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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
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éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
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à"èéìù ø"åîãà ÷"ë ìéàåäù ÷øáîä çñåð .ä"á

ìáú éáçøî ìëá 'éù ù"ðàì çåìùì

á"ðùú'ä åðúçîù ïîæ ,úåëåñä âç úàø÷ì

ה'תשנ"ב. חה"ס ערב ב"ה.

במעשיו השם וישמח בעושיו ישראל וישמח שמחתנו וזמן טוב יום

זו. (מעוברת) תמימה השנה בכל ולהמשיכם

/‰ÓÈ˙Á‰ ÌÂ˜Ó/

�

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חג הסוכות, בעלות המנחה,
ה'תשכ"ה. ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס כו' מו"ה שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

ת"ח בעד דברי הנחומים ששלח כת"ר,

ויהי רצון אשר בקרוב בימינו נזכה, בתוך כלל ישראל, לראות בנחמת ציון וירושלים, ולקיום 
היעוד בלע גו' ומחה ה"א דמעה מעל כל פנים גו', והקיצו ורננו שוכני עפר שיחיים ה' בטל של אור גדול 

של מעלה,

לפלא קצת שלא מצאתי ציון לפיהמ"ש )דמאי א, ב( באנצ' ]מסייע לפי' הרא"ש )סוף מע"ש([ דמותר 
במע"ש לאחר הקבורה ]אלא שבפיה"מ שהו"ל הרב קאפח כותב - שהרמב"ם העביר קולמוס ע"ז[.

בברכה לבשורות טובות ולחג שמח

מ. שניאורסאהן

סוף זמן קידוש לבנה, יום ראשון בערב, י"ג תשרי



ד
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eÏÏ‰,האּמים ּכל ׁשּבחּוהּו ּגֹוים ּכל הוי' את «¿ְֲִִֶַָָָָָֻ

לעֹולם  הוי' ואמת חסּדֹו עלינּו גבר ְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָּכי

גבר 1הללּויּה ּדּכי הּטעם מהּו להבין, וצרי . ְְְְִִִַַַַַַָָָָ

Epilrאֹותֹו ויׁשּבחּו יהללּו זה ׁשּבׁשביל חסּדֹו ¨¥ְְְְְִִִֶֶַַַ

ּפסחים  ּבּגמרא ׁשּמקׁשה ּוכמֹו והאּוּמים, 2הּגֹוים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

רׁש"י  והּנה עבידּתייהּו. מאי העֹולם ְְְֲִִִֵַַַָָאּוּמֹות

ׁשּגבר ּדאף ׁשם), הּגמרא (ּבתירּוץ Epilrמפרׁש ְְְְֵֵֶַַַָָָָָ¨¥
הם  ׁשּגם ּבגיּלּוי ׁשּזהּו מּכיון מקֹום, מּכל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָחסּדֹו,

עליהם  לכן לי"), ׁשעׂשה ("ּדחזיתּו זאת ְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹרֹואים

ּוכמֹו מסּפיק, זה אין אמנם ּולׁשּבח. ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָלהּלל

הוי' את הללּו הּמתחיל ּדיּבּור ּבּמאמר ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָׁשּכתּוב

הּזקן  ׁשּמּלׁשֹון 3לרּבינּו מסּפיק". טעם זה ׁש"אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

טעם  הּוא חסּדֹו" עלינּו גבר ׁש"ּכי מׁשמע ְְִֵֶֶַַַַַַָָזה

מׁשמע  (ׁשּמּזה ּגֹו' ּגֹוים ּכל הוי' את ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָלהללּו

זה  ׁשאין אּלא הּנ"ל), רׁש"י ּכפירּוׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמפרׁש

מסּפיק  ׁשּכי 4טעם ׁשם, הרׁשּב"ם מפרׁש ולכן . ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּכאן  וכי עצמֹו, ּבפני ענין הּוא חסּדֹו עלינּו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָגבר

עליהם  והאּוּמים ׁשהּגֹוים ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָּפרׁש

ׁשעׂשה  ונפלאֹות הּגבּורֹות על ּולׁשּבח ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהּלל

יֹותר  חסּדֹו עלינּו ׁשּגבר אנּו ׁשּכן וכל ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבעֹולם,

ולׁשֹון. אּוּמה ְִָָָמּכל

‰p‰Â לחג האּוּמים ּכל ׁשּבחּוהּו ּגֹוים ּכל הוי' את ּדהללּו מיּוחדת הּׁשּייכּות ¿ƒ≈ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבּגמרא  ּכדאיתא הּוא ׁשּמקריבים 6ּובּמדרׁש5הּסּוּכֹות ּפרים ׁשהּׁשבעים ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

זה  ׁשּמּצד האּוּמֹות, ּכל ּכללּות ׁשהם אּוּמֹות, הּׁשבעים ּכנגד הם הּסּוּכֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחג

הוי' את הללּו הּסּוּכֹות ּבחג ׁשּבחּוהּוlMהּנה להבין lMּגֹוים וצרי ,7האּוּמים. ְְֲִֵֶַַַָָ¨ְִַ¨ְְִִִָָָ

ּבּזהר  איתא אבֹותינּו8ׁשהרי והם א ּוׁשּפיזין לבחינת זּמין החג ימי ׁשּבׁשבעת ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
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דש"פ  הזאת המצוה כי בד"ה הנסמן (ראה שלפניו למאמרים המשך והוא שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

המו"ל. .(1 הערה שע ע' תש"ל סה"מ - תש"ל קיז.1)נצו"י ב.2)תהלים רלח 3)קיח, ע' תקס"ט אדה"ז במאמרי נדפס

ואילך. א'תשנה ע' סוכות באוה"ת - הגהות ועם ואילך). רפה ע' - החדשה (בהוצאה שם.4)ואילך חדא"ג סוכה 5)וראה

ב. פנחס.6)נה, ס"פ ותנחומא א'תשנו.7)רבה ע' שם אוה"ת ואילך.8)ראה ב קג, ח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החגים): בימי הנאמרים 'הלל' (בפרקי בתהילים נאמר

eÏÏ‰ושבחו¯·‚ Èk ,ÌÈn‡‰ Ïk e‰eÁaL ÌÈBb Ïk 'ÈÂ‰ ˙‡ «¿∆¬»»»ƒ«¿»»Àƒƒ»«
eÈÏÚישראל בני הקדושֿברוךֿהוא BcÒÁעל ÌÏBÚÏשל 'ÈÂ‰ ˙Ó‡Â »≈«¿∆¡∆¬»»¿»

dÈeÏÏ‰1. «¿»
ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««««
BcÒÁ eÈÏÚ ¯·‚ Èkc¿ƒ»«»≈«¿
eÁaLÈÂ eÏÏ‰È ‰Ê ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒ«¿

,ÌÈne‡‰Â ÌÈBb‰ B˙B‡,כלומר «ƒ¿»ƒ
בני  על גבר ה' שחסד העובדה כיצד

שאומות  לכך וסיבה טעם היא ישראל

ה' את וישבחו יהללו ¿BÓÎeהעולם
ÌÈÁÒt ‡¯Óba ‰L˜nL2 ∆«¿∆«¿»»¿»ƒ

È‡Ó ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡»»«
e‰ÈÈz„È·Ú?זה לענין מעשיהם מה ¬ƒ¿«¿

ıe¯È˙a) L¯ÙÓ È"L¯ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ¿»≈¿≈
¯·bL Û‡c ,(ÌL ‡¯Ób‰«¿»»»¿«∆»«

eÈÏÚ ישראל בני ÏkÓעל ,BcÒÁ »≈«¿ƒ»
e‰fL ÔÂÈkÓ ,ÌB˜Ó על ה' חסד »ƒ≈»∆∆

ישראל כךÈelÈ‚aבני ‰Ìכל ÌbL ¿ƒ∆«≈
העולם (אומות ˙‡Ê ÌÈ‡B¯ ובלשון ƒ…

רואים "e˙ÈÊÁcרש"י  שאתם ¿»ƒ
ÔÎÏ ,("ÈÏ ‰NÚL כיוון ∆»»ƒ»≈

את  רואים העולם אומות גם שלמעשה

ה' ÁaLÏe.חסד Ïl‰Ï Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«≈¿«≈«
‰Ê ÔÈ‡ ÌÓ‡ביאור˜ÈtÒÓ על »¿»≈∆«¿ƒ

Ó‡na¯השאלה, ·e˙kL BÓÎe¿∆»««¬»
‰ÏÈÁ˙nדותחסי  ¯eaÈc הפותח ƒ««¿ƒ
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Ï"p‰ È"L¯ Le¯ÈÙk'ה שחסד ¿≈«ƒ««
וסיבה  טעם אכן הוא ישראל בני על

ה' את יהללו ‡l‡שהאומות ,(∆»
˜ÈtÒÓ ÌÚË ‰Ê ÔÈ‡L4 מענה ∆≈∆«««¿ƒ

השאלה. על L¯ÙÓהולם ÔÎÏÂ¿»≈¿»≈
Ì"aL¯‰ במסכת הגמרא דברי את »«¿«

מפירוש ÌLפסחים  שונה בפירוש »

BÓˆÚרש"י, ÈÙa ÔÈÚ ‡e‰ BcÒÁ eÈÏÚ ¯·‚ ÈkL הטעם רק ולא ∆ƒ»«»≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿
ה', את ולשבח להלל צריכים העולם שאומות לכך L¯tוההסבר Ô‡k ÈÎÂ¿ƒ»≈≈

"כי" המילה היא ומשמעות זה ÌÈBb‰Lבהקשר ·e˙kL BÓk¿∆»∆«ƒ
˙B‡ÏÙÂ ˙B¯e·b‰ ÏÚ ÁaLÏe Ïl‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈne‡‰Â¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«≈«««¿¿ƒ¿»

ÌÏBÚa ‰NÚL דווקא לאו בכלל, ∆»»»»
ישראל, לבני ה' חסד ÔkLעל ÏÎÂ¿»∆≈

¯˙BÈ BcÒÁ eÈÏÚ ¯·bL e‡»∆»«»≈«¿≈
ÔBLÏÂ ‰ne‡ ÏkÓ קלֿוחומר ƒ»»¿»

ה'. את ולשבח להלל שעלינו

˙„ÁeÈÓ ˙eÎÈiM‰ ‰p‰Â¿ƒ≈««»¿∆∆
ÌÈBb Ïk 'ÈÂ‰ ˙‡ eÏÏ‰c¿«¿∆¬»»»ƒ
‚ÁÏ ÌÈne‡‰ Ïk e‰eÁaL«¿»»ƒ¿«

˙Bkeq‰ דווקא‡˙È‡„k ‡e‰ «ƒ¿ƒ»
Óba5L¯„n·e6¯‡כמובא  «¿»»«ƒ¿»

ÌÈ·È¯˜nL ÌÈ¯t ÌÈÚ·M‰L∆«ƒ¿ƒ»ƒ∆«¿ƒƒ
‰כקרבנות  ‚Áa˙Bkeq כמפורש ¿««

יום  בכל יקריבו פרים כמה בתורה

ומספרם  הסוכות חג ימי משבעת

שבעים  הוא k‚„הכולל Ì‰≈¿∆∆
Ì‰L ,˙Bne‡ ÌÈÚ·M‰«ƒ¿ƒ∆≈

˙Bne‡‰ Ïk ˙eÏÏk ושאר ¿»»»
הם  השבעים, על הנוספים האומות,

השבעים, של בכלל »vnL∆ƒ„פרטים
‰Ê של המיוחד הקשר אומות בגלל ∆

הסוכות  לחג Áa‚העולם ‰p‰ƒ≈¿«
˙Bkeq‰ יותר בחגים במיוחד, מאשר «

צריך  הלל, אומרים בהם שגם אחרים

ÌÈBbלהיות  Ïk 'ÈÂ‰ ˙‡ eÏÏ‰«¿∆¬»»»ƒ
.ÌÈne‡‰ Ïk e‰eÁaL«¿»»ƒ

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ7‡˙È‡ È¯‰L , ¿»ƒ¿»ƒ∆¬≈ƒ»
fa8ÈÓÈ‰¯מובא  ˙Ú·LaL «…«∆¿ƒ¿«¿≈

ÔÈnÊ ‚Á‰ מזמין˙ÈÁ·Ï ∆»«ƒƒ¿ƒ«
ÔÈÊÈtLe‡ אורחיםeÈ˙B·‡ Ì‰Â ¿ƒƒ¿≈¬≈
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מׁשיחא  מלּכא ּדוד עד וכּו' ויעקב יצחק ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹאברהם

המבֹואר  עם מתאים זה ואי הּׁשביעי, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָׁשהּוא

ּכנגד  הם ּפרים ׁשהּׁשבעים ּומדרׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּגמרא

זּכּותא  מׁשה הרב ׁשּכתב והגם אּוּמֹות. ְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹהּׁשבעים

ׁשּבּזהר 9ׁשם  ׁשהאּוׁשּפיזין כו' היטיב והׂשּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּוכמֹו מסּפיק אינֹו עדיין אחר, ּפירּוׁש ְְֲִִֵֵֵַַַהּוא

ּדברי  ואּלּו אּלּו והרי ׁשם, ּבהּמאמר ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּכתּוב

חּיים  אּלּו10אלקים ּפירּוׁשים ׁשני יבֹואּו ואי , ְְֱִִִֵֵֵֵַָֹ

הּידּוע  ּפי על ּובפרט להלכה 11יחד, (וגם ְְֲִִַַַַַַַָָָָ

ׁשּייכים  אחת ׁשּבתיבה הענינים ׁשּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלמעׂשה)

ּדידן  ּבּנּדֹון ׁשּכן ּבמּכל מּזה מּובן הרי לזה, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזה

אּלא  אחת ּבתיבה רק  אינם הּפירּוׁשים ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ(ׁשּׁשני

וכן  והּמדרׁש הּגמרא ׁשּפירּוׁש ּכּוּלֹו) הענין ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּבכל

סעּודת  זה הרי הּימים ּדבׁשבעת הּמדרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּפירּוׁש

ימי  ׁשבעת ּכל והּסֹועדים הּמדינה לבני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמל

ׁשּבחג  הּזהר ּופירּוׁש ׂשרים הּׁשבעים הם ְְִִִֵֵֶַַַַַָֹהּסּוּכֹות

אּוׁשּפיזין  לבחינת להּסעּודה זּמין ְְְְִִִִִַַַַָהּסּוּכֹות

ּבתֹורת  הם הענינים ׁשּׁשני מּכיון כּו', ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָעיּלאין

לפי  ּובפרט אמיּתית. ׁשּייכּות ּביניהם יׁש ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָאמת,

ּדבׁשמי  ׁשם ּומדרׁש ּבּגמרא ּׁשּמסּיים עצרת מה ני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

כּו'  למל מׁשל  יחידה, אּוּמה ּכנגד כּו' יחידי ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָּפר

ּבני  ּכל את וזיּמן ּגדֹולה סעּודה לי עׂשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָׁשאמר

לי  עׂשּו לאֹוהבֹו אמר אחרֹון, ליֹום ְְְֲֲֲִִַַַָָהּמדינה

ּבמה  ואּתה אני ּונגלּגל  ּבאּו קטּנה, ְְְְְְֲִֵַַַַָָָֹסעּודה

ענין  הּוא ּבהּנמׁשל ּגדֹולה ׁשּסעּודה ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָּׁשּתמצא.

אחד  ּפר ענין הּוא קטּנה ּוסעּודה ּפרים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָהּׁשבעים

ריחּוק  מּובן והרי עצרת. ּבׁשמיני ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָׁשּמקריבין

הּמדינה) ּבני ּכל (ׁשעבּור ּפרים ּדׁשבעים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָהער

ׁשּגם  הּזהר ּפירּוׁש לפי הּנה (ּדאֹוהבֹו), אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹלפר

(ּדמּזה  עיּלאין לאּוׁשּפיזין זּמין החג ימי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָׁשבעת

הּלׁשֹון ׁשאֹומר ּדּוגמת oiOfעצמֹו כּו' לאּוׁשּפיזין ְֵֶַַָ©¦ְְְִִַ

מׁשמע  כּו' ׁשּזיּמן למל מׁשל הּמדרׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלׁשֹון
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'eÎÂ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ואהרן משה kÏÓ‡יוסף „Âc „Ú «¿»»ƒ¿»¿«¬…¿«»ƒ«¿»

‡ÁÈLÓ המשיח האושפיזין e‰L‡מלך המלך, CÈ‡Âדוד ,ÈÚÈ·M‰ ¿ƒ»∆«¿ƒƒ¿≈
‰Ê על בזוהר הסוכות האמור חג של ‰B·Ó‡¯האושפיזין ÌÚ ÌÈ‡˙Ó ∆«¿ƒƒ«¿»

ÌÈÚ·M‰ „‚k Ì‰ ÌÈ¯t ÌÈÚ·M‰L L¯„Óe ‡¯Óba«¿»»ƒ¿»∆«ƒ¿ƒ»ƒ≈¿∆∆«ƒ¿ƒ
˙Bne‡?

‰LÓ ·¯‰ ·˙kL Ì‚‰Â«¬«∆»«»«…∆
‡˙ekÊ הזוהר על ÌL9בפירושו «»»

'ÂÎ ·ÈËÈ‰ ÏkN‰Â¿«¿≈≈≈
‡e‰ ¯‰faL ÔÈÊÈtLe‡‰L∆»¿ƒƒ∆«…«

¯Á‡ Le¯Èt שבעים מעניין שונה ≈«≈
זה  ולפי האומות, שבעים שכנגד הפרים

לשאול  מקום והשייכות אין הקשר מה

הדברים, שני ‡BÈבין ÔÈÈ„Ú¬«ƒ≈
˜ÈtÒÓ ולמצוא אלא לעיין יש עדיין «¿ƒ

הנושאים  שני בין הקשר ¿BÓÎeאת
¯Ó‡n‰a ·e˙kL אדמו"ר של ∆»¿««¬»

È¯‰Âהזקן  ,ÌL לגבי הגמרא כדברי »«¬≈
בהלכה חילוקי  el‡Âדעות el‡≈»≈

ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·c10 ומכאן ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ
ביאורים  שני יש אחד שכאשר בעניין

אמת, ÈLשניהם e‡B·È CÈ‡Â¿≈»¿≈
Ë¯Ù·e ,„ÁÈ el‡ ÌÈLe¯Èt≈ƒ≈««ƒ¿»
מתאימים  הדברים שני איך והשאלה

מתחזקת  ‰Úe„iיחד, Èt ÏÚ11 «ƒ«»«
Ì‚Â)משמעות לכך ÎÏ‰Ï‰יש ¿««¬»»

ÌÈÈÚ‰ ÏkL (‰NÚÓÏ¿«¬∆∆»»ƒ¿»ƒ
‰·È˙aL במילה˙Á‡ אף ∆¿≈»««

לאמיתו  שונים, פירושים הם שלכאורה

הם  דבר, ÊÏ‰,של ‰Ê ÌÈÎÈiL«»ƒ∆»∆
ÔkL ÏkÓa ‰fÓ Ô·eÓ È¯‰¬≈»ƒ∆¿ƒ»∆≈

Ô„Èc ÔBcpa העניינים שני לגבי «ƒƒ»
הסוכות  בחג ≈¿∆(ÈMLהאמורים

‰·È˙a ˜¯ ÌÈ‡ ÌÈLe¯Èt‰«≈ƒ≈»«¿≈»
‰ÔÈÚמילה  ÏÎa ‡l‡ ˙Á‡««∆»¿»»ƒ¿»

‡¯Ób‰ Le¯ÈtL (Blek∆≈«¿»»
L¯„n‰Â כנגד ששבעים הם הפרים ¿«ƒ¿»

האומות  Le¯Ètשבעים ÔÎÂ¿≈≈
È¯‰ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L·c L¯„n‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¬≈
È·Ï CÏn‰ ˙„eÚÒ ‰Ê∆¿««∆∆ƒ¿≈

‰È„n‰ האנשים גם כולם «¿ƒ»
Ú·L˙הפשוטים  Ïk ÌÈ„ÚBq‰Â¿«¬ƒ»ƒ¿«

ÌÈÚ·M‰ Ì‰ ˙Bkeq‰ ÈÓÈ¿≈«≈«ƒ¿ƒ
ÌÈ¯N העולם אומות שבעים של »ƒ

˙Bkeq‰ ‚ÁaL ¯‰f‰ Le¯ÈÙe≈«…«∆¿««

ÔÈnÊ מישראל אחד כל בסוכהeÚq‰Ï„‰מזמין סועד ÈÁ·Ï˙שהוא «ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«
Ì‰ ÌÈÈÚ‰ ÈML ÔÂÈkÓ ,'eÎ ÔÈ‡lÈÚ ÔÈÊÈtLe‡ דברים ¿ƒƒƒ»ƒƒ≈»∆¿≈»ƒ¿»ƒ≈

שהיא  בתורה ‡ÈzÈÓ˙שנאמרו ˙eÎÈiL Ì‰ÈÈa LÈ ,˙Ó‡ ˙¯B˙a¿«¡∆≈≈≈∆«»¬ƒƒ
השייכות. מהי לעיין ויש

Ë¯Ù·e את להבין צריך ובמיוחד ƒ¿»
שבעים  לעניין הסוכות חג של הקשר

והן  האומות שבעים שכנגד הפרים

והתוכן  שבזוהר, האושפיזין לעניין

הדברים, לשני Ó‰המשותף ÈÙÏ¿ƒ«
ÌL L¯„Óe ‡¯Óba ÌÈiÒnM∆¿«≈«¿»»ƒ¿»»
כנגד  הפרים ששבעים לאמור בהמשך

אומות  ÈÈÓL·c¿ƒ¿ƒƒהעולם שבעים
˙¯ˆÚ אחרי מיד הבא החג יום ¬∆∆

מקריבים  שבהם הסוכות חג שבימי

מקריבים  פרים, אחד t¯שבעים «
„‚k 'eÎ È„ÈÁÈ שהם ישראל בני ¿ƒƒ¿∆∆

‰ne‡ אחתÏLÓ ,‰„ÈÁÈ »¿ƒ»»»
ÈÏ eNÚ ¯Ó‡L 'eÎ CÏÓÏ¿∆∆∆»«¬ƒ
Ïk ˙‡ ÔnÈÊÂ ‰ÏB„b ‰„eÚÒ¿»¿»¿ƒ≈∆»

ÔB¯Á‡ ÌBÈÏ ‰È„n‰ Èa של ¿≈«¿ƒ»¿«¬
B·‰B‡Ïהסעודות, ¯Ó‡ האחד »«¿¬

˜pË‰,המיוחד  ‰„eÚÒ ÈÏ eNÚ¬ƒ¿»¿«»
ÏbÏ‚e e‡a רק‰z‡Â È‡ …¿«¿≈¬ƒ¿«»

המדינה  בני כל ללא »¿Óa‰בלבד,
‡ˆÓzM.גדולה בכמות צורך ואין ∆ƒ¿»

ÏLÓp‰a ‰ÏB„b ‰„eÚqL∆¿»¿»¿«ƒ¿»
ÌÈ¯t ÌÈÚ·M‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ
כנגד  הסוכות, ימי בשבעת שמקריבים

(המדינה) האומות «¿eÚÒe„‰שבעים
‰pË˜ בנמשל¯t ÔÈÚ ‡e‰ ¿«»ƒ¿««

ÈÈÓLa ÔÈ·È¯˜nL „Á‡∆»∆«¿ƒƒƒ¿ƒƒ
˙¯ˆÚ המלך רק נמצאים שבו (היום ¬∆∆

¯eÁÈ˜ואוהבו). Ô·eÓ È¯‰Â«¬≈»ƒ
¯e·ÚL) ÌÈ¯t ÌÈÚ·Lc C¯Ú‰»≈∆¿ƒ¿ƒ»ƒ∆¬
„Á‡ ¯ÙÏ (‰È„n‰ Èa Ïk»¿≈«¿ƒ»¿«∆»

,(B·‰B‡c) פרים שבעים שכמובן ¿¬
אחד  פר מאשר יותר הרבה ≈p‰ƒ‰הם

˙Ú·L ÌbL ¯‰f‰ Le¯Èt ÈÙÏ¿ƒ≈«…«∆«ƒ¿«
‚Á‰ ÈÓÈ רק עצרת ולא בשמיני ¿≈∆»

ÔÈ‡lÈÚ ÔÈÊÈtLe‡Ï ÔÈnÊ בני של «ƒ¿¿ƒƒƒ»ƒ
ÓB‡L¯ישראל  BÓˆÚ ‰fÓc)¿ƒ∆«¿∆≈
ÔÈÊÈtLe‡Ïהזוהר  ÔÈnÊ ÔBLl‰«»«ƒ¿¿ƒƒ

L¯„n‰ ÔBLÏ ˙Ó‚ec 'eÎ¿«¿«ƒ¿»
'eÎ ÔnÈfL CÏÓÏ ÏLÓ»»¿∆∆∆ƒ≈
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ז `"lyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

אברהם  אבֹותינּו ׁשהם לזה), זה ׁשּייכים ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהם

להבין, צרי מלּכא, לדוד עד כּו' ויעקב ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹיצחק

עצרת  ּדׁשמיני קטּנה ׁשּבהּסעּודה החיּדּוׁש ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָמהּו

החג. ימי ׁשבעת סעּודת ְְְִֵֶַַַָעל

‰p‰Âחסּדֹו חסּדֹו, עלינּו גבר ּכי ּׁשּכתּוב מה ¿ƒ≈ְְִֵֶַַַַָָָ

ׁשהּוא  לֹומר יׁש סתם, חסד ולא ְְְֵֶֶֶַַָָֹּדייקא

רז"ל  מאמר ּדר "ּכי 12על וׁשּׁשה עׂשרים ּגּבי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

ּדֹורֹות  וׁשּׁשה עׂשרים על ׁשּקאי חסּדֹו" ְְְְִִֵֶֶַַָָָלעֹולם

ׁשל  ּבחסּדֹו ניּזֹונין ׁשהיּו ּתֹורה מּתן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּלפני

מקֹומֹות  ּבכּמה ּבזה ּומבֹואר ׁשּקאי 13הּקּב"ה, ְְְֵֶֶַַָָָָָָ

חסד  מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה חסד ּבחינת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָעל

עלינּו גבר ּבּכי ּגם מּובן ׁשּמּזה אנּפין. ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּדארי

ׁשּלמעלה  חסד ּבחינת הּוא ׁשחסּדֹו ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָחסּדֹו,

הּתגּבֹורת  הּוא חסּדֹו עלינּו וגבר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות,

ּגם  יֹותר נעלה ׁשהּוא היינּו חסּדֹו, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַּבבחינת

נעלית  ּבחינה ׁשהיא .ּדארי חסד ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָמּבחינת

זה  לאחרי ּׁשּכתּוב למה ּבנֹוגע ּגם וכן ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָּביֹותר.

הּוא  אמת" "והוי' ׁשענין – לעֹולם הוי' ְְֱֱֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָואמת

הרמּב"ם ׁשּכתב הּוא 14ספרֹוzlgzdAּכמֹו ְְֶַַַָָ§©§¨©ְִ

ּובענין  ּכאמיּתתֹו, אמת לאחר ואין האמת ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָלבּדֹו

"הּוא ׁשם ּברמּב"ם ּכֹותב ּכי iaPdW`זה אֹומר", ְֵֶַַָָ¤©¨¦ִֵ

ּובדעּתם  ּבהענין 15נבראים ידיעה להם אין ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

ׁשהּנביא  "הּוא מדּגיׁש לכן ,יתּבר ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּדאמיּתתֹו

זה  לאחרי ׁשם ּׁשּכתב ּבמה ּגם הּוא [וכן ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָאֹומר"

ׁשם  אין מּלבּדֹו, עֹוד אין אֹומרת ׁשהּתֹורה ְְִֵֵֶֶֶַַָָ"והּוא

ּבלׁשֹונֹו ׁשּמדּייק ּכמֹותֹו", מּלבּדֹו אמת ְְְְֱִִֵֶֶַַָמצּוי

ידיעת  ּכי ׁשּנאמר), (ולא אֹומרת ׁשהּתֹורה ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹוהּוא

מּלבּדֹו אמת מצּוי ׁשם אין מציאּותֹו ְְְֱִִֵֶַַַָָָהפלאת

ׁשהּתֹורה  ורק הּנברא, ׁשל ּבכחֹו זה אין ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹּכמֹותֹו

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

א.12) קיח, ועוד.13)פסחים פ"א. מ"ח ומעין קונטרס בשלח. ר"פ תו"א ה"ד.14)ראה פ"א יסוה"ת רמב"ם 15)הל' ראה

האדם. כח כפי בוראם דעת וישיגו ספרו: בסיום

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰L ÚÓLÓ בני והזמנת האושפיזין Ê‰המדינה הזמנת ÌÈÎÈiL «¿«∆≈«»ƒ∆
Ì‰L ,(‰ÊÏ שעליהם עילאין בזוהר האושפיזין ‡·eÈ˙Bמדובר »∆∆≈¬≈

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ,‡kÏÓ „Â„Ï „Ú 'eÎ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ אם «¿»»ƒ¿»¿«¬…«¿»ƒ«¿»»ƒ¿»ƒ
מבני  שהם העילאין האושפיזין את יש כבר החג ימי שבעת של בסעודות גם

דוד  עד מהאבות החל המלך,ישראל,

LecÈÁ‰ e‰Ó והיתרון ««ƒ
ÈÈÓLc ‰pË˜ ‰„eÚq‰aL∆¿«¿»¿«»ƒ¿ƒƒ
ÈÓÈ ˙Ú·L ˙„eÚÒ ÏÚ ˙¯ˆÚ¬∆∆«¿«ƒ¿«¿≈

‚Á‰? ∆»
·e˙kM ‰Ó ‰p‰Â אלו בפסוקים ¿ƒ≈«∆»

BcÒÁ ,BcÒÁ eÈÏÚ ¯·‚ Èkƒ»«»≈«¿«¿
‡˜ÈÈc,חסדו ואומר מדייק והכתוב «¿»

ה',הי  חסד LÈינו ,Ì˙Ò „ÒÁ ‡ÏÂ¿…∆∆¿»≈
‡e‰L ¯ÓBÏ משמעותו ש'חסדו' «∆

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó C¯c ÏÚ12 בגמרא «∆∆«¬«««
‰MLÂ ÌÈ¯NÚ Èab פסוקיÈk" «≈∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

È‡wL "BcÒÁ ÌÏBÚÏ שמכוון ¿»«¿∆»≈
˙B¯Bc ‰MLÂ ÌÈ¯NÚ ÏÚ«∆¿ƒ¿ƒ»
eÈ‰L ‰¯Bz ÔzÓ ÈÙlL∆ƒ¿≈««»∆»

‰"aw‰ ÏL BcÒÁa ÔÈBfÈ ולא ƒƒ¿«¿∆«»»
מעשיהם, Êa‰בזכות ¯‡B·Óe¿»»∆

˙BÓB˜Ó ‰nÎa13 בתורת ¿«»¿
של È‡wLהחסידות  'חסדו שמכוון ∆»≈

האמור  לגבי הקדושֿברוךֿהוא'

הללו הדורות וששה »ÏÚעשרים
„ÒÁ ˙ÈÁa,הקדושֿברוךֿהוא של ¿ƒ«∆∆

עליון  «¿»¿∆ÏÚÓlL‰חסד
,˙eÏLÏzL‰Ó מ'סדר נעלה היותר ≈ƒ¿«¿¿

האלוקי  האור ירידת של השתלשלות'

שהוא  למטה CÈ¯‡cמלמעלה „ÒÁ∆∆«¬ƒ
ÔÈt‡ כפי החסד היינו ארוכות, פנים «¿ƒ

חסד  שהוא עליון' 'כתר בבחינת שהוא

שהוא  כפי מהחסד (בשונה ו'ארוך' רב

השתלשלות' 'סדר של החסד במידת

אנפין'). 'זעיר בבחינת ∆fnL∆ƒ‰שהוא
חז"ל  דברי לגבי בחסידות מהמבואר

של  בחסדו ניזונים שהיו הדורות על

Èkaהקדושֿברוךֿהוא  Ìb Ô·eÓ»«¿ƒ
BcÒÁL ,BcÒÁ eÈÏÚ שגם ‚·¯ »«»≈«¿∆«¿

כאן  הנזכר ÈÁa˙'חסדו' ‡e‰¿ƒ«
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL „ÒÁ שהיא כפי החסד מספירת שלמעלה ∆∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

ואילו  סתם 'חסדו' שזהו אנפין'), 'זעיר בבחינת היא (שם השתלשלות' ב'סדר

BcÒÁ ˙ÈÁ·a ˙¯Ba‚z‰ ‡e‰ BcÒÁ eÈÏÚ ¯·‚Â ב'חסדו'היינו ¿»«»≈«¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿

במיוחד , גבוהה דרגה עצמו, השתלשלות' מ'סדר e‰L‡שלמעלה eÈÈ‰«¿∆
שבהתגברות, החסד כאן, המדובר Ìbהחסד ¯˙BÈ ‰ÏÚ אפילו˙ÈÁaÓ «¬∆≈«ƒ¿ƒ«

CÈ¯‡c „ÒÁ בחינת כאמור, מ'סדר שהיא, למעלה היא (שגם סתם 'חסדו' ∆∆«¬ƒ
לעיל). כמבואר שבתגבורת È‰L‡השתלשלות', 'חסדו' ÈÁa‰מדרגת ∆ƒ¿ƒ»

¯˙BÈa ˙ÈÏÚ.באלוקות למעלה «¬≈¿≈
·e˙kM ‰ÓÏ Ú‚Ba Ìb ÔÎÂ¿≈«¿≈«¿«∆»

‰Ê È¯Á‡Ï אחרי הכתוב, בהמשך ¿«¬≈∆
גבר  חסדו','כי ‰ÈÂ'עלינו ˙Ó‡Â∆¡∆¬»»

ÔÈÚL Y ÌÏBÚÏ של הפנימי התוכן ¿»∆ƒ¿«
BÓk ‡e‰ "˙Ó‡ 'ÈÂ‰Â"«¬»»¡∆¿
˙ÏÁ˙‰a Ì"aÓ¯‰ ·˙kL∆»«»«¿«¿«¿»«

B¯ÙÒ14 גם הנקרא תורה', 'משנה ƒ¿
שהקדושֿברוךֿהוא  החזקה' 'היד

˙Ó‡‰ Bc·Ï ‡e‰ האמיתית ¿«»¡∆
Á‡Ï¯והמוחלטת  ÔÈ‡Â קיימת לא ¿≈¿«≈

שהיא  אחרת מציאות ∆¡‡Ó˙שום
B˙zÈÓ‡k של כמו שלו, האמת «¬ƒ»

Ê‰הקדושֿברוךֿהוא, ÔÈÚ·e של ¿ƒ¿»∆
האלוקית  Ì"aÓ¯aהאמת ·˙Bk≈»«¿«

,"¯ÓB‡ ‡È·p‰L ‡e‰" ÌL»∆«»ƒ≈
הפסוק  את ירמיהו)ומצטט (בנבואת

אמת" אלוקים ÌÈ‡¯·"וה' Èkƒƒ¿»ƒ
ÌzÚ„·e15 וההכרה מצד הידיעה ¿«¿»

ה', מאת נבואה ללא באלוקות, שלהם

‰ÚÈ„È Ì‰Ï ÔÈ‡ ראוייה והכרה ≈»∆¿ƒ»
C¯a˙È B˙zÈÓ‡c ÔÈÚ‰a ואינם ¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»≈

כראוי מסוגלים  והכרה לידיעה להגיע

האלוקית, האמת LÈb„Óמהי ÔÎÏ»≈«¿ƒ
האלוקית  האמת על בדבריו הרמב"ם

כמוה  אמת שאין "‰e‡המוחלטת
Ìb ‡e‰ ÔÎÂ] "¯ÓB‡ ‡È·p‰L∆«»ƒ≈¿≈«

·˙kM ‰Óa הרמב"םÌL ¿«∆»«»
‰¯Bz‰L ‡e‰Â" ‰Ê È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿∆«»
ÔÈ‡ ,Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡ ˙¯ÓB‡∆∆≈ƒ¿«≈

ÌL במציאות אין˙Ó‡ ÈeˆÓ »»¡∆
˜Èi„nL ,"B˙BÓk Bc·lÓƒ¿«¿∆¿«≈

ציטוט BBLÏaהרמב"ם ולפני ƒ¿
מדגיש  מלבדו' עוד 'אין ¿e‰Â‡הכתוב

‡ÏÂ) ˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰L∆«»∆∆¿…
˙‡ÏÙ‰ ˙ÚÈ„È Èk ,(¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿ƒ««¿»«

B˙e‡ÈˆÓ אמיתית כמציאות הקדושֿברוךֿהוא ÈeˆÓשל ÌL ÔÈ‡ ¿ƒ≈»»
B˙BÓk Bc·lÓ ˙Ó‡ של כזו ברמה אמיתי מצוי שום במציאות אמת ואין ¡∆ƒ¿«¿

‡¯·p‰ ÏL BÁÎa ‰Ê ÔÈ‡,בעצמו זו להכרה Bz‰L¯‰להגיע ˜¯Â ≈∆¿…∆«ƒ¿»¿«∆«»
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miebח lk 'ied z` elld

ּדבחינת  ההפלאה ּגֹודל מּובן ׁשּמּזה כּו']. ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאֹומרת

לעֹולם, הוי' ואמת נאמר זה ּכל ועם הוי', ְְֱֱֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָואמת

מּזֹו, ויתירה לעֹולם. נמׁש הוי' ואמת ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּבחינת

ואמת  חסּדֹו עלינּו גבר ּכי אׁשר הּפירּוׁש ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָלפי

ּגֹוים  ּכל הוי' את להללּו טעם הּוא ּגֹו' ְְֲֲִֶַַַָָָָָהוי'

נמצא  רׁש"י), (ּכפירּוׁש האּוּמים ּכל ְְְִִִֵַַָָָׁשּבחּוהּו

ּגם  יֹותר נעלה ׁשהּוא חסּדֹו, עלינּו ּגבר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבחינת

(ּכּנזּכר  מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה חסּדֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָמּבחינת

ּבידיעת  ּגם ּפֹועל הוי', ואמת ּבחינת וכן ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָלעיל),

lM הידיעה ׁשּבכללּות, ּדאף והאּוּמים. הּגֹוים ¨ְְְְִִִִֶַַַָָָ

ּוכמֹו אלקים ּבׁשם רק הּוא העֹולם ְְְֱִֵַָָֹּדאּוּמֹות

ויניקתם 16ׁשּכתּוב  ּפרעה, ׁשלֹום את יענה אלקים ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

ּוׁשמֹונה  מהארּבעים רק הּוא ּגּופא אלקים ְְְֱִִֵֵַַָָָָֹּבׁשם

אלקים  ּדׁשם אחרֹונים הוי'17צירּופים וׁשם , ְְֱֲֲִִִֵֵֵַָָֹ

עם ליׂשראל רק ׁשּייFaFxw ּבחג זה, ּבכל , ְְִֵַַַָָ§ְְֶַָ

ואמת  ּבחינת וגם הוי', ּבחינת נרּגׁש ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָהּסּוּכֹות,

להיֹות  ׁשּצרי עד והאּוּמים, הּגֹוים לכל ּגם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָהוי',

ׁשּבחּוהּו. ּגֹו' ְְַַהללּו

ÔÈ·‰Ïe ּׁשּכתּוב מה להקּדים צרי זה, ּכל ¿»ƒְְִִֶֶַַָָָ

סּוּכֹות, והתחלת ּדראׁש ְְְְְַַַַָָָֹּבההפטרה

עֹוד  הּסּוּכֹות חג מעניני  ּבגיּלּוי מבֹואר ְְְְִִֵֵֶַַָָׁשּבּה

הּנה  ּבכללּות, ּדכמֹו ּדסּוּכֹות. מּבהּקריאה ְְְְְִִִִִֵֵַָָיֹותר

ּבּתֹורה  מתּבארים ׁשּבכתב ּדתֹורה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָהענינים

ּבהעׂשרים  ּגם הּוא זה ּדר על ּפה, ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבעל

ּגּופא, ׁשּבכתב ׁשּבּתֹורה ספרים ְְְְִִֶֶַַָָָָָָוארּבעה

כּו', ּוברמז ּבקיּצּור ּבּתֹורה ׁשּנאמרּו ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהענינים

ּכּנראה  יֹותר, ּבגיּלּוי הם ּובּכתּובים ּבּנביאים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַהּנה

ּבפׁשטּות  הּסּוּכֹות 18ּגם ּדחג ּבההפטרה הּנה . ְְְְְִֵַַַַַַָָ

הּזיתים,19נאמר  הר על ההּוא ּבּיֹום רגליו ועמדּו ְְְֱִֵֶַַַַַַַָָ
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ד.16) עא, יתרו תו"א וראה טז. מא, תש"ט 17)מקץ סה"מ ד. קט, הוספות תו"א א. דרוש הפסח ענין הכוונות שער ראה

(השני). 189 בברייתא.18)ע' כו' בנביאים כו' בתורה כתוב ב: צב, ב"ק רע"א. יז, מתו"א ד.19)להעיר יד, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰fnL .['eÎ ˙¯ÓB‡ עניינה על האמורים הרמב"ם האמת מדברי של ∆∆∆ƒ∆

‰ÈÂ',האלוקית  ˙Ó‡Â ˙ÈÁ·c ‰‡ÏÙ‰‰ Ï„Bb Ô·eÓ כמה ועד »∆««¿»»ƒ¿ƒ«∆¡∆¬»»
ומרוממת  מופלאה זו Ê‰בחינה Ïk ÌÚÂ גודל והרוממות למרות ההפלאה ¿ƒ»∆

הוי'' 'ואמת בחינת Ó‡Â˙של ˙ÈÁaL ,ÌÏBÚÏ 'ÈÂ‰ ˙Ó‡Â ¯Ó‡∆¡«∆¡∆¬»»¿»∆¿ƒ«∆¡∆
CLÓ 'ÈÂ‰ למטה מלמעלה ויורד ¬»»ƒ¿»

ולפעול בתוך ÌÏBÚÏלהאיר ¿»
המוגבל. העולם של המציאות

,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ שבחינה בלבד זו ולא ƒ≈»ƒ
יורדת  זו ומופלאה ונמשכת נעלית

מזה, יותר אלא כללי, באופן 'לעולם'

¯·‚ Èk ¯L‡ Le¯Èt‰ ÈÙÏ¿ƒ«≈¬∆ƒ»«
'Bb 'ÈÂ‰ ˙Ó‡Â BcÒÁ eÈÏÚ»≈«¿∆¡∆¬»»

ÌÚË ‡e‰ וסיבה˙‡ eÏÏ‰Ï ««¿«¿∆
Ïk e‰eÁaL ÌÈBb Ïk 'ÈÂ‰¬»»»ƒ«¿»
È"L¯ Le¯ÈÙk) ÌÈne‡‰»ƒ¿≈«ƒ

כי  לעיל, על המובא ה' שחסד מאחר

לאומות  גם וניכר גלוי ישראל בני

ויהללו  ישבחו שהאומות ראוי העולם,

כך  b·¯על ˙ÈÁaL ‡ˆÓ ,(ƒ¿»∆¿ƒ«»«
,BcÒÁ eÈÏÚ בתגבורת חסד »≈«¿

Ìbובתוספת  ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰L∆«¬∆≈«
‰ÏÚÓlL BcÒÁ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó שנעלה וכלֿשכן ≈ƒ¿«¿¿
'סדר  של חסד רגיל, מחסד יותר

ÔÎÂהשתלשלות' ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿≈
החסד  בחינת כך וכמו ביותר הנעלית

ÏÚBtגם  ,'ÈÂ‰ ˙Ó‡Â ˙ÈÁa¿ƒ«∆¡∆¬»»≈
כללי, באופן העולם במציאות רק לא

ונמשך  יורד אלא לעולם', הוי' 'ואמת

השפעה ופועל  לו אפילו Ìbויש «
.ÌÈne‡‰Â ÌÈBb‰ Ïk ˙ÚÈ„Èaƒƒ«»«ƒ¿»ƒ

,˙eÏÏÎaL Û‡c רגיל במצב ¿«∆ƒ¿»
והתגלות  מיוחדת התגברות כשאין

האמת  ושל החסד של מיוחדת

הוי', שם של «ÚÈ„È‰«¿ƒ‰האלוקית
‰ÌÏBÚוההכרה  ˙Bne‡c¿»»

‡ÌÈ˜Ïבאלוקות  ÌLa ˜¯ ‡e‰«¿≈¡…ƒ
·e˙kL BÓÎe16 בדברי בתורה ¿∆»

לפרעה  ‡˙יוסף ‰ÚÈ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ«¬∆∆
‰Ú¯t ÌBÏL ואומר ומדייק ¿«¿…

מקבלים Ì˙˜ÈÈÂ'אלוקים', העולם אומות שבו והשפעה חיות האופן ƒƒ»»
‡Ùeb ÌÈ˜Ï‡ ÌLa עצמו‡e‰ משם ישירה בהשפעה עצמו לא אלוקים ¿≈¡…ƒ»

ÌLcאלא  ÌÈB¯Á‡ ÌÈÙe¯Èˆ ‰BÓLe ÌÈÚa¯‡‰Ó ˜«̄≈»«¿»ƒ¿»≈ƒ«¬ƒ¿≈

ÌÈ˜Ï‡17,..." הזקן: לאדמו"ר אור' ב'תורה ומבואר הסוד בתורת כמובא ¡…ƒ
שמקבלים  דהיינו אחרים. אלוקים בבחינת שהם כן גם שרים ע' להחיות

וע"ב  אלוקים בשם צירופים ק"ך יש כי דקדושה אלוקים דשם מאחוריים

וזהו  לחיצונים. יניקה מהם יש צירופים ומ"ח הקדושה. בבחינת הם צירופים

מלך  שכתוב וכמו חם בני אדמת פירוש

המולך  אלוקים ששם גוים על אלוקים

צירופים  מ"ח בחי' הוא גוים על

התחתונים...",

'ÈÂ‰ ÌLÂ לבחינות שמתייחס ¿≈¬»»
מהבחינות  יותר הנעלות באלוקות

אלוקים  לשם ¯˜השייכות CÈiL«»«
Ï‡¯NÈÏ אומות שהם ולא דווקא, ¿ƒ¿»≈

˜¯B·Bהעולם, ÌÚֿהקדוש של «¿
Ê‰,ברוךֿהוא, ÏÎa שזה למרות ¿»∆

כלל, בדרך ‰Bkeq˙,המצב ‚Áa¿««
'ÈÂ‰ ˙ÈÁa Lb¯ בכללÌ‚Â , ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿«

‰ÈÂ',ואפילו  ˙Ó‡Â ˙ÈÁa לא ¿ƒ«∆¡∆¬»»
אלא  ישראל לבני ÏÎÏרק Ìb«¿»
,ÌÈne‡‰Â ÌÈBb‰ ניכר והדבר «ƒ¿»ƒ

כך  כל BÈ‰Ï˙ונרגש CÈ¯vL „Ú«∆»ƒƒ¿
יהיו העולם שאומות כך ¿»‰eÏÏמשום

e‰eÁaL 'Bb עצמן יהללו והאומות «¿
וכפי  הקדושֿברוךֿהוא, את וישבחו

להלן. עוד שיבואר

ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ,‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ»∆»ƒ¿«¿ƒ
L‡¯c ‰¯ËÙ‰‰a ·e˙kM ‰Ó«∆»¿««¿»»¿…

˙ÏÁ˙‰Â של הראשון היום היינו ¿«¿»«
daL ,˙BkeÒ זו בהפטרה¯‡B·Ó ∆»¿»

˙Bkeq‰ ‚Á ÈÈÚÓ ÈelÈ‚a¿ƒ≈ƒ¿¿≈««
‰‡È¯w‰aÓ ¯˙BÈ „BÚ בתורה ≈ƒ¿«¿ƒ»

˙eÏÏÎa BÓÎc .˙BkeÒc ענייני ¿ƒ¿ƒ¿»
B˙c¯‰התורה, ÌÈÈÚ‰ ‰p‰ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿»

·˙ÎaL הם בקיצור שם מופיעים ∆ƒ¿»
ÌÈ¯‡a˙Ó ובפרטיות בהרחבה ƒ¿»¬ƒ

C¯c ÏÚ ,‰t ÏÚaL ‰¯Bza«»∆¿«∆«∆∆
ÌÈ¯NÚ‰a Ìb ‡e‰ ‰Ê∆«¿»∆¿ƒ
‰¯BzaL ÌÈ¯ÙÒ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒ∆«»

‡Ùeb ·˙ÎaL,התורה ספרי עצמה, ∆ƒ¿»»
וכתובים  ÌÈÈÚ‰L∆»ƒ¿»ƒנביאים

‰¯Bza e¯Ó‡pL חומשי בחמישה ∆∆∆¿«»
‰Ìהתורה ÌÈ·e˙k·e ÌÈ‡È·pa ‰p‰ ,'eÎ ÊÓ¯·e ¯evÈ˜a אותם ¿ƒ¿∆∆ƒ≈«¿ƒƒ«¿ƒ≈

eËLÙa˙ובפירוטÈelÈ‚aעניינים Ìb ‰‡¯pk ,¯˙BÈ18. ¿ƒ≈«ƒ¿∆«¿«¿
¯Ó‡ ˙Bkeq‰ ‚Ác ‰¯ËÙ‰‰a ‰p‰19 לעתיד על זכריה בנבואת ƒ≈¿««¿»»¿««∆¡«
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ט `"lyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

ּפירּוׁשים  ׁשני ּבזה אחד 20ויׁש ּפירּוׁש ׁשּועמדּו21. ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

לבא, לעתיד ׁשּיהיה הּמׁשּפט הּוא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹרגליו

היה  הּזה ּבעֹולם הּמּבּול ּדדֹור ְְִֶֶַַַַָָָָָׁשהּמׁשּפט

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יׁשב,22ּביׁשיבה, לּמּבּול הוי' ְֲִִֶַַָָָָָָ

ּוכמֹו ּבעמידה, יהיה לבא ּדלעתיד ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹוהּמׁשּפט

המׁש ּכן ּגם וזהּו ּגֹו'. רגליו ועמדּו ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכתּוב

ׁשּבתחיּלה  ׁשּבההפטרה, נאמר 23הּכתּובים ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָ

ּבּגֹוים  ונלחם ה' ויצא ּגֹו' הּגֹוים ּכל את ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָואספּתי

והיה  עד ּגֹו' רגליו ועמדּו ּגֹו' הּלחמֹו ּכיֹום ְְְְְֲִֵַַָָָָָָההם

הוי' יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ ּכל על למל ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָהוי'

ענין  הּוא רגליו ׁשּועמדּו אחד, ּוׁשמֹו ְְְְְִֶֶֶַַָָָָאחד

ּוכהּמדרׁש כּו'. הּגֹוים את ׁשּיׁשּפֹוט ,הּמׁשּפט ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ּבבחיי  ׁשּיבֹוא 24הּובא עד רגל, ּכף מדר עד , ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

הּוא  הּׁשני ּופירּוׁש ּגֹו'. רגליו ועמדּו כּו' ְְְִֵֵַַָָיֹום

קאי  הּזיתים הר על ההּוא ּבּיֹום רגליו ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּועמדּו

ּדהּנה  לעתיד. ׁשּיהיה ּביֹותר נעלית ּבחינה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָעל

על 25נאמר  מֹורה ׁשּׁשמן וידּוע ׁשמן, זית ארץ ְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

מֹורים  ׁשמן עֹוׂשים ׁשּמהם וזיתים חכמה, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּבחינת

(ׁשהּוא  הּזיתים והר החכמה, מקֹור ְְְְִִִֵֶַַַַָָלבחינת

הּוא  הּזיתים, מקֹור זיתים) צֹומחים ׁשּבֹו ְְִִִֵֵֶַַָהּמקֹום

ו" זיתים, מּבחינת ּגם הּזיתים"lrלמעלה הר ְְְְִִִֵַַַָ©ִֵַַ

וזהּו הּזיתים. הר מּבחינת ּגם למעלה ְְְְִִִֵֶַַַַַָהּוא

ּגֹו' הּזיתים הר על ּגֹו' רגליו ועמדּו ְְְִֵֵֶַַַַָָׁשאֹומר

יתּגּלה  לבא ׁשּלעתיד היינּו הּזיתים, הר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹונבקע

ההמׁש ּכן ּגם וזהּו הּזיתים. הר על ּבחינת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַּגם

הוי' יהיה ההּוא ּבּיֹום זה לאחרי ּׁשּכתּוב ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָלמה

ּוׁשמֹו אחד הוי' ׁשּיהיה ׁשּבכדי אחד, ּוׁשמֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָאחד

נקרא  אני נכּתב ׁשאני ּכמֹו ּדוקא 26אחד, הּוא , ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָ

הר  על ּבחינת ועד ּביֹותר, נעלית ּבחינה ידי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָעל

ׁשּכל  לעיל האמּור ּפי על והּנה ְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּזיתים.
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¯‚ÂÈÏלבוא e„ÓÚÂ יבואו וכאן המשיח, למלך הכוונה פשוטו (לפי ¿»¿«¿»

כד  לקדושֿברוךֿהוא, שהכוונה ‰¯להלן)פירושים ÏÚ ‡e‰‰ ÌBia««««
ÌÈLe¯Èt ÈL ‰Êa LÈÂ ,ÌÈ˙Èf‰20„Á‡ Le¯Èt .21e„ÓÚeL «≈ƒ¿≈»∆¿≈≈ƒ≈∆»∆¿»¿

ÂÈÏ‚¯ העמידה על‰e‡עניין ישפוט ‰ËtLnרמז שהקדושֿברוךֿהוא «¿»«ƒ¿»
העולם אומות È˙ÚÏ„את ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ

Ïean‰ ¯B„c ËtLn‰L ,‡·Ï»…∆«ƒ¿»¿««
,‰·ÈLÈa ‰È‰ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆»»ƒƒ»
ישב, הקדושֿברוךֿהוא ההוא ובמשפט

e˙kL·כביכול, BÓk22 בתהלים ¿∆»
ËtLn‰Â ,·LÈ ÏeanÏ 'ÈÂ‰¬»»««»»¿«ƒ¿»
‰„ÈÓÚa ‰È‰È ‡·Ï „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…ƒ¿∆«¬ƒ»
כביכול, יעמוד, והקדושֿברוךֿהוא

·e˙kL BÓÎe בהפטרת זה בפסוק ¿∆»
הסוכות Bb'.חג ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂ¿»¿«¿»

Ôk Ìb e‰ÊÂביאורCLÓ‰ ורצף ¿∆«≈∆¿≈
,‰¯ËÙ‰‰aL ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ∆«««¿»»

‰lÈÁ˙aL23ÈzÙÒ‡Â ¯Ó‡ ∆ƒ¿ƒ»∆¡«¿»«¿ƒ
'‰ ‡ˆÈÂ 'Bb ÌÈBb‰ Ïk ˙‡∆»«ƒ¿»»
ÌBÈk Ì‰‰ ÌÈBba ÌÁÏÂ¿ƒ¿««ƒ»≈¿
'Bb ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂ 'Bb BÓÁl‰ƒ»¬¿»¿«¿»

„Úהעניין בסיום ‰ÈÂ'לכתוב ‰È‰Â «¿»»¬»»
ÌBia ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓÏ¿∆∆«»»»∆«
BÓLe „Á‡ 'ÈÂ‰ ‰È‰È ‡e‰‰«ƒ¿∆¬»»∆»¿

,„Á‡ העניינים וקשר המשך ולפי ∆»
ÔÈÚמובן ‡e‰ ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚeL∆¿»¿«¿»ƒ¿«

ËBtLiL ËtLn‰ֿהקדושֿברוך «ƒ¿»∆ƒ¿
L¯„n‰Îe,הוא .'eÎ ÌÈBb‰ ˙‡∆«ƒ¿«ƒ¿»

ÈÈÁ·a ‡·e‰24, הכתוב על »ƒ¿«≈
שהקדושֿברוךֿהוא  דברים, בחומש

בבני  להתגרות לא ישראל לבני אומר

מארצם'עשיו  לכם אתן לא »Ú„'כי
Ï‚¯ Ûk C¯„Ó הכוונה פשוטו ולפי ƒ¿««»∆

אפילו  עשיו מארץ יקבלו שלא היא

לפי  ואילו רגל, דריכת של מועט שטח

יקבלו  שלא היא הכוונה המדרש

שעה, באותה עשיו של »Ú„מארצו
ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂ 'eÎ ÌBÈ ‡B·iL∆»¿»¿«¿»

'Bb.ארצו את ירשו כן ואז

e„ÓÚeL ‡e‰ ÈM‰ Le¯ÈÙe≈«≈ƒ∆¿»¿
¯‰ ÏÚ ‡e‰‰ ÌBia ÂÈÏ‚«̄¿»««««

È‡˜ ÌÈ˙Èf‰ מכוון‰ÈÁa ÏÚ «≈ƒ»≈«¿ƒ»
¯˙BÈa ˙ÈÏÚ באלוקות‰È‰iL ומתגלה p‰c‰נמשך .„È˙ÚÏ «¬≈¿≈∆ƒ¿∆∆»ƒ¿ƒ≈

¯Ó‡25 שהיא ישראל ארץ על Úe„ÈÂבתורה ,ÔÓL ˙ÈÊ ı¯‡ בתורת ∆¡«∆∆≈∆∆¿»«

ÌÈNBÚהסוד  Ì‰nL ÌÈ˙ÈÊÂ ,‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ÏÚ ‰¯BÓ ÔÓML∆∆∆∆«¿ƒ«»¿»¿≈ƒ∆≈∆ƒ
‡e‰L) ÌÈ˙Èf‰ ¯‰Â ,‰ÓÎÁ‰ ¯B˜Ó ˙ÈÁ·Ï ÌÈ¯BÓ ÔÓL∆∆ƒƒ¿ƒ«¿«»¿»¿««≈ƒ∆

ÌÈ˙ÈÊ ÌÈÁÓBˆ BaL ÌB˜n‰(החכמה השמן, מקור B˜Ó¯שהם «»∆¿ƒ≈ƒ¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ,ÌÈ˙Èf‰ למעלה אלא החכמה השמן, מבחינת רק Ìbלא «≈ƒ¿«¿»«

ÌÈ˙ÈÊ ˙ÈÁaÓ,השמן מקור ƒ¿ƒ«≈ƒ
‰ÌÈ˙Èf",החכמה, ¯‰ ÏÚ"Â עם ¿«««≈ƒ

'על' המילה על ÏÚÓÏ‰דגש ‡e‰¿«¿»
אלא  זיתים מבחינת רק »Ìbלמעלה לא

‰ÌÈ˙Èf.אפילו  ¯‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«««≈ƒ
¯ÓB‡L e‰ÊÂ בהפטרה כאן ¿∆∆≈

¯‰ ÏÚ 'Bb ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂ¿»¿«¿»««
¯‰ Ú˜·Â 'Bb ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ¿ƒ¿««

È˙Èf‰,Ì של והמשמעות הפנימית «≈ƒ
Ï·‡הבקיעה  „È˙ÚlL eÈÈ‰«¿∆∆»ƒ»…

¯‰ ÏÚ ˙ÈÁa Ìb ‰lb˙Èƒ¿«∆«¿ƒ«««
ÌÈ˙Èf‰ הר מבחינת אפילו הנעלית «≈ƒ

‰‰CLÓהזיתים. Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿≈
התוכני  e˙kM·והקשר ‰ÓÏ¿«∆»

‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ‰Ê È¯Á‡Ï¿«¬≈∆««ƒ¿∆
È„ÎaL ,„Á‡ BÓLe „Á‡ 'ÈÂ‰¬»»∆»¿∆»∆ƒ¿≈
,„Á‡ BÓLe „Á‡ 'ÈÂ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¬»»∆»¿∆»

‡¯˜ È‡ ·zÎ È‡L BÓk26, ¿∆¬ƒƒ¿»¬ƒƒ¿»
הנזכרת  הנבואה על הגמרא כדברי

אטו  אחד, "ושמו יהיה לבוא שלעתיד

כעת  [וכי הוא אחד שמו לאו האידנא

בר  נחמן רב אמר אחד?] שמו אין

הבא  העולם הזה כעולם לא יצחק

העולם  לבוא], לעתיד המשיח [בימות

[שם  ה"י ביו"ד נכתב השם] [שם הזה

[אֿדֿנֿי] דל"ת באל"ף ונקרא הוי']

נקרא  אחד כולו הבא לעולם אבל

ואין  ה"י" ביו"ד ונכתב ה"י ביו"ד

זה  וחידוש לקריאה, הכתיבה בין הבדל

לבוא  לעתיד ÏÚשיהיה ‡˜Âc ‡e‰«¿»«
È„È של והתגלות ÈÁa‰המשכה ¿≈¿ƒ»

¯˙BÈa ˙ÈÏÚ,באלוקות„ÚÂ «¬≈¿≈¿«
ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÏÚ ˙ÈÁa הבחינה ¿ƒ««««≈ƒ

יותר, נעלית 'על', שהיא והמדריגה

הזיתים מ'הר אפילו  מקור הזיתים'

לא  למעלה היינו השמן, נעשה שמהם

החכמה, ממקור גם אלא מהחכמה רק

לעיל. כאמור

„Á‡ ˜eÒt ÏÚL ÌÈLe¯Èt‰ ÏkL ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ Èt ÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ»»¿≈∆»«≈ƒ∆«»∆»
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לזה, זה ׁשּייכים אחד ּפסּוק ׁשעל ִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּפירּוׁשים

ׁשהיא  הּזיתים, הר על ׁשּבחינת לֹומר, ְִִִִֵֶֶַַַַַָצרי

הּמׁשּפט  לענין ׁשּייכת ּביֹותר, נעלית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמדריגה

הּׁשּייכּות  מהּו להבין  וצרי לבא. לעתיד ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהיה

אּלּו. ענינים ְְִִִֵֵָּדׁשני

Ô·eÈÂ הּׁשני ּפירּוׁש ּביאּור ּתחּלה ּבהקּדים זה ¿«ְְְִִִֵֵֵֶַַָ

הר  על ההּוא ּבּיֹום רגליו ועמדּו ְְְֶַַַַַַָָָׁשּבּפסּוק

וכמבֹואר  חכמה, ּבחינת הּוא ׁשמן הּנה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּזיתים.

הּפסּוק  ׁשּיין 27על ,ויצהר ּתירֹוׁש ּדגנ ואספּת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

חכמה  ּבחינת הּוא וׁשמן ּבינה ּבחינת .28הּוא ְְְְִִִֶֶַַָָָ

ואמרּו29והּנה  חכמה, ּבחינת הּוא ׁשּמים ידּוע ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

חכמתֹו30רז"ל  היא ׁשּתֹורה ּתֹורה, אּלא מים אין ְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּתי  ּבכללּות, יׁשנם, ּבחכמה ּכי הּקּב"ה, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל

חכמה  ּבחינת היא אחת מדריגה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָמדריגֹות.

ּומדריגה  עיּלאה, חכמה לבחינת עד ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ(ׁשּבגיּלּוי)

ההפרׁש וזהּו סתימאה. חכמה ּבחינת היא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשנּיה

חכמה  ּבחינת הּוא ׁשּמים לׁשמן, מים ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּבין

הּגיּלּוי, ּבטבע ׁשהם הּמים ּבדּוגמת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָהּגלּויה,

נמּו למקֹום ּגבֹוּה מּמקֹום יֹורדים ,31ׁשּמים ְְִִִֶַַָָָָ

ההמׁשכה  ּבטבע הם עצמם מּצד ׁשהּמים ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוהיינּו

ּבמקֹום  ּגם ּומתּגּלים ׁשּנמׁשכים עד ְְְְִִִִִֶַַַַָָוהּגיּלּוי,

טמּון  הּוא עצמֹו מּצד הּׁשמן ּכן ּׁשאין מה .ְִֵֵֶֶֶַַַַָָנמּו

מיּוחדת, להׁשּתּדלּות וצרי ּבהּזיתים, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָּומכּוּסה

ּדכמֹו ּבגיּלּוי. נמׁש ּדוקא זה ידי ׁשעל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכתיׁשה,

עצמּה ׁשּמּצד סתימאה, חכמה ּבבחינת הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָכן

מּמּנה  ּכׁשּנמׁש וגם ּובהעלם, ּבסתימּות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָהיא

חכמה  ׁשּבחינת זה אין הּגלּויה, חכמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּבחינת

ׁשּבחינת  אם, ּכי ּבגיּלּוי, ּבאה עצמּה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָסתימאה

ׁשהיא  ורק ּבהעלם, נׁשארת סתימאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָחכמה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÏÚ ˙ÈÁaL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎÈiL היינו «»ƒ∆»∆»ƒ«∆¿ƒ««««≈ƒ

מהר  BÈa˙¯,הזיתים,למעלה ˙ÈÏÚ ‰‚È¯„Ó ‡È‰L,לעיל כמבואר ∆ƒ«¿≈»«¬≈¿≈
הזיתים'והיא  הר על רגליו 'ועמדו בפסוק השני ÔÈÚÏהפירוש ˙ÎÈiL«∆∆¿ƒ¿«

‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iL ËtLn‰ זה בפסוק הראשון הפירוש שהוא «ƒ¿»∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
יהיה  זה שמשפט היא והכוונה

כביכול. ÔÈ·‰Ïבעמידה, CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÈÚ ÈLc ˙eÎÈiM‰ e‰Ó«««»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

el‡ למעלה הזיתים', הר 'על של ≈
האומות ממקור  ומשפט החכמה,

לבוא? לעתיד

‰lÁz ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ¿«∆¿«¿ƒ¿ƒ»
¯e‡Èa של והמשמעות התוכן ≈

e„ÓÚÂ ˜eÒtaL ÈM‰ Le¯Èt≈«≈ƒ∆«»¿»¿
¯‰ ÏÚ ‡e‰‰ ÌBia ÂÈÏ‚«̄¿»««««

,ÌÈ˙Èf‰ שממשיך ומבאר.כפי «≈ƒ
,‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ ÔÓL ‰p‰ƒ≈∆∆¿ƒ«»¿»

¯‡B·ÓÎÂ בחסידותÏÚ ¿«¿»«
˜eÒt‰27 אם והיה בפרשת בתורה «»

ELB¯Èzשמוע  E‚c zÙÒ‡Â¿»«¿»¿»∆ƒ¿
היין  השמן,E¯‰ˆÈÂהיינו היינו ¿ƒ¿»∆

ÔÓLÂ ‰Èa ˙ÈÁa ‡e‰ ÔÈiL∆«ƒ¿ƒ«ƒ»¿∆∆
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰28 וכמובא ¿ƒ«»¿»

שער  האמצעי, לאדמו"ר בינה' ב'אמרי

דגנך  שכתוב "מה שמע: הקריאת

ושמן  ויין לחם שזהו ויצהרך תירושך

עליונים  אורות בבחינת הן וכולן

מאור  לנשמות מלמעלה שנמשך

כמאמר  והוא לחם שנקראת דתורה

עיקר  והוא כו' תלמוד זה דגנך רז"ל

הן  ויצהרך ותירושך לנשמות... המזון

יין  שנקרא דאורייתא ורזין פנימית

מפעפע  שמן נקראת שהחכמה ושמן...

בחינת  והוא דבר בכל שנמשך

הברואים  בכל החכמה המשכת

כמו  בדומם גם שימצא עד שבעולם

לבד  כידוע, צור" מחלמיש "ושמן

נבדל  שהחכמה ומים כיין במשקין

מלבד  בטעמו וגם כו' קודש ונקראת

שבחכמה  דהעונג וכידוע ממשו

שנקרא  שבבינה מעונג בערך מובדל

הבנים  אם שכתוב מה הוא אלקים המשמח יין מים... שנקרא בחסד או יין

והעו  השמחה ענין שהוא התבוננות שמחה הנקרא בהשגה המורגש נג

שבינה  יין שהוא דאצילות בינה בחי' היינו ולמעלה ב"ה... א"ס אור בגדולת

העונג  שמרגישין כו' מזיו שנהנין כנשמות יש אוהבי להנחיל כמו יש נקרא

ממש...". יש בבחינת האלוקי

‰p‰Â29Úe„È החסידות e¯Ó‡Âבתורת ,‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ ÌÈnL ¿ƒ≈»«∆«ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿
Ï"Ê¯30 בגמראÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯BzL ,‰¯Bz ‡l‡ ÌÈÓ ÔÈ‡ ««≈«ƒ∆»»∆»ƒ»¿»∆

,ÌLÈ ‰ÓÎÁa Èk ,‰"aw‰«»»ƒ«»¿»∆¿»
.˙B‚È¯„Ó ÈzL ,˙eÏÏÎaƒ¿»¿≈«¿≈

˙Á‡ ‰‚È¯„Ó החכמה בבחינת «¿≈»««
(ÈelÈ‚aL) ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«»¿»∆¿ƒ
,‰‡lÈÚ ‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·Ï „Ú«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ»»
בדרגה  חכמה היינו עליונה, חכמה

iL‰נעלית, ‰‚È¯„Óe בחכמה «¿≈»¿ƒ»
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡È‰ בגילוי שאינה ƒ¿ƒ«»¿»

חכמה  חכמה ÓÈ˙Ò‡‰,אלא ¿ƒ»»
ונעלמת. 'סתומה'

,ÔÓLÏ ÌÈÓ ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈«ƒ¿∆∆
אבל  חכמה, על מורים שניהם שאמנם

הוא ÈÁa˙ההבדל ‡e‰ ÌÈnL∆«ƒ¿ƒ«
˙Ó‚e„a ,‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ»¿»«¿»¿¿«
,ÈelÈb‰ Ú·Ëa Ì‰L ÌÈn‰««ƒ∆≈¿∆««ƒ
וכפי  גלויים להיות תכונה להם שיש

ÌB˜nÓשרואים ÌÈ„¯BÈ ÌÈnL∆«ƒ¿ƒƒ»
CeÓ ÌB˜ÓÏ dB·b31eÈÈ‰Â , »«¿»»¿«¿

Ì‰ ÌÓˆÚ „vÓ ÌÈn‰L∆««ƒƒ««¿»≈
‰ÎLÓ‰‰ Ú·Ëa יורדים להיות ¿∆«««¿»»

המים ÈelÈb‰Âונמשכים  ומטבעם ¿«ƒ
ומתגלים, למטה מלמעלה »Ú„יורדים

ÌÈlb˙Óe ÌÈÎLÓpLהמיםÌb ∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ«
ÔÈ‡Mאפילו ‰Ó .CeÓ ÌB˜Óa¿»»«∆≈

ÓM‰ Ôk‡e‰ BÓˆÚ „vÓ Ô לא ≈«∆∆ƒ««¿
אלא qeÎÓe‰גלוי ÔeÓË»¿∆

˙eÏczL‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ÌÈ˙Èf‰a¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿
,˙„ÁeÈÓ של מאומצת עבודה ¿∆∆
‰LÈ˙k,הזיתים Ê‰של È„È ÏÚL ¿ƒ»∆«¿≈∆

המיוחדת CLÓההשתדלות ‡˜Âc«¿»ƒ¿»
מהזית ויוצא BÓÎcהשמן .ÈelÈ‚a¿ƒƒ¿

‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÔÎ≈ƒ¿ƒ«»¿»
,‰‡ÓÈ˙Ò הסתומה החכמה דרגת ¿ƒ»»

‰È‡ונעלמת dÓˆÚ „vnL∆ƒ««¿»ƒ
˙eÓÈ˙ÒaבהסתרÌ‚Â ,ÌÏÚ‰·e ƒ¿ƒ¿∆¿≈¿«

‰pnÓ CLÓpLk מ'חכמה ¿∆ƒ¿»ƒ∆»
ÓÎÁ‰סתימאה' ˙ÈÁaL ‰Ê ÔÈ‡ ,‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»«¿»≈∆∆¿ƒ«»¿»

‰ÓÎÁ ˙ÈÁaL ,Ì‡ Èk ,ÈelÈ‚a ‰‡a dÓˆÚ ‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»«¿»»»¿ƒƒƒ∆¿ƒ«»¿»
‰‡ÓÈ˙Òעדיין ÌÏÚ‰aעצמה ˙¯‡L,ובהסתר‡È‰L ˜¯Â בחינת ¿ƒ»»ƒ¿∆∆¿∆¿≈¿«∆ƒ
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יי `"lyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

ּוכמֹו ּבחכמה. ּגיּלּוי נמׁש ידּה ׁשעל ְְְִִִֶַַָָָָָָסיּבה

ׁשּכח  האדם, ּבכחֹות ּבזה הּדּוגמא ְְֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּידּוע

הּנה  החכמה, המצאת  נמצא ׁשּמּמּנּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמׂשּכיל

ּודלא  ּבהעלם, נׁשאר עצמֹו הּמׂשּכיל ְְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹּכח

נקּוּדה  ּבחינת לבינה, מחכמה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָּכההמׁשכה

נמׁשכת 32ּבהיכלא  עצמּה החכמה ׁשּנקּוּדת , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּדבינה  ּבהּמרחב ּבאה עצמּה ׁשהּנקּוּדה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָּבבינה,

מה  ּבהיכל, (ׁשֹומרת) ּופֹועלת היכל ׁשּנעׂשית ֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעד

מּכח  הּגלּוי ּדׂשכל ּבההמׁשכה ּכן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּׁשאין

ורק  ּבהעלם, נׁשאר הּמׂשּכיל ּכח הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּמׂשּכיל,

הּגלּוי  ׂשכל נמצא למעלה ׁשּמּמּנּו הּוא כן ּדכמ ֹו . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

סתימאה, מחכמה ּגלּויה החכמה המׁשכת ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָּבאֹופן

ורק  ּבהעלם נׁשארת סתימאה חכמה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבחינת

ּוכמֹו הּגלּויה, חכמה ּבחינת נמצאת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּמּמּנה

ׁשהמׁשכת 33ׁשּכתּוב  ּתּמצא, מאין והחכמה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבדר היא סתימאה מחכמה הּגלּויה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָחכמה

לגּבי  סתימאה חכמה ׁשּבחינת ועד ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמציאה,

ׁשאֹופן  ועד אין, ּבׁשם נקראת הּגלּויה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָחכמה

הּוא  סתימאה מחכמה הּגלּויה חכמה ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָהמׁשכת

הּלׁשֹון) לפעמים ׁשּנאמר (ּכפי אֹו ּפרסא, ידי ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָעל

לׁשמן, מים ּבין ההפרׁש וזהּו צמצּום. ידי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַעל

ׁשהיא  הּגלּויה חכמה לבחינת מֹורה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָּדמים

להּתׁשע  ׁשּייכּות לּה ויׁש הּספירֹות ְְְִִֵֵֵַַַַָָראׁשית

מה  הּבינה, לספירת ּובפרט ׁשּלאחריה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָספירֹות

ׁשהיא  סתימאה חכמה על מֹורה ׁשמן ּכן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּׁשאין

ורק  חכמה, מּבחינת ּגם מהּספירֹות, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָנבּדלת

והּנה  לעיל . ּכּנזּכר החכמה, נמצאת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמּמּנה
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יב.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
סתימאה ÓÎÁa‰חכמה ÈelÈb CLÓ d„È ÏÚL ‰aÈÒ וההתגלות ƒ»∆«»»ƒ¿»ƒ«»¿»

בלבד. הגלוייה חכמה בחינת גילוי Êa‰היא ‡Ó‚ec‰ Úe„iL BÓÎe¿∆»««¿»»∆
˙BÁÎaשל ‰ÏÈkNnהנפש ÁkL ,Ì„‡‰ להשכיל בנפש הכוח ¿…»»»∆…«««¿ƒ

שכליים גילויÓˆ‡מהכוחepnnLרעיונות לידי ‰Óˆ‡˙ובאה ∆ƒ∆ƒ¿»«¿»«
ÏÈkNn‰ Ák ‰p‰ ,‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒ≈…«««¿ƒ
ולהמציא  להשכיל הנפשי הכוח

ÌÏÚ‰a ¯‡L BÓˆÚ ולא «¿ƒ¿»¿∆¿≈
ÎLÓ‰‰k‰מתגלה, ‡Ï„e¿…¿««¿»»

,‰È·Ï ‰ÓÎÁÓ ממה בשונה ≈»¿»¿ƒ»
הגרעין  החכמה, נקודת כאשר שקורה

ומסתעפת  יורדת הרעיון, של הראשוני

התפתחות ל  של הבא בשלב פרטים

ובלשון  הבינה, הוא השכלי, הרעיון

זוהי ce˜‰הזוהר ˙ÈÁa נקודת ¿ƒ«¿»
ויורדת  מסתעפת שהיא כפי החכמה

הבינה ÏÎÈ‰a32‡לפרטים היא ¿≈»»
כאשר  שאז, רחב, להיכל שנמשלה

פירושו  לבינה, נמשכת החכמה נקודת

דבר  ‰ÓÎÁ‰של ˙ce˜pL∆¿««»¿»
˙ÎLÓ dÓˆÚ ומתגלית ומאירה «¿»ƒ¿∆∆

‰ce˜p‰L ,‰È·a החכמה של ¿ƒ»∆«¿»
‰È·c ·Á¯n‰a ‰‡a dÓˆÚ«¿»»»¿«∆¿»¿ƒ»

ומתרחבת מסתעפת הנקודה »Ú„שבו
˙ÈNÚpLעצמה ‰ÏÎÈהנקודה ∆«¬≈≈»

ÏÎÈ‰a (˙¯ÓBL) ˙ÏÚBÙe∆∆∆∆«≈»
בין  שהקשר בחסידות (כמבואר

ואחת  תמיד, נשאר והבינה החכמה

הוא  הזה הקשר של ההשפעות

בבינה  שההתרחבות שומרת שהחכמה

והתרחקות  לסטייה תגרום לא

ומהאמת), Ôkמהנקודה ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
‰ÎLÓ‰‰aוההתגלותÏÎNc ¿««¿»»¿≈∆

ÏÈkNn‰ ÁkÓ ÈeÏb‰,שבנפש «»ƒ…«««¿ƒ
¯‡L ÏÈkNn‰ Ák È¯‰¬≈…«««¿ƒƒ¿»

epnnL ˜¯Â ,ÌÏÚ‰a מכוח ¿∆¿≈¿«∆ƒ∆
בנפש  שהוא כפי «¿Óƒˆ‡המשכיל

ומתגלה BÓÎcונובע .ÈeÏb‰ ÏÎN≈∆«»ƒ¿
ÔÎ השכל התגלות לתהליך בדומה ≈

האדם, נפש של בכוחות שהוא כפי המשכיל מכוח ÏÚÓÏ‰הגלוי ‡e‰¿«¿»
ÓÈ˙Ò‡‰באלוקות ‰ÓÎÁÓ ‰ÈeÏb ‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡a¿∆«¿»««»¿»¿»≈»¿»¿ƒ»»

נעלמת, חכמה L‡¯˙שהיא ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÈÁaL תמיד ∆¿ƒ«»¿»¿ƒ»»ƒ¿∆∆
˙‡ˆÓ ‰pnnL ˜¯Â ÌÏÚ‰aומתגלית ÓÎÁ‰ונובעת ˙ÈÁa ¿∆¿≈¿«∆ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ«»¿»

·e˙kL BÓÎe ,‰ÈeÏb‰33באיוב,‡ˆnz ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰Â בכך ויש «¿»¿∆»¿«»¿»≈«ƒƒ»≈

‰È‡והתגלותÎLÓ‰L˙רמז ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁÓ ‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ ∆«¿»«»¿»«¿»≈»¿»¿ƒ»»ƒ
‰‡ÈˆÓ C¯„a עבודה ידי על משיג שאדם לדבר שבניגוד למציאה בדומה ¿∆∆¿ƒ»

בין  קשר אין במציאה הרי הדבר, את לו שהביאה זו היא שעבודתו ויגיעה

הגלוייה  החכמה שאמנם בענייננו וכך המציאה, למציאת ועבודתו מעשיו

בחכמה) והתחתונה השנייה (הדרגה

הקשר  אבל סתימאה, מחכמה מתגלית

בגלוי ניכר ולא נראה לא »¿ÚÂ„ביניהם
בין  הערך וריחוק הפער הוא כך  כדי

הדרגות ÓÎÁ‰שתי ˙ÈÁaL∆¿ƒ«»¿»
‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ Èa‚Ï ‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»¿«≈»¿»«¿»

,ÔÈ‡ ÌLa ˙‡¯˜ אין של במובן ƒ¿≈¿≈«ƒ
רומז  ולכך מושג, ובלתי ידוע בלתי

תמצא' מאין 'והחכמה הנזכר הכתוב

„ÚÂ בין הערך ריחוק הוא כך וכל ¿«
הגלוייה  לחכמה סתימאה חכמה

‰ÓÎÁ ˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡L∆∆«¿»«»¿»
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁÓ ‰ÈeÏb‰«¿»≈»¿»¿ƒ»»

‡Ò¯t È„È ÏÚ ‡e‰ מחיצה היינו «¿≈«¿»
המבדילה, (ÈÙkכפרוכת B‡¿ƒ

ÔBLl‰ ÌÈÓÚÙÏ ¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»ƒ«»
ˆÌeˆÓבחסידות  È„È ÏÚ שהוא ) «¿≈ƒ¿

מההסתר  יותר עוד גדול והסתר העלם

החכמה  ואילו 'פרסא', ידי שעל

כלל  מתגלית לא עצמה סתימאה

בהעלם. ונשארת

e‰ÊÂ סיכוםÌÈÓ ÔÈa L¯Ù‰‰ ¿∆«∆¿≈≈«ƒ
,ÔÓLÏ מים גם אחד מצד שאמנם ¿∆∆

מצד  אבל החכמה, עניין הם שמן וגם

גדול  הבדל ביניהם יש ומאד שני

BÓ¯‰משמעותי  ÌÈÓc ורומז ¿«ƒ∆
‡È‰L ‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»¿»«¿»∆ƒ

שהיא  כפי החכמה ÈL‡≈̄ƒ˙ספירת
כל והתחלה  LÈÂשל ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ¿≈

˙B¯ÈÙÒ ÚLz‰Ï ˙eÎÈiL dÏ»«»¿«≈«¿ƒ
˙¯ÈÙÒÏ Ë¯Ù·e ‰È¯Á‡lL∆¿«¬∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

‰Èa‰ הם הספירות הארה וכללות «ƒ»
של  בדרך הבאה השתלשלות' 'סדר של

אחת  וכל וכלים, אורות התלבשות

מוגדר, וענין 'ציור' יש ÏÚמהספירות ‰¯BÓ ÔÓL Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈∆∆∆«
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ הנעלמת B¯ÈÙq‰Ó˙החכמה ˙Ïc· ‡È‰L »¿»¿ƒ»»∆ƒƒ¿∆∆≈«¿ƒ

ורוממות  בהבדלה הספירות, מכל ÓÎÁ‰,ולמעלה ˙ÈÁaÓ Ìb חכמה «ƒ¿ƒ«»¿»
מהספירות, אחת שהיא כפי pnnL‰הגלוייה, ˜¯Â סתימאה מחכמה ¿«∆ƒ∆»

˙‡ˆÓ ומתגלית ÏÈÚÏ.הגלוייה ‰ÓÎÁ‰ונובעת ¯kÊpk , ƒ¿≈«»¿»«ƒ¿»¿≈
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miebיב lk 'ied z` elld

הּגלּויה  חכמה המׁשכת ּׁשאֹופן מה הּדבר ְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָטעם

ּׁשּבחינת  מה הּוא סתימאה חכמה ְְְְִִִִֶַַַָָָָמּבחינת

ּבבחינת  נמׁשכת אינּה עצמּה סתימאה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָחכמה

הּוא  החכמה נמצאת ׁשּמּמּנה ורק הּגלּויה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָחכמה

עצמּה סתימאה חכמה ּבחינת המׁשכת ׁשּגם ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלפי

ּכזה. ּבאֹופן הּוא מּמּנה ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָמהּבחינה

חכמה  ּבחינת הּוא סתימאה חכמה ְְְְְִִִִַַָָָָָָּדבחינת

ׁשּבּכתר, ּכתר מּבחינת הּוא והמׁשכתּה ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבּכתר

ׁשּבּכתר  חכמה ּבחינת המׁשכת אֹופן ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנה

ׁשּבּכתר  ּכתר ׁשּבחינת הּוא ׁשּבּכתר ּכתר ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַמּבחינת

סתימאה, חכמה ּבחינת להמׁשכת סיּבה רק ְְְְְִִִַַַַָָָָָָהּוא

ּתּמצא, מאין והחכמה ּׁשּכתּוב מה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּדזהּו

סתימאה, חכמה על (ּגם) קאי ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָׁש"והחכמה"

הּנאצלים, ׁשרׁש היא סתימאה ּדחכמה ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָֹוכּידּוע

הּוא  התהּוּותּה אֹופן הּנה לקּמן, ׁשּיתּבאר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּוכמֹו

אין  ּבחינת הּוא ׁשּבּכתר ּדכתר ּתּמצא, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָּבדר

ּבחינת  ּתּמצא ּומּמּנה סתימאה, חכמה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָלגּבי

חכמה  המׁשכת ׁשאֹופן ולהיֹות סתימאה. ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָחכמה

הּוא עצמּה לכן סתימאה ּתּמצא, ּדמאין ּבאֹופן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּבאֹופן  הּוא מּמּנה הּגלּויה חכמה המׁשכת ְְְְִֶֶַַַַָָָָָּגם

ּדיעֹות  ׁשּתי ּׁשּיׁשנם מה יּובן ּובזה ּבענין 34זה. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אינֹו אֹו חיּבּור הּוא אם הּיין ּגּבי על ׁשּצף ִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשמן

הם  ויין ׁשמן והרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָחיּבּור ,

ּדלא  רעין ּתרין הם ּובינה וחכמה ּובינה, ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָחכמה

ּגּבי  על ׁשּצף ּדׁשמן הּדעה טעם ּומהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמתּפרׁשין,

ׁשּׁשמן  ּדלהיֹות הּוא, הענין א חיּבּור. אינֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָהּיין
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מ"ה.34) פ"ב יום טבול

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯·c‰ ÌÚË ‰p‰Â ל הפנימית ‰ÎLÓ˙הסיבה ÔÙB‡M ‰Ó והתגלות ¿ƒ≈«««»»«∆∆«¿»«

‡e‰ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÈÁaÓ ‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ כזו Ó‰בצורה »¿»«¿»ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ»»«
˙ÈÁ·a ˙ÎLÓ dÈ‡ dÓˆÚ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÈÁaM∆¿ƒ«»¿»¿ƒ»»«¿»≈»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«

‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ ונעלם 'סתום' עניין נשארת pnnL‰אלא ˜¯Â מחכמה »¿»«¿»¿«∆ƒ∆»
‰ÓÎÁ‰ונמשכת Óˆ‡˙סתימאה  ƒ¿≈«»¿»

לעיל  כמבואר באריכות,הגלוייה,

L ÈÙÏ ‡e‰˙ÎLÓ‰ Ìb ¿ƒ∆««¿»«
ÓÎÁ‰והתגלות  ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»

‰ÈÁa‰Ó dÓˆÚ ‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»«¿»≈«¿ƒ»
‰pnÓ ‰ÏÚÓlL של המקור שהיא ∆¿«¿»ƒ∆»

Êk‰,סתימאה חכמה  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆»∆
ומפרט. שממשיך כפי

‡e‰ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ»»
¯˙kaL ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa בחינת ¿ƒ«»¿»∆«∆∆

הספירות 'כתר  מעשר שלמעלה עליון'

השתלשלות' 'סדר «««¿»¿d˙ÎLÓ‰Âשל
סתימאה  חכמה נמשכת שממנו והמקור

¯˙kaL ¯˙k ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«∆∆∆«∆∆
עצמו, עליון' ב'כתר העליונה הבחינה

˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡ ‰p‰ƒ≈∆«¿»«¿ƒ«
¯˙k ˙ÈÁaÓ ¯˙kaL ‰ÓÎÁ»¿»∆«∆∆ƒ¿ƒ«∆∆

‡e‰ ¯˙kaL כזו ÈÁaL˙בצורה ∆«∆∆∆¿ƒ«
‰aÈÒ ˜¯ ‡e‰ ¯˙kaL ¯˙k∆∆∆«∆∆«ƒ»
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«¿ƒ«»¿»

‰‡ÓÈ˙Ò בהמשכה מדובר לא אבל ¿ƒ»»
מהמקור, וגלוייה Ó‰ישירה e‰Êc¿∆«

·e˙kM לעיל שהובא באיוב בכתוב ∆»
‡ˆnz ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰Â ולעיל ¿«»¿»≈«ƒƒ»≈

שהמשכת  זה לעניין הכתוב נתפרש

מחכמה  הגלוייה היא חכמה סתימאה

שחכמה  כך כדי עד ריחוק מתוך

היא  הגלויה חכמה לגבי סתימאה

וכאן  מושג) ולא נודע (שלא כ'אין'

˜‡Èמוסיף, "‰ÓÎÁ‰Â"L מכוון ∆¿«»¿»»≈
,‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ÏÚ (Ìb)««»¿»¿ƒ»»
‡È‰ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁc Úe„iÎÂ¿«»«¿»¿»¿ƒ»»ƒ

ÌÈÏˆ‡p‰ L¯L האלוקי המקור …∆«∆¡»ƒ
'נאצלים',לנבראים הקדום  הנקראים Ôn˜Ï,הנעלים ¯‡a˙iL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿«»

d˙ee‰˙‰ ÔÙB‡ ‰p‰ ממקורה שבכתר, חכמה סתימאה, חכמה ‰e‡של ƒ≈∆ƒ¿«»
‡ˆnz C¯„a ויגיעה עבודה ידי על באה (שלא מציאה המוצא כמו של  ¿∆∆ƒ»≈

לעיל), כמבואר מ'אין', המציאה את מצא ‰e‡וכאילו ¯˙kaL ¯˙Îc¿∆∆∆«∆∆
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ Èa‚Ï ÔÈ‡ ˙ÈÁa,שבכתר מבחינת pnÓe‰חכמה ¿ƒ««ƒ¿«≈»¿»¿ƒ»»ƒ∆»

שבכתר' ÓÈ˙Ò‡‰.'כתר ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡ˆnzƒ»≈¿ƒ«»¿»¿ƒ»»
ÔÙB‡a ‡e‰ dÓˆÚ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡L ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆∆«¿»«»¿»¿ƒ»»«¿»¿∆

,‡ˆnz ÔÈ‡Óc,לעיל ‰ÎLÓ˙כמבואר Ìb ÔÎÏ והתגלות‰ÓÎÁ ¿≈«ƒƒ»≈»≈««¿»«»¿»
‰pnÓ ‰ÈeÏb‰ סתימאה Ê‰מחכמה ÔÙB‡a ‡e‰,'תמצא 'מאין של «¿»ƒ∆»¿∆∆

ממנה. הנמשכת הדרגה לגבי מאד שנעלית מדרגה ההמשכה כאופן

˙BÚÈc ÈzL ÌLiM ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e34 במשנהÛvL ÔÓL ÔÈÚa »∆««∆∆¿»¿≈≈¿ƒ¿«∆∆∆»
¯eaÈÁ ‡e‰ Ì‡ ÔÈi‰ Èab ÏÚ««≈««ƒƒƒ

¯eaÈÁ BÈ‡ B‡,המשנה (ובלשון ≈ƒ
טבול  ונגע היין גבי על צף שהוא "שמן

והוא  מטומאתו לטהרה [שטבל יום

היום] בסוף השמש שקיעת עם נטהר

נשאר  [והיין שמן אלא פסל לא בשמן,

שניהן  אומר, נורי בן יוחנן רבי טהור],

פוסלת  בשמן [והנגיעה לזה זה חבור

היין]) את ‡BÈגם ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈
ÔÈÈÂ ÔÓL È¯‰Â ,Ô·eÓ לפי »«¬≈∆∆¿«ƒ

הפנימית  ÓÎÁ‰משמעותם Ì‰≈»¿»
שמן  יין,È·e‰בחינת בחינת ƒ»

ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z Ì‰ ‰È·e ‰ÓÎÁÂ¿»¿»ƒ»≈¿≈≈ƒ
,ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc שלא חברים שני ¿»ƒ¿»¿ƒ

הוא  ובינה' חכמה 'יחוד כי נפרדים,

וההמשכה  ההשפעה כלומר, תמידי.

