,
זו. מיותרת מילה הזכיר לא אם בסמוך וראה שלו. בכורה

.ÊÈ¯Ó‡70'B˙¯BÎ·a'71‰ˆ¯ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È - »«ƒ¿»»«»∆¿»»»
ÏËB - ‰¯BÎa ˜ÏÁ72‰ˆ¯ ,73.ÏËB - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ≈∆¿»≈»»»«ƒ≈

הברייתא.70) המשך לו.71)שם, כראוי אמר: ולא
יכול 72) שאינו זוז, ממאתיים יותר הוא הבכורה חלק אם

יתר  של מחלקם לגרוע יכול כי אם מהבכורה, אותו לסלק
סימן  ובסמ"ע ג, הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה היורשים.

יח. ס"ק ולא 73)רנג לו" "כראוי לא הזכיר לא ואם
לקמן. ראה "בבכורתו",

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

dpzne dikf zekld - oipw xtq - zah 'c iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÁÈÔÎÂ74ÈzL‡ ˙ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
dÏ Èe‡¯k75¯Ó‡ Ì‡Â .d˙a˙k ˙ÏËBÂ ÔzÏËB - »»»«¿»¿∆∆¿À»»¿ƒ»«

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ d„È - 'd˙a˙Îa'76. ƒ¿À»»»»«»∆¿»

שם.74) הברייתא מילים 75)המשך כאן יש ושוב
הכתובה. על העודף את לרבות הבאות מיותרות,

יותר 76) הכתובה ואם כתובתה, את לבטל יכול שאינו
הכתובה. נוטלת - מהמתנה

.ËÈÈe‡¯k È·BÁ ÏÚa ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡»«¿»«ƒƒ¿ƒ««ƒ»»
BÏ ÔÈ‡ - 'B·BÁa' ¯Ó‡ .B·BÁ ˙‡ ÏËBÂ ÔÏËB - BÏ¿»¿≈∆»«¿≈

B·BÁ ‡l‡77. ∆»

יותר 77) היא אם המתנה, את לקחת העליונה על ידו ואין
כריבית, נראה זה מחובו, יותר לוקח הוא שאם מפני מחובו,
לו", "כראוי כשאומר משא"כ "בחובו", הזכיר שהוא אחרי
איזו  בעד תודה הכרת לו שחייב המוכיח, דיבור שהוא
שם  בסמ"ע וראה ההלואה, בעד כתוספת ולא חסד, גמילות

טז. ס"ק

.ÎÚ¯Ó ·ÈÎL78ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
Ïk ,˙BzÓ ÈzL BÏ Ô˙pL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Èz· ‡OÈÂ¿ƒ»ƒƒ¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈«»»

ÁwÈ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰ÊÈ‡79ÁwÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈∆≈∆∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ»ƒ»»ƒ«
ÁwÈ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÁwÈ - ˙a‰ ‡OÈ ‡ÏÂ ˙BÚn‰«»¿…ƒ»««ƒ«¬»ƒ»«ƒ«

È‡z ‰Ê È¯‰ - ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ BÏ e˙e Èza80‡ÏÂ , ƒƒ¿«¿«≈¬≈∆¿«¿…
.˙a‰ ÁwiL „Ú ˙BÚna ‰kÊÈƒ¿∆«»«∆ƒ«««

מסויימת,78) עובדא רקע על פפא. רב של מימרא כ. ביצה
הר  של ביאורו (דפוס ולפי שמת מי פרק בבבאֿבתרא י"ף
ע"ב). סו דף לקיים 79)ווילנא צריך היה זה, טעם [לולא

קודם  הוא אם אלא קיים התנאי שאין אע"פ התנאי, את
מהלכות  (בפ"ו רבינו לדעת - צד.) (בבאֿמציעא למעשה
כלומר  המעשה, את ממש הקדים שלא כל ד) הלכה אישות
המעשה  את שהזכיר אע"פ קיים, תנאו - נתן שלא זמן כל

הרמב"ן]. בדברי להלן עוד ועיין התנאי, אע"פ 80)לפני
(הלכות  תנאי אינו כפול שאינו תנאי וכל תנאו, כפל שלא
הלכה  שם (עיין כן הלכה בממון ואף ב), הלכה שם אישות
הצריכו  שלא כשם תנאי דיני הצריכו לא מרע, בשכיב - יד)
שם, במלחמות (רמב"ן עליו דעתו תיטרף שלא קנין, בו

שלמעלה). בהערה וראה

.‡ÎÚ¯Ó ·ÈÎL81Èz·Ï ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿«¿«≈¿ƒƒ
ÛÈÒB‰Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡ C¯c Ì‡ ,d˙a˙ÎÏ B‡ ,d˙a˙Îa82 ƒ¿À»»ƒ¿À»»ƒ∆∆«¿≈»ƒ¿ƒ

‡Èe„p‰ ˙ÓeLa83dÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ·zÎÏÂ ¿««¿¿»¿ƒ¿…¿∆»∆¿»«ƒ≈»
˙B‡Ó Úa¯‡ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ ˙ÏËB∆∆∆»»«ƒ∆¬≈…»««¿«≈
‰È‰zM ‰Ó dÏ ez :¯ÓBÏk .d˙a˙Îa ‡l‡ ,Ì˙Ò ÊeÊ¿»∆»ƒ¿À»»¿«¿»«∆ƒ¿∆

.ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ d˙a˙Îa B˙ÓeL»ƒ¿À»»«¿«≈

הגמרא.81) מסקנת לפי קד: כבוד 82)בבאֿמציעא משום
בגוף 83)הכלה. בהם, זוכה ושהוא לו, מכניסה שהיא

ועם  כך, לשם נכסיו ומשעבד להם אחראי והוא ובפירות,
את  בחזרה מקבלת היא מיתתו לאחר או ממנו פרידתה
אישות  מהלכות טז (פרק ברזל" צאן "נכסי והם תמורתם,
ערך  את שמים היו האשה של כבודה ומשום א) הלכה

(פרק  משויים יותר חצי או בשליש מכניסה שהיא הנדוניה
סו:). בכתובות גמליאל בן שמעון כרבן יא, הלכה שם כג
המנהג  כפי הסכום מן מנכים היו יוצאת כשהיא וכמובן

יב). הלכה (שם להוסיף שהיה

.·Î¯Ó‡84CÎÂ Ck ,ÌÈ„‚a CÎÂ Ck Èz·Ï ‡Èe„ ez : »«¿¿¿»¿ƒƒ»¿»¿»ƒ»¿»
ÁÂ¯‰ - Ôk ¯Á‡ ÌÈÏk‰Â ÌÈ„‚a‰ eÏÊe‰ ;ÌÈÏk≈ƒ¿«¿»ƒ¿«≈ƒ««≈»∆«

ÔÎÂ .ÏBf‰ ¯ÚLk dÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈÓB˙ÈÏ85‡ Ì‡:¯Ó «¿ƒ¿¿ƒ»¿«««¿≈ƒ»«
ÔÈi‰ ÈÓc ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez86- ÔÈi‰ ¯˜e‰Â ,Èz·Ï ¿«¿«≈¿≈««ƒ¿ƒƒ¿«««ƒ

ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ dÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ÁÂ¯‰87. »∆««¿ƒ¿¿ƒ»«¿«≈
‰OÚÓ88¯ÏB˜a ‡ˆBÈ ‰È‰L ,„Á‡a89ez :¯Ó‡Â «¬∆¿∆»∆»»≈¿»¿»«¿

ÔÈi‰Ó ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÈBÏÙÏ90;ÈBÏt ÌB˜Ó ÏL ƒ¿ƒ«¿«≈≈««ƒ∆»¿ƒ
B˙B‡ ÈÓcÓ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÏhÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒƒ…«¿«≈ƒ¿≈
Úa¯‡ Ï˜LÓ ÔÈi‰ ÔÓ BÏ ÔzÏ ‰Ê Ôek˙ ‡lL .ÔÈi‰««ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒ≈ƒ««ƒƒ¿««¿«

ÊeÊ ˙B‡Ó91ÌÈÓ„Ï ‡l‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ,92Ô„ÁiL ‰ÊÂ ;93, ≈¿…ƒ¿«≈∆»¿»ƒ¿∆∆ƒ¬»
BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k94·eLÂ .95:¯Ó‡L „Á‡a ‰OÚÓ ¿≈¿«∆…¿«¬∆¿∆»∆»«

Ï˜„ È‡ˆÁ ÈL ÁÈp‰Â ,Èz·Ï Ï˜c‰96:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ; «∆∆¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈¬»≈∆∆»¿¬»ƒ
.Ï˜„ ‡¯wL Ì‰Â ,Ôek˙ ‰ÊlL .ÌÈ‡ˆÁ ÈM‰ Ïhzƒ…«¿≈¬»ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿≈∆»»∆∆

‰OÚÓ ·eLÂ97˙Èa ÈBÏÙÏ ez :¯Ó‡L „Á‡a ¿«¬∆¿∆»∆»«¿ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈ¯Bk ‰‡Ó ˜ÈÊÁn‰98‰ÊÏ LiL ˙Èa‰ ‡ˆÓÂ , ««¬ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈¿∆

‰ÎÊ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ˜ÈÊÁÓ ‰eˆÓ‰«¿«∆«¬ƒ≈»¿∆¿ƒ¿»¿¬»ƒ»»
‰Ê ˙È·a99‰ÊÏ B˙ekL ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L .100;‰˙È‰ ¿«ƒ∆∆«¿»ƒ«¿ƒ∆«»»»∆»¿»

Ô˙Bp‰ ÏkL101Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa -102‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»«≈¿«ƒ»»≈¿≈…«≈
.el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈

אנו 84) ואין אבין. בר אידי רב של מימרא נד. כתובות
ואם  הצוואה. שעת של השער לפי דמים לה שיתנו אומרים,
לתת  וצריכים היתומים, הפסידו והכלים, הבגדים הוקרו

(מגידֿמשנה). היוקר מימרא 85)כשעת נד: שם זה אף
יוסף. רב היין),86)של (=מן חמרא" "מן שם: בגמרא

הראב"ד  הרי"ף, גרסו וכן חמרא". "מדמי שם גרס ורבינו
"מן  אמר שאילו שם. והמאירי סו.) לגיטין ברשב"א (הובא
ארבע. ד"ה שם 'תוספות' וראה להלן. מבואר דינו - חמרא"

יין.87) ולא לה, לתת ציוה היין דמי סה:88)שהרי גיטין
לגרדום.89)סו. הסוהר מבית הצואר שעל בסוגר
במשקל".90) "יין אמר ולא היין", "דמי אמר לא
"משקל".91) הזכיר לא הזכיר 92)שהרי שלא אע"פ

היין". מוכיח 93)"דמי שזה פלוני", מקום "של לומר:
שאם  יין, מאותו זוז מאות ארבע למשקל הכוונה כאילו
פלוני. מקום של יין הזכיר למה היין, לדמי כוונתו היתה

בשם 94) שם ורשב"א (רמב"ן לדחותו היתומים יוכלו [שלא
שלי", מיין זוז מאות "ארבע אומר היה אם כלומר: ר"ח)
יכולים  היו - פלוני" מקום של "מהיין מפרש היה ולא
וכמו  התכוון. מקום, באיזה לו שיש קבור שליין לדחותו
לפלוני  מנה תנו שאמר מרע "שכיב יג. בגיטין שאמרו
שמא  חיישינן נותנין, אין סתם מנה נותנין, זה מנה מנכסי,
"והלכתא  אמרו: שם שבמסקנא ואע"פ קאמר". קבור מנה
הלכה  י פרק למעלה רבינו פסק וכן חיישינן", לא לקבורה -
והטענות", הדינים מן "להסתלק כחו את לייפות כן כתב - א
שם  ובגמרא יד. הלכה מכירה מהלכות בפכ"ד רבינו כלשון
לא  ופירש"י כחו", לייפות כדי "מחמרא, שם: שלפנינו
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שכתב  מה (ועיי"ש יין" "דמי ולא "יין" לא בפירוש הזכיר
נראה  רבינו, דברי ומתוך כחו"). לייפות "כדי שאמרו במה
כחו"]. לייפות כדי פניא, דנהר "מחמרא שם: שגרס

אבימי 95) עלֿידי שנפשטה אשי רב בעיית קט: כתובות
רבא. בשם דקלים 96)מהגרוניא בשני שותפות לו שיש

יש  בדבר: המפרשים ונחלקו חצי. - מהם אחד בכל נפרדים,
יכולים  אם היה והספק אחרים, דקלים גם שהניח אומרים
להלכה  ופסקו אלה, חצאים שני לה ולתת לדחותה היורשים
הניח  שלא מפרשים, ויש שם). (רש"י התחתונה על שידה
כיון  ליטלם, יכולה אם היה והספק אלה, חצאים שני אלא
דעה  ולפי ליטלם. שיכולה להלכה ופסקו שלם, דקל שאינו
שלם  דקל לתבוע יכולה בוודאי אחרים דקלים לו יש אם זו,
שדעת  רנג, בסימן הביתֿיוסף וכתב יד). סימן שם (רא"ש

מג  ועיין השניה, כדעה נוטה בבא97ֿ)ידֿמשנה.רבינו
אשי. רב כדעת עא. וכ"ה 98)בתרא "כדין", תימן: בכ"י

שאפשר  שם. שבגמרא גולפי" "מאה והיינו רומי. בדפוס
כדים. מאה - וברוחב באורך שלו, השטח פני על לסדר

מזה.99) פחות אחר לו אין יותר 100)אם שהוא למרות
אמר. משהוא אשי.101)גדול רב בדברי ואין 102)שם,

מאה  של שטח רק לו לתת שהתכוון זוטרא כמר אומרים אנו
שם  (רשב"ם ליורשים השאיר והיתר הבית, מתוך כורים

ועשרים). מאה ד"ה

.‚ÎÚ¯Ó ·ÈÎL103Ï˜L È·Ï ez :¯Ó‡L104ÏÎa ¿ƒ¿«∆»«¿¿»«∆∆¿»
B‡ ,˙aL105,Ï˜L ‡l‡ Ì‰Ï ezz Ï‡ :¯Ó‡L «»∆»««ƒ¿»∆∆»∆∆

- ˙aL ÏÎa ÚÏÒ ‡l‡ Ì‰Ï ˜ÈtÒÓ BÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ»∆∆»∆«¿»«»
Ôk¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÌÈ˙B106‡lL ;107·ÈÚ¯‰Ï ‰Ê Ôek˙ ¿ƒ»∆»»¿»∆…ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ

‰‡ˆB‰a eÁÈÂ¯È ‡nL ,Ì˙B‡ Ê¯ÊÏ ‡l‡ ,ÂÈa ˙‡108 ∆»»∆»¿»≈»∆»«¿ƒ¿»»
.ÈcÓ ¯˙BÈ≈ƒ«

סט:103) בכתובות סלע.104)ברייתא כרב 105)חצי
בניגוד  ההלכה את שסיכם ע.) (שם עוקבא מר בשם חסדא

בברייתא. כדלקמן.106)לנאמר רצונו, היה זה שבוודאי
שם.107) הוצאתם.108)גמרא ויגדילו ירחיבו כלומר,

.„ÎÔÈ‡ - e‰e„tÒz Ï‡ :¯Ó‡Â ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆ƒ»¿»««ƒ¿¿≈
B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ109Ï‡ .110ÂÈÒÎpÓ e‰e¯a˜z111ÔÈ‡ - ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿»»≈

ÏÚ BÓˆÚ ÏÈtÈÂ ÂÈa ÔBÓÓ ÏÚ ÒeÁiL BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ∆»«»»»¿«ƒ«¿«
‰¯e·˜ ‡Ïa BÁÈp‰Ï ¯eÒ‡L ,¯eav‰112ÔÈÙBk ‡l‡ , «ƒ∆»¿«ƒ¿…¿»∆»ƒ

.ÂÈÒÎpÓ B¯·˜Ï ÔÈL¯Bi‰ ˙‡∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿»»

ויכול 109) הוא המת כבוד אם בזה נסתפקו מו: בסנהדרין
ונפשטה  לוותר, בידו ואין החיים, כבוד הוא או עליו, לוותר
רבינו  פסק וכן המת. כבוד שהוא נתן רבי של מברייתא

א. הלכה אבל, מהלכות יב מח.110)בפרק כתובות
מתנה. רב של שם).111)מימרא (רש"י הצדקה מן אלא

תקברנו 112) קבור כי שנאמר א הי, מצוה שהקבורה
בלאֿתעשה  עליו עובר מתו המלין וכל שם). אבל (הלכות
היא  בעיא כלל, לקברו שלא ציוה ואם מז:). (סנהדרין

שם. אבל בהלכות וראה שם, בסנהדרין

ה'תש"פ  טבת ה' חמישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) ליורשיו נכסיו שנתן מרע שכיב משפטי בו נתבארו

ואחריו  לאחר נכסיו הנותן כל וכן בהן, והתנה מהן לאחד
לזה. הדומה וכל מותו, לאחר נכסיו והנותן דינן, מה לאחר
שיש  במה להסתפק לחסידים שראוי בביאור הפרק ונסתיים

יחיה. מתנות ושונא שנאמר מתנות יקבלו ולא להם

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2¯Ó‡L3Èa :4ÈL¯ÈÈ ÈBÏt5È¯‰ - ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¬≈
Bc·Ï B˙B‡ L¯BÈ ‰Ê6.ÌÈa‰ ¯‡L e‰eL¯ÈÈ ‡ÏÂ , ∆≈¿«¿…ƒ»¿»«»ƒ

ÔÎÂ7,ÔÈÁ‡‰ ÔÈa Á‡ B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa ˙a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«««≈«»»≈»«ƒ
ÔÈL¯BÈ ¯‡L B‡8.ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ¿»¿ƒ¿»»«»ƒ

שנפסקה 2) ברוקה, בן יוחנן וכרבי במשנה, קל. בבאֿבתרא
- בריא אבל מרע, שכיב ודוקא בגמרא. שם כמותו, הלכה

ב). הלכה (להלן קנה 3)לא לא - כתב אבל אמר, דוקא
הלכה  פ"ו (למעלה אפוטרופוס לעשותו אלא כתב שלא בנו,

ב). הלכה נחלות מהלכות פ"ו ולהלן למי 4)ב, אבל
יורשים  שיש במקום להוריש יכול אינו ליורשו, ראוי שאינו

א). הלכה נחלות מהלכות בפ"ו וכ"ה שם, דוקא 5)(גמרא
אין  - מתנה בלשון אמר אם אבל ירושה, בלשון כשאומר
לבין  ליורשו שראוי מי ובין מרע, לשכיב בריא בין הבדל
נפשו  כאוות ליתן יכול אופן בכל - ליורשו ראוי שאינו מי

ה). הלכה שם נחלות והלכות ה, הלכה ולמדו 6)(להלן
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים מהפסוק כן
(בבאֿבתרא  שירצה" מי לכל להנחיל רשות נתנה "התורה -
- בניו את הנחילו אלא בניו שינחלו נאמר לא שהרי שם)
שם). (רשב"ם מבניו שירצה מי לכל המנחיל שהוא הרי

אמר והמ  לא - בכור יש שאם בכור, שאין במקרה דובר
שם  נחלות (הלכות וגו'" לבכר יוכל "לא שנאמר כלום,

ב). שם.7)הלכה כשאין 8)ברייתא הבנות, בין בבת
ובשאר  בנות. ולא בנים לא כשאין האחים, בין באח בנים;

להם. קודמים אחרים ואין היורשים, הם כשרק יורשין,

.·‡È¯a‰ Ï·‡9ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c ÔÈ‡ -10. ¬»«»ƒ≈¿»»«»ƒ

ובקנין,9) ירושה, בלשון מיורשיו, לאחד נכסיו כל שנתן
בריא. מתנת ולדעת 10)כדין רבא. של בעיא קלא. שם

"ולא  נפתרה שלא בעיא היא מיגאש, ור"י הרי"ף האי, רב
'נמוקי  וראה מעשה), בה עושים (=לא עובדא" בה עבדינן
נראה  וכן ממנו, מוציאים המקבל תפס שאפילו יוסף',
סו. והערה טו הלכה פי"א למעלה וראה רבינו. מלשון

שם. ובלחםֿמשנה ד, הלכה שם נחלות בהלכות ולהלן

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL11ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L12ÂÈ¯Á‡Â ,13 ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¬»
ÈMÏ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡14. ƒ¿ƒ≈«≈ƒ∆»«∆ƒ≈ƒ

גמליאל,11) בן שמעון וכרבן בברייתא, קלז. בבאֿבתרא
מרע. שכיב ודוקא כמותו. הלכה שם, יוחנן רבי פסק שכן

ראוי 12) שאינו לפלוני, מרע שכיב במתנת נכסי כלומר:
לו 13)ליורשו. אמר אם והואֿהדין פלוני, של מותו אחרי

רבינו  בשם רמח, סימן חושןֿמשפט ('טור' תמות" "אם
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שכתב  מה (ועיי"ש יין" "דמי ולא "יין" לא בפירוש הזכיר
נראה  רבינו, דברי ומתוך כחו"). לייפות "כדי שאמרו במה
כחו"]. לייפות כדי פניא, דנהר "מחמרא שם: שגרס

אבימי 95) עלֿידי שנפשטה אשי רב בעיית קט: כתובות
רבא. בשם דקלים 96)מהגרוניא בשני שותפות לו שיש

יש  בדבר: המפרשים ונחלקו חצי. - מהם אחד בכל נפרדים,
יכולים  אם היה והספק אחרים, דקלים גם שהניח אומרים
להלכה  ופסקו אלה, חצאים שני לה ולתת לדחותה היורשים
הניח  שלא מפרשים, ויש שם). (רש"י התחתונה על שידה
כיון  ליטלם, יכולה אם היה והספק אלה, חצאים שני אלא
דעה  ולפי ליטלם. שיכולה להלכה ופסקו שלם, דקל שאינו
שלם  דקל לתבוע יכולה בוודאי אחרים דקלים לו יש אם זו,
שדעת  רנג, בסימן הביתֿיוסף וכתב יד). סימן שם (רא"ש

מג  ועיין השניה, כדעה נוטה בבא97ֿ)ידֿמשנה.רבינו
אשי. רב כדעת עא. וכ"ה 98)בתרא "כדין", תימן: בכ"י

שאפשר  שם. שבגמרא גולפי" "מאה והיינו רומי. בדפוס
כדים. מאה - וברוחב באורך שלו, השטח פני על לסדר

מזה.99) פחות אחר לו אין יותר 100)אם שהוא למרות
אמר. משהוא אשי.101)גדול רב בדברי ואין 102)שם,

מאה  של שטח רק לו לתת שהתכוון זוטרא כמר אומרים אנו
שם  (רשב"ם ליורשים השאיר והיתר הבית, מתוך כורים

ועשרים). מאה ד"ה

.‚ÎÚ¯Ó ·ÈÎL103Ï˜L È·Ï ez :¯Ó‡L104ÏÎa ¿ƒ¿«∆»«¿¿»«∆∆¿»
B‡ ,˙aL105,Ï˜L ‡l‡ Ì‰Ï ezz Ï‡ :¯Ó‡L «»∆»««ƒ¿»∆∆»∆∆

- ˙aL ÏÎa ÚÏÒ ‡l‡ Ì‰Ï ˜ÈtÒÓ BÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ»∆∆»∆«¿»«»
Ôk¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÌÈ˙B106‡lL ;107·ÈÚ¯‰Ï ‰Ê Ôek˙ ¿ƒ»∆»»¿»∆…ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ

‰‡ˆB‰a eÁÈÂ¯È ‡nL ,Ì˙B‡ Ê¯ÊÏ ‡l‡ ,ÂÈa ˙‡108 ∆»»∆»¿»≈»∆»«¿ƒ¿»»
.ÈcÓ ¯˙BÈ≈ƒ«

סט:103) בכתובות סלע.104)ברייתא כרב 105)חצי
בניגוד  ההלכה את שסיכם ע.) (שם עוקבא מר בשם חסדא

בברייתא. כדלקמן.106)לנאמר רצונו, היה זה שבוודאי
שם.107) הוצאתם.108)גמרא ויגדילו ירחיבו כלומר,

.„ÎÔÈ‡ - e‰e„tÒz Ï‡ :¯Ó‡Â ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆ƒ»¿»««ƒ¿¿≈
B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ109Ï‡ .110ÂÈÒÎpÓ e‰e¯a˜z111ÔÈ‡ - ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿»»≈

ÏÚ BÓˆÚ ÏÈtÈÂ ÂÈa ÔBÓÓ ÏÚ ÒeÁiL BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ∆»«»»»¿«ƒ«¿«
‰¯e·˜ ‡Ïa BÁÈp‰Ï ¯eÒ‡L ,¯eav‰112ÔÈÙBk ‡l‡ , «ƒ∆»¿«ƒ¿…¿»∆»ƒ

.ÂÈÒÎpÓ B¯·˜Ï ÔÈL¯Bi‰ ˙‡∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿»»

ויכול 109) הוא המת כבוד אם בזה נסתפקו מו: בסנהדרין
ונפשטה  לוותר, בידו ואין החיים, כבוד הוא או עליו, לוותר
רבינו  פסק וכן המת. כבוד שהוא נתן רבי של מברייתא

א. הלכה אבל, מהלכות יב מח.110)בפרק כתובות
מתנה. רב של שם).111)מימרא (רש"י הצדקה מן אלא

תקברנו 112) קבור כי שנאמר א הי, מצוה שהקבורה
בלאֿתעשה  עליו עובר מתו המלין וכל שם). אבל (הלכות
היא  בעיא כלל, לקברו שלא ציוה ואם מז:). (סנהדרין

שם. אבל בהלכות וראה שם, בסנהדרין

ה'תש"פ  טבת ה' חמישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) ליורשיו נכסיו שנתן מרע שכיב משפטי בו נתבארו

ואחריו  לאחר נכסיו הנותן כל וכן בהן, והתנה מהן לאחד
לזה. הדומה וכל מותו, לאחר נכסיו והנותן דינן, מה לאחר
שיש  במה להסתפק לחסידים שראוי בביאור הפרק ונסתיים

יחיה. מתנות ושונא שנאמר מתנות יקבלו ולא להם

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2¯Ó‡L3Èa :4ÈL¯ÈÈ ÈBÏt5È¯‰ - ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¬≈
Bc·Ï B˙B‡ L¯BÈ ‰Ê6.ÌÈa‰ ¯‡L e‰eL¯ÈÈ ‡ÏÂ , ∆≈¿«¿…ƒ»¿»«»ƒ

ÔÎÂ7,ÔÈÁ‡‰ ÔÈa Á‡ B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa ˙a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«««≈«»»≈»«ƒ
ÔÈL¯BÈ ¯‡L B‡8.ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ¿»¿ƒ¿»»«»ƒ

שנפסקה 2) ברוקה, בן יוחנן וכרבי במשנה, קל. בבאֿבתרא
- בריא אבל מרע, שכיב ודוקא בגמרא. שם כמותו, הלכה

ב). הלכה (להלן קנה 3)לא לא - כתב אבל אמר, דוקא
הלכה  פ"ו (למעלה אפוטרופוס לעשותו אלא כתב שלא בנו,

ב). הלכה נחלות מהלכות פ"ו ולהלן למי 4)ב, אבל
יורשים  שיש במקום להוריש יכול אינו ליורשו, ראוי שאינו

א). הלכה נחלות מהלכות בפ"ו וכ"ה שם, דוקא 5)(גמרא
אין  - מתנה בלשון אמר אם אבל ירושה, בלשון כשאומר
לבין  ליורשו שראוי מי ובין מרע, לשכיב בריא בין הבדל
נפשו  כאוות ליתן יכול אופן בכל - ליורשו ראוי שאינו מי

ה). הלכה שם נחלות והלכות ה, הלכה ולמדו 6)(להלן
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים מהפסוק כן
(בבאֿבתרא  שירצה" מי לכל להנחיל רשות נתנה "התורה -
- בניו את הנחילו אלא בניו שינחלו נאמר לא שהרי שם)
שם). (רשב"ם מבניו שירצה מי לכל המנחיל שהוא הרי

אמר והמ  לא - בכור יש שאם בכור, שאין במקרה דובר
שם  נחלות (הלכות וגו'" לבכר יוכל "לא שנאמר כלום,

ב). שם.7)הלכה כשאין 8)ברייתא הבנות, בין בבת
ובשאר  בנות. ולא בנים לא כשאין האחים, בין באח בנים;

להם. קודמים אחרים ואין היורשים, הם כשרק יורשין,

.·‡È¯a‰ Ï·‡9ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c ÔÈ‡ -10. ¬»«»ƒ≈¿»»«»ƒ

ובקנין,9) ירושה, בלשון מיורשיו, לאחד נכסיו כל שנתן
בריא. מתנת ולדעת 10)כדין רבא. של בעיא קלא. שם

"ולא  נפתרה שלא בעיא היא מיגאש, ור"י הרי"ף האי, רב
'נמוקי  וראה מעשה), בה עושים (=לא עובדא" בה עבדינן
נראה  וכן ממנו, מוציאים המקבל תפס שאפילו יוסף',
סו. והערה טו הלכה פי"א למעלה וראה רבינו. מלשון

שם. ובלחםֿמשנה ד, הלכה שם נחלות בהלכות ולהלן

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL11ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L12ÂÈ¯Á‡Â ,13 ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¬»
ÈMÏ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡14. ƒ¿ƒ≈«≈ƒ∆»«∆ƒ≈ƒ

גמליאל,11) בן שמעון וכרבן בברייתא, קלז. בבאֿבתרא
מרע. שכיב ודוקא כמותו. הלכה שם, יוחנן רבי פסק שכן

ראוי 12) שאינו לפלוני, מרע שכיב במתנת נכסי כלומר:
לו 13)ליורשו. אמר אם והואֿהדין פלוני, של מותו אחרי

רבינו  בשם רמח, סימן חושןֿמשפט ('טור' תמות" "אם
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dpzne dikf zekld - oipw xtq - zah 'd iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

גם 14)יונה). שלו, כולה היא - בידו שהמתנה זמן שכל
לשני  לו אין ואז למכרה. יכול ולפיכך הפירות, וגם הגוף
לפי  לו, יש ששייר מה אבל י. הלכה להלן ראה כלום,
ראוי  אינו הראשון והמקבל לפלוני", "ואחריו שאמר

הפסק. לה שיש מתנה אלא זו ואין ליורשו,

.„Ì‡Â15BL¯ÈÏ Èe‡¯ ÔBL‡¯‰ ‰È‰16‰È‰L ÔB‚k , ¿ƒ»»»ƒ»¿»¿¿∆»»
ÌÈa‰ ÏÏkÓ Ôa17ÌeÏk ÈMÏ ÔÈ‡ -18ÔBLÏ ÏkL ; ≈ƒ¿««»ƒ≈«≈ƒ¿∆»¿

‰zÓ19ÔÈ‡ ‰M¯ÈÂ ,‰M¯È ÔBLÏk ‡e‰ È¯‰ L¯BÈÏ «»»¿≈¬≈ƒ¿¿À»ƒÀ»≈
˜ÒÙ‰ dÏ20.'ÈBÏÙÏ ÂÈ¯Á‡Â' ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â , »∆¿≈¿««ƒ∆»«¿«¬»ƒ¿ƒ

עויא.15) רב של בנו אחא רב בשם  קלג. אע"פ 16)שם
(מגידֿמשנה). ליורשו ראוי השני שאין 17)שגם ובאופן

משהו, ששייר כגון אפוטרופוס, אלא עשאו שלא חשש
באמירה  שהיה או ה"ב) פ"ו (לעיל נכסיו כל לו נתן שלא
בין  לבת והואֿהדין ב). הלכה נחלות מהלכות (פ"ו בלבד
בנים  לו אין אם האחים בין ולאח בנים, שאין במקום הבנות

ליורשין.18)ובנות. הכל אלא הראשון, מת כן 19)אם
זו  הרי מתנה, לשון במפורש כתב שאפילו הגאונים, דעת
אלא  בירושה נותן שאינו במפורש שכתב לא (אם ירושה
(מגידֿמשנה). זה על חולקים ויש כדלהלן). במתנה,

אינו 20) ליורש, שעשאו שמכיון שם, אחא רב של מימרא
רצונו  את ומגלה הירושה, שלשלת את להפסיק שוב יכול
שם). (רשב"ם התורה מן דבר לעקור מתנה אדם שאין בזה,

.‰‡È¯a ˙zÓ Ô˙pL ‡È¯a‰ Ï·‡21,‰Ê C¯c ÏÚ ¬»«»ƒ∆»««¿«»ƒ«∆∆∆
ÈMÏ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ EÈ¯Á‡Â ,CÏ ÈÒÎ :‰ÊÏ ·˙ÎÂ¿»«»∆¿»«»¿«¬∆ƒ¿ƒ≈«≈ƒ

ÔBL‡¯‰ ‰È‰L ÔÈa ,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡22Èe‡¯ ∆»«∆ƒ≈ƒ≈∆»»»ƒ»
BL¯ÈÏ Èe‡¯ ‰È‰ ‡lL ÔÈa BL¯ÈÏ23. ¿»¿≈∆…»»»¿»¿

דבריו 21) אין ירושה בלשון שהרי מתנה, בלשון דוקא
ב. הלכה למעלה כמבואר כלל, רבינו 22)קיימים [כוונת

הנוסח  וכפי לשני, לו יש ראשון ששייר שמה להשמיענו,
הראשון"]. שמשייר מה קונה "השני ו: הלכה להלן שכתב

בתורת 23) שירצה למי להנחיל בכחו אין שבריא אחרי
לה  יש מתנה - מתנה בלשון אלא אינו כחו וכל ירושה,

ראשון. ששייר מה לשני ויש הפסק,

.Â,ÈBÏÙÏ EÈ¯Á‡Â ,CÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆»«¿»«»¿«¬∆ƒ¿ƒ
ÌeMÓ ‡Ï :¯Ó‡Â L¯Ùe ,BL¯ÈÏ Èe‡¯ ÔBL‡¯ ‰È‰Â¿»»ƒ»¿»¿≈≈¿»«…ƒ
,‰zÓa ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ,CÏ Ô˙B È‡ ‰M¯È¿À»¬ƒ≈»∆≈»∆¿≈∆»¿«»»
ÔBL‡¯‰ ¯iLnM ‰Ó ‰B˜ ÈM‰ - ‰Èz˜ÒÙ‰ È¯‰Â24. «¬≈ƒ¿«¿ƒ»«≈ƒ∆«∆¿«≈»ƒ

LÈÏL „È ÏÚ ˙BÚn‰ Ô˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ25:¯Ó‡L B‡ , ¿ƒ»ƒ»««»««»ƒ∆»«
È‡ ‰M¯È ÌeMÓ ‡ÏÂ ,˙aL ÏÎa Ï˜L È·Ï ez¿¿»«∆∆¿»«»¿…ƒ¿À»¬ƒ
‰È‰È Ì˙BÓ ¯Á‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,Ì‰Ï Ì˙B¿»»∆¿«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ««»ƒ¿∆

Ï˜L ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ≈¿ƒ»∆∆»∆∆««ƒ
Ó BÈ‡LÌ‰Ï ˜ÈtÒ27. ∆≈«¿ƒ»∆

קכט:):24) (בבאֿבתרא שאמרו ממה רבינו, למד זה דבר
סלע, להם ליתן וראויין בשבת, לבני שקל תנו "האומר
אחרים  יירשו מתו אם אמר ואם וכו' סלע להם נותנין
שאפילו  הרי - שקל" אלא להם נותנים אין כו' תחתיהם
יורשים  - תחתיהם אחרים יירשו מתו אם אמר אם בבנו

דרב  בריה אחא רב של במימרא בברייתא ושם האחרים,
ואחריך  לך נכסי ליורשו: שראוי למי שאמר מפורש עויא
הלכה  למעלה (הובא כלום ראשון במקום לשני אין - לפלוני
מדובר  לבני, שקל תנו באומר שכאן עלֿכרחנו אלא - ד)
משום  אלא נותן, אני ירושה משום לא ואמר כשפירש

הבאה. הערה להלן וראה ראב"ד. ועיין אפילו 25)מתנה,
שיש  במתנה אלא בירושה זה שאין פירש ולא סתם, נתן אם
לשליש  מסר אלא היורשים ליד בא שלא כיון - הפסק לה
ה'בית  כתב וכן בידו. שהושלש מה שליש יעשה עבורם,
את  שם מתרץ זו ובסברא הר"ן. בשם רמח, סימן יוסף'

הקודמת. בהערה למעלה שהובאה בניגוד 26)הסתירה
כג. הלכה יא בפרק שכתב האופנים 27)למה שבשני

אותם  לזרז היתה הצמצום שכוונת אומרים אנו אין הנ"ל
האחרים, למען הנכסים מן לחסוך אלא שם), יא בפרק (כמו

אלה. של מותם לאחרי נכסיו המקבלים

.ÊÈÒÎ28‰˜ - ÔBL‡¯ ˙Ó :ÈBÏÙÏ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈBÏÙÏ ¿»«ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ»»
ÈM‰ ÈL¯BÈ ÏL el‡ È¯‰ - ÈL ˙Ó ;ÈL29ÈL ˙Ó ; ≈ƒ≈≈ƒ¬≈≈∆¿≈«≈ƒ≈≈ƒ

.ÔBL‡¯ ÈL¯BÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ eÈ‰È - ÔBL‡¯ ÈiÁa¿«≈ƒƒ¿«¿»ƒ∆¿≈ƒ

בשלשה 28) מעשה ושם קכט: בבבאֿבתרא ברייתא
(ראה  לשלשה והואֿהדין בשנים כתב ורבינו מקבלים,

אין 29)מגידֿמשנה). ראשון של מותו שבשעת שכיון
כיון  לא שהנותן אלו. בנכסים זוכה אינו בחיים, השני

עצמו. לשני אלא השני ליורשי

.ÁÈt ÏÚ Û‡Â30,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡ ÈMÏ ÔÈ‡L ¿««ƒ∆≈«≈ƒ∆»«∆ƒ≈ƒ
¯eÒ‡31ÏÎB‡ ‡l‡ ,BÙeb ÔzÏÂ ¯kÓÏ ÔBL‡¯Ï »»ƒƒ¿…¿ƒ≈∆»≈

˙B¯t‰32.ÈM‰ ‰kÊÈÂ ˙eÓiL „Ú «≈«∆»¿ƒ¿∆«≈ƒ

כסותרת 30) הנראית השנייה, בברייתא כרשב"ג קלז. שם
הדברים  שפורשו וכפי ז). (שבהלכה הראשונה לברייתא

שם. בדיעבד,31)בשקלאֿוטריא - ראשונה שברייתא
הנותן, של רצונו שיתקיים כדי לכתחילה. - שניה וברייתא

בנכסים. הוא אף יזכה אותם 32)שהשני מוכר או
לאחרים.

.ËÌ‡Â33ÔÈ‡ - ‰zÓa Ô˙Â ¯ÎÓe ÔBL‡¯‰ ¯·Ú ¿ƒ»«»ƒ»«¿»«¿«»»≈
ÔÓ ‡Ï ÈMÏ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰«≈ƒƒƒ««»∆≈«≈ƒ…ƒ

Lp‰ ‡l‡ ˙B¯t‰ ÔÓ ‡ÏÂ Ûeb‰‡ÈOn‰ ÏÎÂ .¯‡34 «¿…ƒ«≈∆»«ƒ¿»¿»««ƒ
ÚL¯ ‡¯˜ - ¯kÓÏ ÔBL‡¯Ï ‰ˆÚ35Ô‰a ‰È‰ elÙ‡Â . ≈»»ƒƒ¿…ƒ¿»»»«¬ƒ»»»∆
˙e¯ÁÏ ÔBL‡¯‰ Ô‡ÈˆB‰Â ÌÈ„·Ú36Ô‡OÚÂ ÌÈÏk B‡ , ¬»ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ«¬»»

˙ÓÏ ÌÈÎÈ¯Îz37.ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ - «¿ƒƒ¿≈«¬»«»ƒ

שם.33) הראשונה בברייתא של 34)כרשב"ג מימרא
שם. חוטא 35)אביי, שהוא אחרי רשע, נקרא המשיא רק

זאת  שעשה שמכר, עצמו המתנה מקבל אבל לו, ולא
שם). (רשב"ם רשע נקרא אינו איסור, עשה כי אף - להנאתו

ואע"פ 36) שם. יוחנן, רבי בשם זירא רבי של מימרא
הלכה  עבדים מהלכות (פ"ט ב'עשה' עובר עבדו שהמשחרר
עבירה  שיעשה עלֿמנת לו נתן לא שמא טענה כאן ויש ו),
בגמרא). (שם עשוי שעשה מה זאת בכל - בנכסיו

שהם 37) ואע"פ שם. יוחנן, רבי בשם יוסף רב של מימרא
הלכה  אבל, מהלכות (פי"ד המת כלי כדין בהנאה  אסורים
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בני  שיהנו עלֿמנת אלא נתן לא שמא טענה כאן ויש כא)
מה  זאת בכל - בהנאה לאסרם עלֿמנת ולא מנכסיו, אדם

שם). (גמרא עשוי שעשה

.È‰na38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c39Ô˙ B‡ ÔBL‡¯‰ ¯ÎnLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»ƒ»«
‰zÓ40Ô˙ B‡ ÔBL‡¯‰ Ô¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ¯Á‡Ï «»»«¬≈ƒ¬»ƒ¿»»»ƒ¿»»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÂÈL¯BiÓ „Á‡Ï B‡ ‰zÓ B·Ï41. ƒ¿«»»¿∆»ƒ¿»…»»¿
ÔÎÂ42B˙ Ì‡43- ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«¬ƒ«¬≈ƒ

¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï‡l‡ ‰B˜ Ú …»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿«∆∆»
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï44˙eÓiLÎe ,45ÈM‰ ‰˜È46. ¿««ƒ»¿∆»ƒ¿∆«≈ƒ

יהושע,38) רב של בנו הונא רב של מימרא קלז: שם
שהיה. מוציא 39)במעשה השני אין - ומכר עבר שאם
הלקוחות. בריא.40)מיד הנותן 41)מתנת שכוונת

המקבל  שיוכל בדעתו היה לא לפלוני", "ואחריך כשאמר
ולא  עשה לא כן שאם ליורשיו, או לבניו לתתם הראשון
כשאינו  אבל לבניו. נותן הוא לאדם שיש מה שכל - כלום
לאחרים, לתתם שיוכל אע"פ ליורשיו, או לבניו לתתם יכול
כנ"ל  לאחרים ולתת למכור אסור (שהרי חוטא אדם אין
והראב"ד  ולרשב"ם (מגידֿמשנה). לאחרים ונותן ח) הלכה

שם. הגמרא בדברי אחר של 42)פירוש מימרא קלז. שם
יוחנן. זה.43)רבי ראשון של 44)מקבלֿמתנה מימרא

ט. הלכה פ"ח למעלה רבינו פסק וכן שם. היינו,45)אביי
בנכסים  לזּכֹות רצה שהנותן המיתה, גמר לפני מיתה, ְַבשעת
ולא  להם, זקוק שהוא זמן כל רק הראשון המקבל את
הוא  רוצה שאז מהם, להנות יכול ואינו למות, עומד כשהוא
לאחרים, נכסיו הנותן מרע שכיב אבל לאחרים. שיעברו
אינו  ולפיכך האחרון, הרגע עד בהם להחזיק הוא מעוניין
ד"ה  שם רשב"ם ראה המיתה, גמר לאחר אלא המקבל זוכה
במתנת  ולשני לראשון נתן כשהנותן [והמדובר קדמו. וכבר
צריך  אין ובקנין, בריא במתנת נתן אם אבל מרע, שכיב
שניהם  אפילו אלא מהראשון, למקבל קודם שהשני לדקדק
ואילו  התורה, מן קונה הוא שהרי קודם, השני - שווים
מרע, שכיב מתנת מדין אלא זוכה אינו מהראשון המקבל
פ"ח  למעלה וראה וכמסורים, ככתובים דבריו עשו שחכמים

שם]. נו ובהערה ט, מיתה,46)הלכה בגמר הזוכה שהוא,
שאינו  מרע, שכיב מתנת בתורת הראשון מן למקבל קודם

מיתה. לאחר אלא זוכה

.‡È‰M‡ ˙a˙k B‡ ÔBL‡¯‰ ÏÚ ·BÁ ‰È‰47e‡·e , »»«»ƒ¿À«ƒ»»
ÔBL‡¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ÌÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈««ƒ∆»ƒ

ebÓ Ì˙B‡ ÔÈa‚Ó ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - Ìi˜ÌÈÒÎp‰ Û48, «»≈≈ƒ«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ
„·Ïa ˙B¯t‰ ÔÓ ‡l‡49,ÔBL‡¯‰ ˙Ó .Ì‰Ï ÔÈÓL ∆»ƒ«≈ƒ¿«»ƒ»∆≈»ƒ

ÔÈ‡ - el‡ ÌÈÒÎpÓ ˙Ba‚Ï BzL‡Â B·BÁ ÏÚa ‡·e»««¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈≈
ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈa‚Ó50È˜È˙Bt‡ Ô‡OÚ elÙ‡ .51B‡ , «¿ƒ»∆¿¬ƒ¬»»«≈≈

el‡ ÌÈÒÎpÓ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - d˙a˙Îa BzL‡Ï Ô„ÁÈiL∆ƒ¬»¿ƒ¿ƒ¿À»»≈»ƒƒ¿»ƒ≈
.ÈL ÏL Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌeÏk¿∆»¬≈≈∆≈ƒ

אשתו.47) את שגירש לעיל 48)כגון שאמרנו אע"פ
מיד  מוציא השני אין נתן, או ומכר עבר שאם ט) (הלכה
גבתה  ולא בחובו המלוה גבה שלא זמן כל - הלקוחות
זה  אין להם, משועבדים שהנכסים אע"פ בכתובתה, האשה

במעות, חובו לסלק יכול שהרי במתנה, נתן או ומכר כעבר
ומהר"ם  (מגידֿמשנה). במעות הכתובה לסלק יכול וכן

רמח). סימן ('טור' רבינו על חולק שהם 49)מרוטנבורג
ח). הלכה (למעלה לכתחילה אפילו למכרם יכול והוא שלו,

כלום,50) לו אין מותו שלאחר הפירות, מן ולא הגוף מן לא
יח). סעיףֿקטן שם (סמ"ע לשני שייך שמייחד 51)שהכל

ופירושה  יוונית, מילה והיא החוב. לגביית מסויימים נכסים
אומרים  ויש ב). אפתק ערך הערוך, (מוסף ושעבוד משכון
ממנה  כלומר, קאי", תהא פה) (=על "אפה נוטריקון שהיא

יא:). ב"ק ורש"י שם, (ערוך חובך תתבע

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL52,CÏ ÈÒÎ :‰Èet ‰M‡Ï ¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»¿»«»
˙‡OÂ ‰„ÓÚÂ ,ÈBÏÙÏ CÈ¯Á‡Â53Á˜BÏ ÏÚa - ¿«¬«ƒƒ¿ƒ¿»¿»¿ƒ≈««≈«

‡e‰54ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ ÔÈ‡Â ,55Ì‡Â .56¯Ó‡ ¿≈«≈ƒƒƒ««««¿ƒ»«
,ÈBÏÙÏ CÈ¯Á‡Â ,CÈÏ ÈÒÎ :‰‡eO ‡È‰Lk dÏ»¿∆ƒ¿»¿»«ƒ¿«¬«ƒƒ¿ƒ
‰˙ÎfL ÔÂÈkL ;ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ - ‰˙ÓÂ»≈»«≈ƒƒƒ««««∆≈»∆»¿»
el‡k ‡ˆÓ ,‰‡eO ‡È‰Lk ‰Ê È‡z ÏÚ ÌÈÒÎaƒ¿»ƒ«¿«∆¿∆ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
.ÏÚa‰ ‡Ï ,ÈBÏt ‰˜È CÈ¯Á‡ :Le¯Ùa dÏ ¯Ó‡»«»¿≈«¬«ƒƒ¿∆¿ƒ…«««

‰¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ57˙Áz ‡È‰Lk el‡ ÌÈÒÎ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ≈¿∆ƒ««
dÏÚa58„Èa ÌÈÒÎ e„ÓÚÈ - dÏÚa ˙Áz ‰˙Óe , «¿»≈»«««¿»««¿¿»ƒ¿«
Á˜Bl‰59ÈtÓ Á˜Bl‰ „iÓ ÏÚa‰ ‡ÈˆBÈ Ì‡L . «≈«∆ƒƒ«««ƒ««≈«ƒ¿≈

‰‡eO ‡È‰Lk ‰¯ÎnL60„iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ È¯‰ - ∆»¿»¿∆ƒ¿»¬≈«≈ƒƒƒ«
ÏÚa‰61È¯‰L ,ÈM‰ „iÓ ‡ÈˆBÓe ¯ÊBÁ Á˜Bl‰Â , «««¿«≈«≈ƒƒ««≈ƒ∆¬≈

ÔÈ‡Â ,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,BÏ ‰¯ÎÓ»¿»¿≈∆»«∆ƒ≈ƒ¿≈
Á˜Bl‰ ‡l‡ ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓ ÔzLÏLa62CÎÈÙÏe , ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆»«≈«¿ƒ»

‰OÚÓ .B„Èa „ÓÚz63Èn‡Ï ÈÒÎ :¯Ó‡L „Á‡a64, «¬…¿»«¬∆¿∆»∆»«¿»«¿ƒƒ
˙a‰ ‰˙Óe ,‰‡eO ˙a BÏ ‰˙È‰Â ,ÈL¯BÈÏ ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿¿«¿»¿»«¿»≈»««
;‰˜f‰ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰È·‡ Ì‡ ÈiÁ·e dÏÚa ÈiÁa¿«≈«¿»¿«≈≈»ƒ»¿««»≈»«¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â65ÈtÓ ,ÌÈÒÎ Ô˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ : ¿»¿¬»ƒ≈«««≈»¿»ƒƒ¿≈
‡l‡ ‰M‡‰ Ô‰a ‰˙ÎÊ ‡ÏÂ ,BzL‡Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿¿…»¿»»∆»ƒ»∆»

‰˙nL ¯Á‡66‰ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .67eÈ‰ ,˙a B‡ Ôa ˙a‰ ««∆≈»¬»ƒƒƒ»««≈«»
ÈL¯BÈ elÙ‡Â ÔÈL¯BÈ ÚÓLnL ;ÌÈÒÎp‰ ÔÈL¯BÈ¿ƒ«¿»ƒ∆«¿«¿ƒ«¬ƒ¿≈

ÔÈL¯BÈ68Èz·Ï Ô‰ È¯‰ ‰˜f‰ ˙eÓzLÎe :¯Ó‡ el‡Â . ¿ƒ¿ƒ»«¿∆»«¿≈»¬≈≈¿ƒƒ
‰È‰ ,ÂLÎÚÓ69˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ô˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ≈«¿»»»«««≈»««ƒ«

BzL‡70. ƒ¿

שפירשו 52) וכמו אביי, של ראשונה מימרא צה: כתובות
שם. בשקלאֿוטריא עצה 53)אותה לה להשיא אין אבל

וכמו  בגמרא, (שם השני מן הנכסים את להבריח כדי זו
ט). הלכה למעלה (כתובות 54)שאמרנו אושא מתקנת

ט).55)נ.). הלכה (למעלה לאחר מכרה כאילו
שם.56) שפירשוה וכמו אביי, של שניה זו 57)מימרא

ואחריך  ליך "נכסי נשואה: כשהיא מרע, שכיב לה שאמר
או 58)לפלוני". מלוג (=נכסי בנכסיה המדובר היה שאם

מהלכות  (פכ"ח הלקוחות מיד מוציא הבעל ברזל) צאן נכסי
ז). הלכה הנכסים 59)אישות מעמידים שלכתחילה היינו

בידו, לעמוד עתידים הם דבר של בסופו שהרי הלוקח, בידי
לפירוש  בניגוד וזה (מגידֿמשנה). בחינם לטרוח צריך ולמה
ומוקמינן. ד"ה שם 'תוספות' וראה ומוקמינן. ד"ה שם רש"י

הלוקח,60) מיד מוציא אינו ארוסה, כשהיא מכרה שאילו
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בני  שיהנו עלֿמנת אלא נתן לא שמא טענה כאן ויש כא)
מה  זאת בכל - בהנאה לאסרם עלֿמנת ולא מנכסיו, אדם

שם). (גמרא עשוי שעשה

.È‰na38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c39Ô˙ B‡ ÔBL‡¯‰ ¯ÎnLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»ƒ»«
‰zÓ40Ô˙ B‡ ÔBL‡¯‰ Ô¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ¯Á‡Ï «»»«¬≈ƒ¬»ƒ¿»»»ƒ¿»»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÂÈL¯BiÓ „Á‡Ï B‡ ‰zÓ B·Ï41. ƒ¿«»»¿∆»ƒ¿»…»»¿
ÔÎÂ42B˙ Ì‡43- ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«¬ƒ«¬≈ƒ

¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï‡l‡ ‰B˜ Ú …»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿«∆∆»
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï44˙eÓiLÎe ,45ÈM‰ ‰˜È46. ¿««ƒ»¿∆»ƒ¿∆«≈ƒ

יהושע,38) רב של בנו הונא רב של מימרא קלז: שם
שהיה. מוציא 39)במעשה השני אין - ומכר עבר שאם
הלקוחות. בריא.40)מיד הנותן 41)מתנת שכוונת

המקבל  שיוכל בדעתו היה לא לפלוני", "ואחריך כשאמר
ולא  עשה לא כן שאם ליורשיו, או לבניו לתתם הראשון
כשאינו  אבל לבניו. נותן הוא לאדם שיש מה שכל - כלום
לאחרים, לתתם שיוכל אע"פ ליורשיו, או לבניו לתתם יכול
כנ"ל  לאחרים ולתת למכור אסור (שהרי חוטא אדם אין
והראב"ד  ולרשב"ם (מגידֿמשנה). לאחרים ונותן ח) הלכה

שם. הגמרא בדברי אחר של 42)פירוש מימרא קלז. שם
יוחנן. זה.43)רבי ראשון של 44)מקבלֿמתנה מימרא

ט. הלכה פ"ח למעלה רבינו פסק וכן שם. היינו,45)אביי
בנכסים  לזּכֹות רצה שהנותן המיתה, גמר לפני מיתה, ְַבשעת
ולא  להם, זקוק שהוא זמן כל רק הראשון המקבל את
הוא  רוצה שאז מהם, להנות יכול ואינו למות, עומד כשהוא
לאחרים, נכסיו הנותן מרע שכיב אבל לאחרים. שיעברו
אינו  ולפיכך האחרון, הרגע עד בהם להחזיק הוא מעוניין
ד"ה  שם רשב"ם ראה המיתה, גמר לאחר אלא המקבל זוכה
במתנת  ולשני לראשון נתן כשהנותן [והמדובר קדמו. וכבר
צריך  אין ובקנין, בריא במתנת נתן אם אבל מרע, שכיב
שניהם  אפילו אלא מהראשון, למקבל קודם שהשני לדקדק
ואילו  התורה, מן קונה הוא שהרי קודם, השני - שווים
מרע, שכיב מתנת מדין אלא זוכה אינו מהראשון המקבל
פ"ח  למעלה וראה וכמסורים, ככתובים דבריו עשו שחכמים

שם]. נו ובהערה ט, מיתה,46)הלכה בגמר הזוכה שהוא,
שאינו  מרע, שכיב מתנת בתורת הראשון מן למקבל קודם

מיתה. לאחר אלא זוכה

.‡È‰M‡ ˙a˙k B‡ ÔBL‡¯‰ ÏÚ ·BÁ ‰È‰47e‡·e , »»«»ƒ¿À«ƒ»»
ÔBL‡¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ÌÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈««ƒ∆»ƒ

ebÓ Ì˙B‡ ÔÈa‚Ó ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - Ìi˜ÌÈÒÎp‰ Û48, «»≈≈ƒ«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ
„·Ïa ˙B¯t‰ ÔÓ ‡l‡49,ÔBL‡¯‰ ˙Ó .Ì‰Ï ÔÈÓL ∆»ƒ«≈ƒ¿«»ƒ»∆≈»ƒ

ÔÈ‡ - el‡ ÌÈÒÎpÓ ˙Ba‚Ï BzL‡Â B·BÁ ÏÚa ‡·e»««¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈≈
ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈa‚Ó50È˜È˙Bt‡ Ô‡OÚ elÙ‡ .51B‡ , «¿ƒ»∆¿¬ƒ¬»»«≈≈

el‡ ÌÈÒÎpÓ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - d˙a˙Îa BzL‡Ï Ô„ÁÈiL∆ƒ¬»¿ƒ¿ƒ¿À»»≈»ƒƒ¿»ƒ≈
.ÈL ÏL Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌeÏk¿∆»¬≈≈∆≈ƒ

אשתו.47) את שגירש לעיל 48)כגון שאמרנו אע"פ
מיד  מוציא השני אין נתן, או ומכר עבר שאם ט) (הלכה
גבתה  ולא בחובו המלוה גבה שלא זמן כל - הלקוחות
זה  אין להם, משועבדים שהנכסים אע"פ בכתובתה, האשה

במעות, חובו לסלק יכול שהרי במתנה, נתן או ומכר כעבר
ומהר"ם  (מגידֿמשנה). במעות הכתובה לסלק יכול וכן

רמח). סימן ('טור' רבינו על חולק שהם 49)מרוטנבורג
ח). הלכה (למעלה לכתחילה אפילו למכרם יכול והוא שלו,

כלום,50) לו אין מותו שלאחר הפירות, מן ולא הגוף מן לא
יח). סעיףֿקטן שם (סמ"ע לשני שייך שמייחד 51)שהכל

ופירושה  יוונית, מילה והיא החוב. לגביית מסויימים נכסים
אומרים  ויש ב). אפתק ערך הערוך, (מוסף ושעבוד משכון
ממנה  כלומר, קאי", תהא פה) (=על "אפה נוטריקון שהיא

יא:). ב"ק ורש"י שם, (ערוך חובך תתבע

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL52,CÏ ÈÒÎ :‰Èet ‰M‡Ï ¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»¿»«»
˙‡OÂ ‰„ÓÚÂ ,ÈBÏÙÏ CÈ¯Á‡Â53Á˜BÏ ÏÚa - ¿«¬«ƒƒ¿ƒ¿»¿»¿ƒ≈««≈«

‡e‰54ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ ÔÈ‡Â ,55Ì‡Â .56¯Ó‡ ¿≈«≈ƒƒƒ««««¿ƒ»«
,ÈBÏÙÏ CÈ¯Á‡Â ,CÈÏ ÈÒÎ :‰‡eO ‡È‰Lk dÏ»¿∆ƒ¿»¿»«ƒ¿«¬«ƒƒ¿ƒ
‰˙ÎfL ÔÂÈkL ;ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ - ‰˙ÓÂ»≈»«≈ƒƒƒ««««∆≈»∆»¿»
el‡k ‡ˆÓ ,‰‡eO ‡È‰Lk ‰Ê È‡z ÏÚ ÌÈÒÎaƒ¿»ƒ«¿«∆¿∆ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
.ÏÚa‰ ‡Ï ,ÈBÏt ‰˜È CÈ¯Á‡ :Le¯Ùa dÏ ¯Ó‡»«»¿≈«¬«ƒƒ¿∆¿ƒ…«««

‰¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ57˙Áz ‡È‰Lk el‡ ÌÈÒÎ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ≈¿∆ƒ««
dÏÚa58„Èa ÌÈÒÎ e„ÓÚÈ - dÏÚa ˙Áz ‰˙Óe , «¿»≈»«««¿»««¿¿»ƒ¿«
Á˜Bl‰59ÈtÓ Á˜Bl‰ „iÓ ÏÚa‰ ‡ÈˆBÈ Ì‡L . «≈«∆ƒƒ«««ƒ««≈«ƒ¿≈

‰‡eO ‡È‰Lk ‰¯ÎnL60„iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ È¯‰ - ∆»¿»¿∆ƒ¿»¬≈«≈ƒƒƒ«
ÏÚa‰61È¯‰L ,ÈM‰ „iÓ ‡ÈˆBÓe ¯ÊBÁ Á˜Bl‰Â , «««¿«≈«≈ƒƒ««≈ƒ∆¬≈

ÔÈ‡Â ,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,BÏ ‰¯ÎÓ»¿»¿≈∆»«∆ƒ≈ƒ¿≈
Á˜Bl‰ ‡l‡ ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓ ÔzLÏLa62CÎÈÙÏe , ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆»«≈«¿ƒ»

‰OÚÓ .B„Èa „ÓÚz63Èn‡Ï ÈÒÎ :¯Ó‡L „Á‡a64, «¬…¿»«¬∆¿∆»∆»«¿»«¿ƒƒ
˙a‰ ‰˙Óe ,‰‡eO ˙a BÏ ‰˙È‰Â ,ÈL¯BÈÏ ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿¿«¿»¿»«¿»≈»««
;‰˜f‰ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰È·‡ Ì‡ ÈiÁ·e dÏÚa ÈiÁa¿«≈«¿»¿«≈≈»ƒ»¿««»≈»«¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â65ÈtÓ ,ÌÈÒÎ Ô˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ : ¿»¿¬»ƒ≈«««≈»¿»ƒƒ¿≈
‡l‡ ‰M‡‰ Ô‰a ‰˙ÎÊ ‡ÏÂ ,BzL‡Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿¿…»¿»»∆»ƒ»∆»

‰˙nL ¯Á‡66‰ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .67eÈ‰ ,˙a B‡ Ôa ˙a‰ ««∆≈»¬»ƒƒƒ»««≈«»
ÈL¯BÈ elÙ‡Â ÔÈL¯BÈ ÚÓLnL ;ÌÈÒÎp‰ ÔÈL¯BÈ¿ƒ«¿»ƒ∆«¿«¿ƒ«¬ƒ¿≈

ÔÈL¯BÈ68Èz·Ï Ô‰ È¯‰ ‰˜f‰ ˙eÓzLÎe :¯Ó‡ el‡Â . ¿ƒ¿ƒ»«¿∆»«¿≈»¬≈≈¿ƒƒ
‰È‰ ,ÂLÎÚÓ69˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ô˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ≈«¿»»»«««≈»««ƒ«

BzL‡70. ƒ¿

שפירשו 52) וכמו אביי, של ראשונה מימרא צה: כתובות
שם. בשקלאֿוטריא עצה 53)אותה לה להשיא אין אבל

וכמו  בגמרא, (שם השני מן הנכסים את להבריח כדי זו
ט). הלכה למעלה (כתובות 54)שאמרנו אושא מתקנת

ט).55)נ.). הלכה (למעלה לאחר מכרה כאילו
שם.56) שפירשוה וכמו אביי, של שניה זו 57)מימרא

ואחריך  ליך "נכסי נשואה: כשהיא מרע, שכיב לה שאמר
או 58)לפלוני". מלוג (=נכסי בנכסיה המדובר היה שאם

מהלכות  (פכ"ח הלקוחות מיד מוציא הבעל ברזל) צאן נכסי
ז). הלכה הנכסים 59)אישות מעמידים שלכתחילה היינו

בידו, לעמוד עתידים הם דבר של בסופו שהרי הלוקח, בידי
לפירוש  בניגוד וזה (מגידֿמשנה). בחינם לטרוח צריך ולמה
ומוקמינן. ד"ה שם 'תוספות' וראה ומוקמינן. ד"ה שם רש"י

הלוקח,60) מיד מוציא אינו ארוסה, כשהיא מכרה שאילו
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אישות  (הלכות שיכנוס עד כלום ארוסתו בנכסי לבעל שאין
ח). הלכה כשהיא 61)שם לה אמר שהשכיבֿמרע שכיון

כנ"ל. הבעל, ולא אחריך לה: אמר כאילו זה הרי נשואה,
מיד 62) שהרי וסובבים, חוזרים הדברים שבאמת לפי

השני  בא ושוב ונוטל, הבעל שוב בא מחזיקם כשהלוקח
וחוזר  השני מיד מוציא הלוקח ושוב הבעל, מיד ומוציא
נשארים  שהנכסים חכמים קבעו ולפיכך וכו' וכו' חלילה

שם). (גמרא הלוקח הוא ממון, שהוציא מי בבא63ֿ)ביד
קכה: הרשב"ם:64)בתרא ומפרש "לסבתא", שם:

אמו. - והיא לבתו, ביחס "סבתא" מפרש: ורבינו "לזקנתי".
שם.65) מהלכות 66)בבאֿבתרא בפ"א רבינו פסק וכן

יא. הלכה תימן.67)נחלות בכ"י הונא,68)כ"ה כרב
בחיי  שני מת כדין הסבתא, יורשי בהם זוכים היו אחרת שם.

ז). הלכה (למעלה רבי 69)הראשון הסברת מתוך יוצא
חולקים  ויש שם. הרי"ף דייק וכן הונא, רב לדברי אלעזר

(מגידֿמשנה). ביד 70)בזה מוחזק אלא "ראוי" זה שאין
המכר  בטל האם, מכרה אם מזה ושכתוצאה למפרע. הבת

שם). (רשב"ם למפרע

.‚È·˙Bk‰71B·Ï ÂÈÒÎ72¯Á‡Ïe73B˙BÓ74È¯‰ - «≈¿»»ƒ¿¿««¬≈
„Ú ·‡Ï ˙B¯t‰Â ,¯ËM‰ ÔÓfÓ Ôa ÏL Ûeb‰«∆≈ƒ¿««¿»¿«≈»»«

˙eÓiL75CÎÈÙÏ .76¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ·‡‰ :77ÈtÓ , ∆»¿ƒ»»»≈»ƒ¿…ƒ¿≈
¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ôa‰Â ;ÔaÏ ÔÈe˙ Ô‰L78tÓ ,Ô‰L È ∆≈¿ƒ«≈¿«≈≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈

ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó .·‡‰ ˙eL¯a79ÌÈ¯aÁÓ ˙B¯t ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«≈¿À»ƒ
Ú˜¯wÏ80Ôa ÏL Ô‰ È¯‰ -81ÈtÓ ,82BzÚcL83ÏL ««¿«¬≈≈∆≈ƒ¿≈∆«¿∆

Ba Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡84eÈ‰ .85eÚÈb‰L B‡ ÔÈLeÏz »»¿»≈∆¿»¿ƒ∆ƒƒ
¯ˆa‰Ï86ÔÈL¯BÈ ÏL Ô‰ È¯‰ -87¯·Ú .88¯ÎÓe ·‡‰89 ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿ƒ»«»»»«

ÔÈ¯eÎÓ -90Ôa‰ ‡ÈˆBÓ ·‡‰ ˙eÓiLÎe ,˙eÓiL „Ú ¿ƒ«∆»¿∆»»»ƒ«≈
Ì‡Â .˙BÁB˜l‰ „iÓ91ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ÌL eÈ‰92- ƒ««»¿ƒ»»≈¿À»ƒ

ÔÈÓL93Á˜BlÏ Ì˙B‡94eÈ‰ .Ì‰ÈÓc Ôa‰ Ô˙BÂ , »ƒ»«≈«¿≈«≈¿≈∆»
.Á˜BÏ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L B‡ ÔÈLeÏz¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆≈«

¯·Ú95ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ‡ - ¯ÎÓe Ôa‰96˙eÓiL „Ú »««≈»«≈«≈«¿«∆»
¯ÎÓ .·‡‰97˙Ó Ck ¯Á‡Â Ôa‰ ˙Óe ,·‡‰ ÈiÁa Ôa‰ »»»««≈¿«≈»»≈«≈¿««»≈

‡l‡ ·‡Ï ÔÈ‡L ;Á˜Bl‰ ‰˜ ·‡‰ ˙eÓiLk - ·‡‰»»¿∆»»»»»«≈«∆≈»»∆»
ÔÈ˜Â ,˙B¯t98Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t99. ≈¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

יוסי.71) ר' כדעת במשנה, קלו. לו 72)בבאֿבתרא והיו
אחרים. בנים במגדל73ֿ)עוד וכ"ה "לאחר". תימן: בכ"י

ובמגידֿמשנה. זה 74)עוז והרי הנתינה, זמן כתוב ובשטר
רבי  שיטת לפי מותו", ולאחר "מהיום כתוב: היה כאילו

טו. הלכה להלן וראה כמותו, שהלכה (שם), כן 75)יוסי
"מהיום" האלה: הביטויים שני את שם, בגמרא פירשו
- זה, את זה סותרים הם שלכאורה מותו", ו"לאחר
זמן  שכל מיתה, לאחר ופירות מהיום, גוף שכוונתם:
אנו  סתירה, בהם תהיה שלא דבריו, את לפרש לנו שאפשר
וראה  גט, ואינו גט ד"ה שם רשב"ם ועיין זאת. עושים

הבאה. שם.76)בהלכה מכירה 77)משנה, כלומר:
הפירות. וגם הגוף גם שמשמע מכירה 78)סתם, כאן אף

כנ"ל. כמו 79)סתם, קלח: שם המשנה, מתוך יוצא
קלט.). (שם בגמרא שייכים 80)שהסיקו הם הדין שעלֿפי

הבן  של ולא האב של הם הפירות שהרי היורשים, לכל

בניו 81)המקבל. של ולא נכסיו, כתב שלו זה, בן של
שם.82)האחרים. בגמרא עולא, של ואנו 83)מימרא

(הרי"ף). לבנו מחל מיתתו שבשעת ראה 84)אומרים
הפירות  שייכים - זו סברא ואלמלא ה. הלכה ח פרק למעלה

צב. הערה להלן ראה היורשים, שם.85)לכל משנה,
יז.86) הלכה מכירה מהלכות בפ"א ראה כתלושים, שהם
הפירות 87) ואילו הקרקע, גוף אלא לבן נתן לא שהרי

בניו. כל לפני לירושה נפלו ובמותו לאב, נשארו
קלו.88) שם רק 89)משנה, שמוכר פירש ולא סתם

(רשב"ם). הקרקע,90)הפירות גוף אבל הפירות. היינו,
רצה  ואם לבנו. שנתנה מכיון שלו, אינו שהרי מכור, אינו
לקנות  רצה הוא שהרי בו, חוזר המקח, מן בו לחזור הלוקח

(נמוקיֿיוסף). הפירות וגם הגוף קלט.91)גם בבאֿבתרא
להבצר.92) הגיעו שלא לה, וצריכים מה 93)לקרקע,

לקרקע. עוד וצריכים מחוברים שהם זה, במצב שוים
(94- ללוקח האב וכשמכר האב, של הם הדין עלֿפי שהרי

מיתתו, בשעת האב ברשות עודם שאם אלא ללוקח. הכל
כמבואר  אליו, קרובה שדעתו מפני לבנו, אותם מוחל הוא

מגידֿמשנה. וראה במשנה.95)למעלה, קלו. בבאֿבתרא
בפירות.96) רבי 97)כלומר: פלוגתת שם, בבאֿבתרא

לקיש. כריש והלכה לקיש, וריש שם 98)יוחנן בגמרא
ואז  הגוף, כקנין הפירות קנין אם זה, בעיקרון זו הלכה תלו
הבן  היה יכול ואז הגוף, כקנין לאו או למכור, יכול אינו

שלושת 99)למכור. בין היא זו שהלכה שם. לקיש כריש
יוחנן  ולרבי לו. ביבמות לקיש כריש פסק שרבא ההלכות
מכירה, הבן של מכירתו אין הגוף, כקנין פירות קנין הסובר
אם  אבל לרשותו, הנכסים שבאו בחייו, האב מת אם אלא
הרי  הבן, של לרשותו הנכסים באו שלא האב, בחיי הבן מת
אלא  לו שאין אע"פ האב, של הם כאילו נחשבים הנכסים

הגוף. כקנין פירות שקנין - פירותיהם

.„È˙zÓ100‡È¯a101¯Á‡Ïe ÌBi‰Ó' da ·e˙kL «¿«»ƒ∆»»≈«¿««
‰˙ÈÓ102‰B˜ BÈ‡L ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓk ‡È‰ È¯‰ - ' ƒ»¬≈ƒ¿«¿«¿ƒ¿«∆≈∆

ÏÚ Û‡L :el‡ ÌÈ¯·c ÚÓLnL ;‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««ƒ»∆«¿«¿»ƒ≈∆««
˙B¯t ÏÎB‡Â Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ ,ÌBi‰Ó Ûeb‰ ‰wL Ètƒ∆»»«≈«≈∆¿≈≈

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««ƒ»

אביי.100) עלֿידי וכפירושה קלה: שם ברייתא
רנז 101) סימן סמ"ע ראה בריא, ככל קנין בה שעשה והיינו,

יא. אבל 102)ס"ק מרע, שכיב כמתנת דינה זה, לענין רק
בו, לחזור שיכול מרע שכיב כמתנת דינה אין חזרה, לענין
פירשו  וכן בו. לחזור יכול אינו קנין שעשה מכיון אלא
דינה  - חזרה לענין שגם אומרים, ויש ורמב"ן. רשב"ם

(מגידֿמשנה). מרע שכיב כמתנת

.ÂË¯ËL103‰zÓ104‰„O ÈBÏt ‰˜iL Ba ·e˙kL ¿««»»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ»∆
ÔÈ˜ ¯ËMa ‰È‰L ÔÈa ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙ÈBÏt105ÔÈa ¿ƒ¿««ƒ»≈∆»»«¿»ƒ¿»≈

ÔÈ˜ Ba ‰È‰ ‡lL106‰Ê ÔÓÊ·e ÔÓÊ Ba ·e˙kL ÔÂÈk , ∆…»»ƒ¿»≈»∆»¿«ƒ¿«∆
ÁÈÎBÓ ÔÓf‰ ,‰È‰ ÈÁ107BÏ ‰˜‰ ÌÈiÁnL108BÈ‡Â , «»»«¿«ƒ«∆≈«ƒƒ¿»¿≈

‰ÎBÊ109‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡110BzÚ„a ‰È‰ el‡L ; ∆∆»¿««ƒ»∆ƒ»»¿«¿
·˙Bk ‰È‰ ‡Ï ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰Ê ¯ËLa BÏ ˙B˜‰Ï¿«¿ƒ¿»∆¿««ƒ»…»»≈

ÔÓÊ Ba111ÌBi‰Ó' Ba ·e˙k ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿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



mipkyקצו zekld - oipw xtq - zah 'e iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ·˙BkL ‰ÊÂ .‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰B˜ - '‰˙ÈÓ ¯Á‡Ïe¿««ƒ»∆¿««ƒ»¿∆∆¿ƒ
LiL Èt ÏÚ Û‡Â 'ÂLÎÚÓ' ˙B¯kÓn‰Â ˙Bzn‰ ÏÎa¿»««»¿«ƒ¿»≈«¿»¿««ƒ∆≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÔÈ·˙Bk ¯·c‰ ÁÈÂ¯‰Ï - ÔÓf‰ ¯ËMa«¿»«¿«¿«¿ƒ««»»¿ƒ««ƒ

CÈ¯ˆ BÈ‡L112. ∆≈»ƒ

החולק 103) יהודה כרבי ולא במשנה, קלו. שם יוסי, כרבי
(שם). כמותו הלכה רב שפסק וכמו שם. של 104)עליו

מרע  שכיב מתנת ואילו א). ס"ק רנז סימן (סמ"ע בריא
שנתכוון  חשש יש קנין, צריך שאינו כיון - קנין בה שכתוב
ולדעת  י). הלכה ח פרק (למעלה מיתה לאחר בשטר להקנות
ע"ב) עא ווילנא דפוס ט פרק (בבאֿבתרא יוסף' ה'נמוקי
בריא  כמתנת דינה מהיום, בה שכתוב מרע שכיב מתנת

קט. הערה להלן וראה לקנין, רבי 105)וזקוקה אף שזה
שם. בשקלאֿוטריא שהעלו כמו מודה, אלא 106)יהודה

(פ"א  המקבל ליד כשהגיע קנין משמש עצמו השטר
ז). הלכה מכירה בשיטת 107)מהלכות נחמן רב כדברי

שם. יוסי רבי של בברייתא מפורש וכן יוסי, גוף 108)רבי
פירותיה.109)הקרקע. בידינו:110)לאכול הוא וכלל

קנב.). (בבאֿבתרא מיתה" לאחר שטר זה 111)"אין [כל
הזמן  אין מרע שכיב במתנת אבל בריא, במתנת אלא אינו
ראה  מיתה, לאחר אלא להקנות נתכוון לא ודאי כי מוכיח,

סב]. והערה י, הלכה פ"ח ברשב"ם 112)למעלה ראה
מוכיח. ד"ה קלו.) (שם

.ÊË‡È¯a113ÌÈiÁÓ' ¯ËMa ·˙ÎÂ ‰zÓ Ô˙pL »ƒ∆»««»»¿»««¿»≈«ƒ
È¯‰ - '˙Ân·e‰¯eÓ‚ ‰zÓ BÊ114·e˙k È¯‰L ,ÌÈiÁÓ «»∆¬≈«»»¿»≈«ƒ∆¬≈»
'ÌÈiÁÓ' Ba115¯ÓB‡L ÈÓk - '˙Ân·e' Ba ·e˙kL ‰ÊÂ ; ≈«ƒ¿∆∆»«»∆¿ƒ∆≈

.‰Ê ‡e‰ ¯ËM‰ ÈÈB BÓÎe ,'ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ'≈«»¿«»¿≈«¿»∆

שבו 113) קנג.), (שם ושמואל רב פלוגתת מתוך יוצא
ונראה  יט, הלכה ח פרק למעלה הובאה כרב, ההלכה נפסקה
שכתב  וזה מיתה, לאחר כוונתו מרע בשכיב שרק משם
להיפך, אומרים אנו בבריא אבל יפה, לסימן הוא "מחיים"
כמו  הוא "ובמות", שכתוב וזה מחיים, כוונתו שעיקר
רבינו. שכתב וכמו עולם", ועד "מעתה שאומרים

ולפירות.114) כן 115)לגוף שכתב לומר אין ובבריא
מרע  בשכיב שאמרו כמו זה", מחולי שיחיה דעתו "ליישב

יט). הלכה (פ"ח

.ÊÈÌÈ˜Ècv‰116eÏa˜È ‡Ï ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ¯eÓb‰ ««ƒƒ«¿ƒ¿«¿≈«¬∆…¿«¿
‡Ï ,BÓL Ce¯a '‰a ÌÈÁËBa ‡l‡ ,Ì„‡Ó ‰zÓ«»»≈»»∆»¿ƒ«»¿…

ÌÈ·È„a117.‰ÈÁÈ ˙zÓ ‡BOÂ :¯Ó‡ È¯‰Â . ƒ¿ƒƒ«¬≈∆¡«¿≈«»…ƒ¿∆

לקבל 116) רצה שלא גידל ברב מעשה ושם נט. קידושין
ליה  משדרי הוו כי אלעזר "רבי אמרו: מד: ובחולין מתנה.
אזיל" לא ליה מזמני הוו וכי שקיל, לא מידי נשיאה מבי
מקבל. היה לא מתנה, איזו הנשיא מבית לו (כששלחו
בעי  קא לא אמר: הולך), היה לא לסעודה, אותו וכשהזמינו
מתנות  ושונא דכתיב שאחיה?) רוצה (אינו דאיחי? מר
אתייקורי  אמר אזיל, ליה מזמני הוו כי - זירא רבי יחיה,
כתב  לא [ורבינו בי)". הם (=מתכבדים בי דמתייקרו הוא
אלעזר  כרבי שפסק מפני מותר, - אותו מזמינים שאם

מיימוניות]. בהגהות וראה זירא, רבי על על117ֿ)החולק

מבטחו" ה' והיה בה', יבטח אשר הגבר "ברוך הפסוקים: פי
לו  שאין אדם בבן בנדיבים תבטחו ו"אל ז) יז, (ירמיה
כאן  שכתבו במגדלֿעוז, וכתב ג). קמו, (תהלים תשועה"
האלו  ההלכות לחתום כדי ומתנה, זכיה הלכות בסוף רבינו

ויפה. טוב בענין

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  טבת ו' שישי יום

-oipwxtq
mipkW zFkld¦§§¥¦

ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ˜elÁ ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒƒ««¿»≈
BÎMÓ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ˜Ê ˙˜Á¯‰Â .ÔÈÙzM‰1ÏÚaÓe «À»ƒ¿«¿»«≈∆»∆»≈∆ƒ¿≈ƒ««

BlL ¯ˆn‰2.¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„Â . «∆∆∆¿ƒ«««∆∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ»≈ƒ¿»ƒ≈

בו.1) וכיוצא ראייה היזק רכוש.2)כולל נזקי כולל

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
כופין 3) דברים באלו השותפין חלוקת משפטי בו נתבארו

חלק  ויקנה הכול מהם לאחד שיישאר או לחלוק לזה זה
זה. אחר והנמשך בדמים, חבירו

.‡„Á‡4ewL ÌÈL B‡ ,e‰„O ÈˆÁ B¯·ÁÓ ‰Bw‰ ∆»«∆≈¬≈¬ƒ»≈¿«ƒ∆»
B‡ ,‰zÓa Ô‰Ï ‰zpL B‡ ,eL¯iL B‡ ,‰„O „Á‡Ó≈∆»»∆∆»¿∆ƒ¿»»∆¿«»»

¯˜Ù‰‰ ÔÓ d· e˜ÈÊÁ‰L5BÏÏk ,¯‚ ÈÒÎ B‡ ,6ÏL ∆∆¡ƒ»ƒ«∆¿≈ƒ¿≈≈¿»∆
„Á‡ Lw·e ,Ú˜¯˜a ˙eÙzL Ì‰ÈÈa LiL Ïk :¯·c»»…∆≈≈≈∆À»¿«¿«ƒ≈∆»

Ì‡ :Bc·Ï B˜ÏÁ ÏhÏÂ ˜ÏÁÏ ÔÈÙzM‰ ÔÓ7LÈ ƒ«À»ƒ«¬…¿ƒ…∆¿¿«ƒ≈
‰wÏÁ ÔÈc Ú˜¯˜ d˙B‡a8ÔÈÙzM‰ ¯‡L ˙‡ ‰ÙBk - ¿»«¿«ƒ¬À»∆∆¿»«À»ƒ

„Á‡ ÔÈ‡ - ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ÔÈ˜ÏBÁÂ¿¿ƒƒ¿ƒ≈»ƒ¬À»≈∆»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .˜ÏÁÏ B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó≈∆»»…∆¬≈«¬…¿≈«ƒ

ÔÈÏËÏhÓa9ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .10„Á‡ ÔÈ‡La ? ¿ƒ«¿¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈∆»
B˜ÏÁ ˙‡ ¯ÈkÓ Ô‰Ó11‡l‡ ,Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÌB˜na ≈∆«ƒ∆∆¿«»∆≈À»ƒ∆»

„Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜n‰ ÏÎa LnzLÓ Ôlk „È«À»ƒ¿«≈¿»«»¬»ƒ»»∆»
- ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˜ÏÁ ¯ÈkÓ Ô‰Ó≈∆«ƒ∆¿««ƒ∆≈»ƒ¬À»

ÏÈc·‰Ï B¯·Á ˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰ÙBk12B˜ÏÁ ÔÈa ∆»∆»≈∆∆¬≈¿«¿ƒ≈∆¿
B¯·Á ˜ÏÁÏ13. ¿≈∆¬≈

יוחנן 4) רבי בשם אסי רבי של פירושו לפי ב. בתרא בבא
במשנה. יא. ושם ג.) ז:5)(שם מציעא בבבא נראה כן

שמח). (אור שם חננאל רבינו המשנה 6)ובפירוש כלשון
הבדל, כל ללא סתמית לשון "השותפין", המסכת: בראש

זו. שותפות הוקמה לפי 7)איך ג. ושם יא. שם משנה
ב. שם במשנה יוחנן רבי בשם אסי רבי של פירושו

ד.8) הלכה להלן - חלוקה דין יא.9)פרטי שם במשנה
ה. הלכה להלן וראה מטלטלין. שהם דברים גם מפורטים

של 10) מהמימרא זאת ולמד יא. הנ"ל למשנה סמוך הרי"ף,
(וראה  והחזיק" שלו בתוך זה "שהלך ג. שם אשי רב
להלן  רבינו כתב וכן אשי) רב המתחיל דיבור שם תוספות
בחלקו  והחזיק בעצמו זה הלך אם "וכן י: הלכה ב פרק
לחזור  יכול מהם אחד אין מידם, קנו שלא פי על אף וכו'
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קצז mipky zekld - oipw xtq - zah 'e iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ·˙BkL ‰ÊÂ .‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰B˜ - '‰˙ÈÓ ¯Á‡Ïe¿««ƒ»∆¿««ƒ»¿∆∆¿ƒ
LiL Èt ÏÚ Û‡Â 'ÂLÎÚÓ' ˙B¯kÓn‰Â ˙Bzn‰ ÏÎa¿»««»¿«ƒ¿»≈«¿»¿««ƒ∆≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÔÈ·˙Bk ¯·c‰ ÁÈÂ¯‰Ï - ÔÓf‰ ¯ËMa«¿»«¿«¿«¿ƒ««»»¿ƒ««ƒ

CÈ¯ˆ BÈ‡L112. ∆≈»ƒ

החולק 103) יהודה כרבי ולא במשנה, קלו. שם יוסי, כרבי
(שם). כמותו הלכה רב שפסק וכמו שם. של 104)עליו

מרע  שכיב מתנת ואילו א). ס"ק רנז סימן (סמ"ע בריא
שנתכוון  חשש יש קנין, צריך שאינו כיון - קנין בה שכתוב
ולדעת  י). הלכה ח פרק (למעלה מיתה לאחר בשטר להקנות
ע"ב) עא ווילנא דפוס ט פרק (בבאֿבתרא יוסף' ה'נמוקי
בריא  כמתנת דינה מהיום, בה שכתוב מרע שכיב מתנת

קט. הערה להלן וראה לקנין, רבי 105)וזקוקה אף שזה
שם. בשקלאֿוטריא שהעלו כמו מודה, אלא 106)יהודה

(פ"א  המקבל ליד כשהגיע קנין משמש עצמו השטר
ז). הלכה מכירה בשיטת 107)מהלכות נחמן רב כדברי

שם. יוסי רבי של בברייתא מפורש וכן יוסי, גוף 108)רבי
פירותיה.109)הקרקע. בידינו:110)לאכול הוא וכלל

קנב.). (בבאֿבתרא מיתה" לאחר שטר זה 111)"אין [כל
הזמן  אין מרע שכיב במתנת אבל בריא, במתנת אלא אינו
ראה  מיתה, לאחר אלא להקנות נתכוון לא ודאי כי מוכיח,

סב]. והערה י, הלכה פ"ח ברשב"ם 112)למעלה ראה
מוכיח. ד"ה קלו.) (שם

.ÊË‡È¯a113ÌÈiÁÓ' ¯ËMa ·˙ÎÂ ‰zÓ Ô˙pL »ƒ∆»««»»¿»««¿»≈«ƒ
È¯‰ - '˙Ân·e‰¯eÓ‚ ‰zÓ BÊ114·e˙k È¯‰L ,ÌÈiÁÓ «»∆¬≈«»»¿»≈«ƒ∆¬≈»
'ÌÈiÁÓ' Ba115¯ÓB‡L ÈÓk - '˙Ân·e' Ba ·e˙kL ‰ÊÂ ; ≈«ƒ¿∆∆»«»∆¿ƒ∆≈

.‰Ê ‡e‰ ¯ËM‰ ÈÈB BÓÎe ,'ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ'≈«»¿«»¿≈«¿»∆

שבו 113) קנג.), (שם ושמואל רב פלוגתת מתוך יוצא
ונראה  יט, הלכה ח פרק למעלה הובאה כרב, ההלכה נפסקה
שכתב  וזה מיתה, לאחר כוונתו מרע בשכיב שרק משם
להיפך, אומרים אנו בבריא אבל יפה, לסימן הוא "מחיים"
כמו  הוא "ובמות", שכתוב וזה מחיים, כוונתו שעיקר
רבינו. שכתב וכמו עולם", ועד "מעתה שאומרים

ולפירות.114) כן 115)לגוף שכתב לומר אין ובבריא
מרע  בשכיב שאמרו כמו זה", מחולי שיחיה דעתו "ליישב

יט). הלכה (פ"ח

.ÊÈÌÈ˜Ècv‰116eÏa˜È ‡Ï ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ¯eÓb‰ ««ƒƒ«¿ƒ¿«¿≈«¬∆…¿«¿
‡Ï ,BÓL Ce¯a '‰a ÌÈÁËBa ‡l‡ ,Ì„‡Ó ‰zÓ«»»≈»»∆»¿ƒ«»¿…

ÌÈ·È„a117.‰ÈÁÈ ˙zÓ ‡BOÂ :¯Ó‡ È¯‰Â . ƒ¿ƒƒ«¬≈∆¡«¿≈«»…ƒ¿∆

לקבל 116) רצה שלא גידל ברב מעשה ושם נט. קידושין
ליה  משדרי הוו כי אלעזר "רבי אמרו: מד: ובחולין מתנה.
אזיל" לא ליה מזמני הוו וכי שקיל, לא מידי נשיאה מבי
מקבל. היה לא מתנה, איזו הנשיא מבית לו (כששלחו
בעי  קא לא אמר: הולך), היה לא לסעודה, אותו וכשהזמינו
מתנות  ושונא דכתיב שאחיה?) רוצה (אינו דאיחי? מר
אתייקורי  אמר אזיל, ליה מזמני הוו כי - זירא רבי יחיה,
כתב  לא [ורבינו בי)". הם (=מתכבדים בי דמתייקרו הוא
אלעזר  כרבי שפסק מפני מותר, - אותו מזמינים שאם

מיימוניות]. בהגהות וראה זירא, רבי על על117ֿ)החולק

מבטחו" ה' והיה בה', יבטח אשר הגבר "ברוך הפסוקים: פי
לו  שאין אדם בבן בנדיבים תבטחו ו"אל ז) יז, (ירמיה
כאן  שכתבו במגדלֿעוז, וכתב ג). קמו, (תהלים תשועה"
האלו  ההלכות לחתום כדי ומתנה, זכיה הלכות בסוף רבינו

ויפה. טוב בענין

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  טבת ו' שישי יום

-oipwxtq
mipkW zFkld¦§§¥¦

ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ˜elÁ ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒƒ««¿»≈
BÎMÓ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ˜Ê ˙˜Á¯‰Â .ÔÈÙzM‰1ÏÚaÓe «À»ƒ¿«¿»«≈∆»∆»≈∆ƒ¿≈ƒ««

BlL ¯ˆn‰2.¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„Â . «∆∆∆¿ƒ«««∆∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ»≈ƒ¿»ƒ≈

בו.1) וכיוצא ראייה היזק רכוש.2)כולל נזקי כולל

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
כופין 3) דברים באלו השותפין חלוקת משפטי בו נתבארו

חלק  ויקנה הכול מהם לאחד שיישאר או לחלוק לזה זה
זה. אחר והנמשך בדמים, חבירו

.‡„Á‡4ewL ÌÈL B‡ ,e‰„O ÈˆÁ B¯·ÁÓ ‰Bw‰ ∆»«∆≈¬≈¬ƒ»≈¿«ƒ∆»
B‡ ,‰zÓa Ô‰Ï ‰zpL B‡ ,eL¯iL B‡ ,‰„O „Á‡Ó≈∆»»∆∆»¿∆ƒ¿»»∆¿«»»

¯˜Ù‰‰ ÔÓ d· e˜ÈÊÁ‰L5BÏÏk ,¯‚ ÈÒÎ B‡ ,6ÏL ∆∆¡ƒ»ƒ«∆¿≈ƒ¿≈≈¿»∆
„Á‡ Lw·e ,Ú˜¯˜a ˙eÙzL Ì‰ÈÈa LiL Ïk :¯·c»»…∆≈≈≈∆À»¿«¿«ƒ≈∆»

Ì‡ :Bc·Ï B˜ÏÁ ÏhÏÂ ˜ÏÁÏ ÔÈÙzM‰ ÔÓ7LÈ ƒ«À»ƒ«¬…¿ƒ…∆¿¿«ƒ≈
‰wÏÁ ÔÈc Ú˜¯˜ d˙B‡a8ÔÈÙzM‰ ¯‡L ˙‡ ‰ÙBk - ¿»«¿«ƒ¬À»∆∆¿»«À»ƒ

„Á‡ ÔÈ‡ - ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ÔÈ˜ÏBÁÂ¿¿ƒƒ¿ƒ≈»ƒ¬À»≈∆»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .˜ÏÁÏ B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó≈∆»»…∆¬≈«¬…¿≈«ƒ

ÔÈÏËÏhÓa9ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .10„Á‡ ÔÈ‡La ? ¿ƒ«¿¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈∆»
B˜ÏÁ ˙‡ ¯ÈkÓ Ô‰Ó11‡l‡ ,Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÌB˜na ≈∆«ƒ∆∆¿«»∆≈À»ƒ∆»

„Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜n‰ ÏÎa LnzLÓ Ôlk „È«À»ƒ¿«≈¿»«»¬»ƒ»»∆»
- ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˜ÏÁ ¯ÈkÓ Ô‰Ó≈∆«ƒ∆¿««ƒ∆≈»ƒ¬À»

ÏÈc·‰Ï B¯·Á ˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰ÙBk12B˜ÏÁ ÔÈa ∆»∆»≈∆∆¬≈¿«¿ƒ≈∆¿
B¯·Á ˜ÏÁÏ13. ¿≈∆¬≈

יוחנן 4) רבי בשם אסי רבי של פירושו לפי ב. בתרא בבא
במשנה. יא. ושם ג.) ז:5)(שם מציעא בבבא נראה כן

שמח). (אור שם חננאל רבינו המשנה 6)ובפירוש כלשון
הבדל, כל ללא סתמית לשון "השותפין", המסכת: בראש

זו. שותפות הוקמה לפי 7)איך ג. ושם יא. שם משנה
ב. שם במשנה יוחנן רבי בשם אסי רבי של פירושו

ד.8) הלכה להלן - חלוקה דין יא.9)פרטי שם במשנה
ה. הלכה להלן וראה מטלטלין. שהם דברים גם מפורטים

של 10) מהמימרא זאת ולמד יא. הנ"ל למשנה סמוך הרי"ף,
(וראה  והחזיק" שלו בתוך זה "שהלך ג. שם אשי רב
להלן  רבינו כתב וכן אשי) רב המתחיל דיבור שם תוספות
בחלקו  והחזיק בעצמו זה הלך אם "וכן י: הלכה ב פרק
לחזור  יכול מהם אחד אין מידם, קנו שלא פי על אף וכו'
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להלן. ועיין יכול 11)בחבירו". "ואינו נוסף: שם ברי"ף
להלן. וראה חבירו", של בחלקו מאחר 12)להשתמש כי

כאן  התקיימה הרי - חלקו ואחד אחד כל מכירים ששניהם
שלא  פי על ואף בחצר. עוד שותפים ואינם ביניהם חלוקה
כי  שחלקו, אחר עוד לחזור יכולים אינם בקניין, זאת עשו
על  ואף שיתחלקו עד רק מתחילה הייתה השותפות כל הרי
ואין  הם" לקוחות שחלקו "האחים להלכה פוסקים שאנו פי
קיבל  ואחד אחד שכל למפרע הדבר שהוברר אומרים אנו
כל  כי קובעים אנו מעכשיו מקום מכל - לו המיוחד חלקו
התחלת  בעת מתחילה לו המיועד חלקו קיבל ואחד אחד
קניין  צריכים אינם ולפיכך ביניהם, לכשיתחלקו השותפות

י). הלכה ב פרק להלן האזל מחיצה 13)(אבן זו הבדלה
ראייה, היזק בו שיש מקום בין הבדל שיש אלא היא,
הלכה  ב פרק (כדלהלן אמות ארבע גבוהה להיות שצריכה
כל  בגובה לה שדי ראייה, היזק בו שאין מקום לבין טז)

משנה). (מגיד שהוא

.·„Á‡14ÔÈÙzM‰ ÔÓ15ÔÈ‡L ÌB˜Óa B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ∆»ƒ«À»ƒ∆»««¬≈¿»∆≈
B‡ ,‰wÏÁ ÔÈ„ Ba16ÔB‚k ,e˜ÏÁiL ¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ƒ¬À»¿»»∆ƒ∆¿»∆«¿¿¿

‰˜ B‡ ,CÎÂ CÎa E˜ÏÁ ÈÏ ¯ÎÓ :ÈÏk B‡ ‰ÁÙLƒ¿»¿ƒ¿…ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈
ÈpnÓ17‰f‰ ¯ÚMa18Úa˙p‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ,BnÚ ÔÈc‰ - ƒ∆ƒ««««∆«ƒƒ¿ƒ∆«ƒ¿»

Ú·Bz‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .epnÓ ˙B˜Ï B‡ B¯·ÁÏ ¯kÓÏƒ¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆¬»ƒ≈«≈«
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰˜È ‰na ‡ˆÓÈ ‡Ï B‡ ,˙B˜Ï ‰ˆB¯∆ƒ¿…ƒ¿»«∆ƒ¿∆≈»
;ÏBf‰ ¯ÚMk elÙ‡ ,epnÓ ˙B˜Ï B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ»…∆¬≈ƒ¿ƒ∆¬ƒ««««
‡l‡ ,‰˜‡L ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ B¯·Á È¯‰L∆¬≈¬≈»«≈¿ƒ∆∆¿∆∆»

¯kÓ‡L19CÎÈÙÏ .20„Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL : ∆∆¿…¿ƒ»¿≈«ƒ∆»»ƒ¿∆»
Ì‡ :„a‰ ˙Èa B‡ ıÁ¯Ó Ì‰È·‡ Ì‰Ï ÁÈp‰L ,¯ÈLÚ»ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆∆¿»≈««ƒ

·‡‰ Ô‡OÚ21ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎOÏ22ÔÓÊ Ïk , ¬»»»»¿»»«»»»∆¿«»¿«
˙eÙzMa „ÓÚÏ eˆ¯iL23Ô‡OÚ ;24- BÓˆÚÏ ·‡‰ ∆ƒ¿«¬…«À»¬»»»»¿«¿

‡l‡ ,Ì˙B‡ ¯ÈkO‰Ï ÂÈÁ‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»»…»ƒ¿«¿ƒ»∆»
È¯‰Â .Ì‰È·‡ LnzL‰L C¯„k Ì‰a ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ»∆¿∆∆∆ƒ¿«≈¬ƒ∆«¬≈
Ì˙B‡ ‰OÚÂ ‡B·e ,ÌÈ˙ÈÊ EÏ Á˜ :ÈÚÏ ¯ÓB‡ ¯ÈLÚ»ƒ≈∆»ƒ«¿≈ƒ«¬≈»
eˆÁ¯ÈÂ B‡B·ÈÂ ,ÌÈ„·Ú EÏ ‰˜ ;„a‰ ˙È·a¿≈««¿≈¿¬»ƒ¿»¿ƒ¿¬

ıÁ¯na25˙B˜Ï ¯ÈLÚ‰ ˙‡ ‰ÙBk ÈÚ‰ ÔÈ‡Â . «∆¿»¿≈∆»ƒ∆∆∆»ƒƒ¿
B˜ÏÁ26¯ÎÓ B‡ ÈpnÓ ‰˜ :BÏ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ . ∆¿∆»ƒ≈»«¿≈ƒ∆ƒ¿…

‰B˜Â ‰ÂÏ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏ27¯ÎBÓ B‡28ÔÈB˜Â ÌÈ¯Á‡Ï ƒ«¬≈ƒ…∆¿∆≈«¬≈ƒ¿ƒ
‡l‡ ,‰B˜ ÈÈ‡ :Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯Ó‡ .BnÚ ÔÈc‰ -«ƒƒ»«»∆»≈∆≈ƒ∆∆»
Ïk ¯Ó‡ .ÌÈ¯Á‡Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - È˜ÏÁ ¯ÎBÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»«»
‰ˆB¯ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,¯ÎBÓ ÈÈ‡ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ≈∆»»∆»≈∆∆
‡Ï ‰ˆB¯ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L B‡ ,B¯·Á ˜ÏÁ ‰˜iL∆ƒ¿∆≈∆¬≈∆≈∆»≈∆∆…
e¯‡MÈ ‡l‡ ,B˜ÏÁ ¯kÓÏ ‡ÏÂ B¯·Á ˜ÏÁ ˙B˜Ïƒ¿≈∆¬≈¿…ƒ¿…∆¿∆»ƒ»¬
ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ?ÔÈOBÚ Ô‰ C‡È‰ - Ûeba ÔÈÙzLÀ»ƒ«≈«≈ƒƒ»»«»

¯ÎOÏ ÈeOÚ29Ì‡Â ;B¯ÎO ÔÈ˜ÏBÁÂ B˙B‡ ÔÈ¯ÈkOÓ - »¿»»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰L da ÔÈÎBL - ‡e‰ ¯ˆÁ Ì‡ :¯ÎOÏ ÈeOÚ BÈ‡≈»¿»»ƒ»≈¿ƒ»»»

‰L30ÈtÓ ,˙Á‡k Ì‰ÈL ekLiL ¯LÙ‡ŒÈ‡L , »»∆ƒ∆¿»∆ƒ¿¿¿≈∆¿««ƒ¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ È¯‰L ,‰i‡¯ ˜f‰31Ì„‡ ÔÈ‡Â , ∆≈¿ƒ»∆¬≈≈»ƒ¬À»¿≈»»

,¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ˙BpÙÏ ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Á¯ËÏ ÈeOÚ»ƒ¿…«»¿ƒ¿«≈»≈¿»≈
dÏ ÔÈÒÎ - ‡e‰ ıÁ¯Ó Ì‡Â ;‰LÏ ‰MÓ ‡l‡∆»ƒ»»¿»»¿ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ»

ÌBÈ ÏÎa „ÈÓz Ì‰ÈL32Èe‡¯L ¯·c Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»ƒ¿»¿≈»»»∆»

„ÈÓz Ba LnzL‰Ï33ÔB‚k ,¯ÎOÏ ÈeOÚ BÈ‡Â , ¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈»¿»»¿
:BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰¯Bz ¯ÙÒ B‡ ÚvÓ B‡ ıÁ¯Ó∆¿»«»≈∆»≈»«

ÌBÈ ‰z‡ LnzL‰ÏÎa :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ,ÌBÈ È‡Â ƒ¿«≈«»«¬ƒ∆¬≈≈¿»
.Ba LnzL‰Ï ‰ˆB¯ È‡ ÌBÈ¬ƒ∆¿ƒ¿«≈

אומרים 14) אם נחמן ורב יהודה רב פלוגתת ושם, יג. שם
שפסק  כמו יהודה, כרב והלכה להלן), (ראה אגוד" או "גוד

שם. שהובאה וכברייתא יג:) (שם אלה 15)אמימר היינו,
שדה, שקנו שניים שדה, חצי מחבירו קונה למעלה: שנזכרו
של  דין יש ובכולם ההפקר. מן זכו מתנה, לה ניתנה ירשו,
וכתב  זה על חולק ג הלכה להלן והראב"ד אגוד". או "גוד
במקח  אבל ומתנה, בירושה אלא אגוד" או "גוד אמרו שלא
כן  דעת על לו: אומר השני שהרי כן, אמרו לא וממכר

שם. ועיין ניחלק, שלא רבא 16)נשתתפנו, מדברי נלמד
יג. שם נחמן, שם.17)לרב שבגמרא אגוד" או "גוד זהו

גוד: הכסףֿמשנה): נוסחת לפי ב, גד (ערך הערוך וכפירוש
היינו  אקנה, כלומר, אמשוך, אגוד: קנה. כלומר, משוך,

הקובע 18)מכור. הוא הוא החלוקה את התובע כן ואם
לחבירו  ובין קונה, שהוא במקרה לעצמו, בין השער, את
דינא, אית המתחיל דיבור שם לרש"י (בניגוד הוא כשיקנה
את  קובע הקונה שלעולם, אקוץ, אגוד: קוץ. גוד: שפירש
שאפשר  רבינו מדברי ונראה משנה). כסף וראה השער
ויש  החפץ, של האמיתי שוויו על העולה שער גם לקבוע

משנה). במגיד (ראה זה על תלוי 19)חולקים והכול
בשני  כן לומר שיוכל אגוד", או "גוד האומר בתובע
אבל  יקנה. שהוא אגוד וגם יקנה, שהאחר גוד, גם הצדדים:
לתובע  מפריע זה אין לקנות, יכול ואינו עני הוא הנתבע אם
בניגוד  שם הרי"ף הכריע כן מכור". או קנה "או לו להגיד

משנה). (מגיד זה על החולקים קעב.20)לדעת שם משנה
יג. שם שהכול 21)והובאה נראה רבינו דברי מפשטות

אומרים  ויש משנה). (כסף המוריש האב בהתנהגות תלוי
וראויים  גדולים הם שאם ובקטנם, בגדלם תלוי שהעיקר
שאינם  קטנים, הם ואם לאמצע. והשכר משכירים להשכיר,
משנה. (מגיד להשכיר לכופו יכול אינו להשכיר, ראויים

אם). המתחיל דיבור יג: שם בתוספות ואין 22)וראה
הרי  כי בחלקו, להשתמש רוצה שהוא לומר, יכול העשיר
בשם  משנה (מגיד השני החלק את להשכיר יפריע זה

את 23)הרשב"א). לבטל יכול העשיר ירצה אם אבל
מיגאש  ור"י אגוד", או "גוד לו שיאמר זה ידי על השותפות
דינו  ואולי לשכר עומד שהדבר מאחר בספק, זאת השאיר

מגידֿמשנה. וראה חלוקה, דין בו שיש משנה 24)כדבר
להשתמש 25)שם. יכול העני שאין פי על אף כלומר,

איכפת  מה העשיר: לו אומר - המרחץ בבית או הבד בבית
עבדים  או זיתים לקחת תוכל מצידי יכול, אינך אם לי

בהם. משני 26)ולהשתמש אפשרות נותן שאינו שכל
להכריחו. יכול אינו - אגוד" או "גוד אף 27)הצדדים:

כנעני  עבד שגם יג. שם נראה וכן משלו. לו שאין פי על
שילווה  ידי על "אגוד" בכלל הוא הרי לשלם לו שאין

לבקש 28)מאחרים. הוא יכול כסף, לו שאין אף כלומר:
ויש  לאחרים. מכירה ידי על זאת לו שיאפשר מהשותף
ו). סעיף קעא, סימן ערוך (שולחן זה על חולקים

האב"29) עשאם "אם למעלה שאמר שמה משמע מכאן
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אלא  הכסףֿמשנה של כפירושו האב עשאה דווקא לאו
וכמו  לאו או להשכיר ראוי אם תלוי שהכול האומרים כדעת

המגידֿמשנה. לזמנים,30)שכתב החלוקה עיקרון את
שאין  הסובר יג.) שם ) נחמן רב מתשובת מיגאש הר"י למד
בחפץ  יעשו מה רבא, לשאלת אגוד", או "גוד אומרים
משתמש  שזה נחמן רב ענה כך ועל ופשוט, לבכור השייך
אפשרות  שאין למקום הדין והוא יומיים. וזה אחד יום בו
על  חולק בהשגתו והראב"ד משנה). (מגיד אגוד או גוד של
לחלוקת  השני את להכריח יכול האחד שאין ואומר זה
ונד. נע להיות מוכן אינו שהוא לטעון, יכול שהשני שנים,
או  אלא: עליו, תהא מה יפנה, להיכן לו אין אם ועוד,

תחלוק. או ראייה היזק על 31)תסבול לכוף ואיֿאפשר
ראייה. היזק שיש פי על אף לדברים 32)חלוקה, מקור

שעשה  שבמרחץ למעלה) והובאה יג. (שם בברייתא אלו
בה  שהשתמש כדרך ביחד בה משתמשים לעצמו האב
ממה  ראייה ועוד מיגאש). ר"י בשם משנה (מגיד אביהם
עבד  להם שהניח ופשוט בבכור עושים מה שם ששאלו
כל  הייתה לא ופשוט שבפשוט מכלל - טמאה ובהמה
מיגאש, (ר"י יחד להשתמש יכולים ששניהם מפני בעייה,
אינו  ואם ופשוט). בכור המתחיל דיבור שם בתוספות וראה
לימים  אותו שמחלקים אומרים יש יחד, בו להשתמש ראוי

מיגאש). לקיים 33)(ר"י אפשר הרי לזמן, מזמן רק שאם
נפרדים. לזמנים בשימוש השותפים בין חלוקה

.‚ÔÈ‡L ‰„O B‡ ¯ˆÁ ˙ˆ˜Ó B¯·ÁÓ ¯ÎBO‰ „Á‡∆»«≈≈¬≈ƒ¿»»≈»∆∆≈
‰wÏÁ ÔÈc da34„Á‡ ÌB˜Ó e¯ÎOL ÌÈL B‡ , »ƒ¬À»¿«ƒ∆»¿»∆»

¯ÓBÏÂ B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ˙eÙzLa¿À»»∆»≈∆»»…∆¬≈¿«
E˜ÏÁ ÈÏ ¯kO‰ B‡ ,È˜ÏÁ ÈpnÓ ¯ÎO B‡ :BÏ35Ì‡Â . ¿…ƒ∆ƒ∆¿ƒ«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ

.ÔÈ˜ÏBÁ - ‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»¿ƒ

חושן 34) (ובשולחןֿערוך בשדה ולא בחצר לא כלומר,
חצר  או שדה "מקצת הסדר: היפך ט סעיף קעא סימן משפט

חלוקה"). דין בה ולדעתו,35)שאין זה על חולק הראב"ד
בירושה  אלא אגוד או גוד של אלו, להלכות מקום אין
שיכול  מפני ובמקחֿוממכר בשכירות לא אבל ומתנה,
לכתחילה  קנו או שכרו כן מנת שעל לטעון, השותף
יכול  התובע כי סובר ורבינו ככה. שימשיכו בשותפות,
השכירות  שבזמן נגדית, בטענה השותף טענת את לדחות
כן  אחרי ורק זה, עם בשותפות להיות שיוכל אמנם חשב
הרשב"א). בשם משנה (מגיד רוחו לפי אינו שזה לו נתברר

.„Ïk ?‰wÏÁ ÔÈ„ e‰Ê È‡36ÈÙÏ ˜ÏÁÈ el‡L ≈∆ƒ¬À»…∆ƒ≈»≈¿ƒ
˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÔÈÙzM‰37Èe¯˜ Ïk‰ ÌML ˜ÏÁ Ì‰aL «À»ƒ«ƒ««»∆»∆≈∆∆≈«…»

ÔÈ‡ - ˜ÏÁ‰ ÏÚ ‡¯˜ Ïk‰ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈÏÚ»»¬»ƒ≈≈«…ƒ¿»««≈∆≈
„ˆÈk .‰wÏÁ ÔÈc da38¯ˆÁ Ïk ?39Úa¯‡ da ÔÈ‡L »ƒ¬À»≈«»»≈∆≈»«¿«

˙Bn‡40ÏÎÂ .¯ˆÁ ‰Èe¯˜ dÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ «««¿««≈»¿»»≈¿»
ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙ÚÈ¯Ê È„k da ÔÈ‡L ‰„O41dÈ‡ - »∆∆≈»¿≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ≈»

‰„O ‰Èe¯˜42‰pb ÏÎÂ .43ÈˆÁ ˙ÚÈ¯Ê È„k da ÔÈ‡L ¿»»∆¿»ƒ»∆≈»¿≈¿ƒ«¬ƒ
ÏÎÂ .‰p‚ ‰Èe¯˜ dÈ‡ - ·˜44Òc¯t45È„k Ba ÔÈ‡L «≈»¿»ƒ»¿»«¿≈∆≈¿≈

CÎÈÙÏ .Òc¯t Èe¯˜ BÈ‡ - ÔÈa˜ ‰LÏL ˙ÚÈ¯Ê46ÔÈ‡ : ¿ƒ«¿»«ƒ≈»«¿≈¿ƒ»≈
„Á‡ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰È‰iL „Ú ,¯ˆÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆∆»≈«∆ƒ¿∆«¿««¿»∆»

zM‰ ÔÓ „Á‡Âda ‰È‰iL „Ú ,‰„O‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;ÔÈÙ ¿∆»ƒ«À»ƒ¿…∆«»∆«∆ƒ¿∆»

˙‡ ‡ÏÂ ;[„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ] ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙ÚÈ¯Ê È„k¿≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»∆»¿∆»¿…∆
‡ÏÂ ;„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ·˜ ÈˆÁ da ‡‰iL „Ú ,‰pb‰«ƒ»«∆¿≈»¬ƒ«¿»∆»¿∆»¿…
„Á‡ ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰LÏL ˙Èa Ba ‡‰iL „Ú ,Òc¯t‰ ˙‡∆««¿≈«∆¿≈≈¿»«ƒ¿»∆»

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„Á‡Â47‡ˆBiÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ? ¿∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈
da48da ‡ˆBiÎÂ Ï··a Ï·‡ ;49˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - »¬»¿»∆¿«≈»≈¿ƒ∆

È„k da ‰È‰iL „Ú ,‰„O‰50‰ÊÏ ÌBÈ ˙LÈ¯Á51 «»∆«∆ƒ¿∆»¿≈¬ƒ«»∆
Òc¯t‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;‰ÊÏ ÌBÈ ˙LÈ¯ÁÂ52Ba ‰È‰L „Ú , «¬ƒ«»∆¿…∆««¿≈«∆»»

˙BÏÈ‡ ÌÈLÏLe ‰MLÂ] ‰ÊÏ ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒƒ»»∆¿ƒ»¿ƒƒ»
‰„OÂ ;„Á‡ ÌBÈa „Á‡ Ì„‡ ˙„B·Ú È„k ,[‰ÊÏ53 »∆¿≈¬«»»∆»¿∆»¿»∆
‡lÓiL È„k da ‡‰iL „Ú - ÈÏÎa d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«∆¿≈»¿≈∆¿«≈

.‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈÂ ‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈ ÏÚBt‰«≈∆»»∆¿∆»»∆

יא.36) בתרא בבבא הרבה 37)משנה יש אם היינו,
אף  - קטן חלק אלא לו שאין אחד, ביניהם ויש שותפים,
מעכב  לאו, ואם חלוקה. דין של בשיעור לקבל צריך הוא

ה). קטן סעיף קעא (סמ"ע החלוקה את משנה 38)הוא
ה).39)שם. אות מיימוני (הגהות כחצר - חוץ 40)ובית

א). הלכה ב פרק (להלן פתחים של אמות מארבע
רוחב 41) על אורך סאה וחצי קבין) (=שישה סאה היינו

וחמישים  מאות שבע אלפים שלושת של שטח והוא סאה
שם). המשניות בפירוש (רבינו כדאי 42)אמה שלא

(תוספות  מזה קטן בשטח וזריעה בחרישה מאמצים להשקיע
השדה). את ולא המתחיל דיבור בה 43)שם שזורעין

קטן.י  בשטח אף חשובה והיא יב.44)רקות, שם גמרא
אחר,45) אילן שדה או פרדסא) המתחיל דיבור (רש"י כרם

משנה). (מגיד ההלכה בסוף יא.46)כמבואר שם משנה
יב.47) שם דומה 48)גמרא ושווייה חשובה שהקרקע

ישראל. שבארץ כך.49)לזה כל חשובה אינה שהקרקע
יב.50) שם יוסף רב מיום 51)מסקנת לפחות פועל שאין

חרישה  ליום הכוונה אם בדבר דנו שם ובגמרא שם). (רש"י
לא  ורבינו הזריעה. בעונת חרישה ליום או החרישה, בעונת
כתב  המשניות ובפירוש לזו, או לזו כוונתו אם כלל, ציין
אחד, יום עבודת של שיעור חלק בכל שיהיה שהעיקר
לחםֿמשנה. וראה בהן", וכיוצא זריעה או "בחרישה

שם.52) קטינא בר רבא נחמן,53)מימרת רב מימרת שם
והיינו, דוולא) המתחיל דיבור שם (תוספות הר"ח וכפירוש
בזה  וסרה משנה (לחם ישראל בארץ לגינה בהקבלה בבבל,

שם). התוספות קושיית

.‰ÔÈ‡54Ô¯Bn‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÈÏ˜¯h‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ55, ≈¿ƒ∆«¿«¿ƒ¿…∆«»
˙‡ ‡ÏÂ ,„a‰ ˙Èa ˙‡ ‡ÏÂ ,C·BM‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«»¿…∆≈««¿…∆
Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa ‡‰iL „Ú ,˙Èlh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ıÁ¯n‰«∆¿»¿…∆««ƒ«∆¿≈¿»≈∆≈∆

‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k56‡‰iL „Ú - e˜ÏÁ ıÁ¯Ó Ì‡ . ¿≈»∆¿≈»∆ƒ∆¿»»¿«∆¿≈
‡‰iL „Ú - C·BL Ì‡Â .ıÁ¯Ó È„k Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa¿»≈∆≈∆¿≈∆¿»¿ƒ»«∆¿≈
Ïk ¯‡L·e ˙ÈlËa ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa C·BL ˜ÏÁ Ïk»≈∆»ƒ¿≈«¿¿≈¿«ƒƒ¿»»

ÔÈ‡ .ÌÈ¯·c‰57ÔÈÏÚÓ - ‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k Ô‰a58 «¿»ƒ≈»∆¿≈»∆¿≈»∆«¬ƒ
B‡ ÈÏ ¯ÎÓ B‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ [BÏ] LÈÂ ,ÌÈÓ„a B˙B‡¿»ƒ¿≈««¬≈¿…ƒ

¯Ó‡ .ÈpnÓ ‰˜59Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ˜ÏÁ :Ì‰Ó „Á‡ ¿≈ƒ∆ƒ»«∆»≈∆¬…∆««ƒ
‡LÌÈÂL ÔÈ˜ÏÁ‰ ÔÈ60ÏËÂ ˙eÁt‰ ˙‡ Ïh‡ È‡ , ∆≈«¬»ƒ»ƒ¬ƒ∆…∆«»¿…

¯˙i‰ ˙‡ ‰z‡61:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «»∆«»≈≈¿ƒ∆¬≈≈
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אלא  הכסףֿמשנה של כפירושו האב עשאה דווקא לאו
וכמו  לאו או להשכיר ראוי אם תלוי שהכול האומרים כדעת

המגידֿמשנה. לזמנים,30)שכתב החלוקה עיקרון את
שאין  הסובר יג.) שם ) נחמן רב מתשובת מיגאש הר"י למד
בחפץ  יעשו מה רבא, לשאלת אגוד", או "גוד אומרים
משתמש  שזה נחמן רב ענה כך ועל ופשוט, לבכור השייך
אפשרות  שאין למקום הדין והוא יומיים. וזה אחד יום בו
על  חולק בהשגתו והראב"ד משנה). (מגיד אגוד או גוד של
לחלוקת  השני את להכריח יכול האחד שאין ואומר זה
ונד. נע להיות מוכן אינו שהוא לטעון, יכול שהשני שנים,
או  אלא: עליו, תהא מה יפנה, להיכן לו אין אם ועוד,

תחלוק. או ראייה היזק על 31)תסבול לכוף ואיֿאפשר
ראייה. היזק שיש פי על אף לדברים 32)חלוקה, מקור

שעשה  שבמרחץ למעלה) והובאה יג. (שם בברייתא אלו
בה  שהשתמש כדרך ביחד בה משתמשים לעצמו האב
ממה  ראייה ועוד מיגאש). ר"י בשם משנה (מגיד אביהם
עבד  להם שהניח ופשוט בבכור עושים מה שם ששאלו
כל  הייתה לא ופשוט שבפשוט מכלל - טמאה ובהמה
מיגאש, (ר"י יחד להשתמש יכולים ששניהם מפני בעייה,
אינו  ואם ופשוט). בכור המתחיל דיבור שם בתוספות וראה
לימים  אותו שמחלקים אומרים יש יחד, בו להשתמש ראוי

מיגאש). לקיים 33)(ר"י אפשר הרי לזמן, מזמן רק שאם
נפרדים. לזמנים בשימוש השותפים בין חלוקה

.‚ÔÈ‡L ‰„O B‡ ¯ˆÁ ˙ˆ˜Ó B¯·ÁÓ ¯ÎBO‰ „Á‡∆»«≈≈¬≈ƒ¿»»≈»∆∆≈
‰wÏÁ ÔÈc da34„Á‡ ÌB˜Ó e¯ÎOL ÌÈL B‡ , »ƒ¬À»¿«ƒ∆»¿»∆»

¯ÓBÏÂ B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ˙eÙzLa¿À»»∆»≈∆»»…∆¬≈¿«
E˜ÏÁ ÈÏ ¯kO‰ B‡ ,È˜ÏÁ ÈpnÓ ¯ÎO B‡ :BÏ35Ì‡Â . ¿…ƒ∆ƒ∆¿ƒ«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ

.ÔÈ˜ÏBÁ - ‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»¿ƒ

חושן 34) (ובשולחןֿערוך בשדה ולא בחצר לא כלומר,
חצר  או שדה "מקצת הסדר: היפך ט סעיף קעא סימן משפט

חלוקה"). דין בה ולדעתו,35)שאין זה על חולק הראב"ד
בירושה  אלא אגוד או גוד של אלו, להלכות מקום אין
שיכול  מפני ובמקחֿוממכר בשכירות לא אבל ומתנה,
לכתחילה  קנו או שכרו כן מנת שעל לטעון, השותף
יכול  התובע כי סובר ורבינו ככה. שימשיכו בשותפות,
השכירות  שבזמן נגדית, בטענה השותף טענת את לדחות
כן  אחרי ורק זה, עם בשותפות להיות שיוכל אמנם חשב
הרשב"א). בשם משנה (מגיד רוחו לפי אינו שזה לו נתברר

.„Ïk ?‰wÏÁ ÔÈ„ e‰Ê È‡36ÈÙÏ ˜ÏÁÈ el‡L ≈∆ƒ¬À»…∆ƒ≈»≈¿ƒ
˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÔÈÙzM‰37Èe¯˜ Ïk‰ ÌML ˜ÏÁ Ì‰aL «À»ƒ«ƒ««»∆»∆≈∆∆≈«…»

ÔÈ‡ - ˜ÏÁ‰ ÏÚ ‡¯˜ Ïk‰ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈÏÚ»»¬»ƒ≈≈«…ƒ¿»««≈∆≈
„ˆÈk .‰wÏÁ ÔÈc da38¯ˆÁ Ïk ?39Úa¯‡ da ÔÈ‡L »ƒ¬À»≈«»»≈∆≈»«¿«

˙Bn‡40ÏÎÂ .¯ˆÁ ‰Èe¯˜ dÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ «««¿««≈»¿»»≈¿»
ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙ÚÈ¯Ê È„k da ÔÈ‡L ‰„O41dÈ‡ - »∆∆≈»¿≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ≈»

‰„O ‰Èe¯˜42‰pb ÏÎÂ .43ÈˆÁ ˙ÚÈ¯Ê È„k da ÔÈ‡L ¿»»∆¿»ƒ»∆≈»¿≈¿ƒ«¬ƒ
ÏÎÂ .‰p‚ ‰Èe¯˜ dÈ‡ - ·˜44Òc¯t45È„k Ba ÔÈ‡L «≈»¿»ƒ»¿»«¿≈∆≈¿≈

CÎÈÙÏ .Òc¯t Èe¯˜ BÈ‡ - ÔÈa˜ ‰LÏL ˙ÚÈ¯Ê46ÔÈ‡ : ¿ƒ«¿»«ƒ≈»«¿≈¿ƒ»≈
„Á‡ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰È‰iL „Ú ,¯ˆÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆∆»≈«∆ƒ¿∆«¿««¿»∆»

zM‰ ÔÓ „Á‡Âda ‰È‰iL „Ú ,‰„O‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;ÔÈÙ ¿∆»ƒ«À»ƒ¿…∆«»∆«∆ƒ¿∆»

˙‡ ‡ÏÂ ;[„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ] ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙ÚÈ¯Ê È„k¿≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»∆»¿∆»¿…∆
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„Á‡ ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰LÏL ˙Èa Ba ‡‰iL „Ú ,Òc¯t‰ ˙‡∆««¿≈«∆¿≈≈¿»«ƒ¿»∆»

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„Á‡Â47‡ˆBiÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ? ¿∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈
da48da ‡ˆBiÎÂ Ï··a Ï·‡ ;49˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - »¬»¿»∆¿«≈»≈¿ƒ∆

È„k da ‰È‰iL „Ú ,‰„O‰50‰ÊÏ ÌBÈ ˙LÈ¯Á51 «»∆«∆ƒ¿∆»¿≈¬ƒ«»∆
Òc¯t‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;‰ÊÏ ÌBÈ ˙LÈ¯ÁÂ52Ba ‰È‰L „Ú , «¬ƒ«»∆¿…∆««¿≈«∆»»

˙BÏÈ‡ ÌÈLÏLe ‰MLÂ] ‰ÊÏ ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒƒ»»∆¿ƒ»¿ƒƒ»
‰„OÂ ;„Á‡ ÌBÈa „Á‡ Ì„‡ ˙„B·Ú È„k ,[‰ÊÏ53 »∆¿≈¬«»»∆»¿∆»¿»∆
‡lÓiL È„k da ‡‰iL „Ú - ÈÏÎa d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«∆¿≈»¿≈∆¿«≈

.‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈÂ ‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈ ÏÚBt‰«≈∆»»∆¿∆»»∆

יא.36) בתרא בבבא הרבה 37)משנה יש אם היינו,
אף  - קטן חלק אלא לו שאין אחד, ביניהם ויש שותפים,
מעכב  לאו, ואם חלוקה. דין של בשיעור לקבל צריך הוא

ה). קטן סעיף קעא (סמ"ע החלוקה את משנה 38)הוא
ה).39)שם. אות מיימוני (הגהות כחצר - חוץ 40)ובית

א). הלכה ב פרק (להלן פתחים של אמות מארבע
רוחב 41) על אורך סאה וחצי קבין) (=שישה סאה היינו

וחמישים  מאות שבע אלפים שלושת של שטח והוא סאה
שם). המשניות בפירוש (רבינו כדאי 42)אמה שלא

(תוספות  מזה קטן בשטח וזריעה בחרישה מאמצים להשקיע
השדה). את ולא המתחיל דיבור בה 43)שם שזורעין

קטן.י  בשטח אף חשובה והיא יב.44)רקות, שם גמרא
אחר,45) אילן שדה או פרדסא) המתחיל דיבור (רש"י כרם

משנה). (מגיד ההלכה בסוף יא.46)כמבואר שם משנה
יב.47) שם דומה 48)גמרא ושווייה חשובה שהקרקע

ישראל. שבארץ כך.49)לזה כל חשובה אינה שהקרקע
יב.50) שם יוסף רב מיום 51)מסקנת לפחות פועל שאין

חרישה  ליום הכוונה אם בדבר דנו שם ובגמרא שם). (רש"י
לא  ורבינו הזריעה. בעונת חרישה ליום או החרישה, בעונת
כתב  המשניות ובפירוש לזו, או לזו כוונתו אם כלל, ציין
אחד, יום עבודת של שיעור חלק בכל שיהיה שהעיקר
לחםֿמשנה. וראה בהן", וכיוצא זריעה או "בחרישה

שם.52) קטינא בר רבא נחמן,53)מימרת רב מימרת שם
והיינו, דוולא) המתחיל דיבור שם (תוספות הר"ח וכפירוש
בזה  וסרה משנה (לחם ישראל בארץ לגינה בהקבלה בבבל,

שם). התוספות קושיית

.‰ÔÈ‡54Ô¯Bn‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÈÏ˜¯h‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ55, ≈¿ƒ∆«¿«¿ƒ¿…∆«»
˙‡ ‡ÏÂ ,„a‰ ˙Èa ˙‡ ‡ÏÂ ,C·BM‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«»¿…∆≈««¿…∆
Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa ‡‰iL „Ú ,˙Èlh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ıÁ¯n‰«∆¿»¿…∆««ƒ«∆¿≈¿»≈∆≈∆

‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k56‡‰iL „Ú - e˜ÏÁ ıÁ¯Ó Ì‡ . ¿≈»∆¿≈»∆ƒ∆¿»»¿«∆¿≈
‡‰iL „Ú - C·BL Ì‡Â .ıÁ¯Ó È„k Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa¿»≈∆≈∆¿≈∆¿»¿ƒ»«∆¿≈
Ïk ¯‡L·e ˙ÈlËa ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa C·BL ˜ÏÁ Ïk»≈∆»ƒ¿≈«¿¿≈¿«ƒƒ¿»»

ÔÈ‡ .ÌÈ¯·c‰57ÔÈÏÚÓ - ‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k Ô‰a58 «¿»ƒ≈»∆¿≈»∆¿≈»∆«¬ƒ
B‡ ÈÏ ¯ÎÓ B‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ [BÏ] LÈÂ ,ÌÈÓ„a B˙B‡¿»ƒ¿≈««¬≈¿…ƒ

¯Ó‡ .ÈpnÓ ‰˜59Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ˜ÏÁ :Ì‰Ó „Á‡ ¿≈ƒ∆ƒ»«∆»≈∆¬…∆««ƒ
‡LÌÈÂL ÔÈ˜ÏÁ‰ ÔÈ60ÏËÂ ˙eÁt‰ ˙‡ Ïh‡ È‡ , ∆≈«¬»ƒ»ƒ¬ƒ∆…∆«»¿…

¯˙i‰ ˙‡ ‰z‡61:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «»∆«»≈≈¿ƒ∆¬≈≈
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‰zÓ ÁwÏ ÈBˆ¯ ÔÈ‡62ÔÈc da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡ , ≈¿ƒƒ««»»∆»ƒ¿≈»ƒ
.ÌÈÓ„a ÔÈÏÚÓ e‡ È¯‰ ‰ÂLa ‰wÏÁ¬À»¿»∆¬≈»«¬ƒ¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

דיני  ש"רוב תמורה הלכות בסוף הרמב"ם שכתב מה פי על
ומתוך  המעשים" כל ולישר הדעות לתקן אלא אינן התורה
יש  ה', בעבודת והוראות עניינים למדים וההלכות הדינים
להסתפק  שאין הוא ה' בעבודת השכנים שעניין לומר,
שבסביבתו  אלו כל על גם לפעול וצריך עצמו עם בעבודה

ומצוותיה. תורה יהדות, בענייני שלו "שכנים" שיהיו
(307 'r e"k wlg y"ewl it lr)

יא.54) שם (רבינו 55)משנה ארמונים" ממיני "מין
המשניות). כל 56)בפירוש של השיעורים כמה פורש ולא

אלו. בדברים וחלק יג:57)חלק שם ברייתא
בסמוך.58) כמבואר אגוד, או גוד של העיקרון לפי והיינו,
(רי"ף 59) טעמו" ש"מסתבר שם גמליאל בן שמעון כרבן

טול  לו לומר שיכול קמא כתנא ופוסקים חולקים ויש שם).
ט). אות מיימוני (הגהות פחות ואני שיעור ויש 60)אתה

קטן. ואחד גדול מהם כשיעור.61)אחד בו ויש
שנימקו 62) כמו יחיה", מתנות "ושונא לכתוב: בהתאם

וכסף  ומתנה. זכייה הלכות בסוף למעלה וראה שם. בגמרא
שם). (גמרא לי אין - הדבר מחיר

ה'תש"פ  טבת ז' ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בתים 1) לבעלי המשותפת החצר חלוקת משפטי בו נתבארו

ל  בית כל השותפין מיוחדים רצו אם וכן מהם, אחד כל
על  זה לשותפין שיש ומה חלוקה, דין בו שאין דבר לחלוק

זה. אחר והנמשך שחלקו, אחר הנזקין משמירת זה

.‡˙B¯ˆÁ2ÌÈ¯Ùk‰3˙Èa BÏ ‰Ba „Á‡Â „Á‡ ÏkL ,4 «¿«¿»ƒ∆»∆»¿∆»∆«ƒ
ÌÈza‰ ÈL ÔÈaL ¯ˆÁ‰ ˙‡ˆÓÂ5Èa ÏÎÏ ˙ÙzLÓ ¿ƒ¿≈∆»≈∆≈¿≈«»ƒ¿À∆∆¿»¿≈

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎÏ LÈ È¯‰ - ÌÈza‰6˙Bn‡ Úa¯‡7 «»ƒ¬≈≈¿»∆«»∆««¿««
ÂÈÙÏ8Á˙t‰ Ïk ·Á¯a9Ì‡ :¯ˆÁ‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ; ¿»»¿…«»«∆«¿«ƒ¿»ƒ∆»≈ƒ

ÛzLÂ ÛzL ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba LÈ≈«¿««««¿««¿»À»¿À»
ÏkL .d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»∆»
dÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ ÔÈ‡L ¯ˆÁ»≈∆≈»«¿««««¿««≈»

e¯‡aL BÓk ,¯ˆÁ ‰Èe¯˜10,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk . ¿»»≈¿∆≈«¿≈«»¿≈À»ƒ
ÌÈza ÈL ‰ÊÏ11ÈL BÏ LiL ‰Ê :„Á‡ ˙Èa ‰ÊÏÂ »∆¿≈»ƒ¿»∆«ƒ∆»∆∆≈¿≈

˙Èa ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯ˆÁ‰ ÔÓ BÏ ÔÈ„„BÓ - ÌÈza»ƒ¿ƒƒ∆»≈«¿««¿»«ƒ
;˙Bn‡ ¯OÚ ‰È‰ elÙ‡ ,Á˙t‰ ·Á¯ Ïk ÏÚ ˙È·Â»«ƒ«»…««∆«¬ƒ»»∆∆«
˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ˙B - „Á‡ ˙Èa BÏ LiL ‰ÊÂ¿∆∆≈«ƒ∆»¿ƒ«¿««
LÈ Ì‡ :¯ˆÁ‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ;BÁ˙t ÈÙÏ BÁ˙t ·Á¯a¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ∆»≈ƒ≈
ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ÊÏ ‡‰iL È„k ,˙Bn‡ ‰BÓL da»¿∆«¿≈∆¿≈»∆«¿«««
ıeÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ÊÏÂ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»∆«¿««««¿««
˙BÁt ;ÔÈ˜ÏBÁÂ ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ - ÌÈÁ˙t‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»ƒ¬À»¿¿ƒ»

.‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ - ‰fÓƒ∆≈»ƒ¬À»

רבי 2) בשם אסי רבי של ומימרא ברייתא יא. בבאֿבתרא
שיטת 3)יוחנן. לפי וזה להם, והדומה הכפרים של דוקא

בסמוך. ראה מיגאש, בונה 4)הר"י ואחד אחד כל כלומר,
פתח  לו שיש זה ולפיכך בחצר, זוכה אחד וכל הפקר בקרקע
שני  לו יש ואם פתחו, כנגד אמות בארבע הוא זוכה אחד,
בשותפות, חצר שקנו שנים אבל אמות, בשמונה זכה פתחים
אלא  לו אין פתחים, שני לו שיש בין אחד פתח לו שיש בין
שם, בבבאֿבתרא מיגאש ר"י דעת וכן בלבד, אמות ארבע

לחםֿמשנה. ועיין במגידֿמשנה, שמקודם 5)והובא היינו,
את  הקיפו הבתים שהקימו ואחרי כנ"ל, הפקר, אדמת היתה
הפתחים  למספר בהתאם בחצר, אחד כל זכה ואז השטח,

כמה 6)שלו. היו ואם להלן, כמבואר בית, לכל פתח היינו
פתח  לכל יש אחרת, ברוח פתח כל אם אחד, בבית פתחים
שם. עיין ב, הלכה להלן כמבואר אמות, ארבע ופתח

לו 7) יש החצר ויתר ג). הלכה (להלן משאו שם לפרק
אחרים. החצר.8)תשמישים בעומק כמדת 9)כלומר,

רוחב  לו יש שלעולם אומרים, ויש השטח. מדת כן רחבו,
לפי  אמות, ארבע רחב אינו שהפתח באופן אף אמות, ארבע
סימן  שם (רא"ש אמות מד' בפחות משאו לפרק שאיֿאפשר
יש  אלו: אמות בד' זכותו מה הראשונים, ונחלקו לח).
יכול  חבירו גם - לו מיוחדות שהן שאע"פ אומרים
לגמרי  לו קנויות שהן אומרים ויש לפרקים, בהם להשתמש

ג). הלכה להלן במגידֿמשנה פ"א 10)(ראה למעלה
ד. שני 11)הלכה ולזה אחד, פתח "לזה שם: בברייתא

שני  יש שאם בתים. "פתחים": רבינו ומפרש פתחים".
פתח  בשביל אמות ארבע אלא לו אין אחד , בבית פתחים

ב. הלכה כדלהלן רוחות בשני שהם לא אם בלבד, אחד

.·˙Èa12LÈ - ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t BÏ LiL «ƒ∆≈¿»ƒ«ƒƒ»»≈
Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ13Ì‡Â .14BÏ „ÁÈ15- Á˙t «¿««¿»«¿ƒƒ≈∆«

BÁ˙t „‚k ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡16. ≈∆»«¿««¿∆∆ƒ¿

ברי"ף 12) הנוסחא (כן בחפירה אמימר, של מימרא יא. שם
(=מקום  דסופלי במגידֿמשנה) שהובא מיגאש ובר"י
פתחים  ארבעה לה שיש מיגאש) ר"י - עורות בו שמעבדים
חידוש  לפנינו הרי פתח. לכל אמות ארבע לה ויש צד מכל
(ר"י  אמות ארבע לו ויש כבית, דינו זה שמקום א' כפול:
אחד  כשכל ופתח פתח לכל אמות ארבע שיש ב' מיגאש).
רבינו  שבדברי זו הלכה של מקורה וזהו אחר. ברוח ואחד
יש  דסופלי לחפירה שגם הראשון, החידוש את [והשמיט
של  שלול ה) (הלכה להלן שכתב שממה - אמות ארבע
שם  בגמרא ההסברה וכפי אמות, ארבע לו אין תרנגולין
שמקומות  מוכח בעצמם, ועולים מטפסים שהתרנגולים
ארבע  להם יש - תרנגולים של ללול דומים שאינם אחרים

כנ"ל.13)אמות]. ורוח, רוח לכל אחד שם,14)פתח
אמימר. של הפתחים 15)במימרא כל השאיר כלומר,

ז  הלכה להלן ועיין מהם. באחד אלא משתמש ואינו
שם. רבינו,16)ובהערה דברי על כאן השיג הראב"ד

אלא  הרוחות שאר מפקיע שייחוד בגמרא אמרו שלא וכתב
ארבע  לו ויש מפקיע, אינו בבית אבל דסופלי, בחפירה

רוח. לכל אמות

.‚‰¯„ÒÎ‡17B‡OÓa dÎB˙Ï Òk‰Ï BÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : «¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»≈¿»¿«»
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Úa¯‡ dÏ LÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ ÔÈ‡ -≈»«¿««¿ƒ»≈»«¿«
Úa¯‡ Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎÏ LiL e¯Ó‡ ‡lL .˙Bn‡«∆…»¿∆≈¿»∆«»∆««¿«

.B‡OÓ ÌL ˜¯ÙÏ ‡l‡ ,˙Bn‡«∆»ƒ¿…»«»

לה 17) שאין "אכסדרא", הונא. רב של מימרא יא: שם
ופתוחה  דפנות שלשה רק לה שיש או (רש"י), כלל דפנות

הכא). ד"ה שם (תוספות רביעי מצד

.„˙Èa18¯ÚL19˙Òt¯Ó B‡20Úa¯‡ Ì‰Ï LÈ - ≈««ƒ¿∆∆≈»∆«¿«
˙Bn‡21eÈ‰ .22Òt¯nÏ ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰MÓÁ,˙ «»¬ƒ»»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆

Úa¯‡ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ¯ˆÁÏ ‰Áe˙t ˙Òt¯n‰Â¿«ƒ¿∆∆¿»∆»≈≈»∆»«¿«
˙Bn‡23. «

שם.18) אמות 19)ברייתא ארבע בו (שיש קטן חדר
הגדול  השער יד על שהוא ח) הלכה להלן ראה לפחות,
דרך  עוברים החצר בני וכל החצר, מבני לאחד שייך והוא
אמות  ארבע לו ויש בית דין לו יש ואעפ"כ הזה, החדר
הוא  צריך - החדר דרך המשאוי שמכניסים [ואע"פ בחצר
להלן  וכ"ה המשאוי, את לפרק בכדי בחצר, אמות ארבע
רמ"ה]. יד ועיין חוץ, כלפי וקירויו מקורה שחציו בבית

אליו.20) פתוחים העליות שפתחי בחצר, גבוה מקום
המפרסת.21) לצורך החצר, ליד שם.22)למטה ברייתא
כבית 23) הכל ונחשב המרפסת, דרך נכנסים כולם שהרי

אחד. וכפתח אחד

.‰ÏeÏ24˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡ - ÌÈÏB‚¯z ÏL25. ∆«¿¿ƒ≈«¿««

שנפתרה.24) בעיא ועולה 25)שם, מטפס שהתרנגול
שמפרקים  חמור, כמו אמות לארבע זקוק ואינו ויורד, מטפס

שם). (גמרא ממשאו אותו

.Â˙Èa26‰¯˜Ó BÈˆÁ ,27‰¯˜Ó BÈ‡L BÈˆÁÂ28ÔÈa , «ƒ∆¿¿À∆¿∆¿∆≈¿À∆≈
ÌÈt ÈtÏk BÈe¯wL29ıeÁ ÈtÏk BÈe¯wL ÔÈa30ÔÈ‡ - ∆≈¿«≈¿ƒ≈∆≈¿«≈≈

˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ31. «¿««

שנפתרה.26) בעיא בתקרה.27)שם, ויש 28)מכוסה
מקום  בו אין כן, לא שאם אמות. ארבע על אמות ארבע בו
בשם  (מגידֿמשנה בחצר לו יש ובוודאי משאו, לפרק

שאינו 29)הרשב"א). בחלק בחוץ לפרק יכול שוודאי
אל 30)מקורה. המקורה החלק דרך להכניסו שצריך

שם. ולפרקו מקורה שאינו מפרק 31)החלק אלא בחצר.
כנ"ל. בבית, החמור את

.Ê˙Èa32Ìe˙Ò33˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ LÈ -34˙‡ ı¯t . «ƒ»≈«¿««»«∆
ÂÈÓÈvt35˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡ -36. ¿ƒ»≈«¿««

יב.32) אותו 33)שם, וסתמו בלבד אחד פתח בו שהיה
ב). הלכה למעלה שאמרנו 34)(כסףֿמשנה ואע"פ בחצר.

