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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי





כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי
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ה   .........................................  ה"תשכ'ה, יום שמחת תורה
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)ז  ב"תשנ'ה חג הסוכותמשיחות לילות   

לב  .......................................................  מעייני הישועה

)ח לו  ....  שיחיו" צבאות השם"ל ב"תשנ'ה דחג הסוכות' יום ד

)ט מב  .......................  ב"נתש'ה, עצרת ינישיחת ליל שמ

)י דמ  .....................  ה"תשכ'ה, שיחת ליל שמחת תורה

)יא ומ  ......................  ה"תשכ'ה, שיחת יום שמחת תורה
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ע  ..............  ם"בקשר לסיום ספר הרמב ב''ת תשנ"ויום שמח

)יג זע  .........................  טיכרך  חג הסוכותשיחות -לקוטי  

)יד המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

בפ  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)טו  גפ  ...............  שבוע חג הסוכות –ילקוט גאולה ומשיח

)טז דפ  ..................  לשבוע חג הסוכותיומי חומש  ישיעור

)יז  וק  .......................  לשבוע חג הסוכותשיעורי תהלים
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זק  .............................................  לשבוע חג הסוכות 
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לר  ............................................................  ביאור קהתי

)כו  טרל  ......................................................  מגילהמסכת  עקביעין

)כז  עם ביאורים מנחותמסכת  

מר  .......................................................  נעד דף  מדמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כח  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

חסר  ........................................................  ר הזקן"אדמו

)כט עדותת שולחן ערוך הלכו  

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

)ל  ושאבתם מים בששוןה "ד תורהלקוטי  

אער  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)לא  התשובשערי   

וער  ......................................................  ר האמצעי"אדמו

)לב ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

וער  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)לג ב"תורת שמואל תרל   

זער  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)לד  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

חער  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לה צ"רחת'ה –ם מאמריספר ה  

טער  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לו ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

פבר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לז  אגרות קודש  

פגר  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

פדר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לח

פהר  ..............................  לשבוע חג הסוכותלוח זמנים )לט

)מ פזר  ...  בת קודששו חג הסוכותלת הדלקת נרות צוסדר מ

   


(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰Bz יעקב קה ּלת  מ ֹור ׁשה  מ ׁשה  לנּו .1צ ּוה  »ְֲִִֶַַָָָָֹֹ

הינּו, יר ּוׁשה , מ ּלׁשֹון ה ּוא  "מ ֹור ׁשה " ְְְִִֵַָָָה ּנה 

יעקב ), (קה ּלת  יׂשראל  לכל  יר ּוׁשה  היא  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹׁשה ּתֹורה 

ּבּגמרא  ּבזה 2ּכדאיתא  ה ּׁשאלה  ויד ּועה  מהא 3. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ז"ל  חכמינּו ּתֹורה 4ּדאמר ּו ללמ ֹוד   עצמ התקן ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָ

צרי ה ּתֹורה  ׁשּבלימ ּוד  והינּו, , ל יר ּוׁשה  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשאינּה

ּכב 'יר ּוׁשה ', ּדלא  ּדוקא , יגיעה  ׁשל  ענין ְְְְְְְִִִִֶַָָָָֹלהיֹות 

הרי  ּתֹורה , ּדין ֿ ּפי על  ליר ׁש ׁשרא ּוי ֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשה ּקר ֹוב 

א ֹומר ֹו ּומה ּו ּכלל , והכנה  ּתק ּון ללא  יֹור ׁש ְְְֲִֵַַָָָֹה ּוא 

היא  ׁשה ּתֹורה  מ ׁשמע  ׁשּמּזה  מ ֹור ׁשה , ג ֹו' ְִִֶֶֶַַַָָָָּתֹורה 

ּגם  ּבּתֹורה  ׁשּמצינּו זאת , וע ֹוד  יר ּוׁשה . ְְְִִִֶַַַָָָֹּבבחינת 

מ ּתנה  ׁשל  ה ּתֹורה 5ענין ּבבר ּכת  ׁשא ֹומרים  ּכמ ֹו , ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

ה ּתֹורה ". "נֹותן וח ֹותמים  ּתֹורת ֹו", את  לנּו ְְְִֵֶַַָָָָ"ונתן

ּבאה  ּד'יר ּוׁשה ' ּכ'יר ּוׁשה ', אינֹו ה ּמּתנה  ענין ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָוהרי

ּוכמאמר  ה ּמֹוריׁש, ירצה  לא  ּכא ׁשר  ּגם  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַֹּבהכרח 

ז"ל  ּבּתֹורה 6ר ּבֹותינּו ּׁשּכת ּוב  מה  על  התנה  ׁשאם  ְִִֵֶֶַַַַַָָָ

מ ּדעת  היא  מ ּתנה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ּבטל , ּתנא ֹו -ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּתֹורה , ללמ ֹוד   עצמ ּדהתקן והענין ּדוקא . ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָה ּנֹותן

צרי ה ּיֹור ׁש ׁשאין ּכ'יר ּוׁשה ' ׁשאינֹו  לכ ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָנֹוסף 

ה ּנֹותן, ּבדעת  רק  ּתל ּויה  ּדמ ּתנה  ּכמ ּתנה , ּגם  אינֹו (ּכּנ"ל ), ּכלל  והכנה  ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָּתק ּון

ּתֹורה , ללמ ֹוד   עצמ ּדהתקן הענין ואיל ּו והכנה , ּתק ּון צרי אינֹו ה ּמק ּבל  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָאבל 

ועב  מע ׂשיו מ ּצד  ּׁשּזֹוכה  מה  זה  הרי המק ּבל , ויגיעת  ּבעב ֹודת  ֹודת ֹוׁשּתל ּוי ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

ועב ֹודת ֹו מע ׂשיו מ ּצד  ּבאה  ׁשאינּה מ ּתנה , ּבת ֹורת  זה  ואין ל ֹו, ּׁשּמּגיע  מה  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשּזה ּו

לנפ ׁשיּה ניחא  ׁשעביד  (ּכיון ה ּנֹותן ּדעת  קר ּוב  מ ּצד  א ּלא  ה ּמק ּבל , ).7ׁשל  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּובכ ּמה  ׁשֹונים , ענינים  ׁשל ׁשה  הם  ּו'מ ּתנה ', ,' עצמ 'התקן ׁש'ּיר ּוׁשה ', ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹונמצא ,

א ּלּו ענינים  ׁשל ׁשה  יׁשנם  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  מ ּזה , זה  הפכ ּיים  ּגם  הם  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפרטים 

ַָּבּתֹורה .
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ו      

א ֹופ ּני ÔeÈÂב ) ּבׁשל ׁשת  ה ּבא ּור  ּבהק ּדם  ¿»ְְְִֵֵֵֶֶַַֹ

ּבד ּוגמת  ׁשהם  ׁשּמּלמעלה , ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָההנהגה 

' עצמ 'התקן ּד'יר ּוׁשה ' הענינים  ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹׁשל ׁשת 

ּדׁשנת  ּבהמ ׁש ּכמבאר  ּבזה , והענין ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּו'מ ּתנה '.

ׁשל 8תש "ה  ּבא ֹופן ׁשהיא  מ ּלמעלה  הנהגה  ׁשּיׁש ,ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ה ' ּבעיני חן מצא  ונח  ּכמ ֹו חן, ׁשה ּוא 9נׂשיאת  , ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹ

עצמ ּה, מ ּצד  ּדלעילא  אתער ּותא  המ ׁשכת  ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָענין

ענין  ּבד ּוגמת  ׁשּזה ּו העב ֹודה , הק ּדמת  ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹללא 

א ֹופן  ויׁש ּכלל . הכנה  ללא  ׁשהיא  ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹה ּיר ּוׁשה 

ה ּמּטה , עב ֹודת   ער לפי ׁשהיא  מ ּלמעלה  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָהנהגה 

אתער ּותא  נמ ׁש ּדלת ּתא  אתער ּותא  ֿ ידי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָׁשעל 

ּוכפי  כ ּו',  עצמ התקן נאמר  זה  ׁשעל  ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדלעילא ,

ה ּׁשל "ה  נח 10ׁשהארי ּבין החל ּוק  ּבבא ּור  ְְֱִִֵֵֶֶַַַָֹ

ׁשּזה ּו ג ֹו', חן מצא  ונח  נאמר  ׁשּבנח  ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלאברהם ,

נאמר  ּבאברהם  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  למ ּטה , 11מלמעלה  ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מ ּלמ ּטה   ּבּדר ג ֹו', לפניו התה ּלכ ּתי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָא ׁשר 

לתכלית  ועד  כ ּו'. יתרה  מעלה  ׁשּזֹוהי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָלמעלה ,

 ער לפי ׁשהיא  מ ּלמעלה  ההנהגה  ּבא ֹופן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהעל ּוי

אתער ּותא  ּדלת ּתא , (ּבאתער ּותא  ה ּמּטה  ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָעב ֹודת 

ילכ ּו "ּפני ר ּבנּו למ ׁשה  נאמר  זה  ׁשעל  ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּדלעילא ),

" ל ׁשהיא 12והניח ֹותי מלמעלה  ההנהגה  ׁשּזֹוהי , ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשל ּב עב ֹודתם  ֿ ידי על  ּובאה  ּפנים , בחינת  ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּפנימ ּיּות , ּבבחינת  וזאת 13יׂשראל  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ

ּדיׂשראל , ה ּפנימ ּיּות  הינּו, ּביׂשראל , ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָלפנים 

פני" ּד"ּבּקׁשּו ּבא ֹופן היא  עב ֹודתם  זה  ,14ׁשּמּצד  ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ

ּבא ֹופן  מ ּלמעלה  ההנהגה  ּגם  נע ׂשית  ֿ זה  ֿ ידי  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָועל 

יֹותר , ע ֹוד  נעלה  ּבא ֹופן ׁשהיא  מלמעלה  הנהגה  ויׁש (ּכדלק ּמן). ילכ ּו" ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּד"ּפני

ּבאמר ֹו ילכ ּו") "ּפני ל ֹו נאמר  ׁשּכבר  (לאחרי ר ּבנּו מ ׁשה  ּבק ׁש זה  אם 15ׁשעל  ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

אני  ּבעיני חן מצאתי ּכי אפ ֹוא  יּודע  ּוב ּמה  מ ּזה , ּתעלנּו אל  ה ֹולכים  ּפני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאין

רח ּוק  ׁשל  ּבא ֹופן יֹותר  נעלה  ענין ׁשּזה ּו וג ֹו', ונפלינּו ע ּמנּו ּבלכ ּת הלא  ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹוע ּמ
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ז    

ענין  להיֹות  צרי זה  ׁשּבׁשביל  ּכ ּכדי עד  , ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהער

ה ּמּתנה , ענין  ּדר ֿ על  ׁשּזה ּו חן, נׂשיאת  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשל 

א ּלא  אחד , ענין הם  ּומ ּתנה  וחנינה  ׁשחן ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכּיד ּוע 

ׁשהיא  ּדנח  חן' ה 'ּנׂשיאת   ּדר ֿ על  זה  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹׁשאין

העב ֹודה , ׁשּלפני ּדלעילא  אתער ּותא  ׁשל  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָּבא ֹופן

כ ּו', ּגב ֹוּה מ ּמק ֹום  ׁשהיא  מעלה  ּבּה ׁשּיׁש ְֲִִֵֶֶַַַָָָָּדאף 

ֿ ידי  על  ּבאה  ׁשאינּה ח ּסר ֹון ּבּה יׁש  לאיד ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהרי

ּבבחינת  אינֹו האדם  ֿ ּכן  ואם  כ ּו', ויגיעה  ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָעב ֹודה 

אתער ּותא  ענין זה ּו א ּלא  וכ ּו', הא ֹור  אל  ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָּכלי

אתער ּותא  ׁשאין ּביֹותר  נעלה  מ ּמק ֹום  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּדלעילא 

ׁשלמ ּות  לאחרי ׁשּבאה  ׁשם , מ ּגעת  ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּדלת ּתא 

מה  ׁשּלאחרי הינּו, ּדלת ּתא , ּדאתער ּותא  ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָהעב ֹודה 

ּדלעילא , אתער ּותא  ּדלת ּתא  ּבאתער ּותא  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָּׁשּנמ ׁש

מ ּתנה . ּבת ֹורת  יֹותר  ע ֹוד  ּגב ֹוּה מ ּמק ֹום  נמ ׁש ְְֲִִֵַַַַָָָָָאזי

הענין ÔÈ‰Ïeג ) ּבא ּור  ּתחלה  להק ּדים  יׁש זה , ¿»ƒְְְְִִִֵֵֶַָָָ

"ּפני" ּבחינת  ּדה ּנה , ילכ ּו". ְְְִִֵֵֵַַַָָּד"ּפני

ה ּמל  ספירת  על  לכ קאי נֹוסף  ּכי ּדאציל ּות , כ ּות  ְְְֲִִִֵַַַַַָָָ

ּפנים , ּבחינת  ה ּוא  האציל ּות  ע ֹולם  ְְֲִִִֶַָָָָׁשּכלל ּות 

ׂשמאל 16ּכּיד ּוע  ימין 'ּפנים  ה ּמדרג ֹות  ׁשאר ּבע  ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ

אציל ּות ֿ ע ֹולמ ֹות  אר ּבעה  ּבס ֹוד  הן ְְְֲִֵַָָָָואח ֹור '

ּבחינת  ּגם  ֿ ּכן ואם  ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ְְְְֲִִִִִֵַַָָָּבריאה 

ׁשּבאציל ּות ) האחר ֹונה  ה ּבחינה  (ׁשהיא  ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָה ּמלכ ּות 

מק ּבלת  ּדאציל ּות  מלכ ּות  הרי ּפנים , ּבבחינת  ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָהיא 

נקראת  ולכן ּדאציל ּות , ספיר ֹות  הע ׂשר  מ ּכל  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּגם 

ספיר ֹות  הע ׂשר  ּכלל ּות  ׁשם  על  ּפנים , ְְְִִֵֵֶֶַָָָּבׁשם 

ּבּזהר  ּכדאיתא  עטרי 17ּדאציל ּות , איּלין "ּפני" ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹ

וע ֹוד  ּדאציל ּות . ספיר ֹות  הע ׂשר  ׁשהם  ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָמל ּכא ,

ּבחינת  ׁשה ּוא  ּד"ּפני", הענין ׁשעיקר  ְְְִִִֶֶַַַָָָֹזאת ,

ה ּוא  ּבע ֹולמ ֹות , מהתל ּבׁשּות  ׁשּלמעלה  ְְְְְִִִֵֶַַַָָָה ּפנימ ּיּות 
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8).רמ "ז 16) בהערה שצויינו במקומות (הובא ב  צג, שם.17)לזח "ג ח "ג

    
,CÚ‰ ˜eÁ ÏL בדרגה הפנים הארת לעניין  והשוואה יחס כל  ללא ∆ƒ»∆∆

ÏLהקודמת, ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰Ê ÏÈLaL Ck È„k „Ú«¿≈»∆ƒ¿ƒ∆»ƒƒ¿ƒ¿»∆
ÔÁ ˙‡ÈN,מלמעלה ‰zn‰,מיוחדת ÔÈÚ CcŒÏÚ e‰fL ¿ƒ«≈∆∆«∆∆ƒ¿«««»»

„Á‡ ÔÈÚ Ì‰ ‰zÓe ‰ÈÁÂ ÔÁL Úe„ik הנותן מצד  הם שכולם «»«∆≈«¬ƒ»«»»≈ƒ¿»∆»
המקבל , פעולת מצד  «∆‡l‡ולא

˙‡ÈNp'‰ CcŒÏÚ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«∆∆«¿ƒ«
Ác 'ÔÁ מלמעלה באה היא שגם ≈¿…«

כיון  המקבל , מצד  È‰L∆ƒ‡ולא
‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה ≈¿ÈÙlL∆ƒהתעוררות
‰„BÚ‰,למטה האדם Û‡cשל  »¬»¿«

da LiL זו חן  ÏÚÓ‰בנשיאת ∆≈»«¬»
'eÎ dBb ÌB˜nÓ ‡È‰L יותר ∆ƒƒ»»«

לעורר  מסוגל  שהאדם ממה

מצידו , דלתתא' ≈¬‰Èב'אתערותא
C„È‡Ï שני ÔBqÁמצד  da LÈ ¿ƒ»≈»ƒ»

‰„BÚ È„ÈŒÏÚ ‰‡a dÈ‡L∆≈»»»«¿≈¬»
'eÎ ‰ÚÈ‚ÈÂ,האדם ÔkŒÌ‡Âמצד  ƒƒ»¿ƒ≈
È‡ Ì„‡‰Ï‡ ÈÏk ˙ÈÁa B »»»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ∆
'eÎÂ B‡‰ ולא התייגע שלא כיוון  »¿

כלי  האדם אין  זו , להארה עצמו  הכין 

הנמשך  האור  את ולקבל  לקלוט ראוי 

זו , e‰Êבדרך  ‡l‡ החן נשיאת ∆»∆
כאן  מדובר  עליה שיעור  לאין  הנעלית

ÏÈÚÏc‡היא ‡˙eÚ˙‡ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
˙BÈa ‰ÏÚ ÌB˜nÓ למעלה ƒ»«¬∆¿≈

‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
ÌL ˙ÚbÓ עבודת בכוח אין  כי  «««»

נעלה, כך  כל  במקום 'לגעת' האדם

‰‡aLמלמעלה ÈÁ‡Ïלאדם ∆»»¿«¬≈
‡˙eÚ˙‡c ‰„BÚ‰ ˙eÓÏL¿≈»¬»¿ƒ¿¬»

‡z˙Ïc, מצידוÈÁ‡lL ,eÈ‰ ƒ¿«»«¿∆¿«¬≈
‡˙eÚ˙‡a CLÓpM ‰Ó«∆ƒ¿»¿ƒ¿¬»
,‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
שנמשכה  דלעילא' ה'אתערותא לאחר 

ב'אתערותא  האדם עבודת ידי  על 

CLÓדלתתא', ÈÊ‡ אור ¬«ƒ¿»
דלעילא' dBbב'אתערותא ÌB˜nÓƒ»»«

‰zÓ ˙B˙a ˙BÈ „BÚ לפי לא ≈¿««»»
האדם. לעבודת בהתאם ולא ערך 

,‰Ê ÔÈ‰Ïe יותר ,‚) ובפרטיות יותר  ÏÁz‰בעומק ÌÈc˜‰Ï LÈ ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»
"eÎÏÈ Èt"c ÔÈÚ‰ e‡a, רבנו למשה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שאמר  ≈»ƒ¿»¿»«≈≈

חן  מנשיאת למעלה מיוחדת, חן  ונשיאת פנים להארת שהכוונה לעיל  ונתבאר 

˜‡Èסתם. "Èt" ˙ÈÁa ,‰p‰cכוונתה˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ ÏÚ ¿ƒ≈¿ƒ«»«»≈«¿ƒ«««¿
,˙eÏÈˆ‡c ֿ ֿ יצירה ֿ בריאה (אצילות הרוחניים העולמות מארבעת אחד  בכל  «¬ƒ

(מלשון  ו "פני " ענינו , לפי  עולם בכל  הספירות, עשר  של  הארה יש עשיה)

האצילות  בעולם שהיא כפי  המלכות ספירות היא CÎÏפנימיות) ÛÒB Èkƒ»¿»
‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ˙eÏÏkL∆¿»»»¬ƒ

Úe„ik ,ÌÈt ˙ÈÁa16 בקבלה ¿ƒ«»ƒ«»«
‰B‚„n˙וחסידות Úa‡L∆«¿«««¿≈

באלוקות למעלה גם ÌÈt»ƒשקיימות
„BÒa Ô‰ BÁ‡Â Ï‡ÓN ÔÈÓÈ»ƒ¿…¿»≈¿
אל  הסוד  ֿ פי  על  ומקבילות מתאימות

Œ˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ ‰Úa‡«¿»»»¬ƒ
ˆÈŒ‰‡ÈaÔkŒÌ‡Â ,‰iNÚŒ‰È ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ≈

קשור  האצילות עולם שכללות מאחר 

"פנים" ÈÁa˙לבחינת Ìb«¿ƒ«
‰ÈÁa‰ ‡È‰L) ˙eÎÏn‰««¿∆ƒ«¿ƒ»
‡È‰ (˙eÏÈˆ‡aL ‰BÁ‡‰»«¬»∆«¬ƒƒ
˙eÎÏÓ È‰ ,ÌÈt ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»ƒ¬≈«¿
ÏkÓ Ìb ˙Ïa˜Ó ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿«∆∆«ƒ»
,˙eÏÈˆ‡c ˙BÈÙÒ NÚ‰»∆∆¿ƒ«¬ƒ
ÏÚ ,ÌÈt ÌLa ˙‡˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈¿≈»ƒ«
˙BÈÙÒ NÚ‰ ˙eÏÏk ÌL≈¿»»∆∆¿ƒ

‡˙È‡„k ,˙eÏÈˆ‡c שמובא כפי  «¬ƒƒ¿ƒ»
‰fa17ÈËÚ ÔÈlÈ‡ "Èt" «…«»«ƒ≈ƒ¿≈

,‡kÏÓ המלך עיטורי  Ì‰Lאלו  «¿»∆≈
˙eÏÈˆ‡c ˙BÈÙÒ NÚ‰ וכפי) »∆∆¿ƒ«¬ƒ

הרבי  של  במאמר  בפרטיות שמבואר 

שעולם  זה, בנושא העוסק הרש"ב

עולם  הוא כי  "פנים" נקרא האצילות

מקננא  עילאה ("אבא החכמה

ככתוב  "פנים" הנקראת באצילות")

המלכות, וגם פניו ". תאיר  אדם "חכמת

נקראת  שבאצילות, האחרונה הבחינה

ספירת  בין  מיוחד  קשר  יש כי  "פנים"

ככתוב  המלכות לספירת החכמה

המלכות  (וספירת ארץ" יסד  "בחכמה

"אבא  הזוהר  וכלשון  "ארץ") נקראת

[הבת, ברתא יסד  החכמה] [ספירת

המלכות). ספירת

ÔÈÚ‰ ˜ÈÚL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆ƒ«»ƒ¿»
,"Èt"c,פנימיות e‰L‡מלשון  ¿»«∆

˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁaהאלוקות eLaÏ˙‰Ó˙של  ‰ÏÚÓlL ¿ƒ««¿ƒƒ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
˙BÓÏBÚa,מהאצילות למעלה ‰˙kוהיא ˙ÈÁa ‡e‰ שלמעלה »»¿ƒ««∆∆

הוא  כפשוטו  שכתר  כשם החכמה, בספירת (שראשיתן  דאצילות מהספירות
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ח      

מק ּבלת  ה ּמלכ ּות  ׁשּבחינת  ויד ּוע  ה ּכתר , ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבחינת 

ּגם  וזה ּו מלכ ּות . ּכתר  ענין ׁשּזה ּו ה ּכתר , ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַמ ּבחינת 

היא  "זאת " ּביׂשראל , לפנים  וזאת  ׁשּנאמר  ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹֹמה 

ה ּמלכ ּות  נקראת 18ּבחינת  ה ּמלכ ּות  ּובחינת  , ְְְְְִִִֵַַַַַַ

נׁשמ ֹות  מק ֹור  היֹות ּה ׁשם  על  יׂשראל , ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָּכנסת 

אחד 19יׂשראל  ׁשּבכל  (לפנים ) ה ּפנימ ּיּות  והיא  , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

יׂשראל  ּדבני ׁשהעב ֹודה  וזה ּו מ ּיׂשראל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואחד 

ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּדיקא , פני" ּד"ּבּקׁשּו ּבא ֹופן ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָהיא 

ילכ ּו", ּד"ּפני ּבא ֹופן ע ּמהם  ההנהגה  ּגם  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנע ׂשית 

ע ּמהם  ההנהגה  למ ּטה , יׂשראל  ּבני ּבהיֹות  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּגם 

ּדאציל ּות . מלכ ּות  מ ּבחינת  ְְֲִִִִַַַהיא 

יּובן e‡eד ) ילכ ּו", ּד"ּפני הענין מעלת  ּגֹודל  ≈ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

ּדר ּוׁשי  א ֹור ' ּב'ת ֹורה  המבאר  ֿ ּפי ְְְִֵַַָָֹעל 

אס ּתר  ה ּכת ּוב 20מג ּלת  הס ּתר 21ּבפר ּוׁש ואנכי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּדבחינת  ההס ּתר  ׁשּזה ּו הה ּוא , ּבּיֹום  ּפני ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָאס ּתיר 

י  ּד"ּפני הענין  היפ וה ּמּורם "ּפני", לכ ּו". ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ענין  ענינים . ׁשני ּבזה  ׁשּיׁש ׁשם , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמה ּמבאר 

ׁשּנקראת  ּדאציל ּות , ה ּמלכ ּות  ׁשּבחינת  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָהרא ׁשֹון,

מ ּבחינת  אפיל ּו והעלם  ּבהס ּתר  היא  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ"ּפני",

ּובחינת  ה ּבריאה  ע ֹולם  על  ּדקאי הה ּוא ", ְְְִִֵַַַַַָָָ"ּבּיֹום 

ּבּה ׁשּמק ּננת  עלמין 22ּבינה  ּבחינת  ׁשּלהיֹות ּה , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

[וכ ּיד ּוע  הה ּוא " "ּבּיֹום  נקראת  - 23סתימין ְְְִִִֵַַַַָ

על  מ ֹורה  ׁש'ּזה ' ל 'זה ', 'ה ּוא ' ּבין ְְֵֵֶֶֶֶֶַַההפר ׁש

'זה ' וא ֹומר  ּבאצ ּבע ֹו מראה  ו'ה ּוא '24ה ּגיל ּוי, , ְְְְְִֵֶֶֶַַָ

מע ֹולם  ּגם  ה ּנה  ההעלם ], על  מ ֹורה  נס ּתר , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָל ׁשֹון

ּומתע ּלמת  מס ּתּתרת  הה ּוא ") ("ּבּיֹום  ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָה ּבריאה 

ּדאציל ּות  ה ּמלכ ּות  ּבחינת  אס ּתיר ") ְְְְֲִִִֵַַַַַַ("הס ּתר 

ׁשל  ּבא ֹופן ה ּבריאה  ּבע ֹולם  ּבאה  ׁשאינּה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ("ּפני"),

להיֹות  מ ּקיף , ּבבחינת  רק  א ּלא  מ ּמׁש, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָהתל ּבׁשּות 
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ובכ"מ .18) זאת. ערך הכינויים) ערכי  (שער כג שער ובכ"מ .19)פרדס  ישראל. כנסת ערך שם א.20)פרדס  צב , ד. צ ,

יח .21) לא, א).22)וילך (כג, ת"ו ובכ"מ .23)תקו"ז שם. ספכ"ג.24)תו"א שמו"ר

    
הראש), ‰eÎÏn˙מעל  ˙ÈÁaL Úe„ÈÂ בחינה שהיא תחתונה אף ¿»«∆¿ƒ«««¿

עצמן  והשפעה Ïa˜Ó˙בספירות ÔÈÚהארה e‰fL ,˙k‰ ˙ÈÁaÓ ¿«∆∆ƒ¿ƒ««∆∆∆∆ƒ¿«
˙eÎÏÓ ˙k.המלכות ענין  עם במיוחד  קשור  שהכתר  שרואים כפי  ∆∆«¿

Ó‡pL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ הפנימיות בעניין  שקשור  לשון  נזכר  בו  נוסף בפסוק ¿∆««∆∆¡«
"˙‡Ê" ,Ï‡NÈa ÌÈÙÏ ˙‡ÊÂ¿…¿»ƒ¿ƒ¿»≈…

'מקבל ' בחינת נקבה, È‰ƒ‡לשון 
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa18' מקבל' שהיא ¿ƒ«««¿

ממנה, שלמעלה »ÈÁe¿ƒ˙מהספירות
˙Òk ˙‡˜ ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿≈¿∆∆
B˜Ó d˙BÈ‰ ÌL ÏÚ ,Ï‡NÈƒ¿»≈«≈¡»¿

Ï‡NÈ ˙BÓL19‡È‰Â , ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ
ÏÎaL (ÌÈÙÏ) ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ¿»ƒ∆¿»

Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ יש כלומר , ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
למעלה, הפנימיות בין  והתאמה הקבלה

המלכות  בספירת שהיא כביכול ,

מזה  ולמעלה האצילות (שבעולם

כל  של  הפנימיות ובין  מלכות') ב'כתר 

היא  שגם ישראל  מבני  ואחד  אחד 

המלכות. בספירת קשורה

e‰ÊÂ לכך הפנימי  הטעם ¿∆
‡È‰ Ï‡NÈ Èc ‰„BÚ‰L∆»¬»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
,‡˜Èc "ÈÙ eLwa"c ÔÙB‡a¿∆¿«¿»»»¿»
ולהתקשר  להתחבר  שאיפה מתוך 

האלוקית, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לפנימיות
Ì‰nÚ ‰‚‰‰‰ Ìb ˙ÈNÚ«¬≈«««¿»»ƒ»∆
בני  עם ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש הנהגת

eÎÏÈ",ישראל  Èt"c ÔÙB‡a¿∆¿»«≈≈
נעלית, במדריגה פנים »∆ÌbLבהארת

,‰hÓÏ Ï‡NÈ Èa ˙BÈ‰aƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«»
הזה, בעולם בגופים כנשמות

Ì‰nÚ ‰‚‰‰‰ מלמעלה‡È‰ ««¿»»ƒ»∆ƒ
.˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿«¬ƒ

ÔÈÚ‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb e‡e („≈∆«¬«»ƒ¿»
,"eÎÏÈ Èt"c עליונה פנים הארת ¿»«≈≈

למטה, בהיותם גם ישראל  לבני 

לעיל , ÈtŒÏÚכמבואר  ÔeÈ»«ƒ
'B‡ ‰B˙'a ‡Ó‰ לאדמו "ר «¿…»¿»

על ÈLecהזקן  l‚Ó˙מאמרים ¿≈¿ƒ«
zÒ‡20e˙k‰ LeÙa21 ∆¿≈¿≈«»

וילך  בפרשת ‰zÒהאמור  ÈÎ‡Â¿»…ƒ«¿≈
‡e‰‰ ÌBia Èt ÈzÒ‡ רמז יש זה יש שבפסוק ז "ל  חכמינו  (ואמרו  «¿ƒ»«««

המלכה), מדבר e‰fLלאסתר  שעליו  הוא ההסתר  ‰‰zÒהכתוב ∆∆«∆¿≈

"Èt"וההעלם  ˙ÈÁc, ותאיר תושפע Èt"cשלא ÔÈÚ‰ CÙÈ‰ ƒ¿ƒ«»«≈∆»ƒ¿»¿»«
"eÎÏÈ.פנים הארת ÌLהמסקנה Ìen‰Âשעניינו  ‡n‰Ó ב'תורה ≈≈¿«»≈«¿…»»

אסתר , מגילת על  Êa‰אור ' LiL מדבר שעליו  "פני " על  הכתוב בהסתר  ∆≈»∆
,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaL ,ÔBL‡‰ ÔÈÚ .ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»»ƒ∆¿ƒ«««¿«¬ƒ

,"Èt" ˙‡˜pL, לעיל כמבואר  ∆ƒ¿≈»«
eÏÈÙ‡ ÌÏÚ‰Â zÒ‰a ‡È‰ƒ¿∆¿≈¿∆¿≈¬ƒ
È‡˜c ,"‡e‰‰ ÌBia" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«««¿»≈

מכוון  ההוא" ÌÏBÚ"ביום ÏÚ«»
‰Èa ˙ÈÁe ‰‡Èa‰«¿ƒ»¿ƒ«ƒ»

da ˙p˜nL22 של הגילוי  עיקר  ∆¿«∆∆»
(כי  הבריאה בעולם הוא הבינה בחינת

נקודת  והתלבשות ירידת היא הבינה

הכל  ששם ובאצילות לפרטים, החכמה

נקודת  מאירה לגמרי  לאלקות בטל 

תפיסת  יש שבה בבריאה אבל  החכמה,

הבינה), ספירת מאירה לנבראים, מקום

ÔÈÓÏÚ ˙ÈÁa d˙BÈ‰lL∆ƒ¿»¿ƒ«»¿ƒ
ÔÈÓÈ˙Ò- מגילוי  ˜‡˙שלמעלה ¿ƒƒƒ¿≈

"‡e‰‰ ÌBia" גוף') נסתר ' ב'לשון  ««
('גוף  נוכח בלשון  ולא שלישי ')

Úe„iÎÂ]23ÔÈaראשון ') LÙ‰‰ ¿«»««∆¿≈≈
ÏÚ ‰BÓ '‰f'L ,'‰Ê'Ï '‡e‰'¿∆∆∆∆«
BÚaˆ‡a ‰‡Ó ,ÈeÏÈb‰«ƒ«¿∆¿∆¿»

'‰Ê' ÓB‡Â24ÔBLÏ '‡e‰'Â , ¿≈∆¿¿
,[ÌÏÚ‰‰ ÏÚ ‰BÓ ,zÒƒ¿»∆««∆¿≈

‰p‰ העלם עוד  כאן  יש לכך  בנוסף ƒ≈
‰Èa‡‰והסתר , ÌÏBÚÓ Ìb«≈»«¿ƒ»

לנבראים  מקום נתינת יש שבו  עולם

נקרא ( ‰ולכן  ÌBia","‡e‰ ««
zzÒÓ˙לעיל כאמור  (ƒ¿«∆∆

("ÈzÒ‡ zÒ‰") ˙ÓlÚ˙Óeƒ¿«∆∆«¿≈«¿ƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿«¬ƒ

,("Èt") הסתר של  והמשמעות »«
היא  ÌÏBÚaהפנים ‰‡a dÈ‡L∆≈»»»¿»

ÏL ÔÙB‡a ‰‡Èa‰«¿ƒ»¿∆∆
LnÓ ˙eLaÏ˙‰ הניכר באופן  ƒ¿«¿«»

של  והקליטה התפיסה בכלי  ונרגש

והנבראים, ˜העולמות ‡l‡∆»«
ÛÈwÓ ˙ÈÁa המאיר כאור  ƒ¿ƒ««ƒ

בפנימיות,מלמעלה  חודר  ולא

dÏ ˙BÈ‰Ï פנימי כאור  לא הבריאה לעולם תהיה המלכות שספירת ƒ¿»
אלא בפנימיות ˙kהמתלבש ˙ÈÁa"מקיף" בדרך  הוא גם המאיר  ¿ƒ«∆∆
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ט    

הע ּתקה  מ ּלׁשֹון וע ּתיק , ּכתר  ּבחינת  ְְְְִִִֶֶַַַָָָל ּה

ׁשּמק ּננת 25והב ּדלה  ה ּבינה  ׁשּבחינת  והינּו, . ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּכמ ֹו ה ּבינה  לבחינת   ּבער אינּה ה ּבריאה , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבע ֹולם 

ּבחינת  ׁשאפיל ּו ּכ ּכדי ועד  ּבאציל ּות , ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָׁשהיא 

ה ּבינה  מ ּבחינת   ּבער ׁשּלא  היא  ּדאציל ּות  ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹמלכ ּות 

ה ּמלכ ּות , ּבחינת  ׁשהרי ה ּבריאה , ּבע ֹולם  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמק ּננת 

א ּלא  ה ּבריאה , ּבע ֹולם  מק ּננת  ׁשאינּה ּבלבד  זֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלא 

(ּכתר  והב ּדלה  הע ּתקה  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהיא  זאת , ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹע ֹוד 

ה ּבינה  ּבחינת  ואיל ּו ה ּבריאה , ע ֹולם  לג ּבי ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָוע ּתיק )

התל ּבׁשּות . ׁשל  ּבא ֹופן ה ּבריאה  ּבע ֹולם  ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָמק ּננת 

"ּבֹורא  ה ּבריאה  ע ֹולם  על  ּׁשּנאמר  מה  ּגם  ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָוזה ּו

"עלמא 26ח ׁש ּבבחינת  ׁשה ּוא  מ ּפני רק  לא  ׁשּזה ּו , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

ׁשּלמ ּטה  ּבע ֹולמ ֹות  ּבגיל ּוי מאיר  ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּדאת ּכסיא 

,ח ׁש נקרא  ּבעצמ ֹו ׁשה ּוא  זאת , ע ֹוד  א ּלא  ְְְִִֶֶֶֶַָָֹֹמ ּמּנּו,

ה ּמל  ׁשּבחינת  ּבֹומ ּפני מאירה  אינּה ּדאציל ּות  כ ּות  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

וע ּתיק  ּכתר  ּבבחינת  א ּלא  ּובהתל ּבׁשּות , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּבגיל ּוי

ּפני  אס ּתיר  "הס ּתר  ּבפיר ּוׁש ה ּׁשני וענין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָּבלבד .

היא  ּדאציל ּות  ׁשּמלכ ּות  זה  ׁשּגם  הה ּוא ", ְֲִִֶֶֶַַַַַּבּיֹום 

ה ּבריאה  ּבע ֹולם  א ּלא  אינֹו וע ּתיק , ּכתר  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבבחינת 

(ּבּבחינה  ה ּבריאה  ּבע ֹולם  ׁשרק  הינּו, ְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבלבד ,

ּדאציל ּות  מלכ ּות  נע ׂשית  הה ּוא ") "יֹום  ְְֲֲִִֵֵַַַַַה ּנקראת 

מה ֿ ּפני"), אס ּתיר  ("הס ּתר  וע ּתיק  ּכתר  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּבבחינת 

נמ ׁש לא  מ ּזה , ׁשּלמ ּטה  ּבע ֹולמ ֹות  ֿ ּכן ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּׁשאין

לא  אפיל ּו ּכלל , ּדאציל ּות  מלכ ּות  ּדבחינת  ְְְֲֲִִִִִַַַַָֹה ּגיל ּוי

ׁשּבחינת  זה  ּומ ּצד  ּבלבד . וע ּתיק  ּכתר  ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַּבבחינת 

ּבע ֹולם  ּבגיל ּוי מאירה  אינּה ּדאציל ּות  ְְְְֲִִִֵַַַָָָה ּמלכ ּות 

וע ּתיק , ּכתר  ּבבחינת  רק  נע ׂשית  א ּלא  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָה ּבריאה ,

ּד"הס ּתר  ענין (ׁשּזה ּו ּבלבד  ה ּבריאה  ּבע ֹולם  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָורק 

ּתכלית  למ ּטה  נע ׂשה  הה ּוא "), ּבּיֹום  ּפני ְְְֲִִֶַַַַַַַָָאס ּתיר 

החיצ ֹונים  ׁשליטת  להיֹות  ׁשּיּוכל  ּפנים ', ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָה 'הס ּתר 

ְוכ ּו'.
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˜ÈzÚÂ" יומין "עתיק שבו ) הפנימית (בבחינה נקרא והכתר  ,ÔBLlÓ) ¿«ƒƒ¿

‰Ïc‰Â ‰˜zÚ‰25.והנבראים מהעולמות ונבדל  מרומם שהוא היינו  «¿»»¿«¿»»
˙p˜nL ‰Èa‰ ˙ÈÁaL ,eÈ‰Âומאירה שוכנת שהיא ÌÏBÚaכפי  ¿«¿∆¿ƒ««ƒ»∆¿«∆∆¿»

CÚa dÈ‡ ,‰‡Èa‰והשוואה יחס כל  ללא ‰Èa‰היא ˙ÈÁÏ «¿ƒ»≈»¿»∆ƒ¿ƒ««ƒ»
„ÚÂ ,˙eÏÈˆ‡a ‡È‰L BÓk¿∆ƒ»¬ƒ¿«

Ck È„k הערך וריחוק הפער  גדול  ¿≈»
˙eÎÏÓ ˙ÈÁa eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿ƒ««¿

˙eÏÈˆ‡c האחרונה הבחינה שהיא «¬ƒ
האצילות  עולם של  ביותר  והתחתונה

CÚa ‡lL ‡È‰ יחס כל  לה אין  ƒ∆…¿∆∆
שיעור  לאין  רחוקה אלא והשוואה

˙p˜nL ‰Èa‰ ˙ÈÁaÓ שוכנת ƒ¿ƒ««ƒ»∆¿«∆∆
È‰Lומאירה  ,‰‡Èa‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»∆¬≈

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa עולם של  ¿ƒ«««¿
dÈ‡Lהאצילות, „Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿«∆≈»

‰‡Èa‰ ÌÏBÚa ˙p˜Ó ואיננה ¿«∆∆¿»«¿ƒ»
בגלוי , בו  Ê‡˙,מאירה „BÚ ‡l‡∆»…

‰˜zÚ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆«¿»»
c‰Â‰Ï ונבדל (˙kמרומם ¿«¿»»∆∆

˜ÈzÚÂ כתר' של  המדריגות כמו  ¿«ƒ
למעלה  שהן  יומין ' ו 'עתיק עליון '

מהתלבשות  ולמעלה מהספירות

‰Èa‡‰,בעולמות  ÌÏBÚ Èa‚Ï (¿«≈»«¿ƒ»
˙p˜Ó ‰Èa‰ ˙ÈÁa eÏÈ‡Â¿ƒ¿ƒ««ƒ»¿«∆∆
ÏL ÔÙB‡a ‰‡Èa‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»¿∆∆

˙eLaÏ˙‰ באופן בו  ומאירה ƒ¿«¿
שלו . הקליטה ליכולת המותאם

ÌÏBÚ ÏÚ Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡««»
"CLÁ ‡Ba" ‰‡Èa‰26, «¿ƒ»≈…∆

e‰fL שעולם לכך  הפנימי  הטעם ∆∆
הוא  ב"חשך " קשור  ˜הבריאה ‡Ï…«

‡e‰L ÈtÓ הבריאה עולם ƒ¿≈∆
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ˙ÈÁa עולם ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»

ÈeÏÈ‚aמכוסה  È‡Ó BÈ‡L∆≈≈ƒ¿ƒ
epnÓ ‰hÓlL ˙BÓÏBÚa»»∆¿«»ƒ∆
שלמטה  ו 'עשיה' 'יצירה' העולמות

הבריאה, Ê‡˙,מעולם „BÚ ‡l‡∆»…
‡e‰L הבריאה BÓˆÚaעולם ∆¿«¿

CLÁ ‡˜ העדר של  במובן  ƒ¿»…∆
‰eÎÏn˙הגילוי , ˙ÈÁaL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒ«««¿

˙eÏÈˆ‡c אור המשפיעה שהיא «¬ƒ
'סדר  זהו  (שהרי  הבריאה לעולם וחיות

שהבחינה  לעולם ומעולם לדרגה מדרגה האלוקי  האור  של  השתלשלות'

של  העליונה לבחינה ומשפיעה מאירה עולם וכל  דרגה  כל  של  התחתונה

מהם) שלמטה והעולם Baהדרגה ‰È‡Ó dÈ‡ הבריאה ÈeÏÈ‚aבעולם ≈»¿ƒ»¿ƒ
,„Ïa ˜ÈzÚÂ ˙k ˙ÈÁa ‡l‡ ,˙eLaÏ˙‰e באופן היינו  ¿ƒ¿«¿∆»ƒ¿ƒ«∆∆¿«ƒƒ¿«

הגילוי . והעדר  ה'חושך ' בעניין  קשור  הבריאה עולם ולכן  ומרומם, נבדל 

zÒ‰" LeÈÙa ÈM‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«≈ƒ¿≈«¿≈
,"‡e‰‰ ÌBia Èt ÈzÒ‡«¿ƒ»«««
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏnL ‰Ê ÌbL∆«∆∆«¿«¬ƒ

˜ÈzÚÂ ˙k ˙ÈÁa ‡È‰ והיא ƒƒ¿ƒ«∆∆¿«ƒ
ולא  ונבדל  מרומם באופן  מאירה

ובגילוי , ‡l‡בהתלבשות BÈ‡≈∆»
,eÈ‰ ,„Ïa ‰‡Èa‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»ƒ¿««¿
‰‡Èa‰ ÌÏBÚa ˜L∆«¿»«¿ƒ»

˜p‰ ‰ÈÁaa)ÌBÈ" ˙‡ «¿ƒ»«ƒ¿≈
"‡e‰‰"ש"יום בחסידות ומובא «

גילוי  על  eÎÏÓ˙מורה ˙ÈNÚ («¬≈«¿
˜ÈzÚÂ ˙k ˙ÈÁa ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ¿ƒ«∆∆¿«ƒ

("Èt ÈzÒ‡ zÒ‰") והיא «¿≈«¿ƒ»«
ונבדל , מרומם באופן  לפחות מאורה

˙BÓÏBÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»»
,‰fÓ ‰hÓlL'יצירה' עולמות ∆¿«»ƒ∆

‰ÈeÏÈbו 'עשיה' CLÓ ‡Ï…ƒ¿»«ƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁcƒ¿ƒ««¿«¬ƒ
˙k ˙ÈÁa ‡Ï eÏÈÙ‡ ,ÏÏk¿»¬ƒ…ƒ¿ƒ«∆∆

„Ïa ˜ÈzÚÂ והארה וגילוי  ¿«ƒƒ¿«
בעולם  רק היא שההארה כך  מוגבלים

נחשבים  לא, ותו  מסויימת ובמדריגה

והסתר . Ê‰העלם „vÓe שני ƒ«∆
האחד  הללו , »ÈÁaL∆¿ƒ˙ההסתרים

dÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰««¿«¬ƒ≈»
ÌÏBÚa ÈeÏÈ‚a ‰È‡Ó¿ƒ»¿ƒ¿»
˜ ˙ÈNÚ ‡l‡ ,‰‡Èa‰«¿ƒ»∆»«¬≈«

˜ÈzÚÂ ˙k ˙ÈÁa והארתה ƒ¿ƒ«∆∆¿«ƒ
והשני  ונבדל , מרומם באופן  »¿Â˜היא
„Ïa ‰‡Èa‰ ÌÏBÚa ולא ¿»«¿ƒ»ƒ¿«

הבריאה  מעולם שלמטה בעולמות

ÈzÒ‡ zÒ‰"c ÔÈÚ e‰fL)∆∆ƒ¿»¿«¿≈«¿ƒ
,"‡e‰‰ ÌBia Èt ביטויים שני  »«««

כפול  הסתר  על  להורות הסתר  ),של 
zÒ‰'‰ ˙ÈÏÎz ‰hÓÏ ‰NÚ«¬∆¿«»«¿ƒ«∆¿≈

,'ÌÈt ביותר הגדול  וההסתר  ההעלם »ƒ
˙ËÈÏL ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿¿ƒ«

ÌÈBˆÈÁ‰ לגבולות שמחוץ כוחות «ƒƒ
¿eÎÂ'.הקדושה 
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י      

ההבטחה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה ) מעלת  ּגֹודל  מ ּובן ¿«ƒ∆ְֲֶַַַַָָָ

עם  ׁשההנהגה  ילכ ּו", ְְִֵֵֶַַַָָָּד"ּפני

ה ּמלכ ּות  ּבחינת  ֿ ידי על  ּתהיה  למ ּטה  יׂשראל  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּבני

ותתע ּלם  ּתס ּתּתר  ׁשּלא  מ ּמׁש, ("ּפני") ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹּדאציל ּות 

זאת , וע ֹוד  ׁשם , ּתתג ּלה  א ּלא  ה ּבריאה  ְְְְִִֶֶַַָָָָֹּבע ֹולם 

 ּבדר יהיה  לא  ה ּבריאה  ּבע ֹולם  ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹׁשה ּגיל ּוי

ׁשאז  ּבלבד , מעביר   ּבדר א ּלא  ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָהתל ּבׁשּות 

ּדאציל ּות  ּבמלכ ּות  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו הא ֹור  ְְְְֲִֶַַַָיּומ ׁש

ֿ יד ֹו על  להיֹות  למ ּטה  ּגיל ּוי ּבבחינת  ְְְִִִִַַַַָָָמ ּמׁש

הע ׂשּיה . ּבע ֹולם  למ ּטה  יׂשראל  ּדבני ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָההנהגה 

ה ּוא 27וכ ּיד ּוע  אם  הא ֹור ' 'ּגיל ּוי ּבא ֹופן החל ּוק  ְְִִִֶַַַָָ

 ּבדר ׁשה ּוא  א ֹו ּותפיסה  התל ּבׁשּות   ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָּבדר

 ּבדר ה ּוא  הא ֹור  ּגיל ּוי ׁשּכא ׁשר  ְֲֲִִֶֶֶֶַַָמעביר ,

ויֹורד  הא ֹור  מ ׁשּתּנה  אזי ּותפיסה , ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָהתל ּבׁשּות 

ה ּוא  הא ֹור  ּגיל ּוי ּכא ׁשר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָמ ּמדרגת ֹו,

ללא  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו הא ֹור  נׁשאר  אזי מעביר ,  ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹּבדר

ּדבני  ההנהגה  ׁשּתהיה  ׁשּכדי מ ּובן ּומ ּזה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשנּוי.

ּדאצי  ה ּמלכ ּות  מ ּבחינת  למ ּטה , ל ּות ,יׂשראל  ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָ

הא ֹור  ׁשּיבא  ֿ אפ ׁשר  אי ילכ ּו", "ּפני ענין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּזה ּו

ׁשהרי  ה ּבריאה , ּבע ֹולם  ּותפיסה  התל ּבׁשּות   ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבדר

יׁשּתּנה  ה ּבריאה  ּבע ֹולם  ההתל ּבׁשּות  ֿ ידי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָעל 

יֹותר  למ ּטה  ּוכ ׁשּיּומ ׁש מ ּמדרגת ֹו, וירד  ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָהא ֹור 

ההנהגה  להיֹות  צריכה  ׁשּׁשם  הע ׂשּיה , לע ֹולם  ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָעד 

ּדבחינת  ה ּגיל ּוי זה  יהיה  לא  אזי יׂשראל , ּבני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹעם 

יֹותר , ּובע ֹומק  מ ּמׁש. ("ּפני") ּדאציל ּות  ְְֲִֵֶַַַַָָמלכ ּות 

א ּלא  אינֹו התל ּבׁשּות   ּבדר ׁשּבא  ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשהא ֹור 

ּומתצמצם  ּבלבד , הארה  ׁשה ּוא  הא ֹור , ְְְִִִִֵֶֶַַָָָחיצ ֹונּיּות 

אבל  התל ּבׁשּות .  ּבדר לבא  ׁשּיּוכל  ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָֹּבעצמ ֹו

נמ ׁש אזי ּבלבד , מעביר   ּבדר ּבא  הא ֹור  ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָּכא ׁשר 

ּבעצם  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו הא ֹור  ׁשה ּוא  הא ֹור , ְְְִִֶֶֶֶָָּפנימ ּיּות 
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‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הכפול ‰) ההסתר  עניין  שהוסבר  Ï„Bbלאחר  ÔeÓ ¿«ƒ∆»∆

,"eÎÏÈ Èt"c ‰ÁË‰‰ ˙ÏÚÓ הארת תהיה אלא הסתר  יהיה ולא «¬«««¿»»¿»«≈≈
ÈÁa˙פנים  È„ÈŒÏÚ ‰È‰z ‰hÓÏ Ï‡NÈ Èa ÌÚ ‰‚‰‰‰L∆««¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»ƒ¿∆«¿≈¿ƒ«

,LnÓ ("Èt") ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰ מהמלכות והארה גילוי  ידי  על  ««¿«¬ƒ»««»
ÌlÚ˙˙Âישירות  zzÒz ‡lL∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈

‰Èa‡‰המלכות  ÌÏBÚa כמבואר ¿»«¿ƒ»
בפרטיות ההסתר לעיל  «∆‡l‡אופן 

‰l‚˙z ותאיר,˙‡Ê „BÚÂ ,ÌL ƒ¿«∆»¿…
ÈeÏÈb‰L דאצילות המלכות של  ∆«ƒ

‰È‰È ‡Ï ‰‡Èa‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»…ƒ¿∆
˙eLaÏ˙‰ C„a שנובעת ¿∆∆ƒ¿«¿

ליכולת  והתאמה הקליטה מצמצום

הבריאה  עולם של  «∆‡l‡והקבלה
,„Ïa ÈÚÓ C„a וכפי ¿∆∆«¬ƒƒ¿«

הארה  בין  ההבדל  להלן  שיתבאר 

"בדרך  להארה התלבשות" "בדרך 

היא Ê‡Lמעביר " ההמשכה כאשר  ∆»
לפי  מותאם לא והאור  בהתלבשות, לא

מאיר  הוא שבו  העולם »¿CLÓeÈערך 
B‡‰ צמצום ללא למטה מלמעלה »

eÎÏÓa˙אלא  ‡e‰L BÓk¿∆¿«¿
ÈeÏÈb ˙ÈÁa LnÓ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ«»ƒ¿ƒ«ƒ

הבריאה  בעולם רק עולם לא שהוא

וההמשכה  ההארה אלא עליון  רוחני 

תאיר  B„ÈŒÏÚשלו  ˙BÈ‰Ï ‰hÓÏ¿«»ƒ¿«»
‰hÓÏ Ï‡NÈ Èc ‰‚‰‰‰««¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»

.‰iNÚ‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ»
Úe„iÎÂ27 החסידות בתורת ¿«»«
˜eÏÁ‰ ההבדלÈeÏÈb' ÔÙB‡a «ƒ¿∆ƒ
'B‡‰ למטה וירידתו ‡Ìמלמעלה »ƒ

˙eLaÏ˙‰ C„a ‡e‰ במקבל ¿∆∆ƒ¿«¿
וההשפעה  ונתפס ÒÈÙ˙e‰ההארה ¿ƒ»

בו  C„aונקלט ‡e‰L B‡∆¿∆∆
ÈÚÓ אכן וההשפעה שההארה «¬ƒ

המקבל  אל  ומגיעה באופן יורדת אבל 

מתלבשת  ולא דרכו  'עוברת' רק שהיא

ללא  מעבר  נתפסת, עיכוב,ולא

‡e‰ B‡‰ ÈeÏÈb L‡kL∆«¬∆ƒ»
‰ÒÈÙ˙e ˙eLaÏ˙‰ C„a אצל ¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒ»

‰‡Bהמקבל , ‰pzLÓ ÈÊ‡ לגבי ¬«ƒ¿«∆»
במקורו  שהוא כפי  ודרגתו  מעמדו 

B˙‚„nÓ „BÈÂ, המקבל אל  עצמו  את להתאים ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכדי  ¿≈ƒ«¿≈»«∆≈≈
ÈÚÓ C„a ‡e‰ B‡‰ ÈeÏÈb L‡k שמחייבת התלבשות ללא «¬∆ƒ»¿∆∆«¬ƒ

המקבל , אל  e‰L‡התאמה BÓk B‡‰ ‡L ÈÊ‡ ומצבו מעמדו  מצד  ¬«ƒ¿»»¿∆
ÈeL.המקורי  ‡ÏÏ¿…ƒ

,‰hÓÏ Ï‡NÈ Èc ‰‚‰‰‰ ‰È‰zL È„kL ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆¿≈∆ƒ¿∆««¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»
הזה, בעולם למטה ישראל  בני  את מנהיג  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שבו  האופן 

,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«««¿«¬ƒ
,"eÎÏÈ Èt" ÔÈÚ e‰fL מתוך ∆∆ƒ¿«»«≈≈

ממדריגה  שבאה פנים גבוהה הארת

יתכן ‡LÙ‡ŒÈונעלית  iL‡לא ƒ∆¿»∆»…
B‡‰ היורד דאצילות המלכות  של  »

הבריאה  בעולם ∆∆¿C„aומאיר 
ÌÏBÚa ‰ÒÈÙ˙e ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿ƒ»¿»

‰‡Èa‰ לפי ובאופן המותאם «¿ƒ»
עולם  של  והקליטה הקבלה יכולת

È„ÈŒÏÚהבריאה, È‰L∆¬≈«¿≈
‰‡Èa‰ ÌÏBÚa ˙eLaÏ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»«¿ƒ»
B˙‚„nÓ „ÈÂ B‡‰ ‰pzLÈƒ¿«∆»¿≈≈ƒ«¿≈»

שהוא  דאצילות,כפי  במלכות במקורו ,

CLÓeiLÎe מלכות של  האור  ¿∆¿«
בבריאה  מאיר  היה (אילו  דאצילות

התלבשות) Ú„בדרך  ˙BÈ ‰hÓÏ¿«»≈«
‰ÎÈˆ ÌML ,‰iNÚ‰ ÌÏBÚÏ¿»»¬ƒ»∆»¿ƒ»
Èa ÌÚ ‰‚‰‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»ƒ¿≈
‰Ê ‰È‰È ‡Ï ÈÊ‡ ,Ï‡NÈƒ¿»≈¬«…ƒ¿∆∆
˙eÎÏÓ ˙ÈÁc ÈeÏÈb‰«ƒƒ¿ƒ««¿

LnÓ ("Èt") ˙eÏÈˆ‡c אלא «¬ƒ»««»
נמוכה, יותר  הרבה במדריגה אור  גילוי 

חל  דאצילות דמלכות שבאור  לאחר 

ירידה. והייתה ∆¿ÓBÚe˜שינוי 
,˙BÈ בדרך הבא האור  בין  להבדל  ≈

יש  מעבר  בדרך  הבא לאור  התלבשות

יותר , עמוקה «∆B‡‰Lמשמעות
BÈ‡ ˙eLaÏ˙‰ C„a ‡aL∆»¿∆∆ƒ¿«¿≈

‡‡e‰L ,B‡‰ ˙eiBˆÈÁ ‡l∆»ƒƒ»∆
,„Ïa ‰‡‰, האור עצם לא אך  ∆»»ƒ¿«

BÓˆÚa ÌˆÓˆ˙Óe מצמצם ƒ¿«¿≈¿«¿
עד  מועטת להארה עצמו  את וממעט

כך  C„aכדי  ‡Ï ÏÎeiL∆«»…¿∆∆
˙eLaÏ˙‰ לדרגת בהתאם ולהאיר  ƒ¿«¿

a‡המקבלים. B‡‰ L‡k Ï‡¬»«¬∆»»
„Ïa ÈÚÓ C„a מותאם ואינו  ¿∆∆«¬ƒƒ¿«

נשאר  אלא המקבלים רמת לפי 

המקורית, ‰‡Bבמדריגתו  ‡e‰L ,B‡‰ ˙eiÓÈt CLÓ ÈÊ‡¬«ƒ¿»¿ƒƒ»∆»
ÌˆÚa ‡e‰L BÓk מהותוÌeˆÓˆ ÈÏa,ומיעוטÏBÒ BÈ‡L ¿∆¿∆∆¿ƒƒ¿∆≈≈
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יי    

ׁשּנע ׂשה  ׁשנּוי ׁשל  ענין ס ֹובל  ׁשאינֹו צמצ ּום , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָּבלי

"ּפני  ענין וזה ּו ּותפיסה . התל ּבׁשּות  ֿ ידי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָעל 

ׁשּלכן  הא ֹור , ּפנימ ּיּות  ּדיקא , "ּפני" ְְִִֵֵֵֶַָָָָָילכ ּו",

נע ׂשית  ׁשאז ּבלבד , מעביר   ּבדר היא  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהמ ׁשכת ֹו

ה ּמלכ ּות  מ ּבחינת  - למ ּטה  יׂשראל  ּדבני ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָההנהגה 

מ ּמׁש. ֲִַַָּדאציל ּות 

ÏÚÂ," ל והניח ֹותי ילכ ּו "ּפני נאמר  זה  ¿«ֱֲִִֵֵֶֶַַַָָ

ה ּפנים  מ ּבחינת  היא  ההנהגה  ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּכא ׁשר 

אס ּתיר  ּד"הס ּתר  הענין  היפ (ׁשּזה ּו ילכ ּו" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"ּפני

ׁשּזה ּו ," ל "והניח ֹותי אזי הה ּוא "), ּבּיֹום  ֲֲִִֶֶַַַַַָָּפני

ּׁשּכת ּוב  מה   ּדר ֿ מ ּכל 28על   ל אלקי ה ' ּבהניח  ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

מא ֹויבים  מנּוחה  ּבחינת  ׁשּנע ׂשה  הינּו, ג ֹו', ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹאיבי

מ ּבחינת  א ּלא  אינּה יניקתם  ּכי החיצ ֹונים , ְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָויניקת 

ׁשּלא  ל ׂשֹונא ֹו ּכתפ ֹוי  ּבתר  ּדׁשדי  ּכמאן ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹאח ֹוריים ,

מ ּבחינת 29ּברצ ֹונֹו ה ּגיל ּוי נמ ׁש ּכא ׁשר  ולכן , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

יניקה  ּתהיה  לא  אזי ילכ ּו", "ּפני ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹה ּפנים 

יׂשראל  ּבני עם  ׁשההנהגה  זאת , וע ֹוד  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹלחיצ ֹונים .

ׁשּלמעלה  ונפלא ֹות  נּסים  ׁשל  ּבא ֹופן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָּתהיה 

ּכיון  ּבחינת מה ּטבע , ֿ ידי על  היא  ׁשההנהגה  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּומת ּגּלה  ׁשּנמ ׁשכת  ּדאציל ּות , מלכ ּות  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ"ּפני",

מ ּמׁש. ְַַָָלמ ּטה 

ÌÓ‡ הת ּפיס לא  ל ּמה  להבין, צרי ֿ זה  ֿ ּפי על  »¿»ְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

ילכ ּו ּד"ּפני ּבהבטחה  ר ּבנּו ְְֵֵֵֶַַַַָָָֹמ ׁשה 

ּבא ֹופן  ׁשּיהיה  לב ּקׁש ה ֹוסיף  א ּלא  ," ל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָוהניח ֹותי

ג ֹו', ונפלינּו ע ּמנּו ּבלכ ּת ה ֹולכים ", ְְְְְְְִִִִֶֶָָּד"ּפני

מ ּבחינת  היא  ההנהגה  ּכא ׁשר  ּגם  הרי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָּדלכא ֹורה ,

יניקה  אין ילכ ּו", "ּפני ּדאציל ּות  ְְֲִִֵֵֵַַַָָמלכ ּות 

ׁשּלמעלה  ונפלא ֹות  נּסים  ליׂשראל  ויׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָלחיצ ֹונים ,

וע ּמ אני ונפלינּו יׂשראל , ּדבני וההב ּדלה  ההפלאה  ּכבר  נּכרת  ׁשּבזה  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמה ּטבע ,

האדמה . ּפני על  א ׁשר  העם  ְֲֲִֵֶַָָָָָָמ ּכל 

ּׁשּכת ּוב ÔeÈÂו) מה  זהר '30ּבהק ּדים  ּב'תק ּוני ואיתא  הוי', ּדע ֹות  ּדע ֹות 31אל  ¿»ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

יח ּודא ֿ ה ּוא  ּבעב ֹודה  וענינם  ּתח ּתֹון', ו'דעת  עליֹון' 'ּדעת  ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָּתרין,
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יב      

ֿ ּתּתאה  ויח ּודא  ּד'דעת 32עיּלאה  ּבזה , והענין . ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָ

ּבידיעת ֹו ׁשהיא  ּכפי האמ ּתית  ה ּדעה  היא  ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָעליֹון'

והינּו, ה 'אין', ּולמ ּטה  ה 'ּיׁש' ׁשּלמעלה  , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָית ּבר

ׁשה 'יׁש' ל 'אין', מ 'ּיׁש' היא  ה ּבריאה  ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשהתה ּוּות 

התה ּוּות  נע ׂשית  ֿ יד ֹו ועל  האמ ּתי, ה ּיׁש ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָה ּוא 

(עס  ּכלל  מק ֹום  ּותפיסת   ער ל ּה ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה ּבריאה 

ּדכ ּוּלא  , ית ּבר אצל ֹו באטרעף ) קיין ניט  ְְְְִִֵֵֶֶַָָָהאט 

'אין'. ּבׁשם  נקראת  זה  ּומ ּׁשּום  ח ׁשיב , ּכלא  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַֹק ּמיּה

ה ּבריאה  ׁשהתה ּוּות  , להיפ ה ּוא  ּתח ּתֹון' ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָו'דעת 

ה ּבריאה  ׁשּמציא ּות  הינּו ל 'יׁש', מ 'אין' ְְְְִִִִֵֵֶַַַָהיא 

ּבׁשם  נקרא  המהוה  וה ּמק ֹור  'יׁש', ּבׁשם  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָנקראת 

ה ּנבראים  ׁשאין ּדכיון מ ּוׂשג , ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ'אין'

א ֹותם , המהוה  האלקי ה 'אין' את  ּכלל  ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָֹמ ּׂשיגים 

ּבלבד . 'אין' ּבׁשם  א ּלא  לקר ֹות ֹו יכ ֹולים  אינם  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָלכן

ׁשּב'דעת  מ ּובן, ו'אין'ּומ ּזה  'יׁש' ה ּׁשמ ֹות  עליֹון', ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָ

וגם  האמ ּתי, ה ּיׁש ה ּוא  ׁשה 'יׁש' לאמ ּתתם , ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהם 

ּכלל   ער ל ֹו ׁשאין לאמ ּתת ֹו 'אין' ה ּוא  ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָה 'אין'

הרי  ּתח ּתֹון', ּב'ּדעת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ח ׁשיב . ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָּוכלא 

'אין' ה ּׁשם  לאמ ּתתם , אינם  ו'יׁש' 'אין' ְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָה ּׁשמ ֹות 

א ּלא  המהוה  ה ּמק ֹור  ה ּוא  ׁשהרי לאמ ּתת ֹו, ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָאינֹו

לאמ ּתת ֹו, אינֹו 'יׁש' ה ּׁשם  וגם  מ ּוׂשג , ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָׁשאינֹו

ה ּמציא ּות . אמיּתת  אינּה ה ּבריאה  מציא ּות  ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשהרי

ׁשּׁשּתי  הוי', ּדע ֹות  אל  ּכתיב  ֿ מק ֹום  מ ּכל   ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָא

'ּדעת  ּגם  א ּלא  עליֹון', 'ּדעת  רק  (לא  ְֵֶֶַַַַַַַָֹה ּדע ֹות 

ׁשּׁשרש  ּבזה , וה ּבא ּור  אלק ּיֹות . ּדע ֹות  הן ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּתח ּתֹון')

וה ׁשּגחה  הנהגה  א ֹופ ּני מ ּׁשני ה ּוא  ה ּדע ֹות  ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָׁשּתי

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ל ׁשֹון 33מ ּלמעלה , ג ֹו', הוי' עיני ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ
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ובכ"מ .32) ד. כג, ראה פ ' ואילך.33)לקו"ת שם ראה פ ' לקו"ת וראה טז. לד, תהלים

    
,'ÔBzÁz ˙Ú„'Â 'ÔBÈÏÚ הוא ֿ ֿ ברוך  שהקדוש אומר  הכתוב פשוטו  לפי  ∆¿¿«««¿

(דעות  'דעות' שתי  שיש הכתוב כוונת הזוהר  פירוש ולפי  דעות, לו  שיש ֿ ל  א

נראים  האלקות שעניני  כפי  עליון ', 'דעת אלקות והבנת בידיעת רבים) לשון 

נראים  האלקות שעניני  כפי  תחתון ', ו 'דעת האלקות, העליון , מצד  ומובנים

הנמצא  האדם התחתון , מצד  ומובנים

‰e‡למטה ‰„BÚa ÌÈÚÂ¿ƒ¿»»»¬»
‰‡lÈÚŒ‡„eÁÈ עליון יחוד  ƒ»ƒ»»
‰‡zzŒ‡„eÁÈÂ32, תחתון יחוד  ¿ƒ»«»»

ה' יחוד  עליון ' 'דעת מצד  כלומר 

באופן  הם לאלקות העולמות וביטול 

הוא  היחוד  תחתון ' 'דעת ומצד  'עליון ',

ומבאר . שממשיך  כפי  'תחתון ', באופן 

'ÔBÈÏÚ ˙Ú„'c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿««∆¿
c‰ ‡È‰ÈÙk ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ú ƒ«≈»»¬ƒƒ¿ƒ

,Ca˙È B˙ÚÈ„Èa ‡È‰L כפי ∆ƒƒƒ»ƒ¿»≈
וכפי  האמת לפי  הם שהדברים

אותם  'יודע' ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

'Li'‰ ‰ÏÚÓlL שמציאות ∆¿«¿»«≈
אמיתית  מציאות היא האלקות

'ÔÈ‡'‰ ‰hÓÏe שהמציאות ¿«»»«ƒ
בטלה  היא כי  'אין ' היא התחתונה

וחשיבות  מציאות כל  לה ואין  לאלקות

עצמה, ee‰˙‰L˙מצד  ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«
‰‡Èa‰התחתונה'Li'Ó ‡È‰ «¿ƒ»ƒƒ≈

חסרי ÔÈ‡'Ï'מאלקות  עולמות ¿«ƒ
‰Liחשיבות, ‡e‰ 'LÈ'‰L∆«≈«≈

,ÈzÓ‡‰ מציאות שהוא אלקות »¬ƒƒ
ה'יש'B„ÈŒÏÚÂאמיתית  ֿ ידי  על  ¿«»
‰˙‰ee˙האמיתי  ˙ÈNÚ«¬≈ƒ¿«

CÚ dÏ ÔÈ‡L ‰‡Èa‰«¿ƒ»∆≈»∆∆
Ë‡‰ ÒÚ) ÏÏk ÌB˜Ó ˙ÒÈÙ˙e¿ƒ«»¿»∆»

ÛÚË‡ ÔÈÈ˜ ËÈ כל לה אין  ƒ≈«¿∆
Ca˙È,ערך  BÏˆ‡ ( ֿ הקדוש לגבי  ∆¿ƒ¿»≈

ֿ הוא  Ïk‡ברוך  dÈn˜ ‡leÎc¿»«≈¿…
,ÈLÁ נחשב כלא לפניו  שהכל  ¬ƒ

קיים) אינו  Ê‰(כאילו  ÌeMÓe מאחר ƒ∆
ערך  חסרת הבריאה ˜‡˙שהיא ƒ¿≈

.'ÔÈ‡' ÌLa¿≈«ƒ
'ÔBzÁz ˙Ú„'Â התחתון האדם מצד  נראים שהדברים CÙÈ‰Ï,כפי  ‡e‰ ¿«««¿¿≈∆

'ÔÈ‡'Ó ‡È‰ ‰‡Èa‰ ˙ee‰˙‰L המהווה המציאות LÈ'Ï'האלוקות ∆ƒ¿««¿ƒ»ƒ≈«ƒ¿≈
'LÈ',הגשמית, ÌLa ˙‡˜ ‰‡Èa‰ ˙e‡ÈˆnL eÈ‰ לפי כי  «¿∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈¿≈≈

'יש' היא העולמות מציאות ה'תחתון ' את ‰Â‰Ó‰האלוקי B˜n‰Âתפיסת ¿«»«¿«∆
העולמות  NeÓ‚,מציאות BÈ‡L ÈÙÏ 'ÔÈ‡' ÌLa ‡˜ כיון ƒ¿»¿≈«ƒ¿ƒ∆≈»

באלקות,שלנבראים  ותפיסה השגה אין  ‰ÌÈ‡pהגשמיים ÔÈ‡L ÔÂÈÎc¿≈»∆≈«ƒ¿»ƒ
ÌÈ‚ÈOÓ תופסים ואינם מבינים ‰‡È˜Ïואינם 'ÔÈ‡'‰ ˙‡ ÏÏk «ƒƒ¿»∆»«ƒ»¡…ƒ

‡ ÔÎÏ ,Ì˙B‡ ‰Â‰Ó‰'ÔÈ‡' ÌLa ‡l‡ B˙B˜Ï ÌÈÏBÎÈ ÌÈ «¿«∆»»≈≈»¿ƒƒ¿∆»¿≈«ƒ
„Ïa את שמבטא בשם במציאות ולא השגה כל  להם אין  כי  מציאותו , ƒ¿«

Ú„'aL˙האלקית. ,ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆¿««
'ÔÈ‡'Â 'LÈ' ˙BÓM‰ ,'ÔBÈÏÚ∆¿«≈≈¿«ƒ

,Ì˙zÓ‡Ï Ì‰' ו 'אין 'יש' השמות ≈«¬ƒ»»
אמיתיים  הם האלוקות מצד  שהם כפי 

האמת  הוא שהרי  שהאלקות היא

האמיתי , 'יש' אמיתית, מציאות

'אין ' מקום, שום תופסים לא והעולמות

שממשיך  כפי  ≈»∆LÈ'‰L'אמיתי ,
המהווה  ‰Liהאלוקי  ‡e‰«≈

'ÔÈ‡'‰ Ì‚Â ,ÈzÓ‡‰ הגשמי »¬ƒƒ¿«»«ƒ
B˙zÓ‡Ï 'ÔÈ‡' ‡e‰ באמת 'אין ' «ƒ«¬ƒ»

CÚ BÏ ÔÈ‡L וחשיבותÏÏk ∆≈∆∆¿»
ÈLÁ ‡ÏÎe.'כ 'לא חשוב והוא ¿»»ƒ

,'ÔBzÁz ˙Úc'a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«««¿
היא  הגשמית המציאות תפיסתו  שלפי 

'אין ' היא מושגת שאינה והאלקות 'יש'

ÌÈ‡ 'LÈ'Â 'ÔÈ‡' ˙BÓM‰ È‰¬≈«≈«ƒ¿≈≈»
,Ì˙zÓ‡Ï את מתארים ואינם «¬ƒ»»

כי  באמת, שהם כפי  ≈»‰ÌMהדברים
'ÔÈ‡' לאלקות ‡BÈביחס «ƒ≈

B˜n‰ ‡e‰ È‰L ,B˙zÓ‡Ï«¬ƒ»∆¬≈«»
‰Â‰Ó‰ שהוא בוודאי  כן  ואם «¿«∆

אמיתית  BÈ‡Lמציאות ‡l‡∆»∆≈
‚NeÓ,לנבראים'LÈ' ÌM‰ Ì‚Â »¿««≈≈

הנבראים  של  המציאות ≈‡BÈלגבי 
˙e‡ÈˆÓ È‰L ,B˙zÓ‡Ï«¬ƒ»∆¬≈¿ƒ
˙zÈÓ‡ dÈ‡ ‰‡Èa‰«¿ƒ»≈»¬ƒ«

˙e‡Èˆn‰ אמיתית מציאות איננה «¿ƒ
ערך  חסרת היא האלקות ולגבי 

ÌB˜ÓŒÏkÓלחלוטין . C‡ למרות «ƒ»»
מתארת  שלא דעה היא תחתון ' ש'דעת

האמיתית  המציאות ‡Ïאת È˙k¿ƒ≈
˙BÚc‰ ÈzML ,'ÈÂ‰ ˙BÚc≈¬»»∆¿≈«≈
Ìb ‡l‡ ,'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˜ ‡Ï)…«««∆¿∆»«

‡Ïאפילו  ˙BÚc Ô‰ ('ÔBzÁz ˙Úc'˙Bi˜ דעת' גם איך  לבאר  ויש «««¿≈≈¡…ƒ
באלקות. דעה היא - האמת כפי  שלא הדברים את מתארת שלכאורה תחתון '

˘ML ,‰Êa e‡a‰Â של העליון  האלקי  ‰BÚc˙השורש ÈzL ¿«≈»∆∆…∆¿≈«≈
תחתון 'האמורות  ו 'דעת עליון ' ‰‰‚‰'דעת ÈpÙB‡ ÈMÓ ‡e‰ƒ¿≈«≈«¿»»

e˙kL BÓk ,‰ÏÚÓlÓ ‰ÁbL‰Â33ÔBLÏ ,'B‚ 'ÈÂ‰ ÈÈÚ ¿«¿»»ƒ¿«¿»¿∆»≈≈¬»»¿
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יג    

מ ּלמעלה  וה ׁשּגחה  הנהגה  יׁש ּדה ּנה , ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָר ּבים .

ּבדבר  ּבּנפעל , ה ּפֹועל  ּכח  ונר ּגׁש ׁשּנּכר  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבא ֹופן

צבאם  ּכל  ּפיו ּובר ּוח  נע ׂשּו ׁשמים  ּוכמ ֹו34הוי' , ְְְֲֲִִַַַָָָָָָ

ויׁש35ׁשּכת ּוב  ּדּבר . הוי' ּפי ּכי ג ֹו' ּבׂשר  כל  ורא ּו ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָ

אינֹו ׁשה ּנברא  ּבא ֹופן מ ּלמעלה  וה ׁשּגחה  ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהנהגה 

המה ּוה  האלקי ה ּכח  את  מר ּגיׁש ואינֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹמ ּכיר 

למציא ּות  עצמ ֹו את  ׁשּמר ּגיׁש ּכ ּכדי ועד  ְְְְְִִִֵֶֶַַַָא ֹות ֹו,

ּוׁשני  כ ּו'. וס ּבה  עלה  ל ֹו קדמה  ׁשּלא  ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹאמ ּתית 

ׁשּמּצד  וה ׁשּגחה  ּבהנהגה  הם  ה ּנ"ל  ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָא ֹופ ּנים 

ּבין  חל ּוק  יׁש ּגּופא  ׁשּבאלק ּות  א ּלא  ֱֱִֵֵֶֶֶָָֹֹאלק ּות ,

להנהגה  הוי', ׁשם  ׁשּמּצד  וה ׁשּגחה  ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָהנהגה 

ּדׁשם  ּבזה , והענין אלקים . ׁשם  ׁשּמּצד  ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוה ׁשּגחה 

מה ּוה  מ ּלׁשֹון ה ּוא  מ ּצד 36הוי' ההתה ּוּות   א , ְְְֲִִִֶַַַַַָָ

הוי', ּדׁשם  ה ּגיל ּוי ׁשּנּכר  ּבא ֹופן היא  הוי' ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשם 

ּכאחד  ויהיה  הוה  היה  מן 37ׁשה ּוא  למעלה  , ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ

למעל  וכן (ּכמבאר ה ּזמן, מק ֹום  מ ּבחינת  ה  ְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹ

והאמ ּונה ' ה ּיח ּוד  ּכא ׁשר 38ּב'ׁשער  ולכן, .( ְְְֱֲִֵֶַַַַָָָ

נּכר  אזי הוי', ׁשם  מ ּצד  היא  והה ׁשּגחה  ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָההנהגה 

והם  א ֹותם , המה ּוה  ה ּמק ֹור  ּבּנבראים  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָונר ּגׁש

ּד'דעת  הענין ּכלל ּות  ׁשּזה ּו כ ּו', אליו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבטלים 

ה ּגב ּורה  מ ּדת  ׁשם  ה ּוא  אלקים  וׁשם  ְְְֱִִֵֵֶַַָֹעליֹון'.

ׁשּלמעלה  הא ֹור  ּולהס ּתיר  להעלים  ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָוה ּצמצ ּום ,

ית ּגּלה  ׁשּלא  הע ֹולם  את  ּומח ּיה  ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהמה ּוה 

ענין 39ל ּנבראים  ּכלל ּות  ׁשּמּצד  ּכ ּכדי ועד  , ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ה ּצמצ ּומים  ּבר ּבּוי ה ּנה  אלקים , ּדׁשם  ְְְְֱִִִִִִֵֵַַֹה ּצמצ ּום 

אלקים  ׁשּׁשם  היֹות  ּדעם  כ ּו', לחיצ ֹונים  יניקה  ְְֱֱִִִִִֵֵֶַָֹיׁש

ה ּצמצ ּום  ענין מ ּצד  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּבקד ּוׁשה , ְְְִִִִַַַַָָָה ּוא 

אלהים  ּבחינת  מ ּזה  לה ׁשּתל ׁשל  יכ ֹול  ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָֹוההס ּתר 

היא 40אחרים  והה ׁשּגחה  ההנהגה  ּכא ׁשר  ולכן, . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
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ו.34) לג, תצ 35)תהלים תו"ח  וראה ה. מ , ואילך.ישעי ' א תפב , תניא 36)וה פ "ט . תשע ) ולא (עשר א שער פרדס 

(ברע "מ ). סע "ב  רנז, זח "ג וראה רפ "ד . שם.37)שעהיוה"א ופרדס  א).38)זהר (פב , פ "ו.39)פ "ז שעהיוה"א תניא ראה

שם.40)ובכ"מ . ותש"ה תרע "ח  סה"מ  תשא, באוה"ת הובא ג. עא, יתרו תו"א וראה .44 בהערה הנסמן ב . קב , תו"א ראה

    
ÌÈa העולם על  'מביט' ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש בהם אופנים שני  שיש להורות «ƒ

ומפרט. שממשיך  כפי  אותו , ומנהל  ומנהיג 

‰ÁbL‰Â ‰‚‰‰ LÈ ,‰p‰c אלוקית‰ÏÚÓlÓ למטה הבריאה על  ¿ƒ≈≈«¿»»¿«¿»»ƒ¿«¿»
ÏÚBt‰ Ák LbÂ kpL ÔÙB‡a הבוראÏÚÙpa כמו הבריאה, ¿∆∆ƒ»¿ƒ¿»…««≈«ƒ¿»

eNÚשכתוב  ÌÈÓL 'ÈÂ‰ „aƒ¿«¬»»»«ƒ«¬
Ì‡ˆ Ïk ÂÈt Áee34, הרי ¿«ƒ»¿»»

הבורא  הפועל ' 'כוח את בבריאה שיש

אותה  e˙kLומהווה BÓÎe35 ¿∆»
'ÈÂ‰ Èt Èk 'B‚ Na ÏÎ e‡Â¿»»»»ƒƒ¬»»

ac האלוקי כלומר שהכוח ƒ≈
ואפילו  וניכר  וידוע גלוי  שבבריאה

בו . ומכיר  אותו  'רואה' הגשמי  הבשר 

‰ÁbL‰Â ‰‚‰‰ LÈÂ¿≈«¿»»¿«¿»»
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 ֿ ֿ ברוך  הקדוש שרק היא האמת כלומר ,
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‰ÈÂ',העולם ÌL „vÓ ‡È‰ƒƒ«≈¬»»
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עצמ  כלל את eÏÏk˙ם e‰fL ,'eÎ∆∆¿»
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ÌÈ‡pÏ39Ck È„k „ÚÂ , «ƒ¿»ƒ¿«¿≈»
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יד      

עצמ ֹו את  מר ּגיׁש ה ּנברא  אזי אלקים , ׁשם  ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָֹמ ּצד 

מ ּוׂשג אינֹו ה ּמה ּוה  ה ּמק ֹור  ואל ּו יׁש, ְְְִִִֵֵֶַַַָָלמציא ּות 

לא  אצל ֹו ית ּגּלה  ׁשּלא  ׁשאפ ׁשר  (ועד  ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹאצל ֹו

ׁשּיהיה ), א ֹופן ּבאיזה  ולא  ּברג ׁש ולא  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹּבּׂשכל 

ּוכלל ּות  ּתח ּתֹון'. ּד'דעת  הענין ּכלל ּות  ְְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּזה ּו

ה ּנ"ל  והה ׁשּגחה  ההנהגה  א ֹופ ּני ׁשני ּבין ְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהחל ּוק 

ּדׁשם  והה ׁשּגחה  ׁשההנהגה  ה ּוא , ה ּספיר ֹות  ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּבענין

ּוזעיר ֿ ּדאציל ּות , ֿ אנּפין זעיר  מ ּבחינת  היא  ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהוי'

חסדים  ר ּוּבֹו א ֹור ,41אנּפין ּגיּלּוי ענין ׁשה ּוא  , ְְֲִִִִֶַַָ

מ ּבחינת  היא  אלקים  ּדׁשם  והה ׁשּגחה  ְְְְְְֱִִִִֵַַַַַָָָָֹוההנהגה 

מה ּגב ּור ֹות  ּבנינּה ּומלכ ּות  ּדאציל ּות , ,41ה ּמלכ ּות  ְְְְֲִִֵַַַַַָָ

ה ּצמצ ּום . ענין ְְִִֶַַׁשה ּוא 

ּכתיב p‰Â‰ז) אלקי42ּביׂשראל  הוי' אנכי ¿ƒ≈ְְְֱֲִִִֵֶָָָָֹֹ

מ ּבית  מצרים  מארץ  ה ֹוצאתי ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַא ׁשר 

מארץ  ה ּיציאה  על  ׁשּנֹוסף  ּבזה , והענין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעבדים .

ה ּיצ  ּגם  יׁש ּכפ ׁשּוט ֹו, מ ּלׁשֹון מצרים  מ ּמצרים  יאה  ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָ

הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ּכל  על  ּדקאי ּוגב ּולים , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמצרים 

מצר  ּבחינת  להיֹות ֹו מצרים  ּבׁשם  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָׁשּנקרא 

ּדׁשם 43ּוגב ּול  ה ּצמצ ּום  ֿ ידי על  ׁשּבא  ּכיון , ְְְְִֵֵֵֶַַָָ

עבדים , מ ּבית  מצרים  מארץ  וזה ּו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָֹאלקים .

יכ ֹול  ה ׁשּתל ׁשל ּות , סדר  ּבחינת  ׁשה ּוא  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּבמצרים 

החיצ ֹונים , יניקת  ענין ׁשה ּוא  עבדים , ּבית  ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָלהיֹות 

(מצרים  ֿ אחרא  וסטרא  ל ּקליּפֹות  ּגם  יניקה  ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּיׁש

ּדׁשם  אחר ֹונים  צר ּופים  ממ "ח  ׁשּיֹונקים  ְְְֲִִִִִֵֵֶַּכפ ׁשּוט ֹו)

חם  ּבני אדמת  ענין ׁשּזה ּו ּכל 44אלקים , אמנם , . ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מלכ ּות  מ ּבחינת  היא  ההמ ׁשכה  ּכא ׁשר  ה ּוא  ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָזה 

ּדׁשם  והה ׁשּגחה  ההנהגה  היא  ׁשּמּׁשם  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּדאציל ּות ,

סדר  התה ּוּות   לצ ֹור ה ּצמצ ּום , ענין ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַֹאלקים ,

'ּדעת  מ ּצד  ׁשה ּוא  ּכפי ליׁש, מאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַה ׁשּתל ׁשל ּות 
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ד. קט , הוספות תו"א א. דרוש הפסח 

    
‰e‰n‰ B˜n‰ eÏ‡Â ,LÈ ˙e‡ÈˆÓÏ BÓˆÚ הפועל '‡˙ ה'כוח ∆«¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ«»«¿«∆

LÙ‡L „ÚÂ) BÏˆ‡ ‚NeÓ BÈ‡ ייתכן‰lb˙È ‡lL ה'כוח ≈»∆¿¿«∆∆¿»∆…ƒ¿«∆
הנברא‡ˆBÏהפועל ' ÏÎOaאצל  ‡Ï‰ÊÈ‡a ‡ÏÂ L‚a ‡ÏÂ ∆¿…«≈∆¿…»∆∆¿…¿≈∆

‰È‰iL ÔÙB‡ מכוחותיו אחד  באף אצלו  'נתפסת' לא e‰fLוהאלוקות ,( ∆∆ƒ¿∆∆∆
'ÔBzÁz ˙Ú„'c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»¿«««¿

'יש'. ולמטה 'אין ' שלמעלה

˜eÏÁ‰ ˙eÏÏÎe הכללי ההבדל  ¿»«ƒ
‰‚‰‰‰ ÈpÙB‡ ÈL ÔÈa≈¿≈«≈««¿»»

Ï"p‰ ‰ÁbL‰‰Â' תחתון 'דעת ¿««¿»»««
כפי  באלוקות, שהם כפי  עליון ' ו 'דעת

משתקפים ‰BÈÙq˙שהם ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ
‰ÁbL‰‰Â ‰‚‰‰‰L ,‡e‰∆««¿»»¿««¿»»

'ÈÂ‰ ÌLc' עליון 'דעת ‰È‡בחינת ¿≈¬»»ƒ
ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁaÓ המידות ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

'פנים eÏÈˆ‡c˙העליונות (הנקראות «¬ƒ
האלוקית  להארה ביחס כי  קטנות'

'קטן ' הוא שבהם האור  שבמוחין ,

Baeומועט), ÔÈt‡ŒÈÚÊe¿≈«¿ƒ
ÌÈ„ÒÁ41, נחלקות שהמידות אף ¬»ƒ

הגבורה  מידת כולל  שונים, לקווים

עניין  עיקר  ֿ מקום מכל  צמצום, שעניינה

חסדים הוא ÔÈÚהמידות ‡e‰L∆ƒ¿«
B‡ ÈelÈb נפש שבכוחות (כשם ƒ

ביטוי  הוא המידות עניין  עיקר  האדם

הזולת), אל  ««¿»»¿‰‰Â‰‚‰וגילוי 
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ‰ÁbL‰‰Â בחינת ¿««¿»»¿≈¡…ƒ

תחתון ' ÈÁaÓ˙'דעת ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰ ולספירת ««¿«¬ƒ

לעניינו  מיוחדת שייכות יש המלכות

וצמצום, גבורה אלוקים, שם של 

˙Beb‰Ó dÈa ˙eÎÏÓe41, «¿ƒ¿»»≈«¿
שספירת  וחסידות בקבלה כמבואר 

היא  משלה ותוכן  עניין  לה אין  המלכות

ממנה, שלמעלה מהדרגות 'מקבל '

המלכות  כי  הגבורה, ממידת ובעיקר 

לאש, שנמשל  בצימאון  תמיד  נמצאת

שנמשל  מהחסד  (בשונה הגבורה מידת

ÔÈÚהגבורות e‰L‡למים) ∆ƒ¿«
.ÌeˆÓv‰«ƒ¿

Ï‡NÈa ‰p‰Â (Ê ישראל לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  היחס לגבי  היינו  ¿ƒ≈¿ƒ¿»≈
È˙k42ÌÈˆÓ ı‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ L‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ¿ƒ»…ƒ¬»»¡…∆¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ

ı‡Ó ‰‡Èˆi‰ ÏÚ ÛÒBpL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .ÌÈ„Ú ˙ÈaÓƒ≈¬»ƒ¿»ƒ¿»»∆∆»««¿ƒ»≈∆∆

,BËeLÙk ÌÈˆÓ,הגשמית ÌÈˆnÓמצרים ‰‡Èˆi‰ Ìb LÈ ƒ¿«ƒƒ¿≈««¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ
,ÌÈÏe‚e ÌÈˆÓ ÔBLlÓ,רוחניות הגבלות של  שכוונתו È‡˜cבמובן  ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»≈

˙eÏLÏzL‰‰ „Ò Ïk ÏÚ לדרגה מדרגה האלוקי  האור  ˜pL‡של  «»≈∆«ƒ¿«¿¿∆ƒ¿»
Ïe‚e ˆÓ ˙ÈÁa B˙BÈ‰Ï ÌÈˆÓ ÌLa43, ב'סדר כי  ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ«≈«¿

באופן  בא האלוקי  האור  השתלשלות'

ומוגבל  מדוד  aL‡מסודר , ÔÂÈk≈»∆»
ÌLc ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¿≈

e‰ÊÂ .ÌÈ˜Ï‡ לכך הפנימי  הטעם ¡…ƒ¿∆
אשר  נאמר  מצרים יציאת שעל 

ÈaÓ˙הוצאתיך  ÌÈˆÓ ı‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒƒ≈
‡e‰L ÌÈˆÓaL ,ÌÈ„Ú¬»ƒ∆¿ƒ¿«ƒ∆

˙eÏLÏzL‰ „Ò ˙ÈÁa המדוד ¿ƒ«≈∆ƒ¿«¿¿
כאמור , Èa˙והמוגבל , ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿≈

˙˜ÈÈ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈ„Ú¬»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«
‰˜ÈÈ LiL ,ÌÈBˆÈÁ‰ השפעת «ƒƒ∆≈¿ƒ»

Œ‡ËÒÂחיות ˙BtÈÏwÏ Ìb««¿ƒ¿ƒ¿»
BËeLÙk ÌÈˆÓ) ‡Á‡ כמובן «¬»ƒ¿«ƒƒ¿

מדידה  רק ולא הקדושה, היפך  של 

עצמה  בקדושה ÌÈ˜BiLוהגבלה (∆¿ƒ
ˆÌÈÙeהקליפות  Á"ÓÓƒ≈ƒ

e‰fL ,ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ÌÈBÁ‡«¬ƒ¿≈¡…ƒ∆∆
ÌÁ Èa ˙Ó„‡ ÔÈÚ44 בגימטריא ƒ¿««¿«¿≈»

לאדמו "ר  אור ' ב'תורה (כמבואר  מ"ח

בשם  צירופים ק"ך  "...יש הזקן :

בבחי ' הם צירופים וע"ב אלוקים

יניקה  מהם יש צירופים ומ"ח הקדושה

חם  בני  אדמת פירוש וזהו  לחיצונים.

גויים  על  אלוקים מלך  שכתוב וכמו 

הוא  גוים על  המולך  אלוקים ששם

ועל  התחתונים. צירופים מ"ח בחינת

תמיד  יניקה תוספת יש ֿ זה ֿ ידי 

לחיצונים").

‰Ê Ïk ,ÌÓ‡ לעיל המבואר  »¿»»∆
להיות  יכולה הצמצומים ריבוי  שבגלל 

L‡kלחיצונים יניקה ‡e‰«¬∆
‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור  של  ««¿»»

eÎÏÓ˙לעולמות ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ««¿
‡È‰ ÌMnL ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆ƒ»ƒ
ÌLc ‰ÁbL‰‰Â ‰‚‰‰‰««¿»»¿««¿»»¿≈
˙eÏLÏzL‰ „Ò ˙ee‰˙‰ CBˆÏ ,ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ¿««ƒ¿¿∆ƒ¿«≈∆ƒ¿«¿¿

ומוגבל  מוגבלים,LÈÏאלוקי ÔÈ‡Óמדוד  ונבראים עולמות ÈÙkשל  ≈«ƒ¿≈¿ƒ
'ÔBzÁz ˙Úc' „vÓ ‡e‰L,'יש' הם והעולמות 'אין ' היא שהאלוקות ∆ƒ««««¿
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טו    

וסטרא ֿ ה ּקליּפֹות  ּגם  יכ ֹולים  אז ה ּנה  ְְְְְִִִִֵַַַָָּתח ּתֹון',

אינּה ׁשּיניקתם  היֹות  ועם  יניקה . לק ּבל  ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָָאחרא 

ׁשּיֹונקים  (ׁשּזה ּו ּבלבד  החיצ ֹונּיּות  מ ּבחינת  ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָא ּלא 

ּוכמ ֹו אלקים ), ּדׁשם  אחר ֹונים  צר ּופים  ְְֱֲִִִִֵֵַֹממ "ח 

ילכ ּו "ּפני ּבפיר ּוׁש ה ) (סעיף  לעיל  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָׁשּנת ּבאר 

מ ּבחינת  היא  ההנהגה  ׁשּכא ׁשר  ," ל ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָוהניח ֹותי

," ל "והניח ֹותי אזי ילכ ּו", "ּפני ֲֲִִִֵֵַַַַָָָה ּפנים ,

ויניקת  מא ֹויבים  מנּוחה  ּבחינת  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָׁשּנע ׂשה 

מ ּבחינת  א ּלא  אינּה יניקתם  ּכי ְְִִִִִִֵֶַַָָָָהחיצ ֹונים ,

מ ּבחינת  ה ּגיל ּוי נמ ׁש ּכא ׁשר  אבל  ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָאח ֹוריים ,

לחיצ ֹונים , יניקה  אין אזי ילכ ּו", "ּפני ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָה ּפנים ,

וסטרא ֿ ה ּקליּפֹות  יֹונקים  אז ּגם  ֿ מק ֹום  ְְְְִִִִַַָָָָמ ּכל 

ּדׁשם  ֿ ּפנים  ֿ ּכל  על  החיצ ֹונּיּות  מ ּבחינת  ְְֲִִִִִֵַַַַָָָאחרא 

מארץ  ה ֹוצאתי א ׁשר  נאמר  זה  ועל  ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹאלקים .

מ ּבחינת  ה ּיציאה  על  ּדקאי  עבדים , מ ּבית  ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָמצרים 

לבחינה  אלקים , מ ּׁשם  ׁשּנמ ׁש ה ׁשּתל ׁשל ּות  ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָֹסדר 

הוי', מ ּׁשם  ׁשּנמ ׁש ה ׁשּתל ׁשל ּות  מ ּסדר  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּלמעלה 

ּבּנבר  ונר ּגׁש נּכר  ֿ זה  ֿ ידי  ה ּמק ֹור ׁשעל  אים  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּזה ּו כ ּו', אליו ּבטלים  והם  א ֹותם  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָה ּמה ּוה 

אין  זֹו ּומ ּבחינה  עליֹון'. ּד'דעת  הענין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָּכלל ּות 

לא  אפיל ּו ּכלל , ֿ אחרא  ל ּסטרא  ואחיזה  ְְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָֹיניקה 

ּבלבד . החיצ ֹונּיּות  ְְִִִִִַַַמ ּבחינת 

ילכ ּוÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח ) ּד"ּפני ּבהבטחה  ר ּבנּו מ ׁשה  הת ּפיס  ׁשּלא  ה ּטעם  מ ּובן ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

מ ּבחינת  ׁשּנמ ׁש ׁשּבׁשעה  ֿ ּפי ֿ על  אף  ּכי ," ל ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָוהניח ֹותי

למ ּטה  ּובא  מעביר ,  ּבדר א ּלא  התל ּבׁשּות ,  ּבדר אינּה ההמ ׁשכה  [ׁשאז ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָה ּפנים 

מ ּׁשם , יֹונקים  החיצ ֹונים  אין אזי ה )] סעיף  (ּכּנ"ל  ּבעצם  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהא ֹור 

יֹונקים  הם  ּגם  ׁשהרי לגמרי, החיצ ֹונים  יניקת  ׁשֹולל  זה  אין ֿ מק ֹום  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָמ ּכל 

ׁשהיתה  זמן מ ׁש ׁשהיה  מ ּזה  ּגם  וכ ּמּובן ֿ ּפנים . ֿ ּכל  על  החיצ ֹונּיּות  ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמ ּבחינת 

ֿ ּפיֿ ֿ על  ואף  ג ֹו', אלקי ה ' ּבהניח  ," ל והניח ֹותי ילכ ּו ּד"ּפני ּבא ֹופן ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹההנהגה 

ה ֹוסיף  ולכן כ ּו'. עבדים ' ּד'ּבית  ּומ ּצב  למעמד  ׁשהביא ּו ענינים  ּכ ֿ אחר  היּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָכן

"ּפני" א ּלא  "ּפני", רק  לא  ה ֹולכים ", ּד"ּפני ּבא ֹופן ׁשּיהיה  לב ּקׁש ר ּבנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמ ׁשה 

ּבּזהר  וכדאיתא  ּבעינא ,45ּדיקא , ּדׁשמ ׁשא  ּגּופא  כ ּו' ּבעינא  לא  ּדסיהרא  ּגּופא  ְְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָָָָֹ
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ב 'כו.45) ע ' תשא אוה"ת וראה ב . רפג, ח "ג

    
.‰˜ÈÈ Ïa˜Ï ‡Á‡Œ‡ËÒÂ ˙BtÈÏw‰ Ìb ÌÈÏBÎÈ Ê‡ ‰p‰ƒ≈»¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿»«¬»¿«≈¿ƒ»

Ì˙˜ÈiL ˙BÈ‰ ÌÚÂ הקליפות ÈÁaÓ˙של  ‡l‡ dÈ‡ ¿ƒ¡∆¿ƒ»»≈»∆»ƒ¿ƒ«
˙eiBˆÈÁ‰ האלוקות ˆÌÈÙeשל  Á"ÓÓ ÌÈ˜BiL e‰fL) „Ïa «ƒƒƒ¿«∆∆∆¿ƒƒ≈ƒ

ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ÌÈBÁ‡ של החיצוניות בלבד שהם האלוקי  ),האור  «¬ƒ¿≈¡…ƒ
ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
eÎÏÈ Èt" LeÈÙa (‰¿≈»«≈≈
L‡kL ,"CÏ È˙BÁÈ‰Â«¬ƒƒ»∆«¬∆

‡È‰ ‰‚‰‰‰ אלא מהחיצוניות לא ««¿»»ƒ
,"eÎÏÈ Èt" ,ÌÈt‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»ƒ»«≈≈
‰NÚpL ,"CÏ È˙BÁÈ‰Â" ÈÊ‡¬««¬ƒƒ»∆«¬∆
ÌÈÈB‡Ó ‰ÁeÓ ˙ÈÁa¿ƒ«¿»≈¿ƒ

ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÂ יניקה להם ואין  ƒƒ««ƒƒ
והקדושה, Ì˙˜ÈÈמהאלוקות Èkƒ¿ƒ»»

ÌÈÈBÁ‡ ˙ÈÁaÓ ‡l‡ dÈ‡≈»∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ
בלבד , חיצונית השפעה «¬‡Ïשהיא

˙ÈÁaÓ ÈeÏÈb‰ CLÓ L‡k«¬∆ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ«
ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,"eÎÏÈ Èt" ,ÌÈt‰«»ƒ»«≈≈¬«≈
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈBˆÈÁÏ ‰˜ÈÈ¿ƒ»«ƒƒƒ»»
˙BtÈÏw‰ ÌÈ˜BÈ Ê‡ Ìb«»¿ƒ«¿ƒ
˙ÈÁaÓ ‡Á‡Œ‡ËÒÂ¿ƒ¿»«¬»ƒ¿ƒ«
ÌLc ÌÈtŒÏkŒÏÚ ˙eiBˆÈÁ‰«ƒƒ«»»ƒ¿≈

ÌÈ˜Ï‡ מועטת השפעה אמנם שהיא ¡…ƒ
בה  יש זאת בכל  אבל  ומצומצמת

מסויימת. ÂÓ‡השפעה ‰Ê ÏÚ¿«∆∆¡«
ÌÈˆÓ ı‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ L‡¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ

È‡˜c ,ÌÈ„Ú ˙ÈaÓ שהכוונה ƒ≈¬»ƒ¿»≈
‰Èˆi‡‰היא  ÏÚ וההתעלות ««¿ƒ»

˙eÏLÏzL‰ „Ò ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈∆ƒ¿«¿¿
והמוגבל  ÌMÓהמדוד  CLÓpL∆ƒ¿»ƒ≈

‰ÏÚÓlL ‰ÈÁÏ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ¿ƒ»∆¿«¿»
CLÓpL ˙eÏLÏzL‰ „qÓƒ≈∆ƒ¿«¿¿∆ƒ¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,'ÈÂ‰ ÌMÓ כאשר ƒ≈¬»»∆«¿≈∆
השתלשלות' 'סדר  מעל  עליה «kƒיש

B˜n‰ ÌÈ‡pa LbÂ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«»
ÌÈÏËa Ì‰Â Ì˙B‡ ‰e‰n‰«¿«∆»¿≈¿≈ƒ
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ,'eÎ ÂÈÏ‡≈»∆∆¿»»ƒ¿»

'ÔBÈÏÚ ˙Ú„'c לעיל כמבואר  ¿««∆¿
BÊבאריכות. ‰ÈÁaÓe שלמעלה ƒ¿ƒ»

הקדושה  של  ו 'גבולים' מה'מצרים'

השתלשלות' מ'סדר  למעלה עצמה,

Œ‡ËqÏ ‰ÊÈÁ‡Â ‰˜ÈÈ ÔÈ‡≈¿ƒ»«¬ƒ»«ƒ¿»
‡Ï eÏÈÙ‡ ,ÏÏk ‡Á‡«¬»¿»¬ƒ…
.„Ïa ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒƒƒ¿«

ea ‰LÓ ÒÈt˙‰ ‡lL ÌÚh‰ ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Á היה ולא ¿«ƒ∆»«««∆…ƒ¿«≈…∆«≈
לו  ‡ÈtŒÏÚŒÛדי  Èk ,"CÏ È˙BÁÈ‰Â eÎÏÈ Èt"c ‰ÁË‰a««¿»»¿»«≈≈«¬ƒƒ»ƒ««ƒ

dÈ‡ ‰ÎLÓ‰‰ Ê‡L] ÌÈt‰ ˙ÈÁaÓ CLÓpL ‰ÚLaL∆¿»»∆ƒ¿«ƒ¿ƒ««»ƒ∆»««¿»»≈»
BÓk B‡‰ ‰hÓÏ ‡e ,ÈÚÓ C„a ‡l‡ ,˙eLaÏ˙‰ C„a¿∆∆ƒ¿«¿∆»¿∆∆«¬ƒ»¿«»»¿
ÛÈÚÒ Ï"pk) ÌˆÚa ‡e‰L∆¿∆∆««¿ƒ
ÌÈ˜BÈ ÌÈBˆÈÁ‰ ÔÈ‡ ÈÊ‡ [(‰¬«≈«ƒƒ¿ƒ

,ÌMÓ ואם באריכות, לעיל  כמבואר  ƒ»
והשפעה  בהמשכה די  היה לכאורה כן 

"פנים" ‡ÔÈאלו של  ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»≈
ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ ÏÏBL ‰Ê∆≈¿ƒ««ƒƒ
ÌÈ˜BÈ Ì‰ Ìb È‰L ,ÈÓ‚Ï¿«¿≈∆¬≈«≈¿ƒ
ŒÏkŒÏÚ ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒƒ«»
‰È‰L ‰fÓ Ìb ÔenÎÂ .ÌÈt»ƒ¿«»«ƒ∆∆»»

ÔÓÊ CLÓ מסויימת תקופה ∆∆¿«
‰‚‰‰‰ ‰˙È‰L בני עם האלוקית ∆»¿»««¿»»

eÎÏÈישראל  Èt"c ÔÙB‡a¿∆¿»«≈≈
'‰ ÁÈ‰a ,"CÏ È˙BÁÈ‰Â«¬ƒƒ»¿»ƒ«

,'B‚ EÈ˜Ï‡ של התגברות והייתה ¡…∆
הקליפה  על  ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒהקדושה

ÌÈÈÚ CkŒÁ‡ eÈ‰ ÔÎ≈»««»ƒ¿»ƒ
˙Èa'c vÓe „ÓÚÓÏ e‡È‰L∆≈ƒ¿«¬»«»¿≈

'eÎ 'ÌÈ„Ú.וגלותÛÈÒB‰ ÔÎÏÂ ¬»ƒ¿»≈ƒ
‰È‰iL LwÏ ea ‰LÓ…∆«≈¿«≈∆ƒ¿∆

t"c ÔÙB‡a‡Ï ,"ÌÈÎÏB‰ EÈ ¿∆¿»∆¿ƒ…
"EÈt" ‡l‡ ,"Èt" ˜«»«∆»»∆

‡˙È‡„ÎÂ ,‡˜Èc שמובא כפי  »¿»¿ƒ¿ƒ»
‰fa45‡Ï ‡‰ÈÒc ‡Ùeb «…«»¿ƒ¬»»

‡LÓLc ‡Ùeb 'eÎ ‡ÈÚa¿ƒ»»¿ƒ¿»
,‡ÈÚa גוף את רוצה הירח,אינני  ¿ƒ»

הבקשה  תוכן  וזהו  השמש, בגוף רצוני 
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טז      

"ּפני", מ ּבחינת  ההנהגה  ּתהיה  ׁשּלא  ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹהינּו,

ר ּבּוי  ֿ ידי ׁשעל  ּדסיהרא ), (ּגּופא  ּדאציל ּות  ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָמלכ ּות 

מ ּבחינת  לחיצ ֹונים  ּגם  יּומ ׁש ְְְִִִִִִַַַַַה ּצמצ ּומים 

ההנהגה  ּתהיה  א ּלא  ֿ ּכל ּֿפנים , על  ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָהחיצ ֹונּיּות 

עצמ ּות  ּבחינת  על  ּדקאי  ,"ּפני" ְְְְִִִֵֶַַַַָָמ ּבחינת 

ּדאציל ּות  ֿ אנּפין זעיר  ּבחינת  מ ּמׁש, ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָּדאציל ּות 

ליניקת  מק ֹום  אין ׁשּמּׁשם  ּדׁשמ ׁשא ), ְְִִִִֵֶַָָָָ(ּגּופא 

החיצ ֹונּיּות  מ ּבחינת  לא  ּגם  ּכלל , ְְִִִִִִַַַַָֹהחיצ ֹונים 

ְִַּבלבד .

CÈLÓÓeׁש"ּפני ֿ זה  ֿ ידי על  ׁשּדוקא  ּבּכת ּוב , «¿ƒְְֵֶֶֶֶַַַָָָ

ונפלינּו אזי ע ּמנּו, ּבלכ ּת ְְְְְְֲִִִִֶַָה ֹולכים ",

ענין  ׁשּזה ּו האדמה , ּפני על  א ׁשר  העם  מ ּכל  ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָג ֹו'

ׁשּלא  הינּו, לגמרי, והב ּדלה  הפלאה  ּבלבד ׁשל  זֹו ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ה ּפנימ ּיּות , מ ּבחינת  היא  יׂשראל  ּדבני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשההנהגה 

מק ּבלים  האדמה " ּפני על  א ׁשר  העם  "ּכל  ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָואל ּו

ׁשההנהגה  זאת , ע ֹוד  א ּלא  החיצ ֹונּיּות , ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹמ ּבחינת 

ּכלל  ׁשּיכת  ׁשאינּה ּכזֹו מ ּבחינה  היא  יׂשראל  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבני

אינם  ׁשּמּׁשם  האדמה ", ּפני על  א ׁשר  העם  ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָל "כל 

החיצ ֹונּיּות  מ ּבחינת  לא  אפיל ּו ּכלל  ְְְֲִִִִִִַַָֹיֹונקים 

ְִַּבלבד .

‰Óc˜‰‰Â חן מצאתי "ּכי ה ּוא  זה  לכל  ¿««¿»»ְִִֵֶָָָ

ׁשּזה ּו ּדיקא , "ּבעיני" ,"ְְְֵֵֶֶֶֶָָּבעיני

ּדיקא , וחן מ ּמׁש, ּדאציל ּות  הא ֹור  עצמ ּות  ְְְְֲִִֵַַַַָָָָּבחינת 

ׁשּלמעלה  ּדלעילא  אתער ּותא  ענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָׁשה ּוא 

ּדלת ּתא  ׁשאתער ּותא  ועד  ּדלת ּתא , ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָמאתער ּותא 

ּכלל , ׁשם  מ ּגעת  ואינּה מק ֹום  ּתֹופסת  ְְֵֵֶֶַַַָָָָָאינּה

ּדוקא , ליׂשראל  מ ּׁשם  נמ ׁש ֿ כן ֿ ּפי  ֿ על  ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָואף 

היא  ׁשההמ ׁשכה  ּכיון ג ֹו', ונפלינּו ְְְְִִִִֵֶַַָָָלהיֹות 

חיצ ֹונּיּות  ּבחינת  ּדמ ּצד  ה ּפנימ ּיּות . ְְְְִִִִִִִִַַַַמ ּבחינת 

ּכא ֹורה  ּדכח ׁשכה  ּבא ֹופן זה  הרי אם 46ה ּמּקיף  , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ל ֹו ּתע ׂשה  מה  ּפׁשעי ור ּבּו ל ֹו ּתּתן מה  ּפנימ ּיּות 47צדק ּת ּבחינת  מ ּצד  אבל  , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּדכתיב  ּדאף  ּדוקא , ליׂשראל  היא  ההמ ׁשכה  ליעקב ,48ה ּמּקיף , ע ׂשו אח  הלא  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹֹ
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היותר  בדרגה פנים הארת ‰‰‰‚‰נעלית על  ‰È‰z ‡lL ,eÈ‰ רק «¿∆…ƒ¿∆««¿»»

‡‰ÈÒc ‡Ùeb) ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ,"Èt" ˙ÈÁaÓ הירח גוף ƒ¿ƒ«»««¿«¬ƒ»¿ƒ¬»
מגרמה  לה "לית המלכות שספירת הזוהר  כמאמר  המלכות בספירת שקשור 

ממנה  שלמעלה מהספירות אור  מקבלת והיא עצמה משל  כלום לה אין  כלום",

לה  ואין  מהשמש מקבלת שהירח כשם

משלה  Èeaאור  È„ÈŒÏÚL ,(∆«¿≈ƒ
Ìb CLÓeÈ ÌÈÓeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿««
˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁaÓ ÌÈBˆÈÁÏ«ƒƒƒ¿ƒ««ƒƒ
‰È‰z ‡l‡ ,ÌÈtŒÏkŒÏÚ«»»ƒ∆»ƒ¿∆
,"EÈt" ˙ÈÁaÓ ‰‚‰‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«»∆

È‡˜c היא ÈÁa˙שהכוונה ÏÚ ¿»≈«¿ƒ«
,LnÓ ˙eÏÈˆ‡c ˙eÓˆÚ תכלית «¿«¬ƒ«»

ÔÈt‡ŒÈÚÊהפנימיות, ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈«¿ƒ
(Ùeb‡המידות  ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ»

‡LÓLc עיקר השמש, ),האור גוף ¿ƒ¿»
˙˜ÈÈÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÌMnL∆ƒ»≈»ƒƒ«
‡Ï Ìb ,ÏÏk ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ¿»«…
.„Ïa ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒƒƒ¿«

ŒÏÚ ‡˜ÂcL ,e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»∆«¿»«
,"ÌÈÎÏB‰ EÈt"L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆»∆¿ƒ
'B‚ eÈÏÙÂ ÈÊ‡ ,enÚ EzÎÏa¿∆¿¿ƒ»¬«¿ƒ¿ƒ

ישראל  בני  ‡Lאנחנו  ÌÚ‰ ÏkÓƒ»»»¬∆
ÔÈÚ e‰fL ,‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ«¿≈»¬»»∆∆ƒ¿»
,ÈÓ‚Ï ‰Ïc‰Â ‰‡ÏÙ‰ ÏL∆«¿»»¿«¿»»¿«¿≈
„Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰«¿∆…ƒ¿«
‡È‰ Ï‡NÈ Èc ‰‚‰‰‰L∆««¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
Ïk" eÏ‡Â ,˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿ƒƒ¿ƒ»

L‡ ÌÚ‰"‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ »»¬∆«¿≈»¬»»
העולם  אומות ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒשאר 

˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁaÓ זו שגם ƒ¿ƒ««ƒƒ
משמעותית, מאד  BÚ„הבדלה ‡l‡∆»

Ï‡NÈ Èc ‰‚‰‰‰L ,˙‡Ê…∆««¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
מנהיג  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שבו  האופן 

dÈ‡Lאותם  BÊk ‰ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ»»∆≈»
L‡ ÌÚ‰ ÏÎ"Ï ÏÏk ˙ÎiL«∆∆¿»¿»»»¬∆

,"‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ אומות הם «¿≈»¬»»
ÌÈ˜BÈהעולם  ÌÈ‡ ÌMnL∆ƒ»≈»¿ƒ

˙ÈÁaÓ ‡Ï eÏÈÙ‡ ÏÏk¿»¬ƒ…ƒ¿ƒ«
.„Ïa ˙eiBˆÈÁ‰«ƒƒƒ¿«

‰Óc˜‰‰Â וההכנה‰Ê ÏÎÏ ¿««¿»»¿»∆
כך  כל  ממדריגה פנים להארת להגיע

כלל  לחיצונים יניקה אין  שבה נעלית

האמיתי  ה"ונפלינו " הוא ‰e‡ובה

,‡˜Èc "EÈÈÚa" ,"EÈÈÚa ÔÁ È˙‡ˆÓ Èk" ואומר מדייק והכתוב ƒ»»ƒ≈¿≈∆¿≈∆»¿»
בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ב'עיני ' חן  למציאת שהכוונה להורות "בעיניך "

,LnÓ ˙eÏÈˆ‡c B‡‰ ˙eÓˆÚ ˙ÈÁa e‰fL בחינת רק ולא ∆∆¿ƒ««¿»«¬ƒ«»
דאצילות, Èc˜‡,המלכות ÔÁÂ" חן" ואומר  ÔÈÚומדייק ‡e‰L ¿≈»¿»∆ƒ¿«

‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מאלוקות  מלמעלה, והשפעה

‡˙eÚ˙‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿¬»
,‡z˙Ïc,מלמטה מהתעוררות ƒ¿«»

האדם, מצד  לאלוקות »¿ÚÂ„התקרבות
נעלית  כך  כל  בדרגה שמדובר  כך  כדי 

‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡L האדם של  ∆ƒ¿¬»ƒ¿«»
dÈ‡Â ÌB˜Ó ˙ÒÙBz dÈ‡≈»∆∆»¿≈»
ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÏÏk ÌL ˙ÚbÓ«««»¿»¿««ƒ

ÔÎ יכול לא מצידו  שהאדם למרות ≈
זו  נעלית במדריגה ו 'לגעת' 'להגיע'

‡˜Âc Ï‡NÈÏ ÌMÓ CLÓƒ¿»ƒ»¿ƒ¿»≈«¿»
העולם, לאומות ¿BÈ‰Ïƒ˙ולא

‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈk ,'B‚ eÈÏÙÂ¿ƒ¿ƒ≈»∆««¿»»
˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ בני ורק ƒƒ¿ƒ««¿ƒƒ
זו . להמשכה שייכים »vÓc¿ƒ„ישראל 

ÛÈwn‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa אור ¿ƒ«ƒƒ««ƒ
נעלה  מהתלבשות אלוקי  שלמעלה

גילוי  הוא אין  אבל  בנבראים פנימית

של  אלא והארה והעצם הפנימיות

חיצוני  ÔÙB‡aגילוי  ‰Ê È‰¬≈∆¿∆
‰B‡k ‰ÎLÁÎc46, הבדל ואין  ¿«¬≈»»»

מעשיהם  כל  כי  ל 'אור ', 'חושך ' בין 

תופסים  אינם הנבראים של  וענייניהם

שלגבי  הכתוב וכלשון  כלל , מקום שם

נאמר  באלוקות מסוימות Ì‡ƒדרגות
eaÂ BÏ Ôzz ‰Ó z˜„»̂«¿»«ƒ∆¿«

BÏ ‰NÚz ‰Ó EÈÚLt47, שגם ¿»∆««¬∆
וגם  וטובים 'צודקים' שהם המעשים

תופסים  אינם 'פשעים' שהם המעשים

ÈÁa˙מקום  „vÓ Ï‡¬»ƒ«¿ƒ«
,ÛÈwn‰ ˙eiÓÈt דרגה שהיא ¿ƒƒ««ƒ

המקיף' 'חיצוניות מאשר  נעלית יותר 

‡˜Âc Ï‡NÈÏ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ¿»≈«¿»
לאומות  »¿Û‡cהעולם,ולא

È˙Îc48ÂNÚ Á‡ ‡Ï‰ ƒ¿ƒ¬…»≈»
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יז    

ּוכמ ֹו ּדוקא , יעקב  את  וא ֹוהב  ֿ מק ֹום  ְְֲִֶַַַָָָָֹמ ּכל 

יעקב 49ׁשּכת ּוב  ּגא ֹון את  נחלתנּו את  לנּו יבחר  ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ההנהגה  נע ׂשית  זֹו ּבחינה  ּומ ּצד  סלה . אהב  ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָא ׁשר 

ּפני") ע ּמנּו" ּד"ּבלכ ּת ּבא ֹופן יׂשראל  ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָעם 

על  א ׁשר  העם  מ ּכל  ג ֹו' ונפלינּו להיֹות  ְְְְֲִִִִִֶַָָָה ֹולכים "),

האדמה . ְֲֵָָָּפני

‡ˆÓÂ ׁשל ׁשה יׁש הע ֹולמ ֹות  הנהגת  ׁשּבכלל ּות  ¿ƒ¿»ְְְִֵֶַַָָָָָֹ

ּבאה  ׁשאינּה הנהגה  א ֹופן יׁש ְִֵֵֶֶַַָָָָָא ֹופ ּנים .

ה ּתח ּתֹון עב ֹודת  ֿ ידי העליֹון,על  מ ּצד  רק  א ּלא  ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּקֹודמת  ּדלעילא  אתער ּותא  ענין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָׁשה ּוא 

חן  מצא  ונח  נאמר  זה  ׁשעל  ּדלת ּתא , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלאתער ּותא 

ּדלת ּתא  ׁשּבאתער ּותא  הנהגה  א ֹופן ויׁש ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָג ֹו'.

ּבאה  מלמעלה  ׁשההמ ׁשכה  ּדלעילא , ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָאתער ּותא 

 ער לפי והיא  העב ֹודה , ּבׂשכר  העב ֹודה , ֿ ידי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָעל 

נעלה  ּבא ֹופן להיֹות  יכ ֹולה  זֹו והנהגה  ְְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָהעב ֹודה .

," ל והניח ֹותי ילכ ּו ּד"ּפני לא ֹופן עד  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָּביֹותר ,

ּדאציל ּות  מלכ ּות  מ ּבחינת  היא  למ ּטה  ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָׁשההנהגה 

לע ֹולם  עד  למ ּטה  ּובאה  ׁשּנמ ׁשכת  ּכפי ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָמ ּמׁש,

הא ֹופן  אמנם , ּבלבד . מעביר   ּבדר ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָהע ׂשּיה 

(לא  מלמעלה  ׁשּבאה  ּבהנהגה  ה ּוא  נעלה  ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹה ּיֹותר 

ׁשּלאחרי  זאת , ע ֹוד  א ּלא  העב ֹודה ,  ער לפי ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹרק 

ׁשלמ ּות   ער ּולפי ֿ ידי  על  מ ּלמעלה  ּׁשּנמ ׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמה 

ר ּבנּו מ ׁשה  ּבק ׁש זה  ׁשעל  וחן, מ ּתנה  ׁשל   ּבדר יֹותר ) ע ֹוד  נתוּסף  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהעב ֹודה ,

ע ּמנּו", ּבלכ ּת" ה ֹולכים ", ּפני" להיֹות  יּומ ׁש ׁשּמּזה  חן', ּד'מציאת  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהענין

עצמ ּות  מ ּבחינת  א ּלא  ּדאציל ּות , מלכ ּות  מ ּבחינת  רק  לא  ההנהגה  ׁשּתהיה  ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהינּו

האמ ּתי, יׁש מ ּמׁש, העצמ ּות  לבחינת  ועד  ּדׁשמ ׁשא , ּגּופא  מ ּמׁש, ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּדאציל ּות 

סלה ", אהב  א ׁשר  יעקב  ּגא ֹון את  נחלתנּו את  לנּו ּד"יבחר  הענין נמ ׁש ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּמּׁשם 

ּדוקא . יעקב " את  ְֲֶַַַָָֹ"וא ֹוהב 

ז"ל p‰Â‰ט ) ר ּבֹותינּו ּכמאמר  מה ּתֹורה , נמ ׁשכים  הע ֹולם  עניני ׁשּכל  50יד ּוע  ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּבנֹוהג ה ּקּב"ה . ׁשל  א ּומנּות ֹו ּכלי הייתי אני א ֹומרת  ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָה ּתֹורה 

ּדפ ּתרא ֹות  כ ּו' והא ּומן א ּומן, מ ּדעת  כ ּו' ּפלטין ּבֹונה  ּבׂשר ֿודם   מל ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָׁשּבע ֹולם ,
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ה.49) מז, א.50)תהלים פ "א, ב "ר

    
,˜ÚÈÏ מסויימות מדרגות מקום ולגבי  תופס אינו  ביניהם ההבדל  ¿«¬…

ÌB˜ÓŒÏkÓ פנימית יותר  עוד  Âc˜‡במדרגה ˜ÚÈ ˙‡ ‰B‡Â ƒ»»»«∆«¬…«¿»
לעשו , יעקב בין  הבדל  יש e˙kLובהחלט BÓÎe49˙‡ eÏ ÁÈ ¿∆»ƒ¿«»∆

,‰ÏÒ ‰‡ L‡ ˜ÚÈ ÔB‡b ˙‡ e˙ÏÁ הוא ֿ ֿ ברוך  שהקדוש היינו  «¬»≈∆¿«¬…¬∆»≈∆»
ביעקב. דוקא ÈÁa‰בוחר  „vÓeƒ«¿ƒ»

BÊ"המקיף ≈¬»ÈNÚ˙"פנימיות
Ï‡NÈ Èa ÌÚ ‰‚‰‰‰««¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
"enÚ EzÎÏa"c ÔÙB‡a¿∆¿¿∆¿¿ƒ»

,("ÌÈÎÏB‰ EÈt") הפנים הארת »∆¿ƒ
‚B'העצם של  eÈÏÙÂ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿ƒ

t ÏÚ L‡ ÌÚ‰ ÏkÓÈ ƒ»»»¬∆«¿≈
.‰Ó„‡‰»¬»»

˙‚‰‰ ˙eÏÏÎaL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿»«¿»«
˙BÓÏBÚ‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ֿ ידי  על  »»

,ÌÈpÙB‡ ‰LÏL LÈ שהולך כפי  ≈¿…»«ƒ
‰‰‚‰ומפרט. ÔÙB‡ LÈ≈∆«¿»»

‰‡a dÈ‡L או מושפעת ונגרמת ∆≈»»»
‡l‡ ÔBzÁz‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«««¿∆»
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÔBÈÏÚ‰ „vÓ ˜«ƒ«»∆¿∆ƒ¿»
˙Ó„BwL ‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆∆∆

,‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡Ï ולא ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
ֿ ידה על  Ó‡שנגרמה ‰Ê ÏÚL∆«∆∆¡«

'B‚ ÔÁ ‡ˆÓ ÁÂ פעולה מבלי  ¿…«»»≈
מצידו . והתעוררות

‰‚‰‰ ÔÙB‡ LÈÂ¿≈∆«¿»»
‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡aL∆¿ƒ¿»»ƒ¿«»

,‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ כלומר ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מלמעלה  וההשפעה שההתעוררות

מלמטה  מההתעוררות כתוצאה באה

‰‡a ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ¿«¿»»»
ÎNa ,‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»ƒ¿«

,‰„BÚ‰ תשלום על בתור  שכר  »¬»
האדם  CÚעבודת ÈÙÏ ‡È‰Â¿ƒ¿ƒ∆∆

‰„BÚ‰.אליה ‰Â‰‚‰ובהתאם »¬»¿«¿»»
‰ÏÚ ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ BÊ¿»ƒ¿¿∆«¬∆
eÎÏÈ Èt"c ÔÙB‡Ï „Ú ,˙BÈa¿≈«¿∆¿»«≈≈
‰‚‰‰‰L ,"CÏ È˙BÁÈ‰Â«¬ƒƒ»∆««¿»»
˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿ƒ««¿
ÈÙk ,LnÓ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ«»¿ƒ
„Ú ‰hÓÏ ‰‡e ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆»»¿«»«
ÈÚÓ C„a ‰iNÚ‰ ÌÏBÚÏ¿»»¬ƒ»¿∆∆«¬ƒ

„Ïa.באריכות לעיל  שנתבאר  כפי  ƒ¿«

ÔÙB‡‰ ,ÌÓ‡ השלישי‰ÏÚ ˙Bi‰ השני מהאופן  ‰e‡אפילו  »¿»»∆«≈«¬∆
,‰„BÚ‰ CÚ ÈÙÏ ˜ ‡Ï) ‰ÏÚÓÏÓ ‰‡aL ‰‚‰‰a שאז ««¿»»∆»»ƒ¿«¿»…«¿ƒ∆∆»¬»

האדם  עבודת ערך  לפי  מוגבלת Ó‰היא ÈÁ‡lL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆¿«¬≈«
,‰„BÚ‰ ˙eÓÏL CÚ ÈÙÏe È„ÈŒÏÚ ‰ÏÚÓlÓ CLÓpM∆ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿≈¿ƒ∆∆¿≈»¬»
ÏL C„a (˙BÈ „BÚ ÛqÂ˙ƒ¿«≈≈¿∆∆∆

ÔÁÂ ‰zÓ שאי ממדריגה מלמעלה, «»»¿≈
'אתערותא  ידי  על  אליה להגיע אפשר 

LÓ‰דלתתא' L˜a ‰Ê ÏÚL∆«∆ƒ≈…∆
,'ÔÁ ˙‡ÈˆÓ'c ÔÈÚ‰ ea«≈»ƒ¿»¿¿ƒ«≈
EÈt" ˙BÈ‰Ï CLÓeÈ ‰fnL∆ƒ∆¿«ƒ¿»∆
,"enÚ EzÎÏa" ,"ÌÈÎÏB‰¿ƒ¿∆¿¿ƒ»

‰‰ ‰È‰zL eÈ‰˜ ‡Ï ‰‚‰ «¿∆ƒ¿∆««¿»»…«
,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿«¬ƒ
˙eÓˆÚ ˙ÈÁaÓ ‡l‡∆»ƒ¿ƒ««¿
‡Ùeb ,LnÓ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ«»»

,‡LÓLc כלומר השמש, עצם גוף ¿ƒ¿»
‰eÓˆÚ˙האור , ˙ÈÁÏ „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«»«¿

ÌMnL ,ÈzÓ‡‰ LÈ ,LnÓ«»≈»¬ƒƒ∆ƒ»
˙‡ eÏ ÁÈ"c ÔÈÚ‰ CLÓƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿«»∆
L‡ ˜ÚÈ ÔB‡b ˙‡ e˙ÏÁ«¬»≈∆¿«¬…¬∆
˙‡ ‰B‡Â" ,"‰ÏÒ ‰‡»≈∆»»«∆

‡˜Âc "˜ÚÈ. לעיל כמבואר  «¬…«¿»
ÈÈÚ ÏkL Úe„È ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈»«∆»ƒ¿¿≈
,‰Bz‰Ó ÌÈÎLÓ ÌÏBÚ‰»»ƒ¿»ƒ≈«»

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók50 במדרש ¿«¬««≈«
אמון ") אצלו  "ואהיה הפסוק (על 

ÈÏk È˙ÈÈ‰ È‡ ˙ÓB‡ ‰Bz‰«»∆∆¬ƒ»ƒƒ¿ƒ
‚‰Ba .‰"aw‰ ÏL B˙eÓe‡»∆«»»¿«
Ì„ÂŒNa CÏÓ ,ÌÏBÚaL∆»»∆∆»»»»

ÔÈËÏt ‰Ba ארמון˙ÚcÓ 'eÎ ∆»»ƒƒ««
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יח      

מ ּביט  ה ּקּב"ה  היה  ּכ כ ּו', ל ֹו יׁש ְְִִֵַַָָָָָָּופנקסא ֹות 

ּוכמאמר  הע ֹולם , את  ּוב ֹורא  אס ּתּכל 51ּבּתֹורה  ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבּתֹורה  ׁשּגם  מ ּובן ּומ ּזה  עלמא . ּוברא  ְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבא ֹוריתא 

מ ּלמעלה  ההנהגה  א ֹופ ּני ׁשל ׁשת  ּדּוגמת  ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁשנם 

ּד אתער ּותא  ׁשל  ּבא ֹופן ּׁשּנמ ׁש מה  לעילא ה ּנ"ל , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

אתער ּותא  ֿ ידי על  ּׁשּנמ ׁש מה  ֿ עצמ ּה, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמ ּצד 

חן  ׁשל  ּבא ֹופן לאחריֿזה  ּׁשּנמ ׁש ּומה  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדלת ּתא ,

ַָָּומ ּתנה .

ÔeÈÂ ּדר ּוׁשים ּבכ ּמה  המבאר  ׁשענין 52ּבהק ּדם  ¿»ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

ג ֹו' ּתֹורה  נאמר  זה  (ׁשעל  ְֱֶֶֶַַַָָה ּיר ּוׁשה 

ּבחינת  את  ליר ׁש ה ּוא  יעקב ) קה ּלת  ְְֲִִִֶַַַַָָֹמ ֹור ׁשה 

ׁשר ׁשֹו ע ׂשו ּדה ּנה , ל 'ּתק ּון'. ׁשּקדם  ְְִִֵֵֶַַַָָָֹה 'ּתה ּו'

ע ׂשו  ׁשאח  וכיון מ 'ּתק ּון', ׁשר ׁשֹו ויעקב  ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹמ 'ּתה ּו',

ׁשהם  ּד'תה ּו' הא ֹור ֹות  את  ּגם  יעקב  יֹור ׁש ְְֲֲֵֵֶֶַַַָֹֹֹליעקב ,

ע ׂשו, ּבחינת  ֿ זה ', ּב'לע ּומת  (ּכי ּדע ׂשו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹה ּׁשר ׁש

גו' ל ֹו אין ּובן מהי 53ּכתיב  להבין, וצרי .( ְְְִִִִֵֵַָָ

ׁשל ) ׁשר ׁשֹו ּד'תה ּו', (הא ֹור ֹות  ּדיר ּוׁשת  ְְִֶַַַָָָֹה ּׁשּיכ ּות 

ג ֹו' ּתֹורה  נאמר  זה  ׁשעל  ה ּתֹורה , לענין - ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָע ׂשו

זה  ּבפס ּוק  א ּדר ּבה , הרי יעקב , קה ּלת  ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹמ ֹור ׁשה 

ז"ל  חכמינּו ּכדר ׁשת  ּדע ׂשו, ה ּׁשלילה  2מ ּודג ׁשת  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּתֹורה  ׁשּנאמר  מיתה , חיב  ּבּתֹורה  ׁשעסק  ְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָּדע ּכּו"ם 

להם . ולא  מ ֹור ׁשה " "לנּו מ ֹור ׁשה , מ ׁשה  לנּו ְִֶֶָָָָָָָָֹֹצ ּוה 

ה ּוא  ׁשעקר ּה ּבּתֹורה  ּבחינה  ׁשּיׁש ה ּוא , הענין  ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָא

ּומצ ֹות  ּגׁשמ ּיֹות  ּבהלכ ֹות  ההתל ּבׁשּות  ְְְְְֲִִִִַַַַַָענין

הלכ ֹות  ל ֹומדים  ׁשּיׂשראל  ֿ ידיֿזה  ועל  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָמע ׂשּיֹות ,

ּבּדברים  ׁשּנתל ּבׁשּו ה ּמצ ֹות  ּומק ּימים  ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָה ּתֹורה 

ה ּניצ ֹוצ ֹות  את  מבררים  הם  הרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָה ּגׁשמ ּיים ,

ּובחינה  א ֹותם . ויֹור ׁשים  ּבהם  המל ּוּבׁשים  ְְְְְִִִֶַָָָָֹּד'תה ּו'

ׁשּבאה  לפי יר ּוׁשה , ּבׁשם  נקראת  ׁשּבּתֹורה  ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָזֹו

לפני  ּגם  מ ּיׂשראל , ואחד  אחד  לכל  ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּביר ּוׁשה 

מי  יׁש ׁשּלכן ה ּתֹורה , ּבלימ ּוד  ויגיעת ֹו ְֲִִִִֵֵֶַָָָָעב ֹודת ֹו

ולילה  יֹומם  ּבֹו והגית  ֿ ח ֹובת  ידי 54ׁשּיֹוצא  ְְְִֵֵֶַַָָָָָ
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ואילך.51) סע "א קסא, א'תתנה.52)זח "ב  ע ' ברכה אוה"ת שסז. ע ' תקס "ו הזקן אדמו"ר במאמרי  צוה תורה ד"ה ראה

שם  תרפ "ד פח ). (ע ' שם תר"ל סה"מ  וראה .(40 (ע ' שם תש"ב  ואילך). ל (ע ' שם תרנ"ד תקנו). (ס "ע  שם תרל"ג סה"מ 

ואילך). ריב  ח .53)(ע ' כז, ח .54)פינחס  א, יהושע 

    
ÔÓe‡,מומחה בנאי  שמכין  תכנית פי  eÎ'על  ÔÓe‡‰Â את המשרטט »¿»»

הבנייה  eÎ'תכנית BÏ LÈ ˙B‡Ò˜Ùe ˙B‡zÙc בונה הוא פיהם שעל  ƒ¿¿»ƒ¿¿»≈
הבניין , Bza‰את ËÈaÓ ‰"aw‰ ‰È‰ Ck הבניין לתכנית שנמשלה »»»«»»«ƒ«»

Ó‡ÓÎe ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡Be51 ֿ ֿ ברוך  הקדוש הבריאה שבעת הזוהר  ≈∆»»¿«¬«
e‡הוא  ‡˙ÈB‡a ÏkzÒ‡∆¿«≈¿«¿»»»

‡ÓÏÚ,עולם וברא בתורה הסתכל  »¿»
מהתורה. באים העולם ענייני  שכל  הרי 

ÌLÈ ‰Bza ÌbL ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆««»∆¿»
‰‚‰‰‰ ÈpÙB‡ ˙LÏL ˙Ó‚ec¿«¿…∆«≈««¿»»

,Ï"p‰ ‰ÏÚÓlÓ אחד Ó‰אופן  ƒ¿«¿»«««
‡˙eÚ˙‡ ÏL ÔÙB‡a CLÓpM∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿¬»

dÓˆÚŒ„vÓ ‡ÏÈÚÏc ללא ƒ¿≈»ƒ««¿»
שני  אופן  כלל , האדם »Ó‰פעולת

‡˙eÚ˙‡ È„ÈŒÏÚ CLÓpM∆ƒ¿»«¿≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc אתערותא' וגורמת המעוררת ƒ¿«»

שלישי  ואופן  »Óe‰דלעילא',
ÔÙB‡a ‰ÊŒÈÁ‡Ï CLÓpM∆ƒ¿»¿«¬≈∆¿∆

‰zÓe ÔÁ ÏL מעבודת שלמעלה ∆≈«»»
לגמרי . האדם

‰nÎa ‡Ó‰ Ìc˜‰a ÔeÈÂ¿»¿∆¿≈«¿…»¿«»
ÌÈLec52 חסידות ÔÈÚLמאמרי  ¿ƒ∆ƒ¿«

Ó‡ ‰Ê ÏÚL) ‰Lei‰«¿»∆«∆∆¡«
˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰LBÓ 'B‚ ‰Bz»»»¿ƒ««¬…
ישראל  לבני  'ירושה' היא )שהתורה

'e‰z'‰ ˙ÈÁa ˙‡ LÈÏ ‡e‰ƒ«∆¿ƒ««…
'Ôe˜z'Ï Ì„wL בקבלה כמבואר  ∆»««ƒ

במתכונתם  העולמות וחסידות,

השתלשלות' 'סדר  עם הנוכחית,

ספירות  ועשר  ומסודר  הדרגתי 

כלים  בתוך  מלובשים שלהם שהאורות

'עולם  נקראים לקליטתם, ראויים

התוהו ' 'עולם קדם ל 'תיקון ' התיקון '.

מועטים, וכלים מרובים אורות היו  בו 

ו 'נפילה' הכלים' ל 'שבירת שגרם מצב

לתחומים  ואלוקות קדושה ניצוצות של 

ועבודת  הקדושה, לגבולות שמחוץ

המצוות  וקיום תורה בלימוד  האדם

בחזרה  ש'נפלו ' הניצוצות את מעלה

BLLלקדושה. ÂNÚ ,‰p‰c¿ƒ≈≈»»¿
'e‰z'Ó,' מ'תיקון ˜ÚÈÂשלמעלה ƒ…¿«¬…

Á‡L ÔÂÈÎÂ ,'Ôe˜z'Ó BLL»¿ƒƒ¿≈»∆»
˜ÚÈ LBÈ ,˜ÚÈÏ ÂNÚ≈»¿«¬…≈«¬…

לחלקו  (Èkומקבל  ÂNÚc LM‰ Ì‰L 'e‰˙'c ˙BB‡‰ ˙‡ Ìb«∆»¿…∆≈«…∆¿≈»ƒ
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'a הקדושה עשה (היפך  זה לעומת זה את 'כי  ככתוב ¿¿«∆

‚Â'האלוקים', BÏ ÔÈ‡ Ôe È˙k ,ÂNÚ ˙ÈÁa53 עוברת ירושתו  ולכן  ¿ƒ«≈»¿ƒ≈≈
).לאחיו 

˙eÎiM‰ È‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ««»
,'e‰˙'c ˙BB‡‰) ˙LeÈcƒ«»¿…
ÔÈÚÏ  ÂNÚ (ÏL BLL»¿∆≈»¿ƒ¿«
‰Bz Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,‰Bz‰«»∆«∆∆¡«»
È‰ ,˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰LBÓ 'B‚»»¿ƒ««¬…¬≈

‰Ê ˜eÒÙa ,‰ac‡ ציוה "תורה «¿«»¿»∆
יעקב" קהלת ...˙L‚„eÓ¿∆∆

˙L„k ,ÂNÚc ‰ÏÈÏM‰«¿ƒ»¿≈»ƒ¿»«
Ï"Ê eÈÓÎÁ2Ì"ekÚc עובד ¬»≈«¿«

(נכרי ) ומזלות »«∆ÒÚL˜כוכבים
Ó‡pL ,‰˙ÈÓ ÈÁ ‰Bza«»«»ƒ»∆∆¡«

Ï ‰eˆ ‰Bz,‰LBÓ ‰LÓ e »ƒ»»…∆»»
Ì‰Ï ‡ÏÂ "‰LBÓ eÏ" ולמה »»»¿…»∆

של  שורשו  ירושת את מקשרים כן  אם

התורה? ירושת לעניין  עשו 

‰ÈÁa LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈¿ƒ»
ÔÈÚ ‡e‰ d˜ÚL ‰Bza«»∆ƒ»»ƒ¿«

˙eLaÏ˙‰‰ ומצוות ההלכות של  «ƒ¿«¿
BˆÓe˙התורה  ˙BiÓLb ˙BÎÏ‰a«¬»«¿ƒƒ¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙BiNÚÓ«¬ƒ¿«¿≈∆
˙BÎÏ‰ ÌÈ„ÓBÏ Ï‡NiL∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿
˙Bˆn‰ ÌÈÓi˜Óe ‰Bz‰«»¿«¿ƒ«ƒ¿
,ÌÈiÓLb‰ ÌÈca eLaÏ˙pL∆ƒ¿«¿«¿»ƒ««¿ƒƒ
˙‡ ÌÈÓ Ì‰ È‰¬≈≈¿»¿ƒ∆
ÌÈLaeÏÓ‰ 'e‰˙'c ˙BˆBˆÈp‰«ƒ¿…«¿»ƒ

Ì‰a גשמיים דברים באותם »∆
Ì˙B‡ ÌÈLBÈÂ נעלים וניצוצות ¿¿ƒ»

ישראל . בני  של  לחלקם באים אלה

‰BzaL BÊ ‰ÈÁe הקשורה ¿ƒ»∆«»
מ'תוהו ' והניצוצות הגשמיים בדברים

בהם  ÌLaשנפלו  ˙‡˜ƒ¿≈¿≈
‰LeÈa ‰‡aL ÈÙÏ ,‰LeÈ¿»¿ƒ∆»»ƒ»
Ìb ,Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«
„eÓÈÏa B˙ÚÈ‚ÈÂ B˙„BÚ ÈÙÏƒ¿≈¬»ƒƒ»¿ƒ

,‰Bz‰ אם גם לו  באה זו  וירושה «»
ביגיעה  בתורה עוסק LÈאינו  ÔÎlL∆»≈≈

˙È‚‰Â ˙BÁŒÈ„È ‡ˆBiL ÈÓƒ∆≈¿≈«¿»ƒ»
‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ Ba54„eÓÈÏa »»«¿»¿ƒ
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יט    

ערבית  אחד  ּופרק  ׁשחרית  אחד  ּפרק  ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָּבלימ ּוד 

ֿ הארץ 55ּבלבד  עם  ּגם  ׁשּיׁש מ ּזה , ויתרה  , ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבמעמד  ּבהיֹות ֹו ּתֹורה  ּתלמ ּוד  מצות  ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָׁשּמק ּים 

קאמר  מאי ידע  ּדלא  ה ּוא 56ּומ ּצב  ה ּדבר  וטעם  , ְְַַַַַַַָָָָָָֹ

אחד  לכל  יר ּוׁשה  ּבבחינת  היא  ׁשה ּתֹורה  ְְְְִִִִֶֶַַָָָָלפי

על  ה ּבט  מ ּבלי ּתֹולד ּתֹו, מ ּצד  מ ּיׂשראל  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָואחד 

ׁשּבּתֹורה  ה ּיר ּוׁשה  ענין ּומ ּצד  כ ּו'. ּומ ּצב ֹו ְְֲִִֶַַַַַַָָָָמעמד ֹו

ֿ ידי  על  ּד'תה ּו' ה ּניצ ֹוצ ֹות  יר ּוׁשת  ענין ּגם  ְְְְֲִִֵֶַַַַַַֹנע ׂשה 

ּבּדברים  (ׁשּנתל ּבׁשּו ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָעניני

הן  מ ּיׂשראל , ואחד  אחד  ּכל  ׁשּמק ּים  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה ּגׁשמ ּיים )

ּגמ ּור  צ ּדיק  והן קאמר , מאי ידע  ּדלא  ֿ הארץ  ְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹעם 

כ ּו', וה ׂשגה  ּבהבנה  ה ּתֹורה  ּבל ּמּוד  ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּמתיּגע 

לת ּקן  היא  למ ּטה  נׁשמת ֹו ירידת  ּתכלית  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהרי

ּבע ֹולם  וחלק ֹו ה ּבהמית  ונפ ׁשֹו ּגּופ ֹו ,57את  ְְְְֲִֶֶַַַָָ

ּבדברים  ׁשּנתל ּבׁשּו ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ק ּיּום  ֿ ידי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָעל 

ְִִַּגׁשמ ּיים .

ÌÓ‡ מ ּבר ּור למעלה  ׁשהיא  ּבּתֹורה  ּבחינה  יׁש »¿»ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

 עצמ "התקן נאמר  זה  ועל  כ ּו', ְְְֱֵֶֶַַַַָָָהע ֹולם 

זֹו ּבבחינה  ּכי ," ל יר ּוׁשה  ׁשאינּה ּתֹורה  ְְְִִִִֵֶָָָָָללמ ֹוד 

ּובכלל ּות  ּדוקא . יגיעה  להיֹות  צריכה  ְְְְְִִִִֶַַָָָָָׁשּבּתֹורה 

מ ּבר ּור  ׁשּלמעלה  ה ּתֹורה  ּבחינת  ה ּנה  ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָיֹותר ,

ּדיׂשראל , ה ּפנימ ּיּות  לבחינת  ׁשּיכת  ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהע ֹולם 

ּומ ּצב  ּבמעמד  ּבהיֹותם  ּביׂשראל ", לפנים  ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ"וזאת 

ׁשאז  ילכ ּו", ּד"ּפני ּבא ֹופן היא  ע ּמהם  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשההנהגה 

ׁשעניני  ,איבי מ ּכל   ל אלקי ה ' ּבהניח  ," ל ּד"והניח ֹותי ּומ ּצב  מעמד  ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹנע ׂשה 

ּבלמ ּוד  וה ּיגיעה  העסק  היא  העב ֹודה  עקר  אז ה ּנה  כ ּו', מבל ּבלים  אינם  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהע ֹולם 

נעלית  ּבחינה  ע ֹוד  ויׁש ל ׁשמ ּה. ה ּתֹורה  למ ּוד  ענין ׁשה ּוא  ּכׁשּלעצמ ּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָה ּתֹורה 

עצ ּומה  יגיעה  ׁשל  ּבא ֹופן ה ּתֹורה  ּבלמ ּוד  ׁשע ֹוסק  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּבּתֹורה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיֹותר 

ׁשּבאה  מ ּתנה , ׁשל  ּבא ֹופן מ ּלמעלה  ׁשּנמ ׁשכת  ה ּתֹורה  לבחינת  זֹוכה  אזי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָכ ּו',

ּכלל . ׁשם  מ ּגעת  ּדלת ּתא  אתער ּותא  ׁשאין ּביֹותר  נעלית  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמ ּבחינה 

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

ה"ד.55) פ "ג לאדה"ז ת"ת הל' ב . צט , מנחות הי "ב .56)ראה פ "ב  שם ת"ת הל' חיים 57)ראה מעץ  - ב ) (מח , פל"ז תניא

ספ "א. הצלם) (שער כו שער

    
„Ïa ˙ÈÚ „Á‡ ˜Ùe ˙ÈÁL „Á‡ ˜t55, לימוד שהוא ∆∆∆»«¬ƒ∆∆∆»«¿ƒƒ¿«

eÓÏz„מועט, ˙ÂˆÓ Ìi˜nL ı‡‰ŒÌÚ Ìb LiL ,‰fÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆≈««»»∆∆¿«≈ƒ¿««¿
Ó‡˜ È‡Ó Ú„È ‡Ïc vÓe „ÓÚÓa B˙BÈ‰a ‰Bz56, אינו »ƒ¿¿«¬»«»¿…»««»»«

בתורה, והשגה להבנה כלל  שייך  שאינו  כלומר  אומר , הוא מה יודע

יורשים  אלה יהודים גם ֿ מקום ומכל 

לתורה  שייכות להם ויש התורה את

ÈÙÏ ‡e‰ c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿ƒ
‰LeÈ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰Bz‰L∆«»ƒƒ¿ƒ«¿»
Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

,Bz„ÏBz „vÓ העובדה עצם בגלל  ƒ««¿
יהודי  נולד  ÏÚשהוא Ëa‰ ÈÏaÓƒ¿ƒ«≈«

BvÓe B„ÓÚÓ שלו והדרגה «¬»«»
התורה  וידיעת vÓe„בלימוד  .'eÎƒ«

‰BzaL ‰Lei‰ ÔÈÚ שאינו ƒ¿««¿»∆«»
כשם  האדם של  ויגיעה בעבודה תלוי 

בפעולה  תלוייה לא גשמית שירושה

היורש  מצד  ÔÈÚכלשהי  Ìb ‰NÚ«¬∆«ƒ¿«
'e‰˙'c ˙BˆBˆÈp‰ ˙LeÈ שהם ¿««ƒ¿…

כאמור , ביותר , נעלים ≈¿»È„ÈŒÏÚאורות
˙BˆÓe ‰Bz‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«»ƒ¿
ÌÈca eLaÏ˙pL)∆ƒ¿«¿«¿»ƒ
„Á‡ Ïk Ìi˜nL (ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆¿«≈»∆»
ŒÌÚ Ô‰ ,Ï‡NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈≈«
Ó‡˜ È‡Ó Ú„È ‡Ïc ı‡‰»»∆¿…»««»»«
כלל , בתורה והשגה להבנה שייך  ואינו 

ÚbÈ˙nL eÓb ˜Ècˆ Ô‰Â¿≈«ƒ»∆ƒ¿«≈«
‰‚N‰Â ‰‰a ‰Bz‰ „enÏa¿ƒ«»«¬»»«¬»»
˙„ÈÈ ˙ÈÏÎz È‰L ,'eÎ∆¬≈«¿ƒ¿ƒ«

B˙ÓL יהודי כל  ‰È‡של  ‰hÓÏ ƒ¿»¿«»ƒ
BLÙÂ BÙeb ˙‡ Ôw˙Ï¿«≈∆¿«¿

ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰57, ««¬ƒ¿∆¿»»
דווקא  שמוטל  בעולם המסויים החלק

לברר  ‰Bz‰עליו  Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«»
ÌÈ„a eLaÏ˙pL ˙BˆÓeƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ

.ÌÈiÓLb«¿ƒƒ
‰Bza ‰ÈÁa LÈ ÌÓ‡»¿»≈¿ƒ»«»
ÌÏBÚ‰ eaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒ≈»»
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כ      

לנּוe‰ÊÂי) צ ּוה  קה ּלת ּתֹורה  מ ֹור ׁשה  מ ׁשה  ¿∆ְִִֶַָָָָָֹ

עקב  יּו"ד  ׁשה ּוא  ּדיעקב  קאי 58יעקב , , ְֲֲֵֵֶַַָָֹֹ

ּבע ֹולם  חמר ּיים  ּבג ּופים  ה ּמל ּוּבׁשֹות  ה ּנׁשמ ֹות  ְְְְִִִַַַָָָָָעל 

ׁשּבּתֹורה  ה ּיר ּוׁשה  ּבחינת  יׁש אצלן ה ּנה  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה ּזה ,

מבררים  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  יעקב ), קה ּלת  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ(מ ֹור ׁשה 

ּבּדברים  ׁשּנתל ּבׁשּו ּד'תה ּו' ה ּנצ ֹוצ ֹות  את  ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹויֹור ׁשים 

ּומצ ֹות . ה ּתֹורה  ק ּיּום  נע ׂשה  ׁשּבהם  ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָה ּגׁשמ ּיים 

ט ) (סעיף  לעיל  ׁשּנת ּבאר  היֹות  עם  ְְְְֱִִִִֵֵֵֶָוה ּנה ,

ה ּיֹותר  ּבחינה  היא  ׁשּבּתֹורה  ה ּיר ּוׁשה  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבחינת 

ק ׁשּורה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  כ ּו', לבררם  הע ֹולם  ּבעניני ּבהתל ּבׁשּות  ׁשּבאה  ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָּתח ּתֹונה 

אמר ּו ׁשעליה  ה ּתֹורה  ּבחינת  הן ׁשּבּתֹורה , העליֹונֹות  ה ּבחינֹות  עם  ּגם  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהיא 

ויגיעת  עב ֹודת  ֿ ידי על  ׁשּבאה  ," ל יר ּוׁשה  ׁשאינּה ּתֹורה  ללמ ֹוד   עצמ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ"התקן

ׁשּנמ ׁשכת  מ ּתנה  ּבבחינת  ׁשּבאה  ּבּתֹורה  נעלית  ה ּיֹותר  ה ּבחינה  והן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהאדם ,

ּבחינת  ֿ ידי על  ׁשּדוקא  ּכיון ּכלל , ׁשם  מ ּגעת  ּדלת ּתא  אתער ּותא  ׁשאין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָמ ּבחינה 

ה ּבריאה  ּכונת  נׁשלמת  כ ּו', לבררם  הע ֹולם  ּבעניני ּבהתל ּבׁשּות  ׁשּבאה  ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָה ּתֹורה 

ּבתח ּתֹונים  ּדירה   ית ּבר ל ֹו להיֹות  ה ּקּב"ה  נמ ׁש59ּדנתא ּוה  ּדלמ ּטה  ׁשּבע ֹולם  , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

כ ּו' העצמ ּות  ּבחינת  .60ּומת ּגּלה  ְְְִִֶַַַָ
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˜ÚÈc ,˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰LBÓ ‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰Bz e‰ÊÂ (È¿∆»ƒ»»…∆»»¿ƒ««¬…¿«¬…

‡e‰L תיבות ˜Úראשי  „"eÈ58È‡˜ ‰BÓLp˙הכוונה , ÏÚ ∆»≈»≈««¿»
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈiÓÁ ÌÈÙe‚a ˙BLaeÏn‰ החלק ב'עקב' ונרמזו  «¿»¿ƒ»¿ƒƒ»»«∆

הגוף, של  והנמוך  BzaL‰התחתון  ‰Lei‰ ˙ÈÁa LÈ ÔÏˆ‡ ‰p‰ƒ≈∆¿»≈¿ƒ««¿»∆«»
ŒÏÚL ,(˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰LBÓ)»»¿ƒ««¬…∆«
˙‡ ÌÈLBÈÂ ÌÈÓ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿»¿ƒ¿¿ƒ∆
eLaÏ˙pL 'e‰˙'c ˙BˆBˆp‰«ƒ¿…∆ƒ¿«¿
Ì‰aL ÌÈiÓLb‰ ÌÈca«¿»ƒ««¿ƒƒ∆»∆
,˙BˆÓe ‰Bz‰ Ìei˜ ‰NÚ«¬∆ƒ«»ƒ¿
ביותר  והנמוכה הראשונה הדרגה

לעיל . האמורה התורה ≈p‰Â¿ƒ‰,בלימוד 
ÏÈÚÏ ‡a˙pL ˙BÈ‰ ÌÚƒ¡∆ƒ¿»≈¿≈
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,Ì„‡‰ ˙ÚÈ‚ÈÂ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«ƒƒ«»»»
˙ÈÏÚ ˙Bi‰ ‰ÈÁa‰ Ô‰Â¿≈«¿ƒ»«≈«¬≈

ÔÈ‡L ‰ÈÁaÓ ˙ÎLÓpL ‰zÓ ˙ÈÁa ‰‡aL ‰Bza«»∆»»ƒ¿ƒ««»»∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»∆≈
ÏÏk ÌL ˙ÚbÓ ‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡ מבחינת אמנם כי  לעיל , כמבואר  ƒ¿¬»ƒ¿«»«««»¿»
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˙ÓÏL ,'eÎ ÌÏ ומתמלאת ¿»¿»ƒ¿∆∆
e‡˙c‰בפועל  ‰‡Èa‰ ˙Âk«»««¿ƒ»¿ƒ¿«»

Ca˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰«»»ƒ¿ƒ¿»≈
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לנּוe‰ÊÂי) צ ּוה  קה ּלת ּתֹורה  מ ֹור ׁשה  מ ׁשה  ¿∆ְִִֶַָָָָָֹ

עקב  יּו"ד  ׁשה ּוא  ּדיעקב  קאי 58יעקב , , ְֲֲֵֵֶַַָָֹֹ

ּבע ֹולם  חמר ּיים  ּבג ּופים  ה ּמל ּוּבׁשֹות  ה ּנׁשמ ֹות  ְְְְִִִַַַָָָָָעל 

ׁשּבּתֹורה  ה ּיר ּוׁשה  ּבחינת  יׁש אצלן ה ּנה  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה ּזה ,

מבררים  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  יעקב ), קה ּלת  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ(מ ֹור ׁשה 

ּבּדברים  ׁשּנתל ּבׁשּו ּד'תה ּו' ה ּנצ ֹוצ ֹות  את  ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹויֹור ׁשים 

ּומצ ֹות . ה ּתֹורה  ק ּיּום  נע ׂשה  ׁשּבהם  ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָה ּגׁשמ ּיים 

ט ) (סעיף  לעיל  ׁשּנת ּבאר  היֹות  עם  ְְְְֱִִִִֵֵֵֶָוה ּנה ,

ה ּיֹותר  ּבחינה  היא  ׁשּבּתֹורה  ה ּיר ּוׁשה  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבחינת 

ק ׁשּורה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  כ ּו', לבררם  הע ֹולם  ּבעניני ּבהתל ּבׁשּות  ׁשּבאה  ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָּתח ּתֹונה 

אמר ּו ׁשעליה  ה ּתֹורה  ּבחינת  הן ׁשּבּתֹורה , העליֹונֹות  ה ּבחינֹות  עם  ּגם  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהיא 

ויגיעת  עב ֹודת  ֿ ידי על  ׁשּבאה  ," ל יר ּוׁשה  ׁשאינּה ּתֹורה  ללמ ֹוד   עצמ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ"התקן

ׁשּנמ ׁשכת  מ ּתנה  ּבבחינת  ׁשּבאה  ּבּתֹורה  נעלית  ה ּיֹותר  ה ּבחינה  והן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהאדם ,

ּבחינת  ֿ ידי על  ׁשּדוקא  ּכיון ּכלל , ׁשם  מ ּגעת  ּדלת ּתא  אתער ּותא  ׁשאין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָמ ּבחינה 

ה ּבריאה  ּכונת  נׁשלמת  כ ּו', לבררם  הע ֹולם  ּבעניני ּבהתל ּבׁשּות  ׁשּבאה  ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָה ּתֹורה 

ּבתח ּתֹונים  ּדירה   ית ּבר ל ֹו להיֹות  ה ּקּב"ה  נמ ׁש59ּדנתא ּוה  ּדלמ ּטה  ׁשּבע ֹולם  , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

כ ּו' העצמ ּות  ּבחינת  .60ּומת ּגּלה  ְְְִִֶַַַָ
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ובכ"מ .59) רפל"ו. תניא ו. פי "ג, במדב "ר ספ "ג. ב "ר טז. נשא ג. בחוקותי  תנחומא (המו"ל).60)ראה הסיום חסר

    
˜ÚÈc ,˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰LBÓ ‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰Bz e‰ÊÂ (È¿∆»ƒ»»…∆»»¿ƒ««¬…¿«¬…

‡e‰L תיבות ˜Úראשי  „"eÈ58È‡˜ ‰BÓLp˙הכוונה , ÏÚ ∆»≈»≈««¿»
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈiÓÁ ÌÈÙe‚a ˙BLaeÏn‰ החלק ב'עקב' ונרמזו  «¿»¿ƒ»¿ƒƒ»»«∆
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à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð

à"ááåú ÷"äàá ,÷"äéò íéìùåøéá úåéðù úåô÷äì

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד

אמן, תוב"ב קדשנו עיר בירושלים

השמחיםבתוככי ישראל בני עמנו כל

שליט"א – שהם מקום בכל תורה בשמחת

מקפת בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה, שהשמחה בזמן

ונצחי, אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו כל את ומאחדת

מלך במקדש זו לשמחה מיוחד ותוכן הנצחי,תוקף דעמנו הנצחית מלוכה עיר

יחדיו, לה שחוברה עיר השלימה, ירושלים

בשלימותה, מלך, של פלטרין הקדושה, ארצנו כל בתוככי

קדוש גוי לעמנו עולם, בנחלת בתורתושניתנו ככתוב עולם, מאלקי עולם, עם

– הנצחית

הקדושה. תורתנו ושלימות העם ושלימות הארץ שלימות

נביא וכהבטחת ותפקידה, ליעודה ממש בקרוב ירושלים שתשוב רצון, ויהי

ישעי' ה'.הגאולה ודבר תורה תצא ממנה אשר

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על

צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים

שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äëåìî øéò êìî ùã÷î."דודי "לכה פיוט

:åéãçé äì äøáåçù øéò.לחברים ישראל כל עושה שהיא עיר ה"ו): פ"ג (חגיגה ובירושלמי ג. קכב, תהלים

ואילך). תעט (ע' שם אור) (יהל לתהלים אוה"ת וראה

:ùåã÷ éåâ.ו יט, יתרו

:'éòùé . . úçèáäëå.ג ב, ישעי'

:'éòùé äìåàâä àéáðזח"ב א. מט, ישעי' עה"פ ומצו"ד פרש"י ראה – ישועה מלשון "ישעי'" כשמו

ואילך. 343 ע' חי"ח לקו"ש וראה א'נט. ע' ריש ב כרך נ"ך אוה"ת סע"ב. קעט,

:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין

תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéáá Y åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש
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ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äëåìî øéò êìî ùã÷î."דודי "לכה פיוט

:åéãçé äì äøáåçù øéò.לחברים ישראל כל עושה שהיא עיר ה"ו): פ"ג (חגיגה ובירושלמי ג. קכב, תהלים

ואילך). תעט (ע' שם אור) (יהל לתהלים אוה"ת וראה

:ùåã÷ éåâ.ו יט, יתרו

:'éòùé . . úçèáäëå.ג ב, ישעי'

:'éòùé äìåàâä àéáðזח"ב א. מט, ישעי' עה"פ ומצו"ד פרש"י ראה – ישועה מלשון "ישעי'" כשמו

ואילך. 343 ע' חי"ח לקו"ש וראה א'נט. ע' ריש ב כרך נ"ך אוה"ת סע"ב. קעט,

:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין

תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéáá Y åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש
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à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð

à"ááåú ÷"äàá ,(ãåòå ç"äð) ã"áç øôëá úåéðù úåô÷äì

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד

אשר וכו') חב"ד הר (נחלת חב"ד בכפר

צדקנו משיח ידי על תובב"א, הקדושה בארצנו

השמחים ישראל בני אחינו כל בתוככי

שליט"א – שהם מקום בכל תורה בשמחת

בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה, שהשמחה בזמן

אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו כל את ומאחדת מקפת

ונצחי,

עיני תמיד אשר בשלימותה, הקדושה בארצנו זו לשמחה מיוחד ותוכן תוקף

שנה. אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך השם

פלא עושה השם והשגחת בגלוי, הקדושה שתהי' רצון, הנראהויהי בטוב

והנגלה,

הארץ עמי כל העםוראו שלימות התורה בשלימות – שמו גדול בישראל כי

הארץ. ושלימות

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על

צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים

שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äðù . . ãéîú.יב יא, עקב

:àìô äùåò íùä.טו עז, תהלים – הכתוב לשון ע"פ

:õøàä éîò ìë åàøå.י כח, תבוא – הכתוב לשון

:åîù ìåãâ ìàøùéá.ב עו, תהלים – הכתוב לשון

:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין

תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéáá Y åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש
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à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð

à"ááåú ÷"äàá ,(ãåòå ç"äð) ã"áç øôëá úåéðù úåô÷äì

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד

אשר וכו') חב"ד הר (נחלת חב"ד בכפר

צדקנו משיח ידי על תובב"א, הקדושה בארצנו

השמחים ישראל בני אחינו כל בתוככי

שליט"א – שהם מקום בכל תורה בשמחת

בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה, שהשמחה בזמן

אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו כל את ומאחדת מקפת

ונצחי,

עיני תמיד אשר בשלימותה, הקדושה בארצנו זו לשמחה מיוחד ותוכן תוקף

שנה. אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך השם

פלא עושה השם והשגחת בגלוי, הקדושה שתהי' רצון, הנראהויהי בטוב

והנגלה,

הארץ עמי כל העםוראו שלימות התורה בשלימות – שמו גדול בישראל כי

הארץ. ושלימות

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על

צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים

שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äðù . . ãéîú.יב יא, עקב

:àìô äùåò íùä.טו עז, תהלים – הכתוב לשון ע"פ

:õøàä éîò ìë åàøå.י כח, תבוא – הכתוב לשון

:åîù ìåãâ ìàøùéá.ב עו, תהלים – הכתוב לשון

:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין

תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéáá Y åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש
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à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð

à"ááåú ÷"äàá ,(ãåòå ç"äð) ã"áç øôëá úåéðù úåô÷äì

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד

אשר וכו') חב"ד הר (נחלת חב"ד בכפר

צדקנו משיח ידי על תובב"א, הקדושה בארצנו

השמחים ישראל בני אחינו כל בתוככי

שליט"א – שהם מקום בכל תורה בשמחת

בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה, שהשמחה בזמן

אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו כל את ומאחדת מקפת

ונצחי,

עיני תמיד אשר בשלימותה, הקדושה בארצנו זו לשמחה מיוחד ותוכן תוקף

שנה. אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך השם

פלא עושה השם והשגחת בגלוי, הקדושה שתהי' רצון, הנראהויהי בטוב

והנגלה,

הארץ עמי כל העםוראו שלימות התורה בשלימות – שמו גדול בישראל כי

הארץ. ושלימות

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על

צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים

שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äðù . . ãéîú.יב יא, עקב

:àìô äùåò íùä.טו עז, תהלים – הכתוב לשון ע"פ

:õøàä éîò ìë åàøå.י כח, תבוא – הכתוב לשון

:åîù ìåãâ ìàøùéá.ב עו, תהלים – הכתוב לשון

:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין

תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéáá Y åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש
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à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð

à"ááåú ÷"äàá ,(ãåòå ç"äð) ã"áç øôëá úåéðù úåô÷äì

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד

אשר וכו') חב"ד הר (נחלת חב"ד בכפר

צדקנו משיח ידי על תובב"א, הקדושה בארצנו

השמחים ישראל בני אחינו כל בתוככי

שליט"א – שהם מקום בכל תורה בשמחת

בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה, שהשמחה בזמן

אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו כל את ומאחדת מקפת

ונצחי,

עיני תמיד אשר בשלימותה, הקדושה בארצנו זו לשמחה מיוחד ותוכן תוקף

שנה. אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך השם

פלא עושה השם והשגחת בגלוי, הקדושה שתהי' רצון, הנראהויהי בטוב

והנגלה,

הארץ עמי כל העםוראו שלימות התורה בשלימות – שמו גדול בישראל כי

הארץ. ושלימות

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על

צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים

שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äðù . . ãéîú.יב יא, עקב

:àìô äùåò íùä.טו עז, תהלים – הכתוב לשון ע"פ

:õøàä éîò ìë åàøå.י כח, תבוא – הכתוב לשון

:åîù ìåãâ ìàøùéá.ב עו, תהלים – הכתוב לשון

:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין

תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéáá Y åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש

      
מוגה  בלתי

לסעודה . הקדושות  ידיו נטל  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 

 הסוכות דחג  הראשונים  ימים  שני של  התורה  קריאת  הפסח )התחלת  דחג  שני יום  של  (וכן
ירצה  והלאה  השמיני ומיום  אמו תחת  ימים  שבעת  והיה  יולד  כי עז או כשב  או שור  גו' "וידבר  היא :

לה '" אשה  .1לקרבן

המועדים ? ענין ולכללות  הסוכות  לחג  אלו פסוקים  של  השייכות  מהי מובן: אינו ולכאורה 

וגו'" ה ' מועדי גו' "וידבר  ֿ זה : שלאחרי בפסוקים  מתחיל  המועדים  להיות 2ענין צריכה  היתה  ולכאורה  ,
שמתחילים  וכיון התורה ; לקריאת  הדרוש  הפסוקים  סכום  ישנו בהם  שגם  אלו, מפסוקים  הקריאה  התחלת 
קורין  (שלכן המועדים  ענין לכללות  שייך  זה  ענין שגם  לומר , צריך  ֿ כן על  גו'", כשב  או "שור  מהפסוק 

הראשונים ). הימים  בשני זאת  קורין (שלכן הסוכות  לחג  ובמיוחד  הפסח ), חג  של  השני ביום  זאת 

: הקרבנות ענין לכללות  בנוגע  הביאור  בהקדם  ויובן

הבהיר  בספר  כדאיתא  באלקות , הכחות  והתאחדות  קירוב  נעשה  הקרבן ענין ֿ ידי שעל  "אמאי 3ידוע 
. קרבן ֿ סוף "איקרי דאין רזא  עד  עולה  דקורבנא  ש "רזא  ועד  כו'", שמקרב  .4.

מסויימת  פעולה  נעשית  כיצד  מובן: אינו הקרבת ולכאורה  ֿ ידי הרי על  - המזבח  ֿ גבי על 
גוף  ֿ ידי על  או האדם  בגוף  נעשית  המצוה  שפעולת  תפילין, או ציצית  כמו המצוות , שאר  כמו אינו זה 

אלא  אינו האדם  ואילו בבהמה , היא  ההקרבה  שפעולת  בקרבנות , ֿ כן ֿ שאין מה  הקרבן?!האדם ,

היא  הנקרבת  שהבהמה  מפני שזהו לומר  הצדקה ,ואין נתינת  כמו זה  אין שהרי - האדם  של 
אזי לעני פרוטה  נותן שכאשר  הרילמשל , בקרבן, מה ֿשאין ֿכן הנתינה , פעולת  עלֿידי  הבורא  מצות  מקיים 

קרבן  שם  חלקה )חלות  או (כולה  הבהמה  את  ושורפים  שמקריבים  בשעה  רק  נעשה  המזבח ,וקדושתו  גבי על 
הקרבן. בעל  להיותו אלא  אינה  האדם  של  השייכות  ואז,

 הרמב "ן דברי ֿ פי על  .5ויובן אדם  "שיחשוב  - הקרבנות  ענין לכללות  הטעם  חטא בביאור  כי .
. כו'".לאלקיו תמורה  ממנו שלקח  הבורא  חסד  לולא  גופו, וישרף  דמו שישפך  לו וראוי .

ביניהם . השתוות  איזה  שתהיה  בהכרח  באדם , תפעל  בבהמה  שהפעולה  כדי אמנם ,

ממש " ממעל  אלקה  חלק  (ש )היא  בישראל  השנית  ה "נפש  שמלבד  כידוע  - בזה  גם 6והענין ישנה  ,
הבהמית " הבהמה 7"נפש  שזוהי אלא  ממש , כבהמה  שהיא  מובן הרי תורה , ֿ פי על  כן שנקראת  וכיון ,

ונכלל  שעולה  שבקרבן נעלית  הכי הדרגא  שזוהי שבבהמה , האדם  עם  וחיבור  קישור  לה  יש  ולכן שבאדם ,
לה '. ההקרבה  ֿ ידי על  למעלה 

כדאיתא  למעליותא , הן לבהמה , האדם  שבין והשייכות  הקשר  מלבד  - זה  חולין וכל  במסכת  8בגמרא 

הפסוק  והן 9על  כבהמה ", עצמן ומשימין בדעת  ערומין שהן אדם  בני "אלו ה '", תושיע  ובהמה  "אדם 
בגמרא  כדאיתא  כו'".10לגריעותא , כבהמה  "שלשה  :

לאדם  בנוגע  שבאדם  הבהמה  מן וכן שבאדם , לבהמה  בנוגע  שבבהמה  האדם  מן ללמוד  יכולים  ולכן,
שבבהמה .
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ֿ כז.1) כו כב, אמור
ואילך .2) א כג , שם
ועוד .3) רע"א. ה, זח "ג  גם וראה (קט ). סמ "ו
ב.4) כו, ח "ג  א. רלט , ח "ב זהר ראה
ט .5) א, ויקרא

רפ"ב.6) תניא
ב.7) עט , ב. לג , זח "ג 
ב.8) ה,
ז.9) לו, תהלים

א.10) טז, חגיגה



כד     

- עז" או כשב  או "שור  הקריאה ), בהתחלת  (שנזכרו שבבהמה  הסוגים  מג ' שלומדים  מה  גם  וזהו
למטה  הנשמה  ירדה  ובירורה  תיקונה  (שבשביל  הבהמית  נפש  שבאדם , לבהמה  ישנם 11בנוגע  בה  שגם  ,(

אלו. חילוקים  ג '

: בזה והענין

עינים  מאור  בספר  ֿ טוב 12איתא  ֿ שם  הבעל  תלמיד  שהיה  מטשערנאביל , נחום  מנחם  רבי הצדיק  ָ(להרב 
רשעים  צדיקים  בישראל , שיש  מדרגות  ג ' הם  עז או כשב  או ש "שור  הזקן), רבינו של  וחברו המגיד , והרב 
על  ומדקדקים  שמביטים  במלאפום ), - ש ּור  (מלשון הבטה  שם  על  'שור ', נקראים  צדיקים  בינונים .
נקראים  'כשב ' הענינים ]. בכל  אלקות  התגלות  שרואים  ֿ שם  על  גם  כן שנקראים  לומר , [ויש  מעשיהם 

עזות ". מלשון רשעים , נקראים  'עז' בינונים .

התפילה ' ב 'קונטרס  כמבואר  לגריעותא , הם  ועז כשב  שור  הענינים  ג ' שכל  גם  שמצינו 13ולהעיר ,

הוא  שהענין כפי מדובר  כאן אבל  כו'", ועז כשב  שור  הנקרא  הבהמית  בנפש  כלליות  חלוקות  ג ' "שיש 
הוא  גם  הרי רשעים , על  שקאי "עז" שאפילו מזה , ויתירה  צדיקים , על  "שור " קאי שלכן למעליותא ,

המזבח . גבי על  וליקרב  לעלות  מוכן עומד 

:"אמו תחת  ימים  שבעת  "והיה  בכתוב , וממשיך 

ד "והיה  והפירוש  המדות . מקור  בינה , על  קאי - ו"אמו" המדות , שבעת  על  קאי - ימים " "שבעת 
המדות  על  הבית  בעל  שיהיה  השכל  שליטת  תחת  להיות  צריכים  שהמדות  - הוא  אמו" תחת  ימים  שבעת 

אותם . ויכוין

ֿ צדק ' ה 'צמח  שמביא  כפי - בזה  .14והענין בינה  ֿ כן ֿ שאין מה  החיצונים , יניקת  יש  .ש "מהמדות 
לא  ולכן יניקה , מהם  אין בשכל  כלולים  בחינת 15כשהמדות  הוא  כסיל  ("פירוש  כו'" בתבונה  כסיל  יחפוץ 

. החיצונים  .יניקת  בתבונה  הנ"ל  כסיל  יחפוץ  לא  ולכן .. בתבונה  כלולים  כשהם  זו"נ  המדות  היינו ..
לבו" בהתגלות  ֿ אם  ("כי לבו בהתגלות  רק  יניקה , לו אין זו מבחינה  יש 15יען אז המדה , התגלות  שהוא  ,(

כו'" יניקה  ).16לו

פרא  "עיר  בבחינת  ותקפן, בטבען הם  אלא  השכל , מן מושפעות  אינן שהמדות  זמן שכל  מובן, ומזה 
יולד " ה 'בחיי'17אדם  שכתב  וכמו לאלקות . להתקרב  אפשר  אי - כו') החינוך  ענין להיות  צריך  18(שלכן

"והיה  להיות  צריך  ולכן דקדושה . ויראה  האהבה  עם  יחד  ישכנו לא  ֿ הזה  עולם  בעניני והיראה  שהאהבה 
השכל . ֿ ידי על  מושפעות  יהיו שהמדות  היינו, אמו", תחת  ימים  שבעת 

הסוכות  לחג  השייכות  דבינה 14וזוהי המקיפים  מאירים  הסוכות  שבחג  חסידות  בדרושי כמבואר  -19,
נאמר  ֿ זה  בבחינת 20ועל  להיות  צריכים  המדות  שבעת  שהם  הימים  ששבעת  ימים ", שבעת  תשבו "בסוכות 

אמו"). תחת  ימים  שבעת  ד "והיה  הענין תוכן (שזהו השכל  השפעת  תחת  היינו, בסוכה , ישיבה 

באופן  לה '", אשה  לקרבן "ירצה  עצרת , שמיני על  דקאי והלאה ", השמיני "מיום  הנה  ֿ כן, ולאחרי
אתך " לזרים  ואין לבדך  לך  .21ש "יהיו

השמיני "מיום  הוא  בזה  השנה והדיוק  כל  על  הענינים  כל  שיומשכו היא  שהכוונה  כיון - גו'"
כולה .

***
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ב).11) (מח , פל "ז תניא ראה
גו').12) כשב או שור (עה"פ האזינו פ'
תש"א 13) סה"מ  .10 ע' שלום תורת סה"ש גם וראה פ"ח .
.122 ע'
שכד .14) ע' בהוספות) א (כרך  ויקרא אוה"ת
ב.15) יח , משלי 
א.16) צ, מסעי  לקו"ת
יב.17) יא, איוב

השער 18) ובפתח  כה, אופן פ"ג  ח  בשער הלבבות בחובת
ה'. אהבת לשער

נתיב 19) ביאיר (נסמן ותקו"ז מזהר - טו ס, מאו"א ראה
.211 ס"ע חכ "ט  בלקו"ש הנסמן ועוד . שם).

מב.20) כג , אמור
ע'21) חל "ה התוועדויות - מנחם תורת וראה יז. ה, משלי 

וש"נ. .29



כה      

 מירושלים חיים  מים  יצאו ההוא  ביום  "והיה  הסוכות : דחג  א ' יום  בהפטרת  שכתוב  מה  אודות  דובר 
הסוכות 22גו'" בחג  שהיה  המים  לניסוך  והשייכות  ,23.

***

, טוב ֿ ֿ שם  הבעל  אודות  ביותר  פלאי סיפור  ישנו

שלא - (אף  נאמן ממקור  בא  זה  שסיפור  הדברים  ומשמעות  בפשיטות , מספרים  וכמה  שכמה  כפי
אדמו"ר ) מו"ח  מכ "ק  זה  סיפור  הידוע 24שמעתי מהפתגם  גם  ולהעיר  ֿ טוב ,25. ֿ שם  הבעל  לסיפורי בנוגע 

ֿ טוב . ֿ שם  הבעל  של  וביכלתו בכחו הדבר  היה  ֿ מקום  מכל  בפועל , הסיפור  אירע  לא  אם  ובפרט שגם 
אמיתי  סיפור  שזהו שמשמע  ֿ דידן, -בנידון

שאיננה 26שפעם  וטענו הסוכה , נבנתה  כיצד  ובראותם  ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  של  לסוכתו מעזיבוז גדולי באו
של  דעתו את  קיבלו לא  ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  לבין בינם  ֿ וטריא  השקלא  אריכות  לאחרי וגם  כשרה ,
משך  לאחרי - ידו את  פתח  ֿ טוב  ֿ שם  שהבעל  עד  דין, ֿ פי על  הסוכה  של  כשרותה  דבר  על  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל 
עליה  וחתום  כשרה ", ישראל  ר ' "סוכת  נכתב  שבה  קלף  פיסת  בידו וראו - בדביקות  שהיה  רגעים  כמה 

הפנים ! שר  מט "ט 

מחנה  'דגל  בעל  ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  של  נכדו אצל  ֿ כך  אחר  היתה  זו קלף  שפיסת  - הוא  הסיפור  [והמשך 
היה  לא  תקופה  ובאותה  לרפואתו, בה  משתמש  היה  ֿ ליצלן, רחמנא  חולה  היה  מישהו וכאשר  אפרים ',
שכיון  אפרים ', מחנה  'דגל  בעל  ואמר  הקלף . נעלם  אחד  שיום  עד  החיים , דהיפך  הענין בסביבתו

הקלף ]. את  ממנו נטלו לכן הרצוי, סדר  היה  לא  החיים  היפך  של  ענין במחנו הניח  שלא  שהעובדה 

: לב שמים  לא  פשוטים  ענינים  על  שדוקא  פעמים  כמה  וכמדובר  - מובן אינו ולכאורה 

של א ) למדנותו הפלאת  מגודל  כמובן - בתורה  ביותר  גדול  למדן שהיה  ֿ טוב  ֿ שם  שהבעל  יתכן כיצד 
המגיד  הרב  של  הלמדנות  גודל  על  שהעיד  הזקן, של 27רבינו הלמדנות  גודל  על  העיד  המגיד  והרב  ,

ֿ טוב  ֿ שם  דין?!28הבעל  ֿ פי על  כשרה  שסוכתו להם  ולהוכיח  מעזיבוז, גדולי את  לנצח  יכול  היה  לא  -

ועיקר :ב ) ועוד 

מצליח  היה  ֿ וטריא  השקלא  אריכות  לאחרי אם  שגם  כזו, בסוכה  ישב  ֿ טוב  ֿ שם  שהבעל  יתכן כיצד 
היא " בשמים  ש "לא  [דאף  הפנים  שר  מט "ט  של  האישור  לאחרי וגם  דין, ֿ פי על  כשרה  שסוכתו ,29להוכיח 

חברתה  את  ומכריעה  גוברת  סברא  איזו הורה  רק  אלא  דבר , חידש  לא  ֿ דידן בנידון בודאי 30הרי הרי ,[
מצוה ?! הידור  של  באופן אינה 

דברי והגע  של  קל  לדקדוק  בנוגע  אפילו ומצוות , תורה  בעניני להדר  משתדל  פשוט  יהודי גם  עצמך :
הוא  תורה  ישראל  למנהג  ועד  נשיא 31סופרים , ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  אודות  כשמדובר  ֿ וכמה  ֿ אחת ֿכמה  ועל  ;

שבעה  במשך  אותה  שמקיימים  התורה , מן למצוה  ובנוגע  ֿ זה , שלאחרי הדורות  ובכל  בדורו החסידות 
כללית 32ימים  ומצוה  בחסידות 33, המבואר  ֿ פי על  ובפרט  כולה , השנה  לכל  שנוגעת  באה 34, סוכה  שמצות 
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ח .22) יד , זכרי '
(23) ֿ עתה לעת לידינו הגיעה לא זו ).שיחה
בתחלתו24) סוכות עה"ת בעש"ט  ס' (וש"נ).ראה
וש"נ.25) ואילך . מג  אות עינים) (מאירת בהקדמה שם ראה
התרגשות,26) מתוך  הסיפור סיפר שליט "א אדמו"ר כ "ק

) מבכי  חנוק ).ובקול 
פט 27) ע' כב גליון  תשס"ט ) (שנת הבעש"ט " "היכל  גם ראה

וש"נ. ואילך .
סש"כ .28) בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם כתר ראה

.233 ע' חל "ז התוועדויות - מנחם תורת גם וראה וש"נ.
ב.29) נט , ב"מ  וראה יב. ל , נצבים

השמים 30) מן לשו"ת מרגליות) (להר"ר "פתיחה" ראה
וש"נ. (בתחלתה).

ברמ "א 31) הובא - מהרי "ל  ב. כ , מנחות - נפסל  תוד "ה ראה
אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד . סשע"ו יו"ד 

ועוד . סט "ז. סתצ"ד  ס"ד . סתנ"ב סי "א. סתל "ב סוסק"פ. או"ח 
אחרת,32) בסוכה ישב כו' השקו"ט  שלאחרי  נאמר אם וגם

בה  לישב בחשבו כזו, סוכה בנה מלכתחילה למה מובן: אינו
הסוכות. חג  ימי  שבעת במשך 

(33- מנחם תורת .10 ע' סב חוברת "רשימות" גם ראה
וש"נ. .136 ע' ריש חכ "א התוועדויות

ואילך .34) ספצ"ג  תרל "ז וככה המשך 



כו     

זו  שלא  כזו, בסוכה  ישב  ֿ טוב  ֿ שם  שהבעל  יתכן איך  ֿ כן ואם  הכיפורים . דיום  התשובה  לעבודת  בהמשך 
שיש  ועד  כשרה , אינה  מעזיבוז גדולי כל  דעת  שלפי זאת , עוד  אלא  מצוה , הידור  של  באופן שאינה  בלבד 

כשרותה ?! על  יעיד  שמלאך  צורך 

הגמרא  דברי ֿ פי על  יותר  מתחזקת  זו אכלתי"35וקושיא  לא  וטרפה  "נבלה  יחזקאל  לדברי ,36בנוגע 
והיינו, להתירו), לחכם  לשאול  והוצרך  ספק  בה  (שנולד  חכם " בה  שהורה  מבהמה  אכלתי "לא 
לשאול  והוצרך  נסתפק  שהקצב  כיון ֿ מקום  מכל  הדעות , לכל  כשרה  שהיא  פסק  שהחכם  ֿ פי ֿ על  שאף 
שאינה  אומרים  מעזיבוז גדולי שכל  סוכה  אודות  כשמדובר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  - ממנה  אכל  לא  לחכם ,

חכם "?! בה  שהורה  מ "בהמה  בערך  שלא  יותר  גרוע  ענין שזהו כשרה ,

בנוגע ג ) ֿ מינה  נפקא  למאי - דורות  לדורי שנשאר  עד  בפרהסיא , שאירע  - הנ"ל  סיפור  יוקשה : וביותר 
אלינו?

לפקפק  שיש  וסוכה  כשרה , סוכה  סוכות , שתי יש  שכאשר  היא , בזה  שהכוונה  לומר  אין ובודאי
ֿ ערוך  בשולחן להדיא  מפורש  שהרי - המפוקפקת  הסוכה  את  להעדיף  יש  עכשיו 37בכשרותה , ש "נהגו

טפח " אפילו ושלישית  כהלכתן "שתים  ולא  שלימות ", מחיצות  .38לעשות 

הסכמה  לקבל  יכול  שהיה  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  של  גדלותו לידע  כדי לנו נוגע  זה  שסיפור  לומר  אין ֿ כן וכמו
להיעשות  יכול  הדבר  היה  ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  של  בגדלותו מוסיף  זה  ענין אם  גם  הרי - כו' הפנים " מ "שר 

בהידור . סוכה  מצות  קיום  על  וויתור  ללא  אחר , באופן

ֿ אחת ֿ ועל  מישהו...), של  לשינתו הדבר  (שיפריע  אלו קושיות  על  שיתעכבו מצאתי לא  ֿ עתה  ולעת 
בזה . ביאור  מצאתי שלא  ֿ וכמה  כמה 

: לומר יש  - אפשר  ובדרך 

ענינים  ג ' ישנם  העולם  שבכללות  ששייכים 39ידוע  ענינים  (ב ) קדושה , שורה  שבהם  מצוה , עניני (א ) :
בידי  וקשורים  ש "אסורים  האסורים , דברים  שהם  לגמרי, הטמאות  קליפות  ג ' - הקדושה  היפך  של  לצד 

כו'" יומם  יבוא  כי עד  משם  עולים  ואין לעולם  קשור 40החיצונים  "שאינו המותר , דבר  הרשות , עניני (ג ) ,
כו'" החיצונים  בידי הטמאות 40ואסור  קליפות  שלש  בין ממוצעת  בחינה  ש "היא  נוגה , מקליפת  להיותו ,

. הטמאות  קליפות  בשלש  נכללת  שהיא  פעמים  ולכן הקדושה , ומדרגת  בחינת  ובין שהיא לגמרי ופעמים  .
כו'" הקדושה  ומדרגת  בבחינת  ועולה  כלי 41נכללת  מזה  לעשות  יכולים  האדם  עבודת  ֿ ידי שעל  והיינו, ,

עצמה . לקדושה  ועד  מצוה , של  ענין לאלקות ,

יש  שבהם  ענינים  יש  אבל  ענין, כל  שייך  הנ"ל  סוגים  מג ' לאיזה  בפשטות  יודעים  כלל  בדרך  והנה ,
- זה ' ה 'לעומת  טוען - היותר  ולכל  אליו, שייך  פלוני שענין טוען, זה ' ה 'לעומת  ֿ וטריא ; לשקלא  מקום 
שמצינו  וכפי כללית , מצוה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  מצוה , ממנו לעשות  אפשר  אי אבל  הרשות , דבר  זה  הרי

רק  אלא  טמא , דבר  (לא  טומאה  לקבל  שראוי שדבר  לסוכה , לסכך בנוגע  פסול  טומאה ) ,42לקבל 
העליון  רצון בו שיתגלה  מוכשר  שאינו חומר  זה  הרי ֿ מקום  מכל  המותר , דבר  שהוא  ֿ פי ֿ על  שאף  והיינו,

דבינה  מקיפים  - סוכה  שבמצות  הפרטי הגילוי או המצוות ), ענין כללות  .19(שזהו

שייכות  לו שיש  דבר  שזהו מוכח  גופא  מזה  הרי לקדושה , לעלות  יכול  זה  דבר  אם  ספק  שיש  וכיון
זה '. ל 'לעומת 

בה  שהורה  מבהמה  אכלתי "לא  אכלתי", לא  וטרפה  "נבלה  יחזקאל  שאמר  מה  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 
החכם  של  ֿ דין הפסק  ֿ ידי שעל  ֿ פי ֿ על  אף  כי, - להתירו) לחכם  לשאול  והוצרך  ספק  בה  (שנולד  חכם "
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(ובפרש"י ).35) ב לז, חולין
יד .36) ד , יחזקאל 
ס"ה.37) סתר"ל  או"ח  רמ "א
ב.38) ו, סוכה
מנחם 39) (תורת סי "ח  תשכ "א ביה"ש שמחת שיחת גם ראה

וש"נ. .(71 ע' חכ "ט  התוועדויות -
א).40) (יב, פ"ז תניא
ב).41) (יא, שם
וש"נ.42) רסתרכ "ט . או"ח  אדה"ז שו"ע ראה



כז      

הקודש ' ב 'אגרת  (כמבואר  זה ' ה 'לעומת  משליטת  יוצא  הוא  הרי הדבר  את  כיון 43שמתיר  ֿ מקום  מכל  ,(
ֿ כך , כל  בנקל  בו חודר  אינו שאלקות  דבר  היותו על  מורה  זה  הרי בספק , מוטל  הדבר  היה  שעה  שלפי

וטרפה ". "נבלה  בשם  נקרא  זה  הרי  יחזקאל  של  ומצבו מעמדו ערך  לפי ולכן,

 לבררו זה ', ל 'לעומת  שייך  שהיה  בדבר  פועלים  כאשר  מיוחד  עילוי ישנו הרי גיסא , לאידך  אמנם ,
מזולל " יקר  "להוציא  - לקדושה  כו').44ולהעלותו למטה  הנשמה  ירדה  זה  ענין שבשביל  (ועד 

אופנים : כמה  יש  זה  ובענין

יש  מישראל  אחד  שלכל  כידוע  בתורה , ֿ דין הפסק  שזהו - הדיבור  ֿ ידי על  נעשה  שהבירור  אופן יש 
חלק  "ותן שכתוב  כמו אליו, השייך  בתורה  פועל 45בתורתך "חלק  הוא  הרי הלכה  שפוסק  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ,

"הליכו  - לו"בעולם  עולם  .46ת 

לא  זו שסוכה  שרצונה  זה ' ה 'לעומת  ממשלת  תחת  ואינה  כשרה , סוכה  שזוהי הלכה  פסק  - ולדוגמא 
דבינה . המקיפים  להמשכת  ראויה  תהיה 

להוציאו  כדי בדיבור  ההלכה  פסק  מספיק  שאז ֿ כך , כל  בהתגברות  אינה  החומריות  כאשר  - זה  וכל 
אלא  הדיבור , ענין מספיק  לא  אזי - ביותר  בהתגברות  היא  החומריות  כאשר  אבל  זה '; ה 'לעומת  מממשלת 

כו'" ומבטל  מעשה  ש "אתי ענינים  בכמה  שמצינו כפי דוקא , מעשה  של  ענין להיות  והמעשה 47צריך  ,
דוקא . בעצמו אלא  אחרים , ֿ ידי על  לא  - גופא 

ומצב  במעמד  גם  הסוכה  בסכך  הקדושה  המשכת  לפעול  - ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  של  גדלותו היתה  ובזה 
גם  הנה  שלכן, בדיבור , ההלכה  פסק  ֿ ידי על  לא  אפילו זאת  לפעול  ֿ אפשר  אי החומריות  התגברות  שמצד 
כיבדוהו  אלא  נגדו, שלחמו מאלו היו שלא  מוכח  (שמזה  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  של  לסוכתו שבאו מעזיבוז גדולי
לא  הסוכה , את  להכשיר  כו' והשגה  בהבנה  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  של  סברותיו את  ושמעו כו'), עמו והתפלפלו
מעזיבוז  אנשי יכלו לא  שלכן זה ', ד 'לעומת  החומריות  התגברות  תוקף  מצד  (שזהו אצלם  הדבר  נתקבל 

ֿ ידי על  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  דבינה ), מקיפים  שם  להמשיך   טוב ֿ ֿ שם  הבעל  פעל  זו, בסוכה  שישב 
בזה  ֿ צדק ' ה 'צמח  פתגם  (כידוע  דתורה  נגלה  ֿ פי על  אלא  קבלה , ֿ פי על  לא  - כשרה  תהיה  ),48שהסוכה 

לתורה  בנוגע  השליחות  באה  ֿ ידו שעל  הפנים , שר  מט "ט  ֿ ידי על  שנתאשר  .49כפי

היה  הכיפורים , דיום  התשובה  עבודת  שלימות  לאחרי ֿ טוב , ֿ שם  שהבעל  לכך  הטעם  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
שתהיה  אחרת  בסוכה  לישב  יכול  שהיה  אף  זו, סוכה  להכשיר  געקאכט ") אזוי זיך  האט  ("ער  ֿ כך  כל  ַָָלהוט 
("דורכברעכן") ולהכניע  לשבור  רצה  כו', עבודתו מעלת  גודל  מצד  דוקא  כי - מצוה  הידור  של  באופן

סוכה . שבמצות  הקדושה  השראת  תומשך  שם  שגם  כו', החומריות  את 

 מינה ֿ נפקא  למאי - להבין צריך  עדיין שייכת אך  אינה  זו שעבודה  כערכנו, לאנשים  הנ"ל  כל 
לגמרי? דאונא  בדרי שלא  כלל , אליהם 

לאחריהם  שדוקא  ֿ רצויים , בלתי מאורעות  כמה  על  והסבר  ביאור  מהוה  זה  שסיפור  - הוא  הענין אך 
קדושה . בעניני עילוי ניתוסף 

ששייכת  הנהגה  שזוהי כיון זיך "), ש ּפארן ("אליין כאלו ענינים  לחפש  צריך  אין שבודאי - ַַובהקדמה 
כערכנו; לאנשים  ולא  ֿ טוב , ֿ שם  לבעל 

רק  הוא  אמת המדובר  הן - כזאת ?! היתה  למה  שאלה : ומתעוררת  כאלו, מאורעות  שקורים 
הרי  - מלכתחילה ?! הדבר  הוצרך  למה  היא  השאלה  אבל  רבא ", שמיה  ויתקדש  "יתגדל  ֿ זה  ֿ ידי שעל 
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ב).43) (קמד , סכ "ו
א.44) פה, ב"מ  וראה יט . טו, ירמי ' ע"פ
ואילך ,45) 118 ע' חי "ג  לקו"ש וראה מ "כ . פ"ה אבות

וש"נ. שם. 34 ובהערה
וש"נ.46) סע"ב. כח , מגילה וראה ו. ג , חבקוק

ֿ ב.47) א נט , קידושין ראה
(48.33 הערה 288 ע' ח "ג  התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
וש"נ.49) .129 ע' חל "ח  התוועדויות - מנחם תורת ראה



כח     

יותר  תשובה  בעלי שגדולים  אמת  הן - בתירוץ ! צורך  יהיה  לא  ואז קושיא , תהיה  לא  שמלכתחילה  מוטב 
בו" לעמוד  יכולים  גמורין צדיקים  אין עומדין, תשובה  שבעלי שב "מקום  כך , כדי עד  אבל 50מצדיקים , ,

במעמד  הם  אלא  מלכתחילה , לזה  מגיעים  היו לא  אם  היה  ומוטב  זו, ב "גדולה " הצורך  מהו ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף 
ישר " האדם  את  ש "עשה  כפי .51ומצב 

וגו'" הוי' וישר  ש "טוב  הדבר  שברור  - המענה  בא  זה  ענין 52ועל  לפעול  כדי - טובה  כוונה  בזה  ויש  ,
איינגעשטעלט ") זיך  האט  ("ער  עצמו את  סיכן ֿ טוב  ֿ שם  שהבעל  הנ"ל , מהסיפור  וכמובן כו', ָהבירור 
של  כשרותה  את  ולפעול  זה ', ה 'לעומת  את  ("דורכברעכן") ולהכניע  לשבור  כדי ֿ לעת  מעת  ז' במשך 

כו'. בפרהסיא  זאת  בעשותו הסוכה ,

מצוה  שקיום  ומצב  מעמד  יש  שלפעמים  - הפרטיים  בחייו מישראל  ואחד  אחד  לכל  הלימוד  גם  וזהו
אגרא " צערא  ש "לפום  אמת  הן השאלה : נשאלת  ואז כו', בקושי הצורך 53הוא  מהו ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  ,

זה , על  המענה  הנה  - מלכתחילה ?! כן  צורך שיהיה  שיש  באופן הסדר  שיהיה  הקב "ה  רוצה  שלפעמים 
כיתרון  יותר , גדול  אור  ניתוסף  ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  כו', משם  ולהוציא  לברר  זה ', ה 'לעומת  עם  במלחמה 

החושך  מן .54האור 

בתיובתא " צדיקייא  ד "לאתבא  להעילוי והכלי ההכנה  ֿ דין 55וזוהי כהפסק  הגאולה , ענין עם  שקשור  ,
. תשובה  לעשות  ישראל  נגאלין"ש "סוף  הן ומיד  .56.

***

.' לך יתנו 'כתר  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר  ואמר  לנגן צוה 

***

 בזהר להמבואר  ב 'סידור '57בנוגע  המבואר  ֿ פי על  הנה  הסוכות , שבחג  האושפיזין ענין 58אודות 

הענין, בסיום  שם  המבואר  ֿ פי על  אבל  דוקא ; הסוכות  לחג  זה  ענין של  השייכות  מובנת  הדרוש , בהתחלת 
חגיכם " ד "פרש  הענין נשלל  האושפיזין ֿ ידי דוקא 59שעל  הסוכות  בחג  הוא  זה  ענין מדוע  מובן, אינו ,60,

טובים '? ה 'ימים  בשאר  ולא 

 בנגלה ענינים  שיש  לאידך , וכן נגלה , ֿ פי על  יותר  שמובנים  בחסידות  ענינים  שיש  - ובהקדמה 
אחת  תורה  אלא  תורות , שתי אינם  וחסידות  נגלה  שהרי חסידות , ֿ פי על  רק  .61שמובנים 

ה 'ימים  לשאר  ולא  דוקא , הסוכות  לחג  האושפיזין ענין של  השייכות  שביאור  בעניננו, ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
שמעוני  בילקוט  המבואר  ֿ פי על  יובן לשונו:62טובים ', וזה  טובים ', ה 'ימים  לשאר  הסוכות  חג  בין החילוק 

. בחג  כתיב  שמחות  שלש  מוצא  אחת "אתה  שמחה  אפילו בו שכתוב  מוצא  אתה  אין בפסח  אבל  .
כתוב . אין (לפיכך  עושה  אינו אם  (תבואה ) השנה  עושה  אם  יודע  אדם  ואין נידונית  התבואה  שבפסח  .

הסוכות " מחג  ֿ עשר  חמשה  ֿ עשר  חמשה  "גמר  - ֿ שוה  גזירה  שמצינו [אלא  שמחה ) למדים 63שם  ומזה  ,
השמחה  ענין להיות  צריך  הפסח  בחג  .64שגם  את ] בהן קורין אנו החג  ימי שבעת  כל  מוצא  אתה  וכן .

בשאר  הלל  חצי שקורין (ומה  ולילו הראשון ֿ טוב  ביום  אלא  ההלל  את  קורין אנו אין בפסח  אבל  ההלל ,
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ה"ד .50) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם ב. לד , ברכות
כט .51) ג , קהלת
(רמז52) עה"פ יל "ש וראה ח . כה, ועוד .תהלים תשב).
מכ "א.53) פ"ה אבות
פכ 54) פי "ב. תניא "ו.ראה
ובכ "מ .55) ב. צב, שמע"צ דרושי  לקו"ת ב. קנג , זח "ג  ראה
ה"ה.56) שם רמב"ם
ואילך .57) ב קג , ח "ג 
ב.58) רנז, הסוכות שער - דא"ח  עם

ב.59) פח , זח "ב גם וראה ג . ב, מלאכי  - הכתוב לשון
סי "א. סתקכ "ט  או"ח  אדה"ז שו"ע הי "ח . פ"ו יו"ט  הל ' רמב"ם

מנחם 60) (תורת ס"ו תשי "ב דחה"ס ב' יום שיחת גם ראה
.(33 ע' ח "ד  התוועדויות -

ואילך .61) 356 ע' חל "ט  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ועוד .

(בתחלתו).62) תרנד  רמז אמור
ב.63) קלא, שבת
סקכ "ו.64) יראים



כט      

מנהג אלא  אינו .65הימים , (. אחת  שמחה  אלא  בעצרת  כתוב  שאין מוצא  אתה  וכן נכנסת . שהתבואה  .
כתיב  אין השנה  בראש  אבל  נידונין. האילן שפירות  לפי שמחות , שתי שם  כתוב  אין טעם  ומה  בפנים ,
שנטלו  לפי בחג , אבל  מממונו. יותר  נפשו את  אדם  ומבקש  נידונות , שהנפשות  אחת , שמחה  אפילו שם 

וחסד  הצלה  של  דין (פסק  דימוס  .66הנפשות  הכפורים  ביום  בפנים ,) האילן ופירות  שהתבואה  ועוד , .
שמחות ". שלש  כתב  לפיכך 

הענינים  ברוחניות  גם  הוא  כן - בגשמיות  :67וכמו

כיון מלמעלה , הגילוי ֿ ידי על  ממצרים  היציאה  היתה  - הפסח  היו בחג  עצמם  מצד  ֿ ישראל  שבני
טומאה  שערי במ "ט  התחילה 68שקועים  ֿ זה  לאחרי ורק  לא , ולכן כו'. העומר  בספירת  ֿ ישראל  בני עבודת 

השמחה . ענין עדיין שייך 

האמונה  ענין עם  קשור  הפסח  שחג  גם 69ולהעיר , תהיה  מלמעלה  הגילוי שמצד  שמאמין והיינו, ,
העולמים  בחי "מאמין ֿ דרך  ועל  בפועל . עבודתו תהיה  איך  יודע  אינו עצמו שמצד  אף  כדבעי, עבודתו

תעשה "70וזורע " אשר  בכל  אלקיך ) ה ' "(וברכך  הקב "ה  ציווי מצד  רק  היא  הזריעה  שפעולת  כיון 71, ,
אדם  ואין נידונית  ש "התבואה  (כנ"ל  הצמיחה  תהיה  אם  יודע  אינו עצמו מצד  הוא  אבל  כו', בה ' שמאמין

כו'"). יודע 

אבל  העבודה , ענין ישנו כבר  - תורתנו" מתן "זמן השבועות , מלמעלה ,ובחג  הגילוי מצד  הוא  עיקרה 
רק  השמחה  ענין נזכר  ולכן כו'. עצמם  מצד  ֿ ישראל  בני של  ומצבם  מעמדם  יהיה  איך  יודעים  לא  ועדיין

אחת . פעם 

השנה  דראש  העבודה  לאחרי - הסוכות  בחג  הוא  שמחות ) (שלש  השמחה  ענין ושלימות  עיקר  ואילו
כו'. הכיפורים  ויום 

דוקא  הסוכות  בחג  האושפיזין ענין ישנו לכן דוקא , הסוכות  בחג  הוא  השמחה  ענין שעיקר  .72וכיון

***

- הזקן) ואדמו"ר  המגיד  הרב  ֿ טוב , ֿ שם  (דהבעל  התנועות  ג ' ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
פעמים . ג '

המזון  ברכת  שיחיו 73לאחרי הנאספים  לכל  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  חילק  - והבדלה  מעריב  תפלת  ,
ברכה ". של  מ "כוס 

תצאו"]. בשמחה  "כי לנגן הורה  צאתו טרם 
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וש"נ.65) ס"ז. סת"צ או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
ב.66) פכ "ד , לויק"ר מת"כ  פי '
ואילך .67) 32 ס"ע ח "י  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך . 39 ס"ע חל "ד 
יתרו.68) ר"פ זו"ח  ראה
(69.233 ע' חכ "ט  לקו"ש גם ראה
סע"א.70) לא, שבת בתוס' הובא - ירושלמי 
יח .71) טו, ראה פ'
(72) הענין וביאור המשך  ).חסר
על 73) שליט "א אדמו"ר כ "ק העיר ההתוועדות סיום לקראת

ההתוועדות שבמהלך  כו'כך  בשמחה ניגנו הם *לא היכן וטען: ,

ועכשיו הזקנים, כו', ופועלים עושים היו צעירים, בהיותם שפעם,
- בעצמו זאת לעשות יצטרך  שאם והוסיף, כו'. הפעילות הפסיקו
ד "שלוחו  הענין שייך  לא (שאצלו ֿ מצוה בר לפני  לילד  יורה אזי 
חל "ג לקו"ש (ראה שליחות דין בו שאין כיון כמותו", אדם של 
התחיל  הילדים א' (וכאשר לנגן... שיתחיל  וש"נ)) ואילך . 116 ע'
ועודד  עמו, ינגנו הקהל  שכל  שליט "א אדמו"ר כ "ק הורה לנגן,
הנ"ל , הזקנים את ברך  ואח "כ  הק'). ידיו בתנועות השירה את

כו'. לפעול  וימשיכו צעירים שישארו
להתוועדות יצא לא זו שבשנה אמר, בית כמו"כ  דשמחת

שנה. בכל  כמו התוועדות יערכו ואעפ"כ , השואבה,

(,       ,  ,,   ) המו"ל.(



ל




    
מוגה  בלתי

' ב (לפי אהרן או יוסף , - זה  יום  של  האושפיזין אודות  שבזהר דובר  והאושפיזא 1הגירסאות  ,(
מהוריי "צ  אדמו"ר  (כדברי אדמו"ר שישנם 2החסידי  לכ "ק  עד  ֿ טוב  ֿ שם  מהבעל  החסידיים , האושפיזין גם 

נ"ע ) מהר "ש (מהורש "ב ) אדמו"ר  הדיבור 3- והרחיב  שביניהם , והקשר  אדמו"ר , של  ֿ נפש  המסירות  אודות 
כו' יהודי לקרב  .4מהר "ש 

***

 ראה" - סוכות  המועד  חול  דשבת  בתורה  הקריאה  אודות  גו'"דובר  אלי אומר  ושייכותה 5אתה  ,
הסוכות . לחג 

"ויהי בענין מהר "ש  אדמו"ר  של  המאמר  את  ביאר  הדסה "וכן את  .6אומן

***

 דשבת האושפיזין לגבי בפרט , הסוכות  וחג  בכלל  ֿ טוב  דיום  האושפיזין שבין החילוק  אודות  דובר 
בזהר ) שכתוב  מה  ֿ פי בנוגע 7(על  ֿ טוב  יום  למוצאי שבת  מוצאי שבין החילוק  גם  יובן ֿ זה  ֿ פי שעל  וביאר , ;

הבשמים  .8לברכת 

•

1

2
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6

7

8

9

10

*() ֿ עתה לעת לידינו הגיעה לא השיחה ).רשימת
סע"ב.1) שא, ואילך . ב קג , ח "ג  סע"א. רסא, ח "א
(2.(161 ע' תרצ"ז (סה"ש ס"ד  תרצ"ז דחה"ס א' ליל  שיחת

- מנחם (תורת בתחלתה תשכ "ג  דחה"ס ב' יום שיחת גם וראה
וש"נ. .(55 ע' חל "ה התוועדויות

כ"ק 3) בכה  מהר"ש , אדמו "ר  אודות  שליט "א בדברו אדמו"ר
) פעמים ).כמה

ופגישתו4) לפריז נסיעתו אודות אחד וסיפר אברך עם  במלון 
ובהיותו בתשובה , על לעוררו והתיישב טעה גדולה, בהתרגשות

לקומה, מקומה המלון אורחי  לשאת מיועדים שהיו הכסאות אחד 
בקומה  מתאכסן שהוא נזכר הכסא, להגבי ' המשרתים באו וכאשר

מהר"ש  אדמו"ר התולדות ספר (ראה כו' סליחתם וביקש זו,
.(77 ע' תשנ"ז) תש"ז. (קה"ת

ואילך .5) יב לג , תשא
תש"נ),6) (קה"ת תרל "ב לכם ולקחתם לד "ה הכוונה כנראה

ומארז"ל  מראה", ויפת תואר "יפת היופי , ענין נתבאר שבו
משוך  חסד  של  וחוט  היתה ירקרקת "אסתר א) יג , עלי '",(מגילה

מינים. דד ' והיופי  ההידור לענין בשייכות 
בערכם 7) ד ) (כרך  חב"ד  הערכים ספר  ואילך ).ראה  שכ  (ע'

התוועדויות  - מנחם (תורת ס"ז שמח "ת יום שיחת גם וראה וש"נ.
ואילך ). 115 ס"ע חמ "א

וש "נ.8) תצא . ר"ס  או "ח  אדה "ז שו "ע ראה 




    
מוגה  בלתי

' ב (לפי אהרן או יוסף , - זה  יום  של  האושפיזין אודות  שבזהר דובר  והאושפיזא 1הגירסאות  ,(
מהוריי "צ  אדמו"ר  (כדברי אדמו"ר שישנם 2החסידי  לכ "ק  עד  ֿ טוב  ֿ שם  מהבעל  החסידיים , האושפיזין גם 

נ"ע ) מהר "ש (מהורש "ב ) אדמו"ר  הדיבור 3- והרחיב  שביניהם , והקשר  אדמו"ר , של  ֿ נפש  המסירות  אודות 
כו' יהודי לקרב  .4מהר "ש 

***

 ראה" - סוכות  המועד  חול  דשבת  בתורה  הקריאה  אודות  גו'"דובר  אלי אומר  ושייכותה 5אתה  ,
הסוכות . לחג 

"ויהי בענין מהר "ש  אדמו"ר  של  המאמר  את  ביאר  הדסה "וכן את  .6אומן

***

 דשבת האושפיזין לגבי בפרט , הסוכות  וחג  בכלל  ֿ טוב  דיום  האושפיזין שבין החילוק  אודות  דובר 
בזהר ) שכתוב  מה  ֿ פי בנוגע 7(על  ֿ טוב  יום  למוצאי שבת  מוצאי שבין החילוק  גם  יובן ֿ זה  ֿ פי שעל  וביאר , ;

הבשמים  .8לברכת 

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*() ֿ עתה לעת לידינו הגיעה לא השיחה ).רשימת
סע"ב.1) שא, ואילך . ב קג , ח "ג  סע"א. רסא, ח "א
(2.(161 ע' תרצ"ז (סה"ש ס"ד  תרצ"ז דחה"ס א' ליל  שיחת

- מנחם (תורת בתחלתה תשכ "ג  דחה"ס ב' יום שיחת גם וראה
וש"נ. .(55 ע' חל "ה התוועדויות

כ"ק 3) בכה  מהר"ש , אדמו "ר  אודות  שליט "א בדברו אדמו"ר
) פעמים ).כמה

ופגישתו4) לפריז נסיעתו אודות אחד וסיפר אברך עם  במלון 
ובהיותו בתשובה , על לעוררו והתיישב טעה גדולה, בהתרגשות

לקומה, מקומה המלון אורחי  לשאת מיועדים שהיו הכסאות אחד 
בקומה  מתאכסן שהוא נזכר הכסא, להגבי ' המשרתים באו וכאשר

מהר"ש  אדמו"ר התולדות ספר (ראה כו' סליחתם וביקש זו,
.(77 ע' תשנ"ז) תש"ז. (קה"ת

ואילך .5) יב לג , תשא
תש"נ),6) (קה"ת תרל "ב לכם ולקחתם לד "ה הכוונה כנראה

ומארז"ל  מראה", ויפת תואר "יפת היופי , ענין נתבאר שבו
משוך  חסד  של  וחוט  היתה ירקרקת "אסתר א) יג , עלי '",(מגילה

מינים. דד ' והיופי  ההידור לענין בשייכות 
בערכם 7) ד ) (כרך  חב"ד  הערכים ספר  ואילך ).ראה  שכ  (ע'

התוועדויות  - מנחם (תורת ס"ז שמח "ת יום שיחת גם וראה וש"נ.
ואילך ). 115 ס"ע חמ "א

וש "נ.8) תצא . ר"ס  או "ח  אדה "ז שו "ע ראה 

              

       
         

        
        


       

          
          

        
        

          
        

           
        

        
         

       
      
           







































המשך ביאור למס' מנחות ליום שבת קודש עמ' א
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מוגה  בלתי

עראי  דירת  - הוא  סוכה  של  עצרת ,1ענינה  לשמיני באים  הסוכות  חג  ימי שבעת  שלאחרי הוא , והסדר  ,
קבע . לדירת  עראי מדירת  שעוברים  והיינו,

חב "ד : לכפר  בנוגע  הוא  וכן

עראי". "דירת  של  באופן זה  הרי  עדיין אבל  בעבר , שהיה  מכמו טוב  יותר  נעשה  שהמצב  אמת  הן

של - באופן הם  ענינים  שריבוי גשמיים , לענינים  בנוגע  אלא  רוחניים , לענינים  בנוגע  אינה  כוונתי
עראי. דירת 

ולהתד  להתאסף  צריכים  של ולכן, באופן לפעול  - ֿ כך  ואחר  קבע , - מהעראי ולעשות  ביחד , כולם  בר 
הכפר . והתרחבות  בהתפשטות  קבע 

הכפר . מתושבי ואחת  אחד  לכל  זאת  ימסרו בודאי

הכפר , מייסד  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ברכת  שתתקיים  רצון ויהי

טפחים . מעשרה  למטה  והנגלה , הנראה  בטוב  הרחבה , מתוך  הכפר  התפשטות  ותהיה 
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א.1) ב, סוכה

      

     
מוגה  בלתי

עראי  דירת  - הוא  סוכה  של  עצרת ,1ענינה  לשמיני באים  הסוכות  חג  ימי שבעת  שלאחרי הוא , והסדר  ,
קבע . לדירת  עראי מדירת  שעוברים  והיינו,

חב "ד : לכפר  בנוגע  הוא  וכן

עראי". "דירת  של  באופן זה  הרי  עדיין אבל  בעבר , שהיה  מכמו טוב  יותר  נעשה  שהמצב  אמת  הן

של - באופן הם  ענינים  שריבוי גשמיים , לענינים  בנוגע  אלא  רוחניים , לענינים  בנוגע  אינה  כוונתי
עראי. דירת 

ולהתד  להתאסף  צריכים  של ולכן, באופן לפעול  - ֿ כך  ואחר  קבע , - מהעראי ולעשות  ביחד , כולם  בר 
הכפר . והתרחבות  בהתפשטות  קבע 

הכפר . מתושבי ואחת  אחד  לכל  זאת  ימסרו בודאי

הכפר , מייסד  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ברכת  שתתקיים  רצון ויהי

טפחים . מעשרה  למטה  והנגלה , הנראה  בטוב  הרחבה , מתוך  הכפר  התפשטות  ותהיה 

1
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א.1) ב, סוכה

             

         
          

         
        

       
     

       
          

       
         

        
        

        
   

        
         

        
         

        
        

          
         

       
        

        
   
      

   
           

         
        

          
        

         
          

         
          

      
          

          
         

        
  

        
        
        

        
       

   
          

        
        

       
        

         
        

      



















































































































המשך ביאור למס' מנחות ליום שלישי עמ' ב 



לב

     
מוגה  בלתי

. במעשה להתבטא  צריך  לאושפיזין, ושייכותו האסיף  דחג  הענין כללות  אודות  לעיל  האמור 
המעשה " אלא  עיקר  המדרש  ש "לא  התורה  עניני בכל  כהכלל  .205בפועל ,

("תלמוד  עיקרית  מצוה  תורה , תלמוד  מצות  כמו בדיבור , התלויות  מצוות  שישנם  שאף  – ובהקדמה 
כולם " כנגד  בדיבור 206תורה  שצ "ל  הלב ,208דוקא 207), וכוונת  במחשבה  התלויות  עיקריות  מצוות  ויש  ,

רגע  אפילו האדם  מעל  יפסק  לא  תמידי "שחיובן מצוות  שש  כו', ויראתו ואהבתו ויחודו ה ' אמונת  כמו
. ימיו שש בכל  סימנם  מקלט 209. לכם "210ערי ש "המעשה 211תהיינה  הכלל  ישנו אלו במצוות  גם  הרי, ,

בפועל . מעשה  של  בענינים  יותר  עוד  ניתוסף  מזה  שכתוצאה  העיקר ", הוא 

הוספה  לידי להביא  צריך  וכו', והאושפיזין האסיף  חג  בעניני שהדיבור  – לעניננו ובנוגע  
.

(ע "י  ועבודתינו מעשינו ושלימות  גמר  על  מורה  זו, בשנה  ובמיוחד  האסיף , שחג  לעיל  האמור  וע "פ 
ואורחותי  בדרכיהם  יחדיו ההליכה  כולם  ומתאספים  חוזרים  שאז הגלות , משך  זמן כל  האושפיזין) של  הם 

לשמחת  ובשייכות  בקשר  צ "ל  השואבה  בית  ששמחת  מובן, והשלימה , האמיתית  בגאולה  הקדושה  לארצנו
שמחת  את  ממשיכים  שאז בא ", המשיח ) (המלך  זה  "הנה  צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה 

השלישי. המקדש  בבית  השואבה  בית 

נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  אמותיו בד ' השואבה  בית  שמחת  כשחוגגים  זה  על  מיוחדת  ֿ כח  ונתינת 
בית  שלו, (גמ "ח ) טובים  מעשים  ובית  (תורה ) המדרש  ובית  (תפלה ) הכנסת  בבית  מעין דורנו, ,

קדושות 212ודוגמת  ג ' בו (שיש  ביהמ "ק )213ביהמ "ק  ובפרט  , ושני ראשון בית  גם  214שכולל 

השלישי. בביהמ "ק  השמחה  ושלימות  המשך  נעשה  ומיד  שתיכף  המתאימה  ההכנה  שזוהי (משולש ),

כדלקמן. העיקר , שהוא  למעשה  הנוגעים  פרטים  כמה  להדגיש  יש  – ממש  בפועל  להשמחה  ובנוגע 

.: בהשמחה ההשתתפות 

" – הפרטים  בכל  בהשמחה  להשתתף  ואחד  אחד  כל  על       
"215בכפיו יטפח  שאחד  מספיק  שלא  של – לריקודו הענט ") די מיט  כאו"א ("אטשן אלא  , ַ
צריך   שלו להריקוד  חבירו של  לריקודו בכפיו הטיפוח  את  להשוות  שאין ופשוט  כמובן ,
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מי "ז.205) פ"א אבות
ספ"א.206) פאה
ע"י 207) – במעשה גם שו"ע כתיבת ושייך  (ראה תורה דברי 

בכל  להיות יכול  אינו המעשה אבל , ס"ג ), סמ "ז או "ח  ואדה"ז
הכתיבה  מעשה שהרי  התורה, דלימוד  החיוב ישנו שבהם הזמנים

ויו"ט . בשבת אסור
ס"ד ,208) שם (שו"ע לברך  צריך  אינו תורה בדברי  והמהרהר

ס"ב). שם ואדה"ז
יג .209) לה, מסעי 
בהם 210) שהישיבה – מקלט " ל "ערי  השייכות לבאר ויש

של  באופן להיות צריכה  משם יוצא "שאינו ,
,חשוב הכי  דבר בשביל  אפילו הגדול )", הכהן מות (עד 

רוצח  הל ' (רמב"ם לתשועתו" צריכין ישראל  ש"כל  כך  כדי  עד 
ה"ח ). פ"ז נפש ושמירת

"דברי – התורה ללימוד  מקלט " ד "ערי  מהשייכות גם ולהעיר
ורגע  רגע בכל  שחיובו – א) יו"ד , (מכות קולטין" (ראה *תורה

ועוד ). ספ"ג . ת"ת הל ' רמב"ם סע"א. צט , סנהדרין
(וסופה).211) החינוך  ספר שבריש המחבר אגרת
(קה"ת 212) שבבבל  רבינו בית בענין קונטרס בארוכה ראה

ואילך ). 413 ע' לקמן גם נדפס – תשנ"ב
ה"ה.213) פ"א ביהב"ח  הל ' רמב"ם ראה
א.214) רכא, זח "ג  ראה
הי "ג .215) פ"ח  לולב הל ' רמב"ם

                   
                    

      



לג    

שמברך  ברכה  על  אמן עניית  בין החילוק  ובדוגמת  (ע "ד  גידיו ושס "ה  אבריו רמ "ח  בכל  בעצמו
פרי על  הברכה  לאמירת  פרי אכילת  על   .(כבשרו ובשר  דם  ונעשה 

צריך  שכאו"א  בלבד  זו לא  מזה : כמוויתירה  להשתדל בהשמחה , שצריך  זאת , עוד  אלא  ,
כמו בהשמחה .ולהיות 216להתנהג  החי'" "רוח 

יותר : ובפרטיות 

להזהר  צריך  שאז אחר , מישהו הוא  השואבה ) בית  שמחת  ועריכת  (בארגון בראש  העומד  כאשר  גם 
ב  החי'" "רוח  להיות  להשתדל  וצריך  יכול  – וכיו"ב  גבול  השגת  משום  בבעלותו לפגוע  השמחה ,שלא 

לרעך  "ואהבת  ממש , כמותו ועד  ואחיו, רעהו אלא  אחר " "מישהו (שאינו בראש  שהעומד  ובודאי
התורה ,217כמוך " ע "פ  שמתנהג  כיון בעה "ב 'שקייט "), ("ראוועט  בעה "ב  כמו שמתנהג  כך  על  יתרעם  לא  (ַ

הקב "ה . של  בעלותו שזוהי

השואבה  בית  בשמחת  אחרים  יהודים  לשמח  כשהולך  שיכולים 218ועאכו"כ  ֿ המועד  בחול  (ובפרט 
לנסוע  שביכלתו 219וצריכים  מישהו שם  אין שהיא  סיבה  שמאיזו מסויים  למקום  ובא  רחוקים ) למקומות  גם 

נעשה  – השמחה  את  ולנהל  עד להנהיג  להמתין לו שאין אלא  עוד  ולא  זה , במקום  והמנהיג  הראש 
שלא  לומר  צריך  ואין עצמו), את  להציע  כבודו לפי זה  שאין (כיון השמחה  את  להנהיג  ממנו שיבקשו

ממנו  כשמבקשים  בית 220יסרב  שמחת  וניהול  בהנהגת  להתחיל  עליו שהיות ) (ללא  ומיד  תיכף  אלא  ,
זה . במקום  השואבה 

.: השמחה אופן

שמחת  ובפרט  התורה , מן שחיובה  יו"ט  שמחת  ועאכו"כ  גדר , פריצת  של  באופן היא  בכלל  שמחה 
של  באופן להיות  שצריכה  בודאי – בחג " כתיב  שמחות  ש "שלש  שמחתנו", "זמן הסוכות , דחג  יו"ט 

גדר , פריצת   .

לפי  והיא  עבורו מתאימה  היא  כזו שהנהגה  עצמו, את  שמגביל  וההגבלות  הגדרים  פריצת  – לראש  ולכל 
הכבוד  לא  – כבודו לפי ואינה  עבורו מתאימה  אינה  זו והנהגה  כבוד כבודו אלא  ח "ו, 

אלו. והגבלות  גדרים  לפרוץ  שצריך  בזה ) להאריך  צריך  אין (ובודאי פשוט  הכי דבר  ה "ז – וכו' וכו' שלמד 

זמן משך  השואבה  בית  בשמחת  ורוקד  ששמח  לאחרי גם  מזה : מרוב ויתירה  עייפות  שרגליו עד  ארוך 
שהגיע  לו מעיר  שמישהו או לרקוד , להפסיק  מחשבה  לו ונופלת  ֿ כפים , ממחיאות  עייפות  וידיו הריקוד 
שסוחף  אדרבה , אלא  מהשמחה , שיבלבלוהו נותן שאינו בלבד  זו לא  הרי, – לרקוד  להפסיק  הזמן
ע "ש  "אדם ", נקרא  הנך  איין", זיך  "הער  באמרו: המבלבל , האדם  ועאכו"כ ) (הדבר  את  גם  ַבהשמחה 

שלך ,221אדמה  וההגבלה  מהמדידה  לצאת  עליך  שכן, וכיון והגבלה , מדידה  מכל  למעלה  שהוא  ,
והגבלה ! ממדידה  שלמעלה  באופן השואבה  בית  בשמחת  ולשמוח 

.: ליום מיום  ובהוספה  החג  ימי שבעת  במשך  השמחה 

שתהי' כדי חדשות " ב "פנים  צורך  שיש  המשתה , ימי בשבעת  שנמשכת  נישואין בשמחת  מצינו
בשלימותה  ציווי 222השמחה  שע "פ  שכיון השואבה , בית  ושמחת  החג , לשמחת  בנוגע  גם  מובן ומזה  .

מישראל  לכאו"א  כח  נותן שהקב "ה  בודאי זה , אחר  זה  ימים  שבעה  במשך  להיות  צריכה  התורה 

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

אלא 216) בתים"... בעלי  ל "מנהג  הכוונה שאין ופשוט 
הקב"ה. של  לבעלותו המתאימה הנהגה

(217.36 הערה לעיל  ראה
משתף 218) כאשר היא אמיתית ששמחה הרמב"ם וכמ "ש

ֿ יח ). הי "ז פ"ו יו"ט  הל ' (ראה בשמחתו אחרים
אלא)219) מותרת, רק (לא היא עצמה שהנסיעה מצוה ועד 

371 ע' חי "ז לקו"ש וראה מ "ב. פ"ד  (אבות המשנה כהוראת –
"הוי  וש"נ) שעי "ז רץ ואילך . במכונית הנסיעה גם (כולל  למצוה"

עוז). וביתר שאת ביתר הריצה נעשית
כבר220) כשנמצאים השואבה באמצע ובפרט  בית שמחת

ציווי ישנו שאז כו') אחרים במקומות לחגוג  התחילו (שכבר
בנוגע  שמצינו ע"ד  באמצע. להפסיק שלא כדי  לסרב שלא מיוחד 

ציבור שליח  או"ח באמצע להעמדת (ואדה"ז) (טושו"ע התפלה
(ס"כ )). סי "ז סנ"ג 

ועוד .221) רע"א. ג , של "ה ראה
ס"ז.222) סס"ב אה"ע טושו"ע ראה



לד   

" בבחינת  "223 עוד ולא  החג , ימי שבעת  במשך  אמיתית  בשמחה  להיות  יוכל  שעי"ז ,
בקודש " "מעלין ֿ כח ) נתינת  גם  (שהוא  כהציווי יותר , נעלה  באופן בהשמחה  יוסיף  ליום  שמיום  .224אלא 

הידוע  (כהלשון תעלומות " יודע  עליו ש "יעיד  כך , כדי אמיתית 225ועד  שמחה  היא  שלו שהשמחה  (
ליום . מיום  והוספה  עילוי של  באופן

לעניננו: בשייכות  תעלומות " יודע  עליו "יעיד  בהלשון הכוונה  ולהבהיר  להוסיף  ויש 

היא  שהשמחה  הכוונה  אין "חבירו של  בלבו מה  יודע  אדם  ש "אין וכיון יש 226בלבד , ,
היא  שהשמחה  בודאי כי, תעלומות ", יודע  עליו ש "יעיד  צורך  "שייפין לכל  פליג  ו"לבא  ,227,

אלא , ובמעשה , בדיבור  בפועל , בהנהגתו ומתגלה  "יעיד שפורצת  כל , לעין השמחה  התגלות  על 
ונעלית  פנימית  היא  שהשמחה  תעלומות " יודע  עליו .

ד " מהדיוק  גם  כידוע ולהעיר  – דוקא  עדות  תעלומות ", יודע  מציאות 228עליו פועלת  ש "עדות "
במ  גם  כן נעשה  ובמילא  תורה , ע "פ  העולם הדבר  על 229ציאות  שנוסף  בנדו"ד , ועד "ז , 

פונה  עסקיו בהשמחה , עליו230מכל  ו"מעיד " כביכול , ,   באופן בהשמחה 
לגמרי. ֿ ערוך  שבאין

., היום מעלת  מצד  נוסף  עילוי ישנו החג , ימי שבעת  בכל  ליום  מיום  וההוספה  העילוי ומלבד 
ולדוגמא :

והשמחה . השחוק  ע "ש  יצחק , האושפיזא , של  ענינו מצד  בהשמחה  מיוחדת  הוספה  – השני ביום 
טוב  כי בו שהוכפל  השלישי ביום  חל  דסוכות  השני שיום  זו, שנה  בקביעות  נוספת  .231ומעלה 

לתושי'" ד "כפלים  באופן ראשונים  ימים  בשני השמחה  לאחרי – השלישי המעלה 232ביום  גם  ניתוסף  ,
של  באופן היא  שהשמחה  השלישי, "חזקה ".דיום 

הסוכות  ימי דשבעת  הרוב  כבר  שישנו – הרביעי ככולו"233ביום  ו"רובו שישנו 234, – החמישי וביום  ;
ֿ עצרת . דשמיני לההמשך  ביחס  גם  ככולו) (רובו הרוב 

דיום  השמחה  גם  ישנה  דהיו"ט  השמחה  על  שנוסף  השבת , ביום  חל  זו שנה  שבקביעות  – הששי ביום 
השבתות " אלו שמחתכם  "ביום  השבת 235השבת , שיום  כיון סכ "ד ), (כנ"ל  הגאולה  שמחת  ובמיוחד  כולל  ,

העולמים " לחיי ומנוחה  שבת  שכולו "יום  ודוגמת  מעין .236הוא 

שלפניו, הימים  כל  את  שכולל  גדול  בריבוי השמחה  להיות  צריכה  שבו השביעי, ביום  ועאכו"כ 
"הושענא  בשמו, שלפניו,כמודגש  הימים  בכל  שנאמרו אלו גם  כולל  ה "הושענות ", ריבוי ע "ש  ,"

התהלים  ספר  כל  אמירת  כמו היום , עבודת  עניני שאר  מיוחד 237ועד "ז נוסח  בתוספת  רצון" ה "יהי וכן ,
בהשמחה  גם  ניתוסף  אלו מעלות  שמצד  היום , עניני בשאר  וכיו"ב  ספר , כל  לאחרי .238שאומרים 
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שה"פנים 223) – נישואין שמחת לגבי  בזה והחידוש
שבא  החדש האורח  אצל  אלא אינם נישואין שבשמחת חדשות"
אותם  עם נשארים אתמול  בהשמחה שהשתתפו אלו אבל  זה, ביום
אצל  הם חדשות" שה"פנים בנדו"ד , משא"כ  אתמול , כמו פנים

שלפנ"ז. בימים השואבה בית בשמחת שהשתתפו בנ"י  כל 
וש"נ.224) א. כח , ברכות
ה"ב.225) פ"ב תשובה הל ' רמב"ם
רע"ב.226) נד , פסחים
רלב,227) ב. רכא, רע"ב. קסא, ח "ג  א. קנג , ח "ב זהר ראה

א.
וש"נ.228) .188 ע' חי "ט  לקו"ש ראה
העדות 229) – ליו"ט  בשייכות במיוחד  דקידוש ומודגש

טובים. דהימים הקביעות תלוי ' שבה החודש
ועוד .230) ט . כו, בחוקותי  ופרש"י  תו"כ  – חז"ל  כלשון

(231.146 ובהערה סוסט "ז לעיל  ראה
רפמ "ו.232) שמו"ר וראה ו. יא, איוב – הכתוב לשון
עדיין 233) זה אין  עמו (שבצירוף ֿ עצרת דשמיני  וההמשך 

המעלה גורע אינו – בשוה) שוה אלא לשבעת ביחסדרובו רובו,
בפ"ע. ענין מוסיף אלא הסוכות, ימי 

וש"נ.234) רע"א. מב, נזיר
יו"ד .235) יו"ד , בהעלותך  ספרי 
בסופה.236) תמיד 
מתוק.237) תפוח  הגבאים מחלקים – תהלים אמירת ולאחרי 
לאמירת 238) ח "ו מפריעה אינה זו גדולה ששמחה ובודאי 

מיל  הילוך  משיעור יותר הרבה – זמן ריבוי  שישנו כיון התהלים,
ס"ב  סתנ"ט  או"ח  (ואדה"ז) (טושו"ע רגעים כ "ד  או רגעים [י "ח 

תהלים. אמירת להתחלת עד  – (ס"י ))]

              

       
           

           
          

         
      

         
       

       
          

         

























לה    

בהשמח  יותר  עוד  להוסיף  חגומתכוננים  עניני כל  באים  שבו ֿ עצרת , לשמיני נכנסים  שתיכף  כיון – ה 
קליטה  מלשון (עצרת  קליטה  של  באופן בפנימיות 239הסוכות  בשבת 240) ולאח "ז ֿ תורה , בשמחת  ועאכו"כ  ,

("ויכולו"241בראשית  והשלימות  העלי' נעשית  שבו שאלה 242, שמתעוררת  ועד  ושמח "ת , דשמע "צ  (
את  מיד  מתחילים  ולא  וויילע ") קורצע  ("א  קצר  זמן משך  אפילו ולהמתין להתאפק  צריכים  למה  ַוקושיא :
מהענינים  השאלות  שאר  שכל  כיון בלבד , זו שאלה  רק  שתשאר  ויה "ר  – גדולה ?!... הכי השמחה 

לגמרי! יתבטלו המבלבלים 

. והולך דמוסיף  באופן ומקום  מקום  בכל  השואבה  בית  שמחת  את  לחגוג  – העיקר  הוא  והמעשה 
שזוכים  כיון השלישי, בביהמ "ק  השואבה  בית  שמחת  בחגיגת  שממשיכים  – העיקר  והוא  ועוד  ואור ,

עין" כהרף  עיכבן "לא  ממש , ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית  .243לגאולה 

לצדקה  ֿ מצוה  השליחות  ע "י המועד ) (בחול  הצדקה  במצות  ההוספה  ע "י מדילי')ובפרט  (ובהוספה 
ולגרום  זכות  לכף  כולו העולם  את  להכריע  בכחה  תומ "צ  בעניני ופעולה  פעולה  שכל  לכך  שנוסף  –

הרמב "ם  (כפס "ד  והצלה  שמקרבת 244תשועה  צדקה  "גדולה  כמארז"ל  הצדקה , במצות  מיוחדת  סגולה  יש  ,(
הגאולה " בישראל 245את  הקב "ה  (ש )עשה  ה "צדקה  שתמורת  ," האומות הקב "ה 246לבין עושה  ,

ד " האמיתית  ו"הצדקה  הגוים ", מבין האסיף .247פזורנו חג  – הארץ " כנפות  מארבע  יחד 

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, שכל  – ולוקחים 248ובפשטות  תבל , קצוי מכל  מתקבצים  ,
שמיא " ענני "עם  יחדיו, כולם  ובאים  כו', הבירורים  עניני וכל  ֿ מדרשות  והבתי ֿ כנסיות  הבתי ,249עמהם 

ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  השלישי, המקדש  ולבית  הקודש , עיר  לירושלים  הקדושה , ושם 250לארצנו ,
ש "משם  גם  כולל  השלימות , בתכלית  השואבה  בית  שמחת  הקודש "251חוגגים  רוח  כיון 252שואבין ,

היעוד  ממש 253שיקויים  ומיד  תיכף  – ובנותיכם " בניכם  ונבאו בשר  כל  על  רוחי את  .254"אשפוך 
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ובכ "מ .239) א. צא, שמע"צ דרושי  לקו"ת ראה
הקוין 240) ג ' בכל  כו' טובים דמעשים ההולדה נעשית ומזה

ח "א  מלוקט  סה"מ  (ראה השנה כל  במשך  וגמ "ח  עבודה דתורה
וש"נ). שעב. ע'

ושמח "ת 241) שמע"צ בין שמפסיקים זו שנה בקביעות וגם
לכך  נוסף הרי , – לחול " קודש בין ב"המבדיל  בראשית לשבת
(ראה  בחול  הקודש שממשיכים באופן היא עצמה שההבדלה
"לשם  נעשים החול  שעניני  פ"ה), מילה מצות להצ"צ סהמ "צ
החול  בימי  מעלה יש הקודש", טהרת על  ל "חולין ועד  שמים",
תפילין  למצות בנוגע כמו ממש, ותומ "צ קדושה לעניני  בנוגע גם

כולה  התורה כל  וש"נ))*("הוקשה א. לה, (קידושין לתפילין"
וכיון דוקא, החול  בימי  הסוכות שקיומה ימי  שבעת שבמשך 

ביותר גדולה תפילין, מניחים אין ושמח "ת התשוקה ושמע"צ
הסיפור  (כידוע היו"ט  שלאחרי  הראשון חול  ביום תפילין להנחת

מבארדיטשוב). לוי "צ ר' הרה"צ אודות בזה
עה"פ.242) אוה"ת וראה א. ב, בראשית

ב 243) ופרש"י  ועוד .מכילתא מא. יב, א
ה"ד .244) פ"ג  תשובה הל '
פל "ז.245) תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
ב.246) פז, פסחים
סי "א).247) (כנ"ל  כל " מכל  ד "בכל  הגימטריא – "קבץ"
ט .248) יו"ד , בא
א.249) צח , סנהדרין וראה יג . ז, דניאל 
יז.250) טו, בשלח 
רפ"ה.251) סוכה ירושלמי 
וספירת 252) המלכות, בספירת הוא הקודש שרוח  להעיר

כתר. עם קשורה המלכות
א.253) ג , יואל 
לנגן 254) שליט "א אדמו"ר כ "ק התחיל  – וב' א' בלילות

נתן  – וה' ד ' ובלילות ז"ל . הרלוי "צ לאביו לאביו הקפות ניגון
(המו"ל ). לצדקה דולר של  שטר לכאו"א שליט "א אדמו"ר כ "ק

   למצוות                   
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שבת קודש עמ' ב 



לו

     
    

מוגה  בלתי

.[ רז"ל ומאמרי פסוקים  הי"ב  את  אמרו מנחה  תפלת  [לאחר 
 הגאולה ענין מרומז זה  ובשם  הסוכות ". "חג  הוא : בתורתינו, עתה , נמצאים  אנו שבו החג  של  שמו

ֿ ד ). ס "ג  (כדלקמן העתידה 
כמ "ש  מישראל , לכאו"א  ושייך  נמסר  זה  ענין גם  הרי בתוה "ק , ענין שככל  שאמרתם 1ולהוסיף , (וכפי

משה  לנו צוה  "תורה  ישראל ז"ע ) מעם  לכאו"א  הוריש  רבינו שמשה  תורה  שזוהי יעקב ", קהלת 
נצחי, באופן וטף , נשים  אנשים  הדורות , בכל 

בעצמו  הקב "ה  נותן מהם  שלכאו"א  שידעו, דור ), שבכל  ישראל  לילדי (ובמיוחד  זה  לדורנו גם  וכמובן
אלקים " ברא  מ "בראשית  התורה , כל  ישראל "2את  כל  "לעיני .3עד 

של  שזהו"ע  כאן שידוע ומודגש  כיון אלא  היורש , של  גילו לפי ונמדדת  ניתנת  אינה  שירושה  ,
משנולד  תיכף  שלו, נעשית  ה "ה  אליו, שייכת  .4שהיא 

על  גם  משפיע  שבתורה  הירושה  וענין נולד , בו מהרגע  יהודי ילד  לכל  שייכת  שהתורה  – ובענינינו
בכל  לתומ "צ  שקשור  היינו, ירושה , של  באופן נעשים  הם  שגם  היום , במשך  ה ' בעבודת  הנהגותיו כל 

התוקף .

הדבר  משנתו, כשניעור  תיכף  תיכף ולדוגמא : אומר  ה "ה  ולכן הקב "ה ! – ה "ז נזכר , הוא  שבו
והסבים  הוריכם  שלכם , והמלמדות  המלמדים  אמרו גם  וכך  בבוקר , היום  אמרתם  שודאי וכפי אני", "מודה 
וכן  שלפנ"ז, היום  את  התחלתם  שגם  וכפי כולו, העולם  בכל  ישראל  לכלל  הקשור  איש  וכל  והסבתות ,

בחמלה  נשמתי בי שהחזרת  וקיים  חי מלך  לפניך  אני "מודה  – מחר  גם  אמונתך ".תתחילו רבה 

לעשותו  שעליו דבר  שבכל  היום , כל  במשך  חי הוא  ובה  אן") אים  מיט  ("פירט  בו פועלת  זאת  ָואמירה 
– פשוט  הכי דבר  גם  ולאידך , ביותר , חשוב  גשמי דבר  או ביותר , חשוב  רוחני דבר  זה  אם  בין היום , משך 

וקיים ". חי "מלך  בהקב "ה  שמקורם  מגלה  ה "ה  כולם  הדברים  בכל 

לכל  הרי, נוספים ) "קונצים " כל  (בלי רגילים  מים  כוס  כמו פשוט  דבר  על  שאפילו שרואים , וכפי
בדברו".לראש , נהי' "שהכל  ומברך  להקב "ה  יהודי

ענין על  היא  ההודאה  אני מודה  באמירת  כי אני" "מודה  אמירת  על  חידוש  ישנו חייו ובזה  –
" באמירת  ואילו בשייכות הפרטיים . היא  ההודאה  מ "מ  מים , מעט  על  הוא  שהמדובר  אף  דברו", נהי'

הקב "ה  של  בבעלותו להכרה    גם כולל  ! של "בדברו" נעשה  זה  שכל  כו', חייו פרטי
העולם " נברא  מאמרות  "בעשרה  בלבד ).(ע "י5הקב "ה ,

(של  שלו ֿ פעמית  חד  שתי' שבשביל  יהודי, ילד  לכל  שישנה  החשיבות  גם  מודגשת  שבזה  ולהוסיף ,
בריא , להיות  שיוכל  כדי במיוחד , זה  ולילד  לעולם , מים  שיהי ' מיוחד  באופן הקב "ה  מתעסק  רגילים ) מים 
רוחני, מזון יש  לה  שגם  בנשמתו, והן בגופו הן וברוחניות , בגשמיות  ולשגשג  לגדול  להמשיך  ויוכל 
הרוחני  מזונה  שהם  ו"שהכל " אני" "מודה  כאמירת  ומצוותי', התורה  שהם  הרוחניים , בצרכי' ומשגשגת 

לגוף . החיוניים  דברים  הם  ובית  לבוש  ומשקה , שמאכל  כפי בדיוק  הנשמה , של 

הדברים  שגם  כיון הגשמי, המזון עם  מתאחד  הנשמה  של  הרוחני שהמזון מזו, שבהם ויתירה 
האתרוג המינים , וד ' הסוכות  ימי במשך  יושבים  שבה  הסוכה  כמו מהמצוה , חלק  נעשים  המצוות , נעשים 
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ד .1) לג , ברכה
בראשית.2) ר"פ
ברכה.3) ס"פ

במשנה.4) – ואילך  סע"ב מג , נדה ראה
רפ"ה.5) אבות



לז         

מחר  גם  לעשות  תמשיכו וכן שע "ע , הסוכות  בימי  המצוה  את  קיימתם  (שבה  והערבות  ההדסים  והלולב ,
בהושענה  השנה .ובפרט  ימות  בשאר  המצוות  נעשים  שבהם  הדברים  שאר  ועד "ז ,(

 כולו ו והעולם  כולו, היהודי מהעם  וכ "א  מאתנו, וכ "א  מכם , אחד  כל  של  הכנה  מהווה  האמור  כל 
צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  תבוא  שמשערים , מכפי יותר  מהר  ממש , שבקרוב  לכך , –

גאולה  תהי' הקטנים שזו ישראל  מילדי החל  בנ"י, וכל  מבנ"י כאו"א  של  ("שלימה ") ונצחית 
שלכם . והמחנכות  המחנכים  וכן והסבות  הסבים  זקנים , ביהודים  וכלה  מאד ,

לחג בשייכות  – ב "ובפרט  ממש  בקרוב  לשבת  האמורה  ההכנה  ע "י שנזכה  – של עורו
נמצאים 6לויתן" ובה  במיוחד , מישראל  כאו"א  עבור  מכין עצמו שהקב "ה  סוכה  שזוהי מהסוכה ), (וליהנות 

ֿ השואבה  בית  בשמחת  מאשר  יותר  עוד  שמחה 'דיקערהייט , און פרייליכערהייט  און געזונטערהייט  בנ"י כל 
סוכה  סוכה , באותה  הקב "ה  עם  ("אפענערהייט ") בגלוי נמצאים  זו שבסוכה  כיון בכלל , שמחתנו" ָו"זמן

אחת " בסוכה  לישב  ישראל  כל  "ראויין שהרי שהקב "ה 7אחת , ודאי הרי שם , נמצאים  ישראל  שכל  וכיון ,
אחד ""הוי' שם !8הוי' נמצא 

הרי  כולם , הימים  וכל  כולם  השנים  כל  מישראל  כאו"א  של  "אלוקינו" שהוא  לזה  שבנוסף  ובפרט 
זה  הרי אפילו ביו"ט  חולין בעניני עוסקים  שאין כיון הקב "ה , על  לחשוב  זמן יותר  יש  אז כי ,

המוכרחים . בענינים 

"יום  בשם  שנקרא  שהטעם  חולין,[וי"ל  בעניני מתעסקים  שאין בכך  חסרון שאין משום  גם  ה "ז ,"
כבר  הכל  יום כי ה "ז וממילא  יו"ט , טאג ")].מלפני גוטער  ַָ("א 

ב  המלאכות ועד "ז עיקר  אבל  בחוה "מ , לעשותם  שמותר  מלאכות  ריבוי שישנם  שאף  המועד ,
יום  יהי' שהיו"ט  כדי יו"ט , לפני (כאמור ) לעשותם  יש  אלא  בחוה "מ , לעשות  אסור  הקשות  והמלאכות 

ענינו). כפי יו"ט  (בכל  היו"ט  לעניני  להתמסר  אפשר  שאז ושמחה , מנוחה 

 כי" ע "ש  הוא  הסוכות  שחג  כיון לגאולה , מיוחדת  שייכות  הסוכות  בחג  יש  כהנ"ל , על  ובהוספה 
מצרים " מארץ  אותם  בהוציאי ישראל  בני את  הושבתי לכך 9בסוכות  מתכוננים  היו"ט  את  וכשחוגגים  ,

ממצרים  בנ"י כל  את  הוציא  שהקב "ה  שכשם  ביותר ) ולזקנים  למבוגרים  ועד  קטנים , מילדים  החל  (כולם ,
נפלאות " אראנו מצרים  מארץ  צאתך  "כימי עתה  גם  כמו"כ  ממש 10– תומ "י שתבוא  העכשווית  בגאולה 

ששום  באופן מהגלות , ישראל  כלל  בתוך  מאתנו כאו"א  נפלאות ", "אראנו ניסי באופן הקב "ה  יוציא  –
בגלות . ישאר  לא  ויחיד  אחד  יהודי

הקב "ה  נפלאות  את  שיראו בכל ", "נפלאות  יהיו מכל ואז "בכל  המזון בברכת  וכהלשון הדברים 
דבר . שבכל  הפרטים  ובכל  הפרטים  בכל  כל ",

בני  אחד  לאחד  תלוקטו "ואתם  – בפרט  לכאו"א  בנוגע  נעשה  ה "ז מהגלות , בנ"י לקיבוץ  בנוגע  וכמו"כ 
און 11ישראל " געזונטערהייט  מהגלות , כל ") מכל  ("בכל  ענייניו כל  עם  יחד  שמוציאו בעצמו, הקב "ה  ע "י

השלימות . בתכלית  פרייליכערהייט 

שמיא " ענני "עם  הקדושה  לארצנו תיכף  מגיעים  במכונית ,12ואז נסיעה  או באוירון מטיסה  יותר  מהר  ,
"מקדש  הקודש , עיר  שבירושלים  המקדש  לבית  והגדולים  הקטנים  מבנ"י אחד  כל  הקב "ה  מביא  ושם 

ידיך " כוננו ֿ י .13אדנ
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א.6) עה, ב"ב
ב.7) כז, סוכה
ד .8) ו, ואתחנן
סתרכ "ה.9) או"ח  אדה"ז שו"ע וראה מג . כג , אמור

טו.10) ז, מיכה
יב.11) כז, ישעי '
א.12) צח , סנהדרין וראה יג . ז, דניאל 
יז.13) טו, בשלח 



לח        

בתחילת  שהחלה  בביהמ "ק , בעזרה  שהיתה  השואבה  בית  שמחת  ע "ד  ביותר , גדולה  שמחה  תהי' ושם 
שינה " טעם  טעמנו ש "לא  באופן ונמשכה  (מעל "ע ) החג14הלילה  בשמחת  עסוקים  כ "כ  שהיו כיון ,

שבכל  כיון לישון ללכת  מישהו אצל  סברא  כלל  היתה  שלא  מזו, ויתירה  לישון, זמן הי' שלא  והמקדש ,
אף  היתה  שלא  בשמחה , כ "כ  חדורים  היו ורגע  לישון.רגע 

אזי  – דורך ") און ("דורך  מציאותו בכל  שחודר  בחייו משמח  מאורע  שכשישנו רואה , ילד  שגם  וכפי
בח  בנ"י כל  אצל  בביהמ "ק  הי' וכך  שירדם ! שייך  הסוכות .לא  ג 

יהיו שאז והשלימה , האמיתית  בגאולה  ממש  בקרוב  גם  יהי' וכן  בזמן שחיו בנ"י כל 
וכן  הראשון, ביהמ "ק  בנין לפני שהיו בנ"י וכל  השני, ביהמ "ק  בזמן שחיו אלו וכל  הראשון, ביהמ "ק 
של  במצב  אחת  ובשעה  ֿ אחת  בבת  ומעמידם  כולם  את  לוקח  שהקב "ה  ע "י – הגלות  זמן שבכל  בנ"י כל 

– השואבה  בית  משמחת  גם  שלמעלה  גדולה  הכי שמחה  !

הסוכות  בחג  ובפרט  במיוחד , ישראל  ילדי וע "י יו"ט , בשמחת  ההוספה  ע "י היא  זו לשמחה  וההכנה 
היו"ט  רגלים שהוא  הג ' וחותם  סיום  שהוא  השמחה 15, ענין פעמים  ג ' בתורה  הוזכר  גם  ולכן ,

דוקא  הסוכות  לחג  כערך 16בקשר  להיות  צריכה  שהשמחה  מראה  שזה  ,. פעמים

חלק  נוטלים  אלא  שינה ", טעם  טעמנו "לא  של  באופן היא  מכם  כאו"א  ע "י שהשמחה  וכאמור 
לשמוח . שיש  כך  על  לזרז צורך  שאין ובאופן בשמחה ,

ובחג בכלל  ביו"ט  לשמוח  יהודי צריך  כיצד  לחברות  והילדות  לחבריכם , חי' דוגמא  תראו – ואדרבא 
עתה  עד  שמחים  שהיו מכפי יותר  עוד  בשמחה , שיוסיפו מההורים , ולדרוש  להראות  וכן בפרט , הסוכות 

ימים ). ד ' שמחו שכבר  (אף 

כמוך " לרעך  "ואהבת  מצד  הרי וכו', החברים  עם  יחד  נעשית  שהשמחה  גם 17וכיון מוסיף  ה "ז
מקום  שבכל  השמחות  כל  שמתאחדים  ישראל , כלל  דכל  כמוך " לרעך  ה "ואהבת  שנעשה  ועד  בשמחה ,

היהודי. העם  כל  של  השמחה  מתגדלת  ועי"ז ומקום ,

החל  – היהודי העם  כל  אצל  ממש  בקרוב  שתהי' ביותר  הגדולה  לשמחה  האמיתית  ההכנה  נעשית  וזו
והסבות  הסבים  והמחנכים , ההורים  אצל  וכן הקטנים , –מהילדים 

צדקנו. משיח  ע "י ממש , בקרוב  והשלימה  האמיתית  בגאולה  נצחית  שמחה  עולמים , שמחת 

***

" עצרת ל "שמיני ההכנה  מצד  יותר  עוד  בזה  מתוסף  הסוכות , חג  לשמחת  בנוגע  האמור  על  בהוספה 
בפ "ע  "שהחיינו" בו ומברכים  בפ "ע  רגל  שהוא  שאף  ֿ תורה , שלפנ"ז 18ושמחת  לימים  שייכות  לו יש  מ "מ  ,

שלפנ"ז. בימים  שמחה  שמוסיף  בכך  גם 
ימים " שבעת  לך  תעשה  הסוכות  "חג  עצמם  הסוכות  שנמצאים 19ובימי הסוכות , דימי הרוב  כבר  ישנו

מנחה . תפלת  אחר  דסוכות  הרביעי ביום 

בחגך " "ושמחת  המצוה  את  בעצמו לקיים  כדי בו התלוי כל  מכם  אחד  כל  עשה  להשפיע 20ובטח  וכן ,
ההורים . על  וכן החברות , על  והילדות  החברים , על 

כך  שעשיתם  שרואים  תוסיפו וכיון – אלא  תמשיכו, רק  לא  – גם  שכך  בטח  הרי הסוכות , ימי
ויותר . יותר 
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א.14) נג , סוכה
ֿ ב.15) א ד , ר"ה ראה
(בתחלתו).16) תרנד  רמז אמור יל "ש
יח .17) יט , קדושים

וש"נ.18) רע"א. מח , סוכה
יג .19) טז, ראה פ'
יד .20) שם,



לט         

השבתות " אלו – שמחתכם  "וביום  השבת , יום  מצד  בשמחה  מתוסף  בלילה  שמחר  ומזה 21ובפרט  ,
הושענא  – שאחריו שהיום  להיות מובן צריך  – ("רבא ") גדלות  של  באופן היא  שבו שהשמחה  ,

שלפנ"ז. השבת  יום  לשמחת  ביחס  גם  "רבא "

ֿ תורה . בשמחת  ובפרט  ֿ עצרת , בשמיני ומוסיף  והולך 

"שה "אושפיז הסוכות , דחג  הרביעי יום  זה  ליום  מיוחדת  שייכות  ישנה  ֿ תורה  שלשמחת  להוסיף  ויש 
ש " רבינו, משה  הוא  גו'".שלו משה  לנו ציוה 

עיקרי, אושפיז ישנו יום  ובכל  אושפיזין, שבעה  יהודי כל  של  לסוכותו באים  הסוכות  שבחג  וכידוע 
האושפיזין. שאר  באים  ועמו

תוכנו  זהו דאושפיזין שהענין כיון – ֿ הסוכות  בחג  דוקא  באים  שהאושפיזין לכך  הטעם  לבאר  [ויש 
עצמו: הסוכות  חג  של 

ששם  [אלא  (אושפיז) כאורח  חדש , למקום  ולעבור  ביתו את  לעזוב  יהודי כל  מצווה  הסוכות  בחג 
תדורו" כעין "תשבו בסוכה  ישיבה  של  השטורעם  בכל  להתנהג  הוא  ].22צריך 

– האושפיזין "לבקרו" יבואו דוקא  הסוכות  שבחג  נקבע  לכן "אורח ", מעצמו עושה  שיהודי וכיון
האורחים ].