תמידית, היא לבינה מחכמה הפנימית

מההשפעה  (בשונה הפסק ללא

שלפעמים  אחרות בספירות וההמשכה

יחוד היא  של באופן ואפילו קיימת

וכמבואר  נפסקת) היא ולפעמים פנימי,

הזקן: לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי

נ  ונקרא תחיה, קודה "החכמה

מחייה  [החכמה] שהנקודה בהיכליה...

נקודה  אין שאם [הבינה] ההיכל את

יהיה  אם וגם כלום, משמש ההיכל אין

אינו  היכל אין אם זו נקודה בחינת לו

כאחד  שתיהן להיות צריך ולפיכך כלום

דלא  ריעין תרין ובינה] [חכמה והם

של  השכל בכוחות וגם מתפרשין",

נקודת  שהיא החכמה האדם, נפש

התפתחות  ידי על מתקיימת הרעיון

והבינה  בבינה, הרעיון והסתעפות

מהחכמה, כוחה את יונקת הענין הרחבת ‰Úc‰שהיא ÌÚË e‰Óe««««≈»
¯eaÈÁ BÈ‡ ÔÈi‰ Èab ÏÚ ÛvL ÔÓLc והבינה החכמה והרי ¿∆∆∆»««≈««ƒ≈ƒ

ביותר? בזו זו מחוברות

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ סדר' של בספירות שהן כפי ובינה חכמה שאמנם «»ƒ¿»
בדרגה  חכמה על מדובר כאן אבל ביותר, מחוברות הן הרי השתלשלות'

יותר, הרבה נעלית BÓ¯‰אחרת, ÔÓML ˙BÈ‰Ïc החכמה בחינת על (לא ¿ƒ¿∆∆∆∆
מורה) השמן אלא המים, עניין מורה שעליה הגלוייה, חכמה »ÏÚהרגילה,
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לעיל, ּכּנזּכר סתימאה חכמה ּבחינת על ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמֹורה

ּבער נבּדלת היא סתימאה חכמה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּובחינת

ענין  ׁשּיׁשנֹו ועד הּגלּויה, חכמה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמּבחינת

ּבחכמה  ּכלל ּבגיּלּוי ּבא ׁשאינֹו סתימאה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָּבחכמה

על  ּדנֹוסף  (והיינּו סיּבה ּבדר לא אפיּלּו ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּגלּויה

מחכמה  הּגלּויה חכמה המׁשכת ּׁשאֹופן מה ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה

עצמּה סתימאה חכמה ׁשּבחינת הּוא ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָסתימאה

חכמה  להמצאת סיּבה רק והיא ּבהעלם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָנׁשארת

סתימאה  ּבחכמה ענין יׁשנֹו לעיל, ּכּנזּכר ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהּגלּויה

הּגלּויה) חכמה ּבבחינת ּכלל ּבגיּלּוי ּבא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשאינֹו

יׁשנּה לכן ּבּבינה, ּבגיּלּוי ּבא זה ׁשאין ׁשּכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומּכל

חיּבּור. אינֹו הּיין ּגּבי על ׁשּצף ּדׁשמן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּדעה

‰p‰Â חכמה ׁשהמׁשכת ּדכמֹו לעיל, ּכאמּור ¿ƒ≈ְְְְִֵֶַַָָָָָ

ּבדר רק הּוא סתימאה מחכמה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָהּגלּויה

להמׁשכת  ּבנֹוגע ּגם הּוא זה ּדר על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָּתּמצא,

מּמּנה. ׁשּלמעלה מּבחינה סתימאה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָחכמה

ּׁשאמרּו35ּדזהּו ּבמה מהּפירּוש ּכן נעּוץ 36ּגם ְְְֵֵֵֶֶַַַָָ

על  קאי ּדתחּלתן ּבתחּלתן, וסֹופן ּבסֹופן ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָּתחּלתן

ּכּנזּכר  הּנאצלים ׁשרׁש ׁשהיא סתימאה ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹחכמה

(ׁשּבּכתר) הּכתר ּבחינת על קאי וסֹופן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלעיל,

zEklnC ּובכללּות] ּכתר נעׂשה קדמֹון ּדאדם §©§ְְְֲִֶֶַַָָָָ

מלכּות  ּבחינת מהׁשּתלׁשל ּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָהּבחינֹות

ּדאין  מלכּות ּבחינת יֹותר ּולמעלה קדמֹון, ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָּדאדם

ּתי"ו, אֹות ּבחינת והּוא הּצמצּום, ׁשּקֹודם ְְְִִֶֶַַָסֹוף

ּתֹורה  ּבלּקּוטי ּכמבֹואר האֹותּיֹות, ּכל ],37סּיּום ְְִִִֵַָָָָ

לסֹופן  ּדתחּלתן הּׁשּייכּות הּנה סֹוף. נקרא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּלכן
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דעת35) למען ד"ה ראה - לקמן ואילך).בהבא מ ס"ע תרס"ט (סה"מ מ"ז.36)הנ"ל פ"א יצירה ג.37)ספר מג, בהר

ב. נג, בחוקותי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·e ,ÏÈÚÏ ¯kÊpk ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»¿ƒ»»«ƒ¿»¿≈¿ƒ«»¿»

C¯Úa ˙Ïc· ‡È‰ ‰‡ÓÈ˙Ò שיעור לאין ומרוממת ÈÁaÓ˙ונעלית ¿ƒ»»ƒƒ¿∆∆¿≈∆ƒ¿ƒ«
„ÚÂ ,‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ חכמה בין הערך ריחוק הוא כך סתימאה כדי »¿»«¿»¿«

הגלוייה  a‡לחכמה BÈ‡L ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁa ÔÈÚ BLiL∆∆¿ƒ¿»¿»¿»¿ƒ»»∆≈»
‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁa ÏÏk ÈelÈ‚a¿ƒ¿»«»¿»«¿»

‰aÈÒ C¯„a ‡Ï elÈÙ‡ ובעניין ¬ƒ…¿∆∆ƒ»
רק  לא סתימאה, בחכמה זה נעלה

שלו  והשייכות הקשר ניכר שאין

אלא  וגלוי, ישר באופן הגלוייה לחכמה

סיבה  היא סתימאה שחכמה זה גם

מתגלה  אינו הגלוייה ¿»¿(eÈÈ‰Âלחכמה
ÔÙB‡M ‰Ó ‰Ê ÏÚ ÛÒBc¿»«∆«∆∆
‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿»«¿»
‡e‰ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁÓ≈»¿»¿ƒ»»
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«»¿»¿ƒ»»

ÌÏÚ‰a ˙¯‡L dÓˆÚ והסתר «¿»ƒ¿∆∆¿∆¿≈
הגלוייה  בחכמה גלוי ביטוי כל לה ואין

˙‡ˆÓ‰Ï ‰aÈÒ ˜¯ ‡È‰Â¿ƒ«ƒ»¿«¿»«
,ÏÈÚÏ ¯kÊpk ‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ»¿»«¿»«ƒ¿»¿≈

ÔÈÚ BLÈ יותר ÓÎÁa‰עמוק ∆¿ƒ¿»¿»¿»
ÈelÈ‚a ‡a BÈ‡L ‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»∆≈»¿ƒ
‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·a ÏÏk¿»ƒ¿ƒ«»¿»«¿»

סיבה  בתור לא ÔkLאפילו ÏkÓe (ƒ»∆≈
‰Èaa ÈelÈ‚a ‡a ‰Ê ÔÈ‡L כי ∆≈∆»¿ƒ«ƒ»

בחכמה  כלל מתגלה אינו אם

מתגלה  שאינו וחומר קל (הגלוייה),

בינה, עם 'מתחבר' ואינו בבינה כלל

‰Úc dLÈ ÔÎÏ הנזכרת במשנה »≈∆¿»≈»
ÔÓLc חכמהÔÈi‰ Èab ÏÚ ÛvL ¿∆∆∆»««≈««ƒ

eaÈÁ¯בינה  BÈ‡ בדרגה מדובר כי ≈ƒ
סתימאה  חכמה בחכמה, מאוד נעלית

ובוודאי  הגלוייה מחכמה מאוד הנעלית

מבינה. נעלית

BÓÎc ,ÏÈÚÏ ¯eÓ‡k ‰p‰Â¿ƒ≈»»¿≈ƒ¿
˙ÎLÓ‰L והתגלות ÓÎÁ‰נביעת ∆«¿»«»¿»

‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁÓ ‰ÈeÏb‰«¿»≈»¿»¿ƒ»»
‡ˆnz C¯„a ˜¯ ‡e‰ מבלי «¿∆∆ƒ»≈

וכמו  סתימאה, לחכמה הגלוייה חכמה בין ישיר קשר בגלוי ניכר שיהיה

המוצא  של ועבודה לפעולה קשורה לא שמציאתה Ê‰מציאה C¯c ÏÚ«∆∆∆
˙ÎLÓ‰Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ והתגלות ÓÈ˙Ò‡‰נביעת ‰ÓÎÁ חכמה «¿≈«¿«¿»«»¿»¿ƒ»»

pnÓ‰שבכתר  ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ,זה בעניין שגם שבכתר כתר בחינת ƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ∆»
ובחינת  מציאה של באופן היא ההמשכה הדרגות, שתי בין הערך ריחוק מפני

ממנה. הנמשכת שבכתר חכמה בבחינת מתגלית ולא ניכרת לא שבכתר כתר

e‰Êc35˘e¯Èt‰Ó Ôk Ìb מהפירוש חלקe¯Ó‡M ‰Óa36 ב'ספר ¿∆«≈≈«≈¿«∆»¿
Ô˙lÁ˙a,יצירה' ÔÙBÒÂ ÔÙBÒa Ô˙lÁz ıeÚ הכוונה כלל, בדרך »¿ƒ»»¿»¿»ƒ¿ƒ»»

לתחלתו, סופו בין וכן לסופו עניין של תחילתו בין מיוחד קשר שיש היא

הראשון  החלק הוא 'תחילתן' זה ולפי להתחלה, הסוף בין הערך ריחוק למרות

החלק  הוא ו'סופן' העניין של והנעלה

כאן  אך העניין, של והנחות האחרון

'תחילתן', בין מיוחד קשר שיש הכוונה

הנאצלים  של הראשון השורש

השייכת  התחתונה בחינה והנבראים,

הבחינות  סיום היינו ו'סופן' לנבראים

בחינה  השתשלות', מ'סדר שלמעלה

הנאצלים  של מ'תחלתן' הרבה שנעלית

ומפרט  שממשיך כפי והנבראים,

È‡˜ Ô˙lÁ˙c מכוון‰ÓÎÁ ÏÚ ƒ¿ƒ»»»≈«»¿»
L¯L ‡È‰L ‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»∆ƒ…∆
ÔÙBÒÂ ,ÏÈÚÏ ¯kÊpk ÌÈÏˆ‡p‰«∆¡»ƒ«ƒ¿»¿≈¿»

È‡˜ מכוון¯˙k‰ ˙ÈÁa ÏÚ »≈«¿ƒ««∆∆
˙eÎÏÓc (¯˙kaL) הדרגה ∆«∆∆¿«¿

ה'סוף', והתחתונה, ««¿Ì„‡cהאחרונה
ÔBÓ„˜ לכל כמבואר הסוד, בתורת «¿

רצון  קדם ההשתלשלות' ב'סדר בחינה

כל  ובראשית זו, בחינה להתהוות

הנקרא  כללי רצון יש ההשתלשלות

לכל  הרצון שהוא קדמון" "אדם

בו  כלולות הבחינות וכל הרצונות

בחינת  היא ומהסוף, אחת, בהשוואה

קדמון' 'אדם של «¬»NÚ‰המלכות,
˙eÏÏÎ·e] ¯˙k,יותר כללי ובאופן ∆∆ƒ¿»

היינו  כל 'סופן' וסיום BÈÁa‰«¿ƒ˙סוף
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL והיא ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

,ÔBÓ„˜ Ì„‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¿¿»»«¿
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe'סופן' ובחינת ¿«¿»≈

נעלות  מבחינת בדרגות למעלה יותר,

היא  קדמון' eÎÏÓ˙'אדם ˙ÈÁa¿ƒ««¿
וה'סופן'הבחינה  ≈¿ÔÈ‡cהאחרונה

ÌeˆÓv‰ Ì„BwL ÛBÒ,הראשון ∆∆«ƒ¿
‡e‰Â שהוא זה עניין כפי 'סופן', של ¿

גבול, הבלי סוף ÌeiÒבאין ,Â"Èz ˙B‡ ˙ÈÁa'ו'סוף,˙Bi˙B‡‰ Ïk ¿ƒ«»ƒ»»ƒ
‰¯Bz ÈËewÏa ¯‡B·Ók37ÔÎlL הדרגה מאחר ], על שמדובר «¿»¿ƒ≈»∆»≈

השתלשלות' מ'סדר שלמעלה הבחינות של והאחרונה ÛBÒ.הסופית ‡¯˜ƒ¿»
ÔÙBÒÏ Ô˙lÁ˙c ˙eÎÈiM‰ ‰p‰ כאן,כפי מתפרש שהמושג ƒ≈««»ƒ¿ƒ»»¿»

היא  ו'סופן' ונבראים, לנאצלים והשורש ההתחלה של הבחינה היא ש'תחילתן'

אפילו  (או השתלשלות' מ'סדר שלמעלה הבחינות וסיום סוף של הבחינה
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ּבאֹופן  ורק והדרגה, ּבהׁשּתלׁשלּות ׁשּייכּות ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָאינֹו

הּלׁשֹון ׁשּזהּו נעיצה, ּבסֹופן uErpׁשל ּתחּלתן ְִֶֶֶַָָ¨ְְִָָָ

ּברֹוב  המבֹואר הרגיל ׁשּלהּפירּוׁש ּוכמֹו ְְְְִֵֶַַָָָכּו'.

וסֹופן  ּבסֹופן ּתחּלתן נעּוץ ּבהּמאמר ְְְְְֲִַַַָָָָָָהּמקֹומֹות

ההׁשּתלׁשלּות) סּיּום על קאי (ׁשּסֹופן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבתחּלתן

והּסֹוף  ּבּסֹוף התחלה ׁשּנעיצת מּובן ְְְֲִֵֶַַַַָָָהרי

הׁשּתלׁשלּות  ּבסדר ׁשּייכּות ּבדר אינֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהתחלה

ּבהּסֹוף  היא הּתחיּלה נעיצת ׁשּלכן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוהדרגה,

ּכבסדר  (ולא ּבהּתחיּלה הּוא הּסֹוף ְְְְְִִִֵֶַַַָֹּונעיצת

למדריגה  ׁשּייכת מדריגה ׁשּכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהׁשּתלׁשלּות

להּפירּוׁש הּוא כן ּכמֹו הּנה אליה), ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָׁשּבקירּוב

ּדמה  מּתחּלתן, ׁשּלמעלה ּבחינה על קאי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּסֹופן

ּבדר אינֹו ּבתחּלתן וסֹופן ּבסֹופן ּתחּלתן ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָּׁשּנעּוץ

ּובחינת  נעיצה, ּבדר ורק ׁשּבהדרגה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּייכּות

סיּבה  רק והּוא ּתחּלתן ּבבחינת נמׁש אינֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָָסֹופן

לעיל. ּכּנזּכר ְְִֵֵֶַָָאליה,

e‰ÊÂ הּקֹודמים ּבּמאמרים ּׁשּנתּבאר מה ּכן 38ּגם ¿∆ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּׁשּכתּוב  ארֹוממ39ּבמה אּתה אלקי הוי' ְְֱֲֲִֶַַַָָָָֹ

ּבּזהר  ׁשאיתא לּגל, מעיר ׂשמּת ּכי ׁשהוי'40ּגֹו' ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ונתּבאר  סתימא. עיּלאה נקּוּדה ּבחינת ְְְְְִִִִֵַָָָָָהּוא

לפי 41ּבזה  הּוא עיּלאה נקּוּדה ּבּזהר ּׁשּכתּוב ּדמה ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹ

נקּוּדה ּתּתאה,ׁשּיׁשנּה חכמה ּבחינת והּוא ּתּתאה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבחינת  ׁשהיא עיּלאה, נקּוּדה ּבּזהר מדּייק ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹולכן

נקּוּדה  ּבּזהר ּׁשּמֹוסיף מה אמנם עיּלאה. ְְְִִֶַַַָָָָָָָֹחכמה

לא  הּוא ּכאן ׁשהוי' להֹור ֹות הּוא סתימא ְְֲִִֶָָָָָָֹעיּלאה

חכמה  ּבחינת אם ּכי סתם עיּלאה חכמה ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָּבחינת

,ארֹוממ ּבהּפסּוק אֹומר זֹו ּבחינה ועל ְְְְְֲִִִֵַַָָָָסתימאה.

הרֹוממּות  והּוא יֹותר, למעלה אֹותּה ְְְְְְִֵֶַָָָׁשּמרֹוממים

ׁשחכמה  לעיל וכּנזּכר ׁשּבּכתר, ּכתר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּדבחינת
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פ"ג 38) תשרי דוא"ו דרשו ואילך, פ"ב שובה שבת האזינו דש"פ המעלות שיר ואילך, פ"ג דר"ה ב' דיום היום זה בד"ה:

ואילך). כג ואילך; יג ואילך; ה ע' תשל"א המאמרים (ספר רסכ"ה.39)ואילך ב.40)ישעי' קצג, ביאוה"ז 41)ח"ג ראה

ואילך. קפד פרק ח"א תער"ב המשך שם. להצ"צ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מזה) Â‰„¯‚‰למעלה ˙eÏLÏzL‰a ˙eÎÈiL BÈ‡ ב'סדר שהוא כפי ≈«»¿ƒ¿«¿¿¿«¿»»
שמעליה השתלשלות' מזו ישירות ו'משתלשלת' נמשכת דרגה שכל עצמו

והדרגה, סדר פי על היא רק Â¯˜וההמשכה שייכות זו ÏLאלא ÔÙB‡a ¿«¿∆∆
,‰ˆÈÚ הערך ריחוק מפני מועטת שייכות הפנימית e‰fLהיינו המשמעות ¿ƒ»∆∆

Ô˙lÁzשל  ıeÚ ÔBLl‰«»»¿ƒ»»
'eÎ ÔÙBÒa'נעיצה' שזו להורות ¿»

בלבד.

ÏÈ‚¯‰ Le¯Èt‰lL BÓÎe¿∆¿«≈»»ƒ
˙BÓB˜n‰ ·B¯a ¯‡B·Ó‰«¿»¿«¿
ÔÙBÒa Ô˙lÁz ıeÚ ¯Ó‡n‰a¿««¬»»¿ƒ»»¿»

) Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒÂ,זה פירוש שלפי ¿»ƒ¿ƒ»»
היא  הכוונה הרגיל, «∆ÔÙBqLהפירוש

È‡˜ מכווןÌeiÒ ÏÚ »≈«ƒ
Ô·eÓ È¯‰ (˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¬≈»
ÛBq‰Â ÛBqa ‰ÏÁ˙‰ ˙ˆÈÚpL∆¿ƒ««¿»»«¿«

‰ÏÁ˙‰a שיש משמעותה אמנם ««¿»»
אבל  והסוף, ההתחלה בין הקשר קשר

¯„Òa ˙eÎÈiL C¯„a BÈ‡≈¿∆∆«»¿≈∆
‰‚¯„‰Â ˙eÏLÏzL‰ בין שהרי ƒ¿«¿¿¿«¿»»

גדול, ערך ריחוק יש ל'סופן' 'תחלתן'

ÔÎlL אינו שהקשר משום דוקא ∆»≈
והדרגתית  ישירה »ÈÚ¿ƒˆ˙בצורה

˙ˆÈÚe ÛBq‰a ‡È‰ ‰lÈÁz‰«¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ«
‡ÏÂ) ‰lÈÁz‰a ‡e‰ ÛBq‰«¿«¿ƒ»¿…
ÏkL ˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò·kƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿∆»
‰‚È¯„ÓÏ ˙ÎÈiL ‰‚È¯„Ó«¿≈»«∆∆¿«¿≈»

‰ÈÏ‡ ·e¯È˜aL ישירה בשייכות ∆¿≈≈∆»
‰e‡וקרובה  ÔÎ BÓk ‰p‰ ,(ƒ≈¿≈

Le¯Èt‰Ï כאן ÔÙBqLהמבואר ¿«≈∆»
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa ÏÚ È‡»̃≈«¿ƒ»∆¿«¿»

Ô˙lÁzÓ הסוף הוא 'סופן' שהרי ƒ¿ƒ»»
מעלה  שלמעלה הבחינות של והסיום

היא  ו'תחילתן' השתלשלות' מ'סדר

והשורש  ההתחלה שהיא הבחינה

ואם  לעיל, כמבואר ונבראים, לנאצלים

למעלה  הוא ש'סופן' בוודאי כן,

על  מדובר לא כאן גם הרי מ'תחילתן',

שתי  בין וקרובה ישירה שייכות

ומזה  מזו, זו מאד שרחוקות הדרגות

Ô˙lÁzמובן  ıeÚpM ‰Óc¿«∆»¿ƒ»»
‰‚¯„‰aL ˙eÎÈiL C¯„a BÈ‡ Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒÂ ÔÙBÒa שהיא ¿»¿»ƒ¿ƒ»»≈¿∆∆«»∆¿«¿»»

וישירה  קרובה שייכות Â¯˜שייכות ÈÚˆ‰אלא C¯„a,בלבד˙ÈÁ·e ¿«¿∆∆¿ƒ»¿ƒ«

CLÓ BÈ‡ ÔÙBÒ ניכר ואינו ¯˜בגלוי ‡e‰Â Ô˙lÁz ˙ÈÁ·a »≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿«
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,‰ÈÏ‡ ‰aÈÒƒ»≈∆»«ƒ¿»¿≈

ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈ¯Ó‡na ¯‡a˙pM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ38 זה ב'המשך' ¿∆«≈«∆ƒ¿»≈««¬»ƒ«¿ƒ
השנה  בראש שנאמר מעשיך תחלת היום זה המתחיל דיבור ממאמר (החל

תשל"א) זו, e˙kM·שנה ‰Óa39 ¿«∆»
ישעיה  ‡z‰בנבואת È˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…««»

¯ÈÚÓ zÓN Èk 'Bb EÓÓB¯‡¬ƒ¿ƒ«¿»≈ƒ
‡˙È‡L ,ÏbÏ מובא¯‰fa40 «»∆ƒ»«…«

‰ce˜ ˙ÈÁa ‡e‰ 'ÈÂ‰L∆¬»»¿ƒ«¿»
‡ÓÈ˙Ò ‰‡lÈÚ עליונה נקודה ƒ»»¿ƒ»

Êa‰נעלמת. ¯‡a˙Â41 בתורת ¿ƒ¿»≈»∆
fa‰¯החסידות  ·e˙kM ‰Óc כאן ¿«∆»«…«

שם  של הוא שעניינו «¿ce˜‰הוי'
‰‡lÈÚ דווקא עליונה ‰e‡נקודה ƒ»»

dLiL ÈÙÏ גם‰‡zz ‰ce˜ ¿ƒ∆∆¿»¿»«»»
תחתונה  ÈÁa˙נקודה ‡e‰Â¿¿ƒ«

‰‡zz ‰ÓÎÁ תחתונה,חכמה »¿»«»»
¯‰fa ˜Èi„Ó ÔÎÏÂ ומדגיש ¿»≈¿«≈«…«

הוא  כאן הוי' שם של «¿ce˜‰שעניינו
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡È‰L ,‰‡lÈÚƒ»»∆ƒ¿ƒ«»¿»

‰‡lÈÚ שלמעלה עליונה חכמה ƒ»»
(וכפי  תחתונה חכמה תתאה, מחכמה

כמה  שיש לעיל גם ונתבאר שהובא

בחכמה). ומדרגות «¿«‡ÌÓבחינות
¯‰fa ÛÈÒBnM ‰Ó שאומר לאחר «∆ƒ«…«

היא  כאן הוי' «¿ce˜‰שבחינת
‰‡lÈÚ היא שהנקודה עילאה ƒ»»
‡ÓÈ˙Ò נעלמת חכמה ‰e‡היינו ¿ƒ»

‡Ï ‡e‰ Ô‡k 'ÈÂ‰L ˙B¯B‰Ï¿∆¬»»»…
Èk Ì˙Ò ‰‡lÈÚ ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»ƒ»»¿»ƒ

Ì‡ עצמה עילאה שבחכמה אלא ƒ
על  ÓÎÁ‰מדובר ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»
‰‡ÓÈ˙Ò נעלמת היא מעלתה שמפני ¿ƒ»»

גילוי. לידי מלבוא נעלית שהיא כיוון

BÊ ‰ÈÁa ÏÚÂ שהיא הוי' שם של ¿«¿ƒ»
סתימאה  עילאה ≈‡ÓB¯חכמה

,EÓÓB¯‡ ˜eÒt‰a¿«»¬ƒ¿
ÌÈÓÓB¯nL ומעליםd˙B‡ ∆¿¿ƒ»

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ מצד מכפי שהיא ¿«¿»≈
Â˙ÈÁ·cעצמה, ˙eÓÓB¯‰ ‡e‰¿»¿ƒ¿ƒ«

,¯˙kaL ¯˙k מ'סדר למעלה הוא בכללות עליון' 'כתר וכאמור, ∆∆∆«∆∆
עצמו, בכתר והנעלה העמוק העניין הוא שבכתר' ו'כתר «¿kÊpÎÂ¿«ƒ¯השתלשלות'
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טו `"lyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

והּמקֹום  ׁשּבּכתר חכמה ּבחינת הּוא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָסתימאה

ּכתר  ּבחינת הּוא אֹותּה מרֹוממים ְְְְִִֶֶֶַָָׁשּלׁשם

אינֹו ׁשּבּכתר ּכתר ׁשּבחינת ולהיֹות ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַׁשּבּכתר,

ׁשּמּמּנה  ורק ׁשּבּכתר חכמה לבחינת ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמקֹור

לכן  לעיל, ּכּנזּכר ׁשּבּכתר חכמה ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנמצאת

ׁשּכתר  לפי ,ארֹוממ הּלׁשֹון זה על ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָאֹומר

ׁשּבּכתר. מחכמה ונבּדל מרֹומם הּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּכתר 

e‰ÊÂ,הּזיתים הר על ההּוא ּבּיֹום רגליו ועמדּו ¿∆ְְְִֵַַַַַַָָ

הרי  ׁשמן, עֹוׂשים ׁשּמהם זיתים ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶּדהּנה

רז"ל  ּוכמאמר מרים, הם עצמם אמרה 42הּזיתים ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָ

ּבזה  וגם כּו', ּכזית מרֹורין מזֹונֹותי יהיּו כּו' ְְְְְִִִֶַַַָָיֹונה

ּפירּוׁשים  מׁשּכח 43ׁשני ׁשהּזית רז"ל ואמרּו , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָ

מׁשיב  מהּזית ׁשּבא הּׁשמן אבל ― ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּתלמּודֹו

הּוא 44ּתלמּודֹו ּבעבֹודה והענין הּוא 45, ׁשּזית , ְְְֲִִֶַַָָָָ

ּדּוגמת  ׁשהם ואתהּפכא, ּדאתּכפיא ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהעבֹודה

ּכתיב  הּנה הּזית, ׁשעל 46ּכתיׁשת לּמאֹור, ּכתית ְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

מאֹור, לבחינת מּגיעים ּדכתית העבֹודה ְְְֲִִִִִֵַַָָָָידי

ׁשמן. חכמה, ּבחינת נמצא ׁשּמּמּנּו האֹור, ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָמקֹור

לבחינת  רֹומז ׁשמן עֹוׂשים ׁשּמּמּנּו ׁשהּזית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַוהיינּו

(ּכתר  חכמה הּכתר מּבחינת ׁשּלמעלה ׁשּבּכתר) ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּנה  ּכי מר, הּוא ּׁשזית מה ּדזהּו ְְִִִִֵֶֶַַַָָסתימאה,

ּוכמֹו ,לחֹוׁש ּומרירּות לאֹור ׁשּיי ְְְְְִִֶַָֹמתיקּות

הּוא 47ׁשּנאמר  ׁשּכתר ולהיֹות האֹור, ּומתֹוק ְְֱִֶֶֶֶֶַָָ

סתרֹו חֹוׁש יׁשת ּבחינת ,חֹוׁש ,48ּבחינת ְְְִִִֶֶֶַַָֹ

צח 49ּוכמאמר  אֹור ּדאיהּו ּגב על אף עליֹון ּכתר ְְְֲִֶֶֶַַַַַַ

לכן  העיּלֹות, עיּלת קּמי הּוא אּוּכם מצּוחצח ְְִִֵֵַַָָָָאֹור

והּנה  מר. הּוא הּכתר ּבחינת על ׁשּמֹורה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַהּזית

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

ב.42) יח, בהעלותך.43)עירובין ר"פ ב.44)לקו"ת יג, תרס"ט 45)הוריות (סה"מ הנ"ל דעת למען ד"ה ראה - לקמן בהבא

מא). תצוה.46)ע' ז.47)ר"פ יא, יב.48)קהלת יח, ב).49)תהלים (קלה, ת"ע תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁL ÏÈÚÏ עצמה ÓÎÁ‰מצד ˙ÈÁa ‡e‰ ¿≈∆»¿»¿ƒ»»¿ƒ«»¿»

¯˙k ˙ÈÁa ‡e‰ d˙B‡ ÌÈÓÓB¯Ó ÌLlL ÌB˜n‰Â ¯˙kaL∆«∆∆¿«»∆¿»¿¿ƒ»¿ƒ«∆∆
¯˙kaL ¯˙k ˙ÈÁaL ˙BÈ‰ÏÂ ,¯˙kaL בחינת נובעת  שממנו ∆«∆∆¿ƒ¿∆¿ƒ«∆∆∆«∆∆

סתימאה  B˜Ó¯חכמה BÈ‡ וגלוי Â¯˜ישיר ¯˙kaL ‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·Ï ≈»ƒ¿ƒ«»¿»∆«∆∆¿«
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ˙‡ˆÓ ‰pnnL∆ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ«»¿»

¯˙kaL שמשיגים מציאה של באופן ∆«∆∆
והשתדלות  פעולה ידי על לא אותה

הערך  ריחוק מפני (וזאת המוצא מצד

עצמה, מצד סתימאה חכמה שבין

שבכתר  כתר לבחינת שבכתר, חכמה

נובעת) היא ÏÈÚÏ,שממנה ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈
ÔBLl‰ ‰Ê ÏÚ ¯ÓB‡ ÔÎÏ»≈≈«∆«»

,EÓÓB¯‡ רוממות ÈÙÏלשון ¬ƒ¿¿ƒ
ÌÓB¯Ó ‡e‰ ¯˙kaL ¯˙kL∆∆∆∆«∆∆¿»

.¯˙kaL ‰ÓÎÁÓ Ïc·Â¿ƒ¿»≈»¿»∆«∆∆
e‰ÊÂ בהפטרה באמור הפנימי הפירוש ¿∆

הסוכות  חג ¯‚ÂÈÏשל e„ÓÚÂ¿»¿«¿»
,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÏÚ ‡e‰‰ ÌBia«««««≈ƒ
ÌÈNBÚ Ì‰nL ÌÈ˙ÈÊ ‰p‰c¿ƒ≈≈ƒ∆≈∆ƒ
Ì‰ ÌÓˆÚ ÌÈ˙Èf‰ È¯‰ ,ÔÓL∆∆¬≈«≈ƒ«¿»≈

Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe ,ÌÈ¯Ó42 בגמרא »ƒ¿«¬«««
È˙BBÊÓ eÈ‰È 'eÎ ‰BÈ ‰¯Ó‡»¿»»ƒ¿¿«

) 'eÎ ˙ÈÊk ÔÈ¯B¯Ó הגמרא ובלשון ¿ƒ¿«ƒ
נוח  ששלח שהיונה בתורה הכתוב על

המבול  מי קלו האם לראות מהתיבה

טרף  זית עלה 'והנה חזרה מהארץ

הקדושֿברוך  לפני יונה 'אמרה בפיה',

מזונותי  יהיו עולם, של ריבונו -הוא,

יהיו  ואל בידך ומסורין כזית מרורין

ודם' בשר ביד ותלויין כדבש ),מתוקין
ÌÈLe¯Èt ÈL ‰Êa Ì‚Â43, ¿«»∆¿≈≈ƒ

Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â גמרא ב˙Èf‰L ¿»¿««∆««ƒ
Ï·‡ Z B„eÓÏz ÁkLÓ¿«≈««¿¬»
·ÈLÓ ˙Èf‰Ó ‡aL ÔÓM‰«∆∆∆»≈««ƒ≈ƒ

B„eÓÏz44) כשם' הגמרא: ובלשון «¿
שנה, שבעים של לימוד משכח שהזית

שבעים  של לימוד משיב זית שמן כך

B·Úa„‰שנה' ÔÈÚ‰Â שהאדם ), ¿»ƒ¿»»¬»
ה' את e‰45‡ÈÙk˙‡c‡עובד ‰„B·Ú‰ ‡e‰ ˙ÈfL התאוות , כפיית ∆«ƒ»¬»¿ƒ¿«¿»

הנפש  של אותם והרצונות לממש ולא עליהם להתגבר «¿»¿Ît‰˙‡Â¿ƒ‡הבהמית,
לטוב, עצמה הבהמית הנפש של Ì‰Lוהפיכת זו בדרך ה' עבודת ענייני ∆≈

ו'אתהפכא' ‰Èf˙'אתכפיא' ˙LÈ˙k ˙Ó‚ec ביטול והכנעת שמסמלת ¿«¿ƒ«««ƒ
È˙k·המציאות, ‰p‰46 המנורה הדלקת אודות זית בתורה È˙k˙בשמן ƒ≈¿ƒ»ƒ

,¯B‡nÏ להוציא כדי הזיתים את לכתוש שמן שיש ומשמעות מהם לאור, «»
היא  ה' בעבודה È˙Îc˙הדברים ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚL האתכפייא עבודת ∆«¿≈»¬»¿»ƒ

B‡Ó¯,ומתחברים ÌÈÚÈbÓואתהפכא  ˙ÈÁ·Ï,באלוקות למעלה «ƒƒƒ¿ƒ«»
אלא  סתם אור לא היינו Óˆ‡ו'מאור' epnnL ,¯B‡‰ ¯B˜Ó ונובעת ¿»∆ƒ∆ƒ¿»

ÓÎÁ‰,ונמשכת  ˙ÈÁa הנקראת ¿ƒ«»¿»
epnnL ˙Èf‰L eÈÈ‰Â .ÔÓL∆∆¿«¿∆««ƒ∆ƒ∆

ÔÓL ÌÈNBÚ מקור השמן,והוא ƒ∆∆
) ¯˙k‰ ˙ÈÁ·Ï ÊÓB¯ ובכתר ≈ƒ¿ƒ««∆∆

לבחינת  הכוונה ∆∆k˙¯עצמו
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL (¯˙kaL∆«∆∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ סתימאה והחכמה »¿»¿ƒ»»
משם, הפנימי e‰Êcנמשכת הטעם ¿∆

Èk ,¯Ó ‡e‰ ˙ÈÊM ‰Ó ÏÚ«∆«ƒ«ƒ
¯B‡Ï CÈiL ˙e˜È˙Ó ‰p‰ƒ≈¿ƒ«»¿

˙e¯È¯Óe שייכתBÓÎe ,CLBÁÏ ¿ƒ¿∆¿
¯Ó‡pL47 בקוהלת˜B˙Óe ∆∆¡«»

‡e‰ ¯˙kL ˙BÈ‰ÏÂ ,¯B‡‰»¿ƒ¿∆∆∆
CLBÁ ˙ÈÁa זה שהוא במובן ¿ƒ«∆

מגילוי, למעלה ונעלם, »ÈÁa¿ƒ˙סתום
B¯˙Ò CLBÁ ˙LÈ48) פשוטו לפי »∆∆ƒ¿

– ה'מצודות' לפי מתפרש הכתוב

למסתרו  חושך שם הקדושֿברוךֿהוא

לפי  לאויב, להחשיך המלך דוד בשביל

משרה  הקדושֿברוךֿהוא – התרגום

כבודו, בענני ומתראה בחושך, שכינתו

הקדושֿברוךֿהוא  – עזרא' ה'אבן ולפי

גלי  משאון העולה באד מסתרו שם

ועל  האד וירבה מימיו שיתגעשו הים

העולה, מהאיד חושך שם יולד מזה כן

תורה' ב'לקוטי מבואר חסידות, פי ועל

אין  [אור "שמסתתר תצא): כי (פרשת

בבחינת סוף  [כדי]ב"ה] והעלם חושך

בבחינת  ההארה גילוי חכמה,להיות

ההשתלשלות"),[שהוא] גילוי ראשית

¯Ó‡ÓÎe49 הזוהרÔBÈÏÚ ¯˙k ¿«¬«∆∆∆¿
e‰È‡c ·b ÏÚ Û‡ שהוא למרות «««¿ƒ

ÁˆÁeˆÓ ¯B‡ Áˆ ¯B‡ אור היינו «¿¿»
מכלֿמקום  ביותר, ובהיר «‡Ìkeזך

˜Ènשחור  ‡e‰ לגבי˙BlÈÚ‰ ˙lÈÚ סיבת שהיא עצמה האלוקות «≈ƒ«»ƒ
ומקור  ושורש הרי הסיבות 'חושך'הכול, נקראת עצמה מצד הכתר שבחינת

Ó¯והעלם  ‡e‰ ¯˙k‰ ˙ÈÁa ÏÚ ‰¯BnL ˙Èf‰ ÔÎÏ כאמור שהרי »≈««ƒ∆∆«¿ƒ««∆∆«
חושך. מסמלת ומרירות אור מסמלת מתיקות

‰p‰Â אבל עצמם, לזיתים מתייחס המרירות אודות לעיל ‰¯האמור ¿ƒ≈«
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ּוכמֹו זיתים. מּבחינת ּגם למעלה הּוא הּזיתים ְְְְִִִִֵֵַַַַַָהר

וחכמה  ׁשּבּכתר ּכתר ּבענין לעיל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנתּבאר

הּוא  ׁשּבּכתר  ּכתר ׁשּבחינת וׁשמן) (זית ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּכתר

זה  ּדר על ׁשּבּכתר, חכמה מּבחינת ּבער ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָנבּדל

הּזיתים, להר ּדזיתים להער ּבנֹוגע ּגם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָהּוא

מּבחינת  ּבער נבּדל הּוא הּזיתים הר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּבחינת

הּזיתים  מהר הּזיתים ּׁשּצמיחת מה ּדזהּו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַזיתים,

ּבההר, ׁשּיׁשנֹו הּצֹומח (ּכח) מּבחינת רק ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹהּוא

ׁשהּוא  ׁשּבֹו, ׁשּבּדֹומם הּדֹומם ּבחינת ְֲִֵֵֶֶֶַַַָאבל

ׁשּידּוע  ּוכמֹו מהּזיתים. נבּדל הּוא ההר, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָעצמּיּות

ורק  העפר מעצם לא ּבא ׁשּזה הּצמיחה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבענין

ּפרי  על ּכׁשּבר ּדלכן ׁשּבֹו, הּצֹומח ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמּבחינת

יצא  האדמה ּפרי ּבֹורא קא 50העץ ּדמארעא , ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָ

האדמה 51רּבי  מעצם אינֹו העץ ענפי ּדיניקת , ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּגֹודל  מּובן ׁשּמּזה ׁשּבֹו. הּצמיחה מּכח ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹורק

ּבער נבּדל ׁשהּוא הּזיתים, ּדהר הענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהפלאת

הר  ונבקע ּׁשּכתּוב מה וזהּו זיתים. מּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּגם

הּזיתים  הר ּבחינת יּומׁש לבא ׁשּלעתיד ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּזיתים,

ּדזהּו ׁשּבֹו. ׁשּבּדֹומם הּדֹומם ּבחינת היינּו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַעצמֹו,

ּבענין  ּומבֹואר ידּוע ּדהּנה ונבקע, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָענין

ּכּׁשחר  יּבקע אז אֹומר ּדיעקב  ְְֲִִִֵַַַַַָָָֹהאּוׁשּפיזין

ׁש52אֹור ׁשהאֹור ּדהגם הּבקיעה , ּדר ּנמׁש ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּבקיעה  סיּבת הרי מקֹום מּכל מּזעיר, מעט ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָהּוא

מחבית  הּמׁשל וכּידּוע האֹור, ּתגּבֹורת מּצד ְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּוא

ּתּוכל  ׁשּלא עד ּגדֹותיה ּכל על ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמתמּלאה

מתּבּקעת  היא ׁשאז ּבתֹוכּה, הּמׁשקה את ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָלהחזיק

הּבקעים, ּדר יֹוצאת והּמׁשקה ּוסדקים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבבקעים

הּבקעים  ּדר ׁשּיֹוצאת הּמׁשקה ׁשּכּמּות אף ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאׁשר

מיּלּוי  על מֹורה זֹו ּבקיעה הרי מּזעיר, מעט ְְְֲִִִִֵֵַַָָהיא

ּכח  נראה הּבקיעה ׁשּבאֹור והיינּו כּו', ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹהחבית

וׁשרׁשּה הּגיּלּוי מּבחינת ׁשּלמעלה העצם ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָּבחינת
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א.50) מ, ב.51)ברכות כח, עירובין - חז"ל לשון א.52)ע"פ קד, זח"ג ח. נח, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ˙Èf‰ הזיתים צומחים שבו ÈÁaÓ˙המקום Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ «≈ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ«
.ÌÈ˙ÈÊ,הערך ריחוק של באופן הוא הזיתים לגבי הזיתים הר של והעילוי ≈ƒ

ורוממות  kaL˙¯בהבדלה ¯˙k ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«∆∆∆«∆∆
˙ÈÊ) ¯˙kaL ‰ÓÎÁÂ שבכתר כתר עניין עניין שהוא ÔÓLÂשהוא ¿»¿»∆«∆∆«ƒ»∆∆

שבכתר  k˙¯חכמה ˙ÈÁaL (∆¿ƒ«∆∆
¯˙kaL(זית)C¯Úa Ïc· ‡e‰ ∆«∆∆ƒ¿»¿≈∆

ביותר  ÓÎÁ‰ונעלה ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¿»
¯˙kaL,(שמן)‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚ ∆«∆∆«∆∆∆

C¯Ú‰Ï Ú‚Ba Ìb והיחס «¿≈«¿»≈∆
˙ÈÁaL ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰Ï ÌÈ˙ÈÊc¿≈ƒ¿««≈ƒ∆¿ƒ«
C¯Úa Ïc· ‡e‰ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰««≈ƒƒ¿»¿≈∆

ביותר  ÌÈ˙ÈÊ,ונעלה ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈ƒ
e‰Êc ש'הר זה נעלה דבר הזיתים' ¿∆

ריחוק  של באופן מה'זיתים' ונבדל

פנימיות  לפי הטעם, הוא הערך

על  ÁÈÓvM˙הדברים, ‰Ó«∆¿ƒ«
˜¯ ‡e‰ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰Ó ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ≈««≈ƒ«
BLiL ÁÓBv‰ (Ák) ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«…««≈«∆∆¿

¯‰‰a שבדומם הצומח חלק (שהוא ¿»»
ההר ), קרקע ÈÁa˙של Ï·‡¬»¿ƒ«

‡e‰L ,BaL ÌÓBcaL ÌÓBc‰«≈∆«≈∆∆
שבדומם הדומם חלק eiÓˆÚ«¿ƒ˙דווקא

שלו,‰‰¯ העצמית ‰e‡והמהות »»
ÌÈ˙Èf‰Ó Ïc· של והקשר ƒ¿»≈«≈ƒ

ההר  וניכר.עצמיות נראה לא לזיתים

‰ÁÈÓv‰ ÔÈÚa Úe„iL BÓÎe¿∆»«¿ƒ¿««¿ƒ»
Ï‡בכלל,מהאדמה  ‡a ‰fL∆∆»…

¯ÙÚ‰ ÌˆÚÓ שבדומם הדומם ≈∆∆∆»»
˜¯Â באה אלא הארץ מעפר הצמיחה ¿«

BaL,דווקא  ÁÓBv‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««≈«∆
C¯aLk ÔÎÏc האדםÈ¯t ÏÚ ¿»≈¿∆≈≈«¿ƒ

ıÚ‰'העץ פרי 'בורא במקום בטעות »≈
,‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba בדיעבד ≈¿ƒ»¬»»

‡ˆÈ50, הגמרא כדברי כי, וזאת »»
Èa¯ ‡˜ ‡Ú¯‡Óc51, פרי גם כי ¿≈«¿»»«ƒ

והכוונה  הארץ, מן ומתרבה צומח העץ

‡BÈהיא  ıÚ‰ ÈÙÚ ˙˜ÈÈcƒƒ««¿≈»≈≈
ÁkÓ ˜¯Â ‰Ó„‡‰ ÌˆÚÓ≈∆∆»¬»»¿«ƒ…«

BaL ‰ÁÈÓv‰ גם לעניין וכך «¿ƒ»∆
כאמור  הזיתים, מהר הזיתים צמיחת

הקרקע  מעצם איננה שהצמיחה לעיל

הצומח. מכוח Ô·eÓאלא ‰fnL∆ƒ∆»
˙Èf‰ ¯‰c ÔÈÚ‰ ˙‡ÏÙ‰ Ï„BbC¯Úa Ïc· ‡e‰L ,ÌÈ ונעלה ∆«¿»«»ƒ¿»¿««≈ƒ∆ƒ¿»¿≈∆

שיעור, לאין ÌÈ˙ÈÊ,ביותר, ˙ÈÁaÓ Ìb היינו העניינים, ובפנימיות «ƒ¿ƒ«≈ƒ
באריכות. לעיל כמבואר מהחכמה, בערך ונעלה נבדל החכמה שמקור

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ ל'ועמדו בהמשך לבוא, לעתיד על זו רגליו בנבואה ¿∆«∆»
הזיתים' הר CLÓeÈעל  ‡·Ï „È˙ÚlL ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ Ú˜·Â ויתגלה ¿ƒ¿«««≈ƒ∆∆»ƒ»…¿«

,BÓˆÚ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««≈ƒ«¿
eÈÈ‰ שבו הצמיחה כוח רק אלא לא «¿

העצמי  »ÈÁa¿ƒ˙שהוא עניינו
e‰Êc .BaL ÌÓBcaL ÌÓBc‰«≈∆«≈∆¿∆

הוא גילוי  של ÔÈÚזה הפנימי התוכן ƒ¿«
¯‡B·Óe Úe„È ‰p‰c ,Ú˜·Â¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»

‰‡ÔÈÊÈtLeהסוד בתורת  ÔÈÚa¿ƒ¿«»¿ƒƒ
·˜ÚÈc של מהאושפיזין אחד שהוא ¿«¬…

הסוכות  הכתוב ‡ÓB¯חג כלשון ≈
ישעיה  המשיח ‡Êבנבואת בימות »

Ú˜aÈ'יעקב' ÁMk¯אותיות ƒ»««««
E¯B‡52 כאור יאיר האלוקי והאור ∆

כך  על ומבואר בבוקר, המאיר השחר

C¯c CLÓpL ¯B‡‰L Ì‚‰c«¬«∆»∆ƒ¿»∆∆
‰ÚÈ˜a‰ צר כסדק אור ‰e‡שהיא «¿ƒ»

È¯‰ ÌB˜Ó ÏkÓ ,¯ÈÚfÓ ËÚÓ¿«ƒ¿≈ƒ»»¬≈
„vÓ ‡e‰ ‰ÚÈ˜a‰ ˙aÈÒƒ««¿ƒ»ƒ«

˙¯Ba‚z וריבוי¯B‡‰ ולכן ƒ¿∆»
(לא  והוכחה סימן היא הבקיעה

האור, לריבוי אלא) האור, למיעוט

ÏLn‰ Úe„iÎÂ כך È·ÁÓ˙על ¿«»««»»≈»ƒ
‰È˙B„b Ïk ÏÚ ‰‡lÓ˙nL∆ƒ¿«¿»«»¿∆»
˙‡ ˜ÈÊÁ‰Ï ÏÎez ‡lL „Ú«∆…«¿«¬ƒ∆

dÎB˙a ‰˜Ln‰ המשקה כמות כי ««¿∆¿»
מכפי  להכיל,גדולה יכולה שהחבית

‡È‰ Ê‡L החבית˙Úwa˙Ó ∆»ƒƒ¿«««
‰˜Ln‰Â ÌÈ˜„Òe ÌÈÚ˜·aƒ¿»ƒ¿»ƒ¿««¿∆

˙‡ˆBÈ החוצה C¯cונשפך ≈∆∆
˙enkL Û‡ ¯L‡ ,ÌÈÚ˜a‰«¿»ƒ¬∆«∆«
C¯c ˙‡ˆBiL ‰˜Ln‰««¿∆∆≈∆∆
¯ÈÚfÓ ËÚÓ ‡È‰ ÌÈÚ˜a‰«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈

בחבית,מתוך  הנמצאת הכללית הכמות

BÊ ‰ÚÈ˜a È¯‰ שהמשקה והעובדה ¬≈¿ƒ»
מהסדקים  ÈelÈÓיוצא ÏÚ ‰¯BÓ»«ƒ

eÈÈ‰Â ,'eÎ ˙È·Á‰ גם וכך ∆»ƒ¿«¿
באלוקות  למעלה ¿∆B‡aL¯בנמשל,

‰ÚÈ˜a‰ מועט אור שהוא אף «¿ƒ»
‰‡¯ ביטוי לידי ÈÁa˙ובא Ák ƒ¿∆…«¿ƒ«

dL¯LÂ ÈelÈb‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ הוא הבקיעה של »∆∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿»
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הּסּוּכֹות  ׁשער ּבּסיּדּור וכמבֹואר ויתירה 53מּׁשם, , ְְִִִֵַַַַַָָָ

― עצמֹו הּזיתים הר ונבקע ענין וזהּו ּכאן. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָמּזה

אם  ּכי  וכ ּו' החבית) (ּדֹופני ּפרסא ידי על ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹלא

ּבחינת  הּזיתים, ּדהר העצם ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּיּומׁש

לּזיתים. סיּבה מּבחינת ׁשּלמעלה ׁשּבֹו, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּדֹומם

מזרחה 54וזהּו ּגֹו' הּזיתים הר ונבקע ּׁשּנאמר מה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבחינת  והּוא ואחֹור, קדם הּוא וים ּדמזרח ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָויּמה,

הּקו  ּדּוגמת למּטה מלמעלה ׁשּנמׁש ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָהאֹור

אֹופן  הּנה למּטה, מלמעלה ׁשּנמׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּדוא"ו

הֹול ּׁשהאֹור מה ׁשּכל הּוא ּכלל ּבדר ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָההמׁשכה

ּתחיּלת  ּכאׁשר ּדוקא ּדזהּו מתמעט, הּוא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָונמׁש

להׁשּתלׁשלּות, הּׁשּיי מּבחינה הּוא ְְְְְְִִִַַַַַָָָָההמׁשכה

הּזיתים  הר ּבקיעת ּכׁשּיהיה לבא לעתיד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאמנם

מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה העצם מּבחינת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָויּומׁש

למעלה  ויּמה, מזרחה ההמׁשכה ּתהיה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָאז

לאחרי  ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו ּבׁשוה. ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָּולמּטה

צפֹונה  נגּבה, וחציֹו צפֹונה ההר חצי ּומׁש ְְְֲִֶֶֶָָָָָָָָזה

לעתיד  הּנה הּימין, וקו הּׂשמאל קו הם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹונגּבה

ּגֹו' ּומׁש אז הּזיתים הר ונבקע ּכׁשּיהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹלבא

אֹו מּמציאּותם הּקּוין התּבּטלּות ְְְִִִִַַַָָָצפֹונה,

עּתיקא  ּבהאי ׂשמאלא לית ּדר על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהתּכּללּות

יהיה 55וכּו' ההּוא ּבּיֹום ּׁשּמסּיים מה ּכן ּגם וזהּו . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַ

רז"ל  ואמרּו אחד, ּוׁשמֹו אחד ׁשאני 26הוי' ּכמֹו ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָ

המׁשכת  אז ׁשּיהיה ּדלהיֹות נקרא, אני ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָנכּתב

יהיה  לכן ּבׁשוה, ּולמּטה למעלה ׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהעצם

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

אֿב.53) מו).54)רנח, ע' תרס"ט (סה"מ הנ"ל דעת למען ד"ה ראה - לקמן א.55)בהבא רפט, שם ועד"ז א. קכט, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌMÓ,בהעצם¯ecÈqa ¯‡B·ÓÎÂ'דא"ח עם 'סידור ÚL¯ספר ƒ»¿«¿»«ƒ««

˙Bkeq‰53ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ Ú˜·Â ÔÈÚ e‰ÊÂ .Ô‡k ‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ , «ƒ≈»ƒ∆»¿∆ƒ¿«¿ƒ¿«««≈ƒ
ההר והכוונה  של וגילוי Ò¯t‡לבקיעה È„È ÏÚ ‡Ï Z BÓˆÚ לא «¿…«¿≈«¿»
גילוי  מסך מועט רק בדוגמת צמצום שהיא 'פרסא' באמצעות ופרוכת שמאיר

מהחבית ( שיוצא מה האמור, ובמשל

וסדקים  בקעים ≈¿ÈÙBcשל דרך
Ì‡ Èk 'eÎÂ (˙È·Á‰ אלא ∆»ƒ¿ƒƒ

הזיתים  הר של פירושה שהבקיעה

¯‰c ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa CLÓeiL∆¿«¿ƒ«»∆∆¿«
,BaL ÌÓBc‰ ˙ÈÁa ,ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ¿ƒ««≈∆
‰aÈÒ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ»

ÌÈ˙ÈfÏ איננו שכאמור ההר עצם «≈ƒ
ישירה  סיבה ולא וגלוי ישיר מקור

הוא  הצומח כוח (ורק הזיתים לצמיחת

לעיל). כמבואר ישירה, סיבה

e‰ÊÂ54 שהמשמעות לעיל המבואר ¿∆
לבוא  לעתיד הזיתים הר בקיעת של

הפירוש  גם הוא העצם, גילוי היא

של  Ó‡pM¯הפנימי ‰Ó אודות «∆∆¡«
הכתוב  בהמשך זו ‰¯בקיעה Ú˜·Â¿ƒ¿««

‰nÈÂ ‰Á¯ÊÓ 'Bb ÌÈ˙Èf‰ לצד «≈ƒƒ¿»»»»»
מערב, ולצד ÌÈÂמזרח Á¯ÊÓc¿ƒ¿»¿»

Ì„˜ ‡e‰ מזרח BÁ‡Â¯היינו ∆∆¿»
מערב, ‰‡C¯Bהיינו ˙ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ«»∆

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«¿»¿«»
לאורך  נמשך שהאור היא והכוונה

למטה  עד קדם, בחינת רבות בחינות

אחור  בחינת ‰Âwביותר, ˙Ó‚ec¿«««
‰ÏÚÓÏÓ CLÓpL Â"‡Âc¿»∆ƒ¿»ƒ¿«¿»

,‰hÓÏ נרמזת לאורך וההמשכה ¿«»
היורד  ארוך כקו היא שצורתה ו' באות

למטה, עד מלמעלה ≈p‰ƒ‰ונמשך
‰ÎLÓ‰‰ ÔÙB‡ שנמשכת ∆««¿»»

מלמעלה  רבות במדריגות ב'אורך',

ÏkLלמטה, ‡e‰ ÏÏk C¯„a¿∆∆¿»∆»
CLÓÂ CÏB‰ ¯B‡‰M ‰Ó יותר ËÚÓ˙Óויורד ‡e‰ ובעוד «∆»≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈

כשהתרחק  בסופו, הרי מרובה, האור ההמשכה, למקור קרוב שבתחילתו,

מועט  האור ממקורו ‰‰ÎLÓ‰הרבה ˙lÈÁz ¯L‡k ‡˜Âc e‰Êc¿∆«¿»«¬∆¿ƒ«««¿»»
שלה  העליונה eÏLÏzL‰Ï˙והבחינה CÈiM‰ ‰ÈÁaÓ ‡e‰ ואכן ƒ¿ƒ»««»¿ƒ¿«¿¿

מועט, האור ההמשכה ובסוף לדרגה מדרגה ירידה יש ל'אורך' ב'השתלשלות'

CLÓeÈÂ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ˙ÚÈ˜a ‰È‰iLk ‡·Ï „È˙ÚÏ ÌÓ‡»¿»∆»ƒ»…¿∆ƒ¿∆¿ƒ«««≈ƒ¿¿«
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ ˙ÈÁaÓ שההר כפי מכך שמובן ƒ¿ƒ«»∆∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

לעיל, כמבואר ייבקע, nÈÂ‰,עצמו ‰Á¯ÊÓ ‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰z Ê‡»ƒ¿∆««¿»»ƒ¿»»»»»

‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ'ה'אורך שבכל המדריגות מידה ÂLa‰בכל באותה ¿«¿»¿«»¿»∆
הוא  התחתונה ובדרגה ומתמעט הולך האור ב'השתלשלות' רק כי גילוי, של

בשווה. מקום בכל מאיר הוא הרי העצם, גילוי כשישנו אבל מועט,

e‰ÊÂ בכל הוא האור ולכן העצם גילוי היא הזיתים הר שבקיעת לעיל האמור ¿∆
מבאר  בשווה, Ó‰הדרגות Ôk Ìb«≈«
‰Ê È¯Á‡Ï ·e˙kM העניין בהמשך ∆»¿«¬≈∆

הזיתים  שהר לאחר כי זו בנבואה

אזי  ‰‰¯ויזוז LÓeייבקע, ÈˆÁ »¬ƒ»»
BÈˆÁÂ ‰BÙˆ יזוז ההר a‚‰של »»¿∆¿∆¿»

הפנימיות  פי ועל «̂«BÙ‰דרומה,
Ï‡ÓO‰ Â˜ Ì‰ ‰a‚Â ששייך »∆¿»≈««¿…

‰ÔÈÓiלצפון  Â˜Â,לדרום ששייך ¿««»ƒ
‰È‰iLk ‡·Ï „È˙ÚÏ ‰p‰ƒ≈∆»ƒ»…¿∆ƒ¿∆
LÓe Ê‡ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ Ú˜·Â¿ƒ¿«««≈ƒ»»

‰BÙˆ 'Bb והן לצפון הן יזוז ההר »»
כי  אחד בצד רק יהיה ולא לדרום

תהיה  אזי העצם, יאיר כאשר

Ì˙e‡ÈˆnÓ ÔÈew‰ ˙eÏha˙‰ƒ¿«¿««ƒƒ¿ƒ»
דרום ולא  בין הבדל ימין יהיה וצפון,

תזוזת ‡Bושמאל את לפרש ההר יש

בין  החלוקה וביטול ולשמאל לימין

על  שהוא לשמאל עניין ימין דרך

˙eÏlk˙‰ השונים הקווים של ƒ¿«¿
מציאות  שמצינו להיות כמו אחת,

הימין  שבקו שחסד שאף בספירות

שונים  הם השמאל שבקו וגבורה

יש  מכלֿמקום הפכיים, ואפילו

בחסד  וגבורה בגבורה חסד התכללות

C¯c ÏÚ בזוהר ÈÏ˙האמור «∆∆≈
'eÎÂ ‡˜ÈzÚ È‡‰a ‡Ï‡ÓN55, ¿»»¿««ƒ»¿

וכמבואר  זה, ב'עתיק' שמאל אין

(שהוא  יומין' 'עתיק בבחינת בחסידות,

אין  אור עצמות מאיר הכתר) פנימיות

בתכלית  פשוט שהוא ב"ה סוף

הגדרה  מכל לגמרי (מופשט הפשיטות

שמצד  ודינים גבורה ללא פשוטים', 'רחמים אלא ב'עתיק' אין ולכן ו'ציור')

השמאל.

ÌÈiÒnM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ לבוא לעתיד על זו בנבואה העניין בהמשך ¿∆«≈«∆¿«≈
Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â ,„Á‡ BÓLe „Á‡ 'ÈÂ‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia26 ««ƒ¿∆¬»»∆»¿∆»¿»¿««

לאופן  הוי') (בשם ה' שם כתיבת אופן בין הבדל יש הזה שבזמן לעיל כמובא

לבוא  לעתיד אבל אדנות) (בשם zÎ·קריאתו È‡L BÓk בדיוק ‡Èכך ¿∆¬ƒƒ¿»¬ƒ
,‡¯˜ מובנת ולפי לבוא, לעתיד שיהיה האלוקות גילוי על כאן המבואר ƒ¿»
‡Êלכך הסיבה  ‰È‰iL ˙BÈ‰Ïc לבוא ‰ÌˆÚלעתיד ˙ÎLÓ‰ ¿ƒ¿∆ƒ¿∆»«¿»«»∆∆
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ׁשּנכּתב. ּכמֹו נקרא למעלה, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָלמּטה

ׁשּבועמדּו הּפירּוׁשים ּדׁשני הּׁשּייכּות ּכן ּגם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוזהּו

מּצד  ּכי הּזיתים, הר על ההּוא ּבּיֹום ְִִִֵַַַַַַַָרגליו

זה  מּצד הּנה הּזיתים הר על ּדבחינת ְִִִִִִֵֵֶַַַַַָהעיּלּוי

העמידה  ׁשענין ּבעמידה, הּמׁשּפט אז ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָיהיה

ּבׁשוה  לרגל מראׁש ההמׁשכה על ,56מֹורה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

צרתם 57וכּידּוע  ּבעת להם עמדּת ׁשּגם 58ּבענין , ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

הם  יׂשראל ּפנימּיים) (ּדכחֹות העבֹודה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹּכׁשּמּצד

צרתם  עת נעׂשה זה ׁשּמּצד ּדצרתם, ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבמּצב

צר  לֹו צרתם ּבכל הּנה הּנה 59ּכפׁשּוטֹו, ואז ְְְִִִֵֵָָָָָָ

מה  היא ׁשהעמידה צרתם, ּבעת להם ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָעמדּת

מה  ּכן ּגם וזהּו להרגל. מּיד מהראׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּׁשּנמׁש

הּוא  ּדמׁשּפט ּבעמידה, הּמׁשּפט יהיה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּׁשּלעתיד

הר  ונבקע  ּבחינת מּצד הּנה הּבירּורים, ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַענין

ההמׁשכה  יהיה ׁשאז העצם, ׁשּיּומׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּזיתים

ׁשּנמׁש העמידה (ּכענין ּבׁשוה ויּמה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָקדמה

ּבּגֹוים, הּמׁשּפט יהיה אז הּנה לרגל), ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמראׁש

כּו'. האּוּמֹות ּגם ְְִֶַָָׁשּיתּבררּו

‰p‰Â וכן עבֹודה, ידי על נמׁשכים הענינים ּכל ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

ההּוא  ּבּיֹום רגליו ועמדּו ּבענין ּגם ְְְְְִַַַַַָָהּוא

העבֹודה  ידי על נמׁש ׁשּזה הּזיתים, הר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעל

ּכמאמר  רגלים, ּברגלין.60ּדבחינת רגלין מטּו ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָ

הּוא  היה 61והענין הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן ּדהּנה , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּגם  היה זה  ּדר ועל אלקּות, ּגיּלּוי אז היה ְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹקּיים

רּבי  ּבימי וּתֹותר החּורּבן, ּובזמן 62לאחרי , ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָ
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ואילך.56) 272 ע' להצ"צ החקירה לספר הוספות המשך 57)ראה ואילך. שלח ע' קונטרסים האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה

ואילך). פח ע' תשי"ז (סה"מ תשי"ז הרבים ברחמיך ואתה ד"ה ואילך. מ ע' תרפ"ט סה"מ ואילך. א'רצא ע' ח"ג תער"ב

דחנוכה.58) הנסים" "ועל הודאת א.59)נוסח טז, תענית ט. סג, א.60)ישעי' רנח, אני 61)זח"ב סד"ה דא"ח) (עם סידור

א). (כג, סע"ב.62)בצדק קיג, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰L ומאיר העצם ÂLa‰נמצא ‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ כל אין לגביו כי ∆¿«¿»¿«»¿»∆

דרגות, È‰È‰חילוקי ÔÎÏ נקרא ה' ÏÚÓÏ‰,שם ‡e‰L BÓk ‰hÓÏ »≈ƒ¿∆¿«»¿∆¿«¿»
·zÎpL BÓk ‡¯˜.הבדל ללא ƒ¿»¿∆ƒ¿»

˙eÎÈiM‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ הפנימיתe„ÓÚÂaL ÌÈLe¯Èt‰ ÈLc ¿∆«≈««»ƒ¿≈«≈ƒ∆ƒ¿»¿
¯‰ ÏÚ ‡e‰‰ ÌBia ÂÈÏ‚«̄¿»««««

ÌÈ˙Èf‰,המאמר בתחילת שהובאו «≈ƒ
של  ומשפט הדין על שמדובר הפירוש

בעמידה, שיהיה העולם אומות

האלוקות  גילוי על שמדובר והפירוש

שני  של והשייכות לבוא, לעתיד שיהיה

היא  לזה זה vÓ„הפירושים Èkƒƒ«
¯‰ ÏÚ ˙ÈÁ·c ÈelÈÚ‰»ƒƒ¿ƒ«««

ÌÈ˙Èf‰ אפילו הנעלית הבחינה «≈ƒ
שתתגלה  עצמו, הזיתים הר מבחינת

לבוא, לעתיד Ê‰ותאיר „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«∆
ËtLn‰ Ê‡ ‰È‰Èֿשהקדוש ƒ¿∆»«ƒ¿»

העולם  אומות את ישפוט ברוךֿהוא

‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚL ,‰„ÈÓÚa«¬ƒ»∆ƒ¿«»¬ƒ»
מהגוף  חלק שבה מישיבה (בשונה

‰‰ÎLÓ‰מתכופף) ÏÚ ‰¯BÓ∆«««¿»»
Ï‚¯Ïוההשפעה  L‡¯Ó≈…¿∆∆

‰ÂLa56Úe„iÎÂ בתורת 57, ¿»∆¿«»«
הפנימי ÔÈÚaהחסידות  הביאור ¿ƒ¿«

של בנוסח  הניסים' 'ועל ימי תפילת

הקדושֿברוךֿהוא z„ÓÚהחנוכה  »«¿»
Ì‰Ï ישראל ˆ¯˙Ìלבני ˙Úa58, »∆¿≈»»»

‰„B·Ú‰ „vnLk ÌbL שבני ∆«¿∆ƒ«»¬»
ה' את עובדים …¿(BÁÎc˙ישראל

ÌÈiÓÈt המתלבשים הנפש כוחות ¿ƒƒƒ
הם  ולכן פנימית בהתלבשות בגוף

מוגבלים  ‰Ìכוחות Ï‡¯NÈ (ƒ¿»≈≈
Ì˙¯ˆc ·vÓa במיעוט היינו ¿«»¿»»»

Ê‰ובצמצום, „vnL'ה'צרתם מפני ∆ƒ«∆
ה' ˆ¯˙Ìבעבודת ˙Ú ‰NÚ«¬∆≈»»»

‰p‰ ,BËeLÙk כלשון הרי אז, גם ƒ¿ƒ≈
בישעיה  ˆ¯˙Ìהכתוב ÏÎa בני של ¿»»»»

Ì‰Ïכביכול,,59ˆ¯להקדושֿברוךֿהוא BÏישראל  z„ÓÚ ‰p‰ Ê‡Â »¿»ƒ≈»«¿»»∆
‰„ÈÓÚ‰L ,Ì˙¯ˆ ˙Úa עומד בני שהקדושֿברוךֿהוא את להושיע ¿≈»»»∆»¬ƒ»

iÓ„ישראל  L‡¯‰Ó CLÓpM ‰Ó ‡È‰ עיכוב שיהוי ללא וללא ƒ«∆ƒ¿»≈»…ƒ«
Ï‚¯‰Ï.בהשוואה ולרגל לראש המשכה שהיא עמידה של לעניינה בהתאם ¿»∆∆

e‰ÊÂ הפירושים אחד תוכן שהוא הוא עניין רגליו' Ôkב'ועמדו Ìb התוכן ¿∆«≈

הנוסף  הפירוש ‰ËtLnשל ‰È‰È „È˙ÚlM ‰Ó העולם אומות של «∆∆»ƒƒ¿∆«ƒ¿»
‰„ÈÓÚa,בישיבה ולא ‰ÌÈ¯e¯Èaדווקא ÔÈÚ ‡e‰ ËtLÓc ידי על «¬ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿««≈ƒ

הטוב  ותיקון הפרדת העולם,מהרע Ú˜·Âובירור ˙ÈÁa „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«
CLÓeiL ÌÈ˙Èf‰ ‰‰ÎLÓ‰ויתגלה ‰¯ ‰È‰È Ê‡L ,ÌˆÚ‰ של ««≈ƒ∆¿«»∆∆∆»ƒ¿∆««¿»»

האלוקות  nÈÂ‰גילוי ‰Ó„˜ למזרח ≈¿»»»»
השמאל  ולקו הימין לקו ולמערב,

,‰ÂLa באריכות כמבואר לעיל ¿»∆
CLÓpL ‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚk)¿ƒ¿«»¬ƒ»∆ƒ¿»
‰È‰È Ê‡ ‰p‰ ,(Ï‚¯Ï L‡¯Ó≈…»∆∆ƒ≈»ƒ¿∆
e¯¯a˙iL ,ÌÈBba ËtLn‰«ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿»¿

תיקונם  על ‰‡Bne˙ויבואו Ìb«»
.'eÎ

ÌÈÈÚ‰ Ïk ‰p‰Â הרוחניים ¿ƒ≈»»ƒ¿»ƒ
למטה ÌÈÎLÓהאלוקיים  מלמעלה ƒ¿»ƒ

גילוי  לידי B·Ú„‰ובאים È„È ÏÚ«¿≈¬»
ה', את עובדים ישראל ≈¿ÔÎÂשבני

ÔÈÚa Ìb ‡e‰ של הנעלה הגילוי «¿ƒ¿«
ÏÚ ‡e‰‰ ÌBia ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂ¿»¿«¿»«««

ÌÈ˙Èf‰ לבוא ‰¯ לעתיד שיהיה ««≈ƒ
העצם, גילוי לעיל, כמבואר והוא,

CLÓ ‰fL ומתגלהÈ„È ÏÚ ∆∆ƒ¿»«¿≈
,ÌÈÏ‚¯ ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ««¿«ƒ

¯Ó‡Ók60 עקבתא תקופת על הזוהר ¿«¬«
שבו דמשיחא  זמן «eËÓשהיא

,ÔÈÏ‚¯a ÔÈÏ‚¯ משיח רגלי «¿ƒ¿«¿ƒ
ישראל  בני של ה' בעבודת 'נוגעות'

'רגליים', בבחינת וכיוון שהיא

בהתאם  להיות צריכה שהעבודה

כדי  ידה, על הנפעלת להמשכה

רגליו', 'ועמדו בחינת את להמשיך

בבחינת  ה' עבודת להיות צריכה

'רגלים'.