ואינו  רוח בכל פתחים לו יש שאם ב) (הלכה למעלה
ארבע  לו אין סתמם, שלא אע"פ מהם, באחד אלא משתמש
לו  שאין כאן, - בו משתמש שהוא הפתח כנגד אלא אמות
לפתחו  הוא עומד בוודאי וסתמו, בלבד אחד פתח אלא
שם). (כסףֿמשנה אחר פתח לו אין שהרי מחר, או היום

הפתח.35) פתח,36)מסגרת מתורת שביטלו שכיון
אמות  שארבע אומרים, ויש שבחצר. אמותיו מארבע הסתלק

סעיף  קעב, סימן (רמ"א לו יש - שבפתח מאלה חוץ שבחצר
ז).

.Á˙Èa37˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L38- «ƒ∆≈«¿««««¿««
¯ˆÁa ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡39¯ˆÁa LÈ Ì‡ ‡l‡ . ≈«¿««∆»≈∆»ƒ≈∆»≈

‰ÊÏ ˙Bn‡ Úa¯‡Â ‰ÊÏ ˙Bn‡ Úa¯‡40˙Èa‰ Á˙t „Ú «¿««»∆¿«¿««»∆«∆«««ƒ
Ï·f‰Â .ÔÈ˜ÏBÁ - ‰f‰41¯ˆÁ ÏL42ÈÙÏ ˜lÁ˙Ó «∆¿ƒ¿«∆∆∆»≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÁ˙t‰43Ï·‡ .44‡ÈÒÎ‡45Èa ÈÙÏ - CÏÓ ÏL «¿»ƒ¬»«¿«¿»∆∆∆¿ƒ¿≈
.Ì„‡»»

שם.37) שפירשוה ולפי ברייתא, ג: אין 38)סוכה שאז
שם). (סוכה, ליהרס עומד והוא בית, תורת היינו 39)עליו

משל  חוץ בחצר, אמות ארבע אבל הפתח. של אמות ארבע
כדלהלן. לו, יש - השותפים 40)פתח ששני כגון המדובר,

ולפיכך  אחד, כל אמות מארבע פחות קטנים, בתים להם יש
אמות  ארבע בו יש אם בחצר, לחלוק השני את אחד כופה
ארבע  מהם אחד לאף שאין אע"פ לזה, אמות וארבע לזה
(מגידֿמשנה, הנ"ל אמות מארבע חוץ הפתח, בשביל אמות

בראב"ד). יא:41)וראה בבבאֿבתרא ברייתא
הזורקים 42) השכנים עלֿידי הזמן במשך בחצר שנערם

לזבל  בו, לזכות רוצה מהם ואחד אחד וכל בתיהם, מתוך
שם). (רש"י שדותיו הפתחים 43)בו דרך שהרי
שם). (רש"י שם מברייתא 44)השליכוהו שנפתרה בעיא

למילה 45)שם. פירושים שני שם מביא הרי"ף
והר"י  הר"ח פירשו (וכן אכסניא של זבל א ' "אכסניא":
פירש"י  (וכן אותם כשגובים מלך של אכסניא ב' מיגאש).
אכסניא  להם לתת העיר בני על המוטל מלך של "חיל שם:

מלך" של "אכסניא רבינו שכתב ומכיון נראה בבתיהם").
(מגידֿמשנה), וביפרש"י שברי"ף השני כפירוש שהיינו

" דומים: אינם הנ"ל הדינים ששני הוא באופן חצר" של זבל
לחובה  הוא מלך" של "אכסניא ואילו החצר, לבני לזכות

כ. ס"ק קעב, סימן סמ"ע ועיין החצר. לבני

.ËÔÈÙzM‰46‰wÏÁ ÔÈc Ba ÔÈ‡L ¯·c ˜ÏÁÏ eˆ¯L «À»ƒ∆»«¬…»»∆≈ƒ¬À»
ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡47ÔÈ˜ÏBÁ - BÓL ˙‡48. ««ƒ∆≈«¿ƒƒ∆¿¿ƒ

È·˙Î·e49L„w‰50e˜ÏÁÈ ‡Ï - eˆ¯L Èt ÏÚ Û‡ ,51. ¿ƒ¿≈«…∆««ƒ∆»…«¬…
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na52„Á‡ C¯Îa53ÈzLa Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆»¬»ƒ¿≈

ÔÈ˜ÏBÁ - ˙BÎÈ¯k54. ¿ƒ¿ƒ

יא.46) שם את 47)משנה, לשאת ראוי יהיה לא שהחלק
השלם. העצם של הקודם חידוש,48)השם כל אין בזה

אין  שרצו אע"פ הקודש שבכתבי להשמיענו בא אלא
רש"י). בשם (מגידֿמשנה היינו,50)שם.49)חולקין

לכתבם  רגילים היו ובזמנם התנ"ך, ספרי וארבעה עשרים
הקודש). כתבי ד"ה שם (רש"י כספרֿתורה בגליון

(רש"י 51) הקודש כתבי בזיון משום בה יש זו שחלוקה
שלם, ספר אחד לכל יגיע אם שאפילו שכתבו, ויש שם).
של  כבודם אין - נביאים ולזה תורה לזה יגיע אם ואפילו
אחד  בכרך שנתחברו אחר בב"ד שיחלקו הקודש ספרי

רשב"א). בשם שם 52)(מגידֿמשנה שמואל, של מימרא
כנ"ל.53)יג: בזיון, שם כריכה 54)שיש שבכל אע"פ

שכתב  כמו לחלוק, רצו אם והיינו, הקודש. מכתבי אחר ספר
וכן  שם. בגמרא שלמן, רב שאמר וכמו ההלכה, בתחילת
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Úa¯‡ dÏ LÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ ÔÈ‡ -≈»«¿««¿ƒ»≈»«¿«
Úa¯‡ Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎÏ LiL e¯Ó‡ ‡lL .˙Bn‡«∆…»¿∆≈¿»∆«»∆««¿«

.B‡OÓ ÌL ˜¯ÙÏ ‡l‡ ,˙Bn‡«∆»ƒ¿…»«»

לה 17) שאין "אכסדרא", הונא. רב של מימרא יא: שם
ופתוחה  דפנות שלשה רק לה שיש או (רש"י), כלל דפנות

הכא). ד"ה שם (תוספות רביעי מצד

.„˙Èa18¯ÚL19˙Òt¯Ó B‡20Úa¯‡ Ì‰Ï LÈ - ≈««ƒ¿∆∆≈»∆«¿«
˙Bn‡21eÈ‰ .22Òt¯nÏ ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰MÓÁ,˙ «»¬ƒ»»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆

Úa¯‡ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ¯ˆÁÏ ‰Áe˙t ˙Òt¯n‰Â¿«ƒ¿∆∆¿»∆»≈≈»∆»«¿«
˙Bn‡23. «

שם.18) אמות 19)ברייתא ארבע בו (שיש קטן חדר
הגדול  השער יד על שהוא ח) הלכה להלן ראה לפחות,
דרך  עוברים החצר בני וכל החצר, מבני לאחד שייך והוא
אמות  ארבע לו ויש בית דין לו יש ואעפ"כ הזה, החדר
הוא  צריך - החדר דרך המשאוי שמכניסים [ואע"פ בחצר
להלן  וכ"ה המשאוי, את לפרק בכדי בחצר, אמות ארבע
רמ"ה]. יד ועיין חוץ, כלפי וקירויו מקורה שחציו בבית

אליו.20) פתוחים העליות שפתחי בחצר, גבוה מקום
המפרסת.21) לצורך החצר, ליד שם.22)למטה ברייתא
כבית 23) הכל ונחשב המרפסת, דרך נכנסים כולם שהרי

אחד. וכפתח אחד

.‰ÏeÏ24˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡ - ÌÈÏB‚¯z ÏL25. ∆«¿¿ƒ≈«¿««

שנפתרה.24) בעיא ועולה 25)שם, מטפס שהתרנגול
שמפרקים  חמור, כמו אמות לארבע זקוק ואינו ויורד, מטפס

שם). (גמרא ממשאו אותו

.Â˙Èa26‰¯˜Ó BÈˆÁ ,27‰¯˜Ó BÈ‡L BÈˆÁÂ28ÔÈa , «ƒ∆¿¿À∆¿∆¿∆≈¿À∆≈
ÌÈt ÈtÏk BÈe¯wL29ıeÁ ÈtÏk BÈe¯wL ÔÈa30ÔÈ‡ - ∆≈¿«≈¿ƒ≈∆≈¿«≈≈

˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ31. «¿««

שנפתרה.26) בעיא בתקרה.27)שם, ויש 28)מכוסה
מקום  בו אין כן, לא שאם אמות. ארבע על אמות ארבע בו
בשם  (מגידֿמשנה בחצר לו יש ובוודאי משאו, לפרק

שאינו 29)הרשב"א). בחלק בחוץ לפרק יכול שוודאי
אל 30)מקורה. המקורה החלק דרך להכניסו שצריך

שם. ולפרקו מקורה שאינו מפרק 31)החלק אלא בחצר.
כנ"ל. בבית, החמור את

.Ê˙Èa32Ìe˙Ò33˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ LÈ -34˙‡ ı¯t . «ƒ»≈«¿««»«∆
ÂÈÓÈvt35˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡ -36. ¿ƒ»≈«¿««

יב.32) אותו 33)שם, וסתמו בלבד אחד פתח בו שהיה
ב). הלכה למעלה שאמרנו 34)(כסףֿמשנה ואע"פ בחצר.

ואינו  רוח בכל פתחים לו יש שאם ב) (הלכה למעלה
ארבע  לו אין סתמם, שלא אע"פ מהם, באחד אלא משתמש
לו  שאין כאן, - בו משתמש שהוא הפתח כנגד אלא אמות
לפתחו  הוא עומד בוודאי וסתמו, בלבד אחד פתח אלא
שם). (כסףֿמשנה אחר פתח לו אין שהרי מחר, או היום

הפתח.35) פתח,36)מסגרת מתורת שביטלו שכיון
אמות  שארבע אומרים, ויש שבחצר. אמותיו מארבע הסתלק

סעיף  קעב, סימן (רמ"א לו יש - שבפתח מאלה חוץ שבחצר
ז).

.Á˙Èa37˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L38- «ƒ∆≈«¿««««¿««
¯ˆÁa ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡39¯ˆÁa LÈ Ì‡ ‡l‡ . ≈«¿««∆»≈∆»ƒ≈∆»≈

‰ÊÏ ˙Bn‡ Úa¯‡Â ‰ÊÏ ˙Bn‡ Úa¯‡40˙Èa‰ Á˙t „Ú «¿««»∆¿«¿««»∆«∆«««ƒ
Ï·f‰Â .ÔÈ˜ÏBÁ - ‰f‰41¯ˆÁ ÏL42ÈÙÏ ˜lÁ˙Ó «∆¿ƒ¿«∆∆∆»≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÁ˙t‰43Ï·‡ .44‡ÈÒÎ‡45Èa ÈÙÏ - CÏÓ ÏL «¿»ƒ¬»«¿«¿»∆∆∆¿ƒ¿≈
.Ì„‡»»

שם.37) שפירשוה ולפי ברייתא, ג: אין 38)סוכה שאז
שם). (סוכה, ליהרס עומד והוא בית, תורת היינו 39)עליו

משל  חוץ בחצר, אמות ארבע אבל הפתח. של אמות ארבע
כדלהלן. לו, יש - השותפים 40)פתח ששני כגון המדובר,

ולפיכך  אחד, כל אמות מארבע פחות קטנים, בתים להם יש
אמות  ארבע בו יש אם בחצר, לחלוק השני את אחד כופה
ארבע  מהם אחד לאף שאין אע"פ לזה, אמות וארבע לזה
(מגידֿמשנה, הנ"ל אמות מארבע חוץ הפתח, בשביל אמות

בראב"ד). יא:41)וראה בבבאֿבתרא ברייתא
הזורקים 42) השכנים עלֿידי הזמן במשך בחצר שנערם

לזבל  בו, לזכות רוצה מהם ואחד אחד וכל בתיהם, מתוך
שם). (רש"י שדותיו הפתחים 43)בו דרך שהרי
שם). (רש"י שם מברייתא 44)השליכוהו שנפתרה בעיא

למילה 45)שם. פירושים שני שם מביא הרי"ף
והר"י  הר"ח פירשו (וכן אכסניא של זבל א ' "אכסניא":
פירש"י  (וכן אותם כשגובים מלך של אכסניא ב' מיגאש).
אכסניא  להם לתת העיר בני על המוטל מלך של "חיל שם:

מלך" של "אכסניא רבינו שכתב ומכיון נראה בבתיהם").
(מגידֿמשנה), וביפרש"י שברי"ף השני כפירוש שהיינו

" דומים: אינם הנ"ל הדינים ששני הוא באופן חצר" של זבל
לחובה  הוא מלך" של "אכסניא ואילו החצר, לבני לזכות

כ. ס"ק קעב, סימן סמ"ע ועיין החצר. לבני

.ËÔÈÙzM‰46‰wÏÁ ÔÈc Ba ÔÈ‡L ¯·c ˜ÏÁÏ eˆ¯L «À»ƒ∆»«¬…»»∆≈ƒ¬À»
ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡47ÔÈ˜ÏBÁ - BÓL ˙‡48. ««ƒ∆≈«¿ƒƒ∆¿¿ƒ

È·˙Î·e49L„w‰50e˜ÏÁÈ ‡Ï - eˆ¯L Èt ÏÚ Û‡ ,51. ¿ƒ¿≈«…∆««ƒ∆»…«¬…
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na52„Á‡ C¯Îa53ÈzLa Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆»¬»ƒ¿≈

ÔÈ˜ÏBÁ - ˙BÎÈ¯k54. ¿ƒ¿ƒ

יא.46) שם את 47)משנה, לשאת ראוי יהיה לא שהחלק
השלם. העצם של הקודם חידוש,48)השם כל אין בזה

אין  שרצו אע"פ הקודש שבכתבי להשמיענו בא אלא
רש"י). בשם (מגידֿמשנה היינו,50)שם.49)חולקין

לכתבם  רגילים היו ובזמנם התנ"ך, ספרי וארבעה עשרים
הקודש). כתבי ד"ה שם (רש"י כספרֿתורה בגליון

(רש"י 51) הקודש כתבי בזיון משום בה יש זו שחלוקה
שלם, ספר אחד לכל יגיע אם שאפילו שכתבו, ויש שם).
של  כבודם אין - נביאים ולזה תורה לזה יגיע אם ואפילו
אחד  בכרך שנתחברו אחר בב"ד שיחלקו הקודש ספרי

רשב"א). בשם שם 52)(מגידֿמשנה שמואל, של מימרא
כנ"ל.53)יג: בזיון, שם כריכה 54)שיש שבכל אע"פ

שכתב  כמו לחלוק, רצו אם והיינו, הקודש. מכתבי אחר ספר
וכן  שם. בגמרא שלמן, רב שאמר וכמו ההלכה, בתחילת
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אחד  שיקח לחלוק, "ורצו שם: המשניות בפירוש רבינו כתב
בלחםֿמשנה. וראה אחר", ספר וחבירו זה, ספרֿתורה מהם

.ÈÌB˜Ó55,B˜ÏÁÏ ÔÈÙzL eˆ¯L ‰wÏÁ ÔÈ„ Ba ÔÈ‡L »∆≈ƒ¬À»∆»À»ƒ¿»¿
Èt ÏÚ Û‡56¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ì„iÓ ewL ««ƒ∆»ƒ»»»∆»≈∆»«¬…

ÌÈ¯·c ÔÈ˜ ‰fL ;Ba57e¯‡aL BÓk ,‡e‰58Ï·‡ .59 ∆∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆≈«¿¬»
Áe¯a ‰ˆ¯ ‰ÊÂ ÈBÏt Áe¯a ‰ˆ¯ ‰fL Ì„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»»∆∆»»¿«¿ƒ¿∆»»¿«

Ì‰a ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÈBÏt60ÔÎÂ .61Ì‡62CÏ‰ ¿ƒ≈»¿ƒ«¬…»∆¿≈ƒ»«
BÓˆÚa ‰Ê63˜ÈÊÁ‰Â64˜ÈÊÁ‰Â BÓˆÚa ‰ÊÂ ,B˜ÏÁa ∆¿«¿¿∆¡ƒ¿∆¿¿∆¿«¿¿∆¡ƒ
B˜ÏÁa65Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - Ì„iÓ e˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆¿««ƒ∆…»ƒ»»≈∆»≈∆

.B¯·Áa ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«¬≈

לפי 55) ג. שם בגמרא פירושה וכפי ב. בבבאֿבתרא משנה
יוחנן. רבי בשם אסי בשקלאֿוטריא 56)רב שביררו כמו

כגון 57)שם. ממש, בו שיש דבר על אלא חל קנין שאין
של  פעולה ואילו קרקעות. של שעבוד על אף או חפץ, על

עליה. חל הקנין ואין ממש, בה אין - בפ"ה 58)חלוקה
שכתב  "הרי שם: וזהֿלשונו יד. הלכה מכירה, מהלכות
זה  הרי - שביניהם השדה שיחלקו - מפלוני וקנינו בשטר:
דבר  לחבירו הקנה לא שהרי כלום, מועיל ואינו דברים קנין

וידוע". המימרא 59)מסויים לבירור שם, הגמרא מסקנת
יוחנן. רבי בחלקו,60)של אחד כל וזכה נחלקו, שהרי

ממש. בו שיש לבירור 61)בקנין אשי, רב של מימרא
שם. יוחנן, רבי של שהסכימו 62)דבריו אחרי היינו,

החלוקה. על המלים 63)ביניהם אין בגמרא לפנינו
כ"י  בגמרא ישנם אבל רבינו, שבדברי "בעצמו", - "בעצמו"
רבינו  שלדברי להלן, [וראה ראשונים. ובעוד וברי"ף מינכן
צריך  אין ולפיכך השותפות. בחלוקת קנין לשום צריך אין
הלכו  אם אף אלא וקני", חזק "לך לחבירו אחד כל שיאמר
זו  הרי - קנין זה שאין אע"פ - בעצמו ואחד אחד כל

חזקה,64)חלוקה]. קנין כאן אין והרי"ף רבינו לדעת
ביניהם, נתחלקו הרי חלקו, נטל ואחד אחד שכל מכיון אלא
א  הלכה פ"א למעלה כמבואר קנין, צריכה אינה וחלוקה

יב. אלא 65)הערה חזקה, קנין שום כאן היה שלא [מאחר
אלא  ויחזיק, ילך שאחד בזה די לא - כנ"ל, חלוקה, זוהי

מגידֿמשנה]. ועיין בשלו, אחד כל יחזיקו ששניהם צריך

.‡ÈÔÈÁ‡‰66e˜ÏÁL67ÔÂÈk - Ï¯Bb Ì‰ÈÈa eOÚÂ , »«ƒ∆»¿¿»≈≈∆»≈»
lk e˜ Ô‰Ó „Á‡Ï Ï¯B‚ ‰ÏÚLÔ68‰È‰a .69˙ÈOÚpL ∆»»»¿∆»≈∆»À»«¬»»∆«¬≈

eÓÈkÒ‰L ¯·cÏ ‰fÓ ‰Ê eÚÓML ,Ì‰Ï70¯Ób ,ÂÈÏÚ »∆∆»¿∆ƒ∆«»»∆ƒ¿ƒ»»»«
B¯·ÁÏ ‰˜Óe Ô‰Ó „Á‡ Ïk71. »∆»≈∆«¿∆«¬≈

יוסי.66) רבי של ברייתא קו: היינו,67)בבאֿבתרא
כל  שייך למי להכריע צריך והגורל שוים, חלקים שביררו

שלשה 68)חלק. הם ואם חלקו. השני קנה שנים, הם אם
האחרים, החלקים שני את והשנים חלקו, קנה הראשון  -
ויש  יחלקו. - לחלוק רוצים ואם ביניהם, מחולקים כשאינם
שמעון, ראובן, תולדותם: לפי החלקים כשסומנו מפרשים,
שמעון  זכה וזה, זה בחלק זכה שראובן וכיון וכו' לוי

(מגידֿמשנה). וכו' וכו' לוי ואח"כ רב 69)עלֿידו מסקנת
שם. מעוניינים 70)אשי, ובוודאי השותפות, את לחסל

עוד. יתעכב ולא מהר יקום החלוקה ביצוע שדבר הכל
שם,71) בגמרא נראה וכן קנין. הוא שהגורל רבינו, דעת

מה שלמדו  שם: ששאלו ואע"פ בגורל. הארץ מחלוקת זאת
הרי  - ותומים' ב'אורים גם שהיתה ישראל ארץ לחלוקת
היום  לנו יש ותומים' 'אורים שבמקום אשי רב שם תירץ
(הובאה  בתשובה הרא"ש אולם ההדדית. מההסכמה ההנאה
אינו  שגורל כתב ברמ"א) ב סעיף קעג סימן בחושןֿמשפט
בגמרא  הנוסחא היתה שלפניו ונראה קנין. ולא בירור אלא
חזרו  שלפי"ז - וכו'" הנאה בההיא אשי רב אמר "אלא שם
ס"ק  שם (הגר"א ישראל ארץ מחלוקת שלמדו ממה בהם
דברי  לו נתחוורו שלא שכתב בהשגה, הראב"ד דעת וכן ד),
שייכת  הראב"ד שהשגת כתב ואורֿשמח (לחםֿמשנה, רבינו

עו). בהערה שם עיין יב, בהלכה להלן

.·ÈÔÈÁ‡‰72‰fÓ ‰Ê ˙BÁB˜Ïk Ô‰ È¯‰ - e˜ÏÁL73, »«ƒ∆»¿¬≈≈¿»∆ƒ∆
C¯c Ì‰Ï ÔÈ‡Â74‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BÓlÒ ‡ÏÂ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê75, ¿≈»∆∆∆∆«∆¿…À»∆«∆

;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈn‰ ˙n‡ ‡ÏÂ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BBlÁ ‡ÏÂ¿…«∆«∆¿…««««ƒ∆«∆
˜ÏÁa ˙eÎÊ Ô‰Ó „Á‡Ï ¯‡L ‡Ï ,e˜ÏÁL ÔÂÈkL∆≈»∆»¿…ƒ¿«¿∆»≈∆¿¿≈∆
dlk ‰„O‰ ‰˙È‰Lk :ÔÈÁ‡Ï ¯ÓBÏ LÈ CÎÈÙÏ .B¯·Á¬≈¿ƒ»≈«»«ƒ¿∆»¿»«»∆À»
ÌB˜nÓ ˙‡f‰ ÌÈn‰ ˙n‡ da ¯È·ÚÓ ‰È‰ - „Á‡Ï¿∆»»»«¬ƒ»««««ƒ«…ƒ»
ÈÏ LÈ - È˜ÏÁ ‰Ê ˙ÈOÚpL ,‰zÚ Ï·‡ ;ÌB˜ÓÏ76 ¿»¬»«»∆«¬≈∆∆¿ƒ≈ƒ
ÔBlÁ‰ Ì˙BÒ ÔÎÂ .ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ¯ÈÒ‰Ï77 ¿»ƒ««««ƒ≈»«¿≈≈««

‰B·e ,B˜ÏÁ ÏÚ ÛÈ˜Ln‰78Èt ÏÚ Û‡ ,Ìlq‰ „ˆa ««¿ƒ«∆¿∆¿««À»««ƒ
ewL ÌÈLa ÔÈc‰ ‡e‰Â .BLÈÓLz Ïh·Ó ‡e‰L79 ∆¿«≈«¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ∆»
˙eÎÊ Ì‰Ó „Á‡Ï ¯‡L ‡Ï - e˜ÏÁÂ ,„Á‡Ó ‰„O»∆≈∆»¿»¿…ƒ¿«¿∆»≈∆¿
Ì˙BÒÂ B˜ÏÁÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ˜ÈÒÙÓe ,B¯·Á ˜ÏÁa¿≈∆¬≈«¿ƒ««««ƒ≈∆¿¿≈

˙BBlÁ‰80. ««

בניגוד 72) שמואל, בשם נחמן רב של מימרא ועוד. ז: שם
רב. הדבר 73)לשיטת הוברר "ברירה": אומרים אנו ואין

לקוחות  אלא זה של חלקו וזהו זה של חלקו שזהו למפרע
מהלכות  פי"א ורמב"ם כה. גיטין החלוקה, בעת מזה זה הם
שזהו  מפני זו, בהלכה זאת והקדים כ. הלכה ויובל שמיטה
לזה  זה מוכרים הם מזה, זה כלקוחות שהם שכיון יסודה,
כל  כדין חבירו, אצל אחד כלום משיירים ואינם יפה, בעין
ג), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ה סד: (בבאֿבתרא מוכר
זו  הלכה של טעמה שזהו בגמרא, מפורש זה שאין ואע"פ
מגידֿמשנה. ועיין סה. ב"ב הגמרא בסוגיית כן נראה -

הפנימי 74) אין פנימית, ואחד חיצונה חצר קבל אחד שאם
היתה  כזו דרך כי אף החיצונה, מהחצר דרך לדרוש יכול
חלקו, את מכר כאילו החלוקה עם שהרי אביו, בחיי קיימת
בעין  המוכרים כדרך ומכר לאחים, החיצונה החצר היינו,
ביחס  החיצונה, החצר ובעל דרך, לעצמו השאיר ולא יפה
יפה. בעין שמכר עליו גם שנאמר מוכר, אינו שלו, לחצר
דרך  להם אין ד"ה סה. שם (רשב"ם הוא לוקח אלא

דרך). להם אין ד"ה ז: בית 75)ו'תוספות' קיבל שאחד
השני  של בחצרו עומד הסולם ונמצא עלייה, - והשני וחצר,
בית, קיבל שאחד או סולמות). ולא ד"ה ז: שם (רש"י
השני  של ביתו על נשען הסולם ונמצא ועלייה, חצר - והשני

שם). יכול 76)('תוספות' ולפי"ז לו". "יש תימן: [בכ"י
הרא"ש  כתב וכן מעליו. להסירה המים אמת לבעל לכוף
החלון  לסתום "שצריך רבינו בשם כ) סימן פ"א (ב"ב
מדברי  השמיט והכסףֿמשנה מעליו". המים אמת ולהסיר
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זה  ומתוך מעליו", המים אמת "ולהסיר המילים את הרא"ש
מהלשון  כן והוכיח לכופו. יכול אינו המים שבאמת לו, יצא
לפרש  בא ולפיכך הניזק, על שהמדובר להסיר" לי "יש
ממה  כן ומוכיח בעצמו. הוא סותם בחלון שגם רבינו בדברי
לבעל  הכוונה שוודאי הסולם" בצד "ובונה להלן: שכתוב

העלייה]. לבעל ולא כוונת 77)החצר (שם) הרא"ש לדעת
כתב  וכן חלונו, שיסתום החלון לבעל לכוף שיכול רבינו
שם) (ברא"ש הראב"ד אבל בכסףֿמשנה). (הובא הריב"ש
רצה  שאם אלא חלונותיו, לסתום לכופו יכול שאינו סובר
והטעים  זאת. לעשות יכול - להם סמוך כותל לבנות
בבנין", לו נתחייב לא "שהוא משום בחידושיו הרשב"א
על  ובהסתמך הסתימה. הוצאות לו לתת נתחייב לא כלומר
שכן  שמח' ב'אור כתב ברא"ש שהובאו הנ"ל הראב"ד דברי
יא: בהלכה שכתב כאן, בהשגה הראב"ד דברי כוונת גם
אלא  יא להלכה שייכת אינה זו והשגה דבריו", נתחוורו "לא
"האחין  - שחלקו" "האחין הדומות וההתחלות יב, להלכה
למעלה, וראה ממקומם. להעתק לדברים שגרמו הן שחלקו"
כדעת  דעתו - רבינו בדברי הכסףֿמשנה פירוש שלפי

למעלה.78)הראב"ד. וראה החצר, כל 79)בעל שהרי
כלקוחות  שהם מפני הוא שחלקו באחים הטעם עיקר
סימן  (הגר"א סה. בבבאֿבתרא כמפורש יפה, בעין המוכרים

ה). ס"ק כנ"ל.80)קעג הסולם, בצד שבונה והואֿהדין

.‚ÈÏ·‡81ÌÈL‡ ÈMÓ ‰„O ewL ÌÈL82ÈMÓ B‡ ¬»¿«ƒ∆»»∆ƒ¿≈¬»ƒƒ¿≈
ÔÈÁ‡83‡ÏÂ ,ÌÈn‰ ˙n‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡ - «ƒ≈¿∆»≈∆¿«¿ƒ««««ƒ¿…

ÔÈ¯ÎBn‰ Ô‰a e˜ÈÊÁ‰L ÌÈ˜Êp‰ ÔÓ ¯·c ˙BpLÏ84. ¿«»»ƒ«¿»ƒ∆∆¡ƒ»∆«¿ƒ

מיגאש).81) ר"י בשם היו 82)(מגידֿמשנה שלא
מיגאש). הר"י בשם (מגידֿמשנה כאן 83)שותפים אף

(שם). בשותפות היו מהמוכרים,84)שלא קנינם כל שהרי
הם  ולפיכך כלל, לזה זה מוכרים ואינם מזה זה קונים ואינם

המוכרים. של הזכויות כל את מקבלים

.„È¯ˆÁ85LiL ÔÈÙzM‰86B‡ ,‰wÏÁ ÔÈc da87 ¬««À»ƒ∆≈»ƒ¬À»
ÌBˆ¯a ‰e˜ÏÁL88LÈ - ‰wÏÁ da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ∆¬»»ƒ¿»««ƒ∆≈»¬À»≈

Ï˙k‰ ˙B·Ï B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ89 ¿»∆»≈∆»…∆¬≈ƒ¿«…∆
ÚˆÓ‡a90LnzLnL ‰ÚLa B¯·Á e‰‡¯È ‡lL È„k , »∆¿«¿≈∆…ƒ¿≈¬≈¿»»∆ƒ¿«≈

‡e‰ ˜f‰ - ‰i‡¯ ˜f‰L ;B˜ÏÁa91‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡Â . ¿∆¿∆∆≈¿ƒ»∆≈¿≈¬»»
ÏÚ Û‡ ‡l‡ ,¯ˆÁa‡Ïa ˙Ba¯ ÌÈL Ck e„ÓÚL Èt ∆»≈∆»««ƒ∆»¿»»ƒ«¿…

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ e‰ÙBk - ‰ˆÈÁÓ92. ¿ƒ»≈«¬¿ƒ»¿»≈∆ƒ¿∆

לפי 85) ג. שם בגמרא פירושה וכפי ב. בבבאֿבתרא משנה
השניה. שאם 86)הלשון שם, השקלאֿוטריא מתוך יוצא

שהיזק  משום מחיצה, לעשות כפייה יש - חלוקה דין יש
היזק. שמו יוחנן,87)ראיה רבי בשם אסי רב של מימרא

שם. במסקנא שפירשוה ובקנין,88)כפי לחלוק שהסכימו
י). (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו כבר, שחלקוהו או

כדלהלן.89) אמות, ארבע כפייה 90)שגבהו שיש היינו,
בנייתו  על ב' הכותל. בניית עצם על א' דברים: שני על

להלן. וראה שניהם. של בחלקם כלשון 91)באמצע,
וראה  כמותו. סובר יוחנן רבי שגם ג. שם בגמרא אחרון
זו. כדעה שהלכה הוכחות כמה מיימוניות בהגהות

(מאלו),92) [זה] נזק סובלת אדם של דעתו שאין "לפי

פי"א  (להלן קבוע" היזק שהיזקו מוחל, שאינו וחזקתו
שלפי  ב:) (ב"ב בגמרא שאמרו ממה לכך וראיה ז). הלכה
בונין  - מחיצה לעשות שרצו "השותפין שם במשנה המפרש
שהיזק  כרחנו על - "מחיצהֿכותל" - באמצע" הכותל את
רצו  אם שרק במשנה נאמר שהרי היזק, שמיה לאו ראיה
אין  ראיה, בהיזק חזקה יש ואם המחיצה. את בונים שניהם
כאן  שהרי היזק, שמיה לאו ראיה שהיזק מהמשנה ראיה
שלמאןֿ עלֿכרחנו אלא מחיצה. בלי שנים כמה החזיקו
(ר"י  חזקה מועילה לא - היזק שמיה ראיה היזק דאמר
חזקה  שמועילה אֿו) הלכה (פ"ז להלן שאמרו ומה מיגאש).
את  מזיק אחד כאן - ראיה היזק שם שיש אע"פ בחלון,
ניזוק  אתה גם הרי לו שאומר בו, מיחה לא ולפיכך השני,
כמו  המחיצה, בנין את תתבע שאתה מצפה והייתי ממני,
ברא"ש  עוד ועיין בבאֿבתרא. בתחלת מיגאש ר"י שכתב
ר"י  בשם עוד שהביא במגידֿמשנה [וראה ב. סימן שם
מעשה  עשה שבחלון בזה לחצר, חלון בין שמחלק מיגאש

ב]. והערה א הלכה פ"ז להלן ראה אבל החלון, בפתיחת

.ÂË·Á¯93‰È‰È ‰nÎÂ .Ì‰ÈL ÏMÓ - Ï˙k‰ ÌB˜Ó …«¿«…∆ƒ∆¿≈∆¿«»ƒ¿∆
Ïk‰ ?BaÁ¯94‰È„n‰ ‚‰Ók95elÙ‡Â .96e‚‰97 »¿«…¿ƒ¿««¿ƒ»«¬ƒ»¬

ÔÈˆe‰·e ÌÈ˜a Ì‰ÈÈa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ98„·Ï·e . «¬¿ƒ»≈≈∆¿»ƒ¿ƒƒ¿«
.B¯·Á ˙‡ ‰‡¯ÈÂ Ba ÏkzÒiL ¯ÈÂ‡ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆¬ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆¬≈

ב.93) שם השותפים 95)שם.94)משנה, כמנהג היינו,
במדינה  הבנינים שאר כמנהג ולא ביניהם, כשחולקים לבנות

ד.96)(מגידֿמשנה). הוא 97)שם המנהג אם אבל
צריכה  למה כן, לא שאם בו. משגיחים אין מזה, פחות
בשם  כ אות מיימוניות (הגהות דוקא אלו את לפרוט הגמרא
כמנהג  "הכל שאמרו במקום שאף ומכאן ה'תוספות'),
וראה  הכלל. מן יוצאים גם ויש בכלל. הכל אין המדינה"

בגויל. ד"ה ב. שם (רש"י 98)ב'תוספות' תמרים כפות
גרשום). ורבינו

.ÊË‰nk99˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ ?Ï˙k‰ d·‚100. «»…««…∆≈»≈«¿««
‰p‚a ÔÎÂ101e‰ÙBk ,102B¯·Á ˙pbÓ B˙pb ÏÈc·‰Ï ¿≈¿ƒ»≈¿«¿ƒƒ»ƒƒ«¬≈

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓa103Ï·‡ .104- ‰Ú˜·a ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ¬»¿ƒ¿»
‡l‡ ,B¯·Á ˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»

e‚‰pL ÌB˜Óa105‰ˆ¯ .106˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc·‰Ï ¿»∆»¬»»¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙ÈÊÁ ‰OBÚÂ .‰B·e BlL CB˙Ï ÒBk - B¯·Á107 ¬≈≈¿∆∆¿∆¬ƒ

BÓk108ıeÁaÓ „ÈÒa ‰n‡109Ï˙k‰L ÚÈ„B‰Ï È„k , ¿«»¿ƒƒ«¿≈¿ƒ«∆«…∆
CÎÈÙÏ .BlL110ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ - Ï˙k‰ ÏÙ Ì‡ , ∆¿ƒ»ƒ»««…∆«»¿»¬»ƒ
Ì‡Â .BlL111Ï˙k‰ ÌÈBa - Ì‰ÈL ˙ÚcÓ eOÚ ∆¿ƒ»ƒ««¿≈∆ƒ«…∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙ÈÊÁ ÔÈOBÚÂ ,ÚˆÓ‡a112Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿«¿ƒ¬ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ
.Ô‰ÈL ÏL ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ - Ï˙k‰ ÏÙ»««…∆«»¿»¬»ƒ∆¿≈∆
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זה  ומתוך מעליו", המים אמת "ולהסיר המילים את הרא"ש
מהלשון  כן והוכיח לכופו. יכול אינו המים שבאמת לו, יצא
לפרש  בא ולפיכך הניזק, על שהמדובר להסיר" לי "יש
ממה  כן ומוכיח בעצמו. הוא סותם בחלון שגם רבינו בדברי
לבעל  הכוונה שוודאי הסולם" בצד "ובונה להלן: שכתוב

העלייה]. לבעל ולא כוונת 77)החצר (שם) הרא"ש לדעת
כתב  וכן חלונו, שיסתום החלון לבעל לכוף שיכול רבינו
שם) (ברא"ש הראב"ד אבל בכסףֿמשנה). (הובא הריב"ש
רצה  שאם אלא חלונותיו, לסתום לכופו יכול שאינו סובר
והטעים  זאת. לעשות יכול - להם סמוך כותל לבנות
בבנין", לו נתחייב לא "שהוא משום בחידושיו הרשב"א
על  ובהסתמך הסתימה. הוצאות לו לתת נתחייב לא כלומר
שכן  שמח' ב'אור כתב ברא"ש שהובאו הנ"ל הראב"ד דברי
יא: בהלכה שכתב כאן, בהשגה הראב"ד דברי כוונת גם
אלא  יא להלכה שייכת אינה זו והשגה דבריו", נתחוורו "לא
"האחין  - שחלקו" "האחין הדומות וההתחלות יב, להלכה
למעלה, וראה ממקומם. להעתק לדברים שגרמו הן שחלקו"
כדעת  דעתו - רבינו בדברי הכסףֿמשנה פירוש שלפי

למעלה.78)הראב"ד. וראה החצר, כל 79)בעל שהרי
כלקוחות  שהם מפני הוא שחלקו באחים הטעם עיקר
סימן  (הגר"א סה. בבבאֿבתרא כמפורש יפה, בעין המוכרים

ה). ס"ק כנ"ל.80)קעג הסולם, בצד שבונה והואֿהדין

.‚ÈÏ·‡81ÌÈL‡ ÈMÓ ‰„O ewL ÌÈL82ÈMÓ B‡ ¬»¿«ƒ∆»»∆ƒ¿≈¬»ƒƒ¿≈
ÔÈÁ‡83‡ÏÂ ,ÌÈn‰ ˙n‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡ - «ƒ≈¿∆»≈∆¿«¿ƒ««««ƒ¿…

ÔÈ¯ÎBn‰ Ô‰a e˜ÈÊÁ‰L ÌÈ˜Êp‰ ÔÓ ¯·c ˙BpLÏ84. ¿«»»ƒ«¿»ƒ∆∆¡ƒ»∆«¿ƒ

מיגאש).81) ר"י בשם היו 82)(מגידֿמשנה שלא
מיגאש). הר"י בשם (מגידֿמשנה כאן 83)שותפים אף

(שם). בשותפות היו מהמוכרים,84)שלא קנינם כל שהרי
הם  ולפיכך כלל, לזה זה מוכרים ואינם מזה זה קונים ואינם

המוכרים. של הזכויות כל את מקבלים

.„È¯ˆÁ85LiL ÔÈÙzM‰86B‡ ,‰wÏÁ ÔÈc da87 ¬««À»ƒ∆≈»ƒ¬À»
ÌBˆ¯a ‰e˜ÏÁL88LÈ - ‰wÏÁ da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ∆¬»»ƒ¿»««ƒ∆≈»¬À»≈

Ï˙k‰ ˙B·Ï B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ89 ¿»∆»≈∆»…∆¬≈ƒ¿«…∆
ÚˆÓ‡a90LnzLnL ‰ÚLa B¯·Á e‰‡¯È ‡lL È„k , »∆¿«¿≈∆…ƒ¿≈¬≈¿»»∆ƒ¿«≈

‡e‰ ˜f‰ - ‰i‡¯ ˜f‰L ;B˜ÏÁa91‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡Â . ¿∆¿∆∆≈¿ƒ»∆≈¿≈¬»»
ÏÚ Û‡ ‡l‡ ,¯ˆÁa‡Ïa ˙Ba¯ ÌÈL Ck e„ÓÚL Èt ∆»≈∆»««ƒ∆»¿»»ƒ«¿…

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ e‰ÙBk - ‰ˆÈÁÓ92. ¿ƒ»≈«¬¿ƒ»¿»≈∆ƒ¿∆

לפי 85) ג. שם בגמרא פירושה וכפי ב. בבבאֿבתרא משנה
השניה. שאם 86)הלשון שם, השקלאֿוטריא מתוך יוצא

שהיזק  משום מחיצה, לעשות כפייה יש - חלוקה דין יש
היזק. שמו יוחנן,87)ראיה רבי בשם אסי רב של מימרא

שם. במסקנא שפירשוה ובקנין,88)כפי לחלוק שהסכימו
י). (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו כבר, שחלקוהו או

כדלהלן.89) אמות, ארבע כפייה 90)שגבהו שיש היינו,
בנייתו  על ב' הכותל. בניית עצם על א' דברים: שני על

להלן. וראה שניהם. של בחלקם כלשון 91)באמצע,
וראה  כמותו. סובר יוחנן רבי שגם ג. שם בגמרא אחרון
זו. כדעה שהלכה הוכחות כמה מיימוניות בהגהות

(מאלו),92) [זה] נזק סובלת אדם של דעתו שאין "לפי

פי"א  (להלן קבוע" היזק שהיזקו מוחל, שאינו וחזקתו
שלפי  ב:) (ב"ב בגמרא שאמרו ממה לכך וראיה ז). הלכה
בונין  - מחיצה לעשות שרצו "השותפין שם במשנה המפרש
שהיזק  כרחנו על - "מחיצהֿכותל" - באמצע" הכותל את
רצו  אם שרק במשנה נאמר שהרי היזק, שמיה לאו ראיה
אין  ראיה, בהיזק חזקה יש ואם המחיצה. את בונים שניהם
כאן  שהרי היזק, שמיה לאו ראיה שהיזק מהמשנה ראיה
שלמאןֿ עלֿכרחנו אלא מחיצה. בלי שנים כמה החזיקו
(ר"י  חזקה מועילה לא - היזק שמיה ראיה היזק דאמר
חזקה  שמועילה אֿו) הלכה (פ"ז להלן שאמרו ומה מיגאש).
את  מזיק אחד כאן - ראיה היזק שם שיש אע"פ בחלון,
ניזוק  אתה גם הרי לו שאומר בו, מיחה לא ולפיכך השני,
כמו  המחיצה, בנין את תתבע שאתה מצפה והייתי ממני,
ברא"ש  עוד ועיין בבאֿבתרא. בתחלת מיגאש ר"י שכתב
ר"י  בשם עוד שהביא במגידֿמשנה [וראה ב. סימן שם
מעשה  עשה שבחלון בזה לחצר, חלון בין שמחלק מיגאש

ב]. והערה א הלכה פ"ז להלן ראה אבל החלון, בפתיחת

.ÂË·Á¯93‰È‰È ‰nÎÂ .Ì‰ÈL ÏMÓ - Ï˙k‰ ÌB˜Ó …«¿«…∆ƒ∆¿≈∆¿«»ƒ¿∆
Ïk‰ ?BaÁ¯94‰È„n‰ ‚‰Ók95elÙ‡Â .96e‚‰97 »¿«…¿ƒ¿««¿ƒ»«¬ƒ»¬

ÔÈˆe‰·e ÌÈ˜a Ì‰ÈÈa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ98„·Ï·e . «¬¿ƒ»≈≈∆¿»ƒ¿ƒƒ¿«
.B¯·Á ˙‡ ‰‡¯ÈÂ Ba ÏkzÒiL ¯ÈÂ‡ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆¬ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆¬≈

ב.93) שם השותפים 95)שם.94)משנה, כמנהג היינו,
במדינה  הבנינים שאר כמנהג ולא ביניהם, כשחולקים לבנות

ד.96)(מגידֿמשנה). הוא 97)שם המנהג אם אבל
צריכה  למה כן, לא שאם בו. משגיחים אין מזה, פחות
בשם  כ אות מיימוניות (הגהות דוקא אלו את לפרוט הגמרא
כמנהג  "הכל שאמרו במקום שאף ומכאן ה'תוספות'),
וראה  הכלל. מן יוצאים גם ויש בכלל. הכל אין המדינה"

בגויל. ד"ה ב. שם (רש"י 98)ב'תוספות' תמרים כפות
גרשום). ורבינו

.ÊË‰nk99˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ ?Ï˙k‰ d·‚100. «»…««…∆≈»≈«¿««
‰p‚a ÔÎÂ101e‰ÙBk ,102B¯·Á ˙pbÓ B˙pb ÏÈc·‰Ï ¿≈¿ƒ»≈¿«¿ƒƒ»ƒƒ«¬≈

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓa103Ï·‡ .104- ‰Ú˜·a ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ¬»¿ƒ¿»
‡l‡ ,B¯·Á ˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»

e‚‰pL ÌB˜Óa105‰ˆ¯ .106˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc·‰Ï ¿»∆»¬»»¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙ÈÊÁ ‰OBÚÂ .‰B·e BlL CB˙Ï ÒBk - B¯·Á107 ¬≈≈¿∆∆¿∆¬ƒ

BÓk108ıeÁaÓ „ÈÒa ‰n‡109Ï˙k‰L ÚÈ„B‰Ï È„k , ¿«»¿ƒƒ«¿≈¿ƒ«∆«…∆
CÎÈÙÏ .BlL110ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ - Ï˙k‰ ÏÙ Ì‡ , ∆¿ƒ»ƒ»««…∆«»¿»¬»ƒ
Ì‡Â .BlL111Ï˙k‰ ÌÈBa - Ì‰ÈL ˙ÚcÓ eOÚ ∆¿ƒ»ƒ««¿≈∆ƒ«…∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙ÈÊÁ ÔÈOBÚÂ ,ÚˆÓ‡a112Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿«¿ƒ¬ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ
.Ô‰ÈL ÏL ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ - Ï˙k‰ ÏÙ»««…∆«»¿»¬»ƒ∆¿≈∆

במשנה.99) ה. מזה,100)שם פחותה שבמחיצה מפני
אינו, אדם של שגבהו [ואע"פ מעליה להסתכל אפשר עדיין
עצמו  להגביה הוא יכול - אמות משלש יותר כלל, בדרך
– אמות ארבע גובה עד ולהציץ אצבעותיו ראשי על
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יז  הלכה להלן עוד ועיין להלן. ראה לבקעה, בניגוד לגדור,
מחייבין  - לגדור שלא שנהגו במקום שאפילו קיז) (והערה

לרשותו",103)אותו. נכנס אם כגנב, אותו שיתפוס "כדי
אבל  ו). הלכה ג פרק ולהלן ו: (בבאֿבתרא לגג גג בין כמו
(מלשון  שמשתמש" בשעה חבירו יראה "שלא ראיה היזק
משתמשים  אין שהרי בגינה, אין יד) הלכה למעלה רבינו
טפחים  עשרה במחיצה שדי אמרו שעליו מבגג, יותר בה
בשקלאֿ ב:) (שם בגמרא שאמרו ומה בתשובה). (רבינו
"וכן  במשנה שנאמר שמה ראיה", "היזק בסוגיית וטריא
היזק  משום הוא אותו" מחייבין לגדור שנהגו במקום בגינה
היזק, שמיה לאו ראיה היזק למאןֿדאמר מזה והקשו ראיה,
רב  אמר הונא רב אמר אבא כדרבי שאני, "גינה ותירצו:
עומדת  שהיא בשעה חבירו בשדה לעמוד לאדם אסור
שגינה  הרי (רש"י). רעה" בעין יזיקנו "שלא בקמותיה",
והשיב  רבינו, זה על נשאל כבר - זה? לענין מחצר חמורה
שיראה  גדול, היזק שהוא ראיה היזק בין גדול הבדל שיש
היזק  ובין צרכיו, ועושה ויושב עומד שהוא בעת חבירו אדם
דברי  שאלו רעה, עין משום חבירו קמת שיראה ראיה
אינו  התירוץ ואותו רעה, בעין בו יעיין שלא הם חסידות

ד  אדם אליבא שבני מקום בחצר ראיה היזק שעיקר הלכתא,
שרב  שאע"פ דבריו: בביאור להוסיף [ויש רבינו. עכ"ד דרין,
ולא  גמור איסור שזהו הרי וכו'", לעמוד לאדם "אסור אמר
קז:) (בבאֿמציעא שאמר לשיטתו רב - חסידות מדת
ותשעה  תשעים [רעה], עין זו - חולי כל ממך ה' "והסיר
להסתכל, שאסור הוא דין שלפי"ז רעה". בעין [מתים]
אבל  אמות. ארבע גבוה כותל לעשות אותו כופין ולפיכך
- חולי כל ממך ה' "והסיר ואומר (שם) עליו חולק שמואל
ולפי  [רעה]". ברוח [מתים] ו"הכל רעה)". רוח =) הרוח זה
הכלל  ולפי חבירו. בקמת בהסתכלות איסור אין דבריו,
לעשות  לכוף אין ממונות, בדיני כשמואל שהלכה הידוע,
איסור  שאין מאחר לגינה, אמות ארבע גבוה כותל
שאמרו  כמו בלבד. חסידות מדת אלא כאן ואין בהסתכלות.
כוסות  שני לשתות סכנה =) "זוגות" בעניני קי: בפסחים
ואעפי"כ  ניזוק, אינו זה, על מקפיד שאינו שמי ביחד),
עלֿכרחנו  כן, ואם לחשוש). טוב =) מיבעי" "למיחש
לגדור  היינו אותו" מחייבין - בגינה "וכן המשנה שפירוש
כגנב, עליו ייתפס שלא כדי בלבד טפחים עשרה של בגדר
שינוי  וגם רעה. עין משום אמות ארבע של בכותל ולא
ובגינה  "כותל", אמרו שבחצר כן, מוכיח במשנה הלשון
טפחים, עשרה הוא גדר וסתם "גדר". מלשון לגדור אמרו
ברמב"ם  ג משנה פ"ב ובפאה ח, משנה פ"ב בכלאים ראה
"גדר" רבינו כלל ג, הלכה בפ"ג להלן אבל שם. ורע"ב
ובהערה  ח הלכה פ"ג להלן וראה שם. עיין ביחד, ו"כותל"

ד.104)עא]. שם הגמרא, מסקנת ולפי שם, משנה
כמו 105) השנה כל הזרעים עומדים אין שבבקעה מפני

הרמב"ן). בשם ג ס"ק קנח, סימן (סמ"ע בגינה
מנהג.106) שאין ובמקום מראה,107)האחד, מלשון

המשניות). בפירוש (רבינו בולט דבר כרבי 108)היינו
ד: ד. שם גם 109)יוחנן, יעשה שמא מבפנים, לא אבל

לחשוש, אין זה, סימן חבירו יקלוף שמא אבל בפנים. חבירו
למעלה  (ראה והוצים קנים של ובמחיצה זאת, יכירו שהרי
ורבינו  מיוחדים סימנים שם בגמרא נתנו טו) הלכה

(כסףֿמשנה). וצ"ע ב.110)השמיטם, שם משנה,
יעשה 112)שם.111) שמא איֿאפשר, כלל סימן ובלי

שהרי  איֿאפשר, ולקלוף הוא. שלו ויאמר חבירו בצד אחד
ט). ס"ק קנח, סימן סמ"ע וראה שם, (גמרא כנ"ל הוא, ניכר

.ÊÈ¯ÎBn‰113Ì˙Ò B¯·ÁÏ ‰pb114ÌÚ ˙·¯ÚÓ ‰˙È‰Â , «≈ƒ»«¬≈¿»¿»¿»¿…∆∆ƒ
˙B¯Á‡ ˙Bpb115˙‡ ˙B·Ï Á˜Bl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ƒ¬≈ƒ∆«≈«ƒ¿∆

Ï˙k‰116Ì‰ÈÈa117‡lL e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â , «…∆≈≈∆«¬ƒ¿»∆»¬∆…
˙Bpba ¯c‚Ï118Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ - Ì˙Ò ‰Ú˜a ¯ÎÓ ƒ¿…«ƒ¬»ƒ»«ƒ¿»¿»≈

.e‚‰pL ÌB˜Óa ‡l‡ ,¯c‚Ï B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ¿…∆»¿»∆»¬

בבאֿבתרא,113) בתחילת המשניות בפירוש רבינו פירש כן
מחייבין  לגדור שנהגו מקום בגינה "וכן שם ששנו מה

קיז. הערה ולהלן במגידֿמשנה, וראה היינו 114)אותו".
המחיצה. עשיית דבר את לו הזכיר שנשארו 115)שלא

ומגדלֿעוז). ראב"ד (ועיין מוכר של ראה 116)בידו
גבוהה  מחיצה אלא צריך אין שבגינה טז, הלכה למעלה

טפחים. שישתתף 117)עשרה הלוקח את כופין כלומר,
בדברי  לפרש יש וכן הראב"ד, דעת (כן המוכר עם זה בבנין

מגידֿמשנה). ועיין בירושלמי:118)הרמב"ם, הוא כן
שלא  שנהגו מקום בין לגדור, שנהגו מקום בין בגינה "תני:
מפרש  שכן כתב א) ס"ק קנח (סימן והגר"א כופין". - לגדור
שלפנינו. מזו שונה שם ושגירסתו ד.) (שם בבבלי גם רבינו

ומגידֿמשנה. ראב"ד ועיין

.ÁÈÌB˜Ó119ÔÈÏÈc·n‰ ÌÈÏ˙k ˙B·Ï e‚‰pL120 »∆»¬ƒ¿¿»ƒ««¿ƒƒ
˙Bpba B‡ ˙B¯ˆÁa121˙ÈÊb ÔÈ‡L ÌÈ·‡a122‰Ê - «¬≈«ƒ«¬»ƒ∆≈»»ƒ∆

Ô˙B123.ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô˙B ‰ÊÂ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL ≈¿»¿»ƒ¿∆≈¿»¿»ƒ
˙ÈÊ‚a124ÌÈÁÙË Ô˙B ‰ÊÂ ,‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË Ô˙B ‰Ê - ¿»ƒ∆≈ƒ¿«ƒ∆¡»¿∆≈ƒ¿«ƒ

ÔÈÒÈÙÎa .‰ˆÁÓe125ÌÈÁÙË Ô˙B ‰Ê -126Ô˙B ‰ÊÂ , ∆¡»ƒ¿ƒƒ∆≈ƒ¿«ƒ¿∆≈
ÌÈ·Ïa .ÌÈÁÙË127‰ˆÁÓe ÁÙË Ô˙B ‰Ê -128‰ÊÂ , ƒ¿«ƒƒ¿≈ƒ∆≈∆«∆¡»¿∆

Ï˙k‰ È·Ú - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ .‰ˆÁÓe ÁÙË Ô˙B≈∆«∆¡»¿»«ƒƒ»≈√ƒ«…∆
„Èq‰ ÌÚ129ÏÈ‡B‰Â .130,Ì‰ÈL ÏMÓ Ï˙k‰ ÌB˜Óe ƒ«ƒ¿ƒ¿«…∆ƒ∆¿≈∆

.Ì‰ÈL ÏL ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ È¯‰ - Ï˙k‰ ÏÙ Ì‡ƒ»««…∆¬≈«»¿»¬»ƒ∆¿≈∆
elÙ‡Â131ptL B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯Ï ÏÙÔ‰Ó „Á‡ ‰ «¬ƒ»«ƒ¿∆»≈∆∆ƒ»∆»≈∆

B˜ÏÁ B¯·Á BÏ ¯ÎnL ÔÚËÂ ,B˙eL¯Ï ÌÈ·‡‰ Ïk ˙‡∆»»¬»ƒƒ¿¿»«∆»«¬≈∆¿
ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa BÏ B˙ B‡132Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , ¿»¿«»»≈∆¡»∆»¬≈≈

„Ú Ì‰ÈL ÏL ˙eL¯a133‰È‡¯ ‡È·iL134. ƒ¿∆¿≈∆«∆»ƒ¿»»

ב.119) בבאֿבתרא סתם,120)משנה כתלים לא היינו,
(מגידֿמשנה). שותפים בנכסי המבדילים כתלים אלא

מוסב 121) שזה בגמרא, ופירשו בגינה". "וכן במשנה: שם
הכתלים. רחבי כלומר וגזית, גויל "גויל"122)על והיינו

מהוקצעות. בלתי אבנים כלומר, כלומר,123)שבמשנה.
פחות. ולא טפחים ששה ברוחב הוא דין - בגויל המנהג אם
(מגידֿמשנה). זה מנהג אחר הולכין אין בפחות, נהגו ואם

רחבן 124) מתמעט הקיצוע שעלֿידי מהוקצעות, אבנים
לחמשה. טפחים לבנה 125)מששה וחצי מכאן לבנה חצי

באמצע. וטיט חצאי 126)מכאן לשני טפחים שלשה
לטיט  וטפח כדלהלן) טפחים שלשה הלבנה (שהרי הלבנה

שלמות.127)שביניהם. לבנים שהלבנה 128)היינו,
טפחים. שכן 129)שלשה הרי"ף, וכתב הטיח. עם כלומר
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zahרד 'aÎ'` ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אלא  נפשטה, שלא בעיא היא ג: שם ולפנינו הגמרא. מסקנת
וסידן". ש"הן שמסתבר שם אמר יצחק בר נחמן שרב

שם.130) של 131)משנה, חידושה כל שזהו ד. שם
במשנה. זו שותפים 132)פסקא - הם ששותפים שכיון

הידוע  דבר אם ולפיכך, השני. על אחד מקפידים אינם
לו. שמכרו ראיה אין מהם, אחד אצל נמצא לשניהם

שהיה 133) במיגו, הוא נאמן - ידו תחת האבנים אין ואם
ולחםֿמשנה). (מגידֿמשנה לחבירו שהחזירם לטעון יכול

שלו.134) שהם בעדים



zeevnd xtq m"anx ixeriyzah 'fÎ'` -t"yz'd

ה'תש"פ  טבת א' ראשון יום

קלח. עשה מצות
קלט. עשה מצות רכז. תעשה לא מצות

― הקל"ח ּכלֿהּמצוה ׁשּיחזרּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
מּתחת ויצאּו לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה הּמכּורים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ארץ "ּובכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי הּקֹונים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹידי

לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה ck)אחּזתכם ,dk `xwie),לנּו ּובאר . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻֻ
הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: זֹו ּבׁשנה ּתהיה זֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּגאּלה

אלֿאחּזתֹו" איׁש bi)ּתׁשבּו ,my)ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר זֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָמצוה
ׁשנת ׁשּתחּול קדם הּמכּורה אתֿאדמתֹו לפּדֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹרֹוצה
מחּוץ ׁשהן לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ּגםּֿכן ּובאר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּיֹובל.
― ּבּכפרים הּבנּוים והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָלחֹומת
הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי לחֹומה, מּבפנים נבנּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכיון
"עלֿ הּכתּוב: אמר ׁשעליהם החצרים ּבּתי והם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּגּנֹות.

יצא" ּובּיבל ּתהיהּֿלֹו ּגאּלה יחׁשב הארץ l`)ׂשדה ,my) ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבערכים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו hk:)ּוכבר oikxr)היא וגם . ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאינה

― הרכ"ז מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
"והארץ אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ּבארץ ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאדמֹותינּו

לצמתת" תּמכר bk)לא ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָֹֻ
ערכין jli`e)ּבסֹוף ,hk). ְֲִָ

― הקל"ט ּפדּיתהּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ׁשנה לסֹוף עד עיר, לחֹומת מּבפנים הּמכּורים ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָהּקנינים
יצאּו ולא הּקֹונה ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ואחרי ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחת
ּביתֿמֹוׁשב ימּכר ּכי "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּבּיֹובל,

וגֹו'" חֹומה hk)עיר ,my)ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה , ְְִִִִֵֵָָָָ
ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר :(l`:)חֹומה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבארץ. אּלא נֹוהגת אינּה ְִֵֶֶֶֶָָָָוהיא

ה'תש"פ  טבת ב' שני יום

קע. קסט. תעשה לא מצות
קפג. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני א ֿ'ב 'טבת 

כ. עשה מצות רכח. תעשה לא מצות
― הקס"ט לויהּמצוה ּכלֿׁשבט ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

יׂשראל ּבארץ חלק mihayd)מּלקחת x`yl dwlgpy), ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּכלֿׁשבט הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא

ונחלה" חלק `)לוי ,gi mixac). ְֲִֵֵֶַָ

― וׁשבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ׁשּבֹוזזים ּבּבּזה חלק מּלקחת לוי ּכלֿׁשבט עֹוד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהזהר
"לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל. ארץ ּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּבׁשעת
ספרי ּולׁשֹון ונחלה". חלק לוי ּכלֿׁשבט הלוּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּכהנים

(my mihtey zyxt)אפׁשר ּבארץ". ונחלה ּבּבּזה, "חלק :ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּתי אּלּו ענינים ׁשני מנית לּמה ולֹומר: עלי להקׁשֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָל
והאזהרה ּבארץ חלק מּלקחת האזהרה והם: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמצות,
לאו זה והרי אחד ּבלאו הם והלא ּבּבּזה, חלק ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּלקחת

ׁשהקּדמּת llkdׁשּבכללּות lirl Ð dncwda zazk) ְְְִִֶֶַָָ
(iriyzdלאו נתחּלק ׁשּכבר ּדע אחד? לאו נמנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

לאֿיהיהּֿלֹו" "ונחלה ואמר: a)זה ,my)ׁשני הם והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לּכהנים "לאֿיהיה מהם: האחד ׁשמֹות, ּבׁשני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאוין
ּבבּזת חלק מּלקחת האזהרה והּוא ונחלה" חלק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהלוּים

weqtay)הארץ "wlg" dlindn zcnlpe)ונחלה" והּׁשני: , ְְֲִֵֶַַָָָ
נכּפל ּוכבר ּבארץ. חלק מּלקחת האזהרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלאֿיהיהּֿלֹו",
אמרֹו והּוא ּבּכהנים, עצמם אּלּו ענינים ׁשני על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹהּלאו
ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיתעּלה

k)ּבתֹוכם" ,gi xacna)הּפרּוׁש ּובא ,gxw zyxt ixtq) ְֵַָָ
(my:הארץ חּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא "ּבארצם :ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ּתחׁשֹוב ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" לאֿיהיהֿל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ"וחלק
ּולפיכ מצות ׁשּתי ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּׁשני

למנֹותם Îiptaראּוי iel hay x`yae ,mnvrÎipta mipdka) ְִָָ
(mnvrּכלֿׁשבט" ּכללי: ּבאפן ּבא ׁשהּלאו ׁשּכיון ּדע ―ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבּכהנים ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים נכנסּו הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹלוי",
swez)לחּזּוק xzil)והּפרט מןֿהּכלל לזה ּכלֿהּדֹומה וכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּׂשג ׁשּלא ּכיון הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאינֹו
אמרֹו מנינּו ואּלּו האחד. מןֿהּלאו ּבׁשלמּות ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּדין
ּבתֹוכם" ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא "ּבארצם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹלאהרן:
אז ּכי וגֹו', הלוּים" לּכהנים "לאֿיהיה אמרֹו: על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֹנֹוסף

הּזה ההּקׁש לפי למנֹות נצטר(ef d`eeyd)אּסּור ּבעצמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ
לאוין ׁשלׁשה ּגדֹול ּכהן על והּזֹונה והחללה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹֹהּגרּוׁשה
ּגדֹול ּבין ּבכלל, ּבכלּֿכהן ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה על ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹנֹוסף
למנֹות, צרי ּבאמת ׁשּכ האֹומר: יאמר ואם הדיֹוט. ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבין
ׁשּתים: חּיב ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּכהן יהיה ׁשּבהכרח לֹו: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
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רה zah 'aÎ'` ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אלא  נפשטה, שלא בעיא היא ג: שם ולפנינו הגמרא. מסקנת
וסידן". ש"הן שמסתבר שם אמר יצחק בר נחמן שרב

שם.130) של 131)משנה, חידושה כל שזהו ד. שם
במשנה. זו שותפים 132)פסקא - הם ששותפים שכיון

הידוע  דבר אם ולפיכך, השני. על אחד מקפידים אינם
לו. שמכרו ראיה אין מהם, אחד אצל נמצא לשניהם

שהיה 133) במיגו, הוא נאמן - ידו תחת האבנים אין ואם
ולחםֿמשנה). (מגידֿמשנה לחבירו שהחזירם לטעון יכול

שלו.134) שהם בעדים



zeevnd xtq m"anx ixeriyzah 'fÎ'` -t"yz'd

ה'תש"פ  טבת א' ראשון יום

קלח. עשה מצות
קלט. עשה מצות רכז. תעשה לא מצות

― הקל"ח ּכלֿהּמצוה ׁשּיחזרּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
מּתחת ויצאּו לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה הּמכּורים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ארץ "ּובכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי הּקֹונים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹידי

לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה ck)אחּזתכם ,dk `xwie),לנּו ּובאר . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻֻ
הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: זֹו ּבׁשנה ּתהיה זֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּגאּלה

אלֿאחּזתֹו" איׁש bi)ּתׁשבּו ,my)ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר זֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָמצוה
ׁשנת ׁשּתחּול קדם הּמכּורה אתֿאדמתֹו לפּדֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹרֹוצה
מחּוץ ׁשהן לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ּגםּֿכן ּובאר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּיֹובל.
― ּבּכפרים הּבנּוים והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָלחֹומת
הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי לחֹומה, מּבפנים נבנּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכיון
"עלֿ הּכתּוב: אמר ׁשעליהם החצרים ּבּתי והם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּגּנֹות.

יצא" ּובּיבל ּתהיהּֿלֹו ּגאּלה יחׁשב הארץ l`)ׂשדה ,my) ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבערכים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו hk:)ּוכבר oikxr)היא וגם . ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאינה

― הרכ"ז מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
"והארץ אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ּבארץ ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאדמֹותינּו

לצמתת" תּמכר bk)לא ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָֹֻ
ערכין jli`e)ּבסֹוף ,hk). ְֲִָ

― הקל"ט ּפדּיתהּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ׁשנה לסֹוף עד עיר, לחֹומת מּבפנים הּמכּורים ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָהּקנינים
יצאּו ולא הּקֹונה ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ואחרי ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחת
ּביתֿמֹוׁשב ימּכר ּכי "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּבּיֹובל,

וגֹו'" חֹומה hk)עיר ,my)ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה , ְְִִִִֵֵָָָָ
ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר :(l`:)חֹומה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבארץ. אּלא נֹוהגת אינּה ְִֵֶֶֶֶָָָָוהיא

ה'תש"פ  טבת ב' שני יום

קע. קסט. תעשה לא מצות
קפג. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני א ֿ'ב 'טבת 

כ. עשה מצות רכח. תעשה לא מצות
― הקס"ט לויהּמצוה ּכלֿׁשבט ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

יׂשראל ּבארץ חלק mihayd)מּלקחת x`yl dwlgpy), ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּכלֿׁשבט הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא

ונחלה" חלק `)לוי ,gi mixac). ְֲִֵֵֶַָ

― וׁשבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ׁשּבֹוזזים ּבּבּזה חלק מּלקחת לוי ּכלֿׁשבט עֹוד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהזהר
"לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל. ארץ ּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּבׁשעת
ספרי ּולׁשֹון ונחלה". חלק לוי ּכלֿׁשבט הלוּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּכהנים

(my mihtey zyxt)אפׁשר ּבארץ". ונחלה ּבּבּזה, "חלק :ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּתי אּלּו ענינים ׁשני מנית לּמה ולֹומר: עלי להקׁשֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָל
והאזהרה ּבארץ חלק מּלקחת האזהרה והם: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמצות,
לאו זה והרי אחד ּבלאו הם והלא ּבּבּזה, חלק ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּלקחת

ׁשהקּדמּת llkdׁשּבכללּות lirl Ð dncwda zazk) ְְְִִֶֶַָָ
(iriyzdלאו נתחּלק ׁשּכבר ּדע אחד? לאו נמנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

לאֿיהיהּֿלֹו" "ונחלה ואמר: a)זה ,my)ׁשני הם והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לּכהנים "לאֿיהיה מהם: האחד ׁשמֹות, ּבׁשני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאוין
ּבבּזת חלק מּלקחת האזהרה והּוא ונחלה" חלק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהלוּים

weqtay)הארץ "wlg" dlindn zcnlpe)ונחלה" והּׁשני: , ְְֲִֵֶַַָָָ
נכּפל ּוכבר ּבארץ. חלק מּלקחת האזהרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלאֿיהיהּֿלֹו",
אמרֹו והּוא ּבּכהנים, עצמם אּלּו ענינים ׁשני על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹהּלאו
ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיתעּלה

k)ּבתֹוכם" ,gi xacna)הּפרּוׁש ּובא ,gxw zyxt ixtq) ְֵַָָ
(my:הארץ חּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא "ּבארצם :ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ּתחׁשֹוב ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" לאֿיהיהֿל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ"וחלק
ּולפיכ מצות ׁשּתי ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּׁשני

למנֹותם Îiptaראּוי iel hay x`yae ,mnvrÎipta mipdka) ְִָָ
(mnvrּכלֿׁשבט" ּכללי: ּבאפן ּבא ׁשהּלאו ׁשּכיון ּדע ―ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבּכהנים ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים נכנסּו הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹלוי",
swez)לחּזּוק xzil)והּפרט מןֿהּכלל לזה ּכלֿהּדֹומה וכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּׂשג ׁשּלא ּכיון הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאינֹו
אמרֹו מנינּו ואּלּו האחד. מןֿהּלאו ּבׁשלמּות ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּדין
ּבתֹוכם" ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא "ּבארצם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹלאהרן:
אז ּכי וגֹו', הלוּים" לּכהנים "לאֿיהיה אמרֹו: על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֹנֹוסף

הּזה ההּקׁש לפי למנֹות נצטר(ef d`eeyd)אּסּור ּבעצמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ
לאוין ׁשלׁשה ּגדֹול ּכהן על והּזֹונה והחללה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹֹהּגרּוׁשה
ּגדֹול ּבין ּבכלל, ּבכלּֿכהן ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה על ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹנֹוסף
למנֹות, צרי ּבאמת ׁשּכ האֹומר: יאמר ואם הדיֹוט. ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבין
ׁשּתים: חּיב ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּכהן יהיה ׁשּבהכרח לֹו: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
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והּׁשנּיה: לֹו, אסּורה והּגרּוׁשה ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹאחת
אחר ּבלאו עֹוד עליו אסּורה והיא ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹמּׁשּום

קּדּוׁשין ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ―(.fr)אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
וכלֿלאו ׁשּנמנה הּוא ּבלבד הּכללי ׁשהּלאו נמצא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאחת.
איזה ללּמד אּלא אינֹו ּבפרטּות ענין ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחר
קס"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכדר הענין, להׁשלמת אֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדין,

ּבעצמֹו הּזה ּומןֿהּסּוג אּלּו. מּמצות ztqepקס"ה dnbec) ְְְִִִֵֶַַַֹ
(df beqnׁשּלאֿיקרחּו אתֿהּכהנים ׁשהזהיר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹהאזהרה

יׂשרטּו לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם ּופאת ּבראׁשם ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹֹקרחה
d)ׂשרטת ,`k `xwie)ּכבר ּבעצמם אּלּו לאוין ּוׁשלׁשה , ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ

ראׁשכם ּפאת תּקפּו "לא ואמר: ּבכלל לכלֿיׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹקדמּו
תׁשחית" fk)ולא ,hi my)עיניכם ּבין קרחה "ולאֿתׂשימּו , ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

`)למת" ,ci mixac)"ּבבׂשרכם תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
(gk ,hi `xwie)ּכמֹו ּבלבד, הּדין להׁשלמת ּבּכהנים ונכּפלּו ,ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹ

מּכֹות ּבסֹוף הּמצות(k.)ׁשּנתּבאר ׁשלׁש ּדיני ּכׁשּנתּבארּו : ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
היּו ולא ּבּכהנים מיחדים לאוין היּו ואּלּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻהאּלה;
הּכהן היה אז ּכי נפרדֹות, מצות היּו אּלא ּדין ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹלהׁשלמת
ׁשהּוא מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשּתי מהם ּכלֿמעׂשה על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֻחּיב
אּלא ּכן, הּדבר ואין ― ּכהן ׁשהּוא ּומּׁשּום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיׂשראלי
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׂשראל, ּכׁשאר ּבלבד אחת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָמלקּות

ודעהּו. זה ּכלל ְְְֵֵֶָָָוהבן

― הקפ"ג ללוּיםהּמצוה ערים לּתן ׁשּנּצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּכיון ּבהן, ְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָלדּור

לׁשבת" ערים וגֹו' ללוּים "ונתנּו a)יתעּלה: ,dl xacna). ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
מקלט ערי הן הלוּים, ערי ּכלֹומר: אּלּו, ערים ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוגם

d l`eb ly eznwp iptn my oben dbbya ytp bxeddy)(mc
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו להן, המיחדים ּבּתנאים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻוקֹולטֹות

(.e).

― הרכ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
לא עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא הלוּים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹמגרׁשי

cl)יּמכר" ,dk `xwie)הּתֹורה לׁשֹון יֹודע ואּתה .xacna) ְְִֵֵַַַָָָ
(dÎa ,dl,מגרׁש ּוׂשדה ּומגרׁש ערים ללוּים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָׁשּנֹותנים

להם חּוצה אּמה ואלּפים מגרׁש אּמה אלף ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכלֹומר:
סֹוטה ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּוכרמים, ּובאה(fk:)לׂשדֹות , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

יעׂשּו לבל האּלה אתֿהּגבּולֹות מּלׁשּנֹות ללוּים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהאזהרה
ולא מגרׁש הּׂשדה ולא עיר, הּמגרׁש ולא מגרׁש ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹאתֿהעיר
ּבּקּבלה ּבא יּמכר". "לא אמרֹו: והּוא ׂשדה, ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּמגרׁש
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׁשּנה. לא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֻׁשענינֹו:

.(bl:)ערכין ֲִָ

― עׂשרים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּתהיה ׁשּבֹו לעבֹודה ּביתֿהּבחירה [לעׂשֹות] ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָלבנֹות

ּתמיד האׁש והבערת gafnd)ההקרבה lr cwezy)ואליו , ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ
לרגל והעלּיה החגיגה ּתהיה ּובֹו ההליכה ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּתהיה
אמרֹו והּוא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבכלֿׁשנה, ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָוההתקּבצּות

מקּדׁש" לי "ועׂשּו g)יתעּלה: ,dk zeny)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְְִִִִֵֶַָָ

(i ,ai mixac)ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש :ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ
הּבחירה, ּבית להם ולבנֹות מל להם למּנֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלארץ:
ּבית ׁשּבנין ,ל נתּבאר הּנה עמלק". ׁשל זרעֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּולהכרית

ּבארנּו ּוכבר עצמּה. ּבפני מצוה ai)הּבחירה llk lirl) ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
הּזאת "ycwnׁשהּכללּות dnyy)(",ּפרטים ּכֹוללת ְְִֶֶֶַַָָֹ

מחלקי ּכּלם וזּולתם והּמזּבח והּׁשלחן ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻוׁשהּמנֹורה
לכלֿ צּוּוי נתיחד ּוכבר "מקּדׁש", נקרא והּכל ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּמקּדׁש
אדמה "מזּבח הּמזּבח על אמרֹו אבל וחלק. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחלק

k`)ּתעׂשהּֿלי" ,k zeny),זה ּפסּוק על לחׁשב ׁשאפׁשר , ְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹ
הרי ― מקּדׁש מצות מּלבד עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא
מדּבר הּוא הרי ּדקרא ּפׁשטּה :ל ׁשאבאר ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָענינֹו
לעׂשֹות ההּוא ּבּזמן לנּו מּתר ׁשהיה הּבמֹות, הּתר ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבׁשעת
אמרּו ּוכבר עליו; ּולהקריב ּבכלֿמקֹום אדמה ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָמזּבח
לבנֹות צּוה ׁשהּוא הּוא, הּדּבּור ׁשענין הּׁשלֹום ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעליהם
ׁשהיה ּכמֹו מּטלטל יהא וׁשּלא ּבארץ, מחּבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמזּבח
ּבפרּוׁש יׁשמעאל ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרם והּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבּמדּבר,
המחּבר מזּבח לי עׂשה לארץ "ּכׁשּתּכנס זה: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפסּוק
נֹוהג צּוּוי הּוא הרי ― ּכ ׁשהּדבר ּכיון ֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָּבאדמה".
ׁשּיבנה לֹומר: רצֹוני הּמקּדׁש, מחלקי הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלדֹורֹות

ּובּמכלּתא ּדוקא. מןֿהאבנים i`)מזּבח dyxt exzi)אמרּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
ּתעׂשהּֿלי" אבנים "ואםֿמזּבח יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבפרּוׁש
ׁשּבּתֹורה 'ואם' ּכלֿ'אם' אֹומר: יׁשמעאל "רּבי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאמרּו:
אבנים ואםֿמזּבח מהם: אחד ― מּׁשלׁשה חּוץ ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹרׁשּות,
אּתה חֹובה. ― אבנים" מזּבח "ואם אמרּו: ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּתעׂשהּֿלי".
"אבנים לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, ְְֲִֵֵֶַַָָָאֹומר

"אלהי ה' אתֿמזּבח ּתבנה e)ׁשלמֹות ,fk mixac)ּוכבר , ְְְְֱִִֵֶֶֶַָֹ
הּמקּדׁש ּבנין ּכלֹומר ּבכללם, זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָנתּבארּו

וחּלּוקֹו eke')ותארֹו miycwd ycwe ycwd ,xvgd zewelg). ְְֳִָ
היא ,ּכ לׁשם ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ּומׁשּפטיו, הּמזּבח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּובנין
ּומזּבח והּׁשלחן הּמנֹורה ּתאר נתּבאר וכן מּדֹות. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמּסכת

מנחֹות ּבגמרא ּבהיכל הּנחתם ּומקֹום fvהּזהב ,gk) ְְְִֵַַַָָָָָָָָָ
(jli`eויֹומא(:bl). ְָ

ה'תש"פ  טבת ג' שלישי יום

פ. עט. תעשה לא מצות
― הע"ט מזּבחהּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

"לאֿתבנה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברזל, ּבהן ׁשּנגע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמאבנים
וּתחללה" עליה הנפּת חרּב ּכי ּגזית ak)אתהן ,k zeny), ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מקריבים ואין ּפסּול הּוא הרי ― מזּבח מהן ּבנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואם
מּמּדֹות ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (dpynעליו. ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

(c.

― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּגּסֹות ּפסיעֹות יפסע ׁשּלא ּכדי ּבמעלֹות, לּמזּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹמּלעלֹות
אמרֹו והּוא ּגּדל, ּבצד עקב יל אּלא עלּיתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבׁשעת

וגֹו'" עלֿמזּבחי במעלת "לאֿתעלה bk)יתעּלה: ,my). ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַֹֹ
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הּמכלּתא exzi)ּולׁשֹון zyxt seq):לֹומר "מהּֿתלמּוד : ְְְְִַַַַָ
לא לּמזּבח ׁשּכׁשעֹולה עליו"? ערות לאֿתּגלה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"אׁשר
ּוכבר ּגּדל". ּבצד עקב מהּל אּלא ּגּסה, ּפסיעה ּפֹוסע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻיהא

מּמּדֹות ג' ּבפרק ּבנינֹו ואי הּכבׁש צּורת (dpynנתּבארה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּתּגלה`) עד הּמזּבח על ּגּסה ּפסיעה וכלֿהּפֹוסע .ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

לֹוקה. ― עליו ְֶֶָָָערותֹו

ה'תש"פ  טבת ד' רביעי יום

כא. עשה מצות
― הכ"א הּמקּדׁשהּמצוה מן ליראה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ

הּיראה מקֹום ּבלּבנּו לֹו ׁשּנקּבע עד מאד, מאד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מקּדׁש, מֹוראת היא וזֹו ― ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָוהּפחד

ּתיראּו" l)"ּומקּדׁשי ,hi `xwie)ּכמֹו זֹו יראה והגּדרת . ְְְְְִִִִַַָָָָ
ּבּספרא יּכנס(miyecw)ׁשהזּכירּו לא מֹורא? הּוא "איזה : ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּובאפנּדתֹו ּובמנעלֹו ּבמקלֹו הּבית `mcלהר yaely cba) ְְְְְְֲִִַַַַַָָֻ
yealn ila eyaell jxc oi`e ,drifd betqiy ick eteb lr

(oeilrקּפנּדריא יעׂשּנּו ולא רגליו ׁשעל (xarn,ּובאבק ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
(jxcd xvwl"מּקלֿוחמר ּורקיקה ,(xeq`y i`ce Ð)ּוכבר . ְְִִֶַָָָֹ

לׁשבת ּבהחלט ׁשאסּור ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנתּבאר
ׁשאמר לפי וכלֿזה ּבלבד; ּדוד ּבית למלכי אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבעזרה
ּבזמן אפּלּו לעֹולם, חֹובה וזֹו ּתיראּו" "ּומקּדׁשי ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָיתעּלה:

ספרא ּולׁשֹון ׁשרּבּו. ּבעונֹותינּו חרב ׁשהּוא :(my)הּזה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבית ׁשאין ּבזמן קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא לי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"אין
ּתׁשמרּו אתֿׁשּבתתי לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִִֶַַַַַַָֹֹהּמקּדׁש
מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת מהּֿׁשמירת ― ּתיראּו ְְְִִִִַַַַָָָָָּומקּדׁשי
אּתה מןֿהּמקּדׁש "לא עֹוד: אמרּו וׁשם לעֹולם". ְְְְְִִִַַָָָָָָֹמקּדׁש

הּמקּדׁש". על ׁשּפקד מּמי אּלא ְִִִֵֶֶַַַָָָָירא,

ה'תש"פ  טבת ה' חמישי יום

סז. תעשה לא מצות כב. עשה מצות
לה. עשה מצות

פד. פג. תעשה לא מצות
יום רביעיֿ חמישי ד ֿ'ה 'טבת 

― הכ"ב אתֿהּמצוה לׁשמר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹ
ּכלֿהּלילה ּבמׁש ּבכלֿלילה ּתמיד סביבֹו ללכת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמקּדׁש
לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ּולגּדלֹו, ּולרֹוממֹו לכּבדֹו, ְְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָֹּכדי

העדת" אהל לפני אּת ּובני a)"ואּתה ,gi xacna), ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּתמיד. לפניו ּתהיּו אּתם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּבלׁשֹון

c)מֹועד" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my gxw zyxt)אּתה" : ְְִֵֵַָ
והלוּים מּבפנים הּכהנים ― העדת אהל לפני אּת ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻּובני
ּובּמכלּתא סביבֹו. ולהליכה לׁשמירה ּכלֹומר: ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָמּבחּוץ",
― מֹועד אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו הּזה: ּכּלׁשֹון ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאמרּו
לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? מּנין ּבעׂשה, אּלא לי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאין

הּקדׁש" מׁשמרת את d)ּוׁשמרּתם ,my)ל נתּברר הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
לּמקּדׁש "ּגדּלה אמרּו: וׁשם עׂשה. מצות ― ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻׁשּׁשמירתֹו

ּפלטֹורין ּדֹומה לא ׁשֹומרים. עליה jlnd)ׁשּיׁש lkid) ְְִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשֹומרין". עליה ׁשאין לפלטֹורין ׁשֹומרין עליה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
ׁשּמגדּלת לֹומר: רצֹונֹו ההיכל ׁשם ― ׁשּפלטֹורין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוידּוע
ּוכבר עליו. קבּועים ׁשֹומרים ׁשּיהיּו ורֹוממּותֹו, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָההיכל
ּתמיד מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנתּבארּו

מּדֹות. ְִֶֶַּובמּסכת

― הס"ז מּלהׁשּביתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּכלֿלילה, ּתמיד ּבֹו ולסב ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹׁשמירתֿהּמקּדׁש

הּקדׁש" מׁשמרת את ּבמצוה(my)"ּוׁשמרּתם ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מצות ּבֹו והּסּבּוב הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת עׂשה, מּמצות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹכ"ב
לאֿ מצות ― זה ּדבר ׁשּבּטּול ּכאן, נבאר וכ ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹעׂשה;
אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹתעׂשה,

c)מֹועד" ,my)?ּבלאֿתעׂשה ּומּנין ּבעׂשה, אּלא לי אין , ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם לֹומר: ּתלמּוד ―(d ,my), ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ

ּומּדֹות. ּתמיד ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הל"ה ׁשמןהּמצוה לנּו ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
המיחד הּתאּור ּכפי dkÎak)עׂשּוי ,l zeny)למׁשח מּוכן ְְְִִֵַַַָָָֹֻ

הּגדֹול "והּכהן ׁשאמר: ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ּגדֹול ּכלּֿכהן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבֹו
הּמׁשחה" ׁשמן עלֿראׁשֹו אׁשרֿיּוצק i)מאחיו ,`k `xwie), ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

הּמלכים מקצת ּבֹו מֹוׁשחים cec)וכן zia ikln wx ,xnelk), ְְְְִִִֵַַָ
הּמׁשּכן ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו
לפי לדֹורֹות, אתֿהּכלים ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָוכלּֿכליו;

ּבספרי אמרּו `)ׁשּבפרּוׁש ,f xacna)אּלּו ׁשל ׁשּבמׁשיחתם , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לעתיד ּכלֿהּכלים הקּדׁשּו ― הּמׁשּכן ּכלי ּכלֹומר ―ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לי זה יהיה מׁשחתֿקדׁש "ׁשמן יתעּלה: אמר ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלבֹוא,

l`)לדרתיכם" ,l zeny)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹ
ּכרתֹות .(d.)ּבריׁש ְְֵֵ

― הפ"ג ׁשמןהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
לא "ּובמתּכנּתֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻּכׁשמן

ּכמהּו" al)תעׂשּו ,my)מזיד הּוא אם זה, לאו על והעֹובר ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ּכמהּו אׁשרֿירקח "איׁש ּבּכתּוב: ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ―ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

bl)וכּו'" ,my).קבּועה חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם . ְְְִֵַַָָָ
מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(d.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הפ"ד ּבׁשמןהּמצוה מּלמׁשח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבלבד, ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּמׁשחה

"ייס לא אדם "עלּֿבׂשר יתעּלה: אמרֹו al)והּוא ,my). ְְְְִִֶַַַָָָָֹ
"ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ּבמזיד ּבֹו ׁשהּנמׁשח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוברּור,

ונכרת" עלֿזר מּמּנּו חּיב(my)יּתן ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחּטאת

.(d.)ּכרתֹות ְֵ
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הּמכלּתא exzi)ּולׁשֹון zyxt seq):לֹומר "מהּֿתלמּוד : ְְְְִַַַַָ
לא לּמזּבח ׁשּכׁשעֹולה עליו"? ערות לאֿתּגלה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"אׁשר
ּוכבר ּגּדל". ּבצד עקב מהּל אּלא ּגּסה, ּפסיעה ּפֹוסע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻיהא

מּמּדֹות ג' ּבפרק ּבנינֹו ואי הּכבׁש צּורת (dpynנתּבארה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּתּגלה`) עד הּמזּבח על ּגּסה ּפסיעה וכלֿהּפֹוסע .ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

לֹוקה. ― עליו ְֶֶָָָערותֹו

ה'תש"פ  טבת ד' רביעי יום

כא. עשה מצות
― הכ"א הּמקּדׁשהּמצוה מן ליראה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ

הּיראה מקֹום ּבלּבנּו לֹו ׁשּנקּבע עד מאד, מאד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מקּדׁש, מֹוראת היא וזֹו ― ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָוהּפחד

ּתיראּו" l)"ּומקּדׁשי ,hi `xwie)ּכמֹו זֹו יראה והגּדרת . ְְְְְִִִִַַָָָָ
ּבּספרא יּכנס(miyecw)ׁשהזּכירּו לא מֹורא? הּוא "איזה : ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּובאפנּדתֹו ּובמנעלֹו ּבמקלֹו הּבית `mcלהר yaely cba) ְְְְְְֲִִַַַַַָָֻ
yealn ila eyaell jxc oi`e ,drifd betqiy ick eteb lr

(oeilrקּפנּדריא יעׂשּנּו ולא רגליו ׁשעל (xarn,ּובאבק ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
(jxcd xvwl"מּקלֿוחמר ּורקיקה ,(xeq`y i`ce Ð)ּוכבר . ְְִִֶַָָָֹ

לׁשבת ּבהחלט ׁשאסּור ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנתּבאר
ׁשאמר לפי וכלֿזה ּבלבד; ּדוד ּבית למלכי אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבעזרה
ּבזמן אפּלּו לעֹולם, חֹובה וזֹו ּתיראּו" "ּומקּדׁשי ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָיתעּלה:

ספרא ּולׁשֹון ׁשרּבּו. ּבעונֹותינּו חרב ׁשהּוא :(my)הּזה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבית ׁשאין ּבזמן קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא לי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"אין
ּתׁשמרּו אתֿׁשּבתתי לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִִֶַַַַַַָֹֹהּמקּדׁש
מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת מהּֿׁשמירת ― ּתיראּו ְְְִִִִַַַַָָָָָּומקּדׁשי
אּתה מןֿהּמקּדׁש "לא עֹוד: אמרּו וׁשם לעֹולם". ְְְְְִִִַַָָָָָָֹמקּדׁש

הּמקּדׁש". על ׁשּפקד מּמי אּלא ְִִִֵֶֶַַַָָָָירא,

ה'תש"פ  טבת ה' חמישי יום

סז. תעשה לא מצות כב. עשה מצות
לה. עשה מצות

פד. פג. תעשה לא מצות
יום רביעיֿ חמישי ד ֿ'ה 'טבת 

― הכ"ב אתֿהּמצוה לׁשמר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹ
ּכלֿהּלילה ּבמׁש ּבכלֿלילה ּתמיד סביבֹו ללכת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמקּדׁש
לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ּולגּדלֹו, ּולרֹוממֹו לכּבדֹו, ְְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָֹּכדי

העדת" אהל לפני אּת ּובני a)"ואּתה ,gi xacna), ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּתמיד. לפניו ּתהיּו אּתם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּבלׁשֹון

c)מֹועד" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my gxw zyxt)אּתה" : ְְִֵֵַָ
והלוּים מּבפנים הּכהנים ― העדת אהל לפני אּת ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻּובני
ּובּמכלּתא סביבֹו. ולהליכה לׁשמירה ּכלֹומר: ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָמּבחּוץ",
― מֹועד אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו הּזה: ּכּלׁשֹון ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאמרּו
לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? מּנין ּבעׂשה, אּלא לי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאין

הּקדׁש" מׁשמרת את d)ּוׁשמרּתם ,my)ל נתּברר הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
לּמקּדׁש "ּגדּלה אמרּו: וׁשם עׂשה. מצות ― ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻׁשּׁשמירתֹו

ּפלטֹורין ּדֹומה לא ׁשֹומרים. עליה jlnd)ׁשּיׁש lkid) ְְִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשֹומרין". עליה ׁשאין לפלטֹורין ׁשֹומרין עליה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
ׁשּמגדּלת לֹומר: רצֹונֹו ההיכל ׁשם ― ׁשּפלטֹורין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוידּוע
ּוכבר עליו. קבּועים ׁשֹומרים ׁשּיהיּו ורֹוממּותֹו, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָההיכל
ּתמיד מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנתּבארּו

מּדֹות. ְִֶֶַּובמּסכת

― הס"ז מּלהׁשּביתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּכלֿלילה, ּתמיד ּבֹו ולסב ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹׁשמירתֿהּמקּדׁש

הּקדׁש" מׁשמרת את ּבמצוה(my)"ּוׁשמרּתם ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מצות ּבֹו והּסּבּוב הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת עׂשה, מּמצות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹכ"ב
לאֿ מצות ― זה ּדבר ׁשּבּטּול ּכאן, נבאר וכ ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹעׂשה;
אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹתעׂשה,

c)מֹועד" ,my)?ּבלאֿתעׂשה ּומּנין ּבעׂשה, אּלא לי אין , ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם לֹומר: ּתלמּוד ―(d ,my), ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ

ּומּדֹות. ּתמיד ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הל"ה ׁשמןהּמצוה לנּו ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
המיחד הּתאּור ּכפי dkÎak)עׂשּוי ,l zeny)למׁשח מּוכן ְְְִִֵַַַָָָֹֻ

הּגדֹול "והּכהן ׁשאמר: ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ּגדֹול ּכלּֿכהן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבֹו
הּמׁשחה" ׁשמן עלֿראׁשֹו אׁשרֿיּוצק i)מאחיו ,`k `xwie), ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

הּמלכים מקצת ּבֹו מֹוׁשחים cec)וכן zia ikln wx ,xnelk), ְְְְִִִֵַַָ
הּמׁשּכן ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו
לפי לדֹורֹות, אתֿהּכלים ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָוכלּֿכליו;

ּבספרי אמרּו `)ׁשּבפרּוׁש ,f xacna)אּלּו ׁשל ׁשּבמׁשיחתם , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לעתיד ּכלֿהּכלים הקּדׁשּו ― הּמׁשּכן ּכלי ּכלֹומר ―ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לי זה יהיה מׁשחתֿקדׁש "ׁשמן יתעּלה: אמר ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלבֹוא,

l`)לדרתיכם" ,l zeny)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹ
ּכרתֹות .(d.)ּבריׁש ְְֵֵ

― הפ"ג ׁשמןהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
לא "ּובמתּכנּתֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻּכׁשמן

ּכמהּו" al)תעׂשּו ,my)מזיד הּוא אם זה, לאו על והעֹובר ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ּכמהּו אׁשרֿירקח "איׁש ּבּכתּוב: ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ―ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

bl)וכּו'" ,my).קבּועה חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם . ְְְִֵַַָָָ
מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(d.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הפ"ד ּבׁשמןהּמצוה מּלמׁשח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבלבד, ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּמׁשחה

"ייס לא אדם "עלּֿבׂשר יתעּלה: אמרֹו al)והּוא ,my). ְְְְִִֶַַַָָָָֹ
"ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ּבמזיד ּבֹו ׁשהּנמׁשח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוברּור,

ונכרת" עלֿזר מּמּנּו חּיב(my)יּתן ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחּטאת

.(d.)ּכרתֹות ְֵ
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ה'תש"פ  טבת ו' שישי יום

פב. פה. תעשה לא מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודשֿ ו ֿ'ז 'טבת 

פו. תעשה לא מצות לד. עשה מצות
― הפ"ה מגמרהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻֻ

(oyr ly minya)ּבמתּכנת(znbeck):ּכלֹומר הּקטרת, ְְְְֶֶַַַֹֹ
ויתּכּון הּמּדֹות אֹותן ּוביחס ּתערבּתֹו סּממני אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻׁשּיהיּו

"ּובמתּכנּתּה(myazdl)להתגּמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבֹו, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָֻ
לכם" תעׂשּו fl)לא ,l zeny)ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

"איׁש אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה להריח וכּונתֹו ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכמֹוה
מעּמיו" ונכרת ּבּה להריח כמֹוה gl)אׁשרֿיעׂשה ,my)אם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; ְְְִִִֵֵַַָָהּוא
ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו .(d.)ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

― הפ"ב ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
עליו" תּסכּו לא ונס ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹתעלּו

(h my)ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו הּזֹורק אֹו ּבֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָוכלֿהּמקריב
לֹוקה. ― ֶלֹו

― הל"ד אתֿהּמצוה הּכהנים ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹ
למקֹום, מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם על ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהארֹון
ּבּכתף עלהם הּקדׁש "ּכיֿעבדת יתעּלה: אמרֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוהּוא

h)יּׂשאּו" ,f xacna)אז נאמר זה ׁשּצּוּוי ואףֿעלּֿפי . ְֱִִִֶֶֶַַַָָ
הּכהנים מסּפר מעּוט מחמת אּלא זה היה לא ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹללוּים,

הּמתחיל הּוא אהרן ּכי הּזמן, eaּבאֹותֹו dlgd dpedkd) ְְְֲִִַַַַַֹ
(mziy`xa hrn mipdkd eid okle ,calaהרי לדֹורֹות אבל ;ְֲֲֵָ

ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, על חֹובה ְְְְֲִִִֵַַַַָָֹהּמצוה
יהֹוׁשע ּבספר e)ׁשּנתּבאר ,b)ׁשמּואל eh,ּובספר aÎl`eny) ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֻ

(hkהּׁשנּיה ּבּפעם אתֿהארֹון להעביר ּדוד צּוה וכאׁשר .ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
הּימים ּבדברי eh)אמר ,eh `Îminid ixac)ֿבני "וּיׂשאּו : ְְְְִִִֵֵַַַָָ

mipdkl)הלוּים dpeekde)צּוה ּכאׁשר האלהים ארֹון את ְֱֲֲִִִִֵֶַַָָֹ
עליהם" ּבּמטֹות ּבכתפם ה' ּכדבר zexeclמׁשה mby ixd) ְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ

(ef dxeva z`yl jixvהּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן .ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
(hi ,ck my)מׁשמרֹות וארּבע לעׂשרים הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֻחלּקת

לעבדת פקּדתם "אּלה :אחרּֿכ לביתֿה'ואמר לבֹוא ם ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ
אלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר אביהם אהרן ּביד ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכמׁשּפטם
הּכהנים ׁשעבֹודת על רֹומז ׁשהּוא חכמים, ּפרׁשּו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיׂשראל",
אלהי ה' ׁשּצּוה וזהּו הּכתף, על הארֹון נׂשיאת ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהיא

ספרי ּולׁשֹון h)יׂשראל. ,f xacna)ּכאׁשר וגֹו' "ּכמׁשּפטם : ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
לא קהת ולבני צּוהּו? היכן ― יׂשראל אלהי ה' ְְְְֱִִִִֵֵֵֵָָָָָֹֹצּוהּו
הּמצות. מּכלל ׁשּזה נתּברר הּנה יּׂשאּו". ּבּכתף וגֹו' ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנתן

― הפ"ו ּבּדיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
`eze)הארֹון oi`yep eid mday zehen)והּוא הּטּבעת, מּתֹו ְִַַַַָָ

יּסרּו לא הּבּדים יהיּו הארן "ּבטּבעת יתעּלה: ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻאמרֹו
eh)מּמּנּו" ,dk zeny).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר ְִֵֶֶֶַָָ

מּכֹות מלקּות:(ak.)ּובסֹוף מחּיבי הזּכירּו ּכאׁשר אמרּו, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָֻ

הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: הארֹון?" ּבּדי הּמסיר איּכא ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ"והא
ל נתּבאר הּנה יּסרּו". מ"ּלא מהכא, ואזהרּתיּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻלֹוקה.

עליה. ולֹוקין לאֿתעׂשה מצות ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹׁשהיא

ה'תש"פ  טבת ז' ש"ק יום

כג. עשה מצות
לו. לב. עשה מצות עב. תעשה לא מצות

― הכ"ג לעבדהּמצוה ּבלבד, הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָֹ
ׁשערים נעילת ּכגֹון: ידּועֹות, ּבעבֹודֹות ,(ozgizte)ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִַַַָָ

הּקרּבן ּבעת הּׁשיר miniieqn)ואמירת zepaxw)והּוא , ְְְֲִִֵַַַַָָ
מֹועד" אהל אתֿעבדת הּוא הּלוי "ועבד gi,אמרֹו: xacna) ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

(bkספרי ּולׁשֹון .(my);יעבד ― רצה אם אני "ׁשֹומע : ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹ
הּוא הּלוי ועבד לֹומר: ּתלמּוד יעבד, לא ― רצה לא ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹֹואם
מּטלת ּומצוה עליו חֹובה ׁשּזה ּכלֹומר: עלּֿכרחֹו", ―ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הּזאת הלוּים עבֹודת מהֿהיא נתּבאר ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹעליו

ּבתמיד מקֹומֹות f)ּבכּמה dpyn e wxt .e dpyn d wxt)ּומּדֹות ְְְִִַָָ
(` dpyn ` wxt)מערכים ב' ּבפרק ּגםּֿכן ונתּבאר .(.`i) ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר הלוּים אּלא ׁשיר אֹומרים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשאין
הלוּים" ּככלֿאחיו אלהיו ה' ּבׁשם "וׁשרת אחר: ּבלׁשֹון ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו

(f ,gi mixac)מערכים ב' ּבפרק ואמרּו ,(my)ׁשרּות "איזהּו : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשירה". זֹו אֹומר: הוי ה'? ְֱִֵֵֵָּבׁשם

― הע"ב הּלוּיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻ
לּכהנים, המיחדֹות מןֿהעבֹודֹות עבֹודה ּבׁשּום ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹֻמּלהתעּסק
מןֿהעבֹודֹות עבֹודה ּבׁשּום מּלהתעּסק ― ְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָֹוהּכהנים
ּכלֹומר: האּלה, הּמׁשּפחֹות ׁשּׁשּתי לפי ללוּים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהמיחדֹות
מיחדת עבֹודה מהן לכלֿמׁשּפחה והלוּים, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּכהנים
לׁשּתיהן יתעּלה מאּתֹו האזהרה ּבאה לפיכ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש.
אּלא ― האחרת ּבעבֹודת אחת ּתעבֹוד ׁשּלא ֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹיחד,
איׁש "איׁש ׁשאמר: ּכמֹו ּׁשּנצטותּה, ּבמה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּכלֿקבּוצה

ואלֿמּׂשאֹו" hi)עלֿעבדתֹו ,c xacna)ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְֲֶֶַַַָָָָֹ
הּקדׁש אלּֿכלי א" הלוּים: על יתעּלה אמרֹו הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבהן

ולאֿימתּו" יקרבּו לא b)ואלֿהּמזּבח ,gi my)אחרּֿכ ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֻ
ּגםֿהם ימתּו "ולא ואמר: הּכהנים אל לדּבר ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻחזר

הּלאו(my)ּגםֿאּתם" אתכם ּכֹולל ׁשּגםֿאּתם, ּכלֹומר: , ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
והיא: ּבעבֹודתכם. מּלהתעּסק ׁשהזהרּתים ׁשּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַהּזה.
מּלהתעּסק מזהרים אּתם ּכ והּמזּבח, הּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּכלי

ספרי ּולׁשֹון my)ּבעבֹודתם. gxw zyxt)הּקדׁש "אלּֿכלי : ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ
― ימתּו" "ולא אזהרה: ― יקרבּו" לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֻואלֿהּמזּבח
עבֹודת על ּומזהרין ׁשענּוׁשין לוּים אּלא לי אין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻענׁש.

ה עבֹודת על ּכהנים ּתלמּודהּכהנים; ― מּנין? לוּים ְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַֹֹ
לחברּתּה מעבֹודה ּגםֿהם dcearלֹומר: lr cwtend) ְֲֲֵֵֶַַַָָ

ipa lr zcwten `id mby Ð zxg`l ezcear dpyne ,zniieqn
(hay eze`ּבּקׁש ּוכבר ּגםֿאּתם. לֹומר: ּתלמּוד ― ְְִִִֵֶַַַַַָמּנין?

אמר ּבןֿגדּגדה, יֹוחנן רּבי את לסּיע חנניה ּבן יהֹוׁשע ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻרּבי
ׁשאני ,ּבנפׁש מתחּיב אּתה ׁשּכבר !לאחֹורי חזֹור ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָלֹו:
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ל נתּבאר הּנה מןֿהמׁשֹוררים. ואּתה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָמןֿהּׁשֹוערים
לֹו המיחדת עבֹודתֹו ׁשאינּה ּבעבֹודה הּמתעּסק ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּכלֿלוי
לעבֹודת יּגׁשּו לא הּכהנים וכן ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ―ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ
ּבמלקּות. אם ּכי ּבמיתה אינם עברּו אם אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָהלוּים,
יקרבּו" לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש אלּֿכלי א" ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּובּמכלּתא:
― "א" לֹומר: ּתלמּוד חּיבין? יהיּו נגעּו אם ְְְִִִַַַַָָָיכֹול
ידי על הלוּים אּלא לי אין חּיבין. הם עבֹודה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּׁשּום
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? הלוּים עלֿידי הּכהנים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַֹֹהּכהנים,
ּכהנים ׁשל על "הלוּים נאמר: וׁשם ּגםֿאּתם", ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ"ּגםֿהם
ּבלאֿתעׂשה". אּלא לוּים ׁשל על הּכהנים ואין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבמיתה,

― הל"ב אהרןהּמצוה זרע לגּדל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
ו]כבֹוד [קדּׁשה מעלת להם ּוליחס ּולרֹוממם, ְְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָֻּולכּבדם

וראׁשֹונה dnicwÎoic)קֹודמת mdl zzl)לכ יסרבּו ואפּלּו ְְְְֲִִֶֶַָָָ
ּכיון יתעּלה, לה' ּכבֹוד לׁשם ּכלֿזה להם. נׁשמע לא ―ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אמרֹו: והּוא קרּבנֹותיו, והקרבת לעבֹודתֹו ְְְְְְְֲֶַַַָָָָָָָׁשּלקחם
"יהיהֿל קדׁש מקריב הּוא אלהי אתֿלחם ּכי ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ"וקּדׁשּתֹו

(g ,`k `xwie)הּפרּוׁש ּובא .(:hp oihib)ֿלכל" "וקּדׁשּתֹו" : ְְְִֵַַָָ
ראׁשֹון לפּתח ׁשּבקדּׁשה: ראׁשֹון,(dxeza)ּדבר ּולבר , ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֻ

ל וגם ראׁשֹון". יפה מנה ספראולּטֹול my)ׁשֹון xen`): ְְְְִִִֶֶַָָָ
נצטּוינּו זֹו ׁשּמצוה ּכלֹומר, ּכרחֹו"; "על ― ְְְְְְִִִִֶַַַַָָ"וקּדׁשּתֹו"
"קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ואינה אנחנּו ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹֹּבּה

לאלהיהם" e)יהיּו ,my)"קדׁש "והיּו ּכרחם"; "על ― ְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ
אינֹו ׁשּזה ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי לרּבֹות ―ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּכבֹוד לֹו ּונחּלק נעּדיפּנּו מּדּוע אלהיו, לחם להקריב ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹראּוי
ּכּלֹו המכּבד הּזרע ― קדׁש" "והיּו אמר: לפיכ ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻֻֻּוגדּלה?

הראּויים הּתנאים נתּבארּו ּוכבר מּום. ּובעל ּתמים ―ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ
מפּזרים ּבמקֹומֹות זה, מנהג עּמהם לנהג צרי ואי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻלהם,

וחּלין מּכֹות (dp:)וׁשּבת(dn:)ּובכֹורֹות(alw:)ּבגמרא ְְְְִִַַָָָֻ
ְָָוזּולתן.

― הל"ו הּכהניםהּמצוה ׁשּיהיּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
ּבמׁשמרֹות wlgzzעֹובדים dpyd inia ycwnd zcear) ְְְִִָ

(zeveawlהּכל יד ּתהיה ולא ּבכלֿׁשבּוע, מׁשמרת ּתעבד :ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
עֹובדֹות ּכלֿהּמׁשמרֹות ׁשאז ּבלבד, ּברגלים אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹמערבת,
ּבדבריֿהּימים נתּבאר ּוכבר מקריב. ׁשּבא וכלֿמי (`ּבׁשוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

(ak ,h.מׁשמרֹות כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ּוׁשמּואל ׁשּדוד .ְְְֲִִִֵֶַָָָ
ּבסּכה והּכתּוב(dp.)ונתּבאר ׁשוה. ּכּלן יד ׁשּברגלים , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻ

הּלוי "וכיֿיבא אמרֹו: הּוא זֹו ּבמצוה וגֹו'(odkd)ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּככלֿאחיו אלהיו ה' ּבׁשם וׁשרת וגֹו' נפׁשֹו ּבכלֿאּות ְְְְְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָֹּובא

יאכלּו" ּכחלק חלק ה' לפני ׁשם העמדים gi,הלוּים mixac) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
(gÎeספרי ּולׁשֹון .(my mihtey zyxt)ּבכלֿאּות "ּובא : ְְְִֵַַָָ

― ׁשערי מאחד לֹומר: ּתלמּוד לעֹולם? יכֹול ― ְְְְֵֶַַַַַָָָנפׁשֹו
ּבׁשער מכּנסין ׁשּיׂשראל milyexia)אחד(xir)ּבׁשעה edfe) ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

הרגל ּבקרּבנֹות ׁשוֹות ּכלֿהּמׁשמרֹות יכֹול רגלים. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹּבׁשלׁשה
הרגל מחמת ׁשּלא nk)jezayהּבאים zayd zepaxw e ֲִֵֶֶֶַַָָֹ

(lbxdלבד לֹומר: ּתלמּוד ?(ueg).האבֹות על ממּכריו ְְְִַַַַָָָָ
ּבׁשּבּתי"; ואני ּבׁשּבּת אּתה לזה? זה אבֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָמהּֿמכרּו
ּכלֿׁשבּוע העבֹודה: מׁשמרֹות סּדּור על הסּכמתם ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָּכלֹומר:

הּתרגּום ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ―(qelwpe`)מּמּטרּתא ּבר : ְְְְְִִֵַַַַַָָָָ
אבהתא אתקינּו ּדכן ּבׁשּבתא, `ezeּדייתי ly zxnynn ueg) ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

(reayסּכה ּגמרא ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(.dp). ְְְְְֲִִִֵָָָָָָֻ
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:íëì íéàað íä ø÷L ék ìáa Cìî-úàåèïòîì ø÷Mì éîLa íéàað íäå ýåýé-íàð íézçìL àì ék ¤¤´¤¨¤®¦´¤½¤¥−¦§¦¬¨¤«¦´³Ÿ§©§¦Æ§ª§½̈§¥²¦§¦¬¦§¦−©¨®¤§©̧©

:íëì íéàapä íéàápäå ízà ízãáàå íëúà éçécäæèøîàì ézøac äfä íòä-ìk-ìàå íéðäkä-ìàå ©¦¦³¤§¤Æ©£©§¤½©¤¾§©§¦¦−©«¦§¦¬¨¤«§¤©Ÿ£¦Á§¤¨¨¨̧©¤¹¦©´§¦¥ÀŸ
äìáaî íéáLeî ýåýé-úéá éìë äpä øîàì íëì íéàapä íëéàéáð éøác-ìà eòîLz-ìà ýåýé øîà äkŸ»¨©´§¨¼©«¦§§º¤¦§¥´§¦«¥¤À©«¦§¦³¨¤Æ¥½Ÿ¦¥̧§¥¯¥§¨²¨¦¬¦¨¤−¨

:íëì íéàað änä ø÷L ék äøäî äzòæéäéäú änì eéçå ìáa-Cìî-úà eãáò íäéìà eòîLz-ìà ©¨´§¥¨®¦´¤½¤¥−¨¦§¦¬¨¤«©¦§§´£¥¤½¦§¬¤¤«¤¨¤−¦«§®¨¯¨¦«§¤²
:äaøç úàfä øéòäçéeàá-ézìáì úBàáö ýåýéa àð-eòbôé ízà ýåýé-øác Lé-íàå íä íéàáð-íàå ¨¦¬©−Ÿ¨§¨«§¦§¦¦´¥½§¦¥¬§©§−̈¦¨®¦§§¨Æ©«¨´§¨½§¦§¦¹Ÿ

:äìáa íìLeøéáe äãeäé Cìî úéáe ýåýé-úéáa íéøúBpä | íéìkäèéúBàáö ýåýé øîà äë ék ©¥¦´©¨¦´§¥§À̈¥̧¤¯¤§¨²¦¨©−¦¨¤«¨¦´³Ÿ¨©Æ§¨´§¨½
:úàfä øéòa íéøúBpä íéìkä øúé ìòå úBðënä-ìòå íiä-ìòå íéãnòä-ìàëíç÷ì-àì øLà ¤¨«©ª¦½§©©−̈§©©§Ÿ®§©Æ¤¤́©¥¦½©¨¦−¨¦¬©«Ÿ£¤´«Ÿ§¨À̈

éøç-ìk úàå äìáa íìLeøéî äãeäé-Cìî íé÷éBäé-ïá äéðëé (äéðåëé)-úà BúBìâa ìáa Cìî øvàðãëeáð§«©§¤©Æ¤´¤¨¤½©Â§¤§¨§¨̧¤§¨¦¯¤«¤§¨²¦«¨©−¦¨¤®¨§¥²¨Ÿ¥¬
:íìLeøéå äãeäéàëúéáe ýåýé úéa íéøúBpä íéìkä-ìò ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà äë ék §−̈¦¨¨¦«¦´¬Ÿ¨©²§¨¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®©©¥¦À©«¨¦Æ¥´§½̈¥¬

:íìLeøéå äãeäé-CìîáëíéúáéLäå íéúéìòäå ýåýé-íàð íúà éã÷t íBé ãò eéäé änLå eàáeé äìáa ¤«¤§−̈¦¨¨¦«¨¤¬¨−̈§¨´¨¦«§®©Â´¨§¦³Ÿ¨Æ§ª§½̈§©«£¦¦Æ©£¦´Ÿ¦½
:äfä íB÷nä-ìà¤©¨−©¤«

i"yx
(·È).'åâå éúøáã äãåäé êìî åäé÷ãö ìàå אמר זה כל

המלכים: שלוחי אל ä'.(ÊË)ירמיהו úéá éìë äðä
יכניה: עם את úåðåëîä.(ËÈ)שגלו כמו בסיסיא ת"י

כנו ואת לה)הכיור בהגלותו:åúåìâá.(Î):(שמות כמו
.éøåç:שרי íúåà.(Î·)כמו éã÷ô íåé ãò כורש בימי

עזרא: בספר שמפורש כמו

cec zcevn
(·È).ÂÈÁÂ: חיים ‰‚ÈÂ.(È‚)תשארו Ï‡:הגוי Ï‡על  ¯˘‡

.„Â·ÚÈ:השעבוד עול מעצמו עליו  יקבל  לא Ï‡(È„)אשר 
.Â„·Ú˙:לעבדים לו  להיות עליכם יתחזק  לא לומר, רצה 
(ÂË).ÌÎ˙‡ ÈÁÈ„‰ ÔÚÓÏאתכם הדיחי למען יועילו  הם 

עול  עליכם כשתקבלו אבל  והנביאים אתם תאבדו ושם בשבי
המס : ותעלו בארצכם תשבו ‰'.(ÊË)שעבוד  ˙È· ÈÏÎ ‰‰
יכניה : גלות עם  לבבל  הובאו מושביםÌÈ·˘ÂÓ.אשר  יהיו

לירושלים: מבבל  ÂÎÂ'.(ÊÈ)מהרה  ‰ÓÏ עול תקבלו כשלא כי 
ויחריבה: העיר את יכבוש  ·‰'.(ÁÈ)שעבוד  ‡ ÂÚ‚ÙÈהכלים לבבל  יבואו  לבל  אלא הכלים השבת על  לא  לה' עתה יתפללו

יכניה : את  כשגלה לקח שלא מה ‰ÌÈ„ÂÓÚ.(ËÈ)הנותרים  Ï‡:'וכו הנחושת ים ועל  הנחושת עמודי בעת·‚Â˙ÂÏ.(Î)על
וירושלים: יהודה שרי  כל ואת יכניה עם לבבל  ÂÎÂ'.(Î‡)שגלה '‰ ¯Ó‡ ‰Î ÈÎלקחם לא אשר באמרו הדברים  שארכו בעבור

המקרא: דרך וכן וכו' ה ' אמר כה  כי שנית  אמר ‡Ì˙Â.(Î·)וכו' È„˜Ù ÌÂÈ „Úכורש בימי והוא בהם  אני שאזכור הזמן עד 
הזה: המקום אל  אותם  ואשיב משם  אותם אעלה  ואז

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÂÚ‚ÙÈבי תפגע  ואל  כמו ובקשה תפלה ב)ענין  :(לעיל
.‡:עתה(ËÈ).ÌÈ‰:במלכים כמ "ש גיגית  כעין הוא עשוי

.˙ÂÂÎÓ‰כמ"ש לכיורות מתחת והיו  ובסיס  כן מלשון 
בהגלותו:·‚Â˙ÂÏ.(Î)במלכים : השריםÈ¯ÂÁ.כמו יקראו כן 

החורים  את ואריבה וכן  ה)הגדולים חיור(נחמיה מלשון  שהוא
לפני יתיצב בל  כמ "ש  חשוכים  השפלים יקראו  וכאשר  ולובן

כב)חשוכים זכרון:È„˜Ù.(Î·):(משלי ענין

אגרות קודש

 ב"ה,  זאת חנוכה, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר מנחם

שמואל דוד הלוי שי' שד"ר

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מכ"ז כסלו, המספר ע"ד התועדותם בי"ט כסלו העבר, ומסיים אשר 

החליטו לעשות פארלאר מיטינג ביום ד' הבע"ל בביתו של מר וועקסלער שי', ומר פלעט שי' יהי' היושב 

ראש.

ויישר חילם בזה, אף שחבל על כל זמן העבר שלא יצאו ענינים כאלה לידי פועל, אבל אין צועקין 

על העבר, ובלבד שמכאן ולהבא יעשו וישתדלו בזה במרץ הראוי לפי גודל ערך הענינים האלו. ומוסג"פ 

בין המשתתפים  תוכן מכתבי  שיפרסמו  ומן הראוי  יחיו.  פלעט  ולמר  וועקסלער  למר  העתק מכתבי 

באסיפה כו'.

שואל במכתבו שרוצה לנסוע מלאס אנדזשעלעס מיד אחר האסיפה באופן שיהי' על היא"צ 

בניו-יארק.
המשך בעמוד ריח
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ל נתּבאר הּנה מןֿהמׁשֹוררים. ואּתה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָמןֿהּׁשֹוערים
לֹו המיחדת עבֹודתֹו ׁשאינּה ּבעבֹודה הּמתעּסק ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּכלֿלוי
לעבֹודת יּגׁשּו לא הּכהנים וכן ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ―ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ
ּבמלקּות. אם ּכי ּבמיתה אינם עברּו אם אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָהלוּים,
יקרבּו" לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש אלּֿכלי א" ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּובּמכלּתא:
― "א" לֹומר: ּתלמּוד חּיבין? יהיּו נגעּו אם ְְְִִִַַַַָָָיכֹול
ידי על הלוּים אּלא לי אין חּיבין. הם עבֹודה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּׁשּום
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? הלוּים עלֿידי הּכהנים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַֹֹהּכהנים,
ּכהנים ׁשל על "הלוּים נאמר: וׁשם ּגםֿאּתם", ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ"ּגםֿהם
ּבלאֿתעׂשה". אּלא לוּים ׁשל על הּכהנים ואין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבמיתה,

― הל"ב אהרןהּמצוה זרע לגּדל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
ו]כבֹוד [קדּׁשה מעלת להם ּוליחס ּולרֹוממם, ְְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָֻּולכּבדם

וראׁשֹונה dnicwÎoic)קֹודמת mdl zzl)לכ יסרבּו ואפּלּו ְְְְֲִִֶֶַָָָ
ּכיון יתעּלה, לה' ּכבֹוד לׁשם ּכלֿזה להם. נׁשמע לא ―ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אמרֹו: והּוא קרּבנֹותיו, והקרבת לעבֹודתֹו ְְְְְְְֲֶַַַָָָָָָָׁשּלקחם
"יהיהֿל קדׁש מקריב הּוא אלהי אתֿלחם ּכי ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ"וקּדׁשּתֹו

(g ,`k `xwie)הּפרּוׁש ּובא .(:hp oihib)ֿלכל" "וקּדׁשּתֹו" : ְְְִֵַַָָ
ראׁשֹון לפּתח ׁשּבקדּׁשה: ראׁשֹון,(dxeza)ּדבר ּולבר , ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֻ

ל וגם ראׁשֹון". יפה מנה ספראולּטֹול my)ׁשֹון xen`): ְְְְִִִֶֶַָָָ
נצטּוינּו זֹו ׁשּמצוה ּכלֹומר, ּכרחֹו"; "על ― ְְְְְְִִִִֶַַַַָָ"וקּדׁשּתֹו"
"קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ואינה אנחנּו ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹֹּבּה

לאלהיהם" e)יהיּו ,my)"קדׁש "והיּו ּכרחם"; "על ― ְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ
אינֹו ׁשּזה ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי לרּבֹות ―ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּכבֹוד לֹו ּונחּלק נעּדיפּנּו מּדּוע אלהיו, לחם להקריב ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹראּוי
ּכּלֹו המכּבד הּזרע ― קדׁש" "והיּו אמר: לפיכ ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻֻֻּוגדּלה?