כו'" ומסרה  מסיני תורה  ש "קיבל  רבינו, משה  הוא  זה  דיום  האושפיז וכאו"א 23וכנזכר , מאתנו לכאו"א 
"מורשה " של  לאופן ועד  בשלימות , מסירה  – כל מכם  עם  ללמוד  שמתחילים  וכפי ס "ב ). לעיל  (כמבואר 

כעת .ילד  לומד  מכם  שכאו"א  וכפי גו'" משה  לנו ציוה  "תורה  הפסוק  את  להבין כשמתחיל  יהודי

ואצל  – ודוד  יוסף  ואהרן משה  ויעקב  יצחק  אברהם  – בכלל  האושפיזין אצל  השמחה  גודל  ומובן
משה  אצל  ובפרט  תורה , שלומדים  יהודיים  ילדים  נמצאים  שבסוכה  כשרואים  בפרט  זה  דיום  האושפיז
שאתם  גם  כולל  שמחה , מתוך  מכם  כאו"א  ע "י  נלמדת  סיני מהר  שקיבל  שהתורה  כשרואה  רבינו,

תורה . שילמדו החברות ) על  (והבנות  החברים  על  גם  משפיעים 

יעקב , קהלת  מורשה  שזוהי כולו, העולם  בכל  יהודי בכל  ידו על  שניכר  כזה  באופן הוא  התורה  ולימוד 
שכעת  ,יהודי כל  של  תלוי'שייכותו אינה  שירושה  וכאמור , זו, ל "מורשה " יעקב " "קהלת 

השנה . כל  על  בירושה  לו נתונה  התורה  תורה , שלומד  לפני גם  ולכן היורש , של  ומצבו במעמדו

ושמחה , חיות  ותוספת  ושקידה  התמדה  של  בהוספה  היא  וההתחלה  ללמוד , מתחיל  כשהוא  ובפרט ,
רז"ל  מאמר  או נוסף  פסוק  למד  עתה  שזה  שידעו ולסבתות , ולסבים  ולהוריו לחבריו מספר  שגם  ועד 

קודם . שאמרתם  ותושבע "פ  דתושב "כ  פסוקים  הי"ב  ע "ד  נוסף ,

רואים  משפחתו.ועי"ז כל  של  ה "ירושה " נעשית  שהיא  יעקב ", קהלת  "מורשה  היא  התורה  כיצד  ,
נקראים  יחד  שכולם  כולו, העולם  שבכל  בנ"י משפחות  לכל  ועד  בסביבתו, הדרים  בנ"י משפחות  כל  ושל 

בירושה . הבא  כדבר  אצלם  יקרה  התורה  גם  ולכן יעקב ", "קהלת  בשם 

מהאושפיזין  חלק  גם  שהם  בפשטות ) הירושה  (כענין והאמהות  האבות  על  גם  מזכיר  ה "מורשה " [וענין
משפחותיהם ]. בני וכל  האושפיזין, וכל  ויעקב  יצחק  אברהם  –

 העולם מכל  בנ"י שכל  – הגאולה  בזמן יעקב " ה "קהלת  שיהי' הכנה  נעשה  שכ "ז העיקר , הוא  ועוד 
אחרון" גואל  הוא  ראשון "גואל  רבינו משה  בא  בנ"י כל  עם  ויחד  עצמו, הקב "ה  ע "י שכשם 24מתקבצים  ,

כאו"א  להוציא , צדקנו, משיח  עם  יחד  ישראל  בגאולת  חלק  נוטל  ה "ה  כמו"כ  ממצרים , בנ"י את  שגאל 
העולם .מאת  שבכל  ישראל  עם  מכל  וכ "א  מכם , וכאו"א  נו
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יו"ד .21) יו"ד , בהעלותך  ספרי 
ב.22) כח , סוכה

רפ"א.23) אבות
וש"נ.24) ואילך . 8 ע' חי "א לקו"ש ראה



מ        

ובמדינת  ֿ לארץ , בחוץ  רבות  במדינות  ישראל  קהילות  ישנם  הגלות  בזמן עתה  שגם  שאף  ולהוסיף ,
קהילות  כל  של  האחדות  שיהי' יחיד ), (לשון יעקב  קהלת  יהי' אז מ "מ  במיוחד , ישראל , בארץ  ישראל ,

אחת , לקהילה  עצמם  אלו

אחת  לקהילה  כולם  שנעשים  הזמן, בא  שתומ "י מאתנו, כאו"א  ושל  מכם  כאו"א  של  התקוה  שזוהי
ישראל . ארץ  – ויחידה  אחת  בארץ  ויחידה 

שבחג קיים  הי' שביהמ "ק  בזמן שהי' כפי שמחה , שלמי ובמיוחד  קרבנות , נקריב  הסוכות  בימי ועוד 
שמחה . שלמי גם  ומקריבים  לרגל  עולים  היו הסוכות 

האחים  על  גם  ומשפיעה  מציאותו, כל  את  שמקיפה  באופן היא  עתה  שהשמחה  ע "י לזה  וההכנה 
והסבות . הסבים  ההורים , והאחיות ,

מחול  לעשות  הקב "ה  ש "עתיד  דלעת "ל , לריקוד  הכנה  שנעשה  – שמחה  מתוך  הריקוד  ע "י ובפרט 
צדיקים "25לצדיקים " כולם  "ועמך  בנ"י 26, וכל  באמצע , יעמוד  הקב "ה  שבו הגדול , הריקוד  יהי' שזה  ,

עמהם . יחד  ירקוד  באמצע  בעמדו והקב "ה  הקב "ה , סביב  ירקדו

למעשים  בנוגע  ההחלטות  על  נוסף  – השואבה  בית  לשמחת  בנוגע  טובות  בהחלטות  יוסיפו ובטח  –
ככולו" וב "רובו שע "ע  הסוכות  בימי שהיו טובות  ומחשבות  טובים  ודיבורים  הרביעי 27טובים  היום  של 

דלעת "ל . שמחה  את  יזרז שזה  – התורה ) (כפס "ד 

כבר  ומתקרבים  החג  ימי ככולו) (רובו רוב  עברו שכבר  בזמן (כנ"ל ) כבר  אנו שנמצאים  וכיון
ו  ֿ עצרת  תצא "לשמיני מאתי חדשה  ל "תורה  תומ "י נזכה  הקב "ה 28– שעושה  המחול  עם  שיחד  ,

– מזו ויתירה  בתורה , נוספים  ענינים  מגלה  גם  ה "ה  הצדיקים , כל  בתורה .עם  נוספים  ענינים 

ובפרט  מקום , שבכל  השואבה  בית  בשמחת  ֿ לארץ  בחוץ  עוד  נעשה  הקב "ה  עם  הריקוד  ותחילת 
והא  האושפיזין), ששת  שאר  באים  (ועמו רבינו משה  הוא  האושפיז שבו זו שבלילה  ביה "ש  בשמחת 

כולנו. של  ובריקוד  שלו בריקוד  הקב "ה  מוסיף  שאז – הסוכות  ימי של  ככולו רובו

והשלימה . העתידה  הגאולה  עם  הקשור  ניגון ובמיוחד  בניגון, ומוסיפים 

עני  את  גם  לזה  בצדקה "ומצרפים  אלא  נגאלין ישראל  ש "אין מיוחד , שכר  יש  שבה  הצדקה  "ושבי'29ן
.30בצדקה "

שבשנת  דחגה "ס  החמישי יום  של  ערבית  תפלת  לפני עוד  ממש  תומ "י נעשה  שכ "ז העיקר , והוא  ועוד 
ואור . ושמח  והוסיף  הלוך  ממשיכים  ואח "כ  כמ "פ ), (כמדובר  בכל  נפלאות  שנת  תהא  הי'

***

 בכינוס נוכח  הי' שלא  ליהודי גם  טובה  מכך  שתבוא  משתדלים  יהודים , שמתכנסים  שבשעה  נהוג 
שדוברו. הענינים  ע "ד  אח "כ  לו שמוסרים  עי"ז – שתהי') סיבה  (מאיזו

ובשמחה  הרחבה  מתוך  החג  שמחת  את  להמשיך  שיוכלו כדי כספי לסיוע  רח "ל  הזקוקים  יהודים  ועד "ז
ולכן  – כסף  עוד  להם  יהי' אם  יותר , גדולה  תהי' שהשמחה  או כסף , מעט  להם  שחסר  או אמיתית ,

הצדקה . בענין בכינוס  מוסיפים 

צדקנו  משיח  ע "י הגאולה  את  ומזרזת  שמקרבת  – בצדקה  מיוחדת  .31וסגולה 

מצטיינים  שבה  זו במדינה  ובפרט  ביותר , גדולה  במדה  בנ"י ע "י הצדקה  נתינת  היתה  שכבר  ובפרט 
עוד  עצמו וביו"ט  יו"ט  שלפני בימים  עאכו"כ  השנה , בכל  עוז וביתר  שאת  ביתר  הצדקה  במצות  אחב "י
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בסופה.25) תענית
חלק.26) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי '
וש"נ.27) רע"א. מב, נזיר
ג .28) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '

רפ"י .29) עניים מתנות הל ' רמב"ם
כז.30) א, ישעי '
פל "ז.31) תניא א. יו"ד , ב"ב ראה



מי         

ישנם  שבסוכות  עתה ) אנו נמצאים  (שבו סוכות  ֿ המועד  בחול  מזה  ויותר  פסח , ֿ המועד  בחול  כמו יותר ,
בפסח . מאשר  חוה "מ  ימי יותר 

שבפסח  בכך  גם  זאת  שרואים  כפי הגבלות , ופחות  שמחה  יותר  יש  הסוכות  שבחג  העיקר , והוא  ועוד 
בימי  אבל  אופן, פסח 'דיקן א  אין הכל  שיהי' לשתי', בנוגע  וכן כו' לאכול  ואיך  האכילה  בדברי מוגבלים 
לעשות  מותר  (והרי כו' החג  צרכי למען יותר  לפעול  אפשר  ולכן כאלו, הגבלות  קיימים  לא  הסוכות 

במועד ). מלאכה 

 חזקה הוי ובג "פ  השמחה , ענין ג "פ  נזכר  הסוכות  שבחג  הכינוס 32כיון את  שיסיימו מתאים  לכן ,
גאולה , עם  הקשור  ובמיוחד  ניגון, סוכות 'דיקן פרייליכן א  שינגנו – דחזקה  באופן בניגון בהוספה 

הש  גדלות  ע "ד  מדובר  שבו ניגון ינגנו ומשתמשים ואח "כ  יהודים , אינם  ע "י שנעשתה  ובשפה  ם ,
מלבדו" עוד  "אין שהקב "ה  להכריז דוקא  זו ;33בלשון

להקפות  כהכנה  שאומרים  הראת " "אתה  פסוקי בין בתורה  פסוק  בתור  זאת  אומרים  בנ"י שאצל 
שנמצאים  ובנ"י שלפנ"ז), בשנים  עד "ז שפירסמו (וכפי לאוה "ע  גם  נמשך  ומזה  ושמח "ת , בשמ "ע 
מדינה , שבאותה  אוה "ע  גם  מבינים  שאותה  בשפה  מלבדו" עוד  "אין שתוכנם  מלים  חיברו ההם  במדינות 

לשונות ). בשאר  (ועד "ז ברוסית  – מה  אלא  מלבדו, עוד  אין ע "ד  מדובר  שבו הניגון שזהו

בימים  בשמחה  הוספה  על  להחליט  יש  שמחה , של  ומצב  במעמד  כעת  שכשנמצאים  העיקר , והא  ועוד 
בשמחה ), ככולו רובו עבר  שכבר  (לאחר  זה  יום  בסיום  בשמחה  הוספה  – לראש  ולכל  ליום , מיום  הבאים 
בתושבע "פ  שמובא  כפי השבתות ", אלו שמחתכם  ב "יום  יתירה  הוספה  ואח "כ  שלאח "ז, ביום  ואח "כ 
יו"ט  שמחת  צ "ל  שבו – רבא  הושענא  ביום  ועאכו"כ  זה , דיום  האושפיז רבינו משה  ע "י ניתנה  היא  שגם 

ד "רבא ". באופן

ושמח ! ומוסיף  הלוך  – גדולה  הכי שמחה  ושמח "ת  בשמ "ע  ואח "כ 

ישנה  מ "מ  השלישי, וביום  השני ביום  זו, בשנה  כמו אלא  במוצש "ק , או בש "ק  חלים  הם  שאין [אף 
שבו  הרביעי ביום  חל  לחג ) הקשור  (יום  חג " ש "אסרו ולהעיר  כו' שלפנ"ז בשנים  הקביעות  של  ההשפעה 

המאורות ]. ניתלו

בחג קשורה  שהשבת  כיון רגילה , שבת  שמחת  על  יתירה  ֿ הסוכות  שבחג  השבת  יום  ששמחת  ולהוסיף 
" עוז.(בדוגמת  וביתר  שאת  ביתר  חג ")

ג ' מכם  לכאו"א  שיתנו – ג ' במספר  צדקה  בנתינת  עתה  גם  נסיים  דחגה "ס  שמחה  לג "פ  ובקשר 
הקשור  מצוה  של  לענין אחד  מטבע  ועכ "פ  צדקה , או מצוה  של  לענין לתיתם  ומטבע מטבעות  ,

שני, ליהודי לתת  בפשטות , החג .לצדקה  מצוות  את  כדבעי לקיים  יוכל 

חזק  באופן "חזקה " של  באופן היא  האמור  בכל  שהחלטתכם  רואה , שכשהקב "ה  העיקר , והוא  ועוד 
את  וממשיכים  צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  ממש  תומ "י מביא  ה "ה  – ותקיף 

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקננו "בנערינו יחד  כולנו עיה "ק 34התוועדותנו בירושלים  ושם  הקדושה  בארצנו
ידיך ", כוננו ֿ י אדנ וב "מקדש  הקודש  ובהר 

ֿ השוא  בית  בשמחת  ב "עזרה " בה !ובפרט 
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וש"נ.32) רע"ב. קו, ב"מ 
לה.33) ד , ואתחנן

ט .34) יו"ד , בא



מב

     
    

מוגה  בלתי

[: שליט "א אדמו"ר  כ "ק  ואמר  קידוש . לעשות  יכול  וכאו"א  "קידוש " שהכינו הכריז שי' [הגבאי
גדולת  בכח  "אנא  ר "ת  ש "גבאי" הידוע  ע "פ  הרי, קידוש , לעשות  יכול  שכאו"א  הגבאי להכרזת  בהמשך 

ע "ד  הגבאי שהכרזת  מובן, גם ימינך ", היא  קידוש  ויש לעשות  קידוש , לעשות  שצריכים 
גם  כמ "ש בה  האדם , בעבודת  ד "קידוש " התוכן קדוש 1על  כי קדושים  והייתם  "והתקדשתם 

אני".

קליטה  מלשון ("עצרת " הקליטה  נעשית  שבו – עצרת " "שמיני זה , דיום  בהקידוש  מיוחדת  )2ומעלה 
כולה . השנה  ובכל  על  נמשכים  שעי"ז הסוכות , חג  עניני דכל  בפנימיות 

"שנה  שהיא  העיבור  שנת  להיותה  – זו דשנה  ֿ עצרת  בשמיני יתירה  ועיקר ,"3ומעלה  ועוד  ,
ר "ת  (ה 'תשנ"ב ) של ה ,פלאות נת הא י'שמספרה  באופן היא  שה "תמימות " היינו, כל , מכל  כל 

כולם . הענינים  ובכל  "נפלאות ",

ֿלשמיני זו) דשנה  המיוחדת  (המעלה  הענינים  בכל  דהתמימות  והשייכות  בהקשר  להוסיף  ויש 
עצרת :

ד ) שני ביו"ט  (ונמשך  עם  קשור  ֿ עצרת  הענינים שמיני בכל  שהתמימות  מודגש  שבזה  –
התמימות  ע "י ,נעשית   בעת הידועה  כההכרזה  תמימים , תומכי לישיבת  במיוחד  (ששייך 

דשמח "ת  בפה "4הקפות  ("למוציאיהם  בפה  רק  לא  הוא  התורה  שלימוד  גם  כולל  באופן 5), גם  אלא  ,(
תאמרנה " עצמותי אלא 6ד "כל  בפה , וניגון שיר  ע "י רק  לא  היא  שהשמחה  התורה , לשמחת  בנוגע  ועד "ז ,

גידיו. ושס "ה  אבריו רמ "ח  בכל  תאמרנה ", עצמותי ד "כל  באופן ברגלים , וריקוד  בידים  הטיפוח  ע "י גם 

להן  הצריכות  בהלכות  התורה  בלימוד  חייבות  הן (שגם  לנשים  בנוגע  צניעות ,7ועד "ז של  באופן – (
פנימה " מלך  בת  כבודה  "כל  .8כפשוט ,

היום  בקידוש  חייבות  הן שגם  לכך  שנוסף  – לנשים  בנוגע  מיוחדת  האנשים ,9ומעלה  ע "י י"ח  ויוצאות  ,
האנשים ), ע "י היום  ו)קידוש  (התפלה  לפני (עוד  היום  קדושת  את  שמכניסות  אלו והבנות ) (הנשים  הן הרי

ו)יו"ט . דה (שבת  באור  כולו הבית  כל  את  להאיר  ו)יו"ט , (שבת  נר  דהדלקת  הפעולה  ע "י

 התמימות כולה  השנה  ובכל  על  תומשך  ֿ עצרת  שמשמיני – העיקר  והוא  בכל ויה "ר  והשלימות 
ֿ בי"ת : האל "ף  באותיות  שנכללים  הענינים 

ורה ,שנת 

רכה ,שנת 

ילה ,שנת 

יצה ,שנת 

ו שנת  דר ,וד 

טוב ,שנת  עד 
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מד .1) יא, שמיני 
ובכ "מ .2) א. צא, ד . פח , שמע"צ דרושי  לקו"ת
במשנה.3) – א לא, ערכין
(בהוספות)4) תרנ"ט  סה"מ  כה. ע' ח "א "התמים" – תרנ"ט 

רכה. ע'

רע"א.5) נד , עירובין
יו"ד .6) לה, תהלים
ספ"א.7) לאדה"ז ת"ת הל ' ראה
יד .8) מה, תהלים
ס"ה.9) סרע"א או"ח  אדה"ז שו"ע

             


        

          
         

     
         

        
       

         
        

          
       
         

        
        

         
         

   
         

        
         

         
       

          
         

        
         

    
       

       































































מג    

גדולות ,שנת  כיות 

וארוכים ,שנת  טובים  יים 

והנגלה ,שנת  הנראה  וב 

טוב ,שנת  עוד 

בהרחבה ,שנת  לכלה 

שנת  גם  הגוף ועי"ז ומנוחת  הנפש  מנוחת  נעשית  בכלכלה  ההרחבה  שע "י כיון בהרחבה , ימוד 
בהרחבה , התורה  ללימוד  הדרושה 

שנת  נעשית  נוחה ,ובמילא 

שנת שנת  מזה , ויתירה  פלאות ,סים ,

דשמייא ,שנת  ייעתא 

דהקב "ה שנת  פקיחא " ("עינא  טובה ,10ין (

התפלה שנת  ע "י מישראל  דכאו"א  הפרטית  מהפדי' החל  – ב דות  התורה  ,ולימוד 

עולם "שנת  של  ד "צדיקו ההתגלות  נעשית  שבה  – הצדי"ק  שנת  שהיא  זו בשנה  כמודגש  – דיק 
הקב "ה  ,11שהוא 

מלה שנת  "קדש  והבדלה , הפרשה  של  באופן רק  לא  היא  הקב "ה  של  שקדושתו – עולמים  דוש 
ד "קד 12בגרמי'" באופן גם  אלא  , החל ב )עולמים ", להמשכה  ועד  למטה  ההמשכה  על  שמורה  (בוא "ו, ש 

עולמים " ש "ממנה 13מ "בית  שתי'" ה "אבן נמצאת  שבו הקדשים , לקדש  ועד  הקודש , שבהר  המקדש  בית  ,
העולם " ,14הושתת 

תורה ,שנת  משמחת  החל  מחה ,

כל ".ורה ושנת  מכל  "בכל  הענינים , בכל  ותמימות  מימה ,
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סע"ב.10) קכט , זח "א
כח .11) יח , וירא פרש"י 
ב.12) צד , זח "ג 

ב.13) ה, סוכה
ב.14) נד , יומא

             


        

          
         

     
         

        
       

         
        

          
       
         

        
        

         
         

   
         

        
         

         
       

          
         

        
         

    
       

       





























































המשך ביאור למס' מנחות ליום שישי עמ' א



מד

       
מוגה  בלתי

פעם ‡. אמר  אדמו"ר  מו"ח  שבדבר .1כ "ק  החביבות  מצד  לעצמו, אחד  כל  מקדש  ֿ תורה  שבשמחת  ,
ֿ מקום  מכל  בדבר , שאלה  שום  ואין אחר , ֿ ידי על  י"ח  לצאת  יכולים  דין ֿ פי שעל  ֿ פי ֿ על  שאף  והיינו,

בעצמו. לקדש  אחד  כל  צריך  החביבות  מצד 

אמר :) ֿ כך  (ואחר 

לכמה  תיקון יהיה  (ובכך  כולם  את  חובה  ידי ויוציא  עתה , יקדש  - קידש  לא  שעדיין - המסובים  אחד 
שבשדות " ה "עם  את  להוציא  גם  ויכוין דברים ), .2וכמה 

שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  אמר  קידש , המסובים  שאחד  (לאחרי

בגמרא  איתא  שבשדות " ל "עם  ש "אניסי".2בנוגע 

ברוסיא  שנמצאים  ֿ ישראל  בני אחינו מאשר  יותר  ש "אניסי" מי לנו אין .3והרי

מרוסיא . שהביאו ניגון עתה  ינגנו ולכן

***

. האמצעי אדמו"ר  ֿ ידי על  (שנקבע  הזקן רבינו של  במאמר  מבואר  ֿ עצרת , דשמיני המעלה  אודות 
הסוכות ) שער  ב 'סידור ' הראשון יח 4למאמר  נעשה  שאז כו'., וזיווג  וד 

המקומות : בשאר  מהמבואר  יותר  נעלה  באופן - ֿ עצרת  דשמיני המעלה  מתבטאת  זה  ובביאור 

מבואר  כלל  -5בדרך  תשרי בחודש  שנמשכו הענינים  כל  של  הקליטה  הוא  ֿ עצרת  שמיני של  שענינו
הסוכות . וחג  הכיפורים  יום  השנה , בראש 

עליכם " "תמליכוני - הוא  השנה  ראש  של  של 6ענינו מלכותו עצמם  על  מקבלים  ֿ ישראל  שבני היינו, ,
עליהם " קיבלו ברצון ש "מלכותו באופן ההכתרה ,7הקב "ה  את  מקבל  והקב "ה  כידוע , ההכתרה , ענין שזהו ,

מלך . להיות  ומסכים 

חודר  זה  וענין הכיפורים . יום  בנעילת  ובפרט  ומחילה , הסליחה  המשכת  - הוא  הכיפורים  יום  של  ענינו
המשכת  מיד  נפעלת  ֿ זה  ֿ ידי  ועל  וכו'", ישראל  "שמע  זועקים  ֿ ישראל  שבני עד  כו' דערנעמט ") ("עס 
עוד  ֿ ושלום  חס  להמתין שצריך  (לא  שפירושו בירושלים ", הבאה  "לשנה  מיד  מכריזים  שלכן הגאולה ,

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  כדברי אלא ) שלימה , "לשנה 8שנה  הנה  ממילא  ובדרך  ומיד , תיכף  באה  שהגאולה 
"בירושלים ". כבר  נהיה  הבאה "

הקשורה  אלקיכם ", ה ' לפני "ושמחתם  השנה , כל  על  השמחה  המשכת  - הוא  הסוכות  חג  של  וענינו
גו'" לכם  "ולקחתם  נצוחייא "9עם  אינון ש "ישראל  שמורה  לולב , נטילת  שמבפנים ,10, האויב  נצחון הן ,

כפי  ישראל , של  במעלתם  מכירים  העולם  אומות  שגם  ועד  שמבחוץ , האויבים  נצחון והן היצה "ר , זה 
ש )גבר  מכירים  הם  (גם  כי גו' גוים  כל  ה ' את  "הללו בהלל : .11חסדו"שאומרים 
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בתחלתה 1) תש "ד שמח"ת  ליל שיחת  ריש ראה  תש"ד  (סה"ש
שיחת  גם וראה .(281 ע' תש"ט  (סה"ש בתחלתה תש"ט  .(32 ע'

.(16 ע' ריש תרצ"ו (סה"ש בתחלתה תרצ"ו שמח "ת יום
בסופה.2) ר"ה - הגמרא לשון
(3) קצת ).חסר
כא.4) ע' חכ "ה אג "ק גם וראה א. רנז, דא"ח ) (עם סידור
וש"נ.

וש"נ.5) רכד . ע' תשרי  סה"מ  מנחם תורת ראה
וש"נ.6) סע"א. טז, ר"ה
ערבית.7) תפלת נוסח 
וש"נ.8) .200 ע' תש"ח  סה"ש ראה
מ .9) כג , אמור

ב.10) פ"ל , ויק"ר
וש"נ.11) ואילך . קפו ע' שם מנחם תורת וראה קיז. תהלים



מה       

קליטה . מלשון "עצרת ", של  ענינו שזהו ֿ עצרת , בשמיני קליטה  של  באופן באים  - אלו ענינים  וכל 

שנפעלו  ההמשכות  כל  קליטת  רק  הוא  ענינו שכל  כיון חדש , ענין ֿ עצרת  בשמיני אין ֿ זה  ֿ פי ועל 
הקודמים . במועדים 

שלא  חדש  ענין שזהו - והזיווג  היחוד  הוא  ֿ עצרת  שמיני של  שענינו מבואר  שב 'סידור ' במאמר  ואילו
לכן. מקודם  היה 

ֿ עצרת  שבשמיני להיחוד  הכנה  הם  ֿ עצרת  שמיני קודם  תשרי חודש  שבמועדי הענינים  שכל  ועד 
הנסירה  ענין מתחיל  השנה  בראש  ֿ תורה : ספירות 12ושמחת  העשר  בכל  - תשובה  ימי עשרת  בכל  ונמשך  ,

הסוכות , ובחג  לסוכות  הכיפורים  יום  שבין הימים  בד ' כן, לאחרי נוספת ; בספירה  יום  כל  שבמלכות ,
שמקשטים  כלה  קישוטי בדוגמת  שזהו ישראל , כנסת  במלכות , ופנימיים  מקיפים  אורות  המשכת  נעשית 
והזיווג . היחוד  נעשה  - ֿ תורה  ושמחת  ֿ עצרת  בשמיני כן, ולאחרי היחוד . קודם  שונים  בתכשיטים  אותה 

שלפניו  שבימים  הענינים  כל  שהרי - שלפניו הימים  לגבי ֿ עצרת  שבשמיני המעלה  גודל  מובן ומזה 
ֿ עצרת . שבשמיני להיחוד  הכנה  אלא  אינם 

- פרטיו בכל  ומכוון מדוייק  הוא  הרי שבתורה  משל  שלהיותו - בגשמיות  הנישואין ממשל  וכמובן
השמחה  בענין גם  שרואים  וכפי עצמם , להנישואין בערך  אינם  הנישואין שקודם  ההכנה  עניני שכל 
היחוד  למעלת  בערך  אינם  הקודמים  הענינים  שכל  בהנמשל , גם  הוא  וכן דוקא , הנישואין בשעת  שעיקרה 
שמחת  בדוגמת  ֿ תורה , ושמחת  ֿ עצרת  דשמיני השמחה  גדלה  זה  ומצד  ֿ תורה , ושמחת  ֿ עצרת  שבשמיני

נישואין.

אדמו"ר ‚. מו"ח  כ "ק  דברי ֿ פי על  יובן - ֿ תורה  ושמחת  ֿ עצרת  שבשמיני היחוד  בענין ,13והביאור 
בקו  פועלים  השנה  שבראש  אלא  השנה , ראש  של  הענין כמו הוא  ֿ תורה  ושמחת  ֿ עצרת  שמיני של  שענינו

השמחה . בקו פועלים  ֿ תורה  ושמחת  ֿ עצרת  בשמיני ואילו המרירות ,

שמחה ?! ֿ ידי על  זאת  לפעול  יכולים  כיצד  מובן: אינו ולכאורה 

וכתיב  נשבר ", ד "לב  ענין הוא  - מרירות  שמחה 14בשלמא  אבל  תבזה "; לא  אלקים  ונדכה  נשבר  "לב 
ֿ כן, ואם  נשבר , ולב  המרירות  היפך  התפשטות , של  תנועה  היא  שמחה  אדרבה , נשבר , לב  של  ענין אינה 

שמחה ? ֿ ידי על  לפעול  יכולים  איך 

נשבר  ד "לב  ומצב  במעמד  להיות  צריך  ֿ תורה  ושמחת  ֿ עצרת  דשמיני השמחה  בשעת  שגם  אמת  הן
"שמחת  זו אין ֿ הכי בלאו שהרי אבל :ונדכה ", נאך "), גלאט  זיך  גיט  ("ער  עצמו שמחת  סתם  אלא  ,"ַָ

ֿ עצרת  שמיני דעניני ההמשכה  פעולת  (ב ) השמחה , היא  ובגילוי בהעלם , רק  הוא  נשבר " ה "לב  (א )
יכולה  כיצד  השאלה : נשאלת  ֿ כן, ואם  השמחה . מצד  אלא  נשבר ", ה "לב  מצד  לא  היא  ֿ תורה  ושמחת 
ֿ עצרת  דשמיני ההמשכות  את  לפעול  - נשבר  ולב  המרירות  היפך  שהיא  - והתפשטות  שמחה 

ֿ תורה ? ושמחת 

של  השמחה  שזוהי לפי שזהו - בזה  הביאור  גם ונקודת  לפעול  יכולים  התורה  מעלת  ומצד  ,
דוקא . המרירות  בענין צורך  יש  השנה  בראש  אותם  להמשיך  שכדי ענינים  אותם  שמחה  ֿ ידי על 

בזה :„. והענין

שהנברא  ועד  לזה , זה  כלל  ערך  להם  אין עצמם  שמצד  ובורא , נברא  חיבור  - הוא  התורה  של  החידוש 
מישראל , אחד  לכל  כביכול , עצמו, את  הקב "ה  "נותן" התורה  ֿ ידי על  ואילו בהבורא , כלל  השגה  לו אין

אותו. "ליקח " שיוכל 
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ועוד .12) ר"ה. שער פע"ח  ר"ה. שער הכוונות שער ראה
ח "ב 13) קונטרסים (סה"מ  פכ "ו תרצ"ה השמע"צ ביום ד "ה

תורת  גם וראה שמע"צ. תשרי , כב יום" ב"היום נעתק - א). שלט ,

שנג . ע' היומן רשימת - מנחם
יט .14) נא, תהלים



מו   

נאמר  רבינו משה  אצל  שאפילו ֿ פי ֿ על  תפילין"15ואף  של  קשר  "הראהו אחורי", את  אבל 16"וראית  ,
יראו" לא  -15"פני בהשגה  אבל  העין, לראיית  בנוגע  רק  זה  הרי - בלבד  החיצוניות  את  שראה  היינו, ,

הפנימיות . את  גם  השיג 

הקודש ' ב 'אגרת  מנביא "17וכמבואר  עדיף  "חכם  יכו 18בענין מוחשית , ראי' שהיא  שבנבואה , לים ,
החיצוניות  את  רק  19לראות 

***

שליט "א : אדמו"ר  כ "ק  אמר  ה "הקפות ", עריכת  [לאחרי

כבר  נשלם  הניגונים  דלימוד  שהסדר  בעבר .20כיון לימדוהו שכבר  ניגון עתה  ינגנו ,

בחרתנו"]. "אתה  הניגון לנגן והתחיל 

•
    

מוגה  בלתי

לסעודה . הקדושות  ידיו נטל  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 

תרצ "ט ‡. דשנת  הקפות ) (קודם  ֿ תורה  שמחת  דליל  מההתוועדות  רשימה  כ "ק 1ישנה  סיפר  שבה  ,
פינחס  ר ' מהחסיד  ששמעה  תר "ז, שנת  ֿ תורה  בשמחת  ֿ צדק ' ה 'צמח  שאמר  התורה  אודות  אדמו"ר  מו"ח 

ֿ טוב : ֿ שם  הבעל  בשם  הזקן מרבינו ששמע  רייזעס ,

-2כתיב  מאושר " ותומכיה  בה  למחזיקים  היא  חיים  מאושר ,"עץ 

ד "- ת ' שהאות  שכיון רפה ),והיינו, (תי"ו דגש  ללא  היא  "ומכיה " לקרותה  (בשי"ן יכולים  ומחיה "
שמאלית ).

פלוגתא  בגמרא  שמצינו  למסורת "3ועל ֿדרך  אם  "יש  ומקרא : מסורת  בספר בענין  ומסר  משה  שכתב  (כמו
"סכת ", בתיבת  וכמו למקרא ", אם  "יש  או נקרא ), שהוא  כמו ולא  והעיקר , ה 'אם ' היא  לישראל , תורה 
זה  הרי רבים , בלשון היא  הקריאה  ֿ פי שעל  כיון ֿ מקום , מכל  יחיד , בלשון היא  המסורת  ֿ פי שעל  שאף 

לשתים . -נחשב 

בתורה . עוסקים  בנים  ובני בבנים  "מאושר ", הוא  התורה , את  ומשמח  התורה  עם  ששמח  מי

וגם וסי  זו, תורה  אמר  ֿ טוב  ֿ שם  שהבעל  שנה  מאה  זה  אמר : ֿ צדק ' שה 'צמח  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  ים 
אמר  ֿ טוב  ֿ שם  שהבעל  ואמר : לרקוד , שילכו ֿ צדק ' ה 'צמח  והראה  ֿ עדן. בגן זו תורה  אומר  הוא  עתה 

הרשימה ). תוכן כאן (עד  טרע ּפ" ה "שווינדעל  במשל  וכידוע  כריחוק , שנראה  קירוב  הוא  ש "מחול "

.: בזה והענין

אחר  במקום  נתבאר  טרע ּפ" ה "שווינדעל  מסביב 4משל  עיגול  בצורת  מזו למעלה  זו מדריגות  שהן -
- בזה  והסדר  כו'. צורה  איזה  ונצטייר  נחקק  שבו העמוד , לראש  שמגעת  העליונה  למדריגה  עד  לעמוד ,
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כג .15) לג , תשא
עה"פ.16) פרש"י 
סי "ט .17)
א.18) יב, ב"ב
(19) לידינו שהגיעה ברשימה נמצא ).ע"כ 
מנחם 20) (תורת בסופה דאשתקד  שמח "ת ליל  שיחת גם ראה

.(117 ע' חל "ח  התוועדויות -

וראה1) .306 ע' תרצ"ט  סה"ש - ליל בסופה שיחת גם
119 ס"ע חכ "ד  (תו"מ  ס"ב תשי "ט  הקפות) (קודם שמח "ת

ואילך ).
יח .2) ג , משלי 
וש"נ.3) (ובפרש"י ). ב ו, סוכה
אדה"ז 4) במאמרי  במחול  בתולה תשמח  אז ד "ה ראה

ואילך . תתפד  ע' ח "ב נ"ך  אוה"ת ואילך . ריד  ע' ח "א תקס"ה



מז    

העמוד  את  לסבב  תחילה  צריך  למדריגה , ממדריגה  עולה  את שכאשר  לראות  יכול  אינו שאז ,
שהמדריגה  כיון יותר , קרוב  הוא  הרי באמת , אבל  ממנה , מתרחק  כאילו ונראה  העמוד , שבראש  הצורה 

הרגיל . ֿ דרך  על  במדריגות  עליה  בכל  כמו הראשונה , מהמדריגה  למעלה  היא  השניה 

התשובה  בענין - מזה  תתאה ,5והנמשל  תשובה  בעיקר  ואדרבה : - גם  אלא  עילאה , תשובה  רק  ולא  ,
כו'. אלול  דחודש  התשובה  שזוהי

יותר :‚. ובפרטיות 

בתניא  מהמבואר  כמובן גמור , צדיק  אצל  גם  שייך  התשובה  צדיק 6ענין הוא  אפילו האדם  ש "נשמת 
דרחימותא " כפולחנא  פולחנא  ד "לית  העבודה , שלימות  (שזוהי בתענוגים  ואהבה  ביראה  ה ' עובד  ),7גמור 

. לגמרי במציאות  בטלה  אינה  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  מי אף  "יש  ואוהבו", ה ' ירא  עצמו , בפני דבר  הוא  רק  .
.8שאוהב "

לכך  נוסף  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  ריחוק , של  ענין הוא  שאוהב ", מי "יש  בשם  שנקרא  שמה  ומובן,
כו' האמיתית  לשלימות  באים  ֿ ידה  שעל  הדרך  זוהי הרי קירוב , של  באופן הוא  ומצבו מעמדו .9שכללות 

ענין  אמיתית  ואילו אמיתי; ריחוק  זה  אין הרי עצמה , הקדושה  במדריגת  להיותו הנ"ל , ריחוק  אמנם ,
ממש . הפסק  של  ענין ישנו ששם  תתאה , בתשובה  צורך  יש  שבה  במדריגה  הוא  הריחוק 

כריחוק ? שנראה  קירוב  ולא  ממש , ריחוק  זה  הרי - כו' הפסק  שזהו כיון גיסא , לאידך  אבל 

יתברך " אתו באמנה  היתה  החטא  בשעת  "גם  הנה  האלקית , נפש  שמצד  לכך  שנוסף  בזה , הענין ,10אך 
נעלית  למדריגה  בא  החטא  ֿ ידי שעל  היא  האמת  הרי כו', נגדו ומוחה  החטא , על  מסכימה  שאינה  והיינו,

בתניא  כמבואר  כזכיות "11יותר , לו נעשו "זדונות  .12בענין מאהבה  "תשובה  ֿ ידי על  שזהו (ש )צמאה , .
. וצלמות  ציה  בארץ  נפשו היתה  הנה  עד  כי להיות  וציה , עיפה  כארץ  לה ' נפשו נפשו צמאה  ולזאת  .

" כזכיות ", לו נעשו "זדונות  ולכן הצדיקים ", נפשות  מצמאון עז ביתר      ."

(ובהתאם  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ֿ ידי על  וכן ֿ צדק ' ה 'צמח  ֿ ידי על  נאמר  זה  שענין גופא  שמזה  להוסיף , ויש 
עתה ) גם  - ש "מדת לכך  (שאף  בינוני ֿ פנים  ֿ כל  על  או גמור , לצדיק  רק  לא  ששייך  ענין שזהו מוכח , ,

אדם " כל  מדת  היא  הפתגם 13הבינוני ידוע  הרי שעבודת 14, מישראל , אחד  לכל  אלא  בינוני"), א  ַ"הלואי
תתאה . תשובה  היא  אצלו התשובה 

מידי „. יוצא  מקרא  "אין (שהרי כפשוטו מאושר " ד "תומכיה  הענין אודות  גם  דובר  השיחה  בהמשך 
ו"תומכיה ".15פשוטו" "שומחיה " ֿ פירושים : הענינים  שני של  והשייכות  והקשר  הצדקה , ענין על  שקאי ,(

***

דא ‰. (בהתוועדות  לעיל  לגבי 16תמול דובר  ֿ תורה  ושמחת  ֿ עצרת  דשמיני המיוחדת  המעלה  ֿ דבר  על  (
טובים  דימים  המעלה  כללות  על  ובהוספה  בהמשך  - הכיפורים  ויום  ֿ השנה  ראש  ֿ זה  ולפני הסוכות , חג 

שבת . לגבי גם 

וחסידות  קבלה  בספרי כדאיתא  ֿ טוב , מיום  למעלה  הוא  השבת  שיום  מבואר  כלל  שבדרך  - 17ובהקדמה 

דאימא . מוחין בחינת  שהוא  ֿ טוב  מיום  למעלה  הוא  ולכן דאבא , מוחין בחינת  הוא  ששבת 
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ואילך .5) ג  פו, שמע"צ דרושי  לקו"ת גם ראה
ואילך ).6) סע"א (מד , פל "ה
לקו "ת7) א. רסז, ח "ג  ב. נה, ח "ב זהר ג .ראה מב, שלח 

ובכ "מ .
תזריע 8) לקו"ת ד . קיד , (בהוספות) ויקהל  א. נו, וארא תו"א

ובכ "מ . א. עד , בלק ג . כ ,
ריז.9) ע' שם אדה"ז מאמרי  ראה

ספכ "ד .10) תניא
פ"ז.11)

ב.12) פו, יומא
רפי "ד .13) תניא
חל "ט 14) תו"מ  גם וראה א. הערה א) (יד , פ"ח  ח "ב רבי  בית

וש"נ. .55 הערה 231 ע'
וש"נ.15) א. סג , שבת
(לעיל 16) ס"ב הקפות) (לפני  שמח "ת ואילך ).ליל  96 ע'
פ"א.17) קודש מקרא שער פע"ח  ד ראה יא, צו לקו"ת

שער דא"ח ) (עם סידור ואילך ).ואילך . א (ריז, בתחילתו המועדים
ובכ "מ .



מח   

ֿ כן  ֿ שאין  מה  המלאכות , בכל  אסור  השבת  שיום  - נגלה  ֿ פי על  בפשטות  הוא  שאסור וכן שאף  ֿ טוב , יום 
בשבת ) (שאסורה  נפש  אוכל  במלאכת  מותר  הוא  הרי מובדל 18במלאכה , הוא  השבת  שיום  מוכח  ומזה  .

ושייכות  קשר  איזה  לו יש  - נפש  אוכל  במלאכת  שמותר  ֿ טוב  יום  ֿ כן ֿ שאין מה  העולם , מעניני לגמרי
העולם . לעניני

"קדש " נקרא  השבת  שיום  מה  גם  קדש "19וזהו "מקראי אלא  אינו ֿ טוב  יום  ֿ כן ֿ שאין מה  "זמינין 20, ,
(וראיה 21דקדש " קודש  אינו עצמו שמצד  כזה  ביום  ד 'קודש ' הבחינה  את  וממשיכים  שמזמינים  היינו, ,

קודש  שהוא  שבדבר  הקדושה  בדרגת  חילוק  שיש  ומובן נפש ). אוכל  במלאכת  שמותר  - לדבר  ,
שרק ל  בדבר  הקדושה  דרגת   . הקדושה ענין

ענינו השבת  שיום  - בזה  ענין  אינם ועוד  והטירחא  היגיעה  כי כלל , יגיעה  של  ענין בו ואין ,
רז"ל  כמאמר  שבת , בערב  -22אלא  עצמו השבת  יום  בבוא  אבל  בשבת ", יאכל  שבת  בערב  שטרח  "מי

ש "כל  ומצב  למעמד  הוא  מתעלה  - לארץ  ובחוץ  הזה  בזמן וגם  כו', ומצבו מעמדו על  הבט  מבלי הנה 
עשויה " של 23מלאכתך  ענין להיות  צריך  - ֿ טוב  ביום  ֿ כן ֿ שאין מה  ; למלאכת בנוגע  ֿ פנים  ֿ כל  על 

- הגשמיות  עם  ֿ פנים  ֿ כל  ועל  - החומריות  עם  מלחמה  של  ענין גם  להיות  צריך  ובמילא , נפש , אוכל 
שבעולם .

ֿ טוב . מיום  למעלה  הוא  השבת  יום  - הענינים  פנימיות  ֿ פי על  והן נגלה  ֿ פי על  שהן מובן זה  ומכל 

ענין - גיסא  לאידך  שכתוב אמנם , כמו דוקא , ֿ טוב  ביום  בשבת .24הוא  ולא  בחגך ", "ושמחת 
ב 'ספרי' שכתוב  בהעלם 25ומה  הוא  בשבת  השמחה  ענין הרי - השבתות " אלו שמחתכם  ואילו 26"וביום  ,
- השמחה  ענין דוקא .עיקר  ֿ טוב  ביום  הוא  -

ֿ ערוך  בשולחן שכתוב  כמו - להלכה  הוא  לה 27וכן צריכים  ֿ טוב  יום  מבגדי ש "בגדי טובים  יותר  יות 
מבשבת  יותר  ֿ טוב  ביום  מאכלים  במיני להרבות  נהגו ו"לכך  דוקא , ֿ טוב  ביום  השמחה  חיוב  מצד  שבת ",

שמחה ". בה  נאמר  שלא 

דעות  שיש  ואף  לארץ . ובחוץ  הגלות  בזמן גם  הוא  ֿ טוב  ביום  השמחה  שחיוב  אלא 28ולהעיר , זה  שאין
הזקן  אדמו"ר  פסק  כבר  הרי השמחה 29מדרבנן, חיוב  לארץ  ובחוץ  הגלות  בזמן שגם  - דדורנו הפוסק  -

התורה . מן הוא 

שמחתנו", "זמן שנקרא  הסוכות  דחג  ֿ טוב  ביום  - בחגך " "ושמחת  החיוב  ישנו ֿ טוב  יום  בכל  ואם 
בעילוי  בשמחה  וניתוסף  שהולך  באופן היא  גופא  שמחתנו" ד "זמן שהשמחה  וכיון ֿ כמה ֿוכמה . ֿ אחת  על 

בקודש " "מעלין כהציווי  עילוי, ֿ תורה .30אחר  ושמחת  ֿ עצרת  בשמיני השמחה  גדולה  כמה  עד  מובן הרי -

.Â יותר הוא  אחד  ובענין בגילוי, יותר  הוא  אחד  שבענין - והיפוכו דבר  ֿ טוב  ביום  שיש  ונמצא ,
בהעלם :

בנוגע  רק  לא  היא  ֿ טוב  ביום  השמחה  שהתגלות  זאת , ועוד  בגילוי, ֿ טוב  ביום  הוא  - השמחה  ענין
להזולת , בנוגע  גם  אלא  לעצמו,

גילוי  ענינה  בכלל  ששמחה  בענין 31[ולהעיר , שהוא  וכמו הזולת . אל  הוא  הגילוי ענין עיקר  והרי ,
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טושו "ע18) רמב"ם , (במשנה). ב  לו, ריש ביצה או"ח , ואדה"ז
יו"ט . הל '

יד .19) לא, תשא
ד .20) ב. כג , אמור
ואילך .21) ב צג , זח "ג 
סע"א.22) ג , ע"ז
או"ח 23) (ואדה"ז) טושו"ע ט . כ , יתרו ופרש"י  מכילתא

(סכ "א). ס"ח  סש"ו
יד .24) טז, ראה פ'

חל"ג 25) בלקו"ש  (נת ' יו"ד יו "ד, ואילך ).בהעלותך 62 ע'
(26.31 הערה 1090 ע' ח "ד  לקו"ש גם ראה
ס"ז.27) סתקכ "ט  או"ח  אדה"ז
וראה28) ב). יד , (מו"ק דיחיד  עשה שאגת תוד "ה בארוכה

מצוה חינוך  מנחת סה. סי ' תפה.ארי '
ס"ו.29) שם
וש"נ.30) א. כח , ברכות
(3117 שבהערה וסידור לקו"ת .ראה



מט    

לעצמו, היא  שמחשבה  לפי - גילוי ענינו ודיבור  העלם , ענינה  שמחשבה  עצמו, באדם  והגילוי ההעלם 
הזולת  אל  הוא  ],32ודיבור 

בשו"ע  הזקן אדמו"ר  שפוסק  כפי ֿ טוב , יום  בשמחת  עיקרי תנאי שזהו ושותה 33ועד  אוכל  "כשהוא  :
שנאמר  האומללים , העניים  שאר  עם  ולאלמנה  ליתום  לגר  להאכיל  אבל 24חייב  וגו', והיתום  והגר  והלוי

חצירו  דלתי שנועל  זו מי אין נפש , ולמרי לעניים  ומשקה  מאכיל  ואינו ואשתו ובניו הוא  ושותה  ואוכל 
שנאמר  להם , הוא  קלון כזו ושמחה  כו', מצוה  חגיכם ".34שמחת  פרש  פניכם  על  פרש  וזריתי

לולי  גם  הרי ומשקה ), מאכל  ֿ ידי (על  וצדקה  אורחים  הכנסת  להיות  שצריך  אף  - בשבת  ֿ כן ֿ שאין מה 
שבתכם " פרש  ולא  קאמר  חגיכם  "פרש  שהרי ֿ טוב , ביום  כמו ֿ ושלום  חס  "פרש " של  באופן זה  אין .35זאת 

העלם . של  באופן הוא  השבת  ענין - הזולת  שלגבי ונמצא ,

 מותר ֿ טוב  שיום  מזה  כדמוכח  בהעלם , הוא  ֿ טוב  וביום  בגילוי, הוא  שבשבת  - הקדושה  בענין
קדושה , בעניני (לא  אדם  יעסוק  היום  כל  שבמשך  אפשרות  יש  הרי שכן, וכיון (כנ"ל ), נפש  אוכל  במלאכת 

לכם " "כולו הוא  ֿ טוב  שיום  דעה  שיש  כך , כדי ועד  נפש , אוכל  במלאכת  שישנו 36אלא ) שאף  והיינו, ,
הקדושה  ענין - בשבת  ֿ כן ֿ שאין מה  בהעלם ; להיות  יכול  זה  הרי קדש ", "מקראי ֿ טוב , ביום  הקדושה  ענין

לה '" "שבת  בגילוי, בשבת "37הוא  תורה  דברי לדבר  התירו ש "בקושי כך , כדי ועד  שגילוי 38, כיון ,
דתורה  מהדיבור  גם  שלמעלה  מבחינה  היא  השבת  דיום  .39הקדושה 

.Ê: טוב ֿ ויום  לשבת  בשייכות  האושפיזין לענין בנוגע  והיפוכו דבר  מצינו ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

בזהר  שנקראת  יתירה  נשמה  (א ) אושפיזין: סוגי שני שיש  - אורחים .40ובהקדמה  (ב ) אושפיזא , בשם 

בגמרא  איתא  - יתירה  נשמה  דאושפיזין, הא ' לענין בנוגע  ֿ ברוך 41ֿוהנה , הקדוש  נותן יתירה  "נשמה 
שנאמר  הימנו, אותה  נוטלין שבת  ולמוצאי שבת , ערב  באדם  אבדה 42הוא  ווי ששבת  כיון וינפש , שבת 

נפש ".

שניתנת  יתירה  הנשמה  שגם  מובן הרי בגוף , ופועל  שנרגש  באופן הוא  ונפש  הנשמה  שענין וכיון
בשבת  לאדם    ולשמחה למנוחה  לב  "רוחב  יתירה ", "נשמה  בפירוש  רש "י שכתב  וכמו ,

מוכח  וכן עליו". קצה  נפשו ואין ושתיה ") לאכילה  דעתו ("מרחיבים  וישתה  ויאכל  לרווחה  פתוח  ולהיות 
היתירה  הנשמה  איבוד  על  שדואבת  הנפש  את  להשיב  כדי שבת , במוצאי בבשמים  להריח  חכמים  מתקנת 

שבת  נהנית 43במוצאי שהנשמה  ריח  היותו שעם  בשמים , של  בריח  צורך  יש  הנפש  להשיב  שכדי היינו, ,
שנרגש 44ממנו  באופן הוא  יתירה  דנשמה  הענין שכללות  משום  - דוקא  הגשמי האף  ֿ ידי על  בא  זה  הרי ,

הגשמי. בגוף  ופועל 

השבת  שביום  בחסידות  המבואר  ֿ פי על  ובפרט   45 החיות מאשר  לגמרי אחרת  חיות  היא 
ֿ ערוך  באין יותר  נעלית  חיות  שניתוסף  היינו, החול , גם 46בימות  כמרומז העיקר , על  שמרובה  הוספה  ,

"נשמה  ".בהלשון

ערוך  בשולחן הזקן אדמו"ר  כותב  - ֿ טוב  ליום  בנוגע  יתירה 47אמנם , נשמה  לאדם  אין ֿ טוב  ש "ביום 
מו  ומזה  דענין כלל ", לה "שטורעם " ועד  כו', קדושה  תוספת  ֿ טוב , ביום  לנשמה  שנמשכים  שהענינים  בן
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ועוד .32) קנט . ע' פר"ת סה"מ  ראה
סי "א.33) שם
ג .34) ב, מלאכי 
תו"א 35) וראה  שם ). (ובנצו "א  ב  פח, שרה.זח"ב  חיי  ר"פ

ועוד . ואילך . א רג , שבת סעודת סדר דא"ח ) (עם סידור
ב.36) סח , פסחים
יו"ד .37) כ , יתרו
ירושלמי38) וראה שיט ). (אות יונה לר' היראה בסו"ס הובא

וש"נ. קא. ע' ח "כ  אג "ק גם וראה ה"ג . ריש פט "ו שבת
(3917 שבהערה לקו"ת א. קיג , (בהוספות) תשא תו"א .ראה
ובכ "מ .

יז,40) בראשית זו"ח  ב). (סט , תכ "ד  ב). (כב, ת"ו תקו"ז
ועוד . א. לב, יתרו רע"א.

ב.41) כז, תענית א. טז, ביצה
יז.42) לא, תשא
חל "א 43) לקו"ש בארוכה וראה רצז. ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע

וש"נ. ואילך . 191 ע'
ב.44) מג , ברכות
א.45) תרלב, שמות תו"ח  ראה
שה"ש46) לקו"ת ד . פז, ויקהל  תו"א ובכ "מ .ראה א. יט ,
תצא.47) ר"ס או"ח 



נ   

הסוכות  בחג  שמאירים  באופן48המקיפים  זה  הרי -' יתירה שה 'נשמה  כשבת  דלא  בגוף , ופועל  נרגש 
ושתיה  באכילה  שההוספה  ֿ טוב , ביום  ֿ כן ֿ שאין מה  ושתיה , אכילה  של  בענין הוספה  בגוף  ופועלת  נרגשת 

מפני אלא  אינה    יין ולשתות  בשר  כבשבת .49לאכול  עצמו הגוף  הרגש  מצד  ולא  ,

 איתא לשבת  שבנוגע  - דאושפיזין הב ' לענין לאדם 50בגמרא בנוגע  לו מלוין השרת  מלאכי ש "שני
לביתו", הכנסת  מבית  שבת  בעיני בערב  אותם  רואים  ואין בידים  למששם  ֿ אפשר  שאי דייקא , מלאכים 

האושפיזין  - ֿ טוב  ליום  בנוגע  ֿ כן ֿ שאין מה  הגמרא ; מדברי אלא  אינה  אודותם  שיודעים  והידיעה  בשר ,
בידים . למששם  ואפשר  בשר  בעיני אותם  שרואים  כו', העניים  שאר  עם  והאלמנה  היתום  הגר  הם 

האמת  מעולם  שבאות  לנשמות  בנוגע  הסוכות  דחג  האושפיזין ענין שגם  להוסיף , עם 51[ויש  קשור  ,
בגופים  נשמות  כפשוטו, האצילות 52אורחים  בעולם  ששרשה  נשמה  מלובשת  אורח  כל  של  בגופו שכן, ,

אבינו, אברהם  של  לנשמתו בנוגע  אפילו הוא  כן הרי - ממדרגתה  ירדה  בגוף  שבהתלבשותה  ואף  כו'.
ואפר " עפר  "ואנכי להתלבש 53שאמר  למטה  נשמתו שבירידת  כיון אור , מהות  וערך  דמיון אין בגופו,

שנעשה  העפר  מהות  ודמיון כערך  אלא  שבאצילות  עליון וחסד  אהבה  אור  מהות  אל  בו המאיר  האהבה 
כו' למאכל  וטוב  למראה  נחמד  עץ  כשהיה  ואיכותו מהותו אל  ].54אפר 

.Á כאשר גם  ממש , בפועל  למטה  והגילוי ההמשכה  בעיקר  ומודגש  נוגע  ֿ טוב  שביום  מובן זה  ומכל 
בלבד . סגולה  בדרך  ֿ אם  כי ֿ כך , כל  במורגש  באות  אינן שבדבר  והרוחניות  הקדושה 

תקס "ב  משנת  הזקן אדמו"ר  של  במאמר  מהמבואר  - לדבר  דוגמא  מעין להביא  שבין 55ויש  החילוק 
שהאבות  ֿ תורה , מתן לאחרי אנו לעבודתנו ֿ תורה  מתן קודם  האבות  עבודת   דמלכות האורות 

עבודתם  ֿ ידי על  בנשמתם  השיגו ולכן הבריאה , מעולם  נשמתם  שהיתה  לפי בבריאה , המלובשת  דאצילות 
חכמה  בחינת  בנפשנו  מתלבש  תפילין הנחת  ֿ ידי על  הנה  ֿ תורה , מתן לאחרי ֿ כן ֿ שאין מה  כו', הרוחנית 

בדרך  הוא  זה  שענין אלא  כו', המאציל  מעצמות  בה  שנתלבש  שהרידאצילות  ,  
כו'. כלל  בנפשינו

שה 'נשמה  כנ"ל  בגוף , במורגש  הרוחניים  הענינים  באים  השבת  שביום  - ֿ דידן בנדון זה  ודוגמת  ומעין
לאכילה  הדעת  הרחבת  פועלת  ֿ טוב ,יתירה ' ביום  ֿ כן ֿ שאין מה  עליו", קצה  נפשו ש "אין באופן ושתיה 

הרוחניים  בלבד .שהענינים  סגולה  בדרך  ֿ אם  כי בגוף , במורגש  באים  אינם 

.Ë: תורה ֿ ושמחת  ֿ עצרת  דשמיני השמחה  - לעניננו ובנוגע 

הענין  אם  ֿ מינה  נפקא  למאי הרי סגולה , בדרך  היא  ֿ תורה  ושמחת  ֿ עצרת  דשמיני השמחה  שמעלת  אף 
השמחה  ענין - ונפלא  גדול  ענין לנו יש  ממש  שבפועל  הוא  העיקר  לאו, אם  ובמורגש  והשגה  בהבנה  בא 

הגדרים  כל  שפורץ  והגבלות !56- מדידות  ,

העבודה  שכללות  - כולה  השנה  כל  על  גם  ופועל  נמשך  זה  הלך וענין "ויעקב  כולה , השנה  דכל 
"ופרצת "57לדרכו" של  באופן תהיה  "נחלה 58, מצרים ", .59בלי

***

.È הנ"ל שמות 60בהתוועדות  בכמה  נקראת  שהתורה  זה  על  גם  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  יין,61דיבר  בשר , :
ומים , שמן
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נתיב 48) ביאיר (נסמן ותקו"ז מזהר - טו ס, מאו"א ראה
.211 ס"ע חכ "ט  בלקו"ש הנסמן ועוד . שם).

ס"ד .49) סתקכ "ט  או"ח  אדה"ז שו"ע
ב.50) קיט , שבת
ואילך .51) ב רנה, ואילך . ב קג , זח "ג  ואילך .ראה ב שא,
א.52) קד , שם זח "ג  ראה
כז.53) יח , וירא
ואילך ).תני 54) סע "א  (קכא , סט"ו אגה"ק א
כו '55) רז "ל בדברי  שמצינו מה  להבין  -ד "ה  יוה "כ דמוצאי 

תקס "ב אדה "ז במאמרי  זה נדפס  ד "ה גם (וראה ואילך  יא ע'
ואילך )). 36 ע' חל "ח  (תו"מ  דאשתקד  יוה"כ  דמוצאי 

ועוד .56) ואילך . רכג  ס"ע תרנ"ז סה"מ  בארוכה ראה
ואילך .57) ס"כ  לקמן וראה ב. לב, ויצא
יד .58) כח , שם
סע"א.59) קיח , שבת
שם.60) תרצ"ט  סה"ש - ס"ג  תרצ"ט  שמח "ת דליל 
תורת 61) (ראה ובפרש"י  רע"א עב, ב"ק ב. כא, עירובין ראה

ספ"ד  יסוה"ת הל ' רמב"ם (סט "ז). בפנים דלקמן ב"ב שם). חיים



ני    

הטוב  על  קאי "יין" דתורה , ההשגה  על  קאי ש "בשר " בקיצור , ענין וביאר  הוא  "שמן" שבהשגה , טעם 
אם  ברור  לא  השומעים ) ֿ ידי על  (שנרשמה  השיחה  שברשימת  [ולהעיר , ולמטה  למעלה  שמפעפע  החכמה 
נמוך . למקום  גבוה  ממקום  שיורדים  - ו"מים " למעלה ], מלמטה  או למטה  דמלמעלה  באופן היא  הכוונה 

המים  אין המים , מרוצת  בדרך  סתימה  ישנה  שכאשר  לבאר , הם וממשיך  אלא  עמדם , על  נשארים 
גריבלען ("זיי להסתימה  מסביב  בחוזק  מרוצת מתקבצים  נעשית  ואז אותה , שפורצים  עד  סתימה ") די אונטער 

במהירות  ביותר המים  ויין).62גדולה  בשמן (ולא  דוקא  במים  הוא  זה  שענין -

הנ"ל . השיחה  ברשימת  הדברים  תוכן כאן עד 

.‡È יי בשר  - הענין) לתוכן גם  ושייך  נוגע  (שבודאי הנ"ל  בשיחה  הדברים  סדר  ומים ,והנה , שמן ן
מובן: אינו לכאורה  - ב "מים " ומסיים  ב "בשר " שמתחיל 

חי" כל  מעיני "נעלמה  היא  עצמה  מצד  שהתורה  - למטה ,63ובהקדמה  ולירד  להתצמצם  וצריכה  ,
בתניא  התורה 64כמבואר  כך  נמוך , למקום  גבוה  ממקום  יורדים  מים  מה  למים , התורה  נמשלה  ש "לכן

. חד  כולא  ֿ הוא  ֿ בריך  וקודשא  ואורייתא  יתברך  וחכמתו רצונו שהיא  כבודה  ממקום  נסעה ירדה  ומשם  .
. והלכותיהן וירדה  ככולם  התורה  מצות  רוב  שהן הזה  עולם  ועניני גשמיים  בדברים  שנתלבשה  עד  .

תוכל  האדם  שבגוף  ונפש  רוח  או הנשמה  שכל  "בכדי כו'", הספר  על  בדיו גשמיות  אותיות  ובצרופי
כו'". בדעתה  להשיגן

מתקיימין אין תורה  ש "דברי - התורה  הלומד  להאדם  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  שפלה ",ועל  שדעתו במי אלא 
שבכלים " בפחות  אלא  מתקיימין ו"אין נמוך ", למקום  והולכין גבוה  מקום  ש "מניחין המים  (כלי 65כמשל 

חרס ).

להיות  צריך  התורה  לימוד  שבשביל  מובן ומזה  " ה שבשיחה ענין הטעם  ומהו שבתורה . "
אלא  בתחילה  לא  - שבתורה  ה "מים " ענין נזכר  דוקא ?הנ"ל 

הכנת  היתה  וכבר  למטה , התורה  ירידת  היתה  שכבר  ומצב  במעמד  שמדובר  - בזה  הביאור  ונקודת 
הקדמת  לאחרי ֿ תורה , דשמחת  בהתוועדות  בעמדנו ֿ דידן, כבנדון - דעתו שפלות  ֿ ידי על  הלומד  האדם 
הלך  ד "ויעקב  הענין להיות  צריך  ועתה  וכו', הכפורים  ויום  ֿ השנה  דראש  העבודה  כללות  ֿ ידי על  ההכנה 

כדלקמן. ומים , שמן יין בשר  של  באופן הוא  ההילוך  סדר  ואז, התורה , ֿ ידי ועל  עם  לדרכו"

.È:הענין וביאור 

- שבתורה  והשגה  ההבנה  ענין להיות  צריך  ֿ לראש , ֿ פה ,לכל  שבעל  בתורה  עיקרי ענין שזהו -
אברהם ' ה 'מגן ֿ דין התורה ,66כפסק  לימוד  חובת  ידי יוצא  אינו שלומד  מה  מבין אינו שאם 

ב "ה  העליון "רצון כי - ֿ פה  שבעל  בתורה  הוא  התורה  גילוי עיקר  שבתורה והרי מצות  בתרי"ג  המלובש 
ואינו ונעלם , טמיר  ומכוסה  מופלא  הוא  תפילין שבכתב  מצות  כמו ֿ פה , שבעל  בתורה  אלא  67מתגלה 

שבכתב  בתורה  שנאמר  ֿ משל  ֿ דרך  מאמר 68על  והוא  עיניך , בין לטוטפות  והיו ידך  על  לאות  וקשרתם 
עד  ידך , ועל  עיניך  בין הוא  והיכן טוטפות , ומהו לקשור , ומה  איך  הכתוב  פירש  שלא  ונעלם , סתום 

כו'" ֿ פה  שבעל  תורה  .69שפירשה 

.‚È החכמות שאר  כמו בלבד  חכמה  אינה  שהתורה  כיון שכתוב אמנם , כמו היא 70שבעולם , "כי 
מה "גוי  (החל  גו '" העמים  לעיני ובינתכם  בקרבך "חכמתכם  וההשגה 71אשר  ההבנה  ענין מספיק  לא  - (

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

-- (ג) ב  פ "א, שהש"ר  .   ועוד ב"רשימות". נסמן -
.3 הערה 44 ע' ג  חוברת

ואילך .62) 244 ע' תרצ"ז סה"מ  גם ראה
כא.63) כח , איוב
ב).64) (ח , פ"ד 
סע"א.65) ז, תענית
והל '66) ס"ב, שם אדה"ז בשו"ע הובא סק"ב. ס"נ או"ח 

ספ"ב. ת"ת
(קידושין 67) לתפילין" כולה התורה כל  ש"הוקשה ולהעיר

וש"נ). א. לה,
ח .68) ו, ואתחנן
ב).69) (קנ, סכ "ט  אגה"ק תניא
ו.70) ד , ואתחנן
תבוא 71) לקו"ת וראה מג . כח , תבוא - הכתוב לשון ע"פ



נב   

חז"ל  שדרשו [וכפי בלבד  הפסוק 72בתורה  את 73על  עזבם  על  ה ' ויאמר  גו' הארץ  אבדה  מה  תורתי ","על 
תמיד , בתורה  היו  עוסקין ש "ודאי  היינו, תחילה ", בתורה  ברכו  תמהים "שלא  ונביאים  חכמים  היו ולפיכך 

. בעצמו ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  שפרשו עד  הארץ , אבדה  מה  ֿ כך על  כל  בעיניהם  חשובה  התורה  היתה  שלא  .
גם 74כו'" להיות  צריך  אלא  ,[  .יין - שבתורה 

ההעלם  גילוי על  שמורה  - שבתורה  ב "יין" ענין :75ועוד 

שכתוב  מה  השתדלות 76ובהקדם  וצריכים  בענביו, טמון שהוא  עצמו היין כמו - סוד " יצא  יין "נכנס 
ואנשים " אלקים  "המשמח  שביין, השמחה  ענין גם  וזהו הגילוי, אל  מההעלם  להוציאו כדי כי 77ויגיעה  ,

גדולה . שמחה  פועלת  הגילוי אל  מההעלם  היציאה 

להיות  צריך  שתחילה  - ליש  מאין הבריאה  סדר  בכללות  יכולה ודוגמתו אז ורק  ה "אין", התעלמות 
בנוגע  שהוא  וכמו ה "יש ", התהוות  הכלליים להיות  עשיה  יצירה  בריאה  אצילות  אור 78לעולמות  שכשהיה  ,

היה  לא  החלל  כל  את  ממלא  ֿ סוף  כו'אין הראשון צמצום  להיות  הוצרך  ולכן העולמות , לעמידת  .79מקום 
כן שמזה וכמו וההעלם , הצמצום  ענין תחילה  להיות  צריך  הפרטיים  עשיה  יצירה  בריאה  אצילות  בעולמות 

כו' רצויים  בלתי והסתרים  דהעלמות  הענינים  כל  גם  שבהיציאה 80נשתלשלו המעלה  גודל  מצד  - זה  וכל  .
הגילוי. אל  ההעלם  מן

הידוע  ֿ פי על  - האדם  בעבודת  הרגל 81וענינו בחינת  אלא  אינה  בגוף  שמתלבשת  שהנשמה  שאף 
והעלם , מקיף  בבחינת  נשארת  אלא  בגוף , מתלבשת  שאיננ שבנשמה , הראש  בחינת  ולא  שבנשמה ,
הנשמה  דמזל  מהפעולה  החל  הגילוי, אל  ההעלם  מן לבוא  צריך  שבנשמה  הראש  בחינת  גם  מכל ֿמקום ,

אמרו  זה  שעל  בגוף , המלובשת  הנשמה  "חרדה 82על  שלכן חזו", מזלייהו חזו לא  דאינהו ֿ גב  ֿ על  "אף 
עליהם "גדו  נפלה  .83לה 

שבתורה , ההעלם  בחינת  גם  מגלים  בתורה  היגיעה  ֿ ידי שעל  - שבתורה  ה "יין" ענין גם  מובן ומזה 
התורה . פנימיות 

.„È וטוב החביבות  גם  כולל  (בשר ), בתורה  והשגה  הבנה  של  באופן התורה  לומד  האדם  כאשר  וגם 
התורה  גם  צריכה  אזי - (יין) שבתורה  טעם  84,

כדי  עד  מציאותו, בכל  ולפעול  לחדור  צריכה  התורה  אלא  בלבד , התורה  לימוד  מספיק  שלא  והיינו,
הרמב "ם  ֿ דין וכפסק  איד ", תורה  "א  תורנית , מציאות  היא  מציאותו שכל  רואים  ברחוב  בלכתו שגם  85כך , ַ

. ובמתנו","החכם  ובמשאו כו' ובמשקהו במאכלו במעשיו ניכר  שיהיה  צריך  .

דבר  בכל  מפעפע  שהשמן דכשם  - שבתורה  ה "שמן" ענין מציאותו,86וזהו בכל  התורה  חודרת  כך  ,
תורנית . מציאות  נעשית  מציאותו שכל  שברגל , להעקב  עד  והתענוג  מהרצון

.ÂË חז"ל אמרו הרי שבתורה , ושמן יין דבשר  הענינים  פרטי כל  שישנם  לאחרי גם  "כל 87והנה ,
חסדים  וגמילות  תורה  להיות  צריך  אלא  לו", אין תורה  אפילו תורה  אלא  לו אין נמצא 88האומר  כן, ואם  ,

את  להבטיח  וכדי ֿ ליצלן, רחמנא  לו"), אין ("תורה  בסכנה  התורה  כל  של  קיומה    תורה)
 . חסדים דגמילות  הענין גם  להיות  צריך  (
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ב. מב,
וש"נ.72) א. פא, נדרים
ֿ יב.73) יא ט , ירמי '
שם.74) הר"ן פי '
ובכ "מ .75) ואילך . ג  מא, שלח  לקו"ת ראה
וש"נ.76) סע"א. סה, עירובין
יג .77) ט , שופטים ס'
ענינים 78) אוה "ת א . צה , מסעי  לקו"ת  ואילך .ראה  עז ע'
ויושר)79) עיגולים (שער  א שער ע"ח  אוצרות ראה ב. ענף

בתחילתם. שערים ומבוא חיים

ואילך .80) שיט  ע' תרצ"א סה"מ  ראה
ובכ "מ .81) ב. נא, ב. מ , שלח  לקו"ת ב. פו, תשא תו"א ראה
וש"נ.82) א. ג , מגילה
ז.83) יו"ד , דניאל 
וש"נ.84) .182 ע' ח "מ  תו"מ  ראה
רפ"ה.85) דעות הל '
סק"ה86) יו"ד  שו"ע רע"א. צז, חולין ס"ה.ראה
ב.87) קט , יבמות
הערה 88) 266 ע' תש"ח  סה"מ  וראה רע"א. ה, ויקרא לקו"ת

ז.



נג    

ה " ענין ומציאותו וזהו תורה  הלומד  שהאדם  - נמוך  למקום  גבוה  ממקום  שיורדים  שבתורה , "
חסדים , בגמילות  לעסוק  כדי נמוך , למקום  לירד  צריך  גבוה , במקום  נמצא  שלכן תורנית , מציאות  היא 

של  הקודש ובאופן באגרת  כמבואר  - דוקא  להשפיע 89"חסד " היינו, דלי"ת , ח "ס  ואביון שפירושו לדל 
ורק  ממנו; למטה  שאין ביותר  נמוך  למקום  דהמים  הירידה  שזוהי כלום , מגרמיה  ליה  דלית  (ברוחניות )

שלו. התורה  של  בקיומה  הוא  בטוח  אז

ירידת  את  שמעכבת  סתימה  של  מציאות  להיות  יכולה  זה  בענין זה אמנם , אם  - נמוך  למקום  המים 
כו'. ביותר  נמוך  למקום  לירד  רוצה  שאינו מפני או תורה , ביטול  של  הטענה  כללות  מצד 

להתייגע  והיינו , הסתימה , את  להסיר  המים  התגברות  להיות  צריך  עצמו ולזה  על  ולפעול  ("גריבלען")
- הסתימה  הסרת  לאחרי - ואז התורה . ֿ פי על  להיות  צריך  שכך  וההכרה  הידיעה  מצד  כו', למטה  לירד 
בלי  ועיף  ציה  דארץ  הצמאון מצד  שנעשה  היתרון ֿ דרך  על  כו', יותר  בהתגברות  המים  מרוצת  נעשית 

.11מים 

.ÊË: שבהשגה טעם  והטוב  ההשגה  על  דקאי שבתורה , ו"יין" ל "בשר " בנוגע  ולבאר  להוסיף  ויש 

הידוע  רק 90ובהקדם  (לא  לזה  זה  ומכוונים  מתאימים  וה "נמשל " שה "משל " שבתורה , המשלים  בענין
על  משל  שהם  בהענינים  (מלבד  הפרטים  בכל  אלא ) אחד , וענין כמו בפרט  ֿ ברוך ֿהוא , דהקדוש 

השמש  באור  שישנן וכו' שההגבלות  - ֿ סוף  אין אור  על  השמש  מאור  אור המשל  על  משל 
ֿ סוף ) .91אין

חז"ל  אמרו קיים  היה  המקדש  שבית  שבזמן שאף  מצינו (ב "משל ") כפשוטם  ויין לבשר  שבנוגע  92וכיון

שלמי  לנו שאין הזה  בזמן מכל ֿמקום  ביין", אלא  שמחה  ו"אין שמחה , שלמי בבשר ", אלא  שמחה  "אין
ביין  אלא ) מדרבנן, אלא  שאינו בבשר , (לא  הוא  התורה  מן ֿ טוב  יום  דשמחת  החיוב  אזי (בשר ), שמחה 

ֿ ערוך  בשולחן הזקן רבינו (כפסק  מציאות 27בלבד  להיות  יכולה  שבתורה  ויין בבשר  שגם  לומר , צריך  - (
"בשר ". ללא  "יין" של 

יבוא  שה "יין" בהכרח  - שבתורה  ו"יין" ה "בשר " ענין הנ"ל  בשיחה  המבואר  ֿ פי על  אמנם ,
להיות  צריך  ֿ לראש  שלכל  היינו, לבשר ,ה "בשר ", שנמשלה  בתורה ,

(עד - רבא " בי שמינא  בישרא  אכלו תו אביי בי גרמי "אדמגרמיתו לרבנן אבא  בר  אדא  רב  כמאמר 
מרווחות  צהובות  הלכות  ולמדו בואו לשובע , שלא  ללמוד  כלומר  עצמות , לגרם  אביי אצל  הולכים  שאתם 

רבא ) שמינא "93אצל  ל "בשרא  נמשל  וההשגה  ההבנה  בהרחבת  התורה  שלימוד  היינו, ,-

להיות  יכול  ֿ כך  אחר  ורק  "יין" של  מציאות  ואילו ליין. שנמשל  (כפי שבהשגה  "בשר "
שבתורה ? ו"בשר " ב "יין" בנמשל , לכאורה  שייך  לא  - קיים ) המקדש  בית  שאין בזמן במשל  שמצינו

.ÊÈ לחסידים הזקן אדמו"ר  חסידי בין הויכוח  אודות  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  סיפור  ֿ פי על  זה  לבאר  ויש 
שאדמו  חיים , אלוקים  דברי מאמרי אמירת  באופן החילוק  אודות  האמצעי, אדמו"ר  ֿ מקומו ממלא  "ר של 

אדמו"ר  של  שבזמנו - ובהרחבה  באריכות  אומר  היה  האמצעי ואדמו"ר  קצרות , תורות  אומר  היה  הזקן
עם  שנים  וכמה  כמה  "לחיות " יכולים  חסידים  היו הזקן  חסידים שהיו ועד  מהמאמר ,

עם  "לחיות " מספיק  היה  בשופי,שבשבילם  חסידות  אומרים  עכשיו, ואילו המאמר ; מיוסד  שעליו
ניט "... עס  "דערנעמט  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  חסידות ", "מ 'גיסט 

בלבד , שבכתב  דתורה  אחד  פסוק  או בתיבה  אפילו להיות  יכול  שבתורה  טעם ' שה 'טוב  - הענין ונקודת 
שבתורה  והשגה  ההבנה  ענין מצד  זה  תלויה ואין שאינה  מסיבה  כאשר  גם  זה  ענין שיהיה  אפשר  [שלכן

אצלו חסרה  הקורא בו "כאדם  שהוא  בתורה , הקריאה  ענין עצם  מצד  ֿ אם  כי בתורה ], והשגה  ההבנה 
כו'" אליו לבוא  לאביו הקורא  קטן וכבן אליו, שיבוא  ובלשון 94לחבירו ל "עצם ", קורא  "עצם " ,
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ב).89) (קטו, ס"י 
וש"נ.90) .226 ס"ע חל "ג  תו"מ  ראה
ואילך .91) 154 ע' ח "ז לקו"ש ראה

א.92) קט , פסחים
(ובפרש"י ).93) א כב, ב"ב
ספל "ז.94) תניא
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למדני95הכתוב  ודעת  טעם  והשגה ,"טוב  הבנה  עם  (לא  קשור  טעם " שה "טוב  האמנתי", במצוותיך  כי
אדמו"ר אלא ) מו"ח  כ "ק  במאמר  (כמבואר  דוקא  האמונה  ענין ).96עם 

קודם  יהיה  שבתורה  טעם ) (טוב  היין שענין אפשרות  שיש  מובן (בשר )ומזה  וההשגה  ההבנה  לענין
שבתורה .

חיוב  ישנו הגלות  שבזמן (כשם  דגלות  ומצב  ומעמד  בזמן כשנמצאים  רק  להיות  יכול  זה  סדר  אמנם ,
כי: בשר ), ללא  ביין השמחה 

ולהתייגע  להתיישב  תחילה  שצריך  לו אומרים  אזי בקיומו, הוא  פנימה  שבלבו המקדש  שבית  בזמן
והשגה , הבנה  של  באופן התורה  בלימוד  הארעווע ") און אוועק  זיך  ַָ("זעץ 

יהודי - כאשר  שגם  אלקות , גילוי והיה  קיים , היה  כפשוטו המקדש  שבית  בזמן שמצינו ֿ דרך  ועל 
עוסקים  וכהנים  גדולה  קדושה  רואה  שהיה  "לפי הנה  המקדש , ולבית  לירושלים  מגיע  היה  הארץ " "עם 

תורה " וללמוד  שמים  ליראת  יותר  לבו מכוון היה  פועל 97בעבודה , היה  המקדש  בית  של  שקיומו היינו, ,
חלק  "ותן שכתוב  כמו שבתורה , הפרטי חלקו את  ולגלות  בתורה , לעסוק  -98בתורתך "עליו

חטוף  ואכול  ד "חטוף  באופן היא  העבודה  שאז חרב , שבו המקדש  שבית  ומצב  במעמד  כשנמצא  ורק 
נ"ע 99ושתי" (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  וכדברי להיות 100, יכול  אזי הבירורים , בעבודת  סדר  עכשיו יש  שלא 

(בשר ) והשגה  ההבנה  גם  יהיה  זה  לאחרי ורק  שבתורה , (יין) טעם ' מה 'טוב  להתחיל  - דילוג  של  ענין
בתורה .

צריך  ֿ לראש  שלכל  באופן הוא  התורה  בלימוד  הרגיל  סדר  וגם אמנם , בתורה , והשגה  הבנה  להיות 
שהרי זה , על  ֿ כח  נתינת  ישנה  הגלות  בריותיו"בזמן עם  בטרוניא  בא  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  ואינו 22"אין ,

ואחד  אחד  כל  של  כחו לפי אלא  .101מבקש 

.ÁÈ בנוגע והצלחה  ברכה  מישראל  ואחד  אחד  לכל  יומשך  ֿ תורה  בשמחת  בעמדנו אשר  ֿ רצון ויהי
שבתורה , ומים  שמן יין דבשר  הענינים  פרטי לכל 

טעם ' ה 'טוב  להרגש  בנוגע  הן  שבתורה , (בשר ) והשגה  להבנה  בנוגע  שנפש הן גם  כולל  שבתורה , (יין )
וה "געשמאק " טעם ' ה 'טוב את  תרגיש  מציאותו הבהמית  בכל  תחדור  שהתורה  לכך  בנוגע  הן שבתורה , ַ

שמפעפע  להבטחת (שמן בנוגע  והן תורנית , מציאות  תהיה  מציאותו שכל  באופן דבר ), עניני בכל  כל  קיום 
חסדים , בגמילות  גם  לעסוק  (מים ) נמוך  למקום  גבוה  ממקום  שיורד  ֿ זה  ֿ ידי על  התורה 

הקדושה  הפתוחה  המלאה  "מידו ֿ הזה , עולם  בעניני גם  המצטרך  בכל  ה ' ברכת  תומשך  התורה  ֿ ידי ועל 
.102והרחבה "

ה "בינוני"]. ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

***

.ËÈ פעמים כמה  רז"ל 103דובר  מאמר  ופרטות 104אודות  כללות  שהתורה  עניני הידוע  בכל  שלכן, נאמרה ,
פרטיות . ופרטי בפרטיות  ובאים  נמשכים  ֿ כך  שאחר  כלליים  ענינים  ישנם  ומצוותיה  תורה 
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סו.95) קיט , תהלים
וראה 96) ואילך ). 12 ע' תרצ"ו (סה"מ  תרצ"ו טעם טוב ד "ה

בתחלתו). חל "ב (תו"מ  תשכ "ב דשנת זה ד "ה גם
א.97) כא, ב"ב - מציון כי  תוד "ה
(וראה 98) ואילך  118 ע' חי "ג  לקו"ש וראה מ "כ . פ"ה אבות

וש"נ. .(34 הערה שם
א.99) נד , עירובין

רסו.100) ע' ח "א שלו אג "ק .22 ע' ומעין לקונטרס "מבוא"
ג .101) פי "ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
דברהמ "ז.102) הג ' ברכה נוסח 
וש"נ.103) .35 ע' ריש לעיל  גם ראה
ואילך .104) סע"א ו, חגיגה בהר. ר"פ ופרש"י  תו"כ  ראה

וש"נ.
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כללי חודש  שהוא  - תשרי חודש  - גרמא  שהזמן בענין מועדים ולדוגמא  הם  שבו המועדים  אשר 
כולה  השנה  כל  על  נמשך  שמהם  עליכם "105כלליים  "תמליכוני שענינו ֿ השנה , מראש  החל  שממנו 106, ,

התשובה  ענין נמשך  שממנו הכפורים , יום  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  השנה , בכל  שמים  מלכות  עול  דקבלת  הענין נמשך 
השנה . בכל  מצוה  של  דשמחה  הענין נמשך  שמהם  ֿ תורה , ושמחת  ֿ עצרת  לשמיני ועד  השנה , בכל 

מצוה , של  בשמחה  כמו דוקא , הכללי  מהמועד  בהמשכה  הצורך  ֿ עצרת ומובן משמיני שנמשכת 
הרמב "ם  שכתב  מה  יודעים  כאשר  גם  שהרי - ֿ תורה  המצוה 107ושמחת  בעשיית  אדם  שישמח  ש "השמחה 

("אינמיטן  חול  יום  באמצע  כדבעי השמחה  ענין להיות  שיוכל  כדי ֿ מקום  מכל  היא ", גדולה  עבודה  כו'
שענינוא  הכללי מהמועד  מיוחדת  ֿ כח  ונתינת  בהמשכה  צורך  יש  השמחה .מיטוואך "), ענין הוא  ַָ

פרטי  יום  דכל  בעבודה  פרטיות  ובפרטי בפרטיות  לבוא  צריכה  הכללי מהמועד  ההמשכה  ולאידך ,
להמשיך  צריך  אלא  הכללי, במועד  שהיא  כפי הכללית  בהמשכה  להסתפק  שאין דהיינו, השנה , במשך 
במועד  שהוא  כמו "שטורעם " באותו זה  אין בשנה  פרטי שביום  ֿ פי ֿ על  אף  - בשנה  פרטי יום  בכל  זה  ענין

כפשוט . הכללי,

להיות  צריך  ֿ השנה , בראש  עליכם " ד "תמליכוני הענין כללות  על  שנוסף  מלכות וזהו עול  דקבלת  הענין
רז"ל  כמאמר  פרטי, יום  בכל  גם  מלכות 108שמים  עול  עליו שיקבל  כדי כו' שמע  פרשת  קדמה  "למה 

ֿ זה  ֿ דרך  (ועל  כו'" במועד שמים  הכללית  ההמשכה  מספיקה  שלא  כיון - הכלליים ) הענינים  הכללי,בשאר 
השנה . ימות  דכל  הפרטית  בעבודה  בהמשכה  גם  צורך  יש  אלא 

.Îבעמדנו - זה  לזמן במיוחד  השייך  הכללי הענין ההכנה והנה , הוא  - ֿ תורה  שמחת  למוצאי בסמיכות 
לדרכו" הלך  ד "ויעקב  נשיאינו ,57להענין רבותינו ומצב 109כדברי ממעמד  המעבר  כללות  על  דקאי

להקל  כדי אשר  כולה ), השנה  דכל  החול  (בימות  חולין של  ומצב  למעמד  המועדים ) (בחודש  ֿ טוב  דיום 
במוצאי  לדרכו" הלך  "ויעקב  ההכרזה  - זה  לפני ועוד  ֿ חג ", ד "אסרו הענין ישנו זה  מעבר  על 

ֿ תורה  .110שמחת 

ופרטות : כללות  ישנו גופא  ובזה 

בעלי  והן אוהל  יושבי הן מישראל , ואחד  אחד  כל  אצל  שייך  לדרכו" הלך  ד "ויעקב  הענין כללות 
וקדושה  תורה  של  אמות  בד ' הם  נמצאים  כולה  השנה  כל  במשך  שגם  אוהל  יושבי אצל  גם  שהרי עסק ,
ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  המועדים , דימי ומצב  למעמד  כולה  השנה  דכל  ומצב  המעמד  את  להשוות  אין כו',
עולם  בעניני לעסוק  המועדים  מימי ביציאה  לדרכו" הלך  ד "ויעקב  הענין יותר  מודגש  שאצלם  עסק , בעלי

כו'. הזה 

למקום  הם  נוסעים  ֿ טוב  היום  שלאחרי אלה  אצל  לדרכו" הלך  ד "ויעקב  הענין מודגש  - יותר  ובפרטיות 
גשמי  במקום  גם  אלא  הנפש , ומצב  למעמד  ביחס  רק  לא  הוא  ההליכה  ענין שאצלם  כפשוטו, אחר 
נמצאים  שבה  שהסביבה  אדם  בני טבע  [שהרי הסביבה  מצד  גם  בשינוי יותר  עוד  ניתוסף  שאז כפשוטו,
מסביבה  ולברוח  טובה , בסביבה  להיות  להשתדל  האדם  צריך  שלכן למוטב , והן לטוב  הן עליהם  פועלת 

כו' ֿ רצויה  לדרכו".111בלתי הלך  ד "ויעקב  שבעבודה  הקושי יותר  גדול  ובמילא  ,[

נוסעים  אינם  (שהרי הנאתם  בשביל  לא  - היא  אחר  למקום  שנסיעתם  אלה  אצל  יותר  עוד  ניתוסף  ובזה 
השליחות  את  למלא  כדי - אם  כי בזה ), וכיוצא  ביתם , בני  נמצאים  שבו להמקום  או שם , שגדלו להמקום 

הנביאים " עבדיו אל  סודו "גלה  אשר  הוי', דבר  ֿ פי על  עליהם  נשיאינו 112שהוטלה  רבותינו ֿ ידי על  ,
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נו   

המצוות  וקיום  התורה  לימוד  ויהדות , תורה  להפיץ  - דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  לכ "ק  עד  לדורותיהם ,
העיקר " הוא  "המעשה  (שהרי בפועל  בסביבתו.113במעשה  ואחד  אחד  כל  (

העבודה  ערך  לפי הרי - לדרכו" הלך  ד "ויעקב  בעבודה  יותר  גדול  קושי ישנו שאצלם  שכיון ומובן,
ועיקר  ועוד  המקבל , כלי את  לפתוח  רק  צריכים  יותר ; ונעלים  גדולים  כחות  להם  נותנים  עליהם  המוטלת 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ובלשון המטען, את  יפרקו למקומותיהם  שבבואם  די 114- "פאנאנדער ּפאקן :ַַַ
ַּפעקלאך "...

.‡Î: לראש לכל  - לפועל  ובנוגע 

גערעדט ") ֿ טוב  יום  אום  ("ניט  הם  נוסעים  ֿ טוב  היום  לאחרי אשר  כאן, הנמצאים  השלוחים  כל 
טהרת  על  בחינוך  במקומותיהם  לעסוק  דורנו נשיא  ֿ ידי על  עליהם  שהוטלה  השליחות  במילוי להמשיך 
והן  יעשון' אשר  ב 'המעשה  הן המצוות , קיום  ֿ ידי על  המסורה  היהדות  והרחבת  בחיזוק  ובכללות  הקודש ,

תעשינה ', לא  אשר  מ 'אלה  בזהירות 

"לחיים ", ואמירת  שמחה  של  ניגון עם  מצוה , של  התוועדות  מתוך  - עתה  בזה  ההתחלה  תהיה 

שיומשכו  - רצון" יהי כן "אמן אמירת  ֿ ידי על  ּבאשטעטיקן") דאס  ("וועלן זאת  יאשרו הקהל  ַָוכל 
לדרכו", הלך  ד "ויעקב  בעבודה  להם  המצטרך  בכל  נשיאינו רבותינו להם  שנותנים  הברכות  כל  ויקויימו

הוא . בדרכו אחד  כל 

יעקב  ד "וישא  באופן יהיה  לדרכו" הלך  ד "ויעקב  שהענין שתפעל  טובה " ה "בשורה  זו ותהיה 
ללכת "115רגליו" קל  ונעשה  רגליו את  לבו ש "נשא  ,116,

העדרים " כל  שמה  "ונאספו אצלם  יקויים  למקומותיהם  עדרים -117ובבואם  עדרים  להעמיד  שיצליחו
בישראל , לבתים  ועד  כו',

שכתוב  למה  קרובה  הכנה  תהיה  דוד 118וזו בביאת  - מלכות  ובתי כהונה  בתי בתים ", להם  "ויעש 
בעבודתם . הכהנים  את  גם  רואים  שאז משיחא , מלכא 

מהם  ולאחדים  "לחיים ", שיאמרו וצוה  השלוחים , הם  היכן ושאל  לקהל  פנה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
פעמים ]. ב ' "לחיים " שיאמרו צוה 

***

.Î.'גו מורשה  משה  לנו צוה  תורה  ד "ה  מאמר  ואמר  לנגן צוה 

***

.‚Î בהמאמר) לעיל  נאמר 119המדובר  זה  שעל  שבתורה , הירושה  ענין אודות  משה 120) לנו צוה  "תורה 
ֿ תורה  דשמחת  ֿ טוב  היום  נקרא  שכן שמחתנו", ד "זמן הענין לכללות  במיוחד  שייך  - יעקב " קהלת  מורשה 

התפילה . בנוסח 

שמחה  על  שמורה  רבים , לשון שמחתנו ", "זמן הלשון ביאור  שמחה ")ובהקדם  צווייענדיקע  ("א  ַכפולה 
ישראל  עם  התורה  של  והשמחה  התורה , עם  ישראל  של  השמחה  על  דקאי -121,

השמחות  ב ' שכוללת  אחת  בתיבה  נכללות  שלכן  - יחד  מתאחדות  השמחות  ששתי אלא  עוד  ולא 
מציאות  הוא  שהיהודי [היינו, עצמם  בפני דברים  שני אינם  שלומד  והתורה  שהיהודי כיון - ("שמחתנו")
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נז    

חכמה  להיותה  התורה  בלימוד  ("געשמאק ") תענוג  לו שיש  בכך  רק  היא  התורה  עם  ושייכותו עצמו, ַבפני
לאחדים , והיו עמו מתאחדת  שלומד  שהתורה  אלא  כו'], ועמוקה  רחבה 

רז"ל - מאמר  ֿ דרך  על  התורה , ֿ פי על  ממילא  בדרך  נעשות  עשיותיו שכל  בכך  מתבטא  זה  122שענין

אלא  לכרוע , אם  לחשוב  צריך  שאינו היינו, כרע ", מנפשיה  למודים  מטא  דכי לרישא  טיבו "מחזיקנא 
ֿ פי  על  מעצמו להתנהג  הורגל  הגוף ) אברי שאר  ֿ זה  ֿ דרך  (ועל  שהראש  כיון ממילא , בדרך  נעשית  הכריעה 

וכיוצא 123תורה  ֿ ערוך  בשולחן הלכה  או בגמרא  מסכת  שלומד  עצמו בפני מציאות  שאינו ניכר  שבזה  ,
נעשו ֿ ערוך  השולחן או והמסכת  הוא  אלא  בזה , -

בתניא  הזקן אדמו"ר  ממש 124ובלשון ומיוחדים  לאחדים  להיות  כו' כמוהו יחוד  שאין נפלא  "יחוד  :
ופנה ". צד  מכל 

התורה  עם  מאוחד  להיות  יוכל  שיהודי והאפשרות  הכח  - זה  היא וענין שהתורה  מפני הוא  -,
ירושה . מלשון ד "מורשה ", ענין שזהו

.„Î תורה" בכתוב  נאמר  שלכן - ומצבו מעמדו על  הבט  מבלי מישראל , ואחד  אחד  בכל  הוא  זה  וענין
דוקא :קהלת גו' יעקב  שם  ,"

שם  הוא  ש "ישראל " - הוא  ישראל  לשם  יעקב  השם  שבין אלקים החילוק  עם  "שרית  שם  על  המעלה ,
ותוכל " אנשים  עם 125ועם  ונתאחד  שנתקשר  ֿ זה  ֿ ידי על  כו' העולם  מציאות  על  הבית  בעל  שנעשה  היינו, ,

לפני  עוד  בלידתו, מיד  אבינו יעקב  נקרא  שבו השם  הוא  - "יעקב " ֿ כן ֿ שאין מה  ֿ הוא ; ֿ ברוך  הקדוש 
אלקים  עם  ד "שרית  להמעלה  שהגיע  לפני ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ומצוות , התורה  בעניני בעבודתו שהתחיל 

וגו'".

קודם  עוד  שנולד , בשעה  יהודי, שכל  - זה  לדורנו עד  הדורות  בכל  ֿ ישראל  בני לכל  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
עתה  ומצבו מעמדו שזהו - יעקב  בשם  נקרא  עבודתו, ֿ שם התחלת  על  - ישראל  בשם  גם  ונקרא  ;

בו שיש   אנשים ועם  אלקים  עם  ד "שרית  ומצב  ומעמד  לדרגה  לבוא  יוכל  ירצה  רק  שאם 
ישראל . בשם  (גם ) בגלוי יקרא  שאז ותוכל ",

קהלת  מורשה  גו' "תורה  להדרגא וזהו עדיין הגיע  ולא  העבודה , בהתחלת  שנמצא  מי שגם  - "
של  באופן התורה  אליו שייכת  - בלבד  "יעקב " בשם  בגלוי נקרא  שלכן ("מורשה "),ד "ישראל ",

הירושה  את  לבטל  תנאי לעשות  יכול  אינו שהמוריש  היורש , מצד  והן המוריש  מצד  הן דייקא , ירושה 
בטל " תנאו בתורה  שכתוב  מה  על  "המתנה  לזכות 126(שהרי כדי כלל  ויגיעה  הכנה  צריך  אינו והיורש  ,(

בירושה .

חז"ל  אמרו מישראל , ואחד  אחד  לכל  שיש  הירושה  ענין לומר 127ומצד  חייב  מישראל  ואחד  אחד  "כל 
מגיע  אינו וידיעתו שבהבנתו כך  על  הבט  מבלי - ויעקב " יצחק  אברהם  אבותי למעשה  מעשי יגיעו מתי
שבה  שהנסיונות  כזו בסביבה  שנמצא  להיות  שיכול  גם  ומה  העולם , אבות  של  למדרגתם  כלל  בערך  ואינו
ש "מעשה  כיון - וכו' אבימלך  אצל  וליצחק  לבן, בבית  ליעקב  שהיו מהנסיונות  יותר  וקשים  גדולים  הם 

לבנים " סימן ֿ כח 128אבות  נתינת  גם  שהוא  סימן אחד 129, לכל  הדרך  את  וסללו פתחו שהאבות  היינו, ,
בכל  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  ברכותיו את  ֿ זה  ֿ ידי על  ולקבל  ה ', בדרך  לילך  שיוכל  אחריהם  מבניהם  ואחד 

לו. המצטרך 

.‰Î בעניני שהוא  כפי הירושה  מענין הוראה  ללמוד  יש  דתורה , הירושה  ענין לכללות  בנוגע  והנה ,
למה  ("משל  העולם  מעניני ראיות  עליהם  מביאים  שחז"ל  שבתורה  ענינים  בכמה  שמצינו כפי - העולם 
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שבת 122) בתוס' הובא סה"ד . פ"ב ברכות ירושלמי  ראה
ועוד . סע"ב. קיח ,

וש"נ.123) .28 ס"ע חל "ז תו"מ  ראה
ב).124) (ט , פ"ה
כט .125) לב, וישלח 

וש"נ.126) (במשנה). א פג , כתובות
רפכ "ה.127) תדבא"ר
יב,128) לך  לך  רמב"ן ו. פ"מ , ב"ר ט . לך  לך  תנחומא ראה
ועוד . ו.
(129.39 הערה 154 ע' חכ "ה לקו"ש גם ראה



נח   

ֿ ידי  על  לתקנו צריכים  ֿ ישראל  שבני ומצב  במעמד  העולם  כללות  היות  עם  - בזה ) וכיוצא  כו'", דומה  הדבר 
התורה .

בזה : והענין

הוא  הרי - ירושה  מקבל  אדם  שכאשר  שבעולם  בנוהג  .

ֿ זה ) ֿ ידי על  דמלכותא " "דינא  ֿ פי על  שלו הוא  (שהממון בכך  מסתפק  אינו - ממון יורש  אדם  כאשר 
ברשותו, נמצא  שהחפץ  בכך  מסתפק  אינו - חפץ  יורש  כאשר  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  בלבד , ב "בנק " שמפקידו
אין  כזה  באופן שכן, - גביו... על  שהצטבר  האבק  את  מנקה  לזמן ומזמן אצטבא , ֿ גבי על  בביתו שמונח 

הירושה ... את  "שוה " הוא 

ביכלתו  כשיש  - טוב  ומה  המקסימלית , במדה  ולנצלה  בה  להשתמש  איפוא  היא  הירושה  של  תכליתה 
המדינה : בשפת  (הנקרא  המקורי הרכוש  את  שמשקיע  ֿ זה  ֿ ידי על  ככה , פעמים  כמה  הירושה  את  להגדיל 

כו'. בערך  שלא  לריוח  ועד  יותר , עוד  שירויח  באופן ַַ"קא ּפיטאל ")

דתורה : בירושה  - האלה  הדברים  וככל 

סיני  הר  במעמד  נוכחת  היתה  שנשמתו בכך  להסתפק  יהודי עשרת 130יכול  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  כשאמר 
עשרת  נתבארו (שבה  כולה  ֿ פה  שבעל  והתורה  שבכתב  התורה  את  בירושה  הוא  קיבל  זה  ולאחרי  הדברות ,
שהתורה  בכך  מסתפק  כאשר  אבל  יעקב "; קהלת  מורשה  משה  לנו צוה  "תורה  שכתוב  כמו הדברות ),
שהרי  התורה , ירושת  ומטרת  תכלית  היפך  זה  הרי - מזה  יותר  צריך  שאינו ואומר  בירושה , לו ניתנה 

מלשון היא  אשר 131"תורה " המעשה  ואת  בה  ילך  אשר  הדרך  את  לאדם  להורות  כדי שניתנה  ,
יעשה .

הדברים  כל  שבין היינו, ֿ הוא , ֿ ברוך  הקדוש  של  יקר  הכי האוצר  היא  - ֿ ברוך ֿהתורה  להקדוש  השייכים 
כמ "ש  שכתוב 132הוא , כמו ביותר , היקרה  היא  התורה  הרי וגו'", הזהב  ולי הכסף  היא 133"לי "יקרה 

מפנינים ";

ואחד  אחד  לכל  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  נתן - ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  אצל  ביותר  היקרה  - זו מישראל ,ותורה 
"תורת  תורתו", את  לנו  "ונתן התורה : ברכת  היינו,כנוסח  דייקא , התורה " -שאת  אחרת ) תורה  (לא 

תשכ "ה ."נתן - זו ובשנה  זה  במקום  גם  זמן, ובכל  מקום  בכל  מישראל , ואחד  אחד  לכל  ,"

" של  באופן מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל  שתהיה  - בזה  מלשוןוהכוונה  - כשמה  - ",
ו" "134- :חי לאדם  אותו ועושה  לחיות , כיצד  לאדם  שמורה  היינו, ,

אבל  שנה , ועשרים  מאה  ועד  שנה , ֿ שמונים  שבעים  במשך  - ה "לוח " ֿ פי על  - לחיות  אדם  יכול 
התעסקות  או ושתיה , אכילה  שינה , על  מבוזבז שזמנו הזמן, כל  במשך  עמו נעשה  מה  לחשוב  כשמתחיל 
"דינער ", לאכול  כדי... בפרנסתו הוא  עוסק  היום  כל  - ושתיה ! אכילה  עבור  להשתכר  כדי בפרנסתו

"דינער " לאכול  שיוכל  כדי מחר  הפרנסה  עסק  אודות  הוא  חושב  "דינער " עוברים וכשאוכל  וכך  מחר ... גם 
זיך ") ער  ("כא ּפט  עצמו את  תופס  אזי - ושנים  חדשים  ושבועות  ימים  עליו    חיים ַ

לשמם ! הראויים 

לשמם ! הראויים  חיים  אינם  - ושתיה  אכילה  הם  שתכליתם  חיים 

המדינה : בשפת  (הנקרא  שמן בשר  שאוכל  ושתייתו, מאכילתו מאד  ונהנה  ומתענג  שמתאווה  אמת  הן
בלבד , מעשה  בעת  שעה , לפי אלא  אינם  וההנאה  התענוג  התאוה  אבל  וכו', מבושם  יין ושותה  "סטייק "...)

רצון! שביעת  והעדר  ("ּפוסטקייט ") ריקנות  ומרגיש  מאומה , אצלו נשאר  לא  זה  לאחרי ואילו

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

יא.130) יתרו תנחומא ט . פכ "ח , שמו"ר פמ "א. פרדר"א ראה
א. צא, זח "א

(בשם 131) בראשית ר"פ גו"א ח . יט , לתהלים רד "ק ראה
ב. נג , זח "ג  הרד "ק).

ח .132) ב, חגי 
טו.133) ג , משלי 
ספל "ד .134) דר"נ אבות ראה
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מוסר  בספרי שכתוב  מה  מצוה 135[וכידוע  של  ענין שהוא  דבר  בין ולהבחין לידע  הסימנים  שאחד 
האדם  הרגשת  הוא  בלבד , תאווה  מילוי אלא  שאינו לדבר  וקדושה   וקדושה מצוה  של  בדבר  :

של  רגש  ישנו העשיה  לאחרי הנה  -   לפי אלא  זה  שאין תאוה , במילוי ֿ כן ֿ שאין מה  ,
מאומה ]. בידו נשאר  לא  זה  ולאחרי שעה ,

וחיים  קאלענדאר "), ּפא ּפירענעם  ("א  נייר  של  "לוח " ֿ פי על  שהוא  כפי "חיים " של  שהמושג  ַַַַונמצא ,
יתכן  ה "לוח " ֿ פי על  חיים  של  רב  זמן משך  לאחרי גם  שלכן, שונים , דברים  ב ' הם  - לשמם  הראויים 

לשמם . הראויים  חיים  לחיות  התחיל  לא  שעדיין

להיותו  אשר  ֿ הוא , ֿ ברוך  הקדוש  ֿ ידי על  חיים " "תורת  לאדם  ניתנה  - לשמם  הראויים  חיים  לחיות  וכדי
לשמם . הראויים  חיים  האדם  יחיה  ֿ ידה  ועל  שבה  ביותר  הטובה  הדרך  את  הוא  יודע  האדם , בורא 

חיים ". "תורת  בתור  בה  ישתמש  שהאדם  - התורה  ירושת  של  תכליתה  וזוהי

" שקורין ושומע  ֿ תורה , בשמחת  לתורה  עולה  יהודי שכאשר  מובן משה ומזה  לנו צוה 
עליו  אלא  בכך , להסתפק  לו ואין בלבד , ("קא ּפיטאל ") המקורי הרכוש  שזהו לדעת  עליו - יעקב " ַַקהלת 

ב  גדול  בריבוי ישתכר  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ובאופן בזה , ֿ הוא להשתמש  ֿ ברוך  ש "הקדוש  ֿ זה  ֿ ידי על  יותר ,
רז"ל 136עוזרו" וכמאמר  אותו".137, מסייעין לטהר  "בא 

.ÂÎ חז"ל אמרו שעליו בתורה  ענין עוד  ישנו - שבתורה  הירושה  ענין על  נוסף  עצמך 138והנה , "התקן
שמקבל  ירושה  של  באופן רק  לא  תהיה  שהתורה  היא  שהתכלית  והיינו, לך ", ירושה  שאינה  תורה  ללמוד 
ובשביל  עצמו, בכח  ויגיעה  עבודה  של  באופן תורה  ללמוד  האדם  על  אלא  ֿ הוא , ֿ ברוך  מהקדוש  האדם 

לכך . ראוי שיהיה  עצמו להתקין צריך  זה 

בזה : והענין

שהרי שבעולם , החכמות  שאר  כמו בעלמא , חכמה  אינה  - של התורה  חכמתו היא  התורה 
חי" כל  מעיני "נעלמה  היא  עצמה  שמצד  ֿ הוא , ֿ ברוך  ֿ הוא ,63הקדוש  ֿ ברוך  הקדוש  של  ברצונו שעלה  אלא 

אנושי; בשכל  ולהשיגה  להבינה  האדם  שיוכל  באופן למטה  התורה  את  ליתן

באופן  אינו שלימודו בטוח  שיהיה  היינו, כדבעי, התורה  את  ולהבין ללמוד  יוכל  שהאדם  כדי אבל 
חיים ) סם  (היפך  כו'" לו נעשית  זכה  ֿ דין 139ד "לא  פסק  מוציא  ואינו אמיתי, שאינו פירוש  מפרש  שאינו ,

מכוין הוא  אלא  ֿ ושלום , חס  מעוות   ,(" עצמך ("התקן עצמו את  להתקין הוא  צריך  -
מתוקן. דבר  יהיה  עצמו שהוא  היינו,

תחילה " בתורה  "ברכו - התורה  דברכת  ההכנה  ֿ ידי על  נעשה  זה  :72וענין

תורתו" את  לנו "ונתן שאומרים  לפני עוד  - התורה  ברכת  העמים ",התחלת  מכל  בנו בחר  "אשר  היא : -
זו בחירה  ֿ ידי על  תורתו",אשר  את  לנו "נתן להיות  שיוכל  ההקדמה  וזוהי העמים , מכל  ֿ ישראל  בני

ֿ ישראל  שבני מפני היא  לזה  שהאפשרות  שלנו, רכוש  תהא  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  מכל שתורתו
ֿ ידי על  העמים .העמים  מכל  בהם  שבחר 

ש " בכך  ומתבטאת  קשורה  - בחרתנו" "אתה  - ֿ ישראל  בבני ֿ הוא  ֿ ברוך  דהקדוש  ",והבחירה 
היא  הנהגתם  ובמילא , וכו', הגוף  ממציאות  למעלה  העולם , ממציאות  למעלה  הם  ֿ ישראל  שבני היינו,

" - והבדלה  קדושה  של  כו'".באופן

בעולם  לפעול  יכולה  אינה  הנשמה  שהרי - הגוף  בעניני להתחשב  שצריך  טוען מישהו כאשר  ולכן,
לראש , לכל  היינו, מענטש "), לייטישער  א  ("ווי הישוב  מן כאדם  להתנהג  צריך  ובמילא  - הגוף  ַללא 
- הפנוי בזמנו - זה  כל  ולאחרי וכו', ה "עיתון" לקרוא  ביום , שעות  7 ֿ 8 לישון כדבעי, ולשתות  לאכול 
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(135.44 ס"ע חכ "ב תו"מ  גם וראה פכ "ה. מוסר שבט  ראה
וש"נ.

וש"נ.136) ע"ב. ריש נב, סוכה

וש"נ.137) א. קד , שבת
מי "ב.138) פ"ב אבות
ב.139) עב, יומא
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לשפת  המתורגם  ֿ ערוך  שולחן בקיצור  ישתמש  לא  - "למדן" הוא  ואם  ערוך ", שולחן ב "קיצור  בספר , יעיין
גם  יעיין - יותר  גדול  למדן הוא  ואם  הקודש !... בלשון המקורי ֿ ערוך  שולחן בקיצור  אלא  המדינה ,
רק  - זה  כל  אבל  וכו'; בגמרא  ב 'טור ', יוסף ', ה 'בית  של  ֿ ערוך  בשולחן הזקן, אדמו"ר  של  ֿ ערוך  בשולחן

לו, הרצויה  בשלימות  הם  גופו שצרכי לאחרי

הוא - שיהודי היינו, כו'", ורוממתנו כו' בחרתנו ש "אתה  לידע  שצריך  לו אומרים  זה  על 
והגבלותיו! מהעולם 

הפעולה  שתהיה  הקדוש ֿברוך ֿהוא  של  שרצונו אמת  אף ֿעל ֿפי ֿכן ,הן  אבל  בעולם דוקא , הפעולה 
עצמו את  ומצמצם  ומגביל  שמודד  באופן לא  להיות  הוא צריכה  הרי כזה  שבאופן - העולם  ערך  לפי

בתחתונים  דירה  יתברך  לו להיות  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  שנתאווה  - הבריאה  כוונת  היפך  וזהו -140בעולם ,
ומצב  במעמד  הוא  שהאדם  ֿ זה  ֿ ידי הוא על  נעשה  ואז מהעולם ,   פי ֿ על  להנהיגו

ֿ הוא . ֿ ברוך  הקדוש  של  רצונו

הנס " על  סומכין ש "אין לפי הפרנסה  בעניני לעסוק  שצריך  אמת  הן אמורים 141ולכן, דברים  במה  אבל  ,
רז"ל  כמאמר  בתורה , קבוע  שיעור  שלמד  ולאחרי שהתפלל , לאחרי המדרש ",142- לבית  הכנסת  "מבית 

ארץ " דרך  בהן "הנהג  גם  להיות  צריך  ֿ זה  לאחרי שהעסק 143ורק  ומוודא  שבודק  לאחרי - גופא  וזה  ,
כו', גבול  השגת  או וגזילה  גניבה  של  מענין חשש  שום  בו שאין ֿ ערוך , שולחן ֿ פי  על  הוא  העולם  בעניני

העולם  בעניני לעסוק  צריך  שלכן הנס ", על  סומכין ש "אין ההוראה  את  הוא  מקיים  אז ורק  .

דעהו" דרכיך  ד "בכל  באופן היא  עבודתו בעת 144ואז רק  לא  היא  ֿ הוא  ֿ ברוך  להקדוש  שעבודתו היינו, ,
ֿ תורני  יהודי שהוא  עליו ניכר  אז שגם  כיון - העולם  בעניני שעוסק  בשעה  גם  אלא  התורה , ולימוד  התפלה 
העולם  בעניני ובמשרתו בעסקיו בהנהגתו שגם  כך  ֿ ערוך , שולחן ֿ פי על  היא  שהנהגתו ֿ איד "), תורה  ַ("א 

חז"ל  הוראת  את  הוא  מקיים  דזשא ּב"), אויפן .145("זייענדיק  שמים "ואהבת  שם  שיהא  .," ידך על  ַ
ושלום . ויושר  צדק  לידי המביאה  הראויה  ההנהגה  שזוהי יכירו רואיו שכל  ֿ זה  ֿ ידי על 

"ו  - ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  לברכתו הוא  זוכה  ֿ זה  ֿ ידי תעשה "ועל  אשר  בכל  אלקיך  ה ' היינו,146ברכך  ,
אחיזה ש " שישנה  כיון במיעוט , או בריבוי היא  אם  העשיה , כמות  על  הבט  מבלי תעשה ", אשר 

ֿ הוא . ֿ ברוך  הקדוש  של  ברכתו בה  שורה  אזי - ֿ ערוך  שולחן ֿ פי על  היא  והעשיה  הטבע , בדרך  בעשיה 

מצד  מהעולם , שלמעלה  ומצב  במעמד  להיות  עצמו את  מתקן שיהודי - עצמך " ד "התקן הענין וזהו
כו'", ורוממתנו כו' בחרתנו ש "אתה  זה 

שאינה  תורה  "ללמוד  שבתורה : הירושה  ענין לאחרי שבא  - שבתורה  השני להענין ראוי נעשה  ואז
לך ", ירושה 

אחד  בכל  אלא  בשוה , ישראל  בכל  שהיא  כירושה  אינו זה  ואחד שענין    בלימוד
שכתוב  וכמו תלכו",147התורה , ,148בתורה ""שתהיו"בחוקותי

- המצוות  בקיום  בהידור  גם  יתוסף  ועומק , ורוחב  באורך  שבתורה  בעמל  יותר  שיתוסף  ככל  ולכן,
מצוותי "ואת  הכתוב : מעשה כהמשך  לידי מביא  שהתלמוד  כיון - גם 149תשמרו" יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ,

הכתוב בברכותיו כהמשך  - ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  האמורות 150של  הברכות  וכל  בעתם ", גשמיכם  "ונתתי :
כו'. ועומק  ורוחב  באורך  - בפרשה 
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במדב"ר 140) ספ"ג . ב"ר טז. נשא ג . בחוקותי  תנחומא ראה
ובכ "מ . רפל "ו. תניא ו. פי "ג ,

ב.141) סד , פסחים
וש"נ.142) בסופה. ברכות
ב.143) לה, שם
ספ"ג .144) דעות הל ' רמב"ם וראה ו. ג , משלי 

א.145) פו, יומא
יח .146) טו, ראה פ'
בחוקותי .147) ר"פ
עה"פ.148) ופרש"י  תו"כ 
וש"נ.149) ב. מ , קידושין ראה
ד .150) שם,
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ענין - שבתורה  השלישי הענין גם  בא  זה  להלן ולאחרי שיתבאר  כפי ,151.

.ÊÎ משה לנו צוה  "תורה  קורין שבו שמחתנו", "זמן ֿ תורה , שמחת  ביום  היא  זה  בכל  וההתחלה 
לך ", ירושה  שאינה  תורה  ללמוד  עצמך  ד "התקן להענין גם  באים  לזה  ובהמשך  יעקב ", קהלת  מורשה 

דוקא . יגיעה  של  באופן התורה  לימוד  ענין שהוא 

אלא  שבתורה , הירושה  שבענין השמחה  את  רק  לא  כולל  רבים , לשון שמחתנו", ש "זמן להוסיף , ויש 
שבתורה : היגיעה  שבענין השמחה  את  גם 

ששמח  האדם  כטבע  - הירושה  ענין עם  קשור  בתורה  השמחה  ירושה ענין לו שמברך 152כשנופלת  ועד  ,
והמטיב  הטוב  ברכת  זה  השמחה .153על  היפך  לכאורה  זה  הרי - שבתורה  היגיעה  לענין בנוגע  אבל  .

שאינו  בלבד  זו לא  הרי - בערך  שלא  מרובה  במדה  ירויח  יגיעתו ֿ ידי שעל  יודע  האדם  כאשר  אמנם ,
שהוא  זאת , עוד  אלא  כלל , וטירחא  יגיעה  חוסך    זה ֿ ֿ ידי שעל  בידעו והטירחא , בהיגיעה 

היא  בעצמו וטרח  שיגע  מריוח  והתענוג  שהשמחה  אלא  עוד  ולא  ככה , פעמים  כמה  ירויח  
בירושה ! שקיבל  דבר  על  מהשמחה 

ד "התקן  בהענין - יותר  ועוד  - והן שבתורה , הירושה  בענין הן הוא  שבתורה  השמחה  שענין מובן ומזה 
לך ". ירושה  שאינה  תורה  ללמוד  עצמך 

בעבודה  כולה  השנה  כל  על  ֿ תורה  משמחת  שלוקחים  העיקריות  ההוראות  אחת  הרי לפועל , ובנוגע 
לילך  שיש  - לדרכו" הלך  ד "ויעקב   עם וכן גו'", מורשה  משה  לנו צוה  ד "תורה  הירושה  עם 

דירושה  המקורי להרכוש  בנוגע  הן ומוסיף , דהולך  ובאופן האדם , יגיעת  להיות  צריכה  שבה  התורה  ענין
בתורה , ומוסיף  מחדש  ֿ זה  ֿ ידי שעל  שבתורה  היגיעה  לענין בנוגע  והן ככה , פעמים  כמה  וגדל  שהולך 

שכתוב  מה  ֿ דרך  "חלק 98על  בתורתך ", חלקנו דייקא ."ותן "

פורצת  שמחה  אזי - שמחה  מתוך  התורה  עם  לעולם  יוצאים  כל 56גדר וכאשר  את  ומבטלת  שפורצת  ,
ולזכך  לברר  בעולם , התורה  לפעולת  ועיכוב  מניעה  שום  יהיה  שלא  כו', וההסתרים  ההעלמות  הגדרים 

יתברך . לו דירה  ולעשותו העולם  את  ולהעלות 

בראשית " במעשה  ֿ הוא  ֿ ברוך  להקדוש  "שותף  האדם  נעשה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  פועל 50וכיון זה  הרי -
העולם , בעניני והן ומצוות , תורה  בעניני הן המצטרך , בכל  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  ברכתו המשכת 

רויחי. ומזוני חיי בבני המצטרך , בכל  ומבורכת  טובה  שנה  שתהיה  - ובפשטות 

***

.ÁÎ ובו שעברה , השנה  של  התורה  קריאת  מסיימים  שבו - ֿ תורה  דשמחת  המיוחדים  מהענינים 
כולה  השנה  כל  במשך  ברבים  התורה  קריאת  שעיקר  [דאף  החדשה  השנה  של  התורה  קריאת  מתחילים 
כולה  השנה  כל  על  התורה  קריאת  התחלת  ֿ מקום  מכל  וחמישי, שני ביום  וגם  ֿ קודש , השבת  ביום  היא 
תכונה  יש  שמחת ֿתורה  שביום  ונמצא , בראשית ], פרשת  לקרוא  מתחילים  שבו ֿ תורה , שמחת  ביום  היא 
התחלה  "מתכיפין בראשית ": לחתן ה "רשות  ובלשון יחד , גם  התורה  והתחלת  סיום  שמקשרת  מיוחדת 

להשלמה ".

זה : ליום  במיוחד  השייך  הפרשה  לחלק  בנוגע  - יותר  ובפרטיות 

הזקן) רבינו דברי  יסוד  (על  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  תקנת  מפרשת ללמוד 154ובהקדם  אחד  חלק  יום  בכל 
כללות  של  שייכותה  על  נוסף  [שהרי שבעת השבוע  כנגד  חלקים  לשבעה  הפרשה  נחלקת  זה , לשבוע  הפרשה 

השבוע ], הלאה .ימי וכן שלישי, עד  משני שני יום  שני, עד  הפרשה  מהתחלת  ראשון יום 
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סוסכ "ט .151) לקמן גם ראה
ע"ב).152) ריש (מב, פל "ג  תניא ראה
סרכ "ג153) או"ח  טושו"ע ה"ז. פ"י  ברכות הל ' רמב"ם ראה

ס"ח . פי "ב לאדה"ז הנהנין ברכת סדר ס"ב.
ואילך .154) 29 ע' תש"ב סה"ש ראה



סב   

ֿ קודש  שבת  ממוצאי החל  ללומדה  (שמתחילים  ברכה  פרשת  הנה  - ובראשית  ברכה  לפרשיות  ובנוגע 
ימים , משבעה  פחות  במשך  לומדים  בראשית  ופרשת  ימים , משבעה  יותר  במשך  לומדים  האזינו) פרשת 

השנה .ובזה  לקביעות  בהתאם  שינויים  יש  גופא 

מחלק  ברכה  בפרשת  ֿ תורה  בשמחת  לומדים  - בשבוע  השלישי ביום  חל  ֿ תורה  ששמחת  זו בשנה  וכמו
בראשית  פרשת  מהתחלת  ללמוד  ומתחילים  וחוזרים  כולה , הפרשה  סיום  עד  שלישי ליום  השייך  הפרשה 

רביעי  עד  דהיינו שלישי, ליום  השייך  הפרשה  חלק  אחר  .155עד 

בנוגע - הן כו', ופירסומה  זו תקנה  דבר  על  להזכיר  המקום  בנוגע וכאן והן השנה , ימי לכל 
מעורר  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שהיה  וכפי ֿ תורה , במיוחד לשמחת  לימוד 156ומדגיש  דבר  על  לשכוח  שלא 

גדול "!... "שיעור  שזהו ובפרט  ֿ תורה , דשמחת  חומש  שיעור 

התורה  והתחלת  ברכה ) (פרשת  התורה  סיום  מחבר  בכלל  ֿ תורה  ששמחת  לכך  נוסף  - לעניננו ובנוגע 
את  מחבר  הוא  הרי בשבוע , השלישי ביום  חל  ֿ תורה  ששמחת  זו שנה  בקביעות  הנה  בראשית ), (פרשת 
ֿ תורה  שמחת  שלפני היום  שכן, בראשית , בפרשת  דשלישי השיעור  עם  ברכה  בפרשת  דשלישי השיעור 
צריך  וע "כ  בראשית , דפרשת  רביעי יום  הוא  ֿ תורה  שמחת  שלאחרי והיום  ברכה , דפרשת  שני  יום  הוא 
יחד . שמחברם  בראשית , דפרשת  לשלישי והן ברכה  דפרשת  לשלישי הן שייך  עצמו ֿ תורה  ששמחת  לומר 

בין  התורה , להתחלת  השייך  להזמן התורה  לסיום  ששייך  הזמן בין לחלק  אפשר  שאי כך , כדי ועד 
שבענינים  אלא , בראשית , דפרשת  שלישי ליום  השייך  להזמן ברכה  דפרשת  שלישי ליום  השייך  הזמן
לקרוא  צריכים  שתחילה  והגבלה  מדידה  יש  השחר ) מעלות  מתחיל  (שזמנו ודיבור  לקריאה  השייכים 
(משקיעת  שלישי דיום  הזמן כללות  הרי גופא , להזמן בנוגע  אבל  זה , ענין ֿ כך  ואחר  זה  ענין וללמוד 

יחד . גם  בראשית  ודפרשת  ברכה  דפרשת  לשלישי שייך  החמה )

.ËÎ מזה הרי - הדיוק  בתכלית  הם  אלא  באקראי אינם  התורה  שעניני פעמים  כמה  המדובר  ֿ פי ועל 
בפרשת  דשלישי החלק  והן ברכה  בפרשת  דשלישי החלק  הן לומדים  ֿ תורה ) (שמחת  אחד  שביום  גופא 

ביניהם . ושייכות  קשר  שיש  מובן, בראשית ,

ש  במקרה , שהוא  דבר  אין העולם  בעניני שגם  - פרטית ,ובהקדמה  בהשגחה  הם  הענינים  כל  הרי
ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  פתגם  וכידוע  כו', כוונה  בזה  יש  מצד 157ובמילא  ומתגלגל  האילן מן הנתלש  עלה  שאפילו

הדברים  ואם  פרטית . בהשגחה  הוא  אופנים ) בכמה  להיות  (שיכול  גלגולו אופן הרי הרוח , ֿ ידי על  לצד 
כו' ורוממתנו כו' בחרתנו ש "אתה  ֿ ישראל  בבני ובפרט  האדם , במין - האילן מן הנתלש  בעלה  אמורים 

ֿ וכמה . ֿ כמה  ֿ אחת  על  כו'", וקדשתנו

בענין גם  הכוונה  להיות  יכולה  פרטית  דהשגחה  שבענין מזה אלא , שיבוא  ולדוגמא , בלבד ,
דעהו" דרכיך  ד "בכל  באופן או מצוה , של  בענין בזה ;144תועלת  וכיוצא  ,

ענין גם  זה  הרי שבדבר , והכוונה  פרטית  ההשגחה  מלבד  - דידן בנדון .ואילו

בנוגע  בחיים  הוראה  זה  בענין גם  להיות  צריך  - כ "ה ) סעיף  (כנ"ל  הוראה  שענינה  התורה  עניני וככל 
הזה . בעולם  בגוף  דנשמה  ההנהגה  לאופן

גו'" מדה  מארץ  "ארוכה  שהתורה  שכיון אתנו158ולהעיר , גו' "אין הרי מה ", עד  לכל 159יודע  בנוגע 
פנים  מ "ט  בתורה  שיש  בידעו - בלבד  קצהו אפס  ֿ אם  כי תכליתם , עד  שבתורה  ענין שבכל  ,160הפרטים 
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ע'155) תרצ"ו (סה"ש ס"ז תרצ"ו שמח "ת ליל  שיחת ראה
שם). 12 ובהערה 14

(סה"ש 156) סי "א תרצ"ז שמח "ת יום שיחת (לדוגמא) ראה
תש"ד  .(203 ע' ס "י תרצ"ז תש "ה  .(44 ע ' תש "ד (סה"ש  בסופה 

61).(סה "ש ע' תש"ה
סקע"ט 157) בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך .
ה"ה.158) פ"א לאדה"ז ת"ת הל ' וראה ט . יא, איוב
ט .159) עד , תהלים
ז.160) יב, ח . ז, תהלים מדרש ה"ב. פ"ד  סנהדרין ירושלמי 

ועוד . ע"ב. ריש טו, זח "ב



סג    

פנים  שבתורה ,161שבעים  וסוד  דרוש  רמז דפשט  האופנים  מד ' באחד  שנלמד  שבתורה  ענין שבכל  ועד  ,
ֿ ישראל  בני ריבוא  ששים  כנגד  פירושים , ריבוא  ששים  ,162יש 

חז"ל - שאמרו ישראל "163וזהו כל  כנגד  שקול  ריבוא ש "משה  ששים  של  נאמן רועה  להיותו כי ,
שבתורה , פירושים  ריבוא  הששים  כל  בידיעתו היו ֿ ישראל , בני

כיון  דוקא , התורה  ֿ ידי על  היא  ֿ ישראל  בני הנהגת  כי מרעיתו, צאן את  הנהיג  זה  שבכח  אלא  עוד  ולא 
כמאמר  ֿ הוא , ֿ ברוך  בהקדוש  הם  מתקשרים  ֿ ידה  חד ",164שעל  כולא  ֿ הוא  ֿ בריך  וקודשא  אורייתא  "ישראל 

הם  "כי ערבית : בתפלת  יום  כל  בהתחלת  לומר  הגדולה  כנסת  אנשי שתיקנו התפילה  נוסח  ובלשון
חלקי  כל  את  ליהודי יש  וכאשר  ֿ ישראל , בני של  החיות  להמשכת  הצינור  היא  שהתורה  היינו, חיינו",

בגשמיות . והן ברוחניות  הן צרכיו כל  לו נמשכים  אזי התורה ,

שכתוב  כמו - במתנה  לו שניתנו דתורה , הראשון המקבל  רבינו, משה  אצל  רק  היה  זה  שענין 165אלא 

לחתן" ככלה  במתנה  תורה  לו "שנמסרה  ככלתו", משה  אל  כולה ,166"ויתן התורה  שבכל  הענינים  כל  -
לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  גם  לו 167כולל  ניתן - מישראל  אחד  לכל  בנוגע  ואילו הדורות ; כל  בסוף 

את  לגלות  והיכולת  הכח   שכתוב כמו "חלק 98בתורה , בתורתך ", חלקנו ובאופן "ותן דייקא , "
שבתורה . הפרטי חלקו בגילוי יותר  עוד  ומוסיף  הולך  לזמן שמזמן

פרשיות  ב ' של  והשייכות  הקשר  בענין ֿ פנים  ֿ כל  על  קצהו אפס  לבאר  יש  - לעניננו בנוגע  אופן, ובכל 
יבחר , והבוחר  ענינים , וכמה  כמה  בזה  לומר  שיש  בראשית , דפרשת  ושלישי ברכה  דפרשת  שלישי היום ,

ברכה . עליו תבוא  בזה  פירושים  עוד  להוסיף  שירצה  ומי

.Ï שמים ממגד  ארצו ה ' מבורכת  אמר  "וליוסף  ליוסף : משה  ברכת  הוא  ברכה  דפרשת  השלישי החלק 
וגו'" תחת  רובצת  ומתהום  .168מטל 

יש  זה , עם  וביחד  ב "שמים "; שמרומזים  נעלים  ענינים  בה  שיש  - זו שבברכה  המיוחדים  ומהענינים 
תחתון. היותר  שהוא  ב "תהום " שמרומזים  תחתונים  ענינים  גם  בה 

של  ומקורו לשרשו בהתאם  שהיו לבניו יעקב  ברכות  ֿ דרך  על  - יוסף  של  לענינו מתאימה  זו וברכה 
שכתוב  כמו מהם , אחד  כי:169כל  - אותם " ברך  כברכתו אשר  "איש 

שכתוב  כמו כנען, בארץ  בהיותם  הן ובניו, יעקב  את  וכלכל  פירנס  - שבר 170יוסף  יש  כי יעקב  "וירא 
שכתוב  כמו מצרים , לארץ  בבואם  והן וגו'", ונחיה  משם  לנו ושברו שמה  רדו גו' "ויכלכל 171במצרים 

שמים "; "ממגד  - נעלה  הכי ענין שזהו - גו'" אביו בית  כל  ואת  אחיו ואת  אביו את  יוסף 

הארץ " עם  לכל  המשביר  הוא  גו' "יוסף  - זה  עם  למצרים "172וביחד  "וישבור  היות 173, שעם  והיינו, ,
הארץ " "ערות  שנקראת  עד  כו', הטומאה  דתוקף  התחתונה  בדרגא  מצרים  בתכלית 174ארץ  ההיפך  שזהו ,

הברית  דשמירת  הענין שלימות  ֿ שם  על  הצדיק " "יוסף  שנקרא  יוסף  של  פירנס 175מענינו ֿ מקום  מכל  -
בדרך  פרנסתם  להם  שנתן אלא  עוד  ולא  מצרים , של  (הכומרים ) הכהנים  את  וגם  מצרים , את  גם  יוסף 

אדמתם ") את  מכרו (ש "לא  כו' היות 176כבוד  למרות  הירידה , ענין מודגש  שבזה  - דמצרים  הקליפה  תוקף  ם 
תחת ". רובצת  "תהום  - למטה 
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ובכ "מ .161) טז. פי "ג , במדב"ר
שער162) יז. הקדמה הגלגולים שער בענין ראה רוה"ק

הקדמה צדיקים קברי  על  מהרח "ו היחודים לקוטי  ב). (קח , ג '
להאריז"ל . רז"ל  מאמרי  שער שבסוף

(ג ).163) טו פ"א, שהש"ר יתרו. ור"פ א טו, בשלח  מכילתא
א.164) עג , זח "ג  ראה
יח .165) לא, תשא
עה"פ.166) פרש"י 
(167.252 ע' חי "ט  בלקו"ש הנסמן ועוד . ב. יט , מגילה ראה

יג .168) לג ,
כח .169) מט , ויחי 
ֿ ב.170) א מב, מקץ
יב.171) מז, ויגש
ו.172) שם, מקץ
נו.173) מא, שם
ד .174) פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט . מב, שם
ד .175) אות שם ובנצו"א ב נט , זח "א ראה
ובפרש"י .176) כב מז, ויגש



סד   

חסידות  בדרושי המבואר  עם  זה  ענין לקשר  -177ויש  האבות  לגבי גם  יוסף  של  המיוחדת  מעלתו
המרכבה " הן ש "הן בחרו 178שהאבות  שלכן העולם , מעניני והתבודדות  הבדלה  של  ומצב  במעמד  היו

מצרים  ארץ  כל  על  השליט  שהיה  יוסף  ֿ כן ֿ שאין מה  כו', צאן רועי להיות  ירים 172לפרנסתם  "לא  ובלעדו ,
מצרים " ארץ  בכל  רגלו ואת  ידו את  הקדושה .179איש  בשלימות  ומצבו מעמדו היה  שעה  ובאותה  ,

.‡Ï!? יוסף של  המיוחדת  לדרכו בקדושה  המקור  הוא  היכן - להבין צריך  גופא  הא  אמנם ,

רז"ל  מאמר  ֿ פי על  - זה  על  של 180והמענה  בהנהגתו זאת  שרואים  - לבוראם " דומים  "צדיקים 
וחותמו  שסיומו בראשית  בפרשת  היום  בשיעור  כמסופר  ֿ הוא , לאדם 181הקדוש ֿברוך  אלקים  ה ' "ויעש 

חז"ל  אמרו זה  שעל  וילבישם ", עור  כתנות  .182ולאשתו חסדים  גמילות  תחילתה  ויעש "תורה  דכתיב  .
. ערומים  מלביש  הוא  "מה  ולכן, וילבישם ", להיות גו' צריכה  שההנהגה  כיון ערומים ", הלבש  אתה  אף  .

כדלקמן. ֿ הוא ", ֿ ברוך  הקדוש  של  מדותיו אחר  ד "הלך  באופן

.Ï: הדברים וביאור 

בפ  היום  בהיותו בשיעור  הראשון אדם  של  ומצבו מעמדו אודות  מסופר  - רביעי עד  - בראשית  רשת 
אבל  החטא , לאחרי והן הדעת , עץ  חטא  לפני הן ֿ עדן, בשיעור בגן מסופר  זה  (שעל  בגירושין שנענש 

גו'" האדם  את  "ויגרש  - רביעי ).183דיום 

שני), דיום  בשיעור  (כמסופר  ֿ עדן בגן הראשון אדם  היה  הדעת  עץ  חטא  שקודם  בלבד  זו לא  כלומר :
שלישי  דיום  בשיעור  כמסופר  - הדעת  מעץ  ואכל  הבורא  רצון על  שעבר  לאחר  גם  עדיין 184אלא  נשאר  -

ורק  ֿ עדן; בגן  הן אלקים  ה ' "ויאמר  זה : בענין ֿ וטריא  שקלא  מתחילה  - רביעי דיום  בשיעור  -
וגו'" ידו ישלח  פן ועתה  וגו' ֿ עדן 185האדם  מגן אלקים  ה ' ד "וישלחהו המסקנא  באה  זה  לאחרי ורק  ,

.186וגו'"

העונש  להיות  צריך  היה  שלכאורה  כיון  - שבדבר  החידוש גודל  מחטא ומובן ומסובב  כתוצאה  דגירושין
הדעת  עץ  . העונש סיבת  שהיא  החטא  לאחרי

.‚Ï בשל "ה המבואר  שיטה 187ובהקדם  שיטות : ב ' בזה  שיש  - ועונש  דשכר  הענין לכללות  בנוגע 
העונש . או להשכר  העבירה  או המצוה  מעשה  בין ושייכות  קשר  אין זאת , ולולי סגולי, ענין שזהו - הא '
ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש  כיון הדבר , מתעכב  שלפעמים  (אף  ומסובב  כסיבה  טבעי, ענין שזהו - הב ' ושיטה 

רז"ל  כמאמר  אפים , ארך  דידי'").188הוא  וגבי רוחי' "מאריך  ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש 

בתורת  גם  (והובאה  השל "ה  מליץ  שעליה  - הרווחת  ענין 189החסידות והדעה  הוא  ועונש  ששכר  - (
שהוא שנקבע  כפי טבע  נברא "העולם , מילואו על  ד "עולם  באופן הבריאה  החטא )190מצד  (קודם 

תלכו "- ד "בחוקותי  ד"ונתתי 147שההנהגה  השכר  את  ומביאה  וגו'"גורמת  בעתם  .150גשמיכם 

- החרישה  פעולת  בהקדמת  צורך  יש  וצמיחה  גידול  שיהיה  שכדי הוא  העולם  שטבע  כשם  ולדוגמא :
נאמר  עליהם  בישראל , הטבע  גם  הוא  ("א 191כן שבו החרישה  ֿ ידי שעל  חפץ ", ארץ  אתם  תהיו ַ"כי

גו'" ונדכה  נשבר  "לב  הביטול , ענין שהוא  איד "), של 192געאקערטער  ברכותיו לקבל  ראוי נעשה  , ַ
בגשמיות . והן ברוחניות  הן וצמיחה  גידול  של  ענין להיות  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש 
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(177.42 הערה 180 ע' חל "ה בלקו"ש הנסמן ראה
ו.178) פפ"ב, ו. פמ "ז, ב"ר
מד .179) מא, מקץ
ה.180) פ"י , במדב"ר ח . פס"ז, ב"ר וראה ג . פ"ד , רבה רות

ב. פ"ו, אסת"ר
כא.181) ג ,
א.182) יד , סוטה
כד .183) שם,
ואילך .184) א שם,
כב.185) שם,

כג .186) שם,
ֿ ב).187) א טו, ֿ ב. א (יב, אחרון בית
סה"א.188) פ"ב תענית ירושלמי 
לקו"ש189) גם  וראה  רכב . ע ' תרע"ח הערה סה "מ 135 ע' ח "ה

שם. ובשוה"ג  ,23
ז.190) פי "ד , ג . פי "ג , ו. פי "ב, ב"ר ראה
תשנ"ט )191) (הוצאת טוב שם כתר וראה יב. ג , מלאכי 

אייר). יז יום" ב"היום (נעתק וש"נ סנ"ז. בהוספות
יט .192) נא, תהלים



סה    

דגירושין  העונש  וכמו העונש , את  ומביא  גורם  החטא  שמעשה  הוא  העולם  שטבע  לאידך , ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
כמו שהוא  הדעת , עץ  חטא  בגלל  ֿ עדן מגן כיון - הוא ֿ עדן דגן   ענין

כו' חטא  .193של 

ֿ עדן  מגן הגירושין ענין להיות  צריך  היה  - נברא " מילואו ש "על  - העולם  טבע  מצד  הרי ֿ זה , ֿ פי ועל 
 . החטא לאחר 

.„Ï, הבורא רצון על  שעבר  באופן הראשון אדם  הנהגת  שלמרות  - שלישי דיום  בשיעור  החידוש  וזהו
הנהגת  מצד  אבל  הוא ; הנהגתו מצד  אלא  אינו זה  כל  הרי וכו', העולם  בכללות  ירידה  גרם  ֿ זה  ֿ ידי  שעל 
ֿ עדן, בגן הראשון אדם  את  ומשאיר  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  ממתין החטא  לאחרי גם  הנה  - ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש 

של  ענין הוא  שאצלנו מה  [שהרי השלימות  בתכלית  שבעולם  טוב  כל  לו שיש  ומצב  היה במעמד  -
ומצב  מעמד   הראשון אדם  "איכה "194אצל  לו לומר  בדברים  עמו ונכנס  שיתפוס 195], כדי -

כא ּפן") זיך  זאל  ("ער  עצמו את   כתנות ולאשתו לאדם  אלקים  ה ' "ויעש  אלא  עוד  ולא  , ַָ
התחלת  הוא  זה  שענין - וילבישם " החטא .עור 

עצמך : והגע 

הראשון  אדם  של  חטאו גודל  של 196למרות  כפיו יציר  שהיה  מעלתו גודל  עם  בהתחשב  ובפרט  ,
ֿ הוא  ֿ ברוך  מעץ 197הקדוש  לאכול  יכול  היה  שעות  ג ' ממתין היה  שאילו גם  ומה  ֿ עדן, בגן ומקומו ,

הצינור 198הדעת  את  שפתח  הלזה  הראשון לאדם  עור  כתנות  להלביש  חסדים  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  גומל  -
החטאים !... ענין לכללות 

והפטי - לרגע , הפסיק  שליט "א  אדמו"ר  אדם (כ "ק  של  שבחו היפך  לדבר  הזמן הוא  עכשיו לא  ר :)
שמצינו  ממשיח !199הראשון, אפילו גדול  שהוא  או ממנו גדול  יהיה  משיח  אם  דעות  ב ' אודותיו

לבוא  העונש  צריך  ובמילא  מהחטא , ומסובב  תוצאה  העונש  היות  שלמרות  - הדברים  ונקודת 
 מקום ֿ מכל  החטא , תשובה אחר  דרך  ומורה  ֿ הוא  ֿ ברוך  תשובה 200הקדוש  שיעשה  יתכן שהרי ,

מעיקרא  החטא  את  שעוקרת  בלבד  זו שלא  כזכיות 201מעלייתא , לו נעשו שזדונות  זאת  עוד  אלא  ואז,12, ,
יותר ! עוד  נעלה  באופן יהיה  שלו ֿ עדן הגן - אדרבה  אלא  ֿ עדן, מגן יגורש  שלא  בלבד  זו לא 

לעיל  כמדובר  - הירושה  לענין בנוגע  גם  מצינו ֿ זה  ֿ דרך  שעל  להוסיף , במעמדו 202ויש  תלויה  שאינה 
כשורה ", נוהגים  בניו היו ש "לא  בניו" את  והניח  לאחרים  נכסיו את  ש "הכותב  - כו' היורש  של  ומצבו

מעליא " זרעא  מיניה  נפקא  "דדלמא  הימנו", נוחה  חכמים  רוח  יהיה 203"אין מה  לדעת  אפשר  שאי והיינו, ,
כו'. התשובה  ֿ ידי על  לעצמו, בנוגע  אפילו או לזרעו, בנוגע  אם  - זמן לאחרי

.‰Ï, בהוה ֿ רצוי הבלתי המצב  על  הבט  מבלי אשר  בראשית , בפרשת  היום  בשיעור  שלמדים  זה  ומענין
מצרים : בארץ  להנהגתו בנוגע  יוסף  למד  - כו' התשובה  ענין שיהיה  ולקוות  להמתין יש 

מד  כאשר  לדעת גם  אפשר  אי לעולם  הרי - הקליפה  תוקף  מצרים , מלך  פרעה  של  הכהנים  אודות  ובר 
בסופם , יהיה  מה 

פרעה  משרי שהיה  מ "יתרו", - לדבר  מדין"204וראיה  ו"כהן אחת 205, פרשה  "יתר  דבר  של  ובסופו ,
צדיקים 206בתורה " על  (יתרו) תשובה  בעלי מעלת  ֿ דרך  על  משה , לגבי גם  והוספה  יתרון של  ענין שזהו ,
(משה );
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וש"נ.193) .102 ע' ח "ד  .233 ע' ח "ג  תו"מ  גם ראה
ג .194) נב, קרח  ד . יו"ד , צו לקו"ת ראה
ובפרש"י .195) ט  שם,
(תו"מ 196) ואילך  ס"מ  תשכ "ג  שמח "ת יום שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך ). 186 ס"ע חל "ה
(ב).197) יא פ"ג , קה"ר ה. פכ "ד , ב"ר ראה
עה"ת198) ש"ך  ד "הראה כג  יט , (מב,קדושים ונטעתם עוד 

קדושים. ר"פ בלקו"ת הובא ב).
וש"נ.199) ואילך . רסה ס"ע ח "א תרל "ה סה"מ  ראה

תשב.200) רמז תהלים יל "ש ה"ו. פ"ב מכות ירושלמי  ראה
סע"א.201) פו, יומא ראה
גם 202) וראה .(109 ע' .100 ע' (לעיל  פ"ט  פ"א. בהמאמר

סכ "ד . בהשיחה לעיל 
ובפרש"י .203) ב קלג , ב"ב
כו.204) פ"א, שמו"ר ראה
יתרו.205) ר"פ
עה"פ.206) פרש"י 



סו   

שאף - ותשובה , לתורה  בנוגע  שמצינו כמו דוקא , משה  ֿ ידי על  להיות  צריך  גופא  זה  שענין אלא ,
הא  ֿ מקום  מכל  בתורה , החסרון את  לתקן התשובה  בכח  שלכן התורה , מעלת  על  התשובה  מעלת  שגדלה 

דוקא  מהתורה  יודעים  התשובה  מעלת  שגדלה  .207גופא 

שענינו  - גו'" תחת  רובצת  ומתהום  מטל  שמים  ממגד  ארצו ה ' "מבורכת  יוסף  של  ברכתו תוכן גם  וזהו
להיות  שיכול  כיון מצרים , שבארץ  לכהנים  ואפילו ביותר , למטה  עד  והשפעה  ברכה  המשכת  הוא  יוסף  של 

כו'. בקדושה  תועלת  מזה 

נאמר  שעליו - יוסף  של  מעלתו גודל  מתבטאת  זה  מלחמו 208ובענין נתן כי יבורך  הוא  עין "טוב 
לדל ".

.ÂÏ ליוסף רק  (לא  שנוגע  ענין שזהו היינו, נצחית , הוראה  זה  בענין גם  יש  - התורה  עניני וכבכל 
תשכ "ה  ֿ תורה  בשמחת  גם  זמן, ובכל  מקום  בכל  מישראל , ואחד  אחד  לכל  גם ) אלא  בשעתו, הצדיק 

בברוקלין:

שכבר  - הם  טוענים  - גם  ומה  הזולת , עם  להתעסק  סבלנות  להם  שאין כאלה  שישנם  - ובהקדמה 
הרי  שכן, וכיון לטובה , היהדות  מצב  בשינוי גדולות  פעלו לא  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  לעשות , שיכולים  מה  עשו

עצמם . עם  שיתעסקו מוטב 

חז"ל  אמרו הרי - הם  טוענים  - ֿ הכי ואם 209ובלאו קודמים ", ביחס "חייך  אפילו אמורים  הדברים 
בתניא  הזקן אדמו"ר  שמדייק  [כפי בעלמא " "בריות  בבחינת  שהם  כאלה  אודות  כשמדובר  הרי - ל "אחיך "

חז"ל  לשון בביאור  ל "ב  היחידה 210פרק  שמעלתם  היינו, הבריות "], את  ֿ ידי "אוהב  על  שנבראו היא 
קודמים ". ש "חייך  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  - ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש 

חז"ל  אמרו ל "בריות " בנוגע  שאפילו - לזה  כו'210והמענה  אהרן של  מתלמידיו "הוי  
  מתוך זאת  שעשה  זאת , עוד  אלא  לתורה , בקירובן שהשתדל  בלבד  זו שלא  היינו, ,".

עצמך : והגע 

בלבד  לביתו אלא  יצא  ולא  היום , כל  במקדש  יושב  שיהיה  וכבודו ש "תפארתו גדול , כהן היה  - אהרן
משם ". זז ואינו בירושלים  ביתו ויהיה  ואחד 211. אחד  כל  של  האמיתי שמקומו לכך  שנוסף  היינו, ,

לבנים  להם  "אוי אמרו זה  ועל  מארצנו", גלינו חטאינו ש "מפני אלא  זה  [ואין ישראל  בארץ  הוא  מישראל 
אביהם " שולחן מעל  ובבית 212שגלו בירושלים  הוא  הגדול  הכהן של  מקומו גופא  ישראל  בארץ  הנה  ,[

ש "עובד  כך , כדי ועד  שנאמר המקדש , אונן, ויעבוד 213כשהוא  ישב  כלומר  יחלל , ולא  יצא  לא  המקדש  ומן
חילל  עבד  ואם  אונן, כשהוא  עובד  שאינו הדיוט  ככהן (דלא  מתחללת " ואינה  בה  עוסק  שהיה  עבודה 

.214עבודתו)

המקדש  בבית  מקומם  גדולים  כהנים  ששאר  - גדולים  כהנים  שאר  לגבי הכהן באהרן יתירה  ומעלה 
הכפורים  ליום  הכפורים  מיום  אלא  לשם  נכנסים  שאינם  הקדשים , בקדש  לא  בשנה "215אבל  "אחת  ,216,

במדרש  מצינו - משה ) (וכן לאהרן בנוגע  ֿ כן ֿ שאין אלא 217מה  שירצה , עת  בכל  הקודש  אל  לבוא  שיכול 
וגו'" בקר  בן בפר  הקודש  אל  אהרן יבוא  "בזאת  בפרשה : האמורים  הענינים  כל  את  לעשות  צריך  .218שאז
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(207.121 ע' חי "ח  לקו"ש א'תח . ע' ח "ג  תער"ב המשך  ראה
וש"נ.

א.208) קל , זח "ג  וראה ט . כב, משלי 
א.209) סב, ב"מ 
מי "ב.210) פ"א אבות
ה"ז.211) פ"ה המקדש כלי  הל ' רמב"ם
סע"א.212) ג , ברכות

יב.213) כא, אמור
ה"ו.214) פ"ב המקדש ביאת הל ' רמב"ם
ה"א.215) שם
לד .216) טז, אחרי  תצוה. ס"פ
ז.217) פכ "א, ויק"ר יח . פל "ח , שמו"ר ראה
ג .218) טז, אחרי 
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שלא  המקדש  לבית  להכנס  אסור  שהרי בכלל , המקדש  לבית  להכנס  אסורים  - "בריות " - זאת  ולעומת 
עבודה  חז"ל 219לצורך  ובלשון על 220, מורה  ש "ריקנית " בזה , הרמז לומר  דיש  - ריקנית " "ביאה  נקרא 

המקדש . לבית  לבוא  לו אסור  - ריק  ואדם  מענטש "), ּפוסטער  ("א  "ריק " שהוא  אדם  של  ומצבו ַמעמדו

המזבח  אצל  המקדש  בבית  לעמוד  ברירה  לו יש  - גדול  כהן אהרן אודות  כשמדובר  הרי, שכן, וכיון
עבודתו. ולעבוד 

לקרבן  - "בריות " עם  גם  התעסק  אלא  המקדש , בבית  בעבודתו אהרן הסתפק  לא  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
מתוך  היתה  לתורה  לקרבן הבריות  עם  שהתעסקותו - זאת  ועוד  .לתורה ,

כהנים " "ממלכת  שנקראו מישראל , ואחד  אחד  לכל  בנוגע  גם  מובן גדולים ",221ומזה  -222"כהנים 
הגדול , הכהן בדוגמת  להיותו המקדש  בבית  היא  שעבודתו טוען מישהו שכאשר 

אחיו  מכל  גדול  להיות  צריך  גדול  שכהן שיודע  אחיו,223[ואף  מכל  גדול  אינו עצמו מצד  והוא  ,
הדין  שהרי - אחיו מכל  גדול  שיהיה  אפשרות  שיש  טוען ֿ מקום  אחיו 223מכל  אזי משלו לו אין שאם  הוא 

אותו...], מגדלין

כפיה  בדרך  (לא  זאת  ולעשות  לתורה , לקרבן בריות  עם  גם  לעסוק  צריך  ֿ כן ֿ פי ֿ על  שאף  לו, אומרים 
מתוך  אלא ) ד "והכרח , הענין תוכן גם  שזהו -  על שנוסף  לדל ", מלחמו נתן כי יבורך  הוא 

ואביון  דל  גם  [כולל  לדל  "מלחמו"] גם  אלא  בלבד , מותרות  שהם  מענינים  רק  [לא  מלחמו הנתינה  עצם 
הקודש  באגרת  מהמבואר  ט "ו) (סעיף  כנ"ל  כלום , מגרמיה  ליה  דלי"ת ],89דלית  ח "ס  "חסד ", בפירוש 

כו', יפות  פנים  בסבר  עין", ד "טוב  באופן הנתינה  להיות  צריכה 

הנותן  "כל  לצדקה : בנוגע  שמצינו כפי - עצמה  מהנתינה  יותר  עוד  חשוב  עין" שה "טוב  אלא  עוד  ולא 
ברכות " בי"א  מתברך  בדברים  והמפייסו ברכות , בשש  מתברך  לעני בנוגע 224פרוטה  מצינו ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ,

העולם  לחיי ומביאו בריחים  מטחינו ויש  העולם , מן וטורדו פסיוני לאביו מאכיל  "יש  ואם : אב  לכיבוד 
.225הבא "

היומי חומש  משיעור  שלוקחים  כח  והנתינת  ההוראה  נקודת  מדובר וזוהי שבה  ברכה  מפרשת  החל  -
בהתאם  שהיא  יוסף  של  ברכתו והמשכו אודות  עין", ד "טוב  באופן המיוחדת  ועבודתו ומקורו לשרשו

שכאשר  - חסדים  דגמילות  בהענין ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  הנהגתו אודות  מדובר  שבה  בראשית  בפרשת 
לדל  מלחמו וליתן הצדה  עניניו כל  את  להניח  צריך  אזי ענין, באיזה  וסיוע  עזר  שצריך  יהודי פוגשים 

כו'.

"וליוסף  - יוסף  (הראשון) ששמו אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  - הדור  מנשיא  יתירה  כח  נתינת  ניתוסף  זה  ובכל 
וגו'" ארצו ה ' מבורכת  והרא 226אמר  והורה  שאמר  הוא , עין ד "טוב  באופן להנהגה  הדרך  את  וסלל  ה 

לבב . וטוב  שמחה  ומתוך  כן, להתנהג  ואחד  אחד  כל  יוכל  ֿ זה  ֿ ידי שעל  לדל ", מלחמו נתן כי יבורך 

***

.ÊÏ שהוא ֿ תורה  לשמחת  גם  (ששייך  ֿ עצרת  דשמיני המיוחדים  גלויות מהענינים  של  שני ֿ טוב  יום 
הגשם " ומוריד  הרוח  "משיב  לומר  מתחילים  שבו - ֿ עצרת ) לירידת 227דשמיני בנוגע  הברכה  ענין שהוא  ,

כפשוטם . גשמים 
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הי "ט .219) פ"ז ביהב"ח  הל ' רמב"ם
מקדש 220) ביאת ערך  ג ) (כרך  תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך ). קב (ע' בתחלתו
ו.221) יט , יתרו
עה"פ.222) בעה"ט 

רפ"ה.223) המקדש כלי  הל ' רמב"ם
ב.224) ט , ב"ב
ואילך .225) סע"א לא, קידושין
וש"נ.226) .108 ע' חל "ח  תו"מ  גם ראה
וש"נ.227) .212 ס"ע חכ "ט  תו"מ  גם ראה



סח   

בזה : והענין

בקרא  מפורש  - ל "ו) סעיף  (כנ"ל  ֿ ישראל  בני של  האמיתי מקומם  - ישראל  ארץ  של  מעלתה  :228אודות 
ברגלך  והשקית  זרעך  את  תזרע  אשר  גו' היא  מצרים  כארץ  לא  לרשתה  שמה  בא  אתה  אשר  הארץ  "כי

(אלא ) גו'   ."

והפירות ) התבואה  (צמיחת  הפרנסה  ענין שכללות  בגלוי רואים  ישראל  שבארץ  - שבזה  ומהמעלות 
בא   מתפללים ולכן מים ", תשתה  השמים  "למטר  ,  הגשמים על  ממנו ומבקשים 
כו'.229כו' הארץ  את  ה ' שעזב  לטעות  יכולים  ברגלך ", ש "השקית  דכיון מצרים , כבארץ  דלא  ,

ורואים  המקדש  ולבית  לירושלים  באים  היו ֿ ישראל  בני שכאשר  לרגל , לעליה  בנוגע  שמצינו ֿ דרך  ועל 
התורה  ולימוד  שמים  ביראת  הוספה  עליהם  פועל  זה  היה  ובעבודה , שמים  במלאכת  עוסקים  .97שכולם 

בני  ידי במעשה  תלוי אינו הפרנסה  שענין רואים  שכאשר  - בכללותה  ישראל  לארץ  בנוגע  גם  ודוגמתו
מאמר  ֿ דרך  ועל  כו'. ומצוות  בתורה  שיוסיפו עליהם  פועל  זה  הרי השמים , מן היורדים  בגשמים  אלא  אדם ,

הפסוק 230רז"ל  יורד ".231על  מטר  מיד  - ערפן את  בריות  "שברו - לקחי" כמטר  "יערוף 

כידוע  - ברוחניות  החיות  להמשכת  בנוגע  הוא  החיות 232וכן ומתלבשת  נמשכת  לארץ  שבחוץ 
בע ' התלבשות  ֿ ידי על  שלא  החיות  נמשכת  ישראל  בארץ  ֿ כן ֿ שאין מה  כו', שרים  הע ' ממשלת  באמצעות 

הכתוב  ובלשון בלבד ), מעביר  בדרך  ֿ אם  (כי הנ"ל  ש "למטר 233שרים  ישראל  ארץ  של  למעלתה  (בהמשך 
אשר  "ארץ  מים ") תשתה  השמים     אחרית ועד  השנה  מרשית  בה  אלקיך  ה ' עיני תמיד 

שנה ".

.ÁÏ:"מארצנו גלינו חטאינו "מפני כאשר  גם  ישנו זה  וענין

אבל  ישראל , דארץ  להגשמיות  בנוגע  אלא  אינה  כו', שליטה  לגוים  שתהיה  שהאפשרות  - ובהקדמה 
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  הבלעדית  בבעלותם  היא  - והעיקר  הפנימיות  שזהו - ישראל  דארץ  הרוחניות 

אתך " לזרים  ואין לבדך  לך  ד "יהיו באופן ֿ ישראל , .234ובני

להיות  צריכים  ישראל  לארץ  בנוגע  האמורים  הענינים  שכל  מובן ובחוץ ומזה  הגלות  בזמן גם  וישנם 
הרוחנית . ישראל  לארץ  בנוגע  - לארץ 

מקום " בכל  לו קונות  אדם  של  אמות  ש "ד ' התורה  דין ֿ פי על  זה  לבאר  חפץ 235ויש  שכאשר  היינו, ,
מקום  בכל  כן, ואם  פעולה . איזו לעשות  שיצטרך  מבלי שלו נעשה  הוא  הרי אמותיו בד ' נכנס  מסויים 

הוא " ישראל  כו' ֿ פי ֿ על  ו"אף  - הישראלי איש  נמצא  שבו "ארץ 236ומצב  בבחינת  הם  אמותיו ד ' הרי -
ישראל ".

גו'", אלקיך  ה ' ד "עיני הענין בהם  נראה  שיהיה  אמותיו בד ' לפעול  וצריך  יכול  שיהודי מובן, ומזה 
היינו, מים ", תשתה  השמים  ד "למטר  הענין גם  ובמילא ,   ההשפעות אותן גם  כולל  -

ענינים  שהם  לו ונדמה  נראה  הגלות  דזמן ומכופל  כפול  החושך  ומצד  שבעולם  וההסתר  ההעלם  שמצד 
ובאות  נמשכות  - ֿ ל טבעיים  א  אתה  ד "אכן באופן בא  זה  שענין אלא  זה  ואין השמים "), ("למטר 

בחיים "237מסתתר " "ובחרת  הבחירה , לענין מקום  נתינת  שיהיה  כדי ,238.

לענין בנוגע  נאמר  זה  שענין המקדש והטעם  שבית  שבזמן לפי - דוקא  השמים ") ("למטר 
זקוקים  שהיו כך  האדמה , מעבודת  פרנסתם  עיקר  היתה  אדמתם , על  יושבים  היו ישראל  ובני קיים  היה 
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ט .229) פי "ג , ב"ר ה"ג . פ"ג  תענית ירושלמי  ראה
יד .230) שם, ב"ר
ב.231) לב, האזינו
תניא232) ע'ראה טבת סה"מ  תו"מ  ב). (קלט , סכ "ה אגה"ק
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יב.233) שם, עקב

יז.234) ה, משלי 
החסידות 235) תורת של  ענינה קונטרס וראה א. יו"ד , ב"מ 

ס"כ .
רע"א.236) מד , סנהדרין
טו.237) מה, ישעי '
יט .238) ל , נצבים
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לחם " יצא  ממנה  "ארץ  להיות  כדי גשמים , לירידת  (כמו 239ביותר  הסעודה  צרכי כל  שכולל  "לחם " -
רש "י  בפירוש  ובית 240שכתוב  לבוש  מזון שכולל  הפרנסה , ענין שזהו האדם ,241), צרכי כללות  שהם  ,

לארץ  ובחוץ  הגלות  בזמן ישראל  של  פרנסתם  באה  ידם  שעל  האופנים  שאר  לכל  בנוגע  גם  הוא  וכן
שכולם  -  הכתוב ובלשון והולידה 242, הארץ  את  הרוה  גו' השמים  מן גו' הגשם  ירד  כאשר  "כי

וגו'". דברי יהי' כן גו' והצמיחה 

"חלק  שלהיותם  מישראל , ואחת  אחד  כל  של  בפרנסתם  המעלה  נחלתו"וזוהי חבל  גו' נמשכת 243הוי' ,
אומות  ֿ כן ֿ שאין מה  ובעצמו, בכבודו לכל ") ומפרנס  ("הזן ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  ֿ ידי על  פרנסתם  ובאה 

עמים " גבולות  "יצב  כנ"ל .244העולם , שרים , בשבעים  התלבשות  ֿ ידי על  באה  שפרנסתם  ,

.ËÏ מלמעלה ההשפעה  כללות  על  מורה  הגשמים  שענין  האמור  דברכת ועל ֿפי הענין תוכן מובן -
ֿ עצרת : בשמיני הגשמים 

ֿ תשובה , ֿ ימי עשרת  ֿ השנה , דראש  העבודה  לאחר  החדשה , השנה  בתחלת  עומדים  הכפורים ,כאשר  יום 
ומצב  במעמד  נמצאים  שבהם  טובים ', ה 'ימים  תקופת  - ֿ תורה  ושמחת  ֿ עצרת  לשמיני עד  הסוכות , חג 
עניני  וזיכוך  בבירור  השנה  ימות  דכל  לעבודה  לצאת  עומדים  זו ומתקופה  דחול , מעובדין שלמעלה 

העולם ,

עוד - עכבו פרידתכם  עלי "קשה  לישראל  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  אומר  זה  אחד "שעל  "בבקשה 245יום  ,
קטנה " סעודה  לי עשו שאומר 246מכם  המלך  כמשל  שתמצא ", במה  ואתה  אני "נגלגל  "פר 247לאוהבו ,

אחד " איל  בעולם 248אחד  השליחות  למילוי כח  נתינת  גם  מהוה  זה  ענין אשר  ,-

כפשוטו, גשמים  לירידת  בנוגע  לראש  לכל  - גשמים  דברכת  הענין את  לפעול  צריכים  שבו הזמן זה  הרי
- הגשמים  בענין שנרמזת  מלמעלה  והשפעה  בהמשכה  תלויים  שכולם  האדם , צרכי לכל  בנוגע  גם  וכולל 
ֿ זה  ֿ ידי שעל  רויחי, ומזוני חיי בבני והשפעה  ברכה  המשכת  היינו, ברכה , גשמי של  באופן יהיה  זה  שכל 

כולה . השנה  כל  במשך  בעולם  עבודתו לעבוד  יהודי יוכל 

.Ó ברכה לבקשת  בנוגע  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  דברי את  ולזכור  לידע  יש  זה  :249ובענין

היא  הגשמים  שבירידת  שהתועלת  ברכה , גשמי כמו הוא  - הרבי אומר  - הברכה  ענין 
 הפחות לכל  - אותה  לזרוע  צריכים  ֿ כך  ואחר  השדה , את  לחרוש  צריכים  שתחילה  היינו, דוקא ,

שערים " "מאה  ככה , פעמים  מאה  הצמיחה  להיות  תוכל  גשמים , כשיורדים  ואז, אחד , ויתירה 250גרעין ,
חז"ל  (כדרשת  להמעשר  בנוגע  הוא  ככה  פעמים  שמאה  לאופן 251מזה , ועד  היה "), למעשרות  זה  "אומד 

נאמר  די".252שעליו בלי עד  ברכה  לכם  "והריקותי

ארעא " "לרפויי החרישה , ענין להיות  צריך  לראש  שלכל  - האדם  בעבודת  גם  מובן היינו,253ומזה  ,
והיינו, ל "ג ), סעיף  (כנ"ל  הביטול  תנועת  בו ולפעול  שבמציאותו, וההגשמה  החומריות  את  להחליש 

רז"ל  מאמר  ֿ דרך  (על  אדם  לכל  ונוח  רך  שהוא  - בפשטות  גם  כולל  רך , עפר  כמו יהא 254שנעשה  "לעולם 
ברכה  גשמי ֿ ידי על  - ואז כו', הזריעה  ענין להיות  צריך  זה  ולאחרי כארז"), קשה  יהא  ואל  כקנה  רך  אדם 

גדול . בריבוי כו' הצמיחה  תהיה  -

בראשית  לפרשת מלכות בדבר יודפס השיחה המשך
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ה.239) כח , איוב
יז.240) כא, אמור נד . לא, ויצא פרש"י  ראה
ובכ "מ .241) סע"ד . צח , ברכה לקו"ת ראה
ֿ יא.242) י  נה, ישעי '
ט .243) לב, האזינו
ח .244) שם,
לו.245) כט , פינחס פרש"י 
לה.246) שם, פרש"י 
כד .247) פכ "א, במדב"ר

לו.248) שם, פינחס
ס"ע 249) ח "ד  שלו אג "ק .14 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

שני ). אדר ב יום" ב"היום (נעתק וש"נ ואילך . קעט 
יב.250) כו, תולדות
עה"פ.251) פרש"י 
יו"ד .252) ג , מלאכי 
ד .253) עה, האזינו מסעי . ס"פ לקו"ת וראה ב. ב, מו"ק

ד . לח , שה"ש
סע"א.254) כ , תענית



ע

       
-- הרמב "ם ספר לסיום בקשר

סוכות, חוה"מ שבת ליל  דר"ה, ב ' יום משיחות

תשנ"ב  שמח"ת ויום ליל 

. כל" הרמב "ם : כותב  לחיבורו בהקדמתו
ניתנו, בפירושן בסיני למשה  לו שניתנו המצוות 

והתורה 1שנאמר  האבן לוחות  את  לך  ואתנה 
זו  והמצוה  שבכתב , תורה  זו תורה  והמצוה ,

. סדר פירושה  בארוכה  ומבאר  פה ", שבעל  תורה  .
גדולי  ע "י ופירושי' פה  שבעל  התורה  מסירת 
"וראיתי  ומסיים , לזמנו, עד  לדור  מדור  ישראל 

. המתבררים  דברים  בעני לחבר  והמותר . האסור  ן
. התורה  דיני שאר  עם  והטהור  שתהא הטמא  עד  .

קושיא  בלא  הכל  בפי סדורה  כולה  פה  שבעל  תורה 
. הלכות ") ("הלכות  פירוק  יהא ולא  שלא  כדי .

ישראל , מדיני בדין בעולם  אחר  לחיבור  צריך  אדם 
כולה  פה  שבעל  לתורה  מקבץ  זה  חיבור  יהא  אלא 

לפי . תורה , משנה  זה  חיבור  שם  קראתי לפיכך  .
קורא  כך  ואחר  תחלה  שבכתב  בתורה  קורא  שאדם 
צריך  ואינו כולה  פה  שבעל  תורה  ממנו ויודע  בזה 

ביניהם ". אחר  ספר  לקרות 

שבעל  "תורה  הוא  הרמב "ם  של  שחיבורו ואף 
מ "מ , שבכתב ), לתורה  ("משנה " תורה " "משנה  פה ",

. המתבררים  "דברים  ולא להיותו קושיא  בלא  .
" חשיבות פירוק ", בו יש  פה ", שבעל  תורה  של 

פה , שבעל  תורה  חלקי שאר  לגבי רק  (לא  מיוחדת 
כמו  שהיא  והכתובים ) הנביאים  ספרי לגבי גם  אלא 
והמצוה ", ("התורה  שבכתב  דתורה  החשיבות 

תורה ) שבמשנה  התורה  בהלכות  ופירושה  –תושב "כ 
חז"ל  מדברי של 2כמובן בספרו להלכה  (שהובאו

ש "כל 3הרמב "ם  הכתובים ) וכל  הנביאים  ספרי
המשיח " לימות  ליבטל  "הלכות 4עתידין משא "כ  ,5

לעולם ", בטלין שאינן פה  שבעל  תורה  של 
תורה ". חומשי כ "חמשה 

ברור  "דבר  – התורה  בנצחיות  [כלומר :

לעולם  עומדת  מצוה  שהיא  בתורה  ומפורש 
ולא  גרעון ולא  שינוי לא  לה  אין עולמים , ולעולמי

כו'" נכללים 6תוספת  שבעל – תורה  של  "הלכות 
קיום  אופן יודעים  ידם  שעל  המצוות , פירוש  פה ",

התורה  הנביאים 7מצוות  ספרי משא "כ  והכתובים ,8,
התורה  דברי על  וחידוש  הוספה  שאינם  שכיון
"לצוות  אלא  דבר ), לחדש  רשאי נביא  אין (שהרי
עלי', יעברו שלא  העם  ולהזהיר  התורה  דברי על 

זכרו  שבהן האחרון שאמר  משה 9כמו תורת 
ועאכו"כ 10עבדי" , בנוגע שבע "פ  בתורה 

אלא  שאינה  התורה  דברי ודרשות  הלימוד  לאופן
צורך  יהי' לא  התורה , הלכות  לבירור  "אמצעי"

המשיח  לימות  יבטלו ולכן טעמי 11בהם  יתגלו (ואז
צפונותי'" ומסתר  טעמי' "סוד  "תורה ,12תורה ,

תצא " מאתי )].13חדשה 

וחותם  בסיום  מרומז זה  שענין לומר , 14ויש 

האחרונים  פרקים  (שני דהרמב "ם  ההלכות  ספר 
המשיח " ומלך  ומלחמות  מלכים  )15ד "הלכות 

המשיח  וימות  המשיח  ביאת  כיון 16בענין –
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יב.1) כד , משפטים
ה"ה.2) פ"א מגילה ירושלמי 
מגילה.3) הלכות סוף
אסתר".4) ממגילת "חוץ
משא"כ 5) דייקא, פה,הלכות שבעל  שבתורה

הכתובים. וכל  הנביאים ספרי  מכל  וק"ו במכ "ש

רפ"ט .6) יסוה"ת הל ' רמב"ם
אינן 7) ל "ת מצות בין מ "ע בין שבתורה מצות "כל  שהרי 

הלכות  שבע"פ", תורה ע"י  אלא ומפורשות וידועות גלויות
ההלכות  נקראו ולכן הקב"ה, של  רצונו נתגלה שבהם התורה,

סכ "ט ). אגה"ק תניא בארוכה (ראה תורה של  וכתרה תגא בשם
להגדר 8) דנבואה הגדר בין בהלכה מהחילוקים גם להעיר

ואילך . 177 ע' חי "ט  לקו"ש בארוכה (ראה ).דתורה
כב.9) ג , מלאכי 

ה"ב.10) שם רמב"ם
הדבר 11) "אמתת שם: לירושלמי  הפנים מראה פי ' גם ראה

. הוא רמיזיכך  ולא וכתובים בנביאים דכתיבי  מידי  ליכא .
. התורה באורייתא מן הרמז להוציא יתירה בינה שצריך  אלא .

דבר  כל  בה  שנרמז  בהתורה ההוא המקום ולהשכיל  ולהבין ולידע
. ומלאה מהכתובים דכתיב לעתיד  אבל  עכשיו, הוא זה וכל  .

וישכילו  ידעו כולם מזה, זה ללמוד  יצטרכו ולא וגו', דעה הארץ
כו'". והכתובים מהנביאים בהתורה הנרמז לכל 

ב.12) א, שה"ש פרש"י 
ג .13) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
א).14) יב, (ברכות החיתום" אחר הולך  "הכל 
שי .15) רפד . וינציאה בדפוס הכותרת לשון כ "ה
כל 16) (ש"חוזרין המשיח  שבימות – הפשוט  הטעם על  נוסף

שמיטין  ועושין קרבנות מקריבין מקודם, כשהיו בימיו המשפטים
יהי ' רפי "א) מלכים הל ' – בתורה" האמורה מצותה ככל  ויובלות



עי          

של  דהלכות  השלימות  תתגלה  המשיח  שבימות 
(כחמשה  לעולם  בטלין שאינן פה  שבעל  תורה 
הרמב "ם , של  ספרו תוכן שזהו תורה ), חומשי
(משנה  פה  שבעל  תורה  של  ההלכות  כל  שמקבץ 

תורה ) חומשי חמשה  ללימוד  בהמשך  .17תורה ,

. התורה דהלכות  הנצחיות  ענין לבאר  ויש 
אינן  פה  שבעל  תורה  של  ("הלכות  לבוא  לעתיד 

להבין: צריך  דלכאורה  – לעולם ") בטלין

ועד 18ידוע  הלל ", כבית  ש "הלכה  שהכלל 
משנה " אינה  הלל  בית  במקום  שמאי אינו 19ש "בית  ,

הלכה  תהי' לבוא  לעתיד  משא "כ  הזה , בזמן אלא 
שמאי במק "א כבית  ההלכה 20(וכמשנ"ת  ששינוי

יעמדו  לירושלים  שיחזור  הגדול  שב "ד  עי"ז יהי'
הרוב  ודעת  ב "ש ).למנין, כדברי תהי'

לבוא ועפ "ז, תורה לעתיד  של  הלכות 
גם  (כולל  בתורה  שנפסקו ההלכות  כל  – פה  שבעל 
אלו  שהלכות  ב "ה , כדעת  הרמב "ם ) של  בחיבורו
כדעת  חדשות , הלכות  יפסקו ובמקומן יבטלו,

ב "ש ?

העיקר  והוא  – מזה  :21ויתירה 

לעתיד 22ידוע  בטלות  "מצוות  דעות  שלכמה 
המתים  בתחיית  – דימות 23לבוא " השני' (בתקופה 

המשיח , דימות  הראשונה  בתקופה  משא "כ  המשיח ,
המתים  תחיית  המצוות 24לפני קיום  יהי' שאז ,

כלאים  בו שאבד  "בגד  שלכן, השלימות ), בתכלית 

זאת . יוסף  רב  אמר  למת , תכריכין ממנו עושה  .
לבוא " לעתיד  בטלות  מצוות  "לכתחילה 25אומרת  ,

לעתיד  שכשיעמוד  אע "פ  מכלאים  תכריכין לו עושה 
מצוות  מינה  שמע  בהן, שנקבר  במלבושיו יעמוד 

לבוא " לעתיד  .26בטלות 

השני'ועפ "ז, (בתקופה  לבוא  לעתיד 
המתים ) כשיחיו המשיח , דימות    

 " ש דכיון , בדרך בטלים  בטלות ",
שהם  ההלכות  כל  ממילא   ?

. ד "מצות הענין ביאור  תחילה  להקדים  ויש 
 בסתירה ה "ז דלכאורה , – לבוא " לעתיד 

  שהיא בתורה  ומפורש  ברור  ש "דבר  ,
. עולמים  ולעולמי לעולם  עומדת  דברי מצוה  שכל  .

עולם "? עד  לעשותן אנו מצווין התורה 

בטלות  ד "מצות  שהענין לומר  אפשר  לכאורה 
כיון  התורה , לנצחיות  בסתירה  אינו לבוא " לעתיד 
התורה  דברי ("שכל  התורה  דנצחיות  שהגדר 
מלכתחילה  הוא  עולם ") עד  לעשותן אנו מצווין

לעשותם " ד "היום  הזמן משך  לכל  ולא 27בנוגע  ,
הבא בנוגע  (לעולם  ד "למחר  לקבל 28לזמן (

דברי 29שכרם " דכל  הציווי שנתקיים  לאחרי ,
בטלות . מצוות  שאז השלימות , בתכלית  התורה 

כי: מספיק , אינו זה  ביאור  אבל ,

("המצוות  התורה  שבמצוות  להנצחיות  הטעם 
מוחלפות , יהיו שלא  מסיני") למשה  לו שניתנו
הוא , עולמים ", ולעולמי לעולם  עומדת  "מצוה 

הקב "ה להיותן דמצוות 30של  שהרצון היינו, ,
את  ולזכך  לברר  אחרת , ותכלית  מטרה  בשביל  אינו
מקום  יש  [שאז בשלימות  שיהיו והעולם  האדם 
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בתכלית  הרמב"ם) של  ספרו (תוכן התורה הלכות דכל  הקיום
השלימות.

פסוקות)17) (הלכות הרמב"ם לימוד  שע"י  י "ל , ועפ"ז
(ויק"ר  מארז"ל  (ע"ד  המשיח  דימות הזמן את ומזרזים ממהרים
משניות", בזכות אלא מתכנסות הללו הגליות כל  "אין ג ) פ"ז,
בטלין  שאינן ההלכות מעלת תתגלה שאז פסוקות), הלכות

לעולם.
רע"ג .18) נד , קרח  בלקו"ת הובא ב. יז, לזח "א מק"מ 
וש"נ.19) ע"ב. ריש לו, ברכות
(התוועדויות 20) תצא מאתי  חדשה תורה בענין קונטרס

ס"ז. ואילך ) 282 ע' ח "ג  תנש"א
לת 21) יש דב"ה, להלכות בנוגע שאין כי , עכ "פ) (בדוחק רץ

חשיב בתורה זה הלכה שנשארת כיון תורה, של  הלכות
 .כב"ש היא שההלכה אלא ,
(ח "ג22) ריח  ס"ק מ ' כללים בשד "ח  שנסמנו בספרים ראה

סע"ב  א'תתקסב, (ח "ט  סנ"ג  חכמים דברי  ואילך ). ג  תקסא,
ואילך ).
(קמה,23) סכ "ו אגה"ק תניא א. ל , לר"ה יעב"ץ הגהות
סע"א).
תחה"מ 24) לפני  כלומר,  שקמים צדיקים משא"כ  ,

קיום  כשיהי ' א), קמ , זח "א (ראה המשיח  ימות בהתחלת לתחי '

"כיצד  ב) ה, (יומא בגמרא כדאיתא השלימות, בתכלית המצוות
. לבוא לעתיד  עמהם".מלבישן ומשה ובניו אהרן לכשיבואו .

הכ "ה:25) פ"י  כלאים הל ' רמב"ם וראה – ב. סא, נדה
מצוה" המתים על  שאין למת תכריכין הכלאים מן לעשות "מותר
אדם  שמת כיון חפשי , במתים דכתיב "מאי  הסוגיא, (כהמשך 
לקמן  (וראה התחי ' לזמן נחית ולא המצות"), מן חפשי  נעשה

.(43 הערה
שם.26) נדה יוסף רב אמר תוד "ה
ואתחנן.27) ס"פ
(28.(70 הערה לקמן (נסמן השכר עיקר שהוא התחי ', עולם
(וראה 29) עה"פ בפרש"י  הובא וש"נ. א. כב, עירובין

ואילך ). 41 ע' חכ "ט  לקו"ש בארוכה
(30. זה ברצון כביכול  עצמותו שכל  עצמי  נושא "רצון לפי  .

סה"ש  בארוכה וראה ואילך . תקכא ס"ע תרס"ו (המשך  העצמות"
ואילך ). 190 ס"ע שלום תורת



עב         

נעלית  לדרגא  מתעלים  והעולם  שכשהאדם  לומר 
אחרות  מצוות  יצטרכו יצטרכו 31יותר  שלא  או ,

עצמו  מצד  רצון אלא  כלל ], אין 32למצוות  שלכן, ,
הוספה . או גרעון שינוי, בו

להציוויים  התורה  מצוות  שבין החילוק  [וזהו
הנביאים  הם 33שע "י הנביאים  שע "י שהציוויים  –

"בדברי  בציווי מבעי לא  אחרת , תועלת  לצורך 
תלכו" אל  או פלוני למקום  לכו כגון ,10הרשות ,

והתכלית  שהמכוון התורה , בעניני בציווי גם  אלא 
דברי  על  "לצוות  אלא ) עצמו, זה  בציווי (אינו

עלי'" יעברו שלא  העם  ולהזהיר  ולכן 10התורה  ,
שעה  לפי אלא  אינם  אלו מצוות 34ציוויים  משא "כ  ,

ולעולמי  לעולם  עומדת  "מצוה  נצחיים , הם  התורה 
הקב "ה ]. של  רצונו להיותם  עולמים ",

דמצוות  שהנצחיות  לומר  שאין מובן ומזה 
לעשותם ", ד "היום  הזמן במשך  רק  היא  התורה 
העולם , בבירור  ישראל  של  בעבודתם  צורך  כשיש 
מתבטלת  שכרם ") לקבל  ("למחר  זה  ולאחרי

כיון – המצוות  מציאות     הו"ע
לשינויים  בהתאם  משתנה  ואינו תלוי שאינו נצחי

והעולם . האדם  במצב 

שהיא  בתורה  ומפורש  ברור  ש "דבר  כיון ועפ "ז:
יתכן  איך  עולמים ", ולעולמי לעולם  עומדת  מצוה 

לבוא " לעתיד  בטלות  ?35ש "מצוות 

. ד "מצוות בהסוגיא  הדיוק  בהקדם  ויובן
. כלאים  בו שאבד  "בגד  – לבוא " לעתיד  .בטלות 

זאת  יוסף  רב  אמר  למת , תכריכין ממנו עושה 
ואי  אביי א "ל  לבוא , לעתיד  בטלות  מצוות  אומרת 
אלא  שנו לא  ינאי א "ר  מני א "ר  והא  דימי, רב  תימא 
עלה  אתמר  לאו א "ל  אסור , לקוברו אבל  לספדו
דא "ר  לטעמי' יוחנן ור ' לקוברו, אפילו יוחנן א "ר 

דכתיב  מאי אדם 36יוחנן שמת  כיון חפשי, במתים 
תמוה : דלכאורה  – המצוות " מן חפשי נעשה 

חפשי  נעשה  אדם  שמת  "כיון יוחנן ר ' של  טעמו
עליו  אין מת  שהוא  זמן שכל  מהני המצוות ", מן
שלאחרי  לזמן מהני לא  אבל  כלאים , איסור  משום 
יחול  שאז בהן, שנקבר  במלבושיו כשיעמוד  התחי',
של  דטעמו הזמן אין שכן, וכיון כלאים , איסור  עליו
של  טעמו צריך  שבו להזמן שייך  ד "במתים " יוחנן ר '

לבוא . לעתיד  בטלות  שמצוות  יוסף  רב 

ועיקר : ועוד 

בסנהדרין  המתים  דתחיית  ר '37בסוגיא  "אמר 
שנאמר  התורה  מן המתים  לתחיית  מניין 38יוחנן

אהרן  וכי הכהן, לאהרן ה ' תרומת  את  ממנו ונתתם 
שנותנין  ישראל  לארץ  נכנס  לא  והלא  קיים , לעולם 
וישראל  לחיות  שעתיד  מלמד  אלא  תרומה , לו
יוחנן  לר ' שס "ל  מוכח  שמזה  תרומה ", לו נותנין

לבוא  לעתיד  בטלות  מצוות  מצות שאין (שיקיימו
יוחנן  ר ' אמר  איך  וא "כ  תחה "מ ). לאחרי תרומה 
לבוש  יהי' במלבושיו כשיעמוד  הרי לקוברו, אפילו

?39בכלאים 

.. לטעמי' יוחנן ש "ר ' לומר , שמת ויש  כיון .
ביאור  (גם ) הוא  המצוות " מן חפשי נעשה  אדם 
לעתיד  בטלות  ש "מצוות  יוסף  רב  לדברי והסבר 
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שלא 31) המונע "מה פי "ד ) שלישי  (מאמר העיקרים כדעת
. ית' חכמתו כשתגזור גורע או מוסיף יתברך  הוא השווייהי ' .

השוה  המזון כי  המקבלים, הכנת כפי  שישתנה אפשר כבר ההקשי 
והיין, והבשר הלחם הוא הבחור אל  והשוה החלב הוא הילד  אל 

. האלקיות המצות ישתנו המקבלים"וכן הכנת השתנות כפי  .
הבאה). הערה (וראה

את 32) בהם  לצרף  אלא המצוות ניתנו "לא ומשארז"ל 
– רפמ "ד ) (ב"ר שנתלבש הבריות" כפי  הרצון, חיצוניות ה"ז

הקודמת) שבהערה (כבעיקרים חקירה שבספרי  וי "ל  בחכמה.
דרגות), כו"כ  גופא (ובזה בחכמה שנתלבש הרצון דרגת מבואר
שלא  באופן רצון – הלכות ספר הרמב"ם, של  בספרו משא"כ 

שינוי . בו שייך 
ואילך ,33) 182 ע' חי "ט  לקו"ש בארוכה ראה – לקמן בהבא

שם. ובהנסמן
בספרי34) שנכתבו לדורות שהוצרכו נבואות שגם ועד 

המשיח . לימות ליבטל  עתידין הנביאים,
ש"הרצון 35) פקצ"ג ) (ח "א תער"ב בהמשך  מהמבואר להעיר

בטלות  מצות ומ "ש כו', משתנה שאינו עצמי  רצון הוא דמצוות
העדר  בבחי ' שיתבטלו כ "א ח "ו, שיתבטלו הכוונה אין לעתיד ,

. דלעתיד  העצמי  האור לגבי  מקום בטיהרא תפיסת שרגא כמו .
בנדה  הסוגיא לפשטות (לכאורה) שייך  אינו זה ביאור אבל , כו'".
יעמוד  שלעתיד  אע"פ בכלאים קבורה דין ע"ד  התוס') (לשיטת

שתתבטל  היינו, בטלות, שמצוות כיון בהם שנקבר במלבושיו
כפשוטה  כלאים 46).*מצות הערה לקמן (וראה

ו.36) פח , תהלים
ב.37) צ,
כח .38) יח , קרח 
עולה 39) שתירוצו (ועיי "ש שם לנדה טהרה הסדרי  כקושיית

דידן  ספרים לפי  משא"כ  ינאי , ר' גרס שלא הרא"ש לגירסת רק
ינאי ). ר' דגרסי 

       
        

    



עג          

אינו  לבוא " לעתיד  בטלות  ד "מצוות  הפירוש 
בנוגע  אלא   שגדרם דייקא , ("מצוות "

גמר  (לאחרי אדם  שמת  ש "כיון לאדם ), ציווי הוא 
(האדם ) נעשה  המצוות ) בקיום  מן עבודתו

גמר  (לאחרי התחי' בעולם  שגם  היינו, המצוות ",
הזמן  במשך  המצוות  בקיום  ועבודתינו מעשינו

לעשותם ") ד "היום   , המצוות דקיום 
נצחי,המצוות אבל  בקיום  היא  כשלעצמה 

בתור  לא  עולמים ", ולעולמי לעולם  עומדת  "מצוה 
הקב "ה . של  רצונו בתור  אלא  לאדם , ציווי

בזה : וההסברה 

רק  שייך  – להאדם  ציווי ד "מצוות ", הגדר 
הוא  כשהאדם   גדר עליו נופל  שאז ,

הקב "ה . של  רצונו ע "פ  להתנהג  הקב "ה  ציווי של 
בקיום  האדם  של  עבודתו שנשלמת  לאחרי אבל 
חדורה  שבו) הפרטים  (כל  מציאותו שכל  המצוות ,
של  ומצב  במעמד  ונעשה  הקב "ה , של  ברצונו

צוותא  מלשון (מצוה  הקב "ה ,40צוותא  עם  וחיבור  (
שנעשים  עד  ( אורייתא (ע "י "ישראל  ,

חד " כולא  ובגלוי 41וקוב "ה  בפועל  שיהי' כפי ,
הגדר  שייך  לא  – לבוא  (כיון לעתיד  לאדם 

רצונו  מציאות  שהוא  אם , כי בפ "ע ), מציאות  שאינו
(בדרך  בפועל  מתקיים  שבודאי הקב "ה , של 

ע "י .42דהמצוות ממילא )

יוחנן, ר ' שבדברי הסתירה  מתורצת  ועפ "ז
שמצוות  כיון בכלאים , לקוברו שמותר  שס "ל 
מנתינת  תחה "מ  שיליף  אף  לבוא , לעתיד  בטלות 
כי, – לחיות  שעתיד  לאחרי לאהרן תרומה 

, תחה "מ לאחרי גם  תהי' תרומה  דנתינת 
של  בגדר  לא  אבל   מן חפשי שנעשה 

לציווי, זקוק  שאינו למעליותא , (חפשי המצוות 
עם  אחת  מציאות  אלא  בפ "ע , מציאות  שאינו כיון
כי  בכלאים , לקוברו מותר  ולכן הקב "ה ),

עליו יהי' לא  לעתיד  דאיסור כשיעמוד 
לבוש 43כלאים  ישאר  לא  שבודאי אף  ,

התחי'44בכלאים  רגע  כי 45(לאחרי אם  לא ),
של  רצונו מצד  ממילא ) (בדרך  אלא  ציווי, בתורת 
האיסור  ע "י ומתבטא  (שמתגלה  לשלול  הקב "ה 

.46ד )כלאים 

. בדיוק מודגש  ה "ז – ביאור  ולתוספת 
– זל "ז סותרים  שלכאורה  המאמרים  דב ' הלשון

""ו לבוא ", לעתיד  בטלות   ..
לעולם ": בטלין אינן

הוא , לתורה , מצוות  שבין החילוק 
היינו, בעולם , להתנהג  איך  לאדם  ציווי הוא  גדרם 
ציווי  הם  והמצוות  והעולם , האדם  מציאות  שישנה 
שהמצוות  שאף  [ונמצא , והעולם  האדם  יהיו איך 

והעולם  האדם  תועלת  בשביל  רצונו אינם  (להיותם 
והעולם , להאדם  הם  מתייחסים  מ "מ , הקב "ה ), של 

משא "כ  והעולם ]. להאדם  בנוגע  הוא  שהרצון
. גנוזה  "חמודה  העולם "היא  שנברא  קודם  .47,

והעולם  להאדם  להורות  אינם  תורה " של  ו"הלכות 
אלא  העולם "), שנברא  "קודם  היא  זו דרגא  (שהרי

" ממש , בעצמותו שהוא  כפי ית ' רצונו 
יהבית " שחוץ 48כתבית  אחר  לענין מתייחס  שאינו ,

.49ממנו 
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ובכ "מ .40) ב. מז, ג . מה, בחוקותי  לקו"ת ראה
א.41) עג , זח "ג  ראה
מקיימים 42) שבהם העולם לעניני  בנוגע לדבר דוגמא מעין

היום" שבת ואומרת צווחת תאנה לבוא ש"לעתיד  – המצוות
בסופו). עג  מזמור תהלים (מדרש

הכלאים 43) מן לעשות "מותר הרמב"ם שמ "ש י "ל , ואולי 
למת תכריכין   שלאחרי הזמן על  גם קאי  ,"

אז יהי ' שלא ישאר התחי ', לא שבודאי  אף כלאים, דאיסור
ההלכה  גם (כולל  תורה של  "הלכות שהרי  בכלאים, לבוש

כבפנים. לעולם", בטלין אינן דכלאים)
(44'התוס לשיטת שגם שם, לנדה חיות במהר"ץ מ "ש

בטלות המות,שמצוות שלאחר העולם על  (לא קאי  לבוא לעתיד 
פשיטא  אח "כ  אבל  התחי ', ברגע רק "היינו התחי ', עולם על  אלא)

לאיסורו". דיחזור
בכלאים 45) לבוש יהי ' לא התחי ' ברגע שגם לומר, ומסתבר

שבאיסור  הקב"ה של  רצונו מצד  נסי ), (באופן ממילא בדרך  –
כבפנים. כלאים,

ד "מצוות 46) בפירוש אדנ"ע כ "ק דברי  לבאר יש ועפ"ז
כ "א  ח "ו, שיתבטלו הכוונה ש"אין לבוא" לעתיד  בטלות
דלעתיד  העצמי  האור לגבי  מקום תפיסת העדר בבחי ' שיתבטלו
(כנ"ל  בכלאים לקבורה בנוגע הגמרא דברי  פשטות ע"פ גם כו'",
בבחי ' יתבטל  כלאים איסור ע"ד  להאדם שהציווי  – (35 הערה
מצד  כלאים שבאיסור העצמי  האור לגבי  מקום תפיסת העדר

הקב"ה. של  העצמי  רצונו
ב.47) פח , שבת
הע"י ).48) (לגירסת א קה, שבת
הי '49) לא אם "ואף (פ"ה) התניא בספר הזקן רבינו ובלשון

ב) (קנט , קו"א תניא גם (וראה כו'" לעולם הזה הדבר יהי ' ולא
מעולם  היו שלא ואפשר כלל  שכיחי  דלא ההלכות "פרטי  בענין
לא  הנדחת "עיר א) עא, (סנהדרין ממארז"ל  ולהעיר במציאות").
מתבטא  אלו שבהלכות לומר, ויש להיות". עתידה ולא  היתה
משייכות  למעלה שהם כפי  התורה הלכות של  האמיתי  ענינם

התורה. הלכות בכל  גם הוא שכן מתגלה ידם ועל  לעולם,



עד         

הם  המצוות  – דמצוות  בהדרגא  אחר : בסגנון
רצונו. כפי יתנהג  שהעולם  היינו, העולם , בשביל 
ובריאת  לעולם , קדמה  ה "ה  – דתורה  בהדרגא  אבל 

התורה " "בשביל  היא  זה 50העולם  שרצון כדי ,
בפועל . גם  יהי' לעולם ) מתייחס  (שאינו

ש " מובן לבוא ",ועפ "ז לעתיד  בטלות 
ו"  ..,כי – לעולם " בטלין אינן

לדרגא  והעולם  האדם  יתעלה  לבוא  לעתיד 
שמתייחסים  המצוות  ולכן, מהעולם , שלמעלה 
של  הלכות  משא "כ  לבוא , לעתיד  בטלות  לעולם 
בטלין  אינן לעולם  מתייחסים  שאינם  תורה 

.51לעולם 

לקבל  ד "למחר  שהפירוש  לומר , שכרם ",ויש 
המצוות  שמקיים  (ישראל ) באדם  שיתגלה  הוא ,
המצוות  של  האמיתי ענינם  בעולם ) גם  ידו (ועל 

עצמה " מצוה  היא  מצוה  שהם 52("שכר  כפי (
העולם  של  מציאותו וכל  מהעולם , שלמעלה  בתורה 

בפועל . זה  רצון מתקיים  שבו הוא 

. בדרשת גם  מודגש  זה  שענין להוסיף , ויש 
. תורה  של  ש "הלכות  לעולם "חז"ל  בטלין אינן .

"אף  –53.. ליבטל  עתידין אינן הלכות  הליכות . .54

"אל  לו", (לעולם 55עולם  הלכות  אלא  הליכות  תקרי
יהיו)":

אלא 56ידוע  כו' תקרי ד "אל  שהלימוד  הכלל 
עוד  מוסיף  אלא  הפשוט , הפירוש  שולל  אינו כו'",
שהלימוד  בנדו"ד , ועד "ז אמת . ושניהם  פירוש ,
על  בהוספה  הוא  הלכות " אלא  הליכות  תקרי "אל 
שבהלכות  מובן ומזה  לו", עולם  ד "הליכות  הענין
עולם  "הליכות  (א ) ֿ דרגות : ענינים  ב ' ישנם  התורה 

הלכות ". אלא  הליכות  תקרי "אל  (ב ) לו",

שביניהם : והחילוק 

מציאות  שישנה  פירושו, לו", עולם  "הליכות 
התורה  הלכות  ופעולת  העולם , (הליכות ) והנהגת 

יתנהג שהעולם  לו", עולם  "הליכות  שיהיו היא 
ובגלוי  בפועל  ניכר  שיהי' הקב "ה , של  רצונו ע "פ 

הוא " (דהקב "ה ) שלו עולם  של  מהלכו .57"שכל 

הלכות " אלא  הליכות  תקרי "אל  מזה , ולמעלה 
מציאות  אין לעולם  שקדמה  התורה  דרגת  שמצד  –
אם , כי הליכות "), תקרי ("אל  עולם " ד "הליכות 
העולם  ובריאת  הלכות "), ("אלא  דתורה  המציאות 
שבהלכות  הקב "ה  של  רצונו קיום  בשביל  היא 

התורה .

תקרי  "אל  הדרשה  תוכן לבאר  יש  ועפ "ז
שמצד  – יהיו" לעולם  (ולכן) הלכות  אלא  הליכות 
מציאות  שישנו לו", עולם  ד "הליכות  הדרגא 
בעולם , לפעול  הוא  ההלכות  של  וענינם  העולם ,
עתידין  בעולם  ההלכות  פעולת  כשנשלמת  הרי,

 אלא הליכות  תקרי ד "אל  הדרגא  מצד  אבל  ;
– הקב "ה  של  רצונו הוא  האמיתי שענינם  הלכות ",

"  התורה דהלכות  המציאות  שנשארת  ,"
בעולם ,58בעולם  (ציווי) פעולה  של  באופן לא  ,

הקב "ה  של  רצונו מצד  ממילא ) (בדרך  אלא 
שבעולם . התורה  דהלכות  במציאות  שמתגלה 

. התורה דהלכות  שהקיום  האמור  וע "פ 
(לא  הוא  לעולם ") בטלין (ש "אינן לבוא  לעתיד 
התורה , מצד  שהם  כפי אלא ) להאדם , ציווי בתור 

שגם  לבאר  יש  – הקב "ה  של  רצונו 
 הלכה ונפסקה  וב "ה , ב "ש  שנחלקו (בענינים 

כב "ש ) הלכה  ויפסקו יחזרו לבוא  ולעתיד  כב "ה ,
לעולם : בטלין אינן

המשנה  בדברי הביאור  מחלוקת 59ובהקדם  "כל 
להתקיים  סופה  שמים  לשם  מחלוקת .שהיא  זו .

על  לומר  ראוי איך  זה  על  ש "הקשו – והלל " שמאי
אלא  להתקיים  אפשר  אי והרי שיתקיים , מחלוקת 
השני  כוללת  מחלוקת  ומלת  הדעות , מן אחד 
אלקים  דברי ואלו שאלו משום  ותירצו, צדדים ?

באצילות 60חיים  למעלה  שרש  ג "כ  ב "ש  לדברי ויש 
. כן הלכה  שאין על רק  מספיק  תירוץ  זה  ואין .

שלעתיד  פי' האריז"ל  אכן להתקיים , סופה  לשון

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

בראשית.50) ר"פ פרש"י 
ומפורש 51) ברור "דבר הרמב"ם לשון דיוק יומתק ועפ"ז
שהיא שהנצחיות – עולמים" ולעולמי  לעולם עומדת

מצוות היותן מפני  .היא
ב).52) (נב, פל "ט  תניא ראה
(53.2 שבהערה ירושלמי 
ו.54) ג , חבקוק
שם.55) לירושלמי  משה ופני  העדה קרבן
(5624 ע' חכ "א בלקו"ש הנסמן ס"ג . אלי  הליכות ס' ראה

.27 הערה

עה"פ.57) פרש"י 
(58" הלשון בדיוק שמרומז לומר, שקיומן ויש יהיו",

העולם. במציאות גם) אלא בתורה, רק (לא הוא ההלכות של 
מי "ט .59) פ"ה אבות
וש"נ.60) ב. יג , עירובין



עה          

. כב "ש  הלכה  תהי' המשיח  סופה בזמן וזהו .
ממש " .61להתקיים 

להבין: וצריך 

תהי' המשיח  בזמן "שלעתיד  האריז"ל  לפי' גם 
. כב "ש  הרי,הלכה  – ממש " להתקיים  סופה  וזהו .

על  קאי להתקיים " ד "סופה  הפירוש  
" על  ולא  כמותם ), הלכה  תהי' (שלעתיד 

עי"ז  ב "ש  דעת  כשתתקיים  כי, והלל ", שמאי
כב "ה . ההלכה  תתבטל  כמותם , הלכה  שתפסק 

כב "ה  ההלכה  שתתבטל  יתכן איך  ועיקר : ועוד 
הדורות  כל  במשך  ב "ה  כדעת  בנ"י הנהגת  לאחרי
הכי  ירידה  ה "ז – כמותם ) הלכה  שנפסקה  (מאז

מהכלל  בתכלית  היפך  ב "ה , לדעת  "מעלין 62גדולה 
המשיח ?! בזמן ודוקא  בקודש ",

בזמן  שלעתיד  האריז"ל  שמ "ש  לומר , יש  ואולי
התקופה  על  קאי כב "ש , הלכה  תהי' המשיח 
השני' בתקופה  אבל  המשיח , דימות  הראשונה 
בטלות  ומצוות  המתים , כשיחיו המשיח , דימות 
והלל ", שמאי "מחלוקת  תתקיים  אזי לבוא , לעתיד 

כדלקמן.שתהי' יחד , גם  והלל  כשמאי הלכה 

.: בזה והביאור 

והללו  מטמאין "הללו וב "ה , דב "ש  המחלוקת 
פוסלין  הללו מתירין והללו אוסרין הללו מטהרין

מכשירין" כשתי 63והללו תורה  ש "נעשית  עד  ,
כפי 64תורות " התורה  להלכות  בנוגע  אלא  אינה  –

בתור  שבאים     הליכות")
ומודגשת  ניכרת  זו שבדרגא  דכיון לו"), עולם 
ישנם  הבריאה  גדרי ומצד  והעולם , האדם  מציאות 
ברצונו  גם  לכן וגבורה , דחסד  הפכיות  תנועות  ב '

אופנים . ב ' ישנם  זו) (בדרגא  ית '

לאמיתתם , שהם  כפי התורה  הלכות  מצד  אבל 
הם  אלא  בעולם , לפעול  באים  שאינם  

 הליכות תקרי ("אל  עצמו מצד  שהוא  כפי
שבהלכות  הדעות  חילוקי גם  – הלכות ") אלא 
הם  חיים ") אלקים  דברי ואלו (ש "אלו התורה 

אחד " מרועה  ניתנו "כולם  אחת ", ,63"תורה 
דחיוב  הדעות  ב ' בו יש  הכל , נושא  שלהיותו

מ "ש  ע "ד  כאחד , ושניהם  דבר 65ושלילה , "אחת 
לבוא  יכולים  ית ' ומצדו שמעתי", זו שתים  אלקים 
בעצמותו  שהם  כמו העולם  במציאות  ולהתגלות 
"נמנע  להיותו ביחד , ושלילה  חיוב  ית ',

.66הנמנעות "

במחלוקת  ההלכה  בפסק  החילוק  תלוי ובזה 
בימות  כב "ה ), (הלכה  הזה  בזמן – והלל  שמאי
כב "ש  (הלכה  התחי' ובזמן כב "ש ), (הלכה  המשיח 

יחד ): גם  וב "ה 

וגם  הזה , זמן שכולל  לעשותם ", ד "היום  בזמן
תחה "מ ) (לפני המשיח  דימות  הראשונה  התקופה 
כיון  – השלימות  בתכלית  התומ "צ  קיום  שיהי'
עולם  ("הליכות  בעולם  הפעולה  בעיקר  שמודגשת 
ההלכה  שתהי' בהכרח  העולם  גדרי מצד  הרי, לו"),
אינה  השני' והדעה  אחת , כדעה  בפועל  למעשה 

ברוחניות : ודעת אלא  כב "ה , הלכה  – הזה  בזמן
הלכה  – המשיח  ובימות  ברוחניות , היא  ב "ש 

ברוחניות . היא  ב "ה  ודעת  כב "ש ,

"למחר  לעשותם ", ד "היום  הזמן לאחרי אבל 
בטלות  ש "מצוות  התחי', בעולם  שכרם ", לקבל 
ונשאר  להאדם , הציווי גדר  שבטל  לבוא ", לעתיד 
"הלכות  הקב "ה , של  רצונו שהם  האמיתי ענינם  רק 

. תורה  ההלכה של  תהי' – לעולם " בטלין שאינן .
של  רצונו בעולם  שיתגלה  כיון יחדיו, וב "ה  כב "ש 
הנמנעות ". "נמנע  ית ', בעצמותו שהוא  כמו הקב "ה 

. אודות הרמב "ם  מ "ש  עם  זה  ענין לקשר  ויש 
ההלכות : ספר  וחותם  בסיום  המשיח  ימות 

ההלכות  וחלוקת  לסדר  הטעם  ביאור  ובהקדם 
פרטי  מבאר  שהרמב "ם  שלאחרי האחרון, בפרק 
ראשונות ), הלכות  (בג ' המשיח  דימות  הענינים 
החכמים  נתאוו ש "לא  ד ') (בהלכה  הענין ומסיים 

. המשיח  ימות  פנויין והנביאים  שיהיו כדי אלא  .
. וחכמתה  לחייבתורה  שיזכו כדי הבא ",. העולם 

"ובאותו  חדש : ענין האחרונה ) (בהלכה  מוסיף 
לא  קנאה הזמן ולא  מלחמה  ולא  רעב  לא  שם  יהי'

וכל  הרבה  מושפעת  תהי' שהטובה  ותחרות ,
ולא  כעפר , מצויין יהי'המעדנים 
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ואילך .61) סע"ב נד , קורח  לקו"ת
וש"נ.62) א. כח , ברכות
ב.63) ג , חגיגה
ב.64) פח , סנהדרין

יב.65) סב, תהלים
החקירה 66) בס' ונת' הובא סתי "ח . ח "א הרשב"א שו"ת ראה

ובכ "מ . ואילך . ב לד , להצ"צ



עו         

שנאמר  בלבד , ה ' את  לדעת  אלא  העולם  כל  67עסק 

– מכסים " לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  מלאה  כי
(בקיצור  מוסיף  האחרונה  שבהלכה  לומר , דיש 
המשיח  דימות  השני' התקופה  ע "ד  גם  וברמז)
מהשינוי  החל  עולם , של  מנהגו שינוי שיהי'
בארוכה  כמשנ"ת  המתים , דתחיית  העיקרי

.68במק "א 

המשיח  ימות  שבין החילוק  לעיל  המבואר  וע "פ 
שלימות  תהי' המשיח  שבימות  המתים , לתחיית 
ובתחיית  להאדם , ציווי המצוות , דקיום  העבודה 
בטלות "), ("מצוות  להאדם  הציווי יבטל  המתים 
הקב "ה  של  רצונו שהם  האמיתי ענינם  ויתגלה 
מרומז  זה  שענין לומר , יש  – תורה ") של  ("הלכות 
ההלכות  בב ' הרמב "ם  בלשון בהחילוק  גם 

האחרונות :

והנביאים  החכמים  נתאוו "לא  כותב  ד ' בהלכה 
. המשיח  בתורה ימות  פנויין שיהיו כדי אלא  .

. .וחכמתה      שביארנו כמו
שהטובה  בארוכה  מבאר  ששם  תשובה ", בהלכות 
היא , המשיח , בימות  לשלימותה  עד  בעוה "ז,
כדי  התומ "צ , דקיום  העבודה  שלימות  בשביל 

הבא  בעולם  מצוות  של  שכרן למתן ;69לזכות 
בנוגע  חדש  ענין שמוסיף  ה ', בהלכה  משא "כ 

השני  בתקופה  שיהי' הזמן" כותב ל "אותו אינו ,'
ותכלית , מטרה  איזו בשביל  הוא  זה  ומצב  שמעמד 

כו'". "כדי

בזה : הביאור  לומר  ויש 

ד "היום  בזמן המשיח , דימות  הראשונה  בתקופה 
מדבר  (שאודותה  השלימות  בתכלית  לעשותם "

מודגשת  להאדם , ציווי שישנו כיון – ד ') בהלכה 
מתן  המצוות , קיום  ע "י האדם  של  התועלת  בעיקר 
הבא ". העולם  לחיי שיזכו "כדי מצוות , של  שכרן

כשיחיו  המשיח , דימות  השני' בתקופה  משא "כ 
ויתגלה  להאדם , הציווי שיתבטל  כיון – המתים 
רצונו  ומצד  הקב "ה , של  רצונו שהם  האמיתי ענינם 
בתכלית  ממילא ) (בדרך  והעולם  האדם  יהיו ית '
את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהי' "לא  השלימות ,

. בלבד  וגו'",ה ' ה ' את  דעה  הארץ  מלאה  כי .
מטרה  איזו בשביל  אינו זה  ומצב  שמעמד  מובן,
המטרה  עצמו הוא  אלא  כו'", "כדי ותכלית ,

והתכלית .

ושלימות  עיקר  הרמב "ם  לדעת  שגם  י"ל , ועפ "ז
בתורת  (כהפס "ד  התחי' בעולם  הוא  השכר 

שלא 70החסידות  כמו בפירוש , זה  כתב  שלא  אלא  ,(
המשיח  דימות  השני' התקופה  אודות  בפירוש  כתב 
ספר  חיבור  ומטרת  שתכלית  כיון המתים , כשיחיו
ולגדול  לקטן גלויין הדינין כל  "שיהיו ההלכות ,
של  בסיומה  נשלמת  ומצוה ", מצוה  כל  בדין
שענינו  כיון ואעפ "כ , לעשותם "; ד "היום  התקופה 
כפי  תורה ", של  "הלכות  הוא  חיבורו של  האמיתי
בהלכה  לכן, – הקב "ה  של  רצונו מצד  שהם 
ההלכות , דספר  ֿ הכל  והסך  הסיום  שהיא  האחרונה ,
התחי', דעולם  ומצב  המעמד  אודות  הרמב "ם  רומז
תורה ", של  ד "הלכות  האמיתי ענינם  יתגלה  שאז

האדם  בשביל  העולם שאינם  לחיי שיזכו ("כדי
שזהו  ה '", את  "דעה  בוראם ", "דעת  אלא  הבא "),
והעולם  האדם  שמציאות  – השכר  ושלימות  עיקר 
לים  "כמים  ה '", את  ב "דעה  לגמרי ומכוסה  בטלה 

.71מכסים "
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ט .67) יא, ישעי '
תנש"א.68) לך  לך  ש"פ משיחות הרמב"ם על  הדרן
נפשות 69) אלא וגוי ' גוף בו אין הבא ש"העולם – לשיטתו

"החיים  ה"ב), פ"ח  תשובה (הל ' גוף" בלא בלבד  הצדיקים
בגוף  בו קיימים שאנו הזה העולם חיי  אחר לאדם לו (ש)באין
בעולם  שלאח "ז, השכר אודות מפרש ואינו ה"ח ), (שם ונפש"

בפנים). לקמן (וראה התחי '

סהמ "צ 70) סע"ד . סה, ש"ש דרושי  ג . טו, צו לקו"ת ראה
ובכ "מ . ב). יד , (דרמ "צ פ"א ציצית מצות להצ"צ

הוא 71) השכר ושלימות שעיקר – החסידות דתורת ובסגנון
ואילך ). פי "ב תרל "ז וככה המשך  (ראה בורא תענוג 

"ויאמר אלוקים יהי אור", ואז "ויהי אור", ולולי זאת, יכול אדם לחיות שבעים שנה, "ואם בגבורות שמונים שנה", ועד "והיו ימיו מאה 
ועשרים שנה", ועדיין יחסר אצלו כל עניין האור.

משיחת שבת פרשת בראשית ה'תשכ"ז
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הקודש ללשון מתורגם 

.‡
ÌÈÈÓÚÙ ÏÚ ‡"˘‰Ó‰ Ò‰Â ‡Ó‚‰ È„

"ÔÂ˘‡‰ ÌÂÈ"
הסוכות  חג על  מצווים אנו  שבה נאמר 1בפרשה

הראשון  "ביום הראשון ": "ביום קודש 2פעמיים מקרא
תעשו " לא עבודה מלאכת ביום 3כל  לכם "ולקחתם ,

הדר ...". עץ פרי כך 4הראשון  על  אומרת ,5הגמרא
דחג" הרגל  "שביתת – "ראשון " פעמיים 6שבשכר 

קודש  מקרא הראשון  (ולקחתם 7(ביום לולב ו "נטילת (
המקדש  בית "לבנין  זוכים – הראשון ) ביום לכם
כבוד  ("כסא "ראשון " הנקראים משיח " של  ולשמו 

מקדשנו " מקום מראשון  הנה 8מרום לציון  "ראשון 
).9הנם"

הוא  הסוכות לחג הטעם המהרש"א: כך  על  מסביר 
אותם  בהוציאי ישראל  בני את הושבתי בסוכות "כי

מצרים" בסוכות 10מארץ ממלאכה השביתה ועל ֿידי ,
בשלם  "ויהי נאמר  שעליו  המקדש, לבית זוכים

לשמחה,11סוכו " קשורה המינים ארבעת נטילת ואילו  ;
זוכים  ולפיכך  ושמחתם...", לכם... "ולקחתם ככתוב

המשיח . בביאת לעתיד  לשמחה באמצעותה

של  "לשמו  חז "ל  לשון  את גם מסביר  הוא בכך 
בשמו  רמוזה המשיח  שבביאת השמחה שהרי משיח ",

מנחם  כמ "ש 12"ששמו  וישמחנו  ינחמנו  שהוא "13

עניתנו ". כימות "שמחנו 

הביטוי את חז "ל  מדגישים מדוע להבין , :יש
בגלל  הוא ביתֿהמקדש לבין  סוכות שבין  הקשר  אם

המקדש, בית על  האמור  סוכו ", בשלם "ויהי הפסוק
זוכים  שבאמצעותה שהמצוה, מכך , לנבוע היה צריך 
תשבו  "בסוכות המצוה תהיה ביתֿהמקדש לבנין 
של  המצוה ולא עצמה, הסוכה – ימים" שבעת

ה"סוכו ""שביתת למצות תוספת שהיא בחג",
הראשון ? ביום ברגל , רק וחלה

הזכיה  מדוע משיח : של  שמו  לגבי גם להבין  יש כן 
של  המצוה באמצעות היא שישמחנו , משיח , של  לשמו 

הראשון " ביום לכם רק14"ולקחתם שהיא ,
("ושמחת  השמחה מצות באמצעות ולא לשמחה,

עצמה 15בחגך " (16.

.
Â˘„˜Ó ‡Ï Í‡ ÂÎÎÊÓ ,ÈÓ˘‚ „ ‰ÂˆÓ ÌÂÈ˜

˘ÓÓ
הוא: לכך  ההסבר 

אחרות  ממצוות ונעלית מיוחדת סוכה מצות
שבאמצעותם  הגשמיים הדברים על  השפעתה מבחינת

כדלהלן : והדפנות), (הסכך  מתבצעת היא

המצוה  גורמת גשמי, בדבר  מצוה מקיימים כאשר 
על  חלים המצוה קיום לאחר  גם אשר  עד  לזיכוכו ,

מצוה" "תשמישי של  דינים אלו  גשמיים כגון 17דברים .
הרי  בטלית הציציות קבועות עוד  כל  ציצית, במצות
משום  חול .. של  תשמיש שום בהן  להשתמש "אסור 

מצוה" דעות 18ביזוי מספר  ולפי שנפסקו 19, לאחר  "אף
בזיון ". מנהג בהם לנהוג אין 
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כג .1) אמור
לה.2) שם
(3.7 הערה וראה שבתון . הראשון  ביום לט) (שם ולאח"ז 
מ.4) שם,
ח 5) פס"ג , לב"ר (והשינוי  הקבלה ע"ד הגמרא ביאור א. ה, פסחים

ואילך. קג  ע' ֿ קודש ) (אגרות לוי "צ לקוטי  ראה ועוד) ספ"ל ולויק"ר
שם.6) פרש "י 
בא 7) ילקוט דסוכות". קודש  "ומקרא אלא ד"ה שם בפרש "י  ראה

הראשון  "וביום קג ) (ס"ע שם לוי "צ מלקוטי  ולהעיר רא. רמז 
שם. הר"ן  חי ' שם. כדתנא תוד"ה וראה דסוכות".

יב.8) יז , ירמי '
כז .9) מא, ישעי '

ימים 10) שבעת תשבו  "בסוכות על כטעם זה ונאמר מג . שם, אמור
מב). (שם, גו '"

שם.11) תהלים מדרש  עה"פ. תרגום ראה ג . עו , תהלים
זח"ג12) נא. פ"א איכ"ר ה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי  ב. צח, סנהדרין 

רע"ב. קעג ,
שם.13) ופרש "י  תהלים מדרש  וראה טו . צ, תהלים
בזכות 14) זוכים שלכולם מפרש  (שם) ובויק"ר (שם) ובב"ר

זה  ראשון  לכם ואביא נאמר דשם ולהעיר הראשון ". ביום לכם "ולקחתם
שם). לוי "צ לקוטי  (וראה משיח". של "שמו  מפרט ואינו  המשיח מלך

יד.15) טז , ראה
"בשמחת 16) דושמחתם הי "א) פ"ג  (סוכה בירושלמי  למ"ד דגם

ורק  ימים ז ' כל היא דאורייתא בלולב השמחה הרי  מדבר" הכתוב לולב
הוא  זמן ) ובכל מקום בכל (המצוה ראשון  בשכר.. משא"כ המקדש  בבית
השמחה  ענין  מודגש  אין  ובזה (לבד)", הראשון  ביום לכם "ולקחתם –
יותר  שייך לפ"ז  ועוד, הי "ג )*. פ"ז  לולב הל' רמב"ם שם, ירושלמי  (ראה
סי ' אדה"ז  (שו "ע בזה"ז  גם הוא שמדאורייתא בחגיך ושמחת למצות

ס"ו ), בזה"ז .תקכט גם הנהוג  דבר ע"י  יותר שייך משיח של לשמו 
ב.17) כו , מגילה
שם.18) משו "ע ס"א סכ"א או "ח אדה"ז  שו "ע
שם.19) אדה"ז  ושו "ע רמ"א

           



עח   

מצוה" "תשמישי רק הן  הציציות זאת, למרות אך 
קדושה", "תשמישי ולא בטלית) קבועות הן  כאשר  (אף
בהן  להשתמש היה מותר  מצוה, לביזוי החשש ולולא

חול ". של  ל "תשמיש

קיומה  שעל ֿידי סוכה, מצות מכך  מתהווה 20שונה
"כשם גם – בדפנות) גם (ומדרבנן , הסכך  בעצי

על  שמים שם חל  כך  הקדשים.. על  שמים שם שחל 
ומפני21הסוכה" . בהם להשתמש אסור  שבהם

החג. ימי במשך 

ולא  מצוה", מ "תשמישי היא הסוכה שגם (ולמרות
ימי  שעברו  לאחר  רק זאת הרי קדושה", "תשמישי
בהן  להשתמש מותר  שאז  מצוותן , עברה כאשר  החג,

בזיון " אבל 22תשמיש , חלה החג, ימי שבעת
קדושה) .23בהם

"תשמישי  מהיותה שונה סוכה, קדושת של  הענין 
בלבד  השפעת 24מצוה" באופן  אחרות, כבמצוות ,

"תשמישי  של  ההגדרה הגשמי: הדבר  על  המצוה
בהן  ש"משתמשין  היא בהם 25מצוה"מצוה" אך  ,

הסוכה" "קדושת במושג ואילו  קדושה, אין  עצמם
והדפנות, הסכך  עצמה, שהסוכה לכך  היא הכוונה
הקדשים.. על  שמים שם שחל  "כשם קדושה נעשית

הסוכה" על  שמים שם חל  .26כך 

.‚
ÌÈ„Ó "‰ÏÚ" ‡Â‰ ‰ÂˆÓÏ ÈÂ‡‰ ÈÓ˘‚ „

ÌÈÁ‡
מוצאים, אנו  המינים ארבעת נטילת במצות גם
המצוה  לבין  הגשמיים המינים שבין  שהקשר 
במצוות  מאשר  יותר  חזק הוא על ֿידם המתבצעת

אחרות.

שבין  שהקשר  ולומר , להקדים יש זאת להבין  כדי
איננו  - על ֿידו  המתבצעת המצוה לבין  גשמי דבר 
על ֿידי  (ואף המצוה שבאמצעות בכך , רק מתבטא

למצוה  גשמי דבר  הגשמי,27הקדשת העצם מזדכך  ,(
לפני  עוד  הזה, הגשמי הדבר  של  מציאותו  עצם אלא
היא  למצוה, "הזמנתו " לפני ואף בו , המצוה קיום

ר  זה שדבר  העובדה, עצם המצוה שונה. לקיום אוי
היותו  על  מצביעה ציצית) למצות הראוי צמר  (כגון :
מדברים  (אף אחרים גשמיים מדברים ו "נעלה" זך 

למצוה  ראויים שאינם .28המותרים)

הראויים  דברים פני על  המינים ארבעת של  מעלתם
של  ו "עליונותם" שזכותם בכך , מתבטאת למצוה,
נראות  המצוה, לקיום אותם ההופכות אלו , מינים

להלן . שיוסבר  כפי בגלוי,

.„
˙Â„Á‡‰ ÔÈÚ ÎÈ ÌÈÈÓ‰ ˙Ú‡ Ï˘ ÌÂ˙È

החסידות  בספרי לבחירת 29מוסבר  שהסיבה ,
המינים "ולקחתם ארבעת המצוה לקיום דוקא

האחדות: תכונת את בהם שיש מפני היא, לכם..."
– הדס מאוחדים); העלים (כל  כפותין  עליו  – לולב
– ערבות אחד ); בקן  (=שלושה קינא" בחד  "תלתא

ובודאי  באחוה; משנה 30גדלות באילנו  "שדר  האתרוג,
ארבע  של  השונות התכונות מתאחדות ובתוכו  לשנה",

השנה. עונות

מפורד  כלל  בדרך  הוא בעולם הנמצא שכל  כיון 
לאחדות, המינים ארבעת של  שתכונתם ברור , ומחולק,
בעולם  הנמצאים כדברים מהותם של  מהחלשה נובעת
הקשור  דבר  החמרני, אופיים מהקטנת כלומר : הזה,

אלוקות. כלפי להתבטלותם

לדברים  יש המצוות בכל  אם שגם מובן , מזה
על ֿפני  ו "עליונות" זיכוך  לביצוען  הראויים הגשמיים
זה  אין  זאת בכל  ג'), בסעיף (כדלעיל  אחרים דברים
הראויים  המינים ארבעת של  ולעליונות לזיכוך  דומה
ארבעה  של  שזיכוכם כיון  לכם", "ולקחתם מצות לקיום
לנבראים  מעל  האחדות, בענין  בגלוי ניכרת אלו  מינים

אחרים.
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וש "נ .20) ֿ ז . טו  סעיף תרלח סי ' אדה"ז  שו "ע
א.21) ט, (סוכה הגמרא ולשון  וש "נ . הסימן . בריש  שם אדה"ז  שו "ע

החגיגה". "על ב) ל, ביצה
סי "ט.22) שם אדה"ז  שו "ע
וש "נ .23) א'תשה. ע' סוכות אוה"ת
שם.24) מגילה
שם.25) כא סי ' אדה"ז  לשון 
בנוגע 26) וכן  לסכך, (בנוגע כמ"פ תרלח סי ' אדה"ז  לשון  וכדיוק

בשם  (מא"ר שם אוה"ת וראה סוכה. קדושת עליהם חל הסוכה) לדפנות
הקדש ". כמו  "דה"ל הגוף", "קדושת דה"ל הקודש ) עבודת

לשם.27) ובקיצורים ב עז , ואילך. א נו , אורה שערי  ראה

ע 28) ח"ב תער"ב המשך וכמו ראה דוקא, בצמר ציצית "וכן  תתפג : '
כו ' חולין  והשאר קדש  נעשה ומבדילין  שמפרישין  שמה ומעשר תרומה
לפרש  יש  זה ובל' כו '". נבדלו  ואח"כ בשוה הכל הי ' הבדלה דקודם
שם  הענין  מהתחלת אבל למצוה, הפרשתם מצד היא שבהם שההבדלה
כו ' ראוי  שאינו  ומה למצוה שראוי  מה גופא המותרים בדברים "מבדילים
וכ"כ  המין . בעצם היא ההבדלה כו ' בציצית שגם משמע מינים" ד' וכמו 

תתקסא. ע' שם
וככה 29) המשך ואילך. ד רסד, סידור ואילך. תמז  ע' תקס"ח סה"מ

ואילך. פצ"ג  פפ"ז 
פצ"ד.30) שם וככה ראה



עט    
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ÌÈÈÓ‰ ˙Ú‡Ï ‰ÎÂÒ ÔÈ ÈÂ˘‰Â ÔÂÈÂ˘‰

המשותף  הצד  הן  ניכרים שבהם הענינים אחד  זהו 
והן  המינים) וארבעת (סוכה הללו  המצוות שתי שבין 

ביניהן : ההבדל 

הקשר  ניכר  שבשתיהן  הוא, ביניהן  השווה הצד 
וארבעת  הסוכה ודפנות (הסכך  הגשמי הדבר  שבין 

אחרות; במצוות מאשר  יותר  המצוות, לבין  המינים)

והדפנות  הסכך  שבין  שהקשר  הוא, ביניהן  וההבדל 
באמצעות הוא בסוכה ישיבה מצות לבין  בסוכה

ארבעת  שבין  הקשר  ואילו  הגשמי, בדבר  המצוה
המעלה  בגלל  הוא לכם" "ולקחתם למצות המינים

אותם העושה למצוה.שבטבעם,

.Â
Ï„‰Â ÔÂÈÂ˘ „ÂÚ

הללו : המצוות שתי בין  והבדל  שוויון  עוד  יש

האדם  את מקיפה היא להתחלקות, מעל  היא סוכה
רק  איננה היא יתר ֿעל ֿכן : כאחד . ורובו ) (ראשו  כולו 
יהודי  אותו  של  והרגל  הגוף הראש, בין  להפרדה מעל 
למשנהו , אחד  יהודי בין  להבחנה מעל  גם אלא בעצמו ,

אשר  אחת עד  בסוכה לישב ראויים .31ישראל 

א) אחדות: היא המינים ארבעת של  תכונתם וגם
(כדלעיל  עצמו  בפני מין  בכל  הפרטים בין  האחדות
– יחדיו  המינים: ארבעת בין  האחדות ב) ד '); בסעיף

מצוה מתקיימת ביחד  המינים .בכל 

לבין  הסוכה בין  הבדל  יש האחדות בענין  גם אך 
נפרדים, פרטים מלכתחילה אין  בסוכה המינים: ארבעת

המינים בארבעת פרטים ואילו  מלכתחילה
באותו  השונים הפרטים ואף השונים, (המינים נפרדים

מתאחדים. שהם אלא עצמו ), מין 

.Ê
Ï„‰‰ ÔÓ ÚÂ ÌÈÈÓ‰ '„Ï ‰ÎÂÒ‰ ÔÈ Ï„‰‰

Ì‰˘ ˙Â˜ÂÏ‡‰ ÈÂÏÈ‚
לבין  סוכה בין  הקיימים ההבדלים ששני לומר , יש
המצוה  בין  הקשר  בענין  ההבדל  (א) – המינים ארבעת
– שבהם האחדות בענין  ההבדל  (ב) הגשמיים לדברים

כדלהלן : לזה, זה קשורים

התחלקות  – אומר  במהותו , עולם, המושג 32עצם

בעולם  מסויימים בדברים אחדות של  וקיומה והפרדה,
הבאה  האחדות ניכרת אלו  שבדברים מכך  נובע

הבורא. מן  האלוקי, ממקורם

(שמעל  שבסוכה האחדות בין  שההבדל  מובן  מזה
פרטים) בין  שבארבעת להתחלקות האחדות לבין 

ההבדל  מן  נובע פרטים) של  התאחדות (שהיא המינים
בתוכם; האלוקות גילוי שבין 

של  התאחדות המינים, שבארבעת האחדות סוג
פרטים  עדיין  הם התאחדותם לאחר  שגם פרטים,
(=התחלקות) העולם של  התבטלותו  על  מורה שונים,
הנעלית  שבסוכה, האחדות ואילו  (=אחדות). לאלוקות
שבאלוקות  האחדות את משקפת מהתחלקות, לחלוטין 

לעולם. שמעל 

סוכה  בין  ההבדל  שבין  הקשר  מובן  זה לפי
ההבדל  לבין  שבהם, האחדות בענין  המינים לארבעת

למצוות: הגשמיים הדברים של  הקשר  בענין  ביניהם

התבטלות  גילוי היא, המינים ארבעת של  מהותם
 הגשמיות שבין  הקשר  לפיכך  אלוקות. כלפי

בולט  המצוה לבין  במציאותם שבהם ,
;למצוה ראויים שהם ניכר  מציאותם בעצם –

האחדות  גילוי היא סוכה של  מהותה זאת, לעומת
 לגשמיות המצוה בין  בה הקיים בקשר  לכן  .

מצוות מודגשת באמצעות האלוקות שהשפעת ,
ולפיכך  לגשמיות, רוחניות שבין  מהחילוק נעלית
והדפנות. הסכך  עצי של  לגשמיות גם הקדושה חודרת

.Á
˙Â„Á‡‰ ÔÓ ˙ÚÂ ÌÈÈÓ‰ '„˘ ˙Â„Á‡˙‰‰

˙È˙ÈÓ‡‰
יתרון  יש לעיל , האמור  בהתאחדות 33למרות

שבסוכה, האחדות פני על  המינים, שבארבעת הפרטים
התאחדות  של  שמקורה כיוון  מהתחלקות, הנעלית
לחלוטין  הנעלית האמיתית, באחדות הוא הפרטים

פרטים". ו "התחלקות "אחדות" של  המושגים מעצם

בדרגה  היא בסוכה שמתבטאת האחדות של  מקורה
אין  ולכן  אחדות, של  היפוכה היא הריבוי בחינת שבה
ואילו  לפרטים, חלוקה מאפשרת הזאת האחדות
של  עצמותו  מבחינת שהיא כפי האמיתית האחדות
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ואילך.31) 390 ע' לעיל בארוכה וראה ב. כז , סוכה
ב)32) (נו , וארא תו "א וראה מעשיך. רבו  מה עה"פ מדחז "ל להעיר

ועוד.

שער 33) אמ"ב ב. נה, תו "א ראה – "יחיד" על ב"אחד" וכהמעלה
ועוד. ואילך. פ"ח הק"ש 



פ   

איננו  פרטים שריבוי פשוטה, אחדות היא הקב"ה
נובע  הריבוי להיפך , לגביה. האחדות 34סתירה מן  דוקא

.35הפשוטה 

התאחדות  בענין  מוצאים אנו  לכך  (בדומה
המינים  שבד ' המינים, וד ' שבסוכה והמצוות הגשמיות
התאחדות  שבסוכה: ההתאחדות פני על  יתרון  בכך  יש
קיום  באמצעות נעשית סוכה מצות עם הגשמיות

ואיננו  אין המצוה, לפיכך  הגשמי, הדבר  של 
בארבעת  ואילו  האמיתית; האחדות את מראה היא

שהגשמיות ניכר  למצוות,המינים כלי היא
האמיתית). האחדות את מגלה זה ודוקא

הפרטים שהתאחדות כיוון  היא אך 
עצמם 36התבטלותם  שהם (ולא האחדות כלפי

לחילוק  שמעל  ההתאחדות מן  הפחותה מתאחדים),
של  והשורש הפנימיות את לגלות כדי לכן  לפרטים,
שהפרטים  מפני בעצם שהיא הפרטים, התאחדות

– האמיתית האחדות את המבטאת אחדות הם
תבוא  הפרטים שהתאחדות בכך  צורך  יש כך  לשם

להתחלקות. שמעל  לאחדות בהמשך 

כהמשך  באה הפרטים שהתאחדות על ֿידיֿזה
של  שקיומם מתגלה, מהתחלקות, הנעלית לאחדות
הנעלית  שהאחדות מזה נובע אינו  באחדות, הפרטים
מכך  אלא עליהם, השפיעה לא עדיין  מהתחלקות
את  מגלים עצמם הם אחדות, הם בעצמם שהפרטים

האמיתית. האחדות

נטילת  שמצות לכך  הסיבות מן  אחת שזו  לומר , ויש
בסוכה  לקיימה המובחר  מן  – המינים :37ארבעת

ארבעת  נטילת במצות הפרטים שהתאחדות על ֿידיֿזה
מההתחלקות  שלמעלה לאחדות כהמשך  באה המינים
והשורש  הפנימיות את גילוי לידי מביאים בסוכה, אשר 

האמיתית  האחדות את הפרטים, התאחדות .38של 

.Ë
˙˘Â„˜Ó Û‡ ˙ÈÏÚ ˙ÂÎÂÒ Ï˘ ÔÓÊ‰ ˙˘Â„˜

‰ÎÂÒ‰
מעל  היא שבסוכה שהאחדות לעיל , האמור  לפי

מחדיר  היא ולכן  לגשמיות, רוחניות שבין  ה ההבחנה
והדפנות, הסכך  לעצי הסוכה, לגשמיות גם קדושה

הסוכות: חג לקדושת ההסבר  גם מובן 

הגילויים  מן  נובעת יוםֿטוב, כל  של  קדושתו 
הסבר : איפוא כאן  נדרש זה. ביום המאירים האלוקיים
בבחינת  הם הכבוד ) (ענני שבסוכות הגילויים אם
היום  ל "פנימיות" חודרים הם כיצד  מבחוץ, "מקיף"
ליום  חול  מיום הפיכתו  על  ומשפיעים סוכות, של 

קדוש?

שבסוכות  האלוקות שגילויי כיוון  הוא: לכך  ההסבר 
לפיכך  לגשמיות, רוחניות בין  ההתחלקות מן  נעלים הם
מקדשים  שהם כפי סוכות, של  הזמן  את מקדשים הם

הסוכה. גשמיות את

לכל  זהה בחיצוניותו  נראה סוכות של  שהזמן  וכיון 
שגם  והדפנות) (הסכך  הגשמית כסוכה שלא – השנה
הסוכה  עשיית כאשר  ובמיוחד  "מקיפה", היא בגשמיות

מצות  לשם להיות יוצא,40סוכה 39חייבת –
של  גילויי שהתקדשותו  את מביעה סוכות בו  שחל 

בין  בהבחנה מוגבלים שאינם סוכות, של  האלוקות
גשמיות  קדושת מאשר  שאת ביתר  לגשמיות, רוחניות

הסוכה.

ואפילו  והדפנות, הסכך  שקדושת כיוון  זאת, למרות
הקדושה  מגילוי נובעת סוכות, של  הזמן  קדושת
סוג  שגם כך  על  הדבר  מורה מעצמם, ולא בסוכה,
שמעל  אחדות של  בהגבלה מוגבל  שבסוכה האחדות
אין  מהתחלקות  שלמעלה שלאחדות אלא להתחלקות,
בכל  משפיעה והיא השפעתה, מקום לגבי הגבלה

מקום.
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מדד 34) מי  ד"ה ואילך. פכ"ז  הארץ כל ויהי  ד"ה נח בתו "ח נתבאר
ועוד. תרס"ב.

ואילך.35) 163 ע' ח"ט [המתורגם] לקו "ש  ראה
מהתכונה 36) (ומנגדת) נפרדת מ)קור גדל (ולהיות לסבול התכונה

האחדות  "הרגש " ע"י  זה בטל ובאתרוג  מ)חום, גדל (ולהיות לסבול
התכונות. (וניגוד) פירוד טבע וביטול

חגה"ס.37) דרושי  הכוונות שער וראה הלל). (לפני  אדה"ז  סידור
מס' (מ"ח כו '" הדין  מצד "והנה ונענועיו ) לולב (כוונת האריז "ל סידור
(ע' חכ"ב לקו "ש  בארוכה וראה ב. רמה, של"ה רפ"ה). וסוכה מצוה ימי 

הנגלה. ע"ד הביאור ואילך) 124

לוי "צ 38) לקוטי  ואילך. סע"א רסה, סידור שם. תקסח מסה"מ להעיר
הקבלה). (ע"ד קה ע' שם הערות

העבודה. ע"ד – (130 ֿ 1 (ע' שם לקו "ש  וראה
חג )39) לשם (שלא ישנה שבסוכה ה"ב פ"א סוכה ירושלמי  ראה

התוס' ממשמעות סתרל"ו  או "ח יוסף ובבית דבר. בה לחדש  צריך
וראה  שם. (ואדה"ז ) בשו "ע וכ"פ לעיכובא. שהוא פוסקים ושאר והרא"ש 

מצוה". לשם עתה בה דר שהוא ניכר "אין  ס"ג  שם אדה"ז  שו "ע
סי '40) אדה"ז  שו "ע (ראה מצוה היא דסוכה העשי ' שגם ובפרט

אינה "שעשייתה ברכות תרמ"א שם. (סוכה ולהירושלמי  המצוה").
סוכה". לעשות "וציונו  עשייתה על גם מברך ה"ג ) פ"ט



פי    

איננה  המינים שבארבעת האחדות זאת, לעומת
כלומר , טבעם. מעצם אלא המצוה, מקיום נובעת
(שמחוץ  האחדות שענין  מפני לא מתאחדים הפרטים

משפיע עצמם וחודר להם) שהם אלא ,
האמיתית. האחדות את מגלה וזה 'אחדות',

.È
ÔÈÏ ÌÈÈÓ‰ ˙Ú‡Â ‚Á‰ ˙˙È˘ ÔÈ˘ ˘˜‰

ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÓ˘Â ,˘„˜Ó‰ ˙È ˙ÈÈ
לבין  החג שביתת בין  הקשר  יובנו  לעיל  האמור  לפי
החג  שביתת שדוקא לכך  הסיבה וכן  המקדש, בית בנין 
והקשר  המקדש, בית לבניית מביאים סוכה מצות וקיום

משיח : של  לשמו  המינים ארבעת נטילת בין 

שמהותו  היא, המקדש" בית "בנין  של  משמעותו 
ביתֿהמקדש, מראשון ",של  מרום כבוד  "כסא

" על  גם מן משפיעה חלק שהוא מקדשנו ",
בעיקר  לכך  להגיע ניתן  לפיכך  דבר ֿחול . העולם,
קודש", מקרא הראשון  "ביום של  הענין  באמצעות
בלבד , הסוכה עצי על  משפיעים אינם הכבוד  שענני

על  גם ההופך אלא ,, החול את
באמצעות  תעשו ") לא עבודה מלאכת "כל  – ("ראשון "

קודש  (קריאתו  קודש אל 41מקרא הקודש והחדרת ,
תוכו ).

באה  מקדשנו " "מקום על  ההשפעה גם זאת, בכל 
הגילוי מן  מראשון "רק מרום כבוד  "כסא –

המקום  אל  החודר  –42.

(מנחם  משיח " של  "שמו  של  מהותו  זאת, לעומת
הענין  פנימיות גילוי היא הגלות) על  הנחמה הבאת –
כיצד  הגילוי אלא מלמעלה, הגילויים רק ולא גלות, של 

שיאמרו  כפי הטובה, שיא היא עצמה "43הגלות
כי מצות 44בי"ה' באמצעות יושג לא זה דבר  .

ארבעת  נטילת לבין  שבינה בקשר  אלא השמחה,
הם  עצמם בפני העולם עניני גם כיצד  המראים המינים,

האלוקית. לאחדות כלים
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איננה  המינים שבארבעת האחדות זאת, לעומת
כלומר , טבעם. מעצם אלא המצוה, מקיום נובעת
(שמחוץ  האחדות שענין  מפני לא מתאחדים הפרטים

משפיע עצמם וחודר להם) שהם אלא ,
האמיתית. האחדות את מגלה וזה 'אחדות',

.È
ÔÈÏ ÌÈÈÓ‰ ˙Ú‡Â ‚Á‰ ˙˙È˘ ÔÈ˘ ˘˜‰

ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÓ˘Â ,˘„˜Ó‰ ˙È ˙ÈÈ
לבין  החג שביתת בין  הקשר  יובנו  לעיל  האמור  לפי
החג  שביתת שדוקא לכך  הסיבה וכן  המקדש, בית בנין 
והקשר  המקדש, בית לבניית מביאים סוכה מצות וקיום

משיח : של  לשמו  המינים ארבעת נטילת בין 

שמהותו  היא, המקדש" בית "בנין  של  משמעותו 
ביתֿהמקדש, מראשון ",של  מרום כבוד  "כסא

" על  גם מן משפיעה חלק שהוא מקדשנו ",
בעיקר  לכך  להגיע ניתן  לפיכך  דבר ֿחול . העולם,
קודש", מקרא הראשון  "ביום של  הענין  באמצעות
בלבד , הסוכה עצי על  משפיעים אינם הכבוד  שענני

על  גם ההופך אלא ,, החול את
באמצעות  תעשו ") לא עבודה מלאכת "כל  – ("ראשון "

קודש  (קריאתו  קודש אל 41מקרא הקודש והחדרת ,
תוכו ).

באה  מקדשנו " "מקום על  ההשפעה גם זאת, בכל 
הגילוי מן  מראשון "רק מרום כבוד  "כסא –

המקום  אל  החודר  –42.

(מנחם  משיח " של  "שמו  של  מהותו  זאת, לעומת
הענין  פנימיות גילוי היא הגלות) על  הנחמה הבאת –
כיצד  הגילוי אלא מלמעלה, הגילויים רק ולא גלות, של 

שיאמרו  כפי הטובה, שיא היא עצמה "43הגלות
כי מצות 44בי"ה' באמצעות יושג לא זה דבר  .

ארבעת  נטילת לבין  שבינה בקשר  אלא השמחה,
הם  עצמם בפני העולם עניני גם כיצד  המראים המינים,

האלוקית. לאחדות כלים
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

האברך שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממחרת יום הכפורים בשם השם יעוין בשו"ת הצ"צ שער המילואים ריש חלק 

שני, איך שנשתנו העתים וכו' וד"ל.

ויוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד תורת הנגלה וחסידות וכמובן וגם פשוט מתוך שמחה וטוב לבב.

ומהנכון אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה,

והובטחנו יגעת ומצאת.

בברכה לבשו"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



פב

ְמלְֹך  ַוּיִ ן־ַעְכּבֹור  ּבֶ ָחָנן  ַעל  ּבַ ָמת  ַוּיָ לט:  לו,  בראשית 
יַטְבֵאל  ְמֵהֽ ּתֹו  ִאׁשְ ם  ְוׁשֵ עּו  ּפָ ִעירֹו  ם  ְוׁשֵ ֲהַדר  יו  ְחּתָ ּתַ

ב: ת ֵמי ָזָהֽ ת־ַמְטֵרד ּבַ ּבַ

קסו

טעם ד"בתורה" לא כתוב מיתה בהמלך השמיני "הדר 
ומהיטבאל", משא"כ בדברי הימים )א א, נא( כתוב 

"וימת" גם בהמלך השמיני

הי'  וישלח  בפרשת  בתורה  הכתובים  מלכים1  הז' 

בהם שבירה בתהו, דבעל ואשה2 אין בתהו, והמלך הדר 

)מספר3 הצדי"ק( ואשתו הוא רק בתיקון.

גם  מיתה  שכתוב  הימים4  דברי  במלכי  מצינו  והנה 

בחי'  הוא  שגם  ע"כ  הדד(,  שם  )שנקרא5  הזה  בהמלך 

תהו במלכי דברי הימים שלכן מת.

מתן  זו  והתפארת  כמאמר6  בתפארת  הוא  תורה  כי 

תורה, והוא ביעקב7 דתפארת כמ"ש8 ויקם עדות ביעקב, 

והוא בחי' חסדים, ותורה הוא בחי' ז'9 עמודים כמ"ש10 

חצבה עמודי' שבעה, והוא הז' ספרים שבתורה כי ספר 

במדבר נחלק לג', ועיין במד"ר11 פרשת שמיני.

בהם  נזכר  ולא  מלכים,  ז'  כתוב  דב"תורה"  הטעם,  כאן  מבאר   )1

אשה )ראה הערה 2(, ונזכר מיתה בכולם, ורק בהמלך השמיני הדר 

ומהיטבאל לא נזכר מיתה. משא"כ ב"דברי הימים" נזכר "מיתה" גם 

בהמלך השמיני. וראה תורת מנחם — ספר המאמרים מלוקט חלק ב' 

סוף עמוד תנא ואילך.

2( ראה זהר חלק א דף רכג, ב. חלק ג דף קלה, ב. דף רצב א )מובא 

לעיל סימן קמו. קמז(.

3( הד"ר )209( בגי' הצדי"ק. ראה ביאור בזה לעיל סימן קנ.

4( דברי הימים־א א, פסוקים מג־נא.

ם פסוקים נ, א "וימת בעל חנן וימלך תחתיו הדד ושם עירו פעי  5( ׁשָ

ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב, וימת הדד וגו'. ראה רמז 

בזה לעיל סימן קסה.

6( ברכות נח, א.

7( יעקב בחי' תפארת: ראה זהר חלק א' דף קנז, ב. חלק ג' דף שב, 

א. לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ב. תורה אור פרשת נח יא, א. המשך 

תרס"ו )קה"ת ה'תשע"א( עמוד רצא. תקע"ג. לעיל סימן טז הערה 6.

8( תהלים עח, ה. ראה גם לעיל סימן ח.

9( פירוש: מבאר דכמו בחי' תפארת כולל כל הז' מדות, )וזהו הטעם 

ם הוי'. ראה לעיל סימן מח(, וכן  שיעקב בחי' תפארת בגי' ז' פעמים ׁשֵ

ז' עמודים, והם הז' ספרים, דהתורה  הוא בתורה "והתפארת" שיש 

הז' מלכים דתהו,  מבררים  דהז' ספרים  ומבואר  לז' ספרים,  נחלקת 

שיהי' בחי' תיקון.

)ובכללות הענין ראה המשך תרס"ו עמוד תפד־תפה.(

10( משלי ט, א.

בתורה חכמות  קריא  פתר  קפרא  "בר  ג.  יא,  רבה פרשה  ויקרא   )11

ודברי הימים שהוא כתובים הוא12 ביסוד, )ונביאים 

הוא13 בנו"ה, כידוע(, ודברי הימים הוא בחי' גבורות, 

דבר"י הוא מספר14 גבורה, דבר"י הימים15 הוא מספר 

א"ך ר"ק שהם מיעוטים16 בחי' גבורות.

א"כ מלכי תורה הוא בחי' המלכים דחסדים.

ומלכי דברי הימים הוא בחי' המלכים דגבורות.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד קכב

בנתה ביתה )משלי ט, א( זו תורה. הה"ד )משלי ב( כי יתן חכמה ה' 

קנני ראשית דרכו, חצבה עמודי' שבעה אלו שבעה ספרי תורה, ולא 

חמשה הן, בר קפרא עביד מרישי' וידבר עד )במדבר י( ויהי בנסוע 

הארון חד, מן ויהי עד ובנחה חד, ועד סיפי' חד הרי ז'".

בה  שברא  העליונה  שהחכמה  בתורה,  קרי  פתר  מהרז"ו:  פירוש 

הבורא שמים וארץ וימים היא בנתה התורה שנקראת בית כמ"ש בכל 

ביתי נאמן הוא וכמ"ש בהדיא שמ"ר סוף פרשה מ"ז ע"ש על פסוק 

זה וכמ"ש ב"ר פרשה י"ז סוף סימן ה' שנובלות תורה של מעלה היא 

התורה. ה' קנני ראשית דרכו, הביא פסוק לראי' שהתורה בדמיון בית 

כמ"ש ב"ר פרשה א' סימן ח' שהבונה בית צריך להקדים ששה דברים 

וכן בתורה ה' קנני וגו' קדם ומאז ומעולם ומראש ומקדמי עי' מש"ש. 

ז' ספרי תורה, כמ"ש ב"ר פרשה ס"ד סימן ח' ונקרא אותה שבעה 

ע"ש וכמ"ש שבת דף קט"ו דעת ר' מאיר בברייתא ודעת רשב"נ א"ר 

יוחנן חצבה עמודי' שבעה אלו שבעה ספרי תורה. ויהי בנסוע, שע"כ 

בפני  ולאחרי' שהוא ספר  לפני'  בנוני"ן  בנסוע מסומנת  ויהי  פרשה 

עצמו שספר במדבר כולל ג' ספרים.

12( ראה תורה אור עמוד יז, א.

לא  הנביאים  וז"ל:  ד  נ,  עמוד  השירים  שיר  תורה  לקוטי  ראה   )13

השיגו רק עד בחי' נצח והוד שהוא תולדות של המדות, ולא יוכלו 

להשיג המדות עצמן . . ., משה רבינו ע"ה שזכה להשיג בחי' המדות 

עצמן ע"ש.

והוד  מנצח  הם  הנביאים  וכל  ד:  צג,  אסתר  מגלת  על  אור  תורה 

יועצות,  כליות  דגופא,  פלגי  תרי  הם  והוד  נצח  פירוש  דאצילות, 

לבר  והם  כידוע.  יסוד  מבחי'  ההמשכה  תהי'  היאך  הזרע,  מבשלי 

רק  וגבורה  חסד  המדות  שהם  הגוף  מעצמות  שאינם  פי'  מגופא, 

שלוחים לשלוח דבר מפניהם והוא ענין נביאים, ע"ש.

ועיין לקוטי שיחות חלק ו' עמוד 252.

14( דבר"י )בגי' 216( כמספר "גבורה".

 + 320 321, כמספר ש"ך  בגי'   )105( הימי"ם   + )216( דבר"י   )15

הכולל 321, ומספר* "שך" הוא גי' חמש פעמים דין כנודע בחי' ה' 

גבורות, וכן א"ך )21( + ר"ק )200( = 321, והם ממעטין )ראה הערה 

16( בחי' גבורות. ראה גם לעיל סימן פג הערה 3.

יומא פ"ח, ה"ה. תו"כ פרק טו, ה.  ירושלמי ברכות פ"ט, מ"ז.   )16

]"אך את שבתותי תשמורו,  יג ד"ה אך את.  וראה רש"י שמות לא, 

אף על פי שתהיו רצופין וזריזין בזריזות המלאכה )מלאכת המשכן(, 

שבת אל תדחה מפניה, כל אכין ורכין מיעוטין, למעט שבת ממלאכת 

המשכן"[. ויקרא כג, כז )רש"י ד"ה אך(, שם פסוק לט )רש"י ד"ה 

אך בחמשה עשר יום תחגו(. דברים יב, טו )רש"י ד"ה רק בכל אות 

נפשך(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



פג
המורא  ולכל  החזקה  היד  ולכל   – יב  לד, 

הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל

א. לעיני כל ישראל, שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם 
דעת  והסכימה  לעיניכם,  ואשברם  יז(  ט,  )דברים  שנאמר 
יישר  הקב"ה לדעתו שנאמר )שמות לד, א( אשר שברת, 

כחך ששברת.
רש"י

הקב"ה  לו  אמר  שברת"  "אשר  ר"ל  אמר  ב(  יד,  )ב"ב 
בשבירת  משה  מעלת  והנה  ששברת.  כח  יישר  למשה 
הלוחות – אשר מחמת מעלה זו אמר לו הקב"ה "יישר כחך 

ששברת" – מהוה מעלה גם בנוגע לישראל, וכדלקמן:
כח"  ה"יישר  נתינת  מדוע  ההסבר  בהקדם  יובן  הענין 
מיד  היתה  )לא  הלוחות  שבירת  על  למשה  הקב"ה  שנתן 
באותו היום, או למחרתו – מיד בעלותו להר, אלא( היתה 
כעבור ארבעים יום לאחר שבירת הלוחות: כשהקב"ה אמר 
לו "פסל לך גו'", רק אז אמר לו "הלוחות הראשונים אשר 
לו  אמר  לא  למה  לכאורה  ששברת".  כחך  יישר   – שברת 

"יישר כח" מיד?
האמור  שברת"1  "אשר  הפסוק  על  יותר:  גדול  פלא 
יום אחר שבירת הלוחות, כנ"ל, לא מפרש רש"י  ארבעים 
"יישר כחך ששברת", כי אם בסיום פרשת "וזאת הברכה", 
שנאמרה כמעט ארבעים שנה לאחר מכן – רק אז מפרש 
פירושו  מקודם(  שנה  )דארבעים  שברת"  ש"אשר  רש"י 

"יישר כחך ששברת".
ואף שבפשטות הטעם לכך הוא, כי ההוכחה לפרש כן 
אבל   – ישראל"2  כל  "לעיני  מהמלים  הוא  הפשט(,  )ע"פ 
מובן,  גופא  מזה  הרי  בדיוק,  הם  התורה  עניני  שכל  מכיון 
שה"יישר כח" שנתן הקב"ה למשה בעת אמירת "פסל לך" 

נתגלתה רק כש"ויעל משה גו' אל הר נבו גו'".
ב. ביאור הדבר:

ישראל  עשו  "לא  בגמרא3:  איתא  העגל  חטא  לגבי 
זה  דבר  תשובה".  לבעלי  פה  פתחון  ליתן  אלא  העגל  את 
ישראל  על  לשלוט  הרע  ליצר  אפשרות  נתן  שהקב"ה 
ולפתותם לעשות העגל, הוא לשם העילוי4 דתשובה )ביטול 
החטא – עד שהאדם עומד במעלה נעלית יותר5 מכפי שהי' 

מקודם החטא(, שאליו יגיעו על ידי כן.
מחטא  המסובב   – הלוחות  שבירת  לגבי  גם  מובן  מכך 

1( בפרשת תשא )לד, א(, או עקב )יו"ד, ב( – ראה חדא"ג מהרש"א כאן ד"ה אשר 

שברת.

2( כי מכיון ש"לעיני כל ישראל – שנשאו לבו לשבור הלוחות כו'" מונה הכתוב גבי 

המעלות והשבחים של משה, לכן הוכרח רש"י להוסיף "והסכימה כו'".

3( ע"ז ד, ב. פירוש רש"י שם.

4( כי ענין התשובה בכלל – הורה כבר אדם הראשון וכו' )מדרש תהלים צב, ב. וראה 

גם ב"ר פפ"ד, יט – בנוגע לראובן(.

יכולים  5( וכמאמר חז"ל במקום שבעלי תשובה עומדין אפילו צדיקים גמורים אין 

ז הלכה ד – כדעת ר' אבהו ברכות לד, ב  לעמוד שם )רמב"ם הלכות תשובה פרק 

)וראה ספר המאמרים תש"ט עמוד 183 בהערה. לקוטי שיחות חלק יד עמוד 361((.

 – שם(  )כבברכות  עומדין"  "אינם  ולא   – לעמוד"  יכולים  "אין  שמהלשון  ולהעיר, 

משמע שהמקום שבעלי תשובה עומדין הוא למעלה אפילו מבחי' ה"יכולת" ]שנעלה 

מבחי' "כח" – )ראה ד"ה מן המיצר תש"ט פי"ד. ובכ"מ([ דצדיקים.

זה  ידי  שעל  כדי  הוא,  )בפנימיות(  לכך  שהטעם   – העגל 
יתוסף עילוי – עילוי ב)תורה( לוחות )היפך השבירה – עד 
השניות,  הלוחות  שברת(,  אשר  מהלוחות  נעלית  למעלה 

המהוים "כפלים לתושי'" לגבי הלוחות הראשונות6.
הלוחות,  בשבירת  רבינו  משה  כוונת  שגם  לומר  ]ויש 
כשדן הק"ו: כיון ש"ישראל מומרים" אי אפשר לתת להם 
התורה, אלא גם(  התורה, הי' )לא רק לשם הגנה על כבוד 

כדי לפעול על ישראל שיעשו תשובה7.
דוחהו  ש"אביו  עד  כדבעי,  אינה  שהנהגתו  הבן8  כמשל 
דוקא  זה  ידי  שעל   – אביו"  שאינו  לו  ואומר  לביתו  חוץ 
מתגלית אהבת הבן לאביו, עד שצועק במר נפשו "שאינו 
יקרא  כשלא  ומכל־שכן  אופן,  בשום  מאביו  ליפרד  רוצה 

בשם אביו".
וכפי   – לעיניכם"9  "ואשברם  הדיוק  מובן  זה  פי  ועל 
 – ישראל"  כל  "לעיני  התורה  בסיום  מדגיש  גם  שהכתוב 
בזה  היתה,  הלוחות  בשבירת  משה  של  ושבח  המעלה  כי 
הביאם  זה  דבר  לעיניהם"10,  הלוחות  לשבור  לבו  ש"נשאו 

לשוב בתשובה[.
ובכך גם מבואר כיצד יום צום שבעה עשר בתמוז, יום 

שבירת הלוחות11, יהפך לששון ולשמחה12:
גרמה  הלוחות  ששבירת  אנו  רואים  כאשר  כיום, 
תענית.  יום  זה,  יום  מהווה  בהם",  שולטת  ולשון  ש"אומה 
מעלת  בשלימות  תתגלה  אז  אשר  לבוא,  לעתיד  משא"כ 
זו  תשובה  ואשר  העגל;  חטא  על  ישראל  של  התשובה 
גם מעלתן של   – )ועד"ז  לעיניכם"  ב"ואשברם  ראשיתה13 
יום  בתמוז  עשר  שבעה  יום  יהי'  אז  השניות14(,  הלוחות 

שבירת הלוחות – יום ששון ושמחה.
וזהו הטעם מדוע נאמר "יישר כחך ששברת" רק בציווי 
)עולם  מקרא  של  בפשוטו  ובגילוי,  השניות.  הלוחות  על 
העשי'(, מתגלה הדבר רק בסיום התורה, כשהקב"ה הראה 
מתגלה  אז  דוקא  כי   – האחרון"15  היום  "עד  רבינו  למשה 

העילוי שאליו הגיעו ישראל על ידי שבירת הלוחות.
לקוטי שיחות חלק ט עמוד 239-241

6( שמות רבה ר"פ מו.

7( להעיר מתוספות שבת שם.

8( באור התורה וארא ריש עמוד קכג )לענין אחר(.

9( עקב ט, יז.

10( רש"י סוף פרשת ברכה.

11( משנה תענית כו, סוף עמוד א. ואף שתיקון התענית הוא בעיקר מצד הבקעת 

העיר ]שלכן יש אומרים שבתחילה תיקנו צום הרביעי בט' בו )טור אורח חיים סימן 

תקמט([ – הרי מפשטות הענין משמע, שכל ה"חמשה דברים" שאירעו בי"ז בתמוז 

שייכים להתענית. וכמו שמסיים בטור שם: להבקעת העיר ולצרות שהוכפלו בו. ועוד 

יא, ב( הרי  . . חובה ליום חייב )תענית כט, א. ערכין  להעיר שמצד הענין דמגלגלין 

הקביעות שזהו יום חובה הייתה בשבירת הלוחות.

וראה לקוטי שיחות חלק ט עמוד 253  וכפירוש המצודת דוד שם.  יט  זכרי' ח,   )12

בהערה. חלק ח עמוד 355 הערה 31. חלק טו עמוד 414 ואילך.

13( ומכיון כי ביום פקדי ופקדתי – לחטא העגל )סנהדרין קב, א( מובן ששלימות 

התשובה תהי' אך לעתיד-לבא כשיבטל החטא לגמרי.

לגבי  בבלי  דתלמוד  להמעלה  ]בנוגע  צב(  )ס"ע  תרס"ו  לך  ויתן  מד"ה  להעיר   )14

תלמוד ירושלמי, שהיא בדוגמת המעלה שבלוחות השניות לגבי לוחות הראשונות 

)שם עמוד צג([ ש"עיקר הגילוי מזה יהי' לעתיד".

15( ספרי ורש"י ברכה לד, ב.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וזאת הברכה
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‰Îa‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.( ספרי)- למיתת ֹו אימתי?סמ ּו עכ ׁשו, לא  .ׁשאם  ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

       ©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
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̈«
‡a ÈÈqÓ '‰ Ó‡iÂ∑(שם)ּבׁשבח ֹו ּתח ּלה  ּפתח  «…«ƒƒ«»ְְְִִַָָ

יׂשראל , ׁשל  ּבצרכיהם  ּפתח  ּכ ֿ ואחר  מק ֹום , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל 
ליׂשראל . זכ ּות  הזּכרת  ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח  וכל ּוב ּׁשבח  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּתח ּול  א ּלּו הם  ּכדאי ּכל ֹומר  ה ּוא , ר ּצּוי  ּדר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָזה 
ּברכה  a‡.עליהם  ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכׁשּבא ּויצא  ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְִֶָָָָָ

ּפני  להק ּביל  ה ּיֹוצא  ּכחתן ההר , ּבתח ּתית  ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָלהתיּצב 
ׁשּנאמר : יט)ּכּלה , למדנּו(שמות האלהים ", "לקראת  ְְֱֱִִֶֶַַַַָָָֹ

ּכנג ּדם  BÓÏ.ׁשּיצא  ÈÚOÓ ÁÊÂ∑( ספרי) לבני ׁשּפתח  ְְֶֶָָָ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֶַָ
רצ ּו ולא  ה ּתֹורה , את  ׁשּיק ּבל ּו .להם ∑‰ÚÈÙB.ע ׂשו ְְְֵֶֶַַָָָֹƒ«ֶָ

Ô‡t ‰Ó∑ יׁשמעאל לבני ּופתח  ׁשם   ׁשהל ≈«»»ְְִִֵֵֶַַָָָָ
רצ ּו ולא  Ó˙.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ׁשּיק ּבל ּוה , ְְְֶַָָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿…

L„˜∑קד ׁש מלאכי רבב ֹות  מקצת  ּכּלם ,וע ּמֹו ולא  …∆ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹֻ
ּכב ֹוד  ּכל  ׁשּמראה  ֿ ודם  ּבׂשר   ּכדר ולא  ר ּבם , ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻולא 

ח ּפת ֹו ּביֹום  ותפאר ּתֹו c˙.ע ׁשר ֹו L‡∑ ׁשהיתה ְְְְְִַָָֻ≈»ְֶָָ
לבנה , א ׁש ּגּבי על  ׁשח ֹורה  ּבא ׁש לפניו מאז ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָּכת ּובה 
"א ׁש אחר : ּדבר  ימינֹו. יד  ּכתב  ּבּלּוח ֹות  להם  ְְִֵֵֶַַַַַָָָָנתן

הא ׁש מ ּתֹו להם  ׁשּנתנּה ּכתר ּגּומ ֹו, .ּדת ", ְְְִֵֶֶַָָָָָ

           

הרא נת: לח ת מד ר ה רכה " "וזאת רת ְְְְִִִַַַָָָָָָָֹחלת
מ ה  לנ צוה  "רה  נאמר זה  ועל ,"'ג א  מסיני  ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"הוי '
ני נה  היינ ירה , ל מ רה  יעקב ", קהלת ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹמ רה 
ויגיעה . עב דה  ידי  על ולא  ממילא  דר ירה , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹבאה 
(  הח אחר ל ה (ה ל ה רכה " "וזאת רת   ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹו
ה ח ת, בירת על אי  י ראל", ל "לעיני  ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָה א 
עת  והס ימה  , לעיניה ה ח ת לר ל  אנ"ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
,"בר  ח י ר ,ר א ר אמר , לדע ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹה "ה 
לח ת  לגי  האחרנת ה ח ת ל  ייעיל מרז ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻזה 
על  וקא  י  ,(בר  ח י ר ל אמר כ) ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהרא נת

ל  א לעיני ידי  ה ח ת את י י י י ראלראלראלראללר על ל ל ל ל  , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

ה בה  עב דת עגל)  חטא א   א  ) י ראל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹכל
. עצמ כח  עב דה  ְְֲַַָֹ

ה "ה   לה נת אז , א מי  בת נתלה  ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוכא ר
רית ה א  ל לעי הראה  זה  ה נת, ה ח ת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
בלב מחה  לי ראל ה "ה  ונתרה   בת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָק ל
היה  רה    הינ נת, לח ת  לה ונת  לְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

. עצמ כח  ה רה  לד   ויגיעה  ְְֲִִִַַַָָָָֹהעב דה 
 מ ה ה ת, ימי  ז' לאחר למיני ־עצרת  אי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻוכא ר
ה רה  חינת  וג פנימ ת, נקלטת ההמ כ ת ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָל
האמ ית  ה מחה  אה  אז הרי  ה נת, לח ת ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָננה 

. עצמ כח  רה   האד לד  ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹוה לימה 

È˙א  ÈÈ„ ‡i ‰LÓ CÈ Èc ‡˙k ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓב  d˜È B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô‡Ù„ ‡ehÓ dz‚ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ˙k ÔÈLÈc˜ ˙ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ‰È ‡˙ÈB‡«¿»¿«»»



   
     

     
     
    

       
       

     
   

    
     

     
    
    

       
    

    
     

   
      

     
     
     
    

    
    

  



פה                
 מתחילי י ראל", ל "לעיני  ה רה    ס לאחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָולכ
ואת   מי ה את  אלקי רא  "רא ית  כ ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלקרת
 עצמ כח  ה רה  לד   האד עב דת ידי  על י  ," ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהאר
 עצמ כח  היא  ה עלי ־בה  עב דת  זה  ר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ(ועל
מע ה  לה "ה    נע ה  ( מ התח ת ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻבבחינת
רא ית  מע ה  ביכ ל מ יע   סי מ ה א  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָרא ית
וי  פי  ניה היא  ת לימ פת י  ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻ
אל  מה ח  לגת רק  היא  דת עב הצדיק  ולכ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלגמרי .
 אי ( ל ע ע ה  דירה  וה , ה ח ת ה) ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹה על

;מאי מהוה  רא  ה "ה  הרי   ת לימ ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻה "פת"
דת עב ה על־בה  , עצמ כח  היא  דת עב ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹאבל
מדבר  ע ה  ועד  "ל, ריאה ,  מ התח ת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהיא 
ע ה  (לה "ה ) " לי י ה" לא   ל מע  הרצי  בר ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹהפכי 
  לרא  מה  נע ה  זה  ידי  על ," לי הני"  ל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻע
נרג " י חד"  ואר  מי ב רא  לה "ה , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלימ ת
מ לה ", ל ת מלכ מל י ראל אלקי  "ה '  הְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

. ל ע דת ועב ת ליח למלא ת  להאד מסייעיְְְְְְֲִִַַַָָָָָָ

       ©Ÿ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
  ¦−̈¦©§Ÿ¤«

ÌÈnÚ Á Û‡∑ את ח ּבב  יתרה  ח ּבה  ּגם  «…≈«ƒְִִֵֵֶַָָ
ּבנימין  ׁשהרי 'עם ', קר ּוי ואחד  אחד  ּכל  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָה ּׁשבטים ,
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ּכׁשאמר  לה ּולד  עתיד  היה  ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלב ּדֹו

לה)ליעקב : מ ּמּך"(בראשית יהיה  ּגֹוים  ּוקהל  ."ּגֹוי  ְְְֲִִִֶֶַַָֹ
E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑,א ּתֹו ּגנּוזֹות  ה ּצּדיקים  נפ ׁשֹות  »¿…»¿»∆ְְִִִַַַ

ׁשּנאמר : כה)ּכענין צר ּורה (ש"א אדני נפ ׁש "והיתה  ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
"אלהי ה ' את  הח ּיים  EÏ‚Ï.ּבצר ֹור  ekz Ì‰Â∑ ְֱִִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆

ּתח ּתית  לת ֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי , לכ רא ּויים  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוהם 
לת ֹוההר  התוּכּו ּפעל ּו, ל ׁשֹון "ּתּכּו" ּבסיני. , לרגל ְְְְְְֲִִֶַַַָָֻֻ

מר ּגל ֹותי.EÈ˙acÓ ‡OÈ∑ על עליהם  נׂשא ּו ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ
 ּתֹורת.EÈ˙acÓ∑:ּכמ ֹו ליס ֹוד , קר ֹוב  ּבֹו ה ּמ"ם  ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ
ז) אליו",(במדבר מ ּדּבר  ה ּקֹול  את  ב )"וּיׁשמע  (יחזקאל  ְִִֵֵֶַַַַָ

אף  אלי', 'מת ּדּבר  ּכמ ֹו אלי", מ ּדּבר  את  ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ"וא ׁשמע 
ׁשה  מה  ,"מ ּדּברתי" לאמר זה  לה ׁשמיעני מד ּבר  יית  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבלע "ז פורפרליר "ש  טיש  אונטעררעדנוגען)להם . .(ציינע  ְֶַַָ
וה ּמ"ם  ,ּדברי ֿ ּפי על  נֹוסעים  ׁשהיּו ּתר ּגם  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָוא ּונקל ֹוס 
חבב  "אף  אחר : ּדבר  מן. ל ׁשֹון מ ׁשּמׁשת  ׁשּמּוׁש, ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּבֹו
להם  ׁשהראית  הא ּמֹות  ׁשל  ח ּבתן ּבׁשעת  אף  ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻע ּמים ",

ּבידם  יׂשראל  את  ּומסר ּת ׂשֹוחק ֹות , ŒÏk.ּפנים  ְְְֲִִֵֶַָָָָָָ»
E„Èa ÂÈL„˜∑ ולא ּב ּדבק ּו וט ֹוביהם  צ ּדיקיהם  ּכל  ¿…»¿»∆ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשֹומרם  וא ּתה  ,מאחרי EÏ‚Ï.מ ׁשּו ekz Ì‰Â∑ ְְֲֵֶַַָָָ¿≈À¿«¿∆
צ ּל לתחת  ּומת ּכּנסים  מתמ ּצעים  OÈ‡.והם  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»

EÈ˙acÓ∑, ּבׂשמחה ודת ֹותי ּגזר ֹותי מק ּבלים  ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ּדבריהם  .וא ּלה  ְְִֵֵֶֶ

     ¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

‰Bz∑ נעזב ּנה ולא  אחזנּוה  יעקב , לקה ּלת  היא  מ ֹור ׁשה  מ ׁשה , לנּו צ ּוה  .א ׁשר  »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

         

 א "מה  ספרי : ונאמר ." למ ת  א מימינ" היא  ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָה רה 
אד ני   א , ר פג ע ה    ה ל ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
חכמי למידי   ה רת, י  ה  רינ   עמליְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
מפר (כפי  ק "  בעטיפת  ר בד  כהיל  ריְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָנ

.( כ  רטי ה את  " ְְְִֶֶַַַָָָהרמ

למידי אצל ני : מ ד  ה אלה  מתע ררת לכא רה , , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא
 אפ  אצל היא  ב  ה רה  לד  התחלת , ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹחכמי
ה רת  ו ספת התח ת גרמת ,ב מ לגמרי ,  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחד
למידי  אינ  די יה אצל אבל ,"... ר בד  כהיל"ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
עד ־די ־  רה  מחת  רתלת   הח  מה , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָחכמי

È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iËLÏ ÔepaÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈˆnÓ Ôep˜t‡ ‡e‚a Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:CÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈacÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

zÈ‡ד  dÒÓ ‰LÓ ‡Ï ‰È ‡˙ÈB‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…



      
     

      
    
    

      
     

     

    
     

      
    

  
     
     

    

     
     

    
    
     

    
    

     



פו               
ה א ר עד  דלעיל, , עניניה ל על מ יע  ה א  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

?החינ רכת  מברכי  ל  מחיְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָ
 מ רה ..." מ ה  לנ צה  "רה  :תנר מס ר  ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻעל
היא  ירה  לגי  וההלכה  יה די , לכל ירה  היא  ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻה רה 
ה רה   ר ה ל למ ב  למעמד  לגיל, ח יב ת איְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ירה . יה די  לכל ְְֲִִֶֶָָֻמ עברת
מחת   רה  א ר  סונ התח ת  י א ר , לפיכְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
תהתנהג ותספת התח ת יה די  ל אצל ח ה  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָרה ,

ה רה . על־י  ת בחְִַַַָ
ה פת  וקא  מתאת רה  מחת ה מחה  ע ר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָולכ
על־ידי וקא  א א  רה , ולד  קריאה  על־ידי  לא  ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
י   עצמ ה רה   ע ריק ד  ל מע י ת פע ת ְְְֲִִִִֶַַַָָֻנע ת
א א  ,הבנת על ל־ אינה  רה  מחת ה מחה  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָע ר
כל  תנ א מח ה   "החינ" היא  ה רה   על ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָע ר

פעל. לע יה  עד  ,ְְֲִִֵַַַָָֹעניננ

             

 היא וזה ה רה  יעקב , קה ת מ רה  מ ה  לנ צה  רה  ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ועל  רה .  יעי מ  ה ראל הינ לי ראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמארסה 
ה מ ת  זה  עני ,הינ יעקב ", קה ת "מ רה  נאמר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזה 
 א א  י ראל, בחינת רק  לא  ה א  רה   יעי מ  ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹה

עקב י "ד  יעקב , 'ליבחינת חינת ה א  י ראל ה ה , . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
חינת  וה א  ענג, ר 'א ר' 'א ר', א תת ,' ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַֹרא

  ה היא ", בחינת "טה רה  מ רת ה מ ת פי  ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻ
יעי מ  ה ה מ ת יטא  ז בבחינה  ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָה ענג.
מ ד מצתיו , נ ק א ר  מרי א מה     וזה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָרה .

הינ מצתיו , נ ק נע ה  ה ענג, ה א  'א ר' ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָחינת
מה   וזה ה צת, את  י הע  ה  ה י ראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמ ת
ית וע תיב   ואחר הוי ', מצת ל את  זכר ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָתב 
הוי ' מצת מ חינת  י ע ראל הינ מצתי , ל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָאת
רי מח י ראל מ ת הנ"ל רעל־ וה א  מצתי ,  היְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
בחינת  ה א  זה  וכל . מ הק "ה  מעלה  ה רה  ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
 ,הינ יעקב , קה ת מ רה  היא  ה רה  , אמנ ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹי ראל.
ירדה  ה מה  פי   ה עקב , י "ד  יעקב , בחינת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹה מ ת
רה .  יעי מ  ה עקב  בחינת נמ ת   ה ה  ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלמ ה ,

             

    

יעקב יעקב יעקב יעקב :::: קהקהקהקהתתתת מ מ מ מ ררררהההה מ מ מ מ הההה  הההה־ ־ ־ ־ לנ לנ לנ לנצצצצ ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹרהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזב נעזב נעזב נעזב הההה ולא ולא ולא ולא  רש"י)אחזנ אחזנ אחזנ אחזנ הההה ובפירוש ד . (לג , ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ה רה , לגי  ר"י  ר אחיזה   ה  מה ,להבי  ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָצרי
וכ צא  לד , מיעה , ל לכ ב  י תר  מתאי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹלכא רה 
 פני ־זה ?  קי ס  עצמ ה רה  תבה  כפי  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזה ,
ירה , היא  ה רה   "מ רה " י ה כ ת להבי  ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָצרי
מ נה  ננה  ה רה   א   הרי  , נעזב ולא  אחזנה  ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה 

נעזב ה ? ולא  אחזנה  למר (לכא רה )  זה , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכ צא 
א א  אחיזה   מע מ אי א "אחזנה "  למר  ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוי
 כמ י ראל. ל  תויר  זת אח היא  ה רה  ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאח זה ,

ח זרת  ,ת א  כרי מ  עלי ה אפיל אח זה  ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָדה 
"זת אח אל  אי  ב ה את ה בל "נת בל  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלה
כל   אליה ק רה  לכ , זת אח היא  ז דה  יו מְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ

ַָמ ב .
 א ק רה  י ראל, ל  זת אח היא  ה רה   כ  מְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ
היא  ה רה  הא ת, י  מצאי  ג מידי , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻק ר
ני זה  י ראל. ל ואח זה  ירה  יעקב " קה ת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ"מ רה 
 מ ואפיל)  יהי  מ ב  כל לרה   רי ק ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָי ראל

י נמסר י ראל ה רה ני   מ נבע  ,( ל הע א ת די  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
י ראל. ל ואח זה  ירה  יעקב " קה ת "מ רה  ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהיא 

      ©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
 ¦§¥¬¦§¨¥«

È‰ÈÂ∑ ה ּוא ֿ ּבר ּו ֿ CÏÓ.ה ּקד ֹוׁש ÔeLÈ∑ «¿ƒַָָƒÀ∆∆
עליהם  מלכ ּות ֹו על  התא ּסף ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד  ּבכל  ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵַָ

אסיפתם  ח ׁשּבֹון ל )ּכמ ֹו∑ÈL‡.רא ׁשי ֿ ת ּׂשא (שמות "ּכי ְֲִֵֶָָָ»≈ְִִָ

א ּלּו רא ּויין רא ׁש", אחר :את  ּדבר  ׁשאברכם . ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וׁשל ֹום  אחת  ּבאג ּדה  יחד , ּבהתא ּספם  ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתא ּסף ",

ּביניהם -ּביניהם  מחלקת  ּכׁשּיׁש ולא  מל ּכם , .ה ּוא  ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡NÈ ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡NÈ„ ‡iËL ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈



     
     

    
    

    

     
      

  
     

     

    
      

    
 



פז                

      §¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

Ôe‡ ÈÁÈ∑ ה ּזה לע ֹולם ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבע ֹולם  ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ
ּבלהה  מע ׂשה  ל ֹו יּזכר  ׁשּלא  ÂÈ˙Ó.ה ּבא , È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»

tÒÓ∑ ּכענין זֹו היא  ּדגמא  אחיו, ׁשאר  ּבמנין נמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר : יעקב (בראשית בני וּיהיּו ּבלהה , את  "וּיׁשּכב  ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
ה ּמנין  מן יצא  ׁשּלא  ע ׂשר ", .ׁשנים  ְְִִֵֶַָָָָָֹ

      §´Ÿ¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
        §¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא לרא ּובן,(מכות יה ּודה   סמ ¿…ƒ»ְְִֵַָָ
ׁשּנאמר : ׁשּבידם , קלק ּול  על  ה ֹוד ּו ׁשּׁשניהם  (איוב מ ּפני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ול טו) וג ֹו' לב ּדם  להם  וג ֹו', יּגיד ּו חכמים  א "א ׁשר  ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבת ֹוכם ".עבר  צב )זר  ׁשּכל (ב "ק  ר ּבֹותינּו ּפר ׁשּו וע ֹוד  ְְְֵֵֶַַָָָָ

עצמ ֹות  היּו ּבּמד ּבר , יׂשראל  ׁשהיּו ׁשנה  ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאר ּבעים 
עליו, ׁשּקּבל  נּדּוי מ ּפני ּבאר ֹון מת ּגל ּגלין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיה ּודה 

מד )ׁשּנאמר : אמר (בראשית ה ּימים ", ּכל  לאבי "וחטאתי ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּיֹודה ? לרא ּובן ּגרם  'מי וכ ּו''מ ׁשה : ÚÓL.יה ּודה  ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«

‰„e‰È ÏB˜ מ ּפני ∑‰' ואסא  ּוׁשלמה , ּדוד , ּתפ ּלת  ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מ ּפני  וחזק ּיה  הע ּמֹונים  מ ּפני ויה ֹוׁשפט  ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָה ּכּוׁשים ,

ep‡Èz.סנחריב  BnÚŒÏ‡Â∑ ה ּמלחמה מ ּפני ל ׁשל ֹום  ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְְִִֵַָָָ
הּמלחמה)( מן אחרים: BÏ.ספרים  ÂÈ„È∑וינקמ ּו ריב ֹו יריב ּו ְְֲִִִִֵַָָָ»»»ְְְִִִָ

È‰z‰.נקמת ֹו ÂÈvÓ ÊÚÂ∑, הת ּפּלל יה ֹוׁשפט  על  ְִָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ְְִֵַַָָ
ּגלעד : רמ ֹות  מלחמת  יח)על  יה ֹוׁשפט ,(דה"ב  "וּיזעק  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

יה ּודה ", ק ֹול  ה ' "ׁשמע  אחר : ּדבר  עזר ֹו". (ספרי )וה ' ְְֲֵַַַָָָָ
יה ּודה . ׁשל  ּברכ ֹותיו מ ּתֹו ל ׁשמע ֹון ּברכה  רמז ְְְְְִִִֶַָָָָָָּכאן
ּגֹורל ֹו מ ּתֹו ׁשמע ֹון נטל  יׂשראל , ארץ  ּכׁשח ּלק ּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָואף 

ׁשּנאמר : יה ּודה , יט)ׁשל  נחלת (יהושע  יה ּודה  ּבני "מחבל  ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשמע ֹון". עלּבני עליו ּבל ּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני  ּברכה ל ֹו יחד  לא מה [ּומּפני  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

צ .)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב  ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשע ׂשה .מה ְְִִִִֶַַַַָָָָָ

     

       §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
    ¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈe‡Â.ועל  EÈnz∑ ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆
ׁשכינה  מד ּבר ּכל ּפי qÓa‰.ה ּוא  B˙Èq L‡∑ ׁשּלא ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ

ה ּמּלינים  ׁשאר  עם  B‚Â.נתל ֹוננּו e‰Èz'∑.ּכתר ּגּומ ֹו ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְַ

ל ֹו נס ּתּקפ ּת מריבה ", מי על  "ּתריבה ּו אחר : ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדבר 
ּבעלילה , אמר :לבא  מ ׁשה  כ )אם  נא (במדבר "ׁשמע ּו ְֲִִִֶַַָָָָֹֹ

ע ׂשּו? מה  ּומרים  אהרן .ה ּמֹורים ", ְֲִִֶַַָָֹ

Ï‡ו ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ôe‡ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dpÈ˙z dnÚÏe ‡˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚt dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

‚Ïח  ‡zLaÏ‡ ‡ie‡Â ‡inz Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»



      
    
      

       
      

   
      

    
    

       
     

 

    
     

    
     

 
     

      
    

   
      

      
      

    
    

    
    

     
    
     
    

   
     

     
       

      
 

     
     

   



פח               

      ̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
       ¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

¦§«Ÿ
ÂÈ˙È‡ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ‡Ï Ó‡‰∑ּכׁשחטא ּו »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֶָ

ואמר ּתי: לב )ּבעגל  אלי (שמות נאספ ּו אלי", לה ' "מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
וה ּוא  א ּמֹו אבי את  להרג  וצ ּויתים  לוי, ּבני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָֹּכל 
וכן  ּבּתֹו, ּבן את  א ֹו מא ּמֹו, אחיו את  א ֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמ ּיׂשראל ,
מאביו, ואחיו מ ּמׁש, אביו לפר ׁש אפ ׁשר  ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָע ׂשּו.
חטא  לא  לוי ּומ ּׁשבט  הם  לוּיים  ׁשהרי מ ּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר : מהם , לוי"(שם)אחד  ּבני eÓL."ּכל  Èk ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָƒ»¿
E˙Ó‡∑" ל יהיה  אחרים "לא  E˙Èe.אלהים  ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿
eˆÈ∑ ׁשל ּבּמד ּבר  ׁשּנֹולד ּו ׁשא ֹותם  מילה , ּברית  ƒ¿…ְְְִִִֶֶֶַָָָ

ּומלין  מ ּולין היּו והם  ּבניהם , את  מל ּו לא  ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹיׂשראל 
ּבניהם  ּבניהם,את  את מל ּו לא ׁשּיׂשראל  ּבּמד ּבר, ׁשּנֹולד ּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּולין) הי ּו .והם ְִֵָ

        

 ע ע ע ע  וכ וכ וכ וכ .... .... להרלהרלהרלהרג ג ג ג   יתי יתי יתי יתיוצוצוצוצ לוי לוי לוי לוי  ני ני ני ני  ל ל ל ל  אלי אלי אלי אלי  רש"י נאספנאספנאספנאספ) ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ט) תא לג , פרת תב  כט)ר"י  זכ (לב ,  הני ה ְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

על־י ־  ולכא רה , העגל. ע בדי  את  העני מ ני  ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלכה נה 
. הני וקא  לאו  לוי , בט כל להי ת  צרי זה  הרי  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזה 

עב דת   עבד א  ,  והלו) יב  ג, מד ר ר"י  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹראה 
בני עגל,  טעית) ח  י ,  דברי ( יה ח נבחר , ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאלילי
ע ה ר  ניה אבל .  הלו על ר ,( טע לא  ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלוי 

. מ מק א ואי .הרג ולא  עגל,  טע ְְְְְֵֵֶֶָָָָֹֹלא 

      ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
   §¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

EÈËtLÓ eBÈ∑ רא ּויין לכ .ע ֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.א ּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

       ̈¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦
   ̈¨²§©§−̈¦§«

ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑, מתנים מ ּכת  קמיו מחץ  ¿«»¿«ƒ»»ְְִַַַַָָָ
ׁשּנאמר : סט)ּכענין ועל (תהלים המעד ", ּתמיד  "ּומתניהם  ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ראה  אחר : ּדבר  ּכן. אמר  ה ּכה ּנה  על  ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָֻה ּמע ֹוררין
ּכֹוכבים , ע ֹובדי עם  לה ּלחם  ּובניו ח ׁשמ ֹונאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעתידין
ּבני  י"ב  מ ּועטים : ׁשהיּו לפי עליהם , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָוהת ּפּלל 

נאמר :  לכ רבב ֹות . ּכּמה  ּכנגד  ואלעזר  ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָח ׁשמ ֹונאי
ּתרצה " ידיו ּופעל  חיל ֹו ה '  ּבר".ÂÈ‡NÓe ְִֵֵֶַָָָֹ¿«¿»

ÔeÓe˜ÈŒÔÓ∑ להם מהיֹות  ּומ ׂשנאיו קמיו מחץ  ƒ¿ְְְְִֶַַָָָָ
.ּתק ּומה  ְָ

       §¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
     ̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

eÁט  „k ÌÁ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È‡ ÈÒ ‡Ï È‰Be È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e CÓÈÓ ˙hÓ eË¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙ÈB‡Âי  ˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈLk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚÏ¿«¬»««¿¿»

ÂÚa‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa˜Â È‰BÒÎ ÈÈ Ca»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B„ ÈÏÚ„e È‰B‡Ò„ ‡ˆÁ z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁÏיב  ÈLÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ Ó‡ ÔÓÈÏ¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ‡e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL ÈLzƒ¿≈¿ƒ¿»



   
      
      
    
      
     

  
     

        

    
   

      
     

       
      

     
     

   

    
  

     
     

     
     

     
    



פט                
Ó‡ ÔÓÈÏ∑ ּבעב ֹודת לוי ׁשּבר ּכת  לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְֲִִִֵֶַַַ

ּבחלק ֹו, ה ּמק ּדׁש ּבית  ּבבנין ּבנימין וׁשל  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָה ּקר ּבנֹות ,
לזה , זה  מ ׁשּכן סמכן ה ּוא  ׁשאף  אחריו יֹוסף   וסמ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר : ּבחלק ֹו, ּבנּוי היה  עח)ׁשילה  "וּימאס (שם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ
מ ּׁשילה , חביב  ע ֹולמים  ׁשּבית  ּולפי וג ֹו'", יֹוסף  ְְְִִִִִֵֵֶֶָָֹֹּבאהל 

ליֹוסף  ּבנימין הק ּדים   לכ.ÂÈÏÚ ÛÙÁ∑א ֹות ֹו מכ ּסה  ְְְְִִִִֵָָ…≈»»ְֶַ
עליו  יר ּוׁשלים ,∑ÌBi‰ŒÏk.ּומגן מ ּׁשּנבחרה  לע ֹולם . ֵֵָָ»«ְְְֲִִִֶַָָָ

אחר  ּבמק ֹום  ׁשכינה  ׁשרתה  ÔÎL.לא  ÂÈÙ˙k ÔÈe∑ ְְְִֵַָָָָֹ≈¿≈»»≈
ארצ ֹו כ "גּבגב ּה ׁשּנמ ּו א ּלא  ּבנּוי, ה ּמק ּדׁש ּבית  היה  ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לבנֹות ֹו, ּדוד  ׁשל  ּדע ּתֹו היה  וׁשם  עיטם , מעין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָא ּמה 
ּביּה נחתי 'אמרי קד ׁשים ': ּב'ׁשחיטת  ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּכדאיתא 
 ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב : מ ּׁשּום  ְְְְִִִֵֵֵֵָָָּפּורתא ',

מ ּכתפיו  יֹותר  ּבּׁשֹור  .נאה  ְִֵֵֶַָָ

        

רתא רתא רתא רתא   י י י י נחתי נחתי נחתי נחתי  יב )אמרי אמרי אמרי אמרי ,,,, לג , אמ ר (רש"י  ק ה ית ְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ
 לכ . נמ הכי   לחלק עד  , ל הע לכל אלקי  א ר ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹלהאיר
מ די נעלה  היה  אז י  , ל הע מ לגמרי   ב היה  ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא 
ואז  רתא ,  י נחתי  א א  ; ל הע לכל להאיר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָכל
ה רטי ' ק'ל י ה וה א  . ל לע וקרב   י ְְְְִִִַַַַָָָָָָה א 

בחינת  אינ  האלקית פ יה די : ל תְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
, ל ע  וחלק ,פ ה המית, פ מ והב לה  ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָהתנא ת
לברר כדי  , ה מתלת   א מתע קת היא  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָא א 
ה כינה . לה ראת  מק  מ    י נע –  כלזְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֻ
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      §¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
   ¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

Bˆ‡ '‰ ˙ÎÓ∑ ה ּׁשבטים ּבנחלת  היתה  ׁשּלא  ¿…∆∆«¿ְְְֲִֶַַַָָָֹ
יֹוסף  ׁשל  ּכארצ ֹו ט ּוב  ּכל  מלאה  ל ׁשֹון ∑nÓ‚„.ארץ  ְְְֵֵֶֶֶַָָƒ∆∆ְ

ּומתק  ּומלחלח ∑ÌB‰zÓe.עדנים  ע ֹולה  ׁשה ּתה ֹום  ֲִֶֶָƒ¿ְְְֵֶֶַַַ

ה ּׁשבטים  ּבכל  מ ֹוצא  א ּתה  מ ּלמ ּטה . ׁשל א ֹות ּה ּברכת ֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
יעקב  ׁשל  ּברכת ֹו מעין .מ ׁשה , ְֲִֵֵֶֶַָֹֹ

              

טטטטבבבב ל ל ל ל  מלאהמלאהמלאהמלאה  אר אר אר אר  בטי בטי בטי בטיהההה נחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה ֶֶֶֶֹֹא א א א  ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
סססס י י י י ל ל ל ל  ארצארצארצארצ( יג לג , (רש"י ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

ב ד ־קד ת־מ רי ־וחמי ה דירת  עמי ה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָאחת
מברכת  ' ס י' ל ארצ אמר: ה א  , עצמ על ר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאדמ "ר

ה ל,  י  אר !ת א לע ד   יע תס  ידכ נ טב . ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹכל
, סי לה  וי טב . ל  היא   ת א ד יע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוכא ר
, ג וה מ ל",  מי "מגד  רח , ה מברכת ז ' אר'ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

חת". רבצת   ה"ְֶֶַָ
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‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈
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     ¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

LÓL ˙‡ez „‚nÓe∑ ּפת ּוחה ארצ ֹו ׁשהיתה  ƒ∆∆¿…»∆ְְְֶַָָָ
ה ּפר ֹות  ּוממ ּתקת  ÌÈÁÈ.לח ּמה , Lb∑ ּפר ֹות יׁש ְֵֶֶַַַַָ∆∆¿»ƒֵֵ

ּדבר  ּודל ּועין. ק ּׁשּואין הן: וא ּלּו מב ּׁשל ּתן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשה ּלבנה 

ּומ ֹוציאה  מגר ׁשת  ׁשהארץ  ירחים ", "ּגר ׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחר :
.לחד ׁשמחד ׁש ְֵֶֶֹֹ

    ¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

Ì„˜ŒÈ‰ L‡Óe∑ ּבּׁשּול מרא ׁשית  ּומברכת  ≈…«¿≈∆∆ְִִֵֵֶֶֹ
ּפר ֹותיהם . ּבּׁשּול  לב ּכר  מק ּדימין ׁשהרריה  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָה ּפר ֹות ,

ּבריאתן  ׁשּקדמה  מ ּגיד  אחר : הרים ּדבר  .ל ׁשאר  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ÌÏBÚ ˙BÚb∑ ואינן לע ֹולם  ּפר ֹות  הע ֹוׂשֹות  ּגבע ֹות  ƒ¿»ְְְֵֵָָָָ
ה ּגׁשמים  מעצר  .ּפֹוסק ֹות  ְְִֵֶַָֹ

      ¦¤À¤¤¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
    §´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

‰Ò ÈÎL ÔBˆe∑ארצ ֹו ּותהא  סנה , ׁשֹוכן ּכמ ֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְֵֵֶַ
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ר ּוח ֹו ונחת  מרצ ֹונֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָֹמברכת 

ּבּסנה  ּתח ּלה  עלי ּופ ּיּוס ,∑ÔBˆ.ה ּנגלה  ר ּוח  נחת  ְְְִִֶַַַָָָ¿ִַַַ

ׁשּבּמקרא  "רצ ֹון" ּכל  לרא ׁשּבר ∑Bz‡˙‰.וכן זֹו כה  ְְִֵֶַָָָ»»ְְָָֹ
‡ÂÈÁ.יֹוסף  ÈÊ∑ּבמכירת ֹו מאחיו .ׁשהפר ׁש ֵ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

        §¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
      §©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

  ©§¥¬§©¤«

BBL BÎa∑ ּגד ּלה ל ׁשֹון ׁשה ּוא  "ּבכ ֹור " יׁש ¿ְְְֵֶָֻ
ׁשּנאמר : פט)ּומלכ ּות , א ּתנה ּו",(תהלים ּבכ ֹור  אני "אף  ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ

ד )וכן: יׂשראל "(שמות בכ ֹורי ה ּיֹוצא ∑BÎa."ּבני  מל ְְְְִִִֵֵָ¿ֵֶֶַ
יה ֹוׁשע  וה ּוא  לכ ּבׁש∑BBL.מ ּמּנּו, ּכׁשֹור  ק ׁשה  ׁשּכח ֹו ְְְְִִֶֶֶַָֹֹֻ

מלכים  BÏ.ּכּמה  „‰∑: ׁשּנאמר ל ֹו, כז)נת ּון (במדבר ְִַָָ»»ֱֶֶַָ
עליו"  מה ֹוד ˜ÂÈ."ונת ּתה  Ì‡ È˜Â∑ ׁשֹור ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»

אבל  נא ֹות , קרניו ואין ק ׁשה , נא ֹות ּכח ֹו קרניו ראם  ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
ויֹופי  ׁשֹור , ׁשל  ּכח ֹו ליה ֹוׁשע  נתן ק ׁשה , ּכח ֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻואין

ראם  מלכים .∑‡ı‡ŒÈÒÙ.קרני ואחד  ׁשל ׁשים  ְְֵֵַ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו? יׂשראל  מארץ  ׁשּכּלם  ּכל אפ ׁשר   ל אין א ּלא  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּבארץ  ואח ּזה  ּפלטרין ל ֹו קנה  ׁשּלא  וׁשלט ֹון,  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמל
ׁשּנאמר : היא , לכ ּלם  ׁשח ׁשּובה  ג )יׂשראל , "נחלת (ירמיה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

צבא ֹות  ‡ÌÈÙ.ּגֹוים "צבי ˙B Ì‰Â∑ א ֹותם ְְִִִ¿≈ƒ¿∆¿«ƒָ
מאפרים  ׁשּבא  יה ֹוׁשע  ׁשהרג  הרבב ֹות  הם  .ה ּמנּגחים  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑,ּבמדין ּגדע ֹון ׁשהרג  האלפים  הם  ¿≈«¿≈¿«∆ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ח)ׁשּנאמר : וג ֹו'(שופטים ּבּקרקר  וצלמנע  .""וזבח  ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻ

LÓL‡יד  ÏeÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:ÁÈa ÁÈ LÈÓ ÔÈc‚Ó ‡„ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו ÔÓ ehÓe ‡iÈka ‡ieË LÈÓe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז dÏ ÈÚ d‡ÏÓe ‡Ú‡ ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡ ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈt ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈÏ ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

ÈÚ˙‡c„‡יז Ôe‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B„ ‡a«»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz‚a dÏÈc ‡ÓeÂ ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈÙ‡ ˙È„ ‡˙Âƒ¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆



     
      

      
    

     
    


    

      
     

  
     

     
   

      
     
      

      
    
    

  
       

    
     

     
    
    

       
 



צד               

     

     §¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
 §«Ÿ¨¤«

Ó‡ ÔÏeÊÏÂ∑ ׁשּבר ׁשבטים  חמ ׁשה  א ּלּו ¿ƒ¿À»«ְֲִִֵֵֶַָָ
ׁשמ ֹותיהם  ּכפל  – וא ׁשר  נפ ּתלי דן ּגד  זב ּולן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּבאחר ֹונה :
ׁשּבכל  ח ּלׁשים  ׁשהיּו לפי ּולהג ּבירם , ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלח ּזקם 
ׁשּנאמר : ּפרעה , לפני יֹוסף  ׁשה ֹולי הם  הם  ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹה ּׁשבטים ,

מז) לפי (בראשית אנׁשים ", חמ ּׁשה  לקח  אחיו ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"ּומקצה 
מלחמ ּתֹו ׂשרי ל ֹו א ֹותם  יׂשים  ולא  ח ּלׁשים  .ׁשנראים  ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

EÈÏ‰‡a Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏeÊ ÁÓN∑ זב ּול ּון ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְ
יׁשּכן", יּמים  לח ֹוף  "זב ּולן ׁשּתפ ּות : ע ׂשּו ְְְְִִִַָָָָֹֻֻויּׂששכר 
ּפיו  לת ֹו ונֹותן ּומ ׂשּתּכר  ּבספינֹות  לפרקמטיא  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָויֹוצא 

 לפיכ ּבּתֹורה . וע ֹוסקים  יֹוׁשבים  והם  יּׂששכר , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשל 
ֿ ידי  על  יּׂששכר  ׁשל  ׁשּתֹורת ֹו ליּׂששכר , זב ּול ּון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהק ּדים 

היתה  E˙‡ˆa.זב ּול ּון ÔÏeÊ ÁÓN∑ ּבצאת הצלח  ְְָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ
ל ּתֹורה ,∑Î˘OÈÂ.לסח ֹורה  אהלי ּביׁשיבת  הצלח  ְִָ¿ƒ»»ְִִֶַַַַָָֹ

ׁשּנאמר : ּכמ ֹו חד ׁשים , ולק ּבע  ׁשנים  ּולע ּבר  ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹליׁשב 
יב ) רא ׁשיהם (דה"א לע ּתים ... ּבינה  יֹודעי יּׂששכר  ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ"ּומ ּבני

ֿ ּפי  ועל  , ּבכ ע ֹוסקים  היּו סנהדרא ֹות  רא ׁשי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמאתים ",
וע ּבּוריהם  ע ּתיהם  .קביעת  ְְִִִֵֵֶֶַ

      ©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
     ©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי להר ∑‰e‡˜ÈŒ.ׁשל  «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספ ּו. וׁשם ה ּמֹור ּיה  היא , קריאה  ֿ ידי על  אסיפה  ּכל  ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

ֿ צדק  זבחי ּברגלים  e˜ÈÈ.יזּבח ּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»
ּבּתֹורה  לעסק  ּפנאי להם  ויהא  ּוזב ּול ּון, .יּׂששכר  ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ÏBÁ ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית ,(מגילה ח ֹול : טמ ּוני ּכּסּוי ¿À≈¿≈ְִִֵָ
ּוזכ ּוכית  הח ֹול ,וח ּלזֹון ּומן ה ּים  מן ה ּיֹוצאים  לבנה  ְְְְִִִִִַַַָָָָ

ׁשאמר ּו ּכמ ֹו היה , ּוזב ּול ּון יּׂששכר  ׁשל  ְְְְְִֶֶֶָָָָָּובחלק ֹו
מג ּלה : ה)ּבמ ּסכת  נפ ׁשֹו(שופטים חרף  עם  "זב ּול ּון ְְְְִֵֵֶֶַַַָ

ׁשהיה  ׂשדה ", מר ֹומי על  ּד"נפ ּתלי מ ּׁשּום  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָלמ ּות ",
ּוכרמים  ׂשד ֹות  נת ּת לאחי חלק ֹו: על  זב ּול ּון ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמתרעם 

ׁשּנאמר :∑ÈÙNe.וכ ּו' ּכמ ֹו ּכּסּוי, ו)ל ׁשֹון "וּיס ּפן (מ"א ְ¿À≈ְְְֱִִֶֶַַֹ
ה ּבית ", ז)את  ותר ּגּומ ֹו:(שם ּבארז", 'ּומטלל "וספ ּון ְְְְְִֶֶֶַַַַַָ

ּבכ ּסּוי )ּבכ ּיּורי אחרים: "ע ּמים (ספרים אחר : ּדבר  ארזא '. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּתּגרי  זב ּול ּון, ׁשל  ּפרקמטיא  ֿ ידי על  ֿ יקרא ּו", ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהר 
ה ּספר , על  ע ֹומד  וה ּוא  ארצ ֹו, אל  ּבאים  ֿ ּכֹוכבים  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָע ֹובדי
עד   נל ּכאן, עד  ונצטערנּו ה ֹואיל  א ֹומרים : ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָוהם 
ּמע ׂשיה , ּומה  זֹו א ּמה  ׁשל  ּיראת ּה מה  ונראה  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻיר ּוׁשלים ,
וא ֹוכלים  אחד  לאל ּה ע ֹובדים  יׂשראל  ּכל  ר ֹואים  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהם 
זה  ׁשל  אלה ּות  ֿ ּכֹוכבים , ׁשהע ֹובדי לפי אחד , ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמאכל 
ּכמאכל ֹו לא  זה  ׁשל  ּומאכל ֹו זה , ׁשל  ּכאלה ּות  ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא 
ּומת ּגּירין  ּכזו' ּכׁשרה  א ּומה  'אין א ֹומרים  והם  זה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל 

ֿ צדק " זבחי יזּבח ּו "ׁשם  ׁשּנאמר : ÚÙL.ׁשם , Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
ÈnÈe˜ÈÈ Ì∑ ממ ֹון להם  נֹותן ה ּים  ויּׂששכר , זב ּול ּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

.ּבׁשפע  ְֶַ

       §¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
 §−©©¨§«Ÿ

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏeÊ È„Á Ó‡ ÔÏeÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa Î˘OÈÂ C„ ÈÏÚa ÏÚ ‡¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLeÈa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa eËÏ Ï‡NÈ„ ‡iËLƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚÏ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ¿»»ƒ¿«¿»¿

ÈLכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈa Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ



    
     
    


      

     
      

   
     

      
     
   

  
     

     
      
      
      

     
     

     



צה                
„b ÈÁÓ Cea∑ ּגד ׁשל  ּתח ּומ ֹו ׁשהיה  מל ּמד  »«¿ƒ»ְְֵֶֶַָָָ

מזרח  ּכל ּפי  וה ֹול ÔÎL.מרחיב  ‡ÈÏk∑ ׁשהיה לפי ְְְְִִֵֵַַָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ
ל ּספר . ה ּסמ ּוכים סמ ּו ׁשּכל  ּבאריֹות , נמ ׁשל   לפיכ ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

ּגּבֹורים  להיֹות  צריכים  ‡ŒÛ.ל ּספר  ÚBÊ ÛËÂ ְְְִִִִִַָ¿»«¿««
ה ּזר ֹוע ∑˜„˜„ עם  הרא ׁש ח ֹותכים  נּכרין, היּו הר ּוגיהן »¿…ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

אחת  .ּבמ ּכה  ְַַַָ

              

        

אאאא־ ־ ־ ־ קדקד קדקד קדקד קדקד :::: זרזרזרזרע ע ע ע  וטרוטרוטרְְְְַַַַָָָָוטרְְְְְְְְַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
אחת  מ ה  ה רע   ע  הרא  תכי ח ,רינ  הי  גיהְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהר

רש"י) ובפירוש כ. (לג ,

ד בט ר"י  ר ," ע רא י  "ו תא  אחריו , ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָס ק 
. רי  הי לפי   האר  כ  החל לפני   לכי ה  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָהי

ויחי , פרת  בטיל יעקב  ברת הרי  ,להבי  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹוצרי
יה דה  אריה  ר 'ג  יבי א  ער  יד" ליה דה  נגע  ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנאמר
ה דה  מ מע , ח ת, מל  לאריה  מ ל מ ה  "'ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָג
לפני ללכת ד  לבני  אמר מ ע  , בטי ה י מ החזק  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה 

יה דה ? לבני  ולא   האר  כ  ְְְְִִֵֶֶָָָָֹהחל
נאמר  יה דה  על לגד , יה דה  י הח ק   י הק ב ְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָוי
יבי הא  הי רת ב רב  ר " יבי א  ער  יד"ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

ה  "ואיבי  ה ס ק  על ה 'מצד ת' כפר מ ניו ,  רחיְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹ
 הי ד  ני  ־אימה ־ ." ער לי   הפכ ו  סינ "י  " ער ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלי 
מ ה  ה רע   ע  הרא  תכי ח" מ ד ,  ת א  רגי ְְְְִִִִַַַָָָָֹה

ַַאחת".
נמה ", ל תח ה  "לא  נצט עממי בעה  מלחמת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוה ה 
 הי ד  בני  וקא   האר  כ מיחדת מעלה  היתה  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻולכ
, רחי  הי יה דה  אצל ־אימה ־ מ ד .  ת א רגי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָה
, להערי זמ  לה יהיה  ,  סית אחר־  א  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ

מ ה  ימי   נעני כה יה ע , ימי   ני בע ה רש"י (פירוש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹֻ
י) כט, על נצבי  ברי פרת ר"י  ר זה   ע מ .ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לפני  לכי ה  הי  ה :" אחיכ לפני  עבר  ציחל" ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָה ס ק 
." לפניה  פלינ  יבי וא  רי  הי לפי  . . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָי ראל

      ©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
      ©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

 ¦¦§¨¥«

BÏ ˙ÈL‡ ‡iÂ∑ ּבארץ חלק  ל ֹו ליּתן ראה  ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ
הארץ  ּכּבּוׁש רא ׁשית  ׁשהיא  וע ֹוג , ÌLŒÈk.סיח ֹון ְִִִִֵֶֶָָƒ»

˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ∑ חלקת ּבנחלת ֹו ׁשם  א ׁשר  ידע  ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
מחקק  קב ּורת  מ ׁשה ׂשדה  וה ּוא  ,.ÔeÙÒ∑ חלקה א ֹות ּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ְֶָָ

ׁשּנאמר : ּבר ּיה , מ ּכל  ּוטמ ּונה  לד )ספ ּונה  "ולא (לקמן ְְְְֱִִֶֶַָָָָֹ
קב ּורת ֹו" את  איׁש ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡.ידע  ÈL‡∑ ְִֶַָָ«≈≈ָ»≈»

לפי  הארץ , ּבכ ּבּוׁש החל ּוץ  לפני ה ֹולכים  הי ּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהם 
א ֹומר : ה ּוא  וכן ּגּבֹורים , לב )ׁשהיּו "חל ּוצים (במדבר ְֲִִִֵֵֶָ

וג ֹו'" אחיכם  לפני NÚ‰.ּתעבר ּו '‰ ˙˜„ˆ∑ ְְְֲִֵֵֶַַƒ¿«»»
ה ּיר ּדן, את  לעבר  הבטחתם  וׁשמר ּו ּדבריהם  ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהאמינּו
"רא ׁשי  מ ׁשה . "וּיתא ", אחר : ּדבר  וח ּלק ּו. ׁשּכב ׁשּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעד 

NÚ‰.עם " '‰ אמ ּור ∑ˆ„˜˙ מ ׁשה  .על  ָƒ¿«»»ֶַָֹ

     

      §¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

‰È‡ eb Ôc∑ לפיכ ל ּספר , סמ ּו היה  ה ּוא  אף  »«¿≈ְְִַַָָָָָ
ּבאריֹות  ÔLa‰ŒÔÓ.מ ֹוׁשל ֹו ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתר ּגּומ ֹו, ְֲַָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלק ֹו יֹוצא  ּפּמּיאס ה ּיר ּדן ׁשהיא מ ּמערת  ל ׁשם  והיא  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר : ּדן, ׁשל  יט)ּבחלק ֹו ּדן",(יהושע  לל ׁשם  "וּיקרא ּו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ

˙Ônכא  È‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
È˜ Ï‡NÈ„ ‡a ‡ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈa ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡dÚכב  ÔÂÈ‡ e‚k ÛÈwz Ôc Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»



     
      
      
    
      

    
    

 
     

    
  

    
    

     

    
    
   

    
      

    

     



צו               
זה  ּזּנּוק  מה  אחר : ּדבר  ה ּבׁשן. מן וק ּלּוח ֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָוזּנּוק ֹו
ׁשבט ֹו ּכ מק ֹומ ֹות , ל ׁשני ונחלק  אחד  מ ּמק ֹום  ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָיֹוצא 
ּבצפ ֹונית  נטל ּו ּתח ּלה  מק ֹומ ֹות , ּבׁשני חלק  נטל ּו ּדן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשל 
ּובא ּו להם , ספק ּו ולא  ּוסביב ֹותיה , עקר ֹון ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹמערבית ,

ל ׁשם , עם  ּבצפ ֹונית ונלחמ ּו והיא  ּפּמּיאס , ׁשהיא  ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָ
וה ּוא  ּפּמּיאס , מ ּמערת  יֹוצא  ה ּיר ּדן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזרחית ,

וכלה  ל ּדר ֹום  מה ּצפ ֹון ּובא  יׂשראל , ארץ  ׁשל  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמזרח ּה
ּבדר ֹומ ּה ׁשּנטל  יה ּודה , ּבמזרח  ׁשה ּוא  ה ּמלח , ים  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבקצה 
וה ּוא  יה ֹוׁשע , ּבספר  ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו יׂשראל , ארץ  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל 

ּדן (שם)ׁשּנאמר : ּבני וּיעל ּו מהם , ּדן ּבני ּגב ּול  "וּיצא  ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הר ּוח  א ֹות ֹו מ ּכל  ּגב ּולם  יצא  וג ֹו'", ל ׁשם  עם  ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָוּיּלחמ ּו

ּבֹו לנחל  .ׁשהתחיל ּו ְְִִִֶֹ

      §©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
    §Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

ÔBˆ ÚN∑ רצ ֹון ּכל  ׂשבעה  ארצ ֹו ׁשהיתה  ¿«»ְְְְֵֶַָָָָ
LÈ‰.יֹוׁשביה  ÌB„Â ÌÈ∑,ּבחלק ֹו נפלה  ּכּנרת  ים  ְֶָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ

חרמים  לפר ׂש ּבדר ֹומ ּה, חרם  חבל  מלא  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹונטל 
ּכמ ֹו∑LÈ‰.ּומכמ ֹור ֹות  צ ּוּוי, א)ל ׁשֹון "עלה (דברים ְַ¿»»ְְֲִֵ

יר ׁש, ּכמ ֹו: מ ֹוכיח , ּברי"ׁש ׁשּלמעלה  וה ּטעם  ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָר ׁש",

ה ּטעם  יהיה  ה "א , ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף  ׁשמע , לקח , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַידע ,
ׁש ּכאן:למעלה : אף  לקחה , סלחה , ידעה , מעה , ְְְְְְַַָָָָָָָָָָ

מצינּו ה ּגד ֹולה  ּובמסרת  צ ּוּוי. ל ׁשֹון ְְְְִִֶַָָָָָֹ"יר ׁשה ",
מלעיל  ּדטעמיה ֹון צ ּוּוי ל ׁשֹון ּביתא ' .ּב'אלפא  ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

       §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
  §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

L‡ ÌÈaÓ Cea∑ אין ּב'ּספרי': ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְִִִֵֵַָ
ואיני  ּכא ׁשר , ּבבנים   ׁשּנת ּבר ה ּׁשבטים  ּבכל   ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָל

ּכיצד  ‡ÂÈÁ.יֹודע  Èeˆ È‰È∑ מתר ּצה ׁשהיה  ֵֵַַ¿ƒ¿∆»ְִֶֶַָָ
אנּפיקינֹון  ּבׁשמן מר ּצין לאחיו והם  ּובקפלא ֹות , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשהיּו אחיו", רצ ּוי "יהי אחר : ּדבר  ּבתב ּואה . ְְְִִֵֶֶַָָָָָל ֹו
ה ּימים : ּבדברי ׁשּנאמר  וה ּוא  נא ֹות , ז)ּבנֹותיו (א ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָ

נׂשּוא ֹות  ּבנֹותיו ׁשהיּו ּברזית ", אבי ְְְֲִִֶָָָ"ה ּוא 
זית  ּבׁשמן ה ּנמ ׁשחים  ּגד ֹולים , ÏËÂ.לכהנים  ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈

BÏ‚ ÔÓMa∑( ספרי) ׁשמן מ ֹוׁשכת  ארצ ֹו ׁשהיתה  «∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ
ל ׁשמן, ל ּודק ּיא  אנׁשי ׁשּנצטרכ ּו ּומע ׂשה  ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמעין,

ּפּולמ ֹוסט ּוס  להם  ּכדאיתא מ ּנּו וכ ּו' אחד  ְְְְִִִֶֶָָָ
.(פ "ה)ּב'מנח ֹות ' ְִָ

        

 לי לי לי לי ד ד ד ד  לכהני לכהני לכהני לכהני נ נ נ נ א א א א תתתת .... .... נא נא נא נא תתתת נ נ נ נ תיו תיו תיו תיו   הי הי הי הי, לג (רש"י ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֹֹ
ה ה כד ) למר,  וי . ברי ה ני  י ה ר מה  לאל,  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹי

מל ת ב דה  ל ,ת צניע ה א  א ה  ל האמ י  ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָה י 
פי ד לה , לכה נה  מ עילה  מביאה  צניע ת ְְְְְְִִִִִִָָָָָנימה .
 הל א  רא יה  צנעה  א ה  דר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאמר
קמחית  זכתה  ת צניע בזכ ת , לי ד  הני ְְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָֹותעמיד 

ניל זכה  צנעה  א ה  ד לה . כה נה    ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָלבני
, י ד ה  לקד נכנס  ה ד ל ה ה למר: ,' לי ד  הני'ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ
ע רת  חק ק ת  עליה ה ח ת,  ,האר היה   ֲֲֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
;( ל ה על  סנ בר ה א  , די תב ת (לא  ְְְְִִֶַַַָָָָֹה רת

אחד . בר  ה מד  וה רה   האד ,כ  כמְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

     ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ ÚN ÈÏzÙ Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB„Â ÒBpb ÌÈ ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎaƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙È≈»

È‰Èכד  L‡ ‡Èa ˙kaÓ CÈa Ó‡ L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊÙk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»



      
    

       
     
      
    

  
    

      

      
     
     
   

    
    

      
      
     

      


      
     

  
    

    
    
    



צז                
EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊa∑ ּכנגד מד ּבר  ה ּוא  עכ ׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְֵֶֶַַָ

ה ּספר  ּבערי יֹוׁשבים  ּגּבֹוריהם  ׁשהיּו יׂשראל , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל 
ּכא ּלּו ּבּה, ליּכנס  הא ֹויבים  יּוכל ּו ׁשּלא  א ֹות ּה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹונֹועלים 
ּונח ׁשת . ּברזל  ׁשל  ּובריחים  ּבמנע ּולים  סג ּורה  ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹהיא 
נע ּולה  ארצכם  ," מנעל ּונח ׁשת  "ּברזל  אחר : ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדבר 
א ׁשר  ׁשל  וארצ ֹו ּונח ׁשת , ּברזל  מהם  ׁשח ֹוצבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבהרים 

מנע ּול ּה יׂשראל היתה  ארץ  E‡c.ׁשל  EÈÓÈÎe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆
ימי  , ּתח ּלת ימי ׁשהן , ל ט ֹובים  ׁשהם  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּוכימי

זבים  ּדֹואבים , ׁשהן , זקנת ימי יהיּו ּכ ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָנע ּורי
ּוכימי ," ּדבא ּוכימי" אחר : ּדבר  ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּומתמ ֹוטטים .

ימי ּכמנין , ל ט ֹובים  א ּתם ׁשהם  א ׁשר  ה ּימים  ּכל  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצ ֹות  ׁשּכל  , ּדבא יהיּו מק ֹום  ׁשל  רצ ֹונֹו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָע ֹוׂשים 
מברכת  ׁשּתהא  יׂשראל , לארץ  וזהב  ּכסף  ּדֹובא ֹות  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹיהיּו
ּוממ ׁשיכ ֹות  הימ ּנה  מת ּפרנס ֹות  הארצ ֹות  וכל  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבפר ֹות ,
ּכלה  וה ּזהב  ה ּכסף  אשקלונ"ט , ּוזהבם , ּכס ּפם  ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָל ּה

לארצכם  א ֹותם  מזיב ֹות  ׁשהן .מהם , ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

      ¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
§¨¦«

ÔeLÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ ּכאל ׁשאין יׁשר ּון,  ל ּדע  ≈»≈¿Àְְֵֵֶַָֻ
צ ּורם   ּכצ ּור ולא  ֿ ּכֹוכבים , הע ֹובדי אלהי Î.ּבכל  ְְְְְֱִֵֵָָָָֹֹ…≈

ÌÈÓL∑ ר ֹוכב ה ּוא  ּובגאות ֹו , ׁשּבעזר אל ּה א ֹות ֹו ה ּוא  »«ƒְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹ
.ׁשחקים  ְִָ

     

       §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§̈¤
    ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑ לאלהי ה ּׁשחקים  הם  למע ֹון ¿…»¡…≈∆∆ְְִֵֵֵַָָֹ
ל ׁשב ּתֹוקדם , ׁשחקים  ל ֹו ּוברר  אלהים , לכל  ׁשּקדם  ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשֹוכנים  זר ֹוע  ּבעלי ּכל  מע ֹונת ֹו ּומ ּתחת  .ּומע ֹונת ֹו, ְְְְֲִִֵַַַַָָָ
ÌÏBÚ ˙ÚÊ∑ּתק ּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי וע ֹוג  סיח ֹון ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

ויזּוע ּו יחרד ּו ֿ ּכרחם  על   לפיכ ע ֹולם , ׁשל  ְְְְְֱִֶֶַָָָָָָּוגב ּורת ֹו

,ה ּנמ ּו על  ה ּגב ּה אימת  לע ֹולם  מ ּפניו. חל ׁש ְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹוכחם 
 ּבעזר ׁשּלֹו וה ּגב ּורה  ׁשה ּכח  EÈtÓ.וה ּוא  L‚ÈÂ ְְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆

ÈB‡∑' א ֹותם 'ה ׁשמד   ל ּתבה ∑ÚÓ‰.ויאמר  ּכל  ≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ֵָָ
ּבס ֹופ ּה ה "א  ל ּה הטיל  ּבתח ּלת ּה, למ "ד  .ׁשּצריכה  ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

„dzÎLכו Ï‡NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

dÓÈÓaכז ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ˙Â ‡ÓÏÚ „Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ



      
    

   
    
     
     
     
    

   
    
    
    
    
     

     
     
    

     
    

     
     
    
     
     
   

  
 
    

      
      
     

  
     

 

    
    
   
    
    
   


    

     
     
     
    
     
    
   

  



צח               

       ©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
  §¦®©¨−̈©«©§¨«

„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד  ּגפנֹוּכל  ּתחת  "איׁש ∆«»»ְְִִִַַַָָָ
וליׁשב  להתא ּסף  צריכין ואין מפ ּזרין ּתאנת ֹו", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻותחת 

הא ֹויב  מ ּפני ˜ÚÈ.יחד  ÔÈÚ∑:יא)ּכמ ֹו "ועינֹו(במדבר ְִֵֵַַָ≈«¬…ְְֵ
ּכבדד  לא  יעקב , ׁשּברכם  ה ּברכה  ּכעין ה ּבדלח ", ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּכעין

ירמיה : טו)ׁשאמר  ּכעין (ירמיה א ּלא  יׁשב ּתי", "ּבדד  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

יעקב : ׁשהבטיחם  מח)הבטחה  אלהים (בראשית "והיה  ְְְֱֲִִִֶַַָָָָָֹֹ
אב ֹותיכם " ארץ  אל  אתכם  וה ׁשיב  ∑eÙÚÈ.ע ּמכם , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ««¿

ÏËŒeÙÚÈ.יטיפ ּו ÂÈÓL Û‡∑ יצחק ׁשל  ּברכת ֹו אף  ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ
ּברכת ֹו על  יעקב :נֹוספת  כז)ׁשל  האלהים (שם  ל ֿ "ויּתן ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

וג ֹו' ה ּׁשמים  ."מ ּטל  ְִִַַַָ

        ©§¤̧¦§¨¥¹¦´¨À©©´©«Ÿ̈½¨¥´
       ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
  ©¨«¥¬¦§«Ÿ

Ï‡NÈ EÈL‡∑, ה ּברכ ֹות להם  ׁשּפרט  לאחר  «¿∆ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶַַַָָ
ה ּכל  ּדבר : ּכלל  לכם , לפרט  ּלי 'מה  להם : ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר 

EBÓÎ.ׁשּלכם ' ÈÓ Ï‡NÈ EÈL‡∑' ּבה  ּתׁשּועת ֶֶָ«¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְַָ
, עזר מגן ה ּוא  הּוא)א ׁשר  ּגאות (ואׁשר eLÁkÈÂ.חרב  ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈÈ‡∑:ׁשאמר ּו ה ּגבע ֹונים  ט)ּכג ֹון "מארץ (יהושע  …¿∆»ְְְִִֵֶֶֶַָ
וג ֹו'" עבדי ּבא ּו BÓÈ˙BÓaŒÏÚ.רח ֹוקה  ‰z‡Â ְְֲֶָָָ¿«»«»≈

C„˙∑: ׁשּנאמר י )ּכענין על (שם רגליכם  את  "ׂשימ ּו ƒ¿…ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
הא ּלה " ה ּמלכים  .צ ּוארי ְְִֵֵֶַַָָ

     

      ©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½Ÿ
      ©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¤¨

  ̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁÏ Ï‡NÈ ‡Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú‡Ï ÔB‰e‡ ˜ÚÈ ÔepÎ„ ‡˙kaƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ÓÁÂ eÚ ‡„Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡NÈ CeË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò ÔecÎÈÂ C˙Âab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C„z ÔB‰ÈÎÏÓ È‡eˆ ˙˜Èt¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

„Bא  ‡eËÏ ‡BÓ„ ‡LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁÈ Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó LÈ≈»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»



   
     

      
      

     
    
     
      
     
      
      
     
     
     

     
    

    
    
    
    
    

     
 

    
   

 
      

    
  

     
      

   

     
     
     

  
     

    
     

       
     

    
     

   
    

     
     

    



צט                
B ‰ŒÏ‡ ‡BÓ ˙ÚÓ∑,היּו מעל ֹות  ּכּמה  ≈«¿…»∆«¿ֲַַָָ

אחת  ּבפסיעה  מ ׁשה  הראה ּו∑‡˙ı‡‰ŒÏkŒ.ּופסען ְְִִֶַַָָָֹ∆»»»∆ְֶָ
ּבׁשלות ּה, יׂשראל  ארץ  ּכל  העתידין את  וה ּמציקין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ל ּה מציקין ע ֹובדים ∑ÔcŒ„Ú.להיֹות  ּדן ּבני הראה ּו ְְִִִָ«»ְְְִֵֶָָ

ׁשּנאמר : ּכֹוכבים , יח)עב ֹודת  ּבני (שופטים להם  "וּיקימ ּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
מ ּמּנּו לצאת  ׁשעתיד  ׁשמ ׁשֹון והראה ּו ה ּפסל ", את  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּדן

.למ ֹוׁשיע  ְִַ

         

ל  עני רק  להי ת  צרי ה ריזת עני  בי הח  נ ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָי
 עני אבל למצת", ימי מק זריזי" חז"ל: ל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָמצוה ,
 רכי "בכל " מי  ל  יהי  י מע "ל  רת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָל

ה ריזת. עני נגע  לא   " ְְִִֵֵַַָָֹדעה
 נב להר עליה  ינר מ ה  מהנהגת הה ראה  אה  זה  ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועל
לא   האר את ראית א ־על־י    האר את ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלרא ת
"ויעל    ל־מק מ הרת, בר  י ־א מצוה , ל עני ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָהיתה 
 פסע  הי מעלת "ה  ," נב הר אל מ אב  מערב ת ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹמ ה 
ה  ,' כ זריזת זאת ע ה  אחת", פסיעה  ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמ ה 
 אפ ההנהגה  להי ת צריכה  הרת עניני     י ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלמ

זריזת. ְִֶל
ה ריזת  כר לעיל האמ ר על־י   זה   סי לה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוי

לאברה ולמר ליל לה ליח ת זכה  הרת) ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ(עניני 
:עת ב את  קי ה "ה  ויעקב  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹיצחק 

:ב מ אינ כא רה    י בהקְְְִִֵֵֶָָ
ועל־אחת־  ," מאמיני ני   מאמיני"  ה י ראל ני  יוְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
 אי  " למאמיני  רא" ה א  אבינ  אברה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמה ־וכמה 
עת ב   לק נגע   אברה אצל ספק  יהיה  למר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
את   קי ה "ה  ל למר ללח   צטרכ ה "ה , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹל

ְַָה ב עה ?!
ה ריזת  עני על־ידי   נפלאה  נק ה   איר זה  בעניְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
י תר  נעלית למדריגה  ינר מ ה  ה יע  הרת) ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ(עניני 

.אבינ  אברה ל נת מאמ ְֱֲִִֵֶַָָָָאפ

     §¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
    ̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ּבׁשלות ּה ארצ ֹו הראה ּו ¿≈»«¿»ƒְְְְֶַַָָָ
נלחמים  נפ ּתלי מ ּקד ׁש ּוברק  ּדב ֹורה  והראה ּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻוחר ּבנּה,

וחיל ֹותיו  סיסרא  MÓe‰.עם  ÌÈÙ‡ ı‡Œ˙‡Â∑ ְְִִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆
יה ֹוׁשע  והראה ּו ּובחר ּבנּה, ּבׁשלות ּה ארצם  ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֻֻהראה ּו

ׁש וגדע ֹון מאפרים , ׁשּבא  ּכנען, מלכי עם  ּבא נלחם  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ועמלק  מדין עם  נלחם  ı‡ŒÏk.מ ּמנּׁשה , ˙‡Â ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ¿≈»∆∆

‰„e‰È∑ ּבית מלכ ּות  והראה ּו ּובחר ּבנּה, ּבׁשלות ּה ¿»ְְְְְְְֵֶַַָָָָָֻ
ונצח ֹונם  ‰‡ÔBÁ.ּדוד  Ìi‰ „Ú∑ ה ּמערב ארץ  ְְִִָָ««»»«¬ֲֶֶַַָ

"ה ּים  ּתקרי אל  אחר : ּדבר  ּובחר ּבנּה. ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבׁשלות ּה
ה ּקד ֹוׁשֿ הראה ּו האחר ֹון', 'ה ּיֹום  א ּלא  ְֲֲֶֶַַַַָָָָָהאחר ֹון",
ליׂשראל  ליארע  ׁשעתידין ה ּמארע ֹות  ּכל  ֿ ה ּוא  ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבר ּו

ה ּמתים  ׁשּיחיּו .עד  ְִִֵֶַַ

     §¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©§¥²¦¬©§¨¦−
©«Ÿ©

‚p‰Œ˙‡Â∑ מערת אחר : ּדבר  ה ּדר ֹום . ארץ  ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר : יג )ה ּמכ ּפלה , עד (במדבר וּיבא  ב ּנגב , "וּיעל ּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּבית ∑kk‰Œ˙‡Â.חבר ֹון" ּכלי יֹוצק  ׁשלמה  הראה ּו ְֶ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֵֶָֹֹ

ׁשּנאמר : ז)ה ּמק ּדׁש, א ה ּמל (מלכים יצקם  ה ּיר ּדן "ּבכ ּכר  ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
האדמה " .ּבמעבה  ְֲֲֵַָָָ

      ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
     §©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

     ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ

MÓe‰ב  ÌÈÙ‡„ ‡Ú‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁÈג  ‡˙Ú˜a ‡LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓBc ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú‡ ‡„ dÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈÏ ÓÈÓÏ ˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«



  


     
     

   
  



ק               
EÈ˙È‡‰ ‰pz‡ EÚÊÏ Ó‡Ï∑ ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְֵֵֵֶ

ׁשּנׁשּבע  'ׁשב ּועה  ּוליעקב : ליצחק  לאברהם , ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹותאמר 
 לכ "לאמר ", וזה ּו ק ּימ ּה', ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְְִֵֶֶַָָָָָֹלכם 

לא  ׁשּׁשּמה  מ ּלפני היא  ּגזרה  אבל  , ל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהראיתיה 
א ֹותם  ׁשּתראה  עד   מק ּימ הייתי ,ּכ ׁשא ּלּולי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעבר ,

להם  ות ּגיד   ותל ּבּה, ּוקב ּועים  .נט ּועים  ְְְְִִִֵֵֶַָָ

      ©¨̧¨¹̈¤¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
§Ÿ̈«

‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מת ,(ב "ב  מ ׁשה  אפ ׁשר  «»»»…∆ְֵֶֶָֹ
מ ׁשה , ּכתב  ּכאן עד  א ּלא  מ ׁשה "? ׁשם  "וּימת  ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּוכתיב :
אפ ׁשר  א ֹומר : מאיר  ר ּבי יה ֹוׁשע . ּכתב   ואיל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמ ּכאן

א ֹומר  וה ּוא  ּכל ּום , חסר  ה ּתֹורה  לא)ספר  "לק ֹוח (לעיל  : ְְֵֵֵֶַַָָָ
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש א ּלא  ה ּזה "? ה ּתֹורה  ספר  ֵֵֶֶֶַַַָָָָאת 

ּכֹותב  ּומ ׁשה  ‰'.ּבדמע א ֹומר , ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶַֹ«ƒְִִָ

       ©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
     §«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´¨½©−©¬©¤«

B˙‡ a˜iÂ∑.ּבכב ֹוד ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ (ספרי ה ּקד ֹוׁש «ƒ¿……ְִַָָ
יׁשמע נשא) וזה ּור ּבי עצמ ֹו, את  קבר  ה ּוא  א ֹומר : אל  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכן. ּדֹור ׁש יׁשמעאל  ר ּבי ׁשהיה  'את 'ין מ ּׁשל ׁשה  ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד 
ּבֹו ו)כ ּיֹוצא  א ֹות ֹו",(במדבר יביא  נזר ֹו ימי מלאת  "ּביֹום  ְְְְִִֵֵַָֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא  עצמ ֹו. את  מביא  כב )ה ּוא  "וה ּׂשיא ּו(ויקרא ְְִִִֵֵֶַַ

א ּלא  א ֹותם ? מ ּׂשיאים  אחרים  וכי א ׁשמה ", עון ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹא ֹותם 
עצמם  את  מ ּׂשיאים  BÚt.הם  ˙Èa ÏeÓ∑קבר ֹו ְִִֵֶַַָ≈¿ְִ

מע ׂשה  על  לכ ּפר  ּברא ׁשית , ימי מ ּׁשׁשת  ׁשם  מ ּוכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהיה 
ּבין  ׁשּבת  ּבערב  ׁשּנברא ּו ה ּדברים  מן אחד  וזה  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפע ֹור ,

פ "ה)ה ּׁשמ ׁשֹות  .(אבות ְַָ

     ¤À¤¥¨§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
  ¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מ ּׁשּמת ÁÏ‰.אף  ÒŒ‡ÏÂ∑ ּתאר נה ּפ ולא  ר ּקב ֹון ּבֹו ׁשלט  לא  ׁשּבֹו, לחל ּוחית  …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
.ּפניו  ָָ

     ©¦§Á§¥̧¦§¨¥¤¤²§©§¬Ÿ−̈
       §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

Ï‡NÈ Èa∑ ׁשהיה מ ּתֹו ּבאהרן אבל  ה ּזכרים , ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
א ּׁשה  ּובין לרעה ּו איׁש ּבין ׁשל ֹום  ונֹותן ׁשל ֹום  ְְִִֵֵֵֵֵֵָָָר ֹודף 

נאמר : כ )לבעל ּה, זכרים (במדבר יׂשראל ", ּבית  "ּכל  ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ
.ּונקב ֹות  ְֵ

        

נקב נקב נקב נקב תתתת  זכרי זכרי זכרי זכרי .... ....  אהר אהר אהר אהר אבל אבל אבל אבל  ,,,, כרי כרי כרי כריח)הההה לד , (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
 ר הח את מ ה  מיתת עת  ירימז מ ע  ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלכא רה ,
ה  על־ידי   ל ע ה  אהר למר:  וי .אהר ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלגי 
לפעל  מס ל אינ אמת, ת מ ה ,  א האמת. מ ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻקצת
 מ נטה  אינ – מ ה  זה : אי מה  זה   וי .ז דרְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

זה   אד   יה די , לכל  ל מביא  – אהר ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאמת.
מ ה , ח י   מ האמת. מ לת  מכרחי בילְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
, עב דה   עס ק  היה  , פקיד מ י  עס ק  ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֻהיה 
את   יהר ,ת ליח  לי ה א ר אבל האמת; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָמ ת

.אהר הנהגת ְֲֲַַַַַָֹמעלת

„‡BÓה  ‡Ú‡a ÈÈ„ ‡cÚ ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï˜Ïו ‡BÓ„ ‡Ú‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈNÚÂ ‰‡Ó a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

iLÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡NÈ È BÎe¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï‡∆¿»¿…∆



      
     
     

      

     
      
  

    

      
    

  



קי                

      ¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
     ¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

   ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

      §Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
  §Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È L‡∑ ּגס ל ּבֹו ׁשהיה  ¬∆¿»»ƒ∆»ƒִֶַָָ
ׁשּנאמר : ּכענין ׁשר ֹוצה , עת  ּבכל  אליו ּומד ּבר  (שמות ּבֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה '",לב ) אל  אעלה  ט)"וע ּתה  וא ׁשמעה (במדבר "עמד ּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַָָ
לכם  ה ' ּיצ ּוה  ."מה  ְֶֶַַָ

    §¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
      ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

©§«

      §ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
   ̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ ה ּתֹורה את  ּבּלּוח ֹות ׁשּקּבל  ¿…«»«¬»»ִֵֶֶַַָ
‰ÏB„b.ּבידיו  ‡Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגב ּור ֹות נּסים  ְָָ¿…«»«»ְִִ

וה ּנֹורא  ה ּגד ֹול  Ï‡NÈŒÏk.ׁשּבּמד ּבר  ÈÈÚÏ∑ ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈
ׁשּנאמר : לעיניהם , ה ּלּוח ֹות  ל ׁשּבר  ל ּבֹו (לעילׁשּנׂשא ֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ֿ ּבר ּוֿ"ט) ה ּקד ֹוׁש ּדעת  והס ּכימה  לעיניכם ", ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָוא ׁשּברם 
ׁשּנאמר :ה ּוא  י )לדע ּתֹו, ייׁשר (לעיל  ׁשּבר ּת", "א ׁשר  ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָ

ׁשּׁשּבר ּת  פז)ּכח :(שבת ְֲִֶַָֹ

        

י י י י ראל ראל ראל ראל  ל ל ל ל  ס פלעיני לעיני לעיני לעיני  ה רה  סמיכ ת את לפר  י ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָ
רז"ל  הק מה  י  על ,ת ב )לתח לט, נדרי) אי והכתיב  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

הא תת  לכל : בית ה  המ  וזה . מ ה חת  חד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָל
( י ־א , חד זה  ואי) . . ע ה  א ר . .  פתי ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָוה

ל   ע הק "ה  התנה  נאי  י  , אלקי רא  ְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָֹרא ית
 ילנ נגע  ה ריאה  עת רא ית ה ,מע ה  רבה  (בראשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָ

ה , אבות טוב  יו ותוספות " להרמב המשניות פירוש ב . קצח, זח"ב  ה .

.ו )

‡Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe ÈÏÓ Ôe a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa dpÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„ÚÂ Ï‡NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡NÈa „BÚ ‡i Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰BcÚ ÏÎÏe ‰ÚÙÏ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ‡ ÏÎÏe¿»«¿≈

Ècיב  ‡a ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈



     
     
       

      
 

    
     

    
     
      
      

   
     

      
   
    

       
    
    

     
       

      
      

    
  

    
    
    
     
      

      
     

 

     
    
    

    
     

    
    

      
     

     
    

     
       

      



קב               
        

הההה""""ה ה ה ה   ל ל ל ל אמראמראמראמר ."."."."רררר """"א א א א רררר ,,,, לקי לקי לקי לקי  רי רי רי רי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָאמראמראמראמר
רררר  ח ח ח ח יי יי יי יי רררר ב )למ למ למ למ הההה:::: יד , .(ב "ב  ְְְְֹֹ ִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

מעלה  מחמת א ר  ה ח ת בירת מ ה  מעלת  ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹוה ה 
 מעלה  מה ה   "ר  ח "יי ר ה "ה  ל אמר ,ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹז

: כדלק לי ראל, ְְְְְִִֵֵַַָָנגע 
 ת ח " ה "יי ר נתינת מ ע  ההס ר   הק ב י ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהעני
ת א מ ד  היתה  (לא  ה ח ת בירת על למ ה  ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹה "ה 
עב ר  היתה  א א ) להר, תעל מ ד   למחרת  א ,  ְְֲֲֳִֶַַַַָָָָָָָה
ל אמר ה "ה  ה ח ת: בירת לאחר   י  עיְְְְִִֶַַַַַַַָָָָאר
א ר   ני הרא "ה ח ת ל אמר אז רק  ,"'ג ל ְְֲִִֶַַַָָָָ"סל
ל אמר לא  לה  לכא רה , ."ר  ח יי ר  רְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ

מ ד ? ח " ִִַַַֹ"יי ר
עיאר האמ ר "ר "א ר ה ס ק  על י תר: ד ל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלא 
 ח "יי ר ר"י  מפר לא  "ל, ה ח ת, בירת אחר   ְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹֹי
אמרה  ה רכה ", "וזאת רת   ס  י ־א ,"רְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ר"י מפר אז רק    מ לאחר נה   עיאר ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָמעט
"יי ר  יר ( ד מ נה   עיאר) "ר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ"א ר

."ר  חְֲִֶַָֹ
  לפר הה כחה  י  ה א ,  לכ  ע ה פטת,  ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָוא
אבל   י ראל" ל "לעיני   י מה ה א  ה ט), ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ(על־י 

 ה ה רה  עניני  ל יו מ,ב מ פא  מ ה  הרי  ד ק , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
"ל "סל אמירת עת למ ה  ה "ה  ת ח " ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹה "יי ר

."'ג  נב הר אל 'ג מ ה  "ו על רק  ְְְְִֶֶֶַַַַַַָֹנתתה 
 ע "לא  גמרא : איתא  העגל, חטא  לגי  ה בר: ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹא ר
בה ". לבעלי  ה   תח לית א א  העגל את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָי ראל
על  ללט הרע  לצר אפרת נת ה "ה  זה  ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָבר
תבה  העילי   ל ה א  העגל, לע ת  תלפ ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָי ראל
י תר  נעלית מעלה  ע מד   האד עד   החטא  ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ(יטל

על־ידי ־זה .  יע י אליו  החטא ), לפני  היה  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמ פי 
העגל  מחטא  ה ס בב   ה ח ת בירת לגי    ב מ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמ ה 

 יתו על־ידי ־זה  די  ה א , (פנימ ת)  לכ  ע ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
למעלה  עד   ה בירה  היפ) לח ת (רה ) עילי   ְְֲִִִֵֶַַַַָָָעילי 
י המה ה נת, ה ח ת ,("ר א ר מה "לח ת ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָנעלית

הרא נת. ה ח ת לגי  לתה "  פלי"ְְְִִִִֵַַַָָ
  ה ח ת, בירת נר מ ה  נת   ל מר,  וי]ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
לה לתת אי ־אפר " מרי מ "י ראל יו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹה ל־וחמר:
א א  ה רה , ב ד  על הגנה   ל רק  (לא  היה  ה רה , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

בה .  ע י ראל על לפע ל די  ( ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
 ח  חה "אביו  עד  דבעי , אינ הנהגת  ה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמ ל
מתית  וקא  על־ידי ־זה   אביו " אינ ל וא מר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלבית
לי רד רצה  אינ" נפ מר עק  עד  לאביו ,  ה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאהבת

אביו ".   יקרא  א  ל־ מ ,פ א   ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמאביו 
ה תב כפי   " לעיניכ  ר וא" ה ק  ב מ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועל־י ־זה 
ה עלה  י   י ראל" ל "לעיני  ה רה    ס  י מד  ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
ל  אנ" זה   הי ה ח ת בירת מ ה  ל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוה בח 
תבה ]. לב   הביא זה  בר ," לעיניה ה ח ת ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָלר
 י תז, ע ר בעה   צ   י יצד  מבאר   ְְְִֵֶַַַָָָָָֹבזה 

למחה : ל יהפ ה ח ת, ְְְְִִֵֵַַָָָבירת
"א מה  רמה  ה ח ת בירת אנ  איר א ר , ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ
מה ־אי־  ענית.   י זה ,   י מה ה  ," ה לטת ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָול
ה בה  מעלת למ ת תגה  אז א ר לעתיד ־לבא , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ית רא ז בה  וא ר העגל; חטא  על י ראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָל
ל  מעלת    (ועל־ר־זה  " לעיניכ  ר וא"ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
 י תז, ע ר בעה    י יהיה  אז ה נת), ְְְְִִִֶַַַָָָָה ח ת

ו מחה .    י  ה ח ת ְְְִִַַָָבירת
על  י  רק  "ר  ח "יי ר נאמר מ ע   ע ה  ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹוזה
ל ע) מקרא  ל טפ בגילי , ה נת. ְְְְִִִִֶַַָָה ח ת
הראה  ה "ה  ה רה ,   ס רק  ה בר מתה  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהע ה ),
מתה  אז וקא  י   "האחר   ה "עד  נר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמ ה 

ה ח ת. בירת על־ידי  י ראל  יע ה אליו  ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהעילי 

            

   

ל ל ל ל ־ ־ ־ ־  לעיני לעיני לעיני לעיני  מ מ מ מ הההה ע ע ע ע הההה א א א א רררר גו גו גו גו '''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההד ד ד ד  ְְְְֹֹלכל לכל לכל לכל  ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֽֽֽֽי י י י ראל ראל ראל ראל ::::

ההההח ח ח ח ת ת ת ת  ל ל ל ל רררר  ל ל ל ל  א א א א –––– י י י י ראל ראל ראל ראל  ל ל ל ל  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹלעיני לעיני לעיני לעיני  ַַַַֹֹ
 לעיניה לעיניה לעיניה רש"י)לעיניה ובפירוש יב . (לד , ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶ

על  מס ר ה תב  אחרי   מתאי  אי  ־ע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוצרי
"לעיני   יס ,נר מ ה  ל וה פלא ת ה ד לת ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹה עלת

ל  א י ראל", לעיניה? ל ה ח ת לר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
דר ה על־י  למר  א)וי לד , תשא פרשת ברש"י :(הובא ְְִִֵַַַָ

ע סתאר וה יח    ה למדינת הל למל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ"מ ל
עמד רע .   עליה  יצא  ה פח ת קלק ל  מ ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָה פח ת,

י  א אמר, .תת וקרע  בינ,להרג ל ה אמר ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

ה פח ת  ה "ה , זה  ל ה . .  א  אינ עדי ל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמר
 א ה "ה  ל סתאר מ ה , זה  בי וה רב , ערב   ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹא

ְִֵָי ראל".
ה ח ת, בירת מ ה  מעלת פטת מ בנת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַֹועל־י ־זה 
תב , ה זרת מעלתיו  מ אר י תר נעלית ז ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָעלה 
בפרט  ,נר מ ה  עיני  ה רה  ער ויקר דל ב מ ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹהרי 
א ר  י ־כ־על־ וא ה "ה , ל  ד מ ל זה  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה א 
 מק  י ראל, והא הב  אמ ה הרעה  ,נר מ ה  ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראה 
י ראל  לפע  יכ לה  ה ח ת ל  ת ציא  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלח
ני את לה יל די  מ ד   בר לל ה ס  לא  , ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחס ־ו

.מהענ ְִֵֵֶָָֹי ראל
.סימ גאוא"ל ,פסוקי הברכה מ "א וזאת פרשת חסלת
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יום ראשון - י"ד תשרי
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז תשרי
פרק כ, מפרק פג
עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו תשרי
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח תשרי
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז תשרי
פרק כ, מפרק עט
עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט תשרי
פרק כ, מפרק צ
עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' תשרי
פרק כ

מפרק צז עד סוף פרק קג

לשבוע חג הסוכות תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

     ... בשר  ועד 
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תשרי  י"ד ראשון  יום 
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תשרי  ט "ו  שני יום 
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תשרי  י"ז רביעי יום 
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ו'. משנה א.5.פ"ג  לט , ב.6.סנהדרין יג .7.ו, יב, לד .8.קהלת לה, ב.9.שלח  כא, לב.10.ברכות כב, כא.11.אמור טז, קרח 
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הבי ' ע"פ (2 זו. באגה"ק אחרת גירסא (1 ח "ו סוף אבות ע'˘Ìבמגן מהדו"ק תניא גם ראה הנ"ל ". לתרץ  יש - מהצ"צ) לקוח  (כנראה
.48 שורה 13 הערה רסא
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שני עמ' א



היום יום . . . קטז

ה'תש"דיד תשרי, ערב חה"סיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: אך האמת . . . יאהב ה' וכו'.

יִלין. ְבׁשִ ֵערּוב ּתַ
ים. ֲהַדּסִ ן ּבַ ֵאין-ּכֵ י ֲעָרבֹות, ַמה-ּשֶׁ ּתֵ ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ׁשְ

ְהֶייָנה  יֶהם ּתִ ּתֵ ּשְׁ ִלים ׁשֶ ּדְ ּתַ ִריכֹות - ּוִמׁשְ י ּכְ ּתֵ ה ּוְבֶעֶרב יֹום־טֹוב. ַעל ַהּלּוָלב ׁשְ ּכָ ּסֻ ִרים ֶלֱאגֹוד ַהּלּוָלב ּבַ ְמַהּדְ
ֶהם אֹוֵגד  ּבָ ִריכֹות ׁשֶ ֹלׁש ּכְ ַבד ֶזה ׁשָ ִנים - ּוִמּלְ ל־ּפָ ְמַעט ַעל־ּכָ ִריָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ם ּכְ ים ַוֲעָרבֹות, ּגַ ַהֲהַדּסִ ְמֻכּסֹות ּבְ

ְך ֶטַפח ֶאָחד. ֶמׁשֶ ֹלׁש ֵאּלּו ּבְ ים ְוָהֲעָרבֹות ִעם ַהּלּוָלב, ׁשָ ַהֲהַדּסִ

ה'תש"דטו תשרי, א דחג הסוכותיום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: וכמו אב . . . הדינין נס"ו.

יֹום  ָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר, ּוִבְפָרט ּבְ ַמּתָ הּוא ּבְ ֵפרּוׁש ׁשֶ ּנֹוְתִנים ַהד' ִמיִנים ְלַאֵחר ְלָבֵרְך ֲעֵליֶהם, אֹוְמִרים ּבְ ׁשֶ ּכְ
ַהּלּוָלב  ׁשֶ ֱהֶחָינּו ּכְ ת ׁשֶ ְרּכַ ְתִחילּו ּבִ ּיַ "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ל. הֹוָרה ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִראׁשֹון. ְוהּוא ּתֹוֶעֶלת ַלּנֹוֵתן ְוַלְמַקּבֵ

ה. ִנּיָ ּשְׁ ָידֹו ַאַחת ְוָהֶאְתרֹוג ּבַ ּבְ
ה. ְעָנא־ַרּבָ הֹוׁשַ י גו' - ַרק ּבְ י ָאַמְרּתִ סּוִקים ּכִ ַהּפְ

ה" ַאַחר ִקּדּוׁש ְוֹלא ַאַחר ַהּמֹוִציא. ּכָ ּסֻ ב ּבַ ּיֹום ְמָבְרִכים "ֵליׁשֵ ם ּבַ ּגַ
נּו  ַרּבֵ בּועֹות(, ָאנּו יֹוְדִעים ַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשֶ ָ ַחג ַהּשׁ ר ְלֵעיל יֹום ב' ּדְ ְזּכָ ּנִ ת ּכֲֹהִנים )ּכַ ְרּכַ ֵעת ּבִ ַהַהְנָהָגה ּבְ

ִים. ּפַ יַאת ּכַ יתֹו ִלְנׂשִ ַחת ַטּלִ תֹו ּתַ ַמח ֶצֶדק" ֹקֶדם ֲחֻתּנָ ֵקן ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ַה"ּצֶ ַהּזָ

ה'תש"דטז תשרי, ב דחג הסוכות ]בחו"ל[יום שישי
הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ה. ּבְ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ְך ֵליׁשֵ ֶהֱחָינּו, ְוַאַחר־ּכָ ְיָלה: ׁשֶ ִקּדּוׁש ַהּלַ ּבְ

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אהוביי . . . או"נ מלו"נ.

דעם  מָאל  זעקסטען  דעם  זיידען  פון  געהערט  מיר  הָאבען  תקס"ט  סיפר:  הצ"צ 
ושאבתם מים - הראשון - פון לקו"ת, און עס איז געווען ע"ד ווי די גמרא זָאגט 
)ירוש' סוכה פ"ה ה"א( שמשם שואבים. יונה הָאט מקבל געווען בשמחת בית השואבה 
גילוי הנבואה, מיר הָאבען מקבל געווען עד אין סוף, דער סוף איז אז משיח וועט 

קומען, שנעוץ תחלתן בסופן.

ֲאָמר[  ית ֶאת ]ַהּמַ ִ ּשׁ ִ ַעם ַהּשׁ ּפַ ֵקן[ ּבַ ָבא ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַמְענּו ֵמַהּסָ ַנת תקס"ט ׁשָ ׁשְ ר: ּבִ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
אֹוֶמֶרת  ָמָרא  ַהּגְ ֶ ּשׁ ְלַמה  דֹוֶמה  ּבְ ָהָיה  ְוֶזה  ּתֹוָרה",  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ׁשֶ  – ָהִראׁשֹון   – ַמִים"  ם  ַאְבּתֶ "ּוׁשְ
ֹוֵאָבה ֶאת  ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ׂשִ ל ּבְ ִביא[ ִקּבֵ ם ׁשֹוֲאִבים. יֹוָנה ]ַהּנָ ָ ּשׁ ּמִ ֶרק ה' ֲהָלָכה א'( ׁשֶ ה ּפֶ ְלִמי ֻסּכָ )ְירּוׁשַ

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ עּוץ ּתְ ּנָ יַח ָיבֹוא, ׁשֶ ׁשִ ּמָ ְלנּו ַעד ֵאין־סֹוף, ַהּסֹוף הּוא ׁשֶ בּוָאה, ָאנּו ִקּבַ ּלּוי ַהּנְ ּגִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קיז היום יום . . . 

ה'תש"דיז תשרי, שבת חוהמ"סשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה. ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיּתֶ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
ְענֹות. ת ֵאין אֹוְמִרים הֹוׁשַ ּבָ ׁשַ ל יֹום ְויֹום. ּבְ סּוֵקי ּכָ יֶהם" ַאֲחֵרי ּפְ מּוָסף - "ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ּבְ

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: כג. בגזירת . . . קלו כלל.

 – ְך"  ּבָ ּוְדבּוָקה  "ֲחבּוָקה  ַמֲאָמר  ּכְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ִנְסיֹונֹות  ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ַעל־ְיֵדי 
ְמִסיַרת ֶנֶפׁש,  ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבִ ְך" – ּבְ ֱאלֹקּות, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה – "טֹוֶעֶנת ֻעּלָ ָמה ּבָ ׁשָ רּות ַהּנְ ְ ִהְתַקּשׁ
ְיִחיָדה  ְך  ֶנְהּפַ זֹו  ּלּות  ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי  ּדְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ  – ְלַיֲחָדְך"  "ְיִחיָדה   – ה  ִהּנֵ
ֲענּוג  ׁש ּתַ ִניִמי, ּוְבֶהְרּגֵ ַחּיּות ּפְ ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבְ הּוא ִעְנַין ַהּתֶֹקף ּבְ ֲהִמית ֶלֱאלֹקּות, ׁשֶ ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ ּבַ ׁשֶ
י ִנְלַקח  ית, ּכִ ָוָאה ֲאִמּתִ ַהׁשְ ִוין ֶאְצלֹו ּבְ ֲעבֹוַדת ה', ּוְבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵהן ְוָלאו ׁשָ ה ּבַ דֹול ַוֲהָנָאה ְמֻרּבָ ּגָ

ים. ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ּבָ ֲענּוג ְוטּוב ַטַעם ׁשֶ ּנּו ַהּתַ ִמּמֶ

ה'תש"דיח תשרי, ב דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: וההפרש . . . קלו עמלה בה.

ְעָנא"  ַבת "הֹוׁשַ ַעם ַאַחת. אֹוְמִרים ּתֵ א ּפַ יִפים ֶאּלָ יַע", ֲאָבל ֵאין ַמּקִ אֹוְמִרים "אֹום ֲאִני חֹוָמה" ְוַגם "ָאדֹון ַהּמֹוׁשִ
ַעם ַאַחת. ָאר - אֹוְמִרים ַרק ּפַ ַהּשְׁ קֹול ָרם. ּבְ ִליַח ִצּבּור ּבְ אֹוְמָרם ַהּשְׁ אֹוָתם ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּסֹוף - ּבְ ֹראׁש ְוֵהן ּבַ ֵהן ּבָ

קֹול ָרם ֵמאֹות "ס" אֹו "ע". ִמְנָהֵגנּו ְלַהְתִחיל ּבְ
אֹות "ת". ִליִמים ּבָ ֵלם, ּוַמׁשְ ף ׁשָ ִקים ַלֲעׂשֹות ֶהּקֵ ְמַדּיְ

ה'תש"דיט תשרי, ג דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אבל ההשראה . . . 272 לגמרי.

ְלטֹוָבה",  בּוָאָתּה  ּתְ ִמיֵני  ל  ּכָ "ְוֵאת  ֵרה  מֹוֶנה־ֶעׂשְ ׁשְ ּבִ ָאְמרֹו  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ְסָפִרים[,  ּבַ ]מּוָבא  ִאיָתא 
ֵמיָלא  ּבְ ְוָאז  ְלִקּדּוׁש –  ַיִין  ם  ּגַ "ל  ַהּנַ ַבד  ִמּלְ ר  ִנְזּכָ ֶאָחד  ָמקֹום  ּבְ ְוֶאְתרֹוג –  ה  ְלַמּצָ ים  ְלִחּטִ ן  ְלַכּוֵ ָצִריְך 

בּוָאה ְלטֹוָבה. ל ַהּתְ ְהֶיה ּכָ ּתִ

ה'תש"דכ תשרי, ד דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וע"כ . . . כמ"ש בזה"ק.

ְמנּו". ֲאִמיַרת "ָאׁשַ ים ּבַ ּכִ ּמַ יַע ַעד ֶהָחֶזה, ָמקֹום ׁשֶ ְענּוִעים ָצִריְך ְלַהּגִ ֵעת ַהּנִ ּבְ

ַעל־ְיֵדי  מֹו ָהִעְנָין ׁשֶ הּו ּכְ ּזֶ ׁש לֹוַמר ׁשֶ ּיֵ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות, ׁשֶ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲעלּות  ְך ִהְתּפַ ְוָקא ָיכֹול ִלְהיֹות ַאַחר־ּכָ ַנְפׁשֹו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּדַ ְתַמְרֵמר ּבְ ּמִ ה, ׁשֶ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ַהּכֶֹבד רֹאׁש ׁשֶ

ה. ִפּלָ ּתְ ּדֹות ּבַ ַהּמִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



קיח            

ה'תשע''ט  תשרי י"ד ראשון יום  ?     

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜Ù ÌÈ‰Î ˙ÎÂ ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰
         

   
לאחרים הוא בתפילה קול  להגביה  האיסור הרמב "ם לדעת

כס"מ) ראה ביחיד , שמתפלל  לאזנו.(אף להשמיע  יכול אבל

ה 'זהר' א)ולשיטת רי , קולו.(ויגש  ישמיע  לא  לעצמו אפילו

קא)וה'טור' סי ' מתוספתא(א"ח ה'זהר ' לשיטת  ראיה  הביא

ה"ט) פ"ג לאחר"(ברכות קולו  ישמיע  "לא - נפסק  להלכה  אך  .

ס"ב) שם א"ח אדה"ז  .(ש "ע

לומר: יש  השיטות ובביאור

של צרכיו בקשת הוא התפילה  מצות ענין הרמב "ם  לדעת

מאת היא שהבקשה  כיון אלא בדיבור, היא  והבקשה אדם,

באימה לעמוד צריך  המלך ולפני הקב "ה, המלכים  מלכי  מלך

לאזניו. אלא  קולו ישמיע  ולא בלחש  יהא  דיבורו ופחד,

לאזני אפילו נשמעת תהא לא התפילה ה'זהר' לשיטת  אבל

כידוע  הדביקות , תכלית היא העמידה תפילת  כי  המתפלל ,

בתפילה  שלבים  ארבעה  בריאה,שיש  אצילות, העולמות, ארבעת (כנגד 

ועשיה) האצילות ,יצירה עולם כנגד היא העמידה עולםותפילת 

היא התפילה ולכן, בלעדו. מציאות  שום  אין בו האחדות

אדמו"ר של  כביאורו הקב "ה, אל מוחלט  בביטול בלחש ,

ב)הזקן מה, ויחי  ממש ,(תו "א במציאות  ביטול "בחינת שהיא 

כאין  להיות  ממש  אביה חיק  אל השתפכות בחינת  והיינו

ואפס ".

אור ' ב 'תורה  מבואר ב)והנה , מה, הזה(ויגש  שבזמן  שאף 

לעתידֿלבוא בחשאי , להיות צריכה שמונהֿעשרה  תפילת

בכל החודרת בתפילה , במציאות הביטול  כי  רם , בקול  תהיה

הוא הזה  בזמן אליו להגיע  שאפשר  הנפש , מכוחות כוח

האדם באופן מציאות  קול את  שומע אינו  עצמו  הוא (ואף

ה 'תפילתו ) "כבוד  יתגלה  כאשר לבוא, לעתיד  אבל  
"אלוקות)יחדיו 'יראה' עצמו  וקוב "ה(הבשר  ש 'ישראל  ויתגלה 

חד' א)כולא עג, התפילה(זח"ג תהיה  מלבדו , מציאות שום ואין

בכך כי  רם הביטול .בקול  מעלת

    

ה'תשע''ט  תשרי ט"ו שני יום  ?    "   

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜Ù ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰  
        

    
קכד )הטור  סי ' ידי(א"ח על  התפילה  לחזרת  נוסף  טעם  הביא

הטעם עיקר אך אחריו ", קדושה שיענו "כדי  ציבור: שליח 

יודע  שאינו מי  את להוציא כדי  הרמב "ם , שכתב  כמו הוא 

אדה"ז להתפלל שו "ע – ציבור " שליח בתפילת חובתו  ידי  יוצא אינו  "הבקי  (כי 

ס"א) קכד  סי ' .או "ח

ס"א)ש 'וה 'לבו  לומר(שם "כדי  היא  הש"ץ  שחזרת כתב 

עיקר ולדעתו בקי ". שאינו מי  להוציא  וגם  בעשרה  הקדושה

הזה בזמן גם ואםֿכן  הקדושה, אמירת משום הוא  הטעם 

כדי התפילה על  חוזר הש "ץ  בתפילה , בקיאים  שכולם 

בעשרה . קדושה שיאמרו

להוציא כדי  היא  הש "ץ  שחזרת הרמב "ם  דברי  לפי  גם אך

יוסף ' ה 'בית הביא  בקי , שאינו אבודרהם)את הר "ד  וכתב ד "ה (שם,

הרמב "ם  קמח)מתשובת  סי ' הדור  בקיאים(פאר  כולם אם שגם 

התפילה את  שליחֿציבור שיחזור  חכמים תיקנו בתפילה ,

שבע ' 'מעין ברכה שתיקנו  שמצינו וכמו לבטלה . ברכה ואינה

ישארו  (שלא  הכנסת  לבית  לבוא המאחרים  בשביל שבת  בליל 

הכנסת , בבית  הקהל  כל נמצאים הזה  שבזמן ואף  לבדם). שם

גם היא התקנה הש "ץ , חזרת  לענין וכך התקנה. בטלה לא 

בקי שאינו מי  הכנסת בבית  אחת פעם  יהיה "שמא  הזה לזמן 

חובתו" ידי  הש "ץ  ס"ד )ויוציאנו שם אדה"ז  .(ש "ע

מגדים ' סק"א)וה'פרי משב"ז  שם לדברי(א"ח ראיה הביא

הרמב "ם:

חכמים  ב)לדעת לד , השנה אינו (ראש  בתפילה  הבקי  היחיד ,

"לדבריכם , גמליאל: רבן להם והקשה הש "ץ . בתפילת יוצא

התיבה"? לפני  יורד שליח ֿציבור את למה  להוציא "כדי  (והשיבו ,

בקי "). בשבילשאינו  הוא הש "ץ  לחזרת העיקרי הטעם  ואם

הוא הטעם  שעיקר מכאן אלא הקושיא, מה הקדושה , אמירת

הקדושה לאמירת ועוד : התפלל. שלא  מי את  להוציא כדי 

ברכת עד  שיחזור די  אלא  התפילה כל את לחזור צריך אינו

קדוש '. 'אתה 

     

ה'תשע''ט  תשרי ט"ז שלישי יום  !    –   

:Ë ‰ÎÏ‰ ,È ˜Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰  
         
       
        
         

   

בקריאת הכנסת  מבית היציאה  איסור האם  לדון : יש 

מי על אפילו או זו  בקריאה  שחייב  מי  על רק  חל  התורה

או  התורה קריאת  את  שמע  שכבר כגון  בה , חייב  שאינו

מכן? לאחר  לשמוע  שעתיד

דיסקין  מהרי "ל  טו )ובשו"ת  ה, קונט"א מסתבר(ח"ג כי  כתב 

ומכל ֿמקום זו, בקריאה חייב  שאינו למי  לצאת להתיר  שיש 



קיט             

עם 'ברוב  משום  שמע  שכבר אף  בקריאה להשתתף  מצוה

לצאת . מותר אחרת מצוה  לצורך אבל מלך', הדרת 

מגדים ' ה'פרי  א)אך ח, ברכות יוסף ובראש  ב, א"א, קמו  הוכיח (סי '

שמע  שכבר מי  על גם  הוא  היציאה  שאיסור  הרמב "ם מדברי 

לדבר באיסור  ההלכה  את פותח הרמב "ם  כי  הקריאה, את 

הקריאה , את ולשמוע  לב  לשים והחובה הקריאה בשעת

ולכאורה הקריאה . בשעת  לצאת  שאסור וכותב  וממשיך

אסור  אם כי מיותר , השני להתרכז החלק  שצריך  משום 

שאסור כל ֿשכן הקריאה , !בשמיעת 

לאדם אף  נאמר היציאה  שאיסור  מכאן אלא  
שהוא הדיבור  מאיסור זאת  ללמוד  אין ולכן הקריאה , את 

שעליו. השמיעה  חובת ביטול מחמת

בשעת הדיבור באיסור פתח  הרמב "ם  מדוע  גם  מובן ובכך 

חזר ושוב  הכנסת, מבית היציאה  באיסור  המשיך הקריאה ,

לעסוק  לו מותר  תמיד בתורה  שהעוסק  וכתב  הדיבור לאיסור

זאת לכתוב  צריך היה ולכאורה הקריאה . בשעת בתורה

הקריאה ? בשעת הדיבור איסור לגבי בתחילה

האמ  מיולפי  על מדובר ההלכה  בתחילת  כי  מובן, ור 

צריך אלא  ללמוד  לו שאסור הקריאה את שמע  לא  שעדיין

זה  ובמקרה ולשמוע , להתרכז    
  מכן ולאחר הקריאה . בשמיעת חייב  שהרי 

הקריאה , את  שמע  שכבר  מי  של לדינו הרמב "ם עובר 

אך הקריאה , בעת הכנסת מבית לצאת  לו אסור שמכלֿמקום 

בתורה . לעסוק  יוכל אומנותו תורתו אם

ה'תשע''ט  תשרי י"ז רביעי יום  '   '

:È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰
         
         


בפיך " ה ' תורת  תהיה  "למען ט)מהכתוב  יג, דרשו (שמות

"מן  בהם , כתובה ה ' שתורת תפילין, לעשות שצריך  חז"ל 

באכילה שמותרת  בהמה היינו  בפיך ", א)המותר קח, .(שבת

בגמרא האמור פי  על א)והנה , כח, השתמשו (שבת שבמשכן

שמים למלאכת  הוכשרו ש "לא כיון טהורה, בהמה  בעור רק 

הר"ן  מסתפק  בלבד", טהורה בהמה עור בדפי אלא  א ו , (ר "ה

ופסק הרי "ף) בו. לתקוע  כשר טמאה מבהמה שופר  האם

ס"א)הרמ"א  תקפו  סי ' פסול .(או "ח טמאה  מבהמה  ששופר 

שבת ' ה'עולת זה  על שם)ותמה  'לא(א"ח של  הדין אם :

נפסק  טהורה ' בהמה  משל אלא שמים  למלאכת הוכשרו

ה ' תורת  תהיה  "למען  מהפסוק  ללמוד צריכים  מדוע  להלכה ,

אלא טהורים? חיים  מבעלי  להיות  צריכים שתפילין בפיך "

מבעלי להיות צריכים ה '' 'תורת בהם  שיש  תפילין שרק  מכאן

טהורה . מבהמה אינו אם  אף  כשר  שופר אבל טהורים , חיים

אברהם' סק"ג)וה 'מגן כי(שם הרמ"א , דברי  את הצדיק 

הגמרא  שם)למסקנת התפילין (שבת רצועות 'תורת גם בהן  (שאין 

כלה'') שהוקשה וכיון בפיך ', המותר 'מן להיות צריכות 

המותר 'מן  להיות צריכות  המצוות כל לכן לתפילין, התורה

שם)בפיך ' מחה"ש  .(ראה

ביהודה ' ג)וה 'נודע  סי ' א"ח מהדין (מהדו "ת הרמ "א על הקשה

א) כג, בכל(סוכה ואם לסוכה, כדופן לשמש  כשר  קשור שפיל

הפיל יכול  איך  בפיך', המותר 'מן רק  הוכשר התורה מצוות

מצוה ? תשמיש  שהיא לסוכה  דופן להיות

פרנק  הגרצ "פ  לט)ומבאר סי ' א"ח צבי  :(הר 

במצוות רק  נאמר בפיך ' המותר 'מן להיות שצריך זה  דין

בעלי באיזה מגלה התורה  בכך  כי  חיים , בעלי  עם  הנעשות 

להיות צריך  לא  שקיומה במצוה אבל  מדבר, הכתוב  החיים 

שאין  בדומם להתקיים יכולה שהמצוה כשם הרי חיים, בבעלי 

בבעלֿחי מתקיימת  היא  אם כך למותר, אסור בין חלוקה בו

ומותר . מטהור שיהיה צורך אין

ה'תשע''ט  תשרי י"ח חמישי יום      

:‡ ‰ÎÏ‰ , ˜Ù ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ 
       


ב)בגמרא לד , בין (מנחות "ולזכרון מהכתוב  זאת  לומדים 

- וכן עיניך" זכרונות ". וג' ב ' ולא  לך אמרתי  אחד "זכרון

ערוך ' ו'שלחן בטור  סל "ח)נפסק  לב סי ' בתים(או "ח ד' "יעשה  :

 ."ראש לשל

התרומה ' )וב 'ספר  שם או "ח יוסף הבית הביאו  רה, שיתכן (סי ' כתב 

עור של  חתיכות מארבע  עשויים  הבתים אם גם  להתיר ויש 

לעשותן  "ונכון  ומסיים: לזה". זה תפורים  שיהיו  "ובלבד 

אחד". מעור

אברהם ' סקנ "ב)וה 'מגן שם הב "ח(או "ח דברי  הטורהביא (על 

"דוקאשם) להיות הבתים צריכים ערוך ' ה'שולחן שלדעת  ,

שלם  אחד  מעור  .'התרומה 'ספר  כדעת  שלא  ,"

נחשבות תפורות  עור שחתיכות  כתב  האגודה ' ב 'ספר גם  אך 

התוספות וגם  אחד. דלמא)כעור ד "ה א לב, שתפילין (מנחות כתבו

שתי יחד  תפר אם - אחד  עור על להיכתב  הצריכות  ומזוזות

בבתים . הדין שהוא  ומסתבר אחד , כעור  דינם  חתיכות 

איגר יא)והגר "ע  סי ' הרמ"א(תשובות מדברי  סי 'הביא (אהע"ז 

זרוע) האור  בשם ס"ז , אחתקל  חתיכה על לכותבו שצריך גט לגבי 

שנים') ולא אחד  'ספר  - כריתות' או ('ספר  חתיכות שתי  הדביק  שאם  ,

בתפילין  עורות שני  בהדבקת  גם  כן ואם מספק , פסול  תפרם

אחד . עור  נחשב  אם  להסתפק  יש 

הלכה' ה 'ביאור  זה  על  כתב  סל "ח)אך שם :(או "ח

זרוע " האור  של לאורו זכינו תרכ "ב)"כעת בשנת ושם(שנדפס

קעו )מפורש  בדבק (בסי ' ודבקם עורות בשני  תפילין כתב  שאם 

לתפילין. גט  בין  שמחלק  בהכרח ואםֿכן  כשר, בתפירה או

החמיר בגט  אבל  להכשיר, ראיות הביא  תפילין לענין ואמנם,



קכ            

איש . אשת  חומרת משום 

הזקן אדמו "ר סנ "ח)כתב  עור(שם "חתיכות  :

ונכון  טוב  ומכל ֿמקום אחד... כעור  חשובים  יחד תפורים

הלכה ': ה 'ביאור  גם כתב  וכן אחד ". מעור לעשותם

מעור לעשותו להחמיר טוב  לו שאפשר מי  בוודאי  "לכתחילה 

מדאורייתא". במצותֿעשה החששות  כל  לצאת כדי  אחד 

ה'תשע''ט  תשרי י"ט שישי יום        

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰
         

  
שבמהלך הבית  מחדרי  באחד היא  הסוכה רבים  בבתים

התקרה את  פותחים  ובסוכות רגיל , כחדר משמש  השנה 

כשר . סכך  במקומה  ומניחים

או  החג בימי  ממזוזה  פטורה  כזו סוכה האם לדון: ויש 

במזוזה ? חייב  רגיל, חדר  זהו ובעיקרו שמאחר

ובטעם ממזוזה. פטורה  החג  שסוכת  נפסק  זו בהלכה והנה

בה יושב  שהוא  ימים "בשבעה  כי  משנה', ה 'כסף  כתב  הדבר

עראי". דירת  הוי 

רק  היא כי  קבע  של  דיור  הסוכה  שאין משמע  ומלשונו

זה הרי  השנה כל חדר באותו דר אם זה, ולפי  ימים. לשבעה

בחג. גם  במזוזה  וחייב  קבע  של דיור 

יצחק ' ה'מנחת  פב)אך סי ' כי(ח"ב, כך לפרש  שאין כתב 

בבית  לדור  שנכנס  הראשון ביום  מיד חל  מזוזה (מלבד חיוב 

יום) שלושים לאחר  אלא חייב שאינו  בחו "ל  שכור  שםבית שדר בכך ומה 

ימים ? שבעה  רק 

התוספות  כדברי  הוא  שהטעם  כתב  ב)ולכן י , משום(יומא

עשוי קרובות  לעיתים כי  עראיים , נחשבים  אלו שמגורים 

אחר . צער  מחמת  או הגשמים  מפני  מהסוכה לצאת 

לנר' תרכה)וה 'ערוך  סי ' ביכורים הפטור(תוספות סיבת  כי  כתב 

ואע "פ  סוכה , למצות משמש  שהמקום  העובדה  בעצם נעוצה 

אותו  מחשיבה  המצוה בסוכות  השנה , כל למגורים  שמשמש 

עראי . בדירת  לשבת  היא  המצוה מהות  כי עראי , כדירת

החג "סוכת  והרמב "ם : הגמרא  מלשון מוכח  שכן והוסיף 

אם אך  פטורה, היא  בחג דווקא כלומר, פטורה . '

המקום כי  חייבת , היא  החג אחרי  או לפני  במקום משתמש 

בחג המצוה קיום ורק  קבע , דירת  להיחשב  ראוי  עצמו מצד

עראי . כדירת  אותו מחשיב  הסוכות

החג ימי שבמהלך הדעה לפי נוספת : השלכה  לכך ויש 

להסיר יש  החג שלאחר  אומרים יש  ממזוזה, פטור זה חדר

בחיוב  שוב  שתיקבע  כדי  מחדש , אותה  ולקבוע  המזוזה את 

למעשה ואמנם  ממזוזה. פטור החדר היה  החג  שבימי  לאחר

נפלה  המזוזה  אם אך שוב , ולקובעה  להסירה  לא  נהוג
   שוב ולקובעה  ולהסירה להחמיר ראוי 

היה החג שבזמן הסוברים  לדעת  לחשוש  כדי  החג, לאחר

פטור בזמן ונקבעה ממזוזה  פטורה  תרכו ,החדר תשובות פסקי  (ראה

.יא)

ה'תשע''ט  תשרי כ' קודש  שבת ?       

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜Ù ‰Â˙ ÙÒ ˙ÂÎÏ‰  
          


צריך שנפסל תורה שספר  כאן הרמב "ם  דברי  לכאורה 

לעיל  לדבריו סותרים  א)קבורה , שנפסל(הלכה תורה  שספר 

תורה , ספר קדושת בו ואין  החומשין, מן כחומש  הוא 'הרי 

רק  שפסול ומשמע  ברבים ', בו קורין ואין אך

גניזה ? צריך ואינו  ביחיד  לקריאה  בו להשתמש  להמשיך מותר

ביהודה' ה 'נודע  קעד )ומבאר סי ' תנינא :(יו "ד 

הוא ביחיד  לקריאה  פסול תורה בספר להשתמש  ההיתר

רק    לגונזו חייבים יום  שלושים לאחר אך ,

משלושים יותר מוגה  שאינו ספר ברשותו להשהות  אסור  כי 

הי "ב)יום  פ"ז  ויבואו (לעיל  פסול שהוא ישכחו הזמן במשך שמא

בציבור . בו לקרוא 

שאינו  תורה ספר להשהות  האיסור שטעם שכתבו יש  אך

גם אלא בציבור , בו לקרוא  שיבואו  מחשש  אינו מוגה 

חובה ולכן טעות , לידי  מביא  כי  אסורה ביחיד בו הקריאה 

מחמת שנפסל תורה  בספר דוקא הוא  זה דין אך  לגונזו,

שפסול תורה ספר אבל  כאן , הרמב "ם  מדבר  כך ועל ,

בו  לקרוא  שאסור אף  וכדומה, לשמה שלא  שנכתב  משום 

ומותר טעות לידי להביא  עלול בו הלימוד אין בציבור,

הרמב "ם מדבר זה ועל בו, ולהשתמש  ברשותו להשאירו

א  עז )בהלכה  סי ' משה דברי  עוד  וראה א, רעט, הקודש  .(גדולי 

פסול , תורה  ספר לגנוז כלל חובה שאין סוברים  ויש 

אצלו  להשאירו רוצה אינו שאם היא  כאן  הרמב "ם וכוונת

יגנוז  מרשותו להוציאו אלא  לתיקון) ראוי  שאינו (מאחר 

ברשותו  להשאירו יכול רוצה ואם לגנוז חובה אין אך אותו,

צז ) סי ' ציון  .(בנין 



קכי                
         

      

ה'תשע"ט  תשרי י"ד ראשון  יום 

   
ספראהבה-הלכותתפילה


    

בהם;1) להיזהר צריך שהמתפלל דברים שמונה
ומנהגיה. אפיים נפילת ודיניהן; וקידה כריעה השתחווייה,

.‡Ô‰a ‰f‰Ï Ïlt˙n‰ CÈˆ ÌÈ„ ‰BÓL¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ»≈»∆
˜eÁ„ ‰È‰ Ì‡Â ,Ô˙BNÚÏÂ2Ò‡ B‡3ÚL B‡ ,4‡ÏÂ ¿«¬»¿ƒ»»»∆¡»∆»«¿…
.ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ ,Ô˙B‡ ‰NÚ5ÁÎÂ ,‰„ÈÓÚ :Ô‰ el‡Â »»»≈¿«¿ƒ¿≈≈¬ƒ»¿…«

Ôew˙Â ,ÌÈLeaÏn‰ Ôew˙Â ,Ûeb‰ Ôew˙Â ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ
‰ÈÂÁzL‰Â ,‰ÚÈk‰Â ,ÏBw‰ ˙ÈÂL‰Â ,ÌB˜n‰6. «»¿«¿»««¿«¿ƒ»¿ƒ¿«¬»»

כמבואר 2) בהם, להיזהר לו וקשה דחוק  במצב  שנמצא
ב ). (הלכה בו.3)בסמוך וכיוצא חולי  בלי4)מחמת
במזיד. סיבה, בפרק 5)שום המנויים הדברים כחמשת לא

לפעמים  לחזור המתפלל ועל התפילה, את המעכבין הקודם
רבינו 6)ולהתפלל. יבארם האלה הדברים שמונת כל

הבאות. בהלכות

.„ÓÚÓ ‡l‡ Ïlt˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈk ‰„ÈÓÚ7‰È‰ . ¬ƒ»≈«≈ƒ¿«≈∆»≈…∆»»
;„ÓÚÈ ,„ÓÚÏ ÏBÎÈ Ì‡  ‰Ï‚Ú B‡ ‰ÈÙÒa LBÈ≈ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ»«¬…«¬…

Â‡Ï Ì‡Â8Ïlt˙Ó ‰ÏBÁ .Ïlt˙ÈÂ BÓB˜Óa LÈ , »ƒ»≈≈ƒ¿¿ƒ¿«≈∆ƒ¿«≈
BzÚc ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎiL ‡e‰Â ;Bcˆ ÏÚ ÎBL elÙ‡9. ¬ƒ≈«ƒ¿∆»¿«≈∆«¿

Ba LÈ Ì‡ ;ÌÈÏBÁ ÏÏÎa Ô‰ È‰ ,Ú‰Â ‡Óv‰ ÔÎÂ¿≈«»≈¿»»≈¬≈≈ƒ¿«ƒƒ≈
Ï‡  Â‡Ï Ì‡Â ;Ïlt˙È  BzÚc ˙‡ ÔeÎÏ ˙ÏÎÈ¿…∆¿«≈∆«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«

Ïlt˙È10,‰Ó‰a‰ ÏÚ ÎB ‰È‰ .‰zLÈÂ ÏÎ‡iL „Ú ƒ¿«≈«∆…«¿ƒ¿∆»»≈««¿≈»
„È ‡Ï  BzÓ‰a ÊÁ‡iL ÈÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡11, ««ƒ∆∆ƒ∆…¬¿∆¿…≈≈
MÈÓ BzÚ„ ‡‰zL È„k ,Ïlt˙ÈÂ BÓB˜Óa LÈ ‡l‡˙ ∆»≈≈ƒ¿¿ƒ¿«≈¿≈∆¿≈«¿¿À∆∆

.ÂÈÏÚ»»

שכתוב :7) כמו ה', עבודת היא התפילה כי  ל.) (ברכות
בעמידה, להיות צריכה ה' ועבודת - לבבכם" בכל "ולעבדו
אורח  (טור לשרתו ה' לפני  לעמוד ח ): י , (דברים שנאמר
עשרה" "שמונה תפילת נקראת ולפיכך צ "ח ). סימן חיים
טז, פרק  סופרים (מסכת "עמידה" בשם: גם החכמים בפי 

י "ב ). יוסף 8)הלכה (בית הספינה וכן מתנועעת שהעגלה
צד). חיים בשעת 9)אורח  להתפלל שלא נוהג היה ורש"י 

ואמרו  מיימוניות,). (הגהות שמע  קריאת רק  וקרא חליו,
בבית  להתפלל אמרתי  אני  הוא: הקדושֿברוך אמר חז"ל:
על  התפלל - לילך יכול אתה אין ואם שבעירך; הכנסת
שתדום  ובלבד בלבבך, הרהר - יכול אתה אין ואם מיטתך;
על  בלבבכם אימרו ה): ד, (תהילים שנאמר שבך, מעבירה
שמעוני ). בילקוט  הובאת (פסיקתא, סלה ודומו משכבכם

אסור 10) - "המיצר א) הלכה ה, פרק  ברכות (ירושלמי 
עליו. מיושבת דעתו שאין מפני  אם 11)להתפלל", כי 

דעתו. ותיטרד הדרך עיכוב  עליו קשה ירד,

.‚ ı‡Ï ‰ˆeÁa „ÓBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk Lc˜n‰ ÁÎ…««ƒ¿»≈«»»≈¿»»»∆

Ïlt˙Óe Ï‡NÈŒı‡ ÁÎ ÂÈt ÈÊÁÓ12„ÓBÚ ‰È‰ . «¬ƒ»»…«∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈»»≈
ÌÈÏLeÈ „‚k ÂÈt ˙‡ ÔeÎÓ  ı‡a13„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆¿«≈∆»»¿∆∆¿»»ƒ»»≈
Lc˜n‰ „‚k ÂÈt ÔeÎÓ  ÌÈÏLeÈa14„ÓBÚ ‰È‰ . ƒ»«ƒ¿«≈»»¿∆∆«ƒ¿»»»≈

Lc˜naÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „‚k ÂÈt ÔeÎÓ 15. «ƒ¿»¿«≈»»¿∆∆≈…∆«√»ƒ
˙BÁe‰ ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎÈ ‡lL ÈÓe ,‡ÓeÒ16Cl‰Ó‰Â , »ƒ∆…»¿«≈∆»¿«¿«≈

‰ÈÙÒa17BaÏ ˙‡ ÔeÎÈ 18.Ïlt˙ÈÂ ‰ÈÎM‰ „‚k ƒ¿ƒ»¿«≈∆ƒ¿∆∆«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

אליך 12) והתפללו מח ): ח , (מלכיםֿא שנאמר ל.), (ברכות
לאבותם. נתת אשר ארצם (שם,13)דרך שנאמר (שם),

בה. בחרת אשר העיר דרך ה' אל והתפלל מד):
הזה.14) הבית אל והתפללו לב ): ו, הימיםֿב  (דברי  שנאמר
בית 15) הוא הזה, המקום אל והתפללו כו): (שם, שנאמר

השכינה. משכן מקום הקדשים הוא 16)קודש שאין
ירושלים. או ישראל ארץ  נמצאת צד באיזה מבחין

לירושלים 17) פניו להחזיר לו אפשר שאי  כאן ידובר בסירה
אחר. בכיוון הזורמים המים פחד ליבו 18)מפני  "יפנה

בפירוש  רבינו הקדשים. קודש כנגד שפניו ויחשוב  ורעיוניו
ה). משנה ד, פרק  (ברכות המשנה

.„CÈˆ ,‰lÙ˙a „ÓBÚ ‡e‰Lk ?„ˆÈk Ûeb‰ Ôewzƒ«≈«¿∆≈ƒ¿ƒ»»ƒ
BÊ „ˆa BÊ ÂÈÏ‚ ˙‡ ÔeÎÏ19,‰hÓÏ ÂÈÈÚ Ô˙BÂ , ¿«≈∆«¿»¿«¿≈≈»¿«»

,‰ÏÚÓÏ ÈeÙ BaÏ ‰È‰ÈÂ ;ı‡Ï ËÈaÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿∆ƒ»¿«¿»
ÌÈÓMa „ÓBÚ ‡e‰ el‡k20BaÏ ÏÚ ÂÈ„È ÁÈpÓe . ¿ƒ≈«»»ƒ«ƒ«»»«ƒ

ÔÈ˙eÙk21˙ÈÏ‡ÓN‰ ÏÚ ˙ÈÓÈ‰ ,22„Úk „ÓBÚÂ , ¿ƒ«¿»ƒ««¿»ƒ¿≈¿∆∆
„ÁÙÂ ‰‡Èa ,‰ÓÈ‡a ,Ba ÈÙÏ23ÏÚ ÂÈ„È ÁÈpÈ ‡ÏÂ . ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»»««¿…«ƒ«»»«

ÂÈˆÏÁ24. ¬»»

ז)19) א, (יחזקאל ישרה רגל ורגליהם שנאמר: י :), (ברכות
צריך  השכינה, עם לדבר שעומד מכיוון כי  אחת, כרגל נראין
מלאך  הוא כאילו ולדמות מליבו החוץ  מחשבות כל לסלק 
לברוח , התנועה ממנו שנסתלקה רמז אחר: וטעם השרת.
חיים  אורח  יוסף  (בית ה' מבלעדי  חפץ  שום להשיג ולא

צה). והיו 20)סימן ג): ט , (מלכיםֿא אומר אחד כתוב 
אומר  אחד וכתוב  הימים; כל המקדש) (בבית שם וליבי  עיני 
מלמד: כיצד? הא - כפיים אל לבבנו נישא מא): ג, (איכה
ישראל, ארץ  (כלפי  למטה עיניו שייתן צריך "שהמתפלל
הללו" המקראות שני  שיתקיימו כדי  למעלה, וליבו רש"י )

קה:). הן 21)(יבמות כאילו ברעותה אחת חבוקות
בצד 22)קשורות. נרמז שהוא הרע  יצר להכנעת רמז

צ "ה). סימן יוסף  (בית "רבא 23)שמאל שמצינו: כמו
י .). (שבת מריה" קמיה כעבדא אמר: ומצלי , ידיה פכר

נשען 24) יהא לא וכן ראש. בקלות ה' לפני  כעומד שנראה
אחר  נמשך רבינו מיימוניות"). ("הגהות דבר לשום ונסמך
על  ידו מניח  היה "ולא (כד:): בברכות הגורס  הרי "ף  גירסת
כמו: צידו, - סנטרו הערוך ופירוש התפילה) (בשעת סנטרו"

צ "ה). סימן יוסף , (בית נוספת והנו"ן "סטרו,

.‰,‰lÁz ÂÈLeaÏÓ Ôw˙Ó ?„ˆÈk ÌÈLeaÏn‰ Ôewzƒ««¿ƒ≈«¿«≈«¿»¿ƒ»
ÔiˆÓe25'‰Ï eÂÁzL‰' :Ó‡pL ,c‰Óe BÓˆÚ ¿«≈«¿¿«≈∆∆¡«ƒ¿«¬«
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B˙cÙ‡a ‰lÙza „ÓÚÈ ‡ÏÂ .'L„˜ ˙„‰a26‡ÏÂ , ¿«¿«…∆¿…«¬…«¿ƒ»«¬À¿»¿…
‰l‚Ó L‡a27˙Bl‚Ó ÌÈÏ‚a ‡ÏÂ28ÈL‡ Cc Ì‡ , ¿…¿À∆¿…¿«¿«ƒ¿Àƒ∆∆«¿≈

Èza ‡l‡ ÌÈÏB„b‰ ÈÙa e„ÓÚÈ ‡lL ,ÌB˜n‰«»∆…««¿ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿»≈
ÌÈÏ‚‰29B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡È ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏÎe . »«¿»ƒ¿»»…∆¡…¿ƒƒ¿»

„eË BalL ÈtÓ ,Ïlt˙ÈÂ BÚBÊa ‰BzŒÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆ƒ»
Ô‰a30B„Èa ˙BÚÓe ÌÈÏk ÊÁ‡È ‡ÏÂ .31Ïlt˙Ó Ï‡ . »∆¿…∆¡…≈ƒ»¿»¬»ƒ¿«≈

˙ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‚Á‰ ˙BÓÈa B„Èa ÏeÏÂ ‡e‰¿»¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«
ÌBi‰32 ‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â ,BL‡ ÏÚ ÈBNÓ ‰È‰ . «»»««…¿ƒƒ«¿«¿ƒ»

ÂÈBÁ‡Ï BÏÈLÙÓ ,ÔÈa˜ ‰Úa‡Ó ˙BÁt ‰È‰ Ì‡33 ƒ»»»≈«¿»»«ƒ«¿ƒ«¬»
ÈabŒÏÚ BÁÈpÓ  ÔÈa˜ ‰Úa‡ ‰È‰ .Ba Ïlt˙Óeƒ¿«≈»»«¿»»«ƒ«ƒ««≈

,Ú˜˜34ÌÈÓÎÁ‰ Ïk Cc .Ïlt˙È CkŒÁ‡Â «¿«¿««»ƒ¿«≈∆∆»«¬»ƒ
ÌÈÙeËÚ Ô‰Lk ‡l‡ eÏÏt˙È ‡lL ,Ì‰È„ÈÓÏ˙Â35. ¿«¿ƒ≈∆∆…ƒ¿«¿∆»¿∆≈¬ƒ

"רב 25) ל:): (ברכות אמרו וכן בבגדיו, עצמו ומקשט 
מצלי ". והדר נפשיה, מציין הווה שילבש 26)יהודה בגד

החמודים  בגדיו יטנף  שלא בו, להזיע  בשרו על האדם
עליו  שילבש עד לבדו בו לצאת האדם מנהג ואין בזיעה;
ה). משנה ט , פרק  ברכות לרבינו, המשנה (פירוש אחר. בגד

מגולה"27) כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי  "שאינו
ט "ו). הלכה י "ד, פרק  סופרים יג:):28)(מסכת (חגיגה

רבו. לפני  רגליו לגלות הוא ארץ  דרך נתכוון 29)"לאו
לפני העומדים ערב  מדינות בני  כל להוציא בזה רבינו
ברגליים  להתפלל מותר שלהם - מגולות ברגליים גדוליהם

משנה). (כסף  ויתבזו 30)מגולות הארץ  על יפלו שלא
כג:). הכלים 31)(ברכות מידו; יפלו שמא טרוד, ליבו כי 

(שם). ויאבדו יתפזרו והמעות שחביבה 32)יישברו ומתוך
מא: (סוכה נטרד ואינו עליו כבד משאה אין המצוה, עליו
בידו  תפילות מחזור לאחוז מותר זה ומטעם שם) וברש"י 
עצמה  תפילה לצורך תופסו והוא הואיל שמתפלל. בשעה
והרי נטרד, ואינו כבד משאו אין ובדיוק , בעיון להתפלל כדי 
חיים  אורח  ערוך ובשולחן יונה; (רבינו ללולב  דומה זה

ב ). סעיף  צ "ו, מונעו 33)סימן המשא כובד אין שאז
מציעא  (בבא ראשו על בעודו כן לא בתפילתו, מלכוון

משאו  "הנושא הנוסחא ששם אלא ÂÙÈ˙Îקה:), ÏÚ ורבינו "
צ "ז). סימן חיים אורח  יוסף , (בית ראשו" "על גורס 

בתפילתו.34) מלכוון מונעו המשא כובד כי  (שם)
(הלכות 35) לקמן רבינו דברי  ואלה י .). (שבת בטליתם

חכמים  לתלמידי  הוא גדול "גנאי  י "א): הלכה ג, פרק  ציצית
סימן  חיים (אורח  הב "ח  וכתב  עטופים. אינם והם שיתפללו
גאווה. דרך שזה ידיו, על וכסיות להתפלל נכון שלא צ "א)
אל  רשעים ויד גאווה רגל תבואני  אל אומר: הכתוב  ועליו

יב ). לו, (תהלים תנידני 

.ÂCeÓ ÌB˜Óa „ÓÚÈ ?„ˆÈk ÌB˜n‰ Ôewz36ÈÊÁÈÂ , ƒ«»≈««¬…¿»»¿«¬ƒ
Ï˙kÏ ÂÈt37„‚k ÌÈÁ˙Ù B‡ ˙BBlÁ ÁzÙÏ CÈˆÂ . »»«…∆¿»ƒƒ¿…««¿»ƒ¿∆∆

ÔÈeÎÂ' :Ó‡pL ,Ôc‚k Ïlt˙‰Ï È„k ,ÌÈÏLeÈ38 ¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿∆¿»∆∆¡«¿«ƒ
'ÌÏ˘eÈ „‚ d˙ÈlÚa dÏ ÔÁÈ˙t39ÚB˜Â .'B‚Â ¿ƒ»≈¿ƒƒ≈∆∆¿¿≈¿¿≈«

„ÈÓz B˙lÙ˙Ï ÌB˜Ó40‰aÁa Ïlt˙Ó ÔÈ‡Â .41‡ÏÂ , »ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿«≈¿À¿»¿…
ÈBÁ‡42Œ˙ÈÏ ÂÈt ÈÊÁ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙Òk‰Œ˙Èa ¬≈≈«¿∆∆∆»ƒ≈∆¡ƒ»»¿≈

‰lÙ˙a „ÓBÚ‰ „ˆa LÈÏ eÒ‡Â .˙Òk‰43ÚÏ B‡ «¿∆∆¿»≈≈¿«»≈ƒ¿ƒ»«¬…
.˙Bn‡ Úa‡ epnÓ ˜ÈÁiL „Ú ,ÂÈÙÏ¿»»«∆«¿ƒƒ∆«¿««

  

        
 

לבו  שיכוו לו  ש "גורמי  משו רק  אינו  בחלונות הצור
מסתכל  רש "ישהוא  (כפירוש  נכנע  ולבו   שמי כלפי 

, ירושלי דר תפילותיו  שיעברו  כדי  אלא  לד .), בברכות
," ירושלי "כנגד  להיות  צריכי שהחלונות מזה  כדמוכח 
העליה   ע קשורה  ברוחניות שהעליה  לזה  דוגמא  והוא 

בגשמיות.
       

הכתוב 36) וכן י :). (ברכות המקום לפני  גבהות שאין לפי 
ה'. קראתיך ממעמקים א): קל, (תהילים אומר

פניו 37) חזקיהו ויסב  ב ): לח , (ישעיה שנאמר ה:) (ברכות
הקיר  יוסף אל בבית (הובאת בתשובתו ורבינו ויתפלל.

אל  להתקרב  שהצריכו שהטעם כתב : צ ) סימן חיים אורח 
המבטל  דבר לפניו יהא שלא כדי  התפילה, בעת הקיר

שם).38)כוונתו. עזרא, (אבן ערבית בלשון חלונות
שעליו 39) ביתֿהמקדש, נגד מכוונת תפילתו שתהא כדי 

הימים  כל שם וליבי  עיני  והיו ג): ט , (מלכיםֿא שלמה אמר
(ברכות  ורש"י  שם). לדניאל, בפירושו גאון סעדיה (רבינו
מסתכל  שהוא ליבו: שיכוון לו גורמים "חלונות כתב : לד:)
רבינו". "תשובות במוספינו וראה ליבו". ונכנע  שמים כלפי 
חלונות  עשר שנים מצריך רנ"א) (עמוד פקודי  פרשת ובזוהר
בשולחן  להלכה נפסק  וכן כמוס , סוד פי  על הכנסת לבית

ד). סעיף  צ , סימן חיים (אורח  (ברכות 40)ערוך כמאמרם
שכן  בעזרו, אברהם אלוקי  - לתפילתו מקום הקובע  כל ו:):
אל  בבוקר אברהם וישכם כז): יט , (בראשית בו נאמר
שיתפלל  רק  ולא שם). התפלל (שכבר שם עמד אשר המקום
מקום  יקבע  עצמו הכנסת בבית גם אלא קבוע , כנסת בבית
בירושלמי אמרו וכן מיימוניות). (הגהות לתפילתו קבוע 
ויהי לב ): טו, (שמואלֿב  כתוב  ד) הלכה ד, פרק  (ברכות
לאלוקים. שם ישתחווה אשר הראש עד בא דוד
אדם  שצריך מכאן - "ישתחווה" אלא נאמר לא "השתחווה"

להתפלל. הכנסת בבית מקום לו כמאמרם 41)לייחד
לחורבה: נכנסים אין דברים ג' מפני  א): עמוד ג, דף  (ברכות
רבינו  ובא - המזיקין ומפני  המפולת, מפני  החשד, מפני 
ומתיירא  בדרך כשהוא לתפילה, שאפילו רבותא: להשמיענו
לחורבה  ייכנס  לא כן גם - דרכים עוברי  יפסיקוהו שמא

משנה). היו 42)(לחם הכנסת בתי  פתחי  ו:) (ברכות
ואחוריהם  למערב  פניהם ובמשכן: במקדש כמו במזרח ,
לבית  פניו מחזיר ואינו הכנסת בית אחורי  והמתפלל למזרח ,
(רש"י לפניו, מתפלל שהציבור במי  ככופר נראה הכנסת
סביב  הפסוק : את עליו קראו (שם) ז"ל וחכמינו שם).

ט ). יב , (תהילים יתהלכון עמוד 43)רשעים לא דף  (שם
שמים, מלכות עליו מקבל חבירו כאילו שנראה מפני  ב )
הדברים  שאין גאון האי  רבינו וכתב  מקבל. אינו והוא
או  בתפילה, עוסק  אם אבל בטל, כשיושב  אלא אמורים
מעליו  כפורק  נראה זה שאין מותר, - ושבח  שיר דברי  שאר
למדוה  ז"ל ורבותינו מיימוניות). (הגהות שמים מלכות
עימכה  הניצבת האשה אני  הכהן: לעלי  שאמרה מחנה (שם)
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שהיא שמשמע  כו) א, (שמואלֿא ה' אל להתפלל ÓÚ„‰בזה
הוא בתוך ÓÚ„וגם לישב  שאסור מפני  אמותיה, ארבע  בתוך

העמידה  ולא הישיבה, אלא אסרו ולא תפילה, של אמות ד'
שם). לברכות, יונה (רבינו

.ÊÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL db ÌB˜Óa „ÓÚÈ ‡Ï˙B …«¬…¿»»…«¿»¿»ƒ≈
Ïlt˙ÈÂ44,ÏÒÙÒ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ ,‰hÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ ; ¿ƒ¿«≈¿…««≈ƒ»¿…««≈«¿»

‡qÎ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ45Ba LÈ Ì‡  db ÔÈa ‰È‰ . ¿…««≈ƒ≈»»ƒ¿»»…«ƒ∆
,˙Èa‰ eÚL ‡e‰L ,˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡«¿««««¿««∆ƒ««ƒ
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba Ïlt˙‰Ï zÓe ‰iÏÚk ‡e‰ È‰¬≈«¬ƒ»À»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ»»
Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙BÁe ÏkÓ ˙BvÁÓ ÛwÓÀ»¿ƒƒ»»««ƒ∆≈
,Ba Ïlt˙‰Ï zÓ  ˙Bn‡ Úa) ‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡«¿««««¿««À»¿ƒ¿«≈

BÓˆÚÏ ˙eL ˜ÏÁ È‰L ,k B‰b ÔÈ‡L ÈtÓ46. ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»∆¬≈»«¿¿«¿

לפני44) גבהות שאין "לפי  ב ') עמוד י ' דף  (ברכות
הרי טפחים, שלושה גבוה המקום אין אם אבל המקום";

ומותר. הקרקע  כגוף  נידון מגובה 45)הוא פחותים אפילו
עליהם, עומד כשהוא להתפלל אסור - טפחים שלושה
על  לעבוד לו אסור המקדש בעבודת שהרי  חציצה; משום
(פרישה  היא עבודה במקום ותפילה - חציצה משום כלי  גבי 
צ "ח ). סימן (שם, בטור מבואר וכן צ ). סימן חיים לאורח 
(מסכת  מגולה" כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי  "שאינו

ט "ו). הלכה י "ד, פרק  כרשות 46)סופרים נידון זה והרי 
לעמוד  ציבור לשליח  מותר זה ומטעם לעצמה. נפרדת
שהיא  פי  על אף  הכנסת, שבבית הבימה על ולהתפלל
חלוקה  רשות והיא הואיל טפחים, משלושה יותר גבוהה

עוז"). ("מגדל לעצמה

.Á‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÔÈn‡‰47B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡a »À»ƒ∆»ƒ¿»»¿…»ƒ»
Ca„p‰ L‡a48‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â ,Ï˙k‰ L‡a B‡ ¿…«ƒ¿»¿…«…∆¿ƒƒ«¿«¿ƒ»

ÔÈÏÏt˙Óe ‰hÓÏ ÔÈ„BÈ 49Ì‡Â .ÔzÎ‡ÏÓÏ ÔÈÊBÁÂ , ¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
ÔÈÏÏt˙Ó  ‰‡z‰ L‡a B‡ ˙Èf‰ L‡a eÈ‰»¿…««ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ

ÔÁhL ÈtÓ ,ÔÓB˜Óa50t˙Ó Ô‰ ‰Óe .‰aÓ?ÔÈÏÏ ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿À∆«≈ƒ¿«¿ƒ
„Ïa Ô˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡51LÏL ÔÈÏÏt˙Ó  ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»
˙BÎa NÚŒ‰ÚLz ÏL ˙BlÙz52ÔÎNa ÔÈNBÚ eÈ‰ . ¿ƒ∆ƒ¿»»»¿»»ƒƒ¿»»

'eÈ‰' ÔÈÏÏt˙Ó 53ÔÈ„BÈ ÔÈ‡ ,Ck ÔÈe Ck ÔÈe . ƒ¿«¿ƒ¬ƒ≈≈»≈»≈¿ƒ
‰z‰ ÈÙÏ54Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â55. ƒ¿≈«≈»¿≈¿ƒ∆«≈∆

עבודה.47) נותן במלאכת אלא עצמן, במלאכת לא
נדבכין 48) ד): ו, (עזרא בתנ"ך ונזכרת החומה בניין שורת

יונתן: תירגם טו) ב , (חגי  אבן על אבן וכן גלל. אבן די 
(ברכות  המשנה בפירוש ורבינו (הערוך). נדבך" על "נדבך
להציב  בעפר הקירות בוני  "מנהג יאמר: ד) משנה ב , פרק 
עץ  בכלי  אותם וירקעו באמצע  העפר ומשליכים לוחות, שני 
הלוחות  מסירים כך ואחר ויקשר, הקיר תבנית יאחז עד יד
ליציקת  כיום הבונים שעושים (כמו בנו אשר הבניין מן ההם
ויכונן  יבנה בם אשר השניים מאלו האחד והלוח  מלט ).
על  המלה פירוש וזה "נדבך", אותו: קוראים הקיר

בעמדם 49)אמיתתה". בתפילתם לכוון להם אפשר אי  כי 
א). עמוד ט "ז דף  (ברכות יפלו שמא הפחד מפני  למעלה,

האילנות 50) שאלה מפני  ה). הלכה ב , פרק  שם (ירושלמי 
בעלייתם  טורח  ויש האילנות, משאר יותר הם ענפים מרובי 

יבטלו  ולא במקומם יתפללו אמרו: לפיכך ובירידתם,
שם). לברכות יונה (רבינו הבית בעל שהיו 51)ממלאכת

עבודתם. בשכר מזונות רק  אנו 52)מקבלים אין כי 
מועט  ושכרם הואיל הבית. בעל מלאכת לביטול חוששים

שם). ג).53)(ברכות , הלכה ב , (פרק  לעיל אין 54)ראה
אין  כלומר: התיבה, לפני  (חזן) ציבור שליח  מעמידים
מדי . יותר מלאכה ביטול בזה שיש מפני  בציבור, מתפללים

(שם).55) כהנים לברכת

.ËB˙lÙ˙a BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï ?„ˆÈk ÏBw‰ ˙ÈÂL‰«¿»««≈«…«¿ƒ«ƒ¿ƒ»
BaÏa Ïlt˙È ‡ÏÂ56ÂÈ˙ÙNa ÌÈc‰ CzÁÓ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈¿ƒ∆»¿«≈«¿»ƒƒ¿»»

LÁÏa ÂÈÊ‡Ï ÚÈÓLÓe57BÏB˜ ÚÈÓLÈ ‡ÏÂ .58Œ‡l‡ , «¿ƒ«¿»¿»¿««¿…«¿ƒ«∆»
„Ú BaÏ ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L B‡ ,‰ÏBÁ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈»»∆∆≈»¿«≈∆ƒ«
‡‰È ‡lL „Ïe ;zÓ ‰Ê È‰  BÏB˜ ÚÈÓLiL∆«¿ƒ«¬≈∆À»ƒ¿«∆…¿≈

BÏBwÓ ÔzÚc Ûh˙ ‡lL È„k ,eaˆa59. ¿ƒ¿≈∆…ƒ»≈«¿»ƒ

דיבור.56) וחיתוך שפתיים הנעת דף 57)בלי  (ברכות
פרק  (שמואלֿא אלקנה אשת בחנה שנאמר א) עמוד ל"א
שיחתוך  למתפלל מכאן - נעות שפתיה רק  יג): פסוק  א,

לא וקולה להגביה בשפתיו; שאסור מכאן - (שם) יישמע 
"מפני ב ): עמוד ל"ב  דף  (סוטה אמרו וכן בתפילתו. קולו
עוברי את לבייש שלא כדי  בלחש? תפילה תיקנו מה
שבידם). עבירות על בתפילתם (המתוודים עבירה"

קולו 58) "המשמיע  ב ): עמוד כ"ד דף  (ברכות חז"ל אמרו
 ֿ הקדושֿברוך אין (כאילו אמונה מקטני  זה הרי  - בתפילתו
רם  (בקול בתפילתו קולו המגביה לחש); תפילת שומע  הוא
יח , (מלכיםֿא בהם שנאמר השקר" מנביאי  זה הרי  - יותר)

גדול. בקול ויקראו והמנהג 59)כח ): שם) (ברכות
עורר  הכיפורים ויום השנה ראש בתפילות קול להשמיע 
וה"בית  זה. על תגר שקראו ויש הפוסקים, בין רב  תימהון
הואיל  ואומר: עליו ממליץ  ק "א) סימן חיים (אורח  יוסף "
ימי האלה שהימים וגם אלו; בברכות רגילים אנו ואין
לחוש  ואין יותר. לכוון כדי  קולנו משמיעים אנו הם, תשובה
נותנים  התפילה להם שחביבה מתוך כי  הציבור, לטירדת
בידם  מצויים וגם הקול. שמיעת למרות יטעו ולא דעתם,

יתבלבלו. ולא מחזורים

.ÈÏÎa ˙BÚÈk LÓÁ ÚBk Ïlt˙n‰ ?„ˆÈk ‰ÚÈk¿ƒ»≈««ƒ¿«≈≈«»≈¿ƒ¿»
ÛBqe ‰lÁza ,‰BL‡ ‰Îa :‰lÙ˙e ‰lÙz60; ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ»«¿ƒ»«

 ‰lÙz‰ ÓBbLÎe ;ÛBqe ‰lÁza  '‰È„B‰'e«»»«¿ƒ»«¿∆≈«¿ƒ»
ÂÈBÁ‡Ï ˙BÚÈÒt LÏL ÚÒBÙe ÚBk61‡e‰LÎe . ≈«≈«»¿ƒ«¬»¿∆

ÚBk62CkŒÁ‡Â ,BÓˆÚ Ï‡ÓNÓ ÌBÏL Ô˙B  ≈«≈»ƒ¿…«¿¿««»
BÓˆÚ ÔÈÓÈÓ63.‰ÚÈk‰ ÔÓ BL‡ dÈa‚Ó CkŒÁ‡Â , ƒƒ«¿¿««»«¿ƒ«…ƒ«¿ƒ»

'Ce'a ÚBk  ˙BÚÈk‰ Úa‡a ÚBk ‡e‰LÎe64; ¿∆≈«¿«¿««¿ƒ≈«¿»
'ÌM'a Û˜BÊ ,Û˜BÊ ‡e‰LÎe65?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿∆≈≈«≈«∆¿»ƒ¬ƒ

‰Îa Ïk ˙lÁ˙a ÚBk ÏB„b Ô‰k Ï‡ ;ËBÈ„‰a¿∆¿¬»…≈»≈«ƒ¿ƒ«»¿»»
,‰BL‡a ‰ÁML ÔÂÈk  CÏn‰Â .‰Îa Ïk ÛBÒe¿»¿»»¿«∆∆≈»∆»»»ƒ»

B˙lÙz Ïk ÓBbL „Ú BL‡ dÈa‚Ó BÈ‡66. ≈«¿ƒ«…«∆≈»¿ƒ»

א).60) עמוד ל"ד דף  ב )61)(ברכות עמוד נ"ג דף  (יומא
מרבו. הנפטר יד 62)כתלמיד בכתב  וכן שונצינו בנוסח 

וכו'". שלום ונותן כורע  "כשהוא מבואר 63)התימנים:
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קכד               
         

י "א). (הלכה אתה".64)בסמוך "ברוך אומר: כשהוא
ה'65) שנאמר: א), עמוד י "ב  דף  (ברכות ה' אומר: כשהוא

ח ). פסוק  קמ "ו, פרק  (תהילים כפופים (ברכות 66)זוקף 
ולהשפיל  להכניע  צריך ביותר גדול שהוא מה "כל לד:)

שם). רש"י , (לשון עצמו"

.‡ÈÈtÓ ?‰lÁz BÏ‡ÓNÏ ÌBÏL Ô˙B ‰nÏÂ¿»»≈»ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿≈
‡e‰Lk  ÓBÏk ;ÂÈt „‚kL ÔÈÓÈ ‡e‰ BÏ‡ÓNL∆¿…»ƒ∆¿∆∆»»¿«¿∆

ÔÈÓÈÏ ÌBÏL Ô˙B ,CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ67,CÏn‰ ≈ƒ¿≈«∆∆≈»ƒƒ«∆∆
ÔÓ ËtiL ,eÚ˜Â ;CÏn‰ Ï‡ÓNÏ CkŒÁ‡Â¿««»ƒ¿…«∆∆¿»¿∆ƒ»≈ƒ

Ùz‰CÏn‰ ÈÙlÓ ÔÈËÙpL BÓk ‰l68. «¿ƒ»¿∆ƒ¿»ƒƒƒ¿≈«∆∆

הוא 67) וכן נג:), יומא (ראה יותר חשובה היא שהימין
למו. דת אש מימינו ב ): לג, (דברים שנותנים 68)אומר

כאילו  עצמו רואה המתפלל וגם ממנו. כשנפטרים שלום לו
ח ): פסוק  ט "ז פרק  (תהילים שנאמר פניו, ממול שכינה
שם). וברש"י  ב  עמוד נ"ג דף  (יומא תמיד לנגדי  ה' שיויתי 

.È„Ú Ô‰a ÚÎÈL CÈˆ ,el‡‰ ˙BÚÈk‰ Ïk»«¿ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿«»∆«
e˜wt˙iL69BÓˆÚ ‰NÚÈÂ ,‰„MaL ˙BÈÏÁ Ïk ∆ƒ¿«¿»À¿∆«ƒ¿»¿«¬∆«¿

˙L˜k70ÚBÎk ‰‡Â ,BÓˆÚ ÚˆÂ ËÚÓ ‰ÁL Ì‡Â . ¿∆∆¿ƒ»»¿«¿ƒ≈«¿¿ƒ¿∆¿≈«
BÁk ÏÎa71LLBÁ BÈ‡ 72. ¿»…≈≈

(רש"י69) חוליותיו שבפרקי  הקשרים הם הפקקים, שיראו
הפקק  מן "ובגפנים מלשון ב ). עמוד כ"ח  דף  ברכות

ב ). עמוד פ ' דף  בתרא (בבא להעיר 70)ולמעלה" וכדאי 
איסר  שיראה "עד אלא "כקשת", נזכר לא שם, שבתלמוד
האדר"ת  הרב  ואמר ביאור. שם ברש"י  וראה ליבו". כנגד
שיראה  עד שם: בתלמוד רבינו נוסחת הייתה דעתו שלפי 
ואז  כקשת" עצמו "שיעשה כתב : כן ועל ליבו, כנגד יתר

הקשת. גבי  על המתוח  כיתר ליבו נגד כלומר:71)יראה
חולה. או זקן כגון: בה, ומצטער עליו קשה שהכריעה

בראשו 72) שנענע  "כיוון כאמרם: חובתו, ידי  יצא כבר כי 
שם). (ברכות, צריך" אינו שוב  -

.‚È‰ÚÈkÓ BL‡ dÈa‚nL Á‡ ?„ˆÈk ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»≈«««∆«¿ƒ«…ƒ¿ƒ»
ÂÈt ÏÚ ÏÙBÂ ,ı‡Ï LÈ ,˙ÈLÈÓÁ73‰ˆ‡ ¬ƒƒ≈≈»»∆¿≈«»»«¿»

‰ˆiL ÌÈeÁz‰ ÏÎa ÔpÁ˙Óe74‰eÓ‡‰ ‰ÚÈk . ƒ¿«≈¿»««¬ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»¬»
ÌÈka ÏÚ  ÌB˜Ó ÏÎa75ÌÈt‡ ÏÚ  ‰„È˜ ;76; ¿»»«ƒ¿«ƒƒ»«««ƒ

‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ËeMt ‰Ê  ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»∆ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ«∆ƒ¿»
‰ˆ‡ ÂÈt ÏÚ ÏËeÓ77. »«»»»¿»

וגו'73) ה' לפני  ואתנפל בו: שנאמר משה, שעשה כמו
ארצה  פניו על ויפול ביהושע : מצינו וכן כה); ט , (דברים
כ"ב  דף  (מגילה בתלמוד מצינו וכן ו); ז, פרק  (יהושע  וגו'
נפל  הציבור וכל הכנסת... לבית לבבל הגיע  "רב  ב ): עמוד
סדרים: בשלושה תפילתו שיסדר כדי  והטעם: פניו", על
ואחר  שמע , וקריאת דזמרה בפסוקי  מיושב  מתפלל תחילה
מתפלל  כך ואחר מעומד, עשרה" "שמונה מתפלל כך
בהר  ואשב  בו: שכתוב  רבינו משה תפילת כסדר - בנפילה
י פרק  (שם בהר עמדתי  ואנוכי  ט ); פסוק  ט  פרק  (דברים
אורח  טור יח ) פסוק  ט  פרק  (שם ה', לפני  ואתנפל י ); פסוק 

קל"א). (סימן ה"טור"74)חיים בימי  ואפילו רבינו בימי 
לתפילת  קבועה נוסחה הייתה לא עוד שם) טור (ראה

התחנן אחד וכל בנוסח ÂÂˆÎ"תחנון" קבעוה כך ואחר .
וחנו  "רחום כיום: אותו אומרים שאנו חטא ידוע  לפניך"ן תי 

על 75)וכו'. מכרוע  שנאמר: ב ), עמוד לד דף  (ברכות
כריעה  שלשון הרי  - נ"ד) פסוק  ח , פרק  (מלכיםֿא ברכיו

ברכיים. כריעת על מטה 76)נופלת אלא אינו הפנים, על
(מלכיםֿא  שנאמר ברכיו. על כורע  ואינו הארץ  כלפי  פנים

ארץ . אפיים שבע  בת ותיקוד ל"א): פסוק  א כמו 77)פרק 
ואמך  אני  נבוא הבוא י ): פסוק  לז, פרק  (בראשית שנאמר

ארצה). שטוח  כולו (משמע  ארצה לך להשתחוות ואחיך

.„ÈÈÓ LÈ  ‰lÙz Á‡ ÌÈt ˙ÏÈÙ ‰NBÚ ‡e‰Lk¿∆∆¿ƒ«»ƒ««¿ƒ»≈ƒ
.‰ÈÂÁzL‰ ‰NBÚ ‡e‰L ÈÓ LÈÂ ,‰„È˜ ‰NBÚ ‡e‰L∆∆ƒ»¿≈ƒ∆∆ƒ¿«¬»»

ÌÈ‡‰ ÏÚ ‰ÈÂÁzL‰ ˙BNÚÏ eÒ‡Â78‡l‡ , ¿»«¬ƒ¿«¬»»«»¬»ƒ∆»
Lc˜na79ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,80. «ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿¬«»ƒ

ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,ÂÈt ÏÚ ÏtÏ È‡M eLÁ Ì„‡ ÔÈ‡Â¿≈»»»««ƒ…«»»∆»ƒ≈
ÚLB‰Èk ˜Ècˆ ‡e‰L BÓˆÚa Ú„BÈ ‡e‰81‰hÓ Ï‡ . ≈«¿«¿∆«ƒƒÀ«¬»«∆
Ú˜wa Ô˙B‡ LBÎ BÈ‡Â ,ËÚÓ ÂÈÙ82Ì„‡Ï zÓe . »»¿«¿≈≈»««¿«À»¿»»

Á‡ ÌB˜Óa ÂÈt ÏÚ ÏtÏÂ ‰Ê ÌB˜Óa Ïlt˙‰Ï83. ¿ƒ¿«≈¿»∆¿ƒ…«»»¿»«≈

לא 78) משכית ואבן א): פסוק  כ"ו פרק  (ויקרא שנאמר
להשתחוות  שאסור מכאן - עליה להשתחוות בארצכם תתנו

ב ). עמוד כ"ב  דף  (מגילה אבנים של רצפה (שם)79)על
אבל  משתחווה, אתה אי  (בגבולין) - "בארצכם" שנאמר:

המקדש". בית של אבנים על משתחווה ו 80)אתה (פרק 
ז). בזכות 81)הלכה בתפילתו שייענה הוא שמובטח 

ויאמר  י ): פסוק  ז, פרק  (יהושע  בו שנאמר כיהושע , מעשיו
שאם  פניך. על נופל אתה זה למה לך, קום יהושע : אל ה'
ויחרפוהו  ייענה לא שמא - ייפול לא בצידקתו מובטח  אינו
הלכה  ב , פרק  (תענית ובירושלמי  ב ). עמוד י "ד דף  (תענית
היא  שבושה הציבור, עם כשמתפלל אלא זה שאין אמרו: ו)
בינו  אבל להיענות, ראוי  שאינו אחריו יהרהר שהקהל לו

מותר. - עצמו כיום 82)לבין עושים שאנו כמו אלא
ב ). עמוד ל"ד דף  כ"ב 83)(ברכות (דף  במגילה מקורו

להתחנן  פניו על נפל שלא רב  על שם שמסופר ב ), עמוד
שם  ואמרו נפל, הכנסת שבבית הקהל וכל "תחנון" תפילת
ואסור  אבנים של ריצפה הייתה שבמקומו מפני  הטעם:
למקום  לילך לו היה שם: הגמרא ושואלת עליה, להשתחוות
הרי וכו' וכו' עימהם? פניו על וייפול עומד שהציבור
אחר  במקום פניו על וליפול אחד במקום להתפלל שאפשר

משנה). (לחם

.ÂËËeLt ‚‰Ó84ÌÈt‡ ˙ÏÈÙ ÔÈ‡L ,Ï‡NÈ ÏÎa ƒ¿»»¿»ƒ¿»≈∆≈¿ƒ«««ƒ
ŒÈL‡ ‡ÏÂ ‰M‰ŒL‡ ‡ÏÂ ,ÌÈ„ÚBne ˙B˙aMa««»«¬ƒ¿…¿…«»»¿…¿»≈
ÈÚ ÏL ‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÌÈeÙe ‰kÁe ÌÈL„Á√»ƒ«¬À»¿ƒ¿…¿ƒ¿»∆«¿≈

ÌÈBË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL85˙ÈÚ ‡ÏÂ ,86.ÌBÈ ÏÎaL «»¿»ƒƒ¿…¿«¿ƒ∆¿»
ŒÌBÈe .˙ÈÚa Ì‰Èt ÏÚ ÌÈÏÙBpL ÌÈ„ÈÁÈ LÈÂ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ«¿≈∆¿«¿ƒ¿
‰lÙz ÏÎa Ì‰Èt ÏÚ ÌÈÏÙB „Ïa ÌÈetk‰«ƒƒƒ¿»¿ƒ«¿≈∆¿»¿ƒ»

‰lÙ˙e87.˙ÈÚ˙Â ‰Lwe ‰pÁz ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»«»»¿«¬ƒ

ישראל.84) בכל ומועד,85)שנתקבל חג ימי  אלה כל כי 
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בתחנונים. בהם מרבים רומזת 86)ואין אפיים נפילת כי 
לפי בלילה השוררים קשים לדינים סמל שהיא לילה, למידת
שהיא  בלילה קשים דינים לעורר ראוי  ואין הקבלה, תורת
"ספר  בשם קל"א סימן יוסף  (בית דין אומרת כולה
הוסיפו  קל"א) (סימן חיים אורח  ערוך ובשולחן צרורות").
ועוד, חתן ובבית האבל, בבית "תחנון" אומרים שאין עוד

שם. בשום 87)ראה פנינו על נופלים אנו שאין ומנהגנו:
כשאומר: ציבור, השליח  בחזרת מוסף  מתפילת חוץ  תפילה,

רוקח ). (מעשה וכו' והעם והכהנים

    
בו 1) מתפלל שהציבור בשעה הכנסת בית אחורי  העובר

המלאכות  התפילה, קודם לטעום מותר אם יתנהג; איך
הפטורים  הם מי  התפילה; זמן לפני  לעשות שאסור

מתפילה.

.‡ÈBÁ‡ ÚÏ Ì„‡Ï BÏ eÒ‡‰ÚLa ˙Òk‰Œ˙È »¿»»«¬…¬≈≈«¿∆∆¿»»
ÔÈÏÏt˙Ó eav‰L‡NB ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ∆«ƒƒ¿«¿ƒ∆»ƒ≈»»≈

ÈB‡NÓÈLa ÌÈÁ˙Ù ÈL ˙Òk‰Œ˙ÈÏ ‰È‰L B‡ , «∆»»¿≈«¿∆∆¿≈¿»ƒƒ¿≈
Á˙tÓ ÒkÈÂ CÏÈ ‡nL ,ÓB‡ ‰‡B‰L ;˙BÁe∆»∆≈∆»≈≈¿ƒ»≈ƒ∆«
Ó‡È ,˙BiÒÎŒÈz ÈL ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Á‡‰»«≈¿≈ƒ»»»ƒ¿≈»≈¿≈ƒ…«
LÈ Ì‡Â .Ba ÏÈ‚‰ ˙Òk‰Œ˙ÈÏ CÏÈ ‡nL :‰‡B‰»∆∆»≈≈¿≈«¿∆∆»»ƒ¿ƒ∆
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÚÏ BÏ zÓ ,BL‡a ÔÈlÙz BÏ¿ƒƒ¿…À»«¬…¿««ƒ∆≈
‡e‰L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ÔÈlÙz‰L ;el‡ ÏkÓ „Á‡ ÌL»∆»ƒ»≈∆«¿ƒƒƒƒ»»∆

‰lÙ˙ ÈÏhnÓ BÈ‡Â ˙BˆÓ Á‡ Û„B. ≈««ƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈¿ƒ»

הפתח .2) שבו הצד שכיון 3)באותו ע "א, סא ברכות
(רש"י ). הכנסת בית ומבזה עול כפורק  נראה נכנס , שאינו

מלהכניס .4) נמנע  משאו שמפני  ניכר אז שם.5)כי 

.‡ CÈ‡È ‡Ï ,eav‰ ÌÚ Ïlt˙n‰˙BÈ B˙lÙz ˙ «ƒ¿«≈ƒ«ƒ…«¬ƒ∆¿ƒ»≈
B„Èa ˙eL‰  BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa Ï‡ ;È‡cÓÌ‡Â . ƒ«¬»≈¿≈«¿»¿¿»¿ƒ

B˙lÙz Á‡ ÓBÏ ‡aŒÌBÈ ÈecÂ „Òk elÙ‡ »«««¿ƒ»¬ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈetk‰‰Îa ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ Ì‡ ÔÎÂ .ÓB‡  «ƒƒ≈¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿»»

ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ‰ÎeÛÈÒBÓ  ‰Îa‰. ¿»»ƒ»∆¿»ƒ≈≈«¿»»ƒ

כשהיה 6) עקיבא: רבי  של מנהגו היה "כך לא.: ברכות
הציבור; טורח  מפני  ועולה מקצר היה הציבור עם מתפלל
זו  בזוית מניחו אדם עצמו, לבין בינו מתפלל וכשהיה
והשתחוויות". כריעות מפני  - אחרת בזוית ומוצאו

"שמונהֿעשרה".7) תפילת גמר ארוך 8)אחרי שהוא
(שם). ע "א.10)מענין.9)מאד ח , ע "ז

.‚˙ka ÌÈÓÁ ÂÈÏÚ LwÓ ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»∆¿«≈»»«¬ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÏBÁBBLÏ ˙eÁˆ ÈÙk ‰ÒÙÏ CÈˆ ‰È‰ . ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿«¿»»

ÌÈM‰ ˙ka ‰Lwe ‰pÁz ÛÈÒBÓ‰Ê Cc ÏÚÂ , ƒ¿ƒ»«»»¿ƒ¿««»ƒ¿«∆∆∆
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎaÂÈÎˆ Ïk Ï‡LÏ ‰ˆ Ì‡Â . ¿»««≈∆¿ƒ»»ƒ¿…»¿»»
'‰lÙz ÚÓBL'a‡Ï ,Ï‡LÈ ‡Ï Ï‡ ;Ï‡BL  ¿≈«¿ƒ»≈¬»…ƒ¿«…

˙BBÁ‡ LÏL ‡ÏÂ ˙BBL‡ LÏL. ¿»ƒ¿…¿»«¬

"רפאנו".11) ברכת ויכלתו.12)היא ידיעתו לפי 
השנה 13) בתבואת המדברת עלינו" "ברך ברכת היא

ח .). (עבודהֿזרה שוכח 14)וביבולה היה אם כגון:

- הוא תשובה בעל אם הדעת"; ב "חונן מאריך - תלמודו
שם). (רש"י , ב "השיבנו" כל 15)מאריך כוללת שהיא

(שם). לעבד 16)הבקשות דומה - "ראשונות לד.: ברכות
אמ  רבו; לפני  שבח  שמבקש שמסדר לעבד דומה - צעיות

פ  שקבל לעבד דומה - אחרונות מרבו; מרבו",פרס  רס 
לעיל  וראה קיב ). סימן או"ח  ('טור' לו והולך שמשבחו
אבל  בהן, שואלים אין יחיד" "צרכי  ודוקא ה"ד). (פ "א,
האחרונות, שלש כל תוכן שהרי  שואלים, רבים" "צרכי 
"יעלה  אומרים: אנו זה ומטעם הוא, רבים צרכי  בקשת
רבו, שבח  בהן שמסדר בראשונות, וכן "בעבודה". ויבוא"
שרבים  לרב  וכבוד שבח  שזה רבים" "צרכי  לשאול יכול
"מי לחיים", "זכרנו בהן: אומרים אנו ולפיכך לו. צריכים
לומר  מותר וכן תשובה. ימי  בעשרת - הרחמים" אב  כמוך
בהן  אומרים אנו ולפיכך היום, וכבוד שבח  דברי  שאר בהן
דברי עלֿפי  מיימוניות" ("הגהות פיוט  דברי  "קרובץ ",

ועוד). הגאונים

.„ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ eÒ‡‰NÚiL B‡ »¿»»∆ƒ¿«¿∆«¬∆
Î‡ÏÓ‰Ïlt˙iL „Ú ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL Á‡Ó , ¿»»≈««∆«¬∆«««««∆ƒ¿«≈

Ï‡LÏ BÁ Á˙ÙÏ ÌÈkLÈ ‡Ï ÔÎÂ .˙ÈÁL ˙lÙz¿ƒ««¬ƒ¿≈…«¿ƒ¿∆«¬≈ƒ¿…
˙ÈÁL ˙lÙz Ïlt˙iL Ì„˜ BÓBÏLa‡ˆÈ ‡ÏÂ . ƒ¿…∆∆ƒ¿«≈¿ƒ««¬ƒ¿…≈≈

ÌÚBË Ï‡ ;Ïlt˙iL Ì„˜ Cc‰Î‡ÏÓ ‰NBÚÂ «∆∆…∆∆ƒ¿«≈¬»≈¿∆¿»»
‰ÁÓ Ì„˜Â ÛÒeÓ Ïlt˙iL Ì„˜BÈ‡ Ï‡ ; …∆∆ƒ¿«≈»¿…∆ƒ¿»¬»≈

„ÚBÒ‰ÁÓÏ CeÓÒ. ≈»¿ƒ¿»

עליו 17) שיתפלל, קודם ושותה האוכל "כל ע "ב : י , ברכות
ט ), יד, (מלכיםֿא גוך אחרי  השלכת ואותי  אומר: הכתוב 
לאחר  הוא: ברוך הקדוש אמר "גאיך", אלא - גוך תקרא אל
(דברים  ככתוב  גאוה, לידי  גורמת (שהאכילה זה שנתגאה
עליו  קיבל וגו') לבבך ורם ושבעת... תאכל פן יב ֿיד): ח ,
אין  כי  התפילה. לפני  מים לשתות ומותר שמים". מלכות
חדש' ה'פרי  התיר וכן (כסף ֿמשנה). גאות משום בשתייתם
דעתו  לכוין שיוכל כדי  קפה, לשתות פ "ט ) סימן (או"ח 
מתיישבת  הדעת שאין המזרח  בארצות וביחוד ולהתפלל,

הדברים ורק  קפה; אסורים.‰ÌÈÎ˘Óבלי  ברכות 18)הם
לדרך  וישם יהלך, לפניו צדק  יד): פה, (תהלים שנאמר יד.:
לברואו, אותו המצדיקה התפילה קודם יתפלל - פעמיו

לחפציו. יפנה כב ):19)ואחרֿכך ב , (ישעיה שנאמר שם.
לכם  כשיש האדם, בכבוד תתעסקו (אל האדם מן לכם חדלו
הוא? נחשב  במה כי  - באפו נשמה אשר ה') בכבוד לעסוק 
כבודו  שהקדמת לאלוה ולא (האדם) לזה חשבתו במה

שואל. - בדרך כשמצאו אבל ה'? אכילת 20)לכבוד כגון
הלב , את לסעוד כדי  בו שיש מועטת, פת אפילו או פירות,

ג). סעיף  רפ "ו, (סימן בשו"ע  כח ,21)כמבואר ברכות
קבועה.22)ע "ב . למנחה 23)סעודה  קודם  שעה חצי 

שם). ובר"ן ט : (שבת

.‰‰ÏB„‚ ‰ÁÓ ÔÓÊ ÚÈb‰L ÔÂÈkÒkÈ ‡Ï , ≈»∆ƒƒ«¿«ƒ¿»¿»…ƒ»≈
ÚÈf‰Ï elÙ‡ ,ıÁÓÏÛlÚ˙È ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú , «∆¿»¬ƒ¿«ƒ««∆ƒ¿«≈∆»ƒ¿«≈

,È‡Ú ˙ÏÈÎ‡ elÙ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ .‰lÙz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ»¿…∆¡…¬ƒ¬ƒ«¬«
‰ÏÈÎ‡a CLnÈ ‡nL,ÔÈcŒÓ‚a elÙ‡ ,Ôe„Ï ‡ÏÂ . ∆»ƒ»≈»¬ƒ»¿…»¬ƒƒ¿«ƒ

˙qÈ ‡nLÔÎÂ .‰lÙz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ ,CLnÈÂ ÔÈc‰ ∆»ƒ»≈«ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ»¿≈
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ËBÈ„‰ ˙tÒz elÙ‡ ,tÒÏ tq‰ ÈÙÏ LÈ ‡Ï, …≈≈ƒ¿≈««»ƒ¿…¬ƒƒ¿…∆∆¿
‚ef‰ MÈ ‡nL ,Ïlt˙iL „ÚÒkÏ ‡ÏÂ . «∆ƒ¿«≈∆»ƒ»≈«¿…ƒ»≈

È˜ÒÏ‰‡È ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú ‰ÁÓÏ CeÓÒ ¿À¿¿ƒ»¿ƒ¿»«∆ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆
zÎ‡ÏÓa „ÒÙ‰.‰lÙz‰ ÔÓ kÚ˙ÈÂ ,da ˜qÚ˙ÈÂ B ∆¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ»

el‡Ó ˙Á‡a ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â,ÓBb ‡l‡ ,˜ÈÒÙÈ ‡Ï  ¿ƒƒ¿ƒ¿««≈≈…«¿ƒ∆»≈
‰ÁÓ ˙lÙz Ïlt˙Ó CkŒÁ‡Â. ¿««»ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»

ה"ב ).24) פ "ג, לעיל (כמבואר וחצי  שעות בשש שהוא
ובצוננים.25) בחמים וישתטף  שיתרחץ  מבלי  בלבד,
ט :).26) (שבת הזיעה מרוב  התפילה.27)יחלש מן ויבטל
בו 28) יחזור ביתֿדין הדין, בעלי  של חדשות טענות עלֿידי 

הוא  כאילו מחדש, בדין לעיין ויתחיל הקודמת מהחלטתו
דין. של 29)בהתחלת כתספורת אמנותית שאינה רגילה,

ש"ראשו  רב : זמן ודורשת מיוחדת תספורת שהיא כהןֿגדול
שלא  כלומר: נא.), (נדרים זה" של עיקרו בצד זה שער של
קצת, השערות כל מניח  אלא לגמרי , ראשו כל מספר היה
השני של עיקרו בצד אחד שער של ראשו שיהיה כדי 
ה"ו). ה, פרק  המקדש כלי  הלכות (ראה לו. הסמוך

אחר.30) זוג אחר לחזר ויצטרך המספרים, בית 31)של
עורות. בזמן 32)עיבוד שהוא באיסור כשהתחיל אפילו

הערב 33)מנחה. עד להתפלל שהות עוד לו ויש הואיל
יפסיק  - להתפלל שהות עוד לו כשאין אבל  שם), (שבת,

ויתפלל.

.Â˙tÒz ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Ó˙tÚÓ ÁÈpiMÓ ?ÏL ≈≈»««¿»«ƒ¿…∆ƒ∆«ƒ««¿…∆∆
?ıÁÓ ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .ÂÈka ÏÚ ÔÈtÒ«»ƒ«ƒ¿»≈≈»««¿»«∆¿»
˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .BNÏ CeÓq‰ „‚a‰ ËLÙiMÓƒ∆ƒ¿…«∆∆«»ƒ¿»≈≈»««¿»«
ÔÈn‡‰L BÓk ,ÂÈÙ˙k ÔÈa „‚a L˜iMÓ ?È˜Òa‰«À¿¿ƒƒ∆ƒ¿…∆∆≈¿≈»¿∆»À»ƒ
Œı‡ ÈÏ ?‰ÏÈÎ‡ ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .ÔÈNBÚƒ≈≈»««¿»«¬ƒ»ƒ¿≈∆∆

Ï‡NÈÏa ÈÏÂ ,ÂÈ„È ÏhiMÓ ÈziMÓ  ƒ¿»≈ƒ∆ƒ…»»¿ƒ¿≈»∆ƒ∆«ƒ
eÙhÚ˙iMÓ ?ÔÈc‰ ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .BB‚Á ¬≈≈»««¿»««ƒƒ∆ƒ¿«¿

ÔÈLBÈ eÈ‰ Ì‡Â .eLÈÂ ÌÈic‰eÏÈÁ˙iMÓ  ««»ƒ¿≈≈¿ƒ»¿ƒƒ∆«¿ƒ
.ÔÚËÏ ÔÈÈ„ŒÈÏÚa«¬≈ƒƒƒ¿…

מנחה.34) לתפילת מפסיק  אינו בה התחיל הוא 35)שאם
השער  יפול שלא המסתפרים, את מכסים שהס ּפרים הסדין
"סודר  - מעפורת מפרש: "הערוך" ובעל בגדיהם, על הגזוז
שם  שיפול ברכיו על מניחו וכשמגלח  ראשו; שמעטף 
מתרגם  לח ) כ, (מלכיםֿא עיניו על ּבאפר ויחפש  שערו".

עינוהי . במעפרא וכריך לחגור 36)יונתן: רגילים שאינם
בחוזק . וכן 37)עצמם באזור, עצמם את חוגרים שהיו

אזור  חגורי  טו): כג, (יחזקאל הכתוב  עליהם מעיד
להתירו. צריכים אוכלים וכשהם בטליתם.38)במתניהם,

השכינה,כ  מאימת בטליתם להתעטף  הדיינים של דרכם כן י 
דעתם  תהא למען ולכאן, לכאן ראשם להפנות ושלא

י .). שבת רש"י  (מלשון עליהם ועסקו 39)מיושבת כבר,
הדין  ממושב  מעוטפים והיו זה, אחר זה שונים בדינים

הראשון.

.Ê˙eL ˙ÈÚ ˙lÙzL ÈtŒÏÚŒÛ‡‡BÈ ‡Ï  ««ƒ∆¿ƒ««¿ƒ¿…»
ËÚÓ ÔLÈ‡Â ,ËÚÓ ÏÎ‡ :Ó‡ÈÂ BzÎ‡ÏnÓ Ì„‡, »»ƒ¿«¿¿…«…«¿«¿ƒ«¿«

Ò‡z ‡nL ;Ïlt˙‡ CkŒÁ‡Â‡ˆÓÂ ,‰L B˙B‡ ¿««»∆¿«≈∆»∆¡…≈»¿ƒ¿»

CkŒÁ‡Â ,˙ÈÚ Ïlt˙Ó ‡l‡ .‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ»≈»««¿»∆»ƒ¿«≈«¿ƒ¿««»
ÔLÈ B‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ÒkÏÂ tzÒ‰Ï zÓe . ≈¿∆»≈À»¿ƒ¿«≈¿ƒ»≈

CeÓÒ ‡l‡ eÊ‚ ‡lL ÈtÓ ,˙ÈÁLÏ CeÓÒ ıÁnÏ«∆¿»»¿«¬ƒƒ¿≈∆…»¿∆»»
Èeˆn‰ „ ‡e‰L ,‰ÁÓÏÌL ÔÈÒÎ ÌÚ‰ L , ¿ƒ¿»∆»»«»∆…»»ƒ¿»ƒ»

B eÊ‚ ‡Ï ,ÈeˆÓ BÈ‡L c ,ÁLa Ï‡ ;ÌBia. «¬»«««»»∆≈»…»¿

ו).40) הלכה א, (פרק  לעיל מעט .41)ראה
ע "ב .43)תתקפהו.42) ד, ֿ 45)רגיל.44)ברכות על

החכמים" בו גזרו לא - שכיח  שאינו "דבר הידוע : הכלל פי 
סג:). (עירובין

.ÁÔÓÊ ÚÈb‰Â ‰BzŒ„eÓÏ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈¿«¿»¿ƒƒ«¿«
Ïlt˙Óe ˜ÒBt  ‰lÙz‰B˙B˙ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿»»

B˙en‡˜ÒBÚ ‰È‰Â ,ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ BÈ‡Â À»¿≈∆¿»»¿»¿»»≈
˜ÒBÙ BÈ‡  B˙lÙz ˙ÚLa ‰Bza˙ÂˆnL , «»ƒ¿«¿ƒ»≈≈∆ƒ¿«

‰lÙz ˙ÂˆnÓ ‰ÏB„b ‰BzŒ„eÓÏz˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ . «¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿»»≈
‰B˙ŒÈ„a ˜ÒBÚk ,ÌÈa ÈÎˆa. ¿»¿≈«ƒ¿≈¿ƒ¿≈»

כלֿשכן 46) למלאכתנו, תורתנו מפסיקים אנו אם כי 
לתפילה. וחבריו.47)שנפסיק  יוחאי  בן שמעון רבי  כגון

ע "א.48) יא, ה"ג)49)שבת ג, (פרק  ת"ת בהל' ורבינו
כנגד  שקולה שהיא כולן המצוות בכל מצוה לך "אין אומר:
לפיכך  - מעשה לידי  מביא שהתלמוד תורה... תלמוד

מקום". בכל למעשה קודם שתורתו 50)התלמוד
פ "ה, ברכות (ירושלמי  לתפילה מפסיק  ואינו אומנותו,

ה"א).

.Ë˙kÒ ÈtÓ ‡l‡ ,B˙lÙz ˜ÈÒÙÓ Ïlt˙n‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿≈«»«
Ï‡NÈ CÏÓ elÙ‡Â .„Ïa ˙BLÙBÓBÏLa Ï‡BL ¿»ƒ¿»«¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿

epÈLÈ ‡Ï ÍÏÓÏ ‡e‰ ˜ÒBt Ï‡ ;,ÌÈÎBk „BÚ …¿ƒ∆¬»≈¿∆∆¿≈»ƒ
„BÚ CÏÓ ‰‡Â ,‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰ .ep‚‰È ‡nL∆»««¿∆»»≈ƒ¿ƒ»¿»»∆∆≈

Òp‡ B‡ ÌÈÎBkv˜È  Bc‚Î ‡aBÈ‡ Ì‡Â ; »ƒ«»»¿∆¿¿«≈¿ƒ≈
ÏBÎÈÌÈ‡a ÌÈa˜ÚÂ ÌÈLÁ ‰‡ Ì‡ ÔÎÂ .˜ÈÒÙÈ  »«¿ƒ¿≈ƒ»»¿»ƒ¿«¿«ƒ»ƒ

Ô˙B‡a Ôk„ ‰È‰Â ,ÂÈÏ‡ eÚÈb‰ Ì‡  Bc‚k¿∆¿ƒƒƒ≈»¿»»«¿»¿»
˜ÒBt  ÔÈ˙ÈÓÓ Ô‰L ˙BÓB˜n‰‡Ï Ì‡Â ;ÁBe «¿∆≈¿ƒƒ≈≈«¿ƒ…

.˜ÒBÙ BÈ‡  ˙ÈÓ‰Ï Ôk„ ‰È‰»»«¿»¿»ƒ≈≈

לכבדו.51) וחייב  כבודו שעומד 52)שגדול בשעה כי 
לכבוד  להפסיק  לו אין הקב "ה, המלכים מלכי  מלך לפני 
לג.). (ברכות בקבר ומחר כאן שהיום בשרֿודם, מלך

זרוע .53) ובעל מציק , פתיחות 54)איש רק  שיאמר
וחתימתן. למרות 55)הברכות תפילתו לגמור יספיק  שלא

(שם). וראוי56)קיצורו ה"א. פ "ה, ברכות ירושלמי 
ששת: רב  אמר מצינו: לג.) (ברכות בבלי  שבתלמוד להעיר,
כ"כ  מוכן הנחש (שאין פוסק  אינו - נחש פוסק , - עקרב 
דברי אולם לעקרב . נחש להשוות אין א"כ כעקרב ). לישוך
בשבת... נחש "הצד קז.): (שבת שאמרו ע "ז מיוסדים רבינו
על  קערה כופין דתנן: מניין? ומותר. פטור - ישכנו שלא
לעקרב  נחש בין לחלק  שאין הרי  - תישוך" שלא עקרב 
אות  פי "ג, שבת למסכת הרא"ש על נתנאל (קרבן הם ושוים

א).

.ÈÌÈpË˜e ÌÈ„ÚÂ ÌÈL‰lÙza ÔÈiÁLÈ‡ ÏÎÂ . »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
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קכז                
         

ÚÓLŒ˙‡ÈwÓ eËtL‰lÙz‰ ÔÓ eËt ,ÏÎÂ . ∆»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ«¿ƒ»¿»
Cˆ ‰hnÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰«¿«ƒ∆«≈««ƒ∆≈«ƒ»…∆

Ô‰a‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈeËt ,. »∆¿ƒƒ«¿ƒ»

לחנכו 57) מחוייב  אביו - וקטן חינוך. לכלל שהגיעו
מקריאת 58)בתפילה. פטורים ועבדים שנשים ואף ֿעלֿפי 

משום  ה"א), פ "ד, ק "ש (הלכות לעיל כמבואר שמע ,
מפני בתפילה, הם חייבים - היא גרמא שהזמן שמצותֿעשה
יהיו  אלה שאף  חכמינו ותיקנו היא, "רחמים" שהתפילה
(פ "א, לעיל רבינו ולדעת כ:). (ברכות רחמים מבקשי  בכלל
מ "ע  שתפילה משום - התורה מן בתפילה הם חייבים ה"ב )

היא. גרמא הזמן המת,59)שלא שומר או אונן, כגון
פ "ד, שמע  קריאת (הלכות לעיל המנויים המטה ונושאי 

ע "ב .60)ה"גֿו). יז, בקריאתֿשמע ,61)ברכות וחייבים
(שם). לעיל אמרנו,62)כמבואר וכבר לבם. טרדת מפני 

שם). (ברכות, יתפלל אל - עליו מיושבת דעתו שאין שכל
אינם  והמלוים עמידה, צריכה שתפילה מפני  מפרשים: ויש
לאמרה  יכולים קריאתֿשמע  אבל ולעמוד; לשהות יכולים
ואינם  בעמידה. ראשון פסוק  לקרות להם ודי  בדרך. בלכתם

שם). יונה, (רבינו כ"כ מתעכבים

    
ודיניהן.1) סדרן יום, בכל לברך אדם חייב  ברכות כמה

.‡˙BÎ ewz ,el‡ ˙BlÙ˙ Èc ÌÈÓÎÁ ewzLk¿∆ƒ¿¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿¿»
Ì„‡ ÒkiLk :Ô‰ el‡ .ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ CÏ ˙BÁ‡¬≈¿»≈»¿»≈≈¿∆ƒ»≈»»
eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea" :CÓ ,‰ÏÈla ÔLÈÏ B˙hÓÏ¿ƒ»ƒ…««¿»¿»≈»«»¿»¡…≈

ÈÏÁ ÏÈtn‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓÚÈ˜Ln‰Â ,ÈÈÚ ÏÚ ‰L ∆∆»»««ƒ∆¿≈≈»«≈»¿««¿ƒ«
ÔÈÚŒ˙a ÔBLÈ‡Ï È‡n‰Â ,‰Ócz ˙LÔBˆ È‰È . ¿««¿≈»¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ»

Ï‡Â ,Ú Ú‚tÓe Ú ˆiÓ ÈÏÈvzL È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓƒ¿»∆¿»¡…«∆«ƒ≈ƒƒ≈∆«ƒ∆««¿«
ÌÈe‰‰ ‡ÏÂ ÌÈÚ ˙BÓBÏÁ ÈeÏ‰È‡‰˙e ,ÌÈÚ ¿«¬ƒ¬»ƒ¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

‰ÓÏL È˙hÓÌÈiÁÏ ‰pnÓ È„ÈÓÚ˙Â ,EÈÙÏ ƒ»ƒ¿≈»¿»∆¿«¬ƒ≈ƒƒ∆»¿«ƒ
˙Ân‰ ÔLÈ‡ Ôt ÈÈÚ ‰È‡‰Â ,ÌBÏLÏe‰z‡ Cea . ¿»¿»ƒ»≈«∆ƒ««»∆»«»

"B„BÎa Blk ÌÏBÚÏ È‡n‰ ,ÈÈ. ¿»«≈ƒ»»Àƒ¿

מדי2) יותר הער כי  יג), יג, (הושע  יולדה חבלי  מלשון
ויש  חבלי . ניקודו: ולפ "ז שיישן, עד וחבלים צירים ֶיאחזוהו
השינה  ע "י  כי  ו), א, (אסתר בוץ  חבלי  מענין מפרשים,
חבלי ניקודו: יהיה ולפ "ז חזקים, כביתרים העינים ַתאסרנה

התפילות"). "אוצר לסדור תפילה" "עיון מלשון 3)(מתוך
בו; תלוי  שהאור שבעין השחור והוא ח ). יז, (תהלים הכתוב 
לילה  אישון כמו: חושך לשון אישון, קרוי : שחרוריתו וע "ש

שם). (רש"י , ט ) ז, (משלי  מלשון 4)ואפלה מחשבות,
ב ). ד, (דניאל בזרעי .5)הכתוב  פסול יהא שלא

לישון 6) בשנתי  אמות שלא ד) יג, (תהלים הכתוב  מלשון
שנת  וישנו שינה: היא גם נקראת המיתה כי  המות, שנת

נז). נא, (ירמיה האירה 7)עולם והארץ  הכתוב : שם על
הבריות  מעמיד השינה שאחרי  ב ). מג, (יחזקאל מכבודו
זו  ברכה ונוסח  (אבודרהם). לעסקיהם ללכת היום לאור

(ס :). ברכות במסכת קלים בשינויים נמצא

.ÚÓLŒ˙‡ÈwÓ ‰BL‡ ‰Lt ‡B˜Â,ÔLÈÂ ¿≈»»»ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿»≈
nÚ ‰LÈ BzL‡ elÙ‡ÂBB‡ ÔBL‡ ˜eÒt ‡B˜) «¬ƒƒ¿¿≈»ƒ≈»ƒ

 ‰L ezÒ‡ Ì‡Â ;(ÔLÈÈ CkŒÁ‡Â ,ÌÈÓÁ È˜eÒt¿≈«¬ƒ¿««»ƒ»¿ƒ¬»«≈»
ÌÈÓÁ È˜eÒt B‡ ÔBL‡ ˜eÒt elÙ‡ ‡B˜, ≈¬ƒ»ƒ¿≈«¬ƒ

.ÔLÈÈ CkŒÁ‡Â¿««»ƒ»

קריאתֿשמע 8) אדם שקרא "אף ֿעלֿפי  ע "ב : ד, ברכות
להעיר, וראוי  מיטתו". על לקרותה מצוה - הכנסת בבית
לברכת  קריאתֿשמע  הקדימו ס :) (ברכות התלמוד שבנוסח 
- לקריאתֿשמע  "המפיל" ברכת מקדים ורבינו "המפיל",
האומר: ה"א) פ "א, (ברכות הירושלמי  על סומך שהוא מפני 
שהיה  עד וקורא וחוזר שמע , את קורא היה זעירא "רבי 
צריכה  שקריאתֿשמע  משמע : מכאן בשינה". משתקע 
נסים  רב  בשם מיימוניות" ("הגהות לשנתו סמוכה להיות

יח ).9)גאון). הלכה פ "ג, ק "ש (הלכות לעיל כמבואר
הזה. המשפט  אין התימנים "בידך 10)ובכת"י  כגון:

(ה.). בברכות נאמר וכך ו) לא, (תהלים וגו' רוחי  אפקיד
ה' כגון: רחמים, של פסוקים עוד הוסיפו (טו:) ובשבועות
היה  לוי  בן יהושע  שרבי  ב ), ג, (תהלים וגו' צרי  רבו מה

שנתו. לפני  קוראם

.‚B˙L ÛBÒa ı˜ÈiL ‰ÚLaÏÚ ‡e‰Â CÓ , ¿»»∆ƒ«¿¿»¿»≈¿«
‰B‰Ë Èa z˙pL ‰ÓL ,È‰Ï‡" :Ck B˙hÓ‰z‡ . ƒ»»¡…«¿»»∆»«»ƒ¿»«»

dzÁÙ ‰z‡Â dzˆÈ ‰z‡Â d˙‡‰z‡Â Èa ¿»»¿«»¿«¿»¿«»¿«¿»ƒ¿«»
Èa˜a dnLÓ‰z‡Â ,ÈpnÓ ‰ÏhÏ „È˙Ú ‰z‡Â , ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿«»

„È˙ÚÏ Èa dÈÊÁ‰Ï „È˙Ú‰ÓLp‰L ÔÓÊ Ïk .‡BÏ »ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆»ƒ»»¿«∆«¿»»
Ïk ÔBa ,È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ ,Èa˜a ‰ÈeÏ¿̇»¿ƒ¿ƒ∆¬ƒ¿»∆¿»¡…«ƒ»
ÌÈ‚ÙÏ ˙BÓL ÈÊÁn‰ ,ÈÈ ‰z‡ Cea .ÌÈNÚn‰ ««¬ƒ»«»¿»««¬ƒ¿»ƒ¿»ƒ

."ÌÈ˙Ó≈ƒ

שנתו.11) באמצע  למתעורר פרט  עוד, לישון בדעתו שאין
האלהים 12) אל תשוב  והרוח  קנב :): (שבת ז"ל וכמאמרם

מה  לך שנתנה כמו לו, "תנה - ז): יב , (קהלת נתנה אשר
ונוסח  בטהרה". לו החזירה אתה אף  בטהרה, לך נתנה הוא
הרווח : והנוסח  ס :). (ברכות התלמוד כגירסת הוא רבינו
נשמתו  על חוטא אדם יאמר איך כי  מוטעה, היא", "טהורה
אין  ס "ה): גודל (קשר החיד"א החליט  וכן טהורה? שהיא

טהורה. אלא: - היא" "טהורה ג'13)אומרים כנגד
(בראשית  האדם את אלהים ויברא האדם: שבבריאת לשונות
באפיו  ויפח  ז); ב , (שם האדם את אלהים ה' וייצר כז); א,

(שם).נש  חיים זמנה.14)מת לפני  תצא בעת 15)שלא
ל, (יחזקאל וחייתם בכם רוחי  ונתתי  ככתוב : המתים, תחיית

מתים 16)יד). כשהם בעלי ֿחיים או אדם בני  גופות
ז"ל: כמאמרם לישנים, כינוי  וכאן לה). יט , (מלכיםֿב 
זה  ברכה וסיום נז:). (ברכות למיתה" מששים אחד - "שינה
השינה; מן היקיצה על הודאה - האחד פירושים: ב ' סובל

לעת  המתים תחיית על - שמחזיר והב ' כמו כי  ידֿלבוא.
לישני הנשמות יחזיר כן בוקר, בכל לאדם הנשמות הקב "ה
ז"ל  חכמינו ממליצת היא ולקוחה לעתידֿלבוא, עפר
נשמות  מחזיר שהקב "ה בשעה "אפילו קח .): (סנהדרין

ישראל"). ("עבודת מתים לפגרים

.„‰z‡ Cea" :CÓ ,ÌÈÏB‚z‰ ÏB˜ ÚÓBMLk¿∆≈«««¿¿ƒ¿»≈»«»
ÈÂÎNÏ Ô˙Bp‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈÔÈÁ‰Ï ‰È ¿»¡…≈∆∆»»«≈«∆¿ƒƒ»¿«¿ƒ

Cea" :CÓ ,ÂÈ„‚a LBlLk ."‰ÏÈÏ ÔÈe ÌBÈ ÔÈa≈≈»¿»¿∆≈¿»»¿»≈»
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."ÌÈneÚ LÈaÏÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡«»¿»¡…≈∆∆»»«¿ƒ¬ƒ
ÈÈ ‰z‡ Cea" :CÓ ,BL‡ ÏÚ BÈ„Ò ÁÈpnLk¿∆«ƒ«¿ƒ«…¿»≈»«»¿»

"‰‡Ù˙a Ï‡NÈ ËBÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡. ¡…≈∆∆»»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ÈÚnLk"ÌÈÂÚ Á˜Bt" CÓ ,. ¿∆«¬ƒ»»«≈»¿»≈≈«ƒ¿ƒ

"ÌÈeÒ‡ ÈzÓ" CÓ ,B˙hÓ ÏÚ LiLk. ¿∆≈≈«ƒ»¿»≈«ƒ¬ƒ
,Ú˜˜ ÈabŒÏÚ ÌÁÈpÓe ‰hn‰ ÔÓ ÂÈÏ‚ „ÈBnLk¿∆ƒ«¿»ƒ«ƒ»«ƒ»««≈«¿«

"ÌÈn‰ ÏÚ ı‡‰ Ú˜B" CÓCÓ ,„ÓBÚLk . ¿»≈«»»∆««»ƒ¿∆≈¿»≈
"ÌÈÙeÙk Û˜BÊ"L‡" CÓ ,ÂÈ„È ÏËBpLk . ≈¿ƒ¿∆≈»»¿»≈¬∆

ıÁBLk ."ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»ƒ¿∆≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea" :CÓ ,ÂÈt»»¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
È‰È .ÈtÚÙÚÓ ‰Óe˙e ÈÈÚÓ ‰L ÈÏÁ ÈÚn‰««¬ƒ∆¿≈≈»≈≈«¿»≈«¿«»¿ƒ
ÈÏÈ‚zL ,È˙B‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓ ÔBˆ»ƒ¿»∆¿»¡…«≈…≈¬«∆«¿ƒ≈ƒ
ËÏL˙Â .ÔBÚÂ ‰Ú „Ï ÈÏÈ‚z Ï‡Â ‰ÂˆÓ „Ïƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ≈ƒƒ¿«¬≈»¿»¿«¿∆

Ú ˆÈ Èa ËÏLÈ Ï‡Â ,BË ˆÈ ÈaÈ˜fÁ˙e . ƒ≈∆¿«ƒ¿…ƒ≈∆»¿«¿≈ƒ
„ÒÁÏe ÔÁÏ Èz˙Â ,E˙B˙a È˜ÏÁ Ô˙Â ,EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈∆¿ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿≈¿∆∆
ÌÈ„ÒÁ ÈÏÓ‚˙Â ,È‡B ÏÎ ÈÈÚe EÈÈÚa ÌÈÓÁÏe¿«¬ƒ¿≈∆¿≈≈»«¿ƒ¿¿≈ƒ¬»ƒ

ÌÈBË."ÌÈBË ÌÈ„ÒÁ ÏÓBb ,ÈÈ ‰z‡ Cea . ƒ»«»¿»≈¬»ƒƒ

שכוי17) - לתרנגול ידועים במקומות קוראים שכן תרנגול.
אומר: כ"ג) אות (פ "ט  לברכות והרא"ש כו.). השנה (ראש
נתן  מי  לו): לח , (איוב  המקרא בלשון שכוי  נקרא: "הלב 
מבחין  אדם הבינה ידי  ועל המבין. הוא והלב  בינה, לשכוי 
בין  להבחין כן גם מבין שהתרנגול ומפני  ללילה . יום בין
התקינו  בקול), קורא הוא הבוקר (שבאשמורת ללילה יום
לא  אם אף  אולם התרנגול. קול בשמיעת זו ברכה לומר
הודאה  אלא שאינה זו, ברכה לברך יכול התרנגול קול שמע 
יישן  אם שאף  צרכינו: כל לנו וברא בינה, לנו שנתן לה'
התרנגול". קול ידי  על היום בביאת יבחין - אפל בבית אדם

ביד 18) תפארת עטרת והיית ג): סב , (ישעיה הכתוב  מלשון
כמבואר  ראש, בגלוי  לילך שאסור לפי  זו: ברכה ומעם ה'.
משום  אלא זה שאין המפרשים לדעת ואפילו (קיח :). בשבת
לכסות  הוא הנכון שמן מודים הכל אבל חסידות, מדת
נצטוו  שישראל ומכיון שמים. מורא עלינו שיהיה כדי  הראש
סימן  או"ח  יוסף  (בית וכו' ישראל עוטר מברכים אנו כך, על
שם) יוסף  בבית (הובא קכ"ב  דף  נשא פרשת ובזוהר מו).
אסור  האדם, של לראשו מעל היא שהשכינה "מתוך נאמר:

ראש. בגילוי  אמות ארבע  ללכת שהעינים 19)לו בעוד
שעלֿידי ֿזה  עליהן, ידיהם להעביר הבריות דרך עצומות

מעבירים  הם או"ח כאילו ('פרישה', מעיניהם שינה חבלי 
לו  אפשר איך הרמב "ם: מפרשי  תמהו וכבר מ "ו). סימן
(שבת  אמרו בפירוש הלא ידיו, שנטל טרם בעיניו ליגע 
נטילת  קודם בעין לנגוע  שאסור תיקצץ " - לעין "יד קח :):
אומר  א) ס "ק  מ "ו (סימן באו"ח  אברהם" וה"מגן היד?

מותר. וזה מפית, עלֿידי  בעיניו הכתוב 20)שנוגע  מלשון
(ברכות  שלנו שבתלמוד להעיר, וכדאי  יח ). קמו, (תהלים
אלא  עורים", פוקח  יאמר... עיניו "כשפותח  כך: כתוב  ס :)

(שם). הרי "ף  כגירסת היא רבינו הנעת 21)שגירסת בגלל
הלילה. במשך אסורים שהיו הכתוב 22)אבריו מלשון

פני על הארץ  ששטח  לה' שבח  הבעת והיא ו), קלו, (תהלים
מקיפים  המים היסודות טבע  לפי  שהרי  הטבע , היפך המים,

את  הפך בארץ , יהלכו שהבריות רצה ה' אבל הארץ ; את
(לבוש). הארץ  את והשקיע  ח )23)הטבע  קמו, (תהלים

כפופה. קומתו במיטתו האדם בהיות אף ֿעלֿפי24)כי 
בי "הכל לג:): (ברכות ז"ל חכמינו חוץ שאמרו שמים די 

בי ישלוט  "ואל לתפילה: מקום איפוא ואין שמים" מיראת
זאת  בכל בעצמו? בו אלא תלוי  זה אין שהרי  הרע ", יצר
המונעים  כל ממנו שיסיר מה' לבקש לאדם לו ראוי 

ישראל"). ("עבודת אותו לעבוד אותו ֿ 25)המעכבים על
ואחד  טוב . ורב  ה'... חסדי  ז): סג, (ישעיה הכתוב  לשון פי 
וחידש  מעיניו שנתו העביר שהקב "ה הוא: החסדים מאלה
הפסוק  על כ"ה פרק  תהלים במדרש שדרשו וכמו כוחותיו,
ערב  בכל מפקיד "אדם כג): ג, (איכה לבקרים חדשים
והקב "ה  היום, כל קשה מעבודה עייפה הקב "ה ביד נשמתו

ורגועה". חדשה לו מחזירה

.‰:ÒkiL Ì„˜ ÓB‡ ,‡qk‰Œ˙ÈÏ ÒkiL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈≈…∆∆ƒ»≈
ÌÈ„aÎÓ e„ak˙‰"ÈeÊÚ .ÔBÈÏÚ È˙LÓ ,ÌÈLB„˜ , ƒ¿«¿¿À»ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

ÈeÓL ÈeÓL ,ÈeÊÚÒk‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆»≈
"Ì„‡ŒÈa ÏL Ôk„ ‰fL ,‡ˆ‡Â‡ˆiL Á‡Â . ¿≈≈∆∆«¿»∆¿≈»»¿««∆»»

L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea" :CÓ¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÈ˜ ÌÈ˜ B ‡e ,‰ÓÎÁa Ì„‡‰ ˙‡ ˆÈ »«∆»»»¿»¿»»»¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÏeÏÁ ÌÈÏeÏÁ,E„BÎ ‡qÎ ÈÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb . ¬ƒ¬ƒ»¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿∆
Ì‰Ó „Á‡ Ì˙qÈ Ì‡LÌ‰Ó „Á‡ Á˙tÈ Ì‡ B‡, ∆ƒƒ»≈∆»≈∆ƒƒ»≈«∆»≈∆

,ÈÈ ‰z‡ Cea .˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ Ìi˜˙‰Ï LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈¬ƒ»»∆»»«»¿»
Na ÏÎ ‡ÙB"˙BNÚÏ ‡ÈÏÙÓe. ≈»»»«¿ƒ«¬

יב ):26) צא, (תהלים שכתוב  כמו אותו, המלוים למלאכים
ס :). ברכות (רש"י  כן אומר הוא - וגו' לך יצוה מלאכיו כי 

להם: הכסא ‰˙Â„Îואומר לבית אתו ויכנסו יתבזו שאל -
סימן  לאו"ח  (פרישה מבחוץ  וישארו כבודם על ישמרו אלא

(שם).27)ג). הטינופת במקום המצויים המזיקים מן
דרך 28) כן כי  לטורח , לכם זה יהי  ואל בחוץ  תחכו כלומר

בקשה  נוסח  וכל (שם), בהליכתי  פושע  אני  ואין האדם בני 
שאין  אבודרהם, דוד הרב  העיר וכבר (ס :). ברכות במסכת זו
עליו, שורה שהשכינה וחסיד שמים לירא אלא זה לומר
זה, ומטעם כיהירות. נראה שזה מפני  לא, אחר איש אבל
בדורות  אמירתו נתבטלה ג), סימן (או"ח  יוסף " ה"בית אומר

על 29)הללו. להורות אותם וכפל וכו' החוטם הפה כגון
חלולים,30)רבויים. אברים שהם והמעים הלב  כגון

על  לא חלולים, שהם האברים על נופלת "בריאה" ולשון
עצמם אין החללים שהרי  בריאה, לשון תיצדק  לא שבהם

חללים, שלפנינו: התלמוד שגירסת ואף ֿעלֿפי  ממש. בהם
הגורס : שם הרי "ף  אחרי  רבינו נמשך ס :), ברכות (ראה
ו). סימן לאו"ח  (ב "י  כד: בברכות הגירסא וכן חלולים.
כרוב , משקל על חלּול היחיד מן רבים מספר שם - ַוחלולים

ישראל"). ("עבודת הפתוחים.31)זבול הנקבים מן ְ
החלולים.32) האברים שהיא 33)מן ליציאה הכוונה

ס :). לברכות (רש"י  הגוף  כל עושה 34)רפואת כשאדם
מתוכו  יוצאת הרוח  מחט , מלא אחד נקב  בו יש אפילו נאד,
רבים, נקבים באדם ברא והקב "ה בתוכו; נשמר היין ואין
פליאה  וזוהי  חייו, ימי  כל בתוכו הרוח  ואף ֿעלֿפי ֿכן

פ "א). ב "ר מדרש (עלֿפי  וחכמה
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קכט                
         

.ÂÏ‡NÈ ÊB‡" CÓ ,BB‚Á ‚BÁLk."‰e‚a ¿∆≈¬¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÈNÚL" CÓ ,ÂÈÏÚ LBlLk"Èkˆ Ïk Èl. ¿∆≈¿»»¿»≈∆»ƒ»ƒ»»¿ƒ

È„ÚˆÓ ÔÈÎn‰" CÓ ,CcÏ ˙‡ˆÏ Cl‰nLk¿∆¿«≈»≈«∆∆¿»≈«≈ƒƒ¿¬≈
"‚ÈÈ ‰z‡ Cea" :ÌBÈ ÏÎa Ì„‡ CÓe . »∆¿»≈»»¿»»«»¿»

"ÈBb ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡Cea" ; ¡…≈∆∆»»∆…»«ƒ»
"‰M‡ ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡; «»¿»¡…≈∆∆»»∆…»«ƒƒ»

ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea"»«»¿»¡…≈∆∆»»∆…»«ƒ
"„Ú. »∆

להתנועע 35) האדם יוכל במתניו, החגור האזור ידי  על כי 
כגבר  נא אזר ג): לח , (איוב  ככתוב  וגבורה, כח  ביתר

בתלמוד 36)חלציך. הנוסח  וכן התימנים. כת"י  כנוסח 
אחר: ונוסח  אלו. לברכות המקור ששם ס :) (ברכות

לצאת 37)"שעשית". יכול אינו יחף  שהוא זמן שכל
(אבודרהם). ועסקיו צרכיו הכתוב 38)ולעשות ע "פ 

כג). לז, מצוות 39)(תהלים בשבע  אלא מחוייב  שאינו
בלבד. נח  בני  במצוותֿעשה 40)של מחוייבת שאינה

מ  הנשים שנפטרו "והטעם גרמן. שהזמן שהזמן מצוותֿעשה
לבעלה  משועבדת שהאשה לפי  - אבודרהם יאמר - גרמן
במצותֿעשה  מחוייבת היתה ואם ומצוותיו; צרכיו לעשות
יצוה  המצוה, את עושה שהיא שבשעה אפשר גרמא, שהזמן
לפיכך  אז? לעשות עליה ומה - מצותו לעשות בעלה עליה
בעלה. עם שלום לה להיות כדי  ממצוותיו, הבורא פטרה
נמחה  ובטהרה בקדושה הנכתב  הגדול שהשם מצינו, שכן

לבעלה". אשה בין שלום להטיל כדי  המים, שגם 41)על
ומזולזל  אותן, גורם שהזמן מצוותֿעשה מכל פטור הוא
בקהל. לבוא לו אסור וגם אבות, זכות לו שאין ביותר: הוא
(מג:). מנחות במסכת מקורן האחרונות ברכות שלש ואלה
כגון: חיוב  בדרך ולא שלילה בדרך אלו ברכות ונתקנו
שאמרו  לפי  - בהם וכיוצא איש" "שעשני  ישראל", "שעשני 
נברא  שלא לאדם לו שנוח  וגמרו: "נמנו ז"ל: חכמינו
אלו: בברכות הכוונה תהיה כן אם יג:), (עירובין משנברא"
ה' את אברך - שעשני  ועכשיו עיקר, כל עשני  שלא יתן מי 
סעיף  מו, (סימן בב "ח  וראה ("לבוש"). וכו' גוי  עשני  שלא
הוא: מו) (סימן ב 'טור' אלו ברכות שסדר להעיר, וראוי  ז).
על  מברך הוא שבתחילה מחייב  השכל וכן אשה; עבד, גוי ,
ולבסוף  מגוי , עדיף  שהוא העבד על ואחרֿכך יותר, הגרוע 
מהעבד. חשובה שהיא מפני  אשה" עשני  "שלא מברך הוא
ואולי : (מג:). במנחות התלמוד גירסת אחר נמשך ורבינו
בעוד  לעולם, מצוות לתרי "ג תבוא לא שהאשה מפני 
כבן  להיות יושלם חורין לבן ויהא ישתחרר רק  אם שהעבד
שבכת"י ומעניין רוקח "). ("מעשה דבריו לכל ישראל

אשה. לפני  עבד נזכר התימנים

.Ê„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ el‡ ˙BÎa ‰NÚŒ‰BÓL‡l‡ , ¿∆∆¿≈¿»≈≈»∆≈∆∆»
BÏÈLa ‰Îa‰L c ÏÚ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk CÓ¿»≈»««≈∆«»»∆«¿»»ƒ¿ƒ
,B˙hÓ ÏÚ ‡e‰Â BB‚Á ‚ÁL È‰ ?„ˆÈk .B˙ÚLaƒ¿»≈«¬≈∆»«¬¿«ƒ»
ÏB˜ ÚÓL ;"‰e‚a Ï‡NÈ ÊB‡" CÓ¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»»«

ÏB‚z‰‰Îa ÏÎÂ ."‰È ÈÂÎNÏ Ô˙Bp‰" CÓ , ««¿¿¿»≈«≈«∆¿ƒƒ»¿»¿»»
.d˙B‡ CÓ BÈ‡  da iÁ˙ ‡lL Ô‰Ó≈∆∆…ƒ¿«≈»≈¿»≈»

הסדר.42) פי  על אחד בהמשך לאמרן ודעת 43)שיתחייב 

- התרנגול קריאת שמע  לא שאפילו ס :) (ברכות ה'תוספות'
שהתרנגול  האורה הנאת על אלא זו ברכה שאין  מברך,

האורה  מן נהנה והוא "שמיעת מבחין בתלמוד הוזכרה ולא .
שם  שאין במדבר שנמצא מי  להוציא אלא התרנגול ", קול
("הגהות  כלל שומע  שאינו החרש את או כלל, תרנגול
בצירוף  הוא אלו, ברכות שמונהֿעשרה ומנין מיימוניות").

"ÏÈÙÓ‰ ˙Î שנתבארה בלילה שנתו לפני  מברך שאדם "
וכו' רצון יהי  שברכת להעיר, ראוי  כן (ה"א ). לעיל
אלא  לעצמה, מיוחדת ברכה אינה ד) (הלכה לעיל המבוארת
שינה  חבלי  המעביר ברכת - הקודמת הברכה של המשכה
לומר  נוהגים ואנו טובים". חסדים ב "גומל נחתמת והיא -
היא  וכן הקודמת. הברכה המשך שזה להורות רצון" "ויהי 
אחר  אמן לענות אין כן על אשר ס :), (ברכות הגמרא נוסחת
להלכה  נפסק  וכך ברכה. סוף  שאינה וכו' שינה" "המעביר

מו). (סימן אורח ֿחיים ב 'טור'

.ÁÚLk CÓ BÈ‡  B˙eÒÎa ÔÏ ?„ˆÈk„ÓB ≈«»ƒ¿≈¿»≈¿∆≈
˙ÈNÚL" CÓ BÈ‡  ÛÁÈ CÏ‰ ;"ÌÈneÚ LÈaÏÓ"«¿ƒ¬ƒ»«»≈≈¿»≈∆»ƒ»
ÔÈ‡L ,‡a ‰ÚL˙e ÌÈetk‰ŒÌBÈa ."Èkˆ Ïk Èlƒ»»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»¿»∆≈
‡ÏÂ ,"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" CÓ BÈ‡  ‰ˆÈÁ ÌL»¿ƒ»≈¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿…

"‰L ÈÏÁ ÈÚn‰"‡qk‰Œ˙ÈÏ ÒÎ ‡Ï Ì‡ ; ««¬ƒ∆¿≈≈»ƒ…ƒ¿«¿≈«ƒ≈
‡L ÔÎÂ ;"Ì„‡‰ ˙‡ ˆÈ L‡" CÓ BÈ‡ ≈¿»≈¬∆»«∆»»»¿≈¿»

.el‡ ˙BÎa¿»≈

לעיל 44) כמבואר פניו, שרחץ  אחרי  אלא אומרה שאינו
עשור" "שביתת בהלכות לשיטתו נאמן רבינו ד). (הלכה
בבוקר, הכיפורים ביום ידים נטילת שאין ה"ב ) ג, (פרק 
שאר  אבל וכדומה. בטיט  ידיו נתלכלכו אלאֿאםֿכן
ביום  ידיו אדם שנוטל סוברים: בראשם והראב "ד הפוסקים
הן  והרי  עליהן השורה רעה רוח  משום בבוקר, הכיפורים
אף  אלו לברכות מקום יש ולדבריהם בטיט ; כמלוכלכות

מיימוניות). (הגהות הכיפורים ביום

.ËÁ‡ BÊ el‡ ˙BÎa CÏ eÈÚ a ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿…»≈¿»≈¿»≈««
eiÁ˙ ‡Ï ÔÈa ,Ô‰ eÈÁ˙ ÔÈa ,˙Òk‰Œ˙Èa BÊ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿«¿»∆≈…ƒ¿«¿
CÈ ‡ÏÂ ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ˙eÚËÂ  Ô‰»∆¿»¿≈»«¬≈¿…¿»≈

da ÈÁ˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰Îa. ¿»»∆»ƒ≈ƒ¿«≈»

טועה 45) טעויות שתי  רבינו, בדעת הכסף ֿמשנה פירוש לפי 
פניו  רוחץ  (שהרי  עשייתם זמן אחר שמברך - אחד העם:
נטילת  על בביתֿהכנסת מברך הוא זמן ולאחר בביתו,
בה. נתחייב  אלאֿאםֿכן ברכה לברך שאין - שנית ידים);
בבית  זו אחר זו הברכות כל לסדר המנהג פשט  כבר אבל
לברך  יודעים אינם הארצות מעמי  שרבים מפני  הכנסת,
אחריהן  אמן ויענו בביתֿהכנסת, שיסדרון תקנו כראוי ,
רב  והגאונים: מו). סימן או"ח  ('טור' חובתן ידי  ויצאו
נימקו  שם) יוסף ' ב 'בית דבריהם (הובאו עמרם ורב  נטרונאי 
עצמו  על לא כי  - בעצמו נתחייב  כשלא אפילו לברך שיש
ה' את מברך הוא העולם כל על אלא מברך הוא בלבד
להקפיד  אין וכן לכל. תמיד והחסדים הטובות כל שעשה
אלא  נאמר לא זה כלל כי  עשייתן, זמן אחר שמברך זה על
לולב  נטילת או שופר, תקיעת כגון: המצוות, בברכות
הודאה  בברכות אבל לעשייתן; קודם לברכן שיש וכדומה,
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קל               
         

ראוי תמיד כי  - זמנן עבור אחר אפילו לברך יכול ושבח 
לו. להודות

.ÈŒ˙‡È˜ ‡˜iL Ì„˜ ‰Bz ‡˜Ï ÌÈkLn‰««¿ƒƒ¿…«»…∆∆ƒ¿»¿ƒ«
ÚÓL‰B˙a ‡˜ ÔÈa ,˙ÎaL ‰B˙a ‡˜ ÔÈa  ¿«≈»»¿»∆ƒ¿»≈»»¿»

,˙BÎa LÏL CÓe ‰lÁz ÂÈ„È ÏËB  ‰tŒÏÚaL∆¿«∆≈»»¿ƒ»¿»≈»¿»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡" :Ô‰ el‡Â .‡B˜ CkŒÁ‡Â¿««»≈¿≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

‡ Ú‰Â" ;"‰B˙ Èc ÏÚ eeˆÂ˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ¿ƒ»«ƒ¿≈»¿«¬∆»¿»¡…≈∆
,Ï‡NÈ ˙Èa Ïk EnÚ ˙BiÙÈÙe eÈÙa E˙B˙ Ècƒ¿≈»¿¿ƒ¿ƒƒ«¿»≈ƒ¿»≈

eÈ‡ˆ‡ˆÂ eÁ‡ ‰È‰ÂEÓL ÈÚ„BÈ EnÚ È‡ˆ‡ˆÂ ¿ƒ¿∆¬«¿¿∆¡»≈¿∆¡»≈«¿¿≈¿∆
BnÚÏ ‰Bz „nÏÓ‰ ,ÈÈ ‰z‡ Cea .E˙B˙ È˜ÒBÚÂ¿¿≈»∆»«»¿»«¿«≈»¿«

"Ï‡NÈ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea" . ƒ¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
.B˙Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ea Áa L‡¬∆»«»ƒ»»«ƒ¿»«»∆»

."‰Bz‰ Ô˙B ,ÈÈ ‰z‡ Cea»«»¿»≈«»

  

      

א.)בגמרא  כא, התורה ,(ברכות לברכת מיוחד  לימוד  ישנו 
שלא  ומזה  לאלוקינו ". גודל הבו  אקרא  ה '  ש "כי  שנאמר
הוא  המצוות, כל על שמברכי במה  זו  לברכה  החיוב  נכלל

. שביניה המהותי  החילוק  מפני 
אותנו  שקידש  על לקב "ה  הודאה  היא  הברכה  המצוות, בכל
התורה , לימוד   עצ על היא  התורה  ברכת אבל במצוותיו ,

ממש . הנהני כברכת והיא 
    

צריך 46) אינו - ברכותיה עם קריאתֿשמע  שקרא אחרי  אבל
מעין  בה שיש רבה", "אהבה בברכת נפטר שכבר לברך,
דברי כל את ולקיים ללמוד... בלבנו... "ותן התורה: ברכות

יא:). (ברכות תורתך" ונציה 47)תלמוד דפוס  כגירסת
זה  ואין "והערב ", אחרים: ובדפוסים רוקח "). ("מעשה ש"י 
ורק  לשלפניה, שייכת ואינה היא נפרדת זו שברכה מדוייק ,
גורסים  שלפניה הברכה של המשכה שזו שסוברים אלה
המתק . - הערב  מו.). לברכות 'תוספות' (ראה "והערב "

מעיך.48) וצאצאי  יט ): מח , (ישעיה ככתוב  חלצינו, יוצאי 
לג).49) לא, (ירמיה אותי  ידעו כולם כי  הכתוב : שם על

פעולותיך. בכל גדולתך שנכיר דפוס 50)כלומר: כנוסח 
מיימוניות", "הגהות לפני  הנוסח  היה וכן ש"י , וונציא
ישראל". לעמו תורה "המלמד אחר: ונוסח  לפנינו. כמבואר
לחתום  נוהגים ואנו רבינו". "תשובות במוספנו וראה
וברי "ף  יא:) (ברכות התלמוד כגירסת וכו' תורה המלמד

שם.

.‡È,el‡ ˙BÎa LÏL CÏ Ì„‡ iÁ ÌBÈ ÏÎa¿»«»»»¿»≈»¿»≈
‰B˙ŒÈcÓ ËÚÓ ‡B˜ CkŒÁ‡ÂÌÚ‰ e‚‰Â . ¿««»≈¿«ƒƒ¿≈»¿»¬»»

ÌÈ‰k ˙ka ‡˜ÏÂˆ" :ÔÈBwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ; ƒ¿…ƒ¿«…¬ƒ¿≈¿∆ƒ«
"Ï‡NÈ Èa ˙‡.Ô‰ÈzL ÔÈBwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ; ∆¿≈ƒ¿»≈¿≈¿∆ƒ¿≈∆
ÌÈ˜t ÔÈB˜Â˙BÎÏ‰ B‡ÔÓe ‰Ln‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¬»ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BzÈa‰. «»«¿

עליו.51) שמברך הדבר ובין הברכה בין להפסיק  שלא כדי 

על  ששנה "והוא ה"ה): פ "א, (ברכות בירושלמי  אמרו  וכן
(מיד). לקרותה 52)אתר" נוהגים היו משמר אנשי  שגם

ב  למסכת ב 'תוספות' כמבואר בוקר, (שם).בכל רכות
שאמרו 53) כמו התמיד. בקרבן המדברת אֿט ) כח , (במדבר

שאין  בזמן הקב "ה, את אבינו אברהם שאל כז:): (תענית
להם  תקנתי  כבר א"ל: עליהם? תהא מה קיים, ביתֿהמקדש
עליהם  אני  מעלה - לפני  בהם שקוראים בזמן קרבינות. סדר
עוונותיהם. כל על להם מוחל ואני  לפני , הקריבום כאילו

זה,54) פרק  ובחרו זבחים. של מקומן איזהו כגון: שלמים.
מסיני למשה ברורה משנה והכל מחלוקת, הפרק  בכל שאין

נ.). סימן או"ח  יוסף ' כגון:55)('בית שלם, פרק  מן חלק 
המשנה  שהוא וכו', שיעור" להם שאין דברים "אלו

פאה. למסכת כל 56)הראשונה אליהו: דבי  "תנא כגון:
כאלה, ברייתות ועוד וכו', יום" בכל הלכות השונה
לרבינו. השנה" כל תפילות ב "סדר זה ספר בסוף  המובאות

.ÈÌÈÓÎÁ eÁaLÂÙqÓ ˙BÈÓÊ ‡BwL ÈÓÏ ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈∆
'„Â„Ï ‰l‰z'Ó ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÌÈl‰zÛBÒ „Ú ¿ƒƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«

Ùq‰Ì‰ÈÙÏ ÌÈ˜eÒt ˙B˜Ï e‚‰ Îe . «≈∆¿»»¬ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
Ì‰ÈÁ‡Ïe‡È‰Â ,˙BÈÓf‰ ÈÙÏ ‰Î ew˙Â . ¿«¬≈∆¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

'ÁazLÈ' ‡e‰Â ,Ì‰ÈÁ‡Ï ‰Îe ,'Ó‡L Cea'. »∆»«¿»»¿«¬≈∆¿ƒ¿««
Œ˙‡È˜ ‡B˜Â ÚÓLŒ˙‡È˜ ÏÚ CÓ CkŒÁ‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«¿«¿≈¿ƒ«

.ÚÓL¿«

הלל 57) מגומרי  חלקי  יהא יוסי  ר' אמר ע "ב : קיח , שבת
התכוין. דזמרה" של"פסוקי  שם והסיקו יום... בכל

קמה.58) פ "ה).59)פרק  (ברכות הרי "ף  כגון:60)ע "פ 
וכו'. לעולם ה' כבוד אמן 61)יהי  לעולם ה' ברוך כגון:

וכו'. ולדעת 62)ואמן (שם). ברי "ף  הוזכרו אלו ברכות
תקנוה. הגדולה כנסת אנשי  זו ברכה - ועוד זרוע " "אור בעל
בין  "המספר הירושלמי : בשם מובא מיימוניות" וב "הגהות
עליה  וחוזר בידו, היא עבירה - אור' ל'יוצר 'ישתבח '
שראה  מעיד (פ "ה) בברכות יונה ורבינו המלחמה". ממערכי 
"ישתבח " בברכת מביא "אבודרהם" ובספר כן. במדרש
וגו': הלבב  ורך הירא האיש מי  הפסוק : על האומר מדרש
מבואר  הרי  - התפילה סוף  עד שאמר ברוך בין המפסיק  זה
(שם) לברכות וברי "ף  אלו, ברכות הזכירו התלמוד שחכמי 
נזכרת  וכן וכו'. לפניהם ברכה לומר רבנן ותקינו מפורש:
וכו' תניינא בתקונא רסו:) ויקהל (פרשת בזוהר זו ברכה

רוקח ). (מעשה

.‚ÈÁ‡ ,ÌBÈ ÏÎa ˙B˜Ï Ô‰ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬»∆ƒ¿¿»««
'ÁazLÈ' ÔÈÎnLÔÈÎÓ CkŒÁ‡Â ,Ìi‰ ˙ÈL , ∆¿»¿ƒƒ¿««ƒ««»¿««»¿»¿ƒ

.'eÈÊ‡‰' ˙ÈL ÔÈBwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .'ÚÓL' ÏÚ«¿«¿≈¿∆ƒƒ««¬ƒ
ÈÙÏ Ïk‰  ˙BÈM‰ ÈzL ÔÈBwL ÌÈ„ÈÁÈ LÈÂ¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿≈«ƒ«…¿ƒ

.‚‰n‰«ƒ¿»

לפני63) הים שירת אומרים אלא כן. נוהגין אין ובזמננו
שירת  במקום לומר הספרדים נוהגים באב  ובתשעה ישתבח .
אבל  פורעניות). מיני  בכל (המדברת האזינו שירת - הים

רוקח ). (מעשה ישתבח  לפני  הכל

.„È‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÔÈa ˙BÎ ‰‡Ó CÏ Ì„‡ iÁ. «»»»¿»≈≈»¿»≈«¿««¿»
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קלי                
         

˙BÎa LÏLÂŒÌÈNÚ ?el‡ ˙BÎ ‰‡Ó Ô‰ ‰Óe«≈≈»¿»≈∆¿ƒ¿»¿»
ÚÓLŒ˙‡È˜ ÏL ˙BÎa ÚLÂ ;‰Ê ˜Ùa eÈnL∆»ƒ¿∆∆∆¿∆«¿»∆¿ƒ«¿«

‰ÈÁ‡Ïe ‰ÈÙÏ ,˙ÈÚÂ ˙ÈÁL ÏLÛhÚ˙nLÎe ; ∆«¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿«¬∆»¿∆ƒ¿«≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea" :CÓ ,˙ˆÈva«ƒƒ¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
;"˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ
eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea" :CÓ ,ÔÈlÙz LBlLÎe¿∆≈¿ƒƒ¿»≈»«»¿»¡…≈
ÁÈ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ«
Œ‰BÓL Ô‰Ó ‰lÙz ÏÎaL ,˙BlÙz LÏLÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿»¿ƒ∆¿»¿ƒ»≈∆¿∆
‡e‰LÎe ;˙BÎa LLÂ ÌÈBÓL È‰  ˙BÎ ‰NÚ∆¿≈¿»¬≈¿ƒ¿≈¿»¿∆
ŒÚa‡ CÓ ,‰ÏÈl‰Â ÌBÈ ÏL ˙B„eÚÒ ÈzL ÏÎB‡≈¿≈¿∆¿««¿»¿»≈«¿«
ÂÈ„È ÏhiLk ˙Á‡ :‰„eÚÒ ÏÎa ÚL  ˙BÎ ‰NÚ∆¿≈¿»∆«¿»¿»««¿∆ƒ…»»

‰lÁza ˙Á‡ ÔBÊn‰ ÏÚÂ ,‰lÁzÛBqa LÏLÂ, ¿ƒ»¿««»«««¿ƒ»¿»«
ÔÈi‰ ÏÚÂÂÈÁ‡Ïe ÂÈÙÏÈ‰ .˙BÎa ÚL È‰  ¿«««ƒ¿»»¿«¬»¬≈∆«¿»¬≈

.Ïk‰ ÔÈa ˙BÎ ‰‡Ó≈»¿»≈«…

אדם 64) חייב  אומר: מאיר רבי  "היה ע "ב : מג, מנחות
ועתה  יב ): י , (דברים שנאמר יום, בכל ברכות מאה לברך
אל  רש"י : ופירש וכו' מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל
וב 'טור' שם. ב 'תוספות' וראה "מאה". אלא "מה" תקרא
המלך  שדוד גאון, נטרונאי  רב  בשם מובא מו) (סימן או"ח 
- על הוקם א): כג, (שמואלֿב  דכתיב  ברכות, מאה תיקן
פרשת  רבה במדבר מדרש פי  (על מאה בגימטריא "על"

לאחריה;65)קרח ). ואחת לפניה שתים מברך - שבשחר
לעיל  כמבואר לאחריה, ושתים לפניה שתים מברך - ובערב 

ה). הלכה א, פרק  שמע  קריאת ברכת 66)(הלכות
הארץ 67)המוציא. על הכל, את הזן שהן: המזון בברכת

ירושלים. בונה המזון, מברך 68)ועל יין לו יש שאם
הכוס . על המזון מעין 69)ברכת שהיא אחרונה ברכה

ט "ו). הלכה ח , (פרק  ברכות הלכות לקמן ראה שלש,

.ÂËÔÈÒBB˜Èt‡‰ ˙ka ewzL ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆ƒ¿ƒ¿«»∆ƒƒ
‰lÙzaÔBÊn‰Œ˙ka 'ÈËn‰Â Bh‰' eÙÈÒB‰Â , «¿ƒ»¿ƒ«¿«≈ƒ¿ƒ¿««»

LÓÁ e‡ˆÓ ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa .˙B˙È ˙BÎa ƒ¿¿»≈¿»¿≈¿«»¿»ƒ
iÁ˙ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ,˙BÎa ÚL ‰lÙz‰L ,ÌÈBËƒ∆«¿ƒ»∆«¿»¿≈ƒ…ƒ¿«≈
ÔLÈ ‡lL ÔB‚k ,el‡‰ ˙BÎa‰ ÏÎa ÌÈÓi‰ ‡Laƒ¿»«»ƒ¿»«¿»»≈¿∆…»≈
‡qk‰Œ˙ÈÏ ÒÎ ‡ÏÂ ,BB‚Á Èz‰ ‡ÏÂ ,‰ÏÈl‰ Ïk»««¿»¿…ƒƒ¬¿…ƒ¿«¿≈«ƒ≈
ÔÓ ˙BÎ ‰‡Ó ÌÈÏL‰Ï CÈˆ  el‡ ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈»ƒ¿«¿ƒ≈»¿»ƒ

˙Bt‰. «≈

ה"א).70) (פ "ב , לעיל ברכות 71)ראה הלכות לקמן ראה
ה"א). ב , סעודות 72)(פרק  לשתי  המזון, בברכת שתים

היום. תפילות בשלש ושלש ע "ב .73)היום, מג, מנחות
העולים  שמברכים שהברכות כתוב : מיימוניות" וב "הגהות
בקריאת  וכן שחרית, בקריאת ברכות שתי  אחד, כל לתורה
לחשבון  עולות - ברכות ז' שהן המפטיר ברכות וכן מנחה,
שישמעו  כדי  רם, בקול לברך הוא נכון לפיכך לשומעיהם,
מוסף  שבתפלת ברכות שבע  להוסיף  ראוי  כן לצאת. ויכוונו
יוסף ' וב 'בית שבת. שבליל אבות" "מגן ברכת וגם לשבת.
שלישית  שבסעודה ברכות שבע  עוד הוסיף  מו) (סימן או"ח 

בשבת. אפילו ממאה יותר כבר שיש באופן לשבת,

.ÊË;ÂÈÁ‡Ïe ÂÈÙÏ CÓe ,˜È ËÚÓ ÏÎB‡ ?„ˆÈk≈«≈¿«»»¿»≈¿»»¿«¬»

CÓe ‰Ê ÈtÓ ÏÎB‡Â ÊBÁÂÂÈÁ‡Ïe ÂÈÙÏ; ¿≈¿≈ƒ¿ƒ∆¿»≈¿»»¿«¬»
.ÌBÈ ÏÎa ‰‡Ó ÌÈÏLnL „Ú ,˙BÎa‰ Ïk ‰BÓe∆»«¿»«∆«¿ƒ≈»¿»

אם 74) כי  כאן. ידובר עוד לאכול בדעתו היה כשלא
אסור  - הפרי  מאותו זו בשעה לאכול בדעתו היה בתחילה
(לחםֿמשנה). לבטלה ברכה זו שהרי  בשניה, ברכה לברך לו

ברכות 75) הלכות לקמן ראה רבות". נפשות "בורא ברכת
ה"א). (פ "ח ,

.ÊÈCÓe Ì„‡ ÌÈkLÓ ÁMa :‡e‰ Ck ˙BlÙz „Ò≈∆¿ƒ»««««¿ƒ»»¿»≈
˙BÈÓf‰ ‡B˜Â ,el‡ ˙BÎaÌ‰ÈÙÏ CÓe ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆

‰ÈÙÏ CÓe 'ÚÓL' CkŒÁ‡ ‡B˜Â ;Ì‰ÈÁ‡Ïe¿«¬≈∆¿≈««»¿«¿»≈¿»∆»
‰BL‡ ‰Îa‰ ÔÓ ‰M„˜ ‚l„Óe ,‰ÈÁ‡Ïe¿«¬∆»¿«≈¿À»ƒ«¿»»ƒ»

‰M„˜ ÓB‡ „ÈÁi‰ ÔÈ‡L ,‰ÈÙlL‡e‰LÎe ; ∆¿»∆»∆≈«»ƒ≈¿À»¿∆
‰l‡b CÓÒiL È„k ,„ÓÚÈ „iÓ ,'Ï‡NÈ Ï‡b' Ì˙BÁ ≈»«ƒ¿»≈ƒ»«¬…¿≈∆ƒ¿…¿À»
eÓ‡L BÓk ,„ÓÚÓ Ïlt˙Óe ,‰lÙ˙Ï; ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈≈…∆¿∆»»¿

dÈa‚Óe ,ÔpÁ˙Óe ,ÂÈt ÏÚ ÏtÈÂ LÈ ,ÌÈÏLiLÎe¿∆«¿ƒ≈≈¿ƒ…«»»ƒ¿«≈«¿ƒ«
ÌÈeÁ˙ È„a ,LBÈ ‡e‰Â ,ËÚÓ ÔpÁ˙Óe BL‡; …ƒ¿«≈¿«¿≈¿ƒ¿≈«¬ƒ

'„Â„Ï ‰l‰z' ‡˜È CkŒÁ‡ÂÈÙk ÔpÁ˙ÈÂ ;(LiÓ) ¿««»ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒƒ…∆¿ƒ¿«≈¿ƒ
.ÂÈNÚÓÏ ËtÈÂ ,BÁÎ…¿ƒ»≈¿«¬»

דזמרה.76) כג:):77)פסוקי  (מגילה ששנינו כמו
יהא  לא שבקדושה דבר כל - ישראל בני  בתוך "ונקדשתי 
ובנעימה" ברורה ל"בשפה כשמגיע  ולפיכך מעשרה", פחות
רבינו  וכדברי  יתנו. נעימות ברוך לאל ומתחיל: מדלג
יוסף ' ב 'בית הובא קל"ב :) (דף  שמות ב 'זוהר' מפורש
מובא  חיים' שב 'ארחות להעיר, וראוי  נ"ט . סימן לאו"ח 
מזה, אביו בו שחזר הרמב "ם, של בנו אברהם רבי  בשם
(כסף ֿמשנה). זו קדושה אומר שהיחיד למעשה והורה
ל"מעשה  הרמב "ם בחידושי  (הובאת בתשובתו ורבינו
סיפור: דרך רק  היא יוצר שקדושת מנמק : א) עמוד רוקח "
אנחנו  שאין ומכיון השם, את מקדישים המלאכים איך
פחות  יהא לא שבקדושה "דבר בכלל: זה אין המקדישים,

יט ):78)מעשרה". (שם שנאמר תהלים בספר רמזה ודוד
א) כ, (שם צרה ביום ה' יענך לזה: וסמוך וגואלי , צורי  ה'
שאינו  "מי  אמרו: א) הלכה א, (פרק  ברכות ובירושלמי 
מלך  של לאוהבו דומה? הוא למה לתפלה, גאולה סומך
שהפליג  ומצאו המלך יצא מלך, של פתחו על ודפק  שבא
להקב "ה  מתקרב  אדם יהיה אלא הפליג" הוא אף  (נתרחק )
והוא  מצרים יציאת של וקילוסים בתשבחות ומרצהו אליו
(עלֿפי צרכיו לתבוע  לו יש אליו קרוב  ובעודו אליו, מתקרב 

ד:). ברכות ב ).79)רש"י  הלכה (פ "ה, כגון:80)לעיל
תפילות  ("סדר לקמן ראה וכו'. נעשה" מה נדע  לא "ואנחנו

השנה"). לדוד 81)כל תהלה האומר "כל ע "ב : ד, ברכות
שהוא  לו מובטח  פעמים, שלש יום בכל קמה) פרק  (תהלים,

הבא". עולם בן

.ÁÈ'„Â„Ï ‰l‰z' ‡˜Ï ÏÈÁ˙Ó ,‰Án‰ ˙lÙ˙eƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿ƒƒ¿…¿ƒ»¿»ƒ
;‰Án‰ ˙lÙz Ïlt˙Óe „ÓBÚ CkŒÁ‡Â ;LiÓƒ…∆¿««»≈ƒ¿«≈¿ƒ««ƒ¿»
BL‡ dÈa‚Óe ,ÔpÁ˙Óe ÂÈt ÏÚ ÏÙB ,ÌÈÏLnLÎe¿∆«¿ƒ≈«»»ƒ¿«≈«¿ƒ«…
Ú‰ ˙lÙ˙e .ÂÈNÚÓÏ ËtÈÂ ,BÁÎ ÈÙk ÔpÁ˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ…¿ƒ»≈¿«¬»ƒ¿ƒ«»∆∆
CÓBÒÂ ,‰ÈÁ‡Ïe ‰ÈÙÏ CÓe ÚÓLŒ˙‡È˜ ‡B˜≈¿ƒ«¿«¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¿≈
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קלב               
         

LÈ ,ÌÈÏLiLÎe ;„ÓÚÓ Ïlt˙Óe ,‰lÙ˙Ï ‰l‡b ¿À»ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈≈…∆¿∆«¿ƒ≈≈
‰Ê È‰  ˙ÈÚ ˙lÙz Á‡ ÔpÁ˙n‰Â .ËtÈÂ ËÚÓ¿«¿ƒ»≈¿«ƒ¿«≈««¿ƒ««¿ƒ¬≈∆

ÁaLÓÏ‡b' Á‡ 'eÈkL‰' CnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿À»¿««ƒ∆¿»≈«¿ƒ≈««»«
l‡b ÔÈa ˜ÒÙ‰ dÈ‡ ,'Ï‡NÈÈ‰Â ,‰lÙ˙Ï ‰ ƒ¿»≈≈»∆¿≈≈¿À»ƒ¿ƒ»«¬≈

‰k‡ ˙Á‡ ‰Îk Ô‰ÈzL. ¿≈∆ƒ¿»»««¬À»

מעט 82) לישב  שצריך טז) הלכה ד' (פרק  לעיל כמפורש
נושא  שהיה כמי  תפילתו תעשה שלא כדי  התפילה, אחר

לו. והולך ומשליכו רשות,83)משאוי  שהיא שאף ֿעלֿפי 
לשבח  ראוי  הוא לפיכך תחנונים, בדברי  בה מאריך הוא

רוקח ). אריכתא 84)(מעשה "כגאולה ע "ב : ד, ברכות
היא, הגאולה מעין ש"השכיבנו" מפני  והטעם: דמיא".
מפחדים  אבותינו היו מצרים, את לנגוף  ה' שעבר שבשעה
המשחית  יתן שלא דברו, לקיים עולם לבורא ומתפללים
יגרום  שמא תמיד שיראים הצדיקים שדרך בתיהם, אל לבוא
"השכיבנו", לומר התקינו התפילה אותה וכנגד החטא,
מה  כנגד לאמרה שהתקינו וכיון רע , דבר מכל ה' שיצילנו
יונה  (רבינו הגאולה מעין היא הרי  - הגאולה בשעת שהיה

שם). לברכות

ה'תשע"ט  תשרי ט "ו  שני יום 

    
בית 1) בתפילתו; הציבור עם עצמו לשתף  אדם שצריך

מוציא  מי  את יותר; גדול מהם מי  הכנסת ובית המדרש
ציבור. שליח  להיות ממנים מי  את חובתו, ידי  השליח ֿציבור

.‡Ô‰ eÈ‰ elÙ‡Â ;„ÈÓz ˙ÚÓL eav‰ ˙lÙz¿ƒ««ƒƒ¿««»ƒ«¬ƒ»»∆
ÌÈ‡ËBÁ2ÏL Ô˙lÙ˙a Ò‡BÓ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ÔÈ‡ , ¿ƒ≈«»»≈ƒ¿ƒ»»∆

ÌÈa3eav‰ ÌÚ BÓˆÚ ÛzLÏ Ì„‡ CÈˆ CÎÈÙÏ .4; «ƒ¿ƒ»»ƒ»»¿«≈«¿ƒ«ƒ
„ÈÁÈa Ïlt˙È ‡ÏÂ5ÌÚ Ïlt˙‰Ï ÏBÎiL ÔÓÊŒÏk , ¿…ƒ¿«≈¿»ƒ»¿«∆»¿ƒ¿«≈ƒ

Ì„‡ ÌÈkLÈ ÌÏBÚÏe .eav‰6˙Òk‰Œ˙ÈÏ ÈÚÈÂ7, «ƒ¿»«¿ƒ»»¿«¬ƒ¿≈«¿∆∆
˙Ú ÏÎa ˙ÚÓL B˙lÙz ÔÈ‡L8.˙Òk‰Œ˙Èa ‡l‡ ∆≈¿ƒ»ƒ¿««¿»≈∆»¿≈«¿∆∆

Ba Ïlt˙Ó BÈ‡Â BÈÚa ˙Òk‰Œ˙Èa BÏŒLiL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆∆≈«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«≈
Ú ÔÎL ‡˜ ,eav‰ ÌÚ9. ƒ«ƒƒ¿»»≈»

א).2) עמוד ח  דף  (איוב 3)(תענית שנאמר ח .) (ברכות
לא  רבים (תפילת ימאס  לא כביר אֿל הן ה): פסוק  לו פרק 

רש"י ). ביחידות,4)ימאס , בביתו מתפלל כשהוא אפילו
"ואני שנאמר: מתפללים, שהציבור בשעה להתפלל יכוון

ה' לך ÔÂˆתפילתי  ˙Ú,רצון של שהיא עת שיש הרי  - "
שם). (ברכות, הציבור תפילת עת רמב "ם 5)וזוהי  לפי 

יחידי ". יתפלל "ולא התימנים בן 6)כתב  יהושע  רבי  אמר
עם  וימנה שיזכה כדי  הכנסת, לבית אדם ישכים לעולם לוי ,
לו  נותנים אחריו, באים מאה שאפילו הראשונים, עשרה

ב ). עמוד מ "ז דף  (ברכות כולם כנגד אפילו 7)שכר
ליחיד  מצוה בביתֿהכנסת, מתפללים הציבור כשאין
(ברכות  ביותר נשמעת התפילה ששם הכנסת בבית להתפלל

א). עמוד ו נשמעת 8)דף  שתפילתו עת יש אמנם שאם
"בכל  אבל - מתפללים שהציבור עת וזוהי  - בביתו אפילו

הכנסת. בבית אלא נשמעת איננה ח 9)עת" דף  (שם,
א). עמוד

.ıeÏ ‰ÂˆÓe10‰Ú„Â" :Ó‡pL ,˙Òk‰Œ˙ÈÏ ƒ¿»»¿≈«¿∆∆∆∆¡«¿≈¿»
Ï‡ ,˙Òk‰Œ˙ÈaÓ ‡ˆiLÎe ."ÈÈ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰Ùcƒ¿¿»»««∆¿»¿∆≈≈ƒ≈«¿∆∆«

‰ÚÈÒt ÚÈÒÙÈ11ÒkiLÎe .ËÚÓ ËÚÓ CÏÈ ‡l‡ ,‰q‚ «¿ƒ«¿ƒ»«»∆»≈≈¿«¿»¿∆ƒ»≈
ÌÈÁ˙Ù ÈL eÚL ÒkÈ ,˙Òk‰Œ˙Èa12CkŒÁ‡Â ¿≈«¿∆∆ƒ»≈ƒ¿≈¿»ƒ¿««»

pM ‰Ó Ìi˜Ï ,Ïlt˙È"ÈÁ˙t ˙ÊeÊÓ ÓLÏ" :Ó‡13. ƒ¿«≈¿«≈«∆∆¡«ƒ¿…¿…¿»»

ב ).10) עמוד ו דף  שעיכוב 11)(שם, בעצמו שמראה לפי 
שם). (רש"י , כמשא עליו דומה הכנסת שני12)בית רוחב 

בית  עיכוב  עליו שנראה לפתח , סמוך ישב  שלא פתחים
ח  דף  (שם לצאת לפתח  סמוך מזומן ויושב  כמשא הכנסת
בכך  אין - הפתח  אצל קבוע  מקום לו יש אם אבל א), עמוד
שם). יונה, (רבינו הקבוע  מקומו שזה ידוע  שהדבר כלום,

כניסה 13) על לימד - ּפתחי  ולא ּפתחי  מזּוזת; ולא ְְְְִִַָָֹמזּוזת
ברכות  (ירושלמי  פתחים שני  כשיעור הכנסת בית לפנים

א). הלכה ה, פרק 

.‚L„n‰Œ˙Èa14˙Òk‰Œ˙ÈaÓ ÏB„b15ÌÈÓÎÁÂ . ≈«ƒ¿»»ƒ≈«¿∆∆«¬»ƒ
˙BiÒÎŒÈza ÌÈÚa Ì‰Ï eÈ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÏB„b¿ƒ««ƒ∆»»∆¿ƒ»»≈¿≈ƒ
ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰L ÌB˜na ‡l‡ ÔÈÏÏt˙Ó eÈ‰ ‡Ï ,‰a‰«¿≈…»ƒ¿«¿ƒ∆»«»∆»¿ƒ

‰Bza ÌL16eav‰ ˙lÙz ÌL Ïlt˙iL ,‡e‰Â ;17. »«»¿∆ƒ¿«≈»¿ƒ««ƒ

ברבים.14) תורה בו לתפילה 15)שמרביצים שמיוחד
א). עמוד כז דף  (מגילה עמוד 16)בלבד ח  דף  (ברכות

עשר  שלושה להם שהיו גב  על אף  אסי  ורב  אמי  "רב  א)
מדרשם  בבית אלא מתפללים היו לא בטבריה כנסת בתי 
פרק  (תהילים הכתוב  שאמר הוא בתורה, שם עוסקים שהיו
"אוהב  יעקב  משכנות מכל ציון שערי  ה' אוהב  ב ): פסוק  פז,
כנסיות". מבתי  יותר בהלכה, המצויינים שערים ה'

לבית 17) ילך עשרה, מניין המדרש בבית אין אם אבל
"זמן  כי  - תורתו לביטול יחוש ואל בציבור להתפלל הכנסת
וכן  א). עמוד י  דף  (שבת לחוד" תורה וזמן לחוד, תפילה
צריך  חכם "שתלמיד ד): (כלל בתשובותיו הרא"ש כתב 
התפילה  על יחושו ולא ממנו אחרים ילמדו שלא לחוש
לכף  אותו ידונו לא כי  בטלים; כנסיות בתי  ונמצא כלל,

לימודו. בשביל בא שאינו לומר זכות

.„Ïlt˙Ó „Á‡ ‰È‰È ?eav‰ ˙lÙz ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒ««ƒƒ¿∆∆»ƒ¿«≈
ÌÈÚÓBL Ïk‰Â Ì ÏB˜a18˙BÁÙa Ôk ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿»¿«…¿ƒ¿≈ƒ≈¿»

ÌÈÏB„‚ ‰NÚÓ19ÔÈBÁŒÈe20„Á‡ eaˆŒÁÈÏLe , ≈¬»»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ∆»
Ì‰Ó21È„È e‡ˆÈÂ eÏÏt˙‰ kL Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ elÙ‡Â . ≈∆«¬ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«¿¿»¿¿≈

 eÈ‰iL ,‡e‰Â ;‰NÚÏ Ì‰Ï ÔÈÓÈÏLÓ ,Ô˙BÁ22 »»«¿ƒƒ»∆«¬»»¿∆ƒ¿…
‡ÏÂ ,‰M„˜ ÌÈÓB‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ .eÏlt˙‰ ‡lL ‰NÚ‰»¬»»∆…ƒ¿«¿¿≈≈¿ƒ¿À»¿…
‡ÏÂ ,‰ÈÁ‡Ïe ‰ÈÙÏ ÔÈÎÓe ‰Bza ÔÈ‡B˜¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»∆»¿«¬∆»¿…

‰NÚa ‡l‡ ,ÌÈ‡Èpa ÔÈÈËÙÓ23. «¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»«¬»»

ט ֿי ).18) (הלכה בסמוך עשרה 19)ראה שלוש בני 
ב ). עמוד כג דף  (מגילה שערות שתי  פרט 20)שהביאו

אינם  כנשים, במצוות שחייבים פי  על שאף  כנענים לעבדים
ב ). עמוד לח  דף  (גיטין למניין הוא 21)מצטרפים שגם

תפילה. בכלל הוא וגם הואיל המניין, שישה 22)מן
נאמר  ז): הלכה י , (פרק  סופרים במסכת אמרו וכן אנשים,
בהתנדב  בישראל פרעות בפרוע  ב ) פסוק  ה פרק  (שופטים
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קלג                
         

משלימים  התפללו שלא שישה שאפילו מכאן ה', ברכו עם
וכן  ברכו, עד מלים שש כאן יש שהרי  לעשרה, עליהם
בתלמוד  מקומות בהרבה כמקובל ככולו, - שרובו הדין:

משנה). ב ).23)(כסף  עמוד כג דף  (מגילה

.‰'ÚÓL' ˙ka CÓ „Á‡ ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ24Ïk‰Â ¿≈…ƒ¿∆∆»¿»≈ƒ¿«¿«¿«…
ÌÈÚÓBL25‰ÊÂ .‰NÚa ‡l‡ ,'ÔÓ‡' ÂÈÁ‡ ÔÈBÚÂ ¿ƒ¿ƒ«¬»»≈∆»«¬»»¿∆

'ÚÓL ÏÚ ÒBt' ‡˜p‰ ‡e‰26LÈc˜ ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»≈«¿«¿≈¿ƒ«ƒ
Ì‰È„È ÌÈ‡NB ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .‰NÚa ‡l‡27‡l‡ ∆»«¬»»¿≈«…¬ƒ¿ƒ¿≈∆∆»

ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ‰k‰Â ,‰NÚa28Ï‡NiÓ ‰NÚ ÏkL . «¬»»¿«…¬ƒƒ«ƒ¿»∆»¬»»ƒƒ¿»≈
‰Ú‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú" :Ó‡pL ,‰„Ú ÌÈ‡˜p‰ Ì‰≈«ƒ¿»ƒ≈»∆∆¡««»«»≈»»»»

ÏÎÂ ÚLB‰È e‡ˆÈ È‰L ,‰NÚ eÈ‰Â ,'B‚Â "˙‡f‰29. «…¿¿»¬»»∆¬≈»¿¿À«¿»≈

  

        


 עני  במני לתפילה  שהמקור יתכ היא ,להבי צרי
המרגלי והלא  , המרגלי מעדת דווקא  ילמד   שבקדושה 
תמרודו  אל בה ' א" כלב  (כדברי  בה '  מורדי בגדר היו 
" מורדי"  לצר כלל פשוט זה  אי הלכה  ע "פ והרי  כו '"),
המרגלי מעדת שהלימוד  אלא  עוד  ולא  עשרה . למני
 שאי פשיטא  שבזה  ,הסנהדרי למני מקור  ג משמש 

כלל. רשע   בה
נעלית  בדרגה  היו   שהמרגלי מבואר, החסידות בתורת
הכניסה  על־ידי  באלוקות  מדביקות להפרד  רצו  ולא  מאוד 
חייב זה  עניי  אמנ , העול גשמיות  ע והעסק  , לאר

שבתורה . ההלכה  חלק   ע  ג  להתאי
כמה  עד   " הרמב מארי תשובה , מהל' י ' בפרק  : ובהקדי
כדי התורה ... מצוות עושה  "הריני  שיאמר  לאד אסור
לחיי שאזכה  כדי  או  בה  הכתובות הברכות כל שאקבל
 דר על והעובד  זה , דר על לעבוד  ראוי  אי הבא ...  העול

. הנביאי מעלת ואינה  מיראה  עובד  הוא  זה 
ישראל  כל נתאוו  זה  "ומפני  כתב  שלפנ"ז ט' ובפרק 
לחיי שיזכו  כדי  המשיח ...כו ' לימות  חכמיה  נביאיה
מעלת  שאינה  שלפנ"ז בהלכה  כתב  ואי הבא ",  העול

? הנביאי
דבר  מפני  לא  מאהבה .. "העובד  ממשי י ' בפרק  להל
הטובה   וסו אמת, שהוא  מפי  האמת עושה  אלא  ... בעול
אבינו   אברה מעלת והיא  היא , גדולה  ומעלה  בגללה , לבוא 
מאהבה ". אלא  עבד  שלא  לפי  אוהבו  הקב "ה  שקראו 
שהעבודה  כתב  בה "א  כי  עצמו , את סותר כא  ג ולכאורה 
החכמי מעלת ואינה  , האר עמי  דר היא  מיראה 
עבודה  על כתב  וכא מאהבה , עבודה   שמעלת  והנביאי

לה ". זוכה   חכ כל שאי" זו 
העוה "ב " לחיי  שיזכו  "כדי  בפ"ט שכתב  מה  בזה : והביאור
כדי אלא  הבא ,  העול של השכר לקבל כדי  פירושו  אי
בעול שהוא  באופ ומצוות בתורה  העסק  להמש להגיע 

התורה  עסק  על שכר רק   אינ הבא   העול חיי  כי  הבא ,
לשלימות  תמידית והתקרבות עליה  המש אלא  ומצוותיה 

בה ' ומצוות.הדביקות התורה  שע "י 
אד יאמר "אל פ"י  בתחילת שכתב  מה  בי החילוק  וזהו 
כי העוה "ב " לחיי  שאזכה  כדי  או  שאקבל... כדי  הריני ...כו '

שכר. קבלת בכוונת התורה  מצוות עשיית שולל כא
נביאיה ישראל כל ש "נתאוו  ט' בפרק  שכתב  מה  אבל

 העול לחיי  שיזכו  כדי  כו ' .. כוונתו וחכמיה אי הבא ",
ושלימות  העבודה  לתכלית אלא   עבודת על פרס  בתור
על־ידי  שתיגר תמיד  בה  לשגות בה ' והדביקות האהבה 

המשיח . בימות בחכמה  תמיד  ויוסיפו  שירבו 
והנביאי  החכמי מדרגת יותר נעלית דרגה  ישנה   אמנ
כי אבינו ,  אברה של מדריגתו  והיא  מאהבה ,  העובדי
הוא  והמצוות התורה  עסק  הרי  מאהבה  היא  העבודה  כאשר
להתקשרות  להגיע  אמצעי   שה אלא   עצמ התומ "צ לא 
את  "עושה  של בדרגה  היה  אאע "ה  אבל בקב "ה , ודביקות
בעבודתו , אחר מבוקש  כל ואי אמת", שהוא  מפני  האמת

לזה ". זוכה   חכ כל ואי" כתב  כ ועל
 גדולה  במעלה  שהיו   המרגלי עניי  ג יוב ומעתה 
בקב "ה , הדביקות לשלימות להגיע  ורצו   מאהבה  עבודה 
נעלית  לדרגה  מביאה  ישראל  לאר הכניסה   ומכל־מקו
"עושה  כלל, מבוקש   שו בלי  ה ' ציווי   קיו והוא  יותר,

אמת". שהוא  מפני  האמת
הרי , המרגלי של  עונש היה  מה   ג יוב על־פי ־זה 
נכנסו  ולא   מבוקש את קיבלו  דבר של בסופו  לכאורה 
כרוכה   לאר שהכניסה  מוב הנ"ל שעל־פי  אלא  , לאר
שהיו   והג לה ", זוכה   חכ "כל שלא  יותר גדולה  בהתעלות
לדרגה  להגיע  זכו  לא  מאהבה , עבודה  של נעלית במדריגה 

אמת". שהוא  מפני  האמת "עושה  של
     

שמע .24) שלפני  -25)הברכות עימו לקרות והיודע 
א). הלכה ט , (פרק  בסמוך כמבואר האמור 26)קורא,

הפריסה  הוא - פורס  ג). משנה ד, (פרק  מגילה במסכת
והן  שמע  קריאת קודם שהיא מפה, פריסת מעין וההצעה,
שם). למשנה בפירושו רבינו (מלשון ואהבה" "יוצר, ברכות
החזן, בקריאת היוצאים שאלה מפני  עשרה, שצריך והטעם
אין  אמן, אחריו ועונין שומעים אלא עימו, אומרים ואינם
ורבינו  בעשרה. כשמברכים אלא להם, מועלת אמן עניית
יברך  הוא כי  מברך, - פורס  מפרש: ג) פרק  (לברכות יונה
הוא  ארי  יונתן: מתרגם יג) פסוק  ט  פרק  (שמואלֿא, הזבח 

נכסתא. על כהנים.27)יפרוס  בית 28)לברכת שהרי 
לאחיהם  ומברכים לדוכן עולים כולם - כהנים שכולו הכנסת
מניין, - לבדם הם ואם ב ); עמוד לח  דף  (סוטה שבשדות

משנה). (כסף  למניין שמצטרפים שכן שלא 29)כל
ושם  ב ). עמוד כג דף  (מגילה רעה הארץ  דיבת הוציאו

ונקדשתי נאמר: יותר, פרק ÍÂ˙ביארו (ויקרא ישראל בני 

1

2

3

4

5

6

7



קלד               
         

היבדלו ונאמר: לב ) פסוק  (במדבר ÍÂ˙Óכב  הזאת העדה
מה  תוך": "תוך שווה גזירה דנים אנו כא) פסוק  טז פרק 
אף  - כמבואר מעשרה, פחותה עדה אין שהרי  עשרה, להלן
פחות  יהא שלא שבקדושה דבר לכל מכאן עשרה. כאן

מעשרה.

.Â‰M„˜ c ÏÎÂ30‰„Ú‰ CB˙a ‡l‡ ‡‰È ‡Ï ¿»¿«¿À»…¿≈∆»¿»≈»
."Ï‡NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â" :Ó‡pL ,Ï‡NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
eÎÏ‰Â ‰NÚa Ì‰ eÏÈÁ˙‰ Ì‡ ,ÌÈc‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒƒƒ¿ƒ»∆«¬»»¿»¿

ÔÈ‡M ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  Ì˙ˆ˜Ó31eÓ‚È  ƒ¿»»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿¿
‡M‰32. «¿»

"נברך 30) אומר (שהמברך בשם הזימון ברכת כגון:
ג). משנה ז, (פרק  ברכות ראה ועליהם 31)אלוקינו").

(ירושלמי יכלו ה' ועוזבי  כח ): פסוק  א פרק  (ישעיה נאמר
ד). הלכה ד, פרק  לקרוא 32)מגילה שהתחילו כגון:

לתורה  והעולה גומרים, - מקצתם ויצאו בעשרה בתורה
במוספנו  וראה שם). (ירושלמי , עשרה שם היו כאילו מברך

רבינו". "תשובות

.ÊeaˆŒÁÈÏLe ,„Á‡ ÌB˜Óa Ìlk ˙BÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒƒ¿À»¿»∆»¿ƒ«ƒ
d‡BÏÓa ‰ˆÙpL ‰pË˜ ˆÁ .„Á‡ ÌB˜Óa Ì‰nÚƒ»∆¿»∆»»≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»

‰ÏB„b ˆÁÏ33‰pËwa „ÈÁÈÂ ‰ÏB„ba ‰ÚL˙ eÈ‰Â , ¿»≈¿»¿»ƒ¿»«¿»¿»ƒ«¿«»
ÔÈÙËˆÓ 34ÔÈ‡  ‰ÏB„ba „ÈÁÈÂ ‰pËwa ‰ÚLz ; ƒ¿»¿ƒƒ¿»«¿«»¿»ƒ«¿»≈
ÔÈÙËˆÓ35 ‰pËwa eaˆŒÁÈÏLe ‰ÏB„ba eaˆ ; ƒ¿»¿ƒƒ«¿»¿ƒ«ƒ«¿«»

Ô˙BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ36eaˆŒÁÈÏLe ‰pËwa eaˆ ; ¿ƒ¿≈»»ƒ«¿«»¿ƒ«ƒ
‚ÏÙÓ ‡e‰ È‰L ,Ô˙BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡  ‰ÏB„ba«¿»≈¿ƒ¿≈»»∆¬≈À¿»
‰ÏB„ba LiL ÈtÓ ;„Á‡ ÌB˜Óa Ì‰nÚ BÈ‡Â Ì‰Ó≈∆¿≈ƒ»∆¿»∆»ƒ¿≈∆≈«¿»

ÔÈqt37Ô‡kÓe Ô‡kÓ38˙‚ÏÙÓ BÓk ‡È‰ È‰ ,39ÔÓ «ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ¿À¿∆∆ƒ
È‰ ‡l‡ ,‰ÏB„b‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰pËw‰ ÔÈ‡Â ,‰pËw‰«¿«»¿≈«¿«»À¿∆∆ƒ«¿»∆»¬≈

.dlL ˙ÈÂÊŒÔ˜k ‡È‰ƒ¿∆∆»ƒ∆»

החצר 33) אין אבל הגדולה, לחצר כולה פתוחה היא והרי 
הגדולה  קיר שחלקי  מפני  לקטנה במלואה פרוצה הגדולה

ביניהן. חוצים ומכאן מכאן הקטנה 34)העודפים כי 
ממנה. כזוית היא והרי  - הגדולה אחרי  אין 35)נגררת כי 

פריצת  למרות שבגדולה המיעוט  אחרי  נמשך שבקטנה הרוב 
ב ). עמוד צב  דף  (עירובין לזו ציבור 36)זו השליח  כי 
הציבור. אחרי  ונמשך הוא קירות.37)יחיד מחיצות,

ומכאן 38) מכאן פסים הגדולה בקיר נשתיירו לא אילו אבל
נידונות  היו אז - ברוחבן שוות והגדולה שהקטנה כגון -

ממש. אחת הדברים 39)כחצר ואין ומבודדת. מורחקת
קדושה  עניית לעניין אבל עשרה, צירוף  לעניין אלא אמורים
אף  לענות, הכנסת לבית מחוץ  הנמצא יחיד כל יכול וברכו
בכלל  הוא והרי  מעשרה, פחות שבקדושה דבר שאין פי על
פה  דף  (פסחים לוי  בן יהושע  רבי  כדברי  שבפנים, ציבור
ישראל  בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה "אפילו ב ): עמוד
עמוד  צב  (דף  לעירובין בתוספות וראה שבשמים". לאביהם

בגדולה". "תשעה המתחיל: דיבור ב )

.ÁÏlt˙‰Ï eÒ‡ ,‰ÏB„ba ‰‡Bˆ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«¿»»¿ƒ¿«≈
‰pËwa ÚÓLŒ˙‡È˜ ˙B˜ÏÂ40,‰pËwa ‰‡Bˆ ‰˙È‰ ; ¿ƒ¿¿ƒ«¿««¿«»»¿»»«¿«»

‡Ï Ì‡ ,‰ÏB„ba ÚÓLŒ˙‡È˜ ˙B˜ÏÂ Ïlt˙‰Ï zÓÀ»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿ƒ«¿««¿»ƒ…
‰pnÓ ˙‚ÏÙÓ ‡È‰L ÈtÓ ,Ú ÁÈ ÌL ‰È‰41. »»»≈««ƒ¿≈∆ƒÀ¿∆∆ƒ∆»

הצואה 40) רואים ואנו מהגדולה, מופלגת הקטנה שאין
בקטנה. היא שאנשי41)כאילו פי  על ואף  שם) (עירובין,

אוסרת  היא אין הקטנה שבחצר הצואה את רואים הגדולה
המונחת  כצואה היא הרי  היא, אחרת וברשות הואיל עליהם,
אותה, שרואה פי  על שאף  זכוכית, של מחיצה מאחורי 
פרק  שמע  קריאת (הלכות לעיל כמבואר כנגדה לקרות מותר

משנה). (כסף  חלוקות שהרשויות מפני  י ) הלכה ג,

.Ë.Ô˙BÁ È„È ÌÈa‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒƒ∆»«ƒ¿≈»»
ÔÈBÚÂ ÔÈÚÓBL Ì‰Â Ïlt˙Ó ‡e‰L ‰ÚLa ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ¿«≈¿≈¿ƒ¿ƒ
.ÔÈÏÏt˙Ók Ô‰ È‰  ‰Îe ‰Îa Ïk Á‡ 'ÔÓ‡'»≈««»¿»»¿»»¬≈≈¿ƒ¿«¿ƒ
Ï‡ ;Ïlt˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈≈«¿ƒ¿«≈¬»

BÓˆÚ ˙lÙ˙a ‡l‡ ,B˙BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡ Ú„Bi‰42. «≈«≈≈¿≈»∆»ƒ¿ƒ««¿

על 42) חוזר אינו והש"ץ  ב ) עמוד לד דף  השנה (ראש
אורח  (טור אחריו קדושה שיענו כדי  אלא בקול, התפילה

רבינו". "תשובות במוספנו וראה קכד). סימן חיים

.ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na43ıeÁ ,‰M‰ ˙BÓÈ ‡La ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿«»»
ÏBi‰ ˙L ÏL ÌÈetk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡Ó44Ï‡ ; ≈…«»»¿«ƒƒ∆¿««≈¬»

ÌLk ,Ú„Bi‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ eaˆŒÁÈÏL el‡ ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ≈¿ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈
,˙Bk‡ ˙BÎa Ì‰L ÈtÓ ,Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡ÈˆBnL∆ƒƒ∆≈≈«ƒ¿≈∆≈¿»¬À
ŒÁÈÏLk ÔzÚc ÔeÎÏ ÔÈÏBÎÈ Ô˙B‡ ÌÈÚ„Bi‰  ÔÈ‡Â¿≈…«¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿ƒ«

eaˆ45ÌÈÓÈ ÈLa CÓÒÏ Ú„Bi‰ ‰ˆ Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»ƒ»»«≈«ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ
 B˙BÁ È„È B‡ÈˆB‰Ï eaˆŒÁÈÏL ˙lÙz ÏÚ el‡≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿≈»

.B„Èa ˙eL‰»¿¿»

עצמו.43) בתפילת אלא חובתו ידי  יוצא אינו שהיודע ,
השנה 44) ראש כבמוסף  מוסף  בתפילת ברכות תשע  בו שיש

ח ). הלכה ב , (פרק  לעיל לה 45)כמבואר דף  השנה (ראש
א). עמוד

.‡ÈeavaL ÏB„b ‡l‡ ,eaˆŒÁÈÏL ÔÈpÓÓ ÔÈ‡≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ∆»»∆«ƒ
ÂÈNÚÓe B˙ÓÎÁa46ÁaLÓ ‰Ê È‰  Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿»¿«¬»¿ƒ»»»≈¬≈∆¿À»

BÏB˜L Ì„‡ eaˆŒÁÈÏL ˙BÈ‰Ï ÔÈÏczLÓe .˙BÈa¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ«ƒ»»∆
È‚Â Ú˙B˜Ï Ï47B˜Ê ‡lÓ˙ ‡lL ÈÓe .48 »≈¿»ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿»

,eaˆŒÁÈÏL ‡‰È ‡Ï ,ÏB„b ÌÎÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»…¿≈¿ƒ«ƒ
,ÚÓL ÏÚ ‡e‰ ÒBt Ï‡ ;eav‰ „Bk ÈtÓƒ¿≈¿«ƒ¬»≈«¿«

ÌÈL ‰NÚŒLÏL Á‡ ˙BÚN ÈzL ‡ÈiMÓ49. ƒ∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈»ƒ

עלי 46) "נתנה אמרו: ושם א). עמוד טז דף  ÏÂ˜‰(תענית
ציבור  שליח  זה ח ) פסוק  יב , פרק  (ירמיה שנאתיה כן על

התיבה". לפני  היורד הגון ובנביאים 47)שאינו בתורה
תפילה  של הפסוקים שיהו הברכות, בכל בקי  וכן ובכתובים,
שם  אמורים הדברים א). עמוד טז דף  (תענית בפיו סדורים
ומשם  ציבור, תענית בתפילת שליח ֿציבור לעניין בעיקר

יוםֿיום. לתפילות רבינו לימים 48)למד צעיר שהוא
אחד  אדם על רבינו נשאל וכבר ב ). עמוד כד דף  (חולין
להיות  היוכל כלל, זקן לו צמח  ולא הארבעים לגיל שהגיע 
אלא  השער צמיחת נצריך לא והשיב : לא? אם שליח ֿציבור,
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חמה", כ"סריס  דינו יהיה הנזכר זה אמנם זה, שאפשר למי 
זה  בדין כוונתם שאין שערו, שהפיל חולי  לו שאירע  מי  או
"מי לומר: להם היה כן אילו כי  והיעדרו, השער מציאות
אשר  הדעת של השלימות על הכוונה אבל זקן..." לו שאין
להיות  לו ראוי  ולכן וצמיחתו, הזקן עליית בעת לה יגיע 
טו, סימן פריימן הרמב "ם" ("תשובות ספק  בלי  שליח ֿציבור

אחרים). מקורות לפי  לשון שינויי  קצת (מגילה 49)עם
רבינו  שמונה התנאים שכל להעיר, וכדאי  א). עמוד כד דף 
כלשון  קבוע , בשליח ֿציבור אלא אינם שליח ֿציבור, במינוי 
קבוע  שליח ֿציבור במינוי  ממנין, אין ההלכה: ְִַהתחלת
רק  אפילו ארעי , דרך התיבה לפני  לעבור אבל כאן, ידובר
יכול  קטן, ואיננו הואיל שנה, י "ג אחר שערות שתי  הביא

משנה). (לחם הוא

.ÈB‡ Ô"ÈÚ Û"Ï‡Ï ‡BwL ÈÓ ÔB‚k ,‚lÚ‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ≈¿ƒ∆≈¿»∆«ƒ
˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,Û"Ï‡ Ô"ÈÚÏ¿«ƒ»∆¿»ƒ∆≈»¿ƒ∆

eaˆŒÁÈÏL B˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡  Ôew˙k ˙Bi˙B‡‰50. »ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ
ÂÈÙÏ Ïlt˙‰Ï ÂÈ„ÈÓÏzÓ „Á‡ ‰pÓÓ ‰Â¿»«¿«∆∆»ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»

eaˆa51ÚÓL ÏÚ ÒBt ‡Óeq‰ .52ŒÁÈÏL ‰NÚÂ ¿ƒ«»≈«¿«¿«¬∆¿ƒ«
eaˆ53‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ˙Bl‚Ó ÂÈÙ˙kL ÈÓ Ï‡ . ƒ¬»ƒ∆¿≈»¿À««ƒ∆

ÚÓL ÏÚ ÒBÙ54,‰lÙ˙Ï eaˆŒÁÈÏL ‰NÚ BÈ‡ , ≈«¿«≈«¬∆¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»
ÛeËÚ ‰È‰iL „Ú55. «∆ƒ¿∆»

אנשי50) לא התיבה לפני  מורידין אין ב ) עמוד כד דף  (שם,
לאלפי "ן  שקוראין מפני  חיפה... בית אנשי  ולא שאן בית
הם  כהנים לברכת (וכשמגיעים אלפי "ן ולעייני "ן עייני "ן

יש ÚÈאומרים: כי  הוא, קללה ולשון יאר) (במקום פניו ה' »≈
שם). (רש"י  כעס , לשון המתפרשים על 51)"פנים" אף 

שבציבור  גדול אלא שליח ֿציבור ממנין אין כלל שבדרך פי 
למנות  הרב  יכול זאת בכל י "א) הלכה (לעיל כמבואר וכו'
בו  שאין פי  על אף  בציבור, לפניו להתפלל מתלמידיו אחד
ממסכת  להוכיח  יש וכן משנה). (כסף  האמורים התנאים כל

ב ). עמוד לג (דף  "יוצר 52)ברכות ברכת ומברך
סוף  כי  השמש, אור את רואה שאינו פי  על אף  המאורות"
דף  (מגילה יוסי  רבי  של כמאמרו מהאור, הוא גם נהנה סוף 
והיית  זה: מקרא על מצטער הייתי  ימי  "כל ב ): עמוד כד
פרק  (דברים באפלה העיוור ימשש כאשר בצהריים, ממשש

בי לעיוור לו איכפת מה וכי  כט ) פסוק  לאורה?כח , אפילה ן
לילה  באישון מהלך הייתי  אחת פעם לידי : מעשה שבא עד
לו: אמרתי  בידו. ואבוקה בדרך מהלך שהיה סומא וראיתי 
בידי , שאבוקה זמן כל לי : אמר לך? למה זו אבוקה בני ,
ומן  הפתחים מן אותי  ומצילים אותי  רואים אדם בני 

ד,53)הקוצים". פרק  (מגילה שם במשנה אמנם לתפילה,
לפני שעובר אבל שמע ; על שפורס  אלא נזכר אינו ו) משנה
דברי על מיוסדים רבינו שדברי  אלא שם, אין התיבה
קנזֿט ) (סימן כד, למגילה הגאונים" ב "אוצר הובאו הגאונים
לפני יורדים זיקנה, מרוב  עיניו שכהו או "סומא, האומרים:

חובתם. ידי  הרבים את ומוציאים ששנינו 54)התיבה כמו
ופירש  שמע " את פורס  "פוחח  ו): משנה ג, פרק  (מגילה
וכתיפיו  קרועים שבגדיו מי  - פוחח  אלפס : רבינו שם
ויחף " ערום ישעיה עבדי  הלך "כאשר ערומות, וזרועותיו

ויחף . ּפחיח  יונתן: מתרגם ג) כ, פרק  משום 55)(ישעיה ֵַָ
טו). הלכה י "ד פרק  סופרים (מסכת הציבור כבוד

    
משתקים 1) מי  את ובשבת; בחול הציבור תפילת סדר

למה  בשבת, - שבע  מעין תפילת חזרת התפילה; באמצע 
תיקנוה.