נקראת  ה' עבודת איזו ומפרט וממשיך

'רגליים'. בבחינת עבודה

‡e‰ ÔÈÚ‰Â61ÔÓÊa ‰p‰c , ¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿«
aL‰È‰ ÌÈi˜ ‰È‰ Lc˜n‰ ˙È ∆≈«ƒ¿»»»«»»»

‰Ê C¯c ÏÚÂ ,˙e˜Ï‡ ÈelÈb Ê‡ בזמן שהיה האלוקות לגילוי בדומה »ƒ¡…¿«∆∆∆
Ìbהבית  ‰È‰ אפילוÈa¯ ÈÓÈa ¯˙BzÂ ,Ôa¯eÁ‰ È¯Á‡Ï62, כדברי »»«¿«¬≈«¿»««ƒ≈«ƒ

'ותאכל  ותותר', ותשבע ותאכל קלי לה 'ויצבט רות במגילת הפסוק על הגמרא

רש"י  [ופירש רבי בימי ותותר חזקיה, בימי ותשבע שלמה, ובימי דוד בימי

הסוסים] על [הממונה אהוריריה מר דאמר עשירים] היו וחזקיה ושלמה שדוד
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הּנֹופלת  ּדוד סּוּכת נאמר מּדרּגא 63הּגלּות ְֱִִֶֶֶַַַַַָָָ

העבֹודה  עיּקר היה ּבתחּלה לכן ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָלדרּגא,

ׁשּלכן  ּדעת, ּבינה חכמה ּבבחינת ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָוהּבירּורים

ּבליּמּוד  עסקם עיּקר היה ואמֹוראים ְְֲִִִִִַַַַָָָָָהּתּנאים

ועד  הּתפּלה, ּבעבֹודת ּכן ּׁשאין מה ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָהּתֹורה,

אחת  ּפעם רק מתּפללים ׁשהיּו ּכאּלּו ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשהיּו

וכּו' יֹומין הּנה 64ּבתלתין זה, ׁשּלאחרי ּובּזמן . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָ

ּתפארת, ּגבּורה ּבחסד היה העבֹודה עיּקר ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָאז

ּדרחימּותא  ּכפּולחנא ּפּולחנא ׁשהּוא 65לית , ְְְְִִֵֶָָָָָ

הּתפּלה  עבֹודת ׁשּבּלב, ּבהּזמן 66עבֹודה אמנם . ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָ

עד  ּדוד סּוּכת ּבחינת ׁשּנפלה מׁשיחא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָּדעּקבֹות

הּנה  עׂשּיה, ּבחינת ׁשהיא ועקביים רגלים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָּבחינת

הֹוד  נצח ּבבחינת הּוא העבֹודה עיּקר ְְֲִִִֵַַַַָָָעכׁשיו

ּבפֹועל, הּמצוֹות ּבקּיּום הּמעׂשה, ּובבחינת ְְְְְֲִִִִֶַַַַַיסֹוד,

ּכל  ּכללּות ׁשהיא הּצדקה ּבמעׂשה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּובפרט

הּקדׁש ּבאּגרת ּכמבֹואר ליּמּוד 67הּמצוֹות, וזהּו . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹ

ּדֹור  על זכּות ) ליּמּוד ּגוואלּדיגער (א ּגדֹול ְְְִִֶֶַַַָזכּות

הּמדינֹות  ּבכל זה ׁשּבדֹור יׂשראל ׁשּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָזה,

ׁשּלא  ּבאֹופן הּצדקה, ּבנתינת ּביֹותר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹמצטּינים

זֹו עבֹודה ידי ׁשעל הּקֹודמים, ּבּדֹורֹות ּכן ְְֲִֵֵֶַַַָָָהיה

ּכמבֹואר  מּנפילתּה, ּדוד סּוּכת את ְְְִִִִִֶַַָָָָמקימים

לימי  ּבפרט ׁשּיי וזה ׁשם. הּקדׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבאּגרת

האּוׁשּפיזין, ּבענין ּבּזהר וכדאיתא ְְְְְִִִִִַַַַָָֹהּסּוּכֹות,

הּסּוּכֹות  ׁשער ּבּסיּדּור לפּזר ׁשּצריך 68ּופירׁש ְְִִֵֵֵֶַַַַַָ

עבֹודת  ידי ועל סּוּכֹות. ּבערב לענּיים ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָמעֹות

רגלי  הּנה רגלים, ּבחינת ּבמעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָהּצדקה

זה  ידי ועל ּדדכּורא, רגלי מעֹוררים ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָּדנּוקבא

הּזיתים, הר על ההּוא ּבּיֹום רגליו ועמדּו ְְְְִִֵַַַַַַָָָנמׁש

העצם  נמׁש זה ידי ועל ּברגלין, רגלין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּדמטּו

המבֹואר  ּדר ועל ּגיּלּוי, מּבחינת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה
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יא.63) ט, א.64)עמוס לה, ג.65)ר"ה מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זוהר סע"א.66)ראה ב, תענית ראה

ט'.67) רע"ג.68)סי' רנז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הכוונה  העניינים פנימיות פי ועל מלכא', משבור יותר] [עשיר עתיר הוה דרבי

יהודה  רבי הוא רבי, בימי גם נמשך המקדש, בבית שהאיר האלוקות שגילוי

‰eÏb˙הנשיא, ÔÓÊ·e רבי תקופת אחרי הבאות, יהודה בשנים רבי הוא ƒ¿««»
‰ÏÙBp˙הנשיא  „Âc ˙keÒ ¯Ó‡63 הייתה לדור מדור הזמן במשך כי ∆¡««»ƒ«∆∆

בני  של הרוחני במצב ונפילה ירידה

ÔÎÏישראל  ,‡b¯„Ï ‡b¯cÓƒ«¿»¿«¿»»≈
‰lÁ˙a לזמן יותר הקרובים בדורות ƒ¿ƒ»

קיים  היה המקדש wÈÚ¯שבית ‰È‰»»ƒ«
‰„B·Ú‰'ה את עבדו ישראל שבני »¬»

ÌÈ¯e¯Èa‰Â בני של ופעולתם ¿«≈ƒ
שבענייני  מהטוב הרע את לברר ישראל

את  ולהעלות ולתקן ולברר העולם

עבודה  ÓÎÁ‰העולם, ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¿»
,˙Úc ‰Èa באמצעות ה' עבודת ƒ»««

‰ÌÈ‡pzהשכל  ÔÎlL∆»≈««»ƒ
Ì˜ÒÚ ¯wÈÚ ‰È‰ ÌÈ‡¯BÓ‡Â«¬»ƒ»»ƒ«ƒ¿»
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,‰¯Bz‰ „enÈÏa¿ƒ«»«∆≈≈

‰lÙz‰ ˙„B·Úa,לעסוק הרבו לא «¬««¿ƒ»
el‡k eÈ‰L „ÚÂ התנאים בזמן ¿«∆»»≈

¯˜והאמוראים  ÌÈÏÏt˙Ó eÈ‰L∆»ƒ¿«¿ƒ«
ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ï˙a ˙Á‡ ÌÚt««««ƒ¿»ƒƒ

eÎÂ64ÔÓf·e'יום בשלושים  . ¿«¿«
,‰Ê È¯Á‡lL יותר בשנים ∆¿«¬≈∆

בית  מתקופת יותר רחוק מאוחרות,

‰B·Ú„‰המקדש  ¯wÈÚ Ê‡ ‰p‰ƒ≈»ƒ«»¬»
ה'שבני  את עבדו ««‰È‰ישראל

,˙¯‡Ùz ‰¯e·b „ÒÁa עבודה ¿∆∆¿»ƒ¿∆∆
כמאמר בעיקר שהיא  שבלב במידות

ÁÏeÙk‡הזוהר  ‡ÁÏet ˙ÈÏ≈¿»»¿¿»»
‡˙eÓÈÁ¯c65 שהיא עבודה אין ƒ¿ƒ»

האהבה, כעבודת וחשובה] [גדולה

˙„B·Ú ,·laL ‰„B·Ú ‡e‰L∆¬»∆«≈¬«
‰lÙz‰66 לאהבה" הגמרא וכדברי «¿ƒ»

בכל את  ולעבדו אלוקיכם לבבכם,ה'

הוי  בלב, שהיא עבודה היא אומר,איזו

תפלה". ÔÓf‰aזו ÌÓ‡»¿»¿«¿«
‰ÏÙpL ‡ÁÈLÓ ˙B·wÚc¿ƒ¿¿ƒ»∆»¿»

„Âc ˙keÒ ˙ÈÁa והכוונה ¿ƒ««»ƒ
וירידה  בנפילה ישראל עם לכללות

ביותר  ¯‚ÌÈÏגדולה ˙ÈÁa „Ú«¿ƒ««¿«ƒ
‰iNÚ ˙ÈÁa ‡È‰L ÌÈÈ·˜ÚÂ«¬≈«ƒ∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»

כוח  והמידות,והרי השכל כוחות לגבי ביותר נחות כוח הוא ≈p‰ƒ‰המעשה

„BÒÈ „B‰ Áˆ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰„B·Ú‰ ¯wÈÚ ÂÈLÎÚ כוחות «¿»ƒ«»¬»ƒ¿ƒ«≈«¿
ענייני הנפש  את המעשה,המשייכים לכוחות והלב »ÈÁ··eƒ¿ƒ˙המוח

˙BÂˆn‰ Ìei˜a ,‰NÚn‰ במעשה‰NÚÓa Ë¯Ù·e ,ÏÚBÙa ««¬∆¿ƒ«ƒ¿¿«ƒ¿»¿«¬≈
˙¯b‡a ¯‡B·Ók ,˙BÂˆn‰ Ïk ˙eÏÏk ‡È‰L ‰˜„v‰«¿»»∆ƒ¿»»«ƒ¿«¿»¿ƒ∆∆

L„w‰67 התניא שבספרe‰ÊÂ . «…∆¿∆
על  מיוחד דגש יש שבזמננו זה ודבר

הצדקה  eÎÊ˙הוא מצוות „enÈÏƒ¿
„enÈÏ ¯Ú‚ÈcÏ‡ÂÂb ‡) ÏB„b»«∆«¿ƒ∆ƒ

˙eÎÊ לימוד ועצום היינו גדול )זכות ¿
Ï‡¯NÈ ÏkL ,‰Ê ¯Bc ÏÚ«∆∆»ƒ¿»≈
˙BÈ„n‰ ÏÎa ‰Ê ¯B„aL∆¿∆¿»«¿ƒ
˙È˙a ¯˙BÈa ÌÈiËˆÓƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«
Ôk ‰È‰ ‡lL ÔÙB‡a ,‰˜„v‰«¿»»¿∆∆…»»≈
È„È ÏÚL ,ÌÈÓ„Bw‰ ˙B¯Bca««¿ƒ∆«¿≈

BÊ ‰„B·Ú של עבודה היותה עם ¬»
ולב  מוח של עבודה ולא בפועל מעשה

ÌÈÓÈ˜Ó ומרוממים˙keÒ ˙‡ ¿ƒƒ∆«
¯‡B·Ók ,d˙ÏÈÙpÓ „Âc»ƒƒ¿ƒ»»«¿»

.ÌL L„w‰ ˙¯b‡a¿ƒ∆∆«…∆»
‰ÊÂ הצדקה אודות האמור מעלת ¿∆

,˙Bkeq‰ ÈÓÈÏ Ë¯Ùa CÈiL«»ƒ¿»ƒ≈«
‡˙È‡„ÎÂ כמובאÔÈÚa ¯‰fa ¿ƒ¿ƒ»«…«¿ƒ¿«

¯ecÈqa L¯ÈÙe ,ÔÈÊÈtLe‡‰»¿ƒƒ≈≈«ƒ
˙Bkeq‰ ¯ÚL68¯fÙÏ CÈ¯vL «««∆»ƒ¿«≈

.˙BkeÒ ·¯Úa ÌÈiÚÏ ˙BÚÓ»»¬ƒƒ¿∆∆
‰˜„v‰ ˙„B·Ú È„È ÏÚÂ¿«¿≈¬««¿»»
‰p‰ ,ÌÈÏ‚¯ ˙ÈÁa ,‰NÚÓa¿«¬∆¿ƒ««¿«ƒƒ≈

‡·˜ec ÈÏ‚¯ הנקבה רגלי «¿≈¿¿»
‡¯eÎ„c ÈÏ‚¯ ÌÈ¯¯BÚÓ רגלי ¿¿ƒ«¿≈ƒ¿»

בבחינת  ה' עבודת ובנמשל, הזכר,

למטה  ישראל בני של רגליים

מהאלוקות  ההשפעה את (המקבלים

השפעה  המקבלת כנקבה שלמעלה,

מעוררת  בחינת מהזכר), של המשכה

למעלה  כביכול, È„רגליים, ÏÚÂÈ ¿«¿≈
CLÓ ‰Ê הגילוי למטה מלמעלה ∆ƒ¿»

‰‰e‡של  ÌBia ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂ¿»¿«¿»««
ÔÈÏ‚¯ eËÓc ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÏÚ«««≈ƒ¿»«¿ƒ

,ÔÈÏ‚¯a נוגעים שלמעלה ה'רגלין' ¿«¿ƒ
שעוררו  שלמטה 'רגלין' עם ומתחברים

ההשפעה  את Ê‰וגרמו È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆
ÈelÈb ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ CLÓ,כלל C¯cבדרך ÏÚÂ ƒ¿»»∆∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆∆
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ּבעֹומר  הל"ג ׁשער הֹוד 69ּבּסיּדּור ׁשּבבחינת ְִִִֶֶַַַַַָ

העצם. נמׁש ּדוקא ְְְִֶֶֶַָָָׁשּבהֹוד

e‰ÊÂ ּכל ׁשּבחּוהּו ּגֹוים ּכל הוי' את הללּו ¿∆ְְֲִֶַַָָָָ

הוי' ואמת חסּדֹו עלינּו גבר ּכי ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָהאּוּמים

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה חסּדֹו ּדבחינת ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָלעֹולם,

הוי', אמת ּבחינת וכן חסּדֹו, עלינּו ׁשּגבר ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָּוכמֹו

ׁשּנכּתב, ּכמֹו נקרא ׁשּיהיה ּבעֹולם, ּגם ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָיּומׁשכּו

ׁשּמּצד  לעיל וכּנזּכר הּגֹוים, ּגם יתּבררּו זה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָּומּצד

הּמׁשּפט  ּגם יהיה ּגֹו' רגליו ּדועמדּו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָהּגיּלּוי

ידי  ּׁשעל מה והּוא הּבירּורים, ענין ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַּבּגֹוים

הּסּוּכֹות  ּבחג ׁשּמקריבים ּפרים הּׁשבעים ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָהקרבת

ׁשהם  לקדּוּׁשה ׂשרים הּׁשבעים את ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָמכניעים

ליׂשראל  טֹוב א נמׁש ואז ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָנכנעים

ּומי  הּסּוּכֹות, ּבחג ׂשמחתנּו ּדזמן הּׂשמחה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָוגֹודל

ׂשמחה  ראה לא הּׁשֹואבה ּבית ׂשמחת ראה ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

יׂשראל 70מּימיו  עצרת, לׁשמיני ּבאים ּכ ואחר , ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּבלחֹודֹוהי  ּומרּמז 71ּומלּכא ׁשּיי עצרת ּדׁשמיני , ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

רז"ל  ּוכמאמר ּדלעתיד, הּגיּלּוי ׁשל 72על ּכּנֹור ְְֲִִִִֶַַַַַַָ

עצרת  ּדבׁשמיני נימין, ׁשמֹונה ׁשל הּמׁשיח ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָימֹות

ׁשמן  מּבחינת היא ההמׁשכה לבא) ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ(ולעתיד

נֹותן  יפה ּבעין והּנֹותן עניני 73(ּבׁשמנּונית) והּנה . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָ

מנת  ועל  הּׁשנה לכל ּכללּיים הם ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּתׁשרי

הּׁשנה להמׁשיכם  הּוא 74ּבכל ׂשמחתנּו ּוזמן , ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

ּבכל  ממׁשיכים עצרת ּוׁשמיני ּדסּוּכֹות ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָׁשהּׂשמחה

ראׁשם  על עֹולם לוׂשמחת ועד ּכּוּלּה, 75הּׁשנה ְְְִִַַַַָָָָָֹ

ה' מלחמת יּלחם  אׁשר צדקנּו מׁשיח ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָּבביאת

לּגל 76ויצליח  מעיר מלכּות 39וׂשמּת ׁשּתתּבּטל , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ

ירּוׁשלים  ּתיּבנה צֹור ׁשל מחּורּבנּה 77ּדקלּפה, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
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ואילך.69) א אֿב.70)דש, נא, א.71)סוכה לב, זח"ג ב.72)ראה יג, וש"נ.73)ערכין א. נג, אדמו"ר 74)ב"ב מאמרי

ועוד. א'תשנו). (ע' שם סוכות אוה"ת רפו)). ע' - החדשה (בהוצאה רלח (ע' שם תקס"ט שם 75)הזקן יו"ד. לה, ישעי'

יא. ה"ד.76)נא, פי"א מלכים הל' רמב"ם א.77)ראה ו, מגילה כג. כה, תולדות פרש"י ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ÓBÚa ‚"Ï‰ ¯ÚL ¯ecÈqa ¯‡B·Ó‰69„B‰ ˙ÈÁ·aL «¿»«ƒ«««»∆∆ƒ¿ƒ«

ÌˆÚ‰ CLÓ ‡˜Âc „B‰aL שהמידות היא בקצרה הדברים נקודת ∆¿«¿»ƒ¿»»∆∆
יסודֿמלכות  המידות (ואילו המידות עיקר הם חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהוד

המידות  וכשנתבררו המידות) מעיקר ההשפעה את ולמסור להעביר עניינם

נשלם  שבהוד הוד עד שבחסד מחסד

סופן  'נעוץ הכלל ולפי הבירור, עיקר

ביותר  הנעלה האור הרי בתחילתן',

הוד  בספירת ולכן בסוף, רק מתגלה

בעומר, ל"ג של הספירה שבהוד,

הנקרא  נעלה, הכי האור מאיר דווקא

'תחילתן'.

e‰ÊÂ כל אודות לאחר לעיל המבואר ¿∆
יש  לבוא, לעתיד האלוקות התגלות

המאמר  את הפותח הכתוב את לבאר

ÌÈBb Ïk 'ÈÂ‰ ˙‡ eÏÏ‰«¿∆¬»»»ƒ
¯·‚ Èk ÌÈne‡‰ Ïk e‰eÁaL«¿»»ƒƒ»«
'ÈÂ‰ ˙Ó‡Â BcÒÁ eÈÏÚ»≈«¿∆¡∆¬»»
BcÒÁ ˙ÈÁ·c ,ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿ƒ««¿
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

מספירת  החסד שלמעלה ומידת

השתלשלות' bL·¯שב'סדר BÓÎe¿∆»«
BcÒÁ eÈÏÚ הוא שהחסד כפי »≈«¿

והגילוי, ההשפעה ≈¿ÔÎÂבתגבורת
eÎLÓeÈ ,'ÈÂ‰ ˙Ó‡ ˙ÈÁa¿ƒ«¡∆¬»»¿¿

ויתגלו  È‰iL‰ויאירו ,ÌÏBÚa Ìb«»»∆ƒ¿∆
הוי' zÎpL·,שם BÓk ‡¯˜ƒ¿»¿∆ƒ¿»

e¯¯a˙È ‰Ê „vÓe ויתעלו ויתוקנו ƒ«∆ƒ¿»¿
ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ ,ÌÈBb‰ Ìb««ƒ¿«ƒ¿»¿≈

elÈb‰ „vnLÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂc È ∆ƒ««ƒƒ¿»¿«¿»
ÌÈBba ËtLn‰ Ìb ‰È‰È 'Bbƒ¿∆««ƒ¿»«ƒ

,ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚ ‡e‰L ומעתה ∆ƒ¿««≈ƒ
שבתחילת  לשאלה המענה גם מובן

בני  על החסד התגברות מדוע המאמר

יהללו  שהאומות לכך סיבה היא ישראל

שאכן  הוא והביאור ה', את וישבחו

גם  יהיה לבוא לעתיד מהגילוי כתוצאה

האומות  ובירור Ó‰תיקון ‡e‰Â¿«
ÌÈÚ·M‰ ˙·¯˜‰ È„È ÏÚM∆«¿≈«¿»««ƒ¿ƒ
‚Áa ÌÈ·È¯˜nL ÌÈ¯t»ƒ∆«¿ƒƒ¿«

˙Bkeq‰ האומות שבעים ÌÈ¯Nכנגד ÌÈÚ·M‰ ˙‡ ÌÈÚÈÎÓ ««¿ƒƒ∆«ƒ¿ƒ»ƒ
השפע  (מקורות ÌÈÚÎהאומות)של הרוחניים Ì‰L ‰Me„˜Ïƒ¿»∆≈ƒ¿»ƒ

Ê‡Â ,Ï‡¯NÈÏ יותר נכנעים כשאין האומות וכל לישראל המנגדים כוחות ¿ƒ¿»≈¿»

ÔÓÊcלקדושה  ‰ÁÓO‰ Ï„B‚Â Ï‡¯NÈÏ ·BË C‡ CLÓƒ¿»«¿ƒ¿»≈¿∆«ƒ¿»ƒ¿«
‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓN ‰‡¯ ‡lL ÈÓe ,˙Bkeq‰ ‚Áa e˙ÁÓNƒ¿»≈¿««ƒ∆…»»ƒ¿«≈«≈»

הסוכות  בחג ÂÈÓiÓהנערכת ‰ÁÓN ‰‡¯ ‡Ï70Ck ¯Á‡Â סיום , עם …»»ƒ¿»ƒ»»¿««»
הסוכות  Úˆ¯˙,חג ÈÈÓLÏ ÌÈ‡a הזוהר החג כלשון Ï‡¯NÈשבו »ƒƒ¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿»≈

È‰B„BÁÏa ‡kÏÓe71 ישראל בני «¿»ƒ¿ƒ
לבדם, הם הקדושֿברוךֿהוא, והמלך,

Ên¯Óe CÈiL ˙¯ˆÚ ÈÈÓLcƒ¿ƒƒ¬∆∆«»¿«≈
¯Ó‡ÓÎe ,„È˙ÚÏc ÈelÈb‰ ÏÚ««ƒƒ¿»ƒ¿«¬«

Ï"Ê¯72˙BÓÈ ÏL ¯Bpk ««ƒ∆¿
‰BÓL ÏL ÁÈLn‰ÔÈÓÈ «»ƒ«∆¿»ƒƒ

מיתרים, Úˆ¯˙חוטים, ÈÈÓL·c¿ƒ¿ƒƒ¬∆∆
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ (‡·Ï „È˙ÚÏÂ)¿∆»ƒ»…««¿»»ƒ
˙ÈeÓLa) ÔÓL ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆∆¿«¿ƒ

רב  בשפע ÔÈÚaכלומר, Ô˙Bp‰Â (¿«≈¿«ƒ
Ô˙B ‰ÙÈ73 גשמית מתנה לגבי »»≈

ויש  מתנה נתן אדם שכאשר חז"ל אמרו

הפרטים  על הדבר את נתן האם ספק

הייתה  שכוונתו להניח יש המסתעפים,

הוא  יפה בעין הנותן, "כל כי הכול לתת

בנתינה  גם הוא שכן מבואר וכאן נותן"

בעין  באה שהיא מלמעלה והשפעה

ובשפע. בשמנונית יפה,

È¯Lz ÈÈÚ ‰p‰Â ההמשכות כל ¿ƒ≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈
אינם  תשרי חודש של רק וההשפעות

אלא  ÏÎÏלשעתם ÌÈiÏÏk Ì‰≈¿»ƒƒ¿»
ÌÎÈLÓ‰Ï ˙Ó ÏÚÂ ‰M‰«»»¿«¿»¿«¿ƒ»

‰M‰ ÏÎa74e˙ÁÓN ÔÓÊe , ¿»«»»¿«ƒ¿»≈
˙BkeÒc ‰ÁÓO‰L ‡e‰∆«ƒ¿»¿

˙¯ˆÚ ÈÈÓLe החג בימי רק אינה ¿ƒƒ¬∆∆
אלא  שמחת ÌÈÎÈLÓÓעצמם את «¿ƒƒ

ÚÂ„החג  ,dlek ‰M‰ ÏÎa¿»«»»»¿«
ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂÏ נצחית ÏÚשמחה ƒ¿ƒ¿«»«

ÌL‡¯75,,בישעיה הכתוב כלשון …»
ÁÈLÓשתהיה השמחה  ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«

'‰ ˙ÓÁÏÓ ÌÁlÈ ¯L‡ e˜„ƒ̂¿≈¬∆ƒ»≈ƒ¿∆∆
ÁÈÏˆÈÂ76 ויקויים הרמב"ם, כדברי ¿«¿ƒ«

הוי' לעיל הנזכר הפסוק בסיום האמור

ארוממך  אתה ÈÚÓ¯אלוקי zÓNÂ¿«¿»≈ƒ
ÏbÏ39,,המציאות תוקף שה'עיר', «»

וברוחניות, אבנים, לגל ותהפוך מציאותה את תאבד והקליפות האומות של

‰aÈz ¯Bˆ ÏL da¯eÁÓ ,‰tÏ˜c ˙eÎÏÓ Ïha˙zL∆ƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»≈¿»»∆ƒ»∆
ÌÈÏLe¯È77,L„Bw‰ ¯ÈÚ אמלאה' ביחזקאל הכתוב על הגמרא וכדברי ¿»«ƒƒ«∆
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כי `"lyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

ּבמקֹומֹו מקּדׁש ויּבנה הּקֹודׁש, ּבמהרה 76עיר ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

אמן. ְֵֵָָבימינּו,

1

2

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אם  זו, חרבה זו מליאה 'אם החריבה',

של מליא  ה'עיר' וכאשר זו', חרבה זו ה

אבנים, לגל ותהפוך תיחרב האומות

תיבנה, Lc˜Óירושלים ‰aÈÂ¿ƒ»∆ƒ¿»
BÓB˜Óa76,eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ƒ¿ƒ¿≈»¿»≈

.ÔÓ‡»≈

1

2

3

4

5

6

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חג הסכות, בעלות המנחה,
ה'תשכ"ה. ברוקלין, נ.י.

הרה"ג אי"א חו"ב נבון ומסביר איש

האשכולות ורב רבנן

וכו' מהרי"ד הלוי - וכל המשפחה - שליט"א

ת"ח על מכ' הברכה מיום השלישי עיוהכ"פ, יום שלימות דוינחם ה', ברצון דוקא, ולא עוד 
אלא ששכרו הרבה ומעלתו גדולה כו', יום שמחת לבו.

וכבר מילתי' דמר אמורה ואברכה מברכיך, בברכת ה' שהיא מרובה על העיקר.

ויהי רצון אשר בקרוב בימינו נזכה, בתוך כלל ישראל, לראות בנחמת ציון וירושלים,

ולקיום היעוד בלע גו' ומחה ה"א דמעה מעל כל פנים גו',

והקיצו ורננו שוכני עפר שיחיים ה' בטל של אור גדול של מעלה.

בהוקרה בכבוד ובברכת החג ששמחתו משולשת בתורה.

בהמשך להמדובר - מצאתי לאח"ז בפיה"מ לדמאי )פ"א, מ"ב( דלא אכלתי באוני היינו קודם 
הקבורה )וכ"פ הרא"ש סוף מע"ש(.

ולסיום המכ' דמר לראות כהן כו' - וללוי אמר, להעיר ממש"כ האריז"ל )בלקוטי תורה ובשער 
הפסוקים ליחזקאל( שלעת"ל יהיו הלוים כהנים. - ועיין תניא פ"נ שהוסיף בזה "שהלוים של עכשיו 
יהיו כהנים לעתיד" - וי"ל דבזה מיישב הקושיא שהרי התורה אמרה לנו ולבנינו עד עולם ]רמב"ם הל'[ 

יסוה"ת רפ"ט. ומבאר דאלה שעכשיו )ולא בזמן ההוא( הם לוים יהיו )כי יולדו( כהנים לעתיד.

שביד  שבכת"י  המו"ל  שמעיר  תשכ"ג(  )ירות"ו.  קאפח  הרב  שהו"ל  בפיה"מ  ראיתי  עתה  זה 
המו"ל מחק הרמב"ם )?( הנוסח שהעתקתו בדפוסים שלנו כנ"ל, וכתב בשולים נוסח שמעתיקו "ביום 

המיתה בלבד הוא אונן מה"ת" - כלשונו ביד החזקה. ומסיימים בטוב:

אדמו"ר  מאמר  על  מיוסד  )וכנראה  מבואר  תשי"ט(  )ברוקלין,  תרכ"ט  המאמרים  ס'  בריש 
חדש לרפאות  רצון  רצון, להמשיך  יהי  גם המעלה דתפלה,  יש בה  ה'  הצמח צדק( איך שברכתו של 

ולברך.



כב

,dxez zgny mei .c"qa
`"lyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÌBia1 לכם ּתהיה עצרת ּביֹום 2הּׁשמיני הּנה . «ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָ

ּתֹורה  ׂשמחת ּגם עֹוׂשים עצרת ְְֲִִִִֶֶַַָׁשמיני

ּפרׁשת  ּבּזהר ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּתֹורה, ׁשל ְְִֶֶַַַָָָָָֹלסּיּומּה

חדוה 3ּפינחס  עּמּה יׂשראל למעּבד ונֹוהגין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

הּקּוׁשיא  וידּועה ּתֹורה. ׂשמחת לּמה 4ואתקריאת , ְְְְְִִִִַַַָָָָָ

ּדלכאֹורה  עצרת, ּבׁשמיני ּתֹורה ׂשמחת ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָעֹוׂשין

ּבסיון  ּבו' ּתֹורה ׂשמחת לקּבֹוע צריכים ְְְְְִִִִִַַָָָהיּו

ּבזה  והּתירּוץ ּתֹורה. מּתן יֹום ׁשּבמּתן 4ׁשהּוא , ְְֵֶֶֶַַַַַָָ

(ּדגר  צּדיקים ּבמדריגת יׂשראל היּו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּתֹורה

ּדמי  ׁשּנֹולד ּכקטן ׁשהקּדימּו5ׁשּנתּגּיר ועד ,( ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לנׁשמע  ׁשהּגיעּו6נעׂשה ּבלבד זֹו ׁשּלא והיינּו, , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַֹ

אּלא  ׂשכל, ּפי ׁשעל ּבעבֹודה הּׁשלימּות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָלתכלית

ׁשהּוא  מהּׂשכל, ׁשּלמעלה לעבֹודה ּגם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּגיעּו

עצרת  ּבׁשמיני ּכן ּׁשאין מה עֹול, הּקּבלת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָענין

ּביֹום  וכּפרה סליחה הּמחילה לאחרי ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָהּבא

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשלם, ּובלב ּבׂשמחה 7הּכּפּורים ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּבמדריגת  יׂשראל עֹומדים אזי ,ּכדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָסלחּתי

ּבׁשמיני  ּתֹורה ׂשמחת עֹוׂשין ולכן ּתׁשּובה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּבעלי

מּובן  אינֹו עדיין א ּדוקא. היּו8עצרת ּכן ּדאם , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

אֹו הּכּפּורים, ּביֹום ּתֹורה ׂשמחת לעׂשֹות ְְְֲִִִִִַַַָצריכים

עד  ממּתינים ּומּדּוע אליו, הּסמּוכים ְְִִִִֵַַַַַַָָּבּימים

הּסּוּכֹות  חג ׁשהּתירּוץ 9לאחרי הּוא, הענין א . ְְֲִֵֵֶַַַַַָָ
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שע 1) ע' תש"ל סה"מ - תש"ל נצו"י דש"פ הזאת המצוה כי בד"ה הנסמן (ראה שלפניו למאמרים המשך הוא זה מאמר

.(1 לה.2)הערה כט, ב.3)פינחס השמיני 4)רנו, ביום ד"ה גם וראה א'תשעט. ע' עצרת שמיני דרושי באוה"ת זה ד"ה ראה

וש"נ. ואילך). רטו ע' תשרי המאמרים ספר מנחם (תורת תש"מ א.5)עצרת כב, א.6)יבמות פח, כ.7)שבת יד, שלח

.(10 הערה 570 ע' חכ"ד לקו"ש (וראה יא לג, תשא פרש"י יא. פקודי תרד"ע 8)תנחומא עצרת השמיני ביום רד"ה גם ראה

תקצ). ע' ח"ב - החדשה בהוצאה תער"ב ואילך).9)(המשך תרה ע' ח"ב תרל"ז (סה"מ פפ"ד תרל"ז וככה המשך ראה

וש"נ. שם. תש"מ הנ"ל ד"ה לה. ע' עזר"ת סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: נאמר

ÌBia1ÈÈÓM‰ הסוכות של ÌÎÏחג ‰È‰z ˙¯ˆÚ2 שבו חג יום ««¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿∆»∆
ממלאכה  ÌBÈaתעצרו ‰p‰ ÌÈNBÚחג . ˙¯ˆÚ ÈÈÓL החג מלבד ƒ≈¿¿ƒƒ¬∆∆ƒ

חג  של השמיני ביום בתורה, זה ליום בתורה ÁÓN˙הסוכות האמור Ìb«ƒ¿«
,‰¯Bz ÏL dÓeiÒÏ ‰¯Bz»¿ƒ»∆»
שנה  מידי זה שביום לנהוג בהתאם

בציבור  התורה כל קריאת את מסיימים

˙L¯t ¯‰fa ·e˙kL BÓÎe¿∆»«…«»»«
ÒÁÈt3 זה יום ÔÈ‚‰BÂאודות ƒ¿»¿¬ƒ

„aÚÓÏ לעשותdnÚ Ï‡¯NÈ עם ¿∆¿«ƒ¿»≈ƒ»
È¯˜˙‡Â‡˙התורה  ‰Â„Á וחדווה ∆¿»¿ƒ¿¿ƒ«

זו  Bz¯‰.נקראת ושמחת ˙ÁÓNƒ¿«»
‡ÈLew‰ ‰Úe„ÈÂ4, הובאה ƒ»«¿»

חסידות, ÔÈNBÚבמאמרי ‰nÏ»»ƒ
‰¯Bz ˙ÁÓN שנה ÈÈÓLaבכל ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ ‰¯B‡ÎÏc ,˙¯ˆÚ¬∆∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ
בציבור  התורה קריאת את לסיים

של ÚBa˜Ïוממילא  השמחה את ƒ¿«
ÔÂÈÒa 'Âa ‰¯Bz ˙ÁÓN חג יום ƒ¿«»¿¿ƒ»

ÔzÓהשבועות  ÌBÈ ‡e‰L∆««
‰¯Bz? »

‰Êa ıe¯Èz‰Â4‰¯Bz ÔzÓaL , ¿«≈»∆∆¿««»
ÌÈ˜Ècˆ ˙‚È¯„Óa Ï‡¯NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿«¿≈««ƒƒ

ההלכה ( לפסק ≈¿c‚¯בהתאם
¯ib˙pL בלי חדשה, מציאות הוא ∆ƒ¿«≈

שנתגייר  קודם בעבר שהיה למה קשר

ÈÓc „ÏBpL ÔË˜k5 הוא והרי ¿»»∆«»≈
מציאות  שהוא שנולד לקטן דומה

ישראל  בני תורה במתן וכך חדשה,

ומבלי  מחדש שנולדו כגרים נחשבים

הם  הרי בעברם, היה מה הבט

ÚÂ„צדיקים  המצב ), היה כך כדי ¿«
תורה  מתן בעת ישראל בני של הרוחני

מאד  נעלה בני eÓÈc˜‰Lמצב ∆ƒ¿ƒ
ÚÓLÏישראל  ‰NÚ6, וכאשר «¬∆¿ƒ¿«

ישראל  לבני הציע הקדושֿברוךֿהוא

לעשות  עצמם על מקבלים שהם ואמרו בחיוב ענו מיד הם התורה, את לקבל

בה  כתוב מה שישמעו קודם אפילו התורה דברי כל את ¿»¿eÈÈ‰Âולקיים
היא, לנשמע נעשה הקדמת של eÚÈb‰Lוהמשמעות „·Ïa BÊ ‡lL בני ∆…ƒ¿«∆ƒƒ

מתןֿתורה  בעת ÏÎNישראל Èt ÏÚL ‰„B·Úa ˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙Ï¿«¿ƒ«¿≈«¬»∆«ƒ≈∆
והיגיון  בשכל ומתקבלת השכל פי על שמתבקשת במידה ה' ‡l‡עבודת ,∆»

‰„B·ÚÏ Ìb eÚÈb‰'ה בעבודת כזאת ÏÎO‰Ó,לרמה ‰ÏÚÓlL ƒƒ««¬»∆¿«¿»≈«≈∆
ÏBÚ ˙Ïaw‰ ÔÈÚ ‡e‰L שמים מלכות עול קבלת מתוך ה' עבודת ∆ƒ¿«««»«

מעל  האישית המציאות של והתבטלות

השכל  פי על שמתחייב למה ומעבר

של  שעה באותה אופן, ובכל וההיגיון,

בבחינת  ישראל בני היו תורה מתן

ÈÈÓLaצדיקים  Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,«∆≈≈ƒ¿ƒƒ
‰ÏÈÁn‰ È¯Á‡Ï ‡a‰ ˙¯ˆÚ¬∆∆«»¿«¬≈«¿ƒ»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰¯tÎÂ ‰ÁÈÏÒ¿ƒ»¿«»»¿«ƒƒ
וסולח  מוחל הקדושֿברוךֿהוא שאז

בלתי  דברים על ישראל לבני ומכפר

היא רצ  והסליחה «¿ÁÓNa¿ƒ‰ויים,
·e˙kL BÓk ,ÌÏL ·Ï·e7 ¿≈»≈¿∆»

הקדושֿברוךֿהוא  בדברי בתורה

לבני  לסלוח שביקש רבינו למשה

‡ÈÊישראל  ,E¯·„k ÈzÁÏÒ»«¿ƒƒ¿»∆¬«
˙‚È¯„Óa Ï‡¯NÈ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿»≈¿«¿≈«

‰·eLz ÈÏÚa יותר הנעלית «¬≈¿»
ישראל  בני היו שבה צדיקים ממדריגת

תורה  ÔÎÏÂבמתן של , הסמיכות מפני ¿»≈
יום  שהוא הכיפורים ליום עצרת שמיני

ישראל  בני התעלו ובו ומחילה סליחה

תשובה  בעלי ÔÈNBÚƒלמעלת
˙¯ˆÚ ÈÈÓLa ‰¯Bz ˙ÁÓNƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¬∆∆

‡˜Âc היו שאז תורה מתן ביום ולא «¿»
ועדיין  צדיקים במדריגת רק ישראל בני

תשובה  בעלי למדריגת הגיעו .לא
ÔÈÈ„Ú C‡ הביאור לאחר גם «¬«ƒ

היא  עצרת בשמיני תורה ששמחת

התשובה  מעלת Ô·eÓבגלל BÈ‡8, ≈»
Ôk Ì‡c תורה לשמחת הסיבה אם ¿ƒ≈

הסמיכות  בגלל היא עצרת בשמיני

הכיפורים  ˆ¯ÌÈÎÈליום eÈ‰ ,»¿ƒƒ
ÌBÈa ‰¯Bz ˙ÁÓN ˙BNÚÏ«¬ƒ¿«»¿

ÌÈ¯etk‰ עצמוÂÈÏ‡ ÌÈÎeÓq‰ ÌÈÓia B‡ ÚecÓeיותר , , «ƒƒ«»ƒ«¿ƒ≈»««
ÌÈÈzÓÓ תורה שמחת את È¯Á‡Ïמלחגוג „Ú ימי שבעת Á‚סיום «¿ƒƒ«¿«¬≈«

˙Bkeq‰9? «
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כג `"lyz'd ,dxez zgny mei

ּתהיה  עצרת ּבאמרֹו עצמֹו, ּבּפסּוק מבֹואר זה ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָעל

קליטה  מּלׁשֹון עצרת ּכל 10לכם, נקלטים ׁשאז , ְְְֲִִִִֶֶֶֶָָָָָ

ידי  על נמׁשכים הענינים ׁשּכל וכיון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָההמׁשכֹות,

מהּמאמר  (ּכּמּובן ּבאֹורייתא 11הּתֹורה אסּתּכל ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָ

נעׂשית  עצרת ׁשּבׁשמיני מּובן הרי עלמא), ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּוברא

ּתהיה  (עצרת) אמרֹו ּגם וזהּו ּדתֹורה. ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָהּקליטה

הּפירּוׁש על [נֹוסף ּדלכם ׁשהּפירּוׁש ׁשּזהּו12לכם, ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּׁשּנאמר  אּת]13מה לזרים ואין לבּד ל יהיה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

מינים  ּבארּבעה ּׁשּכתּוב מה ּדר על ּגם ְְִִֶֶֶַַַַָָָהּוא

לכם  מּׁשּלכם 14ּולקחּתם ּתהיה 15, עצרת כן ּוכמֹו , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ

עצרת  ׁשּבׁשמיני והיינּו, מּׁשּלכם, ּפירּוׁשֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָלכם

עבֹודת  ידי על ּבפנימּיּות הענינים ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָנמׁשכים

רז"ל  אמרּו הרי הּתֹורה ּובענין ליגמר 16האדם. ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר  ליסּבר, והדר ּבתֹורת 17איניׁש אם ּכי ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָ

הּליּמּוד  ּדסדר יהּגה, ּובתֹורתֹו והדר חפצֹו ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָהוי'

ׁשּבתחיּלה  ׁשל 18הּוא ׁשמֹו על הּתֹורה נקראת ְְְִִִֵֶֶַַָָ

ּוכמֹו חפצֹו, הוי' ּבתֹורת ׁשּנאמר ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָָהּקּב"ה,

ּבנּו ּבחר אׁשר הּתֹורה ּברּכת ּבנֹוסח ְְְֲִִֶֶַַַַָָָׁשאֹומרים

עבֹודת  ידי על ּכ ואחר ּתֹורתֹו, את לנּו ונתן ְְְֲֵֶַַַַַָָָָכּו'

ּובתֹורתֹו ׁשמֹו, על נקראת לבּסֹוף הּנה ְְְְִִֵֵַַָָָָהאדם

אצלֹו נקלטת ׁשהּתֹורה והיינּו יהּגה, האדם) ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ(ׁשל

ּבכל  הּקליטה ּפֹועל זה ידי ועל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּבפנימּיּות,

ּבׁשמיני  ּתֹורה ׂשמחת עֹוׂשין זה ּומּׁשּום ְְְִִִִִִִִֶַָָָהענינים.

ּבפנימּיּות. הּתֹורה נקלטת ׁשאז לפי ּדוקא, ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָעצרת

מ  ּגם ּבראׁשֹונים וזהּו ּׁשּמצינּו הּטעם 19ה ְִִִֶֶַַַַַָָ

לפי  ּדוקא, עצרת ּבׁשמיני  הּתֹורה את ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּמסּימים
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ובכ"מ.10) א. צא, ד. פח, ג. פה, עצרת לשמיני דרושים לקו"ת ע"ב.11)ראה ריש קסא, כג.12)זח"ב פט"ו, שמו"ר

יז.13) ה, מ.14)משלי כג, ב.15)אמור כז, א).16)סוכה סג, שבת (וראה תריד רמז תהלים שמעוני א,17)ילקוט תהלים

א.18)ב. יט, א.19)ע"ז לא, מגילה ר"ן ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜eÒta ¯‡B·Ó ‰Ê ÏÚ ıe¯Èz‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ השמיני 'ביום «»ƒ¿»∆«≈«∆¿»«»

לכם' תהיה ÌÎÏ,עצרת ‰È‰z ˙¯ˆÚ B¯Ó‡a ,BÓˆÚ שהכתוב בכך «¿¿»¿¬∆∆ƒ¿∆»∆
בלשון  זה חג על ˜ËÈÏ‰מצווה ÔBLlÓ ˙¯ˆÚ10Ê‡L עצרת , בשמיני ¬∆∆ƒ¿¿ƒ»∆»

ÌÈËÏ˜ בפנימיות˙BÎLÓ‰‰ Ïk במהלך מלמעלה שניתנו וההשפעות ƒ¿»ƒ»««¿»
‰ÌÈÈÚהחגים  ÏkL ÔÂÈÎÂ ,¿≈»∆»»ƒ¿»ƒ

לעולמות  מהאלוקות הנשפעים

È„Èולנבראים  ÏÚ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ«¿≈
¯Ó‡n‰Ó Ô·enk) ‰¯Bz‰11 «»«»≈««¬»

שהקדושֿברוךֿהוא  ≈»¿ÏkzÒ‡ƒבזוהר
‡˙ÈÈ¯B‡a בתורה‡ÓÏÚ ‡¯·e ¿«¿»¿»»¿»

פי  על בית הבונה בנאי כמו התורה, על

הבנייה  Ô·eÓתכנית È¯‰ ,(¬≈»
˙ÈNÚ ˙¯ˆÚ ÈÈÓLaL∆ƒ¿ƒƒ¬∆∆«¬≈

) ‰¯B˙c ‰ËÈÏw‰ וכמבואר «¿ƒ»¿»
הזקן: לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי

ישראל  שכנסת קליטה עצרת "פירוש

התורה  דהיינו החכמה טיפת קולטת

אלא  יתברך וחכמתו מרצונו שירדה

הגשם  מוריד שאומרים כמו שנתגשמה

התורה  לומד ישראל איש כל ובהיות

היטב  בזיכרונו ותופס לימודו על וחוזר

וכן  קולטת בחינת זו בחינה נקראת

הדעת  עלֿידי שהיא התפילה בעניין

שיתקע  וליבו במוחו וההתקשרות

הרגשה, בבחינת במחשבתו בחוזק

בוראך, את הכר רז"ל שאמרו וכעניין

ליבו  לתוך וגם מוחו לתוך שנתפס

דליבא  מעומקא דלבא רעותא לו להיות

לבדו..." ).לה'
e‰ÊÂ משמעו ש'עצרת' לעיל האמור ¿∆

הוא  בפנימיות של Ìbקליטה הפירוש «
B¯Ó‡ זה È‰z‰בפסוק (˙¯ˆÚ) »¿¬∆∆ƒ¿∆

ÌÎÏc Le¯Èt‰L ,ÌÎÏ בכתוב »∆∆«≈¿»∆
‰Le¯Ètזה  ÏÚ ÛÒB]12 במדרש »««≈

¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL13 במשלי ∆∆«∆∆¡«
ÈÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â Ec·Ï EÏ ‰È‰ƒ¿∆¿¿«∆¿≈¿»ƒ

Cz‡ שבעוד חסידות, במאמרי כמובא עצרת, שמיני חג של ייחודו וזהו ƒ»
העולם, אומות שבעים כנגד פרים, שבעים מקריבים הסוכות חג ימי שבשבעת

פנימיות  ולפי ישראל, עם כנגד אחד פר רק מקריבים עצרת בשמיני הרי

בלבד, 'לך' ישראל לבני שמיוחד חג הוא עצרת שבשמיני היא הכוונה הדברים

'לכם'] זה, לפירוש ובנוסף לזרים, ויניקה השפעה C¯cללא ÏÚ Ìb ‡e‰««∆∆
ÌÈÈÓ ‰Úa¯‡a ·e˙kM ‰Ó הסוכות בחג ÌzÁ˜Ïeשנוטלים «∆»¿«¿»»ƒƒ¿«¿∆

ÌÎÏ14,'לכם' דורשים המינים ÌÎlMÓ15וחז"ל שארבעת כלומר, »∆ƒ∆»∆
למצווה  אותם שנוטל לאדם שייכים להיות Úˆ¯˙צריכים ÔÎ BÓÎe ,¿≈¬∆∆

BLe¯Èt ÌÎÏ ‰È‰z תהיה לכם ÌÎlMÓ,שהעצרת ושייך שקשור דבר ƒ¿∆»∆≈ƒ∆»∆
וחזקה  קרובה Ïkבשייכות ÌÈÎLÓ ˙¯ˆÚ ÈÈÓLaL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿»ƒ»

ÌÈÈÚ‰ והושפעו שנמשכו »ƒ¿»ƒ
תשרי  בחגי ÏÚמלמעלה ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«

Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È'ה את שעובד ¿≈¬«»»»
שנמשך  השפע את וקולט ו'עוצר'

שייך  נהיה והדבר בפנימיותו למעלה

‡e¯Óלו  È¯‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚ·e .¿ƒ¿««»¬≈»¿
Ï"Ê¯16¯„‰Â LÈÈ‡ ¯Ó‚ÈÏ ««ƒ¿«ƒƒ¿¬«

,¯aÒÈÏ תורה האדם ילמד תחילה ƒ¿«
ובהבנת  לעיון ילמד כך ואחר לגירסא

בתהילים Ó‡pL17¯הסברות  ∆∆¡«
הלימוד  B˙a¯˙שבתחילת Ì‡ Èkƒƒ¿«

¯„‰Â BˆÙÁ 'ÈÂ‰ כך ואחר ¬»»∆¿¿»»
‰b‰È B˙¯B˙·e את ולהבין לעיין ¿»∆¿∆

‰e‡ההיגיון  „enÈl‰ ¯„Òc ,¿≈∆«ƒ
L‰lÈÁ˙a18 של הראשון בשלב ∆ƒ¿ƒ»

BÓLהלימוד  ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«»«¿
¯Ó‡pL ,‰"aw‰ ÏL בפסוק ∆«»»∆∆¡«

BÓÎeהנזכר  ,BˆÙÁ 'ÈÂ‰ ˙¯B˙a¿«¬»»∆¿¿
˙k¯a ÁÒBa ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿«ƒ¿«

¯Áa ¯L‡ ‰¯Bz‰ ברוך הקדוש «»¬∆»«
ישראל eaהוא  eÏבבני Ô˙Â 'eÎ »¿»«»

B˙¯Bz ה'‡˙ Ckתורת ¯Á‡Â , ∆»¿««»
הלימוד  של הבא È„Èבשלב ÏÚ«¿≈

ÛBq·Ï ‰p‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»ƒ≈¿«
˙‡¯˜ התורהBÓL ÏÚ האדם של ƒ¿≈«¿

‰‡„Ì)הלומד  ÏL) B˙¯B˙·e ,¿»∆»»»
‰¯Bz‰L eÈÈ‰Â ,‰b‰È∆¿∆¿«¿∆«»

BÏˆ‡ ˙ËÏ˜ האדם אצל ƒ¿∆∆∆¿
ÏÚBt ‰Ê È„È ÏÚÂ ,˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ¿«¿≈∆≈

ÌÈÈÚ‰ ÏÎa ‰ËÈÏw‰ ולכן «¿ƒ»¿»»ƒ¿»ƒ
'לכם', תהיה עצרת השמיני ביום נאמר

ידי  על בפנימיות הקליטה על להורות

ונחשבת  הלומד של שמו על נקראת שהתורה עד ובסברא בעיון התורה לימוד

לו  ששייך Úˆ¯˙דבר ÈÈÓLa ‰¯Bz ˙ÁÓN ÔÈNBÚ ‰Ê ÌeMÓe .ƒ∆ƒƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¬∆∆
.˙eiÓÈÙa ‰¯Bz‰ ˙ËÏ˜ Ê‡L ÈÙÏ ,‡˜Âc«¿»¿ƒ∆»ƒ¿∆∆«»ƒ¿ƒƒ

ÌÈBL‡¯a eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ19˙‡ ÌÈÓiÒnL ÌÚh‰ ¿∆««∆»ƒ»ƒƒ«««∆¿«¿ƒ∆
,‡˜Âc ˙¯ˆÚ ÈÈÓLa ‰¯Bz‰ לעשות מקום היה שלכאורה למרות «»ƒ¿ƒƒ¬∆∆«¿»

תורה, מתן יום השבועות, בחג השנתית התורה קריאת e‰L‡סיום ÈÙÏ¿ƒ∆
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mklכד didz zxvr ipinyd meia

ׁשחג  הּטעם ּגם וזהּו הּמֹועדֹות. ּכל סֹוף ְֲֶֶֶַַַַַַָׁשהּוא

אנׁשי  ׁשּקבעּו (ּכפי ׂשמחתנּו זמן הּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָהּסּוּכֹות

נאמר  ּדבׁשבּועֹות הּתפּלה), ּבנֹוסח הּגדֹולה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָּכנסת

נאמר  ּובסּוּכֹות אחת, ּפעם רק ׂשמחה ְְֱִֶַַַַַַַָָּבּתֹורה

ּפעמים  עבֹודת 20ׁשלׁש לאחרי ׁשהּוא ּדמּכיון , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ

ּבפנימּיּות, נמׁשכים הענינים וכל הּכּפּורים, ְְְְִִִִִִִִִַָָָָיֹום

ׂשמחה. זמן הּוא זה מּׁשּום ְְִִִֵֶַָהּנה

ּדהּנה ÔÈÚ‰Âב) ענינּה21ּבזה, הּתֹורה , ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶַָָָָ

רז"ל 22הּׁשלֹום  ּוכמאמר ּכל 23, ְֲַַַַַָָ

ׁשל  ּבפמליא ׁשלֹום מׂשים לׁשמּה ּבּתֹורה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהעֹוסק

הּוא  הּׁשלֹום וענין מּטה. ׁשל ּובפמליא ְְְְְִֶַַַַַָָָָָמעלה

ענינים  ׁשהם ועד ׁשֹונים, ענינים ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָחיּבּור

אחד. לענין נעׂשים הּׁשלֹום ידי ׁשעל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהפּכּיים,

אֹו ּגוונים מּׁשני ׁשּכלּול הּתפארת, ענין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָוזהּו

ּכּוּלם  התּכּלל ּות ידי  על ודוקא  ּגוונים, ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָמריּבּוי

ּגם  הּוא וכן להאדם, ּתפארת נעׂשית ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָיחד

ּבכּמה  ּכמבֹואר  למעלה, הּתפארת ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָּבספירת

ּׁשּכתּוב 24מקֹומֹות  מה ּגם וזהּו אל 25. זה וקרא ְְְֶֶֶֶַַָָָ

לזה  זה ׁשפע ּוממׁשי ׁשּקֹורא על 26זה, ודוקא , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבכדי  והּנה, ׁשּלהם. הּׁשלימּות נעׂשית זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָידי

ּבבחינה  צֹור יׁש קּוין, ׁשני התּכּללּות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָלפעֹול

אמיּתית  ּגיסא, ּולאיד הּקּוין. מּׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָׁשּלמעלה

והּׁשל  ההתּכּללּות ּכאׁשר ענין ּדוקא הּוא ֹום ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

בתחילתו.20) תרנד רמז אמור ואילך.21)יל"ש א'תשפ ס"ע שם אוה"ת בסופן.22)ראה חנוכה הל' רמב"ם ראה

ב.23) צט, ובכ"מ.24)סנהדרין סי"ב. אגה"ק תניא ג.25)ראה ו, א.26)ישעי' פו, ויקהל תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עצרת  ‰B„ÚBn˙שמיני Ïk ÛBÒ וההשפעות ההמשכות כל שבו והיום »«¬

בפנימיות  נקלטות המועדים ‰Bkeq˙של ‚ÁL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ .¿∆««««∆««
‡דווקא  eÚ·wL ÈÙk) e˙ÁÓN ÔÓÊ ‡e‰‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL ¿«ƒ¿»≈¿ƒ∆»¿«¿≈¿∆∆«¿»

‰lÙz‰ ÁÒBa ולא הפסח בחג ולא הסוכות בחג רק שמחתנו' 'זמן לומר ¿««¿ƒ»
השבועות  BÚe·L·c˙בחג ,(ƒ¿»

ÌÚt ˜¯ ‰ÁÓN ‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»ƒ¿»«««
LÏL ¯Ó‡ ˙BkeÒ·e ,˙Á‡««¿∆¡«»…

ÌÈÓÚt20, להדגשת והסיבה ¿»ƒ
היא  הסוכות בחג דווקא השמחה

‡e‰L ÔÂÈkÓc הסוכות חג ¿ƒ≈»∆
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú È¯Á‡Ï¿«¬≈¬««ƒƒ

ÌÈÈÚ‰ ÏÎÂ יום השנה, ראש של ¿»»ƒ¿»ƒ
הסוכות  וחג ÌÈÎLÓƒ¿»ƒהכיפורים

,˙eiÓÈÙa חג את החותם ביום ƒ¿ƒƒ
המועדות', כל 'סוף שהוא הסוכות

‰Ê ÌeMÓ ‰p‰ כולו הסוכות חג ƒ≈ƒ∆
.‰ÁÓN ÔÓÊ ‡e‰¿«ƒ¿»

‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (·21, ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
ÌBÏM‰ dÈÚ ‰¯Bz‰22, «»ƒ¿»»«»

שכל  השלום "גדול הרמב"ם כדברי

בעולם, שלום לעשות ניתנה התורה

נתיבותיה  וכל נעם דרכי דרכיה שנאמר

¯Ï"Êשלום" ¯Ó‡ÓÎe23 בגמרא ¿«¬«««
dÓLÏ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈«»ƒ¿»
ÏL ‡ÈÏÓÙa ÌBÏL ÌÈNÓ≈ƒ»¿»«¿»∆
.‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙ·e ‰ÏÚÓ«¿»¿»«¿»∆«»

ÔÈÚÂ של והמשמעות התוכן ¿ƒ¿«
ÈL ¯eaÈÁ ‡e‰ ÌBÏM‰«»ƒ¿≈

Ì‰L „ÚÂ ,ÌÈBL ÌÈÈÚ לא ƒ¿»ƒƒ¿«∆≈
אפילו  אלא שונים ÌÈÈÚƒ¿»ƒרק

ÌBÏM‰ È„È ÏÚL ,ÌÈikÙ‰∆¿ƒƒ∆«¿≈«»
ÌÈNÚ הפכיים דברים ÔÈÚÏשני «¬ƒ¿ƒ¿»

˙¯‡Ùz‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ .„Á‡∆»¿∆ƒ¿««ƒ¿∆∆
יופי  של ÌÈÂÂbבמשמעות ÈMÓ ÏeÏkL אפילו , אֹו ומנוגדים שונים ∆»ƒ¿≈¿»ƒ
ÌÈÂÂb ÈeaÈ¯Ó צבעים משני ‰˙eÏlk˙יותר È„È ÏÚ ‡˜Â„Â , ≈ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿≈ƒ¿«¿
והתאחדות  ‰e‡ושילוב ÔÎÂ ,Ì„‡‰Ï ˙¯‡Ùz ˙ÈNÚ „ÁÈ Ìlek»«««¬≈ƒ¿∆∆¿»»»¿≈

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·Ók ,‰ÏÚÓÏ ˙¯‡Ùz‰ ˙¯ÈÙÒa Ìb24 «ƒ¿ƒ««ƒ¿∆∆¿«¿»«¿»¿«»¿
החסד  מידת את יחד בתוכה ומשלבת כוללת התפארת שספירת הסוד בתורת

הפכיות. ואף שונות מידות הן עצמן שמצד הגבורה מידת ואת

התניא: שבספר הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר בדברי וכמבואר

ואין  אש של שר וגבריאל מים של שר מיכאל כי במרומיו שלום עושה ..."

לעלות  שטבעה אש ובחינת חסד... של שר שמיכאל כלומר זה, את זה מכבין

אך  לזו... זו והפכיות נגדיות מידות והן הגבורה... בחינת היא למעלה

בהן  שמתגלה גילוי עלֿידי דהיינו ביניהם שלום עושה הקדושֿברוךֿהוא

המידות  ואזי ברוךֿהוא... איןֿסוף מאור מאד עצומה והשפעה רבה הארה

ממש... לאחדים והיו ושורשן במקורן נכללות וגבריאל מיכאל של הנגדיות

המכריע  קו ממוצעת בחינה עלֿידי

הרחמים  מידת היא חסד כלפי ומטה

חכמי  בדברי תפארת בשם הנקראת

גוונין  מב' כלולה שהיא לפי האמת

וגבורה... לחסד המרמזים ואודם לובן

על  רז"ל שאמרו מה זאת ומודעת

שלום  משים לשמה בתורה העוסק

מטה. של ובפמליא מעלה של בפמליא

והמידות  השרים הם מעלה של פמליא

ופמליא  עליונים... ההיכלות שהן הנ"ל

התחתונים  ההיכלות הן מטה של

השפל..." הזה עולם .ובפרט
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ25 בישעיה ¿∆««∆»

המלאכים  עבודת Ê‰אודות ‡¯˜Â¿»»∆
,‰Ê Ï‡ שעניינה בחסידות ומבואר ∆∆

זה  קוראים שהמלאכים 'הקריאה' של

הוא  eלזה ‡¯BwL מלאך כל ∆≈
‰ÊÏ ‰Ê ÚÙL CÈLÓÓ26, היינו «¿ƒ∆«∆»∆

(כמו  שונים מקווים מלאכים שגם

וגבריאל  החסד בקו שעבודתו מיכאל

שפע  משפיעים הגבורה) בקו שעבודתו

לזה  Ê‰זה È„È ÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈∆
השונות  התכונות בעלי שהמלאכים

ומתחברים  בזה זה ≈¬»ÈNÚ˙מתכללים
.Ì‰lL ˙eÓÈÏM‰«¿≈∆»∆

˙eÏlk˙‰ ÏBÚÙÏ È„Îa ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«¿
ÔÈe˜ ÈL שונים הם עצמם שמצד ¿≈«ƒ

הפכיים  ˆC¯Bואפילו LÈ ,≈∆
ÈMÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·aƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ¿≈

ÔÈew‰ צוטט ממנה (שחלק התניא שבספר הקודש' ב'אגרת שמבואר וכמו ««ƒ
החסד) מידת מים, של (שר מיכאל בין וההתכללות החיבור לגבי לעיל)

גילוי  "עלֿידי היא שההתכללות הגבורה) מידת אש, של (שר וגבריאל

ברוךֿהוא... איןֿסוף מאור מאד עצומה והשפעה רבה הארה בהן שמתגלה

והיו  ושורשן במקורן נכללות וגבריאל מיכאל של הנגדיות המידות ואזי

מול  אל מתבטלות השונים הקוין שני של הבחינות שתי כי ממש", לאחדים

משתיהן  הנעלית מבחינה ÒÈb‡,הגילוי C„È‡Ïe אחד . מצד אמנם ¿ƒ»ƒ»
אבל  הקוין, משני שלמעלה בחינה גילוי ידי על נפעלים והחיבור ההתכללות

שני  ÌBÏM‰Âמצד ˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ שונות בחינות שתי בין ¬ƒƒƒ¿««ƒ¿«¿¿«»
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כה `"lyz'd ,dxez zgny mei

לּה ׁשּיׁש ּבאֹופן היא מּׁשניהם ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּבחינה

ודּוגמא  מעין ּגם ּבּה ויׁש אליהם, ׁשּייכּות ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָּגם

ּבאֹופן  ההתּכּללּות נעׂשית זה ידי ׁשעל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָלהם,

כּו', ּופקּודה ּגזירה ׁשל ּבאֹופן ולא כּו', ְְְְְִִֵֶֶָָֹּפנימי

ּגם  מּובן זה ּדר ועל הּׁשלֹום. אמיּתית הּוא ְְֲִִֶֶֶַַַָָָואז

מעלה  ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום ׁשעֹוׂשה ְְְֶֶַַַָָָָָָּבּתֹורה

הּבחינֹות  ּכל נכללים ׁשּבזה מּטה, ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָּובפמליא 

עד  ּולמּטה קץ אין עד  למעלה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָׁשּבהׁשּתלׁשלּות,

ּכּמה  יׁש למּטה והן למעלה ׁשהן ּתכלית, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָאין

הּתֹורה, ידי על נעׂשית והתּכּללּותם כּו', ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָקּוים

מּסדר  למעלה היא ׁשהּתֹורה להיֹות ְְְִִִִֵֶֶַַָָּכי,

ולכן  הּקּוין, מּׁשני  למעלה היא הרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָהׁשּתלׁשלּות,

מה  ּדר ועל התּכּללּות. ּבהם לפעֹול ְְְְְִִֶֶֶַַַָָיכֹולה

הּוא 27ּׁשּכתּוב  ּדמרֹום ּבמרֹומיו, ׁשלֹום עֹוׂשה ְְִֶֶָָָָ

מהׁשּתלׁשלּות  ענינים 28למעלה יׁשנם ׁשם ׁשּגם , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ידי  על ּדוקא היא והתּכּללּותם ׁשֹונים, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָוקּוים

ּגיסא, ּולאיד כּו'. הּקּוין מּכל ׁשּלמעלה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָהּקּב"ה

לא  וׁשּייכּות קירּוב להיֹות ׁשּצרי ּבאֹופן זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי

לּמדריגה  ּגם אּלא העליֹונה לּמדריגה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָרק

ּתֹורה  ׂשמחת ׁשעֹוׂשים הּטעם וזהּו ְְְִִֶֶַַַַַַָָהּתחּתֹונה.

ענינּה ׁשהּתֹורה ּדכיון ּדוקא, עצרת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשמיני

צרי זה ענין לפעֹול ּובכדי והתּכּללּות, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָׁשלֹום

ּופנימּיּות  קירּוב ׁשל ּבאֹופן ההמׁשכה ְְְְִִִֵֶֶַַָָלהיֹות

ּבׁשמיני  הּוא ּתֹורה ׂשמחת לכן לעיל, ְְְְִִִִִֵֵַַָָָּכּנזּכר

הּתֹורה  קליטת זמן הּוא ׁשאז ּדוקא, ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָעצרת
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שם.27) אגה"ק וראה ב. כה, תקכ.28)איוב ע' תזריע אוה"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מנוגדות  Ì‰ÈMÓואפילו ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa‰ ¯L‡k ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¬∆«¿ƒ»∆¿«¿»ƒ¿≈∆

‡È‰ היא אלא לגמרי  מהם ומרוממת מובדלת Ìbלא dÏ LiL ÔÙB‡a ƒ¿∆∆≈»«
˙eÎÈiL מסויימתÌ‰ÈÏ‡ ביניהם מחברת שהיא הבחינות שתי LÈÂאל , «»¬≈∆¿≈

da משניהם שלמעלה ותכנים Ìbבבחינה Ì‰Ï,עניינים ‡Ó‚e„Â ÔÈÚÓ »«≈≈¿¿»»∆
‰Ê È„È ÏÚL שלמעלה שהבחינה ∆«¿≈∆

להם  הגורמת השונים, הקוין משני

מעין  בה יש ולהתאחד, להתחבר

הקוין  בשני שיש ≈¬»ÈNÚ˙העניינים
˙eÏlk˙‰‰ השונים הקווין שני בין «ƒ¿«¿

'eÎ ÈÓÈt ÔÙB‡a קשר יש כי ¿∆¿ƒƒ
ומחבר  המאחד הגורם בין וישיר קרוב

ההתכלות  ולכן המתאחדים הקווין ובין

פנימי  באופן ÏLהיא ÔÙB‡a ‡ÏÂ ,¿…¿∆∆
'eÎ ‰„e˜Ùe ‰¯ÈÊb אופן שהוא ¿≈»¿»

הגורם  שבו במצב וההשפעה הפעולה

מובדל  החיבור את והפועל המשפיע

הקווין  משני מאד ורחוק לגמרי

היא Ê‡Âהמתחברים, כשההשפעה ¿»
פנימי  ובאופן קרובה שייכות מתוך

של  ובמהות בפנימיות שנוגע דווקא

ומתכללים  המתחברים הקווין שני

ÌBÏM‰ ˙ÈzÈÓ‡ ‡e‰ דווקא כי ¬ƒƒ«»
וכו') והכרה שכנוע (מתוך פנימי חיבור

אמיתי  חיבור .הוא
‰¯Bza Ìb Ô·eÓ ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆»««»

ÌBÏL ‰NBÚL ואחדות חיבור ∆»»
‡ÈÏÓÙ·e ‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa¿»«¿»∆«¿»¿»«¿»

‰ÊaL ,‰hÓ ÏL בהגדרה ∆«»∆»∆
של  'פמליא של הרחבה הכוללנית

מטה' של ו'פמליא ÌÈÏÏÎƒ¿»ƒמעלה'
˙eÏLÏzL‰aL ˙BÈÁa‰ Ïk»«¿ƒ∆¿ƒ¿«¿¿
האור  ירידת של השתלשלות' 'סדר

לברוא  כדי לדרגה מדרגה האלוקי

והכוונה  מוגבלים, ונבראים עולמות

ממש  הבחינות Ú„לכל ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ הבחינות ועד עליונות מהבחינות ≈≈¿«»«≈«¿ƒ

תחתונות  ÏÚÓÏ‰הכי Ô‰L'השתלשלות ב'סדר הנעלות בבחינות ∆≈¿«¿»
מעלה' של 'פמליא hÓÏ‰הנקראות Ô‰Â ב'סדר התחתונות הבחינות ¿≈¿«»

הנקראות  מטה'השתלשלות' של eÎ','פמליא ÌÈe˜ ‰nk LÈ שמצד ≈«»«ƒ
לזה  זה ומנוגדים שונים הם זה Ì˙eÏlk˙‰Âעצמם ולהתאחד להתחבר ¿ƒ¿«¿»

זה  Bz‰L¯‰עם ˙BÈ‰Ï ,Èk ,‰¯Bz‰ È„È ÏÚ ˙ÈNÚ חכמתו היא «¬≈«¿≈«»ƒƒ¿∆«»
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של qÓ„¯ורצונו ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ≈∆

ÔÈew‰ ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ È¯‰ ,˙eÏLÏzL‰ בדרגות הקיימים ƒ¿«¿¿¬≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈««ƒ
שונ  בדרגות ובחינות והן שבו העליונות בדרגות (הן השתלשלות' ב'סדר ות

שבו) ÏBÎÈ‰התחתונות ÔÎÏÂ Ì‰aהתורה , ÏBÚÙÏ השונים בקווים ¿»≈¿»ƒ¿»∆
השתלשלות' 'סדר של השונות ¿»¿eÏlk˙‰ƒ˙.בדרגות

·e˙kM ‰Ó C¯c ÏÚÂ27 באיובÌB¯Óc ,ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL ‰NBÚ ¿«∆∆«∆»∆»ƒ¿»¿»
באלוקות  ונעלית גבוהה לדרגה הרומז ÏÚÓÏ‰ביטוי ‡e‰¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó28ÌL ÌbL , ≈ƒ¿«¿¿∆«»
השתלשלות' מ'סדר למעלה גם היינו

,ÌÈBL ÌÈe˜Â ÌÈÈÚ ÌLÈ∆¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ
Ì˙eÏlk˙‰Â השונים הקווים של ¿ƒ¿«¿»

יחד  È„Èוחיבורם ÏÚ ‡˜Âc ‡È‰ƒ«¿»«¿≈
‰"aw‰ בעצמוÏkÓ ‰ÏÚÓlL «»»∆¿«¿»ƒ»

'eÎ ÔÈew‰ השונים הקוין הן ««ƒ
הקוין  והן השתלשלות' שב'סדר

למעלה  שב'מרום', בדרגות השונים

השתלשלות' C„È‡Ïeמ'סדר .¿ƒ»
,‡ÒÈb על היא שההתכללות למרות ƒ»

מהקוין  שלמעלה סוף אין אור גילוי ידי

שני  מצד Ê‰השונים, È¯‰¬≈∆
מלמעלה  גילוי ידי על ההתכללות

·e¯È˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÔÙB‡a¿∆∆»ƒƒ¿≈
˙eÎÈiLÂ משני שלמעלה הגילוי בין ¿«»

לעיל, כמבואר עצמן, והקוין הקוין

ידי  על היא כשהתכללות שדווקא

פועלת  היא הרי קרובה, שייכות

אמיתי, ושלום חיבור ויוצרת בפנימיות

העליונה  הדרגה של והשייכות והקירוב

להיות  צריך ¯˜המחברת ‡Ï…«
‰BÈÏÚ‰ ‰‚È¯„nÏ יותר הקרובה ««¿≈»»∆¿»

המחבר  הנעלה הגילוי ‡l‡לאור ∆»
קירוב  של באופן להיות צריך הנעלה

È¯„nÏ‚‰ושייכות  Ìb«««¿≈»
.‰BzÁz‰««¿»

ÌÚh‰ e‰ÊÂ לכך הפנימי ¿∆«««
‰¯Bz ˙ÁÓN ÌÈNBÚL∆ƒƒ¿«»

‡˜Âc ˙¯ˆÚ ÈÈÓLa בחג ולא ƒ¿ƒƒ¬∆∆«¿»
הכיפורים  ביום לא וגם ,השבועות

˙eÏlk˙‰Â ÌBÏL dÈÚ ‰¯Bz‰L ÔÂÈÎc היא התורה מדריגת (כי ¿≈»∆«»ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿
גילוי  ידי על נפעלת הקווין שני בין וההתכללות השתלשלות' מ'סדר למעלה

לעיל) כמבואר משניהם, שלמעלה Ê‰ממדריגה ÔÈÚ ÏBÚÙÏ È„Î·e ,ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»∆
שונים קווין שני בין ההתכללות ‰‰ÎLÓ‰של ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ הגילוי (של »ƒƒ¿««¿»»

משניהם) eiÓÈÙe˙שלמעלה ·e¯È˜ ÏL ÔÙB‡a ישירה בהשפעה ¿∆∆≈¿ƒƒ
והגילוי  האור מקבל של בפנימיות החודרת ÔÎÏוקרובה ,ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈»≈

Ê‡L ,‡˜Âc ˙¯ˆÚ ÈÈÓLa ‡e‰ ‰¯Bz ˙ÁÓN עצרת בשמיני ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¬∆∆«¿»∆»
,˙eiÓÈÙa ‰¯Bz‰ ˙ËÈÏ˜ ÔÓÊ ‡e‰ עצרת לשמיני מיוחד זה ודבר ¿«¿ƒ««»ƒ¿ƒƒ
הכיפורים  ביום לא וגם השבועות בחג Úˆ¯˙ואיננו ÈÈÓLaL Úe„iÎÂ¿«»«∆ƒ¿ƒƒ¬∆∆
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mklכו didz zxvr ipinyd meia

ענין  הּוא עצרת ׁשּבׁשמיני וכּידּוע ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָּבפנימּיּות,

הּטיּפה  למּטה 29המׁשכת ּגם ׁשּנמׁש ועד , ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ

ּבעּתם  גׁשמיכם ּדונתּתי הענין ׁשּזהּו30ּכפׁשּוטֹו , ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

מֹוריד 31הּטעם  לֹומר מתחילים עצרת ׁשּבׁשמיני ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַ

.32הּגׁשם  ֶֶַ

e‰ÊÂ יֹום על עצרת ׁשמיני ׁשל העיּלּוי ּגם ¿∆ְֲִִִֶֶֶַַָ

אמרּו הּכּפּורים יֹום ׁשעל ּדאף ְְִִִִֶַַַַָהּכּפּורים,

ּבֹו33רז"ל  ׁשּניּתנּו ּתֹורה, מּתן זה חתּוּנתֹו ּביֹום ְְֲִֶֶַַַַָָ

האחרֹונֹות  ּבהּמאמר 34לּוחֹות ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,35 ְְְֲֲִֵֶַַַָָָ

עצרת  ׁשמיני לגּבי הּכּפּורים ׁשּיֹום לֹומר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשּדֹוחק

לגּבי  וׁשלֹום) חס (ּבלבד ּכאירּוסין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָיהיה

הּכּפּורים  ּביֹום ההמׁשכה מקֹום, מּכל ְְִִִִִַַַָָָָניּׂשּואין,

אּבא  יחּוד רק הּוא הּיחּוד ּכי למעלה, רק ְְִִִִַַַַַָָהיא

עד  נמׁש עצרת ּבׁשמיני ּכן ּׁשאין מה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָואּמא,

נעׂשית  זה ידי ׁשעל ונּוקביּה, אנּפין זעיר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַליחּוד

למּטה, ההמׁשכה ענין ׁשהּוא הּטיּפה, ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָהמׁשכת

נעׂשה  ונּוקביּה אנּפין זעיר יחּוד ידי על ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָודוקא

ּוכבׁשּוה  הארץ את ּומלאּו ּורבּו ּדפרּו ,36הענין ְְְְְִִִִֶֶָָָָָ

ּבּתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו .37לעׂשֹות ְְֲִִִֵַַַָָ

ּבּזהר e‡È·e¯ג) איתא ּדהּנה, ּתלת 38הענין, ≈ְְְִִִֵַַָָָָֹ

יׂשראל  ּבדא, ּדא מתקּׁשרן ְְְְְִִִֵַָָָָָקׁשרין

ּבּזהר  ּומסּיים הּוא, ּברי וקּודׁשא ְְְְְִֵַַַַָָֹאֹוריתא

ׁשני  ויׁש וגליא. סתים ּדרּגין על ּדרּגין ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָוכּוּלהּו

מהם,39ּפירּוׁשים  ואחד ההתקּׁשרּות, ּבאֹופן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ

ּברי ּדקּודׁשא ּבגליא מתקּׁשר ּדאֹורייתא ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשּסתים

סתים  עם מתקּׁשר ּדאֹורייתא וגליא ְְְְְִִֵֵַַַָָָהּוא,

נעׂשית  אי מּובן, אינֹו זה ּפי על א ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָּדיׂשראל.
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ס"כ.29) אגה"ק תניא פ"ח. הלולב שער חיים עץ פרי ד.30)ראה כו, דברים 31)בחוקותי האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה

ואילך. א'שנה ע' קיד.32)ח"ד ר"ס או"ח ודאדה"ז טושו"ע תענית. ריש במשנה.33)משנה ב כו, שם.34)תענית פרש"י

ו 35) א'תשפו (ס"ע שם עצרת שמיני כח.36)אילך).אוה"ת א, ספ"ג.37)בראשית ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, א.38)במדב"ר עג, אדמו"ר 39)ח"ג אגרותֿקודש א. מו, נצבים ג. ה, ויקרא לקו"ת ראה

תקלה. ע' ח"ג מוהריי"צ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰tÈh‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰29,,הסוד בתורת CLÓpLכמבואר „ÚÂ ƒ¿««¿»««ƒ»¿«∆ƒ¿»

הטיפה' מ'המשכת ומשתלשל בגשמיות hÓÏ‰השפעה Ìbויורד «¿«»
ÌÎÈÓL‚ Èz˙Âc ÔÈÚ‰ BËeLÙk גשם של ,ÌzÚa30טיפות ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»«ƒƒ¿≈∆¿ƒ»

e‰fL בגשמיות הגשמים וירידת ברוחניות הטיפה' 'המשכת של הקשר ∆∆
הוא  עצרת ÌÚh‰31לשמיני «««

ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙¯ˆÚ ÈÈÓLaL∆ƒ¿ƒƒ¬∆∆«¿ƒƒ
¯ÓBÏ עשרה שמונה È¯BÓ„בתפילת «ƒ
‰ÌLb32 להלכה שנפסק .כפי «∆∆

ÈelÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ המיוחד והיתרון ¿∆«»ƒ
ÌBÈ ÏÚ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL ÏL∆¿ƒƒ¬∆∆«
ÌBÈ ÏÚL Û‡c ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿«∆«

Ï"Ê¯ e¯Ó‡ ÌÈ¯etk‰33 על «ƒƒ»¿««
וראינה  ('צאינה השירים בשיר הפסוק

בעטרה  שלמה במלך ציון בנות

אמו') לו Ê‰שעטרה B˙pe˙Á ÌBÈa¿¬»∆
,‰¯Bz ÔzÓ הכיפורים ליום והכוונה ««»

משום  תורה מתן יום ¿ezÈpL∆ƒשנקרא
˙BB¯Á‡‰ ˙BÁeÏ Ba34BÓÎe , »«¬¿
¯Ó‡n‰a ¯‡a˙pL35 של ∆ƒ¿»≈¿««¬»

התורה' ב'אור צדק' ה'צמח אדמו"ר

אלה  דברים מיוסדים »∆ÁBcL˜שעליו
Èa‚Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBiL ¯ÓBÏ«∆«ƒƒ¿«≈
ÔÈÒe¯È‡k ‰È‰È ˙¯ˆÚ ÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿∆¿≈ƒ
החתן  בין הקשר תחילת רק שהם

ובני  הקדושֿברוךֿהוא שהם והכלה,

ÒÁ'אירוסין'(ישראל  „·Ïaƒ¿««
ÔÈ‡eOÈ Èa‚Ï (ÌBÏLÂ שהם ¿»¿«≈ƒƒ

דבר  של לאמיתו אלא הקשר שלימות

חתונתו' 'יום הנקרא הכיפורים, יום

הנישואין  עניין ÌB˜Ó,הוא ÏkÓ ,ƒ»»
יום  על ייתרון עצרת לשמיני יש

כי  הוא הדבר וטעם הכיפורים,

‡È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏ עליונות ¯˜ בדרגות «¿«¿»

‰eÁi„באלוקות  Èk ההמשכה , ƒ«ƒ
יחוד  הפועלת לדרגה מדרגה הפנימית

הדרגות  שתי בין ¯˜וחיבור ‡e‰«
‡a‡ „eÁÈ החכמה n‡Â‡בחינת ƒ«»¿ƒ»
הבינה  בספירות ,בחינת והעליונות הגבוהות Ôkהדרגות ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈

CLÓ ˙¯ˆÚ ÈÈÓLa למטה והגילוי ÈÚÊ¯יותרהאור „eÁÈÏ „Ú ƒ¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÔÈt‡ ולמעלה שבמוחין, האור לגבי כי זעירות, 'פנים (הנקראות המידות «¿ƒ
ומועט) 'קטן' הוא במידות המאיר האור המלכות dÈ·˜eÂמהמוחין, ¿¿≈

המקבלת  כנקבה 'נוקביה', נקראת היא ולכן מהמידות השפעה (המקבלת

מהזכר) Ê‰השפעה È„È ÏÚL בחינות , שהן והמלכות המידות של היחוד ∆«¿≈∆
ובינה  מחכמה תחתונות ≈¬»ÈNÚ˙יותר

ÔÈÚ ‡e‰L ,‰tÈh‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ»∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ האור של וההשפעה ««¿»»

È„Èוהגילוי  ÏÚ ‡˜Â„Â ,‰hÓÏ¿«»¿«¿»«¿≈
dÈ·˜eÂ ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ „eÁÈƒ¿≈«¿ƒ¿¿≈
e·¯e e¯Ùc ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»ƒ¿¿

‰eL·Îe ı¯‡‰ ˙‡ e‡ÏÓe36, ƒ¿∆»»∆ƒ¿»
האדם  אל ה' בדברי הכתוב כלשון

הרוחנית  והמשמעות הבריאה, בתחילת

כדברי  היא, הארץ 'כיבוש' של

C¯a˙Èהמדרש, BÏ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿»≈
‰¯Èc השכינה להשראת ראוי מקום ƒ»

אלוקות  דווקא ÌÈBzÁza37וגילוי ««¿ƒ
העולם  שהוא הגשמי הזה בעולם

ביותר  והנחות .התחתון
,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (‚≈»ƒ¿»¿ƒ≈

‡˙È‡ מובא¯‰fa38˙Ïz ƒ»«…«¿»
,‡„a ‡c Ô¯M˜˙Ó ÔÈ¯L¿̃»ƒƒ¿«¿»»¿»
בזה, זה מתקשרים קשרים שלושה

‡L„e˜Â ‡˙È¯B‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»¿¿»
,‡e‰ CÈ¯a התורה ישראל בני ¿ƒ

fa‰¯והקדושֿברוךֿהוא, ÌÈiÒÓe¿«≈«…«
ÌÈ˙Ò ÔÈb¯c ÏÚ ÔÈb¯c e‰leÎÂ¿¿«¿ƒ««¿ƒ»≈

‡ÈÏ‚Â ס דרגות על דרגות תום וכולם ¿«¿»
וגלוי  ÈL(נעלם) LÈÂ .¿≈¿≈

ÌÈLe¯Èt39 בחסידותÔÙB‡a ≈ƒ¿∆
˙e¯M˜˙‰‰ דברים שלושה של «ƒ¿«¿

בזה  זה Ì‰Ó,אלו „Á‡Â ואחד , ¿∆»≈∆
הוא  ההתקשרות שאופן הוא הפירושים

‡˙ÈÈ¯B‡c ÌÈ˙qL הסתום החלק ∆»≈¿«¿»
התורה  של ÈÏ‚a‡ונסתר ¯M˜˙Óƒ¿«≈¿«¿»

‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c בעניינו ¿¿»¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא  של ÈÏ‚Â‡הגלוי ,¿«¿»

‡˙ÈÈ¯B‡c שבתורה הגלוי החלק ¿«¿»
Ï‡¯NÈc ÌÈ˙Ò ÌÚ ¯M˜˙Ó ישראל בני של והנעלם הסתום .העניין ƒ¿«≈ƒ»≈¿ƒ¿»≈

Èt ÏÚ C‡ פירוש‰Ê ההתקשרות ÈNÚ˙באופן CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ««ƒ∆≈»≈«¬≈
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כז `"lyz'd ,dxez zgny mei

וקּודׁשא  יׂשראל המקּׁשר ממּוּצע ּבחינת ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָהּתֹורה

ל  צרי הממּוּצע הרי הּוא, אחד ּברי ענין היֹות ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ

הם  ׁשּבּתֹורה וגליא סתים ואילּו כּו', ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהמקּׁשר

נקרא  ּדאֹורייתא ׁשּסתים ועד ׁשֹונים, ענינים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָׁשני

ּבׁשם  נקראת ּדאֹורייתא וגליא החּיים, עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּבׁשם

הּדעת  ׁשם 40עץ על ׁשּזהּו ּפי על [ואף ְִֵֵֶֶַַַַַַ

אׁשר  ׁשמֹו זה הרי מקֹום, מּכל כּו', ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָההתלּבׁשּות

ענינֹו על ׁשּמֹורה הּקדׁש, ּבלׁשֹון לֹו ְְְְִִִֶֶֶַַָֹיקראּו

ּבמה 41כּו' ּגם מרּוּמז ׁשּביניהם והחיּלּוק ,[ְְְִֵֵֶֶַַַָ

הּתֹורה 42ּׁשּכתּוב  ׁשּפנימּיּות בלחמי, לחמּו לכּו ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָ

לחמּו, נקראת  ּדאֹורייתא וגליא לחמי, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָנקראת

לזה  זה ער ּבאין נעׂשית 43ׁשהם אי ּכן, ואם , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

ּברי וקּודׁשא יׂשראל המקּׁשר ממּוּצע ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָהּתֹורה

הּוא.