הראּויים הּתנאים נתּבארּו ּוכבר מּום. ּובעל ּתמים ―ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ
מפּזרים ּבמקֹומֹות זה, מנהג עּמהם לנהג צרי ואי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻלהם,

וחּלין מּכֹות (dp:)וׁשּבת(dn:)ּובכֹורֹות(alw:)ּבגמרא ְְְְִִַַָָָֻ
ְָָוזּולתן.

― הל"ו הּכהניםהּמצוה ׁשּיהיּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
ּבמׁשמרֹות wlgzzעֹובדים dpyd inia ycwnd zcear) ְְְִִָ

(zeveawlהּכל יד ּתהיה ולא ּבכלֿׁשבּוע, מׁשמרת ּתעבד :ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
עֹובדֹות ּכלֿהּמׁשמרֹות ׁשאז ּבלבד, ּברגלים אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹמערבת,
ּבדבריֿהּימים נתּבאר ּוכבר מקריב. ׁשּבא וכלֿמי (`ּבׁשוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

(ak ,h.מׁשמרֹות כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ּוׁשמּואל ׁשּדוד .ְְְֲִִִֵֶַָָָ
ּבסּכה והּכתּוב(dp.)ונתּבאר ׁשוה. ּכּלן יד ׁשּברגלים , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻ

הּלוי "וכיֿיבא אמרֹו: הּוא זֹו ּבמצוה וגֹו'(odkd)ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּככלֿאחיו אלהיו ה' ּבׁשם וׁשרת וגֹו' נפׁשֹו ּבכלֿאּות ְְְְְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָֹּובא

יאכלּו" ּכחלק חלק ה' לפני ׁשם העמדים gi,הלוּים mixac) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
(gÎeספרי ּולׁשֹון .(my mihtey zyxt)ּבכלֿאּות "ּובא : ְְְִֵַַָָ

― ׁשערי מאחד לֹומר: ּתלמּוד לעֹולם? יכֹול ― ְְְְֵֶַַַַַָָָנפׁשֹו
ּבׁשער מכּנסין ׁשּיׂשראל milyexia)אחד(xir)ּבׁשעה edfe) ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

הרגל ּבקרּבנֹות ׁשוֹות ּכלֿהּמׁשמרֹות יכֹול רגלים. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹּבׁשלׁשה
הרגל מחמת ׁשּלא nk)jezayהּבאים zayd zepaxw e ֲִֵֶֶֶַַָָֹ

(lbxdלבד לֹומר: ּתלמּוד ?(ueg).האבֹות על ממּכריו ְְְִַַַַָָָָ
ּבׁשּבּתי"; ואני ּבׁשּבּת אּתה לזה? זה אבֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָמהּֿמכרּו
ּכלֿׁשבּוע העבֹודה: מׁשמרֹות סּדּור על הסּכמתם ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָּכלֹומר:

הּתרגּום ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ―(qelwpe`)מּמּטרּתא ּבר : ְְְְְִִֵַַַַַָָָָ
אבהתא אתקינּו ּדכן ּבׁשּבתא, `ezeּדייתי ly zxnynn ueg) ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

(reayסּכה ּגמרא ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(.dp). ְְְְְֲִִִֵָָָָָָֻ
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æë-÷øô äéîøéakÎai

áéìáa-Cìî ìòa íëéøàeö-úà eàéáä øîàì älàä íéøácä-ìëk ézøac äãeäé-Cìî äi÷ãö-ìàå§¤¦§¦¨³¤«¤§¨Æ¦©½§¦§¨©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ¨¦̧¤©§¥¤¹§´Ÿ¤«¤¨¤À
:eéçå Bnòå Búà eãáòåâééBbä-ìà ýåýé øac øLàk øácáe áòøa áøça Enòå äzà eúeîú änì §¦§¬Ÿ²§©−¦«§«¨³¨¨ÆÆ©¨´§©¤½©¤−¤¨¨¨´©¨®¤©«£¤Æ¦¤´§½̈¤©¾

:ìáa Cìî-úà ãáòé-àì øLàãéeãáòú àì øîàì íëéìà íéøîàä íéàápä éøác-ìà eòîLz-ìàå £¤¬«Ÿ©£−Ÿ¤¤¬¤¨¤«§©«¦§§º¤¦§¥´©§¦¦À¨Ÿ§¦³£¥¤Æ¥½Ÿ¬Ÿ©©§−
:íëì íéàað íä ø÷L ék ìáa Cìî-úàåèïòîì ø÷Mì éîLa íéàað íäå ýåýé-íàð íézçìL àì ék ¤¤´¤¨¤®¦´¤½¤¥−¦§¦¬¨¤«¦´³Ÿ§©§¦Æ§ª§½̈§¥²¦§¦¬¦§¦−©¨®¤§©̧©

:íëì íéàapä íéàápäå ízà ízãáàå íëúà éçécäæèøîàì ézøac äfä íòä-ìk-ìàå íéðäkä-ìàå ©¦¦³¤§¤Æ©£©§¤½©¤¾§©§¦¦−©«¦§¦¬¨¤«§¤©Ÿ£¦Á§¤¨¨¨̧©¤¹¦©´§¦¥ÀŸ
äìáaî íéáLeî ýåýé-úéá éìë äpä øîàì íëì íéàapä íëéàéáð éøác-ìà eòîLz-ìà ýåýé øîà äkŸ»¨©´§¨¼©«¦§§º¤¦§¥´§¦«¥¤À©«¦§¦³¨¤Æ¥½Ÿ¦¥̧§¥¯¥§¨²¨¦¬¦¨¤−¨

:íëì íéàað änä ø÷L ék äøäî äzòæéäéäú änì eéçå ìáa-Cìî-úà eãáò íäéìà eòîLz-ìà ©¨´§¥¨®¦´¤½¤¥−¨¦§¦¬¨¤«©¦§§´£¥¤½¦§¬¤¤«¤¨¤−¦«§®¨¯¨¦«§¤²
:äaøç úàfä øéòäçéeàá-ézìáì úBàáö ýåýéa àð-eòbôé ízà ýåýé-øác Lé-íàå íä íéàáð-íàå ¨¦¬©−Ÿ¨§¨«§¦§¦¦´¥½§¦¥¬§©§−̈¦¨®¦§§¨Æ©«¨´§¨½§¦§¦¹Ÿ

:äìáa íìLeøéáe äãeäé Cìî úéáe ýåýé-úéáa íéøúBpä | íéìkäèéúBàáö ýåýé øîà äë ék ©¥¦´©¨¦´§¥§À̈¥̧¤¯¤§¨²¦¨©−¦¨¤«¨¦´³Ÿ¨©Æ§¨´§¨½
:úàfä øéòa íéøúBpä íéìkä øúé ìòå úBðënä-ìòå íiä-ìòå íéãnòä-ìàëíç÷ì-àì øLà ¤¨«©ª¦½§©©−̈§©©§Ÿ®§©Æ¤¤́©¥¦½©¨¦−¨¦¬©«Ÿ£¤´«Ÿ§¨À̈

éøç-ìk úàå äìáa íìLeøéî äãeäé-Cìî íé÷éBäé-ïá äéðëé (äéðåëé)-úà BúBìâa ìáa Cìî øvàðãëeáð§«©§¤©Æ¤´¤¨¤½©Â§¤§¨§¨̧¤§¨¦¯¤«¤§¨²¦«¨©−¦¨¤®¨§¥²¨Ÿ¥¬
:íìLeøéå äãeäéàëúéáe ýåýé úéa íéøúBpä íéìkä-ìò ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà äë ék §−̈¦¨¨¦«¦´¬Ÿ¨©²§¨¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®©©¥¦À©«¨¦Æ¥´§½̈¥¬

:íìLeøéå äãeäé-CìîáëíéúáéLäå íéúéìòäå ýåýé-íàð íúà éã÷t íBé ãò eéäé änLå eàáeé äìáa ¤«¤§−̈¦¨¨¦«¨¤¬¨−̈§¨´¨¦«§®©Â´¨§¦³Ÿ¨Æ§ª§½̈§©«£¦¦Æ©£¦´Ÿ¦½
:äfä íB÷nä-ìà¤©¨−©¤«

i"yx
(·È).'åâå éúøáã äãåäé êìî åäé÷ãö ìàå אמר זה כל

המלכים: שלוחי אל ä'.(ÊË)ירמיהו úéá éìë äðä
יכניה: עם את úåðåëîä.(ËÈ)שגלו כמו בסיסיא ת"י

כנו ואת לה)הכיור בהגלותו:åúåìâá.(Î):(שמות כמו
.éøåç:שרי íúåà.(Î·)כמו éã÷ô íåé ãò כורש בימי

עזרא: בספר שמפורש כמו

cec zcevn
(·È).ÂÈÁÂ: חיים ‰‚ÈÂ.(È‚)תשארו Ï‡:הגוי Ï‡על  ¯˘‡

.„Â·ÚÈ:השעבוד עול מעצמו עליו  יקבל  לא Ï‡(È„)אשר 
.Â„·Ú˙:לעבדים לו  להיות עליכם יתחזק  לא לומר, רצה 
(ÂË).ÌÎ˙‡ ÈÁÈ„‰ ÔÚÓÏאתכם הדיחי למען יועילו  הם 

עול  עליכם כשתקבלו אבל  והנביאים אתם תאבדו ושם בשבי
המס : ותעלו בארצכם תשבו ‰'.(ÊË)שעבוד  ˙È· ÈÏÎ ‰‰
יכניה : גלות עם  לבבל  הובאו מושביםÌÈ·˘ÂÓ.אשר  יהיו

לירושלים: מבבל  ÂÎÂ'.(ÊÈ)מהרה  ‰ÓÏ עול תקבלו כשלא כי 
ויחריבה: העיר את יכבוש  ·‰'.(ÁÈ)שעבוד  ‡ ÂÚ‚ÙÈהכלים לבבל  יבואו  לבל  אלא הכלים השבת על  לא  לה' עתה יתפללו

יכניה : את  כשגלה לקח שלא מה ‰ÌÈ„ÂÓÚ.(ËÈ)הנותרים  Ï‡:'וכו הנחושת ים ועל  הנחושת עמודי בעת·‚Â˙ÂÏ.(Î)על
וירושלים: יהודה שרי  כל ואת יכניה עם לבבל  ÂÎÂ'.(Î‡)שגלה '‰ ¯Ó‡ ‰Î ÈÎלקחם לא אשר באמרו הדברים  שארכו בעבור

המקרא: דרך וכן וכו' ה ' אמר כה  כי שנית  אמר ‡Ì˙Â.(Î·)וכו' È„˜Ù ÌÂÈ „Úכורש בימי והוא בהם  אני שאזכור הזמן עד 
הזה: המקום אל  אותם  ואשיב משם  אותם אעלה  ואז

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÂÚ‚ÙÈבי תפגע  ואל  כמו ובקשה תפלה ב)ענין  :(לעיל
.‡:עתה(ËÈ).ÌÈ‰:במלכים כמ "ש גיגית  כעין הוא עשוי

.˙ÂÂÎÓ‰כמ"ש לכיורות מתחת והיו  ובסיס  כן מלשון 
בהגלותו:·‚Â˙ÂÏ.(Î)במלכים : השריםÈ¯ÂÁ.כמו יקראו כן 

החורים  את ואריבה וכן  ה)הגדולים חיור(נחמיה מלשון  שהוא
לפני יתיצב בל  כמ "ש  חשוכים  השפלים יקראו  וכאשר  ולובן

כב)חשוכים זכרון:È„˜Ù.(Î·):(משלי ענין
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áé-÷øô úìä÷ciÎi

é:úîà éøác øLé áeúëå õôç-éøác àöîì úìä÷ Lwaàéíéòeèð úBøîNîëe úBðáøck íéîëç éøác ¦¥´Ÿ¤½¤¦§−Ÿ¦§¥¥®¤§¨¬−Ÿ¤¦§¥¬¡¤«¦§¥³£¨¦Æ©¨´§Ÿ½«§©§§¬§¦−
:ãçà äòøî eðzð úBtñà éìòaáéäaøä âäìå õ÷ ïéà äaøä íéøôñ úBNò øäfä éða änäî øúéå ©£¥´£ª®¦§−¥Ÿ¤¬¤¨«§Ÿ¥¬¥¥−¨§¦´¦¨¥®£¸§¨¦³©§¥Æ¥´¥½§©¬©©§¥−

:øNa úòâéâé:íãàä-ìk äæ-ék øBîL åéúBöî-úàå àøé íéýìàä-úà òîLð ìkä øác óBñãéék §¦©¬¨¨«¬¨−̈©´Ÿ¦§¨®¤¨¡Ÿ¦³§¨Æ§¤¦§¨´§½¦¤−¨¨¨¨«¦³
(ôôô) :òø-íàå áBè-íà íìòð-ìk ìò ètLîá àáé íéýìàä äNòî-ìk-úà¤¨©«£¤½¨¡Ÿ¦²¨¦¬§¦§−̈©´¨¤§¨®¦−§¦¨«

i"yx
(È).úìä÷ ù÷á:ומצאו הדבר על וחזר לבו éøáãנתן

.õôç:מסיני למשה øùåé.הלכה áåúëå תורה זה
והנביאים: íéîëç.(È‡)שבכתב éøáã סייג שעשו

כגון  העבירה מן האדם את להרחיק בגזירות לתורה
וקריאת  חצות עד אמרו והם השחר עד קדשים אכילת

כן: כמו דערבית מכוון úåðáøãë.שמע זה דרבן מה
האדם  את מכוונים דבריהם כך לתלמיה הפרה את

חיים: íéòåèð.לדרכי úåøîùîëå קבוע זה מסמר מה
אף  ורבה פרה נטיעה ומה קבועים דבריהם אף

טעם: בהם למצוא ורבים פרים úåôåñà.דבריהם éìòá
גרו"סה  וגסה אסופה גולגולת להם שיש מסמרים

לברט: בן דונש פירשו כן ãçà.בלע"ז äòåøî åðúð
אחד  ורועה אמרן הוא חיים אלהים דברי דבריהם כל

הגבורה: מפי משה בשי"ן úåøîùîëå.נתנן כתוב
משמרות  וכמנין ספרים וארבעה בעשרים שהתורה

ולויה: øäæä.(È·)כהונה éðá äîäî øúåéå ויותר

הנזכרים  בספרים הכתובים דברים אמת דברי מיושר
øäæä.למעלה: éðá תאמר ואם חכמים דברי לשמור

נכתבו: לא למה צורך בהם יש äáøäאם íéøôñ úåùò
.õ÷ ïéà: הספקנו לא לכתוב באנו äáøäאם âäìå

.øùá úòéâé ממה יותר חבילות לגירסא לב לתת ואם
ואל  להשיג שאין לבריות היא יגיעה משיג הלב שאין
אתחיל, למה המלאכה לגמור אוכל ולא הואיל יאמר

àøé.(È‚)אך: íéýìàä úà òîùð ìëä øáã óåñ מה
לשמים: ולבך עשה  äæשתוכל éë øåîù åéúåöî úàå

.íãàä ìë:האדם כל נברא הזה לדבר úà(È„)כי éë
.äùòî ìë.עושה אדם èôùîá.אשר íé÷ìàä àéáé

שאינו  לפי למעלה והטעם פתח מעשה נקוד ולכך
לשם: íìòð.דבוק ìë ìò:השוגג על áåèאפילו íà

.òø íàå לעני צדקה נותן כגון במצוה נכשל אפילו
וגו': ירא האלקים את נשמע הכל דבר סוף בפרהסיא:

קהלת: פירש"י חסל

cec zcevn
(È).'Â‚Â ˙Ï‰˜ היה·˜˘ לדעתם חפץ שהיה  הדברים כל

האמת: על  לעמוד  עצמו מטריח  היה כי אותם , למצוא  מבקש 
.¯˘ÂÈ ·Â˙ÎÂ, עול מבלי יושר כתיבת  ומחפש  מבקש  היה גם

שהשכיל : מה השכיל  ומהם הטעאה, מבלי אמת  ודברי 
(‡È).ÌÈÓÎÁ È¯·„דרבן מה  כדרבנות, המה  חכמים דברי כי

את מכוונים  חכמים  דברי כך השדה, לתלמי הפרה  את מכוון
החכמה: לדרכי Â‚Â'.האדם ÌÈÚÂË ˙Â¯Ó˘ÓÎÂבעלי דברי

מ  המלקטים הם  המהאסופות מחברות, ויחברו שונים  ספרים
המה ועוד  תחיבתו. במקום  הקבוע כמסמר קבועים דברים 
דבריהם לומר רוצה בארץ , נטועים היו כאילו ורבים פרים

רבים: טעמים  מהם  להוציא החכם יוכל ועוד  ‡Á„.קיימים . ‰ÚÂ¯Ó Â˙,אמתיים כולם שונים  אדם מבני דעות בהם שיש  אף
רועה לשון  אחז דרבונות, הצריכה לבהמה האדם את שדימה ולפי דעת . לאדם החונן ברוך ֿהוא המקום מן נתנו  כולם חכמת כי

הבהמה : את  ‰Ê‰¯.(È·)מלמד  È· ‰Ó‰Ó ¯˙ÂÈÂבספרים שנאמר ממה במעשיך , יותר  עוד  הזהר  בני אתה  חיבה, דרך  אמר
להזהר: המלמדים Â‚Â'.האלה ˙Â˘Úספרים לעשות  ואמר  להזהר, שראוי מה מכל  בספרים כתבו  לא מה מפני תשאל אם כאומר

לכתוב אפשר ואי להזהר יש  מאד  הרבה  מדברים כי  ההם, הספרים אל קץ יהיה  לא  להזהר, שיש  מה  מכל  בהם להזהיר  הרבה
בספרים: ‰¯·‰.הכל  ‚‰ÏÂיזהר משכלו ולכן והזכירה , הקריאה  האדם לבני  היא יגיעה מרובים  בספרים  הרבה לקרוא  ועוד 

להזהר: שראוי ממה „·¯.(È‚)האדם ÛÂÒ:דבר כל ÚÓ˘.תכלית ÏÎ‰ברוך ֿהוא המקום  לפני הוא  נשמע עושה  שהאדם מה  כל 
לעשות: שלא שהזהיר מה  דבריו על  לעבור  שלא ירא  האלהים  את לכן  דבר, ממנו נכחד  אותם:˘ÂÓ¯.ולא  ÏÎלעשות  ‰Ê ÈÎ

.Ì„‡‰הזהר מאד ולכן נעדר אין האדם כל  של  המקרה זהו ובמותו, בחייו לאדם  שיקרה  מה  למעלה שנאמר מה לומר, רוצה
ברוך ֿהוא : המקום  ÚÓ˘‰.(È„)במצות ÏÎ ˙‡ ÈÎ: יעשה אשר  האדם מעשה כל  ·ËÙ˘Ó.את  ‡È·È ÌÈ‰Ï‡‰ברוך ֿהוא המקום

עליהם: לשפוט  במשפט  אותם  ÌÏÚ.יביא ÏÎ ÏÚמן הנעלם הלב  כוונת  כפי  רק  האדם, לבני הנראה לפי לא  לומר, רוצה
ÂË·.הבריות: Ì‡האלהים את  לכן וכאומר גמול. וישלם  ישפוט  לפיהן לרעה, הכונה היה  אם בין  לטובה הכונה היה אם בין

שמור: מצותיו ואת ירא

oeiv zcevn
(‡È).˙Â·¯„Îהבקר מלמד בראש תחוב מחט כעין הוא 

כא): יג (ש"א  הדרבן להצב  כמו לחרישה. אותם  לכוון
.˙Â¯Ó˘ÓÎÂ: ויתד מסמר מלשו  והוא בסמ "ך וכמסמרות וכמו
.ÌÈÚÂË: נטיעה וקיבוץ:‡ÂÙÂÒ˙.מלשון אסיפה מלשון 
(·È).‚‰ÏÂהתעסקות ענין פתרונו  ענינו ולפי דומה, לו אין

של  ובפייט אורייתא . בפתגמי ולמעסק תרגומו וכן הלימוד .
קריאה: כמו הוא . ישמעאל ובלשון מלהגים בלהג  השנה ראש

להשתחות·˘¯. בשר כל  יבוא שנאמר וכמו  האדם. יקרא כן
כג): סו (ישעיה  ה ' אמר לפני

b dpyn iriay wxt zegpn zkqn

·äãBzaL ävnk íéàa eéä íéàelnä:äëeáøe íé÷é÷øe úBlç.L äàa äúéä úeøéæpääãBzaL ävîa úBãé éz: ©¦¦¨¨¦©©¨¤©¨©§¦¦§¨©§¦¨§¨¨¨§¥¨§©¨¤©¨
íé÷é÷øe úBlç,äëeáø da ïéàå;úBiîìLeøé íéa÷ äøNò eàöîð,ïéåãòå úBðBøNò äML ïäL.ìèBð äéä ïlkîe ©§¦¦§¥¨§¨¦§§£¨¨©¦§©§¦¤¥¦¨¤§§©§©¦¦ª¨¨¨¥

äîeøz äøNòî ãçà,øîàpL(ãé ,æ àø÷éå):"'äì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå","ãçà"–ñeøt ìhé àHL; ¤¨¥£¨¨§¨¤¤¡©§¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨§¨©¤¨¤¦Ÿ¨
"ïaø÷-ìkî"–ïéåL úBðaøwä ìk eäiL,Bøáçì ïaøwî ìhé àHLå."äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä ïäkì",øàMäå ¦¨¨§¨¤§¨©¨§¨¨¦§¤¦Ÿ¦¨§¨©£¥©Ÿ¥©Ÿ¥¤©©§¨¦¦§¤§©§¨

íéìòaì ìëàð. ¤¡¨©§¨¦
‚íéðôa äãBzä úà èçBMä,äîBçì õeç dîçìå–íçlä Lã÷ àG.ãò dèçLøepza eîø÷ àHL,elôàå ©¥¤©¨¦§¦§©§¨©¨¨©©¤¤§¨¨©¤¨§©©©£¦

õeç ïlk eîø÷ïäî ãçàî–íçlä Lã÷ àG.dpîæì õeç dèçL,dîB÷îì õeçå–íçlä Lã÷.úàöîðå dèçL ¨§ª¨¥¤¨¥¤¨©©¤¤§¨¨¦§©¨§¦§¨¨©©¤¤§¨¨§¦§¥
äôøè–íçlä Lã÷ àG.íeî úìòa úàöîðå dèçL–øæòéìà éaøøîBà:Lã÷;íéîëçåíéøîBà:Lã÷ àG. §¥¨¨©©¤¤§¨¨§¦§¥©£©©¦¡¦¤¤¥¨©©£¨¦§¦¨©

aaaa.mi`elnd:äðåäëì åéðáå ïøäà êðçúðùë .äùî éîéá åéäù.dkeaxe miwiwxe zelg dcezay dvnk mi`a eidíéàåìîá áéúëã('ç íù)úåöîä ìñîå
ìçå ,úåìç åìà äöî úìç ,ãçà ÷é÷øå úçà ïîù íçì úìçå úçà äöî úìç ç÷ì 'ä éðôì øùàéñåîã äëåáø åæ ïîù íçì ú,íé÷é÷øå úåìç ãâðë ïîù äá ó

:÷é÷ø äæ ÷é÷øå.zexifpøîàðù ,øéæð éîçì('å øáãîá):íù øëæåä àì äëåáøå .ïîùá íéçåùî úåöî é÷é÷øå ïîùá úåìåìá úåìç úìåñ úåöî ìñå.zeci ipy
:ìéæàå ùøôîãëå ,úåøéæðá åéä äãåúáù äöî éðéî ìù íé÷ìç éðù.e`vnp:úåøéæðì.oiaw xyr,ïéá÷ øùò äùîç åéä äãåúáù äöî éðéî äùìùá éøäù

:øùò äùîç ìù úåãé éðù äøùò åäì éåäå.oiecre zepexyr yy odyïøîàãë ïéî ìëì ùéìùå íéðåøùò äùìù åéä éøäù .ïäéìò óñåðù ãåò ,øîåìë
:ïéåãòå úåðåøùò ùù øîà÷ã åðééäå ,ïåøùò éùéìù éðùå úåðåøùò ùù íéðéî éðùì àöîð ,äãåúáù äöî éáâ ìéòì.olekneåéä äãåúáù íéðéî äòáøà ìëî

:äîåøú äøùòî ãçà íéìèåð íéðäëä.qext lehi `ly:êåúçå øåáù.oiey zepaxwd lk eidiy:ïéî ìëì úåìç äøùò ,ïéåù åäé íéðéîälehi `ly
.exiag lr oaxwn dnexz:äæ ìò äæî ùéøôî àöîð ,øùò äùîç äæ ïéîîå äùîç äæ ïéîî äéä íàù

bbbb.mipta dcezd z` hgeyd:äøæòä ïî íéðôì.dnegl ueg dngleìù äðåöéçä äîåçì õåç åùøéô éúåáø .éâàô úéá úîåçì õåç äì ïðéî÷åî àøîâá
àå .[ùåã÷ äøæòì õåç ìáà] .íéìùåøéáéúëã â"ò('æ àø÷éå)ïðéùøã àì ,äçéáæ úòùá äìöà íçìä àäéù äøåàëì òîùîã ,úåìç äãåúä çáæ ìò áéø÷äå

åì íéøå÷ åéä êë íù ìòå .úåçðîä íéôåà íùå úéáä øä úîåçì õåç àåäù àìà úéáä øäì áåø÷ íå÷î àåäù ùøôîå .éâá úéá ñøåâ í"áîøå .êåîñá ìò
:êìîä âá úô ïåùì .éâá úéá.xepza enxw `ly cr:àîìòá äñéò àìà .åäðéð íçì åàì.dhgyúðî ìò .ìâôðå íçìä ùã÷ ,äðîæì õåç äìëàì úðî ìò

:åìá÷î ùãå÷ä ùãå÷á åìåñôù ìë ì"éé÷å ,ùãå÷á åìåñôã íåùî ,íçìä ùã÷ã àîòèå .ìñôðå íçìä ùã÷ ,äîå÷îì õåç äìëàìdtixh z`vnpe dhgy

`xephxa yexit
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(ויקרא  בתורה כתוב המילואים, ימי  שבעת במשך  לכהונה, ובניו  אהרן כשנתחנכו
השני  האיל  את "ויקרב כב-כז ): mi`elind...ח, li` האליה ואת החלב את ויקח

ה' לפני  אשר המצות ומסל  הימין. שוק ואת הקרב... על אשר  החלב כל gwlואת
cg` wiwxe zg` ony mgl zlge zg` dvn zlg.הימין שוק ועל החלבים על  וישם

– תנופה"... אותם וינף בניו  כפי  ועל  אהרן  כפי  על  הכל  את e`iadyויתן  o`kn
.mi`elind li` mr zelg חלות נזירותו  מלאות ביום שהביא בנזיר  אנו מוצאים כן 

של לחלות הסולת שיעור  בדבר ללמד באה משנתנו טו). ו , (במדבר ורקיקים
והנזירות. המילואים

íéàelnä,לעיל כמבואר המילואים, איל  עם שהביאו הלחמים – ÇÄÄ
äãBzaL ävnk íéàa eéä,בתודה כמו  מצה של  מינים שלושה – ÈÈÄÇÇÈÆÇÈ

äëeáøeדהיינו : íé÷é÷øe úBlç,ברם הקודמת. במשנה כמבואר – ÇÀÄÄÀÈ
בהם. היה לא נזיר,úeøéæpäחמץ לחמי  –úBãé ézL äàa äúéä ÇÀÄÈÀÈÈÈÀÅÈ
äãBzaL ävîa:דהיינו שבתודה, המצה מיני  של חלקים שני – ÀÇÈÆÇÈ
íé÷é÷øe úBlç,מצות רקיקי ועשרה מצות חלות עשר –da ïéàå ÇÀÄÄÀÅÈ

äëeáø.מורבכת מסולת חלות בה אין  –íéa÷ äøNò eàöîð ÀÈÄÀÀÂÈÈÇÄ
úBiîìLeøé מצות לחלות קבים חמישה נזיר , ללחמי באים היו – ÀÇÀÄ

מצות, לרקיקי  קבים ïéåãòåוחמישה úBðBøNò äML ïäLלפי – ÆÅÄÈÆÀÀÇÀÇÄ
מין , לכל באו עישרון  ושליש  עשרונות שלושה שכן  המדברית, המידה

הנזיר לחמי  של  המינים לשני נמצאו  הקודמת; במשנה שלמדנו כפי
"ועודין " ושני  עשרונות "cere"),ששה miinrt)שלישי שני דהיינו 

התודה,ïlkîeעישרון. שבלחמי  ומין מין  מכל  –ìèBð äéä– ÄËÈÈÈÅ
äîeøzהכהן , äøNòî ãçà, מין מכל  אחת חלה דהיינו  –øîàpL ÆÈÅÂÈÈÀÈÆÆÁÇ

בתודה: –"'äì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå"– ÀÄÀÄÄÆÆÈÄÈÈÀÈÀÈÇ
ñeøtודרשו : ìhé àHL ,"ãçà" אלא שבור  הכהן יטול שלא – ÆÈÆÄÙÈ

שלמה; חלה דהיינו  úBðaøwäשלם, ìk eäiL ,"ïaø÷-ìkî"ÄÈÈÀÈÆÀÈÇÈÀÈ
ïéåL, מין לכל חלות עשר דהיינו  שווים, יהיו המינים שכל –àHLå ÈÄÀÆ

Bøáçì ïaøwî ìhé, חברו על אחד  ממין  תרומה הכהן  יטול שלא – ÄÙÄÈÀÈÇÂÅ
וממין  אחד, ממין  שתיים ולא ומין  מין  מכל  אחת חלה שיקח דהיינו

כלום. לא äéäé"השני Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä ïäkì"– ÇÙÅÇÙÅÆÇÇÀÈÄÄÀÆ

לכהן, היא שהתרומה ללמד הבא לעיל , שהובא הפסוק øàMäåÀÇÀÈהמשך 
íéìòaì ìëàð והוא התודה. קרבן לבעלי נאכלות החלות שאר – ÆÁÈÇÀÈÄ

בתורה  כמפורש אחד  ורקיק אחת חלה הכהן שנוטל בנזירות, הדין
יטיטיטיט----ככככ),),),), וווו,,,, לבעלים.((((במדברבמדברבמדברבמדבר נאכל והשאר 
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íéðôa äãBzä úà èçBMä,העזרה –dîçìå החלות ארבעים – ÇÅÆÇÈÄÀÄÀÇÀÈ
נמצאו עמה, äîBçìהבאות õeçוריש יוחנן רבי  נחלקו בגמרא – ÇÈ

פאגי בית לחומת חוץ אמר: יוחנן רבי לחומה". "חוץ בבאור  לקיש 

המפרשים  רוב לפי מקום מכל פאגי ". "בית בענין שונות דעות ויש  –
היא: milyexi.הכוונה znegl uegבגי בית גורס: הרמב"ם (oeylnברם,

,("baÎzt" מחוץ מנחות, לאפיית מיוחד מקום זה שהיה מבאר, והוא
אליו וקרוב הבית הר  להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).).לחומת המשניותהמשניותהמשניותהמשניות פירושפירושפירושפירוש וריש((((עייןעייןעייןעיין –

עזרה, לחומת חוץ אמר : íçläלקיש  Lã÷ àG הלחם שאין  – ÈÇÇÆÆ
הלחם  היה השחיטה ובשעת והואיל הזבח, בשחיטת אלא מתקדש

נתקדש . לא לפיכך  לאכלו, שאסור התודה,dèçLבמקום את –ãò ÀÈÈÇ
øepza eîø÷ àHL אינם שעדיין הלחמים, על קרום שעלה קודם – ÆÈÀÇÇ

עיסה, אלא לחם ïlkקרואים eîø÷ elôàå,הלחמים כל  –õeç ÇÂÄÈÀËÈ
ïäî ãçàî,קרם שלא –íçlä Lã÷ àG שקרמו אלה אפילו – ÅÆÈÅÆÈÇÇÆÆ

להקטירdèçLכבר. או  מבשרה לאכול  מנת על התודה, את – ÀÈÈ
dîB÷îìמאימוריה õeçå ,dpîæì õeç,למקומה חוץ או  –Lã÷ ÄÀÇÈÀÄÀÈÈÇ
íçlä.(ג ב, לעיל (עיין פסול  או  פיגול  ונעשה –úàöîðå dèçL ÇÆÆÀÈÈÀÄÀÅ
äôøè,בריאתה נקב שמצאו  כגון  –íçlä Lã÷ àG שפסולו – ÀÅÈÈÇÇÆÆ

הוא. שחיטה íeîקודם úìòa úàöîðå dèçLמבואר בגמרא – ÀÈÈÀÄÀÅÇÂÇ
שבעין , בדוקין כגון  ניכר, שאינו במום כאן øæòéìàשמדובר  éaøÇÄÁÄÆÆ

Lã÷ :øîBà,ניכר אינו והמום הואיל אליעזר , רבי שסובר  הלחם, – ÅÈÇ
הלחם. את מקדש הלכך ירד , לא למזבח עלה שאם דינו íéîëçåÇÂÈÄהרי

Lã÷ àG :íéøîBà,למזבח עולה זה קרבן  אין  ולכתחילה שהואיל  – ÀÄÈÇ
הלחם. את מקדש  אינו  dîLìלפיכך àHL dèçL לשם שלא – ÀÈÈÆÄÀÈ

אחר , קרבן  לשם אלא íéàelnäתודה ìéà ïëå כשנתחנכו שהביאו  – ÀÅÅÇÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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áé-÷øô úìä÷ciÎi

é:úîà éøác øLé áeúëå õôç-éøác àöîì úìä÷ Lwaàéíéòeèð úBøîNîëe úBðáøck íéîëç éøác ¦¥´Ÿ¤½¤¦§−Ÿ¦§¥¥®¤§¨¬−Ÿ¤¦§¥¬¡¤«¦§¥³£¨¦Æ©¨´§Ÿ½«§©§§¬§¦−
:ãçà äòøî eðzð úBtñà éìòaáéäaøä âäìå õ÷ ïéà äaøä íéøôñ úBNò øäfä éða änäî øúéå ©£¥´£ª®¦§−¥Ÿ¤¬¤¨«§Ÿ¥¬¥¥−¨§¦´¦¨¥®£¸§¨¦³©§¥Æ¥´¥½§©¬©©§¥−

:øNa úòâéâé:íãàä-ìk äæ-ék øBîL åéúBöî-úàå àøé íéýìàä-úà òîLð ìkä øác óBñãéék §¦©¬¨¨«¬¨−̈©´Ÿ¦§¨®¤¨¡Ÿ¦³§¨Æ§¤¦§¨´§½¦¤−¨¨¨¨«¦³
(ôôô) :òø-íàå áBè-íà íìòð-ìk ìò ètLîá àáé íéýìàä äNòî-ìk-úà¤¨©«£¤½¨¡Ÿ¦²¨¦¬§¦§−̈©´¨¤§¨®¦−§¦¨«

i"yx
(È).úìä÷ ù÷á:ומצאו הדבר על וחזר לבו éøáãנתן

.õôç:מסיני למשה øùåé.הלכה áåúëå תורה זה
והנביאים: íéîëç.(È‡)שבכתב éøáã סייג שעשו

כגון  העבירה מן האדם את להרחיק בגזירות לתורה
וקריאת  חצות עד אמרו והם השחר עד קדשים אכילת

כן: כמו דערבית מכוון úåðáøãë.שמע זה דרבן מה
האדם  את מכוונים דבריהם כך לתלמיה הפרה את

חיים: íéòåèð.לדרכי úåøîùîëå קבוע זה מסמר מה
אף  ורבה פרה נטיעה ומה קבועים דבריהם אף

טעם: בהם למצוא ורבים פרים úåôåñà.דבריהם éìòá
גרו"סה  וגסה אסופה גולגולת להם שיש מסמרים

לברט: בן דונש פירשו כן ãçà.בלע"ז äòåøî åðúð
אחד  ורועה אמרן הוא חיים אלהים דברי דבריהם כל

הגבורה: מפי משה בשי"ן úåøîùîëå.נתנן כתוב
משמרות  וכמנין ספרים וארבעה בעשרים שהתורה

ולויה: øäæä.(È·)כהונה éðá äîäî øúåéå ויותר

הנזכרים  בספרים הכתובים דברים אמת דברי מיושר
øäæä.למעלה: éðá תאמר ואם חכמים דברי לשמור

נכתבו: לא למה צורך בהם יש äáøäאם íéøôñ úåùò
.õ÷ ïéà: הספקנו לא לכתוב באנו äáøäאם âäìå

.øùá úòéâé ממה יותר חבילות לגירסא לב לתת ואם
ואל  להשיג שאין לבריות היא יגיעה משיג הלב שאין
אתחיל, למה המלאכה לגמור אוכל ולא הואיל יאמר

àøé.(È‚)אך: íéýìàä úà òîùð ìëä øáã óåñ מה
לשמים: ולבך עשה  äæשתוכל éë øåîù åéúåöî úàå

.íãàä ìë:האדם כל נברא הזה לדבר úà(È„)כי éë
.äùòî ìë.עושה אדם èôùîá.אשר íé÷ìàä àéáé

שאינו  לפי למעלה והטעם פתח מעשה נקוד ולכך
לשם: íìòð.דבוק ìë ìò:השוגג על áåèאפילו íà

.òø íàå לעני צדקה נותן כגון במצוה נכשל אפילו
וגו': ירא האלקים את נשמע הכל דבר סוף בפרהסיא:

קהלת: פירש"י חסל

cec zcevn
(È).'Â‚Â ˙Ï‰˜ היה·˜˘ לדעתם חפץ שהיה  הדברים כל

האמת: על  לעמוד  עצמו מטריח  היה כי אותם , למצוא  מבקש 
.¯˘ÂÈ ·Â˙ÎÂ, עול מבלי יושר כתיבת  ומחפש  מבקש  היה גם

שהשכיל : מה השכיל  ומהם הטעאה, מבלי אמת  ודברי 
(‡È).ÌÈÓÎÁ È¯·„דרבן מה  כדרבנות, המה  חכמים דברי כי

את מכוונים  חכמים  דברי כך השדה, לתלמי הפרה  את מכוון
החכמה: לדרכי Â‚Â'.האדם ÌÈÚÂË ˙Â¯Ó˘ÓÎÂבעלי דברי

מ  המלקטים הם  המהאסופות מחברות, ויחברו שונים  ספרים
המה ועוד  תחיבתו. במקום  הקבוע כמסמר קבועים דברים 
דבריהם לומר רוצה בארץ , נטועים היו כאילו ורבים פרים

רבים: טעמים  מהם  להוציא החכם יוכל ועוד  ‡Á„.קיימים . ‰ÚÂ¯Ó Â˙,אמתיים כולם שונים  אדם מבני דעות בהם שיש  אף
רועה לשון  אחז דרבונות, הצריכה לבהמה האדם את שדימה ולפי דעת . לאדם החונן ברוך ֿהוא המקום מן נתנו  כולם חכמת כי

הבהמה : את  ‰Ê‰¯.(È·)מלמד  È· ‰Ó‰Ó ¯˙ÂÈÂבספרים שנאמר ממה במעשיך , יותר  עוד  הזהר  בני אתה  חיבה, דרך  אמר
להזהר: המלמדים Â‚Â'.האלה ˙Â˘Úספרים לעשות  ואמר  להזהר, שראוי מה מכל  בספרים כתבו  לא מה מפני תשאל אם כאומר

לכתוב אפשר ואי להזהר יש  מאד  הרבה  מדברים כי  ההם, הספרים אל קץ יהיה  לא  להזהר, שיש  מה  מכל  בהם להזהיר  הרבה
בספרים: ‰¯·‰.הכל  ‚‰ÏÂיזהר משכלו ולכן והזכירה , הקריאה  האדם לבני  היא יגיעה מרובים  בספרים  הרבה לקרוא  ועוד 

להזהר: שראוי ממה „·¯.(È‚)האדם ÛÂÒ:דבר כל ÚÓ˘.תכלית ÏÎ‰ברוך ֿהוא המקום  לפני הוא  נשמע עושה  שהאדם מה  כל 
לעשות: שלא שהזהיר מה  דבריו על  לעבור  שלא ירא  האלהים  את לכן  דבר, ממנו נכחד  אותם:˘ÂÓ¯.ולא  ÏÎלעשות  ‰Ê ÈÎ

.Ì„‡‰הזהר מאד ולכן נעדר אין האדם כל  של  המקרה זהו ובמותו, בחייו לאדם  שיקרה  מה  למעלה שנאמר מה לומר, רוצה
ברוך ֿהוא : המקום  ÚÓ˘‰.(È„)במצות ÏÎ ˙‡ ÈÎ: יעשה אשר  האדם מעשה כל  ·ËÙ˘Ó.את  ‡È·È ÌÈ‰Ï‡‰ברוך ֿהוא המקום

עליהם: לשפוט  במשפט  אותם  ÌÏÚ.יביא ÏÎ ÏÚמן הנעלם הלב  כוונת  כפי  רק  האדם, לבני הנראה לפי לא  לומר, רוצה
ÂË·.הבריות: Ì‡האלהים את  לכן וכאומר גמול. וישלם  ישפוט  לפיהן לרעה, הכונה היה  אם בין  לטובה הכונה היה אם בין

שמור: מצותיו ואת ירא

oeiv zcevn
(‡È).˙Â·¯„Îהבקר מלמד בראש תחוב מחט כעין הוא 

כא): יג (ש"א  הדרבן להצב  כמו לחרישה. אותם  לכוון
.˙Â¯Ó˘ÓÎÂ: ויתד מסמר מלשו  והוא בסמ "ך וכמסמרות וכמו
.ÌÈÚÂË: נטיעה וקיבוץ:‡ÂÙÂÒ˙.מלשון אסיפה מלשון 
(·È).‚‰ÏÂהתעסקות ענין פתרונו  ענינו ולפי דומה, לו אין

של  ובפייט אורייתא . בפתגמי ולמעסק תרגומו וכן הלימוד .
קריאה: כמו הוא . ישמעאל ובלשון מלהגים בלהג  השנה ראש

להשתחות·˘¯. בשר כל  יבוא שנאמר וכמו  האדם. יקרא כן
כג): סו (ישעיה  ה ' אמר לפני

b dpyn iriay wxt zegpn zkqn

·äãBzaL ävnk íéàa eéä íéàelnä:äëeáøe íé÷é÷øe úBlç.L äàa äúéä úeøéæpääãBzaL ävîa úBãé éz: ©¦¦¨¨¦©©¨¤©¨©§¦¦§¨©§¦¨§¨¨¨§¥¨§©¨¤©¨
íé÷é÷øe úBlç,äëeáø da ïéàå;úBiîìLeøé íéa÷ äøNò eàöîð,ïéåãòå úBðBøNò äML ïäL.ìèBð äéä ïlkîe ©§¦¦§¥¨§¨¦§§£¨¨©¦§©§¦¤¥¦¨¤§§©§©¦¦ª¨¨¨¥

äîeøz äøNòî ãçà,øîàpL(ãé ,æ àø÷éå):"'äì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå","ãçà"–ñeøt ìhé àHL; ¤¨¥£¨¨§¨¤¤¡©§¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨§¨©¤¨¤¦Ÿ¨
"ïaø÷-ìkî"–ïéåL úBðaøwä ìk eäiL,Bøáçì ïaøwî ìhé àHLå."äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä ïäkì",øàMäå ¦¨¨§¨¤§¨©¨§¨¨¦§¤¦Ÿ¦¨§¨©£¥©Ÿ¥©Ÿ¥¤©©§¨¦¦§¤§©§¨

íéìòaì ìëàð. ¤¡¨©§¨¦
‚íéðôa äãBzä úà èçBMä,äîBçì õeç dîçìå–íçlä Lã÷ àG.ãò dèçLøepza eîø÷ àHL,elôàå ©¥¤©¨¦§¦§©§¨©¨¨©©¤¤§¨¨©¤¨§©©©£¦

õeç ïlk eîø÷ïäî ãçàî–íçlä Lã÷ àG.dpîæì õeç dèçL,dîB÷îì õeçå–íçlä Lã÷.úàöîðå dèçL ¨§ª¨¥¤¨¥¤¨©©¤¤§¨¨¦§©¨§¦§¨¨©©¤¤§¨¨§¦§¥
äôøè–íçlä Lã÷ àG.íeî úìòa úàöîðå dèçL–øæòéìà éaøøîBà:Lã÷;íéîëçåíéøîBà:Lã÷ àG. §¥¨¨©©¤¤§¨¨§¦§¥©£©©¦¡¦¤¤¥¨©©£¨¦§¦¨©

aaaa.mi`elnd:äðåäëì åéðáå ïøäà êðçúðùë .äùî éîéá åéäù.dkeaxe miwiwxe zelg dcezay dvnk mi`a eidíéàåìîá áéúëã('ç íù)úåöîä ìñîå
ìçå ,úåìç åìà äöî úìç ,ãçà ÷é÷øå úçà ïîù íçì úìçå úçà äöî úìç ç÷ì 'ä éðôì øùàéñåîã äëåáø åæ ïîù íçì ú,íé÷é÷øå úåìç ãâðë ïîù äá ó

:÷é÷ø äæ ÷é÷øå.zexifpøîàðù ,øéæð éîçì('å øáãîá):íù øëæåä àì äëåáøå .ïîùá íéçåùî úåöî é÷é÷øå ïîùá úåìåìá úåìç úìåñ úåöî ìñå.zeci ipy
:ìéæàå ùøôîãëå ,úåøéæðá åéä äãåúáù äöî éðéî ìù íé÷ìç éðù.e`vnp:úåøéæðì.oiaw xyr,ïéá÷ øùò äùîç åéä äãåúáù äöî éðéî äùìùá éøäù

:øùò äùîç ìù úåãé éðù äøùò åäì éåäå.oiecre zepexyr yy odyïøîàãë ïéî ìëì ùéìùå íéðåøùò äùìù åéä éøäù .ïäéìò óñåðù ãåò ,øîåìë
:ïéåãòå úåðåøùò ùù øîà÷ã åðééäå ,ïåøùò éùéìù éðùå úåðåøùò ùù íéðéî éðùì àöîð ,äãåúáù äöî éáâ ìéòì.olekneåéä äãåúáù íéðéî äòáøà ìëî

:äîåøú äøùòî ãçà íéìèåð íéðäëä.qext lehi `ly:êåúçå øåáù.oiey zepaxwd lk eidiy:ïéî ìëì úåìç äøùò ,ïéåù åäé íéðéîälehi `ly
.exiag lr oaxwn dnexz:äæ ìò äæî ùéøôî àöîð ,øùò äùîç äæ ïéîîå äùîç äæ ïéîî äéä íàù

bbbb.mipta dcezd z` hgeyd:äøæòä ïî íéðôì.dnegl ueg dngleìù äðåöéçä äîåçì õåç åùøéô éúåáø .éâàô úéá úîåçì õåç äì ïðéî÷åî àøîâá
àå .[ùåã÷ äøæòì õåç ìáà] .íéìùåøéáéúëã â"ò('æ àø÷éå)ïðéùøã àì ,äçéáæ úòùá äìöà íçìä àäéù äøåàëì òîùîã ,úåìç äãåúä çáæ ìò áéø÷äå

åì íéøå÷ åéä êë íù ìòå .úåçðîä íéôåà íùå úéáä øä úîåçì õåç àåäù àìà úéáä øäì áåø÷ íå÷î àåäù ùøôîå .éâá úéá ñøåâ í"áîøå .êåîñá ìò
:êìîä âá úô ïåùì .éâá úéá.xepza enxw `ly cr:àîìòá äñéò àìà .åäðéð íçì åàì.dhgyúðî ìò .ìâôðå íçìä ùã÷ ,äðîæì õåç äìëàì úðî ìò

:åìá÷î ùãå÷ä ùãå÷á åìåñôù ìë ì"éé÷å ,ùãå÷á åìåñôã íåùî ,íçìä ùã÷ã àîòèå .ìñôðå íçìä ùã÷ ,äîå÷îì õåç äìëàìdtixh z`vnpe dhgy

`xephxa yexit
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(ויקרא  בתורה כתוב המילואים, ימי  שבעת במשך  לכהונה, ובניו  אהרן כשנתחנכו
השני  האיל  את "ויקרב כב-כז ): mi`elind...ח, li` האליה ואת החלב את ויקח

ה' לפני  אשר המצות ומסל  הימין. שוק ואת הקרב... על אשר  החלב כל gwlואת
cg` wiwxe zg` ony mgl zlge zg` dvn zlg.הימין שוק ועל החלבים על  וישם

– תנופה"... אותם וינף בניו  כפי  ועל  אהרן  כפי  על  הכל  את e`iadyויתן  o`kn
.mi`elind li` mr zelg חלות נזירותו  מלאות ביום שהביא בנזיר  אנו מוצאים כן 

של לחלות הסולת שיעור  בדבר ללמד באה משנתנו טו). ו , (במדבר ורקיקים
והנזירות. המילואים

íéàelnä,לעיל כמבואר המילואים, איל  עם שהביאו הלחמים – ÇÄÄ
äãBzaL ävnk íéàa eéä,בתודה כמו  מצה של  מינים שלושה – ÈÈÄÇÇÈÆÇÈ

äëeáøeדהיינו : íé÷é÷øe úBlç,ברם הקודמת. במשנה כמבואר – ÇÀÄÄÀÈ
בהם. היה לא נזיר,úeøéæpäחמץ לחמי  –úBãé ézL äàa äúéä ÇÀÄÈÀÈÈÈÀÅÈ
äãBzaL ävîa:דהיינו שבתודה, המצה מיני  של חלקים שני – ÀÇÈÆÇÈ
íé÷é÷øe úBlç,מצות רקיקי ועשרה מצות חלות עשר –da ïéàå ÇÀÄÄÀÅÈ

äëeáø.מורבכת מסולת חלות בה אין  –íéa÷ äøNò eàöîð ÀÈÄÀÀÂÈÈÇÄ
úBiîìLeøé מצות לחלות קבים חמישה נזיר , ללחמי באים היו – ÀÇÀÄ

מצות, לרקיקי  קבים ïéåãòåוחמישה úBðBøNò äML ïäLלפי – ÆÅÄÈÆÀÀÇÀÇÄ
מין , לכל באו עישרון  ושליש  עשרונות שלושה שכן  המדברית, המידה

הנזיר לחמי  של  המינים לשני נמצאו  הקודמת; במשנה שלמדנו כפי
"ועודין " ושני  עשרונות "cere"),ששה miinrt)שלישי שני דהיינו 

התודה,ïlkîeעישרון. שבלחמי  ומין מין  מכל  –ìèBð äéä– ÄËÈÈÈÅ
äîeøzהכהן , äøNòî ãçà, מין מכל  אחת חלה דהיינו  –øîàpL ÆÈÅÂÈÈÀÈÆÆÁÇ

בתודה: –"'äì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå"– ÀÄÀÄÄÆÆÈÄÈÈÀÈÀÈÇ
ñeøtודרשו : ìhé àHL ,"ãçà" אלא שבור  הכהן יטול שלא – ÆÈÆÄÙÈ

שלמה; חלה דהיינו  úBðaøwäשלם, ìk eäiL ,"ïaø÷-ìkî"ÄÈÈÀÈÆÀÈÇÈÀÈ
ïéåL, מין לכל חלות עשר דהיינו  שווים, יהיו המינים שכל –àHLå ÈÄÀÆ

Bøáçì ïaøwî ìhé, חברו על אחד  ממין  תרומה הכהן  יטול שלא – ÄÙÄÈÀÈÇÂÅ
וממין  אחד, ממין  שתיים ולא ומין  מין  מכל  אחת חלה שיקח דהיינו

כלום. לא äéäé"השני Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä ïäkì"– ÇÙÅÇÙÅÆÇÇÀÈÄÄÀÆ

לכהן, היא שהתרומה ללמד הבא לעיל , שהובא הפסוק øàMäåÀÇÀÈהמשך 
íéìòaì ìëàð והוא התודה. קרבן לבעלי נאכלות החלות שאר – ÆÁÈÇÀÈÄ

בתורה  כמפורש אחד  ורקיק אחת חלה הכהן שנוטל בנזירות, הדין
יטיטיטיט----ככככ),),),), וווו,,,, לבעלים.((((במדברבמדברבמדברבמדבר נאכל והשאר 
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íéðôa äãBzä úà èçBMä,העזרה –dîçìå החלות ארבעים – ÇÅÆÇÈÄÀÄÀÇÀÈ
נמצאו עמה, äîBçìהבאות õeçוריש יוחנן רבי  נחלקו בגמרא – ÇÈ

פאגי בית לחומת חוץ אמר: יוחנן רבי לחומה". "חוץ בבאור  לקיש 

המפרשים  רוב לפי מקום מכל פאגי ". "בית בענין שונות דעות ויש  –
היא: milyexi.הכוונה znegl uegבגי בית גורס: הרמב"ם (oeylnברם,

,("baÎzt" מחוץ מנחות, לאפיית מיוחד מקום זה שהיה מבאר, והוא
אליו וקרוב הבית הר  להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).).לחומת המשניותהמשניותהמשניותהמשניות פירושפירושפירושפירוש וריש((((עייןעייןעייןעיין –

עזרה, לחומת חוץ אמר : íçläלקיש  Lã÷ àG הלחם שאין  – ÈÇÇÆÆ
הלחם  היה השחיטה ובשעת והואיל הזבח, בשחיטת אלא מתקדש

נתקדש . לא לפיכך  לאכלו, שאסור התודה,dèçLבמקום את –ãò ÀÈÈÇ
øepza eîø÷ àHL אינם שעדיין הלחמים, על קרום שעלה קודם – ÆÈÀÇÇ

עיסה, אלא לחם ïlkקרואים eîø÷ elôàå,הלחמים כל  –õeç ÇÂÄÈÀËÈ
ïäî ãçàî,קרם שלא –íçlä Lã÷ àG שקרמו אלה אפילו – ÅÆÈÅÆÈÇÇÆÆ

להקטירdèçLכבר. או  מבשרה לאכול  מנת על התודה, את – ÀÈÈ
dîB÷îìמאימוריה õeçå ,dpîæì õeç,למקומה חוץ או  –Lã÷ ÄÀÇÈÀÄÀÈÈÇ
íçlä.(ג ב, לעיל (עיין פסול  או  פיגול  ונעשה –úàöîðå dèçL ÇÆÆÀÈÈÀÄÀÅ
äôøè,בריאתה נקב שמצאו  כגון  –íçlä Lã÷ àG שפסולו – ÀÅÈÈÇÇÆÆ

הוא. שחיטה íeîקודם úìòa úàöîðå dèçLמבואר בגמרא – ÀÈÈÀÄÀÅÇÂÇ
שבעין , בדוקין כגון  ניכר, שאינו במום כאן øæòéìàשמדובר  éaøÇÄÁÄÆÆ

Lã÷ :øîBà,ניכר אינו והמום הואיל אליעזר , רבי שסובר  הלחם, – ÅÈÇ
הלחם. את מקדש הלכך ירד , לא למזבח עלה שאם דינו íéîëçåÇÂÈÄהרי

Lã÷ àG :íéøîBà,למזבח עולה זה קרבן  אין  ולכתחילה שהואיל  – ÀÄÈÇ
הלחם. את מקדש  אינו  dîLìלפיכך àHL dèçL לשם שלא – ÀÈÈÆÄÀÈ

אחר , קרבן  לשם אלא íéàelnäתודה ìéà ïëå כשנתחנכו שהביאו  – ÀÅÅÇÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ì àHL dèçLdîL,íéàelnä ìéà ïëå,ì àHL ïèçML úøöò éNák éðL ïëåïîL–íçlä Lã÷ àG. §¨¨¤¦§¨§¥¥©¦¦§¥§¥¦§¥£¤¤¤§¨¨¤¦§¨¨©©¤¤
„ìeñt çáfä àöîðå éìka eLãwL íéëñð:øçà çáæ íL Lé íà–Bnò eáø÷é;åàì íàå–äðéìa eìñté.ãìå §¨¦¤¨§©§¦§¦§¨©¤©¨¦¤¨¤©©¥¦§§¦§¦¨¦¨§§¦¨§©

dúøeîúe äãBz,äézçz úøçà Léøôäå äãáàå BúãBz Léøônäå–íçì íéðeòè ïðéà,øîàpL(áé ,æ àø÷éå):áéø÷äå" ¨§¨¨§©©§¦¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨¥¨§¦¤¤¤¤¡©§¦§¦
çáæ-ìò"äãBzä;äãBzäíçì äðeòè,dãìå àG,dúôéìç àGå,íçì ïéðeòè dúøeîz àGå. ©¤©©¨©¨§¨¤¤§¨¨§£¦¨¨§§¨¨§¦¤¤
‰øîBàä:äãBz éìò éøä–àéä àéáéïélçä ïî dîçìå.dîçìå ïélçä ïî äãBzøNònä ïî–dîçì àéáé ¨¥£¥¨©¨¨¦¦§©§¨¦©ª¦¨¦©ª¦§©§¨¦©©£¥¨¦©§¨

ïélçä ïî.ïî dîçìå øNònä ïî äãBzïélçä–àéáé.øNònä ïî dîçìå àéä äãBzä–àéáé.éhçî àéáé àGå ¦©ª¦¨¦©©£¥§©§¨¦©ª¦¨¦©¨¦§©§¨¦©©£¥¨¦§¨¦¥¦¥

.mgld ycw `l:àåä äèéçù íãå÷ åìåñôã.ycw xne` xfril` iax men zlra z`vnpe dhgyøáñ àîåî éàä éëáã ,ïéòáù ïé÷åãá äì é÷åî àøîâá
:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .íçìä ùã÷ êëìä ,øëéð ïîåî ïéàå ìéàåä åãøé àì åìò íàã øæòéìà 'ø.dnyl `lyáéúëã ,íçìä ùã÷ àì('æ àø÷éå)úåìç ìò

:åéîìù úãåú íùì çáæðù çáæ ìò ,åéîìù úãåú çáæ ìò åðáø÷ áéø÷é õîç íçì.mi`elnd li` oke.íéàåìîä ìéà è÷ð úåðáø÷ä ìëì äìçú åéä ïäù éôì
:íéáåùç ïä ãéçé ïáø÷ë íéàåìîã ,øéæð ìéàì ïéãä àåäå

cccc.ilka eycwy mikqp,íéëñðå çáæ áéúëã ,çáæä úèéçùá àìà ,éìëá åùã÷ù ô"òàå äðéìáå àöåéá ìñôéì íéùã÷úî íéëñð ïéàù .éìëá à÷åã åàì
:çáæá íééåìú íéëñðä.leqt gafd `vnpe:íéëñð åùã÷ àì ,ìñôð äèéçùá åìéàã .ä÷éøæá ìñôðù.enr eaxwi xg` gaf my yi m`øåáö ìù íéëñðá

á áìã íåùî ,ïéúéðúîì äì ïðéî÷åî.øçà çáæì íéøùë ïéà ãéçé ìù íéëñðá ìáà .øçà çáæì åéäé åàì íàå åëøöåä äæ çáæì åëøöåä íà ,íäéìò äðúî ã"
,ïåùàøä çáæä ìñôðù äòùá çåáæ äéä àì íà ìáà ,ïåùàøä çáæä ìñôðùë çåáæ çáæ åúåà äéä ë"àà øçà çáæ íò íéáø÷ ïéà øåáö ìù íéëñð åìéôàå
çáæ äéä àì íà ìáà ,äòù äúåàá çåáæ çáæ äéäù íéøåîà íéøáã äîá .åîò åáø÷é ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîå .øçàä çáæä íò íéáéø÷ ïéà
áéø÷äì íéìåëé çáæä èçùðù ô"òà éìëá íéëñð åùã÷úð àìù ïîæ ìëå .àøîâá ïéúéðúî àùøôî éëäå .íéìåñôå äðéìá åìñôðù åîë äùòð äòù äúåàá çåáæ
åîùà àéáî òøåöî ïëå .øåáö ìù íéëñð ïéá ãéçé ìù íéëñð ïéá ,íéîé äîë øçà åìéôà åëñðå íåéä åðáø÷ íãà àéáî ì"éé÷ã ,íéîé äîë øçà åìéôà íéëñð

:íéîé äîë øçàì åìù ïîù âåìå íåéä.dcez cle:äãìéå úøáåòî äãåú ùéøôäù.mgl dperh dpi` dizgz zxg` yixtde dca`e ezcez yixtnd oke
:íçì äðåòè äéðùä ïéà áåù ,äðåùàø áéø÷äå äúáø÷ä íãå÷ äðåùàøä úàöîð íà äéðù ïëå .äéðù úáø÷ä øçàì úàöîð íà ,äðåùàøä.dztilgåðééä

:äéúçú úøçà ùéøôäå äãáàå äãåú ùéøôîä.dzxenzáéúëå ,åæ úøåîú åæ øîåàå ïéòá úãîåòù ïåâë(æ"ë àø÷éå):ùãå÷ äéäé åúøåîúå àåä äéäå
dddd.oilegd on dngle `id `iai:ïéìåçä ïî àìà àá åðéà äáåçáù øáã ìëå ,äáåçáù øáã äéì éåä éìò éøä øîàã ïåéëã .øùòîä ïî àìåixd xn` m`e

.oilegd on dngle `id `iai xyrnd on dngle oilegd on dcez ilrïî äãåú éìò éøä øîàã ïåéëå ,äãåú øçà øøâð íçìãáééçéà äéçøë ìòá ïéìåçä
:àåä íåìë åàì øùòîä ïî äîçì øîàå øãäîã éàä êëìä ,íçìá äéì.`iai oilegd on dngle xyrnd on dcez,äáåç åàìå .øãðù åîë àéáé øîåìë

`xephxa yexit

הקודמת, למשנה בהקדמה שבארנו כפי לכהונה, ובניו  éðLאהרן  ïëåÀÅÀÅ
ïîLì àHL ïèçML úøöò éNák,אחר קרבן  לשם אלא –àG ÄÀÅÂÆÆÆÀÈÈÆÄÀÈ

íçlä Lã÷כתוב בתודה שכן יגיגיגיג):):):):– ז ז ז ז ,,,, חמץ ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לחם חלות "על ÈÇÇÆÆ
לשם  שנזבח זבח על ודרשו : שלמיו ", תודת זבח על קרבנו יקריב

עצרת, כבשי  ושני המילואים איל גם מתודה ולמדים שלמיו ; תודת
הלחם. קדש לא לשמן שלא שחטן  אם אלו  שבכל

i p y m e i
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íéëñð,שלמים או  עולה קרבן עם הבאים –éìka eLãwL– ÀÈÄÆÈÀÇÀÄ
הזבח, שחיטת בשעת ונתקדשו  שרת בכלי שהיו  çáfäדהיינו àöîðåÀÄÀÈÇÆÇ

ìeñtדמו בזריקת שנפסל כגון –lqtp eli`y ,dhigya lqtp `l la`) È
,(mikqp eycw `l ,dhigyaøçà çáæ íL Lé íà,לנסכים הזקוק – ÄÆÈÆÇÇÅ

Bnò eáø÷é בנסכים כאן  שמדובר  מבואר , בגמרא הללו . הנסכים – ÄÀÀÄ
יקרבו  הזבח, ייפסל  שאם עליהם, מתנה דין  בית שלב ציבור , קרבן  של

אין  הזבח, נפסל  אם יחיד, קרבן של  בנסכים אבל אחר ; זבח עם
הנסכים  אין ציבור קרבן  של בנסכים ואפילו אחר. לזבח כשרים הנסכים

בשעה  זבוח זבח אותו כבר  היה כן  אם אלא אחר, זבח עם קרבים
הראשון ; הזבח åàìשנפסל  íàå בשעה זבוח זבח היה לא אם – ÀÄÈ
הראשון, הזבח äðéìaשנפסל eìñté שייפסלו עד  אותם יניחו – ÄÈÀÀÄÈ

כמו  נעשו הגמרא): (לפי מפרשים ויש השריפה. לבית ויצאו  בלינה
ויישרפו בלינה טובטובטובטוב",",",",שנפסלו  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

בכליבכליבכליבכלי")")")") שקדשושקדשושקדשושקדשו """"נסכיםנסכיםנסכיםנסכים המתחיל המתחיל המתחיל המתחיל  הנסכים דיבור דיבור דיבור דיבור  נתקדשו לא אם ברם,
אחר אפילו נסכים להקריב יכולים הזבח, שנשחט פי  על  אף בכלי ,

יחיד. קרבן  של  בנסכים ובין ציבור  קרבן  של  בנסכים בין ימים, כמה
äãBz ãìå,תודה לקרבן שהוקדשה מבהמה שנולד –dúøeîúe ÀÇÈÀÈÈ

זו , תודה תמורת זו שאמר : חולין , בבהמת התודה את שהמיר או –
קדושות, ששתיהן הוא Léøôäåשהדין äãáàå BúãBz LéøônäåÀÇÇÀÄÈÀÈÀÈÀÄÀÄ

äézçz úøçà,הראשונה נמצאה כך  ואחר  –íçì íéðeòè ïðéà ÇÆÆÇÀÆÈÅÈÀÄÆÆ
את  שהקריב לאחר  ונמצאה שאבדה התודה או התמורה, או  הולד , –

הראשונה  נמצאה אם תחתיה, שהפריש זו או  תחתיה, שהפריש  השנייה
טעונים  אינם הללו  הקרבנות כל – הראשונה והקריב הקרבתה, קודם

äãBzä"לחם, çáæ-ìò áéø÷äå" :øîàpL:מכאן ודרשו – ÆÆÁÇÀÄÀÄÇÆÇÇÈ
dãìå àG ,íçì äðeòè äãBzä,התודה של –dúôéìç àGå ÇÈÀÈÆÆÀÈÈÀÂÄÈÈ

לעיל, כמבואר  תחתיה, אחרת והפריש  ואבדה תודה המפריש היינו  –
dúøeîz àGå, לעיל כמבואר –íçì ïéðeòè התודה כלומר – ÀÀÈÈÀÄÆÆ

לחם. טעונים אלו כל  ולא לחם טעונה עצמה
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שם  ולהוציאו  לירושלים הכסף את להעלות צריך בכסף, שני  מעשר  פירות הפודה

אשר  בכל  הכסף "ונתתה כו ): יד , (דברים שכתוב כמו  בלבד , ושתיה אכילה לצרכי

לפני שם ואכלת נפשך , תשאלך אשר  ובכל  ושכר, וביין ובצאן  בבקר נפשך  תאוה

שבשרם  נדבה, לשלמי בהמות מעשרֿשני ממעות שלוקחים הוא ודין אֿלהיך". ה'

נאכל שבשרו  קרבן ואפילו  חובה, קרבן  בהן לקנות אסור  אבל  לבעלים, נאכל 

שיבואר  כפי  המעשר , מן ולא החולין , מן  אלא בא אינו שבחובה דבר  שכל לבעלים,

שני. מעשר ממעות ולחמה תודה בהבאת דנה משנתנו  הבאה. במשנה

äãBz éìò éøä :øîBàä,תודה קרבן להביא שנדר היינו  –àéáé ÈÅÂÅÈÇÈÈÄ
ïélçä ïî dîçìå àéä ולחמה התודה את להביא הנודר  צריך – ÄÀÇÀÈÄÇËÄ

ואמר  שהואיל  שני, ממעשר  להביאם לו ואסור  החולין, עלי ",מן "הרי 

החולין , מן  אלא בא אינו שבחובה דבר וכל  שבחובה, דבר  זה הרי
עלי  הרי האומר : לעיל . שהזכרנו dîçìåכמו  ïélçä ïî äãBzÈÄÇËÄÀÇÀÈ

øNònä ïî, שני ממעשר –ïélçä ïî dîçì àéáé חייב – ÄÇÇÂÅÈÄÇÀÈÄÇËÄ
שנדר וכיון התודה, אחר נגרר שהלחם החולין, מן  לחמה גם להביא

ואמר שחזר מה הלכך בלחם; ממילא נתחייב הרי החולין  מן תודה
עלי הרי  אמר: ואם מועיל . אינו המעשר" מן ïî"ולחמה äãBzÈÄ

ïélçä ïî dîçìå øNònä את שיביא בתחילה ואמר  הואיל – ÇÇÂÅÀÇÀÈÄÇËÄ
שני, מעשר ממעות מן àéáéהתודה התודה דהיינו שנדר , כמו  – ÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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éðL øNòî,éðL øNòî úBònî àlà. ©£¥¥¦¤¨¦¨©£¥¥¦
ÂøîBàì ïépî:äãBz éìò éøä–àéáé àGïélçä ïî àlà?øîàpL(á ,æè íéøáã):zçáæå"éäGà 'äì çñtïàö E ¦©¦¨¥£¥¨©¨¨¦¤¨¦©ª¦¤¤¡©§¨©§¨¤©©¡¤Ÿ

"ø÷áe–ïîe íéNákä ïî àlà àa çñt ïéà àGäåíéfòä,øîàð änì ïk íà"ø÷áe ïàö"?ìk Léwäì àlà ¨¨©£¥¤©¨¤¨¦©§¨¦¦¨¦¦¦¥¨¨¤¡©Ÿ¨¨¤¨§©¦¨
çñtì ïàvä ïîe ø÷aä ïî àaä:äáBça àa àeäL çñtä äî,ïélçä ïî àlà àa Bðéà,àa àeäL øác ìk óà ©¨¦©¨¨¦©Ÿ©¤©¨©¤©¤¨§¨¥¨¤¨¦©ª¦©¨¨¨¤¨

äáBça,ïélçä ïî àlà àBáé àG;Cëéôì,øîBàä:äãBz éìò éøä,íéîìL éìò éøä,äáBç íéàa íäå ìéàBä– §¨¨¤¨¦©ª¦§¦¨¨¥£¥¨©¨£¥¨©§¨¦¦§¥¨¦¨
ïélçä ïî àlà eàBáé àG.íB÷î ìëa íéëñpäå,ïélçä ïî àlà eàBáé àG. ¨¤¨¦©ª¦§©§¨¦§¨¨¨¤¨¦©ª¦

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡õøàä ïî íéàa ãéçiäå øeavä úBðaø÷ ìk,õøàì äöeçîe,Lãçä ïî,ïLiä ïîe,íçlä ézLe øîòä ïî õeç, ¨¨§§©¦§©¨¦¨¦¦¨¨¤¦¨¨¨¤¦¤¨¨¦©¨¨¦¨Ÿ¤§¥©¤¤

õøàä ïîe Lãçä ïî àlà íéàa ïðéàL.øçánä ïî àlà íéàa ïðéà ïlëå.øçáî eäæéàå?àôìà äçéðBæîe ñîëî ¤¥¨¨¦¤¨¦¤¨¨¦¨¨¤§ª¨¥¨¨¦¤¨¦©ª§¨§¥¤ª§¨¦§¨§¦¨©§¨

:àéáé øãðù åîë àéáäì äöø íà àìà .ãáò øéôùã ïéìåçä ïî íäéðù àéáé íà ïëù ìëã.envr ipy xyrn ihgn mgld `iai `leíéîìùã àéîåã íçìã
:ïë íçì óà ,åîöò éðù øùòîî àìå éðù øùòî úåòîî íéîìù äî ,ïðéòá

eeee.oilegd on `l` `a epi` daega `a `edy gqt dnøùòî ïéàù éðù øùòî úàåáú íåù íäì äúéä àì ïééãòù ,ïéìåçä ïî àìà àá àì íéøöî çñôã
øîåà àåä éøäù ,ïéìåçä ïî àìà àá åðéà úåøåã çñô óà ïéìåçä ïî àìà àá àì íéøöî çñô äîå ,õøàì åñðëðùî àìà(â"é úåîù)äãåáòä úà úãáòå

:íéøöî ìù äæë äæä ùãçä úãåáò ìë åäéù ,äæä ùãåçá úàæä.'ek inp daegay xac lk s`íéàá ïäå ìéàåä íéîìù åà äãåú éìò éøä øîåàä ,êëéôì
:ïéìåçä ïî àìà àéáé àì ,éìò éøä øîà÷ã äáåç.mikqpdeééåúàì àðîçø àøù éëã .ïéìåçä ïî àìà àéáé àì ,øùòîî íàéáäì éìò éøä øîà åìéôà

:øùòîä ïî åàéáé àì íä ìéìëã íéëñð ìáà ,åäðéð äìéëà éðáã åäééôåâ íéîìù éìéî éðä øùòîî íéîìù
g`̀̀̀.oyid one ycgd on .zepaxw lk:øîà÷ úåçðîá.ycgd on `l` mi`a opi`yáéúë øîåòá(â"ë àø÷éå)áéúë íçìä éúùáå ,äùãç äçðî

(ã"ì úåîù):íéèç øéö÷ éøåëá.ux`d oneáéúë øîåòá(â"ë àø÷éå)áéúë íçìä éúùáå ,äøéö÷ úà íúøö÷å 'åâå õøàä ìà åàåáú éë(íù)íëéúåáùåîî
:íçì åàéáú.dgipefe qnkn:ïä úåîå÷î ìù úåîù.zlql `tl`:úåéúåàä ìëì äðåùàø àéäù åæ ó"ìàë .úåúìñä ìëì øçáåîå ïåùàø ïäìù úìåñ

.`tl`:éðåé ïåùìá ó"ìà åæ.odl diipy:äçéðåæå ñîëî úìåñë úçáåùî úåéäì äúìñ äáåø÷.drwaa miixtg,äò÷áá úçàå øäá úçà ,ïä íéøôç éúù

`xephxa yexit

החולין . מן שניהם להביא הוא ורשאי החולין ; מן  והלחם המעשר
עלי הרי  אמר: øNònäואם ïî dîçìå àéä äãBzäשנדר – ÇÈÄÀÇÀÈÄÇÇÂÅ

שני , ממעשר  ולחמה תודה להביא שנדר,àéáéבמפורש, כמו – ÈÄ
החולין , מן שניהם להביא הוא רשאי זה בכגון ואף המעשר ; מן  שניהם

יביא. שנדר כמו  להביא רצה שאם àéáéאלא àGå,הלחם את – ÀÈÄ
éðL øNòî éhçî, עצמו –éðL øNòî úBònî àlà שיקח – ÅÄÅÇÂÅÅÄÆÈÄÈÇÂÅÅÄ

מה  נדבה, של  שלמים כקרבן שדינם התודה, לחמי ויביא סולת בהן
מעשר אין שהרי עצמו, שני  ממעשר  ולא שני מעשר ממעות שלמים

כן . לחם אף בבהמות, שני

i y i l y m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שהבאנו ההלכה מקור  את ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

החולין. מן אלא בא אינו שבחובה דבר  שכל שם,

é àG Z äãBz éìò éøä :øîBàì ïépîïélçä ïî àlà àéá ÄÇÄÈÅÂÅÈÇÈÈÄÆÈÄÇËÄ
הקודמת? במשנה ששנינו  כמו –'äì çñt zçáæå" :øîàpLÆÆÁÇÀÈÇÀÈÆÇÇ

"ø÷áe ïàö EéäGà:השאלה ונשאלת –àa çñt ïéà àGäå ÁÆÙÈÈÇÂÅÆÇÈ
íéfòä ïîe íéNákä ïî àlàשכתוב כמו הההה):):):):– יביביביב,,,, "שה ((((שמותשמותשמותשמות ÆÈÄÇÀÈÄÄÈÄÄ

תקחו ", העזים ומן הכבשים מן לכם, יהיה שנה בן  זכר íàÄתמים
"ø÷áe ïàö" øîàð änì ïk?למעלה הנזכר בפסוק –àlà ÅÈÈÆÁÇÙÈÈÆÈ

çñtì ïàvä ïîe ø÷aä ïî àaä ìk Léwäì קרבן שכל – ÀÇÄÈÇÈÄÇÈÈÄÇÙÇÆÇ
פסח, כקרבן דינו  àaחובה Bðéà ,äáBça àa àeäL çñtä äîÈÇÆÇÆÈÀÈÅÈ

ïélçä ïî àlà, החולין מן אלא בא לא במצרים הראשון  שהפסח – ÆÈÄÇËÄ
פסח  ולמדים לארץ, שבאו עד שני מעשר  דיני נוהגים היו  לא שעדיין

כתוב שכן מצרים, מפסח הההה):):):):דורות יגיגיגיג,,,, העבודה ((((שמותשמותשמותשמות את "ועבדת

עבודות  כל שיהיו  – הזה" "בחודש ודורשים: הזה", בחודש  הזאת
כזה זה mixvn),חודש ly) אלא בא לא מצרים שפסח שכשם ומכאן 

פסח, קרבן ומה החולין ; מן  אלא בא אינו דורות פסח כך החולין, מן
החולין , מן אלא בא אינו  חובה, קרבן àeäLשהוא øác ìk óàÇÈÈÈÆ

éøä :øîBàä ,Cëéôì ;ïélçä ïî àlà àBáé àG ,äáBça àaÈÀÈÈÆÈÄÇËÄÀÄÈÈÅÂÅ

íéîìL éìò éøä ,äãBz éìò,שלמים או תודה שנדר  –ìéàBä ÈÇÈÂÅÈÇÀÈÄÄ
äáBç íéàa íäå,להביאם בנדר התחייב שהרי  –àlà eàBáé àG ÀÅÈÄÈÈÆÈ

ïélçä ïî ו שני.– מעשר  ממעות קרבן íéëñpäåלא עם הבאים – ÄÇËÄÀÇÀÈÄ
íB÷îשלמים, ìëa מן שלמים או  תודה עלי  הרי  אומר : אפילו – ÀÈÈ

במשנה  שלמדנו  כמו  שני, מעשר ממעות להביאם הוא שרשאי  המעשר,
נסכיהם מקום מכל ïélçäהקודמת, ïî àlà eàBáé àG ולא – ÈÆÈÄÇËÄ

שני מעשר ממעות להביא התורה התירה שלא שני, מעשר  ממעות
נאכלים  ואינם הואיל הנסכים, אבל לבעלים, נאכל שבשרם שלמים אלא

שאין  שני , מעשר ממעות להביאם אסור  המזבח, על  כולם קרבים אלא
שהבאנו  כמו  בלבד , ושתיה אכילה צרכי  אלא שני  מעשר  במעות קונים

הקודמת. המשנה לבאור  בהקדמה

א ה נ ש מ ר ו א ב

õøàì äöeçîe ,õøàä ïî íéàa ãéçiäå øeavä úBðaø÷ ìkÈÈÀÀÇÄÀÇÈÄÈÄÄÈÈÆÄÈÈÈÆ
מתבואה  ובין ישראל ארץ מתבואת בין  באות המנחות כל כלומר  –

לארץ, בחוץ ïLiäשגדלה ïîe ,Lãçä ïî התבואה מן בין – ÄÆÈÈÄÇÈÈ
הישנה, התבואה מן ובין  íçlä,החדשה ézLe øîòä ïî õeçÄÈÙÆÀÅÇÆÆ

õøàä ïîe Lãçä ïî àlà íéàa ïðéàL כתוב בעומר שכן  – ÆÅÈÈÄÆÈÄÆÈÈÄÈÈÆ
יייי):):):): כגכגכגכג,,,, ux`d((((ויקראויקראויקראויקרא l` e`eaz ik" את וקצרתם לכם נותן אני אשר

עומר את והבאתם mkxivw...קצירה, ziy`x."כתוב הלחם ((((שם שם שם שם ובשתי 

טז טז טז טז ----יז יז יז יז ):):):): והקרבתם שם שם שם שם ,,,, יום, חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת "עד 
dycg dgpn.'להe`iaz mkizeayenn..."תנופה וכלïlëåלחם – ÀËÈ

øçánäהמנחות, ïî àlà íéàa ïðéà שנאמר יא יא יא יא ):):):):– יביביביב,,,, ((((דברים דברים דברים דברים  ÅÈÈÄÆÈÄÇËÀÈ
øçáîנדריכם".xgan"וכל eäæéàå השמן ואיזה הסולת איזו  – ÀÅÆËÀÈ

המובחר? מן  שהם העירñîëîלמנחות שזוהי סוברים יש –,ynkn ÄÀÈ
יג, פרק א שמואל בספר וזנוחה,äçéðBæîeהנזכרת גורסים: יש – ÀÄÈ

העיר שזוהי יהושעgepfוסוברים בספר  הנזכרת יהודה, ((((טוטוטוטו,,,,שבשפלת

úìqìלד לד לד לד ),),),), àôìà הראשונים היינו  "אלפא", הם הללו המקומות שני – ÇÀÈÇÙÆ
האות  – ("אלפא" ביותר  מובחרת היא שסולתם לסולת, במעלה

היוונית). בשפה íäìהראשונה äiðL,שלה הסולת בטיב –íéøôç ÀÄÈÈÆÂÈÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ì àHL dèçLdîL,íéàelnä ìéà ïëå,ì àHL ïèçML úøöò éNák éðL ïëåïîL–íçlä Lã÷ àG. §¨¨¤¦§¨§¥¥©¦¦§¥§¥¦§¥£¤¤¤§¨¨¤¦§¨¨©©¤¤
„ìeñt çáfä àöîðå éìka eLãwL íéëñð:øçà çáæ íL Lé íà–Bnò eáø÷é;åàì íàå–äðéìa eìñté.ãìå §¨¦¤¨§©§¦§¦§¨©¤©¨¦¤¨¤©©¥¦§§¦§¦¨¦¨§§¦¨§©

dúøeîúe äãBz,äézçz úøçà Léøôäå äãáàå BúãBz Léøônäå–íçì íéðeòè ïðéà,øîàpL(áé ,æ àø÷éå):áéø÷äå" ¨§¨¨§©©§¦¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨¥¨§¦¤¤¤¤¡©§¦§¦
çáæ-ìò"äãBzä;äãBzäíçì äðeòè,dãìå àG,dúôéìç àGå,íçì ïéðeòè dúøeîz àGå. ©¤©©¨©¨§¨¤¤§¨¨§£¦¨¨§§¨¨§¦¤¤
‰øîBàä:äãBz éìò éøä–àéä àéáéïélçä ïî dîçìå.dîçìå ïélçä ïî äãBzøNònä ïî–dîçì àéáé ¨¥£¥¨©¨¨¦¦§©§¨¦©ª¦¨¦©ª¦§©§¨¦©©£¥¨¦©§¨

ïélçä ïî.ïî dîçìå øNònä ïî äãBzïélçä–àéáé.øNònä ïî dîçìå àéä äãBzä–àéáé.éhçî àéáé àGå ¦©ª¦¨¦©©£¥§©§¨¦©ª¦¨¦©¨¦§©§¨¦©©£¥¨¦§¨¦¥¦¥

.mgld ycw `l:àåä äèéçù íãå÷ åìåñôã.ycw xne` xfril` iax men zlra z`vnpe dhgyøáñ àîåî éàä éëáã ,ïéòáù ïé÷åãá äì é÷åî àøîâá
:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .íçìä ùã÷ êëìä ,øëéð ïîåî ïéàå ìéàåä åãøé àì åìò íàã øæòéìà 'ø.dnyl `lyáéúëã ,íçìä ùã÷ àì('æ àø÷éå)úåìç ìò

:åéîìù úãåú íùì çáæðù çáæ ìò ,åéîìù úãåú çáæ ìò åðáø÷ áéø÷é õîç íçì.mi`elnd li` oke.íéàåìîä ìéà è÷ð úåðáø÷ä ìëì äìçú åéä ïäù éôì
:íéáåùç ïä ãéçé ïáø÷ë íéàåìîã ,øéæð ìéàì ïéãä àåäå

cccc.ilka eycwy mikqp,íéëñðå çáæ áéúëã ,çáæä úèéçùá àìà ,éìëá åùã÷ù ô"òàå äðéìáå àöåéá ìñôéì íéùã÷úî íéëñð ïéàù .éìëá à÷åã åàì
:çáæá íééåìú íéëñðä.leqt gafd `vnpe:íéëñð åùã÷ àì ,ìñôð äèéçùá åìéàã .ä÷éøæá ìñôðù.enr eaxwi xg` gaf my yi m`øåáö ìù íéëñðá

á áìã íåùî ,ïéúéðúîì äì ïðéî÷åî.øçà çáæì íéøùë ïéà ãéçé ìù íéëñðá ìáà .øçà çáæì åéäé åàì íàå åëøöåä äæ çáæì åëøöåä íà ,íäéìò äðúî ã"
,ïåùàøä çáæä ìñôðù äòùá çåáæ äéä àì íà ìáà ,ïåùàøä çáæä ìñôðùë çåáæ çáæ åúåà äéä ë"àà øçà çáæ íò íéáø÷ ïéà øåáö ìù íéëñð åìéôàå
çáæ äéä àì íà ìáà ,äòù äúåàá çåáæ çáæ äéäù íéøåîà íéøáã äîá .åîò åáø÷é ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîå .øçàä çáæä íò íéáéø÷ ïéà
áéø÷äì íéìåëé çáæä èçùðù ô"òà éìëá íéëñð åùã÷úð àìù ïîæ ìëå .àøîâá ïéúéðúî àùøôî éëäå .íéìåñôå äðéìá åìñôðù åîë äùòð äòù äúåàá çåáæ
åîùà àéáî òøåöî ïëå .øåáö ìù íéëñð ïéá ãéçé ìù íéëñð ïéá ,íéîé äîë øçà åìéôà åëñðå íåéä åðáø÷ íãà àéáî ì"éé÷ã ,íéîé äîë øçà åìéôà íéëñð

:íéîé äîë øçàì åìù ïîù âåìå íåéä.dcez cle:äãìéå úøáåòî äãåú ùéøôäù.mgl dperh dpi` dizgz zxg` yixtde dca`e ezcez yixtnd oke
:íçì äðåòè äéðùä ïéà áåù ,äðåùàø áéø÷äå äúáø÷ä íãå÷ äðåùàøä úàöîð íà äéðù ïëå .äéðù úáø÷ä øçàì úàöîð íà ,äðåùàøä.dztilgåðééä

:äéúçú úøçà ùéøôäå äãáàå äãåú ùéøôîä.dzxenzáéúëå ,åæ úøåîú åæ øîåàå ïéòá úãîåòù ïåâë(æ"ë àø÷éå):ùãå÷ äéäé åúøåîúå àåä äéäå
dddd.oilegd on dngle `id `iai:ïéìåçä ïî àìà àá åðéà äáåçáù øáã ìëå ,äáåçáù øáã äéì éåä éìò éøä øîàã ïåéëã .øùòîä ïî àìåixd xn` m`e

.oilegd on dngle `id `iai xyrnd on dngle oilegd on dcez ilrïî äãåú éìò éøä øîàã ïåéëå ,äãåú øçà øøâð íçìãáééçéà äéçøë ìòá ïéìåçä
:àåä íåìë åàì øùòîä ïî äîçì øîàå øãäîã éàä êëìä ,íçìá äéì.`iai oilegd on dngle xyrnd on dcez,äáåç åàìå .øãðù åîë àéáé øîåìë

`xephxa yexit

הקודמת, למשנה בהקדמה שבארנו כפי לכהונה, ובניו  éðLאהרן  ïëåÀÅÀÅ
ïîLì àHL ïèçML úøöò éNák,אחר קרבן  לשם אלא –àG ÄÀÅÂÆÆÆÀÈÈÆÄÀÈ

íçlä Lã÷כתוב בתודה שכן יגיגיגיג):):):):– ז ז ז ז ,,,, חמץ ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לחם חלות "על ÈÇÇÆÆ
לשם  שנזבח זבח על ודרשו : שלמיו ", תודת זבח על קרבנו יקריב

עצרת, כבשי  ושני המילואים איל גם מתודה ולמדים שלמיו ; תודת
הלחם. קדש לא לשמן שלא שחטן  אם אלו  שבכל

i p y m e i
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íéëñð,שלמים או  עולה קרבן עם הבאים –éìka eLãwL– ÀÈÄÆÈÀÇÀÄ
הזבח, שחיטת בשעת ונתקדשו  שרת בכלי שהיו  çáfäדהיינו àöîðåÀÄÀÈÇÆÇ

ìeñtדמו בזריקת שנפסל כגון –lqtp eli`y ,dhigya lqtp `l la`) È
,(mikqp eycw `l ,dhigyaøçà çáæ íL Lé íà,לנסכים הזקוק – ÄÆÈÆÇÇÅ

Bnò eáø÷é בנסכים כאן  שמדובר  מבואר , בגמרא הללו . הנסכים – ÄÀÀÄ
יקרבו  הזבח, ייפסל  שאם עליהם, מתנה דין  בית שלב ציבור , קרבן  של

אין  הזבח, נפסל  אם יחיד, קרבן של  בנסכים אבל אחר ; זבח עם
הנסכים  אין ציבור קרבן  של בנסכים ואפילו אחר. לזבח כשרים הנסכים

בשעה  זבוח זבח אותו כבר  היה כן  אם אלא אחר, זבח עם קרבים
הראשון ; הזבח åàìשנפסל  íàå בשעה זבוח זבח היה לא אם – ÀÄÈ
הראשון, הזבח äðéìaשנפסל eìñté שייפסלו עד  אותם יניחו – ÄÈÀÀÄÈ

כמו  נעשו הגמרא): (לפי מפרשים ויש השריפה. לבית ויצאו  בלינה
ויישרפו בלינה טובטובטובטוב",",",",שנפסלו  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

בכליבכליבכליבכלי")")")") שקדשושקדשושקדשושקדשו """"נסכיםנסכיםנסכיםנסכים המתחיל המתחיל המתחיל המתחיל  הנסכים דיבור דיבור דיבור דיבור  נתקדשו לא אם ברם,
אחר אפילו נסכים להקריב יכולים הזבח, שנשחט פי  על  אף בכלי ,

יחיד. קרבן  של  בנסכים ובין ציבור  קרבן  של  בנסכים בין ימים, כמה
äãBz ãìå,תודה לקרבן שהוקדשה מבהמה שנולד –dúøeîúe ÀÇÈÀÈÈ

זו , תודה תמורת זו שאמר : חולין , בבהמת התודה את שהמיר או –
קדושות, ששתיהן הוא Léøôäåשהדין äãáàå BúãBz LéøônäåÀÇÇÀÄÈÀÈÀÈÀÄÀÄ

äézçz úøçà,הראשונה נמצאה כך  ואחר  –íçì íéðeòè ïðéà ÇÆÆÇÀÆÈÅÈÀÄÆÆ
את  שהקריב לאחר  ונמצאה שאבדה התודה או התמורה, או  הולד , –

הראשונה  נמצאה אם תחתיה, שהפריש זו או  תחתיה, שהפריש  השנייה
טעונים  אינם הללו  הקרבנות כל – הראשונה והקריב הקרבתה, קודם

äãBzä"לחם, çáæ-ìò áéø÷äå" :øîàpL:מכאן ודרשו – ÆÆÁÇÀÄÀÄÇÆÇÇÈ
dãìå àG ,íçì äðeòè äãBzä,התודה של –dúôéìç àGå ÇÈÀÈÆÆÀÈÈÀÂÄÈÈ

לעיל, כמבואר  תחתיה, אחרת והפריש  ואבדה תודה המפריש היינו  –
dúøeîz àGå, לעיל כמבואר –íçì ïéðeòè התודה כלומר – ÀÀÈÈÀÄÆÆ

לחם. טעונים אלו כל  ולא לחם טעונה עצמה
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שם  ולהוציאו  לירושלים הכסף את להעלות צריך בכסף, שני  מעשר  פירות הפודה

אשר  בכל  הכסף "ונתתה כו ): יד , (דברים שכתוב כמו  בלבד , ושתיה אכילה לצרכי

לפני שם ואכלת נפשך , תשאלך אשר  ובכל  ושכר, וביין ובצאן  בבקר נפשך  תאוה

שבשרם  נדבה, לשלמי בהמות מעשרֿשני ממעות שלוקחים הוא ודין אֿלהיך". ה'

נאכל שבשרו  קרבן ואפילו  חובה, קרבן  בהן לקנות אסור  אבל  לבעלים, נאכל 

שיבואר  כפי  המעשר , מן ולא החולין , מן  אלא בא אינו שבחובה דבר  שכל לבעלים,

שני. מעשר ממעות ולחמה תודה בהבאת דנה משנתנו  הבאה. במשנה

äãBz éìò éøä :øîBàä,תודה קרבן להביא שנדר היינו  –àéáé ÈÅÂÅÈÇÈÈÄ
ïélçä ïî dîçìå àéä ולחמה התודה את להביא הנודר  צריך – ÄÀÇÀÈÄÇËÄ

ואמר  שהואיל  שני, ממעשר  להביאם לו ואסור  החולין, עלי ",מן "הרי 

החולין , מן  אלא בא אינו שבחובה דבר וכל  שבחובה, דבר  זה הרי
עלי  הרי האומר : לעיל . שהזכרנו dîçìåכמו  ïélçä ïî äãBzÈÄÇËÄÀÇÀÈ

øNònä ïî, שני ממעשר –ïélçä ïî dîçì àéáé חייב – ÄÇÇÂÅÈÄÇÀÈÄÇËÄ
שנדר וכיון התודה, אחר נגרר שהלחם החולין, מן  לחמה גם להביא

ואמר שחזר מה הלכך בלחם; ממילא נתחייב הרי החולין  מן תודה
עלי הרי  אמר: ואם מועיל . אינו המעשר" מן ïî"ולחמה äãBzÈÄ

ïélçä ïî dîçìå øNònä את שיביא בתחילה ואמר  הואיל – ÇÇÂÅÀÇÀÈÄÇËÄ
שני, מעשר ממעות מן àéáéהתודה התודה דהיינו שנדר , כמו  – ÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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éðL øNòî,éðL øNòî úBònî àlà. ©£¥¥¦¤¨¦¨©£¥¥¦
ÂøîBàì ïépî:äãBz éìò éøä–àéáé àGïélçä ïî àlà?øîàpL(á ,æè íéøáã):zçáæå"éäGà 'äì çñtïàö E ¦©¦¨¥£¥¨©¨¨¦¤¨¦©ª¦¤¤¡©§¨©§¨¤©©¡¤Ÿ

"ø÷áe–ïîe íéNákä ïî àlà àa çñt ïéà àGäåíéfòä,øîàð änì ïk íà"ø÷áe ïàö"?ìk Léwäì àlà ¨¨©£¥¤©¨¤¨¦©§¨¦¦¨¦¦¦¥¨¨¤¡©Ÿ¨¨¤¨§©¦¨
çñtì ïàvä ïîe ø÷aä ïî àaä:äáBça àa àeäL çñtä äî,ïélçä ïî àlà àa Bðéà,àa àeäL øác ìk óà ©¨¦©¨¨¦©Ÿ©¤©¨©¤©¤¨§¨¥¨¤¨¦©ª¦©¨¨¨¤¨

äáBça,ïélçä ïî àlà àBáé àG;Cëéôì,øîBàä:äãBz éìò éøä,íéîìL éìò éøä,äáBç íéàa íäå ìéàBä– §¨¨¤¨¦©ª¦§¦¨¨¥£¥¨©¨£¥¨©§¨¦¦§¥¨¦¨
ïélçä ïî àlà eàBáé àG.íB÷î ìëa íéëñpäå,ïélçä ïî àlà eàBáé àG. ¨¤¨¦©ª¦§©§¨¦§¨¨¨¤¨¦©ª¦
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‡õøàä ïî íéàa ãéçiäå øeavä úBðaø÷ ìk,õøàì äöeçîe,Lãçä ïî,ïLiä ïîe,íçlä ézLe øîòä ïî õeç, ¨¨§§©¦§©¨¦¨¦¦¨¨¤¦¨¨¨¤¦¤¨¨¦©¨¨¦¨Ÿ¤§¥©¤¤

õøàä ïîe Lãçä ïî àlà íéàa ïðéàL.øçánä ïî àlà íéàa ïðéà ïlëå.øçáî eäæéàå?àôìà äçéðBæîe ñîëî ¤¥¨¨¦¤¨¦¤¨¨¦¨¨¤§ª¨¥¨¨¦¤¨¦©ª§¨§¥¤ª§¨¦§¨§¦¨©§¨

:àéáé øãðù åîë àéáäì äöø íà àìà .ãáò øéôùã ïéìåçä ïî íäéðù àéáé íà ïëù ìëã.envr ipy xyrn ihgn mgld `iai `leíéîìùã àéîåã íçìã
:ïë íçì óà ,åîöò éðù øùòîî àìå éðù øùòî úåòîî íéîìù äî ,ïðéòá

eeee.oilegd on `l` `a epi` daega `a `edy gqt dnøùòî ïéàù éðù øùòî úàåáú íåù íäì äúéä àì ïééãòù ,ïéìåçä ïî àìà àá àì íéøöî çñôã
øîåà àåä éøäù ,ïéìåçä ïî àìà àá åðéà úåøåã çñô óà ïéìåçä ïî àìà àá àì íéøöî çñô äîå ,õøàì åñðëðùî àìà(â"é úåîù)äãåáòä úà úãáòå

:íéøöî ìù äæë äæä ùãçä úãåáò ìë åäéù ,äæä ùãåçá úàæä.'ek inp daegay xac lk s`íéàá ïäå ìéàåä íéîìù åà äãåú éìò éøä øîåàä ,êëéôì
:ïéìåçä ïî àìà àéáé àì ,éìò éøä øîà÷ã äáåç.mikqpdeééåúàì àðîçø àøù éëã .ïéìåçä ïî àìà àéáé àì ,øùòîî íàéáäì éìò éøä øîà åìéôà

:øùòîä ïî åàéáé àì íä ìéìëã íéëñð ìáà ,åäðéð äìéëà éðáã åäééôåâ íéîìù éìéî éðä øùòîî íéîìù
g`̀̀̀.oyid one ycgd on .zepaxw lk:øîà÷ úåçðîá.ycgd on `l` mi`a opi`yáéúë øîåòá(â"ë àø÷éå)áéúë íçìä éúùáå ,äùãç äçðî

(ã"ì úåîù):íéèç øéö÷ éøåëá.ux`d oneáéúë øîåòá(â"ë àø÷éå)áéúë íçìä éúùáå ,äøéö÷ úà íúøö÷å 'åâå õøàä ìà åàåáú éë(íù)íëéúåáùåîî
:íçì åàéáú.dgipefe qnkn:ïä úåîå÷î ìù úåîù.zlql `tl`:úåéúåàä ìëì äðåùàø àéäù åæ ó"ìàë .úåúìñä ìëì øçáåîå ïåùàø ïäìù úìåñ

.`tl`:éðåé ïåùìá ó"ìà åæ.odl diipy:äçéðåæå ñîëî úìåñë úçáåùî úåéäì äúìñ äáåø÷.drwaa miixtg,äò÷áá úçàå øäá úçà ,ïä íéøôç éúù

`xephxa yexit

החולין . מן שניהם להביא הוא ורשאי החולין ; מן  והלחם המעשר
עלי הרי  אמר: øNònäואם ïî dîçìå àéä äãBzäשנדר – ÇÈÄÀÇÀÈÄÇÇÂÅ

שני , ממעשר  ולחמה תודה להביא שנדר,àéáéבמפורש, כמו – ÈÄ
החולין , מן שניהם להביא הוא רשאי זה בכגון ואף המעשר ; מן  שניהם

יביא. שנדר כמו  להביא רצה שאם àéáéאלא àGå,הלחם את – ÀÈÄ
éðL øNòî éhçî, עצמו –éðL øNòî úBònî àlà שיקח – ÅÄÅÇÂÅÅÄÆÈÄÈÇÂÅÅÄ

מה  נדבה, של  שלמים כקרבן שדינם התודה, לחמי ויביא סולת בהן
מעשר אין שהרי עצמו, שני  ממעשר  ולא שני מעשר ממעות שלמים

כן . לחם אף בבהמות, שני
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שהבאנו ההלכה מקור  את ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

החולין. מן אלא בא אינו שבחובה דבר  שכל שם,

é àG Z äãBz éìò éøä :øîBàì ïépîïélçä ïî àlà àéá ÄÇÄÈÅÂÅÈÇÈÈÄÆÈÄÇËÄ
הקודמת? במשנה ששנינו  כמו –'äì çñt zçáæå" :øîàpLÆÆÁÇÀÈÇÀÈÆÇÇ

"ø÷áe ïàö EéäGà:השאלה ונשאלת –àa çñt ïéà àGäå ÁÆÙÈÈÇÂÅÆÇÈ
íéfòä ïîe íéNákä ïî àlàשכתוב כמו הההה):):):):– יביביביב,,,, "שה ((((שמותשמותשמותשמות ÆÈÄÇÀÈÄÄÈÄÄ

תקחו ", העזים ומן הכבשים מן לכם, יהיה שנה בן  זכר íàÄתמים
"ø÷áe ïàö" øîàð änì ïk?למעלה הנזכר בפסוק –àlà ÅÈÈÆÁÇÙÈÈÆÈ

çñtì ïàvä ïîe ø÷aä ïî àaä ìk Léwäì קרבן שכל – ÀÇÄÈÇÈÄÇÈÈÄÇÙÇÆÇ
פסח, כקרבן דינו  àaחובה Bðéà ,äáBça àa àeäL çñtä äîÈÇÆÇÆÈÀÈÅÈ

ïélçä ïî àlà, החולין מן אלא בא לא במצרים הראשון  שהפסח – ÆÈÄÇËÄ
פסח  ולמדים לארץ, שבאו עד שני מעשר  דיני נוהגים היו  לא שעדיין

כתוב שכן מצרים, מפסח הההה):):):):דורות יגיגיגיג,,,, העבודה ((((שמותשמותשמותשמות את "ועבדת

עבודות  כל שיהיו  – הזה" "בחודש ודורשים: הזה", בחודש  הזאת
כזה זה mixvn),חודש ly) אלא בא לא מצרים שפסח שכשם ומכאן 

פסח, קרבן ומה החולין ; מן  אלא בא אינו דורות פסח כך החולין, מן
החולין , מן אלא בא אינו  חובה, קרבן àeäLשהוא øác ìk óàÇÈÈÈÆ

éøä :øîBàä ,Cëéôì ;ïélçä ïî àlà àBáé àG ,äáBça àaÈÀÈÈÆÈÄÇËÄÀÄÈÈÅÂÅ

íéîìL éìò éøä ,äãBz éìò,שלמים או תודה שנדר  –ìéàBä ÈÇÈÂÅÈÇÀÈÄÄ
äáBç íéàa íäå,להביאם בנדר התחייב שהרי  –àlà eàBáé àG ÀÅÈÄÈÈÆÈ

ïélçä ïî ו שני.– מעשר  ממעות קרבן íéëñpäåלא עם הבאים – ÄÇËÄÀÇÀÈÄ
íB÷îשלמים, ìëa מן שלמים או  תודה עלי  הרי  אומר : אפילו – ÀÈÈ

במשנה  שלמדנו  כמו  שני, מעשר ממעות להביאם הוא שרשאי  המעשר,
נסכיהם מקום מכל ïélçäהקודמת, ïî àlà eàBáé àG ולא – ÈÆÈÄÇËÄ

שני מעשר ממעות להביא התורה התירה שלא שני, מעשר  ממעות
נאכלים  ואינם הואיל הנסכים, אבל לבעלים, נאכל שבשרם שלמים אלא

שאין  שני , מעשר ממעות להביאם אסור  המזבח, על  כולם קרבים אלא
שהבאנו  כמו  בלבד , ושתיה אכילה צרכי  אלא שני  מעשר  במעות קונים

הקודמת. המשנה לבאור  בהקדמה

א ה נ ש מ ר ו א ב

õøàì äöeçîe ,õøàä ïî íéàa ãéçiäå øeavä úBðaø÷ ìkÈÈÀÀÇÄÀÇÈÄÈÄÄÈÈÆÄÈÈÈÆ
מתבואה  ובין ישראל ארץ מתבואת בין  באות המנחות כל כלומר  –

לארץ, בחוץ ïLiäשגדלה ïîe ,Lãçä ïî התבואה מן בין – ÄÆÈÈÄÇÈÈ
הישנה, התבואה מן ובין  íçlä,החדשה ézLe øîòä ïî õeçÄÈÙÆÀÅÇÆÆ

õøàä ïîe Lãçä ïî àlà íéàa ïðéàL כתוב בעומר שכן  – ÆÅÈÈÄÆÈÄÆÈÈÄÈÈÆ
יייי):):):): כגכגכגכג,,,, ux`d((((ויקראויקראויקראויקרא l` e`eaz ik" את וקצרתם לכם נותן אני אשר

עומר את והבאתם mkxivw...קצירה, ziy`x."כתוב הלחם ((((שם שם שם שם ובשתי 

טז טז טז טז ----יז יז יז יז ):):):): והקרבתם שם שם שם שם ,,,, יום, חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת "עד 
dycg dgpn.'להe`iaz mkizeayenn..."תנופה וכלïlëåלחם – ÀËÈ

øçánäהמנחות, ïî àlà íéàa ïðéà שנאמר יא יא יא יא ):):):):– יביביביב,,,, ((((דברים דברים דברים דברים  ÅÈÈÄÆÈÄÇËÀÈ
øçáîנדריכם".xgan"וכל eäæéàå השמן ואיזה הסולת איזו  – ÀÅÆËÀÈ

המובחר? מן  שהם העירñîëîלמנחות שזוהי סוברים יש –,ynkn ÄÀÈ
יג, פרק א שמואל בספר וזנוחה,äçéðBæîeהנזכרת גורסים: יש – ÀÄÈ

העיר שזוהי יהושעgepfוסוברים בספר  הנזכרת יהודה, ((((טוטוטוטו,,,,שבשפלת

úìqìלד לד לד לד ),),),), àôìà הראשונים היינו  "אלפא", הם הללו המקומות שני – ÇÀÈÇÙÆ
האות  – ("אלפא" ביותר  מובחרת היא שסולתם לסולת, במעלה

היוונית). בשפה íäìהראשונה äiðL,שלה הסולת בטיב –íéøôç ÀÄÈÈÆÂÈÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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úìqì.äò÷aa íéøôç íäì äiðL.úBøLk eéä úBöøàä ìk,íéàéáî eéä ïàkî àlà. ©Ÿ¤§¦¨¨¤£¨©¦©¦§¨¨¨£¨¨§¥¤¨¦¨¨§¦¦
·ïéàéáî ïéà,íéìáfä úéaî àG,úéaî àGåíéçìMä,ïìéàä úéaî àGå;àéáä íàå–øLk.äNBò àeä ãöék? ¥§¦¦¦¥©§¨¦§¦¥©§¨¦§¦¥¨¦¨§¦¥¦¨¥¥©¤

äðBLàø äðL døð,íBé íéòáL çñtì íã÷ dòøBæ äiðMáe,äaøî úìñ äNBò àéäå.÷ãBa àeä ãöék?øaæbä ¨¨¨¨¦¨©§¦¨§¨Ÿ¤©¤©¦§¦§¦¨Ÿ¤§ª¨¥©¥©¦§¨
dëBúì Bãé úà ñéðëî;÷áà da äìò–äìeñt,äptðiL ãò.äòéìúä íàå–äìeñt. ©§¦¤¨§¨¨¨¨¨¨§¨©¤§©¤¨§¦¦§¦¨§¨

‚ïîMì àôìà äòB÷z.ìeàL àaàøîBà:ïcøiä øáòa áâø dì äiðL.úBøLk eéä úBöøàä ìk,eéä ïàkî àlà §¨©§¨©¤¤©¨¨¥§¦¨¨¤¤§¥¤©©§¥¨¨£¨¨§¥¤¨¦¨¨
ïéàéáî.ïéàéáî ïéà,íéìáfä úéaî àG,íéçìMä úéaî àGå,íäéðéa òøæpM änî àGå;àéáä íàå–øLk.ïéà §¦¦¥§¦¦¦¥©§¨¦§¦¥©§¨¦§¦©¤¦§©¥¥¤§¦¥¦¨¥¥

ïBðwtðà ïéàéáî;àéáä íàå–ìeñt.íéna eøLpL íéøbøbä ïî ïéàéáî ïéà,íéLeákä ïî àGå,ïé÷eìMä ïî àGå; §¦¦©§¦¨§¦¥¦¨¥§¦¦¦©©§§¦¤¦§©©¦§¦©§¦§¦©§¦
àéáä íàå–ìeñt. §¦¥¦¨

:úçáåùî äìù úìåñù àéä äò÷ááù äúåàå.zevx`d lk:íéàéáî åéä ïàëîù àìà ,úåøùë åéä ìàøùé õøà ìù
aaaa.oi`ian oi`:íçìä éúùå øîåò.milafd zian `lìáæäù éôì ,éîð éà .íéùåçë äéúåøéô åàöîðå äëøö ìë äìáãæð àì àîùã ,ìáæì äëéøöù äãùî

:éøôä íòè ãéñôîå ùéàáî.miglyd zian `le:ïéùåçë äéúåøéôù íéîì äàîö õøà.oli`d zian `líù íéìãâä úåðìéàäù .úåðìéàä ïéáù äàåáúî
:íéòøæä íéùéçëîå ò÷ø÷ä íé÷ðåé.dxpøéð íëì åøéð ïåùì .ùøåç('ã äéîøé):.drxef dipyaeçéðîå äéöç òøåæå äìåë øð àåä äðåùàø äðùã ,÷éñî àøîâá

äðù ìëá ïëå .øéð åçéðî ã÷úùà òøæù éöçäå ,ã÷úùà òøæ àìù éöçä òøåæå äìåë äùøåç äéðùá ïëå .øéð äéöç:ã÷úùà ìù øéð òøåæ.wcea cvik
:åàì íà åëøö ìë äôåðî íà úìåñä.wa` ecia dlr:àåä òåøâå ,÷ã çî÷.dptipiy cr:äá øàùðù ÷ã ÷áàä øåáòì äôðá.drilzd m`eúìåñä

:äèçä åà.dleqtáéúëãî ïé÷øô óåñ ïî÷ì äì ïðéôìéå .äáåøá äòéìúäù àåäå(ç"ë øáãîá)åéäéù .íäéëñðå íëì åéäé íéîéîú .íúçðîå íëì åéäé íéîéîú
:íéîéîú íéëñðäå úåçðîä ë"â

bbbb.drewzáéúëãë äòå÷ú äîùù øéò(ã"é á ìàåîù):äòå÷ú áàåé çìùéå.onyl `tl`äðåùàø àéäù åæ ó"ìàë .íéðîùì øçáåîå ïåùàø äìù ïîùä
:úåéúåàì.oepwitp`:ãàî øî àåäå ,ïìåùá ùéìù åàéáä àìù íéúéæî éåùòä ïîù.mina exypy:ïîùä úà íéì÷ì÷î íéîäù

`xephxa yexit

äò÷aaבספר הנזכרת העיר שזו  וסוברים עפריים, גורסים: יש – ÇÄÀÈ
ב הימים יט יט יט יט ):):):):דברי  ערים ((((יגיגיגיג,,,, ממנו וילכד ירבעם אחרי  אביה "וירדף

ואת אל... בית בהרoixtrאת אחת היו: עפריים ושתי ובנותיה";

משובחת סולתה שבבקעה וזו בבקעה, תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).ואחת ואלו ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;
הנזכרת  יששכר  שבנחלת חפרים העיר  שזו סוברים, "חפרים" שגורסים

יהושע יט יט יט יט ).).).).בספר øàä((((יטיטיטיט,,,, ìkúBøLk eéä úBö להביא מותר – ÈÈÂÈÈÀÅ
ישראל שבארץ המקומות מכל למנחות ïàkî((((רשרשרשרש""""יייי),),),),סולת àlàÆÈÄÈ

íéàéáî eéä משובחת שסולתם לפי  למעלה, שנזכרו מהמקומות – ÈÀÄÄ
ומובחרת.

i r i a x m e i
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למנחות. הסולת בענין  עוסקת והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו 

ïéàéáî ïéà,למנחות סולת –íéìáfä úéaî àG כחושה משדה – ÅÀÄÄÄÅÇÀÈÄ
או  גרועה; תבואתה ונמצאת כראוי , נזדבלה לא שמא לזבל, שצריכה

הפירות טעם מקלקל  שהזבל íéçìMä((((רש רש רש רש """"יייי););););מפני úéaî àGå– ÀÄÅÇÀÈÄ
גשמים, במי מסתפקת ואינה אדם בידי להשקאה שזקוקה משדה

כחושים; פירותיה כך ïìéàäשמתוך  úéaî àGå שנטועים משדה – ÀÄÅÈÄÈ
הקרקע; את מכחישים שהאילנות לפי  אילנות, גם àéáäבה íàå– ÀÄÅÄ

הללו, השדות מאחת למנחות.øLkסולת כשרה זו  סולת שאף – ÈÅ
äNBò àeä ãöék?משובחת סולת שתוציא לשדהו –äðL døð ÅÇÆÈÈÈÈ

äðBLàø,ראשונה שנה השדה את חורש –äiðMáe ובשנה – ÄÈÇÀÄÈ
íBéהשנייה, íéòáL çñtì íã÷ dòøBæ;הזריעה זמן שהוא – ÀÈÙÆÇÆÇÄÀÄ

ומניח  חציה וזורע כולה אותה חורש ראשונה שבשנה מבואר, בגמרא
השני חציה את וזורע כולה חורשה שוב השנייה ובשנה ניר , חציה

אשת  זרע שנה שלא בכל  וכן  ניר , מניחו אשתקד  שזרע והחצי קד,
אשתקד, זרעו שלא חציה, אלא זורע אינו úìñושנה äNBò àéäåÀÄÈÙÆ

äaøî.משובח יבול השדה מוציאה כך  ידי שעל –àeä ãöék ÀËÈÅÇ
÷ãBa?צרכה כל היא מנופה אם הסולת את –øaæbä בית של – ÅÇÄÀÈ

למנחות, הסולת את שקונה dëBúìהמקדש, Bãé úà ñéðëî– ÇÀÄÆÈÀÈ
היד  את כשהוציא ואם הסולת, áà÷לתוך  da äìò,דק קמח – ÈÈÈÈÈ

äìeñt,למנחות –äptðiL ãò ידה על להוציא כדי דקה, בנפה – ÀÈÇÆÀÇÆÈ
מהסולת. הדק האבק äòéìúäאת íàå בסולת תולעים שנמצאו – ÀÄÄÀÄÈ

בחיטה, נסכיםäìeñtאו במנחת שכתוב למנחות, כח כח כח כח ):):):):– ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ÀÈ
שיהיו  – ונסכיהם" לכם יהיו "תמימים ומנחתם", לכם יהיו  "תמימים
במיניהם  השלמות בתכלית דהיינו "תמימים", והנסכים המנחות גם

((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).
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למנחות. השמן  טיב בענין דנה משנתנו 

äòB÷zב שמואל בספר  הנזכרת תקוע היא בבבב):):):):– יואב ((((ידידידיד,,,, "וישלח ÀÈ
ïîMìתקועה", àôìàשל השמן ביותר.– המובחר  דהיינו  ראשון, ה ÇÀÈÇÆÆ

dì äiðL :øîBà ìeàL àaà, השמן בטיב לתקוע השנייה –áâø ÇÈÈÅÀÄÈÈÆÆ
ïcøiä øáòaחבל" שזה סוברים, יש  –"aebx`בתורה ((((דברים דברים דברים דברים הנזכר  ÀÅÆÇÇÀÅ

דדדד).).).). úBøLkגגגג,,,, eéä úBöøàä ìk למנחות שמן  להביא מותר כלומר  – ÈÈÂÈÈÀÅ
אחרים, ממקומות ïàkîגם àlà,למעלה הנזכרים מהמקומות – ÆÈÄÈ

ïéàéáî eéä. מובחר ששמנם לפי  –ïéàéáî ïéà,למנחות שמן  – ÈÀÄÄÅÀÄÄ
íéìáfä úéaî àG,לזבל שצריכה משדה –íéçìMä úéaî àGå ÄÅÇÀÈÄÀÄÅÇÀÈÄ

הקודמת, במשנה הטעם כמבואר בידים, השקאה שצריכה משדה –
íäéðéa òøæpM änî àGåלפי ביניהם, זרעים שנזרעו  מזיתים – ÀÄÇÆÄÀÇÅÅÆ

הקרקע. את מכחישים àéáäשהזרעים íàå המקומות מאחד שמן – ÀÄÅÄ
למנחה.øLkהללו, השמן –ïBðwtðà ïéàéáî ïéà מזיתים שמן – ÈÅÅÀÄÄÇÀÄÈ

צרכם. כל  נתבשלו  àéáäשלא íàå,זה שמן  –ìeñt.למנחה – ÀÄÅÄÈ
íéna eøLpL íéøbøbä ïî ïéàéáî ïéà שאין מפרשים, יש  – ÅÀÄÄÄÇÇÀÀÄÆÄÀÇÇÄ

שנישרו  הזיתים מן  ולא שנפלו, זיתים של  הגרגרים מן לא שמן  מביאים
טוב טוב טוב טוב ");");");");במים יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות לדבר((((עייןעייןעייןעיין כאן שהכוונה מפרשים, ויש

נישרו  כן  אם אלא שמנם מוציאים שאין זיתים לגרגרי דהיינו  אחד ,
השמן מקלקלים והמים תחילה, íéLeákä((((רשרשרשרש""""יייי),),),),במים ïî àGåÀÄÇÀÄ

ובחומץ, במלח הכבושים מזיתים –ïé÷eìMä ïî àGå דהיינו – ÀÄÇÀÄ
הרבה. או קצת àéáäהמבושלים íàå,הללו השמנים מן –ìeñt ÀÄÅÄÈ

למנחה. השמן –

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ipiny wxt zegpn zkqn

„GLíéúéæ äL,GL ïäáeGL äLíéðîL äL.ïBLàøä úéfä:úéfä Làøa Bøbøâî,LúBëå,ìqä CBúì ïúBðå;éaø §¨¥¦¨¤§¨§¨§¨¦©©¦¨¦§©§§§Ÿ©©¦§¥§¥§©©©¦
äãeäéøîBà:ìqä úBáéáñ–ïBLàø äæ.äøBwa ïòè;äãeäé éaøøîBà:íéðáàa–éðL äæ.ïòèå ïçèå øæç– §¨¥§¦©©¤¦¨©©¨©¦§¨¥¨£¨¦¤¥¦¨©§¨©§¨©

éLéìL äæ.äøBðnì ïBLàøä,úBçðnì øàMäå.éðMä úéfä:âbä Làøa Bøbøâî,LúBëå,ìqä CBúì ïúBðå;éaø ¤§¦¦¨¦©§¨§©§¨©§¨©©¦©¥¦§©§§§Ÿ©©§¥§¥§©©©¦
øîBà äãeäé:ìqä úBáéáñ–ïBLàø äæ.äøBwa ïòè;äãeäé éaøøîBà:íéðáàa–éðL äæ.ïòèå ïçèå øæç– §¨¥§¦©©¤¦¨©©¨©¦§¨¥¨£¨¦¤¥¦¨©§¨©§¨©

éLéìL äæ.äøBðnì ïBLàøä,úBçðnì øàMäå.éLéìMä úéfä:ä÷ìiL ãò úéaä CBúa BðèBò,Bábðîe eäìòîe ¤§¦¦¨¦©§¨§©§¨©§¨©©¦©§¦¦§§©©¦©¤¦§¤©£¥§©§
âbä Làøa,LúBëå,ìqä CBúì ïúBðå;äãeäé éaøøîBà:ìqä úBáéáñ–ïBLàø äæ.äøBwa ïòè;äãeäé éaø §Ÿ©©§¥§¥§©©©¦§¨¥§¦©©¤¦¨©©¨©¦§¨

øîBà:íéðáàa–éðL äæ.ïòèå ïçèå øæç–äæéLéìL.äøBðnì ïBLàøä,úBçðnì øàMäå. ¥¨£¨¦¤¥¦¨©§¨©§¨©¤§¦¦¨¦©§¨§©§¨©§¨
‰ïBLàøaL ïBLàøä–epnî äìòîì ïéà.ïBLàøaL éðMä,éðMaL ïBLàøäå–ïéåL.ïBLàøaL éLéìMä,éðMäå ¨¦¤¨¦¥§©§¨¦¤©¥¦¤¨¦§¨¦¤©¥¦¨¦©§¦¦¤¨¦§©¥¦

cccc.mizif dyly:ïîù íéðéî äùìù ùé íòô ìëá ,íéðîù ùìù ïäáå .íéúéæä úà íéè÷ìî äðùá íéîòô ùìù.oey`xd zifd:è÷ìîù äðåùàø íòô
.zifd y`xa exbxbn:ïúìùáîå ïäéìò úçøåæ äîçäù éôì äìçú íéìùáúî ïäù ,úéæä ùàøá ïäù íéøâøâ è÷ìî.lqd jezlúçú éìëäå àöåéå ïðúñîå

:ïîùä ìá÷ì ìñä.lqd iptec zeaiaq xne` dcedi iaxðå úåðôãä êøã áæ ïîùäå íéúéæä úà ïúåð.÷÷åæî àöîðå àöåéå ïðúñî íùîå ìñä éìåùì ìôå
íåù àìá åéìàî áæä ïîùäå .øåëò ïîù àöîðå íéàöåéå íéøîùå ïîù åá áøòúîù éðôî ,ìñä éìåùá íðúé àì ìáà .ìñä éðôåãá ÷áåãî øàùð úìåñôäù

:ïåùàøä úéæä ìù ïåùàø ïîù àø÷ð äðéòè.dxewa orh:ìñáù íéúéæ.mipa`a xne` dcedi iax:íéøîùä úà äàéöåîå äãáë äøå÷äù .äøå÷á àìå
.oghe xfg:äøå÷ä ë"çà ïòåèå ,äøå÷ä úçúù íéúéæä úà ,íéçøá.dxepnl oey`xd:êæ úéæ ïîù ïðéòáã.zegpnl xyk x`yde:êæ åäá áéúë àìãzifd

.ipyd:äúò íéìùåáî íéàöîðù úà è÷ìîùë äéðù íòô.bbd y`xa exbxbníéìùáúî ïúåàå ,ïäéúåââì íéëåîñ åéä ïäéúéæù .ââì íéëåîñä ïéøâøâä è÷ìî
:äéðùá.oey`xd:äøåðîì øùë ,äðéòè íãå÷ àöéù.iyily zifdïéàù ââä úçúù íéôðò ïäù ,ïëøö ìë íìåòì íéìùáúî ïéà ,úéùéìù íòô è÷ìúîù

:íäá úòâî äîç.epheráìç åàìî åéðéèò ,àåä àø÷î ïåùìå .íù åùôòúéù éãë íéúéæä äá íéçéðîù àîåâä àéäù ,íéúéæ ìù ïèòî ïåùì(à"ë áåéà):
.dwliy:ùôòúéù.bbd y`xa eabpne:åáâðì êéøö êëéôì ,äôé åðéàù ìçåî åéìàî áæ íéîé äùîçå äòáøà ãçà íå÷îá ñðåëîå øåáö àåäù êåúîã
dddd.oieyàéáéù ,êéøãð øçáî íå÷î ìëá ì"éé÷ã íåùîå .øîà÷ úåçðîì ïéåù àìà ,úåçðîì øàùäå äøåðîì ïåùàøä ïðú åäìåëá àäã ,ïéåù éìéî ìëì åàì

åì ùé íà ìáà .àéáé äöøéù äæéàî ,íäéðùî åì ùéå àéáäì äçðî åì ùé íàù .ïéåù ïåùàøáù éðùäå éðùáù ïåùàøäù àúùä ïì òîùî à÷ ,øçáåîä ïî
:øçáåî àåäù éðùáù ïåùàøî åúçðî àéáé ,éðùáù ïåùàøîå ïåùàøáù éùéìùî

`xephxa yexit
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GLíéúéæ äL בשנה פעמים שלוש  דהיינו  הם, זיתים מיני  שלושה – ÀÈÅÄ
הזיתים, את GLמוסקים ïäáeGL äLíéðîL äL פעם ובכל – ÈÆÀÈÀÈÀÈÄ

שמן: סוגי  שלושה ïBLàøäיש  úéfä שמוסק הזיתים כלומר  – ÇÇÄÈÄ
הראשונה: úéfäבפעם Làøa Bøbøâî הגרגרים את מלקט – ÀÇÀÀÀÙÇÇÄ

שזורחת  החמה ידי  על להתבשל מקדימים שאלו האילן , שבראש 

במכתשת,LúBëåעליהם, הללו  הזיתים את –ïúBðå,אותם –CBúì ÀÅÀÅÀ
ìqä.הסל שתחת לכלי מהם נוזל  והשמן –:øîBà äãeäé éaø ÇÇÇÄÀÈÅ

ìqä úBáéáñ,מסביב הסל  דפנות על  הכתושים הזיתים את נותן  – ÀÄÇÇ
יותר משם ויצא הסל , שולי  אל הדפנות דרך  נוזל  השמן שיהא כדי 

ïBLàøמזוקק. äæ.והמובחר הראשון הסוג הוא הזה השמן  –ïòè ÆÄÈÇ
äøBwa,הכתושים הזיתים על הקורה את נתן  –:øîBà äãeäé éaø ÇÈÇÄÀÈÅ
íéðáàa,קורה ולא אבנים עליהם שנתן –éðL äæ היוצא השמן – ÈÂÈÄÆÅÄ

של השני  השמן  הוא באבנים או בקורה הטעינה לאחר הזיתים מן

הראשון . ïçèåהזית øæçידי על שנכתשו  לאחר בריחיים הזיתים – ÈÇÀÈÇ
האבנים, או הטחונים,ïòèåהקורה הזיתים על  הקורה את שנית ונתן  – ÀÈÇ

השמן, שאר  éLéìLלהוציא äæ הטחונים הזיתים מן  היוצא השמן  – ÆÀÄÄ
השלישי השמן  iyilyd)הוא beqd).הראשון הזית ïBLàøäÈÄשל 

äøBðnìבו שכתוב למנורה, כשר הראשון  השמן  בבבב):):):):– כד כד כד כד ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÇÀÈ
זך", זית úBçðnì"שמן  øàMäå.למנחות כשרים הסוגים שני שאר – ÀÇÀÈÇÀÈ
éðMä úéfä:השניה בפעם שמוסק הזיתים כלומר –Làøa Bøbøâî ÇÇÄÇÅÄÀÇÀÀÀÙ

âbä, גגו בראש  עומד כשהוא למסקם שיכול הגרגרים, את מלקט – ÇÇ
מאותם  מאוחר  יותר  מתבשלים שהם האילן, שבאמצע הזיתים דהיינו

האילן , הזיתים,LúBëåשבראש  את –ìqä CBúì ïúBðå והשמן – ÀÅÀÅÀÇÇ
הסל. שתחת לכלי ìqäנוזל úBáéáñ :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÀÄÇÇ

לעיל . ïBLàøכמבואר  äæהשני הזית של הראשון השמן זהו  – ÆÄ
.(diipyd dwiqnd xg`l)äøBwa ïòè הזיתים על  הקורה נתן  – ÈÇÇÈ

íéðáàaהכתושים, :øîBà äãeäé éaø,אבנים עליהם נתן –äæ ÇÄÀÈÅÈÂÈÄÆ
éðL.השני הזית של  השני השמן  הוא הטעינה לאחר  היוצא השמן  – ÅÄ

ïòèå ïçèå øæç,בקורה שנית וטען  הזיתים את טחן  –éLéìL äæ ÈÇÀÈÇÀÈÇÆÀÄÄ
הזית  של השלישי  השמן הוא וטען שטחן  לאחר  היוצא השמן  שאר  –

äøBðnìהשני. ïBLàøäכשר טעינה קודם שיצא הראשון הסוג – ÈÄÇÀÈ
úBçðnìלמנורה, øàMäå.למנחות כשרים הסוגים שני  שאר – ÀÇÀÈÇÀÈ

éLéìMä úéfä:השלישית בפעם שמלקט הזיתים –CBúa BðèBò ÇÇÄÇÀÄÄÀÀ
úéaä גומה והיא במעטן, הבד בבית ומניחם הזיתים את נוטל  – ÇÇÄ

שיבשילו, עד  זיתים צבורי בה ä÷ìiLששמים ãò שיתעפשו עד – ÇÆÄÀÆ
ויתרככו , âbäהזיתים Làøa Bábðîe eäìòîe שהיו שמתוך – ÇÂÅÀÇÀÀÙÇÇ

מעלהו  לפיכך  רע, שריחו מוהל  מהם יצא אחדים, ימים במעטן צבורים
שם,לראש ומנגבו  הזיתים,LúBëåהגג את –;ìqä CBúì ïúBðå ÀÅÀÅÀÇÇ

ìqä úBáéáñ :øîBà äãeäé éaø, לעיל שבארנו כמו  –ïBLàø äæ ÇÄÀÈÅÀÄÇÇÆÄ
השלישי הזית של הראשון השמן  הוא הסל מן  הנוזל  השמן  –epiid)

.(ziyilyd dwiqndníéðáàa :øîBà äãeäé éaø ;äøBwa ïòèÈÇÇÈÇÄÀÈÅÈÂÈÄ
לעיל . כמבואר –éðL äæ או בקורה הטעינה לאחר  היוצא השמן – ÆÅÄ

השלישי. הזית של  השני השמן  הוא ïòèåבאבנים ïçèå øæç– ÈÇÀÈÇÀÈÇ
לעיל, שבארנו éLéìLכמו äæ את שטחן  לאחר  היוצא השמן – ÆÀÄÄ

השלישי . הזית של השלישי השמן  הוא וטענם ïBLàøäÈÄהזיתים
úBçðnì øàMäå ,äøBðnìוהשאר למנורה כשר הראשון  השמן  – ÇÀÈÀÇÀÈÇÀÈ

למנחות. כשר

מפרשים: בזית exbxbnיש ששנינו מה זה ולפי שיבשלו , הזיתים את מניח –
zifdהראשון: y`xa exbxbn,האילן בראש שיבשלו הזיתים את מניח פירושו : –

השני: ובזית מלקטם; כך  bbdואחר y`xa exbxbn הזיתים את שמוסק פירושו: –
בשמש שיבשלו  הגג בראש אותם (i"yx).ומניח

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שלשת  של השמנים בענין ללמד מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו

הזיתים. סוגי 

ïBLàøaL ïBLàøä,הראשון הזית של  הראשון השמן  –ïéà ÈÄÆÈÄÅ
epnî äìòîì.ביותר המשובח הוא –ïBLàøaL éðMä השמן – ÀÇÀÈÄÆÇÅÄÆÈÄ

הראשון , הזית של éðMaLהשני  ïBLàøäåשל הראשון והשמן  – ÀÈÄÆÇÅÄ
השני, לו ïéåLהזית ויש  מנחה להביא לו  יש שאם מנחות, לענין – ÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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úìqì.äò÷aa íéøôç íäì äiðL.úBøLk eéä úBöøàä ìk,íéàéáî eéä ïàkî àlà. ©Ÿ¤§¦¨¨¤£¨©¦©¦§¨¨¨£¨¨§¥¤¨¦¨¨§¦¦
·ïéàéáî ïéà,íéìáfä úéaî àG,úéaî àGåíéçìMä,ïìéàä úéaî àGå;àéáä íàå–øLk.äNBò àeä ãöék? ¥§¦¦¦¥©§¨¦§¦¥©§¨¦§¦¥¨¦¨§¦¥¦¨¥¥©¤

äðBLàø äðL døð,íBé íéòáL çñtì íã÷ dòøBæ äiðMáe,äaøî úìñ äNBò àéäå.÷ãBa àeä ãöék?øaæbä ¨¨¨¨¦¨©§¦¨§¨Ÿ¤©¤©¦§¦§¦¨Ÿ¤§ª¨¥©¥©¦§¨
dëBúì Bãé úà ñéðëî;÷áà da äìò–äìeñt,äptðiL ãò.äòéìúä íàå–äìeñt. ©§¦¤¨§¨¨¨¨¨¨§¨©¤§©¤¨§¦¦§¦¨§¨

‚ïîMì àôìà äòB÷z.ìeàL àaàøîBà:ïcøiä øáòa áâø dì äiðL.úBøLk eéä úBöøàä ìk,eéä ïàkî àlà §¨©§¨©¤¤©¨¨¥§¦¨¨¤¤§¥¤©©§¥¨¨£¨¨§¥¤¨¦¨¨
ïéàéáî.ïéàéáî ïéà,íéìáfä úéaî àG,íéçìMä úéaî àGå,íäéðéa òøæpM änî àGå;àéáä íàå–øLk.ïéà §¦¦¥§¦¦¦¥©§¨¦§¦¥©§¨¦§¦©¤¦§©¥¥¤§¦¥¦¨¥¥

ïBðwtðà ïéàéáî;àéáä íàå–ìeñt.íéna eøLpL íéøbøbä ïî ïéàéáî ïéà,íéLeákä ïî àGå,ïé÷eìMä ïî àGå; §¦¦©§¦¨§¦¥¦¨¥§¦¦¦©©§§¦¤¦§©©¦§¦©§¦§¦©§¦
àéáä íàå–ìeñt. §¦¥¦¨

:úçáåùî äìù úìåñù àéä äò÷ááù äúåàå.zevx`d lk:íéàéáî åéä ïàëîù àìà ,úåøùë åéä ìàøùé õøà ìù
aaaa.oi`ian oi`:íçìä éúùå øîåò.milafd zian `lìáæäù éôì ,éîð éà .íéùåçë äéúåøéô åàöîðå äëøö ìë äìáãæð àì àîùã ,ìáæì äëéøöù äãùî

:éøôä íòè ãéñôîå ùéàáî.miglyd zian `le:ïéùåçë äéúåøéôù íéîì äàîö õøà.oli`d zian `líù íéìãâä úåðìéàäù .úåðìéàä ïéáù äàåáúî
:íéòøæä íéùéçëîå ò÷ø÷ä íé÷ðåé.dxpøéð íëì åøéð ïåùì .ùøåç('ã äéîøé):.drxef dipyaeçéðîå äéöç òøåæå äìåë øð àåä äðåùàø äðùã ,÷éñî àøîâá

äðù ìëá ïëå .øéð åçéðî ã÷úùà òøæù éöçäå ,ã÷úùà òøæ àìù éöçä òøåæå äìåë äùøåç äéðùá ïëå .øéð äéöç:ã÷úùà ìù øéð òøåæ.wcea cvik
:åàì íà åëøö ìë äôåðî íà úìåñä.wa` ecia dlr:àåä òåøâå ,÷ã çî÷.dptipiy cr:äá øàùðù ÷ã ÷áàä øåáòì äôðá.drilzd m`eúìåñä

:äèçä åà.dleqtáéúëãî ïé÷øô óåñ ïî÷ì äì ïðéôìéå .äáåøá äòéìúäù àåäå(ç"ë øáãîá)åéäéù .íäéëñðå íëì åéäé íéîéîú .íúçðîå íëì åéäé íéîéîú
:íéîéîú íéëñðäå úåçðîä ë"â

bbbb.drewzáéúëãë äòå÷ú äîùù øéò(ã"é á ìàåîù):äòå÷ú áàåé çìùéå.onyl `tl`äðåùàø àéäù åæ ó"ìàë .íéðîùì øçáåîå ïåùàø äìù ïîùä
:úåéúåàì.oepwitp`:ãàî øî àåäå ,ïìåùá ùéìù åàéáä àìù íéúéæî éåùòä ïîù.mina exypy:ïîùä úà íéì÷ì÷î íéîäù

`xephxa yexit

äò÷aaבספר הנזכרת העיר שזו  וסוברים עפריים, גורסים: יש – ÇÄÀÈ
ב הימים יט יט יט יט ):):):):דברי  ערים ((((יגיגיגיג,,,, ממנו וילכד ירבעם אחרי  אביה "וירדף

ואת אל... בית בהרoixtrאת אחת היו: עפריים ושתי ובנותיה";

משובחת סולתה שבבקעה וזו בבקעה, תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).ואחת ואלו ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;
הנזכרת  יששכר  שבנחלת חפרים העיר  שזו סוברים, "חפרים" שגורסים

יהושע יט יט יט יט ).).).).בספר øàä((((יטיטיטיט,,,, ìkúBøLk eéä úBö להביא מותר – ÈÈÂÈÈÀÅ
ישראל שבארץ המקומות מכל למנחות ïàkî((((רשרשרשרש""""יייי),),),),סולת àlàÆÈÄÈ

íéàéáî eéä משובחת שסולתם לפי  למעלה, שנזכרו מהמקומות – ÈÀÄÄ
ומובחרת.

i r i a x m e i
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למנחות. הסולת בענין  עוסקת והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו 

ïéàéáî ïéà,למנחות סולת –íéìáfä úéaî àG כחושה משדה – ÅÀÄÄÄÅÇÀÈÄ
או  גרועה; תבואתה ונמצאת כראוי , נזדבלה לא שמא לזבל, שצריכה

הפירות טעם מקלקל  שהזבל íéçìMä((((רש רש רש רש """"יייי););););מפני úéaî àGå– ÀÄÅÇÀÈÄ
גשמים, במי מסתפקת ואינה אדם בידי להשקאה שזקוקה משדה

כחושים; פירותיה כך ïìéàäשמתוך  úéaî àGå שנטועים משדה – ÀÄÅÈÄÈ
הקרקע; את מכחישים שהאילנות לפי  אילנות, גם àéáäבה íàå– ÀÄÅÄ

הללו, השדות מאחת למנחות.øLkסולת כשרה זו  סולת שאף – ÈÅ
äNBò àeä ãöék?משובחת סולת שתוציא לשדהו –äðL døð ÅÇÆÈÈÈÈ

äðBLàø,ראשונה שנה השדה את חורש –äiðMáe ובשנה – ÄÈÇÀÄÈ
íBéהשנייה, íéòáL çñtì íã÷ dòøBæ;הזריעה זמן שהוא – ÀÈÙÆÇÆÇÄÀÄ

ומניח  חציה וזורע כולה אותה חורש ראשונה שבשנה מבואר, בגמרא
השני חציה את וזורע כולה חורשה שוב השנייה ובשנה ניר , חציה

אשת  זרע שנה שלא בכל  וכן  ניר , מניחו אשתקד  שזרע והחצי קד,
אשתקד, זרעו שלא חציה, אלא זורע אינו úìñושנה äNBò àéäåÀÄÈÙÆ

äaøî.משובח יבול השדה מוציאה כך  ידי שעל –àeä ãöék ÀËÈÅÇ
÷ãBa?צרכה כל היא מנופה אם הסולת את –øaæbä בית של – ÅÇÄÀÈ

למנחות, הסולת את שקונה dëBúìהמקדש, Bãé úà ñéðëî– ÇÀÄÆÈÀÈ
היד  את כשהוציא ואם הסולת, áà÷לתוך  da äìò,דק קמח – ÈÈÈÈÈ

äìeñt,למנחות –äptðiL ãò ידה על להוציא כדי דקה, בנפה – ÀÈÇÆÀÇÆÈ
מהסולת. הדק האבק äòéìúäאת íàå בסולת תולעים שנמצאו – ÀÄÄÀÄÈ

בחיטה, נסכיםäìeñtאו במנחת שכתוב למנחות, כח כח כח כח ):):):):– ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ÀÈ
שיהיו  – ונסכיהם" לכם יהיו "תמימים ומנחתם", לכם יהיו  "תמימים
במיניהם  השלמות בתכלית דהיינו "תמימים", והנסכים המנחות גם

((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).