.‡eav‰ ˙BlÙz „ÒÌÚ‰ Ïk ÁMa :‡e‰ Ck ≈∆¿ƒ«ƒ»«««»»»
„BÈ eaˆŒÁÈÏLe ,ÌÈLBÈ‰z‰ ÈÙÏ„ÓBÚÂ , ¿ƒ¿ƒ«ƒ≈ƒ¿≈«≈»¿≈

ÌÚ‰ ÚˆÓ‡aLÈc˜ ÓB‡Â ÏÈÁ˙Óe ,ÌÚ‰ ÏÎÂ , ¿∆¿«»»«¿ƒ¿≈«ƒ¿»»»
‡a dÓL ‡‰È ,ÔÓ‡" :ÌÈBÚÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ CÓ ƒ»≈¿≈¿≈«»¿»«¿»«¿»¿≈

"‡iÓÏÚÔÁk ÏÎaLÈc˜ ÛBÒa 'ÔÓ‡' ÔÈBÚÂ ,. »¿«»¿»…»¿ƒ»≈¿«ƒ
:ÌÈBÚ Ì‰Â ,"CÓ‰ ÈÈ ˙‡ eÎa" :ÓB‡ CkŒÁ‡Â¿««»≈»¿∆¿»«¿…»¿≈ƒ

Á˙Óe ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÓ‰ ÈÈ Cea"ÒBÙe ÏÈÏÚ »¿»«¿…»¿»»∆«¿ƒ≈«
‰Îa Ïk Á‡ 'ÔÓ‡' ÌÈBÚ Ì‰Â ,Ì ÏB˜a ÚÓL¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»
„Ú ,‡B˜ BnÚ ˙B˜ÏÂ CÏ Ú„Bi‰Â .‰Îe¿»»¿«≈«¿»≈¿ƒ¿ƒ≈«

.'Ï‡NÈ Ï‡b' CnL∆¿»≈»«ƒ¿»≈

יחיד,2) של תפילה בסדר רבינו דיבר ה"יז) ז, (בפרק  לעיל
הציבור. תפילות סדר על מרצה הוא שמצוה 3)וכאן לפי 

בו  נופלת ה"ו), (פ "ה, לעיל כמבואר נמוך, במקום להתפלל
שם). ברש"י  לב . (ר"ה "יורד" שבו 4)לשון להיכל נוסף 

ארוכה  תיבה היתה שבביתֿהכנסת, ספרי ֿתורה כל נמצאים
להתפלל  יורד הש"ץ  ולפניה אחד, ספרֿתורה רק  ובה וצרה
עיר  של לרחובה מוציאים זו ותיבה ק "נ). סימן לאו"ח  (ב "ח 
וראה  מ "א). פ "ב , (תענית במשנה כמפורש ציבור, בתענית
כיום  מנהגנו ואין שם. ובביאורנו גֿד) הלכה (פ "יא, לקמן
בהיכל  הספרים כל אלא ב "תיבה" ספרֿתורה להניח 

לדרום.5)מונחים. צפון שבין האמצעי  במקום כלומר:
שמו 6) וקידוש לה' שבח  דברי  כוללת זו שתפילה שם על

סופרים  במסכת "קדיש" בשם זו תפילה ונזכרת ברבים.
ה"יב ). הגדול.7)(פ "טז, תרגם 8)שמו וכן ועד. לעולם

יח ). טו, (שמות ועד לעולם ימלוך ה' הפסוק : את אונקלוס 

שם. ובביאורנו לרבינו, הקדיש" ב "נוסח  זה ספר בסוף  וראה
רם 9) בקול מפרשים: ויש קיט :). (שבת כוונתם בכל

כחו  בכל אמן העונה כל שם: ואמרו שם). ('תוספות'
גוי ויבוא שערים "פתחו שנאמר: עדן, גן שערי  לו פותחים
אמן. שאומרים אלא אמונים תקרא אל אמונים". שומר צדיק 
אל  שהוא בוראו על (שמעיד "נאמן "מלך "אל אמן? מאי 

נאמן). חמשה 10)מלך שלו, הקדיש" ב "נוסח  מונה רבינו
סמך  כנראה, וכאן וקדיש; קדיש בכל שעונים "אמנים"

(לחםֿמשנה). שם שמבאר מה על לעיל 11)רבינו ראה
ה"ה). (פ "ח ,

.LÁÏa ÌÈÏÏt˙Óe „iÓ ÔÈ„ÓBÚ Ïk‰ÂÈÓe . ¿«…¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ
Ïlt˙iL „Ú ,˜˙BLÂ „ÓBÚ  Ïlt˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«¿ƒ¿«≈≈¿≈«∆ƒ¿«≈

LÁÏa eaˆŒÁÈÏLÓ‚iL ÈÓ ÏÎÂ .ÌÚ‰ ‡L ÌÚ ¿ƒ«ƒ¿««ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…
,ÂÈBÁ‡Ï ˙BÚÈÒt LÏL ÚÈÒÙÈ ,eav‰ ÌÚ B˙lÙz¿ƒ»ƒ«ƒ«¿ƒ«»¿ƒ«¬»

ÂÈÏ‡ ÚÈb‰L ÌB˜na „ÓÚÈÂÚÈÒÙiL ˙Úa. ¿«¬…«»∆ƒƒ«≈»»≈∆«¿ƒ«

"שמונהֿעשרה",12) בתפילת קול להגביה שאסור משום
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ה"ט ). (פ "ה, לעיל של 13)כמבואר בנו אברהם ורבינו
אביו  שתיקן מה נודע  שכבר בחידושיו, מעיד הרמב "ם
על  הש"ץ  כשיחזור "שראה דורו: חכמי  עמו והסכימו
לשמוע  קשובה אוזן העם כל יתנו לא רם, בקול התפילה
עם  זה וישיחו כרחו בעל כעומד יעמדו אלא באימה, ממנו
בהתפללם  חובתם ידי  יצאו שכבר בהיות בטילה, שיחה זה
בכבוד  גדול זלזול בזה שיש ז"ל, מארי  אבא וראה בלחש.
ולא  מתחילה קולו הש"ץ  שיגביה תיקן לפיכך - שמים
שנוהג  כמו בתפילה המנהג וינהוג כלל, בלחש הש"ץ  יתפלל
בקי . שאינו מי  להוציא קולו את שמגביה שמע , על בפריסה
נמוך  בקול או בלחש, עמו יתפללו להתפלל והבקיאים
והציבור  הש"ץ  ויסיים בתפילתם. עצמם להוציא מקולו
ימי כל מצרים בארץ  הזה המנהג ופשט  כאחד, תפילתם
רבינו". "תשובות במוספנו וראה ז"ל". פטירתו ואחרי  חייו,

חוזר 14) אם מרבו הנפטר לתלמיד "משל ע "ב : נג, יומא
לאחוריו  פסע  שלא תחילתו על מוכיח  שסופו וכו' לאלתר"
סי ' או"ח  ('טור' מיד אליו שחוזר כיון מרבו, להפטר כדי 

בסמוך 15)קכ"ג). כמבואר לקדושה ש"ץ  שיגיע  עד

(ה"ד).

.‚˙BÚÈÒt LÏL eaˆŒÁÈÏL ÚÈÒÙiL Á‡Â¿««∆«¿ƒ«¿ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÓÚÈÂ ÂÈBÁ‡Ï˙lÁzÓ Ì ÏB˜a Ïlt˙Óe ÏÈÁ˙Ó , «¬»¿«¬…«¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ«

Ïk‰Â .Ïlt˙‰ ‡lL ÈÓ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ,˙BÎa‰«¿»¿ƒ∆ƒ∆…ƒ¿«≈¿«…
‰Îa Ïk Á‡ 'ÔÓ‡' ÔÈBÚÂ ÌÈÚÓBLÂ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»≈««»¿»»
el‡ ÔÈa ,Ô˙BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL el‡ ÔÈa  ‰Îe¿»»≈≈∆…»¿¿≈»»≈≈

Ô˙BÁ È„È e‡ˆÈ kL. ∆¿»»¿¿≈»»

בניגוד 16) וזה פסיעותיו, שלש שכלו במקום להתפלל
להתפלל  ומתחיל למקומו חוזר שהש"ץ  כיום: למנהגנו
שכוונתו  רבינו דברי  לפרש אפשר אולם (כסף ֿמשנה).

ÎÁÈÂ‰לומר: „ÂÓÚÈ˘ ומתחיל למקומו חוזר ומיד מעט ,
הובאת  תל"ו סימן בתשובותיו הרשב "א דעת וכן להתפלל.
כת"י וברמב "ם רוקח ). (מעשה קכג סימן או"ח  יוסף ' ב 'בית

איננה. "ויעמוד" תיבת צדק 17)התימנים, כהן רב  כדעת
"אמן". ערך וב "ערוך" (נב .) לסוכה ב 'תוספות' הובאה גאון,

.„ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ .˙ÈLÈÏL ‰Îa ‰M„˜ ÓB‡Â¿≈¿À»ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈»∆ƒƒ«
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙eL LÈ ,‰M„˜Ï eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒƒ¿À»≈¿¿»∆»¿∆»

‰lÙza Ba „ÓÚL ÌB˜na ÊÁÏŒÁÈÏL ÚÈbiLÎe . «¬…«»∆»««¿ƒ»¿∆«ƒ«¿ƒ«
ÔÈÁBL ÌÚ‰ Ïk  ÚBÎÂ 'ÌÈ„BÓ'Ï eaˆ‡ÏÂ ,ËÚÓ ƒ¿ƒ¿≈«»»»ƒ¿«¿…

È‡cÓ ˙BÈ eÁLÈÈÈ CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ" :ÌÈÓB‡Â , ƒ¿≈ƒ«¿¿ƒƒ¬«¿»¿»
.˙ÈL‡a ˆBÈ eˆBÈ ,Na ÏÎ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈»»»¿≈≈¿≈ƒ
ÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÏ ˙B‡„B‰Â ˙BÎa¿»¿»¿ƒ¿«»¿«»«
ÛÒ‡˙Â epÁ˙e eÈiÁz Ôk ,ezÓi˜Â e˙ÈÈÁ‰L∆∆¡ƒ»¿ƒ«¿»≈¿«≈¿»≈¿∆¡…

È˙BiÏbEL„˜ ˙BˆÁÏ eE„ÚÏe EÈwÁ ÓLÏ , »À≈¿«¿»¿∆ƒ¿…À∆¿»¿¿
ÌÏL Ïa EBˆ ˙BNÚÏÂ ˙Ó‡aeÁ‡L ÏÚ , ∆¡∆¿«¬¿¿¿≈»»≈«∆¬«¿

"CÏ ÌÈ„BÓ,'ÌÈ„BÓ ÌÈ„BÓ' :ÓB‡‰ ÏÎÂ . ƒ»¿»»≈ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ. ¿«¿ƒ

פ "ה).18) (סוף  לברכות (פ "א,19)הרי "ף  ברכות ירושלמי 
בהודאה". ש"ץ  עם שוחים "הכל מפני20)ה"ה) שם.

שלא  כדי  אלא עכשיו שוחים ואינם בלחש, התפללו שכבר

די לפיכך - הש"ץ ) עם יחד ישחו לא (אם ככופרים יראו
י ששוחה ומי  מעט ; כיהיר שישחו נראה זה הרי  מדאי , ותר

(כסף ֿמשנה). הקודש,21)וגאה עיר ירושלים לחצרות
בחצרות  ישתהו "ומקבציו ט ): סב , (ישעיה הכתוב  כלשון

מ ,22)קדשי ". דף  סוטה במסכת נמצא הזה הנוסח  כל
מכמה  מורכב  שהוא מפני  דרבנן" "מודים ונקרא ע "א.

רבנן. שאמרו בך 23)"מודים" דבקים להיות בלבנו שנתת
"בעבור  מפרשים: ויש שם). רש"י , (מפירוש לך ומודים
תחיינו  לך מודים שאנו ההודאה בזכות כלומר: ההודאה",
פ "א, (ברכות ובירושלמי  ישראל"). "עבודת (סדר ותקיימנו
ההודאות". אל ה' אתה "ברוך בה: חותם ה"ה)

רשויות:24) שתי  עליו כמקבל שנראה מפני  בו, גוערים
שם). וברש"י  כה. (מגילה אלוה אחר לאלוה, שמודה
דברים  במה אומר: ה"ה) א, פרק  (ברכות ובירושלמי 
ולכן  עליו, מקפידים אנו אין ביחיד אבל בציבור, אמורים

הציבור. תפילות בסדר זה דין רבינו כתב 

.‰ÂÈt ÏÚ ÏtÈÂ LÈ ,‰lÙz‰ Ïk ÌÈÏLiL Á‡Â¿««∆«¿ƒ»«¿ƒ»≈≈¿ƒ…«»»
‰hÈÂÏÙB ‡e‰Â ÔpÁ˙ÈÂ ,eav‰ ÏÎÂ ‡e‰ ,ËÚÓ. ¿ƒ∆¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿≈

ÈÂËÚÓ ÔpÁ˙Óe ,ÌÚ‰ ‡Le ‡e‰ ,BL‡ dÈa‚ÈÂ L ¿≈≈¿«¿ƒ«…¿»»»ƒ¿«≈¿«
BcÏ eaˆŒÁÈÏL „ÓÚÈ CkŒÁ‡Â .LiÓ Ì ÏB˜a¿»ƒ…∆¿««»«¬…¿ƒ«ƒ¿«
ÔÈBÚL C„k ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰iL ÌÚt LÈc˜ ÓB‡Â¿≈«ƒ««¿ƒ»¿≈ƒ¿∆∆∆ƒ

‰lÁza'ÌeÁ ‡e‰Â' ÓB‡Â .'eÎÂ '‰l‰z' ,'eÎÂ «¿ƒ»¿≈¿«¿¿ƒ»¿
.BnÚ ÌÈ‡B˜ Ì‰Â ,ÌÈLBÈ Ì‰Â „ÓBÚ ‡e‰ ≈¿≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ
'˙‡Ê È‡Â' ,'eÎÂ 'Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡e' ÓB‡ CkŒÁ‡Â¿««»≈»¿ƒ≈¿«¬ƒ…
,'LB„˜ Ó‡Â ‰Ê Ï‡ ‰Ê ‡˜Â ...LB„˜ ‰z‡Â' ,'eÎÂ¿¿«»»¿»»∆∆∆¿»«»
LÏL 'LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ Ì‰Â ,‰M„w‰ ÓB‚Â¿≈«¿À»¿≈ƒ»»»
ÓB‡Â ,Ìebz ‰M„w‰ ‡B˜Â ÊBÁÂ ,ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈¿≈«¿À»«¿¿≈
ÈÈ" ÓB‡Â ,Ìebz B˙B‡ ‡B˜Â 'eÎÂ 'Áe È‡NzÂ'«ƒ»≈ƒ«¿¿≈«¿¿≈¿»
ÔÈ‰Ï È„k ,Ìebz e‰‡B˜Â "„ÚÂ ÌÏÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿…»»∆¿¿≈«¿¿≈¿»ƒ

ÌÚ‰. »»

שם.25) ובביאורנו הי "ד) (פ "ה, לעיל כלומר:26)ראה
למטה. מטים שפניו ברכו,27)בשעה שלפני  בקדיש

ה"א. לעיל שני28)כמבואר ביום רק  לאמרו נוהגים אנו
קבלת  של יום שארבעים רצון: ימי  שהם בלבד וחמישי 
על  לישראל ומחל למשה, ה' נתרצה בהם האחרונות לוחות
ביום  ונגמרו משה עלה בו ה' ביום התחילו - העגל חטא
וירא  פ ' תנחומא במדרש כמבואר ההר, מן משה ירד בו ב '
(פב .). לבבאֿקמא ב 'תוספות' הובא בובר) (הוצאת טז אות
כתוב : זה, ספר בסוף  לרבינו ה"קדיש" שבנוסח  להעיר, ויש

אלו ופסוקים בדברים פנים בנפילת להתחנן ÌÈÓÚÙ"מנהגנו
Ì˙ˆ˜Ó ÌÈÓÚÙÂ ÌÏÂÎשני בין להבדיל נתכוין ואולי  ."

הימים. לשאר ארמית 29)וחמישי  אלא אז שמעו שלא
בלבד.

.ÂÌÚ ‰ÈÁ‡ ÏLÂ ‰M„˜ ÈÙlL ÌÈ˜eÒt‰ el‡Â¿≈«¿ƒ∆ƒ¿≈¿À»¿∆«¬∆»ƒ
‰M„˜ „Ò ÔÈ‡˜p‰ Ì‰ ,ÔÓebzCkŒÁ‡Â . «¿»≈«ƒ¿»ƒ≈∆¿À»¿««»

È˜eÒÙe ÌÈeÁ˙ È„a ÔpÁ˙ÓÓB‡Â ÌÈÓÁ ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒƒ¿≈«¬ƒ¿≈
.ÔÈËÙÂ Ôk„k ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

שונים.30) מפסוקים המלוקט  לציון" "ובא שבסדר הקדושה
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אין  ביתֿהמקדש שחרב  "מיום מט .): (סוטה חז"ל אמרו וכך
חבירו. משל מרובה קללתו יום וכל קללה, בו שאין יום
ובאר  דסדרא". "קדושה בזכות קיים? מה בזכות עולם ואלא
בתורה  עוסקים ישראל כל שיהו אלא תקנוה "שלא רש"י :
והם  - ותרגומו קריאתו שאומר מועט : דבר יום בכל
ובעמי בתלמידים ישראל בכל שנוהג וכיון בתורה. כעוסקים
חביב  - תורה ותלמוד השם קדושת שתים: כאן ויש הארץ ;

השנה"31)הוא. כל תפילות ב "סדר לקמן ערוכים והם
הספר. שבסוף 

.Ê,BtˆŒÔ˜ ÏÚ ÌÁL ÈÓ" :ÌÈeÁza Ó‡L ÈÓƒ∆»«««¬ƒƒ∆ƒ≈««ƒ
ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lLB˙‡ ËÁLÏ ‡lL B‡ , ∆…ƒ«»≈««»ƒ∆…ƒ¿……

„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡ÂÔÈÚa ‡ˆBiÎÂ ,"eÈÏÚ ÌÁÈ , ¿∆¿¿∆»¿«≈»≈¿«≈¿ƒ¿»
e˙k‰ ˙Êb el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ  ‰Ê∆¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈¿≈««»

ÌÈÓÁ ÔÈ‡Â Ô‰‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÁ ÈtÓ eÈ‰ el‡L ; ≈¿≈»«¬ƒ∆ƒ»ƒ¿≈«¬ƒ…»»
ÌÈÈepÎa ‰aÈ ‡Ï ÔÎÂ .wÚŒÏk ‰ËÈÁL eÏ ÈzÓ«ƒ»¿ƒ»»ƒ»¿≈…«¿∆¿ƒƒ

L ÏL˜ÊÁ‰Â ‡Bp‰Â Bab‰ ÏB„b‰ Ï‡‰" :Ó‡ÈÂ Ì ∆≈¿…«»≈«»«ƒ¿«»¿∆»»
"ÊefÚ‰Â ıÈn‡‰ÂÛBÒa ÚÈb‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»ƒ∆≈…«¿»»¿«ƒ«¿

ÂÈÏÚ ,ea ‰LÓ Ó‡M ‰Ó ÓB‡ ‡l‡ ;ÂÈÁL¿»»∆»≈«∆»«∆«≈»»
ÌBÏM‰. «»

ו).32) כב , (דברים בתורה ב "ויקרא"33)ככתוב  ככתוב 
כח ). שם,34)(כב , רש"י  פירוש וכפי  ע "ב . לג, ברכות

לשטן  שיש בדברים אף  גזרותיו חוקי  ישראל על הטיל שה'
ודוקא  זו? במצוה צורך מה ולומר: עליהם להשיב  ולגויים

בתפילתו כך ˙ÌÈÂÁכשאומר Í„ כך שכשאומר אסור, -
דרך  כך כשאומר אבל הוודאות; בכל הדבר מחליט  בתפילה
שהדגיש  וזהו אותו. משתקים אין - לפסוק  פירוש או דרש,

ואמר: ÌÈÂÁ˙רבינו Ó‡˘ ÈÓ מצינו ובפירוש וכו'.
אותו  שה או ושור הפסוק : על עוזיאל" בן יונתן ל"תרגום
שמתרגם: כח ) כב , (ויקרא אחד ביום תשחטו לא בנו ואת
אתם  אף  רחמן, שבשמים שאבינו כמו ישראל! בני  עמי 
ורבינו  אחד. ביום ובנו שור תשחטו ולא רחמנים תהיו בארץ 
ואת  אותו לשחוט  אסר "וכן יאמר: פ "מח ) (ח "ג מו"נ בספרו
לעיני הבן משניהם לשחוט  ולהרחיק  להשמר אחד ביום בנו
ברמב "ן  וראה מאד". גדול בזה בעלי ֿחיים צער כי  האם,
אלו, המצוות לשתי  טעם "כי  שם: האומר ו) כב , (דברים

‡ÈÊÎהוא: Ï ÂÏ ˙ÂÈ‰ È˙ÏÏ.נרחם ברכות 35)ולא
ותואריו  ה' שבחי  כל את סיים כבר כאילו שמראה ע "ב . לג,
למלך  "משל שבחו. למקצת אפילו הגיע  לא ועדיין -
מקלסים  והיו זהב  דינרי  אלפים אלף  לו שהיו בשרֿודם
(ח "א, במו"נ וראה לו". הוא גנאי  והלא כסף , בשל אותו

הזה. המשל בכוונת יפה פירוש הגדול 36)פ "נט ) האל
הגדולה  כנסת אנשי  תיקנו וכן יז). י , (דברים והנורא הגבור

לב ). ט , (נחמיה הסופר בעזרא שמצינו כמו בתפילתם,

.Á'E˙È ÈLBÈ ÈL‡' eaˆŒÁÈÏL ÓB‡ ‰ÁÓa¿ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ«¿≈¿≈≈∆
‰l‰z' ,'eÎÂ,LiÓ ÌÚ‰Â ‡e‰ ‡B˜ ,'eÎÂ '„Â„Ï ¿¿ƒ»¿»ƒ¿≈¿»»ƒ…∆

ÌÈ„ÓBÚ Ì‰Â ,LÈc˜ ÓB‡Â eaˆŒÁÈÏL „ÓBÚÂ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ
ŒÁ‡Â .LÁÏa Ìlk ÔÈÏÏt˙Óe ,Ôk„k ÔÈBÚÂ ÂÈÁ‡«¬»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒÀ»¿««¿««
C„k ,Ì ÏB˜a Ïlt˙Óe eaˆŒÁÈÏL ÊBÁ Ck»≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿»¿∆∆
ÌÈÏÙBÂ .‰lÙz‰ Ïk ÌÈÏLiL „Ú ,˙ÈÁLa ‰NÚL∆»»¿«¬ƒ«∆«¿ƒ»«¿ƒ»¿¿ƒ

,Ì‰Â ‡e‰ ,BL‡ dÈa‚Óe ÔpÁ˙Óe ,Ì‰Èt ÏÚ«¿≈∆ƒ¿«≈«¿ƒ«…»≈
„ÓBÚÂ ,˙ÈÁLa ‰NÚL C„k LiÓ ËÚÓ ÔpÁ˙Óeƒ¿«≈¿«ƒ…∆¿∆∆∆»»¿«¬ƒ¿≈
ÔÈËÙÂ Ôk„k ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc˜ ÓB‡Â¿≈«ƒ¿»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

.Ô‰ÈNÚÓÏ¿«¬≈∆

שכן 37) ביום, פעמים ג' זה מזמור אמירת להשלים תיקנו
שלש  לדוד' 'תהלה האומר "כל ד:): (ברכות חז"ל אמרו

הבא". העולם בן שהוא לו מובטח  ביום, פעמים

.ËÓB‡Â „ÓBÚ ‡e‰Â ,ÔÈLBÈ ÌÚ‰ Ïk Úa»∆∆»»»¿ƒ¿≈¿≈
‡e‰Â','eÎÂ "CÓ‰ ÈÈ ˙‡ eÎa" ,'eÎÂ 'ÌeÁ ¿«¿»¿∆¿»«¿…»¿

ÏÈÁ˙Óe ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÓ‰ ÈÈ Cea" ÔÈBÚ Ì‰Â¿≈ƒ»¿»«¿…»¿»»∆«¿ƒ
ÚÓL ÏÚ ÒÙÏÏk‰ CkŒÁ‡Â ,LÈc˜ ÓB‡Â , ƒ¿…«¿«¿≈«ƒ¿««»«…

ÓB‡ ÔÈÓÈÏLnLÎe ,LÁÏa ÔÈÏÏt˙Óe ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««¿∆«¿ƒƒ≈
Ì ÏB˜a Ïlt˙‰Ï ÊBÁ BÈ‡Â .ÔÈËÙ Ì‰Â ,LÈc«̃ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«≈¿»

‰BÁ ˙ÈÚ ˙lÙz ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙ÈÚ‡Ï CÎÈÙÏ ; «¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»…
,Ì‰a iÁ˙pL Ì„‡ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰ÏhÏ ˙BÎa CÈ¿»≈¿»¿«»»∆≈»»»∆ƒ¿«≈»∆

B˙BÁ È„È B‡ÈˆB‰Ï È„k. ¿≈¿ƒ¿≈»

קרבינות 38) יש ובמנחה שבשחרית לפי  - אמירתו וטעם
לכפר, קרבן בה שאין ערבית אבל מכפרים; שהם התמיד
שי "ט ). סימן ('רוקח ' עון" יכפר רחום "והוא לומר: תיקנו
רחום  והוא לומר: צריך ולערב  חוטא, אדם היום שכל ועוד,

רל"ז). סימן או"ח  בב "י  הובא בו'. ('כל שתי39)וגו'
כל  תפילות וב "סדר שלאחריה. ושתים שלפניה ברכות
שונים  פסוקים שאומר רבינו, כותב  זה, ספר שבסוף  השנה"
ואמן" אמן לעולם ה' "ברוך כגון: "השכיבנו", ברכת אחרי 

נוספת. בברכה לעיל 40)וחותם כמבואר הדין, מצד
בקול. הש"ץ  חזרת מתחילה תיקנו לא ולכן ה"ו), (פ "א,
לעיל  כמבואר חובה, כתפילת כך אחר שקבלוה ואף ֿעלֿפי 
(ב "ח  עומדת במקומה הראשונה התקנה זאת בכל (שם),

רל"ז). הש"ץ .41)או"ח , חזרת ע "י 

.ÈÊBÁ ˙B˙aL ÈÏÈÏaÏlt˙nL Á‡ ,eaˆŒÁÈÏL ¿≈≈«»≈¿ƒ«ƒ««∆ƒ¿«≈
BÈ‡ Ï‡ .Ì ÏB˜a Ïlt˙Óe ,eav‰ ÌÚ LÁÏa¿««ƒ«ƒƒ¿«≈¿»¬»≈

ÚL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Îa ‡l‡ ,ÚL Ïlt˙ÓÔÎÂ . ƒ¿«≈∆«∆»¿»»««≈≈∆«¿≈
,eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea" :ÓB‡ ‡e‰≈»«»¿»¡…≈≈…≈¬≈
ÏB„b‰ Ï‡‰ ,˜ÚÈ È‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰‡ È‰Ï‡¡…≈«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈«¬…»≈«»
ÌÈÓL ÂÈÓÁ ‰˜ ,ÔBÈÏÚ Ï‡ ‡Bp‰Â Bab‰«ƒ¿«»≈∆¿…≈¿«¬»»«ƒ

ı‡Â˙B‡ Ô‚Ó .ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ ,B„a,BÓ‡Óa »»∆»≈»ƒ¿»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÁÈn‰ .e‰BÓk ÔÈ‡L LB„w‰ Ï‡‰˙aL ÌBÈa BnÚÏ »≈«»∆≈»«≈ƒ«¿«¿««

‰ˆ Ì Èk ,BL„˜‰‡Èa „Ú ÂÈÙÏ .Ì‰Ï ÁÈ‰Ï »¿ƒ»»»¿»ƒ«»∆¿»»«¬…¿ƒ¿»
ÔÈÚÓ „ÈÓz ÌBÈ ÏÎa BÓLÏ ‰„BÂ ,„ÁÙÂ.˙BÎa‰ »««¿∆ƒ¿¿»»ƒ≈≈«¿»

ÌBÏM‰ ÔB„‡ ,˙B‡„B‰‰ Ï‡CÓe ˙aM‰ Lc˜Ó , ≈«»¬«»¿«≈««»¿»≈
‰M„˜a ÁÈÓe ,ÈÚÈM‰‚Ú ÈM„Ó ÌÚÏÎÊ , «¿ƒƒ≈ƒ«ƒ¿À»¿«¿À¿≈…∆≈∆

˙ÈL‡ ‰NÚÓÏ‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .‡ ‰ˆ eÈ˙B‡ È ¿«¬≈¿≈ƒ¡…≈≈…≈¬≈¿≈»
."˙aM‰ Lc˜Ó ,ÈÈ ‰z‡ Cea .'eÎÂ e˙ÁeÓƒ¿»≈¿»«»¿»¿«≈««»

.ÌÚ‰ Ïk ÔÈËÙÂ ,LÈc˜ ÓB‡Â¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ»»»

י "א.42) הלכה בסמוך מבואר זו, חזרה הכוללת 43)טעם
בלחש. שבתפילה הברכות שבע  מלשון 44)תמצית
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השלים  השביעי  שביום שם על כב ), יד, (בראשית הכתוב 
(אבודרהם). וארץ  שמים וקנה מלאכתו ברכת 45)ה' כנגד

תירא  אל א): טו, (בראשית אומר הכתוב  וכן "אבות",
לך. מגן אנכי  כולן.46)אברם, וכן התחיה", "ברכת כנגד

מנוחה.47) במנוחתנו".48)הנותן "רצה ע "פ 49)כנגד
"וכי יום": יום ה' "ברוך הפסוק  על מו.) (סוכה חז"ל דברי 
בכל  אלא אותו? מברכים אין ובלילה אותו, מברכים ביום
של  שבת; של מעין שבת "של ברכותיו": מעין לו תן יום
מעין  הכל - יו"ט  של מעין יו"ט  של חול; של מעין חול
כתוב : התימנים, כת"י  וברמב "ם שם). (רש"י , המאורע "
הברכות  מעון שהוא להקב "ה, והכוונה הברכות", "מעון

רב ".50)ומקורן. "שלום יום 51)כנגד היא השבת
לישראל. וקדושה נה,52)מנוחה (ישעיה הכתוב  מלשון

ביום  נפשם את המענגים והם נפשכם, בדשן ותתענג ב ):
עונג. לשבת וקראת יג): נח , (שם ככתוב  העונג, יום השבת

העולם.53) לחידוש זכר היא השבת

.‡ÈÔÈ‡a ÌÚ‰ L ÈtÓ ?‰Ê ÌÈÓÎÁ ewz ‰nÏÂ¿»»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿≈∆…»»»ƒ
ÈÓ ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙B˙aL ÈÏÈÏa ˙ÈÚ Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿≈≈«»¿ƒ¿∆»ƒ
BcÏ ‡MÈÂ ,B˙lÙz ÌÈÏL‰ ‡ÏÂ ‡Ï Á‡˙pL∆ƒ¿«≈»…¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«

‰kÒ È„ÈÏ ‡ÈÂ ˙Òk‰Œ˙ÈaŒÁÈÏL ÊBÁ CÎÈÙÏ . ¿≈«¿∆∆¿»…ƒ≈«»»¿ƒ»≈¿ƒ«
ÌÈÏLiL „Ú ,ÌÚ‰ ÏÎ ekÚ˙iL È„k ,Ïlt˙Óe eaƒ̂ƒ¿«≈¿≈∆ƒ¿«¿»»»«∆«¿ƒ

.Ì‰nÚ ‡ˆÈÂ Á‡˙n‰«ƒ¿«≈¿≈≈ƒ»∆

כנסיות 54) שבתי  לישוב ; מחוץ  המצויים מזיקים סכנת
בלילי רק  באו (לביתֿהכנסת לעיר. מחוץ  היו שלהם
והתפללו  במלאכתם עסוקים היו החול ובלילות שבתות,
שאין  ובדורותינו שם). וברש"י  כד: (שבת בבתיהם) ערבית
משום  אלא אותה אומרים אנו אין מצויה, מזיקים סכנת

רס "ח ). סי ' או"ח  ('טור' בידינו אבותינו מנהג

.ÈŒÌBÈ B‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL BËŒÌBÈ CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»ƒ¿¿«»
„Bi‰ eaˆŒÁÈÏL ÔÈ‡ ,L„ÁŒL‡ B‡ ÌÈetk‰«ƒƒ……∆≈¿ƒ«ƒ«≈
Ï‡ ,BÊ ‰Îa ÌBi‰ ÔÈÚ ÈkÊÓ ‰z‰ ÈÙÏ ˙ÈÚ«¿ƒƒ¿≈«≈»«¿ƒƒ¿««ƒ¿»»¬»
iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ,„Ïa '˙aM‰ Lc˜Ó' da Ì˙BÁ≈»¿«≈««»ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈

BÊ ‰Îa ÌBi‰. «ƒ¿»»

שחל 55) יו"ט  בליל זו ברכה אומר ש"ץ  אין שבת, שאלמלא
ולא  סכנה, משום אלא לאמרה תקנוה לא שהרי בחול,
חכמים  חשו שלא והטעם שם). (שבת, היום חובת מחמת
ואין  לבוא מקדימים כולם שביו"ט  מפני  לסכנה, יו"ט  בלילי 

יט ). עשין (סמ "ג מאחרים

.‚ÈeaˆŒÁÈÏL ÓBbLk ,ÌÈBË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ¿∆≈¿ƒ«ƒ
CkŒÁ‡Â ,LÈc˜ ÓB‡ ,Ì ÏB˜a ˙ÈÁL ˙lÙz¿ƒ««¬ƒ¿»≈«ƒ¿««»
ÛÒeÓ ÔÈÏÏt˙Óe ,LÈc˜ ÓB‡Â 'eÎÂ '„Â„Ï ‰l‰z'¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ»
C„k ,Ì ÏB˜a ÛÒeÓ Ïlt˙Ó CkŒÁ‡Â ,LÁÏa¿««¿««»ƒ¿«≈»¿»¿∆∆
,ÛÒeÓ ˙lÙz Á‡ LÈc˜ ÓB‡Â .˙ÈÁLa ‰NÚL∆»»¿«¬ƒ¿≈«ƒ««¿ƒ«»

‰M„˜ ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈËÙ ÌÚ‰ÂÁ‡ ÌÈeÁ˙Â ¿»»ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿À»¿«¬ƒ««
ÌÈÓi‰ ‡Lk ˙ÈÁL ˙lÙzd˙B‡ ÓB‡ ‡l‡ , ¿ƒ««¬ƒƒ¿»«»ƒ∆»≈»

'„Â„Ï ‰l‰z' ‡B˜ ?„ˆÈk .‰Án‰ ˙lÙz Ì„…̃∆¿ƒ««ƒ¿»≈«≈¿ƒ»¿»ƒ
ÌBi‰ „Ò ÓB‡ÂÌÈeÁ˙ È„Â ,,LÈc˜ ÓB‡Â , ¿≈≈∆«¿ƒ¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ

ÏB˜a ‰ÁÓ ˙lÙz ÚÈÓLÓe ÊBÁÂ ,‰ÁÓ ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿»¿
.LÈc˜ ÓB‡Â ,Ì»¿≈«ƒ

(ה"ה).56) לעיל הנזכר קדושה שהאריכו 57)סדר מפני 
עד  והניחוה יותר להכביד רצו לא שחרית, בתפילת הרבה
בנו  אברהם רבי  השיב  וכבר שס "ב ). סימן ('רוקח ' המנחה
בשבת  אותה אומרים שאנו קדושה סדר על רבינו של

"כי  מנחה בתפילת ˙ÂÓ‰וביו"ט  ‡È‰ אנו שאין למה
אברהם  רבי  (תשובות שחרית" אחרי  בבוקר אותה אומרים
פ "ח ). סימן תרצ "ח , ירושלים מק "נ הוצאת ז"ל, הרמב "ם בן

מנטובה 58) (שוינצינו, כנוסח  נוסחנו ו'. הלכה לעיל הנזכר
היום". "סדר אחרים: ובדפוסים ומוסיפים:59)ועוד).

סימן  או"ח  ב 'טור' (הובא המדרש ע "פ  וגו' תפלתי " "ואני 
(תהלים  שכר שותי  ונגינות שער יושבי  בי  "ישיחו רצ "ב ):
עת  ה' לך תפלתי  ואני  יד): סט , (שם אחריו וכתוב  יג). סט ,
אין  עולם! של רבונו הקב "ה: לפני  דוד אמר וגו'. רצון
ומשתכרים  כששותים העולם, אומות כשאר זו אומה
באים  אנו ששתינו אע "פ  אלא כן, לא ואנו ופוחזים; הולכים
העולם". על לכפר רצון עת ממך ולשאול לפניך להתפלל

.„È„Ò ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁe ÌÈL„Á ÈL‡a¿»≈√»ƒ¿À∆≈≈≈∆
„Ò ÓB‡ ˙aLŒÈ‡ˆBÓa .ÛÒeÓ ˙lÙz Ì„˜ ‰M„¿̃À»…∆¿ƒ«»¿»≈«»≈≈∆

ÌBi‰Ú‰ ˙lÙz Á‡ Ìb,LÈc˜ ÌÈÓB‡Â , ««««¿ƒ«»∆∆¿¿ƒ«ƒ
ÍkŒÁ‡Â.ÏÈcÓ ¿««»¿«¿ƒ

היום".60) "סדר אחר: ונוסח  ועוד. מנטובה כנוסח 
גאון 61) עמרם רב  בשם מביא רצ "ח  סימן או"ח  ה'טור'

ששבתו  לגיהנם רשעים חזרת זמן שהוא לפי  בסידורו:
שישתהו  כדי  קדושה" ב "סדר בנעימה מאריכים ע "כ בשבת,
לחזור, הרשעים ימהרו ולא פדריהם, בהשלמת ישראל
לגיהנם  חזרו הרוחות: על הממונה צועק  שבת שבמוצאי 

סדריהם. את ישראל השלימו שכבר

    
ולהתפלל 1) לחזור חייב  אימתי  כוונה בלא המתפלל

דינו; מה בתפילתו וטל גשם הזכיר ולא טעה בכוונה;
ויבוא" "יעלה הזכיר שלא או בשבת, חול של המתפלל

דינו. מה חודש בראש

.‡Ïlt˙ÈÂ ÊÁÈ  BaÏ ˙‡ ÔeÎ ‡ÏÂ Ïlt˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿…ƒ≈∆ƒ«¬…¿ƒ¿«≈
‰eÎa‰BL‡ ‰Îa BaÏ ˙‡ Ôek Ì‡Â ;eL , ¿«»»¿ƒƒ≈∆ƒƒ¿»»ƒ»

CÈˆ BÈ‡˙BÎa LÏMÓ ˙Á‡a ‰ÚhL ÈÓ . ≈»ƒƒ∆»»¿««ƒ»¿»
L‡Ï ÊBÁ  ˙BBL‡‰LÏMÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â . »ƒ≈»…¿ƒ»»¿««ƒ»

'‰„BÚ'Ï ÊÁÈ  ˙BBÁ‡ ˙BÎa˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â . ¿»«¬«¬…»¬»¿ƒ»»¿««
,d ‰ÚhL ‰Îa ˙lÁ˙Ï ÊBÁ  ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓƒ»∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿»»∆»»»

„q‰ ÏÚ B˙lÙz ÌÈÏLÓe‰ÚhL eaˆŒÁÈÏL ÔÎÂ . «¿ƒ¿ƒ»««≈∆¿≈¿ƒ«ƒ∆»»
ÊBÁ ‡e‰ BÊ Cc ÏÚ  Ì ÏB˜a Ïlt˙Ó ‡e‰Lk. ¿∆ƒ¿«≈¿»«∆∆≈

ע "ב .2) ל, אבות".3)ברכות ולהתפלל 4)"ברכת לחזור
אבות" ב "ברכת שהכוונה והטעם לד:). (שם, בכוונה
ובשעת  הראשונה, הברכה שהיא "מפני  הוא: מעכבת,
תכלית  כי  ועוד: בכוונה. שקידה צריכה לתפילה הכניסה
ביותר  ראויה והיא שמים, מלכות עול קבלת היא זו ברכה
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ע "ט  סימן הרמב "ם בן אברהם רבי  תשובת (מלשון לכוונה
חוזרים  אנו אין "וכיום תרצ "ח ). ירושלים מק "נ הוצאת
יכוין, שלא הוא קרוב  בחזרה שאף  - כוונה חסרון בשביל

קא). סימן או"ח  ('טור' יחזור"? למה לד,5)א"כ שם
הקב "ה  של שבחו לסדר הם: אחד ענין שכולן מכיון ע "א.
ארוכה. אחת ברכה של דין להן יש בתפילה, הבקשה לפני 

וגם 6) האחרונות. מהשלוש הראשונה הברכה שהיא שם.
פרס  שקיבל "כעבד שהן להן: אחד ענין האחרונות אלה
 ֿ (כסף  אחת כברכה דינן לפיכך לו", והולך ומשבחו מרבו

הסדר.7)משנה). על והלאה ממנה תפילתו וממשיך (שם)
שעבר  אחרי  בה ונזכר ברכה איזו שכח  שאם רבינו, וסובר
מוכרח  אלא ודיו, שזוכרה במקום אומרה שאינה מקומו,
ואילך  משם ולהתפלל ולחזור הראוי  למקומה לחזור הוא

הסדר. על שיתפלל להוציא 8)כדי  מכוונת שחזרתו שכיון
כדין  בחזרה דינו ה"ט ), (פ "ח , לעיל ראה בקי , שאינו את

רוקח '). ('מעשה שטעה יחיד

.Ïlt˙Ó ‡e‰Lk eaˆŒÁÈÏL ‰ÚË Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«≈
ÌÚt Ïlt˙Óe ÊBÁ BÈ‡L ,ÓB‡ È‡  LÁÏa¿««¬ƒ≈∆≈≈ƒ¿«≈««

‰iL‰lÙz‰ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡ ,eaˆ ÁË ÈtÓ , ¿ƒ»ƒ¿≈…«ƒ∆»≈««¿ƒ»
LÏLa ‰ÚË ‡lL ,‡e‰Â .Ì ÏB˜a Ïlt˙nL∆ƒ¿«≈¿»¿∆…»»¿»
BÓk ,ÊBÁ ÌÏBÚÏ ,Ì‰ ‰ÚË Ì‡L ;˙BBL‡ƒ∆ƒ»»»∆¿»≈¿

ÊBÁ „ÈÁi‰L. ∆«»ƒ≈

לשאר 10)בלחש.9) ראשונות" "שלש בין והחילוק 
מנין  שאמרו: יז:) (מגילה התלמוד דברי  על מיוסד הברכות,
(הזכירו  אלים בני  לה' הבו שנאמר: - אבות? שאומרים
גבורות? שאומרים ומנין האבות). - הארץ  אילי  את לפניו
הבו  שנאמר: מנין? קדושות ועוז. כבוד לה' הבו  שנאמר:

נאמרו שכולן הרי  - קודש" בהדרת ˆÈÂÂÈלה'... ÔÂ˘Ï
על  נשענות הברכות ששאר בעוד בהחלט , חיוב  שמשמעה
שמבואר  כמו בעלמא, רמז אלא ציווי  בהם שאין פסוקים
 ֿ והכסף  שמח '), ('אור כלֿכך בהן הקפידו לא לפיכך  שם,
בגירסא  רבינו דברי  מביא קכ"ו או"ח  שה'טור' מעיר משנה

שמתפלל באותה טעה "ואם נאמר: ושם לגמרי , ÏÂ˜אחרת
Ìבתפילתו טעה אבל לעולם; חוזר -˘ÁÏ,חוזר אינו

בכת"י ואמנם הראשונות". השלש של בטעות אפילו
בקול  מתפלל שהוא התפילה על "סומך הגירסא: התימנים,
ההקפדה  שאין הרי  - חוזר" לעולם בה טעה אם והיא רם.

בקול. התפילה על אלא

.‚,ÏÈÁ˙È ÔÎÈ‰Ó Ú„È ‡ÏÂ Ï‰Â ‰ÚhL eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ∆»»¿ƒ¿«¿…»«≈≈»«¿ƒ
‰ÚL ‰‰LÂÂÈzÁz Á‡ „ÓÚÈ ˙ka ‰ÚË Ì‡Â . ¿»»»»«¬…«≈«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«

„iÓ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÒB˜Èt‡‰Á‡ „ÓÚÈ »∆ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»«¬…«≈
‰˜Ê ˙eÒB˜Èt‡ ‡nL ,ÂÈzÁz‡lL ,‡e‰Â ;B «¿»∆»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿∆…

BÏ ÔÈÈzÓÓ  da ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï‡ ;da ÏÈÁ˙‰.‰ÚL ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»
ÔÒ ÈM‰ ‡‰È ‡ÏÂ‰ÚL d˙B‡a. ¿…¿≈«≈ƒ«¿»¿»»»

ממושך.11) שתשוב 12)זמן עד לו ממתינים אנו ואין
לד.). (ברכות עליו כלל.13)דעתו שהה לא אם אפילו

אבדן 14) שענינה: זו ברכה לומר רוצה אינו ולפיכך
להעיר  וראוי  עצמו. את לקלל רוצה אינו כי  המינים,
קכו) סי ' או"ח  ה'טור' גירסת (לפי  ה"ג ברכות שב 'ירושלמי '

'מחיה  אמר שלא ממי  חוץ  אותו מסלקים אין "לכל אמרו:
לחוש  יש אלה בכל כי  ירושלים' ובונה זדים, מכניע  המתים,
בביאת  או המתים בתחיית מאמין ואינו הוא מין שמא

מין,15)המשיח ". שאינו מתברר בה שהתחיל מאחר כי 
כט .). (שם, הברכות בשאר כטועה אלא ממאן 16)ואינו

לעמוד  הציבור כבוד זה שאין משום התיבה, לפני  לרדת
לד.). (שם, התפילה באמצע  בשעת 17)ולחכות שלא אבל

עצמו  ולעשות לסרב , לו ראוי  - התפילה באמצע  טעות
ש"ץ  אינו (אם התיבה לפני  יורד ואינו כדאי , אינו כאילו

(שם). פעמים. שלש בו שהפצירו אחרי  אלא קבוע ),

.„d ‰ÚhL ‰Îa ˙lÁzÓ ?ÏÈÁ˙Ó ‡e‰ ÔÎÈ‰Óe≈≈»«¿ƒƒ¿ƒ«¿»»∆»»»
Ì‡ Ï‡ .˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡ ,ÔBL‡ƒƒ»»¿««ƒ»∆¿»ƒ¬»ƒ
ÔÓ ÈM‰ ÏÈÁ˙Ó ,˙BBL‡ LÏM‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË»»¿««ƒ«»ƒ«¿ƒ«≈ƒƒ
ÈM‰ ÏÈÁ˙È ,˙BBÁ‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â .L‡‰»…¿ƒ»»¿««ƒ»«¬«¿ƒ«≈ƒ

'‰„BÚ'‰ ÔÓ. ƒ»¬»

ה"א.18) לעיל וכאמור הטועה, יחיד כדין ע "א. לד, ברכות

.‰È„‚aL ÈtÓ ,‰z‰ ÈÙÏ „BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡‰»≈≈ƒ≈ƒ¿≈«≈»ƒ¿≈∆¿»«
ÚÈ ‡Ï ÌÈÏa Û‡  !ÌÈÚeˆ‰lÙz d˙B‡a. ¿ƒ«ƒ¿»ƒ…«¬…¿»¿ƒ»

Û‡  !ÏcÒ ÈÏ‚a LiL ÈtÓ ,BÚ ÈÈ‡ :Ó‡»«≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿««¿»«
ÚÈ ‡Ï ÛÁÈ. »≈…«¬…

שדרך 19) מינות, בו נזרקה שמא חוששים ע "ב . כד, מגילה
ישראל  של דרכם שאין כיון ועוד בכך. להקפיד המינים
בלבו  נכנסו שטות הרהורי  שמא חוששים בכך, להקפיד

שם). (ר"ן בו נזרקה ראוי20)ומינות אחרת לתפילה אבל
ודי בעלמא, חשש אלא זה אין כי  התיבה, לפני  לעבור הוא
לעולם  גמור כמין שנחזיקהו ולא בשעתו לו לחוש לנו
התיבה  לפני  יורד אינו הראב "ד, ולדעת רכד). סימן (ריב "ש

ÌÏÂÚÏ.(21.שם מגילה,

.ÂBÈ‡  Ïlt˙‰ ‡Ï Ì‡ Ïlt˙‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿«≈ƒ…ƒ¿«≈≈
Ïlt˙Óe ÊBÁÏÚ BÊ ‰lÙz Ïlt˙Ó ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ≈ƒ¿«≈∆»ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ»«

‰„ ‡È‰L ˙ÚcÏk Ïlt˙‰Ï „ÈÁÈ ‰ˆ Ì‡L ; ««∆ƒ¿»»∆ƒ»»»ƒ¿ƒ¿«≈»
Ïlt˙È ,‰„ ˙lÙz ÌBi‰„ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ . «¿ƒ«¿»»ƒ¿«≈ƒ∆»»≈

elÙ‡Â ,˜ÒBt  Ïlt˙‰ kL kÊÂ ,‰lÙ˙aƒ¿ƒ»¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«≈≈«¬ƒ
‰Îa ÚˆÓ‡aBÈ‡  ˙ÈÚ ˙lÙz ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆¿«¿»»¿ƒ»¿»¿ƒ««¿ƒ≈

˙Úc ÏÚ ‡l‡ ,‰lÁzÓ d˙B‡ Ïlt˙‰ ‡lL ,˜ÒBÙ≈∆…ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ»∆»«««
‰BÁ dÈ‡L. ∆≈»»

שהרי22) - שנית להתפלל לו אסור התפלל כבר שמא כי 
כנגד  התפילות (כי  בשחרית תמידים שני  כמקריב  הוא
אנכי אשר הדבר על תוסיפו לא על: ועובר תוקנו), תמידים

ב ). ד, (דברים  אתכם להביא 23)מצוה אדם ויכול
כרצונו. נדבה דרך "ולואי24)קרבינותיו ע "א: כא, ברכות

דבר  איזה שיחדש ובתנאי  כולו" היום כל אדם שיתפלל
לעיל  כמבואר נדבה, שהיא להודיע  כדי  הברכות באחת
צריך  אינו חידוש אפילו התפלל, ובספק  ה"ט ). (פ "א,

על 25)(לחםֿמשנה). להתפלל שהתחיל מאחר כי  שם.
עוד. להתפלל לו אסור חובה, שהיא כבר 26)דעת כי 

והראב "ד  רשות, ערבית שתפילת ה"ו) (פ "א, לעיל נתבאר
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בתפילת  אפילו כלומר: רוח ", נחת כאן "אין ואומר: משיג
כתפילת  עלינו קבלנוה וכבר הואיל לפסוק , עליו ערבית

עם להתחשב  שעלינו סובר הרמב "ם אבל ˙ÏÈÁ˙חובה.
בלבד  רשות דרך על אלא ניתקנה שלא זו תפלה תיקון

(כסף ֿמשנה).

.Ê‡ˆÈ ‡Ï  ˙aLa ÏÁ ÏL Ïlt˙‰Â ‰ÚhL ÈÓ. ƒ∆»»¿ƒ¿«≈∆…¿«»…»»
ÓBb  ‰lÙz‰ CB˙a ‡e‰Â kÊ Ì‡Â‰Îa ¿ƒƒ¿«¿¿«¿ƒ»≈¿»»

ÌÈc ‰na .˙aL ÏL Ïlt˙Óe ÊBÁÂ ,da ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«≈∆«»«∆¿»ƒ
ÌÈeÓ‡Ï‡ ;‰ÁÓ B‡ ˙ÈÁL B‡ ˙ÈÚa ? ¬ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»¬»

‰Îa‰ ÚˆÓ‡a elÙ‡ ˜ÒBt ÛÒeÓaÌ‡ ÔÎÂ . ¿»≈¬ƒ¿∆¿««¿»»¿≈ƒ
˙Úc ÏÚ ÏÁ ÏL ‰lÙz ÌÈÏL‰ÊBÁ  ÛÒeÓ ‡e‰L ƒ¿ƒ¿ƒ»∆…«««∆»≈

„Á‡Â BËŒÌBÈ „Á‡Â ˙aL „Á‡ .ÛÒeÓ Ïlt˙Óeƒ¿«≈»∆»«»¿∆»¿∆»
.L„ÁŒL‡……∆

בתפילתו.27) שבת של הזכיר לא כא,28)שהרי  ברכות
ובדין  הואיל הברכה, באמצע  להפסיק  מחוייב  ואינו ע "א.
שבת  כבוד משום אלא ברכות, י "ח  יתפלל בשבת שגם הוא
חייבוהו  לא לפיכך כך, כל להאריך החכמים הטריחוהו לא

באמצע . בה.29)להפסיק  שנזכר ברכתו את שגומר
בחול,30) אפילו ברכות י "ח  של מוסף  תפלת ואין הואיל

חיובו. ממין זה אין כי  יפסיק  לפיכך וחוה"מ , ר"ח  כגון
בחשבו.31)

.Á„ÈBÓ' Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰ÚhL ÈÓƒ∆»»ƒ«¿»ƒ¿…»«ƒ
L‡Ï ÊBÁ  'Ïh‰ „ÈBÓ' ‡ÏÂ 'ÌLb‰Ì‡Â ; «∆∆¿…ƒ«»≈»…¿ƒ

Ïh‰ ÈkÊ‰ÊBÁ BÈ‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰ÚË Ì‡Â . ƒ¿ƒ««≈≈¿ƒ»»ƒ««»
b‰ „ÈBÓ' Ó‡ÂL‡Ï ÊBÁ  'ÌL‡Ï Ì‡Â ; ¿»«ƒ«∆∆≈»…¿ƒ…

ˆÚ Ïh‰ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ ÔÈ‡  ÏË ÈkÊ‰ ƒ¿ƒ«≈«¬ƒƒ∆≈««∆¡»
‰Lwa CÈˆ ÔÈ‡Â. ¿≈»ƒ«»»

התפילה.32) התחלת שהיא אבות" אע "פ 33)ל"ברכת
חיובה. עיקר שזו הגשם" "מוריד הזכיר שגם 34)שלא

הארץ , על מים המשפיע  הקב "ה של גבורתו מסמל הטל
הגשם" "ירידת הזכרת חסרון את ידועה במדה ממלא והוא

ה"א). פ "א, תענית החמה 35)(ירושלמי  בימות שהגשמים
(שם). מקלל אלא מברך זה ואין הם, קללה סימן

ג.)36) (תענית מתקיים העולם היה לא נעצר שאלמלי 
חי א): יז, (מלכיםֿא לאחאב  שאמר אליהו מדברי  ולמדוהו

האלה השנים יהיה אם ËÓÂה'... ÏË, דברי לפי  אם כי 
הראה  לך לאמור: אליהו אל ה' דבר היה רבים ימים ואחרי 

ואתנה אחאב  ולא ËÓאל א) יח , (שם, האדמה פני  על
באותן  ואפילו נעצר, הטל שאין מזה סימן כלל, טל הזכיר

מטר. ירד שלא אותו,37)השנים מזכיר לכתחילה אבל
השנה" כל תפילות ב "נוסח  רבינו קבעו וכן בקשה, דרך בלי 
שאומר: ט "ו), הלכה (פ "ב , לעיל וראה הספר. שבסוף 
ה"א) (פ "א, תענית ובירושלמי  הטל". מוריד החמה: "בימות
כל  הגשם, מוריד הזכיר אם יודע  ואינו התפלל אמרו:
(וצריך  לאמרו למוד שלא חזקה הראשונים יום שלשים
אליו  וחזקה לומר, הוא למוד ואילך, מכאן ולהזכיר), לחזור
מתקופה  להזכירם שצריך הדברים בכל וכן שהזכיר.
זו  דרך על הכל לא, אם הזכירם אם בידו וספק  לתקופה,

מיימוניות"). ("הגהות הולך

.Ë˙ka ‰Ï‡L ÁÎML ÈÓkÊ Ì‡ :ÌÈM‰ ƒ∆»«¿≈»¿ƒ¿««»ƒƒƒ¿«
ÚÓBL'a ÌÈÓLb‰ ˙‡ Ï‡BL  '‰lÙz ÚÓBL' Ì„…̃∆≈«¿ƒ»≈∆«¿»ƒ¿≈«

'‰lÙzÊBÁ  '‰lÙz ÚÓBL' CaL Á‡ Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ««∆≈«≈«¿ƒ»≈
ÌÈM‰ ˙kÏÏk ÌÈÏL‰L „Ú kÊ ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆ƒ¿ƒ»

‰iL Ïlt˙Óe L‡Ï ÊBÁ  B˙lÙz. ¿ƒ»≈»…ƒ¿«≈¿ƒ»

לברכה".38) ומטר טל "ותן בה: סוף 39)ששואל שהיא
כמבואר  בקשות, מיני  כל כוללת והיא האמצעיות ברכות

ג). הלכה ו, (פרק  ע "א.40)לעיל כט , ואין 41)ברכות
המתפלל  אבל ביחיד, כשמתפלל אלא אמורים הדברים
בקול  ציבור שליח  מתפילת שומעה שהרי  חוזר, אינו בציבור
מסוגיית  מבואר וכן כהן). משה ר' בשם (כסף ֿמשנה

שם). (ברכות, התלמוד

.È'‡BÈÂ ‰ÏÚÈ' ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚËÌ„˜ kÊ Ì‡ : »»¿…ƒ¿ƒ«¬∆¿»ƒƒ¿«…∆
Ì‡Â ;ÈkÊÓe '‰„BÚ'Ï ÊBÁ  B˙lÙz ÌÈÏLiL∆«¿ƒ¿ƒ»≈»¬»«¿ƒ¿ƒ

L‡Ï ÊBÁ  B˙lÙz ÌÈÏL‰L Á‡ kÊÌ‡Â ; ƒ¿«««∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»…¿ƒ
B˙lÙz Á‡ ÌÈeÁz ÓBÏ ÏÈ‚ ‰È‰Á‡ kÊÂ , »»»ƒ««¬ƒ««¿ƒ»¿ƒ¿«««

ÊBÁ  ÂÈÏ‚ ˜ÚiL Ì„˜ ,B˙lÙz ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»…∆∆«¬…«¿»≈
'‰„BÚ'Ï. »¬»

ה"עבודה".42) ע "ב .43)בברכת כט , כגון:44)ברכות
אחר  בעמידה אומרים שאנו מרע " לשוני  נצור "אלהי 

עקר 45)התפילה. לא אפילו רגיל, אינו אם אבל (שם)
לראש  וחוזר תפילתו כהשלים הוא הרי  - רגליו עדיין

(כסף ֿמשנה).

.‡ÈB‡ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À∆≈
˙ÈÚ Ï‡ ;ÌÈL„Á ÈL‡ ÏL ‰ÁÓe ˙ÈÁL¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆»≈√»ƒ¬»«¿ƒ

ÊBÁ BÈ‡ ,ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡ ,L„ÁŒL‡ ÏL. ∆……∆ƒ…ƒ¿ƒ≈≈

(ברכות 46) בלילה החודש את מקדשים ביתֿדין שאין לפי 
אחאי ": דרב  ב "שאילתות וכן גדולות" ב "הלכות וכתב  ל:).
שצריך  דבר כל או ויבוא", "יעלה אמר ולא ששכח  מי 
 ֿ מהשליח  וישמע  דעתו יכוין - ולהתפלל בשבילו לחזור
בהתאם  חובתו ידי  ויוצא סוף  ועד מראש ברכות י "ח  ציבור
את  מוציא ש"ץ  לד:): (ר"ה האומר גמליאל רבן לדברי 
את  גם ומה בקי ; שאינו את שמוציא כשם להתפלל, הבקי 
('הגהות  מתפילתו דבר ששכח  אלא בעצמו שהתפלל זה
ס "י ). קכד (סי ' או"ח  בשו"ע  להלכה נפסק  וכן מיימוניות'),

.ÈeaˆŒÁÈÏL ,Ïlt˙Óe ÊBÁ „ÈÁi‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆«»ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ
ÏB˜a Ïlt˙nL ˙Úa B˙BÓÎ ‰ÚË Ì‡ ,Ïlt˙Óe ÊBÁ≈ƒ¿«≈ƒ»»¿¿≈∆ƒ¿«≈¿
ÁÎL Ì‡L ,L„ÁŒL‡ ÏL ˙ÈÁMÓ ıeÁ ,Ì»ƒ«¬ƒ∆……∆∆ƒ»«
ÌÈÏL‰L „Ú '‡BÈÂ ‰ÏÚÈ' ÈkÊ‰ ‡ÏÂ eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿ƒ«¬∆¿»«∆ƒ¿ƒ

B˙lÙzeaˆ ÁË ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ ÔÈ‡ ; ¿ƒ»≈«¬ƒƒƒ¿≈…«ƒ
da ÈkÊÓ ‡e‰L ,ÂÈÙÏ ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz È‰L∆¬≈¿ƒ««»ƒ¿»»∆«¿ƒ»

L„ÁŒL‡. ……∆

חוזר 47) ואינו הואיל תפילתו, השלים לא עדיין אם אבל
לעבודה. ויחזור מרובה טורח  זה אין לעבודה, אלא

אין 48) בשחרית, ר"ח  של הזכיר ולא טעה ע "ב : ל, ברכות
יוחנן  רבי  אמר במוסף . לאמרה שיכול מפני  אותו מחזירים
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.ÂÈ˘ ÂÈˆÂ משום שנינו, ציבור בשליח  הרי "ף : ופירוש
הצבור. אותו,49)טורח  מחזירים - במוסף  כשטעה אבל

להתפלל  נוהגים שאין מפני  לפניו, מנחה הרי  אומרים ואין
מנחה  "הרי  בזה: לומר שייך ולא כאחד, ומנחה מוסף 
שלפנינו  התלמוד וגירסת שם). לברכות (הרא"ש לפניו"
ומכאן  שם. הרי "ף  גירסת ע "פ  מכוונים ודברינו משובשת,
שטעה  "ש"ץ  שגם: ה"א) (לעיל, רבינו לדברי  המקור
בביאורנו  שרמזנו וכמו חוזר", - רם בקול מתפלל כשהוא

שם.

.‚È,ÌÈetk‰ŒÌBÈ „Ú ‰M‰ŒL‡nL ÌÈÓÈ ‰NÚ¬»»»ƒ∆≈…«»»««ƒƒ
'LB„w‰ Ï‡‰' ˙ÈLÈÏL ‰Îa Ì‰a Ì˙ÁÂ ‰ÚË »»¿»«»∆ƒ¿»»¿ƒƒ»≈«»

‰B‡ CÏÓ' ‰NÚŒÈzLÚa Ì˙ÁÂ ‰ÚË .L‡Ï ÊBÁ≈»…»»¿»«¿«¿≈∆¿≈∆∆≈
'ËtLÓe ‰˜„ˆda Ì˙BÁÂ ,‰Îa‰ ˙lÁ˙Ï ÊBÁ  ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ««¿»»¿≈»

Â ;„q‰ ÏÚ CÏB‰Â Ïlt˙Óe ,'ËtLn‰ CÏn‰'Ì‡ «∆∆«ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈««≈∆¿ƒ
ÊBÁ ,B˙lÙz Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ‡l‡ kÊ ‡Ï…ƒ¿«∆»«∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈

L‡Ï.eaˆŒÁÈÏL „Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ . »…∆»»ƒ¿∆»¿ƒ«ƒ

הקדוש".50) "המלך "המלך 51)במקום במקום
יח ). הלכה ב , (פרק  לעיל ראה יב ,52)המשפט ", ברכות

"וכתוב ", או "זכרנו", אלה בימים אמר ולא שכח  ואם ע "ב .
בתלמוד: נזכרו לא כי  אותו מחזירין אין חיים" "בספר או
בפירוש  בתלמוד שהוזכרו דברים על אלא מחזירים ואין

כ'). אות ב  פרק  לעיל מיימוניות' ('הגהות

.„ÈÔBÁ'a ‰Ïc‰ ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚË '˙Úc‰ »»¿…ƒ¿ƒ«¿»»¿≈«»«
ÊÁÏ CÈˆ BÈ‡Â B˙lÙz ÌÈÏLÓ‡lL ÈÓ ÔÎÂ . «¿ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬…¿≈ƒ∆…

˙lÙ˙a 'eÚ'Â ,ÌÈeÙe ‰kÁa 'ÌÈqp‰ ÏÚ' ÈkÊ‰ƒ¿ƒ««ƒƒ«¬À»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ«
Ïlt˙Óe ÊBÁ BÈ‡  ˙ÈÚz„Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ . «¬ƒ≈≈ƒ¿«≈∆»»ƒ¿∆»

,ÂÈÏ‚ ˙‡ ˜ÚiL Ì„˜ kÊ Ì‡Â .eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿ƒƒ¿«…∆∆«¬…∆«¿»
eÚ" :ÓB‡ÏÈvÓe ‰„Bt ,‰lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ≈¬≈ƒ«»≈«¿ƒ»∆«ƒ

'B‚Â "ÈÙ ÈÓ‡ ÔBˆÏ eÈ‰È  ‰˜eˆÂ ‰ˆ ˙Ú ÏÎa. ¿»≈»»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿

בה 53) שאומר ויוםֿטוב  שבת למוצאי  מעריב  בתפילת
התפילות  כנוסח  וכו' הבדלת" "אתה או חוננתנו", "אתה

יב ). הלכה ב , (פרק  לעיל וכמבואר יכול 54)לרבינו, שהרי 
כט .). (ברכות הכוס  על אחרֿכך הוא,55)לאמרה שכלל

לא  אם ופורים חנוכה כגון: מוסף , קרבן בהם שאין ימים
והטעם: כד.). (שבת אותו מחזירים אין המאורע  מעין אמר

חכמים. מתקנת אלא התורה, מן שאינם כדעת 56)מפני 
פ "א). (תענית לא 57)הרי "ף  כי  בברכה, חותם ואינו

אבל  במקומה, אותה כשאומרים אלא הברכה תוקנה
הרי - הקבוע  במקומה שלא התפילה, אחר אותה כשאומרים
אבל  תקס "ה). סימן או"ח  ו'טור' (מהרל"ח , לבטלה ברכה זו
רגליו, שיעקור קודם כשנזכר אפילו אומר אינו הנסים" "על
עננו" "תפלת כן לא ושבח ; הודאה אלא שאינה משום
('מעשה  יותר בה מקפידים אנו ה', מאת בקשה שהיא

רוקח ').

.ÂËÏlt˙È  ˙aLŒÚa ‰ÁÓ Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿«≈ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿«≈
‡ÏÂ ÁÎL .BËŒÌBÈa ÔÎÂ ,˙aL ÏL ÌÈzL ˙ÈÚ«¿ƒ¿«ƒ∆«»¿≈¿»«¿…
Ïlt˙Ó ,BËŒÌBÈ B‡ ˙aLa ‰ÁÓ Ïlt˙‰ƒ¿«≈ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«≈

ÏÁ ÏL ÌÈzL ˙ÈÚ Ô‰È‡ˆBÓaÏÈcÓ  ¿»≈∆«¿ƒ¿«ƒ∆…«¿ƒ

‰BL‡a‰iMa ÏÈcÓ BÈ‡ÂÏÈc‰ Ì‡Â ; »ƒ»¿≈«¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ
Ô‰Ó ˙Á‡a ÏÈc‰ ‡Ï B‡ Ô‰ÈzLa‡ˆÈ Ï‡ ; ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ¿««≈∆»»¬»

‰iMa ÏÈc‰Â ‰BL‡a ÏÈc‰ ‡Ï Ì‡ÊBÁ  ƒ…ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈
‡Ï ‰BL‡‰L ÈtÓ ,˙ÈLÈÏL ‰lÙz Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ»…

˙ÈÚ ˙lÙ˙Ï dÓÈc˜‰L ÈtÓ ,BÏ ‰˙ÏÚÏÎÂ . »¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»
ÈzL Ïlt˙n‰ÛÒeÓe ˙ÈÁL elÙ‡ ,˙BlÙ˙‡Ï  «ƒ¿«≈¿≈¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»…

‰lÙ˙Ï ‰lÙz ÔÈa ‰‰LÈ ‡l‡ ,BÊ Á‡ BÊ Ïlt˙Èƒ¿«≈««∆»ƒ¿∆≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»
ÔBÁ˙zL È„k.ÂÈÏÚ BzÚc ¿≈∆ƒ¿≈«¿»»

ע "ב .58) כו, בזמנה.59)ברכות מעריב  תפילת שהיא שם.
הבדלה.60) בה שאין שבת, תפילת לתשלום אלא שאינה
כלל.61) בתפילה הבדיל להבדיל ש 62)שלא עתיד הרי 

ה"יד. לעיל וכאמור הכוס . שהיא 63)על דעתו גילה
בזמנה. מעריב  תפילת שתפילת 64)לחובת הוא וכלל

ה"ח ). (פ "ג, לעיל כמבואר לבסוף , באה התשלומין
שתים.65) עכשיו ומתפלל להתפלל, ששכח  כגון
טעות.66) מחמת לא כרגיל, שתים שתהא 67)שמתפלל

ל:). (ברכות תחינה דרך תפילתו לערוך מיושבת דעתו
הילוך  כדי  שיעור: לה נתנו ה"ו) פ "ד, (שם, ובירושלמי 

אמות. ארבע 

.ÊËB˙lÙz ÌÈc˜iL eaˆa Ïlt˙nÏ BÏ eÒ‡»«ƒ¿«≈¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»
eav‰ ˙lÙ˙Ïeaˆ ‡ˆÓe ˙Òk‰Œ˙ÈÏ ÒÎp‰ . ƒ¿ƒ««ƒ«ƒ¿»¿≈«¿∆∆»»ƒ

„Ú Ó‚ÏÂ ÏÈÁ˙‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :LÁÏa ÔÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿…«
Â‡Ï Ì‡Â ;Ïlt˙È  ‰M„˜Ï eaˆŒÁÈÏL ÚÈbÈ ‡lL∆…«ƒ«¿ƒ«ƒƒ¿À»ƒ¿«≈¿ƒ»

ÔÈzÓÈ eaˆŒÁÈÏL ÏÈÁ˙iL „ÚÏB˜a Ïlt˙‰Ï «¿ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈¿
ÚÈbiL „Ú ‰lÓ ‰lÓ LÁÏa BnÚ Ïlt˙ÈÂ ,Ì»¿ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»«∆«ƒ«

eav‰ ÌÚ ‰M„˜ ‰BÚÂ ,‰M„˜Ï eaˆŒÁÈÏL, ¿ƒ«ƒƒ¿À»¿∆¿À»ƒ«ƒ
Ïlt˙‰Ï ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .BÓˆÚÏ ‰lÙz ‡L Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿»¿ƒ»¿«¿¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
‡Ï  ‰M„˜Ï eaˆŒÁÈÏL ÚÈb‰Â ,eaˆŒÁÈÏL Ì„…̃∆¿ƒ«ƒ¿ƒƒ«¿ƒ«ƒƒ¿À»…
ÔÓ‡' ‰ÚÈ ‡Ï ÔÎÂ .Ô‰nÚ ‰M„˜ ‰ÚÈ ‡ÏÂ ˜ÈÒÙÈ«¿ƒ¿…«¬∆¿À»ƒ»∆¿≈…«¬∆»≈

'CÓ ‡a dÓL ‡‰ÈÔÈ‡Â ,‰lÙz‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰Â ¿≈¿≈«»¿»«¿¿∆¿««¿ƒ»¿≈
˙BÎa‰ ‡La ÓBÏ CÈˆ. »ƒ«ƒ¿»«¿»

הציבור 68) שתפילת הציבור, עם שיתפלל כדי  ימתין אלא
כח :). (ברכות ה' לפני  יותר ימתין 69)רצויה לא אם כי 

להפסיק  לו שאסור הצבור עם קדושה לענות יוכל לא
אומרים  שאין לאמרה יוכל לא ביחיד וגם תפילתו, באמצע 

כא:). (שם, מעשרה פחות האי70)קדושה רב  כדעת
שם. לברכות ברי "ף  הובאה קדיש 71)גאון, שבתפילת

שהיא 72)(שם). ברכה איזו באמצע  עומד כשהוא
להפסיק  לו שאסור הנהנין ברכות או המצוות, מברכות
להפסיק  לו אסור תפילה באמצע  שאם וכו'. אמן לעניית

ÎÏ‰אפילו ‰Î ÔÈ כלֿשכן לא הברכה באמצע  ,
לעניית  בתפילתו יפסיק  שלא מפרשים: ויש (כסף ֿמשנה).

(לחםֿמשנה). הברכות לשאר אמן

ה'תשע"ט  תשרי ט "ז שלישי יום 
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קמב               
         

כנסת  בית לסתור מותר אם בכבודו נוהגים ואיך הכנסת בית
לשל  כפרים של כנסת בית בין מה במקומו; אחר לבנות כדי 

כרכים.

.‡ÔÈÎ‰Ï CÈˆ ,Ï‡NiÓ ‰NÚ BaŒLiL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¬»»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ
‰lÙz ˙Ú ÏÎa ‰lÙ˙Ï B eÒkiL ˙È BÏ2ÌB˜Óe , «ƒ∆ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÈÚ‰ Èa ÔÈÙBÎÂ .˙Òk‰Œ˙Èa ‡˜ ‰Ê∆ƒ¿»≈«¿∆∆¿ƒ¿≈»ƒ∆∆∆
˙Òk‰Œ˙Èa Ì‰Ï ˙BÏ3,‰BzŒÙÒ Ì‰Ï ˙B˜ÏÂ , ƒ¿»∆≈«¿∆∆¿ƒ¿»∆≈∆»

ÌÈe˙Îe ÌÈ‡È4. ¿ƒƒ¿ƒ

חז"ל 2) אמרו וכן מעשרה, פחות בציבור תפילה אין כי 
השכינה  עשרה (בין) ּבי  "כל א): עמוד לט  דף  ֵ(סנהדרין

י "א).3)שורה". פרק  מציעא בבא (שם)4)(תוספתא
(לשון  הציבור מן לקרוא שירצה מי  כל בהם שיקרא כדי 
בימיהם  ודווקא א). הלכה ו, פרק  שכנים בהלכות רבינו
אבל  בלבד, וכתובים נביאים תורה אלא לכתוב  הותר שלא
בהם  ללמד התלמוד ספרי  גם לקנות מחוייבים בימינו
סעיף  ק "נ סימן חיים אורח  אברהם (במגן ולגדולים לקטנים

א).

.‡l‡ d˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ ,˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈBaLk¿∆ƒ≈«¿∆∆≈ƒ»∆»
ÈÚ ÏL d‰‚a5."‡˜z ˙BiÓ‰ L‡a" :Ó‡pL , ¿»¿»∆ƒ∆∆¡«¿……ƒƒ¿»

ÔÈ‰Èa‚Óe6˙BˆÁ ÏkÓ ‰‰B‚ ‡‰zL „Ú d˙B‡ «¿ƒƒ»«∆¿≈¿»ƒ»«¿
ÔÈ‡Â ."eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ÌÓBÏe" :Ó‡pL ,ÈÚ‰»ƒ∆∆¡«¿≈∆≈¡…≈¿≈
:Ó‡pL ,ÁÊna ‡l‡ ˙Òk‰ ÈÁ˙t ÔÈÁ˙Bt¿ƒƒ¿≈«¿∆∆∆»«ƒ¿»∆∆¡«

"‰Ó„˜ ÔkLn‰ ÈÙÏ ÌÈÁ‰Â"7,ÏÎÈ‰ Ba ÔÈBe . ¿«…ƒƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»ƒ≈»
Áea ‰Ê ÏÎÈ‰ ÔÈBe .‰BzŒÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL8 ∆«ƒƒ≈∆»ƒ≈»∆»«
Ì‰ÈÙ eÈ‰iL È„k ,ÈÚ‰ d˙B‡a Bc‚k ÔÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆

.‰lÙzÏ e„ÓÚiLk ÏÎÈ‰‰ ÏeÓ Ï‡∆«≈»¿∆««¿«¿ƒ»

ג).5) פרק  מגילה גבוה 6)(תוספתא, בניין אותו שבונים
סעיף  ק "נ סימן חיים אורח  אברהם (במגן ראה יא). (שבת

ב ). ג 7)קטן פרק  (תוספתא למזרח  פתוח  המשכן שהיה
נגד  הפתח  מן משתחווים שיהיו כדי  והטעם: דמגילה).
מתפללים  שהיו בימיהם ודווקא במערב . שהיה הארון
לצד  מתפללים שהם המערב  ארצות יושבי  אבל למערב ,
במערב , אלא הפתח  עושים אין - במזרח  שהיא ישראל ארץ 
הכנסת  בית במזרח  העומד ההיכל נגד משתחווים שיהיו כדי 

ק "נ). סימן אותו 8)(טור בונים למזרח  מתפללים שאם
שביארנו. כמו מזרח , בצד

.‚ÈÓÚÓe˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ‰ÓÈa ÔÈ„9‰ÏÚiL È„k , «¬ƒƒƒ»¿∆¿«««ƒ¿≈∆«¬∆
Èc ÌÚÏ ÓB‡ L‡ ÈÓ B‡ ,‰Bz ‡Bw‰ ‰ÈÏÚ»∆»«≈«»ƒ¬∆≈»»ƒ¿≈

ÔÈLeaÎ10‰z‰ ÔÈ„ÈÓÚnLÎe .Ìlk eÚÓLiL È„k , ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿À»¿∆«¬ƒƒ«≈»
‰BzŒÙÒ daŒLiL11ÚˆÓ‡a d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,12, ∆∆»≈∆»«¬ƒƒ»»∆¿«

.ÌÚ‰ ÈtÏk ‰ÈÙe ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk ‰z‰ ÈBÁ‡Â«¬≈«≈»¿«≈«≈»»∆»¿«≈»»

הלכה 9) ה, פרק  (שם, בירושלמי  וכן ב ) עמוד נא דף  (סוכה
האדם 10)א). של ליבו את הכובשים ותוכחה מוסר דברי 

אותו. ספר 11)ומכניעים ובה תיבה להעמיד היה מנהגם
שיהא  כדי  בהיכל), שמונחים תורה ספרי  על (נוסף  תורה
שיהא  וגם התורה; לקריאת לבימה משם להעלותו מוכן
תרגום", ואחד מקרא "שניים בו לקרוא ליחידים מוכן

העם  יצטרך ולא החומשים, משאר יותר תורה בספר שמצוה
ההיכל מן ספרֿתורה ולהוציא ב ,לטרוח  חלק  (רדב "ז

קנ"ז). סימן הרמב "ם וסמוך 12)לשונות לדרום. צפון בין
עומד  השליח ֿציבור היה ולפניה עומדת, הייתה להיכל

שם). (רדב "ז בסמוך שמבואר כמו ומתפלל,

.„ÔÈLBÈ ÌÈ˜f‰ ?˙BiÒÎŒÈza ÔÈLBÈ ÌÚ‰ „ˆÈk≈«»»¿ƒ¿»≈¿≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ
ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk Ì‰ÈBÁ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰ÈÙe13ÏÎÂ ; ¿≈∆¿«≈»»«¬≈∆¿«≈«≈»¿»

ÈBÁ‡Ï ‰eM‰ ÈÙe ,‰eL ÈÙÏ ‰eL ÔÈLBÈ ÌÚ‰»»¿ƒ»ƒ¿≈»¿≈«»«¬≈
ÈtÏk ÌÚ‰ ÏÎ Èt eÈ‰iL „Ú ,‰ÈÙlL ‰eM‰«»∆¿»∆»«∆ƒ¿¿≈»»»¿«≈

L„w‰14ŒÁÈÏML ˙Úe .‰z‰ ÈtÏÎe ÌÈ˜f‰ ÈtÏÎe «…∆¿«≈«¿≈ƒ¿«≈«≈»¿≈∆¿ƒ«
‰z‰ ÈÙÏ ı‡a „ÓBÚ ,‰lÙ˙Ï „ÓBÚ eaˆ15, ƒ≈ƒ¿ƒ»≈»»∆ƒ¿≈«≈»

.ÌÚ‰ ‡Lk L„w‰ ÈÙÏ ÂÈÙe»»ƒ¿≈«…∆ƒ¿»»»

חיים 13) (אורח  בהגהותיו והרמ "א ג). פרק  מגילה (תוספתא
הלכה כל את העתיק  ה) סעיף  ק "נ המלים סימן והשמיט  זו,

שרק  היום למנהגנו בהתאם ההיכל" כלפי  "ואחוריהם
אחוריהם. ולא ההיכל, כלפי  מכוונים הוא 14)צידיהם

שנאמר:15)ההיכל. משום הבימה, על מתפלל היה ולא
מכאן  א), פסוק  קל, פרק  (תהילים ה' קראתיך ממעמקים
עמוד  י  דף  (ברכות ויתפלל גבוה במקום אדם יעמוד שאל
(ראש  התיבה" לפני  "יורד רבותינו: בלשון הטעם וזהו ב ).
מעל  יורד בתורה הקורא שהיה ועוד), א עמוד לב  דף  השנה

להתפלל. התיבה לפני  לעבור הבימה

.‰˙BL„ÓŒÈze ˙BiÒÎŒÈza16Ô‰a ÔÈ‚‰B , »≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»¬ƒ»∆
ÌÈ„aÎÓe ,„Bk17ÔÈˆÈaÓe Ô˙B‡18ÔÈ‚‰BÂ .Ô˙B‡ »¿«¿ƒ»«¿ƒƒ»¿¬ƒ

Úne „ÙÒa Ï‡NÈ Ïk19ÚLe20ı‡e »ƒ¿»≈ƒ¿»«««¬»¿ƒ¿»¿∆∆
Èv‰21˙BiLLÚ ˜ÈÏ„‰Ï22ÚÈv‰Ïe ,˙BiÒÎŒÈza «¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«ƒ«

˙B‡ÏˆÁÓ ÔÚ˜˜a23ÈÚe .Ì‰ÈÏÚ LÈÏ È„k ¿«¿»»«¿¿»¿≈≈≈¬≈∆¿»≈
ÌB„‡24.˙B‡Òk‰ ÏÚ da ÔÈLBÈ ¡¿ƒ»««ƒ¿

ברבים.16) תורה בהם אותם,17)שלומדים מטאטאים
הקודש  ארון לפני  בזקנו מכבד היה יקר רבי  בן יעקב  ורבינו

קכ"ח ). סימן חסידים מזלפים 18)(ספר הכיבוד אחרי 
כח  דף  מגילה האבק , את ולהשכיב  להרביץ  כדי  במים אותם

שם. וברש"י  ב  התיכון 19)עמוד לים שמעבר הארצות
בבל 20)מערבה. ארץ  ישראל,21).היא ארץ  היא

פסוק  ג, פרק  (ירמיה גויים צבאות צבי  נחלת הכתוב : מלשון
וחפץ . חמדה - צבי  ט ). פסוק  ח , פרק  בדניאל וכן יט ;

באורים 22) כן על הכתוב : כלשון כבוד, משום מנורות,
במשנה  שנינו וכן טו), פסוק  כד, פרק  (ישעיה ה' כבדו

י ). משנה י "א, פרק  או 23)(תרומות קש, עשויים שטיחים
דקים. הנוצרים.24)קנים בארצות

.ÂÔ‰a ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ,˙BL„ÓŒÈze ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈¬ƒ»∆
ÔÈ‡Â ;‰ÏË ‰ÁÈNÂ Ïez‰Â ˜BÁN ÔB‚k ,L‡Œ˙el«̃…¿¿¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈

ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÔÈÏÎB‡25ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰a26,Ô‰a ¿ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿≈≈ƒ»∆
ÔÈÏiËÓ ÔÈ‡Â27ÈtÓ ‰nÁa Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡Â ;Ô‰a ¿≈¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»ƒ»∆««»ƒ¿≈

‰nÁ‰28ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ÌÈÓLbe ««»«¿»ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¬»ƒ
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÔÈzÓ Ì‰È„ÈÓÏ˙Â29˜ÁcÓ Ô‰a30. ¿«¿ƒ≈∆À»ƒ∆¡…¿ƒ¿»∆ƒ…«

א).25) עמוד כח  דף  בהם 26)(מגילה מתקשטין אין
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"מאי א): עמוד יא דף  (יומא אמרו וכן שם; רש"י  כפירוש
אך  מלשון: הנאה, קבלת - נאות מתקשטות". - ניאותות

טו). פסוק  לד, פרק  (בראשית לכם נאות שאם 27)בזאת
להרחיב  כדי  לטייל לתוכם ייכנס  אל רוח  קוצר לאדם יש
לקרות  או להתפלל, או אלא שם נכנסין שאין ליבו את

משנה). (כסף  השמש.28)בתורה מחום למחסה להיות
"ּבי29) המדרש בית נקרא למה ב ). עמוד כח  דף  ֵ(מגילה

דבר. לכל הוא שביתם לפי  דרבנן" "ביתא - רבנן?
ורב 30) רבינא שם: שמסופר כפי  לא, מדוחק , שלא אבל

גשם  ירד רבא, מפי  הלכה דבר ושואלים עומדים היו אדא
לא  הכנסת לבית נכנסנו אמרו: הכנסת. לבית ונכנסו עז
דיעה  דורש הלכה שדבר משום אלא הגשם מפני  להתגונן
בהלכה  עוסקים היינו אלמלא כלומר: ומיושבת, צלולה
מפני הכנסת לבית נכנסים היינו לא צלולה דיעה הדורשת
בבית  לאכול מותר מצוה ולצורך משנה). (כסף  בלבד הגשם
א): הלכה א, פרק  (פסחים בירושלמי  שאמרו כמו הכנסת,
חמץ  (בדיקת בדיקה צריכין מדרשות ובתי  כנסיות "בתי 
חדשים", בראשי  (חמץ ) לשם מכניסים שכן פסח ) בערב 
גם  ומה החודש, בעיבור מצוה סעודת שם סועדים שהיו
התירו  ומכאן לישון. שמותר וודאי  עצמו הכנסת בית לצורך
הנרות  לשמור כדי  הכיפורים יום בליל הכנסת בבית לישון

מיימוניות"). ("הגהות

.ÊeÈ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BBaLÁ Ô‰a ÔÈMÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿∆»ƒ≈»
ÔBÈ„Ùe ‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ˙BBaLÁ∆¿∆ƒ¿»¿À»∆¿»»ƒ¿
„tÒ‰ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â .Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÌÈÈeL¿ƒ¿«≈»∆¿≈«¿ƒƒ»∆∆»∆¿≈

ÌÈa ÏL31ÈÓÎÁ ÈÏB„b „tÒ‰ ÌL ‰È‰iL ÔB‚k , ∆«ƒ¿∆ƒ¿∆»∆¿≈¿≈«¿≈
ÔÏÏ‚a ÔÈ‡e ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏkL ,ÈÚ‰ d˙B‡32. »»ƒ∆»»»ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿»»

שם).31) שמת 32)(מגילה בין נפטר, בעצמו שהגדול בין
מתקבצים  שבגללו להספידו עומד והגדול ממשפחתו אחד
מתה  היום "אותו א) עמוד כה דף  השנה ראש (שם; העם
מפני לא גדול, הספד גמליאל רבן והספידה זזא בן של אימו
דין  בית קידשו שלא העם שידעו כדי  אלא לכך שראוייה
כולם  שבאו הרי  - מספידין" אין חודש בראש כי  החודש את
(מעשה  לכך ראוי  היה לא שהנפטר אף  המספיד, של לכבודו

רוקח ).

.ÁÔÈÁ˙Ù ÈL L„n‰Œ˙ÈÏ B‡ ˙Òk‰Œ˙ÈÏ ‰È‰»»¿≈«¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿≈¿»ƒ
‡Èct˜ epNÚÈ ‡Ï 33‡ˆÈÂ ‰Ê Á˙Ùa ÒkiL È„k , …«¬∆«∆¿«¿»¿≈∆ƒ»≈¿∆«∆¿≈≈

‡l‡ Ô‰a ÒkÏ eÒ‡L ,Cc‰ ˜Ï Bc‚kL Á˙ta«∆«∆¿∆¿¿»≈«∆∆∆»ƒ»≈»∆∆»
‰ÂˆÓ „Ï34. ƒ¿«ƒ¿»

(מגילה 33) ורבותינו רומית. בלשון הדרך, את המקצר שביל
אדרי "אדמקיפנא נוטריקון: בדרך דרשוה א) עמוד כט  דף 

שאקי בעוד - בהא, אכנס איעול הללו בתים של שורות ף 
דרכי . ואקצר הזה הבית במוראו,34)דרך יזלזל שלא

וכל  ל) פסוק  יט  פרק  (ויקרא תיראו ומקדשי  אומר: והכתוב 
(מגילה  ז"ל חכמינו שדרשו כמו הוא, מקדש מעין כנסת בית
מעט  למקדש להם ואהי  הפסוק : על א) עמוד כט  דף 
מדרשות  ובתי  כנסיות בתי  אלו - טז) פסוק  יא, פרק  (יחזקאל

שבבבל.

.ËB‡ ˜BÈz ˙B˜Ï ˙Òk‰Œ˙ÈÏ ÒkÏ CÈvL ÈÓƒ∆»ƒƒ»≈¿≈«¿∆∆ƒ¿ƒ

‰ÚeÓL Ó‡È B‡ ËÚÓ ‡˜ÈÂ ÒkÈ ,BÁ35ŒÁ‡Â , ¬≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿«…«¿»¿««
.„Ïa ÂÈˆÙÁ ÏÈLa ÒkÈ ‡lL È„k ,BÁ ‡˜È Ck»ƒ¿»¬≈¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ¬»»ƒ¿»
‡˜ :˙B˜BÈz‰ ÔÓ ˜BÈ˙Ï Ó‡È  Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈≈«…«¿ƒƒ«ƒ¿»
Œ˙Èa ËÚÓ ‰‰LÈ B‡ ;B ‡B˜ ‰z‡L ˜eÒt‰ ÈÏƒ«»∆«»≈ƒ¿∆¿«¿≈

‡ˆÈ CkŒÁ‡Â ˙Òk‰36È˜ÒÚÓ ÌL ‰ÈLÈ‰L , «¿∆∆¿««»≈≈∆«¿ƒ»»≈ƒ¿≈
.'B‚Â "E˙È ÈLBÈ ÈL‡" :Ó‡pL ,‡È‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ∆∆¡««¿≈¿≈≈∆¿

הלכה.35) ב ).36)דבר עמוד כח  דף  (מגילה

.È˙‡ˆÏ BÏ zÓ ,˙B˜Ï B‡ Ïlt˙‰Ï ÒÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿À»»≈
Cc‰ ˙‡ ˜Ï È„k Bc‚kL Á˙ta37Ì„‡Ï zÓe . «∆«∆¿∆¿¿≈¿»≈∆«»∆À»¿»»

B˙cÙ‡e BÏÚÓa ,BÏ˜Óa ˙Òk‰Œ˙ÈÏ ÒkÏ38 ƒ»≈¿≈«¿∆∆¿«¿¿ƒ¿»«¬À¿»
ÂÈÏ‚ ÏÚL ˜‡e39˜È ,˜Ï CÈˆ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»∆««¿»¿ƒ»»»ƒ»…»…

˙Òk‰Œ˙Èa40. ¿≈«¿∆∆

פרק 37) (יחזקאל הפסוק  על וסמכוהו א) עמוד כט  דף  (שם,
דרך  הבא במועדים ה' לפני  הארץ  עם ובבוא ט ): פסוק  מו,
שנכנס  ודווקא הנגב . שער דרך יצא להשתחוות צפון שער
מתחילה  אם אבל קפנדריא; לעשותו מנת על שלא מתחילה
הקריאה  או התפילה אין קפנדריא לעשותו כדי  נכנס 
מותר  לחבירו לקרוא שכדי  פי  על ואף  בזה, מועילות
בהלכה  כמבואר מעט  בו שיקרא בתנאי  הכנסת לבית להיכנס 
הסיבה  וזוהי  מועיל. זה אין קפנדריא לעשותו אבל ט ',
ח ' הלכה אחרי  סמכה ולא זו, הלכה לכתוב  רבינו שאיחר
שאין  לומר: בזה כיוון כי  - מקומה שם שלכאורה פי  על אף 
מנת  על מתחילה הכנסת לבית להיכנס  מועיל היתר שום

שמח ). (אור קפנדריא ה 38)לעשותו פרק  לעיל מפורש
ה. כביתו:39)הלכה הכנסת בית א). עמוד סג דף  (ברכות

אף  - מקפנדריא חוץ  אלה בכל מקפיד אדם אין ביתו מה
כן. הכנסת כמבואר 40)בית ברגליו, שישפשפנו ובלבד

גמי שם שיהיה או ה), הלכה ג, (פרק  ברכות בירושלמי 
סימן  חיים אורח  ערוך (שולחן בתוכו נראה הרוק  שאין
בירושלמי שאמרו כמו אסור, - נראה הרוק  אם אבל קנא),

עינו". בבבת כרוקק  הכנסת בבית "הרוקק  שם:

.‡ÈÔ˙M„˜a  eÁL ˙BL„ÓŒÈze ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¿ƒ¿À»»
 "ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ È˙BnL‰Â" :Ó‡pL ,˙B„ÓBÚ Ô‰≈¿∆∆¡««¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ Ô˙M„˜a ,ÔÈÓÓBL Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡41. ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿À»»≈¿ƒ
Ô‰a ÔÈ‚‰B Ck ,ÔeMÈa „Bk Ô‰a ÔÈ‚‰BpL ÌLÎe¿≈∆¬ƒ»∆»¿ƒ»»¬ƒ»∆
Ô˙B‡ ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L ,ıeaÂ „eakÓ ıeÁ ,ÌaÁa¿À¿»»ƒƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»
ÔÈLÏBz  ÌÈNÚ Ô‰ eÏÚ .Ô˙B‡ ÔÈˆÈaÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»»»∆¬»ƒ¿ƒ

ÔÓB˜Óa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ì˙B‡42Ô˙B‡ e‡iL È„k , »«ƒƒ»ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»
ÌÁe BÚ˙Â ÌÚ‰43.ÌeÈÂ »»¿≈»¿ƒ¿

ואת 41) הכתוב : אמר לא כי  ג) משנה ג, פרק  (מגילה
לומר  ל"קדושה" "שממה" הקדים אלא - אשומם מקדשיכם
(מפירוש  עומד הוא בקדושתו - ששמם פי  על אף  לך:

שם). טוב ", יום ב ).42)ה"תוספות עמוד כח  דף  (מגילה
(שם).43) נפש עגמת מחמת

.ÈBÓB˜Óa Á‡ ˙BÏ È„k ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ˙BÒ ÔÈ‡≈¿ƒ≈«¿∆∆¿≈ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÈ˙BÒ CkŒÁ‡Â Á‡ ÔÈBa Ï‡ ;Á‡ ÌB˜Óa B‡¿»«≈¬»ƒ«≈¿««»¿ƒ

eÈ ‡ÏÂ Ò‡ Ì‰Ï Ú‡È ‡nL ;‰Ê ˙‡44Ï˙k elÙ‡ . ∆∆∆»∆¡«»∆…∆¿…ƒ¿¬ƒ…∆
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˙BÒ CkŒÁ‡Â ,ÔLi‰ „ˆa L„Á‰ ‰Ba ,epnÓ „Á‡∆»ƒ∆∆∆»»¿««»»¿««»≈
.ÔLi‰«»»

ב ).44) עמוד ג דף  בתרא (בבא

.‚ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na45,ÂÈ˙B„BÒÈ eÁ ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿¿»
ÂÈ˙B„BÒÈ eÁ Ì‡ Ï‡ ;ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eË ‡lL B‡∆…»¿»»ƒ…¬»ƒ»¿¿»
ÔÈÏÈÁ˙Óe ,„iÓ B˙B‡ ÔÈ˙BÒ  ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eËpL B‡∆»¿»»ƒ…¿ƒƒ»«¿ƒƒ

‰‰Óa ˙BÏ46‰ÚM‰ ˜Á„z ‡nL ,‰ÏÈle ÌBia ƒ¿ƒ¿≈»«««¿»∆»ƒ¿««»»
.Á ‡MÈÂ¿ƒ»≈»≈

שבונים.45) טרם סותרים ראה 46)שאין אשי  "רב  (שם)
והכניס  סתרו מחסיא) (מתא שבעירו הכנסת בבית בקיעים
והחמה  והואיל בבניינו, יתעצל שמא מחשש - שם מיטתו
שגמר  עד הוציאה ולא - בבניינו יזדרז יצערוהו והגשמים

המרזבים". לרבות הבניין כל

.„È˙Òk‰Œ˙Èa ˙BNÚÏ zÓ47L„n‰Œ˙Èa48Ï‡ ; À»«¬≈«¿∆∆≈«ƒ¿»¬»
˙M„wL ;˙Òk‰Œ˙Èa B˙BNÚÏ eÒ‡ L„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»»«¬≈«¿∆∆∆¿À«
ÔÈÏÚÓe ,˙Òk‰Œ˙Èa ˙M„˜ ÏÚ ‰˙È L„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿≈»«¿À«≈«¿∆∆«¬ƒ

ÔÈ„ÈBÓ ‡ÏÂ L„wa49Œ˙Èa eÎnL ÈÚ‰ Èa ÔÎÂ . «…∆¿…ƒƒ¿≈¿≈»ƒ∆»¿≈
‰z ÂÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ ,˙Òk‰50 ‰z eÎÓ ; «¿∆∆≈»∆ƒ«¿»»≈»»¿≈»
˙BÁtËÓ ‰ÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ51ŒÙÒÏ ˜È˙ B‡ ≈»∆ƒ«¿»∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆

ÂÈÓ„a ÌÈÁ˜BÏ  ˜È˙ B‡ ˙BÁtËÓ eÎÓ ;‰Bz»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
ÌÈLnÁ52ŒÙÒ ÂÈÓ„a ÔÈÁ˜BÏ  ÔÈLnÁ eÎÓ ; À»ƒ»¿À»ƒ¿ƒ¿»»≈∆

‰BzŒÙÒ eÎÓ Ì‡ Ï‡ ;‰Bz53ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ , »¬»ƒ»¿≈∆»≈¿ƒ
Á‡ ‰BzŒÙÒ ‡l‡ ÂÈÓ„a54ÔÈ‡L ,‰M„˜ ÌL ¿»»∆»≈∆»«≈∆≈»¿À»

‰È˙BÓa ÔÎÂ ;‰BzŒÙÒ ˙M„wÓ ‰ÏÚÓÏ55. ¿«¿»ƒ¿À«≈∆»¿≈¿»∆»

בלבד.47) לתפילה תורה 48)המיוחד ללימוד המיוחד
א). עמוד כז דף  (מגילה (מובאת 49)ברבים תוספתא,

המשכן  את משה ויקם א): עמוד כו דף  למגילה ברש"י 
גדול  שהיה ומשה עשהו, בצלאל יח ) פסוק  מ , פרק  (שמות
שנאמר  - מורידין ואין בקודש, שמעלין מכאן - הקימו ממנו
סייעוהו  ולא וגו' קרשיו את וישם אדניו את ויתן (שם):
מורידין  שאין מפני  ואדניו, קרשיו בהקמת הכהנים אחיו

א). עמוד צט  דף  ג).50)(מנחות (הלכה לעיל מבואר
אחד 52)מעילים.51) חומש בהם שכתוב  קלף  גליונות

ספר  כקדושת חמורה קדושתם ואין תורה, חומשי  מחמשת
בו. כתובים תורה חומשי  חמישה שכל תנאי53)תורה על

(פרק  תורה ספר הלכות לקמן ראה תורה, ספר מכירת היתר
ב ). הלכה א).54)י , עמוד כו דף  גירסת 55)(מגילה

שאצלנו. כפי  אחרים: ובדפוסים "במותריהם" - רומי  דפוס 
יקנו  אל תורה, ספר הדמים ממקצת וקנו חומשים מכרו אם

(שם). פחותה שקדושתו דבר הכסף  ממותר

.ÂËB‡ L„n‰Œ˙Èa ˙BÏ ˙BÚÓ ÌÚ‰ eb Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»»ƒ¿≈«ƒ¿»
B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰z ˙B˜Ï B‡ ,˙Òk‰Œ˙ÈÏ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ
ÔÈpLÓ ÔÈ‡  ebM ‰Ó Ïk ˙BpLÏ eˆÂ ,‰BzŒÙÒ≈∆»¿»¿«»«∆»≈¿«ƒ

‰pnÓ ‰eÓÁ ‰M„˜Ï ‰l˜ ‰M„wÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»ƒ¿À»«»ƒ¿À»¬»ƒ∆»
˙Bn‰ ÔÈpLÓ  eÈ˙B‰Â ebM ‰Ó eNÚ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«∆»¿ƒ¿«ƒ«»

eˆiM ‰Ó ÏÎÏ57˙Òk‰Œ˙Èa ÈÏk ÏÎÂ .58Œ˙Èk  ¿»«∆ƒ¿¿»¿≈≈«¿∆∆¿≈

˙Ît .˙Òk‰59ÌÈÙq‰ Ba ÌÈÁÈpnL ÔB‡‰ ÏÚL «¿∆∆»…∆∆«»»∆«ƒƒ«¿»ƒ
Ì‰ÈÏÚ e˙‰ Ì‡Â ;ÌÈÙq‰ ˙BÁtËÓk 60Ô‰ È‰ , ¿ƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿¬≈∆¬≈≈

È‡z‰ ÈÙk61. ¿ƒ«¿«

במעות 56) קדושה שיש מפני  ולא א) עמוד כז דף  (מגילה
מחמת  אלא קדושה; לשימוש באו לא עדיין שהרי  הללו,
הזאת  הנתינה ידי  על הכנסת בית לבנות הציבור שנדר נדר
שבקדושה. לדבר נדר נודר כל כדין לקיימו, עליו מוטל -
מצוה  לצורך הללו המעות את להוציא רצו אם ואמנם
הרשות  אחר, הכנסת בית להקים נדרם את ויקיימו אחרת,
חיים  לאורח  (ט "ז המעות בגוף  קדושה שום אין כי  בידם,

ב ). קטן סעיף  קנג שקיבלו 57)סימן מה קיימו שהרי 
קדושה. כל בהם אין כשלעצמן והמעות כגון 58)עליהם,

בזה  וכיוצא התורה לקריאת עליה שעולים הבימה
ספר  הלכות לקמן וראה א). הלכה ג, פרק  מגילה (ירושלמי 

ד. הלכה י , פרק  מפני59)תורה ב ) עמוד כו דף  (מגילה
קדושתה  לפיכך תורה, ספר תחת אותה פורסים שלפעמים

הספרים. מעילי  לספר 60)כקדושת כשייחדום מתחילה
חול. תשמישי  בהם להשתמש מותרים שיהו התנו תורה

ג,61) פרק  מגילה (ירושלמי  כרצונם בהם להשתמש ומותר
א). הלכה

.ÊË?˙Òk‰Œ˙Èa kÓÏ znL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆À»ƒ¿…≈«¿∆∆
ÌÈÙk ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa62ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ eNÚ ‡lL , ¿≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆…»∆»«

,Ba Ïlt˙‰Ï Ì‰Ï ‰È‰iL ,ÌcÏ Ùk‰ Èa ˙Úc««¿≈«¿»¿«»∆ƒ¿∆»∆¿ƒ¿«≈
ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa Ï‡ ;ÔÈzÓ ,BÎÓÏ ÌlÎ eˆ Ì‡L∆ƒ»À»¿»¿À»ƒ¬»≈«¿∆∆∆

ÔÈkk63,‰NÚ ÌÏBÚ‰ ÈL‡ Ïk ˙Úc ÏÚÂ ÏÈ‡B‰  ¿«ƒƒ¿«««»«¿≈»»«¬»
ÏL ‰NÚ ,‰È„n‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk Ba Ïlt˙ÈÂ ‡BiL∆»¿ƒ¿«≈»«»∆«¿ƒ»«¬»∆

ÌÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈÎBÓ ÔÈ‡Â ,Ï‡NÈ Ïk64. »ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»

שם.62) לבוא רגילים אחרים ממקומות אנשים שאין
כ,63) פרק  (שמואלֿב  בישראל" ואם "עיר גדולה, עיר

רב . כרך יונתן: מתרגם יט ) עמוד 64)פסוק  כו דף  (מגילה
זה, כנסת בית של המיוחדים הבעלים הכרך בני  שאין א)
אנשים  סייעו שלא בידוע  ואפילו הם, בעליו ישראל כל כי 
דעת  ועל הואיל זאת בכל בניינו, בהוצאות לעיר מחוץ 
קדושתו  הרי  בו שיבואו נעשה העולם אנשי  כל מתפללי 
דף  למגילה (תוספות למכרו העיר לאנשי  רשות ואין חמורה,

שם). והרא"ש א, עמוד כו

.ÊÈB‡ Ô‰lL ˙Òk‰Œ˙Èa kÓÏ eˆL Ùk‰ Èa¿≈«¿»∆»ƒ¿…≈«¿∆∆∆»∆
ÂÈÓ„a ˙B˜Ï B‡ ,Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa ÂÈÓ„a ˙BÏƒ¿¿»»≈«¿∆∆«≈ƒ¿¿»»
Á˜Bl‰ ÏÚ ˙B˙‰Ï ÔÈÎÈˆ  ‰BzŒÙÒ B‡ ‰z≈»≈∆»¿ƒƒ¿«¿««≈«
‡e‰Â ,È˜Ò ‡ÏÂ ,ıÁÓ ‡Ï ,B˙B‡ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬…∆¿»¿…À¿¿ƒ¿
,‰ÏÈh‰ ˙Èa ‡ÏÂ ,˙BBÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈ„aÚnL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ∆»¿…≈«¿ƒ»

ÌÈn‰ ˙Èa ‡ÏÂ65ÈBË ‰ÚL e˙‰ Ì‡Â ;66ÈÚ‰ ¿…≈«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ
ÈÚ‰ ÈL‡ „ÓÚÓa67Á˜Bl‰ ‡‰iL ,‰ÈÎÓ ˙ÚLa ¿«¬««¿≈»ƒƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«≈«

zÓ  el‡ Ïk Ba ˙BNÚÏ zÓ68. À»«¬»≈À»

אף 65) כי  ב ), עמוד כו דף  (מגילה רגליים למי  או לכביסה;
אין  - הדמים על וחלה פקעה הכנסת בית שקדושת פי  על
הימיםֿב  (דברי  הכתוב  דברי  לזה רמז כך. כל בו מזלזלים
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קמה                
         

מלך  דוד בבית לי  אשה תשב  לא אמר כי  יא): פסוק  ח  פרק 
כבר  והרי  - ה' ארון אליהם באה אשר המה קודש כי  ישראל
זאת  ובכל הקדשים, קודש לבית והוכנס  הארון משם עלה
הקודמת  הבית קדושת מחמת שם לשבת שלמה נתנה לא

שמח ). דעת 66)(אור על בצרכיה העוסקים העיר נכבדי 
נידון 67)הציבור. זה הרי  - המכירה את פירסמו אם

חיים  אורח  (רמ "א בה נכחו שלא אף  העיר, אנשי  כמעמד
ז). סעיף  קנ"ג וכגירסת 68)סימן א) עמוד כו דף  (מגילה

במעמד  העיר טובי  שבעה מכרו אבל שם: בגמרא רבינו
פירי ביה ולמשטח  שיכרא ביה למשתי  אפילו העיר אנשי 
פירות  שטיחת לדמות שאין וסובר: חולק  והראב "ד מותר.
אין  ולדבריו ביותר, מגונים שהם הללו הדברים לארבעת
(טורי שהוא מכירה מעמד בכל אלו לדברים בו להשתמש

הראב "ד). השגת בכוונת אבן,

.ÁÈÈÚ‰ ÈBË ‰ÚL e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ69ÈL‡ „ÓÚÓa ¿≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¬««¿≈
.ÔÈlÁ Ô‰ È‰  ÔÈlÁ eÈ‰iL ÌÈÓc‰ ˙BÓ ÏÚ ÈÚ‰»ƒ«««»ƒ∆ƒ¿Àƒ¬≈≈Àƒ
B‡ ,Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa Ô‰Ó ÔÈBe ÌÈÓc‰ ÔÈÁ˜BlLÎe¿∆¿ƒ«»ƒƒ≈∆≈«¿∆∆«≈
B‡ ÔÈLnÁ B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰z Ì‰Ó e˜iL∆ƒ¿≈∆≈»ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ
eNÚÈÂ ,e˙‰L BÓk ÔÈlÁ ‡‰È ‡M‰  ‰BzŒÙÒ≈∆»«¿»¿≈Àƒ¿∆ƒ¿¿«¬

eˆiM ‰Ó Ô‰70. »∆«∆ƒ¿

רבינו.69) בדברי  בסמוך מתבאר הכנסת. בית מכירת בשעת
א).70) עמוד כז דף  (מגילה חול תשמישי  אפילו

.ËÈÈÚ‰ ÈL‡ Ïk Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ71Ìa B‡ ¿≈ƒƒ¿¬≈∆»«¿≈»ƒÀ»
„Á‡ Ì„‡72ÎBÓ ‡e‰Â ,ÈeNÚ ‰NÚM ‰Ó Ïk  »»∆»»«∆»»»¿≈

‰Ó ÈÙk ‰˙ÈÂ ,‰‡iM ‰Ó ÈÙk BcÏ Ô˙BÂ¿≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿∆¿ƒ«
‰‡iM73. ∆ƒ¿∆

המער"ק ).71) (כדעת גדול כרך יהיה 72)אפילו שהוא
שירצה. מה בו ויעשה הכנסת בית עסקי  על המפקח 

(מגילה 73) בבבלי  וכן ב ) הלכה ג, (פרק  מגילה ירושלמי 
מחסיא' 'מתא של הכנסת בית אשי  רב  "אמר א) עמוד כו דף 
שנתנו  כיוון להתפלל, אליו באים העולם שמכל פי  על אף 
הרשות  - כרצוני  בו שאעשה דעתי , על לבניינו הכסף  את

ארצה". אם למכרו בידי 

.ÎÔÈ˙B Ck ,˙Òk‰Œ˙Èa kÓÏ Ì‰Ï znL ÌLk¿≈∆À»»∆ƒ¿…≈«¿∆∆»¿ƒ
‰È‰ eavÏ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï el‡L ;‰zÓa B˙B‡¿«»»∆ƒ…»»»∆«ƒ¬»»

e‰e˙ ‡Ï ,BÊ ‰zÓa74B˙B‡ ÔÈÈkNÓ ‡Ï Ï‡ . ¿«»»…¿»¬»…«¿ƒƒ
B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ‡ÏÂ75˙BiÒÎŒÈza ÔÈ˙BqLk ÔÎÂ . ¿…¿«¿¿ƒ¿≈¿∆¿ƒ»≈¿≈ƒ

‰zÓa ˙˙ÏÂ ÛÈÏÁ‰Ïe kÓÏ ÔÈzÓ ,Ô˙BÏƒ¿»À»ƒƒ¿…¿«¬ƒ¿»≈¿«»»
,eÒ‡ Ô˙BÂÏ‰Ï Ï‡ ;Ô‰lL ÙÚ‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈl‰«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆»»∆»∆¬»¿«¿»»

‰ÏBÚ ‰M„w‰ ÔÈ‡L76,‰È‰ B‡ ,ÌÈÓ„a ‡l‡ Ô‰Ó ∆≈«¿À»»≈∆∆»¿»ƒ«¬»»
.ÌÈÓ„Î ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ

ב ).74) עמוד כו דף  (מגילה כמכירה היא (שם)75)והרי 
לצרכיו  הלוקח  בו ישתמש איך בקדושתו, שנשאר שמאחר
פקעה  שאז גמורה במכירה כן שאין מה החילוניים?
בדרך  ודווקא דמיו. על וחלה הכנסת מבית הקדושה
לקרוא  תורה ספר להשאיל אבל מקדושתו, אותו שמורידים

סימן  חיים אורח  (רמ "א מותר - ליחיד רבים משל אפילו בה
יא). סעיף  שם).76)קנג (מגילה מסתלקת

.‡ÎÈÚ ÏL dBÁ77ÔÈÏÏt˙Ó ÌÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»∆ƒ««ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ
˙BiÚza Ba78˙B„ÓÚne79ÔÈ‡Â  ıeaw‰L ÈtÓ , ««¬ƒ««¬»ƒ¿≈∆«ƒ«¿≈

ÈtÓ ,‰M„˜ Ba ÔÈ‡  Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎÓ ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ¿ƒƒ»≈¿À»ƒ¿≈
‰lÙ˙Ï Úa˜ ‡ÏÂ È‡Ú ‡e‰L80˙BˆÁÂ ÌÈza ÔÎÂ . ∆¬«¿…ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬≈

,‰M„˜ Ì‰a ÔÈ‡  ‰lÙ˙Ï Ì‰a ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰L∆»»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈»∆¿À»
È‡Ú ‡l‡ ,„Ïa ‰lÙ˙Ï Ì˙B‡ eÚ˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆»¬«

.B˙Èa CB˙a Ïlt˙nL Ì„‡k ,Ì‰a ÌÈÏÏt˙Óƒ¿«¿ƒ»∆¿»»∆ƒ¿«≈¿≈

ופנוייה.77) רחבה עירונית  פרק 78)כיכר (תענית ציבור
א). משנה ישראל)79)ב , (בארץ  לעריהם ישראל כל

השולחים  לשבוע , מעמד מעמדות, וארבעה לעשרים נחלקו
בירושלים, תמיד קרבן על לעמוד הממונים שליחיהם את
אותו  של שבוע  וכשהגיע  מעמד", "אנשי  הנקראים: והם
בקביעות  בירושלים הנמצאים המעמד אנשי  היו מעמד,
היו  מירושלים והרחוקים קרבנם. על לעמוד למקדש נכנסים
קרבן  על ומתפללים שבעריהם הכנסת לבתי  מתכנסים
נקרא: ולבקשה לתפילה זו ועמידתם ברצון שיתקבל אחיהם
וייתכן  ה). הלכה ו, פרק  המקדש כלי  (הלכות "מעמד"
שלא  מתוך אלא עיר, של ברחובה היה שלהם הכנסת שבית
קדושה, בו אין שנה לחצי  אחת פעם אלא שם מתכנסים היו
עמוד  כו דף  למגילה (רש"י  קבוע  תפילה בית היה לא כי 

א). משנה ד, פרק  (תענית במשנה וראה (מגילה 80)א ).
א). עמוד כו דף 

 ־   
לקורא 1) מותר אם תיקנה; מי  ובשבת בחול התורה קריאת

את  המתרגם המתורגמן יתנהג איך לעניין, מעניין לדלג
לקרוא  העולים סדר ודינו; בנביא המפטיר התורה; קריאת
הגולל  הכנסת; בבית בחומשים לקרוא מותר אם בתורה;

יתנהג. איך תורה ספר

.‡ÔÈB˜ e‰iL ,Ï‡NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea ‰LÓ∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ
È„k ,˙ÈÁLa ÈLÈÓÁe ÈLe ˙aLa ÌÈaa ‰Bza«»»«ƒ¿«»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«¬ƒ¿≈

‰Bz ˙ÚÈÓL ‡Ïa ÌÈÓÈ ‰LÏL e‰LÈ ‡lL‡ÊÚÂ . ∆…ƒ¿¿»»ƒ¿…¿ƒ«»¿∆¿»
ÈLBÈ ÌeMÓ ,˙aL ÏÎa ‰ÁÓa Ôk ÔÈB˜ e‰iL ,Ôwzƒ≈∆¿ƒ≈¿ƒ¿»¿»«»ƒ¿≈

˙B˜ÈLÈÓÁe ÈLa ÔÈB˜ e‰iL ,Ôw˙ ‡e‰ Ì‚Â . ¿»¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ
Ì„‡ŒÈ ‰LÏL‰NÚÓ ˙BÁt e‡˜È ‡ÏÂ , ¿»¿≈»»¿…ƒ¿¿»≈¬»»

ÌÈ˜eÒÙ. ¿ƒ

ולא 2) במדבר ימים שלשת וילכו שנאמר: פב . בבאֿקמא
מים  אין אמרו: רשומות "דורשי  כב ) טו, (שמות מים מצאו
נלאו. - תורה בלא ימים שלשת שהלכו כיון תורה... אלא
בשבת, קוראים שיהו להם ותיקנו שביניהם נביאים עמדו
שלישי ומפסיקים בשני  וקוראים בשבת באחד ומפסקים
בלא  ימים שלשה ילינו שלא כדי  בחמישי ... וקוראים ורביעי 
בלי ההוא הדור נביאי  עשו לא שודאי  רבינו, וסובר תורה".
דורו  נביאי  וכל הנביאים, גדול שהוא רבינו משה הסכמת
רבינו  למשה זו תקנה לייחס  ראוי  לפיכך הם, דינו בית חברי 
נאמר  ה"א) פ "ד, (מגילה בירושלמי  אולם (כסף ֿמשנה).

" ‰˙˜ÔÈבפירוש: ‰˘Ó בתורה קוראים שיהו ישראל את
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קמו               
         

מועדי את משה וידבר שנאמר: טובים... ובימים בשבתות
וקבעו  ה"א). (פ "י , סופרים במסכת וכן ישראל". בני  אל ה'
ורצון  רחמים ימי  שהם משום וחמישי , בשני  לקרוא
ה"ה  (פ "ט , לעיל וראה פב .). לבבאֿקמא ('תוספות'

יא). אות חול 3)בביאורנו ימות כל חנויות יושבי  שם.
בגללם  תיקנו וחמישי , בשני  קוראים ואין בסחורה עוסקים
- קרנות פירש: וב 'ערוך' שם). (רש"י  בשבת יתירה קריאה
 ֿ לבית לבוא רגילים שאינם אנשים - קרנות יושבי  זויות,
שיחה  בדברי  ועוסקים העיר בקרנות יושבים אלא המדרש
מתורגם: יג) סט , (תהלים שער יושבי  בי  ישיחו ובטילה.

קרנתא. בית תרעא יתבי  עלי  לא 4)ימללון רבינו משה כי 
או  יותר ולא פסוקים שלשה אחד אדם שיקרא אלא תיקן

שם). (בבאֿקמא, פסוקים שלשה אנשים כנגד 5)שלשה
ובכת"י כא:). (מגילה מסיני  למשה שנאמרו הדברות עשרת

פיסוקים. הנוסח : התימנים,

.:eaˆa ‰Bza Ì‰a ÔÈBwL ÌÈÓi‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆ƒ»∆«»¿ƒ
,˙BiÚze ,ÌÈL„ÁŒÈL‡e ,ÌÈ„ÚBne ,˙B˙aMa««»«¬ƒ¿»≈√»ƒ««¬ƒ
ÚeL ÏÎaL ÈLÈÓÁÂ ÈLe ,ÌÈeÙe ‰kÁe«¬À»¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆¿»»«
˙B˙aLa ‡l‡ ,ÌÈ‡Èpa ÔÈÈËÙÓ ÔÈ‡Â .ÚeLÂ¿»«¿≈«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«»

ÌÈBË ÌÈÓÈÂ‡a ‰ÚL˙Â.„Ïa ¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»

להכביד 6) וקשה מלאכה ימי  הם החול ימי  כי  שם. מגילה,
אין  במנחה בשבת וכן בקריאה. הרבה להאריך הציבור על
היום  כל שהרי  לחשכה סמוך שכבר מפני  מפטירים, אנו
שם). רש"י , (מפירוש לדרוש היו רגילים המנחה לפני 

הנוסח : התימנים, ‰ÌÈÂÙÈÎובכת"י  ÌÂÈÂ, באב ובתשעה
כס "מ . הי "ח ).7)וראה (פי "ג, לקמן וראה ע "ב ). לא, (שם

אבל  - במלאכה מותר הדין שמצד אע "פ  באב  בתשעה וגם
ואמרו  היום, חצות עד מלאכה בו לעשות לא נהגו כבר
רואה  אינו באב  בתשעה מלאכה העושה "כל ל:): (תענית
הכבדה  ללא בו להפטיר אפשר לפיכך - לעולם ברכה סימן

הציבור. על

.‚‰NÚÓ ˙BÁÙa eaˆa ‰Bza ÔÈB˜ ÔÈ‡ÌÈL‡ ≈ƒ«»¿ƒ¿»≈¬»»¬»ƒ
ÌÈÏB„bÔÈBÁŒÈa ,‰NÚÓ ˙BÁt ÔÈB˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»≈¬»»
ÌÈ˜eÒÙÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ 'a„ÈÂ' ;eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿ƒ«¿«≈∆ƒ«ƒ¿»¿…ƒ¿

ÌÈL‡ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈBw‰ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â . «ƒ»ƒ¿»¬»ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰LÙaÔÈiLÓ ÔÈ‡Â , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰LÙa‡Bw‰ ‡˜È ‡ÏÂ , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿…ƒ¿»«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt. »ƒ¿»¿ƒ

לעיל 8) כמבואר מעשרה, פחות שבקדושה דבר אין כי 
ה"ד). עשרה 9)(פ "ח , משלש פחותים שהם לקטנים פרט 

ברבי10)שנה. מעשה אמרו: וכן כנענים, לעבדים פרט 
עבדו  שחרר עשרה, מצא ולא הכנסת לבית שנכנס  אליעזר

מז:). (ברכות לעשרה ע "ב :11)והשלימו כא, מגילה
בפורים  לבד בסיני ". למשה שנאמרו הדברות עשרת "כנגד
יז, (שמות עמלך" "ויבא מן פסוקים: תשעה רק  שקוראים
הסמ "ג). בשם מיימוניות' ('הגהות הפרשה סוף  עד ח )

עשרה 12) למנין מצטרף  לאמור" משה אל ה' "וידבר
רש"י (מלשון כלום ממנו ללמוד שאין אע "פ  פסוקים,

כא:). (שם).13)מגילה וישראלים לוים כהנים כנגד

אינו 14) חדשה, לפרשה והגיע  בתורה הקורא ע "א: כב , שם
משום  גזירה פסוקים, שלשה ממנה שיקרא עד בה פוסק 

הקוד  הפרשה בקריאת נכחו שלא יפסיק הנכנסים, ואם מת,
זה  קרא שלא יחשבו הראשונים הפסוקים שני  בסוף  הקורא
משלשה  פחות קוראים אין והרי  בלבד, פסוקים שני  אלא

יפסיק 15)פסוקים. אל פרשה, לסוף  והגיע  שקרא מי 
גזירה  הפרשה, של האחרונים הפסוקים שני  לפני  קריאתו
לא  אחריו שהעולה שיסברו הכנסת, מבית היוצאים משום

(שם). בלבד האחרונים פסוקים שני  אלא שם 16)יקרא
שלמה, פרשה ואפילו וכתובים. נביאים תורה כנגד ע "א. כד,
(במדבר  השבת וביום כגון: פסוקים, שני  אלא בה אין אם

עצמה. בפני  קוראה אינו ט ֿי ), כח ,

.„ ÌÈ˜eÒÙ ‰NÚ e‡wL ‰LÏLÔÈ‡B˜ ÌÈL ¿»∆»¿¬»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
‡Bw‰ ‰È‰L ÔÈe ;‰Úa‡ „Á‡Â ,‰LÏL ‰LÏL¿»¿»¿∆»«¿»»≈∆»»«≈
‰Ê È‰ ,ÈÚˆÓ‡ B‡ ÔBÁ‡ B‡ ÔBL‡ ‰Úa‡«¿»»ƒ«¬∆¿»ƒ¬≈∆

ÁaLÓ. ¿À»

ארבעה 17) יקרא האחרון דוקא לומר מקפידים אנו אין
אחד  כל אלא מורידין", ואין בקודש "מעלין משום פסוקים

כא:). (שם, לקרותם בידו הרשות מהם

.‰‰BzŒÙÒ Á˙Bt ÔÈBw‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ«ƒ≈«≈∆»
:ÓB‡ CkŒÁ‡Â ,B ‡B˜ ‡e‰L ÌB˜nÏ ËÈaÓe«ƒ«»∆≈¿««»≈

eÎa"ÈÈ Cea" :ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"CÓ‰ ÈÈ ˙‡ »¿∆¿»«¿…»¿»»»ƒ»¿»
"„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÓ‰‰z‡ Cea" :CÓe ÊBÁÂ , «¿…»¿»»∆¿≈¿»≈»«»

ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ea Áa L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»¬∆»«»ƒ»»«ƒ
"‰Bz‰ Ô˙B ,ÈÈ ‰z‡ Cea .B˙Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â, ¿»«»∆»»«»¿»≈«»

ÌÈÏLiL „Ú ‡B˜ CkŒÁ‡Â .'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»ƒ»≈¿««»≈«∆«¿ƒ
CÓe Ùq‰ ÏÏB‚Â ,˙B˜ÏÈÈ ‰z‡ Cea" : ƒ¿¿≈«≈∆¿»≈»«»¿»

B˙Bz eÏ Ô˙ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡˙Bz ¡…≈∆∆»»¬∆»«»»«
˙Ó‡ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ,,ÈÈ ‰z‡ Cea .eÎB˙a ¡∆¿«≈»»«¿≈»«»¿»

"‰Bz‰ Ô˙B. ≈«»

עם 18) אלא שיברך, טרם הספר את לגלול חייב  ואינו
ה"ז) פ "ג, (מגילה ובירושלמי  לב .). (שם מברך הוא פתיחתו
את  עזרא ויברך העם כל עמדו וכפתחו הפסוק : על  סמכוה
פתיחתו. אחר מיד שבירך משמע : - הֿו) ח , (נחמיה וגו' ה'

את 19) לכלול כדי  וגו' המבורך ה' ברוך ואומר: וחוזר
אל  לעולם מט :): (ברכות שאמרו כמו המברכים, בין עצמו
פירשו  שלא ואף ֿעלֿפי  הכלל. מן עצמו את אדם יוציא
('מעשה  ה"ב ) (פ "ה, ברכות הל' לקמן דבריו על סמך רבינו,

לפניה 20)רוקח '). התורה לברכת "מנין ע "א: כא, ברכות
לאלהינו". גודל הבו אקרא ה' שם כי  שנאמר: - התורה? מן
אמן  אחרי  ענו ואתם תחלה, אברך אני  לישראל: משה אמר
ה"יד) (פ "ז, לעיל ביארנו וכבר שם). רש"י  פירוש (ע "פ 
ברכות, מאה למניין לו עולה הציבור של אמן שעניית
שישמעו  כדי  בקול אלו ברכות לברך לקורא ראוי  ולפיכך

מיימוניות'). ('הגהות אחריו ויענו מברך 21)העם ואינו
כתובות  התורה "ברכות העם יאמרו שלא כדי  שיגלול קודם
כה  בין שהרי  - בגלילתו הציבור טורח  שאין ומכיון בספר".
לפני שיגלול תיקנו - לעולה עולה בין גוללו הוא וכה
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קמז                
         

הציבור, טורח  משום גולל אינו ראשונה בברכה אבל ברכתו,
(כסף ֿמשנה). ה"ח  פי "ג, סופרים במס ' מבואר רבינו וכדברי 

איננה.22) זו תיבה התימנים, התורה 23)בכת"י  היא
(קהלת 24)שבכתב . בה שכתוב  שבעלֿפה התורה היא

וכמשמרות חכמים... דברי  יא): סי 'ÌÈÚÂËיב , או"ח  ('טור'
"קלֿוחומר 25)קלט ). לאחריה? התורה לברכת ומנין

הבא, עולם חיי  על - מברכים שעה חיי  על המזון: מברכת
מח :). (ברכות כלֿשכן" לא

.Â„Ú ‰Bza ˙B˜Ï È‡M ‰Bza ‡Bw‰ ÔÈ‡≈«≈«»««ƒ¿«»«
'ÔÓ‡' ‰ÏÎiLelÙ‡ ,‰ÚËÂ ‡˜ .eav‰ ÈtÓ ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ»»¿»»¬ƒ

‰p‡˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ec˜„a¿ƒ¿«««¬ƒƒ«∆ƒ¿»∆»
˜ec˜„a.‰Bza ÌÈL e‡˜È ‡ÏÂ„Á‡‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿¿…ƒ¿¿¿«ƒ«»∆»»∆»

ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÂÈzÁz Á‡ „ÓÚÈ  ˜zzLÂ ‡˜ .BcÏ¿«»»¿ƒ¿«≈«¬…«≈«¿»¿«¿ƒ
ÔBL‡‰ ÏÈÁ˙‰L ÌB˜nÓCÓe ,˜zzLpL ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈
ÛBqa. «

ישמעו 26) אז רק  כי  התורה, ברכת של אמן ע "ב . לט , סוטה
הקורא. קריאת ה"א:27)את פ "ד, מגילה ירושלמי 

מחזירים  (בתרגום) טעה מעכב , התרגום אין שאמרו "אע "פ 
כלֿשכן  לא עצמה בתורה - כך בתרגום ואם אותו".
האומר  "כל צט .): (סנהדרין אמרו וכן מיימוניות'). ('הגהות
(חסרות  זה מדקדוק  חוץ  השמים מן כולה התורה כל
בזה  ה' דבר כי  בכלל הוא הרי  - שם) רש"י  כפירוש ויתרות,

לא). טו, "אין 28)(במדבר הוא: כלל כי  ע "ב . כא, מגילה
המנהג  ומכאן כז.). השנה (ראש כאחד" נשמעים קולות שני 
כדי בלחש, אלא המקריא עם קורא אינו לתורה שהעולה
המקריא  מפי  הקריאה בשמיעת לציבור להפריע  שלא

הראשון,29)(כסף ֿמשנה). שפסק  ממקום מתחיל ואינו
לאחריהם; נתברכו לא הראשונים שהפסוקים נמצא שא"כ
אומר  והכתוב  לאחריהם, בירך ולא נשתתק  הראשון שהרי 
תמימה  כולה שתהא - תמימה ה' תורת ח ): יט , (תהלים

ה"ג). פ "ה, ברכות (ירושלמי  מברך 30)בברכותיה ואינו
בירך  שהראשון ואע "פ  הראשון, בירך שכבר לפניה,
על  הקפידא שאין כלום, בכך אין בסופה, והשני  בתחלתה
לפניהם  שיתברכו הפסוקים על אלא שיברכו העולים
שראשון  אלא תיקנו לא שמתחילה תדע : ולאחריהם.
והאמצעיים  לאחריה, מברך והאחרון לפניה מברך לקרואים
שכולם  החכמים תיקנו גזירה משום אלא כלום: בירכו לא
זה  כגון מצוי , שאינו ובדבר כא:). מגילה (ראה יברכו,
(תשובות  בו גזרו לא - שכיח  בלתי  מקרה שהוא שנשתתק 

מ "ז). סימן פריימן הוצאת הרמב "ם

.Ê˙B˜Ï È‡M ‰Bz ‡Bw‰ ÔÈ‡BÏ Ó‡iL „Ú ≈«≈«»««ƒ¿«∆…«
ÔfÁ elÙ‡Â ;˙B˜Ï eavaL ÏB„bL‡ B‡ ˙Òk‰ »∆«ƒƒ¿«¬ƒ«««¿∆∆…

˙Òk‰eav‰ BÏ eÓ‡iL „Ú ,BÓˆÚÓ ‡B˜ BÈ‡ «¿∆∆≈≈≈«¿«∆…¿«ƒ
˙B˜Ï Ì‰aL ÏB„‚ B‡BnÚ „ÓÚÏ „Á‡ CÈˆÂ . »∆»∆ƒ¿¿»ƒ∆»«¬…ƒ

ÔÈ‡Bw‰ ÌÚ „ÓBÚ‰ ÔfÁ C„k ,‰‡È˜ ˙ÚLa. ƒ¿«¿ƒ»¿∆∆«»»≈ƒ«¿ƒ

לפני31) בעצמו קורא היה לתורה העולה שכל היה מנהגם
הקריאה  בטעמי  בקיאים הכל שאין וכיום הציבור,
שכל  ומפני  אלו; בקריאות יוצאים הציבור אין ובדקדוקיה,
להתקוטט  יבוא לקרוא ירשוהו לא ואם כיודע , בעיניו אחד

הבקי הש"ץ  אלא קורא שאינו תיקנו לפיכך - הש"ץ  עם
כדי הש"ץ , עם בנחת קורא העולה גם ומכלֿמקום בקריאה.

ס  או"ח  ('טור' לבטלה ברכתו תהא קמ "א).שלא ימן
ביומא 33)ש"ץ .32) ורש"י  בביהכ"נ. הציבור מנהיג

הכנסת: צרכי  נחתכים פיו על - הכנסת "ראש מפרש: (סח :)
התיבה". לפני  עובר מי  מפטיר... מגילה 34)מי  תוספתא

"שאין ÂÏפ "ג: ÊÊÓ Ì„‡ נוטל כאילו נראה יהא שלא "
גדולתו. בשביל לעצמו כשהחזן 35)חלק  אפילו כלומר:

שניתנה  כשם כי  התורה, לפני  לבדו עומד אינו קורא, בעצמו
בין  עומד אנכי  ה): ה, (דברים שנאמר סרסור, ע "י  (התורה)
לנהוג  צריכים אנו כך ה', דבר את לכם להגיד וביניכם... ה'
(פ "ד, מגילה ירושלמי  ומתווך), (מקשר סרסור ע "י  בה

ה"א).

.ÁBÏŒLÈ ,‡Bw‰ÔÈÚa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‚l„Ï «≈∆¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»
˙LÙaL ,'BNÚa C‡'Â ,'˙BÓ ÈÁ‡' ÔB‚k ,„Á‡∆»¿«¬≈¿«¿»∆¿»»«

'ÌÈ‰k‰ Ï‡ Ó‡'‡e‰Â .,‰tŒÏÚ ‡˜È ‡lL , ¡…∆«…¬ƒ¿∆…ƒ¿»«∆
˙Á‡ ‰z elÙ‡ ˙k‰ ÔÓ ‡lL ˙B˜Ï eÒ‡L. ∆»ƒ¿∆…ƒ«¿»¬ƒ≈»∆»
ÔÓbz‰ ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡ÏÂ ¿…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ«À¿¿»

˜eÒt‰ Ìebz. «¿«»

לו.36) ביום 37)מותר קורא הגדול הכהן שהיה
מ "א) (פ "ז, יומא במס ' כמפורש המקדש, בבית הכיפורים
ויקרא  - מות אחרי  הכיפורים, יום בענין מדברות ושתיהן
היום  נוהגים ואנו כוֿלב . כג, שם, - בעשור אך אֿלד; טז,
בשני אבל ציבור. בתענית משה" "ויחל בקריאת לדלג
ועונשים  אזהרות הם תורה שדברי  "לפי  ידלג לא ענינים
מענין  יוצא וכשאדם השומעים, בלב  שיכנסו וצריך ומצוות,
סט :). יומא רש"י  (מלשון להתכונן" נוח  אינו אחר לענין

הדברים 39)ובלבד.38) את לך "כתב  ע "ב : ס , גיטין
עלֿפה. לאמרם רשאי  אתה אי  שבכתב , דברים - האלה"

י .40) הלכה בסמוך נמצא 41)ראה יותר, ישהה שאם 
(יומא  הציבור כבוד זה ואין ומצפה בטל יושב  הציבור

סט :).

.ËtÒÏ eÒ‡ ,‰Bza ˙B˜Ï ‡Bw‰ ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«»»¿«≈
‰ÎÏ‰ „a elÙ‡ÔÈ˜˙BLÂ ÔÈÚÓBL Ïk‰ ‡l‡ , ¬ƒƒ¿«¬»»∆»«…¿ƒ¿¿ƒ

ÈÊ‡Â" :Ó‡pL ,‡B˜ ‡e‰M ‰ÓÏ ÌaÏ ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒƒ»¿«∆≈∆∆¡«¿»¿≈
˙Òk‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ eÒ‡Â ."‰Bz‰ ÙÒ Ï‡ ÌÚ‰ ÏÎ»»»∆≈∆«»¿»»≈ƒ«¿∆∆

‡B˜ ‡Bw‰L ‰ÚLaLÈ‡ ÔÈa ˙‡ˆÏ zÓe ; ¿»»∆«≈≈À»»≈≈ƒ
LÈ‡ÏB˙B˙Â „ÈÓz ‰Bza ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈÓe . ¿ƒƒ∆≈«»»ƒ¿»

‰ÚLa ‰BzŒ„eÓÏ˙a ˜ÒÚÏ BÏ zÓ  B˙en‡À»À»«¬…¿«¿»¿»»
‰Bz ‡B˜ ‡Bw‰L. ∆«≈≈«»

ע "א.42) לט , יכלו 43)סוטה ה' ועוזבי  ע "א: ח , ברכות
ויוצא. פתוח  כשהוא תורה ספר המניח  זה - כח ) א, (ישעיה

(44 ֿ (כסף  אסור לאיש איש בין אפילו לס ּפר, אבל ֵַ(שם).
אמר:45)משנה). ולומד, פניו מחזיר היה ששת "רב  שם:

אם  שם) (ברכות הרי "ף  ולדעת בשלנו". ואנחנו בשלהם, הם
- ממנו חוץ  בתורה, המבינים אנשים עשרה בביהכ"נ אין

מיימוניות'). ('הגהות תורה בתלמוד לעסוק  לו אסור

.ÈÌÚÏ Ìb˙Ó ÔÓbz ÌL ‡‰iL ,e‚‰ ‡ÊÚ ˙BÓÈÓƒ∆¿»»¬∆¿≈»À¿¿»¿«¿≈»»
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ÔÈÚ eÈiL È„k ,‰Bz ‡B˜ ‡Bw‰M ‰Ó«∆«≈≈«»¿≈∆»ƒƒ¿«
‰ÌÈc˜˙BLÂ ,„Ïa „Á‡ ˜eÒÙ ‡B˜ ‡Bw‰Â . «¿»ƒ¿«≈≈»∆»ƒ¿«¿≈

.ÈL ˜eÒt ‡B˜Â ÊBÁÂ ,ÔÓbz‰ B˙B‡ Ìb˙iL „Ú«∆¿«¿≈«À¿¿»¿≈¿≈»≈ƒ
˜eÒtÓ ˙BÈ ÔÓb˙nÏ ˙B˜Ï È‡M ‡Bw‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈««ƒ¿«¿À¿¿»≈ƒ»

„Á‡. ∆»

היה 46) והתורגמן בלבד, ארמית אלא מבינים היו לא כי 
בתורת  בספר ויקראו שנאמר: בארמית. הקורא דברי  מתרגם
"תורת  ח ) ח , (נחמיה במקרא ויבינו מפרש... אלהים
מפרש  שהוא תרגום, זה - "מפרש" מקרא; זה - אלהים"

ג.). (מגילה המקרא התורגמן 47)את יטעה שלא כדי 
נוהגים  אנו אין וכיום מ "ד). פ "ד, (שם, עלֿפה המתרגם
ארמית  מבין העם שאין כיון התורה, קריאת בעת לתרגם
קדושה  אותה בו אין אחר ותרגום זה. בתרגום תועלת ואין
קמה). או"ח  ('טור' הקודש ברוח  שנתקן אונקלוס  תרגום של
בירושלמי כמבואר מעכב , התרגום היה לא בימיהם וגם

ה"א). (פ "ד, מגילה

.‡ÈÔÓ ˙BÈ BÏB˜ dÈa‚‰Ï È‡M ‡Bw‰ ÔÈ‡≈«≈««¿«¿ƒ«≈ƒ
ÔÓ ˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï Ìb˙Ó‰Â ,Ìb˙Ó‰«¿«¿≈¿«¿«¿≈…«¿ƒ«≈ƒ

‡Bw‰‰ÏÎiL „Ú Ìb˙Ï È‡M Ìb˙Ó‰ ÔÈ‡Â . «≈¿≈«¿«¿≈««¿«¿≈«∆ƒ¿∆
‡Bw‰ ÈtÓ ˜eÒt‰˙B˜Ï È‡M ‡Bw‰ ÔÈ‡Â ; «»ƒƒ«≈¿≈«≈««ƒ¿

ÔÈ‡Â .ÔÓbz‰ ÈtÓ Ìebz‰ ‰ÏÎiL „Ú Á‡ ˜eÒt»«≈«∆ƒ¿∆««¿ƒƒ«À¿¿»¿≈
„ÓBÚ ‡l‡ ,‰BwÏ ‡ÏÂ „enÚÏ ‡Ï ,ÔÚL ÔÓbz‰«À¿¿»ƒ¿»…»«¿…«»∆»≈

‰‡Èe ‰ÓÈ‡a‡l‡ ,˙k‰ CBzÓ Ìb˙È ‡ÏÂ . ¿≈»¿ƒ¿»¿…¿«¿≈ƒ«¿»∆»
‰tŒÏÚ‡lL ,ÔÓbzÏ ÚiÒÏ È‡M ‡Bw‰ ÔÈ‡Â . «∆¿≈«≈««¿«≈««À¿¿»∆…

‰Bza e˙k Ìebz eÓ‡ÈÈ„ÈŒÏÚ Ìb˙Ó ÔËw‰Â . …¿«¿»«»¿«»»¿«¿≈«¿≈
ÏB„‚‡ÏÂ .ÔË˜ È„ÈŒÏÚ Ìb˙iL ÏB„bÏ „Bk ÔÈ‡Â , »¿≈»«»∆¿«¿≈«¿≈»»¿…

„Á‡Â ‡B˜ „Á‡ ‡l‡ ,„Á‡k ÌÈL ÔÈÓb˙Ó‰ eÈ‰Èƒ¿«¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿∆»∆»∆»≈¿∆»
Ìb˙Ó. ¿«¿≈

ויתקבלו 48) לזה, זה כבוד שיחלקו כדי  ע "א. מה, ברכות
(פ "ד, תורה תלמוד הל' וראה השומעים. באזני  דבריהם

שם. ובביאורנו קולות 49)ה"ג) שני  שאין ע "ב . לט , סוטה
הקורא, לקול לשמוע  מחוייבים והרי  כאחד, נשמעים

התורה". ספר אל העם כל "ואזני  "כשם 50)ככתוב :
בה  לנהוג אנו צריכים כך וביראה, באימה (התורה) שניתנה
הקורא  וגם ה"א). פ "ד, מגילה (ירושלמי  וביראה" באימה

יט :). זבחים ('תוספות' להשען לו ירושלמי51)אסור
בפה". - בפה שנאמר "דברים ה"א: פ "ד, מגילה

ע "א.52) לב , וגדול 53)מגילה קטן פ "ג. מגילה תוספתא
ובחשיבות. במעלה אלא בשנים לא הם כאן, האמורים

קולות 54) שני  אין כי  הטעם, ביארנו וכבר ע "ב . כא, מגילה
נשמעים.

.È‰NÚÓ :eaˆa ÔÈÓb˙Ó ˙B‡˜n‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«ƒ¿»¿«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
Ôe‡ÌÈ‰k ˙ke ,Ï‚Ú‰ ‰NÚÓe ,ÔÓ  ¿≈ƒ¿«…¬ƒ«¬≈»≈∆ƒ

"ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ‡iÂ" „Ú "Ô‰‡ Ï‡ ‰LÓ Ó‡iÂ"«…∆∆∆«¬…«««¿∆∆»»
ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ" :„Á‡ ˜eÒt „BÚÂ ,'B‚ÂÌlk  " ¿¿»∆»«ƒ…∆»»À»
ÔBÓ‡ ‰NÚÓe ;ÔÈÓbzÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡˜ÌB˜Óa  ƒ¿»ƒ¿…ƒ«¿¿ƒ¿«¬≈«¿¿»

‡˜ ,"„Âc Ôa ÔBÓ‡" :Ó‡pL.ÌbzÓ ‡ÏÂ ∆∆¡««¿∆»ƒƒ¿»¿…ƒ«¿≈

חוששים 55) וכן ראובן, של גנותו משום כב . לה, בראשית
כה:). (מגילה אבינו יעקב  של לכבודו בה 56)אנו שנאמר

אליך  פניו ה' ישא כו) ו, למה (במדבר סותר זה והרי  .
הם  שכדאי  יודעים אינם והם פנים"? ישא לא "אשר שכתוב 
"אמר  כ:): (ברכות כמאמרם פנים, להם לישא ישראל
בתורה  להם שכתבתי  לישראל פנים אשא לא וכי  הקב "ה,

ÎÂ˙"ואכלת ˙Ú˘Â"כזית עד עצמם על מדקדקים והם "
שבעים. כשאינם אפילו המזון ברכת שמות 57)שמברכים

כאֿכה. של 58)לב , לכבודו אנו חוששים כי  לה. שם,
וכן  הציבור, לאזני  הללו בפסוקים משה שגינהו אהרן

העגל את עשו אשר "על נאמר וגו' ה' ויגוף  ‡˘בפסוק 
Ô‰‡ ‰˘Ú,באהרן ועשייתו העגל חטא הכתוב  תלה "

מתרגמים  שאנו ואע "פ  ברבים, גנותו מגלים אין ולפיכך
ציבור  גנאי  דומה אינו בעגל, שחטא ישראל עם של גנותו
(מגילה  יותר חמור האחרון שזה בציבור, יחיד לגנאי  בציבור

ה"יא). פ "ד, שם ובירושלמי  יג.59)שם, שמואלֿב ,
אחרים:60) ובדפוסים רוקח ', ו'מעשה רומי  דפוס  כגירסת

מ "י ) (פ "ד, במגילה המשנה ונוסח  מתרגם" ולא "נקרא
כבודו  משום מתרגם? שאינו והטעם שלפנינו. רומי  כנוסח 
אפשר  שהרי  הציבור, לפני  לגמרי  נקרא אינו וכן דוד. של

אבל אחר, בענין ‰˙Â‰להפטיר È˜ÂÒÙ אסור כי  נקראים,
שם). טוב ' יום ('תוספות ולחסרם לדלגם

.‚È‡Èpa ÈËÙn‰‰lÁz ‰Bza ˙B˜Ï CÈˆ ,, ««¿ƒ«»ƒ»ƒƒ¿«»¿ƒ»
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL elÙ‡‡wM ‰Ó ‡B˜Â ÊBÁ ; ¬ƒ¿»¿ƒ≈¿≈«∆»»

ÂÈÙÏ‰BzŒÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ‡Èpa ÈËÙÈ ‡ÏÂ .. ¿»»¿…«¿ƒ«»ƒ«∆ƒ¿…≈∆»
ÌÈ˜eÒt „Á‡Â ÌÈNÚÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂÌÏL Ì‡Â ; ¿…ƒ¿…≈∆¿ƒ¿∆»¿ƒ¿ƒ»«

‡˜ Ì‡Â ;ÛÈÒB‰Ï CÈˆ BÈ‡ ,el‡Ó ˙BÁÙa ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»≈≈≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
‡Ï elÙ‡Â ,Bic  Ìb˙Ó‰ ÔÓb˙Â ÌÈ˜eÒÙ ‰NÚ¬»»¿ƒ¿ƒ¿¿»«¿«¿≈««¬ƒ…

ÔÈÚ‰ ÌÏLÌÈL elÙ‡Â ,‡B˜ „Á‡ ,‡Èpe . »«»ƒ¿»«»ƒ∆»≈«¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÓb˙ÓÔÈÚÏ ÔÈÚÓ ‚l„Óe .‚l„Ó BÈ‡Â ;Á‡ ¿«¿¿ƒ¿«≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»«≈¿≈¿«≈

‡ÈÏ ‡ÈpÓŒÌÈL ÏL ÌÈ‡Èpa ‡l‡ ,NÚ ƒ»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ∆¿≈»»
B˙lÁ˙Ï Ùq‰ ÛBqÓ ‚l„È ‡lL „Ïe ;„Ïa. ƒ¿»ƒ¿«∆…¿«≈ƒ«≈∆ƒ¿ƒ»

ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡Ï ,‚l„Ó‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ
BÓebz Ìb˙Ó‰. «¿«¿≈«¿

אחת 61) שפעם שהיה: מעשה משום בנביא להפטיר תיקנו
בנביאים  וקראו עמדו בתורה; יקראו שלא ישראל על גזרו
ואע "פ  לתורה. העולים קרואים שבעה כנגד אנשים שבעה
('אבודרהם', לגמרי  המנהג בטל לא בטלה, שהגזירה
לפי "הפטרה", זו: קריאה ונקראת רפ "ד). סימן ובלבוש
התורה. מקריאת זו בקריאה נפטרו גזירה שבשעת

כבוד 62)('אבודרהם'). יהא שלא התורה, כבוד משום
בתורה  לקרוא מקדים לפיכך שוה, נביא וכבוד תורה
כג.). (מגילה מהנביא התורה היא שגדולה להראות

אל 63) התורה, כבוד משום אלא זה שאין כיון תאמר שאל
תקנת  כבימי  הציבור, טורח  משום אחד, פסוק  אלא יקרא
משמיענו  לפיכך - פב .) (ב "ק  לעזרא. עד רבינו משה

ÌÈ˜ÂÒÙשאפילו ‰˘Ï˘.( מער"ק) לו לקרוא מותר
כאן 64) ידובר בשבת קרואים שבעה לפניו שקראו אחרי 

אין  תענית ביום כי  הקרואים, מנין על בה להוסיף  שמותר
ואז  (ה"טז) בסמוך כמבואר הקרואים, מנין על מוסיפים
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חוזר  שהמפטיר והטעם הקרואים, ממנין הוא המפטיר
"קדיש" לומר שנהגו מפני  מלפניו, שקראו מה בשבת וקורא
בין  להפסיק  כדי  המפטיר, קריאת לפני  התורה קריאת אחר
כבוד  משום אלא שאינה מפטיר לקריאת חובה קריאת

ה"קדיש" לפני  הסדר כל גומר ולפיכך זה התורה. שאין ,
ל"מפטיר" נשאר ולא הסדר, באמצע  "קדיש" לומר מקובל
ביוםֿטוב  אבל לפניו. שקראו מה ולקרות לחזור אלא
"קדיש" אומר נפרדים, סדרים ובשני  ספרים בשני  שקוראים
בספר  מחדש קורא והמפטיר הראשון, הסדר גמר אחרי 

פ "ד). למגילה (רא"ש אחר סדר שהוא כדי65)השני 
(סוטה  המפטיר מפי  ההפטרה לשמוע  הגולל גם שיוכל

בתורה,66)לט .). שקראו שבעה כנגד ע "א. כג, מגילה
פסוקים. משלשה פוחת אינו אחד יחד 67)שכל כי  שם,

חוזר  אחרון ופסוק  עשרים, הרי  התורגמן של תרגומו עם
שם). (ר"ן, ואחד עשרים הרי  שנית פעם עברית וקוראו

ועמי68) לנשים להשמיע  אלא אינו שהתרגום ע "ב . כא, שם
אנו  אין ואזהרות מצוות בהם שאין נביאים ובשל  הארץ ,

שם). (רש"י , בשמיעתם כלֿכך לדלג,69)מקפידים מותר
(שם  בו מקפידים אנו אין כלֿכך, השומע  יכוין לא אפילו כי 

(שם).70)כד.). מדאי  יותר הכוונה טירוף  כאן שיש
אחד.71) כספר נחשבים הם 'שנים 72)כי  מסוף  רק  לא

יש  כי  אסור, לסופו מתחילתו אפילו שבזה לתחילתו, עשר'
מסוף  אפילו אלא בסמוך, כמבואר ואסור, רב  הפסק  כאן
אין  כי  ע .), ליומא (תוספות אסור - לתחילתו הספר אותו
ד). ס "ק  קמ "ד, סימן אברהם' 'מגן (ראה למפרע . קוראים

הציבור.73) כבוד משום ע "א. כד, מגילה

.„È‰LÏL ÔÓbzÏ ˙B˜Ï BÏŒLÈ ,‡Èpa ‡Bw‰«≈«»ƒ∆ƒ¿«À¿¿»¿»
‰Ê Á‡ ‰Ê ÔzLÏL Ìb˙Ó Ìb˙Ó‰Â ,ÌÈ˜eÒÙ. ¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿≈¿»¿»∆««∆

‡˜È ‡Ï  ˙BiLt LÏL ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ…ƒ¿»
„Ïa „Á‡ „Á‡ ‡l‡ ÔÓbzÏ. «À¿¿»∆»∆»∆»ƒ¿»

הוראה 74) שאין מכיון יטעה, המתרגם אם לנו איכפת ולא
וברש"י ). (שם, נביא מדברי  ששלשה 75)יוצאת מאחר כי 

אמרו: שם ובגמרא לחוד. אחד כל לתרגם צריך הם, ענינים
כה  כי  כגון: כיצד? פרשיות, שלש שהם פסוקים שלשה
מצרים  ה' אמר כה כי  ג); נב , (ישעיה נמכרתם חנם ה' אמר

ה). (שם, פה לי  מה ועתה ד); (שם, עמי  ירד

.ÂË:˙Á‡ ‰Îa ÂÈÙÏ CÓ ,‡Èpa ÈËÙn‰««¿ƒ«»ƒ¿»≈¿»»¿»»∆»
Áa L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea"»«»¡…≈∆∆»»¬∆»«

ÌÈ‡Èa˙BÎa Úa‡ ÂÈÁ‡Ï CÓe ;'eÎÂ ": ƒ¿ƒƒ¿¿»≈¿«¬»«¿«¿»
ÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰" :da Ì˙BÁ ,‰BL‡ ‰Îa¿»»ƒ»≈»»≈«∆¡»¿»

ÌÈÏLeÈ ‰Ba" :da Ì˙BÁ ,‰iL ;"ÂÈc;" ¿»»¿ƒ»≈»≈¿»»ƒ
da Ì˙BÁ ,˙ÈÚÈ ;"„Âc Ô‚Ó" :da Ì˙BÁ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ≈»»≈»ƒ¿ƒƒ≈»

‰lÙza Ì˙BÁL BÓk ,ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚÌ‡ ÔÎÂ ; ƒ¿«¿À««¿∆≈«¿ƒ»¿≈ƒ
˙aLa ˙BÈ‰Ï L„ÁŒL‡ ÏÁ‡Èpa ÈËÙn‰  »……∆ƒ¿¿«»««¿ƒ«»ƒ

‰lÙza ÈkÊnL BÓk ,BÊ ‰Îa L„ÁŒL‡ ÈkÊÓ. «¿ƒ……∆ƒ¿»»¿∆«¿ƒ«¿ƒ»

האלו,76) הברכות כל פירוש וראה ה"ט . פ "יג, סופרים מס '
הספר. שבסוף  התפילות" ל"סדר עם 77)בביאורנו ויחד

שבע , הרי  - ולאחריה לפניה בתורה לקריאתו הברכות שתי 

פ "יד, סופרים (מס ' בתורה שקראו קרואים שבעה כנגד
בבניה"78)ה"א). ציון "משמח  לחתום: נוהגים ואנו

ה"ה).79)(כסף ֿמשנה). (פ "ב , לעיל המבואר כפי 
ראש 80) ענין בה להזכיר שאין ולומר, לדון שיש אע "פ 

חודש  בראש ההפטרה קריאת אין שבת שאלמלא חודש,
בחול. להיות ˘81ÈÈÁ˙)שחל ‡Â‰ ÌÂÈ ÈÎ,בהפטרה

אינו  אבל כד:). (שבת חודש ראש של גם להזכיר גורם והוא
רק  אלא חודש, ראש בשל הברכה את מעין ÈÎÊÓחותם

הנביאים... ועל התורה על שאומר: הברכה באמצע  המאורע 
כי בלבד, שבת בשל וחותם וכו' הזה החודש ראש יום  ועל
לשבת  אלא שאינה בהפטרה חודש ראש של כחו יפה לא
חןדש  ראש בכל הקבועות תפילות משלש יותר בלבד,
אלא  קיימת ר"ח  חתימת אין כי  ר"ח , משל בהן חותם שאינו

(כסף ֿמשנה). בלבד מוסף  בתפילת

.ÊËÔÈ‡B˜ ˙ÈÁLa ˙aLa ?ÔÈ‡Bw‰ Ô‰ ‰nk«»≈«¿ƒ¿«»¿«¬ƒ¿ƒ
ÌÈBË ÌÈÓÈe ,‰ML ÌÈetk‰ŒÌBÈe ,‰ÚLƒ¿»¿«ƒƒƒ»¿»ƒƒ
.Ì‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ï‡ ,Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡  ‰MÓÁ¬ƒ»≈¬ƒ≈∆¬»ƒƒ¬≈∆

‰Úa‡ ÔÈB˜ „ÚBÓ ÏL BlÁe ÌÈL„Á ÈL‡a; ¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ«¿»»
ÏL ÈLÈÓÁe ÈLe ,‰ÁÓa ÌÈetk‰ŒÌBÈe ˙aLa¿«»¿«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ∆
ÈÓÈe ,˙ÈÁLa ÌÈeÙe ‰kÁe ,‰M‰ Ïk»«»»«¬À»¿ƒ¿«¬ƒƒ≈

˙ÈÚz‰‰LÏL ÔÈB˜ ,‰ÁÓe ˙ÈÁLaÔÈ‡ ; ««¬ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ‰Ê ÔÈnÓ ÔÈ˙ÁBt. ¬ƒƒƒ¿»∆¿≈ƒƒ¬≈∆

שהם 82) מפני  הציבור על להכביד שלא מ "א. פ "ד, מגילה
עליהם  מוסיפים - מוסף  קרבן בהם שיש ומתוך מלאכה, ימי 

וחמישי . שני  ימי  על יתר שאנו 83)קורא בתעניות
או  בטבת, עשרה כגון - לאבותינו שאירע  מה על מתענים
קוראים  בהן רק  כי  פה, ידובר - בהן וכיוצא בתמוז י "ז
תעניות  ובהל' ה"יח ; (פ "יג, לקמן ראה ובמנחה. בשחרית
הצרות, מפני  הציבור על שגוזרים בתעניות אבל ה"ה), פ "ה,
אלא  בהם קוראים אין - והחרב  והדבר הבצורת כגון:
המדבר  ה"יז) (פ "א, תעניות שבהל' תדע  בלבד. במנחה
אחר  שקוראים הקריאה אלא הזכיר לא זה, מסוג בתעניות
על  הכסף ֿמשנה פליאת סרה ובזה ערב . לעת היום חצות
אלא  קוראים היו שלא מבואר (יב :) תענית שבמס ' רבינו,
הציבור  על שגזרו בתעניות מדובר שם כי  בלבד? במנחה
שאירע  מה לזכר הקבועות בתעניות וכאן הצרות, בגלל

(מער"ק ). הכל 84)לאבותינו מרובה זה שקדושתו כל ל:
 ֿ וחול ראשֿחודש לפיכך לתורה. איש עליו הוסף  מחבירו,
יוםֿטוב  ארבעה; קוראים - מוסף  קרבן בהם שיש  המועד
שענוש  יוםֿהכיפורים חמשה; - מלאכה בעשיית שאסור
שבעה  - סקילה בה שיש שבת ששה; - חילולו על כרת

כב :). ואין 85)(מגילה הם, מלאכה ימי  אלה כל כי 
מלאכה. ביטול משום מדאי  יותר הציבור על בהם להכביד
לדרוש  רגילים שהיו היא, לחשכה סמוך כבר במנחה ושבת
כלֿכך  בה מאחרין אין לפיכך מנחה, לפני  היום כל
בביהכ"נ  יש ואם שם). ברש"י  כא, (מגילה נוספות בקריאות
והרי כהן, ואחד ישראלים שנים אחד, ביום חתנים שלשה
לחתן  נוספת עליה מוסיפים אז כהן, אחר לקרוא מוכרח  לוי 
בכתובות  כמבואר אצלו, כמועד הוא חופתו שיום השלישי ,

מיימוניות'). ('הגהות ד.
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.ÊÈ„Bk ÈtÓ ,eaˆa ‡˜˙ ‡Ï ‰M‡.eav‰ ƒ»…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿«ƒ
ÔÈnÓ ‰ÏBÚ  ÔÈÎÓ ÈÓÏ Ú„BÈÂ ˙B˜Ï Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«ƒ¿¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒƒ¿«

ÌÈ‡Bw‰ÔÈn‰Ó ‰ÏBÚ ÈËÙÓ ÔÎÂ .‡e‰ È‰L , «¿ƒ¿≈«¿ƒ∆≈«ƒ¿»∆¬≈
ÔÈa LÈc˜a eaˆŒÁÈÏL ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;‰Bza ‡B˜≈«»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ≈

ÌÈÏLÓÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ BÈ‡  ÈËÙn‰ ÔÈe. «¿ƒ≈««¿ƒ≈∆ƒ«ƒ¿»
„Á‡ ‡l‡ ˙B˜Ï Ú„BÈ Ì‰ ‰È‰ ‡lL eaˆ ƒ∆…»»»∆≈«ƒ¿∆»∆»

,˙ÈLÈÏLe ‰iL ‡B˜Â ÊBÁÂ ,„BÈÂ ‡B˜Â ‰ÏBÚ∆¿≈¿≈¿≈¿≈¿ƒ»¿ƒƒ
ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ÌÈ‡Bw‰ ÔÈÓ Ó‚iL „Ú. «∆ƒ¿…ƒ¿««¿ƒ∆«

ע "א.86) כג, ה"ב .87)מגילה פ "ז, ברכות ירושלמי ,
('מגן  בלבד למפטיר אלא לתורה עולה קטן אין הזה ובזמן
שם). ל'טור' ב 'פרישה' וראה ו', ס "ק  רפב  סי ' או"ח  אברהם'

הוא 88) הרי  אנשים, ששה אלא לפניו קראו לא שאפילו
אלא  בתורה קורא הוא שאין אע "פ  שבעה, למנין עולה
(מגילה, ה"יג לעיל כמבואר בלבד, התורה כבוד משום

המפטיר 89)שם). לפני  קדיש לומר שנהגו במקום
ברי "ף 90)כמנהגנו. הובאת גאון, נטרונאי  רב  תשובת

הקודמים  הקרואים בין הפסיק  הקדיש כי  (פ "ד): למגילה
קדיש  יאמרו אם אלא למנין, מצטרף  הלה ואין למפטיר,

(ה"כ). בסמוך כמבואר המפטיר, שהיה 91)אחרי  בימיהם
קורא  שש"ץ  נהגו כיום אבל ידובר; - בעצמו קורא העולה
כמבואר  בלחש, אחריו עונה אלא אינו והעולה בקול,

(ה"ז). לעיל כדי92)בביאורנו פ "ג. מגילה, תוספתא
עולים  שבעה קראו כאילו לקריאה, קריאה בין להבחין
לתורה  לעלות ממקומם לעמוד דרכם היה שכך נפרדים.

(כסף ֿמשנה).

.ÁÈ,ÔBL‡ ‡B˜ Ô‰k ,el‡Ó ‰‡È˜e ‰‡È˜ ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»≈≈…≈≈ƒ
Ï‡NÈ ÂÈÁ‡Â ,ÈÂÏ ÂÈÁ‡Â‡e‰ ËeLt ‚‰Óe . ¿«¬»≈ƒ¿«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»»

ÌBi‰ÈÙÏ ˙B˜Ï Ì„B˜ ı‡‰ŒÌÚ Ô‰k elÙ‡L , «∆¬ƒ…≈«»»∆≈ƒ¿ƒ¿≈
BÁÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ï‡NÈ ÏB„b ÌÎÁ»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ∆»≈¬≈

˙B˜Ï Ì„B˜ ‰ÓÎÁaŒÙÒ ÏÏBbL ,ÔBÁ‡‰Â . ¿»¿»≈ƒ¿¿»«¬∆≈≈∆
Ïk‰ „‚k ÎN ÏËB ,‰Bz‰ÏBÚ CÎÈÙÏ ; »≈»»¿∆∆«…¿ƒ»∆

eavaL ÏB„b elÙ‡ ÌÈÏLÓe. «¿ƒ¬ƒ»∆«ƒ

ע "א.93) נט , היה 94)גיטין לא התלמוד חכמי  בימי  אבל
וכך  ממנו. גדול חכם ישראל שם כשהיה ראשון עולה כהן
שזה  "דע  מ "ח ): פ "ה, (גיטין המשנה בפירוש רבינו לשון
שיהיה  בין ראשון בביהכ"נ קורא הכהן שיהיה הדבר...
בתורה  שורש לו שאין דבר הוא הארץ , עם או חכם תלמיד
הגלות  מערי  ופלא הפלא נפלאתי  ואני  בש"ס ... זה נזכר ולא
מחולאי בריאים היותם אחרי  המנהג, בזה שנוהגים
הזה, ההפסד להם בא מקום מאיזה יודע  ואיני  המנהגות...
שהכהן  היא: בקבלה לנו שבא מה לפי  הענין צורת ואמנם
וקדשתו  ה): כא, (ויקרא שנאמר לפי  ולישראל, ללוי  קודם
דבר  לכל - "וקדשתו" מקריב . הוא אלהיך לחם את כי 
ראשון... ולברך כבוד) דבר (בכל ראשון לפתוח  שבקדושה:
כהן  שם שיהיה כגון ממנו, גדול חכם שם כשאין כולו וזה
וכן  בחכמה... אחת במדריגה כולם ויהיו וישראלים, ולויים
שוים; שכולם בזמן - "אימתי  מ "ח ): פ "ג, (הוריות אמרו
- הארץ  עם וכהןֿגדול חכם תלמיד ממזר היה אם אבל
רז"ל  אמרו וכבר הארץ ", עם לכ"ג קודם חכם תלמיד ממזר

הכהן, כמו ראשון קרא - בכהני " קרא "רב  כב .): (מגילה
וראה  שם, המצויים הכהנים מן חכם יותר שהיה לפי 

זא  ובכל רבינו". "תשובות רבינו במוספנו כאן הסכים ת
יכול  אדם אין האחרונים שבדורות מפני  היום, למנהגנו
עם  שכהן לומר לוותר וראוי  מחכמתך... גדולה חכמתי  לומר
לריב  יבואו שלא כדי  חכם, תלמיד לישראל קודם הארץ 
פ "ה  לגיטין טוב ' יום ('תוספות ממך גדול חכם אני  לומר

שם). המשנה ע "פ  ס .):95)מ "ח , (גיטין שאמרו כמו
הממונים  חכמים תלמידי  קוראים ולוי ) כהן (אחרי  "אחריהם

חכמים ואחריהם הציבור; על למנותם ‰ÌÈÈÂ‡פרנסים
חכמים  תלמידי  בני  ואחריהם הציבור; על פרנסים
ראשי ואחריהם הציבור; על פרנסים ממונים שאבותיהם

אדם". וכל  ע "א.96)כנסיות לב , מדברי97)מגילה
גם  הוא לתורה הקרואים את המשלים שהאחרון נראה רבינו
לקריאת  העולים מן הגולל שאין בימינו כנהוג ולא הגולל,

קמז. סימן יוסף ' 'בית וראה התורה,

.ËÈÏ‡NÈ ‰ÏBÚ  Ô‰k ÌL ÔÈ‡‰ÏÚÈ ‡ÏÂ ; ≈»…≈∆ƒ¿»≈¿…«¬∆
ÂÈÁ‡ÔBL‡ ‡wL Ô‰k  ÈÂÏ ÌL ÔÈ‡ .ÏÏk ÈÂÏ «¬»≈ƒ¿»≈»≈ƒ…≈∆»»ƒ

ÈÂÏ ÌB˜Óa ‰iL ÌÚt BÓˆÚ ‡e‰ ‡B˜Â ÊBÁ; ≈¿≈«¿««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ
eÓ‡È ‡nL ,Á‡ Ô‰k ÂÈÁ‡ ‡˜È ‡Ï Ï‡¬»…ƒ¿»«¬»…≈«≈∆»…¿

ÏeÒt ÔBL‡‰‡Ï ÔÎÂ .Á‡ Ô‰k ‰ÏBÚ CÎÈÙÏe , »ƒ»¿ƒ»∆…≈«≈¿≈…
Ì‰ÈMÓ „Á‡ eÓ‡È ‡nL ,ÈÂÏ Á‡ ÈÂÏ ‡˜Èƒ¿»≈ƒ««≈ƒ∆»…¿∆»ƒ¿≈∆

ÏeÒt. »

החבילה",98) נתפרדה - כהן שם אין "אם ע "ב : נט , גיטין
לעלות  ישראל ויכול זכותו, את הלוי  ואיבד הקשר נפסק 
לעלות  יכול הלוי  שגם ודאי  אבל מעכבו. הלוי  ואין ראשון
עליו  עולה שאינו אחר מישראל גרוע  שאינו ראשון
בדעת  קלה סימן משה' ו'דרכי  יוסף ', ('בית בחשיבות

לעלות 99)רבינו). ללוי  אסור ראשון, ישראל שקרא אחרי 
קרא  ולפיכך היה, כהן הראשון ודאי  יאמרו: כי  אחריו,

כה:). ובכתובות ע "ב ; נט , (גיטין לוי  ומברך 100)אחריו
ראשון 101)שנית. של באביו יודעים אנו אם ואפילו

וחיללו  זה בן ממנה והוליד נשא גרושה שמא - היה  שכהן
כהונה. והרי102)מקדושת לו, פסולה אשה לקח  שאביו

פסול, כישראל בתורה וקורא לויה. מקדושת מחולל הבן
יאמרו "שמא בלוי : לומר רבינו Ì‰È˘Óודקדק  „Á‡."פסול

של לכבודו רק  חשש כהן, אחר לכהן כי‰ÔÂ˘‡ובנוגע  ?
אתה  שאיך שני : כהן של לכבודו לחוש מקום אין באמת
קרא  מדוע  כן אם מכהונה, ונפסל גרושה בן שהוא בו חושש
נופל  החשש כל ולפיכך לוי ? שאיננו אע "פ  לוי  במקום שני 
כהן  אחריו עלה ולכן הוא, שפסול בלבד הראשון הכהן על

שם). (גיטין זה

.ÎÏk  ‰lÙz‰ Á‡ ?‰Bza ‰‡Èw‰ „Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿ƒ»«»«««¿ƒ»»
ÛÒeÓ ˙lÙz BaŒLiL ÌBÈŒÁÈÏL Ó‚iL Á‡ , ∆∆¿ƒ«»««∆ƒ¿…¿ƒ«

ŒÙÒ ‡ÈˆBÓe LÈc˜ ÓB‡ ,˙ÈÁLŒ˙lÙz eaƒ̂¿ƒ««¬ƒ≈«ƒƒ≈∆
ÔÈB˜Â ÔÈÏBÚÂ ,eav‰ ÔÓ „Á‡ „Á‡Ï ‡B˜Â ,‰Bz»¿≈¿∆»∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
dÓB˜ÓÏ ‰BzŒÙÒ ÈÊÁÓ ,ÔÈÓBbLÎe ;‰Bza«»¿∆¿ƒ«¬ƒ≈∆»ƒ¿»

ÓB‡ÂÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óe ,LÈc˜ÌÈÓÈÂ . ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿»ƒ
Ì„˜ LÈc˜ ÓBÏ e‚‰ ,ÛÒeÓe ÈËÙÓ Ì‰a LiL ∆≈»∆«¿ƒ»»¬««ƒ…∆
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LÈc˜ ÓBÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ;ÈËÙn‰ ‰ÏÚiL∆«¬∆««¿ƒ¿≈¿∆»¬««ƒ
.ÈËÙn‰ Á‡««««¿ƒ

וחולֿהמועד.103) ראשֿחודש מס '104)כגון ע "פ 
גמר  אחר קדיש לומר נוהגים ואנו ה"ו. פכ"א, סופרים

הספר. חזרת לפני  לעיל 105)הקריאה רבינו כתב  וכבר
מוסף , תפילת קודם קדושה" "סדר שאומרים ה"יד): (פ "ט ,

כאחד. לשתיהן עולה שהקדיש סופרים,106)נמצא מס '
לקריאת  חובה, קריאת בין להבחין כדי  והטעם, שם.
כמבואר  התורה, כבוד משום אלא שאינה בתורה, המפטיר

ובביאורנו. י "ג הל' לעיל

.‡ÎÁ‡  ÌÈetk‰ŒÌBÈ ÏLÂ ˙aL ÏL ‰ÁÓe¿ƒ¿»∆«»¿∆«ƒƒ««
ÌBi‰ „ÒÂ '„Â„Ï ‰l‰z' eaˆŒÁÈÏL Ó‚iL, ∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆«

,Ba ÔÈB˜Â ÔÈÏBÚÂ ‰BzŒÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .‰ÁÓ ÔÈÏÏt˙Óe LÈc˜ ÓB‡Â ,BÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈
LÈc˜ ÓB‡ CkŒÁ‡Â ,‰ÁÓa ÔÈ‡B˜ ˙ÈÚ˙a¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿««»≈«ƒ
e‚‰ ‡Ï BËŒÌBÈa Ï‡ .‰ÁÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬»¿…»¬

.‰ÁÓa ˙B˜Ïƒ¿¿ƒ¿»

לומר 107) שלא נוהגים ואנו הֿו. הלכות פ "ט , לעיל מפורש
אלא  המנחה, בתפילת קדושה" "סדר הכיפורים ביום
('הגהות  נעילה תפילת ובין בינה להפסיק  כדי  לאחריה,

מיימוניות').

.Î,˙ÈÁL ˙lÙz ÓBbLk  ÛÒeÓ Ba ÔÈ‡L ÌBÈÂ¿∆≈»¿∆≈¿ƒ««¬ƒ
,Ba ÔÈ‡B˜Â ,‰BzŒÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿¿ƒ
‰l‰z' ÓB‡ CkŒÁ‡Â ,LÈc˜ ÓB‡Â ,BÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒ¿««»≈¿ƒ»
ÓB‡Â ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓB‡L C„k ,ÌBi‰ „ÒÂ '„Â„Ï¿»ƒ¿≈∆«¿∆∆∆¿ƒ¿»¿≈

.ÔÈËÙ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ

.‚ÎÔÈLnÁa ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡ÌeMÓ ,˙BiÒÎŒÈza ≈¿ƒ«À»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ
eav‰ „Bk,eaˆa ‰BzŒÙÒ ÔÈÏÏBb ÔÈ‡Â . ¿«ƒ¿≈¿ƒ≈∆»¿ƒ

Ô˙BÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÁÈËÈ ‡lL ,eav‰ ÁË ÈtÓƒ¿≈…««ƒ∆…«¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»
eÎËˆÈ Ì‡ CÎÈÙÏ ;‰BzŒÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ«∆ƒ¿…≈∆»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

ÌÈÈÚ ÈL ˙B˜Ï.‰B˙ŒÈÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ  ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»
˙BB˙ ÈzLa „Á‡ ÔÈÚ „Á‡ LÈ‡ ‡˜È ‡ÏÂ, ¿…ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»∆»ƒ¿≈

‡B˜ CÎÈÙÏe ,‰È‰ Ìe‚t ÔBL‡ ÙÒ eÓ‡È ‡nL∆»…¿≈∆ƒ»»»¿ƒ»≈
.ÈM«≈ƒ

ובגלילה 108) הקלף  על - חומשים חמשה להם כותבים יש
החומשים  כל שאין ומתוך לבדו, חומש כל - כספרֿתורה
כאחד. החומשים כל המכיל ספרֿתורה קדושתם אין - ביחד

בדפוס ג 109) הנדפסים שלנו בחומשים אבל ע "א. ס , יטין
בהם  קוראים אין הדין מצד אפילו - כגליון נגללים ואינם

ס "ב ). קמ "ג סימן או"ח  (שו"ע  בברכה כגון 110)בביהכ"נ
שלשה  גם לקרוא יצטרכו ולפעמים ראשֿחודש. בשבת
בשבת, להיות שחל טבת חודש ראש כגון ענינים,
הלכה  יג פרק  לקמן ראה ספרי ֿתורה, שלשה בו שמוציאים

קורא 111)כג. שהיה הכיפורים ביום גדול כהן כגון
ובפרשת  הספר, מתוך מות" "אחרי  בפרשת במקדש
קורא  היה זֿיא). (כט , במדבר שבחומש לחודש" "ובעשור

של  פגמו משום שני  ספרֿתורה מוציא היה ולא בעלֿפה,
- ענינים בשני  אבל אחד, בענין ודוקא ע .). (יומא ראשון
בו  שאין ציבור שהרי  תדע : לקרוא. אחד לאיש אפילו מותר

א  אלא לקרות כל יודע  מנין וגומר קורא האחד אותו חד,
טבת  בראשֿחודש יעשה ומה (ה"יז). לעיל ראה הקרואים.
עלֿכרחך  ספרים? שלשה בו שמוציאים בשבת להיות שחל
ספר  של פגמו משום לחוש ואין בשלשתן, קורא  האחד

המשנה'). ('מרכבת נפרדים ענינים שהם מפני  ראשון,

.„ÎıeÁaÓ BÏÏBb ,‰BzŒÙÒ ÏÏBb‰ Ïk; »«≈≈∆»¿ƒ«
ÌÈÙaÓ B˜c‰Ó ,B˜c‰Ó ‡e‰LÎeCÈˆÂ . ¿∆¿«¿¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

Ùz‰ ÏÚ B„ÈÓÚ‰ÏÌB˜Ó .ÚwÈ ‡lL È„k , ¿«¬ƒ««∆∆¿≈∆…ƒ»≈«»
ÔÈÎÈÏBÓe Ba ÔÈ‡BwL Á‡ ‰BzŒÙÒ ÔÈ‡ÈˆBnL∆ƒƒ≈∆»««∆¿ƒƒƒ

BÚÈˆ‰Ï Á‡ ˙ÈÏ B˙B‡ÔÈ‡M eav‰ ÔÈ‡  ¿«ƒ«≈¿«¿ƒ≈«ƒ«»ƒ
,ÂÈÁ‡ Ì‰Â ,B˙B‡ eeÏÈÂ ‰BzŒÙÒ ‡ˆiL „Ú ˙‡ˆÏ»≈«∆≈≈≈∆»ƒ«¿≈«¬»

‰ „ÚB B˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÌB˜n. ««»∆«¿ƒƒ

גם 112) היה הספר שמגביה היה מנהגם ע "א. לב , מגילה
ואיש  ברכיו, על התחתונים בעמודיו מעמידו והיה הגולל,
שהגביה  וזה העליונים, חיים' ב 'עצי  בראשו אוחז היה אחר
קושר  כשהוא ולפיכך בחגורה. וקושרו הספר את גולל היה
שהוא  מבחוץ  בקשירתו להתחיל צריך בחגורתו הספר את
כלפי מבפנים הקשירה יתחיל אם כי  הכתב , שמאחורי  הצד
והלאה  ממנו מפניו הספר את כדוחה הוא הרי חוץ ,

קמז). סי ' או"ח  ל'טור' צד 113)('פרישה', הוא שם.
לא  הספר את כשיפתחו הבאה שבקריאה כדי  - הכתב 
דרך  זה אין כי  הקשר את להתיר הכתב  על להפכו יצטרכו

אם 114)כבוד. שאפילו הספר, יריעות תפירת מקום שם.
מחדש. ולתפרו לחזור אפשר שם ששם 115)יקרע 

יותר. ה'116)משתמר אחרי  שנאמר: ע "ב . לט , סוטה
הספר  את שמצניעים כיום וגם ה). יג, (דברים תלכו אלהיכם
עד  מביהכ"נ לצאת שלא נוהגים אנו הכנסת, שבבית בהיכל

קמט ). סי ' (או"ח  בהיכל הספר את שיכניסו

 ־    
קריאתה 1) סדר השלמתה; זמן ומשך התורה קריאת מנהגי 

וסדר  הפסח  שלפני  פרשיות ארבע  השנה; מאורעות בכל
הפסקתן.

.‡ËeLt‰ ‚‰n‰˙‡ ÔÈÓÈÏLnL ,Ï‡NÈ ÏÎa «ƒ¿»«»¿»ƒ¿»≈∆«¿ƒƒ∆
Œ‚Á Á‡L ˙aLa ÔÈÏÈÁ˙Ó .˙Á‡ ‰La ‰Bz‰«»¿»»«««¿ƒƒ¿«»∆«««
‰l‡'  ‰iMa ,'˙ÈL‡a' „Òa ÔÈB˜Â ˙Bkq‰«À¿ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ»≈∆

'˙„ÏBz'Ì‡ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ'  ˙ÈLÈÏMa ,, ¿…«¿ƒƒ«…∆∆«¿»
˙‡ ÔÈÓBbL „Ú ,‰f‰ „q‰ ÏÚ ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡B˜Â¿¿ƒ¿¿ƒ««≈∆«∆«∆¿ƒ∆
‰Bz‰ ˙‡ ÌÈÏLnL ÈÓ LÈÂ .˙Bkq‰Œ‚Áa ‰Bz‰«»¿««À¿≈ƒ∆«¿ƒ∆«»

ÌÈL LÏLa.ËeLt ‚‰Ó BÈ‡Â , ¿»»ƒ¿≈ƒ¿»»

ונתקבל.2) ט .3)שנתפשט  ו, א.4)בראשית יב , שם,
התלמוד 5) בתקופת כן שנהגו ישראל ארץ  לבני  הכוונה

כט :). (מגילה

.˙BÏÏ˜ ÔÈB˜ e‰iL ,Ï‡NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ‡ÊÚ∆¿»ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ¿»
'‡˜iÂ' ÙÒaL˙ˆÚ Ì„˜‰B˙Œ‰LÓaLÂ , ∆¿≈∆«ƒ¿»…∆¬∆∆¿∆¿ƒ¿≈»
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קנב               
         

‰M‰ŒL‡ Ì„˜ÔÈ‡B˜ e‰iL ,ËeLt‰ ‚‰n‰Â . …∆…«»»¿«ƒ¿»«»∆¿¿ƒ
'ÈÈÒ a„Óa'‰ÚLz Á‡ 'ÔpÁ˙‡Â' ,˙ˆÚ Ì„˜ ¿ƒ¿«ƒ«…∆¬∆∆»∆¿««««ƒ¿»

'ÌÈv Ìz‡' ,‡a˙‡ Âˆ' ,‰M‰ŒL‡ Ì„˜ ¿»«∆ƒ»ƒ…∆…«»»«∆
‰ËeLÙ ‰La ÁÒt‰ Ì„˜ 'Ô‰‡LÈ CÎÈÙÏ . «¬……∆«∆«¿»»¿»¿ƒ»≈
ÌÈ„Ò ÈL ˙ÈÁL ÔÈBwL ˙B˙aLÈk ‰M‡' ÔB‚k , «»∆ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ
'Úˆn‰ ˙Bz ‰È‰z ˙‡Ê'Â 'ÚÈÊ˙'È˙wÁa Ì‡' , «¿ƒ«¿…ƒ¿∆««¿…»ƒ¿À…«

'ÈÈÒ ‰a' ÌÚÔ‰ ‡ˆBiÎÂeÓÈÏLiL È„k , ƒ¿«ƒ«¿«≈»∆¿≈∆«¿ƒ
‰LaÔ˙BÚa ÌÈ„q‰ Ô˙B‡ e‡˜ÈÂ ,. ¿»»¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿»»

ידֿמו).6) כו, (ויקרא "בחוקותי " בסדר התוכחה פרשת היא
וקוראים 7) האילן פירות על נידונים שאז השבועות, חג

לא:). (מגילה וקללותיה" שנה "תכלה לומר: זו, פרשה
טוֿפט ).8) כח , (דברים תבוא" "כי  מהטעם 9)שבפרשת

מ "ב ): פ "א, (ר"ה המשנה כלשון נידון, האדם שאז הנ"ל,
(מגילה, מרון" כבני  לפניו עוברים עולם באי  כל "בר"ה

להפסיק 10)שם). כדי  "בחוקותי ", שאחרי  הפרשה היא
(שם, לעצרת "בחוקותי " שבסדר הקללות בין בה

שבפרשת 11)ב 'תוספות'). הקללות בין בה להפסיק  כדי 
וכאמור. לראשֿהשנה תבוא" אלא 12)"כי  בה שאין

תורת  תהיה "זאת קוראים מעוברת ובשנה חודש. שניםֿעשר
ופסח , פקוד אלו: לקריאות וסימן הפסח . קודם המצורע "
פרשת  קרא פירושו: וזה ותקע . קום וצלי , צום ועצור, מנה
המדברת  במדבר פרשת קרא פסח ; תעשה ואח "כ "צו"
צום  העצרת; חג תחוג ואח "כ ופקודיהם, ישראל במנין
תרגום  שהיא ואתחנן, פרשת קרא ואח "כ באב  תשעה תענית
ואח "כ  נצבים פרשת קרא ותחנונים; בקשה שפירושה ְֵצלי 
עמרם  רב  סדר בשם מיימוניות' ('הגהות בראשֿהשנה תקע 
מעוברת  לשנה סימן הוסיף  תכח  סי ' או"ח  וה 'טור' גאון).
ואח "כ  הסגר הטעון מצורע  פרשת קראו ופסחו", "סגרו

פסח . מסויימים 13)תעשו סדרים לקרוא וצריך הואיל
אחת. בשנה התורה את להשלים ונוהגים קבועים, בזמנים

וסדר 14) הטמאים בתורת אחד בענין מדברות ששתיהן
במספר15)טהרתם. קטנה היא "בהר" פסוקיה,פרשת

משותפות  וכן "בחוקותי ", פרשת לקריאת להצטרף  וראויה
ונזכר  וחוזר "בהר" בפרשת הנאמר השמיטה בענין הן
שבתותיה  את הארץ  תרצה אז ככתוב : "בחוקותי ", בפרשת

לדֿלה). כו, (ויקרא או 16)וגו' ובלק ", "חוקת סדר כגון
ומסעי ". שמספר 17)"מטות פשוטה בשנה שהרי 

התורה  כל לגמור תוכל לא לחמישים, עולה שבתותיה
ששבת  גם ומה וארבעה; חמישים למספר עולים שסדריה
מענין  אלא הרגיל בסדר בה קוראים אין החג בתוך החלה

כאחד,18)המועדות. ובחוקותי " "בהר סדרי  תחבר אם כי 
כדרוש. העצרת לפני  סיני " "במדבר לקרוא לכוין תוכל

.‚ÔÈ‡B˜ ÌL ,˙ÈÁLa ˙aLa ÔÈ˜ÈÒÙnL ÌB˜Ó»∆«¿ƒƒ¿«»¿«¬ƒ»¿ƒ
ÈLÈÓÁe ÈLe ‰ÁÓa?„ˆÈk .‰‡a‰ ˙aLÏe ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«»«»»≈«

 '˙ÈL‡a' „Òa ˙ÈÁLa ÔÈB˜ ‰BL‡ ˙aL«»ƒ»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆¿≈ƒ
B‡ ÌÈ˜eÒÙ ‰NÚ ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡' ÔÈB˜ ‰ÁÓa¿ƒ¿»ƒ≈∆¿……«¬»»¿ƒ
‰‡a‰ ˙aLÏ ÔÎÂ ,ÈLÈÓÁe ÈLa ÔÎÂ ,˙BÈ≈¿≈¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈¿«»«»»
„Ú ‡B˜Â ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡'Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ˙ÈÁLa¿«¬ƒ«¿ƒƒ≈≈∆¿……«¿≈«

„q‰ ÛBÒÔÈÈËÙÓe .‰M‰ Ïk ÔÈB˜ BÊ Cc ÏÚÂ , «≈∆¿«∆∆ƒ»«»»«¿ƒƒ
‰Bza ‡wL ÔÈÚÓ ‡Èpa ˙aLÂ ˙aL ÏÎa. ¿»«»¿«»«»ƒ≈≈∆»»«»

ה"א).19) (פ "יב , לעיל כמבואר בלבד, עולים לשלשה
ע "ב .20) לא, הוא 21)מגילה "בראשית" בסדר כגון:

השמים  בורא ה' אמר... כה הארץ מפטיר: רוקע  ונוטיהם
וכן  בראשית; למעשה המתאים ה) מב , (ישעיה וצאצאיה
הנאמר  הפסוק  שם על נד) (בישעיה מפטיר הוא "נח " בסדר
"תשבי " ובספר כולן. וכן ט ) (שם, וגו' לי  זאת נח  מי  כי  בה:
שלא  ישראל על גזר יון מלך אנטיוכס  נאמר: "פטר" שורש
אחת  פרשה לקחו ישראל עשו מה ברבים, בתורה יקראו
אף  ועתה בה. וקראו השבוע  לפרשת דומה שענינה מנביאים

בטל. לא הזה המנהג - הגזירה שבטלה

.„BL‡‰  ÌÈL„Á ÈL‡eÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‡B˜ Ô ¿»≈√»ƒ»ƒ≈¿»¿ƒ
'Âˆ' ˙LtÓÈLÈÏL ˜eÒt ‡B˜Â ÊBÁ ÈM‰Â , ƒ»»««¿«≈ƒ≈¿≈»¿ƒƒ

iLiL È„k ,ÂÈÁ‡L ÌÈ˜eÒÙ ÈLe ,ÔBL‡‰ ‡wL∆»»»ƒ¿≈¿ƒ∆«¬»¿≈∆¿«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‰Lta‰LÏL ‡B˜ ÈLÈÏM‰Â , «»»»¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ≈¿»

ÈÚÈ‰Â ,'˙aM‰ ÌBÈe' ÌÚ ÈM‰ iML ÌÈ˜eÒÙ¿ƒ∆ƒ≈«≈ƒƒ¿««»¿»¿ƒƒ
'ÌÎÈL„Á ÈL‡e' ‡B˜L„ÁŒL‡ ÏÁ Ì‡Â . ≈¿»≈»¿≈∆¿ƒ»……∆

„Á‡a :˙ÈÁLa ÌÈÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿≈¿»ƒ¿«¬ƒ»∆»
B ‡B˜ ÈMe ,˙aL d˙B‡ „Ò Ba ÔÈB˜ƒ≈∆»«»«≈ƒ≈

ÌÈÏLn‰‡B˜ ÈËÙn‰Â ,'ÌÎÈL„Á ÈL‡e' ««¿ƒ¿»≈»¿≈∆¿««¿ƒ≈
L„Á ÈcÓ ‰È‰Â' ÔÈÈËÙÓe ,L„ÁŒL‡ ÔÈÚƒ¿«……∆«¿ƒƒ¿»»ƒ≈…∆

'BL„Áa,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‡ L„ÁŒL‡Â . ¿»¿¿……∆»∆»ƒ¿¿«»
'ÈLÙ ‰‡N ÌÎÈ„ÚBÓe ÌÎÈL„Á' ÔÈÈËÙÓ. «¿ƒƒ»¿≈∆¬≈∆»¿»«¿ƒ

ÔÈÈËÙÓ ,˙aLa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡Â¿……∆∆»ƒ¿¿∆»¿«»«¿ƒƒ
'L„Á ÁÓ Ô˙B‰È BÏ Ó‡iÂ' ÂÈÙlL ˙aLa. ¿«»∆¿»»«…∆¿»»»»…∆

כח ).22) (במדבר לחמי  קרבני  את ישראל... בני  את צו
משיירים 23) שאין ג') הלכה י "ב , (פרק  לעיל נתבאר וכבר

פסוקים. משלשה פחות יש 24)בפרשה זו שפרשה ואע "פ 
השלישי שיקרא אומרים אנו אין פסוקים, חמשה בה
פסוק  עוד ויוסיף  פסוקים, שני  המכילה השבת" מ "וביום
ולא  כרגיל לקרוא השני  יוכל ואז חדשיכם" מ "ובראשי 
אין  הוא: כלל כי  - הראשון שקרא מה על לחזור יצטרך
יצטרך  לפיכך פסוקים, משלשה פחות בפרשה מתחילין
וישייר  פסוקים שלשה חדשיכם" מ "ובראשי  לקרוא השלישי 
משיירים  "אין אמרנו: וכבר בלבד; פסוקים שני  ממנה

כא:). (מגילה פסוקים" משלשה פחות שם,25)בפרשה
הקרואים. מנין את המשלים השביעי  העולה ע "ב . כט ,

ולדעת 26) (כסף ֿמשנה). המשלים שקרא מה וקורא חוזר
בדברי הכוונה סח , הרמב "ם" ב "לשונות ח "א הרדב "ז
שהרי מפטיר, להיות רוצה אם - המשלים" בו "קורא רבינו:
ואמר: שחזר וזה הי "ז) פ "יב , (לעיל מהמנין עולה המפטיר
יהיה, שלא בין משלים שיהיה בין לומר - קורא" "והמפטיר

„ÈÓ˙ לקרוא נוהגים ואנו ראשֿחודש. בענין קורא המפטיר
המפטיר  קורא השני  ובספר שבת, של בסדר קרואים שבעה
הפרשה  סוף  עד חדשיכם" ו"בראשי  השבת", מ "וביום

תכה). סי ' ההפטרה,27)('טור' של האחרון הפסוק  הוא
אֿכד). סו, (ישעיה כסאי " השמים ה' אמר ב "כה המתחילה

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



קנג                
         

"השמים 28) מפטירים: אלא כן, נוהגים לא ואנו יד. א, שם,
מיימוניות'). ('הגהות ע "א.29)כסאי " לא, מגילה

.‰BË „a Á˙Bt ,‰Bza ˙B˜Ï ‰ÏBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿«»≈«¿»»
BË „a ÌiÒÓe‡B˜ ,'eÈÊ‡‰' ˙Lt Ï‡ . ¿«≈¿»»¬»»»««¬ƒ≈

ÎÊ'Ó ÏÈÁ˙Ó ÈM‰Â ,'ÌÏBÚ ˙BÓÈ ÎÊ' „Ú ÔBL‡‰»ƒ«¿…¿»¿«≈ƒ«¿ƒƒ¿…
'e‰ÈkÈ'Ó ÈLÈÏM‰Â ,'e‰ÈkÈ' „Ú 'ÌÏBÚ ˙BÓÈ¿»««¿ƒ≈¿«¿ƒƒƒ«¿ƒ≈
'ı‡iÂ '‰ ‡iÂ' ÔÓ ÈÚÈ‰Â ,'ı‡iÂ '‰ ‡iÂ' „Ú«««¿«ƒ¿»¿»¿ƒƒƒ««¿«ƒ¿»
‡N‡ Èk' „Ú 'eÓÎÁ eÏ' ÔÓ ÈLÈÓÁ‰Â ,'eÓÎÁ eÏ' „Ú«»¿¿«¬ƒƒƒ»¿«ƒ∆»
'È„È ÌÈÓL Ï‡ ‡N‡ Èk'Ó ÈMM‰Â ,'È„È ÌÈÓL Ï‡∆»«ƒ»ƒ¿«ƒƒƒƒ∆»∆»«ƒ»ƒ

‰ÈM‰ ÛBÒ „Úel‡ ˙BÈÚa da ÔÈ˜ÒBÙ ‰nÏÂ ;? ««ƒ»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
.‰eL˙a ÌÚ‰ eÊÁiL È„k ,‰ÁÎBz Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈≈»¿≈∆««¿»»ƒ¿»

שעשה 30) במי  יסיים לא וכן ה"ז). (פ "ג, שם, ירושלמי 
המשנה  פירוש ע "פ  סק "ד, קלח  סי ' אברהם' ('מגן רע  מעשה

מ "ח ). פ "ד, ידים וכן 31)לרבינו, פ "ד; מגילה הרי "ף  ע "פ 
וסימן  תכח ). סימן (או"ח  ב 'טור' מובאת גאון פלטוי  רב  דעת

לא.). השנה (ראש ל"ך הזי "ו אלו שתחילתם 32)קריאות
קשים. דברים וסופם

.Â‰Bz‰ ÛBÒaL ÌÈ˜eÒÙ ‰BÓL˙B˜Ï zÓ , ¿»¿ƒ∆¿«»À»ƒ¿
‰NÚÓ ˙BÁÙa ˙Òk‰Œ˙Èa Ì˙B‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; »¿≈«¿∆∆¿»≈¬»»««ƒ

ÌÓ‡ ‰eb‰ ÈtÓ ‰LÓe ‡È‰ ‰Bz Ïk‰L ∆«…»ƒ∆ƒƒ«¿»¬»»
,epzL È‰ ,‰LÓ ˙˙ÈÓ Á‡ Ì‰L ÔÚÓLÓe ÏÈ‡B‰ƒ«¿»»∆≈««ƒ«∆¬≈ƒ¿«

.Ô˙B‡ ˙B˜Ï „ÈÁÈÏ zÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»À»¿»ƒƒ¿»

לד,33) (דברים ה' עבד משה שם וימת בפסוק : המתחילים
הכנסת"34)ה). בבית אותם קורא "יחיד ע "א: ל, מנחות

בביהכ"נ  לקרותם שיכולים לומר שהכוונה רבינו ומפרש -
והראב "ד  עשרה, שם כשאין אפילו וסוף  תחילת בברכה

" התלמוד: דברי  את ומפרש רבינו על ˜Â‡חולק  „ÈÁÈ
להזמין  בהם הפסקה ואין קוראם אחד שאדם לומר: אותם"
(מגילה  ה'ירושלמי ' דברי  על ומסתמך לקרות, אחר עולה

שם). (מנחות, רש"י  פירש וכן ה"ז). שם:35)פ "ג,
בדמע ". כותב  ומשה אומר "הקב "ה

.ÊÌÈ‰k ˙B˙aL ˙BÏÏ˜‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ¿»∆¿«…¬ƒ≈«¿ƒƒ»∆∆»
Ô˙B‡ ‡B˜ „Á‡,Ì‰ÈÙlL ˜eÒÙa ÏÈÁ˙Ó  ∆»≈»«¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆

Ì‰ÈÁ‡ ÏL ˜eÒÙa ÌiÒÓeŒ‰LÓaL ˙BÏÏ˜e . ¿«≈¿»∆«¬≈∆¿»∆¿ƒ¿≈
˜ÒBt ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‰ˆ Ì‡  ‰B˙e‚‰ Îe ; »ƒ»»ƒ¿…»∆≈¿»»¬

.Ô˙B‡ ‡B˜ „Á‡ ‡l‡ ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‡lL ÌÚ‰»»∆…ƒ¿…»∆∆»∆»≈»

ידֿמד.36) כו, (משלי37)ויקרא שנאמר ע "ב . לא, מגילה
עצמו  מראה בהן והמפסיק  תמאס , אל בני  ה' מוסר יא): ג,
אמרו: ה"ז) פ "ג, (מגילה וב 'ירושלמי ' לקרותן, לו שקשה
מתברך". ואני  מתקללים בני  שיהו בדין "אינו הקב "ה: אמר

ופסוק 38) הפורענות, על ברכה אומרים אין כי  שם. מגילה,
בפרשה  ומשיירים מתחילים אין שהרי  דוקא, לאו אחד
אחריהם  פסוקים שלשה קורא אלא פסוקים, משלשה פחות
שם). ('תוספות', לפניהן וכן הפרשה, נגמרת שבהם

(39- הראשונות לאחרונות? ראשונות בין ומה שם. מגילה,
להקב "ה  שליח  נעשה כלומר: אמרן, הגבורה מפי  משה
פני ונתתי  בהן: נאמר שהרי  נאמרו, רבים ובלשון לאמרן,

...ÌÎÈÚ ˙‡ È˙˙Â ...Á ÌÎÈÏÚ È˙‡‰Â ...ÌÎ
כלומר: הקודש), (ברוח  אמרן עצמן מפי  משה - והאחרונות
ובלשון  וכך כך עליכם יקפיד הוא ה' מצוות על תעברו אם
קשה  תוכחתן אין ולפיכך ה'... יתן ה'... יככה יחיד:

כבראשונות.

.ÁÌÈetk‰ŒÌBÈÏe ˙B„ÚBnÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓÔÈ‡B˜Â «¿ƒƒ«¬¿«ƒƒ¿¿ƒ
Ì‰Ï Ôwz ‰LÓe .˙aL „Òa ‡Ï ,„ÚBn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««≈…¿≈∆«»∆ƒ≈»∆

BÈÚ „ÚBÓ ÏÎa ÔÈ‡B˜ e‰iL ,Ï‡NÈÏÔÈÏ‡BLÂ , ¿ƒ¿»≈∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¬ƒ
„ÚBÓe „ÚBÓ ÏÎa ÌBÈ ÏL BÈÚa ÔÈLB„Â‰Óe . ¿¿ƒ¿ƒ¿»∆¿»≈≈«

˙B˙aL ˙B„ÚBÓ ˙LÙa  ÁÒta ?ÔÈB˜ Ô‰≈ƒ«∆«¿»»«¬∆¿«
ÌÈ‰keÎLÓ' ÔBL‡ ÌBÈa ˙B˜Ï ÌÚ‰ e‚‰ Îe . …¬ƒ¿»»¬»»ƒ¿¿ƒƒ¿

'ÌÎÏ eÁ˜eÏbÏb ÁÒÙa ÔÈÈËÙÓe ,BËŒÌBÈe , ¿»∆«¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿
ÈL'NÎ B‡ BL' ÁÒÙa ÔÈÈËÙÓe , ≈ƒ∆∆«¿ƒƒ¿∆«

e‰iL‡È'BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜'  ÈLÈÏMa ,ÈÚÈa , …ƒ»«¿ƒƒ«∆ƒ»¿»¿ƒƒ
'‰ÂÏz ÛÒk Ì‡' 'EÏ ÏÒt'  ÈLÈÓÁa ,ÈMMa , ƒ∆∆«¿∆«¬ƒƒ¿»¿«ƒƒ

'B„ÚBÓa ÁÒt‰ ˙‡ Ï‡NÈ È eNÚÈÂ' ŒÌBÈa , ¿«¬¿≈ƒ¿»≈∆«»«¿¬¿
‰ÈM‰ ÛBÒ „Ú 'ÁlLa È‰ÈÂ'  ÔBÁ‡ BË„Ú , «¬«¿ƒ¿««««ƒ»«

'„Âc a„ÈÂ' ÔÈÈËÙÓe ,'E‡Ù '‰ È‡ Èk', ƒ¬ƒ…¿∆«¿ƒƒ«¿«≈»ƒ
'BÎa‰ Ïk'  ÈÈÓMe'ÌBi‰ „BÚ' ÔÈÈËÙÓe ,. «¿ƒƒ»«¿«¿ƒƒ«

נקרא:40) הכיפורים שיום מפני  ד. משנה פ "ג, מגילה
כשבת, במלאכה ואסור לב ) כג, (ויקרא שבתון" "שבת
ויום  הואיל וכן שבת, מסדרי  בו נפסיק  שלא אומר הייתי 
בשחרית  בו שקוראים המועדות משאר שונה הכיפורים

‰ÁÓÂ,השבת בסדר יקראו שבשחרית אומר הייתי  ,
טוב ', יום ('תוספות הכיפורים יום מענין יקראו ובמנחה

מד):41)שם). כג, (ויקרא שנאמר מ "ו. פ "ג, מגילה
המצוות  כל וכי  ישראל. בני  אל ה' מועדי  את משה וידבר
לקרוא  להם שתיקן מלמד אלא לישראל? משה אמרן לא

מענינו. מועד הנזכר:42)בכל הפסוק  מן ע "א. לב , מגילה
בזמנו  מועד כל הלכות עמהם מדבר משה שהיה "מלמד

שם). (רש"י , ותורותיו האלהים חוקי  ויקרא 43)להודיעם
אֿמד. כאֿנא.44)כג, יב , שם,45)שמות ב ; ה, יהושע 

א. ימיםֿטובים,46)ו, שני  שם שיש כאן, מדובר בגולה
קריאת  אצלנו שאין אלא הזה הסדר ככל קוראים אנו ובארץ 

חול. הוא שהרי  כלל, השמיני  כוֿלג;47)יום כב , ויקרא
אֿמד. אֿכה.48)כג, כג , יג,49)מלכיםֿב  שמות

אֿיט .50)אֿטז. כג, כדֿל; כב , לד,51)שם, שם,
ידובר 52)אֿכו. האלה הפרשיות ובכל אֿיד. ט , במדבר

בתורה. כתיבתן כסדר קריאתן וסדר הפסח , חג על
של 53) שבשביעי  לפי  כז. פסוק  טו פרק  עד יז יג, שמות

ממצרים. בצאתם הים על שירה אבותינו אמרו פסח 
מיציאת 54) בה ומדובר שירה הוא שגם אֿנא, יח , תהלים

ויפיצם, חציו וישלח  - באפו עשן עלה ככתוב : מצרים,
לא.). מגילה (רש"י , במצרים ה' למכות המכוונים

בענין 55) בו שמדובר אֿיז, טז, פרק  עד יט  טו, דברים
"בכספא  "קדש "תורא "משך אלו: קריאות וסימן המועדות.

[שם]. "בוכרא "שלח  "במדברא לב 56)"פסל י , ישעיה
פסח , בליל שהיתה סנחריב  במפלת המדבר יב  פרק  סוף  עד
שמיני יום חל ואם שם). (מגילה, העתידה גאולתנו  ועל
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עד  כב ) יד, (דברים תעשר" מ "עשר מתחילים בשבת, להיות
העולים  קרואים לשבעה להספיק  כדי  "ראה" פרשת סוף 
בשמיני וכן העצרת, של שני  ביו"ט  וכן בשבת, לתורה
('הגהות  יב  ה"ט  בסמוך ראה בשבת, שחל העצרת
ישתנה, לא זו בהלכה כאן האמור הסדר וכל מיימוניות').
אנו  אז חמישי , ביום להיות הפסח  כשחל אלאֿאםֿכן
לי "קדש קוראים א' וביום השבת, ביום לך" "פסל קוראים
מועד  של בחולו להיות שחלה שבת הוא כלל כי  בכור" כל
כמבואר  לך" "פסל בה קוראים בסוכות בין בפסח  בין
(שמות  אלי " אומר אתה מ "ראה ומתחילים ה"טז. בסמוך
זו  בקריאה שיש ומפני  הקרואים, ז' לכל לספק  כדי  יב ) לג,
יום  שהיא בשבת אותה קוראים וחוה"מ , ורגלים שבת מענין

שם). וברש"י  לא. (מגילה להתפלל הבא ציבור אסיפת

.Ë'˙BÚeL ‰ÚL'a ÔÈB˜ ˙ˆÚa‚‰Óe . »¬∆∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»
L„Áa' ÔBL‡‰ BËŒÌBÈa ÌÈBwL ,ËeLt»∆ƒ¿»ƒ«…∆

'ÈLÈÏM‰‰kna ÔÈÈËÙÓe ,ÈMe ,ÔÈB˜ «¿ƒƒ«¿ƒƒ«∆¿»»«≈ƒƒ
˜ewÁa ÔÈÈËÙÓe ,'BÎa‰ Ïk' ˙B„ÚBÓ ˙LÙa. ¿»»«¬»«¿«¿ƒƒ«¬«

ט .57) טז, לפי58)דברים כ', פרק  סוף  עד א' יט , שמות
ופרשה  לישראל, תורה ניתנה בסיון ששה שהוא הזה שביום

תורה. במתן מדברת על 59)זו א', פרק  ביחזקאל האמורה
מרכבתו. בהוד סיני  הר על הקב "ה שירד בגולה 60)שם

ימיםֿטובים. שני  במתן 61)שעושים המדבר ג', פרק 
פארן" מהר וקדוש יבוא מתימן "אלוה בו: שכתוב  תורה

תורה. מתן בענין ב :): (ע "ז דרשוהו ורבותינו וכו'

.È„Á‡a ÈÚÈM‰ L„Áa' ÔÈB˜ ‰M‰ŒL‡a¿…«»»ƒ«…∆«¿ƒƒ¿∆»
'L„ÁÏÈÈÂ' ÔBL‡ ÌBÈa ÔÈBwL ,ËeLt ‚‰Óe . «…∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«»

'‰N ˙‡ „˜tÔÓ „Á‡ LÈ‡ È‰ÈÂ' ÔÈÈËÙÓe , »«∆»»«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»ƒ
'ÌÈ˙Ó‰˙‡ ‰q ÌÈ‰Ï‡‰Â' ÔÈB˜ ÈMe , »»»«ƒ«≈ƒƒ¿»¡…ƒƒ»∆

'Ì‰‡'ÌÈÙ‡ ÈÏ ÈwÈ Ô‰' ÔÈÈËÙÓe ,. «¿»»«¿ƒƒ¬≈«ƒƒ∆¿«ƒ

א.62) כט , א.63)במדבר כא, שמואלֿא,64)בראשית
יא.). (ר"ה וחנה שרה נפקדו בראשֿהשנה כי  א.

עקידת 65) ענין להזכיר כדי  הפרק  סוף  עד כב , בראשית
עוד...66)יצחק . אזכרנו "זכור בו: שנאמר יט . לא, ירמיה

טובה, של "זכרונות" בו להזכיר היום וחובת ארחמנו" רחם
לב :). השנה בראש (כמבואר

.‡È'˙BÓ ÈÁ‡' ÔÈB˜ ˙ÈÁLa ÌÈetk‰ŒÌBÈa, ¿«ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈
'‡NÂ Ì Ó‡ ‰k' ÔÈÈËÙÓeÔÈB˜ ‰ÁÓa , «¿ƒƒ…»«»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

'˙BÓ ÈÁ‡'aL ˙BÈÚaÈÓ Ïk ÌÏkÈÂ kÊiL È„k , »¬»∆¿«¬≈¿≈∆ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ
‰eL˙a ÊÁÈÂ Ô‰Ó ˙Á‡a ÏLÎpLÈLÈÏM‰Â , ∆ƒ¿«¿««≈∆¿«¬…ƒ¿»¿«¿ƒƒ
‰BÈa ÈËÙÓe ‰Bz ‡B˜. ≈«»«¿ƒ¿»

הכיפורים.67) יום בעבודת המדבר טז, פרק  ויקרא
התשובה 68) בענין המדבר נה, פרק  סוף  עד טו נז, ישעיה

וגו'. אבחרהו" צום זה "הלא ו' פסוק  שם ככתוב  והתענית,
יח .69) פרק  ב "אוצר 70)ויקרא (מובאת הגאונים. תשובת

רב "ז). אות למגילה ומדובר 71)הגאונים" יונה, ספר כל
תשובתם  הקב "ה ושקיבל נינוה, אנשי  תשובת בענין בו
להם  לעשות דבר אשר הרעה על האלהים וינחם ככתוב :

י ). ג, (שם, עשה ולא

.ÈÔÈB˜ ,ÌÈBL‡‰ ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa ,˙BkÒa¿Àƒ¿≈»ƒƒ»ƒƒƒ
,'B‚Â 'ÊÚ B‡ NÎ B‡ BL' ‡È‰L ,˙B„ÚBn‰ ˙LÙa¿»»««¬∆ƒ∆∆≈¿

'ÈÈÏ ‡a ÌBÈ ‰p‰' ÔBL‡ ÌBÈa ÔÈÈËÙÓeÌBÈe , «¿ƒƒ¿ƒƒ≈»«»¿
'‰ÓÏL CÏn‰ Ï‡ eÏ‰wiÂ'  ÈLBËŒÌBÈe , ≈ƒ«ƒ»¬∆«∆∆¿……¿

ÔBÁ‡˙BlÎk È‰ÈÂ' ÔÈÈËÙÓe ,'BÎa‰ Ïk' ÔÈB˜ «¬ƒ»«¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿«
'‰ÓÏL'‰Îa‰ ˙‡ÊÂ' ÔÈB˜ ÁÓÏe ,ÔÈÈËÙÓe , ¿……¿»»ƒ¿…«¿»»«¿ƒƒ

'‰ÓÏL „ÓÚiÂ'ÈÁ‡ È‰ÈÂ' ÔÈÈËÙnL ÈÓ LÈÂ , ««¬…¿……¿≈ƒ∆«¿ƒƒ«¿ƒ«¬≈
˙BÓ˙Ba˜a ÔÈB˜ ‚Á‰ ˙BÓÈ ‡Le .'‰LÓ∆ƒ¿»¿∆»ƒ¿»¿¿

‚Á‰. ∆»

הסוכות,72) חג על בו ומדובר הפרק . סוף  עד יד, זכריה
(שם, הסוכות חג את ולחוג בשנה... שנה מדי  ועלו ככתוב :

היתה 73)טז). אסיפה שאותה לפי  ב ֿכב . ח , מלכיםֿא,
הסוכות. העצרת.74)בחג שמיני  חג מלכיםֿא 75)הוא

שם: ונאמר נדֿסו. ‰˘ÈÈÓח , ÌÂÈ ויברכו העם את שלח 
המלך. בו 76)את חותמים המועדות, כל סוף  שהוא לפי 

פ "ג). למגילה (ר"ן ישראל את שבירך רבינו משה בברכת
ביום 77) - שלמה בתפילת המדבר כב ֿנג. ח , מלכיםֿא

הדברים  אלה וכל וקיומו. העם לשלום - העצרת שמיני 
ע "א. לא, דף  מגילה במס ' דעת 78)מקורם א. פרק  יהושע 

או"ח  ה'טור' ולדעת (שם). ב 'תוספות' מובאת גאון האי  רב 
שחתמנו  לפי  והטעם: ב 'ירושלמי '. מקורו תרסט , סי '
הקב "ה  שציוה במה מפטירים רבינו, משה של בפטירתו
נוהגים  ואנו פ "ג). שם (ר"ן תלמידו ליהושע  פטירתו לאחר
"וזאת  בראשון וקוראים תורה, ספרי  שלשה להוציא
"אשר  עד ברא" "בראשית ובשני  התורה; סוף  עד הברכה"
פתחון  יהא שלא כדי  ג), ב , (בראשית לעשות" אלהים ברא
רוצים  ואינם התורה את סיימו כבר ולומר: לקטרג לשטן פה
כמבואר  הקרבנות", ב "סדר קוראים ובשלישי  עוד. לקרותה
לחג: האחרון זה, ליוםֿטוב  וקוראים יד. הל' בסמוך
לכבוד  סעודה ועושים בו ששמחים לפי  תורה", "שמחת
על  א, פרק  רבה" ב "קהלת המדרש ע "פ  התורה  סיום
"מכאן  טו) ג, (מלכיםֿא עבדיו לכל משתה ויעש הפסוק :
תרסט ). סי ' או"ח  (שו"ע  תורה של לגמרה סעודה שעושים

יזֿלד).79) כט , (במדבר פנחס  בפרשת האמורים

.‚ÈÈzL ‡B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?„ˆÈk≈«¿»»≈À∆≈≈¿≈
˙BiLÙ,„ÚBÓ ÏL BlÁ ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ÌBia . »»ƒ««¿ƒƒ∆À∆≈

'ÈM‰ ÌBie' Ô‰k‰ ‡B˜ÌBie' ‡B˜ ÈÂÏÂ , ≈«…≈««≈ƒ¿≈ƒ≈«
'ÈLÈÏM‰ÈÚÈ‰Â ,ÈLÈÏM‰ ÌBia ‡B˜ Ï‡NÈÂ , «¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBie ÈM‰ ÌBia ‡B˜Â ÊBÁÌBia ÔÎÂ . ≈¿≈««≈ƒ««¿ƒƒ¿≈«
ÌBie' ÔÈB˜ ,„ÚBÓ ÏL BlÁ ÏL ÈL ‡e‰L ,ÈÚÈ‰»¿ƒƒ∆≈ƒ∆À∆≈ƒ«
ÌBÈ ÏÎa BÊ Cc ÏÚÂ ,'ÈÚÈ‰ ÌBie' ,'ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿«∆∆¿»

.ÌBÈÂ»

היום 80) בקביעות מסופקים שהיו ידובר, לארץ  בחוץ 
שני עושים היו כן על אשר ראשֿחודש, של המדוייק 
חולֿהמועד  שהוא השלישי  ביום ולפיכך מספק , ימיםֿטובים
בתשרי ט "ו שיום יתכן כי  לחג, שני  רק  זה שמא מסופקים הם
גם  ויתכן השני , ביוםֿטוב  חל הסוכות חג התחלת שהוא
כבר  הוא זה ויום הראשון ביוםֿטוב  חל בתשרי  שט "ו
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קנה                
         

בסוף  בסמוך ראה - ישראל ארץ  למנהג ובנוגע  לחג. השלישי 
הוא.81)ההלכה. שני  שמא כי  ע "א. נה, כי82)סוכה

הוא. לחג שלישי  שהרי83)שמא - היום לכבוד בא שהוא
לקרוא  חשוב  הוא ולפיכך - שלשה רק  קוראים חול יום בכל
אלא  קוראים אנו אין עצמו, שני  ביו"ט  אבל היום. ספיקי  את

"˘Ú ‰˘ÓÁÂ אין שני , ספק  הוא שגם אע "פ  בלבד, יום"
יבואו  שלא כדי  השני " "וביום בו לקרוא בו מזלזלים אנו
להעיר  ויש פ "ג). למגילה (ר"ן שני  יו"ט  בקדושת להקל
וביום  קורא "וישראל כתוב : ושוינצינו, רומי  דפוס  שבנוסח 

ÈÚÈ‰ משובשת שגירסא סובר הכסף ֿמשנה מרן אבל ."
חולֿהמועד  בהתחלת לקרוא לנו מה כי  עמו ונימוקו היא,
הוא  כך ומשום כלל, היום מספיקי  שאינו הרביעי " "וביום
למגילה  ברי "ף  כתוב  כך ואמנם שבספר, גירסתנו את מאשר
"ספיקא  שם שאין ישראל ובארץ  הגאונים. דעת עלֿפי  פ "ג
ביום  כי  בלבד, היום קרבן אלא יום בכל קוראים אין דיומא"
השני " "וביום כהן קורא לחולֿהמועד ראשון שהוא לחג שני 
עצמה  פרשה אותה וקוראים חוזרים אחריו העולים והשלשה

א'). סעיף  תרסג סי ' או"ח  (שו"ע 

.„ÈÌÈetk‰ŒÌBÈa ÔÎÂ ,ÌÈBË ÌÈÓiÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ»ƒƒ¿≈¿«ƒƒ
ÌÈÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙ÚLe¿ƒ¿«¿≈«∆«ƒƒ¿≈¿»ƒ

˙ÈÁLa˙BÈÚ‰ el‡ B ‡B˜  ÔBL‡‰ : ¿«¬ƒ»ƒ≈≈»ƒ¿»
‰ B˙B‡ Ôa˜ B ‡B˜  ÈM‰Â ,eÓ‡LeÓ‡‰ ÌBi ∆»«¿¿«≈ƒ≈»¿««»»

ÌÈ„e˜t‰ LnÁaÔaw‰ ÔÈÚ ‡Bw‰Â ,‰Bza ¿À««¿ƒ«»¿«≈ƒ¿««»¿»
.‡Èpa ÈËÙÓ ‡e‰«¿ƒ«»ƒ

קוראים 84) אנו סוכות חולֿהמועד שבימי  שהזכיר לפי 
ואף  ימיםֿטובים שבכל משמיענו הוא החג, בקרבנות
על  נוסף  היום בקרבנות קוראים אנו פסח  בחולֿהמועד
הכיפורים  יום ותפס  לעיל, שהזכיר היום בענין הקריאה

בעלמא. לדוגמא המתחיל 85)ופסח  "במדבר" חומש הוא
כח ֿכט . פרקים פנחס  בפרשת ופקודיהם, ישראל בני  במנין
אינו  המועדים, בכל היום בקרבנות קוראים שאנו זה ודבר
ונזכר  הגאונים מימי  בידינו מקובל אלא בתלמוד מפורש
סומכים  ויש מיימוניות'). ('הגהות גאון עמרם רב  בסדר
"אמר  לא:) (מגילה התלמוד דברי  עם בקשר זה מנהג
חס ֿושלום  שמא עולם! של רבונו הקב "ה: לפני  אברהם
וכדור  המבול כדור להם עושה ואתה לפניך, חוטאים ישראל
זמן  כל - קרבנות סדר להם תיקנתי  כבר לו: אמר הפלגה...
לפני מקריבים כאילו עליהם אני  מעלה בהם, שקוראים
קוראים  אנו אין ובשבת עוונותיהם". כל על אני  ומוחל קרבן
בתורה  תופס  שבת של מוסף  קרבן אין כי  הקרבנות, בסדר
לקרוא  ואין ט ֿי ) כח , במדבר (ראה בלבד פסוקים שני  אלא
של  מוסף  קרבן שאין ועוד פסוקים, משלשה פחות בתורה

בא בו ÂˆÏ˙אאל ÙÎÏשבת נאמר לא שהרי  בלבד,
של  הטעם בו אין לפיכך החג, קרבנות כבשאר "לכפר"
הוא  פ "ג). למגילה (ר"ן הנ"ל שבאגדה עוונות" "מחילת

שבת "תכנת לשבת: מוסף  בתפילת אומרים Èˆ˙שאנו
ימיםֿטובים  שבשאר קרבנותיה? רצית "למה קרבנותיה"

- הקרבנות באיםËÁ‡˙באים כולם - ובשבת ,˙ÂÏÂÚ"
רפג). סי ' או"ח  נגמרת.86)('טור' הקריאה שבו

.ÂË‰LÏL B‡ ÌÈÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBnL ÌBÈ ÏÎe, ¿»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ¿»

‰Ê Á‡ ‰Ê e‡ÈˆB‰ Ì‡,ÔBL‡‰ ˙‡ ÈÊÁnLk  ƒƒ∆««∆¿∆«¬ƒ∆»ƒ
LÈc˜ ÓB‡ÔBÁ‡‰ ˙‡ ÈÊÁnLÎe ,ÈM‰ ‡ÈˆBÓe ≈«ƒƒ«≈ƒ¿∆«¬ƒ∆»«¬
LÈc˜ ÓB‡eÓ‡ Îe .ËeLt‰ ‚‰n‰L , ≈«ƒ¿»»«¿∆«ƒ¿»«»

ÌÏBÚÏ ÌÈÏLn‰ ‡BwL Á‡ LÈc˜ ÓBÏŒÁ‡Â , ««ƒ««∆≈««¿ƒ¿»¿««
.‡Èpa ÔÈÈËÙÓ Ck»«¿ƒƒ«»ƒ

כ"ג.87) הלכה בסמוך כמנהגנו 88)ראה שלא כלומר,
אחת. בבת כולם את מוציאים שאנו קראו 89)היום שבו

קדיש. עליו לומר הוא וחשוב  היום, סדר כי90)וגמרו
קדיש. לומר ראוי  סופי , באופן הקריאה גמר אחרי 

ה"כ).91) (פ "יב , מוציאים 92)לעיל שאין ביום אפילו
ספר. באותו לקרוא המפטיר עתיד שעדיין אחד, ספר אלא
בספר  לקרוא וגמרו נפרדים, ספרים שני  כשמוציאים כלֿשכן
עליו  לומר שצריך - בו לקרוא עתיד המפטיר ואין הראשון
(כסף ֿמשנה). כאחד הספרים שני  כשיוציאו אפילו קדיש,
כשקוראים  בין המפטיר קריאת לפני  קדיש לומר נוהגים ואנו
אומרים  אנו ואין ספרים, בשלשה כשקוראים בין אחד בספר

ס "ד). רפב  סי ' או"ח  (רמ "א בלבד אחד קדיש אלא

.ÊËÔÈa  „ÚBÓ ÏL BlÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL ˙aL«»∆»»ƒ¿¿À∆≈≈
‰z‡ ‰‡' ˙aL d˙B‡a ÔÈB˜  ˙BkÒa ÔÈa ,ÁÒÙa¿∆«≈¿Àƒ¿»«»¿≈«»

'ÈÏ‡ Ó‡˙BLÈ‰ ˙BÓˆÚ‰  ÁÒta ÔÈÈËÙÓe ,, …≈≈««¿ƒƒ«∆«»¬»«¿≈
‚Á‰ CB˙a ‰ÏÁ Ì‡Â'‚B‚ ‡a ÌBÈa' . ¿ƒ»»¿∆»¿…

(ה"ח ).93) לעיל לז.94)נתבאר חג 95)יחזקאל זה
(או"ח 96)הסוכות. ה'טור' וכתב  טז. לט , - יח , לח , שם,

תחיית  כי  חכמים מפי  שמעתי  גאון: האי  רב  שאמר תצ ) סי '
- בתשרי  ומגוג גוג ונצחון בניסן, להיות עתידה המתים

הזה. כסדר מפטירים אנו לפיכך

.ÊÈÌÈ‰k ˙kaÓ ÔÈB˜ ÔBL‡ ÌBÈa  ‰kÁa„Ú «¬À»¿ƒƒƒƒ¿«…¬ƒ«
ÔBL‡‰ ÌBia È˜n‰ Ôa˜ ÛBÒÈM‰ ÌBie , »¿«««¿ƒ«»ƒ««≈ƒ

˜ ÔÈB˜ÈMa È˜‰L ‡ÈN ÔaÌBÈ „Ú ÔÎÂ , ƒ»¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈«
„Ú ,˙Baw‰ ÛBÒ „Ú ÔÈB˜ ÈÈÓL ÌBÈa ;ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿¿ƒƒƒ««»¿»«

„q‰ ÛBÒ˙Ba ‰kÁ ÏL ˙aLa ÔÈÈËÙÓe . «≈∆«¿ƒƒ¿«»∆¬À»¿≈
‰ÈÎÊ˙B˙aL ÈzL eÈ‰ Ì‡Â ; ‰kÁa ¿«¿»¿ƒ»¿≈«»«¬À»

‰iMe ,‰ÈÎÊ ˙Ba ‰BL‡ ˙aLa ÔÈÈËÙÓ«¿ƒƒ¿«»ƒ»¿≈¿«¿»«¿ƒ»
‰ÓÏL ˙BaÈËÙnL ‡e‰ ‰kÁ ÔÈÚa ‡Bw‰Â . ¿≈¿……¿«≈¿ƒ¿«¬À»∆«¿ƒ

‡Èpa'˜ÏÓÚ ‡iÂ' ˙ÈÁLa ÔÈB˜ ÌÈeÙa .. «»ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ«»…¬»≈

והטעם 97) בנשיאים" קוראים "בחנוכה ע "ב : ל, מגילה
סי ' או"ח  ב 'טור' (מובאת ו' פסקא רבתי , בפסיקתא מפורש
שהוא  בכסלו, כ"ה ביום המשכן מלאכת נשלמה כי  תרפד),
נעשה  חנוכה שנס  לפי  כהנים, מברכת ומתחילים דחנוכה, א'
שכשניצחו  כתוב : "מכבי " ובספר כהנים. ידי  על
היוונים, מתקרובת משוקץ  המזבח  את מצאו החשמונאים,
מחדש, ובנאוהו אותו סתרו לעבודהֿזרה, עליו שהקטירו
חנוכה  בימי  קוראים אנו לפיכך בכסלו, בכ"ה אותו וחנכו
פ "ג, מגילה טוב ' יום ('תוספות וכליו המזבח  חנוכת על

ביום 98)מ "ו). עד קורא כהן יז, ז, פרק  עד כב , ו, במדבר
היום  קרבן פרשת כל וישראל ולוי  יב ) ז, (שם, הראשון

מיימוניות'). בן 99)('הגהות אחד "פר עד קורא כהן
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חוזר  וישראל השלישי ", "ביום עד לוי  כא). (שם, בקר"
סי ' או"ח  (שו"ע  יום בכל זו דרך ועל השני ", "ביום וקורא

ס "א). וישראל 100)תרפד היום, בקרבן קוראים ולוי  כהן
('הגהות  המנורה" את עשה "כן עד התשיעי " מ "ביום קורא

הכתוב 101)מיימוניות'). ע "ש ז. ד, פרק  עד יד  ב , זכריה
זהב ". מנורת והנה "ראיתי  של 102)שם א' יום שחל כגון

בשבת. שם 103)חנוכה הכתוב  שם על מ ֿנ. ז, מלכיםֿא
מפטירים  שאנו והטעם וגו' מימין" חמש המנורות "ואת
שלמה", "נרות אחרי  שנכתבו אע "פ  תחילה, זכריה בנרות
על  להעדיפה וראויה העתיד, על נאמרה זכריה נבואת כי 

(ר"ן). לשעבר שנכתבו שלמה" אנו 104)"נרות שהרי 
שהקורא  הוא: וכלל האחרון. בספר חנוכה של קוראים

בנביא. המפטיר הוא בספר ח ֿטז.105)אחרון יז, שמות
הוא. עמלק  של מזרעו המן כי 

.ÁÈ„ÈÏB˙ Èk' ˙ÈÁLa ÔÈB˜ ‡a ‰ÚL˙a¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¬ƒƒƒ
'ÌÈa'ÈÈ Ì‡ ÌÙÈÒ‡ ÛÒ‡' ÔÈÈËÙÓe ,, »ƒ«¿ƒƒ»…¬ƒ≈¿À¿»

.˙BiÚz‰ ÈÓÈ ‡Lk ,'‰LÓ ÏÁÈÂ' ÔÈB˜ ‰ÁÓe¿ƒ¿»ƒ«¿«∆ƒ¿»¿≈««¬ƒ
Ú‡M ‰Ó ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó e‡L ,˙BiÚz‰ ‡Leƒ¿»««¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ««∆≈«

eÈ˙B‡ÏÔBL‡‰ :‰ÁÓe ˙ÈÁLa ÔÈB˜ , «¬≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»»ƒ
ÌÈ˜eÒt Úa‡ '‰LÓ ÏÁÈÂ' ‡B˜ÈM‰ ‡B˜Â , ≈«¿«∆«¿«¿ƒ¿≈«≈ƒ

'CnÚ ‰NÚ È‡ L‡' „Ú 'EÏ ÏÒt'Ó ÈLÈÏM‰Â. ¿«¿ƒƒƒ¿»¿«¬∆¬ƒ…∆ƒ»
ÔB‚k ,˙Bv‰ ÈtÓ eav‰ Ô˙B‡ ÔÈÊBbL ˙BiÚze««¬ƒ∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈«»¿

˙va ‡ˆBiÎÂ „Â˙BÏÏ˜e ˙BÎa ÔÈB˜ ,Ô‰, «…∆¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»¿»
Ì˙B‡ eÚÓLiLk ÌÏ ÚkÈÂ ÌÚ‰ eeLiL È„k. ¿≈∆»»»¿ƒ»«¿»»¿∆ƒ¿¿»

אם 106) ישראל בפורעניות שם המדובר כדֿמ . ד, דברים
ה'. את שם 107)יכעיסו המדובר כג. ט , - יג ח , ירמיה

שדדנו". איך מציון נשמע  נהי  קול "כי  ככתוב : ציון , בחורבן
גדליה".108) "צום ותענית בתמוז, י "ז שמות 109)כגון

יאֿמד. זו,110)לב , לקריאה והמקור אֿי . לד, שם
ה"ז. י "ז פרק  סופרים מלשון 111)במסכת גשמים, עצירת

ידאג. לא בצורת ובשנת ח ): יז, (ירמיה הכתוב 
בין 112) בקריאה וההבדל לא.) (מגילה "בחוקותי ". שבסדר

הגאונים" ("אוצר גאון האי  רב  בדברי  מקורו לתענית, תענית
סי ' (או"ח  משה" "ויחל לקרוא: היום נוהגים ואנו שם).

עסקי113)תקסז). שעל "להודיע  (שם) רש"י  וכלשון
מצרה  וינצלו בתשובה ויחזרו לעולם, פורענות באה חטא

עליה". מתענים שהם

.ËÈ‡a ‰ÚLz Ì„˜ ÔÈÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»ƒ¿«¿ƒƒ…∆ƒ¿»¿»
‰BL‡ ˙aL :˙BÁÎB˙ È„a ˙B˙aL LÏLa¿»«»¿ƒ¿≈»«»ƒ»

'e‰ÈÓÈ È„'a ÔÈÈËÙÓÔBÊÁ'  ‰iL , «¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ»¬
'e‰ÈÚLÈ'‰BÊÏ ‰˙È‰ ‰ÎÈ‡'  ˙ÈLÈÏL ,ÔÎÂ . ¿«¿»¿ƒƒ≈»»¿»¿»¿≈

eÓÁ eÓÁ' ÔÈÈËÙÓ ‡a ‰ÚLz Á‡L ˙aL«»∆««ƒ¿»¿»«¿ƒƒ«¬«¬
'ÈnÚÔÈÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï eÈÚa ËeLt ‚‰Óe . «ƒƒ¿»»¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ

.‰M‰ŒL‡ „Ú ‡a ‰ÚLz Á‡Ó e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa¿∆»¿«¿»≈««ƒ¿»¿»«…«»»
ÔÈÈËÙÓ ÌÈetk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡ ÔÈaL ˙aLÂ¿«»∆≈…«»»¿«ƒƒ«¿ƒƒ

'Ï‡NÈ ‰eL'. »ƒ¿»≈

א.114) פרק  א.115)ירמיה פרק  כא.116)ישעיה שם,
שמעו  ראשונה, לשבת - ירמיהו דברי  לקרוא נוהגים ואנו

לשבת  - ישעיה חזון שניה, לשבת - ד) ב , (ירמיה ה' דבר
מ .117)שלישית. פרק  ההפטרות 118)ישעיה סדר וזה

פורענות, של שלש כהנא": דרב  ה"פסיקתא ע "פ  מנהגנו לפי 
פינחס  מפרשת המתחיל תשובה, של ושתים נחמה של שבע 
הכיפורים  ליום ר"ה שבין בשבת ומסיים בתמוז, י "ז שאחרי 
"דברי פירושו: וזה שד"ש, אר"ק  גו"ע  דש"ח  וסימנן:
שלש  אלו - ישעיה" "חזון ה'", דבר "שמעו ירמיהו",

"ו  עמי ", נחמו "נחמו ה'"פורענות; עזבני  ציון תאמר
אנכי "אנכי  יא), נד, (שם, סוערה" "עניה יד), מט , (ישעיה
א), נד, (שם, עקרה" "רני  יב ), נא, (שם מנחמכם" הוא
אלו  - י ) סא, (שם בה'" אשיש "שוש ס ), (שם, אורי " "קומי 
גדליהו, לתענית - בהמצאו" ה' "דרשו נחמה; של שבע 
ה' עד ישראל "שובה ו), נה, (שם, - לתשרי  בשלישי 
הכיפורים. ליום ר"ה שבין לשבת ב ) יד, (הושע  אלהיך"

תכח ). סי ' (או"ח  יוסף ' ה'בית ע "פ 

.ÎÔÈB˜ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL „‡ L„ÁŒL‡……∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒ
ÌÈÏ˜L ˙LÙaÔ‰k‰ Ú„ÈB‰Èa ÔÈÈËÙÓeÔÎÂ . ¿»»«¿»ƒ«¿ƒƒƒ»»«…≈¿≈

˙aM‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï „‡ L„ÁŒL‡ ÏÁ Ì‡, ƒ»……∆¬»ƒ¿¿««»
ÂÈÙlL ˙aLa ÔÈB˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLŒÚa elÙ‡Â«¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒ¿ƒ¿«»∆¿»»

ÌÈÏ˜L ˙LÙa'BÎÊ' ÔÈB˜ ‰iMa ., ¿»»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»
'˜ÏÓÚ ‰NÚ L‡ ˙‡ Èz„˜t' ÔÈÈËÙÓeBÊŒÈ‡ ; «¿ƒƒ»«¿ƒ≈¬∆»»¬»≈≈

dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÌÈet ÏÁL Ïk ?‰iL ˙aL ‡È‰, ƒ«»¿ƒ»»∆»ƒƒ¿¿»
‰n„‡ ‰t ÔÈB˜ ˙ÈLÈÏMa .˙aLŒÚa elÙ‡Â, «¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒƒ»»¬À»

'ÌÎÈÏÚ Èz˜ÊÂ' ÔÈÈËÙÓe˙aL ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ«»
˙ÈÚÈÏ ‰ÎeÓq‰ ?˙ÈLÈÏLÔÈB˜ ˙ÈÚÈa . ¿ƒƒ«¿»»¿ƒƒ»¿ƒƒƒ

'‰f‰ L„Á‰'„Á‡a ÔBL‡a' ÔÈÈËÙÓe , «…∆«∆«¿ƒƒ»ƒ¿∆»
'L„ÁÏŒL‡ ÏÁL Ïk ?˙ÈÚÈ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «…∆¿≈ƒ¿ƒƒ»∆»…

.˙aLŒÚa elÙ‡Â ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ¿¿»«¬ƒ¿∆∆«»

בה:119) הנאמר יאֿטז) ל, (שמות "כי ֿתשא" פרשת היא
ימעיט  לא והדל ירבה לא ‰˘˜Ï"העשיר ˙ÈˆÁÓÓ.'וגו "

יובא 120) אשר הקדשים כסף  "כל בה: וכתוב  יב . מלכיםֿב ,
וגו'. עובר" כסף  ה' השבוע .121)בית באמצע 

במשך 122) שקלים שיביאו להודיע  ע "א, כט ֿל, מגילה
בניסן  באחד הקרבנות את במקדש שיקריבו כדי  אדר, חדש
(במדבר  בחדשו חודש עולת זאת שנאמר: החדש, מהכסף 
הוא  חדשה, מתרומה קרבן והבא חדש תורה: אמרה יד) כח ,
על  משמיעים באדר "באחד מ "א): פ "א, (שקלים ששנינו

לך 123)השקלים". עשה אשר את זכור יז. כה, דברים
שהוא  המן למחיית עמלק  מחיית לסמוך כדי  וגו' עמלק 

ב .124)מזרעו. טו, פורים 125)שמואלֿא אין אם אבל
למרות  זכור" "פרשת בה קוראים אין בתוכה, להיות חל
אדר  ר"ח  שחל כגון: שקלים, פרשת לשבת שניה שהיא
חל  באדר בי "ד שהוא פורים אין אז כי  השבת, בתוך להיות
בשבת  מפסיקים לפיכך - מכאן לאחר אלא שאחריה בשבת
לפורים. סמוכה שהיא הבאה בשבת זכור פרשת וקוראים זו,
סמוכה  היא הבאה השבת אז בשבת, אדר ר"ח  חל אם אבל
שבת  בין הפסקה ואין זכור", "פרשת בה וקוראים לפורים

זכור". "פרשת לשבת שקלים" יט ,126)"פרשת במדבר
את  בקריאתה ומזהירים הטמאים, את מטהרת שהיא אֿכב .
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קנז                
         

בטהרה  הפסח  קרבן שיעשו כדי  עצמם לטהר ישראל
וברש"י ). כט , שמדבר 127)(מגילה כה. לו, יחזקאל

הטמאים. החודש",128)בטהרת "פרשת בה שקוראים
בה  מפסיקים לרביעית סמוכה אינה ואם בסמוך, כמבואר
לרביעית, סמוכה שהיא הבאה בשבת פרה" "פרשת וקוראים

בסמוך. שיתבאר שמדברת 129)וכפי  אֿכ. יב , שמות
פסח . אֿטו.130)בקרבן מו פרק  עד יח  מה, יחזקאל

.‡Î˙aL ÔÈa ‰˜ÒÙ‰ ‰È‰z ÌÈÓÚtL ,ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆¿»ƒƒ¿∆«¿»»≈«»
‰iLe ‰BL‡‰iL ÔÈa B‡,˙ÈLÈÏLe ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒƒ

˙B˜ÒÙ‰ ÈzL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe‰iLÏ ‰BL‡ ÔÈa : ¿»ƒƒ¿¿≈«¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ»
˙ÈÚÈÏ ˙ÈLÈÏL ÔÈa Ï‡ ;˙ÈLÈÏLe ‰iL ÔÈe≈¿ƒ»¿ƒƒ¬»≈¿ƒƒ»¿ƒƒ

ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡. ≈«¿ƒƒ

שאחריו 131) השבת אז כי  שני , ביום אדר ר"ח  שחל כגון
בה. ומפסיקים לפורים סמוכה ואינה באדר ו' ביום

בשבת 132) קוראים אז כי  בשבת, אדר ר"ח  שחל כגון
ובשבת  לפורים, סמוכה היא כי  זכור" ב "פרשת שאחריו
"פרשת  וקוראים מפסיקים, באדר בט "ו שהיא שאחריה

שאחריה. בשבת ביום 133)פרה" אדר ר"ח  שחל כגון
וקוראים  באדר, ב ' שהיא שאחריו בשבת מפסיקים אז שישי ,
מפסיקים  וכן באדר, ט ' שהיא לאחריה בשבת זכור" "פרשת
באדר  ט "ז שהיא שאחריה בשבת פרה" "פרשת לקרוא
ההפסקות  וסימן החודש". ל"פרשת סמוכה ואינה הואיל
ב ', ביום אדר ר"ח  חל פירושו: וזה ט "ז. ב ' ו' ט "ו, ז' ב "ו,
ר"ח  חל לאדר. בששה שהיא השניה בשבת ההפסקה אז
בחמשה  שהיא השלישית בשבת מפסיקים אז ז', ביום אדר
השניה, בשבת מפסיקים ו', ביום אדר ר"ח  חל לאדר. עשר
עשר  בששה שהיא השלישית בשבת וגם לאדר, בשני  שהיא
בשבת  מפסיקים ד', ביום אדר ר"ח  חל אם וכן לחודש.
אין  הימים בשאר אבל ד"ד. וסימנו לחודש, ד' שהיא שניה
לקביעות  הראויים הימים כי  בהם, חל אדר ראשֿחודש

ז'. ד, ב ', ז', הם: אדר מגילה 134)ראשֿחודש ירושלמי 
ל"פרה", "החודש" שתקדים הוא "בדין ה"ה): (פ "ג,
(שהרי הפרה, נשרפה ובשני  המשכן הוקם בניסן שבאחד
את  באפר לטהר אדומה פרה לשרוף  יכולים היו לא
לר"ח  מאוחרת פרה נמצא המשכן, שהוקם עד הטמאים
ישראל", של טהרתם שהיא - קודמת? פרה ולמה ניסן)
שלא  כדי  ל"החודש" "פרה" בין מפסיקים אין ולפיכך

מאוחרת. להיות ראויה שהיתה אחרי  כ"כ להקדימה

.Î‡B˜ „Á‡ ,el‡‰ ˙BiLt Úa‡Ó ‰Lt Ïk»»»»≈«¿«»»ƒ»≈∆»≈
˙aL d˙B‡ „Ò ÔÈBwL Á‡ ,ÈL ÙÒa d˙B‡»¿≈∆≈ƒ««∆ƒ≈∆»«»
˙BÈ‰Ï „‡ L„ÁŒL‡ ÏÁ .ÔBL‡ e‡ÈˆB‰L Ùqa«≈∆∆ƒƒ»……∆¬»ƒ¿

˙aLa˙aL d˙B‡ „Ò ‰È‰Â , '‰eˆz ‰z‡Â'a ¿«»¿»»≈∆»«»ƒ¿«»¿«∆
Bik ˙ÈNÚÂ' „Ú '‰eˆz ‰z‡Â'Ó ‰ML ÔÈB˜ƒƒ»ƒ¿«»¿«∆«¿»ƒ»ƒ

‡B˜Â ÊBÁ ÈÚÈM‰Â ,'˙LÁ„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈ƒƒƒ»«
'Bik ˙ÈNÚÂ'Èk' ˙aL d˙B‡ „Ò ‰È‰ Ì‡Â ; ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆»«»ƒ

,'Ï‰˜iÂ' „Ú '‡N˙ Èk'Ó ‰ML ÔÈB˜  BÓˆÚ '‡Nƒ̇»«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«««¿≈
ÈL ÙÒa ‡B˜Â ÊBÁ ÈÚÈM‰Â„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿«¿ƒƒ≈¿≈¿≈∆≈ƒƒƒƒ»«

'˙LÁ Bik ˙ÈNÚÂ'. ¿»ƒ»ƒ¿∆

פ "ג,135) מגילה במס ' הרי "ף  גירסת אחרי  נמשכת זו גירסא

כלל. ר"ח  נזכר לא שלפנינו ל.) (מגילה התלמוד בנוסח  אבל
טעות  כאן שיש שם, לרא"ש נתנאל" ה"קרבן החליט  וכבר
ל"האשכול" בפירושו אשכול" ה"נחל החליט  וכן הדפוס ,

נותנת. הדעת וכן .66 עמ ' שקלים.136)ח "ב  פרשת של
תרפה.137) סי ' או"ח  ב 'טור' כמבואר ספר, באותו
"כי ֿתשא"138) עד הששה יקראו אומרים אנו ואין

שמצות  ניכר הדבר יהיה לא אז כי  הלאה, ימשיך והשביעי 
שפרש  ויחשבו שקלים", ב "פרשת תצוה"היום "ואתה ת

ל.). (מגילה כיור" "ועשית עד שאי ֿאפשר 139)מסתיימת
חזרה  ולדלג לגלול ויצטרך הואיל הראשון בספר לקרוא
כמבואר  ענינים, בשני  מדלגים ואין "כי ֿתשא" פרשת לראש

כ"ג. והלכה ה"ה י "ב , פרק  אומרים 140)לעיל אנו ואין
יקרא  והשביעי  נחושת", כיור מ "ועשית הששה שיתחילו
למפרע  כקורא נראה זה כי  "ועשית", עד מ "כי ֿתשא"
מה  על יחזור שהשביעי  מוטב  לפיכך המוקדם), את (המאחר
קריאת  חלוקת שלפי  להעיר ויש שם). (מגילה קראו שכבר
תחול  שקלים" ש"פרשת לעולם יארע  לא שבימינו, הסדרים

ג). פרק  למגילה (ר"ן ב "כי ֿתשא" או תצוה" ב "ואתה

.‚ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL „‡ L„ÁŒL‡……∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
,ÌBi‰ „Ò B ‡B˜  ÔBL‡‰ :ÌÈÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
 ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡ ÔÈÚ B ‡B˜  ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ

'‡N˙ Èk' Ba ÔÈB˜ÏÁL ÔÒÈ L„ÁŒL‡ ÔÎÂ . ƒƒƒ»¿≈……∆ƒ»∆»
„Ò ÔÈB˜ :ÌÈÙÒ ‰LÏL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿»¿»ƒƒ≈∆
L„Á‰'Â ,ÈMa L„ÁŒL‡ ÔÈÚÂ ,ÔBL‡a ÌBi‰«»ƒ¿ƒ¿«……∆«≈ƒ¿«…∆

ÈLÈÏMa '‰f‰. «∆«¿ƒƒ

ע "ב .141) כט , הקודם 142)מגילה מהדין נלמד זה דבר
אין  הקודם בדין כי  ממנו. ועדיף  כאמור, בתלמוד המפורש
נדחית  זאת ובכל לראשֿחודש, רמז שום שקלים" ב "הפטרת
בהפטרת  ואילו תדירה, שהיא אע "פ  מפניה, ר"ח  הפטרת
מפורש  פסוק  בה יש יח ) מה, (יחזקאל הזה" "החודש
והשתחוו  ג): מו, (שם, ככתוב  ראשֿחודש, בענין המדבר
ר"ח  ענין ואין ה', לפני  ובחדשים בשבתות הארץ ... עם

שמח '). ('אור כלל נדחה

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙Ë L„ÁŒL‡……∆≈≈∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
,ÌBi‰ „Ò B ‡B˜  ÔBL‡‰ :ÌÈÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
‡B˜  ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡ ÔÈÚ B ‡B˜  ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ≈

‰kÁ ÔÈÚ B‰LÏL  ˙aM‰ ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁ . ƒ¿«¬À»»ƒ¿¿∆¿«««»¿»
ÔÈÚa ‡B˜ ÈÚÈ‰Â ,L„ÁŒL‡ ÔÈÚa ÔÈB˜ƒ¿ƒ¿«……∆¿»¿ƒƒ≈¿ƒ¿«

‰kÁ. ¬À»

שם.143) מחנוכה,144)מגילה, תדיר ראשֿחודש (שם)
הוא: כלל כי  תחילה, ראשֿחודש בענין קוראים לפיכך

קודם". תדיר - תדיר ושאינו "תדיר

.‰ÎÏÎa dlk ‰Bz‰ Ïk ÚÓBL Ì„‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»≈«»«»À»¿»
ÚeLÂ ÚeL ÏÎa BÓˆÚÏ ˙B˜Ï iÁ ,eaˆa ˙aL«»¿ƒ«»ƒ¿¿«¿¿»»«¿»«

˙aL d˙B‡ ÏL „Ò.Ìebz „Á‡Â ‡˜Ó ÌÈL ≈∆∆»«»¿«ƒƒ¿»¿∆»«¿
Ìeb˙ Ba ÔÈ‡L ˜eÒÙe„Ú ,ÌÈÓÚt LÏL e‰‡B˜ , »∆≈«¿¿≈»¿»ƒ«

eav‰ ÌÚ ÂÈ˙BiLt ÌÈÏLiL. ∆«¿ƒ»»ƒ»ƒ«ƒ
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הציבור,145) עם פרשיותיו המשלים "שכל ע "ב : ח , ברכות
מתחילת  מתחיל הקריאה וזמן ושנותיו", ימיו לו מאריכים
"והיה  הפסוק  על בא פ ' ובמכילתא הראשון. מיום השבוע 
רבינו  ציוה דברים שלשה נאמר: בניכם" אליכם יאמרו כי 
עד  בשבת לחם תאכלו שלא פטירתו... לפני  לבנו  הקדוש

הפרשה. כל וגו'146)שתגמרו שמעון" "ראובן כגון
לד). לב , (במדבר עטרות" ואת דיבון "את או ב ), א, (שמות

ש"בשמיני147) באופן ההלכה, לתחילת חוזר מאמר זה
הציבור  קריאת עם יחד התורה כל פרשיות השלים העצרת"
הפרשה  לומד שאם רפ "ה) (סימן ה'טור' וכתב  הכנסת. בבית
כוונת  שאין תרגום, כמו חשוב  זה הרי  רש"י , פירוש עם
גאון  עמרם רב  שדעת אלא הענין. שיבין אלא התרגום
יתירה  חשיבות בו יש שתרגום מיימוניות' ב 'הגהות מובאת
תרגום  וקורא שניהם, ידי  יוצא ויראֿשמים בסיני . שניתן
"שנים  של והטעם ס "ב ). רפ "ה סי ' (שו"ע  רש"י  ופירוש
ונשנתה  בסיני , שניתנה התורה כנגד תרגום" ואחד מקרא
לישראל  משה ע "י  מואב " ב "ערבות ונשתלשה מועד, באהל
- מקרא שנים מיימוניות', 'הגהות ולדעת רוקח '). ('מעשה
- תרגום ואחד הש"ץ , בעזרת הקורא לתורה העולה כנגד

לארמית. הקריאה את בביהכ"נ המתרגם כנגד

ה'תשע"ט  תשרי י"ז רביעי יום 

 ־    
ÌÈ‰Î˙Î˙ÂÎÏ‰‰‰‡ÙÒ


עליית 1) סדר כפיהם; את נושאים הכוהנים תפילות בכמה

ובמדינה. המקדש בבית כפיים נשיאת לדוכן; הכוהנים

.‡ÌÈ‡NB ÌÈ‰k‰ ,‰ÏÈÚe ÛÒeÓa ,˙ÈÁLa¿«¬ƒ¿»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ¿ƒ
Ì‰Ètk ˙‡2ÈtÓ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈ‡ ‰ÁÓa Ï‡ . ∆«≈∆¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ«««ƒƒ¿≈

e˙L ‡nLÂ ,ÌÚ‰ ÏÎ e„ÚÒ k ‰ÁÓaL∆¿ƒ¿»¿»»¬»»»¿∆»»
ÌÈtk ˙‡ÈNa eÒ‡ BkLÂ ,ÔÈÈ ÌÈ‰k‰3elÙ‡Â . «…¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««»ƒ«¬ƒ

˙ÈÚz ÌBÈa4‰Êb  ‰ÁÓa Ô‰Ètk ÔÈ‡NB ÔÈ‡ , ¿«¬ƒ≈¿ƒ«≈∆¿ƒ¿»¿≈»
ÌBÈ Ïk ˙ÁÓ ÈtÓ ˙ÈÚz ˙ÁÓ5. ƒ¿««¬ƒƒ¿≈ƒ¿«»

את 2) שבירך הכהן באהרן מצינו שכן ישראל, את לברך
כב ): פסוק  ט , פרק  (ויקרא שנאמר כפיים, בנשיאת העם

ויברכם. העם אל ידיו את אהרן כו 3)וישא דף  (תענית
פסוק  י  פרק  (דברים בשמו ולברך לשרתו שנאמר: ב ), עמוד
שירות  מה במקדש): (עבודה לשירות ברכה הוקשה ח )
תשת... אל ושכר יין הוא: מלא מקרא שהרי  בשיכור ֵאסור
בשיכור. אסורה ברכה אף  וכו' מועד אוהל אל בבואכם

כלל.4) ושתייה אכילה בו (שם).5)שאין

.ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na6Ba ÔÈÏÏt˙nL ˙ÈÚ˙a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¬ƒ∆ƒ¿«¿ƒ
eaˆ ˙ÈÚ˙Â etk ÌBˆ ÔB‚k ,‰ÏÈÚe ‰ÁÓ7; ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¬ƒƒ
‡a ‰ÚLz ÔB‚k ,‰ÏÈÚ Ba ÔÈ‡L ˙ÈÚz Ï‡8 ¬»«¬ƒ∆≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
Ì‰lL ‰ÁÓ ˙lÙ˙e ÏÈ‡B‰  Êen˙a NÚŒ‰ÚLÂ¿ƒ¿»»»¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»∆

‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ9,‰ÏÈÚk ˙È‡ È‰ , »ƒ¿ƒ«««»¬≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
Ïk ÏL ‰ÁÓa ˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡ÂÌBÈ10CÎÈÙÏe , ¿≈»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ»

ÌÈtk ˙‡ÈN daŒLÈ11ÔÎecÏ ‰ÏÚÂ ÚL Ô‰ÎÂ . ∆»¿ƒ««»ƒ¿…≈∆»«¿»»«»
Úe„È c‰Â ÏÈ‡B‰  ÌÈetk‰ŒÌBÈ ÏL ‰ÁÓa¿ƒ¿»∆«ƒƒƒ¿«»»»«
ÔÈ‡Â ÂÈtÎ ‡NB ‰Ê È‰ ,˙eÎL ÌL ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿¬≈∆≈«»¿≈

ÏeÒt eÓ‡È ‡lL ,„LÁ‰ ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ„ÈBÓƒƒƒ¿≈«¬»∆……¿»
e‰e„ÈB‰ CÎÈÙÏ ‰È‰12. »»¿ƒ»ƒ

במנחה.6) כפיים נשיאת  הציבור 7)שאין על שגוזרים
י "ב , (פרק  לעיל כמבואר ודבר, ּבצורת כגון: הצרות, ְֶֶֶַמפני 
בתעניות  נעילה תפילת להתפלל היו ונוהגים י "ח ). הלכה
וברש"י ). א, עמוד כו דף  (תענית הכיפורים ביום כמו אלו

ציבור 8) כתענית אינו באב  "תשעה ב ): עמוד נד דף  (פסחים
נעילה". תפילת אחריה 9)לעניין נעילה תפילת אין שהרי 

בגללה. מנחה תפילת להקדים שמקדימים 10)שיצטרכו
שאין 11)בתפילתה. והטעם ב ). עמוד כו דף  (תענית

אינן  התעניות אלו כי  בו, וכיוצא באב  בט ' נעילה תפילת
נגזרו  הציבור תעניות אבל לתפילה. ולא אבל משום ֵֶַָאלא
תפילת  בהם מוסיפים לפיכך ולרחמים, לתפילה הציבור על

תקע "ט ). סימן יוסף  (בית לומר 12)נעילה המנהג ולפיכך
ואלוקי "אלקינו הש"ץ : בחזרת במנחה הכיפורים ביום
נשיאת  בה שאין פי  על אף  כי  וגו', בברכה" ברכנו אבותינו
נקרא: זה הרי  ירד, לא הכהן "עלה ואם הואיל אבל כפיים,
ט "ו  פרק  לקמן מיימוניות" (הגהות כפיים" לנשיאת "ראוי 

קושטא). בדפוס 

.‚ÔÈÏe‚a ÌÈtk ˙‡ÈN ‡È‰ „ˆÈk13ÚÈbiL ˙Úa ? ≈«ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿ƒ¿≈∆«ƒ«
ÌÈ‰k‰ Ïk ,'‰ˆ' Ó‡iLk ,'‰„BÚ'Ï eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ»¬»¿∆…«¿≈»«…¬ƒ
ÔÈÎÏB‰Â ÔÓB˜nÓ ÔÈ˜Ú ˙Òk‰Œ˙Èa ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ¿≈«¿∆∆∆¡»ƒƒ¿»¿¿ƒ

ÔÎecÏ ÔÈÏBÚÂ14ÏÎÈ‰Ï Ì‰Èt ,ÌL ÌÈ„ÓBÚÂ , ¿ƒ«»¿¿ƒ»¿≈∆«≈»
CB˙Ï ˙BÙeÙk Ì‰È˙BÚaˆ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰ÈBÁ‡Â«¬≈∆¿«≈»»¿∆¿¿≈∆¿¿

'‰‡„B‰'‰ eaˆŒÁÈÏL ÌÈÏLiL „Ú ,Ì‰Ètk15, «≈∆«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ«»»
,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÔÈËLBÙe ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈»»¿ƒ∆¿¿≈∆

Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe16ÔÈÏÈÁ˙Óe Ì‰ÈÙ˙k „‚k17 «¿ƒƒ¿≈∆¿∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
,‰lÓ ‰lÓ Ì˙B‡ ‡˜Ó eaˆŒÁÈÏLe ,"EÎÈ"¿»∆¿¿ƒ«ƒ«¿∆»ƒ»ƒ»

Ó‡iL „Ú  "Ì‰Ï BÓ‡" :Ó‡pL ,ÔÈBÚ Ì‰Â18. ¿≈ƒ∆∆¡«»»∆«∆…«
ÔBL‡ ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnLk19.'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk , ¿∆«¿ƒƒ»ƒ»»»ƒ»≈

‰lÓ ÈL ˜eÒt Ô˙B‡ ‡˜Óe eaˆŒÁÈÏL ÊBÁÂ¿≈¿ƒ«ƒ«¿∆»»≈ƒƒ»
ÏÎÂ ,ÈL ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnL „Ú ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰lÓƒ»¿≈ƒ«∆«¿ƒƒ»≈ƒ¿»

.ÈLÈÏL ˜eÒÙa ÔÎÂ ,'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ

המקדש.13) למקום חוץ  לגבולותיה הארץ  מקום 14)בכל
ב , פרק  (מידות במשנה ונזכר לכך. המיוחד ובולט  גבוה

ו). ולך 15)משנה שמך "הטוב  והיא: ההודאה, ברכת
להודות". אצבעותיהם 16)נאה שחולקים והמנהג

אצבעות  שתי  בין ביניהם, רווחים חמישה לעשות ומכוונים
גודל  ובין לגודל, אצבע  בין אחד, ריווח  אצבעות לשתי 
ט ): פסוק  ב  פרק  השירים (שיר שנאמר מה לקיים לגודל
אומר  המדרש וכן (סדקים) ה'ֿחרכים החרכים, מן מציץ 
של  אצבעותיהם מבין - החרכים, מן "מציץ  ב ') רבה (שיר

קכ"ח ). סימן חיים אורח  (טור טרם 17)כהנים מעצמם,
כי והטעם: משנה). (כסף  מילה מילה אותם מקריא שהש"ץ 
במצוותיו" קדשנו "אשר ברכתם: את גמרו שהכוהנים אחרי 
להקראת  לחכות להם אין י "ב , הלכה בסמוך המפורשת וגו'
- המצוה לעשיית הברכה בין הפסק  כעין שנראה הש"ץ 
("קרית  מייד לברכתם סמוך העם את לברך עליהם אלא
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פרק  (ברכות למשנה בפירושו שרבינו להעיר, וראוי  ספר").
הכוהנים  ויענו "יברכך" אומר: ש"ץ  אומר: ד) משנה ה,
"יברכך" לומר מתחילים הכוהנים שאין הרי  - וכו' יברכך
רבי שמרן אלא כאן, כדבריו שלא אותם יקריא שהש"ץ  עד
כדעת  כעת נוהגים ומצרים ישראל שבארץ  מעיד קארו יוסף 
בנוסחת  המשנה בפירוש דבריו הם שכך ואומרים כאן רבינו
הואיל  רבינו: דעת את מנמק  והוא האמיתית. שהיא ערב 
במלה  - יטעו שלא כדי  אלא הכוהנים את מקריא הש"ץ  ואין
(בית  לכך מקום אין לטעות, לחוש שאין שבברכה הראשונה
הכסף  על חולקים ורבים קכ"ח ). סימן חיים אורח  יוסף 
בדברי כך לפרש הכרח  זה שאין וסוברים רבינו בדעת משנה
אחרי "יברכך" יענו שהכוהנים שכוונתו וייתכן רבינו
ג'; סימן א, חלק  בתשובותיו (רא"ם אותם יקריא שהש"ץ 

ועוד). המשנה", אות 18)"מרכבת נשא, פרשת "ספרי "
קכ"ח . סימן הטור הבנת לפי  כהנים 19)ל"ט  ברכת של

פרק  (במדבר בתורה הכתובים פסוקים בשלושה המשולשת
(דפים  סוטה במסכת מקורה זו הלכה וכל כדֿכו). פסוקים ו,

לח ֿלט ).