ÏÚÂ ענין לכללּות ּבנֹוגע להבין צרי זה ּדר ¿«ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ונבראים, לּנאצלים הּמאציל ּבין ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָהממּוּצע

הּכתר  ספירת ענין סדר 44ׁשהּוא ּדהּנה, . ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ּכמֹו החכמה, מּספירת מתחיל ְְְְְְְִִִִַַַַָָהׁשּתלׁשלּות

ערו45ׁשּכתּוב  ּבאין היא וחכמה חכמה, ראׁשית ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹ

ּבֹו ׁשּיׁש הּכתר, הּוא והממּוּצע הּמאציל. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָלגּבי

ויׁש עּתיק, ּבחינת ׁשּבּמאציל, הּתחּתֹונה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמּבחינה
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סכ"ו.40) אגה"ק בתניא ונת' הובא - (ברע"מ) ב קכד, ובכ"מ.41)זח"ג פ"א. שעהיוה"א תניא וראה 42)ראה ה. ט, משלי

סע"א. נז, ואילך.43)ברכות סע"ד כז, ואילך. סע"ג כה, שה"ש לקו"ת ד. עח, משפטים תו"א ראה 44)ראה - לקמן בהבא

ואילך). תקמ ע' (שם ואילך פקצ"ג תער"ב פ"ח.45)המשך שעהיוה"א תניא וראה יו"ד. קיא, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â Ï‡¯NÈ ¯M˜Ó‰ ÚveÓÓ ˙ÈÁa ‰¯Bz‰«»¿ƒ«¿»«¿«≈ƒ¿»≈¿¿»¿ƒ

,'eÎ ¯M˜Ó‰ „Á‡ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÚveÓÓ‰ È¯‰ כמבואר ¬≈«¿»»ƒƒ¿ƒ¿»∆»«¿«≈
שנעשית  בחינה ידי על נפעל עניינים שני בין וחיבור שילוב שכל לעיל

אחת  בחינה היא ה'ממוצע' שבחינת ומובן אותם, המחברת eÏÈ‡Â¿ƒ'ממוצע'
‰¯BzaL ‡ÈÏ‚Â ÌÈ˙Ò שהוא »≈¿«¿»∆«»

הקדושֿברוךֿ בין המחבר ה'ממוצע'

ישראל  ובני ÌÈÈÚהוא ÈL Ì‰≈¿≈ƒ¿»ƒ
,ÌÈBL רבים הבדלים יש שהרי ƒ

שבתורה  הנסתר בין ומשמעותיים

שבתורה  שני ÚÂ„לנגלה הם כך כדי ¿«
שונים  ÈÈ¯B‡c˙‡עניינים ÌÈ˙qL∆»≈¿«¿»

‡¯˜ בזוהרıÚ ÌLa,ÌÈiÁ‰ ƒ¿»¿≈≈««ƒ
ÌLa ˙‡¯˜ ‡˙ÈÈ¯B‡c ‡ÈÏ‚Â¿«¿»¿«¿»ƒ¿≈¿≈

˙Úc‰ ıÚ40Èt ÏÚ Û‡Â] ≈«««¿««ƒ
˙eLaÏ˙‰‰ ÌL ÏÚ e‰fL∆∆«≈«ƒ¿«¿

,'eÎ כי לומר מקום היה לכאורה

בין  כך כל מהותי הבדל אין למעשה

שאינם  (כך דתורה לנגלה דתורה נסתר

להתפלא  ואין לגמרי שונים עניינים שני

היא  התורה ביניהם השוני למרות איך

ישראל  בין המחבר' 'ה'ממוצע

זה  עניין כי והקדושֿברוךֿהוא),

החיים  עץ נקרא דתורה שהנסתר

רק  הוא הדעת עץ נקרא בתורה והנגלה

באגרת  כמבואר ההתלבשות, שם עם

נקרא  שהנגלה התניא שבספר הקודש

על  מדובר כי ורע' טוב הדעת 'עץ

ונתלבשה  למטה שירדה כפי התורה

שיש  נוגה לקליפת השייכים בדברים

בביאור  שם (וכמבואר ורע טוב בה

"דגוף  וטהרה...": טומאה והיתר איסור דאיהו ורע דטוב "ואילנא הזוהר דברי

נוגה... קליפת שהוא ורע דטוב מאילנא הוא המותר ודבר האסור דבר

שנפלו  הניצוצות לברר כדי נוגה בקליפת מתלבשת דאצילות כשהמלכות

טוב  הדעת עץ בשם נקרא דאצילות המלכות גם  אזי הראשון... אדם בחטא

השונים  העניינים שני איך לשאלה מספיק מענה זה שאין אלא ורע..."),

החיים  עץ נקרא הנסתר אמנם כי הנ"ל, ה'ממוצע' להיות יכולים שבתורה

אבל  ההתלבשות, ענין בגלל (רק) הדעת עץ נקרא ÌB˜Ó,והנגלה ÏkÓƒ»»
ÏÚ ‰¯BnL ,L„w‰ ÔBLÏa BÏ e‡¯˜È ¯L‡ BÓL ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¬∆ƒ¿¿ƒ¿«…∆∆∆«

'eÎ BÈÚ41 על הוכחה מהווים כן בשמות שההבדלים לומר ובהכרח ƒ¿»
במהות  Ì‰ÈÈaLהבדלים ˜elÈÁ‰Â לנגלה ], דתורה נסתר בין ההבדל ¿«ƒ∆≈≈∆

e˙kM·דתורה  ‰Óa Ìb Êne¯Ó42 במשלי,ÈÓÁÏ· eÓÁÏ eÎÏ ¿»«¿«∆»¿«¬¿«¬ƒ

ÈÓÁÏ ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈtL,הקדושֿברוךֿהוא של לחמו ∆¿ƒƒ«»ƒ¿≈«¿ƒ
eÓÁÏכביכול  ˙‡¯˜ ‡˙ÈÈ¯B‡c ‡ÈÏ‚Â ישראל,, בני של הלחם ¿«¿»¿«¿»ƒ¿≈«¬

לנפש  מזון בחינת היא למטה שהיא כמו "שהתורה אור': ב'תורה כמבואר

למעלה" בשורשה כביכול לחמי כן גם והיא לחמו, Ì‰Lונקראת שתי , ∆≈
כמו  התורה 'לחמו', של אלו בחינות

ו'לחמי', דתורה, נגלה למטה, שהיא

פנימיות התורה למעלה, שהיא כפי

והם  מאד ונבדלות רחוקות התורה,

‰ÊÏ ‰Ê C¯Ú ÔÈ‡a43,Ôk Ì‡Â , ¿≈¬…∆»∆¿ƒ≈
ÚveÓÓ ‰¯Bz‰ ˙ÈNÚ CÈ‡≈«¬≈«»¿»
‡L„e˜Â Ï‡¯NÈ ¯M˜Ó‰«¿«≈ƒ¿»≈¿¿»

‡e‰ CÈ¯a בתורה מדובר לא והרי ¿ƒ
כשתי  בתורה אלא אחת כבחינה

מזו? זו ונבדלות שונות בחינות

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿»ƒ
ÚveÓÓ‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»ƒ¿««¿»

ÏÈˆ‡n‰ ÔÈa הבוראÌÈÏˆ‡pÏ ≈««¬ƒ«∆¡»ƒ
הנעלים ÌÈ‡¯·ה Âהנבראים ¿ƒ¿»ƒ

ÈÙÒ¯˙הנחותים  ÔÈÚ ‡e‰L ,∆ƒ¿«¿ƒ«
¯˙k‰44'עליון 'כתר בחינת «∆∆

הדרגה  שהיא מהספירות שלמעלה

הראשונה  והדרגה במאציל האחרונה

ביניהם  'ממוצע' ונחשבת .בנאצלים
¯„Ò ,‰p‰c ה˙eÏLÏzL‰ שבו ¿ƒ≈≈∆ƒ¿«¿¿

מדרגה  ומשתלשל יורד האלוקי האור

ונבראים  עולמות לברוא כדי לדרגה

ÈÙqÓ¯˙מוגבלים  ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰(האצילות עולם BÓk(של , «»¿»¿
·e˙kL45 בתהילים˙ÈL‡¯ ∆»≈ƒ
,‰ÓÎÁ היחוד ב'שער וכמבואר »¿»

היא  הנבראים אצל הראשונה ומדרגה המעלה ..." התניא: שבספר והאמונה'

בנבראים  החיות כל ומקור ראשית היא באמת כי ראשית נקראת שלכן החכמה

ומהמידות  המידות... כל נמשכות ומהן ודעת בינה נמשכות מהחכמה כי

נמשכות  המחשבה ומאותיות המחשבה... ואותיות תיבות בה נמשכות שבנפש

בנפש  זה וכל מעשה... לידי מביא והדיבור ממש חיותן והן הדיבור אותיות

החכמה  שבכולם ותחתונים עליונים העולמות שבכל הברואים כל ונפש האדם

החיות" ומקור ראשית מעלתה ÓÎÁÂ‰,היא כל ÔÈ‡aבריחוק ‰È‡עם ¿»¿»ƒ¿≈
CÂ¯Ú והשוואה יחס כל ללא ומרחק ‰ÏÈˆ‡nפער Èa‚Ï עצמו. ¬…¿«≈««¬ƒ

ÚveÓÓ‰Â עצמו והמאציל הנאצלים ותחילת ראשית החכמה, ‰e‡בין ¿«¿»
Ba LiL ,¯˙k‰ גם ÏÈˆ‡naL,ב'כתר' ‰BzÁz‰ ‰ÈÁaÓ «∆∆∆≈ƒ¿ƒ»««¿»∆««¬ƒ

˜ÈzÚ ˙ÈÁa עתיק' (ונקראת שב'כתר' והפנימית הנעלית הבחינה שהיא ¿ƒ««ƒ
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mklכח didz zxvr ipinyd meia

הּנאצלים, ּומקֹור ראׁש ׁשהּוא הּבחינה ּגם ְְֱִִֶֶַַַָָֹּבֹו

המחּבר  הממּוּצע הּוא ולכן ,ארי ְְְְֲִִֵֵַַַַָָּבחינת

מּובן  אינֹו לכאֹורה א הּנאצלים. עם ,46הּמאציל ְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָ

ועד  ׁשֹונים, ענינים ׁשני הם וארי עּתיק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָהרי

מּלׁשֹון  הּוא ּדעּתיק לזה, זה ערו ּבאין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹׁשהם

העצמּות  המׁשכת ׁשּזהּו לספר, מּספר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהעּתקה

ונמׁש נעּתק עצמֹו ׁשהּמאציל ׁשהּוא, ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָּכמֹו

העּתקה  מּלׁשֹון הּוא עּתיק וגם עּתיק, ְְְְִִִִִַַַַַָָּבבחינת

ונב  ׁשּנעּתק הׁשּתלׁשלּות,והבּדלה, מּסדר ּדל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּדלא  ריׁשא ׁשּנקרא ועד ,ארי מּבחינת ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּכֹולל

אתידע  ולא היֹותֹו47ידע עם ,ארי ּבחינת ואיּלּו . ְְְְְֱֲִִִִִַַַָֹ

ּבבחינת  הּוא הרי אנּפין, זעיר ולא אנּפין, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַֹארי

כּו'. ּדהׁשּתלׁשלּות ּבצּיּור ׁשהּוא והיינּו ְְְְְְְְִִִֶַַַאנּפין,

וארי עּתיק ׁשּבחינת לֹומר ׁשּיי אי ּכן, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָואם

ערו ׁשּבאין ענינים ׁשני הם הרי הממּוּצע, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָֹהם

לזה. ֶֶָזה

C‡ הּוא הממּוּצע ׁשאמיּתית ּבזה, הּביאּור «ְֲִִֵֶֶַַָָ

סּיּום  ּבֹו ׁשּיׁש סתימאה, חכמה ְְְִִִֵֶַָָָָּבחינת

ּבחינת  ׁשּזהּו ,ארי ּבחינת והתחלת עּתיק ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָּבחינת

אינֹו עדיין אמנם ׁשּבֹו. והחיצֹונּיּות ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּפנימּיּות

ׁשּבחכמה  והחיצֹונּיּות הּפנימּיּות ּגם הרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמּובן,

מדריגֹות  ׁשּתי הם קרּום 48סתימאה ׁשּיׁש ועד , ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ

הּפרסא  ענין ׁשהּוא ּביניהם, 49הּמפסיק ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָ

א ּביניהם). צמצּום ׁשּיׁש מבֹואר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ(ולפעמים

ּבחכמה  נקּוּדה הּוא ׁשהממּוּצע הּוא, ְְְְְִֶַָָָָָָהענין
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ואילך).46) תקמז ע' (שם פקצ"ו תער"ב נעתק 47)המשך ע"א), (דקי"ט בפ"ק להאריז"ל דצניעותא הספרא בפי' ראה

ע"ד). ריש (עא, בסופן הכפורים ליום דרושים תקעב 48)בלקו"ת ע' ואילך; תקנז ע' (שם ופר"ה פ"ר תער"ב המשך ראה

כא.49)ואילך). ע' תרע"ח סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Baיומין') LÈÂ B˜Óe¯ב'כתר', L‡¯ ‡e‰L ‰ÈÁa‰ Ìb ¿≈««¿ƒ»∆…¿

CÈ¯‡ ˙ÈÁa ,ÌÈÏˆ‡p‰ שב'כתר והחיצונית התחתונה הבחינה «∆¡»ƒ¿ƒ«¬ƒ
אנפין') 'אריך ‰e‡(הנקראת ÔÎÏÂ ‰aÁÓ¯ה'כתר', ÚveÓÓ‰ ¿»≈«¿»«¿«≈

C‡ .ÌÈÏˆ‡p‰ ÌÚ ÏÈˆ‡n‰'ה'כתר של עניינו לגבי B‡ÎÏ¯‰גם ««¬ƒƒ«∆¡»ƒ«ƒ¿»
Ô·eÓ BÈ‡46, לשאלה בדומה ≈»

התורה  של עניינה לגבי לעיל שנשאלה

לבני  הקדושֿברוךֿהוא בין כ'ממוצע'

CÈ¯‡Âישראל, ˜ÈzÚ È¯‰ שתי ¬≈«ƒ«¬ƒ
ב'כתר' האמורות ÈLהבחינות Ì‰≈¿≈
„ÚÂ ,ÌÈBL ÌÈÈÚ הוא כך  כדי  ƒ¿»ƒƒ¿«

ביניהם  CÂ¯Úהשוני ÔÈ‡a Ì‰L∆≈¿≈¬…
ÔBLlÓ ‡e‰ ˜ÈzÚc ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¿«ƒƒ¿

,¯ÙÒÏ ¯ÙqÓ ‰˜zÚ‰ היינו «¿»»ƒ≈∆¿≈∆
עצמו, הוא אחד בספר שהיה שהדבר

אחר, לספר עובר שהוא, ∆∆e‰fLכמו
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ האלוקות של «¿»«»«¿

BÓˆÚ ÏÈˆ‡n‰L ,‡e‰L BÓk¿∆∆««¬ƒ«¿
ממנו מועטת הארה רק «¿∆zÚ˜ולא

Â ,˜ÈzÚ ˙ÈÁ·a CLÓÂÌ‚ ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿«
ההבדלה  את שמדגיש נוסף דבר

ל'אריך' 'עתיק' בין הערך וריחוק

‰˜zÚ‰ ÔBLlÓ ‡e‰ ˜ÈzÚ«ƒƒ¿«¿»»
Ïc·Â ˜zÚpL ,‰Ïc·‰Â¿«¿»»∆∆¿»¿ƒ¿»

שיעור  לאין ונעלה ∆≈qÓƒ„¯ומרומם
˙eÏLÏzL‰ כולוÌb ÏÏBk , ƒ¿«¿¿≈«

‡¯˜pL „ÚÂ ,CÈ¯‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬ƒ¿«∆ƒ¿»
ÏÂ‡עתיק'' Ú„È ‡Ïc ‡LÈ≈̄»¿…»«¿…

Ú„È˙‡47,נודע ולא ידע שלא ראש ƒ¿¿«
והשגת  מידיעת לגמרי שנבדל היינו

ממנו  שלמטה elÈ‡Âהמדריגות .¿ƒ
,CÈ¯‡ ˙ÈÁa,השנייה הבחינה ¿ƒ«¬ƒ

שב'כתר' יותר, ‰B˙BÈהתחתונה ÌÚƒ¡
,ÔÈt‡ CÈ¯‡ פנים מילולית: ¬ƒ«¿ƒ

בה  שיש בחינה שזו והכוונה ארוכות,

רב  אור ‡ÔÈt,גילוי ¯ÈÚÊ ‡ÏÂ¿…¿≈«¿ƒ
שזו  והכוונה זעירות, פנים מילולית:

נעלית  בחינה היא 'אריך' בחינת גם כן ואם ומועט, קטן אור בה שיש בחינה

‰e‡ביותר  È¯‰'אריך' ‡ÔÈtגם ˙ÈÁ·a'פנים' לו שיש זה במובן ¬≈ƒ¿ƒ««¿ƒ
מסויימת  והגדרה e‰L‡ו'ציור' eÈÈ‰Â 'אריך', eiˆa¯בחינת ¿«¿∆¿ƒ

'eÎ ˙eÏLÏzL‰c'ציור' בו יש זאת בכל ב'כתר', בחינה היותו ועם ¿ƒ¿«¿¿
מזה  ונבדל שנעתק מ'עתיק' בשונה השתלשלות, 'סדר של Ì‡Âוהגדרות .¿ƒ

CÈ¯‡Â ˜ÈzÚ ˙ÈÁaL ¯ÓBÏ CÈiL CÈ‡ ,Ôk יחד גם ‰Ìשניהם ≈≈«»«∆¿ƒ««ƒ«¬ƒ≈

ÚveÓÓ‰ לנאצלים המאציל ÌÈÈÚבין ÈL Ì‰ È¯‰ רק , שאינם «¿»¬≈≈¿≈ƒ¿»ƒ
אלא  מזה זה ÊÏ‰שונים ‰Ê CÂ¯Ú ÔÈ‡aL? ∆¿≈¬…∆»∆

ÚveÓÓ‰ ˙ÈzÈÓ‡L ,‰Êa ¯e‡Èa‰ C‡ המאציל בין המחבר ««≈»∆∆¬ƒƒ«¿»
ÓÈ˙Ò‡‰,והנבראים  ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ ונעלמת הסתומה החכמה ¿ƒ«»¿»¿ƒ»»

'סדר  ראשית שהיא מהחכמה שלמעלה

כפי  החכמה בחינת והיא השתלשלות'

באריכות  (כמבואר ב'כתר' שהיא

זה, מאמרים ב'המשך' הקודם במאמר

גוים  כל גוים את 'הללו דיבורֿהמתחיל

בחג  שנאמר האומים' כל שבחוהו

תשל"א) זו, שנה Baהסוכות LiL∆≈
חכמה  בחינת של זה ב'ממוצע'

ÈzÚ˜סתימאה  ˙ÈÁa ÌeiÒƒ¿ƒ««ƒ
e‰fL ,CÈ¯‡ ˙ÈÁa ˙ÏÁ˙‰Â¿«¿»«¿ƒ«¬ƒ∆∆

˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁa הקשורה ¿ƒ««¿ƒƒ
BaLב'עתיק' ˙eiBˆÈÁ‰Â¿«ƒƒ∆

ב'אריך' שחכמה ,הקשורה וכיוון

לאריך' 'עתיק' בין מחברת סתימאה

אחת, לבחינה נחשבים העניינים ושני

'כתר', של הבחינות שתי כיצד מובן

'ממוצע' להיות יכולות ואריך' 'עתיק

של  לאמיתו כי לנאצלים, המאציל בין

הרי  ביניהם) חיבור שנפעל (לאחר דבר

של  חיבור עצמה (שהיא אחת בחינה זו

של  ה'ממוצע' ידי על בחינות שתי

סתימאה). ÔÈÈ„Úחכמה ÌÓ‡ גם »¿»¬«ƒ
הוא  'כתר' כיצד האמור הביאור לאחר

Ìb'ממוצע' È¯‰ ,Ô·eÓ BÈ‡≈»¬≈«
˙eiBˆÈÁ‰Â ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ¿«ƒƒ
ÈzL Ì‰ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁaL∆¿»¿»¿ƒ»»≈¿≈

˙B‚È¯„Ó48 מזו זו ÚÂ„שונות , «¿≈¿«
,Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙn‰ Ìe¯˜ LiL∆≈¿««¿ƒ≈≈∆
המבדיל  קרום יש הגשמי שבמוח כשם

גם  כך המוח של שונים חלקים בין

המבדיל  'קרום' יש כביכול, למעלה,

שבמדריגת  השונות הבחינות בין

והחיצוניות  הפנימיות סתימאה', e‰L‡'חכמה זה , 'קרום' של המשמעות ∆
‰Ò¯t‡למעלה  ÔÈÚ49 המבדילה ופרוכת B·Ó‡¯מסך ÌÈÓÚÙÏÂ) ƒ¿«««¿»¿ƒ¿»ƒ¿»
LiLשל והחיצוניות הפנימיות 'פרסא'בין רק לא סתימאה חכמה בחינת ∆≈

אלא דקה מחיצה שמדובר Ì‰ÈÈaגדול ˆÌeˆÓשהיא בוודאי זה ולפי ƒ¿≈≈∆
שונות  מדרגות ).בשתי

ÚveÓÓ‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ חכמה ידי על שב'כתר' ואריך' 'עתיק בין «»ƒ¿»∆«¿»
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כט `"lyz'd ,dxez zgny mei

ׁשאינֹו עצמּה ּבפני מדריגה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָסתימאה

ולא  העצמּות ּבחינת זה ׁשאין והּתחּתֹון, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹהעליֹון

ׁשּיׁש הּמדריגֹות, ׁשּתי וכֹולל הּנאצלים, ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבחינת

ׁשּבֹו, הּפנימּיּות והּוא מּמׁש העצמּות מּבחינת ְְְְִִִִֶַַַַָָּבֹו

ׁשּנעׂשה  ׁשּבֹו החיצֹונּיּות היינּו מהּתחּתֹון ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַויׁש

חכמה  ּבחינת הּוא ּוכללּותֹו כּו', ועל 50מקֹור , ְְְְִַַָָָָ

לקּמן. ׁשּיתּבאר ּוכפי כּו', החיּבּור יהיה זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָידי

ענין p‰Â‰ד) הּוא ׁשהּתֹורה לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶַַָָ

ואמיּתית  התּכּללּות, ׁשּפֹועל ְְֲִִִֵֶַַַָהּׁשלֹום

הענינים  לׁשני ׁשּייכּות לֹו ּכׁשּיׁש הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָההתּכּללּות

לעֹולם  ּגם ׁשּׁשּייכת ּבּתֹורה, הּוא וכן .ּדוקא, ְְֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבחינת  נמׁש ׁשּתחּלה הּוא ּבעֹולם ׁשהּסדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכיון

לכן  הּפנימי, ּבחינת נמׁש ּכ ואחר ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָהּמּקיף,

חג  לאחר עצרת ּוׁשמיני ּתֹורה ׂשמחת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָעֹוׂשים

ּכי  הּכּפּורים), ליֹום ּבסמיכּות (ולא ְְְִִִִִַַֹהּסּוּכֹות

ּבסּוּכֹות, הּמּקיפים המׁשכת להיֹות צרי ְְְְִִִִִִַַַַָָָּבתחּלה

ּבׁשמיני  ּבפנימּיּות הּקליטה נעׂשית ּכ ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָואחר

ּתֹורה. וׂשמחת ְְֲִֶֶַָעצרת

LÈÂ ׁשּפֹועלים ההתּכּללּות ׁשענין ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָ

על  נמׁש הּתֹורה ידי על ּתֹורה ְְְְִִֵַַַַָָָּבׂשמחת

ּבּתֹורה  הּקריאה ענין ּדהּנה, ּדוקא. הריּקּודים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָידי

האֹותּיֹות  לגּבי רּוחני ׁשהּוא הּדיּבּור, ענין ְְִִִִֵֶַַַָָהּוא

אבל  ּגׁשמי, מעׂשה ידי על הּקלף על ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָהּכתּובים

מאׁשר  יֹותר עֹוד ּבריּקּודים הּוא הּמעׂשה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַעיּקר

ידי  על הם הריּקּודים ּכי הּתֹורה, ְְִִִִֵֵַַָָּבאֹותּיֹות

נמׁש הריּקּודים ידי על והּנה, ּדוקא. ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָהרגלים

החיּבּור  להיֹות אפׁשר זה ידי על ודוקא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָהעצם,

(ּכתיבת  וגׁשמּיּות ּבּתֹורה) (הּקריאה ְְְְְִִִִַַַַָָָּדרּוחנּיּות

לעׂשֹות  הּמפליא ּבכח רק ׁשּזהּו ,51האֹותּיֹות), ְְֲִִֶֶַַַַַָֹ

חסידּות  ּבדרּוׁשי הּמּובא הּידּוע ,52ּוכהּלׁשֹון ְְֲִִֵַַַַָָָ
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(סכ"ח).50) אגה"ק בתניא כדאיתא ח"ס, על דקאי אתברירו, דבחכמה הענין גם ס"א.51)נזכר ס"ו או"ח רמ"א ראה

ד.52) כ, ראה פ' לקו"ת רפמ"ח. תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה'ממוצע' כי שתיים ולא אחת בחינה כן דבר של לאמיתו הוא ‰e‡סתימאה

BÈ‡L dÓˆÚ ÈÙa ‰‚È¯„Ó ‡È‰L ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁa ‰ce˜¿»¿»¿»¿ƒ»»∆ƒ«¿≈»ƒ¿≈«¿»∆≈
,ÔBzÁz‰Â ÔBÈÏÚ‰ בחינה בו שיש משום הייתה 'ממוצע' היותו אילו כי »∆¿¿««¿

בחינות  שתי כאן היו אכן לתחתון, הקרובה אחרת ובחינה לעליון הקרובה

איך  השאלה נשאלה זה ועל שונות

האמת  אבל כזה, באופן 'ממוצע' ייתכן

עצמה  בפני בנקודה שמדובר היא

התחתון ואיננה העליון ≈∆ÔÈ‡Lשאיננה
˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁa ‰Ê עליון שהוא ∆¿ƒ«»«¿

ÌÈÏˆ‡p‰ ˙ÈÁa ‡ÏÂ שהם ¿…¿ƒ««∆¡»ƒ
‰B‚È¯„n˙,תחתון  ÈzL ÏÏBÎÂ ,¿≈¿≈««¿≈

Ba LiL חכמה של ב'ממוצע' ∆≈
‰eÓˆÚ˙סתימאה  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»«¿

,BaL ˙eiÓÈt‰ ‡e‰Â LnÓ«»¿«¿ƒƒ∆
eÈÈ‰ ÔBzÁz‰Ó Ba LÈÂ¿≈≈««¿«¿
‰NÚpL BaL ˙eiBˆÈÁ‰«ƒƒ∆∆«¬∆

¯B˜Ó והנבראים הנאצלים לבריאת »
˙ÈÁa ‡e‰ B˙eÏÏÎe ,'eÎ¿»¿ƒ«

‰ÓÎÁ50‰Ê È„È ÏÚÂ ה'ממוצע', »¿»¿«¿≈∆
סתימאה  חכמה של ∆¿È‰Èƒ‰הזה

¯‡a˙iL ÈÙÎe ,'eÎ ¯eaÈÁ‰«ƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈
.Ôn˜Ï¿«»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â ב „) בסעיף ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
ÌBÏM‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿««»

˙eÏlk˙‰ ÏÚBtL של והתאחדות ∆≈ƒ¿«¿
הפכיים, ואפילו שונים קווין שני

‡e‰ ˙eÏlk˙‰‰ ˙ÈzÈÓ‡Â«¬ƒƒ«ƒ¿«¿
BÏ LiLk את הגורם לדבר ¿∆≈

ÈLÏההתכללות  ˙eÎÈiL«»ƒ¿≈
ÌÈÈÚ‰הנכלליםÔÎÂ ,‡˜Âc »ƒ¿»ƒ«¿»¿≈

‰¯Bza ‡e‰ את הפועלת שהיא «»
את  (וכן השונים הקווין בין ההתכללות

עם  ישראל בני של ההתקשרות

Ìbהקדושֿברוךֿהוא) ˙ÎÈiML ,∆«∆∆«
ÌÏBÚa ¯„q‰L ÔÂÈÎÂ .ÌÏBÚÏ»»¿≈»∆«≈∆»»
˙ÈÁa CLÓ ‰lÁzL ‡e‰∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«
CLÓ Ck ¯Á‡Â ,ÛÈwn‰««ƒ¿««»ƒ¿»

,ÈÓÈt‰ ˙ÈÁa הארה בכל ¿ƒ««¿ƒƒ
העניין  ומתגלה בא תחילה והשפעה,

מלמעלה  'מקיף' בדרך בכללותו,

וחודר  יותר יורד הדבר הבא ובשלב

Á‚בפנימיות  ¯Á‡Ï ˙¯ˆÚ ÈÈÓLe ‰¯Bz ˙ÁÓN ÌÈNBÚ ÔÎÏ»≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ¬∆∆¿«««

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ˙eÎÈÓÒa ‡ÏÂ) ˙Bkeq‰ התורה עניין נמשך שאז «¿…ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
השניות  ‰ÌÈÙÈwnבלוחות ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰lÁ˙a Èk ,(ƒƒ¿ƒ»»ƒƒ¿«¿»«««ƒƒ

Ck ¯Á‡Â ,˙BkeÒa הסוכות חג ימי שבעת ‰ËÈÏw‰בסיום ˙ÈNÚ ¿¿««»«¬≈«¿ƒ»
הכיפורים  יום של גם כולל תשרי, חודש כללות של ההמשכות ,של

˙¯ˆÚ ÈÈÓLa ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒƒ¿ƒƒ¬∆∆
.‰¯Bz ˙ÁÓNÂ¿ƒ¿«»

ÔÈÚL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆ƒ¿«
˙eÏlk˙‰‰ וכן) השונים הקווין בין «ƒ¿«¿

ובני  הקדושֿברוךֿהוא של ההתקשרות

התורה) ידי על ÌÈÏÚBtL∆¬ƒישראל
‰¯Bz‰ È„È ÏÚ ‰¯Bz ˙ÁÓNa¿ƒ¿«»«¿≈«»

ÌÈ„ewÈ¯‰ È„È ÏÚ CLÓ עם ƒ¿»«¿≈»ƒƒ
ברגליים  התורה p‰c‰,ספר .‡˜Âc«¿»¿ƒ≈

‡e‰ ‰¯Bza ‰‡È¯w‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»«»
L ,¯eaÈc‰ ÔÈÚ הדיבור‡e‰ ƒ¿««ƒ∆

˙Bi˙B‡‰ Èa‚Ï ÈÁe¯»ƒ¿«≈»ƒ
È„È ÏÚ ÛÏw‰ ÏÚ ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ««¿»«¿≈

,ÈÓLb ‰NÚÓ שהדיבור וכיוון «¬∆«¿ƒ
הרי  גשמיות, לגבי רוחניות נחשב

הדיבור  ידי שעל התורה עם החיבור

מושלם  חיבור אינו התורה קריאת של

‡e‰ ‰NÚn‰ ¯wÈÚ Ï·‡¬»ƒ«««¬∆
¯L‡Ó ¯˙BÈ „BÚ ÌÈ„ewÈ¯a¿ƒƒ≈≈¬∆
Èk ,‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡a¿ƒ«»ƒ
ÌÈÏ‚¯‰ È„È ÏÚ Ì‰ ÌÈ„ewÈ¯‰»ƒƒ≈«¿≈»«¿«ƒ

‡˜Âc של פעולה הם האותיות ואילו «¿»
דבר  שהיא הכותבת היד ושל המוח

הריקודים  מאשר מעשיֿגשמי פחות

.ברגליים 
ÌÈ„ewÈ¯‰ È„È ÏÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿≈»ƒƒ
המעשה' 'עיקר שהם תורה בשמחת

ÌˆÚ‰ CLÓ,האלוקות עצמיות ƒ¿»»∆∆
¯LÙ‡ ‰Ê È„È ÏÚ ‡˜Â„Â יכול ¿«¿»«¿≈∆∆¿»

˙eiÁe¯c ¯eaÈÁ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿»ƒ
‰¯Bza ‰‡È¯w‰) בדיבור( «¿ƒ»«»

˙Bi˙B‡‰ ˙·È˙k) ˙eiÓL‚Â¿«¿ƒ¿ƒ«»ƒ
e‰fLבמעשה  החיבור ), ∆∆

וגשמיות  רוחניות בין הזו וההתכללות

ÁÎa הקדושֿברוךֿהוא ¯˜ «¿…«
˙BNÚÏ ‡ÈÏÙn‰51ÔBLl‰Îe , ««¿ƒ«¬¿«»

ÈLe¯„a ‡·en‰ Úe„i‰«»««»ƒ¿≈
˙e„ÈÒÁ52ÈeaÈ¯ È„È ÏÚ elÈÙ‡L של, מאד B„È¯È˙גדול ¬ƒ∆¬ƒ«¿≈ƒ¿ƒ
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mklל didz zxvr ipinyd meia

לא  וצמצּומים ירידֹות ריּבּוי ידי על ְְְְֲִִִִִֵֶַֹׁשאפיּלּו

אּלא  ּגׁשמי, מציאּות רּוחני מּמציאּות ְְְְִִִִִִֶֶַַָָיתהּווה

ׁשּלמעלה  לעׂשֹות הּמפליא ּכח ידי על ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָֹּדוקא

התהּוּות  להיֹות אפׁשר וגׁשמּיּות ְְְְְִִִִֵֶַַָָמרּוחנּיּות

הּקדׁש ּבאּגרת וכמבֹואר לבּדֹו53הּגׁשמי, ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹ

הּמּוחלט  ואפס מאין יׁש לברֹוא ויכלּתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּבכחֹו

הּזה. לּיׁש קֹודמת וסיּבה עיּלה ׁשּום ּבלי ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּמׁש,

נמׁש הריּקּודים ידי על ּדוקא הּנה כן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּוכמֹו

התּכּללּות  להיֹות אפׁשר זה ידי ועל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָהעצם,

לעיל, וכאמּור וגׁשמּיּות. רּוחנּיּות ְְְְְְְִִִֵַַָָָוהתחּברּות

ּבחג  הּמּקיפים המׁשכת לאחרי נפעל זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּכל

ּבפנימּיּות  הּקליטה נעׂשית ׁשאז ְְֲִִִִֵֶַַַָָהּסּוּכֹות,

ּכ ּתֹורה, ׂשמחת עֹוׂשין ואז עצרת, ענין ּבׁשמיני י ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָ

והתחּברּות  התּכּללּות הּׁשלֹום, ענין הּוא ְְְְְְִִִַַַַַָָהּתֹורה

ׁשמיני  ענין ּגם וזהּו ּובגלּוי, ּפנימי ְְְְְְִִִִִֶֶַַָֹּובאופן

אז  ולכן ּבפנימּיּות, הּקליטה ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָעצרת,

ּתֹורה. ׂשמחת עֹוׂשין ְְִִַַָָּדוקא

ÔÎÂ מבּקׁשים ׁשּיׂשראל לּבּקׁשה ּבנֹוגע הּוא ¿≈ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשהּקּב"ה  הּמלּוכה, ענין על הּׁשנה ְְְִֶַַַַַָָָָָֹּבראׁש

יׂשראל  מל ּכל 54יהיה על מל ּגם זה ידי ועל , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהיה  ּוכמֹו ּכּוּלֹו, העֹולם על מלֹו ְְֶֶַָָָָָָהארץ,

הראׁשֹון  ׁשאדם הראׁשֹונה, ּבּפעם הּׁשנה ְִִֶַַַַָָָָָָָֹּבראׁש

ּגֹו' ונכרעה נׁשּתחוה ּבֹואּו הּנבראים לכל ,55אמר ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ

לעיל  ׁשּנתּבאר הּממׁשלה 56ּוכמֹו ענין זה ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּברצֹון, ׁשהּוא הּמלּוכה ענין אּלא ּבהכרח, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

מׁשלה  ּבּכל ּבגלּוי 57ּומלכּותֹו נמׁש זה ּכל הּנה , ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹ

חּגנּו ליֹום הּסּוּכֹות, ּבׁשמיני 58ּבחג ׁשּנמׁש ועד , ְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

ּכּוּלּה, הּׁשנה ּכל על ממׁשיכים זה ידי ועל ּפנימי. ּבאֹופן ּתֹורה וׂשמחת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעצרת

ועד  ּתֹורה, ׁשנת וכּו' הּפרטים) ּבכל (מבֹורכת ּברכה ׁשנת אֹורה, ׁשנת ְְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּתהיה

לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ידי על ּגאּוּלה, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָלׁשנת

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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כ.53) זח"ג 54)סימן סע"א. סב, גיטין (ראה רבנן" מלכי "מאן - מלכים בבחי' בנ"י נעשים התורה שע"י נוספת, בהנחה

העולם. על בעליֿבתים ונעשים (ברע"מ)), ב פי"א.55)רנג, פרדר"א וראה ו. צה, דר"ה 56)תהלים ב' דיום היום זה ד"ה

י). ס"ע תשל"א המאמרים (ספר יט.57)פ"ח קג, לר"ה 58)תהלים דרושים סע"ב. מח, נצבים לקו"ת ראה ד. פא, תהלים

ובכ"מ. ב. רלה, דא"ח עם סידור ואילך. סע"ג נד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÓeˆÓˆÂ לעולם האלוקי, האור ¯ÈÁeשל ˙e‡ÈˆnÓ ‰Âe‰˙È ‡Ï ¿ƒ¿ƒ…ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»ƒ

אלוקי  אור נברא e‡ÈˆÓ˙של Ákשל È„È ÏÚ ‡˜Âc ‡l‡ ,ÈÓLb ¿ƒ«¿ƒ∆»«¿»«¿≈…«
˙eiÓL‚Â ˙eiÁe¯Ó ‰ÏÚÓlL ˙BNÚÏ ‡ÈÏÙn‰ מכל הנעלה ««¿ƒ«¬∆¿«¿»≈»ƒ¿«¿ƒ

גשמית  הגדרה מכל לגמרי ונעלה מופשט שהוא כשם בדיוק רוחני וגדר 'ציור'

˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿ƒ¿«
˙¯b‡a ¯‡B·ÓÎÂ ,ÈÓLb‰««¿ƒ¿«¿»¿ƒ∆∆

L„w‰53התניא e‰L‡שבספר «…∆∆
BÁÎaהקדושֿברוךֿהוא  Bc·Ï¿«¿…

LÈ ‡B¯·Ï BzÏÎÈÂ מציאות ƒ»¿ƒ¿≈
LnÓ ËÏÁen‰ ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó≈«ƒ¿∆∆«¿»«»

הגד  מכל לגמרי של המופשט רה

aÈÒÂ‰מציאות  ‰lÈÚ ÌeL ÈÏa ,¿ƒƒ»¿ƒ»
‰f‰ LiÏ ˙Ó„B˜ כי וזאת ∆∆«≈«∆

בלי  קיים בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

לו  שקדמה וסיבה עילה BÓÎeשום .¿
È„È ÏÚ ‡˜Âc ‰p‰ ÔÎ≈ƒ≈«¿»«¿≈

ÌÈ„ewÈ¯‰,'המעשה 'עיקר שהם »ƒƒ
נחותה  חיצונית «¿CLÓƒפעולה

‰Ê È„È ÏÚÂ ,ÌˆÚ‰ שהעצם »∆∆¿«¿≈∆
ופועל ומתגלה יכולה ‡LÙ¯נמשך ∆¿»

˙e¯aÁ˙‰Â ˙eÏlk˙‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿
¯eÓ‡ÎÂ .˙eiÓL‚Â ˙eiÁe¯»ƒ¿«¿ƒ¿»»
È¯Á‡Ï ÏÚÙ ‰Ê ÏkL ,ÏÈÚÏ¿≈∆»∆ƒ¿»¿«¬≈

ÌÈÙÈwn‰ ˙ÎLÓ‰ האור של «¿»«««ƒƒ
Ê‡Lהאלוקי  ,˙Bkeq‰ ‚Áa¿««∆»

ה'מקיף' המשכת אחרי הבא בשלב

˙eiÓÈÙa ‰ËÈÏw‰ ˙ÈNÚ«¬≈«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
Ê‡Â ,˙¯ˆÚ ÈÈÓLa בשמיני ƒ¿ƒƒ¬∆∆¿»

דווקא  ÁÓN˙עצרת ÔÈNBÚƒƒ¿«
‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚ Èk ,‰¯Bz»ƒƒ¿««»
˙eÏlk˙‰ ,ÌBÏM‰ ÔÈÚƒ¿««»ƒ¿«¿
ÈÓÈt ÔÙÂ‡·e ˙e¯aÁ˙‰Â¿ƒ¿«¿¿…∆¿ƒƒ

ÈeÏ‚·e שהתכללות לעיל כמבואר ¿»
ישירה  השפעה ידי על דוקא היא

בפנימיות  ÔÈÚהחודרת Ìb e‰ÊÂ ,¿∆«ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰L ,˙¯ˆÚ ÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆∆ƒ¿«
Ê‡ ÔÎÏÂ ,˙eiÓÈÙa ‰ËÈÏw‰«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ¿»≈»
.‰¯Bz ˙ÁÓN ÔÈNBÚ ‡˜Âc«¿»ƒƒ¿«»

‰LwaÏ Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿≈«««»»
L‡¯a ÌÈLw·Ó Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿…
,‰ÎeÏn‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰M‰«»»«ƒ¿««¿»

Ï‡¯NÈ CÏÓ ‰È‰È ‰"aw‰L54,השנה ראש של התפילות ÏÚÂכנוסח ∆«»»ƒ¿∆∆∆ƒ¿»≈¿«
‰Ê È„È יהיה ישראל, בני על מלך יהיה ÏÚשהקדושֿברוךֿהוא CÏÓ Ìb ¿≈∆«∆∆«

‰M‰ L‡¯a ‰È‰L BÓÎe ,Blek ÌÏBÚ‰ ÏÚ CBÏÓ ,ı¯‡‰ Ïk»»»∆¿«»»¿∆»»¿…«»»
ÔBL‡¯‰ Ì„‡L ,‰BL‡¯‰ ÌÚta ביום הראשון, השנה בראש שנברא «««»ƒ»∆»»»ƒ

בראשית  למעשה ÏÎÏהשישי ¯Ó‡»«¿»
‰ÂÁzL e‡Ba ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒƒ¿«¬∆

'Bb ‰Ú¯ÎÂ55'ה לפני 'נברכה ¿ƒ¿»»
את  עצמם על שיקבלו היינו עושנו',

הקדושֿברוךֿהוא  של ¿BÓÎeמלכותו
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL56 דיבור במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈

מעשיך' תחילת היום 'זה המתחיל

תשל"א  זו, שנה השנה בראש ,שנאמר
‰ÏLÓn‰ ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆ƒ¿««∆¿»»

Á¯Î‰a ‡e‰L אינו ולכן ובכפייה ∆¿∆¿≈«
בפנימיות  ÔÈÚחודר ‡l‡ ,∆»ƒ¿«

ÔBˆ¯a ‡e‰L ‰ÎeÏn‰ העם של «¿»∆¿»
של  מלכותו את עצמו על המקבל

התפילה ,המלך  ¿»B˙eÎÏÓeולשון
‰ÏLÓ Ïka57 עניין על בהדגשה «…»»»

Ê‰המלכות  Ïk ‰p‰ שהתחיל , ƒ≈»∆
השנה  Áa‚בראש ÈeÏ‚a CLÓƒ¿»¿»¿«

ebÁ ÌBÈÏ ,˙Bkeq‰58„ÚÂ , «¿«≈¿«
˙¯ˆÚ ÈÈÓLa CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¬∆∆

‰¯Bz ˙ÁÓNÂונקלטÔÙB‡a ¿ƒ¿«»¿∆
‰Ê È„È ÏÚÂ .ÈÓÈt עצרת שבשמיני ¿ƒƒ¿«¿≈∆

המשכת  את פועלים תורה ושמחת

וחג  הכיפורים יום השנה, ראש ענייני

בפנימיות ÏÚהסוכות ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«
˙L ‰È‰zL ,dlek ‰M‰ Ïk»«»»»∆ƒ¿∆¿«
˙Î¯B·Ó) ‰Î¯a ˙L ,‰¯B‡»¿«¿»»¿∆∆
˙L 'eÎÂ (ÌÈË¯t‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¿¿«
ÏÚ ,‰le‡b ˙LÏ „ÚÂ ,‰¯Bz»¿«ƒ¿«¿»«
‡B·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È¿≈¿ƒ«ƒ¿≈»
˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ

זקופה  הקודש eˆ¯‡Ïבקומה ,ארץ ¿«¿≈
.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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לי

ב"ה.

הכללים  והגילויים האורות דכל האסיפה היא עצרת בשמיני אשר זה, שבקונטרס המאמר בסוף מבואר
טוב. בריבוי צמיחה מזה שתהי' בכדי טובה בזריעה והעכבה הקליטה השביעי, בחדש שנמשכים

במק"א  מפורש יותר שרשים 1עוד שהם ימים ובו החדשים, לכל הכללי ראש הוא תשרי "חדש אשר ,
על  יום באותו יראה ישראל שמקבלים יראה, על ומקור שרש – השנה ראש השנה: כל על ומקורים
על  ושמחה אהבה על – הסוכות ימי שבעת וסליחה. ומחילה תשובה על – הכפורים יום השנה. כללות
בחי' נמשך אז כי תשרי, חדש כל הכולל יותר, גדול כלל הוא – תורה שמחת יום אבל השנה. כללות

תורה  כתר בעצמו, המלך שעשועי בחי' הכללי, העליון בהריקודים,2מקיף בשמח"ת נמשך זה וגילוי ,
כלל". המוחין ענין שאינם

נקודותיהן  התורה שבאותיות התורה, לאותיות שייכת שהשמחה שבקונטרס במאמר וכמוש"כ
הכח  עד מגיעה שהשמחה והיינו בריקוד היא השמחה ולכן שוין, ישראל כל – זה בלימוד וטעמיהן,

הרגלים. – תחתונים היותר ובכלים שבנפש האחרון

לדרכו", הלך ד"ויעקב הסדר מתחיל תורה שמחת אחר אשר נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק פתגם ידוע
וביאר  והמצוה. התורה דרך הוי', דרך תורה,3הוא ושמחת עצרת שמיני בענין הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק

ומתחילים  האמתחות את מפרקים – השנה ימות במשך – הביתה וכשמגיעים הסחורה, את קונים שביריד
לעשות. שצריך מה עמהם לעשות

טוב  בכל משובע שהוא השביעי בחודש מישראל: ואחת אחד בכל הוא "סחורה"4כן ולנו להם נותנים
שצריך. מה הסחורה עם ולעשות לפרקם האמתחות, לפתוח צריך אבל כולה, השנה כל להתפרנס במה

שעות 5והזהיר  ושמונה הארבעים נ"ע: (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו בשם הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק
רג  בכל ביותר. לייקרם יש תורה ושמחת עצרת שמיני וחביות של בדליים אוצרות לשאוב יכולים ע

הריקודים. ע"י וכ"ז וברוחניות. בגשמיות

Ô‰‡Ò¯Â‡È˘ ÌÁÓ

`"iyz'd ,q"dg axr.

.i.p ,oilwexa
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כאן 1) ונעתק .[49 ע' תש"ב [סה"מ תש"ב תעשה צהר סד"ה
קצת. ל' בקיצור

ישראל 2) ונוהגין . . השמע"צ וביום ב: רנו, זח"ג ראה
תורה  לספר ומעטרן תורה שמחת ואתקריאת חדוה עמה למעבד

סע"א). (נו, כא תי' ת"ז ועייג"כ דילי'. בכתר
להלן 3) – [74 ע' תש"ז [סה"ש ה'תש"ז שמע"צ שיחת

מאידית. בתרגום
אגרותֿ .442 ע' חי"ד לקו"ש .78 ע' תשי"א בסה"מ נדפסה

תשפב. אגרת ח"ד שליט"א אדמו"ר כ"ק קודש
df qxhpeway סה"מ) זו שנה ושמח"ת שמע"צ קונטרס :

ואילך). 80 ע' תשי"א
mbzt reci.556 ע' ח"כ לקו"ש ראה :

ח.4) פכ"ט, רבה ויקרא
להלן 5) – 31 ע' תש"ד [סה"ש ה'תש"ד שמע"צ שיחת

מאידית]. בתרגום

מכתב



לב

.`"iyz'd ,*da`eyd zia zgny ,zekeq n"degc '` mei i`ven zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ודורשים ‡ מבקשים שבנ"י שתוכנם, ה"הושענות", אמירת הוא הסוכות דחג המיוחדים מהענינים .
וברוחניות. בגשמיות צרכיהם כל להם להשפיע מהקב"ה

בזה: והענין

חז"ל  אדמו"ר 1אמרו מו"ח כ"ק ומבאר השנה", מראש לו קצובים אדם של "מזונותיו
כבר 2בהמאמר  ישנה זה כל על שההקצבה רוחני, מזון והן גשמי מזון הן כולל רבים, לשון ש"מזונותיו"

השנה. מראש

. . ד"מזונותיו באופן רק ה"ז השנה בראש ואילוmiaevwאמנם, בלבד, המזונות הקצבת drtyddלו",
lreta.הסוכות בחג היא

שהו"ע  התשובה), עבודת (מצד בכי' של זמן הוא הכיפורים) יום (וכן השנה שראש לפי – הדבר וטעם
חגינו"ilr'של "ליום הסוכות, ובחג בפועל; למטה וההשפעה ההמשכה אז להיות יכולה לא ולכן ,3,

ששמחה  כיון – שמחתנו" "זמן הגדרים)zelbzdפועלת4שהוא כל ופורצת דינים מבטלת ששמחה ,5(לפי
המתאים הזמן retaה"ז dhnl drtyde dkyndll."ה"הושענות דאמירת הענין תוכן שזהו ,

***

התפארת · מדת כנגד הסוכות, דחג השלישי יום – זה דיום ההושענות התחלת מדתו 6. האמת, מדת ,
ליעקב" אמת "תתן כמ"ש יעקב, "7של ישראל: של במעלתן היא –dneg ip` me` חז"ל כדרשת "אני 8",

ישראל". כנסת זו חומה
הישיבות  תלמידי אוהל", "יושבי שהם דבנ"י הסוג אצל החומה ענין יותר מודגש גופא ישראל ובכנסת

חז"ל  כדרשת – התורה בלימוד התעסקותם שעיקר כאן), שמצינו 8(שהתאספו וכפי תורה", זו חומה "אני
חז"ל  השומרים 9במדרשי גם (כולל החומה בדוגמת קרתא", "נטורי בשם נקראים חכמים שתלמידי

העיר. על שמגינה החומה) בשערי שעומדים

הענין ‚ וביאור .10:
השונא  מפני העיר על להגן (א) בשתים: – העיר על שמקיפה (בגשמיות) כפשוטה חומה של ענינה

לעיר. מחוץ יצאו שלא העיר אנשי את להגביל (ב) העיר, אל להכנס יוכל שלא

לגמרי  ומסוגרת סגורה העיר אין מ"מ, העיר, כל את מקיפה שהחומה אף שבחומה 11אמנם, כיון ,
לפקח  החומה בשערי המשמר על שעומדים השומרים הוראת ע"פ ויוצאים, נכנסים שדרכם שערים ישנם

והיוצאים. הנכנסים על
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– חינוך" לעניני ה"מרכז  מטעם – השנתית בהתוועדות (*
שם) 25 ובהערה 18 ע' בראשית ימי (ראה הישיבות תלמידי עבור

המו"ל. –
רע"א.1) טז, ביצה
זו 2) שנה הכיפורים  יום תשובהֿמוצאי שבת בקונטרס שי"ל

.(34 ע' תשי"א (סה"מ
ואילך.3) סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת וראה ד. פא, תהלים

ועוד. .4 ע' תשי"א סה"מ ב. רלה, ר"ה שער דא"ח) (עם סידור
בשורש 4) הוא שכן מוכח ומזה למטה, במוחש שרואים כפי

למעלה. הענינים
ואילך.5) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
פ"א.6) חגה"ס שער פע"ח ראה
ובכ"מ.7) ספי"ג. תניא א. שב, זח"ג וראה בסופו. מיכה
א.8) פז, פסחים
ה"ז.9) פ"א חגיגה ירושלמי

ואילך.10) 73 ע' תרצ"ט ואילך. מו ע' תרע"ח סה"מ גם ראה
מצור.11) של בזמן אם כי
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תורה":„ זו חומה "אני – הרוחנית בחומה גם הוא זה וסדר .
בה, לילך שצריכים בחיים דרך היא אלא בלבד, ללמדה שצריכים ושכל חכמה רק לא היא – תורה

שעה 12כמ"ש  מסויים, זמן במשך הוא ושכל חכמה שלימוד – שביניהם והחילוק ה'". דרך  "ושמרו
התורה, – בחיים דרך ואילו לעצמו, חפשי הוא הלומד לאח"ז אבל ביממה, שעות ח"י אפילו או שעתיים,

בדוגמת האדם, מציאות כל את מקיפה – ה'" "דרך העיר.dnegdשהיא כל את שמקיפה

מפני  האדם על להגן (א) בשתים: – האדם מציאות כל את שמקיפה דתורה החומה של ופעולתה
לעיר  (שנמשל הגוף את להגביל (ב) ונה"ב, העולם.13היצה"ר בעניני יחפוץ לא עצמו מצד שגם (

באופן התורה) אל לגמרי מתמסר שהאדם (עי"ז האדם מציאות כל את מקיפה התורה כאשר epi`yוגם
mlerd ipiprl jiiy להיטיב הטוב וטבע הטוב, עצם (להיותו הקב"ה מטיב טוב 14, כל לו ונותן האדם עם (

מעניני  לגמרי ומסוגר סגור אינו ידם שעל החומה דשערי התוכן שזהו – דעוה"ז הגשמיים בענינים גם
העולם. בעניני לו המצטרך כל גם לו יש אלא העולם,

גם  והנגלה הנראה בטוב טובה שנה יתן שהקב "ה – חומה" אני ד"אום ב"הושענא" נכלל זה וענין
בגשמיות.

אדמו"ר, מו"ח כ"ק ולימד שהורה כפי – האדם לעבודת בנוגע החומה בשערי עיקרי ענין ועוד
עליו אלא חדרים, בחדרי ומסוגר סגור להיות צריך אינו בתורה המוקף העיר geztlשהאדם שערי את

ritydleכדי lertl,להעיר מחוץ בשדה שנמצאים אלו על

הורשת" לא שלך לפלטירי' "סמוך עצמו, עבודת השלים לא שעדיין לטעון שיכול אין 15[ואף מ"מ, ,
הזולת], עם גם יעסוק אח"כ ורק לעצמו, שלימות שיקנה עד עצמו עם לעסוק צריך לראש שלכל סדר לעשות

הוראת ע"פ צ"ל זה שענין dnegdאלא ixney והנכנסים היוצאים על שמפקחים – האלקית נפש ֿ
א  לקרב אמנם שצריכים אדמו"ר מו"ח כ"ק כדברי העיר, א בשערי ("מיט וחיבה אהבה בדברי הכל ַת

השדה  מן שנכנס מהזולת בלתיֿרצוי' השפעה לקבל שלא ולהזהר להשגיח צריכים אבל ווארט"), ָגוט
ירצה  לא שבעצמו עד השדה, על העיר מעלת את לו להסביר עליו, להשפיע אדרבה, אלא העיר, אל

תורה. זו חומה, המוקפת בעיר להשאר אלא לשדה, לשוב

כחמה":‰ "ברה אומרים – תורה) (זו חומה" אני "אום ולאחרי .
של ומצב במעמד היתה שהלבנה – ללבנה חמה שבין zeyieמהחילוקים ybxen בריאתה שמתחילת ,

הגדולים" המאורות ("שני החמה לשני 16עם אפשר ש"אי באמרה לבדה, הארץ על להאיר רצונה הי' (
אחד" בכתר שישתמשו "דבר 17מלכים שאמרה אף  ולכן, ובישות,19הגון"18, במורגש שהיתה כיון מ"מ, ,

במדרשי  מצינו – החמה משא"כ  ותתעלה); תחזור לעת"ל (ורק ולהתמעט ממדרגתה לירד הוצרכה
אותה 20חז"ל  ומכריחים אותה שמכים מפני הוא, הארץ, על להאיר בצאתה החמה לאדמימות שהטעם

רצונה  שאין היינו, לעבדה, עכו"ם יוכלו שלא כדי הארץ על להאיר רצונה שאין כיון הארץ, על להאיר
zeyideבגדולתה, ybxend jtid.

"ברה הדיוק ובישות,dngkוזהו במורגש שאינה דוקא, בחמה הוא ("קלאר") "ברה" שהתואר – "ָ
ובישות. במורגש שהיא בלבנה משא"כ

כחמה": ברה חומה אני ד"אום ההמשך לבאר יש ועפ"ז

שבגלל  לעצמו בחשבו ישות, של רגש לידי להביא עלול תורה") "זו חומה", ("אני התורה לימוד
עבורו... מספיק אינו לו שיתנו מה כל ובמילא, כולו, העולם עומד ועליו הנבראים, בחיר ה"ה תורה, שלומד
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יט.12) יח, וירא
פ"ט.13) תניא רע"ב. לב, נדרים ראה
בהערה.14) 334 ע' חכ"ד בלקו"ש נסמן
כד.15) יא, עקב ספרי – חז"ל לשון
טז.16) א, בראשית

רע"ב).17) ס, (מחולין עה"פ פרש"י
שם.18) חולין
צבאי'19) הרבה הלבנה את ש"מיעט לאחרי שגם כך, כדי ועד

עה"פ). (פרש"י דעתה" להפיס
שם.20) מהרז"ו ובפי' ט פל"א, ויק"ר ראה
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של  לפמליא כביכול, להקב"ה, טובה" "עושה הוא שהרי צודקת, טענה לו שיש אמנם היא האמת
העולמות!... בכל השפעה נמשכת ידו שעל – הגשמי עוה"ז עד דרגין כל מריש העולמות, ולכל מעלה,

בלתיֿרצוי. הו"ע הישות רגש אעפ"כ, אבל

יהי' לא חומה") אני ("אום התורה שלימוד – כחמה" "ברה חומה", אני "אום לאחרי אומרים ולכן
מלכים  לשני אפשר  "אי (ע"ד  חבירו  דברי להפריך כדי או וגדולה), (כבוד "כתרים" של חשבונות בשביל
שאז  הקב"ה, של ורצונו חכמתו שהיא התורה מעלת מצד ורק אך אם, כי אחד"), בכתר שישתמשו

כחמה". "ברה שזהו"ע ביטול, של באופן הוא הלימוד

Â:כאן הנמצאים הישיבות לתלמידי שייך זה ענין .
אויף  זיי ("מ'טראגט הידים" על אותם כש"נושאים מ"מ, ישות, של רגש להם אין עצמם שמצד ָאף
כל  להם ליתן צריכים ולכן, עומד , העולם שעליהם מעלתם, גודל אודות ב"רדיו" ומדברים הענט"), די
יתכן  ברדיו, אלו דברים שומעים – אנגלית שמבינים – והתלמידים וכדומה, בשר, חלב, להם, המצטרך 

ישות. של רגש אצלם יתעורר מזה שכתוצאה

כחמה". ד"ברה הענין להדגיש צורך יש ולכן

Ê:"לתמר דמתה וסורה, "גולה – כחמה") ברה חומה, אני "אום (לאחרי ההושענות ובהמשך .
ד"הוי הענין על רומז – התורה ללימוד בשייכות – תורה"dleb"גולה" .21למקום

וכו'" תשתה במשורה ומים תאכל במלח פת תורה, של ב"דרכה ההנהגה על רומז – .22ו"סורה"

לתמר" "דמתה נעשה .23ועי"ז

וסורה  גולה כחמה, ברה חומה, אני "אום – זה דיום ההושענות מהתחלת וההוראה הלימוד תוכן וזהו
וסורה", "גולה הישות, רגש שלילת מתוך כחמה", ד"ברה באופן הוא התורה לימוד שכאשר – כו'"

ה" הם התורה לומדי אזי תורה", של ב"דרכה והנהגה תורה" למקום ריכטיקע dneg"גולה ("די האמיתית "
שמקיפה על חומה") לפקח החומה בשערי שעומדים העיר) (שומרי קרתא" ו"נטורי העיר, על ומגינה

אנשי  שגם אדרבה, אלא העיר, אל השדה מן בלתיֿרצוי' השפעה תכנס שלא העיר, מן והיציאה הכניסה
תורה. זו חומה שמוקפת העיר אנשי להיות ויהפכו יכנסו השדה

***

Á וההוראה הלימוד גם לבאר יש האדם, בעבודת החומה לענין בנוגע לעיל להמדובר בהמשך .
בית, מכירת (לגבי לדינא חומה מוקפת בעיר שמצינו כפי – נון בן יהושע לימות החומה של משייכותה 

נון  בן יהושע מימות חומה מוקפת להיות שצריכה ועוד) מגילה, :24מקרא
דלכאורה, – משה בימות המצב ע"פ ולא נון, בן יהושע בימות המצב ע"פ שקובעים הפשוט הטעם
שהי' המצב לפי שקובעים או בהוה, חומה שמוקפת עיר בהוה, המצב לפי שקובעים או ממהֿנפשך:
לארץ  הכניסה בעת שהי' המצב הוא זה בענין שהעיקר מפני – מתןֿתורה בזמן רבינו, משה בימות

משה. ע"י ולא נון, בן יהושע ע"י שהיתה ישראל,

לאחרי  ורק החומה, בענין צורך הי' לא משה שבימות לומר, יש האדם, בעבודת הענין ובביאור
החומה: בענין צורך נתחדש נון, בן יהושע בימות משה, של הסתלקותו

האדם  לנגד מעמיד היית אילו רבש"ע, מברדיטשוב: יצחק לוי ר' הרה"צ של הידוע הפתגם ובהקדם
בודאי  – חכמה" ב"ראשית כותב היית העוה"ז תאוות ואת הגיהנם), את (ולהבדיל והג"ע העוה"ב את
ואודות  העוה"ז, תאוות את האדם לנגד שהעמדת עכשיו אבל עבירה; עובר מישראל א' אף הי' לא

כו'. אזי – חכמה" ב"ראשית כתבת הגיהנם
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מי"ד.21) פ"ד אבות
מ"ד.22) פ"ו שם
(המו"ל).23) לתמר" "דמתה בענין הביאור חסר

שם 24) ירושלמי (וראה מגילה מס' ריש ואילך. א לב, ערכין
ה"א).
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והתורה  האבן לוחות "את לבנ"י נתן בעצמו שהוא – משה של בזמנו בנדו"ד: י"ל ועד"ז
ברוחניות 25והמצוה" טוב לכל זוכים ידה שעל היחידה הדרך היא והמצוה התורה שדרך בגלוי ראו ֿ

בכסותם  שפים שהיו הכבוד וענני מרים, של מבארה מים השמים, מן לחם המצטרך, בכל ובגשמיות
עמהם) לבושן גדל שהי' לכך (נוסף אותם זה 26ומגהצים על הניתן העונש את בגלוי ראו גיסא, ולאידך ,

התורה  בדרך בהליכה מיוחדת וזהירות שמירה להוסיף צורך הי' לא ולכן התורה, בדרך הולכים שלא
וכו' הכבוד וענני הבאר המן נפסקו שאז משה, הסתלקות לאחרי משא"כ חומה; נתחדש 27ע"י אזי ֿ

יהושע  מימות החומה שזהו"ע  חומה, ע"י  התורה בדרך בהליכה מיוחדת וזהירות שמירה להוסיף הצורך
נון. בן

מת" לא ש"משה היא האמת ש"עומד 28– כיון מציאותו, חסרה טפחים מעשרה שלמטה אם, כי ,
חומה.mexna"29ומשמש של בענין צורך יש ולכן כו', הכבוד וענני הבאר המן גם חסרים ובמילא, ,

פעולת  עכשיו גם אצלם יש טפחים, מעשרה למטה משה אצלם וקיים חי עכשיו שגם אלה אמנם,
חומה. של לענין זקוקים אינם עכשיו גם ובמילא, הכבוד, וענני הבאר המן

Ë:הדבר טעם בביאור להוסיף ויש .
שבימות  המצב לפי חומה מוקפת עיר נחשבת שלכן – ישראל לארץ נכנס לא שמשה לכך מהטעמים
ללא  לבדו, ישראל לארץ להכנס רצה שלא מפני – ישראל לארץ הכניסה היתה ידו שעל נון, בן יהושע
מוכנים  היו שלא אליו), שייכות רק להם שהיתה אלה אפילו או אליו, המקושרים בנ"י (כל דורו אנשי

לארץ  ליכנס .30וראויים

– דוקא יהושע ע"י תהי' לארץ שהכניסה ככה ה' עשה למה – הענינים בפנימיות בזה וההסברה
חסידות  בדרושי באופן 31כמבואר עבודה להיות צריכה היתה לא משה, ע"י לארץ הכניסה היתה שאילו

של באופן העבודה שתהי' הקב"ה של שרצונו וכיון יגיעה, להיטיב,dribiשל הטוב טבע מצד – דוקא
דכיסופא  נהמא של באופן אינה ההשפעה כאשר הוא הטוב שלימות אמיתית בכח 32כי, היגיעה ע"י אלא ,

דוקא. יהושע ע"י לארץ הכניסה היתה לכן – עצמו

יותר: ובפרטיות

יגי  ע"י (שבאה העבודה ענין הי' משה, של בזמנו במדבר, בנ"י בהיות מדרגא גם עליות והיו עה),
ליום, מיום לעלי' ועד לדרגא,

מּפאהאר  דוב גרשון ר' החסיד של הפתגם וע"ד לעצמו 33– בנוגע הן ועבודה, תורה הי' ענינו (שכל ַַ
אחרים  לעורר בנוגע –34והן לגמרי אחרת להיות צריכים מחר יום: בכל לומר נוהג שהי' (

עבודה אלא אינה זה כל ;dbxcdayאבל,

שתהי' הקב"ה של dbxcdaורצונו `ly dcearהטוב השפעת גם להיות תוכל שעי"ז ,leab ila שלא
דכיסופא, דנהמא באופן

העבודה  (להיות ההשפעה ערך לפי שאינה אלא דכיסופא) נהמא (היפך עבודה ישנה כאשר גם כי,
להשפעה), בערך אינה שהעבודה (כיון דכיסופא לנהמא ההשפעה נחשבת גבול), בלי וההשפעה בהדרגה

העבודה שתהי' הקב"ה של רצונו dbxcdaולכן `ly,כביכול אויסרייד"), ("אן פה" "פתחון לו יש ואז, ,ַ
מהעצמות  (ששרשו להגוף גבול.35להשפיע בלי טוב (
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יב.25) כד, משפטים
ד.26) ח, עקב פרש"י
א.27) ט, תענית
סע"ב.28) לז, זח"א סע"ב. יג, סוטה
כי 29) (ד"ה לפיהמ"ש בהקדמתו הרמב"ם (לגירסת שם סוטה

רע"א. קלג, זח"א וראה מצוה)). כל
ח"א 30) זהר יג. פי"ט, במדב"ר יו"ד. חוקת תנחומא ראה

ועוד. ב. קסח, ח"ג סע"א. קנז, ח"ב (מהנ"ע). ב קיג,

ועוד.31) ואתחנן. ר"פ אוה"ת ראה
וראה 32) רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה

ואילך. 73 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם
חג 33) בקונטרס  (שי"ל סי"ג תש"י דחגה"ס א' ליל שיחת

ע' תש"י בסה"ש ולאח"ז .66 ע' תשי"א (סה"מ זו שנה הסוכות
.65 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם וראה .((364

ואילך.34) לז ע' ח"ח "התמים" – אודותיו ראה
(35.120 ע' שלום תורת סה"ש ראה
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(לאחרי  יהושע של שבזמנו – דוקא נון בן יהושע מימות חומה מוקפת דעיר הענין תוכן גם וזהו
בעבודה  צורך יש ולכן משה, של בזמנו שהי' ומצב למעמד ביחס והסתר העלם נעשה משה) הסתלקות

חומה. של ענין ע"י יתירה וזהירות בשמירה צורך גם יש ובמילא, דוקא, יגיעה של באופן

È:אלינו גם ושייך נוגע זה הרי שנים, אלפי שלשת לפני שאירע ענין אודות שמדובר אף והנה, .
יהודי  לנו הי' – אדמו"ר מו"ח דכ"ק ההסתלקות ענין להיות צריך הי' מה לשם קושיא: שואלים
ביאת  עד שנותרו השנים מספר את עמו יחד ולסיים להמשיך יכולים היו וא"כ, בגלוי, נסים שהראה

המשיח?!...

לי. אין זו, קושיא על תירוץ –

יתיר  עלמין בכולהו אשתכח דאתפטר ש"צדיקא היא שהמציאות עכ"פ לדעת צריכים אבל,
באגה"ק 36מבחיוהי" (כמבואר יתיר" אשתכח . . המעשה העולם בזה שגם "היינו עכשיו 37, גם ובמילא, ,(

הכללית  החסידות לתורת רק ולא החסידות, לתורת לתורה, הזולת את ולקרב לצאת הרבי של הכחות ישנם
חב"ד. חסידות לתורת גם אלא אמונה, שענינה

אליהם  לב לשים ולא להקשיב לא היעוצה העצה אזי קושיות... ששואלים שוטים ישנם מאי, אלא
מהם. להתפעל ולא

שמקיפה  בחומה צורך יש משה, הסתלקות לאחרי נון, בן יהושע שבימות – לעיל האמור ובסגנון
להסתגר  לא זה, עם וביחד כו'; ולהפריע לבלבל שיכולים שמבחוץ הבלתיֿרצויים הענינים מפני ושומרת
להכניסם  בשדה, הנמצאים אלה את גם לקרב כדי העיר מן לצאת אדרבה, אלא חומה, המוקפת העיר בתוך

ס"ז). (כנ"ל תורה זו חומה המוקפת העיר אל

***

‡È עבודתם שעיקר כאלה ישנם עבודה: סוגי ב' ישנם – ישראל" כנסת זו חומה "אני – החומה בענין .
dnegdהיא jeza שעיקר כאלה וישנם תורה", זו חומה "אני התורה, בלימוד שעבודתם אוהל, יושבי ,

dnegdlעבודתם uegn.תורה זו להחומה יתקרבו בשדה שנמצאים אלה שגם לפעול ,
באופן  זמ"ז שחלוקים (זבולון), עסקים ובעלי (ישכר) אוהל ליושבי דבנ"י הכללית החלוקה וע"ד
ופרק  שחרית אחד פרק לתורה, עתים לקבוע חייבים עסקים בעלי שגם אף שהרי, וגמ"ח, בתורה עבודתם

ערבית  כמארז"ל 38אחד וגמ"ח, צדקה בנתינת חייבים אוהל יושבי וכן תורה 39, אלא לו אין האומר "כל
משיחא  בעקבות הללו בעתים ה' עבודת ש"עיקר [ובפרט וגמ"ח תורה צ"ל אלא לו", אין תורה אפילו כו'

הצדקה" עבודת ע 40היא תורתן אוהל שיושבי ומיעוט, לריבוי בנוגע ביניהם חילוק יש מ"מ, ורוב ], יקר
התורה. בלימוד הזמן ומיעוט בגמ"ח, עבודתם עיקר עסקים ובעלי בגמ"ח, ימיהם ומיעוט בה ימיהם

השייכת  בעבודה ולא וכו', נשמתו שורש לפי אליו, השייכת בעבודה לעסוק צריך שכאו"א ומובן,
אחר. למישהו

השייך  העבודה אופן מהו יודעות שאינן (בתי"ו) התועות נשמות שישנם אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק –
בזה  הסיפור וכידוע .41אליהם,

·È"'עבידתי עביד ויומא יומא ש"כל השבוע, בימי – לדבר דוגמא .42:
מהדדי" מפסקי ("יומי הימים והפסק לחלוקת (יום)43בנוגע זמן הוא ובוקר ערב שכל באופן (

יותר 44בפ"ע  מתאים לכאורה למשנהו, אחד ובוקר ערב בין והפסק לחלוקה הטעם מהו להבין צריך ֿ
מצד ללילה, יום בין והפסק חלוקה לחושך?iepiydלעשות אור שבין
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סע"א).36) (קמו, ב עא, זח"ג
ז"ך.37) סי'
ה"ד.38) פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' ב. צט, מנחות
בהערה).39) 266 ע' תש"ח סה"מ (וראה ב קט, יבמות
ס"ט.40) אגה"ק תניא

ואילך.41) 154 ע' תש"ד סה"ש
רע"ב.42) צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א זהר
א.43) ז, נזיר
זו 44) שנה תשרי ז' מכתב גם ראה – לקמן בהבא

בהערות. שם ובהנסמן ט), ע' ח"ד (אגרותֿקודש
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ממש"נ 34בגמרא  זה ענין הזמן 45למדים שבריאת היינו, אחד", יום בוקר ויהי ערב באופן 46"ויהי היתה
הזמן  שבריאת הטעם מהו והסבר, ביאור דורש גופא הא אבל, בפ"ע, (יום) זמן הוא ובוקר ערב שכל
הוא  שבהם לבוקר ערב בין ולא למשנהו, אחד ובוקר ערב בין היא והחלוקה שההפסק באופן היתה

לחושך? אור שבין השינוי

‚È,התורה בפנימיות המבואר ע"פ החושך דבריאת הענין כללות תחילה להקדים ויש .
כידוע  היא 47– דתורה נגלה כי, התורה, מפנימיות ובאים נמשכים דתורה בנגלה הדינים שכל

התורה  לפנימיות והלבוש שהוא 48החיצוניות השרוול כמו האדם, למדת בהתאם שנעשה הלבוש בדוגמת ,
בתורה, ודוגמתו להיפך), (ולא בהבגד שרוול עושים לכן יד יש האדם שבגוף שבגלל היד, למדת בהתאם

– דתורה בנגלה גם ובאים נמשכים ה"ה התורה בפנימיות אלה ענינים שישנם שבגלל

נברא  למה – אור ללא לראות אפשר ואי לראות, כדי עינים ברא שהקב"ה כיון מובן: אינו דלכאורה
וכדומה?! האבוקה אור הנר, אור ע"י להאירו צורך ויש חושך, הוא עצמו שמצד זמן משך

החסידות  בתורת בזה עצמו 49וההסברה בהחושך הוא והרצון שהכוונה בגלל אינה החושך שבריאת ֿ
הרעות" תצא לא עליון "מפי כל 50(שהרי שבגמר ועד החושך, והארת דבירור העבודה בשביל אלא ,(

יאיר" כיום "לילה היעוד יקויים .51הבירורים

אור, ממנו לעשות בשביל אלא אינו ענינו וכל ותכלית, כוונה בו אין עצמו מצד שהחושך ונמצא,
חז"ל  ("והדר")52ובלשון שאח"כ בשביל היא חשוכא" ד"ברישא שהכוונה נהורא", והדר חשוכא "ברישא

דכיסופא). נהמא של באופן אינו האור (שאז "נהורא" ממנו לעשות העבודה תהי'

בוקר", (ממנו) ש"ויהי בשביל היא ערב" ד"ויהי שהכוונה בוקר", ויהי ערב ד"ויהי הפירוש גם וזהו
אדמו"ר  מו"ח כ"ק כפירוש – "ערב" של ענינו אמיתת שע"י 53וזהו – עריבות מלשון הוא ש"ערב"
האמיתית  העריבות נעשית (אור) לבוקר (חושך) הערב .54הפיכת

„È:דתורה בנגלה גם מהדדי") מפסקי ("יומי הימים והפסק חלוקת אופן לבאר יש עפ"ז .
אי  – האור ובשביל ביחד אלא אינו ענינו וכל ותכלית, כוונה בו אין כשלעצמו (ערב) שהחושך כיון
בפ"ע, מציאות הוא והאור בפ"ע מציאות הוא שהחושך (יום), לאור (לילה) החושך בין לחלק אפשר

בוקר". ויהי ערב "ויהי נהורא", והדר חשוכא "ברישא כאמור, אחת, מציאות הם והאור החושך אלא

באופן  הימים והפסק חלוקת ישנה לכך ובהתאם אופנים, כמה יש גופא החושך והארת בבירור אמנם,
יום בוקר ויהי ערב יום`cgד"ויהי בוקר ויהי ערב "ויהי ,"ipy.הלאה וכן ,"

יחיד  הקב"ה "שהי' אחד", ("יום ראשון ביום החושך והארת בירור דומה שאינה – ובפשטות
ומחלק 55בעולמו" המבדיל הרקיע נברא שבו שני, ביום החושך והארת לבירור האור, נברא שבו בין 56)

תענוג  מיני כל שמצמיחים תחתונים למים עליונים מים בין למים, האפשרות 57מים נעשית מזה שכתוצאה ,
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ה.45) א, בראשית
נברא 46) הוא הזמן שגם וחסידות חקירה בספרי כדאיתא

עם  שביחד המקום, ענין העולם, בבריאת ונתחדש קדמון), (ולא
שליט"א  אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש (ראה הזמן גם נברא המקום

וש"נ). ואילך. רכד ע' ח"ב
אגרותֿקודש 47) ואילך. פי"א החסידות לימוד קונטרס ראה

חכ"ג  לקו"ש גם וראה ואילך. ריט ס"ע ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר
ועוד. ואילך. 37 ס"ע

א.48) קנב, זח"ג ראה
שם.49) ובהערות ואילך, 11 ס"ע ח"י לקו"ש ראה

לח.50) ג, איכה
יב.51) קלט, תהלים
ב.52) עז, שבת
ע'53) ח"ח שלו אגרותֿקודש .203 ס"ע אידיש סה"מ ראה

תכא.
בתניא*.54) היומי משיעור דוגמא הובאה זה בענין
ח).55) פ"ג, (מב"ר עה"פ פרש"י
ו).56) פ"ד, (ב"ר מחלוקת בו שנבראת – חז"ל ובלשון
פ"א.57) תניא

aexn ecigi epa z`ev envrae eceaka ugexd `xepe lecb jln lynk ,mixeqi wexin oipra (a"kq w"db`) `ipza x`eandl dpeekd ile` (*
) 'ek oyxya zexeabd wezinl cre ,ezad`l"end.(
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גו'" לבבכם ד"יפתה ומצב צורך 58למעמד שיש ועד שני), ליום ששייכת דק"ש שני' בפרשה (כמ"ש
שני  ביום שנברא הגיהנם עבידתי'".59בבריאת עביד ויומא יומא ש"כל השבוע ימי לשאר בנוגע ועד"ז .

ויש  אחד", ד"יום העבודה להיות צריכה שאצלם נשמות שיש – האדם לעבודת בנוגע גם מובן ומזה
השייכת  בעבודה לעסוק כאו"א צריך ובמילא, וכיו"ב, שני", ד"יום העבודה להיות צריכה שאצלם נשמות

אליו. שייכים שאינם אחרים עבודה עניני לחפש ולא נשמתו, שורש לפי אליו,

ÂË שנמצאים אלה על לפעול להחומה, מחוץ להיות צריכה שעבודתם לאלה בנוגע גם מובן ומזה .
בשדה:

השדה, לערי אותם ושלח שלוחים בחר  אדמו"ר מו"ח כ"ק

תורה" זו ל"חומה שמחוץ מה כל אלא יארק, וניו לברוקלין מחוץ דוקא לאו היא ב"שדה" הכוונה –ָ
– "שדה" נקרא

שומרי  יהודים בה שאין בסביבה לבדם להיות להם קשה הרבי: אל בטענות שבאו ביניהם יש ואעפ"כ,
שאינה  הבעלֿהבית'טע של הטענה גם ישנה לכך ונוסף וכו'. הבנים חינוך עם יהי' ומה כו', תומ"צ
לה  שהורגלה הנוחיות כל את לה ואין מדי...), נמוכה שהתקרה או מדי גבוהה (הרצפה מהדירה מרוצה
אלה  בין הן שנשמעת טענה – וכו' לתקן שצריך זה הוא שאני אומר מי הוא: טוען ובכלל וכו'. בעיר

הכלל. בעניני לעסוק שנצטוו אלה בין והן השדה לערי שנשלחו

בטענות: הרבי אל בא הי' לא "איידלקייט" בו היתה שאילו היא האמת

ב"ה  אוא"ס בין הממוצע והוא לפרטים, מכלל שלמעלה בעצם כלל כללית, נשמה הוא – הרבי
האצילות.60לעולמות  מעולם גם למעלה הוא שהרבי נמצא, האצילות, עולם גם נכלל שבעולמות וכיון ,

שליחותו  למלא מסויימת לעיירה אותו ושולח עמו, הרבי מתעסק הרבי, של מעלתו גודל על הבט ומבלי
שזהו"ע –llk jxra `ly...!?בטענות הרבי אל לבוא הוא מעיז כיצד וא"כ, !

תומ"צ  שומרי יהודים של שבסביבה המעלה ממנו טוב יותר יודע הרבי הרי – הטענה לעצם ובנוגע
הרבי  אותו שלח ואעפ"כ, ממנו, יותר עוד הרוחניות בטובתו חפץ והרבי הטענות), לשאר בנוגע (וכיו"ב

יודע שהרבי כיון זו, `eilבשליחות zkiiyd dceard idefy.

להיטיב, הטוב וטבע טוב, הוא שהרבי כיון הרי, הרבי, אל בטענות לבוא צריך הי' לא שבאמת ואף
עלענט" ניט איז ("ער בודד שאינו – טענותיו על הרבי לו –61עונה הוא גם נוסע שנוסע, מקום ולכל ,(

עמו  יחד – המשלח.62הרבי בכח שליחותו את למלא וצריך יכול ולכן ,

זאת  עוד אלא הטענה, שמבטל בלבד זו לא עמו, יחד נוסע מקום שלכל הרבי של שהמענה ולהוסיף,
ניתוסף zeixg`dשעי"ז lceba השליחות למילוי שליחותו,26בנוגע במקום עמו נמצא הרבי כאשר כי, ֿ

"חובל בבחינת רק לא הוא השליחות במילוי החסרון אלא envraאזי פטור, ה"ה רשאי שאינו שאף ,"
"חובל חייב mixg`aגם ה"ה שאז בעצמו!...63", המשלח הוא שה"אחרים" בנדו"ד, ועאכו"כ ,

ÊË מחוץ ברחוב, שנמצא יהודי פוגשים כאשר שגם לידע צריכים – עצמה השליחות לעבודת ובנוגע .
ועד  התוקף, בכל ויאיר שיתגלה שבו, היהדות ניצוץ את לגלות צריכים ובמילא יכולים תורה, של לחומה

לתומ"צ. לקרבם בחוץ עדיין שנמצאים אלה על יפעל הוא שגם
שהמשל  לפי גשמיים, מענינים משלים ריבוי בחסידות שמצינו כפי – בגשמיות משל לזה להביא ויש

ברוחניות  למעלה ומקורו משרשו מהנמשל, נשתלשל אלא מהנמשל, נפרד דבר :64אינו

ומרגליות,65"נפט" טובות אבנים של במקום לא רוב, וע"פ האדמה, במעמקי נמצא – ַָ("גאזאלין")
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טז.58) יא, עקב
שם.59) ב"ר א. נד, פסחים
(60.158 ע' שלום תורת סה"ש ראה
(נעתק 61) רעג ע' חי"ג מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

אייר). כב יום" ב"היום

(62.138 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ב.63) צ, ב. פג, ב"ק
ועוד.64) כב. ע' תר"ס סה"מ ראה
במסחר 65) שמתעסק אחד נוכח הי' המסובים שבין לציין יש

(המו"ל). נפט של
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הנכון  במקום ופוגעים שם כשמחפשים ואעפ"כ, כו', ורמשים שקצים מקום האשפה, במקום אלא
כ"כ  גדול בתוקף שמתפרץ אלא עוד [ולא הנפט מתגלה אזי ארט"), ריכטיקן דעם אין אן ָָ("מ'טרעפט

וחום. אור עושים שממנו ההתפרצות], תוקף את להגביל כדי עצות למצוא שצריכים עד

לפגישתם  גרמה העליונה שההשגחה לידע צריך ברחוב, יהודי כשפוגשים שגם – בהנמשל ודוגמתו
בכל  שבו הניצוץ שיתגלה לפעול צריך) (ובמילא יכול ובודאי לתומ"צ, ויקרבנו עליו שיפעל כדי יחד

דקדושה.66התוקף  וחום לאור מקור יהי' בעצמו שהוא ועד ,

ÊÈ:ועוד זאת .
אצל  (לא הוא שהחסרון לידע צריך מצליח, ואינו ברחוב, שנמצא יהודי על לפעול משתדל כאשר

הלב  אל נכנסים הלב מן היוצאים שדברים קובעת התורה כי, אצלו, אלא) אינם 67הזולת, שדבריו וכיון ,
עצמו. והרגש ישות מתוך נאמרים אלא הלב, מן יוצאים אינם שהדברים הוכחה ה"ז מתקבלים,

סיפר  אדמו"ר מו"ח כ"ק כשהי'68– בקטנותם, – הרז"א אחיו עם אדנ"ע) (כ"ק אביו שיחק שפעם
הת  את כשחילקו וחסיד". ב"רבי – שש או חמש בן והרז"א חמש או ארבע בן רבי אדנ"ע של פקידים

אחד  רק ישנו רבי כי, הרבי, להיות רוצה לא שהוא אדנ"ע אמר בתפקיד 69וחסיד, הרז"א שיחק ולכן ...
יהודי  ב"השכלה": ענין אצלו ושאל ל"יחידות" הרז"א אל אדנ"ע נכנס החסיד. בתפקיד ואדנ"ע הרבי
מפני  נכוה? אינני בידך נוגעת כשידי מדוע – אדנ"ע שאלו – א"כ אש. הוא יהודי הרז"א: והשיב מהו?
לו  והשיב ב"עבודה", ענין אצלו שאל אח"כ מאש. נכוה אינו ואש – הרז"א השיבו – אש אתה שגם
שאלו  – מה? מפני רבי. אינך אתה להרז"א: ואמר אדנ"ע נענה וכך. כך הוא פלוני ענין על שהתיקון
מיד, ענית אתה ואילו קרעכץ", א ער "גיט שמשיב, לפני – אדנ"ע השיב – ש"רבי" משום – ַהרז"א

קרעכץ" קיין ...70"אן ָ

הפעם, ועוד הפעם עוד לדבר צריך אלא הראשונה, בפעם הצליח שלא מזה להתפעל אין לזה: ונוסף

הידוע  וכמשל שגם 71– מ"גנב", וההוראה הלימוד ע"ד מהאניּפאליא זצ"ל זוסיא משולם ר' ַָמהרה"צ
אותו  וחובשים אותו כשתופסים וגם הפעם, עוד ומנסה חוזר הראשונה בפעם הצליח לא אם
בורי', על הגניבה מלאכת את הוא לומד בביתֿהאסורים בהיותו ואדרבה: מתפעל, אינו בביתֿהאסורים

– לגנוב ממשיך ובצאתו,

מהני" שמיא כלפי אפילו "חוצפא – חוצפה ומתוך הפעם, ועוד הפעם עוד סוף 72וכשמשתדל אזי ֿ
אדמו"ר  מו"ח כ"ק וכדברי יצליח, ריקם.73סוף חוזרת שאינה לתעמולה חזקה :

כמו  זמן, ריבוי לאחרי יהיו שהפירות שיתכן גם ומה מיד, הפירות את רואה אינו כאשר גם – זה וכל
יפרח" כתמר "צדיק – שנה 74בתמר שבעים לאחרי פירות שנותן המעגל 75ֿ דחוני וכהסיפור ש"חזייא 76,

לי' אמר שנין, שבעין עד לי' אמר טעין, שנין כמה עד האי לי' אמר חרובא, נטע דהוה גברא לההוא
בנדו"ד, ועד"ז לבראי", נמי שתלי אבהתי לי דשתלי היכי כי . . לי' אמר שנין, שבעין  דחיית לך פשיטא

השליחות  מילוי אם, כי דוקא, הפירות את לראות לו נוגע להיות צריך .77שלא
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תוקף 66) את להגביל הצורך ע"ד בהנמשל הביאור חסר
(המו"ל). ההתפרצות

א.67) סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ספר
ח"ב 68) תשמ"ז .313 ע' ח"א תשמ"ב התוועדויות גם ראה

ועוד. .431 ע' ח"ב תשמ"ט .304 ע'
(69.35 ע' ריש ה חוברת "רשימות" ראה
(70.7 ע' קיח חוברת "רשימות" ראה
(נעתק 71) תלז ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

אייר). ג' יום" ב"היום
סע"א.72) קה, סנהדרין
יב 73) יום" ב"היום (נעתק רד ע' ח"ד שלו אגרותֿקודש
תשרי).
יג.74) צב, תהלים
סע"ד.75) מט, בחוקותי לקו"ת וראה א. טז, זח"ג
סע"א.76) כג, תענית
(המו"ל).77) הסיום חסר
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מוגה  בלתי

בשמיני ‡ החודש, של בסיומו והן השנה, בראש החודש, בהתחלת הן – תשרי דחודש העבודה .
העבודה היא – תורה ושמחת lerעצרת zlawc:

עליכם" "תמליכוני היא היום שעבודת – השנה לראש ית'.1בנוגע מלכותו עול דקבלת שזהו"ע ,

בשופר" היום "מצות – שופר לתקיעת בנוגע גם מודגש זה :2וענין

ברמב"ם  ישנים 3איתא עורו כלומר בו, יש רמז הכתוב, גזירת השנה בראש שופר שתקיעת "אע"פ
מובן  אינו ולכאורה וכו'". של4משנתכם שזהו"ע בו", יש ש "רמז כיון :mrh" זה אין ֿaezkd zxifb?"

בזה  הכתוב",5והענין "גזירת ה', ציווי אלא) הטעם, (לא עיקרם טעם להם שיש המצות שגם ֿ
של באופן הקב"ה, צוה שכך בגלל אלא) הטעם, בגלל (לא לקיימם lerוצריכים zlaw בדרושי וכמובא .

כמו 6חסידות  עול קבלת באותה זה עושים היינו ורמז) טעם בו שאין (דבר עצים לחטוב נצטווינו שאילו
צוותא  מלשון (מצוה צוותא נעשה שעי"ז ית', רצונו קיום הוא המצוה עיקר כי, המצוות, וחיבור 7כל (

המצוות. מצוה הקב"ה, ַעם

הו  המצוה קיום שכאשר לו ולהוסיף, שחסר בלבד זו לא הרי, בה, שיש (הטעם) הרמז בשביל רק א
קבלת  מתוך המצוה את לקיים צריך ולכן, שבמצוה, הרמז גם בידו שאין זאת, עוד אלא המצוה, עיקר

שבמצוה. הרמז גם בידו יש ובמילא הכתוב, כגזירת עול,

צ"ל  ולכן השנה, ראש עניני דכל הקליטה נעשית שבו תורה), (ושמחת עצרת לשמיני בנוגע ועד"ז
שמים  מלכות עול קבלת .8אז

תורה  ושמחת עצרת דשמיני בהשמחה גם מודגש זה שענינה 9וענין תורה עם קשורה שהשמחה דאף ֿ
דהקפות, וריקודים בשמחה אלא והעמקה, בעיון התורה בלימוד אינה היום עבודת מ"מ, והשגה, הבנה
בעיון  גאונים לומדים שעליו השולחן לא – הקריאה שולחן התיבה, את תורה הספר עם שמקיפים
שבתורה, בהשגה אינה שהשמחה מודגש שבזה – התורה אותיות קורין שעליו השולחן אלא ובהעמקה,

עול  דקבלת שזהו"ע התורה, באותיות .10אלא

כולה:· השנה דכל העבודה התחלת היא תשרי דחודש שהעבודה – בזה והענין .
תשרי, בחודש העבודה, שבהתחלת עול והקבלת עול, קבלת של באופן להיות צריכה העבודה התחלת
באופן  יהיו והשגה, דהבנה הענינים גם העבודה, עניני שכל כולה, השנה כל במשך לעבודה ההקדמה היא

המתאים.

עול  הקבלת שזהו"ע אני", "מודה באמירת היא העבודה שהתחלת – יום דכל בעבודה גם וכמודגש
היום. כל לעבודת הקדמה שנעשית היום בהתחלת

ובנות ‚ בנים בלידת – בישראל בית לבנין בנוגע גם מצינו ועד"ז .11:
ובת. בן אופנים: ב' ישנם הלידה בענין
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וש"נ.1) סע"א. טז, ר"ה
ה"ב.2) פ"א שופר הל' רמב"ם א. כז, ב. כו, שם
ה"ד.3) פ"ג תשובה הל'
(4.124 ע' חי"ד לקו"ש גם ראה
וש"נ.5) ואילך. יט ס"ע ח"ב מלוקט סה"מ גם ראה
ועוד.6) נד. ע' תרס"ו המשך א. מ, שלח לקו"ת
ובכ"מ.7) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה

שעט.8) ע' תרס"ו המשך
שעטֿפ.9) ע' שם גם ראה

בקונטרס 10) שי"ל השמע"צ ביום ד"ה וסוף ריש גם ראה
.(87 ע' .80 ע' תשי"א (סה"מ זו שנה שמע"צֿשמח"ת

מאנ"ש 11) א' שערך "קידוש" – זו להתוועדות מהטעמים
(המו"ל). בתו לידת לרגל
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מארז"ל  ע"ד עול, דקבלת העבודה על רומז ש"בת" – בו" יש "רמז – ה' בעבודת "אשה 12וענינו
ודעת. טעם ע"פ העבודה על רומז ו"בן" בעלה", רצון עושה כו ' כשרה

לבנים" יפה סימן תחילה "בת אמרו זה ("בת 13ועל עול קבלת של באופן העבודה שהתחלת ֿ
("בנים") ודעת טעם ע"פ לעבודה בנוגע גם יפה") ("סימן נתינתֿכח מהוה .14תחילה")

ולמעשים  ולחופה לתורה ש"יגדלוה מברכים בת בלידת שגם מנהגנו ותוכן טעם גם לבאר יש ועפ"ז
ועבודה.15טובים" דתורה הענינים לכל כח שנותן עול דקבלת הענין על מורה שבת כיון ֿ

*

"רגל",„ אלא אינו שהוא בידעו כי, – הרבי אל חסיד של בהיחס ביותר מודגש עול הקבלת ענין .
הוראותיו  את ומקיים הרבי, אל אינגאנצן") איבער זיך גיט ("ער לגמרי מתמסר ה"ה ה"ראש", הוא ַוהרבי

מוחלטת. עול קבלת מתוך הרבי של
בתורה  שנצטווה כיון – ראש לו אין בעצמו שהוא לומר אפשר כיצד לשאלה: מקום יש לכאורה

ראש?! גם לו שיש עכצ"ל ראש, של תפילין להניח

בהשיחה  אדמו"ר מו"ח כ"ק מבהיר – זה על "דער 16והמענה חיל": ד"איש עול הקבלת בענין
ער  וואס אויף קאּפ א בלויז האט סאלדאט א אז געזאגט, אמאל מ'האט ניט. קאּפ קיין האט ַַַַַַָָָָָָָָָָסאלדאט
הוא  החייל של שראשו אומרים היו פעם ראש. לו אין – (החייל ביקס" דעם פון ּפאס דעם טראגן ַָָזאל

הרובה). חגורת את לשאת בשביל רק

ובהקדמה ‰ – לרבי "פדיון" לכתיבת גם נוגע זה ענין .17:
באמרו, ליקח, מסרב הי' לרבי, למסור "פדיון" לו נותנים כשהיו (שוטה), ּפעטאח" "א אחד, ַַמשולח

ממוצעים. ע"י ולא בעצמו, מהקב"ה לבקש שצריך

סופר  החתם של בתשובה כמבואר – היא ,18והאמת

חסידישע  דורך זיך ווארפן ("עס חסידיים רעיונות מצינו סופר החתם של שבספריו ולהעיר –ַ
ההפלאה,19ווערטער") בעל של המובהק ותלמידו אדלר נתן ר' של מובהק תלמיד הי' סופר החתם שכן, ,

של לבקשה תלמידו נחשבת מלאכים באמצעות שהבקשה לנשמות, מלאכים בין הפרש שיש – המגיד
נחשבת  אינה – ממלאכים למעלה שהם – (בנ"י) נשמות באמצעות הבקשה משא"כ ממוצעים, ע"י
מרגיש  חבירו גם מצטער וכשא' א', ונפש א' וגוף שותפים ישראל ש"כל כיון ממוצעים, ע"י לבקשה
הת"ח  עד"מ הרגל, משיכנס רחמים) (לבקש הראש שיכנס יותר טוב בצער ששניהם וכיון . . מצער ועמו

"ראש" בחינת ישראל", אלפי "ראשי שהם ישראל, נשיאי ובפרט כו'", הראש .20הוא

עליו" אחרים מתפלת לעצמו החולה תפלת ש"יפה הכלל כאן שייך שלא גם מובן כלל 21ומזה כי, ֿ
ל" בנוגע הוא "`mixgזה אלא "אחרים", שאינם ישראל, לנשיאי בנוגע משא"כ ,"iy`x,"ישראל אלפי

הרגל. עבור מתפלל שהראש כשם – לעצמו" החולה כ"תפלת תפלתם יפה

עצמו  החולה מתפלת יפה ישראל נשיאי של תפלתם את 22ואדרבה: מרגיש הראש, שהוא הנשיא כי, ,
שהרגל  זה וגם (ב) השכל, משכן מקום להיותו מהרגל נעלה הוא הראש (א) שהרי: מהרגל, יותר החולי

דוקא. מהמוח הוא ההרגש ענין שכל כיון מהמוח, שנמשכים הגידים ע"י  אלא אינו החולי את מרגיש
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סט.12) סו"ס אה"ע ברמ"א הובא פ"ט. תדבא"ר
א.13) קמא, ב"ב
א.14) סז, ש"ש דרושי לקו"ת א. עט, משפטים תו"א ראה
(נעתק 15) וש"נ רי. ס"ע ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש

אב). מנחם כה יום" ב"היום
בקונטרס 16) שי"ל – ס"ג ה'שי"ת שמח"ת יום שיחת

בסה"ש  ולאח"ז .99 ע' תשי"א (סה"מ זו שנה שמע"צֿשמח"ת
.(379 ע' תש"י

ח"א 17) התוועדויות – מנחם תורת גם ראה – לקמן בהבא
.39 .25 ע'

קסו.18) סי' חאו"ח חת"ס שו"ת
נד.19) ע' חכ"ה זי"ע אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש גם ראה
פ"ב.20) תניא
יז.21) כא, וירא עה"ת בפרש"י הובא יד. פנ"ג, ב"ר
א.22) קטז, ב"ב ראה
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לה"ראש", אינגאנצן") איבער זיך גיט ("ער לגמרי ומתמסר "רגל", שהוא כשיודע רק הוא זה כל ַאמנם,
מתעוררת  אזי פדיון, ליתן הרבי אל בא כזה ובמצב ראש, יש בעצמו לו שגם כשחושב משא"כ הרבי, שהוא

לשאלת בנוגע – דממוצע. להענין בנוגע יהודי,dvrשאלה כל אצל לשאול יכולים עצה הרי, הרבי, אצל 
בגמרא  כדאיתא קצב, אצל היינו,23אפילו מחסיא", דמתא טבחי לכולהו להו ומייתי מכניף . . אשי "רב

לנתינת בנוגע אבל קצב; כל של בעצתו דממוצע.oeictששאל להענין בנוגע שאלה מתעוררת ֿ

Â,הרבי אל איבערגעגעבן") ("זיינען הם מסורים בודאי – כאן הנמצאים אלה כל .
בההתמסרו  אצלם שחסר אלה אזי וגם הרבי, אל מסורים ה"ה שלהם הפנימיות שמצד כיון הרי, ת,

בדיבור  האמירה עכ"פ הרבי,24מספיקה אל שמתמסרים

הרמב"ם  מ"ש ע"ד כיון25– אני", רוצה שיאמר עד אותו ד"כופין התועלת "רוצה dxin`dyבביאור
בהתאם היא izin`dאני" epevxl– כו'" המצוות כל את לעשות . . מישראל "להיות

המחבר. ממוצע לא אפילו דממוצע, להענין בנוגע לשאלה מקום אין ובמילא,

Êגם נוגע – ה"ראש" הוא והרבי "רגל" רק שהוא הידיעה – זה וענין .ote`l:הרבי של הציווי קיום
להרבות  הציווי אפילו או סיגופים, של ענין עם שקשור מסויים דבר לעשות ציווי נותן הרבי כאשר
גם  הרי, ושינה, ושתי' אכילה מעניני זיך") ("אּפרייסן להתנתק צריך זה שבשביל באופן ובתפלה ָבתורה
לעלות  יכולה הראש), ציווי את לקיים וצריך רגל אלא אינו שהוא (בידעו עול קבלת מתוך הציווי כשמקיים

זאת. עליו מצוה הי' שלא יתכן זה, דבר לעשות לו קשה כמה עד יודע הרבי הי' שאילו מחשבה ַלו

טוב  יותר מרגיש שהראש לכך שנוסף ורגל, לראש בנוגע (ס"ה) לעיל האמור ע"פ – זה על והמענה
ח"ו  הפסק (וכשישנו הראש הרגש הוא עיקרו שברגל הכאב הרגש גם הרי, יותר, נעלה להיותו מהרגל,
רותחים, למים העקב את להכניס הרגל על מצוה כשהראש ולכן, ברגל), כאב נרגש לא להראש הרגל ַבין
"מותר" כזו הבנה [מדת ולהבין איבערטראכטנדיק"), ("ניט בדבר להרהר מבלי מיד להשמע הרגל ַצריך

מרגיש – שהכאב לו...] .y`xdשתהי'

*

Á."המיצר "מן בבחינת היא – עול קבלת מצד רק ועושה השגה לו שאין – עול דקבלת העבודה .
דהשגה,26ועז"נ  להמרחב באים עול דקבלת המיצר שע"י – יֿה" במרחב ענני יֿה קראתי המיצר "מן

במרחב  שמגעת עול, דקבלת המעלה את ("מ'דערהערט") והכרה השגה לידי באים שלאח"ז מזה, ויתירה
האמיתי.