ג ה נ ש מ ר ו א ב

למנחות. השמן  טיב בענין דנה משנתנו 

äòB÷zב שמואל בספר  הנזכרת תקוע היא בבבב):):):):– יואב ((((ידידידיד,,,, "וישלח ÀÈ
ïîMìתקועה", àôìàשל השמן ביותר.– המובחר  דהיינו  ראשון, ה ÇÀÈÇÆÆ

dì äiðL :øîBà ìeàL àaà, השמן בטיב לתקוע השנייה –áâø ÇÈÈÅÀÄÈÈÆÆ
ïcøiä øáòaחבל" שזה סוברים, יש  –"aebx`בתורה ((((דברים דברים דברים דברים הנזכר  ÀÅÆÇÇÀÅ

דדדד).).).). úBøLkגגגג,,,, eéä úBöøàä ìk למנחות שמן  להביא מותר כלומר  – ÈÈÂÈÈÀÅ
אחרים, ממקומות ïàkîגם àlà,למעלה הנזכרים מהמקומות – ÆÈÄÈ

ïéàéáî eéä. מובחר ששמנם לפי  –ïéàéáî ïéà,למנחות שמן  – ÈÀÄÄÅÀÄÄ
íéìáfä úéaî àG,לזבל שצריכה משדה –íéçìMä úéaî àGå ÄÅÇÀÈÄÀÄÅÇÀÈÄ

הקודמת, במשנה הטעם כמבואר בידים, השקאה שצריכה משדה –
íäéðéa òøæpM änî àGåלפי ביניהם, זרעים שנזרעו  מזיתים – ÀÄÇÆÄÀÇÅÅÆ

הקרקע. את מכחישים àéáäשהזרעים íàå המקומות מאחד שמן – ÀÄÅÄ
למנחה.øLkהללו, השמן –ïBðwtðà ïéàéáî ïéà מזיתים שמן – ÈÅÅÀÄÄÇÀÄÈ

צרכם. כל  נתבשלו  àéáäשלא íàå,זה שמן  –ìeñt.למנחה – ÀÄÅÄÈ
íéna eøLpL íéøbøbä ïî ïéàéáî ïéà שאין מפרשים, יש  – ÅÀÄÄÄÇÇÀÀÄÆÄÀÇÇÄ

שנישרו  הזיתים מן  ולא שנפלו, זיתים של  הגרגרים מן לא שמן  מביאים
טוב טוב טוב טוב ");");");");במים יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות לדבר((((עייןעייןעייןעיין כאן שהכוונה מפרשים, ויש

נישרו  כן  אם אלא שמנם מוציאים שאין זיתים לגרגרי דהיינו  אחד ,
השמן מקלקלים והמים תחילה, íéLeákä((((רשרשרשרש""""יייי),),),),במים ïî àGåÀÄÇÀÄ

ובחומץ, במלח הכבושים מזיתים –ïé÷eìMä ïî àGå דהיינו – ÀÄÇÀÄ
הרבה. או קצת àéáäהמבושלים íàå,הללו השמנים מן –ìeñt ÀÄÅÄÈ

למנחה. השמן –
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„GLíéúéæ äL,GL ïäáeGL äLíéðîL äL.ïBLàøä úéfä:úéfä Làøa Bøbøâî,LúBëå,ìqä CBúì ïúBðå;éaø §¨¥¦¨¤§¨§¨§¨¦©©¦¨¦§©§§§Ÿ©©¦§¥§¥§©©©¦
äãeäéøîBà:ìqä úBáéáñ–ïBLàø äæ.äøBwa ïòè;äãeäé éaøøîBà:íéðáàa–éðL äæ.ïòèå ïçèå øæç– §¨¥§¦©©¤¦¨©©¨©¦§¨¥¨£¨¦¤¥¦¨©§¨©§¨©

éLéìL äæ.äøBðnì ïBLàøä,úBçðnì øàMäå.éðMä úéfä:âbä Làøa Bøbøâî,LúBëå,ìqä CBúì ïúBðå;éaø ¤§¦¦¨¦©§¨§©§¨©§¨©©¦©¥¦§©§§§Ÿ©©§¥§¥§©©©¦
øîBà äãeäé:ìqä úBáéáñ–ïBLàø äæ.äøBwa ïòè;äãeäé éaøøîBà:íéðáàa–éðL äæ.ïòèå ïçèå øæç– §¨¥§¦©©¤¦¨©©¨©¦§¨¥¨£¨¦¤¥¦¨©§¨©§¨©

éLéìL äæ.äøBðnì ïBLàøä,úBçðnì øàMäå.éLéìMä úéfä:ä÷ìiL ãò úéaä CBúa BðèBò,Bábðîe eäìòîe ¤§¦¦¨¦©§¨§©§¨©§¨©©¦©§¦¦§§©©¦©¤¦§¤©£¥§©§
âbä Làøa,LúBëå,ìqä CBúì ïúBðå;äãeäé éaøøîBà:ìqä úBáéáñ–ïBLàø äæ.äøBwa ïòè;äãeäé éaø §Ÿ©©§¥§¥§©©©¦§¨¥§¦©©¤¦¨©©¨©¦§¨

øîBà:íéðáàa–éðL äæ.ïòèå ïçèå øæç–äæéLéìL.äøBðnì ïBLàøä,úBçðnì øàMäå. ¥¨£¨¦¤¥¦¨©§¨©§¨©¤§¦¦¨¦©§¨§©§¨©§¨
‰ïBLàøaL ïBLàøä–epnî äìòîì ïéà.ïBLàøaL éðMä,éðMaL ïBLàøäå–ïéåL.ïBLàøaL éLéìMä,éðMäå ¨¦¤¨¦¥§©§¨¦¤©¥¦¤¨¦§¨¦¤©¥¦¨¦©§¦¦¤¨¦§©¥¦

cccc.mizif dyly:ïîù íéðéî äùìù ùé íòô ìëá ,íéðîù ùìù ïäáå .íéúéæä úà íéè÷ìî äðùá íéîòô ùìù.oey`xd zifd:è÷ìîù äðåùàø íòô
.zifd y`xa exbxbn:ïúìùáîå ïäéìò úçøåæ äîçäù éôì äìçú íéìùáúî ïäù ,úéæä ùàøá ïäù íéøâøâ è÷ìî.lqd jezlúçú éìëäå àöåéå ïðúñîå

:ïîùä ìá÷ì ìñä.lqd iptec zeaiaq xne` dcedi iaxðå úåðôãä êøã áæ ïîùäå íéúéæä úà ïúåð.÷÷åæî àöîðå àöåéå ïðúñî íùîå ìñä éìåùì ìôå
íåù àìá åéìàî áæä ïîùäå .øåëò ïîù àöîðå íéàöåéå íéøîùå ïîù åá áøòúîù éðôî ,ìñä éìåùá íðúé àì ìáà .ìñä éðôåãá ÷áåãî øàùð úìåñôäù

:ïåùàøä úéæä ìù ïåùàø ïîù àø÷ð äðéòè.dxewa orh:ìñáù íéúéæ.mipa`a xne` dcedi iax:íéøîùä úà äàéöåîå äãáë äøå÷äù .äøå÷á àìå
.oghe xfg:äøå÷ä ë"çà ïòåèå ,äøå÷ä úçúù íéúéæä úà ,íéçøá.dxepnl oey`xd:êæ úéæ ïîù ïðéòáã.zegpnl xyk x`yde:êæ åäá áéúë àìãzifd

.ipyd:äúò íéìùåáî íéàöîðù úà è÷ìîùë äéðù íòô.bbd y`xa exbxbníéìùáúî ïúåàå ,ïäéúåââì íéëåîñ åéä ïäéúéæù .ââì íéëåîñä ïéøâøâä è÷ìî
:äéðùá.oey`xd:äøåðîì øùë ,äðéòè íãå÷ àöéù.iyily zifdïéàù ââä úçúù íéôðò ïäù ,ïëøö ìë íìåòì íéìùáúî ïéà ,úéùéìù íòô è÷ìúîù

:íäá úòâî äîç.epheráìç åàìî åéðéèò ,àåä àø÷î ïåùìå .íù åùôòúéù éãë íéúéæä äá íéçéðîù àîåâä àéäù ,íéúéæ ìù ïèòî ïåùì(à"ë áåéà):
.dwliy:ùôòúéù.bbd y`xa eabpne:åáâðì êéøö êëéôì ,äôé åðéàù ìçåî åéìàî áæ íéîé äùîçå äòáøà ãçà íå÷îá ñðåëîå øåáö àåäù êåúîã
dddd.oieyàéáéù ,êéøãð øçáî íå÷î ìëá ì"éé÷ã íåùîå .øîà÷ úåçðîì ïéåù àìà ,úåçðîì øàùäå äøåðîì ïåùàøä ïðú åäìåëá àäã ,ïéåù éìéî ìëì åàì

åì ùé íà ìáà .àéáé äöøéù äæéàî ,íäéðùî åì ùéå àéáäì äçðî åì ùé íàù .ïéåù ïåùàøáù éðùäå éðùáù ïåùàøäù àúùä ïì òîùî à÷ ,øçáåîä ïî
:øçáåî àåäù éðùáù ïåùàøî åúçðî àéáé ,éðùáù ïåùàøîå ïåùàøáù éùéìùî

`xephxa yexit
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GLíéúéæ äL בשנה פעמים שלוש  דהיינו  הם, זיתים מיני  שלושה – ÀÈÅÄ
הזיתים, את GLמוסקים ïäáeGL äLíéðîL äL פעם ובכל – ÈÆÀÈÀÈÀÈÄ

שמן: סוגי  שלושה ïBLàøäיש  úéfä שמוסק הזיתים כלומר  – ÇÇÄÈÄ
הראשונה: úéfäבפעם Làøa Bøbøâî הגרגרים את מלקט – ÀÇÀÀÀÙÇÇÄ

שזורחת  החמה ידי  על להתבשל מקדימים שאלו האילן , שבראש 

במכתשת,LúBëåעליהם, הללו  הזיתים את –ïúBðå,אותם –CBúì ÀÅÀÅÀ
ìqä.הסל שתחת לכלי מהם נוזל  והשמן –:øîBà äãeäé éaø ÇÇÇÄÀÈÅ

ìqä úBáéáñ,מסביב הסל  דפנות על  הכתושים הזיתים את נותן  – ÀÄÇÇ
יותר משם ויצא הסל , שולי  אל הדפנות דרך  נוזל  השמן שיהא כדי 

ïBLàøמזוקק. äæ.והמובחר הראשון הסוג הוא הזה השמן  –ïòè ÆÄÈÇ
äøBwa,הכתושים הזיתים על הקורה את נתן  –:øîBà äãeäé éaø ÇÈÇÄÀÈÅ
íéðáàa,קורה ולא אבנים עליהם שנתן –éðL äæ היוצא השמן – ÈÂÈÄÆÅÄ

של השני  השמן  הוא באבנים או בקורה הטעינה לאחר הזיתים מן

הראשון . ïçèåהזית øæçידי על שנכתשו  לאחר בריחיים הזיתים – ÈÇÀÈÇ
האבנים, או הטחונים,ïòèåהקורה הזיתים על  הקורה את שנית ונתן  – ÀÈÇ

השמן, שאר  éLéìLלהוציא äæ הטחונים הזיתים מן  היוצא השמן  – ÆÀÄÄ
השלישי השמן  iyilyd)הוא beqd).הראשון הזית ïBLàøäÈÄשל 

äøBðnìבו שכתוב למנורה, כשר הראשון  השמן  בבבב):):):):– כד כד כד כד ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÇÀÈ
זך", זית úBçðnì"שמן  øàMäå.למנחות כשרים הסוגים שני שאר – ÀÇÀÈÇÀÈ
éðMä úéfä:השניה בפעם שמוסק הזיתים כלומר –Làøa Bøbøâî ÇÇÄÇÅÄÀÇÀÀÀÙ

âbä, גגו בראש  עומד כשהוא למסקם שיכול הגרגרים, את מלקט – ÇÇ
מאותם  מאוחר  יותר  מתבשלים שהם האילן, שבאמצע הזיתים דהיינו

האילן , הזיתים,LúBëåשבראש  את –ìqä CBúì ïúBðå והשמן – ÀÅÀÅÀÇÇ
הסל. שתחת לכלי ìqäנוזל úBáéáñ :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÀÄÇÇ

לעיל . ïBLàøכמבואר  äæהשני הזית של הראשון השמן זהו  – ÆÄ
.(diipyd dwiqnd xg`l)äøBwa ïòè הזיתים על  הקורה נתן  – ÈÇÇÈ

íéðáàaהכתושים, :øîBà äãeäé éaø,אבנים עליהם נתן –äæ ÇÄÀÈÅÈÂÈÄÆ
éðL.השני הזית של  השני השמן  הוא הטעינה לאחר  היוצא השמן  – ÅÄ

ïòèå ïçèå øæç,בקורה שנית וטען  הזיתים את טחן  –éLéìL äæ ÈÇÀÈÇÀÈÇÆÀÄÄ
הזית  של השלישי  השמן הוא וטען שטחן  לאחר  היוצא השמן  שאר  –

äøBðnìהשני. ïBLàøäכשר טעינה קודם שיצא הראשון הסוג – ÈÄÇÀÈ
úBçðnìלמנורה, øàMäå.למנחות כשרים הסוגים שני  שאר – ÀÇÀÈÇÀÈ

éLéìMä úéfä:השלישית בפעם שמלקט הזיתים –CBúa BðèBò ÇÇÄÇÀÄÄÀÀ
úéaä גומה והיא במעטן, הבד בבית ומניחם הזיתים את נוטל  – ÇÇÄ

שיבשילו, עד  זיתים צבורי בה ä÷ìiLששמים ãò שיתעפשו עד – ÇÆÄÀÆ
ויתרככו , âbäהזיתים Làøa Bábðîe eäìòîe שהיו שמתוך – ÇÂÅÀÇÀÀÙÇÇ

מעלהו  לפיכך  רע, שריחו מוהל  מהם יצא אחדים, ימים במעטן צבורים
שם,לראש ומנגבו  הזיתים,LúBëåהגג את –;ìqä CBúì ïúBðå ÀÅÀÅÀÇÇ

ìqä úBáéáñ :øîBà äãeäé éaø, לעיל שבארנו כמו  –ïBLàø äæ ÇÄÀÈÅÀÄÇÇÆÄ
השלישי הזית של הראשון השמן  הוא הסל מן  הנוזל  השמן  –epiid)

.(ziyilyd dwiqndníéðáàa :øîBà äãeäé éaø ;äøBwa ïòèÈÇÇÈÇÄÀÈÅÈÂÈÄ
לעיל . כמבואר –éðL äæ או בקורה הטעינה לאחר  היוצא השמן – ÆÅÄ

השלישי. הזית של  השני השמן  הוא ïòèåבאבנים ïçèå øæç– ÈÇÀÈÇÀÈÇ
לעיל, שבארנו éLéìLכמו äæ את שטחן  לאחר  היוצא השמן – ÆÀÄÄ

השלישי . הזית של השלישי השמן  הוא וטענם ïBLàøäÈÄהזיתים
úBçðnì øàMäå ,äøBðnìוהשאר למנורה כשר הראשון  השמן  – ÇÀÈÀÇÀÈÇÀÈ

למנחות. כשר

מפרשים: בזית exbxbnיש ששנינו מה זה ולפי שיבשלו , הזיתים את מניח –
zifdהראשון: y`xa exbxbn,האילן בראש שיבשלו הזיתים את מניח פירושו : –

השני: ובזית מלקטם; כך  bbdואחר y`xa exbxbn הזיתים את שמוסק פירושו: –
בשמש שיבשלו  הגג בראש אותם (i"yx).ומניח

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שלשת  של השמנים בענין ללמד מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו

הזיתים. סוגי 

ïBLàøaL ïBLàøä,הראשון הזית של  הראשון השמן  –ïéà ÈÄÆÈÄÅ
epnî äìòîì.ביותר המשובח הוא –ïBLàøaL éðMä השמן – ÀÇÀÈÄÆÇÅÄÆÈÄ

הראשון , הזית של éðMaLהשני  ïBLàøäåשל הראשון והשמן  – ÀÈÄÆÇÅÄ
השני, לו ïéåLהזית ויש  מנחה להביא לו  יש שאם מנחות, לענין – ÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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éðMaL,éLéìMaL ïBLàøäå–ïéåL.éðMaL éLéìMä,éLéìMaL éðMäå–ïéåL.éLéìMaL éLéìMä–ähîì ïéà ¤©¥¦§¨¦¤©§¦¦¨¦©§¦¦¤©¥¦§©¥¦¤©§¦¦¨¦©§¦¦¤©§¦¦¥§©¨
epnî.æ úéæ ïîL eðòèiL ïéca eéä úBçðnä óàC:äìéëàì dðéàL äøBðnä íà äî,æ úéæ ïîL äðeòèC,úBçðnä ¦¤©©§¨¨©¦¤¦§£¤¤©¦©¨¦©§¨¤¥¨©£¦¨§¨¤¤©¦©©§¨

äìéëàì ïäL,æ úéæ ïîL eðòèiL ïéã BðéàC?øîBì ãeîìz(ë ,æë úåîù):æ""øBànì úéúk C–æ àGåúéúk C ¤¥©£¦¨¥¦¤¦§£¤¤©¦©©§©¨¨¦©¨§©¨¦
úBçðnì. ©§¨

Âïéiä úà ïéàéáî eéä ïépîe?ïéiì àôìà íéìehäå íéúeø÷.øäa ïáì úéáe änø úéa ïäì äiðL,äò÷aa äðâñ øôëe. ¦©¦¨§¦¦¤©©¦§¦§©¦©§¨©©¦§¦¨¨¤¥¦¨¥¨¨¨¨§©¦§¨©¦§¨
úBøLk eéä úBöøàä ìk,eéä ïàkî àlàïéàéáî.ïéàéáî ïéà,ïéçìMä úéaî àGå íéìáfä úéaî àG,änî àGå ¨¨£¨¨§¥¤¨¦¨¨§¦¦¥§¦¦¦¥©§¨¦§¦¥©§¨¦§¦©

ïäéðéa òøæpM;àéáä íàå–øLk.ïBèñéìà ïéàéáî ïéà;àéáä íàå–øLk.ïLé ïéàéáî ïéà;éøácéaø.íéîëçå ¤¦§©¥¥¤§¦¥¦¨¥¥§¦¦¦§©§§¦¥¦¨¥¥§¦¦¨¨¦§¥©¦©£¨¦
ïéøéLëî.ïéàéáî ïéà,÷Búî àG,ïMòî àGå,ìMáî àGå,àéáä íàå–ìeñt.úBiìcä ïî ïéàéáî ïéà,ïî àlà ©§¦¦¥§¦¦¨§§ª¨§§ª¨§¦¥¦¨¥§¦¦¦©¨¦¤¨¦
úBiìâBøä,íéãeáòä íéîøkä ïîe. ¨§¦¦©§¨¦¨£¦

ÊíéìBãb íéáöça BúBà íéñðBk eéä àG,úBpè÷ úBiáça àlà.íäét ãò úBiáçä úà àlîî Bðéàå,àäiL éãk ¨§¦©£¨¦§¦¤¨§¨¦§©§¥§©¥¤¤¨¦©¦¤§¥¤§¥
óãBð Bçéø.àéáî Bðéà,äétî àG,ïéçîwä éðtî,äéìeMî àGå,íéøîMä éðtî;dòöîàîe dLéìMî àéáî àlà. ¥¥¥¥¦¦¦¨¦§¥©§¨¦§¦¤¨¦§¥©§¨¦¤¨¥¦¦§¦¨¥¤§¨¨

eeee.milehde mizexw:íä úåîå÷î íù.ohqeil`:ïèñåé ïåé ïåùìá ùîù .ï÷úîì ùîùá íéáðòä åìúù ,ùîùä úîçî ÷åúî ïéé.oyi oiiíéðù åéìò åøáòù
øîåà áåúëäå ,åúåîéîãà øáåò ,ùãåç øùò(â"ë éìùî):àåä øçáåî åúåîéîãà úòùá àîìà ,íãàúé éë ïéé àøú ìà.wezn `l.åîöò úîçî ÷åúî àåäùë

:ø÷éò ïåùàøå .íåé íéòáøà åéìò åøáò àìù ùåøéú ,øçà ùåøéô .øùë àéáä íà ïèñåéìà àùéø àðú àä ,ùîù úîçî åìéàã.zeilcd oníéðôâä ïî
:õøàä ïî íéäåáâ íéð÷å úåñðåìë éáâ ìò úåìãåîä.zeilbxd on `l`:úåìãåî ïðéàù íãàä éðá éìâø ïéá ò÷ø÷ éáâ ìò úåáëåùù íéðôâî.miceardåãáòðù

:ïúãåáò àéä åæå ,ïúå÷ùäì úåîåâ ïäá ïéùåòå ïäéùøùáù ò÷ø÷á êôäì íéðôâä úåáéáñ íéøôåçù .äðùá íéîòô éúù
ffff.milecb miavga:ïééä íòè íéîâåô íéìåãâä íéìëäù.scep egix `diy ickåçì çéøä àöåé ,äàìî úéáçäùë:óãåð åðéàå õ.oignwíé÷ã íéøâøâ ïéîë

:çî÷ì ïéîåã ïééä éðô ìò íéìåòù íéðáì.drvn`ne:úéáçä òöîàá àæøá íéùî.dpw:øáæâä ãéá úåéäì äìéâø äúéäù äãîä úîàyiwde cibd z` wxf

`xephxa yexit

אבל שירצה. מין מאיזה להביא הוא יכול הללו, המינים משני  שמן 
שבשני ראשון  כגון  להלן , מהמנויים ואחד מאלו  אחד לו  יש אם

ברם, מובחר. שהוא שבשני מראשון  מנחתו  יביא שבראשון, ושלישי
שלמדנו  כמו זית, שבכל  הראשון  השמן אלא לוקחים אין  למנורה

הקודמת. ïBLàøaLבמשנה éLéìMä הזית של  השלישי השמן  – ÇÀÄÄÆÈÄ
éðMaLהראשון , éðMäå,השני הזית של השני  והשמן  –ïBLàøäå ÀÇÅÄÆÇÅÄÀÈÄ

éLéìMaLאלו כל השלישי, הזית של  הראשון והשמן  –ïéåL– ÆÇÀÄÄÈÄ
éðMaLלמנחות. éLéìMä, השני הזית של  השלישי השמן –éðMäå ÇÀÄÄÆÇÅÄÀÇÅÄ

éLéìMaL, השלישי הזית של השני והשמן  –ïéåL.למנחות – ÆÇÀÄÄÈÄ
éLéìMaL éLéìMä,השלישי הזית של  השלישי  השמן  –ïéà ÇÀÄÄÆÇÀÄÄÅ

epnî ähîì למנחות אותו לוקחים ואין  ביותר , הגרוע המין  הוא – ÀÇÈÄÆ
ממנו .אלא טוב שמן אין כן ïécaאם eéä úBçðnä óàכלומר – ÇÇÀÈÈÇÄ

המנחות, על  גם וחומר בקל  ללמוד Cæשאפשר  úéæ ïîL eðòèiLÆÄÀÂÆÆÇÄÇ
המנורה: כמו זך  זית שמן טעונות שיהיו  –dðéàL äøBðnä íà äîÈÄÇÀÈÆÅÈ

äìéëàì ïäL úBçðnä ,Cæ úéæ ïîL äðeòè ,äìéëàì– ÇÂÄÈÀÈÆÆÇÄÇÇÀÈÆÅÇÂÄÈ
מזבח לאכילת Cæ((((רש רש רש רש """"יייי),),),),דהיינו úéæ ïîL eðòèiL ïéã Bðéà– ÅÄÆÄÀÂÆÆÇÄÇ
וחומר ? קל  אינו øîBìכלום ãeîìz:במנורה –"øBànì úéúk Cæ" ÇÀÇÈÈÄÇÈ

כתית" "זך  שצריך  ומכאן , –(cala miyezkd mizifd on `veid onyd)
úBçðnìלמנורה, úéúk Cæ àGå אלא כשר אינו  למנורה הלכך – ÀÇÈÄÇÀÈ

השמנים, שאר כל כשרים למנחות ואילו  זית, שבכל  הראשון  השמן 
לעיל. שבארנו  כמו 
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בענין ללמד  משנתנו  מוסיפה למנחות, והשמן  הסולת הבאת בענין  שלמדנו  לאחר 

לנסכים. היין הבאת

ïéiä úà ïéàéáî eéä ïépîe?לנסכים –íéìehäå íéúeø÷ ÄÇÄÈÀÄÄÆÇÇÄÀÄÀÇÄ
ïéiì àôìàמשני מביאים היו  המובחר, מן  דהיינו אל "ף, סוג יין  – ÇÀÈÇÇÄ

שבגמרא  במשנה והטולים. קרותים (שביהודה): הללו המקומות

היא: milehre,הגירסה migexw:גורסים milehgeïäì.ויש  äiðL– ÀÄÈÈÆ
היין , øäaבטיב ïáì úéáe änø úéa דרומית ביהודה, מקומות – ÅÄÈÅÈÈÈÈ

לרמתיים סמוך לשילה, לאלבקלאלבקלאלבקלאלבק),),),),מערבית המשנההמשנההמשנההמשנה פירושפירושפירושפירוש øôëeÀÇ((((לפילפילפילפי
äò÷aa äðâñלצפורי סמוך התחתון , בגליל כנראה ìk((((שם שם שם שם ).).).).– ÄÀÈÇÄÀÈÈ

úBøLk eéä úBöøàä,לנסכים יין  מהן להביא –eéä ïàkî àlà ÈÂÈÈÀÅÆÈÄÈÈ
ïéàéáî.ביותר משובח היה שיינם למעלה, שנזכרו המקומות מן  – ÀÄÄ

ïéàéáî ïéà,לנסכים יין  –íéìáfä úéaî àG שזקוקה משדה – ÅÀÄÄÄÅÇÀÈÄ
ïéçìMäלזבל, úéaî àGå,בידים השקאה שצריכה משדה – ÀÄÅÇÀÈÄ

ב, במשנה לעיל , הטעם ïäéðéaכמבואר  òøæpM änî àGå– ÀÄÇÆÄÀÇÅÅÆ
הקרקע; את מכחישים שהזרעים לפי  ביניהם, זרעים שנזרעו מגפנים

àéáä íàå,משובח אינו  שטיבו אף הללו , הכרמים מאחד  יין  – ÀÄÅÄ
øLk.לנסכים –ïBèñéìà ïéàéáî ïéà שנתמתקו מענבים עשוי יין – ÈÅÅÀÄÄÄÀÇÀ

oeei).בשמש oeyla yny Ð qeil`)øLk Z àéáä íàå שאף – ÀÄÅÄÈÅ
לנסכים. בדיעבד כשר ïLéאליסטון ïéàéáî ïéà דהיינו ישן, יין  – ÅÀÄÄÈÈ

שנה עליו עברה ג ג ג ג ),),),),שכבר וווו,,,, בתראבתראבתראבתרא éaø((((בבאבבאבבאבבא éøác יהודה רבי  – ÄÀÅÇÄ
ולאחר אדום, כשהוא משובח שהיין לפי  טעמו , מבואר  בגמרא הנשיא.

פוחתת. אדמימותו ïéøéLëîשנה íéîëçå.לנסכים ישן  יין –ïéà ÇÂÈÄÇÀÄÄÅ
ïéàéáî,לנסכים –÷Búî àG, מעצמו מתוק דהיינו מתוק, יין לא – ÀÄÄÈ

ïMòî àGå הענבים את שעישנו כגון  העשן , מריח בו  שיש  יין – ÀÀËÈ
שיתמתקו , ìMáîכדי  àGå.באש מבושל  יין  –àéáä íàåאחד – ÀÀËÈÀÄÅÄ
הללו , לנסכים.ìeñtהיינות –úBiìcä ïî ïéàéáî ïéà מן – ÈÅÀÄÄÄÇÈÄ

בהם, וכיוצא עמודים גבי  על המודלות úBiìâBøäהגפנים ïî àlàÆÈÄÈÀÄ
מובחרים  שפירותיהם אדם, בני לרגלי הקרקע על  השטוחות הגפנים –

íéãeáòäביותר, íéîøkä ïîe,בשנה פעמיים אותם שמעבדים – ÄÇÀÈÄÈÂÄ
כדי גומות שם ועושים הגפנים שרשי סביבות שחופרים דהיינו

להשקותן .
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לנסכים. היין בענין  ממשיכה משנתנו 

BúBà íéñðBk eéä àG, היין את –íéìBãb íéáöça בכדים – ÈÀÄÇÂÈÄÀÄ
÷úBpèגדולים, úBiáça àlà,גדולים בכלים הנמצא היין שכן – ÆÈÀÈÄÀÇ

ונפגם הולך  íäét((((רשרשרשרש""""יייי),),),),טעמו ãò úBiáçä úà àlîî BðéàåÀÅÀÇÅÆÆÈÄÇÄÆ
קצת, פחות אלא –óãBð Bçéø àäiL éãkעל ריחו  בו  שיעמוד – ÀÅÆÀÅÅÅ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iriyz wxt zegpn zkqn

÷ãBa àeä ãöék?Bãéa äðwäå áLBé øaæbä,äðwa Léwäå ãébä úà ÷øæ.äãeäé éaøa éñBé éaøøîBà:äìòL ïéé ¥©¥©¦§¨¥§©¨¤§¨¨©¤©¦§¦¦©¨¤©¦¥¥©¦§¨¥©¦¤¨¨
ïéçî÷ Ba–ìeñt,øîàpL(àì ;ë¯èé ,çë øáãîá):"íúçðîe íëì eéäé íîéîz","íäékñðå íëì-eéäé íîéîz". §¨¦¨¤¤¡©§¦¦¦§¨¤¦§¨¨§¦¦¦§¨¤§¦§¥¤

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡Lc÷na eéä Láé ìL úBcî ézL:ïBøOò,ïBøOò éöçå.øéàî éaøøîBà:ïBøOò,ïBøOò,ïBøOò éöçå.ïBøOò §¥¦¤¨¥¨©¦§¨¦¨©£¦¦¨©¦¥¦¥¦¨¦¨©£¦¦¨¦¨

LnLî äéä äî?úBçðnä ìëì ããBî äéä BaL.ããBî äéä àG,GL ìLa àGøtì äL,ìéàì íéðL ìLa àGå, ¤¨¨§©¥¤¨¨¥§¨©§¨¨¨¥§¤§¨©¨§§¤§©¦¨©¦
úBðBøNò ïããBî àlà.LnLî äéä äî ïBøOò éöç?ìBãb ïäk ézáç ããBî äéä BaL,ø÷aa äöçî,ïéa äöçîe ¤¨§¨¤§£¦¦¨¤¨¨§©¥¤¨¨¥£¦¥Ÿ¥¨¤¡¨©Ÿ¤¤¡¨¥

íéaøòä. ¨©§©¦

.dpwaùé÷ä åùøéô éúåáøå .ïééä åá ùéù éìëá ñðëé àìù åäçãå åãéáù äð÷á øáæâä ùé÷ä ,úàöì íéøîùä íéìéçúîù íéøîù ìù ãéâä ïééä ÷øæùë øîåìë
:àøîâá äéì ùøôî éëäå .ïééì äù÷ øåáãäù éôì íåúñ åì øîåà äéä àìå ,àæøáá úéáçä íåúñéù úéáçä ïî ïééä êùåî ìà æåîøì åãéáù äð÷áiqei iax

.leqt oignw ea elry oii xne` dcedi 'xaíà ,ïééá ïéá ïîùá ïéá úìåñá ïéá ,íéìåñô íäù ïéúéðúîá ïðéøîàã éðä ìëå .äãåäé 'øá éñåé éáøë äëìä ïéàå
,àøôéñá åøîàå ,åáéø÷ú àì íåî ìòáá áéúëãî ,äøåúä ïî ä÷åì àåäù çáæîì íåî ìòá ùéã÷îä ïéãë ,íäéøáãî úåãøî úåëî åúåà ïéëî ïùéã÷äå øáò
úåîå÷îî úåðáø÷ä íéàéáî åéä êë ,ïéúéðúîá ïðúãë íéòåãé íéøçáåî úåîå÷îî ïîùäå ïééäå úìåñä íéàéáî åéäù íùëå .åùéã÷ú àì àìà åáéø÷ú àì ïéà

:êìîä øäî äðåé éðáå íéøåú åðééäã úåìæåâ ,ïåøùî íéìâò ,ïåøáçî íéùáë ,áàåîî íéìéà ,íéòåãé
h`̀̀̀.oexyr ivge oexyr oexyr .zecn izyäùåãâ àéäùë ú÷æçî äúéä àìå äðè÷ äúéäù ,äùåãâ äúåà íéããåî úçà ,åéä ïåøùò ìù úåãî éúù

áéúëã àø÷î øîâ øéàî 'øã .ä÷åçî àéäùë äúøáç øåòùë ,ïåøùò àìà(ç"ë øáãîá)úååù ïäéúù éàå íù åéä úåðåøùò éúùã ,ãçàä ùáëì ïåøùò ïåøùò
à àìà .úçà äãî åäì àéåäíéøîåà íéîëçå ,ìåãâ ïäë éúéáçì ããåî äéä äáù ä÷åçî ,úåçðîä ìëì ããåî äéä äáù äùåãâ .äùåãâ úçàå ä÷åçî úç

áéúëã ãçà ïåøùò àìà íù äéä àì(è"ë íù):íéîëçë äëìäå .úåçðîä ìëì íéããåî åéä åáå ,äéä ÷åçî ïåøùò åúåàå ,ãçàä ùáëì ãçà ïåøùòå`l
.xtl dyly lyaäéá áéúëã øô ìù íéëñð úçðîì(ç"ë íù),íéðåøùò äùìù ú÷æçî àäúù úçà äãîá ïããåî åéä àì ,ãçàä øôì íéðåøùò äùìùå

:ïåøùòî äìåãâ äãî íù äúéä àìù.zepexyr occen `l`:åîöò éðôá ïåøùò ïåøùò ìëccen did eay ,ynyn did dn oexyr ivg ,opiqxb ikd
.lecb odk iziaglìëî äùåòå ,åîöò éðôá ïåøùò éöç ìë ùìå ,ùã÷îáù ïåøùò éöçá åäöåçå ,íìù ïåøùò åúéáî àéáî ìåãâ ïäë éúéáçì ,àùåøéô éëäå

íéðùå ø÷åáá ïéàöç øùò íéðù áéø÷îå íéðùì äìç ìë ÷ìçî ë"çàå ,ãçéá ïìåë äôåàå ,úåìç äøùò íéúù ïåøùò éàöç éðùì ïäù ,úåìç ùù ïåøùò éöç

`xephxa yexit

למגופה שמתחת בחלל ומתכנס העולה הבלו àéáî((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).ידי BðéàÅÅÄ
היין , את –äétî àG,החבית של –ïéçîwä éðtî אבקת – ÄÄÈÄÀÅÇÀÈÄ

לקמח, דומה שהיא היין, פני  שעל לבנה äéìeMîעובש  àGå– ÀÄÆÈ
החבית, משולי היין  את מביא íéøîMäואינו  éðtî הנמצאים – ÄÀÅÇÀÈÄ

dòöîàîeשם; dLéìMî àéáî àlàהאמצעי מהשליש  כלומר – ÆÈÅÄÄÀÄÈÅÆÀÈÈ
רוב ((((רשרשרשרש""""ש ש ש ש ),),),), ברם, החבית. של  האמצעי  בשליש הברז  את שעושה

מבארים: החבית.rvn`nהמפרשים מאמצע דהיינו האמצעי , השליש 
÷ãBa àeä ãöék?משוליה או החבית מפי  בא לא אם היין , את – ÅÇÅ

áLBé øaæbä מנקב היין את כשמוציאים ורואה היין  חבית יד  על – ÇÄÀÈÅ
Bãéaהחבית, äðwäåהגזבר ביד להיות רגילה שהיתה המידה אמת – ÀÇÈÆÀÈ

ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),),((((ר ר ר ר  ãébäש ש ש ש """"יייי;;;; úà ÷øæ שהיין הגזבר  כשרואה כלומר, – ÈÇÆÇÄ
של גיד  כמין היין קילוח עם מהחבית שיוצא דהיינו הגיד , את זרק

את זרק גורסים: ויש  שצף xibdשמרים; היין  שתחת הלובן  היינו  –
השמרים äðwa((((רשרשרשרש""""י י י י ),),),),על Léwäå, שבידו בקנה הגזבר  הכה – ÀÄÄÇÈÆ

בגמרא  מתוכה. יין למשוך יוסיפו ולא החבית, את שיסתמו  לסימן
לפי החבית, את לסתום בפיו אמר  ולא בקנה בהקשה שרמז  מבואר,

.oiil rx xeaicdyBa äìòL ïéé :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøÇÄÅÅÇÄÀÈÅÇÄÆÈÈ
ïéçî÷, לעיל כמבואר –ìeñt,לנסכים –íîéîz" :øîàpL ÀÈÄÈÆÆÁÇÀÄÄ

"íúçðîe íëì eéäéיט פסוק בבמדברבבמדברבבמדברבבמדבר))))– כחכחכחכח "תמימים מסיים:((((בפרקבפרקבפרקבפרק ÄÀÈÆÄÀÈÈ
נאמר  וכן "ומנחתם"; מתחיל : שלאחריו  והפסוק לכם", ((((בסוף בסוף בסוף בסוף יהיו 

פרקפרקפרקפרק):):):): íäékñðå"אותואותואותואותו íëì-eéäé íîéîz" מפסוקים ודרשו – ÀÄÄÄÀÈÆÀÄÀÅÆ
המנחות שאף onyde)הללו , zleqd)והנסכים(oiid) להיות צריכים

במיניהם השלמות בתכלית דהיינו סובר((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););"תמימים", מכאן 

מום", כ "בעל  הריהו קמחין , בו שעלה שיין יהודה ברבי יוסי  רבי
ברם, לנסכים. dcedi.ופסול  iaxa iqei iaxk dkld oi`
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במקדש. שהיו  והלח היבש  במדות עוסקות בפרקנו  הראשונות המשניות שלוש
היבש. במדות דנה משנתנו

Lc÷na eéä Láé ìL úBcî ézL סולת מודדים היו שבהן – ÀÅÄÆÈÅÈÇÄÀÈ

האיפהïBøOòלמנחות: עשירית דהיינו עישרון, של מידה כלי –4) ÄÈ
,(aexiwa mixhilïBøOò éöçå. עישרון חצי  של מידה וכלי  –éaø ÇÂÄÄÈÇÄ

ïBøOò éöçå ,ïBøOò ,ïBøOò :øîBà øéàî,סובר מאיר רבי  – ÅÄÅÄÈÄÈÇÂÄÄÈ
של ואחת עישרון  של  שתיים במקדש , יבש  של  מידות שלוש  שהיו

מבואר  בגמרא בברייתא עישרון. אאאא):):):):חצי פז פז פז פז ,,,, xi`n((((מנחות מנחות מנחות מנחות  iax did"
:xne` לומר תלמוד  """"מה כטכטכטכט):):):): כח כח כח כח ,,,, oexyr((((במדברבמדברבמדברבמדבר oexyr?"האחד לכבש 

במקדש: היו עשרונות ששני yecbמלמד  cg` עישרון החזיק (שלא
גדוש), כשהוא wegnאלא cg`e עישרון שהחזיק גדול, יותר (כלי

גודש ); כל  בלא דהיינו  מחוק, lklכשהוא ccen did eay Ð yecb
lecb odk iziagl ccen did eay Ð wegn ,zegpndשל שהעישרון  (לפי 

היתה  גדוש  היה ואם עישרון , חצאי  לשני  לחלקו  צריך החביתין  מנחת
החלוקה). בשעת הקרקע גבי  על מתפזרת l`הסולת :mixne` minkge

cg` oexyir `l` my did מודדים היו  ובו  היה, מחוק עישרון (ואותו 
שנאמר המנחות), דדדד):):):):לכל כט כט כט כט ,,,, cg`d".((((שם שם שם שם  yakl cg` oexyre" כן אם

לומר: תלמוד oexyr"?מה oexyr"." עשרון חצי  de.minkgkלרבות dkl
úBçðnä ìëì ããBî äéä BaL ?LnLî äéä äî ïBøOò– ÄÈÆÈÈÀÇÅÆÈÈÅÀÈÇÀÈ

ומעלה. מעישרון באות המנחות ìLaשכל àG ,ããBî äéä àGÈÈÅÀÆ
GLøtì äL עשרונים שלושה הטעונה פר של  נסכים למנחת – ÀÈÇÈ

בתורה כמפורש  כחכחכחכח),),),),סולת, ככככ;;;; יביביביב;;;; כח כח כח כח ,,,, את ((((במדברבמדברבמדברבמדבר מודדים היו לא

עשרונים, שלושה המחזקת אחת במידה íéðLהסולת ìLa àGåÀÀÆÀÇÄ
ìéàì סולת עשרונים שני הטעונה איל של  נסכים למנחת וכן – ÈÇÄ

עשרונים,((((שםשםשםשם),),),),כמפורש  שני  המחזקת אחת במידה מודדים היו  לא
úBðBøNò ïããBî àlà מידות שלוש אחד : עישרון של  במידה – ÆÈÀÈÆÀ

מעישרון . גדולה מידה במקדש  היתה שלא לאיל, מידות ושתי  לפר
ïäk ézáç ããBî äéä BaL ?LnLî äéä äî ïBøOò éöçÂÄÄÈÆÈÈÀÇÅÆÈÈÅÂÄÅÙÅ

ìBãb,יום בכל מביא הגדול הכהן  שהיה חביתין מנחת –äöçî ÈÆÁÈ
íéaøòä ïéa äöçîe ,ø÷aaחביתי" ה): ד , (לעיל  שנינו שכן – ÇÙÆÆÁÈÅÈÇÀÇÄ

שלם עשרון  מביא אלא חצאים, באות היו לא גדול  edvege,כהן 
עישרון  של זו חלוקה הערבים"; בין ומחצה בבוקר  מחצה ומקריב

העישרון . חצי במידת איפוא נעשית היתה לחצאים הסולת

izdw - zex`ean zeipyn
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éðMaL,éLéìMaL ïBLàøäå–ïéåL.éðMaL éLéìMä,éLéìMaL éðMäå–ïéåL.éLéìMaL éLéìMä–ähîì ïéà ¤©¥¦§¨¦¤©§¦¦¨¦©§¦¦¤©¥¦§©¥¦¤©§¦¦¨¦©§¦¦¤©§¦¦¥§©¨
epnî.æ úéæ ïîL eðòèiL ïéca eéä úBçðnä óàC:äìéëàì dðéàL äøBðnä íà äî,æ úéæ ïîL äðeòèC,úBçðnä ¦¤©©§¨¨©¦¤¦§£¤¤©¦©¨¦©§¨¤¥¨©£¦¨§¨¤¤©¦©©§¨

äìéëàì ïäL,æ úéæ ïîL eðòèiL ïéã BðéàC?øîBì ãeîìz(ë ,æë úåîù):æ""øBànì úéúk C–æ àGåúéúk C ¤¥©£¦¨¥¦¤¦§£¤¤©¦©©§©¨¨¦©¨§©¨¦
úBçðnì. ©§¨

Âïéiä úà ïéàéáî eéä ïépîe?ïéiì àôìà íéìehäå íéúeø÷.øäa ïáì úéáe änø úéa ïäì äiðL,äò÷aa äðâñ øôëe. ¦©¦¨§¦¦¤©©¦§¦§©¦©§¨©©¦§¦¨¨¤¥¦¨¥¨¨¨¨§©¦§¨©¦§¨
úBøLk eéä úBöøàä ìk,eéä ïàkî àlàïéàéáî.ïéàéáî ïéà,ïéçìMä úéaî àGå íéìáfä úéaî àG,änî àGå ¨¨£¨¨§¥¤¨¦¨¨§¦¦¥§¦¦¦¥©§¨¦§¦¥©§¨¦§¦©

ïäéðéa òøæpM;àéáä íàå–øLk.ïBèñéìà ïéàéáî ïéà;àéáä íàå–øLk.ïLé ïéàéáî ïéà;éøácéaø.íéîëçå ¤¦§©¥¥¤§¦¥¦¨¥¥§¦¦¦§©§§¦¥¦¨¥¥§¦¦¨¨¦§¥©¦©£¨¦
ïéøéLëî.ïéàéáî ïéà,÷Búî àG,ïMòî àGå,ìMáî àGå,àéáä íàå–ìeñt.úBiìcä ïî ïéàéáî ïéà,ïî àlà ©§¦¦¥§¦¦¨§§ª¨§§ª¨§¦¥¦¨¥§¦¦¦©¨¦¤¨¦
úBiìâBøä,íéãeáòä íéîøkä ïîe. ¨§¦¦©§¨¦¨£¦

ÊíéìBãb íéáöça BúBà íéñðBk eéä àG,úBpè÷ úBiáça àlà.íäét ãò úBiáçä úà àlîî Bðéàå,àäiL éãk ¨§¦©£¨¦§¦¤¨§¨¦§©§¥§©¥¤¤¨¦©¦¤§¥¤§¥
óãBð Bçéø.àéáî Bðéà,äétî àG,ïéçîwä éðtî,äéìeMî àGå,íéøîMä éðtî;dòöîàîe dLéìMî àéáî àlà. ¥¥¥¥¦¦¦¨¦§¥©§¨¦§¦¤¨¦§¥©§¨¦¤¨¥¦¦§¦¨¥¤§¨¨

eeee.milehde mizexw:íä úåîå÷î íù.ohqeil`:ïèñåé ïåé ïåùìá ùîù .ï÷úîì ùîùá íéáðòä åìúù ,ùîùä úîçî ÷åúî ïéé.oyi oiiíéðù åéìò åøáòù
øîåà áåúëäå ,åúåîéîãà øáåò ,ùãåç øùò(â"ë éìùî):àåä øçáåî åúåîéîãà úòùá àîìà ,íãàúé éë ïéé àøú ìà.wezn `l.åîöò úîçî ÷åúî àåäùë

:ø÷éò ïåùàøå .íåé íéòáøà åéìò åøáò àìù ùåøéú ,øçà ùåøéô .øùë àéáä íà ïèñåéìà àùéø àðú àä ,ùîù úîçî åìéàã.zeilcd oníéðôâä ïî
:õøàä ïî íéäåáâ íéð÷å úåñðåìë éáâ ìò úåìãåîä.zeilbxd on `l`:úåìãåî ïðéàù íãàä éðá éìâø ïéá ò÷ø÷ éáâ ìò úåáëåùù íéðôâî.miceardåãáòðù

:ïúãåáò àéä åæå ,ïúå÷ùäì úåîåâ ïäá ïéùåòå ïäéùøùáù ò÷ø÷á êôäì íéðôâä úåáéáñ íéøôåçù .äðùá íéîòô éúù
ffff.milecb miavga:ïééä íòè íéîâåô íéìåãâä íéìëäù.scep egix `diy ickåçì çéøä àöåé ,äàìî úéáçäùë:óãåð åðéàå õ.oignwíé÷ã íéøâøâ ïéîë

:çî÷ì ïéîåã ïééä éðô ìò íéìåòù íéðáì.drvn`ne:úéáçä òöîàá àæøá íéùî.dpw:øáæâä ãéá úåéäì äìéâø äúéäù äãîä úîàyiwde cibd z` wxf

`xephxa yexit

אבל שירצה. מין מאיזה להביא הוא יכול הללו, המינים משני  שמן 
שבשני ראשון  כגון  להלן , מהמנויים ואחד מאלו  אחד לו  יש אם

ברם, מובחר. שהוא שבשני מראשון  מנחתו  יביא שבראשון, ושלישי
שלמדנו  כמו זית, שבכל  הראשון  השמן אלא לוקחים אין  למנורה

הקודמת. ïBLàøaLבמשנה éLéìMä הזית של  השלישי השמן  – ÇÀÄÄÆÈÄ
éðMaLהראשון , éðMäå,השני הזית של השני  והשמן  –ïBLàøäå ÀÇÅÄÆÇÅÄÀÈÄ

éLéìMaLאלו כל השלישי, הזית של  הראשון והשמן  –ïéåL– ÆÇÀÄÄÈÄ
éðMaLלמנחות. éLéìMä, השני הזית של  השלישי השמן –éðMäå ÇÀÄÄÆÇÅÄÀÇÅÄ

éLéìMaL, השלישי הזית של השני והשמן  –ïéåL.למנחות – ÆÇÀÄÄÈÄ
éLéìMaL éLéìMä,השלישי הזית של  השלישי  השמן  –ïéà ÇÀÄÄÆÇÀÄÄÅ

epnî ähîì למנחות אותו לוקחים ואין  ביותר , הגרוע המין  הוא – ÀÇÈÄÆ
ממנו .אלא טוב שמן אין כן ïécaאם eéä úBçðnä óàכלומר – ÇÇÀÈÈÇÄ

המנחות, על  גם וחומר בקל  ללמוד Cæשאפשר  úéæ ïîL eðòèiLÆÄÀÂÆÆÇÄÇ
המנורה: כמו זך  זית שמן טעונות שיהיו  –dðéàL äøBðnä íà äîÈÄÇÀÈÆÅÈ

äìéëàì ïäL úBçðnä ,Cæ úéæ ïîL äðeòè ,äìéëàì– ÇÂÄÈÀÈÆÆÇÄÇÇÀÈÆÅÇÂÄÈ
מזבח לאכילת Cæ((((רש רש רש רש """"יייי),),),),דהיינו úéæ ïîL eðòèiL ïéã Bðéà– ÅÄÆÄÀÂÆÆÇÄÇ
וחומר ? קל  אינו øîBìכלום ãeîìz:במנורה –"øBànì úéúk Cæ" ÇÀÇÈÈÄÇÈ

כתית" "זך  שצריך  ומכאן , –(cala miyezkd mizifd on `veid onyd)
úBçðnìלמנורה, úéúk Cæ àGå אלא כשר אינו  למנורה הלכך – ÀÇÈÄÇÀÈ

השמנים, שאר כל כשרים למנחות ואילו  זית, שבכל  הראשון  השמן 
לעיל. שבארנו  כמו 

i y y m e i
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בענין ללמד  משנתנו  מוסיפה למנחות, והשמן  הסולת הבאת בענין  שלמדנו  לאחר 

לנסכים. היין הבאת

ïéiä úà ïéàéáî eéä ïépîe?לנסכים –íéìehäå íéúeø÷ ÄÇÄÈÀÄÄÆÇÇÄÀÄÀÇÄ
ïéiì àôìàמשני מביאים היו  המובחר, מן  דהיינו אל "ף, סוג יין  – ÇÀÈÇÇÄ

שבגמרא  במשנה והטולים. קרותים (שביהודה): הללו המקומות

היא: milehre,הגירסה migexw:גורסים milehgeïäì.ויש  äiðL– ÀÄÈÈÆ
היין , øäaבטיב ïáì úéáe änø úéa דרומית ביהודה, מקומות – ÅÄÈÅÈÈÈÈ

לרמתיים סמוך לשילה, לאלבקלאלבקלאלבקלאלבק),),),),מערבית המשנההמשנההמשנההמשנה פירושפירושפירושפירוש øôëeÀÇ((((לפילפילפילפי
äò÷aa äðâñלצפורי סמוך התחתון , בגליל כנראה ìk((((שם שם שם שם ).).).).– ÄÀÈÇÄÀÈÈ

úBøLk eéä úBöøàä,לנסכים יין  מהן להביא –eéä ïàkî àlà ÈÂÈÈÀÅÆÈÄÈÈ
ïéàéáî.ביותר משובח היה שיינם למעלה, שנזכרו המקומות מן  – ÀÄÄ

ïéàéáî ïéà,לנסכים יין  –íéìáfä úéaî àG שזקוקה משדה – ÅÀÄÄÄÅÇÀÈÄ
ïéçìMäלזבל, úéaî àGå,בידים השקאה שצריכה משדה – ÀÄÅÇÀÈÄ

ב, במשנה לעיל , הטעם ïäéðéaכמבואר  òøæpM änî àGå– ÀÄÇÆÄÀÇÅÅÆ
הקרקע; את מכחישים שהזרעים לפי  ביניהם, זרעים שנזרעו מגפנים

àéáä íàå,משובח אינו  שטיבו אף הללו , הכרמים מאחד  יין  – ÀÄÅÄ
øLk.לנסכים –ïBèñéìà ïéàéáî ïéà שנתמתקו מענבים עשוי יין – ÈÅÅÀÄÄÄÀÇÀ

oeei).בשמש oeyla yny Ð qeil`)øLk Z àéáä íàå שאף – ÀÄÅÄÈÅ
לנסכים. בדיעבד כשר ïLéאליסטון ïéàéáî ïéà דהיינו ישן, יין  – ÅÀÄÄÈÈ

שנה עליו עברה ג ג ג ג ),),),),שכבר וווו,,,, בתראבתראבתראבתרא éaø((((בבאבבאבבאבבא éøác יהודה רבי  – ÄÀÅÇÄ
ולאחר אדום, כשהוא משובח שהיין לפי  טעמו , מבואר  בגמרא הנשיא.

פוחתת. אדמימותו ïéøéLëîשנה íéîëçå.לנסכים ישן  יין –ïéà ÇÂÈÄÇÀÄÄÅ
ïéàéáî,לנסכים –÷Búî àG, מעצמו מתוק דהיינו מתוק, יין לא – ÀÄÄÈ

ïMòî àGå הענבים את שעישנו כגון  העשן , מריח בו  שיש  יין – ÀÀËÈ
שיתמתקו , ìMáîכדי  àGå.באש מבושל  יין  –àéáä íàåאחד – ÀÀËÈÀÄÅÄ
הללו , לנסכים.ìeñtהיינות –úBiìcä ïî ïéàéáî ïéà מן – ÈÅÀÄÄÄÇÈÄ

בהם, וכיוצא עמודים גבי  על המודלות úBiìâBøäהגפנים ïî àlàÆÈÄÈÀÄ
מובחרים  שפירותיהם אדם, בני לרגלי הקרקע על  השטוחות הגפנים –

íéãeáòäביותר, íéîøkä ïîe,בשנה פעמיים אותם שמעבדים – ÄÇÀÈÄÈÂÄ
כדי גומות שם ועושים הגפנים שרשי סביבות שחופרים דהיינו

להשקותן .
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לנסכים. היין בענין  ממשיכה משנתנו 

BúBà íéñðBk eéä àG, היין את –íéìBãb íéáöça בכדים – ÈÀÄÇÂÈÄÀÄ
÷úBpèגדולים, úBiáça àlà,גדולים בכלים הנמצא היין שכן – ÆÈÀÈÄÀÇ

ונפגם הולך  íäét((((רשרשרשרש""""יייי),),),),טעמו ãò úBiáçä úà àlîî BðéàåÀÅÀÇÅÆÆÈÄÇÄÆ
קצת, פחות אלא –óãBð Bçéø àäiL éãkעל ריחו  בו  שיעמוד – ÀÅÆÀÅÅÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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÷ãBa àeä ãöék?Bãéa äðwäå áLBé øaæbä,äðwa Léwäå ãébä úà ÷øæ.äãeäé éaøa éñBé éaøøîBà:äìòL ïéé ¥©¥©¦§¨¥§©¨¤§¨¨©¤©¦§¦¦©¨¤©¦¥¥©¦§¨¥©¦¤¨¨
ïéçî÷ Ba–ìeñt,øîàpL(àì ;ë¯èé ,çë øáãîá):"íúçðîe íëì eéäé íîéîz","íäékñðå íëì-eéäé íîéîz". §¨¦¨¤¤¡©§¦¦¦§¨¤¦§¨¨§¦¦¦§¨¤§¦§¥¤

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡Lc÷na eéä Láé ìL úBcî ézL:ïBøOò,ïBøOò éöçå.øéàî éaøøîBà:ïBøOò,ïBøOò,ïBøOò éöçå.ïBøOò §¥¦¤¨¥¨©¦§¨¦¨©£¦¦¨©¦¥¦¥¦¨¦¨©£¦¦¨¦¨

LnLî äéä äî?úBçðnä ìëì ããBî äéä BaL.ããBî äéä àG,GL ìLa àGøtì äL,ìéàì íéðL ìLa àGå, ¤¨¨§©¥¤¨¨¥§¨©§¨¨¨¥§¤§¨©¨§§¤§©¦¨©¦
úBðBøNò ïããBî àlà.LnLî äéä äî ïBøOò éöç?ìBãb ïäk ézáç ããBî äéä BaL,ø÷aa äöçî,ïéa äöçîe ¤¨§¨¤§£¦¦¨¤¨¨§©¥¤¨¨¥£¦¥Ÿ¥¨¤¡¨©Ÿ¤¤¡¨¥

íéaøòä. ¨©§©¦

.dpwaùé÷ä åùøéô éúåáøå .ïééä åá ùéù éìëá ñðëé àìù åäçãå åãéáù äð÷á øáæâä ùé÷ä ,úàöì íéøîùä íéìéçúîù íéøîù ìù ãéâä ïééä ÷øæùë øîåìë
:àøîâá äéì ùøôî éëäå .ïééì äù÷ øåáãäù éôì íåúñ åì øîåà äéä àìå ,àæøáá úéáçä íåúñéù úéáçä ïî ïééä êùåî ìà æåîøì åãéáù äð÷áiqei iax

.leqt oignw ea elry oii xne` dcedi 'xaíà ,ïééá ïéá ïîùá ïéá úìåñá ïéá ,íéìåñô íäù ïéúéðúîá ïðéøîàã éðä ìëå .äãåäé 'øá éñåé éáøë äëìä ïéàå
,àøôéñá åøîàå ,åáéø÷ú àì íåî ìòáá áéúëãî ,äøåúä ïî ä÷åì àåäù çáæîì íåî ìòá ùéã÷îä ïéãë ,íäéøáãî úåãøî úåëî åúåà ïéëî ïùéã÷äå øáò
úåîå÷îî úåðáø÷ä íéàéáî åéä êë ,ïéúéðúîá ïðúãë íéòåãé íéøçáåî úåîå÷îî ïîùäå ïééäå úìåñä íéàéáî åéäù íùëå .åùéã÷ú àì àìà åáéø÷ú àì ïéà

:êìîä øäî äðåé éðáå íéøåú åðééäã úåìæåâ ,ïåøùî íéìâò ,ïåøáçî íéùáë ,áàåîî íéìéà ,íéòåãé
h`̀̀̀.oexyr ivge oexyr oexyr .zecn izyäùåãâ àéäùë ú÷æçî äúéä àìå äðè÷ äúéäù ,äùåãâ äúåà íéããåî úçà ,åéä ïåøùò ìù úåãî éúù

áéúëã àø÷î øîâ øéàî 'øã .ä÷åçî àéäùë äúøáç øåòùë ,ïåøùò àìà(ç"ë øáãîá)úååù ïäéúù éàå íù åéä úåðåøùò éúùã ,ãçàä ùáëì ïåøùò ïåøùò
à àìà .úçà äãî åäì àéåäíéøîåà íéîëçå ,ìåãâ ïäë éúéáçì ããåî äéä äáù ä÷åçî ,úåçðîä ìëì ããåî äéä äáù äùåãâ .äùåãâ úçàå ä÷åçî úç

áéúëã ãçà ïåøùò àìà íù äéä àì(è"ë íù):íéîëçë äëìäå .úåçðîä ìëì íéããåî åéä åáå ,äéä ÷åçî ïåøùò åúåàå ,ãçàä ùáëì ãçà ïåøùòå`l
.xtl dyly lyaäéá áéúëã øô ìù íéëñð úçðîì(ç"ë íù),íéðåøùò äùìù ú÷æçî àäúù úçà äãîá ïããåî åéä àì ,ãçàä øôì íéðåøùò äùìùå

:ïåøùòî äìåãâ äãî íù äúéä àìù.zepexyr occen `l`:åîöò éðôá ïåøùò ïåøùò ìëccen did eay ,ynyn did dn oexyr ivg ,opiqxb ikd
.lecb odk iziaglìëî äùåòå ,åîöò éðôá ïåøùò éöç ìë ùìå ,ùã÷îáù ïåøùò éöçá åäöåçå ,íìù ïåøùò åúéáî àéáî ìåãâ ïäë éúéáçì ,àùåøéô éëäå

íéðùå ø÷åáá ïéàöç øùò íéðù áéø÷îå íéðùì äìç ìë ÷ìçî ë"çàå ,ãçéá ïìåë äôåàå ,úåìç äøùò íéúù ïåøùò éàöç éðùì ïäù ,úåìç ùù ïåøùò éöç

`xephxa yexit

למגופה שמתחת בחלל ומתכנס העולה הבלו àéáî((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).ידי BðéàÅÅÄ
היין , את –äétî àG,החבית של –ïéçîwä éðtî אבקת – ÄÄÈÄÀÅÇÀÈÄ

לקמח, דומה שהיא היין, פני  שעל לבנה äéìeMîעובש  àGå– ÀÄÆÈ
החבית, משולי היין  את מביא íéøîMäואינו  éðtî הנמצאים – ÄÀÅÇÀÈÄ

dòöîàîeשם; dLéìMî àéáî àlàהאמצעי מהשליש  כלומר – ÆÈÅÄÄÀÄÈÅÆÀÈÈ
רוב ((((רשרשרשרש""""ש ש ש ש ),),),), ברם, החבית. של  האמצעי  בשליש הברז  את שעושה

מבארים: החבית.rvn`nהמפרשים מאמצע דהיינו האמצעי , השליש 
÷ãBa àeä ãöék?משוליה או החבית מפי  בא לא אם היין , את – ÅÇÅ

áLBé øaæbä מנקב היין את כשמוציאים ורואה היין  חבית יד  על – ÇÄÀÈÅ
Bãéaהחבית, äðwäåהגזבר ביד להיות רגילה שהיתה המידה אמת – ÀÇÈÆÀÈ

ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),),((((ר ר ר ר  ãébäש ש ש ש """"יייי;;;; úà ÷øæ שהיין הגזבר  כשרואה כלומר, – ÈÇÆÇÄ
של גיד  כמין היין קילוח עם מהחבית שיוצא דהיינו הגיד , את זרק

את זרק גורסים: ויש  שצף xibdשמרים; היין  שתחת הלובן  היינו  –
השמרים äðwa((((רשרשרשרש""""י י י י ),),),),על Léwäå, שבידו בקנה הגזבר  הכה – ÀÄÄÇÈÆ

בגמרא  מתוכה. יין למשוך יוסיפו ולא החבית, את שיסתמו  לסימן
לפי החבית, את לסתום בפיו אמר  ולא בקנה בהקשה שרמז  מבואר,

.oiil rx xeaicdyBa äìòL ïéé :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøÇÄÅÅÇÄÀÈÅÇÄÆÈÈ
ïéçî÷, לעיל כמבואר –ìeñt,לנסכים –íîéîz" :øîàpL ÀÈÄÈÆÆÁÇÀÄÄ

"íúçðîe íëì eéäéיט פסוק בבמדברבבמדברבבמדברבבמדבר))))– כחכחכחכח "תמימים מסיים:((((בפרקבפרקבפרקבפרק ÄÀÈÆÄÀÈÈ
נאמר  וכן "ומנחתם"; מתחיל : שלאחריו  והפסוק לכם", ((((בסוף בסוף בסוף בסוף יהיו 

פרקפרקפרקפרק):):):): íäékñðå"אותואותואותואותו íëì-eéäé íîéîz" מפסוקים ודרשו – ÀÄÄÄÀÈÆÀÄÀÅÆ
המנחות שאף onyde)הללו , zleqd)והנסכים(oiid) להיות צריכים

במיניהם השלמות בתכלית דהיינו סובר((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););"תמימים", מכאן 

מום", כ "בעל  הריהו קמחין , בו שעלה שיין יהודה ברבי יוסי  רבי
ברם, לנסכים. dcedi.ופסול  iaxa iqei iaxk dkld oi`

y c e w z a y

א ה נ ש מ ר ו א ב

במקדש. שהיו  והלח היבש  במדות עוסקות בפרקנו  הראשונות המשניות שלוש
היבש. במדות דנה משנתנו

Lc÷na eéä Láé ìL úBcî ézL סולת מודדים היו שבהן – ÀÅÄÆÈÅÈÇÄÀÈ

האיפהïBøOòלמנחות: עשירית דהיינו עישרון, של מידה כלי –4) ÄÈ
,(aexiwa mixhilïBøOò éöçå. עישרון חצי  של מידה וכלי  –éaø ÇÂÄÄÈÇÄ

ïBøOò éöçå ,ïBøOò ,ïBøOò :øîBà øéàî,סובר מאיר רבי  – ÅÄÅÄÈÄÈÇÂÄÄÈ
של ואחת עישרון  של  שתיים במקדש , יבש  של  מידות שלוש  שהיו

מבואר  בגמרא בברייתא עישרון. אאאא):):):):חצי פז פז פז פז ,,,, xi`n((((מנחות מנחות מנחות מנחות  iax did"
:xne` לומר תלמוד  """"מה כטכטכטכט):):):): כח כח כח כח ,,,, oexyr((((במדברבמדברבמדברבמדבר oexyr?"האחד לכבש 

במקדש: היו עשרונות ששני yecbמלמד  cg` עישרון החזיק (שלא
גדוש), כשהוא wegnאלא cg`e עישרון שהחזיק גדול, יותר (כלי

גודש ); כל  בלא דהיינו  מחוק, lklכשהוא ccen did eay Ð yecb
lecb odk iziagl ccen did eay Ð wegn ,zegpndשל שהעישרון  (לפי 

היתה  גדוש  היה ואם עישרון , חצאי  לשני  לחלקו  צריך החביתין  מנחת
החלוקה). בשעת הקרקע גבי  על מתפזרת l`הסולת :mixne` minkge

cg` oexyir `l` my did מודדים היו  ובו  היה, מחוק עישרון (ואותו 
שנאמר המנחות), דדדד):):):):לכל כט כט כט כט ,,,, cg`d".((((שם שם שם שם  yakl cg` oexyre" כן אם

לומר: תלמוד oexyr"?מה oexyr"." עשרון חצי  de.minkgkלרבות dkl
úBçðnä ìëì ããBî äéä BaL ?LnLî äéä äî ïBøOò– ÄÈÆÈÈÀÇÅÆÈÈÅÀÈÇÀÈ

ומעלה. מעישרון באות המנחות ìLaשכל àG ,ããBî äéä àGÈÈÅÀÆ
GLøtì äL עשרונים שלושה הטעונה פר של  נסכים למנחת – ÀÈÇÈ

בתורה כמפורש  כחכחכחכח),),),),סולת, ככככ;;;; יביביביב;;;; כח כח כח כח ,,,, את ((((במדברבמדברבמדברבמדבר מודדים היו לא

עשרונים, שלושה המחזקת אחת במידה íéðLהסולת ìLa àGåÀÀÆÀÇÄ
ìéàì סולת עשרונים שני הטעונה איל של  נסכים למנחת וכן – ÈÇÄ

עשרונים,((((שםשםשםשם),),),),כמפורש  שני  המחזקת אחת במידה מודדים היו  לא
úBðBøNò ïããBî àlà מידות שלוש אחד : עישרון של  במידה – ÆÈÀÈÆÀ

מעישרון . גדולה מידה במקדש  היתה שלא לאיל, מידות ושתי  לפר
ïäk ézáç ããBî äéä BaL ?LnLî äéä äî ïBøOò éöçÂÄÄÈÆÈÈÀÇÅÆÈÈÅÂÄÅÙÅ

ìBãb,יום בכל מביא הגדול הכהן  שהיה חביתין מנחת –äöçî ÈÆÁÈ
íéaøòä ïéa äöçîe ,ø÷aaחביתי" ה): ד , (לעיל  שנינו שכן – ÇÙÆÆÁÈÅÈÇÀÇÄ

שלם עשרון  מביא אלא חצאים, באות היו לא גדול  edvege,כהן 
עישרון  של זו חלוקה הערבים"; בין ומחצה בבוקר  מחצה ומקריב

העישרון . חצי במידת איפוא נעשית היתה לחצאים הסולת

izdw - zex`ean zeipyn
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·Lc÷na eéä çì ìL úBcî òáL:ïéä,ïéää éöçå,ïéää úéLéìLe,ïéää úéòéáøe,âG,âG éöçå,âG úéòéáøe. ¤©¦¤©¨©¦§¨¦©£¦©¦§¦¦©¦§¦¦©¦©£¦§¦¦
÷Bãö øa øæòéìà éaøøîBà:ïéäa eéä úBúðL,øtì ïàk ãò,ìéàì ïàk ãò,Nákì ïàk ãò.ïBòîL éaøøîBà: ©¦¡¦¤¤©¨¥§¨¨©¦©¨©¨©¨¨©¦©¨©¤¤©¦¦§¥

íL äéä àGïéä,LnLî ïéää äéä äî éëå?äcî àlàäúéä äöçîe âG ìL äøúé,úçðîì ããBî äéä daL ¨¨¨¦§¦¤¨¨©¦§©¥¤¨¦¨§¥¨¤¤¡¨¨§¨¤¨¨¨¥§¦§©
ìBãb ïäk,ø÷aa äöçîe âG,íéaøòä ïéa äöçîe âGå. Ÿ¥¨¤¡¨©Ÿ¤§¤¡¨¥¨©§©¦

,úéæë ïäìù ïéúôù ô"òà úåçðî øàù ìë úçéúô ìáà .ìéãáî åðéàå ,íéðùì äúéúô ìë ìôåëå ,úéæë ïéúôì ïúåà úúåô áéø÷éù íãå÷å ,áøòá ïéàöç øùò
:'å ÷øôá ìéòì ïðúãë ,ìéãáîå äòáøàì íéðùå íéðùì ïúåà ìôåë

aaaa.oida eid zezpy:úåîéâô åà úåøîñî íéðîéñ åéä åáå ,ïéä àìà íù äéä àì.xtl o`k cr:ïéää éöç.li`l o`k cr:ïéää úéùéìù.yakl o`k cre
:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .ïéää úéòéáø.ynyn oidd did dn ikeïîùá àìà ïéäì åëøèöð àì íìåòìù ,íìù ïéäì êéøö äéäéù øáã ùã÷îá äéä àìù

:ïéäì íéëéøö åéä àì ë"àå ,ãîåòå íéé÷ àåä ïééãò ïîù åúåàå äùî éîéá äçùîä.dxizi dcn `l`:úåãî òáùä íéìùäì íù äúéä.lecb odk zgpnl
:íééáøòä ïéá äöçîå âåìå úéøçù äöçîå âåì ,ïîù ïéâåì äùìù äì åéä
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במקדש. שהיו הלח במידות דנה משנתנו 

Lc÷na eéä çì ìL úBcî òáL דברים מודדים היו שבהן – ÆÇÄÆÇÈÇÄÀÈ
למנחות: ויין שמן  כגון לוג;ïéä`.לחים, עשר שנים –.aéöçå ÄÇÂÄ

ïéää;ויין שמן  ההין חצי טעונה פר  של  נסכים מנחת שכן –.b ÇÄ
ïéää úéLéìLe ההין שלישית טעונה איל  של נסכים שמנחת – ÀÄÄÇÄ

ויין; cïéää.שמן  úéòéáøe טעונה כבש  של נסכים שמנחת – ÀÄÄÇÄ
ויין; שמן ההין שמן dâG.רביעית לוג לפחות טעונה מנחה שכל  –

.e .(xhil ivgk `ed bel)âG éöçå;הבאה במשנה כמבואר  –.f ÇÂÄ
âG úéòéáøe.הבאה במשנה כמבואר –÷Bãö øa øæòéìà éaø ÀÄÄÇÄÁÄÆÆÇÈ

ïéäa eéä úBúðL :øîBà היו שלא סובר , צדוק בר אליעזר רבי  – ÅÀÈÈÇÄ
אלא  ההין, ורביעית ההין ושלישית ההין  חצי  של  מיוחדות מידות
סימנים: ששימשו  חריצים היינו  שנתות, היו  ובה בלבד, ההין  מידת

øtì ïàk ãò, ההין חצי –ìéàì ïàk ãò, ההין שלישית –ãò ÇÈÇÈÇÈÈÇÄÇ
Nákì ïàk.לעיל שבארנו כמו ההין, רביעית –:øîBà ïBòîL éaø ÈÇÆÆÇÄÄÀÅ

ïéä íL äéä àGחצי של  המידות שדווקא סובר , שמעון רבי – ÈÈÈÄ
לא  שלם הין  אבל במקדש, היו ההין ורביעית ההין ושלישית ההין 

במקדש , ääהיה äéä äî éëåLnLî ïéצורך היה לא הרי  – ÀÄÆÈÈÇÄÀÇÅ
משה בימי  המשחה בשמן  אלא נזכר  ולא שלם, כדכדכדכד),),),),בהין לללל,,,, ((((שמותשמותשמותשמות

נגנז  כך  ואחר השעה, לצורך  שנעשה äøúé((((גמראגמראגמראגמרא)?)?)?)?והיינו äcî àlàÆÈÄÈÀÅÈ
äúéä äöçîe âG ìL שנמסרו המידות שבע את משלימה וזו  – ÆÆÁÈÈÀÈ

ìBãbבמסורת, ïäk úçðîì ããBî äéä daL מנחת היינו  – ÆÈÈÈÅÀÄÀÇÙÅÈ
שמן , לוגים שלושה הטעונה ø÷aaחביתין  äöçîe âG למחצית – ÆÁÈÇÙÆ

בבוקר , הכהן שהקריב íéaøòäהמנחה ïéa äöçîe âGå למחציתה – ÀÆÁÈÅÈÇÀÇÄ
במשנה  שלמדנו כמו  הערבים, בין שהקריב המנחה של השנייה

הקודמת.

izdw - zex`ean zeipyn

הנה בכלל נכון הדבר שרוצה להיות כאן על היא"צ. ובנוגע הזמן מתי לנסוע מלאס אנדזשעלעס, 

להביא  יהי'  מוכרח  עדיין  הנ"ל  האסיפה  אחרי  אשר  פשיטא  כי  האסיפה.  בתוצאות  תלוי  זה  הנה 

ההחלטות וגביית הכספים לידי פועל, וחוששני שאם לא יהי' כת"ר עומד על גביהם, מי יודע מה יהיו 

יוכל להחליט מתי  כן  ובראותו מהלך הענינים אחרי  ורק אחרי האסיפה  התוצאות הממשיות מזה. 

לנסוע מלאס אנדזשעלעס.

...ועוד שני'. כמדומה שכבר אמרתי לו שמהנכון שתהי' בלאס אנדזשעלעס קבוצה מאברכי 

התמימים, בעלי מרץ, כדי שלאט לאט ירכזו סביבותיהם את אנ"ש והשייכים לאנ"ש באופן שיתפסו 

אפשרות  יש  אם  להודיעני  בקשתי  ולכן  להם.  הראוי'  מקומם  וסביבותי'  אנדזשעלעס  בלאס  אנ"ש 

בשביל אנ"ש להסתדר שם בתור שוחטי עופות ושוחטי גסות וכיו"ב, גודל השכירות וכו' וכו'.

בבקשה למסור תוכן מכתבי זה גם להרי"ל שי' פויזנער או להראות לו המכתב גופא, כי איני 

יודע, מפני רוב הטרדות, מתי יהי' אפשר לי לענות לו ביחוד על מכתבו.

ולבשורות טובות אחכה בהקדם האפשרי.

מזכיר במכתבו ר' שרגא פייוואוש וויילער ובטח ידוע לו אשר בנו של הנ"ל הוא עסקן ציבורי ועשיר 

גדול, ונותן סכומים מסויימים לאביו לחלקם לצדקה ומוסדות כראות עיני אביו שרגא פייוואוש שי'.

בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הזכרתיו לטובה ובמילא נכלל בזה גם הצלחה באסיפה 

דשבוע זה בפרט, ובכל עניני עסקנותו בכלל, אשר זהו ג"כ הצינורות לברכה והצלחה בעניניו הפרטיים.

בברכת חנוכה שיהי' מוסיף והולך בהדלקת נרות, וגם מבחוץ - עד שיכלה רגלא דתרמודאי,

מנחם שניאורסאהן

המשך מעמוד רח
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·Lc÷na eéä çì ìL úBcî òáL:ïéä,ïéää éöçå,ïéää úéLéìLe,ïéää úéòéáøe,âG,âG éöçå,âG úéòéáøe. ¤©¦¤©¨©¦§¨¦©£¦©¦§¦¦©¦§¦¦©¦©£¦§¦¦
÷Bãö øa øæòéìà éaøøîBà:ïéäa eéä úBúðL,øtì ïàk ãò,ìéàì ïàk ãò,Nákì ïàk ãò.ïBòîL éaøøîBà: ©¦¡¦¤¤©¨¥§¨¨©¦©¨©¨©¨¨©¦©¨©¤¤©¦¦§¥

íL äéä àGïéä,LnLî ïéää äéä äî éëå?äcî àlàäúéä äöçîe âG ìL äøúé,úçðîì ããBî äéä daL ¨¨¨¦§¦¤¨¨©¦§©¥¤¨¦¨§¥¨¤¤¡¨¨§¨¤¨¨¨¥§¦§©
ìBãb ïäk,ø÷aa äöçîe âG,íéaøòä ïéa äöçîe âGå. Ÿ¥¨¤¡¨©Ÿ¤§¤¡¨¥¨©§©¦

,úéæë ïäìù ïéúôù ô"òà úåçðî øàù ìë úçéúô ìáà .ìéãáî åðéàå ,íéðùì äúéúô ìë ìôåëå ,úéæë ïéúôì ïúåà úúåô áéø÷éù íãå÷å ,áøòá ïéàöç øùò
:'å ÷øôá ìéòì ïðúãë ,ìéãáîå äòáøàì íéðùå íéðùì ïúåà ìôåë

aaaa.oida eid zezpy:úåîéâô åà úåøîñî íéðîéñ åéä åáå ,ïéä àìà íù äéä àì.xtl o`k cr:ïéää éöç.li`l o`k cr:ïéää úéùéìù.yakl o`k cre
:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .ïéää úéòéáø.ynyn oidd did dn ikeïîùá àìà ïéäì åëøèöð àì íìåòìù ,íìù ïéäì êéøö äéäéù øáã ùã÷îá äéä àìù

:ïéäì íéëéøö åéä àì ë"àå ,ãîåòå íéé÷ àåä ïééãò ïîù åúåàå äùî éîéá äçùîä.dxizi dcn `l`:úåãî òáùä íéìùäì íù äúéä.lecb odk zgpnl
:íééáøòä ïéá äöçîå âåìå úéøçù äöçîå âåì ,ïîù ïéâåì äùìù äì åéä
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במקדש. שהיו הלח במידות דנה משנתנו 

Lc÷na eéä çì ìL úBcî òáL דברים מודדים היו שבהן – ÆÇÄÆÇÈÇÄÀÈ
למנחות: ויין שמן  כגון לוג;ïéä`.לחים, עשר שנים –.aéöçå ÄÇÂÄ

ïéää;ויין שמן  ההין חצי טעונה פר  של  נסכים מנחת שכן –.b ÇÄ
ïéää úéLéìLe ההין שלישית טעונה איל  של נסכים שמנחת – ÀÄÄÇÄ

ויין; cïéää.שמן  úéòéáøe טעונה כבש  של נסכים שמנחת – ÀÄÄÇÄ
ויין; שמן ההין שמן dâG.רביעית לוג לפחות טעונה מנחה שכל  –

.e .(xhil ivgk `ed bel)âG éöçå;הבאה במשנה כמבואר  –.f ÇÂÄ
âG úéòéáøe.הבאה במשנה כמבואר –÷Bãö øa øæòéìà éaø ÀÄÄÇÄÁÄÆÆÇÈ

ïéäa eéä úBúðL :øîBà היו שלא סובר , צדוק בר אליעזר רבי  – ÅÀÈÈÇÄ
אלא  ההין, ורביעית ההין ושלישית ההין  חצי  של  מיוחדות מידות
סימנים: ששימשו  חריצים היינו  שנתות, היו  ובה בלבד, ההין  מידת

øtì ïàk ãò, ההין חצי –ìéàì ïàk ãò, ההין שלישית –ãò ÇÈÇÈÇÈÈÇÄÇ
Nákì ïàk.לעיל שבארנו כמו ההין, רביעית –:øîBà ïBòîL éaø ÈÇÆÆÇÄÄÀÅ

ïéä íL äéä àGחצי של  המידות שדווקא סובר , שמעון רבי – ÈÈÈÄ
לא  שלם הין  אבל במקדש, היו ההין ורביעית ההין ושלישית ההין 

במקדש , ääהיה äéä äî éëåLnLî ïéצורך היה לא הרי  – ÀÄÆÈÈÇÄÀÇÅ
משה בימי  המשחה בשמן  אלא נזכר  ולא שלם, כדכדכדכד),),),),בהין לללל,,,, ((((שמותשמותשמותשמות

נגנז  כך  ואחר השעה, לצורך  שנעשה äøúé((((גמראגמראגמראגמרא)?)?)?)?והיינו äcî àlàÆÈÄÈÀÅÈ
äúéä äöçîe âG ìL שנמסרו המידות שבע את משלימה וזו  – ÆÆÁÈÈÀÈ

ìBãbבמסורת, ïäk úçðîì ããBî äéä daL מנחת היינו  – ÆÈÈÈÅÀÄÀÇÙÅÈ
שמן , לוגים שלושה הטעונה ø÷aaחביתין  äöçîe âG למחצית – ÆÁÈÇÙÆ

בבוקר , הכהן שהקריב íéaøòäהמנחה ïéa äöçîe âGå למחציתה – ÀÆÁÈÅÈÇÀÇÄ
במשנה  שלמדנו כמו  הערבים, בין שהקריב המנחה של השנייה

הקודמת.

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כ הגמרא:דף מסקנת על חולק אשי ïðàרב àäå ,éMà áø øîà במשנתינו ¨©©©¦§¨£¨

,éëä ïðz àìנאמר במשנתינו Bðéàåשהרי óñeî Ba LiL íBé ìk ììkä äæ Ÿ§©¨¦¤©§¨¨¤¥¨§¥
,äòaøà ïéøB÷ áBè íBé,מועד של וחולו חדשים לראשי המשנה כוונת שאין ומסתבר ¦©§¨¨

ואלא ארבעה, שקורין במשנה בפירוש נכתב לגביהם éàîשהרי ééBúàì כלל בא מה - §¨¥©
האם לרבות, áàaזה äòLúå øeaéö úéðòz ééBúàì åàì ארבעה יקראו בהם שאף ¨§¨¥©£¦¦§¦§¨§¨

כברייתא  להורות ואין תפילה], מוסף בהם יש מכל־מקום מוסף, קרבן בהם שאין [ואף

להיפך. משמע מהמשנה כאשר

הגמרא: éMàמקשה áøìe קוראים באב ותשעה ציבור שבתענית מהמשנה שפושט §©©¦
כן אם épîארבעה, ïéúéðúî,שנאה מי –,àéðúc .éñBé éaø àìå àn÷ àpz àì ©§¦¦©¦Ÿ©¨©¨§Ÿ©¦¥§©§¨
úBéäì ìç באב ìLתשעה ïéøB÷ ,éLéîçáe éðLaäL,וחמישי שני øéèôîeככל ¨¦§§¥¦©£¦¦¦§Ÿ¨©§¦

ãçà מהם האחרון חל- הוא ואם .àøB÷ ,éòéáøáe éLéìLa רקøéèôîe ãçà אותו ¤¨¦§¦¦¦§¦¦¥¤¨©§¦
íìBòì øîBà éñBé éaø .ãçà ימי בשאר חל אם ובין ובחמישי בשני חל אם בין - ¤¨©¦¥¥§¨

ìLהשבוע, ïéøB÷ãçà øéèôîe äL אין כולם שלדעת זו מברייתא למדנו מהם. ¦§Ÿ¨©§¦¤¨
באב  שבתשעה משנתינו אשי רב שפירש מה ולפי משלשה, יותר באב בתשעה קוראים

שנאה  מי כן ואם יוסי, כרבי ולא קמא כתנא לא אינה ארבעה, .קוראים

הגמרא: שלשה,àlàåשואלת קוראים ציבור שבתענית סוברת שמשנתינו נפרש אם §¤¨
במשנתינו÷àéLשוב ששנינו ììkäמה äæ' קורין יום־טוב ואינו מוסף  בו שיש כל ©§¨¤©§¨

באב. ותשעה ציבור תענית לרבות שבא ומסתבר הגמרא:ארבעה', ציבור àìמשיבה תענית זה בכלל לרבות המשנה כוונת אין - Ÿ
אלא באב, å[-לרבות]ééBúàìותשעה LãBç Làøשל ארבעה.ãòBîחולו קוראים שבהם §¨¥Ÿ¤§¥

הגמרא: dìמקשה éðz÷ àéãäa àä,המשנה בתחילת בפירוש נכתבו אלו ימים הרי -,äòaøà ïéøB÷ ãòBîe íéLãç éLàøa ¨§¤§¨¨¨¥¨§¨¥¢¨¦¥¦©§¨¨
מהכלל. לומדים מה קשה  שוב כן ואם ריבוי, צריכים הגמרא:ואינם ממה מתרצת יותר לרבות בא אינו  הכלל' 'זה התנא כשאומר

בתחי  אלאשנאמר áéäéלה, àîìòa àðnéñ,הימים לקריאת דבריו בסוף סימן נותן התנא -àîéz àìc לומר נטעה שלא – ¦¨¨§¨§¨¨¦§Ÿ¥¨
eäðéðש  éããä ék ãòBî ìL Bleçå áBè íBé,בתורה הקוראים במנין הם שוים -Cãéa àììk éàä èB÷ð àlà תפוס - §¤¥¦£¨¥¦§¤¨§©§¨¨§¨¨

לסימן, לך יהיה והוא זה, כלל déøáçîבידך àúléî déì éôèc ìkאחר מיום יותר דבר בו שנוסף יום כל -àøáb déì éôè ¨§¨¥¥¦§¨¥©§¥¨¥¥©§¨
àøéúé בתורה קורא עוד בו  נוסף -.àkéàc ãòBîe LãBç Làøa Ckìäבהם שיש -óñeî ïaø÷,יום בכל ÷ïéøBשאינו §¥¨¦§¨§Ÿ¤¥§¦¨¨§©¨¦

,äòaøà וáBè íBéaגם בו äëàìî,שנוסף úéiNòa øeñàcבו íéøetkäקוראים íBéa .äMîçבו מלאכה cשנוסף העושה ©§¨¨§§¨©£¦©§¨¨£¦¨§©¦¦§
úøkבמזיד Leðò,בו úaLקוראים .äML,מכולם עלàkéàcהחמורה לעובר שיש -øeqéà עונש במזיד שבת מלאכת ¨¨¥¦¨©¨§¦¨¦

,äìé÷ñבה äòáL.קוראים §¦¨¦§¨
לעיל: הנזכר במעשה רב של השניה בהנהגה דנה çútהגמרא ,àøôña àø÷ í÷ ,øeaö úéðòúa ìááì òìwéà áø ,àôeb¨©¦§©§¨¤§©£¦¦¨¨¨§¦§¨¨©

éøaéøa àìå íúç C.Cאפים נפילת eäéétðààובשעת àîìò élek ìeôð,והתפללו פניהם על נפלו העם כל -àì áøå ¨¦¨©§Ÿ¨¦¨¥¨§¨©©§©§§©Ÿ
.détðà ìò ìôð̈©©©§¥

הגמרא: détàמבארת ìò ìéôð àì áø àîòè éàî ש לפי העם, שאר äúéäכמו íéðáà ìL ätöø,הכנסת בית באותו ©©£¨©Ÿ¨¦©©¥¦§¨¤£¨¦¨§¨
,àéðúåבתורה א)נאמר כו äéìò'(ויקרא úBçzLäì íëöøàa eðzú àì úékNî ïáàå' אבנים רצפת על תשתחוו לא -, §©§¨§¤¤©§¦Ÿ¦§§©§§¤§¦§©£¨¤¨
אבניםäéìòודורשים, רצפת על -äåçzLî äzà éà רקìò äåçzLî äzà ìáà ,íëöøàa רצפתúéa ìL íéðáà ¨¤¨¦©¨¦§©£¤§©§§¤£¨©¨¦§©£¤©£¨¦¤¥

.Lc÷nä,'לה בהשתחואה אף המקדש לבית מחוץ אסורה אבנים שרצפת למדנו äøñàומכאן àì àìeò øîàc ,àìeòãk ©¦§¨¦§¨§¨©¨Ÿ¨§¨
äøBz זה íéðáàבפסוק ìL ätöø àlà הכנסת הכנסת..ãáìaבבית בית באותו פניו על רב נפל לא זה ומטעם ¨¤¨¦§¨¤£¨¦¦§¨

הגמרא: éëäמקשה éà,אבנים רצפת שם áøשהיתה àéøéà éàî,כך נהג רב דווקא מדוע -énð eälek eléôà אסורים היו ¦¨¦©¦§¨©£¦§©¦
פניהם  על הגמרא:.ליפול éàåäמתרצת áøc dén÷.אבנים רצפת היתה רב שעמד במקום רק הגמרא:- éaâìמקשה ìéæéìå ©¥§©£©§¥¦§©¥

détà ìò ìBtðéìå àøeaéö.פניו על ויפול אבנים רצפת שם שאין בו עומד שהציבור למקום רב ילך הגמרא:- àìמתרצת ¦¨§¦§©©¥Ÿ
àøeaéö çøèéîì éòa.לכבודו לעמוד צריכים היו הציבור למקום הולך היה שאם הציבור, את להטריח רב רצה לא - ¨¥§¦§©¦¨

i"yx

éùà áøìåÐxn`cllkd df :
,a`a dryz inp iiez`l 'ipznc
.eppr zltz sqen dia zi`c

'åë úåéäì ìç 'åë éðî ïéúéðúîÐ
,dl `ipz a`a dryz iab
zkqnc `ziixza `zrnya

.ziprzãçà øéèôîå ãçà àøå÷
Ð.xihtnd ied `ed `xewdàðîéñ

àîìòáÐdfa dil hiwp xcdc `d
.'ek ol aidi `pniq ,llkdìë

äéøáçî àúìéî éôèãÐmei lk
.exiagn xac scerdäøñà àì

äøåúÐ`ly `l` df weqta
,zqpkd ziaa mipa` ztvx eyri

.ycwn ly znbecçøèî éòá àì
àøåáöÐ.eiptn ecnri jli m`y



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc dcp(oey`x meil)

ìîpadar hih zelrn zepitqde ,my zexver zepitqdy mewn - ©¨¨
dleqt dzliah ,lnpa dlah m` ,carica s`e .dliaha uvegd

e .dvivg dilr dzid `nyàkéì àzLäc áb ìò óàs`e - ©©©§©§¨¥¨
,hih dilr oi` ,dliahd ixg` ,eiykryìôð éðBicøa øîéàyi - ¥©©§¦¥¨©

dkykyyke ,dilr hihd did dliahd zryay xnele yeygl
.dilrn hihd ltp ,mindn dziilra dilbx z`

raepd ,oirna dliahdy (h"t ipiny) mipdk zxeza epipy
,dewna dliahd j` .milgef eininyk zxdhn ,rwxwdn
wx `l` ,milgef mindyk zxdhn dpi` ,minyb in ea mitq`py
,(d"n d"t) ze`eewn zkqna epipye .cg` mewna miqpekn mdyk
milgefd mind ,xnelk .'dewnk oithepde oirnk oilgefd'
mixddn mithepd minde ,dligfa mixdhne ,oirnk mpic zexdpay
mpi`e dewnk md ixd ,[mibly zxytd in e` minyb in mdy]
aex m` ,xdpd ina minyb in eaxrzd m` j` .dligfa mixdhn
m`e ,dxyk dliahd ,driap in mdy miigd mindn md eay mind

.dleqt dliahd ,minyb inn mind aex
yiy zeyygd iptn l`eny ly eia` dyr dn ,zx`an `xnbd

:zexdpa dliahadéúðáì ãáò ìàeîLc deáàeizepal dyr - £©¦§¥¨©¦§¨¥
úBàåå÷îmiqpekn minïñéð éîBéasxegd ini xg` -gipn did `le , ¦§¨§¥¦¨

yie ,minyb inn daxzn xdpd oqip iniay iptn ,xdpa leahl mdl
mixdhn mpi`y ,minyb in md xdpa mind aex `ny yeygl

.[dligfaåmdl dyr okéötîmipw ly ze`lvgn -éøLz éîBéa §©¨¥§¥¦§¥
.[xdpa dliahd zrya mdilr ecnriy ick ,uiwd ini xg` mdy
in lr miaexn driapd iny itl ,xdpa leahl xzen ixyz iniay
uvegd dar hih xdpa yiy oeik j` ,milgefa mixdhne minybd
`l hihdy ick ,mind jeza mgipde ze`lvgn odl dyr ,dliaha

.[odilbxa waci
:dliahd ipica sqep oic d`ian `xnbd,áø øîà ìãéb áø øîà̈©©¦©¨©©

dliahl dtitgd oiae ,leahl ick dnvr dttgy dy`däðúð̈§¨
å ,dðáì ìéLázjk xg`äúìòå ,äìáè,deewndn d`vi -äúìò àì ©§¦¦§¨§¨§¨§¨§¨Ÿ¨§¨
dlired `l -àzLäc áb ìò óà .äìéáè dìxg`l ,eiykry - ¨§¦¨©©©§©§¨

,dliahdàkéì,dvivg dilr `vnp oi` -ìôð éðBicøa øîéàyi - ¥¨¥©©§¦¥¨©
dilbx z` dkykyyke ,dvivg dilr did dliahd zryay xnel

.dvivgd dltp ,mindn dziilra
:dvivg zeklda mipic dnk d`ian `xnbdéðä ,àaà øa éîø øîà̈©¨¦©©¨¨¥

àzìéñeëc écáø,mcd zfwdn mixvepy ,mirvtd mze` -ãò ¦§¥§¦§¨©
éöééç àì éîBé àúìz,dfwdd zryn mini dyly exary cr - §¨¨¥Ÿ¨§¦

sebk `ed ixde ,sebl xaegne jx oiicr mclby iptn ,mivveg mpi`
.xyad,éöééç ,Cìéàå ïàkîepi`e ,sebdn cxtpe yai mclby iptn ¦¨§¥©¨§¦

.[xyad sebk
ïéòaL óeìôì ,àá÷eò øî øîàiptn oira uawzny ,oird z`ev - ¨©©§¨¦§¤¨©¦

`ed m` ,ilegd,õöBç Bðéà ,çìm`e .eilr citwn mc` oi`y itl ©¥¥

`ed,õöBç ,Láé.[eilr citwn mc`y iptn,Láé àø÷ð éúîéà ¨¥¥¥¨©¦§¨¨¥
÷øéì ìéçúnL äòMî.ezeyai aexn ,[wexi zeidl-] ¦¨¨¤©§¦¦Ÿ
ìBçk ,ìàeîL øîàmipira migipny rav -Bðéà ,ïéòä CBúaL ¨©§¥§¤§¨©¦¥

,õöBçlegk .ea dvex daxc`e ,eilr citwdl jxc oi`y iptnìòL ¥¤©
,õöBç ,ïéòä éab.exiardle eilr citwdl jxcy iptnäéðéò eéä íà ©¥¨©¦¥¦¨¥¤¨

úBçøBt,xicz dipir z` znvere zgzet `idy -éab ìò eléôà §£¦©©¥
,õöBç Bðéà ïéòäkd z` xiarn oird cepcpy iptnlr ar epi`e leg ¨©¦¥¥

.uevgiy zeynn my x`yp `le ,oird iab
øúBéa äéðéò äîöò Bà ,øúBéa äéðéò äçút ,ïðçBé éaø øîàzrya ¨©©¦¨¨¨§¨¥¤¨§¥¨§¨¥¤¨§¥

,dliahd,äìéáè dì äúìò àìef ixd xzeia dgztyky iptn Ÿ¨§¨¨§¦¨
.dhnl dvivg ef ixd xzeia dnvryke ,dlrnl dvivg

zeidl mikixv dixzq ziae dy`d ihnwy ,x`azd (:eq) lirl
j` .lreta min mda e`eaiy jixv oi` j` ,min z`ial miie`x
`xnbd .lreta `eal mind mikixv ,day miielbd zenewna
da e`eaiy ick ,dliahd zrya dy`d cenrz cvik zx`an

:ie`xk minddúìéãb Cøc àlà ìBaèz àì äMàä ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨¦¨Ÿ¦§¤¨¤¤§¦¨¨
df diweye dilbx `le ,dxya lr dizerexf wegcz `ly ,xnelk -
mikixvy ,miielbd zenewnl ribdln mirpnp mind f`y ,dfa
mby s`e .cinz dyeniye dzkild jxck cenrz `l` .min z`ia
dkixv dpi` ,mind mdil` miribn oi`y mihnw da yi ef dcinra

.min z`ia mikixv mpi`y ,mixzqd zia mdy ,mhytl
jelidd jxca dqekny mewndy ,eixacl di`x `ian yiwl yix

:mixzqd zia `ed ,libxd yeniydeïðúãka"t) mirbp zkqna §¦§©
m`e ,odkl eze`xdl jixvy zrxv rbp el yiy in iabl ,(c"n

,dpynd zx`an jk lre .`nhn epi` mixzqd ziaa rbpdLéàä̈¦
äàøðodkd l`íéúéæ ÷ñBîe ,øãBòkixg` rwxwdn mizif hwln-] ¦§¤§¥¥¥¦

erbp z` ze`xdl eilr ,igyd ziaa rbpd m`y .[oli`dn exypy¦
diabn xcerdy jxck dlrnl zedaben eizerexfyk odkl
xzei eizerexf diabdl jixv epi`e ,xcrnd z` diabdl eizerexf
erbp z` odkl ze`xdl eilr ,dexrd ziaa erbp m`e .i`cn
mizif hwlnd mc` dgeyy jxck ,[stekzn-] dgey `edyk
,mixzqd zia `ed ,el` mipte`a d`ex epi` odkdy dne .rwxwdn

.xzei zegyl e` ,xzei eizerexf diabdl jixv yi`d oi`eäMà¦¨
,rbp dl yiyúàøðodkl,úâøBàk.igyd ziaa rbpd m`åm` ¦§¥§¤¤§

dnvr z` zttek `id dexrd ziaa rbpddða úà ä÷éðîë. §¥¦¨¤§¨
yeniyd jxca mi`xp mpi`y zenewndy ,micnl ep` ef dpynn
yiy ,dcp zliahl cenll yi o`kne .mixzqd zia md ,libxd
zenewnd mze` lkl min eribi jkae ,dzlicb jxck leahl dy`l

.[mixzqd zia mpi`y
:zevveg md m` ,zexeywd zexry oic zx`an `xnbdäaø øîà̈©©¨

äøeL÷ úçà àîéð ,àðeä áø øa,dnvra dxeywd zg` dxry - ©©¨¦¨©©§¨
,úööBç.min ea qpkp `le wcedn dly xywdy iptn ¤¤
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oifge` mipy` cenr fq sc ± oey`x wxtdcip
ìîðáÐ1.uvege ,hih zelrny ,zerawp zepitqdy mewn ,e"hxetìôð éðåéãøáhihd Ð

dilbx dkykyyky ,jeykiy oeyl `edy d`xpe ,epeyl rcei ipi` Ð "ipeicxa" .dilrn

.ltp dz`va minaïñéð éîéá úåàåå÷îitl Ð xdpa zelaeh opi`e .oiqpekn min dewn Ð

minybn minybd zenia mind eaxy`ipze .oilgefd lr oithep eaxi `ny yiige ,eltpy

s` ,oilgefa xdhn oirn dn :mipdk zxeza

oiliahny ,xnelk .oilgefa xdhn dewn

dewna egpe eewpy mcew ozligf jxc oiqpekna

,oilgefa xdhn oirn :"oirn j`" xnel cenlz Ð

"oxeay`" edne .oxeay`a xdhn dewnde?eewc

eewpyn `l` miqpekna oiliahn oi`c .iniiwe

ze`eewn zkqna opze .ozligfn egpe mdieewnl

,xnelk ."oirnk Ð oilgefd" :(d dpyn d wxt)

Ð oithepde" .oirnk Ð zexdpay oilgef

,dewnk od ixd ,mixddn oithepd mine ."dewnk

oqip inia ,jklid .dligfa mixdhn oi`e

eax `ny yiig Ð minyb ici lr xdpd daxzpy

,oilgef elhae ,eay miig lr eay oithepoi`e

oixdhnlke .dligf jxc oda laehd `nhd z`

jkitl Ð oilgefe mikled od mlerl zexdpd

yi .ekeza leahl oxeay`a dewn edl ciar

`zlin e`le Ð dafl miig min opirac :miyxtn

afdy ,dafan afa xneg :`ztqeza `ipzc ,`id

.'ek miig min oerhéøùú éîåéá éöôîåÐ

iptn la` .oiaexn oilgefdy ,xdpa oilaehy

zexaery xdpa zelvgn ozep ,hihd zvivg

.odilréãáøÐ2.h"xehpietàúìéñåëÐ

3mc zfwd ly zekn ly okxce ,`"nelt

.clb zelrdléîåé àúìú,xaegne jx oclb Ð

.iviig `le ,xyad sebk iedeóåìôìÐ.`"civwúåçøåôjk oia xicz znvere zgzet Ð

.ynn ea oi`e ,oird ab lr ar epi`e ,ezxiarn dzgixty itl Ð uveg epi` .jk oiae

.uveg epi`e ,legkd z` zglgln drncdy .zernec :`pixg` `pyiløúåéá äéðéò äçúô
.dlrnl dvivg `ied Ðøúåéá äéðéò äîöò.dhnl dvivg `ied Ðàìà ìåáèú àì

äúìéãâ êøãë`l` ,dfa df diweye dilbx `le ,dxya lr dizerexf wgcz `l ,xnelk Ð

.ol ztki` `l Ð ea oi`a min oi`e ,henwe dqkpy dne .cinz dyenye dzkild jxck

.cinz okxck `l` ,dixzqe dihnw zia hytl dkixv dpi`eïðúãë,mirbp zii`x iab Ð

yi`d :opze ,"odkd ipir d`xn lkl" (bi `xwie) aizkc ,mixzqd zia aezkd oda xdihy

.mizif wqenke xcerk odkl erbp d`xnøãåòëziaa Ð mizif wqenke ,igyd ziaa Ð

,eze`xdl i`cn xzei eizerexf diabdl jixv oi` Ð igyd ziaa rbp el yi m`c .dexrd

lkei `l m`e ,d`xi Ð ze`xl odk lkeiy dne .envr qp`n epi`e diabny xcerk `l`

mizif wqenk `l` ,i`cn xzei geyle sekl jixv oi` Ð dexrd ziaae .xedh Ð ze`xl

.ux`d lr ohwlne oli`d on exypy xg`úéàøð äùàäå.drbpa odkl ÐúâøåàëÐ

.dpa z` dwipnk dnvr zttek `id Ð dexrd ziaa m`e ,igyd ziaaúçà àîéðÐ

.zvvege ,xity `wcdin
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äðúðdaezk dpi`y ,zxg` `xnin cer aezk l`ppg epiax yexita Ð dpal liyaz

yie ."dliah dl dzlr `l Ð zlaehe dpa z` zlytn" :`id efe ,eply mixtqa

dzlr `l .dlahe ,dilr dicba eid `le dnexr `ide ,dixeg`l Ð "dpa z` zlytn" :yxtl

uvege ,en`a wacpe ,ea `veike hih `wepic dilr ded `ny opiyiigc Ð dliah dl

dl opifgc ab lr s` .dl drci `le ,dzliaha

`nlc opiyiig Ð dilr icin `kilc `zyd

wlged Ð "ipeicxa ltp" dliahd on dziilra

jixve .l`ppg epiax yexitk ,dcixi jxc ltpe

dzliah iptl elit` dpa zlytn dzidy :xnel

.dzliaha `wec e`le ,jenqa

óåìôìÐ uveg yai uveg epi` gl oiray

drncdy iptn ,oird jezay `wecc

la` .yai zeidl ezgipn epi`e ezglgln oiray

rnyn ikde .uveg Ð gl elit` ,oirl ueg seltl

el`" iabc (a dpyn) iriyz wxt ze`eewn zkqna

oi`y" iabe ,"oirl uegy seltl" ipzw "oivveg

gl oia biltn `le ,"oiray seltl" ipzw "oivveg

gla ,epiide .oird jezl oirl ueg oia `l` yail

oxetvd zgzy d`eve .uveg inp oira Ð yaic

opzc `de .uveg Ð dyaize`eewn zkqna mzd

d`ev ikelkl :dliaha oivveg oi`y el`e" iab

oxetve) oxetvd zgzy d`eve xyad lry

ikelklc `inec ,gla ixiin Ð "(zlclecndd`ev

:cere ?iviig `l i`n` ,yaia i`c .xyad lry

lry d`ev iclb" ipzw "oivveg el`e" iab lirlc

."oxetvd zgzy wvae dxya

äçúôÐ xzeia dipir dnvr e` xzeia dipir

,zlaehd dy` lkl cenll yi jkl

ipdc jenqa opiqxb `lc i"yx yexitl ,xzeia dipir mivrz `le ,dipir gztze leahz `ly

.min z`ial ie`x `diy ,dit geztl dcnll jixv ,miyexitd lkle ."zexdhl" `zrny

ly ezgtyn inp iziine .min z`ial ie`x `diy opira mixzqd zia lkc lirl opixn`ck

zkqna `icda inp opze .zxg` dliah iax dkixvde ,dipiy oia mvr `vnpe dlahy ,iax

,dz`nehn dxdh Ð dlahe dcxi ,dita zern dpzpy dcp :(d dpyn) ipiny wxta ze`eewn

.dlah `l eli`k Ð dizezty dvnw ,dici dvtw ,dita xry dpzp .dwex ab` d`nh la`

oiprl ,dpa z` dwipnke zbxe`k :jenqa opixn`ck ,zvw dizekxi wigxdl dcnll jixv mbe

.dfgd lrn zvw ccd zdabdäçúôl`ppg epiax yexita aezk df xg` Ð 'ek dipir

la` ,zexdhl Ð ipd xnzi` ikc .`zzrny ipd lkk `zkld zile" mixtqd zvwnae

daeyzae ."dzlicb jxc `l` leahz `l dy` :yiwl yix xn`c `d ik .dxedh Ð dlral

,"yiwl yix xn`c `d ik ,dxedh Ð dlral la`" xn`wc `cg opiqxb `lc i"yx azk zg`

,`ng xa inxe lcib axce axc `zzrny ipd lkc :cere ?lirlc jpdl yiwl yix oipr dn

:cere !oixacn eid l`xyi ux` ipalc wgec edfe .oikixv eid onewn jxevle ,laaa eid oleke

dy`" ,edpihwp dawp oeyla edlekc :cere !laaa ze`eewn dizpal carc l`enyc dea`c

i`e Ð "dipir dgzt ,dpal liyaz dpzp ,lnpa leahz `l dy` ,qxg ilk lr cenrz `l

zenai) "ulegd" wxta `ipzc :cere !"dy`" mrt lka xikfdl jixv did `l ,did zexdhl

.xzide xeqi` zliaha ixii`c xxgeyn care xbc `inec :cere !?dcp hwpc `py i`n Ð zexdhl i`c .dlral dcp ,epiide .dcpae xxgeyn carae xba uveg Ð dliaha uvegy xac lk :(a ,fn

mz epiax la` .dlral dcp zliaha eiykr zebdep `zzrny jdc zexneg lkc :ezaeyza i"yx yxit oke .xzide xeqi` zliaha uveg Ð dxdhe d`neh zliaha uvegd lk :xn`w ikde

wxtae ,min z`ia `ira `l mixzqd ziac opixn` lirlc ,wlgl jixv oke .dicrq ax yxity dcp zekldae zelecb zeklde l`ppg epiax yexita inp `zi`e ,mixtqd zqxibk d`xpy yxit

"ulegd"c jde .dlral Ð oizrnyae ,zexdhl `idd i`ce `l` !min z`ia `ira ,`nl` Ð "dy`ay mixzqd zia" aygne ,"mc`a oivveg el`e" iab (a dpyn) ze`eewn zkqnc iriyz

qxg ilkc ixneg jpd la` .dpynd lr cenrl `ziixad jxc oky .dlra oiprl ivvgc ze`eewnc iriyz wxtc zevivg ipd` ,`niiw dcpae 'ek xba uveg dliaha uvegy lkc (a,fn zenai)

`zliqae .biltn `lcn ,uveg epi` yai oia gl oia :rnyne .uveg epi` Ð oird jezay seltl :iriyz wxta ipzwc .dpynd on xzei zexingny ,seltle `caixe zlytne ivtne lnpe `zliqe

mixzqd ziac iriyz wxtc dpyn jdc :mz epiax yexitl dyw edine .dlral elit` `zi`c ,yiwl yixc `xneg jda `l` ,ediizeek `zklid zil Ð ixneg jpd lkae dnvre dipir dgzte

"dliaha uvegy xac lke" "ulegd"c jdc yexit oke .dlral dl miwen `dc .uveg epi` oird jezay ,uveg Ð oirl uegy .oiray seltl oic inp ipzw ,zexdhl iwenc ,uveg dy`ay`niiw

epiide ,yi`ay mixzqd zia aiyg `w "oivveg oi`y el`e" iab `tiqac ,icin dyw `l Ð ze`eewnc oizipznl oizrnyc mixzqd zian dywdy dne .dlral ixii`c zexdhc dpyn`

seltle .dy` oiae yi` oia biltn `w dfae .yi`d `le zctwn dy`dy ,mixzqd zia yiy :d`xpe ?dy`ce yi`c mixzqd zia oia yi welig dn :dteb `aa jda mrh ozil jixve .oizrnyk

.izyxitck ,gla `wec ixii` ,oirayä÷éðîëåipir d`xn lkl" :`ipz ikde .lirl ziyixtck ,ccd iab dl ipz mipdk zxezac :d`xp oi`e .dexrd zia oiprl :i"yx yxit Ð dpa z`

,ccd zgz Ð dpa z` dwipn ,dpa z` dwipnke zbxe`k dy`de .oigiyd oia Ð wqenke ,mixzqd ziaa Ð xcerk ,'ek wqenke xcerk d`xp yi`d :exn` o`kn .mixzqd zial hxt Ð "odkd

.mixzqd zia oiprl ,zt zkxerk :yexit Ð "zkxerk" inp opz (c dpyn) mirbpc ipy wxtae .zil`nyd cia Ð ozyt deehk :xne` iax .zipnid cia Ð zbxe`k
meyn

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

ìîpaàkéì àzLäc áb ìò óà ,¯øîéàéðBéãøa ©¨¨©©©§¨§¨¥¨¥©§©§¥
éîBéa úBàåå÷î déúðáì ãáò ìàeîLc deáà .ìôð§©£¦§¥£©¦§¨¥¦§¨§¥
:áø øîà ,ìcéb áø øîà .éøLz éîBéa éötîe ,ïñéð¦¨©§¥§¥¦§¥¨©©¦¥¨©©

äúìòå äìáèå dðáì ìéLáz äðúð¯dì äúìò àì ¨§¨©§¦¦§¨§¨§¨§¨§¨Ÿ¨§¨¨
àkéì àzLäc áb ìò óà ,äìéáè¯éðBéãøa øîéà §¦¨©©©§¨§¨¥¨¥©§©§¥

éðä :àaà øa éîø øîà .ìôðéãáøãò ,àúìéñeëc §©£©¨¦©©¨¨¥¨§¥§¦§¨©
éîBé àúìz¯àìéöééçCìéàå ïàkî ,¯øîà .éöééç §¨¨¥¨¨§¦¦¨§¥¨¨§¦£©
:àá÷eò øîóeìôìçì ,ïéòaL¯Láé ,õöBç Bðéà ¨§¨¦§¤¨©¦©¥¥¨¥

¯Láé àø÷ð éúîéà .õöBç¯.÷øéì ìéçúnL äòMî ¥¥¨©¦§¨¨¥¦¨¨¤©§¦¦©
:ìàeîL øîàìBçkCBúaLïéòä¯.õöBç BðéàìòLå ¨©§¥¨¤§¨©¦¥¥§¤©

ïéòä éab¯úBçøBt äéðéò eéä íà .õöBç¯eléôà ©¥¨©¦¥¦¨¥¤¨§£¦
äçút :ïðçBé éaø øîà .õöBç Bðéà ïéòä éab ìò©©¥¨©¦¥¥¨©©¦¨¨¨§¨

øúBéa äéðéò äîöò Bà ,øúBéa äéðéò¯äúìò àì ¥¤¨§¥¨§¨¥¤¨§¥Ÿ¨§¨
àì äMàä :Lé÷ì Léø øîà .äìéáè dììBaèzàlà ¨§¦¨¨©¥¨¦¨¦¨Ÿ¦§¤¨

Cøcdúìéãbäàøð Léàä :ïðúãk .÷ñBîe øãBòk ¤¤§¦¨¨§¦§©¨¦¦§¤§¥¥
äMà ,íéúéæúàøðúâøBàkä÷éðîëeøîà .dða úà ¥¦¦¨¦§¥§¤¤§¥¦¨¤§¨¨©

äøeL÷ úçà àîéð :àðeä áø øa äaø¯,úööBç ©¨©©¨¦¨©©§¨¤¤
ùìù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

יש הוראות שניתנו בגלוי בתור ציווי והוראה, כמו "וידבר ה'", "ויאמר ה'", ועל דרך זה בנוגע לציוויים שבתורה שבעל פה, ועד לדיני 
השולחן־ערוך.