.„ÏÈÁ˙Ó ,ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ÌÈ‰k‰ eÓÈÏLiLk¿∆«¿ƒ«…¬ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ
ÌÈN' ‡È‰L ,‰lÙz ÏL ‰BÁ‡ ‰Îa eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ»∆ƒƒ
L„w‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈÈÊÁÓ ÌÈ‰k‰Â ,'ÌBÏL»¿«…¬ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈«…∆

ÔÈˆÙB˜Â20„Ú ÔÎeca ÌL ÔÈ„ÓBÚÂ ,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ¿¿ƒ∆¿¿≈∆¿¿ƒ»«»«
.ÔÓB˜ÓÏ ÔÈÊBÁÂ ,‰Îa‰ Ó‚iL∆ƒ¿…«¿»»¿¿ƒƒ¿»

כרגיל.20) אצבעותיהם כופפים

.‰˙B˜‰Ï) È‡M ‡˜n‰ ÔÈ‡21È‰kÏ„Ú (Ì ≈««¿∆««¿«¿«…¬ƒ«
eav‰ ÈtÓ 'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL22ÌÈ‡M ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â ; ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ¿≈«…¬ƒ«»ƒ

‰Îaa ÏÈÁ˙‰Ï23eac‰ ‰ÏÎiL „Ú24;‡˜n‰ ÈtÓ ¿«¿ƒ«¿»»«∆ƒ¿∆«ƒƒƒ««¿∆
ÈtÓ ‰Îa‰ ‰ÏÎzL „Ú 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ eav‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒƒ»≈«∆ƒ¿∆«¿»»ƒƒ

˙Á‡ ‰Îa ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈ‰k‰25„Ú «…¬ƒ¿≈«…¬ƒ«¿ƒƒƒ¿»»«∆∆«
È‡M eaˆŒÁÈÏL ÔÈ‡Â .eav‰ ÈtÓ 'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ«ƒ««
‡nL ,ÌÚ‰ ‡Lk ÌÈ‰k‰ Á‡ 'ÔÓ‡' ˙BÚÏ«¬»≈«««…¬ƒƒ¿»»»∆»

Ûhz26Ô˙B‡ ‡˜Ó ‰Î BÊÈ‡ Ú„È ‡ÏÂ BzÚc27, ƒ»≈«¿¿…≈«≈¿»»«¿∆»
.ÈLÈÏL ˜eÒÙ B‡ ÈL ˜eÒt Ì‡ƒ»≈ƒ»¿ƒƒ

כהנים",21) "לקרות: רוקח ": ו"מעשה משנה הכסף  גירסת
פניהם  את שיחזירו לכהנים הקורא הש"ץ  שאין ופירושו:
לקרוא: רשאי  ח ), (הלכה בסמוך ראה לברכו, לעם
"להקרות  כתוב : אצלנו) (כמו אחרים ובדפוסים "כהנים"!
"ברכת  את מקריא שהש"ץ  ההקראה, על מוסב  וזה לכהנים"

מלה. מלה "הודאה".22)כהנים" ברכת אחרי  שעונים
וכו'23) וציוונו" אהרן של בקדושתו קדשנו "אשר ברכת

י "ב . הלכה בסמוך היא 25)"כהנים".24)המובאת
שני שאין נשמע , קולם שיהיה כדי  אלה: כל וטעם "יברכך"
שם). וברש"י  ב  עמוד לט  דף  (סוטה כאחד נשמעים קולות

א).27)תתבלבל.26) עמוד לד דף  (ברכות

.ÂÌ‰Èt ÈÊÁ‰Ï ÔÈ‡M ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡28eav‰ ÔÓ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .'ÌBÏL ÌÈN' eaˆŒÁÈÏL ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»¿≈«…¬ƒ

ÔÓB˜nÓ ˜ÚÏ ÔÈ‡M29eaˆŒÁÈÏL Ó‚iL „Ú «»ƒ≈»≈ƒ¿»«∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ
Ì‰È˙BÚaˆ‡ ÈL˜ ÛÎÏ ÔÈ‡M ÔÈ‡Â .'ÌBÏL ÌÈN'ƒ»¿≈«»ƒ»…ƒ¿≈∆¿¿≈∆

‡ÊÚ] ˙BwzÓe .eav‰ ÔÓ Ì‰ÈÙ eÈÊÁiL „Ú30,[ «∆«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒƒ«»∆¿»
Ô‰ÈÏcÒa ÔÎecÏ ÌÈ‰k‰ eÏÚÈ ‡lL31ÔÈ„ÓBÚ ‡l‡ , ∆…«¬«…¬ƒ«»¿«¿¿≈∆∆»¿ƒ

ÔÈÙÁÈ32. ¿≈ƒ

העם.28) את לברך שגמרו אחרי  ההיכל, מן 29)כלפי 
הוא,30)הדוכן. וטעות שונים בדפוסים מופיע  כך

עמוד  לא דף  השנה ראש א; עמוד מ  דף  (סוטה שבתלמוד
זכאי , בן יוחנן רבן שהתקין תקנות תשע  בין זו תקנה מנו ב )
בן  יוחנן רבן "ומתקנות לכאורה: כאן להיות צריך לכן

ויתבייש 31)זכאי ". בסנדלו רצועה תיפסק  שמא והטעם:
ויתעכב  סנדלו שהותר על עליו שמתלוצצים כשיראה
הוא  פסול אנשים: ויאמרו הכהנים יברכו ובינתיים לקשרו;
וברש"י א עמוד מ  דף  (סוטה כפיים לנשיאת ראוי  שאינו

לפני32)שם). הנעליים להניח  נכון ואין מותר. ובגרביים
כנסת  ("שיורי  מוצנע  במקום יניחם אלא בגלוי  הציבור

הגדולה").

.ÊÌÚ eËÈaÈ ‡Ï ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎÓ ÌÈ‰k‰ eÈ‰iLk¿∆ƒ¿«…¬ƒ¿»¿ƒ∆»»…«ƒ»»
ÔzÚ„ eÁÈqÈ ‡ÏÂ33,ı‡‰ „‚k Ì‰ÈÈÚ eÈ‰È ‡l‡ , ¿…«ƒ«¿»∆»ƒ¿≈≈∆¿∆∆»»∆

 Ì„‡ ÔÈ‡Â .‰lÙ˙a „ÓBÚkÈÙa ÏkzÒ‰Ï È‡M ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»»««¿ƒ¿«≈ƒ¿≈
‡lL È„k ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎÓ Ô‰L ‰ÚLa ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿»»∆≈¿»¿ƒ∆»»¿≈∆…

ÌzÚ„ eÁÈqÈ34ÚÓLÏ ÔÈek˙Ó ÌÚ‰ ÏÎ ‡l‡ ; «ƒ«¿»∆»»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿…«
‰Îa‰35ÌÈ‡Â ÌÈ‰k‰ Èt „‚k Ì‰Èt ÌÈeÎÓe , «¿»»¿«¿ƒ¿≈∆¿∆∆¿≈«…¬ƒ¿≈»

.Ì‰ÈÙa ÌÈËÈaÓ«ƒƒƒ¿≈∆

ח ).33) הלכה ד, פרק  מגילה (ירושלמי  הכהנים מברכת
בכהנים 34) "המסתכל א): עמוד טז דף  (חגיגה אמרו וחז"ל

ומברכים  דוכנם על עומדים שהיו קיים המקדש שבית בזמן
הייתה  במקדש (כי  כהות" עיניו - המפורש בשם ישראל את
ברכתם) בשעת הכהנים אצבעות קשרי  על שורה השכינה
היסח  משום אסור בגבולין שאפילו התוספות, שם וכתבו

הנדפסים 35)הדעת. הפסוקים את לומר אין זה ומטעם
הם  בזה כי  כהנים, ברכת בשעת אומרים שהעם בסידורים
עמוד  מ  דף  (סוטה ואמרו הכהנים, מברכת דעתם מסיחים
עבד  לך יש כלום טועה, אלא אינו האומרם "כל א):

מיימוניות"). ("הגהות מאזין" ואינו אותו שמברכים

.ÁCÏ ÏÈÁ˙Ó ,„Á‡ CÓ‰ Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«…≈«¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈
BÓˆÚÓ36BÓk ‰lÓ ‰lÓ B˙B‡ ‡˜Ó eaˆŒÁÈÏLe , ≈«¿¿ƒ«ƒ«¿∆ƒ»ƒ»¿

CÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡  ˙BÈ B‡ ÌÈL eÈ‰ .eÓ‡L∆»«¿»¿«ƒ≈≈»«¿ƒƒ¿»≈
eaˆŒÁÈÏL Ì‰Ï ‡˜iL „Ú37!ÌÈ‰k :Ì‰Ï ÓB‡Â «∆ƒ¿»»∆¿ƒ«ƒ¿≈»∆…¬ƒ

Ô˙B‡ ‡˜Ó ‡e‰Â ,"EÎÈ" ÌÈÓB‡Â ÔÈBÚ Ì‰Â¿≈ƒ¿¿ƒ¿»∆¿¿«¿∆»
.eÓ‡L „q‰ ÏÚ ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»««≈∆∆»«¿

לח 36) דף  (סוטה כהנים! או: כהן! לו: קורא הש"ץ  אין
לאחד. ולא לשניים, - להם" "אמור שנאמר: א) עמוד
לברך. הכהנים את מזמין שהש"ץ  למדים אנו זה ומפסוק 

כי37) "כהנים" להם אומר הש"ץ  שאין סובר תם ורבינו
עמוד  לח  דף  (סוטה שאמרו ומה בתפילתו. להפסיק  לו אסור
יקרא  הקהל מן שאחד הכוונה - כהנים" קורא "לשניים א):
לחוד  חזן כי  יזמינם. השמש שהוא הכנסת חזן או זה,
פרשת  ה"ספרי " דברי  על מסתמך והוא לחוד. ציבור ושליח 
'אמרו'? להם לומר צריך שהחזן "ומניין ל"ט ): (אות נשא
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מ  דף  (סוטה רש"י  פירש וכן להם". אמור לומר תלמוד
בעסקי שטורח  הכנסת שמש - הכנסת "חזן ב ) עמוד
שזה  מפני  לש"ץ , מותר כהנים ברכת ולהקריא הכנסת".
שליח  זה - חזן פירש: ב "ערוך" אולם הוא. תפילה צורך
פסוק  לא, פרק  (בראשית אונקלוס  מתרגם - "רואה" ציבור,
מי ואת יקרא, מה לראות צריך ציבור שהשליח  חזי , ה)

לעל  מסייעים יקרא ה"ספרי " דברי  זה ולפי  לתורה. ות
עמוד  לד דף  לברכות ותוספות מיימוניות" ("הגהות לרבינו
להם: הקורא היה שאם "וודאי  כותב : בתשובתו ורבינו א).
מעולם  ראינוהו לא זה אבל כלום; בכך אין - אחר כהנים!
חזי 'פוק  נאמר: זה ובכגון כך, שעושין במקום שמענו ולא
איך  וששאלת נוהג), העם איך וראה (צא דבר' עמא מאי 
הפסקה" אינו הוא, התפילה ומעניין הואיל מפסיק ? הש"ץ 

הרמב "ם). (תשובות

.ËÔÈÏBÚ ÌÈ‰k‰ ?Lc˜na ÌÈ‰k ˙ka „ˆÈk≈«ƒ¿«…¬ƒ«ƒ¿»«…¬ƒƒ
ÔÎecÏ38ÏL „ÈÓz ˙„BÚ ÌÈ‰k‰ eÓÈÏLiL Á‡ «»««∆«¿ƒ«…¬ƒ¬«»ƒ∆

Ô‰ÈL‡ ÈabŒÏÚ ‰ÏÚÓÏ Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe ,ÁL39 «««¿ƒƒ¿≈∆¿«¿»««≈»≈∆
ÔÈ‡L ,ÏB„b Ô‰kÓ ıeÁ ,˙BËeLt Ô‰È˙BÚaˆ‡Â¿∆¿¿≈∆¿ƒ…≈»∆≈

ıÈv‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÈ„È dÈa‚Ó40Ô˙B‡ ‡˜Ó „Á‡Â , «¿ƒ«»»¿«¿»ƒ«ƒ¿∆»«¿∆»
eÓÈÏLiL „Ú ,ÔÈÏeba ÔÈNBÚL C„k ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»¿∆∆∆ƒ«¿ƒ«∆«¿ƒ

ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL41,˜eÒt Ïk Á‡ ¿»«¿ƒ¿≈»»ƒ««»»
,eÓÈÏLiLÎe .˙Á‡ ‰Îa Lc˜na d˙B‡ ÔÈNBÚ ‡l‡∆»ƒ»«ƒ¿»¿»»∆»¿∆«¿ƒ
ÔÓ Ï‡NÈ È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Cea" :ÌÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»¿»¡…ƒ¡…≈ƒ¿»≈ƒ

"ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰42. »»¿«»»

אחת 38) במעלה כהנים לעזרת עולים היו ישראל מעזרת
כל  רום מעלות שלוש היו בו דוכן ועליה אמה, גבוהה
בית  והלכות ו; משנה ב , פרק  (מידות אמה חצי  מעלה

ג). הלכה ו, פרק  הכהנים 39)הבחירה היו במקדש כי 
מקשרי למעלה ושכינה המפורש, בשם העם את מברכים
למעלה  הראש שיהיה לשכינה כבוד ואין אצבעותיהם

ראשיהם. גבי  על ידיהם מגביהים לפיכך הוא 40)הימנה,
מצחו  על בראשו נושא הגדול הכהן שהיה הקודש נזר
עליו  חקוק  והיה לז) פסוק  כח , פרק  (שמות בתורה כמפורש
קדושתו  לרוב  הציץ  מעל ידו מרים היה לא ולפיכך ה', שם

ו). משנה ז, פרק  ב ).41)(סוטה עמוד מ  דף  (שם, אמן
ה'42) את ברכו קומו ה): פסוק  ט , פרק  (נחמיה שנאמר

מעיר: רוקח " וב "מעשה העולם. ועד העולם מן אלוקיכם
בסוף  אומר עצמו המברך היה שזה מבואר (שם) שבתלמוד
ורק  א) עמוד טז דף  (תענית מפורש וכן שבתפילה ברכה כל
וכך  ועד" לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך עונה היה העם

ט "ו).מפורש הלכה ד, פרק  תענית (הלכות רבינו בדברי  גם
ברכה  שבכל הוכיחו שם) (סוטה, שבתלמוד מאחר אלא
העולם  ועד העולם מן ולברכו, ה' תהילת להדגיש צריך
אבל  כך בברכתו חותם בעצמו הש"ץ  אמנם המקרים וברוב 
נוסח  על דבר שום להוסיף  להם שאסור כהנים בברכת
(הלכה  בסמוך כמבואר בתורה, הכתובים הפסוקים שלושת
להשמיע  כדי  הכהנים במקום אומרו העם לפיכך - י "ב )

רוקח "). ("מעשה העולם ועד העולם מן ה' תהילת

.È‰b‰p‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,B˙Îk ÌM‰ ˙‡ ÓB‡Â43 ¿≈∆«≈ƒ¿»¿«≈«∆¿∆

LÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eiÓƒ≈»≈¿∆«≈«¿…»
ÌB˜Ó ÏÎa eÓ‡‰44,BÈepÎa B˙B‡ ÌÈÓB‡ ‰È„ne ; »»¿»»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

B˙Îk ÌM‰ ˙‡ ÔÈÈkÊÓ ÔÈ‡L ,˙"Ïc Û"Ï‡a ‡e‰Â¿¿»∆»∆∆≈«¿ƒƒ∆«≈ƒ¿»
„Ïa Lc˜na ‡l‡45˜Ècv‰ ÔBÚÓL ˙nMÓe ;46, ∆»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿««ƒ

,Lc˜na elÙ‡ LÙÓ‰ ÌMa ClÓ ÌÈ‰k‰ e˜Òt»¿«…¬ƒƒ¿»≈«≈«¿…»¬ƒ«ƒ¿»
BÈ‡LÂ eLÁ BÈ‡L Ì„‡ B˙B‡ „ÓÏÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«»»∆≈»¿∆≈
‰Ê ÌL ÔÈ„nÏÓ ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁ eÈ‰ ‡ÏÂ ;Ôe‚‰»¿…»¬»ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆
ÚLÏ ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ ,ÌÈe‚‰‰ Ì‰Èe Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ≈∆¿≈∆«¬ƒ∆»««««¿∆«

‡Bp‰Â „aÎp‰ BÓLÏ ‰l„b ‰Ê Ïk ;ÌÈL47. »ƒ»∆¿À»ƒ¿«ƒ¿»¿«»

ס 44)המבוטא.43) דף  סנהדרין א; עמוד לח  דף  (סוטה
ועוד). א דף 45)עמוד (קידושין אמרו וכן שם) (סוטה,

ביו"ד  אני  נכתב  נקרא, אני  נכתב  כשאני  "לא א): עמוד עא
בכל  הפסוק : על חכמינו וסמכו דל"ת. באל"ף  ונקרא ה"א,
בית  (זה וברכתיך אליך אבוא שמי  את אזכיר אשר מקום
שם  - שמי  את אזכיר שם שכינה) גילוי  שם שיש המקדש,
שם). (סוטה, המפורש שמי  את להזכיר מצווך אני 

שעם 46) שכינה, לגילוי  זכו לא ומאז ב ) עמוד לט  דף  (יומא
שם. כמפורש המקדש, בבית הניסים פסקו מותו

פסוק 47) ג פרק  (שמות שנאמר א) עמוד עא דף  (קידושין
להעלים. כלומר: לעלם, קרא לעלם שמי  זה ְֵַטו):

.‡ÈÔBLÏa ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ˙Ó‡ ÌÈ‰k ˙ka ÔÈ‡≈ƒ¿«…¬ƒ∆¡∆∆¿»»∆»ƒ¿
Ck ."Ï‡NÈ Èa ˙‡ eÎ˙ ‰k" :Ó‡pL ,L„w‰«…∆∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ48:ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ,ea ‰LnÓ »¿ƒƒ«¿»ƒ∆«≈»»«»
˙‡ÈNa  "eÎ˙ ‰k" ,‰„ÈÓÚa  "eÎ˙ ‰k"…¿»¿«¬ƒ»…¿»¿ƒ¿ƒ«

L„w‰ ÔBLÏa  "eÎ˙ ‰k" ,ÌÈtk49"eÎ˙ ‰k" , ««ƒ…¿»¿ƒ¿«…∆…¿»¿
ÌÈt „‚k ÌÈt 50Ì ÏB˜a  "eÎ˙ ‰k" ,51, »ƒ¿∆∆»ƒ…¿»¿¿»

LÙÓ‰ ÌMa  "eÎ˙ ‰k"52‰È‰iL ‡e‰Â , …¿»¿«≈«¿…»¿∆ƒ¿∆
Lc˜na53eÓ‡L BÓk ,54. «ƒ¿»¿∆»«¿

א).48) הלכה א, (פרק  לעיל האלה 49)מפורש הדינים כל
"גזירה  בדרך א) עמוד לח  דף  (סוטה בתלמוד נלמדים
פרק  (דברים להלן ונאמר תברכו" "כה כאן: נאמר שווה":
בלשון  שם מה העם". את לברך יעמדו "אלה יב ): פסוק  כז,
תורה  ובמתן רם קול הלויים... וענו שם: שכתוב  הקודש
יעננו  והאלוקים ידבר משה יט ): פסוק  יט , פרק  (שמות נאמר
כהנים  ברכת אף  - הקודש בלשון ניתנה וודאי  והתורה בקול,
לברך  יעמדו אלה שנאמר: בעמידה שם מה הקודש. בלשון
להלן  ונאמר תברכו, כה כאן: נאמר בעמידה, כאן אף  -
ויברכם. ידיו... את אהרן וישא כב ): פסוק  ט , פרק  (ויקרא

כפיים. בנשיאת כאן אף  כפיים, בנשיאת ששם כשם
שנאמר:50) ברכתם בשעת העם פני  מול הכהנים פני  שיהיו

לחבירו. האומר כאדם להם" "אמור 51)"אמור שנאמר:
נשא). (ספרי  שומע  העם כל שיהיה - שנאמר 52)להם"

לי . המיוחד שמי  וגו' שמי " את רק 53)"ושמו מוסב  זה
בהלכה  השנויים הדינים כל אבל המפורש, בשם הברכה על

במדינה. גם נוהגים הלכה 54)זו כל ומקור ט , הלכה לעיל
א). עמוד לח  דף  (סוטה זו

.ÈÎa ÛÈÒB‰Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡M ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡‰ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿»»
ÌÈ˜eÒt‰ ˙LÏL ÏÚ55ÌÎ˙B‡ È‰Ï‡ '‰" :ÔB‚k , «¿∆«¿ƒ¿¡…≈¬≈∆
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‡Ï  d ‡ˆBiÎÂ ,"ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ…≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒ¿«≈»…
ÏÚ eÙÒ˙ ‡Ï" :Ó‡pL ,LÁÏ ‡ÏÂ Ì ÏB˜¿»¿…¿««∆∆¡«……ƒ«
˜BÚ ‡e‰Lk ,ÔÎecÏ ‰ÏBÚ Ô‰k ÏkL ‰ÚLa ."c‰«»»¿»»∆»…≈∆«»¿∆≈
,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓ ÔBˆ È‰È" :ÓB‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚«¿»«¬≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿»¡…≈
Ï‡NÈ EnÚ ˙‡ CÏ e˙ÈevL BÊ ‰Î ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿»»∆ƒƒ»¿»≈∆«¿ƒ¿»≈

ÏBLÎÓ d È‰È Ï‡Â ,‰ÓÏL ‰Îa56„ÚÂ ‰zÚÓ ÔBÚÂ ¿»»¿≈»¿«¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»¿«
"ÌÏBÚ57:CÓ ,ÌÚ‰ ˙‡ CÏ ÂÈt ÈÊÁiL Ì„˜Â . »¿…∆∆«¬ƒ»»¿»≈∆»»¿»≈

eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
Ï‡NÈ BnÚ ˙‡ CÏ eeˆÂ Ô‰‡ ÏL B˙M„˜aƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»¿»≈∆«ƒ¿»≈

"‰‰‡a58ÏÈÁ˙Óe eavÏ ÂÈt ÈÊÁÓ CkŒÁ‡Â , ¿«¬»¿««»«¬ƒ»»«ƒ«¿ƒ
,ÌÈÏLnL Á‡ eav‰ ÔÓ ÂÈt ÈÊÁnLÎe .ÌÎÏ¿»¿»¿∆«¬ƒ»»ƒ«ƒ««∆«¿ƒ

zÊbM ‰Ó eÈNÚ" :ÓB‡59‰Ó enÚ ‰NÚ ,eÈÏÚ ≈»ƒ«∆»«¿»»≈¬≈ƒ»«
ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰  ezÁË‰M∆ƒ¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ

."Ï‡NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡ Ce»≈∆«¿∆ƒ¿»≈

ב ).55) עמוד כח  דף  השנה בשעת 56)(ראש אטרד שלא
וכן  הברכה כוונת את המפסידות אחרות במחשבות ברכתי 
(פירוש  בה הכרוכים ובדיניה הברכה בנוסח  אטעה שלא

י "א). פרשה רבה במדבר למדרש דף 57)מהרז"ו (סוטה
הרי "ף  הוספת הן עולם" ועד "מעתה והתיבות: א) עמוד לט 

ד. פרק  דף 58)למגילה (במדבר הזוהר דברי  פי  על מכוון
אהוב  שאינו או עמו, את אוהב  שאינו כהן כל ב ) עמוד קמז
כב , פרק  (משלי  שנאמר העם, את לברך ידיו ישא אל לעם

אל  יבורך תקרי  אל יברך, הוא עין טוב  ט ): יברך פסוק  א
וראה  יח . קטן סעיף  קכח , סימן חיים אורח  אברהם" ("מגן
"אמור  אומר: הכתוב  וכן זה). מעין ב  עמוד לח  דף  סוטה
רבה  במדבר (מדרש שלם ובלב  מלא בפה מלא. כתיב  להם"

יא). בכהנים 59)פרשה תלוייה הברכה שאין מאחר כי 
ואני הכתוב : כעדות בהקדושֿברוךֿהוא, אלא עצמם
ברכת  כן אם א) עמוד מט  דף  (חולין וכמבואר אברכם"
את  שיברכו עליהם המלך גזירת אלא אינה - למה? כהנים
(מהרש"א  כהנים לברכת מתאווה והקדושֿברוךֿהוא ישראל
היות  זו, גזירה מבארים ויש א). עמוד לט  דף  לסוטה
לעם  ופניהם הקודש להיכל אחוריהם החזירו והכהנים
שבו  ההיכל כלפי  גדול גנאי  זה והרי  ג) (הלכה לעיל כמבואר
איש  וחמישה "עשרים נגד קובל והכתוב  מונחים, תורה ספרי 
פסוק  ח , פרק  (יחזקאל קדמה" ופניהם ה' היכל אל אחוריהם
על  גזרה שהתורה אלא ד) משנה ה, פרק  (סוכה וראה ט "ז)
הכהנים  לפיכך פנים, כנגד פנים ישראל את שיברכו הכהנים
עלינו" שגזרת מה "עשינו ואומרים: ברכתם אחרי  מתנצלים

העליונה. גזירתך פי  על עשינו בהכרח  שעשינו מה כל

.‚È,ÌÎÏ eavÏ Ì‰Èt ˙‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈÈÊÁnLk¿∆«¬ƒƒ«…¬ƒ∆¿≈∆«ƒ¿»¿»
‡Ï  ÔÈÎnL Á‡ eav‰ ÔÓ Ì‰Èt ÔÈÈÊÁnLÎe¿∆«¬ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ««∆¿»¿ƒ…
˙Bpt Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÓÈ Cc ÏÚ ‡l‡ eÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«∆∆»ƒ¿»»¿≈»ƒ

ÔÈÓÈ Cc ÏÚ ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï ,‰Bt Ì„‡ ‰È‰iL60. ∆ƒ¿∆»»∆…ƒ¿∆»«∆∆»ƒ

שלמה:60) שעשה בים שנאמר ב ) עמוד סב  דף  (זבחים
ושלושה  צפונה פונים שלושה בקר, עשר שנים על עומד
מזרחה  פונים ושלושה נגבה פונים ושלושה ימה פונים

דבר  איזה מקיף  וכשאתה ד) פסוק  ד, פרק  הימיםֿב  (דברי 
הולך. אתה לימינך למערב  מצפון סובבו ואתה אליו ופניך

.„È ÌBia ˙Á‡ ÌÚt ÌÈ‰k ˙ka ÔÈÎÓ Lc˜na«ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿«…¬ƒ«««««
˙BÏÚÓ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ‡a ,ÁL ÏL „ÈÓz Á‡««»ƒ∆««»ƒ¿¿ƒ««¬

ÌÏe‡‰61eÓ‡L Cck ,ÔÈÎÓe62‰È„na Ï‡ . »»¿»¿ƒ«∆∆∆»«¿¬»«¿ƒ»
Ó ıeÁ ,‰lÙz Ïk Á‡ d˙B‡ ÔÈÎÓBÓk ,‰Án ¿»¿ƒ»««»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

eÓ‡L63ÔÈÏczLÓ ÌB˜Ó ÏÎa .64‡˜n‰ ‡‰iL ∆»«¿¿»»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈««¿∆
ÔÈ‡L ÏÏkÓ  "Ì‰Ï BÓ‡" :Ó‡pL ,Ï‡NÈ Ô˙B‡»ƒ¿»≈∆∆¡«»»∆ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ó ‡˜n‰««¿∆≈∆

עשרה 61) ושתים שבמקדש, להיכל ומבוא שער, בית הוא
ב ). משנה ז, פרק  (תמיד בכניסתו היו לעיל 62)מעלות

אומר  ט  בהלכה שלמעלה הרדב "ז, ונשאל ט ֿי , הלכות
שעל  אומר: הוא וכאן וכו' לדוכן עולים הכהנים רבינו:
שני האולם ומעלות דוכן והלא מברכים, היו האולם מעלות
"בית  בהלכות וכמבואר שביארנו, כמו הם, נפרדים דברים
במשנה  ושנינו היות והשיב : גֿד) הלכות ו, (פרק  הבחירה"
מקודש... ולמזבח  האולם "בין ט ) משנה א, פרק  (כלים
לא  מום בעל שכהן יוצא לשם" נכנסים מומים בעלי  שאין
הכהנים, אחיו עם לברך האולם למעלות לגשת יכול היה
ממעלות  פחותה שקדושתו הדוכן על מברך היה כורחו ועל
על  כפיהם נושאים היו שהכהנים בשעה נמצא, האולם,
בידיהם, מום (שאין מומין בעלי  הכהנים היו האולם מעלות
על  כפיהם נושאים ב ) הלכה ט "ו, פרק  לקמן וכמבואר
לשונות  ב , חלק  (רדב "ז רבינו בדברי  סתירה כל ואין הדוכן,

ד), פרק  א).63)הרמב "ם (הלכה ירושלמי64)לעיל
כמבואר  מעכב , זה אין אבל ד). הלכה ה, (פרק  ברכות
כהן, שכשהחזן מרוטנברג מאיר רבי  והורה (שם). במשנה
סדר  כל אותם ויקריא "כהנים" ויקרא אצלו ישראל יעמוד
("הגהות  שלום" "שים התחלת עד שותק  והחזן הברכות,

מיימוניות").

 ־     
שכולו 1) הכנסת בית כפיים; נשיאת המונעים דברים שישה

יתנהגו. כיצד כלל כהן בו אין או כהנים

.‡,ÔBLl‰ :ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBÓ ÌÈ„ ‰MLƒ»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«««ƒ«»
.ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ,ÔÈi‰Â ,ÌÈM‰Â ,‰Ú‰Â ,ÔÈÓen‰Â¿«ƒ¿»¬≈»¿«»ƒ¿««ƒ¿À¿««»»ƒ
˙Bi˙B‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ÌÈ‚lÚ‰ ?„ˆÈk ÔBLl‰«»≈«»ƒ¿ƒ∆≈ƒƒ∆»ƒ

Ô"ÈÈÚ Ô"ÈÙÏ‡Ï ÔÈBwL ÔB‚k ,Ôew˙kÔ"ÈÈÚÏe ¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ
'˙ÏaÒ' '˙ÏaL'Ï B‡ ,Ô"ÈÙÏ‡ÔÈ‡  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿ƒ…∆ƒ…∆¿«≈»∆≈

ÔÈ‡L ,ÔBLÏŒÈ„ÎÂ ‰ÙŒÈ„k CÎÂ .Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB¿ƒ∆«≈∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈»∆≈
.Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡ ,ÏkÏ ÌÈk Ì‰Ècƒ¿≈∆ƒ»ƒ«…≈¿ƒ∆«≈∆

ה"יב .2) פ "ח , לעיל בביאורנו וראה ע "ב . כד, מגילה
אבל  לעייני "ן, אלפי "ן בין להבחין יודעים היו בימיהם

ÂÈÓÚבימינו Â פסול זה אין ולפיכך במבטאן, מבחין אינו
ל). ס "ק  קכח , סי ' לאו"ח  (ט "ז, דברי3)אצלנו עלֿפי 

ו). יב , (שופטים הכתוב 

.ÂÈ„È B‡ ÂÈÙa ÔÈÓeÓ LiL Ô‰k ?„ˆÈk ÔÈÓen‰«ƒ≈«…≈∆≈ƒ¿»»¿»»
˙Bn˜Ú ÂÈ˙BÚaˆ‡ eÈ‰L ÔB‚k ,ÂÈÏ‚ B‡B‡ ¿«¿»¿∆»∆¿¿»¬À
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˙BLe˜Ú˙Bi˜‰a ÂÈ„È eÈ‰˘ B‡ ,˙‡ ‡NÈ ‡Ï  ¬∆»»»»√»ƒ…ƒ»∆
Ba ÔÈÏkzÒÓ ÌÚ‰L ÈÙÏ ,ÂÈtk„BÈ BÈ ‰È‰L ÈÓ . «»¿ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»»ƒ≈

B˜Ê ÏÚ˙Á‡a ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,a„Ó ‡e‰L ‰ÚLa «¿»¿»»∆¿«≈¿≈«»¿««
L„ ‰È‰ Ì‡Â ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï  ÂÈÈÚÓBÈÚa ≈≈»…ƒ»∆«»¿ƒ»»»¿ƒ

‰Êa B‡ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰ ‰Êa ÌÈÏÈ‚ eÈ‰ Ïk‰Â¿«…»¿ƒƒ¿∆«»¿««≈≈»¿∆
ÈÓ ÔÎÂ .Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,zÓ  Ê BÈL∆ƒ»À»¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ

ÒÈËÒ‡ ˙BÚeˆ ÂÈ„È eÈ‰L‰‡eÙe˙‡ ‡NÈ ‡Ï , ∆»»»¿ƒ¿ƒ»…ƒ»∆
ÈÙÏ ,zÓ  CÎa ÔzÎ‡ÏÓ ÈÚ‰ ÈL‡  Ì‡Â ;ÂÈtk«»¿ƒ…«¿≈»ƒ¿«¿»¿»À»¿ƒ

.Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿«¿ƒ

לצידיהן.5)כפופות.4) מלאות 6)עקומות שידיו
מבאר  לט ) יג, (ויקרא הוא" "בוהק  מבהיקות. לבנות בהרות
הבשר  מבהיק  לעדשה עדשה שבין עדשן, כאיש רש"י :

צח . לעיל 7)בלובן כמבואר הברכות, מן דעתם ויסיחו
ה"ז. כפיו"8)פ "יד, את ישא לא "זבלגן ע "ב : כד, מגילה

ורש"י ה'ערוך'. כפירוש זקנו, על יורד שרירו רבינו: ומפרש
חוקר  הכסף ֿמשנה ומרן דמעה. זולפות עיניו שם: פירש
וידיהם  פניהם את לכסות הכהנים שנוהגים הזה בזמן לדעת,
העם  להסתכלות איפוא לחוש ואין ברכתם, בשעת בטליתם,
נשיאת  מעכבים אלה מומים יהיו לא א"כ הכהנים, במומי 
למכוסים. מגולים בין החכמים חילקו לא אולי  או כפיהם,
להיתר. מעלה קכח ) סימן (או"ח  יוסף ' 'בית ובפירושו

עירו.9) לבני  וידוע  התכלת.10)רגיל כעין צבע 
המשנה 11) (מפירוש אודם בהם שצובעים דקים שרשים

פ "ז, (שביעית במשנה נזכרים ושניהם פ "ד). מגילה לרבינו
כד:). מגילה במס ' זו הלכה דיני  כל ומקור מ "אֿב )

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LÙp‰ ˙‡ ‚‰L Ô‰k ?„ˆÈk ‰Ú‰»¬≈»≈«…≈∆»«∆«∆∆««ƒ
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ,‰eL˙ ‰NÚL:Ó‡pL , ∆»»¿»…ƒ»∆«»∆∆¡«

"ÌÎÈtk ÌÎNÙe" :È˙Îe ,"e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È" ¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆«≈∆
‰‚‚La ÔÈa ,Ò‡a ÔÈa  ÌÈÎBk „ÚL Ô‰ÎÂ .'B‚Â ¿¿…≈∆»«»ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»»

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,‰eL˙ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««ƒ∆»»¿»≈≈∆«»
"˙BÓa‰ È‰k eÏÚÈ ‡Ï C‡" :Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡««…«¬…¬≈«»

'B‚ÂB˙LÏ" :Ó‡pL ,‡È‰ ‰„BÚk ‰Îe ; ¿¿»»«¬»ƒ∆∆¡«¿»¿
"BÓLa CÏeÈÓ‰L Ô‰k ÔÎÂ .ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ¿»≈ƒ¿¿≈…≈∆≈ƒ«¬«»ƒ

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,Ba ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡  ˙BÏfÓe«»««ƒ∆»«≈≈∆«»
ÌÏBÚÏ.ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ˙BÚ‰ ‡Le . ¿»¿»»¬≈≈¿ƒ

ע "ב .12) לב , שידיים 13)ברכות לומר רבינו כיון
קטיגור  "אין כי  כפים, לישא ראויות אינן דם, המלאות
לה, (סנהדרין ה'תוספות' וכסברת כו.) (ר"ה סניגור" נעשה
כפיו, לישא לו מותר ומת, התינוק  את שמל וכהן ע "ב ).
היה  שמא ועוד לרצוח , ולא מצוה לשם במולו נתכוין שהרי 
הרוח  שמא או חדשיו), לו כלו (שלא "נפל" התינוק 
('הגהות  כשלעצמה המילה לא למותו, גרמה והיא בלבלתו,

אסורה.14)מיימוניות'). זו שעבודה ידע  הרי15)שלא
למרות  המקדש, עבודת לעבוד המלך יאשיהו נתנם שלא

שם. כמפורש למוטב  לשירות 16)שחזרו ברכה הוקשה
דברי מקור לדעת מתלבט  הכסף ֿמשנה ומרן לח .). (סוטה

ע "ז "עבד שאפילו לדעתו ÒÂ‡רבינו כי  לברך, נאסר "
רבינו  כדברי  אולם מאונס , עבדו לא לבעל הבמות כהני 

ישראל  מלכי  שאנסום שהכהנים נד.) ע "ז (במס ' מפורש
רש"י וכפירוש המזבח , לעבודת נאסרו לע "ז כמרים ליעשות
ב 'אור  וכן אדרת'; ('הגהות מכהנים" נימא "אי  בד"ה: שם
שכתוב  כן להוכיח  יש הכתוב  מעדות ואמנם שמח ').

אשר הכמרים את והשבית ה): כג, ÈÎÏÓ(מלכיםֿב  Â˙
ומכריחיהם. נותניהם יהודה במלכי  הקולר תלה יהודה,

שלפנינו:17) ובדפוסים הקדומים. הדפוסים כל כנוסחת
שום  עבד שלא אע "פ  הדברים: וכוונת לעכו"ם". "שהמיר

אלילי בדת דתו שהמיר אלא לע "ז:עבודה, שאמר או ם,
קט :). (מנחות כמבואר אתה", כתבו 18)"אלי  וכן

להעיר, וראוי  "הזהיר". ספר בשם שם, במנחות ה'תוספות'
(הובאה  בתשובותיו כתב  הגולה, מאור גרשום שרבינו
בתשובה  וחזר ע "ז שעבד שכהן לט .) לסוטה ב 'תוספות'
לקדושתו, חזר בתשובה שחזר שכיון כפיו, את נושא
על  אלא הקפיד לא ט ) (כג, במלכיםֿב  הנאמר שהפסוק 

ÁÊÓ‰ ˙„ÂÚוהרי הקדשים, מן לאכול להם מותר אבל ,
בעל  שכהן וכשם מ "י ) פ "יג, (מנחות מום בעלי  ככהנים הם
תאמר  לא ואם כפיו. את ישא זה אף  כפיו, את נושא מום
"אוי שיאמרו תשובה, בעלי  של ידיהם מרפה נמצאת כן,
תשובה, מעשות וימנעו כלימה" לאותה אוי  בושה, לאותה
חלק  לו אין מנשה האומר "כל קג.): (סנהדרין אמרו וכן
וראה  תשובה". בעלי  של ידיהם מרפה הבא, לעולם
אבן  אדחה לע "ז, כהן ונעשה זה והלך "הואיל כ:) (קידושין
פרשת  ב "שאילתות" מבואר רבינו וכדברי  הנופל"? אחר

קרח .

.„„Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï Ú Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈM‰«»ƒ≈«…≈««…ƒ»∆«»«
B˜Ê ‡lÓ˙iLÔÈÈ ˙ÈÚÈ ‰˙ML ÈÓ ?„ˆÈk ÔÈi‰Â . ∆ƒ¿«≈¿»¿««ƒ≈«ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ

BÈÈ ˙‡ ÈÒiL „Ú ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,˙Á‡ ˙a¿«««≈≈∆«»«∆»ƒ∆≈
‰„BÚÏ ‰Îa ‰L˜e‰L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚÓ‰˙L . ≈»»¿ƒ∆¿»¿»»«¬»»»

ÔÈÈ ˙ÈÚÈËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,ÌÈÓÚÙ ÈzLa ¿ƒƒ«ƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿¿«
zÓ  ÌÈÓÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÚÈÓ ˙BÈ ‰˙L Ì‡Â . «ƒÀ»¿ƒ»»≈≈¿ƒƒ««ƒ

‡Ï  ÌÈÓÚÙ ‰nÎa B‡˙LL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚eÊÓ ‰È‰L∆»»»««ƒ∆¿»¿«»¿»ƒ…
‡È‰ ‰nÎÂ .ÂÈÏÚÓ BÈÈ ˙‡ ÈÒiL „Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈƒ»∆«»«∆»ƒ∆≈≈»»¿«»ƒ
ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ Ìea ,ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ ?˙ÈÚÈ¿ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ

LÓÁÂ Úaˆ‡Úaˆ‡‰ ‰ÊÂ ;Ï„eba ,Úaˆ‡ ∆¿«¿…∆∆¿««»¿∆»∆¿«
ÔÈÁLBnLdlk ‰Bz‰ ÏÎa BaÏ„eb‰ ‡e‰, ∆¿ƒ¿»«»À»«»

„ÈŒÔ‰a ‡˜p‰ ‡e‰Â. ¿«ƒ¿»…∆»

זקנו 19) להיות שראוי  כזה לגיל שהגיע  כל ע "ב . כד, חולין
"תשובת  בשם ה"יא) (פ "ח , לעיל שביארנו כמו מלא,
אחרים  עם אבל ביחיד, שיברך אלא האיסור ואין רבינו".
(דעת  מחוייב  שאינו אע "פ  לברך לו ומותר כפיו לישא יכול
ס ). אות הרמב "ם לשונות ח "א, רבינו בדברי  הרדב "ז

ה"א 20) פ "יד, לעיל כמבואר בעבודה, אסור ושיכור
בן  יין "רביעית אמרו: (יג:) כריתות ובמסכת בביאורנו.

לשכר". כדי  בה יש יום, התימנים,21)ארבעים ובכת"י 
במים. מזוג בלתי  - חי  חי . יין שם.22)הנוסח : כריתות,

פטור, ועבד למקדש ונכנס  וכו' בהפסקה יין רביעית שתה
פטור, - התורה מן בה אסור ששיכור - בעבודה ואם
- בעלמא ואסמכתא חומרא אלא בה שאין כפים, בנשיאת

לכתחילה. אף  לעיל 23)מותר וראה ע "א. קט , פסחים
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ומדידתו. רביעית שיעור בביאורנו, ה"יז פ "ד
יונתן 24) מתרגם כ) מ , (יחזקאל, ארכו מדד שמודדים,

רוקח ' 'מעשה (מנטובה, קדומים ובדפוסים אורכיה". "משח 
"שמודדים". כאן: כתוב  שבמקדש,25)ועוד) עשרון כגון

באצבעות, נמדדת שמדתו חלה שיעור שהוא ו"עומר"
ט "ו. פ "ו, ב ּכורים בהל' שביד.26)כמבואר העבה האצבע 

ה"ט . פ "ט , תורה ספר הל' לקמן המדוייק  שיעורו וראה
יד).27) יד, כג; ח , (ויקרא בתורה האמור

.‰‡Ï ,ÂÈ„È ˙‡ ÏË ‡lL Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÀ¿««»«ƒ≈«…≈∆…»«∆»»…
˜t‰ „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ‡l‡ ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈC„k ƒ»∆«»∆»≈∆»»««∆∆¿∆∆

‰„BÚÏ ÔÈLc˜nL:Ó‡pL ,CÓ CkŒÁ‡Â , ∆¿«¿ƒ»¬»¿««»¿»≈∆∆¡«
"ÈÈ ˙‡ eÎe L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"ÏÏÁ‰Â .BÈ‡ ¿¿≈∆…∆»¿∆¿»¿∆»»≈

Be‰Îa BÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈtk ˙‡ ‡NB. ≈∆«»¿ƒ∆≈¿ƒ

והזרוע .28) היד חיבור רוחצים 29)מקום שהכהנים
והוקשה  והואיל במקדש. עבודתם לעבוד בגשתם ידיהם

ידים רחיצת היא אף  טעונה לעבודה, ‰Ù˜ברכה „Ú
(חולין  כמבואר הפרק , עד שהיא לעבודה ידים כקידוש

שם:30)קו:). התרגום כהניא eÏeËוכדברי  ק ּודשא ידיכון
ומנהגנו  לט .). סוטה (מס ' זו הלכה ומקור ק ּודשא. דּוכן על
סי ' באו"ח  כמבואר הכהנים, ידי  על מים יוצקים שהלויים
קמ "ו: במדבר נשא, פרשת ה'זוהר' ע "פ  והוא ס "ו, קכח 
ידיו  ומקדש קדושתו, על קדושה להוסיף  צריך שהכהן
לי , אותם הקדשתי  בו: שנאמר הלוי , וזהו קדוש, מאיש
הרי יח ). ח , (במדבר וגו' בכור כל תחת הלוים את ואקח 
משמע  זו בהלכה רבינו ומדברי  הבכור. במקום קדוש שהלוי 
שחרית  ידיו נטל לא כשהכהן אלא זו נטילה חיוב  שאין
שום  להם יודע  ואינו טהורות, ידיו אם אבל לתפילתו,
שנטלן  אחרי  כפים לנשיאת ידיו ליטול צריך אינו - טומאה
לשון  תפס  ולא כיצד" ידים "טומאת אמר: ולפיכך שחרית,
שלקמן  תדע , ה"א). (פ "ד, לעיל הדגיש כאשר ידים" "טהרת
אומר  לאכילה, ידים נטילת לענין ה"א, פ "ו ברכות בהל'
להם  יודע  ואינו מלוכלכות ידיו שאין "אע "פ  בפירוש:
בנו  לנו מעיד כך ואמנם שיטול". עד יאכל לא - טומאה
ממורי וזולתו אביו, לפני  למעשה הלכה שראה אברהם רבי 
כהנים  לברכת ניגש בתפילה העומד כהן שכל התורה,

(כסף ֿמשנה). לתפלה ידיו נטילת על שנולד 31)וסומך
הכהן. לאביו האסורה כהונה 32)מגרושה בקדושת

מ .). סוטה ; כד: (כתובות

.ÂÌÈc‰ el‡ ÏkÓ „ BÏ ‰È‰ ‡lL Ô‰k …≈∆…»»»»ƒ»≈«¿»ƒ
BÈ‡Â ÌÎÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBn‰«¿ƒ¿ƒ«««ƒ««ƒ∆≈»»¿≈

ÌÈpÓ ˙Bia‰ eÈ‰L B‡ ,˙BˆÓa ˜c˜„Ó,ÂÈÁ‡ ¿«¿≈¿ƒ¿∆»«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»
lL B‡BzÓe B‡NÓ ‰È‰ ‡‡NB ‰Ê È‰  ˜„ˆa ∆…»»«»«»¿∆∆¬≈∆≈

‰NÚ ˙ÂˆÓ BfL ÈÙÏ ,B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ÂÈtk ˙‡ ∆«»¿≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¬≈
ÔÈ‡Â ,ÌÈtk ˙‡ÈNÏ Èe‡L Ô‰ÎÂ Ô‰k Ïk ÏÚ«»…≈¿…≈∆»ƒ¿ƒ«««ƒ¿≈
.˙Bˆn‰ ÔÓ Ún‰Â ÚL ÛÒB‰ :ÚL Ì„‡Ï ÌÈÓB‡¿ƒ¿»»»»≈∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ¿

א.33) בהלכה למעלה בעבירות,34)המנויים בו חושדים
לשון שפת על ÌÚותעלו ˙„Â מתרגם ג) לו, (יחזקאל

הלכה 36)מסחרו.35)עם.Â˙יונתן: בסמוך ראה
י "ב .

.ÊËBÈ„‰ ˙ka ÏÈÚBz ‰Óe :Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…««ƒƒ¿«∆¿
?‰Ê‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÈeÏz ‰Îa‰ Ïea˜ ÔÈ‡L ∆∆≈ƒ«¿»»»«…¬ƒ∆»

‡e‰ŒCeaŒLB„w‰aÏÚ ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" :Ó‡pL , ¿«»»∆∆¡«¿»∆¿ƒ«
Ô˙ÂˆÓ ÌÈNBÚ ÌÈ‰k‰  "ÌÎ‡ È‡Â ,Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈«…¬ƒƒƒ¿»»
˙‡ CÓ ÂÈÓÁa ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰Â ,d eeËˆpL∆ƒ¿«»¿«»»¿«¬»¿»≈∆

.BˆÙÁk Ï‡NÈƒ¿»≈¿∆¿

אחריו.37) מרננים והבריות במצוות, זהיר שאינו
פלוני38) איש תאמר "שלא ה"ט : פ "ה, גיטין ירושלמי 

וכי הקב "ה: אמר מברכני ? והוא דמים, ושופך עריות מגלה
הדברים  שאין רבינו וסובר אברכך". אני  מברכך? הוא
שהרג  בבירור נודע  אם אבל בעלמא, ברינון אלא אמורים
שהרג  "כהן לב :) (ברכות הוא ערוך תלמוד הרי  הנפש, את

ה"ג. לעיל וכמבואר כפיו", את ישא לא - הנפש את

.Á‰Îa‰ ÏÏÎa ÌÈ‡ ,ÌÈ‰k‰ ÈBÁ‡ Ì‰L ÌÚ; »∆≈¬≈«…¬ƒ≈»ƒ¿««¿»»
Ô‰ÈcvÓ ÌÈ„ÓBÚ‰Â‰Îa‰ ÏÏÎa Ì‰ È‰ ,Ì‡Â . ¿»¿ƒƒƒ≈∆¬≈≈ƒ¿««¿»»¿ƒ

elÙ‡ ,ÌÈÎa˙n‰ ÔÈe ÌÈ‰k‰ ÔÈa ‰vÁÓ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»≈«…¬ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¬ƒ
Èt ÏeÓ Ì‰ÈÙe ÏÈ‡B‰  ÏÊa ÏL ‰ÓBÁ ‡È‰ƒ»∆«¿∆ƒ¿≈∆¿≈

‰Îa‰ ÏÏÎa Ì‰ È‰ ,ÌÈ‰k‰. «…¬ƒ¬≈≈ƒ¿««¿»»

חשובה 39) הברכה אין כאילו שנראה ע "ב . לח , סוטה
פנים  להתברך הכהנים לפני  ולבוא רגליהם לעקור עליהם

כדת. פנים הכהנים,40)כנגד לאחרי  מכוונים הם ואין
ממש. הכהנים צידי  כנגד ובירושלמי41)אלא שם.

ה"ד). פ "ה, שם.42)(ברכות סוטה,

.ËÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ‰ÎÂ ,‰NÚa ÌÈtk ˙‡ÈN. ¿ƒ«««ƒ«¬»»¿…¬ƒƒ«ƒ¿»
˙‡ ÌÈ‡NB Ìlk  ÌÈ‰k ÔlkL ˙Òk‰Œ˙Èa≈«¿∆∆∆À»…¬ƒÀ»¿ƒ∆
ÔBÙvaL Ì‰ÈÁ‡Ï ?ÌÈÎÓ Ì‰ ÈÓÏe ;Ì‰Ètk«≈∆¿ƒ≈¿»¿ƒ«¬≈∆∆«»

ÌBcaL Ì‰ÈÁ‡ÏÂ?'ÔÓ‡' Ì‰ÈÁ‡ ‰BÚ ÈÓe ; ¿«¬≈∆∆«»ƒ∆«¬≈∆»≈
Ûh‰Â ÌÈLp‰˙BÈ ÌÈ‰Î ‰NÚ ÌL e‡L Ì‡Â . «»ƒ¿«»¿ƒƒ¿¬»¬»»…¬ƒ≈

‡M‰Â 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ‰NÚ‰  ÔÎecÏ eÏÚL el‡ ÏÚ«≈∆»«»»¬»»ƒ»≈¿«¿»
ÔÈÎÓ. ¿»¿ƒ

מצטרף 43) אחד, וכהן ישראלים תשעה אלא שם אין שאם
כג:). (מגילה ומברכים עשרה בשדות 44)למנין הנמצאים

אנוסים  עבודתם ומחמת ומדרומה, העיר מצפון בעבודתם
הכהנים. מפי  להתברך הכנסת לבית לבוא לא הם

ה"ד.45) פ "ה, ברכות יש 46)ירושלמי  כלומר שם. סוטה,
יותר  שם יש לברך. עולים כולם בצמצום, כהנים עשרה שם

מברכים. והיתר עונים, מהם עשרה מעשרה,

.ÈBcÏ eaˆŒÁÈÏL ‡l‡ ,Ô‰k Ô‰ ‰È‰ ‡lL eaƒ̂∆…»»»∆…≈∆»¿ƒ«ƒ¿«
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï B˙ÁË‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;‡e‰L …ƒ»∆«»¿ƒ»¿»«¿»»∆

È‡M  B˙lÙ˙Ï ÊBÁÂ ÂÈtk ˙‡ ‡NBÔÈ‡ Ì‡Â . ≈∆«»¿≈ƒ¿ƒ»««¿ƒ≈
,'ÌBÏL ÌÈN'Ï eaˆŒÁÈÏL ÚÈbiLk  ÏÏk Ô‰k Ì‰Ï»∆…≈¿»¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ»

È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡" :ÓB‡‰Îa eÎa ,eÈ˙B‡ ≈¡…≈≈…≈¬≈»¿≈«¿»»
,EcÚ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰e˙k‰ ‰Bza ˙LlLÓ‰«¿À∆∆«»«¿»«¿≈∆«¿∆

ÈtÓ ‰eÓ‡‰,ELB„˜ ÌÚ ÌÈ‰k ÂÈe Ô‰‡ »¬»ƒƒ«¬…»»…¬ƒ«¿∆
.jpÁÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ‡È .EÓLÈÂ ÈÈ EÎÈ :eÓ‡k»»¿»∆¿¿»¿ƒ¿¿∆»≈¿»»»≈∆ƒÀ∆»

eÓNÂ .ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ‡NÈÈÓL ˙‡ ƒ»¿»»»≈∆¿»≈¿»¿»∆¿ƒ
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ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ."ÌÎ‡ È‡Â ,Ï‡NÈ Èa ÏÚ«¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈¿≈»»ƒ
'ÔÓ‡'.'ÌBÏL ÌÈN' ÓB‡Â ÏÈÁ˙Óe , »≈«¿ƒ¿≈ƒ»

ב "שים 47) ולהתחיל לתפילתו לחזור יוכל ולא יטעה שמא
לד.). (ברכות הציבור מאימת מטורפת שדעתו שלום"

יטעה.48) שלא בעצמו בטוח  שלא 49)שהוא כדי 
מעט  רגליו עוקר עושה? הוא כיצד כפים. נשיאת תתבטל
לדוכן  עולה כהנים לברכת וכשמגיע  "עבודה", בברכת
תפלת  שבסוף  שלום" "שים ברכת משלים והמקריא ומברך.
הש"ץ  לד.) (ברכות רש"י  ולדעת ס "כ). קכח  סי ' (או"ח  י "ח 
כהן  לש"ץ  אסור אחר, כהן יש אם אבל תפילתו. מסיים

מיימוניות'). ('הגהות האמורה 50)לברך התימנים: ובכ"י 
לומר 51)לאהרן. שאין רש"י  ודעת גאון. עמרם רב  כסדר

ה"ברכה  כל נוסח  את שאמרנו מאחר כי  זה, נוסף  פסוק 
נאמר  זה רבינו, ולדעת עוד. להוסיף  לנו מה המשולשת"
מה  עמנו "עשה ברכתם אחרי  הכהנים אמירת במקום
מבקש  החזן וכאילו ה"יב ), יד פרק  לעיל (ראה שהבטחתנו"

מיימוניות'). ('הגהות כזאת הוא פסוק 52)גם כל אחרי 
כשהכהנים  אלא אמן עניית אין כי  אלה, ברכה מפסוקי 
כל  אחרי  רצון" יהי  "כן לומר ומנהגנו מברכים. בעצמם

ס "ב ). קכז, סי ' (או"ח  פסוק 

.‡ÈCÏ‰Â ,˙Òk‰Œ˙Èa ÂÈtk ˙‡ ‡NpL Ô‰k…≈∆»»∆«»¿≈«¿∆∆¿»«
‡ÏÂ ÔÈÏÏt˙nL eaˆ ‡ˆÓe Á‡ ˙Òk‰Œ˙ÈÏ¿≈«¿∆∆«≈»»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿…

ÔÎÓe Ô‰Ï ÂÈ„È ‡NB  ÌÈ‰k ˙kÏ eÚÈb‰, ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ≈»»»∆¿»¿»
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡ÂÂÈÏ‚ ˜Ú ‡lL Ô‰k . «¬ƒ«»¿»ƒ«…≈∆…»««¿»

eaˆŒÁÈÏL Ó‡L ‰ÚLa ÔÎecÏ ˙BÏÚÏ BÓB˜nÓƒ¿«¬«»¿»»∆»«¿ƒ«ƒ
‰lÙz d˙B‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ eL ,'‰ˆ'Ì‡ Ï‡ ; ¿≈≈∆¿»¿ƒ»¬»ƒ

ÔÎecÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚ ˜Ú»««¿»«¬««ƒ∆…ƒƒ««»
CÓe ‰ÏBÚ ‰Ê È‰ ,'‰„BÚ' Á‡ ‡l‡. ∆»««¬»¬≈∆∆¿»≈

נושא 53) מתפללים הציבור ומצא עדיין התפלל לא ואפילו
מיימוניות'). ('הגהות לפניהם כפיו ע "ב .54)את כח , ר"ה

את 55) אהרן וישא כב ): ט , (ויקרא שנאמר ע "ב : לח , סוטה
הרי וגו' והעולה החטאת מעשות וירד ויברכם, העם אל ידיו
הכהן  צריך לפיכך העם, את בירך בידו שהעבודה שבעוד
ולפי "ז, העבודה. ברכת שהיא "רצה" בברכת רגליו לעקור
בברכת  רגליו את לעקור יכול ולא אנוס  הכהן היה אפילו
בשעה  לביהכ"נ שנכנס  או מתפלל, שהיה כגון "רצה",
(רדב "ז  לברך לגשת לו אסור "רצה" ברכת את גמר שהש"ץ 

תקט "ז). שם.56)ח "ב , סוטה,

.ÈÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡  ÔÎecÏ ‰ÏBÚ BÈ‡L Ô‰k Ïk»…≈∆≈∆«»««ƒ∆ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ,‰NÚ LÏL ÏÚ BÚk ‰Ê È‰ , ƒ¿«¬≈««¬≈∆¿≈«»¬≈

BÓ‡" ,"Ï‡NÈ Èa ˙‡ eÎ˙ ‰k" :Ó‡pL∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»
"ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" ,"Ì‰Ï,CÓ BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ . »∆¿»∆¿ƒ¿»…≈∆≈¿»≈

Ca˙Ó ,CÓ‰ Ô‰k ÏÎÂ ;Ca˙Ó BÈ‡:Ó‡pL , ≈ƒ¿»≈¿»…≈«¿»≈ƒ¿»≈∆∆¡«
."EÈÎÓ ‰Î‡Â"«¬»¿»¿»¬∆

בנ"י ".57) את תברכו "כה כלומר 58)שהיא: (שם)
לשון  בה שנאמרה אותה אחת, "עשה" אלא כאן אין להלכה
צווי , לשון בהן אין האחרות והשתים תברכו" "כה צווי :

רבנו  שאמר וזה נפרדות. לעשין נחשבות אינן לפיכך
שורש  המצוות" ב "ספר ורבנו (כס "מ ). עובר ולא "כעובר"
לדוכן  עולה שאינו כהן כל אמרו: זו דרך "ועל יאמר: ט ',

עשה, בשלשה בו,ÏÙÎ‰Ïעובר ולא הצווי  פעמים. שלש
שלש  כהנים ברכת שיאמר המצוות ממוני  אחר יתפשט 
כל  ולא בתורה שימצא לאו כל למנות ראוי  אין כי  מצוות...

שנכפל, בעבור ‰ÌÈÈÚעשה ‡Ï‡ המוזהר או בהם המצווים
בעשה  עובר אינו "עלה" לכהן אמרו לא ואם  מהם".

ה" (פ "ה, ברכות בירושלמי  תורה:כמבואר אמרה וכן ד)
"כד  קכ"ח : סימן הטור לפי  אונקלוס  ומתרגם להם" "אמור
אלא  עליהם מוטלת המצוה אין כלומר להון" יימרון
אינו  זה, ביום אחת פעם עלה אם וכן לברך. להם כשאומרים
כח : בר"ה כמבואר עלה, לו יאמרו אם אפילו בעשה עובר
אין  למה רבותינו גדולי  נשאלו וכבר מיימוניות"). ("הגהות
טוב  כיום אם כי  יום בכל כפים לישא בגולה נוהגים אנו
וב "דרכי שבתורה? עשה מצות לבטל אפשר איך בלבד,
כי הטעם, נימק  קכ"ח ) סי ' או"ח  (טור להרמ "א משה"
להם  ואין בגלות מחייתם טרודים והעם שהכהנים מחמת
אפם... בזיעת ילקטו אשר הלחם אם כי  ביתם בני  לפרנס 
במחשבתם  טרודים בשבת וכן בשמחה, שרויים ואינם
ואינם  להיות ושעתידים שעברו ידיהם מעשה על והרהורים
"ושמחת  בו שנאמר ביו"ט  כמו בשמחה כך כל שרויים
יברך, הוא עין טוב  ט ): כב , (משלי  אומר והכתוב  בחגך"
שמח  להיות צריך המברך כי  יברך, אלא יבורך תקרא אל
כהנים" "ברכת לברך נוהגים ישראל בארץ  ואנו לב . וטוב 
בני של כחם "ישר קכ"ח ) סימן (או"ח  הב "י  וכתב  יום, בכל
יום". בכל כפיהם שנושאים מצרים מלכות וכל ישראל ארץ 

לח :).59) (סוטה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰lÙz ˙BÎÏ‰ e˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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el‡ ˙BˆÓ Ïk e‡e:el‡ ÌÈ˜Ùa

ספר אהבה -הלכות תפילין 
≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

  
למשה 1) הלכה וכולם בתפילין המעכבים דברים עשרה

ומעשה  תורה וספר ומזוזה תפילין שבין ההפרש מסיני ;
ועיבודן. שירטוטן כתיבתן, דיני  עורם;

  

        

 תפילי  מקו בכל  " הרמב  הקדי מדוע  הקושיא , ידועה 
הל' שבריש  המצוות' ב 'מניי יד : של לתפילי ראש  של
בחיוב תפילי הל' בתחילת המצוות', ב 'ספר ,תפילי
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 בדי ,עשיית בדי ,כתיבת בדי ב ' פרק  בריש  ,הנחת
ועל  היד  על הנחת  במקו ,התפילי בתו הפרשיות סידור
כסדר  שלא  הוא  והרי  .התפילי ברכת ובעניי הראש 
לאות   וקשרת"  לש "ר ש "י  תפילי המקדימה  שבתורה 

כו '". בי לטוטפת והיו  יד על
היא  יד , של תפילי שמצות שביאר הצפע "נ על־פי  ויבואר
רגע "כל ראש  של בתפילי אבל לא , ותו  הקשירה  בפעולת

" שנאמר , מצוה "  מקיי לבוש  שהוא  לטוטפות",ורגע 
הקשירה  פעולת לאחר יד  של תפילי מורידי שאי ומה 
," שתי יהו  ,עיני שבי זמ ש "כל הדרשה   משו הוא 
בשל  פרט ה יד  של התפילי הקשירה , פעולת ולאחר

ראש .
יותר  גדולה  תש "ר של המצוה  שתדירות הוא , מכ היוצא 
בהתא הוא  כי  , " הרמב אותה   הקדי ולכ יד , של מזו 
: " הרמב כתב  שעליו  אהבה ', 'ספר כל של לתוכנו 
המקו לאהוב  כדי   בה שנצטווינו  תדירות שה "המצוות
הגדולות  ההלכות את  " הרמב סידר לכ תמיד ", ולזכרו 
המצוות: של התדירות סדר על־פי  אהבה ', שב 'ספר
פעמיי מצוותה  שק "ש  ותפילה , ק "ש  הלכות בתחילתו 
אבל  " יו בכל "להתפלל הוא  מהתורה  תפילה  וחיוב  , ביו

. פעמיי לא 
המצוות  את  " הרמב מונה  שבדיבור, המצוות אחר

תד סדר  לפי כל שבמעשה   שמצוות תפילי  קוד ,ירות
הלכות  וכמה  שכמה  וס "ת מזוזה   ג לזה  (ובהקשר  יו
החיוב כבתפילי שלא  כי   ציצית אח "כ  ,( לה משותפות
אח "כ כנפות, ארבע  בת כסות לו  יש   א רק  הוא  בציצית
א ורק  האכילה  אחר רק  לבר  חייבי שמהתורה  ברכות
שהוא  " וזכרת"  משו הוא  דציצית  הטע , ובנוס) שבע 
שהיא  מילה  בהלכות  ומסיי מברכות), יותר תמידי  עניי
ש "י , לפני  תש "ר  ג  " הרמב סידר לכ . בחיי אחת  פע
לסדר   בהתא והוא  כדלעיל, יותר תדירה  מצוותה  כי 

הספר. שבכל התדירות
     

.‡"ÈÏ Lc˜" :Ô‰L ,el‡ ˙BiLt Úa‡‰È‰Â" , «¿«»»ƒ≈∆≈«∆ƒ¿»»
"ÈÈ E‡È Èk'˙BÓL ‰l‡Â' ÙÒaL"ÚÓL"e ,, ƒ¿ƒ¬¿»∆¿≈∆¿≈∆¿¿«

ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â",ÔÓˆÚ ÈÙa ˙BzÎpL Ô‰  " ¿»»ƒ»…«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»
ÔÈtÁÓeÔÈlÙz ÌÈ‡˜Â ,BÚa Ô˙B‡Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe . ¿«ƒ»¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ»

„i‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈLB˜Â ,L‡‰ ÏÚBˆB˜ elÙ‡Â . «»…¿¿ƒ»««»«¬ƒ
Ôlk ˙‡ kÚÓ el‡ ˙BiLt Úa‡Ó ˙Á‡ ˙B‡ ÏL ∆««≈«¿«»»ƒ≈¿«≈∆À»
.Ôew˙k ˙BÓÏL ˙BzÎ eÈ‰iL „Ú ,‰Bz‰ ÔÓƒ«»«∆ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ»

אֿי .2) יג, טז.3)שמות יא, לטעות 4)שם, שלא
י ). (ו, דברים שבספר יביאך" כי  ב "והיה שם,5)ולהחליף 

יגֿכא.6)דֿה. יא, משורש 8)מכסים.7)שם,
לד:) (מנחות ה'תוספות' כתבו וכן נוספת. והתי "ו "פלל",

קו, (תהלים ויפלל" פינחס  "ויעמד כמו: ויכוח , לשון שהן
שהשכינה  רואינו לכל והוכחה אות הן שהתפילין שם על ל)
נקרא  ה' שם כי  הארץ  עמי  כל "וראו שנאמר: עלינו, שורה
תפילין  אלו לה:) (מנחות ז"ל חכמינו ודרשו עליך",

משאר 9)שבראש. יותר אלו פרשיות ארבע  "ונקבעו
מלכות  עול קבלת ענין באלו שיש לפי  התורה, פרשיות
אמונת  מכריח  שהוא מצרים יציאת וענין ה', ואחדות שמים

יסודי  הם ואלו העולם נצטוינו חידוש ולכן יהודית, דת
כנגד  היד (על לבנו לוח  ועל עינינו בין אלו יסודות להניח 
(המוח , אלה אברים שני  כי  ה"ב ) פ "ד, לקמן כמבואר הלב ,
ובהניחנו  השכל, משכן שהם הטבע  חכמי  אמרו והלב )
בדרכי זכר ונוסיף  בהם נתחזק  לזכרון, אלו דברים עליהם
וראה  תכ"ב . מצוה ה'חינוך' (מלשון עד" לחיי  ונזכה ה'

ובביאורנו. ה"ד פ "ד, יו"ד 10)לקמן של ימנית רגל
שבראש  הנקודה מפרשים: ויש שם). וברש"י  כט . (מנחות

(הרא"ש). תג כעין שהיא ע "א.11)היו"ד, לד, מנחות

.,"ÚÓL" Ô‰L ,‰ÊeÊnaL ˙BiLÙ ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈»»ƒ∆«¿»∆≈¿«
ÈzLÓ ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡  "ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"¿»»ƒ»…«¬ƒ««ƒ¿≈

kÚÓ ,BˆB˜ ÒÁ Ì‡ ,˙BiLt‰„Ú ,‰Bz‰ ÔÓ «»»ƒƒ»≈¿«≈ƒ«»«
‰BzŒÙÒ ÔÎÂ .˙BÓÏL ˙BzÎ Ô‰ÈzL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈≈ƒ¿»¿≈¿≈≈∆»

ÏeÒt  ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ qÁL. ∆ƒ≈¬ƒ««»

ע "א.12) כט , ספרֿתורה 13)מנחות "אפשר ע "א: ל, שם,
הרי הזה"? התורה ספר את לקוח  וכתוב : אחת, אות חסר
רבינו". "תשובות במוספנו וראה מעכבת. אחת אות שאפילו

.‚‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ôlk ,ÔÈlÙza LÈ ÌÈ„ ‰NÚ¬»»¿»ƒ≈«¿ƒƒÀ»¬»»¿∆
,Ô‰Ó ˙Á‡a ‰pL Ì‡ CÎÈÙÏ .ÔÈkÚÓ ÔlÎÂ ,ÈÈqÓƒƒ«¿À»¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿««≈∆
‰BÓLe ,Ô˙È˙Îa Ô‰ ÌÈL .˙BÏeÒt ÔÈlÙz‰ È‰¬≈«¿ƒƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»»¿»

ÔÈetÁa‰È˙BÚeˆ ˙ÈL˜eÌÈM‰ Ô‰ el‡Â .Ô ¿ƒ»¿ƒ«¿≈∆¿≈≈«¿«ƒ
BÈ„a Ô˙B‡ ÔÈ˙BkL :Ô˙È˙ÎaLÔÈzÎ eÈ‰iLÂ , ∆ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÛÏw‰ ÏÚ. ««¿»

הפרשיות.14) את המכסה הבתים ולא 15)בעור שחורה,
ה"ה. בסמוך כמבואר צבעונים, מיני  מבואר 16)בשאר

שכל  מבואר ה"ט ) (פ "א, מגילה וב 'ירושלמי ' ה"ז. בסמוך
הן. מסיני  למשה הלכה אלה

.„ÌÈÓL ÏL ÔLÚ‰ ÔÈˆa˜Ó ?BÈc‰ ‰NÚÓ „ˆÈk, ≈««¬≈«¿¿«¿ƒ∆»»∆¿»ƒ
ÔÈÏB‚Â ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚL ÏLÂ ˙ÙÊ ÏL B‡B˙B‡ ∆∆∆¿∆«¬»¿«≈»∆¿¿ƒ

ÛNaLc ËÚÓe ÔÏÈ‡‰ÔÈ˙˙BÏÂ ,B˙B‡ ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«¿«¿¿ƒ
‰a‰ÔÈÎ„Â ,ÔÈ˜È˜ ‰NÚiL „Ú B˙B‡, «¿≈¿»ƒ«∆≈»∆¿ƒƒ

ÔÈLaÈÓe‰È˙k ˙ÚLe .B˙B‡ ÔÈÚÈˆÓe B˙B‡ ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»
ÌÈˆÙÚ ÈÓa e‰BLÌ‡L ;Ba ˙BÎÂ ,B ‡ˆBiÎÂ ≈¿≈¬»ƒ¿«≈¿≈∆ƒ

˜ÁÓ ‰È‰È ,ep˜ÁÓzÔÓ ‰ÂˆnL ,BÈc‰ e‰ÊÂ . ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿∆«¿∆ƒ¿»ƒ
Án‰˙k Ì‡Â .˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈÙÒ Ba zÎÏ «À¿»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«
ÔzLÏLÌez˜˜Â ‡ˆÙÚ ÈÓaBÈ‡Â „ÓBÚ ‡e‰L , ¿»¿»¿≈«¿»¿«¿«¿∆≈¿≈

ÌÈLk ,˜ÁÓ. ƒ¿»¿≈ƒ

שמשחירים 17) עד שמנים, בעשן זכוכית כלי  שמעשנים
הגאונים). בשם שם וברש"י  כג. (שבת השחרורית וגוררים

מהעץ .19)לשים.18) הנוטפת שהדבש 20)לחלוחית
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והרי ריר לו "ויש סמיך שהוא מתוך השרפים, לגיבול מועיל
פ "ז, אוכלין טומאת הל' רבינו (מלשון כדבק " נמשך הוא

בתלמוד 21)ה"ד). נזכרת "לתיתה" ולשון מרטיבים,
ועוד). לו. ובדבש.22)(פסחים האילן בשרף 

ח ).23) יא, (במדבר במדוכה" דכו "או דק 24)מלשון
שטוחות. הוא 25)כעוגות שהדיו מבואר כ. נדה במסכת

בו". ובדק  דיו של קורט  בקע  אמי , "רבי  נאמר: ושם יבש,
שח 26) והוא אלון צבעו פרי  את קולטים העפצים ומי  ור,

שלא  הכתב  את להעמיד העפצים מטבע  וכן ומשחירים,
להעמיד  העפצים במי  הדיו את שורים ולפיכך בקלות, ימחק 
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה ולקיימו. הכתב  את

בכתיבה,27) טעות תיקון לצורך למחקו תרצה אם כלומר,
למחקו. הוא 28)תוכל וגם הצורך לעת להמחק  שניתן

שהדיו  מצריך קנט .) דף  תרומה (פרשת וב 'זוהר' מעץ , עשוי 
העץ . מן הבאים מדברים תפילין 29)יע ׂשה ספרים, ֵֶָ

בלע "ז 30)ומזוזות. ונקראת הנחושת, חומצת
ועוד) מ "ד, פ "יב , (שבת במשנה ונזכרת "ויטריאולו".
ימחק  שלא הדיו מראה את להעמיד הקנקנתום ומטבע 
(סוטה  לרבינו המשנה בפירוש וראה תמחקנו. אם אפילו

מ "ד). ב , הואיל 31)פרק  לכתחילה, בו כותבים אין אבל
להמחק . ניתן ואינו

.‰ÈÈqÓ ‰LÓÏ Ó‡pL ,‰ÎÏ‰‰ ‰ËÚn ‰Ó ,ÔkŒÌ‡ƒ≈«ƒ¬»«¬»»∆∆¡«¿∆ƒƒ«
,ÔÈBÚˆ ÈÈÓ ‡L ËÚÓÏ ?BÈ„a ÌÈe˙Î eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒƒ¿¿«≈¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ÔB‚k˙k Ì‡L ;Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ˜i‰Â ¿»»…¿«»…¿«≈»∆∆ƒ»«
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˙BÊeÊn B‡ ÔÈlÙz B‡ ÌÈÙqa«¿»ƒ«¿ƒƒ«¿¬ƒ««

‰Ê B‡ ,ÔÈBÚˆ ÈÈÓ ‡La.ÔÈÏeÒÙ el‡ È‰  ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»»¬≈≈¿ƒ

אדום)32) (צבע  בסיקרא למגילה "כתבה ע "א: יז, מגילה
בדיו". כתובה שתהא עד בו יצא ע "ב :33)לא קג, שבת

האזכרות  את שכתב  או בדיו, שלא תורה) (ספר "כתב 
בין  חילוק  ואין יגנזו", אלו הרי  - בזהב  הקב "ה) (שמות
במשנה  כמבואר ומזוזות, תפילין לכתיבת ספרים כתיבת
"כתב  אלא אמרו שלא ואף ֿעלֿפי  מ "ח ). א, פרק  (מגילה

אלא ‰‡ÂÎÊ˙את האותיות לשאר הואֿהדין בזהב ",
מעלתן  שלרוב  לומר תטעה שאל ה"אזכרות" את שמדגישים
ויש  (כסף ֿמשנה). נוי  משום זהב  להכתב  הן ראויות
עוד  מוכשרים שאינם "יגנזו" שם שנאמר מפני  מתרצים:
לגרוד  שאי ֿאפשר ב "אזכרות" אלא יתכן לא וזה לתיקון,
בשאר  אבל השם, את למחוק  אסור שהרי  מעליהן הזהב  את
אין  בדיו, ולכתבן לגררו אפשר הרי  זהב , שכתבן אותיות

לב ). סי ' או"ח  יוסף ' ('בית ההיא היריעה את לגנוז צריך

.Â?„ˆÈk .ÒBËÒeÒÎe„Â ÛÏ˜e ,ÏÈÂb :Ô‰ ˙BBÚ LÏL»≈¿ƒ¿»¿¿¿≈«
epnÓ ÚN‰ ÔÈÈÚÓe ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a BÚ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈»«»«¬ƒƒ«≈»ƒ∆
CkŒÁ‡Â ,ÁÏÓa B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ CkŒÁ‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿««»¿ƒ¿∆«¿««»
B ‡ˆBiÎÂ ,‡ˆÙÚa CkŒÁ‡Â ,ÁÓ˜a B˙B‡ ÔÈ„aÚÓ ¿«¿ƒ¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈

Ú‰ ˙‡ ÔÈˆeÎnL ÌÈcÓ‡e‰ ‰ÊÂ ;B˙B‡ ÔÈ˜fÁÓe B ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿∆
ÏÈÂb ‡˜p‰. «ƒ¿»¿ƒ

מועיל 34) שהוא בסיד, שהוא שלנו לעיבוד רבינו כיון
יט .). למגילה ('תוספות' עפצים תשובת 35)כעיבוד

של"ב ). סימן תשובה, (שערי  הגאונים

.Êe˜lÁÂ ,BÚN eÈÚ‰L Á‡ BÚ‰ eÁ˜Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»««∆∆¡ƒ¿»¿ƒ¿
„Ú ,ÔÈNBÚ ÔÈ„aÚ‰L BÓk ,ÌÈLÏ BÈÚa B˙B‡¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆»«¿»ƒƒ«
,ÚN‰ ÏennL ‡e‰ ,˜c „Á‡ :˙BBÚ ÈL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈∆»«∆ƒ«≈»
B˙B‡ e„aÚÂ ;Na‰ ÏennL ‡e‰Â ,‰Ú „Á‡Â¿∆»»∆¿∆ƒ«»»¿ƒ¿
B ‡ˆBiÎÂ ‡ˆÙÚa CkŒÁ‡Â ,ÁÓ˜a CkŒÁ‡Â ÁÏÓa¿∆«¿««»¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈
ÏennL ‰ÊÂ ,ÛÏ˜ ‡˜ ÚN‰ ÏennL ˜ÏÁ‰ ‰Ê ∆«≈∆∆ƒ«≈»ƒ¿»¿»¿∆∆ƒ

ÒBËÒeÒÎe„ ‡˜ Na‰. «»»ƒ¿»¿¿

האי36) רב  בשם "דוכסוסטוס " ערך ב 'הערוך' מפורש זה כל
מדי שבלשון בשר, מקום פירושה ודוכסוסטוס , גאון.
סלוני דוך כמו מקום, זה - ו"דוך" סוסטוס . לבשר קוראים
רבינו: בדברי  הגירסא התימנים, ובכת"י  יד.). ב "ב  ('תוספות'
החלק  וזה דוכסוסטוס . נקרא השיער שממול החלק  "זה
רבינו". "תשובות במוספנו וראה קלף ". נקרא הבשר שממול

.Á‰BzŒÙÒ ÔÈ˙BÎ eÈ‰iL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿¿ƒ≈∆»
ÏÈÂb‰ ÏÚÚN‰ ÌB˜Óa ÔÈ˙BÎÂ ,eÈ‰iLÂ , ««¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈»¿∆ƒ¿

Na‰ ÌB˜Óa ÔÈ˙BÎÂ ,ÛÏw‰ ÏÚ ÔÈlÙz‰ ÔÈ˙BÎ, ¿ƒ«¿ƒƒ««¿»¿¿ƒƒ¿«»»
ÔÈ˙BÎÂ ,ÒBËÒeÒÎec ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ÔÈ˙BÎ eÈ‰iLÂ¿∆ƒ¿¿ƒ«¿»«¿¿¿¿ƒ

ÚN‰ ÌB˜Óa,ÚN ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚ ˙Bk‰ ÏÎÂ . ƒ¿«≈»¿»«≈««¿»ƒ¿≈»
 Na ÌB˜Óa ÒBËÒeÒÎece ÏÈÂba ˙kL B‡∆»««¿ƒ«¿¿ƒ¿»»

ÏeÒt. »

גויל 37) רק  שהוזכר בתלמוד, מקומות בהרבה מצינו שכן
יד: ב "ב  במסכת מבואר וכן נד: גיטין ראה תורה, בספר
(שבת  הר"ן שהוכיח  וכמו בארון, והניחו משה שעשה בס "ת

השיער 38)פ "ח ). במקום כי  ה"ט ) (פ "א, מגילה ירושלמי 
לכתיבה. ונוח  היטב  מעובד הבשר.39)הוא לצד

החתך,40) במקום שכתיבתן נמצא עט :), (שבת השיער לצד
ב "הערוך" (מובא גאון האי  ורב  בזה, זה חיבורן במקום
כה, (משלי  דבר" הסתר אלהים "כבוד לזה סימן נתן הנ"ל)

הסתר. במקום היא שהכתיבה (מגילה 41)ב ) ירושלמי 
עט :). (שבת ובבלי  ה"ט ), פ "א,

.ËÌ‡ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‡È‰ CkL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ¬»»¿∆ƒƒ«ƒ
,ÏÈÂb Ó‡ ‡ÏÂ ;Lk ,ÛÏw‰ ÏÚ ‰BzŒÙÒ ˙k»«≈∆»««¿»»≈¿…∆¡«¿ƒ
,Ùq‰ ÂÈÏÚ ˙k Ì‡L ,ÒBËÒeÒÎec ËÚÓÏ ‡l‡∆»¿«≈¿¿∆ƒ»«»»«≈∆

ÏeÒtÏÚ B‡ ÛÏw‰ ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ˙‡ ˙k Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»«∆«¿»««¿»«
Lk ,ÏÈÂb‰‡l‡ ÒBËÒeÒÎec ÏÚ eÓ‡ ‡Ï ; «¿ƒ»≈…»¿«¿¿∆»

‰ÂˆÓÏ. ¿ƒ¿»

(ספר 42) כותבים אמרו: ה"ט ) פ "א, (מגילה שב 'ירושלמי '
ודוכסוסטוס  וכו' הקלף  ועל שיער, במקום הגויל על תורה)
וכן  ספרֿתורה, עליו כותבין שאין הרי  שם, הוזכר לא
לכתוב  היום נוהגים ואנו ה"ד). (פ "א, סופרים' ב 'מסכת
שהגויל  מהגויל, מובחר יותר הוא כי  קלף  על ספרֿתורה
הצדדים. משני  מעובד והקלף  השיער, מצד אלא מעובד אינו

ס "ג). רעא סי ' (יו"ד ביותר כבד הגויל עט ,43)וגם שבת
שהיא  מפני  הקלף  על כותבה היה מאיר "רבי  ע "ב :
למשה  "הלכה (שם) שאמרו מה כרחך ועל משתמרת".
ומכאן  למצוה. אלא אינו דוכסוסטוס " על מזוזה מסיני 
שבזמננו  להעיר, וכדאי  (כסף ֿמשנה). הגויל על גם שכשרה
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קסז                
         

העליונה  הקליפה גוררים אלא לשנים העור חולקים אין
נשאר  ואינו הבשר מצד הרבה וגוררים השיער, שבמקום
סי ' (או"ח  הבשר לצד עליהם וכותבים בלבד, הקלף  אלא
ומזוזה  תפילין לס "ת, לשלשתם: כשר זה וקלף  ס "ז) לב ,

ס "ו). רפח  סי ' שני44)(יו"ד נגמרו אלו הלכות עם
ה"ג). לעיל (ראה בכתיבתן. בתפילין השייכים הדברים
הנוגעים  הדינים כל בפרוטרוט  רבינו מפרש ואילך מכאן
בחיפוי השייכים הדברים שמונת את האלה. הדברים לשני 

פ "ג. לקמן רבינו מונה וברצועותיהן, התפילין

.ÈBÚ ÈabŒÏÚ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈÙÒ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿««≈
ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰aÔÈ˙Bk Ï‡ . ¿≈»¿≈»¿¿«»«¿≈ƒ¬»¿ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈB‰Ë ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a BÚ ÈabŒÏÚ««≈¿≈»¿«»»¿ƒ«¬ƒ
˙BÏ˙BÙËeBÚ ÈabŒÏÚ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡Â .Ô‰lL ¿≈¿≈∆»∆¿≈¿ƒ««≈

‡Ó‰f‰ ÈtÓ ,B‰h‰ ‚c‰˙˜ÒBt ‡Ó‰f‰ ÔÈ‡L , «»«»ƒ¿≈«À¬»∆≈«À¬»∆∆
d„eaÚa. ¿ƒ»

(שמות 45) שנאמר ה"ט ) (פ "יא, מגילה וירושלמי  קח . שבת
ואלה  בפיך, המותר מן - בפיך ה' תורת תהיה למען ט ): יג,

באכילה. אסורים הרי  או 46)הטמאים נשחטו, ולא שמתו
כהלכה. נשחטו מין 47)שלא בגופן נמצא אבל שנשחטו,

מ "א). (פ "ג, בחולין המנויים טריפה מיני  משמונהֿעשר
הם הרי  בפינו", "מותרים אלה שאין ‰˙ÂÓואע "פ  ÔÈÓÓ.

שנתחייבו  אדם בני  "לשני  זה שם) (שבת, חז"ל משלו ויפה
איספקליטור  הרגו ואחד מלך, הרגו אחד למלכות, הריגה
שהרגו  זה אומר, הוי  משובח ? מהן איזה הטבחים) (שר

בוראן. ע "י  לקו אלו וגם שם.49)הלכלוך.48)מלך"
ספר'). ('קרית תמה כתיבה עליו לכתוב  ואי ֿאפשר

.‡ÈÏL B‡ ÔÈlÙz ÏL ÛÏ˜e ,‰BzŒÙÒ ÏL ÏÈÂb¿ƒ∆≈∆»¿»∆¿ƒƒ∆
ÔÓLÏ Ô˙B‡ „aÚÏ CÈˆ ,‰BzŒÙÒÔ„aÚ Ì‡Â . ≈∆»»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿»

ÔÈÏeÒt ,ÔÓLÏ ‡lL,È˙ek‰ Ô„aÚ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»«ƒ
‰Ê BÚ „aÚÏ È˙ekÏ BÏ eÓ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÔÈÏeÒt¿ƒ««ƒ∆»«¿«ƒ¿«≈∆
ÏÚ È˙ek‰L ,ÔÈÏeÒt  ÔÈlÙz‰ ÌLÏ B‡ Ùq‰ ÌLÏ¿≈«≈∆¿≈«¿ƒƒ¿ƒ∆«ƒ«

B˙B‡ ÎBN‰ ˙Úc ÏÚ ‡Ï ,‰NBÚ ‡e‰ BÓˆÚ ˙Úc; «««¿∆…««««≈
BÓLÏ ‰NÚÓ CÈvL c Ïk ,CÎÈÙÏe‰NÚ Ì‡ , ¿ƒ»»»»∆»ƒ«¬∆ƒ¿ƒ»»

dÓLÏ ‰„aÚ‰ ‰ÎÈˆ dÈ‡ ‰ÊeÊÓe .ÏeÒt ,È˙ek‰. «ƒ»¿»≈»¿ƒ»«¿»»ƒ¿»

השיער,50) מהם להעביר הסיד לתוך העורות את כשנותן
ספרֿתורה, לקדושת אלו עורות מעבד אני  לומר: הוא צריך

תפילין. לקדושת מח ,51)או סנהדרין ע "ב ; נד, גיטין
צורך 52)ע "ב . לשם לעבדו בלבו גמר ושמא כג. גיטין
לשם 53)אחר. כתוב  שיהיה שצריך הגט  כתיבת כגון

ראה  ציצית. לשם טויה הצריכים ציצית חוטי  וכן זו. אשה
ה"יא). (פ "א, ציצית הל' נותן 54)לקמן בתשובתו רבינו

תפילין  של ועצמן ספרֿתורה, של שעצמו "לפי  לזה, טעם
מיוחדת, כחשיבות לשמן, לעבדן צריך ולפיכך המצוה, הן
מזוזה  של ועצמה רבים, ימים שיעמדו כדי  בעבודתן שיזהר
בה, שחייב  הבית מפני  אלא מצוה תחשב  ולא המצוה אינה
כ"ה) ליפסיאה, הרמב "ם, (תשובות מזוזה אין בית אין ואם
ראיה  שהביאו "תפילין" ד"ה ב 'תוספות' מב : מנחות וראה
ניקחות  "מזוזות שאמרו: שם הש"ס  מסוגיית רבינו לדעת

וגדולי כשרות. לשמן נעבדו לא שאפילו מפני  - אדם" מכל
יומא האח  ב 'ירושלמי ' מפורשת ברייתא שזוהי  הראו רונים

עליו  לכתוב  מותר קמיע , לשם שעיבדו "עור ה"ו): (פ "ג,
(ראה  לשמה. עיבוד צריכה מזוזה שאין מפני  מזוזה"

שם). קרבן' ב 'שיורי 

.È‰BzŒÙÒ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆≈¿ƒ≈∆»
ËeËN ‡l‡ ‰ÊeÊÓ ‡ÏÂˆ ÔÈ‡ ÔÈlÙz Ï‡ ;ÔÈÎÈ ¿…¿»∆»¿ƒ¿¬»¿ƒƒ≈»¿ƒƒ

ËeËNÔÈlÙz zÎÏ zÓe .ÔÈtÁÓ Ô‰L ÈÙÏ , ƒ¿¿ƒ∆≈¿ÀƒÀ»ƒ¿…¿ƒƒ
˙BiLt ÔÈÒBb Ïk‰L ,˙k‰ ÔÓ ‡lL ‰ÊeÊÓe¿»∆…ƒ«¿»∆«…¿ƒ»»ƒ

el‡˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ zÎÏ eÒ‡ ,‰BzŒÙÒ Ï‡ ; ≈¬»≈∆»»ƒ¿…¬ƒ««
˙k‰ ÔÓ ‡lL. ∆…ƒ«¿»

כדי55) ישרים, קוים ועושים בסכין או בקנה שמסרגלים
ה"ט ). פ "א, מגילה (ירושלמי  וישרה, יפה תהיה שהכתיבה

ע "ב .56) לב , אבל 57)מנחות נראה, הכתב  ואין מכוסות,
ויש  להסירה. יכול שבנקל כלֿכך מחופה אינה המזוזה
דק  והוא הקלף , על נכתבות שהתפילין מפני  מפרשים:
הל' יוסף ' ('נמוקי  השירטוט  מחמת יקרע  ושמא הרבה,
טוב  שירטוט , בלא השורה ליישר יודע  שאינו ומי  מזוזה).
שנאמר: הכתב , ליישר כדי  - בתפילין גם - שישרטט  הוא
סי ' או"ח  ('טור', במצוות לפניו התנאה ואנוהו" אלי  "זה

קלג:). שבת וראה מתוך 58)לב . לכתוב  צריך שאינו
בכתיבתן  לטעות יבוא ולא בפה, ושגורות אחר ספר העתק 

יח :). (מגילה

.‚È,ÒBB˜Èt‡ Ô˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰BzŒÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»∆ƒ
eÙNÈÓeÓ Ï‡NÈ B‡ ,È˙ek Ô˙k .ÒBÓ B‡ , ƒ»¿¿»»ƒƒ¿»≈»≈

Òp‡ „Èa‰M‡ B‡ ,„Ú B‡ ,ÔË˜ B‡ ,el‡ È‰  ¿««»∆∆ƒ»»»¬≈≈
 "Ìz˙Îe" ,"ÌzL˜e" :Ó‡pL ,eÊbÈÂ ,ÔÈÏeÒÙ¿ƒ¿ƒ»¿∆∆¡«¿«¿»¿«¿»

˙BkL ‡e‰ ,da ÔÈÓ‡Óe ‰ÈLw‰ ÏÚ ‰ÊnL Ïk. …∆À¿»««¿ƒ»«¬ƒ»∆≈
Ô˙Î ÈÓ Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÒBB˜Èt‡ „È e‡ˆÓ ƒ¿¿¿«∆ƒ¿≈≈«ƒ¿»»

Lk  È˙ek „È e‡ˆÓ .eÊbÈÌÈÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ˙BÈa ÌÈ˙ek‰ ÔÓ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈÙÒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈«

ÔÏÊ‚Ïe Ô‚Ï Ô˙B‡ ÏÈb‰Ï ‡lL ,Ì‰ÈÓc. ¿≈∆∆…¿«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»

ויתירות.59) בחסרות יטעה שמא והטעם, גיטין 60)שם.
כן  ודעתו והואיל השם... בקדושת מאמין "שאינו ע "ב : מה,
למינים  שם להניח  שלא כדי  לשרפו ומצוה השם, נתקדש לא
ה"ח ). פ "ו, התורה יסודי  הל' רבינו (לשון למעשיהם" ולא

מומר.61) ישראל הדפוסים: ובשאר מנטובה. דפוס  כגירסת
ה"ט ). (פ "ג, תשובה הלכות וראה דתו, שהמיר - משומד

ה"יב ).62) (שם, זרוע  בעל איש ביד ישראל ממון מוסר
גרמן.63) שהזמן מצוותֿעשה על מצווים אינן אלה שנים

ולא  ביום רק  שנוהגת תפילין ממצות פטורים וממילא
בשבת. ולא בחול מצוות.64)בלילה, חיוב  בר שאינו

"וכתבתם 65) נאמר: שהרי  לתפילין, הוקשה מזוזה וכתיבת
ומכיון  כתובה. במזוזה "כתיבה" ועיקר ביתך", מזוזות על

כלֿש  לא חמורה שקדושתו ספרֿתורה פסולין, כן שאלו
שאינם  יגנזו, כולם לפיכך רפא), סי ' יו"ד יוסף ', ('בית
ע "ז, לשם נכתבו שלא נשרפים, אינם אבל למצוותם, ראויים

מה:). (גיטין המין כתבן 66)ככתיבת אם הוא, ספק  כי 
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מצאן. או ויש 67)בעצמן לכתבן, יודע  אינו גוי  סתם כי 
ישראל. מידי  שלקחן לתלות

.„ÈBÚ ÈabŒÏÚ Ô˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰BzŒÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»««≈
˙BBÚ ÈabŒÏÚ B‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÛBÚÂ ‰iÁ ,‰Ó‰a¿≈»«»»«¿≈ƒ««≈

ÔÈ„aÚÓ ÌÈ‡LÏÚ ÔÈlÙ˙e ‰BzŒÙÒ ˙kL B‡ , ∆≈»¿À»ƒ∆»«≈∆»¿ƒƒ«
ÔÈÏeÒÙ el‡ È‰  ÔÓLÏ Ô„aÚ ‡lL BÚ. ∆…ƒ¿»ƒ¿»¬≈≈¿ƒ

לעיל 69)שם.68) כמפורש ובעפצים, בקמח  עובדו שלא
ה"ו.

.ÂË˙ÚLe ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ‰BzŒÙÒ ˙Bk‰«≈≈∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿«
‰ek BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ‰È˙k‰kÊ‡ ˙ÎÂ ,ÔÓ ¿ƒ»…»¿»«»»¿»««¿»»ƒ

ÔÈÏeÒt  ÔÓLÏ ‡lL Ô‰aL ˙BkÊ‡‰,CÎÈÙÏ . »«¿»∆»∆∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»
,BÓBÏLa Ï‡BL Ï‡NÈ CÏÓ elÙ‡ ,ÌM‰ ˙‡ ˙Bk‰«≈∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿

epÈLÈ ‡Ï˙BÓL ‰LÏL B‡ ÌÈL ˙BÎ ‰È‰ ;, …¿ƒ∆»»≈¿«ƒ¿»≈
.ÈLÓe Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ ‰Ê È‰¬≈∆«¿ƒ≈≈∆≈ƒ

מדובר 70) ששם אלא (ה"י ֿי "א) לעיל נשנית כבר זו הלכה
וכאן  אלו, לכתיבת העורות שפסולים נכתבו, לא כשעוד
אלו, פסולים עורות על וכתבן עבר שאם רבינו משמיענו

פסולין והתפילין הס "ת שצריך 71)בדיעבד.‡ÂÏÈÙהרי 
השם. קדושת לשם זו אזכרה שכותב  שם 72)לחשוב 

הקב "ה. ע "ב ).73)משמות מה, ושם ע "ב ; נד, גיטין
ברכות 74) (ירושלמי  ויפסול יכוין ולא דעתו יסיח  שמא

שואל  העולם אומות ממלכי  מלך אם אבל ה"א), פ "ה,
(כסף ֿמשנה). יהרגנו שלא כדי  ישיבנו, בשלומו,

.ÊËÒBÓÏw‰ ˙‡ ÏBh‰‡Ï ,ÌM‰ ˙‡ zÎÏ «≈∆«À¿ƒ¿…∆«≈…
ÌM‰ ˙B‡Ó ÏÈÁ˙È˙B‡Ó ‡e‰ ÏÈÁ˙Ó Ï‡ , «¿ƒ≈«≈¬»«¿ƒ≈

ÔÈa B˙B‡ ‰ÏBz  Blk ÌM‰ ˙‡ zÎÏ ÁÎL .ÂÈÙlL∆¿»»»«ƒ¿…∆«≈À∆≈
˙BËÈM‰B˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ÌM‰ ˙ˆ˜Ó Ï‡ . «ƒ¬»ƒ¿»«≈«ƒ»ƒ¿»

ÈeÏ˙˙ˆ˜Ó ˙Bk ,ÁÎL Ì‡ ˙Bz‰ ‡Le .ÏeÒt , »»ƒ¿»«≈ƒ»«≈ƒ¿»
ÌÈc ‰na .‰ÏÚÓÏ d˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ‰z‰«≈»«ƒ»ƒ¿»»¿»¿»«∆¿»ƒ

ÈlÙ˙e ‰ÊeÊÓa Ï‡ ,‰BzŒÙÒa ?ÌÈeÓ‡ÔÈ‡ ,Ô ¬ƒ¿≈∆»¬»ƒ¿»¿ƒƒ≈
elÙ‡ ÁÎL Ì‡ ‡l‡ ;˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ Ô‰a ÔÈÏBzƒ»∆¬ƒ∆»∆»ƒ»«¬ƒ

˙kM ‰Ó ÊBb ,˙Á‡ ˙B‡zÓe .˙Á‡ ˙BÎÂ ««≈«∆»«¿≈«∆∆À»
„b‰ ÌB˜Ó ÏÚ ÌM‰ ˙‡ zÎÏ˜Án‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ƒ¿…∆«≈«¿«∆∆¿«¿«¿»

ÔlÎa. ¿À»

ה'75) אלהים אל ד); ו', (דברים ה' אלהינו ה' כגון:
כגון  מפרשים: ויש א). (נ, בתהלים וכן כב ); כב , (יהושע 
היה  שלא מפני  כתבם שלא רבים שמות ביריעה שהניח 
אחת. בבת עכשיו לכתבם ובא מקום להם והניח  טהור,

מתרגם 76) ב ) מה, (תהלים מהיר" סופר "עט  סופרים. עט 
ספרא. קולמוס  הדיו 77)יונתן: לשפוך הקולמוס  שדרך

השם  על הדיו תיפול ושמא מרובה, דיו בו יש אם אחת בבת
ה"ו). פ "ה, סופרים (מס ' למחקו השורות,78)ויצטרך בין

הדפים. בין לא ע "ב .79)אבל ל, ירושלמי80)מנחות
"והיו  ומזוזה: בתפילין שנאמר ה"ט ). (פ "א, מגילה
בתורה  האמור כסדרן כתובות שיהיו יהיו, בהוויתן הדברים"
לתלות  אי ֿאפשר ולפיכך ה"א), פ "ה, מזוזה הל' לקמן (ראה
ואין  כסדרן". "שלא זה כי  הבאה, התיבה שכתב  אחרי  האות

לאות. אות או לפרשה פרשה הקדים אם בין הפרש
זה 81) - מחק  נתייבשה, שהדיו אחרי  שנגרר זה - גרר

נאה  הגרר מקום על והכתיבה לחה, שהכתיבה בעוד שנמחק 
לכתוב  שכח  ואם במקום, כתם שום נשאר לא כי  יותר,
וכותב  המאוחרת, התיבה את מוחק  או גורר הוא הרי  השם,

ל:). (מנחות המחק  מקום על השם את במקומה

.ÊÈCt‰Ï Ì‰Ï eÒ‡ ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈÙÒ È˙Bk¿≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¿«≈
‰Èt ÏÚ ‰ÚÈÈ‰„‚a ‰ÈÏÚ NBt ‡l‡ ,B‡ «¿ƒ»«»∆»∆»≈»∆»∆∆

dÏÙBÎ. ¿»

מלמטה 82) שגורר ומזוזה, בתפילין בין בספרֿתורה בין
הלאה  לכתוב  וממשיך השם, וכותב  השם, מקום עד למעלה
האות  לתלות אבל סק "ב ). רפח , סי ' יו"ד (ש"ך , כסדרן

מעכב ". ש"סדרן מפני  אסור ובמזוזה להגן 83)בתפילין
צח .). (עירובין בזיון משום אבק  עליו יעלה שלא הכתב  על

ולא 84) הכתב  על להפכה מוטב  בגד, לו אין אם אבל
(שם. גדול יותר בזיון בזה יש כי  פניה, על להשאירה

טז). הלכה פ "ג, סופרים ובמסכת

.ÁÈÁ‡ ÙBq‰ Ó‡L ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰BzŒÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿»∆»««≈««
Ô‰aL ˙BkÊ‡‰ Èz˙Î ‡Ï :B„È ˙ÁzÓ e‡ˆiL∆»¿ƒ««»…»«¿ƒ»«¿»∆»∆

ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ !ÔÓLÏ„ÈÒÙ‰Ï ‡e‰ ÔÓ‡ Ï‡ , ƒ¿»≈∆¡»¿»¿»¬»∆¡»¿«¿ƒ
BÎN Ïk?ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .‡Ï ‡nL »¿»¿»»≈∆¡»¿»¿»∆»…
l‡ Ôek˙Á˜Bl‰ ÏÚ „ÈÒÙ‰Ï ‡‰Ê ÏÚ B‡ ƒ¿«≈∆»¿«¿ƒ««≈««∆

BÎNL‰ÓB„Â ,‡l‡ BÊ ‰ÈÓ‡a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ∆¿»¿∆∆≈«¿ƒ«¬ƒ»∆»
˙BkÊ‡‰ ÎNB‡ ‰Ê ‰BzŒÙÒ :Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«»«¿»¿ƒ»ƒ»«≈∆»∆

 !ÔÓLÏ ˙B„aÚÓ ÌÈ‡ Ô‰lL ˙BBÚ ,el‡ ÔÈlÙ¿̇ƒƒ≈∆»∆≈»¿À»ƒ¿»
È‰L ,ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ ,BÎN „ÈÒÙ‰Ï ÔÓ‡pL CBzÓƒ∆∆¡»¿«¿ƒ¿»∆¡»¿»¿»∆¬≈
ÔÈ‡ ,ÔÓLÏ ÔÈ„aÚÓ ˙BBÚ‰ ÔÈ‡ Ì‡L ,ÌÈÚ„BÈ Ïk‰«…¿ƒ∆ƒ≈»¿À»ƒƒ¿»≈

ÏÏk BÏ ÎN. »»¿»

וכתב 85) פניו. על הכתב  את ישאיר לא פנים בשום כלומר:
פתוח  ספר שום להניח  לאדם שאסור רע "ו): סי ' (יו"ד הב "ח 
שם): (יו"ד, הש"ך והוסיף  במפה. יכסנו אלא לחוץ  ויצא
והוא  ש"ד, נקרא אחד מלאך שיש האמת, לחכמי  שידוע 
שמשכח  ויוצא, פתוח  ספר שמניח  מי  על "דפים "שומר

הלוקח .86)תלמודו. את להקניט  נתכוין שמא
שלא 87) ספר וכל לשמן, האזכרות נכתבו לא לדבריו שהרי 

לבעליו. כלום שוה אינו - לשמו שבו האזכרות נכתבו
לפסלן?88) נאמן יהא שכרו, להפסיד שנאמן מתוך ַֹנאמר
לצערו.89) בשבילו.90)שמתכוין והוא 91)לכתוב 

וטועה. בגלל 92)חושב  שכרן כל שיפסיד יודע  שאינו
לשמן. שלא שכתב  האזכרות

.ËÈ˙Îa ‡l‡ ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ÔÈ˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿«
˙ÈeM‡ÈÂÈa Û‡ zÎÏ ÌÈÙqa eÈz‰Â ..„Ïa «ƒ¿ƒƒ«¿»ƒƒ¿…«ƒ»ƒƒ¿»

Ú˜L ÎeCÎÈÙÏ ,„‡Â LazLÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÈÂÈ ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«¿ƒ»
CÈˆÂ .˙ÈeM‡ ‡l‡ ÔzLÏL ÌBi‰ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ«¿»¿»∆»«ƒ¿»ƒ
ÏkL ,˙B‡a ˙B‡ ˜a„˙ ‡lL È„k ,Ô˙È˙Îa ‰f‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈∆…ƒ¿«¿∆»

ÏeÒt ,‰È˙BÁe Úa‡Ó dÏ ÛÈwÓ BÚ‰ ÔÈ‡L ˙B‡. ∆≈»«ƒ»≈«¿«∆»»
,ÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÎÁ ‡Ï BÈ‡L ,˜BÈz‰ ÔÈ‡L ˙B‡ ÏÎÂ¿»∆≈«ƒ∆≈…»»¿…»»
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ÏeÒt  d˙B˜Ï ÏBÎÈ˙eˆa ‰f‰Ï CÈˆ CÎÈÙÏ . »ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«
Â"‡Â ‡ÏÂ Â"‡ÂÏ „"ei‰ ‰Ó„˙ ‡lL ,˙Bi˙B‡‰»ƒ∆…ƒ¿∆«¿»¿…»
˙"Ï„ ‡ÏÂ ,Û"ÎÏ ˙"È ‡ÏÂ ˙"ÈÏ Û"Î ‡ÏÂ ,„"eÈÏ¿¿…»¿≈¿…≈¿»¿…»∆

‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙"Ï„Ï L"È ‡ÏÂ L"ÈÏ„Ú , ¿≈¿…≈¿»∆¿≈…«≈»∆«
Ô‰ ‡Bw‰ Ïk ıeiL. ∆»»«≈»∆

את 93) לצער רק  נתכוין ולא שכרו, כל שיפסיד ויודע 
אינה  מזוזה הלא כי  מזוזה, רבינו מנה לא כאן הלוקח .
הלכה  כל מקור ה"יא. לעיל כמבואר לשמה, עיבוד צריכה

נד:). (גיטין לישראל,94)זו תורה ניתנה שבו הכתב  "הוא
מלשון: שבכתב , (המובחר) המאושר שהוא אשורי , ונקרא
ולא  משתנה אינו זה שכתב  יג) ל, (בראשית בנות אשרוני  כי 
ואינו  מתדמות בלתי  שאותיותיו לפי  לעולם, דמיון בו יפול
הכתבים" בשאר כזה ואין כתיבתו בשיטת באות אות נדבק 
וראה  מ "ה) פ "ד, ידים למשנה, בפירושו רבינו (מלשון
נקראת  "למה אומרים: יש בזה. דעות חילוקי  כב . סנהדרין

עזרא. בימי  מאשור", עמהם שעלה לשון 95)אשורית?
ה"ט ) פ "א, (שם, ובירושלמי  ט .) (מגילה וכתבה יוונית
כל  להיתרגם יכולה התורה שאין ומצאו "בדקו הטעימו
את  עליה המליצו ט :) (מגילה וחז"ל יונית", אלא צרכה
ט , (בראשית שם באהלי  וישכון ליפת אלהים יפת הפסוק :
שם". באהל יהא יוונית) לשון (היא יפת של "יפיותו כז)
"ומה  יאמר: מ "א) פ "ב , (מגילה המשנה" ב "פירוש ורבינו
מובן  שהיה לפי  הלשונות, משאר יווני  לשון שנשתנה
התורה  פירשו (החכמים) שהם מפני  והטעם: אצלם...
העתקה  אותה אצלם ונתפרסמה המלך, לתלמי  יוון בלשון
היתה  וכאילו לשונם, כמו הלשון אותה אצלם שהיתה עד
מפני יוונית, נכתבות אינן ומזוזות תפילין אבל אשורית".
(שם). יהיו בהוייתן - האלה הדברים והיו בהן: שנאמר

המשנה 96) חכמי  בימי  בה מדברים שהיו יוונית שפה אותה
ע "א.97)(כסף ֿמשנה). כט , "רמי98)מנחות ע "ב : שם,

בכור'. כל ה' 'ויהרג של הוא"ו רגל לו נפסקה תמרי , בר
שמחרף  מבין חכם (שאם חכם שאינו תינוק  הבא לו: אמרו
טיפש  ואינו "ויהרג") וקורא מעלה כלפי  "ייהרג" לומר הוא
שם  רש"י  - שלמה אות אלא לקרוא יודע  אינו (שהטיפש

פסול". - "ייהרג" אם כשר, - "ויהרג" יקרא שבת 99)אם
בשו"ע  מפורשת ודקדוקן, האותיות כתיבת וצורת ע "ב . קג,

ל"ו. סי ' או"ח  וב 'טור' לב , סי ' או"ח 

.Î˜p‰ ÈabŒÏÚ zÎÈ ‡Ï ,e˜ ‰È‰L BÚÏÎÂ . ∆»»»…ƒ¿…««≈«∆∆¿»
;ÂÈÏÚ zÎÏ zÓe ,˜ BÈ‡ ÂÈÏÚ ˙BÚ BÈc‰L ˜∆∆∆«¿∆∆»»≈∆∆À»ƒ¿…»»

„aÚ˙pL ÛBÚ‰ BÚ ÈabŒÏÚ zÎÏ zÓ CÎÈÙÏ. ¿ƒ»À»ƒ¿…««≈»∆ƒ¿«≈
˙B‡‰ CB˙a w Ì‡  zÎpL Á‡ BÚ‰ w, ƒ«»««∆ƒ¿«ƒƒ«¿»

,˙Bi˙B‡ ‡La ÔÎÂ ,Ì"Ó CB˙ B‡ ‡"‰ CBz ÔB‚k¿≈≈¿≈ƒ¿»ƒ
LkCÈa w .Ì‡  ‰˜ÒÙpL „Ú ˙B‡ ÏL »≈ƒ«¿»≈∆«∆ƒ¿¿»ƒ

‰pnÓ izL‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ‡e‰Â ;Lk ,, ƒ¿«≈ƒ∆»¿…¿«»»≈¿
˙Á‡ ˙B‡Ï ‰Ó„˙ ‡lL‰pnÓ izL ‡Ï Ì‡Â ; ∆…ƒ¿∆¿«∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈ƒ∆»

.‰ÏeÒt  ‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ¿…¿«»¿»

ב ).100) ב , (חבקוק  הכתוב  ע "א.101)מלשון קח , שבת
וע "י מופסקת, ולא שלימה תמה, כתיבה - וכתבתם שנאמר:

נפסקת. האות וקטנים 102)הנקב  דקים שנקביו מפני 
קח .). האות.103)(שבת שבפנים החלק  בקלף 

היא.104) שלמה עצמה שהאות ע "א. כט , מנחות
האות.105) מהנקב .106)רגל שלמעלה מהחלק 
יו"ד.107) ובלבד.108)אות

ה'תשע"ט  תשרי י"ח חמישי יום 

    
הבתים;1) בתוך התפילין פרשיות שבכתיבת התגין דיני 

שנפסקה. רצועה ודין הרצועות מעשה

.‡L‡ ÏL ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ˙Bk „ˆÈk2ÔÈ˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆…¿ƒ
ÔÈÙÏ˜ Úa‡ ÏÚ ˙BiLt Úa‡3„Á‡ Ïk ÔÈÏÏB‚Â , «¿«»»ƒ««¿«¿»ƒ¿¿ƒ»∆»

Ô‰L ,ÌÈza Úa‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,BcÏ „Á‡Â¿∆»¿««ƒƒ»¿«¿«»ƒ∆≈
ÔÈaÁÓ4„Á‡ BÚa5Úa‡‰ Ô˙B‡ ÔÈ˙Bk ,„È ÏLÂ . ¿À»ƒ¿∆»¿∆»¿ƒ»»«¿«

ÔÈtc Úa‡a ˙BiLt6ÔÈÓk BÏÏB‚Â ,„Á‡ ÛÏ˜ ÏÚ »»ƒ¿«¿««ƒ«¿»∆»¿¿¿ƒ
Ó ‰BzŒÙÒB˙lÁ˙Ï BÙBq7„Á‡ ˙Èa BÁÈpÓe ,8. ≈∆»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿«ƒ∆»

תחילה,2) ראש" "של כתיבת מעשה לפרש רבינו הקדים
"של  הקדים הנחתן במעשה א) הלכה א, (פרק  לעיל וכן
יד" "של קדמה שבתורה פי  על אף  יד" "של לתפילה ראש"
ידך  על לאות לך והיה ט ): פסוק  יג, פרק  (שמות ככתוב 
יד  של פרשיות קודם לכתוב  צריך וכן עיניך, בין ולזיכרון
אלא  א), סעיף  לב , (סימן חיים אורח  ערוך בשולחן כמבואר
לקמן  כמבואר יד" מ "של חמורה ראש" "של שקדושת מפני 

תחילה. נקטה י "ז) הלכה ג, עמוד 3)(פרק  לד דף  (מנחות
בכתפי טט  עקיבא רבי  אמר עיניך בין ולטוטפת שנאמר ב )

שתיים. באפריקי  פת ג,4)שתיים, (פרק  לקמן  מבואר
ב ֿג). אחד 5)הלכות זיכרון עיניך" בין "ולזיכרון שנאמר

שאין  מכאן זיכרונות, ושלושה שניים ולא לך אמרתי 
שם). (מנחות, אחד בעור אלא הפרשיות ארבע  את  מניחים

הפרשה 7)עמודים.6) תצא לסופו מתחילתו יגללו אם כי 
ארבעת  גם ספר). (קרית מעכב  וסדרן ראשונה האחרונה
לתחילתם  מסופם גוללים ראש, של שבתפילה הקלפים
שאי משום אלא ז, הלכה ג, פרק  לקמן רבינו בדברי  כמבואר
שהרי תורה", ספר "כעין ממש בגלילה לגללם אפשר
לפיכך  בית, כל בעומק  בבתים שיניחם כדי  כיפול, טעונים
רק  תורה" ספר "כמין הפרשיות גלילת לתאר רבינו דקדק 

רוקח "). ("מעשה לבד יד" לך 8)ב "של והיה שנאמר:
שם). (מנחות, ומבפנים מבחוץ  אחת אות ידך, על לאות
כמו  ימנית, ביד היא התפילין שכתיבת להעיר וראוי 
וכתבן  עבר ואם א עמוד לז דף  מנחות במסכת שמבואר
שמבואר  כמו בכך, כתיבה דרך שאין פסולות, בשמאלו

מיימוניות"). ("הגהות א עמוד קג דך בשבת

.‰Óe˙q‰ ‰NÚ Ì‡L ,˙BiLta ‰f‰Ï CÈˆÂ9 ¿»ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ∆ƒ»»«¿»
‰Áe˙t10˙LÏLe .ÔÏÒt ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙t‰ B‡ ¿»«¿»¿»¿»»¿∆

BBL‡‰ ˙BiLt‰,‰BÁ‡ ‰LÙe ,˙BÁe˙t Ôlk ˙ «»»ƒ»ƒÀ»¿»»»«¬»
.‰Óe˙Ò ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L∆ƒ¿»»ƒ»…«¿»

בסופה.9) או (השורה) השיטה באמצע  המתחילה פרשה
בפרוטרוט 10) מבואר וזה השיטה, בתחילת שתחילתה
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קע               
         

קג  דף  (שבת זו הלכה ומקור אֿב ). הלכות ח , (פרק  לקמן
ב ). עמוד 

.‚ÔzÚa‡ eÈ‰iL „Ú ,ÒÁÂ ‡ÏÓa ‰f‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»≈¿»≈«∆ƒ¿«¿«¿»
˜e„a‰ ‰Bz ÙÒa ˙Be˙k Ô‰L BÓk ˙Be˙k11; ¿¿∆≈¿¿≈∆»«»

ÒÁ‰ ˙k Ì‡L12‡ÏÓ13˜ÁÓiL „Ú ,ÏeÒt , ∆ƒ»«∆»≈»≈»«∆ƒ¿«
˙i‰14BÏ ÔÈ‡Â ÏeÒt ,ÒÁ ‡Ïn‰ ˙k Ì‡Â ; «»≈¿ƒ»««»≈»≈»¿≈
‰wz15Úa‡a LiL ˙B‡ÏÓ‰Â ˙BÒÁ‰ Ô‰ el‡Â . «»»¿≈≈«¬≈¿«¿≈∆≈¿«¿«

:el‡ ˙BiLt»»ƒ≈

משגיאות.11) יו"ד.12)מוגה או וא"ו כגון 13)חסר
"יבאך". במקום שלפניה 14)"יביאך" האות וירחיב 

חלל  מחמת נפרדות תיבות כשתי  יראו שלא כדי  ושלאחריה,
חדש"). ("פרי  המחוקה ולמלא 15)האות לתקן אפשר שאי 

את  הקדים (שהרי  כסדרה שלא הכתיבה תהיה שאז החסר, את
כסדרן  שלא "כתבן בא: פרשת במכילתא ואמרו המאוחר),
יש  תורה" ב "ספר אבל ומזוזה. בתפילין רק  זה וכל ייגנזו".
משל  חמורה שקדושתו פי  על ואף  החסר. את להכניס  תקנה
אי כי  בו, מעכבת אינה "כסדרה" כתיבה ומזוזה, תפילין
ניתנה  ולא טעות, בו תהא שלא הספר בכל להיזהר אפשר

רוקח "). ("מעשה השרת למלאכי  תורה

.„,‡ÏÓ  'BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' :‰BL‡ ‰Lt»»»ƒ»«∆ƒ»¿»≈
,‡ÏÓ  '‡ÈˆB‰'] ,ÒÁ  '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ  'BÎÊ'»»≈¿…∆»≈ƒ»≈
 'ÈÓ‡‰Â' ,‡ÏÓ  'E‡ÈÈ' ,[Â"‡Â ÒÁ  'ÌÈ‡ˆÈ'…¿ƒ»≈»¿ƒ¬»≈¿»¡…ƒ
,Â"‡Â ÒÁ  'EÈ˙‡Ï' ,‡ÏÓ  'ÈÒeÈ‰Â' ,ÒÁ»≈¿«¿ƒ»≈«¬…∆»≈»
,‡ÏÓ  'ÈÚÈM‰' ,ÒÁ  '˙vÓ' ,ÒÁ  '‰„Ú‰'»¬…»»≈«…»≈«¿ƒƒ»≈
,ÒÁ  'EÏb' ,ÒÁ  '‡N' ,‡ÏÓ  '˙BvÓ'«»≈¿…»≈¿À∆»≈
,‡ÏÓ  'ÔBkÊÏe' ,‡ÏÓ  '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ  'eÚa'«¬»≈¿»≈¿ƒ»»≈
ÒÁ  'E‡ˆB‰' ,‡ÏÓ  '˙Bz' ,‡ÏÓ  'EÈÈÚ'≈∆»≈«»≈ƒ¬»≈

.‡ÏÓ  'd„ÚBÓÏ' ,ÒÁ  '‰wÁ‰' ,„"eÈ«À»»≈¿¬»»≈

.‰,„"eÈ ÒÁ  'E‡È Èk ‰È‰Â' :‰iL ‰Lt»»»¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ¬»≈
 'BÎa' ,ÒÁ  'ÓÁ' ,Â"‡Â ÒÁ  'EÈ˙‡ÏÂ'¿«¬…∆»≈»¬…»≈¿
 '‚‰iÂ' ,‡ÏÓ  'e‡ÈˆB‰' ,ÒÁ  '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ»≈¿…∆»≈ƒ»»≈««¬…
 'BÎa „ÚÂ' ,ÒÁ  'ÎaÓ' ,‡ÏÓ  'BÎa' ,ÒÁ»≈¿»≈ƒ¿…»≈¿«¿
,‡ÏÓ  'BÎa ÏÎÂ' ,Â"‡Â ÒÁ  'ÁÊ' ,‡ÏÓ»≈…≈«»≈»¿»¿»≈
'˙ÙËBËÏe' ,‡"‰a e˙k  '‰Î„È' ,‡ÏÓ  '˙B‡Ï'¿»≈»¿»»¿≈¿»…
,ÒÁ  '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ  'EÈÈÚ' ,‡Èz Â"‡Â ÒÁ »≈»ƒ¿»»≈∆»≈¿…∆»≈

.‡ÏÓ  'e‡ÈˆB‰'ƒ»»≈

.Â'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ  'ÚÓL' :˙ÈLÈÏL ‰Lt»»»¿ƒƒ¿««ƒ∆¿«
‰ÏB„b '„Á‡' ÏL ˙"Ïc ,‰ÏB„b16,ÒÁ  'E„‡Ó' , ¿»»∆∆∆»¿»¿…∆»≈

,‰iL „"eÈ ‡Ïa  'E˙Èa' ,‡ÏÓ  'EÈÏ'¿»∆»≈¿≈∆¿…¿ƒ»
,ÒÁ  'E„È' ,‡ÏÓ  '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ  'EÓe˜e'¿∆»≈¿»≈»∆»≈
,‡ÏÓ  'EÈÈÚ' ,Ô"ÈÂ‡Â ÈL ÒÁ  '˙ÙËËÏ'¿…»…»≈¿≈»ƒ≈∆»≈
„"eÈ ‡Ïa  'E˙Èa' ,‰BL‡ Â"‡Â ÒÁ  '˙BÊÊÓ'¿À»≈»ƒ»≈∆¿…

.‡ÏÓ  'EÈÚLe' ,‰iL¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

ככתוב 16) ה' יחוד על מעידים שישראל עד, לתיבת ֵרומז
הטורים"). ("בעל ה' נאום עדי  אתם י ): פסוק  מג, פרק  (ישעיה

.Ê'È˙BˆÓ' ,ÒÁ  'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' :˙ÈÚÈ ‰Lt»»»¿ƒƒ¿»»ƒ»…«»≈ƒ¿«
,‡ÏÓ  'LB˜ÏÓe' ,‡ÏÓ  '‰BÈ' ,˙Á‡ Â"‡Âa ¿»««∆»≈«¿»≈
,‡ÏÓ  'Ì˙ÈÂÁzL‰Â' ,Â"‡Â ÒÁ  'ELÈ˙Â'¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿«¬ƒ∆»≈
'Ì˙‡' ,ÒÁ  'Ô˙' ,ÒÁ  '‰h‰' ,‡ÏÓ  'dÏeÈ'¿»»≈«…»»≈…≈»≈…»
Â"‡Â ÒÁ  '˙ÙËBËÏ' ,‡ÏÓ  '˙B‡Ï' ,ÒÁ »≈¿»≈¿»…»≈»
 'E˙Èa' ,ÒÁ  'Ì˙‡' ,‡ÏÓ  'ÌÎÈÈÚ' ,‰iL¿ƒ»≈≈∆»≈…»»≈¿≈∆
,‡ÏÓ  '˙BÊeÊÓ' ,‡ÏÓ  'EÓe˜e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa¿…¿ƒ»¿∆»≈¿»≈
,‡ÏÓ  'EÈÚLe' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa  'E˙Èa'≈∆¿…¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

Â"‡Â ÒÁ  'ÌÎÈ˙‡Ï'17. «¬…≈∆»≈»

ועליו 17) במצרים... הידוע  "הספר מתוך רבינו הוציא זה כל
לקמן  רבינו (מלשון אשר" בן שהגיהו לפי  סומכים הכול היו

ד). הלכה ח , פרק 

.ÁÔÈ‚˙a ‰f‰Ï CÈˆÂ18BÓk Ô‰Â ,˙Bi˙B‡ ÏL ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿≈¿
˙BÙe˜Ê Ô"ÈÈÊ19Ô‰L BÓk ,‚z Ì‰Ï LiL20ÔÈe˙k ≈ƒ¿∆≈»∆»¿∆≈¿ƒ

‰BzŒÙÒa21Úa‡aL ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â . ¿≈∆»¿≈≈»ƒ«¿À»∆¿«¿«
.el‡ ˙BiLt»»ƒ≈

זקופה.19)בכתרים.18) זיי "ן התגים.20)אות
לפרשיות 21) התגים ומקור ח . הלכה ז, פרק  לקמן כמבואר

רבה" "שימושא הנקרא הגאונים של תפילין בסדר שבתפילין,
"תשובות  בשם שהבאנו מה ח  הלכה ז, פרק  לקמן וראה

רבינו".

.Ë‡È‰Â ,„Ïa ˙Á‡ ˙B‡ da LÈ ‰BL‡ ‰Lt»»»ƒ»∆»««ƒ¿«¿ƒ
.Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ ,'ÌÈÓiÓ' ÏL ‰Óe˙Ò Ì"Ó≈¿»∆ƒ»ƒ»∆»»≈ƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙Bi˙B‡ LÓÁ dÏ LÈ ‰iL ‰Lt»»»¿ƒ»∆»»≈ƒ¿»««≈∆
:Ô‰Â .Ô"ÈÈÊ Úa‡ ÔzLÓÁÓ ‡"‰ Ïk ÏÚÂ ,‡"‰≈¿«»≈≈¬ƒ¿»«¿«≈ƒ¿≈
ÏL ‰BÁ‡ ‡"‰Â ‰BL‡ ‡"‰Â ,'d˙e' ÏL ‡"‰≈∆¿»»¿≈ƒ»¿≈«¬»∆
.'‰Î„È' ÏL ‡"‰Â ,'‚‰iÂ' ÏL ‡"‰Â ,'‰L˜‰'ƒ¿»¿≈∆««¬…¿≈∆»¿»
:Ô‰ el‡Â ,˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈLÈÏL ‰Lt»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ¿≈≈
Û"e˜Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'EÓe˜e' ÏL Û"e˜∆¿∆≈»∆»»≈ƒ¿
Œ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'ÌzL˜e' ÏL∆¿«¿»≈»∆»»≈ƒ¿≈≈
Úa‡ ÔzLÏMÓ ˙B‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËËÏ' ÏL ‡"t≈∆¿…»…«»ƒ¿»¿»«¿«
‡"t :˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈÚÈ ‰Lt .Ô"ÈÈÊ≈ƒ»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ≈
ÏL Â"È˙Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â' ÏL∆¿»«¿»≈»∆»»≈ƒ¿»∆
ÏL ‡"tŒ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,˙Á‡ Ô"ÈÊ ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â'¿»«¿»≈»∆»«ƒ««¿≈≈≈∆
Ïk .Ô"ÈÈÊ Úa‡ ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËBËÏ'¿»…«»««ƒ¿»¿»«¿«≈ƒ»
‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .‰NÚ LL  ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒ«¿À»≈∆¿≈¿ƒ…»»

.ÏÒÙ ‡Ï  Ô‰a Ú‚Â ÛÈÒB‰ B‡ ,ÔÈ‚z‰«»ƒƒ¿»«»∆…»«

.È‰ÁÓÓ BÈ‡L ÈnÓ ÔÈlÙz Á˜Bl‰22CÈˆ , «≈«¿ƒƒƒƒ∆≈À¿∆»ƒ
Ô˜„Ï23˙BˆÈˆ˜ ‰‡Ó epnÓ Á˜Ï .24Ô‰Ó ˜„Ba , ¿»¿»»«ƒ∆≈»¿ƒ≈≈∆

B‡ ,„È ÏL ˙Á‡Â L‡ ÏL ÌÈzL B‡ ;˙BˆÈˆ˜ LÏL»¿ƒ¿«ƒ∆…¿««∆»
L‡ ÏL ˙Á‡Â „È ÏL ÌÈzL25,ÌÈLk Ì‡ˆÓ Ì‡  ¿«ƒ∆»¿««∆…ƒ¿»»¿≈ƒ

LÈ‡‰ ‰Ê ˜ÊÁ‰26‡M‰ ÔÈ‡Â ÌÈLk ÔlÎ È‰Â , À¿«∆»ƒ«¬≈À»¿≈ƒ¿≈«¿»
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‰˜È„a ˙BÎÈˆ29‰a‰ ÌÈL‡Ó ,ÌÈ˙v‰ ˙˜ÊÁL , ¿ƒ¿ƒ»∆∆¿««¿»ƒ≈¬»ƒ«¿≈
ÌÈÁe˜Ï30. ¿ƒ
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קעי                
         

לטעות 22) ועלול שבתפילין הפרשיות בכתיבת בקי  שאינו
בזה. וכיוצא ליתירות, חסרות הבתים,23)בין את פותח 

צז  דף  (עירובין כהלכה נכתבו אם לראות הפרשיות את ובודק 
שהוא  המומחה מן אלא לקנותן אין ולכתחילה א) עמוד
לפתוח  הוא בזיון כי  התפילין, מעשה בדיני  ובקי  מנוסה
ולא  יתעצל שמא לחוש יש וכן פרשיותיהם ולבדוק  הבתים
מב  דף  (מנחות בדיקה בלי  ויניחן הטורח , מפני  כלל יפתחם

א). עמוד צז דף  עירובין בתוספות וכן ב  דפוסי24)עמוד
כו  דף  (סוכה ראה קציצות, נקראים מרצועותיהן חוץ  התפילין

א). עמוד נח  דף  גיטין ב ; אם 25)עמוד לדעת הוא צריך כי 
כאחד. ראש ובשל יד בשל בקי  היה שמכרן 26)כותבן

חזקה" היא הרי  פעמים "שלוש היא: הלכה כי  הזה למוכר
ב ). עמוד סד דף  איש 27)(יבמות ידי  על נכתבו כולן שהרי 

אחד  בצמד קשורות המוכר אצל מצאן זה שהרי  אחד,
שם). -28)(עירובין, צבתים נפרדות, חבילות חבילות

טז), פסוק  ב , פרק  (רות הצבתים מן לה תשולו שול מלשון:
אלומות. לעצמה 29)שפירושו: בדיקה צריכה חבילה כל

חברתה. בבדיקת ניתרת האחת אלו 30)ואין את שמכר ומי 
(שם). הדיוט  והשני  מומחה האחד ושמא אלו את מכר לא
להיפך  או ראש של ואחת יד של שתיים צבת בכל בודק  לפיכך

הצבת. כל ניתר ידה ועל

.‡ÈÔÓ ÔÁ˜lL B‡ ,B„ÈŒ˙Îa ÔÈlÙz ˙Bk‰«≈¿ƒƒƒ¿«»∆¿»»ƒ
‰ÁÓn‰31„‡ ‡MÓ B‡ ÔBÚÏ ÔÈÊÁ‰Â Ô˜„e ,Ì «À¿∆ƒ¿»»»¿»»¿∆¡ƒ»¿»

Á‡Ï elÙ‡Â ,˙Á‡ ÌÚt Ì˜„Ï CÈˆ BÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈»ƒ¿»¿»«««∆∆«¬ƒ¿««
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È‰ ,ÌÏL ÔÈetÁL ÔÓÊ Ïk ;ÌÈL ‰nk«»»ƒ»¿«∆ƒ»»≈¬≈≈¿∆¿»»
B‡ ÔÎBzÓ ˙B‡ ‰˜ÁÓ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»∆∆»ƒ¿¬»ƒ»
È‡ ÏMÓ el‡ :ÓB‡ ‰È‰ Ô˜f‰ Ïl‰ .‰wpL∆ƒ¿»ƒ≈«»≈»»≈≈ƒ∆¬ƒ

‡n‡32! ƒ»

בדיקה.31) צריכות י ,32)שאינן (פרק  עירובין ירושלמי 
בהן  שולט  האוויר כי  והטעם, מעולם. בדקתין ולא א) הלכה
לחוש  ויש לפרקים, אלא מניחן אינו אם אבל מתעפשות; ואינן
או  האותיות ניקבו שמא בדיקה, צריכות ודאי  נתעפשו, שמא
אורח  ערוך (שולחן בשמיטה פעמיים בדיקתן וזמן נמחקו.

א). עמוד יא דף  יומא מסכת וראה ל"ט ; סימן חיים

    
הרצועות 1) מעשה הבתים; בתוך התפילין פרשיות סידור

שנפסקה. רצועה ודין

.‡ÔÈlÙz‰ ‰NÚÓa LÈ ˙BÎÏ‰ ‰BÓL‰ÎÏ‰ Ôlk , ¿∆¬»≈¿«¬≈«¿ƒƒÀ»¬»»
‰pL Ì‡Â ,˙BkÚÓ Ôlk CÎÈÙÏe ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ¿∆ƒƒ»¿ƒ»À»¿«¿¿ƒƒ»
ÔÎÂ ,˙BÚaÓ eÈ‰iL :Ô‰ el‡Â .ÏÒt ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆»«¿≈≈∆ƒ¿¿À»¿≈

Ô˙ÈÙzÚeaa ÔBÒÎÏ‡Â ,ÚeaaÔ‰Ï ‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»»¿ƒ««¬«¿»¿ƒ««∆ƒ¿∆»∆
˙BÂL ˙BiÂÊ Úa‡˙eˆ L‡ ÏL BÚa ‰È‰iLÂ ; «¿«»ƒ»¿∆ƒ¿∆»∆…«

Ô"ÈLÏ‡ÓNÓe ÔÈÓiÓ˙BiLt‰ CÎiLÂ ; ƒƒ»ƒƒ¿…¿∆ƒ¿…«»»ƒ
˙ÈÏËÓaÚNa Ô˙B‡ CÎiLÂ ;,˙ÈÏËn‰ ÏÚÓ ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿…»¿≈»≈«««¿ƒ

Ô˙B‡ ÔÈÙB˙ eÈ‰iLÂ ;Ô‰Èza ÔÒÈÎÓ CkŒÁ‡Â¿««»«¿ƒ»¿»≈∆¿∆ƒ¿¿ƒ»
ÔÈ„È‚a˙aÚÓ Ô‰Ï ÔÈNBÚLÂ ;,ÈetÁ‰ BÚÓ ¿ƒƒ¿∆ƒ»∆«¿…∆≈«ƒ

˙ÎÏB‰Â ˙BÚ ‡‰zL „Ú ,‰Úeˆ‰ da ÒkzL∆ƒ»≈»»¿»«∆¿≈∆∆¿∆∆

Bz CB˙a˙BÁL ˙BÚeˆ‰ eÈ‰iLÂ ;dlL; ¿»∆»¿∆ƒ¿»¿¿…
Ô‰lL Lw‰ ‰È‰iLÂ˙Ïc ˙eˆk ,Úe„È L˜. ¿∆ƒ¿∆«∆∆∆»∆∆∆»«¿«»∆

בכתיבת 2) המעכבים הדברים שני  את רבינו ביאר כאן עד
הדברים  שמונת את מפרש הוא ואילך מכאן התפילין,
כפי רצועותיהן, וקשירת התפילין בעשיית המעכבים

ה"ג). (פ "א, לעיל כבר הגידים 3)שהזכיר תפירת שגם
שם). ו'תוספות' כד: (מגילה מרובעת שיהיה 4)תהיה

מכוון ÔÁÎריבוען ÔÎ‡,אלכסון אותו להם שיהיה כדי  ,
ושני אמה בריבוע , אמה כל ח .): (סוכה חז"ל שאמרו
(שם). רחבן על יתר ארכן יהא ולא באלכסונה. חומשים

האורך 5) זויות של המרחק  אז כרחבן, ארכן יהיה שאם
בהלכה  כלולים אלה כל הרוחב . זויות של למרחק  שוה יהיה

השניה. ההלכה מתחילה ואילך ומכאן שעושה 6)אחת,
לה.). (מנחות שי "ן כדמות הבתים בעור דקים קמטים

רבה".7) "שימושא הנקרא ל'גאונים', תפילין סדר ע "פ 
ואנו 8) ט ). הלכה א, (פרק  מגילה ירושלמי  בד. חתיכת

לב ). סי ' אורח ֿחיים ערוך' ('שולחן בקלף  לכרכן נוהגים
ע "א.9) קח , החמישית.10)שבת ההלכה וזוהי  שם.

מעבר.11) כעין 12)מקום מפרשים: ויש בבגד, כפל כעין
א): משנה כ"ה, פרק  (כלים במשנה ונזכר עניבה, או לולאה,

תוברות". לו שיש שחור.13)"כל צבע  של 14)צבועות
י "ג). (הלכה בסמוך שמבואר כמו ראש" "של הרצועות
בתלמוד  מקורן כאן, הנזכרות האחרונות ההלכות ושלש

לה:). מנחות רבה".15)(מס ' "שימושא עלֿפי 

.ÚaÓ ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?L‡ ÏL ÔÈlÙz ÌÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ¿ƒƒ∆…¿ƒ≈¿À»
BaÁ ÏÚ ˙BÈ B‰‚ ‰È‰ Ì‡Â .B‰‚ÎÂ BaÁk Bk‡»¿¿»¿¿¿»¿¿ƒ»»»¿≈«»¿
‡l‡ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ epnÓ ˙BÁÙ B‡»ƒ∆≈¿»¿¿≈«¿ƒƒ∆»

‡‰iL Bk‡ ÏÚ,ÔÈˆÈÁ ‰LÏL Ba ÔÈÙBÁÂ .BaÁÎ «»¿∆¿≈¿»¿¿¿ƒ¿»¬ƒƒ
È„kÚa‡ BÏ ‰NÚiL ¿≈∆«¬∆«¿«

ÔÈÁ˜BÏÂ ‰Ê ÔB‚k ,ÌÈL‡»ƒ¿∆¿¿ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈÈËÓe ,BÚ«¿ƒƒ¿«ƒ
,ıÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒ∆»≈

ÒÈÎÓeÏk ÔÈa BÚ‰ ˙‡ ÔÈ «¿ƒƒ∆»≈»
ÌÈLnÎÓe ,ıÈÁÂ ıÈÁ »ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

Ë ‡e‰Â B˙B‡Ô‡kÓ ¿»…ƒ»
Ba ÔÈNBÚL „Ú ,Ô‡kÓeƒ»«∆ƒ
ÁÈn‰ ÔÈÓÈÓ ÔÈL‡ ‰LÏL dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓc¿ƒ∆∆»¿»»ƒƒƒ«≈ƒ«

‰Úa‡ dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓ„e ,ÔÈlÙzÌÈL‡ ¿ƒƒ¿ƒ∆∆»«¿»»»ƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÓ. ƒ¿…«≈ƒ«

בצבת.16) אותו רטוב .17)מקמטים ע "פ 18)כשעדיין
נגד  מכוונות הזאת השי "ן צורות ושתי  רבה". "שימושא
ספרֿתורה. וכתיבת הלוחות, כתיבת שלנו: הכתיבות שתי 
הלוחות" על "חרות שנאמר: שקועה, היתה הלוחות כתיבת
הלוחות  של שהשי "ן נמצא לעבר. מעבר מפולשת והיתה
של  שי "ן וכנגדה אוירים, לשלשה דפנות ארבעה לה היו
ספר  וכתיבת אוירים; שלשה בה שיש קמטים ארבעה
שלשה  אלא שלה בשי "ן ואין בולטת, היא הרי  התורה

לב ). סי ' אורח ֿחיים יוסף ', ('בית ראשים
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.‚CkŒÁ‡Â .LÈiL „Ú ıÚ‰ ÏÚ BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»≈«∆ƒ«¿««»
Ìen‡‰ ÈabŒÏÚÓ BÚ‰ ıÏBÁ‡ˆÓÂ ,ıÚ ÏL ≈»≈««≈»ƒ∆≈¿ƒ¿»

ÔÈÒÈÎÓe .ÔÈÈet ÌÈz ‰Úa‡ Ba LiL ,BÚ‰»∆∆«¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈÈÊÁÓe ,˙Èe ˙Èa ÏÎa ‰Lt»»»¿»«ƒ«ƒ«¬ƒƒƒ¿»»

ÂÈ˙Bpt Úa‡Ó B˙B‡ ÔÈÙB˙Â ,‰hÓlÓÔÓ ÔÈÁÈpÓe . ƒ¿«»¿¿ƒ≈«¿«ƒ»«ƒƒƒ
,B˙ BÓk ‰Úeˆ‰ Ba ÒkzL ÌB˜Ó ‰hÓlL BÚ‰»∆¿«»»∆ƒ»≈»¿»¿»

.˙aÚÓ ‡˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»«¿…∆

רוחותיו.20)דפוס .19)

.„,ÚaÓ ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?„È ÏL ÔÈlÙz ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒƒ∆»¿ƒ≈¿À»
‰Ê ÏÚ ˙È B‡ ,Úaˆ‡k B‰‚ ‰È‰ÈÂ ,BaÁk Bk‡»¿¿»¿¿ƒ¿∆»¿¿∆¿«»≈«∆
,Ë BÚa B˙B‡ ÔÈtÁÓe ,ËÚÓ ˙BÁÙ B‡ ËÚÓ¿«»¿«¿«ƒ¿»…
˙‡ ıÏBÁÂ ,LÈiL „Ú Ìen‡‰ ÏÚ BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»ƒ«∆ƒ«¿≈∆
,ıÚ‰ ÌB˜Óa ˙BiLt‰ Úa‡ ˙‡ ÁÈpÓe ,BÚ‰»«ƒ«∆«¿««»»ƒƒ¿»≈
Úa‡Ó BÙB˙Â ,‰hÓlÓ BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿»»ƒ¿«»¿¿≈«¿«
.˙BÚeˆ‰ ÌB˜Ó ,Bz BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁÈpÓe ,ÂÈ˙Bptƒ»«ƒƒƒ»»¿»¿

.‰ÒÈÎÓ ?L‡ ÏL ‰lÙ˙a ˙BiLt‰ ecÒ „ˆÈk≈«ƒ«»»ƒƒ¿ƒ»∆…«¿ƒ
‰BÁ‡ ‰Lt˙Èa ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L , »»»«¬»∆ƒ¿»»ƒ»…«¿«ƒ

BL‡;dÏ ‰ÎeÓÒ 'ÚÓL'e ;ÁÈn‰ ÔÈÓÈ ÏÚ ‡e‰L ,Ô ƒ∆«¿ƒ«≈ƒ«¿«¿»»
;'ÚÓL'Ï ‰ÎeÓÒ ,ÈLÈÏL ˙Èa  'E‡È Èk ‰È‰Â'¿»»ƒ¿ƒ¬¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«

'ÈÏ Lc˜'Â,ÈÚÈ ˙Èa ¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÏ ‡e‰L∆ƒ¿…«≈ƒ«
‡‰iL È„k  ÔÈlÙz¿ƒƒ¿≈∆¿≈

ÂÈÙlL ‡Bw‰„‚k , «≈∆¿»»¿∆∆
‡B˜ ,ÁÈn‰ ÈtÏÚ ¿≈«≈ƒ«≈«

‰f‰ „q‰‰Ê ÔB‚k , «≈∆«∆¿∆
 ‰Ê ecÒ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒƒ∆

˙BÏeÒt. ¿

בתורה.21) כתיבתה "שלפניו".22)לסדר אחר: ובנוסח 
לשמאלו.23) בתורה 24)מימינו הכתוב  סדרן שהוא

הביאו  שם וב 'תוספות' שם. רש"י  דעת היא וכן לד:) (מנחות
הנחתן  שסדר רבינוֿתם, של שיטתו וכן גאון, האי  רב  דעת
הקורא  מימין שמוע , אם והיה יביאך, כי  והיה קדש, הוא:
יביאך, כי  (והיה הויו"ת שתי  לדבר: נתנו וסימן לשמאלו.
קדש, של השיני "ן ושתי  לזו, זו סמוכות שמוע ) אם והיה
ושמע  מכאן, קדש הבתים, שבעור לשיני "ן סמוכות שמע ,
"תפילין  נקראות: זה סדר עלֿפי  העשויות ותפילין מכאן,
ורש"י ) (רמב "ם אלו של ותפילין והואיל דרבינוֿתם".
פסולות  אלו ושל ורבינוֿתם) האי  (רב  אלו לדברי  פסולות
שני מניח  לבטלה, ברכה משום וירא החרד אלו, לדברי 
ראשו  על ומניחם אלו, כדברי  ואחד אלו כדברי  אחד זוגות:
"מקום  צה:): (עירובין אמרו שהרי  אחת, בברכה אחת, בבת
של  שיניח  אומרים: ויש תפילין". שתי  להניח  בראש יש
קריאתֿשמע  בשעת עליו ויהיו עליהן, ויברך ורש"י  רמב "ם
ברכה  בלא 'רבינוֿתם' של יניח  התפילה ואחר ותפילה,
בארצות  ונהגו לד). סי ' (או"ח  לבד קריאתֿשמע  בהן ויקרא
ישראל, מארץ  כתב  שלחו וגם ורש"י , כרבינו וישמעאל אדום

ישנות  תפילין שם ונמצאו יחזקאל קבר שעל הבימה שנפלה
וראה  מיימוניות'). ('הגהות ז"ל ורש"י  רבינו בסידור מאד

רבינו". "תשובות שם.25)במוספנו מנחות,

.ÂÔÈt„ ‰Úa‡a Ì˙Bk ,„È ÏL ‰lÙz„Á‡ BÚa , ¿ƒ»∆»¿»¿«¿»»«ƒ¿∆»
‰BzŒÙÒk C‡‰Bza ÔecÒ ÏÚ ,Ì‡ ‰Ê ÔB‚k , »…¿≈∆»«ƒ»«»¿∆ƒ

,‡ˆÈ ,„Á‡ ˙Èa ÔÒÈÎ‰Â ˙BBÚ Úa‡ ÏÚ Ô˙k¿»»««¿«¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ∆»»»
Ì˜a„Ï CÈˆ BÈ‡Â. ¿≈»ƒ¿«¿»

מיוחד.26) עמוד על פרשה כל הרבה 27)עמודים. הכתוב 
אחד. עור על המוקדם 28)דפים בתורה, כתיבתן כסדר

מאוחר. והמאוחר שם.29)מוקדם

.Ê˙BiLt‰ ÏÏB‚ ‡e‰LkÏL ÔÈa ,L‡ ÏL ÔÈa  ¿∆≈«»»ƒ≈∆…≈∆
Ô˙lÁ˙Ï ÔÙBqÓ Ô˙B‡ ÏÏBb  „È‡ˆÓzL „Ú , »≈»ƒ»ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»

‰LÙe ‰Lt Ïk ‡˜z ,‰Lt‰ ÁzÙzLk¿∆ƒ¿««»»»ƒ¿»»»»»»»»
.dÙBÒ „Ú d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«»

בבתיהן.30) לא:)31)להניחן (שם, במזוזה שאמרו כמו
הרא"ש). בשם (כסף ֿמשנה שמע " כלפי  כאחד "כורכה

.ÁÔÈÎBk ,Ì‰lL ÌÈzaa ˙BiLt‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎnLÎe¿∆«¿ƒƒ∆«»»ƒ«»ƒ∆»∆¿ƒ
ÚN ˙ÈÏËn‰ ÏÚÂ ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡CkŒÁ‡Â , »¿«¿ƒ¿«««¿ƒ≈»¿««»

ÚN ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰Ê ÚNÂ .Ô‰Èza Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ»¿»≈∆¿≈»∆»ƒƒ¿¿«
˙BÙËe ˙BÏpÓ elÙ‡Â ,‰B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈¿≈

Ô‰lLÊ ÚNa ÔÎÎÏ ÌÚ‰ ÏÎ e‚‰ Îe . ∆»∆¿»»¬»»»¿»¿»ƒ¿«¿«
ÌÈÏ‚Ú‰. »¬»ƒ

ה"ט ).32) (פ "א, מגילה ע "א.33)ירושלמי  קח , שבת
ה"ו. פ "א, לעיל בביאורנו ונאות 34)וראה ארוך שהוא

מ  יותר הגוף .˘ÚÈלקשירה רבה"35)שאר ב "שימושא
יועיל  וכן יחטא. ולא העגל בעוון שיזכר כדי  לזה טעם נותן

רוקח ). ('מעשה העגל חטא על לכפר זה

.ËÔÈ„È‚a ‡l‡ ÔÈÙBz ÔÈ‡ ,ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈÙBzLk¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ≈¿ƒ∆»¿ƒƒ
˙BÏpÓ elÙ‡Â ,‰B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a ÏL∆¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈

˜Úa LiL ÔÈ„Èb‰ ÔÈÁ˜BÏ .Ô‰lL ˙BÙËe‰Ó‰a‰ ¿≈∆»∆¿ƒ«ƒƒ∆≈«¬≈«¿≈»
,ÌÈL˜ Ì‰ Ì‡Â ;ÌÈÏ Ì‰Â ,ÌÈB‰Ë ‰iÁ‰ B‡««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ
eNÚiL „Ú ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡a Ô˙B‡ ÔÈÎkÓ¿«¿ƒ»«¬»ƒ¿«≈»∆«∆≈»

ÔÈÂBËÂ ,ÔzLÙkÔÈÊBLÂ Ô˙B‡ÔÈÙBz Ô‰e ,Ô˙B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ»¿¿ƒ»»∆¿ƒ
‰BzŒÙÒ ˙BÚÈÈÂ ÔÈlÙz‰. «¿ƒƒƒƒ≈∆»

הרגל.36) חוטים.37)כף  חוטים  אותם  עושים
תהיה 39)גודלים.38) "למען שנאמר : ע "ב . יא, מכות

לקמן  וראה לתפילין. התורה כל הוקשה בפיך", ה' תורת
י "ג. הלכה פ "ט ,

.ÈÔÈÙBzLk‰ÎÏ‰Â .Úeaa Ô˙B‡ ÔÈÙBz ,ÔÈlÙz‰ ¿∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ««¬»»
˙ÁÂB„ˆ ÏÎa eÈ‰iL ,eÈ‰iL „Ú ,˙BÈÙz LÏL ««∆ƒ¿¿»«»¿ƒ«∆ƒ¿

˙BÈÙ˙ ‰NÚŒÌÈzL Ïk‰ÏL ÔÈa ,„È ÏL ÔÈa , «…¿≈∆¿≈¿ƒ≈∆»≈∆
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קעג                
         

NÚ ˙BÈÙz‰ ‰NÚ Ì‡Â .L‡‰NÚŒÚa‡ B‡, …¿ƒ»»«¿ƒ∆∆«¿«∆¿≈
BÒ Ô‰lL ËeÁ‰ ‰È‰È ,˙BÈÙz‰ ÏÎÂ .‰NBÚ∆¿»«¿ƒƒ¿∆«∆»∆≈

˙BÁe ÈzLÓ. ƒ¿≈

  

     

יד , לשל ראש  של תפילי  " הרמב  הקדי  מקו בכל
לעיל שהתבאר  פ"א)מהטע המדברות (ריש בהלכות אבל ,

ראש . לשל יד  של  שמקדי  פעמי יחד ,  שניה אודות 
       

בישראל.40) הבתים.41)מקובלת שעושה 42)מצדי 
את  מעביר הוא ובהם הבתים, משולי  צד בכל נקבים ארבעה
 ֿ שתים שהן צד, לכל תפירות שלש נמצא הגידים, תפירת
ישראל. שבטי  שניםֿעשר כנגד - כולן בין עשרה

יהודה 43) שהן בעוונותינו) (שאבדו וכהונה מלכות כשתסיר
שבטים. עשרה ישארו ואפרים,44)ולוי , מנשה כשתוסיף 

כראובן  ומנשה אפרים ה): מח , (בראשית עליהם שנאמר
("שמושא  שבטים עשר ארבעה יהיו לי , יהיו ושמעון

שתי45)רבה"). ואחור, פנים הבתים, שולי  צדי  משני 
עליון  לצד אחת השולים, שבנקבי  נקב  מכל יוצאות תפירות

התחתון. לצד ואחת

.‡ÈıÈÁ‰ ÚÈbiL CÈˆÂ„Ú L‡ ÏL ÔÈlÙz ÏL ¿»ƒ∆«ƒ«∆»ƒ∆¿ƒƒ∆…«
Ùz‰ ÌB˜Ók ıÈÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â .eÈ‰iL È„k , ¿«∆∆¿ƒ»»∆»ƒƒ»¿≈∆ƒ¿

ıÈÁ‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÏkÏ ÔÈ‡ ÔÈL‡ ‰Úa‡«¿»»»ƒƒ¿ƒ«…¿««ƒ∆≈∆»ƒ
 k ıÈÁ ÔÈ‡ Ì‡Â .˙BLk  Ùz‰ ÌB˜ÓÏ ÚÈbÓ«ƒƒ¿«∆∆¿≈¿ƒ≈»ƒƒ»

˙BÏeÒtıÈÁÂ ıÈÁ Ïk CB˙a ÈÚ‰Ï CÈˆÂ . ¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ BÚ‰ ÈabŒÏÚ˙Èa ÔÈa ÏÈc‰Ï , ««≈»¿ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ

‰ÈÙz‰ È„ÈbÓ „Èb ÈÚ‰Ï ,ËeLt ‚‰Óe .˙ÈÏ¿»ƒƒ¿»»¿«¬ƒƒƒƒ≈«¿ƒ»
.ÔzLÏMÓ ıÈÁÂ ıÈÁ ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿»

לבית.46) בית התפילין 47)שבין מושב  בית הוא למטה,
וברש"י לה. (מנחות "תיתורא" התלמוד: בלשון הנקרא

למעלה.48)שם). רק  ע "ב .49)שהוא לד, מנחות
מ "ג).50) פ "כא, (כלים, במשנה ונזכר דק , חבל

.ÈÏL ‰Úeˆ ÔÈÁ˜BÏ ?˙BÚeˆ‰ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»¿¿ƒ¿»∆
‰BÚN‰ C‡k ‰Á ,BÚBfÓ ‰Á ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿»»¿…∆«¿»¿ƒ»¿»¿»»ƒ

È„k  L‡ ÏL ‰Úeˆ C‡Â .‰Lk ,eÚM‰«ƒ¿≈»¿…∆¿»∆…¿≈
Lw‰ ‰pnÓ L˜ÈÂ ,L‡‰ ˙‡ ÛÈwzLÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆»…¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«

B‡ eahÏ eÚÈbiL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙BÚeˆ‰ ÈzL¿≈»¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ««
ËÚÓ epnÓ ‰ÏÚÓÏÈ„k  „È ÏL ‰Úeˆ C‡Â . ¿«¿»ƒ∆¿»¿…∆¿»∆»¿≈

Lw‰ ‰pnÓ L˜ÈÂ ,ÚBf‰ ˙‡ ÛÈwzLÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆«¿«¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«
ÏÚ ‰pnÓ CÎÈÂ ,˙ÈÚˆÓ‡ Úaˆ‡ ÏÚ ˙Á‡ ‰Úeˆ¿»«««∆¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿…ƒ∆»«

LÏL BÚaˆ‡L˜ÈÂ ˙BÎÈk˙BÚeˆ‰ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»»¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»»¿
.˙BLk  el‡‰ ÌÈeÚL ÏÚ ˙È ˙Bk‡¬À»≈«ƒƒ»≈¿≈

פרשת 51) סוף  תנחומא מדרש ע "פ  תפילין, הל' הרי "ף 
ה"יג.52)"בא". בסמוך רבה'53)כמפורש וב 'שמושא

וכן  החזה, עד שמאל צד ושל הטבור, עד ימין של כתוב :
כז. סי ' או"ח  לקמן 54)ב 'טור' כמבואר לק ּבורת מסביב 

כריכות  שבע  או שש הזרוע  על לכרוך ונוהגים ב ). (ד,
כז). סי ' או"ח  (מנחות 55)(שו"ע  התלמוד סוגיית עלֿפי 

ומפרש  לה", "ומתלית יד של רצועה באורך נאמר ושם לה:)
פ  שלש אצבעו סביב  שקושר לשון רבינו - מתלית עמים,

בארמית. תתפרד.56)"שלש" שלא הרצועה כריכות לחזק 

.‚ÈBza L‡ ÏL ‰Úeˆ ÒÈÎÓeÛÈwÓe ,dlL «¿ƒ¿»∆…«»∆»«ƒ
ÚaÓ L˜ LB˜Â ,BL‡ ˙cÓaÏc ÔÈÓk.˙" ¿ƒ«…¿≈∆∆¿À»¿ƒ»∆

B„ÓÏÏ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk CÈˆ ‰Ê L˜ÂLÙ‡ È‡Â . ¿∆∆∆»ƒ»«¿ƒ»»¿»¿¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ‰ ˙i‡a ‡l‡ ,˙Îa B˙eˆ ÚÈ„B‰ÏÏLa ÔÎÂ . ¿ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿≈¿∆

„"eÈ ÔÈÓk L˜ LB˜ „È„È ÏL ‰Úeˆ‰ ‰È‰˙Â , »≈∆∆¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»∆»
˙Úa v˜ÈÂ ÈÁiL È„k ,Lw‰ CB˙a ˙„BÈÂ ‰ÏBÚ»¿∆∆¿«∆∆¿≈∆«¿ƒƒ«≈¿≈

.B„È ÏÚ L˜Ï ‰ˆiL∆ƒ¿∆ƒ¿…«»

ה"א.57) לעיל המפורש הרצועה מעבר מקום הוא
רוקח ').58) ('מעשה סתומה ע "א.59)כמ "ם ס , חולין
לג,60) (שמות אחורי  את "וראית לה:): (מנחות אמרו וכן

תפילין" של קשר למשה הקב "ה לו שהראה מלמד - כג)
בראיית  אלא להודיעו שאי ֿאפשר הקשר, מעשה ללמדו כדי 
סי ' או"ח  יוסף ' וב 'בית תפילין). הלכות ("האשכול", העין

צורתו. הודיע  שבו 61)לב  הקשר אצל הרצועה שבראש
להשלים  כדי  יו"ד, בצורת קטן קשר עושה הרצועה, עוברת
וקשר  ראש, של שבבית השי "ן עם - "שד"י " של אותיות
לב ). סי ' או"ח  ה'טור' (מלשון ראש של שברצועה דל"ת של

סב .). (שבת בתלמוד נזכרים - יו"ד דל"ת, והקשרים:

.„È„È ÏL ÔÈa ,L‡ ÏL ÔÈa  ÔÈlÙz ÏL ˙BÚeˆ‰»¿∆¿ƒƒ≈∆…≈∆»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ BÊÂ ,ÌÈÁL ÌÈBˆÈÁ‰ Ì‰Èt ¿≈∆«ƒƒ¿…ƒ¿¬»»¿∆

ÈÈqÓ Ô‰ ÌÈÙaÓe ÏÈ‡B‰ ,˙BÚeˆ‰ ÈBÁ‡ Ï‡ . ƒƒ»¬»¬≈»¿ƒƒƒ¿ƒ≈
,‰NÚÈ ‡Ï ˙Bn„‡ ;˙BLk ,˙BÏ B‡ ˙BwÈ eÈ‰ Ì‡ƒ»¿À¿»¿≈¬À…«¬∆

BÏ ‡e‰ È‡‚e ‰Úeˆ‰ CÙ‰z ‡nL‰È‰È ‡ÏÂ ; ∆»≈»≈»¿»¿«¿…ƒ¿∆
‰ˆÈˆw‰ ÔÈÚk ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰Úeˆ‰ ÈBÁ‡Ì‡ : ¬≈»¿»¿»∆»¿≈«¿ƒ»ƒ

,ÔÈlÙzÏ ‡e‰ ÈBÂ .ÌÈÏ  ‰Ï Ì‡Â ,ÔÈwÈ  ‰wÈ¿À»¿Àƒ¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿ƒƒ
dlÎ ‰Úeˆ‰Â ‰ˆÈˆw‰ ,˙BÁL ÔlÎ eÈ‰iL. ∆ƒ¿À»¿…«¿ƒ»¿»¿»À»

ע "א.62) לה, חטטיו 63)מנחות ומדם הוא, גרדן שיאמרו
וברש"י ). (שם, והאדימו עצמו.64)נצבעו הבית כצבע 

יוסף '65) ('בית כן נוהגים ולא שברצועה, הפנימי  הצד גם
לג). סי ' או"ח 

.ÂËÔÈlÙz‰ Ba ÔÈtÁnL BÚ‰epnÓ ÔÈNBÚLÂ »∆¿«ƒ«¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆
ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL BÚ ‡e‰ ˙BÚeˆ‰»¿∆¿≈»«»

ÌÈB‰h‰˙BÙËe ˙BÏ elÙ‡Â ,Ì‡Â .Ô‰lL «¿ƒ«¬ƒ¿≈¿≈∆»∆¿ƒ
 ‰Êa ÔÈlÙ˙ ‰tÁL B‡ ,ÌÈ‡ÓË BÚÓ ‰NÚ»»≈¿≈ƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿»»

˙BÏeÒtdÓLÏ „eaÚ CÈˆ ‰Úeˆ‰ BÚÂ .Ï‡ . ¿¿»¿»»ƒƒƒ¿»¬»
elÙ‡ ;ÏÏk „eaÚ CÈˆ BÈ‡ ,Ba ÔÈtÁnL BÚa»∆¿«ƒ≈»ƒƒ¿»¬ƒ

‰vÓ e‰NÚ˙BNÚÏ e‚‰ ‰a‰ ˙BÓB˜Óe ;Lk , ¬»«»»≈¿«¿≈»¬«¬
‰vÓ BÚa Ô˙B‡. »¿«»

(מכוסות)66) מחופות התפילין שפרשיות הבתים עור זה
הרצועות 67)בו. עור מב :), (מנחות מקורו - החיפוי  עור

כח :). (שבת מקורו בביאורנו 68)- ה"י , פ "א לעיל מבואר
בפיך",69)שם. ה' תורת תהיה "למען בתפילין שנאמר
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קעד               
         

זהב  וגם בפיך", המותר "מדבר קח .): (שבת חז"ל דרשו
הנאכל. דבר פ "א,70)אינו לעיל (ראה שמולחו שבשעה

תפילין. לשם זה עור מעבד הריני  יאמר: שלא 71)ה)
תבלין. בשם מתוקנת שאינה זו כמצה ובקמח , במלח  עובד

עט .). שבת חזק 72)(ראה הוא מעובד שאינו שכל מפני 
עיבוד  צריך שאינו וכיון הבתים. לעור היא ומעלה יותר.
יוסף ' ('בית לשמן מעובד להיות שצריך בו לומר אין כלל,
הבתים  עור לעשות והגון שטוב  אומרים: ויש לב ). סי ' או"ח 
נעבדה  שלא מפני  אמו) במעי  הנמצא (עובר השליל מעור
רכּותו  לרוב  השי "ן קמטי  בו לעשות נוח  וגם עבירה, בו

מיימוניות'). ('הגהות

.ÊËÔ˙iNÚL ,Ï‡NÈ ‡l‡ ,ÔÈlÙz‰ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»≈∆¬ƒ»»
Ô˙È˙ÎkBÚa ÔÈNBÚL Ô"ÈM‰ ÈtÓ ,BÓk , ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ»¿
eÓ‡L.˙BÏeÒt ,ÔÙ˙ B‡ È˙ek‰ ÔtÁ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆»«¿¿ƒ»ƒƒ»«ƒ¿»»¿

ÏeÒt‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â.Ô˙B‡ ‰NÚÈ ‡lL ,Ô˙ÎÏ ¿«ƒ¿»«»¿»¿»∆…«¬∆»

ע "י73) אלא אינה וכתיבתן כתיבתן. כדין עשייתן שדין
ה"יג. פ "א, לעיל כמבואר היא 74)ישראל שעשייתה

פסולה  "שדי " מהשם חלק  שהיא השי "ן וכתיבת כתיבתה.
הראוי דבר בעשייתן שיש וכיון כח :), שבת (ראה גוי  ע "י 
יוסף ' ('בית לעשיה עשיה בין לחלק  אין גוי , ע "י  להפסל

לט ). סי ' ה"ב .75)או"ח  מומר 76)לעיל ישראל כגון
ובנוגע  י "ג. הלכה פ "א, לעיל המנויים אלה וכל קטן, או
להשחירן  גוי  יכול אם להסתפק  יש הרצועות, להשחרת
למשה  שהלכה כיון אולי  או העור, תיקון לשאר שכשר כשם
להיות  ההשחרה צריכה שחורות, שיהיו היא מסיני 
(לעיל  גוי  ע "י  פסול "לשמו" שצריך דבר וכל "לשמה",
('הגהות  ברכה עליו תבוא והמחמיר ה"יא) פ "א,

מיימוניות').

.ÊÈ„È ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡ ÏL ‰lÙzÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈ƒ»∆»¿∆
L‡ ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ „ÈÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , »ƒ»∆…¿ƒ∆≈ƒƒ

‰l˜ ‰M„˜Ï ‰eÓÁ ‰M„wÓÏL ‰Úeˆ ÔÎÂ . ƒ¿À»¬»ƒ¿À»«»¿≈¿»∆
„È ÏL ‰lÙ˙Ï d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡ ÏL ‰lÙz. ¿ƒ»∆…≈ƒ»ƒ¿ƒ»∆»

eÓ‡ ÌÈc ‰na?ÌÈÏL ÔÈlÙz Ï‡ ;ÔLlLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»¬»¿ƒƒ∆
ÔÈÊÁ‰Ï ‰ˆ Ì‡  ÌÏBÚÓ Ì„‡ ÔLÏ ‡lL L‡…∆…¿»»»»≈»ƒ»»¿«¬ƒ»

zÓ ,„ÈÏ?ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ ;‰ÏBË„Ú BÚ ‰ÈÏÚ ¿»À»¿≈«ƒ∆»∆»«
.B„È ÏÚ dLB˜Â ,˙Á‡ ‰NÚzL∆≈»∆««¿¿»«»

(77- ראש של שתים לו ויש יד, של תפלה לו אין שאם
היד. על מהן אחת מניח  בתים 78)אינו ארבעה לה ועושה

 ֿ (כסף  ה"יא לעיל כמבואר מבחוץ , ניכרים וחריצים בפנים,
קדושתה 79)משנה). ראש של ותפלה ע "ב . לד, מנחות

ודל"ת  הבית, בעור שי "ן שד"י , של רובה בה שיש חמורה
(רש"י , לבד יו"ד אלא בה אין יד" וב "של הרצועה, בקשר
ובביאורנו. ה"יד, פ "יא תפילה הל' לעיל וראה שם).

הנ"ל.80) "של 81)מהטעם ראש של תפלה עושים שאין
נתקדשו 82)יד". לא לבשן, שלא עוד שכל שם. מנחות ,

המיוחדת. ניכריה 83)בקדושתן חריציה ראש" "של והלא
אחד. מבית כולה יד ושל טלאי ,84)מבחוץ , מלשון

שם). (מנחות עור עליה שמכסה

.ÁÈ˙BÈÙz‰ e˜ÒÙpL ÔÈlÙzÈzL eÈ‰ Ì‡  Ô‰lL ¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»∆ƒ»¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙BÈÙz‰elÙ‡ ,˙BÈÙzLÏL e˜ÒÙpL B‡ , «¿ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¬ƒ

˙BÏeÒÙ el‡ È‰ ,BÊ „‚Î ‡lL BÊÌÈc ‰na . ∆…¿∆∆¬≈≈¿«∆¿»ƒ
˙BLÈa ?ÌÈeÓ‡˙BL„Áa Ï‡ ,ÈtL ÔÓÊ Ïk , ¬ƒƒ»¬»«¬»»¿«∆¿≈

ÔÏË˙BLk ,˙BÓi˜Ïk ?˙BL„Á‰ Ô‰ el‡Â . «¿»«»¿≈¿≈≈«¬»…
ÔÈlÙz‰ Ba ÔÈÏB˙Â ,BÙz Ú˜pL BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈÊÁB‡L∆¬ƒƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL„Á el‡ È‰  ˙Î BÈ‡Â ˜ÊÁ ‡e‰Â¿»»¿≈ƒ¿»¬≈≈¬»¿ƒ≈
.˙BLÈ el‡ È‰  ˜ÒÙ ‡e‰ ‡l‡ ,Ba ˙BÏ˙Ï Èe‡»ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈≈¿»

עור 85) עם התפילין) מושב  (בית התיתורא את המחברות
הפנימית 86)הבתים. התפירה עם החיצונה התפירה

משתי סובבת היא התפירות מי "ב  תפירה שכל שכנגדה,
ה"י . לעיל כמבואר ואחור, פנים לה,87)רוחות מנחות

יושנן.88)ע "א. מרוב  לגמרי  שייקרעו לחוש שיש
יותר.89) ייקרע  ולא  חזק  שהם 90)שעורם הבתים, עור

כטבלא. הרי "ף ,91)מרובעים גירסת ע "פ  שם. מנחות,
יותר  לפסול יש שבחדשות היא, שלפנינו התלמוד וגירסת
שלפי תפילין, הל' הרי "ף  אחרי  נמשך רבינו אבל מבישנות,

מבישנות. יותר בחדשות להכשיר יש גירסתו

.ËÈd˙B‡ ÔÈLB˜ ÔÈ‡ ,‰˜ÒÙpL ‰ÚeˆÔÈ‡Â ¿»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿≈
˙Á‡ ÔÈNBÚÂ dÊB‚Â d‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈÙBz. ¿ƒ»∆»ƒ»¿¿»¿ƒ«∆∆

‰Úeˆ‰ ÈeiLÂdaÁÂ dk‡ ‡‰iL „Ú ,ÔÈÏeÒt ¿ƒ≈»¿»¿ƒ«∆¿≈»¿»¿»¿»
ÂÈÏÚ ˙È B‡ eÚMkÈt ˙BÈ‰Ï ‰fÈ ÌÏBÚÏe . «ƒ»≈»»¿»ƒ»≈ƒ¿¿≈

‰Úeˆ‰LBwL ˙Úa ,‰ÏÚÓÏÏÚÂ B„È ÏÚ Ô˙B‡ »¿»¿«¿»¿≈∆≈»«»¿«
.BL‡…

רצועה 92) תמה, קשירה וקשרתם, שנאמר ע "ב . לה, מנחות
קשורה. ולא ברא"ש 93)שלימה הובאה הגאונים דעת וכן

התפירה  אין פוסקים ושאר הרא"ש ולדעת תפילין. הל'
הראש, את המקיף  הרצועה בחלק  אלא פוסלות והקשירה
והאצבע  הזרוע  את המקיף  החלק  באותו יד" ב "של וכן
וכן  לנוי , מלפניו התלויה הרצועה בעודף  אבל האמצעית.
אין  - האמצעית לאצבע  שחוץ  מה יד של הרצועה בעודף 
וב 'בית  לג, סי ' או"ח  'טור' (ראה פוסלות והתפירה הקשירה

שם). אחרי94)יוסף ' ראש של הרצועה שנפסקה כגון
שיעור  כדי  ממנה נשאר ולא הראש, את המקיף  העיגול

ה"יב . לעיל כשרות 95)האמור ותפירה שקשירה ואפשר
לעיל. כמבואר שהוא 96)בהן, שברצועה העליון הצד

לבר". "ונוייהן לה:) (מנחות כמאמרם שחור, וצבוע  חלק 
רב  של בחסידותו שסיפרו כה.) קטן (מועד לחז"ל ומצינו
(השחור  תפילין של רצועה לו נהפכה אחת שפעם הונא,

יום. ארבעים בצום עליה וישב  רש"י ) יש 97)בפנים,
בשעת  אלא נאמרת הקפידא שאין רבינו בדברי  מדקדקים
אין  ההנחה אחרי  הרצועה לו נהפכה אם אבל בלבד, ההנחה
אינה  כתיקונה שמניחה שכל מוכח , זה ואין לה. חוששים
עליו  - נהפכה אם ודאי  אבל מעצמה, להתפרק  עשויה

כז). סי ' או"ח  יוסף ', ('בית כראוי  לתקנה

    
הם 1) מי  הנחתן; זמן ברכתן; סדר תפילין; הנחת מקום

מהנחתן. הפטורים
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קעה                
         

.‡ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÁÈÓ ?L‡ ÏL ÔÈlÙz ÔÈÁÈÓ ÔÎÈ‰≈»¿ƒƒ¿ƒƒ∆…¿ƒƒ»«
‡e‰Â ,ÌÈt‰ „‚kL ÚN‰ ÛBÒ ‡e‰L ,„˜„w‰«»¿…∆«≈»∆¿∆∆«»ƒ¿

ÒÙB ˜BÈz ÏL BÁnL ÌB˜n‰ÔeÎÏ CÈˆÂ .Ba «»∆…∆ƒ≈¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚ‰ ÔÈa eÈ‰iL È„k ,ÚˆÓ‡a Ì˙B‡‰È‰ÈÂ , »¿∆¿«¿≈∆ƒ¿≈»≈»ƒ¿ƒ¿∆

Lw‰ÛÚ‰ d‚a.˙ÏbÏb‰ ÛBÒ ‡e‰L , «∆∆¿…«»…∆∆«À¿…∆

וברש"י ).2) לז. (מנחות שנה בן קטן כשהוא שלא 3)רך,
שבין  המקום כנגד באמצעו מכוונות אלא הראש, בצדי  יהיו
(שם, עיניך" בין לטוטפות "והיו שנאמר: מה לקיים העינים,

כמו 4)לז:). דל"ת, כמין העשוי  הראש רצועות של
הי "ג. פ "ג לעיל למטה 5)שמבואר ולא הפנים, מול שהוא

לה:). (שם, בצואר

.BÏ‡ÓN ÏÚ d˙B‡ LB˜ ,„È ÏLÂ˙aw‰ ÏÚ ,, ¿∆»≈»«¿…««ƒ…∆
ÁÙBz‰ Na‰ ‡e‰ÂÛ˙k‰ ˜t ÔÈaL ,˜tnaL ¿«»»«≈«∆««¿≈∆≈∆∆«»≈

B˜tÓ ˜a„Ó ‡e‰Lk ,‡ˆÓpL ;ÚBf‰ ˜t ÔÈe≈∆∆«¿«∆ƒ¿»¿∆¿«≈«¿¿
:Ìi˜Ó ‡ˆÓÂ ,BaÏ „‚k ‰lÙ˙ ‰È‰z ,ÂÈÚÏˆÏƒ¿»»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«≈

"EÏ ÏÚ ‰l‡‰ ÌÈc‰ eÈ‰Â". ¿»«¿»ƒ»≈∆«¿»∆

מה 6) וכתבתם" "וקשרתם... שנאמר: ע "א. לז, מנחות
קשירה  אף  בימין), כותבים אדם בני  (שרוב  בימין כתיבה
(כי בשמאלו התפילין שהנחת מכלל בימין, ומשקושר בימין,
שם). רש"י  בימין, לקשרה יכול אינו שוב  ימינו, על יניחה אם

שם).7) ('תוספות' בשר קבוצת ועולה.8)לשון מנופח 
יד).9) אות "בא" פרשת תנחומא מדרש ע "ב ; לז, שם,

.‚B„ÈŒÒt ÏÚ „È ÏL ‰lÙz ÁÈn‰L‡ ÏL B‡ , «≈ƒ«¿ƒ»∆»««»∆…
BÁˆÓ ÏÚÌÈ˜B„ˆ Cc ‰Ê È‰ B˙lÙ˙ ‰NBÚ‰ . «ƒ¿¬≈∆∆∆»ƒ»∆¿ƒ»

ÊB‚‡k ‰l‚ÚÏÏk ‰ÂˆÓ da ÔÈ‡ ,h‡ .ÁÈÓ ¬À»∆¡≈»ƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ«
ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â .BlL Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÈÓÈa ÔÈlÙz¿ƒƒƒƒ∆¿…∆¿ƒ»»≈
Ïk Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÏ‡ÓNa d˙B‡ ÁÈÓ ,ÂÈ„È ÈzLaƒ¿≈»»≈ƒ«»ƒ¿…∆¿…»

Ì„‡ÔÈlÙz‰ ˙ÈL˜ ÌB˜Óe .Ô˙Á‰ ÌB˜Óe, »»¿¿ƒ««¿ƒƒ¿¬»»»
ÚeÓM‰ ÈtÓ‰.Ìe„ÓÏ ƒƒ«¿»¿»

יד 10) - ידך" על לאות "וקשרתם לעצמו מפרש שהוא כף ,
שביד. בגובה ולא עיניך"11)ממש, "בין לו מפרש והוא

שבראש. בגובה ולא - המצח  על - ממש עיניך בין
אחר 12) והולכים חכמים, מדרש "שמבזים ע "ב : כד, מגילה

דרשו  וחז"ל שם). (רש"י , דעתם לפי  הכתוב  משמע 
פירושו  בתפילין, האמור עיניך" ש"בין ב "גזירהֿשוה"
(דברים  להלן ונאמר עיניך, בין כאן "נאמר הראש : בגובה
בגובה  להלן מה למת, עיניכם בין קרחה תשימו ולא א): יד,
כאן  אף  שיער), בו (שיש קרחה שעושה מקום שבראש,
אלא  עיניך" "בין נאמר ולא לז:). (מנחות הראש" בגובה
בין  כנגד מכוון הראש באמצע  התפילין את שתשים לומר

מלמטה 13)העינים. ומחודד מושב , בית לה שאין

שמבואר 14)(רש"י ). כמו מרובעות, שיהיו מצוותן כי 
ה"א. פ "ג, מלאכתו 15)לעיל ועושה רפויה שימינו מי 

איש  טו): (ג, ב "שופטים" ונזכר יוסף '), ('נמוקי  בשמאלו
ימינו. יד  ע "א.16)אטר לז, היד.17)מנחות על 

הראש.18) מסיני19)על משה שקיבל שבעלֿפה מתורה
ניתנה  ה"ב , לעיל בביאורנו הנזכרת ה"גזירהֿשוה" גם (כי 

ובכסף ֿמשנה  ה"א, פ "א שופר הלכות ראה מסיני , למשה
שם).

.„„È ÏL ˙kÚÓ dÈ‡ L‡ ÏL ‰lÙz„È ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈»¿«∆∆∆»¿∆»
L‡ ÏL ˙kÚÓ dÈ‡BÊ ,˙BˆÓ ÈzL Ô‰L ÈtÓ , ≈»¿«∆∆∆…ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿

L‡ ÏL ÏÚ ?ÔÈÎÓ „ˆÈÎÂ .dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ¿«¿»¿¿«¿»¿≈«¿»¿ƒ«∆…
˙ÂˆÓ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡" :CÓ¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡" :CÓ „È ÏL ÏÚÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿«∆»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

ÁÈ‰Ï eeˆÂ."ÔÈlÙz ¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ

על 20) להניח  יכול ראש", "של תפלה לו אין אם שאפילו
"של  תפלה מצות עלֿכלֿפנים ויקיים יד" "של תפלה ידו

מד.). (מנחות לפני21)יד" ראש של תפלה רבינו הקדים
ה"יז). (פ "ג, לעיל כמבואר קדושתה, לרוב  יד, של תפלה
כמבואר  ראש, לשל קודמת יד של הנחתן, בסדר אבל

ה"ה. (יחזקאל 22)בסמוך הכתוב  כלשון בקמ "ץ , - להניח 
כה), סי ' או"ח  יוסף ' ('בית ביתך אל ברכה להניח  ל): מד,
בקיום  נחה התפלה שתהיה שפירושו: שם, בשו"ע  פסק  וכן
חולקים: ויש ואנה, אנה תנוד לא הקשר, ע "י ובקביעות
והר' "מעריך" בספרו לונזאנו (הרב  בפת"ח . להניח  ומנקדים
כדיעה  הכריעו הפוסקים וגדולי  ועוד), שוורץ  יוסף 
בפת"ח , לומר שאין בסידורו יאמר יעב "ץ  והגאון הראשונה.

כאן. הנרצה היפך שהוא עזיבה ענין מורה זה כי 

.‰ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÔ‰Ó ˙Á‡ ÁÈ‰Lk ?, «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ«««≈∆
‡È‰Â ˙Á‡ ‰Îa CÓ ,Ô‰ÈzL ÁÈ‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈ƒ«¿≈∆¿»≈¿»»««¿ƒ
ÏL ÁÈÓ CkŒÁ‡Â ,„È ÏL LB˜Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆»¿««»≈ƒ«∆

L‡ ÏL ıÏBÁ ,ıÏBÁ ‡e‰LÎe .L‡CkŒÁ‡Â …¿∆≈≈∆…¿««»
„È ÏL ıÏBÁ. ≈∆»

תפילין".23) מצות "על ראש של על  כגון 24)שמברך
בלבד. ראש של תפלה אלא לו מברך 25)שאין ואינו

לו. (מנחות לשתיהן עולה הראשונה הברכה כי  עליה,
אחא  ורב  גאון האי  רב  דעת וכן שם). הרי "ף  וכפירוש
"אע "פ  בתשובתו: רבינו יאמר וכה ברי "ף ). (הובאו משבחא
שתי וענין הואיל זו, את זו מעכבות ואין הן, מצוות ששתי 
הוא  שתיהן שענין אחת, מברך הוא, אחד ענין המצוות
(תשובות  בפיך ה' תורת תהיה למען שנאמר: הזכרון,
בתוספתא  מפורש רבינו וכדעת ח '). סימן לפסיא, הרמב "ם
עמרם  רב  לדעת ברם פנחס . פרשת וב "זוהר" פ "ו) (ברכות
של  על לברך צריך לו.) מנחות ('תוספות' ורבינוֿתם גאון
מפורש  וכדבריהם תפילין", מצות "על שניה: ברכה ראש
שתי לברך אשכנז בני  ומנהג יד. אות בא פ ' תנחומא במדרש
שם  "ברוך השניה: הברכה אחר שאומרים אלא ברכות,
לבטלה  ברכה מספק  להנצל כדי  ועד" לעולם מלכותו כבוד

כה). סי ' או"ח  "והיו 26)(רמ "א שנאמר: ע "א. לו, מנחות
שתים. יהיו עיניך, בין שהן זמן כל - עיניך" בין לטוטפות
שעל  האחת התפלה רק  תשאר תחלה, יד של יחלוץ  ואם

עיניו. בין ראשו,

.Â,„È ÏL ÔÈlÙz L˜Â "ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" CaL ÈÓƒ∆≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ∆»
„Ú ,BaÏ ÌBÏL ÈL‰Ï elÙ‡Â ,tÒÏ BÏ eÒ‡»¿«≈«¬ƒ¿»ƒ»¿««

‰Ú BÊ È‰  ÁN Ì‡Â .L‡ ÏL ÁÈiLCÈˆÂ , ∆»ƒ«∆…¿ƒ»¬≈¬≈»¿»ƒ
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קעו               
         

CkŒÁ‡Â ,"ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ÏÚ" ,‰iL ‰Îa CÏ¿»≈¿»»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ¿««»
L‡ ÏL ÁÈÓ. ≈ƒ«∆…

אמרה:27) והתורה צריכה, שאינה לברכה גורם הוא שהרי 
לשוא". אלהיך ה' שם תשא מברך 28)"לא "סח  שם:

שתים".

.ÊelÙ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ CÓ ÔÁÈnL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈlÙz¿ƒƒ»¿«∆¿ƒ»¿»≈¬≈∆«¬ƒ
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk LBÏÂ ıÏBÁÔlk ˙Bˆn‰ ÏÎÂ . ≈¿≈«»¿»ƒ«¿»«ƒ¿À»

Ô˙iNÚÏ Ì„˜ Ô‰ÈÏÚ CÓÏÚ CÏ CÈˆ CÎÈÙÏ ; ¿»≈¬≈∆…∆«¬ƒ»»¿ƒ»»ƒ¿»≈«
Ì„˜ ,˙aw‰ ÏÚ ‰Áp‰ Á‡ „È ÏL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆»«««»»««ƒ…∆…∆

Ô˙iNÚ ‡È‰ BÊ Ô˙ÈLwL ,Ô˙ÈL˜. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ¬ƒ»»

ע "א.29) מו, ע "ב .30)סוכה לה, שנאמר:31)מנחות
כי הנחתן, לפני  יברך לא וכן ידך". על לאות "וקשרתם
המצוה  לעשיית ותכופה סמוכה להיות צריכה הברכה

(כסף ֿמשנה).

.ÁÈÏÎa ÔÚÈˆ‰Ï ÂÈlÙz Ì„‡ ıÏBÁLkÁÈpÈ ‡Ï , ¿∆≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ…«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ L‡ ÏLÂ ‰hÓlÓ „È ÏL‰ÚLaL ÈtÓ , ∆»ƒ¿«»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ¿≈∆¿»»

‡ˆÓÂ ,‰lÁz L‡ ÏLa ÚbÙÈ ÔLÏÏ ‰ˆB ‡e‰L∆∆¿»¿»ƒ¿«¿∆…¿ƒ»¿ƒ¿»
dÁÈpnLÏL ÔÈLBÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„È ÏL ‡ÈˆBÓe ∆«ƒ»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ∆

„È ÏL Ì„˜ L‡,‰ÂˆÓ ÁÈp‰Ï Ì„‡Ï eÒ‡Â ; ……∆∆»¿»¿»»¿«ƒ«ƒ¿»
˙Á‡ ‰ÂˆÓÏ ‰pnÓ ÚÏÂ‡BzL ‰ÂˆÓ ‡l‡ , ¿«¬…ƒ∆»¿ƒ¿»«∆∆∆»ƒ¿»∆»

CÎÈÙÏ ;˜qÚ˙Ó ‡e‰ da ,‰lÁza Ì„‡ ÏL B„ÈÏ¿»∆»»«¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ»
‰lÁz da ÚbÙiL È„k ,‰ÏÚÓÏ „È ÏL ÁÈp‰Ï CÈ»̂ƒ¿«ƒ«∆»¿«¿»¿≈∆ƒ¿«»¿ƒ»

„q‰ ÏÚ LaÏÈÂ. ¿ƒ¿«««≈∆

אפשר 33)בתיקן.32) רחב  התיק  אם כי  צר, בתיק  מדובר
בצד  ראש" ו"של השמאלי , התיק  בצד יד" "של להניח 

היום. כמנהגנו ומניחה.34)הימין מידו עוזבה
לטוטפות 35) והיו ואח "כ ידך, על לאות "וקשרתם שנאמר:

לו.). (מנחות עיניך" פ '36)בין ובמכילתא ע "א. לג, יומא
יב , (שמות המצות את ושמרתם מהפסוק : חז"ל דרשוה בא
שאין  כדרך המצוות, את אלא המצות, את תקרא אל ִַַיז)
אם  אלא המצוה, את מחמיצים אין כך המצה, את מחמיצים

מיד". אותה עשה לידך, מצוה ע "ב :37)באה לג, שם,
גאון, האי  רב  וכפירוש אסור", אטוטפתא דרעא "עבורי 

שם. ב 'תוספות' הובא

.ËBÈÎ‰L ÈÏk,Ba ÌÁÈp‰Â ,ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ¿ƒ∆¡ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»
ÏÁ È„a Ba LnzL‰Ï eÒ‡Â ,Lc˜˙BÈÎ‰ ; ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈…¡ƒ

È‡Ú Ba ÁÈp‰L B‡ ,Ba ÁÈp‰ ‡ÏÂ‡Ï  BÈÎ‰ ‡ÏÂ ¿…ƒƒ«∆ƒƒ«¬«¿…¡ƒ…
˙‡ ˙BÏ˙Ï eÒ‡Â .‰È‰L BÓk ÏÁ ‡e‰ È‰Â ,Lc˜˙ƒ¿«≈«¬≈…¿∆»»¿»ƒ¿∆

dÓˆÚ ‰lÙza ÔÈa ,‰Úeˆa ÔÈa  ÔÈlÙz‰Ï‡ ; «¿ƒƒ≈»¿»≈«¿ƒ»«¿»¬»
.Ba ÔÈÁpÓ ÔÈlÙz‰L ÒÈk‰ ˙‡ ‡e‰ ‰ÏBz∆∆«ƒ∆«¿ƒƒÀ»ƒ

לכך.38) ע "ב .39)יחדו מח , מקרה.40)סנהדרין דרך
תפלה 41) הנחת בשעת אבל כד.). (ברכות ובזיון גנאי  משום

וכך  באויר, תלויה והתפלה ביד, הרצועה שמחזיק  ראש של
ואין  הנחתן צורך זה כי  איסור, אין - ראשו על מניחה הוא

מ ). סי ' או"ח , (ט "ז בזיון משום בזה

.È:Ó‡pL ,‰ÏÈl ‡ÏÂ ÌBia ÔÈlÙz‰ ˙Á‰ ÔÓÊ¿«¬»««¿ƒƒ«¿…««¿»∆∆¡«

‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ"ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ‡È‰ BÊ '‰wÁ'  ". ƒ»ƒ»ƒ»À»ƒƒ¿«¿ƒƒ
:Ó‡pL ,ÔÈlÙz ÔÓÊ ÔÈ‡ ÌÈBË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL ÔÎÂ¿≈«»¿»ƒƒ≈»¿«¿ƒƒ∆∆¡«
ÔÓˆÚ Ô‰ ÌÈBË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÂ ,"˙B‡Ï ‰È‰Â"¿»»¿¿«»¿»ƒƒ≈«¿»

˙B‡Ô˙Á‰ ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Óe .BÁ ˙‡ ‰‡iMÓ ? ≈≈»«¿«¬»»»ƒ∆ƒ¿∆∆¬≈
e‰ÈkÈÂ ˙Bn‡ Úa‡ ˜eÁa.‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú , ¿ƒ«¿««¿«ƒ≈«∆ƒ¿«««»

לו:).42) (מנחות לילות ולא בפסוק 43)ימים, האמורה
וגו' עיניך" בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה הקודם:
רבי לדעת בניגוד לו:), (מנחות הגלילי  יוסי  רבי  כדעת
פסח  לענין אלא זו חוקה נאמרה לא שם: האומר עקיבא,

שכתוב 44)בלבד. כמו לישראל, הקדושֿברוךֿהוא בין
ביני היא אות כי  תשמורו, שבתותי  את יג): לא, (שמות
נקראים  ימיםֿטובים וכן שם). וברש"י  לו: (מנחות וביניכם
ויש  במצוות. ומצויינים מלאכה, בעשיית אסורים שהרי  אות,
גם  מכוונת תשמרו" "שבתותי  אצל הנאמרת שאות אומרים:
שבת, אחד במשמע : שתים "שבתותי " שכן לימיםֿטובים,
 ֿ בחול תפילין הנחת ולענין ספר'). ('קרית יוםֿטוב  ואחד
גדולות', ('הלכות אומרים יש הפוסקים, נחלקו המועד
בהם  מניחים שאין והרשב "א) גאון, בשם העתים' ו'ספר
בחולֿהמועד  חמץ  איסור "אות": להם יש שהרי  תפילין,
רבינו  דעת אבל סוכות. בחולֿהמועד ולולב  וסוכה פסח ,
ראה  תפילין. בהם שמניחים ה"יג) פ "ז, יוםֿטוב  (הל'
תפילין  להל' - הגיבורים' (וב 'שלטי  כאן. כסף ֿמשנה
ז"ל  הרמב "ם ספרי  באיזה מצאתי  "וכן כתוב : - להרי "ף 
מניחן  ובחולֿהמועד תפילין: בהלכות בהם שכתוב  ָישנים,
ומקורם  והרא"ש. 'התרומה' בעל דעת וכן ברכה"), בלא
עיקר  ולדעתם ה"ד). פ "ג, קטן (מועד ה'ירושלמי ' מדברי 
וחולֿהמועד  מלאכה, עשיית איסור הוא ביוםֿטוב  ה'אות'
ובארץ  אות. בו אין התורה, מן במלאכה שמותר מתוך
מצאו  כי  בחולֿהמועד, תפילין להניח  שלא המנהג ישראל
א, (שה"ש טובים" שמניך "לריח  הפסוק  על חדש' ב 'זוהר
לגשת  לבו יערב  "ומי  בחולֿהמועד, להניחן שאסור ג):
המפליג  יוחאי  בן שמעון רבי  דברי  על ועשה בקום לעבור
לא). סי ' או"ח  יוסף ', ('בית הנחתן" באיסור מאד

עמו 45) רגיל שאינו בחבירו מדובר כאן ע "ב . ט , ברכות
מארבע  יותר בריחוק  אפילו הרבה, עמו רגיל אם כי  ביותר,

ב ). א, בר' (ירושלמי  יכירהו אמות

.‡È‰ÎLÁÂ ,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ÔÈlÙz ÁÈ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ…∆∆ƒ¿«««»¿»¿»
zÓ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô‰ elÙ‡  ÂÈÏÚÔÈBÓ ÔÈ‡Â ; »»¬ƒ≈»»»««¿»À»¿≈ƒ

eÁÈÈ ‡lL ,Ïk‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,ÌÈaÏ ‰Ê c»»∆»«ƒ∆»¿«¿ƒ∆«…∆…»ƒ
ÔÈlÙ˙Ú˜LzMÓ Ô˙B‡ eˆÏÁÈ ‡l‡ ,‰ÏÈla Ô‰ÈÏÚ ¿ƒƒ¬≈∆««¿»∆»««¿»ƒ∆ƒ¿«
‰nÁ‰Ú˜LzL Á‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÁÈn‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿«

zÓLÂ" :Ó‡pL ,Â‡Ïa BÚ ,‰nÁ‰‰wÁ‰ ˙‡ ««»≈¿»∆∆¡«¿»«¿»∆«À»
."‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ 'B‚Â ˙‡f‰«…¿ƒ»ƒ»ƒ»

ראשו.46) על מונחות ישאירן 47)להשאירן שלא
בהן 48)מונחות. ויישן ישכח  שמא ע "ב . לו, מנחות

ה"טו. בסמוך כמבואר התפילין 49)ואסור, להניח  תשמור
זה  הרי  "השמר", שנאמר מקום וכל בלילה, ולא ביום רק 
לפי זה, לאו על לוקה אינו אבל שם). (מנחות, לאֿתעשה
אינו  - לאו על שעבר אע "פ  מצוה לעשות המתכוין שכל
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קעז                
         

מבעוד  עליו היו אם שהרי  לאוין, כשאר זה אין וכן לוקה,
לאו  רבינו מנה לא ולפיכך בלילה. עליו להניחן מותר יום,

צ "ה). הרמב "ם, לשונות ח "ב , (רדב "ז המצוות במנין זה

.ÈÂÈÏÚ ‰Ú˜LÂ ,BL‡a ÔÈlÙ˙e Cc ‡ ‰È‰»»»«∆∆¿ƒƒ¿…¿»¿»»»
‰nÁ‰L„˜ÂÌBi‰Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ „Ú ««»¿»«««ƒ«»¬≈∆«

ıÏBÁÂ B˙ÈÏ ÚÈbÓ ‡e‰LŒ˙Èa LBÈ ‰È‰ . ∆«ƒ«¿≈¿≈»»≈¿≈
L„n‰ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,BL‡a ÔÈlÙ˙eÁÈpÓ  «ƒ¿»¿ƒƒ¿…¿»«»»««ƒ«

˙Èa LÈ Ì‡Â .ıÏBÁÂ B˙ÈÏ ÚÈbnL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È»¬≈∆«∆«ƒ«¿≈¿≈¿ƒ≈«ƒ
ÌL ÔÁÈpÓ ,Ba ÔÈnzLnL ‰ÓBÁÏ CeÓÒ‡Ï Ì‡Â . »«»∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ»»¿ƒ…

BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰nÁ‰ ‰Ú˜MMÓ ÂÈlÙz ıÏÁ»«¿ƒ»ƒ∆»¿»««»ƒ¿≈∆…»»
zÓ  ÔÓLÏ È„k ÂÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,ÔÓLÏ ÌB˜Ó. »¿»¿»¿ƒ¿¿»»¿≈¿»¿»À»

לחלצן.50) וחייב  תפילין, זמן אינו לילה  או 51)והרי 
רוקח '). ('מעשה זמן 52)קדש אינה שבת וגם השבת,

אחרים 53)תפילין. יראוהו שלא כדי  בידו אותן מכסה
יוסף '). ('נמוקי  ממנו משום 54)וילמדו בדרך חולצן ואינו

להעבירן  הוא מוכרח  שבת ובליל מידו. יפלו שמא חשש
אמות  ארבע  בשבת חפץ  להעביר שאסור ראשו, על כשהן
משום  מלבוש, דרך לעיר להכניסן לו והתירו הרבים, ברשות

טו.). (ביצה התפילין ואינו 55)בזיון לעיר שמחוץ 
יאבדו.56)משתמר. - בביתֿהמדרש יניחן ואם

(שם).57) לביתו. מוליכן לכתחילה.58)ואינו כן ומורים
שלפנינו, הש"ס  ולגירסת שם. הרי "ף  וכגירסת לו:) (מנחות
כדי מותר, - ראשו על לכתחילה להניחן שאפילו נאמר

לשמרן.

.‚ÈÚÓL ˙‡ÈwÓ eËt‰ ÏkÔÈlÙzÓ eËt ,. »«»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ¿ƒƒ
ÂÈlÙz ÓLÏ Ú„BiL ÔË˜,ÔÈlÙz BÏ Á˜BÏ ÂÈ‡  »»∆≈«ƒ¿…¿ƒ»»ƒ≈«¿ƒƒ

˙BˆÓa BÎpÁÏ È„kÏBÎÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÌÈÚÓ ÈÏBÁ . ¿≈¿«¿¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ∆…»
ÔÈlÙz‰ ÔÓ eËt ,Úˆa ‡l‡ ÂÈ˜ ˙‡ ÓLÏ. ƒ¿…∆¿»»∆»¿««»ƒ«¿ƒƒ

ÔÈiÁ ,Ôlk ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÂ.ÌÈB‰hk ÔÈlÙ˙a ¿»«¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒ
eËt ,ÂÈÏÚ ‰BÎe ˙MÈÓ BzÚc ÔÈ‡L ÈÓe ,ÚËˆÓƒ¿«≈ƒ∆≈«¿¿À∆∆¿»»»»
BzÚc ÁÈq‰Ï BÏ eÒ‡ ,ÔÈlÙz ÁÈn‰L ;ÔÈlÙz‰ ÔÓƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ««¿

Ô‰Ó‰„BÚ‰ ˙ÚLa ÌÈ‰k .‰ÚLa ÌÈiÂÏ‰Â , ≈∆…¬ƒƒ¿«»¬»¿«¿ƒƒ¿»»
ÔÎec‰ ÏÚ ÈM‰ ÌÈÓB‡L‰ÚLa Ï‡NÈÂ , ∆¿ƒ«ƒ««»¿ƒ¿»≈¿»»

Lc˜na ÌÈ„ÓBÚLÔÓe ‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈeËt , ∆¿ƒ«ƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ
ÔÈlÙz‰. «¿ƒƒ

ק "ש 59) הל' לעיל המנויים אלה וכל ועבדים, נשים כגון
ע "ב .60)פ "ד. יז, ֿ 61)ברכות לבית בהן יכנס  שלא

וכדומה. ע "א.62)הכסא מב , שתפילין 63)סוכה מפני 
קי . (חולין בזה להזהר יכולים אינם ואלו נקי , גוף  צריכין

קד.). כתובות ב 'תוספות' ואפילו 64)וראה ע "ב . כו, סוכה
במועד מצורע  כמבואר בתפילין, חייב  חמורה שטומאתו

שמח ').קטן ('אור להזהר 65)טו. להם אפשר אי  ואלה
"רבי אמרו: ה"ג) פ "ב , (ברכות וב 'ירושלמי ' הדעת. מהיסח 
שב  לא אז עד כי  חליו" אחר ימים שלשה לובשן היה ינאי 
(פירוש  מהן דעתו מלהסיח  לכוין היה יכול ולא אליו, כחו

שם). המקדש.66)החרדים, איצטבא,67)בבית כמין
על  כששרו הלויים עמדו ועליהן מדרגות, שלש בה והיו
פ "ו, הבחירה בית הלכות וראה מ "ו. פ "ב , (ערכין הקרבן

ישראל 68)ה"ב ). של מעמד היה ומשמר משמר כל על
והם  התמיד, הקרבת בשעת בעזרה לעמוד שבאו בירושלים
להקריב  "תשמרו ככתוב : קרבנם, על לעמוד ישראל שלוחי 

במועדו" וראה לי  הקרבתו, בשעת עליו שמירתכם שתהא
ה"כא. פ "יא, תפילה הל' לעיל יט ,69)בביאורנו זבחים

ושם  שם). (רש"י , המצוה מן פטור במצוה העוסק  כי  ע "א.
חוץ  בידם, הרשות תפילין להניח  רצו אם אלה שכל מבואר,
עבודתם  בשעת בכהנים אסורה שהנחתה יד של מתפלה

ה"ו). (פ "י , המקדש כלי  בהל' וכמבואר חציצה, משום

.„ÈLÓLÓÏ Ì„‡ iÁÏÚ Ì‰L ÔÓÊ Ïk ÂÈlÙ˙a,ÂÈ «»»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»»¿«∆≈»»
Ô˙M„wL ,„Á‡ Ú‚ elÙ‡ Ì‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL∆…«ƒ««¿≈∆¬ƒ∆«∆»∆¿À»»

ıÈv‰ ˙M„wÓ ‰ÏB„bÌL ‡l‡ Ba ÔÈ‡ ıÈv‰L ; ¿»ƒ¿À««ƒ∆«ƒ≈∆»≈
„Á‡„"eÈ ÏL ÌL ÌÈNÚÂ „Á‡ Ì‰a LÈ el‡Â , ∆»¿≈≈»∆∆»¿∆¿ƒ≈∆

.„È ÏLa Ô˙BÓÎe ,L‡ ÏLa ‡"‰≈¿∆…¿»¿∆»

הנחתן.70) ממקום נשמטו לא אם לראות ע "ב . לו, מנחות
יד. בשל ממשמש - ידך" על לאות "וקשרתם וכשיאמר
סי ' (או"ח  ראש בשל ממשמש - עיניך" בין לטוטפות "והיו

ס "א). להסיח 71)כח , לו היה שאסור כהןֿגדול שבראש
לח ). כח , (שמות תמיד מצחו על והיה שנאמר: ממנו, דעתו

ז:). (יומא ממנו דעתו יסיח  שלא - שכתוב 72)תמיד
ה.). סוכה (ראה לה'". "קדש עליו:

.ÂËepnÓ ‡ˆ˙ ‡lL ‰fiL ,È˜ Ûeb ÔÈÎÈˆ ÔÈlÙz¿ƒƒ¿ƒƒ»ƒ∆ƒ»≈∆…≈≈ƒ∆
Ì‰L ÔÓÊ Ïk ‰hÓlÓ ÁeeÒ‡ CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ «ƒ¿«»»¿«∆≈»»¿ƒ»»

Ì‡ ‡l‡ ;È‡Ú ˙L ‡ÏÂ Ú˜ ˙L ‡Ï ,Ì‰a ÔLÈÏƒ…»∆…¿«∆«¿…¿«¬«∆»ƒ
„eÒ Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰‰M‡ BnÚ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,ÔLÈ , ƒƒ«¬≈∆»¿…»¿»ƒƒ»»≈

È‡Ú ˙L Ì‰a‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .ÈpÓ ?BL‡ Á »∆¿«¬«¿≈«∆«ƒ«…
ÂÈka ÔÈaÔLÈÂ LBÈ ‡e‰Â. ≈ƒ¿»¿≈¿»≈

ע "א.73) מט , על 74)שבת שתפילין יזכור שאז מטפחת,
כו.). (סוכה בהן ויזהר עמו,75)ראשו, אשתו שאם

לתפילין. בזיון זה והרי  דבר, הרגל לידי  יבוא שמא חוששים
מלמטה.76) רוח  ליציאת חוששין אין מועט , לזמן כי 
קבע .77) שנת ויישן ירדם שינת 78)שלא נרדם אינו שאז

שם). (סוכה, שלא 79)קבע  הדעת, להיסח  לחוש ואין
כשהוא  אבל ראש, וקלות שחוק  דרך אלא הדעת היסח  נקרא
ראש  קלות כאן ואין העולם, הבלי  שכוח  הוא מתנמנם

פ "ג). לברכות יונה (רבינו

.ÊËB„Èa ÔÈÎek ÂÈlÙ˙ eÈ‰elÙ‡ Ì‰a ÔLÈÏ zÓ , »¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ…»∆¬ƒ
Ú˜ ˙LÈ‡Ú ˙ÏÈÎ‡ ‡l‡ ,Ì‰a ÏÎB‡ BÈ‡Â .. ¿«∆«¿≈≈»∆∆»¬ƒ«¬«

ÔˆÏBÁ ,Ú˜ ˙„eÚÒÏ ÒÎ Ì‡ Ï‡ÏÚ ÔÁÈpÓe ¬»ƒƒ¿«ƒ¿«∆«¿»«ƒ»«
ÂÈ„È ÏhiL „Ú BÁÏLÏÚ CÈÂ ,ÌÁÈÈ CkŒÁ‡Â , À¿»«∆ƒ…»»¿««»¿ƒ≈ƒ»≈«

eÏ ‡e‰Â BBÊÓÔ‰a L. ¿¿»»∆

שאין 80) באופן לידו, מסביב  היטב  וקשרן מעליו, שהסירן
ממנו. יפלו שמא שסילקן 81)לחוש מאחר כי  שם. סוכה,

('מגדול  נקי  גוף  צריכים ואינם עליו, קדושתן אין ראשו מעל
מד). סי ' לאורח ֿחיים ב 'פרישה' וכן ירושלמי82)עוז'.

ג). הלכה ב , פרק  בסעודה 83)(ברכות ישתכר שמא
שם). וברש"י  כג: (ברכות בתפיליו בסוף 84)ויתגנה

שם.85)הסעודה.
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.ÊÈ‡qk‰Œ˙ÈÏ Cˆ‰Â ÔÈlÙz LeÏ ‰È‰ÁÈpÈ ‡Ï , »»»¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈…«ƒ«
ÔÈBÁa ÔÈlÙz‰,ÒkÈÂ ÌÈa‰ ˙eLÏ ÔÈÎeÓq‰ «¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈

ÌÈÎ„ ÈBÚ ÌeÏhÈ ‡nLelÙ‡ ?‰NÚÈ „ˆÈk . ∆»ƒ¿¿≈¿»ƒ≈««¬∆¬ƒ
Úa‡ ˜eÁa ÂÈlÙz ıÏBÁ ,ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï Cˆ‰À¿«¿«¿ƒ«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ«¿«

˙Bn‡ÔÈÓk B„‚a ÔÏÏB‚Â ,ÔÊÁB‡Â ,‰BzŒÙÒ «¿¿»¿ƒ¿¿ƒ≈∆»¿¬»
BÈÓÈa‰Úeˆ ‡‰˙ ‡lL È„k ,‰fÈÂ ;BaÏ „‚k ƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»≈¿≈∆…¿≈¿»

ÁÙË B„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆBÈÂÈÎˆ ‰NBÚÂ ÒÎÂ ;, ≈ƒ««»∆«¿ƒ¿«¿∆¿»»
‡qk‰Œ˙ÈaÓ ˙Bn‡ Úa‡ ˜ÈÁÓ ,‡ˆiLÎe¿∆≈≈«¿ƒ«¿««ƒ≈«ƒ≈

ÔLBÏÂ. ¿¿»

על 86) בתלמוד, האמורים ובתי ֿכסאות צרכיו. בו לעשות
וברש"י ). (שם, הם השדה מחיצות 87)פני  כתלי  חורי 

לידי88)השדה. "ויבוא הוסיפו: (שם) ברכות ובמסכת
בחורים  תפיליו שהניח  אחד בתלמיד ומעשה חשד.
ובאת  ונטלתן, אחת אשה ובאת הרבים, לרשות הסמוכים
כיון  בשכרי , פלוני  לי  נתן מה ראו ואמרה: המדרש לבית
באותו  ומת, ונפל הגג לראש עלה כך, תלמיד אותו ששמע 
ונכנס ". ובידו בבגדו אוחזן שיהא התקינו שעה

"כמו".90)מביתֿהכסא.89) כתוב : מ "ג) (סימן וב 'טור'
מידו.91) יפלו לה 92)שלא הוא וגנאי  קדושה, בה שיש

בביתֿהכסא. אמרו:93)שתראה שם, ובברכות
לביתֿהכסא  הסמוכין בחורין תפילין מניחים היו "בראשונה
התקינו  אותם, ונוטלים עכברים ובאים הגדר) מן (לפנים

ונכנס ". בידו שיאחזן בביתֿהכסא 94)וכו' זה וכל שם.
דרכים, עוברי  מפני  בשדה תפיליו להניח  שמתיירא שבשדה,
להניחן  שיכול כיון יכניסן, לא שבביתו בביתֿהכסא אבל

המצוות'). ('ספר המשתמר במקום

.ÁÈc ‰naÌÈeÓ‡ ÌÈ,Úew‰ ‡qk‰Œ˙Èa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«ƒ≈«»«
˙BÊz ˙BˆBˆÈ ÔÈ‡L‡qk‰Œ˙Èa Ï‡ ;ÂÈÏÚ ∆≈ƒƒ»»»¬»≈«ƒ≈

È‡ÚÌÈÏeÏb Ì‰Lk Ô‰a ÒkÈ ‡Ï ,ıÏBÁ ‡l‡ , ¬«…ƒ»≈»∆¿∆≈¿ƒ∆»≈
ÔÈÏk ÌÈÏ‚ŒÈÓ ÔÈ‡Â .ÔÓLÏ BÁÏ Ô˙BÂ Ô˙B‡, »¿¿»«¬≈¿»¿»¿≈≈«¿«ƒ»ƒ

‰È‰ Ì‡Â ;‰ÈLÈa ‡l‡ ,Úe˜ ‡qk‰Œ˙Èa elÙ‡¬ƒ¿≈«ƒ≈»«∆»ƒƒ»¿ƒ»»
ÁeÁz ÙÚ‰„ÈÓÚa elÙ‡ ,‰L˜ ÌB˜Óa ‰È‰ . »»ƒ«¬ƒ«¬ƒ»»»¿»»∆

ÔB„Ó ÌB˜Óa „ÓÚÈ˙BˆBˆÈ eÊ˙pÈ ‡lL È„k , «¬…ƒ¿ƒ¿¿≈∆…ƒ»¿ƒ
.ÂÈÏÚ»»

מים.95) להשתין לביתֿהכסא עמהן שמסתמא 96)שנכנס 
מיושב . צרכיו את שם שאין 97)עושה מים, להשתין כגון

נעשה  הזאת והפעם לביתֿהכסא, בשבילם הולך אדם
שם) וברש"י  כג: (ברכות תחילה ביתֿהכסא הזה המקום
לגדולים, נפנה ואינו הואיל מעומד, שם משתין ומסתמא

ניצוצות. שם יש הניתזים 98)לפיכך השתן ניצוצות משום
לאדם  אסור כי  בידו, ולשפשפן לקנחן וצריך רגליו, על
בידו  לשפשפן לו אסור והרי  רגליו, שעל בניצוצות לצאת
(שם  הוא גדול ובזיון בהן יגע  שמא בה, שהתפילין

ניצוצות.99)וברש"י ). בלא הגוף , ומגובב .100)מן רך
בביתֿהכסא 101) ואפילו ניצוצות, אין שאז ע "א מ , ברכות

מג). סי ' או"ח  (שו"ע , בהן להשתין מותר עראי 
שם).102) (ברכות משופע ,

.ËÈŒ˙ÚÏ ‡qk‰Œ˙ÈÏ Cˆ‰Â ,ÔÈlÙ˙a LeÏ ‰È‰»»»ƒ¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈¿≈

 ‡ˆiL Á‡ ÔLÏÏ È„k ÌBi‰ ÔÓ ‡L ‡ÏÂ ,Ú∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿≈¿»¿»««∆≈≈
ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï elÙ‡Â ,B„‚a ÌÈÏeÏb Ì‰a ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ

Úe˜ ‡qk‰Œ˙ÈaÔˆÏBÁ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ¿≈«ƒ≈»«∆»≈««¬∆¿»
ÔÈÏÎa ÔÁÈpÓeÁÙË B ‰È‰ Ì‡ ,ÈÏÎ B‡ , «ƒ»¿ƒ¿»ƒ»»∆«ƒ¿ƒ

ÁÙË Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈÏÎ BÈ‡LÊÁB‡Â , ∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈∆«¿≈
‰ÏÈla Cˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰ÔÁÈpÓ , «¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈ƒÀ¿«««¿»«ƒ»
.ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰ ÊÁB‡Â ,ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿»

בהן.103) יפנה שמא חוששים ניצוצות, חשש שם שאין
שנית.104) ללבשן סופו ואין הואיל להן, המיוחד תיק 
התפילין 105) בין להפסיק  אהל הכלי  חשוב  שאז בחללו,

התפילין  לגבי  הכלי  בטל מטפח , בפחות אבל לביתֿהכסא.
גאון, האי  רב  וכפירוש כג.), (ברכות בפניהם חוצץ  ואינו

שם. יונה' ב 'רבינו להן,106)הובא מיוחד ואינו הואיל כי 
וחוצץ . להן, בטל בחוץ 107)אינו ולהניחן לחלצן וחושש

(שם). יגנבו שלא

.ÎÔÈlÙz LeÏ ‡e‰Â ‡qk‰Œ˙ÈÏ ÒÎÂ ÁÎL, »«¿ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿»¿ƒƒ
„enÚ Ó‚iL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ‡ˆBÈÂ ,ÔBL‡ «ƒ«»¬≈∆«∆ƒ¿…«ƒ¿≈

˜ÈÒÙÈ Ì‡L ;ÂÈÎˆ ‰NBÚÂ ÒÎ CkŒÁ‡ ,ıÏBÁÂ¿≈««»ƒ¿»¿∆¿»»∆ƒ«¿ƒ
È„ÈÏ ‡BÈ ,ÌÈpË˜a ÔÈa ÌÈÏB„‚a ÔÈa ,ÔBL‡ „enÚa¿«ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ≈

‰ÏB„‚ ‰kÒ Ô‰a LiL ÌÈ‡ÏÁ. √»ƒ∆≈»∆«»»¿»

בביתֿהכסא 108) וכן בבגדו, גלולות בלתי  ראשו, על
בהן. ונכנס  ושכח  שם, להכניסן ענין בכל שאסור שבביתו,

את 110)קילוח .109) מביא החוזר "עמוד ע "א: כה, שם,
מי (של סילון הבטן), את המצבה (חולי  הדרוקן לידי  האדם
פניו  (עור ירקון" לידי  האדם את מביא - החוזר רגלים)

ירוק ). נהפך

.‡Î,ÊÁ‡È ‡Ï ‰Ê È‰ ,ÔÈlÙ˙a B˙hÓ LnLÂ ÁÎL»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¬≈∆……«
‰ˆÈˆw ‡ÏÂ ‰Úeˆ ‡Ï,ÌÏhÈÂ ÂÈ„È ÏhiL „Ú , …»¿»¿…«¿ƒ»«∆ƒ…»»¿ƒ¿≈

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ. ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ

התפילין.111) הטינופת 112)בתי  במקום נגעו ושמא
וברש"י ). כו: (סוכה

.ÎÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Ó ,ıÁn‰Œ˙ÈÏ ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«∆¿»¿∆¿≈»»¿ƒ
ÔÈLeÏÔÈlÙz ÁÈ‰Ï zÓ ,Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe ; ¿ƒÀ»¿»ƒ«¿ƒƒ¿∆¿≈»»

BÈ‡ ,ÔÈLeÏ Ô˙ˆ˜Óe ÌÈnÚ Ô˙ˆ˜Ó ,ÌL ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ»ƒ¿»»¬Àƒƒ¿»»¿ƒ≈
ıÏBÁ;‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÌL ÁÈÓ BÈ‡Â ,ÂÈlÙz ≈¿ƒ»¿≈≈ƒ«»¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ıÏBÁ ,ÌÈnÚ ÌÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe,ÂÈlÙz ¿∆¿≈»»¿ƒ¬Àƒ≈¿ƒ»
.ÁÈÓ BÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈≈ƒ«

היו 113) חדרים שלשה שלהם "מרחצאות ע "א: י , שבת
מן  לתוכו יורד - אמצעי  ולהשתטף , להזיע  - פנימי  להם,
לבישתו  וגומר לתוכו יוצא - חיצון חלוקו, ולובש המרחץ 

שם). (רש"י  המרחץ " מיגיעת שעה שם אפילו 114)ונח 
לחלצן.115)לכתחילה. מחוייב  משום 116)אינו

שיש  דבר כל טו). כג, (דברים קדוש מחניך והיה שנאמר:
ספר'). ('קרית מזוהם למקום להכניסו אסור קדושה, בו

.‚ÎBL‡a ÔÈlÙ˙e ˙Bw‰Œ˙Èa Ì„‡ Cl‰È ‡Ï. …¿«≈»»¿≈«¿»¿ƒƒ¿…
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Úa‡ CB˙a B‡ ,˙Ó ÏL ˙Bn‡ Úa‡ CB˙a elÙ‡Â«¬ƒ¿«¿««∆≈¿«¿«
˜ÈÁiL „Ú ,ÂÈlÙz ıÏÁÏ CÈˆ ,˜ ÏL ˙Bn‡«∆∆∆»ƒ«¬…¿ƒ»«∆«¿ƒ
‰qÎiL „Ú ,ÔÈlÙz Ì„‡ LaÏÈ ‡ÏÂ .˙Bn‡ Úa‡«¿««¿…ƒ¿«»»¿ƒƒ«∆¿«∆

B˙ÂÚ,BL‡ ÏÚ ÈB‡NÓ ‡NBp‰ .ÂÈ„‚a LaÏÈÂ ∆¿»¿ƒ¿«¿»»«≈««…
ÈB‡Nn‰ ÈÒiL „Ú ,L‡ ÏL ÂÈlÙz ıÏBÁ ≈¿ƒ»∆…«∆»ƒ««

LiL L‡‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï eÒ‡ ˙ÁtËÓ elÙ‡Â ;ÂÈÏÚÓ≈»»«¬ƒƒ¿««»¿«ƒ««»…∆∆
ÂÈlÙz ÏÚ BzÙˆÓ ‡e‰ ÛBˆ Ï‡ ;ÔÈlÙz Ba. ¿ƒƒ¬»≈ƒ¿«¿«¿ƒ»

אינם 117) שהמתים לרש", "לועג משום ע "א. יח , ברכות
להן, לועג כאילו בתפיליו שם הנראה וזה מוות, בכלל
ה). יז, (משלי  עושהו חרף  לרש לועג אומר: והכתוב 

בפני 118) לעמוד בך ‰'שאסור יראה ולא שנאמר: ערום,
של  והשי "ן טו). כג, (דברים מאחריך ושב  דבר ערות
(אדר"ת). סב . שבת ראה עליה. השם קדושת תפילין,

הנחתן 119) בשעת עליהן משא להיות לתפילין הוא שגנאי 
קה:). מלבוש 120)(ב "מ  דרך אלא משא דרך זה שאין

היה  "שערו בו: שאמרו יוכיח , וכהןֿגדול בזיון. כאן ואין
יט :). (זבחים תפילין" מניח  ששם למצנפת ציץ  בין נראה
היתה  זהב  שעטרת המלך, בדוד חז"ל שאמרו מה וראה

מד.). (ע "ז הנחתן בשעת תפילין במקום ראשו על מונחת

.„ÎeÒ‡ ,‰BzŒÙÒ B‡ ÔÈlÙz Ba LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿ƒƒ≈∆»»
Ì‡ÈˆBiL „Ú ,B˙hÓ Ba LnLÏ,ÈÏÎa ÌÁÈpÈ B‡ ¿«≈ƒ»«∆ƒ≈«ƒ≈ƒ¿ƒ

ÔÈÏÎ BÈ‡L Á‡ ÈÏÎa ÈÏk‰ ÁÈpÈÂ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿«ƒ««¿ƒƒ¿ƒ«≈∆≈ƒ¿»¬»ƒ»»
ÈÏÎk ,ÌÈÏÎ ‰NÚ elÙ‡  Ì‰Ï ÔnÊÓ ÈM‰ ÈÏk‰«¿ƒ«≈ƒ¿À»»∆¬ƒ¬»»≈ƒƒ¿ƒ
zÓ ,ÈÏk CB˙a ÈÏk ÔÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈeLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ¿ƒƒƒ»¿ƒ¿¿ƒÀ»

˙ÒÎÏ k ÔÈa ,ÂÈ˙BL‡Ó ˙Áz ÔÁÈp‰Ï‡lL , ¿«ƒ»««¿«¬»≈«¿∆∆∆…
ÔÓLÏ È„k ,BL‡ „‚kBnÚ BzL‡ elÙ‡Â , ¿∆∆…¿≈¿»¿»«¬ƒƒ¿ƒ

.‰hna«ƒ»

לו.121) יש אם אחר ויש 122)לחדר ע "ב . כה, ברכות
אלא  תורה, ספר לגבי  כלי , בתוך כלי  מועיל שאינו אומרים

ע  גבוהה מחיצה לו לעשות ('הגהות צריך טפחים שרה
ה"ז. פ "י , לקמן וראה המצע 123)מיימוניות'). זה - כר

הקטן  הכר היא - כסת וכדומה. מזרן כמו עליו, ששוכב 
המשנה  בפירוש ורבינו ('הערוך'). מראשותיו תחת שמשים
אלא  ראשו, תחת מניחים "שניהם אומר: מ "ב ) פ "ד, (שבת

יותר". גדולה (ברכות 124)שכסת מעכברים או מגנבים,
כד.)

.‰ÎÔÓÊ ÏkL ,‡È‰ ‰ÏB„b Ô˙M„˜ ,ÔÈlÙz ˙M„¿̃À«¿ƒƒ¿À»»¿»ƒ∆»¿«
ÂÚ ‡e‰ ,BÚBÊ ÏÚÂ Ì„‡ ÏL BL‡a ÔÈlÙz‰L∆«¿ƒƒ¿…∆»»¿«¿»»

˜BÁNa CLÓ BÈ‡Â ,ÌÈÓLŒ‡ÈÂ‰ÁÈNe ƒ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»
‰ÏË‰pÙÓ ‡l‡ ,˙BÚ ˙BLÁÓ ‰‰Ó BÈ‡Â ; ¿≈»¿≈¿«¿≈«¬»»∆»¿«∆

Ì„‡ CÈˆ CÎÈÙÏ .˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È„a BaÏƒ¿ƒ¿≈»¡∆¿«∆∆¿ƒ»»ƒ»»
ÌBi‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô˙BÈ‰Ï ÏczL‰ÏCk Ô˙ÂˆnL , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»»»«∆ƒ¿»»»

,LB„w‰ ea ÏL B„ÈÓÏz , ÏÚ ÂÈÏÚ eÓ‡ .‡È‰ƒ»¿»»«««¿ƒ∆«≈«»
‰B˙ ‡Ïa ˙Bn‡ Úa‡ CÏ‰L e‰e‡ ‡Ï ÂÈÓÈ ÏkL∆»»»…»∆»««¿««¿…»

ÔÈlÙ˙ ‡Ïa B‡ ˙ÈˆÈˆ ‡Ïa B‡. ¿…ƒƒ¿…¿ƒƒ

רבה,126)ליצנות.125) לפני  ישב  "אביי  ע "ב : ל, ברכות
"וגילו  אמר: עול). כפורק  (ונראה מדאי  יותר מתבדח  ראהו

עדות  (והן מניח " אני  תפילין לו: אמר כתוב ! ברעדה"
לא  התפילין שמסגולת הרי  שם), רש"י  עלי , קוני  שממשלת

(אדר"ת). ראש בקלות ב 'ספר 127)להמשך כתוב  וכן
ו  גאון: עמרם רב  בשם כך העיטור' רבנן: ממנהג ששאלתם

חכמי וכל הראשונים ואלופים ביתֿדין ואבות גאונים ראינו
הארץ " על השמים "כימי  עד התפילין חולצין שאין הישיבה
ומפני מיימוניות'). ('הגהות ערבית של קריאתֿשמע  של
ואין  עליו, בעודן מהן דעתו יסיח  ושלא נקי , גוף  שצריכים
אלא  להניחן שלא נהגו כן על בזה, להזהר יכול אדם כל

לז). סי ' או"ח , ('טור' בלבד תפילה מגילה 128)בשעת
(כסף ֿמשנה). זירא רבי  על זה אמרו ששם אלא ע "א. כח ,
קע "ח  פי ' דמשק " "נהרות ספר שבסוף  הגאונים ובתשובות
בהם, נהג שרב  חסידות דברי  עשרה המונה ברייתא מביא

מהם. אחת וזו

.ÂÎ˙ÚLa  ÌBi‰ Ïk ÔLÏÏ Ô˙ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»»¿»¿»»«ƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ˙BÈ ‰lÙz‡Bw‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ . ¿ƒ»≈ƒ«…»¿¬»ƒ»«≈

˜˜L ˙e„Ú „ÈÚÓ el‡k ,ÔÈlÙ˙ ‡Ïa ÚÓL ˙‡È¿ƒ«¿«¿…¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ≈∆∆
BÓˆÚaÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .‰BÓLa BÚ ,ÔÈlÙz ¿«¿¿»∆≈≈ƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿»

ÏL ÔÈlÙz ÏÚ ‰eˆ ˙BiLt Úa‡a È‰L ;‰NÚ¬≈∆¬≈¿«¿«»»ƒƒ»«¿ƒƒ∆
CÈ‡Ó ,ÔÈlÙ˙a ÏÈ‚‰ ÏÎÂ .„È ÏL ÔÈlÙz ÏÚÂ L‡…¿«¿ƒƒ∆»¿»»»ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ

ÌÈÓÈ"eÈÁÈ Ì‰ÈÏÚ '‰" :Ó‡pL ,. »ƒ∆∆¡«¬≈∆ƒ¿

מלכות 129) עול עליו שיקבל "הרוצה ע "א: טו, ברכות
 ֿ קריאת ויקרא תפילין ויניח  ידיו ויטול יפנה שלימה, שמים

ויתפלל". וקשרתם 130)שמע  קורא: שהוא מכיון שם.
אינו  בפיו שאומר שמה נמצא קושר, ואינו וגו' ידך על לאות

יונה). (רבינו האלה 131)אמת הפרקים בכל ניקדנו
תת  - שפירושו ל"מניח " בניגוד "שים", שהוראתו ֵֵַ"מניח "
ניקדנו  ד) הלכה (לעיל הברכה בנוסח  אולם מנוחה,
לעיל. וכמבואר ערוך' ה'שולחן כהכרעת ָ"להניח "

ע "א.132) מד, עליהם 133)מנחות שנושאים "אותם  שם.
(רש"י ). יחיו" - בתפילין ה' שם

ה'תשע"ט  תשרי י"ט  שישי יום 

   
ספר אהבה -הלכות מזוזה 


בדיקתה 1) זמן קביעתה; דיני  המזוזה; את כותבים כיצד

רבים. למזוזת יחיד מזוזת שבין וההפרש

.‡‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈ˙Bk „ˆÈk2,˙BiLÙ ÈzL ÔÈ˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿≈»»ƒ
Ûc ÏÚ ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ,'ÚÓL'3.˙Á‡ ‰ÚÈÈa ,„Á‡ ¿«¿»»ƒ»…«««∆»ƒƒ»∆»

ÈˆÁ BÓk ‰ÏÚÓÏÓ ÁÂÂ ‰hÓlÓ ÁÂ dÏ ‰NBÚÂ¿∆»∆«ƒ¿«»¿∆«ƒ¿«¿»¿¬ƒ
Ôtˆ4‰Lk  ÔÈt„ ‰LÏLa B‡ ÌÈLa d˙k Ì‡Â .5. ƒ…∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒƒ¿»«ƒ¿≈»

Êk ‰pNÚÈ ‡lL „Ïe6ÏebÚ BÓk B‡ ,7‰a˜Î B‡ ,8. ƒ¿«∆…«¬∆»¿»»¿ƒ¿À»
‰ÏeÒt  ‰l‡Ó ˙Á‡k ‰NÚ Ì‡Â9ÏÚ ‡lL d˙k . ¿ƒ»»¿««≈≈∆¿»¿»»∆…«

„q‰10‰ÏeÒt  ‰LÙÏ ‰Lt ÌÈc˜‰L ÔB‚k ,11. «≈∆¿∆ƒ¿ƒ»»»¿»»»¿»
‰ÏeÒt ,ÔÙzL ÈtŒÏÚŒÛ‡  ˙BBÚ ÈLa d˙k12. ¿»»ƒ¿≈««ƒ∆¿»»¿»

Ô‰Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,eÏaL ÔÈlÙ˙e ‰ÏaL ‰BzŒÙÒ≈∆»∆»»¿ƒƒ∆»≈ƒ≈∆
‰ÊeÊÓ13ÌÈBÈÏb‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;14ÔÈ‡ ,‰BzŒÙÒ ÏL ¿»¿…ƒ«ƒ¿ƒ∆≈∆»≈

‰M„wÓ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊÓ ÂÈÏÚ ÔÈ˙Bk¿ƒ»»¿»¿ƒ∆≈ƒƒƒ¿À»
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עת 2) בכל ה' באמונת לאדם זיכרון "להיות המצוה: מיסודי 
ב ): עמוד לג דף  (מנחות שאמרו וכמו וצאתו, לביתו בואו
שיפגע  כדי  הרבים, לרשות הסמוך בטפח  להניחה "מצוה
רבינו  לשון וראה תכ"ג, מצוה ("החינוך", מייד" במזוזה

י "ג). הלכה  ו, פרק  לב 4)עמוד.3)לקמן דף  (מנחות
דפי הנושך סדוק  (עץ  דסיפרי " אטבא "כמלא א) עמוד
ציפורן  כחצי  שזה הגאונים ופירשו יכפלו) שלא הקונטרס 
צריך  שבצדדין, לרווח  ובנוגע  מזוזה). להלכות (רא"ש
שמזוזה  שתיכרך, אחרי  היקפה לגלול כדי  בתחילתה להניח 
(יורה  ו הלכה בסמוך כמבואר לתחילתה, מסופה נכרכת
כלל, להניח  צריך אין בסופה אבל ח ). סעיף  רפ  סימן דעה
גויל  מוקפות השיטות שבסוף  האותיות שיהיו שייזהר אלא

שתיים 5)(שם). שכתבה "מזוזה ב ) עמוד לא דף  (מנחות
בשני שעשאה בין רבינו: ומפרש כשרה" ואחת ושלוש
(כסף  אחד דף  על עשאה כאילו הרי  בשלושה, או דפים

בשיטה 6)משנה). שכותב  מלמטה, וצרה מלמעלה רחבה
ובשלישית  שלוש ובשנייה (מלים), תיבות ארבע  העליונה

כזנב . וצרה הולכת שהמזוזה נמצא שהיא 7)שתיים
עגולה. בצורה מלמטה 8)כתובה רחב  שהוא כאוהל,

אחת, תיבה הראשונה בשיטה שכותב  מלמעלה, וקצר
הולכת  שהמזוזה באופן שלוש, ובשלישית שתיים, ובשנייה

למטה. מלמעלה א)9)ומתרחבת עמוד לא דף  (מנחות
וכנראה  "עגול", נזכר לא שלפנינו הש"ס  שבגירסת אלא
משנה). (כסף  שלפניו בש"ס  כזו גירסה הייתה שלרבינו

שמוע ".10) אם "והיה לפני  "שמע , בתורה הכתוב 
בא.11) פרשת א,12)מכילתא (פרק  מגילה ירושלמי 

ט ). ואין 13)הלכה מזוזה, מקדושת חמורה שקדושתן לפי 
לב  דף  (מנחות קלה לקדושה חמורה מקדושה מורידים
בספר  כתובה "שמע " פרשת שהייתה כאן ומדובר א) עמוד

ורוצה הדף , בסוף  "והיה תורה פרשת למטה לכתוב  להוסיף 
פרשיות  שתי  לצרף  אפשר איך כן לא שאם שמוע ", אם
ואסור  מזו, זו רחוקות והלא מזוזה לעשותן תורה שבספר
ר"צ ). סימן דעה יורה (ש"ך עורות שני  על מזוזה לכתוב 

מלמעלה 14) האותיות, לכתב  מסביב  החלקים הקלפים
עצמו  הספר כקדושת וקדושתן לדף , דף  ושבין ולמטה,

א). עמוד קטז דף  (שבת

.‰È‰Â'Ï 'ÚÓL' ˙Lt ÔÈaL ÁÂ ˙BNÚÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»«¬∆«∆≈»»«¿«ƒ¿»»
‰Óe˙Ò ‰Lt 'ÚÓL Ì‡15d˙B‡ ‰NÚ Ì‡Â ; ƒ»…«»»»¿»¿ƒ»»»

‰Áe˙t16ÔÓ dÏ ‰ÎeÓÒ dÈ‡L ÈÙÏ ,‰Lk  ¿»¿≈»¿ƒ∆≈»¿»»ƒ
‰Bz‰17ÔÈbza ‰f‰Ï CÈˆÂ .18Ô‰ el‡Â .daL «»¿»ƒ¿ƒ»≈««ƒ∆»¿≈≈

:‰ÊeÊna ÔÈNBÚL ÔÈbz‰««ƒ∆ƒ«¿»

ויניח 15) השיטה, בסוף  הראשונה הפרשה את שיגמור
אותיות, תשע  כשיעור רווח  השנייה השיטה בתחילת
לא  ואם השיטה, באמצע  השנייה הפרשה לכתוב  ומתחיל
פנוי , השיטה סוף  את יניח  השיטה, בסוף  הראשונה את גמר
הפרשה  לכתוב  ויתחיל השנייה מהשיטה רווח  מעט  ויניח 

ב ). הלכה ח , (פרק  לקמן ראה את 16)השנייה. שגמר
תשע  כשיעור פנוי  רווח  והניח  השיטה באמצע  הראשונה
השיטה  מתחילת השנייה הפרשה את והתחיל אותיות

א). הלכה (שם, כתובה 17)השנייה "שמע " פרשת שאין

מפסיקות  פרשיות שכמה שמוע " אם ל"והיה סמוכה בתורה
ב ) הלכה ב , (פרק  ולעיל א). עמוד לב  דף  (מנחות ביניהן
אף  סתומה, שתהיה רבינו הקפיד שבתפילין פרשיות בעניין
כי "והיה ש"קדש" מפני  בתורה? סמוכות שאינן פי  ֶַעל
בהן, מעכבות והפתוחות בתורה, לזו זו סמוכות יביאך"
טועים  היו שמוע " אם "והיה בפתיחת מכשירים היינו ואילו
ולכך  סמוכות, שהן הראשונות בפרשיות גם להכשיר ובאים

רוקח ). (מעשה בכולן ופסלו ביניהן כתרי18)חילקו
(פרק  לעיל שמבואר כמו זייני "ן בדמות העשויים האותיות

ח ). הלכה ב ,

.‚˙B‡ Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ ÚL da LÈ ‰BL‡ ‰Lt»»»ƒ»∆»∆«ƒ«»
Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó19,'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ Ô"ÈL :Ô‰ el‡Â . ≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ∆¿«

Ô"È˙ÈË È˙e ,'˙BÊÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È˙e ,'ELÙ'c Ô"eÂ¿¿«¿¿¿≈≈¿ƒ∆¿À¿≈≈ƒ
Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ LL da LÈ ‰iL ‰LÙe .'˙ÙËË' ÏL∆…»…»»»¿ƒ»∆»≈ƒ«»
,'E‚„' ÏL Ï"ÓÈb :Ô‰ el‡Â .Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó ˙B‡≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆¿»∆
,'˙ÙËBË' ÏL Ô"È˙ÈË È˙e ,'˙BÊeÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È˙e¿≈≈¿ƒ∆¿¿≈≈ƒ∆»…
ÛÈÒB‰L B‡ ,ÔÈ‚˙ ‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .'ı‡‰' ÏL ˜"ÈcˆÂ¿«ƒ∆»»∆¿ƒ…»»»ƒ∆ƒ
‡lL d˙k Ì‡Â .ÏÒÙ ‡Ï ,Ô‰Ó Ú‚ B‡ Ô‰a»∆»«≈∆…»«¿ƒ¿»»∆…

ËeËN20ÛÈÒB‰L B‡ ,ÒÁÂ ‡ÏÓa ˜c˜„ ‡lL B‡ , ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈¿»≈¿»≈∆ƒ
‰ÏeÒÙ BÊ È‰  ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ÌÈÙaÓ21. ƒƒ¿ƒ¬ƒ««¬≈¿»

שלושה 19) צריכות אותיות "שבע  ב ) עמוד ל דף  (מנחות
תגין  שלושה רש"י  ופירש ג"ץ " שעטנ"ז הן: ואלו זייני "ן
בראש  בעי "ן וכן השמאלית, רגל בראש בשי "ן אחת, בכל
לימין  נוטה אחד התגים ואותם כולן. וכן הפנימית הרגל

למעלה. ואחד לשמאל נוטה לב 20)ואחד דף  (מנחות
"בלא  רש"י : ופירש פסולה" איגרת "כתבה ב ) עמוד
בעלמא". כאגרת ויתרות בחסירות דקדק  ולא שירטוט ,

חיסר 21) שאם מפרשים: ויש איגרת". "כתבה בכלל זה גם
ולא  שלימה תמה, כתיבה - "וכתבתם" שנאמר משום פסולה
פי על פסולה, חסר, במקום מילא ואם ספר). (קרית חסירה
המשנה; (מרכבת כחסרה היא והרי  דומה, כנטול יתר הכלל:

שמח ). אור

.„„‚k ,ıeÁaÓ ‰ÊeÊn‰ ÏÚ ÌÈ˙BkL ,ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿ƒ««¿»ƒ«¿∆∆
'ÈcL' :‰LÙÏ ‰Lt ÔÈaL ÁÂ‰22‰Êa ÔÈ‡Â ; »∆«∆≈»»»¿»»»««¿≈»∆

ÔÈ˙BkL el‡ Ï‡ .ıeÁaÓ ‡e‰L ÈÙÏ ,„ÒÙ‰∆¿≈¿ƒ∆ƒ«¬»≈∆¿ƒ
ÌÈLB„˜ ˙BÓL B‡ ,ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙BÓL ÌÈÙaÓ23B‡ , ƒƒ¿ƒ¿««¿»ƒ≈¿ƒ

˙BÓ˙BÁ B‡ ˜eÒÙ24Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈÓ ÏÏÎa Ô‰ È‰  »»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆≈»∆
Ì‰Ï È„ ‡Ï ,ÌÈLth‰ el‡L ;‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ≈∆»»«»∆≈«ƒ¿ƒ…«»∆

‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ eNÚL ‡l‡ ,‰Âˆn‰ eÏhaL25‡È‰L , ∆ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»ƒ¿»¿»∆ƒ
,B˙„BÚÂ B˙‰‡Â ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ÏL ÌM‰ „eÁÈƒ«≈∆«»»¿«¬»«¬»

ÚÈÓ˜ ‡e‰ el‡k26ÔÓˆÚ ˙È‰ ÏL27ÏÚ ‰ÏÚL BÓk , ¿ƒ»≈«∆¬»««¿»¿∆»»«
ÌÏBÚ‰ ÈÏ‰a ‰p‰Ó‰ „ e‰fL ,ÏÎq‰ ÌaÏ28. ƒ»«»»∆∆»»«¿«∆¿«¿≈»»

עמוד 22) רסו דף  דברים פרשת וב "זוהר" גדולות). (הלכות
"והיה" תיבת כנגד מבחוץ  "שדי " שם לכתוב  מצריך א
משאר  יותר זה שם לכתוב  ונהגו משנה). (כסף  שבפנים
(כלבו). ישראל דת שומר נוטריקון שד"י  כי  שמות,

ה'.23) שמות שהן אותיות 24)אזכרות, כמו "צורות
טוב  יום (מעדני  למלאכים" חותמות שהם ואומרים משונות
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בא  "כשאתה יט : דף  ב "היכלות" מצינו וכן מזוזה). להלכות
של  אחד ידך, בשתי  חותמות שני  טול ה' היכל פתח  על ועומד

הפנים". שר סוריאה של ואחד ה', מצוות 25)טוטרוסיאי 
לגופו 26)מזוזה. סביב  פיתקא אדם שקושר קשר, לשון

אחרת. לסגולה או וביתם,27)לרפואה, גופם לשמירת
לסגולה. מלאכים של שמות בה מוסיפים הם ולפיכך

בהלכות 28) ורבינו הזה. העולם הבלי  הם  וצרכיו, הגוף  חיי 
המכה  על "הלוחש אומר: י "ב ) הלכה י "א (פרק  זרה עבודה
שיישן... בשביל הקטן על תורה ספר והמניח  פסוק ... וקורא
רפואת  תורה דברי  עושים שהם בתורה, הכופרים בכלל הם
חיים  "ויהיו שנאמר: נפשות, רפואת אלא ואינם הגוף 
וכבר  הכופרים, בכלל הם אלה שאנשים למדת הא לנפשך",
שהכופרים  ו) הלכה ג, (פרק  תשובה בהלכות רבינו הודיענו
בתלמוד  שמבואר פי  על ואף  הבא לעולם חלק  להם אין
וביתו? האדם על שומרת שהמזוזה ב ) עמוד לג דף  (מנחות
לקיים  אלא שמירה, לשם אינה בעשייתה הכוונה עיקר  אבל
(כסף  מאליה תבוא והשמירה הקדושֿברוךֿהוא מצוות
לכתוב  ונוהגים י "ג). הלכה ו, (פרק  לקמן וראה משנה),
הכתוב  ה'" אלוקינו "ה' נגד כוז"ו" במוכס "ז "כוז"ו מבחוץ 
לאותיות  בי "ת, באל"ף  הסמוכות הן אלו אותיות כי  מבפנים,
רפ "ח ). סימן דעה ויורה מיימוניות (הגהות ה'" אלוקינו ה'
נכרי ) (שר ארטיבין אמרו: א) הלכה א, (פרק  פאה ובירושלמי 
רבינו  לו שלח  במתנה, טובה מרגלית הקדוש לרבינו שלח 
יקרת  מתנה לך שלחתי  אני  לרבי ]: [=ארטיבין שאלו מזוזה,
לארטיבין]: [=רבי  השיבו פעוט ? דבר לי  שלחת ואתה ערך
שאני דבר לי  שלחת אתה בה... ישוו לא וחפצי  חפציך כל
עליך, שומר והוא ישן שאתה דבר שלחתי  ואני  שומרו,

עליך". תשמור בשכבך כב ): פסוק  ו, פרק  (משלי  שנאמר

.‰ÔÈa ,‰BÁ‡ ‰ËÈLa 'ı‡‰ ÏÚ' zÎÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿…«»»∆¿ƒ»«¬»≈
ÚˆÓ‡a) ÔÈa ,L‡a29ÌÈÙBq‰ Ïk e‚‰Â .‰ËÈM‰ ( ¿…≈¿∆¿««ƒ»¿»¬»«¿ƒ

'ı‡‰ ÏÚ'Â ,˙BËÈL ÌÈNÚÂ ÌÈzLa d˙B‡ zÎÏƒ¿…»ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒƒ¿«»»∆
L‡aL ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â .‰BÁ‡ ‰ËÈL L‡a¿…ƒ»«¬»¿≈≈»ƒ∆¿…
,ÌÈc‰ ,'‰ ,ÚÓL :„q‰ ÏÚ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk»ƒ»¿ƒ»««≈∆¿««¿»ƒ

‰È‰Â ,ÔÈa ,EaÎLe ,EÈÏ30,‰BÈ ,ÏÎa ,‰eˆÓ , ¿»∆¿»¿¿≈¿»»¿«∆¿»∆
,ÌzÓNÂ ,Ìz„‡Â ,ÌÈÓM‰ ,Ì˙ÈÂÁzL‰Â ,Ôt ,NÚ≈∆∆¿ƒ¿«¬ƒ∆«»«ƒ«¬«¿∆¿«¿∆
.ı‡‰ ÏÚ ,L‡ ,EÈÚLe ,Cca ,Ì˙‡ ,Ì˙‡…»…»«∆∆ƒ¿»∆¬∆«»»∆

אחרים 29) ובדפוסים השיטה". "בסוף  משנה הכסף  גירסת
זה  אבל אצלנו]. שמופיע  [כפי  השיטה" "באמצע  כתוב :
נתנו  ושם ב ) עמוד לא דף  (מנחות התלמוד לגירסת בניגוד
קג, פרק  (תהילים הפסוק  כנגד - השיטה" "בסוף  לזה, רמז
נכתב  הארץ " "על שאם הארץ , על שמים כגבוה יא): פסוק 
"כימי כתוב : שלפניה השיטה ובסוף  האחרונה, השיטה בסוף 
כנגד  - השיטה" "בראש הארץ , על השמים הרי  השמים",
מ "כימי הארץ " "על שמרחיק  מהארץ : השמים מרחק 
ימיכם. יאריכו מהארץ  השמים שכמרחק  לומר השמים"

בראש 30) חלק  מעט  שמניח  ב  הלכה לעיל ביארנו כבר
סתומה. זו פרשה לעשות כדי  זו, השיטה

.Â‰ËÈM‰ ÛBqÓ d˙B‡ ÔÈÏÏBb ,d˙B‡ ÔÈÏÙBkLk¿∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ»
d˙lÁ˙Ï31,˙B˜Ï ‡Bw‰ ÁzÙiLk ,‡ˆÓzL „Ú , ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿««≈ƒ¿

dÁÈpÓ ,dÏÏBbL Á‡Â .dÙBÒÏ ‰ËÈM‰ L‡Ó ‡˜Èƒ¿»≈…«ƒ»¿»¿««∆¿»«ƒ»
˙ÙBÙLa32‰˜ ÏL33,c Ïk ÏL B‡ ıÚ ÏL B‡ ƒ¿∆∆∆»∆∆≈∆»»»

eÊÓ Ï‡ d˙B‡ aÁÓeÙBÁ B‡ ,ÓÒÓa Á˙t‰ ˙Ê ¿«≈»∆¿««∆«¿«¿≈≈
da ÒÈÎÓe Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa34.‰ÊeÊn‰ ƒ¿««∆««¿ƒ»«¿»

שם).31) דף 32)(מנחות מציעא בבא ב ; עמוד לג דף  (שם,
א). עמוד נהרות.33)קב  שפת על הגדל נבוב  צמח 

שם).34) (מנחות המזוזה חפירת בתוך

.Ê:‰lÁz CÓ ,Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa ‰pÚa˜iL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿««∆«¿»≈¿ƒ»
eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Cea"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»

"‰ÊeÊÓ Úa˜Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa35˙ÚLa CÓ BÈ‡Â . ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«¿»¿≈¿»≈ƒ¿«
‰Âˆn‰ ‡È‰ BÊ d˙ÚÈwL ,d˙È˙k36. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ¿»

מזוזה.35) הלכות גמר 36)רי "ף  עשייתה שאין מצוה וכל
מב  דף  (שם, מצוותה גמר בשעת אלא מברך אינו מצוותה,
י "א, פרק  ברכות הלכות לקמן רבינו דברי  השווה ב ). עמוד
"שהחיינו" ברכת גם שמברך מבואר ט  הלכה ושם ח , הלכה

מזוזה. קביעת על

.ÁÏwÓa d‡Ïz37‰ÏeÒt 38.‰Úe˜ BÊ ÔÈ‡L , ¿»»¿«≈¿»∆≈¿»
˙Ïc‰ ÈÁ‡ dÁÈp‰39ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï 40ÙÁ . ƒƒ»«¬≈«∆∆…»»¿»«

‡È‰Â ,‚ BÓk ‰ÊeÊn‰ ÒÈÎ‰Â Á˙t‰ ˙ÊeÊÓaƒ¿««∆«¿ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆¿ƒ
˙BÚaha ÌÈLw‰ ÁÈk41dÏ ˜ÈÓÚ‰ .‰ÏeÒt  ƒ¿ƒ««¿»ƒ««»¿»∆¡ƒ»

ÁÙË42‰ÏeÒt 43Ba ÒÈÎ‰Â ‰˜ C˙Á .44,‰ÊeÊÓ ∆«¿»»«»∆¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÓ „ÈÓÚ‰Â ,ÌÈÁ‡ ÌÈ˜ Ï‡ ‰w‰ aÁ CkŒÁ‡Â¿««»ƒ≈«»∆∆»ƒ¬≈ƒ¿∆¡ƒƒ
˙ÚÈ˜ ‰Ó„wL ÈtÓ ,‰ÏeÒt  Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ Ïk‰«…¿««∆«¿»ƒ¿≈∆»¿»¿ƒ«

Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ ˙iNÚÏ ‰ÊeÊn‰45. «¿»«¬ƒ«¿««∆«

שעמד 37) במקל אלא עצמו, הפתח  בצורת קבעה שלא
הבית. מזוזת ב ).38)בגובה עמוד לב  דף  על 39)(מנחות

הדלת. שמאחורי  קבועה 40)הקיר אינה זו גם כי  (שם)
ביתך". מזוזות "על זה ואין עצמו הפתח  בצורת

דף 41) (מנחות בגבהה ולא המזוזה ברוחב  המזוזה שהכניס 
ז): משנה ג, פרק  (תמיד במשנה ונזכר בריח  - נגר א) עמוד לג

הנגר". את טפח ,42)"העביר בעומק  הבית במזוזת שחפר
המזוזה. את הכניס  "על 43)ושם זו שאין ב ) עמוד (שם

מזוזה". "תוך אלא החתך.44)מזוזות" ואין 45)במקום
וזה  בבית, הפתח  מזוזת שנקבעה משעה אלא המצוה חיוב 
משום  פסולה מצוה, לידי  שתבוא קודם המזוזה את שקבע 
לקמן  וראה ב ) עמוד לג דף  (מנחות העשוי " מן ולא "תעשה

טז). הלכה א, (פרק  ציצית הלכות

.ËÚeMa ÌÈÓÚt ˙˜c „ÈÁi‰ ˙ÊeÊÓ46˙ÊeÊÓe , ¿««»ƒƒ¿∆∆«¬«ƒ«»«¿«
ÌÈa47ÏBia ÌÈÓÚt 48‰Ú˜ ‡nL ;49˙B‡ ‰pnÓ «ƒ«¬«ƒ«≈∆»ƒ¿¿»ƒ∆»

,ÌÈÏ˙ka ‰Úe˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰˜ÁÓ B‡ ˙Á‡««ƒ¿¬»ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
.˙˜Ó«¿∆∆

ועיירות.47)בשמיטה.46) חצרות שערי  כגון
של 48) שהוא דבר "כל א). עמוד יא דף  (יומא שנה חמישים

אחד  כל יהא תטרח  שאם הרבה עליו להטריח  אין רבים
שם). רש"י  (לשון חבריי  יעשו חיוב 49)אומר: על מוסב 

בכלל. הבדיקה
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.ÈÌÈL elÙ‡ ,‰ÊeÊÓa ÔÈiÁ Ïk‰50ÌÈ„ÚÂ51. «…«»ƒƒ¿»¬ƒ»ƒ«¬»ƒ
ÌÈpËw‰ ˙‡ ÌÈÎpÁÓe52.Ì‰ÈzÏ ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ¿«¿ƒ∆«¿«ƒ«¬¿»¿»≈∆

˜„eÙa c‰Â ,ı‡Ï ‰ˆeÁa ˙Èa ÎBN‰53Œı‡a «≈«ƒ¿»»»∆¿«»¿¿»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÊeÊn‰ ÔÓ eËt ,Ï‡NÈ54Ï‡ ; ƒ¿»≈»ƒ«¿»¿ƒ¬»

„iÓ ‰ÊeÊÓa iÁ ,Ï‡NÈŒı‡a ˙Èa ÎBN‰55. «≈«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«»ƒ¿»ƒ»

תורה 50) תלמוד למצוות מזוזה מצוות שנסמכה פי  על אף 
וגו' מזוזות על וכתבתם בניכם... את אתם "ולמדתם ככתוב :
ממנה, פטורות שנשים תורה לתלמוד מזוזה מקישים אנו אין
ימיכם" ירבו "למען במזוזה: שנאמר משום חייבות, הן אלא
לד  דף  (קידושין לא? ונשים חיים צריכים אנשים וכי  וגו'

ב ). עמוד כ דף  ברכות א; שהאשה 51)עמוד מצוה כל
א). עמוד ד דף  (חגיגה חייבים כנענים עבדים  אף  חייבת,

מחנך 52) האפוטרופוס  בתים, שירשו קטנים יתומים כגון
א; עמוד נב  דף  (גיטין לבתיהם מזוזה בקביעת אותם

י ). הלכה י "א, פרק  נחלות הלכות מלון.53)והשווה
נקראת 54) יום משלושים ופחות היא, הדר חובת - מזוזה כי 

ו  עראי  דירת יוסף דירתו (בית במזוזה להתחייב  חשובה לא
אינה  שכורה שדירה מפרשים: ויש רפ "ו). סימן דעה יורה
אלא  אחרים, של ולא "ביתך" שנאמר כלל במזוזה חייבת
שהיא  מפני  במזוזה חכמים חייבוהו יום שלושים שלאחר
א). עמוד כא דף  זרה עבודה (תוספות, כשלו נראית

ישראל".55) ארץ  יישוב  "משום א). עמוד מד דף  (מנחות
ממנו, יוצא אפילו משם נוטלה אינו שוב  שקבעה שלאחר
היו  (שלא אחרת מזוזה טורח  מפני  ממנו, יצא בקושי  הלכך
מהרה  אחר ישכרנו ממנו כשיצא ואפילו בימיהם), מצויות

שם). רש"י  (לשון במזוזה מזומן כשימצאנו

.‡È‰ÊeÊÓ ‡È‰Ï ÎBN‰ ÏÚ ,BÁÏ ˙Èa ÈkNn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈««≈¿»ƒ¿»
d˙ÚÈ˜ ÏÚ ÎN Ô˙B ‰È‰ elÙ‡ ,d˙B‡ Úa˜ÏÂ56; ¿ƒ¿…«»¬ƒ»»≈»»«¿ƒ»»

˙BÁ dÈ‡Â ,‡È‰ c‰ ˙BÁ ‰ÊeÊn‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿»««»ƒ¿≈»«
˙Èa‰57‡ˆÈÂ B„È ‰pÏhÈ ‡Ï ,‡ˆBÈ ‡e‰LÎe .58Ì‡Â ; «»ƒ¿∆≈…ƒ¿∆»¿»¿≈≈¿ƒ

‡ˆiLk dÏËB ‰Ê È‰ ,È˙ek ÏL ˙Èa‰ ‰È‰59. »»««ƒ∆ƒ¬≈∆¿»¿∆≈≈

המשכיר.56) את בה לחייב  יכול הוא (בבא 57)אין
דרך  חז"ל דרשו "ביתך" בה שנאמר ב ) עמוד קא דף  מציעא
הדר. וזה התורה, הזהירה ממנה ויוצא שנכנס  למי  ביאתך,

שאין 58) בבית באים שהמזיקים "לפי  א) עמוד קב  דף  (שם
בבית" שידורו אותם מזיק  כאילו וכשנוטלה מזוזה בו

ב ). עמוד קא דף  שם הגוי59)(תוספות בה ינהג שמא
בזיון. מנהג

    
שיתחייב 1) כדי  בבית להיות הצריכים תנאים עשרה

המזוזה; קביעת מקום היכן בתים שני  שבין פתח  במזוזה;
וסגולתה. מזוזה מצוות גודל

.‡Ba c‰ iÁ˙È CkŒÁ‡Â ,˙Èaa LÈ ÔÈ‡˙ ‰NÚ¬»»¿»ƒ≈««ƒ¿««»ƒ¿«≈«»
eËt ,Ô‰Ó „Á‡ È‡z ÒÁ Ì‡Â .‰ÊeÊÓ BÏ ˙BNÚÏ«¬¿»¿ƒ»≈¿«∆»≈∆»

˙Bn‡ Úa‡ B ‰È‰iL :Ô‰ el‡Â .‰ÊeÊn‰ ÔÓÏÚ ƒ«¿»¿≈≈∆ƒ¿∆«¿«««
Bn‡ Úa‡˙˙BÊeÊÓ ÈzL Bl ‰ÈÈ‰zLÂ ,˙È B‡, «¿««»≈¿∆ƒ¿∆»¿≈¿

ÛB˜LÓ BÏ ‰È‰ÈÂ‰˜z BÏ ‰È‰˙Â ,BÏ eÈ‰ÈÂ , ¿ƒ¿∆«¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ¿
,˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰NÚ dBb ÚM‰ ‰È‰ÈÂ ,˙B˙Ïc¿»¿ƒ¿∆«««»«¬»»¿»ƒ≈

ÏÁ ˙Èa‰ ‰È‰ÈÂÌ„‡ ˙È„Ï ÈeNÚ ‰È‰ÈÂ ,ÈeNÚÂ , ¿ƒ¿∆««ƒ…¿ƒ¿∆»¿ƒ«»»¿»
„Bk ˙È„ÏÚ˜ ˙È„Ï ÈeNÚÂ ,. ¿ƒ«»¿»¿ƒ«∆«

  

  

למזוזה , תנאי  אינה  שדלת וכתב , השיג כא הראב "ד  אבל
במזוזה . חייב  דלת אי  א  וא

" הרמב הדלת, בגדר הוא   מחלוקת  שטע לומר ויש 
חלק  היא  וממילא  ויציאה , לפתיחה  עשויה  שהדלת סבר
אבל  במזוזה , חייב  ואינו  בשער חסר דלת אי  וא מהשער,
ואינה  השער לסתימת רק  עשויה  שהדלת סבר הראב "ד 

במזוזה . השער חייב  דלת אי  א  ג ולכ ממנו , חלק 
     

הפתח ,4)ברוחב .3)באורך.2) צדי  משני  עמודים
פתחי . מזוזות לשמור לד): ח , (משלי  קורה 5)ככתוב 

לפתח . מקורה.6)מעל יהיה לבתי7)שהבית פרט 
קודש. שהם וכיו"ב  ובית 8)כנסיות התבן לבית פרס 

אדם. לדירת מיוחדים שאינם לבית 9)העצים, פרט 
כבוד, לדירת עשויים שאינם הבורסקי , ובית המרחץ 

ה"ט . בסמוך וכיו"ב ,10)כמבואר החג לסוכת פרט 
האלו  התנאים עשרת וכל קבע , לדירת עשויה שאינה

הבאות. בהלכות והולכים מתבארים

.eËt ,˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««»
‰ÊeÊn‰ ÔÓÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ ÚaÏ È„k Ba LÈ Ì‡Â . ƒ«¿»¿ƒ∆¿≈¿«≈««¿«««

‰ÂLa ˙Bn‡ Úa‡ÏÚa B‡ Ï‚Ú ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿««¿»∆««ƒ∆»…««
˙È Bk‡ ‰È‰ Ì‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,˙BiÂÊ LÓÁ»≈»ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ»»»¿»≈

BaÁ ÏÚÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ ÚaÏ Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿∆¿«≈««¿«««
.‰ÊeÊÓa iÁ ,˙Bn‡ Úa‡«¿«««»ƒ¿»

על 11) ט ): ו, (דברים אמרה והתורה בית, חשוב  זה שאין
ג:).Í˙Èמזוזות כרחבו.12)(סוכה שאין 13)ארכו

ויש  אמות, מארבע  יותר ארוך שארכו אלא אמות, ד' ברחבו
דירה  דרך וזהו בשוה, ארבע  על ארבע  לרבע  כדי  בעודף 
"אע "פ  מפרשים: ויש רוקח '). ('מעשה עגול מבית יותר
נגעים: טומאת לענין בית נקרא שאינו וכו' עגול" שהוא
שאף  וכו' רחבו" על יתר ארכו היה שאם לומר צריך "ואין
הל' וראה קסד: בב "ב  כמבואר בית, נקרא נגעים  לענין

שמח '). ('אור ה"ו פ "יד, צרעת טומאת

.‚ÌÈÏ˙Î ‰LÏL BÏ LiL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,‰„ÒÎ‡«¿«¿»¿«»∆∆¿»¿»ƒ
ÔÈÓÈˆÙ ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜˙ÂÁea ¿ƒ¿»««ƒ∆∆»¿≈¿ƒƒ¿«

ÔÈÓÈˆt‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰eËt ,˙ÈÚÈ¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
˙BÊeÊÓ ÌeMÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÈeNÚ Ì‰ ‰˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ¿…ƒ¿

eNÚ˙„ÓBÚ ‡l‡ ,ÌÈÏ˙k dÏ ÔÈ‡L ‰˜z‰ ÔÎÂ . «¬¿≈«ƒ¿»∆≈»¿»ƒ∆»∆∆
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„enÚ ÏÚ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ««ƒƒ»ƒ»««ƒ∆ƒ

‰eËt ,˙Èa ˙È˙kel‡L ,˙BÊeÊÓ dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿∆≈
.ÔÈÈeNÚ Ô‰ ‰˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ„enÚ‰»«ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ

מ "ז).14) פ "ח , (שבת במשנה ונמצא מנחות 15)עמודים,
ע "ב . רוחותיה.16)לג, שם.17)מארבע 
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קפג                
         

.„‰tÎÂ ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‰ÊeÊÓ BÏ LiL ˙ÈaÔÈÓk «ƒ∆∆¿»ƒ»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
LÈ Ì‡  ÛB˜Ln‰ ÌB˜Óa ˙BÊeÊn‰ ÈzL ÏÚ ˙L∆̃∆«¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ≈
iÁ ,˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰NÚ ˙BÊeÊn‰ d‚a¿…««¿¬»»¿»ƒ≈«»

‰ÊeÊÓa,ÌÈeËt ,ÌÈÁÙË ‰NÚ Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ≈»∆¬»»¿»ƒ¿ƒ
ÛB˜LÓ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ. ƒ¿≈∆≈«¿

ועולה.18) ומתקצר כקשת, עגול שהכיפה 19)מכסה
כמשקוף . המזוזות 20)נידונית בגובה שאין מאחר כי 

לגובה  המתעגלת הכיפה את מצרף  ואתה טפחים, עשרה
שתשמש  לכיפה שאי ֿאפשר משקוף , לך חסר שוב  המזוזות,
דברי בהבנת רפד, סי ' ליו"ד (ט "ז כאחד ומשקוף  מזוזה

יא: ביומא זו הלכה ומקור רבינו).