גשמיים: לענינים בנוגע גם הוא שכן להוסיף, ויש

שהאמת  משום באהבה, זאת לקבל צריך בגשמיות, "מיצר" ח"ו, עניות, של מצב מישהו על כשנגזר
לטובה  זו ש"גם מעלמא 27היא שלמעלה דאתכסייא מעלמא היא כי בשר, לעיני ונראית נגלית שאינה רק ,

בתניא  (כמבואר מצד28דאתגלייא" באהבה זאת שמקבל ועי"ז ,(ler zlaw של רצונו הוא שכן בידעו ,
והנגלה. הנראה טוב שנמשך במרחב", "ענני ממילא בדרך נעשה הקב"ה,

בגשמיות  עניות של מהגזירה להפטר החסידות בתורת נוספת שהוא 29ועצה ומצבו במעמדו להתבונן ֿ
הרגש  וע"י ברוחניות, עניות של ומצב במעמד שנמצא שירגיש עד וכו', אלקות מהשגת מאלקות, רחוק

בגשמיות  מהעניות יפטר ברוחניות והנגלה 30העניות הנראה בטוב בגשמיות, הרחבה לו ותומשך ,31.
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ב.23) ז, סנהדרין
(24.(5 ע' (לעיל ס"ד דר"ה א' יום שיחת גם ראה
ספ"ב.25) גירושין הל'
ה.26) קיח, תהלים
וש"נ.27) א. כא, תענית

סי"א.28) אגה"ק שם גם וראה פכ"ו.
(29.(42 ע' (לקמן ס"ח שמח"ת ליל שיחת גם ראה
פי"ב.30) אגה"ת בתניא המבואר ע"ד
(31.184 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
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מוגה  בלתי

ואמר:]‡ בתיֿכנסיות, בכו"כ הקפות לערוך ההולכים התמימים לתלמידי פנה שליט"א אדמו"ר [כ"ק .
אצל  הרי, – מגורו במקום כמו כך כל בתוקף מרגיש אינו זר למקום שבבואו אדם של שדרכו אע"פ
התוקף  בכל בנ"י עומדים מארצנו", ש"גלינו ביהמ"ק חורבן לאחרי שגם שרואים כפי כן, הדבר אין בנ"י

מס"נ  מתוך התומ"צ קיום .1על

לבתיֿכנסיות: להליכה בנוגע גם מובן ומזה

שם, יפגשו יהודים סוג ואיזה יכנסו, ביתֿכנסת סוג לאיזה לדעת מבלי זר, למקום שהולכים אע"פ
שבאים  מקום בכל בנ"י, אצל שכן, עליהם, להשפיע יצליחו ולא מהם ויושפעו יתפעלו שמא לחשוש אין
שנמצאים  כמו התוקף בכל להבתיֿכנסיות שבאים ובנדו"ד, הם, במקומם כמו התוקף בכל עומדים אליו,

הרבי. אל אותם ומקרבים עליהם משפיעים זה ובכח הרבי, של אמותיו בד'

ואחד · מקרא שנים ברכה פרשת מקריאת ונתינתֿכח והוראה לימוד יש זה ובענין .
תורה axraתרגום רבה):2שמחת בהושענא ישראל ובארץ עצרת, בשמיני לארץ (בחוץ

מותו". לפני גו' משה ברך אשר הברכה "וזאת נאמר הפרשה בהתחלת

מת" לא ש"משה היא האמת במרום"3– ומשמש עומד כאן אף במרום ומשמש עומד להלן ו"מה ,4,
נתינתֿ שהיתה לפני פירושו, מותו", "לפני ומ"ש למטה, כאן גם אלא "במרום", רק ולא

ח"ו.c"qwdlמקום מת שמשה

למ  לזה שסילק והשורש לחשוב מקום נתן שהקב"ה העולמות, והתהוות הצמצום ענין כללות הוא עלה
והבינו  . . וטעו ששגו . . חכמים מקצת כ"שגגת בקדושה, גם מקום נתינת מהעולם, ח"ו ומהותו עצמו

כו'" כפשוטו . . הצמצום נמצא 5ענין ואינו ח"ו נסתלק שמשה לחשוב מקום נתינת גם נעשה ומזה ,
למטה.

בא  מסיני "ה' אמר שמת) להקס"ד מקום הנתינת (לפני מותו שלפני בכתוב, משעיר 6וממשיך וזרח
למו": דת אש מימינו וגו' למו

עוד 7"שעיר" ולא בלבד, מצומצמת הארה הוא בהשערות הנמשך שהחיות שערות, מלשון הוא ֿ
הקב"ה, של מימינו ההשפעה שנמשכת למו", דת אש  "מימינו ואעפ"כ, הגולגולת. הפסק ע"י שבאה אלא

וכו'. רחבה ביד

מצומצמת, הארה רק שיש למו", משעיר ד"וזרח באופן הוא המצב שעכשיו שאע"פ – בזה והביאור
הימין. קו גילוי יאיר שלאח"ז למו", דת אש "מימינו מ"מ,

שום  ואין מת, לא משה שבאמת שם, שפוגשים ליהודים ולבאר להבתיֿכנסיות, לילך יכולים זה ובכח
כו'. לקס"ד מקום נתינת שנעשה אם, כי שינוי,

המלמד, אצל קושיא שואל כשילד הרי, וקושיות, שאלות יש ובאם טוב, מה הדברים, יתקבלו באם –
לאותו  גם לומר יש כך תבין!... כשתגדל לו: ואומר לחיו, על לו סוטר להשיב, מה יודע אינו והמלמד

מבין! אינך אתה אם גם המציאות, זוהי שאלות: ששואל יהודי
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בשייכות 1) לריב"ח אתונא דבי סבי בין מהשקו"ט להעיר
שם). מהרש"א ובחדא"ג ב ח, בכורות (ראה זה לענין

ובכ"מ.2) רבה. הושענא תשרי, כא יום" "היום
סע"ב.3) לז, זח"א סע"ב. יג, סוטה
כי 4) (ד"ה לפיהמ"ש בהקדמתו הרמב"ם (לגירסת שם סוטה

רע"א. קלג, זח"א וראה מצוה)). כל

פ"ז.5) שעהיוה"א תניא
מקום",6) של בשבחו תחילה "פתח רש"י פירוש נתבאר

כל  על התורה את הקב"ה ש"החזיר בכך השבח מהו דלכאורה
שנאה  ש"ירדה "סיני", בענין והביאור קיבלוה"? ולא ולשון אומה

) הביאור חסר – סע"א). פט, (שבת עליו" ).l"endלעכו"ם
ובכ"מ.7) רע"ב. צד, ברכה לקו"ת ראה
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באופן  במעיל מכוסה כשהיא תורה הספר את שאוחזים – דיומא מענינא לדבר דוגמא להביא ויש
עמה  ורוקדים שמחים ואעפ"כ, בה, שכתוב מה רואים .8שלא

כו' הטענות על להשיב הצורך את יחסכו ובמילא הימין, דקו הגילוי כבר שיהי' – כאמור – והעיקר
זיך"). איינ'טענה'ן פארשּפארן ַַָ("מ'וועט

פעם  אמר הצ"צ אדמו"ר כ"ק בגמרא 9– איתא הרי א': ושאל משיח. שיבוא שבת שמשיח 10בערב
זו! קושיא גם יתרץ הקושיות, כל  ויתרץ משיח כשיבוא הצ"צ: והשיב שבתות? בערבי בא אינו

מהה  שכאו"א השי"ת יתן שליט"א:) אדמו"ר כ"ק הפחות (וסיים לכל עמו יביא להבתיֿכנסיות ולכים
אחד כמארז"ל o`klיהודי ובביהמ"ק, בירושלים יקבעו שהם הרבי, של כתלים ד' בין בתי 11, "עתידים

וביהמ"ק  ישראל, ארץ בכל ירושלים תתפשט ואז ישראל", בארץ שיקבעו שבבבל מדרשות ובתי כנסיות
ירושלים  .12בכל

***

עצמותו,‚ הנחת מתוך להיות צריכה שבו, האלקית הנפש את לגלות הזולת, על בהפעולה ההתעסקות .
ברוחניות. נפש דמסירת שזהו"ע קדושה, עניני אפילו ענינים", זיינע מיט זיך ַ"אוועקלייגן

כמ"ש  שבת, שדוחה מילה במצות מודגש זה בשבת"13וענין "אפילו ימול", השמיני :14"וביום

השבת  את שדוחין ציבור לקרבנות בנוגע שבשלמא – עבודת 15ובהקדמה (א) מעלות: ב' בהם יש ,
דוחה  ואעפ"כ, ליחיד, ושייכת המקדש, עבודת אינה מילה, מצות משא"כ הציבור; צורך (ב) המקדש,

השבת. את

דלכאורה  – שבת דוחה מילה שמצות הטעם להבין הכלל 16וצריך ע"פ חטא 17, לאדם אומרים שאין
התינוק? מילת בשביל שבת דחילול מעשה המוהל יעשה למה חברך, שיזכה כדי

המחוייב  גדול הוא המילה) בשביל שבת דחילול מעשה לעשות (שצריך שהמוהל בנדו"ד, ועאכו"כ
חז"ל  כדרשת מילה, במצות גם [כולל ימול"18במצוות פרע 19"המל ולא "מל (שהרי פריעה והן מילה הן ,

מל" לא הרע 20כאילו דקות גם אלא) הרע, גסות רק (לא מעצמו שהעביר ברוחניות, וענינו ואילו 21), ,[
התינוק? מילת בשביל שבת דחילול מעשה המוהל יעשה למה וא"כ, לחינוך, הגיע שלא קטן הוא הנימול

בנוגע  הוא והמדובר השבת, לאחרי גם להיות יכולה עצמה שהמילה –onflובפרט בלבד  המילה
ליום  בשבת) (שחל השמיני מיום המילה את לדחות שלא כדי שבת דחילול מעשה לעשות צריך שהמוהל

המחרת!

הענינים: ברוחניות – בזה וההסברה

זו 22ידוע  נפש כניסת ו"תחלת א'", ויום שנים בי"ג הוא באדם הקדושה נפש כניסת ועיקר ש"גמר
נצחית, שהיא האלקית, נפש הקדושה, נפש כניסת אודות שמדובר וכיון מילה". במצות . . היא הקדושה

נצחי  הו"ע שעות) כ"ד לעת, (מעת אחד יום שגם ביום 23מובן, אפילו המילה את לדחות אין שלכן ,
אחד.
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(8.(30 ע' (לעיל ס"א סוכות חוה"מ שבת שיחת גם ראה
וש"נ.
ועוד.9) .272 ע' ח"א לקו"ש גם ראה

אֿב.10) מג, עירובין ראה
א.11) כט, מגילה
בענין 12) קונטרס בארוכה וראה שם. מהרש"א חדא"ג ראה

ע' ח"א תשנ"ב (התוועדויות שבבבל רבינו בית זה מעט מקדש
ואילך). 416

ג.13) יב, תזריע
ואילך 14) 53 ע' חל"ה לקו"ש בארוכה וראה א. קלב, שבת

וש"נ. זו). (מהתוועדות

א).15) (יד, דתמורה רפ"ב משנה
(16.58 ע' שם לקו"ש גם ראה
וש"נ.17) א. ד, שבת
ה"ב.18) פי"ט שבת ירושלמי
יג.19) יז, לך לך
(במשנה).20) רע"ב קלז, שבת
ובכ"מ.21) ב). (קה, ס"ד אגה"ק תניא ראה
סוס"ד.22) (מהדו"ב) או"ח אדה"ז שו"ע
זה 23) ש"יחוד (פכ"ה) בתניא המבואר ע"ד אחדים: בזכרון

הזמן  תחת הוא שלמטה אלא . . ועד לעולם נצחי הוא למעלה
כו'".
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לילך יש יהודי אצל הקדושה נפש כניסת לפעול ytpובשביל zxiqna,עניניו וכל עצמו את להניח ,
המילה. ע"י בתינוק הקדושה נפש כניסת בשביל דהמוהל, שבת חילול מעשה כמו – קדושה עניני גם

והקיטל, הטלית את הזקן רבינו פשט שחרית, תפלת אחר הכיפורים ביום שפעם הסיפור תוכן גם וזהו
שם  שדרה יולדת של נפשה להחיות מרק ובישל עצים וקיצץ העיר, לקצה שהיו 24והלך הטענות בין – .

אחר? מישהו שלח ולא בעצמו זאת עשה למה זה: מאורע על טענה גם היתה הזקן רבינו על למתנגדים
בגדול" "מצוה – בפיקוחֿנפש הזקן: רבינו יותר.25והשיב גדול מישהו מצאתי ולא ,

ביאור:„ ליתר .
על  ולילך עצמו את להניח מוכן המוהל כאשר רק נעשית המילה ע"י האלקית נפש והתגלות כניסת
שבת  דחילול מעשה לעשות נפשו ימסור בשבת, למול צורך יהי' שאם – זה ענין בשביל נפש מסירת

בשבת. וימול

שצריך הכוונה אין וכשיש ytglכלומר: האופנים, בכל עבודתו לעשות שצריך אם, כי נפש, מסירת
ה"ה נפש, במסירת חסידות okenצורך בדרושי המבואר ע"ד – נפש למסירת המסירת 26גם שבין החילוק

באמרו  נפש, מסירת של המעלה  את  חיפש עקיבא שרבי  אבינו, דאברהם נפש להמסירת עקיבא דרבי נפש
ואקיימנו" לידי יבוא מתי כו' מצטער הייתי ימי של 27"כל המעלה את חיפש לא אבינו אברהם משא"כ ,

רצונו  את לקיים יוכל אם האופנים: בכל הקב"ה של רצונו את לקיים ונתון מסור הי' אלא נפש, מסירת
הקב"ה. של רצונו קיום בשביל נפשו את למסור הוא מוכן לאו, ואם טוב, מה מס"נ, ללא הקב"ה של

זמן  אם האופנים: בכל הקדושה, נפשו כניסת לפעול התינוק, את למול מוכן להיות המוהל צריך וכך
ימסור  – בשבת הוא המילה זמן ואם מס"נ, ללא השבוע, באמצע ימול – השבוע באמצע חל המילה

בשבת. וימול שבת דחילול מעשה לעשות נפשו

בזמן  משא"כ ימול, אזי לו, הנוח בזמן תהי ' המילה שאם שלו, החשבונות את עושה המוהל אם אבל
מוכן  שיהי' אחר מישהו יחפש היותר (ולכל ראשון ליום המילה את ידחה אזי בשבת, כמו לו, נוח שאינו
תנועת  היפך היא חשבונות עשיית של הגישה כי, ראשון, ביום גם למול יכול אינו – בשבת) למול

האלקית  נפש והתגלות כניסת לפעול יכול אינו המס"נ תנועת המוהל אצל וכשחסרה ,28המס"נ,
המס"נ)29ועז"נ  תנועת אצלו (שחסרה הלבב ורך הירא dleqt"איש ezcear ללא היא כשעבודתו ורק ;"

בשמחה  זאת ועושה אינגאנצן", אוועק זיך גיט ער "אז נפש, מסירת של תנועה מתוך ("אשר 30חשבונות, ַַַ
בגילה" צדק לעשות מסירת 29שש "א להיות ויגדל האלקית, נפש והתגלות כניסת התינוק אצל פועל אזי ,(ַ

איד". פריילעכער א און איד, ַנפש

בשבת,‰ אפילו למול מס"נ של תנועה מתוך להיות צריכה מילה שמצות האמור שע"פ להוסיף, ויש .
שהשבת באופן (לא היא בשבת שמילה שהשבתiegc'מובן, באופן אלא) המילה, המילה dxzedאצל :31אצל

תעשה  לא דוחה שעשה כולה התורה בכל להכלל שבנוגע – באופן 32ובהקדמה זה אם שקו"ט יש
הותרה  גם או דחוי' שהשבת 33שהלאֿתעשה לומר איֿאפשר הנ"ל ע"פ הרי, בשבת, למילה בנוגע אבל ,

המילה. אצל הותרה שהשבת אם כי המילה, אצל דחוי'

בזה: וההסברה

שהצורך – להותרה דחוי' שבין עלzegclמהחילוקים מורה העשה מפני הלאו e`ldאת ly eneiw גם
לאו, שאין במקום הלאו, דחיית ללא גם כשלעצמו העשה את לקיים אפשרות שיש היינו, העשה, במקום

ואילו העשה; מפני הלאו נדחה לאו, שיש במקום שגם הוא, פירושו,xzidוהחידוש העשה, מפני הלאו
dligzklnשהלאו xn`p `l.העשה במקום
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וש"נ.24) .44 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
סי"ג.25) סשכ"ח או"ח אדה"ז שו"ע ב. פד, יומא ראה
(26.94 ע' תש"ג סה"ש .30 ע' טו. ע' ו. ע' ה'ש"ת סה"מ

ועוד.
ב.27) סא, ברכות
(28.16 שבהערה לקו"ש ראה

מילה.29) לברית "הרחמן" בנוסח
ב.30) טז, מגילה א. קל, שבת גם ראה
שם.31) ובהערות 14 שבהערה לקו"ש ראה
סע"ב.יבמו 32) ג, ת
(33,237 ע' חט"ז לקו"ש גם וראה כטֿל. סי' ארי' שאגת ראה

וש"נ. שם. 9-38 ובהערות
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שהשבת לומר איֿאפשר בשבת, אפילו למול מס"נ של תנועה מתוך צ"ל מילה שמצות אצל iegc'וכיון
ענין  שהרי השבת, דחיית ללא גם להתקיים יכולה כשלעצמה מילה שמצות הדבר שמשמעות המילה,
מוכן  אינו ואם בשבת, והן בחול הן האופנים, בכל השמיני ביום למול המס"נ תנועת היא במילה עיקרי

שהשבת ועכצ"ל, בחול, גם למול יכול אינו בשבת לא dxzedלמול למילה שבנוגע היינו, המילה, אצל
ש  דחילול האיסור מלכתחילה בת.נאמר

***

Â בנוגע והן התומ"צ, דקיום פשוטים לענינים בנוגע הן להיות צריכה הזולת על בהפעולה ההתעסקות .
החסידות. תורת ללימוד

מקום  מה – וכיו"ב שבת, שמירת תפילין, הנחת אודות לעורר שצריכים בשעה לטעון: יכולים לכאורה
שלמעלה  הא"ס עולמות בענין כמו החסידות, בתורת עמוקים  ענינים ובפרט החסידות, לימוד אודות לדבר
מאצילות?!... שלמעלה הא"ס דעולמות להביטול האצילות דעולם הביטול שבין החילוק ביאור מאצילות,

הרמב"ם  [כמ"ש ויראה לאהבה לבוא כדי היא – לטעון ממשיכים – החסידות תורת "היאך 34התגלות
תהי' שעי"ז ה'], בגדולת התבוננות כו'", שיתבונן בשעה ויראתו, לאהבתו הדרך dlrnlהיא v"nezd ziilr,

לעילא" פרחת לא ורחימו דחילו בלא "אורייתא החסידות 35שהרי תורת דהתגלות השייכות מהי אבל ;
אודות ולפעול לעורר שצריך ומצב  v"nezdלמעמד meiw!?

לזה: והמענה

ומעין  לקונטרס בהמבוא שנדפס הידוע במכתבו נ"ע אדמו"ר כ"ק מ"ש זמן 36ידוע הוא ש"עתה ,
והתיקונים", הבירורים באופני והדרגה סדר עתה יש לא . . משיחא דעקבות אחרונים היותר הבירורים

הבירורים. בסוד מה עד יודע אתנו  אין שהרי הענינים, בכל לעסוק צריכים ובמילא,

החסידות  תורת נתגלתה לא מ"מ, ויראה, לאהבה לבוא כדי היא החסידות שהתגלות אע"פ ועוד: זאת
תלמידי  מכל ונעלמה בימיהם נסתרה ש"היתה אהוי"ר), לעניני יותר שייכים (שהיו הראשונים בדורות

סגולה" ליחידי כ"א בזה 37חכמים טעמים ושני דוקא. משיחא בעקבות האחרונים, בדורות אם, כי ,38:
אור  ע"י זה  גדול חושך ולהאיר לבטל צורך יש  ביותר, החושך ומתגבר הולך משיחא שבעקבות כיון (א)
הכנה  צ"ל התורה, דפנימיות הגילוי שלימות יהי' שאז המשיח לימות שמתקרבים כיון (ב) ביותר. גדול

חוצה. המעיינות הפצת ע"י זה מעין

צ"ל  התומ"צ, לקיום בנוגע ולפעול לעורר שצריכים ירוד ומצב במעמד שגם – בעניננו גם מובן ומזה
החסידות. תורת לימוד ע"י גם הפעולה

עילאה  דתשובה הענין עם קשור החסידות שלימוד כיון הדילוג 39ואדרבה: עי"ז נעשה למעמד 40,
הקודם. ומצבו למעמדו כלל שבאיןֿערוך ומצב

Ê:העונשים ענין לביטול בנוגע – החסידות) תורת לימוד עם (הקשורה עילאה תשובה במעלת נוסף וענין .
שיטות  ב' ישנם ועונש דשכר הענין כללות כתוצאה41בביאור באים והעונש השכר (א) :zirah

מכבים  והמים שורף שהאש הקב"ה שהטביע כשם כלומר, ומסובב), (סיבה והעבירות המצוות ממעשה
(כמ"ש  העונש גורם העבירות ומעשה השכר גורם המצוות שמעשה הקב"ה הטביע כך "אם 42וכיו"ב,

הקב"ה  שמביא בפ"ע ענין הם והעונש השכר (ב) וגו'"). בעתם גשמיכם ונתתי וגו' תלכו בחוקותי
והעבירות.dlebqבדרך המצוות ממעשה טבעית כתוצאה ולא ,
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ה"ב.34) פ"ב יסוה"ת הל'
ואילך.35) פט"ז תניא וראה ב). (כה, ת"י תקו"ז
רסו.36) ע' ח"א שלו אגרותֿקודש .22 ע'
ב).37) (קמב, סכ"ו אגה"ק בתניא אדה"ז לשון
וש"נ.38) .172 ע' ח"ל לקו"ש ראה

ואילך.39) א עד, בלק לקו"ת ואילך. ספ"ח אגה"ת תניא ראה
ובכ"מ.40) א. סה, ש"ש דרושי לקו"ת ראה
אֿב).41) (יב, אחרון בית של"ה ראה
בחוקותי.42) ר"פ
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תוצאה  אינו שהעונש להדעה בשלמא העונשים: לבטל התשובה מועילה כיצד להבין צריך ועפ"ז
העונש; על הקב"ה לו מוחל בתשובה, שב האדם שכאשר מובן, בפ"ע , ענין אלא העבירה מגוף טבעית
התשובה  מועילה כיצד – העבירה ממעשה טבעית תוצאה הוא שהעונש כמותה) (שהמסקנא להדעה אבל

האש? הדלקת ע"י שנגרמת שריפה כמו העבירה, ממעשה טבעית כתוצאה נגרם שכבר העונש לבטל

ביותר  נעלית בדרגא שמגעת – עילאה בתשובה מיוחדת מעלה יש זה הוא 43ובענין ששם וכיון ,
שה  ידו) על (הנגרם והעונש העבירה מעשה לכן, מהזמן, לפנ"ז,למעלה miniiwיו mpi` שלמעלה בהדרגא

עתה. התשובה ע"י לשם שמגיע מהזמן

כזכיות" לו נעשו "זדונות עילאה תשובה שע"י – מזה מעשה 44ויתירה קיים שלא רק לא היינו, ,
אדרבה, אלא כו', zeikflהעבירה jtdpy.

Á הגזירות כל לבטל גם יכולים כך עונשים, עניני מבטלים עילאה תשובה שע"י שכשם להוסיף, ויש .
האדם  לעבודת בנוגע דוגמתם רוחניים בענינים החלפתם ע"י ומזונא, חיי בני גשמיים, .45בענינים

ולדוגמא:

עד  הרוחני ומצבו במעמדו ההתבוננות ע"י מזה להפטר יכול – עניות של ענין אדם על כשנגזר
באופן  הוא הרוחני כשמצבו רק לא – גופא [ובזה עניות של ומצב במעמד שנמצא אצלו שיורגש

בדעת" "עני שלא 46בלתיֿרצוי, הידיעה ש"תכלית כיון הדעת, בענין נעלה במצב כשנמצא גם אלא ,
העניות.47נדעך" גזירת י"ח יוצא ועי"ז למעליותא], בדעת עניות ,

ח"ו  החיים היפך עליו כשנגזר את 48ועד"ז להמית ה', בעבודת ה"מיתה" בענין זה להחליף יכול ֿ
תורה  דברי על .49עצמו

ובלשון  תורה. דברי על בניו את שימית עי"ז זה להחליף יכול – ח"ו לבני בנוגע כשנגזר ועד"ז
ברכה  בפרשת לא 50הכתוב בניו ש"את כמו מתנהג ה"ה התומ"צ לעניני שבנוגע – ידע" לא בניו "ואת :

פעלן  אמאל וועט ("אפשר הגשמיים בצרכיהם להם יחסר שלפעמים שיתכן אע"פ לישיבה, לשלחם ַָידע",
וכיו"ב. ָאנבייסן"),

תכלית  עניני אודות לחשוב שלא – תורה ע"פ החינוך בכללות להיות צריכה זו שהנהגה ,51ולהוסיף,
היום  כל תורה לומדים שבה לישיבה הבנים את לשלוח ,52אלא

ולא  ל"קאלעדזש", בניהם את לשלוח ומעדיפים בניהם, תכלית אודות שחושבים אלה כמו ולא –ַ
"הייֿסקול" אפילו להם שאין "בטלנית" לישיבה ולא מודרנית, לישיבה ישלחוהו היותר ולכל לישיבה,
כזו  לישיבה הגמרא, ללימוד ממנו גונבים חול, ללימודי שנותנים הזמן מעט שגם אלא עוד ולא משלהם,

– ימיו... לכל קאליקער" "א ישאר שלא כדי ישלחוהו, לא ַַבודאי

ע"י העולם את ומנהיג שבורא הקב"ה על כמאמר dxezdולסמוך (לא ziixe`a`"אסתכל53דוקא,
יכול  ובמילא, אנגלית, לימוד ללא גם להיות יכול העולם שקיום כך, עלמא", וברא אנגלית...) בלימודי

כו'. צרכיו כל ימלא שהקב"ה ובודאי  תכלית, עניני אודות לחשוב בלי תורה ללמוד וצריך
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תתן 43) מה צדקת "אם נאמר שבה כזו דרגא אחדים: בזכרון
אוה"ת  וראה וֿז. לה, איוב (ע"פ לו" תעשה מה פשעיך ורבו לו

ועוד). תרמג. ע' ריש בחוקותי
ב.44) פו, יומא
לגזירה 45) גשמית מגזירה להחליף הכוונה אין כלומר:

יותר  וחמורה גרועה היא רוחנית שגזירה ובפרט ח"ו, רוחנית,
לעבודת  בנוגע דוגמתו בענין להחלפה אם, כי גשמית, מגזירה

בפנים. כדלקמן האדם,
רעג,46) זח"ג רע"א. מא, נדרים וראה סע"א. סח, כתובות
רע"ב.

של"ה 47) ספ"ל. מ"ב עיקרים פ"ב. ח"ח עולם בחינות ראה

ב. קצא,
ופסולת,48) דם עירוב של מסויימת מחלה אודות גם דובר

) הענין חסר – ורע טוב תערובות ברוחניות ).l"endשענינו
וש"נ.49) ב. סג, ברכות ראה
ט.50) לג,
ועוד.51) .112 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
תורה 52) תלמוד בהלכות הזקן רבינו מפס"ד גם כמובן

הנישואין, קודם התורה דלימוד החיוב אופן אודות (רפ"ג)
י"ח. בגיל זמנם שתחלת

א.53) קעח, ח"ג רע"ב. קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"א זהר
בתחלתו. ב"ר וראה
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***

Ë ידוע עשרה 54. פעמים כמה של במעמד כשנמצאים ועאכו"כ שריא", שכינתא עשרה בי ש"אכל
שריא". ש"שכינתא בודאי הרי – תורה ובשמחת שמחתנו", "זמן ביו"ט, ובפרט מישראל,

גם נמצא שריא" ש"שכינתא שבמקום שמצינו iaxdומובן, ע"ד – השכינה עם ביחד תמיד להיותו ,
בימינו" "מיכאל השכינה, לימין (שעומד מיכאל למלאך בנוגע שם 55בחז"ל נראה שמיכאל מקום "כל (

השכינה" כבוד והימצאותו 56הוא הקב"ה, של הימצאותו על מורה מיכאל מלאך של שהימצאותו כך, ,
מיכאל. מלאך של הימצאותו על מורה הקב"ה של

שקיבלו  כאלה ויהודים הרבי, עם יחד היו שעבר תורה שבשמחת כאלה יהודים כאן שנמצאים וכיון
מהרבי, והבטחות ברכות

פעם  אמר הרבי כי, הבטחות, הם ברכות שגם היא האמת פקודה – היא שלי בקשה שענין 57: ומובן, ,
מהקב"ה  בקשה שזוהי הרבי, של שהברכה ונמצא, למעלה, גם אלא) למטה, רק (לא הוא היא,58זה ,

– הבטחה גם ה"ז ובמילא, כביכול, להקב"ה פקודה

את  ידרשו אפילו או ויבקשו לחיים... לרבי ויאמרו הרבי, של פניו את לעצמם ויציירו משקה, יקחו
והבטחותיו. ברכותיו קיום

ההתקשרות  לחיזוק מסויים ענין עצמם על יקבלו – וההבטחות הברכות לקבל "כלים" שיהיו וכדי
מדי) יותר עצמם על יכבידו לא .59(אבל

È להם שיתן לבקש רבים וכשהתחילו הק', בידו מהמסובים לכמה משקה נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק .
אמר:] בעצמו, משקה

יהודים! הקשיבו

להתקשר צריכים עכשיו הפעם: עוד חוזר envraהנני iaxd l` איך") מקמץ אינני ממוצעים. ע"י לא ,
נותן  שאני זה – בעצמו. הרבי אל להתקשר צריכים שעכשיו אלא ב... ולא במשקה לא ניט") ַזשאלעווע 
צריכים  ובמילא, ידי, על עוברים היו בעבר שגם פרטיים לענינים בקשר ה"ז מהמסובים, לכמה משקה

בעצמו  הרבי אל להתקשר צריכים אבל, משקה, להם נותן הנני ולכן ידי, על לעבור עתה .60גם

טיפה  גם שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר הפסק", בלי משפיע "זייט באמרו משקה עוד שביקש [לא'
סוף. אין עד להיות יכולה אחת

א', אף את מבלבל לא הוא לנפשו, הניחוהו ואמר:] להוציאו, הנאספים ורצו ובכה מולו ישב [א'
עצמו. את שמבלבל רק חבל

שנדחף  ומי מקום, בכל נמצא הרבי להדחף, צורך אין נדחפים?! למה אמר:] הדחיפות, [כשגברו
אמנה. מקטני שהוא בכך מראה

כבר. חזרו כולם האם שליט"א, אדמו"ר כ"ק שאל כנסיות, לבתי שהלכו מהתלמידים כמה [כשחזרו
לכלֿהפחות  עמו יביא כנסיות לבתי מההולכים א' שכל (ס"ב) לעיל המדובר קיימו האם לשאול והוסיף
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א.54) לט, סנהדרין
יו"ד.55) פ"ב, במדב"ר
ה.56) פ"ב, שמו"ר
(57.163 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
הביאור 58) חסר – לתפלה ברכה שבין ההפרש נתבאר

)l"end.(
אלא 59) הקודמת, ההתקשרות בדרגת להסתפק שאין גם אמר

יותר. נעלית לדרגא ולהתעלות להוסיף יש
ושאלו [וסיפר, בחושך, הרבי של בחדרו יושב מישהו שפגש

גם  שבשבילו והשיב, האור, במקום יושב ואינו בחושך יושב למה

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק ואמר מואר. כאן
של כשנמצאים בעניניו שעוסקים עי"ז – הרבי של בחדרו

דרגות  כו"כ יש גופא באור אבל, מואר, במקום נמצאים – הרבי
שיעור, אין עד ליכטיקער"), און ("ליכטיקער עילוי אחר בעילוי
צריכים  אלא דרגא, באותה מקום, באותו לישב להשאר אין ולכן,

) הענין המשך חסר – יותר נעלית ודרגא למקום ).l"endלילך
אלה,60) דברים באמירת מאד בכה שליט"א אדמו"ר כ"ק

ובתוך  מורד, הק' כשראשו לדבר והמשיך ידיו, בשני ראשו ותמך
) מיר"... פון איר ווילט "וואס לאמר: התבטא ).l"endהדברים ָ
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ד"שלוחו  באופן השליחות לקיום והסימן ההוכחה אודות לדבר והמשיך אחד. אדם 61יהודי של
].62כמותו"

‡È דכ"ק וההבטחות הברכות לקיום והדרישה הבקשה אודות לדבר המשיך שליט"א אדמו"ר [כ"ק .
ואמר:] מוהריי"צ, אדמו"ר

עוד  ומבקשים ושואלים שחוזרים מזה נוחה היתה לא שדעתו זמנים היו אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל
הפעם. עוד ומבקשים ושואלים שחוזרים כך על מקפיד הי' שלא זמנים והיו הפעם,

– אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל תמיד הי' ההקפות, לפני ובפרט בכלל, תורה דשמחת oevxהזמן zr63.

יכולים – פעמים כמה מסויים ענין על וביקשו ששאלו אלה גם הרי, שכן, לפעול dzrוכיון
הענין. קיום ("אויסּֿפועל'ן")

ועי"ז  ההתקשרות, לחיזוק מסויים ענין עצמם על ויקבלו לחיים, לרבי ויאמרו משקה יקחו ולכן,
הענינים. כל יפעלו בודאי

***

·È מעריב לתפלת מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק להיכל שליט"א אדמו"ר כ"ק עלה ההתוועדות [לאחרי .
שהמשיכו  להחסידים שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה מהסעודה בצאתו יו"ט. סעודת ערך ואח"כ והקפות,
– שמע"צ בקונטרס (שנדפסה דאשתקד תורה משמחת השיחה ברבים ללמוד בביהכ"נ, להתוועד

להנוכחים 64שמח"ת  והורה חלה, עמו והביא לביהכ"נ, שליט"א אדמו"ר כ"ק נכנס זמן, משך לאחרי .(
החלו  לחדרו, לילך מביהכ"נ בצאתו יו"ט. לסעודת ידים ליטול – יו"ט סעודת אכלו לא שעדיין –
אדמו"ר  כ"ק ביקש  ולפתע ולברכה", "לחיים להם וענה שליט"א, אדמו"ר לכ"ק "לחיים" לומר הנוכחים

משקה  רביעית לו שיתנו הציבור 65שליט"א מן לפרוש שאין באמרו אמר:]66, ואח"כ .
ברך שהרבי הברכות כל שיקויימו השי"ת יתן בנוגע לחיים. הן לברך, וימשיך עתה מברך כבר,

להכלל. בנוגע והן בפרטיות לכאו"א

אלה  שגם הכלל, לעבודת בנוגע ובמיוחד הרבי, של רצונותיו קיום הוא הברכות לקבלת והצינור
הכלל, בעבודת העוסקים כלליים אנשים ויהיו עקשנותם את ישברו כלליים, אנשים להיות רוצים שאינם

בית. לשלום בנוגע גם כולל ביתו, ולבני לאשתו לו הברכות, להמשכת הצינור יהי' וזה

שנה"ב  עי"ז הבהמית, לנפש האלקית נפש בין שלום – ברוחניות בית דשלום הענין עם זה לקשר ויש
ש"גם  כיון לנה"ב, ומסכימה מודה שנה"א ח"ו, הפכי, באופן יתכן לא (שהרי לנה"א ומסכימה מודה

ית'" אתו באמנה (נה"א) היתה החטא להיפך,67בשעת אלא ח"ו, גוי, להיות יכול לא שיהודי וכשם .
והגירות). המילה ע"י יהודי, להיות יכול שערל

וברוחניות. בגשמיות ומתוקה טובה שנה שתהי' – הרבי של ברכותיו להמשכת הצינור שזהו וכאמור,

פרטיות  בברכות כו"כ ברך שליט"א אדמו"ר וכ"ק לחיים, באמירת המשיך ].68[הקהל

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

וש"נ.61) (במשנה). ב לד, ברכות
(62) הענין כל ).l"endחסר
אגרותֿקודש 63) .53 ע' שלום תורת השיחות ספר ראה

קפח. ע' חי"א מוהריי"צ אדמו"ר
(64372 ע' תש"י בסה"ש ולאח"ז ואילך. 94 ע' תשי"א סה"מ
ואילך.
ששתה 65) המשפחה לבני יספרו שלא – בחיוך – והוסיף

משקה...
מ"ד.66) פ"ב אבות
ספכ"ד.67) תניא
שמו 68) מה שליט"א אדמו"ר כ"ק שאל לחיים, שאמר לא'

בעיבוד  ועיסוקו אליעזר, משה ששמו וכשהשיב עיסוקו, ובמה

שליט"א: אדמו"ר כ"ק לו אמר תפילין, של רצועות
רבינו  ממשה וההוראה הלימוד מדגיש אליעזר משה השם
למדין, ממצרים לברוח כשהוצרך ביותר, קשה במצב בהיותו שגם
"כי  אליעזר, לבנו קרא זה שם ועל הקב"ה, של העזר על בטח
במדינה  עתה להמצב בנוגע ועד"ז ד), יח, (יתרו בעזרי" אבי אלקי
להיות  אלא שבאמריקא, וההסתר מההעלם להתפעל שאין זו,

ית'. עזרתו על ובטוח סמוך
מעיסוקו והמשיך ההוראה לבאר שליט"א אדמו"ר כ"ק

והלב, המוח שעבוד הוא תפילין מצות של שתוכנה – בתפילין
שגם  כדי ממנו, ולמטה הטבור עד שנמשכות הרצועות גם כולל
(ראה  למעלה ומחוברים קשורים יהיו הטבור מן שלמטה הענינים

וש"נ). צב. ע' ח"ב מלוקט סה"מ
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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 שלאחריֿזה: 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 עלֿכן 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 שעלֿידי "אמאי 3ידוע
. קרבן דאיןֿסוף"איקרי רזא עד עולה דקורבנא ש"רזא ועד כו'", שמקרב .4.

מסויימת פעולה נעשית כיצד מובן: אינו הקרבתmc`aולכאורה הרי dndaעלֿידי - המזבח עלֿגבי
גוף  עלֿידי או האדם בגוף נעשית המצוה שפעולת תפילין, או ציצית כמו המצוות, שאר כמו אינו זה

אלא  אינו האדם ואילו בבהמה, היא ההקרבה שפעולת בקרבנות, מהֿשאיןֿכן הקרבן?!lraהאדם,

היא הנקרבת שהבהמה מפני שזהו לומר הצדקה,eiqkpnואין נתינת כמו זה אין שהרי - האדם של
אזי לעני פרוטה נותן שכאשר הרי למשל, בקרבן , מה ֿשאיןֿכן הנתינה, פעולת ֿ ידי על 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 עלֿפי .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, עלֿפי כן שנקראת וכיון ,

ונכלל  שעולה שבקרבן נעלית הכי הדרגא שזוהי שבבהמה, האדם עם וחיבור קישור לה יש ולכן שבאדם,
לה'. ההקרבה עלֿידי 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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כוֿכז.1) 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
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- 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 הבעלֿשםֿטוב 12איתא 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), - שּור (מלשון הבטה שם על 'שור', נקראים צדיקים בינונים.
נקראים  'כשב' הענינים]. בכל אלקות התגלות שרואים עלֿשם 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

ה'צמחֿצדק' שמביא כפי - בזה .14והענין בינה מהֿשאיןֿכן 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 ("כיֿאם 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 עולםֿהזה בעניני והיראה שהאהבה
השכל. עלֿידי מושפעות יהיו שהמדות היינו, אמו", תחת ימים שבעת

הסוכות  לחג השייכות דבינה 14וזוהי המקיפים מאירים הסוכות שבחג חסידות בדרושי כמבואר -19,
נאמר  בבחינת 20ועלֿזה 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 ולאחריֿכן,
אתך" לזרים ואין לבדך לך .21ש "יהיו

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

***

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

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
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.Â מירושלים חיים מים יצאו ההוא ביום "והיה הסוכות: דחג א' יום בהפטרת שכתוב מה אודות דובר
הסוכות 22גו'" בחג שהיה המים לניסוך והשייכות ,23.

***

.Ê,הבעלֿשםֿטוב 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 הבעלֿשםֿטוב,25. לסיפורי בנוגע

הבעלֿשםֿטוב. של וביכלתו בכחו הדבר היה מכלֿמקום בפועל, הסיפור אירע לא אם ובפרט שגם
אמיתי  סיפור שזהו שמשמע -בנידוןֿדידן,

שאיננה 26שפעם  וטענו הסוכה, נבנתה כיצד ובראותם הבעלֿשםֿטוב, של לסוכתו מעזיבוז גדולי באו
של  דעתו את קיבלו לא הבעלֿשםֿטוב, לבין בינם השקלאֿוטריא אריכות לאחרי וגם כשרה,
משך  לאחרי - ידו את פתח שהבעלֿשםֿטוב עד דין, עלֿפי הסוכה של כשרותה דבר על הבעלֿשםֿטוב
עליה  וחתום כשרה", ישראל ר' "סוכת נכתב שבה קלף פיסת בידו וראו - בדביקות שהיה רגעים כמה

הפנים! שר מט"ט

מחנה  'דגל בעל הבעלֿשםֿטוב, של נכדו אצל אחרֿכך היתה זו קלף שפיסת - הוא הסיפור [והמשך
היה  לא תקופה ובאותה לרפואתו, בה משתמש היה רחמנאֿליצלן, 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

.Á:לב שמים לא פשוטים ענינים על  שדוקא פעמים כמה וכמדובר - מובן אינו ולכאורה

של א) למדנותו הפלאת מגודל כמובן - בתורה ביותר גדול למדן שהיה שהבעלֿשםֿטוב יתכן כיצד
המגיד  הרב של הלמדנות גודל על שהעיד הזקן, של 27רבינו הלמדנות גודל על העיד המגיד והרב ,

דין?!28הבעלֿשםֿטוב  עלֿפי כשרה שסוכתו להם ולהוכיח מעזיבוז, גדולי את לנצח יכול היה לא -

ועיקר:ב) ועוד

מצליח  היה השקלאֿוטריא אריכות לאחרי אם שגם כזו, בסוכה ישב שהבעלֿשםֿטוב יתכן כיצד
היא" בשמים ש"לא [דאף הפנים שר מט"ט של האישור לאחרי וגם דין, עלֿפי כשרה שסוכתו ,29להוכיח

חברתה  את ומכריעה גוברת סברא איזו הורה רק אלא דבר, חידש לא בנידוןֿדידן 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, הבעלֿשםֿטוב, אודות כשמדובר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ;

שבעה  במשך אותה שמקיימים התורה, מן למצוה ובנוגע שלאחריֿזה, הדורות ובכל בדורו החסידות
כללית 32ימים  ומצוה בחסידות 33, המבואר עלֿפי ובפרט כולה, השנה לכל שנוגעת באה 34, סוכה שמצות
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ח.22) יד, זכרי'
(23) לעתֿעתה לידינו הגיעה לא זו ).l"endשיחה
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 ).l"endובקול
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
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זו  שלא כזו, בסוכה ישב שהבעלֿשםֿטוב יתכן איך ואםֿכן 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 עלֿפי 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 מכלֿמקום הדעות, לכל כשרה שהיא פסק שהחכם שאףֿעלֿפי
שאינה  אומרים מעזיבוז גדולי שכל סוכה אודות כשמדובר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה - ממנה אכל לא לחכם,

חכם"?! בה שהורה מ"בהמה בערך שלא יותר גרוע ענין שזהו כשרה,

בנוגע ג) נפקאֿמינה 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
בשולחןֿערוך  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 הבעלֿשםֿטוב של גדלותו לידע כדי לנו נוגע זה שסיפור לומר אין וכמוֿכן
להיעשות  יכול הדבר היה הבעלֿשםֿטוב, של בגדלותו מוסיף זה ענין אם גם הרי - כו' הפנים" מ"שר

בהידור. סוכה מצות קיום על וויתור ללא אחר, באופן

 ֿ ועלֿאחת מישהו...), של לשינתו הדבר (שיפריע אלו קושיות על שיתעכבו מצאתי לא ולעתֿעתה
בזה. ביאור מצאתי שלא כמהֿוכמה

.Ë: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 שעלֿידי 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 לשקלאֿוטריא; מקום
שמצינו  וכפי כללית, מצוה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מצוה, ממנו לעשות אפשר אי אבל הרשות, דבר זה הרי

רק אלא טמא, דבר (לא טומאה לקבל שראוי שדבר לסוכה, לסכך ie`xבנוגע פסול טומאה) ,42לקבל
העליון  רצון בו שיתגלה מוכשר שאינו חומר זה  הרי מכלֿמקום המותר, דבר שהוא שאףֿעלֿפי 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 ועלֿפיֿזה
החכם  של הפסקֿדין שעלֿידי אףֿעלֿפי 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
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הקודש' ב'אגרת (כמבואר זה' ה'לעומת משליטת יוצא הוא הרי הדבר את כיון 43שמתיר מכלֿמקום ,(
כלֿכך, 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,

.È 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, הפסקֿדין שזהו - הדיבור עלֿידי נעשה שהבירור אופן יש
חלק  "ותן שכתוב כמו אליו, השייך בתורה פועל 45בתורתך"epחלק הוא הרי הלכה שפוסק ועלֿידיֿזה ,

"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 כלֿכך, 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, עלֿידי לא - גופא

ומצב  במעמד גם הסוכה בסכך הקדושה המשכת לפעול - הבעלֿשםֿטוב של גדלותו היתה ובזה
גם  הנה שלכן, בדיבור, ההלכה פסק עלֿידי לא אפילו זאת לפעול איֿאפשר החומריות התגברות שמצד
כיבדוהו  אלא נגדו, שלחמו מאלו היו שלא מוכח (שמזה הבעלֿשםֿטוב של לסוכתו שבאו מעזיבוז גדולי
לא  הסוכה, את להכשיר כו' והשגה בהבנה הבעלֿשםֿטוב של סברותיו את ושמעו כו'), עמו והתפלפלו
מעזיבוז  אנשי יכלו לא שלכן זה', ד'לעומת החומריות התגברות תוקף מצד (שזהו אצלם הדבר נתקבל

עלֿידי ואףֿעלֿפיֿכן, דבינה), מקיפים שם lretaלהמשיך dyrnd הבעלֿשםֿטוב פעל זו, בסוכה שישב
בזה  ה'צמחֿצדק' פתגם (כידוע דתורה נגלה עלֿפי אלא קבלה, עלֿפי לא - כשרה תהיה ),48שהסוכה

לתורה  בנוגע השליחות באה שעלֿידו הפנים, שר מט"ט עלֿידי שנתאשר .49כפי

היה  הכיפורים, דיום התשובה עבודת שלימות לאחרי שהבעלֿשםֿטוב, לכך הטעם מובן ועלֿפיֿזה
שתהיה  אחרת בסוכה לישב יכול שהיה אף זו, סוכה להכשיר געקאכט") אזוי זיך האט ("ער כלֿכך ַָָ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

.‡È נפקאֿמינה למאי - להבין צריך עדיין שייכת אך אינה זו שעבודה כערכנו, לאנשים הנ"ל כל
לגמרי? דאונא בדרי שלא כלל, אליהם

לאחריהם  שדוקא בלתיֿרצויים, מאורעות כמה על והסבר ביאור מהוה זה שסיפור - הוא הענין אך
קדושה. בעניני עילוי ניתוסף

ששייכת  הנהגה שזוהי כיון זיך"), שּפארן ("אליין כאלו ענינים לחפש צריך אין שבודאי - ַַובהקדמה
כערכנו; לאנשים ולא לבעלֿשםֿטוב,

רק הוא אמת ixg`lהמדובר הן - כזאת?! היתה למה שאלה: ומתעוררת כאלו, מאורעות שקורים
הרי  - מלכתחילה?! הדבר הוצרך למה היא השאלה אבל רבא", שמיה ויתקדש "יתגדל שעלֿידיֿזה
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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

אֿב.47) 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
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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 אףֿעלֿפיֿכן,
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 שהבעלֿשםֿטוב הנ"ל, מהסיפור וכמובן כו', ָהבירור
של  כשרותה את ולפעול זה', ה'לעומת את ("דורכברעכן") ולהכניע לשבור כדי מעתֿלעת 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 אףֿעלֿפיֿכן, אבל ,

זה, על המענה הנה - מלכתחילה?! כן צורך שיהיה שיש באופן הסדר שיהיה הקב"ה רוצה שלפעמים
כיתרון  יותר, גדול אור ניתוסף עלֿידיֿזה ודוקא כו', משם ולהוציא לברר זה', ה'לעומת עם במלחמה

החושך  מן .54האור

בתיובתא" צדיקייא ד"לאתבא להעילוי והכלי ההכנה כהפסקֿדין 55וזוהי הגאולה, ענין עם שקשור ,
. תשובה לעשות ישראל נגאלין"ש"סוף הן ומיד .56.

***

.·È.'לך יתנו 'כתר דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה

***

.‚È בזהר להמבואר ב'סידור'57בנוגע המבואר עלֿפי הנה הסוכות, שבחג האושפיזין ענין 58אודות

הענין, בסיום שם המבואר עלֿפי אבל דוקא; הסוכות לחג זה ענין של השייכות מובנת הדרוש, בהתחלת
חגיכם" ד"פרש הענין נשלל האושפיזין דוקא 59שעלֿידי הסוכות בחג הוא זה ענין מדוע מובן, אינו ,60,

טובים'? ה'ימים בשאר ולא

.„È בנגלה ענינים שיש לאידך, וכן נגלה, עלֿפי יותר שמובנים בחסידות ענינים שיש - ובהקדמה
אחת  תורה אלא תורות, שתי אינם וחסידות נגלה שהרי חסידות, עלֿפי רק .61שמובנים

ה'ימים  לשאר ולא דוקא, הסוכות לחג האושפיזין ענין של השייכות שביאור בעניננו, ועלֿדרךֿזה
שמעוני  בילקוט המבואר עלֿפי 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 חמשהֿעשר חמשהֿעשר "גמר - גזירהֿשוה 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 ביוםֿטוב 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
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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 עלֿידי ממצרים היציאה היתה - הפסח היו בחג עצמם מצד שבניֿישראל
טומאה  שערי במ"ט התחילה68שקועים לאחריֿזה ורק לא , ולכן כו'. העומר בספירת בניֿישראל עבודת

השמחה. ענין עדיין שייך

האמונה  ענין עם קשור הפסח שחג גם 69ולהעיר, תהיה מלמעלה הגילוי שמצד שמאמין והיינו, ,
העולמים  בחי "מאמין ועלֿדרך 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 בניֿישראל 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 (דהבעלֿשםֿטוב, 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 ).l"endחסר
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 ברֿמצוה 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,

*(d`xpk,d`xpk) envra obip `l `"hily x"enc` w"ky llbay,('ek zelia`d llba,okl,obip `l ldwd mb) המו"ל.(



נז

.c"qazgiy*
zgiy

.d"kyz'd ,zekeq crend leg zay
מוגה  בלתי

ב'‡. (לפי אהרן או יוסף, - זה יום של האושפיזין אודות שבזהר דובר והאושפיזא 1הגירסאות ,(
מהוריי"צ  אדמו"ר (כדברי אדמו"ר שישנם2החסידי לכ"ק עד מהבעלֿשםֿטוב החסידיים, האושפיזין גם

נ"ע) מהר"ש (מהורש"ב) אדמו"ר הדיבור3- והרחיב שביניהם, והקשר אדמו"ר , של המסירותֿנפש 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 דיוםֿטוב האושפיזין שבין החילוק אודות דובר
בזהר) שכתוב מה בנוגע 7(עלֿפי יוםֿטוב למוצאי שבת מוצאי שבין החילוק גם יובן שעלֿפיֿזה וביאר, ;

הבשמים  .8לברכת
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*() לעתֿעתה לידינו הגיעה לא השיחה ).l"endרשימת
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 "ק3) בכה מהר"ש , אדמו"ר אודות  שליט"א בדברו אדמו"ר
) פעמים ).l"endכמה

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 

.c"qazgiy*
zgiy

.d"kyz'd ,zekeq crend leg zay
מוגה  בלתי

ב'‡. (לפי אהרן או יוסף, - זה יום של האושפיזין אודות שבזהר דובר והאושפיזא 1הגירסאות ,(
מהוריי"צ  אדמו"ר (כדברי אדמו"ר שישנם2החסידי לכ"ק עד מהבעלֿשםֿטוב החסידיים, האושפיזין גם

נ"ע) מהר"ש (מהורש"ב) אדמו"ר הדיבור3- והרחיב שביניהם, והקשר אדמו"ר , של המסירותֿנפש 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 דיוםֿטוב האושפיזין שבין החילוק אודות דובר
בזהר) שכתוב מה בנוגע 7(עלֿפי יוםֿטוב למוצאי שבת מוצאי שבין החילוק גם יובן שעלֿפיֿזה וביאר, ;

הבשמים  .8לברכת
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*() לעתֿעתה לידינו הגיעה לא השיחה ).l"endרשימת
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 "ק3) בכה מהר"ש , אדמו"ר אודות  שליט"א בדברו אדמו"ר
) פעמים ).l"endכמה

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 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dvia(iyily meil)

mein dpkda mixzen dcerqd ikxv lk `ld ,mpinhdl mixqe`d
.oiliyaz aexir ici lr zayl aeh,ïéìéLáz éáeøéò çpà àìc éàå§¦§Ÿ©©¥¥©§¦¦

ìlä úéác àîòè éàîmein oikdl xeq` `ld ,mpinhdl mixiznd ©©£¨§¥¦¥
:`xnbd daiyn .aexir `la zayl aehíìBòì ,àðeä áø øîà̈©©¨§¨

,ïéìéLáz éáeøéò çépä àlL Cì àîéàlld zia exizd ok it lr s`e ¥¨¨¤Ÿ¦¦©¥¥©§¦¦

,oinhdley meynéãëjxeveøL åéiç[exizd-]ïðaø déìcarica §¥©¨¨¥©¨¨
.axir `l m` s`çépä àlL éî ,àðeä áø øîàc .déîòèì àðeä áøå§©¨§©£¥§¨©©¨¦¤Ÿ¦¦©

Bì ïéôBà ,ïéìéLáz éáeøéòaeh meiaúçà útzay ceakle ,ok enk ¥¥©§¦¦¦©©©
úçà äøã÷ Bì ïéìMáî,zayl §©§¦§¥¨©©
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המשך ביאור למס' ביצה ליום שלישי עמ' ב



נח

.d"kyz'd ,zekeq crendÎlegc 'b ,w"yre c"x .c"qa

-'˜‰ Â¯„Á· ,„"·Á ¯ÙÎ È·˘Â˙Ó ‰ˆÂ·˜Ï-
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 - ואחרֿכך 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

.d"kyz'd ,zekeq crendÎlegc 'b ,w"yre c"x .c"qa

-'˜‰ Â¯„Á· ,„"·Á ¯ÙÎ È·˘Â˙Ó ‰ˆÂ·˜Ï-
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 - ואחרֿכך 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

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תשי"ב
ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ וכו' 
מהו"ר ישראל יהודה שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מה"אפשערענעש" של בנו שלום דובער שי' - ומפני עניני חדש תשרי לא הי' 
הזמן גרמא לענות עד עתה-

הנני בזה להביע ברכתי שיגדלוהו הוריו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

וזה לשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מה שכתב בענין התספורת לשלש שנים:

"... ובדבר גזיזת השערות - אפשערענעס - הוא דבר גדול במנהג ישראל, ועיקרו הוא בהחינוך 
דהשארת פיאות הראש, ומיום הגזיזה והנחת הפיאות של הראש נהגו להדר להרגיל את התינוק בענין 
יהי' בעזרם שיגדלוהו לתורה  והשי"ת  וברכת המזון וק"ש שעל המטה,  וברכות השחר  נשיאת ט"ק 

לחופה ולמעשים טובים מתוך פרנסה בהרחבה ובמנוחת הדעת בגשמיות וברוחניות".

בברכה לבריאות הנכונה לו ולכב"ב שי'.

מ. שניאורסאהן



נט

.d"kyz'd ,dxezÎzgny mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

.‡Ó...(מלמעלה ההשפעה ענין כללות (שזהו גשמים ירידת נעשית שעלֿידה לפעולה בנוגע והנה,
הזהר  סיפור ידוע -255. דר"ש לקמיה אתו למטרא, עלמא צריכא הוה חדא שיר "זימנא ואמר פתח .256

שאמר  עלֿידיֿזה גשמים ירידת שפעל והיינו, כו'", יחד גם אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה המעלות
יחד". גם אחים שבת נעים ומה טוב מה "הנה הפסוק על בתורה דרוש

בזה  עלֿידי257ומבואר הענינים כל נעשו רשב"י שאצל -ely zepne`d, תורתו" - התורה שזוהי
מצוה 258אומנתו" קיום עלֿידי או התפילה, עבודת עלֿידי (לא גשמים דירידת הענין גם נעשה ולכן, ,

דוקא. תורה אמירת עלֿידי אלא) כו',

שזהו  אומנתו", ד"תורתו הענין מצד התורה עלֿידי גשמים דירידת הפעולה כללות על נוסף אמנם,
על  תורה אמירת עלֿידי זה ענין נפעל גופא שבתורה - בזה ענין עוד יש - בשוה התורה עניני בכל

" cgiהפסוק mb mig` zay mirp dne aeh dn dpd.דוקא "

[במכלֿשכן במקרה ולא מכוונת, בכוונה היה זה פרט גם שבודאי בעניני וכיון שגם  מזה וקל ֿוחומר
(כנ "ל מכוון הכל אלא במקרה, שהוא דבר אין בתורה]העולם הוא שכן ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כ"ט), סעיף

גם  אחים ד"שבת להענין גשמים דירידת הפעולה שייכת גופא דתורה שבהאומנות לומר, צריך כן על -
דוקא. יחד"

מכלים כלים להאומן שיש כפשוטה, האומנות מענין - לזה באופן והמשל היא האומנות ועשיית שונים,
לתכלית בהתאם כלי בכל ריבוישמשתמש בתורה שיש  - דתורה בה"אומנות" ודוגמתו הדרושה, ומטרה

מסויימת.ענינים, פעולה לפעול ומתאים מכוון בתורה ענין איזה לידע וצריך

הגמרא  לדברי בנוגע המבואר .99ועלֿדרך בתורה יעסוק בראשו .."חש בתורה יעסוק בגרונו .חש
רז"ל) (ומאמר ענין אין והרי - מרפא" בשרו לנפש,לכל רק (לא רפואה היא שהתורה פשוטו, מידי יוצא

דלכאורה - כפשוטו לגוף גם על אלא) שמתרפא דוקא לאו בתורה ועוסק בראשו שהחש רואים הרי
וענינים  לראש השייכים ענינים גם וביניהם וענינים, חלקים כמה בתורה שיש - הוא הענין אך אתר?!
והענין  החלק את ולמצוא לכוין יודע היה אילו - בתורה עוסק בראשו החש וכאשר לגרון, השייכים

מיד  מתרפא היה לראש, השייך .259בתורה

ענין  למצוא רשב"י הוצרך תורה, אמירת עלֿידי גשמים ירידת לפעול שכדי - בעניננו ועלֿדרךֿזה
בעולם  כפשוטו גשמים ירידת שתהיה להמשיך יוכל זה ענין עלֿידי ודוקא גשמים, לירידת השייך בתורה

הגשמי. הזה

.·Ó דירידת להפעולה יחד " גם אחים  "שבת הפסוק שייכות לומר:ובביאור  יש - גשמים

אוהב  כו' שלום "אוהב ישראל, אהבת של באופן ההנהגה כללות על קאי - יחד" גם אחים "שבת
יבורך" הוא עין "טוב כו'", הבריות מהאת ד"הנה ההדגשה גם שזוהי ל"ו), סעיף mirpומהaeh(כנ"ל

גם אחים עלֿדרךשבת ונעימות, טוב של באופן הוא יחד" גם אחים ד"שבת שהענין לעיל יחד", האמור
כו'". "המפייסו דוקא, יפות פנים בסבר הצדקה לנתינת בנוגע

בניֿישראל, כללות אצל וכללי עיקרי הכי ענין זהו אלא פרטי, לאיש פרטית הוראה אינו זה וענין
הזקן  אדמו"ר מדברי כמוך"260כמובן לרעך אלקיך"261ש"ואהבת ה' את "ואהבת עם הוא ואםֿכן,262חד ,

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

ע"ב.255) ריש נט, ח"ג
א.256) קלג, תהלים
בהערה 257) שם ובהנסמן רעא, ע' אייר סה"מ תו"מ ראה

.13
א.258) יא, שבת

וש"נ.259) .176 ע' חי"ג תו"מ גם ראה
(260.3 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
יח.261) יט, קדושים
ה.262) ו, ואתחנן
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מישראל  ואחד אחד שכל ציווי הוא שמע דקריאת ראשונה בפרשה שנאמר אלקיך" ה' את ש"ואהבת כשם
גדול  מכהן - מישראל ואחד אחד כל בו שמחוייב ציווי הוא כמוך" לרעך "ואהבת גם כך בו, מחוייב

במשנה  (כמוזכר כו' -263עד (i`iwp o.ישראל אהבת עלֿידי רבות לפעול יכול שבפשוטים פשוט וגם ,

חז"ל  כסיפור - הצדקה לענין בנוגע שהוא גדולה,264וכמו עניות של במצב שהיה עקיבא, רבי אודות
בהלכה  הוא וכן כו'. תבן קצת לו שיתן ממנו וביקש - מרוד כעני לו שנדמה - הנביא אליהו אליו ובא
השקל  משלישית עצמו ימנע "לא לאחר", צדקה ליתן חייב הצדקה מן המתפרנס עני ש"אפילו -

.265בשנה"

השנה"- "קרן השנה, ימי למספר המכוון בסכום צדקה דנתינת מהמנהג גם שהחילוקים 266ולהעיר ,
גדולים  בסכומים או יום, לכל אחת פרוטה פרוטות, של חשבון לפי הנתינה, לכמות בנוגע אלא אינם בזה
נמשכת  שעלֿידו ה"כלי" הוא הצדקה ענין כי ואחד, אחד כל אצל להיות צריכה עצמה הנתינה אבל כו',

ביתו. ולבני לו המצטרך בכל הקדושֿברוךֿהוא של צדקתו

דירידת  הענין כי גשמים, לירידת במיוחד ושייך נוגע - יחד" גם אחים "שבת ישראל, אהבת - זה וענין
רז"ל  כמאמר דין, של ענין עם קשור הפרנסה) ענין (כללות דדינא",267גשמים כיומא דמיטרא יומא "קשה

- היא שבדבר, הדין למרות גשמים ירידת לפעול העצה xeaivdולכן, zlrne gk רז"ל כמאמר "אין 268,
שנאמר  רבים, של בתפלתן מואס יחיד 269הקדושֿברוךֿהוא בתפלת גם שלכן, ימאס", ולא כביר אֿל הן

הציבור  עם עצמו את לכלול חבירו 270צריך על להתפלל העצה על רז"ל (נוסף כמאמר המבקש 271, "כל
תחילה"). נענה הוא דבר, לאותו צריך והוא חבירו על רחמים

רשב"י אמר למיטרא עלמא איצטריך שכאשר הזהר סיפור תוכן גם וזהו אחים "שבת הפסוק על תורה
כי: - גשמים וירדו יחד"

והעצה  כו'. הדין ענין מצד - היא למיטרא), עלמא (איצטריך בעולם גשמים ירדו שלא לכך הסיבה
" הפסוק על תורה אמירת - היא cgiלזה mb mig` zay מבני וכמה כמה והתכללות צירוף ענין שהוא ,"

כל "(נקראו לב פרק בתניא הזקן אדמו"ר ומוסיף שמדייק וכפי "אחים", כמו יחדיו אחים ישראל ישראל)
ynnשמצד לכולנה", אחד ואב מתאימות ש"כולן לפי שזהו אחת ", מציאות נעשים אין 272זה שאז -

דינא. קודשאֿבריךֿהוא עביד לא ובמילא, כו', אחר של או זה של ומצבו מעמדו עם להתחשב מקום

כאחד" כולנו אבינו "ברכנו שכתוב מה גם להמשכת273וזהו שהכלי של- הקדושֿברוךֿהוא ברכותיו
יחד". גם אחים "שבת כאחד", "כולנו האחדות, ענין הוא

.‚Ó יוםֿטוב) ושמחתֿתורה - גשמים דברכת הענין ישנו שבו - לשמיניֿעצרת במיוחד שייך זה וענין
דבניֿישראל: והאחדות השיוויון מודגש שבהם דשמיניֿעצרת), גלויות של שני

לקיום בנוגע היא דבניֿישראל והאחדות השיוויון - כולה השנה אותםבמשך כי  ממש , בפועל המצוות 
האותיות  פרטי כל עם  הפרשיות (ד ' פשוט תפילין  יהודי גם מניח רבינו, משה שמניח כו') והתגין

שבפשוטים,

הוא- המעשה הרי דרגות, חילוקי יש המצוה לכוונת שבנוגע שוים 113העיקר ואף המצוה ובמעשה ,
ציווי  שזהו היא המצוות בכל העיקרית הכוונה הרי המצוה, לכוונת בנוגע שגם אלא עוד ולא כולם.
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בסופה.263) הוריות
רע"א.264) נ, נדרים
ענ 265) מתנות הל' ה"ה.רמב"ם פ"ז יים
וש"נ.266) ואילך. ס"נ לקמן ראה
וש"נ.267) ב. ח, תענית
רע"א.268) ח, ברכות
ה.269) לו, איוב

אדה"ז 270) שו"ע רפ"ח. תפלה הל' רמב"ם שם. ברכות ראה
ס"י. ס"צ או"ח

וירא 271) עה "ת  בפרש "י הובא  א . צב , א.ב"ק כא,
קצרות272) והערות הגהות "מ"מ , גם קצב ראה ע' לסש"ב"

פירושים"). (ב"לקוטי
תפלת273) בסוף שלום " "שים ברכת וראה נוסח העמידה.

שם. תניא
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אחריה הקדושֿברוךֿהוא  להרהר רשות לך אין כו' חקקתי חוקה של להיות 274באופן צריך כזה (שבאופן
המצוות  כל ישראל;275קיום כל שוים זה ובענין ,(

והשגה  הבנה של באופן יהיה שהלימוד היינו, התורה, את לידע שתכליתו התורה, ללימוד בנוגע אבל
שוות" דיעותיהם ש"אין כיון הרי - הדעת במוח גם שיומשך בידיעת 276עד דרגות חילוקי גם ישנם ,

הקצה  אל הקצה מן .277התורה

לחלק בנוגע - אמורים דברים במה dbyddeאמנם, dpadd אודות כשמדובר אבל התורה, שבלימוד
dxezÎzgny,

גם - נכללת שבה שבכתב, תורה התחלת (מ"בראשית", כולה התורה את בניֿישראל מתחילים שאז
עולה  מישראל אחד וכל מחודש, באופן לחדש) עתיד ותיק שתלמיד מה גם כולל כולה, שבעלֿפה תורה

ומברך zeklneלתורה mya שברור כיון התורה", "נותן תורתו", את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר
בעולם" ספיקא וספק ספק שום "בלי בוודאות, שאחד 278הדבר הצדקה, כבנתינת (דלא התורה לו שניתנה ,

הצדקה  את לקבל העני ירצה לא שמא הוא עליה מברכים שאין השמחה 279הטעמים גם ישנה זה ולפני ;(
שמיניֿעצרת  בליל גם החסידים מנהג ועלֿפי שמחתֿתורה, בליל והן שמחתֿתורה ביום הן -דהקפות,

וכרוכה  במפה חגורה שהיא כפי הספרֿתורה עם שרוקדים באופן היא ההקפות בעת השמחה הרי
שעה, באותה ללומדה שאיֿאפשר כך בשמחתֿתורהבמעיל, הספרֿתורה עם בריקודים mieezynואםֿכן,

l`xyiÎipa lkשבגדולים שבקטנים מהגדול לקטן .280עד

משה  כו' בשמחתֿתורה שמח "אברהם בשמחתֿתורה": ושמחו "שישו בפיוט שאומרים מה גם וזהו
היינו, בשמחתֿתורה", epiaxשמח dyn ly ezgny"מסיני תורה וכן281ש"קיבל ,epia` mdxa` ly ezgny

כולה" התורה כל כו' ו"קיים היה" בישיבה ויושב ולרקוד282ש"זקן לשמוח צריך זה ומשום -heyt icedi
באופן  אלא רבינו, ומשה אבינו אברהם של בשמחתם ששמח באופן רק ולא תשכ"ה!... בשנת בברוקלין

השמחה !elyשזוהי

- ישראל כל של אחדותם מודגשת דשמחתֿתורה שבהקפות מאברהם ונמצא, - יחד " גם אחים "שבת
שבטיכם", "ראשיכם  רבינו, ומשה שואב אבינו עד עציך "חוטב הדורות, כל בסוף פשוט ליהודי עד

.283מימיך"

.„Ó:בניֿישראל כל שוים בפועל במעשה המצוות לקיום שבנוגע לעיל האמור עם זה ענין לקשר ויש

צדק' ה'צמח שכתב מה היינו 284ובהקדם כתרים, ג' הוא שמיניֿעצרת עד ש"מראשֿהשנה
גדול  הכהן שנכנס כהונה כתר הכפורים וביום מלכות, כתר המשכת זהו מלכיות לפני אמרו בראשֿהשנה

. ולפנים (הוא)לפני מעשה לידי שמביא תלמוד "וגדול ומסיים: בשמיניֿעצרת", תורה כתר כך ואחר .
גביהן" על (ש"עולה טוב" שם כתר ).285בחינת

התחתונה  הדרגא הוא המעשה שענין אף דוקא, בפועל במעשה המצוות קיום מעלת מודגשת ובזה
ועלֿידו  האדם, למהות נוגע שאינו חיצוני ענין ה"שם" היות שעם טוב, שם כתר מעלת בדוגמת - שבאדם
בכל  האדם פונה מכלֿמקום בזה, וכיוצא לב, טוב חכם, הוא אם ותכונותיו, האדם מהות לידע אפשר אי
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ועוד.274) ב. סז, יומא ג. שם תנחומא חוקת. ר"פ במדב"ר
(275.56 בהערה שם ובהנסמן ,248 ע' חט"ז לקו"ש ראה
ועוד.276) א. לח, סנהדרין רע"א. נח, ברכות ראה
(277.91 ע' חל"ד תו"מ גם ראה
א).278) (ק, פי"א אגה"ת בתניא אדה"ז לשון
וראה279) סי"ח . ח "א  הרשב "א שו"ת חל"ד ראה  לקו"ש גם

וש"נ. .24 הערה 85 ע'
דאשתקד 280) הקפות) (קודם שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(111 ע' חל"ח (תו"מ ס"ב
רפ"א.281) אבות
ב.282) כח, יומא
נצבים.283) ר"פ
דרושי 284) בלקו"ת עצרת השמיני ביום לד"ה בהקיצור

בתחילתה  תרצ"ט שמח"ת יום בשיחת הובא - א) (פג, שמע"צ
.(308 ע' תרצ"ט (סה"ש

מי"ג.285) פ"ד אבות



d"kyz'dסב ,dxezÎzgny mei zgiy

דוקא  בשם הקריאה עלֿידי נמשכת 286עצמותו שבו בלבד), הסכמי שם (ולא תורה עלֿפי בשם ובפרט ,
המגיד  הרב כתורת כו', הפסוק 287החיות שמו".288על הוא חיה נפש האדם לו יקרא אשר "וכל

ה'צמחֿצדק' ביאר אחר ההקפות 289ובמקום בשעת הריקודים ענין הוא טוב" שם .290ש"כתר

וההקפות  בפועל, במעשה המצוות קיום - טוב" שם "כתר עם הקשורים אלה ענינים ובשני
בניֿישראל. כל שוים - דשמחתֿתורה

.‰Ó שבת נעים ומה טוב ד"מה הענין ביותר מודגש שבו שמחתֿתורה ביום שבעמדנו ויהיֿרצון
של  ברכותיו להמשכת הכלי שזהו ישראל, של באחדותם יותר עוד יתוסף - יחד" גם אחים

הגשמים  ברכת ענין הוא שכללותה .291הקדושֿברוךֿהוא ,

התורה, מלימוד החל השמים", "למטר רוחניים, לענינים בנוגע הברכה המשכת - לראש ולכל

התורה  ללימוד שקובע שעה באותה לכלֿהפחות - אומנתו תורתו של באופן הלימוד שיהיה
שהפעולה  כשם - אומנתו" ש"תורתו ומצב במעמד הוא שאז כולו), היום כל על ופועלת (שמתפשטת

גשמי  הענין דירידת מצד היתה יחד" גם אחים שבת גו' טוב מה "הנה הפסוק על תורה אמירת עלֿידי ם
מ"א), סעיף (כנ"ל אומנתו" ד"תורתו

"בד לא - יחד" גם אחים ד"שבת באופן הוא שהלימוד גם "דיבוק 292בבד"כולל של באופן אלא ,
ל"מלחמתה293חברים" באים שעלֿידיֿזה דאף תורה", את 294של זה אוהבים "נעשים סוףֿכלֿסוף הרי ,

"אחים".295זה" כמו

הגשמיים, הענינים לכל בנוגע גם ברכה נמשכת - התורה ללימוד בנוגע ומהברכה

בהיכל  מתפלל הגדול הכהן שהיה קצרה כבתפלה - כפשוטם גשמים לירידת בנוגע מהברכה החל
וחותמם  לסיומם עד תשרי חודש מועדי מקדושת ביציאה גם (ודוגמתו הקדשים מקודש בצאתו
שהם, מקום בכל ישראל בית עמך כל ועל עלינו הבאה זו שנה שתהא כו' רצון "יהי בשמחתֿתורה):
כו' "לברכה גשמים: בברכת שאומרים התפילה ובנוסח גשומה", טלולה "שנת גשומה", שחונה אם

כו'", לשובע כו' לחיים

ושניהם  בשר, ועד מנפש מישראל ואחת אחד לכל המצטרך בכל ומבורכת טובה שנה - ובפשטות
יחד. גם

***

.ÂÓראשונות פרשיות ג' אודות ואילך ) כ "ח  (סעיף לעיל להמדובר (שבשיעור בהמשך בראשית דפרשת
נקודה: עוד להוסיף יש - הדעת עץ דחטא הבלתיֿרצוי הענין אודות  הסיפור גם נכלל שבהם היומי)

עלֿידי ובא נגרם הדעת עץ דחטא הענין הכתובים.degכללות בפשטות כמסופר ,

חז"ל  אמרו עלֿידי296ולכן נעשה החטא על miypשתיקון - נדה מצות מצוות: ג' ניתנו שלהן דוקא,
ששפכה), האדם דם על לה שיתכפר (כדי נדה מצות לה ניתן לפיכך הראשון אדם של דמו ששפכה ידי
חלה, מצות לה ניתן לפיכך עולם של חלתו גמר שהיה הראשון אדם את שקלקלה ידי על - חלה מצות
והיינו, הנר. הדלקת תשמור לפיכך הראשון אדם של (נרו) נשמתו שכבתה עלֿידי - הנר הדלקת ומצות

"החן" שלהן תיבות שראשי - הנ"ל המצוות ג' מקיימות ישראל שנשי תיקון 297שעלֿידיֿזה נעשה -
הדעת. עץ חטא
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חכ"ד 290) (תו"מ ס"ד תשי"ט שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(121 ע'
וש"נ.291) .62 ע' חל"ה תו"מ גם ראה

וש"נ.292) ב. סג, ברכות
מ"ו.293) פ"ו אבות
ב.294) קיא, סנהדרין
ע"ב.295) ריש ל, קידושין
ספי"ז.296) ב"ר נח. ר"פ תנחומא ה"ו. פ"ב שבת ירושלמי
ד),297) (יז, מצוות ג' ד"ה שלח פ' עה"ת עמוקות מגלה

(ראה מיימוני הגה"ת (שנדפסובשם זרעים" לספר דשייכי "הגהות



סג d"kyz'd ,dxezÎzgny mei zgiy

נתבאר  התורה בפנימיות הנה - חוה עלֿידי שנגרם הדעת עץ דחטא הבלתיֿרצוי הענין למרות אמנם,
חוה של שהואzeilrnl`ענינה כמו -dxeza.כדלקמן ,

.ÊÓ שכתוב כמו "אדם", נקראת שהתורה - רמ"ח 298ובהקדמה יש שבאדם דכשם אדם", התורה "זאת
לאֿתעשה. מצוות ושס"ה מצוותֿעשה רמ"ח בתורה יש כך גידים, ושס"ה אברים

וחוה  אדם בדוגמת הם שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה - יותר :299ובפרטיות

ותורה  בהעלם, הם שבכתב שבתורה שהענינים - שבעלֿפה לתורה שבכתב תורה שבין החילוק
שבכתב, בתורה בהעלם שישנם הענינים את ומגלה ומבארת מפרשת שבעלֿפה

הרגיל - אינשי 300כהלשון דאמרי מילתא הא "מנא (ואפילו כו'" קרא דאמר כו' מילי הני "מנא :
באורייתא"301כו'" רמיזא דלא מידי ש"ליכא כיון לגלותו 302), וצריך בלבד, רמז של באופן שזהו אלא ,
-כו'

לקיים  כיצד יודעים לא לבדה שבכתב מתורה [שהרי התורה מצוות תרי"ג וביאור לפירוש בנוגע הן
וביאורם  בפירושם צורך יש תעשינה, לא אשר ואלה יעשון אשר המעשה את לידע וכדי המצוות, את

וכו'. הדרוש בחלק - המקראות לפירושי  בנוגע והן ההלכה, בחלק - שבעלֿפה] בתורה

מציאות  כל ובהעלם בכח נמצאת שבה הזכר טיפת בדוגמת אדם, בחינת היא שבכתב שתורה ונמצא,
גילוי  לידי הולד מציאות באה ועלֿידה שבה האשה בדוגמת חוה, בחינת היא שבעלֿפה ותורה .303הולד,

נאמר  זה הענין 304ועל נעשה לילה, שנקראת שבעלֿפה, תורה שעלֿידי - דעת" יחוה ללילה "לילה
שבכתב. שבתורה מובנים הבלתי הענינים את ולבאר ולפרש לגלות דעת", ד"יחוה

האריז"ל  בכתבי שכתוב מה גם הוי'305וזהו שם של המילוי מספר הוא י"ט בגימטריא ש"חוה"
הגימטריא  מ"ה, נעשה כ"ו, שמספרו עצמו, הוי' לשם (י"ט) המילוי את וכשמצרפים אלפין), (במילוי
את  לגלות חוה, שנקראת שבעלֿפה תורה של ענינה שזהו ההעלם, גילוי הוא המילוי ענין כי, - ד"אדם"

"אדם". שנקראת - שבכתב דתורה השלימות נעשית עלֿידיֿזה ודוקא שבכתב. דתורה ההעלם

.ÁÓ גילוי נעשה שעלֿידה שבעלֿפה תורה על "חוה" קאי גיסא (שמחד הנ"ל הענינים ב' ובתיווך
לומר: יש - הדעת) עץ דחטא הענין כללות עלֿידה נעשה גיסא ולאידך שבכתב, דתורה ההעלם

וריחוק, קירוב הוא שמחול הבעלֿשםֿטוב דברי אודות ה'צמחֿצדק' מאמר א) (סעיף לעיל נתבאר
ה"שווינדעלֿטרעּפ". במשל כידוע

ונמצא, זה, לאחרי שיהיה הקירוב בשביל הוא הריחוק שתכלית - לעניננו בנוגע הדברים ונקודת
קירוב, של ענין זה הרי ובפנימיות באמת מכלֿמקום וריחוק, ירידה של ענין זה הרי שבגלוי שאףֿעלֿפי

עין. למראית אלא אינו והריחוק

ש"לא  ההבטחה שישנה שכיון - הדעת) עץ מחטא (החל החטאים ענין לכללות בנוגע ועלֿדרךֿזה
נדח"ידח שנעקר 306ממנו באופן רק לא התיקון נעשה שעלֿידה התשובה, ענין יהיה שלבסוף בודאי הרי ,

לזכיות  הזדונות דהפיכת העילוי שניתוסף זאת, עוד אלא מעיקרו, .307החטא

נשי  של מעלתן ובעיקר גם מודגשת חוה, עלֿידי שנגרם הדעת עץ דחטא הסיפור שבכללות ונמצא,
ונדה  חלה הנר, הדלקת המצוות ג' קיום עלֿידי וביכלתן, שבכחן - למעליותא) ד"חוה" (הענין ישראל
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בסופן).ברמב "ם זרעים) סו"ס
כט,298) ח"ג ע"ב. ריש קיז, ח"ב זהר וראה יד. יט, חוקת

ובכ"מ. ב.
גֿד.299) ו, בראשית תו"א ראה
ועוד.300) ב. נו, עירובין
ואילך.301) א צב, ב"ק
ב.302) לח, יומא ישנים תוס' ובפרש"י. א ט, תענית ראה

א. קה, זו"ח א. רכא, זח"ג

לעיל 303) הובא - ואילך). ב (קנ, סכ"ט אגה"ק תניא גם ראה
סי"ב.