יש גם כמה הוראות והודעות שבאים באופן של סיפור אודות "מעשה אבות", כדי שילמדו מזה "סימן לבנים".
משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז



רכי oifge` mipy` cenr fq sc ± oey`x wxtdcip
ìîðáÐ1.uvege ,hih zelrny ,zerawp zepitqdy mewn ,e"hxetìôð éðåéãøáhihd Ð

dilbx dkykyyky ,jeykiy oeyl `edy d`xpe ,epeyl rcei ipi` Ð "ipeicxa" .dilrn

.ltp dz`va minaïñéð éîéá úåàåå÷îitl Ð xdpa zelaeh opi`e .oiqpekn min dewn Ð

minybn minybd zenia mind eaxy`ipze .oilgefd lr oithep eaxi `ny yiige ,eltpy

s` ,oilgefa xdhn oirn dn :mipdk zxeza

oiliahny ,xnelk .oilgefa xdhn dewn

dewna egpe eewpy mcew ozligf jxc oiqpekna

,oilgefa xdhn oirn :"oirn j`" xnel cenlz Ð

"oxeay`" edne .oxeay`a xdhn dewnde?eewc

eewpyn `l` miqpekna oiliahn oi`c .iniiwe

ze`eewn zkqna opze .ozligfn egpe mdieewnl

,xnelk ."oirnk Ð oilgefd" :(d dpyn d wxt)

Ð oithepde" .oirnk Ð zexdpay oilgef

,dewnk od ixd ,mixddn oithepd mine ."dewnk

oqip inia ,jklid .dligfa mixdhn oi`e

eax `ny yiig Ð minyb ici lr xdpd daxzpy

,oilgef elhae ,eay miig lr eay oithepoi`e

oixdhnlke .dligf jxc oda laehd `nhd z`

jkitl Ð oilgefe mikled od mlerl zexdpd

yi .ekeza leahl oxeay`a dewn edl ciar

`zlin e`le Ð dafl miig min opirac :miyxtn

afdy ,dafan afa xneg :`ztqeza `ipzc ,`id

.'ek miig min oerhéøùú éîåéá éöôîåÐ

iptn la` .oiaexn oilgefdy ,xdpa oilaehy

zexaery xdpa zelvgn ozep ,hihd zvivg

.odilréãáøÐ2.h"xehpietàúìéñåëÐ

3mc zfwd ly zekn ly okxce ,`"nelt

.clb zelrdléîåé àúìú,xaegne jx oclb Ð

.iviig `le ,xyad sebk iedeóåìôìÐ.`"civwúåçøåôjk oia xicz znvere zgzet Ð

.ynn ea oi`e ,oird ab lr ar epi`e ,ezxiarn dzgixty itl Ð uveg epi` .jk oiae

.uveg epi`e ,legkd z` zglgln drncdy .zernec :`pixg` `pyiløúåéá äéðéò äçúô
.dlrnl dvivg `ied Ðøúåéá äéðéò äîöò.dhnl dvivg `ied Ðàìà ìåáèú àì

äúìéãâ êøãë`l` ,dfa df diweye dilbx `le ,dxya lr dizerexf wgcz `l ,xnelk Ð

.ol ztki` `l Ð ea oi`a min oi`e ,henwe dqkpy dne .cinz dyenye dzkild jxck

.cinz okxck `l` ,dixzqe dihnw zia hytl dkixv dpi`eïðúãë,mirbp zii`x iab Ð

yi`d :opze ,"odkd ipir d`xn lkl" (bi `xwie) aizkc ,mixzqd zia aezkd oda xdihy

.mizif wqenke xcerk odkl erbp d`xnøãåòëziaa Ð mizif wqenke ,igyd ziaa Ð

,eze`xdl i`cn xzei eizerexf diabdl jixv oi` Ð igyd ziaa rbp el yi m`c .dexrd

lkei `l m`e ,d`xi Ð ze`xl odk lkeiy dne .envr qp`n epi`e diabny xcerk `l`

mizif wqenk `l` ,i`cn xzei geyle sekl jixv oi` Ð dexrd ziaae .xedh Ð ze`xl

.ux`d lr ohwlne oli`d on exypy xg`úéàøð äùàäå.drbpa odkl ÐúâøåàëÐ

.dpa z` dwipnk dnvr zttek `id Ð dexrd ziaa m`e ,igyd ziaaúçà àîéðÐ

.zvvege ,xity `wcdin
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äðúðdaezk dpi`y ,zxg` `xnin cer aezk l`ppg epiax yexita Ð dpal liyaz

yie ."dliah dl dzlr `l Ð zlaehe dpa z` zlytn" :`id efe ,eply mixtqa

dzlr `l .dlahe ,dilr dicba eid `le dnexr `ide ,dixeg`l Ð "dpa z` zlytn" :yxtl

uvege ,en`a wacpe ,ea `veike hih `wepic dilr ded `ny opiyiigc Ð dliah dl

dl opifgc ab lr s` .dl drci `le ,dzliaha

`nlc opiyiig Ð dilr icin `kilc `zyd

wlged Ð "ipeicxa ltp" dliahd on dziilra

jixve .l`ppg epiax yexitk ,dcixi jxc ltpe

dzliah iptl elit` dpa zlytn dzidy :xnel

.dzliaha `wec e`le ,jenqa

óåìôìÐ uveg yai uveg epi` gl oiray

drncdy iptn ,oird jezay `wecc

la` .yai zeidl ezgipn epi`e ezglgln oiray

rnyn ikde .uveg Ð gl elit` ,oirl ueg seltl

el`" iabc (a dpyn) iriyz wxt ze`eewn zkqna

oi`y" iabe ,"oirl uegy seltl" ipzw "oivveg

gl oia biltn `le ,"oiray seltl" ipzw "oivveg

gla ,epiide .oird jezl oirl ueg oia `l` yail

oxetvd zgzy d`eve .uveg inp oira Ð yaic

opzc `de .uveg Ð dyaize`eewn zkqna mzd

d`ev ikelkl :dliaha oivveg oi`y el`e" iab

oxetve) oxetvd zgzy d`eve xyad lry

ikelklc `inec ,gla ixiin Ð "(zlclecndd`ev

:cere ?iviig `l i`n` ,yaia i`c .xyad lry

lry d`ev iclb" ipzw "oivveg el`e" iab lirlc

."oxetvd zgzy wvae dxya

äçúôÐ xzeia dipir dnvr e` xzeia dipir

,zlaehd dy` lkl cenll yi jkl

ipdc jenqa opiqxb `lc i"yx yexitl ,xzeia dipir mivrz `le ,dipir gztze leahz `ly

.min z`ial ie`x `diy ,dit geztl dcnll jixv ,miyexitd lkle ."zexdhl" `zrny

ly ezgtyn inp iziine .min z`ial ie`x `diy opira mixzqd zia lkc lirl opixn`ck

zkqna `icda inp opze .zxg` dliah iax dkixvde ,dipiy oia mvr `vnpe dlahy ,iax

,dz`nehn dxdh Ð dlahe dcxi ,dita zern dpzpy dcp :(d dpyn) ipiny wxta ze`eewn

.dlah `l eli`k Ð dizezty dvnw ,dici dvtw ,dita xry dpzp .dwex ab` d`nh la`

oiprl ,dpa z` dwipnke zbxe`k :jenqa opixn`ck ,zvw dizekxi wigxdl dcnll jixv mbe

.dfgd lrn zvw ccd zdabdäçúôl`ppg epiax yexita aezk df xg` Ð 'ek dipir

la` ,zexdhl Ð ipd xnzi` ikc .`zzrny ipd lkk `zkld zile" mixtqd zvwnae

daeyzae ."dzlicb jxc `l` leahz `l dy` :yiwl yix xn`c `d ik .dxedh Ð dlral

,"yiwl yix xn`c `d ik ,dxedh Ð dlral la`" xn`wc `cg opiqxb `lc i"yx azk zg`

,`ng xa inxe lcib axce axc `zzrny ipd lkc :cere ?lirlc jpdl yiwl yix oipr dn

:cere !oixacn eid l`xyi ux` ipalc wgec edfe .oikixv eid onewn jxevle ,laaa eid oleke

dy`" ,edpihwp dawp oeyla edlekc :cere !laaa ze`eewn dizpal carc l`enyc dea`c

i`e Ð "dipir dgzt ,dpal liyaz dpzp ,lnpa leahz `l dy` ,qxg ilk lr cenrz `l

zenai) "ulegd" wxta `ipzc :cere !"dy`" mrt lka xikfdl jixv did `l ,did zexdhl

.xzide xeqi` zliaha ixii`c xxgeyn care xbc `inec :cere !?dcp hwpc `py i`n Ð zexdhl i`c .dlral dcp ,epiide .dcpae xxgeyn carae xba uveg Ð dliaha uvegy xac lk :(a ,fn

mz epiax la` .dlral dcp zliaha eiykr zebdep `zzrny jdc zexneg lkc :ezaeyza i"yx yxit oke .xzide xeqi` zliaha uveg Ð dxdhe d`neh zliaha uvegd lk :xn`w ikde

wxtae ,min z`ia `ira `l mixzqd ziac opixn` lirlc ,wlgl jixv oke .dicrq ax yxity dcp zekldae zelecb zeklde l`ppg epiax yexita inp `zi`e ,mixtqd zqxibk d`xpy yxit

"ulegd"c jde .dlral Ð oizrnyae ,zexdhl `idd i`ce `l` !min z`ia `ira ,`nl` Ð "dy`ay mixzqd zia" aygne ,"mc`a oivveg el`e" iab (a dpyn) ze`eewn zkqnc iriyz

qxg ilkc ixneg jpd la` .dpynd lr cenrl `ziixad jxc oky .dlra oiprl ivvgc ze`eewnc iriyz wxtc zevivg ipd` ,`niiw dcpae 'ek xba uveg dliaha uvegy lkc (a,fn zenai)

`zliqae .biltn `lcn ,uveg epi` yai oia gl oia :rnyne .uveg epi` Ð oird jezay seltl :iriyz wxta ipzwc .dpynd on xzei zexingny ,seltle `caixe zlytne ivtne lnpe `zliqe

mixzqd ziac iriyz wxtc dpyn jdc :mz epiax yexitl dyw edine .dlral elit` `zi`c ,yiwl yixc `xneg jda `l` ,ediizeek `zklid zil Ð ixneg jpd lkae dnvre dipir dgzte

"dliaha uvegy xac lke" "ulegd"c jdc yexit oke .dlral dl miwen `dc .uveg epi` oird jezay ,uveg Ð oirl uegy .oiray seltl oic inp ipzw ,zexdhl iwenc ,uveg dy`ay`niiw

epiide ,yi`ay mixzqd zia aiyg `w "oivveg oi`y el`e" iab `tiqac ,icin dyw `l Ð ze`eewnc oizipznl oizrnyc mixzqd zian dywdy dne .dlral ixii`c zexdhc dpyn`

seltle .dy` oiae yi` oia biltn `w dfae .yi`d `le zctwn dy`dy ,mixzqd zia yiy :d`xpe ?dy`ce yi`c mixzqd zia oia yi welig dn :dteb `aa jda mrh ozil jixve .oizrnyk

.izyxitck ,gla `wec ixii` ,oirayä÷éðîëåipir d`xn lkl" :`ipz ikde .lirl ziyixtck ,ccd iab dl ipz mipdk zxezac :d`xp oi`e .dexrd zia oiprl :i"yx yxit Ð dpa z`

,ccd zgz Ð dpa z` dwipn ,dpa z` dwipnke zbxe`k dy`de .oigiyd oia Ð wqenke ,mixzqd ziaa Ð xcerk ,'ek wqenke xcerk d`xp yi`d :exn` o`kn .mixzqd zial hxt Ð "odkd

.mixzqd zia oiprl ,zt zkxerk :yexit Ð "zkxerk" inp opz (c dpyn) mirbpc ipy wxtae .zil`nyd cia Ð ozyt deehk :xne` iax .zipnid cia Ð zbxe`k
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רכב
oifge` mipya cenr fq sc ± oey`x wxtdcip

ùìù.iwcdin `l Ðäøåú øáãoixeriy :(a,d dkeq) xn xn`c ,ipiqn dynl dkld Ð

.ipiqn dynl dkld Ð oivigne oivivgåáåø.zg` zg` xeyw exry aex ÐäðîæáÐ

.miiwp dray dxtq `ly ,ixiinw `ziixe`c dcpae ,iriayaäìéìá`xwie) da aizkc Ð

.dray lk dzcpa `dz dzcpa Ð "didz" (ehäðîæá àìù.ipinya Ðäúá êøñ íåùî
,dpnfa elit`e ,meia leahl dixg` zbdepy Ð

ipinya dn`c drci `le .zxk icil `iz`e

.meia dlahc `edéàìåáà,xird ixrey Ð

zexrn ly mipipa :`pixg` `pyil .od miebe

Ð my letz m`e ,dliahd zia jxca eid

.okzqzåäðéåù úåáæ ÷ôñdcp elit`y Ð

iaxck onvr lr exingdc ,miiwp dray zxteq

.`xifàîîéá äìáèéì:jytp dnn ,drayc Ð

drayn xzei dzliah mei ixd Ð `id dcp m`

.meia daf zlaeh Ð `id daf m`e ,dzii`xl

dyrn xg`ly meid zvwn dxtqy oeik Ð

.dliah ici lr xdhz ,iriay÷ôñ éãéì`ny Ð

Ð yinyz xg`l cin d`xze meia ea ynyz

.dleqt dzliahe ,diptly lk zxzeq `vnpe

éàöåîì úìáåèå úáù áøòá úôôåç äùà ïëù
úáùoipce ,zaya segl dleki dpi` `dc Ð

.xyt`e i`yn xyt`ïðéøîà åäìåë`kid Ð

axra ztteg Ð zay i`vena dzliah ribdc

xg` aeh mei i`vena dzliah ribd m`e ,zay

y`x ly miaeh mini ipy i`venl e` zayd

,zay axran inp ztteg Ð zayd xg` dpyd

.aeh meia segl xyt` `l `dcïðéøîà àì ïëù
segl dlekiy ,leg mei lila zlaehc `kid Ð

meyn oxn`wck ,lenz`n segl dxeq` Ð meid

zlaehe zay axra ztteg dy` oky"c `nrh

i`ven la` ,xyt` `l Ð mzdc ."zay i`venl

.meid segl xyt` Ð leg meiïëù åìéôà
ïðéøîàÐ leg mei i`ven dlah elit`c Ð

.lenz`n segl dlekiãçàá úôôåç äùàî ãáì
úáùá éùéîçá úìáåèå úáùáxzei wegxc Ð

Ð xninl `kil "oky"c `nrh elit`e ,i`cn

dpyd y`x ly miaeh mini ipy i`vena elit`c

ahene ,zay axra segl dxeq` zayd xg`y

.dzliah lila segzyàãñç áøë àúëìäåÐ

`kidc .opixn` `l "oky" :xn`c ,`xnegl

.lenz`n segz `l Ð leg mei i`ven dlahc

`kidc ,opixn` edlek :`cqg ax xn`c i`nae

y`x ly] miaeh mini ipy i`vena dlahc

zil Ð zay axra ztteg ,zayd xg` [dpyd

`zkld`tiig :xnii ax uxznck `l` ,dizeek

ixneg ixneg xnixn .`ilila dlahe ,`ilila

.xnii axcne `cqg axcn ,hwpóåçúù åäî
äìéìájezn ,opixn` in :dzliah lila Ð

xity `tiig `l Ð dzliahl zxdnny?
èå÷éàã.leahl dzvx `le ,dhhw oeyl Ðéàî

àúùä äéúéàdlild xdnl jl dn Ð?
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íåùîdxeaq `dzy ,dza jxq meyn xeq` dcpa `wecc iyextl `kil Ð dza jxq

dza m` elit` ,daf la` .zxk `ki`e ynyze iriaya leahze ,iriay `edy

xg` d`xz `ny ,`nlra `yyg `l` `ziixe`c `xeqi` `kil ,iriay `edy dxeaq

`nnia lahnl `ax oiwz` `dc ,xninl `kil `d Ð oerny iaxck ,iriay meia leahzy

e`l `d :rnyn ,i`lea` meyn `fegna d`pinzc

`xif iaxc `xnegc ab lr s` ,xeq` Ð i`lea`

dil xn`ck ,ipinya zlaehe einia zbdep dzid

wtq edlek `pci`d ickn :`axle iia`l `tt ax

.eid cg` xeca `axe iia`e ,opax edpiey zeaf

ipinya oia ,leahl xeq` dfd onfa elit` ,jklid

oi`y :mz epiax xne` edine .meia ,iriyza oia

oi`e ,dlil didiy dzial aeyzyk wx `citw

`eai `l aeyc Ð dzian dlila `vzy jixv

meia `id leahz m` yginl `kil ,wtq icil

.lecb meid cera dza leahz dkiygl jenq

dkiygl jenq leahzy jka zad zybxnc

e` xird ivixtn `xil yiy mewna la` .dn`k

epiaxe .oizrnya `zi`ck ,ixy Ð miapbn

,miapbl yegl didy xira dy`l xizd mleyn

zay meia leahle ,dly iriaya zay axra segl

mz epiaxe .miapb meyn ,mei ceran ipiny `edy

,cenlzd ixyc ogky` `l ilew ixzc Ð xqe`

.dza jxqe dliahn dtitg zwgxdìáàexn`

Ð wtq icil `eaz `ly ok zeyrl xeq` minkg

i`c ,leahl ok zeyrl xeq` :xnel jixv

xak `d ?"wtq icil `eaz `ly" ednÐyinyz`

dil dede ,d`xz `ny yinyz zrya d`a

exy ikid :cere !"i`ce icil `az `ly" xninl

oizipzna onwl opixn` i`ce `d ?ynyl opax

cbpk mei zxney iab "drx zeaxz df ixd" (`,ar)

drbn :xn`we ,dzii`xl ipya dlahy mei

:jixtcn ,oizrnya rnyn oke .dielz dzlirae

iaxc meyn :ipyne ?iriayc `nnia edpilahpe

.xeq`c oerny iax xn`w dliah` `nl` ,oerny

la` ,yinyz` i`w mlerlc :zegcl yi df edine

exingd jk xg` `l` .oerny iaxl `ixy dliah

la` .ynyz `ny dxfb ,dliahd da xeq`l

oizrnya (a,hk) "zltnd" wxt lirlc :dyw

iax :ipyne ?ynyz cg`e mixyra jixt drehc

,ok m` .ok zeyrl xeq` la` :xn`c ,`id oerny

dl opilahn `nnia i`ce `dc ,i`w yinyz`

ikdc :xnel yie !"devn dpnfa dliah" meyn

daf i`ce iab xn`c ,`id oerny iax :eyexit

icil `az `ny meia leahl ok zeyrl xeq`c

jda jklid ,dielz `dz dzliray ,ynyl wtq

`nyc :zewtq dnk da `ki`c ab lr s` .dreh

:xni` Ð daf dzid m`e ,llk daf dzid `l

ynyl dxeq` d`xz `l `nye ,dzcil dwigxd

elit` zxzen `dz dliah la` ,oerny iaxl

dliah" meyn leahl dl ixyc ,oerny iaxl

."devn dpnfa
jk
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc dcp(oey`x meil)

ìLL,cgi zexeywd zexry,úBööBç ïðéàdyw xriydy iptn ¨Ÿ¥¨§
.xywa miqpkp minde ,wcdzn epi`eïðçBé éaøå .òãBé éðéà ,íézL§©¦¥¦¥©§©¦¨¨

eðì ïéà eðà ,øîàuevgiyàlàdxryúçàdxeywdizy la` , ¨©¨¥¨¤¨©©
.zevveg opi` zexeywd zexry

:xrya dvivg oic x`al dkiynn `xnbdøác ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§©
äøBz,ipiqn dynl dkld -Baeø,zg` zg` xeywd exry aex - ¨
mbeämc`õöBç Bðéà ,åéìò ãét÷î Bðéàå ,Baeø .õöBç ,åéìò ãét÷n ¨©§¦¨¨¥§¥©§¦¨¨¥¥

.dxezd oneøæâåminkgãét÷î BðéàL Baeø ìò,uevgiyBaeø íeMî §¨§©¤¥©§¦¦
å .ãét÷näok.ãét÷nä Baeø íeMî ,ãét÷nä Bèeòéî ìò eøæâzl`ey ©©§¦§¨§©¦©©§¦¦©©§¦
:`xnbdénð øBæâìå[mb xefbpe-]ãét÷î BðéàL Bèeòéî ìò,uevgiy §¦§©¦©¦¤¥©§¦

.ãét÷nä Bèeòéî íeMîdaiyn:`xnbdíe÷éð ïðàå ,äøæb dôeb àéä ¦¦©©§¦¦¨§¥¨§£©¥
äøæâì äøæb øBæâðå. §¦§§¥¨¦§¥¨

,dcp `id ixd ,dzqe zligza mc d`exd dy` ,dxez oicn
m` oia okl ,miiwp dray dkixv dpi`e .mini drayl z`nhpe
mini dray d`nh ,mini dnk dz`x m` oiae ,cg` mei dz`x
meid seq iptl mc ze`xln weqtzy calae .dzii`x zligzn

.iriayd
xyr cg` miligzn ,'dcp ini' mi`xwpy el` mini dray ixg`
,miinei e` cg` mei wx mc mda dz`x m`e .daifl miie`xd mini
m` la` .zlaehe ,mcn iwp ,sqep mei di`xd ixg` oizndl dilr
mini dray oizndl dilr ,mitevx mini dyly mda dz`x

.zlaehe ,mcn miiwp mitevx
:dlila e` meia zlaeh dcp m`d zx`an `xnbdäcð ,áø øîà̈©©¦¨

xdhdl dvexd ,miiwp dray dxtq `ly ,`ziixe`c,äpîæa¦§©¨
,dzcpl iriayd meid seqa `edyäìéla àlà úìáBè dðéàlila - ¥¨¤¤¤¨©©§¨

da dxn`y iptn .dzxitql iriayd meid z`v ixg` ,ipiny
`idy cnll ,'DzCpa didY mini zraW' (hi eh `xwie) dxezd¦§©¨¦¦§¤§¦¨¨

.iriayd meid seq cr dzcpa,dpîæa àlLåipinya xnelk §¤Ÿ¦§©¨
,dzcpl,äìéla ïéa íBia ïéa úìáBè,dzcp ini zray exary oeiky ¤¤¥©¥©©§¨

.dlill oizndl dkixv dpi`e ,meia s` leahl zi`yxïðçBé éaø©¦¨¨
dpîæa ïéa ,øîàe ,iriaya -dpîæa àlL ïéá,ipinya -úìáBè dðéà ¨©¥¦§©¨¥¤Ÿ¦§©¨¥¨¤¤
.äìéla àlà,dlila `weec leahl dilr ipinya s`y mrhde ¤¨©©§¨

ñ íeMî,dza Cøz` d`xz m`e ,diyrna dixg` zkynp dzay ¦§©¦¨
leahl drhzy xyt`e ,meia `id mb leahz ,meia zlaeh dn`
zrcei dpi`e ,zxk icil `aze meia ea ynyze iriayd meia

.ipinyd meia dlah dn`y
:ax ly ezrc zxxan `xnbddéa øãä áø óàåezrcle ,ea xfg - §©©£©¥
.dlila `l` zlaeh dcpd oi`,áø øîà ,éMà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¦¨©©

íeMî ,äìéla àlà úìáBè dðéà ,dpîæa àlL ïéa dpîæa ïéa ,äcð¦¨¥¦§©¨¥¤Ÿ¦§©¨¥¨¤¤¤¨©©§¨¦
.dza Cøñ§©¦¨

ipinyd meia s`e ,meia leahl dcpl xeq` ,zercd lkly `vnp
mipte` d`ian `xnbd .dlill oizndl `l` ,leahl dl oi`

:meia ipinya leahl exizdyïé÷úà[oiwzd-]Løða éãéà áømy-] ©§¦©¦¦§¨¨
,[xiràéðîúc àîBéa ìaèîì-,ipinyd meia elahi miypdyíeMî §¦§©§¨¦§©§¨¦

àúåéøàzial jxca dlila zeix` my miievn eidy meyn - ©§¨¨¨
.dliahd,á÷òé øa àçà áøjk oiwzdéápb íeMî ,àéðBôôamiapb - ©£¨©©£Ÿ§¨§¨¦©¨¥

.my miievn eidyäãeäé áøjk oiwzdäpö íeMî ,àúéãaîeôa- ©§¨§§§¦¨¦¦¨
.my didy xewdàáøjk oiwzdéàìeaà íeMî ,àæBçîa- ¨¨¦§¨¦©¨¥

ze`veid miypl ewifiy yyg dide ,miieb eidy ,xryay mixneyd
.dlila leahl
:`xnbd dywnàðãéàä éãkî ,ééaàìe àáøì ,àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§¨¨§©©¥¦§¦©¦§¨

ïðaø eäðéeL úBáæ ÷ôñ eälekeyr ,dfd onfa ,dzry oeikn - §§¥¨©¦§©¨¨
zexteq dii`x lkae ,zeaf wtqk eidiy miypd lk z` minkg

,mcn miiwp mini drayäàòéáLc àîîéa eäðéìaèéìelahiy - ¦§§¦§¦¨¨¦§¦¨¨
ixdy .dlild cr oizndl ilan ,miiwpd zxitql iriayd meia
zligzn ipinyd lil cr zlaeh dpi`y ,dcp `id m` jytp dnn
m`e .dii`xd zligzn mini dray dilr exar xak `ld ,dii`xd
iriayd meia zlaeh dafdy iptn ,leahl zi`yx `id ,daf `id

.miiwpl

eppnfa meia leahl xeq`y :iia`e `ax el eaiydíeMîeixacéaøc ¦§©¦
.ïBòîL¦§

:oerny iax ixac epyp mday ,`ziixad z` d`ian `xnbdàéðúc§©§¨
dafd zxdh iablDN dxtqe' (gk eh `xwie) dxezd dxn`y§¨§¨¨

,weqtd z` `ziixad zyxec .'xdhY xg`e mini zraWøçà' ¦§©¨¦§©©¦§¨©©
ïleëì øçà ,'øçà' ,'øäèz,miiwpd zray lkl -äàîeè àäz àlL ¦§¨©©©©§¨¤Ÿ§¥§¨

,ïäéðéa ú÷ñôîzxitq dxzqp ,miiwp dray jeza mc dz`x m`y ©§¤¤¥¥¤
lr iwp cg` mei milydl ic `le ,ycgn xetql dligzne drayd

.df mei
:`ziixad dkiynnäNòî øçà ,'øäèz øçà' ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©©¦§¨©©©£¤

,øäèzxdhdl dleki ,mini dray dxtqy dxitqd dyrn xg`y ¦§¨
ayd meid zligza xak leahl dleki jkle .dliahaxg`n ,iri

.df mei dxtqe meid zvwn xar xakyøeñà ,íéîëç eøîà ìáà£¨¨§£¨¦¨
ïk úBNòì,iriayd meia leahl -ànLe ,ynyz÷ôñ éãéì àáz ©£¥¤¨¨Ÿ¦¥¨¥

,iriayd meid seq cr yinyzd xg` mc d`xz m` ixdy ,zxk
dzliahe ,ycgn mxtql dilre miiwp dray oipn dxzqy `vnp

.daf dcera dlra mr dynyy `vnpe ,dleqt
iriayd meia leahl dxeq` dafy ,oerny iax ixaca ok m` epivn
axl `axe iia` evxizy dn edfe .wtq icil `az `ny miiwpl
zexteqe zeaf wtq miypd lky dfd onfa s` df mrhny ,`tt

.meia leahl zexeq` mewn lkn ,miiwp dray
dy`xe dteb z` okl mcew setgl dkixv ,leahl zcnerd dy`
`az `ly ick ,dliahl dtitgd z` jenql yie .dvivg yygn
dnk cr dpc `xnbd .dliahl dtitgd oia dycg dvivg dilr

:efn ef owigxdl xzen,úaMa ãçàa úôôBç äMà ,àðeä áø øîà̈©©¨¦¨¤¤§¤¨©©¨
,úaMa éLéìLa úìáBèådwigxn `idy s`e .iyily lila xnelk §¤¤¦§¦¦©©¨

,dfl yeygl oi` ,mly mei dliahdn dtitgd z`ïkL[ixdy-] ¤¥
äMà,zay i`vena dzliah lgyúìáBèå ,úaL áøòa úôôBç ¦¨¤¤§¤¤©¨§¤¤

,úaL éàöBîa`idy `vnpe ,zaya setgl dl xeq` ixdy §¨¥©¨
zay i`venay s`e .dliahl dtitgd oia mly mei dwigxn
,oknql xyt` i`y zngn wx dliahdn dtitgd z` dwigxn
yiy ,`ped ax xaeq mewn lkn ,zaya setgl dxeq` ixdy
mei wigxdl zi`yxy ,mda jenql dlekiy minil s` jkn cenll

.mly
:`ped ax jiynn,úaMa éòéáøa úìáBèå úaMa ãçàa úôôBç äMà¦¨¤¤§¤¨©©¨§¤¤¦§¦¦©©¨

dliahdn dtitgd z` dwigxn `idy s`e .iriax lila xnelk
,dfl yeygl oi` ,mini ipyïkLixdy ,efk dwgxd ep`vnäMà ¤¥¦¨

øçà úBéäì ìçL áBè íBé éàöBîa úìáBèå ,úaL áøòa úôôBç¤¤§¤¤©¨§¤¤§¨¥¤¨¦§©©
,úaMä.aeh meiae zaya setgl dxeq`y itl ©©¨

:`ped ax jiynnéLéîça úìáBèå ,úaMa ãçàa úôôBç äMà¦¨¤¤§¤¨©©¨§¤¤©£¦¦
,úaMa,mini dyly dliahdn dtitgd z` dwigxn `idy s` ©©¨

ìL íéáBè íéîé éðL éàöBîa úìáBèå ,úaL áøòa úôôBç äMà ïkL¤¥¦¨¤¤§¤¤©¨§¤¤§¨¥§¥¨¦¦¤
.úaMä øçà úBéäì ìçL äðMä LàøŸ©¨¨¤¨¦§©©©©¨

dtitgd z` wigxdl dleki dy`d `ped ax zrcly ,`vnp
xyt` i`y mewnn micnly iptn .mini dyly cr dliahdn
aeh meie zay i`vena dzliah lg m`y myke ,xyt`y mewnl
mb owigxdl zxzen jk ,dliahdn dtitgd z` dgxk lr dwigxn

.oknql dlekiy mipnfa
:`ped ax lr zwlegd ztqep drc d`ian `xnbd,øîà àcñç áøå§©¦§¨¨©

ïðéøîà eälek.mixne` ep` ,dgxk lra mdy zewgxdd lk z` - §¨§¦©
xg`y aeh mei i`vena e` ,zay i`vena dzliah lg m`y epiide
ztteg dy`d ,zayd xg`y miaeh mini ipy i`vena e` ,zayd

j` .iyiy meia,ïðéøîà àì 'ïkL',leg mei i`vena dliahdyk ¤¥Ÿ¨§¦©
idyz`f lkay mixne` oi` ,dliahl jenq setgl dleki `

meie zay i`vena efk dwgxd ep`vn 'oky' efn ef owigxdl zxzen
.aehøLôà àì øLôà àìc àëéä ,øLôà øLôàc àëéäoi` - ¥¨§¤§¨¤§¨¥¨§Ÿ¤§¨Ÿ¤§¨

.xyt`y mewnl ,xyt` i`y mewnn cenll
:df oica ziyily drc d`ian `xnbd'ïkL' eléôà ,øîà øîéé áøå§©¥©¨©£¦¤¥

ïðéøîà énðdliahdn dtitgd z` wigxdl dy`l xzen ,xnelk ©¦¨§¦©
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משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ט



רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc dcp(oey`x meil)

ìLL,cgi zexeywd zexry,úBööBç ïðéàdyw xriydy iptn ¨Ÿ¥¨§
.xywa miqpkp minde ,wcdzn epi`eïðçBé éaøå .òãBé éðéà ,íézL§©¦¥¦¥©§©¦¨¨

eðì ïéà eðà ,øîàuevgiyàlàdxryúçàdxeywdizy la` , ¨©¨¥¨¤¨©©
.zevveg opi` zexeywd zexry

:xrya dvivg oic x`al dkiynn `xnbdøác ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§©
äøBz,ipiqn dynl dkld -Baeø,zg` zg` xeywd exry aex - ¨
mbeämc`õöBç Bðéà ,åéìò ãét÷î Bðéàå ,Baeø .õöBç ,åéìò ãét÷n ¨©§¦¨¨¥§¥©§¦¨¨¥¥

.dxezd oneøæâåminkgãét÷î BðéàL Baeø ìò,uevgiyBaeø íeMî §¨§©¤¥©§¦¦
å .ãét÷näok.ãét÷nä Baeø íeMî ,ãét÷nä Bèeòéî ìò eøæâzl`ey ©©§¦§¨§©¦©©§¦¦©©§¦
:`xnbdénð øBæâìå[mb xefbpe-]ãét÷î BðéàL Bèeòéî ìò,uevgiy §¦§©¦©¦¤¥©§¦

.ãét÷nä Bèeòéî íeMîdaiyn:`xnbdíe÷éð ïðàå ,äøæb dôeb àéä ¦¦©©§¦¦¨§¥¨§£©¥
äøæâì äøæb øBæâðå. §¦§§¥¨¦§¥¨

,dcp `id ixd ,dzqe zligza mc d`exd dy` ,dxez oicn
m` oia okl ,miiwp dray dkixv dpi`e .mini drayl z`nhpe
mini dray d`nh ,mini dnk dz`x m` oiae ,cg` mei dz`x
meid seq iptl mc ze`xln weqtzy calae .dzii`x zligzn

.iriayd
xyr cg` miligzn ,'dcp ini' mi`xwpy el` mini dray ixg`
,miinei e` cg` mei wx mc mda dz`x m`e .daifl miie`xd mini
m` la` .zlaehe ,mcn iwp ,sqep mei di`xd ixg` oizndl dilr
mini dray oizndl dilr ,mitevx mini dyly mda dz`x

.zlaehe ,mcn miiwp mitevx
:dlila e` meia zlaeh dcp m`d zx`an `xnbdäcð ,áø øîà̈©©¦¨

xdhdl dvexd ,miiwp dray dxtq `ly ,`ziixe`c,äpîæa¦§©¨
,dzcpl iriayd meid seqa `edyäìéla àlà úìáBè dðéàlila - ¥¨¤¤¤¨©©§¨

da dxn`y iptn .dzxitql iriayd meid z`v ixg` ,ipiny
`idy cnll ,'DzCpa didY mini zraW' (hi eh `xwie) dxezd¦§©¨¦¦§¤§¦¨¨

.iriayd meid seq cr dzcpa,dpîæa àlLåipinya xnelk §¤Ÿ¦§©¨
,dzcpl,äìéla ïéa íBia ïéa úìáBè,dzcp ini zray exary oeiky ¤¤¥©¥©©§¨

.dlill oizndl dkixv dpi`e ,meia s` leahl zi`yxïðçBé éaø©¦¨¨
dpîæa ïéa ,øîàe ,iriaya -dpîæa àlL ïéá,ipinya -úìáBè dðéà ¨©¥¦§©¨¥¤Ÿ¦§©¨¥¨¤¤
.äìéla àlà,dlila `weec leahl dilr ipinya s`y mrhde ¤¨©©§¨

ñ íeMî,dza Cøz` d`xz m`e ,diyrna dixg` zkynp dzay ¦§©¦¨
leahl drhzy xyt`e ,meia `id mb leahz ,meia zlaeh dn`
zrcei dpi`e ,zxk icil `aze meia ea ynyze iriayd meia

.ipinyd meia dlah dn`y
:ax ly ezrc zxxan `xnbddéa øãä áø óàåezrcle ,ea xfg - §©©£©¥
.dlila `l` zlaeh dcpd oi`,áø øîà ,éMà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¦¨©©

íeMî ,äìéla àlà úìáBè dðéà ,dpîæa àlL ïéa dpîæa ïéa ,äcð¦¨¥¦§©¨¥¤Ÿ¦§©¨¥¨¤¤¤¨©©§¨¦
.dza Cøñ§©¦¨

ipinyd meia s`e ,meia leahl dcpl xeq` ,zercd lkly `vnp
mipte` d`ian `xnbd .dlill oizndl `l` ,leahl dl oi`

:meia ipinya leahl exizdyïé÷úà[oiwzd-]Løða éãéà áømy-] ©§¦©¦¦§¨¨
,[xiràéðîúc àîBéa ìaèîì-,ipinyd meia elahi miypdyíeMî §¦§©§¨¦§©§¨¦

àúåéøàzial jxca dlila zeix` my miievn eidy meyn - ©§¨¨¨
.dliahd,á÷òé øa àçà áøjk oiwzdéápb íeMî ,àéðBôôamiapb - ©£¨©©£Ÿ§¨§¨¦©¨¥

.my miievn eidyäãeäé áøjk oiwzdäpö íeMî ,àúéãaîeôa- ©§¨§§§¦¨¦¦¨
.my didy xewdàáøjk oiwzdéàìeaà íeMî ,àæBçîa- ¨¨¦§¨¦©¨¥

ze`veid miypl ewifiy yyg dide ,miieb eidy ,xryay mixneyd
.dlila leahl
:`xnbd dywnàðãéàä éãkî ,ééaàìe àáøì ,àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§¨¨§©©¥¦§¦©¦§¨

ïðaø eäðéeL úBáæ ÷ôñ eälekeyr ,dfd onfa ,dzry oeikn - §§¥¨©¦§©¨¨
zexteq dii`x lkae ,zeaf wtqk eidiy miypd lk z` minkg

,mcn miiwp mini drayäàòéáLc àîîéa eäðéìaèéìelahiy - ¦§§¦§¦¨¨¦§¦¨¨
ixdy .dlild cr oizndl ilan ,miiwpd zxitql iriayd meia
zligzn ipinyd lil cr zlaeh dpi`y ,dcp `id m` jytp dnn
m`e .dii`xd zligzn mini dray dilr exar xak `ld ,dii`xd
iriayd meia zlaeh dafdy iptn ,leahl zi`yx `id ,daf `id

.miiwpl

eppnfa meia leahl xeq`y :iia`e `ax el eaiydíeMîeixacéaøc ¦§©¦
.ïBòîL¦§

:oerny iax ixac epyp mday ,`ziixad z` d`ian `xnbdàéðúc§©§¨
dafd zxdh iablDN dxtqe' (gk eh `xwie) dxezd dxn`y§¨§¨¨

,weqtd z` `ziixad zyxec .'xdhY xg`e mini zraWøçà' ¦§©¨¦§©©¦§¨©©
ïleëì øçà ,'øçà' ,'øäèz,miiwpd zray lkl -äàîeè àäz àlL ¦§¨©©©©§¨¤Ÿ§¥§¨

,ïäéðéa ú÷ñôîzxitq dxzqp ,miiwp dray jeza mc dz`x m`y ©§¤¤¥¥¤
lr iwp cg` mei milydl ic `le ,ycgn xetql dligzne drayd

.df mei
:`ziixad dkiynnäNòî øçà ,'øäèz øçà' ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©©¦§¨©©©£¤

,øäèzxdhdl dleki ,mini dray dxtqy dxitqd dyrn xg`y ¦§¨
ayd meid zligza xak leahl dleki jkle .dliahaxg`n ,iri

.df mei dxtqe meid zvwn xar xakyøeñà ,íéîëç eøîà ìáà£¨¨§£¨¦¨
ïk úBNòì,iriayd meia leahl -ànLe ,ynyz÷ôñ éãéì àáz ©£¥¤¨¨Ÿ¦¥¨¥

,iriayd meid seq cr yinyzd xg` mc d`xz m` ixdy ,zxk
dzliahe ,ycgn mxtql dilre miiwp dray oipn dxzqy `vnp

.daf dcera dlra mr dynyy `vnpe ,dleqt
iriayd meia leahl dxeq` dafy ,oerny iax ixaca ok m` epivn
axl `axe iia` evxizy dn edfe .wtq icil `az `ny miiwpl
zexteqe zeaf wtq miypd lky dfd onfa s` df mrhny ,`tt

.meia leahl zexeq` mewn lkn ,miiwp dray
dy`xe dteb z` okl mcew setgl dkixv ,leahl zcnerd dy`
`az `ly ick ,dliahl dtitgd z` jenql yie .dvivg yygn
dnk cr dpc `xnbd .dliahl dtitgd oia dycg dvivg dilr

:efn ef owigxdl xzen,úaMa ãçàa úôôBç äMà ,àðeä áø øîà̈©©¨¦¨¤¤§¤¨©©¨
,úaMa éLéìLa úìáBèådwigxn `idy s`e .iyily lila xnelk §¤¤¦§¦¦©©¨

,dfl yeygl oi` ,mly mei dliahdn dtitgd z`ïkL[ixdy-] ¤¥
äMà,zay i`vena dzliah lgyúìáBèå ,úaL áøòa úôôBç ¦¨¤¤§¤¤©¨§¤¤

,úaL éàöBîa`idy `vnpe ,zaya setgl dl xeq` ixdy §¨¥©¨
zay i`venay s`e .dliahl dtitgd oia mly mei dwigxn
,oknql xyt` i`y zngn wx dliahdn dtitgd z` dwigxn
yiy ,`ped ax xaeq mewn lkn ,zaya setgl dxeq` ixdy
mei wigxdl zi`yxy ,mda jenql dlekiy minil s` jkn cenll

.mly
:`ped ax jiynn,úaMa éòéáøa úìáBèå úaMa ãçàa úôôBç äMà¦¨¤¤§¤¨©©¨§¤¤¦§¦¦©©¨

dliahdn dtitgd z` dwigxn `idy s`e .iriax lila xnelk
,dfl yeygl oi` ,mini ipyïkLixdy ,efk dwgxd ep`vnäMà ¤¥¦¨

øçà úBéäì ìçL áBè íBé éàöBîa úìáBèå ,úaL áøòa úôôBç¤¤§¤¤©¨§¤¤§¨¥¤¨¦§©©
,úaMä.aeh meiae zaya setgl dxeq`y itl ©©¨

:`ped ax jiynnéLéîça úìáBèå ,úaMa ãçàa úôôBç äMà¦¨¤¤§¤¨©©¨§¤¤©£¦¦
,úaMa,mini dyly dliahdn dtitgd z` dwigxn `idy s` ©©¨

ìL íéáBè íéîé éðL éàöBîa úìáBèå ,úaL áøòa úôôBç äMà ïkL¤¥¦¨¤¤§¤¤©¨§¤¤§¨¥§¥¨¦¦¤
.úaMä øçà úBéäì ìçL äðMä LàøŸ©¨¨¤¨¦§©©©©¨

dtitgd z` wigxdl dleki dy`d `ped ax zrcly ,`vnp
xyt` i`y mewnn micnly iptn .mini dyly cr dliahdn
aeh meie zay i`vena dzliah lg m`y myke ,xyt`y mewnl
mb owigxdl zxzen jk ,dliahdn dtitgd z` dgxk lr dwigxn

.oknql dlekiy mipnfa
:`ped ax lr zwlegd ztqep drc d`ian `xnbd,øîà àcñç áøå§©¦§¨¨©

ïðéøîà eälek.mixne` ep` ,dgxk lra mdy zewgxdd lk z` - §¨§¦©
xg`y aeh mei i`vena e` ,zay i`vena dzliah lg m`y epiide
ztteg dy`d ,zayd xg`y miaeh mini ipy i`vena e` ,zayd

j` .iyiy meia,ïðéøîà àì 'ïkL',leg mei i`vena dliahdyk ¤¥Ÿ¨§¦©
idyz`f lkay mixne` oi` ,dliahl jenq setgl dleki `

meie zay i`vena efk dwgxd ep`vn 'oky' efn ef owigxdl zxzen
.aehøLôà àì øLôà àìc àëéä ,øLôà øLôàc àëéäoi` - ¥¨§¤§¨¤§¨¥¨§Ÿ¤§¨Ÿ¤§¨

.xyt`y mewnl ,xyt` i`y mewnn cenll
:df oica ziyily drc d`ian `xnbd'ïkL' eléôà ,øîà øîéé áøå§©¥©¨©£¦¤¥

ïðéøîà énðdliahdn dtitgd z` wigxdl dy`l xzen ,xnelk ©¦¨§¦©
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc dcp(ipy meil)

øçîì éúééà ébñz.xgn leah` m` jl ic -òãéåwgvi xa ongp ax ¦§¥©§¥§¨¨§¨©
déì äøîà÷ éàîdpi` ,dttg `ly zngny ,xnel dzpeek dn - ©¨¨§¨¥

.meid leahl dlekiøîà,meid ittgz `l recn ,dlzøñç éãec- ¨©¥£©§§
,ming min oda mngl zexcw jl zexqg ikezøñç é÷èLèike - ©§¨¥£©§§

,ugxnd ziaa eilr ayil `qk jl xqgzøñç éãáòmixqg ike - ©§¥£©§§
.mze` mngle min `iadl ,micar jl

it lre ,dzliah lila setgl dleki dy`dy gken df dyrnne
dy`l xq`y ,(:fq lirl) `xeqn `ppig ax lr `c` ax dywd df

.dzliah lila setgl
dliahay mixaeqd ,mi`xen` dnk d`iad (my) lirl `xnbd
epce ,zay axrl dtitgd z` micwdl yi aeh meie zay i`vena
dpc epziibeq .leg mei i`vena dliahl jkn cenll xyt` m`
z` micwdl yi ok` zay i`vena dliaha m`d ,xacd xwira

:zay axrl dtitgdäMà ,àáø Løci`vena dzliah dlgy ¨©¨¨¦¨
,zay.úaL éàöBîa úìáBèå ,úaL áøòa úôôBç¤¤§¤¤©¨§¤¤§¨¥©¨

:`xnbd dywndézøbàa ïéáø çìL àäå ,àáøì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§¨¨§¨¨©¨¦§¦©§¥
iax mya aezk day ,l`xyi ux`n zxbi` gly oiax ixde -

,opgei,úaL éàöBîa ìBaèúå ,úaL áøòa óBçz àì äMà`l` ¦¨Ÿ¨§¤¤©¨§¦§§¨¥©¨
,xacd mrh zxbi`a xn`pe .cin leahze zay i`vena setgz

Càéä Eîöò ìò dîúedy`äìéla úìáBèå íBia úôôBçelit` §©©©§§¥¨¤¤©§¤¤©©§¨
,leg mei i`vena dliahaäìéáè äôéôçì óëz ïðéòa àäjenql - ¨¨¦©¥¤©£¦¨§¦¨

,dliahl dtitgd z`.àkéìåsetgzy ick ,z`f exizd iyewae §¥¨
jezn ,ie`xk setgz `l `ny ,dliahd lila setgz m`y ,zgpa
zay axra setgl xizdl oi`y i`ce j` .dzial zxdnny

.daexn dwgxd `idy ,zay i`vena leahle
,`tt ax ixac z` `ax rnyy oeikdéìò àøBîà àáø é÷Bà øãä£©¥¨¨£¨£¥

Løãå,miaxa yexcl eiptl onbxezn cinrde `ax xfg -íéøác §¨©§¨¦
íøa ,éãéa ïä úeòè ,íëéðôì ézøîàL[la`-]déîMî eøîà Ck ¤¨©§¦¦§¥¤¨¥§¨¦§©¨¨§¦§¥

dîúe ,úaL éàöBîa ìBaèúå úaL áøòa óBçz àì äMà ,ïðçBé éaøc§©¦¨¨¦¨Ÿ¨§¤¤©¨§¦§§¨¥©¨§©
äôéôçì Ceîñ ïðéòa àä äìéla úìáBèå íBia úôôBç Càéä Eîöò ìò©©§§¥¨¤¤©§¤¤©©§¨¨¨¦©¨©£¦¨

.àkéìå äìéáè§¦¨§¥¨
d`ian `xnbd:dkldd zpwqn z`íBia úôôBç äMà ,àúëìäå§¦§§¨¦¨¤¤©

äìéla àlà óBçz àì äMà ,àúëìäå .äìéla úìáBèålila - §¤¤©©§¨§¦§§¨¦¨Ÿ¨¤¨©©§¨
.dzliah

:`xnbd dywnàúëìäà àúëìä àéL÷ (àìà)zekld ody ¤¨©§¨¦§§¨©¦§§¨
:`xnbd zvxzn .ef z` ef zexzeqdøLôàc àä ,àéL÷ àìsetgl Ÿ©§¨¨§¤§¨

`ny ,dlila setgl dl oi` ,leg mei i`vena zlaehyk ,meia
,ie`xk setgz `le dzial aeyl xdnzøLôà àìc àäsetgl ¨§Ÿ¤§¨

lila setgl dilr f`y ,zay i`vena dlg dzliahyk oebk ,meia
.dliahdn dtitgd z` jk lk wigxdl `l ick ,dliahd

äðùî
dray d`nhe ,'dcp' z`xwp dzqe zligza mc dz`xy dy`
okl ,miiwp dray dxezd dkixvd `l ,dcpd zii`x oicae .mini
wecal dkixv ,mini dnk dz`x m` oiae ,cg` mei dz`x m` oia
.ipiny lila dzxdhl zlaehe ,iriayd meid seq iptl mcd wqty
minid miligzn ,'dcp ini' mi`xwpy el` mini dray ixg`
mc dz`x m` ,daifd iniae .mei xyr cg` jyna ,daifl miie`xd
iwp sqep mei dii`xd ixg` oizndl dilr ,miinei e` cg` mei wx
zxney' z`xwpd `ide .dxedh `id eixg`y meiae ,zlaehe ,mcn
mini dyly mc dz`x m` la` .'dphw daf' e` ,'mei cbpk mei
,zlaehe ,mcn miiwp mitevx mini dray oizndl dilr ,mitevx

.dxedh `id ipinyd meiaedaf' e` ,mzq 'daf' z`xwpd `ide
.'dlecb

wqt m` xxal ick ,iriayd meia dnvr z` wecal dkixv dcpd
e` ,dcpd z`nehn xdhdl dlila leahl dleki `id f`y ,dnc
z`neha z`nhp `id f`y ,daif inia ze`xl dkiynn `id `ny
zx`an epzpyn .'dyxtd' dpynd oeyla diexw ef dwica .daif

.dcpd ly dxdha dyxtd oic
éòéáL íBé dîöò ä÷ãaL äcðdzcplúéøçL,[xweaa-]äàöîe ¦¨¤¨§¨©§¨§¦¦©£¦¨§¨

äøBäè,mc d`ex dpi`y -äLéøôä àì úBLîMä ïéáejenqe - §¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨
ok it lr s`e ,mcd wqt m` dnvr z` aey dwca `l dlill

,dzxdhl ipiny lila dlahøçàìednkäàöîe ä÷ãa íéîé §©©¨¦¨§¨¨§¨
äàîè,mc d`exy -äøBäè ú÷æça àéä éøämc d`ex dpi`y - §¥¨£¥¦§¤§©§¨

xg`l oda drbpy zexdhe ,mcd z`ivnl dliahd oiay minia
.zexedh ,ipiny lila dlahy

dnvr d`vn onf xg`e ,dlahe dxdha dwqt `ly dcp oic
:mcn dxedhéòéáL íBéa dîöò ä÷ãadzcplúéøçL,xweaa - ¨§¨©§¨§§¦¦©£¦
äàîè äàöîe,mc oiicr d`ex `idy -,äLéøôä àì úBLîMä ïéáe ¨§¨§¥¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨

dlahe ,mcd wqt m` wecal zeynyd oia aey dnvr dwca `l
wqt xak zeynyd oiaa i`cey daygy ,ipiny lila dzxdhl

,mcdäøBäè äàöîe ä÷ãa ïîæ øçàìe,mc d`ex dpi`y -Bæ éøä §©©§©¨§¨¨§¨§¨£¥
äàîè ú÷æçalka dz`x `ny yegl yiy ,dzliah dlired `le §¤§©§¥¨

.ef dwica cr minid mze`
dnvr dwcay dcpd oica ,`yixa xkfpy ote`l zxfeg dpynd
`idy ,d`nh dnvr d`vn onf xg`e ,dxedh d`vne iriaya
dpynd .mcd z`ivnl dliahd oiay minia dxedh zwfga

:mcd z`ivn iptl zexdhd oic dn zx`anäànèîezexdhd z` §©§¨
oda drbpyúòì úòî,dii`xd iptly zery rax`e mixyra - ¥¥§¥

äãé÷ôì äãé÷tîedwca `id m`y .dnvr z` dwcay dryn e` - ¦§¦¨¦§¦¨
dpi` ,dxedh d`vne el` zery rax`e mixyr jeza dnvr z`
wx `l` ,zery rax`e mixyr jezay zexdhd lk z` d`nhn

.dciwtd zry crúñå dì Lé íàådzqe zrya dwcae ,reaw §¦¤¨¤¤
d`nh d`vnedzòL dic,rxtnl zexdhd z` mi`nhn oi` - ©¨©§¨

yegl oi`y .d`ivnd zrya oda drbpy zexdhd z` wx `l`
.epnf mcew `vi mcdy

ie`xd onfd ezrcly ,`nw `pz zrc z` dk cr dx`ia dpynd
zixgy zwica mb df meiae ,cala iriayd meid `ed dwical
:eixac lr miwlegd mi`pzd zerc z` d`ian dpynd .dliren

ìk ,øîBà äãeäé éaøådcpäìòîìe äçðnä ïî äøäèa äLéøôä àlL §©¦§¨¥¨¤Ÿ¦§¦¨§¨¢¨¦©¦§¨§©§¨
,jli`e dgpn zlitzl ie`xd onfn -,äàîè ú÷æça Bæ éøäm`e £¥§¤§©§¥¨

oda drbpy zexdhd lke ,dz`neha dx`yp dlila dlah
.dliren zixgy zwica oi`y ,ze`nh

íéðLa eléôà ,íéøîBà íéîëçå[ipyd meia-]ä÷ãa dúcðìxweaa ©£¨¦§¦£¦¦§©¦§¦¨¨¨§¨
äàöîednvr,äLéøôä àì úBLîMä ïéáe ,äøBäèlila dlahe ¨§¨§¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨
,ipinyd.äøBäè ú÷æça Bæ éøä ,äàîè äàöîe ä÷ãa ïîæ øçàìe§©©§©¨§¨¨§¨§¥¨£¥§¤§©§¨

ly dwicad onf `nw `pz zrcl zerc yly yi dpynay `vnp
dcedi iax .zixgyn elit` ,iriayd mei lk `ed dxdh wqtd
meid ly zeynyd oiaa wx `ed dwicad onfy xaeqe ,xingn
meia dwca elit`y mixaeqe ,mdipyn miliwn minkge .iriayd

.dwicad dlired ,zixgy ipyd

àøîâ
dligzae ,miinrt dnvr z` dwcay dy` oic x`azd dpyna
xg`e d`nh d`vn dligzay e` ,d`nh jk xg`e dxedh d`vn
dwicad oia mc zii`xa zwfgen `id m`d dpc `xnbd .dxedh jk

:dipyl dpey`xd,éàcå äáæ ,øîà áø ,øîzéàmc dz`x i`cey ¦§©©¨©¨¨©©
.dlecb daf dziidpe miizpiay minia,÷ôñ äáæ ,øîà éåìåokziy §¥¦¨©¨¨¨¥

daf dziidp `le ,mc dz`x `l `id zewicad oiay miniay
.dlecb

:`xnbd zl`ey .ef zwelgn zwqer dna zxxan `xnbdàééäà- ©¥¨
.ef zwelgn dxn`p dpyna wlg dfi` lràLéøà àîéìéàoica ¦¥¨©¥¨

mini xg`le ,dxedh d`vne zixgy iriaya dnvr dwcay dy`
oky ,ok xnel oi` .d`nh d`vnéðz÷ 'äøBäè ú÷æça Bæ éøä'dpi`e £¥§¤§©§¨¨¨¥

.wtq daf `le i`ce dafàôéqà àlàdnvr dwcay dy` oica ¤¨©¥¨
onf xg`e ,dwca `l zeynyd oiae ,d`nh d`vne zixgy iriaya
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המשך בעמוד קד

oifge` mipy` cenr gq sc ± oey`x wxtdcip
øçîì éúééàå éâñú.xgnl leah` m` jl ic Ðòãéå.ongp ax Ðäéì äøîà÷ éàîÐ

.dttg `lyúøñç éãáò.mngle min `iadl Ðéãåã.oing mda mgdl zexcw Ðé÷èùè
.odilr ayil l"ehyeclt Ð'åë äùà êàéä êîöò ìò äîúåexizd iyewa ixdy Ð

`l :xeni` Ð dzliah lila dttg i`c meyn `l` ,jk lk dzliahn dztitg wigxdl

jezn ,dzliahl zxdnnc meyn ,xity `tiig

.dzial dnednyøùôàã àäÐ meia segl Ð

.meia zttegøùôà àìã àäoebk ,segl Ð

.dlila `l` segz `l Ð aeh mei i`ven

äðùîäùéøôä àìdnvr dwca `l Ð

.dxdha yixtdläøåäè ú÷æçá åæ éøäÐ

xg`l oda drbpy dizexdhe ,miizpiay minia

`ed `zydc ,zexedh Ð ipiny lila dlahy

.i`fgcúòì úòî äàîèîå,i`w `yix` Ð

Ð "d`nh d`vne dwca mini xg`" ipzwc

.ef dii`x ly zrl zrn d`nhníéðùá åìéôà
ä÷ãá äúãðìoiae ,dxedh d`vne zixgy Ð

,dlah dray seqle ,dyixtd `l zeynyd

cr ef ixd Ð d`nh d`vne dwca mini xg`e

:xaca zewelgn ylye .dxedh zwfga eiykr

zwica dzxdhnc `ed iriay :`nw `pzl

elit` :dcedi iaxle .`l Ð ipy la` ,zixgy

cr ,dxdhn `l Ð zixgy iriay zwica

elit` :i`xza opaxle .zeynyd oia yixtzy

.ipyaàøîâéàãå äáæ.lif`e yxtn Ðàééäà
i`w Ðàôéñà ?zixgy iriay dwca" Ð

."dyixtd `l zeynyd oiae ,d`nh d`vne

ééçì äáæ ÷ôñ àîìùádyixtd `lc oeikc Ð

`ki` Ð ziaxr `le zixgy `l ,dxdha

.ixiyre iriyze ipiny d`exa iwetqläáæ àìà
éîð éàãåminid xg`l dwca ixde ,dinza Ð

d`vnc oeik :xninl `ki`e ,dxedh d`vne

!i`fg `l inp `zyd cr ,dxedhäùôð éôàáÐ

.oizipzn` e`le
ïëå
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êëlr dnze zay i`venl leahze zay axra segz `l dy` opgei iaxc dinyn exn`

wigxdl dl exizd iyewa ixdy Ð dlila zlaehe meia ztteg dy` j`id jnvr

jezn ,xity `tiig `l :xeni` Ð dzliah lila ztteg i`c meyn `l` ,jk lk dztitg

inia oebk ,meia segl Ð "xyt`c `d" :i"yx yxite .dzliahl zxdnn dzial dnedny

`lc `d" .dlila zlaehe meia ztteg ,legd

dzliah drxi`y oebk ,meia segl Ð "xyt`

xzei wigxz ,zay axra segz m`e ,zay i`vena

i`vena dzliah lila ztteg ,dzliahn i`cn

axk `zkld lirl opiwqtc `d :xn`z m`e .zay

opixn` `kdc .i`w `l ,xnii ax uxzncke `cqg

!zay i`venl zlaehe zay axr ztteg dpi`c

lily ,lirlc wqt inwe`l `ki`c :xnel yie

i`ce f` Ð aeh mei `ede zay i`vena dzliah

li`ed .dzper ciqtz `le ,zay axrn segz

iptly meia `le ,dzliah lila segl dleki dpi`e

xzenc d`xp i"yx yexitl mewn lkn .dliah

segl xzei dl aehy `l` ,dliah lila segl

eiaxn`wcn rnyn oke .dzial dnedny iptn ,m

segz `l dy`" xn`w `le ,"meia ztteg dy`"

`l` segz `l dy`" xn`wck "meia `l`

yix iac `caera lirl rnyn oke ."dlila

xazqn `le .dliah lila segl xzenc ,`zelb

`caer `eddn iziincn Ð hewi`c meyn ibeltl

.qpe` `la s` :rnyn ,dlila ztteg dcpc

[ev oniq] zen ixg` zyxt i`g` axc zel`yae

`edy dliah lila segl Ð "xyt`c `d" :dyxit

m` elit`e .llk dliahn dtitg wigxz `l ,leg

`d"e .dlila `l` segz `l Ð leg ok enk meid

e` aeh mei dliah lily oebk Ð "xyt` `lc

m` elit`e .dliahd iptly meia segz f` ,zay

f` ,zay e` aeh mei ok enk dliahd iptly mei

wqtk ,aeh mei axrn e` zay axrn segz

`cqg axk `zklidc xnixn yixcc dlrnly

onf lk ,zezl`yd ixacle .xnii ax uxzncke

itl `din .dliah lila `l` segl oi` Ð lkezy

cr ugxna zedeyy eiykr ly miypd bdpn

.zezl`yd itl s` ,meia segl xzen Ð dlild

on z`vle ,mei ceran segl `l` xeq` epi`e

cr my dzdyya la` .dlild mcew ugxnd

zwqer dry lky ,`id `zkix` dtitg Ð dlild

yi cere .dkxa dilr `aze ,dxrye dteb ztitga

odnr ze`yep ,zttegy it lr s` :zexingny

mz epiaxe .dliahd ziaa onvr zewxeqe ,wxqn

,xnelk .dln ltk edf Ð "jnvr lr dnze" :yxit

meia ztteg dy`y df xac xne` dz` j`id

jenq" opira `de ,zay i`ven lila zlaehe

.dray lk d`pda xeq` ung j`id jnvr lr dnze :(`,bk) "dry lk wxt" migqta `ki` `peeb i`d ikc :wgvi epiax xne`e !?"dliah dtitgl

àúëìäå.zay axra segl xdnz `le ,zay i`vena :yexit Ð "dlila `l` segz `l dy` :`zklde" .zay i`vena zlaehe ,zay axra :yexit Ð dlila zlaehe meia ztteg dy`
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.äìéla úìáBèå íBia úôôBç äMàäMà :àúëìäå ¦¨¤¤©§¤¤©©§¨§¦§§¨¦¨
(àlà) .äìéla àlà óBçz àìàúëìä àéL÷ Ÿ¨¤¨©©§¨¤¨©§¨¦§§¨

àä ,àéL÷ àì !àúëìäà¯,øLôàcàä¯àìc ©¦§§¨¨©§¨¨§¤§¨¨§¨
.øLôàäðùîéòéáL íBé dîöò ä÷ãaL äcð ¤§¨¦¨¤¨§¨©§¨§¦¦

,äLéøôä àì úBLîMä ïéáe ,äøBäè äàöîe úéøçL©£¦¨§¨§¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨
äàîè äàöîe ä÷ãa íéîé øçàìe¯ú÷æça àéä éøä §©©¨¦¨§¨¨§¨§¥¨£¥¦§¤§©

äàöîe úéøçL éòéáL íBéa dîöò ä÷ãa .äøBäè§¨¨§¨©§¨§§¦¦©£¦¨§¨
ä÷ãa ïîæ øçàìe ,äLéøôä àì úBLîMä ïéáe ,äàîè§¥¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨§©©§©¨§¨

äøBäè äàöîe¯äànèîe ,äàîè ú÷æça Bæ éøä ¨§¨§¨£¥§¤§©§¥¨§©§¨
úñå dì Lé íàå .äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî¯dic ¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨§¦¥¨¤¤©¨

äìòîìe äçðnä ïî äøäèa äLéøôä àlL ìk :øîBà äãeäé éaøå .dúòL¯ú÷æça Bæ éøä §¨¨§©¦§¨¥¨¤Ÿ¦§¦¨§¨¢¨¦©¦§¨§©§¨£¥§¤§©
íéðLa eléôà :íéøîBà íéîëçå .äàîèàì úBLîMä ïéáe ,äøBäè äàöîe ä÷ãa dúcðì §¥¨©£¨¦§¦£¦¦§©¦§¦¨¨¨§¨¨§¨§¨¥©§¨Ÿ
äàîè äàöîe ä÷ãa ïîæ øçàìe ,äLéøôä¯.äøBäè ú÷æça Bæ éøäàøîâ:øîà áø ,øîúéà ¦§¦¨§©©§©¨§¨¨§¨§¥¨£¥§¤§©§¨¦§©©¨©

àLéøà àîéìéà ?àéiäà .÷ôñ äáæ :øîà éåìå ,éàcå äáæ¯.éðú÷ "äøBäè ú÷æça Bæ éøä" ¨¨©©§¥¦¨©¨¨¨¥©©¨¦¥¨©¥¨£¥§¤§©§¨¨¨¥
äáæ ÷ôñ àîìLa .àôéqà àlà¯!äøBäè äàöîe ä÷ãa éøä ?éîð éàcå äáæ àlà ,ïðéøîà¯ ¤¨©¥¨¦§¨¨§¥¨¨¨§¦©¤¨¨¨©©©¦£¥¨§¨¨§¨§¨

éåìå áøc øîúéà ék àlà¯éòéáMä íBia dîöò ä÷ãaL äcð :øîúéà dLôð étàa àúòîL ¤¨¦¦§©§©§¥¦§©£¨§©¥©§¨¦§©¦¨¤¨§¨©§¨©©§¦¦
áø ,äàîè äàöîe ä÷ãa íéîé øçàìe ,äLéøôä àì úBLîMä ïéáe ,äàîè äàöîe úéøçL©£¦¨§¨§¥¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨§©©¨¦¨§¨¨§¨§¥¨©

øîà¯øîà éåìå ,éàcå äáæ¯úàöîð àøwéòîc ïåék ,éàcå äáæ :øîà áø .÷ôñ äáæ,äàîè ¨©¨¨©©§¥¦¨©¨¨¨¥©¨©¨¨©©¥¨§¥¦¨¨¦§¥§¥¨
äàîè úàöîð åéLëòå¯éåìå .éàcå äàîè.éðéáe éðéa ä÷ñt ,øîéà ,äáæ ÷ôñ :øîà §©§¨¦§¥§¥¨§¥¨©©§¥¦¨©§¥¨¨¥©¨§¨¥¥¥¥

ïëå

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



רכה oifge` mipy` cenr gq sc ± oey`x wxtdcip
øçîì éúééàå éâñú.xgnl leah` m` jl ic Ðòãéå.ongp ax Ðäéì äøîà÷ éàîÐ

.dttg `lyúøñç éãáò.mngle min `iadl Ðéãåã.oing mda mgdl zexcw Ðé÷èùè
.odilr ayil l"ehyeclt Ð'åë äùà êàéä êîöò ìò äîúåexizd iyewa ixdy Ð

`l :xeni` Ð dzliah lila dttg i`c meyn `l` ,jk lk dzliahn dztitg wigxdl

jezn ,dzliahl zxdnnc meyn ,xity `tiig
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האדם באשר הוא אדם, צריך לקבל וגם מקבל חינוך בכל יום מימי חייו.
ממכתב ט' כסלו, ה'תש"כ



רכו
oifge` mipya cenr gq sc ± oey`x wxtdcip

àúéðúîá éåì àðú ïëå,d`nh d`vne zixgy iriay dwca :ikd ipz oizipznc `tiq` Ð

d`vne dwca oia ,dxedh d`vne dwca oia ,minid xg`e .dyixtd `l zeynyd oiae

.daf wtq ef ixd Ð d`nhúòì úòî äàîèî äðéàù øîåìdcp) "mizek zepa" wxta Ð

`zkld i`nl :opixn`e .dxdh zwfga Ð xyr cg` lk :ipzw (`,hl?,xnel :`ax xn`e

d`nhn dpi` Ð xyr cg` jeza d`xz m`y

"zrl zrn d`nhn" ipzw oizipzne .zrl zrn

d`vne dwca ,minid xg`" ipzwc ,`yix` Ð

wxta dipiaze` e`le :cenlzd dnzne ."d`nh

wexti` `le ,(my) "mizek zepa"éðú÷ éë ?Ð

."zrl zrn d`nhne"éà÷ ïé÷øéô ùéøàÐ

:mixne` lld zia Ð dia` ziaa dcere dz`x"

xg`l dz`x m`c :xn`we ,"dly dlild lk

.zrl zrn d`nhn Ð o`knäãð úìçúëÐ

dzry dic :(`,f dcp) ol `niiwc ,minc zlezak

.dpey`x dii`xaúñå äì ùé íàå`wlq `w Ð

xg`" ipzwc ,i`w oizipznc `tiq` :jzrc

zrn d`nhn Ð d`nh d`vne dwca minid

,minid xg`l reaw zqe dl yi m`e ."zrl

.dzry dic Ð ea dz`xe daif ini epiidcøîåì
úòáå÷ äðéàùlk" iab "mizek zepa" wxta Ð

."dxdh zwfga xyr cg`ìàåîù êì øîàÐ

ipnif zlz opira `lc ,`lewl :`p` ixn` ik

zwfga ,xyr cg` lk" ipzw `dc .dixwrinl

la` .oiwleqn dincc ,`lew ,epiidc Ð "dxdh

`dc ,zqe iedc oky lk Ð "dzry dic" oiprl

.oiwleqn dincäúàø äéãé ÷åìéñ íòelit`e Ð

dwiqtd il dn ,jkld .dxedh zxn` ikd

.'ek oey`xa dxdha'åë øîàã ïàîì àëéà éî
`ed dly ipya Ð i`xza opax elit` `de Ð

dpiirn zgizt iedc oey`xa la` ,ixn`wc

mixdva dwca m`c xn`c o`nl `kilÐ

.dyxtd iedzc ,xedh d`vneàìù éúéòèå
éúìàù.oixdhn eid ,izl`y eli`y Ðàø÷éòî

øáñ éàîle`yl dvx `ly Ð?äðùîáæä
äáæäåewcae ,dray xetql eligzde ,ewqty Ð

.'ek iriaye oey`x meiïéà øîåà àáé÷ò éáø
éòéáù àìà íäìexzqe ,miizpia e`x `ny Ð

.dpey`xd ozxitqàøîâáæá äãåî äúà éà
éø÷ äàøùeze` dpen epi`y ,exitq inia Ð

.oibexiql dpene cg` mei xzeqc ol `niiwc ,mei

úåòøôå úåëëñ êìéäù øéæðåld` wtq ody Ð

e ,ezexifp oipnl dler mei eze` oi` Ð`vnp

.oibexiqa zexifp mzq ly mei miyly dpeny

íúä.ixw d`xy af Ðáéúë äá äàîèìÐ

"rxf zaky epnn `vz xy`e afd zxez z`f"

ixw s` ,zxzeq daif dn Ð (eh `xwie) 'ebe

xzeq ixw s` ,lkd zxzeq daif dn i` .xzeq

lkd?jl oi` Ð "da d`nhl" xnel cenlz

z`neh dn ,da xen`d dz`neha `l` dxizq

.cg` mei dzxizq s` ,cg` mei ixwíåùî éàå
éôåìçéàdaifa oibexiql zepnl izil `lc Ð

dxenbïðéòá àéìòî ìäà ?`nhn xifp oi` Ð

ike" :(e xacna) aizkck ,i`ce zn ld`a `l`

.(a,`t migqt) "oilev cvik"a xn`ck ,eilr zxeegna Ð "eilr zn zeniäéá øåæâ ïðáøåcg` mei `l` xezqi `le ,xenb zn ld`a itelgi`l iz` :xn`z m`e .mei eze` xezql Ð?
àúééøåàãá ïðáøã.slgin `l Ð `ziixe`c ld`a opaxc wtq ld` Ðàëä ìáàmeyn ,miizpiay mei dpnz `le opiyiig i` Ð:opixn`c ,i`cea slginl iz` Ð wtqa i`fg `nlc

.oibexiqa d`ex i`ce zepnl `iz`e ,oey`xl `ipn `we ,miizpia i`fg i`ce ,mini ipd opipn `lcnòùåäé éáø éøáãî øæòéìà éáø éøáã ïéàøðd`x `nyl ryedi iax yiigc oeikc Ð

.oey`xd s` xezql el did ,miizpiaïìåë éøáãî àáé÷ò éáø éøáãå.oiwecae oixetq irac Ðéðéîù íåé.iriay mei dwca `lc ,dxdha oteq did `le ,dxitqd ini exar xak Ð
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åøîàdl ibqc xn`wc `kdc iqei iaxc dywz :xn`z m`e Ð dxdh zwfga ef ixd dil

dcp eli` dne :xn`wc (`,bp dcp) "oniq `a" wxtc iqei iaxc` ,zixgy dyxtda

dyxtd ira ,`nl` Ð d`neh zwfga `dz `l dlrnle dgpnd on dxdha dyixtd `ly

`kde ,zixgy ea dz`xy meia dyixtdyk ixiin mzdc :xnel yie !dlrnle dgpnd on

m`c :dywe .dxedh d`vne zixgy dwcaa ixiin

lk dipira dici eli`" dcedi iaxl opikxt ik ,ok

`dc ,diytpl iqei iax `nil ,'eke "zeynyd oia

dlrnle dgpnd on dyxtd jixvn inp edi`

?df aekir liren dne ,dz`xy meia dyixtdyk

diytplc :xnel yie !dz`x dici weliq mr `ny

`ed oic Ð zixgy d`ex dwfgedc oeikc ,dyw `l

`la dlrnle dgpnd on dyxtd dkixvdl

wtqle xingdl epl oi`e .oicd on `l` `xneg

`nydwica dkixvdl ,dz`x dici weliq mr

wtqle xingdl `ay ,dcedi iax la` .meid seqa

dnvr dwcaa `l` zixgy dz`x `lya elit`c

seqa mb Ð dyxtd jixvn `ed dxedh d`vne

mr `ny wtqn wecale xingdl el did meid

.dz`x dici weliq

ìáàoi`c ab lr s` Ð xfril` iaxk dkld

opiwqt `d ,cenlzd itn dkld oicnl

`de ,rax`a xfril` iaxk (a,f) lirl `nw wxta

.ediipin cg
`kde
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äàöîe ä÷ãa ïéa ,íéîiä øçà :àúéðúîa éåì àðz ïëå§¥¨¨¥¦§©§¦¨©©©¨¦¥¨§¨¨§¨
äàîè äàöîe ä÷ãa ïéa ,äøBäè¯.äáæ ÷ôñ Bæ éøä §¨¥¨§¨¨§¨§¥¨£¥§¥¨¨

!àáøc àzáeéz éåäz àîéì ."úòì úòî äànèîe"§©§¨¥¥§¥¥¨¤¡¥§§¨§¨¨
úòì úòî äànèî äMàä ïéàL øîBì :àáø øîàc©£©¨¨©¤¥¨¦¨§©§¨¥¥§¥

éîé CBúadúáéæ!¯!àðîéæ àãç àáøì déðéáúBà åàìå §§¥¦¨¨§¨§¦¥§¨¨£¨¦§¨
¯!àäî éîð àáøc àzáeéz éåäz àîéì :ïðéøîà÷ éëä̈¦¨¨§¦©¥¨¤¡¥§§¨§¨¨©¦¥¨
¯"úòì úòî äànèî" éðú÷ ék :àáø Cì øîà¯ ¨©¨¨¨¦¨¨¥§©§¨¥¥§¥

,éà÷ ïé÷øt Léøàäúàø"àà÷ìñ ."äéáà úéáa dãBòå ©¥¦§¦¨¥©¨£¨§¨§¥¨¦¨¨§¨
àðéîà Czòc¯ïéøBäè íéîé eäì é÷ñôîc ïåék¯ ©§¨¨¦¨¥¨§¦§§¦§¨¦§¦

,úòì úòî ànèz àìå ,àéîc dúcð úlçúkà÷ ¦§¦©¦¨¨¨§¨§¨§©¥¥¥§¥¨
áøc àzáeéz éåäz àîéð ."úñå dì Lé íà" .ïì òîLî©§©¨¦¥¨¤¤¥¨¤¡¥§§¨§©
àéiç øa àðeä áø øîàc ,ìàeîL øîà àéiç øa àðeä¨©¦¨¨©§¥§¨©©¨©¦¨
éîéa úñå dì úòáB÷ äMàä ïéàL øîBì :ìàeîL øîà̈©§¥©¤¥¨¦¨©©¨¤¤¦¥

dúáéæ.¯ïéà ïðéøîà ék :àéiç øa àðeä áø Cì øîà ¦¨¨£©¨©¨©¦¨¦¨§¦©¥
dúáéæ éîéa úñå dì úòáB÷ äMà¯àúìz àéòa àìc ¦¨©©¨¤¤¦¥¦¨¨§¨¨£¨§¨¨

ïåéëå ,ïé÷ìeñî äéîc ïðéøîàc .ø÷òéîì éðîéæäéîãcïé÷ìeñî¯.dúòL dicäãeäé éaø" ¦§¥§¦£©§¨§¦©¨¤¨§¨¦§¥¨§¨¤¨§¨¦©¨§¨¨©¦§¨
:äãeäé éaøì Bì eøîà ,àéðz ."øîBàéìîìàúBLîMä ïéa ìk äéðéòa úBçpeî äéãé¯äôé ¥©§¨¨§§©¦§¨¦§¨¥¨¤¨¨§¥¤¨¨¥©§¨¨¤

åéLëò ,øîBà äzà¯ïî éòéáMa äøäèa äLéøôä él äî ,äúàø äéãé ÷elñ íò øîéà ©¨¥©§¨¥©¦¦¨¤¨¨£¨©¦¦§¦¨§¨¢¨©§¦¦¦
äìòîìe äçðnä¯.ïBLàøa äøäèa äLéøôä él äî¯ïBLàøa¯?øîàc ïàîì àkéà éî ©¦§¨§©§¨©¦¦§¦¨§¨¢¨¨¦¨¦¦¦¨§©©£©

¯äcð ,Cøca íéëläî eéäLk ïBòîL éaøå éñBé éaø úà ézìàL :éaø øîà ,àéðúäå ,ïéà¦§¨©§¨¨©©¦¨©§¦¤©¦¥§©¦¦§§¤¨§©§¦©¤¤¦¨
øçàìe ,äLéøôä àì úBLîMä ïéáe ,äøBäè äàöîe úéøçL éòéáL íBé dîöò ä÷ãaL¤¨§¨©§¨§¦¦©£¦¨§¨§¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨§©©

:Bì eøîà ?eäî ,äàîè äàöîe ä÷ãa íéîiä,éòéáø ,éLéîç ,éML .äøäè ú÷æça Bæ éøä ©¨¦¨§¨¨§¨§¥¨©¨§£¥§¤§©¨¢¨¦¦£¦¦§¦¦
?éàî ,éðL ,éLéìL,ézìàL àì ïBLàøa .àðL àì :Bì eøîàéúéòèåeälek ehà .ézìàL àlL §¦¦¥¦©¨§¨§¨¨¦Ÿ¨©§¦§¨¦¦¤Ÿ¨©§¦©§

÷ñôc ïåéëå ?éîéé÷ äàîeè ú÷æça åàì¯÷ñôc ïåék ,éîð ïBLàø ,÷ñt¯éàî àøwéòîe .÷ñt ¨§¤§©§¨¨§¦§¥¨¦§©§©¦©¦¥¨¦§©§©¥¦¨¨©
.çeút ïéòî ÷æçeäå ìéàBä ?øáñäðùî,øBäè eàöîe ïBLàø íBéa ïîöò e÷ãaL äáfäå áfä §©¦§£©©§¨¨©©¨§©¨¨¤¨§©§¨§¦¨§¨

ú÷æça ïä éøä :øîBà øæòéìà éaø ,e÷ãa àì íéézðéaL íéîé øàLe ,øBäè eàöîe éòéáMä íBiáe©©§¦¦¨§¨§¨¨¦¤¥§©¦Ÿ¨§©¦¡¦¤¤¥£¥¥§¤§©
ïéà :øîBà àáé÷ò éaø .ãáìa éòéáL íBéå ïBLàø íBé àlà íäì ïéà :øîBà òLBäé éaø .äøäè̈¢¨©¦§ª©¥¥¨¤¤¨¦§§¦¦¦§©©¦£¦¨¥¥

.ãáìa éòéáL íBé àlà íäìàøîâéøáãì :òLBäé éaøì øæòéìà éaø Bì øîà ,àéðzäzà E ¨¤¤¨§¦¦¦§©©§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¦§¨¤©¨
"øäèz øçà" äøîà äøBzäå ,ïéâeøéñá äðBî¯ú÷ñôî äàîeè àäz àlL ,ïleëì øçà øçà ¤§¥¦§©¨¨§¨©©¦§¨©©©©§¨¤Ÿ§¥§¨©§¤¤

!ïäéðéa¯,éø÷ äàøL áæa äãBî äzà éà ,äzàå :òLBäé éaø Bì øîàøéæðáeúBëëñ CléäL ¥¥¤¨©©¦§ª©§©¨¦©¨¤§¨¤¨¨¤¦§¨¦¤¦¥§¨
úBòøôe,äðBnL" äøîà äøBzäå ?ïéâeøéñáíéîiäå."eìté íéðLàøä¯àîìLa ;øæòéìà éaøå §¨¤¤§¥¦§©¨¨§¨§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§§©¦¡¦¤¤¦§¨¨
íúä¯àðîçø øîà "dá äàîèì"¯àlà úøúBñ dðéàLdîBéíeMî éàå ,éôeìçéà¯áæ ¨¨§¨§¨¨£©©£¨¨¤¥¨¤¤¤¨¨§¦¦¦£¥¨

àélòî ìäà àúééøBàcî éîð úBòøôe úBëëñ éab ìò CléäL øéæð .óìçéî àì éø÷ ìòáa§©©¤¦¨¦£©¨¦¤¦¥©©¥§¨§¨©¦¦§©§¨Ÿ¤§©§¨
øeæâc àeä ïðaøå ,ïðéòa¯éàæç àîìc ïðéLééç éà ,àëä ìáà .óìçéî àì àúééøBàãa ïðaøå ¨¥©§©¨©¦§§©¨©¦§©§¨¨¦£©£¨¨¨¦¨§¦©¦§¨£©

øæòéìà éaø éøác ïéàøð :éøîà ïBòîL éaøå éñBé éaø ,éðz .éàcåa éôeìçéàì éúà ,÷ôña§¨¥¨¥§¦§¥§©©¨¥©¦¥§©¦¦§¨§¦¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤
.øæòéìà éaøk äëìä ìáà ,ïlek éøácî àáé÷ò éaø éøáãå ,òLBäé éaø éøácî:eäì àéòaéà ¦¦§¥©¦§ª©§¦§¥©¦£¦¨¦¦§¥¨£¨£¨¨§©¦¡¦¤¤¦©£¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc dcp(ipy meil)

àúéðúîa éåì àðz ïëåseq lr dzpypy ,`ziixa dpy iel jke - §¥¨¨¥¦§©§¦¨
dpynd ixacd`nh d`vne zixgy iriay dwca' jk da aezky ,

,dyixtd `l zeynyd oiae,äøBäè äàöîe ä÷ãa ïéa íéîiä øçà©©©¨¦¥¨§¨¨§¨§¨
.'äáæ ÷ôñ Bæ éøä ,äàîè äàöîe ä÷ãa ïéad`vny s`y ,epl ixd ¥¨§¨¨§¨§¥¨£¥§¥¨¨

iel zrcl ,mini xg` mbe ,zixgy iriayd meia d`nh dnvr
.daf wtq `l` dpi`

dy`d' ,dxdh wqtde dcp ini zray ixg`y ,(:gl) lirl epipy
ewlgpe .[daifl miie`xd minid md] mei xyr cg` 'dxdh zwfga
`ax .jka cnll dpynd d`a oic dfi` (.hl lirl) mi`xen`d
zexdhd lk z` d`nhn ,mc z`veny dy` lky s`y ,yxit
dpynd zcnln ,mcd z`ivnl mincewd zrl zrna oda drbpy
iptn ,zrl zrn d`nhn dpi` ,daif inia mc d`vn `id m`y
axe .mc ze`xl dkxc oi`e dxdh zwfga dy`d el` miniay
dpi`y cnll d`a dpyndy ,l`eny mya yxit `iig xa `ped

.daif inia zqe zraew
d`vne zixgy iriay mei dnvr dwcay dcp :epzpyna epipy
dxedh zwfga ef ixd ,d`nh d`vne dwca mini xg`le ,dxedh

,[miizpiay minia]úòì úòî äànèîedywn .[mcd z`ivn mcew] §©§¨¥¥§¥
:`xnbd,àáø øîàc ,àáøc àúáeéz éåäz àîéìlirl dpyndy ¥¨¤¡¥§§¨§¨¨§¨©¨¨

d`a (:gl)äànèî äMàä ïéàL ,øîBìoda drbpy zexdhd z` ©¤¥¨¦¨§©§¨
,úòì úòîmc d`vn m`.dúáéæ éîé CBúa`ly x`ean epzpynae ¥¥§¥§§¥¦¨¨

dxn`e ,dzaif inia dz`xy dy`a dpc `id `ldy ,eixack
.zrl zrn d`nhn `idy dpynd

:ef `iyew lr ddnz `xnbdàðîéæ àãç àáøì déðéáúBà åàìåike - §¨§¦¥§¨¨£¨¦§¨
,uexiz dilr oi`y `iyewa xg` mewna xak eixac epkxt `l

:`xnbd daiyn .eixac egcpeïðéøîà÷ éëäzpeek `id jk - ¨¦¨¨§¦©
,epziiyewàäî énð àáøc àúáeéz éåäz àîéìdidzy xn`p m`d - ¥¨¤¡¥§§¨§¨¨©¦¥¨

.epzpynn mb ,`axl `kxit
:`ax lr `iyewd z` `xnbd zvxznéðz÷ ék ,àáø Cì øîà̈©¨¨¨¦¨¨¥

,'úòì úòî äànèî'dy` oica dpynd zligz lr xfeg epi` §©§¨¥¥§¥
`l` ,zeaif inia dz`xyúéáa dãBòå äúàøà ,éà÷ ïé÷øt Léøà©¥¦§¦¨¥©¨£¨§¨§¥

äéáà,(:cq lirl) wxtd zligza xkfpy oicd lr xn`p `ed - ¨¦¨
,di`eyip iptl dia` ziaa zecp mc xak dz`xy [dcli] zwepizy
lk lld zia zrcl ,mileza mc dz`xe dlrap di`eyip ixg`e
,x`al epzpyn d`ae .mixedh dlild eze`a d`ex `idy mincd
zexdhd lk z` z`nhn `id ,df dlil ixg` `nh mc d`xzyky

.zrl zrn oda drbpyàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
,xnelc ïåékef dii`x oial dia` ziaa zei`xd oiaíéîé eäì é÷ñôî ¥¨§©§§¦§¨¦
ïéøBäèdid okl ,mixedh ea d`exy mincd lky ,di`eyip lila §¦

ef dii`xay xnel mewnàéîc dúcð úlçúkdy`l dnec `id - ¦§¦©¦¨¨¨§¨
jli`e dzii`xn wx d`nhny diiga dpey`xd mrta d`exd

,(.f lirl) rxtnl d`nhn dpi`eòîLî à÷ ,úòì úòî ànèz àìå§Ÿ§©¥¥¥§¥¨©§©
ïìzrn d`nhny `l` ,ok xacd oi`y epzpyn epl drinyn - ¨

zrldpnn oi`e ,ezhiyk epzpyn z` x`al leki `ax ,ok m`e .
.eilr `iyew

e :epzpyna epipyLé íà,úñå dìoicy ,dpiad `xnbd .dzry dic ¦¤¨¤¤
dy`d dpyna epipyy oicd lr xfeg ,'dzry dic ,zqe dl yi m`'

:`xnbd dywn .dzaif inia dz`xy,àúáeéz éåäz àîéðàðeä áøc ¥¨¤¡¥§§¨§©¨
,ìàeîL øîà àéiç øa àðeä áø øîàc .ìàeîL øîà àéiç øaiabl ©¦¨¨©§¥§¨©©¨©¦¨¨©§¥

dy`d dcp ini ixg`y mei xyr cg`ay (:gl lirl) epipyy dn
d`a ef dpyny ,dxdh zwfgaúñå dì úòáB÷ äMàä ïéàL ,øîBì©¤¥¨¦¨©©¨¤¤

,dúáéæ éîéaxyr dyngl mei xyr dyngn ze`xl dlibxy oebk ¦¥¦¨¨
xyr dyng mei `ldy .l`eny zrcl zqe draw `l ,mei
eli`e .daif ini xyr cg` jeza ipinyd meid `ed dcp zligzn
,'dzry dic zqe dl yi m`e' daif inia d`exd lr dxn` epzpyn

.daif inia zqe reawl dleki dy`dy rnyne
:`xnbd dgecïðéøîà ék ,àéiç øa àðeä áø Cì øîàep`y dn - ¨©¨©¨©¦¨¦¨§¦©

mixne`,'dúáéæ éîéa úñå dì úòáB÷ äMà ïéà'`weec epzpeek ¥¦¨©©¨¤¤¦¥¦¨¨
,`lewlø÷òéîì éðîéæ àúìz àéòa àìcexwrl dkixv dpi`y - §Ÿ¨£¨§¨¨¦§¥§¦§©

zyyeg dpi` aey zg` mrt dzii`x dzpiy m`e ,minrt yly
,d`ad mrta zqelïðéøîàcel` miniayïé÷leñî äéîcice §¨§¦©¨¤¨§¨¦

.xwrp dzqey xnel zg` mrt iepiyaïé÷leñî äéîãc ïåéëåyi §¥¨§¨¤¨§¨¦
xnel ,xzei da lwdl.dzòL dic©¨©§¨

na epipy:epzpy,øîBà äãeäé éaøon dxdha dyixtd `ly lk ©¦§¨¥
dwica wx ezrcly ,epiide .d`nh zwfga ef ixd ,dlrnle dgpnd

.dxdha yixtdl ick dliren zeynyd oiaa
Bì eøîà ,àéðzminkgéìîìà ,äãeäé éaøìxne` ziid eli` - ©§¨¨§§©¦§¨¦§¨¥

eidiy dy`d dkixvyäéðéòa úBçpeî äéãé[mewn eze`-]ïéa ìk ¨¤¨¨§¥¤¨¨¥
,øîBà äzà äôé ,úBLîMäcin dz`x `ny yyeg dz` mlerly ©§¨¨¤©¨¥

.dwicadn dci dwlqy ixg`åéLëòon wecal xne` dz`y ©§¨
,dxedh d`vne dwcay lired dn ,dlrnle dgpndíò øîéà¥©¦

.äúàø äéãé ÷elñ,jkl yyeg dz` oi`y oeikeäLéøôä él äî ¦¨¤¨¨£¨©¦¦§¦¨
,äìòîìe äçðnä ïî éòéáMa äøäèadz`x `ny miyyeg oi`y §¨¢¨©§¦¦¦©¦§¨§©§¨

,dwicad ixg`ïBLàøa äøäèa äLéøôä él äî,mixdva dzii`xl ©¦¦§¦¨§¨¢¨¨¦
.dwicad ixg` dz`x `ny yeygp `l ea mby

zixgy zwica mby x`ean ,dcedi iax lr ewlgy mi`pzd oeyla
:`xnbd dywn .jk lr ddnz `xnbd .dliren oey`xd meia

.øîàc ïàîì àkéà éî 'ïBLàøa'eliwdy minkg mb ,epzpyna `lde ¨¦¦¦¨§©§¨©
oey`xd meia la` ,d`lde ipyd meidn wx exizd ,dwicad oica
lirez ,mixdva dwca m`y zxaeqd drc oi` ,dpiirn gztp eay

.dwicad
:`xnbd daiyn,ïéà.jk xaeqy `pz yiàéðúäåepipyy edfe - ¦§¨©§¨

iixaa,`zeéäLk ïBòîL éaøå éñBé éaø úà ézìàL ,éaø øîà̈©©¦¨©§¦¤©¦¥§©¦¦§§¤¨
äàöîe úéøçL éòéáL íBé dîöò ä÷ãaL äcð ,Cøca íéëläî§©§¦©¤¤¦¨¤¨§¨©§¨§¦¦©£¦¨§¨
äàöîe ä÷ãa íéîiä øçàìe ,äLéøôä àì úBLîMä ïéáe ,äøBäè§¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨§©©©¨¦¨§¨¨§¨

,eäî ,äàîèdwifgdl zixgy iriay zwica dlired m`d §¥¨©
.dxdha,äøäè ú÷æça Bæ éøä ,Bì eøîàdlired dwicade ¨§£¥§¤§©¨¢¨

.dxdha dwifgdl
dwcae ,dzcpl iriayd meia dwca `ly dcp :le`yl iax xfg

meia,éàî ,éðL ,éLéìL ,éòéáø ,éLéîç ,éML.dxdha dwfged m`d ¦¦£¦¦§¦¦§¦¦¥¦©
àðL àì ,Bì eøîàdwica oial el` minia dwica oia lcad oi` - ¨§Ÿ§¨

.iriayd meia
:xtql iax jiynnézìàL àì ,ïBLàøaxeaq iziidy iptn ¨¦Ÿ¨©§¦
.lirez `l dwicay,ézìàL àlL éúéòèåeid l`ey iziid m`y §¨¦¦¤Ÿ¨©§¦

meia dxdha yixtdl xyt`y mixaeqd yiy `vnp .mixdhn
.oerny iaxe iqei iax zrca ,iax xaeq oky ,zixgy oey`xd

lirez dwica recn ,ezpwqna iax ly enrh z` zx`an `xnbd
:oey`xd meia mbéîéé÷ äàîeè ú÷æça åàì eälek eèàlka ike - ¨§¨§¤§©§¨¨§¦

,d`neh zwfga dzid dy`dy xaecn oi` minid x`yïåéëå§¥¨
÷ñt ,÷ñôc,d`xze aeyzy miyyeg oi`eénð ïBLàøyi mb - §¨©¨©¦©¦

,xnel.÷ñt ÷ñôc ïåék¥¨§¨©¨©
:`xnbd zl`eyàøwéòîe,le`yl dvx `lyk,øáñ éàîrecn ¥¦¨¨©¨©

:`xnbd daiyn .mini x`yn oey`xd meid dpeyy xeaq did
,çeút ïéòî ÷æçeäå ìéàBäly dkxc oi`e ,mc ze`xl ea dligzdy ¦§§©©§¨¨©

.ze`xl dligzd eay meia mcd zii`xn weqtl dy`

äðùî
dray xetql mikixv ,daif ze`xln ewqty dlecb daf e` af
d`ian dpynd .mzxdhl milaeh jk xg`e ,mda e`xi `ly mini

:minid oipn iabl mi`pz zwelgníBéa ïîöò e÷ãaL äáfäå áfä©¨§©¨¨¤¨§©§¨©
dïBLàømzxitqløBäè eàöîe,daifn miiwp mdy -eewcaíBia ¦¨§¨©

øæòéìà éaø ,e÷ãa àì íééúðéaL íéîé øàLe ,øBäè eàöîe éòéáMä©§¦¦¨§¨§¨¨¦¤¥§©¦Ÿ¨§©¦¡¦¤¤
,øîBàdxdha mteqe mzligze li`edäøäè ú÷æça ïä éøäs` ¥£¥¥§¤§©¨¢¨

.[miiwp dray oipnl mdl elre ,miizpiay minia,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥
íäì ïéàoeaygl mdl elr `l -,ãáìa éòéáL íBéå ïBLàø íBé àlà ¥¨¤¤¨¦§§¦¦¦§©

dyng jyna mnvr wecal mikixv jkitl ,miizpiay minid `le
e .[elahi jk xg`e ,miiwp dray milydl mitqep miniàáé÷ò éaø©¦£¦¨
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc dcp(ipy meil)

àúéðúîa éåì àðz ïëåseq lr dzpypy ,`ziixa dpy iel jke - §¥¨¨¥¦§©§¦¨
dpynd ixacd`nh d`vne zixgy iriay dwca' jk da aezky ,

,dyixtd `l zeynyd oiae,äøBäè äàöîe ä÷ãa ïéa íéîiä øçà©©©¨¦¥¨§¨¨§¨§¨
.'äáæ ÷ôñ Bæ éøä ,äàîè äàöîe ä÷ãa ïéad`vny s`y ,epl ixd ¥¨§¨¨§¨§¥¨£¥§¥¨¨

iel zrcl ,mini xg` mbe ,zixgy iriayd meia d`nh dnvr
.daf wtq `l` dpi`

dy`d' ,dxdh wqtde dcp ini zray ixg`y ,(:gl) lirl epipy
ewlgpe .[daifl miie`xd minid md] mei xyr cg` 'dxdh zwfga
`ax .jka cnll dpynd d`a oic dfi` (.hl lirl) mi`xen`d
zexdhd lk z` d`nhn ,mc z`veny dy` lky s`y ,yxit
dpynd zcnln ,mcd z`ivnl mincewd zrl zrna oda drbpy
iptn ,zrl zrn d`nhn dpi` ,daif inia mc d`vn `id m`y
axe .mc ze`xl dkxc oi`e dxdh zwfga dy`d el` miniay
dpi`y cnll d`a dpyndy ,l`eny mya yxit `iig xa `ped

.daif inia zqe zraew
d`vne zixgy iriay mei dnvr dwcay dcp :epzpyna epipy
dxedh zwfga ef ixd ,d`nh d`vne dwca mini xg`le ,dxedh

,[miizpiay minia]úòì úòî äànèîedywn .[mcd z`ivn mcew] §©§¨¥¥§¥
:`xnbd,àáø øîàc ,àáøc àúáeéz éåäz àîéìlirl dpyndy ¥¨¤¡¥§§¨§¨¨§¨©¨¨

d`a (:gl)äànèî äMàä ïéàL ,øîBìoda drbpy zexdhd z` ©¤¥¨¦¨§©§¨
,úòì úòîmc d`vn m`.dúáéæ éîé CBúa`ly x`ean epzpynae ¥¥§¥§§¥¦¨¨

dxn`e ,dzaif inia dz`xy dy`a dpc `id `ldy ,eixack
.zrl zrn d`nhn `idy dpynd

:ef `iyew lr ddnz `xnbdàðîéæ àãç àáøì déðéáúBà åàìåike - §¨§¦¥§¨¨£¨¦§¨
,uexiz dilr oi`y `iyewa xg` mewna xak eixac epkxt `l

:`xnbd daiyn .eixac egcpeïðéøîà÷ éëäzpeek `id jk - ¨¦¨¨§¦©
,epziiyewàäî énð àáøc àúáeéz éåäz àîéìdidzy xn`p m`d - ¥¨¤¡¥§§¨§¨¨©¦¥¨

.epzpynn mb ,`axl `kxit
:`ax lr `iyewd z` `xnbd zvxznéðz÷ ék ,àáø Cì øîà̈©¨¨¨¦¨¨¥

,'úòì úòî äànèî'dy` oica dpynd zligz lr xfeg epi` §©§¨¥¥§¥
`l` ,zeaif inia dz`xyúéáa dãBòå äúàøà ,éà÷ ïé÷øt Léøà©¥¦§¦¨¥©¨£¨§¨§¥

äéáà,(:cq lirl) wxtd zligza xkfpy oicd lr xn`p `ed - ¨¦¨
,di`eyip iptl dia` ziaa zecp mc xak dz`xy [dcli] zwepizy
lk lld zia zrcl ,mileza mc dz`xe dlrap di`eyip ixg`e
,x`al epzpyn d`ae .mixedh dlild eze`a d`ex `idy mincd
zexdhd lk z` z`nhn `id ,df dlil ixg` `nh mc d`xzyky

.zrl zrn oda drbpyàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
,xnelc ïåékef dii`x oial dia` ziaa zei`xd oiaíéîé eäì é÷ñôî ¥¨§©§§¦§¨¦
ïéøBäèdid okl ,mixedh ea d`exy mincd lky ,di`eyip lila §¦

ef dii`xay xnel mewnàéîc dúcð úlçúkdy`l dnec `id - ¦§¦©¦¨¨¨§¨
jli`e dzii`xn wx d`nhny diiga dpey`xd mrta d`exd

,(.f lirl) rxtnl d`nhn dpi`eòîLî à÷ ,úòì úòî ànèz àìå§Ÿ§©¥¥¥§¥¨©§©
ïìzrn d`nhny `l` ,ok xacd oi`y epzpyn epl drinyn - ¨

zrldpnn oi`e ,ezhiyk epzpyn z` x`al leki `ax ,ok m`e .
.eilr `iyew

e :epzpyna epipyLé íà,úñå dìoicy ,dpiad `xnbd .dzry dic ¦¤¨¤¤
dy`d dpyna epipyy oicd lr xfeg ,'dzry dic ,zqe dl yi m`'

:`xnbd dywn .dzaif inia dz`xy,àúáeéz éåäz àîéðàðeä áøc ¥¨¤¡¥§§¨§©¨
,ìàeîL øîà àéiç øa àðeä áø øîàc .ìàeîL øîà àéiç øaiabl ©¦¨¨©§¥§¨©©¨©¦¨¨©§¥

dy`d dcp ini ixg`y mei xyr cg`ay (:gl lirl) epipyy dn
d`a ef dpyny ,dxdh zwfgaúñå dì úòáB÷ äMàä ïéàL ,øîBì©¤¥¨¦¨©©¨¤¤

,dúáéæ éîéaxyr dyngl mei xyr dyngn ze`xl dlibxy oebk ¦¥¦¨¨
xyr dyng mei `ldy .l`eny zrcl zqe draw `l ,mei
eli`e .daif ini xyr cg` jeza ipinyd meid `ed dcp zligzn
,'dzry dic zqe dl yi m`e' daif inia d`exd lr dxn` epzpyn

.daif inia zqe reawl dleki dy`dy rnyne
:`xnbd dgecïðéøîà ék ,àéiç øa àðeä áø Cì øîàep`y dn - ¨©¨©¨©¦¨¦¨§¦©

mixne`,'dúáéæ éîéa úñå dì úòáB÷ äMà ïéà'`weec epzpeek ¥¦¨©©¨¤¤¦¥¦¨¨
,`lewlø÷òéîì éðîéæ àúìz àéòa àìcexwrl dkixv dpi`y - §Ÿ¨£¨§¨¨¦§¥§¦§©

zyyeg dpi` aey zg` mrt dzii`x dzpiy m`e ,minrt yly
,d`ad mrta zqelïðéøîàcel` miniayïé÷leñî äéîcice §¨§¦©¨¤¨§¨¦

.xwrp dzqey xnel zg` mrt iepiyaïé÷leñî äéîãc ïåéëåyi §¥¨§¨¤¨§¨¦
xnel ,xzei da lwdl.dzòL dic©¨©§¨

na epipy:epzpy,øîBà äãeäé éaøon dxdha dyixtd `ly lk ©¦§¨¥
dwica wx ezrcly ,epiide .d`nh zwfga ef ixd ,dlrnle dgpnd

.dxdha yixtdl ick dliren zeynyd oiaa
Bì eøîà ,àéðzminkgéìîìà ,äãeäé éaøìxne` ziid eli` - ©§¨¨§§©¦§¨¦§¨¥

eidiy dy`d dkixvyäéðéòa úBçpeî äéãé[mewn eze`-]ïéa ìk ¨¤¨¨§¥¤¨¨¥
,øîBà äzà äôé ,úBLîMäcin dz`x `ny yyeg dz` mlerly ©§¨¨¤©¨¥

.dwicadn dci dwlqy ixg`åéLëòon wecal xne` dz`y ©§¨
,dxedh d`vne dwcay lired dn ,dlrnle dgpndíò øîéà¥©¦

.äúàø äéãé ÷elñ,jkl yyeg dz` oi`y oeikeäLéøôä él äî ¦¨¤¨¨£¨©¦¦§¦¨
,äìòîìe äçðnä ïî éòéáMa äøäèadz`x `ny miyyeg oi`y §¨¢¨©§¦¦¦©¦§¨§©§¨

,dwicad ixg`ïBLàøa äøäèa äLéøôä él äî,mixdva dzii`xl ©¦¦§¦¨§¨¢¨¨¦
.dwicad ixg` dz`x `ny yeygp `l ea mby

zixgy zwica mby x`ean ,dcedi iax lr ewlgy mi`pzd oeyla
:`xnbd dywn .jk lr ddnz `xnbd .dliren oey`xd meia

.øîàc ïàîì àkéà éî 'ïBLàøa'eliwdy minkg mb ,epzpyna `lde ¨¦¦¦¨§©§¨©
oey`xd meia la` ,d`lde ipyd meidn wx exizd ,dwicad oica
lirez ,mixdva dwca m`y zxaeqd drc oi` ,dpiirn gztp eay

.dwicad
:`xnbd daiyn,ïéà.jk xaeqy `pz yiàéðúäåepipyy edfe - ¦§¨©§¨

iixaa,`zeéäLk ïBòîL éaøå éñBé éaø úà ézìàL ,éaø øîà̈©©¦¨©§¦¤©¦¥§©¦¦§§¤¨
äàöîe úéøçL éòéáL íBé dîöò ä÷ãaL äcð ,Cøca íéëläî§©§¦©¤¤¦¨¤¨§¨©§¨§¦¦©£¦¨§¨
äàöîe ä÷ãa íéîiä øçàìe ,äLéøôä àì úBLîMä ïéáe ,äøBäè§¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨§©©©¨¦¨§¨¨§¨

,eäî ,äàîèdwifgdl zixgy iriay zwica dlired m`d §¥¨©
.dxdha,äøäè ú÷æça Bæ éøä ,Bì eøîàdlired dwicade ¨§£¥§¤§©¨¢¨

.dxdha dwifgdl
dwcae ,dzcpl iriayd meia dwca `ly dcp :le`yl iax xfg

meia,éàî ,éðL ,éLéìL ,éòéáø ,éLéîç ,éML.dxdha dwfged m`d ¦¦£¦¦§¦¦§¦¦¥¦©
àðL àì ,Bì eøîàdwica oial el` minia dwica oia lcad oi` - ¨§Ÿ§¨

.iriayd meia
:xtql iax jiynnézìàL àì ,ïBLàøaxeaq iziidy iptn ¨¦Ÿ¨©§¦
.lirez `l dwicay,ézìàL àlL éúéòèåeid l`ey iziid m`y §¨¦¦¤Ÿ¨©§¦

meia dxdha yixtdl xyt`y mixaeqd yiy `vnp .mixdhn
.oerny iaxe iqei iax zrca ,iax xaeq oky ,zixgy oey`xd

lirez dwica recn ,ezpwqna iax ly enrh z` zx`an `xnbd
:oey`xd meia mbéîéé÷ äàîeè ú÷æça åàì eälek eèàlka ike - ¨§¨§¤§©§¨¨§¦

,d`neh zwfga dzid dy`dy xaecn oi` minid x`yïåéëå§¥¨
÷ñt ,÷ñôc,d`xze aeyzy miyyeg oi`eénð ïBLàøyi mb - §¨©¨©¦©¦

,xnel.÷ñt ÷ñôc ïåék¥¨§¨©¨©
:`xnbd zl`eyàøwéòîe,le`yl dvx `lyk,øáñ éàîrecn ¥¦¨¨©¨©

:`xnbd daiyn .mini x`yn oey`xd meid dpeyy xeaq did
,çeút ïéòî ÷æçeäå ìéàBäly dkxc oi`e ,mc ze`xl ea dligzdy ¦§§©©§¨¨©

.ze`xl dligzd eay meia mcd zii`xn weqtl dy`

äðùî
dray xetql mikixv ,daif ze`xln ewqty dlecb daf e` af
d`ian dpynd .mzxdhl milaeh jk xg`e ,mda e`xi `ly mini

:minid oipn iabl mi`pz zwelgníBéa ïîöò e÷ãaL äáfäå áfä©¨§©¨¨¤¨§©§¨©
dïBLàømzxitqløBäè eàöîe,daifn miiwp mdy -eewcaíBia ¦¨§¨©

øæòéìà éaø ,e÷ãa àì íééúðéaL íéîé øàLe ,øBäè eàöîe éòéáMä©§¦¦¨§¨§¨¨¦¤¥§©¦Ÿ¨§©¦¡¦¤¤
,øîBàdxdha mteqe mzligze li`edäøäè ú÷æça ïä éøäs` ¥£¥¥§¤§©¨¢¨

.[miiwp dray oipnl mdl elre ,miizpiay minia,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥
íäì ïéàoeaygl mdl elr `l -,ãáìa éòéáL íBéå ïBLàø íBé àlà ¥¨¤¤¨¦§§¦¦¦§©

dyng jyna mnvr wecal mikixv jkitl ,miizpiay minid `le
e .[elahi jk xg`e ,miiwp dray milydl mitqep miniàáé÷ò éaø©¦£¦¨
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc dcp(iyily meil)

eäî øæòéìà éaøìiptn iriaye oey`x xiykd m`d ,mpic §©¦¡¦¤¤©
ezhiylyïðéòa ïôBñå ïúlçzoexg`e oey`x meia wecal jixv - §¦¨¨§¨¨¦©

,dxdh zwfga rvn`ay minid z` aiygdl ickàëäåzwicaa §¨¨
,ipinye oey`x,àkéà ïúlçzla`,àkéì ïôBñipiny meiy oeik §¦¨¨¦¨¨¥¨

.cala df mei `l` mdl dlr `le ,draydn wlg epi`àîìéc Bà¦§¨
a wecal ic ezhiylïúlçú,dxdh zwfga maiygdl ickìò óà §¦¨¨©©

ïéàL ába dwica,ïôBñzwfga mlek ,oey`xa ewcay oeik o`ke ©¤¥¨
.dxdh

:dfa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdàéä àéä ,áø øîàmyk - ¨©©¦¦
iaxl ik ,o`k mb jk ,rvn`ay minid mdl elr epzpynay

a wecal ic xfril`ïéàL ét ìò óà ïúlçúa dwicaéaøå .ïôBñ §¦¨¨©©¦¤¥¨§©¦
å ,àkéì ïôBñ àkéà ïúlçz àëä ,ïðéòa ïôBñå ïúlçz ,øîà àðéðç`l £¦¨¨©§¦¨¨§¨¨¦©¨¨§¦¨¨¦¨¨¥¨

.cala ipiny `l` mdl dlr
:ax lr `xnbd dywn,éáéúéîmi`pzd ewlgpy `ziixaa epipy ¥¦¥

,iriaye oey`x zwica iablåmle`ïéåLmde÷ãaL äáæáe áæa §¨¦§¨§¨¨¤¨§
éðéîL àlà íäì ïéàL ,øBäè eàöîe éðéîL íBéå ïBLàø íBé ïîöò©§¨¦§§¦¦¨§¨¤¥¨¤¤¨§¦¦

.ãáìa:`xnbd zxxaneïéåL ïàî,df oica eeyedy md in -åàì- ¦§©©¨¦¨
l dpeekd oi` m`d,òLBäé éaøå øæòéìà éaøxfril` iaxly gkene ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©

:`xnbd dgec .mzligza wecal ic `l,àì`l`éaøå òLBäé éaø Ÿ©¦§ª©§©¦
,àáé÷òmiey ,iriaye oey`x oiprl epzpyna ewlgpy it lr s`y £¦¨

ic xfril` iaxl la` .mitxhvn mpi`y ipinye oey`x oiprl md
.mzligza wecal

:miiwp dray iabl ax ly ztqep `lewáø øîà úLL áø øîà̈©©¥¤¨©©
dlL éLéìMa äøäèa äLéøôäL äcð ,áø øîà àaà øa äéîøé- ¦§§¨©©¨¨©©¦¨¤¦§¦¨§¨¢¨©§¦¦¤¨

s` ,xedh d`vne dzii`x zligzl iyilyd meia dnvr dwcay
,dz`x meid ziy`xayBzøôBñeze` ztxvn -äòáL ïéðîì ©§§¦§©¦§¨

.íéi÷ð§¦¦
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.íéi÷ð äòáL ïéðîì§¦§©¦§¨§¦¦
:`xnbd dywn,àaà øa äéîøé áøì úLL áø déì øîàikeáø ¨©¥©¥¤§©¦§§¨©©¨©
ì døîà éàúeëkdézòîLlirl) mizekd zrck ef ezreny xn` - §¨¥©§¨¦§©§¥

,(.blBa ú÷ñBtL íBé ,éøîàcze`xln dafd.äòáL ïéðîì BzøôBñ §¨§¦¤¤¤©§§¦§©¦§¨
,`l`éLéìMî øáì ,áø øîà÷ ékmeid `edy df mein ueg - ¦¨¨©©§©¦§¦¦

.xetql dligzn ezxgnl wxy ,dzaifl iyilyd
ezpeek m` :`xnbd ddnzàèéLt ,éLéìMî øa.sxhvn epi`y ©¦§¦¦§¦¨

:`xnbd zvxzn,àëéøö àì`l`ä÷ãa àìc ïBâkllk,éòéáL ãò Ÿ§¦¨§§Ÿ¨§¨©§¦¦
xaqe .eiptly minid mb dl miler ok it lr s`e ,dwca cala eae
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,oey`xa d`vny dxdh zwfgìáàxiykdlïéàL ét ìò óà ïôBñ £¨¨©©¦¤¥

àì ,ïúlçz.mixiyknïì òîLî à÷.mteqa wecal icy §¦¨¨Ÿ¨©§©¨
cle dlitd m` zwtzqndy ,iel oa ryedi iax xn` (.hk) lirl
.cle zeclei zexd miyp aex oky ,cle dlitdy milez ,gex wx e`
oipra `ziixan ,jk lr `pipg iaxa iqei iax ziiyew oiax `iade
dne izn zrcei dpi`e ,zipwix dxfge dxd epiptln d`viy in
,zereay dyly mc dz`x `l epiptl d`ay xg`l m`y ,dcli
dkiynd oke ,dz`x `l iyingae ,dz`x iriaxd reayae
,wtqn daxd zeliah dkixv ,xyr dyelyd reayd cr oibexiqa
zereay dyly ixde .d`eal iying reay seq cr ynyl dxeq`e
mireay d`nhe za dcli dzaif inia `ny ,dxeq`y oaen
yi `ld iriaxd reaya j` .dzaifl miiwp dray cere dzcill
.dxeq` recne ,zclei ly xdeh mc `ed ea d`exy mcdy zelzl
oi`e ,iel oa ryedi iax ixack `ly ,gex dlitd `ny jgxk lr
yygd ik ,`iyew ef oi`y xn` oiax j` .dcp mc `l` xdeh mc df

.xdehd ini elk xake ax onf iptl dcli `ny `ed
:dreny dze`n ax lr `xnbd dywn zrkéðéàdl ic m`d - ¥¦

,ax ixack cala iriaya wecalïéáø àúà ék àäål`xyi ux`n §¨¦£¨¨¦
laalàðéðç éaøa éñBé éaø áéúî ,øîàiel oa ryedi iax lr ¨©¥¦©¦¥§©¦£¦¨

oipra `ziixadnäòBè,dcli dne izn zwtzqnd -àðòãé àìå ¨§Ÿ¨©§¨
dézáeéz éàî`iyew ef oi` ik ,eziiyew idn rcei ipi`e -itk] ©§§¥

:ax lr `xnbd dywne .[x`azpyïì àîéé÷cxe`iaa (:hk) lirl §¨§¨¨
,`ziixadïn÷ì àéúàc àn÷ òeáLd`ay oey`x reayay - ¨©©¨§¨§¨§©¨

,epiptlàúåìéìazelild lka -,dì ïðéìaèîmei lka yegl yiy §¥§¨¨©§§¦©¨
dlila leahl dkixve zclei z`neh ini ea enly `ny df reaya

la` ,eixg`lyCzòc à÷ìñ éàå .dì ïðéìaèî àì àîîéadrayly ¦¨¨Ÿ©§§¦©¨§¦¨§¨©§¨
miiwpeðéðôì ïéøeôñ ïðéòa àìdxexa drici epl didzy jxev oi` - Ÿ¨¦©§¦§¨¥

,ax ixack ,dxdh zwfg lr jenql xyt`e miiwp mdyénð àîîéa¦¨¨©¦
dðéìaèð,leahl daiigp reay eze` ly minia mb -úãìBé àîìéc ©§§¦¨¦§¨¤¤
áBæa øëæ[daif ini jeza-]ïéøeôñ dì äãáòå ,àéädnilyd meide - ¨¨§¦§¨§¨¨§¦

.meia dzliahy daf oick ea leahl dkixve dzxitqåàì àlà¤¨¨
dpéî òîLmiiwp draylyeðéðôa ïéøeôñ ïðéòaepl didzy jixv - §©¦¨¨¦©§¦§¨¥

.dxdh zwfg lr jenql oi`e ,miiwp mdy dxexa drici
:`xnbd zvxznàðîé÷Bà éî åàìåef `ziixa epcnrd `l ike - §¨¦¦§¨

(.l) lirl,eðéðôì ïéøeôñ ïðéòa øîàc àáé÷ò éaøkminkgl la` §©¦£¦¨§¨©¨¦©§¦§¨¥
.minkgk xaeq axe ,epiptl mixetq eidiy jxev oi`

:`xnbd zxxanàøîéz àðîexnel jl oipne -ïðéòa àì ïðaøìc §¨¥§¨¦§©¨¨Ÿ¨¦©
eðéðôì ïéøeôñ. §¦§¨¥

ick jez] minkg zhiy `id jky gikedl ,`ziixa d`ian `xnbd
zhiyl dgkedde ,day mipey mipiipra `xnbd dpc dz`ad

:[(a"r) oldl x`eaz minkgïðúcdzidy dy` iabl `ziixaa ¦§©
äòBè,dzii`x iabl,äøîàLy il xekf,éúéàø àîè ãçà íBéla` ¨¤¨§¨¤¨¨¥¨¦¦

miie`xd minia df did m`de ,okl mcew e` meid ,izn zrcei ipi`
,izaifl e` izciplúBìéáè òLz dúBà ïéìéaèî.wtqn ©§¦¦¨¥©§¦

:el` zeliah od dn x`al `ziixad z` dwiqtn `xnbdäcðì áL©§¦¨
zelild zraya leahzy xnelk ,dcp yygn zeliah ray -
ini zray ea elk `ny mei lka wtzqdl yi ik mipey`xd

.eixg`ly dlila leahl dkixve dzecipäáéæì éøúemizy cere - §¥§¦¨
dkixve dz`x lenz` `ny d`ea meia zg`d ,daif yygn
`ny ,xgn dipyde ,meia dzliahy dphw daf oick ,meid leahl

.d`ea meia dz`x
zrya ,dxn` m`e :`ziixad jynd,éúéàø àîè úBLîMä ïéa¥©§¨¨¥¨¦¦

,zeaif e` zecip mc did m`e ,xg` meia e` meid m` zrcei ippi`e
.úBìéáè äøNò úçà dúBà ïéìéaèî©§¦¦¨©©¤§¥§¦

:zl`eye `ziixad z` dwiqtn `xnbdäøNò úçà,el` zeliah ©©¤§¥
eäéézãéáò éàîyrn dn -dxn`yk recn ,xnelk .dlv` mdi ©£¦§©§

ryza ixd ,zeliah izy dl mitiqen zeynyd oia dz`xy
:`xnbd daiyn .zewitqd lk xak milelk zepey`xdáø øîà̈©©

,ézôcî äéîøé`ziixad zpeek,úBLîMä ïéa eðéðôì úàaL ïBâk ¦§§¨¦¦§¦§¤¨§¨¥¥©§¨
.okl mcew e` meid dz`x m` zrcei dpi`y dxn`eéðîz ïééåäå§¨§¨©§¥

zeliahìyyg.äáéæì úìúe ,äcðdligzd `ny yegl yiy §¦¨§¨§¦¨
d`ea lilae ,mei oiicr dide ,reay iptl zeynyd oiaa dzecip
dzii`x dligzd e` ,leahl dkixve dzecip ini zray enz epiptl
,dlil did xake ,d`ea mcew ,epiptl d`ay zeynyd oia eze`a
oiaa dzii`x dligzd e` ,ipinyd dlila leahl dkixve
minid cg`a leahl dkixve ,mdipiay minid x`y ly zeynyd
wtzqdl yi oke .dlila zeliah dpeny lkd jq ixd ,`ad reaya
zre ,mei oiicr dide ,lenz` zeynyd oiaa daif dz`x `ny
cin leahz jkitl ,mei cbpk mei zxney oick meid dzliah
did xak lenz` dz`xyk `ny e` .oiicr mei `ed `ny d`eaa
`ny e` .xgn leahl dkixve dzii`x mei meidy `vnpe ,dlil
,dlil did xake ,epiptl d`ay zeynyd oia eze`a dz`x

.mizxgn leahl dkixve
,dxn` m`e :`ziixad jyndéúéàø àìmc,øwéò ìk`le meid `l Ÿ¨¦¦¨¦¨
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המשך בעמוד נד

oifge` mipy` cenr hq sc ± oey`x wxtdcip
øæòéìà éáøì.oey`xd mr iriay zwicaa xyknc Ðåäîoi` i`ce ,ryedi iaxlc Ð

oiwecad mini dpene ,dwicaa dizlin `ilzc ab lr s`c .cala ipiny `l` mdl

ipiny la` .`pipn cgl itexhvi`l efgc ,iriaye oey`xa ilin ipd Ð oibexiqa elit`

ipiny `l` el oi` ,inp `aiwr iaxle .sxhvn `le ,`ed oey`xd zxitq xcqn e`l Ð

jixv jli`e o`kne ,mizpia d`x `ny ,cala

opiwfgn in ,xfril` iaxl `l` .dyy xetql

eedc ,oey`x zwica meyn dxdha dray lk

`l e` ,dxdha ozlgzàéä àéä ?.oixedh Ð

òùåäé éáøå øæòéìà éáø åàìab lr s`c Ð

,iriaye oey`xa `aiwr iaxc dilr ibiltc

.ecen Ð `kdàáé÷ò éáøå òùåäé éáø àìÐ

ozlgze li`ed ,xfril` iaxl la` .ziyixtck

.dxdha edlekl opiwfgn ,dxdhaéàúåëë
äéúòîùì äøîàdcp) "mizek zepa" wxta Ð

.(`,bléòéáù ãò ä÷ãá àìãied `lc Ð

oey`xa dwca `lc ,dxdha dxitq ini zligz

daifl iyily ly zeynyd oiaa dyixtdyn

ilew ixze .dxitql iriay cr ,meia ea dz`xy

.dxitqa ax opireny`íúäax xn`c Ð

oey`x wceaa xfril` iax xdhnc lirl

oi`y it lr s` ozlgz opireny` Ð ipinye

.oteqïéàù éô ìò óà ïôåñ ïðéòåîùà àëäå
ïúìçúlk opiwfgn iriay zwica meync Ð

.iyilya dwqte li`ed ,dxdha eiptl dyy

oirn wfgedync ,opira dxdha dyxtd edine

wecazy cr dxdha iwefg`l `kil gezt

dyxtdc oizipzna opixn`ck ,wqty `vnze

.opira dxdhaéðéàira `lc ,jixt axl Ð

"zltnd"a ol `niiwe ,i`ce oiwceae oixetq

opilahn `zelila `nw reay"c (a,hk dcp)

dray enly `zyd `nlic ,`ilil lk Ð "dl

Ð "dl oiliahn `l `nnia" .xkf z`neh ly

meid :`nei lka xninle ,aefa zcleia dwetql

meyne .dcil z`neh xg`y miiwp dray oilk

`pci`d inxzn inp i`c :dl oiliahn `l ikd

dpnfa dliahc meyn Ð miiwp ly dray

dafe ,dlila ozliah zcleie dcpe ,devn

`le li`ed ,dxitq `ied `l ,meia dzliah

.xedh reay epipta ayzy cr ,epipta dxtq

éúéàø àîè ãçà íåé,"izni` rcei ipi`e" Ð

mei m` zrcei dpi`e .edf xnel yi meid elit`e

oiliahn Ð daf inia m` dcp inia dzii`x

.devn dpnfa dliah meyn ,dze`úåìéáè òùú
äáéæì éúøúå äãðì òáùonwl i`z`c oebke Ð

dcp `ny Ð dlild dze` oiliahne .`nnia

mei lill oke ,dcp ini zray elk dlilde ,`id

`ki` `l ithe ,df reay lil lk oke ,iriay

i`z`c `neia Ð `nnia daifl izxze .iwetql

inie ,i`fg lenz` `nlc ,dl oiliahn onwl

inp xgnle .mei cbpk mei zxney i`ede ,eed daif

:iwetql `ki` diteb `ilil `eddc .daifl mizye dcpl dpeny ,zeliah xyr `ki` Ð `ilila onwl `iz` la` .iwetql `kil ithe ,i`fgc `ed onwl i`z`c `neia `nlic ,dlah

meyn Ð zeliah xyr ipz `w `lc i`de .dliah onf i`ed `zyde ,i`fg onw i`z`c `ilila `nlic meyn Ð dlah inp iriay i`venle .df reay zelil lk oke ,dzliah onf `zyd

.onwl iwen ikde ,`kil ikdn xivac ,dil `wiqt ryz la` .ryz `l` `kil `nnia `iz` ik `dc ,`id `wiqt `lc `zlinåäééúãéáò éàîzxne`e dlila e` meia dz`a m` Ð

z`ay meia `pci`d `nlic :dil iwtqn ,"daif inia m`e dcp inia m` izn rcei ipi`e ,izi`x `nh mei" inp dxn` ik `dc ,`zxizi dliah o`k oi` Ð "izi`x `nh zeynyd oia"

i`fg epiptläãðì éðîú ?oia `ny Ð d`ad zay ilile .df reay lk oke ,dzliah onf `zyd `ny ,zay ilila cin zlaeh Ð zay axr ly zeynyd oia epiptl z`a oebk Ð

oia dl oiliahnc Ð dafl zlze .dcpl zeliah dpeny ixd Ð dzcp zlgz did zay meiy itle .eiykr cr dcp ini zray dkyne ,`id dlile ,dz`x epiptl z`ay zeynyd

mei oiicr `nyc Ð jygz `ly cr zeynyd oia zlaehe .iying mei cbpk zay axr dxnye ,did zaya iying meine ,i`fg lenz`c zeynyd oia `nlic ,onwl i`z`c zeynyd

Ð dlah inp zaya cg`ae .mei cbpk meil zlaeh meide ,did iyy meine ,dz`x epiptl z`ayk lenz`c zeynyd oia `ny Ð dlah inp zaya xgnle .aef zliahl ie`xe ,`ed

a `edd wtq meyn.dlahe ,xeniy ied zaya oey`xe ,oey`x ied zayd mei lkae ,epiptl z`ae dz`xyk `ed dlil `ny ,diteb zeynyd oiéçìâá éðééã àðéã àìã àðéã éàäoic Ð

.mewn eze`a oipc eid oic epi`y dfàîåé ãç éòøéì.xird zenda lk Ðàîúé ìæà.mini ipy odizenda zerxl ede`tke xey el did `ly Ðåäðéñëð.ohgy Ðéúéàø äîëm` Ð

.yly m` cg`äãðì áù,dz`x epiptl z`ay zaya `ny Ð llka zay ilile .d`ad zay ilil cr oke ,dlgz dz`x zaya cg`a `ny ,zay i`venl zlaeh Ð zaya dz`a Ð

.dz`x cal meid eze`e
éðîúå
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àëäådkixv daf lk ,axl (ok m`) :xn`z m`e Ð ozlgz oi`y it lr s` oteq ol rnynw

mei dnvr dwcay" oizipzna ipzw i`n`e .dcp enk ,ea zwqety meia dyxtd

opira `lc xne` ded i`e ?dxdha dyixtde ,lenz`n dnvr dwca xak `d ,"oey`x

zyxtda ibq i` elit`c ,ikd wcinl `kilc :xnel yie .`gip ded iyily meia dyxtd

dwcay" ipz `lc .ibq `l xfril` iaxl ,iyily

iaxe ryedi iaxc `zbelt meyn "oey`x meia

iaxl ax xn`wc "ipinye oey`x" enk .`aiwr

ab lr s` ,oizipzna ipz `le ,"`id `id" xfril`

`lc meyn Ð ith `zeax ied xfril` iaxlc

.`aiwr iaxe ryedi iaxc `zbelt ez dil ipzin

äòáùleki oi` o`kn Ð daifl mipye dcpl

s` zlaehcn ,epipta mixetq opira `lc wcwcl

inp dwca `le ,dxdha dwiqtd `ly it lr

mixetq opira `lc ab lr s`c .mixetq zlgza

seqc :cere .opira dlecb dafa ,dphw dafa epipta

d`vne dxitqd meia dwcay dna dl ibq seq

Ð dxitql dler meid seq zwica oi` i`c .dxedh

ewcai ok m` `l` l`xyi zepal dpwz did `l

.dxitq dpi` dlil zxitqc ,xgyd cenr ziilra
dn
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àëäå ,ïðéòa ïôBñå ïúlçz ?eäî øæòéìà éaøì¯ §©¦¡¦¤¤©§¦¨¨§¨¨¥©§¨¨
àîìéc Bà .àkéì ïôBñ ,àkéà ïúlçz¯ìò óà ïúlçz §¦¨¨¦¨¨¥¨¦§¨§¦¨¦©©

ìò óà ïúlçz ,àéä àéä :áø øîà ?ïôBñ ïéàL áb©¤¥¨£©©¦¦§¦¨¨©©
,ïðéòa ïôBñå ïúlçz :øîà àðéðç éaøå .ïôBñ ïéàL ét¦¤¥¨§©¦£¦¨£©§¦¨¨§¨¨¥©

àëä¯áæa ïéåLå :éáéúéî .àkéì ïôBñ ,àkéà ïúlçz ¨¨§¦¨¨¦¨¨¥¨¥¦¥§¨¦§¨
äáæáeeàöîe éðéîL íBéå ïBLàø íBé ïîöò e÷ãaL §¨¨¤¨§©§¨¦§§¦¦¨§
øBäè¯?"ïéåL" ïàî .ãáìa éðéîL àlà íäì ïéàL ¨¤¥¨¤¤¨§¦¦¦§©©¨¦

?òLBäé éaøå øæòéìà éaø åàì¯éaøå òLBäé éaø ,àì ¨©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¨©¦§ª©§©¦
,àaà øa äéîøé áø øîà ,úLL áø øîà .àáé÷ò£¦¨¨©©¥¤¨©©¦§§¨©©¨
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äøNò Lîç àéòa "éúéàø àì" éäéà äøîà÷c àëéä ,úBìéáè äøNò úçàa éà úBìéáè§¦¦§©©¤§¥§¦¥¨§¨¨§¨¦¦Ÿ¨¦¦¨£¨£¥¤§¥
äáéæ éîéa Bà éúéàø äcð éîéa éà ,éúéàø änk òãBé éðéàå éúéàø" :éëä àîéà àlà !?úBìéáè§¦¤¨¥¨¨¥¨¦¦§¥¦¥©©¨¨¦¦¦¦¥¦¨¨¦¦¦¥¦¨

"éúéàø¯àîîéa ïn÷ éàúà .úBìéáè äøNò Lîç dúBà ïéìéaèî¯äcðì áL dì ïðéáäé ¨¦¦©§¦¦¨£¥¤§¥§¦£©©¨¦¨¨¨£¦©¨©§¦¨
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רל
oifge` mipya cenr hq sc ± oey`x wxtdcip

äáéæì éðîúå,aef zenia dz`x mini dyly `ny ,dl oiliahn Ð i`z` dteb zaya Ð

,dz`x epiptl dz`ay meia :xnel yi d`ad zay meia oke ,xgnl oke .oixetq oilk meide

.dly oixetq elk meide ,daifl iyily `edeàúåìéìáipnz Ð dlila epiptl z`a m` Ð

reay zelil lk oke .dcp ini elk dlild `ny ,cin zlaeh Ð zay ilila z`a .dcpl

lila `nyc meyn ,`ad zay mei ilile df

.dpeny ixd Ð dz`x epiptl z`ayäáéæì áùå
ipnz daf :opikxt `dc ,`id `zlin e`l Ð

`ad zay meie ,dlah zaya xgnl `dc ,oiied

epiptl z`ayk zay ilila `ny ,dlah inp

ini oilk meide ,dzaifl iyily `ede dz`x

.dxitqdéãéàå éãéàoia meia epiptl z`a oia Ð

'ek `zelila dcp :jixt `we .dlila epiptl z`a

dliah `ki` ,dlila epiptl z`ayk ,xnelk Ð

:xcdne !dcp meyn cin zlaehy ,`zxizi

daif wtq ,dliah dil `wiqtc daif meyne

edl aiyg mlerl ,edpip ipnzc dil `wiqtc

.ipnzkéì äîìzeliah ipd lk Ð?zeliah`

,onw dray xetql ,jixt `w daifc innic

elit`c ,`l Ð ikd inwne !ziriaya dlahle

li`ed ,`id dliah za e`l ,dlic miiwp inly

.dwca `leàéä ïðáø äðéî òîù åàì àìàÐ

`l" xn`c iaxe ,`aiwr iaxc dilr ibiltc

.dil `xiaq opaxk Ð "epiptl oixetq opira

éúøôñipi`e ,olek e` miiwp zvw izwca" Ð

e`l Ð izi`xy miiwp `ny e` .dnk zrcei

Ð "zecp ini xg`l `l` ,eid aefd ini xg`

`ny ,zeliah dxyr yng dze` oiliahn

.ziyixtcke ,oilk eiykràîåé ãçéà àäéî
äøôñ àìã øùôàmei d`exa dwetql `kile Ð

.iriayc zeliah edl ixvae ,epiptl z`ay

éúøôñ àì íà éúøôñ íà úòãåé éðéà àîéàÐ

lk `nlc ,dlah `nw `nei elit` jkld

ray,dwcae dxtq [epiptl `ly] (epiptly) d

inp iriay meie ,"izxtq `ny" dxn`w `dc

.okl mcew dxtq `l `ny Ð dlahäðùî
àùîá ïéàîèîinp zn lk :jixt `xnba Ð

`yna `nhn?x`yc ,`nqn oa`a :opipyne

.opaxcn enhn Ð `kd ,enhn `l Ð mizn

,`ziixe`cn `nqn oa`a enhn miigne li`ed

eda xefb ,mdizgzy lk ayen oi`nhn ixdy

:`xnba `nrh yxtnck ,dzin xg`l opax

.dtlrzi `ny dxfbøùáä ÷åîéù ãòÐ

.i`ce zn ied `zydncúîù éåâab lr s` Ð

oa`a `nhle ,eixac lkl afk `ed ixd miignc

,`nqn oa`a `nhln xedh ,znyn Ð `nqn

eilry daif z`nehe li`ed :`xnba yxtnck

.mixteq ixacn `l` dpi` miigníéùðä ìë
úåãðë åäì ïðé÷æçîeidy milk oiliahne Ð

yxtn `nrhe ,dnyp z`ivil jenq odilr

.`xnbaàøîâàãç ïáà úéúéäå áéúëãë
àáåâ íåô ìò úîåùå`w "`nqn" oeyl Ð

dpi`e gepidl dieyrd dcak oa` epiidc ,yxtn

oezp zne milk iab lr `idyk ,jkld .zlhlhn

die`x dpi`e li`ed ,`yn df oi` Ð dilr

.enr lhlhdlàîòè éàîdafe afa opax xefb Ð

`nqn oa`a dzin xg`l s` `nhlàîù äøæâ ?
äôìòúé:zxn` i`e .znl dnece ,x"iiny`t Ð

.i`d ik ixedhl inp iz` ig afa ,`nhn `l zn afäîëç éøáã.dkld =úåøåá éøáã.zehy =úçìåùî úá.za cilede ,xg`l zqipyn ezyexb xifgdy l`xyi Ðäðéà äðîìà
äøåñà.lecb odkl `l` Ðíåâô äðá."erxf llgi `l" (`k `xwie) aizkc ,llg Ðìëá äåù äøåñéàù åæ.zqipyn ezyexb xifgdl xeq` mipdkae l`xyia Ðäîöò àéäzqipyn Ð

.ezy` ef Ð "einr"e ,"einra erxf llgi `l" aizkc ,ez`iaa dnexzd on zlqtp Ð zpdk dzid m`e ,heicdl `ypdl dxeq` Ð zn m`y ,zllgzn Ð lecb odkl
àéä
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äîzllgzn dpi`y ezyexb xifgna xn`z zllgzn dnvr `id oky lecb odkl dpnl`l

zenai) opitli dipinc ,"xf yi`l didz ik"c .i"yx yexitl ,dnexzd on :yexit Ð

ixiin `lc .lecb odkl dpnl`a ixii` ,dpedkd on dlqt Ð dl leqtl dlrapy oeik :(`,gq

i`dn slinl opivn `lc idpc :dyw edin .dlv` `ed `xwirn xf e`lc ,ezyexb xifgna

!diteb xnege lw i`dn llgzz mewn lkn ,`xw

ryedi iaxl silic (`,cn my) "ulegd" wxta oke

xnege lw i`dn mebt dpa zezixk iaiigc

`id `nil :`kd ik jixte ,lecb odkl dpnl`c

!dnexzn s` xq`ze ,xnege lwn zllgzn dnvr

,dpedk xeqi`n `l` llg oi`c oeik :xnel yie

dnvr dy`d leqtl `nlra slinl `kil

Ð "dllg" mzd xzii` ikdlc .dpedk xeqi`n

epiidc ,dpedk xeqi`n `l` dllg oi`c xninl

ab lr s`e .dllgzpe dxyk dzidy dy`d leqt

eed `lc ab lr s` ,oilqet ia`ene ipenr xbc

la` ,dil opiyxc `xwn mzd Ð dpedk xeqi`

slip :dyw edine .slinl `kil xnege lwn

iebe llgn inp i` ,care iebne lecb odkl dpnl`n

`idc cvd dna ,inec`e ixvne ipenr xb e` ,care

odkl dpnl`l dn :opikxt ikc !zllgzn dnvr

`ki` Ð dpedk xeqi` oky ,llgl e` lecb

,dpedk xeqi` e`lc ,egikei care ieb :xninl

`al oixeq` oky ,care iebl dn .mz`iaa oilqete

odkl dpnl` Ð oiyecw eda iqtz `lc e` ,ldwa

mpi`y :oday deyd cvd .egikei llg e` lecb

ezyexb xifgn s` Ð oz`iaa oilqete ,ldwd aexa

lqet xbc dcedi iax iziin ikde .ez`iaa dplqti

cvd dna (`,gr) oiyecwc `xza wxta ez`iaa

epiidc ,dcda izixg` `zline dpedk xeqi`c

jixvn i`n` :dywz inp oke .oey`x ixvne llgn

`xw (`,gq zenai) "lecb odkl dpnl`" wxta

oilqetc ia`ene ipenr xbl "xf yi`l didz ike"c

,care iebe llgn cvd dna slip ?mz`iaa

xfnn cled care iebac oeik :xnel yie !izyxitck

oeik ,d`ia leqt ediipin ez slinl `kil Ð

dcedi iax `wecc .xfnn ocleec i`d ilek ixingc

ixvnn ez`iaa lqet xbc (my) oiyecwa sili

la` .ldwa `al dleqt ezac ab lr s` ,oey`x

i`d jezne .`xaq jd edl zilc ,dilr ibilt opax

"lxrd" wxta izixg` `iyew inp `vxzn `iepiy

Ð l`xyi za `ypy ipenr :xn`wc ,(`,fr zenai)

dna leqtc `nipe :jixte .dpedkl dxyk eza

dkl dpnl`c cvd`ki`c :ipyne ?llge lecb o

cv oda yi oky oday deyd cvdl dn ,jxtnl

,gikei oey`x ixvn :xn`w `l i`n`e .dxiar

oeik `l` ?dcedi iaxl (`,gr) oiyecwa sili ikdc

`l` ,d`ia leqt dipin opitli `l Ð dleqt ezac

zenai) xn`c o`nl :xn`z m`e .dcedi 'xl `wec

cled Ð l`xyi za lr `ad care ieb :(`,dn

,zllgzn dnvr `idc slip ok m` ,xyk

dpedk xeqi`n opitli `lc :xnel yie .izyxitck

,`wec dcedi iaxl `l` ,dcda izixg` `zline

jd edl zil ,opaxl la` .oiyecwa ogky`ck

.`xaq
`id
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àúåìéìa ïn÷ éàúà ,äáéæì éðîúe¯éðîz dì ïðéáäé §¨¥§¦¨£©©¨§¥§¨¨¨£¦©¨§¨¥
äcðìáLåäáéæ .äáéæì¯éãéà ,àlà !àéòa éðîz §¦¨§©§¦¨¦¨§¨¥¨£¨¤¨¦¦

äcðì éðîz ,àúåìéìa .äáéæì éðîúe äcðì áL éãéàå§¦¦©§¦¨§¨¥§¦¨§¥§¨¨§¨¥§¦¨
!éòa¯ïn÷ àéúà ék àðL àìc ,déì à÷éñôc äáéæ ¨¥¦¨¦§¦¨¥§¨§¨¦¨§¨©¨

àéìéìa ïn÷ àéúà ék àðL àì ,àîîéa¯.dì áéLç ¦¨¨¨§¨¦¨§¨©¨§¥§¨£¦¨
àúåìéìa ïn÷ àéúà éëc ,déì à÷éñt àìc äcð¯ ¦¨§¨§¦¨¥§¦¨§¨©¨§¥§¨¨

àîîéa ,éðîz éòa¯áéLç÷ àì ,éðîz éòa÷ àì ¨¥§¨¥¦¨¨¨¨¨¥§¨¥¨¨¨¥
ïðéòa eðéðôì ïéøeôñ Czòc à÷ìñ éàå .dì¯ìk ¨§¦¨§¨©§¨§¦§¨¥¨¥©¨

?éì änì úBìéáè éðäøBtñz!ìBaèz øãäå áL ¨¥§¦¨¨¦¦§©©£©¦§
dpéî òîL åàì àlà¯ïðéòa àì éøîàc ,àéä ïðaø ¤¨¨§©¦¨©¨©¦§¨§¦¨¨¥©