.‰eËt ,‰˜z BÏ ÔÈ‡L ˙Èa‰È‰ .‰ÊeÊn‰ ÔÓ «ƒ∆≈ƒ¿»»ƒ«¿»»»
Ì‡L ,ÈÏ ‰‡È  ‰˜Ó BÈ‡ B˙ˆ˜Óe ‰˜Ó B˙ˆ˜Óƒ¿»¿…∆ƒ¿»≈¿…∆≈»∆ƒ∆ƒ

Èew‰ ‰È‰.‰ÊeÊÓa iÁ ‡e‰L ,Á˙t‰ „‚k »»«≈¿∆∆«∆«∆«»ƒ¿»
‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈÚB˜ CkŒÁ‡Â ,˙B˙Ïc‰ ÔÈ„ÈÓÚÓe. «¬ƒƒ«¿»¿««»¿ƒ∆«¿»

תקרה),21) להם (שאין שימאי  "פתחי  ע "ב : לג, מנחות
שאין  שם רש"י  של השני  וכפירוש המזוזה" מן פטורים

מקורה. ארבע 22)הבית על אמות ארבע  בקירוי  ויש
מנוח ). רבינו בשם (כסף ֿמשנה, לג,23)אמות מנחות

בפתח , הדלתות עמידת אחרי  אלא המזוזה חיוב  שאין ע "א.
שהשער  ידוע  והדבר - ובשעריך" ביתך מזוזות "על שנאמר:
ואחד  בתים שערי  "אחד - ז"ל חכמינו אמרו וכך הדלת, הוא
פתח  שכל בתים, פתחי  אחד אמרו: ולא חצרות"; שערי 
רבינו  (לשון נקרא אינו שער נקרא, פתח  - דלתות בו שאין
יקבע  ואם - רבינו"). "תשובות במוספנו הובאה בתשובתו
קבעה  הרי  הדלתות, עמידת לפני  הבית במזוזת המזוזה, את
ולא  "תעשה מטעם פסול זה והרי  מצוה, לידי  שתבוע  קודם

ה"ח . פ "ה, לעיל ראה העשוי ". מן

.Â˙Èa‰Œ‰˙BÎLl‰ ,˙BÊÚ‰Â˙BiÒÎŒÈze , «««ƒ«¿»¿»¬»»≈¿≈ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈeËt ,‰Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ,˙BL„ÓŒÈze»≈ƒ¿»∆≈»∆≈ƒ»¿ƒ¿ƒ

L„˜ Ô‰LÔÈÁB‡‰L ,ÌÈÙk ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa . ∆≈…∆≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆»¿ƒ
ÔÈc,ÔÈkk ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÎÂ .‰ÊeÊÓa iÁ ,Ba »ƒ«»ƒ¿»¿≈≈«¿∆∆∆¿«ƒ

‰Èc ˙Èa B ‰È‰ Ì‡iÁ ,eÈ‰L ÌÈÚM‰ Ïk . ƒ»»≈ƒ»«»»«¿»ƒ∆»
˙BÊeÊÓ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï Lc˜naBwÈ ÚMÓ ıeÁ , «ƒ¿»…»»»∆¿ƒ««ƒ»

ÔÈ„‰t ˙kLÏ ÏLÂ ,epnÓ ÌÈÙlLÂÈtÓ , ¿∆ƒ¿ƒƒ∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ¿≈
˙ÚLa ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÈcŒ˙È ‰˙È‰ ˙‡f‰ ‰kLl‰L∆«ƒ¿»«…»¿»≈ƒ»¿…≈»¿ƒ¿«

‰LÙ‰‰ ÈÓÈ. ¿≈««¿»»

עליו.24) בנוי  היה המקדש,25)שביתֿהמקדש חדרי 
יז). מ , (יחזקאל הכתוב  והן:26)מלשון המקדש, חצרות

ישראל. ועזרת נשים ביתך"27)עזרת "מזוזות שנאמר:
אומרים: ויש יא:). (יומא קודש בית ולא חול, בית
בו  יושבים שתלמידים שכיון במזוזה, חייב  שביתֿהמדרש
לדירה, דומה בלילה מאוחרת שעה ועד מהבוקר
רבי של מדרשו בית אמרו: ה"יב ) פ "ב , (מגילה וב 'ירושלמי '
מרוטנבורג  מאיר רבי  עשה וכן מזוזה. לו היתה חנינא,
שנת  בו ישן כשהיה ואמר: מדרשו, בית לפתח  מזוזה
('טור' מזוזה בו שתיקן עד מבעתתו רעה רוח  היתה הצהרים

רפו). סי ' האורחים 28)יו"ד להכניס  משגת ידם שאין

בכר  אבל לכל בבתיהם, מגיע  ואין רבים תושבים שהם כים
לעשות  יכולים האורחים, מן מעט  טורח  אלא מהם אחד
ה'נמוקי (לשון בביתֿהכנסת לדור צריכים ואין לצורך, בתים

מזוזה). להל' ע "ב ;30)לשמש.29)יוסף ' יא, יומא ַ
מזוזה). הל' קודש.31)רי "ף  שהם שער 32)לפי  הוא

(סוכה  העליון" ה"שער גם ונקרא ישראל, שבעזרת המזרח 
של  לאלכסנדריא שהלך חסיד איש שם - נקנור מ "ד). פ "ה,
נעשו  ונסים המקדש, לשער דלתות להביא מצרים
שמו. על דלתותיו ונקראו לח . ביומא כמבואר לדלתותיו,

בבית 33) שהיו הגדולים שהכהנים מתוך המלך, פקידי  חדר
כדי למלכות ממון נותנים היו הצדיק ) שמעון (אחר שני 
היו  לא היו שרשעים ומתוך גדולה, בכהונה לשמש
המלך, כפקידי  שנה כל מתחלפים והיו שנתם, משלימים
לשכת  זו לשכה נקראת לכך שנה, כל מחליפם שהמלך
בלשון  ויועציו, המלך חכמי  - פרהדרין ח :). (יומא פרהדרין

לפני34)יוונית. ימים שבעה מביתו, אותו מפרישים שהיו
הלשכה  ובגלל מ "א). פ "א שם, (כמפורש הכיפורים יום
במזוזה, נקנור שער גם נתחייב  במזוזה, המחוייבת הזאת
לחדר  פתוח  שהוא וכל זו, ללשכה מבוא משמש שהוא מפני 
בסמוך  כמבואר במזוזה, הוא גם נתחייב  במזוזה, החייב 
נאמר: יא.) (יומא התלמוד שבגירסת להעיר וכדאי  ה"ז.
ואולי פרהדרין". לשכת ממנו שלפנים נקנור משער "חוץ 
להגיה: או (כסף ֿמשנה). כן לגרוס  צריך רבינו בדברי  גם
ואין  ממנו". שלפנים פרהדרין לשכת ושל נקנור "משער
שהכהן  מאחר כי  קדושתה, מחמת ממזוזה, זו לשכה לפטור
חול. דירת זו והרי  "ביתך" בכלל הוא הרי  בה דר הגדול
פטור, זה הרי  - לאדם דירה בית בו שאין ביתֿהכנסת אבל
כט .): (מגילה אמרו ועליו לגבוה, דירה משמש הוא כי 
שבבבל" כנסיות בתי  אלו - מעט " למקדש להם "ואהי 

רפא). סי ' יו"ד סופר' ('חתם

.ÊÔz‰ ˙Èa˙Èa ,ÌÈˆÚ‰ ˙Èa ,˜a‰ ˙Èa , ≈«∆∆≈«»»≈»≈ƒ≈
˙BˆB‡ "E˙Èa" :Ó‡pL ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈeËt  »¿ƒƒ«¿»∆∆¡«≈∆

EÏ „ÁÈÓ‰ E˙Èa,CÎÈÙÏ .Ô‰ ‡ˆBiÎÂ el‡Ï Ët , ≈¿«¿À»¿¿»»≈¿«≈»∆¿ƒ»
da ˙BLBÈ ÌÈLp‰L ,˜a‰ ˙Ù,da ˙BËM˜˙Óe ∆∆«»»∆«»ƒ¿»ƒ¿«¿»

.Ì„‡ ˙È„Ï „eÁÈ da LÈ È‰L ,‰ÊeÊÓa ˙BiÁ«»ƒ¿»∆¬≈∆»ƒ¿ƒ«»»
ÚLŒ˙Èa˙ÒtÓe ‰„ÒÎ‡ ,Èc‰Â ,‰pb‰Â , ≈«««¿«¿»ƒ¿∆∆¿«ƒ»¿«ƒ

‰È„Ï ÔÈÈeNÚ ÌÈ‡L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈeËt. ¿ƒƒ«¿»ƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ»
el‡ ˙BÓB˜ÓÏ ÔÈÁe˙t ‰ÊeÊÓa ÔÈiÁ‰ ÌÈz eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ««»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈

‰ÊeÊÓa ÔÈiÁ . «»ƒƒ¿»

בו.35) דרים אדם בני  ואין תבן, בו לאצור המיוחד
וכדומה.36) ושמן ליין מחסן אדם 37)המשמש לדירת

יא.). (שם).38)(יומא שם מצוי  הבקר שאין בשעה
בו.39) יושב  והשומר החצר, שער לפני  שעושים קטן בית
עולים 40) וכולם העליונה, הקומה פתחי  לפני  ארוך יציע 

שם. הצאן.41)דרך מכלא מנחות 42)מקום ע "ב ; שם,
ע "ב . מזוזה.43)לג, בהל' הרי "ף  וכפירוש שם. מנחות

וכו' אכסדרה" שער "בית רבינו דברי  לפרש נצטרך זה ולפי 
שפתוחים -‰È‚Ïמקומות שהם העצים לבית ‰ÌÈÂËÙאו

 ֿ (כסף  לגינה הפתוח  מקורה מקום מרפסת וכן ממזוזה,
משנה).
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קפד               
         

.Á˙BˆÁ ÈÚL „Á‡ ,CÎÈÙÏÈÚL „Á‡Â , ¿ƒ»∆»«¬≈¬≈¿∆»«¬≈
˙B‡BÓ˙BÈ„Ó ÈÚL „Á‡Â ,Ïk‰ ,˙BÈÚÂ ¿¿∆»«¬≈¿ƒ«¬»«…

‰ÊeÊÓa ÔÈiÁ‰ ÌÈza‰ È‰L ;‰ÊeÊÓa ÌÈiÁ«»ƒƒ¿»∆¬≈«»ƒ««»ƒƒ¿»
ÌÈz ‰NÚ elÙ‡ .ÔÎB˙Ï ÔÈÁe˙t‰ÊÏ Áe˙Ù ‰Ê , ¿ƒ¿»¬ƒ¬»»»ƒ∆»«»∆

Ôlk ,‰ÊeÊÓa iÁ ÈÓÈt‰Â ÏÈ‡B‰  ‰ÊÏ Áe˙Ù ‰ÊÂ¿∆»«»∆ƒ¿«¿ƒƒ«»ƒ¿»À»
eÓ‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÈiÁ‰pb‰ ÔÓ Áe˙t‰ ÚL : «»ƒƒ¿≈∆»¿«««»«ƒ«ƒ»

ˆÁÏ.‰ÊeÊÓa iÁ , ∆»≈«»ƒ¿»

מקורות.44) שאינן וחצרות 45)אע "פ  וצר, צדדי  רחוב 
לתוכו. ואין 46)פתוחות ויערות, הרים מוקפת מדינה יש

רש"י (לשון הגר ארץ  כגון שערים דרך אלא ממנה יוצאים
מפני לסכנה לחוש שיש במקום זאת ובכל יא.). יומא
בשערי היהודים להם עושים כשפים יאמרו שלא הגויים,
הגיטו  ערי  שערי  נפטרו זה, ומטעם ממזוזה. פטור - עירם

י "ג). סימן שבע ' ('באר התימנים.47)ממזוזה כת"י  כנוסח 
עשרה אחר: ע "ב .ÌÈ˙.(48ונוסח  לג, וציר 49)מנחות

פטור. מקום שהוא הגינה לצד הוא בה 50)הדלת שיש
במזוזה. החייב  בית

.Ë˙Èe ,‡qk‰Œ˙Èa‰ÏÈh‰ ˙Èe ,ıÁn‰Œ˙Èe , ≈«ƒ≈≈«∆¿»≈«¿ƒ»≈
È˜Òa‰ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈeËt ,Ì‰ ‡ˆBiÎÂ «À¿¿ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ«¿»¿ƒ

„Bk ˙È„Ï ÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L‚Á ˙kÒ .‚Áa˙Èe ∆≈»¬ƒ¿ƒ«»À««∆»«ƒ
‰ÈÙÒaLÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈeËt , ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈˆBÈ ÏL ˙BkÒ ÈzL .Ú˜ ˙È„ÏBfÓ ÌÈÙÏ BÊ , ¿ƒ«∆«¿≈À∆¿ƒƒ¿ƒƒ
dÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰eËt ‰BˆÈÁ‰ «ƒ»¿»ƒ«¿»¿ƒ∆≈»

‰Úe˜ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈeËt ÌÈ˜ÂMaL ˙BiÁ‰ . ¿»«¬À∆«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»
‰È„Ï ÌÈÚe˜. ¿ƒ¿ƒ»

בלבד.51) טהרה מקוה משמש אלא בו, רוחצים שאין
רע .52) וריחו עורות, עיבוד ע "א.53)בית יא, יומא

בכל  הקודש, בזיון משום בה ואין המזוזה יכסה אם ואפילו
שאינם  לפי  במזוזה, חייבים האלה המקומות אין זאת

רפו). סי ' יו"ד (ש"ך כבוד לדירת הסוכות.54)עשויים חג
שהסוכה 55) מפני  ממזוזה. פטורה החג, ימי  בשבעת אפילו

כי קבוע  שימוש להשתמש ראויה היא ואין עראי , דירת היא
שמשמעו  "ביתך" בה קורא אתה ואין רעועות מחיצותיה
לשכת  ולפיכך י :). (יומא קבע  לדירת הראוי  קבוע  בנין
בה  גר שהכהן אע "פ  ה"ו) (לעיל במזוזה חייבת פרהדרין
קבע . לדירת וראוי  קבוע  שבנינה מפני  בלבד, ימים שבעה

נוהגת 56) אינה "מזוזה ה"יב ): פ "ד, (מגילה ירושלמי 
ימים". חרס 57)במפרשי  כלי  יוצרי  של דרכם היה כך

בפנימית  מזו, לפנים זו סוכות שתי  להם עושים בימיהם:
מלאכתו  עושה הוא ובחיצונה קדרותיו, ומצניע  דר הוא
שם). וברש"י  ח : (סוכה למכור קדרותיו את ומוציא

זה 58) ואין בה. וישן אוכל שאינו קבוע , תשמישה שאין
הוא  שגם במזוזה, שחייב  לבית הפתוח  לביתֿשער דומה
בלילה  קבוע  תשמישו ביתֿשער כי  ה"ז) (לעיל במזוזה חייב 

רפו). סי ' ליו"ד (ש"ך בלבד,59)כביום למכירה אלא
להם. הולכים ובעליהם נסגרות ובלילה

.ÈBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰a‰ ÌÈÁ˙t BÏ LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿»ƒ«¿≈««ƒ∆≈
˙BNÚÏ iÁ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ‡l‡ ‡BÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚»ƒ»≈¿»∆»¿««≈∆«»«¬

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎa ‰ÊeÊÓ˙Èa ÔÈaL ÔË˜ Á˙t . ¿»¿»∆«»∆«∆«»»∆≈«ƒ
‰iÏÚÏ„Á elÙ‡ ,˙ÈaaL „Á .‰ÊeÊÓa iÁ , «¬ƒ»«»ƒ¿»∆∆∆««ƒ¬ƒ∆∆

,ÈÓÈt‰ „Á‰ ÚL ÏÚ ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ iÁ  „Áa¿∆∆«»«¬¿»««««∆∆«¿ƒƒ
ÔlkL ,˙Èa‰ ÚL ÏÚÂ ,ÔBˆÈÁ‰ „Á‰ ÚL ÏÚÂ¿««««∆∆«ƒ¿«««««ƒ∆À»

.ÔÈÚe˜e ‰È„Ï ÔÈÈeNÚ¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

ע "א.60) לד, באמצע 61)מנחות ארובה דרכם: "זה
במעלות, מהבית אליה ועולים העליונה) (הקומה העליה
ירד  שלא כדי  למטה, המעלות סביב  מחיצות ארבע  ועושים
פתח  ועושים הבעלים, ברשות כי ֿאם לבית העליה מן אדם

שם). רש"י  (לשון במחיצות"

.‡È˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ B‡ L„n‰Œ˙Èa ÔÈaL Á˙t∆«∆≈≈«ƒ¿»≈≈«¿∆∆
iÁ ,Á˙t‰ B˙B‡a ‡BÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚ Ì‡  B˙Èe≈ƒ»ƒ»≈¿»¿«∆««»

‰ÊeÊÓaÌÈz ÈL ÔÈaL Á˙t .Á‡ ÔÈÎÏB‰ , ƒ¿»∆«∆≈¿≈»ƒ¿ƒ««
Èv‰ÌL ,BnÚ ‰‡ Èv‰L ÌB˜Ó ;˙Ïc ÏL «ƒ∆∆∆¿∆«ƒƒ¿∆ƒ»

‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚB˜. ¿ƒ∆«¿»

ע "א.62) לג, ובכל 63)שם, לשנים, ביתו שחילק  כגון
מזה  פתח  יש החולקת ובמחיצה לרחוב , פתוח  פתח  חלק 
אתה  אין הנכנס , לימין היא המזוזה שקביעת והיות לזה,
שכנגדו. מהצד או זה, חלק  מצד הכניסה, היא איפה יודע 

ולמטה.64) למעלה שבדלת ברזל הזה 65)יתד שהצד
לג. (מנחות קובעת כניסתו וימין הבית, עיקר חשוב 

וברש"י ).

.ÈÏL ÏÏÁ CB˙a ?‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚB˜ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ∆«¿»¿»»∆
Á˙tCeÓq‰ ÁÙha ,LÈÏL ˙lÁ˙a ,ıeÁÏ ∆««∆««»«ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÚM‰ db ÏL ÔBÈÏÚ‰,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ dÚ˜ Ì‡Â ; »∆¿∆…««««¿ƒ¿»»¿«¿»ƒ∆
ÁÙË ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‰p˜ÈÁiL ,‡e‰Â ;‰Lk. ¿≈»¿∆«¿ƒ∆»ƒ««¿∆«

˙ÈaÏ ÒÎp‰ ÔÈÓÈ ÏÚ dÚ˜Ï CÈˆÂdÚ˜ Ì‡Â ; ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿»»
‰ÊeÊÓa iÁ ,ÔÈÙzL ÏL ˙Èe .‰ÏeÒt  Ï‡ÓNÓ. ƒ¿…¿»«ƒ∆À»ƒ«»ƒ¿»

השער 66) סגירת מקום כתוב , "בשעריך" שהרי  מבחוץ , ולא
ל  (ראה לב :). (מנחות הפתח  חלל ה"ח ),וזה פ "ה, עיל

שמצוותה  סובר רבינוֿתם אולם זקופה, להיות שמצוותה
לג.). מנחות ('תוספות' הפתח  מזוזת לרוחב  שכובה להיות
בשיפוע  אותה וקובעים שניהם, ידי  יוצאים והמדקדקים

רפט ). סי ' יו"ד  (רמ "א כדי67)ובאלכסון  הרבים, לרשות
לג:). (שם, מיד במצוה "וקשרתם...68)שיפגע  שנאמר:

ששם  הזרוע  בגובה קשירה מה - ביתך" מזוזות על וכתבתם
השער  בגובה המזוזה נתינת אף  יד, של תפלה מניחים

גובה 69)(שם.). בסוף  אינה התפילין שקשירת כשם
אינה  המזוזה הנחת אף  קצת, ממנו מרוחקת אלא הזרוע 
(כסף ֿמשנה). טפח  ממנו מרוחקת אלא השער גובה בסוף 

ביאתך,70) דרך בו: קרא - ביתך" מזוזות "על שנאמר:
(יומא  תחילה עוקר הוא ימין רגל רגליו, עוקר וכשאדם

מפני71)יא:). בתיהם, ולא "ביתך" אומרים: אנו ואין
צריכים  כולם וגו', ימיכם" ירבו "למען כתוב : שבמזוזה
הביאו  ולא כאן זה דין לכתוב  רבינו ואיחר (שם). לחיות
בית  שגם מאחר שאלו שם שביומא מפני  הפרק , בראש
לומר, ותירצו: לי ? למה "ביתך" במזוזה, חייב  השותפים
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קפה                 
         

סמכם  בזה, קשור וזה והואיל הנכנס , מימין ביאתך דרך
(כסף ֿמשנה). יחד וסדרם רבינו

.‚È˙BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊÓa ‰f‰Ï Ì„‡ iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ«
Ïk‰„ÈÓz„eÁÈa ÚbÙÈ ,‡ˆÈÂ ÒkiL ÔÓÊ ÏÎÂ . «…»ƒ¿»¿«∆ƒ»≈¿≈≈ƒ¿«¿ƒ

,B˙‰‡ kÊÈÂ ,‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ÏL BÓL ,ÌM‰«≈¿∆«»»¿ƒ¿…«¬»
ÂÈ˙Bi‚Le B˙MÓ BÚÈÂÔÈ‡L ,Ú„ÈÂ ,ÔÓf‰ ÈÏ‰a ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿«¿≈«¿»¿≈«∆≈

˙ÚÈ„È ‡l‡ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ „ÓBÚ‰ c»»»≈¿»¿¿≈»ƒ∆»¿ƒ«
ÈÎ„a CÏB‰Â BzÚ„Ï ÊBÁ ‡e‰ „iÓe ,ÌÏBÚ‰ eˆ»»ƒ»≈¿«¿¿≈¿«¿≈

ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .ÌÈLÈÓBÏ LiL ÈÓ Ïk : ≈»ƒ»¿¬»ƒ»ƒƒ»ƒ∆∆
‰ÊeÊÓe ,B„‚a ˙ÈˆÈˆÂ ,BÚBÊe BL‡a ÔÈlÙz¿ƒƒ¿…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿»
BÏ LÈ È‰L ;‡ËÁÈ ‡lL ‡e‰ ˜ÊÁÓ ,BÁ˙Ùa¿ƒ¿À¿»∆…∆¡»∆¬≈∆

Ì‰ Ô‰Â ,ÌÈa ÔÈÈkÊÓB˙B‡ ÔÈÏÈvnL ÌÈÎ‡Ïn‰ «¿ƒƒ«ƒ¿≈≈««¿»ƒ∆«ƒƒ
ÂÈ‡ÈÏ ÈÒ ÈÈ C‡ÏÓ ‰Á" :Ó‡pL ,‡ËÁlÓƒ«¬…∆∆¡«…∆«¿«¿»»ƒƒ≈»

"ÌˆlÁÈÂ.ÔÚiÒc ‡ÓÁ CÈa . «¿«¿≈¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה"י ).72) פ "ה, (לעיל נשים בין אנשים ביום 73)בין גם
בלילה. התמידי .74)וגם ע "ב .75)עיסוקו מג, מנחות

עליו 77)המצוות.76) קראו שם וחז"ל החטא. מן ימלטם
לא  ומזוזה) ציצית (תפילין, המשולש "והחוט  הפסוק :

ינתק ". במהרה

   





מישראל 1) איש כל על תורה ספר כתיבת מצוות חיוב 
ספר  דין תורה; ספר כתיבת דיני  המלך; על חיובה ְִֶומשנה

הוא. איך נביאים של סדרם מוגה; שאינו תורה

.‡LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰NÚ ˙ÂˆÓzÎÏ Ï‡NiÓ ƒ¿«¬≈«»ƒ»ƒƒƒ¿»≈ƒ¿…
˙‡ ÌÎÏ e˙k ‰zÚÂ" :Ó‡pL ,BÓˆÚÏ ‰BzŒÙÒ≈∆»¿«¿∆∆¡«¿«»ƒ¿»∆∆
‰ÈL da LiL ,‰Bz ÌÎÏ e˙k :ÓBÏk ;"‰ÈM‰«ƒ»¿«ƒ¿»∆»∆∆»ƒ»

BÊ˙BiLt ˙BiLt ‰Bz‰ ˙‡ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡L ÈÙÏ ,. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆«»»»ƒ»»ƒ
‰ÂˆÓ ,‰BzŒÙÒ ÂÈ˙B‡ BÏ eÁÈp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆ƒƒ¬»≈∆»ƒ¿»

BlMÓ zÎÏdÏa˜ el‡k ‡e‰ È‰ ,B„Èa B˙k Ì‡Â . ƒ¿…ƒ∆¿ƒ¿»¿»¬≈¿ƒƒ¿»
ÈÈÒŒ‰ÓÔÈ˙Bk ÌÈÁ‡ ,zÎÏ Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â . ≈«ƒ»¿ƒ≈≈«ƒ¿…¬≈ƒ¿ƒ

dÈbn‰ ÏÎÂ .BÏÈ‰ ,˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡Â ,‰BzŒÙÒ ¿»««ƒ«≈∆»«¬ƒ««¬≈
BlÎ B˙k el‡k ‡e‰. ¿ƒ¿»À

שהרי2) מסתבר, וכן זו. ממצוה שפטורות לנשים פרט 
"כתבו  ככתוב : בה. הלימוד היא התורה, כתיבת תכלית
מת"ת, פטורות ונשים ישראל". בני  את ולמדה לכם...
תרי "ג. מצוה (ה'חינוך', ה"א פ "א, ת"ת הל' לעיל כמבואר
 ֿ מצוות מנין בסוף  לרבינו, המצוות' ב 'ספר מפורש וכן

האזינו".3)עשה). "פרשת 4)"שירת לכתוב  אפשר ואי 
ספרֿתורה  לכתוב  הכתוב : כוונת ולכן לעצמה, האזינו"

האזינו. שירת בו שיש שהריסנהדרין5)שלם, ע "ב . כא,
ÌÎÏנאמר: Â˙Î ירבו "למען משלכם, לכתוב  עליכם

ידו  תשיג לא לאשר מהם להשאיל ונוכל בינינו, הספרים
מבני אחד כל חדשים בספרים יקראו למען וגם לקנות,

בספרים בקראם נפשם תקוץ  פן שיניחו ישראל, הישנים
תרי "ג). מצוה (ה'חינוך' אבותיהם" ל,6)להם מנחות

השוק  מן מצוה כחוטף  השוק  מן ספרֿתורה "הלוקח  ע "א:
- כתבו בכתיבתו). שטרח  כמי  כלֿכך גדול שכר לו (אין

מקום  שיש סיני ". מהר קיבלו כאילו הכתוב  עליו מעלה
כדי במדבר ללכת טורח  היה כן זה, טורח  שטרח  כמו לומר

שם). יוסף ' ('נמוקי  סיני  מהר תורה טעות 7)לקבל תיקן
לשון  פירושה: - הגהה בו. לקרות והכשירו בו, שנמצאה
(המדקדק  הקורא עיני  מאירה מתוקנת הגהה כי  ואורה, נוגה
הסרה  לשון מפרשים: ויש "תשבי "). בספרו אליהו ר'
יג), כ, (שמואלֿב  המסילה מן הוגה כאשר ככתוב : וסילוק ,
והדפוס  שבכתב  והטעויות השגיאות את מסיר המגיה כי 

ס "ת). הל' טוב ' יום ולדעת 8)('מעדני  שם. מנחות,
מוטעה, ספר מחבירו הקונה באדם מדובר שם, ה'תוספות'
ספר  להשהות אסור כי  המוכר, ביד באיסור היה עכשיו שעד
בו, לקרוא והכשירו שתיקנו וזה יט :) (כתובות מוגה שאינו
כותב : ספרֿתורה בהל' והרא"ש כתבו. כאילו הוא הרי 
שהיו  הראשונים בדורות התורה) ספר כתיבת (מצות "וזהו
ס "ת  שכותבים בימינו, אבל בו. ולומדים תורה ספר כותבים
מצותֿעשה  ברבים, בו לקרות כנסיות בבתי  אותו ומניחים
חומשי לכתוב  משגת ידו אשר מישראל איש כל על היא
כי ובניו, הוא בהן להגות ופירושיה, וגמרא ומשנה התורה
את  "ולמדה ככתוב : בה, ללמוד היא התורה כתיבת מצות
והדינים  המצוות ידע  ופירושיה הגמרא וע "י  ישראל", בני 
וגם  לכתבם מצווה שאדם הספרים הם הם לכן בוריים, על

ר"ע ). סי ' יו"ד ל'טור' יוסף ' ב 'בית (וראה וכו'. למכרם"

.„Á‡ ‰BzŒÙÒ zÎÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,CÏn‰Â¿«∆∆ƒ¿»»»ƒ¿…≈∆»∆»
‡e‰Lk BÏ ‰È‰iL ÙÒ ÏÚ ˙È ,CÏn‰ ÌLÏ ,BÓˆÚÏ¿«¿¿≈«∆∆»≈«≈∆∆ƒ¿∆¿∆
BzÎÏÓÓ ‡qk ÏÚ BzLÎ ‰È‰Â" :Ó‡pL ,ËBÈ„‰∆¿∆∆¡«¿»»¿ƒ¿«ƒ≈«¿«¿

"'B‚Â BÏ ˙ÎÂ‰ÊÚ‰ ÙqÓ B˙B‡ ÔÈ‰ÈbÓe ., ¿»«¿«ƒƒƒ≈∆»¬»»
,ËBÈ„‰ ‡e‰Lk BÏ ‰È‰L ‰Ê .ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ÈtŒÏÚ«ƒ≈ƒ«»∆∆»»¿∆∆¿

a BÁÈpÓÂÈÊb ˙ÈBÏ zÎpL B‡ ˙kL ‰ÊÂ ;Á‡ «ƒ¿≈¿»»¿∆∆»«∆ƒ¿«««
 ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆÈ Ì‡Â .„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ,CÏnL∆»«ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈≈«ƒ¿»»
 ÔÈca LBÈ ,BnÚ ‡e‰Â  ÒÎ .BnÚ ‰BzŒÙÒ≈∆»ƒƒ¿»¿ƒ≈«ƒ

ÒÓ ,BnÚ ‡e‰ÂBc‚Î ‡e‰Â ‰˙È‰Â" :Ó‡pL ; ¿ƒ≈≈¿¿∆¿∆∆¡«¿»¿»
."ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B ‡˜Â BnÚƒ¿»»»¿≈«»

שנאמר 9) הפסוק  מסוף  זה הוכיחו ושם ע "ב . כא, סנהדרין
"את במשמע .˘Ó‰בו: שתים - משנה וגו', התורה

ה"ו).10) ס "ב , סנהדרין (ירושלמי  שבביתֿהמקדש
ישראל.11) איש יודע 12)כשאר כשאינו אחרים , ע "י 

לאכול.13)לכתוב . השולחן שם.14)אל סנהדרין,
מעשהו  על אדם יעציבהו לא עצמו ברשות שהמלך "לפי 
צריך  ע "כ שירצה, מי  את ימית פיו ובשבט  בו, יגער ולא
תמיד, אליו יביט  נגדו, יעמוד טוב  וזכרון גדולה שמירה הוא
מצוה  (ה'חינוך' יוצרו" אל לבו ויטה יצרו את יכבוש למען

תקג).

.‚zÎÏ CÈˆ ,CÏÓiL Ì„˜ ‰BzŒÙÒ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»≈∆»…∆∆ƒ¿…»ƒƒ¿…
˙Èa BÁÈpÓ „Á‡  ‰B˙ŒÈÙÒ ÈL CÏnL Á‡ BÏ««∆»«¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈
‡l‡ ,BnÚÓ eÒÈ ‡Ï ,„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ÈM‰Â ,ÂÈÊb¿»»¿«≈ƒƒ¿∆ƒ»ƒ…»≈ƒ∆»

„Ïa ‰ÏÈlŒ˙ÈÏ B‡ ıÁn‰Œ˙ÈÏ ÒkiLÎe , ««¿»ƒ¿«¿∆ƒ»≈¿≈«∆¿»¿≈
‡qk‰B˙hÓ ÏÚ ÔLÈÏ B‡ ,. «ƒ≈ƒ…«ƒ»

אלו 15) - חייו" "ימי  נאמר: שופטים פרשת ב 'ספרי ' אולם
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" רבינו ÏÎהימים, כוונת ואולי  הלילות, לרבות - חייו" ימי 
מאיר  רבי  להגאון שמח ' וב 'אור השינה. בשעת - "בלילה"
"לא  רבינו: בדברי  צ "ל שכך ואומר מגיה מדווינסק  שמחה
וכו', המרחץ " לבית כשיכנס  לבד בלילה, אפילו מעמו יסור
הזכיר  שלא ה"א, פ "ג מלכים בהל' רבינו מדברי  נראה וכן

לגמרי . לילה דין הראוי16)שם מקום בו" "וקרא שנאמר:
מקום  אינו הקברות בית גם וכן שם). ('ספרי ' בו לקרות
אלא  ה"ו) פ "י , ולקמן יח . ברכות (ראה בו. לקרות הראוי 
ואין  הואיל הקברות, בית גם למנות חשו לא ז"ל שחכמינו
ב , פרק  (סנהדרין המשנה כדברי  המת, להלווית יוצא המלך
שלו" פלטרין מפתח  יוצא אינו מת, לו "מת ג): משנה

צ "ה). אות שופטים, פרשת תמימה', אפילו 17)('תורה
ביום.

.„ËeËN ‡Ïa B˙kL ‰BzŒÙÒB˙kL B‡ , ≈∆»∆¿»¿…ƒ¿∆¿»
ÛÏw‰ ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜ÓÏeÒt ; ƒ¿»««¿ƒƒ¿»««¿»»

„ˆÈÎÂ .ÛÏw‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,ÏÈÂb‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,‡l‡∆»À««¿ƒÀ««¿»¿≈«
‰‡ ,˙w˙Ó ‰È˙k ˙Bk ?‰BzŒÙÒ ÔÈ˙Bk¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¿À∆∆»»

˙BÈa‰z Ïk ÔÈa ÁÈpÈ .ÏÓk ‰˙Â˙B‡ ‡ ¿≈«ƒ«≈»≈»¿≈»ƒ¿…
‰pË˜ÔÈe ,‰ÚN‰ ËeÁ ‡ÏÓk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈe , ¿«»≈¿ƒ¿…««¬»≈

‰ËÈL Ïk‰ËÈL Ïk C‡Â .‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ »ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»¿…∆»ƒ»
zÎÏ È„k ,˙Bi˙B‡ ÌÈLÏL  ‰ËÈLÂ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒ¿…
,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ'¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆

ÈÓÊ ‡˙ÏzÛc Ïk Á ‡e‰ ‰ÊÂ ;‡‰˙ ‡ÏÂ .Û„Â ¿»»ƒ¿≈¿∆…«»«»«¿…¿≈
‡ÏÂ .˙b‡k Ûc‰ ‡‰È ‡lL È„k ,‰fÓ ‰ˆ˜ ‰ËÈLƒ»¿»»ƒ∆¿≈∆…¿≈««¿ƒ∆∆¿…
˙BËËBLÓ ÂÈÈÚ e‰È ‡lL È„k ,‰Ê ÏÚ ˙BÈ dk‡»¿»≈«∆¿≈∆…¿≈»¿¿

˙ka. «¿»

יהיה 18) שהכתב  כדי  בסרגל, השיטין את לשרטט  שצריך
ה"יב ). (פ "א, לעיל כמבואר מפורשים 19)ישר וקלף  גויל

ה"וֿז). (פ "א, ה"ט ).20)למעלה פ "א, (מגילה ירושלמי 
רעא). סי ' ליו"ד (ט "ז ספרים כשני  שנראה והטעם:

(21- ואנוהו אלי  "זה קלג:): (שבת חז"ל שאמרו כמו
נאה, בדיו נאה, תורה ספר במצוות.... לפניו התנאה

אומן". [סופר] בלבלר נאה, זו 23)מילה.22)בקולמוס 
פעמים.25)שורה.24)יו"ד. עמוד.26)שלש

(27- משוטטות ל.). מנחות (מסכת השיטות בראשי  ויטעה
בארץ  משוט  כמו: מה, דבר לחפש ואנה, אנה מתהלכות
עיניו  ט ): טז, הימיםֿב  (דברי  מצינו וכן ב ). ב , (איוב 

הארץ . בכל משוטטות

.‰˙k‰ ËÚÓÈ ‡Ï‰Lt ÔÈaL ÁÂ‰ ÈtÓ …¿«≈«¿»ƒ¿≈»∆«∆≈»»»
‰LÙÏ‡Ï  ˙Bi˙B‡ LÓÁ ˙a ‰z BÏ ‰ncÊ . ¿»»»ƒ¿«¿»≈»«»≈ƒ…

˙Bk ‡l‡ ,ÛcÏ ıeÁ LÏLÂ Ûc‰ CB˙a ÌÈzL zÎÈ ƒ¿…¿«ƒ¿««¿»««∆»≈
ÛcÏ ıeÁ ÌÈzLe Ûc‰ CB˙a LÏLÔÓ ‡L ‡Ï . »¿««¿«ƒ««…ƒ¿«ƒ

ÌB˜n‰ ÁÈpÓ  ˙Bi˙B‡ LÏL zÎÏ È„k ‰ËÈM‰«ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ«ƒ««»
‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe ,Èet. »«¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

ודקות.28) קטנות אותיות להיות 29)לכתוב  שצריך
נזדמנה  ואם לפרשה, פרשה בין ריוח  אותיות תשע  כשיעור
אחרת  פרשה בה ומתחיל אחת, פרשה בה שמסיים שיטה לו
להגדיל  כדי  דקות אותיות יכתוב  אל ביניהן, מועט  ריוח  ויש

כך. לידי  יבוא שלא עצמו יזרז אלא הריוח , את
צריך 30) ה' ששם (שם) ה'תוספות' וכתבו ע "א. ל, ֵמנחות

הדף . בתוך כולו להאריך 31)להיות הסופרים ומנהג
תורה, ספר נוי  משום השיטה, לסוף  שיגיעו עד האותיות
האותיות  צורת הפסד משום זה לנוי  חושש לא ורבינו

רוקח '). ('מעשה

.Â‰p˜ÊÈ ‡Ï  ˙Bi˙B‡ ÈzL ˙a ‰z BÏ ‰ncÊƒ¿«¿»≈»«¿≈ƒ…ƒ¿¿∆»
ÔÈtc‰ ÔÈaBÏ ‰ncÊ .‰ËÈM‰ ˙lÁ˙Ï ÈÊÁÈ ‡l‡ , ≈««ƒ∆»«¬ƒƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿«¿»

B‡ ˙BÁÙ B‡ ,˙Bi˙B‡ NÚ ˙a ‰z ‰ËÈM‰ CB˙a¿«ƒ»≈»«∆∆ƒ»
˙Èdlk ˙‡ zÎÏ È„k ‰ËÈM‰ ÔÓ ‡L ‡ÏÂ , »≈¿…ƒ¿«ƒ«ƒ»¿≈ƒ¿…∆À»

dÈˆÁÂ Ûc‰ CB˙a dÈˆÁ zÎÏ ÏBÎÈ Ì‡  Ûc‰ CB˙a¿««ƒ»ƒ¿…∆¿»¿««¿∆¿»
Èet ÌB˜n‰ ÁÈpÓ ,Â‡Ï Ì‡Â ;˙Bk ,ÛcÏ ıeÁ««≈¿ƒ»«ƒ««»»

‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe. «¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

כך 32) לעשות שרשאי  ואע "פ  הדף , לשירטוט  מחוץ  לכתבה
רשאי אינו שלימה בתיבה אבל אותיות, חמש בת בתיבה

ל.). ט ,33)(מנחות אסתר (מגילת "והאחשדרפנים" כגון
ראה  ספרֿתורה. כדין כתיבתה דין אסתר מגילת גם כי  ג)
ר' הגאון (בשם ה"ט  פ "ב , לרבינו מגילה הלכות יז.; מגילה

מוילנא). עד 34)זלמן ולהגדילן האותיות למשוך אבל
זולת  מחברתה, אחת אות לשנות שאין אסור, - השיטה סוף 
או  גדולות להיות המסורה, לבעלי  המקובלות האותיות

מיימוניות'). ('הגהות קטנות

.ÊLnÁÂ LnÁ Ïk ÔÈa ÁÈpÓe˙BÈet ÔÈËÈL Úa‡ «ƒ«≈»À»¿À»«¿«ƒƒ¿
‰È˙Î ‡ÏaLnÁ‰ ÏÈÁ˙ÈÂ ,˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ï , ¿…¿ƒ»…»¿…»≈¿«¿ƒ«À»

CÈˆ ,‰Bz‰ ˙‡ Ó‚iLÎe .˙ÈLÈÓÁ ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¬ƒƒ¿∆ƒ¿…∆«»»ƒ
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a Ó‚iLÔÓ ‡L Ì‡Â . ∆ƒ¿…¿∆¿«ƒ»∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ

‰a‰ ÔÈËÈL Ûc‰v˜Ó ,‰ÏBÚÂÏÈÁ˙Óe , ««ƒƒ«¿≈¿«≈¿∆«¿ƒ
˙‡ Ó‚È ‡ÏÂ ,Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««ƒ»∆¿««¿…ƒ¿…∆

‰ËÈM‰"Ï‡NÈ Ïk ÈÈÚÏ" ‰È‰iL „Ú ,Ôek˙Óe , «ƒ»ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆¿≈≈»ƒ¿»≈
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a. ¿∆¿«ƒ»∆¿««

תורה.35) חומשי  ע "ב .36)מחמשה יג, ב "ב 
ע "א.37) ל, שבאמצע 38)מנחות בשיטה חל הכתב  וגמר

בנוסח 40)השיטין.39)הדף . ואמנם והולך. מקצר כמו
לשון  אחרי  נמשך ורבינו והולך". "מקצר נאמר: התלמוד,
כתוב : תפילין להל' הרא"ש שבלשון ומעניין שם. הרי "ף 

אחד. לענין עולה והכל ויורד". כת"י41)"מקצר כנוסח 
השיטה  "מתחילת אחר: ובנוסח  ‰„Ûהתימנים. ÛÂÒ˘ ולא

השיטה". את התורה,42)יגמור סיום שכאן הכל ידעו ואז
סק "ו). רע "ב  סי ' יו"ד (ט "ז השיטה בגמר יסיים אם כן לא

.Á˙BÏB„b‰ ˙Bi˙B‡a ‰fÈÂ˙BpËw‰ ˙Bi˙B‡e, ¿ƒ»≈»ƒ«¿»ƒ«¿«
˙B„e˜p‰ ˙Bi˙B‡eÔB‚k ,˙BpLÓ‰ ˙Bi˙B‡Â , »ƒ«¿¿ƒ«¿À¿
˙BÙeÙl‰ Ô"È‡t‰˙Bn˜Ú‰ ˙Bi˙B‡‰ÂBÓk , «≈ƒ«¿¿»ƒ»¬À¿

ÔÈ‚za ‰fÈÂ .LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈÙBq‰ e˜ÈzÚ‰L ∆∆¿ƒ«¿ƒƒƒƒƒ¿ƒ»≈««ƒ
LiL ˙B‡ LÈÂ ,„Á‡ ‚z ‰ÈÏÚ LiL ˙B‡ LÈ .ÔÈÓe¿ƒ¿»»≈∆≈»∆»»∆»¿≈∆≈

‰ÚL ‰ÈÏÚÔ"ÈÈÊ ˙eˆk ÔÈbz‰ ÏÎÂ .ÔÈwc ,Ô‰ »∆»ƒ¿»¿»««ƒ¿««¿ƒ≈«ƒ
.‰ÚN‰ ËeÁk¿««¬»
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גדולה,43) שהיא א) א, (בראשית ברא בראשית של ב ' כגון
שהיא 44)ועוד. ב ) כג, (שם, "ולבכותה" של כ' כגון

בי "ת  אל"ף  סדר סופרים" "דקדוקי  במוספנו וראה קטנה.
וקטנות. גדולות אותיות של נקודות 45)שלם עליהן שיש

ט ) יח , (בראשית שרה" איה אליו "ויאמר כגון מלמעלה,
מנוקדות. שב "אליו" "איו" דפוס 46)שאותיות כנוסח 

הלפופות. אחר: ובנוסח  ועוד. רוקח ' 'מעשה ונציא, מנטובה

רסה. סי ' יו"ד סופר' 'חתם ראה ומקופל. כרוך ופירושו:
(במדבר 47) הארון" בנסוע  "ויהי  שלפני  ההפוכה נו"ן כגון

עקומה. שהיא לה) שאמרו 48)י , כמו האותיות, כתרי 
להקב "ה  מצאו למרום, משה שעלה "בשעה כט :): (מנחות
אדם  לו: אמר התגין)... (כגון לאותיות כתרים וקושר שיושב 
יוסף  בן ועקיבא דורות, כמה בסוף  להיות שעתיד יש אחד
של  תילין תילין (תג) וקוץ  קוץ  כל על לדרוש שעתיד שמו,

במו 49)הלכות". רבינו".ראה "תשובות ספנו
פרטי50) לכל מקום מראה עוז' וה'מגדול ע "ב . כט , מנחות

"התגין". בספר זו הלכה

.ËÔÓ ‰ÂˆÓÏ ‡l‡ eÓ‡ ‡Ï el‡‰ ÌÈc‰ Ïk»«¿»ƒ»≈…∆∆¿∆»¿ƒ¿»ƒ
‰Ê Ôew˙a ‰pL Ì‡Â .Án‰˜c˜„ ‡lL B‡ , «À¿»¿ƒƒ»¿ƒ∆∆…ƒ¿≈

˙‡ wL B‡ ;Ôew˙k ˙Bi˙B‡‰ Ïk ˙ÎÂ ,ÔÈbza««ƒ¿»«»»ƒ¿ƒ»∆≈«∆
ÔÈËÈM‰Ô˜ÈÁ‰ B‡ÔÎÈ‡‰ B‡ , Ôv˜ B‡ «ƒƒƒ¿ƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»

È˙B‰ ‡ÏÂ qÁ ‡ÏÂ ,˙B‡a ˙B‡ Ô˜Èa„‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…ƒ¿ƒ»¿¿…ƒ≈¿…ƒ
Â˙BÁe˙Ùa ‰pL ‡ÏÂ ,˙Á‡ ˙B‡ ˙eˆ „ÈÒÙ‰ ‡Ï¿…ƒ¿ƒ«««¿…ƒ»ƒ¿

˙BÓe˙Òe.Lk ÙÒ ‰Ê È‰  ¿¬≈∆≈∆»≈

אחד 51) ומפרטו הולך ורבינו כאן. עד זה בפרק  האמור
שיטה.52)אחד. כמלוא ביניהן הניח  שהניח 53)ולא

האמור. מהשיעור יותר ריוח  משלשים 54)ביניהן למעלה
השיטה. אורך הלכה 55)אותיות (פ "ח , לקמן מפורש

אֿב ).

.Èe‚‰Â ,‡Óba eÓ‡ ‡lL ÌÈÁ‡ ÌÈc LÈ≈¿»ƒ¬≈ƒ∆…∆∆¿«¿»»¿»¬
.LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ Ì„È ‡e‰ ‰Ïa˜Â ,ÌÈÙBq‰ Ì‰»∆«¿ƒ¿«»»¿»»ƒƒƒƒ
˙BÁÙ ‡Ï ,Û„Â Ûc ÏÎaL ÔÈËÈM‰ ÔÈÓ eÈ‰iL ,Ô‰Â¿≈∆ƒ¿ƒ¿««ƒƒ∆¿»«»«…»

ÌÈML ÏÚ ˙È ‡ÏÂ ÌÈÚa‡Â ‰BÓMÓ‰È‰iLÂ ; ƒ¿∆¿«¿»ƒ¿…»≈«ƒƒ¿∆ƒ¿∆
:˙Bi˙B‡ ÚLz BÓk ‰LÙÏ ‰Lt ÔÈaL ÁÂ‰»∆«∆≈»»»¿»»»¿≈«ƒ
ÔÈËÈM‰ L‡a ‰È‰iLÂ ;'L‡' ,'L‡' ,'L‡'¬∆¬∆¬∆¿∆ƒ¿∆¿…«ƒƒ

Ìi‰ ˙ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ'ÌÈ‡a‰' :'‰Lai' ,, ¿«¿»ƒƒ««»«»ƒ««»»
ÌM‰'˙Ó' ,'ÌÈˆÓa' ,‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LÓÁ  «≈≈¿ƒ¿«ƒ»≈ƒƒ¿«»

:Ck Ô‰Ó ‰ËÈL Ïk ˙lÁz ,ÔÈËÈL LÓÁ ‰ÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ»≈∆»
'ÁwzÂ''e‡iÂ' ,'e‡ˆiÂ' ,'ÒeÒ' ,'‰ÈÁ‡' ,; «ƒ««¬∆»«≈¿«»…

'eÈÊ‡‰' ˙ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈËÈM‰ ÈL‡a ‰È‰ÈÂ: ¿ƒ¿∆¿»≈«ƒƒ¿«¿»ƒƒ««¬ƒ
'‰„ÈÚ‡Â','˙ÈÁ‡a' ,'Cc‰' ,'ÈÁ‡' , ¿»ƒ»«¬≈«∆∆¿«¬ƒ

‰pnÓ ‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LL  'Ï‰˜' ,'BÒÈÚÎ‰Ï'¿«¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«»ƒ∆»
'‡iÂ' :ÔÈËÈL LÓÁ,'˙‡f‰' ,'L‡' ,'a„Ï' , »≈ƒƒ«»…¿«≈¬∆«…

.'L‡'¬∆

ה"ו).56) (פ "ב , סופרים מסכת אֿיט .57)ראה טו, שמות
כח .58) יד, כט .59)שם, ל.60)שם, שם.61)שם,
לא.62) כ.63)שם, טו, כג.64)שם, דברים 65)שם,

אֿמג. הפרק .66)לב , סוף  עד כח . לא, שם,67)שם,
וב 'הגהות  מז. פסוק  עוברים" אתם "אשר עד מד. לב ,
כל  להתחיל בורים סופרים שנהגו "מה העירו: מיימוניות'
העמודים" "ווי  לו: וקוראים בוי "ו, תורה שבספר עמוד
יש  גמור שאיסור נראה - יב ) לח , שמות הפסוק  (כלשון
קצרים, ומהם רחבים, מהם העמודים, עושים שהרי  בדבר,
וי "ו  שתגיע  כדי  הרבה וארוכות משונות האותיות ופעמים
ימעט  "ולא ל.): (מנחות ערוך תלמוד והרי  עמוד, כל לראש
(רבי ומורי  ה"ה. לעיל וכמבואר וכו' הריוח " מפני  הכתב  את
ספרֿתורה  לכתוב  לי  היה אילו לי : כתב  מרוטנבורג) מאיר
חוץ  בוי "ו מתחיל עמוד שום יהיה שלא נזהר הייתי 
שמ "ו  בי "ה לכתוב  הסופרים שנהגו מה וכן בם". מ "ואעידה
אחיך  "יודוך - י ' "בראשית, של ב ' והן: העמודים, בראש
"שמר  - ש' כח ), יד, (שמות "הבאים - ה' ח ), מט , (בראשית

-לך  ו' ה), כד, (במדבר טובו "מה - מ ' יא), לד (שם,
ולא  הגאונים בספרי  חפשתי  כח ), לא, (דברים בם "ואעידה
(ראה  זה שבספר וסתומות פתוחות פרשיות ולפי  מצאתי ,
וכל  כן, לעשות אפשר אי  בראשית") "ספר סוף  פ "ט  לקמן
אתה  "יהודה פרשת שהרי  פסול, - כן העשוי  ספרֿתורה
העמוד  בראש "יודוך" לכתוב  ואי ֿאפשר פתוחה, יודוך"
הקודם) (שבעמוד התחתונה בשיטה כתוב  היה אלאֿאםֿכן
אותיות, שמונה והן אתה", "יהודה שהן: בלבד, תיבות שתי 
אלא  פתוחה פרשה מתחילים שאין כן, לעשות יתכן ולא
מנהג  אולם עכ"ל. ה"ב . פ "ח  לקמן ראה השיטה, בראש
כל  וסרה השיטה, בראש "יהודה" של יו"ד לכתוב  סופרינו

רעג). סי ' ליו"ד איגר ר"ע  (חידושי  ההשגה

.‡ÈÌ‡Â .Án‰ ÔÓ ‰ÂˆÓÏ el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ«À¿»¿ƒ
ÒÁ‰ B‡ ÒÁ ‡Ïn‰ ˙k Ì‡ Ï‡ .ÏÒÙ ‡Ï ,‰pL ƒ»…»«¬»ƒ»««»≈»≈∆»≈

È˜ ‡È‰L ‰lÓ ˙kL B‡ ,‡ÏÓ,d˙‡È˜k ˙ÎÂ »≈∆»«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»
'‰pÏbLÈ' ÌB˜Óa '‰pkLÈ' ˙kL ÔB‚k, ¿∆»«ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»

'ÌÈÏÙÚe' ÌB˜Óa 'ÌÈBÁhe'Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ,B‡ ; «¿ƒƒ¿«¬…ƒ¿«≈»∆
‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙Ù ‰Lt ˙kL, ∆»«»»»¿»¿»¿»¿»

‰ÈM‰ ˙kL B‡‰Lt ˙kL B‡ ,˙k‰ ‡Lk ∆»««ƒ»ƒ¿»«¿»∆»«»»»
ÏeÒÙ ‰Ê È‰  ‰ÈLk ˙Á‡˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â , ««¿ƒ»¬≈∆»¿≈¿À«

ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,ÏÏk ‰BzŒÙÒ≈∆»¿»∆»¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ
.˙B˜BÈz‰ da»«ƒ

וכפירוש 68) פסולה". אגרת "כתבה ע "ב : לב , מנחות
אלא  ויתירות בחסרות דקדק  שלא - כאגרת שם: ה'תוספות'

בעלמא. מכתיבתה.69)כאגרת אחרת שנקראת
ל.70) כח , כז.71)דברים ע "ב :72)שם לז, נדרים

מסיני ". למשה הלכה - קריין ולא כתיבן כתיבן, ולא "קריין
ה"ב ).73) (פ "ח , לקמן ו"האזינו",74)ראה הים" "שירת

פ "ח . סוף  לקמן כמפורש ושיטה, שיטה בכל ריוח  בהן שיש
ע "ב .75) קג, שבת

.ÈdbÓ BÈ‡L ‰BzŒÙÒB˙B‰L‰Ï eÒ‡ ,˙BÈ ≈∆»∆≈À»»¿«¿≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚÊbÈ B‡ Ôw˙È ‡l‡ ,‰BzŒÙÒ . «¿ƒ∆»¿«≈ƒ»≈≈∆»

eÈ‰ Ì‡Â ,Ôw˙È  Û„Â Ûc ÏÎa ˙BiÚË LÏL Ba LiL∆∆»»À¿»«»«¿«≈¿ƒ»
ÊbÈ  Úa‡Ùq‰  ‰È‰ Ì‡Â .‡M‰Â ,dbÓ «¿«ƒ»≈¿ƒ»»…«≈∆À»¿«¿»

„Á‡ Û„ elÙ‡ ‡LÂ ,Ûc ÏÎa ˙BiÚË Úa‡ Ba LÈ∆«¿«»À¿»«¿ƒ¿«¬ƒ«∆»
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קפח                
         

‰Ê È‰  ˙BiÚË Úa‡ ‡Ïa LaLÓ‰ ‡M‰ B˙B‡Ó≈«¿»«¿À»¿…«¿«»À¬≈∆
Ôw˙È. ¿«≈

בו.76) המצויות משום 77)מטעויותיו ע "ב . יט , כתובות
לחוש  יש כי  יד) יא, (איוב  עולה באהליך תשכן אל שנאמר:
עוול  וזהו בהן וישתבש טעויותיו אחרי  ימשך בו שהקורא
בנביאים  הדין שכן מיימוניות' ב 'הגהות והעירו גדול.
ראה  ברכה. עליו תבוא תלמוד, בספרי  אף  והזהיר וכתובים,
ברמ "א  וכתב  י "א). אות ב  (פרק  כתובות למסכת רא"ש
להגיה  לא הוא קדמונים "שחרם רעט ): סי ' דעה' ('יורה
שיש  ברורה בראיה כי ֿאם בלבד, הסברא פי  על ספר שום

טעות". להסיר 78)בו שנותנים ביתֿדין זמן שזהו
החכמים  לו נתנו כאן וגם קיח .) (ב "מ  כמבואר המכשולים,
להל' טוב ' יום ('מעדני  טעויותיו לתקן יום שלשים זמן

אצל 79)ס "ת). אותו וקוברים חרס  בכלי  אותו נותנים
ה"ג). (פ "י , לקמן רבינו בדברי  כמבואר חכמים, תלמידי 

כמנומר.80) שנראה משום לתקנו, ואין ע "ב . כט , מנחות
כהלכה.81) נכתבו הספר אותיות המיעוט 82)רוב 

ואפילו 83)המשובש. כולו. את מציל הכשר שהדף  שם.
מתקנו  - להתקן וניתן הואיל טעויות, שלש הזה בדף  יש

(שם). כולו את ומציל

.‚È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na,ÒÁ ‡Ïn‰ ˙kL «∆¿»ƒ¬ƒ∆»««»≈»≈
˙BËÈM‰ ÈÈa ÁÎML ˙Bi˙B‡‰ ‰ÏBz ‡ˆÓpLÏ‡ ; ∆ƒ¿»∆»ƒ∆»«≈≈«ƒ¬»

‰nk Û„Â Ûc ÏÎa LÈ elÙ‡  ‡ÏÓ ÒÁ‰ ˙k Ì‡ƒ»«∆»≈»≈¬ƒ≈¿»«»««»
BÈ‡Â „B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,Ôw˙Ó ‰Ê È‰ ,˙BiÚË»À¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆≈¿≈

‰ÏB˙. ∆

יגנז.84) - דף  בכל טעויות ארבע  ארבע  בו יש שאם
כלֿכך.85) לתלות הוא ירחיק 86)וגנאי  וכשגורד שם.

הפסק  הגרד מקום יהא שלא ושלאחריו, שלפניו האות את
ד'). סעיף  רעט  סי ' יו"ד (שו"ע  כשתים ותיראה בתיבה

.„È,BÓˆÚ ÈÙa LnÁÂ LnÁ Ïk ,‰Bz‰ zÎÏ zÓÀ»ƒ¿…«»»À»¿À»ƒ¿≈«¿
‰a ÔÈ‡Â‰BzŒÙÒ ˙M„˜ Ô‰l‚Ó zÎÈ ‡Ï Ï‡ . ¿≈»∆¿À«≈∆»¬»…ƒ¿…¿ƒ»

˙BiLt da ‰È‰iL ,dÓˆÚ ÈÙaÔÈ˙Bk ÔÈ‡Â ; ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿∆»»»ƒ¿≈¿ƒ
da „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï ‰l‚ÓÌÈÏL‰Ï BzÚc Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ«¿¿«¿ƒ

zÓ  LnÁ ‰ÈÏÚ˙Bz LÏL LÏL ,‰l‚Ó ˙k . »∆»À»À»»«¿ƒ»»»≈
zÓ  ˙Á‡ ‰ËÈLa. ¿ƒ»««À»

לקמן 87) שמבואר כמו יתירה, קדושה בו שנוהגים השלם,
לעמוד  שחייבים כדרך מפניו עומדים אין וכן ה"ב ). (פ "י ,
קוראים  "אין אמרו: (ס .) גיטין ובמסכת ספרֿתורה. מפני 
ספריהם  וכל הציבור", כבוד משום בביתֿהכנסת בחומשים

שלנו. כס "ת בגלילה מהחומש.88)היו לפי89)חזק 
אבל  (שם). למשה ניתנה ושלימה חתומה שהתורה
וכן  שם. כמבואר כלֿכך, קפידא אין שלמים בחומשים
ילדים  לחמשה חומשים חמשה שכתב  חייא ברבי  מצינו

קג:). (כתובות תורה אלפס 90)ללמדם ורבינו שם. גיטין,
לכל  שאי ֿאפשר משום הקיל שלפיכך עליו והמליצו התיר,

לכתו  בישראל נאמר עני  זה כגון ועל לבנו. שלם חומש ב 
יו"ד  ('טור' תורתך הפרו לה' לעשות עת קכו.: קיט , (תהלים

רפג). שם.91)סי ' מותר 92)גיטין, שלפיכך אמרו: שם

סוטה  שפרשת זהב  של טבלא לעשות המלכה להילני  היה
סוטה,כת  להשקאת ממנה להעתיק  לכהן (מוכנה עליה ובה

שהיתה  משום - ממנו) להעתיק  ס "ת להביא יצטרך ולא
תיבות  שלש שלש - סירוגין רבינו: ומפרש סירוגין. כתובה
כמגילה  נראית אינה זו משונה בכתיבה כי  אחת, בשיטה
במוספנו  וראה רפג), סי ' יו"ד (ש"ך, ספרֿתורה מתוך

רבינו". "תשובות

.ÂË˜a„Ï zÓCÎa ÌÈe˙Îe ÌÈ‡È ,‰Bz À»¿«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿∆∆
„Á‡ÁÈpÓe .ÔÈe ,ÔÈËÈL Úa‡ LnÁÂ LnÁ ÏÎa ∆»«ƒ«¿»À»¿À»«¿«ƒƒ≈

ÔÈËÈL LÏL ‡ÈÂ ‡È Ïk‡ÈÂ ‡È Ïk ÔÈe , »»ƒ¿»ƒ»ƒƒ≈»»ƒ¿»ƒ
,CzÁÏ ‡a Ì‡L ,ÔÈËÈL LÏL  NÚŒÌÈMÓƒ¿≈»»»ƒƒ∆ƒ»«¿…

C˙BÁ,ÚLB‰È :‡e‰ Ck ÌÈ‡È ÏL ÔecÒÂ . ≈¿ƒ»∆¿ƒƒ»¿À«
,Ï‡˜ÊÁÈ ,‰ÈÓÈ ,ÌÈÎÏÓ ,Ï‡eÓL ,ÌÈËÙBL¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿¿»¿∆¿≈

‰ÈÚLÈNÚŒÈz ,,˙e :ÌÈe˙k‰ „ÒÂ . ¿«¿»¿≈»»¿≈∆«¿ƒ
ÌÈÈM‰ŒÈLÂ ,˙Ï‰˜Â ,ÈÏLÓe ,Bi‡Â ,ÌÈl‰˙e, ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿…∆∆¿ƒ«ƒƒ

˙BÈ˜ÂÏ‡i„Â ,‰l‚Óe ,ÌÈÓi‰ È„Â. ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈«»ƒ

נביאים 94)לכרוך.93) יונחו שלא שאי ֿאפשר ואע "פ 
בכרך  והם הואיל לכך חוששים אין תורה, ע "ג וכתובים

שם). וב 'תוספות' יג. (ב "ב  חלק .95)אחד משאיר
לנביא",96) נביא כל בין "וכן שלפנינו: התלמוד ונוסח  שם.

נביא  בין שם: רבינו גירסת אבל שיטין; ארבע  שמשמע 
ה"ד). (פ "ב , סופרים במס ' הנוסח  וכן שיטין. ג' לנביא

כמו 97) וצ "ל רבינו, בדברי  כאן חסר המפרשים, לפי 
מלמטה  "ומסיים יג:): (ב "ב  בתלמוד זו ברייתא שנכתבה
על  מוסב  וזה חותך" לחתוך בא שאם מלמעלה, ומתחיל
את  ולהתחיל הדף , בסוף  אחד נביא לסיים שאפשר הנביאים
זה  לחתוך יבוא שמא חוששים אנו ואין הדף , בראש השני 
לסיים  אסור התורה בחומשי  אבל לחתוך, מותר שהרי  מזה,
ב 'ירושלמי ' כמבואר לחתוך יבא שמא גזירה הדף , בסוף 
ומתחיל  באמצע  גומר שיהא "וצריך ה"ט ): פ "א, (מגילה

המשנה'). ('מרכבת קדם 98)באמצעיתו" שישעיהו אע "פ 
מפני לפניו, ויחזקאל ירמיהו הקדים ויחזקאל, לירמיהו בזמן
וירושלים, ביתֿהמקדש בחורבן מסיים ש"מלכים"
וסופו  חורבן תחילתו ויחזקאל חורבן, כולו ו"ירמיהו"
חורבן  לסמוך הראוי  מן לכן נחמה, כולו וישעיהו נחמה,

יד:). (ב "ב  לנחמה ונחמה שהושע 99)לחורבן אע "פ 
לא  לישעיהו, אפילו הרבה קדם עשר") ל"תרי  (ראשון
חששו  פרקיו, במספר הוא וקטן הואיל במקומו, סדרוהו
שגם  האחרונים הנביאים יתר נבואת עם וצירפוהו שיאבד,
יאבדו  ולא אחת אגודה יהוו וביחד במספרם, קטנים הם

וקדם 100)(שם). אמרם, דוד תהלים לדוד, קדמה רות
שניהם  קהלת, משלי , שלמה: ספרי  שלשה ואחרֿכך לאיוב ,
ע "פ  (שם, אמרו זקנתו לעת - השירים שיר חכמה, ספרי 

ירמיהו.101)רש"י ). שאמרה איכה, היה 102)מגילת
בגולה. ירמיהו דניאל 103)אחרי  אחרי  אסתר, מגילת

אחשורוש. דברי104)בימי  יחס  כתב  הסופר שעזרא
חשובים  ונחמיה ועזרא שם). (בבאֿבתרא אליו עד הימים
חמשה  עליהם הוסף  עשר, תשעה הם אלה כל - אחד . כספר

קודש. כתבי  וארבע  עשרים הרי  - תורה חומשי 

.ÊË‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡ L„w‰ È˙k Ïk»ƒ¿≈«…∆≈¿ƒ»∆»
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קפט                 
         

ËeËNÈp‰ ÏÚ Ô˙k elÙ‡ ,zÎÏ zÓe . ¿ƒ¿¬ƒ¿»»««¿»À»ƒ¿…
eÒ‡  ‰Ê ÏÚ ˙BÈ ;ËeËN ‡Ïa ˙Bz LÏL. »≈¿…ƒ¿≈«∆»

Ba LiL ‰Ê CkB˙M„˜ ÔÈ‡ ,ÌÈe˙Îe ÌÈ‡È ,‰Bz ∆∆∆∆∆»¿ƒƒ¿ƒ≈¿À»
ÔÈc .ÌÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,‰BzŒÙÒ ˙M„˜kƒ¿À«≈∆»∆»¿À»ƒ«À»ƒƒ

ÒÁ‰ ÔÈ„k ˙i‰. «»≈¿ƒ∆»≈

ה"ב .105) פ "ג, מגילה ירושלמי  ע "ב ; ו, שהרי106)גיטין
בלא  באיגרתו פסוק  שכתב  אביתר רבי  על הקפיד יוסף  רב 
סי ' יו"ד (הגר"א נייר על נכתבות איגרות וסתם שירטוט ,

איסור 107)רפ "ד). שאין סובר, ורבינוֿתם שם. גיטין,
אבל  ולימוד, דרש לשם הפסוק  לכתוב  כשמתכוין אלא
לשון  לכתוב  מותר לחבירו, שולח  שאדם שלומים באיגרת
שירטוט  בלא אפילו צחה, לשון לכתוב  כדי  המקרא,
אלא  בשירטוט  צורך אין הרמב "ן ולדעת שם). ('תוספות'
בכתיבה  אבל - תנ"ך בו שכותבים - אשורי  כתב  כשכותב 
לא  אם וכן רפד). סי ' יו"ד (טור בשירטוט  צורך אין שלנו
יותר, לשרטט  צריך אינו בלבד, עליונה שורה אלא  שירטט 
השורות  כל אז ישר, כתובה העליונה שהשורה שמתוך
העליונה  השורה ששירטוט  באופן פיה, על ישר יכתבו
לב :): (מנחות שאמרו וזהו שתחתיה, השורות לכל מועיל
אבל  מלא, לשירטוט  הכוונה - שירטוט  צריכות אין תפילין
שם, גיטין ('תוספות' שירטוט  צריכה ודאי  העליונה השורה

רפד). סי ' ביו"ד להלכה נקבע  יתר 108)וכן כל כלומר:
שהוסיפו  זה כרך ולפיכך נח :), (חולין עמו ואחר הוא כנטול
ירד  ולפיכך חסר, כס "ת הוא הרי  וכתובים, נביאים בו

רפג). סי ' יוסף ' ('בית ס "ת מקדושת

ה'תשע"ט  תשרי כ' ש "ק יום 

    
הפרשיות 1) מניין והפתוחות; הסתומות פרשיות דיני 

השירות. כתיבת צורת התורה; שבכל והפתוחות הסתומות

.‡Ób Ì‡ :˙Beˆ ÈzL dÏ LÈ ‰Áe˙Ù ‰Lt»»»¿»∆»¿≈ƒ»«
ÏÈÁ˙Óe ,Èet ‰ËÈM‰ ‡L ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a¿∆¿««ƒ»«ƒ«¿»«ƒ»»«¿ƒ
‰na .‰iM‰ ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ‰Áe˙Ù ‡È‰L ‰Lt‰«»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»«¿ƒ»«∆
eÚLk ÁÂ ‰ËÈM‰ ÔÓ ‡LpL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆«¿ƒ
Ì‡ B‡ ,ËÚÓ ‡l‡ ‡L ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;˙Bi˙B‡ ÚLz≈«ƒ¬»ƒ…ƒ¿«∆»¿«ƒ
,˙Î ‡la ‰iL ‰ËÈL ÁÈpÓ  ‰ËÈM‰ ÛBÒa Ób»«¿«ƒ»«ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…¿»
.˙ÈLÈÏM‰ ‰ËÈL ˙lÁzÓ ‰Áe˙t‰ ‰Lt‰ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ«»»»«¿»ƒ¿ƒ«ƒ»«¿ƒƒ

.Ób Ì‡ :˙Beˆ LÏL dÏ LÈ ‰Óe˙Ò ‰Lt»»»¿»∆»»ƒ»«
eÚMk ÁÂ ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a2zÎÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆¿««ƒ»«ƒ«∆««ƒ«¿ƒƒ¿…

‡È‰L ‰Lt‰ ˙lÁzÓ ˙Á‡ ‰z ‰ËÈM‰ ÛBÒa¿«ƒ»≈»««ƒ¿ƒ««»»»∆ƒ
‡L ‡Ï Ì‡Â .ÚˆÓ‡a ÁÂ‰ ‡ˆniL „Ú ,‰Óe˙Ò¿»«∆ƒ»≈»∆«»∆¿«¿ƒ…ƒ¿«
ÛBÒa zÎÏÂ eÚMk ÁÂ‰ ÁÈp‰Ï È„k ‰ËÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»¿≈¿«ƒ«»∆««ƒ¿ƒ¿…¿
ÁÂ ËÚÓ ÁÈpÈÂ ,Èet Ïk‰ ÁÈpÈ  ˙Á‡ ‰z ‰ËÈM‰«ƒ»≈»«««ƒ««…»¿«ƒ«¿«∆«
‰Óe˙q‰ ‰Lt‰ zÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ,‰iL ‰ËÈL L‡Ó≈…ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿…«»»»«¿»

‰iL ‰ËÈL ÚˆÓ‡Ó3ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÛBÒa Ób Ì‡Â . ≈∆¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»«¿«ƒ»«ƒ«
zÎÏ ÏÈÁ˙Óe ,ÁÂ‰ eÚLk ‰iL ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆««¿ƒƒ¿…

‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó ‰Óe˙q‰4‰LtL ,ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»≈∆¿««ƒ»ƒ¿≈»≈∆»»»

ÙÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ˙lÁ˙a d˙lÁz ‰Áe˙5‰LÙe , ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ««ƒ»¿»»»»
.ÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó d˙lÁz ‰Óe˙Ò¿»¿ƒ»»≈∆¿««ƒ»¿»

אותיות.2) ט )3)תשע  הלכה א, פרק  (מגילה ירושלמי 
הראשונה  השיטה בסוף  חלק  (שהניח  ומכאן מכאן "פתוחה

סתומה". - השנייה) השיטה "פתוחה 4)ובתחילת (שם)
סתומה". - השיטה) בראש חלק  (שהניח  (שם)5)מראשה

הראשונה  השיטה בסוף  חלק  (שהניח  מסופה "פתוחה
חולקים  רבים פתוחה". - השנייה בתחילת לכתוב  והתחיל
יורה  יוסף  (בית ראה והסתומה". ה"פתוחה בשיטת רבינו על
ורבינו  א). עמוד לב  דף  מנחות ותוספות רע "ה סימן דעה
כמו  הגירסה לפניו שהייתה הנ"ל, מהירושלמי  מקורו

שהעתקנוה.

.‚Bw˙Ï LÙ‡ ,ÒÁÂ ‡ÏÓa dbÓ BÈ‡L ÙÒ6 ≈∆∆≈À»¿»≈¿»≈∆¿»¿«¿
e‡aL BÓk ,B‰Èb‰Ïe7ÁÂa ‰ÚË Ì‡ Ï‡ . ¿«ƒ¿∆≈«¿¬»ƒ»»¿∆«

,‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ‰Óe˙Ò ‰Áe˙t ˙ÎÂ ,˙BiLt‰«»»ƒ¿»«¿»¿»¿»¿»
B‡ ,‰Lt Ba ÔÈ‡L ÌB˜Óa Èet ÁÈp‰Â ˜ÈÒÙ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿∆≈»»»
B‡ ,‰Lt‰ ÌB˜Óa ÁÂa ˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ Bk„k ˙kL∆»«¿«¿¿…ƒ¿ƒ¿∆«ƒ¿«»»»

˙BÈM‰ ˙eˆ ‰pML8ÏeÒÙ ‰Ê È‰ 9BÏ ÔÈ‡Â , ∆ƒ»««ƒ¬≈∆»¿≈
‰wz10.B ‰ÚhL Ûc‰ Ïk ˙‡ ˜lÒÏ ‡l‡ , «»»∆»¿«≈∆»««∆»»

מלמעלה 6) תלייה ידי  על החסר את וימלא היתר את שימחוק 
ט "ז). הלכה א, פרק  ֿ 7)(לעיל י "ב  הלכות ז, (פרק  לעיל

מיוחדת,8)י "ג). בצורה שנכתבות ו"האזינו", "הים" שירת
זה. פרק  בסוף  ב ).9)כמבואר עמוד קג דף  "כי10)(שבת

למחוק  יצטרך והלא והסתומות, הפתוחות עיוות יתקן איך
למחקו) (שאסור שם לו יזדמן ושמא ולאחריו, לפניו ֵהרבה
לפרשה, פרשה שבין רווח  בגלל הכתב  למעט  יצטרך וגם
לו  מועיל וודאי  אבל רחוק , תיקונו ולפיכך אסור, זה ודבר

ג). כלל הרא"ש (תשובות אפשר אם תיקון

.„ÌÈÙq‰ ÏÎa ÏB„b LeaL È˙È‡L ÈÙÏe11 ¿ƒ∆»ƒƒƒ»¿»«¿»ƒ
ÔÈ˙BkL ,˙Òn‰ ÈÏÚa ÔÎÂ ,el‡ ÌÈ„a È˙È‡L∆»ƒƒƒ¿»ƒ≈¿≈«¬≈«»…∆∆¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ,˙BÓe˙q‰Â ˙BÁe˙t‰ ÚÈ„B‰Ï ÔÈaÁÓe¿«¿ƒ¿ƒ««¿¿«¿∆¡»ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÌÈÙq‰ ˙˜ÏÁÓa el‡ ÌÈ„a12 ƒ¿»ƒ≈¿«¬…∆«¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆
˙BÓe˙q‰ ‰Bz‰ ˙BiLt Ïk ‰p‰ zÎÏ È˙È‡»ƒƒƒ¿…≈»»»»ƒ«»«¿
Ïk Ì‰ÈÏÚ Ôw˙Ï È„k ,˙BÈM‰ ˙eˆÂ ,˙BÁe˙t‰Â¿«¿¿««ƒ¿≈¿«≈¬≈∆»
ÌÈ„a ÂÈÏÚ eÎÓqL ÙÒÂ .Ì‰Ó dÈb‰Ïe ÌÈÙq‰«¿»ƒ¿«ƒ«≈∆¿≈∆∆»«¿»»ƒ¿»ƒ
‰Úa‡ ÏÏBÎ ‡e‰L ,ÌÈˆÓa Úe„i‰ Ùq‰ ‡e‰ el‡≈«≈∆«»«¿ƒ¿«ƒ∆≈«¿»»

ÌÈÙÒ ÌÈNÚÂ13ÌÈL ‰nkÓ ÌÈÏLeÈ ‰È‰L , ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆»»ƒ»«ƒƒ«»»ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈÎÓBÒ Ïk‰ eÈ‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈÙq‰ epnÓ dÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ∆«¿»ƒ¿»»»«…¿ƒ¿ƒ

L‡ŒÔ B‰Èb‰L14B‰Èb‰Â ,‰a‰ ÌÈL Ba ˜c˜„Â , ∆ƒƒ∆»≈¿ƒ¿≈»ƒ«¿≈¿ƒƒ
ÙÒa ÈzÎÓÒ ÂÈÏÚÂ ,B˜ÈzÚ‰L BÓk ˙Ba ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿»»»«¿ƒ¿≈∆

.B˙ÎÏ‰k Èz˙kL ‰Bz‰«»∆»«¿ƒ¿ƒ¿»

תורה.11) ישראל 12)ספרי  ארץ  בני  מסורת כגון
ישראל. שבארץ  ספריהם על הסומכים "מערבאי " הנקראים
הסומכים  (מזרחיים) "מדינחאי " הנקראים בבל בני  ומסורת

שבבבל. ספריהם וכתובים.13)על נביאים תורה כל שהם
ישיבה 14) ראש שהיה אשר בן אהרן המדקדק  הוא

וב "שלשלת  והניקוד. המסורה חכמי  מקום בטבריה,
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קצ                
         

והיה  גאון סעדיה רב  שאחרי  בדור שהיה כתוב : הקבלה"
אשר. משבט  משה בן אהרן נקרא

˙ÈL‡a ÙÒ≈∆¿≈ƒ
ÚÈ˜ È‰È15,ÌÈn‰ eˆLÈ ,˙B‡Ó È‰È ,ÌÈn‰ eÂwÈ , ¿ƒ»ƒ«ƒ»««ƒ¿ƒ¿…ƒ¿¿««ƒ

Ôlk  ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡ ,elÎÈÂ ,ı‡‰ ‡ˆBz≈»»∆«¿À≈∆¿«»«ƒÀ»
Ì„‡Ïe ,Ó‡ ‰M‡‰ Ï‡ .˙BiLt ÚL Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈∆«»»ƒ∆»ƒ»»«¿»»
.‰Áe˙t  ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL  Ó‡»«¿≈∆¿«…∆¡…ƒ¿»
ÈÁÈÂ ,LB‡ ÈÁÈÂ ,˙L ÈÁÈÂ ,ÙÒ ‰Ê ,Ú„È Ì„‡‰Â¿»»»»«∆≈∆«¿ƒ≈«¿ƒ¡«¿ƒ
ÈÁÈÂ ,CBÁ ÈÁÈÂ ,„È ÈÁÈÂ ,Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÁÈÂ ,ÔÈ≈̃»«¿ƒ«¬«¿≈«¿ƒ∆∆«¿ƒ¬«¿ƒ
˙BiLÙ ‰NÚ ˙Á‡  Á ÈÁÈÂ ,CÓÏ ÈÁÈÂ ,ÁÏLe˙Ó¿∆««¿ƒ∆∆«¿ƒ…«««∆¿≈»»ƒ
Ô‰ÈzL  Á ˙„ÏBz ‰l‡ ,'‰ ‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ôlk el‡≈À»¿««¿≈∆¿……«¿≈∆
,Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ a„ÈÂ ,ÁÏ ÌÈ‰Ï‡ Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¡…ƒ¿…««¿«≈¡…ƒ∆…«
È eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL  Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ∆…«¿»¿»¿«ƒ¿¿≈
ÔÚÎe .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  Á Èa ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Á…«¿≈∆¿…¿≈…«¿≈∆¿¿««
ı‡‰ ÏÎ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL  „lÈ ÌLÏe ,„ÏÈ»«¿≈À«¿≈∆¿«¿ƒ»»»∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  ÌL ˙„ÏBz ‰l‡ ,˙Á‡ ‰ÙN»»∆»≈∆¿…≈¿≈∆¿
ÈÁÈÂ ,‚ÏÙ ÈÁÈÂ ,Ú ÈÁÈÂ ,ÈÁ ÁÏLÂ ,ÈÁ „LÎt‡Â¿«¿«¿««¿∆«««¿ƒ≈∆«¿ƒ∆∆«¿ƒ
Ôlk  Á˙ ÈÁÈÂ ,BÁ ÈÁÈÂ ,‚eN ÈÁÈÂ ,eÚ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ∆«À»
,Ì‡ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ .˙BiLÙ ‰BÓM‰ ,˙BÓe˙Ò¿«¿∆»»ƒ«…∆∆«¿»
.˙BÁe˙t ÔzLÏL  ÏÙÓ‡ ÈÓÈa È‰ÈÂ ,Ú È‰ÈÂ«¿ƒ»»«¿ƒƒ≈«¿»∆¿»¿»¿
Ó‡iÂ ,Ì‡ È‰ÈÂ ,Ì‡ ˙L‡ ÈNÂ ,ÌÈc‰ Á‡«««¿»ƒ¿»«≈∆«¿»«¿ƒ«¿»«…∆
 ÂÈÏ‡ ‡iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa‡  Ì‰‡ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¿»»«¿«¿»¿«≈»≈»
Ô‰ÈzL  ‰N ˙‡ „˜t '‰Â ,ÌMÓ ÚqiÂ .‰Áe˙t¿»«ƒ«ƒ»«»«∆»»¿≈∆
ÈÁ‡ È‰ÈÂ ,Á‡ È‰ÈÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò¿«¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«««¿ƒ«¬≈
.˙BÁe˙t ÔzÚa‡  ‰N ÈiÁ eÈ‰iÂ ,ÌÈc‰«¿»ƒ«ƒ¿«≈»»«¿«¿»¿
˙„Ïz ‰l‡Â ,Ì‰‡ ÛÒiÂ .‰Óe˙Ò  Ô˜Ê Ì‰‡Â¿«¿»»»≈¿»«…∆«¿»»¿≈∆…¿…
ÔzÚa‡  Ú È‰ÈÂ ,˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿≈∆¿…ƒ¿»«¿ƒ»»«¿«¿»
˜ÚÈ ‡ˆiÂ ,˜ÁˆÈ Ô˜Ê Èk È‰ÈÂ ,ÂNÚ È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ≈»«¿ƒƒ»≈ƒ¿»«≈≈«¬…
‡iÂ .‰Áe˙t  ˜ÚÈ ÁÏLiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL ¿»¿»¿«ƒ¿««¬…¿»«»…
,ÌÈ‰Ï‡ Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL  ‰È„ ‡ˆzÂ ,˜ÚÈ«¬…«≈≈ƒ»¿≈∆¿«…∆¡…ƒ
 ÂNÚ ˙B„Ïz ‰l‡Â ,˜ÚÈ È eÈ‰iÂ ,ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ«≈»¡…ƒ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈∆…¿≈»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò  ÈÚN È ‰l‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa‡«¿«¿»¿≈∆¿≈≈ƒ¿»¿≈∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL  ˙Úa È‰ÈÂ ,˜ÚÈ LiÂ ,ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«≈∆«¬…«¿ƒ»≈¿»¿»¿
,ÌÈc‰ Á‡ È‰ÈÂ .‰Óe˙Ò  ‰ÓÈˆÓ „e‰ ÛÒBÈÂ¿≈«ƒ¿»¿»¿»«¿ƒ«««¿»ƒ
‰l‡Â ,ÂÈÏ‡ LbiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  ıwÓ È‰ÈÂ«¿ƒƒ≈¿≈∆¿«ƒ«≈»¿≈∆
ÈÁ‡ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL  ‰„e‰È ˙‡Â ,˙BÓL¿¿∆¿»¿»¿»¿«¿ƒ«¬≈
,ÔÏeÊ ,‰„e‰È ,ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ,˜ÚÈ ‡˜iÂ ,ÌÈc‰«¿»ƒ«ƒ¿»«¬…ƒ¿¿≈ƒ¿»¿À
,L‡Ó ,„b ,Ôc .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk  Î˘NÈƒ»»À»¿¿≈≈»»≈»≈
 ÔÈÓÈa .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ  ÛÒBÈ ˙t Ôa ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈…»≈¬ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ

.‰Áe˙t¿»
 ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚa‡Â LÏL  ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿»¿«¿»ƒ¿«¿

.˙Á‡Â ÌÈÚLz Ïk‰ .ÌÈÚa‡Â ‰BÓL¿∆¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆»
˙BÓL ‰l‡Â ÙÒ≈∆¿≈∆¿

 ÌÈa‰ ÌÈÓi È‰ÈÂ ,LÈ‡ CÏiÂ ,L„Á CÏÓ Ì˜iÂ«»»∆∆»»«≈∆ƒ«¿ƒ«»ƒ»«ƒ
CÏiÂ .‰Óe˙Ò  ‰Ú ‰È‰ ‰LÓe .˙BÁe˙t ÔzLÏL¿»¿»¿∆»»…∆¿»«≈∆
a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  Ô‰‡ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆«¬…¿≈∆¿«¿«≈

,‰LÓ Ï‡ '‰ a„ÈÂ .‰Óe˙Ò  ‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆∆¿»«¿«≈∆∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  Ô‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿
Ô‰ÈzL  ‰LÓ Ï‡ '‰ a„ÈÂ ,Ì˙‡ ˙È ÈL‡ ‰l‡≈∆»≈≈¬…»«¿«≈∆∆¿≈∆
Ó‡iÂ ,EÈz˙ ‰‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò¿«…∆∆∆¿≈¿«ƒ«…∆
Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  Ô‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿«…∆
‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ ,‰Út Ï „k ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆»≈≈«¿…«…∆∆∆
Ï‡ '‰ Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL  Ô‰‡ Ï‡ Ó‡¡…∆«¬…¿≈∆¿«…∆∆
Ï‡ Ó‡ ‰LÓ Ï‡ ÈÈ Ó‡iÂ) .‰Áe˙t  ‡a ‰LÓ∆…¿»«…∆¿»∆∆¡…∆
Ï‡ Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ ,(E„È ˙‡ ‰Ë Ô‰‡«¬…¿≈∆»¿«…∆∆∆¡…∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ ,EhÓ ˙‡ ‰Ë Ô‰‡«¬…¿≈∆«¿«…∆∆∆«¿≈
Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò [Ô‰ÈzL ‡"Ò] (ÔzLÏL)  ˜aa«…∆¿»¿»¿≈∆¿«…∆
Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ ,‰Út Ï‡ ‡a ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆…∆«¿…«…∆∆∆¿∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  Ô‰‡«¬…¿≈∆¿«…∆∆∆«¿≈
‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò ¿»«…∆∆∆«…∆∆∆

t Ï‡ ‡aÏ‡ '‰ Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  ‰Ú …∆«¿…¿≈∆¿«…∆∆
ÏL ‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò  E„È ‰Ë ‰LÓ∆¿≈»¿¿»«…∆∆∆∆
Ô‰ÈzL  '„Á‡ Ú‚ „BÚ' ÏL Ó‡iÂ ,'CLÁ È‰ÈÂ'ƒƒ∆«…∆∆∆«∆»¿≈∆
Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ ,‰LÓ Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆∆«…∆∆∆«…∆
‡˜iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL  Ô‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿»¿»¿«ƒ¿»
eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò  ‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ .‰Áe˙t  ‰LÓ∆¿»«¿ƒ«¬ƒ««¿»¿»«ƒ¿
Ô‰ÈzL  Ô‰‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ ,Ï‡NÈ È¿≈ƒ¿»≈«…∆∆∆¿«¬…¿≈∆
Lc˜ 'eÎÂ '‰ a„ÈÂ .‰Óe˙Ò  ÌˆÚa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ¿∆∆¿»«¿«≈¿«∆
ÁlLa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  E‡È Èk ‰È‰Â ,ÈÏƒ¿»»ƒ¿ƒ¬¿≈∆¿«¿ƒ¿««
'‰ Ó‡iÂ ,eÁÈÂ eLÈÂ 'eÎÂ '‰ a„ÈÂ .‰Óe˙Ò ¿»«¿«≈¿¿»À¿«¬«…∆
Ê‡ ,E„È ˙‡ ‰Ë '‰ Ó‡iÂ ,˜Úˆz ‰Ó ‰LÓ Ï‡∆∆«ƒ¿««…∆¿≈∆»¿»
ÚqiÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ  ÌÈÓ ÁwzÂ ,‰LÓ ÈLÈ»ƒ∆«ƒ«ƒ¿»¬ƒ¿»¿«««
È‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ ,‰ÓÏÈ‡ e‡iÂ ,‰LÓ∆«»…≈ƒ»«…∆∆∆ƒ¿ƒ
 ‰LÓ Ï‡ '‰ a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL  ÈËÓÓ«¿ƒ¿»¿»¿«¿«≈∆∆
Ïk eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò  ‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»«ƒ¿»
ÚÓLiÂ ,˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ ,˜ÏÓÚ ‡iÂ ,˙„Ú¬««»…¬»≈«…∆∆∆¿…«ƒ¿«
a„ÈÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ  ÈLÈÏM‰ L„Áa ,B˙Èƒ¿«…∆«¿ƒƒ¬ƒ¿»¿«¿«≈
ÔzLÏL  ‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ ,ÌÈc‰ Ïk ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ≈»«¿»ƒ»…ƒ…ƒ»¿»¿»
‡Ï ,Áˆ˙ ‡Ï ,„ak .‰Áe˙t  BÎÊ .˙BÓe˙Ò¿»¿»«≈…ƒ¿«…
[„ÓÁ˙ ‡Ï] ,„ÓÁ˙ ‡Ï ,‰Ú˙ ‡Ï ,‚˙ ‡Ï ,Û‡ƒ̇¿»…ƒ¿……«¬∆…«¿……«¿…
 ÌÚ‰ ÏÎÂ .[ÚL] (LL) Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk À»¿¿≈≈∆«¿»»»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò  ‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»¿≈∆
ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÓ ,kÓÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t  ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿…«≈ƒ¿ƒ
,ÂÈ‡ Ïl˜Óe ,BÎÓe LÈ‡ ‚Â ,ÂÈ‡ ‰kÓe ,„ÊÈ»ƒ«≈»ƒ¿…≈ƒ¿»¿«≈»ƒ
,ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ ,ÌÈL‡ ÔÈÈ ÈÎÂ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»¬»ƒ
ÁbÈ ÈÎÂ .NÚ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk  LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ¿ƒ«∆ƒÀ»¿¿≈∆∆¿ƒƒ«
,LÈ‡ ‚È Èk ,ÛbÈ ÈÎÂ ,ÁzÙÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t  BL¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ…ƒƒ¿…ƒ
 LÈ‡ ÔzÈ Èk ,ÔzÈ Èk ,L‡ ‡ˆ˙ Èk ,LÈ‡ ÚÈ Èkƒ«¿∆ƒƒ≈≈≈ƒƒ≈ƒƒ≈ƒ
ÈÎÂ .‰Áe˙t  Ï‡LÈ ÈÎÂ .ÚL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò ÌlkÀ»¿¿≈∆«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL  ÌÈ‰Ï‡Ï ÁÊ ,‰ÙMÎÓ ,‰zÙÈ¿«∆¿«≈»…≈«»¡…ƒ¿»¿»¿
Èk ,‡N˙ ‡Ï ,Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ .‰Áe˙t  ÛÒk Ì‡ƒ∆∆¿»¡…ƒ…¿«≈…ƒ»ƒ

‡˙ Èk ,ÚbÙ˙‰p‰ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ  ‰h˙ ‡Ï ,‰ ƒ¿«ƒƒ¿∆…«∆¬ƒ¿»¿ƒ≈
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Ï‡Â .‰Óe˙Ò  ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï .‰Áe˙t  ÈÎ‡»…ƒ¿»…ƒ¿∆¿«≈»¿»¿∆
a„ÈÂ .‰Óe˙Ò  '‰ Ó‡iÂ .‰Áe˙t  Ó‡ ‰LÓ∆»«¿»«…∆¿»«¿«≈
,ÔÁÏL ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò  ÔB‡ eNÚÂ .‰Áe˙t  '‰¿»¿»¬¿»¿»ƒ»À¿»
 ÔkLn‰ ˙‡Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  ˙Ó ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»¿…«¿≈∆¿¿∆«ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t  ÌÈLw‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò¿»¿»ƒ»∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ»
ˆÁ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,˙ÎÙ»…∆¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿»ƒ»≈¬«
ÔzLÓÁ  ˜‰ ‰z‡Â ,‰eˆz ‰z‡Â ,ÔkLn‰«ƒ¿»¿«»¿«∆¿«»«¿≈¬ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t  „Ù‡‰ ˙‡ eNÚÂ .˙BÓe˙Ò¿¿»∆»≈…¿»¿»ƒ»
˙ÈNÚÂ ,ÏÈÚÓ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÔLÁ ˙ÈNÚÂ ,˙ˆaLÓƒ¿¿…¿»ƒ»∆¿»ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»
,˙BÓe˙Ò Ôlk  ‰NÚz L‡ ‰ÊÂ ,c‰ ‰ÊÂ ,ıÈvƒ¿∆«»»¿∆¬∆«¬∆À»¿
a„ÈÂ ,'‡N˙ ÈÎ'c a„ÈÂ ,ÁaÊÓ ˙ÈNÚÂ .LL Ô‰Â¿≈≈¿»ƒ»ƒ¿≈««¿«≈¿ƒƒ»«¿«≈
ÔzÚa‡  'ÌÈÓN'c a„ÈÂ ,'Bik ˙ÈNÚÂ'cƒ¿»ƒ»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ«¿«¿»
‰‡'c a„ÈÂ ,'ÌÈnÒ EÏ Á˜'c Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¿«¿«ƒ«¿«≈ƒ¿≈
.‰Áe˙t  '‰ Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL  'È˙‡»̃»ƒ¿≈∆¿«…∆¿»
ÔÙiÂ ,'„ CÏ'c a„ÈÂ .‰Óe˙Ò  ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ«ƒ≈∆∆¿»«¿«≈¿∆≈«ƒ∆
 '‰fÓ ‰ÏÚ CÏ'c a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  „iÂ«≈∆¿≈∆¿«¿«≈¿≈¬≈ƒ∆
Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ ,‰LÓ Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò¿»«…∆∆«…∆∆∆«…∆
 ˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ ,ÏÒt ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿»«…∆∆∆¿»
Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò  ‰LÓ Ï‰˜iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa‡«¿«¿»¿««¿≈∆¿»«…∆
Ô‰ÈzL  Ï‡NÈ Èa Ï‡ ‰LÓ Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
˙ÚÈÈ NÚiÂ .‰Óe˙Ò  Ï ÌÎÁ ÏÎ eNÚiÂ .˙BÁe˙t¿««¬»¬«≈¿»«««¿ƒ…
NÚiÂ .‰Óe˙Ò  ÌÈLw‰ ˙‡ NÚiÂ .‰Áe˙t ¿»«««∆«¿»ƒ¿»«««
NÚiÂ ,‰n‰ ˙‡ NÚiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ NÚiÂ ,Ï‡Ïˆa¿«¿≈«««∆«À¿»«««∆«¿…»«««
˙‡ NÚiÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa‡  ˙Ëw‰ ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««¿…∆«¿«¿»¿«««∆
,ˆÁ‰ ˙‡ NÚiÂ ,Bik‰ ˙‡ NÚiÂ ,‰ÏÚ‰ ÁaÊÓƒ¿«»…»«««∆«ƒ«««∆∆»≈
˙‡ NÚiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ  ‰f‰ Ïk ,È„e˜Ù ‰l‡≈∆¿≈»«»»¬ƒ¿»¿«««∆
NÚiÂ .‰Óe˙Ò  È‡ ˙‡ eNÚiÂ .‰Áe˙t  „Ù‡‰»≈…¿»««¬∆«¿≈¿»«««
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  ÏÈÚÓ ˙‡ NÚiÂ ,ÔLÁ‰ ˙‡∆«∆«««∆¿ƒ¿≈∆¿
 ÏÎzÂ ,ıÈˆ ˙‡ eNÚiÂ ,LL ˙˙k‰ ˙‡ eNÚiÂ««¬∆«»¿…≈««¬∆ƒ«≈∆
ÌBÈ'c a„ÈÂ ,ÔkLn‰ ˙‡ e‡ÈiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«»ƒ∆«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿
,ÔBL‡‰ L„Áa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  'L„Á‰«…∆¿≈∆¿«¿ƒ«…∆»ƒ
ÌNiÂ ,‰n‰ ˙‡ ÌNiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔziÂ ,ÁwiÂ«ƒ««ƒ≈∆«À¿»«»∆∆«¿…»«»∆
Ì˜iÂ ,ik‰ ˙‡ ÌNiÂ ,CÒÓ ˙‡ ÌNiÂ ,ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««»∆∆»««»∆∆«ƒ…«»∆

Ò Ôlk  ˆÁ‰ ˙‡ÔÚ‰ ÒÎÈÂ .‰BÓL Ô‰Â ,˙BÓe˙ ∆∆»≈À»¿¿≈¿∆«¿«∆»»
.‰Áe˙t ¿»

 ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈMLÂ ÚLz  ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ¿««¿
Úa‡Â ÌÈMLÂ ‰‡Ó  Ïk‰ .ÌÈÚL˙Â LÓÁ»≈¿ƒ¿ƒ«…≈»¿ƒƒ¿«¿«

.˙BiLt»»ƒ
‡˜iÂ ÙÒ≈∆«ƒ¿»

.‰Áe˙t  ÛBÚ‰ ÔÓ Ì‡Â .‰Óe˙Ò  Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ«…¿»¿ƒƒ»¿»
,˙Án‰ ÏÚ ‰ÁÓ Ì‡Â ,˜˙ ÈÎÂ ,È˜˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿»«««¬«
ÔzLÓÁ  È˜z Ì‡Â ,˙LÁÓ ˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿««¿∆∆¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»
,a„ÈÂ ,ÊÚ Ì‡Â ,Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â ,ÁÊ Ì‡Â .˙BÓe˙Ò¿¿ƒ∆«¿ƒƒ«…¿ƒ≈«¿«≈
,Nk Ì‡Â ,LÙ Ì‡Â ,‡ÈN L‡ ,˙„Ú Ïk Ì‡Â¿ƒ»¬«¬∆»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ∆∆
‡Ï Ì‡Â .ÚLz Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk  ‡ËÁ˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ∆¡»À»¿¿≈≈«¿ƒ…
,LÙ Ì‡Â .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL  '‰ a„ÈÂ ,‚ÈN«̇ƒ«¿«≈¿≈∆¿¿ƒ∆∆

'LÙ'c a„ÈÂ16.˙BÁe˙t ÔzLÏL  'eÎÂ a„ÈÂ , «¿«≈¿∆∆«¿«≈¿¿»¿»¿
a„ÈÂ ,'Ôa˜ ‰Ê'c a„ÈÂ .‰Óe˙Ò  ˙Bz ˙‡ÊÂ¿…«¿»«¿«≈¿∆»¿««¿«≈
˙Bz ˙‡ÊÂ ,ÌL‡‰ ˙Bz ˙‡ÊÂ ,'Ô‰‡ Ï‡ a„'c¿«≈∆«¬…¿…«»»»¿…«
a„ÈÂ ,'È˜n‰ Ï‡NÈ Èa Ï‡ a„'c a„ÈÂ ,ÁÊ∆««¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈««¿ƒ«¿«≈
ÌBia È‰ÈÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk  'Ô‰‡ ˙‡ Á˜'c¿«∆«¬…À»¿¿≈≈«¿ƒ«
,‰LÓ a„ÈÂ ,Ô‰‡ Ï‡ '‰ a„ÈÂ .‰Óe˙Ò  ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿»«¿«≈∆«¬…«¿«≈∆
ÈÎÂ ,ÌÎÏ ‰ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÏL  ‰LÓ Ï‡ '‰ a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿»¿»¿¿∆»∆¿ƒ
,'ÚÈÊ˙ Èk ‰M‡'c a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL  ˙eÓÈ»¿≈∆¿«¿«≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ«
ÔzÚa‡  Ne ,˙Úˆ Ú‚ ,'‰È‰È Èk Ì„‡'c a„ÈÂ«¿«≈¿»»ƒƒ¿∆∆«»««»»«¿«¿»
 ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Óe˙Ò  N B‡ .˙BÁe˙t¿»»¿»¿ƒƒ»
LÈ‡Â ,ÌNa BÚ ‰È‰È Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Áe˙t¿»¿ƒƒ»ƒƒ¿∆¿¿»»¿ƒ
a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL  „‚a‰Â ,BL‡ ËnÈ Èkƒƒ»≈…¿«∆∆¿»¿»¿«¿«≈
a„ÈÂ .‰Óe˙Ò  Ïc Ì‡Â .‰Áe˙t  '‰È‰z ˙‡Ê'c¿…ƒ¿∆¿»¿ƒ«¿»«¿«≈
Ô‰ÈzL  'Ï‡NÈ Èa Ï‡ ea„'c a„ÈÂ ,'e‡˙ ÈÎ'c¿ƒ»…«¿«≈¿«¿∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰˙ Èk ‰M‡Â .‰Óe˙Ò  ‡ˆ˙ Èk LÈ‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒƒ≈≈¿»¿ƒ»ƒƒ¿∆
ÈÁ‡'c a„ÈÂ .‰Óe˙Ò  eÊÈ Èk ‰M‡Â .‰Áe˙t ¿»¿ƒ»ƒ»¿»«¿«≈¿«¬≈
Èa Ï‡ a„'c a„ÈÂ ,'Ô‰‡ Ï‡ a„'c a„ÈÂ ,'˙BÓ«¿«≈¿«≈∆«¬…«¿«≈¿«≈∆¿≈
,EÈ‡ ˙ÂÚ ,LÈ‡ LÈ‡ .˙BÁe˙t ÔzLÏL  'Ï‡NÈƒ¿»≈¿»¿»¿ƒƒ∆¿«»ƒ
˙ÂÚ ,Ea ˙a ˙ÂÚ ,E˙BÁ‡ ˙ÂÚ ,EÈ‡ ˙L‡ ˙ÂÚ∆¿«≈∆»ƒ∆¿«¬¿∆¿««ƒ¿∆¿«
˙ÂÚ ,En‡ ˙BÁ‡ ˙ÂÚ ,EÈ‡ ˙BÁ‡ ˙ÂÚ ,˙L‡ ˙a«≈∆∆¿«¬»ƒ∆¿«¬ƒ¿∆¿«
˙ÂÚ ,EÈÁ‡ ˙L‡ ˙ÂÚ ,E˙lk ˙ÂÚ ,EÈ‡ ÈÁ‡¬ƒ»ƒ∆¿««»¿∆¿«≈∆»ƒ∆¿«
a„ÈÂ .‰NÚ ÌÈzL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk  dze ‰M‡ƒ»ƒ»À»¿¿≈¿≈∆¿≈«¿«≈
Ô‰ÈzL  Ï‡ e‡˙ ÈÎÂ ,'˙„Ú Ïk Ï‡ a„'c¿«≈∆»¬«¿ƒ»…∆¿≈∆
ÔzÈ L‡'c a„ÈÂ .‰Óe˙Ò  e‚È ÈÎÂ .˙BÁe˙t¿¿ƒ»¿»«¿«≈«¬∆ƒ≈
 ÌÈ‰k‰ Ï‡ Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ ,'BÚfÓƒ«¿«…∆∆∆¡…∆«…¬ƒ
Ï‡ a„'c a„ÈÂ ,ÏB„b‰ Ô‰k‰Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿¿«…≈«»«¿«≈¿«≈∆
a„ÈÂ ,'eÊpÈÂ'c a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL  'Ô‰‡«¬…¿≈∆¿«¿«≈ƒ¿ƒ»¿«¿«≈
a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  'ÂÈa Ï‡Â Ô‰‡ Ï‡ a„'c¿«≈∆«¬…¿∆»»¿≈∆¿«¿«≈
Ï‡ a„'c a„ÈÂ .‰Óe˙Ò  'ÊÚ B‡ NÎ B‡ BL'c¿∆∆≈¿»«¿«≈¿«≈∆
Ï‡ e‡˙ ÈÎ'c a„ÈÂ ,'‰ È„ÚBÓ ‰l‡ ,'Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈≈∆¬≈«¿«≈¿ƒ»…∆
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.‰BÓLe ÌÈÚLz  Ïk‰ .ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆
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Èa ,L‡ ÈÏ ,Ô„ ÈÏ ,ÔÓÈ ÈÏ ,‰MÓ¿«∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»≈¿≈
,'ÈÂÏ ‰hÓ ˙‡ C‡'c a„ÈÂ ,ÌÈ„˜t‰ ‰l‡ ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈∆«¿Àƒ«¿«≈¿«∆«≈≈ƒ
Úa‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk  'BÏ‚c ÏÚ LÈ‡'c a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿À»¿¿≈«¿«
‰ÁÓ Ï‚c ,Ï‰‡ ÚÒÂ ,Ôe‡ ‰ÁÓ Ï‚c .‰NÚ∆¿≈∆∆«¬≈¿≈¿»«…∆∆∆«¬≈
‰l‡ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa‡  Ô„ ‰ÁÓ Ï‚c ,ÌÈÙ‡∆¿«ƒ∆∆«¬≈»«¿«¿»¿≈∆
a„ÈÂ ,'˜‰'c a„ÈÂ ,˙„ÏBz ‰l‡Â ,È„e˜t¿≈¿≈∆¿…«¿«≈¿«¿≈«¿«≈
,˙‰˜ÏÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ  '„˜Ù'c a„ÈÂ ,'È‡Â'c¿«¬ƒ«¿«≈ƒ¿…¬ƒ¿»¿¿ƒ¿»
,'Á˜'c a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL  '„˜Ù'c Ó‡iÂ«…∆ƒ¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«
a„ÈÂ ,'e˙ÈÎz Ï‡'c a„ÈÂ ,'‡N'c a„ÈÂ«¿«≈¿»«¿«≈¿««¿ƒ«¿«≈

.˙BÁe˙t ÔzÚa‡  '‡N'cÈa È„e˜Ùe ,ÈÓ Èa ¿»«¿«¿»¿¿≈¿»ƒ¿≈¿≈
a„ÈÂ ,'Âˆ'c a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL  ÔBL‚≈¿¿≈∆¿«¿«≈¿««¿«≈
Èk LÈ‡'c a„ÈÂ ,'eNÚÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c¿ƒƒ»ƒ«¬«¿«≈¿ƒƒ
a„ÈÂ ,'‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c a„ÈÂ ,'‰ËNƒ̇¿∆«¿«≈¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ«¿«≈
,‡È ,EÎÈ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ  'Ô‰‡ Ï‡ a„'c¿«≈∆«¬…¬ƒ¿»¿¿»∆¿»≈
È˜n‰ È‰ÈÂ ,‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ ,eÓNÂ ,‡NÈƒ»¿»«¿ƒ¿«∆«¿ƒ««¿ƒ
ÌBia ,ÈM‰ ÌBia .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk À»¿¿≈≈««≈ƒ«
ÌBia ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBia ,ÈÚÈ‰ ÌBia ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ««¬ƒƒ«
ÌBia ,ÈÈÓM‰ ÌBia ,ÈÚÈM‰ ÌBia ,ÈMM‰«ƒƒ««¿ƒƒ««¿ƒƒ«
,ÌBÈ NÚ ÈzLÚ ÌBÈa ,ÈÈNÚ‰ ÌBia ,ÈÚÈLz‰«¿ƒƒ«»¬ƒƒ¿«¿≈»»
a„ÈÂ ,˙kÁ ˙‡Ê ,ÌBÈ NÚ ÌÈL ÌBÈa¿¿≈»»…¬À««¿«≈
Ôlk  'ÌiÂÏ‰ ˙‡ Á˜'c a„ÈÂ ,'E˙ÏÚ‰'cƒ¿«¬…¿«¿«≈¿«∆«¿ƒƒÀ»
L‡ ˙‡Ê'c a„ÈÂ .‰NÚ Úa‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈«¿«∆¿≈«¿«≈¿…¬∆
ÈÎ'c a„ÈÂ ,'eNÚÈÂ'c a„ÈÂ .‰Óe˙Ò  'ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ¿»«¿«≈ƒ¿«¬«¿«≈¿ƒ
 ÌÈ˜‰ ÌBÈe .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  '‡ÓË ‰È‰Èƒ¿∆»≈¿≈∆¿¿»ƒ
 ˙ÈM‰ ‰Ma È‰ÈÂ ,'EÏ ‰NÚ'c a„ÈÂ .‰Óe˙Ò¿»«¿«≈«¬≈¿«¿ƒ«»»«≈ƒ
 ÚÒa È‰ÈÂ ,ÁÏ ‰LÓ Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿«…∆∆¿…»«¿ƒƒ¿…«
Ó‡iÂ ,ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL¿≈∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿…¬ƒ«…∆
ÌÈÓ a„zÂ ,'ˆ˜z '‰ „È‰'c Ó‡iÂ ,'Èl ‰ÙÒ‡'c¿∆¿»ƒ«…∆«¬«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿»
.‰Óe˙Ò  Ì‡˙t '‰ Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa‡ «¿«¿»¿«…∆ƒ¿…¿»
„Ú'c Ó‡iÂ ,'EÏ ÁÏL'c a„ÈÂ ,'‰È‡Â'c Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»ƒ»«¿«≈ƒ¿«¿«…∆¿«
,'e‡˙ ÈÎ'c a„ÈÂ ,'È˙Ó „Ú'c a„ÈÂ ,'Èˆ‡È ‰‡»»¿«¬Àƒ«¿«≈¿«»««¿«≈¿ƒ»…
,ebL˙ ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t  'ÌÎ‡'c a„ÈÂ«¿«≈ƒ¿…¬∆¿¿≈≈¿ƒƒ¿
Ï‡NÈ È eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL  ˙Á‡ LÙ Ì‡Â¿ƒ∆∆««¿≈∆¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
.‰Óe˙Ò  '˙ÓeÈ ˙BÓ'c Ó‡iÂ .‰Áe˙t  a„na«ƒ¿»¿»«…∆¿«¿»
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  Á˜ ÁwiÂ ,'Ì‰Ï eNÚÂ'c Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»»∆«ƒ«…«¿≈∆¿
Ï‡ Ó‡'c a„ÈÂ ,'eÏÚ‰'c a„ÈÂ ,'eÏ„a‰'c a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ»¿«¿«≈¿≈»«¿«≈∆¡…∆
a„ÈÂ .‰Áe˙t  eliÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL  'ÊÚÏ‡∆¿»»¿»¿»¿«ƒ…¿»«¿«≈
Ó‡iÂ ,'Ìz‡Ó Á˜Â'c a„ÈÂ .‰Óe˙Ò  'en‰'c¿≈…¿»«¿«≈ƒ¿«≈ƒ»«…∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL  Ï‡NÈ Èa eÓ‡iÂ ,'L‰'c¿»≈«…¿¿≈ƒ¿»≈¿»¿»¿
Ô‰‡ Ï‡ '‰ a„ÈÂ .‰Óe˙Ò  Ô‰‡ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ«…∆∆«¬…¿»«¿«≈∆«¬…
Ï‡Â'c a„ÈÂ .‰Óe˙Ò  ÈÂÏ ÈÏÂ .‰Áe˙t ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«¿«≈ƒ¿∆
,Ï‡NÈ È e‡iÂ ,'˙wÁ ˙‡Ê'c a„ÈÂ ,'ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ«¿«≈¿…À««»…¿≈ƒ¿»≈
Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa‡  '‰hn‰ ˙‡ Á˜'c a„ÈÂ«¿«≈¿«∆««∆«¿«¿»¿«…∆
Ô‰ÈzL  ‰LÓ ÁÏLiÂ ,'ÌzÓ‡‰ ‡Ï ÔÚÈ'c¿««…∆¡«¿∆«ƒ¿«∆¿≈∆
 ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .‰Áe˙t  L„wÓ eÚÒiÂ .˙BÓe˙Ò¿«ƒ¿ƒ»≈¿»«ƒ¿««¿«¬ƒ
 ÈLÈ Ê‡ .‰Áe˙t  ‰‰ ‰Ó eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿≈…»»¿»»»ƒ

 ˜Ïa ‡iÂ .‰Áe˙t  Ï‡NÈ ÁÏLiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿«ƒ¿»≈¿»««¿»»
a„ÈÂ ,'ÒÁÈÙ'c a„ÈÂ ,Ï‡NÈ LiÂ .‰Óe˙Ò¿»«≈∆ƒ¿»≈«¿«≈¿ƒ¿»«¿«≈
Èa .˙BÁe˙t ÔzÚa‡  '‰ Ó‡iÂ ,'Bˆ'c¿»«…∆«¿«¿»¿¿≈
,ÔÏeÊ Èa ,Î˘NÈ Èa ,‰„e‰È Èa ,„‚ Èa ,ÔBÚÓLƒ¿¿≈»¿≈¿»¿≈ƒ»»¿≈¿À
È ‰l‡ ,ÔÓÈ Èa ,ÌÈÙ‡ È ‰l‡ ,ÛÒBÈ Èa¿≈≈≈∆¿≈∆¿«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
˙Á‡ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk  ÈÏzÙ Èa ,L‡ Èa ,Ô„»¿≈»≈¿≈«¿»ƒÀ»¿¿≈««
,ÈÂl‰ È„e˜Ù ‰l‡Â .‰Áe˙t  '‰ a„ÈÂ .‰NÚ∆¿≈«¿«≈¿»¿≈∆¿≈«≈ƒ
˙Ba ÔÎ'c Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL  ‰˜zÂ«ƒ¿«¿»¿≈∆¿«…∆¿≈¿
a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  '‰ÏÚ'c Ó‡iÂ ,'„ÁÙÏ¿̂»¿»«…∆«¬≈¿≈∆¿«¿«≈
,˙aM‰ ÌBÈe ,'Âˆ'c a„ÈÂ .‰Óe˙Ò  ‰LÓ∆¿»«¿«≈¿«¿««»
L„Áe .˙BÁe˙t ÔzLÏL  ÌÎÈL„Á ÈL‡e¿»≈»¿≈∆¿»¿»¿«…∆
.˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL  ÌÈeka‰ ÌBÈe ,ÔBL‡‰»ƒ¿«ƒƒ¿≈∆¿
‰MÓÁe ,BNÚe .‰Áe˙t  ÈÚÈM‰ L„Áe«…∆«¿ƒƒ¿»∆»«¬ƒ»

ie ,ÈM‰ ÌBie ,NÚ,ÈÚÈ‰ ÌBie ,ÈLÈÏM‰ ÌB »»««≈ƒ««¿ƒƒ«»¿ƒƒ
ÌBia ,ÈÚÈM‰ ÌBie ,ÈMM‰ ÌBie ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBie««¬ƒƒ««ƒƒ««¿ƒƒ«
,‰LÓ a„ÈÂ .ÚLz Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk  ÈÈÓM‰«¿ƒƒÀ»¿¿≈≈««¿«≈∆
,ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e‡ˆiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  '‰ a„ÈÂ«¿«≈¿≈∆¿«≈¿∆¿∆¿»»
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL  '‡N'c Ó‡iÂ ,ÊÚÏ‡ Ó‡iÂ«…∆∆¿»»«…∆¿»¿»¿»¿
eLbiÂ ,e‡ˆÓ Ì‡ eÓ‡iÂ .‰Áe˙t   ‰˜Óeƒ¿∆«¿»«…¿ƒ»»«ƒ¿
‰l‡ ,‰LÓ Ì‰ÈÏ‡ Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL  ÂÈÏ‡≈»¿≈∆¿«…∆¬≈∆∆≈∆
a„ÈÂ ,ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  ÈÚÒÓ«¿≈¿≈∆¿«ƒ¿««¿«¬ƒ«¿«≈
Èa ˙‡ Âˆ'c a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL  '˙Ú'cƒ¿«¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«∆¿≈
a„ÈÂ ,'ÌÈL‡‰ ˙BÓL ‰l‡'c a„ÈÂ ,'Ï‡NÈƒ¿»≈«¿«≈¿≈∆¿»¬»ƒ«¿«≈
,'Ï‡NÈ Èa Ï‡ a„'c a„ÈÂ ,'‡BÓ ˙Ú'cƒ¿«¿…»«¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈

.˙BÁe˙t ÔzLÓÁ  ÈL‡ e˜iÂ«ƒ¿¿»≈¬ƒ¿»¿
 ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚL˙Â ÌÈzL  ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿

.‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó  Ïk‰ .LLÂ ÌÈMLƒƒ»≈«…≈»«¬ƒƒ¿∆
ÌÈc‰ ‰l‡ ÙÒ≈∆≈∆«¿»ƒ

'‰ Ó‡iÂ ,'‰ a„ÈÂ ,ÚpÂ ÔÙpÂ ,ÈÏ‡ '‰ Ó‡iÂ«…∆≈««≈∆««¬…«¿«≈«…∆
‰zÚÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ  ÔpÁ˙‡Â ,‰‡ ÈÏ‡≈«¿≈»∆¿««¬ƒ¿»¿¿«»
 ‰LÓ ‡˜iÂ ,ÏÈcÈ Ê‡ ,ÌÈa „ÈÏB˙ Èk ,Ï‡NÈƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»«¿ƒ«ƒ¿»∆
‡Ï ,„ak ,BÓL ,‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa‡«¿«¿»¿»…ƒ…ƒ»»«≈…
‡ÏÂ ,‰Ú˙ ‡ÏÂ ,‚˙ ‡ÏÂ ,Û‡˙ ‡ÏÂ ,Áˆƒ̇¿«¿…ƒ¿»¿…ƒ¿…¿…«¬∆¿…
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 L„Á ˙‡ BÓL ,BÎa‰ Ïk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa‡«¿«¿»¿»«¿»∆…∆
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Èk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa‡  Ea˜ ‡ˆnÈ Èk ,ÁaÊƒ̇¿«ƒƒ»≈¿ƒ¿¿«¿«¿»¿ƒ
‰ÊÂ ,ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï ,‡˙ Èk .‰Áe˙t  ‡ÏtÈƒ»≈¿»ƒ»……ƒ¿∆«…¬ƒ¿∆
Ìlk  ˙ÈÎÈ Èk ,‡a ‰z‡ Èk ,ÈÂl‰ ‡È ÈÎÂ ,‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ»…«≈ƒƒ«»»ƒ«¿ƒÀ»
‡Ï .‰Áe˙t  LÈ‡ ‰È‰È ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»…
˜˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk ,„Ú Ìe˜È ‡Ï ,‚Èq«̇ƒ…»≈ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿«
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ  ÈÚ Ï‡ eˆ˙ Èk ,ÈÚ Ï‡∆ƒƒ»∆ƒ¬ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÈ‰˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk .‰Áe˙t  ÏÏÁ ‡ˆnÈƒ»≈»»¿»ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿∆»…
‰‡˙ ‡Ï ,LÈ‡ ‰È‰È ÈÎÂ ,LÈ‡Ï ‰È‰È Èk ,LÈ‡Ï¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆
‚ ÈÏÎ ‰È‰È ‡Ï ,BÓÁ ˙‡ ‰‡˙ ‡Ï ,BL ˙‡∆…ƒ¿∆∆¬…ƒ¿∆¿ƒ∆∆
Èk .‰Áe˙t  ‡wÈ Èk .ÚL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk À»¿¿≈∆«ƒƒ»≈¿»ƒ
Ì‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,ÌÈÏ„b ,LÁ˙ ‡Ï ,‰ƒ̇¿∆…«¬…¿ƒƒƒƒ«ƒƒ»¿ƒ
,‰Ïe˙ ‰Ú ‰È‰È Èk ,LÈ‡ ‡ˆnÈ Èk ,‰È‰ ˙Ó‡¡∆»»ƒƒ»≈ƒƒƒ¿∆«¬»¿»
‡È ‡Ï ,LÈ‡ ÁwÈ ‡Ï ,‡ˆÓÈ Èk ,‡ˆÓÈ ‰„Na Ì‡Â¿ƒ«»∆ƒ¿»ƒƒ¿»…ƒ«ƒ…»…
Ú˙˙ ‡Ï ,ÈBnÚ ‡È ‡Ï ,ÊÓÓ ‡È ‡Ï ,ÚeˆÙ¿«…»…«¿≈…»…«ƒ…¿«≈
,‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï ,ÈbÒ˙ ‡Ï ,‰ÁÓ ‡ˆ˙ Èk ,ÈÓ„‡¬…ƒƒ≈≈«¬∆…«¿ƒ…ƒ¿∆¿≈»
‡˙ Èk ,ÌÎa ‡˙ Èk ,„ c˙ Èk ,CÈM˙ ‡Ï…«ƒƒƒ…∆∆ƒ»…¿∆∆ƒ»…
‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,˙Ó˜a¿»«ƒƒ«ƒƒ»ƒƒ«ƒƒ»
‰M˙ Èk ,˙Úv‰ Ú‚a ÓM‰ ,‡ˆnÈ Èk ,‰L„Á¬»»ƒƒ»≈ƒ»∆¿∆««»««ƒ«∆
‡Ï ,˙B‡ e˙ÓeÈ ‡Ï ,ÈÚ ÈÎN ˜LÚ˙ ‡Ï ,EÚ¿≈¬…«¬…»ƒ»ƒ…¿»…
eLÈ Èk ,È ‰È‰È Èk ,ËaÁ˙ Èk ,ˆ˜˙ Èk ,‰h«̇∆ƒƒ¿…ƒ«¿…ƒƒ¿∆ƒƒ≈¿
Ôlk  EÒÈÎa EÏ ‰È‰È ‡Ï ,ÌÈL‡ eˆpÈ Èk ,ÌÈÁ‡«ƒƒƒ»¬»ƒ…ƒ¿∆¿¿ƒ¿À»
,‰NÚ L‡ ˙‡ BÎÊ .ÌÈLÏLe LÓÁ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈»≈¿ƒ»≈¬∆»»
,NÚÏ ‰lÎ˙ Èk .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  ‡B˙ Èk ‰È‰Â¿»»ƒ»¿≈∆¿ƒ¿«∆«¿≈

Ó ÂˆÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL  ‰f‰ ÌBi‰È˜ÊÂ ‰L ««∆¿≈∆¿«¿«∆¿ƒ¿≈
,ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ÂˆÈÂ ,‰LÓ a„ÈÂ .‰Áe˙t  Ï‡NÈƒ¿»≈¿»«¿«≈∆«¿«∆∆»»
e‡ ,‚ÈqÓ e‡ ,‰Ï˜Ó e‡ ,LÈ‡‰ e‡»»ƒ»«¿∆»«ƒ»

e‡ ,‰hÓ e‡ ,‰bLÓ17,‰Ó‰a Ïk ÌÚ ÎL «¿∆»«∆»…≈ƒ»¿≈»
e‡ ,Bz˙Á ÌÚ ÎL e‡ ,B˙Á‡ ÌÚ ÎL e‡»…≈ƒ¬…»…≈ƒ…«¿»
Ôlk  ÌÈ˜È ‡Ï L‡ e‡ ,„ÁL Á˜Ï e‡ ,‰kÓ«∆»…≈«…«»¬∆…»ƒÀ»
‰È‰Â ,ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â .‰NÚ LÏL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈¿∆¿≈¿»»ƒ»«¿»»
˙Èa‰ È„ ‰l‡ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL  ÚÓL˙ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«¿≈∆¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ
Ô‰ÈzL  ÌÈv Ìz‡ ,‰LÓ ‡˜iÂ .‰Óe˙Ò ¿»«ƒ¿»∆«∆ƒ»ƒ¿≈∆
 Èz˙ ‰‡ ,‰Âˆn‰ Èk ,e‡È ÈÎ ‰È‰Â .˙BÁe˙t¿¿»»ƒ»…ƒ«ƒ¿»¿≈»«ƒ
‰LÓ ‡˜iÂ .‰Áe˙t  ‰LÓ CÏiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«≈∆∆¿»«ƒ¿»∆
,ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰ ,Ô‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò ¿»«…∆∆∆≈«¬ƒ«»«ƒ
‰Îa‰ ˙‡ÊÂ ,ÌˆÚa ‰LÓ Ï‡ '‰ a„ÈÂ ,‰LÓ ‡iÂ«»…∆«¿«≈∆∆¿∆∆¿…«¿»»
ÈÂÏÏe .‰Óe˙Ò  ‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ ¬ƒ¿»¿¿…ƒ»¿»¿≈ƒ
,Ô„Ïe ,„‚Ïe ,ÔÏeÊÏÂ ,ÛÒBÈÏe ,ÔÓÈÏ .‰Áe˙t ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿À¿»¿»

.ÚL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk  ‰LÓ ÏÚiÂ ,L‡Ïe¿»≈«««∆À»¿¿≈∆«
,Úa‡Â ÌÈLÏL  ‰Ê ÙÒ ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿∆≈∆∆¿ƒ¿«¿«
‰‡Ó  Ïk‰ .Úa‡Â ÌÈNÚÂ ‰‡Ó  ˙BÓe˙q‰Â¿«¿≈»¿∆¿ƒ¿«¿««…≈»

 ‰Bz‰ Ïk ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓ .‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿∆ƒ¿««¿∆»«»
˙B‡Ó LÏL  ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««¿¿≈
.ÚL˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LL  Ïk‰ .ÚL˙Â ÌÈÚLÂ¿ƒ¿ƒ»≈««…≈≈¿ƒƒ»≈«
ÚˆÓ‡a LÈ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk :'eÈÊ‡‰' ˙ÈL ˙eˆ«ƒ««¬ƒ»ƒ»¿ƒ»≈¿∆¿«

„Á‡ ÁÂ18‰Óe˙q‰ ‰Lt‰ ˙eˆk19Ïk ‡ˆÓÂ , ∆«∆»¿««»»»«¿»¿ƒ¿»»
ÌÈÚLa d˙B‡ ÔÈ˙BÎÂ .ÌÈzLÏ ‰˜eÏÁ ‰ËÈL20 ƒ»¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

:‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk L‡aL ˙Bz‰ Ô‰ el‡Â .˙BËÈLƒ¿≈≈«≈∆¿…»ƒ»¿ƒ»
,˙ÁL ,Ï‡ ,ev‰ ,Èk ,ÌÈÚNk ,ÛÚÈ ,eÈÊ‡‰«¬ƒ«¬…ƒ¿ƒƒƒ«≈ƒ≈
,Èk ,vÈ ,ÏÁ‰a ,Ï‡L ,ÎÊ ,‡BÏ‰ ,'‰Ï‰«¿¬¿…¿«¿«¿≈«≈ƒ
,e‰kÈ ,'‰ ,NÙÈ ,Lk ,e‰ÒÈ ,e‰‡ˆÓÈƒ¿»≈¿…¬∆¿¿∆∆ƒ¿…«¿ƒ≈

Èa ,˙‡ÓÁ ,e‰˜iÂ21,˙ÚB˙a ,ÏaÈÂ ,zÓL ,Ì„Â , «≈ƒ≈∆¿«¿≈¿«»«¿»«¿«≈¿≈…
,ÈeÒÚk ,ÌÈa ,‰‡‡ ,ÒÚkÓ ,ÁkLzÂ ,‡Ï ,ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ…«ƒ¿«ƒ««∆¿∆»ƒƒ¬ƒ
,ÌÈ„ÁÓe ,ÌÚ ,Ë˜Â ,ÈvÁ ,Ë‰ÏzÂ ,„˜ÈzÂ ,ÈB‚a¿«ƒ««¿«≈ƒ«¿∆∆ƒ≈¬»ƒ
,'‰Â ,ÌÈLe ,eÈÈ ,ÔÈ‡Â ,‡ÏÂ ,Ôt ,‰˙ÈaL‡ ,˜BÈ≈«¿ƒ»∆¿…¿≈»ƒ¿«ƒ«
,˙ÚÏ ,Ìe˙Á ,L‡Â ,˙ÏkL‡ ,˙Ó„MÓe ,eÈÈ‡Â¿…¿≈ƒ«¿…«¿¿…¿…»¿≈
,ÈzˆÁÓ ,ÔÈ‡Â ,È‰È ,ezLÈ ,eˆ ,ÒÙ‡Â ,ÏÚÂ ,LÁÂ¿»¿«¿∆∆ƒ¿¿ƒ¿≈»«¿ƒ

.Ì˜Â ,eÈ‰ ,ÌcÓ ,ÈkL‡ ,ÈL‡ ,Ì‡ ,Èkƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««¿ƒ¿»»
.L‡aL ˙Bz‰ el‡ Ïk»≈«≈∆¿…

בראש 15) וכן רבינו, הזכיר לא הספר שבראש הפרשה ואת
פרשיותיהם הוזכרו לא החומשים מפנישאר - הראשונות

למ  אין הספר, תחילת כסתומות שהן ולא כפתוחות לא נותן
משנה). יד).16)(כסף  פסוק  ה, (פרק  תחטא כי  נפש

את:17) גם מונים שלפנינו בחומשים וכן ספרים ובקצת
אשת עם שוכב  ספרי"ארור לפי  אבל סתומה, לפרשה אביו"

וכן  סתומה, ולא פתוחה פרשה לא זו אין המוגהים הרמב "ם
שם. לדברים שי " ב "מנחת וראה משנה. הכסף  החליט 

אותיות.18) תשע  וחלק 19)של ומכאן מכאן ְָָכתב 
ח ֿט ).20)באמצע . הלכה י "ב , (פרק  סופרים מסכת ראה

כאן: כתוב  התימנים יד כתב  שברמב "ם להעיר וכדאי 
שיטות". ושישים הרמב "ם,21)"בשבע  ספרי  כל כנוסח 

שראש  אומר: תורה" "אור בספרו לונזאנו מנחם רבי  אולם
ודבוקה  מ "כרים", מובדלת זו תיבה כי  "ואילים", השיטה:
הלכה  י "ב , (פרק  סופרים במסכת מפורש וכן בשן" "בני  אל

סופרינו. מנהג וכך ט ),

,‰BÁ‡ ‰ËÈL ÈˆÁ Ïk L‡aL ˙Bz‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈∆¿…»¬ƒƒ»«¬»
:Ûc‰ ÚˆÓ‡a Ô‰L∆≈¿∆¿«««

,ÌÚ ,Bc ,˜Ècˆ ,Èk ,e‰ ,ÌÈÈÎÂ ,Ïfz ,ÚÓL˙Â¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ«ƒ«
,e‰˙e ,˜ÚÈ ,tÒÓÏ ,B„ÈÙ‰a ,EÈ˜Ê ,eÈa ,‡e‰ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿««¬…¿…
,ÌÚ ,ÌÚ ,ÔÓLÂ ,ÏÎ‡iÂ ,ÔÈ‡Â ,e‰‡NÈ ,ÏÚ ,e‰vÈƒ¿∆¿«ƒ»≈¿≈«…«¿∆∆ƒƒ
,‡iÂ ,eˆ ,ÌÈL„Á ,eÁaÊÈ ,e‰‡˜È ,LhiÂ ,ÔÓLiÂ«ƒ¿««ƒ…«¿ƒÀƒ¿¿¬»ƒ««¿
,ÈÊÓ ,‰tÒ‡ ,ÏÎ‡zÂ ,Èk ,È‡Â ,Ì‰ ,Èk ,Ó‡iÂ«…∆ƒ≈«¬ƒƒ«…««¿∆¿≈
,‰ÎÈ‡ ,eÏ ,Èk ,Ôt ,ÈÏeÏ ,ÈzÓ‡ ,Ìb ,ıeÁÓ ,ÔLÂ¿∆ƒ«»«¿ƒ≈∆ƒ≈»
,Èk ,Èk ,Èk ,ÈÏ ,‡Ï‰ ,˙ÓÁ ,BÓÚ ,Èk ,Èk ,Ì‡ƒƒƒ¬»≈¬«¬…ƒƒƒƒ
,ÈzÓ‡Â ,ÔÈ‡Â ,È‡ ,e‡ ,eÓe˜È ,L‡ ,Ó‡Â¿»«¬∆»¿¬ƒ¿≈¿»«¿ƒ

.tÎÂ ,Èk ,L‡Ó ,ÈaÁÂ ,È‡NÓÏÂ ,ÊÁ‡˙Â¿…≈¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ≈…ƒ¿ƒ∆
˙BËÈL ÌÈLÏLa d˙B‡ ÔÈ˙Bk Ìi‰ ˙ÈL22. ƒ««»¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
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קצד                
         

˙Á‡  ˙BËÈM‰ ‡Le ,dk„k ‰BL‡ ‰ËÈLƒ»ƒ»¿«¿»¿»«ƒ««
ÁÂ dÚˆÓ‡a ÔÈÁÈpÓ23ÁÂ‰ ÔÈÁÈpÓ ˙Á‡Â ,„Á‡ «ƒƒ¿∆¿»»∆«∆»¿«««ƒƒ»∆«

dÚˆÓ‡a ˙BÓB˜Ó ÈLa24‰ËÈM‰ ‡ˆnzL „Ú , ƒ¿≈¿¿∆¿»»«∆ƒ»≈«ƒ»
ÁÂ ‡ˆÓÂ ,LÏLÏ ‰˜eÏÁ25˙k‰ „‚k26˙Îe , ¬»¿»¿ƒ¿»∆«¿∆∆«¿»¿»

.ÁÂ‰ „‚k¿∆∆»∆«
י )22) (הלכה ושם י "א). הלכה י "ב , (פרק  סופרים מסכת

נכתבת  שהיא ה), פרק  (שופטים דבורה" "שירת את גם ָמנּו
הים". "שירת והסדר 23)כצורת אותיות. תשע  כשיעור

יש  הראשונה השורה למעשה כי  דווקא, לאו כאן האמור
השירה  כצורת אחד, רווח  - והשנייה רווחים, שני לה
שהשורה  ועוד) (אמ "ד רמב "ם דפוסי  יש אמנם שלפנינו.
די מנחם הרב  כתב  כבר אולם אחד, רווח  בה יש הראשונה
שבספרי לצורה ליבך תשית אל תורה": "אור בספרו לונזאנו
ואינה  משובשת, [=כנראה] היא כי  הנדפסים, הרמב "ם
טעה], [=כנראה המדפיס  אך בספרו הרמב "ם שכתב  הצורה

מליבו". לשניים.24)בדאה מחלקים הרווח  שיעור אותו
העליונה.25) השיטה וזהו 26)של שתחתיה, השיטה של

לבינה  גבי  על "אריח  ב ): עמוד טז דף  (מגילה שאמרו
אריח ". גבי  על ולבינה

:‰˙eˆ ‡È‰ BÊÂ¿ƒ»»
          

    

      
   

    
    

        
    

     
     
     

   
    

   
    

    
    

   
      

  
     

   
    

   
      

   
     

    
          

    
.Ïk˙k‰ ‡La ÔÈa ,˙BÈMa ÔÈa  dlk .‰Bz‰ »«»À»≈«ƒ≈ƒ¿»«¿»

‡ÏÂ ,˙BÈa dzÁÏ ‰ÎeÓÒ ˙B‡ ‰È‰zL Ôek˙È ƒ¿«≈∆ƒ¿∆¿»«¬∆¿»¿≈¿…
‰‡˙˙ ‡lL È„k ,‰pnÓ ˜Á˙˙ ‡ÏÂ ,da ˜a„ƒ̇¿«»¿…ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈∆…ƒ¿»∆
ËeÁk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈa ‰È‰È ‡l‡ ;˙B˙ ÈzLk ‰z‰«≈»ƒ¿≈≈∆»ƒ¿∆≈¿¿
‰z‰ ‰‡zL È„k ,˙B‡Ó ˙B‡ ˜ÈÁ‰ Ì‡Â .‰ÚN‰««¬»¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈∆≈»∆«≈»
„Ú ÏeÒÙ ‰Ê È‰  ÏÈ‚ BÈ‡L ˜BÈ˙Ï ˙B˙ ÈzLkƒ¿≈≈¿ƒ∆≈»ƒ¬≈∆»«

.Ôw˙iL∆¿«≈

    
תורה 1) ספר יריעה; שבכל הדפים מניין התורה; ספר מידת

דינו. מה שנקרע 

.‡BÙw‰ ÏÚ ˙BÈ Bk‡ ‡Ï ,‰BzŒÙÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡, ≈ƒ≈∆»…»¿≈«∆≈
ÏÈÂ‚a ?Bk‡ ‡e‰ ‰nÎÂ .Bk‡ ÏÚ ˙È BÙw‰ ‡ÏÂ ¿…∆≈»≈«»¿¿«»»¿ƒ¿ƒ
Áa ˙BÚaˆ‡ ÌÈNÚÂ Úa‡ Ì‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML ƒ»¿»ƒ∆≈«¿«¿∆¿ƒ∆¿»¿…«

Ï„eb‰ÛÏ˜e ;„È ÏL˙BÁÙ B‡ ˙BÈ B‡,‡e‰Â , «»∆»ƒ¿»»≈¿
˙BÁt ÏÈÂ‚a ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .BÙw‰k Bk‡ ‡‰iL∆¿≈»¿¿∆≈¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»

ËÚÓe ÌÈÁÙË ‰MMÓ‰ML ÏÚ zÈ B‡ ,˙k‰ ˙‡ ƒƒ»¿»ƒƒ≈∆«¿»ƒ≈«ƒ»
‰Ê È‰  BÙw‰k Bk‡ ‰È‰iL „Ú ,˙ka ÈÁ‰Â¿ƒ¿ƒ«¿»«∆ƒ¿∆»¿¿∆≈¬≈∆

.‰Âˆnk«ƒ¿»

יהא 2) לכשיגמור הקלפים, עובי  לפי  הכתב  לצמצם צריך
וברש"י ). יד. (בבאֿבתרא ארכו כמדת עוביו את המקיף  חוט 

פ "א 3) לעיל כמבואר לשנים, חילקוהו (שלא עב  שהוא
גדול. והקיפו המדוייק 4)ה"ו), ושיעורו הבוהן, הוא

ה"ט . בסמוך גדול.5)מפורש הקיפו ואין דק  שהוא
דק .6) הכתב  וארוך.7)אם רחב  הכתב  שכתב 8)אם

טפחים. לששה הקיפו עלה ולא ודקות, זעירות אותיות

.ÔBÈlb‰ eÚL,˙BÚaˆ‡ Úa‡  ‰hÓlÓ ƒ«ƒ»ƒ¿«»«¿«∆¿»
Ûc ÔÈe ,˙BÚaˆ‡ LÏL  ‰ÏÚÓÏeÈzL  Û„Ï ¿«¿»»∆¿»≈«¿«¿≈

˙BÚaˆ‡‰ÚÈÈ Ïk ˙lÁ˙a ÁÈpiL CÈˆ CÎÈÙÏ . ∆¿»¿ƒ»»ƒ∆«ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ»
‰ÈÙ˙ È„Îe ,˙Á‡ Úaˆ‡ Á dÙBÒe,‡ˆÓpL ; ¿»…«∆¿«««¿≈¿ƒ»∆ƒ¿»

Ùq‰ ÏÎa Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ‰È‰È ,‰ÚÈÈ‰ t˙iLk¿∆ƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿∆≈»«»«¿»«≈∆
BÚ‰ ÔÓ ÁÈpÈÂ .˙BÚaˆ‡ ÈzL Blkq‰ ˙lÁ˙aÙ À¿≈∆¿»¿«ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ««≈∆
„enÚ‰ ÏÚ ÏÏ‚Ï È„k  BÙBÒeÔÈeÚM‰ ÏÎÂ . ¿¿≈ƒ¿…«»«¿»«ƒƒ

ÏÒÙ ‡Ï  È˙B‰ B‡ qÁ Ì‡Â .‰ÂˆÓÏ el‡‰. »≈¿ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ…»«

הכתב .9) את המקיף  החלק  עמוד.10)החלק  ָָ
ע "א.11) ל, היריעות 12)מנחות שתי  חיבור מקום

ולקלף .13)בתפירה. לגויל כולל לספר 14)שם שעושה
כמבואר  בסופו, ואחד בתחילתו אחד עץ  של עמודים שני 

ה"יד. תורה,15)בסמוך ספרי  שבעים כתב  הונא רב  שהרי 
ואין  יד.), (ב "ב  באחד אלא כהקיפו ארכו לו נזדמן ולא

(כסף ֿמשנה). היו פסולים שכולם להניח 

.‚Bk‡ ‰È‰iL Ùq‰ ‰NÚiL „Ú ,Ì„‡ Ôek˙È „ˆÈk≈«ƒ¿«≈»»«∆«¬∆«≈∆∆ƒ¿∆»¿
˙BBÚ‰ ÚaÓe ÏÈÁ˙Ó ?BÙw‰k‰ÂLa‰NBÚÂ , ¿∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿»∆¿∆
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó BÚ Ïk Áˆ˜ ÏÎÏ „Á‡ …«»≈∆ƒ»¿»ƒ∆∆∆»¿»
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Ô‰Ó ‰NBÚÂ ,‰ÂLa ˙BBÚ‰ ÏÏBb CkŒÁ‡Â .„Á‡∆»¿««»≈»¿»∆¿∆≈∆
‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜c‰Ó „Á‡ Ck,˜c‰Óe ˙BBÚa ÛÈÒBÓe , ∆∆∆»¿À»»∆»∆ƒ»¿«≈

Á ‡e‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML Ck‰ Ûw‰ ‰NÚiL „Ú«∆«¬∆∆≈«∆∆ƒ»¿»ƒ∆…«
BÚ‰ÈL ÏL ËeÁa „„BÓe ,.Ck‰ ÏÚ BÙÈwiL , »≈¿∆»ƒ∆«ƒ««∆∆

הספר.16) לכתיבת רוחב 17)המוכנים מדת שתהיה
של  האורך מדת אין אם אבל לחברתה, אחת שוה היריעות
בעלֿפה  שיזכור ובלבד קפידא, אין - לחבירו שוה עור כל
ראה  הכרך. כל אורך מדת לצרף  שידע  כדי  אורכם, מדת

רבינו". "תשובות קומת 18)במוספנו הוא העור שרוחב 
לעיל. כאמור טפחים ששה ששיעורו מדה.19)הספר,

הקיפו.20) מדת את שבתוכו האויר ירחיב  והוא 21)שלא
הספר. אורך הכתוב 22)גם כלשון אדום, צבע  צבוע 

'תוספות  בעל לפני  שהיה כת"י  וברמב "ם יח ), ב , (יהושע 
להל' חמודות' 'דברי  ראה "שני ". כתוב  היה לא טוב ' יום
כתוב  שב "מוספנו" רבינו ובתשובות כ"ח , אות ספרֿתורה

שזור". משי  של "חוט 

.„‰˜ ‰NÚÈ CkŒÁ‡ÂÌÈÚa‡ dk‡ ‰È‰È ,‰ÂL ¿««»«¬∆»∆»∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ
ÌÈLÏ ‰wa Ô‰Ó Úaˆ‡ ˜lÁÈÂ ,˙BÚaˆ‡ ÌÈMÓÁ B‡¬ƒƒ∆¿»ƒ«≈∆¿«≈∆«»∆ƒ¿«ƒ
ÈˆÁ eÚL Ba Ú„iL È„k ,ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa‡Ïe ‰LÏLÏÂ¿ƒ¿»¿«¿»»¬»ƒ¿≈∆≈«ƒ¬ƒ
Ïk „cÓÈÂ ;˜ÏÁ‰ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Úaˆ‡ ÚÈe Úaˆ‡∆¿«¿ƒ«∆¿«¿«≈¿∆«≈∆¿ƒ¿…»
,BÚ ÏÎa LÈ ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL „Ú ,BÊ ‰˜a BÚ¿»∆«∆≈««»∆¿»≈¿»

„Ú.Ck‰ Ïk C‡a ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL «∆≈««»∆¿»¿…∆»«∆∆

(ר"מ ),23) רומי  דפוס  ברמב "ם וכן התימנים, כתבי ֿיד בכל
הספרים  בה שמסרגלים אמה ופירושה: "כנה". כתוב 

מ "ח ). פ "יב , (כלים במשנה ונזכרת ובכת"י24)('הערוך'),
שידע . כדי  כתוב : התימנים

.‰,‰LÏL B‡ ÌÈL ,˙BÁ‡ ˙BBÚ Á˜BÏ CkŒÁ‡Â¿««»≈«¬≈¿«ƒ¿»
eÚL Ô‰a ˜cÏ„Â .„Á‡ Ûc Ô‰a ˙BÎÂ ,˙k‰ ƒ¿…»∆ƒ«¿»¿≈»∆«∆»¿»»
Ûc‰ C‡L ,Úe„È‡e‰L ÈÙÏ ,˙BÚaˆ‡ ‰NÚ ÚL »«∆…∆««¿«∆¿≈∆¿»¿ƒ∆

Úa‡ ‰hÓÏe LÏL ‰ÏÚÓÏ ,ÔBÈlb ÁÈpÓÏ‡ . «ƒ«ƒ»¿«¿»»¿«»«¿«¬»
‰Ú Ì‡ ‰wc Ì‡ ,˙k‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ûc‰ ÁÔÎÂ ; …«««¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ»»¿≈

ÔÈÓÔÈaL ÈÙÏ ,˙k‰ ÈÙÏ e‡BÈ ÛcaL ˙BËÈM‰ ƒ¿««ƒ∆««»¿ƒ«¿»¿ƒ∆≈
‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ ‰ËÈL. ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»

וארכו.25) הדף .26)עביו שעל הם 27)הכתיבה וביחד
הספר. אורך שהן אצבעות וארבע  כל 28)עשרים שהרי 

(פ "ז, לעיל כמבואר אותיות, שלשים בארכה יש שיטה
על 29)ה"ה). יותר ולא ושמונה, מארבעים פחות לא שהן

ה"י ). (פ "ז לעיל כמבואר הכתב 30)ששים, שאם נמצא
גדול. השיטות שבין הריוח  גם עבה,

.Â ‰ˆiM ‰Ó ÈÙÏ Ba ˜„BaL Ûc‰ ˙kL Á‡Â¿««∆»«««∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆
Ûc‰ Á ÏÚ ÛÈÒBÈÂ ,‰w‰ ˙BÚaˆ‡a Ûc‰ Á „ÓÈ»……«««¿∆¿¿«»∆¿ƒ«…«««
e‡BÈ ÔÈt„ ‰nk LÁÈÂ ,Û„Â Ûc ÔÈaL ˙BÚaˆ‡ ÈzL¿≈∆¿»∆≈«»«¿«¿…«»«ƒ»
ÔBaLÁ Ú„ÈÂ ,Ba ˜„aL ˙k‰ B˙B‡Ó ÏÏbL Cka«∆∆∆»«≈«¿»∆»«¿≈«∆¿
ÔÓ Ba ˜„aL ‰Ê Û„a zÎ ‰nk ‰‡ÈÂ ,ÔÈtc‰««ƒ¿ƒ¿∆«»ƒ¿»¿«∆∆»«ƒ

‰˙BÎ ‡e‰L Ùq‰ ÈÙÏ ÚLÓe ,dlk ‰Bz,epnÓ «»À»¿«≈¿ƒ«≈∆∆≈ƒ∆
ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ‰Bz‰ Ïk BÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ ,MÁÓe¿«≈ƒ»¿»»«»¿ƒƒ¿«««ƒ

‰fÓ‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ËeÓ  Cka Ba ˙BkL ˙k‰ ƒ∆«¿»∆≈«∆∆»¿ƒƒ
‰Bz‰ ÔÓ ˙BÈ ÔÈtc‰L ,ÔBaLÁ‰˙ka ÈÁÈ  «∆¿∆««ƒ≈ƒ«»«¿ƒ«¿»

Á‡ Û„a ˜cÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓ ËÚÓ˙iL „ÚÌ‡Â . «∆ƒ¿«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿««≈¿ƒ
ËÚÓÈ ,ÔÈtc‰ ÔÓ ˙È ‰Bz‰L ,ÔBaLÁ‰ ‡ÈˆB‰ƒ«∆¿∆«»»≈ƒ««ƒ¿«≈
Á‡ Û„a ˜cÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓa ‰aiL „Ú ˙k‰ «¿»«∆«¿∆¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿«««

„Á‡ ÔBaLÁ‰ ‡BiL „Ú ,Ûc,Á Ú„iL Á‡Ó ««∆»«∆¿∆»≈««∆»«…«
.Ck‰ B˙B‡a ÏÈÁ˙Ó ˙k‰ eÚLÂ Ûc‰««¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«∆∆

הכתב 32)מעתיק .31) הוא "זה הנוסח : התימנים, ובכת"י 
וכו'. הוציא" ואם בכרך, בו בדפים 33)שכותב  עודף  שיש

הכתב . יותר.34)על עבה ובכת"י35)שכתיבתו
עד  דף  אחר בדף  וכן אחר, בדף  "ויבדוק  הנוסח : התימנים,

וכו'. שוים 36)שיבוא" הדפים ומנין התורה כתב  שיהיה
וכן 37)כאחד. ש"י , ונציא דפוס  לפי  ההלכה התחלת כאן

כת"י . שברמב "ם הפוסקים לפי 

.ÊÈÙk ,ËeËNa ÔÈtc ÔÈtc BÚÂ BÚ Ïk ˜lÁÓe¿«≈»»«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
BÚa ‡MiLÎe .ÔBaLÁa ‰ÏÚÂ Ba ˜„aL Ûc‰ Á…«««∆»«¿»»«∆¿¿∆ƒ»≈»
‰BÁ‡‰ Ûc‰ ÏÚ ˙BÈ Úa‡ B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»«¿«≈«««»«¬»

‰ÚÈÈaL‰ÈÙ˙ È„Îe Úaˆ‡ Á epnÓ ÁÈpÈ ,, ∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ∆…«∆¿«¿≈¿ƒ»
LeÁÈ Ï‡Â .‡M‰ ı˜ÈÂ˙BBÚ ÛÒBzÈ ‰BÁ‡aL ¿»…«¿»¿«»∆»«¬»ƒ≈

ıˆBwL ˙BÙÒBz‰ Ïk „‚k ÏÏbL Ck‰ ÏÚ ˙BÁ‡¬≈««∆∆∆»«¿∆∆»«»∆≈
˙k‰L ,‰Ê c MÁÏ CÈˆ BÈ‡Â ,BÚÂ BÚ ÏkÓƒ»»¿≈»ƒ¿«≈»»∆∆«¿»

ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÎLBÓ. ¿¿ƒƒ¿«««ƒ

לעומת 38) קיצורו, מחמת עליו לכתוב  ראוי  הוא ואין
התשיעי הדף  שהוא או ממנו, שרחבים האחרים הדפים
כמבואר  דפים, שמונה על יתר היריעה עושים שאין ליריעה,

ה"יב . ה"ב .39)בסמוך לעיל ידאג.40)כמבואר
מתחילה.41) לו שקצב  הדפים מנין כן הכתב , רוחב  לפי 

.ÁÁ ˙BNÚÏ ‰ˆB‰ ÔÎÂ‰MMÓ ˙BÈ Ùq‰ ¿≈»∆«¬…««≈∆≈ƒƒ»
MÁÓ ‡e‰ ‰f‰ Cc‰ ÏÚ  ‰MMÓ ˙BÁÙ B‡, »ƒƒ»««∆∆«∆¿«≈

,‡e‰Â ;˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ïa BÙw‰k Bk‡ ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿¿∆≈¿…»¿…≈¿
.ÔBaLÁa ‰ÚËÈ ‡lL∆…ƒ¿∆«∆¿

העור.42) רוחב  שהוא הספר אורך טפחים.43)הוא
ארכו 44) לו שיעלה כדי  הכתב , למדת הדפים מנין להתאים

כהקיפו.

.Ë‡Le el‡‰ ÔÈeÚM‰ ÏÎa eÓ‡‰ Ï„eb‰ Á…««»»»¿»«ƒƒ»≈ƒ¿»
‰B˙ ÈeÚLÚaˆ‡ ‡e‰ ,dlkÈBÈa‰Îe . ƒ≈»À»∆¿««≈ƒ¿»

˙BBÚN ÚL Á e‰e‡ˆÓe ,BeÚLa e˜c˜cƒ¿«¿¿ƒ¿»»»∆«¿
˙BBÚN ÈzL C‡k Ô‰Â ,˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ,˙BiBÈa≈ƒ¿«¿…«¿≈¿…∆¿≈¿
Úa‡ ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa eÓ‡‰ ÁÙË ÏÎÂ .ÁÂa¿∆«¿»∆«»»¿»»«¿«

˙BÚaˆ‡ÌÈÁÙË ‰ML  ‰n‡ ÏÎÂ .BfÓ. ∆¿»ƒ¿»«»ƒ»¿»ƒ

פ "א 45) ציצית הל' לקמן האמור הציצית אורך שיעור כגון
שתי רחב  שהיה כהןֿגדול שבראש הציץ  רוחב  וכן ה"ו,
הל' לעיל וראה ה"א) פ "ט , המקדש כלי  (הל' אצבעות

ה"ד. פט "ו, אריה",46)תפילה "בן הגהות כנוסח 
משובש. הנוסח  בינוני .47)ובדפו"א אדם של

ע "ב .48) מא, ע "א.49)מנחות צח , שם,
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.ÈÂÈtcÓ Û„Â Ûc Ïk Á  È‡ Èz˙kL ‰BzŒÙÒ≈∆»∆»«¿ƒ¬ƒ…«»«»«ƒ«»
Á ,'eÈÊ‡‰' ˙ÈLÂ Ìi‰ ˙ÈLÂ .˙BÚaˆ‡ Úa‡«¿«∆¿»¿ƒ««»¿ƒ««¬ƒ…«

˙BÚaˆ‡ LL Ô‰ÈzLÓ Ûc ÏkÔÈËÈM‰ ÔÈÓe . »«ƒ¿≈∆≈∆¿»ƒ¿««ƒƒ
ÏL ÔÈtc‰ ÔÈÓe .ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡  Û„Â Ûc ÏÎaL∆¿»«»««««¬ƒƒƒ¿«««ƒ∆
Ïk C‡Â .Ûc ÌÈNÚÂ ‰MLÂ ÌÈ˙‡Ó  Ùq‰ Ïk»«≈∆»«ƒ¿ƒ»¿∆¿ƒ«¿…∆»
˙BÚaˆ‡ LLÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏLe ÛÏ‡  Ùq‰«≈∆∆∆¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿»

.e˜a¿≈

שיטה 50) כל באמצע  אותיות תשע  כשיעור ריוח  שיש
פ "ח . סוף  לעיל כמבואר שלהן,

.‡ÈÔBaLÁa ˙B˙È‰ ˙BÚaˆ‡ LM‰ el‡ÔBÈlbÏ  ≈«≈∆¿»«¿≈«∆¿«ƒ»
BÙBÒÂ Ùq‰ ˙lÁ˙aL Ì‰ e˙kL ˙BBÚ‰Â . ∆ƒ¿ƒ««≈∆¿¿»∆»«¿»∆

˙Bcn‰ ÈtŒÏÚ zÎÏ ‰ˆzL ÔÓÊe .ÌÈÏÈ‡ ˙BBÚ≈ƒƒ¿«∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ«ƒ
B‡ „Á‡ Ûc ÒÁ Ô‰  ËÚÓ Ì‰Ï B˜ B‡ el‡‰»≈»»∆¿«≈»≈«∆»
 LÏL B‡ ÌÈL B‡ Ûc ˙È B‡ ,‰LÏL B‡ ÌÈL¿«ƒ¿»»≈«¿«ƒ»
‡BÈ „iÓ ‡l‡ ,ÔBaLÁÏ CÈˆ ‡‰˙ ‡ÏÂ Ú‚È˙ ‡Ï…ƒ«¿…¿≈»ƒ¿∆¿∆»ƒ»»

BÙw‰k Bk‡ EÏ. ¿»¿¿∆≈

שתי51) רוחב  (עם אצבעות שש בו יש דף  כל שהרי 
כפול  דפים וששה ועשרים ומאתים לדף ), דף  שבין אצבעות
הוסף  אצבעות. ושש וחמשים מאות ושלש אלף  יעלו שש,
רחבות  שהן ה"שירות" שבדפי  אצבעות ארבע  רוחב  עליהן
ונמצאו  וששים, מאות ושלש אלף  לך יעלו הדפים, משאר

אצבעות. שש בחשבון מיימוניות'52)יתירות וב 'הגהות
בלבד? אצבעות ארבע  אלא עודף  כאן אין הלא שאלו:
לעיל  כמבואר שיטות בשבעים נכתבת "האזינו" שירת שהרי 
כמבואר  לאחריה, וחמש שלפניה שיטות שש מלבד פ "ח ,
אין  (שהרי  דפים שני  תופסת היתה כן ואם ה"י , פ "ז לעיל
שני להרחיב  צריך והיה לדף ), שיטות מששים יותר כותבין
אצבעות, שתי  עוד אכלו שהדפים באופן בשבילה, דפים
מהר"ם  והגאון בלבד. אצבעות ארבע  אלא נשארו ולא
שאמרנו  הדפים רוחב  כי  זו: השגה על השיב  זצ "ל מפדובה
שבין  חלק  האצבעות שתי  עם אצבעות לשש עולה  שהוא
בדף  לא אבל שבתורה, הדפים בשאר אלא אינו לדף , דף 
לפניהם  דף  שאין שבתורה האחרון ובדף  הראשון
תן  רוחב , אצבעות שש של עודף  שנשאר נמצא ולאחריהם,
ושלש  מכאן שלש ושבסופו, הספר שבתחילת לגליון אותו
חמודות' ('דברי  אמת ותורתו אמת משה ורבינו מכאן,
שרבינו  תמצא רבינו" "תשובות ובמוספנו ס "ת). הל' לרא"ש
נעלמה  ולא ה"שירות" דפי  לרוחב  עודף  אצבעות שש מנה

מיימוניות'. ה'הגהות הערת רוקח '53)ממנו וב 'מעשה
יריעה  בכל ישאיר כהקיפו, הספר אורך לכוין הרוצה נאמר:
כשגמר  ובסוף  הראוי , השיעור מן יותר שלמטה הגליון
הארוך  הגליון ע "י  מהקיפו יותר ארכו ימצא ותפרו, הספר
בשוה  היריעות בכל שלמטה הגליון מן יחתוך ואז מלמטה,

דרכו. לבטח  ילך ובזה כהקיפו, ארכו לו שיצא עד

.È‡ÏÂ ,ÔÈt„ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÚÈÈa ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒƒ»»ƒ¿»«ƒ¿…
‰ÚLz ˙a ‰ÚÈÈ BÏ ‰ncÊ .ÔÈt„ ‰BÓL ÏÚ ˙È»≈«¿»«ƒƒ¿«¿»¿ƒ»«ƒ¿»
.Ô‡ÎÏ ‰MÓÁÂ Ô‡ÎÏ ‰Úa‡ ,d˙B‡ ˜ÏBÁ  ÔÈt„«ƒ≈»«¿»»¿»«¬ƒ»¿»
,ÚˆÓ‡ B‡ Ùq‰ ˙lÁ˙a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ««≈∆¿∆¿«

„Á‡ Û„a „Á‡ ˜eÒt elÙ‡ ,Ùq‰ ÛBÒa Ï‡¬»¿«≈∆¬ƒ»∆»¿«∆»
BcÏ Ûc B˙B‡ ÌÈNBÚ‡L ÌÚ B˙B‡ ÔÈÙB˙Â , ƒ«¿«¿¿ƒƒ¿»

.˙BÚÈÈ‰«¿ƒ

ע "א.54) ל, מנחות

.‚È‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈÈ‰ ÔÈÙBzLÎe¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ»∆»
˙BÏpÓ elÙ‡Â ,‰B‰Ë ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ÌÈ„È‚a¿ƒƒ∆¿≈»«»¿»«¬ƒƒ¿≈

ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈÙBzL C„k ,Ì‰lL ˙BÙËe„Â . ¿≈∆»∆¿∆∆∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰  ‰Ê‡lL ÔÙz Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆¬»»¿∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ¿»»∆…

ÏeÒt ,‰‡ÓË ‰Ó‰ È„È‚a B‡ ,ÔÈ„È‚dÈziL „Ú , ¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈»¿≈»»«∆«ƒ»
.‰ÎÏ‰k t˙ÈÂ ÊÁÈÂ¿«¬…¿ƒ¿…«¬»»

ה"ט .55) פ "ג, לעיל נאמר 56)ראה ע "א: יא, מכות
התורה  כל הוקשה בפיך" ה' תורת תהיה "למען בתפילין
אף  בגידין, לתפרן מסיני  למשה הלכה תפילין מה לתפילין,

בגידין. לתפרה כך.57)כל ע "י  נפסלות שתפילין כשם
נקראת "מגילה יט .): (מגילה אמרו תפרה ÙÒוכן שאם

פסולה". - פשתן בחיטי 

.„È‰ÚÈÈ‰ Ïk ÔÈÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈÈ‰ Ïk ÔÈÙBzLk¿∆¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒ»«¿ƒ»
‰ÏÚÓÏÓ ËÚÓ ÁÈpÓ ‡l‡ ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ dlÎÀ»ƒ¿ƒ»»¿«»∆»«ƒ«¿«ƒ¿«¿»
‰ÚÈÈ‰ Úw˙ ‡lL È„k ,‰ÈÙ˙ ‡Ïa ‰hÓlÓ ËÚÓe¿«ƒ¿«»¿…¿ƒ»¿≈∆…ƒ»««¿ƒ»

d˙B‡ ÏÏ‚iLk dÚˆÓ‡aÌÈ„enÚ ÈL BÏ ‰NBÚÂ . ¿∆¿»»¿∆ƒ¿…»¿∆¿≈«ƒ
BÙBÒa „Á‡Â B˙lÁ˙a „Á‡ ,ıÚ ÏLBÚ‰ ÙB˙Â ; ∆≈∆»ƒ¿ƒ»¿∆»¿¿≈»

È„k ,ÌÈ„È‚a ÌÈ„enÚ‰ ÏÚ ÛBqe B˙lÁ˙a iML∆ƒ≈ƒ¿ƒ»««»«ƒ¿ƒƒ¿≈
˙k‰Â ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa ˜ÈÁÈÂ ;Ì‰ÈÏÚ ÏÏ‚ ‡‰iL∆¿≈ƒ¿»¬≈∆¿«¿ƒ≈»«ƒ¿«¿»

.ÛcaL∆««

ע "ב .58) ע "א.59)שם, יד, בבאֿבתרא

.ÂËÈzL CB˙a  ‰ÚÈÈ B ‰Ú˜pL ‰BzŒÙÒ≈∆»∆ƒ¿¿»¿ƒ»¿¿≈
˙BËÈLt˙È ‡Ï ,LÏL CB˙a ;t˙È ,‰na . ƒƒ¿…¿»…ƒ¿…«∆

k BˆÙÚ ÔÈ‡L ,ÔLÈa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈcÌ‡ Ï‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿ƒ»¬»ƒ
‡a‰ Ú˜ elÙ‡Â ,ÙBz ,ıeÙÚ ‡e‰L ÏÈÂb‰ kƒ»«¿ƒ∆»≈«¬ƒ∆««»

LÏL CB˙aÛ„Â Ûc Ïk ÔÈa ÔÎÂ .‰˙Ï ‰z ÔÈe ¿»¿≈≈»«»«≈≈»¿≈»
t˙ÈÔÈ„È‚a ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÙBz ÔÈ‡ ,ÌÈÚw‰ ÏÎÂ . ƒ¿…¿»«¿»ƒ≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ

,‰fÈ ÌÈÚw‰ ÏÎe .BÊÏ BÊ ˙BÚÈÈ‰ Ô‰a ÔÈÙBzL∆¿ƒ»∆«¿ƒ»¿»«¿»ƒƒ»≈
.d˙eˆ ‰pzL˙ B‡ ˙Á‡ ˙B‡ ÒÁ˙ ‡lL∆…∆¿«««ƒ¿«∆»»

לאות.60) אות בין הכתב  בתוך שיטות בשתי  הקרע  שנכנס 
קרע 61) לתפור הוא שגנאי  וגונזה, היריעה את יסלק  אלא

לא:). (מנחות מהודר ספר זה ואין כזה, שכל 62)גדול
העור  את המכווצים האלון) (פרי  בעפצים מעובד קלף 
זה  וקלף  והואיל ה"ו, פ "א לעיל כמבואר אותו, ומחזקים
שנראה  יותר מגונה בו הקריעה ניכר, עפצו שאין כלֿכך ישן
הריב "ש). בשם (כסף ֿמשנה רקבון מחמת שהיא

שם.63) כנגד 64)מנחות, לדף  דף  בין הקרע  נכנס  אם
שיטין. שלש בתוך היה בכתב  היה שאילו הכתב ,

הקרע 65) שאין אע "פ  תפירה, בלא בו לקרוא יכול ואינו
וכגירסת  שם, (מנחות לאות אות שבין הכתב  בתוך עובר
אם  נסתפקו ושם לתיבה"). תיבה "בין שם: המוסיף  רי "ף 
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קצז                 
         

משום  לחומרא, רבינו ופסק  פשטוה, ולא תפירה, צריך
ס "ת. קדושת חומר

    
איך 1) מקדושתו; תורה ספר הפוסלים דברים עשרים

דיני למכרו; מותר דבר ולאיזה תורה ספר בקדושת נוהגים
בהם; וכיוצא ומטפחת תיק  כגון תורה ספר תשמישי 

תורה. ספר בכבוד הזהירות

.‡„Á‡ ÏÎaL ,Ô‰ ÌÈc ÌÈNÚL „ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆¿ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆»
‰BzŒÙÒ ÏÒBt Ô‰Ó,Ô‰Ó „Á‡ B ‰NÚ Ì‡Â . ≈∆≈≈∆»¿ƒ«¬»∆»≈∆

Ô‰a ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡e‰ È‰¬≈¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ»∆
‰BzŒÙÒ ˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â ,˙B˜BÈz‰ÔÈB˜ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿À«≈∆»¿≈ƒ

ÌÈaa Ba:Ô‰ el‡Â . »«ƒ¿≈≈

BÚ ÏÚ zÎpL ( .‰‡ÓË ‰Ó‰a BÚ ÏÚ zÎ Ì‡ (‡ƒƒ¿««¿≈»¿≈»∆ƒ¿««
„aÚÓ BÈ‡L ‰B‰Ë ‰Ó‰a‡lL „aÚÓ ‰È‰L (‚ . ¿≈»¿»∆≈¿À»∆»»¿À»∆…

‰BzŒÙÒ ÌLÏ ‰È˙k ÌB˜Óa ‡lL zÎpL („ . ¿≈≈∆»∆ƒ¿«∆…ƒ¿¿ƒ»
Na ÌB˜Óa ÏÈÂb‰ ÏÚ(‰ .ÚN ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚÂ , ««¿ƒƒ¿»»¿««¿»ƒ¿≈»

ÛÏw‰ ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó zÎpL(Â . ∆ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒƒ¿»««¿»
ÒBËÒeÒÎe„ ÏÚ zÎpLËeËN ‡Ïa zÎpL (Ê .. ∆ƒ¿««¿¿∆ƒ¿«¿…ƒ¿

„ÓBÚ‰ ÁL ‡Ïa zÎpL (Á‡La zÎpL (Ë . ∆ƒ¿«¿…»…»≈∆ƒ¿«ƒ¿»
˙BBLÏÒBB˜Èt‡ B˙kL (È .B ‡ˆBik B‡ , ¿∆¿»∆ƒ«≈

˙BkÊ‡‰ ˙kL (‡È .ÔÈÏeÒt ‡MÓ‰eÎ ‡Ïa. ƒ¿»¿ƒ∆»«»«¿»¿…«»»
˙B‡ elÙ‡ ÛÈÒB‰L (‚È .˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ qÁL (È∆ƒ≈¬ƒ∆»∆ƒ¬ƒ

˙Á‡˙B‡a ˙B‡ ‰Ú‚pL („È .˙eˆ ‰„ÒÙpL (ÂË . ∆»∆»¿»¿∆ƒ¿¿»«
‡w˙ ‡lL „Ú ˙Á‡ ˙B‡wÚ Ïk˙B‡Ï ‰Ó„˙ B‡ , «««∆…ƒ»≈»ƒ»ƒ¿∆¿

‰È˙k‰ wÚa ÔÈa  ˙Á‡˜a ÔÈa ,,Ú˜a ÔÈa , «∆∆≈¿ƒ««¿ƒ»≈¿∆∆≈¿∆«
LeËLËa ÔÈa˙B‡ ÔÈa È˜‰L B‡ ˜ÈÁ‰L (ÊË . ≈¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈

˙B˙ ÈzL B‡ ,˙B˙ ÈzLk ‰z‰ ‰‡zL „Ú ,˙B‡Ï¿«∆≈»∆«≈»ƒ¿≈≈¿≈≈
˙Á‡ ‰˙k˙BiLt‰ ˙eˆ ‰pML (ÊÈ .(ÁÈ . ¿≈»∆»ƒƒ»««»»ƒ

˙BÈM‰ ˙eˆ ‰pML˙k‰ ‡La ˙kL (ËÈ . ∆ƒ»««ƒ∆»«ƒ¿»«¿»
‰ÈLk‰B‰Ë È„Èb ‡Ïa ˙BÚÈÈ‰ ÙzL (Î .. ¿ƒ»∆»««¿ƒ¿…ƒ≈¿»

‡LekÚÏ ‡Ï ,‰ÂˆÓÏ  ÌÈc‰. ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»…¿«≈
בפרקים 2) שנשנו הדברים תמצית מסכמת זו הלכה

ה"יא).3)הקודמים. (פ "ז, לעיל ורבינו 4)כמבואר
נהגו  וכך פסול, ספרֿתורה על שמברכים כותב : בתשובתו,
פסול  ספרֿתורה על ולאחריה לפניה לברך - המערב  אנשי 
שאין  וידעו היו, בינה בעלי  שכולם לפי  עולם, גאוני  בפני  -
בקריאה  אלא פסול, אם הוא כשר אם בספר, תלויה הברכה
האפשרות  להם כשאין אלא זה שאין וכנראה וכו ', עצמה
ספר  להשיג להם כשאפשר ידובר וכאן כשר, בספר לקרוא
באמצע  בספר טעות נמצאה אם יוצא, ולפי ֿזה כשר.
שנמצאה  ממקום בו ומתחילים אחר ס "ת מוציאים הקריאה,
כי בראשון, שקראו מה על חוזרים ואין בראשון, הטעות
בו. שיוצאים אפשר" כ"אי  זה הרי  בו, קראו שכבר מאחר
שמשמעו  בו", קורין "אין לכתוב : רבינו שדייק  וזהו
 ֿ (כסף  הקריאה להם עלתה בדיעבד אבל - לא לכתחילה

רבינו"). "תשובות במוספנו וראה עבדוהו 5)משנה, שלא
ה"ו. פ "א, לעיל כמבואר ובעפצים, הלכה 6)בקמח  שם,

כמבואר 7)י "א. השיער, במקום להכתב  ודינו הבשר, לצד
ה"ח ). (פ "א, ה"ד.8)לעיל פ "ז, החלק 9)לעיל הוא

לשנים, בעביו העור את שחילקו אחרי  הבשר, שממול
ה"ז. פ "א, לעיל י "ב .10)כמבואר הלכה שם,

לעיל 11) כמבואר פסולים, הצבעים ושאר רב , זמן המתקיים
ה"ה. ובכתב 12)פ "א, הקדש בלשון אלא נכתב  ואינו

ה"יט . שם כמבואר "גוי ".13)אשורי , התימנים: ובכת"י 
או14) מומר ישראל ה"יג.כגון פ "א לעיל כמבואר מוסר,
הקב "ה.15) לשם 16)שמות בכתיבתן לכוין שצריך

ה"טו). פ "א, (לעיל השם כדין 17)קדושת יתר של שדין
ה"טז). פ "ז, (לעיל להיות 18)החסר צריכה אות וכל

ה"יט ). פ "א, (לעיל רוחותיה מכל עור מוקפת
לגמרי .19) דומה 20)שנמחקה היתה הכתיבה שמתחילת

אחרת. אחרת.21)לאות לאות תדמה נקב , ע "י 
כגון 22) אחרת, לאות תדמה ולפיכך מקצתה שנמחקה

כיו"ד. נראית היא והרי  הוא"ו רגל ראה 23)שנמחקה
ה"ד. סוף  פ "ח , סתומות,24)לעיל - פתוחות שכתב 

ה"אֿג. פ "ח , לעיל כמבואר פתוחות, - וסתומות
מיוחדת,25) בצורה הנכתבת ו"האזינו", הים" "שירת

ה"ד. סוף  פ "ח , לעיל באמצע 26)כמבואר ריוח  בו שנתן
ה"יא. פ "ז, לעיל מבואר ופסולו בגידי27)השיטות, אלא

פ "ט , (לעיל כהלכה ויתפרן שיתירן עד ופסול טמאה, בהמה
ורבינו 28)ה"יג). פסול, עוד שיש המפרשים והעירו

השם  מקצת "כתב  ה"טז): (פ "א, לעיל הביאו בעצמו
רע "ד, סימן ח "ג ובתשב "ץ  פסול". - תלוי  ומקצתו בשיטה

כאן. למנותו רבינו שכחו ספק  שבלי  ע "ז העיר

.„BÎÂ ‰˙È ‰M„˜ Ba ÔÈ‚‰B ,Lk ‰BzŒÙÒ≈∆»»≈¬ƒ¿À»¿≈»¿»
ÏB„bÔÈ‡ elÙ‡ ,‰BzŒÙÒ kÓÏ Ì„‡Ï eÒ‡Â . »¿»¿»»ƒ¿…≈∆»¬ƒ≈

ÏÎ‡i ‰Ó BÏelÙ‡Â ,ÌÈa ÌÈÙÒ BÏ eÈ‰ elÙ‡Â , «…««¬ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬ƒ
ŒÙÒ ÔÈÎBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ .L„Á Ba ÁwÏ ÔLÈ LÈ∆»»ƒ«»»¿»≈¿ƒ≈∆

ÂÈÓ„a ‰Bz „ÓÏiL :ÌÈ„ ÈLÏ ‡l‡ ,‰BzB‡ , »∆»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿«»¿»»
ÂÈÓ„a ‰M‡ ‡NiL‡e‰Â ;c BÏ ‰È‰È ‡lL , ∆ƒ»ƒ»¿»»¿∆…ƒ¿∆»»

kÓÏ Á‡. «≈ƒ¿…

  

   

לשיטת  ורבו ", "פרו  במצות ההסבר אופני  בשני  תלוי  זה  די
לחיוב ישיר המש היא  בזקנותו  ורבו " "פרו  מצות  " הרמב
זו  מצוה   שקיי לאחר  שג ורבו " "פרו  מצות של העיקרי 
ג זו  ממצוה  ליבטל לא   סופרי מדברי  חיוב  עליו  יש 
שהיו  ואחר זקנותו  בעת החיוב  השני  לאופ אבל בזקנותו .
העיקרי . לחיוב  המש ואינו  עצמו  בפני  חיוב  הוא  ובת ב לו 
לישא  בשביל תורה  ספר מכירת לדי הנפק "מ  ומכא
"פרו  מצות כבר  קיי הרי  עצמו  בפני  די הוא   א אשה :
לשיטת  אבל ,כ  לש תורה  ספר למכור ואסור ורבו "
לו  יש  פו "ר למצות והמש תמידי  חיוב  שהוא   " הרמב
קיי  א  ג  בני בת אשה  לישא  כדי  תורה  ספר למכור

פו "ר. מצות כבר
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קצח                
         

מ "ח ):29) פ "ד, (אבות שנינו וכן ה"זֿי . בסמוך כמבואר
(וראה  הבריות", על מכובד גופו התורה, את המכבד  "כל

לג:). בן 30)קידושין שמעון רבן "אמר ע "א: כז, מגילה
בתו  או ספרֿתורה ומוכר יאכל, מה לו אין אפילו גמליאל:
ומובן  הדמים). (באותם לעולם" ברכה סימן רואה אינו -
נפשו  את להחיות במה לו שאין כגון נפש, פיקוח  שבמקום
שמזונותיו  במי  ידובר וכאן למכרו. לו מותר - מרעב  ויגווע 
נפש  פיקוח  של למצב  הגיע  לא עדיין אבל מצומצמים,

וגדול 31)(כסף ֿמשנה). תורה, כשילמד בדמיו שיתפרנס 
מעשה. לידי  שמביא נישואי32)הלימוד שם. מגילה,

יח ): מח , (ישעיה ככתוב  העולם, קיום משום בהם יש אשה
יצרה. לשבת בראה תוהּו והעירו 34)ובלבד.33)לא ָ

פדיוןֿשבויים, מצות לצורך שגם ח :): (ב "ב  ב 'תוספות'
מיימוניות'). ('הגהות ספרֿתורה למכור מותר

.‚B˙B‡ ÔÈ˙B ,ÏÒÙpL B‡ ‰ÏaL ‰BzŒÙÒ≈∆»∆»»∆ƒ¿«¿ƒ
NÁŒÈÏÎaBÊÂ ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ïˆ‡ B˙B‡ ÔÈB˜Â ƒ¿ƒ∆∆¿¿ƒ≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿

˙BÁtËÓ .B˙ÊÈ‚ ‡È‰Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,eÏaL ÌÈÙÒ ƒ¿ƒ»ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒ»
‰ÂˆÓŒ˙ÓÏ ÔÈÎÈÎzÔ˙ÊÈ‚ ‡È‰ BÊÂ ,. «¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»

(ירמיה 35) ככתוב  רב , זמן בו שמתקיים ע "ב . כו, מגילה
ואין  רבים. ימים יעמדו למען חדש בכלי  ונתתם יד): לב ,

מהר. כך כל ירקב  שלא בעפר, אותו מעילי36)מניחים
קוברין 37)הספר. לו ואין בדרך, מושלך מישראל אחד

ה"ח ). פ "ג, אבל הל' רבינו ע "ב .38)(לשון כו, מגילה
לעשות  שהרשות הכוונה, רפב , סי ' יו"ד יוסף ' ה'בית ולדעת
לגנזן  ויכול בדבר, חיוב  אין אבל מצוה למת  תכריכין מהן

בעפר. חרס  בכלי 

.„Ba Áp‰Â ‰BzŒÙÒÏ ÔÎe‰L ˜ÈzÔÎÂ ; ƒ∆«¿≈∆»¿À«¿≈
Ïc‚n‰Â ÔB‡‰Â ˙BÁtËn‰ŒÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL «ƒ¿»¿»»¿«ƒ¿»∆«ƒƒ≈∆

ÔÎÂ ;˜Èz‰ CB˙a Ùq‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Bz»««ƒ∆«≈∆¿«ƒ¿≈
‡qk‰ÂÈÏÚ Áp‰Â ,‰BzŒÙÒ ÂÈÏÚ ÁÈp‰Ï ÔÎe‰L «ƒ≈∆«¿«ƒ«»»≈∆»¿À«»»

eÒ‡Â ,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz Ïk‰  ‰BzŒÙÒ≈∆»«…«¿ƒ≈¿À»≈¿»
ÔÈÊ‚ ,eMiLk B‡ eÏiLk ‡l‡ ,Ô˜ÊÏÏ‡ . ¿»¿»∆»¿∆ƒ¿¿∆ƒ»¿ƒ¿»ƒ¬»

˙BÓÈa‰,Ùq‰ ÊÁB‡Â eaˆ ÁÈÏL Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚL «ƒ∆≈¬≈∆¿ƒ«ƒ¿≈«≈∆
˙BÁel‰ÂÔÈ‡ ,„nÏ˙‰Ï ˜BÈzÏ Ô‰a ÔÈ˙BkL ¿«∆¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ¿«≈≈

‰M„˜ Ô‰aÈBn ÔÎÂ .,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ‰ÊÂ ÛÒÎ »∆¿À»¿≈ƒ≈∆∆¿»»¿«≈»∆
,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz  ÈBÏ ‰BzŒÙÒÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿≈∆»¿«¿ƒ≈¿À»≈
Ô˙B‡ ÎÓ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;ÏÁÏ Ô‡ÈˆB‰Ï eÒ‡Â¿»¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«»

LnÁ B‡ ‰BzŒÙÒ Ô‰ÈÓ„a ˙B˜Ï. ƒ¿ƒ¿≈∆≈∆»À»

קדושה 39) בו אין - לכך הוכן לא או בו, הונח  לא אם כי 
ה"ט . פ "ד, לעיל כמבואר בו 40)כלל, שמצניעים - ארון

שעליו  הבימה שעל הגבוה הספסל הוא - מגדל תורה. ספרי 
הספרדים  הכנסת (ובבתי  בו. כשקורא הספר הש"ץ  מניח 
הוא  מקרא ולשון "תיבה"). אצלם ונקרא בו, משתמשים
('בית  לדבר עשו אשר עץ  מגדל על ויעמוד... ד): ח , (נחמיה

רפב ). סי ' יו"ד כסא 41)יוסף ' המכינים מקומות יש
ספרים  שני  שמוציאים ביום ספרֿתורה עליו להניח  מיוחד

(שם). ע "ב .42)לקריאה כו, שבאמצע 43)מגילה אחת
בימה  לפניו שיש הקודש' 'ארון שלפני  והשניה הכנסת, בית

התורה. הוצאת בשעת הספר את ואוחז הש"ץ  עומד ועליה
הברית 44) ללוחות הכוונה המשנה', 'מרכבת בעל דעת לפי 

"ארון  בראש והם הדברות", "עשרת עליהם שכתובים
'ארון  נויי  שהם שאע "פ  רבינו ומשמיענו כמנהגנו, הקודש"

הארון. קדושת להם אין - ע "א.45)הקודש' לב , מגילה
"אין  אמרו: ה"א) פ "ג, (שם, שב 'ירושלמי ' הראב "ד והעיר
הכנסת". בית קדושת מקום בהם יש אבל ארון, קדושת להם
(הל' לעיל כתב  בפירוש שהרי  בזה, מודה רבינו שגם ויתכן,
הכנסת", כבית הכנסת בית כלי  "וכל ה"טו): פ "יא, תפילה
קדושה" כ"תשמישי  הארון בקדושת מדובר שכאן אלא

כסף ֿמשנה). בצורת 46)(ע "פ  עשויים תורה ספר תשכיטי 
לעיל 47)רימון. כמבואר מורידים, ואין בקדש שמעלים

ה"יד. פ "יא, תפילה הל'

.‰ÔÈ‡Â ,‰BzŒÙÒ ÈabŒÏÚ ‰BzŒÙÒ ÁÈp‰Ï zÓeÀ»¿«ƒ«≈∆»««≈≈∆»¿≈
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ÓBÏ CÈˆÔÈLnÁ‰ ÔÈÁÈpÓe . »ƒ«««≈À»ƒ«ƒƒ«À»ƒ

ÌÈ‡È ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï‡ .ÌÈe˙Îe ÌÈ‡È ÈabŒÏÚ««≈¿ƒƒ¿ƒ¬»≈«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ÌÈe˙ÎeÈabŒÏÚ ÌÈLnÁ ‡ÏÂ , ¿ƒ««≈À»ƒ¿…À»ƒ««≈

,˙B„b‡Â ˙BÎÏ‰ elÙ‡ ,L„w‰ È˙k ÏÎÂ .‰BzŒÙÒ≈∆»¿»ƒ¿≈«…∆¬ƒ¬»¿«»
Ô˜ÊÏ eÒ‡ÔÈÚÈÓw‰ .ÏL ÌÈÈÚ Ì‰a LiL , »¿»¿»«¿≈ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒ∆
L„w‰ È˙kŒ‡l‡ ,‡qk‰Œ˙ÈÏ Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡ , ƒ¿≈«…∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿≈«ƒ≈∆»

BÚ ˙BtÁÓ eÈ‰ ÔkŒÌ‡. ƒ≈»¿À

בגלילה 48) ועשוי  בלבד, אחד חומש רק  בו הכתוב  ספר
ס "ת. מותרים 49)כעין וכתובים, ונביאים ע "א. כז, מגילה

שם). (ר"ן, זה על לו 50)זה יתנם אל לחבירו, כשיתנם
צח .). (עירובין עליו 51)בזריקה שכותבים נייר או קלף 

קושרו  והאדם וכדומה, לרפואה כסגולה קדושים, שמות
רבה' 'במדבר במדרש מצינו וכן תמיד, עמו ונושאו לגופו
רעה". עין בך תשלוט  שלא עליך, הזה הקמיע  "יהא פ "יב :

וברש"י ).52) ס : (שבת רפואה של סא,53)מקראות שם,
ע "א.

.ÂBa ÒkÈÂ BÚBÊa ‰BzŒÙÒ Ì„‡ ÊÁ‡È ‡Ï……«»»≈∆»ƒ¿¿ƒ»≈
‡qk‰Œ˙ÈÏ B‡ ıÁn‰Œ˙ÈÏ˙Bw‰ ˙ÈÏ B‡, ¿≈«∆¿»¿≈«ƒ≈¿≈«¿»

˜Èz‰ CB˙a Ôe˙Â ˙BÁtËÓa CeÎ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¿«ƒ
ÔÓ ˙Bn‡ Úa‡ ˜ÈÁiL „Ú ,B ‡˜È ‡ÏÂ .BlL∆¿…ƒ¿»«∆«¿ƒ«¿««ƒ
ÊÁ‡È ‡ÏÂ .‡qk‰Œ˙ÈaÓ B‡ (ıÁn‰Œ˙ÈaÓ B‡) ˙n‰«≈ƒ≈«∆¿»ƒ≈«ƒ≈¿……«

ÌÚ ‡e‰Lk ‰BzŒÙÒ ˙‡‰hÓ ÏÚ LÈÏ eÒ‡Â . ∆≈∆»¿∆»…¿»≈≈«ƒ»
‰ÈÏÚ ‰BzŒÙqL. ∆≈∆»»∆»

אלה 54) מזוהמים במקומות בס "ת להכנס  הוא גנאי  כי 
כא:). להתראות 55)(סנהדרין אין כי  לרש", "לועג משום

את  לקיים בידם שאין המתים, לפני  במצוות עסוקים
יז, (משלי  עושהו חרף  לרש לועג אומר: והכתוב  המצוות,
בה  יש בו) לקרוא (מבלי  בזרועו ספרֿתורה ואחיזת ה),
רבינו. בכוונת הכסף ֿמשנה דברי  ע "פ  יח .), (ברכות מצוה

מפרשים:56) ויש לב .). (מגילה מטפחת בלי  ערום כשהספר
הלכה  פ "ד, לעיל ראה ערום, כשהאדם - ערום" "כשהוא

וברדב  הפירושים ב ֿג. שני  את הביא תשע "א סימן ח "ב  "ז
ביניהם. הכריע  ברכות 57)ולא ירושלמי  ע "ב ; לב , מנחות

ספסל  גבי  על יושב  שהיה אליעזר ברבי  "מעשה ה"ה): פ "ג,
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קצט                 
         

כמרתיע  מלפניו (נזדעזע ) והרתיע  עליו, נתון שספרֿתורה
הנחש". מלפני 

.ÊLiL ˙ÈaBa B˙hÓ LnLÏ eÒ‡ ,‰BzŒÙÒ Ba «ƒ∆∆≈∆»»¿«≈ƒ»
„ÚÈÏk‰ ÔzÈÂ ,ÈÏÎa epÁÈpiL „Ú B‡ ,ep‡ÈˆBiL «∆ƒ∆«∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

ÔnÊÓ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .BÏ ÔnÊÓ BÈ‡L Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ«≈∆≈¿À»¬»ƒ»»¿À»
ÈÏÎk ,‰Ê CB˙a ‰Ê ,ÌÈÏÎ ‰NÚ elÙ‡  BÏ¬ƒ¬»»≈ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ
‰‰B‚ ‰vÁÓ BÏ ‰NÚiL „Ú B‡ ,Ì‰ „Á‡∆»≈«∆«¬∆¿ƒ»¿»

ÌÈÁÙË ‰NÚÁ‡ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,. ¬»»¿»ƒƒ…»»«ƒ«≈
„Ú LnLÏ eÒ‡ ,Á‡ ˙Èa BÏ LÈ Ì‡ Ï‡¬»ƒ∆«ƒ«≈»¿«≈«

ep‡ÈˆBiL. ∆ƒ∆

ע "ב .58) כה, אחר.59)ברכות ע "א.60)חדר כו, שם,

.ÁzÓ ,È˙ek elÙ‡Â ,˙Bc elÙ‡Â ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ«¬ƒƒ«¬ƒƒÀ»
‰B˙ Èc ÔÈ‡L ,Ba ˙B˜ÏÂ ‰BzŒÙÒ ÊÁ‡Ï∆¡…≈∆»¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó˙BÙpËÓ ÂÈ„È eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â . ¿«¿ƒÀ¿»¿∆…ƒ¿»»¿À»
CkŒÁ‡Â ,Ì‰È„È eˆÁÈ ‡l‡ ,ËÈËa ˙BÎÏÎÏÓ B‡¿À¿»¿ƒ∆»ƒ¿¬¿≈∆¿««»

.B eÚbÈƒ¿

ס "ת 61) שאין פי "ד אהלות תוספתא ראה ע "א. כב , ברכות
לעיל  רבינו דברי  והשווה טומאה. שמע מקבל קריאת הל'

ה"ח . תפילין.62)פ "ד, לענין כו: בסוכה שאמרו כמו

.ËCl‰Ó ‡e‰Lk ‰BzŒÙÒ ‰‡B‰ ÏkiÁ , »»∆≈∆»¿∆¿«≈«»
ÂÈtÓ „ÓÚÏ‰Ê „ÓÚiL „Ú ,ÌÈ„ÓBÚ Ïk‰ eÈ‰ÈÂ . «¬…ƒ»»¿ƒ¿«…¿ƒ«∆«¬…∆

BÓB˜ÓÏ epÚÈbiLk ,Ba Cl‰Ó ‡e‰L„Ú B‡ , ∆¿«≈¿∆«ƒ∆ƒ¿«
LÈÏ ÔÈzÓ eÈ‰È CkŒÁ‡Â ,Ì‰ÈÈÚÓ ‰qk˙iL. ∆ƒ¿«∆≈≈≈∆¿««»ƒ¿À»ƒ≈≈

הנושאו.63) האדם "מפני64)ע "י  ע "ב : לג, קידושין
כלֿשכן". לא מפניה עומדין, עמד 65)לומדיה אם אבל

קבע  עמידת עמידתו ואין הואיל כמהלך דינו לנוח , רק 
"נשיא 66)(כסף ֿמשנה). שם): (קידושין שאמרו כמו

שישב  עד יושב  ואינו עיניו, מלוא מלפניו עומד עובר,
האהלה". בואו עד משה אחרי  והביטו שנאמר: במקומו,
שאינו  אע "פ  קולו את בשומע  שהואֿהדין אומרים: ויש
כששמע  שעמד יוסף  ברב  מצינו כן כי  לעמוד, חייב  - רואהו
לא:). (קידושין השכינה מלפני  אקום אמר: אמו, צעדי  קול
יוסף ' ('בית תורה בכתר פעמונים לעשות נהגו זה ומטעם

מנוח ). רבינו בשם רפב , סי ' יו"ד

.ÈB„aÎÏe ,ÌB˜Ó ‰BzŒÙÒÏ „ÁÈÏ ‰ÂˆÓ ƒ¿»¿«≈¿≈∆»»¿«¿
˙Èa‰ ˙BÁeÏaL ÌÈc .È‡cÓ ˙BÈ Bc‰ÏeÔ‰ , ¿«¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿«¿ƒ≈

ÙÒÂ ÙÒ ÏÎaL Ô‰„‚k Ì„‡ ˜È ‡Ï . ≈∆¿»≈∆»≈∆…»…»»¿∆∆
‰BzŒÙÒBc‚k B˙ÂÚ ‰l‚È ‡ÏÂ ,‡ÏÂ , ≈∆»¿…¿«∆∆¿»¿∆¿¿…

ËÈLÙÈBL‡ ÏÚ epÁÈpÈ ‡ÏÂ ,Bc‚k ÂÈÏ‚ «¿ƒ«¿»¿∆¿¿…«ƒ∆«…
‰BzŒÙÒÏ ÂÈBÁ‡ ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ;ÈB‡NÓkŒ‡l‡ , ¿«¿…«¬ƒ¬»¿≈∆»∆»

ÌÈÁÙË ‰NÚ epnÓ dB‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡. ƒ≈»»»«ƒ∆¬»»¿»ƒ

את 67) "ולכבד הנוסח : התימנים, ובכת"י  המקום. את
הברית 68)המקום". לוחות על הכתובים הדברות עשרת

ח , במלכיםֿא כמפורש הקדשים, שבקודש בארון המונחים
הדברות,69)ט . עשרת נמצאות ספרֿתורה בכל שגם

שבתוכו, הלוחות על ה' ברית ארון את לכבד שמצוה וכשם
לספרֿתורה  המיוחד המקום לכבד מצוה הגר"א,כן (ביאורי 

רפב ). סי ' (עירובין 70)ליו"ד שאמרו מרבו, קלֿוחומר
לו):) ח , (משלי  אומר הכתוב  עליו רבו, בפני  "הרק  צט .):

מות". אהבו משנאי  אשר 71)כל כו): כ, (שמות ככתוב 
בספרֿתורה  כך, במזבח  ואם עליו, ערותך תגלה לא

רוקח '72)עלֿאחתֿכמהֿוכמה. 'מעשה כת"י , כנוסח 
שזה  קח : לכתובות רש"י  וראה יפשיט . אחר: ובנוסח  ועוד.

בזיון. הנפטר 73)דרך "תלמיד נג. ביומא שמצינו כמו
והולך". פניו מצדד אלא וילך פניו יחזיר אל מרבו,

והרבנים 74) כה:). (ברכות אחרת כברשות נידון הוא שאז
בזה  אין - הקודש לארון ואחוריהם ודורשים העומדים
אחרת  כברשות הוא הרי  בארון מונח  שהס "ת כיון איסור,

סק "א). רפב  סי ' יו"ד (ט "ז

.‡È,BnÚ ‰BzŒÙÒÂ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‰È‰»»¿«≈ƒ»¿»¿≈∆»ƒ
ÈabŒÏÚ epÁÈpÈÂ ,˜N‰ CB˙a ‰BzŒÙÒ ÁÈpÈ ‡Ï…«ƒ«≈∆»¿««¿«ƒ∆««≈

ÂÈÏÚ kÈÂ BÓÁ‰ÈtÓ „Át˙Ó ‰È‰ Ì‡Â ; «¬¿ƒ¿«»»¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ¿≈
zÓ  ÌÈpb‰BÁÈpÓ  „Át ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ««»ƒÀ»¿ƒ≈»«««ƒ

B˜ÈÁ.CÏB‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ÎB ‡e‰Â ,BaÏ „‚k ¿≈¿∆∆ƒ¿≈««¿≈»¿≈
,L‡Œ„Îa LÈ ,‰BzŒÙÒ ÈÙÏ LBiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆»≈≈¿…∆…

‰ÓÈ‡aÈ‡a ÏÎÏ ÔÓ‡p‰ „Ú‰ ‡e‰L ,„ÁÙÂ ¿≈»»««∆»≈«∆¡»¿»»≈
ÌÏBÚÓ‡pL ,e‰„aÎÈÂ ."„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â" : »∆∆¡«¿»»»¿¿≈ƒ«¿≈

ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .BÁÎ ÈÙkÏlÁÓ‰ Ïk : ¿ƒ…»¿¬»ƒ»ƒƒ»«¿«≈
„aÎÓ‰ ÏÎÂ ;˙Bia‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb ,‰Bz‰ ˙‡∆«»¿À»««¿ƒ¿»«¿«≈

˙Bia‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb ,‰Bz‰ ˙‡. ∆«»¿À»««¿ƒ

  

       

גדולתה  על האריכות כל שאחרי  יתכ אי :להבי צרי
עליו   האד שיתכבד  שכדי   מסיי התורה , של וקדושתה 
שיש  מבי יהודי  שאינו  מי   ג והלא  התורה , ספר את לכבד 
ובעצמו  בכבודו  הקב "ה  של תורתו  שהיא  התורה  את לכבד 
מביא  ואעפ"כ  יהודי  לכל המוב דבר שהוא  ועאכו "כ 

. האד יתכבד  שעי "ז  הטע את  " הרמב
מביני הכל והלא  כו '" מכובד  "גופו  הלשו שנקט ובפרט
מדגיש  ומדוע  גופו , ולא  נשמתו  היא   אד של שעיקרו 
הבריות  על מכובד  גופו  שיהיה  כתב  מכ ויתירה  גופו . כבוד 
אד בבני  ביותר הנמוכה  בדרגה  מדבר "בריות" שהלשו

הקב "ה . ידי  על שנבראו  היא   מעלת שכל
 אי התורה  את לכבד  יהודי  על  מצווי כאשר והביאור:
ורצונו  חכמתו  שהיא  מבי אכ והוא  , טע  לשו  צריכי
ש "את הגלות שבזמ אפשרות שיש  אלא , הקב "ה . של
ע  הקשורי  דברי על כשיקפיד  " העמי מכל המעט
כאשר  ובפרט בפרנסה ,  קשיי הגוי  לו   יגרו התורה  כבוד 
לא   בה שאי  פשוטי  אנשי היינו  "בריות" על  מדובר
בענייני מושג  שו  לה ואי טובות מידות ולא  שכל
כי ברוחניות,  העסוקי  אנשי לסבול  יכולי  אינ  רוחניי
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. שלה הריקנות את להרגיש   לה  הגורמי  ה
המכבד ליהודי  תורה  שהבטיחה   " הרמב אומר זה  על
הבריות", על מכובד  "גופו  שיהיה  אותה   ומקיי אותה 
לא   ג היזק   שו לו   תגרו לא  תורה  על והקפדתו 
שלא  ופשיטא  לגופו ,  הקשורי  פשוטי הכי   בענייני

שליטה . כל לגוי  אי בוודאי  שעליה  לנשמתו 
ומה  , האנשי כמו   הנשי חייבות ספר־תורה  כבוד  בעניי
מפני לא  הוא  ספר־תורה  כתיבת במצוות חייבות שאינ
שהתורה   אחרי  בחיובי כמו  אלא  לזה  שייכות שאינ
 בחינו לשליחות הדרוש  הזמ לה שיהיה  כדי  אות פטרה 
חיובי  עליה הוטלו  לא   לאמו " הצרי "תינוק    הילדי

. האנשי על שהוטלו   אחרי
 שהזמ למ "ע  בקשר מופלא : עניי התורה  מוסיפה  אעפ"כ 
המצוה ... את הזכר ש "בעשות האריז"ל בכתבי  נאמר גרמא ,
מה  סוד  וזה  אותה , שעושה  בעת עמו  נכללת (האשה )

דמיא ". כגופו  אשתו  שארז"ל
שג הרי  גופא " "פלג  ה ואשה  שאיש  מכיו :מכ יתרה 
הכלה  את המיועד  החת שהוא  האיש  מזכה  הנישואי  טר

, מקיי שהוא  במצוות ספר המיועדת כתיבת בעניי וכ
לעילוי זוכות ה מ "מ   הנשי על חיוב   שאי  הג תורה 

האיש . ידי  על המצוה   מקיו  הנגר

  

     

ויש  נח , בבני   ג לכאורה  מדבר " עול באי  "כל הלשו
"כתר  הלשו  שש מ 'ספרי '  " הרמב של שמקורו  לומר
כתר  כו '  עול לבאי  פה  פתחו לית שלא  כדי  מונח  תורה 
וא . העול אומות  ג כולל " העול באי  לכל מונח  תורה 

מיתה  חייב  תורה  שלמד  ה "ט)שנכרי  פ"י מלכי הרי(הלכות
בלימוד אבל ישראל, של מצוות תורת ללימוד  בנוגע  רק  זה 
ועוסק  נכרי  "שאפילו  חז"ל אמרו  נח , בני  של המצוות

גדול". ככה שהוא  בתורה 
       

רפב ).75) סי ' יו"ד (הגר"א החמור יח ,76)על ברכות
תפילין.77)ע "א. לענין כג) (שם, שאמרו כמו
אדם 78) יתן "לא שנינו: ה"יא) (פ "ג, סופרים ובמסכת

עליה". (מרפקיו) אציליו ושני  ארכובותיו, על ספרֿתורה
שבשמים.79) לאביהם ישראל בין הברית כריתת על
מ "ו.80) פ "ד, כי81)אבות ל): ב , (שמואלֿא שנאמר

שבאבות, המשנה סדר רבינו והפך יקלו. ובוזי  אכבד מכבדי 
הלכה. כל בסוף  כמנהגו טוב , בדבר ס "ת הל' את לסיים כדי 

.‡iÓL ÈÓÁa ‰Bz ÙÒ ˙BÎÏ‰ eÓ‚ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«¬≈¿«»



      

ה'תשע"ט  תשרי י"ד ראשון  יום 


 

   1 
יחידית.1) גפן בצד או הכרם בצד תבואה הזורע  יבאר

באמצעו  החרב  כרם זנב . יוצאת ואחת שתים כנגד שתים
מחיצה  ודין הכרם מחול דין סביביו. מכל שלם ונשאר
שנפרצה  קטנה חצר לירק . כרם בין להפסיק  הראויה
בתוכו  זורעין אם שבכרם בית או שומרת לגדולה. במילואה

ירק .

.‡ÚÊÏ ‡a‰2Úa‡ epnÓ ˜ÈÁÓ  Ìk‰ „ˆa «»ƒ¿…«¿««∆∆«¿ƒƒ∆«¿«
˙Bn‡3ÌÈÙb‰ ÈwÚÓ4‡È‰ ˙È„ÈÁÈ ÔÙb Ì‡Â .ÚBÊÂ «≈ƒ»≈«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¿ƒƒƒ

ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁÓ 5‰eL ‰˙È‰ .ÚBÊÂ «¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿»»
˙Á‡6ÔÈ‡  ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BÊ „ˆa BÊ ÌÈÙb ÏL ««∆¿»ƒ¿«¬ƒ≈≈»≈

‰eM‰ ÔÓ ˜ÈÁÓe ,˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚k ‡l‡ ,Ìk ‰Ê∆∆∆∆»¿∆∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«»
˙BeL ÈzL eÈ‰ .ÚBÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML7el‡ È‰  ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿≈¬≈≈

Ck Á‡Â „ˆ ÏkÓ ˙Bn‡ Úa‡ ˜ÈÁ‰Ï CÈˆÂ ,Ìk∆∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿««ƒ»«¿««»
.ÚÊÈƒ¿«

ה.2) משנה ופ "ד א משנה פ "ו (פ "ו 3)כלאים במשנה
"ארבע  יח . בתרא בבבא ואמרו עבודתו". לו "נותנים שם):
החרישה  כדי  כלומר, הכרם". עבודת כדי  שאמרו, אמות

אליו. ובטל לכרם שייך הזה השטח  שכל הכרם, סביב 
ג.4) הלכה פ "ח  להלן וראה שם, ובפ "ג 5)כלאים שם

ז. ה.6)משנה משנה פ "ד שם וראה 7)כביתֿהלל שם.
הסמוכה. בהלכה להלן

.ÌÈÙb LÏL ?‰eL ÏÎa ‰È‰È ‰nÎÂ8.˙BÈ B‡ ¿«»ƒ¿∆¿»»»¿»ƒ≈
ÔÙ‚Â ÔÙb Ïk ÔÈa ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈»∆∆»∆∆

˙Bn‡ ‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa‡Ó9ÔÈa ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ≈«¿«««¿∆«¬»ƒ»»≈
ÌÈÙb‰ ÌB˜nÓ ıeÁ ˙Bn‡ ‰BÓL ˙BeM‰ ÈzL¿≈«¿∆«ƒ¿«¿»ƒ

ÔÓˆÚ10,„Á‡ Ìk ÔÈ‡Â BfÓ BÊ ˙BÏcÓk el‡ È‰  «¿»¬≈≈¿À¿»ƒ¿≈»∆∆∆»
Ì‡ ÔÎÂ .‰eL ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ ˜ÈÁÓ BÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆»ƒ»¿»ƒƒ»»¿≈ƒ

˙Á‡ ÔÙ‚k el‡ È‰  Úa‡Ó ˙BÁt Ô‰ÈÈa ‰È‰11, »»≈≈∆»≈«¿«¬≈≈¿∆∆««
.Áe ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁÓe«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

שלש 8) אוסר דביתֿהלל דעתיה "על ג. הלכה שם ירושלמי 
שם. במשנה ביתֿהלל שאמרו שורות שתי  והן שלש", כנגד
שאין  פז.) ויומא יד: (ביצה אחרים במקומות אמרו וכן
(להלן  שהצריכו ומה (כסף ֿמשנה). משלשה פחות שורה
אלא  זה אין זנב , יוצאה ואחת שתים כנגד שתים ז) הלכה
ביותר  אבל שם), (להלן קטן כרם שהוא גפנים בחמש
יוםֿטוב ' ('תוספות זנב  יוצאת באחת צורך אין מחמש

שם). ב .9)בכלאים משנה ופ "ה ח  משנה פ "ד שם
(כסף ֿמשנה).10) ו הלכה פ "ד שם שאפילו 11)ירושלמי 

"כרם  ואומרים שם) (פ "ה שמעון ר' על החולקים חכמים
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כרם" זה] [הרי  אמות מארבע  פחות פחות על נטוע  שהוא
אינן" כאילו האמצעיות את ש"רואין מפני  אלא זה אין -
הלכה  להלן (ראה שורות בשלש אלא שייך לא וזה (שם),
כאילו  אחת שורה נראה אם שהרי  לא, שורות בשתי  אבל ג),
('תוספות  כרם ואינה אחת שורה אלא תישאר לא אינה,

שם). יוםֿטוב '

.‚˙BeL LÏL eÈ‰12˙BÁt Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆≈≈≈∆»
˙BiÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡BÂ ,Ìk el‡ È‰  Úa‡Ó≈«¿«¬≈≈∆∆¿ƒ∆»∆¿»ƒ

ÌÈ‡ el‡k13ÔÎÂ .14˙BeL LÏL eÈ‰ Ì‡15Ïk ÔÈe ¿ƒ≈»¿≈ƒ»»≈»
ÚBÊ ‰Ê È‰  ˙BÈ B‡ ˙Bn‡ ‰BÓL ‰eLÂ ‰eL»¿»¿∆«≈¬≈∆≈«

˙BeM‰ ÔÈa16. ≈«

הלכה 12) למעלה וראה שמעון, כר' ולא כחכמים שם,
(והמדובר 13)הקודמת. דמי . כעקור ליעקר העומד שכל

ראה  הקיצוניות, השורות שתי  בין אמות שמונה שאין באופן
בשנותֿאליה  ועיין ב . הלכה ד).למעלה הלכה ולהלן שם, ו

שאם 14) שורות, בשתי  ב  בהלכה שכתב  מה על מוסב  זה
כרם. זה אין אמות, שמונה לשורה שורה בין שם 15)היה

כמותם  פסק  שרב  מפני  שמעון ור' מאיר כר' ט , משנה פ "ד
תנאֿקמא  כדעת ולא ו), הלכה שם (ירושלמי  למעשה הלכה
שהלכה  שם, המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן ח . משנה שם

שמעון). (ור' מאיר טפחים,16)כרבי  ששה בהרחקת
ד. הלכה להלן כמבואר

.„‰lÁzÓ BÓk ˙‡ ÚËBp‰ ,CÎÈÙÏ17ÔÈa ˜ÈÁ‰Â ¿ƒ»«≈«∆«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
ÚÊ ‡È‰Ï zÓ  ˙Bn‡ ‰BÓL ‰eLÂ ‰eL Ïk»»¿»¿∆«À»¿»ƒ∆«

ÌÈÁÙË ‰ML ‰eL ÏkÓ ˜ÈÁÓe ,BÎB˙a18.„Ïa ¿«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒƒ¿«
‰eMÓ ˜ÈÁ‰Ï CÈˆ  BÏ ‰ˆeÁ ÚÊ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«»»ƒ¿«¿ƒƒ»

ÌÈÓk‰ ‡Lk ˙Bn‡ Úa‡ ‰BˆÈÁ‰19ÔÈc ÔÈ‡Â . «ƒ»«¿««ƒ¿»«¿»ƒ¿≈ƒ
BÚˆÓ‡a ÁL ÌÎk Ìk‰ ‰Ê ÏL ˙BeM‰ ÔÈa20, ≈«∆∆«∆∆¿∆∆∆»«¿∆¿»

.ÔÈ˜ÁÓ ÔÚË ‰lÁzÓ È‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»¿»»¿À»ƒ

שם.17) יחידית.18)משנה רבינו 19)כגפן דברי  מקור
גדול  "כרם ב : הלכה סוף  פ "ז בירושלמי  שאמרו ממה
הלכה  להלן (הובא מחול" לו אין שמונה, על שמונה שנטעו
לענין  כרם דין לו יש אבל לו, אין מחול שרק  משמע  - יג)
כתב  וכן שם, הפנים (מראה לו בחוצה להרחקה והיינו אחר,
אומרים  ויש נד). ס "ק  רצו, סימן ליו"ד בביאורו הגר"א
רבי "אמר ו הלכה פ "ד בירושלמי  שאמרו ממה שמקורו
"החמירו  להיפך: וגרס  לו", מחוצה יותר תוכו החמירו לעזר

(חזוןֿאיש). מתוכו" יותר לו ההרחקה 20)חוצה ששיעור
יא). הלכה (להלן אמה עשרה שש הוא

.‰BÊ ‰„Oa ‰˙È‰21‰„Oe ÌÈÙb ÏL ˙Á‡ ‰eL »¿»¿»∆»««∆¿»ƒƒ¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‰B˜ dc‚k ˙Á‡ ‰eL BÁ¬≈»««¿∆¿»¿»»««ƒ

ÌÈa‰ C„ B‡ „ÈÁi‰ Cc Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙnL22„‚ B‡ ∆«¿ƒ≈≈∆∆∆«»ƒ∆∆»«ƒ»≈
ÌÈÁÙË ‰OÚÓ CeÓ ‡e‰L23el‡ È‰  ∆»≈¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙BÙËˆÓ24Ô‰ÈÈa ‰È‰iL ‡e‰Â .Ìk Ô‰ÈzL ˙BÈ‰Ï ƒ¿»¿ƒ¿¿≈∆∆∆¿∆ƒ¿∆≈≈∆
‰BÓMÓ ˙BÁt25. »ƒ¿∆

ז.21) משנה פחות 22)שם שרחבו הרבים שביל כלומר,
בסוף  להלן רבינו כתב  וכן (הראב "ד). אמות משמונה

כתב  ג הלכה עניים מתנות מהלכות פ "ג להלן אבל ההלכה.
וצ "ע . אמה, עשרה משש פחות הוא הרבים ששביל רבינו,

וראה 23) טפחים, עשרה גבוה אם אלא מפסיק  הגדר שאין
טו. הלכה פ "ג לזרוע 24)למעלה אסור שיהיה "כדי 

כמו  מהן אמות ארבע  וירחיק  כרם הכל ויהיה ביניהם,
של  בתוך ואחד שלו בתוך אחד שהוא ואף ֿעלֿפי  שביארנו,

המשנה). (פירוש למעלה.25)חבירו" ראה

.Â‰eLÂ ı‡a ˙Á‡ ‰eL ÚË26:‰‚„Óa ˙Á‡ »«»««»»∆¿»««¿«¿≈»
ÌÈ‡  ÌÈÁÙË ‰OÚ ı‡‰ ÔÓ ‰‚„n‰ ‰‰Bb Ì‡ƒ¿»««¿≈»ƒ»»∆¬»»¿»ƒ≈»

ÔÈÙËˆÓ27.ÔÈÙËˆÓ  ÔkÓ ˙BÁt ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

חולק 26) עליו שאין ב , משנה פ "ו שם אליעזר כרבי 
ה.27)(כסף ֿמשנה). הלכה פ "ו למעלה ראה

.ÊÌÈÙb LÓÁ ÚËBp‰28˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL «≈«»≈¿»ƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««
Ê ˙‡ˆBÈ29ÔË˜ Ìk ‡˜ ‰Ê È‰ 30CÈˆÂ ≈»»¬≈∆ƒ¿»∆∆»»¿»ƒ

˙Bn‡ Úa‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ‰ÏÔÚË Ì‡ Ï‡ .Áe ÏÎÏ31 ¿«¿ƒ≈∆«¿««¿»«¬»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡a ˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL32‰eLa LÏL B‡ , ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««»∆¿«»¿»

Ôc‚k ÌÈzLe BÊ33BÈ‡Â ,Ìk ÌÈ‡  ‰iL ‰eLa ¿«ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ»≈»∆∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ Ô‰Ó ˜ÈÁÓ34.Áe ÏÎÏ «¿ƒ≈∆∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

ו.28) משנה פ "ד הכרמים 29)שם כל היו וכן זו: בצורה
ט . הלכה להלן וראה יוםֿטוב '). ('תוספות ישראל בארץ 

יג.30) הלכה להלן שם.31)ראה כזה:32)במשנה
יחידית.34)כזה:33) מגפן כמו

.ÁÁL Ìk35ÏÎÏ ÌÈÙb OÚ ËwÏÏ Ba LÈ Ì‡ , ∆∆∆»«ƒ≈¿«≈∆∆¿»ƒ¿»
‰‡Ò ˙Èa36ÌÈzL „‚k ÌÈzL ˙BÚeË eÈ‰ÈÂ37˙Á‡Â ≈¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

LÏL „‚k LÏL ÔeÎÏ Ba LÈ B‡ ,Ê ‰‡ˆBÈ38È‰  ¿»»»≈¿«≈»¿∆∆»¬≈
Ïc Ìk ‡˜ ‰Ê39.BlÎa ÚÊÏ eÒ‡Â , ∆ƒ¿»∆∆«¿»ƒ¿…«¿À

א.35) משנה פ "ה דהיינו 36)שם תבואה, סאה זרע  בית
אמה. חמשים על אמה ונטועות 37)חמשים במשנה:

זנב ). יוצאת ואחת שתים כנגד שתים (כלומר, כהלכתן
למעלה 38) ראה גפנים, שלש שלש של שורות שתי  היינו

(כסף ֿמשנה). אֿב  שם.39)הלכות משנה

.ËÚeË BÈ‡L Ìk40:aÚÓ ‡l‡ ˙BeL ˙BeL ∆∆∆≈»«∆»¿À¿»
LÏL „‚k ÌÈzL ÔeÎÏ Ba LÈ Ì‡41;Ìk ‰Ê È‰  ƒ≈¿«≈¿«ƒ¿∆∆»¬≈∆∆∆

‰ML ˜ÈÁ‰Ï Bi„ ‡l‡ ,Ìk BÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈∆∆∆»«¿«¿ƒƒ»
.ÚBÊÂ ÔÙ‚Â ÔÙb ÏkÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»∆∆»∆∆¿≈«

שתים 41)שם.40) כנגד לשתים שהכוונה כתב  (הרדב "ז
מסתבר  יותר אבל זֿח , הלכות שלמעלה זנב , יוצאת ואחת
 ֿ שאף ֿעל שלש". כנגד "שתים והיינו זה: לאופן הכוונה כי 
ואחת  שתים כנגד בשתים אלא כרם אינו שחרב  שכרם פי 
החמירו  חרב  שאינו במדולדל ח ), הלכה (למעלה זנב  יוצאת
שנפלו  אלא קורקוס , הר"ינ כוונת זוהי  כי  ויתכן, יותר.

בדבריו). סופר טעויות

.ÈÔÈeÎÓ ÌÈwÚ‰ eÈ‰42‰Ê È‰  ÔeÎÓ BÈ‡ ÛBp‰Â »»ƒ»ƒ¿À»ƒ¿«≈¿À»¬≈∆
eÈ‰ .Ìk BÈ‡  ÔeÎÓ BÈ‡ wÚ‰Â ÔeÎÓ ÛBp‰ ;Ìk∆∆«¿À»¿»ƒ»≈¿À»≈∆∆»

˙Bw„43È‰  ˙BeÎÓ Ô‰ È‰Â eÚ‰ ,˙BeÎÓ ÔÈ‡Â «¿≈»¿À»∆¡«¬≈≈¿À»¬≈
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Ú„BÈ ‡e‰ „ˆÈk .Ìk ‰Ê44‡ÈÓ  ˙BeÎÓ Ô‰ Ì‡ ∆∆∆≈«≈«ƒ≈¿À»≈ƒ
.BÊÏ BfÓ Á˙BÓe ‰cn‰ ËeÁ«ƒ»≈«ƒ»

שם.42) וירושלמי  פ "ג כלאים תוספתא 43)בתוספתא
שם. ושם.44)וירושלמי  שם

.‡ÈBÚˆÓ‡a ÁL Ìk45ÏkÓ ÌÏL ‡LÂ ∆∆∆»«¿∆¿»¿ƒ¿«»≈ƒ»
˙Áwa LÈ Ì‡ :ÂÈÈÒ46‰OÚ LL BÚˆÓ‡aL ¿ƒ»ƒ≈«»««∆¿∆¿»≈∆¿≈

‰n‡47˙Bn‡ Úa‡ ÌÈÙb‰ ÈwÚÓ ˜ÈÁÓ ‰Ê È‰  «»¬≈∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««
Áe ÏÎÏ48LL da ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Áw‰ ÚˆÓ‡a ÚBÊÂ ¿»«¿≈«¿∆¿««»««¿ƒ≈»≈

Ì‡Â ;ÌLÏ ÚÊ ‡ÈÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ‰n‡ ‰OÚ∆¿≈«»¬≈∆…»ƒ∆«¿»¿ƒ
ÔÓ Áe ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa‡ ˜ÈÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È‰≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««¿»«ƒ

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È‰  Ìk ÏL ÌÈÙb‰49. «¿»ƒ∆∆∆¬≈∆…ƒ≈

א.45) משנה פ "ד נעקרו 46)כלאים אשר חלק  מקום "שם
שם). המשנה (פירוש קרח " ממלת נגזר והוא אילנות, ממנו

הכרם 47) באמצע  שבזורע  א, הלכה פ "ו למעלה [ראה
שם  ישראל בתפארת (עיין כאן כמו אמה עשרה בשש שדינו
מרובעות]. ולא עגולות האמות את חשבו ה) משנה פ "ה

המותר".48) את וזורע  עבודתה, לה "נותנים במשנה:
אמות. ארבע  היא הכרם ג:49)ועבודת משנה פ "ז שם

הכרם". חרבן מותר מקדשין ולא אוסרין "אלו

.ÈÛBÒ ÔÈa ÌÈÙ‚ ‡Ïa Èet ‡LpL ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈»∆ƒ¿«»¿…¿»ƒ≈
Ìk‰ ÏBÁÓ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,BlL „b‰ ÔÈe Ìk‰50: «∆∆≈«»≈∆¿«ƒ¿»¿«∆∆

‰n‡ ‰OÚ ÌÈzL Ba LÈ Ì‡51ÌÈÙb‰ ÔÓ ˜ÈÁÓ  ƒ≈¿≈∆¿≈«»«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÚBÊÂ ˙Bn‡ Úa‡.‡M‰ ˙‡ «¿««¿≈«∆«¿»

שם 50) שאין הכרם מן הפנוי  מקום "והוא שם. פ "ד משנה
(פירוש  הדבר" עזיבת מחילה, מענין כו' והוא גפנים,

שתים 51)המשנה). של והחשבון שם. במשנה כביתֿהלל
נותנים  הכרם יד שעל אמות ארבע  הוא: כך אמה, עשרה
שעל  אמות ארבע  הכרם, לגבי  בטלות והן הכרם, לעבודת
הגדר  לחיזוק  הרגלים) (=דריכת לדוושא נדרשות הגדר יד
ואינן  ג) משנה שם הרא"ש בפירוש (ראה אליו ובטלות
הכרם  עבודת של אמות ארבע  שאחרי  לשטח  מצטרפות
אמות  ארבע  עוד נשארו ואם לכרם, יבטלו שלא בכדי 
לגבי בטלות אינן עצמו, בפני  חשוב  מקום שהוא באמצע 
הכרם. לגבי  בטלות הן אמות, מארבע  פחות הן ואם הכרם,

צג.). (עירובין בהן לזרוע  ואסור

.‚È˙BÁt Ba ‰È‰52‡ÈÈ ‡Ï  ‰n‡ ‰OÚ ÌÈzMÓ »»»ƒ¿≈∆¿≈«»…»ƒ
˙Bn‡ Úa‡ ˜ÈÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È‰ Ì‡Â ;ÌLÏ ÚÊ∆«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È‰ 53ÌÎa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¬≈∆…ƒ≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆
ÏB„b54ÔË˜a Ï‡ ;55˜ÈÁÓ ‡l‡ ,ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡  »¬»¿»»≈»∆»«¿ƒ

Ìk ÔÎÂ .„b‰ „Ú ÚBÊÂ ÌÈÙb‰ ÛBqÓ ˙Bn‡ Úa‡«¿««ƒ«¿»ƒ¿≈«««»≈¿≈∆∆
˙Bn‡ ‰BÓL ‰eLÂ ‰eL Ïk ÔÈa ‰È‰L ÏB„b56B‡ »∆»»≈»»¿»¿∆«

.ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡  ˙È»≈≈»

שם.52) ג.53)משנה משנה פ "ז כנגד 54)שם שלש
בכל  גפנים שלש של שורות שלש כלומר שלש, כנגד שלש

כסף ֿמשנה). - א הלכה פ "ד שם (ירושלמי  שתי55)שורה
 ֿ ועלֿאחתֿכמה שם). (ירושלמי  גפנים שלש של שורות

זנב  יוצאת ואחת שתים כנגד שתים הנטוע  שכרם וכמה
ז. הלכה למעלה ראה קטן, כרם נקרא שם 56)שוודאי 

לו  אין שמנה, על שמנה שנטען גדול "כרם  ב : הלכה פ "ז
למעלה. וראה מחול",

.„È„b‰ ‰È‰57‰OÚÓ ˙BÁt Ìk‰ ˙‡ ÛÈwn‰ »»«»≈««ƒ∆«∆∆»≈¬»»
Á Ba ÔÈ‡Â ÌÈÁÙË ‰OÚ B‰‚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈÁÙË¿»ƒ∆»»»¿¬»»¿»ƒ¿≈…«

ÌÈÁÙË ‰Úa‡58ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ 59˜ÈÁÓ ‡l‡ , «¿»»¿»ƒ≈»∆»«¿ƒ
.‰ˆÈÁn‰ „Ú ÚBÊÂ ˙Bn‡ Úa‡ ÌÈÙb‰ ÛBqÓƒ«¿»ƒ«¿««¿≈«««¿ƒ»
˙Bn‡ Úa‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈe ÌÈÙb‰ ÔÈa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈«¿»ƒ≈«¿ƒ»«¿««

.‰n‡‰ ÈˆÁ ˙‡ ÚBÊ  ‰ˆÁÓe∆¡»≈«∆¬ƒ»«»

טפחים 57) עשרה שהוא גדר? הוא "איזה ג: משנה פ "ד שם
לענין  שנויה והיא ארבעה", ורחב  עשרה עמוק  שהוא וחריץ 
וראה  ס "ג, ס "ק  רצו סימן ליו"ד הגר"א וביאור (רדב "ז מחול
לתוספתא  מציין והכסף ֿמשנה שם). הרא"ש בפירוש
ורחבה  עשרה גבוהה לכרם מחיצה "העושה פ "ד) (תחילת

שבכרם". אמות ארבע  ביטל שם.58)ארבעה, תוספתא
חריץ  על גם מוסב  ארבעה שרחב  לפרש יש שם, במשנה וגם

טו. הלכה פ "ג למעלה וראה גדר, על כזה 59)וגם שגדר
לחיזוק . רגלים) (=דריסת דוושא אמות לארבע  זקוק  אינו

.ÂËdB‚ ‡e‰L „b60ıÈÁ ÔÎÂ ,ÌÈÁÙË ‰OÚ »≈∆»«¬»»¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Ê È‰  ‰Úa‡ ÁÂ ÌÈÁÙË ‰OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆
.Ô‡kÓ Bcˆa ˙B˜ÈÂ Ô‡kÓ Bcˆa Ìk ÚhÏ zÓÀ»ƒ«∆∆¿ƒƒ»ƒ»¿ƒƒ»

ÌÈ˜ ÏL ‰vÁÓ elÙ‡61BÁÏ ‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ , ¬ƒ¿ƒ»∆»ƒƒ≈≈»∆«¬≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL62˜i‰Â Ìk‰ ÔÈa ˙ÏcÓ BÊ È‰  ¿»¿»ƒ¬≈«¿∆∆≈«∆∆¿«»»

.„‚k¿»≈

לכלאי60) והואֿהדין זרעים, כלאי  לענין ח , משנה פ "ב  שם
ד.61)הכרם. משנה פ "ד משלשה 62)שם פחות "שכל

זה  ודבר כמחובר, שהוא לומר רוצה דמי , כלבוד טפחים
שם). המשנה (פירוש מסיני " למשה הלכה

.ÊËOÚ „Ú ıÙpL ˜ÈÂ Ìk ÔÈa ÏÈcn‰ „b»≈««¿ƒ≈∆∆¿»»∆ƒ¿««∆∆
Á˙Ùk ‰Ê È‰  ˙Bn‡63˙BÈ ‰ˆet ‰˙È‰ ;zÓe «¬≈∆¿∆«À»»¿»¿»≈

eÒ‡ ‰ˆt‰ „‚k  OÚÓ64ÔÓ ˜ÈÁiL „Ú ≈∆∆¿∆∆«ƒ¿»»«∆«¿ƒƒ
˙Ba ˙Bˆt Ba eˆÙ .eÚMk ÌÈÙb‰65‰È‰ Ì‡ : «¿»ƒ«ƒƒ¿¿¿»«ƒ»»

ıetk „ÓBÚ‰66k zÓ ‰Ê È‰ ;‰ˆt ÌL ÔÈ‡ el‡ »≈«»¬≈∆À»¿ƒ≈»ƒ¿»
Ïk „‚k ÚÊÈ ‡Ï  „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰aÓ ıet ‰È‰»»»¿À∆«»≈…ƒ¿«¿∆∆»

ÌÈˆet‰ ˙BÓB˜n‰67.eÚMk ˜ÈÁiL „Ú «¿«¿ƒ«∆«¿ƒ«ƒ

שם.63) אמות 65)שם.64)משנה מעשר פחותות שהן
שם). (ר"ש טפחים שלשה על פפא 66)ויתרות כרב 

טו: רחב 67)בעירובין הוא אם מותר, העומד וכנגד
שם). כלאים במשנה (ר"ש טפחים ארבעה

.ÊÈÌk‰ ˙vÁÓ68‰ˆÙpL69BÏ ÌÈÓB‡ 70 ¿ƒ««∆∆∆ƒ¿¿»¿ƒ
'„b'71‰ˆÙÂ d„b .72'„b' BÏ ÌÈÓB‡ 73. ¿…¿»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿…

Lc˜ ‰Ê È‰  d„‚ ‡ÏÂ ‰pnÓ L‡È˙74. ƒ¿»≈ƒ∆»¿…¿»»¬≈∆ƒ≈

ובבא 68) ק . קמא בבבא והובאה פ "ג, כלאים תוספתא
ב . זרוע 69)בתרא ירק  היה קיימת, המחיצה וכשהיתה

גדור",70)בצדה. לו "אומר שם: בתרא ובבא קמא בבבא
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שלא  הכרם בבעל מתרה הירקות בעל שהניזק  יחיד, בלשון
שההרחקה  המזיק , שהוא שלו הירקות את יאסור ולא יזיקו
את  העתיק  שלא רבינו אבל שלו, הכרם עבודת בגלל היא
של  בכרם מדבר שאינו לפי  באחריותו, וחייב  הברייתא, סוף 
- להלן) (ראה אחד של שניהם אלא אחד, של וירק  אחד
פ "ב  למעלה (ראה הדין בית כלומר: לו", "אומרים כתב 
- בו התרו ולא לו אמרו לא שאם לו. אומרים טו) הלכה
פ "ה  למעלה וראה בכלאים, מרוצה אינו שוודאי  קידש, לא
ועיין  כלל, נאסר אינו מהכלאים, מרוצה אינו שאם כא הלכה

דגרמי . דינא בקונטרס  כלאים 71)רמב "ן יהיה שלא
שנית.72)בכרמו. עוד 73)פעם לו שמזכירים היינו

יודע  אינו אולי  אחרי74)מזה.הפעם, מאתים הוסיף  אם
אומר, ד"ה שם: קמא בבא בתוספות וראה ְִָהודע ֹו.
של  בכרם מדובר שם בברייתא שם. בתרא בבא ובתוספות
דבר  אוסר "אדם סוברת שהיא לפי  אחר, של ובירק  אחד
אבל  באחריותו", "וחייב  בה מסיים ולפיכך שלו", שאינו
פ "ה  (למעלה שלו" שאינו דבר מקדש אדם "אין פסק  רבינו
השמיט  ולפיכך אחד, של וירק  בכרם מדבר והוא ח ) הלכה

(חזוןֿאיש). באחריותו" "וחייב  שאמרו מה

.ÁÈ˙Èa75‰˜Ó BÈˆÁL76ÌÈÙ‚e ,‰˜Ó BÈ‡ BÈˆÁÂ «ƒ∆∆¿¿…∆¿∆¿≈¿…∆¿»ƒ
;Á‡‰ „va ˙B˜È ÚÊÏ zÓ  ‰Ê „ˆa ˙BÚeË¿¿«∆À»ƒ¿…«¿»««»«≈

‰˜z Èt È‰L77Ô‰ÈÈa ‰OÚÂ ,Ì˙ÒÂ „È el‡k ∆¬≈ƒƒ¿»¿ƒ»«¿»«¿«¬»≈≈∆
‰ˆÈÁÓk78BÈe˜ ˙‡ ‰ÂL‰ Ì‡Â .79eÒ‡ 80. ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»∆≈»

צג.75) בעירובין בתקרה.76)ברייתא חור 77)מכוסה
הפתוח . לצד בתוספות 78)התקרה וראה כלאים. לענין

חציו. ד"ה שם).79)שם (רש"י  הבית כל שקירה
(ואף ֿעלֿפי80) שם). (רש"י  הרחיק  אלאֿאםֿכן לזרוע ,

שנאמר  משום הבית, בתוך שנטעו באילן נוהג אינו שמעשר
היוצא  זרעך תבואת כל את תעשר "עשר כב ) יד, (דברים בו
סוף  פ "א ערלה (ירושלמי  בית ולא שדה - שנה" שנה השדה
הגדל  בדבר נוהגת אם (שם) נסתפקו ובשביעית ב ) הלכה
והכל  הארץ ", "ושבתה ב ) כה, (ויקרא שנאמר משום בבית,
לא  "שדך ד) (שם, שנאמר משום נוהגת, אינה או בכלל.
בית  למעט  יש מ "כרמך" שגם הרי  תזמור", לא וכרמך תזרע 
(להלן  מדרבנן חייבים שבבית שבמעשרות כשם כי  יתכן -
חייבים  - בכלאים כן כמו י ), הלכה מעשרות מהלכות פ "א

מדרבנן.

.ËÈˆÁ81d‡BÏÓa ‰ˆÙpL ‰pË˜82eÈ‰Â ,‰ÏB„‚Ï »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
‰pËwa ÚÊÏ eÒ‡  ‰ÏB„ba ÌÈÙb‰83 ÚÊ Ì‡Â . «¿»ƒ«¿»»ƒ¿…««¿«»¿ƒ»«

ÔÈeÒ‡ ÌÈÚf‰84ÔÈzÓ ÌÈÙb‰Â ,85ÌÈÙb‰ eÈ‰ . «¿»ƒ¬ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ»«¿»ƒ
ÚÊÏ zÓ  ‰pËwa86‰ÏB„ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ .‰ÏB„ba «¿«»À»ƒ¿…««¿»ƒ¿≈«¿»

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈqt87,‰pËw‰ ÔÓ ˙ÏcÓk ‡È‰ È‰  «ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ¿À¿∆∆ƒ«¿«»
.‰ÏB„b‰ ÔÓ ˙ÏcÓ ‰pËw‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿«»À¿∆∆ƒ«¿»

שם.81) במשנה והרא"ש רש"י  וכגירסת צג. עירובין
לצדדים.82) הכותל, מן כלום נשאר שלא לפי83)לרחבה

ארבע  שהרחיק  ואף ֿעלֿפי  הגדולה. לגבי  בטלה שהקטנה
כפתחה  משמשת שהקטנה מפני  אסור, הגפנים, מן אמות
שם). (רש"י  הוא אחד כפתח  וכולה גדולה, של

הקטנים,84) את אצלה מושכת הגפנים, שבה שהגדולה,

שם). (גמרא כלאים זה את 85)והרי  מושכת הקטנה שאין
הגפנים  לאסור שבקטנה הזרעים בכח  ואין אצלה, הגדולה

כמבואר 86)שבגדולה. הקטנה, מן מובדלת שהגדולה
ושוה 87)להלן. מבחוץ  נראה הוא הגדולה ולגבי 

שבת  מהלכות ובפ "ז ט : שם עיין כלחי . ונידון מבפנים,
כב . הלכה

.ÎÌka BÚ ‡e‰L ıÈÁ88‰OÚ ˜ÓÚ89ÁÂ »ƒ∆≈«∆∆»…¬»»¿»»
LlÙÓ ‰È‰ Ì‡ :‰Úa‡90 BÙBÒ „ÚÂ Ìk‰ L‡Ó «¿»»ƒ»»¿À»≈…«∆∆¿«

ÌÈÓk‰ ÈL ÔÈk ‰‡ ‰Ê È‰91ÚÊÏ zÓe ¬≈∆ƒ¿∆¿≈¿≈«¿»ƒÀ»ƒ¿…«
BÓk ,ÂÈÏÚ ÔÈÎkÒÓ ÌÈÙb‰ eÈ‰È ‡lL „Ïe ;BÎB˙a¿ƒ¿«∆…ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ»»¿

e‡aL92LlÙÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .93˙‚k ‡e‰ È‰  ∆≈«¿¿ƒ…»»¿À»¬≈¿«
‰OÚ ‰wÓÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ,Ìk‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆∆««ƒ∆ƒ¬À»¬»»

dÎB˙a ÚÊÏ BÏ eÒ‡  ˙È B‡ ‰Úa‡ ‰Áe94, ¿»»«¿»»»≈»ƒ¿…«¿»
˙Áwa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡95‰n‡ ‰OÚ LL96. ∆»ƒ≈»»«»««≈∆¿≈«»

ג.88) משנה פ "ה עצמו.89)כלאים בפני  רשות שהוא
לכרם.90) מחוץ  אחרת.91)פתוח  רשות - והחריץ 
הלכה 92) להלן וראה יא. הלכה ופ "ו ח , הלכה פ "ה למעלה
משלש 93)כב . מקיפו שהכרם אחד, מצד סתום אלא

שם). (ר"ש להלן 94)רוחות וראה שם. במשנה כחכמים
שומרה. בדין מגפנים.95)שם הפנוי  החריץ  מקום כלומר,

מעיקרי96) שמרחיק  באמצעיתו, שחרב  ככרם שהוא
יא. הלכה למעלה כמבואר וזורע , אמות ארבע  הגפנים

.‡ÎÌÎk ‡e‰ È‰  ÌÈÓk‰ ÈL ÔÈaL ÏÈL¿ƒ∆≈¿≈«¿»ƒ¬≈¿∆∆
BÚˆÓ‡Ó ÁL97‰n‡ ‰OÚ LL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡ : ∆»«≈∆¿»ƒ≈≈≈∆≈∆¿≈«»

ÚBÊÂ ˙Bn‡ Úa‡ ‰fÓe ˙Bn‡ Úa‡ ‰fÓ ˜ÈÁÓ «¿ƒƒ∆«¿««ƒ∆«¿««¿≈«
t ‰È‰ Ì‡Â ;˙Bn‰ ˙‡ÚÊ ‡ÈÈ ‡Ï  Ô‡kÓ ˙BÁ ∆«»¿ƒ»»»ƒ»…»ƒ∆«

.ÌLÏ¿»

הוא 97) "איזה האומר: יהודה כר' ולא ב , משנה פ "ד שם
למעלה  ראה אמה, עשרה בשתים (=שמותר הכרם מחול
"כי הסוברים כחכמים אלא הכרמים", שני  בין יב ) הלכה
מאמצעו  שחרב  הכרם כדין דינו הכרמים, שני  בין שיש מה

שם. המשנה פירוש - אמה)" עשרה שש (=שצריך

.ÎÌkaL ‰ÓBL98‰Áe ‰OÚ ‰‰Bb Ì‡ , ≈»∆«∆∆ƒ¿»¬»»¿»»
˜È dL‡a ÚÊÏ zÓ  ‰Úa‡99‡lL „Ïe ; «¿»»À»ƒ¿…«¿…»»»ƒ¿«∆…

da ÔÈÚ‚B ÔÈ‚ÈO‰ eÈ‰È100˜È ‰‡È ‡lL È„k , ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…≈»∆»»
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰ÏÚÓÏÓ Ìk‰ CB˙a¿«∆∆ƒ¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˙ÚaÓa101‰l‚Ú ‰ÓBM‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ;102 ƒ¿À««¬»ƒ»¿»«≈»¬À»
È„k ,ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ÏÏÁ dÎB˙a ‰È‰iL ‰ÎÈ¿̂ƒ»∆ƒ¿∆¿»»»«¿»»¿»ƒ¿≈

ÙÚ ‰ÎÈˆe ,ı‡‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰È‰zL103dL‡ ÏÚ ∆ƒ¿∆À¿∆∆ƒ»»∆¿ƒ»»»«…»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

הצופה 98) שם יעמוד גבוה, מקום והוא ג. משנה פ "ה שם
שם). המשנה (פירוש הכרם שלפנינו 99)לשמור במשנה

 ֿ ואף ֿעל "בראשה". מינכן: ובכת"י  בתוכה", "זורעים שם:
מפולש, ואינו ארבעה ורחב  עשרה עמוק  שהוא שבחריץ  פי 
הלכה  (למעלה אמה עשרה שש בו יש אם אלא התירו לא
שם). (רע "ב  הקילו וניכרת, גבוהה שהיא בשומרה - כ)

מה 100) על שם, המשנה בפירוש כתב  וכן בשומרה. כלומר
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הוא  כותש "שער אסור": כותש שער היה "ואם שאמרו:
ונוגעים  ההוא המקום בראש מחוברים גפנים ענפי  שיהיו
לקרקע  מחוברים גפנים ענפי  שיהיו לומר רוצה וכותש, בו.
במשנה, הלשון שינוי  על שהעיר שם ר"ש ועיין השומרה".
ערסן  "אם אמרו: ז משנה בפ "ד כותש", "שער אמרו: שכאן
שבערסן  ביניהם, הבדל יש רבינו דברי  ולפי  למעלה",
אחת". עריס  מהם ועשה זאת, עם זאת ענפי  "אסף  פירש:
בפאה  וראה בשומירה. נוגע  אלא אינו כותש שער ואילו
וצ "ע . יט , הלכה עניים מתנות מהלכות ובפ "ג ג, משנה פ "ב 

הרי101) צד, מכל ארבעה ורחבה שהואיל שם. ירושלמי 
ארבעה  חלל אין אם אף  עצמו, בפני  חשוב  מקום הוא

בתוכה, שם).טפחים משה (פני  בראשה לזרוע  ומותר
רדב "ז.102) ועיין הצדדין. מן הרוחב  נתמעט  העגול, ובדבר
שלשה 103) עפר אף  צריך אין במרובעת אבל בעגולה,

לזרוע  ומותר עצמה, בפני  רשות שהיא ראשה, על טפחים
שם). (ירושלמי  אופן בכל בה

.‚ÎÌkaL ˙Èa‰104‰LÏMÓ ˙BÈ ‰È‰ Ì‡ :105 ««ƒ∆«∆∆ƒ»»≈ƒ¿»
‰Úa‡ „Ú ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË106ÔÈÚBÊ  ¿»ƒ«¿»¿»ƒ««¿»»¿ƒ

 ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;˜È BÎB˙a¿»»¿ƒ»»»ƒ¿»«¿»
.BÎB˙a ÔÈÚBÊ ÔÈ‡Â Ìe˙Òk ‡e‰ È‰¬≈¿»¿≈¿ƒ¿

בתוכו".104) זורעים שבכרם "והבית ד. משנה פ "ה שם
אחר.105) באופן פירשו והר"ש שם. ירושלמי 
ובדפוס 106) אברבנאל ובכ"י  רוקח , מעשה שביד [בכ"י 

בשו"ע  הוא וכן ארבעה". "עד המלים שתי  חסרות רומי ,
ס "ק  סוף  הגר"א בביאור שם ועיין נג, סעיף  רצו סימן יו"ד
כדלהלן: ולתקן להשלים צריך היה נוסחתנו ולפי  עא.
שם: בירושלמי  הוא וכן וכו'". וזורעין ארבעה עד  משלים
כסתום, משלשה פחות מתניתין, היא ארבעה ועד "משלשה
וזהו  מיד". וזורע  ארבעה משלים ארבעה ועד משלשה
החלל  אם כלומר משלים", ארבעה ועד "משלשה פירושו:
שאינו  טפחים, משלשה יותר הוא הקרקע , גבי  ועל בבית
ומשלים  באדמה חוקק  כלומר משלים, וכלבוד, כסתום
שיש  שכיון כב ), הלכה למעלה (ראה טפחים לארבעה
עד  להשלים אפשר הקרקע , גבי  על חלל טפחים שלשה
שם  אין אם אבל הקרקע , בתוך שיחפור עלֿידי ֿזה ארבעה
כסתום  שהוא הקרקע , גבי  על למעלה טפחים שלשה
הקרקע ]. בתוך חפירה ידי  על להשלים יכול אינו וכלבוד,

.„Î˙È„ÈÁÈ ÔÙb107Ú˜p‰ CB˙a ‰ÚeË ‰˙È‰L108B‡ ∆∆¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«∆«
Áe ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁÓ  ıÈÁ‰ CB˙a¿∆»ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿»«
Ì‡Â .BLÈÓa ‰OBÚL C„k ,ıÈÁ‰ Ïk ˙‡ ÚBÊÂ¿≈«∆»∆»ƒ¿∆∆∆∆«ƒ¿ƒ

‰OÚ ˜ÓÚ ‰È‰109O Á ‰È‰Â‰ÏÚÓÏ ıÈÁ‰ ˙Ù »»»…¬»»¿»»»»¿«∆»ƒ¿«¿»
˜ÈÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ BÎB˙a ÚÊÏ eÒ‡  ‰Úa‡«¿»»»ƒ¿…«¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

‰ML110. ƒ»

שם.107) וכבר 108)משנה המים. שם יתקבצו "חפירה
טפחים, ששה הגפן שעבודת רבות פעמים לך זכרתי 
בחפירה  הגפן עם כלאים שתהיה שאף ֿעלֿפי  והודיענו
(פירוש  טפחים" ששה הזרעים בין כשיהיה מותר הוא אחת,

שם). המובאת 109)המשנה פ "ד התוספתא מן נלמד
ומשנה  עב , ס "ק  שם הגר"א (ביאור הסמוכה בהלכה

שם). כדלהלן 110)ראשונה אמות, ארבע  שירחיק  עד
הסמוכה. בהלכה

.‰ÎdBb „b ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÔÎÂ¿≈∆∆¿ƒƒ∆»¿»À∆∆»≈»«
‰OÚ111Û‡Â ‰ˆÈÁn‰ ÏÎa ÚÊÈ ‡Ï  ‰Úa‡ ÁÂ ¬»»¿»»«¿»»…ƒ¿«¿»«¿ƒ»¿«

‡Ï  ÚÊÂ ‰ML ˜ÈÁ‰ Ì‡Â .‰ML ˜ÈÁ‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ»¿»«…
Lc˜112Úa‡ ?ÚÊÈÂ ‰lÁzÎÏ ˜ÈÁÈ ‰nÎÂ . ƒ≈¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿««¿«
˙Bn‡113B‡ ıÈÁ‰ ‡L ÚÊÈ Ck Á‡Â ,Áe ÏÎÏ «¿»«¿««»ƒ¿«¿»∆»ƒ

.„b Ûwn‰ ÌB˜n‰ ‡L¿»«»«À»»≈

(בכ"י111) עמוקה לגפן מחיצה "העושה פ "ד: תוספתא
ביטל  ארבעה, ורחבה עשרה גבוהה) = "גבוה" עהרפורט ,
בהלכה  שכתב  למה רבינו למד ומכאן שבגפן. טפחים ששה

יג 112)הקודמת. הלכה למעלה הכרם במחול כמו
ג. משנה בפ "ז ראה עד). ס "ק  שם בתוספתא 113)(הגר"א

ארבע  מרחיקין שיהו התקינו דינו, ובית גמליאל "רבן שם:
יוסי ר' מדברי  נלמד וכן לגדר". הגפנים מעיקר אמות
ארבע  שמרחיק  בגת, הנטועה הגפן על שאמר (שם), במשנה
החריץ  שהיה באופן חכמים לדעת והואֿהדין וזורע , אמות

(כסף ֿמשנה). ארבעה ורחב  עשרה עמוק 

ה'תשע"ט  תשרי ט "ו  שני יום 

   1 
גפן 1) מהם. מרחיקים וכמה עריס  ופסקי  עריס  איזהו יבאר

כיצד  ונמשך, וחזר ונעקר מעט  הארץ  מן שלה העץ  שעלה
הגפן. עליה סיכך ואח "כ וצמחה תבואה או ירק  זרע  מודדין.
בהמה  וכלאי  מצומצמות, אם שוחקות אם כלאים מדות

כלאים. לעניין לארץ  וחוצה סוריא ובגדים.

.‡ÌÈ‚ÈO‰ È‰Â ,Ô˙ik eÏ„bL ÌÈÙb‰«¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»«¬≈«»ƒƒ
ÔÈ‡˜p‰ Ô‰  ı‡a ÔÈÎÏLÓ Ô‰lL ˙BÏBkL‡‰Â¿»∆¿∆»∆À¿»ƒ»»∆≈«ƒ¿»ƒ
‰‰B‚ ‰ÎO BÓk B‡ ‰hÓ BÓk ‰OBÚ‰ Ï‡ .Ìk∆∆¬»»∆¿ƒ»¿¿»»¿»
ÌÈ‚ÈO‰Â ˙BÏBkL‡‰ eÈ‰iL È„k ,ı‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿≈∆ƒ¿»∆¿¿«»ƒƒ
ÏÚ ı‡‰ ÏÚÓ ÌÈÙb‰ ÛB dÈa‚‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈«»»∆«
.ÒÈÚ ‡˜ ‰Ê È‰  B˙B‡ ‰Ï„‰Â ‰hn‰ d˙B‡»«ƒ»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»ƒ
B‡ ‰hÓ Ô‰Ó ‰OÚL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈw‰ Ì˙B‡Â¿»«»ƒ¿«≈»∆∆»»≈∆ƒ»
ÌÈ‡˜p‰ Ô‰  ÔÙb‰ ÛB ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰Ï„‰Â ‰ÎO¿»»¿ƒ¿»¬≈∆∆«∆∆≈«ƒ¿»ƒ

˙BÈÙÈt‡2.ÒÈÚa LÈ ÌÈÁ‡ ÌÈÈ„Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¬≈ƒ≈∆»ƒ

הי "ב .2) פ "ו למעלה ראה

.˙Á‡ ‰eL ÚËBp‰3˙È B‡ ÌÈÙb LÓÁ ÏL «≈«»««∆»≈¿»ƒ»≈
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰OÚ dBb Ï˙k Èab ÏÚ ÔÒÚÂ¿≈¿»««≈…∆»«¬»»¿«≈
È‰  ‰Úa‡ ÁÂ ‰OÚ ˜ÓÚ ıÈÁ „ˆa ÔÚËpL∆¿»»¿«»ƒ»…¬»»¿»»«¿»»¬≈
Úa‡ ÒÈÚ‰ ÔÓ ˜ÈÁ‰Ï CÈˆÂ .ÒÈÚ ÔÈ‡˜ el‡≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒ«¿«

˙Bn‡4.Ìk‰ ÔÓ ˜ÈÁnL C„k ,ÚÊÈ Ck Á‡Â «¿««»ƒ¿«¿∆∆∆«¿ƒƒ«∆∆

מ "א.3) פ "ו גפנים 4)כלאים של אחת ששורה ואף ֿעלֿפי 
(למעלה  טפחים ששה אלא להרחיק  צריך ואינו כרם, אינה
וצריך  ככרם, הן הרי  עריס , עשויות כשהן ה"א), פ "ז

אמות. ארבע  להרחיק 

.‚„b‰ wÚÓ ?ÔÈ„„BÓ ÔÎÈ‰Óe5.ÂÈÏÚ ÔÒÚL ≈≈»¿ƒ≈ƒ««»≈∆≈¿»»»
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,‰n‡ Ï˙k‰ ÔÓ ÌÈÙb ÏL ‰eM‰ ˙‡ ˜ÈÁ‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ∆«»∆¿»ƒƒ«…∆«»
Ï˙k‰ ÔÓ „„BÓ  Ï˙kÏÂ ÌÈÙb‰ ÔÓ ÒÈÚ‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»ƒƒ«¿»ƒ¿«…∆≈ƒ«…∆

˙Bn‡ Úa‡6ÈwÚ ÔÈe Úf‰ ÔÈa ‡ˆÓÂ ,ÚBÊÂ «¿««¿≈«¿ƒ¿»≈«∆«≈ƒ»≈
 ÌÈÙb‰ „vÓ ÚÊÏ ‡a Ì‡Â .˙Bn‡ LÓÁ ÌÈÙb‰«¿»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ¿…«ƒ««¿»ƒ

˙Bn‡ Úa‡ ÌÈÙb‰ ÈwÚÓ ˜ÈÁÓ7˜BÁ ‡ˆÓpL , «¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««∆ƒ¿»»
.ÒÈÚ ÏÎa ÔÈ„ BÊ Cc ÏÚÂ .˙Bn‡ LÓÁ Ï˙k‰ ÔÓƒ«…∆»≈«¿«∆∆»ƒ¿»»ƒ

שם.5) במשנה, הכותל 6)כביתֿהלל מאחורי  כלומר,
אמרו  מקום שבכל ואף ֿעלֿפי  הגפנים). מצד (שלא ולחוץ 
למעלה  (ראה הוא מפסיק  טפחים עשרה גבוה שהוא שגדר
על  ערוסים והגפנים הואיל בעריס  כאן - טו) הלכה שם,
הוא  וכן הגפנים. כעיקרי  להיות עצמו על הגדר חזר הגדר,

לבין ב 'ירושלמי ' הגפנים (בין אמות שתי  שם "היו שם:
מודדים), = ) מושחים הגפנים מעיקר מאןֿדאמר הכותל)
הגדר  מעיקר מאןֿדאמר אמות, שתי  אלא אסור אינו
(כסף ֿמשנה), [אחרות]" אמות שתי  עד אסור מושחים,
כדעת  רבינו כתב  המשנה ובפירוש חולק , והראב "ד

בו. חזר וכאן הגפנים 7)הראב "ד, מעיקרי  השטח  שכל
להרחיק  וצריך ככרם, הוא הרי  בכלל, והכותל הכותל, ועד

צדדיו. מכל אמות ארבע 

.„„b‰ ˙‡ ‰Ba‰ „Á‡8ÚËpL B‡ ÚË Ck Á‡Â ∆»«∆∆«»≈¿««»»«∆»«
.ÒÈÚ ‰Ê È‰  ÔÒÚÂ ÏÈ‡B‰ ,„b‰ ‰OÚ Ck Á‡Â¿««»»»«»≈ƒ¿≈¿»¬≈∆»ƒ

„b‰ Ò‰9ÒÈÚ Ô‡k ÔÈ‡  ıÈÁ‰ ÌzÒ B‡10, ∆¡««»≈ƒ¿«∆»ƒ≈»»ƒ
.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈÙ‚k ‰eM‰ Ïk È‰ ‡l‡∆»¬≈»«»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

ה"ד.8) פ "ו לגמרי ,9)ירושלמי  נהרס  דוקא ולאו שם.
כנהרס  הוא הרי  רחבו, או גבהו נתמעט  אם אפילו אלא

של 10)(רדב "ז). שורות שתי  כשהיו [ומדובר מ "ו. פ "ו
שכנגדו, השני  מצד שורות ושתי  גדר, של זה מצד גפנים
גפנים  חמש היו ושורה שורה ובכל הגדר, מאחורי  כלומר
אריח  גבי  על ולבינה לבינה גבי  על כאריח  נטועות והיו
הוא  שהרי  ככרם, אינן זה שבאופן ציור!!! מופיע  כאן כזה:
לכרם. מחשיבו העריס  ורק  ה"ט ), פ "ז (למעלה מעורבב  כרם
ארבע  הוא: שלה, בשורה חברתה לגפן גפן בין המרחק 
המרחק , ה"ב ). למעלה לגפן, גפן בין הרחקה (כדין אמות
ותשע  אמות =שתי  ) 2,9 השורות: שתי  בין שוה, בקו
של  גפן בין האלכסוני  המרחק  כן ואם מאמה), עשיריות
) 4,06 - הפנימית שבשורה הגפן לבין הקיצונה השורה
החשבון  כפי  מאמה), מאה חלקי  וששה אמות =ארבע 
אמה  חומשי  ושני  אמה היא ברבוע  אמה שכל הידוע 
(למעלה  כרם אינן אמות, ארבע  ביניהן אין שאם באלכסון,
הגפנים  בעריס ). שהואֿהדין ופשוט  כרם, בענין ב  הלכה
(=ארבעים  49/120 של מקום תופסים הפנימית שבשורה
לבין  בינה ההרחקה באמה). ועשרים מאה חלקי  ותשע ,
) 0,2 עצמו הגדר באמה). עשרה חלקי  =שש, ) 0,6 הגדר:
שיעור  שאין הט "ו פ "ג למעלה ראה באמה, עשיריות =שתי 
הפנימית  השורה לבין הגדר שבין ההפסק  הגדר). של לעובי 
49/120 הגפנים גוף  הקודם). (כבצד 0,6 השני : שבצד
2,9 הקודם: כבצד כאן אף  ההרחקה, הקודם). (כבצד
אחד  וחלק  אמות =שמונה ) 8 1/60 בסךֿהכל: באמה.
מופיע  כאן גפנים בציור). למטה ראה באמה, מששים

שבשני הפנימיות, שהשורות זמן כל כן, ואם ציור!!!
שאין  ואף ֿעלֿפי  אחד, לכרם מצטרף  הכל קיימות, הצדדים,
וארבע  אמה = ) 1,4 של מרחק  אלא האלו השורות בין
לחברתה, גפן בין בכרם, הרחקה ושיעור באמה), עשיריות
כאן  שיש כיון - ה"ב ) (למעלה אמות מארבע  פחות אינו
הפנימיות  השורות נעקרו אם אבל כרם. זה הרי  באמצע , גדר
אחד  וחלק  אמות שמונה של מרחק  ויש הצדדים, שבשני 
היה  ולא הגדר, היה ואלמלא מצטרפות. אינן - מששים
אמות  שמונה אלא ביניהן אין אם גם מצטרפות אינן - עריס 
עוד  בשיעור הוסיפו העריס  ומחמת שם), (למעלה בלבד

מששים]. אחד חלק 

‰.ÌÈÙb LÓÁ Ba eizLÂ BÚˆÓ‡ ÁL ÒÈÚ»ƒ∆»«∆¿»¿ƒ¿«¿»≈¿»ƒ
Á‡‰ „b‰ „ˆa ÌÈÙb LÓÁÂ Ô‡kÓ „b‰ „ˆa¿««»≈ƒ»¿»≈¿»ƒ¿««»≈»«≈

ÒÈÚ È˜Òt ‡˜p‰ e‰Ê  Ôc‚kÓ11Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ . ƒ¿∆¿»∆«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒƒ≈≈≈∆
‰n‡a ÌÈMMÓ „Á‡Â ˙Bn‡ ‰BÓL12‰Ê È‰  ¿∆«¿∆»ƒƒƒ»«»¬≈∆

ÌÈÁÙË ‰ML ‰eL ÏkÓ ˜ÈÁÓ13ÚBÊÂ14‡e‰Â ; «¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«¿
e‡aL BÓk ,˙BÈÙÈt‡‰ ˙Áz ÚÊÈ ‡lL15. ∆…ƒ¿«««»«ƒ¿»¿∆≈«¿

עריס .11) כל 12)קטעי  "ועוד המשנה: בפירוש  כתב  כן
מששים  חלק  שהוא הנוסף  זה שיעור בגמרא ביארו שהוא,
שלפנינו  ב 'ירושלמי ' אבל טפח ". עשירית והוא באמה, חלק 
מפורש  וכן טפח ", - ועוד חכמים שאמרו מידות "כל
(טפחים) מששה אחד ועוד הוא "כמה פ "ד: בתוספתא

משנה'. ב 'כסף  וראה טפח ), (והיינו "שדין 13)באמה"
כרם, שאינה לפי  יחידית, גפן כדין גפנים, חמש של השורה
בלבד  שורות שתי  כשיהיו וכן טפחים. ששה עבודתה אבל
ביניהם, לזרוע  לו מותר - אמות שמונה וביניהם זו, כנגד זו
בשתי נדון בעצמו הדין וזה רביעי , פרק  בסוף  שנתבאר כמו
ואז  ועוד, לשמונה צריך הוא אבל עריס , לכשיהיו שורות
שורה  מכל אמה שירחיק  לאחר ביניהם לזרוע  לו מותר יהיה

המשנה). (פירוש שביארנו" כמו לבין 14)בהם, בינן בין
שאף ֿעלֿפי ולחוץ . הגפנים לעיקרי  בסמוך ובין הגדר
פ "ז  (למעלה ריוח  אמה ששֿעשרה צריך הכרם שבקרחת
ועוד. אמות שמונה בריוח  די  העריס  בפסקי  - הי "א)

הי "ב .15) בפ "ו למעלה

.Â‡Ï ‰Ê È‰  ÌeˆÓˆa ˙Bn‡ ‰BÓL Ô‰ÈÈa ‰È‰»»≈≈∆¿∆«¿ƒ¿¬≈∆…
ÌLÏ ÚÊÈ16‰eL ÏkÓ ˜ÈÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚÊ Ì‡Â . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È‰  ÌÈÁÙË ‰ML17„b ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .18 ƒ»¿»ƒ¬≈∆…ƒ≈¿ƒ≈»»≈
Ô‡k ÔÈ‡L ;ÚBÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML ‰eL ÏkÓ ˜ÈÁÓ «¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«∆≈»
ÊÁ  „b‰ ‰e ÊÁ .ÒÈÚ È˜Òt ‡ÏÂ ÒÈÚ ‡Ï…»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ»«»»«»≈»«

BÓB˜ÓÏ ÒÈÚ19.ÔÓB˜ÓÏ ÒÈÚ È˜Òt eÊÁÂ , »ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»

שם.16) ולא 17)משנה, אוסרין "אלו : מ "ג פ "ז שם
עריס ". פסקי  מותר כו' "חרב 18)מקדשין שם: 'ירושלמי '

ה"ד. למעלה וראה עריס ", פסקי  ולא עריס  כאן אין הגדר,
שם.19) 'ירושלמי '

.Ê‰pË˜ ‰pb20ÌÈÙb‰ ˙‡ ÒÚÂ ,„b ˙ÙwÓ ‡È‰L ƒ»¿«»∆ƒÀ∆∆»≈¿≈≈∆«¿»ƒ
dÏ ÈÒ21da LÈ Ì‡ :‰ÈÏ˙k Ïk ÏÚ ıeÁaÓ22‡ÏÓ »ƒ»ƒ««»¿»∆»ƒ≈»¿…

BlÒÂ ˆBa23ÏÈ‡B‰ ,Ô‡kÓ BlÒÂ ˆBa ‡ÏÓe Ô‡kÓ ≈¿«ƒ»¿…≈¿«ƒ»ƒ
„b ˙ÙwÓ ‡È‰Â24˙B˜È dÎB˙a ÔÈÚBÊ 25Ì‡Â ; ¿ƒÀ∆∆»≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ
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רו               
         

dÎB˙a ÌÈÚBÊ ÔÈ‡  ‰f‰ eÚMk [da] ÔÈ‡26ÈtÓ , ≈»«ƒ«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
BÎB˙a ˜ÈÂ „Á‡ ÒÈÚk Ïk‰ ‰‡pL27. ∆ƒ¿∆«…¿»ƒ∆»¿»»¿

מ "ד.20) פ "ב  נראה,21)עדיות רבינו לשון מסתימת
להלן. וראה גפנים. בחמש גם הגינה.22)שמדובר בתוך

הענבים.23) בו שאוסף  וסלו הענבים בוצר שיעמוד
('ירושלמי ' לסלו ואמה לבוצר אמה אמות: שתי  ושיעורם

ה"א). פ "ו תופש 24)כלאים שעריס  אף ֿעלֿפי  כלומר,
דוקא  זהו - ה"ג) למעלה (כמבואר לגדר חוץ  אמות ארבע 
גדר  מוקפת כשהגינה אבל בלבד, אחד גדר אלא כשאין

להלן. וראה ככרם, דינו אין - המשנה 25)מסביב  בפירוש
אף ֿעלֿפי הגדר, מן טפחים ששה שמרחיק  רבינו, כתב  שם

יחידית. גפן דין לו יש כרם, דין לו אם 26)שאין ואפילו
כדין. כאילו 27)הרחיק  הכרם עם הזרע  נראה שלקטנותם

המשנה). (פירוש מחוברים הם

.ÁÒÈÚ‰Â ‰‰B‚ ‰‚„Óa ÌÈÚeÊ eÈ‰L ÌÈÙb¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈»¿»¿∆»ƒ
‡ˆBÈ Ô‰lL28‰„O‰ ÏÚ CkÒÓe29ı‡a „ÓBÚ Ì‡ : ∆»∆≈¿«≈««»∆ƒ≈»»∆

ÒÈÚ‰ ˙ÁzL ÌB˜n‰ Ïk ÔÈ‡B  Blk ˙‡ ˆBe≈∆Àƒ»«»∆««∆»ƒ
˙Bn‡ Úa‡ ÒB‡Â ,ÌÈÙb‰ ÈwÚ ÌB˜Ó ‡e‰ el‡k¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈«¿««

ÒÈÚ‰ ˙ÙOÓ Áe ÏÎÏ ‰„Oa30ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «»∆¿»«ƒ¿«∆»ƒ¿ƒ≈»
iL „Ú ˆÏeÒ‡ ÔÈ‡  ÌlÒa B‡ ‰‚„na ‰ÏÚ ƒ¿…«∆«¬∆««¿≈»¿À»≈»

„Ïa ÒÈÚ‰ ˙Áz ‡l‡ ÚÊÏ31. ƒ¿…«∆»««∆»ƒƒ¿«

מ "ב .28) פ "ו נטועות,29)שם גפנים חמש כשהיו מדובר
היו  שאלמלא טפחים, עשרה גבוה כותל גבי  על ערוסות והן
וצריך  עריס  דין לזה היה גבוה, מקום גבי  על נטועות
למעלה  כמבואר ולחוץ , הכותל מן אמות ארבע  להרחיק 
מקום  גבי  על נטועות שהגפנים מכיון אבל ב ֿג), (הלכות

כדלהלן. הדין, נשתנה הכותל 30)גבוה, מן כלומר,
כנ"ל. עליו, אסור 31)שהעריס  יחידית בגפן גם שהרי 

המשנה  ובפירוש הי "א), פ "ו (למעלה השריגין תחת לזרוע 
אחר. באופן פירש

.ËÌÈÏ˙k ÈL32ÌÈÚeË ÌÈÙb‰Â ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓq‰ ¿≈¿»ƒ«¿ƒ∆»∆¿«¿»ƒ¿ƒ
CBzÓ ÌÈÏ˙k‰ ÌÚ ‡ˆBÈ ÒÈÚ‰Â ,Ì‰ÈÈa ˙BiÂfa«»ƒ≈≈∆¿∆»ƒ≈ƒ«¿»ƒƒ
ÚBÊÂ eÚMk ÌÈÙb‰ ÈwÚÓ ˜ÈÁÓ  ‰ÏÎÂ Ôw‰«∆∆¿»∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«ƒ¿≈«
Úf‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÒÈÚ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ‰Ïk‰ ÌB˜na«»«»∆∆≈»»»ƒ¿««ƒ∆«∆«

‰ ÈL ÔÈa ÔeÎÓÏÈ‡B‰ ,ÒÈÚ‰ Ô‰ÈÈaL ÌÈÏ˙k ¿À»≈¿≈«¿»ƒ∆≈≈∆∆»ƒƒ
.ÌÈÏ˙k‰ ÔÈa ÚBÊ ‰Ê È‰  eÚMk ˜ÈÁ‰Â¿ƒ¿ƒ«ƒ¬≈∆≈«≈«¿»ƒ

זה 32) שם, המשנה בפירוש שכתב  וכמו  מ "ז, פ "ו שם
שם, המשנה בפירוש שכתב  וכמו העריס , "כשיתחיל לשונו:
וילך  קירות שתי  בין מקרן העריס  "כשיתחיל לשונו: זה
על  משולש, הוא כאילו כו' דמות ישוב  עד ומתמעט  הלוך
עבודתו  שירחיק  אמר ציור!!! מופיע  כאן הזאת: הצורה
שבמקום  אף ֿעלֿפי  [כלומר: וכו'" הקירות בין ויזרע 
א. טעמים: שני  מחמת הקירות, לבין כרם דין יש הגפנים
ה"ז). פ "ז (למעלה זנב  יוצאת ואחת שתים כנגד שתים שהן
שכל  אומרים אנו אין זאת ובכל עריס , דין כאן שיש ב .
הוא  הגפנים) מן שרחוק  זה אפילו = ) הקירות שבין השטח 
) האחרונה הגפן מן אמות ארבע  מרחיק  אלא כרם, בכלל

שם]. וזורע  זנב ) =שיצאה

.È‰ÏÚL ÔÙb33Ck Á‡Â ËÚÓ ı‡‰ ÔÓ dlL ıÚ‰ ∆∆∆»»»≈∆»ƒ»»∆¿«¿««»
‰aÎ‡ BÓk ‰ÏÚÂ ÊÁÂ ı‡‰ ÏÚ CLÓÂ Ì˜Ú34, ∆¡«¿ƒ¿««»»∆¿»«¿»»¿«¿À»

ÔÙb‰ ÔÈa ÔÈ„„BnLk35B‡ ÌÈÁÙË ‰ML Úf‰ ÔÈe ¿∆¿ƒ≈«∆∆≈«∆«ƒ»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa‡36‰aÎ‡‰ ÛBqÓ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ 37, «¿««≈¿ƒ∆»ƒ»«¿À»

.ÔBL‡‰ ÔÙb‰ wÚÓ ‡Ï…≈ƒ««∆∆»ƒ

שבגפן".33) "הארכובה מ "א: פ "ז אחד 34)שם היא
הרגל. יחידית.35)מפרקי  גפנים 36)גפן חמש  כשהיו

כרם. דין להן "וזה 37)שיש כתב : שם, המשנה בפירוש
ויראה  נראה היה אם אבל נראה, ראשון עיקר יהיה לא אם
מעיקר  למדוד יש שנתעקל, הזאת הגפן עיקר שהוא
ועי ' רבינו. השמיטו וכאן ב 'ירושלמי ', הוא וכן הראשון".