ג.304) יט, תהלים
ועוד.305) כג. ב, בראשית ל"ת
פ"ד 306) לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ספל"ט. תניא סה"ג.
ועוד.307) ואילך. א קצא, דרמ"צ ראה

d"kyz'd ,dxezÎzgny mei zgiy

דוקא  בשם הקריאה עלֿידי נמשכת 286עצמותו שבו בלבד), הסכמי שם (ולא תורה עלֿפי בשם ובפרט ,
המגיד  הרב כתורת כו', הפסוק 287החיות שמו".288על הוא חיה נפש האדם לו יקרא אשר "וכל

ה'צמחֿצדק' ביאר אחר ההקפות 289ובמקום בשעת הריקודים ענין הוא טוב" שם .290ש"כתר

וההקפות  בפועל, במעשה המצוות קיום - טוב" שם "כתר עם הקשורים אלה ענינים ובשני
בניֿישראל. כל שוים - דשמחתֿתורה

.‰Ó שבת נעים ומה טוב ד"מה הענין ביותר מודגש שבו שמחתֿתורה ביום שבעמדנו ויהיֿרצון
של  ברכותיו להמשכת הכלי שזהו ישראל, של באחדותם יותר עוד יתוסף - יחד" גם אחים

הגשמים  ברכת ענין הוא שכללותה .291הקדושֿברוךֿהוא ,

התורה, מלימוד החל השמים", "למטר רוחניים, לענינים בנוגע הברכה המשכת - לראש ולכל

התורה  ללימוד שקובע שעה באותה לכלֿהפחות - אומנתו תורתו של באופן הלימוד שיהיה
שהפעולה  כשם - אומנתו" ש"תורתו ומצב במעמד הוא שאז כולו), היום כל על ופועלת (שמתפשטת

גשמי  הענין דירידת מצד היתה יחד" גם אחים שבת גו' טוב מה "הנה הפסוק על תורה אמירת עלֿידי ם
מ"א), סעיף (כנ"ל אומנתו" ד"תורתו

"בד לא - יחד" גם אחים ד"שבת באופן הוא שהלימוד גם "דיבוק 292בבד"כולל של באופן אלא ,
ל"מלחמתה293חברים" באים שעלֿידיֿזה דאף תורה", את 294של זה אוהבים "נעשים סוףֿכלֿסוף הרי ,

"אחים".295זה" כמו

הגשמיים, הענינים לכל בנוגע גם ברכה נמשכת - התורה ללימוד בנוגע ומהברכה

בהיכל  מתפלל הגדול הכהן שהיה קצרה כבתפלה - כפשוטם גשמים לירידת בנוגע מהברכה החל
וחותמם  לסיומם עד תשרי חודש מועדי מקדושת ביציאה גם (ודוגמתו הקדשים מקודש בצאתו
שהם, מקום בכל ישראל בית עמך כל ועל עלינו הבאה זו שנה שתהא כו' רצון "יהי בשמחתֿתורה):
כו' "לברכה גשמים: בברכת שאומרים התפילה ובנוסח גשומה", טלולה "שנת גשומה", שחונה אם

כו'", לשובע כו' לחיים

ושניהם  בשר, ועד מנפש מישראל ואחת אחד לכל המצטרך בכל ומבורכת טובה שנה - ובפשטות
יחד. גם

***

.ÂÓראשונות פרשיות ג' אודות ואילך ) כ "ח  (סעיף לעיל להמדובר (שבשיעור בהמשך בראשית דפרשת
נקודה: עוד להוסיף יש - הדעת עץ דחטא הבלתיֿרצוי הענין אודות  הסיפור גם נכלל שבהם היומי)

עלֿידי ובא נגרם הדעת עץ דחטא הענין הכתובים.degכללות בפשטות כמסופר ,

חז"ל  אמרו עלֿידי296ולכן נעשה החטא על miypשתיקון - נדה מצות מצוות: ג' ניתנו שלהן דוקא,
ששפכה), האדם דם על לה שיתכפר (כדי נדה מצות לה ניתן לפיכך הראשון אדם של דמו ששפכה ידי
חלה, מצות לה ניתן לפיכך עולם של חלתו גמר שהיה הראשון אדם את שקלקלה ידי על - חלה מצות
והיינו, הנר. הדלקת תשמור לפיכך הראשון אדם של (נרו) נשמתו שכבתה עלֿידי - הנר הדלקת ומצות

"החן" שלהן תיבות שראשי - הנ"ל המצוות ג' מקיימות ישראל שנשי תיקון 297שעלֿידיֿזה נעשה -
הדעת. עץ חטא
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וש"נ.286) .22 ע' חל"ג תו"מ ראה
ואילך.287) סע"ב ד, או"ת
יט.288) ב, בראשית
(289284 שבהערה הנ"ל בשיחה .הובא
חכ"ד 290) (תו"מ ס"ד תשי"ט שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(121 ע'
וש"נ.291) .62 ע' חל"ה תו"מ גם ראה

וש"נ.292) ב. סג, ברכות
מ"ו.293) פ"ו אבות
ב.294) קיא, סנהדרין
ע"ב.295) ריש ל, קידושין
ספי"ז.296) ב"ר נח. ר"פ תנחומא ה"ו. פ"ב שבת ירושלמי
ד),297) (יז, מצוות ג' ד"ה שלח פ' עה"ת עמוקות מגלה

(ראה מיימוני הגה"ת (שנדפסובשם זרעים" לספר דשייכי "הגהות



d"kyz'dסד ,dxezÎzgny mei zgiy

בעולם  ואפילו וחוה), הראשון אדם של (מקומם מקדם" עדן "בגן גם ושלימות תיקון לפעול ("החן"),
גם  הרי האצילות, בעולם גם אלא העשיה, בעולם רק לא ירידה נעשה החטא שעלֿידי (דכשם האצילות

האצילות). בעולם מגעת החטא דתיקון הפעולה

.ËÓ:כולה השנה כל במשך ישראל נשי של בעבודתן ונתינתֿכח והוראה לימוד מהוה זה וענין

בשולחןֿערוך  הזקן אדמו"ר שכתב מה שבת 308ובהקדם נר הדלקת במצות מוזהרות שהנשים בהטעם
שתתקן  שבת נר הדלקת מצות לה נתנו לכך עולם של נרו כבתה שהיא ש"מפני לכך (נוסף מהאנשים יותר

הבית". בצרכי ועוסקות בבית שמצויות "מפני - שקלקלה") מה

העולם  עם כלֿכך במגע באות אינן הבית, בצרכי ועוסקות בבית מצויות שלהיותן - בזה והענין
"עקרת  של לתפקיד יותר הן מסוגלות ולכן שמבחוץ, מהעולם מושפעות אינן ובמילא שמבחוץ,

(עלֿדרך 309הבית" הבעל אצל שלימות להוסיף גם כולל המתאים, באופן היהודי הבית את להנהיג ,
מ"ה). בגימטריא דאדם, השלימות נעשה חוה, בגימטריא הוי', דשם המילוי שעלֿידי לעיל האמור

הענין  נעשה שעלֿידיֿזה - הנר הדלקת הנ"ל: מצוות בג' והידור זהירות תוספת עלֿידי - לראש ולכל
בית  ונדה 310דשלום ל"ח), סעיף (כנ"ל ב"לחם" שנכללים האדם צרכי בכל גם פועל זה שענין - חלה ,

עד. עדי בנין זה, שלאחרי הדורות המשך כל על ופועל שקשור -

במהרה  זוכים עד, עדי בנין בישראל, בתים בבנין ישראל נשי של פעולתן שעלֿידי - העיקר והוא ועוד
הרמב"ם  (כפסקֿדין צדקנו משיח עלֿידי שיבנה השלישי המקדש בית - העיקרי לבנין ),311בימינו

השמים  מן ולבוא להתגלות רק וצריך הוא, ומשוכלל בנוי  מצפין שאנו העתיד שמקדש - מזה ויתירה
סוכה  במסכת ותוספות רש"י בפירוש ),312(כדאיתא

לבב. וטוב שמחה ומתוך הגלות, זמן במשך ועבודתינו מעשינו עלֿידי - לנו תהיה כן

הצ"צ]. מאדמו"ר ניגון ואחרֿכך מהר"ש, מאדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

. נתבאר שכבר כפי השנה", "קרן עלֿדבר דשמחתֿתורה בהתוועדות להזכיר האחרונות בשנים נהוג
זה  שלפני בשנים .313בארוכה

הדברים: ותוכן

המותר, (באופן טובים וימים בשבתות גם כולל השנה, ימות בכל להיות צריכה - הצדקה מצות
כמובן).

סעיף  (כנ"ל חגיכם" ד"פרש הענין את לשלול כדי - דצדקה החיוב ביותר מודגש ביוםֿטוב [ואדרבה:
אבל  כו', דפרש הענין לשלילת בנוגע רק זה הרי קאמר", לא שבתכם ש"פרש אף - לשבת בנוגע וגם ו).
בהישג  תלוי הצדקה דמצות החיוב כי החול, בימות מאשר יותר עוד צדקה דנתינת החיוב ישנו מכלֿמקום
דצדקה  החיוב גם גדל במילא הרי החול, בימות מאשר יותר ידו בהישג יש השבת שביום וכיון הנותן, יד

יותר].

הצדקה. נתינת דבר על לפעמים לשכוח  עלולים אחרות, סיבות או הטרדות, ריבוי מצד אמנם,

י  שבה - ביומו יום מידי לצדקה נותנים שממנה - השנה" "קרן נתייסד זה הרוצה ועל כל להשתתף כול
לבו. נדבת כפי השנה, ימי למספר המכוון סכום נתינת עלֿידי
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ס"ה.308) סרס"ג או"ח
ע'309) ח"ב נ"ך אוה"ת א. קנד, זח"א ב. פע"א, ב"ר ראה

ואילך. תתנח ע' תתעא.
ס"א.310) שם אדה"ז שו"ע

מל 311) פי"א.הל' וסוף ריש כים
סע"א.312) מא,
המשך 313) - ב (התוועדות בראשית ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(183 ע' חל"ח (תו"מ סמ"ד דאשתקד לשמח"ת)
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מספיק  זה שבשביל צדקה, נתינת ללא אחד יום יעבור שלא הוא השנה" ב"קרן שהמכוון שאף ופשוט,
קטן  סכום בנתינת  חובה ידי לצאת אין מכלֿמקום יום, כל עבור ביותר) קטן (אפילו סמלי סכום גם

לו. מוסיפין המוסיף וכל משובח, זה הרי המרבה כל - אדרבה אלא בלבד,

ממי  העני ידע ולא נתן למי ידע ש"לא באופן הצדקה בנתינת המיוחדת המעלה על נוסף - זה וכל
. .לקח במקדש שהיתה חשאים לשכת כגון .. צדקה של קופה לתוך הנותן לזה וקרוב שהממונה . .

הרמב"ם  שכתב כמו כשורה", להנהיג ויודע וחכם ה"שמונה 314נאמן בצדקה"315בענין (ש)יש .316מעלות

.‡ הזה בזמן גם ישנו זה (שמעין השקל למחצית בנוגע - בתורה ענין עם זה ולקשר להמתיק ויש
פורים  בערב השקל מחצית ליתן ישראל כמנהג -317:(

ושנה" שנה בכל השקל מחצית ישראל איש כל ליתן התורה מן ממנה 318"מצותֿעשה ו"לוקחין ,
וכו'" הצבור קרבנות וכל והמוספין יום כל של חלק 319תמידין מישראל ואחד אחד לכל יש ועלֿידיֿזה ,

שהרי  זמן, לאחרי שקליהם שנתנו אלו גם כולל כולה, השנה כל במשך מקריבים שהיו הציבור בקרבנות
אחר  שקלו נאבד אם גם (שלכן לגבות העתיד על גם אלא הגבוי, על רק לא תורמים השקל במחצית

השקל) מחצית וליתן לחזור צריך אינו התרומה, .320שנתרמה

השנה  כל משך על כללית לקופה שנותנים מישראל וכמה דכמה בההשתתפות - לזה ודוגמא ומעין
יום  בכל לצדקה נותנים שממנה זמן), לאחרי השתתפותם סכום את שימסרו אלה גם נכללים (ובזה כולה

תקנום" קרבנות במקום "תפלות - התפילה קודם רז"ל 321ויום כמאמר מצלי 322- והדר לעני פרוטה "יהיב
כתיב  פניך".323כו' אחזה בצדק אני

ד"אחזה- מהדיוק עלֿדרךjiptולהעיר מ"פני", שלמעלה "פניך" (בהמאמר ", לעיל )324המבואר
הולכים" ד"פניך ילכו"325העילוי "פני הענין .326לגבי נעשה ידה שעל - הצדקה מעלת גודל מובן ומזה

רק (לא דעת" לאדם חונן מ"אתה החל האדם, צרכי כל שכוללת בתפלה, פניך" ובינה ,ד"אחזה חכמה 
יהודי אצל דחב "ד הענין עיקר  והרי דעת"), "יחוה  דעת, גם להצרכים אלא ועד רוחניים, לענינים בנוגע הוא

הצדקה שענין ונמצא, לאעלא"הגשמיים, "תרעא בבחינת והגשמיים.327הוא הרוחניים הענינים לכל בנוגע

.· הרמב"ם פוסק - השקל מחצית לנתינת בנוגע מעט :318והנה, היום רבות בפעמים נותנו "ואינו
כאחת כולו נותנו אלא מעט, התורה).ולמחר מן דין שזהו משמע הרמב"ם לשון (ומשטחיות אחת" בפעם

חינוך' ב'מנחת זה על שהעיר כפי - הדברים במקור לעיין מקורו".328ויש  הראה לא "הכסףֿמשנה :

שמצינו המשנה ektdובפרט בפירוש הרמב"ם שכתב כמו - צדקה המעשה",329בנתינת רוב לפי "הכל
שנעשית הצדקה במעשה מעלה zeaxשיש minrta אחד הכולל הסך כי גם אחת, ובבת אחת בפעם ולא ,

הוא.

הרגצ'ובי  .330ומבאר שם ובירושלמי ע"א ח' דף דחגיגה בהך תליא חובתו ש"זה חולק אדם אם .
דברים" שתי 331לשני בידו שתהא צריך אלא בהמות לשתי חובתו חולק אדם "אין יוחנן ר' שלדעת -

כסף" שתי ("הראיה ואחד"332כסף אחד לכל יש 333) ד"שקלים - השקל דמחצית בהחיוב ועלֿדרךֿזה ,
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ה"ח.314) פ"י עניים מתנות הל'
ל"315) שמונה דמספר מהשייכות ֿעצרת".ipinyלהעיר
ה"ז.316) פ"י שם
רסתצ"ד.317) או"ח רמ"א
שקלים.318) הל' ריש רמב"ם
רפ"ד.319) שם
ה"ט.320) פ"ג שם רמב"ם רפ"ב. שקלים ירושלמי
ב.321) כ, זח"ב ב. כו, ברכות ראה
סע"א.322) יו"ד, ב"ב
טו.323) יז, תהלים
(324.(101 ע' (לעיל פ"ב

טו.325) לג, תשא
יד.326) שם,
רע "א .327) ח, ח"א - הזהר  הקדמת  ועוד.לשון 
קה.328) מצוה
סכ"א.329) אגה"ק בתניא הובא - מט"ו פ"ג אבות
חט"ז330) לקו"ש גם ראה  - לקמן חל"א בהבא ואילך. 384 ע'

ואילך. 132 ע'
שקלים.331) הל' ריש הרמב"ם על צפע"נ
חגיגה.332) ריש
שם.333) חגיגה טופלין תוד"ה וראה שם. ירושלמי
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. ולכך כפרה, שם אחת"עליהם בבת השקל מחצית להביא צריך השקל 334. דמחצית שהשיעור והיינו, ,
מצטרף". "שיעור ולא עצמי" "שיעור הוא גרה) (עשר

במטבע  השקל מחצית ליתן צריך אלא השקל, למחצית שיצטרפו פרוטות ליתן אפשר שאי מובן, ומזה
קלבון  להוסיף דצריך והא - דוקא. בפני 335אחת דין זהו אלא השקל, דמחצית החיוב לעצם ענין אינו ,

חצאין. לב' השקל החלפת עבור לגזבר או לשולחני ליתן שצריך עצמו

יש  אחד שלכל לשותפים שנחשבים באופן זה אין - שניהם על שלם שקל שנתנו שנים גיסא, ולאידך
בשקל  שחייבים חלק הטעם גם וזהו השקל. מחצית של מטבע נתן מהם אחד שכל נחשב אלא השלם,

של  מטבע נתן אחד שכל  נחשב שיהיה חצאין, לב' השקל החלפת בשביל הוא זה שחיוב - בקלבון
השקל. מחצית

.‚ שעלֿידי ֿזה הוא שהמכוון כיון - השנה " ל"קרן להנתינה  בנוגע  יום אמנם , מידי הצדקה נתינת תהיה
מהדדי" מיפסקי ש"יומי גם ומה ליתן,336ביומו, ואפשר דוקא, אחת בבת נתינה להיות צריך שאין מובן הרי

בפרוטות, כנ"ל.גם משובח, זה הרי יותר גדול סכום בנתינת המרבה שכל אלא

ששכרו  ובודאי יותר, ולהרבות להשתדל צריך העני גם אלא ירבה, שהעשיר בלבד זו לא - זה ובענין
כמו  להקדושֿברוךֿהוא, הלואה בתורת היא לצדקה הנתינה שהרי, מהקדושֿברוךֿהוא, לו ישולם

כערך 337שכתוב  - ועד ככה, פעמים וכמה בכפליים, הקדושֿברוךֿהוא לו מחזיר ואז דל", חונן ה' "מלוה
מחט" של "חודה לגבי אולם" של  .338"פתחו

לענין  בנוגע הברכה מהמשכת החל הקדושֿברוךֿהוא, של ברכותיו להמשכת זוכים ועלֿידיֿזה
עליהם  לקבל כדי צדקה להן לעשות המהוגנים אדם בני לו ממציא ש"הקדושֿברוךֿהוא - גופא הצדקה

הענינים.224שכרו" שאר בכל הברכה להמשכת בנוגע ועלֿדרךֿזה ,

נאמר  הצדקה שבמצות "מצותך339וכיון מאד", מצותך הצדקה "רחבה מצות היא דייקא יחיד) (בלשון
שהקדושֿברוךֿהוא מה ממש ה' מצות כו'"שהיא תמיד עושה ובעצמו המשכת 340בכבודו גם הרי -

שעלֿידי הקדושֿברוךֿהוא,הברכות של "רחבה" גופא, ובזה מאד", ד"רחבה באופן היא הצדקה מצות
הקדושֿברוךֿהוא, של ו"מאד"

את  גם שפורצים מים ריבוי בדוגמת וההסתרים, ההעלמות כל את פורצת זו המשכה הרי שכן, וכיון
יֿטו),הס  סעיפים (כנ"ל יותר גדולה במהירות המים מרוצת נעשית ועלֿידיֿזה תימה,

בדוגמת פסולת, תערובת בלי למטה באה זו שהמשכה - זאת השמים"ועוד מן "לחם שלהיותו ,341המן,
לכל משתנה שהיה לכך נוסף שבעולם הרי בו 342הטעמים היה לא - ברכה עניני כל שכולל היינו, ,

,343פסולת 

כולה. השנה כל במשך - גלוי ובאופן ממש בפועל לנו תהיה כן

***

(בבא  הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון האמצעי. מאדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי". זשוריצי "ניע אחת). פעם - ָהרביעית

- והמים החלה - ההתוועדות משיירי נתן שליט"א אדמו"ר שמתקיים כ"ק תורה" ה"כינוס עבור
חג". ב"אסרו
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ואילך.334) א ג, השלמה צפע"נ
רפ"ג.335) שקלים הל' רמב"ם
א.336) ז, נזיר
יז.337) יט, משלי
(ב).338) ב פ"ה, שהש"ר ראה

צו.339) קיט, תהלים
סי"ז.340) אגה"ק תניא
ד.341) טז, בשלח
סע"א.342) עה, יומא
ב.343) שם,
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אלקינו". "הוא בחרתנו". "אתה עמך". אנו "כי זיך". עסט "עסן לנגן צוה כך אחר

ברכה". של מ"כוס שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק - והבדלה מעריב תפלת המזון, ברכת לאחרי

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר צאתו, טרם אחרונה, ברכה לאחרי

לדרכו". הלך "ויעקב עתה: מכריזים - כ) (סעיף לעיל המדובר עלֿפי

תובלון" ובשלום תצאו בשמחה ד"כי באופן תהיה לדרכו", ד"יעקב שההליכה .344ויהיֿרצון

גו'"]. בשמחה "כי לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

•
.d"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

זה ‡. שבאים שונים ענינים אינם - לזה זה בסמיכות תמיד שהם - ושמחתֿתורה בראשית שבת
בזה. זה כלולים הם אלא לזה, זה שייכות רק להם שיש ענינים שני לא ואפילו זה, לאחר

בראשית, פרשת לקרוא מתחילים שבשמחתֿתורה בכך כמודגש - בשמחתֿתורה כלולה בראשית שבת
ילינו  שלא "כדי רק שזהו הבאה, הפרשה התחלת ובחמישי בשני קוראים שבוע שבכל כמו זה אין והרי

תורה" בלא ימים השנים,1שלשה בכל שהיא - בשמחתֿתורה בראשית בפרשת הקריאה מהֿשאיןֿכן ,
או  בראשית משבת ביותר האפשרי בריחוק היא אם דשמחתֿתורה, הקביעות באופן נפקאֿמינה ללא
שבת  כבר כלולה שבשמחתֿתורה בגלל אלא הנ"ל, מטעם אינה - בראשית לשבת בסמיכות שהיא

בראשית.

וחמישי  שני בימים כמו שלישי, יום עד רק לא היא בשמחתֿתורה בראשית דפרשת הקריאה ולכן,
- לעשות" אלקים ברא "אשר עד "ויכולו" גם כולל ימים, הששה כל קורין אלא בראשית, דפרשת
מדות, הששה כל הימים, ששת כל את כוללים הראשונות, מדות ג' ראשונים, ימים ג' שגם דאףֿעלֿפי
קודם  שהיה כפי רק ולא בגילוי, שיומשך היא ברא" ד"בראשית הכוונה ואילו בהעלם, רק זה הרי

בהעלם  בכח, בעצמו ששיער הענינים 2הבריאה, ככל - בתורה הקריאה עלֿידי בגילוי וההמשכה .
בשמחתֿתורה. גם אלא בראשית, בשבת רק לא היא - התורה עלֿידי שנמשכים

ההתכללות  כמו לא - גילוי של באופן היא בשמחתֿתורה בראשית דשבת ההתכללות אחר: בסגנון
. יום "היום כבר אומרים ראשון מיום שהחל בכך שמתבטאת שלפניו, השבוע בימי שבת כל בשבת",של .

הרמב"ן  שכתב לקדשו"3וכמו השבת יום את "זכור המצוה מקיימים בהעלם,3שעלֿידיֿזה הוא זה שענין ,
קורין  אלא השבת, את מזכירים רק לא בשמחתֿתורה, מהֿשאיןֿכן השבת, יום את מזכירים רק שהרי

לעשות". אלקים ברא "אשר עד בראשית פרשת בפרטיות

ימי  שכל שבוע שבכל כמו רק לא - גילוי של באופן בראשית בשבת כלולה שמחתֿתורה גם וכך
השבוע  בימי תמיד שחל בשמחתֿתורה, ישנו זה ענין (שגם שלאחריו השבת ביום ונכללים עולים השבוע
בשבת  בגילוי הוא דשמחתֿתורה שהענין באופן אלא בהעלם, היא זו שהתכללות בראשית), שבת של

בשמחתֿתורה  שהתחילו ה"קוגלען" את מסיימים בראשית שבשבת ישראל מנהג שלכן, ,4בראשית,
ה"מצוות" את מצד 5ומוכרים השנה, כל של בשבתות מאשר יותר היא בראשית דשבת השמחה וגם וכו',

שבו. דשמחתֿתורה ההתכללות
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יב.344) נה, ישעי'
רפי"ב.1) תפלה הל' רמב"ם א. פב, ב"ק
בתחלתו.2) ויושר עיגולים שער ע"ח  הערת ראה  גם וראה

ואילך. 38 ס"ע תש"ט בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק

ח.3) כ, יתרו
תשי"א 4) מרחשון מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת גם ראה

.(63 ע' ח"ב התוועדויות - מנחם (תורת סי"ז
תשכ"א 5) מרחשון מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת גם ראה



d"kyz'dסח ,oeygxn g"dan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

בראשית שבת גם כך השנה , כל על  כללי  ענין הוא ששמחתֿתורה כשם כל ולכן , על כללי ענין הוא
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר וכפי כל 6השנה. אצל הסדר היה שכך (וכנראה צדק' ה'צמח הנהגת אודות

ליום  אור בלילה, חמישי ביום הסדרה להעביר מתחיל שהיה - הסדרה להעברת בנוגע נשיאינו) רבותינו
בהעברת  ביותר מאריך שהיה - בבוקר בשבת ומסיים 'שבתֿקודש', וערב ביום וממשיך שבתֿקודש, וערב
בראשית  בשבת אוועק") זיך מ'שטעלט ("ווי העמידה אופן שלפי הטעם, וביאר בראשית, דשבת ַהסדרה

השנה. כל על נמשך כך

אדמו"ר ·. מו"ח כ"ק ומדגיש מבאר לשמחתֿתורה בנוגע בלימוד 7והנה, מתבטאת אינה שהשמחה
באבנט  חגורה שהיא כפי הספרֿתורה עם שרוקדים ובאופן בריקודים, אלא והשגה, בהבנה התורה

בה, ללמוד אפשרות שאין כך במעיל, (לא ועטופה שהוא ריקוד - עמה ורוקדים שמחים כזה ובאופן
שכל  לבחינת ששייך שבידים המעשה כח כמו דלא המעשה, כח עיקר הוא שבהם ברגלים, אלא) בשכל,

כתיבה. כמו שבמעשה,

הוא  שהריקוד בזה, וכהלשון לשכל, השייך אופן יש שברגלים המעשה לכח השייך בריקוד שגם ואף
הניגון  קצב לשם 8לפי ריקוד אלא הניגון, קצב לפי אינו בשמחתֿתורה שהריקוד בפועל רואים הרי -

לעיל  וכמדובר זיך"), טאנצט עס ווי ("מ'טאנצט כרע"9ריקוד ד"מנפשיה באופן .10שזהו ַַ

הלימוד ענין  כלֿכך נוגע שלא - בראשית לשבת בנוגע גם מובן בכח ומזה השמחה, ענין אלא כו',
המעשה.

ופרט  כלל בדרך שהם שבתורה הענינים כל כמו בכח 11אלא, הריקוד ענין הוא בשמחתֿתורה הנה -
עצמה. שבתורה המעשה ענין הוא בראשית בשבת ואילו ממש, המעשה

הזה  מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך היה "לא בראשית: פרשת בריש רש"י שכתב מה וזהו
כח .12לכם  משום בבראשית, פתח טעם ומה .13- וכו'" גוים נחלת  להם לתת לעמו הגיד מעשיו

הוראה  מלשון היא שתורה והשגה,14שאףֿעלֿפי שבהבנה והלכות דינים בהוראת התורה מתחילה לא ,
צדיקים" כולם "ועמך - בצדיקים וכן הקב"ה; של המעשה כח מעשיו", ב"כח ש"דומין 15אלא -

בראשית 16לבוראם" ובשבת ממש, המעשה בכח בריקוד - [בשמחתֿתורה המעשה בכח היא שההתחלה ,
השנה. כל במשך והשגה בהבנה בעיון התורה לימוד בא ואחרֿכך התורה], שבלימוד המעשה כח בענין -

בראשית  לפרשת מלכות בדבר יודפס השיחה המשך
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.(113 ס"ע חכ"ט התוועדויות - מנחם (תורת ס"ז א) (התוועדות
וש"נ.
וש"נ.6) שנד. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
ובהנסמן7) ,57 ע' ריש תרפ"ט סה"מ 375.ראה בהערה שם

גם חמ"א וראה התוועדויות - מנחם וש"נ.תורת .152 ע'
דרמ"צ 8) עד. ע' ח"א חתונה דרושי אדהאמ"צ מאמרי ראה

ועוד. ואילך. תקפב ס"ע ב) (כרך שה"ש אוה"ת ע"ב. ריש קעז,
חמ"א 9) התוועדויות - מנחם (תורת סכ"ג שמח"ת יום שיחת

.(128 ע'

הובא10) סה"ד . פ"ב ברכות ירושלמי  קיח,ראה שבת בתוס'
סע"ב.

וש"נ.11) .124 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ב.12) יב, בא
ו.13) קיא, תהלים
פרשתנו.14) ריש בגו"א הובא ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ועוד.
חלק.15) ר "פ  סנהדרין  וראה  כא. ס, ישעי '
ועוד.16) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
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הקודש  ללשון מתורגם
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סוכה  במסכת בגמרא אליעזר 1נאמר רבי "תניא :
ביוםֿטוב  חובתו ידי יוצא אדם שאין כשם אומר:

דכתיב  חבירו, של בלולבו חג של ולקחתם 2הראשון :
– תמרים כפות הדר עץ פרי הראשון ביום לכם
של  בסוכתו חובתו ידי יוצא אדם אין כך משלכם,

דכתיב  –3חבירו, ימים שבעת לך תעשה הסוכות חג :
אדם  אין שאמרו אףֿעלֿפי אומרים: וחכמים משלך.
חבירו, של בלולבו הראשון טוב ביום חובתו ידי יוצא

דכתיב  חבירו, של בסוכתו חובתו ידי יוצא כל 4אבל :
ישראל  שכל מלמד – בסוכות ישבו בישראל האזרח
דרשי  מאי לך האי ורבנן אחת. בסוכה לישב ראויים
"לך"?) המילה את חכמים דורשים (=וכיצד ביה
לדבריהם, באה, זו (=מלה גזולה למעוטי ליה מיבעי
כל  כתיב: – שאולה אבל "גזולה"), סוכה למעט כדי

האזרח".

שאין  שלמרות חכמים, כדברי נקבעה ההלכה
חובת  ידי הסוכות חג של הראשון ביוםֿטוב יוצאים
"משום  שאולים, מינים בארבעה המינים ארבעת

לכם" יהיו) שהמינים צורך שיש (=משום ,5שבעינן
ידי  לצאת ואפשר ההלכה, שונה סוכה לגבי זאת  בכל

שאולה  סוכה עלֿידי המצוה .6חובת

חכמים  לדברי שהסיבה נראה, ראשון במבט
שמן  היא, שאולה בסוכה המצוה חובת ידי שיוצאים
ישראל  שכל המלמד בישראל", האזרח "כל הפסוק
לך" שב"תעשה רואים, אנו אחת, בסוכה לישב ראויים

אלא  "שלך", להיות צריכה שהסוכה הכוונה אין
(=למעט) "למעוטי" כדי רק באה "לך" שהמילה

גזולה".

בשולחןֿערוך  אומר הזקן אדמו"ר "אףֿעל7ֿאבל :

משלך, – לך תעשה הסוכות חג תורה שאמרה פי

אףֿעלֿ חבירך, של ולא שלך הסוכה שתהא כלומר,
דכיוון  שאולה, בסוכה חובתו ידי אדם יוצא פיֿכן

היא הרי ברשות לה –elykשנכנס לך נאמר ולא ,
רואים  אנו מכך הגזול". את להוציא אלא משלך,

"לך" המילה מן לומדים אנו סוכה לגבי שגם בבירור,

אפשר  זאת למרות אך "שלך", להיות צריכה שהיא
מפני  שאולה, סוכה עלֿידי המצוה חובת ידי לצאת

היא "הרי ,elyk"8שהשאולה

ידי  לצאת שאפשר לכך הסיבה אם להבין: יש

"כל  שהפסוק מפני איננה שאולה בסוכה חובה

ה"שאולה"daxnהאזרח..." הסוכה מפני 9את אלא ,
כשלו" היא הרי גם 10ש"שאולה... כשר יהא לא מדוע ,

הרי  "שאולה... שהרי סיבה, אותה מפני שאול לולב

כשלו"? היא

.·
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הבדלים  כאן שיש כך, על לענות היה ניתן לכאורה

"שלו" למושג "כל 11בהסבר הפסוק מגלה סוכה לגבי .
משלך", – "לך של פחותה בדרגה שדי האזרח...",

שלו  שאיננה למרות שאולה, סוכה גם נכללת שבה

ולכן 12ממש  כזה, פסוק אין הלולב לגבי זאת לעומת .
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ב.1) כז,
מ.2) כג, אמור
יג.3) טז, ראה
מב.4) שם, אמור
ס"ב 5) סתרמ"ט או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ה"י. פ"ה לולב הל' רמב"ם

ס"ג. סתרנ"ח (ס"א).
(ולהעיר 6) ס"ב סתרל"ז שם טושו"ע הכ"ה. פ"ה סוכה הל' רמב"ם

ואכ"מ). ב. מכתב (להרגצובי) תורה ממכתבי
ס"ג.7) סתרל"ז או"ח
כן 8) מפרש שכנראה ס"ב, שם מלבוש הוא דאדה"ז מקורו בפשטות

שכה  (מצוה המנ"ח שמפרש כמו [ודלא האזרח. כל ד"ה שם בפרש"י
סתפ"ב  או"ח שע"ת סשמ"ז. הריב"ש שו"ת וראה בפרש"י. סק"ט)
שם), האזרח כל (ד"ה ותוס' רש"י מחולקים שבזה י"ל ועפ"ז סק"א].

האזרח" מ"כל למדין התוס' jixvדלדעת oi`y,"משלך ד"לך לדין

`linne שם ריב"ש וראה שאולה. ובסוכה השותפים בסוכת י"ח יוצאין
.15 הערה לקמן ראה –

ועוד.9) ורבנן. ד"ה א לא, לסוכה תמרים כפות ראה
הביא 10) ולא כשלו" היא "הרי ההסברה אדה"ז מ"ש מובן ועפ"ז

שהכוונה  קס"ד הי' אז כי – גו'" האזרח "כל מהכתוב הלימוד כלל
שלך. – ד"לך" הדין בסוכה שאין בהלימוד

וש"נ.11) ב. לו, (יבמות לפירות או הגוף קנין ענינים: בכו"כ ועד"ז
סוגי  ועוד), ס"ג. תרלז סי' שם לשו"ע (למהרש"ק) שלמה מחכמת ולהעיר

יראה ללא בנוגע ט"ז jlמשכון (ובנ"כ). תמא סי' או"ח (ואדה"ז) (שו"ע
ועוד. ועוד), סק"ד. תמג סי'

אלא 12) משלך לך נאמר "ולא שם אדה"ז מל' קצת משמע כן
חבירו  עם בה שותפות לו שיש בסוכה לאח"ז (וכן הגזולה" את להוציא

נקרא זה "ואין שמאריכות lfbכתב י"ל ועפ"ז כו'"). כן דעת שעל כיון
שלך הסוכה שתהא "כלומר הסעיף בתחלת אדה"ז jxiagלשון ly `le"

d"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

בראשית שבת גם כך השנה , כל על  כללי  ענין הוא ששמחתֿתורה כשם כל ולכן , על כללי ענין הוא
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר וכפי כל 6השנה. אצל הסדר היה שכך (וכנראה צדק' ה'צמח הנהגת אודות

ליום  אור בלילה, חמישי ביום הסדרה להעביר מתחיל שהיה - הסדרה להעברת בנוגע נשיאינו) רבותינו
בהעברת  ביותר מאריך שהיה - בבוקר בשבת ומסיים 'שבתֿקודש', וערב ביום וממשיך שבתֿקודש, וערב
בראשית  בשבת אוועק") זיך מ'שטעלט ("ווי העמידה אופן שלפי הטעם, וביאר בראשית, דשבת ַהסדרה

השנה. כל על נמשך כך

אדמו"ר ·. מו"ח כ"ק ומדגיש מבאר לשמחתֿתורה בנוגע בלימוד 7והנה, מתבטאת אינה שהשמחה
באבנט  חגורה שהיא כפי הספרֿתורה עם שרוקדים ובאופן בריקודים, אלא והשגה, בהבנה התורה

בה, ללמוד אפשרות שאין כך במעיל, (לא ועטופה שהוא ריקוד - עמה ורוקדים שמחים כזה ובאופן
שכל  לבחינת ששייך שבידים המעשה כח כמו דלא המעשה, כח עיקר הוא שבהם ברגלים, אלא) בשכל,

כתיבה. כמו שבמעשה,

הוא  שהריקוד בזה, וכהלשון לשכל, השייך אופן יש שברגלים המעשה לכח השייך בריקוד שגם ואף
הניגון  קצב לשם 8לפי ריקוד אלא הניגון, קצב לפי אינו בשמחתֿתורה שהריקוד בפועל רואים הרי -

לעיל  וכמדובר זיך"), טאנצט עס ווי ("מ'טאנצט כרע"9ריקוד ד"מנפשיה באופן .10שזהו ַַ

הלימוד ענין  כלֿכך נוגע שלא - בראשית לשבת בנוגע גם מובן בכח ומזה השמחה, ענין אלא כו',
המעשה.

ופרט  כלל בדרך שהם שבתורה הענינים כל כמו בכח 11אלא, הריקוד ענין הוא בשמחתֿתורה הנה -
עצמה. שבתורה המעשה ענין הוא בראשית בשבת ואילו ממש, המעשה

הזה  מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך היה "לא בראשית: פרשת בריש רש"י שכתב מה וזהו
כח .12לכם  משום בבראשית, פתח טעם ומה .13- וכו'" גוים נחלת  להם לתת לעמו הגיד מעשיו

הוראה  מלשון היא שתורה והשגה,14שאףֿעלֿפי שבהבנה והלכות דינים בהוראת התורה מתחילה לא ,
צדיקים" כולם "ועמך - בצדיקים וכן הקב"ה; של המעשה כח מעשיו", ב"כח ש"דומין 15אלא -

בראשית 16לבוראם" ובשבת ממש, המעשה בכח בריקוד - [בשמחתֿתורה המעשה בכח היא שההתחלה ,
השנה. כל במשך והשגה בהבנה בעיון התורה לימוד בא ואחרֿכך התורה], שבלימוד המעשה כח בענין -

בראשית  לפרשת מלכות בדבר יודפס השיחה המשך
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.(113 ס"ע חכ"ט התוועדויות - מנחם (תורת ס"ז א) (התוועדות
וש"נ.
וש"נ.6) שנד. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
ובהנסמן7) ,57 ע' ריש תרפ"ט סה"מ 375.ראה בהערה שם

גם חמ"א וראה התוועדויות - מנחם וש"נ.תורת .152 ע'
דרמ"צ 8) עד. ע' ח"א חתונה דרושי אדהאמ"צ מאמרי ראה

ועוד. ואילך. תקפב ס"ע ב) (כרך שה"ש אוה"ת ע"ב. ריש קעז,
חמ"א 9) התוועדויות - מנחם (תורת סכ"ג שמח"ת יום שיחת

.(128 ע'

הובא10) סה"ד . פ"ב ברכות ירושלמי  קיח,ראה שבת בתוס'
סע"ב.

וש"נ.11) .124 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ב.12) יב, בא
ו.13) קיא, תהלים
פרשתנו.14) ריש בגו"א הובא ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ועוד.
חלק.15) ר "פ  סנהדרין  וראה  כא. ס, ישעי '
ועוד.16) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
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האופן  היא משלכם" – לכם "ולקחתם של המשמעות
לולב  נכלל איננו שבו "שלכם", המושג של המלא

שאול.

מאוחר  בסעיף הזקן אדמו"ר של מלשונו אבל
"13יותר  היא שאולה שסוכה ynnמובן, ely הוא וכך ,"

גזולה  בסוכה יוצא שבדיעבד "ואףֿעלֿפי שם: אומר
לישב  אין לכתחילה מקום מכל בקרקע.. העומדת
נקראת  שאינה מפני חברו של בקרקע העומדת בסוכה
ואינה  משלך, – לך תעשה אמרה והתורה ממש, שלו

מדעתו, לו שהשאילה ממש, לשאלה היא דומה והרי
ynn elyk חובה ידי יוצאים שאין רואים אנו מכך ."

כאשר  גם חובה ידי לצאת שאפשר מפני שאולה בסוכה
אלא  ממש, "שלו" איננה שסוכה 14הסוכה מפני ,

אמנם היא ynnשאולה elyk15,אפוא נשאלת, ושוב ,
נכללים  השאולים המינים אין מדוע ששאלנו: השאלה

המינים? ארבעת שאצל ב"לכם"

האזרח...", "כל הפסוק שמן להסביר, אפשר אך
ממש  שאיננה בסוכה גם להסתפק שאפשר לומדים אין

אלא אשר jtidl"שלך", מיוחד ענין ישנו שבסוכה ,
" נעשית שאולה סוכה גם וההסבר elyynn"16בגללו .

הסוכה  את לו משאיל שחבירו כיוון הוא: לכך הפשוט
תהיה שהיא elyבאופן rawd zxick weica כל של

הלולב  לעומת הסוכה, בענין העיקר זהו (שהרי 17השנה

בלבד), צדדי תנאי הוא "שלך" – לגביו אשר וכדומה,

– ממש" "שלו של באופן היא ההשאלה לפיכך
השאילו" כזאת) (=במחשבה דהכי .18"אדעתא

.‚
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של  פנימיותם לפי זה ענין ולהסביר להוסיף ויש
ש"כל  לומדים האזרח..." "כל הפסוק מן הדברים:
המעלה  מפני – אחת" בסוכה לישב ראויים ישראל
למציאות  ישראל כל מתאחדים הסוכה, של המיוחדת
אחת". בסוכה לישב ראויים ישראל "כל אשר עד אחת,
ממש", "כשלו היא שאולה סוכה גם זו ומסיבה

להלן: כמוסבר

החסידות  בתורת הפסוק 19מוסבר "בכסה 20על
וביוםֿ בראשֿהשנה אשר שהענינים חגנו", ליום
בחג  מתגלים "בכסה", – מוסתרים הם הכיפורים
שבמושג  ההבדל יובן זה לפי חגנו", "ליום – הסוכות
ולהסביר  להקדים יש כך לשם ללולב. סוכה בין "לכם"
ויוםֿ בראשֿהשנה "בכסה" שהם הענינים את

הכיפורים.

בהרחבה  כבר ראשֿהשנה 21הוסבר של שבמהותם ,
מזה, זה הנעלים ענינים, שלושה יש ויוםֿהכיפורים

א) מצות zeevndוהם: – השנה בראש אלו: ימים של
התענית  מצות – וביוםֿהכיפורים שופר, תקיעת
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שיהי' שצריך (– (החיוב לא הוא ד"לך" הדין שכל לכאורה משמע
שצריך  בלולב משא"כ חבירך": של "לא (– השלילה (רק אלא "שלך",
אמנם. ד"ה סקל"ג סכ"ח מלואים אבני (ראה ממש משלכם" "לכם שיהי'
בסופו). סק"פ או"ח חת"ס משו"ת ולהעיר ועוד. סק"ט. סתמ"ח מקו"ח
בסוכה  י"ח דיוצאין כתב ולא כשלו" היא "הרי שכתב מזה אבל
יא, בסעיף ממ"ש ובפרט כנ"ל, (וכיו"ב) האזרח כל דכתיב כיון שאולה

בפנים. כדלקמן משמע
סי"א.13) שם
גזולה 14) סוכה גבי א) לא, (סוכה לומר שהוצרך מה מובן ועפ"ז

שלו  לדין צריך בסוכה גם כי – היא" שאולה וסוכה נגזלת אינה  "קרקע
שם  אדה"ז מדגיש וכן שם). (כבפנ"י דוקא" "לאו הוא זה דל' ואצ"ל
שלו  נקראת שאינה "מפני הנ"ל בסעיף וכן בידו". כשאול הוא "הרי ס"ד

ynn רבה אלי' וראה ממש, שלו שאי"ז אלא "שלו" נק' זה דגם משמע, "
כמו  הוי כשאולה דהוי כיון בקרקע הכא "אבל המג"א על שמשיג סק"ד

א. לא, סוכה תמרים מכפות ולהעיר לכם".
למה 15) א) ט, (סוכה ההוא ד"ה התוס' קושיית ליישב יש אולי עפ"ז

הבאה  מצוה לי' דהוה משום לי' "תיפוק גזולה למעוטי דלך קרא צריך
שלך  שיהי' לך תעשה צ"ל בסוכה גם כי – שם) מנ"ח (וראה בעבירה"

רק ואי"ז למעוטי), ד"ה שם רש"י כוונת שזוהי גזולה cenil(וי"ל למעוטי
דתוס' י"ל כהנ"ל ועפ"י סצ"ט. שאג"א וראה בסוכה. פסול הוא שגזול
מתוד"ה  משמע וכן .(8 הערה (הנ"ל ב כז, בדף אזלי לשיטתייהו ורש"י
אבל  משלכם". בעינן לא "ובסוכה לסופו קרוב א) (נה, גיטין טעמא מאי
שלו  שאינו בסוכה אדם "יוצא ורבנן ד"ה א לא, סוכה פרש"י מל'

כן, לדייק אין להמציאות.בשאולה" רק כוונתו כי

מכל 16) רחמנא לן דגלי דכיון מבאר לח סי' סופר מכתב בספר
פרטי  מישראל אדם אכל לאו לך ע"כ א"כ כשרה, שאולה דסוכה האזרח
טעמא  והיינו והפקר נכרי משל לאפוקי קאי ישראל אכללות אלא קאי
שמטעם  (ועיי"ש בי' קרינן לך ישראל בעלים לו שיש כיון בשאול דיוצא

עכו"ם). שותפות וכן מעכו"ם שאולה בסוכה יוצא אין זה
בעלות ענין דמה – סברתו להבין זכיתי דציבור llkcולא ישראל,

תביאו) ממושבותיכם (ע"ד דיהודי שצ"ל נחדש האם כסוכה, במצוה –
דוקא?!

הרי  – עכו"ם בשל חלה אינה קדושה בה שיש שמפני – נאמר ואם
סוכה  פרש"י (ראה זה למ"ד – סוכה קדושת (שזוהי קרבן בקדושת בפרט
החגיגה. על וד"ה לה' ד"ה ב ל, ביצה פרש"י החגיגה. על ד"ה א ט,
ישנה  – וש"נ)) א'תשה) (ע' סוכות אוה"ת וראה תרלח. ר"ס אדה"ז שו"ע
ולא  וכיו"ב, מ"ישראל" הוא – בקרא בכיו"ב דאו"ה ומיעוטא באו"ה.
להקדיש  יכול שאינו מפני ואם וכיו"ב). ("לך" וממונא דבעלות מלשון

דעכו"ם. או דישראל נפק"מ ומאי משאילו, הרי – שלו שאינו מה
(17k"ykna.ח ס"ו, סי"ד חאו"ח אדה"ז שו"ע (ראה שאולה מטלית

וש"נ). שם. ובקו"א
וראה 18) הקודמת. בהערה בהמצויין (ראה שאולה בטלית משא"כ

זה). המתרצים סקל"א המחנות לכל במאסף בהמצויין
ר"ה 19) סע"ב. מח, נצבים לקו"ת גם וראה ובכ"מ. ב. רלה, סדור

ואילך. סע"ג נד,
ד.20) פא, תהלים
(21124 (ע' לר"ה שיחה ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה לקמן בהבא

ואילך). 130 (ע' הכפורים וליום ואילך)



עי ireayd cenild xefgn t"r - zekeqd bg - zegiyÎihewl

ימי מעשרת היותם ב) והוידוי. התשובה daeyzומצוות
את  לתקן יכולה היא ולכן ממצוות, נעלית שתשובה –

העצמותית  המהות ג) המצוות. קיום בעבודת המעוות
השנה miniשל בראש התשובה: מענין הנעלית אלו,

עליכם" "תמליכוני של והעבודה ה' בקשת –22,

הענין  – הכיפורים  וביום הקדושֿברוךֿהוא. המלכת
כפרהenevirש  שדרגת מכפר, יוםֿהכיפורים efשל

התשובה. באמצעות הכפרה מן נעלית

השונות  הדרכים את מבטאים אלו ענינים שלושה

הקדושֿברוךֿהוא: עם ישראל של להתקשרות

מציאות  כביכול, הם, שישראל הוא, אחד אופן

צריך  זה באופן לאלקות. מתקשרים הם אך עצמאית,
iynnבאמצעותzeyridlהקשר xac באמצעות –

עול  עצמם על מקבלים ישראל כאשר המצוות, קיום

המלך. גזירות את ומקיימים שמים מלכות

של  פנימית התקשרות – יותר עמוק אופן גם יש

המצוות. בקיום תלויה שאיננה ה', עם ישראל
כאשר  שאף התשובה, בענין מתבטאת זו התקשרות

ה', ציווי על ועבר שמים, מלכות עול ח"ו, פרק, יהודי
הוא  – זאת לתקן ורוצה כך על ומתחרט מצטער הוא

בתשובה. חוזר

ה  מן נעלית זאת התקשרות שבאמצעות דרך קשר

לקיום  קשר לה יש זאת בכל אך המצוות, קיום
איֿקיום  על היא בתשובה שבחזרה החרטה המצוות:

deevnd את ולהבא מכאן לקיים מחליט הוא ולכן ,

מתבטאת  זו התקשרות שגם אפוא, יוצא המלך. גזירות
עדיין  כלומר, לקדושֿברוךֿהוא. להישמע בהחלטה

ונכנעת  המתקשרת עצמה, בפני מציאות הוא היהודי
לקדושֿברוךֿהוא.

ישראל  – הוא ההתקשרות של ביותר הנעלה האופן
cgוקודשאֿבריךֿהוא `lek ישראל בין מוחלט איחוד ,

של  ובעבודה ה' בבקשת מתבטאת זאת התקשרות לה'.

כך  לידי מביאים ישראל כאשר עליכם", "תמליכוני
עליהם: ימלוך שהקדושֿברוךֿהוא

תורה  באמצעות לה' ישראל של ההתקשרות
רק  להיעשות יכולה תשובה, באמצעות או ומצוות,

אז 23לאחר  רק כי הקדושֿברוךֿהוא, את שממליכים
דברו  הפרת על בתשובה לחזור למלך, להישמע אפשרי

וכדומה.

מהו  עליכם", "תמליכוני של הענין קיום לפני אבל
המלוכה, ענין בחסרון להרגיש לישראל הגורם הדבר

הקדושֿברוךֿ את מבקשים שישראל כך לידי והמביא
שישראל  מכך נובעת זו הרגשה עליהם? למלוך הוא

להיות  יכולים ואינם אלקות, עם לגמרי ,24מאוחדים
המלך. ללא ח"ו,

.„
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בין  הבדלים ישנם מדוע מובן, לעיל האמור לפי
בענין  וכן המצוות, קיום באופן לאחר אחד יהודי

שום  אין עליכם" "תמליכוני של בענין ואילו התשובה,
שבעת  שרואים כפי לרעהו, אחד יהודי בין הבדלים

פשוט  ואיש גדול שר שרויים ודם בשר מלך הכתרת
לאחר  ורק המלך, כלפי התבטלות דרגת באותה

הבדלים  קיימים גזירות, גוזר שהמלך ולאחר ההכתרה,
להלן: כמוסבר הגזירות, קיום באופן הנתינים בין

הוא  היהודי שבו התקשרות, סוג הוא המצוות קיום

המצוות  קיום לפיכך לה'. המתקשרת נפרדת, מציאות
לדרגתו  בהתאם יהודי כל אצל שונים העול וקבלת

עצמאית. כמציאות

שאיננו עב  יותר, עמוק קשר היא התשובה ודת
גדול  הבדל בה אין ולכן המצוות, קיום עלֿידי מתהווה

שתשובה  שרואים כפי לאחר, אחד יהודי בין כלֿכך
עלֿידי גם להיעשות ו"בשעתא xedxd25יכולה בלבד

חדא" וברגעא קיימים 26חדא זאת למרות אבל .
או  לעוונות, בהתאם תשובה זוהי זאת בכל כי הבדלים,

אין  אלה ובכל היהודי, של ולמקורו לשורשו תשובה
למשנהו. אחד יהודי דומה

מן  נובע עליכם" "תמליכוני של הענין זאת לעומת

שאי  כשם ולכן לה', ישראל שבין המוחלט האיחוד
להפריד  אפשר אי כך לה', ישראל בין להפריד אפשר

ישראל  כל זה בענין לזולתו. אחד יהודי בין ולהבדיל
אחת  כמציאות נחלקת.27הם שאיננה ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

ב.22) לד, א. טז, ר"ה
יתרו 23) (מכילתא (גזירות) עליהם אגזור מלכותי כשיקבלו כמחז"ל

ג). כ,
מבקש24) זה שתמליכוני d"awdומטעם כו' מלכיות לפני.. "אמרו

חד. כולא הם כי עליכם",

ב.25) מט, קדושין ראה
סע"א.26) קכט, זח"א
סכינא 27) ומחת קופד מקטע הוה ה"ד: פ"ט נדרים ירושלמי ראה

אהבת  מצות להצ"צ סהמ"צ פל"ב. תניא וראה לידי'. ותמחי תחזור לידוי
ישראל. אהבת קונטרס ישראל.
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בראשֿ הן אמנם נמצאים הללו הענינים שלושת

כללי  באופן אך כדלעיל, ביוםֿהכיפורים, והן השנה

החגים  משלושת לאחד מהם אחד כל קשור ובגלוי
וחג  יוםֿהכיפורים ראשֿהשנה, תשרי: שבחודש

כדלקמן: הסוכות,

ניכר זהו ielbaבראשֿהשנה – ה"ראש" שהוא

שבו רס"ג mixizknהזמן כותב וכך המלך, ,28את

ב"( הראשון" meidשה"ענין zevn הענין הוא ב)שופר"
הבורא" את עלינו "ממליכין .29של

ניכר הכיפורים יום ielbaביום התשובה, יום שהוא
וסליחה" מחילה המלך.30"קץ מצוות על לעובר

יום" של "עיצומו של הענין אפילו ,31יתרֿעלֿכן:

ישר  בין העצמותי הקשר את הנעלה המבטא לה', אל
לענין  קשור הוא גם התשובה, שבאמצעות הקשר מן

" יוםxtkn"30של היום: של שמו הוא וכך ,mixetikd.

ישראל עסוקים הסוכות המצוות:ielbaבחג בקיום

וכו' מינים ארבעה נטילת יום 32סוכה, לאחר (מיד

גם 33הכיפורים) הוא וכך במצוות", "עסוקים ישראל
חג .zekeqdשמו:

.Â

˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á·˘ ÌÈÈÚ‰ ˙˘ÂÏ˘

וביום  בראשֿהשנה הנמצאים הענינים כל
בחג  מתגלים – בכסה – נסתר באופן הכיפורים

שענינו  שלמרות מובן, מכך חגנו". "ליום – הסוכות
זאת  בכל במצוות, העיסוק הוא הסוכות חג של העיקרי
לעיל, שנמנו הענינים שלושת כל בגלוי בו מתבטאים

הכיפורים: וביום בראשֿהשנה הקיימים

המהות  ישנה הכיפורים וביום שבראשֿהשנה כשם
שרמוז  כפי התשובה, ענין וכן זה, ליום המיוחדת

חז"ל  ימים34בדברי ויום oiay"עשרה השנה ראש
הם  הכיפורים ויום השנה ראש כלומר, הכיפורים",
נעלים  הם זאת עם ויחד תשובה, ימי מעשרת חלק

כל של התשובה קיים zxyrמענין לכך ובנוסף הימים,
היום: מצות – שלישי ענין בהם

בתורה  סוכות: לגבי גם בפסוקים רואים 35כך

הזה  השביעי לחודש יום עשר "בחמשה – החג מתואר
לך  תעשה הסוכות "חג לה'", ימים שבעת הסוכות חג

ימים" כתוב 3שבעת בסוכה הישיבה מצות ולגבי ,4

שהמהות  מובן, ומכך ימים", שבעת תשבו "בסוכות
מצות היא הסוכות חג של .dkeqהמיוחדת

נאמר  המינים ארבעת נטילת לכם 2לגבי "ולקחתם
oey`xd meia נטילת מצות את – הדר..." עץ פרי

לקיים יש המינים oey`xdארבעת meia.הסוכות חג של
מהותו  איננה המינים ארבעת שמצות מובן, מכאן

של החג של הראשון היום של .zekeq36העיקרית

המינים  ארבעת מצות בהמשך 37ולאחר נאמר
– ימים" שבעת אלקיכם ה' לפני "ושמחתם הפסוק

הסוכות  בחג השמחה .38מצות

של  העיקרית שבמהות מובן לעיל האמור כל לפי
שבין  העצמותי הקשר גילוי לידי בא הסוכה ענין
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התקיעות".28) "טעמי באבודרהם הובא
שם.29) לר"ה בשיחה ואילך. 339 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה

ועוד.
ה"ז.30) פ"ב, תשובה הל' רמב"ם נעילה. תפלת בנוסח
ה"גֿד.31) פ"א תשובה הל' רמב"ם
כו'.32) הן ואלו שבחג מצות שבע ב: פ"ל, ויק"ר וראה
ז.33) שם, ויק"ר ראה
א.34) יח, ר"ה
לד.35) כג, אמור
כל36) היא סוכה ישיבת מצות המצוה: זמן פרטי גם zrayוכ"ה
minid בסוכה ודר ויטייל וישן ושותה אוכל תדורו" כעין "תשבו ואופנה ,

ס"א  תרלט סי' טושו"ע ב. כח, (סוכה בלילה ובין ביום בין הימים ז' כל
וגם  הראשון. ביום רק הוא לולב חיוב משא"כ ס"ד). ואדה"ז וס"ב
קבוע  אי"ז א), מא, סוכה א. ל, ר"ה (ראה שבעה כל שנוטלין במקדש

החג  ימי תוך להיות חל השבת כשיום שהרי סוכה כמצות שנה בכל
הי"ג פ"ז לולב הלכות רמב"ם ב מב, (שם ששה רק ואופן נוטלין ואילך).

ביום*. אחת פעם רק אותה שנוטלין – קיומה
(קיומה מתחילה סוכה מצות החיוב: בהתחלת תיכף lretaוכן (

(ולהעיר  החמה משתנץ בבוקר הקיום של זמנו ולולב ראשון, בלילה
– ה"ג ד"ה ע"ב שם לולב. ד"ה סע"א לג, סוכה המצוה onfשלפרש"י

החג). משקידש תיכף הוא
ואילך. 127 ,123 ע' חכ"ב לקו"ש בפנים) (ובהמבואר בהנ"ל וראה

הכתוב 37) הביא יג הל' שם וברמב"ם הי"א. פ"ג סוכה ירושלמי ראה
סוכה  פרש"י וראה במקדש. שבעה כל לולב נטילת לענין גו'" "ושמחתם
לקמן  וראה שם. מהרז"ו ופי' וביפ"ת ב פ"ל, ויק"ר ולולב. ד"ה ב מג,

.44 הערה
ושמחת38) יד: טז, ראה .jbgaובפ'

m"anx d`xe .apxz q"xe ev q"x g"e` (f"dc`e) r"eyeha f"cre] "`id devn dzgiwle dzlihp" my i"yxtae (a ,`n dkeq) 'ek mcia malely "milyexi iyp`" mbe (*
,cp) zehnyda d`ltd p"rtvn xirdle .(` ,hl dkeq ± dteqa xaer d"cez) "devn xwir xak dxar lhpyne" ,"xgaend on devn" wx f"ixd ± [d"d d"t dltz 'ld

.cere .cpw azkn dxez iazkn .(c ,b) dnlyd .(b
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(קשר  חד" "כולא של באופן לקדושֿברוךֿהוא ישראל
שבראשֿ עליכם" "תמליכוני של בענין המתבטא
ישראל  שבין ההתקשרות מתגלית לולב במצות השנה):
יום  של העיקרי (הענין התשובה באמצעות לה'
לקדושֿברוךֿהוא  ישראל בין וההתקשרות הכיפורים):

המצוות קיום השמחה zilbznבאמצעות במצות
הסוכות. שבחג

.Ê

Œ˘‡¯·˘ ÌÈÈÚÏ ÌÈÏÈ·˜Ó ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á ÈÈÚ
Î"‰ÂÈ·Â ‰˘‰

הוא: לכך ההסבר

הבדלים  אין עליכם" "תמליכוני של בענין כאמור,
בסוכות  מתגלה זה ענין למשנהו. אחד יהודי בין
בסוכה  לישב ראויים ישראל "כל שהרי סוכה, במצות

הבדל. שום ללא אחת",

במדרש  נאמר לולב, "ולקחתם 39לגבי הפסוק על
בישראל  מדבר הכתוב במי – הראשון" ביום לכם

אותם דן שהקדושֿברוךֿהוא mixetikdובעכו"ם meia...
הקדושֿברוךֿהוא  אמר מנצח... היה מי יודעין אנו ואין

בידכם לולביכם lkdטלו erciy– בדין" זכיתם שאתם
ומתגלה  ניכרת הכיפורים יום של הכפרה כלומר,

ה  ארבעת נטילת במצות מינים.בסוכות

היא מצוה, של שמחה החג, שמחת ielibומצות
המצוות, קיום באמצעות לה' ישראל שבין ההתקשרות

ה'. במצוות שמחה לידי ישראל את המביאה

.Á

"ÂÏ˘Î ‡È‰ È¯‰ ‰ÏÂ‡˘ ‰ÎÂÒ"˘ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

לעיל  שהוזכרה בהלכה ההבדל יובן המוסבר, לפי
ללולב: סוכה בין

עליכם", "תמליכוני של ה"גילוי" היא הסוכה מצות
הקדושֿברוךֿ עם גמור באיחוד מאוחדים שישראל
אחד  יהודי בין הבדלים ייתכנו שלא מובן, ולכן הוא,
לישב  ראויים ישראל ב"כל הכוונה כלומר, לאחר.
של  המיוחדת המעלה שמפני היא, אחת" בסוכה
שהם  באופן מוחלט, באיחוד ישראל מאוחדים הסוכה,

קובעת  לכן אחת. מציאות חד", "כולא מלכתחילה
יותר  ואף כשלו", היא "הרי שאולה שסוכה ההלכה,

"כשלו יהודי ynnמכך בין להבדיל אפשר אי כי ,"

של  אלא "שלו", אינה שהסוכה ולומר לזולתו, אחד
אחר. מישהו

מרעהו. סוכה גוזל יהודי כאשר כך, אינו (הדבר
הוא זה הסוכה,cbpznבמעשה של לאחדות וסותר

הנגזל  לבין בינו פירוד יכולה 40ויוצר הסוכה אין ולכן ,

"שלו"). להיקרא

.Ë

"ÂÏ˘Î" ÂÈ‡ ÏÂ‡˘ ·ÏÂÏ˘ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

במצות  ואילו סוכה, במצות רק קיים זה ענין אבל

בין  התאחדות גםֿכן אמנם מתבטאת המינים, ארבעת
כידוע  מאגדים, – סוגי 41היהודים ארבעה כל את ,

באופן  היא ביניהם ההתאחדות אך – ביחד היהודים

סוג נשאר אחד envrשכל ipta:האיחוד לאחר גם
יום  של הכפרה את מגלה המינים ארבעת מצות

בין  הבדלים יש הכפרה שבענין כשם ולכן, הכיפורים.
כל  אצל נפעלת בפועל הכפרה (כי לשני אחד יהודי

של  העיקרית שהמהות למרות אליו, בהתאם יהודי

גם  כך והבדלים), מהתחלקות נעלית ותשובה כפרה
אחד  שכל באופן היא המינים ארבעת של האחדות

עצמו. בפני סוג נשאר מהם

המינים  ארבעת לגבי לומר אפשר אי לפיכך

נשאר  יהודי כל כי "כשלו", הם השאולים שהמינים

לגבי  מדוע מובן, זה לפי ממשנהו. הנפרדת מציאות
" נאמר ארבעת jlהסוכה לגבי ואילו יחיד, בלשון "

"ולקחתם  הכתוב מן "שלכם" ההלכה נלמדת המינים

mkl מציאות הם ישראל כל בסוכה רבים: בלשון "
אחד" "כגוף בלשון 42אחת, מדברים אחד גוף ואל ,

כל  אז כי המינים, ארבעת לגבי כך הדבר אין אך יחיד,
ולכן  מאוגדים) הם כי (אם נפרדת מציאות הוא אחד

"לכם". – רבים הם

– המינים בארבעת גם האחדות קיימת זאת למרות
ביחד  המינים ארבעת כל את .43מאגדים
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ב.39) שם, ויק"ר וראה יח. אמור תנחומא
ששאר 40) אף בדפנות גם פסול הוא שגזול מה לבאר יש עפ"ז

פמ"ג  מחלוקת. ד"ה א לא, תמרים כפות (ראה בסכך רק הוא הפסולים
סי' תרנ"ה) (ווילנא תשובה פתחי וראה שם. מנ"ח סק"ד. שם (משב"ז)
דירת  – (דתדורו היפך הוא גזול כי – בסופו) יב כלל טוב לקח תרל.

הסוכה. תוכן ד)כללות היפך וגם קבע,

לחגה"ס.41) שיחה ח"ד לקו"ש וראה יב. פ"ל, ויק"ר
אהבת 42) במצות ונתבאר הובא קדושים, פ' להאריז"ל המצות טעמי

שם. ישראל
ואילך.43) ג רסד, (סידור האחדות ענין נרמז מהם שבכאו"א על נוסף

פפ"ז). תרל"ז וככה המשך
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הסוכות, חג של השלישי הענין ישנו לכך בנוסף
ישראל  בין ההתקשרות את המבטאת השמחה, מצות
הבדלים  ממש ישנם זה בענין המצוות. באמצעות לה'

"חסידים  – ישראל של השונים הסוגים ואנשי 44בין

כולם  והנשים האנשים העם ו"כל מרקדים" היו מעשה
ולשמוע" לראות .45באין

(c"kyz q"dbgc 'a mei zgiyn)

1

2

3

4

5

6

לקו"ש 44) וראה הי"ד. פ"ח לולב הלכות רמב"ם א. נא, סוכה משנה
יתירה" ה"שמחה הרמב"ם שלדעת וש"נ ואילך 288 ע' חי"ז [המתורגם]

בשמחת הוספה היא הי"ב) (שם עצמו.bgdשבמקדש
בפנים 45) (כנ"ל סוכה מצות היא החג מצות תוכן שעיקר וכין

א) הנ"ל*: ענינים ג' כל ישנם בסוכה שגם  י"ל – (35 devndובהערה
(עטרת  דיוה"כ הקטורת מענן נעשה הסוכה שסכך זה ב) בסוכה: דישיבה

וככה  ואילך. א'תשכב ע' סוכות אוה"ת ואילך. סע"א לו, יוה"כ שער ראש
גילוי  אחת, בסוכה לישב ראוים ישראל דכל הענין ג) ועוד); פפ"ד. שם
קולות  מאה כנגד מאה בגימט' דסכך ולהעיר כנ"ל. תמליכוני בחי'
מצוה  ימי מסכת מ"ח בסופו. הסוכות חג שער (פע"ח בר"ה שתוקעין

שג). ע' לוי"צ תורת וראה צג. ס"פ שם וככה א. פ"ג, וסוכה

`ed ipekilnzd oipre y"wza fnxa d`a daeyzd oipry `l` ,y"wzc meid zevna md d"xc mipipr 'b lky .jli`e 126 'r c"g [mbxeznd] y"ewla x`eand c"r (*
.xtey zevnn ixnbl dlrnl

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח תשרי, תשי"ט
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה דוד אברהם שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א תשרי...

לפלא שאינו מזכיר במכתביו האחרונים, אם נפגש עוה"פ באותם הקרובים שי' שפגשם מאז 
- מצות בפועל. הרי תקותי חזקה  - קירוב לחב"ד אף שחסר אצלם  בכפר חב"ד ושפעל עליהם יחס 
שמצליח בפעולה ומזמן לזמן - בהוספה בכמות ובאיכות, וימלא עד"ז במכתבו הבא, ומבלי לחכות עד 

שיהי' איזה ענין שנדמה יהי' לו שעוד פעם נמצא במצור וכו'.

בודאי מנצל השפעתו בהנוגע להכתות בם מורה ובהנוגע בתוככי המושב, שבשני המקומות גם 
יחד בודאי עוסק במרץ גדול, שהרי הענין חשוב למאד. אף שמובן ששונה אופן הפעולה, ז.א. שבהכתה 
תגובת  מראש  ולשער  להתבונן  יש  המקום,  לתושבי  בהנוגע  משא"כ  תפקידם,  בתוכן  היא  הפעולה 
ענין ההוראה לתלמידים בשביל  וכן להזהר מלתת מקום לעלילה שמזניחים  וכו' שבמקום,  השוחט 
תעמולה בין המבוגרים, והכל לפי תנאי המקום והאישים. ובטח יתייעץ עם עוד מאנ"ש הנמצאים שם 

ויודעים תנאי המקום. מובן שגם ההתייעצות צ"ל באופן חשאי, וק"ל, וד"ל.

בברכת הצלחה במלאכתו מלאכת שמים ובפ"ש סגל המורים-ות שי'.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו,

 א. קווינט
המזכיר
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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 הגמרא .5,
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 ועלֿידי ,
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, :oey`xיש
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"lbxd"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 ,dxeyw

("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' (אגרותֿקודש) 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. oezayרמז
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"ג 12) 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.zekfleתקכט 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

.d 'iq mi`elin b"g b"qx zevnd xtql `lxrt t"ixd xe`ia d`xe (*
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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  שעלֿידי סוכה, מצות מכך מתהווה 20שונה
"כשם dyecwגם – בדפנות) גם (ומדרבנן, הסכך בעצי

על  שמים שם חל כך הקדשים.. על שמים שם שחל
ומפני21הסוכה" .dyecwd 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" אבל22תשמיש ,jeza 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"mylמצוה" 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˘‚ ¯·„

ÌÈ¯Á‡
מוצאים, אנו המינים ארבעת נטילת במצות גם
המצוה  לבין הגשמיים המינים שבין שהקשר
במצוות  מאשר יותר חזק הוא עלֿידם המתבצעת

אחרות.

שבין  שהקשר ולומר, להקדים יש זאת להבין כדי
איננו  - עלֿידו המתבצעת המצוה לבין גשמי דבר
עלֿידי  (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 `elארבעת 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
עלֿפני  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) טוֿז. 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
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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 meiwבסוכה

ארבעת  שבין הקשר ואילו הגשמי, בדבר המצוה
המעלה  בגלל הוא לכם" "ולקחתם למצות המינים

אותם העושה למצוה.miie`xשבטבעם,

.Â
Ï„·‰Â ÔÂÈÂ˘ „ÂÚ

הללו: המצוות שתי בין והבדל שוויון עוד יש

האדם  את מקיפה היא להתחלקות, מעל היא סוכה
רק  איננה היא יתרֿעלֿכן: כאחד. ורובו) (ראשו כולו
יהודי  אותו של והרגל הגוף הראש, בין להפרדה מעל
למשנהו, אחד יהודי בין להבחנה מעל גם אלא בעצמו,

אשר אחת lkעד 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 .`zgבכל

לבין  הסוכה בין הבדל יש האחדות בענין גם אך
נפרדים, פרטים מלכתחילה אין בסוכה המינים: ארבעת

המינים בארבעת פרטים miniiwואילו מלכתחילה
באותו  השונים הפרטים ואף השונים, (המינים נפרדים

מתאחדים. שהם אלא עצמו), מין

.Ê
Ï„·‰‰ ÔÓ Ú·Â 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
mlerd הגשמיות שבין הקשר לפיכך אלוקות. כלפי

בולט המצוה לבין במציאותם mzeinybaשבהם ,
mlera;למצוה ראויים שהם ניכר מציאותם בעצם –

האחדות  גילוי היא סוכה של מהותה זאת לעומת
zewel`ay לגשמיות המצוה בין בה הקיים בקשר לכן .

מצוות devndמודגשת באמצעות האלוקות שהשפעת ,
חודרת  ולפיכך לגשמיות, רוחניות בין מהפרדה נעלית

והדפנות. הסכך עצי של לגשמיות גם הקדושה

.Á
˙Â„Á‡‰ ÔÓ ˙Ú·Â 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
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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 erahaהמצוה, לפיכך הגשמי, הדבר של

בארבעת  ואילו האמיתית; האחדות את מראה היא
שהגשמיות ניכר למצוות,dnvrהמינים כלי היא

האמיתית). האחדות את מגלה זה ודוקא

הפרטים שהתאחדות כיוון היא zeipevigaאך

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
mnvra– האמיתית האחדות את המבטאת אחדות הם

תבוא  הפרטים שהתאחדות בכך צורך יש כך לשם

להתחלקות. שמעל לאחדות בהמשך

כהמשך  באה הפרטים שהתאחדות עלֿידיֿזה

של  שקיומם מתגלה, מהתחלקות, הנעלית לאחדות
הנעלית  שהאחדות מזה נובע איננו באחדות פרטים

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 עלֿידיֿזה

מההתחלקות  שלמעלה לאחדות כהמשך באה המינים
והשרש  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 בין ה ההפרדה
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 onfdשהתקדשותו 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 – (130ֿ1 (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 xnbתרמ"א שם. (סוכה ולהירושלמי המצוה").
סוכה". לעשות "וציונו עשייתה על גם מברך ה"ג) פ"ט
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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 mkezlוחודרmdilrלהם) שהם אלא ,
האמיתית. האחדות את מגלה וזה אחדות,

.È
ÔÈ·Ï 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 mewnמשפיעה חלק שהוא מקדשנו",
בעיקר  לכך להגיע ניתן לפיכך דברֿחול. העולם,
קודש", מקרא הראשון "ביום של הענין באמצעות
בלבד, הסוכה עצי על משפיעים אינם הכבוד שענני

על גם ההופךonfdאלא ,lbxl,ziaynd 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"dlrnlnרק 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 `jce"43הגלות
כי מצות 44בי"`ztpה' 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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פ

שנים  ישראל  שבטי  אלה  כל   – כח  מט,  בראשית 
עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש 

אשר כברכתו ברך אתם

קסה

ביאור דיוק בפ', דכתוב "ויברך אותם" בתוספות אות ו', 
ואחר כך "ברך אתם" חסר ו', דקאי על ב' בחי' בהשבטים

יש להבין:

ב'  אותם,  ויברך  א'  ברכה,  פעמים  ב'  כאן  א( מ"ש 

ברך  אשר  שלכאורה  אתם.  ברך  כברכתו  אשר  איש 

אותם למותר הוא והול"ל רק איש אשר כברכתו?
ב( ו"אותם" הראשון מלא ו', ו"אתם" השני חסר ו'?

ויש לומר:

ויברך  אותם,  ויברך  להם  דיבר  אשר  וזאת  מ"ש 

וכתוב  מלכות,  בחי'  הוא  1זאת  וזאת,  על  קאי  אותם 
וזאת, באות ו' בראש, ו' 2הוא בחי' תפארת בחי' יעקב3, 

1( ראה לקוטי תורה פרשת צו )ח, ב( וז"ל: זאת היא בחי' נוק' שם 

ב"ן המתברר, אבל זה הוא בחי' דכר ששרשו משם מ"ה ע"ש.

תהלים יהל אור עמוד צט וז"ל: והנה כנסת ישראל נק' זאת כמ"ש 

לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת ע"ש.

וראה עוד תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ב' עמוד קצג. 

ועיין זהר חלק ב' לז, ריש ע"ב. קנח, ריש ע"ב. חלק ג' נו, ריש ע"ב. 

תיקוני זהר בהקדמה )יא, ב(. תיקון ו )כא, סע"ב ואילך(. ועוד. ספר 

הליקוטים – דא"ח צ"צ ערך זאת סעיף א )עמוד טו ואילך(. ילקוט לוי 

יצחק עה"ת חלק א' סימן רכט.

2( ראה לקוטי לוי יצחק על פסוקי תורה ומאחז"ל עמוד רמ וז"ל: כי 

ו' מדות דז"א הנרמזים באות ו' שבשם, הנה בפרט הוא בתפארת אות 

אמת בזהר ריש פרשת ויקרא )מובא לקמן סימן קסו הערה 21(, מפני 

שהתפארת כולל כל הו' קצוות. ע"ש.

על  מרמז  מהשם  י"ה  דאות  ד',  פרק  התשובה  אגרת   – תניא  וראה 

חכמה ובינה, אות “ו” על המדות )ז"א(, ואות ה' אחרונה על מלכות.

לקוטי תורה ואתחנן ה, ב. מאמרי אדמו"ר האמצעי – הנחות )ויקרא( 

עמוד ח ואילך. תורת חיים בראשית מא, א ובהערה 13.

א(  פד,  )ב"מ  וכמארז"ל  דז"א.  תפארת  בחי'  הוא  יעקב  פירוש:   )3

"שופרא דיעקב מעין שופרא דאדם הראשון". ראה זהר חלק א' דף 

קנז, ב. חלק ג' דף שב, א.

וראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת ויחי עמוד כט, ג וז"ל: 

כל עיקר בחינת יעקב הוא בבחינת קו האמצעי שנקרא בריח התיכון 

בבחינת  דהיינו  כידוע,  דז"א  תפארת  בחינת  שהוא  כו'  המבריח 

ההתכללות  מחו"ג דוקא שזהו עיקר ענין התפארת כאשר יש כמה 

גוון אחד  גוונים שונים הפכיים יחדיו מעורבים, ולא כאשר אין רק 

אדום או לבן שאין זה תפארת כלל כידוע, ובחי' ההתכללות מאדום 

ולבן הוא בחינת התכלללות מחו"ג כנודע, וזהו שיעקב נקרא בחיר 

שבאבות כי בחינת אברהם הוא רק בבחינת החסד בלבד ובחי' יצחק 

רק במדת הפחד ואין שם בחינת תפארת כו' אבל בחינת יעקב כלול 

משניהם וכמ"ש אלקי אבי אברהם ופחד יצחק הי' לי שכלולים בו 

אור חסד דאברהם ופחד דיצחק, וע"כ נק' בריח התיכון כו' שכולל ב' 

הקוין דימין ושמאל והוא עיקר בחינת התפארת, וז"ש ישראל אשר 

בך אתפאר בך דוקא אתפאר בבחינת התפארת, ע"ש.

שברכתם  הוא  ברכתם.  שהמל'  ברך,  אשר  וזאת  וזהו 

כל  לה  ששבק4  מה  דז"א  מתפארת  שקבלה  בהברכות 

ברכאן, והוא להבחי' דהשבטים ששרשם בז"א בי"ב5 

גבולי אלכסון דתפארת דז"א. ולכן כתיב אותם מלא ו' 

הוא להבחי' דהשבטים ששרשם בתפארת דז"א אות ו', 

וברכתם בהברכות שקבלתם מתפארת ו'.

מצד  שהמלכות  מה  הוא  אתם  ברך  כתיב  אח"כ 

מצד  דהשבטים  להבחי'  והוא  ג"כ,  ברכתם  עצמה 

שרשם במלכות, ולכן כתיב כאן אתם חסר ו' דדכורא.

שלכאורה  כלהו,  לברכא  הלשון  שאמר  מה  וזהו 

הול"ל לברכא לון או יתהון. אך רומז על האמור בפסוק 

כו' שכתוב שם כל אלה שבטי  ויברך  כו'  דוזאת אשר 

ישראל כו'.

כל אלה, היינו כלהו.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רפב

ותפארת כולל כל הששה מדות, ראה אור התורה פרשת ויקרא עמוד 

ובחסד  וגבורה,  חסד  שכולל  האמצעי  קו  הוא  תפארת  וז"ל:  תקנב 

וגבורה כלול ענפי החסד והגבורה, נצח כלול בחסד, והוד בגבורה, 

וא"כ הכל נכלל בתפארת, ויסוד בודאי נכלל בתפארת. ע"ש.

4( מבאר לשון הזהר חלק א' )פ' ויגש( דף ר"ה ע"ב “בגין דכל ברכאן 

)שכל  כלהו"  לברכא  דרגא  להאי  שבק  לבנוי  לברכא  דאצטריך 

הברכות שהי' צריך יעקב לברך את בניו, הניח ומסר למדרגת המלכות 

לברך את כולם(. ע"ש.

5( בי"ב גבולי אלכסון, פירוש: ראה לעיל סימן מג. דיש שני בחי' 

בהשבטים, א( מצד שרשם י"ב גבולי אלכסון בחי' ז"א, ב( מצד בחי' 

מלכות, י"ב חדשים מצד הלבנה.

ובין  ז"א,   – תורה  של  בירור  בין  הוא,  בכללות  החילוק  ובעבודה 

מעשה המצות – מלכות.

וז"ל:  קכב  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  תורת  וראה 

שהמאלמים  השדה,  בתוך  אלומים  מאלמים  היו  ויוסף  השבטים 

אותם  והמבררים  שבבי"ע,  הניצוצין  ואיסוף  בירור  הוא  אלומים 

והנה אנחנו  ועיין בתורה אור בד"ה  ומל' השבטים,  יוסף,  יסוד  הם 

מאלמים אלומים ע"ש.

וההפרש בין בירור דהשבטים לבירור דיוסף יש לומר.

בירור דהשבטים הוא מעשה המצות שמצות הם במלכות, גם בירור 

דהשבטים הוא ע"י קבלת עול, שקבלת עול הוא בחי' מלכות, כמ"ש 

בדוד שהוא בחי' מלכות ונאם הגבר הוקם על כו'.

והבירור דיוסף הוא ע"י תורה, כי תורה הוא ביסוד, ותורה הוא בחי' 

מדע וחכמה, וכן יסוד הוא בחי' דעת כמ"ש והאדם ידע. ותורה הוא 

למעלה ממצות כמאמר ותלמוד תורה כנגד כולם, וכתיב וכל חפצים 

לא ישוו בה אפילו חפצי שמים.

מהאלומות  למעלה  תורה  ע"י  הבירור  דיוסף,  שהאלומה  זהו 

דהשבטים, הבירור ע"י מצות, וכמ"ש והנה קמה אלומתי וגם נצבה 

כו', ותשתחוינה לאלומתי. ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה



פי מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - שבת חול המועד סוכות
ביאור הטעם, דחג הסוכות יום ראשון ובאמצע 
ראשון  יום  ופסח  עצרת,  שמיני  ואח"כ  חוה"מ 
הכבוד  ענני  כנגד   – חוה"מ(  )ובאמצע  חג  ושביעי 
וחג  וכו',  שיחזרו  ולע"ל  הגלות,  ובימי  וחירות, 

השבועות יום א' – כנגד התורה דהוא נצחי

אלה מועדי ה'. ונראה ליתן טעם על מה דאמר רחמנא 
שפסח יהי' שבעה ימים וביום הראשון וביום השביעי יהי' 
אחד,  יום  רק  הסוכות  וחג  אחד  יום  רק  יהי'  ועצרת  חג, 
ושמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו, והימים שבאמצע פסח 
וסוכות הם חוה"מ ומותר במקצת מלאכה ואסור במקצת 

מלאכה.
ונראה הטעם, דהנה ידוע בפסח הוא יציאת מצרים שבו 
התורה,  נתינת  הוא  ועצרת  מעבדות,  הגופות  חירות  הי' 

וסוכות הוא זכר לענני הכבוד שהקיפן הקב"ה.
נתבטל  ובעונינו  הגוף  לחירות  זכרון  שהוא  בפסח  ולזה 
וידוע  לחירות.  להשיב  לגאלינו  ועתיד  אותנו  והגלה  החירות 
ראשון  יום  עושין  ולזה  שלם,  להקיף  סימן  הוא  שבעה  שכל 
שמחה  שיש  אף  להורות  חג,  אינם  והאמצעים  חג  ושביעי 
להחירות, יחזור ויתבטל, ואחר ההיקף שלם יחזור ויהי' עוד חג.

שבשעת  אסתר  מגילת  על  לקח  יוסף  בספר  ומבואר 
לעולם,  עבדות  שם  מישראל  נתבטל  מצרים  יציאת 
בחומר  עבדים  שהיינו  עבדות  שם  עלינו  הי'  שבמצרים 
הקב"ה  מחסד  הי'  מצרים  גאולת  ובשעת  ובלבנים, 
שם  שום  עלינו  יקרא  שלא  עבדים,  שם  מעלינו  שנתבטל 

עבדות לעולם רק שם משועבדים.
ולזה הימים האמצעים המורה על ביטול החירות, מ"מ 
משם  נגאלנו  שעכ"פ  מפני  יו"ט  קצת  בהם  לנהוג  צריכים 
עבדים, וצריכין לעשות זכר קצת לעשות קצת יו"ט לזכר 

חסד שעשה הקב"ה עמנו שביטל מאתנו שם עבדים.
ועצרת שהוא על נתינת התורה אשר כרת ברית אתנו 
שלא ימושו מפינו ומפי זרעינו עד עולם, ולכך אינו אלא יום 

אחד.
נתבטל  לענני הכבוד שג"כ  זכר  הוא  וחג הסוכות אשר 
וכיון  חג,  אינם  ימים  ושבעה  חג,  ראשון  יום  ולכך  בעונינו, 
שמשגיח  השי"ת  והשפעת  השגחת  אותנו  מקיף  שמ"מ 
עלינו כמשגיח מן החלונות וכמציץ מן החרכים ולכך צריכין 
לנהוג באותן ימים קצת יו"ט, ומה שעתיד לשוב עלינו היקף 
ענני כבוד לא ידמה כלל לאותן הראשונים כדכתיב )ירמי' 
וגו',  אבותם  את  כרתי  אשר  כברית  לא  חדשה  ברית  לא( 

ולזה שמיני רגל בפני עצמו כיון שלא ידמה להראשונים.
נחלת יעקב

ביאור דרצה הקב"ה לזכות את ישראל שישמחו 
זמן  בשמחת  סוכות(,  שבועות,  )פסח,  בחגיהם 

העבר, וזמן ההוה, וזמן העתיד לבוא וכו'

רצה הקב"ה לזכות את ישראל שישמחו בחגיהם שמחת 
וזמן  וזמן ההוה,  זמן העבר,  הנפש ושמחת הגוף, בשמחת 
זמנים  בשלשה  בשנה  חגים  שלשה  לנו  נתן  ע"כ  העתיד, 

מחולפים.