.eðéðôì ïéøeôñ¯áøc déøa àçà áø déì øîà §¦§¨¥£©¥©©¨§¥§©
éöeøz åàì :éLà áøì óñBéïðéöøúî÷õéøz !?dì ¥§©©¦¨¥¥¨§¨§¦©¨§¥

éëä àîéàå¯"ézøôñänk úòãBé éðéàåézøôñíà , §¥¨¨¦¨©§¦§¥¦©©©¨¨©§¦¦
"ézøôñ äáéæ éîéa íàå ézøôñ äcð éîéa¯ïéìéaèî ¦¥¦¨¨©§¦§¦¦¥¦¨¨©§¦©§¦¦

.úBìéáè äøNò Lîç dúBà¯úòãBé éðéàå ézøôñ" ¨£¥¤§¥§¦¨©§¦§¥¦©©
"ézøôñ änk¯àìc øLôà éà àäéî àîBé ãç ©¨¨©§¦©¨¦¨¦¤§¨§¨

äøôñ!äìéáè dì äøñç ,¯úòãBé éðéà" :àîéà àlà ¨§¨¨§¨¨§¦¨¤¨¥¨¥¦©©
."ézøôñ àì íà ézøôñ íàäðùî,äáfäå ,áfä ¦¨©§¦¦Ÿ¨©§¦©¨§©¨¨

eúnL òøBöîäå ,úãìBiäå ,äcpäå¯,àOîa ïéànèî §©¦¨§©¤¤§©§¨¤¥§©§¦§©¨
ãò÷BniLúnL éBb .øNaä¯úéa .ànèlî øBäè ©¤¦©¨¨¤¥¨¦§©¥¥

ìlä úéáe .úBcð úBúî íéLpä ìk :íéøîBà éànL©©§¦¨©¨¦¥¦¥¦¥
.äcð äúnL àlà äcð ïéà :íéøîBààøîâéàî §¦¥¦¨¤¨¤¥¨¦¨©

Lnî àOîa àîéìéà ?"àOîa"¯àì éî úî ìk ehà §©¨¦¥¨§©¨©¨©¨¥¦¨
?"àOîa" éàî :àlà !àOîa ànèî¯,àîñî ïáàa §©¥§©¨¤¨©§©¨§¤¤§¨¨

" :áéúëcúéúäåàãç ïáàúîNåìòít"àabéàî . ¦§¦§¥¨¦¤¤£¨§ª©©ªª¨©
ànL äøæb :áø øîà ?àîòèäôlòúéíeMî ,àðz . ©£¨£©©§¥¨¤¨¦§©§¨¨¨¦

ãò :eøîà øæòéìà éaøò÷aiL"únL éBb" .Bñéøk ©¦¡¦¤¤¨§©¤¦¨©§¥¤¥
]åëúnL éBb eøîà äî éðtî :éaø øîà ,àéðz .['©§¨¨©©¦¦§¥¨¨§¤¥

àOîa ànèlî øBäè¯íéiçî Búàîeè ïéàL éôì ¨¦§©¥§©¨§¦¤¥§¨¥©¦
íéðL :ïðaø eðz .íéøôBñ éøácî àlà ,äøBú éøácî¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦¨©¨©§¥
òLBäé éaø úà àiøcðñkìà éLðà eìàL íéøác øNò̈¨§¨¦¨£©§¥£¤§©§§¦¨¤©¦§ª©

ìL :àðpéç ïaìL ,äîëç éøác äL,äãbä éøác äL ¤¦¨¨§¨¦§¥¨§¨§¨¦§¥©¨¨
ìLìL ,úeøeá éøác äLìL .õøà Cøã éøác äLäL §¨¦§¥§¨¦§¥¤¤¤¤§¨

òøBöîäå úãìBiäå äcpäå äáfäå áfä :äîëç éøác¦§¥¨§¨©¨§©¨¨§©¦¨§©¤¤§©§¨
?àOîa ïéànèî éúî ãò ,eúnL¯ãò :ïäì øîà ¤¥©¨©§©§¦§©¨¨©¨¤©

éî ?ïäëì àéä äî ,úçleLî úa .øNaä ÷BniL¤¦©¨¨©§©©©¦§Ÿ¥¦
ïéàL ,ìBãb ïäëì äðîìà äîe :øîBçå ì÷ ïðéøîà̈§¦©©¨¤¨©§¨¨§Ÿ¥¨¤¥

ìka äåL døeqéà¯äåL døeqéàL Bæ ,íeât dða ¦¨¨¤©Ÿ§¨¨¤¦¨¨¤
ìka¯äðîìàl äî :àîìéc Bà ?íeât dðaL ïéc Bðéà ©Ÿ¥¦¤§¨¨¦§¨©§©§¨¨

ìBãb ïäëì¯?úìlçúî dîöò àéäL¯:ïäì øîà §Ÿ¥¨¤¦©§¨¦§©¤¤¨©¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc dcp(iyily meil)

äáéæì éðîúådaif dz`x d`ea mcew `ny ,daif yygn dpenye - §©§¥§¦¨
a mei lka jkitl ,miiwp dray dkixve mini dylyoey`xd reay

meia s`e .ea leahl dkixve miiwp dray ea enz `ny yegl yi
d`ay meia dzid ziyilyd dzii`x `ny ,leahz ipinyd

m`e .dzxitq dligzd ipyd meia wxe ,d`ea mcew ,epiptléàúà£©
àúåìéìa ïn÷,dlila -éðîz dì ïðéáäézeliahìyyg,äcðik ©¨§¥§¨¨¨£¦©¨©§¥§¦¨

eiptly meia `ny yegl yi mi`ad zelild zrayn dlil lka
dz`x `ny yegl yi oke ,dzliah zr dribde dzecip ini elk
dkixve ,dzecip ini elki iriayd meia wxe ,epiptl d`ea lila

.ipinyd dlila mb jk meyn leahläáéæì áLåyygn raye - §©§¦¨
enz `ny wtzqdl yi mei lkay ,oey`xd reayd ini lka ,daif

.miiwp dray ea
cvn ixd :`xnbd dywnéðîz ,äáéæzeliah,àéòaepxn`y itk ¦¨©§¥¨£¨

zg` dliah o`k yiy `vnpe ,meia epiptl d`ay dy` iabl
:`xnbd zayiin .`ziixaay zeliahd dxyr yng lr dxizi

éãéàå éãéà àlàdl mipzep ,dlila d`ay oia meia d`ay oia - ¤¨¦¦§¦¦
.äáéæì éðîúå äcðì áL©§¦¨§©§¥§¦¨

d`ayk ixd :`xnbd dywnéðîz ,àúåìéìazeliah,éòa äcðìitk §¥§¨¨©§¥§¦¨¨¥
zvxzn .cala ray ody zrk zxn` recne ,dligz epxn`y

yyg iabl :`xnbddéì à÷éñôc ,äáéæa dzliah xacy -mei ¦¨¦§¦¨¥
,hlgene reaw ipinydék àðL àì àîîéa ïn÷ àéúà ék àðL àìc§Ÿ§¨¦¨§¨©¨¦¨¨Ÿ§¨¦

àéìéìa ïn÷ àéúàdlila e` meia epiptl d`a m` lcad oi`y - ¨§¨©¨§¥§¨
,dzaifl zeliah dpeny dkixv ote` lkaydì áéMç`pzd dpn - ©¦¨

yyg iabl la` .x`yd mr zipinyd dliahd z`àìc ,äcð¦¨§Ÿ
déì à÷éñt,hlgene reaw ipinyd dlila dzliah xac oi`y - §¦¨¥

éðîz éòa àúåìéìa ïn÷ àéúà éëcd`a m` la`éòa÷ àì àîîéa §¦¨§¨©¨§¥§¨¨¨¥©§¥¦¨¨Ÿ¨¨¥
éðîz,cala ray `l`dì áéMç÷ àì.x`yd mr d`pn `l - ©§¥Ÿ¨©¦¨

jxev oi` minkgly ,`ziixadn dgkedd z` zniiqn `xnbd
:epiptl mixetq minid lk eidiyeðéðôì ïéøeôñ Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨§¦§¨¥

ïðéòa,cala dxdh zwfg lr jenql oi`eúBìéáè éðä ìkzlaehy ¨¦©¨¨¥§¦
meia,éì änì,miiwp dray oiicr dxtq `l ixdäòáL øBtñz ¨¨¦¦§¦§¨
øãäå[jk xg`e-]ìBaèz.cala cg` meidpéî òîL ,åàì àlà ©£©¦§¤¨¨§©¦¨

zhiyl ef `ziixayàéä ïðaø,`aiwr iax lr miwlegdàì éøîàc ©¨¨¦§¨§¦Ÿ
eðéðôì ïéøeôñ ïðéòaxaq axe .dxdh zwfg lr jenql xyt` `l` ¨¦©§¦§¨¥

.mzenk
:di`xd z` dgec `xnbdáøì óñBé áøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§©¥§©

dì ïðéöøúî÷ éöeøz åàì ,éMà`ziixad oeyl z` epvxiz `l ike - ©¦¨¨¥¨§¨§¦©¨
m` .izi`x dnk zrcei ipi`e izi`x dxn`y ,'xwir lk izi`x `l'
z` uxzl xyt` ixd ,minkg zhiy idn dpnn gikep cvik ,ok

dz `ly xg` ote`a `ziixad oeyle ,di`x epnn diàîéàå õéøú̈¥§¥¨
,éëäjk xg`e mc izi`x dxn`yézøôñiz`ial jenq miiwp mini ¨¦¨©§¦

,mkiptlänk úòãBé éðéàåmini,ézøôñokeézøôñ äcð éîéa íà- §¥¦©©©¨¨©§¦¦¦¥¦¨¨©§¦
,llk xetql dkixv iziid `le dcp zii`x ef dzid m`déîéa íàå§¦¦¥

ézøôñ äáéæoipnl il jxvp izxtqy dne daif zii`x ef dzid e` - ¦¨¨©§¦
jkitl .miiwp dray,úBìéáè äøNò Lîç dúBà ïéìéaèîray ody ©§¦¦¨£¥¤§¥§¦

zeliah dpeny cere ,x`azpy itk ,dcp yygn dlila zeliah
miiwp dray dnilyd `ny wtzqdl yi ik ,daif yygn meia
dxtq `ny e` ,dzliah zr meide epiptl d`ay mcew mzkldk
jkitl ,dzxitq ini ea enlyy yegl yi mei lkae mzvwn wx
.mi`ad minid zray lka oke epiptl d`ea meia leahl dkixv
zlaeh dpi`y minkg micen ,llk dxtq `ly xexa m` la`

.epiptl xetqzy cr dzaifl
dxn` m` ixd :`xnbd dywnãç ,ézøôñ änk úòãBé éðéàå ézøôñ̈©§¦§¥¦©©©¨¨©§¦©

äøôñ àìc øLôà éà àäéî àîBémei xak dxtq `ly okzi `l - ¨¦¨¦¤§¨§Ÿ¨§¨
ok m`e ,zegtl cg`äìéáè dì äøñçzeliahd xtqnn xqgp - ¨§¨¨§¦¨

,d`ea meia dz`x `ny yegl oi` ixdy .`ziixad dze` daiigy
`l i`ce mei eze`ay oeike .dzxitq zxzeq dzid ea dz`x m` ik
`le ,daif yygn ipinyd meia leahl dkixv dpi` aey ,dz`x

.dcp yygn iriayd dlila

:xg` ote`a `ziixad z` uxzn sqei axc dixa `g` axàlà¤¨
àîéàe mc izi`x dxn`y,ézøôñ àì íà ézøôñ íà úòãBé éðéà ¥¨¥¦©©¦¨©§¦¦Ÿ¨©§¦

oke ,dzxitq ini zray elk meid `ny d`ea meia zlaeh jkitl
dkixv iriayd meia s`e ,mi`ad minid lka leahl dkixv
.dzaifl zeliah dpeny lkd jq ixd ,llk dxtq `l `ny leahl
draya minkg zhiy idn dgked ef `ziixan oi` mipt lk lre

.`l e` epiptl mixetq jixv m`d ,miiwp

äðùî
:ezny s` e`nhiy mi`nh x`ye dcp lr exfby zx`an epzpyn

,eúnL òøBönäå úãìBiäå äcpäå äáfäå áfäoz`neh dlhae ©¨§©¨¨§©¦¨§©¤¤§©§¨¤¥
oiicr ,dxezdnïéànèîopaxcn,àOîaxdhl erhi `ny exfby §©§¦§©¨

dfe ,znk d`xpe slrzdy iga mb÷BniL ãò[qni-],øNaäf`y ©¤¦©¨¨
.erhi `le zn i`ce xak `ed

la`,íéáëBk ãáBòcin ,afk `nhny exfby s`øBäè únL ¥¨¦¤¥¨
ànèlî.ezena `nhiy eilr exfb `le ,eiigay d`nehd ¦§©¥

:ozzinl jenq miypl dcp oica zwelgn dpynd d`ianúéa¥
íéLpä ìk ,íéøîBà éànLdúBúîjenq opic ,zexedh zwfgay s` ©©§¦¨©¨¦¥

k ozzinl,úBcðmiliahne.odilr f` eidy micbadìlä úéáe ¦¥¦¥
ïéà ,íéøîBàdy`zaygpäcðdicba liahdl jixvdlàlà §¦¥¦¨¤¨

käúnLdzidyk.äcð ¤¥¨¦¨

àøîâ
.mzzina s` `yna mi`nhn ,`yna mi`nhndy dpyna epipy

:xaecn `yn z`neh efi`a `xnbd zxxanàOîa éàîdfi`a - ©§©¨
,`pzd xaic `ynLnî àOîa àîéìéà-,m`yepd mi`nhnyeèà ¦¥¨§©¨©¨¨

[ike-]úî ìk,eiiga xedhd,àOîa ànèî àì éîzipypy jkne ¨¥¦Ÿ§©¥§©¨
lka bdep epi`y `ynl dpeekdy gken ,mdiiga mi`nhd lr
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,xyad weniy cr e`nhiy exfb okle ,znl minecy ,etlrziyk
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.qxkd
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:mrhd `ziixadíéáëBk ãáBò eøîà äî éðtî ,éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¦§¥¨¨§¥¨¦
àOîa ànèlî øBäè ,únLexfby eixage afk epi`e ,`nqn oa`a - ¤¥¨¦§©¥§©¨

.eznyk e`nhiyéøácî àlà äøBú éøácî íéiçî Búàîeè ïéàL éôì§¦¤¥§¨¥©¦¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥
,íéøôBñ.znyk ea exfb `l okl §¦
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ìL ,àððéç ïaäîëç éøác äL,dkld -ìLìL ,äãbä éøác äLäL ¤¦§¨§Ÿ¨¦§¥¨§¨§Ÿ¨¦§¥©¨¨§Ÿ¨
úeøea éøác,zehy -ìLõøà Cøc éøác äL.mc`d zbdpda ¦§¥§Ÿ¨¦§¥¤¤¤¤

ìLãò eúnL òøBönäå úãìBiäå äcpäå äáfäå áfä ,äîëç éøác äL §Ÿ¨¦§¥¨§¨©¨§©¨¨§©¦¨§©¤¤§©§¨¤¥©

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



רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc dcp(iyily meil)

äáéæì éðîúådaif dz`x d`ea mcew `ny ,daif yygn dpenye - §©§¥§¦¨
a mei lka jkitl ,miiwp dray dkixve mini dylyoey`xd reay

meia s`e .ea leahl dkixve miiwp dray ea enz `ny yegl yi
d`ay meia dzid ziyilyd dzii`x `ny ,leahz ipinyd

m`e .dzxitq dligzd ipyd meia wxe ,d`ea mcew ,epiptléàúà£©
àúåìéìa ïn÷,dlila -éðîz dì ïðéáäézeliahìyyg,äcðik ©¨§¥§¨¨¨£¦©¨©§¥§¦¨

eiptly meia `ny yegl yi mi`ad zelild zrayn dlil lka
dz`x `ny yegl yi oke ,dzliah zr dribde dzecip ini elk
dkixve ,dzecip ini elki iriayd meia wxe ,epiptl d`ea lila

.ipinyd dlila mb jk meyn leahläáéæì áLåyygn raye - §©§¦¨
enz `ny wtzqdl yi mei lkay ,oey`xd reayd ini lka ,daif

.miiwp dray ea
cvn ixd :`xnbd dywnéðîz ,äáéæzeliah,àéòaepxn`y itk ¦¨©§¥¨£¨

zg` dliah o`k yiy `vnpe ,meia epiptl d`ay dy` iabl
:`xnbd zayiin .`ziixaay zeliahd dxyr yng lr dxizi

éãéàå éãéà àlàdl mipzep ,dlila d`ay oia meia d`ay oia - ¤¨¦¦§¦¦
.äáéæì éðîúå äcðì áL©§¦¨§©§¥§¦¨

d`ayk ixd :`xnbd dywnéðîz ,àúåìéìazeliah,éòa äcðìitk §¥§¨¨©§¥§¦¨¨¥
zvxzn .cala ray ody zrk zxn` recne ,dligz epxn`y

yyg iabl :`xnbddéì à÷éñôc ,äáéæa dzliah xacy -mei ¦¨¦§¦¨¥
,hlgene reaw ipinydék àðL àì àîîéa ïn÷ àéúà ék àðL àìc§Ÿ§¨¦¨§¨©¨¦¨¨Ÿ§¨¦

àéìéìa ïn÷ àéúàdlila e` meia epiptl d`a m` lcad oi`y - ¨§¨©¨§¥§¨
,dzaifl zeliah dpeny dkixv ote` lkaydì áéMç`pzd dpn - ©¦¨

yyg iabl la` .x`yd mr zipinyd dliahd z`àìc ,äcð¦¨§Ÿ
déì à÷éñt,hlgene reaw ipinyd dlila dzliah xac oi`y - §¦¨¥

éðîz éòa àúåìéìa ïn÷ àéúà éëcd`a m` la`éòa÷ àì àîîéa §¦¨§¨©¨§¥§¨¨¨¥©§¥¦¨¨Ÿ¨¨¥
éðîz,cala ray `l`dì áéMç÷ àì.x`yd mr d`pn `l - ©§¥Ÿ¨©¦¨

jxev oi` minkgly ,`ziixadn dgkedd z` zniiqn `xnbd
:epiptl mixetq minid lk eidiyeðéðôì ïéøeôñ Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨§¦§¨¥

ïðéòa,cala dxdh zwfg lr jenql oi`eúBìéáè éðä ìkzlaehy ¨¦©¨¨¥§¦
meia,éì änì,miiwp dray oiicr dxtq `l ixdäòáL øBtñz ¨¨¦¦§¦§¨
øãäå[jk xg`e-]ìBaèz.cala cg` meidpéî òîL ,åàì àlà ©£©¦§¤¨¨§©¦¨

zhiyl ef `ziixayàéä ïðaø,`aiwr iax lr miwlegdàì éøîàc ©¨¨¦§¨§¦Ÿ
eðéðôì ïéøeôñ ïðéòaxaq axe .dxdh zwfg lr jenql xyt` `l` ¨¦©§¦§¨¥

.mzenk
:di`xd z` dgec `xnbdáøì óñBé áøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§©¥§©

dì ïðéöøúî÷ éöeøz åàì ,éMà`ziixad oeyl z` epvxiz `l ike - ©¦¨¨¥¨§¨§¦©¨
m` .izi`x dnk zrcei ipi`e izi`x dxn`y ,'xwir lk izi`x `l'
z` uxzl xyt` ixd ,minkg zhiy idn dpnn gikep cvik ,ok

dz `ly xg` ote`a `ziixad oeyle ,di`x epnn diàîéàå õéøú̈¥§¥¨
,éëäjk xg`e mc izi`x dxn`yézøôñiz`ial jenq miiwp mini ¨¦¨©§¦

,mkiptlänk úòãBé éðéàåmini,ézøôñokeézøôñ äcð éîéa íà- §¥¦©©©¨¨©§¦¦¦¥¦¨¨©§¦
,llk xetql dkixv iziid `le dcp zii`x ef dzid m`déîéa íàå§¦¦¥

ézøôñ äáéæoipnl il jxvp izxtqy dne daif zii`x ef dzid e` - ¦¨¨©§¦
jkitl .miiwp dray,úBìéáè äøNò Lîç dúBà ïéìéaèîray ody ©§¦¦¨£¥¤§¥§¦

zeliah dpeny cere ,x`azpy itk ,dcp yygn dlila zeliah
miiwp dray dnilyd `ny wtzqdl yi ik ,daif yygn meia
dxtq `ny e` ,dzliah zr meide epiptl d`ay mcew mzkldk
jkitl ,dzxitq ini ea enlyy yegl yi mei lkae mzvwn wx
.mi`ad minid zray lka oke epiptl d`ea meia leahl dkixv
zlaeh dpi`y minkg micen ,llk dxtq `ly xexa m` la`

.epiptl xetqzy cr dzaifl
dxn` m` ixd :`xnbd dywnãç ,ézøôñ änk úòãBé éðéàå ézøôñ̈©§¦§¥¦©©©¨¨©§¦©

äøôñ àìc øLôà éà àäéî àîBémei xak dxtq `ly okzi `l - ¨¦¨¦¤§¨§Ÿ¨§¨
ok m`e ,zegtl cg`äìéáè dì äøñçzeliahd xtqnn xqgp - ¨§¨¨§¦¨

,d`ea meia dz`x `ny yegl oi` ixdy .`ziixad dze` daiigy
`l i`ce mei eze`ay oeike .dzxitq zxzeq dzid ea dz`x m` ik
`le ,daif yygn ipinyd meia leahl dkixv dpi` aey ,dz`x

.dcp yygn iriayd dlila

:xg` ote`a `ziixad z` uxzn sqei axc dixa `g` axàlà¤¨
àîéàe mc izi`x dxn`y,ézøôñ àì íà ézøôñ íà úòãBé éðéà ¥¨¥¦©©¦¨©§¦¦Ÿ¨©§¦

oke ,dzxitq ini zray elk meid `ny d`ea meia zlaeh jkitl
dkixv iriayd meia s`e ,mi`ad minid lka leahl dkixv
.dzaifl zeliah dpeny lkd jq ixd ,llk dxtq `l `ny leahl
draya minkg zhiy idn dgked ef `ziixan oi` mipt lk lre

.`l e` epiptl mixetq jixv m`d ,miiwp

äðùî
:ezny s` e`nhiy mi`nh x`ye dcp lr exfby zx`an epzpyn

,eúnL òøBönäå úãìBiäå äcpäå äáfäå áfäoz`neh dlhae ©¨§©¨¨§©¦¨§©¤¤§©§¨¤¥
oiicr ,dxezdnïéànèîopaxcn,àOîaxdhl erhi `ny exfby §©§¦§©¨

dfe ,znk d`xpe slrzdy iga mb÷BniL ãò[qni-],øNaäf`y ©¤¦©¨¨
.erhi `le zn i`ce xak `ed

la`,íéáëBk ãáBòcin ,afk `nhny exfby s`øBäè únL ¥¨¦¤¥¨
ànèlî.ezena `nhiy eilr exfb `le ,eiigay d`nehd ¦§©¥

:ozzinl jenq miypl dcp oica zwelgn dpynd d`ianúéa¥
íéLpä ìk ,íéøîBà éànLdúBúîjenq opic ,zexedh zwfgay s` ©©§¦¨©¨¦¥

k ozzinl,úBcðmiliahne.odilr f` eidy micbadìlä úéáe ¦¥¦¥
ïéà ,íéøîBàdy`zaygpäcðdicba liahdl jixvdlàlà §¦¥¦¨¤¨

käúnLdzidyk.äcð ¤¥¨¦¨

àøîâ
.mzzina s` `yna mi`nhn ,`yna mi`nhndy dpyna epipy

:xaecn `yn z`neh efi`a `xnbd zxxanàOîa éàîdfi`a - ©§©¨
,`pzd xaic `ynLnî àOîa àîéìéà-,m`yepd mi`nhnyeèà ¦¥¨§©¨©¨¨

[ike-]úî ìk,eiiga xedhd,àOîa ànèî àì éîzipypy jkne ¨¥¦Ÿ§©¥§©¨
lka bdep epi`y `ynl dpeekdy gken ,mdiiga mi`nhd lr

:`xnbd zx`an .xaecn `yn dfi`a xxal yie ,mizndéàî àlà¤¨©
a ,'àOîa'z`nehànñî ïáàdpi` dcaek iptny dlecb oa` - §©¨§¤¤§©¨

my lr ,jk z`xwpe ,lhlhidl zcrein(çé å ìàéðã) áéúëc¦§¦
'àab ít ìò úîNå àãç ïáà úéúéäå'zg` oa` d`aede -dnyede §¥¨¦¤¤£¨§ª©©ªª¨

zeix`d aeb it lroa`a xn`p 'dniy' oeyly ,dpi`y dlecb
zgpen `idyk ef oa`e .dniye d`ad dkixv `l` ,lwa zlhlhin
milkd oi`y oeiky ,milkd e`nhp `l ,dilr gpen zne milkd lr
,znd mi`yepk miaygp mpi` ,znd mr lhlhidl miie`x oa`de
meyn mdizgzy milkd mi`nhn dilr miayeid dnecke af j`
oa`a mi`nhn mdiigay el`y ,`pzd eprinyde .ayene akyn

.opaxcn da mi`nhn mzzin xg`l s` ,`nqn
:`xnbd zxxanàîòè éàî.dzin xg`l d`neh mda exfb ©©£¨
:`xnbd zx`anäôlòúé ànL äøæb ,áø øîà-m`y eyygy ¨©©§¥¨¤¨¦§©§¨

mdiiga s` mze` xdhl erhi ,dzin xg`l cin mexdhi
,xyad weniy cr e`nhiy exfb okle ,znl minecy ,etlrziyk

.erhi `le igl oeinc xak oi` f`y
:epzpyn lr wlegd `pz `xnbd d`ianøæòéìà éaø íeMî ,àðz̈¨¦©¦¡¦¤¤

,eøîàzkynp dzin xg`ly d`nehy,Bñéøk ò÷aiL ãò`le ¨§©¤¦¨©§¥
zriwal mcew `edy xyad weniy cr wx d`nihy epzpynk

.qxkd
:dpyna epipy['åë] únL íéáëBk ãáBòzx`an .`nhln xedh ¥¨¦¤¥

:mrhd `ziixadíéáëBk ãáBò eøîà äî éðtî ,éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¦§¥¨¨§¥¨¦
àOîa ànèlî øBäè ,únLexfby eixage afk epi`e ,`nqn oa`a - ¤¥¨¦§©¥§©¨

.eznyk e`nhiyéøácî àlà äøBú éøácî íéiçî Búàîeè ïéàL éôì§¦¤¥§¨¥©¦¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥
,íéøôBñ.znyk ea exfb `l okl §¦

òLBäé éaø úà àiøcðñkìà éLðà eìàL íéøác øNò íéðL ,ïðaø eðz̈©¨¨§¥¨¨§¨¦¨£©§¥£¤§¨§§¦¨¤©¦§ª©
ìL ,àððéç ïaäîëç éøác äL,dkld -ìLìL ,äãbä éøác äLäL ¤¦§¨§Ÿ¨¦§¥¨§¨§Ÿ¨¦§¥©¨¨§Ÿ¨
úeøea éøác,zehy -ìLõøà Cøc éøác äL.mc`d zbdpda ¦§¥§Ÿ¨¦§¥¤¤¤¤
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc dcp(iriax meil)

(c ck mixac) da xn`py ,dpedkl `id zxzen`ed darFz iM'¦¥¨¦
,''d iptlwxy cnllïéáòBz äéða ïéàå äáòBz àéä.[mixeq`-] ¦§¥¦¥¨§¥¨¤¨¥¦

:el`y cerL ïéòøBöî éðLmzxdh zepaxw eaixwdy iptle ,exdhp §¥§¨¦¤
ïäî ãçà ìL Bðaø÷ áø÷å ,äæa äæ ïäéúBðaø÷ eáøòúðly reci oi`e ¦§¨§¨§§¥¤¤¨¤§¨©¨§¨¤¤¨¥¤

,xzep in lye axw inïäî ãçà úîe,[mirxevndn-]àäz äî éðMä ¥¤¨¥¤©¥¦©§¥
åéìòm`y ,xzepd aixwdl leki epi`y .eizepaxw aixwdl lkeiy ¨¨

ezny z`hge ,znd ly xzepd ixd igd ly did ,xak axwd
eaixwd xak `ny ,`iadl leki epi` xg` oaxwe .dzn dilra
dxfra oileg `idy da aiig epi`y z`hg `iany `vnpe ezaeg.

ïäì øîà,ryedi iaxezpwzy ,`idáúBklk lr dpzn xhyåéñëð ¨©¨¤¥§¨¨
å ,íéøçàìdzrnéðò éåä,miqkp mey el oi` ixdyúàhç àéáîe ©£¥¦§¨¥¨¦¥¦©©

óBòäef z`hge ,ipr rxevn oick,÷ôqä ìò àaäxeqi` dfa oi`e ¨©¨©©¨¥
.dxfra oileg

:ef dvr lr `xnbd dywníLà àkéàäåaeig mb el yi ixde - §¨¦¨¨¨
leki epi` serd on `a my`d oi`y oeike ,axrzd `ed mby ,my`
.eilr `dz dne ,miycwl xdhp epi` eicrlae ,wtqa e`iadl

:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàdxen` ryedi iax ly ezvr oi` ¨©§¥
`l`LkxakBîLà áø÷`l` dpwz jixv epi`e ,z`hgl mcew §¤¨©£¨

.ez`hgl
:`xnbd dywn,úLL áø øîàikeäaø àøáb[lecb mc`-] ¨©©¥¤©§¨©¨

éì ìàeîLkàúléî éàä ék àîixdy ,el` mixack xn`i -dyw ¦§¥¥¨¦©¦§¨
ïàîk,jk uxiz mi`pzdnäãeäé éaøk éàmi`ian oi`y xaeqd §©¦§©¦§¨

jxved okle ,minly didiy aiig epi` m`y i`pza wtqn my`
,eny` axw xaky uxzl l`enyiax ly ezvr dliren oi` ok m`

ixdy ,mixg`l eiqkp oziy ryedi[øîàä] (øîàã),dcedi iax ¨¨©
d zaxwd onfyäòá÷ íLàaiig xiyr f` did m`y ,epic z` ¨¨¨§¨

ipr f` did m`e ,iprd jk xg`y s` xiyrk dnda zlere z`hga
.xiyrd jk xg`y s` iprk serd zlere z`hga aiigi` ok m`e

,xiyr f` did ixdy ,eny` axw xaky `ziixad cinrdl xyt`
íLà dì äòá÷c ïåéëåepicúelãa úàhç éúééî éöî àì ,úeøéLòa §¥¨§¨§¨¨¨¨©£¦Ÿ¨¥©§¥©¨§©

,iprk serd z`hg `iadl leki epi` aey eiqkp xiwtiyk s` ixd -
.ryedi iax ly ezvrk zeyrl lkei `le

,jtidl e` xiyrdy ipr rxevna ewlgp okideã"éô íéòâð) ïðúc¦§©
(â"éîàéáäL òøBöî ,eizepaxwn cg`å ,éðò ïaø÷jk xg`,øéLòä §¨¤¥¦¨§©¨¦§¤¡¦
Bàecera eizepaxwn cg` `iadyøçà CìBä ìkä ,éðòäå øéLò̈¦§¤¡¦©Ÿ¥©©

úàhçaixwdyk eavn itl jled mixzepd eizepaxw aeig lk - ©¨
f` did m`y ,z`hgds` ,xiyrk dnda zler aiig ,xiyr

l` aiig epi` ipr f` did m`e ,iprdy,xiyrdyk s` serd zler `
øçà CìBä ìkä ,øîBà äãeäé éaøå .ïBòîL éaø éøáconfa eavn ¦§¥©¦¦§§©¦§¨¥©Ÿ¥©©

d zaxwdøçà CìBä ìkä ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .íLàeavn ¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©Ÿ¥©©
`iadykdíéøBtö`edymini dray.mcewly ezvr oi` ok m`e ¦¦

.dcedi iax zhiyk ryedi iax
éàåryedi iax ly ezvr,äòá÷ úàhç øîàc ïBòîL éaøkokle §¦§©¦¦§§¨©©¨¨§¨

`idy ez`hg daxw `l oiicry oeik ,eny` axw xakyk s`
dywi oiicr ,l`eny uxiz dtie ,ipr oaxw `iadl leki ,zraewd
,eny` axw xaky cinrdl l`eny jixv did `l oerny iaxly

`l`øçà éúéð ,íLà áø÷ àìc áb ìò óà,wtqn xg` my` `iai - ©©©§Ÿ¨©¨¨¥¥©¥
dacpa mi`ay ,minly df `di df my`a aiig epi` m`y dpzie

,my`k mda mcd zepzneøîàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL àäc§¨©§¦©¥§©¦¦§§¨©
éðúìå éúééì.dpzie wtqn ep`iai o`k mbe ,dpzne my` `iany - ©§¥§©§¥

,wtqn my` `ian oerny iaxly epivn okide,àéðúcrxevn §©§¨
ipinyd meia aiigd hlgen rxevn did m` el wtqe ,`txzpy

,`l e` ,ezxdhl oaxwúøçnì ,ïBòîL éaø øîàezliahe ezglbz ¨©©¦¦§©¨¢¨
,eizepaxw `iadl ie`x f`yàéáîl yakBbeìå BîLà[ony bele-] ¥¦£¨§

,àeä òøBöî íà ,øîBàå åéìò äðúîe øBðwð øòLa Bãéîòîe ,Bnò¦©£¦§©©¦¨©§¤¨¨§¥¦§¨
,zepaxwa aiige `txzpy hlgen rxevn ip` m` xnelkéøä£¥

l yakdBnò Bbeìå BîLà,ezaeglåàì íàå,rxevn ipi`yäæ íLà £¨§¦§¦¨¨¨¤
.äáãð éîìL àäé,minly wtq my` wtq `ed df oaxwy xg`ne §¥©§¥§¨¨

,mdipyay zexnegk ea bedpl yiåoklïeòè íLà BúBàdidzy §¨¨¨
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oifge` mipy` cenr r sc ± oey`x wxtdcip
äáòåú àéä."`id darez ik" (ck mixac) aizk ezyexb xifgna Ðåéìò àäú äî éðùä

miycwl xdhi j`id Ð?mdizepaxw eaxrzpy it lr s` ,ig exiag rxevn did eli`y

zepaxwd ipy eide ,cg`d zn m` e` .`edy in myl axwi dfe ,`ed in myl axwi df Ð

z` aixwdl leki epi` eiykr la` .xg` oaxw aixwn dfe ,mizn zepaxwd eid Ð epipta

ezny z`hg iede ,`ed zn ly `ny Ð df

Ð `iadl leki epi` inp xg` oaxwe .dilra

`ian `vnpe ,xhtpe ,ely did axwy eze` `ny

Ð dacpa zepzdl leki epi`e .dxfrl oileg

oerny iaxl elit`e .dacp d`a z`hg oi`y

`ed m`" i`pz lr wtqn axw my` :onwl xn`c

df ixd ,e`l m`e .my`l df ixd ,my` aiig

dnec enc ozny ,my` ilin ipd Ð "dacp inly

dnec dnc ozn oi`y ,z`hg la` .minlyl

daxw m`" xnele zepzdl leki epi` ,minlyl

dnc oznc ,"dacp inly ef z`hg ixd ,iz`hg

ciaril ikid?dlrnle zepzn drax` ciaril

m`e ,edpip dacp inly `ny Ð `xwiqd hegn

`ny Ð `xwiqd hegn dhnle zepzn izy

.`ed z`hgéðò äéì éåäå`iadl ie`xe Ð

my oi`e ,wtqa d`a serd z`hge .zelca

.dxfra oileg `ian meyníùà àëéà àäåÐ

my` `ian `ed j`ide ,iprae xiyra deyy

dxfra oileg iziin `nlc wtqnìàåîù øîà ?
eny` z` `iadyk ,ryedi iaxc `zpwz jd Ð

el oi` Ð axw `l m` la` .exiag zzin mcew

.dpwzäãåäé éáøë éà`a my` oi` :xn`c Ð

.my`a `zpwz `kil ikd meyne ,i`pz lràä
òá÷ íùà øîàdil zil ,eny` z` axw m`e Ð

raw zexiyra `iady my`c .z`hga `zpwz

`iadl leki oi`e ,zexiyra eizepaxw x`y z`

.ipr ez`hg z`àéáäù òøåöî.eizepaxwn cg` Ðøéùòäå`iadl witqd `ly cr Ð

.iprde xiyr e` ,elek z`úàèç øçà êìåä ìëäaixwn Ð zelca z`hg `iad m` Ð

.zexiyra dler inp aixwn Ð zexiyra m`e ,zelca ezler inpíùà øçàm` Ð

.zexiyra mixg`d z` aixwi Ð xiyr did eny` aixwdykíéøåôö øçàmixtv izy Ð

oaxw e`le ,ezglbz mcew mini dray rxevnd z` mda xdhn odk didy ,zexedh zeig

.zexiyra eizepaxw lk `ian Ð xiyr did dry dze`a m`e .iprae xiyra zeeye ,od

:xaq oerny iax Ð "ezxdha eci biyz `l xy`" :zezixka yxtn edlekc `nrhe

lr ozep epnny my` epiide ,exiyknd xac :xaq dcedi iaxe .extknd xac Ð "ezxdh"

edpip i`ne ,dxdh el mxebd xac :xaq xfril` iaxe .zepedad?.oixetvïåòîù éáøë éàå
`iadl leki ,xiyr `edyk eny` z` aixwd elit` jklde ,raw `l my` :xn`c Ð

`iadl leki ,xiyr `edyk eny` axwyk inwe`l l`enyl dil dnl Ð ipr z`hg

oaxw m` :xnele ezian my` iiez`l ,my`a `zpwz `ki` inp axw `l elit` .ipr z`hg

.minlyl df ixd Ð did ily m`e ,ily df ixd Ð ixiag ly axwyúøçîìwtqa Ð

.'ek eny` z` `ian ,eizepaxw z`ad mei `edy ,ezliah ly xgnl :xn`we ,i`w rxevn
åúèéçù
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àéädpnl`c xnege lw` opikxt `de ,jixv dn :xn`z m`e Ð oiarez dipa oi`e darez

e`lc ,xninl `kile ?"zllgzn dnvr `id oky ,lecb odkl dpnl`l dn" lecb odkl

`dn (`,cn zenai) "ulegd" wxta dia xcd `kxit jd ici lr `dc Ð `id dxenb `kxit

xne`e ,"lecb odkl dpnl`c xnege lwn ,mebt cledy ezyexb xifgna micen lkd" xn`wc

wxtac :dyw cere !"xnzi` ikd xnzi` i` `l`"

cvik :ixep oa opgei iax xn`w (a,ci) zenaic `nw

weyl zexvd z` oixizny lld zia ixack dyrp

.i`ny zia ixacl mebt cled ,meaie dvilg `la

odkl dpnl`c xnege lwn i` ?mebt iedc olpne

jd` xnel yie !`kd ik jxtinl `ki` Ð lecb

zexva mebt cled ol `wtpc :`ziixza `iyew

llkn Ð "oiarez dipa oi`e darez `id"n weyl

`zrnya edin .oiarez dipa elit` ,`nlrac

lr s` `xw i`d hwp ikd meync xninl `kil

dil jixhvi`c opireny`c meyn ,jixv `lc ab

weyl dnaia oebk ,`nlra yxcnl ryedi iax

iaxl dil zi` zenaic oizrnyac .oiarez dipac

ipa :xn`wc ,weyl xyk zexv ly cledc ryedi

herin e`l i` :xnel yie mkl cirn ip` zexv

d`nehc meyn mebt clec opiwtn ded ,"`id"c

i`w `lc xn`c o`nl elit`e .zeixrk da aizk

Ð xwri` xwri`c oeikc ,dheq` `l` d`neh

inp i`wc `pin` ded "darez" oeyl mewn lkn

`kd iziinc `d :inp i` ."`id" e`l i` ,mipa`

slip `lc meyn epiid Ð "darez `id"c `xw

iaxk llgzzc ixkpe carne lecb odkl dpnl`n

.(`,gt) oiyecwc `xza wxtac dcediúîåcg`

Ð odnaxw `lc ,dizrc `wlqc i`nl :dniz

inp zn `la ,inewe`l zyy ax iracke ,eny`

mpi` `ld ,ipyd axwi j`id le`yl oileki epiid

oileki :xnel yie ?axw `ly my`d mcn zepeda ozn eyri inle oaxwn xak xhtp in oircei

Ð dkinq meyn i`e ,mdipyl zeyrl.`xab ipewz meyn ,dkinq `la eaixwiàéáîå
ez`hg gleyd" iab (a,gk) "hbd lk" wxt oihibac :dywe Ð wtqd lr `ad serd z`hg

z`hg la` 'ek ikixve" ikd xza xn`w ikid ,serd z`hga `tt ax dinwe`e ,"mid zpicnn

:xnel yie !wtqd lr `ac oizrnya opixn` `de ,"dxfrl oileg iziil `l `wtqn ,serd

Ð epiptl rxevndyk `kdcleki epi`e li`ed ,`wtq` eze` oiaixwn `xab ipewz meyn

Ð zn did m` ,mid zpicna milrady mzd la` .xg` oipra owzlzeidl z`hg oic el oi`

.wtqn edeaixwi `l f`e ,axwïðúãs`e ,opiqxb "opzc" Ð 'eke ipr oaxw `iady rxevn

,eixac lr "`ipz" xnele jix`dl yg `l Ð dpyna oiiepy opi` xfril` iax ixacc ab lr

wxt oikxra la` .dcedi iaxe oerny iax ixacl `l` ,jk lk eixacl jixv did `le li`ed

.eyxc cg` `xwn ozylye ,'ek xne` awri oa xfril` iax `ipz :xn`w (a,fi) "ci byd"

úøçîì,ezliah zxgnl .ixii` rxevn wtqa :i"yx yxit Ð enr ebele eny` `ian

"zaexrzd" wxt migafa dl iziin `ziixa jde .eizepaxw z`ad mei `edy

Ð "zxgnl" i"yx yxit mye ,(`,er)wxt zegpna dl iziin inp ikde ,ezrxvl ipiny meia

Ð "zxgnl" :my i"yx yxite ,(`,dw sc) `xzameiy ,`ed cg` lkde .cg`e miyy meia

y xg`zdl jxvedy `l` ,ezrxvl ipiny mewna cg`e miyy,xedh xifp wtq `nh xifp wtq" :xifpc `ztqeza `ipzn ikde .ely dipy zglbz f`e ,`ed `nh xifp `nyc meyn mei miy

Ð "did rxevn i`ce la` ,xedh rxevn wtq `nh rxevn wtq .did xifp i`ce la`la` ,did rxevny `ed rcei oke .e`l e` znl `nhp m` rcei epi` la` ,xifp didy rcei `ed :yexit

zeyrl dz` jixve ,dz` `nh xifp :el mixne` ?cvik .mei mixyre d`n xg`l miznl `nhne oii dzeye ,mei cg`e miyy xg`l miycwa lke`" .e`l i` ezrxva `nhp m` rcei epi`

Ð "mei miylyn zegt glbn xedh oi`e ,dz` xedh :el xne` ,glbl ywane dpye dfde dray dpn .oaxw `iade ,gNbe dpWE dGd .dxdh zexifp ligzz xg`e ,`nh xifp oic lk:yexit ©¥§¥§©©§¨¥

Ð "dylye mixyr dpne `v" .dz` xedh xifp `nyÐ "mincd lr `l` glbn dz` i`e ,dz` xedh xifp :el mixne` ,glbl ywae miyly dpn" ."miyly milydl" ick :yexit:yexit

xedh m` :dpzne dnda zler `ian ?dyer `ed cvik" .odn cg` `l` glbln eze` akrn oi`e ,minlye dler z`hg ,zenda yly `ian `edy ,eizepaxwn cg`n eilr mcd wxfiy cr

Ð `edÐ e`l m`e ,daeg efÐ "glbl leki dnc wexfiyke .dacpÐ z`hgd on `le dlerd on dpzi jkl :yexitÐ minlyd lr `l oke .wtqd lr d`a dnda z`hg oi`yinlyy

zwixfa `l` glbl xyken didiy zepzdl leki oi` ,jklid .dacp oi`a el`k minly oi`e ,dlya rexfe mgl oiperh ody :cere .sipdl leki epi`e ,rxevn wtq edfe ,dtepz miperh xifp

Ð "xexc xetv `iane ,miig min ziriax dkezl ozepe ,dycg qxg iliit `ian ?eilr xingdl dyri cvik" .dlerd incserd z`hge ,dpey`xd zglbza mirxevnd lk jxck :yexit

Ð `nh oickÐ d`neh z`hg `iaiy cr dxdh zexifp ligzn oi`e .`id d`neh ly ef zglbze ,`ed `nh xifp `nyc :yexiteze` `dyie .eakrn epi` eny` la` ,ezakrn ez`hgy
cr
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äéða ïéàå ,äáòBz àéäïéáòBzeáøòúpL ïéòøBöî éðL . ¦¥¨§¥¨¤¨¥¦§¥§¨¦¤¦§¨§
úîe ,ïäî ãçà ìL Bðaø÷ áø÷å ,äæa äæ ïäéúBðaø÷̈§§¥¤¤¨¤§¨©¨§¨¤¤¨¥¤¥
áúBk :ïäì øîà ?åéìò àäz äî éðMä ,ïäî ãçà¤¨¥¤©¥¦©§¥¨¨¨©¨¤¥

íéøçàì åéñëð¯àaä óBòä úàhç àéáîe ,éðò éåäå §¨¨©£¥¦§¨¥¨¦¥¦©©¨©¨
:ìàeîL øîà !íLà àkéàäå .÷ôqä ìòáøwLk ©©¨¥§¨¦¨¨¨¨©§¥§¤¨©

àîéì ìàeîLk äaø àøáb :úLL áø øîà .BîLà£¨£©©¥¤©§¨©¨¦§¥¥¨
íLà øîàc äãeäé éaøk éà ,ïàîk .àúléî éàä ék¦©¦§¨§©¦§©¦§¨©£©¨¨

äòá÷¯éöî àì ,úeøéLòa íLà dì äòá÷c ïåéëå ¨§¨§¥¨§¨§¨¨¨¨©£¦¨¨¥
ïaø÷ àéáäL òøBöî :ïðúc .úelãa úàhç éúééî©§¥©¨§©¦§©§¨¤¥¦¨§©

éðòäå øéLò Bà ,øéLòäå éðò¯øçà CìBä ìkä ¨¦§¤¡¦¨¦§¤¡¦©Ÿ¥©©
ìkä :øîBà äãeäé éaøå .ïBòîL éaø éøác ,úàhç©¨¦§¥©¦¦§§©¦§¨¥©Ÿ
ìkä :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .íLà øçà CìBä¥©©¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©Ÿ

øçà CìBäíéøBtöúàhç øîàc ïBòîL éaøk éàå . ¥©©¦¦§¦§©¦¦§©£©©¨
äòá÷¯.øçà éúéð ,íLà áø÷ àìc áb ìò óà ¨§¨©©©§¨¨©¨¨¥¥©¥

.éðúìå éúééì øîàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL àäc§¨¨§¦©¥§©¦¦§©£©¥¥§¦§¥
Bbeìå BîLà àéáî úøçnì :ïBòîL éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§©¨¢¨¥¦£¨§

,BnòBãéîòîeíà" øîBàå åéìò äðúîe ,øBðwð øòLa ¦©£¦§©©¦¨©§¤¨¨§¥¦
àeä òøBöî¯åàì íàå .Bnò Bbeìå BîLà éøä §¨£¥£¨§¦§¦¨

¯ïeòè íLà BúBàå ."äáãð éîìL àäé äæ íLà̈¨¤§¥©§¥§¨¨§¨¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  חנוכה, ה'תשי"א 

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לחנוכה. ויה"ר אשר יאיר בו את כל סביבתו באור תורה ובמאור שבתורה 

באופן דמוסיף והולך, וכידוע דחנוכה ר"ת ח"נ והלכה כבית הלל, שהוסיף כמה גרים בישראל ע"י הנהגתו.

לכל אחד  בזה את הדרך,  גם  לנו  הורה  זי"ע הכ"מ  נבג"מ  זצוקללה"ה  מו"ח אדמו"ר  וכ"ק 

ואחת מאתנו, כי במשך ימי חייו חיותו בעלמא דין,

הי' הולך ומדליק את הנרות דבני ובנות ישראל, נר הוי' נשמת אדם,

הי' מוסיף והולך בהדלקתו זו מזמן לזמן ומשנה לשנה,

חשך  מקום  השוק,  את  יאירו  שהנרות  כדי  מבחוץ,  )אבל(  ביתו  פתח  על  היתה  זו  הדלקתו 

ואפילה כי שקעה החמה,

ומכבר הבטיחו אותנו רז"ל, אשר ברכה שרוי' בהדלקת נרות זו, ובלבד שיעשה אותה האדם 

בכונה רצוי' כונה פנימית, וכלשונם:

המשך בעמוד הבא



רלג oifge` mipy` cenr r sc ± oey`x wxtdcip
äáòåú àéä."`id darez ik" (ck mixac) aizk ezyexb xifgna Ðåéìò àäú äî éðùä

miycwl xdhi j`id Ð?mdizepaxw eaxrzpy it lr s` ,ig exiag rxevn did eli`y

zepaxwd ipy eide ,cg`d zn m` e` .`edy in myl axwi dfe ,`ed in myl axwi df Ð

z` aixwdl leki epi` eiykr la` .xg` oaxw aixwn dfe ,mizn zepaxwd eid Ð epipta

ezny z`hg iede ,`ed zn ly `ny Ð df

Ð `iadl leki epi` inp xg` oaxwe .dilra

`ian `vnpe ,xhtpe ,ely did axwy eze` `ny

Ð dacpa zepzdl leki epi`e .dxfrl oileg

oerny iaxl elit`e .dacp d`a z`hg oi`y

`ed m`" i`pz lr wtqn axw my` :onwl xn`c

df ixd ,e`l m`e .my`l df ixd ,my` aiig

dnec enc ozny ,my` ilin ipd Ð "dacp inly

dnec dnc ozn oi`y ,z`hg la` .minlyl

daxw m`" xnele zepzdl leki epi` ,minlyl

dnc oznc ,"dacp inly ef z`hg ixd ,iz`hg

ciaril ikid?dlrnle zepzn drax` ciaril

m`e ,edpip dacp inly `ny Ð `xwiqd hegn

`ny Ð `xwiqd hegn dhnle zepzn izy

.`ed z`hgéðò äéì éåäå`iadl ie`xe Ð

my oi`e ,wtqa d`a serd z`hge .zelca

.dxfra oileg `ian meyníùà àëéà àäåÐ

my` `ian `ed j`ide ,iprae xiyra deyy

dxfra oileg iziin `nlc wtqnìàåîù øîà ?
eny` z` `iadyk ,ryedi iaxc `zpwz jd Ð

el oi` Ð axw `l m` la` .exiag zzin mcew

.dpwzäãåäé éáøë éà`a my` oi` :xn`c Ð

.my`a `zpwz `kil ikd meyne ,i`pz lràä
òá÷ íùà øîàdil zil ,eny` z` axw m`e Ð

raw zexiyra `iady my`c .z`hga `zpwz

`iadl leki oi`e ,zexiyra eizepaxw x`y z`

.ipr ez`hg z`àéáäù òøåöî.eizepaxwn cg` Ðøéùòäå`iadl witqd `ly cr Ð

.iprde xiyr e` ,elek z`úàèç øçà êìåä ìëäaixwn Ð zelca z`hg `iad m` Ð

.zexiyra dler inp aixwn Ð zexiyra m`e ,zelca ezler inpíùà øçàm` Ð

.zexiyra mixg`d z` aixwi Ð xiyr did eny` aixwdykíéøåôö øçàmixtv izy Ð

oaxw e`le ,ezglbz mcew mini dray rxevnd z` mda xdhn odk didy ,zexedh zeig

.zexiyra eizepaxw lk `ian Ð xiyr did dry dze`a m`e .iprae xiyra zeeye ,od

:xaq oerny iax Ð "ezxdha eci biyz `l xy`" :zezixka yxtn edlekc `nrhe

lr ozep epnny my` epiide ,exiyknd xac :xaq dcedi iaxe .extknd xac Ð "ezxdh"

edpip i`ne ,dxdh el mxebd xac :xaq xfril` iaxe .zepedad?.oixetvïåòîù éáøë éàå
`iadl leki ,xiyr `edyk eny` z` aixwd elit` jklde ,raw `l my` :xn`c Ð

`iadl leki ,xiyr `edyk eny` axwyk inwe`l l`enyl dil dnl Ð ipr z`hg

oaxw m` :xnele ezian my` iiez`l ,my`a `zpwz `ki` inp axw `l elit` .ipr z`hg

.minlyl df ixd Ð did ily m`e ,ily df ixd Ð ixiag ly axwyúøçîìwtqa Ð

.'ek eny` z` `ian ,eizepaxw z`ad mei `edy ,ezliah ly xgnl :xn`we ,i`w rxevn
åúèéçù
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àéädpnl`c xnege lw` opikxt `de ,jixv dn :xn`z m`e Ð oiarez dipa oi`e darez

e`lc ,xninl `kile ?"zllgzn dnvr `id oky ,lecb odkl dpnl`l dn" lecb odkl

`dn (`,cn zenai) "ulegd" wxta dia xcd `kxit jd ici lr `dc Ð `id dxenb `kxit

xne`e ,"lecb odkl dpnl`c xnege lwn ,mebt cledy ezyexb xifgna micen lkd" xn`wc

wxtac :dyw cere !"xnzi` ikd xnzi` i` `l`"

cvik :ixep oa opgei iax xn`w (a,ci) zenaic `nw

weyl zexvd z` oixizny lld zia ixack dyrp

.i`ny zia ixacl mebt cled ,meaie dvilg `la

odkl dpnl`c xnege lwn i` ?mebt iedc olpne

jd` xnel yie !`kd ik jxtinl `ki` Ð lecb

zexva mebt cled ol `wtpc :`ziixza `iyew

llkn Ð "oiarez dipa oi`e darez `id"n weyl

`zrnya edin .oiarez dipa elit` ,`nlrac

lr s` `xw i`d hwp ikd meync xninl `kil

dil jixhvi`c opireny`c meyn ,jixv `lc ab

weyl dnaia oebk ,`nlra yxcnl ryedi iax

iaxl dil zi` zenaic oizrnyac .oiarez dipac

ipa :xn`wc ,weyl xyk zexv ly cledc ryedi

herin e`l i` :xnel yie mkl cirn ip` zexv

d`nehc meyn mebt clec opiwtn ded ,"`id"c

i`w `lc xn`c o`nl elit`e .zeixrk da aizk

Ð xwri` xwri`c oeikc ,dheq` `l` d`neh

inp i`wc `pin` ded "darez" oeyl mewn lkn

`kd iziinc `d :inp i` ."`id" e`l i` ,mipa`

slip `lc meyn epiid Ð "darez `id"c `xw

iaxk llgzzc ixkpe carne lecb odkl dpnl`n

.(`,gt) oiyecwc `xza wxtac dcediúîåcg`

Ð odnaxw `lc ,dizrc `wlqc i`nl :dniz

inp zn `la ,inewe`l zyy ax iracke ,eny`

mpi` `ld ,ipyd axwi j`id le`yl oileki epiid

oileki :xnel yie ?axw `ly my`d mcn zepeda ozn eyri inle oaxwn xak xhtp in oircei

Ð dkinq meyn i`e ,mdipyl zeyrl.`xab ipewz meyn ,dkinq `la eaixwiàéáîå
ez`hg gleyd" iab (a,gk) "hbd lk" wxt oihibac :dywe Ð wtqd lr `ad serd z`hg

z`hg la` 'ek ikixve" ikd xza xn`w ikid ,serd z`hga `tt ax dinwe`e ,"mid zpicnn

:xnel yie !wtqd lr `ac oizrnya opixn` `de ,"dxfrl oileg iziil `l `wtqn ,serd

Ð epiptl rxevndyk `kdcleki epi`e li`ed ,`wtq` eze` oiaixwn `xab ipewz meyn

Ð zn did m` ,mid zpicna milrady mzd la` .xg` oipra owzlzeidl z`hg oic el oi`

.wtqn edeaixwi `l f`e ,axwïðúãs`e ,opiqxb "opzc" Ð 'eke ipr oaxw `iady rxevn

,eixac lr "`ipz" xnele jix`dl yg `l Ð dpyna oiiepy opi` xfril` iax ixacc ab lr

wxt oikxra la` .dcedi iaxe oerny iax ixacl `l` ,jk lk eixacl jixv did `le li`ed

.eyxc cg` `xwn ozylye ,'ek xne` awri oa xfril` iax `ipz :xn`w (a,fi) "ci byd"

úøçîì,ezliah zxgnl .ixii` rxevn wtqa :i"yx yxit Ð enr ebele eny` `ian

"zaexrzd" wxt migafa dl iziin `ziixa jde .eizepaxw z`ad mei `edy

Ð "zxgnl" i"yx yxit mye ,(`,er)wxt zegpna dl iziin inp ikde ,ezrxvl ipiny meia

Ð "zxgnl" :my i"yx yxite ,(`,dw sc) `xzameiy ,`ed cg` lkde .cg`e miyy meia

y xg`zdl jxvedy `l` ,ezrxvl ipiny mewna cg`e miyy,xedh xifp wtq `nh xifp wtq" :xifpc `ztqeza `ipzn ikde .ely dipy zglbz f`e ,`ed `nh xifp `nyc meyn mei miy

Ð "did rxevn i`ce la` ,xedh rxevn wtq `nh rxevn wtq .did xifp i`ce la`la` ,did rxevny `ed rcei oke .e`l e` znl `nhp m` rcei epi` la` ,xifp didy rcei `ed :yexit

zeyrl dz` jixve ,dz` `nh xifp :el mixne` ?cvik .mei mixyre d`n xg`l miznl `nhne oii dzeye ,mei cg`e miyy xg`l miycwa lke`" .e`l i` ezrxva `nhp m` rcei epi`

Ð "mei miylyn zegt glbn xedh oi`e ,dz` xedh :el xne` ,glbl ywane dpye dfde dray dpn .oaxw `iade ,gNbe dpWE dGd .dxdh zexifp ligzz xg`e ,`nh xifp oic lk:yexit ©¥§¥§©©§¨¥

Ð "dylye mixyr dpne `v" .dz` xedh xifp `nyÐ "mincd lr `l` glbn dz` i`e ,dz` xedh xifp :el mixne` ,glbl ywae miyly dpn" ."miyly milydl" ick :yexit:yexit

xedh m` :dpzne dnda zler `ian ?dyer `ed cvik" .odn cg` `l` glbln eze` akrn oi`e ,minlye dler z`hg ,zenda yly `ian `edy ,eizepaxwn cg`n eilr mcd wxfiy cr

Ð `edÐ e`l m`e ,daeg efÐ "glbl leki dnc wexfiyke .dacpÐ z`hgd on `le dlerd on dpzi jkl :yexitÐ minlyd lr `l oke .wtqd lr d`a dnda z`hg oi`yinlyy

zwixfa `l` glbl xyken didiy zepzdl leki oi` ,jklid .dacp oi`a el`k minly oi`e ,dlya rexfe mgl oiperh ody :cere .sipdl leki epi`e ,rxevn wtq edfe ,dtepz miperh xifp

Ð "xexc xetv `iane ,miig min ziriax dkezl ozepe ,dycg qxg iliit `ian ?eilr xingdl dyri cvik" .dlerd incserd z`hge ,dpey`xd zglbza mirxevnd lk jxck :yexit

Ð `nh oickÐ d`neh z`hg `iaiy cr dxdh zexifp ligzn oi`e .`id d`neh ly ef zglbze ,`ed `nh xifp `nyc :yexiteze` `dyie .eakrn epi` eny` la` ,ezakrn ez`hgy
cr
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äéða ïéàå ,äáòBz àéäïéáòBzeáøòúpL ïéòøBöî éðL . ¦¥¨§¥¨¤¨¥¦§¥§¨¦¤¦§¨§
úîe ,ïäî ãçà ìL Bðaø÷ áø÷å ,äæa äæ ïäéúBðaø÷̈§§¥¤¤¨¤§¨©¨§¨¤¤¨¥¤¥
áúBk :ïäì øîà ?åéìò àäz äî éðMä ,ïäî ãçà¤¨¥¤©¥¦©§¥¨¨¨©¨¤¥

íéøçàì åéñëð¯àaä óBòä úàhç àéáîe ,éðò éåäå §¨¨©£¥¦§¨¥¨¦¥¦©©¨©¨
:ìàeîL øîà !íLà àkéàäå .÷ôqä ìòáøwLk ©©¨¥§¨¦¨¨¨¨©§¥§¤¨©

àîéì ìàeîLk äaø àøáb :úLL áø øîà .BîLà£¨£©©¥¤©§¨©¨¦§¥¥¨
íLà øîàc äãeäé éaøk éà ,ïàîk .àúléî éàä ék¦©¦§¨§©¦§©¦§¨©£©¨¨

äòá÷¯éöî àì ,úeøéLòa íLà dì äòá÷c ïåéëå ¨§¨§¥¨§¨§¨¨¨¨©£¦¨¨¥
ïaø÷ àéáäL òøBöî :ïðúc .úelãa úàhç éúééî©§¥©¨§©¦§©§¨¤¥¦¨§©

éðòäå øéLò Bà ,øéLòäå éðò¯øçà CìBä ìkä ¨¦§¤¡¦¨¦§¤¡¦©Ÿ¥©©
ìkä :øîBà äãeäé éaøå .ïBòîL éaø éøác ,úàhç©¨¦§¥©¦¦§§©¦§¨¥©Ÿ
ìkä :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .íLà øçà CìBä¥©©¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©Ÿ

øçà CìBäíéøBtöúàhç øîàc ïBòîL éaøk éàå . ¥©©¦¦§¦§©¦¦§©£©©¨
äòá÷¯.øçà éúéð ,íLà áø÷ àìc áb ìò óà ¨§¨©©©§¨¨©¨¨¥¥©¥

.éðúìå éúééì øîàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL àäc§¨¨§¦©¥§©¦¦§©£©¥¥§¦§¥
Bbeìå BîLà àéáî úøçnì :ïBòîL éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§©¨¢¨¥¦£¨§

,BnòBãéîòîeíà" øîBàå åéìò äðúîe ,øBðwð øòLa ¦©£¦§©©¦¨©§¤¨¨§¥¦
àeä òøBöî¯åàì íàå .Bnò Bbeìå BîLà éøä §¨£¥£¨§¦§¦¨

¯ïeòè íLà BúBàå ."äáãð éîìL àäé äæ íLà̈¨¤§¥©§¥§¨¨§¨¨¨
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נדה. פרק עשירי - תינוקת דף ע עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאיר וכל הברכות שנתתי לך לברך את בני אינן בטלין לעולם.

בברכת חנוכה שיהי' האור מוסיף הולך ואור עד נכון היום, הוא יום הגאולה,

מ. שניאורסאהן

המשך מעמוד הקודם



`oifgeרלד mipya cenr r sc ± oey`x wxtdcip
äìéìå íåéìå úåðåäá ïúîå ïåôöá åúèéçùweye dfge dkinqe dtepze ,my` xnegk Ð

."zecn izy" wxta zegpna opixn`ck ,dkinq `kil my`ac ,minly xnegk Ðúéáì
ìåñôäz` sxeyy Ð ozlik` onf hrnne ,minly iede ,`ed rxevn `l `nlc Ð

.mini ipya elke`l el dide ,dlile meil xzepdäéúååëàãçá.raw `l my`c Ð

àãçá äéìò âéìôå.i`pz lr `a my` oi`y Ð

úéîðåùä ïá`nhiy edn ,ryil` digdy Ð

znk aeyg in ,edigdy xg`lïäì íëçð ?Ð

.xaca ayiizpåéðôìù äîî øâùî åéáäåàìÐ

mdl dpzp ,mewn ly eiade`l `idy ,dnkg jk

.xg` xve`n `le ,eitnïì òîùî÷ éàîdnl Ð

li`ed ,"daiyia daxi" edl xninl dil

ielz xacd mingxae?
ùã÷éå
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oeik ,llk eny` `iai `l `ny e` .zrxvd on i`cea xdhiyk ,dyriy dipy zglbz cr

meia ez`hg `iany dne ,xac mey exiykdl `iadl el jixv oi`e ,`nh wtq `l` epi`y

Ð ezglbzÐ ipinya glb m`y xifp zkqna xn`c ,`aiwr iaxk epiidea eizepaxw `ian

:ez`hg lr dpzne" .dxdh zexifp iptn eze` `dyy ,ipinya gelib enk edf `kde .meia

Ð ip` `nh m`,d`neh zexifpl izaeg ef iz`hg

Ð "dacp dlerewtq `idy dnda zler :yexit

Ð ip` xedh m`e" .d`neh zexifp meynef dler

zeabe epwfe ey`x glbne .wtqn z`hge ,izaeg

gelib xg`e ."miglbn mirxevndy jxck ,eipir

zler `ian :(iyy wxt) `ztqeza aezk df

"mei miyly xteqe" o`k xqgy d`xpe .'ek dnda

Ðdxdh zexifp wtqe ,dxdh zexifp inil :yexit

zglbz ezrxvl glbl leki epi`e .dpen `ed

ly mini dpeny seql zeidl die`xd ,dipy

xifp `nye ,mincd on eilr wexfiy cr ,dpey`x

z`hgn wtqn dler `iadl el aehe ,`ed xedh

z`hgd `dyi jkitl .lirl izyxitck ,minlye

xg` `diy ,dxdh zexifp seq cr minlyde

`edy dlerd lr dpzne" .i`cea ezrxv zxdh

Ð "ip` `nh m` :xne`e ,eiykr `ianm` :yexit

dpey`x dlerd" ,dpey`x zglbza iziid `nh

.daeg `dz efe ,daeg serd z`hge ,dacp `id

Ð ip` xedh m`eefe ,daeg `id dpey`x dler

Ð "dacp,melk dpi` eiykr ly ef zglbz ik

m` ik .zrxvl `le zexifpl `l dkixv dpi`y

did `l ok m` ,dxdh zexifp ly dzid dpey`xd

,zexifp inil oiler opi` ezrxv iniy ,rxevn

"glbn xifp ipixd xn`y in" wxta opixn`ck

.(a,q my) "mixifp ipy" wxta oke ,(a,fi xifp)

ey`x glbne .wtq ,f` iz`ady serd z`hge"

Ð "miglbn mirxevndy jxck ,eipir zeabe epwfe

zeidl die`xd ,rxevn ly dipy zglbz `id efe

`l` ,dpey`x zglbzn zexitq ini zray seqa

zexifp wtq iptn eiykr cr zeyrl leki epi`y

xeqi` dgec epi` rxevn wtq geliby ,eilry

Ð "cin miycwa lke`e ,'ek eilr dpzne" .cg`e miyy mei `ede ,ely ipinya rxevn oick ,'ek "eny` `ian xgnl :xne` oerny iax" .epyxitck ,xifp gelibxg` miycwa lke` ,epiid

,ezglbzl ipiny mei mewna `ede ,cg`e miyy ly zxgnl edf "zxgnl"c inp gkene ,ely ipinya cg`e miyyd meiy `icda gkene ,lirl ipzwc mei miyy.ziyixtckäëéîñåoikqpe

.witn `l ,my` eli`e .gqte xyrne xekan ueg ,dkinq oiperh cigid zepaxw lk :opzc ,da oiir `le .(`,av) "zecn izy" wxt zegpna opixn`ck ,dkinq `kil my`ac :qxhpewa yxit Ð

eici izy jneq ,my` [lv`] el `a :opz (g dpyn) mirbpc `xza wxtae .ira dkinq `nlr ilekl edine ,`l e` `ziixe`c rxevn my` zkinq i` ibilt (`,bl migaf) "oileqtd lk" wxtae

Ð "dkinq oerh my` eze`e" `kd xn`wc `de .eilrmikqp oke .ikd xn`w ,zeny` x`yn dwelg ezkinqc meyne .`ziixe`c e`l rxevn my` zkinq xn`c o`nl ,`ci itew`a ,epiid

`w zeny` x`yn dwelgc meyn `l` ,mikqp miperh rxevn ly eny`e ez`hgy `l` ,mikqp oiperh oi` my`e z`hg lkc (a,v zegpn) opz `dc ,minlyc `wtq meyn ipzw `l inp

.ediipin welgc ilin edpd lkl aiygáåúëjil` dptiy rnyne ,"jipt 'd `yi" aizk `lc ,mdipt z` `yep `ed jexa yecwdy rnyn `l hytd itl Ð jil` eipt 'd `yi xne` cg`

xacl mb jipt iz`yp dpd"n iieyw`l cenlzdl dil ded ithe ."jipt" aizk eli`k dil aiyg cenlzd edin .mrf ly mipt `ed jexa yecwd xiqiy :yixc inp ixtqae .mely jl milydl

.(an aei`) "aei` ipt 'd `yie" one (hi ziy`xa) helc "dfd

ïàëdz` dn iptn ,"mipt `yi `l xy`" jzxeza aezk ,mler ly epeax ,`ed jexa yecwd iptl zxyd ik`ln exn` :xn`w (a,k zekxa) "ezny in" wxtac :dniz Ð 'eke oic xfb mcew

e` ,`kd ik ipyn `l i`n`e ,l`xyil mieb oia wlgny rnyn .dviak cr miwcwcn mde ,"zraye zlk`e" izxn` ip` !?l`xyil mipt `y` `l :mdl xn` ?l`xyil mipt `yep

Ð mieba .mieba oia l`xyia oia ixiin "mipt `yi `l" xn`c `xwe ,xwir `kdc `iepiy mlerlc :xnel yie ?mzdk `kdÐ l`xyile ,htynd ew edfy ,oic xfb mcew elit`.oic xfb xg`l

zqpkp dnl :`ed jexa yecwd iptl exn` zxyd ik`lne ."jil` eipt 'd `yi"c `xwn `kd rnynck oic xfb mcew mipt mdl `yepe ,oicd zxeyn miptl l`xyil mdl qpkp `ed la`

.'eke !?mipt mdl `y` `l :aiyde ?oic xfb mcew mipt mdl `yil ,miebln xzei oicd zxeyn miptl l`xyilïàë` ipyn ixtqa Ð 'eke daeyz dyera.'ek ,oic xfb mcew o`k :`iyew jd

Ð miizpia ayd :iaizin ."el `txe aye" xn`py ,mc` ly epic xfb zrxwny daeyz dlecb :xn` (a,fi) `nw wxt dpyd y`xac :dnizeÐ "miizpia ay `l ,el oilgenxfb mcew :yexit

Ð zeiap ili` lk `iad elit`" ,oicÐ `d ,`iyw `l" :ipyne !"el oilgen oi`Ð `d ,cigiadaeyz zlrenc rnyn oizrnyae ,mc` ly oic xfb zrxwn daeyz oi` cigia ,`nl` ."xeava

,oizrnyc `ibeqc :xnel yie !oic xfb xg`l rnyn "mzindl"c :cere .daeyz lawn `ed jexa yecwdc `hiyt ,oic xfb mcew eli`c .oic xfb xg`l elit`e ,ilr ipac `inec ,cigia elit`

.oic xfb xg`l oia oic xfb mcew oia ,dwrv dti :xn`c ,wgvi iaxkïéàåÐ gln aivp ded `l i` la` :rnyn Ð `nhn gln aivp`nhnc xninl `ki` inp oerny iaxl elit` ,`nhn

,dxez ozn mcew la` .ibeltl `ki` ,"mc`" l`xyi exwi`c dxez ozn xg`c ,oerny iaxk inp iz` (`,gp `xza `aa) "mizad zwfg" wxta ,d`pa iaxc `zxrn oeiv inp oke .ld`a elit`

i`e !"mc`" exwi` `lc ab lr s` ,`nhn dxez ozn mcew ,`nl` .xeacd iptly mizn ixaw "xawa e`"n iaxn (`,cp) "lecb odk" wxt xifpac :yxit `"fihpetn dyn iax axde .welig oi`

iaxl herni` `le ,rbna mieb ixaw oi`nhn dxez ozn xg`e ,aizk rbn iab "xawa e`" :cere ."mc`"n edl hrnnc ,oerny iaxk `l` `iz` `l "lecb odk"c `ibeq jdc ,jk xnel xyt`

Ð "xeacd iptl"c :yxtl d`xpe !(`,`q zenai) "eznai lr `ad" wxta wiqn ikde .ld`n `l` oernywxt oihiba `zi`ck .okynd mwedy mcew ,epiidc .ld` zyxt xn`py mcew ,epiid

`ieaix i`we ,"xawa e`" jixhvi` ikdle ,aizk `adle o`kn "ld`a zeni ik" jzrc `wlqc .oi`nh zyxte dxt zyxt aiyge ,okynd znwd meia exn`p zeiyxt dpeny :(`,q) "oiwfipd"

Ð "didi ik" :(`,i) zeixedc `xza wxta `ki` `peeb i`d ike ."mc`"` `le ,"zeni ik"`.daif iabc ,xeacd iptly hxtíéúîira `l i`n` :xn`z m`e Ð d`fd mikixv `al cizrl

.`l i` ,iriaye iyily `ied dwixf jd i` dil `wtqne ,"mixedh min mkilr izwxfe" (el l`wfgi) `al cizrl `xw aizkc meyn `ny :xnel yie ?dia ixii`c ,zinpeyd oa lr `ira jd

.d`fd ira `lc dil `hiyt ,zinpeyd oa la`
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úðzî ïeòèå ,ïBôva BúèéçLúBðBäa,äëéîñe , §¦¨©¨§¨©§©§§¦¨
,äôeðúe ,íéëñðeäæçåäpeäë éøëæì ìëàðå ,÷BLå §¨¦§¨§¨¤§§¤¡¨§¦§¥§¨

,ïBòîL éaøì íéîëç Bì eãBä àìå .äìéìå íBéì§§©§¨§Ÿ£¨¦§©¦¦§
!ìeñtä úéáì íéLã÷ àéánL éðtî¯ìàeîL ¦§¥¤¥¦¢¨¦§¥©§§¥

.àãça déìò âéìôe ,àãça ïBòîL éaøk dì øáñ§©¨§©¦¦§©£¨¨¥£¥©£¨
ìLàì ék" øîBà ãçà áeúk :äãâà éøác äL §¨¦§¥£¨¨¨¤¨¥¦Ÿ

õtçàúBîaõôç ék" øîBà ãçà áeúëå ,"únä ¤§Ÿ§©¥§¨¤¨¥¦¨¥
'äíúéîäì!"¯ïàk¯ïàk ,äáeLz ïéNBòa¯áeúk .äáeLz ïéNBò ïéàLaãçà ©£¦¨¨§¦§¨¨§¤¥¦§¨¨¤¨

,"ãçL çwé àìå íéðô àOé àì ...ék" øîBàøîBà ãçà áeúëåàOé"åéðt 'ä ¥¦Ÿ¦¨¨¦§Ÿ¦©Ÿ©§¨¤¨¥¦¨¨¨
éìà!"E¯ïàk¯ïàk ,ïéc øæb íãB÷¯'ä øçá ék" øîBà ãçà áeúk .ïéc øæb øçàì ¥¤¨¤§©¦¨§©©§©¦¨¤¨¥¦¨©

øLà íBiä ïîì úàfä øéòä äúéä éúîç ìòå étà ìò ék" øîBà ãçà áeúëå ,"ïBiöa§¦§¨¤¨¥¦©©¦§©£¨¦¨§¨¨¦©Ÿ§¦©£¤
!"äfä íBiä ãò dúBà eða¯ïàk¯íãB÷àNpLïàk ,äòøt úa úà äîìL¯øçàì ¨¨©©©¤¨¤¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ¨§©©

.äòøt úa úà äîìL àNpLìLeäî èBì ìL BzLà :úBøeá éøác äLànèzLøîà ? ¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ§¨¦§¥¦§¤©¤§©¥¨©
eäî úénðeL ïa .ànèî çìî áéöð ïéàå ,ànèî úî :íäìànèiL,ànèî úî :ïäì øîà ? ¨¤¥§©¥§¥§¦¤©§©¥¤©¦©¤§©¥¨©¨¤¥§©¥

:ïäì øîà ?ïéëéøö ïéà Bà ,éòéáLe éLéìL äàfä ïéëéøö ,àáì ãéúòì íéúî .ànèî éç ïéàå§¥©§©¥¥¦¤¨¦¨Ÿ§¦¦©¨¨§¦¦§¦¦¥§¦¦¨©¨¤
íkçð ,eéçiLëì.íänò eðéaø äLî àáiLëì :éøîàc àkéà .ïäììLäî :õøà Cøã éøác äL ¦§¤¦§¤§©¨¤¦¨§¨§¦¦§¤¨Ÿ¤©¥¦¨¤§¨¦§¥¤¤¤¤©

íãà äNòiíkçéå,äáéLéa äaøé :ïäì øîà ?èòîéåäøBçñaàìå ,ïk eNò äaøä :eøîà . ©£¤¨¨§¤§©¨©¨¤©§¤¦¦¨¦©¥¦§¨¨§©§¥¨¥§Ÿ
íéîçø eLwáé :àlà !íäì ìéòBäénîäîëçäLúòc åétî äîëç ïzé 'ä ék" øîàpL ,BlL ¦¨¤¤¨§©§©£¦¦¦¤©¨§¨¤¤¤¡©¦¦¥¨§¨¦¦©©

äðeáúe,åéãáòì äãeòñ äNòL íãå øNa Cìîì ìLî :àéiç éaø éðz ."øbLîeänî åéáäBàì §¨¨¥©¦¦¨¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨¨§¨©£¨¨§©¥§£¨¦©
.àéâñ àì ,àä àìa àäc ?ïì òîLî à÷ éàî .åéðôlMíãà äNòi äîøMòúéå:ïäì øîà ? ¤§¨¨©¨©§©¨§¨§¨¨¨©§¨©©£¤¨¨§¦§©¥¨©¨¤

Lwáé :àlà !eìéòBä àìå ïk eNò äaøä :Bì eøîà .äðeîàa ïzéå àOéå ,äøBçña äaøé©§¤¦§¨§¦¨§¦¥¤¡¨¨§©§¥¨¥§Ÿ¦¤¨§©¥
àìa àäc ?ïì òîLî à÷ éàî ."áäfä éìå óñkä éì" øîàpL .BlL øLBòäL énî íéîçø©£¦¦¦¤¨¤¤¤¤¡©¦©¤¤§¦©¨¨©¨©§©¨§¨§¨

íéða Bì eéäéå íãà äNòi äî ,ébñ àì àä,Bì úðâBää äMà àOé :íäì øîà ?íéøëæ ¨¨©¦©©£¤¨¨§¦§¨¦§¨¦¨©¨¤¦¨¦¨©¤¤
ùã÷éå
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נדה. פרק עשירי - תינוקת דף ע עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc dcp(iriax meil)

ïBôva BúèéçL,my`k dxfrd oetva -úðzî ïeòèålr mc §¦¨©¨§¨©§©
dúBðBäa,rxevn my`kåoerh÷BLå äæçå äôeðúe ,íéëñðe ,[äëéîñ §§§¦¨§¨¦§¨§¨¤¨

,minlykäìéìå íBéì äpeäë éøëæì ìëàðå`edy my`k ,cala §¤¡¨§¦§¥§¨§¨©§¨
cala dlile meile dpedk ixkfl wx milk`pd miycw iycwn.àìå§Ÿ

ìeñtä úéáì íéLã÷ àéánL éðtî ,ïBòîL éaøì íéîëç Bì eãBä- £¨¦§©¦¦§¦§¥¤¥¦¨¨¦§¥©§
oaxw ixd my`a aiig epi` m`y ,leqt icil ribdl miycwl mxeb
ea bdepy oeike ,dlile mini ipyl milk`py minly `ed df
ciqtny `vnpe ,[dlile mei xg` xzepd sxey ,my` zxnegk

.mpick `ly minlyd
z`hgdy ryedi iax zaeyzy l`eny uxiz recn ,dyw dzrne
dcedi iaxk `l df oi` ixd ,eny` axwy xaecn ,iprk `ian
liren oi` aeye ,xiyrk epic rawp my`d zaxwday xaeqy
xaky cinrdl jxev oi` ezhiyly oerny iaxk `le ,ipr didiy

.i`pza my`d `iadl leki ixdy ,eny` axw
:`xnbd zvxznàãça ïBòîL éaøk dì øáñ ìàeîL,cg` xaca - §¥¨©¨§©¦¦§©£¨

eny` axwy s` okle ,iprk e` xiyrk eaeig zraew z`hgdy
.ipriyk serd z`hg `iadl leki zexiyraàãça déìò âéìôe- ¨¦£¥©£¨

,cg` xaca eilr wlegedfay ,i`pza my` `iadl xizdy dna
uxzl wwfed okle ,wtqa my` `ian oi`y minkgk l`eny xaeq

.[eny` axwy
md el`e :`ixcpqkl` iyp` zel`y jynd z` d`ian `xnbd

ìLäãbà éøác äL:dpey`xd dl`yd .el`yyøîBà ãçà áeúk §Ÿ¨¦§¥©¨¨¨¤¨¥
(al gi l`wfgi)únä úBîa õtçà àì ék'm`pEaiWde midl` 'd ¦Ÿ¤§Ÿ§©¥§ª¤Ÿ¦§¨¦

,digie daeyza ryxd aeyiy 'd utgy xnelk ,'Eigeãçà áeúëå ¦§§¨¤¨
,mdia` mgikede dpedkd zceara e`hgy ilr ipaa xn`pdøîBà¥

(äë á 'à ìàåîù)mdia` lFwl ErnWi `le' ,.'íúéîäì 'ä õôç ék §Ÿ¦§§§£¦¤¦¨¥©£¦¨
:ryedi iax mdl uxznïàkzena utg 'd oi`y xne`y aezkd - ¨

`ed ,miryxdïàk ,[äáeLz ïéNBòa-'d utgy xne`y aezkde §¦§¨¨
`ed ,mzzina.äáeLz ïéNBò ïéàLa§¤¥¦§¨

:el`y cer(æé é íéøáã) øîBà ãçà áeúk,ék'xW` 'ebe mkidl` 'd ¨¤¨¥¦¡Ÿ¥¤£¤
àOé' (åë å øáãîá) øîBà ãçà áeúëå ,'ãçBL çwé àìå íéðô àOé àìŸ¦¨¨¦§Ÿ¦©©§¨¤¨¥¦¨

åéðt 'äéìàE.mipt `yep ok 'dy ,'mFlW Ll mUie ¨¨¥¤§¨¥§¨
:ryedi iax mdl uxznïàk-,mipt `yep 'dy xne`y aezkd ¨

`edïàk ,ïéc øæb íãB÷-`ed ,mipt `yep epi`y xne`y aezkde ¤§©¦¨
øçàì.ïéc øæb §©©§©¦

:el`y cerøîBà ãçà áeúk(bi alw milidz)ïBiöa 'ä øçá ék' ¨¤¨¥¦¨©§¦
.'Fl aWFnl DE`ìòå étà ìò ék' (àì áì äéîøé) øîBà ãçà áeúëå ¦¨§¨§¨¤¨¥¦©©¦§©

äúéä éúîçildúBà eða øLà íBiä ïîì úàfä øéòäe,'äfä íBiä ãò £¨¦¨§¨¦¨¦©Ÿ§¦©£¤¨¨§©©©¤
lre et` lr lekiak zniiwzn `l` oeiva dvex epi`y 'd xne`y

:ryedi iax mdl uxzn .ezngïàk-xgea 'dy xne`y aezkd ¨
`ed ,oeivaïàk ,äòøt úa úà äîìL àNpL íãB÷-aezkde ¤¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ¨

`ed ,da dvex epi`y xne`y,äòøt úa úà äîìL àNpL øçàì§©©¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ
.ycwnd zia mwedy meia didy

md el`eìLúeøea éøác äLdl`yd .el`yy [[zehy-] §Ÿ¨¦§¥

:dpey`xdèBì ìL BzLà,gln aivpl dzyrpyànèzL eäî ¦§¤©¤§©¥
,ryedi iax mdl xn` .[znk.ànèî çìî áéöð ïéàå ànèî úî ¨©¨¤¥§©¥§¥§¦¤©§©¥

:el`y cerúénðeL ïa,[ryil` ediigde znyànèiL eäîxg`l ¤©¦©¤§©¥
.ediigdyïäì øîà,ryedi iax.ànèî éç ïéàå ànèî úî ¨©¨¤¥§©¥§¥©§©¥
:el`y ceríéúîenewiyàáì ãéúòìi`ce mday ,miznd ziigza ¥¦¤¨¦¨Ÿ

mteb lkrzp xak ixdy ,miznk mixg` e`nhiy wtzqdl oi`
m`d wtzqdl yi oiicr `l` .zny oey`xdäàfä ïéëéøöxt`a §¦¦©¨¨

meia dnec` dxtéòéáLe éLéìL,zn `nhkmzen iptl eid m`y §¦¦§¦¦
.dkld okidl mday d`neh ixd ,[d`fd f` elaw `le mizn i`nh

,ïéëéøö ïéà Bà.[dycg dixa eiykr mdyïäì øîà,ryedi iax ¥§¦¦¨©¨¤
eéçiLëìf`ïäì íkçðheytl jxev oi` eiykry ,xaca ayiizp - ¦§¤¦§¤§©¨¤
.df wtqéøîàc àkéà,ryedi iax mdl xn` jkyàáiLëìwtqd ¦¨§¨§¦¦§¤¨Ÿ

f` ixd ,miznd ziigza ,epzrxkdlíänò eðéaø äLîheyti `ede Ÿ¤©¥¦¨¤
.wtqd

md el`eìLõøà Cøc éøác äL:dpey`xd dl`yd .el`yyäî §Ÿ¨¦§¥¤¤¤¤©
íkçéå íãà äNòi.[dxezaïäì øîà,ryedi iaxäaøécenll ©£¤¨¨§¤§©¨©¨¤©§¤

,äáéLéa,micinlzd letlte weaic ici lr mkgieèòîéåweqrln ¦¦¨¦©¥
,äøBçña.dnkg zepwl miiept epnfe eal eidiyeøîàiyp` el ¦§¨¨§

,`ixcpqkl`.íäì ìéòBä àìå ïk eNò äaøäoi` ok`y ,mdl xn` ©§¥¨¥§Ÿ¦¨¤
,jka icàlàmbpL ,BlL äîëçäL énî íéîçø eL÷áééìùî) øîà ¤¨§©§©£¦¦¦¤©¨§¨¤¤¤¡©

,'äðeáúe úòc åétî äîëç ïzé 'ä ék' (å ágka oi`y ,xnelk ¦¦¥¨§¨¦¦©©§¨
ywai ok lre ,`id 'd zpzn `l` ,dnkgd zepwl cal zelczydd

.'dn mingx
:df weqtn cnlpd oiprd zx`and `ziixa `xnbd d`ianéaø éðz̈¥©¦

,àéiç,eitn dnkg ozep 'dy weqtd zpeek idníãå øNa Cìîì ìLî ¦¨¨¨§¤¤¨¨¨¨
øbLîe ,åéãáòì äceòñ äNòL[gley-]åéáäBàìxzei maagny ¤¨¨§¨©£¨¨§©¥§£¨

,dcerqd ipa x`ynåéðôlM änî,elk`nlmixacd mdy ¦©¤§¨¨
,dcerqay milerndxg` xve`n `le eitn 'd ozep mb jk

.epnn miywand eiade`l
,mingx zywaa ielz xacdy ok m` :`xnbd zl`eyà÷ éàî©¨

ïì òîLîxn` dnl -:`xnbd daiyn .daiyia daxiyàìa àäc ©§©¨§¨§Ÿ
àéâñ àì àä,df `la dfy mdl rinyd -mingx zywa epiide ¨Ÿ©§¨

.dnkg ziipwl zwtqn dpi` daiyia daxiy `la
:el`y cerïäì øîà ,øMòúéå íãà äNòi äî,ryedi iaxäaøé ©©£¤¨¨§¦§©¥¨©¨¤©§¤

,eìéòBä àìå ïk eNò äaøä ,Bì eøîà .äðeîàa ïzéå àOéå äøBçña¦§¨§¦¨§¦¥¤¡¨¨§©§¥¨¥§Ÿ¦
,jka mc`l ic oi` ok`y ,mdl xn`àlàmbénî íéîçø Lwáé ¤¨§©¥©£¦¦¦
(ç á éâç) øîàpL ,BlL øLBòäL,áäfä éìå óñkä éì''d m`p ¤¨¤¤¤¤¡©¦©¤¤§¦©¨¨§ª

.'zF`av,mingx zywaa ielz xacdy ok m` :`xnbd zl`ey §¨
ïì òîLî à÷ éàîmdl xn` dnl -daiyn .dxegqa daxiy ©¨©§©¨

:`xnbdébñ àì àä àìa àäc,df `la dfy -mingx zywa epiide §¨§Ÿ¨Ÿ©¦
.xyrzdl zwtqn dpi` dxegqa daxiy `la

:el`y ceríéøëæ íéða Bì eéäéå íãà äNòi äîmipebd -.íäì øîà ©©£¤¨¨§¦§¨¦§¨¦¨©¨¤
,ryedi iaxBì úðâBää äMà àOézecnle dxezl eipa lcbl rczy ¦¨¦¨©¤¤

zeaehe zelern.

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



רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc dcp(iriax meil)

ïBôva BúèéçL,my`k dxfrd oetva -úðzî ïeòèålr mc §¦¨©¨§¨©§©
dúBðBäa,rxevn my`kåoerh÷BLå äæçå äôeðúe ,íéëñðe ,[äëéîñ §§§¦¨§¨¦§¨§¨¤¨

,minlykäìéìå íBéì äpeäë éøëæì ìëàðå`edy my`k ,cala §¤¡¨§¦§¥§¨§¨©§¨
cala dlile meile dpedk ixkfl wx milk`pd miycw iycwn.àìå§Ÿ

ìeñtä úéáì íéLã÷ àéánL éðtî ,ïBòîL éaøì íéîëç Bì eãBä- £¨¦§©¦¦§¦§¥¤¥¦¨¨¦§¥©§
oaxw ixd my`a aiig epi` m`y ,leqt icil ribdl miycwl mxeb
ea bdepy oeike ,dlile mini ipyl milk`py minly `ed df
ciqtny `vnpe ,[dlile mei xg` xzepd sxey ,my` zxnegk

.mpick `ly minlyd
z`hgdy ryedi iax zaeyzy l`eny uxiz recn ,dyw dzrne
dcedi iaxk `l df oi` ixd ,eny` axwy xaecn ,iprk `ian
liren oi` aeye ,xiyrk epic rawp my`d zaxwday xaeqy
xaky cinrdl jxev oi` ezhiyly oerny iaxk `le ,ipr didiy

.i`pza my`d `iadl leki ixdy ,eny` axw
:`xnbd zvxznàãça ïBòîL éaøk dì øáñ ìàeîL,cg` xaca - §¥¨©¨§©¦¦§©£¨

eny` axwy s` okle ,iprk e` xiyrk eaeig zraew z`hgdy
.ipriyk serd z`hg `iadl leki zexiyraàãça déìò âéìôe- ¨¦£¥©£¨

,cg` xaca eilr wlegedfay ,i`pza my` `iadl xizdy dna
uxzl wwfed okle ,wtqa my` `ian oi`y minkgk l`eny xaeq

.[eny` axwy
md el`e :`ixcpqkl` iyp` zel`y jynd z` d`ian `xnbd

ìLäãbà éøác äL:dpey`xd dl`yd .el`yyøîBà ãçà áeúk §Ÿ¨¦§¥©¨¨¨¤¨¥
(al gi l`wfgi)únä úBîa õtçà àì ék'm`pEaiWde midl` 'd ¦Ÿ¤§Ÿ§©¥§ª¤Ÿ¦§¨¦

,digie daeyza ryxd aeyiy 'd utgy xnelk ,'Eigeãçà áeúëå ¦§§¨¤¨
,mdia` mgikede dpedkd zceara e`hgy ilr ipaa xn`pdøîBà¥

(äë á 'à ìàåîù)mdia` lFwl ErnWi `le' ,.'íúéîäì 'ä õôç ék §Ÿ¦§§§£¦¤¦¨¥©£¦¨
:ryedi iax mdl uxznïàkzena utg 'd oi`y xne`y aezkd - ¨

`ed ,miryxdïàk ,[äáeLz ïéNBòa-'d utgy xne`y aezkde §¦§¨¨
`ed ,mzzina.äáeLz ïéNBò ïéàLa§¤¥¦§¨

:el`y cer(æé é íéøáã) øîBà ãçà áeúk,ék'xW` 'ebe mkidl` 'd ¨¤¨¥¦¡Ÿ¥¤£¤
àOé' (åë å øáãîá) øîBà ãçà áeúëå ,'ãçBL çwé àìå íéðô àOé àìŸ¦¨¨¦§Ÿ¦©©§¨¤¨¥¦¨

åéðt 'äéìàE.mipt `yep ok 'dy ,'mFlW Ll mUie ¨¨¥¤§¨¥§¨
:ryedi iax mdl uxznïàk-,mipt `yep 'dy xne`y aezkd ¨

`edïàk ,ïéc øæb íãB÷-`ed ,mipt `yep epi`y xne`y aezkde ¤§©¦¨
øçàì.ïéc øæb §©©§©¦

:el`y cerøîBà ãçà áeúk(bi alw milidz)ïBiöa 'ä øçá ék' ¨¤¨¥¦¨©§¦
.'Fl aWFnl DE`ìòå étà ìò ék' (àì áì äéîøé) øîBà ãçà áeúëå ¦¨§¨§¨¤¨¥¦©©¦§©

äúéä éúîçildúBà eða øLà íBiä ïîì úàfä øéòäe,'äfä íBiä ãò £¨¦¨§¨¦¨¦©Ÿ§¦©£¤¨¨§©©©¤
lre et` lr lekiak zniiwzn `l` oeiva dvex epi`y 'd xne`y

:ryedi iax mdl uxzn .ezngïàk-xgea 'dy xne`y aezkd ¨
`ed ,oeivaïàk ,äòøt úa úà äîìL àNpL íãB÷-aezkde ¤¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ¨

`ed ,da dvex epi`y xne`y,äòøt úa úà äîìL àNpL øçàì§©©¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ
.ycwnd zia mwedy meia didy

md el`eìLúeøea éøác äLdl`yd .el`yy [[zehy-] §Ÿ¨¦§¥

:dpey`xdèBì ìL BzLà,gln aivpl dzyrpyànèzL eäî ¦§¤©¤§©¥
,ryedi iax mdl xn` .[znk.ànèî çìî áéöð ïéàå ànèî úî ¨©¨¤¥§©¥§¥§¦¤©§©¥

:el`y cerúénðeL ïa,[ryil` ediigde znyànèiL eäîxg`l ¤©¦©¤§©¥
.ediigdyïäì øîà,ryedi iax.ànèî éç ïéàå ànèî úî ¨©¨¤¥§©¥§¥©§©¥
:el`y ceríéúîenewiyàáì ãéúòìi`ce mday ,miznd ziigza ¥¦¤¨¦¨Ÿ

mteb lkrzp xak ixdy ,miznk mixg` e`nhiy wtzqdl oi`
m`d wtzqdl yi oiicr `l` .zny oey`xdäàfä ïéëéøöxt`a §¦¦©¨¨

meia dnec` dxtéòéáLe éLéìL,zn `nhkmzen iptl eid m`y §¦¦§¦¦
.dkld okidl mday d`neh ixd ,[d`fd f` elaw `le mizn i`nh

,ïéëéøö ïéà Bà.[dycg dixa eiykr mdyïäì øîà,ryedi iax ¥§¦¦¨©¨¤
eéçiLëìf`ïäì íkçðheytl jxev oi` eiykry ,xaca ayiizp - ¦§¤¦§¤§©¨¤
.df wtqéøîàc àkéà,ryedi iax mdl xn` jkyàáiLëìwtqd ¦¨§¨§¦¦§¤¨Ÿ

f` ixd ,miznd ziigza ,epzrxkdlíänò eðéaø äLîheyti `ede Ÿ¤©¥¦¨¤
.wtqd

md el`eìLõøà Cøc éøác äL:dpey`xd dl`yd .el`yyäî §Ÿ¨¦§¥¤¤¤¤©
íkçéå íãà äNòi.[dxezaïäì øîà,ryedi iaxäaøécenll ©£¤¨¨§¤§©¨©¨¤©§¤

,äáéLéa,micinlzd letlte weaic ici lr mkgieèòîéåweqrln ¦¦¨¦©¥
,äøBçña.dnkg zepwl miiept epnfe eal eidiyeøîàiyp` el ¦§¨¨§

,`ixcpqkl`.íäì ìéòBä àìå ïk eNò äaøäoi` ok`y ,mdl xn` ©§¥¨¥§Ÿ¦¨¤
,jka icàlàmbpL ,BlL äîëçäL énî íéîçø eL÷áééìùî) øîà ¤¨§©§©£¦¦¦¤©¨§¨¤¤¤¡©

,'äðeáúe úòc åétî äîëç ïzé 'ä ék' (å ágka oi`y ,xnelk ¦¦¥¨§¨¦¦©©§¨
ywai ok lre ,`id 'd zpzn `l` ,dnkgd zepwl cal zelczydd

.'dn mingx
:df weqtn cnlpd oiprd zx`and `ziixa `xnbd d`ianéaø éðz̈¥©¦

,àéiç,eitn dnkg ozep 'dy weqtd zpeek idníãå øNa Cìîì ìLî ¦¨¨¨§¤¤¨¨¨¨
øbLîe ,åéãáòì äceòñ äNòL[gley-]åéáäBàìxzei maagny ¤¨¨§¨©£¨¨§©¥§£¨

,dcerqd ipa x`ynåéðôlM änî,elk`nlmixacd mdy ¦©¤§¨¨
,dcerqay milerndxg` xve`n `le eitn 'd ozep mb jk

.epnn miywand eiade`l
,mingx zywaa ielz xacdy ok m` :`xnbd zl`eyà÷ éàî©¨

ïì òîLîxn` dnl -:`xnbd daiyn .daiyia daxiyàìa àäc ©§©¨§¨§Ÿ
àéâñ àì àä,df `la dfy mdl rinyd -mingx zywa epiide ¨Ÿ©§¨

.dnkg ziipwl zwtqn dpi` daiyia daxiy `la
:el`y cerïäì øîà ,øMòúéå íãà äNòi äî,ryedi iaxäaøé ©©£¤¨¨§¦§©¥¨©¨¤©§¤

,eìéòBä àìå ïk eNò äaøä ,Bì eøîà .äðeîàa ïzéå àOéå äøBçña¦§¨§¦¨§¦¥¤¡¨¨§©§¥¨¥§Ÿ¦
,jka mc`l ic oi` ok`y ,mdl xn`àlàmbénî íéîçø Lwáé ¤¨§©¥©£¦¦¦
(ç á éâç) øîàpL ,BlL øLBòäL,áäfä éìå óñkä éì''d m`p ¤¨¤¤¤¤¡©¦©¤¤§¦©¨¨§ª

.'zF`av,mingx zywaa ielz xacdy ok m` :`xnbd zl`ey §¨
ïì òîLî à÷ éàîmdl xn` dnl -daiyn .dxegqa daxiy ©¨©§©¨

:`xnbdébñ àì àä àìa àäc,df `la dfy -mingx zywa epiide §¨§Ÿ¨Ÿ©¦
.xyrzdl zwtqn dpi` dxegqa daxiy `la

:el`y ceríéøëæ íéða Bì eéäéå íãà äNòi äîmipebd -.íäì øîà ©©£¤¨¨§¦§¨¦§¨¦¨©¨¤
,ryedi iaxBì úðâBää äMà àOézecnle dxezl eipa lcbl rczy ¦¨¦¨©¤¤

zeaehe zelern.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

ש"ב הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור וכו' מוהר"ר עזריאל זליג שי'

שלום וברכה!

ביום זה, יום הכנס בנו משה שלמה שי' לעונת הבר מצוה, הנני לשלוח בזה ברכותי, נוסף על 

הטלגרמה ששלחתי, שיגדל להיות ירא שמים חסיד ולמדן, ויגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים 

מתוך הרחבה, כפי שנתבארו כל הענינים האלה בתורת החסידות.

המשך בעמוד רסח



xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc dcp(iying meil)

Bîöò Lc÷éåzeripva bdpzdleøîà .LéîLz úòLaiyp` el ¦©¥©§¦§©©§¦¨§
,`ixcpqkl`.eìéòBä àìå ïk eNò äaøä,jka ic oi` ok` ,mdl xn` ©§¥¨¥§Ÿ¦

àlàmb(â æë÷ íéìéäú) øîàpL ,BlL íéðaäL énî íéîçø Lwáé ¤¨§©¥©£¦¦¦¤©¨¦¤¤¤¡©
,'ïèaä éøt øëN íéða 'ä úìçð äpä'lre ,`id 'd zpzny ,xnelk ¦¥©£©¨¦¨¨§¦©¨¤

zywaa ielzy ok m` :`xnbd zl`ey .'dn mingx ywai ok
,mingxïì òîLî à÷ éàîmdl xn` dnl -zpbed dy` `yil ©¨©§©¨

.envr ycwle:`xnbd daiynàä àìa àäc,df `la dfy -epiide §¨§Ÿ¨
,ef zelczyd `la mingx zywaébñ àì.jkl dliren dpi` - Ÿ©¦

:`xnbd zl`ey .weqtd zyxc `xnbd zx`anéøt øëN' éàî©¨¨§¦
.'ïèaä:`xnbd daiynïéäLnL øëNa ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà ©¨¤¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¦§©¤§©¦
ïîöò,rixfdlnïèaa,yinyz zrya,äléçz BzLà òéøæzL éãk ©§¨©¤¤§¥¤©§¦©¦§§¦¨

ïèaä éøt øëN àeä Ceøa LBãwä Bì ïúBðoidyny lr xky - ¥©¨¨¨¨§¦©¨¤
.'mipa 'd zlgp' xn`py enk ,mixkf mipa ,oxky edne ,ohaa mnvr

:dpyna epipy,['åëå] íéøîBà éànL úéaopic zeznd miypd lk ¥©©§¦
`l` dcp oic oi` ,mixne` lld ziae .zecpk ozzinl jenq

.dcp dznyk
:`xnbd zxxanéànL úéác eäééîòè éàîzexedhd s`yopic ©©§©§§¥©©

,zecpk ozzinl jenqàîéð éàmnrhy xn`p m` -eMîáéúëc í ¦¥¨¦¦§¦
(ã ã øúñà)z` rxw ikcxny drnyyk dklnd xzq` iabl

dldade cgtd lcebny xt`e wy yale eicbaäkìnä ìçìçúzå'©¦§©§©©©§¨
,'c`n,áø øîàå'lglgzze' oeyldy.äcð äñøtL ãnìîeàëä §Ÿ§¨©©§©¥¤¥§¨¦¨¨¨
énðo`k s`e -dznyp z`ivil jenqàëàìîc àúeúòéa ábà ©¦©©¦£¨§©§£¨

àúBîc-zend j`lnn cgtde dldad zngnàéæç,mc dz`x - §¨©§¨
.zecpk opic zezndy i`ny zia exn` okle

:df mrh lr `xnbd dywnïðz ïðàäås`y ,dpyna (.hl) lirl §¨£©§©
s` d`nh `id ixd ,dnvr dwca `le ze`xl dpnf ribdyky
dlibxy onfa dz`x i`ceay ,dxedh d`vnpe okn xg`l dwcay
e` mihqiln z`agzn dzid onf eze`a m` mewn lkn ,ea ze`xl
mc d`vn `le okn xg`l dwca m` ,xevn zgzy xira dzidy

,dxedh `id ixdäãøçLda dpezp `idy,íéîcä úà ú÷lñî ¤£¨¨§©¤¤¤©¨¦
ji`e ,mcd zrpen dcxgdy x`eane .dz`x `l ok`y mileze

.dii`xl mxeb zend j`ln cgty xn`p
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì àäok`y ,mixwnd oia wlgl yiy ¨Ÿ©§¨

,úéîö àãçtj`àétøî àúeúòéazkynznd db`c `edy cgt - ©§¨¨¦¦£¨©§§¨
kle ,mcd xvere xewnd z` ueekne znev ,me`zt d`a dpi`yj
cgt ,zkynzn dzb`cy ,mihqildn z`agpd e` xevna zayeid
,me`zt cgt epiid dcxg ok oi`y dn .dpnn mincd wlqn df
dribd ikcxn zrenyy xzq`a oke ,eppecipay zend j`ln cgtk
dxewn gztie dtxziy znxeb ef dcxg ,me`zt rzta dil`

.mc d`xze
:df mrh `xnbd dgecàlàn ,df mrh lr dyw(ïðúã) àä ¤¨¨

,[àéðúã]ok enk ,zecp zeznd miypd lk i`ny zialy myky §©§¨
íéLðàä ìk ,íéøîBà éànL úéadíéúîk opicìlä úéáe .ïéáæ ¥©©§¦¨¨£¨¦¥¦¨¦¥¦¥

únL éî àlà áæ ïéà ,íéøîBàjenqy -did ezzinl.áæok` m`e §¦¥¨¤¨¦¤¥¨
ixd ,dii`xl mxebd zend j`ln cgt meyn i`ny zia mrh
,daifa mi`nhp mpi` ,cgt ici lr aef mdn `vi m` s` miyp`a

ixdyïàk éøwéàlirl `ziixad dcnly dn o`k `exwl yi - ¦§¥¨
af didi iM Wi` Wi`' (a eh `xwie) aezkdn (.dl)BøNaîFaFf ¦¦¦¦§¤¨¦§¨

,exa` gkn xnelk ,exyan afyk `l` `nh oi`y ,'`nhàìå ¨¥§Ÿ
,BñðBà úîçîmb mi`nhn i`ny ziay jkne ,xg` qpe` e` cgtk ¥£©§

gken ,mz`nhn dpi` cgt zngny dii`xy s` ,miznd miyp`a
.zend j`ln cgtn d`ad dii`x zngn mnrh oi`y

:i`ny zial xg` mrh zx`an `xnbdéànL úéác àîòè àlà¤¨©£¨§¥©©
on zecp ozeyrl mc zii`x meyn epi` ,zecp zeznd miypdy
,zecpk zeznd lka bedpl `id minkg zpwz `l` ,dxezd

,dzind iptl oda erbpy odicbae odilk liahdl,àéðúãk¦§©§¨
äðBLàøadpwzd mcewíéìk ïéìéaèî eéämicbaeúBcð éab ìò ¨¦¨¨©§¦¦¥¦©©¥¦

úBúîmc` ze`nhn f`y ,ozcpa ezny miypa erbpy el` wx - ¥
,dribpa milkeúBLéiaúî úBiç úBcð eéäåozzin zrya elit`y §¨¦©¦§©§

jkl .zxkfp oz`nehe ,miypd x`yn dpey bdpn oda oibdep
ïéìéaèî eäiL ,eðé÷úämicbade milkd z`éab ìò[erbpy-]aìë ¦§¦¤§©§¦¦©©¥¨

íéLpä,zecp opi`a s`e ,ozzinl jenq.úBiç úBcð ìL ïãBák éðtî ©¨¦¦§¥§¨¤¦©
okeïéìéaèî eéä äðBLàøawx micbae milkd z`ïéúî ïéáæ éab ìò ¨¦¨¨©§¦¦©©¥¨¦¥¦

,mzzinl jenq mda erbp milkde ,mzaifa ezny -ïéiç ïéáæ eéäå§¨¨¦©¦
ïéLéiaúîjkl .miyp` x`yn md mipey mzzina s`yeðé÷úä ¦§©§¦¦§¦

íéLðàä ìk éab ìò ïéìéaèî eäiLjenq zn lka erbpy milky - ¤§©§¦¦©©¥¨¨£¨¦
,dliah mikixv ,af epi`y s`e ,ezzinl.íéiç ïéáæ ìL ïãBák éðtî¦§¥§¨¤¨¦©¦

äðùî
:dzin zrya xewnd on `veid mc z`neh ipic zx`an dpynd

úéòéáø äpnî äàöéå äúnL äMàäbeldícef ziriax ,xewnd on ¨¦¨¤¥¨§¨§¨¦¤¨§¦¦¨
äànèîrbnaíúk íeMî`veid mck ,dpnn edyna s` dcp ly §©§¨¦¤¤
.diigaåmbìäàa äànèîxg`l `veid mck ,dnly ziriaxa §§©§¨§Ÿ¤
.dzinL éðtî ,íúk íeMî äànèî dðéà ,øîBà äãeäé éaømcd ©¦§¨¥¥¨§©§¨¦¤¤¦§¥¤
ø÷òpwx xewndnäúnMîdii`xa dcp dpi`e ,[dzny xg`l-] ¤¡©¦¤¥¨

.dzin xg`ly
:dpynd dtiqenøaLî ìò úáLBéa äãeäé éaø äãBîedrxky ¤©¦§¨§¤¤©©§¥

zcllíc úéòéáø äpnî äàöéå äúîe,xewnd onäànèî àéäLs` ¥¨§¨§¨¦¤¨§¦¦¨¤¦§©§¨
edyna,íúk íeMî.dcild zngn miign xwrp df mcy oilezy ¦¤¤

,éñBé éaø øîà,miign xwrpe li`edCëéôìznd mc ziriax df oi` ¨©©¦¥§¦¨
e.ìäàa äànèî dðéà¥¨§©§¨§Ÿ¤

àøîâ
meyn xdhne `nw `pz lr wleg dcedi iaxy ,dpyna epipy
.dcp z`neha `nh epi` dzin xg`l xwrpd mcy iptn ,mzk

:`xnbd dywnììkîrnyn dcedi iax ixacn -øáñ àn÷ àpúc ¦§¨§©¨©¨¨©
yíc ø÷òðc áb ìò óàwx,íúk íeMî äànèî ,äúnMîcvike ©©©§¤¡©¨¦¤¥¨§©§¨¦¤¤

zvxzn .miign `l` dcp z`neh oi`y i`ce ixde ,jk xnel ozip
:`xnbd,éøéòæ øîàoi`y ,df mc zngn dcp dpi` dy`d mpn` ¨©§¦¦

xwrpy s` envr mcd z`neha ewlgp j` ,dzin xg`l dii`x
oicae ,miign xewna ezribp meyn ,dzin xg`làîè BîB÷î øB÷î̈§¨¥

eäééðéa àkéà`edy mgxd oica dcedi iaxe `nw `pz ewlgp - ¦¨¥©§
`ad mc lke `nh mewn aygp `ed m`d ,dy`a mincd xewn
xwrpy s` okle ,`nh xewnd `nw `pzl .ea rbpy `nh ekxc
rbpy `nh mewn lkn ,dii`xl aygp oi` f`y dzin xg`l
xg` mcd xwrpyk okle ,`nh xewnd oi` dcedi iaxle ,xewna

.`nh epi` ,dii`x dpi`y dzin
dzin xg`l xwrpd mc xdhnd dcedi iax zrca ,dpyna epipy

:dcp z`nehnäãeäé éaø äãBîed`vie dzne xayn lr zayeia ¤©¦§¨
,iqei iax xn` .mzk meyn d`nhn `idy ,mc ziriax dpnn

.ld`a d`nhn dpi`e znd mc dpi` jkitl
:`xnbd dywnììkîiqei iax ixacn -`veid mca wlegd ¦§¨

xwrpy meyn ld` z`nehn exdhne ,dzne xaynd lr zayein
rnyn ,miignàn÷ àpúc[dcedi iax-],øáñyàaànèî énð ìä §©¨©¨¨©§Ÿ¤©¦§©¥

z`neh oi`y i`ce ixde ,jk xnel ozip cvike ,znd mck`l` zn
.dzin xg`l xwrpa

:`xnbd zvxzn,äãeäé áø øîàea reciy mca micen lkd ¨©©§¨
`l` ,zn z`neh ea oi`y miign elek xwrpyàkéà äñeáz íc©§¨¦¨

eäééðéae` miign elek xwrp m` wtqe ,dzin zrya `viy mc - ¥©§
x`eank opaxcn `nhny ,dzin xg`l ewlge miign ewlg
oecipa s` zkiiy ef d`neh m` ewlgp jka ,oldl `ziixaa
yi xaynd lr zayeidn `viy mca mb dcedi iaxly ,epzpyn
oeiky ,dqeaz mck epi` iqei iaxle .`nhne dqeaz mck wtzqdl

.`nhn epi`e miign xwrpy i`ce clil drxkyk `viy
`le opaxcn `nhny ote`d zx`and `ziixa `xnbd d`ian

:`ziixe`cnäñeáz íc eäæéà ,àéðúcoia (a"n a"t zeld`) dpnpy §©§¨¥¤©§¨
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המשך בעמוד לח

oifge` mipy` cenr `r sc ± oey`x wxtdcip
åîöò ùã÷éå.zeripva ynyl Ðïéäùîù.rxfd z` `ivedl Ðúéîö àãçôzb`c Ð

dcxgdy ,dxedh Ð dwca `le dzqe zry ribde ,mekxk cgt iptn ,`kd ik d`xi

.mincd zwlqnàúåúòéá.`itxn ,ldap Ð rney e` d`ex mc`y ,me`zt zEldAd Ð¦¨£

íéùðàä ìë ïðúã àä àìàediinrh i`e ,ozzinl jenq oiafk edl opiwfgn miznd Ð

Ð zend j`lnc `zezria meyn i`ny ziac

e`nhn ikid mixkf?,qpe`a `nhn epi` xkf `d

.eqpe` zngn `le Ð "exyan" dia opixwcàìà
éàîù úéáã åäééîòèceak meyn ,opaxcn Ð

jenq ly milk oiliahn ediy epiwzd oiaf

.dzin xg`l mda erbp `ly it lr s` ,dzinl

[íéìë].dzinl mcew ly milkd s` Ð

ïéùééáúîlkn oipeyn md ozzina elit`y Ð

.mc`äðùîíúë íåùî àîèîdcp mcc Ð

`nhn `l Ð zn z`neh meyn i`c ,edyna

.ziriaxa `l`ìäàá àîèîålk m` Ð

.cgi ziriaxdíúë íåùî äàîèîùxwrpy Ð

.miignàøîâàîè åîå÷î øå÷î àî÷ àðúì
Ð dzin xg`l xwrpy ab lr s` ,jklid Ð

s`e ,miign xewna didy iptn ,zecpa `nhn

.`id d`ex e`l dzin xg`lc ab lréîð ìäàá
àîèîmiign `vei ixd .dinza Ðäñåáú íã ?

åäééðéá àëéà:`ed wtqe li`ed ,dcedi iaxl Ð

xwrp m` wtq ,miign elek xwrp m` wtq

opaxcne ,dqeaz mc ded Ð dzin xg`l ezvwn

`dzy cr Ð `ziixe`cnc .ld`a `nhn

e`l i`d :xaq iqei iaxe .dzin xg`l ziriax

Ð `ed clil zrxekc oeikc ,`ed dqeaz mc

.miign xwrp elekäñåáú íã åäæéàopixn`c Ð

.opaxc ez`nehc (a,aq) lirlc oiwxitaåééçá
åúåîáå:miign z`vl ziriaxd dligzdy Ð

mc edf Ð ezena elek wtq ,miign elek wtq

oiwxita opixn`ck ,ld`a opaxcn `nhe ,dqeaz

.opaxc Ð dqeaz mc :lirlcíéøîåà íéîëçåÐ

ezena elek `ny :iwetql `ki`e li`ed ,epi` df

zeyxa `ziixe`c d`neh wtq dil ded Ð

.`nh ewtqe ,cigidäñåáú íã åäæéà àìàÐ

.mixteq ixacn ez`nehc'åë àöéù âåøäÐ

dnly ziriax dipin witp `lc ol `hiytc

`zeax Ð 'ek miign eaex wtqe ,dzin xg`l

eaex i` ol `wtqnc ab lr s`c :opirny`

inp ded i` edine .d`neh dilr xfb ,miign

,dxezd on ez`neh oi` Ð dzin xg`l `aex

ded i` edine .opira znc dnly ziriaxc

.dilr exfb `l Ð miign `aexc ol `hiyt
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.oizipzn` jixt oizipzn iyextl i`wc ab`àìàopzck i`ny ziac `nrh

iab dl ipz (a,fk) ohw cren seqac :dnize ,lld ziak iz` `l jdc rnyn Ð dpey`xa

enk `zkld edlekac ,rnyn .`zwiqt `zklid iedc ,mzd ipzwc "dpey`xa" x`y

wxt) oizliknc `ztqezae ,seqal epiwzdy

`ziixac :mz epiax xne`e !edlekl ipzw (iriyz

,dzinl jenq dilr eidy milka ixii` `kdc

.daf z`neh mdilr yiy milka lld zia ecene

oi`nhn dafe afc ,`yix` oizipznc `zbelt la`

.dtlrzi `ny 'ek xyad weniy cr `nqn oa`a

miypd lka i`ny zia iwen `xneg jde

`d`e ,xyad weniy cr `nqn oa`a oi`nhny

"dpey`xa"c :xnel yi cere .lld zia ibilt `wec

,lld ziak oibdep eid dligznc epiid ,`kdc

ziak oibdep eidiy `nlr ilekl epiwzd seqale

.i`ny

àîèîdcp mck :yexit Ð mzk meyn

ira Ð zn meyn i`c ,edyna

.ziriaxøå÷îÐ ediipia `ki` `nh enewn

mcd `diy oiprl `le .`nh enewn :`nw `pzl

xewn `la elit`c ,rbn z`neh `nh ea rbepd

.zna rbpc meyn ,ziriaxn zegt elit` `nhil

mcd `nhiy ,xn`w dxenb dii`x mzk `l`

xg`l `id d`ex e`lc ab lr s` `ynae rbna

qeak zryne .miign xewna dide li`ed ,dzin

`ed `zyd i`ce `dc Ð mzk enk iienhl `kil

zeidl `l` mzk z`neh ipdn `le ,mc `z`c

.[edyna] ziriaxn zegta d`neh

ïéáeiiga wtq :lif`e yxtn Ð ezena oia eiiga

zvw ,ezenae eiiga wtq .elek ezena wtq ,elek

.ezena zvw eiigaéëäepiax yexita opiqxb

bexd :(iriax wxt) zeld`c `ztqezae l`ppg

`l oiicre ,ezenae eiiga mc ziriax epnn `viy

azk l`eny epiaxe Ð 'ek miign eaex wtq ,wqt

`l oiicre" :wgvi epiax yxtne .yxtzi` `lc

`diy cr daxe jled `nye ,znyn mcd Ð "wqt

`l` `kil `zydc ab lr s`e .dnly ziriax

mc oicn elek eh` exfbc Ð dzin xg`l eaex

exfb `l Ð znyn wqtyk epi`xyk la` .dqeaz

ziriax `vi `l i`cea ik ,dqeaz mc oic eilr

shthn ence" .ok ixg` `viy dna dzin xg`l

i` :wgvi epiaxl dil `wtqn (`ny) Ð "`nebl

ly dtih"e ,opaxk wqt `l oiicre dcedi iax ira

dne :xn`w ikd `l` .`wec e`l Ð "dzin

oey`x lhazn epi` Ð dzin xg`l shthiy

xeriy ea `diy cr olek oitxhvn `l` ,oey`x

e` .lha oey`x oey`xc Ð mixdhn opaxe .`nhl

hwpc "dtih"e "wqt `l oiicr" ira `l :`nlic

ly dtih xne` ip`y" onwl xn`wcn ,`wec

dhnl dcxi m` `d ,"urd lr dl zcner dzin

jxc oi`c ab lr s` ,dcedi iax `nhn ded Ð

oey`x" ixn`wc opaxe .hrn `l` urd lr cenrl

,wqt `l elit` :xn`w `zeax Ð "wqtp oey`x

axde .lha oey`x oey`x ,shthn `l` epi`c oeik

oiicre" :yxtn aeh mei epiax axd oa dcedi epiax

did eli` ,zzey zeidln :yexit Ð "wqt `l

.lha oey`x oey`xc ,xedh did Ð shthn

xne` ip`y" oerny iaxc` bilt i`n` `nrh yxtn ikd xza dcedi iax inp oke .wqtp oey`x oey`xy iptn :dcedi iaxc` ibilt i`n` ediinrh iyxtnc ,`nw `pz epiid ikd xzac minkge

wtq ,miign `aex wtq" lif`e yxtnck ,dzin xg`l herin `ki` i`ceae .wqt `ly epi`x ,zny epl rcepy xg`y Ð "wqt `l oiicre" :yxtn mz epiaxe ."urd lr dcnr dzin ly dtih

.`nh ,miign elek `vi `ny iwetql `ki`c `kid elit` xn`c `nw `pzn iwet`l `z`e .'ek "herinåîãåcgi `diy sehth xikfdy meyn Ð "`neb" hwp dcedi iax Ð `nebl shthn

.dti axrzn ux`a elit` Ð "zzey" hwpc oerny iax la` .o`ke o`k shep `l` ,dti axrzn epi` `neb e`lac .sxhvne
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רלז oifge` mipy` cenr `r sc ± oey`x wxtdcip
åîöò ùã÷éå.zeripva ynyl Ðïéäùîù.rxfd z` `ivedl Ðúéîö àãçôzb`c Ð

dcxgdy ,dxedh Ð dwca `le dzqe zry ribde ,mekxk cgt iptn ,`kd ik d`xi

.mincd zwlqnàúåúòéá.`itxn ,ldap Ð rney e` d`ex mc`y ,me`zt zEldAd Ð¦¨£

íéùðàä ìë ïðúã àä àìàediinrh i`e ,ozzinl jenq oiafk edl opiwfgn miznd Ð

Ð zend j`lnc `zezria meyn i`ny ziac

e`nhn ikid mixkf?,qpe`a `nhn epi` xkf `d

.eqpe` zngn `le Ð "exyan" dia opixwcàìà
éàîù úéáã åäééîòèceak meyn ,opaxcn Ð

jenq ly milk oiliahn ediy epiwzd oiaf

.dzin xg`l mda erbp `ly it lr s` ,dzinl

[íéìë].dzinl mcew ly milkd s` Ð

ïéùééáúîlkn oipeyn md ozzina elit`y Ð

.mc`äðùîíúë íåùî àîèîdcp mcc Ð

`nhn `l Ð zn z`neh meyn i`c ,edyna

.ziriaxa `l`ìäàá àîèîålk m` Ð

.cgi ziriaxdíúë íåùî äàîèîùxwrpy Ð

.miignàøîâàîè åîå÷î øå÷î àî÷ àðúì
Ð dzin xg`l xwrpy ab lr s` ,jklid Ð

s`e ,miign xewna didy iptn ,zecpa `nhn

.`id d`ex e`l dzin xg`lc ab lréîð ìäàá
àîèîmiign `vei ixd .dinza Ðäñåáú íã ?