רדב "ז.

.‡Èe‡a k38Úf‰ ÔÈa ˜ÈÁnL Èt ÏÚ Û‡L , ¿»≈«¿∆««ƒ∆«¿ƒ≈«∆«
ÏÚ ÔÙb‰ CkÒz ‡lL ‰f‰Ï CÈˆ ,eÚMk ÔÙb‰ ÔÈe≈«∆∆«ƒ»ƒ¿ƒ»≈∆…¿«≈«∆∆«
‰‡ez B‡ ˜È ÚÊ .ÔÙb‰ ÏÚ ˜i‰ CkÒÈ B‡ ˜i‰«»»¿«≈«»»««∆∆»«»»¿»
ÔÈMw‰  ÔÙb‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ CkÒ Ck Á‡Â ,‰ÁÓˆÂ¿»¿»¿««»ƒ≈»∆»∆«∆∆««ƒ

ÔÈzÓ39ÔÙb‰ ÈLL eÈ‰ .˜ÏcÈ Ô‚c‰Â ,40CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ À»ƒ¿«»»ƒ»≈»»¿≈«∆∆¿ƒ¿
eÈ‰ .˜ÚÈ  ‰‡ez‰Â Ìk‰ ÔÈaL ˙Bn‡ Úa‡‰»«¿««∆≈«∆∆¿«¿»≈»≈»
.zÓ  ˙Bn‡ Úa‡‰ CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ‰‡ez‰ ÈLL»¿≈«¿»¿ƒ¿»«¿««À»

הי "א.38) פ "ו ה"ו):39)למעלה פ "ה (שם 'ירושלמי '
אסור". והדגן מותרים הקשים גבן, על וסיכך בהיתר, "זרע 
ד"ה  (כה. פסחים ב 'תוספות' וראה ה"ז. פ "ה למעלה וראה
שהיו  עצים שאותם לקשים: קשים בין לחלק  שכתבו עיקרן)
אבל  [מותרים], מאתים שהוסיף  וקודם כלאים זריעת קודם
מאתים. שהוסיף  מאחר אסורין, - אחרֿכך שגדלים אותם

ארבע 40) בתוך יוצאין שרשין "היו (פ "ד): בתוספתא
יוצאין  ירק ). =מין ) פיאה שרשי  שיעקור מודים הכל אמות,
טפחים  משלשה למטה אפילו שבכרם, אמות ארבע  בתוך
טפחים  משלשה למעלה "אפילו גרס  שרבינו [ונראה מותר"
פה, ס "ק  רצו סי ' יו"ד הגר"א בביאור וראה מותר",
הגפן  "ששרשי  הרדב "ז: והסביר שם]. כפשוטה' ו'תוספתא

כתבואה". אינם התבואה שרשי  אבל כגפן, הם

.È ÌÈ‡ÏÎa ÔÈeÓ‡‰ ÔÈeÚM‰Â ˙B˜Á‰‰ Ïk»««¿»¿«ƒƒ»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a41˙B˜ÁBO42ÌˆÓˆÈ ‡ÏÂ .43 ¿«»«ƒ»¿»ƒ¬¿…¿«¿≈

ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ÌÈÓˆÓˆÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk‰ ˙BcÓa44. ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

רבא.41) של מימרא - ב  ב , כלומר:42)עירובין
שפתיו  שפוסק  השוחק  כדרך מרווחות סדוקות האצבעות
רא. והערה הל"ו שבת מהל' בפי "ז וראה סחק ). ערך ('ערוך'

מצומצמים.43) הטפחים שאם 44)למדוד שם. עירובין,
עצובות, אמות ארבע  וביניהן בכרם שורות שתי  היו
פ "ז  למעלה ראה כרם, זה הרי  שוחקות, שאינן אף ֿעלֿפי 

שם. שבת ובהל' ה"ב ,

.‚ÈÌÈÙb‰ ÔÈa ÔÈ˜ÈÁnL el‡‰ ÔÈeÚM‰ Ïk»«ƒƒ»≈∆«¿ƒƒ≈«¿»ƒ
Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ ÔÈ‡  ˜i‰ B‡ ‰‡ez‰Â45B‡ ¿«¿»«»»≈»∆»¿∆∆ƒ¿»≈

‡ÈeÒa46ÚÊÏ zÓ  ı‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡ ;47„ˆa ¿¿»¬»¿»»»∆À»ƒ¿…«¿«
b‰ÌÈÙ48‰ˆeÁa eÒ‡ ‡ÏÂ .‰lÁzÎÏ Ìk‰ CB˙a «¿»ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿…»¿¿»

ÌÚ ‰‡ez B‡ ˜È ÈÈÓ ÈL ÚÊÏ ‡l‡ ı‡Ï»»∆∆»ƒ¿…«¿≈ƒ≈»»¿»ƒ
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רז                
         

„È ˙ÏtÓa ÔˆÁ‰49Ó‡ Ì‡Â .50ÈÎ ˜BÈ˙Ï51ÚÊÏ ««¿»¿«…∆»¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒƒ¿…«
BÏ52ÈÎÏ Ó‡È ‡Ï Ï‡ .zÓ  ı‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆À»¬»……«¿»¿ƒ

Ï‡OÈa ÛlÁ˙È ‡lL ,ÏB„‚53. »∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈

  

       
         

סחור  נזירא  "אמרי  בנזיר ההרחקה  גודל ידועה  :עיו וצרי
תקלה , לידי  יבוא  שלא  כדי  תקרב " לא  לכרמא  סחור,
ג ועפ"ז . רבי  בענייני זהירות סייגי  תיקנו  ועל־דר־זה 
איסור  הוא  ואיסורו  , ממאתיי אחד   הוסי לא  כאשר
לידי להביא  העלולה  פעולה  כל לעשות אי בלבד , אכילה 
הכר בתו  הגפני בצד  לזרוע  מותר היא וא "כ  תקלה ,

לכתחילה .
      

מן 45) איסורו אם ה"ז, פ "ה למעלה וראה א. לט , קידושין
מדרבנן. רק  או לענין 46)התורה שעשאוה כשם מדרבנן,

ה"ד  תרומות מהל' פ "א (להלן ושביעית ומעשרות תרומות
ה"א). ביכורים מהל' (פ "ב  ביכורים ולענין והט "ו)

זה 47) באופן לוקה אינו בארץ  וגם הואיל שם. קידושין,
שם). פ "ה מפני48)(למעלה אסור, - הגפנים גבי  על אבל

והרכבה  הגפנים, שרשי  תוך אל נכנסים הזרעים ששרשי 
ה"ה  בפ "א למעלה כמפורש לארץ , בחוצה אף  אסורה
רבינו  שדעת הי "א, פ "ב  למעלה [ראה (כסף ֿמשנה).

אסורה]. - בשרשים שרשים שבארץ 49)שהרכבת שכיון
אף  בזה גזרו ה"ב ), פ "א (למעלה מלקות חייב  הוא ישראל

לארץ . א.50)בחוצה קלט , לתינוק 51)שבת אבל
להאכיל  אסור דרבנן איסור שאף  שם), (שבת אסור - ישראל
הכ"ז). אסורות מאכלות מהל' (פי "ז קטן לישראל

וחרצן 52) ושעורה חיטה ה"ג), פ "א למעלה (ראה לישראל
(כסף ֿמשנה). יד שם.53)במפולת שבת,

.„ÈÌk‰ „ˆa ˜i‰ ÚÊÏ znL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆À»ƒ¿…««»»¿««∆∆
eÒ‡ ÌL Úef‰ ˜i‰ B˙B‡ È‰ ,ı‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆¬≈«»»«»«»»

‰ÏÈÎ‡a54B˙B‡ ‰‡iL ‡e‰Â .ı‡Ï ‰ˆeÁa elÙ‡Â55 «¬ƒ»«¬ƒ¿»»»∆¿∆ƒ¿∆
e‡aL BÓk ,zÓ  B˜ÙÒ Ï‡ ;ÎBÓe Ë˜BÏ≈≈¬»¿≈À»¿∆≈«¿

˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a56. ¿ƒ¿«¬»¬

מאחר 54) לארץ , בחוצה אין זריעה שאיסור שאף ֿעלֿפי 
איסור  לענין כנ"ל, מלקות, חייב  אינו ישראל בארץ  שאף 
שם) פ "ה (למעלה בהנאה אסור ישראל שבארץ  כיון אכילה,
מהא  וראיה באכילה. הפחות לכל לארץ , בחוצה אסור -
והיינו  לארץ , בחוצה אף  אסור לוקט , ראהו שאם דלהלן,
בקידושין  מהסוגיא שמוכח  כמו גזרו, לא ובהנאה באכילה.

בכסף ֿמשנה). (ראה מ "ט ,55)שם פ "ג (ערלה במשנה
לארץ : בחוצה ערלה לגבי  שנינו לח :) בקידושין הובאה
"ובחוצה  שנינו: בכלאים ואילו לוקט ". יראנו שלא "ובלבד
= ) ילקוט  שלא ובלבד הגוי ) כלומר = ) ולוקט  יורד לארץ 
יודן, רבי  "אמר ה"ז): (שם ב 'ירושלמי ' אבל ביד", הישראל)
(צ "ל: בקדמייתא כלאים) כלומר, היא, אף  = ) היא עוד
יורד  שברישא) כערלה כלומר, כראשונה, = "כקדמייתא"

א. לט , בקידושין וראה לוקט ". יראנו שלא ובלבד ולוקח ,
יאֿיב .56) הלכות פ "י 

ה'תשע"ט  תשרי ט "ז שלישי יום 

   1 
פרדות 1) וסימני  מינו. שאינו בהמה על זכר המרכיב  יבאר

ואם  בהנאה, מותרין אם הכלאים מן הילודין לזווגן. שמותר
חיה. או בהמה מיני  בשני  מלאכה העושה בהרכבה. מותרים
פסולי בהמת כלאים. אותה שמושכין בעגלה היושב 

המוקדשין.

.‡BÈÓ BÈ‡L ‰˜ ÏÚ ÎÊ Èkn‰2‰Ó‰a ÔÈa , ««¿ƒ»»«¿≈»∆≈ƒ≈ƒ¿≈»
ÛBÚe ‰iÁa ÔÈa3ÌiaL ‰iÁ ÈÈÓa elÙ‡Â ,4È‰  ≈¿«»¿«¬ƒ¿ƒ≈«»∆«»¬≈

ÔÈa ı‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê∆∆ƒ«»¿»»≈»»∆≈
ı‡Ï ‰ˆeÁa5.ÌÈ‡Ïk ÚÈa˙ ‡Ï EzÓ‰a :Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«¿∆¿¿…«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

BÁ ÏL B‡ BlL ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a „Á‡Â6BÈ‡Â . ¿∆»¿≈»«»»∆∆¬≈¿≈
˙ÙBÙLa ÏBÁÎÓk B„Èa ÒÈÎiL „Ú ‰˜BÏ7Ï‡ ; ∆«∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿∆∆¬»
ÏB˜a ÔBÚL B‡ „Ïa ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÏÚ‰ Ì‡8ÔÈkÓ  ƒ∆¡»∆«∆ƒ¿«∆¿»¿«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡9. «««¿

מין 2) אבל מינו, בשאינו ודווקא טהור. ממין שניהם אפילו
ולמדו  מותר. - לבנה פרה גבי  על שחור שור כגון במינו,
שעטנז  תלבש "לא מינים שני  בהם שתפרו בגדים מכלאי  כן

ופשתים". "בהמתך 3)צמר אלא נאמר לא בתורה והנה
ז"ל  חכמינו אבל ועופות. חיה נזכרו ולא כלאים" תרביע  לא
חיה  וכן וכו' לכלאים כו' בהמה כל ואחד שור "אחד אמרו:
משבת, "בהמתך" - "בהמתך" שווה בגזירה כן ולמדו ועוף "
כל  תעשה "לא שנאמר ועוף  חיה גם נתרבו שבשבת שכשם
בהמתך" "וכל - בהמתך", וכל וחמורך ושורך וגו' מלאכה
כלאים. לעניין כן כמו חיים, בעלי  מיני  כל מרבה

בגזירה 4) כן ולמדו לוקה". שבים מינים שני  "המרביע 
ונאמר  ביבשה "למינהו" נאמר "למינהו", - "למינהו" שווה
כלאים, איסור יש שביבשה שכשם ללמדך בים, "למינהו"
אינו  רבינו שכתב  חיה" ש"מיני  לומר וצריך בים. יש כן כמו
בכלל. והכל חיה, לנפש כוונתו אלא בלבד חיה מין

בארץ .5) התלויות המצוות מן אינה פרשת 6)שהרי  ספרא
אחרים  בהמת על אחרים "בהמת יד הלכה ד פרק  קדושים

תשמורו". חוקותי  את לומר תלמוד קבלו 7)מניין? כך
מעשה  עושה האדם אם אלא התורה אסרה שלא  חכמים

ממש. בידיו על 8)ההרבעה [ואף  להרבעה. בקול עוררם
לוקה" - בקול "הנהיגם אמרו: בכלאים שבחרישה פי 
החסימה  מעשה עושה האדם אין אם גם התורה שהקפידה
תחרוש  "לא של הלאו על עובר בקול המנהיג וגם בידו,
לאו  זהו כי  לומר סברא שיש אלא יחדיו", ובחמור בשור
הוא  בקולו כי  אמרו בזה - עליו לוקים ואין מעשה, בו שאין
התורה  אסרה לא בהרבעה אבל מלקות, וחייב  מעשה, עושה
הלאו]. על עובר אינו מעשה בלי  אבל מעשה, בעושה אלא

מין 9) להכניס  שהתירו ממה לכך וראיה מדרבנן. שאסור
זה. על זה להעלות גם שמותר אמרו ולא לדיר, מינו ושאינו

.‰‡ Ì‡Â .„Á‡ ‰ÒÏ ÔÈÈÓ ÈL ÒÈÎ‰Ï zÓÀ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿««∆»¿ƒ»»
.ÔLÈÙ‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡  ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÚB Ì˙B‡»¿ƒ∆∆∆≈»¿«¿ƒ»
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רח               
         

ÌÈÎBk „BÚÏ BzÓ‰a ÔzÏ Ï‡OÈÏ eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈¿∆¿¿≈»ƒ
dÚÈa‰Ï10BÏ11. ¿«¿ƒ»

מינה.10) ואיסורו 11)באינו הישראל, בשביל כלומר,
הגוי בשביל להרבעה [אבל שבות". לנכרי  "אמירה משום
על  מוזהר שהגוי  פי  על ואף  שבות. לנכרי  אמירה איסור אין
באופן  כנראה, מדובר, כאן - מינה באינו בהמה רביעת
מעשה  בלי  זה, על זה העלאה ידי  על להרביע  לו שאומר
התורה  מן אסור אינו שבישראל בשפופרת", "כמכחול של
אומר  אם אבל דרבנן. איסור שייך לא ובגוי  מדרבנן, אלא
מכשול, תיתן לא עיוור לפני  על עובר במעשה, להרביע  לו

הגוי . בשביל להרביעו לו אומר אם אפילו

.‚BzÓ‰a Èk‰Â ÚL ÈÓ12„ÏBp‰ È‰  ÌÈ‡Ïk ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¬≈«»
‰‡‰a zÓ Ì‰Ó13ÔÈÓ ÌÚ ‰B‰Ë ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆À»«¬»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒƒ

‰B‰Ë14‰ÏÈÎ‡a zÓ 15˙BÏÎ‡Óa e‡aL BÓk , ¿»À»«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬»
.˙BeÒ‡¬

טמאים.12) מינים בשני  לא,13)המדובר באכילה אבל
טמאים. הם חיה.14)שהרי  עם בהמה כגון

היוצא 15) בהמתך מה וכו' כלאים תרביע  לא "בהמתך
(=לקרבן), לגבוה כלאים רחמנא מדאסר כו' מותרת ממנה

באכילה). אף  (=מותר שרי  דלהדיוט  מכלל

.„ÏÚ Û‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈¿≈»«»∆ƒ∆»∆««
Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„Â ‰fÓ ‰Ê ÔÈaÚ˙nL Ètƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ∆»∆ƒ¿≈
?„ˆÈk .ÔÈk‰Ï eÒ‡Â ÌÈ‡Ïk Ì‰ È‰  ÔÈÈÓ ÈL¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«

ÈÙk‰ Ïk‰Â ,Ïk‰ ÌÚ ‡f‰16,ÏÚeM‰ ÌÚ «¿≈ƒ«∆∆¿«∆∆«À¿ƒƒ«»
ÌÈ‡v‰Â17ÌÈÏÚi‰Â ,ÌÈfÚ‰ ÌÚ18,ÌÈÏÁ‰ ÌÚ ¿«¿»ƒƒ»ƒƒ¿«¿≈ƒƒ»¿≈ƒ

„t‰ ÌÚ Òeq‰Â19ÌÚ BÓÁ‰Â ,BÓÁ‰ ÌÚ „t‰Â , ¿«ƒ«∆∆¿«∆∆ƒ«¬¿«¬ƒ
„BÚ‰20Ô‰ È‰  ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לכפר.16) מיוחס  הציד מין 18)עפרים.17)כלב  הם
והחמור.19)חיה. הסוס  מן מדברי .20)נולד חמור

.‰a‰ BL ÔB‚k ,ÈeMÈÂ Èa„Ó Ba LiL ÔÈÓ21ÌÚ ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ
BM‰22Cn‰Â ,23ÌÚ ‰Ê ÔÈk‰Ï zÓ  Òeq‰ ÌÚ «¿»«»ƒ«À»¿«¿ƒ»∆ƒ

 a Êe‡ ÌÚ Êe‡ Ï‡ .„Á‡ ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓ ,‰Ê∆ƒ¿≈∆≈ƒ∆»¬»«»ƒ««»
‡Ïk,ÌÈÙaÓ ÂÈˆÈaŒ(È˙Èa) Êe‡‰L ÈtÓ .‰Êa ‰Ê ÌÈ ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ¿≈∆»«»≈ƒ≈»ƒƒ¿ƒ

.ÔÈÈÓ ÈL Ì‰L ÏÏkÓ ,ıeÁaÓ ÂÈˆÈa  a Êe‡Â¿««»≈»ƒ«ƒ¿»∆≈¿≈ƒƒ
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ;‰Ó‰a‰ ÌÚÂ ‰iÁ‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk  ÈBk‰Â¿«ƒ¿«ƒƒ««»¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ24. »»ƒ¿≈∆»≈

המדברי .21) בהמה.22)השור מין ששניהם לפי 
הרמכים".23) "בני  אסתר במגילת ונזכר הסוסים ממיני  מין
בהמה.24) מין או חיה מין הוא אם

.ÂÔÈÓ Ô‰È˙Bn‡ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ÌÈ„Bli‰«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒƒ»ƒ≈∆ƒ
„Á‡25ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈk‰Ï zÓ  ∆»À»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿≈
ÔÈÈÓ26 Èk‰ Ì‡Â ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈk‰Ï eÒ‡  ƒƒ»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ27„ÏBp‰ ‰Ê Èk‰ Ì‡ ÔÎÂ .28ÔÈÓ ÏÚ elÙ‡ ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆«»¬ƒ«ƒ
Bn‡29‰˜BÏ 30zÓ  BÓÁ Bn‡L „t ?„ˆÈk . ƒ∆≈«∆∆∆ƒ¬À»

BÓÁ dn‡L ‰ct ÏÚ BÈk‰Ï31eÒ‡Â , ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿»
BÈk‰Ï32ÒeÒ Bn‡L „t Ï‡ ;BÓÁ‰ ÏÚ elÙ‡ ¿«¿ƒ¬ƒ««¬¬»∆∆∆ƒ

BÈk‰Ï eÒ‡ 33Ïk ÔÎÂ .BÓÁ dn‡L ‰ct ÏÚ »¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿≈…
‰ct ÏÚ „t Èk‰Ï ‰ˆB‰ ,CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿ƒ»»∆¿«¿ƒ∆∆«ƒ¿»
ÊÂ ÌÈÊ‡ ÈÓÈÒa ˜„Ba  ˙B„t ÈzLa CLÓÏ B‡ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈¿ƒ»≈»¿«ƒ¿»»
„Á‡ ÔÈnÓ Ôn‡L Úe„Èa  ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ì‡ ;ÏB˜Â»ƒƒ∆»∆¿»«∆ƒ»ƒƒ∆»

.ÔÈzÓeÀ»ƒ

אחד.25) מין אבותיהם מינים.26)וכן שני  אבותיהם וגם
חוששין 27) "אין שבוודאי  נפסוק  אם אלא ייתכן לא זה

וודאי אם שהרי  לוקה. אינו - ספק  זה אם אבל האב ", לזרע 
שאמרו  כמו לכתחילה, מותר - האב  לזרע  שחוששין הוא
ואם  הם. אחד מין הפרדות שכל חנניה, לדעת עט . בחולין
אם  "וכן בסמוך כתב  איך א. קושיות: כמה כאן קשה כן
אמרו  שם הרי  לוקה", אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב 
שהרי לכתחילה, מותרים האב  לזרע  חוששין אין שאם
שם  הרי  ב . ולוקה. שאסור רבינו כתב  ואיך שוות, אמותיהם
לא. או האב  לזרע  חוששין אם הוא שספק  במסקנא, אמרו
רבינו  פסק  י "א הלכה שחיטה מהלכות י "ב  בפרק  הרי  ג.
שיש  נראה לכן לא. או האב  לזרע  חוששין אם הוא שספק 
[אינו] הרכיב  "ואם כדלהלן: בסמוך, וגם כאן גם להגיה
[אינו] אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב  אם וכן לוקה,
וכמו  שם, הגמרא כמסקנת רבינו פסק  זה ולפי  לוקה".
לזרע  חוששין אם הוא שספק  שם, שחיטה בהלכות שפסק 
חוששין  אין שמא אסור מינים בשני  ולפיכך לא. או האב 
מין  על הרכיבו ואם חוששין. שמא לוקה ואינו האב , לזרע 
אין  שמא לוקה ואינו האב , לזרע  חוששין שמא אסור אמו

וחמורה.28)חוששין. מחמור 29)מסוס  הבא חמור
למעלה.30)וחמורה. כמבואר לוקה", "אינו להיות: צריך

מין 31) הם הרי  האב  לזרע  חוששין אין אם נפשך: ממה
הפרדות  כל הרי  האב , לזרע  חוששין ואם האם, מצד אחד

כנ"ל. אחד, מחמת 32)מין בלבד איסור אלא כאן אין
כנ"ל. לוקה, אינו אבל כנ"ל.33)ספק , לוקה, ואינו

.Ê‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿≈»«»
ÔÈÓ ÈM‰Â ‰B‰Ë ÔÈÓ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡k¿∆»¿»»∆»≈∆ƒ¿»¿«≈ƒƒ

‰‡ÓË34ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ ‰Ê È‰ 35‡Ï :Ó‡pL ; ¿≈»¬≈∆∆¿»»∆∆¡«…
ÚBf‰ B‡ LBÁ‰ „Á‡ .ÂcÁÈ ÓÁe BLa LÁ˙36 «¬¿«¬…«¿»∆»«≈«≈«

„Á‡k Ô‡ B‡ ‰Ï‚Ú Ì‰a CLBn‰ B‡37Ì‚È‰‰ B‡ , «≈»∆¬»»∆∆¿∆»ƒ¿ƒ»
ÏkÓ  ÂcÁÈ :Ó‡pL ;‰˜BÏ  ÏB˜a elÙ‡Â „Á‡k¿∆»«¬ƒ¿∆∆∆¡««¿»ƒ»

ÌB˜Ó38Ô‚eÊÓ‰ Ï‡ .39B‡ CLÓiL „Ú ,eËt  »¬»«¿«¿»»«∆ƒ¿…
.‚È‰È«¿ƒ

ואינם 34) וכו' בהמה "כלאי  אֿב : משנה ח  פרק  בכלאים
חיה, עם וחיה בהמה עם בהמה מלהרביע , אלא אסורים
וטהורה  טמאה עם טמאה בהמה, עם וחיה חיה עם בהמה
אסורין  טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה טהורה, עם
"כשאמר  שם: רבינו ומפרשה ולהנהיג". ולמשוך לחרוש
אבל  (=כלומר, מלהרביע  אלא אסורים אינם בהמה כלאי 
וכו'. בהמה עם לבהמה אלא זה שאינו אמר מותר) לחרוש
בה  יש טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה בהמה אבל
לחרוש  אסורים שהם והוא: ההרבעה, איסור על תוספת
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תחרוש  לא הכתוב  שאמר עניין וזה וכו' ולהנהיג ולמשוך
שנאמר  הרבעה לעניין לומר: רוצה יחדיו", ובחמור בשור
הם  הרי  מינים שני  שהם כל כלאים" תרביע  לא "בהמתך
פרט  לא בחרישה אבל טהורים, שניהם ואפילו כלאים בכלל
וחמור", "שור - טהור ואחד טמא שאחד באופן אלא הכתוב 
ופרד  לפרד סוס  יקשור "לא ה: פרק  שם בתוספתא הוא וכן
פוטרין". וחכמים כו' כן עשה אם כו' לערוד וחמור לחמור

בארץ ,35) תלוייה שאינה מצוה שכל לארץ . בחוצה אפילו
לארץ . בחוצה בין בארץ  בין כי36)נוהגת פרשת בספרי 

את  לרבות מניין חורש, אלא לי  אין תחרוש , "לא תצא:
מקום". מכל יחדיו לומר תלמוד וכו' בפירוש 37)הדש

לומר  רוצה יחדיו, שעניין "ואמרו רבינו: כתב  שם המשנה
לחרישה  או שיהיה, דרך איזה על ולייחדם ביניהם לחבר

וכדברי38)וזולתה. ומנהיג, ומושך זורע  על מוסב  [זה
לאו  שחרישה למדו שמ "יחדיו" למעלה) (שהובא הספרי 

רש"י :39)דווקא]. ופירש שם. מציעא בבבא ברייתא
בהם". הנהיג ולא לקרון וחמור שור "המזווג

.Á„Á‡L ÔÈÈÓ ÈL Ïk „Á‡Â BÓÁÂ BL „Á‡∆»«¬¿∆»»¿≈ƒƒ∆∆»
ÈÊÁk ‰Ó‰a ÌÚ ‰Ó‰a ÔÈa ,B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË40ÌÚ »≈¿∆»»≈¿≈»ƒ¿≈»«¬ƒƒ

‰iÁ B‡ ,ÏÈt‰ ÌÚ eÓÁÈk ‰iÁ ÌÚ ‰iÁ B‡ ,Ok‰«∆∆«»ƒ«»¿«¿ƒ«ƒ«»
ÏÎk ‰Ó‰a ÌÚ41‡ˆBiÎÂ ÈÊÁ‰ ÌÚ Èˆ B‡ ÊÚ‰ ÌÚ ƒ¿≈»¿∆∆ƒ»≈¿ƒƒ«¬ƒ¿«≈

ÏÏÎa ‰iÁL ;‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ el‡ Ïk ÏÚ  Ì‰a»∆«»≈∆ƒ«»∆«»ƒ¿«
‰Ó‰a42˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‡È‰ ¿≈»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡ .˙BeÒ‡43Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL , ¬¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ∆≈
„Á‡k Ô‰a LÁÏ ÌÈeÒ‡  ‰Úa‰a ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ¿«¿»»¬ƒ«¬»∆¿∆»
B‡ „Á‡k ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .Ô‚È‰‰Ïe ÔÎLÓÏe¿»¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»»»∆¿»»¿∆»
eÒ‡Â .˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ‚È‰‰ B‡ CLÓ»«ƒ¿ƒ«ƒ«««¿¿»
ÊÚ ÔB‚k ,ÌiaL ‰iÁ ÌÚ ‰Lai‰ ÔÓ ‰Ó‰a ‚È‰‰Ï¿«¿ƒ¿≈»ƒ««»»ƒ«»∆«»¿≈

ËeaL ÌÚ44eËt  ‰OÚ Ì‡Â ;45. ƒƒ¿ƒ»»»

בהמה.40) מין הוא חיה.41)חזיר מין בבא 42)שהוא
- "שור" שווה בגזירה דחרישה כלאים למדו ושם נד: קמא
אף  בכלל, עוף  גם בשבת האמור שור מה משבת, "שור"
בהמה  שאר לרבות "מניין שם: בספרי  הוא וכן כן. כלאים
ורבינו  תחרוש". לא לומר תלמוד בשור, כיוצא ועוף  וחיה

"עוף ". כאן שם 43)השמיט  קמא בבבא אמרו שהרי 
שגם  משמע  מזה כלומר, בהמה". כל ואחד השור  "אחד
האיסור, בכלל הם טמאים שניהם או טהורים כששניהם

סופרים. מדברי  אלא אינו זה רבינו היא 44)ולדעת בעיא
יכולים  שאינם מכיוון או כלאים איסור בזה יש אם נה. שם
ליבשה. ייצא לא והדג לים ייכנס  לא העז שהרי  להתחבר,

הבעייא. נפשטה הבעייא,45)ולא נפשטה שלא מאחר
שהרי מרדות, ממכת פטור לומר ורוצה מספק . לוקה אינו
קיט . שבת (עיין טהור. ממין שניהם השבוט  וגם העז גם
לנו  אסר קט : ובחולין שיבוטא" מלח  "רבא מא. וקידושין
חייב  אינו התורה ומן שיבוטא), של מוח  לנו התיר - חזיר

טמא. אחד ומין טהור אחד במין אלא מלקות

.ËLBi‰  ÌÈ‡Ïk d˙B‡ ÔÈÎLBÓ eÈ‰L ‰Ï‚Ú¬»»∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«≈
B˙ÈLiL ;‚È‰‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ ‰Ï‚Úa»¬»»∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
LBÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï‚Ú‰ CLÓzL ‰Ó‰aÏ ˙ÓB‚∆∆«¿≈»∆ƒ¿…»¬»»¿≈ƒ»»≈

elÙ‡Â .ÔÈ˜BÏ Ô‰ÈL  ‚È‰Ó „Á‡Â ‰Ï‚Úa „Á‡∆»»¬»»¿∆»«¿ƒ¿≈∆ƒ«¬ƒ
.ÔÈ˜BÏ Ôlk  „Á‡k ÌÈ‡Ïk e‚È‰‰L ‰‡Ó≈»∆ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿∆»À»ƒ

.È‰iÁ B‡ ‰Ó‰e Ì„‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ zÓÀ»«¬¿»»¿»»ƒ¿≈»«»
‰Ï‚Ú CLBÓ B‡ BM‰ ÌÚ LBÁL Ì„‡ ÔB‚k ,„Á‡k¿∆»¿»»∆≈ƒ«≈¬»»
ÂcÁÈ ÓÁe BLa :Ó‡pL ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ BÓÁ ÌÚƒ¬¿«≈»∆∆∆¡«¿«¬…«¿»

.BLÂ Ì„‡a B‡ BÓÁÂ Ì„‡a ‡Ï …¿»»«¬¿»»¿

.‡ÈÈÏeÒt ˙Ó‰a46Ûe‚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLc˜n‰ ∆¡«¿≈«À¿»ƒ««ƒ∆ƒ
‰˙È‰L ÈtÓ .ÔÈÙe‚ ÈLk e˙k‰ d‡OÚ ,„Á‡∆»¬»»«»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»¿»

L„˜47˙OÚÂ ,48‰Êa ‰Ê ÔÈÚÓ ÏÁÎe L„˜k49, …∆¿«¬»¿…∆¿…¿…»ƒ∆»∆
‰B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Ó‰k BÊ ‰Ó‰a ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿≈»ƒ«¿»
‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :ÓB‡ ‡e‰ È‰ .„Á‡k ÔÈÚÓ‰«¿…»ƒ¿∆»¬≈≈¿ƒ»¿≈»
ÈtÓ .ÈÈÏ Ôa˜ ‰pnÓ eÈ˜È ‡Ï L‡ ‰‡ÓË¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»«»ƒƒ
ÈÏeÒÙa ‡l‡ a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆≈¿«≈∆»ƒ¿≈

ÔÈLc˜n‰50ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt BLa LBÁ‰ ,CÎÈÙÏ . «À¿»ƒ¿ƒ»«≈¿¿≈«À¿»ƒ
eq‡Â .ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È‰  ÚÈan‰ B‡««¿ƒ«¬≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.‰Ïa˜ ÈcÓ ‰Ê∆ƒƒ¿≈«»»

שנפדו.46) המוקדשין פסולי  שפדו 47)כלומר, לפני 
גם  הלא כן, לכתוב  רבינו הוצרך למה עיון [וצריך אותה.
חולין  תורת בו שיש להלן: שמבאר כמו כלאים, הוא זה בלי 

קדשים]. פדיון.48)ותורת חולין,49)לאחר כלומר,
שאסורה  וקודש מועד, אהל לפתח  מחוץ  באכילה שמותרת

כקדשים. ועבודה וטעם בגיזה שם. במכות רש"י  כתב  וכן
בשני אפילו שאסורה בהרבעה רק  רבינו, לדעת מספיק , זה
דלהלן. להא רבינו הוצרך בחרישה אבל טהורים, מינים

בכלאים 50) חרישה איסור שאין לשיטתו לכך רבינו הוצרך
מום  בעל בכור אין זה [ולפי  טמא. ומין טהור במין אלא
טמאה  בהמה בכלל שהוא אמרו לא עליו שהרי  זה, בכלל
אבל  והערכה. העמדה ולא פדיון טעון אינו הוא שהרי 
מינים  בשני  אפילו התורה מן שאסור הרבעה, לעניין
וחול. קודש מעורב  הוא גם שהרי  בכלל, בכור גם טהורים,

ה'תשע"ט  תשרי י"ז רביעי יום 

   1 
צמר 1) בלבד. ופשתים בצמר אלא שאינו בגדים כלאי  יבאר

צמר  של גדיל קשר כלאים. משום בה יש אם עז בת רחל
והקנבוס  שיעור. להם יש אם הכלאים פשתן. של בגדיל
לעשותן  יכול אם בגדים כלאי  בזה. זה שטרפן והפשתן
ותופרי כלאים. שהוא מנעל עליהם. לישב  או ולמוכרם
שהם  בגדים אלא כלאים איסור אין כדרכן. תופרין אם כסות
אחת. בתכיפה פשתן בגד עם שחיברו צמר בגד חימום. דרך
על  תורה של כלאים והרואה הגוי , מן צמר כלי  הלוקח 
שלבש  וכהן כלאים. חבירו את המלביש ודין בשוק . חבירו

עבודה. בשעת שלא כהונה בגדי 

.‡Óˆ ‡l‡ ÌÈ„‚a È‡ÏÎa eq‡ ÔÈ‡2ÔzLÙe ≈ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»∆∆ƒ¿»
„Ïa3ÌÈzLÙe Óˆ ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :Ó‡pL , ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈∆∆ƒ¿ƒ

Ìi‰ ÈkÎa LÈÂ .ÂcÁÈ4ÏÚ Ï„bL Óˆ BÓk «¿»¿≈ƒ¿«≈«»¿∆∆∆»≈«
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ÁÏn‰ ÌÈaL ÌÈ‡‰5,‰f‰ ˙È˙k B˙Èz , »¬»ƒ∆¿»«∆««¿ƒ¿«¿ƒ«»»
ÔzLt‰ ÌÚ eÒ‡Â .BÓL CÏÎÂ ,˙BÈa C ‡e‰Â6 ¿«¿≈¿»»¿¿»ƒ«ƒ¿»
ÔÎÂ .ÌÈÏÁ ÓˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ,ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ∆∆¿∆∆¿≈ƒ¿≈

CÏk‰Â ÌÈÈM‰7‡Ó ÈtÓ ÔÈeÒ‡ÔÈÚ‰ ˙È8. «ƒ»ƒ¿«»»¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ

שנאמר 2) סתם, צמר נקראים הם שרק  ואילים, רחלים צמר
כלאים  (ירושלמי  צמר" אילים אלף  "ומאה ד) ג, (מלכיםֿב 

ו. הלכה להלן וראה א), הלכה משנה 3)פ "א פ "ט  כלאים
כ:4)א. ב ,5)שבת הלכה ציצית מהלכות בפ "ב  (וראה

שמימיו  הגדול לים וכוונתו המלח ". "ים רבינו שכתב 
א. משנה פט "ו כלים למשנה בפירושו גם וכן מלוחים,
המלח ", "ים הביא משנה סדרי  לששה פירושו ובסוף 
לרא"ש  יוםֿטוב ' ב 'מעדני  ועיין הגדול. לים כנ"ל וכוונתו

י ). אות ז סימן בגדים כלאי  (=6)הלכות והשירים הואיל
והובא  ב , משנה שם (כלאים בזה זה אסורים והכלך המשי )
לפשתן, דומה ושירים לצמר דומה שהכלך מפני  להלן),
זה, ולפי  עצמו. הפשתן עם כלך לאסור שיש קלֿוחומר
ורדב "ז). (כסף ֿמשנה אסור עצמו צמר עם שירים הואֿהדין
משום  בו אין אותו, ומכירים בינינו מצוי  שהמשי  והיום
סעיף  רצח  סימן יו"ד (שו"ע  הצמר עם ומותר העין, מראית

הרא"ש). בשם שם.7)א שאחד 8)משנה מפני 
=) והשני  הפשתים, כמו חלק  השיריים) הוא =) מהמינים
(פירוש  הצמר כמו שעיר והוא יבשות, בו יש הכלך)

המשנה).

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ dÓˆ  ÊÚ ˙a ÏÁ9ÌeMÓ »≈«≈«¿»≈ƒ»»ƒ
Ì‰ÈcÓ ‡e‰ eÒ‡ Ï‡ ,ÌÈ‡Ïk10˙È‡Ó ÈtÓ ƒ¿«ƒ¬»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ

eaÁ „ˆ ÔzLt‰ ÌÚ Óv‰ aÁ˙pL ÔÂÈk .ÔÈÚ‰»«ƒ≈»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ«ƒ¿»«ƒ
„ˆÈk .‰Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡Ïk ‰Ê È‰  ÌÏBÚa11Óˆ ? »»¬≈∆ƒ¿«ƒƒ«»≈«∆∆

ÔÙhL ÌÈzLÙe12Ô˙B‡ ÚLÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê13Ô‰Ó ‰OÚÂ ƒ¿ƒ∆¿»»∆ƒ∆¿»»¿»»≈∆
ÔÈ„Ï14ÌÈ‡Ïk el‡ È‰ 15Ô˙B‡ ‰ÂËÂ ÔÙË .16 ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»»¿»»»

„‚a ‚‡Â „Á‡k17.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È‰  ‰Ê ÈÂhÓ ¿∆»¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈∆ƒ¿«ƒ

"מה 9) לפשתים, צמר של מהיקש כן למדו ושם יז. בכורות
נשתנה. וזה נשתנה", שלא צמר אף  נשתנה, שלא פשתים

רבינו 10) למד עליו", לוקין "אין שם שאמרו ממה
וכלך  שיריים כמו העין, מראית משום אסור שמדרבנן
דומה  אינו שצמרו מרחל שנולד ועז (כסף ֿמשנה). שלמעלה
קורקוס ). (ר"י  כלל אסור אינו רחלים, לצמר כלל

והוא 11) להלן, ראה נוז, או טווי  או שוע , שאו רבינו [דעת
כולם). אותם ביחד).12)מונה ערבם (כלומר,

יא)13) כז, (בראשית חלק " "איש והחליקם, במסרק  סרקם
כדעת  רבינו וסובר (רע "ב ). שעיע " "גבר אונקלוס : תרגם
ביחד. ופשתים צמר היינו ששוע  סא: בנדה רש"י 

הוא 14) בלבד ששוע  רבינו ודעת שוע , שהם [אף ֿעלֿפי 
שאם  לבדים, לעשיית הוצרך להלן, ראה התורה, מן כלאים
יט ) יט , (ויקרא אמרה והתורה "בגד", אינם לבדים עשה לא
בספרא  מפורש וכן עליך". יעלה לא שעטנז כלאים "ובגד
תלמוד  מה כלאים, "ובגד יח ): הלכה ד פרק  קדושים (פ '
יחדיו, ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי  לומר,
בגד, לומר תלמוד פשתן, ואניצי  צמר גיזי  ילבש  לא יכול
לומר  תלמוד הלבדים, את לרבות מניין בגד, אלא לי  אין

שאסרה  מכיון כלומר, ונוז". טווי  שוע  שהוא דבר שעטנז,
בגד, בכלל שלבדים עלֿכרחנו נוז, או טווי  או שוע  או תורה
לעשות  אי ֿאפשר טווי , ואינו בלבד, שוע  שהוא מדבר שהרי 

לבדים]. הוא 15)אלא וכן התורה. מן כלאים כלומר,
שועים". שהם מפני  אסורים "לבדים ט : משנה פ "ט  בכלאים
אלא  טווין שאין התורה, מן אינם "לבדים השיג: והראב "ד
יהיו  "שלא המשנה: בפירוש רבינו כתב  וכן בלבד". שוע 
(כלומר, כולם הענינים שלשה אלו נחברים שיהיו עד כלאים
מדברי כלאים הוא כך שאינו מה וכל ונוז), טווי  שוע 
אמרו  וכן ספק , בו ואין באמת פסוקה הלכה וזו סופרים,
לך, שאמרתי  מה על חולק  דבר לאחד מצאת ואם בגמרא,
האמורה  ההיא ההלכה שכח  שהוא ספק , בלבך יכנס  אל
במהדורה  וכתב  רבינו, בו חזר שוב  אבל (סא:)". נדה בגמרא
בלתי מאמר אצלי  וזה הגאונים, מקצת אמרו "כך שם: שניה
נוז) או טווי  או שוע  או =) מהם אחד שכל אלא אמיתי ,
והלכתא  (שם: נדה בגמרא שנזכר ומה תורה, של כלאים
לשון  אינו ונוז), טווי  שוע  שיהיה עד שאמר: זוטרא, כמר
הוא  וכן (רדב "ז, מפרש" איזה לשון הוא אבל התלמוד,
הוצאת  המשנה פירוש עם במשנה וראה בכסף ֿמשנה,
ניאפולי דפוס  המשנה לפירוש בהגהות הוא וכן במברגר,
הירושלמי להלכות במבוא ליברמן (הגר"ש שכטר כ"י 

ז). עמ ' ז"ל אותם,16)להרמב "ם וטווה ערבם [כלומר,
כסף ֿמשנה]. ועיין אותם, שע  לא שם 17)אבל הוא כן

שנאמר  וארוג, טוה אלא כלאים משום אסור "אין ח : משנה
(ואף ֿעלֿפי ונוז". טווי  שוע  שהוא דבר שעטנז, תלבש לא

"כ  רבינו: נוז)שלדעת או טווי  או שוע  או =) מהם אחד ל
שבלי לאריגה, כאן הוצרך למעלה), (ראה תורה" של כלאים
וראה  הספרא, בדברי  למעלה ראה "בגד", זה אין אריגה

הסמוכה). בהלכה

.‚„‚a Ùz18ÔÙz elÙ‡Â ,ÔzLt ÏLa Óˆ »«∆∆∆∆¿∆ƒ¿»«¬ƒ¿»»
ÈLÓa19ÔzLt ÈËeÁa Óˆ „‚a ÙzL B‡ ,20„‚a B‡ ¿∆ƒ∆»«∆∆∆∆¿≈ƒ¿»∆∆

ÈËeÁa Óˆ ÈËeÁ L˜ B‡ ,Óˆ ÈËeÁa ÌÈzLtƒ¿ƒ¿≈∆∆»«≈∆∆¿≈
Ô˙ elÙ‡ ,ÔÏ„‚ B‡ ÌÈzLt21B‡ ˜Oa ÌÈzLÙe Óˆ ƒ¿ƒ¿»»¬ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ¿«

‰t˜a22ÔÎÎe23L˜ elÙ‡Â .ÌÈ‡Ïk el‡ È‰  ¿À»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzLt ÏL ÏÈ„‚a Óˆ ÏL ÏÈ„‚»ƒ∆∆∆ƒ»ƒ∆ƒ¿»««ƒ

‰Úeˆ‰L24ÚˆÓ‡a25Óˆ È„‚a ÏÙk Ì‡ ÔÎÂ , ∆»¿»»∆¿«¿≈ƒ»«ƒ¿≈∆∆
Óˆ :Ó‡pL .ÌÈ‡Ïk el‡ È‰  ÔL˜e ÔzLÙeƒ¿»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆∆

ÌB˜Ó ÏkÓ  ÂcÁÈ ÌÈzLÙe26.Ò‡ „Á‡˙pL ÔÂÈk , ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»≈»∆ƒ¿«≈∆¡»

דין 18) כתב  וכאן טווי , ודין שוע  דין רבינו מנה (למעלה
שגם  הכוונה ששוע  וכשם שזור, או ארוג או הוא שנוז נוז.
שועים  גם והם שועים, הם לחוד הפשתים וגם לחוד הצמר
הפשתים  וגם עצמו הצמר שגם הכוונה טווי , כן וכמו ביחד.
נוז, גם כן כמו ביחד. טוויים וגם אחד כל טוויים עצמם
והם  נוז, הם לעצמם שניהם הפשתן וגם הצמר שגם היינו
וחוט  צמר של שזור בחוט  אלא יתכן לא וזה ביחד. נוז גם
ובגד  צמר של ארוג בגד או יחד שחיברם פשתים של שזור
צמר  של חוט  האורג אבל יחד. שתפרם פשתים של ארוג
נוז. אינו הצמר שהרי  כלאים, אינו - בפשתים שזור, שאינו
אם  אלא כלאים אינו שטווי  למעלה שאמרנו ממה וראיה
האריג  מצד כלאים הוא הרי  הטווייה, לנו למה כן ואם ארג,
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ריי                
         

חוט  כל אם אלא נוז שאינו עלֿכרחנו אלא "נוז", שהוא
ארוג  בגד שהם או שזורים, והפשתים הצמר של וחוט 
אפילו  אסור שמדרבנן ז הלכה להלן (וראה כנ"ל וחיברם,
וגם  ביחד). שארגם כיון לבדו, ואחד אחד כל שזורים אינם
ונוז: וטווי  שוע , הנ"ל: הדברים שלשת כל מנתה המשנה
ח ) משנה (פ "ט  ואריג" טווי  אלא כלאים משום אסור "אין

אסורי "לבדים טווי . היינו (שם - שועים" שהם מפני  ם
של  קטנה חגורה =) צמר של "פיו שוע . היינו - ט ) משנה
לא  וכו' כאריג חוזרין שהם מפני  אסור פשתן, בשל צמר)
(שם) מתניו" את בו לחגור פשתן בשל צמר של סרט  יקשור
סק "א). ש סימן ליו"ד הגר"א בביאור וראה נוז, הרי  -

של 19) סרט  יקשור "לא במשנה: שם שאמרו ממה נלמד
(הובא  באמצע " שהרצועה אף ֿעלֿפי  כו' פשתן בשל צמר

רבינו). בדברי  מה 20)להלן (ולפי  פ "ה. כלאים תוספתא
שזורים). היו שהחוטים לומר צריך למעלה, שכתבנו

וצריך 21) לכלאים". מצטרפין והקופה "השק  י : משנה שם
רבינו  כתב  וכן פשתים, ובבגד צמר בבגד שהמדובר לומר,

שם. המשנה קטן.22)בפירוש שחיברם.23)סל כלומר
שם.24) המשנה בפירוש ראה עור, ט .25)של משנה שם
שם.26) תצא פ ' ספרי 

.„Cˆ‰ È‰L ?‰Bz ÏL el‡ ÔÈeq‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»ƒƒ≈∆»∆¬≈À¿«
e„ÓlL BÓk ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk Èz‰Ï e˙k‰27ÈtÓ «»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆»¿ƒƒ

˙LÙÏ ÌÈ‡Ïk ˙Lt ‰ÎÓÒ ‡lL ‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿¿»»»«ƒ¿«ƒ¿»»«
˙ÈˆÈˆ28ÔÈËeÁ ˙ÈˆÈv‰Â ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk Èz‰Ï ‡l‡ ƒƒ∆»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒƒ

Ô‰ „Ïa ÔÈeL˜29ÌB˜Óa ‡lL ‰Êk eaÁL ÏÏkÓ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«∆ƒ»∆∆…ƒ¿
c ‰Bza ËÚÓÓ BÈ‡L ,‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡ ‰ÂˆÓƒ¿»»ƒ«»∆≈¿«≈«»»»

.ÌÈÙBÒ ÈcÓ eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

ד.27) תלבש 28)יבמות "לא יאֿיב ) כב , (דברים שנאמר
לך". תעשה גדילים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

פרשת 29) סוף  בספרי  כמפורש שזורים, [והם לט . מנחות
שוע ]. ד" סא: נדה תוספות שלח ,

.‰ËeÁ elÙ‡ ,eÚL BÏ ÔÈ‡ ÌÈ‡Ïk‰30‡e‰L Ïk «ƒ¿«ƒ≈ƒ¬ƒ»∆
ÔzLt ÏL ÏB„b „‚a Óˆ ÏL31Óˆa ÔzLt ÏL B‡ ∆∆∆¿∆∆»∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿∆∆
.eÒ‡ »

למעלה].30) כמבואר שאבד 31)[שזור, "בגד שם: בנדה
לגוי ". ימכרנו לא ניכר), ואינו החוט  שאבד (היינו כלאים בו
שייך  שלא ותירצו ברוב ? החוט  יבטל הקשו: שם ובתוספות
כלאים  אבל בהיתר, מעורב  כשהאיסור אלא ברוב  ביטול
כמו  המרובה אסור כך תערובת, ע "י  ונאסרים היתר ששניהם
(ראה  מתבטל בפשתים צמר גם רבינו, לדעת (אבל המועט .
הוא, חשוב  שחוט  מפני  בטל אינו וכאן ו), הלכה להלן

הבגד). ד"ה ס "ה: זרה עבודה בתוספות וראה

.ÂÌÈÏÁ Óˆ32Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈlÓb ÓˆÂ33ÔÙhL ∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿«ƒ¿«≈∆¿»»
ÈÂË Ô‰Ó ‰ÂËÂ ‰Êa ‰Ê34ÔÓ ÈˆÁ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆»∆¿»»≈∆¿ƒƒ»»«≈ƒƒ

ÌÈÏÁ‰35‡e‰ È‰Â ,ÌÈÏÁ Óˆk Ïk‰ È‰  »¿≈ƒ¬≈«…¿∆∆¿≈ƒ«¬≈
ÔzLt‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk36 ÌÈlÓb‰ ÔÓ ‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»»…ƒ«¿«ƒ

˙eˆ Ïk‰ ˙evL ÈtÓ ,ÔzLt‰ ÌÚ BÚÏ zÓÀ»¿»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆««…«

Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈlÓb Ó∆̂∆¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆∆
Óˆ ÈËeÁ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈÚÓ‰37. «¿…»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈»≈∆∆

א.32) משנה פ "ט  (להלן 33)כלאים ארנבים של צמר
ואילים  רחלים של בצמר אלא כלאים לך ואין ט ). הלכה

א. הלכה למעלה ראה וחוט 34)בלבד, חוט  שכל באופן
של  חוט  עירב  אם אבל גמלים. וצמר רחלים מצמר מעורב 
בהם  עירב  ואחרֿכך גמלים, צמר חוטי  בתוך רחלים צמר
(להלן  בטל אינו הוא חשוב  שהחוט  אסור, - פשתן חוטי 
וראה  פ "ה, התוספתא בשם בכס "מ  הוא וכן ההלכה, בסוף 

שם). כפשוטה שם.35)בתוספתא כל 36)משנה אם
הלכה  להלן וראה ג), הלכה למעלה (ראה שזור וחוט  חוט 
ואחד, אחד כל שזורים אינם אם אפילו אסור שמדרבנן ז,

יחד. שארגם מצמר 37)כיון מעורב  וחוט  חוט  כל אלא
ראה  בטל, אינו - צמר חוט  ואילו גמלים, וצמר רחלים

למעלה.

.ÊÛ‡ ,ÌÈ„‚a Ô‰Ó ÔÈOBÚL ÌÈOk‰ ˙BBÚ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ≈∆¿»ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈzÓ  ÔzLÙa Ô˙B‡ ÔÈÙBzL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ¿≈¿ƒ
ËeÁ ÏÏÎa eÎÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ¿ƒ∆∆∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«

ÔzLt‰38ÔËeÚÓa eÏËa È‰L ,Ba eÙzL39. «ƒ¿»∆»¿∆¬≈»¿¿ƒ»

(ביחד)38) טווי  לא (ביחד), שוע  לא כאן שאין אף ֿעלֿפי 
אסור  - ג הלכה למעלה (ראה לחוד אחד כל נוז ולא
ראב "ד. ועיין ביחד, (=שזורים) נוז שהם כיון מדרבנן,

ו).39) הלכה למעלה (ראה איסור של חוט  כאן שאין כיון
והיתר, היתר תערובת שהם בכלאים, שגם רבינו למדנו וכאן
למעלה  (הובא סא: בנדה התוספות כדעת ולא ביטול, יש

ראב "ד. ועיין ה), הלכה

.ÁÒBapw‰ ÔÎÂ40 Ì‡ :‰Êa ‰Ê ÔÙhL ÔzLt‰Â ¿≈«««¿«ƒ¿»∆¿»»∆»∆ƒ…
;Óˆ ÈËeÁ ÌÚ Ô‰Ó ÈÂh‰ ‚‡Ï zÓ  ÒBapw‰ ÔÓƒ«««À»∆¡…«¿ƒ≈∆ƒ≈∆∆

.eÒ‡  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»∆¡»¿∆¡»»

הצמר.40) עם כלאים ואינו שם. כלאים

.Ë„‚a ‰OBÚ‰41ÌÈ‡ Óˆ B‡ ÌÈlÓb Óˆ Blk »∆∆∆À∆∆¿«ƒ∆∆«¿»ƒ
ÏL ËeÁÂ ‰Ê „vÓ Óˆ ÏL ËeÁ Ba ‚‡Â ,ÒBap˜ B‡««¿»«∆∆∆ƒ«∆¿∆

ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ eÒ‡ ‰Ê È‰  ‰Ê „vÓ ÔzLt42. ƒ¿»ƒ«∆¬≈∆»ƒƒ¿«ƒ

אחרון.41) פרק  כלאים הלכה 42)תוספתא למעלה ראה
רש"י ועיין באמצע ". עור) של =) שהרצועה "אף ֿעל ֿפי  ג

שם.

.ÈÌÙpL Óˆ „‚a43ÛÙÏ zÓ 44ÈËeÁa B˙B‡ ∆∆∆∆∆ƒ¿«À»ƒ¿…¿≈
LB˜Â .ÔzLt45.t˙È ‡Ï Ï‡ , ƒ¿»¿≈¬»…ƒ¿…

כלאים.43) סוף  תוספתא היינו 45)לחבר.44)שנקרע .
על  וקושרו סביבם החוט  וכורך הקרעים, ראשי  שני  שמחבר
התרת  בלא הקרעים ראשי  שני  להוציא שיכול שכיון גביהם,
בשם  ד ס "ק  ש סימן יורהֿדעה (ש"ך חיבור זה אין הקשר,

הרא"ש).

.‡ÈÓˆ È„‚a Ì„‡ LBÏ46‚BÁÂ ÔzLt È„‚e ≈»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
ıeÁaÓ Ì‰ÈÏÚ47CÎÈ ‡lL „Ïe ,48‰ÁÈLn‰ ˙‡ ¬≈∆ƒ«ƒ¿«∆…ƒ¿…∆«¿ƒ»

.ÂÈÙ˙k ÔÈa da L˜ÈÂ¿ƒ¿…»≈¿≈»
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שם.46) ובכ"י48)שם.47)תוספתא רומי , בדפוס 
הוא  וכן כתבי ֿיד. בעוד הוא וכן "יטרוף ", אברבנאל:
בגדים  כלאי  הלכות פ "ט  נדה הרא"ש (לפי  שם בתוספתא
שני של המשיחות שתי  את יערב  שלא והיינו כ). סימן
אחד  לפשטם יכול שאינו באופן ביחד, ויקשרם הבגדים,
וראה  שם, (רא"ש הקשר את שיתיר לאחר אלא אחד,

כפשוטה). בתוספתא

.ÈÌÎÓÏe Ì˙BOÚÏ zÓ  ÌÈ„‚a È‡Ïk49ÔÈ‡Â , ƒ¿≈¿»ƒÀ»«¬»¿»¿»¿≈
Ô‰a ˙Bqk˙‰Ï B‡ „Ïa ÔLÏÏ ‡l‡ eÒ‡50. »∆»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»∆

;EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :Ó‡Â ,ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈¿∆¡«…«¬∆»∆
‰LÈÏ C„ ‡È‰L ‰iÏÚ‰51‰iÏÚ Ï‡ ,eÒ‡  »¬ƒ»∆ƒ∆∆¿ƒ»»¬»¬ƒ»

zÓ  ÌÈ‡ÏÎ ‡e‰L Ï‰‡ ÔB‚k ,‰LÈÏ Cc ÔÈ‡L∆≈∆∆¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿«ƒÀ»
ÂÈzÁz LÈÏ52ÏÚ LÈÏ ‰Bz‰ ÔÓ zÓ ÔÎÂ . ≈≈«¿»¿≈À»ƒ«»≈≈«

ÌÈ‡Ïk ÏL ˙BÚvÓ53 EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :Ó‡pL ; «»∆ƒ¿«ƒ∆∆¡«…«¬∆»∆
elÙ‡ ,ÌÈÙBÒ ÈcÓe .EÈzÁz BÚÈvÓ ‰z‡ Ï‡¬»«»«ƒ«¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬ƒ
 ÌÈ‡Ïk Ô‰aL ÔBzÁz‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BÚvÓ OÚ∆∆«»««≈¿««¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‡ÓÈ Ckz ‡nL ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ LÈÏ eÒ‡54ÏÚ »≈≈«»∆¿∆»ƒ»≈ƒ»«
.BOa¿»

א.49) משנה פ "ח  העלאה,50)כלאים משום אסור
ד:51)כדלהלן. כלאים:52)יבמות סוף  ירושלמי 

הוא  וכן (כסף ֿמשנה). כלאים" משום בהן אין "אהלים
ה. פרק  סוף  כלאים סט .53)בתוספתא של 54)יומא

גלופקרין  של כגון וגדולים גסים נימים ויש כלאים,
יד:). ביצה (רש"י  במקומה ומחממת

.‚È˙BÚÈÈ ÔB‚k ,ÔÈka ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿¿ƒ
ÔÈL˜a Ï‡ ;˙BÏÓOe55ÌÈk ÔB‚k ,ÔÈÎÎ ÔÈ‡L ¿»¬»¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

˙B˙ÒÎe56‡lL ‡e‰Â ,Ô‰ÈÏÚ Ò‰Ïe LÈÏ zÓ  ¿»À»≈≈¿»≈¬≈∆¿∆…
Ì‰a Ú‚B BOa ‰È‰È57. ƒ¿∆¿»≈«»∆

שם.55) "הכרים 56)יומא ב : משנה פ "ט  כלאים
עליהם, לשבת והיינו כלאים", משום בהם אין והכסתות
בשרו. על נימא תיכרך שמא בהם גזרו לא קשות, והן הואיל
ד"ה  טו. ביצה בתוספות (עיין אסור בהם להתכסות אבל

בקשין). יש 57)אלא בהם, נוגע  בשרו שאם שם. כלאים
[ומדברי שם). יוםֿטוב ' ('תוספות תיכרך שמא לחשוש
שמא  חשש משום זה שאין נראה טו) (הלכה להלן רבינו
שהוא  כיון חכמים, החמירו בבשרו שבנוגע  אלא תיכרך

הכלאים]. מן נהנה

.„È˙Ît‰ ÔÎÂ58 ‰k ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk ‡È‰L ¿≈«»…∆∆ƒƒ¿«ƒƒ»¿»«»
;BOa ÏÚ ‰ÏÚ˙Â LnM‰ dÏ CÓqÈ ‡nL ,‰eÒ‡¬»∆»ƒ»≈»««»¿«¬∆«¿»

˙zÓ  ˙ÎÎ dÈ‡L ‰L˜ ‰˙È‰ Ì‡Â59. ¿ƒ»¿»»»∆≈»ƒ¿∆∆À∆∆

יד:58) טו.59)ביצה שם

.ÂËÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÚÓ60˜Ú BÏ ÔÈ‡Â61zÓ  ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿≈»≈À»
‡e‰ ‰L˜ Ï‚‰ BÚL ;‰Ï BLÏÏ62‰‰ BÈ‡Â , ¿»¿∆»∆∆»∆¿≈∆¡∆

Ûeb‰ BÚ ‡Lk63. ƒ¿»«

משום 60) בו אין זרד, של "ומנעל ז: משנה פ "ט  כלאים
היא  זרד של "ומנעל בפירוש: רבינו שם וכתב  כלאים"

רב  "אמר טו. ובביצה הרגל". כף  תחת שנותנים מנעל דמות
הגאונים  ופירשו כלאים". משום בהם אין ערדלין פפא,
אותו  עושין יש רגל, של העקב  "כנגד שם) פ "ט  נדה (רא"ש
לפי כלאים משום בהם אין נמטי , אותו וקורין צמר של

להלן. וראה מתחמם". ואינו קשה ה'תוספות 61)שהעקב 
מתאים  זה עקב ". אלא לו ואין "שכצ "ל כתב  (שם) יוםֿטוב '
שפירושו  שכתוב  ולמה שם, במשנה רבינו שפירש למה
שא  סימן ליו"ד הגר"א בביאור ועיין למעלה. ראה הגאונים,
נכונה. יוםֿטוב ' ה'תוספות של שהגהתו שכתב  יח  ס "ק 

(הגה 62) קשה הנעל ואף  למעלה, ראה הגאונים, כדברי 
יג). סעיף  שם שבכרים 63)ביו"ד אף ֿעלֿפי  [כלומר,

שלא  "והוא יג) הלכה (למעלה אמרו קשים, שהם וכסתות
ואינו  קשה הרגל שגם בנעלים כאן - בהם" נוגע  בשרו יהיה

שם). למעלה וראה מותר, - נהנה

.ÊËÈÙBz64˙eÒk65Ôk„k ÔÈÙBz 66‡lL „Ïe , ¿≈¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…
eek˙È67‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa68ÈtÓ ÌÈÓLbe ƒ¿«¿««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÓLb‰69ÈÎBÓ ÔÎÂ .ı‡a ÌÈÙBz ÔÈÚev‰Â .70 «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈¿≈
˙eÒk71Ôk„k ÔÈÎBÓ 72‰nÁa eek˙È ‡lL „Ïe , ¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿««»

‡ÏÂ ,‰nÁ‰ ÔÓ ÔÙ˙k ÏÚL ÌÈ‡Ïk‰ Ì‰Ï ÏˆiL∆»≈»∆«ƒ¿«ƒ∆«¿≈»ƒ««»¿…
ÔÈÏÈLÙÓ ÔÈÚev‰Â .Ba ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÓLba eek˙Èƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒƒ

.Ô‰ÈBÁ‡Ï ÏwÓa¿«≈«¬≈∆

ו.64) משנה שם כלאים.65)כלאים בה שיש
לתפרם.66) ירכותיהם על הבגדים שמניחים
כן 67) ולמדו נהנה, אם אלא תורה אסרה לא שהעלאה

הנאה. בה יש לבישה שסתם תלבש", מ "לא ד :) (יבמות
להלן  ראה הנאה, בלי  אפילו אסורה עצמה לבישה  אבל

שם. ובכסף ֿמשנה יח  מן 68)הלכה הירכים על להגן
(שבת 69)החום. לכתחילה מותר מתכוון, שאינו דבר כי 

היא  הלכה ימות" ולא רישיה שב "פסיק  ואף ֿעלֿפי  כט :).
אין  בהנאה - ו) הלכה שבת מהלכות בפ "א (ראה שאסור
הובא  (ר"ן הנאה זו אין להנאה, מתכוון אינו שאם כן, הדבר

שם). שלמה להעיר 70)במלאכת ויש ה. משנה שם
דין  ואחרֿכך כסות, מוכרי  דין תחילה שנו שם שבמשנה
שסדר  שכתב  שם שלמה במלאכת ועיין כסות, תופרי 

זו". אף  זו "לא בדרך הוא כלאים.71)המשנה בה שיש
לקונים.72) להראות כתיפו על ששם

.ÊÈ‰ˆÈa Ì„‡ ÁwÈ ‡Ï73,ÌÈ‡Ïk „‚a ‰nÁ ‡È‰Lk …ƒ«»»≈»¿∆ƒ«»¿∆∆ƒ¿«ƒ
‰nÁ‰ ÈtÓ ÌÈ‡Ïka ‰‰ ‡e‰ È‰L74ÈtÓ B‡ ∆¬≈∆¡∆«ƒ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ¿≈

‰pv‰75.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»¿≈…«≈»∆

ב .73) הלכה שם כלאים מלכוות 74)ירושלמי  שמונעו
מלונדריש). אליהו (רבינו לכך מכוין והוא בביצה,

זה,75) ואף  היד, את ומחמם מהביצה מתחמם שהבגד
לכך. כשמתכוין

.ÁÈÈ‡Ú ÌÈ‡Ïk Ì„‡ LaÏÈ ‡Ï76Èab ÏÚ elÙ‡Â , …ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ¬««¬ƒ««≈
ÌÈ„‚a ‰OÚ77ÌeÏk e‰p‰Ó BÈ‡L78elÙ‡Â , ¬»»¿»ƒ∆≈¿«≈¿«¬ƒ

ÒÎn‰ ˙‡ ÁÈ‰Ï79‰˜BÏ  Ôk LÏ Ì‡Â .80. ¿«¿ƒ«∆«∆∆¿ƒ»«≈∆

לכלאים".76) עראי  "אין ב : משנה שם שם.77)כלאים
לא 78) רחמנא כתב  "דאי  שם) (יבמות שאמרו [ואף ֿעלֿפי 
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רחמנא, אסר העלאה דרך כל הוהֿאמינא עליך, יעלה
במקל  המפשילים הצנועים (כלומר, כסות מוכרי  ואפילו
ועיין  א, הלכה פ "ט  כלאים בירושלמי  הוא כן לאחוריהם,
דומיא  שעטנז, תלבש לא רחמנא כתב  ישנים) בתוספות שם
על  ללמוד אלא כן אמרו לא - הנאה" ביה דאית דלבישה
מפני כן ולמדו נהנה, אם אלא אסורה שאינה העלאה,
על  כך ללמד באו לא אבל הנאה, בה יש לבישה שסתם
על  הלובש כגון הנאה, בה שאין באופן שגם עצמה, לבישה
ואסור  תלבש, לא בכלל היא כן גם - בגדים עשרה גבי 
לא  עדיין אבל כה). הלכה להלן וראה כסף ֿמשנה, (ועיין
דבר  האומר שלדעת קיג. קמא בבבא שאמרו מה יתיישב 
את  להבריח  כלאים ללבוש מותר מותר, מתכוין שאינו
כאן?]. צריך כוונה ואיזו אסור, הנאה בלי  גם והלא המכס ,

שאינם 79) לפי  המכס , בו שנוטלים השער את בו לעבור כדי 
במוכס  והמדובר בהם. לבוש שאדם מבגדים מכס  מקבלים
אסור  הרי  קצבה, לו שיש במוכס  שאם קצבה, לו שאין
ואף  יא). הלכה ואבדה גזילה מהלכות (פ "ה גזילה משום
להנאה. שאינה ואף ֿעלֿפי  הלבישה, מחמת האיסור כאן

למעלה. שעטנז".80)ראה תלבש "לא משום

.ËÈCc Ô‰L ÌÈ„‚a ‡l‡ ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ∆≈∆∆
ÌenÁ81Ë‡‰Â ÌÈÒÎn‰Â ˙Ùˆn‰Â ˙zk‰ ÔB‚k , ƒ¿«À…∆¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈

˙‡Â ÌÈ˜BM‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈtÁÓL ÌÈ„‚e ‰ÏÓO‰Â¿«ƒ¿»¿»ƒ∆¿«ƒ»∆∆««ƒ¿∆
ÔÈÏBˆÏˆ Ï‡ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„i‰82ÔÈOBÚL ÌÈpË˜ «»«ƒ¿«≈»∆¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ∆ƒ

B‡ ˙BÚÓ Ô‰a ˆÏ Ô‰lL „È ˙Èa ÌÚ‰ Ô˙B‡»»»¿≈»∆»∆ƒ¿…»∆»
ÔÈÏ˙83ËeËÓÒe ,84B‡ ‰iË ÂÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿»ƒ¿«¿∆«ƒƒ»»¿ƒ»

˙ÈÏtÒ‡ B‡ ‡Ó‚eÏÓ85el‡ È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿»ƒ¿¿»ƒ¿«≈»∆¬≈≈
Cc ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚B BOaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈzÓÀ»ƒ««ƒ∆¿»≈«»∆∆≈∆∆

.CÎa ÌenÁƒ¿»

טו.81) תוספתא 84)שם.83)חגורות.82)ביצה
כלאים. סוף  תחבושת.85)וירושלמי  מיני 

.ÎBÚ ÏL ıÈˆ86Ba ‰ÏzL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ B‡ ƒ∆∆ƒ¿«≈»∆∆»»
È„k Ì„‡‰ Èt ÏÚ ÔÈÏcÏ„Ó ÔzLt ÈËeÁÂ Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿À¿»ƒ«¿≈»»»¿≈

ÔÈef‰ ÁÈÙ‰Ï87ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ Ba ÔÈ‡  ¿«¿ƒ««¿ƒ≈ƒƒ¿«ƒ∆≈
CÎa ÌenÁ Cc88. ∆∆ƒ¿»

(כסף ֿמשנה).86) נז: בשבת שנזכרה "אסטמא" היא
שם.87) בגמרא פרוחי " "כליא רבינו מפרש ראה 88)כן

טווי , שאינו משום כלאים בה שאין שפירש (שם) ברש"י 
קשה. דבר שהוא משום ריב "א בשם שם ובתוספות

.‡ÎÌÈÏÁ ÒÈÎÓe ˙BÓ‰a ‚È‰n‰89,B„È CB˙Ï ««¿ƒ¿≈«¿ƒ¬»ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡Â zÓ ‰Ê È‰  Óˆ Ô‰Óe ÌÈzLt Ô‰Ó≈∆ƒ¿ƒ≈∆∆∆¬≈∆À»¿««ƒ
ÌÈ‡Ïk eOÚ  Ôlk ÔL˜ Ì‡ Ï‡ .B„È ÏÚ ÔÎBkL∆¿»«»¬»ƒ¿»»À»«¬ƒ¿«ƒ

.B„È ÏÚ ÔkÎÏ BÏ eÒ‡Â¿»¿»¿»«»

נד.89) שם

.ÎÌÈ„i‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁp˜nL ˙BÁtËÓ90˙BÁtËÓe , ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆∆«»«ƒƒ¿»
ÔÈ‚tÒnL91ÙÒ ˙ÁtËÓe) ,˙BÚ˜w‰Â ÌÈÏk‰ Ô‰a ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿««¿»ƒ¿««≈∆

(‰Bz92ÌÈÙÒ ˙BÁtËÓe ,93ÌeMÓ ÌÈeÒ‡  »ƒ¿¿¿»ƒ¬ƒƒ

ÏÚ ÔÈÎÎ Ô‰Â Ô‰a ˙BÚ‚B ÌÈ„i‰ È‰L ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆¬≈«»«ƒ¿»∆¿≈ƒ¿»ƒ«
.ÔÈÓnÁ˙Óe „ÈÓz „i‰«»»ƒƒ¿«¿ƒ

ג)90) משנה פ "ט  (כלאים שבמשנה ידים" "מטפחות הן
כמותו. בירושלמי  שפסקו אלעזר שם:91)וכר' במשנה

הספג". להלן.92)"ומטפחות וראה ליתא, רומי  בדפוס 
חסר 93) תורה" ספר ש"מטפחת רומי  שבדפוס  הנוסחא לפי 

מטפחות  והיינו "ספרים", כאן: לקרוא שיש מסתבר ְִָכאן,
משלושת  אחד והם שם), רבינו בפירוש (ראה ספרי ֿתורה
מטפחות  הספרים, מטפחות הידים, (=מטפחות הדברים
כרבי והלכה אלעזר, ורבי  חכמים בהם שנחלקו הספג)
(=המגלחים) הספרים מטפחות ואילו למעלה), (ראה ִַַאלעזר
בהם  נחלקו לא הגוף , על גבר מלבוש שהם המשנה, שבסוף 
שם), ברע "ב  (ראה כלאים משום נאסרו הכל ולדברי  חכמים,

וברדב "ז. קורקוס  בר"י  וראה רבינו, השמיטו ולכן

.‚Î˙B˙B‡94ÔÈÒBk‰ ÔÈOBÚL95ÔÈcb‰Â96ÌÈ„‚aa ∆ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ«¿»ƒ
˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,BlL ˙‡ ÈkÓ „Á‡ Ïk ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈»∆»«ƒ∆∆ƒ»¿»
,eÒ‡ ‰Ê È‰  Óˆa ÔzLt B‡ ÔzLÙa Óˆ ÏL∆∆∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆∆¬≈∆»

BÏˆ‡ eLÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡97. ««ƒ∆≈»∆¿

י .94) משנה בגדים.95)שם האורגים.96)כובסי 
שייבטל 97) לסברא מקום והיה הבגד. בעל אצל כלומר,

משום  שאסורים השמיענו - ז) הלכה למעלה (ראה בבגד
בתערובת. בטל אינו - ניכר שהוא שכיון כלאים,

.„ÎÓˆ „‚a98‰ÙÈÎ˙a ÔzLt „‚a ÌÚ BaÁL ∆∆∆∆∆ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
eaÁ BÈ‡  ˙Á‡99ıa˜ .ÌÈ‡Ïk ‰Ê ÔÈ‡Â100ÈL ««≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
„Á‡k ËeÁ‰ ÈL‡101˙BÙÈÎz ÈzL ÛÎzL B‡102 »≈«¿∆»∆»«¿≈¿ƒ

.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿«ƒ

שם.98) כשימשיכו 99)משנה שהרי  קיימא, בר שאינו
שם. המשנה בפירוש ראה מיד, מתפרד הוא אדם

שם.100) (רע "ב ).101)משנה לא 102)וקשרם אפילו
כלאים  שאינו אומרים ויש (כסף ֿמשנה). ראשיהם קיבץ 
שבת, לענין שאמרו כמו החוט , ראשי  שני  קשר אם אלא
בין  מחלקים ויש (ר"ש). ט  הלכה שבת מהלכות פ "י  ראה
לבין  המתקיימת, מלאכה על אלא חייב  שאינו שבת מלאכת
(רדב "ז). מתקיים שאינו אף ֿעלֿפי  בחיבור שאיסורו כלאים

.‰Î˙ÓÏ ÔÈÎÈÎz ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ˙BOÚÏ zÓ103, À»«¬ƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈
‰ÂˆÓ ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈ‡L104˙ÚcÓ epnÓ ˙BOÚÏÂ .105 ∆≈««≈ƒƒ¿»¿«¬ƒ∆«¿««

BÓÁÏ106‰ÈÏÚ LBÈÂ107BOa ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â , «¬¿≈»∆»¿∆…ƒ¿∆¿»
da Ú‚B108BÊ ˙ÚcÓ ÁÈpÈ ‡ÏÂ .109BÙ˙k ÏÚ110, ≈«»¿…«ƒ««¿«««¿≈

.Ïf‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï elÙ‡¬ƒ¿ƒ¬≈∆∆«∆∆

  

        


לבוש   המתי בתחיית המת  יקו היא קשה , ולכאורה 
הראיה  מכא בגמרא , אחת שלדעה   וא . כלאי בבגדי 
,בה ינהגו  שלא  הכוונה  אי לעתיד ־לבוא " בטלות ש "מצוות
בטלות  ואינ הקב "ה , של ורצונו  חכמתו  ה המצוות שהרי 
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ריד               
         

ברור  "דבר הי "ד  לספר בהקדמה   " הרמב וכדברי  . לעול
שינוי  שו בה  ואי לעד  קיימת הזאת שהתורה  ומפורש 
 בטלות מצוות  הציווי  מצד  יהיה  לא  שקיומ אלא  כו '"
האמיתית, ולמציאותו   העול לטבע  שיהפכו  מצד   כי ־א
את  יפשוט   המתי בתחיית המת  כשיקו שמיד  ופשיטא 

. אחרי  בגדי וילבש  שעליו , השעטנז בגדי 
        

ד.103) משנה טעם 104)שם (ולולא סא: בנדה יוחנן כר'
הרי - הבגד מן נהנה המת שאין ואף ֿעלֿפי  אסור. היה זה
ראה  הנאה, בלי  אפילו אסורה כלאים שלבישת רבינו דעת
כאן). ור"ש שם, תוספות ועיין יח , הלכה למעלה

שם.106)אוכף .105) קשה,107)כלאים שהוא מפני 
יג). הלכה (למעלה עליהם לישב  מותר נלמד 108)וקשים
שם). (למעלה וכסתות בכרים שאמרו משנה 109)ממה

שאינו 110)שם. דבר זה ואין אסורה. העלאה שכל
בלבישה  הוא רוצה שהרי  טז), הלכה למעלה (ראה מתכוין

בזבל. מתלכלך שאינו ממנה, ונהנה זו

.ÂÎ‰Ó‰a‰Â ˙n‰111zÓ  ÌÈ‡Ïk ÔÈLaÏÓ eÈ‰L «≈¿«¿≈»∆»¿À»ƒƒ¿«ƒÀ»
Ô‡OÏ112.BÙ˙k ÏÚ ¿»¿»«¿≈

כלאים.111) סוף  להנאה,112)תוספתא מתכוין [שאינו
טז]. הלכה למעלה ראה כסות, כמוכרי  זה והרי 

.ÊÎÓˆ „‚a113Ba „‡L114ËeÁ115B‡ ,ÔzLt ÏL ∆∆∆∆∆»«∆ƒ¿»
‡Ï ‰Ê È‰  Óˆ ÏL ËeÁ Ba „‡L ÔzLt „‚a∆∆ƒ¿»∆»«∆∆∆¬≈∆…

epkÓÈ ‡nL ,ÈÎÏ epkÓÈ116‡ÏÂ .Ï‡OÈÏ ÈÎp‰ ƒ¿¿∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿¿∆«»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿…
BÓÁÏ ˙ÚcÓ epOÚÈ117Á‡ B˙B‡ ‡ˆÓÈ ‡nL , «¬∆«¿«««¬∆»ƒ¿»«≈

ÌÈ‡Ïk‰ ÔÈ‡ È‰L ,epLaÏÈÂ ˙Úcn‰ ÏÚÓ epÚ˜ÈÂ¿ƒ¿»∆≈«««¿««¿ƒ¿»∆∆¬≈≈«ƒ¿«ƒ
Ba k118˙wz „ˆÈÎÂ .119ÔÈ‡L ,BÚBˆ ?‰Ê „‚a ƒ»¿≈««»«∆∆∆¿∆≈

k ‡e‰ „iÓe ,„Á‡ Úˆa ÌÈÏBÚ ÌÈzLt‰Â Óv‰«∆∆¿«ƒ¿ƒƒ¿∆«∆»ƒ»ƒ»
‡nL ;zÓ ‰Ê È‰  k ‡Ï Ì‡Â .BËÓBLÂ BÏ¿¿¿ƒ…ƒ»¬≈∆À»∆»

ËÓL120,BÏ CÏ‰ÂÎe .B‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„a È‰L ƒ¿«¿»«∆¬≈»«¿…¿»¿»
˙BeÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e‡a121˙B˜ÙÒ eq‡ ÏkL , ≈«¿¿ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿≈

˜ÙÒa el˜‰ CÎÈÙÏe ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ122. ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈

מ :113) (רש"י114)פסחים ניכר ואינו בו שנארג
שם). חוט ,115)בפסחים שרק  וֿז הלכות למעלה ראה

בטל. אינו חשוב , שם.116)שהוא שם.117)פסחים
מרדעת 118) אותו עושים בו, ניכרים הכלאים אם אבל

שם). (תוספות למעלה כמבואר סא:119)לחמור, נדה
יז.121)שם.120) הלכה יח  ֿ 122)פרק  בכסף  ראה

יב . הלכה מת טומאת מהלכות לפ "ט  משנה

.ÁÎÓˆ ÈÏk Á˜Bl‰123B˜„Ï CÈˆ  ÈÎp‰ ÔÓ «≈«¿≈∆∆ƒ«»¿ƒ»ƒ¿»¿
.ÔzLÙa ÔÈeÙz Ô‰ ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆∆»≈¿ƒ¿ƒ¿»

ז.123) משנה פ "ט  בכלאים ראה

.ËÎÌÈ‡Ïk ‰‡B‰124‰Bz ÏL125BÁ ÏÚ126, »∆ƒ¿«ƒ∆»«¬≈
ÂÈÏÚ BÚB˜Â BÏ ıÙB˜  ˜eMa Cl‰Ó ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿«≈«≈¿¿»»

„iÓ127Ba ‰È‰ elÙ‡Â .128ÔÈ‡L .‰ÓÎÁ B„nlL ƒ»«¬ƒ»»«∆ƒ¿»¿»∆≈

LÙÓ‰ ‰OÚ˙ ‡Ï eq‡ ‰ÁBc ˙Bia‰ „Bk¿«¿ƒ∆ƒ…«¬∆«¿…»
‰Bza129‰„‡ L‰a ‰Á„ ‰nÏÂ .130‡e‰L ÈtÓ ? «»¿»»ƒ¿∆¿»≈¬≈»ƒ¿≈∆

ÔBÓÓ ÏL Â‡Ï131˙Ó ˙‡ÓËa ‰Á„ ‰nÏÂ .132? »∆»¿»»ƒ¿»¿À¿«≈
'B˙Á‡ÏÂ' e˙k‰ ËÙe ÏÈ‡B‰133‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ƒ»««»¿¿«…ƒƒ«¿»

˙ÓÏ ‡e‰ ‡ÓhÓ Ï‡ ,‡ÓhÓ BÈ‡ B˙BÁ‡Ï :e„ÓÏ»¿«¬≈ƒ«≈¬»ƒ«≈¿≈
‡e‰ È‰  Ì‰ÈcÓ Beq‡L c Ï‡ .‰ÂˆÓƒ¿»¬»»»∆ƒƒƒ¿≈∆¬≈

˙Bia‰ „Bk ÈtÓ ‰Á„134Èt ÏÚ Û‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿»»¿««ƒ
‰Ê Â‡Ï È‰ ,c‰ ÔÓ eÒ˙ ‡Ï :‰Bza e˙kL∆»«»…»ƒ«»»¬≈»∆
ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bia‰ „BÎ ÈtÓ ‰Á„ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»»
BÈ‡Â ,˜eMa ÂÈÏÚ BÚB˜ BÈ‡  Ì‰Èc ÏL ÊËÚL««¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿»»«¿≈
‰Bz ÏL ‰È‰ Ì‡Â .B˙ÈÏ ÚÈbnL „Ú ,˜eMa BËLBt¿««∆«ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»

.„iÓ BËLBt ¿ƒ»

יט :124) נראה 125)ברכות כן תורה. מדברי  האסורים
שם. בבגדו,126)בסוגיא כלאים "המוצא שם: [בגמרא

כלאים  "הרואה שם: פריז בכ"י  אבל בשוק ", אפילו פושטן
הוא וכן חברו". של הגאונים בבגדו פירוש לפי  כ. שם

אהבה, בר אדא רב  של במעשה (84 עמ ' שם הגאונים (אוצר
ממנה, וקרעה קם כרבלתא, שלבשה כותית שראה
בבגד  שגם הרי  שעטנז, בו שיש בגד היא זו שכרבלתא
אינו  חבירו שבבגד אומרים יש אבל ופושטו. קורעו חבירו
בנדה  (הרא"ש שוגג והוא יודע  אינו שחבירו מכיון קורע ,
רבינו  בפירושי  וראה ו), סימן בגדים כלאי  הלכות פ "ט 

.[23 הערה ב  עמוד מלונדריש ורגע 127)אליהו רגע  שכל
כלאים. לבישת איסור על עובר רבינו,128)הוא למדו

מאי בשוק . אפילו "פושטו שם: בברכות שאמרו ממה
מקום  כל ד', לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין טעמא,
רבו  שגם הרי  לרב ", כבוד חולקין אין השם חילול שיש

ורדב "ז). (כסף ֿמשנה זה דרבנן 129)בכלל איסור אבל
שם). (ברכות להתעלם",130)נדחה תוכל "לא בו שכתוב 

חייב  ואינו "והתעלמת", נאמר כבודו, לפי  שאינו זקן ועל
(שם). הבריות כבוד מפני  נדחה והלאו האבידה, להשיב 

ד"ה 131) ל: שבועות בתוספות וראה (שם, למחילה וניתן
מצוה.132)אבל). למת מיטמא כ.133)שכהן ברכות

לא  דטומאה, לאֿתעשה כשנכתב  "דמעיקרא שם: ופירש"י 
וכן  הקרובים". על נכתב  שלא כשם נכתב , מצוה מת על
מינה  "וליגמר עוד: שאלו ושם שמח ). (אור רבינו כוונת
מצוה, למת מיטמא פסח  שעושה ממה נלמוד (כלומר:
ביטול  כלומר שאני ", ואלֿתעשה שב  פסחו) הקרבת ומבטל
כלאים  ואילו ואלֿתעשה", ב "שב  אלא אינו הפסח  הקרבת
[אבל  זאת. השמיט  ורבינו ועשה". ב "קום גופו על לובש
מצוה  מת על אלא דיבר שלא כיון רבינו: בדברי  עיון צריך
למה  פסח , עושה על כלל דיבר ולא ועשה", ב "קום שהוא
מצוה  כמת לכהן טומאה הלא "ולאחותו", הפסוק  הביא
עיין  "לאחיו", מהפסוק  נלמד פסח ) קרבן ביטול (מבלי 

שם]. שם.134)רש"י  ברכות

.Ï‰˜BÏ  Ba ‰qk˙n‰ B‡ ÌÈ‡Ïk LBl‰135‰È‰ . «≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆∆»»
LeÏ136‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ‡ÏÎa »¿ƒ¿«ƒ»«À≈∆∆»

BL‡ ‡ÈˆB‰ .˙Á‡137‡ÈˆB‰ ,BÈÊÁ‰Â „‚a‰ ÔÓ ««ƒ…ƒ«∆∆¿∆¡ƒƒ
BÈÊÁ‰Â BL‡138„‚a‰ ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …¿∆¡ƒ««ƒ∆…»««∆∆
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רטו                
         

Blk139‰na .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ iÁ ‰Ê È‰  À¬≈∆«»«»««¿«««∆
e˙‰Lk ?ÌBi‰ Ïk ˙Á‡ iÁ ‡e‰L ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆«»««»«¿∆ƒ¿
ËLt :BÏ eÓ‡Â Ba e˙‰ Ì‡ Ï‡ ;˙Á‡ ‰‡˙‰ Ba«¿»»««¬»ƒƒ¿¿»¿¿…

tËL140LaÏÏÂ ËLÙÏ È„k ‰‰LÂ ,Ba LeÏ ‡e‰Â , ¿…¿»¿»»¿≈ƒ¿…¿ƒ¿
‰i‰L Ïk ÏÚ iÁ ‰Ê È‰  Ba e˙‰L Á‡««∆ƒ¿¬≈∆«»«»¿ƒ»

‰i‰Le141.ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‰ÈÏÚ Ba e˙‰L ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿««ƒ∆…»«

תלבש.135) לא כא.136)משום במכות כן 137)משנה
בריה  אחא רב  "מחוי  כא:) (שם שאמרו מה רבינו, מפרש

(כסף ֿמשנה). ואפוקי " עיולי  איקא פעם 138)דרב  ובכל
(פירושי מלונדריש אליהו [ורבינו (כסף ֿמשנה). בו התרו
שלא  אף ֿעלֿפי  כתב : ג) עמ ' ופסקיו מלונדריש אליהו רבינו

.(45 הערה שם ועיין אחת", אלא בו כלומר,139)התרו
 ֿ אלאֿאם חייב  אינו וללבוש לפשוט  כדי  שבשהה אף ֿעלֿפי 
אלה  אינו זה כל - וללבשו כולו לפשוט  שהות היה כן
והוציא  מעשה עשה אם אבל מעשה, עשה ולא לחוד בשהה

כולו. פשט  שלא אף ֿעלֿפי  חייב , - במשנה 140)ראשו
ולובש, פושט  והוא תלבש, אל תלבש אל לו "אמרו שם:
אשי רב  אמר שם, בסוגיא אולם ואחת", אחת כל על חייב 
לפשוט  כדי  שהה אפילו אלא ולובש, פושט  דוקא לאו
העדים: בהתראת כתב  לפיכך רבינו. פסק  וכן חייב , וללבוש

פשוט ". פשוט  לו עשה 141)"אמרו שלא ואף ֿעלֿפי 
מאחר  - והתראה התראה כל על הוא חייב  פעם, בכל מעשה
שמתרים  פעם בכל מעליו, האיסור להסיר לתקן בידו שהיה
שם  הריטב "א כתב  וכן הלבישה, מעשה כעושה חשוב  בו,
(שהבאנו  כ. בברכות מהסוגיא ראיה והביא התוספות, בשם
וממשיך  כלאים בגד פושט  שאינו שמה כט ) הלכה למעלה

ועשה". "קום הוא הרי  בו, להתכסות

.‡ÏLBl‰ ‰È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk BÁ ˙‡ LÈaÏn‰««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ»»«≈
‰˜BÏ LBl‰  „ÈÊÓ142ÌeMÓ BÚ LÈaÏn‰Â , ≈ƒ«≈∆¿««¿ƒ≈ƒ

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï eÚ ÈÙÏÂ143LBl‰ Ú„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…¿ƒ…»««≈
LÈaÏn‰  „ÈÊÓ LÈaÏn‰ ‰È‰Â ,ÌÈ‡Ïk ‡e‰ „‚a‰L∆«∆∆ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ««¿ƒ

‰˜BÏ144.eËt LBl‰Â , ∆¿«≈»

כלבישה 142) חשובה ושהייה מיד, לפשוט  לו שהיה
שביארנו  כמו לוקה ולפיכך מעשה, עשה שלא אף ֿעלֿפי 
לו  שמזמין למלביש, כמסייע  שהוא ועוד הקודמת. בהלכה
(כסף ֿמשנה). מעשה כעושה ומסייע  להלבישו עצמו את

שבכללות.143) לאו שהוא לוקה, אינו זה לאו ועל
תלביש", "לא קרי  תלבש" "לא על לוקה אינו והמלביש
מלקות  אלא זה פסוק  על לוקין אין שלעולם - כדלהלן,
כשאין  ורק  המלביש, לוקה אינו - הלובש כשלוקה אחת:
כדלהלן  המלביש, לוקה - בשוגג, כגון לוקה, הלובש

"לא 144)(כסף ֿמשנה). קרי  תלבש", "לא משום
(הוצאת  ג פרק  מכות בתוספתא רבינו דברי  [ומקור תלביש".
כלאים  חבירו את "המלביש :(32"244 עמ ' מנדל צוקר
כצ "ל) - (חייב  מזיד שהמלביש אף ֿעלֿפי  הנזיר את המטמא
=) ומטמא מזיד לובש היה אם פטור, (חייב ) מזיד והמטמא
(פטור) (שוגגין) שניהם (היו) פטור) (חייב  מזיד ומיטמא)
כתבי ֿיד  (ע "פ  הנ"ל בתוספתא להגיה צריך כן (פטורין)".

אליהו  ר' בפירושי  ראה ראשון), ודפוס  ווינה עהרפורט 
.[65 הערה ד עמ ' מלונדריש

.ÏlL ÌÈ‰keL145˙ÚLa ‡lL ‰p‰k È„‚a …¬ƒ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆…ƒ¿«
‡e‰L Ë‡‰ ÈtÓ ,ÔÈ˜BÏ  Lc˜na elÙ‡ ,‰„BÚ¬»¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈»«¿≈∆

ÌÈ‡Ïk146‡È‰L ,‰„BÚ ˙ÚLa ‡l‡ Ba ez‰ ‡ÏÂ ; ƒ¿«ƒ¿…À¿∆»ƒ¿«¬»∆ƒ
.˙ÈˆÈˆk ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«ƒƒ

על 145) לוקין במקדש שאפילו מבואר ושם ג: ערכין
(כסף ֿמשנה). עבודה בשעת שלא בפ "ח 146)כלאים ראה

אֿב . הלכות המקדש כלי  מהלכות

  

       
       

בשעת  שלא  אפילו  ש "במקדש  מהגמרא  הראב "ד  והשיג
 שלוקי  " הרמב שכתב  מה  על השיג ועוד  מותר", עבודה 
ובאפוד בחוש  ג והלא  ," כלאי שהוא  האבנט "מפני  רק 
 ור צמר,  מרוק" שהאבנט הרדב "ז  ותיר . כלאי יש 
," כלאי  ואינ  קשי היו  והאפוד  החוש אבל היה "
 די יש   א  חולקי והראב "ד   " שהרמב נמצא  ולפי ־זה 
ושתי כהונה , בגדי  בעוד   ג או  באבנט רק   כלאי
כלאי הותרו   הא  מחלוקת כי  בזו , זו  תלויות הפלוגתות
במקדש , שהוא  זמ כל או  עבודה  בשעת רק  כהונה  בבגדי 

כהונה . בבגדי   כלאי היתר בגדר תלוי 
בציצית,  כלאי דיחוי  על־דר הוא  ההיתר , " הרמב לדעת
ג כ ציצית, של מצות־עשה   במקו רק  והותר שנדחה 
להתירו  אי ולכ כהונה , עבודת  לש באבנט  כלאי הותרו 
חילוק  שיש  סובר הראב "ד  משא "כ  עבודה , בשעת רק  אלא 
בה  להתיר מיוחד  לימוד  יש  ציצית לגבי  כי  , ביניה עקרוני 
, כלאי להתיר מיוחד  לימוד  אי באבנט משא "כ  , כלאי
 בדר האבנט, את לעשות התורה  ציוותה  שכ כיו אלא 
, כלאי איסור בזה  אי שמלכתחילה  אנו   יודעי ממילא 

העבודה . בשעת שלא   ג מותר ולכ
 די היה  באבנט רק   הא , מחלוקת  ג נובעת מכא
לא   שמעול הראב "ד  לדעת :ובחוש באפוד   ג או   כלאי
ג  כלאי לרבות מסתבר כהונה , בבגדי   כלאי נאסרו 
מלכתחילה , תורה  ציוותה  שכ להדגיש  ,ובחוש באפוד 
לשיטת  אבל הכהונה . בגדי  עשיית אופ להיות צרי שכ
ונדחה  כהונה , בבגדי   כלאיי איסור שנאמר  " הרמב
איסור  והיתר הדיחוי  למעט מסתבר מצות־עשה ,  במקו
 חוש שלגבי   " הרמב סובר ולכ שיותר, כמה   כלאי
ואינ  קשי "היו  כי  האיסור להתיר צרי אי ואיפוד 

." כלאי
רק   כלאי די ישנו  מדוע   הטע לבאר יש  על־פי ־זה 

מא  ע "פ כהונה , בגדי  בשאר ולא  הגמרא באבנט מר
לקראת  היכו"  משו בה  יש  התפילה  בשעת שחגורה 
לש הוא  האבנט עשיית כל וא "כ  ישראל", אלקי
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לראש  לכל  משמשי הכהונה  בגדי  שאר משא "כ  העבודה ,
 באופ שנעשו  אלא  , האד את לכסות הרגיל  בתפקיד
לעבודת  קודש  בגדי   שה כיו ולתפארת" "לכבוד  מיוחד 

הכהונה .
      

.‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ט  תשרי י"ח חמישי יום 

  





,‰OÚ ˙BˆÓ ÚL .˙BˆÓ ‰OÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
ÁÈp‰Ï (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«ƒ«
‡lL („ .Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚ .d˙B‡ ‰lÎÈ ‡lL ( .‰‡t≈»∆…¿«∆»¿«ƒ«∆∆∆…
‡lL (Â .Ìk‰ ˙BÏÏBÚ ÊÚÏ (‰ .Ë˜l‰ ËwÏÈ¿«≈«∆∆«¬…¿«∆∆∆…
ËwÏÈ ‡lL (Á .Ìk‰ Ët ÊÚÏ (Ê .Ìk‰ ÏÏBÚÈ¿≈«∆∆«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈
˙Á˜Ï eLÈ ‡lL (È .‰ÁÎL ÁÈp‰Ï (Ë .Ìk‰ Ët∆∆«∆∆¿«ƒ«ƒ¿»∆…»»««
ÔzÏ (È .ÌÈiÚÏ OÚÓ LÈÙ‰Ï (‡È .‰ÁÎM‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈
.ÌÈiÚ‰ ÏÚ BÏ ın‡È ‡lL (‚È .„È ˙qÓk ‰˜„¿̂»»¿ƒ«»∆…¿«≈¿»«»¬ƒƒ

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
האילן.1) או השדה בסוף  לעניים פאה להניח  שמצוה יבאר

האילן. פירות כל ואסף  השדה כל וקצר עבר אם ודין
מתנות  קמה. מקצת שכח  ואם בשדה. אלומה ושכח  המעמר
האמור  גר ודין לבעלים. הנאה טובת בהן יש אם אלו עניים
ופאה  שכחה בלקט  אדם כל מותרין ומאימתי  עניים. במתנות
וכמה  לארץ . בחוצה נוהגות אם אלו עניים מתנות ועוללות.

הפאה. שיעור

.‡e‰„O ˙‡ ˆBw‰2‰„O‰ Ïk ˙‡ ˆ˜È ‡Ï  «≈∆»≈…ƒ¿…∆»«»∆
ÁÈpÈ ‡l‡ ,dlk3‰Ó˜ ËÚÓ4‰„O‰ ÛBÒa ÌÈiÚÏ5; À»∆»«ƒ«¿«»»»¬ƒƒ¿«»∆

ˆBw‰ „Á‡ .Eˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆¿«»¿¿À¿∆∆»«≈
LÏBz‰ „Á‡Â6ÁÈpnL ‰ÊÂ ..‰‡t ‡˜p‰ ‡e‰ ¿∆»«≈¿∆∆«ƒ««ƒ¿»≈»

פאה 2) ('ירושלמי ' המחייבת היא הקצירה התחלת כלומר,
כלל  חיוב  עוד אין - לקצור שהתחיל לפני  אבל ה"א), פ "א

זק "ש). ניסן להרב  מלך' פני  פאה 3)('אור יקצור. ולא
ש"אמר  מפני  לקרקע ", במחובר ניתנת "הפאה מ "א: פ "ד
[שיניחו] ללמדנו - בקוצרך שדך פאת תכלה לא הכתוב 
שם). המשנה, (פירוש בקציר" וזה לקרקע , מחוברת פאה
מן  להפריש פאה "מצות בברייתא: - א צד, ובבבאֿקמא

הט "ו).4)הקמה". (להלן שיעור לה בגמר 5)ואין
הי "ב . פ "ב  להלן וראה כג:). שבת (רש"י  'ספרא'6)קצירו

פאה  ו'ירושלמי ' א. קלז, חולין ה"ב ; פ "א קדושים פרשת
שאין  דברים אבל בתלישה, שדרכם דברים והיינו ה"ד, פ "א
כמו  בפאה. אותם מחייבת התלישה אין - בתלישה דרכם
ה"ב  פ "ד להלן רבינו שפסק  וכמו שם, בחולין שאמרו

חדש'). 'פרי  בשם השולחן' ('פאת

.˙BÏÈ‡a Ck ,‰„Oa ÁÈpnL ÌLÎe7˙‡ ÛÒB‡Lk . ¿≈∆«ƒ««»∆»»ƒ»¿∆≈∆
ËÚÓ ÁÈpÓ  Ô‰È˙Bt8Ïk ˙‡ ˆ˜Â Ú .ÌÈiÚÏ ≈≈∆«ƒ«¿«»¬ƒƒ»«¿»«∆»

‰nÓ ËÚÓ Á˜BÏ  ÔÏÈ‡‰ ˙Bt Ïk ÛÒ‡ B‡ ‰„O‰«»∆»«»≈»ƒ»≈«¿«ƒ«
ÌÈiÚÏ B˙BÂ ÛÒ‡M ‰nÓ B‡ ˆwM9B˙È˙pL ; ∆»«ƒ«∆»«¿¿»¬ƒƒ∆¿ƒ»

‰OÚ ˙ÂˆÓ10.Ì˙‡ ÊÚz bÏÂ ÈÚÏ :Ó‡pL , ƒ¿«¬≈∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»
BLÏÂ ‰Ów‰ ÔÁË elÙ‡Â11˙t B‡Ù‡Â12‰Ê È‰  «¬ƒ»««»»¿»«¬»«¬≈∆

.ÌÈiÚÏ ‰‡t epnÓ Ô˙B≈ƒ∆≈»»¬ƒƒ

ובדקל".7) "בדלית מ "א: פ "ד פאה המשנה  מן מבואר כן
לומר: תלמוד - מנין? "אילנות אמרו: שם וב 'ירושלמי '
כדעת  ולא התורה, מן שחיובם רבינו מדברי  וכנראה שדך".
בדגן  אלא חייב  אינו התורה שמן מ "ד) פ "א (פאה הר"ש

בלבד. ויצהר פ "ד 8)תירוש פאה 'ירושלמי ' עי ' במחובר.
הט "ו. פ "ב  להלן ועי ' וממה 9)ה"א. א. צד, בבאֿקמא

נראה  "שנתינתו", כתב  להלן וגם "ונותנו", רבינו שכתב 
חובתו  ידי  יוצא אינו הפאה ואסף  עבר שכבר שכיון
הלכות  פ "ב  להלן וראה ליתן, צריך אלא בלבד, ב "עזיבה"

מלך'). פני  ('אור המצוות'10)טוֿטז ב 'ספר כתב  כן
א  תעזוב  יתעלה, אמרו "והוא קכ) שהזכיר ('עשה' אחר ותם,

לאו  היא שהפאה (טז:) מכות בגמרא נתבאר וכבר הפאה.
שדך, פאת תכלה לא אמרו הוא - הלאו לעשה. שניתק 
שם  כתב  וכן אותם". תעזוב  ולגר לעני  אמרו הוא - והעשה
וקצר  עבר שאם לפי  לעשה, ניתק  זה "ולאו רי : לאֿתעשה
אמרו  והוא הקציר, מן הפאה כשיעור לעניים יתן הזרוע , כל
במצותֿעשה". שביארנו כמו אותם, תעזוב  ולגר לעני 

מן 11) מפריש "ואף  שם): (בבאֿקמא שאמר ישמעאל כרבי 
כמותו. סוברת שם שהסוגיא מפני  כדבריו, והלכה העיסה".
"תעזוב " בתורה פעמיים שנאמר משום שטעמו שם, ואמרו
הוא  מחויב  - הפאה את ששינה לאחר שאפילו ללמד בפאה,

לעניים. "מפריש 12)לעזבה אלא הזכיר לא ישמעאל רבי 
העיסה  נתרבתה ישמעאל ולרבי  הואיל אבל העיסה", מן
בין  לחלק  שאין רבינו סובר - למעלה) (ראה מ "תעזוב "

חייבת. היא ואף  אפויה, לפת עיסה

.‚Èˆw‰ Ïk „‡13Ô˙pL Ì„˜ ÛO B‡ ˆwL »«»«»ƒ∆»«ƒ¿«…∆∆»«
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ Ú È‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È‰  ‰‡t‰«≈»¬≈∆∆∆¬≈»««ƒ¿«…
.BÏ ˜zpL daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»∆ƒ«

ולא 13) "ביטלו הסובר יוחנן שלרבי  אמרו שם במכות
ל'עשה' הניתק  לאו על בעבר לוקה שאינו (היינו ביטלו"
כשאכל  כאן מדובר - בידים) ה'עשה' את ביטל אם אלא
הקציר  כל "אבד כתב : שרבינו ומכיון העיסה. את עצמו הוא
שאמר: שם לקיש ריש כדעת שסובר נראה נשרף ", או שקצר
ה'עשה' ביטל לא אם שאפילו (היינו, קיימו" ולא "קיימו
המצוות' ב 'ספר כתב  וכן לוקה). - קיימו לא אלא בידים
מהל' בפט "ז וראה ה"ה. להלן ראה ריד), (לאֿתעשה

ה"ב . בפי "ח  שם ועוד שם. ובכסף ֿמשנה ה"ד, סנהדרין

.„ˆBwLk ,Ë˜Ïa ÔÎÂ14Ìl‡Óe15ËwÏÈ ‡Ï  ¿≈¿∆∆¿∆≈¿«≈…¿«≈
ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,Èˆw‰ ˙ÚLa ˙BÏÙBp‰ ÌÈÏaM‰«ƒ√ƒ«¿ƒ¿««»ƒ∆»«ƒ≈
Ú .ËwÏ˙ ‡Ï EÈˆ˜ Ë˜ÏÂ :Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ∆∆¡«¿∆∆¿ƒ¿…¿«≈»«

‰Ù‡Â ÔÁË elÙ‡ ,ÔËwÏÂ16:Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ Ô˙B  ¿ƒ¿»¬ƒ»«¿»»≈»¬ƒƒ∆∆¡«
Ì˙‡ ÊÚz bÏÂ ÈÚÏ17Á‡ eÙO B‡ e„‡ . ∆»ƒ¿«≈«¬……»»¿ƒ¿¿««

.‰˜BÏ  ÌÈiÚÏ Ô˙pL Ì„˜ ÔËwlL∆ƒ¿»…∆∆»«»¬ƒƒ∆
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פ "ד 14) (להלן קצירה" בשעת המגל מתוך הנופל "זה
ידו 15)ה"א). מתוך "הנופל זה מאלם. או כלומר,

(שם). ויקצור" השבלים ה"ב .16)כשמקבץ  למעלה ראה
קצירך 17) "ולקט  קכא). ('עשה' המצוות' ב 'ספר כתב  כן

מכות  במסכת שנתבאר כמו לעשה, שניתק  לאו זה וגם וכו'
וראה  ריא, בלאֿתעשה שם עוד זה על וחזר פאה". לגבי 

הסמוכה. בהלכה

.‰,‰Èˆa‰ ˙ÚLa ÌÈÚ‰ ÔÓ ËÙpL ËÙa ÔÎÂ¿≈¿∆∆∆ƒ¿»ƒ»¬»ƒƒ¿««¿ƒ»
ËÙe ,ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓÎÂ :Ó‡pL ;˙BÏÏBÚa ÔÎÂ¿≈¿≈∆∆¡«¿«¿¿…¿≈∆∆
nÚÓ‰ ÔÎÂ .Ì˙‡ ÊÚz bÏÂ ÈÚÏ ,ËwÏ˙ ‡Ï EÓk«¿¿…¿«≈∆»ƒ¿«≈«¬……»¿≈«¿«≈

˙Á‡ ‰nÏ‡ ÁÎLÂ18;‰pÁwÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ‰„Oa ¿»«¬À»«««»∆¬≈∆…ƒ»∆»
.BzÁ˜Ï eL˙ ‡Ï ,‰„Oa ÓÚ zÁÎLÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆…»¿«¿
B˙B ‰Ê È‰  B‡Ù‡Â BÁË elÙ‡ ,BÁ˜Ïe Ú»«¿»¬ƒ¿»«¬»¬≈∆¿

ÚÏBÊ  ‰È‰È ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ bÏ :Ó‡pL ;ÌÈi »¬ƒƒ∆∆¡««≈«»¿»«¿»»ƒ¿∆
‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÔlkL ,z„ÓÏ ‡‰ .‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»»«¿»∆À»ƒ¿…«¬∆

Ô‰ ‰OÚÏ ˜zp‰19.‰˜BÏ  Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â , «ƒ»«¬≈≈¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆∆

שכחה,18) – עמרים "שני  רבינו: כתב  הי "ד, פ "ה להלן
- כאן שכתב  אחת" "אלומה כן ואם שכחה". אינם ושלשה

מלך'). פני  'אור (ועי ' דוקא ב 'ספר 19)לאו רבינו לשון זה
שכל  אצלנו הוא שכלל "ודע , ריד): (לאֿתעשה המצוות'
עשה  שקיים זמן כל עשה, קיום בה שיש לאֿתעשה מצוות
שאם  - הפאה כגון לוקה. יקימנו לא ואם לוקה, אינו - שבה
ליתנה  יכול אלא שיקצור בזמן מלקות יתחייב  לא קצרה,
מן  נותן - ולשן וטחנן החיטים את דש אם וכן שבלים.
אירע  אם אבל הפאה, מן בו חייב  שהיה מה שיעור העיסה
לוקה, זה הרי  - שנשרפו או לגמרי  החיטים אותן שאבדו
כגון  בידו, ביטלו אם כלֿשכן שבה, 'עשה' קיים שלא כיון
בגמרא  שאמרם תחשוב  ואל החיטים. אותן כל את שאכל
שאותה  ונתקיים אחרת" ועוד זאת אלא לנו אין "אנו מכות:
בפאה  אלא זה דין יהא שלא שמשמע  הפאה, היא האחרת
מה  וכל הפאה לומר: רצונו "אחרת" ענין אלא לא, - בלבד.
והעוללות, והשכחה והלקט  שהפרט  לפי  הפאה, כדין שדינו
מה  בו ואפשר מעשה, בו שיש לאו הוא מהם אחד כל
ביטלו, ולא ביטלו או קיימו ולא קיימו מענין בפאה שאפשר
הוא  'עשה' קיום בה שיש לפאה למדנו שממנו שהכתוב  לפי 
בפאה  נאמר וזה - אותם תעזוב  ולגר לעני  יתעלה: אמרו
ולקט  שדך, פאת תכלה "לא אמר ובעוללות, ובפרט  ובלקט 
תלקט , לא כרמך ופרט  תעולל, לא וכרמך תלקט , לא קצירך
"לא  השכחה בעומר עוד ואמר אותם". תעזוב  ולגר לעני 
שמצאנו  וכיון יהיה", ולאלמנה וליתום לגר לקחתו, תשוב 
על  ולמדו ל'עשה', שניתק  לאו היא שהפאה הגמרא לשון
משמע  אותם", תעזוב  ולגר "לעני  שאמר ממה שבה 'עשה'

לעשה". שניתק  לאו - הלאוין חמשת אלו שכל

.Â‰Ówa ‡È‰ Ck ,ÌÈÓÚa ‰ÁÎM‰L ÌLk20Ì‡ . ¿≈∆«ƒ¿»»√»ƒ»ƒ«»»ƒ
.ÌÈiÚÏ BÊ È‰  dˆ˜ ‡ÏÂ ‰Ów‰ ˙ˆ˜Ó ÁÎL»«ƒ¿»«»»¿…¿»»¬≈»¬ƒƒ
‰ÁÎL LÈ Ck ,da ‡ˆBiÎÂ ‰‡eza ‰ÁÎM‰L ÌLÎe¿≈∆«ƒ¿»«¿»¿«≈»»≈ƒ¿»

Ôlk ˙BÏÈ‡Ï21‡Ù˙ ‡Ï E˙ÈÊ ËaÁ˙ Èk :Ó‡pL ; »ƒ»À»∆∆¡«ƒ«¿…≈¿…¿»≈
EÈÁ‡22˙BÏÈ‡‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,23. «¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ»

"בשדה,20) דורש כי ֿתצא פרשת וב 'ספרי ' מ "ז. פ "ו פאה

ר"ש  עי ' ב 'ירושלמי ', מפורש וכן קמה". שכחת לרבות
מ "ו. פ "ד לפאה שכל 21)בפירושו רבינו, מדברי  [נראה

בפאה  האמור הכלל בהם ואין בשכחה, חייבים האילנות
- כאחת לקיטתו שאין שאילן ה"א) פ "ב  ולהלן מ "ד, (פ "א
ד"ה  - ב  ב , בקידושין הרשב "א דעת כן ואין בה. חייב  אינו
וב 'אור  שם, בפאה ראשונה' 'משנה ועי ' והגרע "א). אתרוג,

מלך']. זו 22)פני  "אחריך, ב : קלא, בחולין ואמרו
שם).23)שכחה". (חולין, מזית לומדים

.ÊÌka ÌÈiÚÏ ˙BzÓ Úa‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ24: ƒ¿≈»»≈∆«¿««»»¬ƒƒ«∆∆
˙BzÓ LÏLÂ .‰ÁÎM‰Â ‰‡t‰Â ˙BÏÏBÚ‰Â Ët‰«∆∆¿»≈¿«≈»¿«ƒ¿»¿»«»

‰‡eza25ÌÈzLe .‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰ : «¿»«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«ƒ
˙BÏÈ‡a26.‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰ : »ƒ»«ƒ¿»¿«≈»

פ "ב .24) פאה ותוספתא שם, בה 25)חולין שייך שלא
הכ"א. ועיי "ש הי "ז. פ "ד להלן כמבואר עוללות,

וב 'תוספות'26) עוללות. ולא פרט  ולא לקט  לא בהם שאין
עוללות  שלענין "אף ֿעלֿפי  שאלו: גמר) ד"ה שם, (חולין
שאין  אחריך", "אחריך ב 'גזירהֿשוה' מכרם זית ללמוד אין
פרט  לענין נלמוד לא למה - נטף  ולא כתף  לא בו

זו?". ב 'גזירהֿשוה'

.Áel‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ Ïk27‰È‰ ˙BË Ô‰a ÔÈ‡  »«¿¬ƒƒ≈≈»∆«¬»»
ÌÈÏÚaÏ28ÔÁk ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ»«»¿»

ÌÈÏÚa ÏL29Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  Ï‡OÈaL ÈÚ elÙ‡Â . ∆¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒ»
B„iÓ30. ƒ»

שירצה.28)שם.27) מי  לכל לתתם שהרי29)שבידו
עזיבה  לשון - "תעזוב " אלא "נתינה" לשון בהם נאמרה לא
נתינה, בהן שנאמרה ומעשרות לתרומות בניגוד .(: (שם
הט "ו). תרומות מהל' (פי "ב  שירצה מי  לכל שנותנן

לעני30) תלקט , לא קצירך "ולקט  כב ) כג, (ויקרא שנאמר
לעני תלקט  "לא (שם): חכמים ודרשו אותם", תעזוב  ולגר
הלקט  מן ללקט  לו אסור העני  שגם שלו", על עני  להזהיר -

שדהו. של

.ËÌÈiÚ ˙BzÓa eÓ‡‰ b Ïk31‚ ‡l‡ BÈ‡  »≈»»¿«¿¬ƒƒ≈∆»≈
˜„ˆ32ÈL OÚÓa ÓB‡ ‡e‰ È‰L .33ÈÂl‰ ‡e : ∆∆∆¬≈≈¿«¬≈≈ƒ»«≈ƒ

˙Èa Ôa b‰ Û‡ ,˙Èa Ôa ÈÂl‰ ‰Ó ;b‰Â34Û‡Â . ¿«≈»«≈ƒ∆¿ƒ««≈∆¿ƒ¿«
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ35˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ ÈiÚ «ƒ≈≈¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»

ÔÈÏËBÂ Ï‡OÈ ÈiÚ ÏÏÎa ÔÈ‡a ‡l‡ ,el‡ ˙BznÓƒ«»≈∆»»ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿¿ƒ
ÌBÏL ÈÎc ÈtÓ ,Ô˙B‡36. »ƒ¿≈«¿≈»

תעזוב ".31) ולגר ('פאת 32)"לעני  תושב  גר ולא
וכן 33)השולחן'). עני ", "במעשר כתב ֿיד אחר בנוסח 

רוקח '). ('מעשה ה"ד.34)נכון פ "ד קדושים פ ' 'ספרא'
בלקט 35) נכרים עניי  ביד ממחין "אין ב : נט , גיטין משנה,

שלום". דרכי  מפני  ופאה לבדם 36)שכחה באו אם אבל
שיבואו  עד חכו : להם לומר יכול שהרי  שלום, דרכי  כאן אין

ה"ה]. זרה עבודה מהל' בפ "י  [וראה (רדב "ז). ישראל עניי 

.ÈÏk  Ì˙‡ ÊÚz bÏÂ ÈÚÏ :ÌÈiÚ ˙BzÓa Ó‡∆¡«¿«¿¬ƒƒ∆»ƒ¿«≈«¬……»»
LwÏ ÌÈiÚ‰ e˜Òt .Ô˙B‡ ÔÈÚBz ÌÈiÚ‰L ÔÓÊ¿«∆»¬ƒƒ¿ƒ»»¿»¬ƒƒ¿«≈

Ì„‡ ÏÎÏ zÓ Ô‰Ó ‡Lp‰ È‰  Ì‰ÈÏÚ fÁÏe37; ¿«≈¬≈∆¬≈«ƒ¿»≈∆À»¿»»»
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ריח                
         

˙BÓezk LB„˜ BÙeb ÔÈ‡L38Ô‰Ï ÔzÏ iÁ BÈ‡Â . ∆≈»«¿¿≈«»ƒ≈»∆
'ÌÈiÚÏ Ô˙Â' Ô‰a Ó‡ ‡lL ;Ô‰ÈÓc39‡l‡ , ¿≈∆∆…∆¡«»∆¿»«»¬ƒƒ∆»

‰iÁÏ Ô˙B‡ ÊÚÏ ‰eˆÓ BÈ‡Â .'Ì˙‡ ÊÚz'«¬……»¿≈¿À∆«¬…»¿«»
.ÌÈiÚ ÔÈ‡ È‰Â ,ÌÈiÚÏ ‡l‡ ,˙BÙBÚÏe¿∆»«¬ƒƒ«¬≈≈¬ƒƒ

להלן.37) וראה השדה, לבעל גם שמותר שהכוונה כנראה
מקום 38) שם = ) בכושר זרע  "לוי  ב : קלד, בחולין הוא כן

דרב  לקמיה אתא לקט , למישקל עניים הוו ולא רש"י ) -
ולא  לעורבים ולא אותם, תעזוב  ולגר לעני  ליה: אמר ששת,
ולא  לעיר מגורן לא תרומה מביאין אין מיתיבי : לעטלפים.
מפני - ומביאה פרה שוכר כהן, שם אין ואם לישוב , ממדבר

דטבלה". תרומה שאני  תרומה, "והרי39)הפסד שם:
אוסרים  (אינם טבלי  דלא וקיבה) ולחיים זרוע  = ) מתנות
כהן  שם אין ואם וכו' ותניא הרמתם), לפני  הבהמה כל
מתנות  שאני  כהן, הפסד מפני  ואוכלן בדמים אותן מעלין

ביה". כתיבה דנתינה כהונה

.‡ÈÈ˙ÓÈ‡Ó40?Ë˜Ïa Ì„‡ Ïk ÔÈzÓ41eÒkiMÓ ≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆ƒ∆ƒ»¿
ÌÈBL‡‰ ÌÈËwÏÓ Á‡ eËwÏÈÂ ÌÈiL ÌÈËwÏÓ‰42 «¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««¿«¿ƒ»ƒƒ
?˙BÏÏBÚe ËÙa Ì„‡ Ïk ÔÈzÓ È˙ÓÈ‡Ó .e‡ˆÈÂ43 ¿≈¿≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆¿≈

 ÔÎ ÈÁ‡ ‡Lp‰ .e‡BÈÂ Ìka ÌÈiÚ‰ eÎl‰iMÓƒ∆¿«¿»¬ƒƒ«∆∆¿»«ƒ¿»«¬≈≈
ÏL ‰ÁÎLa Ì„‡ Ïk ÔÈzÓ È˙ÓÈ‡Ó .Ì„‡ ÏÎÏ zÓÀ»¿»»»≈≈»«À»ƒ»»»¿ƒ¿»∆

?ÌÈ˙ÈÊ44Ï‡OÈ ı‡a45L‡a d˙B‡ ÁÎL Ì‡ , ≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«»¿…
˙Èf‰46‡e‰L ,ÂÏÒk L„Á L‡Ó da zÓ ‰Ê È‰  ««ƒ¬≈∆À»»≈……∆ƒ¿≈∆

‰ÏÈÙ‡ ‰La ‰iL ‰ÚÈ ÔÓÊ47Èeaˆ Ï‡ . ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿»»¬ƒ»¬»ƒ≈
ÌÈ˙ÈÊ48Ô‰a zÓ ‰Ê È‰  ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ÔÁÎML ≈ƒ∆¿»»««»ƒ»¬≈∆À»»∆

.Ô‰ÈÁ‡ fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜ÒÙiMÓƒ∆ƒ¿¿»¬ƒƒƒ¿«≈«¬≈∆

מ "א.40) פ "ח  להלכה 41)פאה זו הלכה סמיכות [מתוך
"לעני משום הוא שההיתר מפרש שרבינו נראה הקודמת,
כתב  וכן לעטלפים", ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב  ולגר
כא, בבאֿמציעא שבבבלי  ואף ֿעלֿפי  שם. המשנה בפירוש
שהעניים  בעלים, יאוש משום הוא שהטעם אמרו - ב 
שם, בפאה ה'ירושלמי ' כדעת פסק  - מהלקט  נתייאשו
יוחאי בן שמעון רבי  של הברייתא את זו למשנה שהביאו
לעטלפים". ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב  ולגר "לעני 

השדה]. בעל של שהם שם שם:42)ונראה במשנה
 ֿ (בבא לקיש ריש של וכפירושו הנמושות". בה "משליכו
אינו  שם יוחנן רבי  וגם לקוטי ", בתר "לקוטי  שם) מציעא
שם. לפאה המשנה' וב 'פירוש משנה' ב 'כסף  עי ' עליו, חולק 

שם.43) רביעה 44)משנה, משתרד "ובזיתים שם:
ועוללות  ולקט  פרט  להוציא אלא הכוונה ואין שניה".
היא  אף  שהרי  פאה, למעט  בא לא אבל באילנות, שאינם

בזיתים. נוהגות 45)נוהגת שמדרבנן הי "ד, להלן ראה
להלן. וראה לארץ . בחוצה גם עניים שאם 46)מתנות

כדלהלן. העניים, משיפסקו מותר זה הרי  הארץ , על שכח 
הי "ב . להלן שם:47)וראה המשנה בפירוש גם כתב  כן

השנה. מן השניה הרביעה בזמן השני  המטר שניה, "ורביעה
מגדל  שהוא לפי  הסתיו, לזמן הרביעה שם כן כמו והשאילו
והוא  בנקיבה, הבועל כמעשה הארץ  מבטן ויוציאם הצמחים
בעלה  מטרא (: ו (תענית אמרו וכן תרביע , ממלת גזור
ישראל) בארץ  =) הצבי  בארץ  שניה רביעה וזמן דארעא.

ובש  במרֿחשון, בי "ז הוא המבכרת בכ"ג בשנה הבינונית נה
מן  שירד ומה כסליו, בר"ח  המאוחרת ובשנה במרֿחשון,
מתחילת  לא החורף  ממטרות הוא מרֿחשון י "ז קודם הגשם
מה  וראה הדבר". נאמר ועליו ישראל, בארץ  זה כל הסתיו,
בתענית  הסוגיא עם רבינו דברי  ליישב  משנה' ב 'כסף  שכתב 

ב . ו, א. הי "ב .48)ו, להלן ראה

.ÈÔÓÊ Ïk49ÌÈ˙Èf‰ ˙ÁÎL ÏhÏ ÈÚÏ LiL »¿«∆≈∆»ƒƒ…ƒ¿««≈ƒ
˙BÏÈ‡‰ ˙Áz ı‡a ˙BÁpn‰50Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏËB  «À»»»∆««»ƒ»≈¿««ƒ

ÔÏÈ‡‰ L‡aL ‰ÁÎMa Ì„‡ Ïk z‰ kL51ÏÎÂ . ∆¿»À«»»»«ƒ¿»∆¿…»ƒ»¿»
,ÏËB  ÔÏÈ‡‰ L‡aL ‰ÁÎL ÏhÏ BÏ LiL ÔÓÊ¿«∆≈ƒ…ƒ¿»∆¿…»ƒ»≈

ÂÈzÁz ‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â52. ¿««ƒ∆¬«ƒ≈ƒ¿»«¿»

זמן 49) "כל : מ "ב  פ "ז בפאה שאמרו מה רבינו מפרש כן
בראשו". לו יש תחתיו, לו פסקו 50)שיש שלא עד

למעלה. ראה אחריה, מלחזר זמן 51)העניים אחר היינו
למעלה. כמבואר אפילה, בשנה שניה שעדיין 52)רביעה

אחריה. מלחזר העניים פסקו לא

.‚ÈÌÈ„Èt˜Ó ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L ‰„OaL ÌÈiÚ ˙BzÓ«¿¬ƒƒ∆«»∆∆≈»¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È‰  Ô‰ÈÏÚ53Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆¬≈≈∆«««»∆¿««ƒ

.Ì‰È˙BzÓ ÏÚ fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜Òt ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¿»¬ƒƒƒ¿«≈««¿≈∆

ה"א.53) פ "ח  פאה 'ירושלמי '

.„ÈÔÓ ˙B‚‰B ÔÈ‡ el‡‰ ÌÈiÚ‰ ˙BzÓ Ïk»«¿»¬ƒƒ»≈≈»¬ƒ
Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ ‰Bz‰54.˙BOÚÓe ˙BÓe˙k , «»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿««¿

,ÌÎˆ‡ Èˆ˜ ˙‡ ÌÎˆ˜e :ÓB‡ e˙k‰ È‰¬≈«»≈¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆
,‡Óba Lt˙ Îe .E„O EÈˆ˜ ˆ˜˙ Èkƒƒ¿…¿ƒ¿¿»∆¿»ƒ¿»≈«¿»»

Ì‰ÈcÓ ı‡Ï ‰ˆeÁa ˙‚‰B ‰‡t‰L55‰‡ÈÂ . ∆«≈»∆∆¿»»»∆ƒƒ¿≈∆¿≈»∆
ÔlkL ,el‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏƒ∆«ƒƒ¿»«¿¬ƒƒ≈∆À»

.Ì‰ÈcÓ ı‡Ï ‰ˆeÁa ˙B‚‰B¬¿»»»∆ƒƒ¿≈∆

בארץ 54) אלא נוהגת אינה בארץ  התלויה מצוה שכל
"ארצכם" בפסוק  מפורש שהרי  ועוד לו:), (קידושין

שמבאר. כמו ב :55)ו"בשדך", קלז, בחולין מפורש כן
כסף ֿמשנה. ועי ' בחו"ל", הכא בארץ , "התם

.ÂËdÏ ÔÈ‡ ‰Bz‰ ÔÓ ?‰‡t‰ eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ«≈»ƒ«»≈»
eÚL56.B˙BÁ È„È ‡ˆÈ  ˙Á‡ ˙ÏaL ÁÈp‰ elÙ‡ . ƒ¬ƒƒƒ«ƒ…∆««»»¿≈»

ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ Ì‰ÈcÓ Ï‡57ÔÈa , ¬»ƒƒ¿≈∆≈»≈∆»ƒƒƒ≈
ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a58„Á‡‰ ÏÚ ÛÈÒBÓe . »»∆≈¿»»»∆ƒ«»∆»

‰„O‰ Ï„‚ ÈÙÏ ÌÈMMÓ59ÌÈiÚ‰  ÈÙÏe ,60ÈÙÏe , ƒƒƒ¿ƒ…∆«»∆¿ƒ…»¬ƒƒ¿ƒ
Ì‡L ,˙BÈa ‰pË˜ ‡È‰L ‰„O ?„ˆÈk .Úf‰ ˙kaƒ¿««∆«≈«»∆∆ƒ¿«»¿≈∆ƒ
È‰  ÈÚÏ ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈMMÓ „Á‡ ‰pnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆»∆»ƒƒƒ≈ƒ∆»ƒ¬≈
ÔÈaÓ ÌÈiÚ‰ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .eÚM‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê∆ƒ««ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ¿Àƒ

‰a‰ ÛÒ‡Â ËÚÓ ÚÊ Ì‡Â .ÛÈÒBÓ 61È‰L , ƒ¿ƒ»«¿«¿»««¿≈∆¬≈
ÏÚ ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ .‰Îa‰ ÈÙÏ ÛÈÒBÓ  Ca˙ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿»»¿»«ƒ«

ÎO BÏ ÔÈÙÈÒBÓ  ‰‡t‰62˙‡Ê ˙ÙÒB˙Ï ÔÈ‡Â . «≈»ƒƒ»»¿≈¿∆∆…
eÚL63. ƒ

שם.56) וחולין מ "א, פ "א מ "ב .57)פאה שם, פאה
שם.58) שם.59)חולין, רוב 60)פאה, לפי  שם:
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בוי "ו; ענוה שיקרא מי  "יש שם: בפיה"מ  וכתב  הענוה,
מעט ". או רב  זרע  אם הארץ  שתענה מה ופירושו

כאן 61) אבל מועטין". "והעניים כתב : המשנה בפירוש
להוסיף  יש מרובים, העניים היו אם שהרי  זאת, השמיט 

רב . בזרע  בשנתברך ויותר, מצוה 62)יותר שיש כיון
ה"א. פ "א פאה ב 'ירושלמי ' כמפורש בהוספתו,

וכן 63) מלמעלה". שיעור לה אין "הפאה שם: 'ירושלמי '
לאחר  =) שדהו כל לעשות רצה "שאם ו:) (נדרים אמרו

עושה". - פאה הי "א) פ "ב  להלן ראה לקצור, שהתחיל

ה'תשע"ט  תשרי י"ט  שישי יום 

   1 
הקרקע 1) שיעור וכמה בפאה. שחייבין הדברים כל יבאר

שדהו  הקוצר בקמה. הפאה שחיוב  ודין בפאה חייב  שיהיה
שקצר  גוי  קמה. והיא שדהו המקדיש או שתוגמר קודם
לקצור. נכרים פועלים שוכרים ואם נתגייר. ואח "כ שדהו
הפועלים  ואם הפאה. מניחים השדה מן מקום באיזה
אותם  קוצרים אם הנקצרים, דברים פאת להניחם. מוזהרים
בכמה  ודן אותה. בוזזין או אותם מחלקים ואם העניים.
וזרקה  הפאה מקצת שנטל והעני  הפאה. מחלקין ביום עתות

השאר. על

.‡B˙ËÈ˜Ïe ,ÓLÂ ,ı‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ,ÏÎ‡ Ïk»…∆∆ƒ»ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»
;‰‡Ùa iÁ  Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe ,˙Á‡k BlkÀ¿«««¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈»

.ÌÎˆ‡ Èˆ˜ ˙‡ ÌÎˆ˜e :Ó‡pL∆∆¡«¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆

.Èˆ˜Ï ‰ÓBc‰ Ïk2‡e‰  el‡ ÌÈÎc LÓÁa »«∆¿»ƒ¿»≈¿»ƒ≈
ÔÈeÁ‰Â ˙BiËw‰Â ‰‡ez‰ ÔB‚k .‰‡Ùa iÁL∆«»¿≈»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈÚ‰Â ÌÈBn‰Â ÌÈ„˜M‰Â ÔÈÊB‚‡‰Â¿»¡ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»¬»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈk ÔÈa ÌÈLÈ ÔÈa ÌÈÓz‰Â3el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,4. ¿«¿»ƒ≈¿≈ƒ≈«ƒ¿…«≈»≈
ÒÈËq‡ Ï‡5ÈtÓ ,ÔÈeËt  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙe ¬»ƒ»ƒ»¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈
ÏÎ‡ ÔÈ‡L6ÈtÓ ,ÔÈeËt  ˙BiËÙe ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ∆≈»…∆¿≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈

‡Lk ı‡‰ ÔÓ Ô‰ÈÏecb ÔÈ‡Lı‡‰ ˙Bt 7ÔÎÂ . ∆≈ƒ≈∆ƒ»»∆ƒ¿»≈»»∆¿≈
‡e‰ È‰L ,epÓLiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡L ,eËt  ˜Ù‰‰«∆¿≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿∆∆¬≈
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈeËt  ÌÈ‡z‰ ÔÎÂ .ÏkÏ ˜ÙÓÀ¿»«…¿≈«¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
ÌBi‰ ÓbiM ‰Ó ‰Ê ÔÏÈ‡a LÈ ‡l‡ ,˙Á‡k Ô˙ËÈ˜Ï¿ƒ»»¿««∆»≈¿ƒ»∆«∆ƒ»≈«
 ˜È ÔÎÂ .ÌÈÓÈ ‰nk Á‡Ï ÓbiM ‰Ó Ba LÈÂ¿≈«∆ƒ»≈¿«««»»ƒ¿≈»»
ÌÈÓeM‰ .Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ,eËt»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
Ô˙B‡ ÔÈLaÈÓ È‰L ,‰‡Ùa ÔÈiÁ  ÌÈÏˆa‰Â¿«¿»ƒ«»ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ»

˙B‰n‡‰ ÔÎÂ .Ìei˜Ï Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe8,ÌÈÏˆa ÏL «¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»∆¿»ƒ
˙BiÁ  Úf‰ Ô‰Ó ÁwÏ ı‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»»»∆ƒ«≈∆«∆««»

.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰‡Ùa¿≈»¿≈…«≈»∆

ונשמר 2) אוכל שהוא מיוחד קציר "מה שם: בספרא
הארץ , מן וגידולו שם), פאה ר"ש - כן  הוא קציר (שסתם
ביחד  מתבשל קציר (שסתם לקיום" ומכניסו כאחת ולקיטתו

שם). - לקיום שגם 3)ומכניסו בירושלמי , חכמים כדעת
הם  שאף  בפאה חייבים רכים) (=תמרים תמרים רוטבי 
שם  יהודה רבי  בן יוסי  ר' כדברי  ולא כאחת, נגמרים

כאחת. נלקטים שאינם מפני  מפאה [במשנה 4)הפוטרם

הוא  שביהודה שהאוג ולפי  אוג גם נזכר שם ובספרא
בכדי רבינו השמיטו ההפקר, מן שחזקתם שבדמאי  מהקלים
ההפקר  שהרי  ההפקר, מן שאינו באוג ולפרט , להאריך שלא

באלו"]. כיוצא "כל בכלל וכללו מפאה, [בשבת 5)פטור
יד  בכתב  אבל סטיס ". ספיחי  למעוטי  "אוכל אמרו: סח .
רבינו  בפירוש הוא וכן ספיחי , המלה חסרה שם אוקספורד
אוכל, אינו סטיס  שרק  רבינו וסובר שבת. מסכת לתלמוד
ששנינו  ממה דבריו ומקור אוכל. הוא שלו הספיח  אבל
ספיחי בה שעלה "תבואה ה: משנה ב  פרק  בכלאים
כלאים  משום בו אין כן לא שאם אוכל, שהוא הרי  אסטיס ",

אדם]. מאכל שיהא שצריך צבעים.6)כלל, מיני  והם
יונקים 7) אינם - הארץ  מן הם שגדלים פי  על אף  כלומר,

אילנות. כשאר הארץ  לזרע .8)מן השמורים הבצלים

.‚‡e‰L Ïk Ú˜˜9‰˙È‰ elÙ‡Â ,‰‡Ùa ˙iÁ  «¿«»∆«∆∆¿≈»«¬ƒ»¿»
ÏL elÙ‡  ÌÎˆ‡ Èˆ˜ :Ó‡pL ;ÔÈÙzL ÏL∆À»ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿¿∆¬ƒ∆

.ÌÈa«ƒ

כל 9) שדה אפילו משמע  ש"שדך" עקיבא, רבי  וכדעת
אחת, שבולת שהייתה עצמך הגע  שואל: ובירושלמי  שהוא.
שיור? כאן אין משקצר חיוב , כאן אין - קצרה שלא עד

שבלים. ה' ובו אחד קלח  שהיה ומתרץ 

.„ÔÓˆÚÏ ÌÈÎ ‰eˆwL ‰„O10‰eˆwL B‡ , »∆∆¿»»»¿ƒ¿«¿»∆¿»»
‰eÓÒ˜ B‡ ,ÌÈËÒÏ11B‡ Áe‰ ‰zaL B‡ ,ÌÈÏÓ ƒ¿ƒƒ¿¿»¿»ƒƒ¿«»»«

‰‡t‰ ÔÓ ‰eËt BÊ È‰  ‰Ó‰a12‰‡t‰ ˙BÁL ; ¿≈»¬≈¿»ƒ«≈»∆««≈»
‰Ó˜a13. «»»

קצרוה 10) אבל לעצמן, כשקצרוה "מתניתא שם: ירושלמי 
פרט  "ובקצרכם קדושים: פרשת ובספרא חייבת". לישראל
כך  ואחר שדהו שקצר נכרי  אמרו מיכן גויים, לשקצרוה
"קצרוה  כן ואם והפאה". והשכחה הלקט  מן פטור נתגייר
ט  הלכה להלן רבינו שהביא מה הוא כאן, לעצמן" גויים

וכו'". נתגייר כך ואחר שדהו שקצר כמו 11)"גוי 
כריתה. מעניין והוא בחיוב 12)כרסמוה, הכתוב  שאמר

הקוצרים. אנחנו שנהיה ובקוצרכם אף 13)הפאה כלומר,
העמרים, מן מפריש הקמה, מן פאה נתן לא  שאם פי  על
- פטור שבקמה כאן אבל בקמה, כשנתחייב  דווקא היינו

כך. אחר מתחייב  אינו

.‰È‰  ‡LpL dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ eˆ˜Â dÈˆÁ ˆ»̃«∆¿»¿»¿«ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿«¬≈
ÌÈËÒl‰ eˆwL ÈˆÁa eiÁ‰L ;‰eËt BÊ14Ï‡ . ¿»∆«ƒ«≈ƒ∆»¿«ƒ¿ƒ¬»

 ‡M‰ ˆ˜Â ‡e‰ ÊÁÂ dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ eˆ˜ Ì‡ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆¿»¿»«¿»««¿»
eÚLk ‰‡t Ô˙BˆwM ‰Ó15ÎÓe dÈˆÁ ˆ˜ . ≈≈»¿ƒ«∆»«»«∆¿»»«

ÏkÏ) ‰‡t Ô˙B Á˜Bl‰  dÈˆÁ16dÈˆÁ ˆ˜ .( ∆¿»«≈«≈≈»«…»«∆¿»
‰‡t Ô˙B aÊb‰ „iÓ ‰„Bt‰  dÈˆÁ LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ««ƒ¿»≈≈»

ÏkÏ17BLÈc˜‰Â dÈˆÁ ˆ˜ .18‡Lp‰ ÔÓ ÁÈpÓ  «…»«∆¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ«ƒ¿»
ÏkÏ ‰Èe‡‰ ‰‡t19. ≈»»¿»«…

בקמה".14) הפאה שקצר".15)"שחובת ממה פאה "נותן
שקצרו 16) הלוקח  "כשידע  כתב : שם המשנה ובפירוש

לתת  שמחוייבת הפאה כל לתת ספק  בלא נתחייב  חצייה
 ֿ הקדוש מתנות למכור רשות לו שאין לפי  שדה, לאותה
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שנשאר  מה אלא לו מכר לא כאילו יהיה ולפיכך ברוךֿהוא,
השדה". אותה שנתחייבה הפאה הוצאת אחר בשדה

שפדה.17) החצי  מן כולה הפאה את 18)יוציא כלומר,
שקצר. הזה וחיוב 19)החצי  בקמה הפאה שחובת מפני 

בנשאר. - שקצר מה על הפאה

.ÂˆBa ‰È‰L Ìk20˜eMa kÓÏ ÌÈÚ epnÓ21, ∆∆∆»»≈ƒ∆¬»ƒƒ¿…«
‰È‰ Ì‡ :B˙B‡ C„Ï ˙bÏ ‡M‰ ÁÈpiL BzÚ„e¿«¿∆«ƒ««¿»««ƒ¿…ƒ»»
‰ÓÏ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È‰  Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˜eMÏ ˆBa≈«ƒ»ƒ»¬≈∆≈≈»¿«

‡Lp‰ ÈÙk ˙bÏ ˆBaM22˜eMÏ ˆBa ‰È‰ Ì‡Â ; ∆≈««¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»≈«
‡Lp‰ ÔÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È‰  „Ïa ˙Á‡ ÁeÓ≈«««ƒ¿«¬≈∆≈≈»ƒ«ƒ¿»
 ˙Á‡ ÁeÓ ˆe ÏÈ‡B‰ ;Ìk‰ ÏÎÏ Èe‡‰ ÈÙk¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ»«≈«««
‡e‰L ,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ËÚÓ ,È‡Ú ˆBk BÈ‡≈¿≈¬«¿«ƒ»¿«ƒ»∆

˙BÏÈÏÓ ÛËBw‰ Ïk ÔÎÂ .eËt23ÒÈÎÓe ËÚÓ ËÚÓ »¿≈»«≈¿ƒ¿«¿««¿ƒ
Ë˜l‰ ÔÓ eËt  e‰„O Ïk Ôk ÛË˜ elÙ‡ ,B˙ÈÏ¿≈¬ƒ»«≈»»≈»ƒ«∆∆

.‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰ ÔÓeƒ«ƒ¿»ƒ«≈»

והמחליק 20) ששייר, מה על המשואר מן נותן המדל "כרם
בפירושו  רבינו וכתב  הכל". על המשואר מן נותן יד מאחת
והוא  דל, ממלת גזור מדולדל, כרם המדל, "וכרם שם:
לייבש, או לדרוך הנשאר ויעזוב  וימכור מקצתו שיבצור
שנשאר  מה כפי  הנשארת השארית מן פאה לתת שחייב  אמר
מצידי צד מכל הענבים כשיבצור וזה כולו, הכרם כפי  לא
ייתן  הנשאר, והניח  ומכר אחד מצד כשיבצור אבל הכרם,
מה  פירושו וזהו הכרם, לכל המחוייבת פאה שנשאר, ממה
הקוצר  או הבוצר לומר רוצה יד, מאחת המחליק  שאמר

אחד". על 21)מצד המשואר מן נותן לבית מדל אבל
עראי כבוצר הוא הרי  לשוק  המדל כלומר, מעט ,הכל. מעט 

זו  והרי  מצטרף  הכל גורן לעשותו לבית מדל אבל כדלהלן.
קבע . עראי .22)בצירת כבוצר שהוא תוספתא 23)לפי 

מן  פטור שדהו, כל אפילו לביתו ומכניס  "המקטף  א: פרק 
משום  רבינו ומפרשה הפאה". ומן השכחה ומן הלקט 
שהרי כקצירה אינה שקטיפה משום ולא עראית בצירה

בפאה. חייבים בקטיפה שדרכם בדברים

.ÊÓ‚zL Ì„˜ e‰„O Ïk ˆBw‰24‰‡È‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ «≈»»≈…∆∆À¿««¬«ƒ…≈ƒ»
‰eËt BÊ È‰  LÈÏL25 LÈÏLÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿ƒ¬≈¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ˙BÙa ÔÎÂ .˙iÁ26Ô˙ÈÓ‚ LÈÏL eÓ‚ Ì‡ , «∆∆¿≈¿≈»ƒ»ƒƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»

.ÔÈiÁ «»ƒ

קצירה.25)שתתבשל.24) שליש 26)שאינה ושיעור
מעשרות. לעניין נאמר גמירתן

.Á‰‡Ùa ˙iÁ  ‰Ó˜ ‡È‰Â e‰„O LÈc˜n‰27. ««¿ƒ»≈¿ƒ»»«∆∆¿≈»
b‰ dˆ˜˙ÚLaL ;‰eËt  d‡„t Ck Á‡Â aÊ ¿»»«ƒ¿»¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«

‰‡Ùa iÁ BÈ‡L ,L„˜ ‰˙È‰ ‰‡t‰ eiÁ28. ƒ«≈»»¿»…∆∆≈«»¿≈»

הדיוט .27) ביד הייתה קצירתה, היינו חובתה, שבשעת
(28- "ובקוצרכם" מהפסוק  גויים קצירת שממעטים שכשם

הקדש. קציר ממעטים כן כמו גויים", לשקצרוה "פרט 

.ËBÊ È‰  ib˙ Ck Á‡Â e‰„O ˆwL ÈÎ»¿ƒ∆»«»≈¿««»ƒ¿«≈¬≈
ÏÚ Û‡ ,‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓ ‰eËt¿»ƒ«≈»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»««

enÚ‰ ˙ÚLa ‡l‡ ‰ÁÎM‰ ÔÈ‡L Èt29. ƒ∆≈«ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ

ושכחת 29) "כתיב  בירושלמי : וטעמם הפוטרים, כחכמים
למדו  "בשדה" המלה מן (כלומר, קמה ושכחת בשדה עומר
שכחת  לו יש קמה שכחת לו שיש את קמה), שכחת לרבות
עומרין". שכחת לו אין קמה, שכחת לו שאין את עומרין,

.ÈÔÈ‡L ÈtÓ ,ˆ˜Ï ÌÈÎ ÌÈÏÚBt ÔÈÎBO ÔÈ‡≈¿ƒ¬ƒ»¿ƒƒ¿…ƒ¿≈∆≈»
‰‡Ùe Ë˜Ïa ÔÈ‡È˜a30dlk ˙‡ eˆ˜Â ÎO Ì‡Â .31 ¿ƒƒ¿∆∆≈»¿ƒ»«¿»¿∆À»

‰‡Ùa ˙iÁ BÊ È‰ 32. ¬≈«∆∆¿≈»

[והנה 30) ופאה. לקט  ליטול ישראל לעניי  יניחו ולא
הוסיף  ורבינו "לקט ", אלא נזכר לא שם וירושלמי  בתוספתא
תלויים  ולקט  שפאה מפני  "שכחה", והשמיט  "פאה", גם
בעל  שכחו ולא הפועלים שכחו אם בשכחה, אבל בקוצרים.
לברר, עליו השדה, בעל גם ישכח  ואם שכחה, אינה השדה

לעניים]. אותה יעזוב  הפועלים גם שכחו [כלומר,31)אם
בכל  כלום קצר לא והישראל כולה את שקצרו פי  על אף 

בפאה]. חייבת העמרין.32)זאת מן היינו

.‡È ‰‡t ÁÈp‰ ‡ÏÂ e‰„O Ïk ˆwL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«»»≈¿…ƒƒ«≈»
CÈˆ BÈ‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t ÌÈÏaM‰ ÔÓ Ô˙B ‰Ê È‰¬≈∆≈ƒ«ƒ√ƒ≈»»¬ƒƒ¿≈»ƒ

Èˆw‰  Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .OÚÏ33È‰  ‰‡t ÌeMÓ ¿«≈¿ƒ»«»∆…«»ƒƒ≈»¬≈
‰Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Lc Ì‡ ÔÎÂ .˙BOÚn‰ ÔÓ eËt ‰Ê34 ∆»ƒ«««¿¿≈ƒ»«¬«ƒ…»»

OÚiL Ì„˜ ‰‡t‰ Ì‰Ï Ô˙B 35‰ÊÂ Lc Ï‡ . ≈»∆«≈»…∆∆¿«≈¬»»¿»»
OÚÓ  BzÎ‡ÏÓ Ó‚Â ‰ÊÓe ˙Áa36Ì‰Ï Ô˙BÂ ¿««¿ƒ¿∆¿»«¿«¿¿«≈¿≈»∆

d˙B‡Ï ‰Èe‡‰ ‰‡t‰ eÚL ÔÈOÚÓ‰ ˙Bt‰ ÔÓƒ«≈«¿À»ƒƒ«≈»»¿»¿»
‰„O37.˙BÏÈ‡a ÔÎÂ . »∆¿≈¿ƒ»

פאה".33) אינה פאה שדהו כל ש"העושה הקציר, כל ולא
- פאה שדהו כל לעשות רצה "שאם בנדרים שאמרו ומה
לאו  שדהו" ו"כל לקצור שהתחיל לאחר היינו עושה",

הזרעים.34)דווקא. מן המוץ  את ברוח  פיזר לא
המעשר.35) חובת עליו חלה לא המלאכה גמר שלפני 
השדה.36) מן מעשר חובת עליו חלה ואינו 37)שכבר

שנתן. המעשר שיעור מנכה

.ÈÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡38È„k ,‰„O‰ ÛBÒa ‡l‡ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»∆»¿«»∆¿≈
BÏ e‡BiL ÌB˜Ó ÔÈÚ„BÈ ÌÈiÚ eÈ‰iL39È„Îe . ∆ƒ¿¬ƒƒ¿ƒ»∆»¿≈
„LÁÈ ‡ÏÂ ÌÈMÏÂ ÌÈBÚÏ ˙k ‰È‰zL40ÈtÓe . ∆ƒ¿∆ƒ∆∆»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»≈ƒ¿≈

el‡Ï ÓB‡Â Ïk‰ ˆ˜Ï Ôek˙È ‡lL ,ÌÈ‡n‰»«»ƒ∆…ƒ¿«≈ƒ¿…«…¿≈¿≈
‰„O‰ ˙lÁ˙a :‰„O‰ ÛBÒ ˆB˜ B˙B‡ ÌÈ‡BL∆ƒ≈«»∆ƒ¿ƒ««»∆
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡L ‰ÚL ÓLÈ ‡lL ,„BÚÂ .ÈzÁp‰ƒ«¿ƒ»∆…ƒ¿…»»∆≈»»»

BÏ Bw‰ ÈÚÏ ‰pzÈÂ ‰pÁÈpÈÂ41‰‡t‰ ÁÈp‰Â Ú . ¿«ƒ∆»¿ƒ¿∆»¿»ƒ«»»«¿ƒƒ««≈»
‰‡t BÊ È‰  dÚˆÓ‡a B‡ ‰„O‰ ˙lÁ˙a42CÈˆÂ . ƒ¿ƒ««»∆¿∆¿»»¬≈≈»¿»ƒ

‰ÓÏ ‰Èe‡‰ ‰‡t‰ eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÁÈpiL∆«ƒ«¿«»∆¿ƒ«≈»»¿»¿«
.‰BL‡‰ ˙‡ LÈÙ‰L Á‡ ‰„Oa ‡LpM∆ƒ¿««»∆««∆ƒ¿ƒ∆»ƒ»

אדם 38) ייתן לא דברים ארבעה "מפני  שמעון: ר' דברי 
ומפני עניים, ביטול ומפני  העניים, גזל מפני  בסוף  אלא פאה

הרמאין". ומפני  העין יושבין 39)מראית עניים יהו שלא
עכשיו  פאה, נותן הוא עכשיו ואומרים היום כל ומשמרין
בכל  האמור עניים", "ביטול הוא וזה פאה". נותן הוא

הנ"ל. ראו 40)המקורות אומרים ושבין עוברין יהו שלא
וזהו  פאה". ממנו הניח  ולא שדהו את שקצר פלוני  היאך
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רכי                 
         

שם. האמור העין" מראית גזל 41)"מפני  "מפני  זהו
מתרומות 42)עניים". ופטורה לעניים היא הרי  כלומר,

מתחילת  פאה "נותנין ג: משנה א פרק  פאה ומעשרות.
שנאמר  ממה בירושלמי  שם ולמדו ומאמצעה". השדה

לקצור. כמה לו יש "אפילו - "לקצור"

.‚ÈÔz :BÏ eÓ‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t Ô˙pL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«≈»»¬ƒƒ¿»¿∆
ÔÎÂ .‰‡t BÊÂ BÊ  Á‡ „vÓ Ì‰Ï Ô˙Â ,‰Ê „vÓ eÏ»ƒ«∆¿»«»∆ƒ««≈»≈»¿≈
Ì‚Â ‰‡t BÊ È‰ :Ó‡Â ‰‡t LÈÙ‰L ‰„O‰ ÏÚa«««»∆∆ƒ¿ƒ≈»¿»«¬≈≈»¿«

BÊ43BÊÂ ‰‡Ù BÊ È‰ :Ó‡L B‡ ,44Ô‰ÈzL È‰  ∆»«¬≈≈»»¬≈¿≈∆
.‰‡t≈»

זו",43) "וגם שאמר שכיוון הדבר שפשוט  אמרו ו: בנדרים
פאה. היא זו 44)שוודאי  אין זו", "וגם אמר שלא כיוון

בעלמא), (=רמז כיד היא הרי  אלא לפאה, מפורשת אמירה
ופסק  לא. או לקרבנות, כמו לפאה יד יש אם שם והסתפקו

עניים. ממון בספק  לחומרא רבינו

.„Èˆ˜Ï ÌÈÏÚBtÏ eÒ‡45‡l‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡ »«¬ƒƒ¿…∆»«»∆∆»
da ÌÈiÚÏ ÔÈ‡Â .‰‡t‰ eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿«»∆¿ƒ«≈»¿≈»¬ƒƒ»

BzÚcÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰pLÈÙiL „Ú ÌeÏk46,CÎÈÙÏ . ¿«∆«¿ƒ∆»««««ƒƒ«¿¿ƒ»
ÌeMÓ da ÚbÏ eÒ‡  ‰„O ÛBÒa ‰‡t ‰‡L ÈÚ»ƒ∆»»≈»¿»∆»ƒ«»ƒ

.˙Èa‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡e‰L BÏ Ú„eiL „Ú ÏÊb»≈«∆ƒ»«∆ƒ««««««ƒ

תכלה 45) לא חובת עליהם וחלה הבית בעל כיד פועל יד כי 
שדך. היינו 46)פאת שם", להם שיש אלא פאה ש"אין

פאה. שם לה לקרוא שצריך

.ÂËÌÈÚfÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BiË˜Â ‰‡ez ÏL ‰‡t‰«≈»∆¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ
‰˙BÏÈ‡‰Â Ìk‰ ˙‡t ÔÎÂ ,ÌÈˆ˜p47˙z  «ƒ¿»ƒ¿≈¿««∆∆¿»ƒ»ƒ∆∆

ÔÈÊÊBa ÌÈiÚ‰Â .Ú˜wÏ aÁÓa48ÔÈ‡Â ,Ì„Èa d˙B‡ ƒ¿À»««¿«¿»¬ƒƒ¿ƒ»¿»»¿≈
˙BÏbÓa d˙B‡ ÔÈˆB˜49d˙B‡ ÔÈ˜BÚ ÔÈ‡Â ¿ƒ»¿«»¿≈¿ƒ»

ÌÈiÚ‰ eˆ .e‰Ú ˙‡ LÈ‡ ekÈ ‡lL È„k ,˙Bnc˜a¿«¿À¿≈∆…«ƒ∆≈≈»»¬ƒƒ
Ì‰ÈÈa d˜lÁÏ50ÔÈ˜lÁÓ el‡ È‰ 51elÙ‡ . ¿«¿»≈≈∆¬≈≈¿«¿ƒ¬ƒ

 ÊÏ ÓB‡ „Á‡Â ,˜lÁÏ ÔÈÓB‡ ‰ÚL˙Â ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿∆»≈»…
.‰ÎÏ‰k Ó‡L ,ÔÈÚÓBL „Á‡‰ ‰ÊÏ»∆»∆»¿ƒ∆»««¬»»

עליהם.47) בעלייה סכנה ואין ביותר, גבוהים שאינם
(48- מ "תעזוב " שם בספרא כן ולמדו וקוטפים. חוטפים

יבזבזו". והם לפניהם היינו 50)בחרמשים.49)"הנח 
ביניהם. יחלק  הבית שם 51)שבעל שנאמר ממה כן למד

ואחד  לחלק  אומרים ותשעה תשעים "אפילו א: במשנה
כולם  שאם מכלל כהלכה" שאמר שומעין לזה לבוז, אומר

ביניהם. מחלקין - לחלק  אומרים

.ÊË˙ÈÏc ÏL ‰‡t52ÔÈÚÈbÓ ÌÈiÚ ÔÈ‡L ,Ï˜c ÏLÂ ≈»∆»ƒ¿∆∆∆∆≈¬ƒƒ«ƒƒ
„ÈBÓ ˙Èa‰ ÏÚa  ‰ÏB„‚ ‰kÒa ‡l‡ d˙B‡ ÊÏ»…»∆»¿«»»¿»««««ƒƒ
ÊÏ Ôlk eˆ Ì‡Â .ÌÈiÚ‰ ÔÈa d˙B‡ ˜lÁÓe d˙B‡»¿«≈»≈»¬ƒƒ¿ƒ»À»»…
‰ÚL˙Â ÌÈÚLz elÙ‡ .ÔÈÊÊBa  ÔÓˆÚÏ d˙B‡»¿«¿»¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»
,„Á‡Ï ÔÈÚÓBL  ˜lÁÏ ÓB‡ „Á‡Â ,ÊÏ ÌÈÓB‡¿ƒ»…¿∆»≈¿«≈¿ƒ»∆»
˜lÁÏe „ÈB‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈiÁÓe ,‰ÎÏ‰k Ó‡L∆»««¬»»¿«¿ƒ««««ƒ¿ƒ¿«≈

.Ô‰ÈÈa≈≈∆

גבוה.52) כותל גבי  על מודלה גפן שם.

.ÊÈÌBia ˙BzÚ LÏLa53ÌÈiÚÏ ‰‡t‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓ ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«≈»»¬ƒƒ
,ÌBi‰ ÈˆÁe ,ÁMa :ÊÏ Ì˙B‡ ÔÈÁÈpÓ B‡ ‰„Oa«»∆«ƒƒ»»…««««¬ƒ«

‰Áne54ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡  ‰Ê ÔÓÊa ‡lL ‡aL ÈÚÂ . «ƒ¿»¿»ƒ∆»∆…ƒ¿«∆≈«ƒƒ
eˆa˜˙iL ÌÈiÚÏ Úe˜ ˙Ú ‰È‰iL È„k .ÏhÏ B˙B‡ƒ…¿≈∆ƒ¿∆≈»«»¬ƒƒ∆ƒ¿«¿
?ÌBia ˙Á‡ ˙Ú dÏ eÚ˜ ‡Ï ‰nÏÂ .ÏhÏ Ôlk BaÀ»ƒ…¿»»…»¿»≈«««
ÏÎ‡Ï ˙BÎÈvL ,˙B˜ÈÓ ˙BiÚ ÌL LiL ÈtÓƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆¡…
ÔÈBÚ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈiÚ ÌL LÈÂ .ÌBi‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««¿≈»¬ƒƒ¿«ƒ∆≈¿ƒ

„Ú ‰„OÏ eÚÈbÈ ‡ÏÂ ˜aaÌL LÈÂ .ÌBi‰ ÈˆÁ «…∆¿…«ƒ«»∆«¬ƒ«¿≈»
.‰Án‰ „Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈ‡L ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ««ƒ¿»

  

       

ביו אבעיות "שלש  פאה  מס ' במשנה   הדברי ומקור
הכוונה  הרא "ש  ולדעת כו '", ובחצות במנחה  בשחר
לא  אבל , מה באחד   שנותני היא   הזמני בשלושת
שיבואו  הרי  , פעמי בשלוש  ית  א כי  יחד .  בשלושת
פאה  יחלק  ואי הראשונה ,  בפע הכל ויטלו   העניי
שהלא  , " הרמב דעת להבי וצרי . הזמני בשלושת

היא . בטעמא  מילתא  הרא "ש  קושיית
כתב ופאה , שכחה  לקט למצות בנוגע  ,להבי צרי עוד 
התורה  מ נוהגי אינ האלו ,  העניי מתנות "כל  " הרמב
ופאה , שכחה  "לקט בשו "ע  הוא  וכ ישראל.  באר אלא 
." להניח צרי אי  ליטל  ש  מצויי ישראל עניי  אי  א
שהרוב לפי  , בה נוהגי אי "והאידנא  הרמ "א  וכתב 
באר  היו יקיימו  לא  מדוע  ,להבי יש  זה  ולפי  " " עכו
ובפרט  ופאה , שכחה  לקט מצות ישראל בה  שהרוב  ישראל
הקב "ה  של בברכתו   להוסי  ומשתדלי  מחפשי כאשר
בקיו להשתדל  שצריכי ובוודאי  בוודאי  השדה , ביבול

. באר התלויות המצוות
      

יותר.53) ולא פחות קטנה.54)לא מנחה היינו

.ÁÈ‡M‰ ÏÚ ˜ÊÂ ‰‡t‰ ˙ˆ˜Ó ÏËpL ÈÚ55B‡ , »ƒ∆»«ƒ¿»«≈»¿»«««¿»
B˙B‡ ÔÈÒB˜  ‰ÈÏÚ B˙ÈlË OtL B‡ ,‰ÈÏÚ ÏÙpL∆»«»∆»∆≈≈«ƒ»∆»¿ƒ

‰pnÓ B˙B‡ ÔÈÈÚÓe56ÔÈÁ˜BÏ ÏËpM ‰Ó elÙ‡Â , «¬ƒƒƒ∆»«¬ƒ«∆»«¿ƒ
B„iÓ B˙B‡57Á‡ ÈÚÏ Ô˙pÈÂ58ÔÎÂ Ë˜Ïa ÔÎÂ] . ƒ»¿ƒ»≈¿»ƒ«≈¿≈¿∆∆¿≈

.[‰ÁÎM‰ ÓÚa¿…∆«ƒ¿»

טעות 55) אלא זה ואין השאר. את זה ידי  על לקנות בכוונה
כלל. קניין זה אין האמת לפי  כי  העני  של זה 56)מצידו
עליה". טליתו ו"פירש עליה" "נפל על זה 57)מוסב 

במשנה  והנה השאר. על וזרק  הפאה מקצת נטל על מוסב 
כלום" בה לו אין השאר על וזרקה פאה מקצת "נטל שם:
אומר  מאיר "ר' לזה: נוסף  א הלכה ב  פרק  ובתוספתא
מאיר  ר' כי  רבינו וסבור וזו". זו הימנו ונוטלין אותו קונסין
דבריו, לפרש אלא הראשון התנא דברי  על לחלוק  בא לא
מאיר  שר' האומרים לדברי  ואף  המשנה. בפירוש כתב  וכן
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לפי רבינו של לפסקו מקום יש קמא תנא דברי  על חולק 
מאיר  כר' ד הלכה בכורות מהלכות ג בפרק  שפסק  מה
כר' ש"הלכה הרי  מומחה, פי  על שלא שנשחט  בכור בעניין

ובקנסותיו". בגזירותיו יוצא 58)מאיר השדה בעל ואין
ליתן. צריך אלא בעזיבה חובתו ידי 

.ËÈ‰‡t‰ ˙‡ Á˜lL ÈÓ59LÈ‡Ï ‰Ê È‰ :Ó‡Â ƒ∆»«∆«≈»¿»«¬≈∆¿ƒ
‰ÎBfL CBzÓ  Á˜lL ‰Ê ‡e‰ ÈÚ Ì‡ ,ÈÚ‰ ÈBÏt¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ∆∆»«ƒ∆∆

Ba60‡e‰ ÈLÚ Ì‡Â ;ÈBÏt B˙B‡Ï Ba ‰ÎÊ BÓˆÚÏ¿«¿»»¿¿ƒ¿ƒ»ƒ
.ÔBL‡ ‡ˆÓpL ÈÚÏ ‰pzÈ ‡l‡ ,BÏ ‰ÎÊ ‡Ï …»»∆»ƒ¿∆»¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ

לאיש 59) זו הרי  ואמר הפאה את שלקט  "מי  ט : משנה שם
יתננה  אומרים וחכמים לו, זכה אומר אליעזר ר' עני  פלוני 
מציעא, בבא במסכת עולא ופירשה ראשון". הנמצא לעני 
עני , אבל לעצמו, ללקט  לו שאסור עשיר המלקט  כשהיה
רבינו  ופסק  לאחרים. גם זוכה לעצמו, ללקט  שרשאי 

עולא. של פירושו ולפי  שיכול 60)כחכמים מתוך כלומר,
בו. לזכות

.ÎÌÈ„ÓBÚ‰ el‡ ÌÈiÚÏ ‰‡t ÁÈp‰L ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆ƒƒ«≈»«¬ƒƒ≈»¿ƒ
;da ‰ÎÊ  dÏËe ÂÈBÁ‡Ó Á‡ ÈÚ ‡e ,ÂÈÙÏ¿»»»»ƒ«≈≈¬»¿»»»»»
ÏL ÚÏÒÂ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»∆¿∆∆ƒ¿»≈»¿∆«∆

B„ÈÏ ÚÈbiL „Ú ‰‡ÈˆÓ61. ¿ƒ»«∆«ƒ«¿»

הקניין.61) מדרכי  באחד שיקנה עד כלומר,

ה'תשע"ט  תשרי כ' ש "ק יום 

   1 
ההפסק 1) לחברתה. אחת משדה פאה מניחין אם יבאר

הזורע  האילנות. בין והזורע  שדות, כשתי  השדה שעושה
האחין  א'. בגורן מינין ב ' או גרנות בשתי  אחד מין שדהו
חלקו. ואח "כ השדה חצי  שקצרו השותפין או שחלקו
חרובין  שדה אילן. שחלקו ושנים משדהו. מקומות המוכר

הגפן. מעל להקל כרם מקצת והבוצר וזיתים.

.‡ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡2.dzÁ ÏÚ ‰„OÓ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»ƒ»∆«¬∆¿»
dlk ˙Á‡‰ ˙‡ ˆ˜È ‡Ï  ˙B„O ÈzL BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈»…ƒ¿…∆»««À»
‡Ï :Ó‡pL .Ô‰ÈzLÏ ‰Èe‡‰ ‰‡t ‰iMa ÁÈpÈÂ¿«ƒ««¿ƒ»≈»»¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«…
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÁÈpiL  Eˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ¿̇«∆¿«»¿¿À¿∆∆«ƒ«¿»««¿««

dÏ ‰Èe‡‰ ‰‡t3 dzÁ ÏÚ ‰„OÓ ÁÈp‰ Ì‡Â . ≈»»¿»»¿ƒƒƒ«ƒ»∆«¬∆¿»
‰‡t dÈ‡4. ≈»≈»

א.2) משנה פ "ב  קדושים 3)פאה פרשת בספרא הוא כן
עיין  ושדה", שדה כל על לחייב  "שדך, יא) הלכה א (פרק 
שדך, "שנאמר שם: בירושלמי  הוא וכן שם. בפירושו ר"ש

לחברתה". משדה יוציא שלא בירושלמי4)ובלבד הוא כן
קדשה". לא - לחברתה משדה פאה "הפריש שם:

.ÏÁ ‰È‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ dlk ‰ÚeÊ e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»À»ƒ∆»¿»»««
‰„O‰ CB˙a5˙n‡ B‡ ,CLBÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«»∆««ƒ∆≈≈««

ÌÈn‰6‰È„„ˆ ÈLaM ‰Ó ˆ˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ««ƒ∆≈»ƒ¿…«∆ƒ¿≈¿»∆»
˙Á‡k7˙ÎLBÓ ‰È‰zL ‡e‰Â ,8‰Úe˜e9‰Ê È‰  ¿««¿∆ƒ¿∆∆∆¿»¬≈∆

‰Ê „vÓe BÓˆÚÏ ‰Ê „vÓ ‰‡t Ô˙BÂ ,˙B„O ÈzLkƒ¿≈»¿≈≈»ƒ«∆¿«¿ƒ«∆
.BÓˆÚÏ¿«¿

והשלולית".5) הנחל לפאה, מפסיקין "ואלו שם: במשנה
אף ֿעלֿפי נחל מושכת, שהיא כל "שלולית שם: ובירושלמי 
ר"ש  ועיין נהר. הוא שנחל רבינו דברי  ומכאן מושך". שאינו

שם. ב .6)ורא"ש משנה בצד 7)שם "כשיהיה כלומר,
(פירוש  אחר" בצד ולקצור ידו לשלוח  יוכל לא אחד,
א  משנה כסתם ולא שם, יהודה כר' והיינו שם). המשניות
מפסקת  שם) רע "ב  - המים אמת (דהיינו ששלולית שאמרו

ענין. שהיא 8)בכל כל "שלולית שם: בירושלמי  הוא כן
היינו  המים ואמת מושך". שאינו אע "פ  נחל מושכת,

למעלה. כמבואר (פ "ב 9)שלולית, בירושלמי  הוא כן
ונראה  מפסקת". זו הרי  הקבועה המים אמת "תני , ב ) הלכה
וגם  החמה בימות גם מים בה שיש היינו קבועה, שפירוש

הסמוכה. כבהלכה הגשמים בימות

.‚„ÈÁi‰ Cc ˜ÈÒÙÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ10Á ‡e‰L ¿≈ƒ»»«¿ƒ∆∆«»ƒ∆»»
˙Bn‡ Úa‡11‰OÚ LL Á‰ ÌÈa‰ C„ B‡ , «¿««∆∆»«ƒ»»»≈∆¿≈

‰n‡12ÏÈL Ï‡ .13Úa‡Ó ˙BÁt ‡e‰Â „ÈÁi‰14, «»¬»¿ƒ«»ƒ¿»≈«¿«
‰È‰ Ì‡ :‰n‡ ‰OÚ LMÓ ˙BÁt ÌÈa‰ ÏÈL B‡¿ƒ»«ƒ»ƒ≈∆¿≈«»ƒ»»

Úe˜15;˜ÈÒÙÓ  ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈe ‰nÁ‰ ˙BÓÈa »«ƒ««»ƒ«¿»ƒ«¿ƒ
‡l‡ ,˜ÈÒÙÓ BÈ‡  ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Úe˜ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ≈«¿ƒ∆»

.˙Á‡ ‰„Ok ‡e‰ È‰¬≈¿»∆««

א.10) משנה צט :11)שם בתרא בבבא הוא כן
שם.13)שם.12) "שביל"14)פאה רבינו מפרש כן

מארבע  פחות דרך: של מרחבו פחות שהוא שם, שבמשנה
בשביל  אמה עשרה משש ופחות היחיד, בשביל אמות
אמות  ארבע  אלא אינו יחיד של שדרך [ואף ֿעלֿפי  הרבים.
עשרה  משש פחות שהוא רבים, של לשביל לתת אין - בלבד
שהרבים  "מפני  - עלֿכלֿפנים היחיד" "דרך של דין אמה,

דרכי להם יעברו יש ולא שיניחוהו ואסור זו, מלבד רבים ם
דין  לו אין ולפיכך שם), המשנה בפירוש רבינו (לשון עליו"
מכאן  בפחות אבל אמה, עשרה שש רחב  הוא אם אלא דרך
להיות  צריך בשביל להלן (ראה בלבד שביל דין לו יש
הולך  והוא אחרת דרך לו ש"אין היחיד דרך לעומת קבוע ),
דרך  דין לה שיש שם), המשנה (פירוש תמיד" עליה ושב 
בלבד]. אמות ארבע  אלא רחבה שאינה אף ֿעלֿפי 

הרבים 15) בשביל שגם מפורש, שם ובירושלמי  שם. משנה
רבינו. וכדברי  קבוע , שיהא צריך

.„‰È‰16ı‡ da ˜ÈÒÙÓ17‰ÚeÊ dÈ‡L ,‰ea »»«¿ƒ»∆∆»∆≈»¿»
‡ÏÂ ‰LÁpL ‡È‰Â ,‰È ı‡ B‡ ,‰LeÁ ‡ÏÂ¿…¬»∆∆ƒ»¿ƒ∆∆∆¿»¿…

Á‡ ÚÊ da ˜ÈÒÙ‰L B‡ ,‰ÚÊ18‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿¿»∆ƒ¿ƒ»∆««≈¿∆»»
ÚˆÓ‡a ÌÈBÚOe Ô‡kÓ ÌÈhÁÂ Ô‡kÓ ÌÈhÁ19B‡ , ƒƒƒ»¿ƒƒƒ»¿ƒ»∆¿«

LÈÏL ‡ÈzL Ì„˜ elÙ‡ ,dÚˆÓ‡a ˆwL20LÁÂ , ∆»«¿∆¿»»¬ƒ…∆∆»ƒ¿ƒ¿»«
‡e‰Â .˙B„O ÈzLÏ ˙˜ÒÙ BÊ È‰  ˆwL ÌB˜Ó»∆»«¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»¿

ÌÈÓÏz ‰LÏLk el‡Ó „Á‡ Ïk Á ‰È‰iL21ÏL ∆ƒ¿∆…«»∆»≈≈ƒ¿»¿»ƒ∆
ÁÈ˙t22Ú ˙ÈaÓ ˙BÁt ‡e‰Â ,23ÌÈc ‰na . »ƒ«¿»ƒ≈…««∆¿»ƒ

ÈzL ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ‡È‰L ,‰pË˜ ‰„Oa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿»∆¿«»∆ƒ¬ƒƒ«»«¿≈
˙Bn‡24ÔÈ‡  BÊ ÏÚ ‰˙È ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ;˙BÁt B‡ «»¬»ƒ»¿»¿≈»«≈
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‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ d˜ÈÒÙÓ Èp‰ B‡ ea‰««ƒ«¿ƒ»ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»¿»
˜ÈÒÙÓ  ‡e‰L Ïk Á‡ ÚÊ Ï‡ ;Ú ˙Èa Á Ba…«≈…«¬»∆««≈»∆«¿ƒ

da25. »

שם.16) "שדה".17)משנה רומי : שם.18)בדפ '
(ראה 19) כלאים משום להרחיק  צורך כאן כשאין [המדובר

משום  להרחיק  צורך יש שאם כלאים), מהלכות בפ "ג
ט ), הלכה (שם רובע  בית כשיעור היא ההרחקה הרי  כלאים,
להלן  (ראה בורה ארץ  משיעור יותר הפסק  כאן יש ואםֿכן
וראה  רובע ) מבית פחות היא בורה, ארץ  הפסק  ששיעור

ראשונה"]. שליש 20)ב "משנה הביאה אם כלומר,
בפאה  שחיוב  בוודאי  ז) הלכה פ "ב  (למעלה בפאה שחייבת
בלי אפילו מאיר ר' לדעת א, הלכה פ "ב  (ירושלמי מפסיק 
חייבת  שאינה שליש, הביאה לא אם אפילו אלא חרישה)
(ראה  שחרש כיון מפסקת, כן גם - שם) (למעלה בפאה עוד
לפאה  כפשוטה ובתוספתא השולחן, בפאת בכסף ֿמשנה,

.(43 44 עמ ' שם.21)פ "א תלמים 22)ירושלמי 
הרא"ש). (פירוש בפתיחתה החרישה בתחילת שעושים

הוא 23) רובע  בית ושיעור (רדב "ז). שם בירושלמי  נראה כך
אמה  וחומש אמות עשר על אמה וחומש אמות כעשר

ט ). הלכה כלאים מהלכות (פ "ג שם.24)מרובע  ירושלמי 
בכסף ֿמשנה.25) ועיין שם, רב  כדעת

.‰È‡Bb dÏÎ‡26B‡Ì‡ ,dÚˆÓ‡a ÌÈÏÓ ‰eÓÒ˜ ¬»»«ƒ¿¿»¿»ƒ¿∆¿»»ƒ
.˜ÈÒÙÓ ‰Ê È‰  eÏÎ‡L ÌB˜Ó LÁ»«»∆»¿¬≈∆«¿ƒ

שם.26) וירושלמי  פ "א, פאה תוספתא

.Â‰a ÚBf‰27ÌÈlz Ba LÈ ‡l‡ ,‰ÂL Blk BÈ‡L «≈«¿«∆≈À»∆∆»≈ƒƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BwÓÚ ˙BÓB˜Ó ˙BÓB˜Óe ÌÈ‰Bb¿ƒ¿¿¬À««ƒ∆≈
LÁ ‡l‡ ,˙Á‡k BÚÊÏe Blk B˙B‡ LÁÏ ÏBÎÈ»«¬À¿»¿¿««∆»∆¡»
È‰  BÓˆÚ ÈÙa CeÓp‰Â BÓˆÚ ÈÙa dBb‰ ÌB˜n‰«»«»«ƒ¿≈«¿¿«»ƒ¿≈«¿¬≈
Ïk ÏÚ ‰‰ ÛBÒa ˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓe ,˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê∆¿»∆«««ƒ«≈»««¿»»«»

.‰‰»»

יעדרון,27) במעדר אשר ההרים "וכל ב : משנה פ "ב  פאה
פאה  נותן הוא בכליו, לעבור יכול הבקר שאין אף ֿעלֿפי 

המשנה. בפירוש שם וכפירושו לכל".

.Ê˙B‰Bb Ô‰L ˙B‚„Ó28Ô˙B  ÌÈÁÙË ‰OÚ «¿≈∆≈¿¬»»¿»ƒ≈
˙BeL ÈL‡ eÈ‰ Ì‡Â .˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ‰‡t≈»ƒ»««¿««¿ƒ»»≈

שם.28) תוספתא

ÌÈÚÓ29˙BÁt eÈ‰ .Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B  ¿…»ƒ≈≈««««…»»
 ÔÈÚÓ ˙BeM‰ ÈL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰OÚÓ≈¬»»««ƒ∆≈»≈«¿…»ƒ

Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B30ÚÏÒ ‰È‰ .31Ïk Èt ÏÚ ≈≈««««…»»∆««¿≈»
‡e‰ ˜BÚ Ì‡ :‰„O‰32‰Ê „vÓ ‰LÁn‰ ˙‡ «»∆ƒ≈∆««¬≈»ƒ«∆

.˜ÈÒÙÓ BÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,˜ÈÒÙÓ  ‰Ê „vÓ d˙BÂ¿¿»ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒ

להר,29) מסביב  בשיפוע  עולות המדריגות כלומר, שם.
(תוספתא  מעורבים התבואה, של השורות ראשי  ונמצאות

א. משנה פ "ג פאה וראה שאלו:30)כפשוטה). בירושלמי 
אחר, לצד ונותנה זה מצד המחרישה את הוא עוקר הרי 

שעל  סלע  כי  סבור רבינו כי  ויתכן דלהלן. כסלע  זה והרי 
אבל  ורדב "ז). (כסף ֿמשנה ממדריגות חמור השדה כל פני 
הירושלמי . נגד לפסוק  מקורו שאב  מאין עיון, צריך

ב .31) הלכה שם כשחורש.32)ירושלמי  לעקור צריך אם

.Á‰„O ÚBf‰33‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ da LiL «≈«»∆∆≈»ƒ»««ƒ∆ƒ
˙BaÏÓ ˙BaÏÓ34ÚÓ Úf‰ Ïk ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡‰ ÔÈa «¿¿«¿¿≈»ƒ»¿≈»«∆«¿…»

˙Á‡ ‰‡t Ô˙B 35‰„OL Úe„È cL ;‰„O‰ ÏÎÏ ≈≈»««¿»«»∆∆»»»«∆»∆
.Úf‰ ˜ÏÁ ˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó ÈtÓe ,‡È‰ ˙Á‡««ƒƒ¿≈¿»ƒ»∆¡»«∆«

שם.33) לדפוס 34)פאה דומות מרובעות, ערוגות הן
מחולקים  הזרעים כלומר, שם). (פיה"מ  הלבנים בו שעושים

מלבנות. שם.35)מלבנות כביתֿהלל

.Ë‰OÚ Ïk ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ»»¬»»
‰‡Ò ˙Èa CB˙a36˙BÏÈ‡ ‰OÚ Ïk eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿≈¿»¬»ƒ»»¬»»ƒ»

ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È‰  ‰‡Ò ˙ÈaÓ ˙BÈa¿≈ƒ≈¿»¬≈∆≈≈»ƒ»«¿≈
ÔaÏÓe37ÈtÓ ‡ÏÂ ,‰a‰ ÌÈ˜ÁÓ ˙BÏÈ‡‰ È‰L ; «¿≈∆¬≈»ƒ»¿À»ƒ«¿≈¿…ƒ¿≈

.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ ÚÊ ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»««¿¿«¿¿

שם.36) המשנה על רבינו 37)ירושלמי  גירסת כן
בכסף ֿמשנה. ועיין מגירסתנו. היפך שם, בירושלמי 

.ÈÌÈÏˆa‰ ˙BaÏÓ ÔÎÂ38˜i‰ ÔÈaL39‰‡t Ô˙B  ¿≈«¿¿«¿»ƒ∆≈«»»≈≈»
˙Á‡40ÏÈcÓ ˜i‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏˆa‰ ÏÎÏ ««¿»«¿»ƒ¿««ƒ∆«»»«¿ƒ

Ô‰ÈÈa41.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ ÌÓÈOÓe ≈≈∆¿ƒ»«¿¿«¿¿

ד.38) משנה פ "ג שאין 39)שם באופן זרועים [והם
כלאים]. מחמת שם.40)איסור במשנה כחכמים

הלכה 41) למעלה כמבואר מפסיק  והוא אחר, זרע  הוא וירק 
ומפני היא, אחת ששדה ידוע  שדבר הפסק , זה כאן - ד
ח  הלכה למעלה רבינו שכתב  כמו הזרע , נחלק  הירק  מקום

באילנות.

.‡È„Á‡ ÔÈÓ ‰ÚeÊ dlkL ‰„O42eÏÈÁ˙‰L ÔÂÈÎÂ , »∆∆À»¿»ƒ∆»¿≈»∆ƒ¿ƒ
LaÈÏ ˙BÓB˜Ó da43Ô‡kÓ LiM ‰Ó LÏz B‡ ˜Ú »¿¿«≈»«»««∆»≈ƒ»

Ô‡kÓe44˙BaÏÓ ˙BaÏÓ „ÙÓ Ál‰ ‡LpL „Ú , ƒ»«∆ƒ¿«««¿…»«¿¿«¿¿
ÚÊÏ ÌL Ì„‡ Èa C„ ‰È‰ Ì‡ :BfÓ BÊ ˙B˜ÁÓ¿À»ƒƒ»»∆∆¿≈»»»ƒ¿…«
ÏcÁ B‡ ˙L ÔB‚k ,˙B‚eÚ ˙B‚eÚ ÔÈn‰ B˙B‡Ó45 ≈«ƒ¬¬¿∆∆«¿»

‰‡B‰L ;ÔaÏÓe ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t ÁÈpÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆«ƒ«≈»ƒ»«¿≈«¿≈∆»∆
„Á‡ ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .eÚÊ ˙B‚eÚ ˙B‚eÚ :ÓB‡≈¬¬ƒ¿¿¿ƒ»»ƒ∆»
Ô˙B  ˙BiË˜Â ‰‡ez ÔB‚k ,˙B„O B˙B‡ ÔÈÚBfL∆¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿ƒ≈

ÏkÏ ˙Á‡46. «««…

הכל.42) על אחת פאה שנותן הוא משנה 43)ודין שם
א.44)ב . הלכה שם לעז 45)ירושלמי  מלשון "שבת

אלֿכרדל, ערב  בלשון וחרדל אלֿשבת. ערב  ובלשון אניט ,
פרודות  אותן לזרוע  אדם שמנהג שינאפרי . לעז ובלשון
כתב  שכאן עיון, (וצריך שם). המשנה (פירוש בערוגות"
בפ "א  ואילו ערוגות, ערוגות להזרע  דרכו שחרדל רבינו
שדות  להזרע  דרכו שחרדל כתב , ט  הלכה כלאים מהלכות

מלך). פני  אור עקיבא.46)- כרבי  ולא כחכמים, שם.

.È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na47LÈÂ Ô‡kÓ LÈ ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈ƒ»¿»≈
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ÚˆÓ‡a ÁÏÂ Ô‡kÓ48LÈÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÁÏ Ï‡ ; ƒ»¿«»∆¿«¬»«ƒ»ƒ»¿»≈
ÚˆÓ‡a49Ál‰ ÔÓe BÓˆÚ ÈÙa Li‰ ÔÓ ÁÈpÓ  »∆¿««ƒ«ƒ«»≈ƒ¿≈«¿ƒ««

.BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿

היבש.47) על הלח  מן גם זה ובכלל לכל, אחת פאה שנותן
הוא 48) שהיבש שכיון כסף ֿמשנה. ועיין שם, ירושלמי 

שדות, כשתי  נראה זה אין זה, ומצד זה מצד השדה בתחילת
שם). משה (פני  השדה בתחילת בקצירה להתחיל נוהג שכן

נראה 49) וזה השדה, מאמצע  בקצירה להתחיל דרך שאין
(שם). שדות כשתי 

.‚ÈÌÈÏˆa dÚfL ‰„O50ÌÈeÙ‡ B‡ ÌÈÏBt B‡51 »∆∆¿»»¿»ƒƒ¬ƒ
,˜eMa ÔÈÁÏ Ô˙ˆ˜Ó kÓÏ BzÚ„a ‰È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»«ƒ«
iÁ  Ô‚ epnÓ ‰OÚÈÂ LÈ ‰„O‰ ˙ˆ˜Ó ÁÈpÓe«ƒ«ƒ¿»«»∆»≈¿«¬∆ƒ∆…∆«»
‰ÊÏÂ BÓˆÚ ÈÙa ÁÏ ÎBnL ‰ÊÏ ‰‡t ÁÈp‰Ï¿«ƒ«≈»»∆∆≈«ƒ¿≈«¿¿»∆

BÓˆÚ ÈÙa LÈ B˙B‡ ˆBwL52. ∆≈»≈ƒ¿≈«¿

לחים".50) בצלים "המחליק  ג: משנה "לאו 51)שם
פ "ב  (למעלה בפאה מיחייב  לא דירק  ירק , מין שהן באותן
דכלאים  בפ "ג כדתנן זרעים, שהם באותן אלא ב ), הלכה
מין  הגמלנים אפונין זרעים, מין השופין אפונין ב ): (משנה
לרבינו). המשנה בפירוש שם ועיין שם, (ר"ש ירק "

הוא 52) מודה אחד, מין הם ויבש שלח  שסובר מי  שאף 
יוםֿטוב '). ('תוספות מינים שני  הם וגורן ששוק 

.„Èe‰„O ˙‡ ÚBf‰53‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÔÈÓ «≈«∆»≈ƒ∆»««ƒ∆
˙B‚ ÈzL e‰OBÚ54˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓ 55ÈL dÚÊ . ≈¿≈¿»«ƒ«≈»««¿»»¿≈

 ˙Á‡ Ôb d˙B‡ ‰OBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈÓƒƒ««ƒ∆∆»…∆««
ÈÙa ‰Ê ÔÈÓÏ ‰‡Ùe BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÔÈÓÏ ‰‡t Ô˙B≈≈»¿ƒ∆ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈

.BÓˆÚ«¿

ה.53) משנה פ "ב  כל 54)שם וקצר כשעבר המדובר
ראשונה). (משנה התלוש מן פאה ונותן כיון 55)השדה,

אחד. מין שהם

.ÂËÌÈÚÊ ÈL ÚÊ56ÈL dÚfL ÔB‚k ,„Á‡ ÔÈnÓ »«¿≈¿»ƒƒƒ∆»¿∆¿»»¿≈
ÌÈhÁ ÈÈÓ57Ôb Ô‡OÚ Ì‡ :ÌÈBÚO ÈÈÓ ÈL B‡ ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ≈¿ƒƒ¬»»…∆

˙Á‡58ÈzL Ô˙B  ˙B‚ ÈzL ;˙Á‡ ‰‡t Ô˙B  ««≈≈»««¿≈¿»≈¿≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â .˙B‡t59. ≈¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

שם.56) ויש 57)פאה דקים, ויש גסים חטים ממיני  "יש
שם). המשנה (פירוש אדום" מהם ויש ירוק  הכל 58)מהם

בגרנות. ו.59)תלוי  משנה שם

.ÊËe˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰60˙B‡t ÈzL ÔÈ˙B 61eÊÁ . »«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈≈»¿
eÙzzLÂ62˙Á‡ ‰‡t ÔÈ˙B 63eˆwL ÔÈÙzM‰ .64 ¿ƒ¿«¿¿ƒ≈»«««À»ƒ∆»¿

BÈ‡ Èˆw‰ Á˜lL ‰Ê  e˜ÏÁ Ck Á‡Â ‰„O‰ ÈˆÁ¬ƒ«»∆¿««»ƒ¿∆∆»««»ƒ≈
ÌeÏk LÈÙÓ65ÈˆÁ‰ ÏÚ LÈÙÓ ‰Ów‰ Á˜lL ‰ÊÂ , «¿ƒ¿¿∆∆»««»»«¿ƒ««¬ƒ
„Ïa Á˜lL66eÙzzLÂ eÊÁ .67Á‡‰ ÈˆÁ‰ eˆ˜Â ∆»«ƒ¿«»¿¿ƒ¿«¿¿»¿«≈ƒ»«≈

˙eÙzLa68‰ÓwaL B˜ÏÁÓ LÈÙÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk  ¿À»»∆»≈∆«¿ƒ≈∆¿∆«»»
‰ÓwaL BÁ ˜ÏÁ ÏÚ69ÈˆÁ‰ ÏÚ ‡Ï Ï‡ , «≈∆¬≈∆«»»¬»…««≈ƒ

ˆ˜pL70. ∆ƒ¿«

ה.60) משנה פ "ג שם הבצירה. אחד 61)לפני  שלכל 

שם"). (ר"ש "שדך" בו קוראים הקצירה 62)ואחד לפני 
פ "ב 63)(רדב "ז). (למעלה בפאה חייבים שותפים שהרי 

ג). ד.64)הלכה הלכה שם שחובת 65)ירושלמי  לפי 
ומכר  חציה כ"קצר זה והרי  ה"ד), שם (למעלה בקמה הפאה
הלכה  (שם המוכר ולא לכל", פאה נותן ש"הלוקח  חציה".

להלן. וראה אמרנו 66)ה), המוכר, שלגבי  [אף ֿעלֿפי 
חציה" ומכר חציה כ"קצר שהוא כלום", מפריש ש"אינו
הדבר  שהוברר אומרים אנו הלוקח  לגבי  - למעלה) (ראה
והקציר  מתחילה, שלו היה בחלקו, שנפל שהקמה למפרע 
ל"קצר  דומה ואינו שלו, היה הראשון של בחלקו שנפל
של  וטעמו מכירה. שום כאן שאין לפי  חציה", ומכר חציה
למפרע ) הדבר הוברר =) "ברירה" שדין לפי  נראה, דבר
(ביצה  אמרו ולפיכך בספק , מוטל אלא אצלנו, מוחלט  אינו
להלן  (ראה ברירה" "אין - התורה מן שהוא שבדבר לח .),
"יש  - מדרבנן שהוא ובדבר א). הלכה מעשר מהלכות פ "ז
ואף ֿעלֿפי כ). הלכה יוםֿטוב  מהלכות בפ "ח  (ראה ברירה"
ספק  כל וכן ט ), הלכה פ "ד (להלן לקט " לקט  ש"ספק 
- יג) הלכה שם (למעלה וחייב  לחומרא, - עניים במתנות
השני : אל מדחהו אחד כל אדם, בני  שני  בין נפל כשהספק 
ברירה", ש"אין לפי  הקציר, לבעל לך לו: אומר הקמה בעל
פאה  נותן ש"הלוקח  חציה", ומכר חציה כ"קצר זה  והרי 
ש"יש  לפי  הקמה, בעל אל מדחהו הקציר ובעל לכל",
בר"י וראה חלקו, על להפריש הקציר בעל וחייב  ברירה",

מלך"]. פני  וב "אור בכסף ֿמשנה ירושלמי67)קורקוס ,
פני ו"אור רדב "ז כסף ֿמשנה, קורקוס , ר"י  (ועיין שם

בקמה. ובין בקציר בין והיינו וכל 68)מלך"). חלקו, ושוב 
כסף ֿמשנה. ראה בקמה, וחצי  בקציר חצי  לקח  אחד

שלם 69) פאה שיעור ליתן חייב  אחד שכל הכוונה אין
חבירו, חלק  על לתת יכול שהוא הכוונה אלא הנ"ל, לקמה
אין  חלקוה, שאח "כ אף ֿעלֿפי  בשותפות, שקצרוה שמכיון

אחת. שדה אלא שדות שתי  שנפטר 70)כאן שכיון
(כסף ֿמשנה). ומתחייב  חוזר אינו - הראשונה בחלוקה

ונש  שכשחזרו העניים [ואף ֿעלֿפי  יכולים עכשיו, תתפו
כל  - וחלקו שחזרו כיון - אצלכם חלקנו לשניהם: לומר

כנ"ל]. השני , אצל שוב  מדחהו אחד

.ÊÈdÈˆÁ ÚÈb‰L ‰„O71‡Ï dÈˆÁÂ LÈÏL „Ú »∆∆ƒƒ«∆¿»«¿ƒ¿∆¿»…
ÚÈb‰72BÈˆÁ ÚÈb‰L ÈˆÁa ˆ˜Â ÏÈÁ˙‰Â ,73Á‡Â , ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»««≈ƒ∆ƒƒ«∆¿¿««

ÈˆÁ‰ Ób Ck Á‡Â ,LÈÏL dlk ‰‡È‰ Ck»≈ƒ»À»¿ƒ¿««»»««≈ƒ
ÔBL‡‰74ÔBL‡‰ ÔÓ LÈÙÓ  ‰lÁza ÚÈb‰L75 »ƒ∆ƒƒ««¿ƒ»«¿ƒƒ»ƒ

ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÏÚ76ÔBL‡‰ ÏÚ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÔÓe ,77ÏÚÂ «»∆¿»ƒƒƒ»∆¿»ƒƒ«»ƒ¿«
ÔBÁ‡‰78. »«¬

שם.71) (למעלה 72)ירושלמי  בפאה חייבת אינה שעדיין
ט ]. הלכה פ "ה להלן [וראה ז), הלכה כלומר,73)פ "ב 

חצייו  שני  על כולו הזה החצי  ונתחייב  השדה. מכל רביע 
הגיע  לא שעדיין השדה, של השני  החצי  אבל רביעיו), =)

להלן. וראה זו, בקצירה נתחייב  לא כלומר,74)לשליש,
ועכשיו  מקודם. קצרו ולא שהניחו הנ"ל הרביע  את גם קצר
לשליש, הגיע  לא שמקודם השדה, של השני  החצי  שגם  כיון
של  הקצירה ידי  על הוא נתחייב  - לשליש עכשיו הגיע 

הנ"ל. (ר"י75)הרביע  בתחילה שקצר הרביע  היינו
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ששני76)קורקוס ). אחרֿכך, שקצרו השני  הרביע  היינו
אחת. שדה הם אלה שהם 77)רבעים הראשון, הרביע  על

הרביע  קצירת שהרי  לשליש. עכשיו כנ"ל, אחת, שדה
אחת. שדה הם ואף  האחרון, החצי  את בפאה חייב  האמצעי 

לשליש.78) הגיע  שעכשיו השדה, של השני  החצי  היינו
לשליש  הגיע  השני ) הרביע  =) האמצעי  קצירת שבעת שכיון
נוסף : ובכ"י  אחת. שדה הם - ידו על בפאה ונתחייב  בישול,
הוא  וכן רוקח , (מעשה האחרון" על הראשון מן לא "אבל
והמקור  אבוהב ). מהר"י  הגיה וכן עתיקים, בדפוסים
הראשון", על הראשון מן מפריש אינו "אבל שם: בירושלמי 
דהיינו  זה, שבצד הראשון על זה שבצד הראשון מן כלומר,
פטור  היה הזה שהאחרון שכיון קורקוס ). (ר"י  האחרון
שדות  כשתי  הם הרי  הראשון, הרביע  לקצור כשהתחילו

קורקוס ). (ר"י 

.ÁÈÎBn‰79˙BÓB˜Ó ˙BÓB˜Ó80ÌÈL‡Ï e‰„OÓ «≈¿¿ƒ»≈«¬»ƒ
Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk  ‰„O‰ Ïk ÎÓ Ì‡ ,‰a‰«¿≈ƒ»«»«»∆»∆»¿∆»≈

B˜ÏÁÓ ˙Á‡ ‰‡t81‰„O‰ ÏÚa ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .Á˜lL ≈»««≈∆¿∆»«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆
ˆ˜Ï82˙ˆ˜Ó ÎÓe83‰„O‰ ÏÚa  ˙ˆ˜Ó iLÂ ƒ¿…»«ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»«««»∆

ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈkL ;ÏkÏ ‰Èe‡‰ ‰‡t Ô˙B≈≈»»¿»«…∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿…
‰lÁz ÎÓ Ì‡Â .Ïka iÁ˙84ÏÚ Á˜Bl‰ LÈÙÓ  ƒ¿«≈«…¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ«≈««

.iMM ‰Ó ÏÚ ‰„O‰ ÏÚe ,Á˜lM ‰Ó«∆»««««»∆««∆ƒ≈

שדהו".79) בתוך אילן קלחי  "המוכר ה: משנה פ "ג פאה
קנו 80) לא כשהלוקחים המדובר קלח .) (חולין רש"י  לדעת

להלן. וראה בלבד, קלחים אלא שם 81)קרקע  כתב  כן
ואחד, אחד מכל פאה נותן שאמר "ומה המשנה: בפירוש
לוקח  "נותן מפרש: שם) (חולין רש"י  אבל הלקוח ". על חוזר

אחד  ואין ואילן, אילן מכל הואיל פאה חבירו, פוטר מהם
על  מאחד נותן היה שלו שדה היתה שאם שלו, השדה ואין
ראה  הקרקע , גם כשמכר המדובר רבינו, ולדעת כולן".

שם.82)למעלה. בחולין חסדא יהודה 83)כרב  כרבי 
תנאֿקמא. דברי  המפרש שם, קצירה.84)במשנה לפני 

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O85dBb „‚ ‡l‡ da ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ 86 ¿≈ƒ»≈«¿ƒ»∆»»≈»«
ÏÈcÓ „b‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÏÈcn‰««¿ƒ≈»ƒ»¬»ƒ»»«»≈«¿ƒ

ÔÈÚÓ ˙B‡t‰Â ÌÈca‰Â ,‰hÓlÓ87‰ÏÚÓÏÓ ƒ¿«»¿««ƒ¿«…¿…»ƒƒ¿«¿»
„ba ÔÈÚ‚BÂ88Ô˙BÂ ˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê È‰  Bab ÏÚ ¿¿ƒ«»≈««¬≈∆¿»∆««¿≈

.ÏkÏ ‰‡t≈»«…

ג.85) משנה פ "ב  מפסיק 86)פאה "ואינו שם: [במשנה
אבל  הגדר, של גבהו כמה פורש ולא גדר", אלא לאילן
מפסיק  "ואינו מפורש: ג) הלכה ב  (פרק  קדושים פ ' בספרא
רבינו  כתב  וכן טפחים", עשרה גבוה שהוא גדר אלא לאילן
פ "ד  (כלאים כלאים לענין מפורש וכן שם. המשנה בפירוש
ומכיון  טפחים". עשרה גבוה שהוא גדר הוא "איזה ג) משנה
גדר  שסתם שאף ֿעלֿפי  נראה כן, רבינו פירש לא שכאן
לאילן  אילן בין מפסיק  והוא טפחים, עשרה אמנם, הוא,
אם  אלא זה אין - לכלאים מפסיק  שהוא כשם פאה, לענין
מדובר  זה (ובאופן למעלה מעורבין והפארות הבדים אין
למעלה, מעורבים והפארות הבדים אם אבל שם), בספרא
גבוה  "גדר סתם: רבינו כתב  ולכן מפסיק . הזה הגדר אין

האילנות"). בין מהלכות 87)המבדיל פ "ז למעלה ראה
וצ "ע . כאן, מלך" פני  וב "אור כב , הלכה כלאים

שם:88) רבינו ופירש מפסיק ", אינו כותש "שער במשנה:
ענפי לומר ירצה והפארות, הבדים הוא כותש "שער
יהיה  ואז עליו, ומשולחין בגדר נוגעין שהיו האילנות
שינטו  ענינו במכתשת כעלי  בגמרא: ואמרו כמחובר,

הקיר". על הפארות

.ÎeÁ˜lL ÌÈL89ÔÏÈ‡90‰‡t epnÓ ÔÈ˙B  „Á‡ ¿«ƒ∆»¿ƒ»∆»¿ƒƒ∆≈»
˙Á‡91‰‡t Ô˙B ‰Ê  BÓBc ‰ÊÂ BBÙˆ ‰Ê Á˜Ï . ««»«∆¿¿∆¿∆≈≈»

BÓˆÚÏ ‰‡t Ô˙B ‰ÊÂ BÓˆÚÏ92. ¿«¿¿∆≈≈»¿«¿

ה.89) משנה פ "ג בפאה,90)שם החייבים מהאילנות
ב . הלכה פ "ב  למעלה שותפין 91)כמבואר ששניהם

אחד 92)באילן. כל של וחלקו שותפים, שאינם כיון
עצמו. בפני  מסוים ואחד

.‡ÎÔÈeÁ‰93‰Ê eÁ „ˆa „ÓBÚ Ì„‡L Ïk , ∆»ƒ…∆»»≈¿«»∆
‰Ê eÁ „ˆa „ÓBÚ BÁÂ94‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡BÂ95 «¬≈≈¿«»∆¿ƒ∆∆∆

Ôlk Ô‰ È‰96ÈL eÈ‰ .ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰‡Ùe ,˙Á‡ ‰„O ¬≈≈À»»∆««≈»««¿À»»¿≈
ÔÈ‡B ÌÈ„„v‰ ÔÈ‡Â ÌÈiÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B ÔÈ„„v‰«¿»ƒƒ∆»∆¿»ƒƒ¿≈«¿»ƒƒ
ÏÚ ÌÈBL‡‰ ÔÓ „Á‡ „vÓ LÈÙÓ  ‰Ê ˙‡ ‰Ê∆∆∆«¿ƒƒ«∆»ƒ»ƒƒ«
‡Ï Ï‡ ;ÌÈBL‡‰ ÏÚ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÔÓe ,ÌÈiÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒƒƒ»∆¿»ƒƒ«»ƒƒ¬»…

.Á‡‰ „v‰ ÏÚ ‰Ê „vÓ LÈÙÈ«¿ƒƒ«∆«««»«≈

שני93) מעשר מהלכות בפ "א [וראה ד. משנה פ "ב  שם
ראויים  שאינם צלמונה חרובי  בין הבדל שיש ג, הלכה
מדרבנן, אלא במעשר מחויבים ואינם האדם, רוב  למאכל
שכן  ונראה התורה. מן במעשר שחייבים החרובין שאר לבין
פ "א  בפאה ראה בשניהם, אחר כלל שהרי  פאה, לענין גם

א). משנה פ "א ובמעשרות ד, "והטעם 94)משנה
(ב "ב  כדתנן ומסובכים, הרבה גבוהים שהם מפני  בחרובין,
(ראב "ד). אמה" חמשים ובשקמה בחרוב  כד:)

ורואה 95) זה, חרוב  בראש עומד שהאדם מפרש והראב "ד
אחר. שבצד כשדה.96)החרוב  רומי , בדפוס 

.ÎÌÈ˙Èf‰97˙BÁeÓ ˙Á‡ Áea Ô‰Ó LiM ‰Ó Ïk , «≈ƒ»«∆≈≈∆¿«««≈
ÈÚ‰98B‡ Ôlk ÈÚ‰ ÚÓa LiL ÌÈ˙ÈÊ ÔB‚k , »ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¬«»ƒÀ»

.ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰‡Ùe ,˙Á‡ ‰„Ok Ô‰ È‰  dÁÊÓa¿ƒ¿»»¬≈≈¿»∆««≈»««¿À»

מ "ד.97) פ "ב  עיין 98)פאה העולם, מרוחות לא
לחלק  היא, מסיני  למשה הלכה כי  ויתכן ה"ג. שם בירושלמי 

ראשונה). (משנה האילנות לשאר זיתים בין

.‚ÎˆBa‰99È„k Ô‡kÓe Ô‡kÓ BÓk ˙ˆ˜Ó ˙‡ «≈∆ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿≈
ÁÂ ˙BÏBkL‡‰ ‡L e‡ˆÓiL „Ú ÔÙb‰ ÏÚÓ Ï˜‰Ï¿»≈≈««∆∆«∆ƒ¿¿¿»»«¿∆«

e‡a Îe .Ï„Ó ‡˜p‰ ‡e‰  eÙÈÒBÈÂ100, ¿ƒ«ƒ¿»≈≈¿»≈«¿
ÔÓ Ô˙B CÎÈÙÏe ,Ï„Ó BÈ‡  ˙Á‡ ÁeÓ ˆBa‰L∆«≈≈«««≈≈≈¿ƒ»≈ƒ

ÏkÏ ‰Èe‡‰ ‰‡t ‡Lp‰101ˆaL Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»≈»»¿»«…¿««ƒ∆»«
‰‡t Ô˙B BÈ‡  ˜eMa kÓÏ Ï„‰ Ì‡ Ï‡ .˜eMÏ«¬»ƒ≈≈ƒ¿…«≈≈≈»

Ï„‰L ‰ÊÏ102B˙Èa ‡È‰Ï Ï„‰ .103ÔÓ Ô˙B  »∆∆≈≈≈≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
.ÏkÏ ‰Èe‡‰ ˙Á‡ ‰‡t C„Ï ÁÈp‰L ‡Lp‰«ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ¿…≈»««»¿»«…

ג.99) משנה פ "ג ו.100)שם הלכה פ "ב  למעלה
שם.101) מה 102)משנה על המשואר מן "נותן שן:

ודורך 103)ששייר". לבית מביאו כלומר, שם. ירושלמי 
(רדב "ז). עראי  זה ואין אותם,
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ה'תשע"ט  תשרי י"ד ראשון  יום 

ה. עשה מצות
― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.
אלהיכם" ה' את  "תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ

  "תעבד "ואתֹו ואמר ;  ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ
"ּולעבדֹו"  הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְִִֶֶַַַַַָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים ֿ הּצּוּוים מן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי

ספרי ּולׁשֹון  ."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתיראּתפּלה אלהי ֿ ה' את : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" ואתֹו  עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ונכחֹו ׁשלמה ׁשּבאר ּכמֹו  ְְְְִֵֵֶֹֹ

         
.(

ה'תשע"ט  תשרי ט "ו  שני יום 

ה. עשה מצות
― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.
אלהיכם" ה' את  "תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ

  "תעבד "ואתֹו ואמר ;  ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ
"ּולעבדֹו"  הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְִִֶֶַַַַַָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים ֿ הּצּוּוים מן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי

ספרי ּולׁשֹון  ּולעבד" ּתפּלה".: זֹו ― ֹו ְְְְְִִֵָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתיראּתפּלה אלהי ֿ ה' את : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" ואתֹו  עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ונכחֹו ׁשלמה ׁשּבאר ּכמֹו  ְְְְִֵֵֶֹֹ

         
.(

ה'תשע"ט  תשרי ט "ז שלישי יום 

ה. עשה מצות
― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" ה' את  "תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ
  "תעבד "ואתֹו ואמר ;  ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ

"ּולעבדֹו"  הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְִִֶֶַַַַַָ
ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים ֿ הּצּוּוים מן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי
ספרי ּולׁשֹון  ."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ

רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתיראּתפּלה אלהי ֿ ה' את : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" ואתֹו  עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ונכחֹו ׁשלמה ׁשּבאר ּכמֹו  ְְְְִֵֵֶֹֹ

         
.(

ה'תשע"ט  תשרי י"ז רביעי יום 

יב. כו. עשה מצות
― הכ"ו לברהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

והּוא ֿ יֹום, ּבכל ֿ יׂשראל תברכּואת "ּכה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
להם" אמֹור יׂשראל ֿ ּבני את  נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ

מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק זֹו מצוה ּומּתעניתּדיני ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
סֹוטה מּמּסכת ז' .ּובפרק ְִֶֶֶֶַָ

― הי"ב ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
"עיני ּבין לטטפת "והיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש,

  ּפעמים ארּבע זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְִִִִַַַַָָָ
        .

ה'תשע"ט  תשרי י"ח חמישי יום 

יג. עשה מצות
יוםראשוןֿ חמישיי"דֿ י"חתשרי
― הי"ג ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ;יד, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָ
והראיה ּפעמים. ארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָוגם
אמרם הּוא ― מצות ׁשּתי יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹֹׁשּתפּלין

מנחֹות ׁשּסֹובר,ּבּגמרא מי על הּתמּה ּדר על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבלי מהן אחת ּתּונח לא יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתפּלין
"מאן לׁשֹונם: וזה ּבנמצא, ׁשּתיהן ּכׁשּיהיּו אּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאחרת,
ּכלֹומר: לעּבד?!" לא מצוה חדא מצות, ׁשּתי לּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹּדלית
[לפחֹות] יעׂשה לא מצות ׁשּתי לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמי
יניח ּולפיכ ׁשּבידֹו, ֿ הּמצוה את יעׂשה אּלא לא, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחת?!
ׁשל לּתפּלין ׁשּקראּו ,ל נתּבאר הּנה ׁשּבנמצא. מהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאיזֹו
הּנׁשים אין אּלּו מצות ּוׁשּתי מצות. ׁשּתי ראׁש וׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֹיד
"למען חּיּובן: ּבטעם יתעּלה אמר ׁשהרי ּבהן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָחּיבֹות
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רכז         
  

"ּבפי ה' ּתֹורת ּתהיה  חּיבֹות אינן ונׁשים ― ְְְִִִֵֶַַָָָ
נתּבארּו ּוכבר ּבּמכלּתא. ּבארּו וכ ּתֹורה, ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָּבתלמּוד

מּמנחֹות ד' ּבפרק האּלה הּמצות ׁשּתי ֿ ּדיני ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
.

ה'תשע"ט  תשרי י"ט  שישי יום 

יח. טו. עשה מצות
― הט"ו מזּוזה,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ

ּבית ֿ מזזֹות על "ּוכתבּתם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻוהּוא
"ּובׁשערי  זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ

 מּמנחֹות ג' ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו מצוה ודיני ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ
 .

― הי"ח ֿ זכרהּמצוה לכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
זה הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ספר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָמּמנּו

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא מאד מׁשּבח ,ּכתבֹו" : ְְְְְְִֶָָָָֹֻ
אי ואם סיני". מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמעלה
יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ― ּבידֹו לכתבֹו לֹו ְְְְְְִֵֶַַָָָָאפׁשר
לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבׁשבילֹו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָׁשּיכּתבּו

ֿ הּׁשירה את "הּזאת   ִֶַַָֹ
         

ּפרׁשּיֹות ֿ הּתֹורה את לכּתב מּתר ׁשאינֹו לפי ,ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
ּפרׁשּיֹות    ואכן . ְִֵָָָ

ֿ הּתֹורה ּכל ― הּזאת" ֿ הּׁשירה "את ּבאמרֹו ְְְִֶַַַָָָָֹרצֹונֹו
סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הּזאת. ֿ הּׁשירה את :הּכֹוללת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהּניחּו ֿ ּפי ֿ על אף רבא: ֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ"אמר
לכם ּכתבּו 'ועּתה ׁשּנאמר: מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה

איתבּה הּזאת'. הּׁשירה את  :אּבּיי ִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
 ׁשּלא ּכדי לׁשמֹו, ּתֹורה ספר לֹו ְְִֵֵֵֶֶָֹּכֹותב

― אבֹותיו ּבׁשל יתּגאה אין מלהדיֹוט , ְְְֲִִֶֶֶֶֶָָ
נצרכה לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה לא?!"   ְְְִַָָָָָָָָ

 לֹו 'וכתב ּכדתניא: ּתֹורֹות, לׁשּתי ְְְְִִֵֶַַָָָאּלא
ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ּתֹורֹות"; ׁשּתי ― הּתֹורה' ֿ מׁשנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָאת
ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ֿ אדם ׁשּכל הּוא, להדיֹוט מל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבין
ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ספרי ׁשני והּמל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד,
ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּסנהדרין.

מּמנחֹות ג' ּבפרק ּובריׁשּבתרא ְְְְִֵֶֶַָָ
.וׁשּבת ְַָ

ה'תשע"ט  תשרי כ' ש "ק יום 

יז. עשה מצות
יום שישי ֿ ש "ק י "ט ֿ כ 'תשרי 
― הי"ז הּיֹוׁשבהּמצוה מל ֿ ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ולא לעצמֹו ּתֹורה ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאצלנּו
ּכּסא על כׁשבּתֹו "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּפרד

הּזאת" הּתֹורה ֿ מׁשנה את לֹו וכתב מּמלכּתֹו  . ְְְְִֵֶַַַַַָָֹ
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו .ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
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רכח    
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(‚) ועל המלילות על  בניסן  היורד  כמטר 

בלעז : טרדיו "א ומלקוש („)הקשין , 
כך  תעשי ואם אבי לי וקראת מרעתך  שבת  הלואי
אם  לו  חטאת אשר  את לעולם אדוניך  לך  הינטור 

ישמור : לא לנצח  (‰)ישמור   לא בפיך 
לב  תתני ולא תעשי הרעה ואותה אליך  עוד  נבוא

למרוד :לשוב. ונצחת .(Â) נצחת
עשרת  להחזיר  כשצוני המלך  יאשיה בימי ומוכחת
השובבה  ישראל  משובה עשתה אשר  הראית השבטים

בלעז : השבטי':אנבוזייא"ה עשרת 
הושע  עם חזקיה בימי שגלתה קודם אדמתה על  בעודה

אלה: גבוה:בן  הר  כל  על  הולכת היתה
:יתירה יו "ד  ותזן  כמו  ותזני (Ê)לעכו "ם,

אלי  נביאים ושאר  בארי בן  והושע עמוס נביאי ידי על 

תשוב:    קשה בגודה זה, כל 
ראו  ולא לקילקול  ראשונים שהם ישראל  ממשובה
יהודה  משובה קרויין  ולשוב ממנו  ללמוד  פורענות
בגודה: קרוין  מוסר  לקחו  ולא אלו  שגלו  שראו 

(Á)      מקרא טעמי נקודות
מובדל  זקף נקוד  ישראל  פירושו  על  מלמדין  זה
פירושו  וזה לעצמו  גדול  זקף נקוד  שלחתיה משלחתיה
אודות  כל  על  כי ולמה ממנה ליפרע בה נסתכלתי וארא
שלחתיה  נקמתי היתה ומה ישראל  משובה נאפה אשר 
של  בפורענות שראתה יהודה בגדה יראה ולא פני מעל 

לשוב: לבה לתת (Ë)שומרון    וטעת
קלות  ל ' זנותה מקל  וי"ת ואעיא, אבניא פלחי עם

טעוותהא: בעינהא מדקלילא

 
(‚).ÂÚÓÈÂהמלקוש היה ולא הרביבים נמנעו בעונך הלא

במעשיך: בוש  להיות לך היה כן  מצח ÁˆÓÂ.ואם לך  יש  אבל
מה, בושה בעבור  מצחה מכסת שאינה זונה אשה כדרך מגולה
בושה: דבר  להן יקרה אם מצחן  שמכסות הצנועות  כדרך לא

.ÌÏÎ‰ ˙‡Ó:ממעשיך ובוש  נכלם להיות ממאן אתה 
(„).‰˙ÚÓ ‡ÂÏ‰ בעונך הגשם מנעתי בעת ליהלא קראת

מעת  שלי האדון אתה ר "ל  וכו' אלוף  עלי ואמרת  אבי  בפה
בי : שבחרת  מיום  וכי‰ÂËÈ.(‰)נעורי  בתפלה ואמרת

והוא  לנצח  האיבה ישמור  וכי  לעולם השנאה ישמור המקום
במ "ש : ענין  „˙.כפל ‰‰ בפיך דברת האלה הדברים הנה

מן  לעשות שיכולת מה וכל הרעות עשית במעשה אבל לבד
לבך  אין  אם תכלמי לא איך לומר  למעלה ומוסב  עשית הרעות

האלה: כדברים בתפלה תדבר  איך עמי  אם ‰È‡˙.(Â)שלם
בני הם המורדת ישראל עדת עשתה אשר  לראות לב  נתת

השבטים: ˘Ì.עשרת ÈÊ˙Â:לפסילים שם ÓÂ‡Â.(Ê)עבדת 
בתשובה: אלי שוב  הנביאים  ידי על  לה ˘‰.אמרתי ‡ÏÂ לא

לשוב . ממנה:˙Â‡רצתה  ולמדה מעשיה ראתה  יהודה  בגודה  שאחותה  סבבה ועוד ר"ל .(Á).‡‡Âוגלוי רואה ואני ר "ל 
אחותה  בגודה ממני יראה שלא אני  רואה וכו' שלחתיה בעכו"ם ישראל  משובה נאפה אשר אודות כל  שעל היות עם כי  לפני 

ישראל : כאחותה בעכו"ם היא  גם ותזן ותלך ÂÊ˙‰.(Ë)יהודה ÏÂ˜Ó ‰È‰Â לעכו "ם הזנות בדבר עמה שיש  הקלות בעבור 
ושממה: חרבה להיות הארץ  את ÂÎÂ'.חבתה Û‡˙Â: ומאבן מעץ  עכו"ם  עשתה

 
(‚).ÌÈÈ עשב עלי וכרביבים  וכן החזק  המטר (שם הוא 

ועל Â˜ÏÓÂ˘.:לב) הקשין על היורד המאוחר  המטר נקרא כן 
ומלקוש  יורה וכן יא)המלילות הפדחת:ÁˆÓÂ.:(שם היא

.˙‡Ó: מיאון כלימה :‰ÌÏÎ.מלשון שר‡ÛÂÏ.(„)מלשון 
באלוף  תבטחו  אל וכן ו )ואדון ענין ‰ÂËÈ.(‰):(מיכה
הכרמים את נטרה כמו  א)שמירה לעולם:ÁˆÏ.:(ש "ה כמו

.ÏÎÂ˙Â:יכולת השאלה:‰È‡˙.(Â)מלשון  Â˘Ó‰.בה"א
שובב וילך כמו  הלב בדרכי והליכה מרד נז )ענין  ÔÚ.:(ישעיה

ורטוב : בהÂ‚„‰.(Ê)לח  בגדו  רעיה כל  כמו  מרד (איכה ענין 

וחברתה :‡ÂÁ˙‰.:א) וכן ‡Â„Â˙.(Á)רעותה  עסק כמו  ענינו
אודותי יד )על וזנות:Ù‡‰.:(יהושע ניאוף  ˘È˙ÁÏ‰.מלשון 

וגירושין : טירוד  È˙Â˙ÈÎ‰.ענין ÙÒ וכן האשה גט  נקרא  כן 
כריתות ספר  לה כד )וכתב  בינו (דברים ומפריד שכורת ע "ש 

זנות:ÔÊ˙Â.לבינה: קלות:Ï˜Ó.(Ë)מלשון  ‰‡Ô.מלשון ˙‡
האבן : עם
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(ÂË): פז אדני על  המיוסדים שש כעמודי
 על א) (אסתר  אסתר  במגלת וחבירו  שיש, עמודי

הלבנון : כארזי גבוה ומראהו  שש, ועמודי כסף גלילי
 .עצים שאר  בין  כארז  הבנים בין  נבחר 

    הזה העמוד  הקפר  אלעזר  רבי אמר 
בר  שמואל  רבי אמר  למטן  ובסיס למעלן  כותרת לו  יש
ובסיס  למעלן  כותרת להם יש שבתורה פרשיות גרא
של  פרשיות כגון  ולאחריהם לפניהם וסמוכות למטן 
להודיעך  ממכר  תמכרו  וכי כה) (ויקרא יובל  שביעית
ערכין  במסכת כדאיתא שביעית של  אבקה קשה כמה
צו  העדה על  איש ה' יפקוד  טז ) (במדבר  וכגון  וסוכה,
אותם  פקוד  בני על  מפקדני שאתה עד  לחמי קרבני את
מיוסדים  שש עמודי שוקיו  נאמר  לכך  כמה, וכן  עלי

וגו ':  מוצא ה בדבריו  ומתבונן  מסתכל 
תורה  דברי כך  שמלבלב זה כיער  ולובלים פרחים בהם

טעמים: בהם מחדש תמיד  בהם נבחר ההוגה
ולגובה: ולחוזק לבנין  הנבחרים (ÊË)כארזים

:ערבים דבריו   וזה דודי דמות זה
כלפי  והדוגמא לאהבתו , חליתי אלה כל  ועל  רעי דמות

היא: כך  הקב"ה  ויקרא) ערבים דבריו 
הנאמן  ה' אני בבשרכם, תתנו  לא לנפש ושרט  יט )
במעשיכם  תחבלו  אל  מזה, מתוק חיך  יש שכר  לשלם
ועשה  יד ) (יחזקאל  מרשעו  רשע ובשוב שכר  ותקבלו 
לו  נחשבו  עוונות יחיה, חיה עליהם וצדקה משפט 

מזה: מתוק חיך  יש לזכיות
(‡)   את האומות ומקנטרים מאנים

אלמנה: עזובה אותך  הניח  למה דודך  הלך  אנה ישראל 
   ונתן כורש על  רוחו  והשרה כשחזר 

להם  ואמרו  באו  לבנות והתחילו  הבית לבנות רשות
כענין  עמך  נבקשנו  אליך  הוא חוזר  אם דודך  פנה אנה
בני  כי ובנימין  יהודה צרי וישמעו  ד ) (עזרא שנאמר 
נבנה  וגו ' זרובבל  אל  ויגשו  וגו ' היכל  בונים הגולה
כדי  לרעה וכוונתם וגו ' לאלהיכם נדרוש ככם כי עמכם

משיבים: והם המלאכה מן  להשביתם

 
(ÂË).˘˘ È„ÂÓÚ ÂÈ˜Â˘כעמודי וביושר  בלובן נאים רגליו

הרגלים, כפות הם פז, אדני על  מיוסדים והמה שיש . אבן
בעפר מלוכלכות להיות מדרכם כי  עם  פז , כזהב נקיות שהמה
המקום  רגלי הדום  השפל העולם  על  הוא  והנמשל הארץ .
אבני כעמודי חזק  שהוא רגלי , הדום  והארץ  שנא ' הוא, ברוך
יתקרב לבל במקומו המעמידו  הארצי  כדור  יסוד ואדני  שיש ,
הנקודה  על ויאמר  הפז . אל הוא דומה הפאות, מן לפאה

הרמז  בא ולכן ליסודו, משתוקק  יסוד  כל כי הטבעיים, חקרו כאשר  במקומו  הכדור  כל מעמדת שהיא הארצי  מכדור  האמצעית
רז"ל: שאמרו  כמו לעולם , ירד שמעט  הפז כמו קט  כמעט  הוא הזאת הנקודה כי Â‚Â'.בפז, Â‰‡Óכהר הוא  קומתו  מראה

ומאד  אלהים, מכל ורם  גדול ברוךֿהוא שהמקום לומר  הוא והמשל  היער . עצי  מכל  כארזים הדודים  משאר נבחר והוא  הלבנון ,
אליו : אותם להעריך  ואין מכולם ÌÈ˜˙ÓÓ.(ÊË)נבחר ÂÎÁ מעשיו וכל  אמרים, וצחות נאותה במליצה מתוקים חכו  דברי כל

וחוקים  צדיקים משפטים המה מפיו  הנתונים  התורה דברי לומר הוא והנמשל  רב. בהשכל עשוים כי  חמודים  המה ותנועותיו
וברחמים: בחסד מעשיו וכל Â‚Â'.ישרים , È„Â„ ‰Ê לא איך כן בהיות וכאומרת ורעי . דודי זה השבחים אלה  בו שיש  מי  הנה

אם  נא שפטו  עתה  תאמר  וכאילו אלהי , הוא בו אלה שכל  מי  דעו  לומר הוא והנמשל אליו. להעריך  מי יש  וכי  אליו , אשתוקק 
כאין  כמוהם כולם הלא בכם, המושל  מעלה  של השר  ממשלת תחת להיות עמכם ולהתחבר לעזבו  תאמרו זה ומה לו , דומה מי 

אלהי: למול 
(‡).Í„Â„ ÍÏ‰ ‰‡אמרי בעיר, דודך  את מצאת לא  אם בנשים היפה את לה אמרו  נעמו , כי אמריה הנערות שמעו  כאשר 

ללכת  מתפחדת  את  אם תאמרנה כאילו  ההוא . במקום לבקשו  עמך  ונלך ללכת  דרכו  אנה  לומר  רוצה פנה, ולהיכן  הלך להיכן  נא
הוא והנמשל בחברתך. אנו  גם נלכה תשיביחידי במה  כלומר  הוא, היכן לנו אמרי הוא כן הדבר אם  האומות  יאמרו  כאילו

מאחריו : עוד להדיחך נוסיף  ולא אליך, להשיבו  בידך להספיק  ההשבה  על  לך ונעזור יתרצה ובמה אליך אותו 

 
(ÂË).ÂÈ˜Â˘:הרגל מפרקי פרק  שיש :˘˘.הוא אבן 

.ÌÈ„ÒÂÈÓ:יסוד בו .‡„È.מלשון תקוע  שהעמור הדבר  הוא 
יט ): כו (שמות כסף אדני שבזהבים:ÊÙ.וכן  המובחר הוא 

(ÊË).ÂÎÁ: הדבור מכלי  והוא  הלשון  שממעל מה הוא 
.ÌÈ˜˙ÓÓ: מתוק מלשון 

(‡).‰‡:(ז קלט  (תהלים מרוחך אלך  אנה כמו  להיכן.



רכט     
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(‚) ועל המלילות על  בניסן  היורד  כמטר 

בלעז : טרדיו "א ומלקוש („)הקשין , 
כך  תעשי ואם אבי לי וקראת מרעתך  שבת  הלואי
אם  לו  חטאת אשר  את לעולם אדוניך  לך  הינטור 

ישמור : לא לנצח  (‰)ישמור   לא בפיך 
לב  תתני ולא תעשי הרעה ואותה אליך  עוד  נבוא

למרוד :לשוב. ונצחת .(Â) נצחת
עשרת  להחזיר  כשצוני המלך  יאשיה בימי ומוכחת
השובבה  ישראל  משובה עשתה אשר  הראית השבטים

בלעז : השבטי':אנבוזייא"ה עשרת 
הושע  עם חזקיה בימי שגלתה קודם אדמתה על  בעודה

אלה: גבוה:בן  הר  כל  על  הולכת היתה
:יתירה יו "ד  ותזן  כמו  ותזני (Ê)לעכו "ם,

אלי  נביאים ושאר  בארי בן  והושע עמוס נביאי ידי על 

תשוב:    קשה בגודה זה, כל 
ראו  ולא לקילקול  ראשונים שהם ישראל  ממשובה
יהודה  משובה קרויין  ולשוב ממנו  ללמוד  פורענות
בגודה: קרוין  מוסר  לקחו  ולא אלו  שגלו  שראו 

(Á)      מקרא טעמי נקודות
מובדל  זקף נקוד  ישראל  פירושו  על  מלמדין  זה
פירושו  וזה לעצמו  גדול  זקף נקוד  שלחתיה משלחתיה
אודות  כל  על  כי ולמה ממנה ליפרע בה נסתכלתי וארא
שלחתיה  נקמתי היתה ומה ישראל  משובה נאפה אשר 
של  בפורענות שראתה יהודה בגדה יראה ולא פני מעל 

לשוב: לבה לתת (Ë)שומרון    וטעת
קלות  ל ' זנותה מקל  וי"ת ואעיא, אבניא פלחי עם

טעוותהא: בעינהא מדקלילא

 
(‚).ÂÚÓÈÂהמלקוש היה ולא הרביבים נמנעו בעונך הלא

במעשיך: בוש  להיות לך היה כן  מצח ÁˆÓÂ.ואם לך  יש  אבל
מה, בושה בעבור  מצחה מכסת שאינה זונה אשה כדרך מגולה
בושה: דבר  להן יקרה אם מצחן  שמכסות הצנועות  כדרך לא

.ÌÏÎ‰ ˙‡Ó:ממעשיך ובוש  נכלם להיות ממאן אתה 
(„).‰˙ÚÓ ‡ÂÏ‰ בעונך הגשם מנעתי בעת ליהלא קראת

מעת  שלי האדון אתה ר "ל  וכו' אלוף  עלי ואמרת  אבי  בפה
בי : שבחרת  מיום  וכי‰ÂËÈ.(‰)נעורי  בתפלה ואמרת

והוא  לנצח  האיבה ישמור  וכי  לעולם השנאה ישמור המקום
במ "ש : ענין  „˙.כפל ‰‰ בפיך דברת האלה הדברים הנה

מן  לעשות שיכולת מה וכל הרעות עשית במעשה אבל לבד
לבך  אין  אם תכלמי לא איך לומר  למעלה ומוסב  עשית הרעות

האלה: כדברים בתפלה תדבר  איך עמי  אם ‰È‡˙.(Â)שלם
בני הם המורדת ישראל עדת עשתה אשר  לראות לב  נתת

השבטים: ˘Ì.עשרת ÈÊ˙Â:לפסילים שם ÓÂ‡Â.(Ê)עבדת 
בתשובה: אלי שוב  הנביאים  ידי על  לה ˘‰.אמרתי ‡ÏÂ לא

לשוב . ממנה:˙Â‡רצתה  ולמדה מעשיה ראתה  יהודה  בגודה  שאחותה  סבבה ועוד ר"ל .(Á).‡‡Âוגלוי רואה ואני ר "ל 
אחותה  בגודה ממני יראה שלא אני  רואה וכו' שלחתיה בעכו"ם ישראל  משובה נאפה אשר אודות כל  שעל היות עם כי  לפני 

ישראל : כאחותה בעכו"ם היא  גם ותזן ותלך ÂÊ˙‰.(Ë)יהודה ÏÂ˜Ó ‰È‰Â לעכו "ם הזנות בדבר עמה שיש  הקלות בעבור 
ושממה: חרבה להיות הארץ  את ÂÎÂ'.חבתה Û‡˙Â: ומאבן מעץ  עכו"ם  עשתה

 
(‚).ÌÈÈ עשב עלי וכרביבים  וכן החזק  המטר (שם הוא 

ועל Â˜ÏÓÂ˘.:לב) הקשין על היורד המאוחר  המטר נקרא כן 
ומלקוש  יורה וכן יא)המלילות הפדחת:ÁˆÓÂ.:(שם היא

.˙‡Ó: מיאון כלימה :‰ÌÏÎ.מלשון שר‡ÛÂÏ.(„)מלשון 
באלוף  תבטחו  אל וכן ו )ואדון ענין ‰ÂËÈ.(‰):(מיכה
הכרמים את נטרה כמו  א)שמירה לעולם:ÁˆÏ.:(ש "ה כמו

.ÏÎÂ˙Â:יכולת השאלה:‰È‡˙.(Â)מלשון  Â˘Ó‰.בה"א
שובב וילך כמו  הלב בדרכי והליכה מרד נז )ענין  ÔÚ.:(ישעיה

ורטוב : בהÂ‚„‰.(Ê)לח  בגדו  רעיה כל  כמו  מרד (איכה ענין 

וחברתה :‡ÂÁ˙‰.:א) וכן ‡Â„Â˙.(Á)רעותה  עסק כמו  ענינו
אודותי יד )על וזנות:Ù‡‰.:(יהושע ניאוף  ˘È˙ÁÏ‰.מלשון 

וגירושין : טירוד  È˙Â˙ÈÎ‰.ענין ÙÒ וכן האשה גט  נקרא  כן 
כריתות ספר  לה כד )וכתב  בינו (דברים ומפריד שכורת ע "ש 

זנות:ÔÊ˙Â.לבינה: קלות:Ï˜Ó.(Ë)מלשון  ‰‡Ô.מלשון ˙‡
האבן : עם
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(ÂË): פז אדני על  המיוסדים שש כעמודי
 על א) (אסתר  אסתר  במגלת וחבירו  שיש, עמודי

הלבנון : כארזי גבוה ומראהו  שש, ועמודי כסף גלילי
 .עצים שאר  בין  כארז  הבנים בין  נבחר 

    הזה העמוד  הקפר  אלעזר  רבי אמר 
בר  שמואל  רבי אמר  למטן  ובסיס למעלן  כותרת לו  יש
ובסיס  למעלן  כותרת להם יש שבתורה פרשיות גרא
של  פרשיות כגון  ולאחריהם לפניהם וסמוכות למטן 
להודיעך  ממכר  תמכרו  וכי כה) (ויקרא יובל  שביעית
ערכין  במסכת כדאיתא שביעית של  אבקה קשה כמה
צו  העדה על  איש ה' יפקוד  טז ) (במדבר  וכגון  וסוכה,
אותם  פקוד  בני על  מפקדני שאתה עד  לחמי קרבני את
מיוסדים  שש עמודי שוקיו  נאמר  לכך  כמה, וכן  עלי

וגו ':  מוצא ה בדבריו  ומתבונן  מסתכל 
תורה  דברי כך  שמלבלב זה כיער  ולובלים פרחים בהם

טעמים: בהם מחדש תמיד  בהם נבחר ההוגה
ולגובה: ולחוזק לבנין  הנבחרים (ÊË)כארזים

:ערבים דבריו   וזה דודי דמות זה
כלפי  והדוגמא לאהבתו , חליתי אלה כל  ועל  רעי דמות

היא: כך  הקב"ה  ויקרא) ערבים דבריו 
הנאמן  ה' אני בבשרכם, תתנו  לא לנפש ושרט  יט )
במעשיכם  תחבלו  אל  מזה, מתוק חיך  יש שכר  לשלם
ועשה  יד ) (יחזקאל  מרשעו  רשע ובשוב שכר  ותקבלו 
לו  נחשבו  עוונות יחיה, חיה עליהם וצדקה משפט 

מזה: מתוק חיך  יש לזכיות
(‡)   את האומות ומקנטרים מאנים

אלמנה: עזובה אותך  הניח  למה דודך  הלך  אנה ישראל 
   ונתן כורש על  רוחו  והשרה כשחזר 

להם  ואמרו  באו  לבנות והתחילו  הבית לבנות רשות
כענין  עמך  נבקשנו  אליך  הוא חוזר  אם דודך  פנה אנה
בני  כי ובנימין  יהודה צרי וישמעו  ד ) (עזרא שנאמר 
נבנה  וגו ' זרובבל  אל  ויגשו  וגו ' היכל  בונים הגולה
כדי  לרעה וכוונתם וגו ' לאלהיכם נדרוש ככם כי עמכם

משיבים: והם המלאכה מן  להשביתם

 
(ÂË).˘˘ È„ÂÓÚ ÂÈ˜Â˘כעמודי וביושר  בלובן נאים רגליו

הרגלים, כפות הם פז, אדני על  מיוסדים והמה שיש . אבן
בעפר מלוכלכות להיות מדרכם כי  עם  פז , כזהב נקיות שהמה
המקום  רגלי הדום  השפל העולם  על  הוא  והנמשל הארץ .
אבני כעמודי חזק  שהוא רגלי , הדום  והארץ  שנא ' הוא, ברוך
יתקרב לבל במקומו המעמידו  הארצי  כדור  יסוד ואדני  שיש ,
הנקודה  על ויאמר  הפז . אל הוא דומה הפאות, מן לפאה

הרמז  בא ולכן ליסודו, משתוקק  יסוד  כל כי הטבעיים, חקרו כאשר  במקומו  הכדור  כל מעמדת שהיא הארצי  מכדור  האמצעית
רז"ל: שאמרו  כמו לעולם , ירד שמעט  הפז כמו קט  כמעט  הוא הזאת הנקודה כי Â‚Â'.בפז, Â‰‡Óכהר הוא  קומתו  מראה

ומאד  אלהים, מכל ורם  גדול ברוךֿהוא שהמקום לומר  הוא והמשל  היער . עצי  מכל  כארזים הדודים  משאר נבחר והוא  הלבנון ,
אליו : אותם להעריך  ואין מכולם ÌÈ˜˙ÓÓ.(ÊË)נבחר ÂÎÁ מעשיו וכל  אמרים, וצחות נאותה במליצה מתוקים חכו  דברי כל

וחוקים  צדיקים משפטים המה מפיו  הנתונים  התורה דברי לומר הוא והנמשל  רב. בהשכל עשוים כי  חמודים  המה ותנועותיו
וברחמים: בחסד מעשיו וכל Â‚Â'.ישרים , È„Â„ ‰Ê לא איך כן בהיות וכאומרת ורעי . דודי זה השבחים אלה  בו שיש  מי  הנה

אם  נא שפטו  עתה  תאמר  וכאילו אלהי , הוא בו אלה שכל  מי  דעו  לומר הוא והנמשל אליו. להעריך  מי יש  וכי  אליו , אשתוקק 
כאין  כמוהם כולם הלא בכם, המושל  מעלה  של השר  ממשלת תחת להיות עמכם ולהתחבר לעזבו  תאמרו זה ומה לו , דומה מי 

אלהי: למול 
(‡).Í„Â„ ÍÏ‰ ‰‡אמרי בעיר, דודך  את מצאת לא  אם בנשים היפה את לה אמרו  נעמו , כי אמריה הנערות שמעו  כאשר 

ללכת  מתפחדת  את  אם תאמרנה כאילו  ההוא . במקום לבקשו  עמך  ונלך ללכת  דרכו  אנה  לומר  רוצה פנה, ולהיכן  הלך להיכן  נא
הוא והנמשל בחברתך. אנו  גם נלכה תשיביחידי במה  כלומר  הוא, היכן לנו אמרי הוא כן הדבר אם  האומות  יאמרו  כאילו

מאחריו : עוד להדיחך נוסיף  ולא אליך, להשיבו  בידך להספיק  ההשבה  על  לך ונעזור יתרצה ובמה אליך אותו 

 
(ÂË).ÂÈ˜Â˘:הרגל מפרקי פרק  שיש :˘˘.הוא אבן 

.ÌÈ„ÒÂÈÓ:יסוד בו .‡„È.מלשון תקוע  שהעמור הדבר  הוא 
יט ): כו (שמות כסף אדני שבזהבים:ÊÙ.וכן  המובחר הוא 

(ÊË).ÂÎÁ: הדבור מכלי  והוא  הלשון  שממעל מה הוא 
.ÌÈ˜˙ÓÓ: מתוק מלשון 

(‡).‰‡:(ז קלט  (תהלים מרוחך אלך  אנה כמו  להיכן.
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·øçà íB÷îa ïéc úéa äNBò äéä äðBLàøaBìháîe;ïé÷úäï÷fä ìàéìîb ïaøïk ïéNBò eäé àHL,ïewz éðtî ¨¦¨¨¨¤¥¦§¨©¥§©§¦§¦©¨©§¦¥©¨¥¤§¦¥¦§¥¦
äíìBò.dîLe BîL äpLî äéä äðBLàøa,døéò íLå Bøéò íL;ïé÷úäåï÷fä ìàéìîb ïaøáúBk àäiL:Léà ¨¨¨¦¨¨¨§©¤§§¨¥¦§¥¦¨§¦§¦©¨©§¦¥©¨¥¤§¥¥¦

Bì LiL íL ìëå éðBìt,dì LiL íeL ìëå úéðBìt äMà,íìBòä ïewz éðtî. §¦§¨¥¤¤¦¨§¦§¨¤¤¨¦§¥¦¨¨
‚àlà íéîBúé éñëpî úòøôð äðîìà ïéàäòeáLa.dòéaLälî eòðîð;ïé÷úäïaøï÷fä ìàéìîb,úøãBð àäzL ¥©§¨¨¦§©©¦¦§¥§¦¤¨¦§¨¦§§¦§©§¦¨¦§¦©¨©§¦¥©¨¥¤§¥¤¤

aaaa.dpey`xaùä éðôá àìå äùàä éðôá åìèáî äéä àì:äùìù éðôá åìèáî äéä ãîåò äéäù íå÷îá àìà ,çéì.mlerd oewz iptnòãåé åðéàù çéìùäù
:èâä ìò àòãåî øñåî åà èâä ìèáîù éî ìò ïé÷ìî â"ø úð÷ú çëîå .åá úàùéð àéäå äì åëéìåî øáãá.dnye eny dpyn did dpey`xaåì åéäùë

:íäéðù úà áåúëì ãéô÷î äéä àìå ,èâä úáéúë íå÷îá âäåðä íùá äùøâî äéä ,íéä úðéãîá ãçàå ïàë ãçà ,úåîù éðù.mlerd oewiz iptnàìù
,äðéúðä íå÷îá ãçå äáéúëä íå÷îá ãç ,úåîå÷î éðùá úåîù éðùá ÷æçåäù íãàå .åîù äæ ïéàù äìòá äùøâ àì øîåì ,éðùä ïî äéðá ìò æòì åàéöåé
ãáòéãá ,úåîùä ïî ãçà áúëå ãçà íå÷îá úåîù éðùá ÷æçåä íà ìáà .åîò äáéúëä íå÷î ìù íùå äðéúðä íå÷î ìù íù áåúëéù ãò úùøåâî äðéà

:ìèá èâä ,éì ùéù íù ìëå ë"çà áúëù ô"òà ,èâá äîù åà åîù äðéùã àëéäå .íäéðù áåúëì êéøö äìéçúëì åäéî .øùë èâä
bbbb.zrxtp dpnl` oi`:äúáåúë.dreaya `l` ,minezi iqkpn:íåìë äìá÷úð àìù.driaydln erpnpäøåî íéîåúéä éðôì úçøåè àéäù éðôîù

äúéäå äòéáùäìî åòðîð êëéôìå .äúáåúë ïåòøôî åðéàå åúìèåð äçøè øëùáù äøåáñ èòåî øáã äç÷ìù ô"òàå .íåìë äç÷ì àìù òáùéì äîöòì àøéúä
:äúáåúë úãñôî.evxiy dn lk minezil zxcep `dzy b"x oiwzd:éúáåúëî éúéðäð íà éìò úåðåæî éðéî íðå÷ ïåâë.dzaezk daebeøçàì úàùð íàå
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כל להולכה, שליח ידי  על  לאשתו  גט שלח הבעל  שאם למדנו, הקודמת במשנה

שהגט  לאשה או לשליחו  להודיע הבעל יכול  האשה, ליד  הגט הגיע שלא זמן
והיא  האשה, או השליח בפני  שלא אחרים, בפני הגט בביטול  דנה משנתנו  בטל .

רבן של אחרת תקנה המשנה מביאה כן  זה. בענין  הזקן גמליאל  רבן  תקנת מביאה

בגט. עירם ושם והמתגרשת המגרש  של  השמות רישום בענין גמליאל 

ïéc úéa äNBò äéä äðBLàøa, דין בית מושיב הבעל  היה – ÈÄÈÈÈÆÅÄ
øçà íB÷îa,האשה או  השליח בפני  שלא –Bìháîe הגט את – ÀÈÇÅÀÇÀ

הדין  בית בענין אמוראים נחלקו בגמרא האשה. ליד שהגיע קודם

היה  נחמן רב לדעת הגט: את בפניהם לבטל  כדי  מושיב הבעל  שהיה
היינו  דין" "בית שסתם פי על ואף אנשים, שני  של  דין  בית מושיב
"בית  קוראים לשניים שאף מוצאים, מקום מכל  אנשים, שלושה של

של דין  בבית די בלבד, דברים הודעת אלא כאן שאין וכיון  דין",
כדי שלושה, של דין  בית להושיב היה שצריך אמר, ששת ורב שניים.

שניים  בפני ביטל  אם אבל  לאשתו; הודעתו ותגיע קול , לדבר שיהא
להלן . הטעם כמבואר כלום, היה ï÷fäלא ìàéìîb ïaø ïé÷úäÄÀÄÇÈÇÀÄÅÇÈÅ

ïk ïéNBò eäé àHL,האשה או השליח בפני שלא הגט את לבטל  – ÆÀÄÅ
íìBòä ïewz éðtî:בגמרא מפרשים יש –mixfnn zpwz iptn ÄÀÅÄÈÈ

– בישראל ממזרים יהו שלא לפירש רש רש רש """"יייי(כלומר הדברים: ופירוש ,(
שאפשר אחר, במקום הגט ביטול  ידי על  תקלה לצאת היתה שעלולה

ונמצאו  בו, תינשא והיא הגט, ביטול בדבר  ולאשה לשליח יוודע שלא
(שם): מפרשים ויש ממזרים. zepebrבניה zpwz iptnשמתוך –

בפני הגט את לבטל כדי  שליח לשלוח או  לילך הבעל  את שמטריחים
ולא  אשתו  ותתגרש  בכך, ישתדל  לא להולכה, שליחו  בפני  או האשה

גמליאל: רבן של  טעמו שהמפרשים מבואר , בגמרא עגונה. iptnתהא
,mixfnn zpwzבפני הגט את לבטל  הבעל היה שיכול  הם סוברים

ולאשה  לשליח יוודע לא שמא גמליאל, רבן  חשש כך ומתוך שניים,
כן; עושים יהו שלא התקין  ולפיכך בו , תינשא והיא הגט, ביטול ענין

המפרשים zepebr,ואילו zpwz iptn ± mlerd oewiz iptn,הם סוברים
כל היה ולא דווקא, שלושה בפני אלא לבטל יכול הבעל  היה שלא
יש אנשים, שלושה של  דין  בית בפני וביטלו שהואיל ממזרות, חשש

קול  הגט,(meqxit),לדבר  את שביטל ולאשה לשליח יוודע ובודאי
עגונות, תקנת מפני  כן  עושים יהו שלא התקין  גמליאל  שרבן אלא

לעיל  בארנו שכבר  אאאא).).).).כמו לגלגלגלג,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין שהיה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ברישא, מבארים ויש 
dמבטלו  y e l y i p t a,:מפרשים הם גמליאל  רבן  תקנת ובטעם

מפני היינו בו ", נישאת והיא לה מוליכו  בדבר  יודע שאינו  "שהשליח
ממזרים הרב הרב הרב הרב תקנת עלעלעלעל שמקשה שמקשה שמקשה שמקשה  טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות עייןעייןעייןעיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

שמיישב שמיישב שמיישב שמיישב  –––– יח יח יח יח  וווו,,,, גירושיןגירושיןגירושיןגירושין הלהלהלהל'''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  עלעלעלעל למלך למלך למלך למלך """" """"משנה משנה משנה משנה  ועייןועייןועייןועיין מברטנורא מברטנורא מברטנורא מברטנורא ;;;;

וברטנוראוברטנוראוברטנוראוברטנורא).).).). רש רש רש רש """"יייי שלשלשלשל dîLe,פירושם פירושם פירושם פירושם  BîL äpLî äéä äðBLàøaÈÄÈÈÈÀÇÆÀÀÈ
døéò íLå Bøéò íL שמו את בגט כותב הבעל  שהיה כלומר – ÅÄÀÅÄÈ

אף  הגט, כתיבת במקום קרויים שהם כפי עריהם ושמות אשתו ושם

במק  קרויים והיו שמותיהם, כאן שנשתנו  פי  בשמות על  מגורם ום
éðBìtאחרים; Léà :áúBk àäiL ï÷fä ìàéìîb ïaø ïé÷úäåÀÄÀÄÇÈÇÀÄÅÇÈÅÆÀÅÅÄÀÄ

dì LiL íeL ìëå úéðBìt äMà ,Bì LiL íL ìëåכלומר – ÀÈÅÆÆÄÈÀÄÀÈÆÆÈ
בגט: זה לשון  לכתוב ipeltשהתקין yi` והידוע המובהק שמו (היינו 

הגט) כתיבת zipeltבמקום dy` ;el yiy my lkeב"איש (כמבואר
dl;פלוני") yiy my lkeעירה ובשם עירו בשם הדין ((((תוספות תוספות תוספות תוספות והוא

הר הר הר הר """"ןןןן).).).). המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; גדולות גדולות גדולות גדולות ;;;; הלכות הלכות הלכות הלכות  בעל בעל בעל בעל  רבן בשםבשםבשםבשם תקנת מפרשים ויש
צריך הגט כתיבת במקום הידועים שמותיהם על שנוסף גמליאל ,

הנקרא  פלוני כגון  להם, שיש האחרים השמות כל את במפורש לכתוב
וכך  תםתםתםתם).).).).כך  לו ((((רבנורבנורבנורבנו וקראו שמות, שני  לו היו  שאם מבארים, ויש 

רבן  תקנת לפי – לכתוב צריך  הריהו  האחר, בשם הגט נתינת במקום
עוד  ולהוסיף במפורש  השמות שני  – el",גמליאל yiy my lke":היינו

"el yiy xg` my lke ipelt `xwpd ipelt";(;(;(;(הראב הראב הראב הראב """"דדדד))))ïewz éðtîÄÀÅÄ
íìBòä, הראשון מבעלה נתגרשה שלא לעז , להוציא יבואו  שלא – ÈÈ

שכתוב  כפי עירה, ושם עירו שם זה שאין או  ושמה, שמו זה שאין  לפי
אינה  זו  שתקנה מבואר, בגמרא ממזרים. השני  מבעלה ובניה בגט,
בשמות  הוחזקו לא אם אבל  האחרים, בשמותיהם כשהוחזקו אלא

לאחר נודע ואפילו לו", שיש שם "וכל בגט לכתוב צורך אין האחרים,
שינה  אם ברם, בכך . נפסל  הגט אין  אחרים, שמות להם שיש זמן 

פסול. הגט לי ", שיש שם "וכל  שהוסיף פי על אף בגט, שמה או  שמו 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

מפני הזקן  גמליאל רבן שהתקין תקנות שתי  בה שנישנו הקודמת, המשנה אגב
תיקון מפני שהותקנו  נוספות תקנות הבא ובפרק בפרקנו  מובאות העולם, תיקון 

מפני או  שלום.העולם דרכי 

úòøôð äðîìà ïéà,כתובתה –íéîBúé éñëpî מהנכסים – ÅÇÀÈÈÄÀÇÇÄÄÀÅÀÄ
מבעלה, בירושה ליתומים äòeáLaשנפלו  àlà לא שעדיין  – ÆÈÄÀÈ

ז-ח). ט, (כתובות שנינו שכבר  כמו  הכתובה, חשבון  על  כלום קיבלה
eòðîð, דין בית –dòéaLälî ביתומים טורחת והיא שהואיל – ÄÀÀÄÀÇÀÄÈ

אף  כלום, מכתובתה קיבלה שלא להישבע לעצמה היתר  מורה היתה
טירחתה  שבשכר היתה, שסבורה משום כתובתה, מקצת שנטלה פי על 

מלהשביעה, נמנעו  לפיכך הכתובה; פירעון  לשם ולא שנטלה מה נטלה
היתומים. מן  כתובתה לגבות יכולה היתה ìàéìîbולא ïaø ïé÷úäÄÀÄÇÈÇÀÄÅ

eöøiM äî ìk íéîBúéì úøãBð àäzL ,ï÷fä שבמקום כלומר – ÇÈÅÆÀÅÆÆÇÀÄÈÇÆÄÀ
"קונם  שתאמר : כגון היתומים, בו  שירצו דבר  על  נודרת תהא שבועה

izdw - zex`ean zeipyn
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eöøiM äî ìk íéîBúéì,dúaúk äáBâå.íéãòäèbä ìò ïéîúBç,íìBòä ïewz éðtî.ìläìeaæBøt ïé÷úä,éðtî ©§¦¨©¤¦§§¨§ª¨¨¨¥¦§¦©©¥¦§¥¦¨¨¦¥¦§¦§§¦§¥
íìBòä ïewz. ¦¨¨

„eäeàãôe äaLpL ãáò,ì íàãáò íeL–ãaòzLé,ì íàïéøç ïa íeL–ãaòzLé àG.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¤¤¤¦§¨§¨¦§¤¤¦§©§¥¦§¤Ÿ¦¦§©§¥©¨¦§¤©§¦¥
øîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–ãaòzLé.BøøçLå íéøçàì é÷éúBtà Baø BàNòL ãáò–áiç ãáòä ïéà ïécä úøeL ¥¥¨¥¨¦§©§¥¤¤¤£¨©©¦¦©£¥¦§¦§§©©¦¥¨¤¤©¨
íeìk,BúBà äNBòå Baø úà ïéôBk íìBòä ïewz éðtî àlàïéøç ïa,åéîc ìò øèL áúBëå.ïa ïBòîL ïaø §¤¨¦§¥¦¨¨¦¤©§¤¤Ÿ¦§¥§¨©¨¨©¨¦§¤

ìàéìîbøîBà:àlà áúBk BðéàøøçLî. ©§¦¥¥¥¥¤¨§©§¥

çà äåøéãé íàå ,äúáåúë ìò íéîåúéä äåøéãäù íãå÷äùðò ïéàù ïðáøã äòåáù ã"áì õåç äúåà ïéòéáùî ,åùòé ãöéë ,äìòá äì øôé àîù ,úàùðù ø
íéøéãî åà ,ã"áì õåç äúåà ïéòéáùî åöø ,íéîåúéä ãéá úåùøä ,øçàì àùðúù íãå÷ äúáåúë úåáâì úàáùëå .úàùðù øçà äúáåúë úìèåðå ,äáåøî

:ã"áá äúåà.mlerd oewz iptn hbd lr minzeg micrdåéäéù ,íìåòä ïå÷ú éðôî ,åöøéù äî ìë íéùøåéì úøãåð àäúù äðîìà éáâ ,éà÷ åäééååøúà
èâä øñîðù íéãòäù ,éúøë äøéñî éãòå ìéàåäã ,íìåòä ïå÷éú éðôî èâä ìò íéîúåç íéãò éáâå .ïúáåúë ãéñôäì äðâàãú àìå ïäéìòáì úåàùéð íéùðä
,íäéðôá èâä øñîðù íéãòä ïî ãçà úåîé àîù ïðéùééçã ,íìåòä ïå÷éú éðôî àìà ,èâá íéãò åîúçéù êéøö äéä àì ,ïéùåøéâä ø÷éò íä äùàì íäéðôá

:àîìòá àôñçë íéãò àìá äãéáù èâä àöîðå.leafext oiwzd lldäøåúá áåúëù äî ìò åøáòå äæ úà äæ úååìäìî åòðîðù íòä úà äàøùíéøáã)
(å"è,éðåìô ìöà éì ùéù áåç ìëù .íéðééã éðåìôå éðåìô íëì éðà øñåî ,ìåáæåøô ìù åôåâ äæå .ìåáæåøô ïé÷úäå ãîò ,ìòéìá êááì íò øáã äéäé ïô êì øîùä

:äöøàù ïîæ ìë åðáâàù
cccc.ede`cte daypy car:åðîî åáø ùàéúðù øçàì íéøçà íéìàøùé.carzyi car meyl m`:éðù åáøì.carzyi `l oixeg oa meylåáøì àì

:é÷øô àìå éòðîî àîìã ,àì ïåùàø åáøì .äé÷øô ïéøåç ïá íåùì àäã ,àì éðù åáøì .éðù åáøì àìå ,ïåùàøoiae jk oia xne` l`ilnb oa oerny oax
.carzyi jk:åáø ãéî åîöò òé÷ôîå úåñééâì åîöò ìéôîå êìåä ãçàå ãçà ìë àäé àìù .ïåùàø åáøì.iwizet`àìå êáåç äáâú äæî .éà÷ àäú äô
:øçà íå÷îî.exxgye:ïåùàø åáø.melk aiig card oi` oicd zxey:ãåáòù éãéî åòé÷ôî ïåùàø åáø åøøçùù øåøçùäù .éðù åáøìoewz iptn `l`

`xephxa yexit

כלום", מכתובתי קיבלתי אם פלוני  פרי dúaúkעלי  äáBâå שאימת – ÀÈÀËÈÈ
השבועות מן  יותר עליהן שכל((((ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי ).).).).נדרים הטעם, מבארים ויש

שאוכלת  שעה כל הרי  תמיד , לו  נזקקת והיא מאכל, מין עליה שאסרה
לה אסור מאכל שאותו זוכרת, היא ïéîúBç((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).הרי  íéãòäÈÅÄÀÄ

èbä ìò,הכורתים הם מסירה שעדי אלעזר , רבי לדעת היא משנתנו  – ÇÇÅ
הגירושין, עיקר הם לאשה הגט נמסר  שבפניהם העדים oi`eכלומר

`l` ,hbd lr minzeg micrdíìBòä ïewz éðtî שמא שחוששים – ÄÀÅÄÈÈ
א  מסירה עדי  הגט ימותו על  ויערער הבעל ויבוא הים, למדינת ילכו  ו 

הבעל יערער שאם הגט, על  עדים שיחתמו  התקינו הלכך מזויף , שהוא

משנתנו מפרשים ויש בחותמיו . יתקיים רבי((((בגמראבגמראבגמראבגמרא))))עליו  לדעת אף
שבראשונה  היא המשנה שכוונת אלא הכורתים, הם חתימה שעדי  מאיר,

מתוך לדעת היה וקשה בגיטין, שמותיהם מפרשים העדים היו  לא
העדים  שיהיו  התקינו  ולפיכך  העדים, של  שמותיהם מה החתימות

כדי העולם, תיקון  מפני בו  שמותיהם מפרשים הגט על  החותמים
מכיריהם  אחרי לחזר  יהא אפשר  חתימותיהם את לקיים הצורך  שבשעת

גמליאל רבן  מתקנות זו  תקנה שאף מפרשים, יש  ידם. כתב על  שיעידו
והפיסקה היא, mlerd"הזקן  oewiz iptn"של התקנה על אף מוסבה

העולם", תיקון  מפני שירצו מה כל  ליתומים נודרת "שתהא  האלמנה:
כתובתן להפסד  תדאגנה ולא לבעלים נישאות נשים ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).שתהיינה

התוספות התוספות התוספות התוספות אבל העדים בעליבעליבעליבעלי חתימת שתקנת מהגמרא, שמשמע כותבים,
הזקן  גמליאל רבן לפני  נתקנה המתחיל המתחיל המתחיל המתחיל בגט דיבורדיבורדיבורדיבור תוספותתוספותתוספותתוספות,,,, אאאא;;;; לולולולו,,,, ((((גיטיןגיטיןגיטיןגיטין

íìBòä""""והעדים והעדים והעדים והעדים ").").")."). ïewz éðtî ,ìeaæBøt ïé÷úä ìlä כשראה – ÄÅÄÀÄÀÀÄÀÅÄÈÈ
יפרע  לא שמא מחשש  זה, את זה מלהלוות העם שנמנעו  הזקן הלל

חובו , את משמטת שמיטה ונמצאת השמיטה שנת עד החוב את הלווה
בתורה שכתוב מה על  עוברים ט ט ט ט ):):):):והיו טוטוטוטו,,,, יהיה ((((דבריםדבריםדבריםדברים פן  לך  "השמר 

ורעה  השמיטה שנת השבע שנת קרבה לאמר  בליעל לבבך עם דבר
שטר והוא פרוזבול , והתקין עמד  לו", תתן ולא האביון  באחיך עינך 

כדי חובותיו, את השמיטה לפני דין  לבית מסר שהמלוה בו, שכתוב
ג-ד ). י, שביעית במסכת (כמבואר השמיטה שנת אותם תשמט שלא

leafext:שפירושה "פרוסבוליבוטי ", מהמלה קיצור  והוא יווני, לשון  –

מנכסיו  וירד  נזק העם מן אחד יקבל שלא לפקח ממונה דין בית
זו :((((הערוך הערוך הערוך הערוך ).).).). מלה פירשו  iheaeובגמרא ilea qextל תקנה עשירים –

– לעניים ותקנה נפקע, ממונם יהא שלא – לעשירים תקנה ולעניים:
ללוות מוצאים א א א א ).).).).שיהו  לז לז לז לז ,,,, בבבב;;;; לולולולו,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין ורש ורש ורש ורש """"יייי ((((גמראגמראגמראגמרא

i p y m e i
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ãáò,ישראל של  כנעני –äaLpL,גייסות ידי על –eäeàãôe– ÆÆÆÄÀÈÀÈ
ממנו, רבו  שנתייאש לאחר  ãáòאחרים, íeLì íà פדאוהו אם – ÄÀÆÆ

בעבדותו, שימשיך עבד, לשם שפדאו ,ãaòzLéהאחרים למי – ÄÀÇÀÅ
לעיל. שבארנו כמו  ממנו, נתייאש שהרי הקודם, לרבו חוזר íàÄואינו 

ïéøç ïa íeLì,חורין בן לשם פדאוהו  אם –ãaòzLé àG– ÀÆÙÄÄÀÇÀÅ
שהרי שפדאו , למי ולא ממנו , נתייאש  שהרי הקודם, לרבו לא כלל ,

חורין . בן  לשם Ckפדאו ïéa :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÅÈ
Ck ïéáe, חורין בן  לשם שפדאוהו  ובין  עבד לשם שפדאוהו  בין  – ÅÈ
ãaòzLé עצמו ומפיל  הולך  ואחד  אחד כל יהא שלא הקודם, לרבו – ÄÀÇÀÅ

רבו מיד עצמו ומפקיע עבד,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),לגייסות לשם פדאו  שאם אלא

הפקיר הרי  חורין, בן  לשם כשפדאו אבל דמיו , לו  נותן הקודם רבו 
משנה משנה משנה משנה ").").").").דמיו  """"כסףכסףכסףכסף טוטוטוטו;;;; ח ח ח ח ,,,, עבדים עבדים עבדים עבדים  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  התוספתא התוספתא התוספתא התוספתא ;;;; פיפיפיפי עלעלעלעל ((((הר הר הר הר """"ןןןן

מפרשים: carzyiויש jk oiae jk oia,עבד לשם פדאוהו שאם –
חורין , בן לשם פדאוהו  ואם קמא; תנא כדברי  שפדאו, למי  ישתעבד 

של למעלה, שהזכרנו מהטעם הקודם, לרבו אחדישתעבד כל  יהא א
עצמו  ומפיל הולך לשם ואחד פודהו  אחד שיהא סמך  על  לגייסות,

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).חרות íéøçàì((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;; é÷éúBtà Baø BàNòL ãáò– ÆÆÆÂÈÇÇÄÄÇÂÅÄ
זה; מעבד אלא החוב פירעון  לך  יהא לא למלוה: –`iwizetשאמר

פירשו: ובגמרא נכסים, שיעבוד משכון, ופירושה: יוונית, ה tמלה
zהאw.אחר ממקום ולא חובך תגבה מזה כלומר  עומד ), תהא (פה אי

BøøçLå,הראשון רבו –ïécä úøeL,הדין לפי –ãáòä ïéà ÀÄÀÀÇÇÄÅÈÆÆ
íeìk áiç, שעבוד מידי הפקיעו ששחררו  שהשחרור  למלוה, –àlà ÇÈÀÆÈ

íìBòä ïewz éðtîעבדי לו: ויאמר בשוק המלוה ימצאנו שמא – ÄÀÅÄÈÈ
בחובי , אפותיקי  לי שנעשית Baøאתה, úà ïéôBk היינו השני , – ÄÆÇ

המלוה, ïéøçאת ïa BúBà äNBòå מן אותו  שישחרר כלומר  – ÀÆÆÙÄ
עליו , לו שיש  למלוה,áúBëåהזכות העבד  –åéîc ìò øèL– ÀÅÀÈÇÈÈ

מה  כפי כלומר  דמיו, בכדי  לו כותב הריהו  מדמיו, יותר  החוב אם

בכדי לו כותב החוב, על יתרים דמיו  ואם בשוק, לימכר שווה שהוא
החוב. àlàדמי  áúBk Bðéà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÅÅÆÈ
øøçLî רבו היינו המשחרר , אלא דמיו , על שטר כותב העבד אין  – ÀÇÀÅ

הרי העבד  שחרור  ידי  שעל  דמיו, על חוב שטר למלוה כותב הראשון ,

izdw - zex`ean zeipyn
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·øçà íB÷îa ïéc úéa äNBò äéä äðBLàøaBìháîe;ïé÷úäï÷fä ìàéìîb ïaøïk ïéNBò eäé àHL,ïewz éðtî ¨¦¨¨¨¤¥¦§¨©¥§©§¦§¦©¨©§¦¥©¨¥¤§¦¥¦§¥¦
äíìBò.dîLe BîL äpLî äéä äðBLàøa,døéò íLå Bøéò íL;ïé÷úäåï÷fä ìàéìîb ïaøáúBk àäiL:Léà ¨¨¨¦¨¨¨§©¤§§¨¥¦§¥¦¨§¦§¦©¨©§¦¥©¨¥¤§¥¥¦

Bì LiL íL ìëå éðBìt,dì LiL íeL ìëå úéðBìt äMà,íìBòä ïewz éðtî. §¦§¨¥¤¤¦¨§¦§¨¤¤¨¦§¥¦¨¨
‚àlà íéîBúé éñëpî úòøôð äðîìà ïéàäòeáLa.dòéaLälî eòðîð;ïé÷úäïaøï÷fä ìàéìîb,úøãBð àäzL ¥©§¨¨¦§©©¦¦§¥§¦¤¨¦§¨¦§§¦§©§¦¨¦§¦©¨©§¦¥©¨¥¤§¥¤¤

aaaa.dpey`xaùä éðôá àìå äùàä éðôá åìèáî äéä àì:äùìù éðôá åìèáî äéä ãîåò äéäù íå÷îá àìà ,çéì.mlerd oewz iptnòãåé åðéàù çéìùäù
:èâä ìò àòãåî øñåî åà èâä ìèáîù éî ìò ïé÷ìî â"ø úð÷ú çëîå .åá úàùéð àéäå äì åëéìåî øáãá.dnye eny dpyn did dpey`xaåì åéäùë

:íäéðù úà áåúëì ãéô÷î äéä àìå ,èâä úáéúë íå÷îá âäåðä íùá äùøâî äéä ,íéä úðéãîá ãçàå ïàë ãçà ,úåîù éðù.mlerd oewiz iptnàìù
,äðéúðä íå÷îá ãçå äáéúëä íå÷îá ãç ,úåîå÷î éðùá úåîù éðùá ÷æçåäù íãàå .åîù äæ ïéàù äìòá äùøâ àì øîåì ,éðùä ïî äéðá ìò æòì åàéöåé
ãáòéãá ,úåîùä ïî ãçà áúëå ãçà íå÷îá úåîù éðùá ÷æçåä íà ìáà .åîò äáéúëä íå÷î ìù íùå äðéúðä íå÷î ìù íù áåúëéù ãò úùøåâî äðéà

:ìèá èâä ,éì ùéù íù ìëå ë"çà áúëù ô"òà ,èâá äîù åà åîù äðéùã àëéäå .íäéðù áåúëì êéøö äìéçúëì åäéî .øùë èâä
bbbb.zrxtp dpnl` oi`:äúáåúë.dreaya `l` ,minezi iqkpn:íåìë äìá÷úð àìù.driaydln erpnpäøåî íéîåúéä éðôì úçøåè àéäù éðôîù

äúéäå äòéáùäìî åòðîð êëéôìå .äúáåúë ïåòøôî åðéàå åúìèåð äçøè øëùáù äøåáñ èòåî øáã äç÷ìù ô"òàå .íåìë äç÷ì àìù òáùéì äîöòì àøéúä
:äúáåúë úãñôî.evxiy dn lk minezil zxcep `dzy b"x oiwzd:éúáåúëî éúéðäð íà éìò úåðåæî éðéî íðå÷ ïåâë.dzaezk daebeøçàì úàùð íàå
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כל להולכה, שליח ידי  על  לאשתו  גט שלח הבעל  שאם למדנו, הקודמת במשנה

שהגט  לאשה או לשליחו  להודיע הבעל יכול  האשה, ליד  הגט הגיע שלא זמן
והיא  האשה, או השליח בפני  שלא אחרים, בפני הגט בביטול  דנה משנתנו  בטל .