מזמן  הגוף  ושמחת  הנפש  שמחת  הוא  המצות  חג   )1
את  וגאל  שגאלנו  ממצרים  חרותינו  זמן  שהוא  העבר, 
הנפש  וגאולת  השעבוד,  מקושי  הגוף  בגאולת  אבותינו, 

מטומאת מצרים.
ושמחת זמן ההוה, לפי שהוא בזמן האביב, אחר שעבר 
והטבע  הבריאה  מעשה  וכל  לו,  הלך  חלף  והגשם  הסתיו 
נתחדש, וכאילו עתה נברא עולם חדש, והוא דומה כאלו הי' 
תחיית המתים לכל מעשה הטבע, והוא שמחה לגוף ולנפש 

גם יחד לזמן ההוה.
ניסים  לנו  לעשות  הקב"ה  שעתיד  העתיד,  ולזמן 
הזה,  בזמן  לאבותינו  שעשה  כמו  הזה  בחודש  ונפלאות 
כמ"ש כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות )מיכה ז(, 
וגם בחג הזה עתיד להיות תחיית המתים, כמו שמחי' הש"י 
את  להחיות  הקב"ה  עתיד  כן  כמו  הטבע  מעשה  כל  את 
המתים בחג הזה, לכן אנו קוראים בשבת חוה"מ של פסח 

את ההפטורה של תחיית המתים )ביחזקאל לז(.
כי  ביחד  והגוף  להנפש  העבר  שמחת  השבועות  חג   )2
אמת  תורת  הקב"ה  לנו  נתן  שבו  תורתנו,  מתן  זמן  הוא 
ימים  ואריכת  עולם  חיי  לנו  ונותנו  נפש,  משיבת  שהיא 
לגוף ולנפש בעוה"ז ובעוה"ב, וע"י התורה הבטיח לנו הש"י 

שנהי' ממלכת כהנים וגוי קדוש.
שמחת ההוה, שהוא חג הקציר בכורי קציר חטים, בזמן 
בבית  ה'  וברכת  נתבכרו,  תבואה  מיני  והרבה  שהחטים 

ובשדה, והוא שמחה לגוף ולנפש.
עמנו  לדבר  הקב"ה  עתיד  עוד  כי  הוא,  העתיד  ושמחת 
ה',  למודי  בניך  וכל  נד(  )ישעי'  כמ"ש  פנים,  אל  פנים 
ונבאו  ג(  )יואל  כמ"ש  הנבואה  את  לנו  להחזיר  ושעתיד 
בניכם ובנותיכם וגו', ועתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים, 
והצדיקים מראין עליו באצבע ויאמרו הוא אלקינו זה וגו', 
משכני  ונתתי  כו(  )להלן  כמ"ש  ביניהם  ישכון  והקב"ה 

בתוככם, ומלאכי השרת ישאלו לישראל מה פעל אל.
3( וחג הסוכות יש בו שמחת הגוף והנפש מזמן העבר 
כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ 

מצרים והם ענני כבוד.
ושמחת ההוה שהוא בסוף הקיץ, בזמן שכל התבואות 
וזהו  האסיף,  חג  ג"כ  נקרא  לכן  נתבשלו,  כבר  הפירות  וכל 
שאמר כאן באספכם את תבואת הארץ, שבזמן הזה יאספו 
והוא  איתם  ה'  שברכת  ויראו  הפירות  וכל  התבואה  כל 
שמחה גדולה לגוף ולנפש, ולכן אנו אומרים בו שהוא זמן 

שמחתנו, וכן הבטיח לנו הש"י והיית אך שמח.
דוד  סוכת  את  להקים  הקב"ה  עתיד  כי  העתיד,  ומזמן 
וגם  לויתן,  של  מעורו  לצדיקים  סוכה  ולעשות  הנופלת, 
כליל  האלילים  כל  ואז  הסוכות,  בחג  יהי'  ומגוג  גוג  מפלת 
יחלוף מן הארץ, ונשגב ה' לבדו, וכל העמים יכירו אז כי לה' 
המלוכה וביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד, ולכן כל הגוים 
עתידין לחוג את חג הסוכות ואז ישמח ה' במעשיו וישמח 
הנפש  בשמחת  במלכם,  יגילו  ציון  ובני  בעושיו  ישראל 

ובשמחת הגוף, ב"ב אמן.
שמנה לחמו



פב
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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ß ixyz b"i oey`x mei ß

âì(à)äëøaä úàæåìàä Léà äLî Cøa øLàýíé §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«

i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?-סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.äëøaä úàæå (àFxnF` zrcl Kixv §Ÿ©§¨¨¨¦¨©©§
z`fe,oipr zNgzA e"`e ztqFzA §Ÿ§¤¤¨¦§¦©¦§¨

lM xn`p oipr dfi`l zrcl Kixv cFr¨¦¨©©§¥¤¦§¨¤¡©¨
KxAznde Kxand ricFdl m` aEzMd©¨¦§¦©©§¨¥§©¦§¨¥
df wEqR `lA mixaCd md mixMp `ld£Ÿ¦¨¦¥©§¨¦§Ÿ¨¤
m`e ,'Fbe xn`Ie wEqRn ligzn did m ¦̀¨¨©§¦¦¨©Ÿ©§§¦
KEnq FzFn iptl did df iM ricFdl§¦©¦¤¨¨¦§¥¨
dOn mixaCd md mipaEn Fzzinl§¦¨¨¦¥©§¨¦¦©
Eid Fzzinl KEnQW eixg`lE eiptNX¤§¨¨§©£¨¤¨§¦¨¨
Wi KxS dn iM mB dnE .mixaCd©§¨¦©©¦©Ÿ¤¥

:onGd zrcFdA§¨©©§¨
äàøðåWi` gAWl aEzMd oEMzPW §¦§¤¤¦§©¥©¨§©¥©¦

dPd ,eiUrn ElcB dn midl`d̈¡Ÿ¦©¨§©£¨¦¥
xn`Ol KEnq dfl zncFTd dWxRA©¨¨¨©¤¤¨¤¨©©£©
aEzMd xn` diptNn dkxAd z`fe§Ÿ©§¨¨¦§¨¤¨¨©©¨
FxnF`A zEnl dWn lr dxfBd hlgd¤§¥©§¥¨©¤¨§§
lr 'Fbe znE 'Fbe mixard xd l` dlr£¥¤©¨£¨¦§ª§©
df iM xnF`d xn`i oM m`e ,'Fbe xW £̀¤§§¦¥Ÿ©¨¥¦¤
Fzzin lr FAlA did `pih Wi`d dWn¤¨¦¦¨¨¨§¦©¦¨
xg` l`xUi ipA mr dAq Dl did xW £̀¤¨¨¨¦¨©§¥¦§¨¥©©

qEqM mdixg` uxW(`nEgpY Wxcn)EnxB ¤¨©£¥¤§¦§©©§¨¨§
xarn EdErpnE ux`l uEgA dzin Fl¦¨§¨¨¤§¨¥£Ÿ
,Dl FWtp dzlM mbe dtqkp xW` ux`l̈¨¤£¤¦§§¨§©¨§¨©§¨
mbde ,rx aaFQd wigxi WFp` rahe§¤©¡©§¦©¥©©£©

Ed rEcIW,zlkid xg` olaql wiCSd ` ¤¨©©©¦§©§¨©©©§Ÿ¤
zaxw la` ,mzF` `pUl `NW lirFi df¤¦¤Ÿ¦§Ÿ¨£¨¨§©
`A dfl ,mipR lM lr zrpnp `id aNd©¥¦¦§©©©¨¨¦¨¤¨
xn`e wiCSd lr cirde FzxFzA 'd xaC§©§¨§¥¦©©©¦§¨©
mwigxd `le mzF` `pU `NW caNn iM¦¦§©¤Ÿ¨¨¨§Ÿ¦§¦¨

:'Fbe dkxAd z`f Fl cFr FANndfle ¦¦Ÿ©§¨¨§§¨¤
xn`z`fexcB xirdl e"`e ztqFzA ¨©§Ÿ§¤¤¨§¨¦¨¥

KEnQd xn`ndn aaFYqIW mcFTd©¥¤¦§¥¥©©£¨©¨
xn` xnbe ,oadeFzFn iptlKEnq WExR §¨¥§¨©Ÿ¤¦§¥¥¨

zbltd lr cFr cirdl ,Fzzinl§¦¨§¨¦©©§¨©
`EdW WBxdd onfC mbdC ,FzEwcv¦§§£©¦§©©¤§¥¤
s` `pUl aIgi xaCdW driqPd wxR¤¤©§¦¨¤©¨¨§©¥¦§Ÿ©
aEzMd cirde ,mzF` KxA ok iR lr©¦¥¥©¨§¥¦©¨
lkA dnlWE dNrn DzFid dkxAd lr©©§¨¨¡¨§ª¨§¥¨§¨
daY zNgzA e"`e azMX dOA FAl¦©¤¤¨©¨¦§¦©¥¨

:DlcB ax dn lr xirdl§¨¦©¨©¨§¨

ãBòFxnF`A dvxiz`fezFidl 'Fbe ¦§¤§§§Ÿ§¦§
mdxa` mixg` zFkxA EncTW¤¨§¦§£¥¦©§¨¨
awrie awril wgvie wgvi z` KxA¥¥¤¦§¨§¦§¨§©£Ÿ§©£Ÿ
dfl ,l`xUi W`xl EvAwzp oNke eipal§¨¨§ª¨¦§©§§Ÿ¦§¨¥¨¤
wCwC l`xUi Kxal dWn `AWM§¤¨¤§¨¥¦§¨¥¦§¥
lr ztqFY `id FzMxA iM eixacA¦§¨¨¦¦§¨¦¤¤©

l"f EWxRW KxC lr ,mipFW`xd(ixtq) ¨¦¦©¤¤¤¥§¦§¦

wEqRA(`"i '` mixaC)mkizFa` idl` 'd ©¨§¨¦¡Ÿ¥£¥¤
Ff dpEMdW ,'Fbe mkz` Kxaie 'Fbe sqiŸ¥§¦¨¤¤§¤§¤©©¨¨
ixd ,'Fbe mkz` Kxaie iNXn `id¦¦¤¦¦¨¥¤§¤§£¥
siqFn `Ed xW` wCwcl ciRwOW¤©§¦§©§¥£¤¦
FzMxA iM o`M cird ok FnkE ,Kxal§¨¥§¥¥¦¨¦¦§¨
,mipFW`xd zFkxA lr ztqFY `id¦¤¤©¦§¨¦¦
FxnF`e ,z`fe xn`OA fnxX dn `Ede§©¤¨©©©£©§Ÿ§§

dkxAd`idW dxFYd dcirn `"dA ©§¨¨§¥§¦¨©¨¤¦
xnbe ,oNMn xzFI zgAWnde dNrnd©§ª¨§©§ª©©¥¦ª¨§¨©
dNrzY mdAW mixaCd xnFl aEzMd©¨©©§¨¦¤¨¤¦§©¤

:dkxA lM lr©¨§¨¨
'àäKxA xW`dWn`Ed rEcieFzlrn ¨£¤¥©¤§¨©©£¨

FgikFdA mlFr idl` xn`W FnM§¤¨©¡Ÿ¥¨§¦
mixnE oxd`(LzFlrdA 't sFq)mWe ©£Ÿ¦§¨§©£§§¨

:eiYWxR¥©§¦
'áEnvr dn cnlE `ve midl`d Wi ¦̀¨¡Ÿ¦§¥§©¤¨§

l"fx(`nEgpY Wxcn)Ff dazA Wxcl ©©¦§©©§¨¦§§¥¨
FxnF` KxC lr `EdW xnFl EriBdW cr©¤¦¦©¤©¤¤§

('` zEx)did dWOW dpEMde ,inrp Wi ¦̀¨¢¦§©©¨¨¤¤¨¨
WxtPX dn oIre ,oade mIwn 'de xfFB¥©§©¥§¨¥§©¥©¤§¨¥

:KEnqA `InWC `YrIqA§¦©§¨¦§©¨§¨
'âlAwl okEn ilM mdW l`xUi ipA z ¤̀§¥¦§¨¥¤¥§¦¨§©¥

`ve ,dYr cr did `NX dn zFkxAd©§¨©¤Ÿ¨¨©©¨§¥
mzEllkA dpikW dzxW `NW cnlE§©¤Ÿ¨§¨§¦¨¦§¨¨
zFgM EvAwzp iM l`xUi ipA lr `N ¤̀¨©§¥¦§¨¥¦¦§©§Ÿ
FxnF`e ,`FAx 'q xRqnA mdW dXcTd©§ª¨¤¥§¦§©¦§§

l`xUi ipA z`,ipA xnFl wiRqd `le ¤§¥¦§¨¥§Ÿ¦§¦©§¥
dnlrPd mdOr sxvl oEMzPW ilE`©¤¦§©¥§¨¥¦¨¤©¤¡¨¨
mr `idW dpikXd `idW ig lM ipirn¥¥¥¨©¤¦©§¦¨¤¦¦

aizkC dxvA ENt` l`xUi(`"v miNdY) ¦§¨¥£¦§¨¨¦§¦§¦¦

,deW miktdd zricie ,dxva ikp` FOr¦¨Ÿ¦§¨¨¦¦©©£¨¦¨¨
Dkxal oiaWFXd `EdW dWn oEMzPW¤¦§©¥¤¤©§¦§¨§¨

:mdOr¦¨¤

'ãdWn Kxr lFcBW mbd iM FzFn iptl¦§¥¦£©¤¨¥¤¤
riBi xW` zrA Fgke FgEx sqFY¥§Ÿ§¥£¤©¦©
'Cd cvlE ,eiOr l` sq`i xW` zrd̈¥£¤¥¨¥¤©¨§©©
dlrnl Dcgie 'd DliCbd minrh§¨¦¦§¦¨§¦£¨§©§¨

:dkxAd z`fe FxnF`A mNMn¦ª¨§§§Ÿ©§¨¨
ãBòFxnF`A fnxiz`feKxC lr ¦§Ÿ§§§Ÿ©¤¤

l"f mxnF`(o`M hEwli)dkf `NW §¨©§¨¤Ÿ¨¨
KxAW cr midl`d Wi` `xTIW dWn¤¤¦¨¥¦¨¡Ÿ¦©¤¥¥
FxnF`A xirdX dn `Ede ,l`xUi z ¤̀¦§¨¥§©¤¥¦§§
dUre lrR xW` lM caNn WExR z`fe§Ÿ¥¦§©¨£¤¨©§¨¨
xW` dkxAd z`f siqFdWM xWIdn¥©¤§¤¦Ÿ©§¨¨£¤
`xwp dfA l`xUi ipA z` dWn KxA¥©¤¤§¥¦§¨¥¨¤¦§¨

:midl`d Wi ¦̀¨¡Ÿ¦
Léài .midl`dKxC lr aEzMd x`Az ¦¨¡Ÿ¦¦§¨¥©¨©¤¤

l"f mxnF`(.f"i oikxr)`Fai m` l"fe §¨£¨¦§¦¨
mr oiCA aWil `Ed KExA WFcTd©¨¨¥¥©¦¦
milFki mpi` awrie wgvi mdxa ©̀§¨¨¦§¨§©£Ÿ¥¨§¦
dn iM Ycnl `d ,k"r eiptA cnrl©£Ÿ§¨¨¨¨©§¨¦©
mdiUrnA miwiCSd milirFOX¤¦¦©©¦¦§©£¥¤
`N` Fpi` dGd mlFrA mzEnSrzdaE§¦§©§¨¨¨©¤¥¤¨
,`l oiCA la` mingxd gMn zFMfl¦§¦Ÿ©¨©£¦£¨©¦Ÿ

ceC xn`nkE(b"nw miNdY)`FaY l`e §©£©¨¦§¦¦§©¨
Liptl wCvi `l iM Lcar z` hRWOA©¦§¨¤©§¤¦Ÿ¦§©§¨¤
o`ke ,ig `xTIW wiCv lM WExR ig lM̈¨¥¨©¦¤¦¨¥©§¨
lrtE mSrzp df wiCv iM aEzMd ricFd¦©©¨¦©¦¤¦§©¥¨©
fEnxd oiCd zpigA KxrA ENt` aFHd©£¦§¥¤§¦©©¦¨¨

FxnF` `Ede ,midl`Amidl`d Wi` ¤¡Ÿ¦§§¦¨¡Ÿ¦
iM lkEi oiCA FOr cnrl 'd `Fai m`e§¦¨©£Ÿ¦©¦©¦

:xWIde aFHd zFUrl `iltd¦§¦©£©§©¨¨
ãBòiM eilr cirdl df xn`nA oEMzp¦§©¥§©£¨¤§¨¦¨¨¦

zFaFHd zFCOA FnSrzd lM̈¦§©§©¦©
Fz`xi cvl `N` Eid `l Fl zFrEcid©§Ÿ¨¤¨§©¦§¨
l` FrIqn Frah didW `l eidl`n¥¡Ÿ¨Ÿ¤¨¨¦§§©§¤

l"f mxnF`M ,xaCd(:a"k `nFi)lE`W ©¨¨§§¨¨¨
lE`W iM 'Ek cece Fl dzlr `le zg`A§©©§Ÿ¨§¨§¨¦¦¨
xidnE mg did `le bEfn FraHn did̈¨¦¦§¨§Ÿ¨¨©¨¦
EPOn dzvi bbXW zg`A dfle zFrhl¦§§¨¤§©©¤¨©¨§¨¦¤
oFilr ipA mixrWn Frah itl dkElOd©§¨§¦¦§§©£¦§¥¤§
did ipFnc` ceC lW FrahM did m`W¤¦¨¨§¦§¤¨¦©§¦¨¨
dWn Wi`d ode ,zFci xUr cecM dUFr¤§¨¦¤¤¨§¥¨¦¤



dkxadפד z`fe zyxt - bl - ixyz b"i oey`x meil inei xeriy

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî ýåýé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם) ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְִַָָ

מקֹום  ׁשל ׁשל ּבׁשבחֹו ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
זכּות  הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ּובּׁשבח ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָיׂשראל,

הם .ליׂשראל  ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּברכה  עליהם ׁשּתחּול a‡.אּלּו ÈÈqÓ∑ יצא ְֲֵֵֶֶָָָƒƒ«»ָָ
ּכחתן לקראתם  ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּכּלה, ּפני להקּביל יט)הּיֹוצא "לקראת (שמות ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ
ּכנגּדם  ׁשּיצא למדנּו ÈÚOÓ¯.האלהים", Á¯ÊÂ ְְְֱִֶֶַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ

ÈÚOÓ¯ב  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 ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dide FraHn epr didW aWgl mFwn Wi¥¨©£Ÿ¤¨¨¨¨¦¦§§¨¨
eilr dxFYd dcird dfle ,FraHn oNkA§ª¨¦¦§§¨¤¥¦¨©¨¨¨
fEnxd FYxAbze FzEnSrzd lMW¤¨¦§©§§¦§¨§¨¨
did midl`d cvl did Wi` zazA§¥©¦¨¨§©¨¡Ÿ¦¨¨

:midl`d Wi` FxnF` `Ede ,`xï¥§§¦¨¡Ÿ¦
ãBòcgind Wi` KxCd df lr fnxi¦§Ÿ©¤©¤¤¦©§ª¨

mEwi `le mw `NW midl`l¥Ÿ¦¤Ÿ¨§Ÿ¨
zEkinQA aEzMd oEMzpe ,FzFnMz` §§¦§©¥©¨©§¦¤

l`xUi ipAxn`Olmidl`d Wi` §¥¦§¨¥©©£©¦¨¡Ÿ¦
BdlipA mr DbiVd Ff dbxcOW ci §©¦¤©§¥¨¦¦¨¦§¥

dnE mdA gxHX dn zErvn`A l`xUi¦§¨¥§¤§¨©¤¨©¨¤©
zErvn`n srYqOde mdn laQX¤¨©¥¤§©¦§©¥¥¤§¨
Ff dbxcn biVd mdOr daFHd Fzbdpd©§¨¨©¨¦¨¤¦¦©§¥¨

:midl`d Wi` `xTla dxez ¦¨¥¦¨¡Ÿ¦
.'Bâå àa éðéqî 'ä øîàiå (ál"fx ©Ÿ©¦¦©¨§©©

Exn`(ixtq)l`xUi z`xwl `vi ¨§¦§¦¨¨¦§©¦§¨¥
,ipiQnxirVn gxfeeUr ipal gzRW ¦¦©§¨©¦¥¦¤¨©¦§¥¥¨

,dxFYd mdl oYlox`R xdn ritFd ¦¥¨¤©¨¦©¥©¨¨
dOl dWwe ,l`rnUil oM mB KldW¤¨©©¥§¦§¨¥§¨¤¨¨
dGW `A ipiQn `EdW xg`nA ligzd¦§¦©§ª¨¤¦¦©¨¤¤
`le ox`tlE xirUl gzRW xg` did̈¨©©¤¨©§¥¦§¨¨§Ÿ
dvxWM l`xUi z`xwl `vie ElAw¦§§¨¨¦§©¦§¨¥§¤¨¨
dPW dOl zrcl Kixv cFr ,mdl DpYl¦§¨¨¤¨¦¨©©¨¨¦¨
dide ritFd gxf `A zFpFWl 'bA xAcl§©¥§§¨¨©¦©§¨¨
`A ipiQn KxCd df lr cgi mllkl Fl§¨§¨©©©¤©¤¤¦¦©¨
ipiqA dOl cFr ,ox`RnE xirVnE¦¥¦¦¨¨¨¨§¦©
dn KM xg`e mFwOd oFxkf miCwd¦§¦¦§©¨§©©¨©
miCwd xirUe ox`taE EPOn didX¤¨¨¦¤§¨¨§¥¦¦§¦

:mFwOd KM xg`e `Ad©¨§©©¨©¨
ïëàl"f mxnF` xirdA oiprd x`Azi ¨¥¦§¨¥¨¦§¨§¨¦§¨

awri hxtaE zFa`d Ekf `l dOl̈¨Ÿ¨¨¨¦§¨©£Ÿ
'd mdl zzl dnlW FzHn dzidW¤¨§¨¦¨§¥¨¨¥¨¤

Exn`e ,FzxFY(c"r dWxR dAx ziW`xA) ¨§¨§§¥¦©¨¨¨¨

dxFW dpikW oi`W itl `Ed mrHdW¤©©©§¦¤¥§¦¨¨
dxFYd zpizpE ,`FAx 'Qn zFgR lr©¨¦¦§¦©©¨
oMW FnM ,dpikW z`xWd dzid dkixv§¦¨¨§¨©§¨©§¦¨§¤¥

Epivn('k h"i zFnW),ipiq xd lr 'd cxIe ¨¦§©¥¤©©¦©
ENt`W Epivn `ld xnF`d xn`i dPde§¦¥Ÿ©¨¥£Ÿ¨¦¤£¦

Exn` dxFYA miwqFre miaWFIW mipW§©¦¤§¦§§¦©¨¨§
dpWOA(b"t zFa`),mdipiA diExW dpikW ©¦§¨¨§¦¨§¨¥¥¤

dn iM zrC ircFi EpipFncw Exn` dfl̈¤¨§©§¥§¥©©¦©
`Ed `FAx 'q KixSW mixnF` Ep`X¤¨§¦¤¨¦¦
dnE ,dpikXd zEllM z`xWd lr©©§¨©§¨©§¦¨©
miwqFre miaWFIW dxUr mikFGX¤¦£¨¨¤§¦§§¦
'` zF` lr `Ed mipW F` dxFYA©¨§©¦©
xxFrzIW inA ritFOd dPOn xi`OW¤¥¦¦¤¨©¦©§¦¤¦§¥
oi`e ,FgM itM cg` lM dXcTA waCdl§¦¨¥©§ª¨¨¤¨§¦Ÿ§¥

'bl 'a dx`d dnFCzEllM la` ,'cl 'be ¤¤¨¨§§§£¨§¨
`FAx 'q lr `N` dxFW Dpi` dpikXd©§¦¨¥¨¨¤¨©¦

:l`xUIn¦¦§¨¥
àeäåaEzMd xn`n'dzEllM WExR §©£©©¨¥§¨

dpikXd`A ipiQnliAwdl ©§¦¨¦¦©¨§©§¦
mr liAwdl dpikXd z`vaE ,l`xUi¦§¨¥§¥©§¦¨§©§¦©
E`aE zFxF` 'a E`vi Dz`ivi mr xgap¦§¨¦§¦¨¨¨§¨
xd KxC cg`e xirU xd KxC cg ¤̀¨¤¤©¥¦§¤¨¤¤©
dAql mW KxC ExarW l`xUil ox`R̈¨§¦§¨¥¤¨§¤¤¨§¦¨
`idW `A ipiQn miCwd dfle ,drEci§¨§¨¤¦§¦¦¦©¨¤¦
ricFd KM xg`e dpikXd zEllM z`iA¦©§¨©§¦¨§©©¨¦©
,fNd zFnFwn KxC E`AW DxF` iwlg¤§¥¨¤¨¤¤§©¨

xnFl wCwceritFde gxf`NW xirdl §¦§¥©¨©§¦©§¨¦¤Ÿ
drtFde zg` dgixf `N` mW KxC Kld̈©¤¤¨¤¨§¦¨©©§¨¨
lr xn`i drtFd oFWlE ,EPOn zg ©̀©¦¤§¨¨¥¨¥©
l"f mxnF` KxcM dXcTdn hrEn wlg¥¤¨¥©§ª¨§¤¤§¨

(:b"k zFMn),EpWxcnA WcTd gEx dritFd ©¦¨©©Ÿ¤§¦§¨¥
xF` z`xWd zpigaAW ohw xcB `EdW¤¨¥¨¨¤¦§¦©©§¨©
lFcB xcB xirU ipal qgie ,dpikXd©§¦¨§¦¥¦§¥¥¦¨¥¨
iM Fzbxcn itM l`rnWi lW xcBn¦¨¥¤¦§¨¥§¦©§¥¨¦

:l`rnWIn dlrnl `Ed§©§¨¦¦§¨¥
äæáedn mB ,miwECwCd lM EaXizp ¨¤¦§©§¨©¦§¦©©

d`iAl ipiq oFxkf miCwdX¤¦§¦¦§¦©©¦¨
dgixGl miCwd ox`taE xirUaE§¥¦§¨¨¦§¦©§¦¨
xn`n `Ed 'd oFxkf mFwnA iM drtFde§¨¨¦¦§¦§©£©
xn`Od lkA dpEMde ,oade gxfe ritFd¦©§¨©§¨¥§©©¨¨§¨©©£¨
iM mzMxaA zFAxdl mzlrn xirdl§¨¦©£¨¨§©§§¦§¨¨¦
dvFxd KxCn dfe ,dkxAl md miiE`x§¦¥©§¨¨§¤¦¤¤¨¤
mixaCd xxFrl FAl lkA Kxal§¨¥§¨¦§¥©§¨¦

oke ,FAl lkA Kxal aNd aidldl§©§¦©¥§¨¥§¨¦§¥
Kxal dvxWM wgvi dUrW `vnY¦§¨¤¨¨¦§¨§¨¨¨§¨¥

Fl xn`e eil` Faxwn did awrizFclFY) ©£Ÿ¨¨§¨§¥¨§¨©§

(e"k f"kdfe ,ipA il dwWE `P dWB§¨¨§¨¦§¦§¤
:mixxFrnd mixaCn¦§¨¦©§§¦

ïiòåwEqRA igie zWxtA iYWxRX dn §©¥©¤¥©§¦§¨¨©©§¦©¨
('g g"n),mikxCd on '`A dN` in¦¥¤§¦©§¨¦

xxFrl Fl xgA dWn oFc`d ok FnkE§¥¨¨¤¨©§¥
mad` 'dX dOn mdil` FAl zad ©̀£©¦£¥¤¦©¤£¨¨
adlzY dWFcTd FWtpe ,mzF` dlrde§¤¡¨¨§©§©§¨¦§©¥
zEnlXn cg` dfe ,oFilr iaEd` ad`l¤¡Ÿ£¥¤§§¤©©¦§¥

:`Ed KExA WFcTdA Fzad ©̀£¨§©¨¨
äúàåmipFW`xd .Wcw zaaxni"Wx) §¨¨¥¦§ŸŸ¤¨¦¦©¦

(ixtq mWAxnFl oEMzPW Exn` §¥¦§¦¨§¤¦§©¥©
wlg FOr `iadW`le lM `le zFaaxn ¤¥¦¦¥¤¥§¨§ŸŸ§Ÿ

mdixaclE ,KxAzi FzEepr ricFdl axŸ§¦©©§¦§¨©§¦§¥¤
oi`e ,`iade mFwnA dz`e zaY EWxti§¨§¥©§¨¨¦§§¥¦§¥
`Ed dz`e EWxti m`e ,daYd hWR df¤§©©¥¨§¦§¨§§¨¨
,mzvw ENt` `iad m` Wxtn oi` ,`aE¨¥§Ÿ¨¦¥¦£¦§¨¨
oi` zvTOd z`adW mixaFQW ilE`e§©¤§¦¤£¨©©¦§¨¥
on EpcnNX dnE ,Fxn`l Kixv aEzMd©¨¨¦§¨§©¤¨©§¦
zFaaxd FOr `iad `NW `Ed aEzMd©¨¤Ÿ¥¦¦¨¦§

:mW mgiPde WcwŸ¤§¦¦¨¨
õeçå`Ed dpEMdW d`xp mMxCn §¦©§¨¦§¤¤©©¨¨

iM ,l`xUi lW mzlrn xirdl§¨¦©£¨¨¤¦§¨¥¦
`aE Wcw zFaax dlrn `av 'd giPd¦¦©§¨©§¨¦§Ÿ¤¨
hlgdA `A dz`e WExtE ,l`xUi lv ¥̀¤¦§¨¥¥§¨¨¨§¤§¥
oke ,Fzlgpe FOr mnFwnA dUre mdn¥¤§¨¨¦§¨©§©£¨§¥

l`xUil dEv ipiqA mXW didzFnW) ¨¨¤¨§¦©¦¨§¦§¨¥§

('g d"kmkFzA iYpkWe WCwn il EUre§¨¦¦§¨§¨©§¦§¨
xdGd xtqA `vnze ,mipFilr afre§¨©¤§¦§¦§¨§¥¤©Ÿ©

(:n"w dnExY)minXd `av Exrhvp dOM §¨©¨¦§©£§¨©¨©¦
mipFYgYA FzpikW zxiC 'd raTWM§¤¨©¦©§¦¨©©§¦

:Fl xgA xW £̀¤¨©
Bðéîéîmrh WExR .Fnl zC W` ¦¦¥¨¨¥©©

dOW oMWl 'd xgAW¤¨©¦§Ÿ¨¨
itl Wcw zFaax on dz`e mipFYgYA©©§¦§¨¨¦¦§Ÿ¤§¦
KxC lr `Ede ,Fnl zC W` FpiniOW¤¦¦¥¨¨§©¤¤



פה dkxad z`fe zyxt - bl - ixyz b"i oey`x meil inei xeriy
BÓÏ∑(ספרי),הּתֹורה את ׁשּיקּבלּו עׂשו לבני ׁשּפתח »ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

רצּו Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ולא ¯‰Ó∑ ׁשם ׁשהל ְָֹƒ«ֶָ≈«»»ֶַָָ
רצּו ולא ׁשּיקּבלּוה, יׁשמעאל לבני ∑Â‡˙‰.ּופתח ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ¿»»

˜„L.(שם)ליׂשראל  ˙··¯Ó∑ רבבֹות מקצת וע ּמֹו ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְִִִָ
קדׁש ּכדרמלאכי ולא רּבם, ולא ּכּלם, ולא ְְְְְֲֵֶֶֶַָָֹֹֹֹֻֻ

ּביֹום  ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֿודם
c˙.חּפתֹו L‡∑ּבאׁש לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ָֻ≈»ְְְְֵֵֶָָָָָָ

לבנה  אׁש ּגּבי על ּכתב ,ׁשחֹורה ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחר  ּדבר ימינֹו. ׁשּנתנּהיד ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש : ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxezÎzgny - dkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר הּברכה" "וזאת ּפרׁשת ְְְְִִִַַַָָָָָָָֹּבּתחלת
מׁשה  לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"הוי'
ׁשניּתנה  היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון "מֹורׁשה" יעקב", קהלת ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹמֹורׁשה
ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּובאה
החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל הּברכה" "וזאת ּפרׁשת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹוּסּיּום
הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
ּדעת  והסּכימה לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבֹור לּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ"ׁשנׂשאֹו
ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת, אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקּב"ה
לּוחֹות  לגּבי האחרֹונֹות הּלּוחֹות ׁשל עילּויים מרּמז ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבזה
על  ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהראׁשֹונֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניידי הּלּוחֹות את יׂשראל לׁשּבֹור ּפעל ּכל , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתׁשּובה  עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבכל

עצמֹו. ּבכח עבֹודה -ְְֲַַָֹ
הּקּב"ה  להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוכאׁשר
יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
ּובלב  ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ּתׁשּובתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָקּבל
ּתהיה  ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשלם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד - ויגיעה ְְֲִִִַַַָָָָֹהעבֹודה
הּזמן  הּסּכֹות, ימי ז' לאחר לׁשמיני־עצרת ּבאים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻוכאׁשר
הּתֹורה  ּבחינת וגם ּבפנימּיּות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּכל

האמּתית  הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ּבלּוחֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשנּתנה
עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹוהׁשלימה

מתחילין  יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָולכן
ואת  הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלקרֹוא
עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי על ּכי ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהארץ",
עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ(ועל
ּבמעׂשה  להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) התחּדׁשּות ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָֻּובבחינת
ּבראׁשית  ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבראׁשית
ׁשוים  ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ּבׁשלימּותּה ׁשּתפּות ּכי -ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻ
אל  מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלגמרי.
אין  ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה והן ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּפעל
מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻה"ּׁשּתפּות"
ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה עצמֹו, ּבכח היא ּכׁשעבֹודתֹו ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹאבל
מדבר  ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהיא
עֹוׂשה  (להּקּב"ה) ליּה" הּנין ּד"לא מעֹולם - הרצּוי ּדבר ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹהפכי
ׁשּתף  - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻעֹולם
ׁשנרגׁש "חדׁשים" וארץ ׁשמים ּובֹורא להּקּב"ה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשלימּות
מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבהם

ּבעֹולם. ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומסייעין

(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑ את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְִִֵֵֶַָָ
ּבנימין הּׁשבטים  ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּכׁשאמר להּולד עתיד היה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלבּדֹו
לה)ליעקב: מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ."ּגֹוי  ְְְֲִִִֶֶַַָֹ

E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑,אּתֹו ּגנּוזֹות הּצּדיקים נפׁשֹות »¿…»¿»∆ְְִִִַַַ
ׁשּנאמר: כה)ּכענין צרּורה (ש"א אדני נפׁש "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

"אלהי ה' את החּיים EÏ‚¯Ï.ּבצרֹור ekz Ì‰Â∑ ְֱִִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆
ּתחּתית  לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוהם

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

l"f Exn`X dn(b"lt x"ny)Egwie wEqRA ©¤¨§©¨§¦§
FYA `iVdW Klnl lWn dnExY il¦§¨¨¨§¤¤¤¦¦¦
,DOr izF` mB Egw KlOd xn` 'Ek¨©©¤¤§©¦¦¨
zaaxn dz`el o`M ozPW mrHd `Ede§©©©¤¨©¨¦§¨¨¥¦§Ÿ
WExR Fnl zC W` Fpinin mrHn¦©©¦¦¥¨¨¥

FxnF`e ,l`xUilzC W`xn` `le §¦§¨¥§§¥¨§Ÿ¨©
zazl W` zaY Kinqdl ,W` zC©¥§©§¦¥©¥§¥©
oinIn dxFYd dpYPW xirdl Fpinin¦¦§¨¦¤¦§¨©¨¦¨¦

FxnF` `Ede ,l`nVnEFpinin,oini df ¦§Ÿ§§¦¦¤¨¦

W`dfEnxd dxEaB `EdW l`nU df ¥¤§Ÿ¤§¨¨§¨
`Ede ,Fnl zC mdipXn W`d zpigaA¦§¦©¨¥¦§¥¤¨¨§

cFq(b"t x"ac),dxFgW iAB lr dpal W ¥̀§¨¨©©¥§¨
dIWEY dxFYd z`ixw cFq `EdezFa`) §§¦©©¨¦¨¨

(e"tdlWnnE fr zpzFpe dxEaBd cSn¦©©§¨§¤¤Ÿ¤§¨¨
(mW):cqgd cSnb dxez ¨¦©©¤¤

.'Bâå íénò ááç óà (âExn` l"fx ©Ÿ¥©¦§©©¨§
(.'g a"a)dlbde miOrd 'd aAgW s ©̀¤¦¦¥¨©¦§¤§¨

ok iR lr s` mdipiA l`xUieiWFcw lM ¦§¨¥¥¥¤©©¦¥¨§¨

mde LiciAdxFY icnFl lr oi`W 'Fbe §¨¤§¥§¤¥©§¥¨
aEzMd oEkIW d`xpe ,Klde FlA dCpn"¦§¨§§£¨§¦§¤¤§©¥©¨
ox`tlE xirUl Fzkildl mrh zzl̈¥©©©£¦¨§¥¦§¨¨
oiCd mFiA 'd s` mdA zFxgl `EdW¤©£¨¤©§©¦
mcw dfl ,DzF` EpYrcFd `l Exn`IWM§¤Ÿ§Ÿ©§¨¨¨¤¨©
mivFx mY` mdl xn`e dAQd mdl̈¤©¦¨§¨©¨¤©¤¦

aEzMd xErWe ,dxFYd lAwllr `Ed §©¥©¨§¦©¨©
miOr aaFgW dn `Ed s` KxCd df¤©¤¤©©¤¥©¦

FxnF`e ,dxFYl mpinfdl KldWlM ¤¨©§©§¦¨©¨§§¨



dkxadפו z`fe zyxt - bl - ixyz b"i oey`x meil inei xeriy
ּבסיני ההר  ,לרגללתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון "ּתּכּו" . ְְְְְְֲִִֶַַַָָֻֻ

מרּגלֹותי.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ על עליהם נׂשאּו ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ
ּתֹורת.EÈ˙¯acÓ∑ ליסֹוד קרֹוב ּבֹו ּכמֹו:הּמ"ם , ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ
ז) אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע (יחזקאל ְִִֵֵֶַַַַָ

אף  אלי', 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ"ואׁשמע
"מּדּברתי" ׁשה זה מה לאמר , להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש אונטעררעדנוגען)להם. .(ציינע ְֶַַָ
והּמ"ם  ,ּדברי עלּֿפי נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואּונקלֹוס

"אף  אחר: ּדבר 'מן'. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ְְִִֵֶֶַַַָָּבֹו
האּמֹות  ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", ׁשהראית חבב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבידם  יׂשראל את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים .להם ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָ
E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ּכל »¿…»¿»∆ְְְִֵֵֶֶַָָ

ׁשֹומרם  ואּתה ,מאחרי מׁשּו ekz.ולא Ì‰Â ְְְֲֵֶַַָָָֹ¿≈À
EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים .והם ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַ

EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ƒ»ƒ«¿…∆ְְְְִֵֶֶַָ
ּדבריהם  ואּלה .ּבׂשמחה, ְְְְִִֵֵֶֶָ
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cg` xEAcA zFxEabA mzF` ErnW Ll§¨§¨¦§§¦¤¨
`Ede ,mzErvn`A mznWp dzvie§¨§¨¦§¨¨§¤§¨¨§

FxnF`Lilbxl EMYcr gM qt`e §ª§©§¤§¨©Ÿ©©
`Vl mrHd ,mznWp dzvIW¤¨§¨¦§¨¨©©©¦¨

LizxACnzFxACdn wlg WExR ¦©§Ÿ¤¥¥¤¥©¦§
Ll didi `le ikp` mdW mi`ltOd©ª§¨¦¤¥¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§



פז dkxad z`fe zyxt - bl - ixyz b"i oey`x meil inei xeriy
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i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב", ל"קהּלת היא מֹורׁשה" מׁשה, לנּו "צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
אדם  ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
חכמים  ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם נּכרים ּבֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשעמלים
ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָנּכרים

.(ׁשּבכ הּפרטים את ְְְִֶֶַַַָָָהרמּב"ם
ּתלמידי  אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא
ּבאפן  אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹחכמים,
הּנּכרת  וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, לגמרי, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחדׁש
ּתלמידי  ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"ּבהילּוכם
עד־ּכדי־ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש החּדּוׁש מהּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָחכמים,
הם  אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ

ׁשהחינּו? ּברכת ּומברכים ּכ ּכל ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָׂשמחים
- מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻעל

היא  ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻהּתֹורה
הּתֹורה  - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, חׁשיבּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין

ּבירּׁשה. יהּודי לכל ְְֲִִֶֶָָֻמּועברת
ּבׂשמחת  - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּולפיכ
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּתֹורה,

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּבהּקפֹות  ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָולכן
על־ידי  ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכי  - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ּופעּלֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָֻּתנּועֹות
אּלא  הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת ה ּׂשמחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָעּקר
ּבכל  אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ על ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבעּקר

ּבפעל. לעׂשיה עד ְְֲִִֵַַַָָֹעניננּו,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr hk jxk zegiyÎihewl)

היא וזהּו ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ועל  ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמארסה
ׁשהּנׁשמֹות  זה ׁשענין הינּו, יעקב", קהּלת "מֹורׁשה נאמר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזה
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהם

עקב  יּו"ד יעקב, 'לי ּבבחינת ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ

ּבחינת  והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּד'אׁשר' 'אׁשר', אֹותּיֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַֹראׁש',
ּכ ׁשּזהּו היא", ּבבחינת "טהֹורה מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻ

מׁשּפיעים  הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּתענּוג.
ּדמּצד  ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ׁשאֹומרים מה ּגם וזהּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּתֹורה.
הינּו ּבמצֹותיו', 'קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא 'אׁשר' ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָּבחינת
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dkxadפח z`fe zyxt - bl - ixyz b"i oey`x meil inei xeriy
מה  וזהּו הּמצֹות, את העֹוׂשים הם הם יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנׁשמֹות
ועׂשיתם  ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצֹות ּכל את ּוזכרּתם ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּכתּוב
הוי' מצֹות מּבחינת עֹוׂשים ׁשּיׂשראל הינּו מצֹותי, ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָאת
מחּברים  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצֹותי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּיהיּו

ּבבחינת  הּוא זה וכל מּמׁש. ּבהקּב"ה ׁשּלמעלה, הּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
ׁשּגם  הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל.
ירדה  ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, יּו"ד יעקב, ּדבחינת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנׁשמֹות
ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלמּטה,
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dxFYA ± 'dEpfg`' oFWl zErnWn©§¨§£©§¨©¨

יעקב: קהּלת מֹורׁשה מׁשה צּוה־לנּו ְֲִִֶַַָָָָָֹֹּֽֽֽתֹורה
נעזבּנה ולא רש"י)אחזנּוה ובפירוש ד. (לג, ְְְֲֶַַַָָֹ

הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָצרי
וכּיֹוצא  לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּדלכאֹורה
ּגם  ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ּוכפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבזה,
ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָצרי
ּבמּתנה  נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ׁשאחזנּוה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אּלא  אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן "אחזנּוה" ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָויׁש
ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאחּוזה,

חֹוזרת  אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו אחּוזה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשדה
אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהם
ּבכל  אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא זֹו ׁשּׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּדמּכיון

ַָמּצב.
אּתם  ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכמֹו
היא  הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּבקׁשר
ׁשּבני  ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ"מֹורׁשה
ּבּזמן  (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָיׂשראל

ּבי  נמסרּו יׂשראל ׁשהּתֹורה ׁשּבני מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות די ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהיא
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dpY Exn` xW`M l`EnW ipirA xaCd©¨¨§¥¥§¥©£¤¨§§¨
'Fbe 'd xn`Ie aizkE EphtWl Kln Epl̈¤¤§¨§¥§¦©Ÿ¤§
df lre ,mdilr KlOn Eq`n iz` iM¦Ÿ¦¨£¦§Ÿ£¥¤§©¤

:'Fbe idie xn`e dWn `Apzp¦§©¥¤§¨©©§¦§

ãBòdidY l`xUi zEkln iM fnẍ©¦©§¦§¨¥¦§¤
l`xUi EidIWM znIwzn¦§©¤¤§¤¦§¦§¨¥
cA Eidi `le cgi mdiW`x mitQ`zn¦§©§¦¨¥¤©©§Ÿ¦§©
cgi EcgizIW dAq didi dfAW caA§©¤¨¤¦§¤¦¨¤¦§©£©©

A l`xUIWkE ,l`xUi ihaWdf xcb ¦§¥¦§¨¥§¤¦§¨¥§¨¥¤
zFglvdd xcB mExA mPd dPd¦¥¦¨§¤¤©©§¨
,mEIw lW died DA diDY mzEklnE©§¨¦§¤¨£¨¨¤¦
zFaaNd EwlgPW mFIn iM cnlE `ve§¥§©¦¦¤¤§§©§¨
,mciA dzlr dn zFIklOd Ewlgpe§¤§§©©§ª¤¨§¨§¨¨
,eixg` mi`Ade mraxi ilbr zAq z`fe§Ÿ¦©¤§¥§¨§¨§©¨¦©£¨
ilkE ,cExRd `Ed oCa`d W`x iM¦Ÿ¨¨§¨©¥§¦
cEgie mFlXd `Ed dkxA wifgOd©©£¦§¨¨©¨§¦

:zFaaNde dxez ©§¨
.'Bâå åéúî éäéå 'Bâå ïáeàø éçé (å§¦§¥§¦¦§¨§

FxnF`oaE`x igiExn` l"f EpizFAx §§¦§¥©¥¨§
(ixtq)Fl didIW oaE`x lr lNRzdW ¦§¦¤¦§©¥©§¥¤¦§¤

xnFl xWt` ilE`e ,`Ad mlFrl wlg¥¤¨¨©¨§©¤§¨©
zcrA EzOW haXd ilFcB lr oEMzPW¤¦§©¥©§¥©¥¤¤¥©£©



פט dkxad z`fe zyxt - bl - ixyz c"i ipy meil inei xeriy
i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה לעֹולם ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ

ּבלהה הּבא  מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ,.ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»
¯tÒÓ∑ ּכענין נמנין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: יעקב (בראשית בני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמנין  מן יצא ׁשּלא עׂשר", .ׁשנים ְְִִֵֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא לראּובן,(מכות יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְִֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם (איוב מּפני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ול טו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א "אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם"עבר  צב).זר ׁשּכל (ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

עצמֹות  היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָארּבעים
עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיהּודה

מד)ׁשּנאמר: אמר (בראשית הּימים", ּכל לאבי "וחטאתי ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּיֹודה  לראּובן ּגרם 'מי וכּו''?מׁשה: ÚÓL.יהּודה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«

‰„e‰È ÏB˜ מּפני ∑‰' ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מּפני  וחזקּיה העּמֹונים, מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

ep‡È·z.סנחריב  BnÚŒÏ‡Â∑ הּמלחמה מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְְִִֵַָָָ
הּמלחמה)( מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑וינקמּו ריבֹו יריבּו ְְֲִִִִֵַָָָ»»»ְְְִִִָ

È‰z‰.נקמתֹו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑,התּפּלל יהֹוׁשפט על ְִָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ְְִֵַַָָ
ּגלעד: רמֹות מלחמת יח)על יהֹוׁשפט,(דה"ב "וּיזעק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

יהּודה", קֹול ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". (ספרי)וה' ְְֲֵַַַָָָָ
לׁשמעֹון  ּברכה רמז יהּודה.ּכאן ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָָ

ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָואף
ׁשּנאמר: יהּודה, יט)ׁשל נחלת (יהושע יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשמעֹון". על ּבני עליו ּבלּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה .מה ְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ß ixyz c"i ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡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¿¿«¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

l"f mxnF`M gxw(g"i x"cna)miz`n iM Ÿ©§§¨¦¨©¦
iW`x Eid oNM Wi` miXnge©£¦¦¦ª¨¨¨¥
oaE`x haXn oAxe zF`xcdpq©§¤§¨§ª¨¦¥¤§¥

:l"f mxnF`M§§¨
éôìeoi` gxw zcrW xnFl mFwn WIW §¦¤¥¨©¤£©Ÿ©¥

dfl ,`Ad mlFrl wlg mdl̈¤¥¤¨¨©¨¨¤
lNRzdoaE`x igimbde ,FhaW WExR ¦§©¥§¦§¥¥¦§©£©

mzFidl ,Wi` o"x `N` Eid `NW¤Ÿ¨¤¨¦¦§¨
F` .mdilr FNM haXd dPMzi mdilFcB§¥¤¦§©¤©¥¤ª£¥¤
xnF` `Ed Fnvr oaE`x lrW xWt ¤̀§¨¤©§¥©§¥
iM Fnvr mrHdn `EdW `N ¤̀¨¤¥©©©©§¦
haXd lFcB lW mitpr EvSwzIWM§¤¦§©§£¨¦¤§©¥¤
dfl ,Fpir oaE`x `EdW wiCSn rxbi¦§©¦©¦¤§¥¥¨¤
dfe ,`Ad mlFrl digIW lNRzd¦§©¥¤¦§¤¨¨©¨§¤

xnF`d zxaqM miMqn(g"w oixcdpq)zcr ©§¦¦§¨©¨¥©§¤§¦£©
:`Ad mlFrl wlg mdl Wi gxwŸ©¥¨¤¥¤¨¨©¨

BøîBàålNRzd .xRqn eizn idie §§¦¦§¨¦§¨¦§©¥
itl miwiCv EidIW mdilr£¥¤¤¦§©¦¦§¦
mdilFcB rx`nA miWxXd ETnPW¤¨©©¨¨¦¦§Ÿ©§¥¤
dfl KEnqA xEn`M gxw dUrnA§©£¥Ÿ©¨¨§¨¨¤
KxC lr WExR ,xRqn eizn idie lNRzd¦§©¥¦¦§¨¦§¨¥©¤¤

l"f mxnF`(.e"k mW)iptl diwfg xn`W §¨¨¤¨©¦§§¨¦§¥
`paW z` xW` miAx `Ed KExA WFcTd©¨¨©¦£¤¤¤§¨
oipn oi` `Ed KExA WFcTd aiWde 'Fbe§§¥¦©¨¨¥¦§¨
FpFWl wznA dWn xn` dfl ,mirWxl̈§¨¦¨¤¨©¤§¤¤§

eiznmirWx Eidi `NW WExR xRqn §¨¦§¨¥¤Ÿ¦§§¨¦
wiCv zNtY lirFze ,mdl oipn oi` f`W¤¨¥¦§¨¨¤§¦§¦©©¦

cFqA xaCd lr(b"k 'a l`EnW)lWFn wiCv ©©¨¨§§¥©¦¥
:midl` z`xiAf dxez §¦§©¡Ÿ¦

.äãeäé ìB÷ 'ä òîL (æitl WExR §©§¨¥§¦
`hg dcEdIWxnY dUrnA ¤§¨¨¨§©£¥¨¨

FxnF`M F`hg lr dCezdeg"l ziW`xA) §¦§©¨©¤§§§§¥¦

(e"k'd lAwIW dWn WTA ,iPOn dwcv̈§¨¦¤¦¦¥¤¤§©¥
xnFl df oipr xn`e .Fz`cFdA FlFw§¨¨§¨©¦§¨¤©

eixg`,EP`iaY FOr l`edn itl WExR ©£¨§¤©§¦¤¥§¦©
wEqRA EpazMX('h h"n igie)ipA sxHn ¤¨©§©¨©§¦¦¤¤§¦

`ivFd xnY dUrn zErvn`A iM ,zilr̈¦¨¦§¤§¨©£¥¨¨¦
dn `Ede ,lrIlAd lk`W mc` sxh¤¤¨¨¤¨©©§¦©©§©

FxnF`A fnxXeiciax eiUrn gM WExR ¤¨©§§¨¨¥Ÿ©©£¨©
xcB ztqFzA zEpAx dpwe liCbd Fl¦§¦§¨¨©¨§¤¤¨¥

:mW Epkx`dW FnM oFilr¤§§¤¤¡©§¨
BøîBàåWExR .didY eixSn xfre §§§¥¤¦¨¨¦§¤¥

dUrn gkA gxfe uxR giexdW mbdW¤£©¤¦§¦©¤¤§¤©§Ÿ©©£¥
dxi`d `l oicr ok iR lr s` xnŸ¨©©¦¥£©¦Ÿ¥¦¨
uFvipl dkixv iM cEc ziA zEkln©§¥¨¦¦§¦¨§¦
zEx `ide zFO`d oiA oicrW dXcTd©§ª¨¤£©¦¥¨ª§¦

xn` dfl ,dIa`FOddidY eixSn xfre ©£¦¨¨¤¨©§¥¤¦¨¨¦§¤
dawPd l` dxFi xfr mB ,dawp oFWl§§¥¨©¥¤¤¤©§¥¨

FxnF`M(g"i 'a ziW`xA)xfr Fl dUr` §§§¥¦¤¡¤¥¤
wEqRA iYWxRX dn oIre ,'Fbeb"n mW) §§©¥©¤¥©§¦©¨¨

('h:'Fbe ia`l iz`hgeg dxez §¨¨¦§¨¦§
énz øîà éåììe (ç.'Bâå EmIwzi WExR §¥¦¨©ª¤§¥¦§©¥

zPdM eixg` FrxflE df xaC FciA§¨¨¨¤§©§©£¨§ª©
:mlFr¨
øLàawrIW itl WExR .dQnA FziQp £¤¦¦§©¨¥§¦¤©£Ÿ

oFrnW mr sEYWA iel lr xn`̈©©¥¦§¦¦¦§
('d h"n ziW`xA)mR` xEx` 'Fbe qng ilM §¥¦§¥¨¨§¨©¨

dQpzp iel iM xn` dfl ,'Fbe fr iM¦¨§¨¤¨©¦¥¦¦§©¨
dQOA dQpzPW ,dxare s` lrA Fpi`W¤¥©©©©£¥¨¤¦§©¨©©¨
FA d`xW `N` 'd EdQPW `l WExR¥¤¦¨¤¨¤¨¨
aizkC 'd EQp l`xUi ihaW lMW oFiQp¦¨¤¨¦§¥¦§¨¥¦¦§¦

('f f"i zFnW)ok `le ,'d z` mzFQp lr §©©¨¤§Ÿ¥
:mfbx KMXW Ycnl `d ,ielh dxez ¥¦¨¨©§¨¤¦¥¨§¨



dkxadצ z`fe zyxt - bl - ixyz c"i ipy meil inei xeriy
i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆

ׁשכינה  מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְַ

לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדבר
ּבעלילה  אמר:,לבא מׁשה כ)אם נא (במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָָֹֹ

עׂשּו?הּמֹורים" מה ּומרים אהרן ,. ְֲִִֶַַָָֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑ּכׁשחטאּו »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֶָ

ואמרּתי: לב)ּבעגל אלי (שמות נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
והּוא  אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ּבני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָֹּכל
וכן  ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּיׂשראל,
מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשּו.
חטא  לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר: מהם, לוי"(שם)אחד ּבני e¯ÓL."ּכל Èk ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָƒ»¿
E˙¯Ó‡∑"ל יהיה אחרים"לא E˙È¯·e.אלהים ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿
e¯ˆÈ∑ ׁשל ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ƒ¿…ְְְִִִֶֶֶַָָָ

ּבניהם  את מלּו לא ּומלין יׂשראל מּולין היּו והם , ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּבניהם  ּבניהם,את את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּולין) היּו .והם ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עׂשּו וכן . . להרֹוג וצּויתים לוי ּבני ּכל אלי (רש"י נאספּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ט) תּׂשאלג, ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י זכּו(לב, ׁשהּכהנים ְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

על־ּפי־ ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו מּפני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלכהּונה
ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

עבֹודת  עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּוראה
ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאלילים,
הּטעם  ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלוי

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ְְְְְֵֵֶֶָָָָֹֹּדלא

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç ýåýé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו מחץ ¿«»¿«ƒ»»ְְִַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סט)ּכענין המעד",(תהלים ּתמיד "ּומתניהם ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אחר  ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על הּמעֹוררין ראה ועל : ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָֻ
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעתידין

ּבני  ׁשניםֿעׂשר מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוהתּפּלל
נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר, ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָחׁשמֹונאי

ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר".ŒÔÓ ÂÈ‡NÓe ְִֵֵֶַָָָֹ¿«¿»ƒ
ÔeÓe˜È∑ ּומׂשנאיו קמיו ּתקּומה מחץ להם .מהיֹות ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

éètLî eøBé 'Bâå øîàä (è.'Bâå E ¨Ÿ¥§¦§¨¤§
l"f mxnF` KxC lr x`Azi(:'q a"a) ¦§¨¥©¤¤§¨

didW oli` lr oEcl E`AW dUrnA§©£¤¤¨¨©¦¨¤¨¨
cr mdl xn`e 'Eke miAxd Kxcl wiGn©¦§¤¤¨©¦§§¨©¨¤©
`Ede ,k"r 'Eke uwe glWe 'Eke xgnl§¨¨§§¨©§¨§§

FxnF`xn`diE`x dfM mc` 'Fbe §¨Ÿ¥§¨¨¨¤¨
xnFl mFwn oi` iM 'Eke hRWn zFxFdl§¦§¨§¦¥¨©
xn`d zF`d Ll dfe 'Ek dxFw lh FlŸ¨§¤§¨¨Ÿ¥

:FO`lE eia`l§¨¦§¦

ãBòdESW itl dvxi(g"i f"h lirl)mihtW ¦§¤§¦¤¦¨§¥Ÿ§¦
l"fx Exn`e ,LihaWl 'Fbe(ixtq) §¦§¨¤§¨§©©¦§¦

dfl ,haW lkl mipIC dPnIW KixSW¤¨¦¤§©¤©¨¦§¨¥¤¨¤
EpgkFdX dn cvl iel haW iM xn`̈©¦¥¤¥¦§©©¤©§
oAle g`le a`l mipR E`Up `NW¤Ÿ¨§¨¦¨¨§¨¨§©¥
ihaW lM lr zFPnzdl md miiE`x§¦¥§¦§©©¨¦§¥

FxnF` `Ede ,l`xUiLihRWn ExFi ¦§¨¥§§¦§¨¤
awrilE`VIW WEgl oi` iM ,llM KxcA §©£Ÿ§¤¤§¨¦¥¨¤¦§

:mzlEf haXn xzFi mhaWl mipRi dxez ¨¦§¦§¨¥¦¥¤¨¨

.ïeîe÷é ïî åéàðNîe (àéFxnF`on §©§¨¦§§¦
,oEnEwil"f mdixacl(c"it x"cna) §§¦§¥¤

lRl dcizrW oei zEkln lr `ApzPW¤¦§©¥©©§¨¨¤£¦¨¦Ÿ
xn` dfl ,i`pFnWg ciAon ei`pUnE §©©§©¨¤¨©§©§¨¦

oEnEwiFnvr onGd on ENt` WExR §¥£¦¦©§¨©§
l`xUie dniw mi`pFVl mdl didYW¤¦§¤¨¤©§¦¦¨§¦§¨¥
einw mipzn ugn Fnvr onGA miltW§¥¦©§¨©§§©¨§©¦¨¨

ce ,did oke ,'Fbedglvd `id df xa §§¥¨¨§¨¨¤¦©§¨¨
:`ltE qpAai dxez §¥¤¤



צי dkxad z`fe zyxt - bl - ixyz e"h iyily meil inei xeriy

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé ýåýé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְֲִִִֵֶַַַ
ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות,

לזה  זה מׁשּכן ,סמכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף וסמ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה עח)ׁשילה "וּימאס (שם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּולפי  וגֹו'", יֹוסף חביב ּבאהל עֹולמים ׁשּבית ְְְִִִֵֵֶֶָָֹ
ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ ÂÈÏÚ.מּׁשילה, ÛÙÁ∑ ְְְְִִִִִִֵָָֹ…≈»»

עליו  ּומגן אֹותֹו .לעֹולם ∑ÌBi‰ŒÏk.מכּסה ְֵֵֶַָָ»«ְָ

אחר  ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, .מּׁשּנבחרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ÔÎL ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו הּמקּדׁשּבגבּה ּבית היה ≈¿≈»»≈ְְְִֵַַַָָָֹ

עיטם, מעין אּמה וׁשלׁש עׂשרים ׁשּנמּו אּלא ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבנּוי,
ּב'ׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָוׁשם
ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָקדׁשים':
יֹותר  ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו ְְֵֵֵֵֵֶַָָָ"ּובין

.מּכתפיו  ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּורתא ּביּה נחתי יב)אמרי, לג, אמּור (רש"י הּמקּדׁש ּבית ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ
לכן  .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹלהאיר
מּכדי  נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיּוכל
ּכל  ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּיי

התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹיהּודי:
היא  אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהבּדלה
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמתעּסקת

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

ß ixyz e"h iyily mei ß

(âé)íéîL ãânî Böøà ýåýé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְֲִֶַַַָָָֹ
יֹוסף  ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה לׁשֹון ∑nÓ‚„.ארץ ְְְֵֵֶֶֶַָָƒ∆∆ְ

ּומתק  ּומלחלח ∑ÌB‰zÓe.עדנים עֹולה ׁשהּתהֹום ֲִֶֶָƒ¿ְְְֵֶֶַַַ

מּלמּטה  הּׁשבטים אֹותּה ּבכל מֹוצא אּתה ׁשל . ּברכתֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין .מׁשה, ְֲִֵֵֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

טּוב  ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
יֹוסף ׁשל יג)ּכארצֹו לג, (רש"י ְְֵֶַ

ׁשּכבֹוד־קדּוׁשת־מֹורי־וחמי  הּנדירֹות הּפעמים ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָּבאחת
מברכת  'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאדמֹו"ר

הּכל, יׁש ּבארץ אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכל
להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוכאׁשר
ּבגׁשם, והן מּטל", ׁשמים "מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁש'ארץ'

ּתחת". רֹובצת ְֶֶַָ"ּתהֹום

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ ּפתּוחה ארצֹו ׁשהיתה ƒ∆∆¿…»∆ְְְֶַָָָ
הּפרֹות  ּוממּתקת ÌÈÁ¯È.לחּמה, L¯b∑ ּפרֹות יׁש ְֵֶֶַַַַָ∆∆¿»ƒֵֵ

ּדבר  ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּלבנה

ּומֹוציאה  מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחר:
.לחדׁשמחדׁש ְֵֶֶֹֹ

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.øîà ïîéðáì (áéoinipal zaY WExR §¦§¨¦¨©¥¥©§¦§¨¦
`Ed xn` zaze ,dWn ixaC `Ed¦§¥¤§¥©¨©
oaEI dOA ok `l m`W ,aEzMd ixaC¦§¥©¨¤¦Ÿ¥©¤©
oke ,xnF` `Ed oinipA lrW xaCd©¨¨¤©¦§¨¦¥§¥

FxnF`e ,'Fbe olEafle sqFilghal oMWi §¥§¦§ª§§§¦§Ÿ¨¤©
eilr,eilr ghal oMWi mrH dn WExR ¨¨¥©©©¦§Ÿ¨¤©¨¨

dxiAd okFW lW FpkW FzFid lr WExR¥©¡§¥¤¥©¦¨
:KlOd xg` `Fai in iMbi dxez ¦¦¨©©©¤¤

.Böøà 'ä úëøáî (âéitl ilE` §Ÿ¤¤©§©§¦
rWFdil sqFi ipA xnFl oicizrW¤£¦¦©§¥¥¦ª©

(f"i rWFdi)mr mzFidl mFwOd mdl xSW §ª©¤©¨¤©¨¦§¨©
itl cFr ,agxzdl mvx` KxA dfl ,aẍ¨¤¥¥©§¨§¦§©¥§¦

EpivnE ,l`xUi lM qpxtE of sqFIW¤¥¨¦§¥¨¦§¨¥¨¦
mcli EN`M df liaWA eilr 'd dlrdW¤¤¡¨¨¨¦§¦¤§¦§¨¨

aizkC(f"r miNdY),dNq sqFie awri ipA ¦§¦§¦¦§¥©£Ÿ§¥¤¨
l"f Exn`e(:h"i oixcdpq)mqpxRW itl §¨§©§¤§¦§¦¤¦§§¨

zaFh axA FkxA dfl ,FnW lr E`xwp¦§§©§¨¤¥§§Ÿ©
:dCn cbpM dCn ux`dci dxez ¨¨¤¦¨§¤¤¦¨



dkxadצב z`fe zyxt - bl - ixyz e"h iyily meil inei xeriy

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִִֵֵֶֶֹ
ּפרֹותיהם.הּפרֹות  ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד אחר: הרים ּדבר .לׁשאר ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ÌÏBÚ ˙BÚ·b∑ ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ƒ¿»ְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  מעצר .ּפֹוסקֹות ְְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְֵֵֶַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָֹמברכת

ּבּסנה  ּתחּלה עלי ּופּיּוס,∑¯ˆÔB.הּנגלה רּוח נחת ְְְִִֶַַַָָָ¿ִַַַ

ׁשּבּמקרא  "רצֹון" ּכל זֹוּבר ∑B·z‡˙‰.וכן לראׁשכה ְְִֵֶַָָָ»»ְְָָֹ
‡ÂÈÁ.יֹוסף  ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ֵ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«

i"yx£B¯BL ¯BÎa∑ ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא "ּבכֹור" יׁש ¿ְְְֵֶָֻ
ׁשּנאמר: פט)ּומלכּות, אּתנהּו",(תהלים ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ

ד)וכן: יׂשראל"(שמות בכֹורי הּיֹוצא ∑BÎa¯."ּבני מל ְְְְִִִֵֵָ¿ֵֶֶַ
יהֹוׁשע  והּוא לכּבׁש∑B¯BL.מּמּנּו, ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְְִִֶֶֶַָֹֹֻ

מלכים  BÏ.ּכּמה ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון (במדבר ְִַָָ»»ֱֶֶַָ
עליו" מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑ ׁשֹור ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»

אבל  נאֹות, קרניו ואין קׁשה, נאֹות ּכחֹו קרניו ראם ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
ויֹופי  ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻואין

ראם  מלכים.∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.קרני ואחד ׁשלׁשים ְְֵֵַ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ּכל ?אפׁשר ל אין אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּבארץ  ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה ג)יׂשראל, "נחלת (ירמיה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים"צבאֹות צבי  ˙B··¯ Ì‰Â∑ אֹותם ְְִִִ¿≈ƒ¿∆¿«ƒָ
מאפרים  ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם .הּמנּגחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑,ּבמדין ּגדעֹון ׁשהרג האלפים הם ¿≈«¿≈¿«∆ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ח)ׁשּנאמר: וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻ

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå äðñ éðëL ïBöøe (æèWExR §Ÿ§¦§¤§¥
onfA mB Faihidl 'd FA dSxzIW¤¦§©¤§¥¦©¦§©
zpEkW oniq `Ede xrvA l`xUIW¤¦§¨¥§©©§¦©§©

FxnF`e ,dpqsqFi W`xl dz`FaY §¤§§¨¨§Ÿ¥
cwcwlE`Ed xEn`d mrh WExR 'Fbe §¨§Ÿ§¥©©¨¨

'` ,FA E`vnPW zFaFh zFCn 'a cbpM§¤¤¦¤¦§§
zFAq dOke mixvnl cxie dlBW mbdW¤£©¤¨¨§¨©§¦§©¦§©¨¦
mxnF`M FzwcvA cnr EdEtiTd rWxd̈¤©¦¦¨©§¦§¨§§¨

l"f(`"t x"ny)mixvnA did sqFie wEqRA©¨§¥¨¨§¦§©¦
FxnF`A fnxX dn `Ede ,'Eke sqFi `Ed¥§§©¤¨©§§
eig`l mNXX dn cbpkE ,sqFi W`xl§Ÿ¥§¤¤©¤¦¥§¤¨

xn` drx zgY daFheig` xifp ¨©©¨¨¨©§¦¤¨
eig` EdExiGdWFnM ,mzeg` on ¤¦¦¤¨¦©§¨¨§

l"f EWxCW(aWIe 't z"cn)Erqp wEqRA ¤¨§©¥¤©¨¨§
'Fbe sqFi lMlkie ok iR lr s`e ,dGn¦¤§©©¦¥©§©§¥¥§

:(a"i f"n ziW`xA)fi dxez §¥¦

.'Bâå BøBL øBëa (æémilFcB 'a KxA o`M §§¨¥¥¥§¦
dXpn cbpM xn`e ,sqFIn mi`vFId©§¦¦¥§¨©§¤¤§©¤
fnx Fl xcd FxFW xFkA ,xFkAd©§§¨¨¨©
dnl fnx xFXd z` Fl dPke ,oFrcbl§¦§§¦¨¤©¤¤§©

oFrcbl 'd K`ln xn`X('e mihtFW)gw ¤¨©©§©§¦§§¦©
Ygwle 'Fbe Lia`l xW` xFXd xR z ¤̀©©£¤§¨¦§§¨©§¨
,'Fbe dlFr zilrde ipXd xRd z ¤̀©¨©¥¦§©£¦¨¨§

FxnF`eFl xcdmW FxnF`M('f mW) §§¨¨§§¨¨

KY` xW` mrd ax oFrcB l` 'd xn`Ie©Ÿ¤¤¦§©¨¨£¤¦¨
ilr x`Rzi oR mciA oicn z` iYYn¦¦¦¤¦§¨§¨¨¤¦§¨¥¨©
`Ede ,iN driWFd ici xn`l l`xUi¦§¨¥¥Ÿ¨¦¦¨¦§
`NW o`M xEn`d xcdd `Ed x`Rd©§¥¤¨¨¨¨¨¤Ÿ
mihrEn miWp` `N` l`xUIn Elr̈¦¦§¨¥¤¨£¨¦¨¦
,riWFOl xcd drEWYd didY dfaE¨¤¦§¤©§¨¨¨©¦©

:Fl xcd FxnF` `Ede§§¨¨
BøîBàåcbpM `Ed eipxw m`x ipxwe §§§©§¥§¥©§¨§¤¤

lkA FrnW didW mixt`n `Ad rWFdi§ª©©¨¥¤§©¦¤¨¨¦§§¨
Fzlrn mixde 'd FlCB xW` ux`d̈¨¤£¤¦§§¥¦©£¨

,m`x ipxwMgBpi miOr mdAiM 'Fbe §©§¥§¥¨¤©¦§©©§¦
'd did xW` z` ixFn`d ikln rnWM¦§Ÿ©©§¥¨¡¦¤£¤¨¨
,eipRn mdA gEx cFr dnw `l FOr¦Ÿ¨¨©¨¤¦¨¨
zFkxAd 'a iM eixaC dWn WxtE xfge§¨©¥¥¤§¨¨¦©§¨
`Ede ,mihaXd 'a cbpM md xn`W¤¨©¥§¤¤©§¨¦§

FxnF`itl` mde mixt` zFaax mde §§¥¦§¤§©¦§¥©§¥
,dXpnxnFl miCwd dkxAAW mbde §©¤©£©¤©§¨¨¦§¦©

itl ,dXpn cbpM `EdW FxFW xFkA§¤§¤¤§©¤§¦
ligzd mixt` zMxAn dPhw FzkxAW¤¦§¨§©¨¦¦§©¤§©¦¦§¦
,dkxAA zFlrle siqFdl hrEOA©¨§¦§©£©§¨¨
itM mixt` zMxA miCwd mxiMfdWkE§¤¦§¦¨¦§¦¦§©¤§©¦§¦
zNcBn dlFcB rWFdi zNcBW mzNcB§ª¨¨¤§ª©§ª©§¨¦§ª©

:oFrcBgi dxez ¦§



צג

úåëåñ ìù ïåùàø è"åéì äøèôä

ãé ÷øô äéøëæ

ãéàCììL ÷lçå ýåýéì àa-íBé äpä¦¥¬«−̈©«Ÿ̈®§ª©¬§¨¥−

:Caø÷aá-ìà íéBbä-ìk-úà ézôñàå §¦§¥«§¨©§¦̧¤¨©¦¬¤

eqLðå øérä äãkìðå äîçìnì íìLeøé§«¨©»¦»©¦§¨¨¼§¦§§¨´¨¦À§¨©̧¸

øérä éöç àöéå äðáëMz íéLpäå íézaä©¨´¦½§©¨¦−¦¨©®§¨§¨º̈£¦³¨¦¸

:øérä-ïî úøké àì írä øúéå äìBbaâàöéå ©½̈§¤¤́¨½̈¬Ÿ¦¨¥−¦¨¦«§¨¨´

íBéa Bîçlä íBék íää íéBba íçìðå ýåýé§Ÿ̈½§¦§©−©¦´¨¥®§¬¦¨£−§¬

:áø÷ãøä-ìr àeää-íBia åéìâø eãîrå §¨«§¨«§´©§¨´©«©ÂÂ©©̧

ò÷áðå íãwî íìLeøé éðt-ìr øLà íéúéfä©¥¦¹£¤̧©§¥¬§«¨©»¦»¦¤¼¤¼§¦§©Á

äìBãb àéb änéå äçøæî Béöçî íéúéfä øä©̧©¥¦³¥«¤§¸¦§¨´¨¨½̈¨¥−§¨´

:äaâð Béöçå äðBôö øää éöç Lîe ãàî§®Ÿ¨̧£¦¬¨¨²¨−¨§¤§¬¤«§¨

äìöà-ìà íéøä-éb rébé-ék éøä-àéb ízñðå§©§¤´¥«¨©À¦«©¦´©¥«¨¦»¤¨©¼

äifr éîéa Lrøä éðtî ízñð øLàk ízñðå§©§¤À©«£¤³©§¤¸¦§¥´¨©½©¦¥−ª¦¨´

íéLã÷-ìk éäìà ýåýé àáe äãeäé-Cìî¤«¤§¨®¨¸§Ÿ̈´¡Ÿ©½¨§Ÿ¦−

:CnråøBà äéäé-àì àeää íBia äéäå ¦¨«§¨−̈©´©®Ÿ¦«§¤´½

:ïBàt÷å úBø÷éæòãeé àeä ãçà-íBé äéäå §¨−§¦¨«§¨¨´«¤À̈²¦¨©¬

:øBà-äéäé áør-úrì äéäå äìéì-àìå íBé-àì ýåýéìçíBia äéäå ©«Ÿ̈−Ÿ´§Ÿ¨®§¨§¨¨¬§¥«¤−¤¦«§¤«§¨¨´©´

íiä-ìà íéöçå éðBîãwä íiä-ìà íéöç íìLeøéî íéiç-íéî eàöé àeää©À¥«§³©«¦©¦¸¦´¨©½¦¤§À̈¤©¨¸©©§¦½§¤§−̈¤©¨´

:äéäé óøçáe õéwa ïBøçàäèíBia õøàä-ìk-ìr Cìîì ýåýé äéäå ¨©«£®©©¬¦©−Ÿ¤¦«§¤«§¨¨¯§Ÿ̈²§¤−¤©¨¨¨®¤©´

:ãçà BîLe ãçà ýåýé äéäé àeääéòábî äáørk õøàä-ìk áBqé ©À¦«§¤¯§Ÿ̈²¤−̈§¬¤¨«¦¸¨¨¨³¤¨«£¨¨¸¦¤´©

Làøä ørL íB÷î-ãr ïîéða ørMîì äézçú äáLéå äîàøå íìLeøé áâð ïBnøìíéptä ørL-ãr ïB §¦½¤−¤§«¨¨®¦§¨«£¨Á§¨«§¨̧©§¤¹¨§¦©´©¦§¨¦À©§º©³©¨«¦¸©©´©©¦¦½

:Cìnä éá÷é ãr ìàððç ìcâîeàé:çèáì íìLeøé äáLéå ãBò-äéäé àì íøçå dá eáLéåáéúàæå ¦§©´£©§¥½©−¦§¥¬©¤«¤§¨´§½̈§¥−¤´Ÿ¦«§¤®§¨«§¨¬§«¨©−¦¨¤«©§´Ÿ

bé øLà äôbnä äéäzóãîò àeäå BøNa ÷îä íìLeøé-ìr eàáö øLà íénrä-ìk-úà ýåýé ¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤¨¨´©¦½£¤¬¨«§−©§«¨®̈¦¨¥´§¨À§¸Ÿ¥´

ìe ïäéøçá äð÷nz åéðérå åéìâø-ìr:íäéôa ÷nz BðBLâéýåýé-úîeäî äéäz àeää íBia äéäå ©©§½̈§¥¨¸¦©´§¨§«Ÿ¥¤½§−¦©¬§¦¤«§¨¨¸©´©½¦«§¤¯§«©§Ÿ̈²

mixn zxhrmixn zxhr
àíBé äpäBì ãçeéîCììL ÷lçå ýåýéì àaCnî íéiìáaä eììML ¦¥¬«§¨−̈©«Ÿ̈®§ª©¬§¨¥−¤¨§©©§¦¦¦¥

÷lçée Cì áeLé íìBò úBîéî:Caø÷aáéà Løôé äzòíììL íäì áeLé C ¦¨¨¨§ª©§¦§¥«©¨§¨¥¥¨¨¤§¨¨

íéBbä-ìk-úà ézôñàåâBâîe âBb ìéç íääîçìnì íìLeøé-ìà §¨©§¦̧¤¨©¦¬¥¥¨¤§«¨©»¦»©¦§¨¨¼
eqLðå øérä äãkìðåeìétéíézaäíäéìâøa eñîøé íäéðáàåíéLpäå §¦§§¨´¨¦À§¨©̧¸©¦©¨´¦½§©§¥¤¦§§§©§¥¤§©¨¦−

äðáëMzeñðàéøérä éöç àöéå ¦¨©®§¨¥¨§§¨º̈£¦³¨¦¸
írä øúéå äìBbaøàLpä éöçä ©½̈§¤¤́¨½̈©¥¦©¦§¨

øérä-ïî úøké àìeøàMéå ¬Ÿ¦¨¥−¦¨¦«§¦¨£

íîB÷îa:âíçìðå ýåýé àöéå ¦§¨§¨¨´§Ÿ̈½§¦§©−
íää íéBbaíãaàìe ínäìíBék ©¦´¨¥®§ª¨§©§¨§¬

áø÷ íBéa Bîçläíò íçìpL Bîk ¦¨£−§¬§¨«§¤¦§©¦

úåîù) óeñ-íé úîçìî íBéa íéøöî¦§©¦§¦§¤¤©

(ãé:ãelàk ,àeä ìLîeãîrå ¨¨§¦§¨«§´
åéìâøàeä-Ceøa íB÷nä ìL-íBia ©§¨´¤©¨¨©«

øLà íéúéfä øä-ìr àeääàeä ©ÂÂ©©̧©¥¦¹£¤̧
íãwî íìLeøé éðt-ìrdçøæîa ©§¥¬§«¨©»¦»¦¤¼¤¼§¦§¨¨

Béöçî íéúéfä øä ò÷áðå§¦§©Á©̧©¥¦³¥«¤§¸
änéå äçøæîáøòîì çøænîàéb ¦§¨´¨¨½̈¨¦¦§¨§©£¨¥−
ãàî äìBãbïòîìãiî íéìBbä eñeðé §¨´§®Ÿ§©©¨©¦¦©

ò÷aä Cøc íéàaMäøää éöç Lîe ©©¨¦¤¤©¤©¨̧£¦¬¨¨²
äðBôöïBôö ãöìäaâð Béöçåãöì ¨−¨§©¨§¤§¬¤«§¨§©

íBøc:äízñðåãiî eñeðz æà ¨§©§¤´¨¨¦©

Cøc ,íéàaMäéøä-àébïéa øLà ©©¨¦¤¤¥«¨©À£¤¥

,àébä écö éðMnL íéøäärébé-ék ¤¨¦¤¦§¥¦¥©©§¦«©¦´©
ìà íéøä-ébíB÷îízñðå ìöà ¥«¨¦»¤§¨©¼§©§¤À

ìíLízñð øLàkíëéúBáà eñð §¨©«£¤³©§¤¸¨£¥¤

älàä íéîiaLrøä éðtîõøàä ©¨¦¨¥¤¦§¥´¨©½©¨¨¤

äéäLäãeäé-Cìî äifr éîéa ¤¨¨¦¥−ª¦¨´¤«¤§®̈
àáeàBáé æàåéäìà ýåýéåìk ¨¸§¨¨§Ÿ̈´¡Ÿ©½§¨

ä íéëàìnäíéLã÷úBéäìCnr ©©§¨¦©§Ÿ¦−¦§¦¨«
âBb ìeî íBçìì Cúøæòa:åäéäå §¤§¨¥¦§§¨−̈

úBø÷é øBà äéäé-àì àeää íBia©´©®Ÿ¦«§¤´½§¨−
äéäé àìå ,øéäaïBàt÷åøáãk CLç ¨¦§Ÿ¦§¤§¦¨«¤§¨¨

æà eéäé ìàøNé ,ïìöéì àðîçø ,ät÷pä©¦§¤©£¨¨¦§¨¦§¨¥¦§¨

àéä íà eøéké àìå ízòãa íéëBáð§¦§©§¨§Ÿ©¦¦¦

ïBélëì Bà äòeLúì äðëä:æäéäå £¨¨¦§¨§¦¨§¨¨´
äfä øácäòãeé àeä ãçà-íBé ©¨¨©¤«¤À̈²¦¨©¬

òãBð àeäýåýéìäfä íBiä äéäé éúî ¨©«Ÿ̈−¨©¦§¤©©¤

øLààìàì äéäéäìéì-àìå íBé £¤Ÿ¦§¤Ÿ´§Ÿ®̈§¨

äòø íà äáBèä ,àeä äî eòãé àì ékøBà-äéäé áør-úrì äéäåeøéké æà ¦Ÿ¥§©£¨¦¨¨§¨¨¬§¥«¤−¤¦«§¤«¨©¦

äòeLzä úáBèa:çàeää íBia äéäåáøònì çøænä ïî íéúéfä øä ò÷aiLk §©©§¨§¨¨´©´©À§¤¦¨©©©¥¦¦©¦§¨©©£¨

íéiç-íéî eàöéíéòáBðéðBîãwä íiä-ìà íéöç íìLeøéîéçøænä ¥«§³©«¦©¦¸§¦¦´¨©½¦¤§À̈¤©¨¸©©§¦½©¦§¨¦

ïBøçàä íiä-ìà íéöçåäòé÷a dúBà Cøc ,éáøònä:äéäé óøçáe õéwa §¤§−̈¤©¨´¨©«£®©©£¨¦¤¤¨§¦¨©©¬¦©−Ÿ¤¦«§¤«
è-ìk-ìr Cìîì ýåýé äéäå§¨¨¯§Ÿ̈²§¤−¤©¨

ýåýé äéäé àeää íBia õøàä̈¨®¤©´©À¦«§¤¯§Ÿ̈²
ãçàíäéäìà úà eáæòé íéBbä ìkL ¤¨«−¤¨©¦©©§¤¡Ÿ¥¤

øëð ìà Bnò ïéàL àöîðãçà BîLe ¦§¨¤¥¦¥¥¨§¬¤¨«
ílë éôa økæð BîL àäiL:éék íò ¤§¥§¦§¨§¦ª¨¦¦

dì áéáñ íéøä íéìLeøéáBqéCBôäé §¨©¦¨¦¨¦¨¦¸©£

õøàä-ìkøBLéî õøà úBéäì ¨¨¨³¤¦§¤¤¦

ïBnøì òábî äáørkúãîBòä ¨«£¨¨¸¦¤´©§¦½¨¤¤

îäîàøå íìLeøé áâðäàøúå ¦¤−¤§«¨®̈¦§¨«£¨Á§¥¨¤

,ìkä ìò ääBáb íéìLeøéäáLéå §¨©¦§¨©©Ÿ§¨«§¨̧
äézçúïBLàøä dîB÷îaørMîì ©§¤¹¨¦§¨¨¦§¦©´©
øòL ïîørL íB÷î-ãr ïîéða ¦©©¦§¨¦À©§º©³©
LàøäïBíBøãì ïBôvî áçøúz ãBòå ¨«¦¸§¦§©¥¦¨§¨

ìàððç ìcâîe íéptä ørL-ãr©©´©©¦¦½¦§©´£©§¥½
Cìnä éá÷é ãrõeç åéLëò ãò eéäL ©−¦§¥¬©¤«¤¤¨©©§¨

øéòì:àédá eáLéåäðéëMä íò ¨¦§¨´§½̈¦©§¦¨

ãBò-äéäé àì íøçåda äéäé àì §¥−¤´Ÿ¦«§¤®Ÿ¦§¤¨

ïBãáàå ïBînLíìLeøé äáLéå ¦¨©£¨§¨«§¨¬§«¨©−¦
:çèáìáéúàæåäæ ïôBàaäéäz ¨¤«©§´Ÿ§¤¤¦«§¤´

bé øLà äôbnäó-ìk-úà ýåýé ©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤¨
eàáö øLà íénräíàáö ìò eðçé ¨´©¦½£¤¬¨«§−©£©§¨¨

øeöìBøNa ÷îä íìLeøé-ìr ¨©§«¨®̈¦¨¥´§¨À
íéøáàä úñîäå ìetðãîò àeäå ¦©£¨©¨¥¨¦§¸Ÿ¥´

åéìâø-ìrákLîì ìôð àìååéðérå ©©§½̈§Ÿ¨©§¦§¨§¥¨¸
ïäéøçá äð÷nzíL úBáLBé ïäL ¦©´§¨§«Ÿ¥¤½¤¥§¨

ìe:íäéôa ÷nz BðBLâéäéäå §−¦©¬§¦¤«§¨¨¸
ýåýé-úîeäî äéäz àeää íBia©´©½¦«§¤¯§«©§Ÿ̈²

íäa äaøíëôäì ízòc áaøòì ©−̈¨¤®§©§¥©§¨§¨§¨



dkxadצד z`fe zyxt - bl - ixyz f"h iriax meil inei xeriy

ß ixyz f"h iriax mei ß

Bãé äúìrå eärø ãé Léà e÷éæçäå íäa äaø©−̈¨¤®§¤«¡¦À¦µ©´¥¥½§¨§¨¬−̈

:eärø ãé-ìrãéíìLeøéa íçlz äãeäé-íâå ©©¬¥¥«§©̧§½̈¦¨¥−¦«¨®̈¦

óñëå áäæ áéáñ íéBbä-ìk ìéç óqàå§ª©Á¥̧¨©¦¹¨¦À¨¨¬¨¤²¤

:ãàî áøì íéãâáeåèñeqä úôbî äéäz ïëå §¨¦−¨¬Ÿ§«Ÿ§¥̧¦«§¤¹©¥©´©À

øLà äîäaä-ìëå øBîçäå ìîbä ãøtä©¤̧¤¸©¨¨´§©«£½§¨̧©§¥½̈£¤¬

:úàfä äôbnk änää úBðçna äéäéæèäéäå ¦«§¤−©©«£´¨¥®¨©©¥−̈©«Ÿ§¨À̈

íìLeøé-ìr íéàaä íéBbä-ìkî øúBpä-ìk̈©¨¸¦¨©¦½©¨¦−©§«¨®̈¦

ýåýé Cìîì úBçzLäì äðLá äðL écî eìrå§¨º¦¥¯¨¨´§¨À̈§¦§©«£¸§¤̧¤¸§Ÿ̈´

:úBkqä âç-úà âçìå úBàáöæéøLà äéäå §¨½§¨−Ÿ¤©¬©ª«§Â¨Â̈£¤̧

íìLeøé-ìà õøàä úBçtLî úàî äìré-àìŸ©«£¤¹¥¥̧¦§§³¨¨̧¤¸¤§´¨©½¦

íäéìr àìå úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäì§¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ£¥¤−

:íLbä äéäéçé-àì íéøöî úçtLî-íàå ¦«§¤¬©¨«¤§¦¦§©̧©¦§©¯¦Ÿ

äôbnä äéäz íäéìr àìå äàá àìå äìrú©«£¤²§¬Ÿ¨−̈§´Ÿ£¥¤®¦«§¤´©©¥À̈

bé øLà:úBkqä âç-úà âçì eìré-àì øLà íéBbä-úà ýåýé óèéíéøöî úàhç äéäz úàæ £¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«¬Ÿ¦«§¤−©©´¦§®̈¦