åäééðéá àëéà:`ed wtqe li`ed ,dcedi iaxl Ð

xwrp m` wtq ,miign elek xwrp m` wtq

opaxcne ,dqeaz mc ded Ð dzin xg`l ezvwn

`dzy cr Ð `ziixe`cnc .ld`a `nhn

e`l i`d :xaq iqei iaxe .dzin xg`l ziriax

Ð `ed clil zrxekc oeikc ,`ed dqeaz mc

.miign xwrp elekäñåáú íã åäæéàopixn`c Ð

.opaxc ez`nehc (a,aq) lirlc oiwxitaåééçá
åúåîáå:miign z`vl ziriaxd dligzdy Ð

mc edf Ð ezena elek wtq ,miign elek wtq

oiwxita opixn`ck ,ld`a opaxcn `nhe ,dqeaz

.opaxc Ð dqeaz mc :lirlcíéøîåà íéîëçåÐ

ezena elek `ny :iwetql `ki`e li`ed ,epi` df

zeyxa `ziixe`c d`neh wtq dil ded Ð

.`nh ewtqe ,cigidäñåáú íã åäæéà àìàÐ

.mixteq ixacn ez`nehc'åë àöéù âåøäÐ

dnly ziriax dipin witp `lc ol `hiytc

`zeax Ð 'ek miign eaex wtqe ,dzin xg`l

eaex i` ol `wtqnc ab lr s`c :opirny`

inp ded i` edine .d`neh dilr xfb ,miign

,dxezd on ez`neh oi` Ð dzin xg`l `aex

ded i` edine .opira znc dnly ziriaxc

.dilr exfb `l Ð miign `aexc ol `hiyt
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.oizipzn` jixt oizipzn iyextl i`wc ab`àìàopzck i`ny ziac `nrh

iab dl ipz (a,fk) ohw cren seqac :dnize ,lld ziak iz` `l jdc rnyn Ð dpey`xa

enk `zkld edlekac ,rnyn .`zwiqt `zklid iedc ,mzd ipzwc "dpey`xa" x`y

wxt) oizliknc `ztqezae ,seqal epiwzdy

`ziixac :mz epiax xne`e !edlekl ipzw (iriyz

,dzinl jenq dilr eidy milka ixii` `kdc

.daf z`neh mdilr yiy milka lld zia ecene

oi`nhn dafe afc ,`yix` oizipznc `zbelt la`

.dtlrzi `ny 'ek xyad weniy cr `nqn oa`a

miypd lka i`ny zia iwen `xneg jde

`d`e ,xyad weniy cr `nqn oa`a oi`nhny

"dpey`xa"c :xnel yi cere .lld zia ibilt `wec

,lld ziak oibdep eid dligznc epiid ,`kdc

ziak oibdep eidiy `nlr ilekl epiwzd seqale

.i`ny

àîèîdcp mck :yexit Ð mzk meyn

ira Ð zn meyn i`c ,edyna

.ziriaxøå÷îÐ ediipia `ki` `nh enewn

mcd `diy oiprl `le .`nh enewn :`nw `pzl

xewn `la elit`c ,rbn z`neh `nh ea rbepd

.zna rbpc meyn ,ziriaxn zegt elit` `nhil

mcd `nhiy ,xn`w dxenb dii`x mzk `l`

xg`l `id d`ex e`lc ab lr s` `ynae rbna

qeak zryne .miign xewna dide li`ed ,dzin

`ed `zyd i`ce `dc Ð mzk enk iienhl `kil

zeidl `l` mzk z`neh ipdn `le ,mc `z`c

.[edyna] ziriaxn zegta d`neh

ïéáeiiga wtq :lif`e yxtn Ð ezena oia eiiga

zvw ,ezenae eiiga wtq .elek ezena wtq ,elek

.ezena zvw eiigaéëäepiax yexita opiqxb

bexd :(iriax wxt) zeld`c `ztqezae l`ppg

`l oiicre ,ezenae eiiga mc ziriax epnn `viy

azk l`eny epiaxe Ð 'ek miign eaex wtq ,wqt

`l oiicre" :wgvi epiax yxtne .yxtzi` `lc

`diy cr daxe jled `nye ,znyn mcd Ð "wqt

`l` `kil `zydc ab lr s`e .dnly ziriax

mc oicn elek eh` exfbc Ð dzin xg`l eaex

exfb `l Ð znyn wqtyk epi`xyk la` .dqeaz

ziriax `vi `l i`cea ik ,dqeaz mc oic eilr

shthn ence" .ok ixg` `viy dna dzin xg`l

i` :wgvi epiaxl dil `wtqn (`ny) Ð "`nebl

ly dtih"e ,opaxk wqt `l oiicre dcedi iax ira

dne :xn`w ikd `l` .`wec e`l Ð "dzin

oey`x lhazn epi` Ð dzin xg`l shthiy

xeriy ea `diy cr olek oitxhvn `l` ,oey`x

e` .lha oey`x oey`xc Ð mixdhn opaxe .`nhl

hwpc "dtih"e "wqt `l oiicr" ira `l :`nlic

ly dtih xne` ip`y" onwl xn`wcn ,`wec

dhnl dcxi m` `d ,"urd lr dl zcner dzin

jxc oi`c ab lr s` ,dcedi iax `nhn ded Ð

oey`x" ixn`wc opaxe .hrn `l` urd lr cenrl

,wqt `l elit` :xn`w `zeax Ð "wqtp oey`x

axde .lha oey`x oey`x ,shthn `l` epi`c oeik

oiicre" :yxtn aeh mei epiax axd oa dcedi epiax

did eli` ,zzey zeidln :yexit Ð "wqt `l

.lha oey`x oey`xc ,xedh did Ð shthn

xne` ip`y" oerny iaxc` bilt i`n` `nrh yxtn ikd xza dcedi iax inp oke .wqtp oey`x oey`xy iptn :dcedi iaxc` ibilt i`n` ediinrh iyxtnc ,`nw `pz epiid ikd xzac minkge

wtq ,miign `aex wtq" lif`e yxtnck ,dzin xg`l herin `ki` i`ceae .wqt `ly epi`x ,zny epl rcepy xg`y Ð "wqt `l oiicre" :yxtn mz epiaxe ."urd lr dcnr dzin ly dtih

.`nh ,miign elek `vi `ny iwetql `ki`c `kid elit` xn`c `nw `pzn iwet`l `z`e .'ek "herinåîãåcgi `diy sehth xikfdy meyn Ð "`neb" hwp dcedi iax Ð `nebl shthn

.dti axrzn ux`a elit` Ð "zzey" hwpc oerny iax la` .o`ke o`k shep `l` ,dti axrzn epi` `neb e`lac .sxhvne
iax
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רלח
oifge` mipya cenr `r sc ± oey`x wxtdcip

÷ñôð ïåùàø ïåùàøùdzin xg`l aex did elit` ,jklde .shep `l` ,geliwa af oi`y Ð

oitih eilr dzin mc ltp jk xg`e ,`nebd jeza miign ltp mc dligzn ixdy ,xedh Ð

opixn` `kide .miign `neba didy oey`xd mca dlha ,dltpy dtihe dtih lk .oitih

dqeaz mc?opilf` ,`aex dzin xg`l ied ik `edd ,wqtp epi`e af ence ux`d lr akeya

da xefb ,ol `wtqn inp i`e .opaxcn dixza

.d`nehíã ìèáî íã ïéàãieqk" wxta Ð

."mcdõøàì úúåùzzey `l` ,shep epi`y Ð

xg`lc `edd lhan `l ,jklid .wqtp epi`e

,lha oey`x shep la` .daxd `edy dzin

,dlha Ð daexn dzin xg`ly dth elit`e

.cgia ltp `lyäðùîçñôì íéî äøòîÐ

la` .gqtd xya z` ea uegxl ilk l` ilkn

dlahy mei zleah `idy ,zrbep dpi` mina

mei cr yny axrd dl oi`e .miireay seql

aezkde .dzxtk z`adl skz `edy ,mipeny

ycw lka" (ai `xwie) aizkc ,mei zleah d`yr

z` zeaxl Ð "ycw lka" :ol `niiwe ,"rbz `l

,mei leahe .dnexzd,dxrn `idyke .`ed ipy

`nhn epi` ipye ,milka `l` mina zrbep dpi`

.ilkúî àîè òâîë àéä éøä øîåì åøæçÐ

.`l Ð oilegl la` ,miycwl oey`x `edy

mindy dvxz m` mina zrbep elit` ,jklid

dyer ipy oi`e `ed ipy mei leahe md oileg

miyrp elld mindy it lr s`e oilega iyily

zeieyr gqt zvigxl ixdy ycwd zxdh lr

zxdh lr dyrpd oilegc ipy eda ipdn `l

.enc ycwk e`l ycwdàøîâúòâåðmina Ð

.`l Ðåîã ùã÷ë.ipy eda ipdne Ðäðùî
øùòîá úìëåàù íéãåîå.mei leah oick Ð

äìç äì äöå÷å,my dilr `xwz `ly cr Ð

.ilka dzgpneúô÷îålv` ilkd zaxwne Ð

zhigya ,"enc` `le ,edpitw`" enk ,dqird

,"zeiag izy oitiwn oi`" enke ,(`,p) oileg

devnc :yxtn `xnbae .(a,al) dvia zkqna

`edy xacl aexwd on Ð swend on mexzl

.eilr mxezä÷åøî ìôð íàåedl eedc Ð

`veid miwyn,mixedhe ,mei leahd on oi

.`xnba `ipzckäìéáè äëéøömipeny lil Ð

dgiqde ,`id jex` mei zleahy iptn ,dnexzl

Ð `id zil`xyi m`e .dnexzd on dzrc

.ycwn z`ial zlaehäëéøö äðéàla` Ð

dbibg) ol `niiwc ,lld zia ecen Ð miycwl

dliah oikixv mixetk xqegne ope`d :(`,`k

zlaeh dzxtk d`iady xg`l ,jklid .ycwl

.miycwlàøîâåîã äìçë åàìipdn `le Ð

.ipy edaäðùîøùò ãçà íåé äàåøäÐ

sxhvn eixg`ly mei oi`e ,aef ini seq `idy

.daifl enráùåîå áëùîdlra elit` Ð

,oiwyne oilke` `nhl ayene akyn `nhn

.xeniy ira xyr cg` mei :xaqwc ,mei cbpk mei zxney lreak `edy
úéáå
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éáøiaxc `ail` ipync `axl :xn`z m`e Ð mc lhan mc oi` xn`c dinrhl dcedi

epina oin dcedi iaxl dil zi` mewn lkac (a,hr) "zaexrzd" wxta migafa dcedi

mgl ly dqext" iabe "z`hg ly dkizg" iab (a,`t zenai) "lxrd" wxta inp oke ,liha `l

.dgenpyk :`ped ax xa dax mzd dl iwene ,dlrz `l :dcedi iax mzd xn`wc ,"miptd

:ipyne ?dcedi iaxc `nrh i`n ,ikd i` :jixte

.liha `l epina oin xn`c ,dinrhl dcedi iax

d`neha epiid Ð liha mzd xn`wc `idde

,ok m` .ibq `edy lka Ð `ziixe`cnc ,opaxc

yie !`aexa lhaile ,opaxc dqeaz mc inp `kd

`nhnc mc ziriax d`neh dia jiiyc oeik :xnel

eaexa lha `le ,xzei ea xingdl ie`x Ð ld`a

,`cqg axl `kdn jextle :xn`z m`e .epina

dlap :(`,bk zegpn) "dax unewd" wxta xn`c

xyt` i`e ,opilf` lhan xzac ,dhegya dlha

epi`ya oin dil iede ,dlap dyrzy dhegyl

zeidl lhand mcl xyt` i` ,inp `kde .epin

:xnel yie !dzin xg` ly mc dia lhaile `nh

`cqg ax ibilt `iig iax iac `pzc `ail` mzdc

iaxl la` .dcedi iaxk mzd xaqc ,`pipg iaxe

.liha `l mlerle ,welig oi` diteb dcedi

äøòîipzile :xn`z m`e Ð `l zrbep oi`

`hiytc ,jixhvi` `l diteblc ,"zrbep dpi`"

:xnel yie !hqida d`nhn dpi` `dc ,dxrnc

.drbp `ny opiyiig `lc opireny`l jixhvi`c

mici zkqna `ipzc `d iyextl `ki` inp ikde

zlihpl xyk `yna mind z` `nhn epi`y lk"

epi` `yna `nhn `d wcwcl mivexy yie mici

lawl oixqe` jk jezne ."mici zlihpl xyk Ð

zelhep zcleie dcp `dc :`ed yeaiye .ieb on min

oky lke .`yna ze`nhny it lr s` ,odici

d`xpe .mi`nh inn eplek oilhep ep`y ,eiykr

zxdh lr eyrpy oilegl e` dnexzl ixii` mzdc

xykc ditebl `l` `weicl `z` `le ,dnexz

`l Ð rbna `nhnc ab lr s`e .micil zexrl

oixyk lkd :`ipz dipin lirle .rbi `ny opiyiig

dcp lrea elit`e ,zn `nh elit`e ,mici lehil

,dcpn liwc ikid ik `nye .(hqida) `nhn epi`y

,oeilrk [`l`] oezgz akyn `nhn epi`y

`nhn epi`y dcpn liw inp ikd ,meia ezliahye

wxt) milk zkqna opzc `d :`iyw edine .hqida

`nhnc ,dlap odn dlrnl :(a dpyn oey`x

akyn `nhny ,dcp lrea odn dlrnl .`yna

edin !`yna inp `nhn ,`nl` .oeilrk oezgz

,`yna `nhn epi`c ab lr s`c :xninl opivn

`ki`c oeik Ð "dlapn dlrnl" xity xn`w

lirl opz inp ikdc .dlapa zilc ,`cg `xneg

dlrnl" ikd xza opze ,"`nqn oa`a `nhne"

`nhn epi`c ab lr s` ,"ld`a `nhny zn odn

,icin dyw `lc :wgvi epiax xne`e .`nqn oa`a

z` `yep `edyk la` .`yepd xedhd z` `nhnc ,epiid Ð dlapk `yna `nhn i` elit`

zaya "`aiwr iax" wxta xn`ck .`nhn `l Ð mind z` `yep `edy `kd oebk ,xedhd

.`nh `diy ,mipf`n ska dxdhd z` d`neh rixkz m`y ,dlek dxezd lka xag el epivn `ly ,af ly ehiqd df :(a,bt)ïéìåç,mei leah oiprl `wec Ð enc dlgk e`l dlgl oileahd

.'ek oileg `nhn i`cey lk :(`,f) `nw wxta lirl opixn`ckíàå,epnn oi`veid oiwyn" mei leahc ipy wxt yixa opz ikde Ð xedh `edy dnexz ly xkk lr dxdh mcne dwexn ltp

,zlqet dpi` elit` Ð dnexz la` .dil ilqt lqtn la` ,miycwd z` oi`nhn oi` el`e el` ,oda rbepd dnexz dwyna :mz epiax yxtn Ð "oi`nhn oi` el`e el` ,oda rbepd dwynk

"oi`nhn oi` el`e el`" xn`w i`ne Ð oileg dwyn `nhn epi` mei leah `dc ,oda rbepd oileg dwyna yxtl oi`e ."dxedhy ,dnexz ly xkk lr dxdh mce dwex ltp m`y" `kd ipzck

.enc ycwk e`lc oizrnya xnel exfg `dc Ð ycwd zxdh lr eyrpy oileg dwyna yxtl oi`e !ilqt `l inp lqtn elit` ?(miycw)

äàåøä(`,bk) migafc ipy wxta yxity i"yx yexitl dyw o`kn .dliah dpi`y dlil zliaha oieye :`xnba xn`wck ,`id dxitq e`l ,axr zxitqc Ð 'ek axrl dlahe xyr cg` mei

ikid ,dxenb daf `l` :mzd jixte .dliah xg`l zxzeq dpi` Ð dly iriaya dz`xy dafe ,elekk meid zvwn :xn`wc iqei iaxl xn`wc (`,`t) "oilev cvik" wxt migqtae

jixv `le ,dxitq `aiyg dlil ,elekk meid zvwn xn`c o`nlc meyn Ð "zelila d`exa" ipyn `lc `d :i"yx yxite .zeynyd oia ipya d`exa :inp i` .zrteya :ipyne ?dl zgkyn

!dxitq ied `l dlilac rnyn .xyk xgyd cenr dlryn eyry olek :opzc (`,k) "`xewd" wxt dlibnc oizipzn oke !iqei iaxk `lc oizipzn ,ok m`c :dyw `zyde .leahl xgyd cenr
yxtne
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc dcp(iying meil)

÷ñôð ïBLàø ïBLàøLs` jkitle ,dtihl dtih oia wqtd yiy - ¤¦¦¦§©
miigny xedh mc ltp dligzny ,xedh ,dzin xg`l eaexy
dlha dtihe dtih lke ,dzin mc eilr shtih jk xg`e `neba

:`xnbd dywn .xedhd oey`xd mcaøétL[dti-]déì éøîà÷ ©¦¨¨§¦¥
äãeäé éaøì ïðaø`l recne ,xedha lhay ,`nhn shepd mc oi`y ©¨¨§©¦§¨

:`xnbd zvxzn .`nhne mdixac laiwäãeäé éaølk oi`y xaeqd ©¦§¨
,dlha dtihe dtihdéîòèìaiigd mca ezhiya dfa jled - §©§¥

,xehtd mc aexa axrzdy ieqikaíc ìháî íc ïéà øîàcoiny §¨©¥¨§©¥¨
xg`ly mcd ztih oi` o`k s`e ,ieqika aiige lha epi` epina

.xedha dlha dzin
:dqeaz mca zwelgn cer `ziixad d`ian,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥

áeìö[ielz-]õøàì úúBL BîcL õòä ìò,wqtd `laåézçz àöîðå ¨©¨¥¤¨¥¨¨¤§¦§¨©§¨
àîè ,íc úéòéáø.mcd,øäèî äãeäé éaømeynLzzey mcdyk §¦¦¨¨¥©¦§¨§©¥¤

,urd lr `edyk epnnøîBà éðàyäúéî ìL ätèdx`ypúãîBò £¦¥¦¨¤¦¨¤¤
,õòä áb ìò Bì.xedhe miigny mc `ed eizgz sq`zdy dne ©©¨¥
:`xnbd dywnäãeäé éaøå,jk meyn xdhnddéLôðì eäéà àîéð §©¦§¨¥¨¦§©§¥

z` xdhi my s`y ,dhina lhena `yixa mb envrl jk xn`i -
meyn ,`nebay mcdáb ìò úãîBò äúéî ìL ätè øîBà éðàL¤£¦¥¦¨¤¦¨¤¤©©

,ähnäexdhl yie ,miigny mc `ed eizgz sq`zdy dne ©¦¨
:`xnbd zvxzn .aelvakäìçìçîc ähîa éðàLly dtih oi`y - ¨¦§¦¨¦§©§£¨

miawpe millg da yiy meyn ,dhina cenrl zx`yp dzin
xyt` aelva ok oi`y dn ,ux`l ltepe mcd lglgn mkxce

.urd lr zx`yp dzin ly dtihdy

äðùî
ipyk epice ,miakekd z`v cr mei leah iexw lahy `nhd .`
axrd cr `nhe `aEi miOA' (al `i `xwie) xn`py ,d`nehl©©¦¨§¨¥©¨¤¤
`l` epi`y oeike .(:ci zay) `nh e`xw aezkdy ixd ,'xdhe§¨¥
oilega iyily dyer ipy oi`y ,oileg `nhn epi`y `vnp ,ipyk
rbp df iyily m`e ,iyily dze` dyer dnexza rbp m` la`
x`y) m"anx ,(d"n `"t milk) dpyn .iriax mze` dyer miycwa

.(b"d i"t d`nehd zea`
z`neh ini xg` dlahy epiidc ,xdeh mc lr zayeid zclei .a
mei zleah `id ixd ,xkfl reaye dawpl miireay mdy ,dzcil
miylye dawpl dyye miyy mdy ,dzxdh ini xg` cr jex`
ok lre ,d`nhn dpi` mc dz`x m` el` miniay ,xkfl dylye
zlke` dpi` oiicre ,mei leahk el` minia dpice .xdeh mc `xwp
`l Wcw lkA' (c ai `xwie) aizkck ,xdeh ini elkiy cr dnexz§¨Ÿ¤Ÿ

.dxeq` dnexza s`y (.dr zenai) df weqtn ecnle 'rBz¦¨
ly dpeilrd dbxcd `ed envr znd ,ze`nehd zebxc od el` .b
a` `ed epnn `nhpde ,d`nehd zea` ia` `idy ze`nehd
.d`nehd zea` md ixd zcleide dcpd dafde afd oke ,d`nehd
,d`nehl oey`x s` `xwpe d`nehd cle `ed a`n `nhpde
`nhn epi` d`nehl ipyde ,d`nehl ipy `ed oey`xn `nhpde
,d`nehl iyily miyrpe ,cala miycwe dnexz `l` oileg
,d`nehl iriax miyrpe ,cala miycw `l` `nhn epi` iyilyde

.melk `nhn epi` iriaxde
la` ,`nh envr `edy ,eyexit ,leqt oilke`a xn`py mewn lk
- g"d d"t zn z`neh) m"anx .mixg` oilke` `nhl egeka oi`

.(c - `"d `"it d`nehd zea` x`y ,h
mxnyl eilr laiwy epiid ,ycewd zxdh lr eyrpy oileg .c
mda bdep m`d (:dl oileg) mi`pz mda ewlgp ,miycwk dxdha
aiige ['b - 'a lirl x`eand mpick] miycwk d`neh zlaw zxez

meyn miycwk mpi`y e` ,ezlaw itk dxdha mda bedploi`y
.ezlawa ynn

:xedh mc lr zayeid zclei z`neh ixcb z` zx`an dpynd
øBäè íc ìò úáLBiä ,íéøîBà eéä äðBLàøadlahy dryn - ¨¦¨¨§¦©¤¤©©¨

mirax`e dawp zcill mipenyd mei xg` cr dcild z`nehn

,mei leahk f` dpicy ,xkfläøòî äúéä[zexrl dl xzen-]íéî ¨§¨§¨¨©¦
ìoaxw zgcd jxevd,çñt`ed ipy mei leahy meynoi`eipy §¤©

xdfidl dkixvy `l` .mina drbp `ny miyyeg oi`e .ilk `nhn
iyily miyrpe miwyn `nhn mei leahy ,mina rbiz `ly
mewn lkn ,oilega iyily oi`e md oileg mindy s`e .d`nehl
zxdh lr eyrpy oileg md ixd ,gqt oaxwl md micreiny oeik
md ixd ycewd zxdh lr eyrpy oilegy dligza exaqe ,ycewd

.d`nehl iyily ea yiy ycewkeøæç,mixac ipya mda minkgd ¨§
.`øîBìs` ezeyrl ea exingd `l` ,cala ipyk mei leah oi`y ©

mei leahk dpicy xdeh mc lr zayeid okle ,d`nehl oey`xk
úî àîè òbîk àéä éøäoey`x dyrpy zn `nha rbepy ink - £¥¦§©©§¥¥

dfae .ipy myrz miycwa rbiz m`e ,d`nehd a`a rbp ixdy
.dpey`xan xzei da exingdrpy oileg .aycewd zxdh lr ey

dpi`y meyn ,mi`nhp mpi`e mina zrbep s` okle ,ycewk mpi`
`l` zn `nh rbnk,íéLãwìepi`y mei leahk dpic oilegl la` ©¢¨¦

xzei eliwd dfae ,oilega iyily dyer ipy oi`e ipy `l`
.dpey`xan

`ed miycwl zn `nh rbnk mei leah zeyrl exingdy dfe
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d`nehd a`,úî àîèk.d`nehl oey`x myri miycwa rbi m`e ¦§¥¥

àøîâ
:mda exfgyk mzxaqe dpey`xa minkgd zxaq `xnbd zx`an
,gqtl min dxrn xdeh mc lr zayeidy exn` dpey`xay dnn

y wiicl yiäøòîmina zrbl `laïéà,zxzen jk `weec [ok-] §¨¨¦
la`didzyúòâBðmina,àì,md oilegy s`àîìàexaqy ©©Ÿ©§¨
y,eîc Lã÷k Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleçmina rbiz m` okle ¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤§Ÿ¤¨

s` oilegk md m`y .ycewa rbepd mei leahk iyily md eyrii
`nhn ipy `edy mei leah oi`y iptn ,melk jka oi` mina rbizy

.oileg
:mda exfgyk mzxaq `xnbd zx`anàîéàd x`ae xen` -,àôéñ ¥¨¥¨

úî àîè òbîk àéä éøä øîBì eøæçmina rbiz m`y ,oey`x `edy ¨§©£¥¦§©©§¥¥
,ipy miyrp`ed df oiceíéLãwì.miycwa zrbepyk -wiicl yie ©¢¨¦

`weecyïéà íéLã÷ì,zn `nh rbnk `id ixd zcleiy [`ed ok-] §¨¨¦¦
la`,àì ïéleçì,mz`nhn dpi`yàîìàexaq exfgy xg`ly §¦Ÿ©§¨
y.eîc Lã÷k åàì Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleçzhiyy `vnp ¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤¨§Ÿ¤¨

oileg) mi`pzd zwelgna ielz ,mda exfgyke dpey`xa minkgd
mpi`y e` md ycewk m` ycewd zxdh lr eyrpy oilega (:dl

.ycewk
:oey`x `ed ixd mei leahy epipyy dn x`al `xnbd dtiqen
íBé ìeáè ,øîBà ìeàL àaà ,àéðúc ,àéä ìeàL àaà ,épî ïéúéðúî©§¦¦©¦©¨¨¦§©§¨©¨¨¥§

`ed ixdäléçzd`nehl oey`x -Lãwìokle ,miycwa rbepyk - §¦¨©Ÿ¤
egekaíéðL ànèì,iyily dyer ipyde ,ipy ezribpa dyery - §©¥§©¦

,mixg` mi`nhny mi`nh mi`xwpeåegeka iyilydãçà ìBñôì §¦§¤¨
`nhn epi`y `nh `le leqt wx `xwp iriaxde ,iriax ezeyrl -

.mixg`

äðùî
:xdeh mc lr zayei ipic x`al dpynd dkiynníéãBîezia ¦

lld ziae i`nydaiygdl xdeh mc lr zayeia exingdy
,miycwl d`nhkL,dlahy cinøNòna úìëBà àéälkk ipy ¤¦¤¤©©£¥

.xzei da exingd `le mei leah
åokäöB÷dyixtne zkzeg -älç dìdqird ondpi` oiicre §¨¨©¨

leah oi`y oilega `l` zrbep dpi`y `vnp ,dlg my dl z`xew
ixdy ,dzribpa d`nhz ixd my dl `xwz m`y ,m`nhn mei
ilka dzgipn `l` ,m`nhn dlge dnexza rbepd mei leah

úôwîexacl aexwdn mexzl devny ,dqird x`yl ezaxwne - ©¤¤
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la`,àì ïéleçì,mz`nhn dpi`yàîìàexaq exfgy xg`ly §¦Ÿ©§¨
y.eîc Lã÷k åàì Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleçzhiyy `vnp ¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤¨§Ÿ¤¨

oileg) mi`pzd zwelgna ielz ,mda exfgyke dpey`xa minkgd
mpi`y e` md ycewk m` ycewd zxdh lr eyrpy oilega (:dl

.ycewk
:oey`x `ed ixd mei leahy epipyy dn x`al `xnbd dtiqen
íBé ìeáè ,øîBà ìeàL àaà ,àéðúc ,àéä ìeàL àaà ,épî ïéúéðúî©§¦¦©¦©¨¨¦§©§¨©¨¨¥§

`ed ixdäléçzd`nehl oey`x -Lãwìokle ,miycwa rbepyk - §¦¨©Ÿ¤
egekaíéðL ànèì,iyily dyer ipyde ,ipy ezribpa dyery - §©¥§©¦

,mixg` mi`nhny mi`nh mi`xwpeåegeka iyilydãçà ìBñôì §¦§¤¨
`nhn epi`y `nh `le leqt wx `xwp iriaxde ,iriax ezeyrl -

.mixg`

äðùî
:xdeh mc lr zayei ipic x`al dpynd dkiynníéãBîezia ¦

lld ziae i`nydaiygdl xdeh mc lr zayeia exingdy
,miycwl d`nhkL,dlahy cinøNòna úìëBà àéälkk ipy ¤¦¤¤©©£¥

.xzei da exingd `le mei leah
åokäöB÷dyixtne zkzeg -älç dìdqird ondpi` oiicre §¨¨©¨

leah oi`y oilega `l` zrbep dpi`y `vnp ,dlg my dl z`xew
ixdy ,dzribpa d`nhz ixd my dl `xwz m`y ,m`nhn mei
ilka dzgipn `l` ,m`nhn dlge dnexza rbepd mei leah

úôwîexacl aexwdn mexzl devny ,dqird x`yl ezaxwne - ©¤¤
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המשך בעמוד נא



xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc dcp(iyiy meil)

,ïaøwä ïî íéøeèt ,íéøîBà ìlä úéáexyr cg` mei dxezd ony ¥¦¥§¦§¦¦©¨§¨
.daif inin epi` xyr mipyd mei ixdy ,ezxgnl xeniy jixv epi`
iptn xyr cg` mei exfby ,dlrea z`nhne d`nh opaxcn la`

.mda lwdl e`eai `ly ,eiptly minid
:zxgnd mei zvwn dxnyyk dpic dpynd zx`aníBéa äìáè̈§¨§

åéøçà ìL,ea dz`xy xyr cg`d mei xg`y ±dúéa úà äLnLå[ ¤©£¨§¦§¨¤¥¨
,elekk meid zvwnl xeniyy ,eaéànL úéa .äúàø Ck øçàå§©©¨¨£¨¥©©

,íéøîBàlkn ,daif inia dpi` ixdy dzxdh zxzeq dpi`y s` §¦
dlreae `id mewnáLBîe ákLî ïéànèîlr exfby ,opaxcn §©§¦¦§¨¨

dz`x m`y ,dzaif ini ly xeniy meyn xyr cg` mei ly xeniy
.dzaifl df mei sxhvne zxzeq mdaïaøwä ïî ïéøeèôeixdy §¦¦©¨§¨

.elekk meid zvwnl xeniyy ,xzida dyniy,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦
äæ éøä`xwp axrl oiznd `lyïøbøb`ny ,[`ehgl xdnn ± £¥¤©§§¨

mpi` la` ,xyr cg` jeza s` meid zvwn wx xenyl lbxzi
.ayene akyn oi`nhn

:mei xyr cg` jeza dpic dpynd zx`aníéãBîelld zia ¦
,ecbpk mei zxney `id oi`y xyr cg`d meia d`exa mixaeqd

äLnLå áøòì äìáèå ,íBé øNò ãçà CBúa äàBøa,axrd eze`a §¨§©©¨¨§¨§¨¨¤¤§¦§¨
ïaø÷a ïéáéiçå áLBîe ákLî ïéànènLdz`x `ly s` ,ozlira lr ¤§©§¦¦§¨¨§©¨¦§¨§¨
m`e .dphw daf `id ixdy ,zxgnlåéøçà ìL íBéa äìáè,dpick ¨§¨§¤©£¨

äLnLå,eaúeaøz äæ éøä[dbdpd-],äòøsxhvze ea d`xz `ny §¦§¨£¥¤©§¨¨
.dliah dzliah oi`y `vnpe ,daifl dii`xdïòbîemdy dnae ± ©¨¨

,dxdhe d`neh oiprl ,dlahy xg` df meia mirbepåok,ïúìéòa §§¦¨¨
,oaxw oiprlïééeìzdaf `id ixd ea d`xz m`y ,wtqa micnere §¦

miaiige ,dii`xd mcew s` erbpy dn mi`nhne daf lrea `ede
mda mirbepde ,dxedh `id ixd d`xz `l m`e .ozlira lr oaxw

.xzid ozlirae mixedh

àøîâ
ziae i`ny zia zwelgn zexaq zx`and `ziixa `xnbd d`ian

:lldïéåLå ,ïðaø eðzlld ziae i`ny ziaúìáBèaaäáæì äìéì ¨©¨¨§¨¦§¤¤©§¨§¨¨
,mei xyr cg`d jeza dz`xy dphwäìéáè äðéàLzxneyy `la ¤¥¨§¦¨

,leahz f`e zxgnly meia zvwåoklïéåLmdãçà CBúa äàBøa §¨¦§¨§©©
áøòì äìáèå ,íBé øNòdii`xd mei xg`yäànènL ,äLnLå ¨¨§¨§¨¨¤¤§¦§¨¤§©§¨

ïaø÷a ïéáéiçå áLBîe ákLîdphw daf `id ixdy ,ozlira lr ¦§¨¨§©¨¦§¨§¨
.mei cbpk mei dxny `ly

:ewlgpy dna `ziixad zx`anàlà e÷ìçð àìd`exaãçà íBéa Ÿ¤§§¤¨§©©
íBé øNòm`y ,dcp ini zligz `l` daif inin epi` ezxgnly ¨¨

,ewlgp dfa ,dyniye axra dlah,íéøîBà éànL úéaL`id ¤¥©©§¦
dlreae,ïaø÷a ïéáéiçå áLBîe ákLî ïéànèî.mei zxney oick §©§¦¦§¨¨§©¨¦§¨§¨

,ïaøwî ïéøèBt ìlä úéáemei cbpk mei zxneyk dpi`y ¥¦¥§¦¦¨§¨
oi` ixdy ,xeniy jixv xyr cg` xg`y mei oi`y ,`ziixe`cn

.daif inin `ed
:mzaeyze lld zial i`ny zia zeiyew `ziixad d`ianàeøî ¨§

àðL éàî ,ìlä úéáì éànL úéa ïäìzii`xî øNò ãçà íBézii`x ¨¤¥©©§¥¦¥©§¨£©¨¨¦
íà ,øNò ãçà CBz íBiy mz` micenäàîeèì Bì äeéLdlilay ©©¨¨¦¦¨§§¨

zii`x xg`k ayene akyn oi`nhn xyr cg` mei zii`x xg`y
ike ,xyr cg` jezBì äåLé àìjez zii`xl xyr cg` mei zii`x Ÿ¦§¤

mb xyr cg`ìaeig,ïaø÷.eixg`ly dlila dyniy m`eøîà §¨§¨¨§
,àì ,éànL úéáì ìlä úéa ïäì,mdipia wlgl yi oaxw oiprly ¨¤¥¦¥§¥©©Ÿ

s`yíBé øNò ãçà CBúa zøîà íàmiaiig dlila dyny m`y ¦¨©§¨§©©¨¨
meyn `l` df oi` ,oaxwåéøçàlL íBé ïkLm`y ,`ed daif inin ¤¥¤§©£¨

`ed ixd ,eiptly minid ipy dz`xy xg` ea d`xzBnò óøèöî¦§¨¥¦
[eiptly minid mr-]äáéæìdray dkixvy dlecb daf dzeyrl ± §¦¨

ike .xeniy jixv ok lre ,dzxdhl oaxwe miiwpeøîàzmb jkíBéa Ÿ§§
,äáéæì Bnò (óøèöðù) [óøèöî] åéøçàlL íBé ïéàL ,øNò øçàs`y ©©¨¨¤¥¤§©£¨¦§¨¥¦§¦¨

daif inin epi` df meiy ,dlecb daf ziyrp dpi` ea d`xz m`
.dcp inin `l`

,éànL úéa íäì eøîàxyr cg` mei oia weligd mzx`ia mpn` ¨§¨¤¥©©
envr xyr cg` meia mewn lkn ,eiptly minilíëéúBcî eåLä©§¦¥¤

y ,mdipia ewlgz `le oaxwe d`neh oiprl ea [mkixac±]íàmei ¦
xyr cg`dBì äeéLxyr cg`d jezay meiläàîeèìmdipyay ¦¨§§¨

akyn oi`nhnok m` ,daf ziyrp ea dii`xay ,ayeneBì äåLé¦§¤
mb,ïaø÷ìjeza enk ,oaxw eaiigzi eixg`ly dlila dyny m`y §¨§¨

.xyr cg`dïaø÷ì Bì äeéL àì íàåziyrp dpi` ea dii`xay §¦Ÿ¦¨§¨§¨
mby xnel mkl yi ok m` ,dafäàîeèì Bì äåLé àìdpi` ixdy Ÿ¦§¤§§¨

.daf ea ziyrp
,ìlä úéa íäì eøîày ,mixacd oia weligd mrheäeðàéáä íà ¨§¨¤¥¦¥¦£¦Ÿ

xyr cg`d mei z` [opaxcn siqedl ep`ad-]éãéì[oiprl-] ¦¥
äàîeè`l` df oi` ,daifd inik eaiygdløéîçäìdz`nehl §¨§©§¦

la` ,opaxcneäàéáð àìinik eaiygdl xyr cg`d mei z` Ÿ§¦¥
daifdéãéì[oiprl-],ïaø÷`a df xacy,ì÷äìoaxw mi`ianyky ¦¥¨§¨§¨¥

.dxfra oileg `ed ixd ,dxezd on ea miaiig mpi`ykãBòå§
ïéëLBð ízà íëéøácîminrt mkzhiyl mby ,miywen - ¦¦§¥¤©¤§¦

.oaxwl `le ,d`nehl exingdy,ïéøîBà ízàLjeza dz`x ¤©¤§¦
e mei xyr cg`däúàø Ck øçàå ,äLnLå åéøçàlL íBé äìáèiptl ¨§¨¤§©£¨§¦§¨§©©¨¨£¨

,meid seqáLBîe ákLî ànèî,rxtnlïaøwä ïî äøeèôeixdy §©¥¦§¨¨§¨¦©¨§¨
,i`ny zial lld zia miywne .dyniyy iptl xeniy dzyr

,xyr cg`d meia zecind deypy epilr mziywdy mykízà óà©©¤
íëéúBcî eåLäy ,xyr cg` jeza zxneyy meiaBì äeéL íà± ©§¦¥¤¦¦¨

dii`xd xg`y dlillBì äåLé ,äàîeèìmbäeéL àì íàå .ïaø÷ì §§¨¦§¤§¨§¨§¦Ÿ¦¨
Bì äåLé àì ,ïaø÷ì Bìmb.äàîeèìlld zia miniiqn dfae §¨§¨Ÿ¦§¤§§¨

,mzaeyzàlà`l` edeeyd `ly jgxk lrøéîçäìze`nhle ¤¨§©§¦
ì÷äì àìå.dxfra oileg meyn ea miaiig mpi`y oaxw `iadlàëä §Ÿ§¨¥¨¨

énð,xyr cg` jezl ezeeydl xyr cg` meia wlgp ep` mb jk ± ©¦
wxøéîçäìze`nhlì÷äì àìå.oaxw aiigl §©§¦§Ÿ§¨¥

:i`ny zial ztqep `xneg `xnbd zx`andákLî ,àðeä áø øîà̈©©¨¦§¨¨
L dáLBîeeilr dayie dakyyad meiéðMcg` jeza dzii`xl ¨¨¤©¥¦

,xyrïéànèî éànL úéaopaxcnäìáhL ét ìò óàeét ìò óà ¥©©§©§¦©©¦¤¨§¨©©¦
äúàø àlLede meid seq crzxxan .`id dxedhy rxtnl xxa ¤Ÿ¨£¨

:`xnbdàîòè éàî:`xnbd zx`an .jka exingdyeléàc ïåék ©©£¨¥¨§¦
àéæçdzid df meia d`ex dzid eli`y ±äànèîrxtnl ¨§¨§©§¨

,daifl `ed sxhvn ixdy `ziixe`cnàénèî énð àzLämb ± ©§¨©¦§©§¨
zerhl e`ai `ly ,rxtnl d`nhny exfb ea dz`x `ly eiykr

.dz`xyk s` dxdhle
:`xnbd zl`eyY àðéðz ,ïì òîLî à÷ éàî ,óñBé áø øîàixd ¨©©¥©¨©§©¨§¦¨

,dpyna xak z`f epipyåéøçàlL íBé äìáèmeia dz`xy xg` ¨§¨§§©£¨
xyr cg`d,íéøîBà éànL úéa ,äúàø Ck øçàå dúéa úà äLnLå§¦§¨¤¥¨§©©¨¨£¨¥©©§¦

.ïaøwä ïî äøeèôe úBáLBîe úBákLî äànèîly epic rnyp dfne §©§¨¦§¨¨§¨¦©¨§¨
mipyd meia rxtnl opaxcn d`nhny exingdy myky ,`ped ax
inin epi` xaky meia dz`x ixdy ,daif zii`x `la s` xyr
`la s` ze`nhl yi mei xyr cg`d jezay dxitq meia s` ,daif
,daif zii`x `la md dxitq iniy miey mipte`d ipyy ,dii`x

:`xnbd daiyn .`ped ax ycig dne,àðäk áø øîàdpynd oic ¨©©©£¨
yäúàøxyr mipyd meiaéðàLs` xingdy `ped ax ly epicn ¨£¨¨¦

mipy meia dz`xa i`ny zia zxnegn gikedl oi`e ,dz`x `lyk
jxved ok lre ,dz`x `la xyr cg`d jeza s` exingiy ,xyr

.z`f `xneg eprinydl `ped ax
:`xnbd dywnéåä éàî äúàø éëå ,óñBé áø øîàepzpynay s` ± ¨©©¥§¦¨£¨©¨¥

`l` daif zii`x ef oi` ixd ,jka dn ,dz`xyk xaecnäéiàø§¦¨
,àéä äcðcdfa exingi dnle ,`ed dcp zligz xyr mipyd meiay §¦¨¦

:`xnbd zvxzn .mei xyr cg`d jeza dz`x `lyn xzeiøîà̈©
àðäk áø ,óñBé áøì ééaà déìs` ,xacd dpey dz`xyky xn`y ¥©©¥§©¥©©£¨

,`id dcp zii`xy it lrdéì àéL÷ à÷ éëälr el dyw did jk ± ¨¦¨©§¨¥
wlgl yi oiicry ,`ped ax oicl dpynd oic zincy jixac

,mdipiaàîìLarxtnl ze`nhl exingdyäúàøc àëéämeia ¦§¨¨¥¨§¨£¨
c meyn ,daif zii`x dpi`y s` xyr mipydeèà äcðc äéiàø ïðéøæb̈§¦©§¦¨§¦¨¨
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המשך בעמוד זו

oifge` mipy` cenr ar sc ± oey`x wxtdcip
ïáø÷ä ïî ïéøèåô ììä úéáåopaxcn ecen Ð d`neh oiprl la` .xeniy ira `lc Ð

cr `ziixe`cn dlrea d`nhnc ,mei xyr cg` jez eh` xyr cg` mei dxfb ,xingdl

."dl didi"n onwl silick ,zxgnd mei zvw xetqzyåéøçàìù íåé äìáèdcarc Ð

`ly ,ok zeyrl xeq` Ð mei xyr cg` jezy `l` ,`ed `ilrn xeniye .zvw xeniy

,yinyz xg`l d`xz `ny wtq icil `az

.dliah dzliah oi`e ,daifl minid oitxhvne

áùåîå áëùî ïéàîèî,dlrea elit`e Ð

.mei xyr cg` jez eh` exfb opaxcnïî ïéøåèôå
ïáø÷ädxfgy it lr s`e ,xeniy icar `dc Ð

zligz ixdy ,daifl oitxhvn oi` Ð dz`xe

.`id dcpïøâøâlibxi `ny ,`ehgl xdnn Ð

Ð d`neh oiprl la` .xyr cg` jez jka

.xedhïáø÷á ïéáééçåd`xz `l elit`e Ð

.dphw daf lra ixde ,xeniy ira `dc ,xgnl

åéøçàìù íåé äìáè,xeniy zvw dcarc Ð

.dynyeäòø úåáøú åæ éøäd`xz `ny Ð

dzliah oi`e ,eiptlyl sxhvze ,ok xg`

.dliahïòâîå.dxdhe d`neh oiprl Ðïúìéòáå
.oaxw oiprl Ðïééåìúorbn Ð d`xz m`y Ð

orbn Ð d`xz `l m`e .oaxwa oiaiige ,daf rbn

.dxeht ozlirae xedhàøîâïéåùå ïðáø åðú
äáæì äìéì úìáåèázia oiwelgy it lr s`e Ð

axrl dlahe xyr cg` mei d`exa lld

cg` meic meyn ,mzd Ð oaxwd on oixehty

.i`ed daf e`l ,jklid .xeniy ira `l xyr

`ira mei xyr cg` jez ly dphw daf la`

xenyzy cr dler dlil zliah oi`c ,xeniy

.leahze zvw zxgnd meiêåú äàåøá ïéåùå
ì äìáèå íåé øùò ãçàïéáééçù äùîùå áøò

ïáø÷áyexit `tiq jde ,meia dlrea eli`k Ð

.`ed `yixcäàîåèì åì äåéù íàmz`y Ð

lil ayene akyn dlrea d`nhny micen

.xyr cg` i`venenr sxhvn xyr cg` jeza

daiflzxgnd mei xenyl dkixv ,jklid Ð

.dii`xd mei cbpkøéîçäì.opaxcn Ðì÷äìÐ

.dxfra oileg `iadlíéëùåð.oiWwEn Ðøîà §¦

éðùáù úåáùåîå úåáëùî àðåä áøÐ

mei dlahe ,xyr cg` jez d`exd .dzii`xl

oi`nhne ixingnc i`ny zial ,eixg`ly

`l elit`e ,dliah xg`l opaxcn ayene akyn

`nrh i`n ,dz`x?d`nhn Ð `ifg ikc oeikc

ik .daifl sxhvn ixdy ,`ziixe`cn rxtnl

.dz`x eh` opaxcn opixfb Ð inp `ifg `l

åéøçàìù íåé äìáè àðéðú,xyr mipy mei Ð

:dizrc `wlqwe .dz`x ok xg`e ,sxhvn epi`y

jez dz`x `l eli`k Ð eixg`lc dz`x i`d

d`nhn `id eiykr `dc ,`inc xyr cg`

.zixgy ly dliah zlqet dpi`e ,dcp zligzn

xyr mipy opixfbc ,`id opaxcn ,d`neh jde

eh` dz`x `l opixfb inp ikd ,xyr cg` eh`

.dz`xàéä äãð úééàø`l` ,ztxhvn dpi`e Ð

`ed zrl zrn z`nehe .d`nhn eiykrn

d`nhn dpi` zrl zrn z`nehe ,dilr `ki`c

cg` xg`ly mei opixfbc meyn `l` dlrea z`

,inp ikd .`ziixe`c xyr cg` jez eh` xyr

xg` ipya dz`x `l ik xyr cg` jez

.dz`x eh` opixfb ,dzliaháøì ééáà äéì øîà
àðäë áø óñåéikd Ð ip`y dz`x ,xn`c Ð

,opaxcn d`neh jdc ab lr s` :dil `iyw `w

dii`x i`ny zia ixfbc ikid ikc xninl `kil

.`tlgin `l dz`x `la dz`x ,`tlgin dii`xa dii`xc Ð dz`x eh` dz`x `l xefbp inp ikd ,xyr cg` jez dipy dii`x eh` xyr cg` xg`lc dipyïðú ãåòåaxk `lc Ð

.`pedáåæ ìù úçà äééàø äàåøä.ixiin yi`a Ðíåé ãâðë íåé úøîåùëerbn Ð xyrna rbpe dii`x xg`l lah m` .ielz erbn df s` ,dliah xg` ielz drbny ,dly ipya Ð

.daifl sxhvne ,dipy dii`x d`xi `ny ,ielzéø÷ ìòáë.oiey dpey`x dii`xa afe mei zxney i`ny zial `din ipzw .cin dliah xg`l ,xyrnl xedhe Ð
àéðúå
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"dz`neh aef ini lk" aizkcn ,dl zgkyn ikid `nnia daf ,jixt ikdc :mz epiax yxtne

i`n :dniz `din .dafziyrp `idmini zii`xacrnyn .daf iedz`nnia xni` :onwl opixn`

:xnel jixve !meia zei`x izy `l` `kil mewn lkn ,"zeynyd oia ipya d`exa" ipyn `w

xnel jixv oke .ziyilyd opirci `linn ,dipyd xikfdy oeik ,ziyilyd xikfdl yg `lc

`ki`c (`,fh) xifpc ipy wxt seqac i"yx yexitl

:ipyne ,(`,`t migqt) "oilev cvik"c`ibeq jd inp

ied `lc ,dngd zriwyl jenq inei `zlz i`fgc

e`l Ð "inei `zlz"e .`pipnl dil wilqc zedy

.dlild cr ipya dz`xyk ibq `cgac ,`wec

ikid ,iqei iaxl dxenb daf" :yxtn wgvi epiaxe

zvwn iqei iaxl dil zi`c oeik Ð "?dl zgkyn

d`exd af :xn`wc ,meid zligza elekk meid

milyie ,meid zlgzd xzeq epi` Ð ely iriaya

elit`e ,elekk meid seqc inp oicd `ed .dray

meid zvwn mewn lkn ?jka dn Ð dlila dz`x

xifpa rnyn oke !xeniy iedl meid seqe ,elekk

`blt i`fgc oeik 'ek iqei iaxle" :xn`wc (`,fh)

rnyn Ð "xeniy dl wilq `blt jci` ,`neic

!`blt jci`cxeniy ied ,jli`ezevgn ,meidseqy

,dng zriwyl jenq inei `zlz i`fgc" :ipyne

dl wilq meid seq :yexit Ð "zedy ied `lc

ike" `nip iqei iaxle :xn`zm`e .dzii`xc`pipnl

meid zvwn dil zi`c ,dizrnyl dxn` i`zekk

`lc (`,hq) lirl opinwe` axc dizrnye ,"elekk

:xnel yie !iqei iaxk ax opinwe` xifpae ,i`zekk

iriaya ,epiid Ð elekk meid zvwn dil zi` ikc

zxneya oke .dpeayg ly oexg` mei `edy ,dafl

dpi`e ,dler dxitq mei zvwn ,mei cbpk mei

.dpeayg seq `ede ,xzei zepnl dl oi`y .zxzeq

meid seqy opixn` `l Ð dxitqd zligza la`

opixn`c :dyw edin .elekk`diy ,eazwqet`idy

lw ,`ax xn` :(`,i) dpyd y`xc `nw wxta

dl dler meid zligz oi`y ,dcp dne :xnege

,dpy .dzligza dl dler meid seq Ð dteqa

seqy oic epi` Ð dteqa dl dler meid zligzy

gikez daf ?`iyew i`ne .dzligza dldler meid

seq oi`e ,dteqadldlermeidzligzy ,iqei iaxl

:wgvi epiax xne`e !dzligza dl dler meid

.iqei iaxc `ail` `le ,`ax xn`w opaxc `ail`c

xnel jiiy oi` iqei iaxl elit`c :xnel d`xp cere

meididiy`ed oicÐdcp iabc ,dcpldafn"gikei"

ze`nehdlkkdidi `ldnl ik ,oeaygd on oey`x

idpÐmiiwp dkixvc ,daf la` ?miiwp oikixv oi`y

qpkp ,iriayd qpkpy ciny ,dlri oeaygd seqac

xedh epi`y ,ea zwqety mei ,mewn lkn .dxdha

.miiwpd oeaygldldlriy oic epi`Ð

óài`ne :xn`z m`e Ð mkizecn eeyd mz`

edcicl i`ce `d ,i`nyziac edizrc`wlq

zia ixaqwc :xnel yie !ikd iieyw`l `ki` inp

i` ,`ziixe`cn `edy xyr cg` meic i`ny

xninl iz` Ð ayene akyn `nhl dia opixingn

oircei lkdy ,eixg`ly meia la` .oaxw aeig dia

oixingn i` oaxw iaeigl iz` `lÐ opaxcn `edy

.ayene akyn iienhl dia

øîàdilpn ,daxc`e Ð ip`y dz`x `pdk ax

`la mei xyr cg` jeza `ped axl

`iyw `w ikd `pdk ax" xn`wc epiide .dz`x

axk `lc `ipz :cere .`ped axc` :yexit Ð "dil
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רמי oifge` mipy` cenr ar sc ± oey`x wxtdcip
ïáø÷ä ïî ïéøèåô ììä úéáåopaxcn ecen Ð d`neh oiprl la` .xeniy ira `lc Ð

cr `ziixe`cn dlrea d`nhnc ,mei xyr cg` jez eh` xyr cg` mei dxfb ,xingdl

."dl didi"n onwl silick ,zxgnd mei zvw xetqzyåéøçàìù íåé äìáèdcarc Ð

`ly ,ok zeyrl xeq` Ð mei xyr cg` jezy `l` ,`ed `ilrn xeniye .zvw xeniy

,yinyz xg`l d`xz `ny wtq icil `az

.dliah dzliah oi`e ,daifl minid oitxhvne

áùåîå áëùî ïéàîèî,dlrea elit`e Ð

.mei xyr cg` jez eh` exfb opaxcnïî ïéøåèôå
ïáø÷ädxfgy it lr s`e ,xeniy icar `dc Ð

zligz ixdy ,daifl oitxhvn oi` Ð dz`xe

.`id dcpïøâøâlibxi `ny ,`ehgl xdnn Ð

Ð d`neh oiprl la` .xyr cg` jez jka

.xedhïáø÷á ïéáééçåd`xz `l elit`e Ð

.dphw daf lra ixde ,xeniy ira `dc ,xgnl

åéøçàìù íåé äìáè,xeniy zvw dcarc Ð

.dynyeäòø úåáøú åæ éøäd`xz `ny Ð

dzliah oi`e ,eiptlyl sxhvze ,ok xg`

.dliahïòâîå.dxdhe d`neh oiprl Ðïúìéòáå
.oaxw oiprl Ðïééåìúorbn Ð d`xz m`y Ð

orbn Ð d`xz `l m`e .oaxwa oiaiige ,daf rbn

.dxeht ozlirae xedhàøîâïéåùå ïðáø åðú
äáæì äìéì úìáåèázia oiwelgy it lr s`e Ð

axrl dlahe xyr cg` mei d`exa lld

cg` meic meyn ,mzd Ð oaxwd on oixehty

.i`ed daf e`l ,jklid .xeniy ira `l xyr

`ira mei xyr cg` jez ly dphw daf la`

xenyzy cr dler dlil zliah oi`c ,xeniy

.leahze zvw zxgnd meiêåú äàåøá ïéåùå
ì äìáèå íåé øùò ãçàïéáééçù äùîùå áøò

ïáø÷áyexit `tiq jde ,meia dlrea eli`k Ð

.`ed `yixcäàîåèì åì äåéù íàmz`y Ð

lil ayene akyn dlrea d`nhny micen

.xyr cg` i`venenr sxhvn xyr cg` jeza

daiflzxgnd mei xenyl dkixv ,jklid Ð

.dii`xd mei cbpkøéîçäì.opaxcn Ðì÷äìÐ

.dxfra oileg `iadlíéëùåð.oiWwEn Ðøîà §¦

éðùáù úåáùåîå úåáëùî àðåä áøÐ

mei dlahe ,xyr cg` jez d`exd .dzii`xl

oi`nhne ixingnc i`ny zial ,eixg`ly

`l elit`e ,dliah xg`l opaxcn ayene akyn

`nrh i`n ,dz`x?d`nhn Ð `ifg ikc oeikc

ik .daifl sxhvn ixdy ,`ziixe`cn rxtnl

.dz`x eh` opaxcn opixfb Ð inp `ifg `l

åéøçàìù íåé äìáè àðéðú,xyr mipy mei Ð

:dizrc `wlqwe .dz`x ok xg`e ,sxhvn epi`y

jez dz`x `l eli`k Ð eixg`lc dz`x i`d

d`nhn `id eiykr `dc ,`inc xyr cg`

.zixgy ly dliah zlqet dpi`e ,dcp zligzn

xyr mipy opixfbc ,`id opaxcn ,d`neh jde

eh` dz`x `l opixfb inp ikd ,xyr cg` eh`

.dz`xàéä äãð úééàø`l` ,ztxhvn dpi`e Ð

`ed zrl zrn z`nehe .d`nhn eiykrn

d`nhn dpi` zrl zrn z`nehe ,dilr `ki`c

cg` xg`ly mei opixfbc meyn `l` dlrea z`

,inp ikd .`ziixe`c xyr cg` jez eh` xyr

xg` ipya dz`x `l ik xyr cg` jez

.dz`x eh` opixfb ,dzliaháøì ééáà äéì øîà
àðäë áø óñåéikd Ð ip`y dz`x ,xn`c Ð

,opaxcn d`neh jdc ab lr s` :dil `iyw `w

dii`x i`ny zia ixfbc ikid ikc xninl `kil

.`tlgin `l dz`x `la dz`x ,`tlgin dii`xa dii`xc Ð dz`x eh` dz`x `l xefbp inp ikd ,xyr cg` jez dipy dii`x eh` xyr cg` xg`lc dipyïðú ãåòåaxk `lc Ð

.`pedáåæ ìù úçà äééàø äàåøä.ixiin yi`a Ðíåé ãâðë íåé úøîåùëerbn Ð xyrna rbpe dii`x xg`l lah m` .ielz erbn df s` ,dliah xg` ielz drbny ,dly ipya Ð

.daifl sxhvne ,dipy dii`x d`xi `ny ,ielzéø÷ ìòáë.oiey dpey`x dii`xa afe mei zxney i`ny zial `din ipzw .cin dliah xg`l ,xyrnl xedhe Ð
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"dz`neh aef ini lk" aizkcn ,dl zgkyn ikid `nnia daf ,jixt ikdc :mz epiax yxtne

i`n :dniz `din .dafziyrp `idmini zii`xacrnyn .daf iedz`nnia xni` :onwl opixn`

:xnel jixve !meia zei`x izy `l` `kil mewn lkn ,"zeynyd oia ipya d`exa" ipyn `w

xnel jixv oke .ziyilyd opirci `linn ,dipyd xikfdy oeik ,ziyilyd xikfdl yg `lc

`ki`c (`,fh) xifpc ipy wxt seqac i"yx yexitl

:ipyne ,(`,`t migqt) "oilev cvik"c`ibeq jd inp

ied `lc ,dngd zriwyl jenq inei `zlz i`fgc

e`l Ð "inei `zlz"e .`pipnl dil wilqc zedy

.dlild cr ipya dz`xyk ibq `cgac ,`wec

ikid ,iqei iaxl dxenb daf" :yxtn wgvi epiaxe

zvwn iqei iaxl dil zi`c oeik Ð "?dl zgkyn

d`exd af :xn`wc ,meid zligza elekk meid

milyie ,meid zlgzd xzeq epi` Ð ely iriaya

elit`e ,elekk meid seqc inp oicd `ed .dray

meid zvwn mewn lkn ?jka dn Ð dlila dz`x

xifpa rnyn oke !xeniy iedl meid seqe ,elekk

`blt i`fgc oeik 'ek iqei iaxle" :xn`wc (`,fh)

rnyn Ð "xeniy dl wilq `blt jci` ,`neic

!`blt jci`cxeniy ied ,jli`ezevgn ,meidseqy

,dng zriwyl jenq inei `zlz i`fgc" :ipyne

dl wilq meid seq :yexit Ð "zedy ied `lc

ike" `nip iqei iaxle :xn`zm`e .dzii`xc`pipnl

meid zvwn dil zi`c ,dizrnyl dxn` i`zekk

`lc (`,hq) lirl opinwe` axc dizrnye ,"elekk

:xnel yie !iqei iaxk ax opinwe` xifpae ,i`zekk

iriaya ,epiid Ð elekk meid zvwn dil zi` ikc

zxneya oke .dpeayg ly oexg` mei `edy ,dafl

dpi`e ,dler dxitq mei zvwn ,mei cbpk mei

.dpeayg seq `ede ,xzei zepnl dl oi`y .zxzeq

meid seqy opixn` `l Ð dxitqd zligza la`

opixn`c :dyw edin .elekk`diy ,eazwqet`idy

lw ,`ax xn` :(`,i) dpyd y`xc `nw wxta

dl dler meid zligz oi`y ,dcp dne :xnege

,dpy .dzligza dl dler meid seq Ð dteqa

seqy oic epi` Ð dteqa dl dler meid zligzy

gikez daf ?`iyew i`ne .dzligza dldler meid

seq oi`e ,dteqadldlermeidzligzy ,iqei iaxl

:wgvi epiax xne`e !dzligza dl dler meid

.iqei iaxc `ail` `le ,`ax xn`w opaxc `ail`c

xnel jiiy oi` iqei iaxl elit`c :xnel d`xp cere

meididiy`ed oicÐdcp iabc ,dcpldafn"gikei"

ze`nehdlkkdidi `ldnl ik ,oeaygd on oey`x

idpÐmiiwp dkixvc ,daf la` ?miiwp oikixv oi`y

qpkp ,iriayd qpkpy ciny ,dlri oeaygd seqac

xedh epi`y ,ea zwqety mei ,mewn lkn .dxdha

.miiwpd oeaygldldlriy oic epi`Ð

óài`ne :xn`z m`e Ð mkizecn eeyd mz`

edcicl i`ce `d ,i`nyziac edizrc`wlq

zia ixaqwc :xnel yie !ikd iieyw`l `ki` inp

i` ,`ziixe`cn `edy xyr cg` meic i`ny

xninl iz` Ð ayene akyn `nhl dia opixingn

oircei lkdy ,eixg`ly meia la` .oaxw aeig dia

oixingn i` oaxw iaeigl iz` `lÐ opaxcn `edy

.ayene akyn iienhl dia

øîàdilpn ,daxc`e Ð ip`y dz`x `pdk ax

`la mei xyr cg` jeza `ped axl

`iyw `w ikd `pdk ax" xn`wc epiide .dz`x

axk `lc `ipz :cere .`ped axc` :yexit Ð "dil
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oifge` mipya cenr ar sc ± oey`x wxtdcip

àéðúå.dpey`x dii`xa afa Ðäééàøä úà èéñîä.dpey`x dthd z` hiqdy xedh Ð

ïéìåú íéøîåà éàîù úéá,rxtnl xenb af `vnp Ð mipy meid d`xie afd xefgi m` Ð

.`yna `nhn aefeïéøäèî ììä úéáå.`yna `nhn `lc ,ixwd z` hiqnk Ðúåáëùî
'åë úåáùåîåakyn ipzwe ,mei zxneyl dpey`x dii`x i`ny zia iywncn `nl` Ð

,oilez dipyl dpey`x dii`x oia ly ayene

dly ipya mei zxneyc ayene akyn `nl`

,ipya `wece .dxedh Ð d`xz `l m`e ,oilez

cr ,dliah dl `wlq `l Ð oey`xa la`

daf Ð dlah `ly onf lke ,ipy zvw xenyzy

.`idíåé úøîåù ìòåáë àîéà àìàdcenc Ð

`idy ,dzliah xg`l ipya dliraa `ped ax

eilr dz`neh oi`e ,dz`x `ly onf lk dlez

.opaxcn elit`åäéà àðù éàî.lrea Ðàìã
áùåîå áëùî àîèîidi` `py i`ne ,dilic Ð

d`nhncåøæâ àì íéîã äéá çéëù àìã åäéà ?
ïðáø äéá`ly onf lk ,ayene akyn `nhl Ð

.yinyz xg`l dz`xáùåîå áëùî àðù éàîå
da exfb ,minc da igikyc idi`" zxn`c oeik Ð

opax dia exfb `lc ,lrea `py i`n Ð "opax

ep`nhzyìëä éøáã ?,i`ny zia elit`e Ð

,ielz drbn xyr cg` jezay ipya ipzwe

!`ped axl `iyweéøéùò,daifl sexv el oi` Ð

edl iedc xyr cg` `l` enr sxhvn oi`y

.ixzéòéùúëxeniy irac dia ol `hiytc Ð

daf icil d`iadl ie`x `dc ,ea dz`x m`

.dxenbéøéùò óà.ea ze`xl dligzd m` Ð

øåîéù éòáab lr s` ,ecbpk xyr cg` Ð

.dxenb daf icil `al die`x dpi`cøùò ãçàë
.xeniy ira `l :ixn`c lld zial Ðïîùá

ïîùáwxta zegpna dcez ly dkeax iab Ð

gaf lr aixwde" aizkc :(`,ht) "zecn izy"

eli` :`ipze ."onya" `zlz aizke ,"dcezd

.bell zegpnd lk xne` iziid Ð "onya" xn`p

Ð oiwiwxe zelgc "onya" "onya" xnel cenlz

.bel ivgl hrnl ,ieaix xg` ieaix iedéðéà
êì òîåùdkldy ,`xwnd on df xac cnll Ð

.`ed dt lr ipiqn dynläãðì äãð ïéáùoia Ð

dpi` dcp ini elkyn ,dcp zligzl dcp seq

dyy zg` dii`xl ayil dcp zeidl zxfeg

.mei xyr cg` elkiy cr ,`edeäëìä éàîÐ

oa xfrl` iax xn`w xyr cg` mei` rnync

:cenlzd irae ,ipiqn dynl dkld iedc dixfr

eiptly minid x`yn eizekld i`nãçà äëìä ?
øùò.eiptlyn welg `ed cg` xaca Ðúåëìä

øùò ãçà.welg `ed mixac ipya Ðøåîéù
éðéøçàì.ixiyrl Ðøåîéù éòá åäéà àìÐ

`le ,ecbpk xyr cg` xenyl `ziixe`cn

xeniy ira `l ixiyrc .xeniy ied ipixg`l

.daif icil oda `az `le li`ed ,`ziixe`cn

Ð xyr cg` mei d`ex elit` `din opaxcne

oizipzn ipzwck ,eixg`ly meia ynyl dxeq`

dcp) "oniq `a" wxta opixn`e ,"oxbxb df ixd"

.xeq` Ð opzc "oxbxb" :(`,cpäàåøä ìåëé
äáæ àäú íéôåöø äãð úìçúá íéîé äùìùÐ

(eh `xwie) aizkc ,oaxwle miiwp dray zxitql

oaxwe dxitq dl jixvnwe ,"miax mini"äáæ äéäú éë äùàå íéé÷î éðà äî ?xen`d Ð

.oaxwe miiwp zxitq dkixvd `ly ,dpey`x dyxtaãçà íåé äàåøádz`x la` Ð

.daf `dz Ð ylyøîåì ãåîìú.dipy dyxta Ð
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àìàmei cbpk mei zxneyc opiwqn ,ok m`c :dywe Ð mei cbpk mei zxney lreak `ni`

,eixg`ly meia dlah" :`ipz `de ,ayene akyn `nhn dlrea oi` dly ipya

,miax oeyl rnyn "oi`nhn"e ,"ayene akyn oi`nhn Ð dz`x jk xg`e ,dzia z` dynye

,sqei axc `zlin `vxzn `dc ,"ip`y dz`x" :xninl `kile !dlreae `id ,ediieexz` i`wc

,`kdc `pwqn jdc :xnel yie .`pdk ax igci`e

dil iywz `lc ,`z` `ped axc `zlin iaeyiil

`gipe .igc` sqei axc `zlin edine ,`ziixan

,"ol rnynw i`n" iywz `lc `ped axl ith inp

axc dizlin iia` uxznck ,ip`y dz`x i`cec

,giky `lc ,dlrea oiprlc `ped ax xaqe .`pdk

igikyc ,idi` la` ."ip`y dz`x" xninl ol zi`

.dz`x eh` opixfb Ð dz`x `l elit` ,minc da

eh` ,xyr mipy meia dz`x opixfbc ikid ik

mipy zii`xc ab lr s`e ,xyr cg` jez dz`x

:wgvi epiax xne` cere .zxzeq dpi` xyr

dyw `lc `gip ,sqei axc `zlin `niiw elit`c

meia epiidc ,eixg`ly meia i`cec .oizipznn

xeqi` `kilc ,dab lrea gikyc xyr mipy

lr s` ,ayene akyn lrea `nhn Ð `ziixe`c

ipya mei xyr cg` jez la` .dz`x `lc ab

dz`x oia opibltn `l dcic iabc ab lr s` ,dly

akyn `nhn epi` lrea mewn lknÐ dz`x `ll

.dz`xa `l` ,ayeneéàîyxit Ð edi` `py

akyn `nhn `lc ,lrea `py i`n :qxhpewa

i`n" ikd xza jixtc i`d epiidc :dnize .ayene

:xnel yie ?"ayene akyn `nhn `lc lrea `py

`lc ipyn ike .dicic i`zl meyn jixt `xwirnc

.dcic i`zl meyn `nhle :jixt ,minc dia giky

dii`x d`ex edi`c `py i`n :yxtn wgvi epiaxe

oiay zeayene zeakyn oilezc ,aef ly zg`

diilz ici lr `l` `nhn oi`e ,dipyl dpey`x

`py i`ne" .oixedh Ð d`xi `l m`e ,d`xi m`

d`nhnc mei xyr cg` jez d`ex ikc ,"idi`

.`ped axl dz`x `lc ab lr s`e ,ayene akyn

.dxzq ,dz`x ikc meyn Ð mzdc :inc `l edin

,d`xi elit`Ð af la` .dz`x `la exingd jkle

ikc ,"idi` `py i`n" :d`xp jkl .xezqi `l

dz`xe dynye mei xyr cg` xg`ly mei dlah

ab lr s` ,diilz `la ayene akyn `nhnc Ð

opiyxtc yexit i`dle .dxizq oi` inp mzdc

`yexit jci`l la` .jixt ,`wec e`l dz`xc

Ð oilez dz`x `l la` ,ip`y dz`x opixn`c

.idi`e edi` oieyàìàdcezl ony bel ivg

,diaxn rny ikdc d`xp Ð xifpl oii ziriaxe

lkn eilr wlg `aiwr iax :inp i` .edpiqxbe

,mei xyr cg` iab onwl xn`ck ,dl` dyly

iaxl i`xw ,dixfr oa xfrl` iaxl `zkld

ab lr s` ,bilt iyilyac inp oicd `ede .`aiwr

.ogky` `lc

éáøi`na :dniz Ð xyr cg` dkld xn` opgei

xfrl` iax `d ?yiwl yixe opgei iax ibilt

jezay minid oeayga `l` ixii` `l dixfr oa

cg` xeniya la` .daif eda `kiiyc ,xyr cg`

onwl jixtcn ,rnyn oke .llk ixii` `l Ð xyr

cg` `zklda ixii` edi` i`e ,"edpip i`xw ipd"

i`cec :xnel yie !xyr cg` xeniyl ,`zklde .daf `idy minid oipnl ,`xw :ipyil Ð xyr

iaxe .daif eda ikiiyc minid oipna `l` ixii` `l ,dixfr oa xfrl` iax xn`wc "dkld"

`ed xyr cg` xg`y meic oeik :xn`w opgei iaxc ,ibilt `nlra `xaqa yiwl yixe opgei

,ixiyrl dyrp epi` xeniy elit`c :xaq yiwl yixe .dxitq jixv xyr cg` oi` Ð zecp

."edpip i`xw" xity jixt cenlzdc `gip `zyde .mini ipy `l` `kilc ,dlecb daifl sxhvdl ie`x epi`c oeik
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ìL:øîBì ãeîìz ?(äáæ äéäz äléçza íéîé äL §¨¨¦©§¦¨¦§¤¨¨©§©
àìá"
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נדה. פרק עשירי - תינוקת דף עב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

lkep ok m` ,afk dpic mei zxney i`ny zialy epipyy dzrne
zeayene zeakyn z`neh iabl afa mzhiy epivny dnn cenll
mei zxneya zeayene zeakyn oicl ,dpey`x dii`x xg`l ely

.ipyd meia
åaf oipra ixdàéðzxedh ,i`ny zia zhiy `ziixaaèéñnä §©§¨©¥¦

[fifnd-]úàztihäéiàøä,afd ly dpey`xd,íéøîBà éànL úéa ¤¨§¦¨¥©©§¦
ïéìBz`vnp ztqep dii`x d`xie afd xefgi m`y ,wtqa ez`neh ¦

d`nhn ely dtihe dpey`xd ezii`x zrn rxtnl `ed xenb afy
d`nhn dpi`e aef ztih ef oi` zipy d`xi `l m` la` ,hqida

.hqidaïéøäèî ìlä úéáe`nhn epi`y ixw ztih hiqnk eze` ¥¦¥§©£¦
ii`x d`x `ly lky ,hqidalah m`y ixw lrak epic ztqep d

o`kn wx `nhne af dyrp ,aey d`xie xefgiyke ,ez`nehn xdhp
dipy dii`x oi` lld zialy (`"r) lirl epipyy enke .afk jli`e

.rxtnl zxzeq af ly
zeakyna ewlgp ok enky zx`ane `ziixad dkiynn dzre

:dpey`x dii`x xg`y zeayeneL úBáLBîe úBákLîayie aky ¦§¨¨¤
mdilrïéìBz éànL úéa ,äéiðL äéiàøì äðBLàø äéiàø ïéamz`neh ¥§¦¨¦¨¦§¦¨§¦¨¥©©¦

akyn `nhne `ed xenb afy `vnp zipy d`xi m`y ,wtqa
ixw lrak epic `l` af `ed oi` d`xi `l m`e ,rxtnl ayene

.`nhn epi`eïéøäèî ìlä úéáem` s` el` zeayene zeakyn ¥¦¥§©£¦
,ixw lrak `l` epi` dpey`x dii`xay iptn ,zipy d`xi
o`kn `nhn `l` rxtnl af dyrp epi` dipy dii`x d`xiyke

.jli`e
xg`n :`ped axk `ly dpyndn dgikene `xnbd dwiqn dzr
dii`x xg`ly zeayene zeakyn i`ny zialy `ziixaa epipyy

,m`nhi `l zipy d`xi `l m`e ,oilez dpey`xàLéø éðz÷å± §¨¨¥¥¨
,epixac zligza d`aedy dpyna epipyeìL úçà äéiàø äàBøä̈¤§¦¨©©¤

,íBé ãâðk íBé úøîBLk ,íéøîBà éànL úéa ,áBæi`ny zialy ¥©©§¦§¤¤§¤¤
,afl dpica dey mei zxneyàîìàyúéáì íBé ãâðk íBé úøîBL ©§¨¤¤§¤¤§¥

ïéìBz éànL`l m`y ,afa enk zeayene zeakyn z`neh iabl ©©¦
zhiy z` x`iay `ped axl dyw o`kne ,m`nhz `l zipy d`xz
.[dz`x `la s` zeayene zeakyn z`nhny dpyna i`ny zia

:`xnbd zvxznàîéz àìdii`x i`ny zialy xn`z l` - Ÿ¥¨
k `nhn af ly dpey`xíBé úøîBLàîéà àlà ,íBé ãâðk`l` ± ¤¤§¤¤¤¨¥¨

af ly dpey`xd dii`xd oicy dpynd zpeek yxtzkly epic §
,[íBé ãâðk íBé úøîBL ìòBámi`nhn mpi`e ,oilez mdipyay ¥¤¤§¤¤

d`nhn dnvr mei zxney la` .dz`x ok m` `l` rxtnl
.`ped axk dz`x `la s` rxtnl

:`xnbd zl`eyeäéà àðL éàî[lread dpey dna-]ànèî àìc ©§¨¦§Ÿ§©¥
áLBîe ákLî,dz`x `ly onf lk `nhiy i`ny zia exfb `ly - ¦§¨¨

éäéà àðL éàîe[mei zxneyd-]déì àénèîc`nhzy da exfby - ©§¨¦¦¦§©§¨¥
,mdipia wlgl yiy :`xnbd zvxzn .dz`x `lyk s`eäéà¦

[lread-]íéîc déa éçéëL àìc,mi`nhnd minc ea ievn oi`y - §Ÿ§¦¦¥¨¦
ïðaø déa øeæb àìla` .dz`xyk `l` rxtnl `nhiyéäéà Ÿ¨¥©¨¨¦¦

[mei zxneyd-]íéîc da éçéëLc,mi`nhnd minc da ievny - ¦§¦¦¨¨¦
ïðaø äa øeæb.dz`x `lyk s` `nhzy ¨¨©¨¨

:cer `xnbd zl`eyáLBîe ákLî àðL éàîedlydéì àénèîc± ©§¨¦§¨¨¦§©§¨¥
,da miievn mincdy meyn ,dz`x `lyk s` ez`nhnyéàîe©

àðLddéì àénèî àìc ìòBa`lyk drbna llk ez`nhn dpi`y ± §¨¥§Ÿ§©§¨¥
epi` lready epwligy s`e .da miievn mincdy s` ,dz`x
did mewn lkn ,minc ea ievn `ly meyn ayene akyn `nhn
zeakyn d`nihy myk mini dray drbna ez`nhl dl

,wlgl yi :`xnbd zvxzn .[dly zeayeneáLBîe ákLîdly ¦§¨¨
çéëLc,mdilr zakeye zayeiy `ed ievny -,déì àénèîla` ¦§¦©§©§¨¥

çéëL àìc ìòBadaf lraiy ievn oi`y -àénèî àìea exfb `l ± ¥§Ÿ§¦©Ÿ§©§¨
.minkg ea exfb `l ievn epi`y xacay ,`nhiy minkg

:`ped ax zhiy lr cer dywn `xnbd,ïðzcg`d jeza dz`x §©
e xyräìáèaåéøçàlL íBémeid zvwn dxnyy xg`éøä ,äLnLå ¨§¨¤§©£¨§¦§¨£¥

úeaøz Bæ[dbdpd-]äòødzliah oi`y `vnpe ,xezqz `ny ©§¨¨

e .dliahïúìéòáe ïòbîlread lye dlyïééeìzd`xz m`y ,wtqa ©¨¨§¦¨¨§¦
.daf lrea `ede daf `id ixd meidåàì éàîzernyn oi` ike ± ©¨

,`nh epi`e ielz drbn f`y d`xz `l m`y dpyndìkä éøác¦§¥©Ÿ
,àéänhn dpi` i`ny zial s`yok m`e ,dz`x ok m` `l` d` ¦

,`xnbd zvxzn .`ped ax lr dyw,àìzhiy epzpyn `l`úéa Ÿ¥
,àéä ìlä.`ped axk ,dz`x `lyk s` d`nhn i`ny zial la` ¦¥¦

:lld zia ixac `l` dpi` dpyndy `ziixan `xnbd dgikene
äãeäé éaø íäì øîà ,àéðúc[ìlä úéáìmeia dlah m`y exn`y §©§¨¨©¨¤©¦§¨§¥¦¥

,drx zeaxz ef ixd dynye eixg`lyúeaøz ïéøB÷ ízà Bæì éëå§¦¨©¤¦©§
äòø,xenb xeqi` `le ,calaäæ ïåekúð àì àìäålreadàlà ¨¨©£ŸŸ¦§©¥¤¤¨

.äcpä úà ìBòáìlld zia ixac dpynay el` mixacy gkene ¦§¤©¦¨
.lld zial dcedi iax dywid jkle ,md

:dcedi iax ly eziiyew z` `xnbd zxxan eiykrà÷ìñ äcð¦¨¨§¨
Czòc,dcpd z` leral df oeekzpy xnel jzrc lr dlr ike ± ©§¨

z` leral xnel ezpeek oi`y :`xnbd daiyn .`id daif inia ixd
,dcpdàîéà àlàxnel ezpeeky ,[yxtz-].äáfä úà ìBòáìzxfeg ¤¨¥¨¦§¤©¨¨

oiicre :zl`eye `xnbdCzòc à÷ìñ äáæjzrc lr dlr ike ± ¨¨¨§¨©§¨
dxnyy xg` `l` lra `l ixd ,dafd z` leral oeekzpy xnel
xnel ezpeek oi` :`xnbd daiyn .daf `id oi`e dlahe meid zvwn

,dafd z` leral oeekzpy,íBé ãâðk íBé úøîBL ìBòáì ,àîéà àlà¤¨¥¨¦§¤¤§¤¤
.dliah dzliah oi`e zxzeq ,meid d`xz m`y

:daifd inin ixiyrd mei oica mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian
,øîzéàd meiéøéNò,epica ewlgp daifd inin,øîà ïðçBé éaømei ¦§©£¦¦©¦¨¨¨©

déøéNòepicøenéL éòa éòéLz äî ,éòéLzkmc d`exdy myk - £¦¦©§¦¦©§¦¦¨¥¦
zxzen jk xg` wxe dxdha ezxgnl xenyl dilr iriyzd meia

,dlraløenéL éòa éøéNò óàxenyl dilr ixiyra d`exd jk - ©£¦¦¨¥¦
e .zxzen `id jk xg` wxe xyr cg`d meiéøéNò ,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©£¦¦
øenéL éòa àì øNò ãçà äî ,øNò ãçàkmei zii`xly myk - §©©¨¨¨©©¨¨¨¨¥¦

zlaeh `l` xyr mipyd mei z` xenyl dkixv dpi` xyr cg`d
,dlila zxzene cinøenéL éòa àì éøéNò óàmei zii`xl mb jk - ©£¦¦¨¨¥¦

dlila `l` ,xyr cg`d mei z` xenyl dkixv dpi` ixiyrd
.dxezd on leahl xak zxzen eixg`y

:ef zwelgna zxg` oeyl `xnbd d`iandì éðúîc àkéàyi ± ¦¨§©§¦¨
ef zwelgn mipeydàäàyiwl yixe opgei iaxy ,ef `ziixa lr ± ©¨

.envr ipta zwelgnk `le ,dyexita ewlgp
oa xfrl` iaxe `aiwr iaxy ,dcez inglay onyd oipra epipyy
x`yay onyd xeriyn dpey exeriyy oicd xewna ewlgp dixfr
ivga exeriy dcez eli`e ,ony bela oxeriy zegpnd lky ,zegpn
f `xwie) 'onXA' 'onXA' xezidn z`f cnel `aiwr iax .ony bel©¤¤©¤¤
hrnl `l` ieaix xg` ieaix oi`y ,dcez ingla xn`pd (ai

.cala bel ivg exeriyy,àáé÷ò éaøì äéøæò ïa øæòìà éaø Bì øîà̈©©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¦£¦¨
äaøî äzà eléôàn jk yexcl zegkedaíBiä ìk ['ïîMa'] 'ïîMa' £¦©¨©§¤©¤¤©¤¤¨©

,Eì òîBL éðéà ,Blek,jkl miwewf eppi` ikàlàxeriyïîL âBì éöç ¥¦¥©§¤¨£¦¤¤
å ,[äãBzìoic okúéòéáøbeldøéæðì ïéélr zewll exeriy dfy ± §¨§§¦¦©¦§¨¦
.oii ziizyåoicïéaù íBé øNò ãçàiniì äcðiniäcð,mdixg`ly §©©¨¨¤¥¦¨¦¦¨

,daif ini mdyéðéqî äLîì äëìä,ewlgp ef dkld xe`iaae .[md £¨¨§Ÿ¤¦¦©
epicy rnyn envr ipta ef dklda xkfed xyr cg`d meiy jkny

el`y jk lre ,eiptly minidn dpeyäëìä éàîdpeyy df mei lr ©£¨¨
.ewlgp ef dl`y zaeyzae .eiptly minidn `ed,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©

äëìäd meil ipiqa dynl dlawzd zg`,øNò ãçà`ed dpeyy £¨¨©©¨¨
.eiptly minin cg` xacaøNò ãçà úBëìä ,øîBà Lé÷ì Léø- ¥¨¦¥¦§©©¨¨

`xnbd zx`ane .eiptly minidn `ed dpey zekld izya
:mzwelgnäëìä ,øîà ïðçBé éaød meil dxn`p zg`,øNò ãçà ©¦¨¨¨©£¨¨©©¨¨
meiy ,`ide,øenéL éòa àìc àeä øNò ãçàdpi` ea dz`x m`y ©©¨¨§Ÿ¨¥¦

,ezxgnl xenyl dkixvøenéL ãéáò éðéøçàì àäminil la` ± ¨§©£¦¥¨¦¦
zxney eiptly ixiyra dz`x m`y ,xeniy `ed dyrp mixg`

.eiptly minidn dpey `ed oi` df oicle ,xyr cg`d mei z`Léøå§¥
øNò ãçà úBëìä ,øîà Lé÷ì.` ,ea exn`p zekld izy ±ãçà àì ¨¦¨©¦§©©¨¨Ÿ©©

éòa øNò[jixvz±]øenéL.a .ezxgnléåä éøéNòì øenéL àìås`e ± ¨¨¨¥¦§Ÿ¦¨£¦¦¨¥
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc dcp(iyiy meil)

lkep ok m` ,afk dpic mei zxney i`ny zialy epipyy dzrne
zeayene zeakyn z`neh iabl afa mzhiy epivny dnn cenll
mei zxneya zeayene zeakyn oicl ,dpey`x dii`x xg`l ely

.ipyd meia
åaf oipra ixdàéðzxedh ,i`ny zia zhiy `ziixaaèéñnä §©§¨©¥¦

[fifnd-]úàztihäéiàøä,afd ly dpey`xd,íéøîBà éànL úéa ¤¨§¦¨¥©©§¦
ïéìBz`vnp ztqep dii`x d`xie afd xefgi m`y ,wtqa ez`neh ¦

d`nhn ely dtihe dpey`xd ezii`x zrn rxtnl `ed xenb afy
d`nhn dpi`e aef ztih ef oi` zipy d`xi `l m` la` ,hqida

.hqidaïéøäèî ìlä úéáe`nhn epi`y ixw ztih hiqnk eze` ¥¦¥§©£¦
ii`x d`x `ly lky ,hqidalah m`y ixw lrak epic ztqep d

o`kn wx `nhne af dyrp ,aey d`xie xefgiyke ,ez`nehn xdhp
dipy dii`x oi` lld zialy (`"r) lirl epipyy enke .afk jli`e

.rxtnl zxzeq af ly
zeakyna ewlgp ok enky zx`ane `ziixad dkiynn dzre

:dpey`x dii`x xg`y zeayeneL úBáLBîe úBákLîayie aky ¦§¨¨¤
mdilrïéìBz éànL úéa ,äéiðL äéiàøì äðBLàø äéiàø ïéamz`neh ¥§¦¨¦¨¦§¦¨§¦¨¥©©¦

akyn `nhne `ed xenb afy `vnp zipy d`xi m`y ,wtqa
ixw lrak epic `l` af `ed oi` d`xi `l m`e ,rxtnl ayene

.`nhn epi`eïéøäèî ìlä úéáem` s` el` zeayene zeakyn ¥¦¥§©£¦
,ixw lrak `l` epi` dpey`x dii`xay iptn ,zipy d`xi
o`kn `nhn `l` rxtnl af dyrp epi` dipy dii`x d`xiyke

.jli`e
xg`n :`ped axk `ly dpyndn dgikene `xnbd dwiqn dzr
dii`x xg`ly zeayene zeakyn i`ny zialy `ziixaa epipyy

,m`nhi `l zipy d`xi `l m`e ,oilez dpey`xàLéø éðz÷å± §¨¨¥¥¨
,epixac zligza d`aedy dpyna epipyeìL úçà äéiàø äàBøä̈¤§¦¨©©¤

,íBé ãâðk íBé úøîBLk ,íéøîBà éànL úéa ,áBæi`ny zialy ¥©©§¦§¤¤§¤¤
,afl dpica dey mei zxneyàîìàyúéáì íBé ãâðk íBé úøîBL ©§¨¤¤§¤¤§¥

ïéìBz éànL`l m`y ,afa enk zeayene zeakyn z`neh iabl ©©¦
zhiy z` x`iay `ped axl dyw o`kne ,m`nhz `l zipy d`xz
.[dz`x `la s` zeayene zeakyn z`nhny dpyna i`ny zia

:`xnbd zvxznàîéz àìdii`x i`ny zialy xn`z l` - Ÿ¥¨
k `nhn af ly dpey`xíBé úøîBLàîéà àlà ,íBé ãâðk`l` ± ¤¤§¤¤¤¨¥¨

af ly dpey`xd dii`xd oicy dpynd zpeek yxtzkly epic §
,[íBé ãâðk íBé úøîBL ìòBámi`nhn mpi`e ,oilez mdipyay ¥¤¤§¤¤

d`nhn dnvr mei zxney la` .dz`x ok m` `l` rxtnl
.`ped axk dz`x `la s` rxtnl

:`xnbd zl`eyeäéà àðL éàî[lread dpey dna-]ànèî àìc ©§¨¦§Ÿ§©¥
áLBîe ákLî,dz`x `ly onf lk `nhiy i`ny zia exfb `ly - ¦§¨¨

éäéà àðL éàîe[mei zxneyd-]déì àénèîc`nhzy da exfby - ©§¨¦¦¦§©§¨¥
,mdipia wlgl yiy :`xnbd zvxzn .dz`x `lyk s`eäéà¦

[lread-]íéîc déa éçéëL àìc,mi`nhnd minc ea ievn oi`y - §Ÿ§¦¦¥¨¦
ïðaø déa øeæb àìla` .dz`xyk `l` rxtnl `nhiyéäéà Ÿ¨¥©¨¨¦¦

[mei zxneyd-]íéîc da éçéëLc,mi`nhnd minc da ievny - ¦§¦¦¨¨¦
ïðaø äa øeæb.dz`x `lyk s` `nhzy ¨¨©¨¨

:cer `xnbd zl`eyáLBîe ákLî àðL éàîedlydéì àénèîc± ©§¨¦§¨¨¦§©§¨¥
,da miievn mincdy meyn ,dz`x `lyk s` ez`nhnyéàîe©

àðLddéì àénèî àìc ìòBa`lyk drbna llk ez`nhn dpi`y ± §¨¥§Ÿ§©§¨¥
epi` lready epwligy s`e .da miievn mincdy s` ,dz`x
did mewn lkn ,minc ea ievn `ly meyn ayene akyn `nhn
zeakyn d`nihy myk mini dray drbna ez`nhl dl

,wlgl yi :`xnbd zvxzn .[dly zeayeneáLBîe ákLîdly ¦§¨¨
çéëLc,mdilr zakeye zayeiy `ed ievny -,déì àénèîla` ¦§¦©§©§¨¥

çéëL àìc ìòBadaf lraiy ievn oi`y -àénèî àìea exfb `l ± ¥§Ÿ§¦©Ÿ§©§¨
.minkg ea exfb `l ievn epi`y xacay ,`nhiy minkg

:`ped ax zhiy lr cer dywn `xnbd,ïðzcg`d jeza dz`x §©
e xyräìáèaåéøçàlL íBémeid zvwn dxnyy xg`éøä ,äLnLå ¨§¨¤§©£¨§¦§¨£¥

úeaøz Bæ[dbdpd-]äòødzliah oi`y `vnpe ,xezqz `ny ©§¨¨

e .dliahïúìéòáe ïòbîlread lye dlyïééeìzd`xz m`y ,wtqa ©¨¨§¦¨¨§¦
.daf lrea `ede daf `id ixd meidåàì éàîzernyn oi` ike ± ©¨

,`nh epi`e ielz drbn f`y d`xz `l m`y dpyndìkä éøác¦§¥©Ÿ
,àéänhn dpi` i`ny zial s`yok m`e ,dz`x ok m` `l` d` ¦

,`xnbd zvxzn .`ped ax lr dyw,àìzhiy epzpyn `l`úéa Ÿ¥
,àéä ìlä.`ped axk ,dz`x `lyk s` d`nhn i`ny zial la` ¦¥¦

:lld zia ixac `l` dpi` dpyndy `ziixan `xnbd dgikene
äãeäé éaø íäì øîà ,àéðúc[ìlä úéáìmeia dlah m`y exn`y §©§¨¨©¨¤©¦§¨§¥¦¥

,drx zeaxz ef ixd dynye eixg`lyúeaøz ïéøB÷ ízà Bæì éëå§¦¨©¤¦©§
äòø,xenb xeqi` `le ,calaäæ ïåekúð àì àìäålreadàlà ¨¨©£ŸŸ¦§©¥¤¤¨

.äcpä úà ìBòáìlld zia ixac dpynay el` mixacy gkene ¦§¤©¦¨
.lld zial dcedi iax dywid jkle ,md

:dcedi iax ly eziiyew z` `xnbd zxxan eiykrà÷ìñ äcð¦¨¨§¨
Czòc,dcpd z` leral df oeekzpy xnel jzrc lr dlr ike ± ©§¨

z` leral xnel ezpeek oi`y :`xnbd daiyn .`id daif inia ixd
,dcpdàîéà àlàxnel ezpeeky ,[yxtz-].äáfä úà ìBòáìzxfeg ¤¨¥¨¦§¤©¨¨

oiicre :zl`eye `xnbdCzòc à÷ìñ äáæjzrc lr dlr ike ± ¨¨¨§¨©§¨
dxnyy xg` `l` lra `l ixd ,dafd z` leral oeekzpy xnel
xnel ezpeek oi` :`xnbd daiyn .daf `id oi`e dlahe meid zvwn

,dafd z` leral oeekzpy,íBé ãâðk íBé úøîBL ìBòáì ,àîéà àlà¤¨¥¨¦§¤¤§¤¤
.dliah dzliah oi`e zxzeq ,meid d`xz m`y

:daifd inin ixiyrd mei oica mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian
,øîzéàd meiéøéNò,epica ewlgp daifd inin,øîà ïðçBé éaømei ¦§©£¦¦©¦¨¨¨©

déøéNòepicøenéL éòa éòéLz äî ,éòéLzkmc d`exdy myk - £¦¦©§¦¦©§¦¦¨¥¦
zxzen jk xg` wxe dxdha ezxgnl xenyl dilr iriyzd meia

,dlraløenéL éòa éøéNò óàxenyl dilr ixiyra d`exd jk - ©£¦¦¨¥¦
e .zxzen `id jk xg` wxe xyr cg`d meiéøéNò ,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©£¦¦
øenéL éòa àì øNò ãçà äî ,øNò ãçàkmei zii`xly myk - §©©¨¨¨©©¨¨¨¨¥¦

zlaeh `l` xyr mipyd mei z` xenyl dkixv dpi` xyr cg`d
,dlila zxzene cinøenéL éòa àì éøéNò óàmei zii`xl mb jk - ©£¦¦¨¨¥¦

dlila `l` ,xyr cg`d mei z` xenyl dkixv dpi` ixiyrd
.dxezd on leahl xak zxzen eixg`y

:ef zwelgna zxg` oeyl `xnbd d`iandì éðúîc àkéàyi ± ¦¨§©§¦¨
ef zwelgn mipeydàäàyiwl yixe opgei iaxy ,ef `ziixa lr ± ©¨

.envr ipta zwelgnk `le ,dyexita ewlgp
oa xfrl` iaxe `aiwr iaxy ,dcez inglay onyd oipra epipyy
x`yay onyd xeriyn dpey exeriyy oicd xewna ewlgp dixfr
ivga exeriy dcez eli`e ,ony bela oxeriy zegpnd lky ,zegpn
f `xwie) 'onXA' 'onXA' xezidn z`f cnel `aiwr iax .ony bel©¤¤©¤¤
hrnl `l` ieaix xg` ieaix oi`y ,dcez ingla xn`pd (ai

.cala bel ivg exeriyy,àáé÷ò éaøì äéøæò ïa øæòìà éaø Bì øîà̈©©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¦£¦¨
äaøî äzà eléôàn jk yexcl zegkedaíBiä ìk ['ïîMa'] 'ïîMa' £¦©¨©§¤©¤¤©¤¤¨©

,Eì òîBL éðéà ,Blek,jkl miwewf eppi` ikàlàxeriyïîL âBì éöç ¥¦¥©§¤¨£¦¤¤
å ,[äãBzìoic okúéòéáøbeldøéæðì ïéélr zewll exeriy dfy ± §¨§§¦¦©¦§¨¦
.oii ziizyåoicïéaù íBé øNò ãçàiniì äcðiniäcð,mdixg`ly §©©¨¨¤¥¦¨¦¦¨

,daif ini mdyéðéqî äLîì äëìä,ewlgp ef dkld xe`iaae .[md £¨¨§Ÿ¤¦¦©
epicy rnyn envr ipta ef dklda xkfed xyr cg`d meiy jkny

el`y jk lre ,eiptly minidn dpeyäëìä éàîdpeyy df mei lr ©£¨¨
.ewlgp ef dl`y zaeyzae .eiptly minidn `ed,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©

äëìäd meil ipiqa dynl dlawzd zg`,øNò ãçà`ed dpeyy £¨¨©©¨¨
.eiptly minin cg` xacaøNò ãçà úBëìä ,øîBà Lé÷ì Léø- ¥¨¦¥¦§©©¨¨

`xnbd zx`ane .eiptly minidn `ed dpey zekld izya
:mzwelgnäëìä ,øîà ïðçBé éaød meil dxn`p zg`,øNò ãçà ©¦¨¨¨©£¨¨©©¨¨
meiy ,`ide,øenéL éòa àìc àeä øNò ãçàdpi` ea dz`x m`y ©©¨¨§Ÿ¨¥¦

,ezxgnl xenyl dkixvøenéL ãéáò éðéøçàì àäminil la` ± ¨§©£¦¥¨¦¦
zxney eiptly ixiyra dz`x m`y ,xeniy `ed dyrp mixg`

.eiptly minidn dpey `ed oi` df oicle ,xyr cg`d mei z`Léøå§¥
øNò ãçà úBëìä ,øîà Lé÷ì.` ,ea exn`p zekld izy ±ãçà àì ¨¦¨©¦§©©¨¨Ÿ©©

éòa øNò[jixvz±]øenéL.a .ezxgnléåä éøéNòì øenéL àìås`e ± ¨¨¨¥¦§Ÿ¦¨£¦¦¨¥
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המשך בעמוד סד



xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc dcp(ycew zay meil)

,(äúãð ìò) 'dúcð úò àìa'ini zylyyk `l` daf ziyrp dpi`y §Ÿ¤¦¨¨
d onfa ,xnelk ,dzcp ini xg` dzii`xdúcðì Ceîñxg`y meia ± ¨§¦¨¨

.dzcpl ixiyre iriyz ipinya dz`xy ,dzcp ini zray
:`ziixad zxxanéì ïéàådaf ziyrpyàlàini eligzdyk §¥¦¤¨

dzii`xì Ceîñini,dúcðd onfa eligzdyk la`dúcðì âìôeî ¨§¦¨¨§¨§¦¨¨
a [dzcp inin wgexnd-],ãçà íBédzcpl jenqd ipinyd meiay ¤¨

,xyr cg`e ixiyr iriyza `l` ,dz`x `lïépîziyrp jka mby ¦©¦
:`ziixad daiyn .daføîBì ãeîìzepeyl xeziia (my)éë Bà' ©§©¦

'áeæúziyrpy dzcp inil jenq ynn dz`x `lyk mb zeaxl ¨
.daf

:`ziixad cer zxxanéì ïéàdaf ziyrpyàlàini eligzdyk ¥¦¤¨
wgexnd dzcpl iriyzd meia dzii`xãçà íBé,dzcpn cala ¤¨

la`úBaøì ïépîd onfa dzii`x iniyk mbâìôeîxzei dzcpn ¦©¦§©§¨
d meia epiidc ,cg` meinìL ,íéðL,äML ,äMîç ,äòaøà ,äL §©¦§Ÿ¨©§¨¨£¦¨¦¨

ðBîL ,äòáLåäøNò ,äòLz ,ä,dzcp xg`yïépîdaf ziyrpy §¦§¨§¨¦§¨£¨¨¦©¦
:`ziixad daiyn .mitevx mini dyly mda d`exykY zøîàyi ¨©§¨

,el` minia dii`x zeaxl xnel epléòéáøa eðéön äîdzcp xg`y ©¨¦¨§¦¦
éeàøLoey`x zeidläøéôñìipy oey`xa dz`xyk ,miiwp 'f ly ¤¨¦§¦¨

,iyilyeåy daxzdéeàøsxhvdlìiniäáéæixdy ,eiptly §¨¦¦¨
,daifl iyilyd mei `ed iriaxd ixd iyilyae ipya dz`xykóà©

àéáà éðàmei z` mb zeaxlL éøéNòäixdéeàø`ed,äøéôñì £¦¨¦¨£¦¦¤¨¦§¦¨
oexg`d meid ixiyrd mei ixd iyilye ipy oey`xa dz`xyky

,dxtqy miiwp 'fdnådidi mb oklì éeàøini zylyl sxhvdäáéæ §¨§¦¨
mby eiptly minid oke .mitevx mini dyly el` minia d`xzyk
minid zylya dz`xyk miiwp 'f zxitqn zeidl miie`x md

.mipey`xd
mda ziyrp s` dzxitql miie`xd minidy zeaxl epcnly xg`

:`ziixad cer zxxan ,dafúBaøì ïépîed meiøNò ãçàit lr s` ¦©¦§©©©¨¨
.mipey`xd mini dylya dz`xyk miiwp 'f zxitql ie`x epi`y

:`ziixad daiynøîBì ãeîìzepeyl xeziia (my)'dúcð úò àìa' ©§©§Ÿ¤¦¨¨
.daxd bltend s` zeaxl

bltend s` daxzdy ok m` :`ziixad cer zxxanìBëéiziid ¨
xnelóà äaøî éðàLd meiøNò íéðLeiptly minil sxhviy ¤£¦©§¤©§¥¨¨

daiyn .xyr cg`ae ixiyra dz`xyk dlecb daf dzeyrl
:`ziixadåàì zøîàdcp inin xyr mipyd mei `l` ,ok epi` ± ¨©§¨¨

.daifl sxhvn epi`e `ed
bltend s` daifl daxn aezkdy xg`n :`ziixad zl`ey

,daxdøNò íéðL àéöBäìe øNò ãçà úBaøì úéàø äîeinin epi`y ¨¨¦¨§©©©¨¨§¦§¥¨¨
:`ziixad daiyn .daifúøéôñì éeàøL øNò ãçà éðà äaøîdii`x ©§¤£¦©©¨¨¤¨¦§¦©

n daxzdy meia dligzdy,'áeæú éë Bà'ipya dz`xyk epiidc ¦¨
meia dlk dly miiwpd 'f ly oexg`d meid f`y iriaxe iyily
dxitql ie`xy iriaxl dnec xyr cg`d mei okle ,xyr cg`d

,daifl ie`x `di mby edaxpeéeàø ïéàL øNò íéðL éðà àéöBîe¦£¦§¥¨¨¤¥¨
úøéôñìn daxzdy mei,'áeæú éë Bà'ie`xy iriaxl dnec epi`e ¦§¦©¦¨

d `l okle dxitql.daifl daxz
dligzn dzr ,daifl miie`xd minid `ziixad dcnl dzr cr
dz`neh ipice daf mda ziyrpy zei`xd oipn cenll `ziixad

:`ziixad zxxan .dzxitqeåmini' (my) aezkd xn`y xg`n §¨¦
miAxéì ïéà 'dakyn d`nhn oke drbna d`nhne daf ziyrpy ©¦¥¦

dayeneàlàdz`xykìLíéîé äLoeyld zernynk ,mitevx ¤¨§Ÿ¨¨¦
dz`x ,'miAx'íéîé éðLmitevxïépî:`ziixad daiyn .d`nhny ©¦§¥¨¦¦©¦
øîBì ãeîìzd`nh didY DzCp iniM Dz`nh aFf ini lM' (my) ©§©¨§¥ª§¨¨¦¥¦¨¨¦§¤§¥¨

zaizn epcnl ,'`ed'éîé'ziyrp ,mini ipy d`exd s`y zxzeind ¦§¥
dz`x :`ziixad zxxan .d`neh oiprl dafïépî ãçà íBé¤¨¦©¦

:`ziixad daiyn .d`nhnyøîBì ãeîìz(my)'éîé ìk'siqedy - ©§©¨§¥
.d`nhn cala cg` mei d`exd s`y ,cnll 'lM' zaiz¨

:aezkdn dz`neh ipic `ziixad zcnel dzr'äàîè',(my) §¥¨
L ãnìîdafdäcpk dìòBa úà äànènm`e' (ck my) da yxetny §©¥¤§©§¨¤£¨©¦¨§¦

lke mini zraW `nhe eilr DzCp idzE Dz` Wi` aMWi akẄŸ¦§©¦Ÿ¨§¦¦¨¨¨¨§¨¥¦§©¨¦§¨
.'`nhi eilr aMWi xW` aMWOd©¦§¨£¤¦§©¨¨¦§¨

:weqtd yexcl `ziixad dkiynn'àéä'weqta xn`pd (dk my) ¦
wxy cnlle ,`ed herinàéä[dafd-]áfä ïéàå äìòBa úà äànèî ¦§©§¨¤£¨§¥©¨
.ìòBa àeäM äî ànèîherin jixvy mrhd `ziixad zx`an §©¥©¤¥

,dflàeä ïéc àìäålwn cenll ozip did aezkd hriny `lely ± ©£Ÿ¦
,el zlrapd z` `nhi afdy xnegeàéä äîes`y dafd ± ©¦

dxezd da dliwdya äànhî dðéàLylyúBiàø,cg` meia ¤¥¨¦©§¨§§¦
dzxdhl oaxw dkixvdl dlecb daf didzyíéîéákmyk ± ¦§¨¦

dxingd ok it lr s`e ,mitevx mini dylya dz`xyk d`nhny
y dxezd daàeä ,dìòBa úà äànèîdxezd ea dxingdy afd - §©§¨¤£¨

a ànhnLylyúBiàøcg` meiaíéîéákdylya `nhny myk ± ¤¦©¥§§¦¦§¨¦
m`d ,mitevx miniBðéàd onL ïécy xn`pe ea xingpäî ànèn ¥¦¤§©¥©

.ìòBa àeäM,df xnege lw cnlp `ly icke'àéä' øîBì ãeîìz ¤¥©§©¦
y hrnl.ìòBa àeäM äî ànèî áfä ïéàå dìòBa úà äànèî àéä¦§©§¨¤£¨§¥©¨§©¥©¤¥

:`ziixad zxxanäNBò [àéäL] (àåäù) ïépîe[d`nhn-]ákLî ¦©¦¤¦¨¦§¨
øîBì ãeîìz .áLBîeini lM eilr aMWY xW` aMWOd lM' (ek my) ¨©§©¨©¦§¨£¤¦§©¨¨¨§¥

DaFfdúcð ákLîkdidi `nh eilr aWY xW` ilMd lke DN didi ¨§¦§©¦¨¨¦§¤¨§¨©§¦£¤¥¥¨¨¨¥¦§¤
:`ziixad zxxan .'DzCp z`nhMéì ïéàåakyn d`nhny cenll §ª§©¦¨¨§¥¦

ayeneàlàdz`xykìLíéîé äLwx dz`xyk la` ,mitevxéðL ¤¨§Ÿ¨¨¦§¥
ïépî íéîé.ayene akyn d`nhnyøîBì ãeîìz(my)'éîé's`y ¨¦¦©¦©§©§¥

dz`x :`ziixad zxxan .d`nhn cala mini ipy d`exdãçà íBé¤¨
ïépî:`ziixad daiyn .ayene akyn d`nhnyøîBì ãeîìz(my) ¦©¦©§©

'éîé ìk'cg` mei d`exd s`y ,cnll 'lM' zaiz aezkd siqedy - ¨§¥¨
.ayene akyn d`nhn cala

:`ziixad zxxan :mei zxney oic `ziixad zcnel dzrïépîe¦©¦
ãçà úøôBqLiwp cg` mei xetql dkixvy ±ìmei zii`x,ãçà ¤¤¤¤¨§¤¨

.dyly zii`xl miiwp 'f zxitq `l` aezka yxetn oi` ixdy
:`ziixad daiynøîBì ãeîìz(ek my)'dl äéäé'died daix ©§©¦§¤¨

.mei cbpk mei zxitq lr epcnll ,xeniy ly ztqep
oiicr ,mei cbpk mei zxteqy epcnly s` :`ziixad zl`eyìBëé̈

y dkixvy xnel ziidì äòáL øBtñzzii`xàeä ïéãå ,íéðL± ¦§¦§¨¦§©¦§¦
,xnege lwn z`f cenll ozip ixdyàeä äîeea dliwdy afd ± ©

dxezdãçà øôBñ ïéàLiwp cg` mei ±ìzii`x,ãçàea dxingd ¤¥¥¤¨¦¤¨
y dxezdäòáL øôBñmiiwpìzii`xàéä ,íéðLdxingdy ,dafd ± ¥¦§¨¦§©¦¦
dxezd daúøôBqLmeiãçàiwp,ãçàìm`dBðéàd onL ïécxingp ¤¤¤¤¨§¤¨¥¦¤

y daäòáL øBtñzs` miiwpìzii`x,'dl äéäé' øîBì ãeîìz .íéðL ¦§¦§¨¦§©¦©§©¦§¤¨
mini ipy dz`xyk s`y xneldîBé àlà úøôBñ dðéàcg`d ¥¨¤¤¤¨¨

.dxezd dl drawy
xyr cg`y lirl xn`pd lr ef `ziixan `iyewd `xnbd dwiqn

:`id ipiqn dynl dkld meieäðéð éàø÷ àîìàgkeny ixd ± ©§¨§¨¥¦§
`le ,miaezkdn micnlp mei xyr cg` ipic lky `ziixadn
oi` :`xnbd zvxzn .lirl `ziixaa xn`pk ipiqn dynl dkldn

,`id mi`pz zwelgny ,dxizq o`kàáé÷ò éaøìeaxn laiw `ly §©¦£¦¨
,ef ipiqn dynl dkldéàø÷micnlp mei xyr cg` ipic ± §¨¥

la` .ef `ziixa dzpyp ezhiyle ,miaezkdnäéøæò ïa øæòìà éaøì§©¦¤§¨¨¤£©§¨
àúëìäank md ipiqn dynl dkld mei xyr cg` ipic -x`e ¦§§¨

.[zncewd `ziixaa
:`xnbd zl`ey,àaà éaøì äéòîL áø déì øîàaezky xg`n ¨©¥©§©§¨§©¦©¨

azkpy ,'ebe 'miAx mini DnC aFf aEfi iM dX`e' (dk eh `xwie)§¦¨¦¨¨¨¨¦©¦
,'mini' oeyla dafd zei`xéåäz àîîéa àîéàwxy xn`z m`d - ¨¦¥¨¦¨¨¤¡¥
didz meia d`exd dy`éåäz àéìéìa ,äáædlila d`exd la` ± ¨¨§¥§¨¤¡¥
didz `l` daf didz `l.äcð:`xnbd daiyndéì øîà,`a` iax ¦¨¨©¥

Cìò[ok xn`z `ly ick-]'dúcð ìò' àø÷ øîàlirl epcnle £¨¨©§¨©¦¨¨
d onfa d`exl o`kndúcðì Ceîñ.`id dafy ,ipinyd meid `edy ¨§¦¨¨

ixdeéåä úîéà 'dúcðì Ceîñ'`ld ,[`ed izni`-]àéìéìa`ed ¨§¦¨¨¥©¨¥§¥§¨
lil zqipka dzcp ini zray zelk xg` cin ligzn epnf ixdy

,ipinyådf onfa d`exldì éø÷ à÷[dxezd dl z`xew±],äáæ §¨¨¥¨¨¨
.`id daf dlila d`exd s`y gkene

ick ,zekld cenil zlrna zxacnd `ziixa d`ian `xnbd
:aeh xaca miiqléác àðzly eyxcn ziaa epy ±eäiìàìk ¨¨§¥¥¦¨¨

úBëìä äðBMäipiqn dynl dklde `ziixa dpyn ±,íBé ìëa ©¤£¨§¨
øîàpL ,àaä íìBòä ïa àeäL Bì çèáeî(e b wewag)íìBò úBëéìä' §¨¤¤¨¨©¨¤¤¡©£¦¨

,úBëìä àlà úBëéìä éø÷z ìà ,'Bìdpeyd - 'zekld' ,yxcp jky ©¦§¥£¦¤¨£¨
.`ad mler oa `edy - 'el' `ad 'mler'y el ghaen ,zekld

äãð úëñî äì à÷éìñå ú÷åðéú êìò ïøãä
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oifge` mipy` cenr br sc ± oey`x wxtdcip
äúãð úò àìá:dzcpl jenq ,dzcp ini xg` dyly d`exa `l` jl xne` epi` Ð

.ixiyre ,iriyze ,ipiny dz`xe ,dzcp ini zray xg` oey`x mei dz`xyáåæú éë åà
.xyr cg`e ixiyre iriyz d`ex zeaxl Ð'åë äùìù íéðù úåáøì ïéðîyi oleky Ð

cg` oic odléòéáøá åðéöî äî úøîà ?.dcpd xg`y minil Ðéåàø àåäùzxitql Ð

.dwqte ,iyily ipy oey`x dz`x m` miiwp

äáéæì éåàøåm` ,iriax iyily ipy mr sxvl Ð

cg` mei blten iaxz` `dc .oey`xa dz`x `l

.iriax iyily ipy epiidc ,"aefz ik e`"c `xwn

llka ixiyre ,ixiyr cr el` lk daxn ip` s`

mipey`x dyly dz`x m` ,dxitql oiie`x ody

daifl oi`xp inp ediy cr miiwp dray ikyn Ð

.oitevx dyly d`xzy mdn dfi`aúåáøì ïéðî
øùò ãçàdaifl mipey`xd mr sxhviy Ð

zxitql ie`x epi`y ab lr s`e ,oitevx dylyl

mipey`x dyly zaif ly miiwpøîåì ãåîìú ?
äúãð úò àìá.daxd minil blten elit`e Ð

ìåëéip`y ,"dzcp zr `la" aizkc oeik Ð

cg` ixiyr dz`x m`y .xyr mipy s` daxn

`dz `le ,dxenb daf `dz Ð xyr mipy xyr

sxhvn `l` ,xyr mipy zii`xa dcp zlgz

daifløùò ãçà íåé ?zxitql ie`x `edy Ð

e`"n iaxzn iriax daifc Ð "aefz ik e`" ,daif

cr dxitq ini ikyn daif dze`le ,"aefz ik

.xyr cg`éì ïéàåd`nehl daf `xwzy Ð

.oitevx dyly d`ex `l`éîé øîåì ãåîìúÐ

."didz dzcp inik dz`neh aef ini lk"äàîè
yxetny ,dcpk dlrea z` d`nhny cnln Ð

.'ebe "yi` akyi xy`" daäàîèî äðéàù àéä
xenb aef z`neh cg` meia zei`x ylya Ð

Ð af la` .mini dyly dz`x eli`k ,oaxwl

dylya oia ,cg` meia zei`x ylya oia `nhn
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.(`,ck)éì ïéàåkyn dyer Ðminia ayene a
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ãçàì ãçà,ixw lrak Ð zg` dii`x lra af Ð

.mipyl Ð dray xteq ,meia ea laeheàîìà
åäðéð éàø÷,dcpl dcp oiay xyr cg` oic lk Ð

mda d`exde ,mei xyr cg` ody epcnl o`kn

Ð mipya cg`a d`exde .daf ef ixd Ð dyly

oiligzn xyr cg` seqle .mei cbpk mei zxteq

,`ede dyy ayz Ð cg` d`xz m` ,dcp ini

,xyr cg` `l` daef mei oicl opiax `l ixdy
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רמה
oifge` mipy` cenr br sc ± oey`x wxtdcip

äúãð úò àìá:dzcpl jenq ,dzcp ini xg` dyly d`exa `l` jl xne` epi` Ð

.ixiyre ,iriyze ,ipiny dz`xe ,dzcp ini zray xg` oey`x mei dz`xyáåæú éë åà
.xyr cg`e ixiyre iriyz d`ex zeaxl Ð'åë äùìù íéðù úåáøì ïéðîyi oleky Ð

cg` oic odléòéáøá åðéöî äî úøîà ?.dcpd xg`y minil Ðéåàø àåäùzxitql Ð

.dwqte ,iyily ipy oey`x dz`x m` miiwp

äáéæì éåàøåm` ,iriax iyily ipy mr sxvl Ð

cg` mei blten iaxz` `dc .oey`xa dz`x `l

.iriax iyily ipy epiidc ,"aefz ik e`"c `xwn

llka ixiyre ,ixiyr cr el` lk daxn ip` s`

mipey`x dyly dz`x m` ,dxitql oiie`x ody

daifl oi`xp inp ediy cr miiwp dray ikyn Ð

.oitevx dyly d`xzy mdn dfi`aúåáøì ïéðî
øùò ãçàdaifl mipey`xd mr sxhviy Ð

zxitql ie`x epi`y ab lr s`e ,oitevx dylyl

mipey`x dyly zaif ly miiwpøîåì ãåîìú ?
äúãð úò àìá.daxd minil blten elit`e Ð

ìåëéip`y ,"dzcp zr `la" aizkc oeik Ð

cg` ixiyr dz`x m`y .xyr mipy s` daxn

`dz `le ,dxenb daf `dz Ð xyr mipy xyr

sxhvn `l` ,xyr mipy zii`xa dcp zlgz

daifløùò ãçà íåé ?zxitql ie`x `edy Ð

e`"n iaxzn iriax daifc Ð "aefz ik e`" ,daif

cr dxitq ini ikyn daif dze`le ,"aefz ik

.xyr cg`éì ïéàåd`nehl daf `xwzy Ð

.oitevx dyly d`ex `l`éîé øîåì ãåîìúÐ

."didz dzcp inik dz`neh aef ini lk"äàîè
yxetny ,dcpk dlrea z` d`nhny cnln Ð

.'ebe "yi` akyi xy`" daäàîèî äðéàù àéä
xenb aef z`neh cg` meia zei`x ylya Ð

Ð af la` .mini dyly dz`x eli`k ,oaxwl

dylya oia ,cg` meia zei`x ylya oia `nhn

"lbxd cvik" wxta `nw `aaa ,oitevx mini

.(`,ck)éì ïéàåkyn dyer Ðminia ayene a

ipy ,mini dyly d`exd `l` ,dcpd xg`y

oipn miniøîåì ãåîìú ?xy` akynd lk" Ð

."dzcp akynk daef ini lk eilr akyiäì äéäé
.xeny ly died dl siqed Ðøôåñ åðéàù àåä

ãçàì ãçà,ixw lrak Ð zg` dii`x lra af Ð

.mipyl Ð dray xteq ,meia ea laeheàîìà
åäðéð éàø÷,dcpl dcp oiay xyr cg` oic lk Ð

mda d`exde ,mei xyr cg` ody epcnl o`kn

Ð mipya cg`a d`exde .daf ef ixd Ð dyly

oiligzn xyr cg` seqle .mei cbpk mei zxteq

,`ede dyy ayz Ð cg` d`xz m` ,dcp ini

,xyr cg` `l` daef mei oicl opiax `l ixdy

dpey`x dyxt oica `id ixd jli`e o`kne

."dzcpa didz mini zray" da aizkcéáøì
éàø÷ àáé÷òdkld `zkld jd xnb `lc Ð

ike .dixfr oa xfrl` iax xn`wc ipiqn dynl

inp ikd ,i`xwn dcezl ony bel ivg silic ikid

.i`xwn dcpl dcp oiay mei xyr cg` siliéîîéá.daf `dz `l Ð zelila dz`x la` ."miax mini" (eh `xwie) aizkck ,daf didz Ð meia dz`x Ðäúãðì êåîñ.ipiny lil Ð

."dzcpa didz mini zray" aizkck ,dlild cr dray lk ,zecp ini ixdyúåëìä.ipiqn dynl dkld ,`ziixae dpyn Ð
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d`xp oke .extqa edibd mz epiaxe ,`zi` i"yx

miiql dl iziin ,`zklda lirl ixii`c icii`c
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העניין דקידוש השם – פירסום שמו של הקדוש־ברוך־הוא באופן ש"יתגדל ויתקדש שמי' רבא" – נעשה דווקא על ידי התורה, היינו, 
לימוד התורה כפי שנמשך במעשה בפועל, "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה".

משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז
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da[aqáBè BçéøL íNa[bqäéìò BzðòBè òø dçéøL äMàå ,[dqÎcqBa úàöì äøeñà úaLáe ,[eqíeMî , ¨Ÿ¤¤¥§¦¨¤¥¨¨©§¨¤¨§©¨£¨¨¥¦

:BúBàøäì äéìòî íôìLz ànL äøæb§¥¨¤¨¦§§¥¥¨¤¨§©§
יג  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

dkld ixe`ia
èéùëú àåäå [ñ עגול תכשיט -56.

ä÷åìç éçúôî [àñ שמעמיד בשעה גם בו תצא לא -
חלוקה  גם 57מפתחי חטאת חייבת אינה ומאידך ,

חלוקה  מפתחי מעמיד .58כשאינו
äá øåù÷ù øù÷ [áñ.בושם בו שצרור צרור -

áåè åçéøù [âñ כלשהו ואפילו -59.

äéìò åúðòåè [ãñ הריח להעביר -60.
äéìò åúðòåè [äñ או משחה אבקה לפזר מותר -

רע  ריח או זיעה למניעת הגוף על הדין 61תרסיס והוא ,
מהרגליים  רע ריח למניעת הנעליים .62בתוך

åá úàöì [åñ בושם בה קשור שלא בכובלת היוצאת -
חייבת  -63.

zetqede mipeiv
בכוליאר).56) ד"ה ע"א כה דף (יומא רש"י
מעמיד 57) אינו שהתכשיט ההלכה ביאר כט ס"ק במשנ"ב

מפתחי  כשמעמיד בו לצאת והתיר זו, בשעה חלוקה מפתחי
אמנם  צניעות, משום שתסירנו חוששים שלא חלוקה
שמא  חוששים הקשירה בשעת שגם משמע בשוע"ר
לא  החלוק מפתחי כשמעמיד שגם לבאר ואפשר תשלפנו,
יא, סעיף על לעיל וכמבואר כשתסירנו מיד בשרה יתגלה
לצורך  שנעשה היינו "קושרת" מהלשון כן לדייק ויש
משיטת  ולהעיר החלוק, "להעמיד" דווקא ולאו קישוט
שמא  חוששים לצניעות שלבשים בתכשיט שגם שבת התוס'
ולא  תכשיט, שאינה כיון חוששים לא בשבכה ורק תשלוף.

ממש. בגד שתסיר גוזרים
על 58) ובפרט יא, סעיף סוף וכדלעיל תכשיט שהוא כיון

ודלא  ממש, הבגד מעמיד אינו שהכוליאר לעיל המבואר פי
ס"ק  ובא"ר תכשיט, זה ואין חטאת שחייבת (שם) כמשנ"ב
בו  מחובר לשאין מחט בו שמחובר כוליאר בין חילק טו

לחלק. משמע לא ובשוע"ר חטאת, חייבת שאז מחט
שקשור.59) ד"ה הלכה ביאור
דאין 60) לגמרי, הריח מעביר אם אף בו לצאת ואסור

ע"א  סב (דף במאירי אבל לאשה, אשה בין בתכשיט לחלק
חששו  שלא ביאורו פי על בזה חילק בכובלת) ולא ד"ה
אחרונים  עליו תמהו וכבר לחברותיה, תראה שמא בכובלת

בגמרא. מפורש זה חשש שהרי
על 61) ולהלן לגוף, ובטל נספג הגוף על המפוזר החומר

יתב  שכב בשבת.סי' ריח הולדת דין אר
צורך 62) ואינה בטלה אינה הנעליים שבתוך שאבקה אף

סי"א), שלמה (שלחן "קמיע" בגדר זה האם לדון יש לבוש
שמפיצה  מחמת גם תכשיט נחשבת הכובלת לדון יש וכן
האבקה  גם ואז הרע הריח שמבערת בכך די או הטוב ריח
שאין  נאמר אם גם ולמעשה, כ"תכשיט", נחשבת שבנעליים
גרע  דלא להקל מקום יש עדיין תכשיט, או קמיע בגדר זה
או  הריח מצער שמגן יח) סעיף (להלן הנידה שעושה ממוך
מטרתו  אם אמנם כמלבוש, דינו ואז בעתיד שיבואו הבושה

לעיין. יש - מהריח בלבד הנעליים להגנת
שקשור.63) ד"ה הלכה בביאור הובא ע"ב, סב דף גמרא

חייבת, - בכובלת היוצאת רע ריחה שאין שאשה ואפשר
עבורה. תכשיט שאינה

•
"inei ax" gel itl - mitk z`iyp zekld owfd epax jexr ogley

ËÓ'ב הביא שלא אלא שנה י"ג בן הוא אפילו קטן
כבוד  שאין עצמו בפני כפיו את נושא אינו שערות
שהם  אחרים כהנים עם אבל לברכתו כפופים להיות הצבור
נושא  כפיו את לישא שיודע שנים י"ג בן אינו אפילו גדולים
כפיו  נשיאת על לברך ורשאי במצות להתחנך כדי עמהם
התורה  מן מהן פטור שהוא מצות שאר על שמברך כמו

סופרים. מדברי בהן אותו ומחנכין

באקראי  עצמו בפני אפילו כפיו נושא שערות ב' ומשהביא
שאין  הצבור כבוד משום זקנו שיתמלא עד בקביעות ולא

וכל  זקנו נתמלא שלא מי בקביעות יחידי שיברכם כבודם
אע"פ  כ' בן דהיינו זקנו להתמלאות שראוי לשנים שהגיע מי
יחידי  אפילו כפיו ונושא כנתמלא דינו זקנו נתמלא שלא

בקבע.

במדינות  אבל יום בכל כפיו כשנושא אלא קבע נקרא ואינו
נושא  אפילו ברגל אלא כפיהן נושאין הכהנים שאין אלו
כפיו  לישא ורשאי באקראי אלא זה אין ורגל רגל בכל כפיו
לדקדק  שצריך (רק כ' מבן פחות הוא אפילו יחידי

לבטלה): ברכה לידי יבא שלא בשערותיו
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 שנאמר כפיו ישא לא בשוגג אפילו הנפש את שהרג כהן
תפלה  תרבו כי גם מכם עיני אעלים כפיכם ובפרישכם
שהרי  תשובה עשה ואפילו מלאו דמים ידיכם שומע אינני
שאם  אומרים ויש וגו' שומע אינני תפלה תרבו כי גם נאמר
אלא  כפים נשיאת ממנו מנעו ולא כפיו נושא תשובה עשה
לנעול  שלא תשובה בעלי על להקל ויש במרדו כשעומד

נוהגין. וכן בפניהם דלת

במרדו  ועומד דמים שופך שהוא אחריו מרננים העם ואם
ומת  תינוק מל אם וכן כפיו ישא הדבר נתברר שלא כיון
שכלו  ידוע ואפילו חדשיו לו כלו לא שמא כי כפיו נושא
כפים  מנשיאת לפסלו אין למצוה שנתכוין כיון חדשיו לו
את  שההורג כפיו נושא והפילה הרה אשה דחף אם וכן

חדשיו: לו כלו אם אפילו פטור העובר

* * *
‡ שאינם הישמעאלים לדת אפילו דתו שהמיר כהן

מחולל  להיות) חכמים (קנסוהו זרה עבודה עובדים
בתור  קורא ואינו כפיו נושא ואינו והוא מקדושתו ראשון ה

דתו  המיר אפילו תשובה עשה אם אבל תשובה עשה שלא
לקדושתו. חוזר בו וחזר זרה לעבודה

גילוי  אפילו דמים ושופך דתו ממימר חוץ עבירות ושאר
כמו  בו חזר לא אפילו כפים נשיאת מונעין אין עריות

שיתבאר.

ואע"פ  במזיד עצמו מל לא אפילו כפיו נושא ערל לפיכך
משום  כפים לנשיאת לפוסלו אין לעבודה פסול שערל
בלבד  לעמידה אלא הוקשה לא כי לשירות ברכה שהוקשה

מ"ד. סעיף למעלה כמ"ש

אסרו  במקצת לעבודה ברכה והוקשה הואיל מקום ומכל
לשיכור  תורה שאסרה כמו כפיו לישא לשיכור חכמים
וסמכו  וגו' תשת אל ושכר יין כמ"ש במקדש עבודה לעבוד
מה  נזיר לפרשת מברך כהן פרשת שנסמכה למה זה איסור
מברך  כהן על ונתנו ביין אסור מברך כהן אף ביין אסור נזיר
מותר  נזיר מה נזיר קולי במקדש משרת וקולי נזיר קולי
יעשה  אשר מכל אלא אסור ואינו המשכרים משקים בשאר
מומין  אין מברך כהן אף בו פוסלין מומין אין וגם היין מגפן
אותו  מונעים המשכרים משקין שאר ואין בו פוסלין
שאינו  עד נשתכר אפילו במקדש במשרת כמו כפים מנשיאת
לתפלה  דומה אינה כפים שנשיאת המלך לפני לדבר יכול
כפים  בנשיאת משא"כ המלך עם ומדבר עומד שהוא
הגיע  א"כ אלא להם) אמור (כמ"ש העם אל שמדבר

המצות. מכל פטור שאז לוט של לשכרותו

ואינו  שהוא כל ביין מותר משרת מה במקדש משרת וקולי
לשכר  כדי בו שיש יין שכר שנאמר רביעית על אלא מוזהר
שכרות  דרך כששתאו אלא באזהרה אינו רביעית על ואף
מעט  לתוכו שנתן או בו הפסיק אם אבל אחת בבת רביעית
רביעית  שתה אם מברך כהן אף בנזיר משא"כ פטור מים
שתה  ואם מותר מים מעט לתוכו שנתן או פעמים בב' יין
בכמה  שתאו ואפילו מזוג שהוא אע"פ מרביעית יותר
את  מפיג ומה מעליו יינו שיסיר עד כפיו ישא לא פעמים

צ"ט. בסי' נתבאר היין

משאר  נשתכר אפילו כפים בנשיאת שיכור אוסרים ויש
כלל  לשתות אסור ולכתחילה המשכרים אוכלים או משקין
נתנו  ולא נוהגים) (וכן כפים נשיאת קודם המשכר משקה

בלבד: מומין לענין אלא נזיר קולי

* * *
· אף כפים נשיאת המעכבים מהדברים אחד בו היה לא

מדקדק  ואינו פנים ועז ובליעל מעללים רע שהוא ע"פ
עשה  שמצות כפיו נושא אחריו מרננים העם וכל במצות
רשע  הוסף לרשע אומרים ואין כפיו לישא כהן לכל היא
תועיל  מה ותאמר תתמה ואל המצות מן והמנע רשעתך) (על
אלא  בכהנים תלויה הברכה קבלת שאין זה הדיוט ברכת
אחריו  מרננים ואפילו אברכם ואני שנאמר בהקב"ה
הוא  שהרנון נודע ואפילו עריות גילוי כגון חמורות בעבירות
(חוץ  כפיו נושא כלל בו חוזר ואינו עובר ואפילו אמת
שאין  לפי דבר) לכל כנכרי שהוא בפרהסיא שבת מחילול
(משום  דת ממיר אלא כפים נשיאת מונעים עבירות שאר

מלאו): דמים ידיכם (משום דמים ושפיכת קנס)

‚ שישראל מצות על כשעובר אמורים דברים במה
המיוחדות  מצות על עובר אם אבל בהם שוין וכהנים
כגון  הכהונה מעלות מכל ופסלוהו חכמים קנסוהו לכהנים
מז' שאינו למת שנטמא או חלוצה או גרושה שנשא כהן
אפילו  קדושה בו נוהגים ואין כפיו נושא אינו מצוה מתי

ראשון. בתורה לקרות

רבים  דעת על הנאה שידור עד פסול מתה או גירשה ואפילו
אין  רבים דעת על שהודר שנדר בהן אסור שהוא מהנשים
אצל  ילך שמא רבים דעת על ידור כשלא אבל התרה לו
בנטמא  אבל לעריות תוקפו שיצרו לפי נדרו על וישאל חכם
יטמא  שלא עליו ויקבל שישוב די אלא לידור צריך אין למת

למתים: עוד

„ אפילו או ארוסה שזינתה בת לו שיש שכהן אומרים יש
היא  אביה את זינתה הסתם שמן שהמירה או נשואה
ראשון  בתורה לקרות עוד לקדשו מחוייבים ואין מחללת
שאר  שאין כפיו נושא מקום מכל אבל הכהונה מעלות ושאר
(ולא  בבתו וכ"ש בו הן אפילו כפים נשיאת מונעים עבירות
אלא  מחללת היא אביה את נאמר שלא לפי כדבריהם נהגו
אבל  סנהדרין בפני וכשהעידו והתראה בעדים כשזינתה

דבר): לכל קדושה בו נוהגין עכשיו

* * *
‰ זונה גרושה שהן כהונה מאיסורי הנולד דהיינו החלל

הוא  והרי בכיהונו שאינו לפי כפיו נושא אינו חללה
כפיו  נושא אם (לפיכך ז' סימן באה"ע כמ"ש דבר לכל כזר

כפיו). שנשא זר כמו בעשה עובר

נושא  אינו מחלוצה הנולד כגון דבריהם של חלל ואפילו
בעשה  ועובר התורה מן היא כפים שנשיאת ע"פ אף כפיו
מן  דבר לעקור חכמים ביד כח יש לעלות לו אמרו אם

תעשה. ואל בשב התורה

עולין אין סופרים מדברי הפסולים כל זה אפילו ומטעם
פגמם  מפני שלא שהפסולים אלא למעלה כמ"ש להם אמרו
עליהם  יאמרו שלא רצה קודם הכנסת מבית לצאת להם יש
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c"agרמח i`iyp epizeax zxezn

לצאת  עליהם חיוב אין מקום ומכל שם כמ"ש פגומים שהם
אין  כפים מנשיאת מנעום שחכמים שכיון הכנסת מבית

כלום. עוברים

כגון  המנהג מחמת כפים מנשיאת הנמנעים כהנים אבל
כפיו  נושא אינו האבלות ימי ז' שבתוך שנהגו במקומות
בשמחה  להיות לו יש והמברך בשמחה שרוי שאין מפני
מטעמים  לו לעשות שצווה ביצחק שמצינו כמו לב וטוב
האבילות  זמן שכל שנוהגים אלו ובמדינות שיברך קודם
שאר  על שלשים וכל אמו ועל אביו על חודש י"ב עד אפילו
אפילו  הוא אלא כהן שם אין אפילו כפיו נושא אינו קרובים
לילך  אסור שהרי בשמחה שרוי נקרא שאינו טובים בימים
שהרי  ברגל מתו הקובר וה"ה בה וכיוצא נשואין לשמחת
עליו  חל לא שעדיין פי על אף הרגל ימות כל בשמחה אסור
המצות  בכל חייב שהוא ביו"ט אפילו האונן וכן האבילות
מבית  לצאת חייבין כולם הרי בשמחה שרוי אינו מקום מכל
שהרי  בעשה יעברו שלא כהנים הש"ץ שקורא קודם הכנסת

כפיהם. לישא רשאים הם הדין מן

שהם  עליהם יאמרו שלא כדי רצה קודם לצאת להם ויש
פגומים.

אם  לעלות חייבים ידיהם ליטול או לעלות להם אמרו ואם
בעשה  יעברו שלא כדי עבודה ברכת סיום קודם להם אמרו
ידיהם: ליטול לכהנים כשאומרים הכנסת בבית יהיו לא לכן

* * *
Â מפני כפיו לישא רוצה ואינו פנוי שהוא כהן וכן

מבית  לצאת חייב שמחה בלא שרוי אשה בלא שהשרוי
ליטול  או לעלות לו יאמרו שלא כהנים קריאת קודם הכנסת

ידיו.

(ומכל  נשוי שאינו אע"פ כפיו שנושא הוא המנהג אבל
אין  הכנסת מבית ולצאת כפיו לישא שלא הרוצה מקום
אשתו  שאין נשוי אבל לסמוך מה על לו שיש בידו מוחין

הכל): לדברי כפיו נושא עמו

Ê ביום אלא כפים נשיאת שאין אלו מדינות בכל נהגו
הוא  לב וטוב יו"ט בשמחת שרויים שאז משום טוב
על  טרודים הם בשבתות אפילו ימים בשאר משא"כ יברך

בשמחה. שרויים ואינם מלאכתם ביטול ועל מחיתם

מוסף  בתפלת אלא כפים נשיאת אין טוב ביום ואפילו
בשמחת ש  וישמחו לבם וייטיבו הכנסת מבית אז יוצאים

יו"ט.

נושאים  ושתיה אכילה שמחת בו שאין אע"פ הכפורים ויום
וסליחה  מחילה שמחת בו שיש מפני ביו"ט כמו בו כפים
יש  זה ומטעם נאים במלבושים היום וכבוד וקדושה וכפרה
מקומות  ויש בשחרית אפילו בו כפים שנושאים מקומות
ליציאה  סמוך שהוא מפני בנעילה גם בו כפים שנושאים

יו"ט. בשאר הטעם שהוא כמו הכנסת מבית

לפי  ראוי היה לא בשבת להיות שחל כפור ויום יו"ט אבל
קדושה  בו שיש בשביל זה מיו"ט כפים נשיאת לבטל זה
לישא  שלא כן שנהגו מקומות שיש אלא שבת של נוספת
הכהנים  שמנהג לפי בשבת להיות שחל ביו"ט כפיהם

נזקקין  ואין יו"ט מערב וטובלין כפים לנשיאת לטבול
ולא  העונה לבטל רצו לא בשבת וכשחל ביו"ט לנשותיהם
ביום  (אבל שכ"ו בסימן שיתבאר מטעם שחרית לטבול רצו
אם  מקום ומכל זה) טעם שייך לא בשבת שחל הכפורים
ישמש  טבילה ליל שהוא שבוע באמצע שחל יו"ט ליל
ואין  יו"ט בליל מנשותיהם הפורשים אבל ביו"ט ויטבול

הוא. גמור שבוש טוב יום בערב טובלין

לבטל  כדאי בהם שאין אף המנהג לישב הם אלו טעמים וכל
אינם  כהנים קוראים כשאין מקום מכל תורה של עשה מצות
ארץ  בני של כחם יישר מקום מכל אבל כלום עוברים
כתיקון  יום בכל כפיהם שנושאים וסביבותיהם ישראל
חוששין  ואין יום בכל עשה מצות ג' ומקיימים חכמים

לטבול.

אומר  אלו במדינות כפים נשיאת שאין ומוסף שחרית וכל
אלא  לכהן מנעו שלא כהן הוא אפילו כו' ברכנו או"א הש"צ
אבל  למעלה שנתבאר הטעם ומן ולהקרותן כהנים לקרות
מותר  קריאה בלא סתם קדושיך עם כהנים כך לומר
עם  כהנים שיאמר שכשישמעו לחוש (ואין לכתחילה
גרושה  בן אלא כהנים בכלל אינו שהוא עליו יאמרו קדושיך
שמטעם  הוא כך התפלה שנוסח יודעים שהכל לפי וחלוצה
כמ"ש  תורה לספר אחר לכהן לקרות לכהן מותר בזה כיוצא

קל"ה): בסי'

* * *
Á פניהם בהם שהופכין הכהנים נהגו התיבות באלו

אלי"ך  ויחונ"ך אלי"ך וישמר"ך יברכ"ך ולצפון לדרום
הופכין  לכן לנוכח הם אלו תיבות שכל לפי שלו"ם ל"ך
(ובתיבות  כולם שיתברכו כדי ולצפון לדרום גם פניהם
הקב"ה  של ברכתו כי ועיקרו הברכה סוף שהוא מפני שלום

.[(] בשלום לכולם מברכים לכן שלום הוא

הוא  מהם אחד שכל מפני אלו תיבות בסוף להאריך ונוהגים
עצמה. בפני ברכה סוף

שיאמרו  כו' חלמתי חלום עולם של רבונו שהאומרים ונכון
מ  שהכהנים שבסוף בשעה התיבה בסוף בניגון אריכים

להאזין  עוד וא"צ הכהנים מפי זו ברכה כלתה שכבר הפסוק
להאזין  צריך הברכה תיבות אומרים שהם בעוד אבל להם

למעלה. כמ"ש דבר שום לומר ואסור ולכוין להם

מפני  חלומות על עולם של רבונו לומר התירו שחכמים ואף
שאפשר  כיון מקום מכל לחלומו רפואה צריך שמא הסכנה
יש  התיבה שבסוף הניגון הארכת בשעת לומר זה לתקן

לתקן.