רבן של אחרת תקנה המשנה מביאה כן  זה. בענין  הזקן גמליאל  רבן  תקנת מביאה

בגט. עירם ושם והמתגרשת המגרש  של  השמות רישום בענין גמליאל 

ïéc úéa äNBò äéä äðBLàøa, דין בית מושיב הבעל  היה – ÈÄÈÈÈÆÅÄ
øçà íB÷îa,האשה או  השליח בפני  שלא –Bìháîe הגט את – ÀÈÇÅÀÇÀ

הדין  בית בענין אמוראים נחלקו בגמרא האשה. ליד שהגיע קודם

היה  נחמן רב לדעת הגט: את בפניהם לבטל  כדי  מושיב הבעל  שהיה
היינו  דין" "בית שסתם פי על ואף אנשים, שני  של  דין  בית מושיב
"בית  קוראים לשניים שאף מוצאים, מקום מכל  אנשים, שלושה של

של דין  בבית די בלבד, דברים הודעת אלא כאן שאין וכיון  דין",
כדי שלושה, של דין  בית להושיב היה שצריך אמר, ששת ורב שניים.

שניים  בפני ביטל  אם אבל  לאשתו; הודעתו ותגיע קול , לדבר שיהא
להלן . הטעם כמבואר כלום, היה ï÷fäלא ìàéìîb ïaø ïé÷úäÄÀÄÇÈÇÀÄÅÇÈÅ

ïk ïéNBò eäé àHL,האשה או השליח בפני שלא הגט את לבטל  – ÆÀÄÅ
íìBòä ïewz éðtî:בגמרא מפרשים יש –mixfnn zpwz iptn ÄÀÅÄÈÈ

– בישראל ממזרים יהו שלא לפירש רש רש רש """"יייי(כלומר הדברים: ופירוש ,(
שאפשר אחר, במקום הגט ביטול  ידי על  תקלה לצאת היתה שעלולה

ונמצאו  בו, תינשא והיא הגט, ביטול בדבר  ולאשה לשליח יוודע שלא
(שם): מפרשים ויש ממזרים. zepebrבניה zpwz iptnשמתוך –

בפני הגט את לבטל כדי  שליח לשלוח או  לילך הבעל  את שמטריחים
ולא  אשתו  ותתגרש  בכך, ישתדל  לא להולכה, שליחו  בפני  או האשה

גמליאל: רבן של  טעמו שהמפרשים מבואר , בגמרא עגונה. iptnתהא
,mixfnn zpwzבפני הגט את לבטל  הבעל היה שיכול  הם סוברים

ולאשה  לשליח יוודע לא שמא גמליאל, רבן  חשש כך ומתוך שניים,
כן; עושים יהו שלא התקין  ולפיכך בו , תינשא והיא הגט, ביטול ענין

המפרשים zepebr,ואילו zpwz iptn ± mlerd oewiz iptn,הם סוברים
כל היה ולא דווקא, שלושה בפני אלא לבטל יכול הבעל  היה שלא
יש אנשים, שלושה של  דין  בית בפני וביטלו שהואיל ממזרות, חשש

קול  הגט,(meqxit),לדבר  את שביטל ולאשה לשליח יוודע ובודאי
עגונות, תקנת מפני  כן  עושים יהו שלא התקין  גמליאל  שרבן אלא

לעיל  בארנו שכבר  אאאא).).).).כמו לגלגלגלג,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין שהיה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ברישא, מבארים ויש 
dמבטלו  y e l y i p t a,:מפרשים הם גמליאל  רבן  תקנת ובטעם

מפני היינו בו ", נישאת והיא לה מוליכו  בדבר  יודע שאינו  "שהשליח
ממזרים הרב הרב הרב הרב תקנת עלעלעלעל שמקשה שמקשה שמקשה שמקשה  טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות עייןעייןעייןעיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

שמיישב שמיישב שמיישב שמיישב  –––– יח יח יח יח  וווו,,,, גירושיןגירושיןגירושיןגירושין הלהלהלהל'''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  עלעלעלעל למלך למלך למלך למלך """" """"משנה משנה משנה משנה  ועייןועייןועייןועיין מברטנורא מברטנורא מברטנורא מברטנורא ;;;;

וברטנוראוברטנוראוברטנוראוברטנורא).).).). רש רש רש רש """"יייי שלשלשלשל dîLe,פירושם פירושם פירושם פירושם  BîL äpLî äéä äðBLàøaÈÄÈÈÈÀÇÆÀÀÈ
døéò íLå Bøéò íL שמו את בגט כותב הבעל  שהיה כלומר – ÅÄÀÅÄÈ

אף  הגט, כתיבת במקום קרויים שהם כפי עריהם ושמות אשתו ושם

במק  קרויים והיו שמותיהם, כאן שנשתנו  פי  בשמות על  מגורם ום
éðBìtאחרים; Léà :áúBk àäiL ï÷fä ìàéìîb ïaø ïé÷úäåÀÄÀÄÇÈÇÀÄÅÇÈÅÆÀÅÅÄÀÄ

dì LiL íeL ìëå úéðBìt äMà ,Bì LiL íL ìëåכלומר – ÀÈÅÆÆÄÈÀÄÀÈÆÆÈ
בגט: זה לשון  לכתוב ipeltשהתקין yi` והידוע המובהק שמו (היינו 

הגט) כתיבת zipeltבמקום dy` ;el yiy my lkeב"איש (כמבואר
dl;פלוני") yiy my lkeעירה ובשם עירו בשם הדין ((((תוספות תוספות תוספות תוספות והוא

הר הר הר הר """"ןןןן).).).). המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; גדולות גדולות גדולות גדולות ;;;; הלכות הלכות הלכות הלכות  בעל בעל בעל בעל  רבן בשםבשםבשםבשם תקנת מפרשים ויש
צריך הגט כתיבת במקום הידועים שמותיהם על שנוסף גמליאל ,

הנקרא  פלוני כגון  להם, שיש האחרים השמות כל את במפורש לכתוב
וכך  תםתםתםתם).).).).כך  לו ((((רבנורבנורבנורבנו וקראו שמות, שני  לו היו  שאם מבארים, ויש 

רבן  תקנת לפי – לכתוב צריך  הריהו  האחר, בשם הגט נתינת במקום
עוד  ולהוסיף במפורש  השמות שני  – el",גמליאל yiy my lke":היינו

"el yiy xg` my lke ipelt `xwpd ipelt";(;(;(;(הראב הראב הראב הראב """"דדדד))))ïewz éðtîÄÀÅÄ
íìBòä, הראשון מבעלה נתגרשה שלא לעז , להוציא יבואו  שלא – ÈÈ

שכתוב  כפי עירה, ושם עירו שם זה שאין או  ושמה, שמו זה שאין  לפי
אינה  זו  שתקנה מבואר, בגמרא ממזרים. השני  מבעלה ובניה בגט,
בשמות  הוחזקו לא אם אבל  האחרים, בשמותיהם כשהוחזקו אלא

לאחר נודע ואפילו לו", שיש שם "וכל בגט לכתוב צורך אין האחרים,
שינה  אם ברם, בכך . נפסל  הגט אין  אחרים, שמות להם שיש זמן 

פסול. הגט לי ", שיש שם "וכל  שהוסיף פי על אף בגט, שמה או  שמו 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

מפני הזקן  גמליאל רבן שהתקין תקנות שתי  בה שנישנו הקודמת, המשנה אגב
תיקון מפני שהותקנו  נוספות תקנות הבא ובפרק בפרקנו  מובאות העולם, תיקון 

מפני או  שלום.העולם דרכי 

úòøôð äðîìà ïéà,כתובתה –íéîBúé éñëpî מהנכסים – ÅÇÀÈÈÄÀÇÇÄÄÀÅÀÄ
מבעלה, בירושה ליתומים äòeáLaשנפלו  àlà לא שעדיין  – ÆÈÄÀÈ

ז-ח). ט, (כתובות שנינו שכבר  כמו  הכתובה, חשבון  על  כלום קיבלה
eòðîð, דין בית –dòéaLälî ביתומים טורחת והיא שהואיל – ÄÀÀÄÀÇÀÄÈ

אף  כלום, מכתובתה קיבלה שלא להישבע לעצמה היתר  מורה היתה
טירחתה  שבשכר היתה, שסבורה משום כתובתה, מקצת שנטלה פי על 

מלהשביעה, נמנעו  לפיכך הכתובה; פירעון  לשם ולא שנטלה מה נטלה
היתומים. מן  כתובתה לגבות יכולה היתה ìàéìîbולא ïaø ïé÷úäÄÀÄÇÈÇÀÄÅ

eöøiM äî ìk íéîBúéì úøãBð àäzL ,ï÷fä שבמקום כלומר – ÇÈÅÆÀÅÆÆÇÀÄÈÇÆÄÀ
"קונם  שתאמר : כגון היתומים, בו  שירצו דבר  על  נודרת תהא שבועה

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iriax wxt oihib zkqn

eöøiM äî ìk íéîBúéì,dúaúk äáBâå.íéãòäèbä ìò ïéîúBç,íìBòä ïewz éðtî.ìläìeaæBøt ïé÷úä,éðtî ©§¦¨©¤¦§§¨§ª¨¨¨¥¦§¦©©¥¦§¥¦¨¨¦¥¦§¦§§¦§¥
íìBòä ïewz. ¦¨¨

„eäeàãôe äaLpL ãáò,ì íàãáò íeL–ãaòzLé,ì íàïéøç ïa íeL–ãaòzLé àG.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¤¤¤¦§¨§¨¦§¤¤¦§©§¥¦§¤Ÿ¦¦§©§¥©¨¦§¤©§¦¥
øîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–ãaòzLé.BøøçLå íéøçàì é÷éúBtà Baø BàNòL ãáò–áiç ãáòä ïéà ïécä úøeL ¥¥¨¥¨¦§©§¥¤¤¤£¨©©¦¦©£¥¦§¦§§©©¦¥¨¤¤©¨
íeìk,BúBà äNBòå Baø úà ïéôBk íìBòä ïewz éðtî àlàïéøç ïa,åéîc ìò øèL áúBëå.ïa ïBòîL ïaø §¤¨¦§¥¦¨¨¦¤©§¤¤Ÿ¦§¥§¨©¨¨©¨¦§¤

ìàéìîbøîBà:àlà áúBk BðéàøøçLî. ©§¦¥¥¥¥¤¨§©§¥

çà äåøéãé íàå ,äúáåúë ìò íéîåúéä äåøéãäù íãå÷äùðò ïéàù ïðáøã äòåáù ã"áì õåç äúåà ïéòéáùî ,åùòé ãöéë ,äìòá äì øôé àîù ,úàùðù ø
íéøéãî åà ,ã"áì õåç äúåà ïéòéáùî åöø ,íéîåúéä ãéá úåùøä ,øçàì àùðúù íãå÷ äúáåúë úåáâì úàáùëå .úàùðù øçà äúáåúë úìèåðå ,äáåøî

:ã"áá äúåà.mlerd oewz iptn hbd lr minzeg micrdåéäéù ,íìåòä ïå÷ú éðôî ,åöøéù äî ìë íéùøåéì úøãåð àäúù äðîìà éáâ ,éà÷ åäééååøúà
èâä øñîðù íéãòäù ,éúøë äøéñî éãòå ìéàåäã ,íìåòä ïå÷éú éðôî èâä ìò íéîúåç íéãò éáâå .ïúáåúë ãéñôäì äðâàãú àìå ïäéìòáì úåàùéð íéùðä
,íäéðôá èâä øñîðù íéãòä ïî ãçà úåîé àîù ïðéùééçã ,íìåòä ïå÷éú éðôî àìà ,èâá íéãò åîúçéù êéøö äéä àì ,ïéùåøéâä ø÷éò íä äùàì íäéðôá

:àîìòá àôñçë íéãò àìá äãéáù èâä àöîðå.leafext oiwzd lldäøåúá áåúëù äî ìò åøáòå äæ úà äæ úååìäìî åòðîðù íòä úà äàøùíéøáã)
(å"è,éðåìô ìöà éì ùéù áåç ìëù .íéðééã éðåìôå éðåìô íëì éðà øñåî ,ìåáæåøô ìù åôåâ äæå .ìåáæåøô ïé÷úäå ãîò ,ìòéìá êááì íò øáã äéäé ïô êì øîùä

:äöøàù ïîæ ìë åðáâàù
cccc.ede`cte daypy car:åðîî åáø ùàéúðù øçàì íéøçà íéìàøùé.carzyi car meyl m`:éðù åáøì.carzyi `l oixeg oa meylåáøì àì

:é÷øô àìå éòðîî àîìã ,àì ïåùàø åáøì .äé÷øô ïéøåç ïá íåùì àäã ,àì éðù åáøì .éðù åáøì àìå ,ïåùàøoiae jk oia xne` l`ilnb oa oerny oax
.carzyi jk:åáø ãéî åîöò òé÷ôîå úåñééâì åîöò ìéôîå êìåä ãçàå ãçà ìë àäé àìù .ïåùàø åáøì.iwizet`àìå êáåç äáâú äæî .éà÷ àäú äô
:øçà íå÷îî.exxgye:ïåùàø åáø.melk aiig card oi` oicd zxey:ãåáòù éãéî åòé÷ôî ïåùàø åáø åøøçùù øåøçùäù .éðù åáøìoewz iptn `l`

`xephxa yexit

כלום", מכתובתי קיבלתי אם פלוני  פרי dúaúkעלי  äáBâå שאימת – ÀÈÀËÈÈ
השבועות מן  יותר עליהן שכל((((ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי ).).).).נדרים הטעם, מבארים ויש

שאוכלת  שעה כל הרי  תמיד , לו  נזקקת והיא מאכל, מין עליה שאסרה
לה אסור מאכל שאותו זוכרת, היא ïéîúBç((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).הרי  íéãòäÈÅÄÀÄ

èbä ìò,הכורתים הם מסירה שעדי אלעזר , רבי לדעת היא משנתנו  – ÇÇÅ
הגירושין, עיקר הם לאשה הגט נמסר  שבפניהם העדים oi`eכלומר

`l` ,hbd lr minzeg micrdíìBòä ïewz éðtî שמא שחוששים – ÄÀÅÄÈÈ
א  מסירה עדי  הגט ימותו על  ויערער הבעל ויבוא הים, למדינת ילכו  ו 

הבעל יערער שאם הגט, על  עדים שיחתמו  התקינו הלכך מזויף , שהוא

משנתנו מפרשים ויש בחותמיו . יתקיים רבי((((בגמראבגמראבגמראבגמרא))))עליו  לדעת אף
שבראשונה  היא המשנה שכוונת אלא הכורתים, הם חתימה שעדי  מאיר,

מתוך לדעת היה וקשה בגיטין, שמותיהם מפרשים העדים היו  לא
העדים  שיהיו  התקינו  ולפיכך  העדים, של  שמותיהם מה החתימות

כדי העולם, תיקון  מפני בו  שמותיהם מפרשים הגט על  החותמים
מכיריהם  אחרי לחזר  יהא אפשר  חתימותיהם את לקיים הצורך  שבשעת

גמליאל רבן  מתקנות זו  תקנה שאף מפרשים, יש  ידם. כתב על  שיעידו
והפיסקה היא, mlerd"הזקן  oewiz iptn"של התקנה על אף מוסבה

העולם", תיקון  מפני שירצו מה כל  ליתומים נודרת "שתהא  האלמנה:
כתובתן להפסד  תדאגנה ולא לבעלים נישאות נשים ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).שתהיינה

התוספות התוספות התוספות התוספות אבל העדים בעליבעליבעליבעלי חתימת שתקנת מהגמרא, שמשמע כותבים,
הזקן  גמליאל רבן לפני  נתקנה המתחיל המתחיל המתחיל המתחיל בגט דיבורדיבורדיבורדיבור תוספותתוספותתוספותתוספות,,,, אאאא;;;; לולולולו,,,, ((((גיטיןגיטיןגיטיןגיטין

íìBòä""""והעדים והעדים והעדים והעדים ").").")."). ïewz éðtî ,ìeaæBøt ïé÷úä ìlä כשראה – ÄÅÄÀÄÀÀÄÀÅÄÈÈ
יפרע  לא שמא מחשש  זה, את זה מלהלוות העם שנמנעו  הזקן הלל

חובו , את משמטת שמיטה ונמצאת השמיטה שנת עד החוב את הלווה
בתורה שכתוב מה על  עוברים ט ט ט ט ):):):):והיו טוטוטוטו,,,, יהיה ((((דבריםדבריםדבריםדברים פן  לך  "השמר 

ורעה  השמיטה שנת השבע שנת קרבה לאמר  בליעל לבבך עם דבר
שטר והוא פרוזבול , והתקין עמד  לו", תתן ולא האביון  באחיך עינך 

כדי חובותיו, את השמיטה לפני דין  לבית מסר שהמלוה בו, שכתוב
ג-ד ). י, שביעית במסכת (כמבואר השמיטה שנת אותם תשמט שלא

leafext:שפירושה "פרוסבוליבוטי ", מהמלה קיצור  והוא יווני, לשון  –

מנכסיו  וירד  נזק העם מן אחד יקבל שלא לפקח ממונה דין בית
זו :((((הערוך הערוך הערוך הערוך ).).).). מלה פירשו  iheaeובגמרא ilea qextל תקנה עשירים –

– לעניים ותקנה נפקע, ממונם יהא שלא – לעשירים תקנה ולעניים:
ללוות מוצאים א א א א ).).).).שיהו  לז לז לז לז ,,,, בבבב;;;; לולולולו,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין ורש ורש ורש ורש """"יייי ((((גמראגמראגמראגמרא

i p y m e i
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ãáò,ישראל של  כנעני –äaLpL,גייסות ידי על –eäeàãôe– ÆÆÆÄÀÈÀÈ
ממנו, רבו  שנתייאש לאחר  ãáòאחרים, íeLì íà פדאוהו אם – ÄÀÆÆ

בעבדותו, שימשיך עבד, לשם שפדאו ,ãaòzLéהאחרים למי – ÄÀÇÀÅ
לעיל. שבארנו כמו  ממנו, נתייאש שהרי הקודם, לרבו חוזר íàÄואינו 

ïéøç ïa íeLì,חורין בן לשם פדאוהו  אם –ãaòzLé àG– ÀÆÙÄÄÀÇÀÅ
שהרי שפדאו , למי ולא ממנו , נתייאש  שהרי הקודם, לרבו לא כלל ,

חורין . בן  לשם Ckפדאו ïéa :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÅÈ
Ck ïéáe, חורין בן  לשם שפדאוהו  ובין  עבד לשם שפדאוהו  בין  – ÅÈ
ãaòzLé עצמו ומפיל  הולך  ואחד  אחד כל יהא שלא הקודם, לרבו – ÄÀÇÀÅ

רבו מיד עצמו ומפקיע עבד,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),לגייסות לשם פדאו  שאם אלא

הפקיר הרי  חורין, בן  לשם כשפדאו אבל דמיו , לו  נותן הקודם רבו 
משנה משנה משנה משנה ").").").").דמיו  """"כסףכסףכסףכסף טוטוטוטו;;;; ח ח ח ח ,,,, עבדים עבדים עבדים עבדים  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  התוספתא התוספתא התוספתא התוספתא ;;;; פיפיפיפי עלעלעלעל ((((הר הר הר הר """"ןןןן

מפרשים: carzyiויש jk oiae jk oia,עבד לשם פדאוהו שאם –
חורין , בן לשם פדאוהו  ואם קמא; תנא כדברי  שפדאו, למי  ישתעבד 

של למעלה, שהזכרנו מהטעם הקודם, לרבו אחדישתעבד כל  יהא א
עצמו  ומפיל הולך לשם ואחד פודהו  אחד שיהא סמך  על  לגייסות,

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).חרות íéøçàì((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;; é÷éúBtà Baø BàNòL ãáò– ÆÆÆÂÈÇÇÄÄÇÂÅÄ
זה; מעבד אלא החוב פירעון  לך  יהא לא למלוה: –`iwizetשאמר

פירשו: ובגמרא נכסים, שיעבוד משכון, ופירושה: יוונית, ה tמלה
zהאw.אחר ממקום ולא חובך תגבה מזה כלומר  עומד ), תהא (פה אי

BøøçLå,הראשון רבו –ïécä úøeL,הדין לפי –ãáòä ïéà ÀÄÀÀÇÇÄÅÈÆÆ
íeìk áiç, שעבוד מידי הפקיעו ששחררו  שהשחרור  למלוה, –àlà ÇÈÀÆÈ

íìBòä ïewz éðtîעבדי לו: ויאמר בשוק המלוה ימצאנו שמא – ÄÀÅÄÈÈ
בחובי , אפותיקי  לי שנעשית Baøאתה, úà ïéôBk היינו השני , – ÄÆÇ

המלוה, ïéøçאת ïa BúBà äNBòå מן אותו  שישחרר כלומר  – ÀÆÆÙÄ
עליו , לו שיש  למלוה,áúBëåהזכות העבד  –åéîc ìò øèL– ÀÅÀÈÇÈÈ

מה  כפי כלומר  דמיו, בכדי  לו כותב הריהו  מדמיו, יותר  החוב אם

בכדי לו כותב החוב, על יתרים דמיו  ואם בשוק, לימכר שווה שהוא
החוב. àlàדמי  áúBk Bðéà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÅÅÆÈ
øøçLî רבו היינו המשחרר , אלא דמיו , על שטר כותב העבד אין  – ÀÇÀÅ

הרי העבד  שחרור  ידי  שעל  דמיו, על חוב שטר למלוה כותב הראשון ,

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ïéøç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî–ãçà íBé Bîöò úàå ãçà íBé Baø úà ãáBò;éøácìlä úéa.íäì eøîà ¦¤¤§¤¤§¤§¤Ÿ¦¥¤©¤¨§¤©§¤¨¦§¥¥¦¥¨§¨¤
éànL úéa:Baø úà ízðwz,ízðwz àG Bîöò úàå;øLôà éà äçôL àOì,ïéøç ïa Béöç øákL;éà ïéøç úa ¥©©¦©§¤¤©§¤©§¦©§¤¦¨¦§¨¦¤§¨¤§¨¤§¤Ÿ¦©Ÿ¦¦

øLôà,Béöç øákLãáò;ìèaé?àlà íìBòä àøáð àG àGäåäéáøå äéøôì,øîàpL(çé ,äî äéòùé):eäú-àG" ¤§¨¤§¨¤§¤¤¦¨¥©£¦§¨¨¨¤¨§¦§¨§¦§¨¤¤¡©Ÿ
dàøá,ì"døöé úáL;ïéøç ïa BúBà äNBòå Baø úà ïéôBk íìBòä ïewz éðtî àlà,åéîã éöç ìò øèL áúBëå. §¨¨¨¤¤§¨¨¤¨¦§¥¦¨¨¦¤©§¤¤Ÿ¦§¥§¨©£¦¨¨
eøæçåìlä úéaéøáãk úBøBäìéànL úéa. §¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©
Âõøàì äöeçì Bà éBâì Bcáò øëBnä–ïéøç ïa àöé.øúBé íééeáMä úà ïéãBt ïéàïäéîã éãk ìò,ïewz éðtî ©¥©§§§¨¨¨¤¨¨¤Ÿ¦¥¦¤©§¦¥©§¥§¥¤¦§¥¦

íìBòä.ïééeáMä úà ïéçéøáî ïéàå,íìBòä ïewz éðtî.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ïééeáMä úðwz éðtî.ïéàå ¨¨§¥©§¦¦¤©§¦¦§¥¦¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦§¥©¨©©§¦§¥
ïäéîã éãk ìò øúBé íéBbä ïî úBæeæîe ïélôz íéøôñ íéç÷Bì,íìBòä ïewz éðtî. §¦§¨¦§¦¦§¦©¦¥©§¥§¥¤¦§¥¦¨¨

.mlerd:åéðá ìò æòì àéöåéå äúà éãáò åì øîàéå ÷åùá éðù åáø åðàöîé àîù.eax z` oitek,åéîã ìò ç"èù ãáòä åì áúåëå .ïéøåç ïá åäùåòå ,éðù
:åéîã ìò øúé áåçä äéä íà áåçä éôë àì ,÷åùá øëîéì äåù àåäù äî éôë øîåìë.azek card oi` xn` b"ayx.íåìë áééç åðéà àåäù ,áåç øèù

:â"áùøë äëìäå .áééç åøáç ìù åãåáòù ÷éæîäù ,åéîã åì íìùì êéøöù àåä ,äæ ìù åãåáòù ÷éæäù ïåùàø åáø àìà
dddd.oixeg oa eivge car eivgy in:íéîãä íúåàá åéöç øøçùå åéîã éöç åðîî åáø ìá÷ù ð"à .íäî ãçà åøøçùå íéôúåù 'á ìù ãáò ïåâëmzpwz

.eax z`:íåìë øñç åðéàù.leki epi` dgty `yil:åáù úåøéç ãö éðôî.leki epi` oixeg za:åáù úåãáò ãö éðôî.oixeg oa edyere eax z` oitek
:åøøçùì íìë úà ïéôåëù ,åøøçù íäî ãçàå ïéôúåù äàî ìù ãáò äéä íà ä"äå

eeee.oixeg oa `viíéîëç ñð÷å .åá ãáòúùé àì åàãôù øçàå åúåãôì åúåà ïéôåë ïðéøîàãë ,íéøëðä ïî åúåãôì ã"á åúåà åñð÷ù åà ,éøëðä ïî çøá íà
:é"àî åàéöåäù éôì úåøéçì àöé ì"åçì ïëå .úåöîä ïî åòé÷ôäù éôì ,àåä.mlerd oewz iptnïéàåøùë ïééåáù àéáäì úåáøäì ïîöò íéøëðä åøñîé àìù

:íäéîã éãëî øúåéá íúåà ïéøëåîù.mlerd oewz iptn oiieayd z` oigixan oi`eúåàìùìùá íåðúéå íãéì àáì íéãéúòä ïééåáùä ìò åôö÷é àîù
:íìâø ãñá åîéùéå.oiieayd zpwz iptn xne` l`ilnb oa oerny oaxäúò íééåáù íäù íúåà ìò àìà ,äéáùá àáì íéãéúòä ìò â"áùø ùééç àìã

:â"áùøë äëìäå .åîò íéøçà íééåáù ïéàùë íéøçà íééåáù úð÷ú éðôî ïàë ùåçì ïéàå ,åúåà ïéçéøáî ,éãéçé àåä àìà éåáù ïéà íàù .åîò

`xephxa yexit

חברו  של שיעבודו והמזיק המלוה, של  שיעבודו  חייב.הזיק

לאחר אחרים שפדאוהו  בגמרא, רבא לדעת משנתנו  של  הרישא את בארנו 
בגמרא  אביי  דעת אבל המשנה. מפרשי כל  מבארים וכן ממנו . רבו שנתייאש

הוא: המשנה ופירוש ממנו , רבו  שנתייאש לפני במשנתנו  שמדובר `mהיא,
carzyi ,car meyl,הראשון לרבו –carzyi `l ,oixeg oa meyl m` לא כלל , –

שחוששים  הראשון , לרבו לא ואף חורין , בן  לשם פדאו שהרי השני , לרבו 
יפדוהו. ולא יימנעו carzyiשמא jk oiae jk oia :xne` l`ilnb oa oerny oax–

בני את לפדות שמצוה כשם גמליאל: בן שמעון רבן  שסובר  הראשון , לרבו 
מלפדותו. הבריות יימנעו שמא לחשוש ואין  העבדים, את לפדות מצוה כך  חורין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøç ïa Béöçå ãáò BéöçL éîשני של  כנעני עבד  כגון  – ÄÆÆÀÆÆÀÆÀÆÙÄ
רבו  וקיבל אחד , של  עבדו שהיה או מהם, אחד ושחררו  שותפים

הדמים, באותם חציו  ושחרר דמיו , ãçàמחצית íBé Baø úà ãáBòÅÆÇÆÈ
ìlä úéa éøác ;ãçà íBé Bîöò úàå נמצא כך  ידי שעל – ÀÆÇÀÆÈÄÀÅÅÄÅ

עצמו . ברשות וחציו רבו ברשות חציו éànLהעבד úéa íäì eøîàÈÀÈÆÅÇÇ
הלל: לבית –Baø úà ízðwz, יפסיד שלא –àG Bîöò úàå ÄÇÀÆÆÇÀÆÇÀ

ízðwzשהרי תיקנתם; לא עצמו  העבד  את אבל –äçôL àOì ÄÇÀÆÄÈÄÀÈ
כנענית, –øLôà éà, יכול אינו  –Lïéøç ïa Béöç øák ובן – ÄÆÀÈÆÀÈÆÀÆÙÄ

כנענית; בשפחה אסור øLôàחורין éà ïéøç úa בת ולישא – ÇÙÄÄÆÀÈ
יכול , אינו  ãáòחורין Béöç øákLואסור עבד, חציו  שעדיין  – ÆÀÈÆÀÆÆ
חורין ; בבת אשה?ìèaéהוא מלישא –íìBòä àøáð àG àGäå ÄÈÅÇÂÄÀÈÈÈ

"døöé úáLì ,dàøá eäú-àG" :øîàpL ,äéáøå äéøôì àlàÆÈÀÄÀÈÀÄÀÈÆÆÁÇÙÀÈÈÈÆÆÀÈÈ
לשבת  אלא יושב, מאין תוהו להיות לתוהו, הארץ את ה' ברא לא –

אדם, בני  של ישוב בה ויהיה בה, וירבו שיפרו éðtîיצרה, àlàÆÈÄÀÅ
íìBòä ïewz,ורביה מפריה העבד  ייבטל  שלא –Baø úà ïéôBk ÄÈÈÄÆÇ

ïéøç ïa BúBà äNBòå,גמור –áúBëå, לרבו העבד  –ìò øèL ÀÆÆÙÄÀÅÀÈÇ
åéîã éöçלימכר שווה שהוא מה כפי שוויו. דמי  מחצית על – ÂÄÈÈ

éànLבשוק. úéa éøáãk úBøBäì ìlä úéa eøæçå שקיבלו – ÀÈÀÅÄÅÀÀÄÀÅÅÇÇ
של עבד היה אם הדין והוא שמאי . בית של  דבריהם את הלל  בית

לשחררו . כולם את שכופים שחררו , מהם ואחד שותפים, מאה

i y i l y m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שברישא  אלא העולם תיקון  מפני חכמים שהתקינו שונים בדברים ממשיכה משנתנו

כנעני. עבד בענין  ללמדנו היא מוסיפה

ïéøç ïa àöé ,õøàì äöeçì Bà éBâì Bcáò øëBnäכלומר – ÇÅÇÀÀÀÈÈÈÆÈÈÆÙÄ
לפדותו  אותו קונסים לגוי , מכרו  einca),אם dxyr cr)שהפקי עו לפי

שפדאו , ולאחר  כאשה, במצוות חייב כנעני עבד  שהרי  המצוות, מן
לרבו . חוזר  אינו מהגוי, העבד  ברח אם וכן  לחרות. יוצא הוא הרי

כתב  ואם הראשון; מרבו שחרור שטר שצריך  מבואר, בגמרא ברם,
זהו  בך", עסק לי  אין  ממנו "לכשתברח לו : שכתב היינו  אונו, עליו

ux`l,שחרורו . uegl ecar z` xkend okeהעבד יוצא לישראל , אפילו 
שטר שצריך מבואר , בגמרא ישראל . מארץ שהוציאו  לפי לחרות,

קנסו  שלא השטר , את לו לכתוב אותו  וכופים השני , מרבו  שחרור
ש הלוקח, את אלא המוכר את apb"בזה `xeg `l` apb `xakr e`l"

בו). ונכנס יוצא שהוא החור אלא הגנב הוא העכבר ïéãBt(לא ïéàÅÄ
íìBòä ïewz éðtî ,ïäéîã éãk ìò øúBé íééeáMä úà– ÆÇÀÄÅÇÀÅÀÅÆÄÀÅÄÈÈ

לשבות  ירבו  מדמיהם, ביתר  השבויים את שפודים הגויים יראו שאם

ïééeáMäשבויים. úà ïéçéøáî ïéàåעושים אין כדי– תחבולות, ÀÅÇÀÄÄÆÇÀÄ
שוביהם, מידי  יברחו íìBòäשהשבויים ïewz éðtî שמא – ÄÀÅÄÈÈ

לידם. לבוא העתידים השבויים עם באכזריות ינהגו כך  ïaøÇÈמתוך
ïééeáMä úðwz éðtî :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL שמעון רבן – ÄÀÆÇÀÄÅÅÄÀÅÇÈÇÇÀÄ

לאחר לידם שיבואו  אחרים שבויים לתקנת חושש אינו  גמליאל  בן
יברח, אחד שאם בידיהם, עכשיו  הנמצאים השבויים לתקנת אלא מכן ,

שבוי אלא בידם אין שאם ומכאן , השבויים. שאר עם בחומרה ינהגו
בדבר . מקפידים ואין  אותו, מבריחים íéøôñאחד , íéç÷Bì ïéàåÀÅÀÄÀÈÄ

ïewz éðtî ïäéîã éãk ìò øúBé íéBbä ïî úBæeæîe ïélôzÀÄÄÀÄÇÄÅÇÀÅÀÅÆÄÀÅÄ
íìBòä תפילין ספרים, ולגזול לגנוב רגילים הגויים יהו  שלא – ÈÈ

היהודים. מן ומזוזות
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Êòø íL íeMî BzLà úà àéöBnä–øéæçé àG;øãð íeMî–øéæçé àG.äãeäé éaøøîBà:Ba eòãiL øãð ìk ©¦¤¦§¦¥¨©£¦¦¤¤©£¦©¦§¨¥¨¤¤¤¨§
íéaø–àGøéæçé;íéaø Ba eòãé àHLå–øéæçé.éaøøéàîøîBà:éøvL øãð ìkíëç úøé÷ç C–øéæçé àG; ©¦©£¦§¤¨§©¦©£¦©¦¥¦¥¨¤¤¤¨¦£¦©¨¨©£¦

éøö BðéàLåíëç úøé÷ç C–øéæçé.øîàøæòìà éaø:äæ éðtî àlà äæ eøñà àG.øîàäãeäé øa éñBé éaø:äNòî §¤¥¨¦£¦©¨¨©£¦¨©©¦¤§¨¨¨§¤¤¨¦§¥¤¨©©¦¥©§¨©£¤
BzLàì øîàL ãçàa ïcéöa:éLøâî éðéà íà íðB÷C,dLøâå,Bì eøézäåíéîëçäpøéæçiL,íìBòä ïewz éðtî. §©§¨§¤¨¤¨©§¦§¨¦¥¦§¨§¦§¥§¨§¦¦£¨¦¤©£¦¤¨¦§¥¦¨¨

ffff.rx my meyn:úåðæ æòì äéìò àöéù.xcp meyn:úéðøãð äùàá éùôà éà øîåà àåäå äøãðù.xifgi `låøéúä øãðä åà ,ø÷ù íéøáãä åàöîð åìéôàå
íéðúåð åéä åìéôà ïëù òãåé éúééä åìà øîàéå ,íéøãðá äöåøô äéäú àì àéäå íëç åðøéúé øãðäå ,ø÷ù úåðæ ìù æòìä àöîéå øçàì àùðúå êìú àîù .íëç
,úéîìåò øéæçé àì øãð íåùîå òø íù íåùî åúùà úà àéöåîäù òãåé éåä åì íéøîåà êëéôì .íéøæîî äéðáå ìèá èâ àöîðå ,äùøâî éúééä àì äðî äàî éì

:äì÷ì÷ì åú éöî àìå íéøåîâ ïéùåøéâ ùøâîå øîåâ àåä åììä íéøáãä êåúîå.xifgi `l miax ea erciy xcp lk xne` dcedi 'xàîòèã øáñ äãåäé éáø
åòãéù øãðã øîà÷ ä"ùîå .íéøãðáå úåéøòá úåöåøô ìàøùé úåðá äðééäú àìù éãë ,øéæçé àì øãð íåùîå òø íù íåùî åúùà úà àéöåîä ïðáø øåîàã

:äåñð÷ àìå éàä éìåë àúåöéøô àëéì íéáø åá åòãé àìùå .øéæçé àìå äåñð÷å ,éôè àúåöéøô àëéà øúåé åà ìàøùéî äøùò ,íéáø åá.xifgi `l,øáñ î"øã
íëçù òãåé éúééä åìà øîàéå øçàì àùðúù øçàì èâä úà ì÷ì÷ì àåä ìåëé ,øéúäì ìåëé íëç ìáà øôäì ìåëé åðéàù øãð êëìä .àìå÷ì÷ íåùî àîòè

:äùøâî éúééä àì øéúäì ìåëé.mkg zxiwg jixv epi`yeøîåìå äì÷ì÷ì ìåëé åðéàù éôì ,äøéæçäìî åéìò øåñàì íéîëç åëøöåä àì øôäì ìåëé àåä àìà
:øôä àìå øôäì åì äéäå àåä çåúô øãð éøäù ,'åë òãåé éúééä åìéà.df exq` `l:øéæçäì ,íëç úøé÷ç êéøöù.df iptn `l`àì êéøöáã .êéøö åðéàù

äöåø íãà ïéàù ,ùøâî äéä ë"ôòàù éãäñ ïðàã ,ùøâî éúééä àì åøéúäì ìåëé íëçù òãåé éúééä åìéà øîåì ìåëé åðéàù éôì àìå÷ì÷ì ùåçì åðì äéä
åìéà øîàé àìù ,ïìåë úà åøñà ,øôäì ìåëé ìòáå íëç êéøö åðéàù øãð éðôî àìà .äøãð ìò ìåàùìå åðéã úéáì êìéì íëç éðôá ã"áá åúùà äæáúúù

:äùøâî éúééä àì øôäì ìåëé éúééäù òãåé éúééä.'ek dcedi 'xa iqei x"`,àéä äøãðùë íéøåîà íéøáã äîá ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñçã ùøôî àøîâá
:àìå÷ì÷ì ïðéùééç àìå øéæçé ,äùøâå äðùøâéù àåä øãð ìáà,jyxbn ipi` m` mpew ezy`l xn`y cg`a ociva inp dyrn dcedi iaxa iqei 'x xn`e

:äðøéæçéù íéîëç åì åøéúäå ,äùøéâå ,êùøâî éðéà íà éìò íìåòáù úåøéô ìë åøñàé øîåìë.mlerd oewz iptnúà ùøâîä íéîëç åøîà àìù øîåìë
ïå÷ú íåùî ïàë ïéàù àåä øãðùë ìáà ,äãéã øãð íåùî àìà êééù àì àäå ,àìå÷ì÷ì ïðéùééçã íìåòä ïå÷ú éðôî àìà äðøéæçé àì øãð íåùî åúùà

:é"øë äëìäå .øéæçäì åøéúä ,íìåòä

`xephxa yexit
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òø íL íeMî BzLà úà àéöBnä משום אשתו את שגירש מי  – ÇÄÆÄÀÄÅÈ

שזינתה, רע שם עליה øéæçéשיצא àG ומבארים להחזירה; לו  אסור – ÇÂÄ
בגמרא: lewlw`",הטעם meyn" ויימצא לאחר, ותינשא תלך שמא

הייתי אילו ויאמר : המגרש  ויבוא בדוי , היה עליה, שיצא שהשםֿרע
מגרשה, הייתי לא מנה מאה לי  נותנים היו  אפילו שקר שהשםֿרע יודע
חכמים, תיקנו לפיכך ממזרים; ובניה בטל הגט דבריו) (לפי  ונמצא

נמצא  אפילו  לעולם, יחזירנה לא שםֿרע משום אשתו  שהמגרש 
לגרשה  בא שהוא בשעה כך על אותו  שמזהירים כלומר  שקר, השםֿרע

בגמראבגמראבגמראבגמרא),),),), גומר((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  שהוא הרי הללו , לדברים חש שאינו וכיון
השני ; בעלה על לקלקלה בידו אין ושוב גמורים, גירושין  ומגרשה

øãð íeMî: ואמר נדר, שנדרה משום אשתו  את שגירש מי  וכן – ÄÆÆ
נדרנית באשה רצוני øéæçé((((רש רש רש רש """"יייי),),),),אין àG,להחזירה לו  אסור  – ÇÂÄ

לאחר יבוא שמא לקלקולה, שחוששים משום שלמעלה, מהטעם
הייתי לא נדרה את להתיר שאפשר ידעתי  אילו ויאמר: לאחר שתינשא

במוציא  אף תיקנו  לפיכך  ממזרים, ובניה בטל הגט ונמצא מגרשה,
מגרשה  הוא כך  ומתוך  לעולם, יחזירנה שלא נדר  משום אשתו  את

לקלקלה. עוד  יוכל  ולא גמורים, ìkגירושין :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈ
øéæçé àG ,íéaø Ba eòãiL øãð שאמרו שמה סובר , יהודה רבי – ÆÆÆÈÀÇÄÇÂÄ

xifgi",חכמים: `l xcp meyn e` rx my meyn ezy` z` `ivend"
שלא  כדי  קנס, משום אלא לקלקולה, שחוששים משום אינו  הטעם

ובנדרים בעריות פרוצות ישראל בנות נדר((((גמראגמראגמראגמרא););););יהו  נדרה אם הלכך
אין  ברבים שהודר  נדר שכן  הוא, חמור  ונדר הואיל  רבים, בו  שידעו 

ש חכמים קנסוה התרה, פריצות;לו  בזה שיש  מפני יחזירנה, àHLåÀÆלא
íéaø Ba eòãé,רבים בו  ידעו  שלא נדר נדרה אם אבל  –øéæçé– ÈÀÇÄÇÂÄ

כל פריצות כאן אין הפרה, זה לנדר ויש  שהואיל  להחזירה, לו מותר

קנסוה. ולא úøé÷çכך , CéøvL øãð ìk :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈÆÆÆÈÄÂÄÇ
øéæçé àG ,íëç שחוששים משום הוא שהטעם סובר, מאיר  רבי – ÈÈÇÂÄ

הבעל שאין בנדר  הלכך  קמא, תנא בדברי שבארנו  כמו לקלקולה,
ולומר, הגט את לקלקל הבעל  יכול  חכם, היתר  צריך  אלא להפירו יכול

להתירו , יכול  שחכם יודע היה ואילו לנדרה, היתר שאין  היה שסבור 
יחזירנה, שלא תיקנו ולכן  מגרשה, היה úøé÷çלא Céøö BðéàLåÀÆÅÈÄÂÄÇ

íëç, אותו להפר יכול הבעל אלא –øéæçéלפי להחזירה, מותר – ÈÈÇÂÄ
ולא  הנדר את להפר היה בידו שהרי  לקלקולה, בזה לחשוש  שאין

היו . גמורים גירושין  הרי  גירשה, ואם נדרה, משום לגרשה צריך  היה
äæ éðtî àlà äæ eøñà àG :øæòìà éaø øîàאלעזר רבי – ÈÇÇÄÆÀÈÈÈÀÆÆÈÄÀÅÆ

אין  חכם חקירת שצריך  נדר  נדרה שאם וסובר, מאיר  רבי  על  חולק
שחכם  יודע הייתי  "אילו  לומר: יכול  שאינו לפי  לקלקולה, לחשוש
היה  יודע היה אילו  שאף מגרשה", הייתי  לא הנדר  את להתיר יכול

לו  ונוח דין, בבית אשתו שתתבזה רוצה אדם שאין מפני מגרשה,
דין לבית מלהוליכה שצריך((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),לגרשה בנדר  חכמים שגזרו אלא

בנדר דווקא שכן חכם, חקירת צריך שאינו נדר  משום חכם חקירת
לקלקולה, חשש  יש להפירו , יכול  והבעל חכם, היתר צריך שאינו 

לא  הנדר את להפר בידי  שהיה יודע הייתי  אילו  לומר : הבעל שיכול 
אלעזר: רבי שאמר  וזהו להחזירה; אסור ולפיכך מגרשה, l`הייתי

l` df exq`df iptn נדר` מחמת כשגירשה להחזירה עליו  אסרו  לא –
שהואיל חכם, חקירת צריך שאינו  נדר מפני  אלא חכם חקירת שצריך

לקלקולה, שחוששים מפני להחזירה אסור  חכם היתר  צריך  שאינו ובנדר
יחזיר.כמו שלא נדר בכל גזרו  לפיכך לעיל, éaøשבארנו  øîàÈÇÇÄ

äãeäé øa éñBé ב היא – חסרה כאן  שמשנתנו  מבואר, גמרא ÅÇÀÈ
,("`xqgn ixeqg"):שנויה היא `mixenוכך mixac dna? יחזיר שלא

`id dxcpyk,(האשה)`ed xcp la`,(וגירשה שיגרשנה, הבעל נדר  (אם
,xifgi,לקלקולה בזה לחשוש dcedi:שאין xa iqei iax xn`eäNòîÇÂÆ

CéLøâî éðéà íà íðB÷ :BzLàì øîàL ãçàa ïcéöa– ÀÇÀÈÀÆÈÆÈÇÀÄÀÈÄÅÄÀÈÀÄ
אותך , מגרש  איני  אם כקרבן  שבעולם פירות כל  עלי  dLøâåÀÅÀÈייאסרו

נדרו, משום –äpøéæçiL íéîëç Bì eøézäå:חכמים אמרו  שלא – ÀÄÄÂÈÄÆÇÂÄÆÈ
,"xifgi `l xcp meyn ezy` z` `ivend"אלאíìBòä ïewz éðtîÄÀÅÄÈÈ

תיקון  משום כאן  אין  הבעל  כשנדר אבל לקלקולה, חוששים שאנו  –

להחזירה לו  התירו  הלכך  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).העולם,

i r i a x m e i
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נדר , משום או רע שם משום אשתו את שהמוציא הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 

במקומות  בארנו  וכבר איילונית. משום אשתו את במגרש  משנתנו דנה יחזיר , לא

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ïéøç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî–ãçà íBé Bîöò úàå ãçà íBé Baø úà ãáBò;éøácìlä úéa.íäì eøîà ¦¤¤§¤¤§¤§¤Ÿ¦¥¤©¤¨§¤©§¤¨¦§¥¥¦¥¨§¨¤
éànL úéa:Baø úà ízðwz,ízðwz àG Bîöò úàå;øLôà éà äçôL àOì,ïéøç ïa Béöç øákL;éà ïéøç úa ¥©©¦©§¤¤©§¤©§¦©§¤¦¨¦§¨¦¤§¨¤§¨¤§¤Ÿ¦©Ÿ¦¦

øLôà,Béöç øákLãáò;ìèaé?àlà íìBòä àøáð àG àGäåäéáøå äéøôì,øîàpL(çé ,äî äéòùé):eäú-àG" ¤§¨¤§¨¤§¤¤¦¨¥©£¦§¨¨¨¤¨§¦§¨§¦§¨¤¤¡©Ÿ
dàøá,ì"døöé úáL;ïéøç ïa BúBà äNBòå Baø úà ïéôBk íìBòä ïewz éðtî àlà,åéîã éöç ìò øèL áúBëå. §¨¨¨¤¤§¨¨¤¨¦§¥¦¨¨¦¤©§¤¤Ÿ¦§¥§¨©£¦¨¨
eøæçåìlä úéaéøáãk úBøBäìéànL úéa. §¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©
Âõøàì äöeçì Bà éBâì Bcáò øëBnä–ïéøç ïa àöé.øúBé íééeáMä úà ïéãBt ïéàïäéîã éãk ìò,ïewz éðtî ©¥©§§§¨¨¨¤¨¨¤Ÿ¦¥¦¤©§¦¥©§¥§¥¤¦§¥¦

íìBòä.ïééeáMä úà ïéçéøáî ïéàå,íìBòä ïewz éðtî.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ïééeáMä úðwz éðtî.ïéàå ¨¨§¥©§¦¦¤©§¦¦§¥¦¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦§¥©¨©©§¦§¥
ïäéîã éãk ìò øúBé íéBbä ïî úBæeæîe ïélôz íéøôñ íéç÷Bì,íìBòä ïewz éðtî. §¦§¨¦§¦¦§¦©¦¥©§¥§¥¤¦§¥¦¨¨

.mlerd:åéðá ìò æòì àéöåéå äúà éãáò åì øîàéå ÷åùá éðù åáø åðàöîé àîù.eax z` oitek,åéîã ìò ç"èù ãáòä åì áúåëå .ïéøåç ïá åäùåòå ,éðù
:åéîã ìò øúé áåçä äéä íà áåçä éôë àì ,÷åùá øëîéì äåù àåäù äî éôë øîåìë.azek card oi` xn` b"ayx.íåìë áééç åðéà àåäù ,áåç øèù

:â"áùøë äëìäå .áééç åøáç ìù åãåáòù ÷éæîäù ,åéîã åì íìùì êéøöù àåä ,äæ ìù åãåáòù ÷éæäù ïåùàø åáø àìà
dddd.oixeg oa eivge car eivgy in:íéîãä íúåàá åéöç øøçùå åéîã éöç åðîî åáø ìá÷ù ð"à .íäî ãçà åøøçùå íéôúåù 'á ìù ãáò ïåâëmzpwz

.eax z`:íåìë øñç åðéàù.leki epi` dgty `yil:åáù úåøéç ãö éðôî.leki epi` oixeg za:åáù úåãáò ãö éðôî.oixeg oa edyere eax z` oitek
:åøøçùì íìë úà ïéôåëù ,åøøçù íäî ãçàå ïéôúåù äàî ìù ãáò äéä íà ä"äå

eeee.oixeg oa `viíéîëç ñð÷å .åá ãáòúùé àì åàãôù øçàå åúåãôì åúåà ïéôåë ïðéøîàãë ,íéøëðä ïî åúåãôì ã"á åúåà åñð÷ù åà ,éøëðä ïî çøá íà
:é"àî åàéöåäù éôì úåøéçì àöé ì"åçì ïëå .úåöîä ïî åòé÷ôäù éôì ,àåä.mlerd oewz iptnïéàåøùë ïééåáù àéáäì úåáøäì ïîöò íéøëðä åøñîé àìù

:íäéîã éãëî øúåéá íúåà ïéøëåîù.mlerd oewz iptn oiieayd z` oigixan oi`eúåàìùìùá íåðúéå íãéì àáì íéãéúòä ïééåáùä ìò åôö÷é àîù
:íìâø ãñá åîéùéå.oiieayd zpwz iptn xne` l`ilnb oa oerny oaxäúò íééåáù íäù íúåà ìò àìà ,äéáùá àáì íéãéúòä ìò â"áùø ùééç àìã

:â"áùøë äëìäå .åîò íéøçà íééåáù ïéàùë íéøçà íééåáù úð÷ú éðôî ïàë ùåçì ïéàå ,åúåà ïéçéøáî ,éãéçé àåä àìà éåáù ïéà íàù .åîò
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חברו  של שיעבודו והמזיק המלוה, של  שיעבודו  חייב.הזיק

לאחר אחרים שפדאוהו  בגמרא, רבא לדעת משנתנו  של  הרישא את בארנו 
בגמרא  אביי  דעת אבל המשנה. מפרשי כל  מבארים וכן ממנו . רבו שנתייאש

הוא: המשנה ופירוש ממנו , רבו  שנתייאש לפני במשנתנו  שמדובר `mהיא,
carzyi ,car meyl,הראשון לרבו –carzyi `l ,oixeg oa meyl m` לא כלל , –

שחוששים  הראשון , לרבו לא ואף חורין , בן  לשם פדאו שהרי השני , לרבו 
יפדוהו. ולא יימנעו carzyiשמא jk oiae jk oia :xne` l`ilnb oa oerny oax–

בני את לפדות שמצוה כשם גמליאל: בן שמעון רבן  שסובר  הראשון , לרבו 
מלפדותו. הבריות יימנעו שמא לחשוש ואין  העבדים, את לפדות מצוה כך  חורין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøç ïa Béöçå ãáò BéöçL éîשני של  כנעני עבד  כגון  – ÄÆÆÀÆÆÀÆÀÆÙÄ
רבו  וקיבל אחד , של  עבדו שהיה או מהם, אחד ושחררו  שותפים

הדמים, באותם חציו  ושחרר דמיו , ãçàמחצית íBé Baø úà ãáBòÅÆÇÆÈ
ìlä úéa éøác ;ãçà íBé Bîöò úàå נמצא כך  ידי שעל – ÀÆÇÀÆÈÄÀÅÅÄÅ

עצמו . ברשות וחציו רבו ברשות חציו éànLהעבד úéa íäì eøîàÈÀÈÆÅÇÇ
הלל: לבית –Baø úà ízðwz, יפסיד שלא –àG Bîöò úàå ÄÇÀÆÆÇÀÆÇÀ

ízðwzשהרי תיקנתם; לא עצמו  העבד  את אבל –äçôL àOì ÄÇÀÆÄÈÄÀÈ
כנענית, –øLôà éà, יכול אינו  –Lïéøç ïa Béöç øák ובן – ÄÆÀÈÆÀÈÆÀÆÙÄ

כנענית; בשפחה אסור øLôàחורין éà ïéøç úa בת ולישא – ÇÙÄÄÆÀÈ
יכול , אינו  ãáòחורין Béöç øákLואסור עבד, חציו  שעדיין  – ÆÀÈÆÀÆÆ
חורין ; בבת אשה?ìèaéהוא מלישא –íìBòä àøáð àG àGäå ÄÈÅÇÂÄÀÈÈÈ

"døöé úáLì ,dàøá eäú-àG" :øîàpL ,äéáøå äéøôì àlàÆÈÀÄÀÈÀÄÀÈÆÆÁÇÙÀÈÈÈÆÆÀÈÈ
לשבת  אלא יושב, מאין תוהו להיות לתוהו, הארץ את ה' ברא לא –

אדם, בני  של ישוב בה ויהיה בה, וירבו שיפרו éðtîיצרה, àlàÆÈÄÀÅ
íìBòä ïewz,ורביה מפריה העבד  ייבטל  שלא –Baø úà ïéôBk ÄÈÈÄÆÇ

ïéøç ïa BúBà äNBòå,גמור –áúBëå, לרבו העבד  –ìò øèL ÀÆÆÙÄÀÅÀÈÇ
åéîã éöçלימכר שווה שהוא מה כפי שוויו. דמי  מחצית על – ÂÄÈÈ

éànLבשוק. úéa éøáãk úBøBäì ìlä úéa eøæçå שקיבלו – ÀÈÀÅÄÅÀÀÄÀÅÅÇÇ
של עבד היה אם הדין והוא שמאי . בית של  דבריהם את הלל  בית

לשחררו . כולם את שכופים שחררו , מהם ואחד שותפים, מאה

i y i l y m e i
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שברישא  אלא העולם תיקון  מפני חכמים שהתקינו שונים בדברים ממשיכה משנתנו

כנעני. עבד בענין  ללמדנו היא מוסיפה

ïéøç ïa àöé ,õøàì äöeçì Bà éBâì Bcáò øëBnäכלומר – ÇÅÇÀÀÀÈÈÈÆÈÈÆÙÄ
לפדותו  אותו קונסים לגוי , מכרו  einca),אם dxyr cr)שהפקי עו לפי

שפדאו , ולאחר  כאשה, במצוות חייב כנעני עבד  שהרי  המצוות, מן
לרבו . חוזר  אינו מהגוי, העבד  ברח אם וכן  לחרות. יוצא הוא הרי

כתב  ואם הראשון; מרבו שחרור שטר שצריך  מבואר, בגמרא ברם,
זהו  בך", עסק לי  אין  ממנו "לכשתברח לו : שכתב היינו  אונו, עליו

ux`l,שחרורו . uegl ecar z` xkend okeהעבד יוצא לישראל , אפילו 
שטר שצריך מבואר , בגמרא ישראל . מארץ שהוציאו  לפי לחרות,

קנסו  שלא השטר , את לו לכתוב אותו  וכופים השני , מרבו  שחרור
ש הלוקח, את אלא המוכר את apb"בזה `xeg `l` apb `xakr e`l"

בו). ונכנס יוצא שהוא החור אלא הגנב הוא העכבר ïéãBt(לא ïéàÅÄ
íìBòä ïewz éðtî ,ïäéîã éãk ìò øúBé íééeáMä úà– ÆÇÀÄÅÇÀÅÀÅÆÄÀÅÄÈÈ

לשבות  ירבו  מדמיהם, ביתר  השבויים את שפודים הגויים יראו שאם

ïééeáMäשבויים. úà ïéçéøáî ïéàåעושים אין כדי– תחבולות, ÀÅÇÀÄÄÆÇÀÄ
שוביהם, מידי  יברחו íìBòäשהשבויים ïewz éðtî שמא – ÄÀÅÄÈÈ

לידם. לבוא העתידים השבויים עם באכזריות ינהגו כך  ïaøÇÈמתוך
ïééeáMä úðwz éðtî :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL שמעון רבן – ÄÀÆÇÀÄÅÅÄÀÅÇÈÇÇÀÄ

לאחר לידם שיבואו  אחרים שבויים לתקנת חושש אינו  גמליאל  בן
יברח, אחד שאם בידיהם, עכשיו  הנמצאים השבויים לתקנת אלא מכן ,

שבוי אלא בידם אין שאם ומכאן , השבויים. שאר עם בחומרה ינהגו
בדבר . מקפידים ואין  אותו, מבריחים íéøôñאחד , íéç÷Bì ïéàåÀÅÀÄÀÈÄ

ïewz éðtî ïäéîã éãk ìò øúBé íéBbä ïî úBæeæîe ïélôzÀÄÄÀÄÇÄÅÇÀÅÀÅÆÄÀÅÄ
íìBòä תפילין ספרים, ולגזול לגנוב רגילים הגויים יהו  שלא – ÈÈ

היהודים. מן ומזוזות
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Êòø íL íeMî BzLà úà àéöBnä–øéæçé àG;øãð íeMî–øéæçé àG.äãeäé éaøøîBà:Ba eòãiL øãð ìk ©¦¤¦§¦¥¨©£¦¦¤¤©£¦©¦§¨¥¨¤¤¤¨§
íéaø–àGøéæçé;íéaø Ba eòãé àHLå–øéæçé.éaøøéàîøîBà:éøvL øãð ìkíëç úøé÷ç C–øéæçé àG; ©¦©£¦§¤¨§©¦©£¦©¦¥¦¥¨¤¤¤¨¦£¦©¨¨©£¦

éøö BðéàLåíëç úøé÷ç C–øéæçé.øîàøæòìà éaø:äæ éðtî àlà äæ eøñà àG.øîàäãeäé øa éñBé éaø:äNòî §¤¥¨¦£¦©¨¨©£¦¨©©¦¤§¨¨¨§¤¤¨¦§¥¤¨©©¦¥©§¨©£¤
BzLàì øîàL ãçàa ïcéöa:éLøâî éðéà íà íðB÷C,dLøâå,Bì eøézäåíéîëçäpøéæçiL,íìBòä ïewz éðtî. §©§¨§¤¨¤¨©§¦§¨¦¥¦§¨§¦§¥§¨§¦¦£¨¦¤©£¦¤¨¦§¥¦¨¨

ffff.rx my meyn:úåðæ æòì äéìò àöéù.xcp meyn:úéðøãð äùàá éùôà éà øîåà àåäå äøãðù.xifgi `låøéúä øãðä åà ,ø÷ù íéøáãä åàöîð åìéôàå
íéðúåð åéä åìéôà ïëù òãåé éúééä åìà øîàéå ,íéøãðá äöåøô äéäú àì àéäå íëç åðøéúé øãðäå ,ø÷ù úåðæ ìù æòìä àöîéå øçàì àùðúå êìú àîù .íëç
,úéîìåò øéæçé àì øãð íåùîå òø íù íåùî åúùà úà àéöåîäù òãåé éåä åì íéøîåà êëéôì .íéøæîî äéðáå ìèá èâ àöîðå ,äùøâî éúééä àì äðî äàî éì

:äì÷ì÷ì åú éöî àìå íéøåîâ ïéùåøéâ ùøâîå øîåâ àåä åììä íéøáãä êåúîå.xifgi `l miax ea erciy xcp lk xne` dcedi 'xàîòèã øáñ äãåäé éáø
åòãéù øãðã øîà÷ ä"ùîå .íéøãðáå úåéøòá úåöåøô ìàøùé úåðá äðééäú àìù éãë ,øéæçé àì øãð íåùîå òø íù íåùî åúùà úà àéöåîä ïðáø øåîàã

:äåñð÷ àìå éàä éìåë àúåöéøô àëéì íéáø åá åòãé àìùå .øéæçé àìå äåñð÷å ,éôè àúåöéøô àëéà øúåé åà ìàøùéî äøùò ,íéáø åá.xifgi `l,øáñ î"øã
íëçù òãåé éúééä åìà øîàéå øçàì àùðúù øçàì èâä úà ì÷ì÷ì àåä ìåëé ,øéúäì ìåëé íëç ìáà øôäì ìåëé åðéàù øãð êëìä .àìå÷ì÷ íåùî àîòè

:äùøâî éúééä àì øéúäì ìåëé.mkg zxiwg jixv epi`yeøîåìå äì÷ì÷ì ìåëé åðéàù éôì ,äøéæçäìî åéìò øåñàì íéîëç åëøöåä àì øôäì ìåëé àåä àìà
:øôä àìå øôäì åì äéäå àåä çåúô øãð éøäù ,'åë òãåé éúééä åìéà.df exq` `l:øéæçäì ,íëç úøé÷ç êéøöù.df iptn `l`àì êéøöáã .êéøö åðéàù

äöåø íãà ïéàù ,ùøâî äéä ë"ôòàù éãäñ ïðàã ,ùøâî éúééä àì åøéúäì ìåëé íëçù òãåé éúééä åìéà øîåì ìåëé åðéàù éôì àìå÷ì÷ì ùåçì åðì äéä
åìéà øîàé àìù ,ïìåë úà åøñà ,øôäì ìåëé ìòáå íëç êéøö åðéàù øãð éðôî àìà .äøãð ìò ìåàùìå åðéã úéáì êìéì íëç éðôá ã"áá åúùà äæáúúù

:äùøâî éúééä àì øôäì ìåëé éúééäù òãåé éúééä.'ek dcedi 'xa iqei x"`,àéä äøãðùë íéøåîà íéøáã äîá ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñçã ùøôî àøîâá
:àìå÷ì÷ì ïðéùééç àìå øéæçé ,äùøâå äðùøâéù àåä øãð ìáà,jyxbn ipi` m` mpew ezy`l xn`y cg`a ociva inp dyrn dcedi iaxa iqei 'x xn`e

:äðøéæçéù íéîëç åì åøéúäå ,äùøéâå ,êùøâî éðéà íà éìò íìåòáù úåøéô ìë åøñàé øîåìë.mlerd oewz iptnúà ùøâîä íéîëç åøîà àìù øîåìë
ïå÷ú íåùî ïàë ïéàù àåä øãðùë ìáà ,äãéã øãð íåùî àìà êééù àì àäå ,àìå÷ì÷ì ïðéùééçã íìåòä ïå÷ú éðôî àìà äðøéæçé àì øãð íåùî åúùà

:é"øë äëìäå .øéæçäì åøéúä ,íìåòä

`xephxa yexit

ז ה נ ש מ ר ו א ב
òø íL íeMî BzLà úà àéöBnä משום אשתו את שגירש מי  – ÇÄÆÄÀÄÅÈ

שזינתה, רע שם עליה øéæçéשיצא àG ומבארים להחזירה; לו  אסור – ÇÂÄ
בגמרא: lewlw`",הטעם meyn" ויימצא לאחר, ותינשא תלך שמא

הייתי אילו ויאמר : המגרש  ויבוא בדוי , היה עליה, שיצא שהשםֿרע
מגרשה, הייתי לא מנה מאה לי  נותנים היו  אפילו שקר שהשםֿרע יודע
חכמים, תיקנו לפיכך ממזרים; ובניה בטל הגט דבריו) (לפי  ונמצא

נמצא  אפילו  לעולם, יחזירנה לא שםֿרע משום אשתו  שהמגרש 
לגרשה  בא שהוא בשעה כך על אותו  שמזהירים כלומר  שקר, השםֿרע

בגמראבגמראבגמראבגמרא),),),), גומר((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  שהוא הרי הללו , לדברים חש שאינו וכיון
השני ; בעלה על לקלקלה בידו אין ושוב גמורים, גירושין  ומגרשה

øãð íeMî: ואמר נדר, שנדרה משום אשתו  את שגירש מי  וכן – ÄÆÆ
נדרנית באשה רצוני øéæçé((((רש רש רש רש """"יייי),),),),אין àG,להחזירה לו  אסור  – ÇÂÄ

לאחר יבוא שמא לקלקולה, שחוששים משום שלמעלה, מהטעם
הייתי לא נדרה את להתיר שאפשר ידעתי  אילו ויאמר: לאחר שתינשא

במוציא  אף תיקנו  לפיכך  ממזרים, ובניה בטל הגט ונמצא מגרשה,
מגרשה  הוא כך  ומתוך  לעולם, יחזירנה שלא נדר  משום אשתו  את

לקלקלה. עוד  יוכל  ולא גמורים, ìkגירושין :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈ
øéæçé àG ,íéaø Ba eòãiL øãð שאמרו שמה סובר , יהודה רבי – ÆÆÆÈÀÇÄÇÂÄ

xifgi",חכמים: `l xcp meyn e` rx my meyn ezy` z` `ivend"
שלא  כדי  קנס, משום אלא לקלקולה, שחוששים משום אינו  הטעם

ובנדרים בעריות פרוצות ישראל בנות נדר((((גמראגמראגמראגמרא););););יהו  נדרה אם הלכך
אין  ברבים שהודר  נדר שכן  הוא, חמור  ונדר הואיל  רבים, בו  שידעו 

ש חכמים קנסוה התרה, פריצות;לו  בזה שיש  מפני יחזירנה, àHLåÀÆלא
íéaø Ba eòãé,רבים בו  ידעו  שלא נדר נדרה אם אבל  –øéæçé– ÈÀÇÄÇÂÄ

כל פריצות כאן אין הפרה, זה לנדר ויש  שהואיל  להחזירה, לו מותר

קנסוה. ולא úøé÷çכך , CéøvL øãð ìk :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈÆÆÆÈÄÂÄÇ
øéæçé àG ,íëç שחוששים משום הוא שהטעם סובר, מאיר  רבי – ÈÈÇÂÄ

הבעל שאין בנדר  הלכך  קמא, תנא בדברי שבארנו  כמו לקלקולה,
ולומר, הגט את לקלקל הבעל  יכול  חכם, היתר  צריך  אלא להפירו יכול

להתירו , יכול  שחכם יודע היה ואילו לנדרה, היתר שאין  היה שסבור 
יחזירנה, שלא תיקנו ולכן  מגרשה, היה úøé÷çלא Céøö BðéàLåÀÆÅÈÄÂÄÇ

íëç, אותו להפר יכול הבעל אלא –øéæçéלפי להחזירה, מותר – ÈÈÇÂÄ
ולא  הנדר את להפר היה בידו שהרי  לקלקולה, בזה לחשוש  שאין

היו . גמורים גירושין  הרי  גירשה, ואם נדרה, משום לגרשה צריך  היה
äæ éðtî àlà äæ eøñà àG :øæòìà éaø øîàאלעזר רבי – ÈÇÇÄÆÀÈÈÈÀÆÆÈÄÀÅÆ

אין  חכם חקירת שצריך  נדר  נדרה שאם וסובר, מאיר  רבי  על  חולק
שחכם  יודע הייתי  "אילו  לומר: יכול  שאינו לפי  לקלקולה, לחשוש
היה  יודע היה אילו  שאף מגרשה", הייתי  לא הנדר  את להתיר יכול

לו  ונוח דין, בבית אשתו שתתבזה רוצה אדם שאין מפני מגרשה,
דין לבית מלהוליכה שצריך((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),לגרשה בנדר  חכמים שגזרו אלא

בנדר דווקא שכן חכם, חקירת צריך שאינו נדר  משום חכם חקירת
לקלקולה, חשש  יש להפירו , יכול  והבעל חכם, היתר צריך שאינו 

לא  הנדר את להפר בידי  שהיה יודע הייתי  אילו  לומר : הבעל שיכול 
אלעזר: רבי שאמר  וזהו להחזירה; אסור ולפיכך מגרשה, l`הייתי

l` df exq`df iptn נדר` מחמת כשגירשה להחזירה עליו  אסרו  לא –
שהואיל חכם, חקירת צריך שאינו  נדר מפני  אלא חכם חקירת שצריך

לקלקולה, שחוששים מפני להחזירה אסור  חכם היתר  צריך  שאינו ובנדר
יחזיר.כמו שלא נדר בכל גזרו  לפיכך לעיל, éaøשבארנו  øîàÈÇÇÄ

äãeäé øa éñBé ב היא – חסרה כאן  שמשנתנו  מבואר, גמרא ÅÇÀÈ
,("`xqgn ixeqg"):שנויה היא `mixenוכך mixac dna? יחזיר שלא

`id dxcpyk,(האשה)`ed xcp la`,(וגירשה שיגרשנה, הבעל נדר  (אם
,xifgi,לקלקולה בזה לחשוש dcedi:שאין xa iqei iax xn`eäNòîÇÂÆ

CéLøâî éðéà íà íðB÷ :BzLàì øîàL ãçàa ïcéöa– ÀÇÀÈÀÆÈÆÈÇÀÄÀÈÄÅÄÀÈÀÄ
אותך , מגרש  איני  אם כקרבן  שבעולם פירות כל  עלי  dLøâåÀÅÀÈייאסרו

נדרו, משום –äpøéæçiL íéîëç Bì eøézäå:חכמים אמרו  שלא – ÀÄÄÂÈÄÆÇÂÄÆÈ
,"xifgi `l xcp meyn ezy` z` `ivend"אלאíìBòä ïewz éðtîÄÀÅÄÈÈ

תיקון  משום כאן  אין  הבעל  כשנדר אבל לקלקולה, חוששים שאנו  –

להחזירה לו  התירו  הלכך  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).העולם,

i r i a x m e i
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נדר , משום או רע שם משום אשתו את שהמוציא הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 

במקומות  בארנו  וכבר איילונית. משום אשתו את במגרש  משנתנו דנה יחזיר , לא
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ÁúéðBìéà íeMî BzLà úà àéöBnä–äãeäé éaøøîBà:øéæçé àG.íéîëçåíéøîBà:øéæçé.eéäå øçàì úàOð ©¦¤¦§¦©§¦©¦§¨¥©£¦©£¨¦§¦©£¦¦¥§©¥§¨
epîéä íéða dì,dúaúk úòáBz àéäå–øîàäãeäé éaø:dì íéøîBà:éúe÷éúLéì äôé Céøeacî CC. ¨¨¦¥¤§¦©©§ª¨¨¨©©¦§¨§¦¨§¦¦¨¨¦¦¦¦

ËéBâì åéða úàå Bîöò úà øëBnä–BúBà ïéãBt ïéà,ïäéáà úúéî øçàì íéðaä úà ïéãBt ìáà.úà øëBnä ©¥¤©§§¤¨¨§¥¦£¨¦¤©¨¦§©©¦©£¦¤©¥¤
ìàøNé epnî dç÷ìe øæçå éBâì eäãN–íéøeka àéáî ç÷Blä,íìBòä ïewz éðtî. ¨¥§§¨©§¨¨¦¤¦§¨¥©¥©¥¦¦¦¦§¥¦¨¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡úécòa íäì ïéîL ïé÷fpä,úéðBðéaa áBç ìòáe,úéøeafa äMà úaúëe.øéàî éaøøîBà:äMà úaúk óà ©¦¨¦¨¦¨¤¨¦¦©©©¥¦§ª©¦¨©¦¦©¦¥¦¥©§ª©¦¨

úéðBðéaa. ©¥¦

gggg.xifgi `l xne` dcedi iax:êùøâî éúééä àì äðî äàî éì íéðúåð åéä åìéôà ,ïëù òãåé éúééä åìéà øîàéå ãìúå àùðú àîù.xifgi `"kgeàìù
ùøôî àøîâáå .àìå÷ì÷ì ïðéùééçíåùîù úòãåé éåä äì øîà àìù ,äéàðúì äéìôë àìã ïðé÷ñò éàîá éëäå .ìåôë éàðú ïðéòá øîàã ,î"ø ,íéîëç ïàî

:úéðåìéà äðéà åìéôà èâ éåä àúùäã ,èâ àäé àì úéðåìéà úà ïéà íàå ,êàéöåî éðà úéðåìéà.dzaezk zraez `ideåéùëòå .äáåúë äì ïéà úéðåìéàäù
:äúáåúë úòáåú ,úéðåìéà äðéàù àöîðù.jixeacn jil dti jizewizyäéðáå ìèá èâ àöîð ,êéúùøâ àì äáåúë êì ïúéì éôåñù éúòãé åìéà øîàéù

:íéøæîî
hhhh.eze` oicet oi`:ùìùå äðùå øëîù ïåâë .êëá ìéâøù àåäå.mixekia `iane gwelïàéáîå ,íéîãá äéúåøéô éøåëéá éøëðäî ç÷éì êéøö äðù ìëá

:íéìùåøéì.mlerd oewz iptn:úåãôìå øåæçì çøèé øëî íàå .íéøëðì ìàøùé õøàá ò÷ø÷ øåëîì ìéâø àäé àìù
d`̀̀̀.zicira mdl oiny oiwfipdáéúëã ,àéä àúééøåàãîã â"òà(á"ë úåîù)øîà÷ ÷æéðã åäãù áèéîã øáñ àðú éàä ,íìùé åîøë áèéîå åäãù áèéî

`xephxa yexit

מכונה  והיא ללדת מסוגלת שאינה אשה היא שאיילונית "איל"אחדים, מלשון כך 

אשה. סימני  לה שאין  לפי (זכר ),

úéðBìéà íeMî BzLà úà àéöBnä שהיא משום שגירשה – ÇÄÆÄÀÄÇÀÄ
לעיל , שבארנו כמו  øéæçéאיילונית, àG :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÂÄ

לאחר תינשא שמא שחוששים לפי שגירשה, לאחר להחזירה לו אסור
לא  ללדת, מסוגלת שהיא ידעתי  אילו ויאמר: המגרש  ויבוא ותלד ,

שהיא  כן  דעת על אלא הגט את לה נתן שלא והרי מגרשה, הייתי 
הלכך ממזרים; ובניה בטל הגט נמצא שטעה, שנתברר  וכיון  איילונית,
לעולם, יחזירנה לא איילונית משום אשתו  את שהמוציא חכמים, תיקנו

בענין  הקודמת, במשנה ואמנם גמורים. גירושין מגרשה הוא כך  ומתוך 
,xcp meyn ezy` z` `ivend שכן הגט, לקלקול חושש יהודה רבי אין 

אדם  שאין אלעזר, כרבי יהודה רבי סובר  חכם חקירת שצריך בנדר 
אילו  לומר: יכול המגרש אין ולכן  דין, בבית אשתו  שתתבזה רוצה

צריך שאינו ובנדר מגרשה; הייתי  לא לנדרה היתר  שיש יודע הייתי 
שהבעל הם, יודעים אדם בני  שסתם מאיר, כרבי הוא סובר חכם חקירת

לקלקול  חשש  בזה אין  ולפיכך אשתו, נדרי  את להפר  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),יכול 

לעיל, שבארנו כמו הגט, לקלקול יהודה רבי  חושש  באיילונית אבל 

יחזירנה. שלא אומר  הוא øéæçéולפיכך :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÇÂÄ
שאינו  תנאי "כל  הסובר: מאיר, רבי  היינו שחכמים מבואר , בגמרא

כלומר ד), ג, קידושין  (משנה תנאי " אינו  ראובן ובני  גד  בני  כתנאי 
שהתנה  תנאי כאותו  כפול , תנאי זה היה כן  אם אלא קיים התנאי  שאין

שנאמר  ראובן , ובני גד בני לגבי  רבנו  כטכטכטכט----לללל):):):):משה לב לב לב לב ,,,, m"((((במדברבמדברבמדברבמדבר `
e x a r i ארץ את להם ונתתם הירדן... את אתכם ראובן  ובני גד  בני 

לאחוזה. eהגלעד x a r i ` l m ` e בארץ בתוככם ונאחזו  אתכם, חלוצים
בשעה  כפול תנאי  הבעל אמר  שלא מדובר, במשנתנו  וכאן  כנען";

איילונית, שהיא משום מגרשה שהוא לה שאמר  היינו  אשתו , את שגירש
מגרשה היה לא איילונית היתה לא שאילו לומר, הוסיף ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;ולא

טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  וווו""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא ועייןועייןועייןועיין הם,המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; גמורים גירושין  הלכך 

במשנה  ברם, הגט. לקלקול  חשש אין  איילונית, שאינה נתברר  ואפילו 
הלכך הגירושין, בשעת כפול תנאי  הבעל  שאמר בכגון  מדובר  הקודמת

הגט לקלקול שחוששים מאיר רבי שם יום יום יום יום סובר """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;;

øçàìטובטובטובטוב").").")."). úàOð נישאה איילונית משום שנתגרשה זו  אם – ÄÅÀÇÅ
epîéäלאחר , íéða dì eéäå,איילונית שאינה נתברר והרי –àéäå ÀÈÈÈÄÅÆÀÄ

dúaúk úòáBz היתה לא שנתגרשה בשעה שכן הראשון , מבעלה – ÇÇÀËÈÈ
אין  "האיילונית ו): יא, (כתובות ששנינו כמו כתובתה, לקבל זכאית
איילונית, שהיא הנישואין בשעת בה הכיר  לא שאם כלומר  כתובה", לה

משום  שהוציאה כאן ששנינו ומאחר  כתובה, בלא יוצאת היא הרי

לא  כשגירשה ולכן  בה, הכיר  שלא בכגון  כאן שמדובר  הרי  איילונית,
לתבוע  היא באה איילונית, שאינה משנתברר  ועכשיו  כתובתה, קיבלה

הכתובה, äôéאת Céúe÷éúL :dì íéøîBà :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÀÄÈÀÄÄÈÈ
Céøeacî Céìשתשתקי מוטב כלומר  מדיבורך, לך  יפה שתיקתך – ÄÄÄÄ

אילו  הבעל : יאמר כתובתך, תובעת את שאם הכתובה, את תתבעי  ולא
מקלקלת  ונמצאת מגרשך, הייתי  לא כתובה לך  ליתן שאצטרך ידעתי 

בתביעתך. עצמך 
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éBâì åéða úàå Bîöò úà øëBnä ואת עצמו את שמכר ישראל  – ÇÅÆÇÀÀÆÈÈÀ
לעבדים, לו  להיות לגוי, BúBàבניו ïéãBt ïéà יוסיף שלא כדי  – ÅÄ

אותם. שיפדו  סמך  על בניו  ואת עצמו את מבואר,למכור  בגמרא
בפעם  שאילו השלישית, בפעם עצמו שמכר במי במשנתנו שמדובר

בפעם  כבר  עצמו שמכר זה אבל לפדותו , מצוה בשנייה ואף הראשונה
אותו . פודים אין úúéîהשלישית, øçàì íéðaä úà ïéãBt ìáàÂÈÄÆÇÈÄÀÇÇÄÇ

ïäéáà פודים האב מיתת לאחר ודווקא הגויים. בין ייטמעו  שלא – ÂÄÆ
וימכרם. יחזור  שמא חוששים בחייו אבל בניו , eäãNאת úà øëBnäÇÅÆÈÅ

ìàøNé epnî dç÷ìe øæçå éBâì שדהו את מכר  ישראל אם – ÀÀÈÇÀÈÈÄÆÄÀÈÅ
הגוי , מידי  השדה את וקנה חזר וישראל  לגוי , ישראל  ç÷BläÇÅÇבארץ

íéøeka àéáî,הגוי ברשות ונתבשלו הפירות שגדלו  פי על  אף – ÅÄÄÄ
ביכורים, מהם להביא הלוקח íìBòäצריך ïewz éðtî בגמרא – ÄÀÅÄÈÈ

מדין  ביכורים להביא חייב הלוקח שכן  תקנות, שתי  שהיו  מבואר,
מקדושתה  קרקעה להפקיע ישראל בארץ לגוי  קניין  שאין  לפי  תורה,

שדותיהם  מוכרים שרבים חכמים, שראו  אלא במעשרות, תתחייב שלא
עונש להם ואין בקדושתה, נשארת שהקרקע הם שיודעים מתוך לגויים

יביא  לא הגוי  מן שהלוקח בראשונה, חכמים תיקנו הלכך בדבר,
ממכירת  ויימנעו  מקדושתה, יורדת שהקרקע שידעו , כדי ביכורים,

למכור שנאלצים שיש  חכמים, וראו  חזרו אבל  לגויים; השדות
שהואיל הגויים, בידי השדות שישתקעו גורמת ותקנתם שדותיהם,

חכמים  חזרו לפיכך לפדותן, מקפידים אין  קדושתן  שפקעה וסבורים
ביכורים, להביא חייב הגוי  מן שהלוקח תורה, דין  על  תקנתם והעמידו 

והם  שהואיל  הגויים, בידי ישראל  ארץ של  קרקעה תשתקע שלא כדי 
גורסים  ויש לפדותה. ישתדלו עומדת בקדושתה שהקרקע יודעים

mixekiaבמשנתנו: `iane gwel ,miiebl edcy xkend שנה בכל  כלומר –

כדי השדה, של פירותיה ביכורי את הגוי  מאת לקנות הוא צריך 
לירושלים, mlerdלהעלותם oewiz iptn קרקע למכור  רגיל יהא שלא –

לג  ישראל  ולפדותהבארץ לחזור  יטרח מכר, ואם ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ויים; ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
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·ïéøç éða íéñëð LiL íB÷îa íéãaòLî íéñëpî ïéòøôð ïéà,úéøeaæ ïä elôàå.àlà íéîBúé éñëpî ïéòøôð ïéà ¥¦§¨¦¦§¨¦§ª§¨¦¦§¤¥§¨¦§¥Ÿ¦©£¦¥¦¦¥¦§¨¦¦¦§¥§¦¤¨
úéøeafä ïî. ¦©¦¦

‚úBøt úìéëàì ïéàéöBî ïéà,ìåúBò÷ø÷ çáL,íéãaòLî íéñëpî úBðaäå äMàä ïBæîìå,íìBòä ïewz éðtî. ¥¦¦©£¦©¥§¦§©©§¨§¦§¨¦¨§©¨¦§¨¦§ª§¨¦¦§¥¦¨¨
òáMé àG äàéöî àöBnäå,íìBòä ïewz éðtî. §©¥§¦¨¦¨©¦§¥¦¨¨

:÷éæäìî íéøäæð åäéù éãë ,÷æéð ìù úéãéòî íéáåè íäù ô"òà ,åéñëðáù úéãéòî ÷éæîä íìùéù íéîëç åøîà íìåòä ïå÷ú éðôîå ,àø÷.zipepiaa aeg lrae
áéúëã ,úéøåáéæî àìà éáâ àì àúééøåàãîã(ãë íéøáã)úåçôä àìà àéöåäì íãà ìù åëøã ïéàå ,äöåçä èåáòä úà êéìà àéöåé åá äùåð äúà øùà ùéàäå

:ïéååì éðôá úìã ìåòðú àìù éãë ,úéðåðéáá áåç ìòá åøîà íìåòä ïå÷ú éðôîå ,åéñëðáù.zixeafa dy` zaezkeøúåéã .úìã úìéòðì äá ùçéîì àëéìã
:àùðäì äöåø äùà ,àùéì äöåø ùéàäù äîî.'ek xne` n"x:øéàî éáøë äëìä ïéàå

aaaamirxtp oi`.micareyn miqkpnìöà øàùð íà ç÷åìä ïî äúåà óåøèì ìåëé áåç ìòáä ïéà ,áåç ìòáì úãáòåùî àéäù åìù úéðåðéá øëîù äåì ïåâë
:úéøåáæ àìà ïðéàù ô"òàå ,ïéøåç éðá íéñëð äåìä

bbbb.zerwxw gayle zexit zlik`l oi`iven oi`åðéà ,ç÷åìä ïî äéúåøéô íò äàáâå ìæâð àáå úåøéô äàùòå äçîöå äòøæå ,øçàì äøëîå äãù ìæåâä
àéä éøäå äøéëî øèù åì áúëå úåéøçàá åì äøëî éøäù ,íéãáòåùî íéñëðî ò÷ø÷ä éîã äáåâå øëåîä ìò ç÷åìä øæåçå ,äàéöéä íà éë ç÷åìì íìùî

:íéãáòåùîî àìå ïéøåç éðá íéñëðî úåøéôä úàå ,øèùá äåìî.zerwxw gayl oke:äæá àöåéëå ìáæá åà úåðìéàä úòéèðá ç÷åìä äçéáùä íàoefnle
.zepade dy`dúåàáùë ,'åëå éàñëðî ïéðæúîå éúéáá ïéáúé ïééåäé éàðî éëéì ïééåäéã ïéá÷åð ïðáå ,éñëðî àðæúîå éúéáá àáúé àäú úàå ,àåä äáåúë éàðúã
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עוסקת  משנתנו העולם. תיקון  מפני שנאמרו שונות הלכות ללמדנו מוסיף זה פרק
לשלם: חייב שאדם תשלומים סוגי חברו`.בשלושה את הזיק אם כגון נזק, בעד 

ממונו  ידי  על או a.בגופו ;(dnecke exea e` exey) מעות שלוה כגון חוב, בעד
פרעונן ; זמן והגיע שגירשה.b.מחברו  לאשתו לשלם הבעל  שחייב הכתובה כסף

המשנה  ובאה הקרקעות; מן אף הם שנגבים הללו התשלומים בכל  השווה הצד 
קרקעות: סוגי  שלושה האלו , התשלומים באחד  חייב שהוא לאדם, יש  שאם ללמדנו ,

הנקרא`. ומשובח מעולה z"סוג i c i r.a הנקרא"; בינוני  z"סוג i p e p i a.b סוג ";
הנקרא z"גרוע i x e a i f".התשלום נפרע סוג מאיזה –

ïé÷fpä אין אם המזיק, מאת הנזק דמי  ותובעים שניזוקו , אנשים – ÇÄÈÄ
לשלם  צריך והוא נזקו , דמי מהם לפרוע מיטלטלים או  מעות למזיק

úécòaמקרקעותיו, íäì ïéîL שבקרקעותיו המעולה את שמים – ÈÄÈÆÈÄÄ
אמנם  כתוב זה דבר הנזק. שווי כדי לניזקים ממנה וגובים המזיק, של

שנאמר  דדדד):):):):בתורה, כבכבכבכב,,,, את ((((שמות שמות שמות שמות  ושלח כרם, או שדה איש  יבער  "כי 

אחר, בשדה ובער  mlyi",בעירה enxk ahine edcy ahin שנחלקו אלא
סובר : ישמעאל רבי  עקיבא; ורבי  ישמעאל  רבי  lyבזה edcy ahin

,wfip, שבנכסיו מעידית נזקו דמי  משלם המזיק אין התורה שלפי כלומר 
מא  היתה אלא אם כגון ניזק, של  עידית כעין  שהם שלו הנכסים ותם

מן  אלא לו  משלם אינו  הניזק, של  כעידית המזיק של  הזיבורית
סובר : עקיבא ורבי שלו. wifn".הזיבורית ly edcy ahin"יש ומכאן ,

שמן  היא, ישמעאל כרבי משנתנו אחת לדעה בגמרא: דעות שתי
העולם, תיקון שמפני  אלא הניזק, של  בעידית שמים eidiyהתורה ick

,wifdln mixdfp דעה ולפי  מזיק. של בעידית ששמים חכמים, אמרו

של מעידית גובים התורה מן  שאף היא, עקיבא כרבי  משנתנו אחרת,
מפני כן אמרה שהתורה להשמיענו , אלא המשנה באה ולא מזיק,

טעמי דורש  שהיה היא, שמעון רבי  משנתנו שכן העולם, תיקון
מה  מפני  שמעון : רבי "אמר בגמרא: בברייתא מובא וכך המקראות;

שיאמר כדי החמסנים, ומפני הגזלנים מפני  בעידית? להם שמין הניזקין
לנכסי יורדין דין  בית למחר חומס?! אני  ולמה גוזל, אני למה אדם:

שדהו  "מיטב בתורה: שכתוב מה על וסומכים שלי , נאה שדה ונוטלים
ישלם". כרמו  úéðBðéaaומיטב áBç ìòáe את למלוה כששמים – ÇÇÇÅÄ

שבקרקעות  מבינונית לו שמים חובו , את מהם לגבות הלווה נכסי 
שנאמר מזיבורית, אלא גובה חוב בעל  אין  התורה מן  שכן  הלווה,

יא יא יא יא ):):):): כד כד כד כד ,,,, העבוט ((((דברים דברים דברים דברים  את אליך יוציא בו  נושה אתה אשר  "והאיש
אבל שבנכסיו, הפחות את אלא להוציא אדם של  דרכו ואין החוצה",

– העולם תיקון  oieelמפני ipta zlc lrpiz `ly ick:חכמים אמרו –
."zipepiaa aeg lra"אחרת דעה צריך((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ),),),),ויש  חוב בעל  שאף

דין  הנכסים, כל  מיטב שהם מעותיו , לו  שהלוה שכיון מעידית, לגבות

נאה  שדה לחברו אדם יראה שלא כדי  אלא בעידית, שיפרענו הוא
אמרו: לפיכך בחובי, שאגבנה כדי ואלוונו, אקפוץ ויאמר: נאה ודירה

."zipepiaa aeg lra"úéøeafa äMà úaúëe האשה כתובת לגביית – ÀËÇÄÈÇÄÄ
תיקנו  לא חוב בבעל אף שהרי הבעל , שבקרקעות הזיבורית את שמים

אשה  בכתובת ואילו לווין, בפני  דלת תינעל  שלא משום אלא בבינונית
מלהינשא, תימנע שמא חשש , אין ואף דלת; נעילת של חשש אין 

להינשא רוצה האשה לישא, רוצה שהאיש ממה éaøÇÄ((((גמראגמראגמראגמרא).).).).שיותר
úéðBðéaa äMà úaúk óà :øîBà øéàî.חוב בעל כדין –oi`e ÅÄÅÇÀËÇÄÈÇÅÄ

.xi`n iaxk dkld
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נכסיו את הלווה מכר אם וכן נזקו , בדמי שנתחייב לאחר נכסיו את המזיק מכר אם
החוב  ואת הנזק דמי  את לגבות והמלוה הניזק יכולים בחובו , שנשתעבד לאחר 
כתובתה  גובה האשה ואף משועבדים". "נכסים הנקראים הלקוחות, שבידי מהנכסים

הקודמת: במשנה ששנינו  לאחר  משועבדים. ziciraמנכסים odl oiny oiwfipd"
,"zipepiaa aeg lrae נכסים לגבי אלא נוהג אינו  זה שדין להשמיע, משנתנו באה

נכסים  לגבי  אבל  הלווה, או  המזיק בידי הנמצאים הנכסים היינו  חורין, בני
כן, הדין  אין יתומים, נכסי לגבי וכן חורין, בני נכסים שיש בזמן  משועבדים,

במשנה. כמבואר 

íéãaòLî íéñëpî ïéòøôð ïéà יכולים והמלוה הניזק אין  – ÅÄÀÈÄÄÀÈÄÀËÀÈÄ
שביד מהנכסים היינו  משועבדים, מנכסים והחוב הנזק דמי את לגבות

לעיל, שבארנו  כמו ïéøçהלקוחות, éða íéñëð LiL íB÷îa– ÄÀÆÅÀÈÄÀÅÙÄ
חורין , בני נכסים הלווה או המזיק בידי נשתיירו  ïäאם elôàåÇÂÄÅ

úéøeaæ הניזק אין  זיבורית, אלא אינם אלו  שנכסים פי על  אף – ÄÄ
או  העידית קרקעות להם נשתעבדו  שכבר  לומר , יכולים והמלוה

כאן, הטעם חורין . בני  מנכסים הם גובים אלא שמכר, iptnהבינונית
mlerd oewizללקוחות הפסד להביא שלא ïéòøôð((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).– ïéàÅÄÀÈÄ

úéøeafä ïî àlà íéîBúé éñëpî הלווה או  המזיק כשמת – ÄÄÀÅÀÄÆÈÄÇÄÄ
הזיבורית  מן אלא לגבות יכולים והמלוה הניזק אין לבניו , נכסיו והניח

היתומים  בדין להקל הוא, העולם תיקון כאן  ואף היורשים. שבנכסי
((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).

i y y m e i
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äMàä ïBæîìå ,úBò÷ø÷ çáLìå ,úBøt úìéëàì ïéàéöBî ïéàÅÄÄÇÂÄÇÅÀÄÀÇÇÀÈÀÄÀÈÄÈ
íéãaòLî íéñëpî úBðaäå. חורין בני מנכסים אלא –zlik`l ÀÇÈÄÀÈÄÀËÀÈÄ

zexit וזרעה לאחר , השדה את ומכר  מחברו שדה אדם שגזל כגון –
עם  השדה את הלוקח מידי  ומוציא הנגזל  ובא פירות, ועשתה וצמחה

izdw - zex`ean zeipyn
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מכונה  והיא ללדת מסוגלת שאינה אשה היא שאיילונית "איל"אחדים, מלשון כך 

אשה. סימני  לה שאין  לפי (זכר ),

úéðBìéà íeMî BzLà úà àéöBnä שהיא משום שגירשה – ÇÄÆÄÀÄÇÀÄ
לעיל , שבארנו כמו  øéæçéאיילונית, àG :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÂÄ

לאחר תינשא שמא שחוששים לפי שגירשה, לאחר להחזירה לו אסור
לא  ללדת, מסוגלת שהיא ידעתי  אילו ויאמר: המגרש  ויבוא ותלד ,

שהיא  כן  דעת על אלא הגט את לה נתן שלא והרי מגרשה, הייתי 
הלכך ממזרים; ובניה בטל הגט נמצא שטעה, שנתברר  וכיון  איילונית,
לעולם, יחזירנה לא איילונית משום אשתו  את שהמוציא חכמים, תיקנו

בענין  הקודמת, במשנה ואמנם גמורים. גירושין מגרשה הוא כך  ומתוך 
,xcp meyn ezy` z` `ivend שכן הגט, לקלקול חושש יהודה רבי אין 

אדם  שאין אלעזר, כרבי יהודה רבי סובר  חכם חקירת שצריך בנדר 
אילו  לומר: יכול המגרש אין ולכן  דין, בבית אשתו  שתתבזה רוצה

צריך שאינו ובנדר מגרשה; הייתי  לא לנדרה היתר  שיש יודע הייתי 
שהבעל הם, יודעים אדם בני  שסתם מאיר, כרבי הוא סובר חכם חקירת

לקלקול  חשש  בזה אין  ולפיכך אשתו, נדרי  את להפר  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),יכול 

לעיל, שבארנו כמו הגט, לקלקול יהודה רבי  חושש  באיילונית אבל 

יחזירנה. שלא אומר  הוא øéæçéולפיכך :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÇÂÄ
שאינו  תנאי "כל  הסובר: מאיר, רבי  היינו שחכמים מבואר , בגמרא

כלומר ד), ג, קידושין  (משנה תנאי " אינו  ראובן ובני  גד  בני  כתנאי 
שהתנה  תנאי כאותו  כפול , תנאי זה היה כן  אם אלא קיים התנאי  שאין

שנאמר  ראובן , ובני גד בני לגבי  רבנו  כטכטכטכט----לללל):):):):משה לב לב לב לב ,,,, m"((((במדברבמדברבמדברבמדבר `
e x a r i ארץ את להם ונתתם הירדן... את אתכם ראובן  ובני גד  בני 

לאחוזה. eהגלעד x a r i ` l m ` e בארץ בתוככם ונאחזו  אתכם, חלוצים
בשעה  כפול תנאי  הבעל אמר  שלא מדובר, במשנתנו  וכאן  כנען";

איילונית, שהיא משום מגרשה שהוא לה שאמר  היינו  אשתו , את שגירש
מגרשה היה לא איילונית היתה לא שאילו לומר, הוסיף ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;ולא

טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  וווו""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא ועייןועייןועייןועיין הם,המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; גמורים גירושין  הלכך 

במשנה  ברם, הגט. לקלקול  חשש אין  איילונית, שאינה נתברר  ואפילו 
הלכך הגירושין, בשעת כפול תנאי  הבעל  שאמר בכגון  מדובר  הקודמת

הגט לקלקול שחוששים מאיר רבי שם יום יום יום יום סובר """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;;

øçàìטובטובטובטוב").").")."). úàOð נישאה איילונית משום שנתגרשה זו  אם – ÄÅÀÇÅ
epîéäלאחר , íéða dì eéäå,איילונית שאינה נתברר והרי –àéäå ÀÈÈÈÄÅÆÀÄ

dúaúk úòáBz היתה לא שנתגרשה בשעה שכן הראשון , מבעלה – ÇÇÀËÈÈ
אין  "האיילונית ו): יא, (כתובות ששנינו כמו כתובתה, לקבל זכאית
איילונית, שהיא הנישואין בשעת בה הכיר  לא שאם כלומר  כתובה", לה

משום  שהוציאה כאן ששנינו ומאחר  כתובה, בלא יוצאת היא הרי

לא  כשגירשה ולכן  בה, הכיר  שלא בכגון  כאן שמדובר  הרי  איילונית,
לתבוע  היא באה איילונית, שאינה משנתברר  ועכשיו  כתובתה, קיבלה

הכתובה, äôéאת Céúe÷éúL :dì íéøîBà :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÀÄÈÀÄÄÈÈ
Céøeacî Céìשתשתקי מוטב כלומר  מדיבורך, לך  יפה שתיקתך – ÄÄÄÄ

אילו  הבעל : יאמר כתובתך, תובעת את שאם הכתובה, את תתבעי  ולא
מקלקלת  ונמצאת מגרשך, הייתי  לא כתובה לך  ליתן שאצטרך ידעתי 

בתביעתך. עצמך 
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éBâì åéða úàå Bîöò úà øëBnä ואת עצמו את שמכר ישראל  – ÇÅÆÇÀÀÆÈÈÀ
לעבדים, לו  להיות לגוי, BúBàבניו ïéãBt ïéà יוסיף שלא כדי  – ÅÄ

אותם. שיפדו  סמך  על בניו  ואת עצמו את מבואר,למכור  בגמרא
בפעם  שאילו השלישית, בפעם עצמו שמכר במי במשנתנו שמדובר

בפעם  כבר  עצמו שמכר זה אבל לפדותו , מצוה בשנייה ואף הראשונה
אותו . פודים אין úúéîהשלישית, øçàì íéðaä úà ïéãBt ìáàÂÈÄÆÇÈÄÀÇÇÄÇ

ïäéáà פודים האב מיתת לאחר ודווקא הגויים. בין ייטמעו  שלא – ÂÄÆ
וימכרם. יחזור  שמא חוששים בחייו אבל בניו , eäãNאת úà øëBnäÇÅÆÈÅ

ìàøNé epnî dç÷ìe øæçå éBâì שדהו את מכר  ישראל אם – ÀÀÈÇÀÈÈÄÆÄÀÈÅ
הגוי , מידי  השדה את וקנה חזר וישראל  לגוי , ישראל  ç÷BläÇÅÇבארץ

íéøeka àéáî,הגוי ברשות ונתבשלו הפירות שגדלו  פי על  אף – ÅÄÄÄ
ביכורים, מהם להביא הלוקח íìBòäצריך ïewz éðtî בגמרא – ÄÀÅÄÈÈ

מדין  ביכורים להביא חייב הלוקח שכן  תקנות, שתי  שהיו  מבואר,
מקדושתה  קרקעה להפקיע ישראל בארץ לגוי  קניין  שאין  לפי  תורה,

שדותיהם  מוכרים שרבים חכמים, שראו  אלא במעשרות, תתחייב שלא
עונש להם ואין בקדושתה, נשארת שהקרקע הם שיודעים מתוך לגויים

יביא  לא הגוי  מן שהלוקח בראשונה, חכמים תיקנו הלכך בדבר,
ממכירת  ויימנעו  מקדושתה, יורדת שהקרקע שידעו , כדי ביכורים,

למכור שנאלצים שיש  חכמים, וראו  חזרו אבל  לגויים; השדות
שהואיל הגויים, בידי השדות שישתקעו גורמת ותקנתם שדותיהם,

חכמים  חזרו לפיכך לפדותן, מקפידים אין  קדושתן  שפקעה וסבורים
ביכורים, להביא חייב הגוי  מן שהלוקח תורה, דין  על  תקנתם והעמידו 

והם  שהואיל  הגויים, בידי ישראל  ארץ של  קרקעה תשתקע שלא כדי 
גורסים  ויש לפדותה. ישתדלו עומדת בקדושתה שהקרקע יודעים

mixekiaבמשנתנו: `iane gwel ,miiebl edcy xkend שנה בכל  כלומר –

כדי השדה, של פירותיה ביכורי את הגוי  מאת לקנות הוא צריך 
לירושלים, mlerdלהעלותם oewiz iptn קרקע למכור  רגיל יהא שלא –

לג  ישראל  ולפדותהבארץ לחזור  יטרח מכר, ואם ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ויים; ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
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·ïéøç éða íéñëð LiL íB÷îa íéãaòLî íéñëpî ïéòøôð ïéà,úéøeaæ ïä elôàå.àlà íéîBúé éñëpî ïéòøôð ïéà ¥¦§¨¦¦§¨¦§ª§¨¦¦§¤¥§¨¦§¥Ÿ¦©£¦¥¦¦¥¦§¨¦¦¦§¥§¦¤¨
úéøeafä ïî. ¦©¦¦

‚úBøt úìéëàì ïéàéöBî ïéà,ìåúBò÷ø÷ çáL,íéãaòLî íéñëpî úBðaäå äMàä ïBæîìå,íìBòä ïewz éðtî. ¥¦¦©£¦©¥§¦§©©§¨§¦§¨¦¨§©¨¦§¨¦§ª§¨¦¦§¥¦¨¨
òáMé àG äàéöî àöBnäå,íìBòä ïewz éðtî. §©¥§¦¨¦¨©¦§¥¦¨¨

:÷éæäìî íéøäæð åäéù éãë ,÷æéð ìù úéãéòî íéáåè íäù ô"òà ,åéñëðáù úéãéòî ÷éæîä íìùéù íéîëç åøîà íìåòä ïå÷ú éðôîå ,àø÷.zipepiaa aeg lrae
áéúëã ,úéøåáéæî àìà éáâ àì àúééøåàãîã(ãë íéøáã)úåçôä àìà àéöåäì íãà ìù åëøã ïéàå ,äöåçä èåáòä úà êéìà àéöåé åá äùåð äúà øùà ùéàäå

:ïéååì éðôá úìã ìåòðú àìù éãë ,úéðåðéáá áåç ìòá åøîà íìåòä ïå÷ú éðôîå ,åéñëðáù.zixeafa dy` zaezkeøúåéã .úìã úìéòðì äá ùçéîì àëéìã
:àùðäì äöåø äùà ,àùéì äöåø ùéàäù äîî.'ek xne` n"x:øéàî éáøë äëìä ïéàå

aaaamirxtp oi`.micareyn miqkpnìöà øàùð íà ç÷åìä ïî äúåà óåøèì ìåëé áåç ìòáä ïéà ,áåç ìòáì úãáòåùî àéäù åìù úéðåðéá øëîù äåì ïåâë
:úéøåáæ àìà ïðéàù ô"òàå ,ïéøåç éðá íéñëð äåìä

bbbb.zerwxw gayle zexit zlik`l oi`iven oi`åðéà ,ç÷åìä ïî äéúåøéô íò äàáâå ìæâð àáå úåøéô äàùòå äçîöå äòøæå ,øçàì äøëîå äãù ìæåâä
àéä éøäå äøéëî øèù åì áúëå úåéøçàá åì äøëî éøäù ,íéãáòåùî íéñëðî ò÷ø÷ä éîã äáåâå øëåîä ìò ç÷åìä øæåçå ,äàéöéä íà éë ç÷åìì íìùî

:íéãáòåùîî àìå ïéøåç éðá íéñëðî úåøéôä úàå ,øèùá äåìî.zerwxw gayl oke:äæá àöåéëå ìáæá åà úåðìéàä úòéèðá ç÷åìä äçéáùä íàoefnle
.zepade dy`dúåàáùë ,'åëå éàñëðî ïéðæúîå éúéáá ïéáúé ïééåäé éàðî éëéì ïééåäéã ïéá÷åð ïðáå ,éñëðî àðæúîå éúéáá àáúé àäú úàå ,àåä äáåúë éàðúã
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עוסקת  משנתנו העולם. תיקון  מפני שנאמרו שונות הלכות ללמדנו מוסיף זה פרק
לשלם: חייב שאדם תשלומים סוגי חברו`.בשלושה את הזיק אם כגון נזק, בעד 

ממונו  ידי  על או a.בגופו ;(dnecke exea e` exey) מעות שלוה כגון חוב, בעד
פרעונן ; זמן והגיע שגירשה.b.מחברו  לאשתו לשלם הבעל  שחייב הכתובה כסף

המשנה  ובאה הקרקעות; מן אף הם שנגבים הללו התשלומים בכל  השווה הצד 
קרקעות: סוגי  שלושה האלו , התשלומים באחד  חייב שהוא לאדם, יש  שאם ללמדנו ,

הנקרא`. ומשובח מעולה z"סוג i c i r.a הנקרא"; בינוני  z"סוג i p e p i a.b סוג ";
הנקרא z"גרוע i x e a i f".התשלום נפרע סוג מאיזה –

ïé÷fpä אין אם המזיק, מאת הנזק דמי  ותובעים שניזוקו , אנשים – ÇÄÈÄ
לשלם  צריך והוא נזקו , דמי מהם לפרוע מיטלטלים או  מעות למזיק

úécòaמקרקעותיו, íäì ïéîL שבקרקעותיו המעולה את שמים – ÈÄÈÆÈÄÄ
אמנם  כתוב זה דבר הנזק. שווי כדי לניזקים ממנה וגובים המזיק, של

שנאמר  דדדד):):):):בתורה, כבכבכבכב,,,, את ((((שמות שמות שמות שמות  ושלח כרם, או שדה איש  יבער  "כי 

אחר, בשדה ובער  mlyi",בעירה enxk ahine edcy ahin שנחלקו אלא
סובר : ישמעאל רבי  עקיבא; ורבי  ישמעאל  רבי  lyבזה edcy ahin

,wfip, שבנכסיו מעידית נזקו דמי  משלם המזיק אין התורה שלפי כלומר 
מא  היתה אלא אם כגון ניזק, של  עידית כעין  שהם שלו הנכסים ותם

מן  אלא לו  משלם אינו  הניזק, של  כעידית המזיק של  הזיבורית
סובר : עקיבא ורבי שלו. wifn".הזיבורית ly edcy ahin"יש ומכאן ,

שמן  היא, ישמעאל כרבי משנתנו אחת לדעה בגמרא: דעות שתי
העולם, תיקון שמפני  אלא הניזק, של  בעידית שמים eidiyהתורה ick

,wifdln mixdfp דעה ולפי  מזיק. של בעידית ששמים חכמים, אמרו

של מעידית גובים התורה מן  שאף היא, עקיבא כרבי  משנתנו אחרת,
מפני כן אמרה שהתורה להשמיענו , אלא המשנה באה ולא מזיק,

טעמי דורש  שהיה היא, שמעון רבי  משנתנו שכן העולם, תיקון
מה  מפני  שמעון : רבי "אמר בגמרא: בברייתא מובא וכך המקראות;

שיאמר כדי החמסנים, ומפני הגזלנים מפני  בעידית? להם שמין הניזקין
לנכסי יורדין דין  בית למחר חומס?! אני  ולמה גוזל, אני למה אדם:

שדהו  "מיטב בתורה: שכתוב מה על וסומכים שלי , נאה שדה ונוטלים
ישלם". כרמו  úéðBðéaaומיטב áBç ìòáe את למלוה כששמים – ÇÇÇÅÄ

שבקרקעות  מבינונית לו שמים חובו , את מהם לגבות הלווה נכסי 
שנאמר מזיבורית, אלא גובה חוב בעל  אין  התורה מן  שכן  הלווה,

יא יא יא יא ):):):): כד כד כד כד ,,,, העבוט ((((דברים דברים דברים דברים  את אליך יוציא בו  נושה אתה אשר  "והאיש
אבל שבנכסיו, הפחות את אלא להוציא אדם של  דרכו ואין החוצה",

– העולם תיקון  oieelמפני ipta zlc lrpiz `ly ick:חכמים אמרו –
."zipepiaa aeg lra"אחרת דעה צריך((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ),),),),ויש  חוב בעל  שאף

דין  הנכסים, כל  מיטב שהם מעותיו , לו  שהלוה שכיון מעידית, לגבות

נאה  שדה לחברו אדם יראה שלא כדי  אלא בעידית, שיפרענו הוא
אמרו: לפיכך בחובי, שאגבנה כדי ואלוונו, אקפוץ ויאמר: נאה ודירה

."zipepiaa aeg lra"úéøeafa äMà úaúëe האשה כתובת לגביית – ÀËÇÄÈÇÄÄ
תיקנו  לא חוב בבעל אף שהרי הבעל , שבקרקעות הזיבורית את שמים

אשה  בכתובת ואילו לווין, בפני  דלת תינעל  שלא משום אלא בבינונית
מלהינשא, תימנע שמא חשש , אין ואף דלת; נעילת של חשש אין 

להינשא רוצה האשה לישא, רוצה שהאיש ממה éaøÇÄ((((גמראגמראגמראגמרא).).).).שיותר
úéðBðéaa äMà úaúk óà :øîBà øéàî.חוב בעל כדין –oi`e ÅÄÅÇÀËÇÄÈÇÅÄ

.xi`n iaxk dkld
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נכסיו את הלווה מכר אם וכן נזקו , בדמי שנתחייב לאחר נכסיו את המזיק מכר אם
החוב  ואת הנזק דמי  את לגבות והמלוה הניזק יכולים בחובו , שנשתעבד לאחר 
כתובתה  גובה האשה ואף משועבדים". "נכסים הנקראים הלקוחות, שבידי מהנכסים

הקודמת: במשנה ששנינו  לאחר  משועבדים. ziciraמנכסים odl oiny oiwfipd"
,"zipepiaa aeg lrae נכסים לגבי אלא נוהג אינו  זה שדין להשמיע, משנתנו באה

נכסים  לגבי  אבל  הלווה, או  המזיק בידי הנמצאים הנכסים היינו  חורין, בני
כן, הדין  אין יתומים, נכסי לגבי וכן חורין, בני נכסים שיש בזמן  משועבדים,

במשנה. כמבואר 

íéãaòLî íéñëpî ïéòøôð ïéà יכולים והמלוה הניזק אין  – ÅÄÀÈÄÄÀÈÄÀËÀÈÄ
שביד מהנכסים היינו  משועבדים, מנכסים והחוב הנזק דמי את לגבות

לעיל, שבארנו  כמו ïéøçהלקוחות, éða íéñëð LiL íB÷îa– ÄÀÆÅÀÈÄÀÅÙÄ
חורין , בני נכסים הלווה או המזיק בידי נשתיירו  ïäאם elôàåÇÂÄÅ

úéøeaæ הניזק אין  זיבורית, אלא אינם אלו  שנכסים פי על  אף – ÄÄ
או  העידית קרקעות להם נשתעבדו  שכבר  לומר , יכולים והמלוה

כאן, הטעם חורין . בני  מנכסים הם גובים אלא שמכר, iptnהבינונית
mlerd oewizללקוחות הפסד להביא שלא ïéòøôð((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).– ïéàÅÄÀÈÄ

úéøeafä ïî àlà íéîBúé éñëpî הלווה או  המזיק כשמת – ÄÄÀÅÀÄÆÈÄÇÄÄ
הזיבורית  מן אלא לגבות יכולים והמלוה הניזק אין לבניו , נכסיו והניח

היתומים  בדין להקל הוא, העולם תיקון כאן  ואף היורשים. שבנכסי
((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).
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äMàä ïBæîìå ,úBò÷ø÷ çáLìå ,úBøt úìéëàì ïéàéöBî ïéàÅÄÄÇÂÄÇÅÀÄÀÇÇÀÈÀÄÀÈÄÈ
íéãaòLî íéñëpî úBðaäå. חורין בני מנכסים אלא –zlik`l ÀÇÈÄÀÈÄÀËÀÈÄ

zexit וזרעה לאחר , השדה את ומכר  מחברו שדה אדם שגזל כגון –
עם  השדה את הלוקח מידי  ומוציא הנגזל  ובא פירות, ועשתה וצמחה

izdw - zex`ean zeipyn
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„úéaä ìòa ìöà eëîqL íéîBúé,ñBtBøèBtà ïäéáà ïäì äpnL Bà–ïäéúBøt øOòì áiç.eäpnL ñBtBøèBtà §¦¤¨§¥¤©©©©¦¤¦¨¨¤£¦¤©§©¨§©¥¥¥¤©§¤¦¨
íéîBúé éáà–òáMé;ïéc úéa eäpî–òáMé àG.ìeàL àaàøîBà:óelçíéøácä.nãîäå ànèîäCqðîäå ò £¦§¦¦¨©¦¨¥¦¦¨©©¨¨¥¦©§¨¦©§©¥§©§©¥©§©§©¥

ââBLa–øeèt;ãéæîa–áiç.ïéãéæî Lc÷na eìbtL íéðäkä–ïéáiç. §¥¨§¥¦©¨©Ÿ£¦¤¦§©¦§¨§¦¦©¨¦

:íéãáòåùîî àìå ïéøåç éðá íéñëðî àìà íéáåâ ïéà ïäéúåðåæî úåáâì.mlerd oewz iptn:øäãæî éöî àìå íä äîë òãé àìå äáö÷ íäì ïéàù íéøáã íäù
.d`ivn `vende:äìåë øéæçä àìù íéøîåà íéìòáäå ,äøéæçäå.mlerd oewz iptn rayi `läàéöîá ìôèîù íãà êì ïéà òáùé øîåà äúà íàù

:äøéæçäì
cccc.ziad lra lv` eknqy mineziôåøèôà .àåä ñåôåøèôàë ä"ôà ,ñåôåøèôà íäì äðîúðù àìå åéô ìò íäéùòî úåùòìáàì ïéøå÷ éîåø ïåùìá ,ñå

:íéðè÷ ìù ïäéáà ñåôåøèôà ùåøéôå .ñ"åèåô íéðè÷ìå ø"èàô.rayi minezi ia` edpiny,ñåôåøèôà äéì äåä àì äéðéî äàðä äéì úéàã åàì éàã
:éòåðîàì éúà àì äòåáù íåùîå.rayi `l oic zia edepnéúà äòåáù äéìò úéîø éàå íðç çåøèìå íäéøáã ìá÷ì ã"áì äùåò äæù àéä íðç úáåèã

:éòåðîàì.mixacd selg xne` le`y `a`íåùî ,àðéã éá äéìò éëîñ àäã àåä àðîéäî ùðéàã àì÷ äéìò ÷éôð à÷ã äàðä àéääáã ,òáùé ã"á åäåðî
:ìåàù àáàë äëìäå .éòåðîàì éúà äòåáù äéìò úéîø éàå ,åéðá íò çåøèì åì äùåò íðç úáåèã ,òáùé àì íéîåúé éáà åäðéî .éòåðîàì éúà àì äòåáù

.`nhnd:åøáç ìù åéúåøäè.rncnde:ìåæá íéðäëì åøëîì êéøöù ,åãéñôîå .åøáç ìù ïéìåçá äîåøú áøòî.jqpndeåøñåàå øùë ïééá êñð ïéé áøòîù
:äàðäá.aiig cifnaåéúåøäè àîèîå êìåä ãçàå ãçà ìë àäé àìù íìåòä ïå÷ú éðôî àìà ,÷æéä äéîù åàì øëéð åðéàù ÷æéäã ,øåèô àäéù àåä ïéãáå

:éðà øåèô øîåàå åøáç ìù.elbty mipdkd:íéìòáì åöøåä àìå .åðîæì õåç íäî ìåëàì úáùçîá íîã å÷øæå åèçùù ,úåðáø÷.micifníéìåñôù åòãéù
:êëá.miaiigéøäù åðáø÷ áéø÷ä àìù åéðéòá äù÷ î"î ,ïéîåìùúá áééç åðéàù àéä äáãð éîð éàå ,íéøçà àéáäì ïéëéøö éøäù ,íéìòáì ïäéîã íìùì

:ù÷áî äéä ïåøåã àéáäì
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על הלוקח חוזר הוצאותיו , את אלא ללוקח משלם ואינו  הפירות,
משועבדים, מנכסים אף הקרקע דמי  את ממנו  וגובה (הגזלן ), המוכר 

וכן שבידו. חורין בני  מנכסים אלא גובה אינו הפירות דמי gaylאבל
zerwxwוהנגזל בזבל, או  בנטיעות השדה את הלוקח השביח אם –

חורין  בני מנכסים אלא השבח דמי  גובה אינו  מידו, כך  אחר הוציאה
הגזלן ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),שביד  מפרשים:((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; zexitויש  zlik`l כגון –

את  ומכר  פירותיה, את ואכל מחברו  פירות מלאה שדה גזל  אדם אם
הנגזל יכול הלוקח, מיד  השדה את והוציא הנגזל ובא לאחר , השדה

מנכסים  אותם גובה אינו אבל  שאכל, הפירות את גם הגזלן  מן  לגבות
חורין  בני  מנכסים אם כי  zepade((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););משועבדים dy`d oefnle–

ניזונות  בנותיו  וכן הבעל , מנכסי  ניזונית שהאלמנה הוא, כתובה שתנאי 
מזונותיהן , לגבות באות וכשהן  יא-יב), ד, (כתובות שיינשאו עד  מנכסיו 

בנ  מנכסים אלא גובות לאחרים;אינן  שמכר מנכסים ולא חורין éðtîÄÀÅי 
íìBòä ïewz לקנות אדם וכשבא קצבה, להם אין אלה שדברים – ÄÈÈ

ממה  לו  שיהא כדי  נכסים, לו  ולהניח להיזהר  יודע אינו מחברו  שדה

שלא  חכמים תיקנו הלכך  הם, כמה יודע שאינו  מאחר  אותם, לפרוע
חורין. בני  מנכסים אלא משועבדים מנכסים אותם àöBnäåÀÇÅיגבו

äàéöî את להם החזיר  שלא אומרים והבעלים לבעליה, ומחזירה – ÀÄÈ
האבידה, òáMéכל  àG,הכל שהחזיר להישבע צריך  המוצא אין – ÄÈÇ

íìBòä ïewz éðtîלטפל ירצה לא להישבע, יחייבוהו  שאם – ÄÀÅÄÈÈ
להחזירה. כדי  באבידה
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úéaä ìòa ìöà eëîqL íéîBúéשל דעתו  על סומכים שהיו – ÀÄÆÈÀÅÆÇÇÇÇÄ
ואף  להם; ומסייע בהם מטפל היה והוא פיו, על  לנהוג הבית בעל 
כאפוטרופוס; דינו מקום מכל אפוטרופוס, להם נתמנה שלא פי על 

ïäéáà ïäì äpnL Bà, מותו לפני –ñBtBøèBtà שישגיח אדם – ÆÄÈÈÆÂÄÆÇÀ
הקטנים, היתומים של  נכסיהם ïäéúBøtעל øOòì áiç חייב – ÇÈÀÇÅÅÅÆ

תרומה  היתומים של  מפירותיהם להפריש  האפוטרופוס או הבית בעל 
האסור . דבר  יאכלו  שלא כדי  éáàומעשרות, eäpnL ñBtBøèBtàÇÀÆÄÈÂÄ

òáMé ,íéîBúé את לידם האפוטרופוס וימסור  היתומים כשיגדלו  – ÀÄÄÈÇ
משלהם  לקח שלא האפוטרופוס להם יישבע עסקיהם, וניהול  נכסיהם

שלא  "שבועה או ספק" בטענת "שבועה נקראת זו שבועה כלום.
בטענה: שלא נשבעים "ואלו  ח): ז, (שבועות ששנו  כמו בטענה",

וכו ' והאפוטרופסין" האריסין, המשנה המשנה המשנה המשנה השותפין, לבאורלבאורלבאורלבאור הקדמתנוהקדמתנוהקדמתנוהקדמתנו ((((עייןעייןעייןעיין

דדדד).).).). טטטט,,,, îïécכתובות כתובות כתובות כתובות  úéa eäp בית ידי על  שנתמנה אפוטרופוס – ÄÈÅÄ

òáMéהדין, àG טורח זה אפוטרופוס שכן  בטענה, שלא שבועה – ÄÈÇ
טובת  כל  לו  ואין הזה, הדבר את עליו הטיל  דין  שבית מפני  ביתומים

את  עליו  מלקבל  יסרב בטענה, שלא שבועה נחייבו ואם הנאה,
לו  יש  בודאי היתומים, אבי  שמינהו אפוטרופוס אבל  האפוטרופסות.

אפוטרופסות. מלקבל השבועה בגלל  יימנע ולא הנאה, àaàÇÈטובת
íéøácä óelç :øîBà ìeàL: הפוך הדין –,minezid ia` edpin ÈÅÄÇÀÈÄ

,rayii `l עם חסד  לעשות כדי אלא אפוטרופוס נעשה שלא לפי
את  עליו לקבל ירצה לא שבועה, לחייבו  יבואו  ואם אביהם,

rayii,האפוטרופסות. ,oic zia edpin m` la`סומך דין  ובית שהואיל 
לא  לפיכך  הנאה, טובת כאן  ויש נאמן , כאדם מתפרסם הריהו עליו,

בטענה. שלא שבועה יחייבוהו אם אף אפוטרופסות, מלקבל  יסרב
.le`y `a`k dkldeànèîä,תרומה כגון  חברו, של טהרותיו – ÇÀÇÅ

ònãîäåלפי מפסידו, ונמצא חברו, של בחולין תרומה המערב – ÀÇÀÇÅÇ
בזול, לכהנים למכרם צריך  והוא לישראל, הם –Cqðîäåשאסורים ÀÇÀÇÅ

ואוסרו  חברו , של ביינו  זרה) לעבודה ממנו (שנסכו  נסך  יין המערב

ובמדמע ââBLaבהנאה, לטמא; שמותר  היה שסבור במטמא, כגון – ÀÅ
יין  שהוא ידע שלא – ובמנסך בדימוע, הפסד שאין היה שסבור –

הנזק;øeètנסך, את מלשלם –ãéæîa להזיק כוונה מתוך  שעשה – ÈÀÅÄ
חברו cqtd),ממון el mexbl)áiç בגמרא הנזק. בעד  לו  לשלם – ÇÈ

הדברים  שכל  לפי  הדין, מן  חייב אינו במזיד, עשה אם שאף מבואר,
שמו  אין  ניכר שאינו  והיזק הנזק, ידי על צורתם נשתנתה לא הללו

אחד כל יהא שלא העולם, תיקון  מפני  חכמים שחייבוהו  אלא היזק,
ואומר : מנסך  או מדמע, או חברו , של טהרותיו ומטמא הולך  ואחד

אני. Lc÷naפטור  eìbtL íéðäkä קיבלו או  קרבן  ששחטו  – ÇÙÂÄÆÄÀÇÄÀÈ
או  ממנו  לאכול במחשבה זרקוהו  או  הדם את הוליכו או  דמו את

זו  פיגול במחשבת הקרבן  את ופסלו הראוי , לזמנו חוץ להקטירו 
ג ג ג ג ),),),), ב ב ב ב ,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים  נפסלïéãéæî((((משנהמשנהמשנהמשנה שהקרבן  שידעו מזידים, היו אם – ÀÄÄ

קרבן ïéáiçבכך , להביא צריכים שהרי לבעלים, הקרבן דמי לשלם – ÇÈÄ
מכל אחר, להביא חייבים שאינם נדבה, קרבן  זה היה ואפילו  אחר ;

הלכך דורון , להביא הם רוצים שהרי הבעלים, בעיני הדבר  קשה מקום
הקרבן . דמי  להם לשלם הכהנים חייבים

y c e w z a y
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העיד ושם ביבנה, היה כך אחר השני, הבית חורבן בזמן חי  גודגדה בן  יוחנן  רבי
במשנתנו. שנויות אלו הלכות רבותיו . מפי ששמע שונות הלכות על החכמים לפני 
מובאת  שהיא אלא ט), (ז, עדויות במסכת הוא משנתנו  של  העיקרי  מקומה ואמנם
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‰ãéòääãbãb ïa ïðçBé éaø:äéáà dàéOäL úLøçä ìò,èba äàöBé àéäL;úàOpL ìàøNé úa äpè÷ ìòå ¥¦©¦¨¨¤ª§§¨©©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨¤¦§¨©¥§©§©¨©¦§¨¥¤¦¥
ïäëì,äîeøza úìëBàL,äúî íàå,dLøBé dìòa;äøéaa BàðaL ìeæbä Léønä ìòå,åéîc úà ìhiL,éðtî §Ÿ¥¤¤¤©§¨§¦¥¨©£¨§¨§©©¨¦©¨¤§¨©¦¨¤¦Ÿ¤¨¨¦§¥

íéáMä úðwz;ìòåíéaøì äòãBð àHL äìeæbä úàhçä,úøtëî àéäL,çaænä ïewz éðtî. ©¨©©¨¦§©©©¨©§¨¤§¨¨©¦¤¦§©¤¤¦§¥¦©¦§¥©
Âäîçìnä éâeøäa äãeäéa ïB÷éø÷éñ äéä àG,Lé Cìéàå äîçìnä éâeøäîïB÷éø÷éñ da.ãöék?ïB÷éø÷éqî ç÷ì ¨¨¦§¦¦¨©£¥©¦§¨¨¥£¥©¦§¨¨§¥¨¤¨¦§¦¥©¨©¦¦§¦

øæçåúéaä ìòaî ç÷ìå–ìèa Bç÷î;ïB÷éø÷éqî ç÷ìå øæçå úéaä ìòaî–íi÷ Bç÷î.øæçå Léàä ïî ç÷ì §¨©§¨©¦©©©©¦¦§¨¥¦©©©©¦§¨©§¨©¦¦§¦¦§©¨¨©¦¨¦§¨©
äMàä ïî ç÷ìå–ìèa Bç÷î;Léàä ïî ç÷ìå øæçå äMàä ïî–íi÷ Bç÷î.BæäðBLàø äðLî.ìL ïéc úéa §¨©¦¨¦¨¦§¨¥¦¨¦¨§¨©§¨©¦¨¦¦§©¨¦§¨¦¨¥¦¤

íäéøçàeøîà:ïB÷éø÷éqî ç÷Blä–òéáø íéìòaì ïúBð.éúîéà?çwì ïãéa ïéàL ïîæa;çwì ïãéa Lé ìáà– ©£¥¤¨§©¥©¦¦§¦¥©§¨¦§¦©¥¨©¦§©¤¥§¨¨¦©£¨¥§¨¨¦©

dddd.dia` d`iydy zyxgd lrìá÷îå ,èâá äàöåé ä"ôà ,äðè÷ àéäùë äéùåã÷ äéáà ìá÷ éøäù äøåîâ ùéà úùà àéåäã â"òàåàéäùë äèâ úà ú
:äúòã ïðéòá àì êëìä ,äçøë ìòá úùøâúî äùàã ,àúòã äá úéìã â"òàå ,úùøç.odkl z`ypy l`xyi za dphw lreíéàåùð éåä àìã ,äîåúé àéäå

:ïðáøãî àìà.dnexza zlke`y:àúééøåàã äîåøú åèà ïðáøã äîåøú ïðéøæâ àìå .ïðáøã.yixn:äøå÷.dxia:ìåãâ úéá.miayd zpwz iptnäúà íàù
:äáåùú úåùòìî òðîé ,åîöò ùéøîä øéæçäìå åúøéá ò÷ò÷ì åëéøöî.miaxl drcep `ly:äìåæâ àéäù.zxtkn `idy:úøçà àéáäì êéøö ïéàåiptn

.gafn oewz:äãåáò ãåáòìî íéòðîðù ,ìèá çáæî àöîðå ,äøæòá åèçùðù ïéìåç åìëàù íéáöò íéðäë åéäé àìù
eeee.oewixwq did `l:íéìòáä íò ïåãì áééç äéäé ,çöåø éøëðä ãéî ìàøùé ìù ò÷ø÷ äðå÷äù øîåì ,ïå÷éø÷ñ ïéã åðã àì øîåìë .çöåø éøëðibexd zrya

.dnglndìòá ìàøùéä íò ïåãì êéøö äéä àìå íéé÷ åç÷î äéä äòù äúåàá åðîî ç÷åìäù .äîçìîá âøäéì ìàøùé ìò äù÷ äøéæâä äúéäù äòùá
ì"éé÷å .ïå÷éø÷éñì äð÷îå øîâ äåä ìàøùéã äéñðåà áâàã íåùî ,ò÷ø÷ä[:æî á"á]:éðéáæ äéðéáæ ïéáæå åäåìúla`.jli`e dnglnd ibexdnäøéæâä äúéä àìù

:äðùîá ùøåôîù åîë .íéìòáä íò ïéã äùòé åðîî äðå÷äù øîåì ,ïå÷éø÷ñ ïéã åðã ,âøäéì.lha egwn:ãáò äàøéî ïðéøîàã.yi`d on gwlãçåéîä ò÷ø÷
:åúùà úáåúëì.lha egwn:éìòáì éúéùò çåø úçð äøîàã.riax milral ozep:àòáø äéáâ ìéæåî åãéì àá íðçáù êåúî ïå÷éø÷éñã ,åøòéùù

`xephxa yexit

התקנה מפני שהן שבסיפא, ההלכות שתי  משום (i"yx).כאן 

äãbãb ïa ïðçBé éaø ãéòä:דלהלן ההלכות על –úLøçä ìò ÅÄÇÄÈÈÆËÀÀÈÇÇÅÆÆ
– מדברת ואינה שומעת שאינה –äéáà dàéOäL אביה שקיבל  – ÆÄÄÈÈÄÈ

ה  והרי והשיאה, קטנה בעודה בשבילה גמורה קידושין איש אשת יא

התורה, èbaמן  äàöBé àéäL;גיטה את מקבלת עצמה שהיא – ÆÄÀÈÇÅ
ואשה הואיל  דעת, בה ואין  חרשת שהיא פי על  בעלואף מתגרשת

דעתה; צריכים אין ïäëìכורחה, úàOpL ìàøNé úa äpè÷ ìòåÀÇÀÇÈÇÄÀÈÅÆÄÅÀÙÅ
התורה, מן נישואיה שאין ואחיה, אמה שהשיאוה יתומה היא ואפילו  –

äîeøza úìëBàL משום בה גוזרים ואין דרבנן , בתרומה היינו  – ÆÆÆÇÀÈ
תורה; של äúîתרומה íàå,נכסים והשאירה –dLøBé dìòa– ÀÄÅÈÇÂÈÀÈ

שנאמר הפקר , דין  בית הפקר  שכן חכמים, נא נא נא נא ):):):):מתקנת יט יט יט יט ,,,, ((((יהושע יהושע יהושע יהושע 

האבות  וראשי  נון  בן ויהושע הכהן אלעזר ניחלו  אשר הנחלות "אלה

לומר אלא אבות? אצל  ראשים ענין  מה וכי – ישראל " בני  למטות
מנחילים  ראשים אף שירצו, מה כל בניהם את מנחילים אבות מה לך:

שירצו מה כל העם בבבב););););את פט פט פט פט ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  ìeæbä((((גמראגמראגמראגמרא Léønä ìòå– ÀÇÇÈÄÇÈ
מחברו , אדם שגזל  הגזלן ,BàðaLקורה –äøéaa,גדול בבניין – ÆÀÈÇÄÈ

åéîc úà ìhiL ואין דמיה, את הקורה בעל שיטול  חכמים תיקנו  – ÆÄÙÆÈÈ
עצמה, הקורה את לו להחזיר  חייב íéáMäהגזלן  úðwz éðtî– ÄÀÅÇÈÇÇÈÄ

שאם  הגזילה, את ולהחזיר  בתשובה לחזור הרוצים של  תקנתם מפני

עצמה, הקורה את להחזיר כדי בירתו  את לקעקע הגזלן את נחייב
תשובה; מלעשות äìeæbäיימנע úàhçä ìòå גזולה בהמה – ÀÇÇÇÈÇÀÈ

חטאת, כקרבן המזבח על  íéaøìשהקריבוה äòãBð àHL שהיא – ÆÀÈÈÇÄ
úøtëîגזולה, àéäL חטאת להביא צריכים הם ואין בעליה, על – ÆÄÀÇÆÆ
çaænäאחרת, ïewz éðtî המזבח יהא שלא כדי מבואר , בגמרא – ÄÀÅÄÇÄÀÅÇ

מכפרת, אינה לרבים נודעה שלא גזולה שחטאת נאמר, שאם בטל ,

ואינם  הם גזולים מקריבים שהם הקרבנות שמא עצבים, הכהנים יהיו
יימנעו  כך  ומתוך  בעזרה, שנשחטו חולין אוכלים ונמצאים מכפרים,

תיקנו  לפיכך  שמם. יהיה והמזבח במקדש, עבודה מלעבוד הכהנים
בעליה, על מכפרת לרבים נודעה שלא גזולה שחטאת חכמים,

שבארנו  כמו  הפקר , דין  בית והפקר  כשלהם, להיות חכמים שהפקירוה
לעיל.

ו ה נ ש מ ר ו א ב

o e w i x w i qשדהו את לו שיתן עד  להרגו ישראל  על  מאיים שהיה רוצח, גוי  היינו 

אם  סיקריקון, מאת שדה שקנה במי דנה משנתנו  יהרגנו . שלא כדי נפשו , לפדיון 

הלוקח. מידי השדה את להוציא יכולים זו שדה של הראשונים בעליה

äîçìnä éâeøäa äãeäéa ïB÷éø÷éñ äéä àG דין כלומר – ÈÈÄÀÄÄÈÇÂÅÇÄÀÈÈ
הרוגי בימי  ביהודה נוהג היה לא במשנתנו , להלן  המפורש  סיקריקון,
ישראל שהיו  ובירושלים, ביהודה טיטוס מלחמת בימי היינו המלחמה,

מי וכל  ישראל , כל  להרוג גזירה שהיתה מפני להריגה, אז  מופקרים
להקנות  בלבו  גומר היה נפשו, את להציל  כדי לסיקריקון, שדהו שנתן

זה  הרי  הימים, באותם הסיקריקון  מן הלוקח לפיכך  השדה; את לו 
קיים; ומקחו  הבעלים, מן  Cìéàåכלוקח äîçìnä éâeøäî– ÅÂÅÇÄÀÈÈÀÅÈ

גזירה  עוד היתה שלא המלחמה, הרוגי של  תקופה אותה לאחר  כלומר
שדות  וגוזלים אנסים באים היו  מקום שמכל אלא ישראל, להרוג

ïB÷éø÷éñמישראל, da Lé. סיקריקון דין  ביהודה נוהג –ãöék ÆÈÄÀÄÅÇ
הסיקריקון ? דין  –ïB÷éø÷éqî ç÷ì מן שדה שקנה ישראל – ÈÇÄÄÀÄ

úéaäהסיקריקון, ìòaî ç÷ìå øæçåמבעל אותה קנה כך  ואחר – ÀÈÇÀÈÇÄÇÇÇÇÄ
ìèaהשדה, Bç÷î אם כי  מרצונו השדה את לו מכר  שלא לפי – ÄÀÈÅ

את  לו  להקנות בלבו גמר לא ואמנם הסיקריקון , של  מוראו מחמת

לדין . אותו  אתבע ולמחר  עכשיו , לו  יקחנה חשב: אלא ìòaîÄÇÇהשדה,
úéaä,מבעליה תחילה השדה את קנה אם אבל –ç÷ìå øæçå ÇÇÄÀÈÇÀÈÇ

ïB÷éø÷éqî את בידו שישאיר כדי  כסף, לסיקריקון  גם ששילם – ÄÄÀÄ
÷íiהשדה, Bç÷î. לערער יכול השדה בעל ואין –ina oicd oke ÄÀÇÈ

;ezy` zaezkl lrad cgiiy rwxw dpwyLéàä ïî ç÷ì את קנה – ÈÇÄÈÄ
הבעל , מידי äMàäהשדה ïî ç÷ìå øæçåמיוחד בשטר  אפילו – ÀÈÇÀÈÇÄÈÄÈ

ìèa((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), Bç÷îעשיתי רוח נחת לומר : האשה שיכולה – ÄÀÈÅ
השדה. את מכרתי  מרצוני  ולא למכירתו, שהסכמתי  `mלבעלי la`

gwläMàä ïî,תחילה –Léàä ïî ç÷ìå øæçå,מבעלה – ÄÈÄÈÀÈÇÀÈÇÄÈÄ
íi÷ Bç÷î," לבעלי עשיתי רוח "נחת לטעון  יכולה אינה שהרי  – ÄÀÇÈ

מכרה. מרצונה למכור, הסכימה äðBLàøואם äðLî Bæכלומר – ÄÀÈÄÈ
לעיל: ששנינו  lha",מה egwn ,ziad lran gwle xfge oewixwiqn gwl"

ראשונים; משנת la`ç÷Bläזו :eøîà íäéøçà ìL ïéc úéaÅÄÆÇÂÅÆÈÀÇÅÇ
òéáø íéìòaì ïúBð ,ïB÷éø÷éqî בגמרא הקרקע. משווי רבע – ÄÄÀÄÅÇÀÈÄÀÄÇ

השדה  קנה אם כגון  במעות", שליש שהוא בקרקע "רביע מבואר:
זוז , מאה לבעלים נותן הוא הרי זוז, מאות בשלוש הסיקריקון  מאת

השדה, ממחיר  רבע ללוקח מוריד  שהסיקריקון  חכמים, שיערו שכך 
רבע, אותו  לבעלים הלוקח נותן  הלכך  בחינם, לידו שבאה מאחר 
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„úéaä ìòa ìöà eëîqL íéîBúé,ñBtBøèBtà ïäéáà ïäì äpnL Bà–ïäéúBøt øOòì áiç.eäpnL ñBtBøèBtà §¦¤¨§¥¤©©©©¦¤¦¨¨¤£¦¤©§©¨§©¥¥¥¤©§¤¦¨
íéîBúé éáà–òáMé;ïéc úéa eäpî–òáMé àG.ìeàL àaàøîBà:óelçíéøácä.nãîäå ànèîäCqðîäå ò £¦§¦¦¨©¦¨¥¦¦¨©©¨¨¥¦©§¨¦©§©¥§©§©¥©§©§©¥

ââBLa–øeèt;ãéæîa–áiç.ïéãéæî Lc÷na eìbtL íéðäkä–ïéáiç. §¥¨§¥¦©¨©Ÿ£¦¤¦§©¦§¨§¦¦©¨¦

:íéãáòåùîî àìå ïéøåç éðá íéñëðî àìà íéáåâ ïéà ïäéúåðåæî úåáâì.mlerd oewz iptn:øäãæî éöî àìå íä äîë òãé àìå äáö÷ íäì ïéàù íéøáã íäù
.d`ivn `vende:äìåë øéæçä àìù íéøîåà íéìòáäå ,äøéæçäå.mlerd oewz iptn rayi `läàéöîá ìôèîù íãà êì ïéà òáùé øîåà äúà íàù

:äøéæçäì
cccc.ziad lra lv` eknqy mineziôåøèôà .àåä ñåôåøèôàë ä"ôà ,ñåôåøèôà íäì äðîúðù àìå åéô ìò íäéùòî úåùòìáàì ïéøå÷ éîåø ïåùìá ,ñå

:íéðè÷ ìù ïäéáà ñåôåøèôà ùåøéôå .ñ"åèåô íéðè÷ìå ø"èàô.rayi minezi ia` edpiny,ñåôåøèôà äéì äåä àì äéðéî äàðä äéì úéàã åàì éàã
:éòåðîàì éúà àì äòåáù íåùîå.rayi `l oic zia edepnéúà äòåáù äéìò úéîø éàå íðç çåøèìå íäéøáã ìá÷ì ã"áì äùåò äæù àéä íðç úáåèã

:éòåðîàì.mixacd selg xne` le`y `a`íåùî ,àðéã éá äéìò éëîñ àäã àåä àðîéäî ùðéàã àì÷ äéìò ÷éôð à÷ã äàðä àéääáã ,òáùé ã"á åäåðî
:ìåàù àáàë äëìäå .éòåðîàì éúà äòåáù äéìò úéîø éàå ,åéðá íò çåøèì åì äùåò íðç úáåèã ,òáùé àì íéîåúé éáà åäðéî .éòåðîàì éúà àì äòåáù

.`nhnd:åøáç ìù åéúåøäè.rncnde:ìåæá íéðäëì åøëîì êéøöù ,åãéñôîå .åøáç ìù ïéìåçá äîåøú áøòî.jqpndeåøñåàå øùë ïééá êñð ïéé áøòîù
:äàðäá.aiig cifnaåéúåøäè àîèîå êìåä ãçàå ãçà ìë àäé àìù íìåòä ïå÷ú éðôî àìà ,÷æéä äéîù åàì øëéð åðéàù ÷æéäã ,øåèô àäéù àåä ïéãáå

:éðà øåèô øîåàå åøáç ìù.elbty mipdkd:íéìòáì åöøåä àìå .åðîæì õåç íäî ìåëàì úáùçîá íîã å÷øæå åèçùù ,úåðáø÷.micifníéìåñôù åòãéù
:êëá.miaiigéøäù åðáø÷ áéø÷ä àìù åéðéòá äù÷ î"î ,ïéîåìùúá áééç åðéàù àéä äáãð éîð éàå ,íéøçà àéáäì ïéëéøö éøäù ,íéìòáì ïäéîã íìùì

:ù÷áî äéä ïåøåã àéáäì
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על הלוקח חוזר הוצאותיו , את אלא ללוקח משלם ואינו  הפירות,
משועבדים, מנכסים אף הקרקע דמי  את ממנו  וגובה (הגזלן ), המוכר 

וכן שבידו. חורין בני  מנכסים אלא גובה אינו הפירות דמי gaylאבל
zerwxwוהנגזל בזבל, או  בנטיעות השדה את הלוקח השביח אם –

חורין  בני מנכסים אלא השבח דמי  גובה אינו  מידו, כך  אחר הוציאה
הגזלן ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),שביד  מפרשים:((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; zexitויש  zlik`l כגון –

את  ומכר  פירותיה, את ואכל מחברו  פירות מלאה שדה גזל  אדם אם
הנגזל יכול הלוקח, מיד  השדה את והוציא הנגזל ובא לאחר , השדה

מנכסים  אותם גובה אינו אבל  שאכל, הפירות את גם הגזלן  מן  לגבות
חורין  בני  מנכסים אם כי  zepade((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););משועבדים dy`d oefnle–

ניזונות  בנותיו  וכן הבעל , מנכסי  ניזונית שהאלמנה הוא, כתובה שתנאי 
מזונותיהן , לגבות באות וכשהן  יא-יב), ד, (כתובות שיינשאו עד  מנכסיו 

בנ  מנכסים אלא גובות לאחרים;אינן  שמכר מנכסים ולא חורין éðtîÄÀÅי 
íìBòä ïewz לקנות אדם וכשבא קצבה, להם אין אלה שדברים – ÄÈÈ

ממה  לו  שיהא כדי  נכסים, לו  ולהניח להיזהר  יודע אינו מחברו  שדה

שלא  חכמים תיקנו הלכך  הם, כמה יודע שאינו  מאחר  אותם, לפרוע
חורין. בני  מנכסים אלא משועבדים מנכסים אותם àöBnäåÀÇÅיגבו

äàéöî את להם החזיר  שלא אומרים והבעלים לבעליה, ומחזירה – ÀÄÈ
האבידה, òáMéכל  àG,הכל שהחזיר להישבע צריך  המוצא אין – ÄÈÇ

íìBòä ïewz éðtîלטפל ירצה לא להישבע, יחייבוהו  שאם – ÄÀÅÄÈÈ
להחזירה. כדי  באבידה
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úéaä ìòa ìöà eëîqL íéîBúéשל דעתו  על סומכים שהיו – ÀÄÆÈÀÅÆÇÇÇÇÄ
ואף  להם; ומסייע בהם מטפל היה והוא פיו, על  לנהוג הבית בעל 
כאפוטרופוס; דינו מקום מכל אפוטרופוס, להם נתמנה שלא פי על 

ïäéáà ïäì äpnL Bà, מותו לפני –ñBtBøèBtà שישגיח אדם – ÆÄÈÈÆÂÄÆÇÀ
הקטנים, היתומים של  נכסיהם ïäéúBøtעל øOòì áiç חייב – ÇÈÀÇÅÅÅÆ

תרומה  היתומים של  מפירותיהם להפריש  האפוטרופוס או הבית בעל 
האסור . דבר  יאכלו  שלא כדי  éáàומעשרות, eäpnL ñBtBøèBtàÇÀÆÄÈÂÄ

òáMé ,íéîBúé את לידם האפוטרופוס וימסור  היתומים כשיגדלו  – ÀÄÄÈÇ
משלהם  לקח שלא האפוטרופוס להם יישבע עסקיהם, וניהול  נכסיהם

שלא  "שבועה או ספק" בטענת "שבועה נקראת זו שבועה כלום.
בטענה: שלא נשבעים "ואלו  ח): ז, (שבועות ששנו  כמו בטענה",

וכו ' והאפוטרופסין" האריסין, המשנה המשנה המשנה המשנה השותפין, לבאורלבאורלבאורלבאור הקדמתנוהקדמתנוהקדמתנוהקדמתנו ((((עייןעייןעייןעיין

דדדד).).).). טטטט,,,, îïécכתובות כתובות כתובות כתובות  úéa eäp בית ידי על  שנתמנה אפוטרופוס – ÄÈÅÄ

òáMéהדין, àG טורח זה אפוטרופוס שכן  בטענה, שלא שבועה – ÄÈÇ
טובת  כל  לו  ואין הזה, הדבר את עליו הטיל  דין  שבית מפני  ביתומים

את  עליו  מלקבל  יסרב בטענה, שלא שבועה נחייבו ואם הנאה,
לו  יש  בודאי היתומים, אבי  שמינהו אפוטרופוס אבל  האפוטרופסות.

אפוטרופסות. מלקבל השבועה בגלל  יימנע ולא הנאה, àaàÇÈטובת
íéøácä óelç :øîBà ìeàL: הפוך הדין –,minezid ia` edpin ÈÅÄÇÀÈÄ

,rayii `l עם חסד  לעשות כדי אלא אפוטרופוס נעשה שלא לפי
את  עליו לקבל ירצה לא שבועה, לחייבו  יבואו  ואם אביהם,

rayii,האפוטרופסות. ,oic zia edpin m` la`סומך דין  ובית שהואיל 
לא  לפיכך  הנאה, טובת כאן  ויש נאמן , כאדם מתפרסם הריהו עליו,

בטענה. שלא שבועה יחייבוהו אם אף אפוטרופסות, מלקבל  יסרב
.le`y `a`k dkldeànèîä,תרומה כגון  חברו, של טהרותיו – ÇÀÇÅ

ònãîäåלפי מפסידו, ונמצא חברו, של בחולין תרומה המערב – ÀÇÀÇÅÇ
בזול, לכהנים למכרם צריך  והוא לישראל, הם –Cqðîäåשאסורים ÀÇÀÇÅ

ואוסרו  חברו , של ביינו  זרה) לעבודה ממנו (שנסכו  נסך  יין המערב

ובמדמע ââBLaבהנאה, לטמא; שמותר  היה שסבור במטמא, כגון – ÀÅ
יין  שהוא ידע שלא – ובמנסך בדימוע, הפסד שאין היה שסבור –

הנזק;øeètנסך, את מלשלם –ãéæîa להזיק כוונה מתוך  שעשה – ÈÀÅÄ
חברו cqtd),ממון el mexbl)áiç בגמרא הנזק. בעד  לו  לשלם – ÇÈ

הדברים  שכל  לפי  הדין, מן  חייב אינו במזיד, עשה אם שאף מבואר,
שמו  אין  ניכר שאינו  והיזק הנזק, ידי על צורתם נשתנתה לא הללו

אחד כל יהא שלא העולם, תיקון  מפני  חכמים שחייבוהו  אלא היזק,
ואומר : מנסך  או מדמע, או חברו , של טהרותיו ומטמא הולך  ואחד

אני. Lc÷naפטור  eìbtL íéðäkä קיבלו או  קרבן  ששחטו  – ÇÙÂÄÆÄÀÇÄÀÈ
או  ממנו  לאכול במחשבה זרקוהו  או  הדם את הוליכו או  דמו את

זו  פיגול במחשבת הקרבן  את ופסלו הראוי , לזמנו חוץ להקטירו 
ג ג ג ג ),),),), ב ב ב ב ,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים  נפסלïéãéæî((((משנהמשנהמשנהמשנה שהקרבן  שידעו מזידים, היו אם – ÀÄÄ

קרבן ïéáiçבכך , להביא צריכים שהרי לבעלים, הקרבן דמי לשלם – ÇÈÄ
מכל אחר, להביא חייבים שאינם נדבה, קרבן  זה היה ואפילו  אחר ;

הלכך דורון , להביא הם רוצים שהרי הבעלים, בעיני הדבר  קשה מקום
הקרבן . דמי  להם לשלם הכהנים חייבים
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העיד ושם ביבנה, היה כך אחר השני, הבית חורבן בזמן חי  גודגדה בן  יוחנן  רבי
במשנתנו. שנויות אלו הלכות רבותיו . מפי ששמע שונות הלכות על החכמים לפני 
מובאת  שהיא אלא ט), (ז, עדויות במסכת הוא משנתנו  של  העיקרי  מקומה ואמנם
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התקנה מפני שהן שבסיפא, ההלכות שתי  משום (i"yx).כאן 

äãbãb ïa ïðçBé éaø ãéòä:דלהלן ההלכות על –úLøçä ìò ÅÄÇÄÈÈÆËÀÀÈÇÇÅÆÆ
– מדברת ואינה שומעת שאינה –äéáà dàéOäL אביה שקיבל  – ÆÄÄÈÈÄÈ

ה  והרי והשיאה, קטנה בעודה בשבילה גמורה קידושין איש אשת יא

התורה, èbaמן  äàöBé àéäL;גיטה את מקבלת עצמה שהיא – ÆÄÀÈÇÅ
ואשה הואיל  דעת, בה ואין  חרשת שהיא פי על  בעלואף מתגרשת

דעתה; צריכים אין ïäëìכורחה, úàOpL ìàøNé úa äpè÷ ìòåÀÇÀÇÈÇÄÀÈÅÆÄÅÀÙÅ
התורה, מן נישואיה שאין ואחיה, אמה שהשיאוה יתומה היא ואפילו  –

äîeøza úìëBàL משום בה גוזרים ואין דרבנן , בתרומה היינו  – ÆÆÆÇÀÈ
תורה; של äúîתרומה íàå,נכסים והשאירה –dLøBé dìòa– ÀÄÅÈÇÂÈÀÈ

שנאמר הפקר , דין  בית הפקר  שכן חכמים, נא נא נא נא ):):):):מתקנת יט יט יט יט ,,,, ((((יהושע יהושע יהושע יהושע 

האבות  וראשי  נון  בן ויהושע הכהן אלעזר ניחלו  אשר הנחלות "אלה

לומר אלא אבות? אצל  ראשים ענין  מה וכי – ישראל " בני  למטות
מנחילים  ראשים אף שירצו, מה כל בניהם את מנחילים אבות מה לך:

שירצו מה כל העם בבבב););););את פט פט פט פט ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  ìeæbä((((גמראגמראגמראגמרא Léønä ìòå– ÀÇÇÈÄÇÈ
מחברו , אדם שגזל  הגזלן ,BàðaLקורה –äøéaa,גדול בבניין – ÆÀÈÇÄÈ

åéîc úà ìhiL ואין דמיה, את הקורה בעל שיטול  חכמים תיקנו  – ÆÄÙÆÈÈ
עצמה, הקורה את לו להחזיר  חייב íéáMäהגזלן  úðwz éðtî– ÄÀÅÇÈÇÇÈÄ

שאם  הגזילה, את ולהחזיר  בתשובה לחזור הרוצים של  תקנתם מפני

עצמה, הקורה את להחזיר כדי בירתו  את לקעקע הגזלן את נחייב
תשובה; מלעשות äìeæbäיימנע úàhçä ìòå גזולה בהמה – ÀÇÇÇÈÇÀÈ

חטאת, כקרבן המזבח על  íéaøìשהקריבוה äòãBð àHL שהיא – ÆÀÈÈÇÄ
úøtëîגזולה, àéäL חטאת להביא צריכים הם ואין בעליה, על – ÆÄÀÇÆÆ
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מכפרת, אינה לרבים נודעה שלא גזולה שחטאת נאמר, שאם בטל ,
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לעיל.

ו ה נ ש מ ר ו א ב

o e w i x w i qשדהו את לו שיתן עד  להרגו ישראל  על  מאיים שהיה רוצח, גוי  היינו 
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הסיקריקון ? דין  –ïB÷éø÷éqî ç÷ì מן שדה שקנה ישראל – ÈÇÄÄÀÄ
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úéaä,מבעליה תחילה השדה את קנה אם אבל –ç÷ìå øæçå ÇÇÄÀÈÇÀÈÇ
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;ezy` zaezkl lrad cgiiy rwxw dpwyLéàä ïî ç÷ì את קנה – ÈÇÄÈÄ
הבעל , מידי äMàäהשדה ïî ç÷ìå øæçåמיוחד בשטר  אפילו – ÀÈÇÀÈÇÄÈÄÈ
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מכרה. מרצונה למכור, הסכימה äðBLàøואם äðLî Bæכלומר – ÄÀÈÄÈ
לעיל: ששנינו  lha",מה egwn ,ziad lran gwle xfge oewixwiqn gwl"

ראשונים; משנת la`ç÷Bläזו :eøîà íäéøçà ìL ïéc úéaÅÄÆÇÂÅÆÈÀÇÅÇ
òéáø íéìòaì ïúBð ,ïB÷éø÷éqî בגמרא הקרקע. משווי רבע – ÄÄÀÄÅÇÀÈÄÀÄÇ

השדה  קנה אם כגון  במעות", שליש שהוא בקרקע "רביע מבואר:
זוז , מאה לבעלים נותן הוא הרי זוז, מאות בשלוש הסיקריקון  מאת

השדה, ממחיר  רבע ללוקח מוריד  שהסיקריקון  חכמים, שיערו שכך 
רבע, אותו  לבעלים הלוקח נותן  הלכך  בחינם, לידו שבאה מאחר 
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שאם  אלא בשדה; וזוכה לסיקריקון, ששילם מהסכום שליש שהוא
שאמרו  וזהו  הקרקע, רבע אלא מעות נוטלים אינם הבעלים, רצו 

zerna".בגמרא: yily `edy rwxwa riax"éúîéà הלוקח זוכה – ÅÈÇ
לבעלים? רביע תשלום ידי על  הסיקריקון מידי שקנה ïîæaÄÀÇבשדה

çwì ïãéa ïéàL את לקנות מעות עצמם הבעלים בידי  שאין  – ÆÅÀÈÈÄÇ
íãàהשדה; ìëì ïéîãB÷ ïä ,çwì ïãéa Lé ìáàכלומר – ÂÈÅÀÈÈÄÇÅÀÄÀÈÈÈ

לבעלים  לתת ורוצה הסיקריקון ) מידי השדה את (שקנה הלוקח בא אם
מחזירים  הרינו  ללוקח: לומר הבעלים יכולים בשדה, לזכות כדי רביע,

השדה. את לנו והחזר לסיקריקון  ששלמת מעותיך כל  את –éaøלך ÇÄ
הנשיא, יהודה ïécרבי úéa áéLBä,זה בענין  לדון  –eðîðå– ÄÅÄÀÄÀ

הלכה, éðôaוקבעו  äúäL íàLLãç øNò íéðL ïB÷éø÷éñ ÆÄÈÂÈÄÀÅÄÀÄÀÅÈÈÙÆ
חודש , עשר שנים הסיקריקון  בידי השדה היתה כבר  שאם –ìkÈ

çwì íãBwä, הסיקריקון מידי  השדה את וקנה שקדם מי  כל – ÇÅÄÇ
äëBæ,בה –òéáø íéìòaì ïúBð ìáà; לעיל שבארנו  כמו – ÆÂÈÅÇÀÈÄÀÄÇ

הגויים. בידי הקרקעות ישתקעו שלא כדי זו , תקנה וטעם
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש שלו ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה אלי' שי' גערליצקי וכן 

הפ"נ שמסר, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

וכמ"ש אשר ברא אלקים לעשות,  יפלא הדבר  ומה שכותב אשר רובץ תחת משאו, הנה לא 

לתקן, ונאמר וייצר ה"א בשני יודי"ן ביצ"ט וביצה"ר, ולכן כי תראה חמור - כאשר תסתכל בעיון טוב 

בהחומר שלך שהוא הגוף, תראה - שונאך - שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלקות ורוחניות, 

ועוד תראה שהוא - רובץ תחת משאו - שנתן הקב"ה להגוף שיזדכך ע"י תורה ומצות והגוף מתעצל 

בסיגופים  כי אם תתחיל  לקיים שליחותו,  שיוכל   - לו  מעזוב  וחדלת   - בלבבך  יעלה  ואולי  בקיומם, 

לשבור את החמריות, הנה לא בזו הדרך ישכון אור התורה, כי אם - עזוב תעזוב עמו - לברר את הגוף 

ולזככו ולא לשברו בסיגופים )אחת מתורות הבעש"ט, הועתק בהיום יום(.

ומזה מובן ופשוט שאין ח"ו ליפול ברוחו מזה, כיון שסיבת הדבר אשר השי"ת תכלית הטוב 

אינו רוצה שיקבל איש הישראלי המצטרך לו בגשמיות או ברוחניות בתור נהמא דכיסופא, ולכן נסתדר 

בהבריאה כמ"ש ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וכו', כי תיכף ומיד מוסיפים ובחרת בחיים, 

ומבואר בחסידות שבקשה מהקב"ה הוא ג"כ נתינת כח ותוספת כח למילוי הבקשה, ובודאי ידוע לו 

וכדאי שיתבונן בזה עוד הפעם בהאמור בתניא בכמה מקומות ובפרט בפרק כ"ז ושני מיני נחת רוח 

לפניו למעלה והשנית, וראה שם פרק ל"ד ואילך, שהתבוננות בכל האמור שם מביאה שתהי' עבודתו 

כל ימיו בשמחה רבה וכו'.

זה  אותם  אכפול  הנה  לר"ה,  במכתבי  ברכתי  על  ונוסף  לר"ה,  כללי  מכתבי  העתק  מוסג"פ 

לאריכות ימים ושנים טובות להצליח בהחזקת והפצת היהדות בסביבתו ומתוך בריאות והרחבת דעת 

אמיתית.

בברכה.
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ע"א: ז  משנתנו :ד של  התנא מי לברר חוזרת משנתנו ,הגמרא של  התנא הוא מי  

בקריאת  ואילו  ,ראשו באדר  יוצאי לא  לאביוני ומתנות מגילה  שמקרא שסובר

בדיעבד.  יוצאי שהואהפרשיות נאמר מגילה בי שמחלק  שבברייתא 
כ  א שג לפרשיות, מבואר באדר שבמשנתנו   יוצאי לא  לאביוני 

באדר   יוצאי מגילה ] ממקרא חו] המצוות שבכל  סובר בברייתא קמא ותנא ,ראשו

ו  .ראשו כ שהיא נאמר    המצוות כל  את לכתחילה   שעושי 
,ראשו באדר    באדר  יוצאי שלא במשנתנו  שמבואר 

לכתחילה  לעשות שאפשר סובר אליעזר ורבי במגילה , וה  לאביוני במתנות ה  ראשו

ו  .ראשו כ באדר שהיא נאמר   יוצאי לא המצוות שבכל  
, לאביוני ומתנות מגילה  מקרא וא ,ראשו באדר   דייקו וממשנתנו  ,ראשו באדר  יוצאי לא שלדעתו  

. יוצאי פרשיות ארבע אבל  ,בראשו  יוצאי לא  לאביוני ומתנות מגילה  שרק 

הגמרא: כ מתרצת משנתנו  ,בראשו  ג נוהגות בדיעבד פרשיות וארבע בשני, רק  נוהגת שמגילה  שבברייתא, 
 קמא תנא ושנה  –   ש כוונתו       לאביוני שמתנות  

מגילה למקרא נשואות  העניי שעיני במגילה , .תלוי

:נוס תירו    כ משנתנו     ,ראשו באדר  יוצאי לא פרשיות ארבע  שג 
, לאביוני ומתנות המגילה  קריאת לעני רק  לשני ראשו אדר בי שחילקה    חסרה – 

בה , לשנות יש  וכ , מילי בה  להוסי ויש  היא         
   , לדייק ויש  איסור , בפורי [ושני ראשו ]אדר  

לעני , עצמו  הפורי  ביו  מצוות שאי  שאי גמליאל  ב שמעו כרב שמשנתנו  התנא וסבר כלל , 
.ראשו באדר פרשיות ארבע בקריאת  יוצאי

הגמרא: מסיקה                 , 
פרשיות  ארבע  וג מגילה   שג.ראשו באדר  יוצאי לא

שני. באדר או  ראשו באדר  פורי עיקר  הא לעיל  טעמ :נחלקו  את מבארת הגמרא     
שנאמר פסוק , מאותו   דינ למדו  (כז ט וכזמ  (אסתר  כתב האה  מי ה ני את יע 'להית   ומשמע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

שוות,  השני שכל      שדורשי      [מעוברות שאינ  שני] 
ב   פורי עושי     ב  עושי מעוברת בשנה   .ראשו באדר דהיינו   

  שדורשי       ב  פורי  עושי    עושי 
ב   . 

הגמרא: מקשה     , לשבט הסמו באדר לעשות שדרש  ,כ ל לדרוש  קיימא 
    מיד אותה   עושי אלא לאחרה  אי זמנה  שהגיע מצוה   וזו ,ראשו באדר  פורי לעשות להקדי יש ולכ , 
ושנה ', שנה  'בכל הפסוק כוונת    ,לניס הסמו לאדר הפסוק  את שדרש   לעשות דרש  לא 

המצוות. על  מעבירי אי  מטע ראשו באדר

הגמרא: מבארת        ד  משו פורי פסח של  של  
 מיד המצוה  את לעשות  מלהקדי. 

:נוס  טע              
 לניס שסמו שני באדר  פורי  עושי מעוברת שבשנה  ללמד מיותרת, 'השנית' .ותיבת 

: הלימודי שני את צרי מדוע מבארת הגמרא      ללמד 
שני. באדר  שפורי רק נלמד       אי'  שמטע כקושייתנו , לומר סובר הייתי  

יוסי, ברבי אליעזר כרבי ,ראשו לאדר הפסוק  לדרוש  יש  המצוות' על  מעבירי   .שני באדר  שפורי 
 רק   ש עושי שהכוונה  [לכתחילה ] , פעמי שתי היינו  ו 'השנית' 

     . שנה כבכל  אחת  פע רק   שפורי 
הגמרא:שו  אלת   , זו דרשה  דורש  שלא    . ממנה דורש  מה  :הגמרא עונה  

 'השנית'         ש מלמד מרדכי 'השנית' שלח  
ו  , פורי שיעשו  ש איגרות  היהודי רק  קיבלוה    וקיבלוה שניות, איגרות שלח    
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אגרות קודש

]בין כסא לעשור תשי"א[

...אמירת העולה לתורה חזק חו"נ - לא חשיב הפסק כי הוא שייך לקריאת הסיום )ראה שו"ע 

אדה"ז סקס"ז ס"ט(. וגם הוא אומר, כי נוסחא שלנו היא ונתחזק...
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אגרות קודש

 ב"ה,  אור לי"ד תשרי, תש"כ

ברוקלין.

להגביר השלום, ולאחד ולקרב הלבבות של כאו"א זל"ז, ולהתחזק בבטחון - אשר בודאי הוא 

רק כמש"נ כי מנסה ה"א אתכם. וכשמבחינים שזהו רק נסיון - בטל לגמרי - ומתגלה פי' הפנימי דהנ"ל 

- מנסה )ומגבי'( ה"א אתכם למע' מכל העלמות והסתרים עד כדי לדעת )ולהתקשר בקשר אמיץ וחזק 

מאוד( גילוי פב"פ )לקו"ת פ' ראה יט, ב ואילך( והטוב דלמעלה נעשה טוב נראה ונגלה למטה ג"כ הטוב 

לנו - בגו"ר גם יחד, שמחתנו )ל' רבים(.
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ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

מא  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

•

1

2

3

4

5

6

7

 
  מסיבים העשוי ארוג לא בד  הוא לבד  -ֶֶ

יחדיו . שנדחסו 
   על שמציעין  עבים סדינים כמו  -

בהם המטות  שיש שלנו  וכסתות לכרים הכוונה ואין  ,
שייך  לא דבהם - שלהן  עיקרן  והנוצות נוצות,

.לבישה 

 
(וכן 354) הרמב "ם מלשון שדייק  קל ס "ק  משנ"ב  ראה

שהוא  כיון - אסור דקין הן שאפילו שוע "ר) דעת בפשטות
דרך  רך בלבד לצאת שההיתר הוסיף  קלא ובס "ק  קשה,

בשוע "ר). הוזכר (ולא דקים כשהם רק  הוא מלבוש
אם 355) להסתפק  שיש שם והוסיף  קב , סעיף  השלחן ערוך

כלל  מלבוש דרך זה אין ובמדינתינו בזמננו: קיים זה היתר
עצמן  שכורכות נשים יש הגשמים מפני  ורק  ברכים, אפילו
דאף  וממילא בכה"ג מותר ובוודאי  בהם וכיוצא בסדינין
אנשים  אבל בהן, לגעור אין בהם כשיוצאות גשמים בלא
לצאת  ואסורים בגשמים גם אותם לישא כלל מדרכם אין

ע "כ. צ "ע . לדינא ומ "מ  כמשא הוי  וודאי  דאצלינו בהם
בזמנו  כבר (שהרי  בזמננו גם לצאת שמותר משמע  ובשוע "ר

התיר). ומכלֿמקום מלבוש, דרך זה היה לא ומקומו
בגדיו 356) את המציל כיסוי  לענין יא סעיף  לעיל עד"ז

דינם  מחצלת או קופה שתיבה יז, ובסעיף  וגשמים. מטינוף 
כאן. הקשים כלבדים

להנצל 357) מתכוונת דאם יא בסעיף  אדמו"ר ממ "ש צ "ע 
דהוי לבד, ראשה על בגד לפרוש מותר הגשמים מצער
קשים  שאינם לבדים גבי  אדמו"ר כ' מ "א ובסעי ' מלבוש,
להוציאם  אסור בלבד גופו כל אלא ראשו בהם כסה לא אם
על  לבדים דמ "ש גופו, בהם להתכסות להם צריך אם אפילו
ראשה  על ובגד למלבוש, מתכוין אפילו דאסור בלבד גופו

דמותר. לבד

להם  צריך אם "אפילו" ובמקום כאן נפל שטה"ד ואפשר
ויהי ' וכו', להם צריך אם "אלא" צ "ל גופו, בהם להתכסות
שקשה  אלא בלבד, גופו בכיסוי  די  להם צריך דאם הפירוש
סי ' (בדה"ש וצע "ג לדינא שנוגע  במקום הגרסא לשנות מאד

יז). ס "ק  קטו
ראשה  את מכסה יא שבסעיף  לומר אפשר הגירסא ולקיים
בא  אפילו מלבוש שם עליו שאין גס  בבגד ולא ממש בבגד

מלבוש. בדרך הוא כן אם אלא הגוף  להגנת
להם  צריך אם "אפילו במילים שהכוונה לומר אפשר ועוד
אלא  הגוף , להגנת שצריך אינה גופו" בהם להתכסות
גופו  על בהם לצאת יכול אה"נ אבל וכיו"ב , מטינוף  לאצולי 

הגשמים. מצער להנצל כדי  בלבד
לנידתה  שהתקינה בגד כמו קטן דבר שרק  אחר באופן או
גמור  כמלבוש נחשבים יא) (סעיף  ראשה לכסות או י ) (סעיף 
כמו  וחשובים גדולים דברים אבל הגוף , להגנת כשבאים
כשבאים  (אף  כמלבוש לגוף  בטלים אינם סדינים או לבדים
גם  (מכסה מלבוש בדרך בהם יוצא אם אלא להגנתו),
בהגהות  (וראה סל"ד דלעיל המטבע  ובדוגמת ראשו)
בדה"ש  שאלת בדוגמת מא ס "ק  המג"א על שהקשה רעק "א
בין  שחילק  ידי  על מקושייתו נשמר סל"ד ובשוע "ר דלעיל,

כאן). יתורץ  ועפי "ז הנידה, לבגד מטבע 
גמור 358) במלבוש הוא שכן נתבאר לז ובסעיף  יז, סעיף 

לבישתו. כדרך שלא אותו כשלובשים



רסט    

          

ÂÎ זה שם כותבים יום שלשים בעיר שמו שהוחזק  מי  וכל
לעשות  כדי  יום שלשים שמו שינה שמא חוששים ואין

שמו. נדע  לא שלעולם סוף  לדבר אין כן שאם קנוניא

שוים  אבותיהם ושמות ששמותיהם שנים בעיר יש ואם
שלא  העדים אותם יודעים אם אבותיהם אבות שם יכתבו
כן. יכתבו לוי  או כהן מהם אחד אם או המתחייב . פי  על
וכיוצא  גוץ  וזה ארוך זה אם כגון שבגופן סימן שום או

בזה:

ÊÎ שידקדקו עד השטר על יחתמו שלא להזהר צריכים וכן
ויהיה  לזו זו דומות שתהיינה אותיותיו בכל היטב 
מזו  זו האותיות ירחיק  שלא דבריו בכל ושוה מיושר הכתב 
ביניהן  קטנה אות להוסיף  לזייף  שיכול לפי  מדאי  יותר
שהן  אלא מדאי  יותר מרוחקות אינן ואפילו הענין. וישתנה
לזייף  יכול השטר מבשאר יותר אחד במקום מרוחקות
תהיינה  כי  ניכרת תהיה ולא מקום באותו קטנה אות להוסיף 

השטר. בשאר כמו לזו זו מקורבות שטר האותיות וכל
ולא  נזדייף . שלא פי  על אף  חכמים פסלוהו להזדייף  שיכול
שמא  מחשש יפסל פן מדאי  יותר לזו זו האותיות ידחוק 
אין  אם (וכן כך אחר הדחוקות אותיות בו ונתוספו נזדייף 
יש  קטנה ואחת גדולה אחת אלא לזו זו דומות האותיות
יהו  שלא וזייני "ן בווי "ן ליזהר צריך וכן לכך). לחוש
ו' והוסיף  זייף  שמא מחשש יפסל פן התיבות בין דחוקים
אות  מחק  שמא מחשש יפסל פן מרוחקים יהיו ולא ז' או
וכל  ז'. או ו' מקום אחד רגלה והניח  ח ' או ה' כגון אחת

כתב : ובכל לשון בכל ידקדקו בזה כיוצא

ÁÎ יהיו שלא ליזהר צריך השטרות שבכל חשבונות וכל
לזייף  שיכול מפני  ו' ה' ד' ג' ב ' כגון באותיות
וכן  ז' ומו' ק ' או ח ' ומה' ר' ומד' נ' ומג' כ' מב ' ולעשות
שיכול  שטר וכל כתב . בכל אותיות בשאר בהן כיוצא כל

נזדייף . שלא פי  על אף  פסול להזדייף 

ועד  משלש חשבון שיטה בסוף  יהיה שלא ליזהר צריך וכן
ארבעים  ומארבע  שלשים משלש ולעשות לזייף  שיכול עשר
וכן  שמונים ולעשות הה' למחוק  יכול ומשמנה עשר . עד וכן
ולעשות  למחוק  יכול עשרה עד וארבעה שלשה כתוב  אם
בסוף  אלו מחשבונות אחת לו נזדמן ואם השיטה. בסוף  כן

שיטה: בראש שנית ויכתבנו יחזור שיטה

*
ËÎ מה שטר של מעניינו להחזיר צריך אחרונה ובשיטה

למדין  שאין לפי  בו. צורך ואין למעלה כתוב  שכבר
כתוב  שאינו השטר לבעל זכות שום אחרונה משיטה
יכולים  העדים שאין מפני  אחרונה משיטה למעלה ומפורש
הניחו  שמא לחוש ויש לכתב  סמוך מיד שיחתמו לצמצם
ועל  שרצה מה השטר בעל שם וכתב  שיטה רוחב  כדי  שם
שיחזיר  תקנו ולפיכך אחרונה משיטה למדין אין אמרו כן
היא  העדים חתימת אם ואפילו לבד. שטר של מעניינו בה
כלל  לחוש אין וזה אחת שיטה רוחב  כדי  עכשיו רחוקה
משיטה  למדין אין כן פי  על אף  שיטות שתי  שהרחיקו

שלא  לפי  לבד שטר של מעניינו בה להחזיר וצריך האחרונה
לשטר: שטר בין בגזרתם חכמים חלקו

Ï תיבות או תלויות אותיות או מחקים בשטר יש ואם
שיכתוב  לקיימן צריך הקולמוס  עליהן שעבר או תלויות
עבר  או תלויה או המחק  על היא פלונית תיבה השטר בסוף 
אין  שהרי  אחרונה שיטה לפני  לקיימן וצריך הקולמוס . עליה

אחרונה: משיטה למדין

‡Ï השטרות כל בסוף  לכתוב  שנהגו (במקומות) ועכשיו
פסול  השטר כן כתב  לא ואם וקיים שריר והכל כולן
שכתוב  מה אחרונה משיטה למדין עליו חותמין העדים ואין
השטר  שבעל כלל לחוש אין שהרי  וקיים שריר לפני  בה
כדי חתימתם לפני  העדים שהניחו בריוח  זו שיטה  הוסיף 
זו  שיטה לפני  וקיים שריר כתוב  שאין כיון שיטה רוחב 
לפני אחרונה בשיטה והתלויות המחקים מקיימים ולפיכך
שריר  אחר לקיים שטועים כאותם לא אבל וקיים. שריר
העדים  יחתמו וקיים שריר לפני  לקיים שכחו ואם וקיים.

הקיום: אחר ויחתמו ויחזרו יקיימו כך ואחר תחלה

*
Ï ירחיקום שלא בחתימתם לדקדק  העדים וצריכים

בשיטה  ל' כגון ואוירן הן שיטין ב ' רוחב  מהכתב 
אוירים  וג' שיטין ב ' שהן התחתונה בשיטה וך' העליונה
ולכתוב  לזייף  שיכול מפני  פסול השטר כך כל הרחיקו ואם
מענינו  ולהחזיר אלו שיטות מב ' ראשונה בשיטה שירצה מה
בסיום  וקיים שריר כתוב  ואפילו האחרונה. בשיטה שטר של
אחרונה  שלפני  בשיטה המחק  ולקיים למוחקו יכול השטר

אחרונה. בשיטה וקיים שריר ויכתוב  ויחזור

ימחוק  אם אחת שיטה כדי  אלא הרחיקו כשלא כן שאין מה
בשיטה  שירצה מה ויכתוב  השטר שבסיום וקיים שריר
מקיום  למדין אין וקיים שריר בה ויכתוב  ויחזור אחרונה
גדול  והמחק  הואיל האחרונה בשיטה שנתקיים המחק 
למחוק  כן יעשה אדם שכל לחוש ויש וקיים שריר כשיעור
אין  שהרי  אחת שיטה ולהוסיף  השטר שבסיום וקיים שריר
באותה  לכתבו סמוך מיד שיחתמו לצמצם יכולים העדים
אמרו  ולא וקיים. שריר ויכתוב  ויחזור המחק  יקיים שיטה
כשיעור  גדול כשאינו אלא אחרונה בשטה המחק  שמקיימין
וקיים: שריר בו להיות שראוי  במקום שאינו או וקיים שריר

‚Ï גסה שהיא העדים ידי  בכתיבת משערים אלו שיטין
לכתיבה  ידיו את מאמן שהוא הסופר יד בכתב  ולא
ישמע  לא אולי  הסופר אל הולך אינו המזייף  שכל מפני  דקה
דקה  לכתיבה ידיו לאמן יודע  ואינו בעצמו מזייף  אלא לו

הסופר: כמו

„Ïכי כשר אחת בשיטה עדיו כל עם כולו שכתוב  שטר
אם  אבל השטר. לגודל כלל שיעור חכמים נתנו לא
שמא  כי  פסול אחרת בשיטה ועדיו אחת בשטה כולו השטר
סמוך  מיד חתימתם צמצמו ולא אחר שטר על חתומים היו
כל  חתך זה השטר ובעל שיטה רוחב  כדי  והניחו לכתב 
העדים  ונמצאו שיטה באותה שרצה מה וכתב  השטר
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רע   

עכשיו  רחוקה היא העדים חתימת אם ואפילו עליו. חתומים
אם  ואפילו בגזרתם. חכמים חלקו לא אחת שיטה רוחב  כדי 
תחתיו  חתום ואחד השטר עם אחת בשיטה חתום אחד עד
החתום  אחד עד אלא זה בשטר אין כי  פסול אחרת בשיטה
שמא  כי  מחתימתו למדין אין והשני  השטר עם אחת בשיטה
הכתב  בין שיטה רוחב  כדי  והניח  אחר שטר על חתם
שרצה  מה כל וכתב  השטר כל חתך השטר ובעל לחתימתו
אומר  שהעד ואף  אחד. עד יד חתימת בה והחתים זו בשיטה

ממון: להוציא נאמן אחד עד אין ידו חתימת שזו

*
‰Ï יחתמו העדים חתימת לפני  בשטר גליון כשיש לפיכך

שיכול  מפני  אחד בשטר זה אצל זה ולא זה תחת זה
לו  חייב  שפלוני  זה בגליון ולכתוב  השטר כל לחתוך לזייף 
וכל  אחת. בשיטה ועדיו הוא הבא שטר ויהיה שירצה סך

נזדייף . שלא פי  על אף  פסול להזדייף  שיוכל שטר

בחצי העדים יחתמו שיטה באמצע  מסתיים השטר ואם
זה  שכשיחתמו זה. תחת זה ולא זה אצל  זה הנשאר שיטה
שיטה  בחצי  לבד שטר של מעניינו להחזיר יצטרכו זה תחת
זכות  שום מהן ילמדו לא כי  שלפניה השיטה ובכל אחרונה
שיטה  רוחב  כדי  העדים הניחו שמא כי  למעלה כתוב  שאינו
באמצעה  לחתום התחילו שניה ובשיטה לצמצם יכלו שלא
כשחותמין  חתימתם לפני  גליון שיש בזה חשש שום שאין
זו. ומחצה בשיטה שרצה מה כתב  השטר ובעל זה תחת זה
צריך  אין הנשאר השיטה בחצי  זה אצל זה כשחותמין אבל
האחרונה  שיטה בחצי  אפילו שטר של מעניינו להחזיר
שבעל  כלל לחוש שאין בה שכתוב  זכות כל ממנה ולמדין
לפני חלק  להניח  רשאים העדים אין שהרי  זה הוסיף  השטר

זה: אצל זה כשחותמין חתימתם

ÂÏ שיטה בראש אלא הנשאר שיטה בחצי  יחתמו לא ואם
סמוך  לחתום יצמצמו לא אם לגמרי  השטר יפסל אחרת
ולכתוב  לזייף  שיכול מפני  שיטה רוחב  כדי  ויניחו מיד לכתב 

שיטה שטר בחצי  של מעניינו ויחזיר שירצה מה הנשאר
אם  ואף  פסול. להזדייף  שיכול שטר וכל אחרונה בשיטה
מה  ולכתוב  למחקו יכול השטר בסיום וקיים שריר כתוב 
לפני שהיא הנשאר שיטה בחצי  המחק  ולקיים שירצה

למעלה: שנתבאר כמו שיוסיף  האחרונה

*
ÊÏ לצמצם יכולים העדים שאין במה התלוים דינים ובכל

בעצמו  חתם המתחייב  אם הדין הוא מיד לכתב  סמוך
שיטה  רוחב  כדי  הניח  שמא לחוש ויש לצמצם יכול אינו
מעניינו  לחזור צריך ולכך שרצה מה השטר בעל בה וכתב 
הוא  השטר כל אם אך האחרונה בשיטה לבד שטר של
וכל  בעדים בשטר הדין (והוא לזה לחוש אין ידו כתיבת

תחתיו). החתומים העדים יד מכתב  הוא השטר

כתוב  המעות שסך אלו במדינות בהם שנוהגים ושטרות
שיהיה  ליזהר צריך המתחייב  יד חתימת נגד הדף  בהיפוך
שיכול  מפני  אחת שיטה אפילו ממנה למטה ולא ממש נגדה
למטה  ויחתוך גדול סך מהחתימה למעלה ולכתוב  לזייף 
העדים  יד חתימת עם הדף  שבהיפוך המעות סך מהחתימה

יד  חתימת אלא בעדים חוב  שטר יהיה ולא שכנגדו
דברים  היו לא לטעון יוכל ולא גדול סך על המתחייב 
סך  אם אבל פסול. להזדייף  שיכול חוב  שטר וכל מעולם.
יד  חתימת מכנגד למעלה הדף  בהיפוך כתוב  המעות
אם  אפילו לזיוף  לחוש אין שנים או אחת שיטה המתחייב 
סך  יחתוך שאם לפי  אחת שיטה אלא אינו המעות סך
ואם  אחת שיטה אם כי  החתימה על חלק  ישאר לא המעות
שהיא  פי  על אף  תחתיה והחתימה סך איזה בה יכתוב 
הבא  בשטר שנתבאר מטעם כלום אינה בעדים מקויימת

אחרת: בשיטה ועדיו אחת בשיטה

ÁÏ השטר נשרף  כך ואחר השטר על שחתמו עדים
בין  לאלתר בין שנמחק  או באונס  שנקרע  או בפניהם
הרי אחר שטר לו שיכתבו המלוה מהם ומבקש זמן לאחר
הלוה  עשאן לא כי  הלוה מדעת שלא לו ויתנו יכתבו לא אלו

שליחותם. עשו וכבר אחד שטר לכתוב  אלא שלוחים

השני הספיק  שלא כגון שליחותם עדיין עשו לא אם אבל
שניהם  חתמו אפילו או נקרע  או השטר שנמחק  עד לחתום

הלוה א  בשם או בזמן או המעות בסך טעות בו שנמצא לא
או  בוודאי  טעות שהם מדברים בהם כיוצא וכל והמלוה
נאמנות  כגון ביניהם שהיה תנאי  איזה בשטר לכתוב  ששכחו
הלוה: מדעת שלא שנית וכותבים חוזרים אלו הרי  בזה וכיוצא

*
ËÏ לחזור רשאים שאינם שליחותם כבר עשו אם ואפילו

ומעידים  דין לבית הולכים הם הרי  מעצמן לו ולכתוב 
הלוה  מדעת שלא לו ויתנו אחר שטר לו יכתבו דין והבית

יפה. דין בית כח  שבזה

אבל  הראשון זמן בו כותבין שטר לו כותבין דין וכשהבית
הלוה  מדעת אלא דין בית פי  על שלא כותבים כשהעדים
נכסיו  לשעבד יכול אינו כי  עתה בו שעומדים זמן יכתבו
הוא  אם בינתים ממנו שלקחו ללקוחות להפסיד למפרע 
בין  חוב  שטר שהוא בין מהמשועבדים בו שגובים שטר
שטר  ושעבוד נכסיו על באחריות מכירה שטר שהוא

מחיקתו: או שריפתו או בקריעתו נפקע  כבר הראשון

Ó בפירוש אחריות בלא מכירה שטר או מתנה שטר אבל
הנותן  מדעת שלא ואפילו הראשון. זמן בו יכתבו
כי הראשון שטר ממנו שנאבד ראו לא ואפילו כלל. והמוכר
שתי שיגבה שטרות שתי  לו יהיו שמא לחוש שייך לא
כבר  בה שייך לא וגם מיוחדת. קרקע  שהיא כיון פעמים
שהרי חובה שום לו עושים אינם עכשיו כי  שליחותם עשו
ושטר  הראשון בשטר זו בקרקע  המקבל או הלוקח  זכה כבר
גם  שהוא אף  חוב  בשטר כן שאין מה לראיה. אלא אינו זה
לכמה  בשטר לחוב  פה בעל חוב  דומה אינו הרי  לראיה כן

חובה. שום מדעתו שלא לאדם חבין ואין דברים

לו  להחליף  המלוה ממנו ומבקש חובו מקצת שפרע  מי  וכן
מזמן  העדים בו יכתבו לא לו ונתרצה בחדש ישן השטר
הראשון  שעבוד כי  עתה בו שעומדים זמן אלא הראשון
לשעבד  עתה יכול ואינו ללוה אותו בהחזרתו עתה נפקע 
כלל  יכתבו לא הלוה מדעת ושלא מחדש. למפרע  נכסיו
שליחותם: עשו וכבר הואיל עתה בו שעומדין מזמן אפילו
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‡Ó ואמר השטר את והשליש חובו מקצת שפרע  מי 
ליתנם  פלוני  יום עד המעות לך אביא לא אם לשליש
הביא  ולא הזמן והגיע  ממני  כולו שיגבה שטרו לו תן למלוה

שזו לו  המלוה ליד השטר את השליש יתן לא המעות
כשיגיע  מעות לו שיהיו בדעתו הלוה שסמך היא אסמכתא

לעולם: להמלוה והקנה גמר ולא הזמן

*
Ó זו היא שאסמכתא הידוע  בדבר אמורים דברים במה

בזה  יש אם מסופק  השליש אם אבל והקנה גמר ולא
אסמכתא  טענת הלה יטעון אם ספק  שיש או אסמכתא דין
באמת  כן חייב  שהוא מפני  שלם בלב  והקנה גמר שמא כי 
ידוע  שאינו אלא טענה איזו לו שיש ידוע  אם ואפילו
מה  כפי  השליש יעשה בדין הלה בה יזכה אם לשליש
וכשיבא  שליש רק  בדבר דיין אינו הוא כי  בידו שהושלש
את  לזה יתן שהשליש רק  דין בית לפני  יטעון ויטעון הלה
יאמר  ידו מתחת שיוציאנה וטרם עדים בפני  השלישות
והעדים  תנאי  איזה ועל לידו השלישות באה היאך בפניהם
ימסרנו  והשליש השליש ליד ויתנוהו הענין ויחתמו יכתבו
ומה  היאך לראיה בידו שיהיה כדי  לטעון כשיבא להלה

טענתו. עליה לטעון ויוכל השלישות היתה

לזה  ליתנה דין לבית השלישות להביא לשליש אין אבל
הלה  מדעת שלא לזה ליתנה לו יניחו לא הם כי  בפניהם
לאדם  טוענים דין ובית טענה איזו לטעון יכול והלה הואיל
לא  והשלישות בעצמו לטעון שיכול מה כל בפניו שלא
על  שיזכה למי  שיתננה דעת על אלא כך דעת על לו נמסרה

לו: כשמסרוה עמו שהתנו התנאי  פי 

‚Ó על בהשלישות מהם אחד שזכה לשליש ידוע  אם אבל
ואין  לו כשמסרוה עמו שהתנו מה לפי  הדין פי 
שזכה  למי  יתננה והאמת הדין פי  על טענה שום לשכנגדו
יכתבו  והם השלישות ענין להם ויפרש דין בית בפני  בה
מחלוקת  איזו כך אחר ביניהם יפול שמא כי  הענין ויחתמו
השלישות  שתצא לאחר אז נאמן יהיה לא והשליש והכחשה
קודם  דין בית בפני  הענין כל להיות צריך לכך ידו מתחת

בזה. יזהר שליש וכל ידו מתחת שתצא

לידו  השלישות שהביא שליח  ידי  על שליש נעשה ואם
מכחיש  כך אחר אם אף  השליח  לו שאמר מה כפי  יעשה

השליח : את המשליש

ושליש[ו]ת : ושטרות  עדות  דיני
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Â‰ÊÂ אשר הטובה הארץ את ואראה נא אעברה שאמר 
להבין  ויש והלבנון  הזה הטוב ההר  הירדן  בעבר 
אמר  ואח "כ  נוק' לשון  הטובה הארץ א' שבתחלה מה
שייך  מה וגם והלבנון  מהו  וגם דכר  ל ' הזה הטוב ההר 
את  להראות החלות אתה כמ "ש דבריו  לתחלת זה
ידוע  הנה אך  כו '. החזקה ידך  ואת גדלך  את עבדך 
קודם  ב"ן  שם בחי' והוא בתחלה כנען  ארץ נקר ' שא"י
כו ' הכנעני אומות ז ' שהן  דתוהו  מלכים דז ' הבירור 
מ "ה  שם ע"י הבירור  לאחר  והוא א"י נק' הבירור  ואחר 
עלי' ועוד  כידוע ב"ן  בחי' אלקים עם שרית כי דישראל 
שלמעלה  הכתר  בבחי' ב"ן  שם שהוא למל ' שלישי'
נוק' בבחי' הטובה ארץ נק' ואז  דז "א דמ "ה מחכמה
הטובה  הארץ את ואראה נא אעברה שאמר  והיינו  דע"י
טוב  שנק' דע"י יסוד  פנימי' בבחי' משה שרש כי
היה  זו  ובראיה כנ "ל  כו ' הוא טוב כי אותו  ותרא כמ "ש
בינה  חכמה כתר  מבחי' תמידית המשכה בה פועל 
כידוע  בנאצלי' מלובש שאינו  הפנימי' מבחי' דא"א
וזהו  כו ' דא"א חג"ת עולם מימות המתנשא בענין 
עבדך  את להראות החלות אתה אמר  דבריו  שבתחלת
דא"א  חו "ג בחי' רק שזה החזקה ידך  ואת גדלך  את
ממצרים  שהוציאם החזקה ויד  הגדולה יד  בענין  כידוע
כו ' ואו "א זו "נ  בחי' ובארץ בשמים אל  מי אשר  כו '
דא"א  כח "ב ג"ר  בחי' להיות כו ' נא אעבר ' ועתה
בראיה  שארא' ע"י הטובה ארץ שנק' במל ' מאירים
והלבנון  הזה הטוב ההר  נק' יהי' ואז  כנ "ל  עכ "פ בלבד 
דע"י  יסוד  פנימית בחי' הוא דכר  בחי' הטוב ההר  פי'
דע"י  דחג"ת ידוע ולהיות כנ "ל  משה נשמת שרש
דא"א  בגלגלתא דע"י חסד  דא"א בג"ר  מלובשים
כמו  מאד  וגבה ונשא ירום וז "ש כו ' בח "ס וגבורה
ע"י  פנימי' בחי' שיהיה רצה ומשה במ "א שכתוב

בכ  לזה שיאיר  ממש פניו  ה' יאר  כמ "ש בתמידות נ "י
הטוב  ההר  ומדריגות בחי' על  נוסף דבר  והלבנון  אמר 

רק  כולל  שאינו  דע"י יסוד  פנימי' בחי' שהוא הזה
דע"י  כח "ב ג"ר  בחי' הוא והלבנון  אבל  דע"י  חג"ת
בחי' העליון  לובן  בחי' שהוא לבנון  בפי' וכידוע
המלך  שעשועי ונק' עצמותו  שמצד  הפשוט  התענוג
והרצון  התענוג מבחי' הרבה שלמעלה כו ' בעצמותו 
אמר  וע"ז  כו ' דע"י ומדות בחו "ב נמשך  שזה להאציל 
מימות  מהתנשאות גם למעל ' לבדו  המרומם המלך 
יש  הנה לבנון  ופי' וד "ל . כו ' דא"א ג"ר  שהוא עולם
דע"י  חו "ב בחי' שהן  פשוטה ונו "ן  כפופה נו "ן  בו 
בבחי' שהיא בינה בבחי' הוא פשוטה דנו "ן  כידוע
למקבלים  והשגה ליש גילוי בחי' למטה ההתפשטות
עדיין  שבהעלם החכמה בחי' הוא כפופה נו "ן  ובחי'
הפשוט  התענוג עצמו ' בחי' הוא דע"י כתר  ובחי' כו '
שיר  בענין  וכידוע כו ' עליון  סגול  כמו  עליהם אשר 
כו ' כפול  שיר  פשוט  שיר  כו ' לשלמה אשר  השירים
להיותו  עול ' די אין  וחיתו  בער  די אין  והלבנון  וז "ש
ג"ר  כי ממש א"ס בבחי' והכל  וחי צומח  מבחי' כלול 
ההר  וזהו  וד "ל  כידוע הא"ס עולם סוף דע"י כח "ב
בחי' רק שזהו  הארץ שבדומם צומח  בחי' הזה הטוב
דע"י  ג"ר  בבחי' למעל ' פרי עושה עץ והלבנון  יסוד 
וכמ "ש  כו ' ישגה בלבנון  כארז  יפרח  כתמר  צדיק כמ "ש
ביה  דכתיב משיח  בבחי' לעתיד  כמו  וזהו  וד "ל . במ "א
דע"י  חוטמא בבחי' ודאין  דמורח  ה' ביראת והריחו 
למעלה  שזהו  ולפי כו ' שבו  ראשונות ג' פנימית מבחי'
דע"י  ג"ר  בחיצונית אלא שאינו  ג"כ  משה ממדריגת

ומשיח . משה בענין  כידוע
‰ÊÏ˘ עכ "פ לראות מאד  ביקש ע"כ  כו ' נא שלח  אמר 

יותר  עצמו  לתועלת והלבנון  הזה הטוב ההר 
בבחי' שלימה בקומה שיושלם כדי ישראל  מתועלת
ובלעדי  דע"י ג"ר  שבפנימית אא"ס דעצמות השלימות
מאלקי' מע"ט  ותחסרה"ו  וז "ש שלימות לו  היה לא זה

וד "ל : כו '
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Â‰ÊÂ ולא קללה בו  שאין  יום לך  אין  בהמ "ק משחרב
וכמ "ש  לטל  שייך  הברכה כי לברכה הטל  ירד 
את  ה' צוה שם כי ציון  הררי על  שיורד  חרמון  כטל 

שלא  שאלו  שלושה וכידוע לברכה, טל  ושייך  הברכה
כטל  אהי' כהוגן ] [והתשובה לנו , כגשם ויבוא כהוגן 
ע"י  היינו  הארץ מן  יעלה ואד  הוא גשם כי לישראל ,
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רעז    

בחי' וזהו  מצ"ע, אתדל "ע ע"י הוא טל  אבל  אתדל "ת
אבל  שיעור , בלי שהוא הארץ ברכת כמו  ברכה
ירד  ולא קללה בו  שאין  יום לך  אין  בהמ "ק משחרב
בהמ "ק  ומשחרב ל "ט  אותיות הוא טל  כי לברכה הטל 
ל "ט  מלקיות ל "ט  קללות ל "ט  כידוע ל "ט  הוא אזי
ברכה  בחי' אלקו ' גילוי הי' בהמ "ק בזמן  כי מלאכות
כשחרב  אבל  קודש מבחי' שמקבל  כלי הוא מקדש כי
בחי' הוא אזי קודש בחי' מאיר  אינו  המקדש בית
שהוא  התורה ע"י אבל  הברכה, היפך  שהוא קללה
כידוע. קדוש ובחי' ברכה בחי' נמשך  אזי סדרים בחי'
פרע  גדל  יהי' קדוש נאמר  שבנזיר  ידוע קדוש וענין 
זג  ועד  ומחרצנים ביין  אסור  שהנזיר  וידוע ראשו  שער 
ושכר  יין  ונאסר  קדושים ג"כ  נקראים וכהנים יאכל  לא
הענין  אך  לאכול , מותרים וזגים חרצנים אבל  תשת אל 
פרע  גדל  יהי' קדוש כמ "ש שערו  לגלח  אסור  נזיר  כי
כי  הוא והענין  לגלח , מותרים כהנים אבל  ראשו  שער 
מסלסל  חז "ל  ואמרו  ותרוממך , סלסלה כתי' הנה
וכמ "ש  הלכות לברר  הלכתא ליבון  ענין  וזהו  בשערו ,

מעצמות ק  כי הלכות, של  תילים תילי תלתלים ווצותיו 
שזהו  שערות ע"י רק המשכה נמשך  להיות א"א אא"ס
מעצמות  גילוי לידי לבוא א"א כי מצומצמת, המשכה
קדוש  נק' שהנזיר  וזהו  וגלוי', גדולה בהמשכה אא"ס
הוא  ההמשכה כי לגלח  אסור  ולכך  אא"ס בעצמו '
אסור  ולכך  שבתורה הלכה שהוא שערות ע"י דווקא
הי', גפן  עה"ד  וגם יתאדם, כי יין  תרא אל  כמ "ש ביין 

בחי' להמשך  צריך  כי אסור  ולכך  גבורה בחי' וזהו 
אבל  קדושים נק' הכהנים אבל  שער , בחי' ע"י חסד 
בשעת  שעה לפי רק זהו  כי וזגים בחרצנים מותרים הם
שנמשך  בנזיר  הוא הקדוש עיקר  נמצא שלהם, המשמר 
בחי' ממשיך  שהתורה וזהו  אא"ס מעצמות התורה ע"י
ארץ  וזהו  דאורייתא, סדרים ע"י נצחי' בחי' קדוש
הוא  אופל  הנה כי סדרים ולא צלמות אופל  כמו  עפתה
חכ ' אאלפך  וכמו  כתר  בחי' הוא ופלא פלא, אותיות
למקור  מקור  כתר  בחי' הוא שפלא וכשם בינה ואאלפך 
וכמ "ש  הקליפות מקור  הוא אפל  להיפך  כך  דקדושה
אפל  למפרע ר "ת און  פעלתי לא פיה את ומחתה אכלה
הגיהנום  שהוא רע עומק הקליפות למקור  מקור  שזהו 
משנה  סדרי שיתא הוא הסדרים כי סדרים לא אשר 
שממשיכי' הלכות שזהו  קדושה מבחי' ממשיכים שע"י
ע"י  שממשיכי' ותרוממך  סלסלה כמו  קדושה בחי'
אופל  בחי' אזי סדרים כשלא אבל  קדושה בחי' הלכות
ניצול  הנרות את אהרן  יערוך  בזכות וזהו  הגיהנם שהוא
הערכת  ע"י וניצול  גיהנם שהוא תפתה ערוך  כי מן 
אהרן , יסדר  הנרות את אהרן  יערוך  על  ותרגם הנרות
שהוא  מגיהנם ניצול  הוא זה ומחמת סדר , בחי' שזהו 
ע"י  אזי הסדר  שהוא הנרות הערכת ע"י אבל  תפתה
תרגום  בלשון  אומרים ולכך  קדוש, ג"פ ממשיכים זה
בלשון  אומרים ולכך  וחיצוניות אחוריים הוא תרגום כי
ואחוריים  בחיצוניות קדוש הג"פ להמשיך  תרגום

מטה. למטה גילוי בבחי'
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Î"‡Â אם במד "ר  שאמר  השבח  מהו  צ"ל  לפ"ז 
שנמשל  אברהם של  בנים אתם הרי כך  עשיתם
גבוה  היותר  לבחי' זכינו  הרי התורה שע"י מאחר  לאפר 

כו  ה"ז ונעלה אברהם של  בנים אתם הרי וכשאומר  '
הוא  הענין  אך  התורה. קבלת ע"י ישראל  ממעלת ירידה
מלמעלמ "ט  בין  ההפרש שורש במ "א מבואר  דהנה
נקי  ה' בהר  יעלה מי כתי' שמלמטלמ "ע למלמטלמ "ע,
יוכל  כי עד  דברי' הרבה שם שחשיב כו ' לבב ובר  כפים
יש  לא מלמעלמ "ט  אבל  ה', הר  בבחי' לעלות לבוא
וזה  ההר  בגובה זה שעומדי' שני' וכמשל  כלל , מונע
במ "א  כמ "ש כו ' יחודם באופן  אופנים שני שיש בעמק
ולכן  כו ', הרבה יותר  בנקל  הוא העליון  שירידת באורך 

לא  העולם כי הגם סיני הר  על  ה ' וירד  כתי' במ "ת
תומ "צ  בקיום מעלה יש כי ונמצא כלל , עדיין  נזדכך 
פעלו  הם שהרי שלנו  המצות קיום על  האבות שקיימו 
קיום  משא"כ  במס"נ , בהכנה שלהם אתעדל "ת ע"י זה
ע"פ  גם המצות מקיימי' הנה מקיימי' שאנו  המצות
לכוין  צריך  תפילין  בהנחת עד "מ  הפשוטה, כוונה
שיודע  רק תפילין  מניח  אם אבל  והמוח , הלב לשעבד 
ענין  ועצם בהם, ולהתפלל  ותפילין  טלית להניח  שצריך 
לו  יכזבו  ובלשונם בפיהם ויפתוהו  כמ "ש היא התפלה
קיום  וכן  ל "ז ), ל "ו  ע"ח  (תילים עמו  נכון  לא ולבם
אנשי' מצות אותי יראתם ותהי כמ "ש הוא המצות

מלומדה.
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בין  וההתחלקות הריבוי  אופן בין החילוק הפרק: תוכן
אשר  "מספר דרגת  וביאור הכלים ומספר האורות מספר

יספר ". לא
"מספר  מספר, אופני  שני  יש  כי  התבאר הקודם בפרק
בין  החילוק  בכללות והוא הכלים", ו"מספר האורות"
הספירות של  המספר לבין  המלכות ספירת  של  המספר

למלכות. שמעל 
 95     

      הדרגה
- ביותר  העליונה   הספירה
ביותר  התחתונה    

  בחישוב אופנים  שני מצינו  כלומר,
שככל  אומרים לפעמים העליונות , בדרגות המספרים
שהדרגה וככל  מתרבה המספר  יותר נמוכה  שהדרגה 
להיפך , אומרים ולפעמים מתמעט , המספר יותר  עליונה
וככל  מתרבה , המספר יותר עליונה שהדרגה שככל 

מתמעט . המספר יותר נמוכה  שהדרגה 
     סתירה אין  ולכן ,

ולפעמים בכתר רבבות  שיש אומרים שלפעמים בכך 
בכתר, אחדים שיש אומרים   

        
        
        

 מרובה מספר בכתר שיש  כשאומרים כלומר,
מועט  מספר שיש וכשאומרים  אור, הרבה  שיש פירושו
מספר  ריבוי  שיש וכשאומרים אור. מיעוט זה  במלכות
זה בכתר המספר ומיעוט הכלים, ריבוי זה במלכות

הכלים. מיעוט
    96 שכל מהשפעת ממשל 

הוא התלמיד  את  מלמד  הרב שכאשר לתלמיד , מהרב 
וכן  אצלו, שהוא  כפי  השכל  עומק כל  את לו אומר לא
אינו  כן  גם ממנו  קטן  לתלמיד  משפיע כשהתלמיד 
כאן  שיש רואים ממילא אצלו, שהוא כמו  השכל  משפיע 
נמוכה לדרגה יורד  שזה ככל  (אור) ההשכלה של  מיעוט 
שהתלמיד  ככל  הפוך , בדיוק  זה  הכלים מצד  אך  יותר .

ואותיות מילים יותר צריך  יותר, נמוכה בדרגה הוא 
לא כלל  עצמו  הרב  ואילו  לו , להסביר בשביל  (כלים )
שההשכלה כיון  ואותיות, מילים  הרבה  כך  כל  צריך 

לחלוטין . אצלו  נהירה
       
      
פירושו  כלים, הרבה יש המלכות שבספירת כשאומרים

פרטים, וריבוי התחלקות של  אופנים הרבה שיש
        
הרבה שיש פירושו אין אורות , ריבוי שיש כשאומרים
גדולה האור שעוצמת פירושו  אלא אורות, של  סוגים

פרטים , להרבה שמתחלק  באופן לא  אך  מאוד ,
       

. מזולתו ונחלק שונה  שם פרט  שכל  במלכות, כמו  שלא
זה הכלים, ריבוי  ריבוי: של  סוגים שני שיש והיינו,
אור, ריבוי מזה, זה מחולקים  שונים אופנים של  ריבוי 

עוצמת של  ריבוי  הםזה באור הבחינות כל  אך  אור,
והתכללות. באחדות

לחילוק למעלה הנמשל  את נ"ע הרבי מסביר זה , פי על 
ו'מספר  המרובה ' שב'מספר והגדלות הקטנות בין 

הקודם. בפרק  שהובא הכולל '
הכולל  במספר  קטנות שיש לעיל , הוסבר ובהקדים:
(מניית המרובה במספר קטנות ויש הכולל ) (הסכום
לאחר  בא הכולל  הסכום  שכאשר לאחד ). אחד  הפרטים
בתור  רק משמש אלא  דבר, מחדש  ולא הפרטים מניית
וכן  קטנות. בחינת זה הרי  (לזולתו ), הדבר' 'זיכרון 
'הגדלת בשביל  שבא  (לזולתו) לאחד  אחד  מניית
הסכום את בעצמו  הוא  יודע שכבר לאחר המספר'

קטנות. בחינת זה הרי  הכולל ,
ומספר  המרובה (מספר קטנות של  אלו אופנים שני
שבספירת והכלים לאורות  בנמשל  מקבילים הכולל )
הגדלות בין  שההבדל  לעיל  נתבאר שהרי המלכות,
לעצמו  ביחס  שהוא  איך  הדבר בין  ההבדל  הוא לקטנות
ענינה שהמלכות  וכיון  לזולת, ביחס שהוא  איך  לבין 
הרי - זולת הנקראים  לנבראים להשפיע - החוצה  לפעול 

קטנות. של  במצב  היא
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רעט    


         

   

תשבו  בסוכות  בפסוק  שאלות  בפ"ע . רגל  הוא  הרי  השמיני , יו נקרא  מדוע  שאלה :
יוהכ"פ  במוצאי  ומיד  ומשהו , דפנות  ג ' שצ"ל  הסוכה  ובבני ,ימי שבעת 

ÌBia"1"לכם ּתהיה עצרת הּׁשמיני 2הּׁשמיני ּדיֹום . «ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָ
והלא  להבין , וצרי החג. ּבימי ׁשמיני ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹׁשהּוא

עצמ ֹו ּבפני רגל  הּוא עצרת עניני 3ׁשמיני ּפרטי ּבכל  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
לחג  הּׁשמיני יֹום נקרא מה ּומ ּפני ל ׂשמחה, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָמ ֹועדים
ּפעמים  ּכּמה ונ ׁשנה ּבּתֹורה נאמר  הּסּכֹות וחג ְְְְֱִִֶַַַַַַָָָָֻֻהּסּכֹות,
סּכה  מצות ועּקר  ׁשמ ֹונה, ולא ימים ׁשבעה חג ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֻׁשהּוא

ׁשּנאמר  ּבּסּכה, היׁשיבה ׁשבע 4הּוא ּתׁשבּו ת "ּבּסּכת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹֻֻ
היא  סּכה והּנה ּבּסּכת", יׁשבּו ּביׂשראל  האזרח  ּכל  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻֻימים,
ּדפנימי  הּוא לפנימי מ ּקיף ּבין  וההפר ׁש מ ּקיף, ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַּבחינת
ּתׁשבּו" "ּבּסּכֹות אמר ֹו מהּו ּכן  אם ּבהתיּׁשבּות, ְְְְְִִֵֵַַַָָֻּבא
ז ֹו מצוה ּבר ּכת הּוא ּכן  אׁשר  ּבּמּקיף, התיּׁשב ּות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשהּוא
וצרי ּבּסּכה", ליׁשב וצּונ ּו ּבמצֹותיו  קּדׁשנ ּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ"אׁשר 

להתיּׁשב 5להבין  אפׁשר  ואי ז ֹו התיּׁשבּות ענין  מהּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
נעׂשה  לכאֹורה הּנה ּבהּמּקיף מתיּׁשב ואם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָּבּמּקיף,
מ ּכל  ּבּמּקיף מתיּׁשב ּכאׁשר  ּדגם מ ׁשמע וכאן  ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָּפנימי,
מ ּמהּותֹו ּבזה מ ׁשּתּנה אינ ֹו עצמ ֹו הּמּקיף הּנה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמקֹום
ז ֹו ויׁשיבה להּבא, על  ּגם מ ּקיף ּבבחינת ונ ׁשאר  ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָהעצמי
"ּכל  אמר ֹו ּומהּו ימים, ׁשבעת ו ׁשעּור ּה ׁשעּור  ל ּה ְְְִִִִֵַַָָָָָיׁש
"ּבּסּכת  נאמר  ּדהלא ּבּסּכֹות", יׁשבּו ּביׂשראל  ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻֻהאזרח 

ח ֹוזר  ול ּמה ּכללי, צּוּוי ׁשהּוא ימים" ׁשבעת ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּתׁשבּו
ּביׂשראל  האזרח  ּכל  הּוא 6ּומפרט  מי להבין  וצרי , ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָ

ּבּסּכה, יׁשב ּכי הּצּוּוי ּבא עליו  אׁשר  ּביׂשראל  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהאזרח 
ל ׁשֹון  ּבּסּכֹות" "יׁשבּו ּומסּים יחיד  ל ׁשֹון  "אזרח " ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֻואֹומר 
,וסּכּו ּדפנ ֹות הם הּסּכה ענין  עּקר  והּנה ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֻר ּבים.
ׁשלמים  הם ּדפנ ֹות ׁשל ׁשה הּנה ּדסּכה ּדפנ ֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹֻּדבהאר ּבעה
מקצתּה רק עׂשה ּדאם מעט , ּגם מסּפיק הרביעי ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹודפן 

ּכּלּה עׂשה ּכאּלּו הּׁשל ׁשה 7הּוא ענין  מהּו להבין  וצרי , ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּביניהם, וההבּדל  הרביעי הּדפן  ׁשל  ענינ ּה ּומה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדפנ ֹות
הרביעי  ודפן  ׁשלמים להיֹות צריכים ּדפנ ֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹּדהּׁשל ׁשה
הּמעט  הּנה הרביעי ׁשהּדפן  ל ֹומר  ּדבהכרח  מקצתּה, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹרק
ּכאּלּו ל ֹו ונח ׁשב הּׁשאר  ּגֹומר  עצמ ֹו זה הּנה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשעֹוׂשה

והגם  הּסּכה, ּבנין  ענין  ּובכלל ּות ּכּלּה, יׁש8עׂשאּה ּדאם ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻ
מן  מצוה מקֹום ּומ ּכל  ּבּה, יֹוצא הרי קבּועה סּכה ְְֲִִִֵֵָָָָָָֻל ֹו

ו ׁשנה  ׁשנה ּבכל  ּדבר  ּבּה לח ּדׁש ּתח ּלת 9הּמבחר  ּוזמן  , ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָֻ
לצאת  ּבכדי הּכּפּורים יֹום אחר  ּומ ּיד  ּתכף הּוא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבנינ ּה

למצוה  ותכף 10מ ּמצוה מצוה עצמ ֹו הּוא ּכּפּורים ּדיֹום , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָ
מ ּמצוה  יֹוצא הּוא הּנה הּסּכה ּבבנין  מתחיל  ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻּומ ּיד 

ְְִָלמצוה,

ולאנכי הלב, עומקי  ב' ,קראתי ממעמקי – לר "ה  באי אלול , בחודש נפש חשבו אחרי 
והמדות  בשכמל "ו , פעמי בג ' המוחי שעבוד  ישראל , בשמע  נפש מסירות  ביוהכ"פ, אנכי 

הוי ' דש אותיות  ד ' הסוכה , דפנות  ד ' לבני באי ואז ,האלקי הוא  ה ' פעמי בז'

ÔÈ‰Ïe ּומ ּיד ּתכף הּנה האדם ּבנפׁש ּבעבֹודה זה ּכל  ¿»ƒְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּסּכה, ּבנין  זמן  ּתח ּלת הּוא הּכּפּורים יֹום ְְְִִִִַַַַַַַָֻאחר 
ּפי  על  ּבא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ּדראׁש העבֹודה ְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹּדכלל ּות
הּסליח ֹות, וימי אל ּול  ׁשּבחד ׁש ּוזריעה ּדחריׁשה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹהכנה

"לדוד 11ּדבאל ּול  ל ֹומר  ויׁשעי",12מתחילים אֹורי הוי' ְְְְְֱֲִִִִִִֶַַָָָ
עבר  אׁשר  מ ּכל  ּבנפׁשֹו הח ׁשּבֹון  הּוא אל ּול  ּבחד ׁש ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּדהּנה

הּׁשנה  ּבמ ׁש ּובימי 13עליו  החריׁשה, ענין  וזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ואׁשר  הּזריעה, הּוא אז  ּבט ֹוב נחר ׁש ּכבר  אׁשר  ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָהּסליח ֹות

ואילך .*) סה עמ ' תרח "צ המאמרים בספר נדפס
הערה 1) שם המאמרים בספר בהנסמן ראה זה מאמר לכללות

.1
לה.2) כט , פינחס
נסמן.3) ושם א. עמוד  ריש מח , סוכה
ב.4) כג , אמור
(5.5 הערה סו ע' הנ"ל  המאמרים ספר ראה
(6.6 הערה שם בהנסמן ראה
ואילך .7) ב ו, סוכה ראה

הגם.8) להיות: צריך  אולי 
חיים 9) אורח  ערוך  לשולחן אברהם ומגן ט "ז זקנים, עטרת

א. סעיף תרל "ו סימן
שם 10) רמ "א זה דרך  ועל  תרכד . סימן סוף חיים אורח  רמ "א

תרכה. סימן ריש
(1112 הערה שם המאמרים ספר בהנסמן ראה
כז.12) מזמור תהלים
ספ 13) בהנסמן 13.ראה הערה שם המאמרים ר



רפ   

"מ ּמעמ ּקים  הּׁשנה, ּדראׁש ּבהעבֹודה הּוא מ ּזה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹהּצמיחה
הוי'" ּדל ּבא 14קראתי עמקא ּבחינ ֹות ׁשּתי ׁשהן  ,א15, ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ

ל ּבא  ּבינה הּוא הּלב היא ב האחד , ּדל ּבא ועמקא , ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ
"ול ּבי  הּוא הּלב והּׁשני ּבינה, הר ּבה 16ּפנימ ּיּות ראה ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

ידי  ועל  החכמה, ּפנימ ּיּות היא ּדל ּבא ועמקא ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָחכמה",
"מ ּמעמ ּקים" ּבחינת ידי על  הּנה הּתׁשּובה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָעבֹודת
הּוא  אנכי "אנכי ּבחינ ֹות ׁשּתי הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִִִִִֵַַָָֹֹממ ׁשיכים

למעני" ּפׁשעי התחלת 17מ ֹוחה ידי על  ּבא זה ּדכל  , ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ
אֹורי  הוי' "לדוד  ּדזהּו אל ּול , ּבימי והדרגה ּבסדר  ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָעבֹודה

הּכּפּורים" ּביֹום וי ׁשעי הּׁשנה ּבחינת 18ּבראׁש הּוא ּדאז  , ְְְְְְִִִִִַַַָָָֹ
ּתטהר ּו" הוי' "לפני ּבּמעלת 19ּומדרגת הם יׂשראל  ּדכל  , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

יׂשראל ", ּד"ׁשמע נפׁש הּמסיר ּות ואחר  צּדיקים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמדרגת
והינ ּו והענג, הרצֹון  מסירת ענין  הּוא זה נפׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדמסיר ּות
ּבאֹור  יהיה נפׁשֹו ותענ ּוג רצֹונ ֹו ּדכל  עליו  ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּמקּבל 
ּכבֹוד  ׁשם ּבר ּו" ּפעמים ׁשל ׁש אמירת ואחר  ְְְֱֲִִִֵַַַָָָָֹֹהאלקי,
מחין  ּדׁשל ׁשה הּׁשעּבּוד  ׁשהּוא ועד " לעֹולם ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹמלכ ּותֹו
ׁשבע  אמירת ואחרי אלקית, ּבהּׂשגה ּדעת ּבינה ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹחכמה

האלקים" הּוא "הוי' מ ּדֹותיו 20ּפעמים ׁשעּבּוד  ׁשענינ ֹו , ְְְֱֲִִִִִֶָָָָָָֹ
זה  אחר  הּנה ּומצו ֹות, ּתֹורה ּובעניני אלקּות ּבעניני ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָֹרק
הם  הּסּכה ּדפנ ֹות ּדאר ּבעה הּסּכה, ּבנין  זמן  התחלת ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָָֻֻהּוא

ׁשּבּנפׁש הוי' ׁשם אֹותּיֹות הּוא 21אר ּבע ׁשּבנינם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לסּכֹות  הּכּפּורים יֹום ׁשּבין  ימים ,22ּבהאר ּבעה ְְְִִִֵֶַַָָָָֻ

יחידה . הנשמה , שורש מצד  עצמי  ביטול  שבנפש, הוי ' דש יו "ד  – בסוכה  הא ' דופ
במחשבה  עלו  ישראל  – הנשמות  מדיבור . – המלאכי שורש

„"eÈc ו ׁשר עצם ּבחינת הּוא ׁשּבּנפׁש הוי' ׁשּדׁשם ¿ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבמדר ׁש ּכדאיתא יחידה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָהּנׁשמה

ח ּיה 23ר ּבה  נ ׁשמה ר ּוח  נפׁש ל ּה, נקראּו ׁשמ ֹות "חמ ּׁשה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשהּוא  "מ ׁשּכיל ", נקראת ז ֹו ּומדרגה ּדבחינה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָיחידה",
ונקראת  הּמּׂשג, ודעת מ ּטעם ּולמעלה הּׂשכל , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֻמקֹור 
ּבפנימ ּיּות  הינ ּו ּבּפנימ ּיּות, מאיר  להיֹותֹו ְְְְְִִִִִִִִֵַַַ"מ ׁשּכיל "

ּדכתיב  וזהּו הּמּׂשג, ודעת מ ּטעם ׁשּלמעלה 24החכמה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ּוכמ ֹו יׁשן , ּפר ּוׁשֹו ּד"איתן " האזרחי", לאיתן  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ"מ ׂשּכיל 

ּדעּתיקיא 25ׁשּכתּוב  ּבירחא ותר ּגם האיתנים" ,ג "ּבירח  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ע"ב, ׁשם הּוא ּדבׁשמ ֹות מח ּדׁש, ׁשאינ ֹו הּוא הּיׁשן  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֻוענין 
מ "ה  ׁשם הּנה וב"ן , מ "ה ס"ג ע"ב ׁשמ ֹות אר ּבעה ְְִֵֵֵֵַָָּדיׁש

מח ּדׁש דא"ק 26הּוא מ ּמצחא הּיֹוצאת הארה ּדזהּו ,ד , ְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
הּׁשבירה  היה ׁשּבֹו מח ּדׁש, ּכן  ּגם ס"ג ּוכמאמר ה ו ׁשם , ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻ

לבנ ֹות" מנת על  וסֹותר  לסּתר  מנת על  ויד ּוע 27"ּבֹונה , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
ותּקּון  ּתהּו הם ּומ "ה ו ׁשם 28דס"ג מח ּדׁשים, ּדׁשניהם , ְְְְְִִִֵֵֵֶָֹֻ

הּוא  ע"ב ו ׁשם מח ּדׁש, ׁשאינ ֹו ותהּו מ ּתּקּון  למעלה ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֻע"ב
אּבא 29ּבחכמה  ּדפנימ ּיּות חכמה, ּבפנימ ּיּות הינ ּו הּוא ו, ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָ

עּתיק  הּמׁשכ ּות ז 30ּפנימ ּיּות ּדזהּו יׁשן  ל ׁשֹון  הּוא ועּתיק , ְְְְְִִִִִֶֶַַָֹ

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

א 14) קל , תהלים
(ספר 15) ה, פרק סוף תרח "צ ושאבתם מאמר גם ראה

.[?? עמ ' [לעיל  נסמן. ושם סג ). ע' תרח "צ המאמרים
טז.16) א, קהלת
ד .17) מה, נצבים תורה לקוטי  זה בכל  ראה כה. מג , ישעיה

הנ"ל . ושאבתם מאמר
ד .18) כא, פרשה רבה ויקרא א. כז, תהלים מדרש
ואילך .19) ד  כו, אחרי  תורה לקוטי  וראה ל . טז, אחרי 
ו.20) סעיף תרכ "ג  סימן חיים אורח  ורמ "א ערוך  שולחן

י . סעיף שם חיים אורח  הזקן אדמו"ר ערוך  שולחן
(21.21 הערה סז ע' שם המאמרים ספר בהנסמן ראה
קצד .22) ע' א חלק מוהריי "צ אדמו"ר קודש אגרות גם ראה

(ספר  השי "ת יו"כ  מוצאי  שיחת שם. 8 ובהערה תפג  ע' ג  חלק
.(42 ע' תשי "א המאמרים

לז.23) ב, פרשה רבה דברים ט . יד , פרשה רבה בראשית
.23 הערה סז ע' תרח "צ המאמרים ספר וראה

(24,21 שבהערה דרושים בארוכה וראה א. פט , תהלים

שסט . ע' ב חלק דברים האמצעי  אדמו"ר מאמרי 
[=בתורת 25) שבדא"ח  מה קצת עיון וצריך  ב. ח , ֿ א מלכים

כמו  ולא זה מפסוק יושן לשון דאיתן הראיה מובאת החסידות]
ראיה  להביא שרצו לומר יש ואולי  ב), מו, (סוטה בש"ס שמובא
נפש, המסירות כח  האיתן, נמשך  האבות, מהאיתנים, כי  - מענינא
ובקונטרס  תש"ג  המאמרים בספר אדמו"ר כ "ק הערת - בהנשמה.

ג . פרק החסידות לימוד 
ובכמה 26) ב. פרק התיקון) (שער יוד  שער חיים עץ ראה

מקומות.
בשביל 27) היה התוהו דבנין דכיון  הראיה , לפרש ויש

עצמו  והתיקון התיקון בנין בשביל  היה התוהו וסתירת הסתירה,
כ "ק  הערת - הוא. מחודש התוהו גם כרחך  על  כן אם מחודש,

שם. החסידות לימוד  בקונטרס אדמו"ר
(28.28 הערה סח  ע' תרח "צ המאמרים ספר בהנסמן ראה
ובמפרשים 29) א פרק טנת"א) (שער ה שער חיים  עץ ראה

שם.
(30.30 הערה שם המאמרים ספר בהנסמן ראה

הלב .א . הלב .ב .עומק  – העתיקי .ג.בינה  בעול ).ד .בחודש  האלקי  האור בהשפעת ביותר עליונה  (דרגה  ־קדמו דאד

הכליה . אבל מאוד   גבוהי אורות היו  (התיקו  עול  זה   לעול  שקד) התוהו   בעול התוהו .  דעול  הכלי שבירת
. מועטי והאורות  מרובי  הכלי התיקו  בעול אבל נשברו , ולכ , לקבל יכלו  ולא   מועטי יומי ז.חכמה .ו .היו  עתיק 

.( בעול האלקי  האור בהמשכת ביותר העליונה  (הדרגה 



רפי    

ּדכתיב  הּוא ּבּנׁשמ ֹות הּיׁשן  וענין  הּמל 31העצמ ּות, "עם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
יׁש לברכה ּבמלאכ ּתֹו זכר ֹונם ר ּבֹותינ ּו ואמר ּו ,32בּו", ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָ

 נמל על ח "ּבמי ּדההמלכה צּדיקים", ׁשל  ּבנ ׁשמ ֹותיהן  , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּדההמלכה  הּצּדיקים, נ ׁשמ ֹות עם היה העֹולמ ֹות ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָּבריאת
ּבׁשׁשת  נתח ּדׁשּו לא ּדהּנׁשמ ֹות והינ ּו הּבריאה, קדם ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּוא
ימי  ּבׁשׁשת ׁשּנתח ּדׁשּו הּנבראים ּכל  ּכמ ֹו ּבראׁשית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָימי
ימי  ּבׁשׁשת נתח ּדׁשּו הּמלאכים ואפּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָּבראׁשית,

ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו ּובר ּוח 33ּבראׁשית, נעׂשּו ׁשמים הוי' "ּבדבר  ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ
אֹומרים  ויׁש ּבׁשני אֹומרים יׁש צבאם", ּכל  ְְְְְִִִִֵֵֵָָָּפיו 

ּדּבּור 34ּבחמיׁשי  מ ּבחינת הּוא הּמלאכים ּדׁשר ׁש והינ ּו , ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹ
ּכתיב  הינ ּו35[ּובד ּבּור  מ ּלּדּבר ", לח ׁשֹות ועת לד ּבר  "עת [ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַ

על ּו יׂשראל  מהּֿׁשאין ּֿכן  זמן , ּבח ּדּוׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנתח ּדׁשּו
"על ּו"36ּבּמח ׁשבה  ּופר ּוׁש ּתמיד , מ ׁשֹוטטת ּומח ׁשבה , ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָ

"נ ׁשמה  וזהּו איתן , ּבחינת ׁשהּוא החכמה ּפנימ ּיּות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהּוא
היא" טהֹורה ּבי ואציל ּות 37ׁשּנתּת ּבאציל ּות, ּדׁשר ׁשּה , ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָ

ואינ ֹו38היא  הּמאציל  מאֹור ֿאין ֿסֹוף הארה הפר ׁשת ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּגּלּוי  ּבבחינת ּכיֿאם התח ּדׁשּות ּבכדי 39ּבבחינת ורק , ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַ

ׁשהם  נפח ּת" יצר ּת "ּבראת  ּדר ירדה ּבּגּוף ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּתתל ּבׁש
ּבבחינת  הּוא עצמ ּה הּנׁשמה אבל  עׂשּיה, יצירה ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָָּבריאה
הוי' ּדׁשם הּיּו"ד  וזהּו איתן , ּבחינת ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָאציל ּות
הּדפן  והּוא הּנׁשמה, ותקף עצמי הּבּטּול  ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּבּנפׁש

ּבאר  הּסּכה.הראׁשֹון  ּדפנ ֹות ּבעה ְְְִַַָָָָָֻ

חפירה . בלי  ,כמעי – דחכמה  השכלה  ה '. בגדלות  השגה  הוי ', דש ה ' אות  – ב' דופ
הביטול  על   נוס בנפש. גדול  ביטול  וגורמת  ויגיעה , חפירה  ע "י כנהר , – דבינה  השגה 

משיג  אינו  שהשכל  במה  ולהאמי ,אבי אלקי  את  דע  צ"ל  חכמה , שמצד  העצמי 

‰p‰Â'הוי ּדׁשם ראׁשֹונה ה"א אֹות הּוא הּׁשני הּדפן  ¿ƒ≈ְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבגדל ּות  וההתּבֹוננ ּות ההּׂשגה ּכח  והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּבּנפׁש,
ּדלבד  והינ ּו ּבנפׁשֹו, ּגד ֹול  ּבּטּול  ׁשעֹוׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַַָאֹור ֿאין ֿסֹוף
ּובּטּול  הנחה ידי על  ּבא והתּבֹוננ ּות הּׂשגה ּׁשּכל  מה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹזאת
ּדוקא, יגיעה ידי על  ּבא הּׂשגה ׁשּכל  ּדכ ׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָעצמ ֹו,

אינם 40ּדמ ּזה  ּדמעצמ ֹו מהׂשּכלה, מ ּכל ֿׁשּכן  מ ּובן  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אמנם  ּדוקא, יגיעה ידי על  ּכיֿאם ּבמח ֹו ׂשכלים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹנ ֹופלים
ּדהּׂשגה, להיגיעה ּדהׂשּכלה היגיעה ּכלל  ּדֹומה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָאינ ֹו
הּוא  והענין  יֹותר , ּגד ֹולה יגיעה הּוא ּדהּׂשגה ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָּדיגיעה

ונהר  מעין  נקראים ּובינה חכמה ענינ ֹו41ּדהּנה הּמעין  , ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָָ
ּדההפר ׁש והתּפּׁשט ּות, התרחבּות ענינ ֹו והּנהר  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָנביעה,
הּוא  מהּותֹו מציאּות עצם הּנה ּדהּמעין  הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָּביניהם

חפירה  ּבלא הּמעינ ֹות 42נמצא נמצאים האדמה ּדבתֹו , ְְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָֹ
הּנמצאים  מהּמים להנ ֹות ּבכדי ורק ּתמיד , ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָונ ֹובעים
הסרת  היא ז ֹו וחפירה לח ּפר , צריכים ּולגּלֹותם ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָֹּבהּמעין 
חפירה  ואינ ֹו הּמעין , על  המכ ּסים ועפר  אבנים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהעצים

ּכבדה  חפירה ׁשהיא הּמעין  את להרחיב הארץ ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבגיד 
על  המכ ּסים הּדברים ּבהסרת החפירה מ ּכמ ֹו ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָּביֹותר 
הּוא  מהּותֹו מציאּות עצם הּנה הּנהר  אמנם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמעין ,
ּדוקא, החפירה ידי על  ּבא זה ּדכל  ועמק, רחב  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹהאר
יֹותר  הּנה ועמק, ורחב  ּבאר יֹותר  ח ֹופר  ּׁשהּוא מה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹּדכל 
ּבחכמה  הּנפׁש ּבכח ֹות הּוא ּכן  אׁשר  הּנהר , ּגדל  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹיהיה

יג  ידי על  ּבא הּׂשגה ּובעּקר  הׂשּכלה, ּדכל  יעה ּובינה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ
ידי  על  ּבא והתּבֹוננ ּות הּׂשגה ּכל  כן  ּכמ ֹו הּנה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּדוקא,
אוועק  זע ּגיט  ער  וואס הענין , על  ּבהנחתֹו עצמ ֹו ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּטּול 

ענין  ּדעם הּׂשגה טאֹויף ּכל  הרי זאת לבד  הּנה , ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּגד ֹול  ּבּטּול  עֹוׂשה אֹור ֿאין ֿסֹוף ּבגד ּלת ְְְְִִִֵַָָֻוהתּבֹוננ ּות
הוי' ּדׁשם הּיּו"ד  יׁש ואחד  אחד  ּדבכל  היֹות ועם ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבּנפׁש,
עצמי  הּבּטּול  ּדנ ׁשמה איתן  ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבּנפׁש
הה"א  ׁשהּוא ּבינה ּגם להיֹות צרי מ ּכל ֿמקֹום ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּדחכמה,
ּבאלקּות, והּׂשגה הבנה ּכח  ׁשהּוא ׁשּבּנפׁש הוי' ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּדׁשם

ׁשּכתּוב  הוי'43ּוכמ ֹו ּכי לבב אל  והׁשבת הּיֹום "וידעּת ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
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כג .31) ד , ֿ א הימים דברי 
ג .32) ב, פרשה רבה רות ז. ח , פרשה רבה בראשית
ו.33) לג , תהלים
פרק 34) ריש אליעזר דרבי  פרקי  ג . א, פרשה רבה בראשית

יז, א חלק זוהר וראה - מקומות. ובכמה ֿ כב. כא הבהיר ספר ד .
זוהר  בתחילתו. סט  תיקון זוהר תקוני  א. מו, א. לד , ב. יח , ב.

בתחילתו. בראשית חדש
עת 35) ז ): ג , (קהלת הכתוב ולשון מקומות. בכמה הוא כן

לדבר. ועת לחשות
שיר 36) תורה לקוטי  וראה ד . א, פרשה רבה בראשית

.111 ע' תש"ח  .17 ע' ה'ש"ת המאמרים ספר ואילך . ד  יז, השירים

ריש 37) תורה לקוטי  ראה - השחר. בברכות נצור" "אלקי 
האזינו. פרשת

התורה 38) אור ב. עו, משפטים א. ג , בראשית אור תורה ראה
והמאמרים  - החודש ד "ה מאמר ואילך . רא עמוד  סוף ענינים

תרס"ו. - זה שלאחרי 
ההעלם.39) גילוי  להיות: צריך  אולי 
דזה.40) להיות: צריך  אולי 
ֿ ב.41) א לט , השירים שיר תורה לקוטי 
קמז.42) קלא. ע' תרח "צ המאמרים ספר גם ראה
לט .43) ד , דברים

העני.ט.התייע .ח . על מתמסר שהוא  מה 



רפב   

ּבאלקּות, והּׂשגה הבנה להיֹות ׁשּצרי [ה]אלקים", ְְֱֱֲִִִֶֶַָָָָָָֹֹהּוא
ּדעת 44ּוכתיב  להיֹות ׁשּצרי ,"אבי אלקי את "ּדע ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבּׁשל "ה  ואיתא ּבאלקּות, הּוא 45והּׂשגה "אבי ּד"אלקי ְְְֱֱִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
אלקי  את "ּדע להיֹות וצרי ּבּקּבלה, ׁשּבאה ְְְֱֱִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהאמ ּונה
הּנה  – להבין  ויכל ּתֹו ׂשכל ֹו ּׁשּבכח  מה ּדכל  ,"ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹאבי
לא  אׁשר  ואת ּולהּׂשיגֹו, להבינ ֹו ׂשכל ֹו להטריח  ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָֹצרי
האמ ּונה  ענין  אמ ּתת ּדזהּו יאמין , – ּולהּׂשיג להבין  ְְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַַָָָיּוכל 
להבין  ּׁשאפׁשר  ּבמה ׂשכלית הּכרה ידי על  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּבאה
מה  ּדזה מ ּׂשיג, הּׂשכל  ּׁשאין  ּבמה ּומאמין  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַּולהּׂשיג,
אמ ּונה, ׁשּי אינ ֹו ּובהּׂשגה ּבהבנה ּבׂשכל  לבֹוא ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּׁשאפׁשר 
אם  ּבֹו, ּתֹופס אינ ֹו ּׁשהּׂשכל  מה ּבזה רק הּוא ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדהאמ ּונה
ּבמה  עצּומה ּביגיעה ׂשכל ֹו להטריח  צרי ּתח ּלה הרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּכן 
ּׁשאי  מה ּבזה יאמין  ּכ ואחר  ּולהּׂשיג, להבין  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּׁשאפׁשר 
ּד"אני  ּבהּׂשגה על ּֿדר ֿמ ׁשל  ּוכמ ֹו ּבּׂשכל , לבֹוא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאפׁשר 

ׁשניתי" לא מה 46הוי' ּכל  לעצמ ֹו להטעים צרי , ְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ
ׁשּנברא  קדם הּוא ּד"אּתה ּולהּׂשיג להבין  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּׁשאפׁשר 

העֹולם" ׁשּנברא לאחר  הּוא ואּתה ּבהׁשואה 47העֹולם ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָ

מהארה  הּוא העֹולמ ֹות ההתהּוּות ּדכלל ּות להיֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּגמ ּורה,
ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו ּכלל , מקֹום ּתֹופס ּׁשאינ ֹו מה "ּכי 48לבד  ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

הּוא  ההתהּוּות ּדכלל ּות עֹולמים", צּור  הוי' ְְְֲִִִַַָָָָָּבי–ּה
ּוכמאמר  לבד , אֹותּיֹות העֹולם י"ּביּו"ד 49מ ּבחינת נברא ְְְְְֲִִִִַַַַָָָ

הּוא  הּזה ּדעֹולם הּזה", העֹולם נברא ה"א ּוב[אֹות] ְְְִֵֶֶַַַָָָָָהּבא
עלמא  ּבבחינת ׁשהם העֹולמ ֹות לכל  הּכֹולל  ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשם

עלמין יאּדאתּגליא  ּכל  ׁשם יב 50ּוממ ּלא הּוא הּבא ועֹולם , ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ
ּדאתּכסיא  עלמא ּבבחינת ׁשהם העֹולמ ֹות לכל  יג הּכֹולל  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

עלמין  ּכל  מ ּׁשּתי יד וסֹובב רק נתהּוּו ּכּלם ּוכלל ּות , ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ
ׁשּתי  מקֹום ּתפיסת ּבהעּדר  לעצמ ֹו ויסּביר  ּבלבד , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאֹותּיֹות

הּנפׁש51אֹותּיֹות  ּומה הּנפׁש, מ ּמׁשל  היטב זה ּומבין  ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
ׁשּתי  הּנה ּבּגּוף הּמתל ּבׁש[ת] הּנׁשמה הארת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
מ ּכל ֿׁשּכן  הּדּבּור , ּכח  לגּבי מקֹום ּתֹופסים אינם ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאֹותּיֹות
מ ּזה  הּנה הּנפׁש, עצם לגּבי ּומ ּכל ֿׁשּכן  הּמח ׁשבה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלגּבי
העֹולמ ֹות  התהּוּות ּכלל ּות מקֹום ּתפיסת העּדר  ְְְְִִִֵֶַַָָָָָיבין 

ּדר ּגין  ּכל  סֹוף עד  ּדר ּגין  ּכל  ההתּבֹוננ ּות טומריׁש והּוא , ְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ח ׁשיבי  ּכלא קּמיּה ּדכ ּלא אחד  ,טז 52ּבהוי' ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֻ
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ב.44) קנו, אחרון קונטרס תניא וראה ט . כח , ֿ א הימים דברי 
בספר 45) בהנסמן וראה א). (מ , ראשון מאמר מאמרות עשרה

.46 הערה סט  ע' תרח "צ המאמרים
ו.46) ג , מלאכי 
השחר.47) ברכות לשון פי  על 
ט .48) כו, ישעיה

א.49) כט , מנחות
המאמרים 50) ספר וראה ֿ ב. א א, בשלח  תורה לקוטי  ראה

יד . ע' הנ"ל 
כ .51) פרק מתניא להעיר
ב.52) יא, א חלק זוהר לב. ד , דניאל  פי  על 

הוי '.י .  מש י ' המגולה .יא .באות  המכוסה .יג.העולמות.יב .עול  בהשפעת יד .עול דרגות שתי  ה ו "ממלא " "סובב "
. בעול האלקי  המדריגות.טו .האור כל  סו עד  המדריגות כל כלא .טז.מראש  חשוב  בפניו  הכל
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ד.19) ג , יונה

•
 

תרצ "ב  מרחשון כ"ב ב"ה,

ריגא 

הרה"ג והנעלה, הנכבד ידידי כבוד

מוה"ר  אי"א וו"ח תהלה, לשם  הנודע

שי' מאיר

וברכה! שלום 

ונהנתי  פייגין, שי' הר"י לידידנו מכתבו את קראתי

ללבו  קרובים  כמה עד רואה והנני הטוב, משלומו לשמע

לו. קרובים  להיות שצריכים  הענינים  כל

התמימים מתלמידי למחנו להביא אדות הרעיון

בזה  לשקוד צריכים  והיו נחוץ, מאד הוא אחדים  לכה"פ

אל  זה דבר להביא איך האפשרי באופן עצות ולחפש 

באיזה  בזה, הצעה איזה לי לכתוב מבקשו והנני הפועל,

בזה  לעבוד להתחיל יכולים  שהיו חושב הוא אופנים 

בגו"ר  ומברכו הדו"ש  ידידו

יצחק  יוסף

יחיו. היקרים  ידידנו אנ"ש  לכללות פ"ש 

   

•

עניין י"א סממני הקטורת הוא כדי להפוך את הי"א ארורים לברוך.
ממאמר שבת חול המועד סוכות ה'תשכ"ז



רפד

   
     §´Ÿ©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬

     ¨«¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«©Ÿ©À
       §Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ¥©´
       ̈½̈§¨−̈¥¦«§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈¨«

      ©Ÿ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´
     §©§¤½¦−̈¦©§Ÿ¤«¨¬¦¨−̈¤®

     «¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ©§¦¬¦«ª−¤®¤
      §¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©¦§¥¬¦§¨¥«§¦¬

     §¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«§´Ÿ
      ¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈§¤©−

       §¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«
      §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®

     £¤³¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«
      ¨«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ

       ́Ÿ¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½
     §¦«§−¦§«Ÿ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−

     §¦§¨¥®¨¦³§¨Æ§©¤½§¨¦−©
      ¦§§¤«¨¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®

     §©̧¨§©¦¨¨²§©§−̈¦§«
      §¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®

      Ÿ¥³¨¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«
      §¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ

     ¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©¦¤−¤§´Ÿ
     ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«¥−Ÿ©«§¥¤®¤

     ¦¤−¤¦§¬¨«¦¤À¤¤¤§Ÿ½̈
      §¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ

       §¦¬¤¨«§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ
      ©§½̈¨¤À©¦²§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ

     
  ¦§´¤§©½¦§¥−©§¥¬§©¤«

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר רפאל נחמן שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על שאלותיו במכתבו:

... לכוון בברכת כהנים למי שנסתלק כבר - לא נראה לי, משא"כ באמירת תהלים או הפסוקים 

בסיום השמו"ע - שזהו תלוי באופן ההתקשרות, הרגש הלב וכו'.

ד( הפסוקים לשם מ"מ הם: מאור עינים ישמח לב ושמועה טובה תדשן עצם, מה טובו אהליך 

יעקב משכנותיך ישראל.

ה( אסיר תודה אהי' לו אם יודיעני הכוונות בברכת כהנים שכתב לו )כפי שמזכיר במכתבו( 

כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ואו( ת"ח ת"ח על שמכוון שמי בברכת כהנים, ועל קיומו מרז"ל, הנותן מתנה לחברו צריך 

שהיא  ובתוספתו  אברכם,  ואני  הקב"ה  הבטחת  והנגלה  הנראה  בטוב  בו  שיקויים  ויה"ר  להודיעו, 

מרובה על העיקר.

בברכת בריאות הנכונה לו ולזוגתו שיחיו, ורוב נחת מכל ילידיהם שיחיו.

סוף זמן קידוש לבנה בארץ ישראל:
יום שני בערב, ט"ו תשרי



רפה לוח זמנים לשבוע חול המועד סוכות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:296:338:568:579:299:3010:3210:3213:0413:0118:3618:2919:0218:5518:1019:05באר שבע )ק(

6:296:338:548:559:289:2910:3110:3113:0313:0018:3918:3119:0218:5418:0219:04חיפה )ק(

6:286:318:548:559:289:2810:3010:3013:0212:5918:3918:3219:0118:5317:5319:03ירושלים )ק(

6:306:338:558:569:299:3010:3210:3213:0413:0118:3718:2919:0318:5518:1019:05תל אביב )ק(

6:426:518:589:029:429:4610:4510:4713:1713:1518:5118:3819:2419:1118:2219:24אוסטריה, וינה )ק(

6:095:598:328:269:099:0310:1210:0712:4312:4218:1818:2318:4518:5018:0519:01אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:456:539:029:069:459:4810:4810:4913:2013:1718:5318:4119:2519:1318:2519:26אוקראינה, אודסה )ק(

6:166:258:338:369:179:2010:1910:2112:5212:4918:2518:1318:5818:4617:5718:59אוקראינה, דונייצק )ק(

6:276:368:438:479:289:3110:3010:3213:0313:0018:3618:2419:0918:5718:0819:10אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:537:029:079:119:539:5710:5610:5713:2813:2619:0218:4819:3619:2318:3319:36אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:456:558:599:039:469:4910:4810:5013:2113:1818:5418:4119:2919:1618:2519:29אוקראינה, קייב )ק(

7:117:199:299:3210:1110:1411:1411:1513:4613:4419:2219:1019:5119:3918:5419:51איטליה, מילאנו )ק(

6:036:018:348:329:039:0110:0510:0312:3712:3518:1018:0818:3218:3017:5018:38אקוואדור, קיטו )ח(

6:426:339:079:019:429:3710:4510:4113:1613:1518:5218:5619:1819:2218:3719:33ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:337:229:549:4810:3310:2711:3611:3114:0814:0719:4319:4920:1220:1919:3020:30ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:557:019:179:199:559:5610:5710:5813:2913:2719:0218:5219:3019:2118:3619:32ארה״ב, בולטימור )ק(

6:446:509:069:089:449:4610:4710:4713:1813:1618:5118:4119:2019:1018:2519:22ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:456:519:069:089:449:4610:4710:4813:1913:1718:5218:4219:2119:1118:2519:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:217:279:419:4310:2010:2311:2311:2413:5513:5219:2819:1719:5719:4719:0119:59ארה״ב, דטרויט )ק(

7:107:149:379:3810:1010:1011:1211:1213:4413:4219:1719:1019:4219:3518:5319:45ארה״ב, האוסטון )ק(

6:416:459:069:079:409:4110:4310:4313:1513:1218:4718:3919:1419:0518:2219:16ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:107:129:389:3810:0910:1011:1211:1113:4313:4119:1619:1019:4119:3418:5319:44ארה״ב, מיאמי )ק(

6:406:469:019:039:409:4210:4210:4313:1413:1218:4718:3719:1619:0618:2119:18ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:087:149:309:3210:0810:1011:1111:1113:4313:4019:1519:0519:4419:3418:4919:46ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:396:459:009:029:399:4110:4110:4213:1313:1118:4618:3519:1519:0518:1919:17ארה״ב, שיקגו )ק(

6:216:168:518:489:219:1810:2410:2112:5512:5318:2918:2918:5218:5218:1119:01בוליביה, לה-פס )ח(

7:307:399:439:4710:3010:3411:3311:3514:0514:0319:3919:2520:1420:0019:0920:14בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:307:399:439:4710:3010:3411:3311:3514:0514:0319:3919:2520:1420:0019:1020:14בלגיה, בריסל )ק(

5:555:498:248:208:558:519:589:5412:2912:2818:0718:0918:2718:2917:5118:39ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:435:378:128:088:438:399:469:4312:1712:1617:5117:5318:1518:1717:3518:26ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:486:589:009:059:489:5210:5110:5313:2313:2118:5818:4419:3219:1818:3219:32בריטניה, לונדון )ק(

6:567:079:069:119:5610:0110:5911:0113:3213:2919:0518:5119:4219:2818:3819:42בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:547:049:059:109:549:5810:5710:5913:2913:2719:0418:5019:3919:2518:3419:39גרמניה, ברלין )ק(

7:137:229:279:3110:1310:1711:1611:1813:4813:4619:2219:0819:5619:4318:5319:56גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:565:498:248:198:568:529:599:5512:3012:2818:1018:1318:2818:3117:5418:41דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:276:298:578:579:279:2710:3010:2913:0112:5918:3418:2918:5718:5218:1219:01הודו, מומבאי )ח(

6:246:258:538:539:239:2310:2610:2512:5712:5518:3018:2518:5318:4818:0818:57הודו, פונה )ח(

6:316:408:488:519:329:3510:3410:3613:0613:0418:4018:2819:1219:0018:1219:13הונגריה, בודפשט )ק(

5:495:558:108:128:488:509:519:5212:2312:2117:5617:4618:2518:1517:3018:27טורקיה, איסטנבול )ח(

7:137:199:379:3810:1310:1511:1611:1613:4813:4519:2119:1219:4919:3918:5519:50יוון, אתונה )ק(

6:527:009:099:139:529:5510:5510:5613:2713:2519:0118:4919:3319:2118:3319:34מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע חול המועד סוכות בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:256:268:548:549:249:2410:2710:2612:5812:5618:3118:2618:5418:4918:0918:58מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:186:068:368:299:189:1110:2110:1612:5212:5118:2718:3418:5819:0618:1519:19ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:525:558:208:208:528:539:559:5412:2612:2417:5917:5218:2418:1717:3618:27נפאל, קטמנדו )ח(

6:026:088:248:279:029:0410:0510:0612:3712:3518:1118:0118:3918:2917:4218:41סין, בייג'ין )ח(

6:546:529:259:239:539:5110:5610:5413:2713:2519:0018:5819:2219:2018:4019:29סינגפור, סינגפור )ח(

6:236:338:358:399:249:2810:2610:2812:5912:5618:3218:1819:0918:5418:0319:08פולין, ורשא )ק(

5:575:538:288:258:578:549:599:5712:3112:2918:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:297:369:479:5010:2910:3111:3111:3214:0314:0119:3719:2520:0819:5719:0920:09צרפת, ליאון )ק(

7:387:479:549:5710:3810:4211:4111:4314:1314:1119:4819:3620:2020:0819:2020:21צרפת, פריז )ק(

5:455:448:178:158:458:439:489:4612:1912:1717:5217:4918:1418:1117:3118:20קולומביה, בוגוטה )ח(

7:067:139:259:2810:0610:0811:0811:0913:4013:3819:1619:0519:4319:3218:4819:44קנדה, טורונטו )ק(

6:426:509:009:049:429:4510:4510:4613:1713:1418:5118:3919:2119:1018:2319:22קנדה, מונטריאול )ק(

6:346:388:599:009:349:3510:3610:3713:0813:0618:4118:3319:0818:5918:1619:10קפריסין, לרנקה )ק(

6:436:548:518:579:449:4810:4610:4913:1913:1718:5318:3819:3119:1618:2219:31רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:166:288:238:299:179:2210:2010:2212:5212:5018:3018:1419:0618:5017:5819:05רוסיה, מוסקבה )ח(

6:096:178:268:299:099:1210:1210:1312:4412:4118:1718:0518:5018:3817:4918:50רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:147:229:309:3410:1410:1711:1611:1813:4913:4619:2619:1419:5419:4218:5819:55שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:388:379:079:0610:0910:0812:4112:3918:1418:1018:3718:3217:5218:41תאילנד, בנגקוק )ח(

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חג הסוכות, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר משה מאיר שי'

שלום וברכה!

לבנין  ביטש  ברייטאן  בשכונת  המשפחה  טהרת  ועד  התיסדות  ע"ד  כותב  בו  מכתבו  קבלתי 

מקוה כשרה, ומבקש שאבוא בדברי זירוז לבני מחנם שיחיו.

יעזרם  הנכונה  בהשתדלות  ובודאי  שלי  קורא  הקול  ומוסג"פ  בקשתו,  ממלא  הנני  בשמחה 

השי"ת להוציא מחשבתם הטובה מהכח אל הפועל בהקדם האפשרי.

בברכת חג שמח.



רפז

       

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,      

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
לאחרי  הצדקה קופת את ח "ו , לטלטל , אסור  השני). היום עבור  גם סוכות של  א' יום בערב נותנים (בחו "ל  חול 

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה,

     

הספיקו  לא   א א , הנפוצי  הזמני לוחות פי  על החשיכה , לפני  החג לכבוד  הנרות את להדליק  רצוי  מלכתחילה 
חדשה , אש  באמצעות הנרות את להדליק  אי אז א יותר, מאוחר  ג להדליק נית , יו מבעוד  הנרות את להדליק 
נשמה ' 'נר החג כניסת לפני  בחו "ל – להדליק  ראוי  כ  משו החג. לפני  שהודלקה  מאש  מועברת אש  על־ידי  רק  אלא 
מאוחר.  להדליק  כשנאלצי החג נרות הדלקת לצור אש  להעביר הצור בעת לאפשר כדי  וכדומה ), גז שלהבת (או 
של  השני  בלילה  הנרות הדלקת לצור חג מערב  שנדלקה  לאש   הזקוקי בחו "ל,  הגרי לאלה  במיוחד  חשובה  זו  עצה 

הסוכות. חג
: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

          
   

          
     

על־ידי ורק  א נעשית הנרות הדלקת ,( הכוכבי צאת לפני  (לא  בלילה  רק  השני  החג בליל – הערב  נרות הדלקת זמ
מצית). או  (גפרור חדשה  אש  יצירת על־ידי  להדליק  אופ  בשו אסור החג. כניסת לפני  הדלוקה  מאש  העברה 

: מברכי כ ואחרי  דולק  מנר העברה  על־ידי  הנרות את  מדליקי

          
   

          
    

להדליק  אופ  בשו אסור   המוסמכי  הגורמי על־ידי   ומקו  מקו בכל  המתפרס כפי  הוא  הנרות הדלקת זמ
זה . זמ לאחר

לאחרי הצדקה  קופת את ח "ו  לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני  לצדקה  להפריש  ... ישראל בנות של הטוב  מנהג
הבדלה . לאחרי  עד   ש שתישאר  במקו ההדלקה ] [=לפני  לכתחילה  להניחה   צריכי ולכ ההדלקה 

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

          
   



 
                 
                  

             
              

           
             

             


 

  

 

  
  

  
 

 
 

 
    


אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 ת.ד.     
 

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנויים ומנויים ומנויים ומנויים :::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים : להורדת 

 
    

      

ל: לשלוח  ניתן ותיקונים  הערות 

- 

 
  






 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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