כו' עולם של רבונו כשאומר אלא אינו שרפואתו ואע"פ
כהנים  מפי ברכה שכלתה לאחר ולא כהנים ברכת בשעת
אחרונה  אות הברת בניגון מאריכים שהם זמן כל מקום מכל
תועיל  שלא לענין זו תיבה נסתיימה לא עדיין התיבה של
עדיין  ענו לא שהצבור (כיון כו' עולם של רבונו אמירת אז
לכהנים  עוד להאזין שא"צ לענין שנסתיימה אע"פ אמן)
ההברה  והארכת אחרונה אות הברת תחלת כבר שהאזין כיון

כלל. לשמוע א"צ בניגון
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שיאמרו  קודם בניגון מאריכים הן שלום שבתיבת ואע"פ
ומסיימים  עולם של רבונו אז וכשאומרים שלום של מ"ם
לשמוע  כראוי שלום של המ"ם שומע אין א"כ הכהנים עם
שאפשר  ויחונך וישמרך בתיבת מקום מכל וכוונה בשתיקה

מתקנים. האחרונה האות גם שישמעו לתקן

מאריכים  כשהם עולם של רבונו שאומרים אף מקום ומכל
כו' עולם של רבונו המקרא יאמר לא הפסוק סוף בניגון
הטירוף  מפני אסור אמן לענות אפילו שהרי ש"ץ אינו אפילו
הפסק  שהוא מפני עולם של רבונו יאמר לא שהש"ץ ואצ"ל

בתפלה:

Ë בשנה אחת פעם דבר שום לעשות לו יש כהן כל
אינו  אם מתנות ליקח כגון בכהונה עצמו את להחזיק
לתלמידיו  שמלמד כגון אונס איזה מחמת כפיו לישא יכול
במעיו  חולה שהוא או הכנסת לבית נאספים שהצבור בעת

כהנים: ברכת גמר עד נקביו לשהות יכול ואינו

* * *
Ò בהקדש וכמועל הזה בזמן אפילו בכהן להשתמש אסור

מקריב  הוא אלהיך לחם את כי וקדשתו נאמר שהרי הוא
עומד. הוא בקדושתו קרבנות לנו שאין עכשיו ואף

היא  שלו שהכהונה מותר כבודו על מוחל הוא הכהן ואם

ויש  בו להשתמש לישראל רשות וליתן כבודו למחול ויכול
א"כ  אלא בו להשתמש רשות ליתן יכול שאינו שאומר מי
חשוב  לאדם בחנם אפילו או בשכר כגון הנאה איזה לו יש
אבל  בקודש לשרת שזכה מזה ונהנה לשמשו חפץ שהוא
וקדשתו  שנאמר למחול יכול אינו מזה הנאה שום לו אין אם

כרחו. בעל קדשהו חכמים ודרשו

לישראל  רשות ליתן יכול שהרי הראשונה כסברא (והעיקר
כמ"ש  מזה הנאה שום לו שאין אע"פ לפניו ולברך לקרות
אלא  כרחו בעל וקדשתו אומרים ואין ור"א קל"ה בסי'
לחלל  רשאי שאינו הכהנים בקדושת התלויים בדברים
לא  הכהנים שקדושת לפי בה וכיוצא גרושה ולישא קדושתו
נתנה  לא ישראל שקדושת כמו גופם בה ליהנות להם ניתנה
מלך  גזירת אלא ניתנו ליהנות לאו שמצות גופם בה להנות
למלך  לשרת ונבחרו הואיל קדושים שיהיו עליהם היא
כי  יהיה קדוש וגו' קדוש כי תהיו קדושים כמ"ש הקדוש
הכהונה  כבוד אבל למחלה בידם אינה לפיכך וגו' קדוש
יפה  מנה וליטול ראשון לתורה לעלות להנאתם להם ניתן
הנאת  זה כבוד שבקדושה דבר לכל להקדימם וכן ראשון
ליתנו  ורשאי כבודם למחול בידם הוא לפיכך הוא  הגוף

כבודו): זהו אדם של רצונו כי רצה אם לישראל

בכהן: הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח סימן א' חלק
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.4.(a ,ek ziprY)©£¦

c"ag i`iyp epizeax zxezn

לצאת  עליהם חיוב אין מקום ומכל שם כמ"ש פגומים שהם
אין  כפים מנשיאת מנעום שחכמים שכיון הכנסת מבית

כלום. עוברים

כגון  המנהג מחמת כפים מנשיאת הנמנעים כהנים אבל
כפיו  נושא אינו האבלות ימי ז' שבתוך שנהגו במקומות
בשמחה  להיות לו יש והמברך בשמחה שרוי שאין מפני
מטעמים  לו לעשות שצווה ביצחק שמצינו כמו לב וטוב
האבילות  זמן שכל שנוהגים אלו ובמדינות שיברך קודם
שאר  על שלשים וכל אמו ועל אביו על חודש י"ב עד אפילו
אפילו  הוא אלא כהן שם אין אפילו כפיו נושא אינו קרובים
לילך  אסור שהרי בשמחה שרוי נקרא שאינו טובים בימים
שהרי  ברגל מתו הקובר וה"ה בה וכיוצא נשואין לשמחת
עליו  חל לא שעדיין פי על אף הרגל ימות כל בשמחה אסור
המצות  בכל חייב שהוא ביו"ט אפילו האונן וכן האבילות
מבית  לצאת חייבין כולם הרי בשמחה שרוי אינו מקום מכל
שהרי  בעשה יעברו שלא כהנים הש"ץ שקורא קודם הכנסת

כפיהם. לישא רשאים הם הדין מן

שהם  עליהם יאמרו שלא כדי רצה קודם לצאת להם ויש
פגומים.

אם  לעלות חייבים ידיהם ליטול או לעלות להם אמרו ואם
בעשה  יעברו שלא כדי עבודה ברכת סיום קודם להם אמרו
ידיהם: ליטול לכהנים כשאומרים הכנסת בבית יהיו לא לכן

* * *
Â מפני כפיו לישא רוצה ואינו פנוי שהוא כהן וכן

מבית  לצאת חייב שמחה בלא שרוי אשה בלא שהשרוי
ליטול  או לעלות לו יאמרו שלא כהנים קריאת קודם הכנסת

ידיו.

(ומכל  נשוי שאינו אע"פ כפיו שנושא הוא המנהג אבל
אין  הכנסת מבית ולצאת כפיו לישא שלא הרוצה מקום
אשתו  שאין נשוי אבל לסמוך מה על לו שיש בידו מוחין

הכל): לדברי כפיו נושא עמו

Ê ביום אלא כפים נשיאת שאין אלו מדינות בכל נהגו
הוא  לב וטוב יו"ט בשמחת שרויים שאז משום טוב
על  טרודים הם בשבתות אפילו ימים בשאר משא"כ יברך

בשמחה. שרויים ואינם מלאכתם ביטול ועל מחיתם

מוסף  בתפלת אלא כפים נשיאת אין טוב ביום ואפילו
בשמחת ש  וישמחו לבם וייטיבו הכנסת מבית אז יוצאים

יו"ט.

נושאים  ושתיה אכילה שמחת בו שאין אע"פ הכפורים ויום
וסליחה  מחילה שמחת בו שיש מפני ביו"ט כמו בו כפים
יש  זה ומטעם נאים במלבושים היום וכבוד וקדושה וכפרה
מקומות  ויש בשחרית אפילו בו כפים שנושאים מקומות
ליציאה  סמוך שהוא מפני בנעילה גם בו כפים שנושאים

יו"ט. בשאר הטעם שהוא כמו הכנסת מבית

לפי  ראוי היה לא בשבת להיות שחל כפור ויום יו"ט אבל
קדושה  בו שיש בשביל זה מיו"ט כפים נשיאת לבטל זה
לישא  שלא כן שנהגו מקומות שיש אלא שבת של נוספת
הכהנים  שמנהג לפי בשבת להיות שחל ביו"ט כפיהם

נזקקין  ואין יו"ט מערב וטובלין כפים לנשיאת לטבול
ולא  העונה לבטל רצו לא בשבת וכשחל ביו"ט לנשותיהם
ביום  (אבל שכ"ו בסימן שיתבאר מטעם שחרית לטבול רצו
אם  מקום ומכל זה) טעם שייך לא בשבת שחל הכפורים
ישמש  טבילה ליל שהוא שבוע באמצע שחל יו"ט ליל
ואין  יו"ט בליל מנשותיהם הפורשים אבל ביו"ט ויטבול

הוא. גמור שבוש טוב יום בערב טובלין

לבטל  כדאי בהם שאין אף המנהג לישב הם אלו טעמים וכל
אינם  כהנים קוראים כשאין מקום מכל תורה של עשה מצות
ארץ  בני של כחם יישר מקום מכל אבל כלום עוברים
כתיקון  יום בכל כפיהם שנושאים וסביבותיהם ישראל
חוששין  ואין יום בכל עשה מצות ג' ומקיימים חכמים

לטבול.

אומר  אלו במדינות כפים נשיאת שאין ומוסף שחרית וכל
אלא  לכהן מנעו שלא כהן הוא אפילו כו' ברכנו או"א הש"צ
אבל  למעלה שנתבאר הטעם ומן ולהקרותן כהנים לקרות
מותר  קריאה בלא סתם קדושיך עם כהנים כך לומר
עם  כהנים שיאמר שכשישמעו לחוש (ואין לכתחילה
גרושה  בן אלא כהנים בכלל אינו שהוא עליו יאמרו קדושיך
שמטעם  הוא כך התפלה שנוסח יודעים שהכל לפי וחלוצה
כמ"ש  תורה לספר אחר לכהן לקרות לכהן מותר בזה כיוצא

קל"ה): בסי'

* * *
Á פניהם בהם שהופכין הכהנים נהגו התיבות באלו

אלי"ך  ויחונ"ך אלי"ך וישמר"ך יברכ"ך ולצפון לדרום
הופכין  לכן לנוכח הם אלו תיבות שכל לפי שלו"ם ל"ך
(ובתיבות  כולם שיתברכו כדי ולצפון לדרום גם פניהם
הקב"ה  של ברכתו כי ועיקרו הברכה סוף שהוא מפני שלום

.[(] בשלום לכולם מברכים לכן שלום הוא

הוא  מהם אחד שכל מפני אלו תיבות בסוף להאריך ונוהגים
עצמה. בפני ברכה סוף

שיאמרו  כו' חלמתי חלום עולם של רבונו שהאומרים ונכון
מ  שהכהנים שבסוף בשעה התיבה בסוף בניגון אריכים

להאזין  עוד וא"צ הכהנים מפי זו ברכה כלתה שכבר הפסוק
להאזין  צריך הברכה תיבות אומרים שהם בעוד אבל להם

למעלה. כמ"ש דבר שום לומר ואסור ולכוין להם

מפני  חלומות על עולם של רבונו לומר התירו שחכמים ואף
שאפשר  כיון מקום מכל לחלומו רפואה צריך שמא הסכנה
יש  התיבה שבסוף הניגון הארכת בשעת לומר זה לתקן

לתקן.

כו' עולם של רבונו כשאומר אלא אינו שרפואתו ואע"פ
כהנים  מפי ברכה שכלתה לאחר ולא כהנים ברכת בשעת
אחרונה  אות הברת בניגון מאריכים שהם זמן כל מקום מכל
תועיל  שלא לענין זו תיבה נסתיימה לא עדיין התיבה של
עדיין  ענו לא שהצבור (כיון כו' עולם של רבונו אמירת אז
לכהנים  עוד להאזין שא"צ לענין שנסתיימה אע"פ אמן)
ההברה  והארכת אחרונה אות הברת תחלת כבר שהאזין כיון

כלל. לשמוע א"צ בניגון
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c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

x`Wpe oiicr f` dNBzp `l dxFYAW idl`d bpr zpigA§¦©Ÿ¤¨¡Ÿ¦¤©¨Ÿ¦§©¨¨£©¦§¦§©
,oiqExi` zpigal dnFc df ixde .dlrnln siTn zpigaA¦§¦©©¦¦§©§¨©£¥¤¤¦§¦©¥¦
dx`d wx ,zinipR zpigaA oiicr KWnp Fpi` mW mBW¤©¨¥¦§©£©¦¦§¦©§¦¦©¤¨¨
zrAh FnM ,siTn zpigaA ± xF`d xTir lke ,zipFvig¦¦§¨¦©¨¦§¦©©¦§©©©

.cId iAB lr siTnE lEBr `EdW oiWECw¦¦¤¦©¦©©¥©¨

,dxFYd zEinipR iENiB zpigA didIW ,cizrl la £̀¨¤¨¦¤¦§¤§¦©¦§¦¦©¨
± oi`EVp zpigaA didi f` ,dxFYAW oFilrd bpr `EdW¤Ÿ¤¨¤§¤©¨¨¦§¤¦§¦©¦¦

"KiUFr KilrFa iM"(d ,cp dirWi)zipwp dX`d" 5iM"כּו'; , ¦£©¦©¦§©§¨¨¦¨¦§¥¦
dpigaA xF`d `A xaMW ixg` oM mb `Ed oi`EVp oipr¦§©¦¦©¥©£¥¤§¨¨¨¦§¦¨

.zinipR: §¦¦

dPdeici lr xF`d zlAwn zEklOd zElBA zrkC ,rEci §¦¥¨©§¨¥©¨©©§§©¤¤¨©§¥
aEzMW FnkE ,`Oi`n FnvrA lAwn `EdW ,`''fxiW) ¨¤§©¥§©§¥¦¨§¤¨¦

(`i ,b mixiXdFN dxHrW dxhrA" :FO`xg` riRWn `Ede ," ©¦¦¨£¨¨¤¦§¨¦§©§¦©©©
xn`p cizrl la` .zEklnl KM(c ,ai ilWn)lig zW`" : ©§©§£¨¤¨¦¤¡©¦§¥¥¤©¦

DlrA zxhr,`''f ± "DlrA zxhr" zEklOd didYW " £¤¤©§¨¤¦§¤©©§£¤¤©§¨¨
ozNgzA otFq uErp" iM ,EPnid dlrnl xzFi dNrzYW¤¦§©¤¥§©§¨¥¤¦¨¨¦§¦¨¨

6l"fx"כּו' Exn`X dnl mrHd Edfe .7miwiCv micizr" §¤©©©§©¤¨§©©£¦¦©¦¦

."WFcw mdiptl Exn`IW¤Ÿ§¦§¥¤¨
okle8ozg gOUn" xn`p dGdÎonfA dYrdNke," §¨¥©¨¦§©©¤¤¡©§©¥©¨¨§©¨

± ozgd ici lr xF`d zlAwn zEklOd `id ± dNMdW¤©©¨¦©©§§©¤¤¨©§¥¤¨¨
gOUn" xn`p f` ,dNrzY xaMW ixg` ,cizrlE .`''f̈¤¨¦©£¥¤§¨¦§©¤¨¤¡©§©¥©

ozgmr,ozgd z` gOUn `Ed dNMd ici lrW ,"dNMd ¨¨¦©©¨¤©§¥©©¨§©¥©¤¤¨¨
.l''PM "DlrA zxhr" `id "lig zW`"W ipRn¦§¥¤¥¤©¦¦£¤¤©§¨©©

rnXi dxdn" mixnF`W Edfe'כּוdNM lFw'כּוiM :" §¤¤§¦§¥¨¦¨©©¨¦
xn`p zElBA dYr(b ,hl miNdY)`idW ,"dInEc iYnl`p" ©¨©¨¤¡©§¦¦¤¡©§¦¦¨¤¦

eiR gYti `l mN`kE" dwizW zpigA'כּו"(ci ,gl miNdY), §¦©§¦¨§¦¥Ÿ¦§©¦§¦¦

dNMde "il zWCEwn Y` ixd" xnF` `Ed ozgd KklE§¨¤¨¨¥£¥©§§¤¤¦§©©¨
didY f` ,dlrn dlrn dNrzYWM cizrl la` .zwzFW¤¤£¨¤¨¦§¤¦§©¤©§¨©§¨¨¦§¤

."dNM lFw" `xwpe zrRWn oM mB©¥©§©©§¦§¨©¨

`zFlv" :dxUrÎdpFnW oipr oaEi ok FnkEi`WgA" §¥©¦§¨§¤¤§¥§¨©£¨
`le lAwn zpigA `id `awEPdW dGdÎonfA wx `Ed©¦§©©¤¤©§¨¦§¦©§©¥§Ÿ
riRWn zpigaA zFidl dNrzYWM ,cizrl la` .riRWn©§¦©£¨¤¨¦§¤¦§©¤¦§¦§¦©©§¦©

dxUrÎdpFnW didi f` ,Fnvr xkCd FnMmx lFwA9, §©§©©§¨¦§¤§¤¤§¥§¨
.oiaOl ice ,"dNM lFw" didie: §¦§¤©¨§©©¥¦
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.5.(DzNigzA oiWECw)¦¦¦§¦¨¨

.6.(f dpWn ` wxR dxivi xtq)¥¤§¦¨¤¤¦§¨

.7.(a ,dr `xzA `aA)¨¨¨§¨

.8mYlk`e" ligzOd xEAcA `aEn xE`iA ztqFzA mEIQd cr o`Mn oiprd okFY)¤¨¦§¨¦¨©©¦§¤¤¥¨§¦©©§¦©£©§¤

xEAC d`xE .dqwzz cEOr ('c KxM `xwIe) ev dxFYd xF` ± f"vwz "lFk`̈©¨©©¦§¨¤¤©§¥¦

zXEcw cFakl dPEzg iWExC xtqA "gOUY gOU zMxaAW dn oiadl" ligzOd©©§¦§¨¦©¤§¦§©©©§©©§¥¤§¥£¨¦§§©

xiW .` ,h ev dxFz ihETl d`xE .mW 2 dxrdaE hq cEOr W"xdn x"Enc ©̀§©©©©§¤¨¨¨§¥¦¥¨©¦

.(ck 'r c"lxz mixn`Od xtq .b ,glw .` ,alw g"`c mr xECiq .a ,gn mixiXd©¦¦¦¦©¥¤©©£¨¦

.9i`n ± (ci ,`l dinxi) rnWp dnxA lFw" :EpzWxR xdGA dfl fnx xnFl Wie")§¥©¤¤¨¤©Ÿ©¨¨¨¥§¨¨¦§¨¦§§¨©

dNtYd didY iz`C `nlr ,`Fal cizrlC Epiid ± "iz`C `nlr `Ed `C ?dnxÄ¨¨¨¨§¨§¨¥©§¦¤¨¦¨¨§¨§¨¥¦§¤©§¦¨

.*40 dxrd 197 cEOr d"l wlg zFgiU ihETl ± ."mx lFwA "dnxA"¨¨¨§¨¦¥¦©¤¨¨

dNBzIWM xExiAd xg` `al cizrl la`" :a ,gn mixiXd xiW dxFY ihETlA§¦¥¨¦©¦¦£¨§¨¦¨Ÿ©©©¥§¤¦§©¤

oPgz`e) "sqi `le lFcB lFw" dNMdl didi f` ,zrce mrh aEh d`nizq `gFn¨§¦¨¨©©¨¨©¨¦§¤§©©¨¨§Ÿ¨¨¨¤§©©

"DlrA zxhr lig zW`" ,xTir zEklnd didie ,mx lFwA dxUr dpFnW ,(gi ,d§¨¤§¥§¨§¦§¤©©§¦¨¥¤©¦£¤¤©§¨

x`AzPW dn oiIre . .WBIe zWxR sFq "lFk` mYlk`e" ligzOd xEACA." §©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦©£©§¤¨¨¨©©¦©

x"Enc`l dPEzg iWExC .b ,f ev dxFz ihETl oM mB d`xE .o`kl dpeEMde§©©¨¨§¨§¥©¥¦¥¨©§¥£¨§©§

.(dlxz cEOr a wlg irvn`d̈¤§¨¦¥¤©

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

בחוץ ‡Í(ד) חכמות מ"ש להבין יש זה לפי הנה
שנעש' אחר בח"ת נמשך דח"ע תרונה
מ"ע  ענין עיקר דבאמת הוא הענין ביניהם. הבדלה

הפכים ב' הן וח"ת ח"ע שהחכמה ומ"ת להיות ממש
מה  כח נק' שזהו אין בבחי' א' מדריגות לב' נחלקת
יש  בבחי' שיהיה והוא מזה בהיפוך והב' מהות בלי
והחכמה  וכמ"ש מהות לשון במה הב' כפי' ומהות
באין  ושרשה במציאות יש בבחי' תמצא תמצא. מאין
מה  כח מבחי' כי בתכלית הפכים ב' והן כו' ומה
וכן  במציאות מה ודבר יש איזה שיתהווה א"א דחכמה

כח  ומבחי' כו' היולי בחי' הוא שהמים מ"ע בענין
מציאות  כל ממנה יתהווה אדרבה במהות שבא החכמה
ארץ  יסד בחכמה הוי"ה וכן בחכמה דוק' מה ודבר יש
תמצא  מאין ח"ת מבחי' וזה בחוכמתא ברא בראשית
בחכמה  והשתלשלות ירידה יש ולזאת דוקא יש בבחי'
עד  מאין יש בחי' כל להוות במהות מאין שתמצא זו
זה  לעומת זה באת לגמרי נפרד יש בחי' כל שיתהוה
שאמר  מאחר כלל אלקי לאין הביטול בחי' בו שאין
דחכמה  יש מבחינת רק וזהו כו' עשית בחכמה כולם

כו':

mind jeza riwx idi .'ek `xa ziy`xa
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רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

(e"ly)1cIn dpw F` Lzinrl xMnn ExMnz ike"§¦¦§§¦§¨©£¦¤¨Ÿ¦©
"Lzinr2.aEzMM xMnnE gTnA oEcl dUr zevn Ff ± £¦¤¦§©£¥¨§¦¨¦§¨©¨

z` gwFNd KWOXnW ,dkiWOd F` sqMd oipw EpiidC§©§¦§©©¤¤©§¦¨¤¦¤¨©©¥©¤
sqMd Fl oYil aiIEgn KMÎxg`e FNW `Ed ixd utgd©¥¤£¥¤§©©¨§¨¦¥©¤¤
'c wxR Wix dpWOA dkExrd dkld wqR rEcIke .riBOd©©¦©§©¨©§©£¨¨¨£¨©¦§¨¥¤¤

"sqMd z` dpFw adGd" :`rivn `aAc3.i"Wx Wxitcke , §¨¨§¦¨©¨¨¤¤©¤¤§¦§¥¥©¦
`Ed sqMW itl ,"aiIgn adGd ,ipY" :d"n sc `xnbaE©§¨¨©¨¥©¨¨§©¥§¦¤¤¤
ixac"C Dil `xiaq mW opgFi iAxe .'Ek mlFrl zFrn̈§¨§©¦¨¨¨§¦¨¥§¦§¥
z` dpw sqMd zpizpAW ,oM mB "zFpFw zFrn dxFz¨¨©¥¤¦§¦©©¤¤¨¨¤
ol `niw ikde .dkiWn irA mixtFq ixaCn la` ,utgd©¥¤£¨¦¦§¥§¦¨¥§¦¨§¨¦©§¨¨

g"vw oniq hRWn oWgA4: . §Ÿ¤¦§¨¦¨

xE`iaE:dlrnl df oipr ¥¦§¨¤§©§¨
"ux`e minW dpFw" aizM KxAzi FA dPd5dpFw" oke ¦¥¦§¨¥§¦¥¨©¦¨¨¤§¥¥

"lMd6sqkaE dkiWnA ± dxFYd iR lr md eipipw lke ,7. ©Ÿ§¨¦§¨¨¥©¦©¨¦§¦¨§¤¤

miig urA azMW dn iR lr oaEi oiprde8dNgYnC : §¨¦§¨©©¦©¤¨©©¥©¦§¦§¦¨
did ,zFnlFrd `Fxale liv`dl hEWRd FpFvxA dlrWM§¤¨¨¦§©¨§©£¦§¦§¨¨¨¨

"`Ed cqg utg"W ipRn wx9ExiMIW ,eizFIxA mr aihdl ©¦§¥¤¨¥¤¤§¥¦¦§¦¨¤©¦
z` mvnv okle ,minId lM mdl aFhl FYx`tze FlcB̈§§¦§©§§¨¤¨©¨¦§¨¥¦§¥¤

ew KiWnde Fnvr10,mipFYgYd dUrnA iElY KMÎxg`e . ©§§¦§¦©§©©©¨§©£¥©©§¦
zEdl`d zkWnd minxFB mzcFarA mdW11. ¤¥©£¨¨§¦©§¨©¨¡Ÿ

zFaax `Vpe mx KxAzi FzEnvrc rEci iM ,oiprde§¨¦§¨¦¨©§©§¦§¨¥¨§¦¨¦§
,aaFqe `Nnn ± oinlr zpigaE xcBn uw oi` cr zFbixcn©§¥©¥¥¦¤¤§¦©¨§¦§©¥§¥
`xwp zFnlFrd KFzl xi`nE KWnPX eTd iM :WExiR¥¦©©¤¦§©¥¦§¨¨¦§¨

"oinlr lM `lnn"12,Fl aaFqe siTOd sFqÎoi`d xF`e , §©¥¨¨§¦§¨¥©©¦§¥
dlrnlE iEpR mFwOd on dlrnNW lFcBd lEBird `EdW¤¨¦©¨¤§©§¨¦©¨¨§©§¨
z` dignW ,"oinlr lM aaFq" `xwp ,mEvnSd on¦©¦§¦§¨¥¨¨§¦¤§©¤¤
;cal siTn zpigaA mdA xi`n `EdW ici lr oinlrd̈¨§¦©§¥¤¥¦¨¤¦§¦©©¦§¨
ihEwl"A df lM x`AzpW FnkE ,eTd KFzl xi`OW mbe§©¤¥¦§©©§¤¦§¨¥¨¤§¦¥
`Vpe mx KxAzi FzEnvr zn`A dPd ,g"n wxR "mixn ©̀¨¦¤¤¦¥¤¡¤©§¦§¨¥¨§¦¨
aaFqe siTn zpigA zFidn uw oi` dlrn dlrn©§¨©§¨¥¥¦§§¦©©¦§¥
`N` ,KxAzi eil` WOn KFxr oi` iM ,ewdlE zFnlFrl̈¨§©©¦¥£©¨¥¨¦§¨¥¤¨
ÎKExA EpOn dx`d wx `Ed ,aaFq `xwPd Ff dpigAW¤§¦¨©¦§¨¥©¤¨¨¦¤¨

.xF`Od zEInvr Kxrn Fpi`W eiGd FnkE ,`Ed§©¦¤¥¥¥¤©§¦©¨
d`xp LxF`A" aEzMW Edfe"xF`13"LxF`A" :WExiR , §¤¤¨§§¦§¤¥§§

aaFQd `Ed14KFzA WAlzOd eTd ± Epgp` "d`xp"e , ©¥§¦§¤£©§©©©¦§©¥§
`Ed oM m`e ,aaFQd on `nlrA dx`d `EdW ,oinlrd̈¨§¦¤¤¨¨§¨§¨¦©¥§¦¥

.dx`dc dx`d¤¨¨§¤¨¨
la` ,w"`A EpiidC ,mipFilrd zFnlFrd ziW`xA Edfe)§¤§¥¦¨¨¨¤§¦§©§§©£¨
ligzOd xn`OA x`FaOke .'Ek cal eTd zx`d xi`n zEliv`A©£¦¥¦¤¨©©©§¨§©§¨©©£¨©©§¦

ycwd zxb`A mW oIEri ± "cg idFnxbe Edi` idFige Edi`"15(. ¦§©¦¦§©§¦©§©¨§¦¤¤©Ÿ¤

"xF` idi miwl` xn`Ie" aEzMW Edfe16xF`" :WExiR , §¤¤¨©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦¥
"d`ncw17zpigA ici lr KWnPX eTd cFq `Ed , ©§¨¨©©¤¦§©©§¥§¦©

aEzMW FnkE ."miwl`" cFq EdGW ,dNgYA mEvnSd©¦§©§¦¨¤¤¡Ÿ¦§¤¨
oiNinA irYW`l `Mlnc `gxF` e`l"C xdGA©Ÿ©§¨§¨§©§¨§¦§¨¥§¦¦

"`hFicdC18"riwx idi" ,"xF` idi" xnFle19`EdW ,'Ek §¤§¨§©§¦§¦¨¦©¤
"`hFicdC oiNin" mi`xwPX zFnlFrd zEEdzd zpigA§¦©¦§©¨¨¤¦§¨¦¦¦§¤§¨
iptNW xF`d `EdW ,aaFQd zpigA Elit`e ;KxAzi Flv ¤̀§¦§¨¥©£¦§¦©©¥¤¨¤¦§¥
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"oFfOd zMxal 'Ek WxW[b ,fh].ligzOd xEAC Wix oFfOd zMxA xrW xECiq Ÿ¤§¦§©©¨¦©©¦§©©¨¥¦©©§¦

"izixA z` izFniwde".[` ,`iw].zFxrde mipEIvA x"Enc` zXEcw cFaM zxrd ± ©£¦¦¤§¦¦¤¨©§§©©§©¦¦§¤¨

.Kli`e etw cEOr zFrEaW dxFYd xF` mb d`x ,df xn`nA x`FaOd zEllkl¦§¨©§¨§©£¨¤§¥©©¨¨©¨¥¨

wlg zFgiU ihETl d`xE .a"iyz oFW`xd "mipipw dXng" ligzOd xEAC xn`n©£¨¦©©§¦£¦¨¦§¨¦¨¦§¥¦¥¦¥¤

.Kli`e 176 cEOr fk©¨¥¨

.ci ,dk xdA .2§©

.dpWOA ` ,cn .3©¦§¨

.` sirq .4¨¦

.Kli`e crw cEOr zFrEaW dxFYd xF`A dMEx`A x`Azp .hi ,ci Ll Kl .5¤§¦§¨¥©£¨§©¨¨©¨¥¨

dxFY ihETlA wcv gnSd zdBdA oiIre .dcinrd zNtzA zFa` zMxA gqFp .6©¦§©¨¦§¦©¨£¦¨§©¥§©¨©©¤©¤¤§¦¥¨

.a ,t xF` dxFY .ci wxR dcinrd xrW miig ur ixRl oiIvn mWe b ,fh awr¥¤§¨§©¥¦§¦¥©¦©©¨£¦¨¤¤¨

.`tw cEOr zFrEaW dxFYd xF` d`xE§¥©¨¨©

.Kli`e ftw cEOr zFrEaW dxFYd xF` d`x .7§¥©¨¨©¨¥¨

.` wxR Wix millMd xrW ± FzNigzA .8¦§¦¨©©©§¨¦¥¤¤

.gi ,f dkin .9¦¨

zEwl` zpn`d zevn oNdl ."mXd lENig xEQi`" lirl d`x Fpipr xE`iA .10¥¦§¨§¥§¥¦¦©¥§©¨¦§©©£¨©¡Ÿ

.e wxR¤¤

.` wxR a wlg dNin zFvn lirl xzFi zEkix`A d`x .11§¥©£¦¥§¥¦§¦¨¥¤¤¤

lM `Nnn Edi` ,oinlr lM aaFq Edi`" :`pnidn `irxA ` ,dkx b wlg xdf .12Ÿ©¥¤§©£¨§¥§¨¦¥¨¨§¦¦§©¥¨

zevn .aÎ` miwxR 'd zEcg` zevn oNdl .ziviv zevn lirl x`Azp ."oinlr̈§¦¦§¨¥§¥¦§©¦¦§©¨¦§©©§§¨¦¦§©

.cFre .WCwn oipA¦§©¦§¨§

.i ,el miNdY .13§¦¦

aaFq Edf oFW`x mFiA `xaPW xF`" :flw cEOr wEqRd lr xF` ldi mb d`x .14§¥©¨¥©©¨©¤¦§¨§¦¤¥

."oinlr lM̈¨§¦

.k oniq .15¦¨

.b ,` ziW`xA .16§¥¦

.` ,fqw a wlg .a ,l ` wlg xdf .oFncw xF` .17©§Ÿ©¥¤¥¤

oOwl mb d`x .a ,hnw b wlg xdf .zFhFicd ixacA xRql KlOd KxC oi` .18¥¤¤©¤¤§©¥§¦§¥¤§Ÿ©¥¤§¥©§©¨

.a ,hpw

.e ,mW ziW`xA .19§¥¦¨

c"ag i`iyp epizeax zxezn

x`Wpe oiicr f` dNBzp `l dxFYAW idl`d bpr zpigA§¦©Ÿ¤¨¡Ÿ¦¤©¨Ÿ¦§©¨¨£©¦§¦§©
,oiqExi` zpigal dnFc df ixde .dlrnln siTn zpigaA¦§¦©©¦¦§©§¨©£¥¤¤¦§¦©¥¦
dx`d wx ,zinipR zpigaA oiicr KWnp Fpi` mW mBW¤©¨¥¦§©£©¦¦§¦©§¦¦©¤¨¨
zrAh FnM ,siTn zpigaA ± xF`d xTir lke ,zipFvig¦¦§¨¦©¨¦§¦©©¦§©©©

.cId iAB lr siTnE lEBr `EdW oiWECw¦¦¤¦©¦©©¥©¨

,dxFYd zEinipR iENiB zpigA didIW ,cizrl la £̀¨¤¨¦¤¦§¤§¦©¦§¦¦©¨
± oi`EVp zpigaA didi f` ,dxFYAW oFilrd bpr `EdW¤Ÿ¤¨¤§¤©¨¨¦§¤¦§¦©¦¦

"KiUFr KilrFa iM"(d ,cp dirWi)zipwp dX`d" 5iM"כּו'; , ¦£©¦©¦§©§¨¨¦¨¦§¥¦
dpigaA xF`d `A xaMW ixg` oM mb `Ed oi`EVp oipr¦§©¦¦©¥©£¥¤§¨¨¨¦§¦¨

.zinipR: §¦¦

dPdeici lr xF`d zlAwn zEklOd zElBA zrkC ,rEci §¦¥¨©§¨¥©¨©©§§©¤¤¨©§¥
aEzMW FnkE ,`Oi`n FnvrA lAwn `EdW ,`''fxiW) ¨¤§©¥§©§¥¦¨§¤¨¦

(`i ,b mixiXdFN dxHrW dxhrA" :FO`xg` riRWn `Ede ," ©¦¦¨£¨¨¤¦§¨¦§©§¦©©©
xn`p cizrl la` .zEklnl KM(c ,ai ilWn)lig zW`" : ©§©§£¨¤¨¦¤¡©¦§¥¥¤©¦

DlrA zxhr,`''f ± "DlrA zxhr" zEklOd didYW " £¤¤©§¨¤¦§¤©©§£¤¤©§¨¨
ozNgzA otFq uErp" iM ,EPnid dlrnl xzFi dNrzYW¤¦§©¤¥§©§¨¥¤¦¨¨¦§¦¨¨

6l"fx"כּו' Exn`X dnl mrHd Edfe .7miwiCv micizr" §¤©©©§©¤¨§©©£¦¦©¦¦

."WFcw mdiptl Exn`IW¤Ÿ§¦§¥¤¨
okle8ozg gOUn" xn`p dGdÎonfA dYrdNke," §¨¥©¨¦§©©¤¤¡©§©¥©¨¨§©¨

± ozgd ici lr xF`d zlAwn zEklOd `id ± dNMdW¤©©¨¦©©§§©¤¤¨©§¥¤¨¨
gOUn" xn`p f` ,dNrzY xaMW ixg` ,cizrlE .`''f̈¤¨¦©£¥¤§¨¦§©¤¨¤¡©§©¥©

ozgmr,ozgd z` gOUn `Ed dNMd ici lrW ,"dNMd ¨¨¦©©¨¤©§¥©©¨§©¥©¤¤¨¨
.l''PM "DlrA zxhr" `id "lig zW`"W ipRn¦§¥¤¥¤©¦¦£¤¤©§¨©©
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xn`p zElBA dYr(b ,hl miNdY)`idW ,"dInEc iYnl`p" ©¨©¨¤¡©§¦¦¤¡©§¦¦¨¤¦

eiR gYti `l mN`kE" dwizW zpigA'כּו"(ci ,gl miNdY), §¦©§¦¨§¦¥Ÿ¦§©¦§¦¦

dNMde "il zWCEwn Y` ixd" xnF` `Ed ozgd KklE§¨¤¨¨¥£¥©§§¤¤¦§©©¨
didY f` ,dlrn dlrn dNrzYWM cizrl la` .zwzFW¤¤£¨¤¨¦§¤¦§©¤©§¨©§¨¨¦§¤

."dNM lFw" `xwpe zrRWn oM mB©¥©§©©§¦§¨©¨

`zFlv" :dxUrÎdpFnW oipr oaEi ok FnkEi`WgA" §¥©¦§¨§¤¤§¥§¨©£¨
`le lAwn zpigA `id `awEPdW dGdÎonfA wx `Ed©¦§©©¤¤©§¨¦§¦©§©¥§Ÿ
riRWn zpigaA zFidl dNrzYWM ,cizrl la` .riRWn©§¦©£¨¤¨¦§¤¦§©¤¦§¦§¦©©§¦©

dxUrÎdpFnW didi f` ,Fnvr xkCd FnMmx lFwA9, §©§©©§¨¦§¤§¤¤§¥§¨
.oiaOl ice ,"dNM lFw" didie: §¦§¤©¨§©©¥¦

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

.5.(DzNigzA oiWECw)¦¦¦§¦¨¨

.6.(f dpWn ` wxR dxivi xtq)¥¤§¦¨¤¤¦§¨

.7.(a ,dr `xzA `aA)¨¨¨§¨

.8mYlk`e" ligzOd xEAcA `aEn xE`iA ztqFzA mEIQd cr o`Mn oiprd okFY)¤¨¦§¨¦¨©©¦§¤¤¥¨§¦©©§¦©£©§¤

xEAC d`xE .dqwzz cEOr ('c KxM `xwIe) ev dxFYd xF` ± f"vwz "lFk`̈©¨©©¦§¨¤¤©§¥¦

zXEcw cFakl dPEzg iWExC xtqA "gOUY gOU zMxaAW dn oiadl" ligzOd©©§¦§¨¦©¤§¦§©©©§©©§¥¤§¥£¨¦§§©

xiW .` ,h ev dxFz ihETl d`xE .mW 2 dxrdaE hq cEOr W"xdn x"Enc ©̀§©©©©§¤¨¨¨§¥¦¥¨©¦

.(ck 'r c"lxz mixn`Od xtq .b ,glw .` ,alw g"`c mr xECiq .a ,gn mixiXd©¦¦¦¦©¥¤©©£¨¦

.9i`n ± (ci ,`l dinxi) rnWp dnxA lFw" :EpzWxR xdGA dfl fnx xnFl Wie")§¥©¤¤¨¤©Ÿ©¨¨¨¥§¨¨¦§¨¦§§¨©

dNtYd didY iz`C `nlr ,`Fal cizrlC Epiid ± "iz`C `nlr `Ed `C ?dnxÄ¨¨¨¨§¨§¨¥©§¦¤¨¦¨¨§¨§¨¥¦§¤©§¦¨

.*40 dxrd 197 cEOr d"l wlg zFgiU ihETl ± ."mx lFwA "dnxA"¨¨¨§¨¦¥¦©¤¨¨

dNBzIWM xExiAd xg` `al cizrl la`" :a ,gn mixiXd xiW dxFY ihETlA§¦¥¨¦©¦¦£¨§¨¦¨Ÿ©©©¥§¤¦§©¤

oPgz`e) "sqi `le lFcB lFw" dNMdl didi f` ,zrce mrh aEh d`nizq `gFn¨§¦¨¨©©¨¨©¨¦§¤§©©¨¨§Ÿ¨¨¨¤§©©

"DlrA zxhr lig zW`" ,xTir zEklnd didie ,mx lFwA dxUr dpFnW ,(gi ,d§¨¤§¥§¨§¦§¤©©§¦¨¥¤©¦£¤¤©§¨

x`AzPW dn oiIre . .WBIe zWxR sFq "lFk` mYlk`e" ligzOd xEACA." §©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦©£©§¤¨¨¨©©¦©

x"Enc`l dPEzg iWExC .b ,f ev dxFz ihETl oM mB d`xE .o`kl dpeEMde§©©¨¨§¨§¥©¥¦¥¨©§¥£¨§©§

.(dlxz cEOr a wlg irvn`d̈¤§¨¦¥¤©

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

בחוץ ‡Í(ד) חכמות מ"ש להבין יש זה לפי הנה
שנעש' אחר בח"ת נמשך דח"ע תרונה
מ"ע  ענין עיקר דבאמת הוא הענין ביניהם. הבדלה

הפכים ב' הן וח"ת ח"ע שהחכמה ומ"ת להיות ממש
מה  כח נק' שזהו אין בבחי' א' מדריגות לב' נחלקת
יש  בבחי' שיהיה והוא מזה בהיפוך והב' מהות בלי
והחכמה  וכמ"ש מהות לשון במה הב' כפי' ומהות
באין  ושרשה במציאות יש בבחי' תמצא תמצא. מאין
מה  כח מבחי' כי בתכלית הפכים ב' והן כו' ומה
וכן  במציאות מה ודבר יש איזה שיתהווה א"א דחכמה

כח  ומבחי' כו' היולי בחי' הוא שהמים מ"ע בענין
מציאות  כל ממנה יתהווה אדרבה במהות שבא החכמה
ארץ  יסד בחכמה הוי"ה וכן בחכמה דוק' מה ודבר יש
תמצא  מאין ח"ת מבחי' וזה בחוכמתא ברא בראשית
בחכמה  והשתלשלות ירידה יש ולזאת דוקא יש בבחי'
עד  מאין יש בחי' כל להוות במהות מאין שתמצא זו
זה  לעומת זה באת לגמרי נפרד יש בחי' כל שיתהוה
שאמר  מאחר כלל אלקי לאין הביטול בחי' בו שאין
דחכמה  יש מבחינת רק וזהו כו' עשית בחכמה כולם
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mxn`A dkxal mpFxkf EpizFAx EpeeiM eilrW ,eTd©©¤¨¨¦§©¥¦§¨¦§¨¨§¨§¨
"zF`xAdl lFki cg` xn`OA `lde"20. ©£Ÿ©©£¨¤¨¨§¦¨§

zg` daWgnA" :`pnidn `irxA aEzMX dn oiprkE§¦§¨©¤¨§©§¨§¥§¨§©£¨¨©©
"zFnlFrd lM E`xap21KxAzi Fzx`d lr mzpeEMW , ¦§§¨¨¨¤©¨¨¨©¤¨¨¦§¨¥

"zg` dxiwqA" mNEkl siTOW ,aaFq `xwPd22Kxc lr , ©¦§¨¥¤©¦§¨¦§¦¨©©©¤¤
"zFxFCd lM sFq cr hiAnE dtFv"e ,lWn23DA ixdW , ¨¨§¤©¦©¨©¤£¥¨

`id zn`A dPd ± mdihxR ihxtE zFnlFrd lM milElM§¦¨¨¨§¨¥§¨¥¤¦¥¤¡¤¦
diOw dlFcB dcixi24Fnvr liRWOW dlRWde ,KxAzi §¦¨§¨©¥¦§¨¥§©§¨¨¤©§¦©§

.zFnlFrd zEIgl xFwn zFidl "`hFicdC oiNin"A KxAzi¦§¨¥§¦¦§¤§¨¦§¨§©¨¨
mFwnA" :dkxal mpFxkf EpizFAx xn`O cFq Edfe§¤©£¨©¥¦§¨¦§¨¨¦§

"FzEpzepr `vFn dY` mW FzNEcB25dNEcBdW :WExiR , §¨¨©¨¥¦§§¨¥¤©§¨
"oinlr lM aaFq" KxAzi `EdW dn `EdW Dnvr©§¨¤©¤¦§¨¥¥¨¨§¦
dPd ,dAx dNEcB Epilv` EdGW ,"oinlr lM `lnn"E§©¥¨¨§¦¤¤¤§¥§¨©¨¦¥
EdGW `N` ,dnEvr dlRWd `Ed KxAzi diOw zn`A¤¡¤©¥¦§¨¥©§¨¨£¨¤¨¤¤
aaFQA "lFcB" `xwp zFidl Fnvr liRWdl FzEpzepr¦§§¨§©§¦©§¦§¦§¨¨§¥
dfap Wi` mr xAcl KlOd Fnvr liRWIW FnM ± `NnnE§©¥§¤©§¦©§©¤¤§©¥¦¦¦§¤

.'Ek
eili`n did dNgYA Ff dkWnde dcixi ,dPde§¦¥§¦¨§©§¨¨©§¦¨¨¨¥¥¨

"`Ed cqg utg iM" ,FnvrnE26mr aihdl depr zpigaaE ¥©§¦¨¥¤¤¦§¦©£¨¨§¥¦¦
mdW ,mipFYgYd dUrnA iElY KMÎxg`e ,Kxrd iPhw§©¥¨¥¤§©©¨¨§©£¥©©§¦¤¥
`kFWg `kRdz` cM" ,mdNW `Yzlc `zExrz` ici lr©§¥¦§£¨¦§©¨¤¨¤©¦§©§¨£¨

"`wzinl ExixnE `xFdpl27sFqÎoi` xF` zx`d EkiWni ¦§¨§¦§¦§¨©§¦¤¨©¥
zpigaA mXnE aaFq zpigaA KWnp zFidl `EdÎKExÄ¦§¦§©¦§¦©¥¦¨¦§¦©
lr fr xzie z`U xziA mEvre lFcB iENibA ,`Nnn§©¥§¦¨§¨§¤¤§¥§¤¤Ÿ©
cFq `Ede ,"WxW" cFqA dNgYn KWnPd dx`dd©¤¨¨©¦§©¦§¦¨§Ÿ¤§

"xTird lr dAExn ztqFY"28. ¤¤§¨©¨¦¨
`xwPd Edfeoipw,mipFYgYdn dpFw KxAzi 'dU §¤©¦§¨¦§¨¤¦§¨¥¤¥©©§¦

dl ozFPW ,FzNEbQ mr l`xUIn hxtaE" msqM`Ed ± " ¦§¨¦¦§¨¥©§¨¤¥¨¤¤¤

sqkY eil` xW` sFqÎoi`d FxF` zENBzde zkWnd cFq©§¨©§¦§©¨¥£¤¥¨¦§Ÿ
cFq `Ed ± mdn lAwOW "utg"d xEarA ,ig lM Wtp¤¤¨©©£©¥¤¤§©¥¥¤
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ÏÎ להתקיים סופה שמים לשם שהיא מחלוקת
איזוהי  להתקיים, סופה אין שמים לשם ושאינה
ושאינה  ושמאי, הלל מחלוקת זו לש"ש שהיא מחלוקת
במדרש  והקשה עדתו. וכל קרח מחלוקת זו לש"ש
מחלוקת  בעלי שכל מאחר המפרשים בשם שמואל
בין  ויחלוקו זל"ז סותרים מאמריהם לש"ש יהיו אפי'
דעתו  מהם האחד שאם יתחייב הנה והשקר האמת
סופה  היא ואיך כוזבת, היא השני הדעת אמת,
הזכיר  לש"ש שהיא במחלוקת למה צ"ל וגם להתקיים.
ובמחלוקת  שנחלקו, הדעות שני היינו ושמאי הלל
משה. את הזכיר ולא קרח, רק הזכיר לש"ש שאינה
עמהם  משה חלק לא שבאמת שמלבד הפשוט והתירוץ
לש"ש  הי' משה כוונת הנה משה, על נחלקו הם כ"א
את  להזכיר שייך אינו לכן לש"ש שלא חלק קרח רק
שקרא  מה צ"ל וגם לש"ש. אינו שהוא מי כ"א שניהם
מה"ע  שלכאו' שם אנשי בשם קרח אנשי את בפסוק
דבדור  הוא הענין אך שם. אנשי לקרותם כ"כ מעלתם
תני  פל"ח במד"ר וארז"ל שם, לנו ונעשה כתי' הפלגה
שם  ענין שייך מהו וצ"ל ע"ז, אלא שם אין ישמעאל ר'

לע"ז.
ÔÈÚ‰Â שתתפשט אח"פ עתידה מארז"ל בהקדם יובן

העולם  כל שיהי' והמכוון כולו, העולם בכל
דהנה  הענין וביאור דעכשיו. אח"פ במדריגת כולו
אוירה  על טומאה דגזרו א' ט"ו שבת ארז"ל בחו"ל
על  דאצי' ממל' השפע יורד שם כי מפני והוא וגושה,
במל' דאצי' מל' שמתלבשת דבי"ע רבים לבושי' ידי
ממל' השפע נמשך באח"פ אבל עשי', יצירה דבריאה
מבלי  לבד, יצירה דבריאה התלבשות ע"י דאצי'
שבהכרח  והגם דעשי'. במל' גם להתלבש שיצטרך
הנה  אמנם העשי', דרך והשפע האור יבוא באח"פ שגם
וכמו  ממש, התלבשות בדרך ולא בלבד מעביר דרך זהו
שלא  בהירה זכוכית אמצעי' ע"י השמש אור שרואים
באח"פ  ולפיכך כלל, השמש וזיו אור עי"ז נשתנה
המעביר  כי להיות היצי' אל והשפע האור יתייחס
זכוכי' כמשל כלל מסתרת אינה העשי' דרך שעובר
ענין  כמשל הוא התלבשות ענין משא"כ כנ"ל, בהירה
שהאור  עד ביותר, האור על שמעלים והפרוכת המסך
או  תולדה, של אור נק' המסך דרך הנראה מהשמש
לבוש  הוא המשל שענין המשל ע"י השכל הבנת כמשל
במל' המלובשת דאצי' כשמל' ולכן וגס, עב זר
יתייחס  דעשי' במל' ממש מתלבשת יצירה דבריאה

ממשל  מעביר ענין ויובן דעשי'. מל' ע"ש השפע
שמשנית  הלבנה אור ממשל התלבשות וענין המשפך,
האם  בבטן חדשים ט' שיהוי שע"י מה או השמש, אור
כעדר  שערך בד"ה ע' למהות ממהות לגמרי משתנה
על  טומאה שגזרו מה יובן ובזה באריכות. העיזים
וההעלם  ההסתר תכלית הוא בעשי' כי וגושה, אוירה
שורש  הקלי' כי להיות ית' אלקותו גילוי בחי' על
אד' אל שם ולכן לגמרי, ומסתירים מעלימים היצה"ר
עבודת  אלא צו אין וארז"ל צו בגימ' הוא עשי' המחי'
בלבוש  שנתלבש שר"ל אלא זה הוא ואיך אלילים,
כל  את לי עשה ידי ועוצם כחי לומר שיכול עד הטבע
יש  היותו שהו"ע אלילים עבודת ענין שזהו הזה, החיל
איננו  אותו המחי' האלקי שאור עד כ"כ נפרד ודבר
הוא  כי בנפשו שירגיש אליו בטל להיות בו מורגש
על  טומאה שם גזרו ולכן חיל, לעשות כח לך הנותן

וגושה. אוירה
Â‰ÊÂ'כו עובדי ארצות שבשאר ישראל שארז"ל

ישראל  על אומרים האיך ולכאו' הן, בטהרה
לא  מאלף א' חלק גם כי ישראל רוב הם הלא שבש"א
שענין  דכשם הוא הענין אך באח"פ. מהדרים ימצא
וכמו  לה, ומשתחוה ראשו שכופף הוא בגשמיות ע"א
השפע  תצא וע"י מהם להיות ולירח לשמש המשתחוה
גרש  וממגד שמש תבואות ממגד כמ"ש לעינים הנראה
שלוחי  שהם רק זהו ידם על שנמשך שמה והגם ירחים,
שהגרזן  נאמר האם בו החוצב ביד כגרזן וה"ה השפע
עשיית  לייחס שצריכים אלא הדבר, את העושה הוא
בעשי' להיותו אמנם הגרזן, עם החוצב להאדם הדבר
בראותו  לכן ומסתיר חופה ועב גס לבוש ששם
כי  כלל מתבונן איננו ידם על השפע יוצא שבחיצוניות
כי  עיניו למראה ששופט כ"א בו החוצב ביד כגרזן הם
מחשיב  הוא ולכן הצמחים ומגדלי' המשפיעי' הם הם
הם  כאילו להם ומשתחוה בפ"ע ודבר ליש אותם
ומרכין  שכופף ההשתחואה וענין בפ"ע. משפיעים
ברוחניות  השתחואה יש וכן הגשמיי', וקומתו ראשו
והירח  מהשמש הנשפע לדבר שכלו ומבטל שכופף
בדאגת  הגשמיי' דברים בכל תבואות מגד שהם
ההיא  התחבולה כאילו תחבולה איזהו ע"י הפרנסה
אלקיך  ה' וברכך שנאמר הגם זו, בהשפעה עקרית היא
נפרד  יהי' שלא כתי' אלקיך ה' הרי תעשה, אשר בכל
התחבולה  את כשמחשיב משא"כ כו', ית' מאלקותו
חייב  וה"ה ע"א, עובד ה"ז כו' נפרד בבחי' שהוא עיקר
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הוא  בעשי' כי להיות בטהרה ז"ל ואומרם סקילה.
זכות לימוד יש וא"כ כנ"ל וגס עב שאה"כ לבוש ע"ד

מנעוריו, רע האדם לב יצר כי כו' להכות עוד אוסיף לא
לדונו  צריכים לכן רע האדם לב יצר כי מפני שנמצא
יצר  הלא יעשה מה כלומר במשפטו ולהקל זכות לכף
שהוא  מאחר זכות לימוד יש בזה כן רע, האדם לב
יוכל  מה א"כ צו, בגימ' הוא המחי' השם ששם בחו"ל
ה"ה  ומ"מ טהרה, בשם שלו הע"א גם נק' ולכן עשות,
בגשמיות  כמו וא"כ בטהרה, שהיא רק ע"א, עובד
סקילה  שחייב ברוחניות כ"ה בסקילה ה"ה ע"א העובד
האבן  כלב לבו שנעשה באבנים הסקילה וה"ע רוחניות
כלל  שבשכלו מהתבוננות התעוררות שום לו יגיע לבלי
שפרש"י  כמו חכמה דבר מלקבל אטום לבו כ"א וכלל,

ל"ט. דף ביומא הלב טמטום על
Ê"„ÚÂ הפלגה בדור שנא' שם לנו ונעשה ענין יובן

כי  והיינו ע"ז, אלא שם אין ישמעאל ר' שתני
הרפ"ח  בחי' הוא רפ"ח שבחי' ורפ"ח, ב"ן הוא שם
מת  רפ"ח מרחפת  נא' שעליהם בשבה"כ שנפלו נצוצין
לבררם  היא והעבודה ניצוצי', הרפ"ח ונפלו שמתו
ב"ן  בחי' הוא שם עי"ן שם שמע וז"ע ולהעלות,
מעי"ן  שנפלו נצוצין מרפ"ח המתעלה ב"ן פי' ורפ"ח,
בספר  מרחפת אלקים ורוח בד"ה וע' דבינה, רברבא
וז"ל  בק"ש הוא נצוצין הרפ"ח בירור שעיקר תקס"ד
לעבדה  רק ונפש לב בכל בק"ש עצמו על שיקבל והוא
אבל  עכ"ל. דק"ש שני' ופ' ראשונה פ' שה"ע ולשמרה
על  שהגיע שם בחי' נשאר הרי כלום מעלה אינו אם
אין  שארז"ל שם לנו ונעשה וזה"ע בירור. בלתי חלקו
כו'. הפירוד בתכלית להיותה היא שזרה ע"א, אלא שם

‰‰Â היו איש רנ"ב קרח שעדת כ' קפ"א אופן במ"ע
קרח  ויקח הבחיי וכמ"ש הפלגה דור גלגול
ע"ש  שם אנשי קראן ולכן קרח, ואתפליג מתרגמין
שרצו  והיינו הפלגה, דור בעת שם לנו ונעשה שאמרו
ורפ"ח  ב"ן שכולל בשם ובחרו ומל' ז"א בין להפריד

בש' ומרדו רצו שלא ועל בירור, בלתי שהוא כמו היינו
והמגדל. העיר לראות דוקא ה' וירד כתי' לכן הוי'
אלקי' וש' הוי' ש' בין להפליג קרח עדת רצו ועד"ז
קראן  ולכן הפלגה דור בעת בזה שרצו עצמם הם והם
כזה  בענין חטאו כבר כי להיות בנפשותם החטאים
לכן  בטלה, לא במדה מדה כי ולהיות הפלגה, בדור
יהי' שלא להפליג שרצו ע"ש פי' את הארץ ותפתח
ובלא  נפרדת תהי' המל' בחי' השם כ"א זו"נ יחוד
את  מל' בחי' הארץ פתחה לכן כו' מרפ"ח ב"ן בירור

שאולה. חיים וירדו פי'
Â‰ÊÂ'פי כי שמים לשם אינה קרח שמחלוקת שאמרו

בחי' שם בחי' את ולחבר לייחד הוא שמים שם
אבל  זו"נ, יחוד והיינו ז"א, שמים עם ורפ"ח ב"ן מל'
בין  להפליג קרח ואתפליג כ"א בזה רצו לא ועדתו קרח
פי' שמים לשם מחלוקתן הי' ושמאי הלל משא"כ זו"נ.
זה  שביחוד רק שמים. עם שם חיבור שיהי' זו"נ ליחד
שמאי  ושמאי, הלל וז"ע ומלמטלמ"ע, מלמעלמ"ט יש
ה', בהר יעלה מי אורחותיו, השם ע"ד מלמטלמ"ע
או  נוראים, וימים פסח כענין וזהו מלמעלמ"ט, והלל
וזהו  כו'. בהוי' אד' ושילוב באד', הוי' שילוב ע"ד
כי  להיות להתקיים סופה אין לש"ש שאינה שמחלוקת
סופה  אין לכן שיתברר ובהכרח נדח ממנו ידח לא
מחלוקת  אבל הבירור, היפך הוא הקיום כי להתקיים
יחוד  נעשה ע"י כי להיות להתקיים סופן ושמאי הלל
או  מלמטלמ"ע אם ומחלוקתם המכוון, עיקר שזהו זו"נ
קו  קווין ב' ז"ע כי להתקיים סופה זה גם מלמעלמ"ט
הימין  קו הלל כבית ההלכה ועכשיו השמאל, וקו הימין
השמאל  קו כב"ש ההלכה יהי' ולע"ל חסד, בחי'
דברי  הן ב"ה דברי אז גם ומ"מ מלמטלמ"ע, העלאות
דלע"ל  וההילוך מלמעלמ"ט, שהם רק חיים אלקים
וא"כ  אמת, הוא מלמעלמ"ט גם ומ"מ מלמטלמ"ע יהי'
שניהם  באמת כי אמת השני דברי האיך הקושי' כל סרו

אמת.
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ÏÎ להתקיים סופה שמים לשם שהיא מחלוקת
איזוהי  להתקיים, סופה אין שמים לשם ושאינה
ושאינה  ושמאי, הלל מחלוקת זו לש"ש שהיא מחלוקת
במדרש  והקשה עדתו. וכל קרח מחלוקת זו לש"ש
מחלוקת  בעלי שכל מאחר המפרשים בשם שמואל
בין  ויחלוקו זל"ז סותרים מאמריהם לש"ש יהיו אפי'
דעתו  מהם האחד שאם יתחייב הנה והשקר האמת
סופה  היא ואיך כוזבת, היא השני הדעת אמת,
הזכיר  לש"ש שהיא במחלוקת למה צ"ל וגם להתקיים.
ובמחלוקת  שנחלקו, הדעות שני היינו ושמאי הלל
משה. את הזכיר ולא קרח, רק הזכיר לש"ש שאינה
עמהם  משה חלק לא שבאמת שמלבד הפשוט והתירוץ
לש"ש  הי' משה כוונת הנה משה, על נחלקו הם כ"א
את  להזכיר שייך אינו לכן לש"ש שלא חלק קרח רק
שקרא  מה צ"ל וגם לש"ש. אינו שהוא מי כ"א שניהם
מה"ע  שלכאו' שם אנשי בשם קרח אנשי את בפסוק
דבדור  הוא הענין אך שם. אנשי לקרותם כ"כ מעלתם
תני  פל"ח במד"ר וארז"ל שם, לנו ונעשה כתי' הפלגה
שם  ענין שייך מהו וצ"ל ע"ז, אלא שם אין ישמעאל ר'

לע"ז.
ÔÈÚ‰Â שתתפשט אח"פ עתידה מארז"ל בהקדם יובן

העולם  כל שיהי' והמכוון כולו, העולם בכל
דהנה  הענין וביאור דעכשיו. אח"פ במדריגת כולו
אוירה  על טומאה דגזרו א' ט"ו שבת ארז"ל בחו"ל
על  דאצי' ממל' השפע יורד שם כי מפני והוא וגושה,
במל' דאצי' מל' שמתלבשת דבי"ע רבים לבושי' ידי
ממל' השפע נמשך באח"פ אבל עשי', יצירה דבריאה
מבלי  לבד, יצירה דבריאה התלבשות ע"י דאצי'
שבהכרח  והגם דעשי'. במל' גם להתלבש שיצטרך
הנה  אמנם העשי', דרך והשפע האור יבוא באח"פ שגם
וכמו  ממש, התלבשות בדרך ולא בלבד מעביר דרך זהו
שלא  בהירה זכוכית אמצעי' ע"י השמש אור שרואים
באח"פ  ולפיכך כלל, השמש וזיו אור עי"ז נשתנה
המעביר  כי להיות היצי' אל והשפע האור יתייחס
זכוכי' כמשל כלל מסתרת אינה העשי' דרך שעובר
ענין  כמשל הוא התלבשות ענין משא"כ כנ"ל, בהירה
שהאור  עד ביותר, האור על שמעלים והפרוכת המסך
או  תולדה, של אור נק' המסך דרך הנראה מהשמש
לבוש  הוא המשל שענין המשל ע"י השכל הבנת כמשל
במל' המלובשת דאצי' כשמל' ולכן וגס, עב זר
יתייחס  דעשי' במל' ממש מתלבשת יצירה דבריאה

ממשל  מעביר ענין ויובן דעשי'. מל' ע"ש השפע
שמשנית  הלבנה אור ממשל התלבשות וענין המשפך,
האם  בבטן חדשים ט' שיהוי שע"י מה או השמש, אור
כעדר  שערך בד"ה ע' למהות ממהות לגמרי משתנה
על  טומאה שגזרו מה יובן ובזה באריכות. העיזים
וההעלם  ההסתר תכלית הוא בעשי' כי וגושה, אוירה
שורש  הקלי' כי להיות ית' אלקותו גילוי בחי' על
אד' אל שם ולכן לגמרי, ומסתירים מעלימים היצה"ר
עבודת  אלא צו אין וארז"ל צו בגימ' הוא עשי' המחי'
בלבוש  שנתלבש שר"ל אלא זה הוא ואיך אלילים,
כל  את לי עשה ידי ועוצם כחי לומר שיכול עד הטבע
יש  היותו שהו"ע אלילים עבודת ענין שזהו הזה, החיל
איננו  אותו המחי' האלקי שאור עד כ"כ נפרד ודבר
הוא  כי בנפשו שירגיש אליו בטל להיות בו מורגש
על  טומאה שם גזרו ולכן חיל, לעשות כח לך הנותן

וגושה. אוירה
Â‰ÊÂ'כו עובדי ארצות שבשאר ישראל שארז"ל

ישראל  על אומרים האיך ולכאו' הן, בטהרה
לא  מאלף א' חלק גם כי ישראל רוב הם הלא שבש"א
שענין  דכשם הוא הענין אך באח"פ. מהדרים ימצא
וכמו  לה, ומשתחוה ראשו שכופף הוא בגשמיות ע"א
השפע  תצא וע"י מהם להיות ולירח לשמש המשתחוה
גרש  וממגד שמש תבואות ממגד כמ"ש לעינים הנראה
שלוחי  שהם רק זהו ידם על שנמשך שמה והגם ירחים,
שהגרזן  נאמר האם בו החוצב ביד כגרזן וה"ה השפע
עשיית  לייחס שצריכים אלא הדבר, את העושה הוא
בעשי' להיותו אמנם הגרזן, עם החוצב להאדם הדבר
בראותו  לכן ומסתיר חופה ועב גס לבוש ששם
כי  כלל מתבונן איננו ידם על השפע יוצא שבחיצוניות
כי  עיניו למראה ששופט כ"א בו החוצב ביד כגרזן הם
מחשיב  הוא ולכן הצמחים ומגדלי' המשפיעי' הם הם
הם  כאילו להם ומשתחוה בפ"ע ודבר ליש אותם
ומרכין  שכופף ההשתחואה וענין בפ"ע. משפיעים
ברוחניות  השתחואה יש וכן הגשמיי', וקומתו ראשו
והירח  מהשמש הנשפע לדבר שכלו ומבטל שכופף
בדאגת  הגשמיי' דברים בכל תבואות מגד שהם
ההיא  התחבולה כאילו תחבולה איזהו ע"י הפרנסה
אלקיך  ה' וברכך שנאמר הגם זו, בהשפעה עקרית היא
נפרד  יהי' שלא כתי' אלקיך ה' הרי תעשה, אשר בכל
התחבולה  את כשמחשיב משא"כ כו', ית' מאלקותו
חייב  וה"ה ע"א, עובד ה"ז כו' נפרד בבחי' שהוא עיקר
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רבינו Â‰ÊÂט) ואמר וגו', חזיתיך" בקודש "כן דכתיב
בזמן הזק  "הלוואי הבעלֿשםֿטוב, בשם ן

גילוי  חזיתי הבית, בזמן הלוואי כלומר, חזיתיך". הבית
בזמן  העבודה עלֿידי שממשיכים אור הגילוי כמו אור
העבודה  הבית שבזמן לפי הוא הדבר וטעם הגלות.
הנפש, ושמחת רב תענוג בזה שיש ולב, במוח היא
ובמסירות  עול בקבלת היא העבודה הגלות בזמן אבל
ללימוד  הגלות בזמן ליהודי שיש והמסירותֿנפש נפש.
שמענישים  הגזירה בזמן ובפרט המצוות, וקיום התורה
מסירותֿ עלֿידי הנה זה, על נפשו מוסר והוא זה, על
יותר  הרבה ועצומים גדולים אורות ממשיכים זו נפש
"והאיש  הכתוב בפירוש וכידוע הבית. בזמן מכמו
הרי  האדמה". פני על אשר האדם מכל מאד ענו משה
"שש  שכתוב וכמו ישראל, כל של הראש הוא משה
ישראל  כל כי בקרבו", אנכי אשר העם רגלי אלף מאות
והנה  שלהם. הראש הוא ומשה משה, של "רגלי" הם
אפילו  האברים כל את מרגיש הראש הרי האדם, בגוף
במוח  היא החיות שכללות לפי שברגל, הציפורן
במדרש  איתא הנה ישראל. ראש הוא ומשה שבראש.
ודורשיו, דור דור למשה, הקדושֿברוךֿהוא שהראה
הדורות  כל שבסוף משה וראה ופרנסיו. דור דור
נשמות  שיהיו כזה יתום דור יהיה משיחא, בעקבות
ההבנה  רבינו, משה של ההשגות שלגבי נמוכות,
כמו  היא משיחא בעקבות שיהיו הנשמות של באלקות
ורעב  ועיכובים, מניעות הרבה כלֿכך ויהיו כלום,

שלומדים  אלה את וירדפו רחמנאֿליצלן ודאגה
ההשגות  בעלי ומכלֿמקום, ה'. מצוות את ומקיימים
תורה  יקיימו פשוטים, מאד ויהודים הללו הקטנות
של  וחוזק ביטחון עם חסידותי בנועם ויתפללו ומצוות
שיהודים  מאד, התפעל רבינו משה מזה פשוטה. אמונה
בזמן  והם מאד, קטנה באלוקות שהשגתם פשוטים
שיהיו  ובפרט בכלל, והאפלה החושך זמן שהוא הגלות
ומרים  קשים בעינויים ומעונים ולחוצים דחוקים
יהיו  זאת ובכל ירחם, השם הגוף, ויסורי הנפש ביסורי
מונע  משום יתפעלו ולא בהוי', ובטחון האמונה בתוקף
את  ויעבדו המצוות את ויקיימו תורה וילמדו ומעכב,
היה  רבינו משה לכן טובות, ובהנהגות בתפילה הוי'
שהחזיק  האדמה", גו' "והאיש וזהו עצמו. בעיני שפל
ומצוות  תורה שיקיימו מאלה קטן יותר עצמו את

ממש. בפועל במסירותֿנפש
משיחא Ê·Â‰י) עקבות של בדורות המעלה יתרון יש

בכוח  היא המעלה הראשונים, הדורות על
הבית. בזמן ולא הגלות בזמן רק שקיים המסירותֿנפש
רחמנאֿ הגזירות בעת רבים בדורות רואים שאנו כפי
ואז  המצוות. את לקיים ושלא תורה ללמוד שלא ליצלן
עמדו  פשוטים אנשים היהדות, נקודת נתעוררה דוקא

בתוקף לעמוד נפשם משום על להתפעל ושלא גדול
קיים  מצוות ולקיים תורה ללמוד והתוקף ומעכב. מונע
נקודת  יש יהודי לכל בשווה. ישראל בני כל  אצל
ואינו  רוצה אינו יהודי, כל זו, נקודה שמצד היהדות
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זו  ונקודה מאלוקות. נפרד להיות חסֿושלום יכול
נקודה  כי השם, לקידוש התוקף את יהודי לכל נותנת
ממעל" אלוקה ה"חלק הנשמה, של החוזק היא זו
ועם  התורה עם יהודי של הקשר יהודי. כל אצל שקיים
נזהרים  שאינם אלה שאפילו רואים אנו לכן אלוקות.
חסֿושלום  בא כאשר מכלֿמקום המצוות, בקיום ביותר
בימי  שהיה כפי יהדות, לשמור שלא שמכריחים זמן
כמאמר  והיהדות, התורה את לעקור שרצו היוונים
באלקי  חלק לכם שאין השור קרן על לכם "כתבו
של  המלחמה שכל יודעים שכולם כפי ישראל",
שישכחו  לגרום יהדות, לעקור כדי היתה היוונים
"להשכיחם  שאומרים כמו ישראל, שם את חסֿושלום
לבני  עוללו והם רצונך". מחוקי ולהעבירם תורתך
איפשרו  לא ללמוד, איפשרו ולא רבות נגיׂשֹות ישראל
עורר  גופא זה הללו, והצרות הנגיׂשֹות וכל להתפלל.
אז  כי יהדות, לשמור וחיזוק התלהבות ישראל בבני
זמן, ובכל עת בכל וכך היהדות. נקודת התעוררה
ישראל, בני על גזירה נעשית רחמנאֿליצלן כאשר
את  ולקיים תורה מללמוד אותם ומעכבים ומונעים
שהוא  היהדות נקודת את מעורר גופא זה הנה המצוות,
התורה  בשמירת חזק לעמוד שבנשמה, התוקף
בחיזוק  התעוררות נעשית אז ואדרבה, והמצוות.

גדולה. הצלחה בזה ומצליחים היהדות
קרבנות,Â‰ÊÂיא) של זו מתנה אמנה". מראש "תשורי

שהרי  הגלות, בזמן לאלוקות מתקרב שאדם
נמשך  זה היהדות, נקודת של התעוררות מצד זה
עליוֿ אבינו אברהם הוא "אמנה" אמונה". "מראש
כי  "אמנה", נקרא עליוֿהשלום אבינו אברהם השלום.
על  שהלך הראשון והוא למאמינים, ראש היה הוא
נאמן" לבבו את "ומצאת כתוב באברהם השם. קידוש

היה  עליוֿהשלום אבינו אברהם הלב. תום שהוא
אברהם  נאמנות. רצינות. הוא התמימות עניין "תמים".
לרצון  ובנאמנות ברצינות מסור היה עליוֿהשלום אבינו
היתה  עליוֿהשלום אבינו לאברהם ברוךֿהוא. העליון
להתייצב  התוקף את לו נתנה זו והכרה באלקות. הכרה
שונא  והיה לאלקות מנגד היה נמרוד והרי נמרוד, נגד
רבונו  את יודע שהיה היינו הקדושֿברוךֿהוא, את
חירוף  בדברי ולהקניטו יתברך, בו למרוד ומכוין
לפרסם  כנגדו עמד עליוֿהשלום אבינו ואברהם וגידוף.
בבית  נמרוד שחבשֹו עד בעולם, יתברך אלוקותו
עסק  אז וגם בתרא'. 'בבא בגמרא כמבואר האסורים,
אנשים  לעורר בעבודתו עליוֿהשלום אבינו אברהם
כמו  אלוקות ענייני להם והסביר לאלוקות, להתקרב
אלוקות  הם הטבע ענייני כל ואשר פרטית, השגחה
טובת  בשביל הוא העולם בריאת עניין כל ואשר ממש,
ועלֿ רעהו, את איש גמילותֿחסדים שיעשו אדם בני
והתחדשות  הנשמות. בחיי נצחיים לחיים יזכו ידיֿזה
שבתחילת  כשם תמיד. נמשכת בעולמות החיות
העולם  את ברא הקדושֿברוךֿהוא הרי ההתהוות,
שנתהוו  לאחר גם כמוֿכן הנה ליש, מאין והנבראים
אותם  מחי' הקדושֿברוךֿהוא הנה והנבראים, העולמות
תמיד  יום בכל בטובו "המחדש וזהו ליש. מאין תמיד
בהתחדשות  הוא ויום יום שבכל בראשית", מעשה
אברהם  של עבודתו וכל בראשית. במעשה כמו ממש
חייו  שהשליך במסירותֿנפש הייתה עליוֿהשלום אבינו
מונע  משום להתפעל מבלי גדול, בתוקף ממש מנגד
שהתוקף  אמנה" מראש "תשורי וזהו כלל. ומעכב
ומצוות, התורה קיום על נפשו למסור יהודי בכל שישנו
בתורה  הטוב הפועל ובזכות מאבותינו, לנו בירושה הוא

בקרוב. שלימה לגאולה נזכה במסירותֿנפש ומצוות
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ביטוי ‚. לידי לבוא צריכה פורים של ה"עבודה"
השנה. כל

ברפידים" ישראל עם וילחם עמלק ,25"ויבא
רז"ל  לכאורה 26אומרים תורה. מדברי ידיהם  ָ ֶׁשרפּו

האם  וכו', וראשם" לבם "ׁשרפּו לומר צריך  ָ ֶהיה
ה'ידיים' את מרפה עמלק אלא הידיים? עם לומדים
תורה). (של המידות את מה'בפועל', כלומר מהתורה,

בני־ עם "ישראל", עם רק להילחם בא עמלק
קרך" ה"אשר היא עמלק קליפת את 27תורה. לקרר ,

לפעול  והעיקר אופנים, בכמה ישנו עמלק ה"ידיים".
לקרר  איך דרגות, כמה – עצמה בקרירות קרירות.

דבר" מה' "היפלא בטענה והמופתים האותות ,28את
שבפועל. בענינים ולקרר

הלא־ תלמודי־התורה המתולעים, הרבנים
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הלא־ מלמדים אותם הכלב , קבור וכאן כשרים,
ישראל. נשמות את מקלקלים השבת, מחללי כשרים,
מתלמודי־ הילדים להצלת לפעול צריך אחד כל
ובדרך־ארץ, בנימוס לדבר יש הבלתי־כשרים. התורה
בלב , סכין שתוחבים רואים כאשר נימוס, זה מה אך
הלב  כי לב , זה אין כי בדקירה, מרגישים שלא אלא

מאובן.
שהמשנה  כפי היא, עמלק למלחמת העצה

את 29אומרת  משה "וירם במקומו, מביא ורש"י ,
כל 30ידיו" אלא מלחמה? עושין משה של ידיו וכי –

את  ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין שישראל זמן
"וגבר  לאו ואם נוצחים, הם שבשמים לאביהם ליבם
כלפי  שמים", כלפי "מסתכלין להיות צריך עמלק".
הוא  "משה" ידיו", את משה "וירם השמים, מן תורה

אנשים" לנו "בחר על־ידי תורה, של אנשים 31דעת –
וזאת 32כמותו  משה, של ידו הרמת באה על־ידי־זה ,

תחתיו" וישימו אבן "ויקחו להיות 33על־ידי כלומר ,
אין  ישראל". "וגבר אז התורה, נגד לזוז לא אבן, כמו
את  שמקיים ממי אלא תורה, שיודע ממי להתפעל

התורה. דיני
הפסוק  אומרים 34על כמגדלות" ושדי חומה "אני

אלו 35חז"ל  – כמגדלות ושדי תורה, זו – חומה "אני
מגדל. כמו הם תלמידי־חכמים חכמים". תלמידי
כשהוא  גם חיבורים, שמחבר מי אינו תלמיד־חכם
חילוקים  הרבה ומשמיע חיבורים מאה מחבר
תלמיד־חכם. לא זה כלום, ממש זה אין – ופלפולים
יהי' ברחוב כשהולך מגדל, להיות צריך תלמיד־חכם
הפאות  הזקן, שייראו תלמיד־חכם, כאן שהולך ניכר
בן־תורה. כאן שהולך וירגיש יחוש שהרחוב והציציות,
צדק", "צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד את שאלו
באיזה  האמצעי, הרבי של ספר להדפיס כשהלכו
עניו, – עליו לכתוב צדק" ה"צמח הורה לתארו, תואר
'דעת  לו שיש מי כי־אם 'שפל', פירושו אין 'עניו' כי

תקיפות. עם עצמו'
זה  קירוב, בדרך להיות צריכה העבודה התחלת

פניו" על "ויפול על־דרך אפילו להיות בגלל 36יכול
יברא  בריאה "ואם הרי עוזר, זה כשאין אך קרח,

זה 37ה'" הרי חיים, לו קוראים שהם שלהם החינוך .
שאולה" "מוות".38"חיים הוא עצמו זה ,

נפש, מסירות שענינה פורים, של העבודה ובכן,
השנה. כל של העבודה להיות צריכה
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א.29) כט, השנה ראש
יא.30) יז, שמות ראה
ט.31) יז, שמות
הפסוק.32) על מכילתא
יב.33) יז, שמות

י.34) ח, השירים שיר
א.35) פז, פסחים
ד.36) סז, במדבר
ל.37) טז, במדבר
לג.38) טז, ובמדבר שם.

•
ycew zexb`

תש"ג  טבת, ה' ב"ה,

ברוקלין 

מדות  בעל והנעלה, הנכבד עוז ידידי

משה  מוה"ר אי"א וו"ח הרב טובות,

חב"ד  חסידי אגודת מנהל שליט"א, ליב

והגליל  שיקאגא בעי"ת

וברכה! שלום

מדי  לחזור עליו, ומעמיס ידידי, את למלאות הנני בזה

אנ"ש, של כנסיות בבתי ברבים דא"ח מאמרי בשבתו שבת

וחוזר  וכנסת, כנסת בית בכל קבועה שבת יחיו, עליהם ה'

שיחזור  הכנסת בית באותו אשר במאד הדבר ונכון חלילה.

מתפללי  אנ"ש התועדות קודש שבת במוצאי יסדרו בשבת

רוחני  עונג לשם ובמודגש ביחוד ההוא, הכנסת בית

בזה  לערב ושלא וחסידים, צדיקים ובספורי רעים באהבת

מוקדש  כולו ויהי' שיהיו, איזה יהיו כסף של מגביות שום

לו  ויצליח ידידי בעזר יהא והשי"ת רוחני, מזון של לשמה

ובגשם. ברוח בהצלחה זאת מלאכתו את למלאות

ומברכו  הדו"ש עוז ידידו והנני

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`
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ùâéå úùøô
ãîçéåéìà Lbiåéðãà éa øîàiå äãeäé ©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼

Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecár àð-øaãé§©¤¨̧©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−
:ärøôk EBîë ék Ecáraèé-úà ìàL éðãà §©§¤®¦¬¨−§©§«Ÿ£Ÿ¦´¨©½¤

:çà-Bà áà íëì-Léä øîàì åéãárëøîàpå £¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈¨«©Ÿ̧¤Æ
åéçàå ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®§¨¦´

:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî(éåì) ¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«
àëéãár-ìà øîàzåäîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥®̈§¨¦¬¨

:åéìr éðéráëørpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå ¥¦−¨¨«©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©
:úîå åéáà-úà áærå åéáà-úà áærìâëøîàzå ©«£´Ÿ¤¨¦®§¨©¬¤¨¦−¨¥«©¸Ÿ¤Æ

-ìàéãáràì íëzà ïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ¦§¤®¬Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñúãëEcár-ìà eðéìr ék éäéå «Ÿ¦−¦§¬¨¨«©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−

:éðãà éøác úà Bì-ãbpå éáà(ìàøùé)äëøîàiå ¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬£Ÿ¦«©−Ÿ¤
:ìëà-èrî eðì-eøáL eáL eðéáàåëàì øîàpå ¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤©¾Ÿ¤¬Ÿ

eðãøéå eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ§¨©½§
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéàæëízà eðéìà éáà Ecár øîàiå ¥¤¬¦¨«©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´
ék ízrãé:ézLà él-äãìé íéðLçëãçàä àöiå §©§¤½¦¬§©−¦¨«§¨¦¬¦§¦«©¥¥³¨«¤¨Æ

-ãr åéúéàø àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−©
:äpäèëeäø÷å éðt írî äæ-úà-íb ízç÷ìe ¥«¨§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´

:äìàL ärøa éúáéN-úà ízãøBäå ïBñà̈®§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨
ìeðzà epðéà ørpäå éáà Ecár-ìà éàák äzrå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦®̈

:BLôðá äøeL÷ BLôðå(ìåçá ë"ò) §©§−§¨¬§©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy)

"וּיּגׁש נאמר ולכן מיהּודה, למעלה הּוא יֹוסף הּזה, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּזמן

"הּמׁשּביר  ׁשהיה יֹוסף, אל נּגׁש ׁשּיהּודה היינּו, יהּודה". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאליו

למעלה  יהּודה יהיה לעתידֿלבא אבל הארץ"; עם ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹלכל

"ּתלמּוד  ׁשעכׁשו מה ׁשּזהּו אחר ּבמקֹום וכּמבֹואר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּיֹוסף.

"מעׂשה  יהיה ּולעתידֿלבא יֹוסף, ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּגדֹול",

יהּודה. ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְִֶֶֶָָָּגדֹול",

ּבהפטרה  ׁשּכתּוב ּכמֹו ויהּודה, יֹוסף יתאחדּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּולעתידֿלבא

יהּודה  עץ (ו)את יֹוסף עץ את לֹוקח אני "הּנה וּיּגׁש: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּדפרׁשת

הּמׁשיח  ׁשּבביאת והיינּו, ּבידי", אחד והיּו אחד לעץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָועׂשיתם

ענין  ׁשּזהּו יּגׁשּו", ּבאחד ׁש"אחד ּבאֹופן ׁשניהם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָיתאחדּו

יהּודה". אליו ְְִֵַַָָּד"וּיּגׁש

,ïåùàøéðùàìeãéøBäå úîå ørpä ïéà-ék BúBàøk äéäå§¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸
éãár:äìàL ïBâéa eðéáà Ecár úáéN-úà E £¨¤¹¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

áìøîàì éáà írî ørpä-úà áør Ecár ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

âìéðãàì ãár ørpä úçz Ecár àð-áLé äzrå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-ír ìré ørpäåãìéà-ékéáà-ìà äìrà C §©©−©©¬©¦¤¨«¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½

àöîé øLà òøá äàøà ït ézà epðéà ørpäå§©©−©¥¤´¦¦®¤µ¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈
:éáà-úàäîàìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå ¤¨¦«§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ

éìrî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå åéìr íéávpä©¦¨¦Æ¨½̈©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®
:åéçà-ìà óñBé òcåúäa Bzà Léà ãîr-àìå§Ÿ¨³©¦Æ¦½§¦§©©¬¥−¤¤¨«

áúéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:ärøtâãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå ©§«Ÿ©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬

áð ék Búà úBðrì åéçà eìëé-àìå éç éáàeìä ¨¦−¨®§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−
:åéðtîãéìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå ¦¨¨«©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−

ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà øîàiå eLbiå©¦¨®©ÀŸ¤£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬
:äîéøöî éúàäøçé-ìàå eáörz-ìà | äzrå Ÿ¦−¦§¨«§¨§©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ

éðçìL äéçîì ék äpä éúà ízøëî-ék íëéðéra§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦
:íëéðôì íéýìûåáø÷a árøä íéúðL äæ-ék ¡Ÿ¦−¦§¥¤«¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤

:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå õøàä̈¨®¤§Æ¨¥´¨¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«
æúéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−

:äìãb äèéìôì íëì úBéçäìe õøàä®̈¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(aix 'nr a hweln mixn`nd xtq)

¯Úp‰ ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk(לב ּבאה (מד, יהּודה ׁשל ערבּותֹו ƒ«¿¿»«∆«««ְְֶַָָָ

ׁשּלמעלה  מּמׁש, אחד עצם הם יׂשראל ׁשּכל זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּצד

יׂשראל  ׁשּכל מּזה יֹותר נעלית ּדרּגה (ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהתחּלקּות

ּדוקא, יהּודה אצל זֹו ערבּות היתה לכן ּבזה). זה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמערבים

ּב'כתר', מׁשרׁשת הּמלכּות ספירת ּכי הּמלּוכה, נּתנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּלֹו

ולכן  ּביֹוסף, ּגם זה ענין ּפעלּו ּודבריו מהתחּלקּות. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

אחיו. אל והתוּדע להתאּפק יֹוסף יכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלא

éùéìùçék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzrå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−
-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå íéýìûä̈«¡Ÿ¦®©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨

:íéøöî õøà-ìëa ìLîe Búéaèeìrå eøäî ¥½¥−§¨¤¬¤¦§¨«¦©«£»©«£´
ða øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìàéðîN óñBé E ¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´¥½¨©¯¦

-ìà éìà äãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§®̈¦§¨¬¥©−©
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:ãîrzééìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéå ©«£«Ÿ§¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½
éðáe äzàéðá éðáe Eðàöå E-øLà-ìëå Eø÷áe E ©¾̈¨¤−§¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤

:CìàéíéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå ¨«§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït árø̈®̈¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

áéúBàø íëéðér äpäåéô-ék ïéîéðá éçà éðérå §¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîäâé-ìk-úà éáàì ízãbäå ©«§©¥¬£¥¤«§¦©§¤´§¨¦À¤¨

íúéàø øLà-ìk úàå íéøöîa éãBák§¦Æ§¦§©½¦§¥−¨£¤´§¦¤®
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîeãéìtiå ¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨©¦²Ÿ

-ìr äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìr©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©
:åéøàeöåèéøçàå íäìr jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå ©¨¨«©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥

:Bzà åéçà eøac ïëæèäòøt úéa òîLð ìwäå ¥½¦§¬¤−̈¦«§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ
äòøô éðéra áèéiå óñBé éçà eàa øîàì¥½Ÿ−̈£¥´¥®©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ

:åéãár éðéráeæéøîà óñBé-ìà äòøt øîàiå §¥¥−£¨¨«©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ
éçà-ìà-eëìe íëøéra-úà eðrè eNr úàæ E ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ¤§¦´§¤½§

:ïrðk äöøà eàáçé-úàå íëéáà-úà eç÷e −Ÿ©¬§¨§¨«©§¯¤£¦¤²§¤
õøà áeè-úà íëì äðzàå éìà eàáe íëézä«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À¤Æ¤´¤

:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöîèéäúéeö äzàå ¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤§©¨¬ª¥−¨
úBìâr íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNr úàǽŸ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦£¨À
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáeëáeè-ék íëéìk-ìr ñçz-ìà íëðérå ¨¤«§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²
:àeä íëì íéøöî õøà-ìkàëéða ïë-eNriå ¨¤¬¤¦§©−¦¨¤¬«©©«£¥Æ§¥´

äòøô ét-ìr úBìâr óñBé íäì ïziå ìàøNé¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−©¦´©§®Ÿ
:Cøcì äãö íäì ïziåáëLéàì ïúð ílëì ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤§ª¨¬¨©²¨¦−

úð ïîéðáìe úìîN úBôìçìL ïóñk úBàî L £¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ§´¥´¤½¤
:úìîN úôìç Lîçåâëúàæk çìL åéáàìe §¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ§¨¦º¨©³§ŸÆ

øNrå íéøöî áehî íéàNð íéøîç äøNr£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´¦§®̈¦§¤´¤
:Cøcì åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−©¨«¤

ãë-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©Ÿ́¤£¥¤½©
:Cøca eæbøzäëõøà eàáiå íéøönî eìriå ¦§§−©¨«¤©©«£−¦¦§®̈¦©¨¸ŸÆ¤´¤

:íäéáà á÷ré-ìà ïrðkåëãBò øîàì Bì eãbiå §©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«©©¦̧¹¥ÀŸµ
âôiå íéøöî õøà-ìëa ìLî àeä-éëå éç óñBé¥´©½§¦¬¥−§¨¤´¤¦§®̈¦©¨´¨

:íäì ïéîàä-àì ék Baìæëúà åéìà eøaãéå ¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«©§©§´¥À̈¥´
-úà àøiå íäìà øac øLà óñBé éøác-ìk̈¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½©©§Æ¤

éçzå Búà úàNì óñBé çìL-øLà úBìârä́̈£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾
:íäéáà á÷ré çeø−©©«£¬Ÿ£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(14 'nr f jxk zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ Èk ‰p‰ È˙‡ ÌzÁÏL Ìz‡ ‡Ï ‰zÚÂ(ח (מה, ¿«»…«∆¿«¿∆…ƒ≈»ƒ»¡…ƒ
אין  - לזּולתֹו נזק ּגֹורם אדם ׁשּכאׁשר מבאר, הּתניא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבספר

רע  על נענׁש ׁשהּמּזיק אף ׁשּכן הּמּזיק, על לכעס לּנּזק ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹלֹו

ׁשלּוחים  והרּבה ּבּׁשמים, נגזר ּכבר הּנּזק על הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבחירתֹו,

רז"ל אמרּו מּדּוע ּכן אם לׁשאל, ויׁש צב,לּמקֹום. קמא (בבא ְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

לׁשקייּה",ב) טיבּותא למריּה "חמרא הּטֹוב הׁשּפעת ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָלגּבי

לֹומר, ויׁש ּבחירה. ּבעל הּוא ׁשהּׁשליח ּכיון - ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוהּטעם

הּׁשליח הּטֹוב, ּבהׁשּפעה ÛÈÒBÓׁשּבהׁשּפעת לפעמים ְְִֶַַַַַָָƒְְִִַַָָָ

ּוראה  ּברכתֹו). אֹו צּדיק ּתפּלת ׁשּמֹועילה (ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּמּלמעלה

נֹותן הּמׁשקה חמרא: דּבּורֿהמתחיל ÙÈ‰'ּתֹוספֹות' ÔÈÚa למי ְְְְִִֵֶַַַַַָ¿«ƒ»»ְִ

.יבר עין טֹוב . . רֹוצה ְִֶֶַָֹׁשהּוא

éòéáøçëéç éða óñBé-ãBr áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®
:úeîà íøèa epàøàå äëìàåîàìàøNé òqiå ¥«§¨¬§¤§¤−§¤¬¤¨«©¦©³¦§¨¥Æ

íéçáæ çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨®̈©©¦§©´§¨¦½
:÷çöé åéáà éýìûìáìûøNéì | íéýìû øîàiå ¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ

øîàiå á÷ré | á÷ré øîàiå äìélä úàøîa§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤
:éðpäâéáà éýìû ìûä éëðà øîàiåàøéz-ìà E ¦¥«¦©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ

:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî äãøî¥«§¨´¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«
ãäìr-íâ Eìrà éëðàå äîéøöî Enr ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ

éðér-ìr Bãé úéLé óñBéå:Eäøàaî á÷ré í÷iå §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«©¨¬¨©«£−Ÿ¦§¥´
íäéáà á÷ré-úà ìûøNé-éðá eàNiå òáL̈®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹¤©«£´Ÿ£¦¤À
çìL-øLà úBìâra íäéLð-úàå ítè-úàå§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾£¤¨©¬

:Búà úàNì äòøtå-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå ©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«©¦§´¤¦§¥¤À§¤
äîéøöî eàáiå ïrðk õøàa eLëø øLà íLeëø§¨Æ£¤³¨«§Æ§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§®̈§¨

:Bzà Bòøæ-ìëå á÷réæBzà åéðá éðáe åéða ©«£−Ÿ§¨©§¬¦«¨º̈§¥³¨¨Æ¦½
Bzà àéáä Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬¦−

:äîéøöîñ ¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l jxk zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯Èz Ï‡(ג ÊpL˜˜(מו, ÏÚ ¯ˆÓ ‰È‰L ÈÙÏ «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»≈≈«∆ƒ¿«
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ(רש"י) לֹומר לֹו היה זה לפי לׁשאל, יׁש »≈¿»»»∆ְְִִֵֶַָָֹ

"אלÚËˆz¯"אל ולא וכּדֹומה, "‡¯Èz ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ַƒ¿«≈ְְֶַַֹƒ»ְְִֵֵַ

והּוא  האמּתי, מקֹומֹו אינּה ׁשהּגלּות ּומרּגיׁש מּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּיהּודי

הרי  - למקֹומֹו לׁשּוב ּומׁשּתֹוקק ּבּה הּמצאֹו על ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָמצטער

את  לֹו ּומעניקה לּגלּות מעל אֹותֹו מרֹוממת עצמּה זֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּתׁשּוקה



רסג iyy ,iying - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ללא  קׁשייה ועם הּגלּות עם להתמֹודד הּדרּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּכֹוחֹות

ּדוקא רׁש"י: ּבלׁשֹון הרמז זהּו ּופחד. ׁשאּתה ÌeMÓמֹורא ְְִִֶֶֶַַַַָָָƒֶַָ

מּמּנה. לפחד סּבה ל אין הּגלּות על ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצר

éùéîççäîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨
:ïáeàø á÷ré øëa åéðáe á÷réèCBðç ïáeàø éðáe ©«£´Ÿ¨¨®§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«§¥−§¥®£¬

:éîøëå ïøöçå àelôeéïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe ©−§¤§¬Ÿ§©§¦«§¥´¦§À§¥¯§¨¦²
:úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−¤©§©«£¦«

àé:éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáeáéør äãeäé éðáe §¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«§¥´§À̈¥¯
õøàa ïðBàå ør úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå§¨²§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨¥³§¨Æ§¤´¤

:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïrðkâéøëùOé éðáe §©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«§¥−¦¨¨®
:ïøîLå áBéå äeôe òìBzãéïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe ¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ§¥−§ª®¤¬¤§¥−

:ìàìçéååèá÷réì äãìé øLà äàì éða | älà §©§§¥«¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ
åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàå íøà ïcôa§©©´£½̈§¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈

ìLìLå íéL:Læèïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe §¦¬§¨«§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ
:éìàøàå éãBøàå éøræéäåLéå äðîé øLà éðáe ¥¦¬©«£¦−§©§¥¦«§¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²

øáç äréøá éðáe íúçà çøNå äréøáe éåLéå§¦§¦¬§¦−̈§¤´©£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤
:ìàékìîeçéäàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà ©§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´

:Lôð äøNr LL á÷réì älà-úà ãìzå Bzá¦®©¥³¤¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤
èé:ïîéðáe óñBé á÷ré úLà ìçø éðaëãìeiå §¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«©¦¨¥´

-úa úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½©
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

àëéçà ïîrðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´
:cøàå íétçå íétî LàøåáëøLà ìçø éða älà ¨®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬

:øNr äraøà Lôð-ìk á÷réì ãléâëïã-éðáe ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬¨¨«§¥−̈
:íéLçãë:ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe ª¦«§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«

äëBza ìçøì ïáì ïúð-øLà ääìá éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¨¥´¦®
:äráL Lôð-ìk á÷réì älà-úà ãìzååë-ìk ©¥¯¤¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«¨

àöé äîéøöî á÷réì äàaä Lôpäãálî Bëøé é Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½¦§©−
:LLå íéML Lôð-ìk á÷ré-éðá éLðæëóñBé éðáe §¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«§¥¬¥²

Lôpä-ìk íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦¨©¤¯¤
:íéráL äîéøöî äàaä á÷ré-úéáìñ §¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(223 'nr k jxk zegiy ihewl)

LÏLÂ ÌÈLÏL . . LÙ Ïk(טו BÓˆ‡(מו, ‰z‡ È‡ ÔË¯Ù·e »∆∆¿…ƒ¿»…ƒ¿»»ƒ«»≈
„·ÎBÈ BÊ ‡l‡ ,ÌÈLe ÌÈLÏL ‡l‡(רׁש"י) ׁשהיא הינּו ∆»¿…ƒ¿«ƒ∆»∆∆ְִִֶַַ

ּדהּנה  לבאר, ויׁש נפׁש. ׁשבעים ׁשל הּמנין את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהׁשלימה

ׁשּיׁש הּפׁשּוטה האמּונה ּגּלּוי היתה מצרים ּגלּות ׁשל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּמּטרה

לספירת  רֹומזת ּבכלל ואּׁשה העם". "וּיאמן - יהּודי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבכל

מחּדירה  היא ּכי זאת", ּכל "ואמּונה ׁשּנקראת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמלכּות,

וקּימים  חּיים העֹולמֹות ׁשּכל האמּונה את יׂשראל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנׁשמֹות

ואף  עֹולמים". ּכל מלכּות מלכּות" - יתּבר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָמּמלכּותֹו

ּבני  אצל האמּונה את וגּלה ּפעל מׁשה, ּבנּה, ּכן: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּביֹוכבד

אמּונה  ּבהם עֹוררה מּיּלדת, ּבתֹור עצמּה, והיא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,

ּומּגזרֹותיו. מּפרעה להתּפעל לא ּבה', ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹּובּטחֹון

éùùçëúøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ
:ïLb äöøà eàáiå äðLb åéðôìèëóñBé øñàiå §¨−̈®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤©¤§³Ÿ¥Æ

àøiå äðLb åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìriå Bzákøî¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−®§¨©¥¨´
:ãBr åéøàeö-ìr jáiå åéøàeö-ìr ìtiå åéìà¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈«

ìéøçà írtä äúeîà óñBé-ìà ìûøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©®̈©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBr ék EàìóñBé øîàiå §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«©¸Ÿ¤¥³

äòøôì äãébàå äìrà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨§©§®Ÿ
ïrðk-õøàa øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©

:éìà eàaáìäð÷î éLðà-ék ïàö érø íéLðàäå ¨¬¥¨«§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå eéä̈®§Ÿ¨¯§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

âì-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©
:íëéNrnãìéãár eéä äð÷î éLðà ízøîàåE ©«£¥¤«©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤̧Æ

eðéúáà-íb eðçðà-íb äzr-ãrå eðéøeòpî¦§¥´§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®
íéøöî úárBú-ék ïLb õøàa eáLz øeára©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦

:ïàö ärø-ìkæîàäòøôì ãbiå óñBé àáiå ¨¬Ÿ¥«Ÿ©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼
÷áe íðàöå éçàå éáà øîàiåíäì øLà-ìëå íø ©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½

:ïLb õøàa ípäå ïrðk õøàî eàaáäö÷îe −̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈§¤¬¤«¤¦§¥´
:ärøô éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ

âeøîàiå íëéNrn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãár ïàö ärø äòøt-ìà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©

:eðéúBáàãeðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå £¥«©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼
éãárì øLà ïàvì ärøî ïéà-ékãáë-ék E ¦¥´¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬

éãár àð-eáLé äzrå ïrðk õøàa árøäE ¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−
:ïLb õøàaäøîàì óñBé-ìà äòøt øîàiå §¤¬¤«¤©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ

éáàéçàå Eéìà eàa E:Eåéðôì íéøöî õøàE ¨¦¬§©¤−¨¬¥¤«¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´
éáà-úà áLBä õøàä áèéîa àåäéçà-úàå EE ¦½§¥©´¨½̈¤¥¬¤¨¦−§¤©¤®
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ìéç-éLðà ía-Léå zrãé-íàå ïLb õøàa eáLé¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨§¤¨Æ©§¥©½¦
:éì-øLà-ìr äð÷î éøN ízîNåæóñBé àáiå §©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«©¨¥³¥Æ

Cøáéå äòøô éðôì eäãîriå åéáà á÷ré-úà¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ©§¨¬¤
:ärøt-úà á÷réçá÷ré-ìà äòøt øîàiå ©«£−Ÿ¤©§«Ÿ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ
éiç éðL éîé änk:Eèäòøt-ìà á÷ré øîàiå ©¾̈§¥−§¥¬©¤«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ
ìL éøeâî éðL éîéíérøå èrî äðL úàîe íéL §¥Æ§¥´§©½§¦¬§©−¨®̈§©´§¨¦À

éiç éðL éîé-úà eâéOä àìå éiç éðL éîé eéä̈Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´
:íäéøeâî éîéa éúáàéäòøt-úà á÷ré Cøáéå £Ÿ©½¦¥−§«¥¤«©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ

:ärøô éðôlî àöiå©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(828 'nr b jxk zegiy ihewl)

ÂÈÙÏ ÁÏL ‰„e‰È ˙‡Â(כח eÓÏz„(מו, ˙Èa BÏ Ôw˙Ï ¿∆¿»»«¿»»¿«≈≈«¿

יֹוסף,(רש"י) ּבהנהגת ּבמצרים יׁשיבה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמסּתּבר

ונּמּוקֹו וטעמֹו נֹוספת. יׁשיבה יעקב הקים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹואףֿעלּֿפיֿכן

היה  ׁשּלא ּכ הּמדינה, עניני ּבנהּול טרּוד היה יֹוסף ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעּמֹו:

ׁשּתהיה  רצה ויעקב זמּנֹו. ּכל את לּיׁשיבה להקּדיׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול

ּבעּסּוקים  טרּוד היה ׁשּלא יהּודה, עֹומד ׁשּבראׁשּה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹיׁשיבה

ורק  א להתמּסר יכֹול והּוא ׁשּיהיּו, ּככל נעלים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָאחרים,

הּתֹורה. ְִַָללּמּוד

éòéáùàéïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧
õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà íäì̈¤³£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤

:ärøô äeö øLàk ññîrøáéóñBé ìkìëéå ©§§¥®©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ©§©§¥³¥Æ
íçì åéáà úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´¨¦®¤−¤

:óhä éôìâéãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå §¦¬©¨«§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬
ïrðk õøàå íéøöî õøà dìzå ãàî árøä̈«¨−̈§®Ÿ©¥¹©¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©

:árøä éðtîãéóñkä-ìk-úà óñBé èwìéå ¦§¥−¨«¨¨«©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ
øáMa ïrðk õøàáe íéøöî-õøàá àöîpä©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤
äúéa óñkä-úà óñBé àáiå íéøáL íä-øLà£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬¥²¤©¤−¤¥¬¨

:ärøôåèõøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå ©§«Ÿ©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤
-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë eàáiå ïrðk§©¼©¼©¨ŸÁÁ¨¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨
:óñk ñôà ék Ecâð úeîð änìå íçì eðl̈´¤½¤§¨¬¨¨−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤

æèíëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−
:óñk ñôà-íà íëéð÷îaæéíäéð÷î-úà eàéáiå §¦§¥¤®¦¨¥−¨«¤©¨¦´¤¦§¥¤»

äð÷îáe íéñeqa íçì óñBé íäì ïziå óñBé-ìà¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤©¦À§¦§¥¬
íçla íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe ïàvä©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ

:àåää äðMa íäð÷î-ìëaçéäðMä ízzå §¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«©¦Ÿ»©¨¨´
Bì eøîàiå úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§Æ
äð÷îe óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦ µ¦©´©¤½¤¦§¥¬
ézìa éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬

:eðúîãàå eðúiåb-íàèééðérì úeîð änìE ¦§¦¨¥−§©§¨¥«¨¯¨¨´§¥¤À
eðúîãà-úàå eðúà-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà-íb©£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−
äòøôì íéãár eðúîãàå eðçðà äéäðå íçla©®̈¤§¦«§¤º£©³§§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ
:íLú àì äîãàäå úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«

ëäòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ
íäìr ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî-ék¦¨«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−

:ärøôì õøàä éäzå árøäàëírä-úàå ¨¨¨®©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ§¤̧¨½̈
-ãrå íéøöî-ìeáâ äö÷î íéørì Búà øéárä¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«¦§©−¦§©

:eäö÷áë÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø ¨¥«©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨®̈¦Á¸Ÿ
ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt úàî íéðäkì©«Ÿ£¦¹¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³
:íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìr äòøt íäì̈¤Æ©§½Ÿ©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«

âëíBiä íëúà éúéð÷ ïä írä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
ízrøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

:äîãàä-úàãëúéLéîç ízúðe úàeáza äéäå ¤¨«£¨¨«§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−
äãOä òøæì íëì äéäé úãiä òaøàå äòøôì§©§®Ÿ§©§©´©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯
:íëtèì ìëàìå íëézáa øLàìå íëìëàìe§¨§§¤²§©«£¤¬§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«

äëeðééäå éðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:ärøôì íéãáråë÷çì óñBé dúà íNiå £¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ

äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ
äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈

:ärøôìæëõøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå §©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤
:ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ

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§¥§¥©¨§¨©§¨©



רסה xihtn - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

øéèôîäëéðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½

:ärøôì íéãár eðééäååë÷çì óñBé dúà íNiå §¨¦¬£¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ
äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ
äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈

:ärøôìæëõøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå §©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤
:ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ

ïîéñ ì"àììäé íé÷åñô å"÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì ùâéå úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

æì ÷øô ìà÷æçéá

æìåè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéå©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
æèãçà õò Eì-ç÷ íãà-ïá äzàå§©¨´¤¨À̈©§Æ¥´¤½̈

`xenl iy
,ãçà õò (æè.õò úëéúç ¥¤¨£¦©¥

ìàøNé éðáìå äãeäéì"¦¨§¦§¥¦§¨¥
,"åøáçázëz älàä íélnä úà £¥¨¤©¦¦¨¥¤¦§Ÿ

äãeäé èáL ìò æîø àeäå .õòä ìò©¨¥§¤¤©¥¤§¨

úeëìîì eøaçúäL ïéîéða èáLå§¥¤¦§¨¦¤¦§©§§©§

.úçàìëå íéøôà õò óñBéì" ©©§¥¥¤§©¦§¨
,"åøáç ìàøNé úéaæîø àeäå ¥¦§¨¥£¥¨§¤¤

äòLz øàLe íéøôà èáL ìò©¥¤¤§©¦§¨¦§¨

mixn zxhr
åè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéå©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

éà 'ä eäàøäL øçà ¯úBîöòä eéçé C ©©¤¤§¨¥¦§¨£¨

éà eäàøä ,çeøä ía àáúå úBLáéäC ©§¥§¨Ÿ¨¨©¤§¨¥

äiçúa ãîBòä äfä éììkä óebä âäðúé¦§©¥©©§¨¦©¤¨¥©§¦¨

éà eðéä ,ãBò úeîé àlL ïôBàaäéäz C §¤¤Ÿ¨©§¥¦§¤

úà äiçnä çeø àeäL äëeìnä úâäðä©§¨©©§¨¤©©§©¨¤

éàå éììkä óebäéãé-ìò 'ä ìà eáeLé C ©©§¨¦§¥¨¤©§¥

Lôpa äfL åéúBöîe BúøBz úøéîL§¦©¨¦§¨¤¤©¤¤



רסו

ìàøNé éðáìå äãeäéì åéìò áúëe§³Ÿ¨¨Æ¦«½̈§¦§¥¬¦§¨¥−
åéìò áBúëe ãçà õò ç÷ìe åéøáç£¥¨®§©Æ¥´¤½̈§´¨À̈
ìàøNé úéa-ìëå íéøôà õò óñBéì§¥Æ¥´¤§©½¦§¨¥¬¦§¨¥−

:åéøáçæéãçà-ìà ãçà íúà áø÷å £¥¨«§¨©̧Ÿ¹̈¤¨¯¤¤¨²
:Eãéa íéãçàì eéäå ãçà õòì Eì§−§¥´¤¨®§¨¬©«£¨¦−§¨¤«

çééìà eøîàé øLàëåeðì ãébú-àBìä øîàì Enò éða E §©«£¤Æ«Ÿ§´¥¤½§¥¬©§−¥®Ÿ£«©¦¬¨−
:Cl älà-äîèééðà äpä ýåýé éðãà øîà-äk íäìà øac ¨¥¬¤¨«©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥Á£¦̧

åøáç ìàøNé éèáLå íéøôà-ãéa øLà óñBé õò-úà ç÷ìŸ¥¹©¤¥³¥Æ£¤´§©¤§©½¦§¦§¥¬¦§¨¥−£¥¨®
eéäå ãçà õòì íúéNòå äãeäé õò-úà åéìò íúBà ézúðå§¨©¦Á¨̧¨¹̈¤¥´§À̈©«£¦¦Æ§¥´¤½̈§¨¬

:éãéa ãçàëEãéa íäéìò ázëz-øLà íéöòä eéäå ¤−̈§¨¦«§¨¸¨«¥¦¹£¤¦§¯Ÿ£¥¤²§¨«§−
:íäéðéòìàëéðà äpä äåäé éðãà øîà-äk íäéìà øaãå §¥«¥¤«§©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥̧£¦³

ézöa÷å íL-eëìä øLà íéBbä ïéaî ìàøNé éða-úà ç÷ìŸ¥̧©Æ¤§¥´¦§¨¥½¦¥¬©¦−£¤´¨«§¨®§¦©§¦³
:íúîãà-ìà íúBà éúàáäå áéáqî íúàáëíúà éúéNòå Ÿ¨Æ¦¨¦½§¥«¥¦¬−̈¤©§¨¨«§¨¦´¦ÂŸÂ̈

Cìîì ílëì äéäé ãçà Cìîe ìàøNé éøäa õøàa ãçà éBâì§¸¤¨³¨¨̧¤Æ§¨¥´¦§¨¥½¤¯¤¤¨²¦«§¤¬§ª−̈§¤®¤
ì ãBò eéäé àìåì ãBò eöçé àìå íéBâ éðL:ãBò úBëìîî ézL §³Ÿ¦«§Æ¦§¥´¦½§¸Ÿ¥¨¬²¦§¥¬©§¨−«

âëíäéòLt ìëáe íäéöewLáe íäéìelâa ãBò eànhé àìå§¯Ÿ¦©§´À§¦«¥¤Æ§¦´¥¤½§−Ÿ¦§¥¤®
ézøäèå íäá eàèç øLà íäéúáLBî ìkî íúà ézòLBäå§«©§¦´ŸÀ̈¦³Ÿ«§«Ÿ¥¤Æ£¤´¨«§´¨¤½§¦«©§¦³

:íéäìàì íäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå íúBàãëãåã écáòå ¨Æ§¨«¦´§½̈©«£¦¾¤«§¤¬¨¤−¥Ÿ¦«§©§¦³¨¦Æ
éúBwçå eëìé éètLîáe ílëì äéäé ãçà äòBøå íäéìò Cìî¤´¤£¥¤½§¤¬¤−̈¦«§¤´§ª¨®§¦§¨©´¥¥½§ª©¬

:íúBà eNòå eøîLéäëécáòì ézúð øLà õøàä-ìò eáLéå ¦§§−§¨¬¨«§¨«§´©¨À̈¤£¤³¨©̧¦Æ§©§¦´

`xenl iy
.úçà úeëìîì eøaçúäL íéèáL,íúà áø÷å (æéíéöòä úà áø÷z §¨¦¤¦§©§§©§©©§¨©Ÿ¨§¨¥¤¨¥¦

.äæ ìà äæ,Eãéa íéãçàì eéäåøaçà éðà Eãéa íéöòä eéäiLk ¤¤¤§¨©£¨¦§¨¤§¤¦§¨¥¦§¨§£¦£©¥
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ìàøNé éèáLå íéøôà-ãéa§©¤§©½¦§¦§¥¬¦§¨¥−
õò-úà åéìò íúBà ézúðå åøáç£¥®̈§¨©¦Á¨̧¨¹̈¤¥´
eéäå ãçà õòì íúéNòå äãeäé§À̈©«£¦¦Æ§¥´¤½̈§¨¬

:éãéa ãçàíéîiä úéøçàa øîBìk ¤−̈§¨¦«§©§©£¦©¨¦

íéãáBàä íéèáMä úøNò eöa÷úé¦§©§£¤¤©§¨¦¨§¦

çéLî àeäL óñBé ìâc úçz ,íéçcpäå§©¦¨¦©©¤¤¥¤¨¦©

äéä äfL ,íéçcpä óBñàé øLà óñBé ïa¤¥£¤¤¡©¦¨¦¤¤¨¨

ìëìe íéøôà õò óñBéì éðMä õòä ìLî§©¨¥©¥¦§¥¥¤§©¦§¨

,õ÷ úòa åéìò eøaçúiL ìàøNé úéa¥¦§¨¥¤¦§©§¨¨§¥¥

äãeäé éða íb eãçàúé Ck-øçàå§©©¨¦§©£©§¥§¨

BèáL úçz úBéäì ,øák íéöa÷pä©¦§¨¦§¨¦§©©¦§

.BzìLîîeëíéöòä eéäåíää ¤§©§§¨¸¨«¥¦¹¨¥

íäéìò ázëz-øLàíéøácä £¤¦§¯Ÿ£¥¤²©§¨¦

íæçàz ,älàä:íäéðéòì Eãéa ¨¥¤Ÿ£¥§¨«§−§¥«¥¤«
àëíäéìà øaãåæçàz úòa §©¥´£¥¤À§¥¤¡Ÿ

Eãéa íää íéöòäéðãà øîà-äk ¨¥¦¨¥§¨§«Ÿ¨©»£Ÿ¨´
éða-úà ç÷ì éðà äpä äåäé¡Ÿ¦¼¦¥̧£¦³Ÿ¥̧©Æ¤§¥´
-eëìä øLà íéBbä ïéaî ìàøNé¦§¨¥½¦¥¬©¦−£¤´¨«§

íLìà Ck-øçà eøftúð íMîe ®̈¦¨¦§©§©©¨¤

,áéáñ úBöøàäíúà ézöa÷å ¨£¨¨¦§¦©§¦³Ÿ¨Æ
-ìà íúBà éúàáäå áéáqî¦¨¦½§¥«¥¦¬−̈¤

:íúîãàáëõøàa eéäL úòa ©§¨¨«§¥¤¨¨¨¤

íúà éúéNòåeéäéåãçà éBâì §¨¦´¦ÂŸÂ̈§¦§§¸¤¨³
ãçà Cìîe ìàøNé éøäa õøàä¨̧¤Æ§¨¥´¦§¨¥½¤¯¤¤¨²
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.íMî eæeæééLc÷î úBéäa ¨¦¨¦§¦§¨¦
,íìBòì íëBúaãéîúiLk §¨§¨§¤©§¦

æà ,íìBòì íëBúa éLc÷î úBéäì¦§¦§¨¦§¨§¨¨

éúà ézLc÷ä 'ä éðàL íéBbä eòã¥§©¦¤£¦¦§©§¦¤

.énò úBéäì ìàøNé¦§¨¥¦§©¦

mixn zxhr
åëíBìL úéøa íäì ézøëåíBìLa íöøàa eáLiLäéäé íìBò úéøa §¨«©¦³¨¤Æ§¦´¨½¤¥§§©§¨§¨§¦¬−̈¦«§¤´

íúBàíänò äéäéíézúðeíMî eæeæé àìå íîB÷îa íúBà ïzàéúéaøäå ®̈¦§¤¦¨¤§©¦Æ¤¥¨¦§¨§Ÿ¨¦¨§¦§¥¦´
éLc÷î-úà ézúðå íúBà½̈§¨«©¦¯¤¦§¨¦²

íìBòì íëBúa:ãBò áøçz àìåæë §−̈§¨«§Ÿ¤¡©

éðkLî äéäåäéäé éúðéëL ïkLî §¨¨³¦§¨¦Æ¦§©§¦¨¦¦§¤

íéäìàì íäì éúééäå íäéìò£¥¤½§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®
òéLBäìe øBæòìíòì éì-eéäé änäå ©£§¦©§¥−¨¦«§¦¬§¨«
ìå éa ïéîàäì:éúBöî øBîLçëeòãéå §©£¦¦§¦§¦§©§¨«§Æ

Lc÷î ýåýé éðà ék íéBbä©¦½¦ µ£¦´§Ÿ̈½§©¥−
ìàøNé-úàénò úBéäìúBéäa ¤¦§¨¥®¦§©¦¦«§¯

éLc÷îéLc÷î ãéîúzLkíëBúa ¦§¨¦²§¤©§¦¦§¨¦§−̈
:íìBòì§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤
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ת"ח על שלחו לכאן המודעה ע"ד הבחירות וכן הקטע מהגליון ע"ד ניגון הרב מליאדי, ובטח 

יעשה כן גם להבא ות"ח מראש על הטרחה בזה.

אחכה לבשורות טובות על דבר הילדה... תי' ויה"ר שיוכל לבשר תמיד אך טוב בכלל ובפרט.

ת"ח על הודעתו מחגיגת ט-י, יט-כ כסלו וכן בשבת מברכים. בטח ישתדלו גם להבא להתועד 

לפרקים קרובים ולהוסיף אומץ בהפצת המעיינות חוצה, שזהו תפקידנו עתה בזמן הזה.

בהאי  דאשתכח  דאתפטר,  וצדיקא  ר"ח,  בערב  הציון  על  בהיותי  קראתי  שי'  בנו  בעד  הפ"נ 

עלמא יתיר מבחיוהי, בטח נתן ברכתו והשי"ת ימלאה על מילואה.

נודעתי אשר בשכונת בית ישראל ישנו שיעור בחסידות והמשפיע הוא הרה"ח וכו' ר'... שהוא 

ג"כ ממקבלי תמיכה מכולל חב"ד. אבל זה חדשים אחדים שהפסיקו את תמיכתו, ובמילא אפשר שעל 

ידי זה יהי' חלישות או אפילו ביטול לגמרי ח"ו של השיעור הנ"ל.

ונימוקם עמם, אבל בשים  יודע הטעם למה הפסיקו התמיכה להנ"ל, ובטח הי' טעמם  איני 

לב שזה מטיל בספק שיעור ברבים בתורת נשיאנו, אקוה שישתדל למצוא מוצא באופן שלא יהי' ח"ו 

הפסק בהשיעור, ואם אי אפשר בלאו הכי הרי גם מכאן נשתתף בתמיכה הנ"ל.

מה שכותב ע"ד התיסדות שיעורים בדא"ח בכמה מקומות, וכותב שנצרך לזה משפיע וספרים, 

הנה מטובו להודיעני יותר פרטים בזה, היינו באיזה שכונות, מי הם המשפיעים וכו' ולאיזה ספרים 

מתכון, ואשתדל בל"נ לראות מה יש ביכלתי לעשות בזה.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

המשך מעמוד רלה



רסט לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:3906:4008:3208:3509:0909:1110:0110:0412:1312:1616:4716:5117:1517:1916:3017:30באר שבע )ח(

06:4206:4308:3308:3509:1009:1210:0210:0412:1212:1516:4516:5017:1117:1516:1917:27חיפה )ח(

06:3806:4008:3108:3309:0809:1010:0010:0212:1112:1416:4916:5317:1217:1716:1317:28ירושלים )ח(

06:4106:4208:3308:3509:1009:1210:0210:0412:1312:1616:4516:4917:1417:1816:2817:29תל אביב )ח(

07:4507:4509:0009:0209:4909:5010:3310:3512:2612:2916:0816:1416:4716:5215:5517:07אוסטריה, וינה )ח(

05:5906:0308:5108:5509:3809:4210:5410:5813:5914:0120:4620:4721:1821:1920:2921:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:4107:4109:0109:0309:4809:4910:3310:3512:2912:3216:1716:2316:5517:0016:0417:14אוקראינה, אודסה )ח(

07:1807:1908:3408:3609:2309:2410:0710:0912:0112:0315:4315:4916:2216:2715:3016:41אוקראינה, דונייצק )ח(

07:3107:3108:4508:4709:3509:3610:1810:2012:1212:1515:5215:5816:3116:3715:3916:51אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

08:0508:0509:1309:1410:0410:0510:4610:4812:3712:4016:1016:1616:5116:5615:5617:11אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5807:5809:0509:0709:5709:5810:3910:4112:3012:3316:0116:0716:4316:4815:4817:03אוקראינה, קייב )ח(

08:0308:0309:2609:2810:1210:1410:5811:0012:5512:5816:5016:5617:2417:2916:3717:43איטליה, מילאנו )ח(

06:1206:1508:4108:4409:1209:1510:1510:1712:4612:4918:2018:2318:4418:4718:0418:56אקוואדור, קיטו )ח(

05:4205:4708:3308:3709:1709:2010:3110:3413:3213:3420:1020:1120:4120:4119:5320:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:1406:1909:0609:1009:5810:0211:1611:2014:2514:2821:2021:2121:5621:5721:0322:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2607:2609:0409:0609:4509:4710:3410:3612:3812:4116:5116:5617:2317:2816:3717:40ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1907:2008:5508:5709:3609:3810:2510:2712:2812:3116:3716:4217:0917:1416:2317:27ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:2007:2008:5508:5709:3709:3910:2510:2812:2812:3116:3716:4217:1017:1516:2317:27ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

08:0108:0109:3209:3410:1610:1711:0311:0513:0413:0717:0817:1317:4217:4616:5417:59ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1607:1809:1209:1409:4809:5010:4110:4312:5312:5617:3217:3617:5918:0317:1718:14ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5606:5808:4608:4809:2309:2510:1510:1712:2412:2716:5216:5617:2117:2616:3817:37ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0707:0809:0809:1109:4309:4510:3710:4012:5312:5617:4017:4318:0618:1017:2518:20ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1707:1808:5108:5309:3309:3510:2110:2412:2412:2616:3016:3517:0417:0816:1717:21ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:4307:4309:1909:2110:0010:0210:4910:5112:5212:5517:0117:0617:3417:3916:4717:51ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1807:1808:5008:5209:3309:3510:2110:2312:2312:2516:2716:3317:0117:0616:1417:19ארה״ב, שיקגו )ח(

06:0106:0508:4208:4609:1609:1910:2310:2613:0713:1019:0819:1019:3319:3518:5119:45בוליביה, לה-פס )ח(

08:4708:4609:5009:5210:4310:4511:2511:2713:1413:1716:4216:4817:2417:3016:2917:46בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:4508:4509:5009:5210:4310:4411:2511:2613:1413:1716:4416:5017:2617:3216:3117:47בלגיה, בריסל )ח(

05:2105:2508:0608:1008:4308:4609:5309:5612:4312:4519:0119:0219:2319:2518:4419:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1105:1507:5607:5908:3208:3509:4109:4412:3012:3318:4218:4419:0919:1118:2619:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

08:0608:0609:0909:1010:0210:0310:4410:4512:3212:3516:0116:0716:4116:4715:5117:03בריטניה, לונדון )ח(

08:2508:2409:1909:2110:1610:1710:5610:5712:4112:4415:5716:0316:4216:4815:4717:05בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1708:1709:1609:1810:1110:1210:5110:5312:3812:4116:0116:0816:4416:5015:4817:06גרמניה, ברלין )ח(

08:2408:2409:3209:3410:2410:2511:0611:0812:5713:0016:3016:3617:1117:1716:1717:32גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1605:2008:0308:0608:4008:4409:5109:5512:4412:4619:1019:1119:3019:3218:5319:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1007:1309:2109:2309:5309:5610:5010:5313:1013:1318:1018:1418:3618:3917:5518:49הודו, מומבאי )ח(

07:0607:0809:1609:1909:4909:5110:4610:4913:0613:0918:0718:1118:3318:3617:5218:46הודו, פונה )ח(

07:3107:3108:4808:5009:3609:3810:2110:2312:1612:1816:0016:0616:3816:4315:4716:58הונגריה, בודפשט )ח(

07:2507:2508:5909:0109:4109:4310:3010:3212:3212:3516:4016:4517:1317:1816:2617:30טורקיה, איסטנבול )ח(

07:4007:4109:2209:2410:0210:0410:5110:5412:5713:0017:1417:1817:4517:5017:0018:01יוון, אתונה )ח(

07:5007:5009:0909:1109:5609:5810:4110:4312:3612:3916:2316:2817:0117:0616:0917:20מולדובה, קישינב )ח(



לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם ער
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
07:0907:1109:1909:2109:5109:5410:4810:5113:0813:1118:0718:1118:3218:3617:5218:46מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:4104:4607:3107:3608:3408:3809:5409:5813:1013:1320:2120:2121:0121:0120:0321:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5306:5508:5208:5509:2709:3010:2110:2412:3512:3817:1817:2217:4517:4917:0317:59נפאל, קטמנדו )ח(

07:3507:3609:1209:1409:5409:5510:4210:4512:4612:4916:5717:0217:2917:3416:4117:46סין, בייג'ין )ח(

07:0507:0809:3209:3510:0410:0611:0611:0913:3613:3919:0819:1119:3219:3518:5219:44סינגפור, סינגפור )ח(

07:4507:4508:4508:4709:4009:4110:2010:2212:0812:1115:3015:3716:1416:2015:1816:36פולין, ורשא )ח(

05:4505:4908:2308:2608:5608:5910:0210:0512:4212:4518:3518:3719:0019:0218:1919:12פרו, לימה )ח(

08:2108:2209:4409:4610:3010:3211:1611:1813:1313:1517:0417:0917:4017:4616:5017:59צרפת, ליאון )ח(

08:4408:4409:5709:5810:4610:4811:3011:3213:2313:2517:0317:0917:4117:4616:5018:01צרפת, פריז )ח(

06:0306:0508:2808:3008:5909:0110:0010:0312:2812:3117:5417:5718:1818:2117:3818:30קולומביה, בוגוטה )ח(

07:5107:5109:1909:2110:0310:0510:5010:5212:4912:5216:5216:5717:2317:2816:3817:41קנדה, טורונטו )ח(

07:3407:3408:5708:5909:4309:4510:2910:3112:2612:2916:2016:2516:5517:0016:0617:14קנדה, מונטריאול )ח(

06:5206:5408:4008:4209:1809:2010:0910:1112:1712:2016:4216:4717:1217:1716:2817:28קפריסין, לרנקה )ח(

09:2009:1910:0810:1011:0711:0811:4611:4713:2813:3116:3616:4317:2417:3016:2317:47רוסיה, ליובאוויטש )ח(

09:0008:5809:4309:4410:4410:4411:2111:2213:0113:0416:0816:1416:5316:5915:5517:17רוסיה, מוסקבה )ח(

08:0808:0809:2509:2710:1310:1510:5811:0012:5312:5616:3916:4417:1617:2216:2517:36רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:1308:1309:3009:3210:1810:2011:0311:0512:5813:0116:4816:5317:2117:2616:3417:40שוויץ, ציריך )ח(

06:4006:4208:5608:5909:2809:3110:2710:2912:5012:5318:0018:0318:2418:2817:4518:37תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



רעי

   

אפשר  ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל  במשך  להדליק  אפשר  בדיעבד  החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן 
לברך . גם

המצוה. נרות בכלל  שאינו  ניכר  שיהיה כדי הנרות, שאר  מתחת או  מעל  לעמוד  צריך  ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר  שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמן ֿזית להדליק המובחר  מן  מצוה הנרות. סוגי בכל  להדליק אפשר 
נרות. שמונה - השמיני היום עד  וכו ' שניים השני ביום אחד , נר  הראשון  ביום החנוכיה. בימין  מציבים הנרות את
להדליק  וממשיכים (החדש) השמאלי הנר  את קודם מדליקים תמיד  - כלומר  לימין , משמאל  הוא ההדלקה סדר 

להדלקה. האחרון  תמיד  יהיה הימני הנר  לימין . משמאל 
ברכות  את אומרים בזה, וכיוצא שמן ֿזית כוסיות או  רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין  שמסיימים לאחר 
בשאר  ואילו  ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו  השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו " - השלישית הברכה את - (וכנ "ל  ברכות שתי רק מברכים החנוכה ימי
לאחר  ראשון ). מדליקים (אותו  ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים לאחר 

הללו ". "הנרות נוסח  את שרים ההדלקה

 

מדליקים  תחילה תמיד . המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן  החנוכה, נרות הדלקת זמן  את מקדימים שישי ביום
יש  החנוכה, נרות הדלקת זמן  את שמקדימים מכיוון  השבת. נרות את מדליקים אחר ֿכך  ורק החנוכה נרות את

דקות. 70 לפחות שידלקו  כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר , גדולים בנרות חנוכה לנר  להשתמש
את  עליהם קיבלו  שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו  לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן  לפני החנוכה נרות את להדליק השבת

 

(יש  חנוכה נרות מדליקים ואחר ֿכך  'הבדלה', לערוך  מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד  חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין ). על  להבדיל  ואחר ֿכך  החנוכה נרות את להדליק לחול ", קודש בין  המבדיל  "ברוך  לומר : נוהגים

   
: מברכי הנרות הדלקת לפני 

            
            

: ומברכי  מוסיפי השנה ) הראשונה   בפע  כשמדליקי (או  הראשו בערב 

          
: אומרי הנרות הדלקת לאחר

          
            

            
          

   

אפשר  ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל  במשך  להדליק  אפשר  בדיעבד  החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן 
לברך . גם

המצוה. נרות בכלל  שאינו  ניכר  שיהיה כדי הנרות, שאר  מתחת או  מעל  לעמוד  צריך  ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר  שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמן ֿזית להדליק המובחר  מן  מצוה הנרות. סוגי בכל  להדליק אפשר 
נרות. שמונה - השמיני היום עד  וכו ' שניים השני ביום אחד , נר  הראשון  ביום החנוכיה. בימין  מציבים הנרות את
להדליק  וממשיכים (החדש) השמאלי הנר  את קודם מדליקים תמיד  - כלומר  לימין , משמאל  הוא ההדלקה סדר 

להדלקה. האחרון  תמיד  יהיה הימני הנר  לימין . משמאל 
ברכות  את אומרים בזה, וכיוצא שמן ֿזית כוסיות או  רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין  שמסיימים לאחר 
בשאר  ואילו  ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו  השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו " - השלישית הברכה את - (וכנ "ל  ברכות שתי רק מברכים החנוכה ימי
לאחר  ראשון ). מדליקים (אותו  ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים לאחר 

הללו ". "הנרות נוסח  את שרים ההדלקה

 

מדליקים  תחילה תמיד . המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן  החנוכה, נרות הדלקת זמן  את מקדימים שישי ביום
יש  החנוכה, נרות הדלקת זמן  את שמקדימים מכיוון  השבת. נרות את מדליקים אחר ֿכך  ורק החנוכה נרות את

דקות. 70 לפחות שידלקו  כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר , גדולים בנרות חנוכה לנר  להשתמש
את  עליהם קיבלו  שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו  לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן  לפני החנוכה נרות את להדליק השבת

 

(יש  חנוכה נרות מדליקים ואחר ֿכך  'הבדלה', לערוך  מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד  חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין ). על  להבדיל  ואחר ֿכך  החנוכה נרות את להדליק לחול ", קודש בין  המבדיל  "ברוך  לומר : נוהגים

   
: מברכי הנרות הדלקת לפני 

            
            

: ומברכי  מוסיפי השנה ) הראשונה   בפע  כשמדליקי (או  הראשו בערב 

          
: אומרי הנרות הדלקת לאחר

          
            

            
          

לפעמים צריך אדם להתנזר לפי שעה ממילוי תאוותו ואפילו מילוי רצונו, כאשר הגוף רוצה דבר שהוא היפך הבריאות שלו, ורק השכל 
מעכב אותו מלעשות זאת, ועל דרך זה כאשר הנשמה מעכבת את הגוף ממילוי תאוותו ורצונו.

משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ט
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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 וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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