:úBkqä âç-úà âçì eìré àì øLà íéBbä-ìk úàhçåëä íBiañeqä úBlöî-ìr äéäé àeä §©©¸¨©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«©´©À¦«§¤¸©§¦´©½

:çaænä éðôì íé÷øænk ýåýé úéáa úBøéqä äéäå ýåýéì Lã÷àëäãeäéáe íìLeøéa øéñ-ìk äéäå −Ÿ¤©«Ÿ̈®§¨¨³©¦¸§¥´§Ÿ̈½©¦§¨¦−¦§¥¬©¦§¥«©§Â¨Â̈¨¦̧¦«¨©¹¦¦«À̈

ýåýé-úéáa ãBò éðrðë äéäé-àìå íäá eìMáe íäî eç÷ìå íéçáfä-ìk eàáe úBàáö ýåýéì Lã÷µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½¨̧¸¨©´Ÿ§¦½§¨«§¬¥¤−¦§´¨¤®§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬²§¥«§Ÿ̈¬

:àeää íBia úBàáö§¨−©¬©«

úåëåñ ìù éðù áåè íåéì äøèôäç ,à íéëìî

çââça íéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−¤¨®

:éréáMä Lãçä àeäãíéðäkä eàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiå −©¬Ÿ¤©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬©«Ÿ£¦−

:ïBøàä-úàäéìk-ìk-úàå ãrBî ìäà-úàå ýåýé ïBøà-úà eìriå ¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬

mixn zxhrmixn zxhr

mixn zxhr

ìïBòbLe÷éæçäå÷éæçé øLàkLéàíäîeärø ãéòúôì ,Bãòñìe Bøæòì §¦¨§¤«¡¦À©£¤©£¦¦ µ¥¤©´¥¥½§¨§§©£§¤©

Bãé äúìråøæòpä ìLeärø ãé-ìrìeaìa øeáòa ék ,Báæòé ïòîì BúBkäì §¨§¨¬¨−¤©¤¡¨©©¬¥¥«§©§©©©©§¦©£¦§

áéBàì áäBà ïéa ïéçáî Bðéà úòcä:ãéíâåìL íòä øúéäãeäéøàMz øLà ©©©¥©§¦¥¥§¥§©̧¤¤¨¨¤§½̈£¤¦¨¥

íéìLeøéaíìLeøéa íçlzïëì ,íéBbä úà 'ä íîäL eàøiL øçàóqàå ¦¨©¦¦¨¥−¦«¨®̈¦©©¤¦§¤¨©¥©¦¨¥§ª©Á
ìéçøLBòáéáñ íéBbä-ìkeàa ék ¥̧¤¨©¦¹¨¦À¦¨

úcîç íãéáe äîçìnìóñëå áäæ ©¦§¨¨§¨¨¤§©¨¨¬¨¤²¤
:ãàî áøì íéãâáeåèäôbnä Bîk §¨¦−¨¬Ÿ§«Ÿ§©©¥¨

'åâå BøNa ÷îä (áé ãé) äìòîì äøeîàä̈£¨§©§¨¨¥§¨

ãøtä ñeqä úôbî äéäz ïëå§¥̧¦«§¤¹©¥©´©À©¤̧¤¸
äîäaä-ìëå øBîçäå ìîbä©¨¨´§©«£½§¨̧©§¥½̈
änää úBðçna äéäé øLà£¤¬¦«§¤−©©«£´¨¥®¨

:úàfä äôbnkæè-ìk äéäå ©©¥−̈©«Ÿ§¨À̈¨
íéàaä íéBbä-ìkî øúBpä©¨¸¦¨©¦½©¨¦−

íçläìeìrå íìLeøé-ìrìà §¦¨¥©§«¨®̈¦§¨º¤

íéìLeøéäðLá äðL écî §¨©¦¦¥¯¨¨´§¨À̈
úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäì§¦§©«£¸§¤̧¤¸§Ÿ̈´§¨½

âçìåúBðaø÷ úàáäaâç-úà §¨−Ÿ©£¨©¨§¨¤©¬
úBkqääéäz úBkqä âçaL éôì ©ª«§¦¤§©©ª¦§¤

eàBáé ïëì ,âBb úìtîe úàfä äôbnä©©¥¨©Ÿ©¤¤¨¥¨

äNòpL ñpä ïBøëæì úBéäì äðL ìëa§¨¨¨¦§§¦§©¥¤©£¨

àeää íBia:æéäéäåàönz íà ©©§Â¨Â̈¦¦¨¥

äçtLîúàî äìré-àì øLà ¦§¨¨£¤̧Ÿ©«£¤¹¥¥̧
úBçtLîúBnà-ìà õøàä ¦§§³ª¨¨̧¤¸¤

ýåýé Cìîì úBçzLäì íìLeøé§´¨©½¦§¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´
úBàáöæàäéäé íäéìr àìåàì §¨®¨§¬Ÿ£¥¤−¦«§¤¬Ÿ

ãøéíLbäâça ék ,íúàeáz ìcâì ¥¥©¨«¤§©¥§¨¨¦§©

íLbä íäî òðné eàa àlL ïåéëå ,äðL éîLb íéøæâð úBkqä:çéúçtLî-íàå ©ª¦§¨¦¦§¥¨¨§¥¨¤Ÿ¨¦¨©¥¤©¤¤§¦¦§©̧©
äàá àìå äìrú-àì íéøöîòeãéåíäéìr àìåíéðMä ìk íLbä ãøBé ¦§©¯¦Ÿ©«£¤²§¬Ÿ¨−̈§¨©§´Ÿ£¥¤®¥©¤¤¨©¨¦

ïëì ,íäéúBãN ä÷Lî ñeìépä ékäéäzøNaä ú÷îääôbnä,íälLøLà ¦©¦©§¤§¥¤¨¥¦«§¤´£¨©©¨¨©©¥À̈¤¨¤£¤̧
béíéBbä-úà ýåýé óìò:úBkqä âç-úà âçì eìré-àì øLà ¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤©¦½©£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«

èéúàæøNaä ú÷îä ìL LðBòä ¬Ÿ¨¤¤£¨©©¨¨

äéäzìeîbíéøöî úàhçìáà ¦«§¤−§©©´¦§®̈¦£¨

àì øLà íéBbä-ìk úàhçå§©©¸¨©¦½£¤¸´Ÿ
úBkqä âç-úà âçì eìréìeîb ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«§

íLbä úòéðî äéäz íúàhç:ëíBia ©¨¨¦§¤§¦©©¤¤©´
äúBlöî-ìr äéäé àeäíébfä ©À¦«§¤¸©§¦´©©¦

éøàeöaL áäfîñeqäeáúk elàk ¦¨¨¤§©§¥©½§¦¨§

íäéìòýåýéì Lã÷íúBà eLéc÷é ék £¥¤−Ÿ¤©«Ÿ̈®¦©§¦¨

úBøéñ Bîk úøL éìk íäî úBNòì©£¥¤§¥¨¥§¦

,ìMáìýåýé úéáa úBøéqä äéäå §©¥§¨¨³©¦¸§¥´§Ÿ̈½
íé÷øænkíäa íéìa÷nL íéìôqk ©¦§¨¦−©§¨¦¤§©§¦¨¤

ícäçaænä éðôìáäfî änäL: ©¨¦§¥¬©¦§¥«©¤¥¨¦¨¨

àëúéáì íéàaäî íéîìL éçáæ áBøî¥¦§¥§¨¦¥©¨¦§¥

Lc÷näíìLeøéa øéñ-ìk äéäå ©¦§¨§Â¨Â̈¨¦̧¦«¨©¹¦
úBàáö ýåýéì Lã÷ äãeäéáe¦«À̈µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½

íéçáfä-ìk eàáeíéîìL éçáæ ¨̧¸¨©´Ÿ§¦½¦§¥§¨¦

íäá eìMáe íäî eç÷ìåéìaî §¨«§¬¥¤−¦§´¨¤®¦§¦

eéäé ílk ék ,íä íéLã÷ íà äìàL§¥¨¦¨¨¦¥¦ª¨¦§

íéLã÷éðrðë äéäé-àìåíéðBòáb ¨¨¦§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬¦§¦

ïòðë éðaîúBàáö ýåýé-úéáa ãBò ¦§¥§©©²§¥«§Ÿ̈¬§¨−
àeää íBiaeácðúé íéBbä éìBãb ék ©¬©«¦§¥©¦¦§©§

'ä úéáa íéðäkä éãáBò íä úBéäì: ¦§¥§¥©Ÿ£¦§¥

â-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨
íéðúàä çøéa ìàøNé LéàLãç ¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−Ÿ¤

éøLz:éréáMä Lãçä àeä âça ¦§¦¤®̈−©¬Ÿ¤©§¦¦«
ãeàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiå©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬

:ïBøàä-úà íéðäkääeìriå ©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º
ýåýé ïBøà-úàïBivîìäà-úàå ¤£³§Ÿ̈Æ¦¦§¤´Ÿ¤



צה

íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−

:íiåìäååìàøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå §©§¦¦«§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ

ïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ

:áøî eðné àìå eøôqé-àì øLà ø÷áeæeàáiå ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´

BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²

úçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©

:íéáeøkä éôðkçíéôðk íéNøt íéáeøkä ék ©§¥¬©§¦«¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦

ïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå ïBøàä íB÷î-ìà¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬

:äìrîìî åéca-ìråèeàøiå íécaä eëøàiå §©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«¨Á

àìå øéácä éðt-ìr Lãwä-ïî íécaä éLàø̈¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ

:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä eàøééïéà ¥«¨−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ

íL çpä øLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàä¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²

ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLîŸ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½

:íéøöî õøàî íúàöaàéúàöa éäéå §¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬

úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬

:ýåýéáéì ãîrì íéðäkä eìëé-àìå-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî úøL §Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«

:ýåýé úéa-úà ýåýéâéì øîà ýåýé äîìL øîà æà:ìôøra ïkLãéCì ìáæ úéa éúéðá äða §Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−®̈

ì ïBëî:íéîìBr EzáLåèìûøNé ìä÷-ìëå ìûøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úà Cìnä áñiå ¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−

:ãîòæè:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éýìû ýåýé Ceøa øîàiå Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ

æéìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä øLà íBiä-ïî¦©À£¤̧¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½

éa úBðáì:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå íL éîL úBéäì úçééáà ãåc ááì-ír éäéå ¦§´©½¦¦«§¬§¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®

ì úéa úBðáì:ìàøNé éýìû ýåýé íLèéEááì-ír äéä øLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå ¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½

ì úéa úBðáì:Eááì-ír äéä ék úáéèä éîLëða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øàöiä E ¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©¨®¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´

éöìçîì úéaä äðáé-àeä E:éîLàëáLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà Bøác-úà ýåýé í÷iå ¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´

mixn zxhrmixn zxhr
ãrBîïBòábîeìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàåeìòäíúà ¥½¦¦§§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´¤¡Ÿ½̈

íiåìäå íéðäkäåéìëå ãòBî ìäà úà eìòä:åäîìL Cìnäå ©«Ÿ£¦−§©§¦¦«¤¡¤Ÿ¤¥§¥¨§©¤´¤§ŸÀŸ
ìàøNé úãr-ìëåíéð÷fäå íòä éLàøå ,íîöòî eìä÷pLåéìr íéãrBpä §¨£©³¦§¨¥Æ¤¦§£¥©§¨§¨¥¨¨§©§¥¦©«¨¦´¨½̈
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áøça äLî íL çpä øLà£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®
ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½

:íéøöî õøàî íúàöaàééäéå §¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾
íéðäkä úàöaïBøàä eàNpL-ïî §¥¬©«Ÿ£¦−¤¨§¨¨¦

úéa-úà àìî ïðräå Lãwä©®Ÿ¤§¤«¨¬̈¨¥−¤¥¬
:ýåýéáéíéðäkä eìëé-àìå §Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²
ãîrìäøæòáe ìëéäaìéðtî úøL ©«£¬Ÿ©¥¨¨£¨¨§¨¥−¦§¥´

-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤

:ýåýé úéaâéæàïðòä úBàøäaäîìL øîà,äðéëMä äàa ék éðà äàBø ¥¬§Ÿ̈«−̈§¥¨¤¨¨¨©´§Ÿ®Ÿ¤£¦¦¨¨©§¦¨

ékì øîà ýåýé:ìôøra ïkLãéäðéëMä äàáe ìéàBäéúéðá äðaíà ¦§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«¦¨¨©§¦¨¨¬Ÿ¨¦²¦¦

ïkCì ìáæ úéaäéäéåì ïBëîEzáLBaíéîìBräøLz àì äzòî ék ¥¥¬§ª−®̈§¦§¤¨¬§¦§§−«¨¦«¦¥©¨Ÿ¦§¤

øçà íB÷îa ãBò äðéëMä:åèåéðt-úà Cìnä áñiåíòä ìeî ìàCøáéå ©§¦¨§¨©¥©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈¤¨¨©§¾̈¤
ìä÷-ìëå ìûøNé ìä÷-ìk úà¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬

ãîò ìûøNéäøæòa äáéLé ïéà ék: ¦§¨¥−Ÿ¥«¦¥§¦¨¨£¨¨

æèéýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´
ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´

Bãéáe éáàBãé çëa:øîàì àlî ¨¦®§¨¬§Ÿ©¨¦¥−¥«Ÿ
æé-úà éúàöBä øLà íBiä-ïî¦©À£¤̧¥¹¦¤

-àì íéøönî ìàøNé-úà énr©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ
ìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá̈©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½

éa úBðáìíL éîL úBéäì ú ¦§´©½¦¦«§¬§¦−®̈
énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå̈«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬

ìàøNéøBçáì äðëää äàa Bãé ìòL ¦§¨¥«¤©¨¨¨©£¨¨¦§

úéa da úBðáì íéìLeøéa:çééäéå ¦¨©¦¦§¨©¦©§¦¾
úéa úBðáì éáà ãåc ááì-ír¦§©−¨¦´¨¦®¦§´©½¦

ì:ìàøNé éýìû ýåýé íL §¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«
èéïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©

úéa úBðáì Eááì-ír äéä øLà£¤³¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦
ìúáéèä éîL,äæa úéNò áBè ¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¨¦¨¨¤

áLçz úeëæìå:Eááì-ír äéä ék §¦§¥¨¥¦¬¨−̈¦§¨¤«
ëék úéaä äðáú àì äzà ÷ø©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©®̈¦¦³

ða-íàéöìçî àöiä E-àeä E ¦¦§Æ©Ÿ¥´¥«£¨¤½«
ì úéaä äðáé:éîLàëí÷iå ¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́

í÷àå øac øLà Bøác-úà ýåýé§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨ª¿
àqk-ìr áLàå éáà ãåc úçz©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´©¦¥´
äðáàå ýåýé øac øLàk ìûøNé¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´

ì úéaä:ìàøNé éýìû ýåýé íL ©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«



dkxadצו z`fe zyxt - bl - ixyz f"h iriax meil inei xeriy

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְֲִִֵֵֶַָָ
ׁשמֹותיהם  ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּבאחרֹונה:
ׁשּבכל  חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלחּזקם
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשבטים,

מז) לפי (בראשית אנׁשים", חמּׁשה לקח  אחיו ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"ּומקצה
מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים .ׁשנראים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ זבּולּון ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְ
ׁשּתפּות  עׂשּו יׁשּכן",ויּׂששכר יּמים לחֹוף "זבּולן : ְְְְִִִַָָָָֹֻֻ

ּפיו  לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָויֹוצא

לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשל
עלֿידי  יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהקּדים

היתה  E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ
לּתֹורה,∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  אהלי ּביׁשיבת הצלח ְִָ¿ƒ»»ְִִֶַַַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹליׁשב
יב) ראׁשיהם (דה"א לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ"ּומּבני

ועלּֿפי  ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמאתים",
ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי להר ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו וׁשם .הּמֹורּיה היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
ּברגלים  e˜ÈÈ.זבחיֿצדק יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»

ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, .יּׂששכר ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ
ÏBÁ ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית (מגילה חֹול: טמּוני ,ּכּסּוי ¿À≈¿≈ְִִֵָ

ּוזכּוכית  החֹול,וחּלזֹון ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְִִִִִַַַָָָָ
ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ְְְְְִֶֶֶָָָָָּובחלקֹו

מגּלה: ה)ּבמּסכת נפׁשֹו(שופטים חרף עם "זבּולּון ְְְְִֵֵֶֶַַַָ
ׁשהיה למּות" ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ּוכרמים  ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמתרעם

ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.וכּו' ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון "וּיסּפן (מ"א ְ¿À≈ְְְֱִִֶֶַַֹ
הּבית", ז)את ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", 'ּומטלל "וספּון ְְְְְִֶֶֶַַַַַָ

ּבכּסּוי)ּבכּיּורי אחרים: אחר ארזא'(ספרים ּדבר "עּמים . : ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּתּגרי  זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהרֿיקראּו",
הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעֹובדיּֿכֹוכבים
עד  נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָוהם
ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
ואֹוכלים  אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהם
זה  ׁשל אלהּות ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים, לפי אחד, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמאכל
ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï 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¿«¿»¿
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:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
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:Lild`A xkUVie FxnF`M Fld`A§¨¡§§§¦¨¨§Ÿ¨¤
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xn`p mdilr(d"t miNdY)eiptl wcv £¥¤¤¡©§¦¦¤¤§¨¨
:'Fbe KNdihi dxez §©¥§
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ּומתּגּירין  ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ÚÙL.ׁשם, Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
ÈnÈe˜ÈÈ Ì∑ ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר, זבּולּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

.ּבׁשפע  ְֶַ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה מלּמד »«¿ƒ»ְְֵֶֶַָָָ
מזרח  ּכלּפי והֹול ÔÎL.מרחיב ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי ְְְְִִֵֵַַָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ

לּספר. ּבאריֹות סמּו נמׁשל הּסמּוכים לפיכ ׁשּכל , ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

ּגּבֹורים  להיֹות צריכים ‡ŒÛ.לּספר ÚB¯Ê Û¯ËÂ ְְְִִִִִַָ¿»«¿««
הּזרֹוע ∑˜„˜„ עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו הרּוגיהן »¿…ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

אחת  .ּבמּכה ְַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אף־קדקד: זרֹוע ְְְַַַָָֹֽוטרף
אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהרּוגיהם

רש"י) ובפירוש כ. (לג,

ּגד  ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּפסּוק
ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָהיּו

ויחי, ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹוצרי
יהּודה  אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנאמר
ׁשּיהּודה  מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ּומּזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגֹו'"
לפני  ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה

יהּודה? לבני ולא הארץ ּבכּבּוׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָֹהחלּוץ
נאמר  יהּודה ׁשעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָויּובן
האֹויבים  היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד"ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

ּתּתה  "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש מּפניו, ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּבֹורחים
היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלי
ּבמּכה  הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, אֹותם ְְְְִִִִַַַָָָָֹהֹורגים

ַַאחת".
נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנה
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻולכן
ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהֹורגין
להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּגם

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, ּבימי רש"י ּכהּגבעֹונים (פירוש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹֻ
י) כט, על נצבים ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם .ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לפני  הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ּתעברּו "חלּוצים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּפסּוק
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָיׂשראל

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò ýåýé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«

i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ
ראׁשית  ׁשהיא ועֹוג, הארץ סיחֹון ÌLŒÈk.ּכּבּוׁש ְִִִִֵֶֶָָƒ»

˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ∑ חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
מחקק  קבּורת מׁשה ׂשדה והּוא ,.ÔeÙÒ∑ חלקה אֹותּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ְֶָָ

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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dkxadצח z`fe zyxt - bl - ixyz f"i iying meil inei xeriy
ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל ּוטמּונה לד)ספּונה "ולא (לקמן ְְְְֱִִֶֶַָָָָֹ

קבּורתֹו" את איׁש ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡.ידע ÈL‡¯∑ ְִֶַָָ«≈≈ָ»≈»
לפי  הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהם

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, לב)ׁשהיּו "חלּוצים (במדבר ְֲִִִֵֵֶָ

וגֹו'" אחיכם לפני NÚ‰.ּתעברּו '‰ ˙˜„ˆ∑ ְְְֲִֵֵֶַַƒ¿«»»
הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהאמינּו

אחר  ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו "ראׁשי עד מׁשה. "וּיתא", : ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
NÚ‰.עם" '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ָƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz f"i iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא אף »«¿≈ְְִַַָָָָָ
ּבאריֹות  ÔLa‰ŒÔÓ.מֹוׁשלֹו ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, ְֲַָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן לׁשם מּמערת ׁשהיא והיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר: ּדן, ׁשל יט)ּבחלקֹו ּדן"(יהושע ללׁשם ,"וּיקראּו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּבׁשן  מן וקּלּוחֹו אחר וזּנּוקֹו ּדבר זה . ּזּנּוק מה : ְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָיֹוצא
ּבצפֹונית  נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ּדן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשל
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹמערבית,

לׁשם, עם ּבצפֹונית ונלחמּו והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָ
והּוא  ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזרחית,
וכלה  לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמזרחּה
ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבקצה
והּוא  יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל

ּדן (שם)ׁשּנאמר: ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הרּוח  אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָוּיּלחמּו

ּבֹו לנחל .ׁשהתחילּו ְְִִִֶֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé ýåýé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו ׁשהיתה ¿«»ְְְְֵֶַָָָָ
L¯È‰.יֹוׁשביה  ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ְֶָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ

חרם  חבל מלא חרמים ונטל לפרׂש ּבדרֹומּה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
צּוּוי ∑L¯È‰.ּומכמֹורֹות  ּכמֹולׁשֹון א), "עלה (דברים ְַ¿»»ְְֲִֵ

ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה והּטעם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָרׁש",

הּטעם  יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַידע,
ׁש ּכאן:למעלה: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְַַָָָָָָָָָָ

מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון ְְְְִִֶַָָָָָֹ"ירׁשה",
מלעיל  ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון ּביתא' .ּב'אלפא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

milBxnE lbrd oiprA xEn`M zEkf skl§©§¨¨§¦§©¨¥¤§©§¦
,mdA EpWxRX dn oIre ,gxw zcre©£©Ÿ©§©¥©¤¥©§¨¤
WExR eihRWnE FxnF` xErW df itkE§¦¤¦§¦§¨¨¥
dUr l`xUi mr 'd lW mihRWn¦§¨¦¤¦¦§¨¥¨¨

:oTY dUr WExtE ,mzF`¨¥¨¨¦¥
ãBòKxCd df lr dvxidUr 'd zwcv ¦§¤©¤©¤¤¦§©¨¨

hRWPX dnE ,Fnvrl rbFPX dOA©¤¤¥©§©§©¤¦§©
oCxId xarA zEnl EN` mihRWnA `Ed§¦§¨¦¥¨§¥¤©©§¥
WExiR l`xUi mr `Ed FzNtY mzqe§¨©§¦¨¦¦§¨¥¥
in oFbM l`xUi mr mdW mixacA `Ed¦§¨¦¤¥¦¦§¨¥§¥

:mdOW zFAQd x`WE daixn§¦¨§¨©¦¤¥¤
BàFxnF` WxRzi'd zwcvlr ,'Fbe ¦§¨¥§¦§©§©

Fl aWgIW xaC 'd mr dUrW cB̈¤¨¨¦¨¨¤¥¨¥
mgNdl oCxId xarW `Ede ,dwcvl¦§¨¨§¤¨©©©§¥§¦¨¥

df xace ,l`xUi mr devn zngln¦§¤¤¦§¨¦¦§¨¥§¨¨¤
iM FA aIg Fpi` 'd oial FpiA oiCd itM§¦©¦¥§¥¥©¨¦
mdl oi`e ExgAW mFwnA mzlgp d`Ä¨©£¨¨§¨¤¨£§¥¨¤
ux`d iaWFi mr mgNdl xarl aEIg¦©£Ÿ§¦¨¥¦§¥¨¨¤
zFHn 'tA mdizFprhA EprHW FnkE§¤¨£§©£¥¤§¨©
gikFdW FnkE ,mW mEpWxRW FnkE§¤¥©§¨§¤¦©
iM mzlgp lr 'd miMqdW dUrOd©©£¤¤¦§¦©©£¨¨¦
mdl oCxId ExarX dnE ,dOW d`ä¨¨¨©¤¨§©©§¥¨¤
dnl rbFPX dnl dfe ,dwcvl aWgY¥¨¥¦§¨¨§¤§©¤¥©§©
mpial rbFPX dnl la` ,'d oial mpiAX¤¥¨§¥£¨§©¤¥©§¥¨

:zpzFp oiCd zxEW KM l`xUi oiaE¥¦§¨¥¨©©¦¤¤
àeäåFxnF`l`xUi mr eihRWnEFnkE §§¦§¨¨¦¦§¨¥§

lr dWn zaEWzA mW iYWxRW¤¥©§¦¨¦§©¤©
miIwp EidIW icM md mNMW mdizFprh©£¥¤¤ª¨¥§¥¤¦§§¦¦

zxfrl 'dl Kxv oi` iM l`xUInE 'dn¥¦¦§¨¥¦¥Ÿ¤©§¤§©
dzid `NW 'd did rcFie mzxEaB§¨¨§¥©¨¨¤Ÿ¨§¨
,rx WEgn mEWl ux`d zl`WA mzpEM©¨¨¨¦§¥©¨¨¤§¦©
Eid `l dWn mdl orHW zFprHd lke§¨©§¨¤¨©¨¤¤Ÿ¨

:mdig` l`xUi KxrA `N`ak dxez ¤¨§¥¤¦§¨¥£¥¤
.äéøà øeb (áël` oEMzPW ilE` ©§¥©¤¦§©¥¤

rQWM ix`d rQXW oFWnW¦§¤¦©¨£¦§©©
icBd(c"i mihtFW)FxnF`e ,wPfifnx ©§¦§¦§§§©¥¨©

FrQWl bNce 'd gEx eilr zgilvl¦§¦©¨¨©§¦¥§©§
:oWA xdn bNcnMbk dxez ¦§©¥¥©¨¨

.'Bâå øLà íéðaî Ceøa (ãëiYWxR ¨¦¨¦¨¥§¥©§¦
wEqRA `Up zWxtA(a"r 'f)`iUp §¨¨©¨©¨¨¦

:'Fbe xW` ipaldk dxez ¦§¥¨¥§



צט dkxad z`fe zyxt - bl - ixyz g"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ אין ּב'ּספרי': ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְִִִֵֵַָ

ואיני  ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָל
ּכיצד  ‡ÂÈÁ.יֹודע Èeˆ¯ È‰È∑ מתרּצה ׁשהיה ֵֵַַ¿ƒ¿∆»ְִֶֶַָָ

אנּפיקינֹון  ּבׁשמן מרּצין לאחיו והם ּובקפלאֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
אחר  ּדבר ּבתבּואה. ׁשהיּולֹו אחיו", רצּוי "יהי : ְְְִִֵֶֶַָָָָָ

הּימים': ּב'דברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, (א ּבנֹותיו ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָ

נׂשּואֹות ז) ּבנֹותיו ׁשהיּו ּברזית", אבי ְְְֲִִֶָָָ"הּוא
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, Ï·ËÂ.לכהנים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈

BÏ‚¯ ÔÓMa∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה «∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ
לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמעין,

ּפּולמֹוסטּוס  להם ּכדאיתא מּנּו וכּו' אחד ְְְְִִִֶֶָָָ
.(פ"ה)ּב'מנחֹות' ְִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגדֹולים לכהנים נׂשּואֹות . . נאֹות ּבנֹותיו לג,ׁשהיּו (רש"י ְְְְֲִִֶָָָֹ
ּדהּנה כד) לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהּנֹוי
ּכפי  ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ְְְְְְִִִִִִָָָָָּפנימה.
לּכהן  ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ּבּמדרׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר
קמחית  זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָֹותעמיד

לּבנים  זֹוכה צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָלּבנים
הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ'ּכהנים
עׂשרת  חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ֲֲֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשם
הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא ְְְְִִֶַַַָָָָֹהּדּברֹות

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָּוכמֹו

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«

i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְֵֶֶַַָ
הּספר  ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹונֹועלים
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹהיא

אחר  נעּולה ּדבר ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל : ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבהרים

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆
ימי  ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּוכימי

זבים  ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ּכ ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָנעּורי
אחר  ּדבר ּוכימיּומתמֹוטטים. ,"ּדבא ּוכימי" : ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ימי ּכמנין ,ל טֹובים אּתם ׁשהם אׁשר הּימים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצֹות  ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָעֹוׂשים
מברכת  ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ּכסף ּדֹובאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹיהיּו
ּוממׁשיכֹות  הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבפרֹות,
ּכלה  והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָלּה

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן .מהם, ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ≈»≈¿Àְְֵֵֶַָֻ
צּורם  ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ¯Î·.ּבכל ְְְְְֱִֵֵָָָָֹֹ…≈

ÌÈÓL∑ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו רֹוכב הּוא הּוא ּובגאותֹו , »«ƒְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹ
.ׁשחקים  ְִָ

ß ixyz g"i iyiy mei ß

(æë)ìà äðòîýLøâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ é §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑ הּׁשחקים הם לאלהי למעֹון ¿…»¡…≈∆∆ְְִֵֵֵַָָֹ
לׁשבּתֹוקדם, ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת .ּומעֹונתֹו, ְְְְֲִִֵַַַַָָָ
ÌÏBÚ ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.ïeøLé ìàk ïéà (åël`M oi` WExR ¥¨¥§ª¥¥¨¥
,mdl df xaC dUFrW oExEWi lW¤§¤¤¨¨¤¨¤
lr akFxW WExR minW akFx `Ede§¥¨©¦¥¤¥©
`Ede ,l`xUi zxfr liaWA minXd©¨©¦¦§¦¤§©¦§¨¥§

FxnF`LxfrAFxnF`M LliaWA mgNdl §§¤§¤§¦¨¥¦§¦§§§
(c"i c"i zFnW)`A `EdWkE ,mkl mgNi 'd §¦¨¥¨¤§¤¨

,FYaMxn md minXd lM mdl mglpe§¦§¨¨¤¨©¨©¦¥¤§©§

mYkxrnE minXd zFgM lM dYrnE¥©¨¨Ÿ©¨©¦©£©§¨
lth qEQdW l`xUi zxfrl mi`Ä¦§¤§©¦§¨¥¤©¨¥

:akFxlfk dxez ¨¥



dkxadק z`fe zyxt - cl - ixyz h"i ycew zayl inei xeriy
ויזּועּו יחרדּו עלּֿכרחם לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְֱִֶֶַָָָָָָּוגבּורתֹו
,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש ְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹוכחם

ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח EÈtÓ.והּוא L¯‚ÈÂ ְְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆

·ÈB‡∑ל אֹותם'ויאמר ּתבה ∑ÚÓ‰.'הׁשמד ּכל ≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ֵָָ
ּבסֹופּה ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, למ "ד .ׁשּצריכה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ּגפנֹוּכל ּתחת "איׁש ∆«»»ְְִִִַַַָָָ
וליׁשב  להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻותחת

האֹויב  מּפני ÚÈ˜·.יחד ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ינֹו"וע (במדבר ְִֵֵַַָ≈«¬…ְְֵ
הּבדלח" לא ּכעין יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

ירמיה: ׁשאמר טו)ּכ"בדד" יׁשבּתי"(ירמיה אּלא "ּבדד , ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

יעקב: ׁשהבטיחם הבטחה מח)ּכעין "והיה (בראשית ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
אבֹותיכם" ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, .אלהים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹ

eÙ¯ÚÈ∑יטיפּו.ÏËŒeÙ¯ÚÈ ÂÈÓL Û‡∑ּברכתֹו אף ««¿ִָ«»»««¿»ְִַָ
ּברכתֹו על נֹוספת יצחק יעקב ׁשל כז):ׁשל "ויּתןֿל(שם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

וגֹו' הּׁשמים מּטל ."האלהים ְֱִִִַַַָָֹ

(èë)éøLàïâî ýåýéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤̧¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,הּברכֹות להם ׁשּפרט לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶַַַָָ
הּכל  ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

EBÓÎ.ׁשּלכם' ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ּבה ּתׁשּועת ֶֶָ«¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְַָ
,עזר מגן הּוא הּוא)אׁשר ּגאות(ואׁשר eLÁkÈÂ.חרב ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈ·È‡∑:ׁשאמרּו הּגבעֹונים ט)ּכגֹון "מארץ (יהושע …¿∆»ְְְִִֵֶֶֶַָ
וגֹו'" עבדי ּבאּו BÓÈ˙BÓaŒÏÚ.רחֹוקה ‰z‡Â ְְֲֶָָָ¿«»«»≈

C¯„˙∑:ׁשּנאמר י)ּכענין על (שם רגליכם את "ׂשימּו ƒ¿…ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
האּלה" הּמלכים .צּוארי ְְִֵֵֶַַָָ

ß ixyz h"i ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑,היּו מעלֹות ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ֲַַָָ

אחת  ּבפסיעה מׁשה הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּופסען ְְִִֶַַָָָֹ∆»»»∆ְֶָ
ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל העתידין את והּמציקין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּה מציקין עֹובדים ∑ÔcŒ„Ú.להיֹות ּדן ּבני הראהּו ְְִִִָ«»ְְְִֵֶָָ

ׁשּנאמר: ּכֹוכבים, יח)עבֹודת ּבני (שופטים להם "וּיקימּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּדן

.למֹוׁשיע  ְִַ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.çèa ìàøNé ïkLiå (çëizni` ©¦§Ÿ¦§¨¥¤©¥¨©
oMWIe xn`nE ,ccA didIWM§¤¦§¤¨¨©£©©¦§Ÿ
`EdW EPOn dlrnNW xn`n mr KWnp¦§¨¦©£¨¤§©§¨¦¤¤
l`xUil 'd dESW cnWd xn`Ie©Ÿ¤©§¥¤¦¨§¦§¨¥
dfaE ux`d iaWFIn dnWp lM cinWdl§©§¦¨§¨¨¦§¥¨¨¤¨¤

FxnF`e ,ccA ghA l`xUi oMWIeoir ©¦§Ÿ¦§¨¥¤©¨¨§§¥
awril` mpir didYW mbdW xnFl ©£Ÿ©¤£©¤¦§¤¥¨¤

DixRn lk`l WExR WFxize obC ux ¤̀¤¨¨§¦¥¤¡Ÿ¦¦§¨
Ehrai `l ok iR lr s` DaEHn rAUle§¦§Ÿ©¦¨©©¦¥Ÿ¦§£
mdOr miOrdn miaWFi Eidi `NWM§¤Ÿ¦§§¦¥¨©¦¦¨¤

:ux`Ahk dxez ¨¨¤

éøLà (èë.'äa òLBð 'Bâå EWExR ©§¤§©©¥
minglp mdixU zFO`d lMW¤¨¨ª¨¥¤¦§¨¦
DAbIW WEgl Wi dfaE ,rEcIM mdl̈¤©¨©¨¤¥¨¤¦§©
FxnF`M ,EPtBi 'd F` FCbpMW xU eilr̈¨©¤§¤§¦¨¤§§

('l c"i zFnW)zn mixvn z` l`xUi `xIe §©©§¦§¨¥¤¦§©¦¥
l"fx`e 'Fbe(`"kt x"ny)FxU 'd m`xdW §§¤¤§¨¨

oM oi`X dn ,mdiptl zn mixvn lW¤¦§©¦¥¦§¥¤©¤¥¥
'dA `id mzrEWYW mdixW` l`xUi¦§¨¥©§¥¤¤§¨¨¦©
mAxg dfaE ,mdl mglp FcFakA `EdW¤¦§¦§¨¨¤¨¤©§¨

:WEgn `lA zcnFre ddFaB§¨§¤¤§Ÿ¦
ãBòFxnF`A dvxi'dA rWFpWExR ¦§¤§§©©¥

FxnF`M ,FzrEWzA rWFp KlOdWlirl) ¤©¤¤¨¦§¨§§§¥

('b 'll"f Exn`e LzEaW z` 'd aWe§¨¤§§§¨§
(.h"k dNbn)aWe `N` xn`p `l aiWde §¦¨§¥¦Ÿ¤¡©¤¨§¨

FxnF` `Ede ,'Eke eixW`in LixW` ©§¨§§§©§¤¦
LFnk`EdW 'd mr rWFp mr dY`W ¨¤©¨©¨¦¤

LzEdaB axg `Ed xW`e ,Lxfr obn̈¥¤§¤©£¤¤¤©§§
FtlWA 'dl axgM dlFcB axg oi`W¤¥¤¤§¨§¤¤©§¨§

:DxrYn DzF`` dxez ¨¦©§¨
.'Bâå ìk úà 'ä eäàøiå (àWExR ©©§¥¤¨§¥

lEaB oi`X dn zF`x FA 'd lirtd¦§¦§©¤¥§
xi`i F` ,mikxC 'An '`A zF`xl oirÄ©¦¦§§¦§¨¦¨¦



קי dkxad z`fe zyxt - cl - ixyz h"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָיׁשנם
ּבענין  אבל למצֹות", מקּדימין "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָמצוה,
ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - רׁשּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשל

הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - ְְִִֵֵַַָָֹדעהּו"
נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועל
היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלראֹות
מׁשה  "ויעל מּכל־מקֹום הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹענין
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹמערבֹות
ׁשּגם  למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבפסיעה

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבעניני
הּזריזּות  ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש

לאברהם  ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ(ּבעניני
ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ויעקב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹיצחק

מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִִֵֶַָָּובהקּדים
ועל־אחת־ מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיון
אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכמה־וכמה
ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּי
את  קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

ְַָהּׁשבּועה?!
הּזריזּות  ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּובענין
יֹותר  נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ(ּבעניני

אבינּו. אברהם ׁשל מאמּונתֹו ְֱֲִִֵֶַָָָָאפּלּו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְֶַַָָָ
נלחמים  נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻוחרּבנּה,

וחילֹותיו  סיסרא MÓe‰.עם ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ ְְִִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆
יהֹוׁשע  והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֻֻהראהּו

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי עם ּבא נלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ועמלק  מדין עם נלחם ı¯‡ŒÏk.מּמנּׁשה, ˙‡Â ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ¿≈»∆∆

‰„e‰È∑ ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ¿»ְְְְְְְֵֶַַָָָָָֻ
ונצחֹונם  ‰‡ÔB¯Á.ּדוד Ìi‰ „Ú∑ הּמערב ארץ ְְִִָָ««»»«¬ֲֶֶַַָ

"הּים  ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבׁשלותּה
הּקדֹוׁשֿ הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָָָהאחרֹון",
ליׂשראל  ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּברּוֿהּוא

הּמתים  ׁשּיחיּו .עד ְִִֵֶַַ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑ מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, עד (במדבר וּיבא בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּבית ∑kk‰Œ˙‡Â¯.חברֹון" ּכלי יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֵֶָֹֹ

ׁשּנאמר: ז)הּמק ּדׁש, א הּמל(מלכים יצקם הּירּדן "ּבכּכר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
האדמה" .ּבמעבה ְֲֲֵַָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְֵֵֵֶ

ּוליעקב  ליצחק לאברהם, ׁשּנׁשּבע ותאמר 'ׁשבּועה : ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹ
לכ "לאמר", וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִֵֶֶַָָָָָֹלכם

מּלפני  היא ּגזרה אבל ,ל לא הראיתיה ׁשּׁשּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכ ׁשאּלּולי אֹותם תעבר, ׁשּתראה עד מקּימ הייתי , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים .נט ּועים ְְְְִִִֵֵֶַָָ

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xF` `EdW wiCSl rExf xF`n eipir¥¨¥¨©©©¦¤
wiCSl fEpBd ziW`xA ini zWW¥¤§¥§¥¦©¨©©¦

l"fx Exn`W(.a"i dbibg)mc`d hiAi FAW ¤¨§©©£¦¨¤©¦¨¨¨
lEnl ux`d aixwd F` ,mlFrd sFQn¦¨¨¦§¦¨¨¤§

:eiptl Fl DzF` d`xde eipira dxez ¥¨§¤§¨¨§¨¨
.äpðzà Eòøæì øîàì (ãFxnF`xn`l ¥Ÿ§©§£¤§¤¨§¥Ÿ

Lrxfl lW df gqp xn` `NW itl§¦¤Ÿ¨©Ÿ©¤¤§©§£
xn`l xn` dfl ,mYWlWl dPpY ¤̀§¤¨¦§¨§¨¨¤¨©¥Ÿ
Lrxfl df `Ed xn`Od oEkOW WExR¥¤§ª¨©©£¨¤§©§£

EWxC l"fxe ,dPpY`(:g"i zFkxA)EdESW ¤§¤¨§©©¨§§¨¤¦¨
,k"r 'Ek zFa`l mdl xn`ie KlIW¤¥¥§Ÿ©¨¤¨¨
dWn mdl xn`IW 'd dvx iM ilE`e§©¦¨¨¤Ÿ©¨¤¤

og zaFh zFa`d Fl wifgdl mixaCd©§¨¦§©£¦¨¨©¥
mcrA `Ed rbie gxh xW` lr cqgë¤¤©£¤¨©§¨©©£¨

:mFwOd l` m`iad cr©£¦¨¤©¨
änLåxnFl oEMzPW ilE` .xarz `l §¨¨Ÿ©£Ÿ©¤¦§©¥©

dOW xarl Kxhvi `NW Fl¤Ÿ¦§¨¥©£Ÿ¨¨
`EdW minXd xrXn mW Kxc zFlrl©£¤¤¨¦©©©¨©¦¤



dkxadקב z`fe zyxt - cl - ixyz h"i ycew zayl inei xeriy

(ä)ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מת,(ב"ב מׁשה אפׁשר  «»»»…∆ְֵֶֶָֹ
מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּוכתיב:
אפׁשר  אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב ואיל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּכאן

אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה לא)ספר "לקֹוח (לעיל : ְְֵֵֵֶַַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אּלא הּזה"? הּתֹורה ספר ֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

ּכֹותב  ּומׁשה ‰'.ּבדמע אֹומר, ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶַֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´¨½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑ּבכבֹודֹו (ספרי .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא «ƒ¿……ְִַָָ
יׁשמע נשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד
ּבֹו ו)כּיֹוצא אֹותֹו",(במדבר יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את מביא כב)הּוא "והּׂשיאּו(ויקרא ְְִִִֵֵֶַַ

אּלא  אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹאֹותם
עצמם  את מּׂשיאים BÚt¯.הם ˙Èa ÏeÓ∑קברֹו ְִִֵֶַַָ≈¿ְִ

מעׂשה  על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהיה
ּבין  ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפעֹור,

פ"ה)הּׁשמׁשֹות .(אבות ְַָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, ּתאר לחלּוחית נהּפ ולא …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
.ּפניו  ָָ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
אּׁשה  ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום ְְִִֵֵֵֵֵֵָָָרֹודף

נאמר: כ)לבעלּה, זכרים (במדבר יׂשראל", ּבית "ּכל ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ
.ּונקבֹות  ְֵ

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰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 ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

l"f Exn`e ,dOW(`"t `"g xdf)oi`W ¨¨§¨§Ÿ©¤¥
dWnE ,mW KxC `N` zFlFr zFWtPd©§¨¤¨¤¤¨¤
FnFwn dPd dpikXd l` sq`PW itl§¦¤¤¡©¤©§¦¨¦¥§
`Ed dfe ,mW `EdW mFwnA WcTA©Ÿ¤§¨¤¨§¤
xarl Kxhvz `l dOWe aEzMd xErW¦©¨§¨¨Ÿ¦§¨¥©£Ÿ
'Fbe mW znIe xn` Knqe LnFwn l ¤̀§§§¨©Ÿ¤©¨¨¨§

:oade 'd iR lrd dxez ©¦§¨¥
.íL úîiå (äzOW `Ed cal mW WExR ©¨¨¨¥¨§©¤¥

WFcw xg` mFwnA ig `Ed la £̀¨©§¨©¥¨
:'d iR lr oFilree dxez §¤§©¦

.äfä íBiä ãò (ådidW 'd ixaC md ©©©¤¥¦§¥¤¨¨
ok FnkE ,azFM dWnE xnF`¥¤¥§¥
dWn mW znIe dfl mincFTd mixn`n©£¨¦©§¦¨¤©¨¨¨¤

:Fz` xAwIe©¦§ŸŸ
éúéàøårWFdIW azMW r"a`xdl §¨¦¦§¨¤¨©¤§ª©

aYkl iE`x oi`e ,oM azM̈©¥§¥¨¦§Ÿ
miaEzMd ihWtA dN`d mixaCM©§¨¦¨¥¤¦§¨¥©§¦

dxFY xtQd milWd `l dWOW¤¤Ÿ¦§¦©¥¤¨
ipAn iYrnW ipf`AW ,mIeNl FxqOWM§¤§¨©§¦¦¤§¨§©¨©§¦¦§¥
mitrYqnE df xacA mikAYqn EpOr©¥¦§©§¦§¨¨¤¦§©£¦
zprh `id Ffe ,dxFYA dxitM dGn¦¤§¦¨©¨§¦©£©
aYkOd EpTY l`xUi ipAOW m"EMrd̈©¤¦§¥¦§¨¥¦§©¦§¨
did `le did `NX dn DA `vnpe§¦§¨¨©¤Ÿ¨¨§Ÿ¨¨
mdinFce mixaCd rTYWie ,didX dn©¤¨¨§¦§©©©§¨¦§¥¤
lMW xTrde ,mCbPn Kipir iAqd£¥¦¥©¦¦¤§¨§¨¦¨¤¨
mxnF`kE dWn FazM dxFY xtQd©¥¤¨§¨¤§§¨

(.e"h a"a):rncA FnilWdf dxez ¦§¦§¤©
.Búîa äðL íéøNòå äàî ïa (æ¤¥¨§¤§¦¨¨§Ÿ
Exnbp FWtp z`ivi mr WExR¥¦§¦©©§¦§§
oEMzp cFr ,dpW mixUre d`Od©¥¨§¤§¦¨¨¦§©¥
Fpir dzdk `l xn`Ol FzFnA Kinqdl§©§¦§©©£©Ÿ¨£¨¥
`l xnF` `Ed dzin xg`W xirdl§¨¦¤©©¦¨¥Ÿ

:'Fbe dzdkg dxez ¨£¨§
.ìàøNé éðá ekáiå (çxn` oxd`aE ©¦§§¥¦§¨¥§©£Ÿ¨©

(h"k 'k xAcOA)EpizFAx ,l`xUi ziA lM ©¦§¨¨¥¦§¨¥©¥
l"f(a"it p"xC zFa`)didW itl mrh Epzp ¨§¨§©©§¦¤¨¨

EkAW azM r"a`xe ,'Ek mFlW adF`¥¨§¨©¤¨
,ig didW dWn cFakl l`xUi ziA lM̈¥¦§¨¥¦§¤¤¨¨©
mEn liHdl oi`W FWExtl oin`dl oi`e§¥§©£¦§¥¤¥§©¦
l`xUi EUrW aFHd dUrOA©©£¤©¤¨¦§¨¥
ig didW dWn liaWA EdE`UrW¤£¨¦§¦¤¤¨¨©
mgdn Enilrd zOWM Fnvr dWnlE§¤©§§¤¥¤¡¦¥¨¥

:FcRqdA§¤§¥
éìeàåErci `l oxd` iM mrh zzl Wi §©¥¨¥©©¦©£ŸŸ¨§

m`zR E`xe zOW mcw FzzinA§¦¨Ÿ¤¤¥§¨¦§Ÿ
gYtl al lM xxFri dfM xace zOW¤¥§¨¨¨¤§¥¨¥¦§Ÿ©
dWn oM oi`X dn ,Fpir zrnC xFwn§¦§©¥©¤¥¥¤
eixaC lkaE Fzzin Erci xaMW¤§¨¨§¦¨§¨§¨¨
mdl xnF` did dUr xW` eizFgkFze§¥¨£¤¨¨¨¨¥¨¤

(a"k 'c lirl)'Fbe xar iPpi` zn ikp` iM §¥¦¨Ÿ¦¥¥¤¦Ÿ¥§
d mgEd `l dfle:oxd`M FcRq §¨¤Ÿ©¤§¥§©£Ÿ



קג dkxad z`fe zyxt - cl - ixyz h"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּונקבֹות זכרים . . ּבאהרן אבל ח)הּזכרים, לד, (רש"י ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹ
ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלכאֹורה,
ׁשּׁשּנה  על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלגּבי
לפעל  מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻקצת
מן  נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ויׁש זּו. ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּבדר

ּכזה  אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאמת.
מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּבׁשבילֹו
ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיה
את  הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָמּדת

אהרן. הנהגת ְֲֲַַַַַָֹמעלת

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt ýåýé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשהיה ¬∆¿»»ƒ∆»ƒִֶַָָ
ׁשרֹוצה  עת ּבכל אליו ּומדּבר ׁשּנאמר:ּבֹו ּכענין (שמות , ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'",לב) אל אעלה ט)"ועּתה ואׁשמעה (במדבר "עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַָָ
לכם  ה' ּיצּוה ."מה ְֶֶַַָ

(àé)ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

‡¯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‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ãBòDzWBxd oxd` zzin iM xWt ¤̀§¨¦¦©©£Ÿ©§¨¨¨
ippr EwNYqp skYW itl xzFiA§¥§¦¤¥¤¦§©§©§¥
z`iA aAq dfe mzkEqn xqEde cFaM̈§©§¨¨§¤¦¥¦©

'Fbe iprpMd(.'b ziprY)cgi ExxFrzp dfl , ©§©£¦§©£¦¨¤¦§§©©
zzinA oM oi`X dn ,zFMal l`xUi lM̈¦§¨¥¦§©¤¥¥§¦©
Exird `l 'Ek mippr ElhPW mbd dWn¤£©¤¦§£¨¦Ÿ¥¦
ux`d z`iA zgnUA Ecxhp mB ,df lr©¤©¦§§§¦§©¦©¨¨¤

:daFHd©¨
ãBòE`x skY dWn zzinAW xWt ¤̀§¨¤§¦©¤¥¤¨

lr dpikW dzxXW Wcg xaC̈¨¨¨¤¨§¨§¦¨©
dca`PW inl lWn ,dngp Egwle rWFdi§ª©§¨§¤¨¨¨¨§¦¤¤¤§¨
El DnFwnA zxg` `vnE zFIlBxn Fl©§¨¦¨¨©¤¤¦§¨
mgpzi ok iR lr s` dnFC Dpi`W didi¦§¤¤¥¨¨©©¦¥¦§©¥
KnQX dn `Ede ,oNM EkA `l dfle ,DÄ§¨¤Ÿ¨ª¨§©¤¨©
dn ,'Fbe oEp oA rWFdie EMaIe xn`Ol©©£©©¦§¦ª©¦§©
zFIlBxn EcA` oxd` zzinA oM oi`X¤¥¥§¦©©£Ÿ¦§©§¨¦
dPnzPW mbde ,EngpzI dOA E`vn `le§Ÿ¨§©¤¦§©£©£©¤¦§©¨
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i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבּלּוחֹות ׁשּקּבל ¿…«»«¬»»ִֵֶֶַַָ
‰ÏB„b.ּבידיו  ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ְָָ¿…«»«»ְִִ

והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑ ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈
לעיניהם  הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשּנׂשאֹו (לעיל , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿ"ט) ּדעת והסּכימה לעיניכם", ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָואׁשּברם
ׁשּנאמר:לדעּתֹוהּוא  י), ייׁשר (לעיל ׁשּברּת", "אׁשר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָ

ׁשּׁשּברּת פז)ּכח :(שבת ְֲִֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

יׂשראל ּכל סֹופּהלעיני הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
רז"ל ׁשהקׁשּו מה ּפי על ב)לתחּלתּה, לט, אין (נדרים והכתיב ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

האֹותֹות  לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת חדׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּכי־אם) חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָוהּמֹופתים

ּכל  עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ּברא ְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָֹּבראׁשית
לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית ה,מעׂשה רבה (בראשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָ

ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות פירוש ב. קצח, זח"ב ה.

.ו)

ã ycew zegiyn zecewp ã(239Î241 cenr h jxk zegiyÎihewl)

הּקּב"ה  לֹו אמר ׁשּברּת". "אׁשר לקיׁש, ריׁש ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאמר
ׁשּׁשּברּת ּכח ייׁשר ב)למׁשה: יד, .(ב"ב ְְֲִִֶֶַַָֹֹ

מעלה  מחמת אׁשר - הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה מעלת ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹוהּנה
ּגם  מעלה מהּוה - ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹזֹו,

ּוכדלקּמן: ליׂשראל, ְְְְְִִֵֵַַָָּבנֹוגע
ׁשּנתן  ּכח" ה"ייׁשר נתינת מּדּוע ההסּבר ּבהקּדם יּובן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהענין
ּבאֹותֹו מּיד היתה (לא הּלּוחֹות ׁשבירת על למׁשה ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹהּקּב"ה
ּכעבֹור  היתה אּלא) להר, ּבעלֹותֹו מּיד - למחרתֹו אֹו ְְֲֲֳִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום,
לֹו אמר ּכׁשהּקּב"ה הּלּוחֹות: ׁשבירת לאחר יֹום ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָארּבעים
אׁשר  הראׁשֹונים "הּלּוחֹות לֹו אמר אז רק גֹו'", ל ְְֲִִֶַַַָָָָ"ּפסל
לֹו אמר לא לּמה לכאֹורה, ׁשּׁשּברּת". ּכח ייׁשר - ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּברּת

מּיד? ּכח" ִִַַַֹ"ייׁשר
ארּבעים  האמּור ׁשּברּת" "אׁשר הּפסּוק על יֹותר: ּגדֹול ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפלא
ּכח "ייׁשר רׁש"י מפרׁש לא ּכּנ"ל, הּלּוחֹות, ׁשבירת אחר ְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹֹיֹום
ׁשּנאמרה  הּברכה", "וזאת ּפרׁשת ּבסּיּום ּכי־אם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשּברּת",
רׁש"י  מפרׁש אז רק - מּכן לאחר ׁשנה ארּבעים ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּכמעט
"ייׁשר  ּפירּוׁשֹו מּקֹודם) ׁשנה (ּדארּבעים ׁשּברּת" ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁש"אׁשר

ׁשּׁשּברּת". ְֲִֶַָֹּכח
ּכן  לפרׁש ההֹוכחה ּכי הּוא, לכ הּטעם ׁשּבפׁשטּות, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָואף
אבל  - יׂשראל" ּכל "לעיני מהּמּלים הּוא הּפׁשט), ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ(על־ּפי

הם הּתֹורה עניני ׁשּכל מּובן,מּכיון ּגּופא מּזה הרי ּבדּיּוק, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
"ל "ּפסל אמירת ּבעת למׁשה הּקּב"ה ׁשּנתן ּכח" ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשה"ייׁשר

גֹו'". נבֹו הר אל גֹו' מׁשה ּכׁש"וּיעל רק ְְְְִֶֶֶַַַַַַָֹנתּגּלתה
עׂשּו "לא ּבגמרא: איתא העגל, חטא לגּבי הּדבר: ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבאּור
ּתׁשּובה". לבעלי ּפה ּפתחֹון ליּתן אּלא העגל את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיׂשראל
על  לׁשלֹוט הרע לּיצר אפׁשרּות נתן ׁשהּקּב"ה זה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדבר
ּדתׁשּובה  העילּוי לׁשם הּוא העגל, לעׂשֹות ּולפּתֹותם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
יֹותר  נעלית ּבמעלה עֹומד ׁשהאדם עד - החטא ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ(ּביטּול

על־ידי־זה. יּגיעּו ׁשאליו החטא), לפני ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּכפי
העגל  מחטא הּמסֹובב - הּלּוחֹות ׁשבירת לגּבי ּגם מּובן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּזה

יתוּסף  ׁשעל־ידי־זה ּכדי הּוא, (ּבפנימּיּות) לכ ׁשהּטעם -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
למעלה  עד - הּׁשבירה היפ) לּוחֹות ּב(ּתֹורה) עילּוי - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָעילּוי
המהּוים  הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ׁשּברּת"), אׁשר מה"לּוחֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָנעלית

הראׁשֹונֹות. הּלּוחֹות לגּבי לתּוׁשּיה" ְְְִִִִֵַַַָָ"ּכפלים
ּכׁשּדן  הּלּוחֹות, ּבׁשבירת רּבנּו מׁשה ּכּונת ׁשּגם ל ֹומר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ[ויׁש
להם  לתת אי־אפׁשר מּומרים" ׁש"יׂשראל ּכיון ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּקל־וחמר:
אּלא  הּתֹורה, ּכבֹוד על הגנה לׁשם רק (לא היה הּתֹורה, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּתׁשּובה. ׁשּיעׂשּו יׂשראל על לפעֹול ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָּגם)
חּוץ  ּדֹוחהּו ׁש"אביו עד ּכדבעי, אינּה ׁשהנהגתֹו הּבן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכמׁשל
מתּגּלית  ּדוקא ׁשעל־ידי־זה - אביו" ׁשאינֹו לֹו ואֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלביתֹו
ליּפרד  רֹוצה "ׁשאינֹו נפׁשֹו ּבמר ׁשּצֹועק עד לאביו, הּבן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאהבת

אביו". ּבׁשם יקרא ּכׁשּלא ּומּכל־ׁשּכן אֹופן, ּבׁשּום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמאביו
ׁשהּכתּוב  ּוכפי - לעיניכם" "ואׁשּברם הּדּיּוק מּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועל־ּפי־זה
הּמעלה  ּכי - יׂשראל" ּכל "לעיני הּתֹורה ּבסּיּום מדּגיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּגם
לּבֹו ׁש"נׂשאֹו ּבזה היּו הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּׁשבח
ּבתׁשּובה]. לׁשּוב הביאם זה ּדבר לעיניהם", הּלּוחֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָלׁשּבֹור
יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה צֹום יֹום ּכיצד מבאר ּגם ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּובזה

ּולׂשמחה: לׂשׂשֹון יהפ הּלּוחֹות, ְְְְִִֵֵַַָָָׁשבירת
ׁש"אּומה  ּגרמה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת אנּו רֹואים ּכאׁשר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָּכּיֹום,
מה־ּׁשאין־ ּתענית. יֹום זה, יֹום מהּוה ּבהם", ׁשֹולטת ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָולׁשֹון
הּתׁשּובה  מעלת ּבׁשלמּות ּתתגּלה אז אׁשר לעתיד־לבא, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכן
ראׁשיתּה זֹו ּתׁשּובה ואׁשר העגל; חטא על יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשל  מעלתן ּגם - (ועל־ּדר־זה לעיניכם" ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּב"ואׁשּברם
יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה יֹום יהיה אז הּׁשנּיֹות), ְְְְִִִֶַַַָָָָהּלּוחֹות

וׂשמחה. ׂשׂשֹון יֹום - הּלּוחֹות ְְְִִַַָָׁשבירת
על  ּבּצּוּוי רק ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר נאמר מּדּוע הּטעם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹוזהּו
(עֹולם  מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּובגילּוי, הּׁשנּיֹות. ְְְְִִִִֶַַָָהּלּוחֹות
הראה  ּכׁשהּקּב"ה הּתֹורה, ּבסּיּום רק הּדבר מתּגּלה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהעׂשּיה),
מתּגּלה  אז ּדוקא ּכי - האחרֹון" הּיֹום "עד רּבנּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמׁשה

הּלּוחֹות. ׁשבירת על־ידי יׂשראל הּגיעּו ׁשאליו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהעילּוי

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈
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ּכל־ לעיני מׁשה עׂשה אׁשר גו' החזקה הּיד ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּֽולכל
ְִֵָֽיׂשראל:

הּלּוחֹות  לׁשּבר לּבֹו ׁשּנׂשאֹו – יׂשראל ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹלעיני
רש"י)לעיניהם ובפירוש יב. (לד, ְֵֵֶ

על  מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוצרי־עּיּון
ּב"לעיני  יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמעלֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו יׂשראל", לעיניהם?ּכל הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י :(הובא ְְִִֵַַַָ

עם  ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ"מׁשל
עמד  רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשפחֹות,

י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע להרגּה,ׁשֹוׁשבינּה הּמל אמר ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

הּׁשפחֹות  הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת אינּה עדין לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמר
אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלּו

ְִֵָיׂשראל".
הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַֹועל־ּפי־זה
ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמעלה
ּובפרט  רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל מּובן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשהרי
ּכאׁשר  ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
מקֹום  ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה רּבנּו, מׁשה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראה
ּביׂשראל  לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלחׁשֹוׁש
ּבני  את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל הּסס לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחס־וׁשלֹום,

מהענׁש. ְִֵֵֶָָֹיׂשראל
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay
."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda
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úåëåñ î"äåç úáùì äøèôäçì ÷øô ìà÷æçé

çìçéâBâ àBa íBéa àeää íBia äéäå§¨¨´©´©À§¸¬¸

äìrz ýåýé éðãà íàð ìàøNé úîãà-ìr©©§©´¦§¨¥½§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®©«£¤¬

:étàa éúîçèééúøár-Làá éúàð÷áe £¨¦−§©¦«§¦§¨¦¬§¥«¤§¨¦−

ìBãb Lrø äéäé àeää íBia àì-íà ézøac¦©®§¦¦´Ÿ©´©À¦«§¤¸©´©¨½

:ìàøNé úîãà ìrëNîøä Nîøä-ìëå äãOä úiçå íéîMä óBòå íiä éâc éðtî eLrøå ©−©§©¬¦§¨¥«§¨«£´¦¨©¿§¥´©¨Á§¸©¨©¹¦§©©´©¨¤À§¨¨¤̧¤¸¨«Ÿ¥´

õøàì äîBç-ìëå úBâøãnä eìôðå íéøää eñøäðå äîãàä éðt-ìr øLà íãàä ìëå äîãàä-ìr©¨«£¨½̈§Ÿ¸¨¨½̈£¤−©§¥´¨«£¨®̈§¤«¤§´¤¨¦À§¨«§¸©©§¥½§¨−̈¨¨¬¤

:ìBtzàë:äéäz åéçàa Léà áøç ýåýé éðãà íàð áøç éøä-ìëì åéìr éúàø÷åáëézètLðå ¦«§¨¨̧¦¨¨³§¨¨©¸¤½¤§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¤¬¤¦−§¨¦¬¦«§¤«§¦§©§¦¬

íénr-ìrå åétâà-ìrå åéìr øéèîà úéøôâå Là Léábìà éðáàå óèBL íLâå íãáe øáãa Bzà¦−§¤´¤§®̈§¤´¤¥Á§©§¥̧¤§¨¦¹¥´§¨§¦À©§¦³¨¨¸§©£©½̈§©©¦¬

:Bzà øLà íéaøâë:ýåýé éðà-ék eòãéå íéaø íéBb éðérì ézrãBðå ézLc÷úäå ézìcbúäåèì ©¦−£¤¬¦«§¦§©¦§¦¸§¦§©¦§¦½§´©§¦½§¥¥−¦´©¦®§¨«§−¦«£¦¬§Ÿ̈«

àéìà éððä ýåýé éðãà øîà äk zøîàå âBb-ìr àápä íãà-ïá äzàåCLî Làø àéNð âBb E §©¨³¤¨¨¸¦¨¥´©½§¨´©§½̈¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦«§¦³¥¤̧¸½§¦¾−Ÿ¤¬¤

mixn zxhrmixn zxhr
çééðãà íàð ìàøNé úîãà-ìr âBâ àBa íBéa àeää íBia äéäå§¨¨´©´©À§¸¬¸©©§©´¦§¨¥½§ª−£Ÿ¨´

étàa éúîç äìrz äåäéíéðBîã÷ íéîéa íúòLø ììâa:èééúàð÷áe ¡Ÿ¦®©«£¤¬£¨¦−§©¦«¦§©¦§¨¨§¨¦©§¦§¦§¨¦¬
øeáòaéúàð÷ézøac éúøár-Làáéðà òaLðàeää íBia àì-íà ©£¦§¨¦§¥«¤§¨¦−¦©®§¦¦§¨£¦¦´Ÿ©´©À

:ìàøNé úîãà ìr ìBãb Lrø äéäéëeLrøåeãòøéíiä éâc éðtî ¦«§¤¸©´©¨½©−©§©¬¦§¨¥«§¨«£´¦§£¦¨©¿§¥´©¨Á
-ìëå äãOä úiçå íéîMä óBòå§¸©¨©¹¦§©©´©¨¤À§¨
ìëå äîãàä-ìr Nîøä Nîøä̈¤̧¤¸¨«Ÿ¥´©¨«£¨½̈§Ÿ¸
äîãàä éðt-ìr øLà íãàä̈¨½̈£¤−©§¥´¨«£¨®̈
úBâøãnä eìôðå íéøää eñøäðå§¤«¤§´¤¨¦À§¨«§¸©©§¥½

úBiìòä ìò ïäa úBìòì íéNòpä-ìëå ©©£¦©£¨¤©¨£¦§¨
ìBtz õøàì äîBçïéðò àeä ìkä −̈¨¨¬¤¦«©Ÿ¦§©

äãøçä ìãb ìò äøBéå ,äöéìî: §¦¨§¤©Ÿ¤©£¨¨

àëåéìr éúàø÷åâBb ìò-ìëì §¨¨̧¦¨¨³©§¨

éøäíL àeäL íB÷î ìk ìàåéçàa Léà áøç äåäé éðãà íàð áøç ¨©¸¤¨¨¤¨¤½¤§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¤¬¤¦−§¨¦¬
äéäzíäa àBázL äîeänä ìãâì:áëBzà ézètLðåàéáäa Bnò çkåúà ¦«§¤«§Ÿ¤©§¨¤¨¨¤§¦§©§¦¬¦−¤§©¥©¦§¨¦

åéìòLéábìà éðáàå óèBL íLâå íãáe øáãa,ãøá éðáàúéøôâå Là ¨¨§¤´¤§®̈§¤´¤¥Á§©§¥̧¤§¨¦¹©§¥¨¨¥´§¨§¦À
åétâà-ìrå åéìr øéèîàBnò úBàáö ìéç ìòåøLà íéaø íénr-ìrå ©§¦³¨¨¸§©£©½̈§©¥¦§©§©©¦¬©¦−£¤¬

Bzàçekåì áLçé äæå ,íãaàìe ínäì ¦«§ª¨§©§¨§¤¥¨¥§¦©

Bì eòLtL òéãBé äæa ék: ¦¨¤¦©¤¨§

âëézìcbúäåìceâî äéäà §¦§©¦§¦¸¤§¤§¨

ézLc÷úäåLce÷îeézrãBðå §¦§©¦§¦½§¨§´©§¦½
íñøeôîeeòãéå íéaø íéBb éðérì §§¨§¥¥−¦´©¦®§¨«§−

ìkäýåýé éðà-ékéúìeæ ãBò ïéàå: ©Ÿ¦«£¦¬§Ÿ̈«§¥¨¦

ààápä íãà-ïá äzàåézãçiL §©¨³¤¨¨¸¦¨¥´¤¦©§¦

ãeçéa úéèøt äàeáð EìâBb-ìr §§¨§¨¦§¦©½
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:ìáúåáézááLåéúàMLå Eéúéìräå EE §ª¨«§«Ÿ©§¦̧¸§¦¥¦½§©«£¦¦−

éúBàáäå ïBôö éúkøiî:ìàøNé éøä-ìr E ¦©§§¥´¨®©«£¦«¦−©¨¥¬¦§¨¥«

âévçå EìàîN ãiî EzL÷ éúékäåãiî E §¦¥¦¬©§§−¦©´§Ÿ¤®§¦¤¾¦©¬

ðéîé:ìétà Eãäzà ìBtz ìûøNé éøä-ìr §¦§−©¦«©¨¥̧¦§¨¥¹¦À©¨¸

étâà-ìëåøBtö èérì Czà øLà íénrå E §¨£©¤½§©¦−£¤´¦¨®§¥̧¦¯

ðk-ìkézúð äãOä úiçå ó:äìëàì Eä-ìr ¨¨²̈§©©¬©¨¤−§©¦¬§¨§¨«©

éðãà íàð ézøaã éðà ék ìBtz äãOä éðt§¥¬©¨¤−¦®¦ µ£¦´¦©½§¦§ª−£Ÿ¨¬

:äåäéåíéiàä éáLéáe âBâîa Là-ézçìLå ¡Ÿ¦«§¦©§¦¥´§¨½§«Ÿ§¥¬¨¦¦−

:ýåýé éðà-ék eòãéå çèáìæéLã÷ íL-úàå ¨¤®©§¨«§−¦«£¦¬§Ÿ̈«§¤¥̧¨§¦¹

-íL-úà ìçà-àìå ìàøNé énr CBúa réãBà¦À©§¸©¦´¦§¨¥½§«Ÿ©¥¬¤¥

eòãéå ãBò éLã÷LBã÷ ýåýé éðà-ék íéBbä ¨§¦−®§¨«§³©¦¸¦«£¦´§Ÿ̈½¨−

:ìàøNéaçé éðãà íàð äúéäðå äàá äpäýåý §¦§¨¥«¦¥³¨¨¸§¦«§½̈¨§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®

:ézøac øLà íBiä àeäèéør éáLé eàöéå ¬©−£¤¬¦©«§¦§¨«§º«Ÿ§¥´¨¥´

úL÷a äpöå ïâîe ÷Lða e÷éNäå eøráe ìûøNé¦§¨¥À¦«£¿§Â¦¦Â§¤̧¤¨¥³§¦¨¸§¤´¤

:íéðL òáL Là íäá eøráe çîøáe ãé ìwîáe íévçáeéíéör eàNé-àìå §¦¦½§©¥¬−̈§®Ÿ©¦«£¬¨¤²¥−¤¬©¨¦«§«Ÿ¦§¸¥¦¹

-úà eììLå Là-eøráé ÷Lpá ék íéøriä-ïî eáèçé àìå äãOä-ïî¦©¨¤À§³Ÿ©§§¸¦©§¨¦½¦¬©¤−¤§©«£¥®§¨«§´¤

:äåäé éðãà íàð íäéææa-úà eææáe íäéììLàéâBâì ïzà àeää íBiá äéäå «Ÿ§¥¤À¨«§¸¤´Ÿ§¥¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§¨¨´©´©¿¤¥´§Á

-úà àéä úîñçå íiä úîã÷ íéøárä éb ìûøNéa øá÷ íL-íB÷î§«¨̧¤¹¤§¦§¨¥À¥³¨«Ÿ§¦¸¦§©´©½̈§Ÿ¤¬¤¦−¤

:âBb ïBîä àéb eàø÷å äðBîä-ìk-úàå âBb-úà íL eøá÷å íéøárä̈«Ÿ§¦®§¨´§À̈¤¸§¤¨£½Ÿ§¨´§½¥−£¬«

áé:íéLãç äráL õøàä-úà øäè ïrîì ìàøNé úéa íeøá÷eâéeøá÷å §¨¸¥´¦§¨¥½§©−©©¥´¤¨¨®¤¦§−̈¢¨¦«§¨«§¸

ì íäì äéäå õøàä ír-ìké éðãà íàð éãákä íBé íL:äåäãééLðàå ¨©´¨¨¤½§¨¨¬¨¤−§¥®µ¦¨´§¦½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§©§¥̧

éðt-ìr íéøúBpä-úà íéøárä-úà íéøa÷î õøàa íéøár eìécáé ãéîú̈¦³©§¦¸¸«Ÿ§¦´¨½̈¤§©§¦´¤¨«Ÿ§¦À¤©«¨¦²©§¥¬

:eø÷çé íéLãç-äráL äö÷î døäèì õøàäåèõøàa íéøárä eøárå ¨−̈¤§©«£¨®¦§¥¬¦§¨«¢¨¦−©§«Ÿ§¨«§³¨«Ÿ§¦¸¨½̈¤

ïBîä àéb-ìà íéøa÷îä Búà eøá÷ ãr ïeiö Bìöà äðáe íãà íör äàøå§¨¨¸¤´¤¨½̈¨¨¬¤§−¦®©´¨«§³Ÿ¸©§©§¦½¤¥−£¬

:âBbæè:õøàä eøäèå äðBîä øér-íL íâå «§©¬¤¦²£−̈§¦£¬¨¨«¤

mixn zxhrmixn zxhr
éððä äåäé éðãà øîà äk zøîàåäðôàéìàCLî Làø àéNð âBb E §¨´©§½̈¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦«§¦³¤§¤¥¤̧¸½§¦¾−Ÿ¤¬¤

ìáúåíéìLeøé ìò úéðL åéúBðçî óñàéå úéðL ÷fçúé úàæ Bzìtî øçàL: §ª¨«¤©©©©§Ÿ¦§©¥¥¦§¤¡Ÿ©£¨¥¦©§¨©¦

áézááLåEááBL úBéäì Eaì øéòàéúàMLåEãøBî úBéäì EúBà äzôà §«Ÿ©§¦̧¸¨¦¦§¦§¨§¦¥¦½£©¤§¦§¥

éúéìräåEúéðLïBôö éúkøiîïBôva EîB÷nîéúBàáäåéøä-ìr E §©«£¦¦−¥¦¦©§§¥´¨®¦§§©¨©«£¦«¦−©¨¥¬
:ìàøNéâéúékäåa äkàEzL÷ ¦§¨¥«§¦¥¦¬©¤§©§§−

EìàîN ãiîúà íé÷éæçî da ék ¦©´§Ÿ¤®¦¨©£¦¦¤

úLwäévçåðéîé ãiî E:ìétà E ©¤¤§¦¤¾¦©¬§¦§−©¦«
ãäzà ìBtz ìûøNé éøä-ìr©¨¥¸¦§¨¥¹¦À©¨¸

étâà-ìëåCzà øLà íénrå E §¨£©¤½§©¦−£¤´¦®̈
èérìíéñøBcä úBôBòììk øBtö §¥̧¨©§¦¦¯¨

ìòaðkóñøBc ézìaä íbúiçå ©©¨¨²©©¦§¦¥§©©¬
ézúð äãOä:äìëàì Eä-ìr ©¨¤−§©¦¬§¨§¨«©

ìBtz äãOä éðtäîçìnä íB÷îa §¥¬©¨¤−¦®¦§©¦§¨¨

øaã éðà ékézíe÷é ïëåéðãà íàð ¦ µ£¦´¦©½§¦§¥¨§ª−£Ÿ¨¬
:äåäéåâBâîa Là-ézçìLåíb ¡Ÿ¦«§¦©§¦¥´§¨½©

Búðéãîaíéiàä éáLéáeíéãøôenä ¦§¦¨§«Ÿ§¥¬¨¦¦−©§¨¦

íéáLBéå ,íãà éðaîçèáìæàåeòãéå ¦§¥¨¨§§¦¨¤®©§¨§¨«§−
:ýåýé éðà-ékæéLã÷ íL-úàå ¦«£¦¬§Ÿ̈«§¤¥̧¨§¦¹

réãBàíñøôàìàøNé énr CBúa ¦À©£©§¥§¸©¦´¦§¨¥½
ìçà-àìåçépà àìå-íL-úà §«Ÿ©¥¬§Ÿ©¦©¤¥

ãBò éLã÷ìlçî úBéäìeòãéå ¨§¦−®¦§§ª¨§¨«§³
ýåýé éðà-ék íéBbääLBã÷ïëBL ©¦¸¦«£¦´§Ÿ̈½©¨−¥

:ìàøNéaçäàá äpäïîfä §¦§¨¥«¦¥³¨¨¸©§©

äúéäðåäòeLéä úòéðãà íàð §¦«§½̈¨¥©§¨§ª−£Ÿ¨´
ézøac øLà íBiä àeä äåäéæàå ¡Ÿ¦®¬©−£¤¬¦©«§¦§¨

ìòBôa íMøúé:èéør éáLé eàöéå ¦§©¥§©§¨«§º«Ÿ§¥´¨¥´
ìûøNéììMä ìà eàöéeøráe ¦§¨¥À¨§¤©¨¨¦«£¿
e÷éOäåíää íéìkä úBãéa e÷éqé §Â¦¦Â©¦¦©¥¦¨¥

õò ìL íäL÷Lðaïéæ éìëaïâîe ¤¥¤¥§¤̧¤¦§¥©¦¨¥³
ãé ìwîáe íévçáe úL÷a äpöå§¦¨¸§¤´¤§¦¦½§©¥¬−̈

çîøáeúéðçLà íäá eøráe §®Ÿ©£¦¦«£¬¨¤²¥−
íéðL òáLCk ìk íéaø eéäé ék: ¤¬©¨¦«¦¦§©¦¨¨

éäãOä-ïî íéör eàNé-àìå§«Ÿ¦§¸¥¦¹¦©¨¤À
eáèçé àìåeëzçéíéøriä-ïîék §³Ÿ©§§¸©§§¦©§¨¦½¦

ïéfä éìëa e÷étñé-eøráé ÷Lpá ék ©§¦¦§¥©©¦¦¬©¤−¤§©«£
íäéììL-úà eììLå LàøLà ¥®§¨«§´¤«Ÿ§¥¤À£¤

äìBbä éîéa íúBà eììL-úà eææáe ¨§¨¦¥©¨¨«§¸¤
:äåäé éðãà íàð íäéææáŸ§¥¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

àéâBâì ïzà àeää íBiá äéäå§¨¨´©´©¿¤¥´§Á
åéLðàìøá÷ íL-íB÷îíL øá÷ ©£¨¨§«¨̧¤¹¤¤¤¨

ìûøNéaaíéøárä ébìà Ba §¦§¨¥À§¥³¨«Ÿ§¦¸¤

úîã÷ìL Bçøæîìíiä,úøpk ¦§©´§¦§¨¤©½̈¦¤¤

âBb úìtnî íéøâtä íéaøîúîñçå ©§¦©§¨¦¦©¤¤§Ÿ¤¬¤
àéäøbñúå ízñzíéøárä-úà ¦−¦§Ÿ§¦§Ÿ¤¨«Ÿ§¦®

éeðt íB÷î ãBò eàöîé àì ék änL̈¨¦Ÿ¦§§¨¨

,øBáòìeàø÷å äðBîä-ìk-úàå âBb-úà íL eøá÷åBúBàïBîä àéb ©£§¨´§À̈¤¸§¤¨£½Ÿ§¨´§½¥−£¬
:âBbáéõøàä-úà øäè ïrîì ìàøNé úéa íeøá÷e,íãBák øeáòa àì «§¨¸¥´¦§¨¥½§©−©©¥´¤¨¨®¤Ÿ©£§¨

íéLãç äráLeéäé íéaø ék íúøeá÷a e÷qòúé:âéõøàä ír-ìk eøá÷å ¦§−̈¢¨¦«¦§©§¦§¨¨¦©¦¦§§¨«§¸¨©´¨¨¤½
íúøeá÷a e÷qòúé ílkì íäì äéäåíLíéøîLð íä ék ílk eàøé äfnL ª¨¦§©§¦§¨¨§¨¨¬¨¤−§¥®¤¦¤¦§ª¨¦¥¦§¨¦

äæå ,äôbnîe øácî íéàøé íðéàå 'äî¥§¥¨§¥¦¦¤¤¦©¥¨§¤

äéäéé éðãà íàð éãákä íBéäåä ¦§¤µ¦¨´§¦½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«
úéèøtä BúçbLäå 'ä ãBák äàøúiL¤¦§¨¤§§©§¨¨©§¨¦

òât ìkî íúBà BúøéîLe ìàøNé ìò: ©¦§¨¥§¦¨¨¦¨¤©

ãéeìécáé ãéîú éLðàåeìàLé §©§¥̧¨¦³©§¦¸¸¦§©

íéøárãéîz eøáòiLõøàaøB÷çì «Ÿ§¦´¤©©§¨¦¨½̈¤©£

eéäiL éãk íéììç ìòúà íéøa÷î ©£¨¦§¥¤¦§§©§¦´¤
íòíéøáräíéëøca íéáLåúà ©¨«Ÿ§¦À§¨¦©§¨¦¤

íéøâtäõøàä éðt-ìr íéøúBpä ©§¨¦©«¨¦²©§¥¬¨−̈¤
.døäèìúàæåäö÷îóBqî §©«£®̈§Ÿ¦§¥¬¦

íéLãç-äráLúøeá÷ eîiqL øçà ¦§¨«¢¨¦−©©¤¦§§©

æà ,âBb ïBîä àéâa âBâ éLðàeø÷çé ©§¥§¥£¨©§«Ÿ
àéba eâøäð àlL íéâeøää øçà Ntçìe: §©¥©©©£¦¤Ÿ¤¤§©©§

åèõøàa íéøárä eøáråéëìBä §¨«§³¨«Ÿ§¦¸¨½̈¤§¥

íéëøãäðáe íãà íör äàøå §¨¦§¨¨¸¤´¤¨½̈¨¨¬
ïeiö BìöàéëìBä epnî eLøôiL ïîéñ ¤§−¦®¦¨¤¦§§¦¤§¥

úBøäè éNBòå íéëøãBúà eøá÷ ãr §¨¦§¥¨¢©´¨«§³Ÿ¸
:âBb ïBîä àéb-ìà íéøa÷îä©§©§¦½¤¥−£¬«

æèïBîä àéb àøwé àeää àébäL Bîk§¤©©§©¦¨¥¥£

íúøeá÷ íB÷î íML ïBøkæì âBbíâå §¦¨¤¨§§¨¨§©¬
øér-íLàøwz àéb BúBàì äëeîqä ¤¦²©§¨§©§¦¨¥

äðBîäíéøa÷pä âBb ïBîä íL ìò £−̈©¥£©¦§¨¦

äæáe ,dì Ceîña:õøàä eøäèå §¨¨¨¤§¦£¬¨¨«¤



קז

äëøáä úàæå úùøôì äøèôä

à ÷øô òùåäé

ààøîàiå ýåýé ãár äLî úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥²¬¤−¤´¤§Ÿ̈®©³Ÿ¤

:øîàì äLî úøLî ïeð-ïa rLBäé-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤§ª´©¦½§¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ

áïcøiä-úà øár íe÷ äzrå úî écár äLî¤¬©§¦−¥®§©¨Á¸£¹Ÿ¤©©§¥´

øLà õøàä-ìà äfä írä-ìëå äzà äfä©¤À©¨Æ§¨¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¯

:ìàøNé éðáì íäì ïúð éëðàâíB÷î-ìk ¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−¦§¥¬¦§¨¥«¨¨À

åézúð íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´§©¦®

:äLî-ìà ézøac øLàkãïBðáläå øaãnäî ©£¤¬¦©−§¦¤Ÿ¤«¥©¦§¨Á§©§¨¸

õøà ìk úøt-øäð ìBãbä øäpä-ãrå äfä©¤¹§©©¨¨¯©¨´§©§À̈µŸ¤´¤

äéäé LîMä àBáî ìBãbä íiä-ãrå íézçä©¦¦½§©©¨¬©¨−§´©®̈¤¦«§¤−

:íëìeábäéðôì Léà ávéúé-àìéîé ìk E §«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½−Ÿ§¥´

éiçEàì Cnr äéäà äLî-ír éúééä øLàk ©¤®©£¤̧¨¦³¦¦Ÿ¤Æ¤«§¤´¦½̈¬Ÿ

:jáærà àìå Etøàåäzà ék õîàå ÷æç ©§§−§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡®̈¦´©À̈

:íäì úúì íúBáàì ézraLð-øLà õøàä-úà äfä írä-úà ìéçðzæì ãàî õîàå ÷æç ÷øøîL ©§¦Æ¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¦§©¬§¦©«£−̈¨¥¬¨¤«©Á£©̧¤«¡©¹§ÀŸ¦§³Ÿ

øLà ìëa ìékNz ïrîì ìåàîNe ïéîé epnî øeñz-ìà écár äLî Eeö øLà äøBzä-ìëk úBNrì©«£Æ§¨©À̈£¤³¦§ÆŸ¤´©§¦½©¨¬¦¤−¨¦´§®Ÿ§©´©©§¦½§−Ÿ£¤¬

:Cìzçétî äfä äøBzä øôñ Leîé-àìáeúkä-ìëk úBNrì øîLz ïrîì äìéìå íîBé Ba úéâäå E ¥¥««Ÿ¨¿¥Á¤Á©¸̈©¤¹¦¦À§¨¦³¨Æ¨´¨©½§¨§©̧©Æ¦§´Ÿ©«£½§¨©¨−

:ìékNz æàå Eëøc-úà çéìöz æà-ék Baèéúéeö àBìäEnr ék úçz-ìàå õørz-ìà õîàå ÷æç E ®¦¨²©§¦¬©¤§¨¤−§¨¬©§¦«£³¦¦¦̧Æ£©´¤«¡½̈©©£−Ÿ§©¥¨®¦³¦§Æ

éýìû ýåýé:Cìz øLà ìëa Eé:øîàì írä éøèL-úà rLBäé åöéåàéeeöå äðçnä áø÷a | eøár §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬¥¥«©§©´§ª½©¤«Ÿ§¥¬¨−̈¥«Ÿ¦§´§¤´¤©©«£¤À§©³

ìL | ãBòa ék äãö íëì eðéëä øîàì írä-úààBáì äfä ïcøiä-úà íéøár ízà íéîé úL ¤¨¨Æ¥½Ÿ¨¦¬¨¤−¥¨®¦º§´§´Ÿ¤¨¦À©¤³«Ÿ§¦Æ¤©©§¥´©¤½¨Æ

:dzLøì íëì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà úLøìáéäMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøìå ¨¤´¤¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§¨«¥¦Æ§©¨¦½§©£¦−¥´¤©§©¤®

:øîàì rLBäé øîàâéíëéäìà ýåýé øîàì ýåýé-ãár äLî íëúà äeö øLà øácä-úà øBëæ ¨©¬§ª−©¥«Ÿ¨Æ¤©¨½̈£¤̧¦¨¬¤§¤²Ÿ¤¬¤«¤§Ÿ̈−¥®Ÿ§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

:úàfä õøàä-úà íëì ïúðå íëì çéðîãéíëì ïúð øLà õøàa eáLé íëéð÷îe íëtè íëéLð ¥¦´©¨¤½§¨©¬¨¤−¤¨¨¬¤©«Ÿ§¥¤´©§¤»¦§¥¤¼¥§¾¨¾̈¤£¤̧¨©¬¨¤²

å ïcøiä øára äLî:íúBà ízøærå ìéçä éøBab ìk íëéçà éðôì íéLîç eøárz ízàåèãr Ÿ¤−§¥´¤©©§¥®§©¤Á©©§¸£ª¦¹¦§¥´£¥¤ÀµŸ¦¥´©©½¦©£©§¤−¨«©Â

mixn zxhrmixn zxhr
àïeð-ïa rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ýåýé ãár äLî úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥²¬¤−¤´¤§Ÿ̈®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª´©¦½

:øîàì äLî úøLîáúî écár äLîízìëé àì ,éç ïéãò äéä elà ék §¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ¤¬©§¦−¥®¦¦¨¨£©¦©Ÿ§¨§¤

øBáòé ìáì øæâð åéìò ék ïcøiä úà øBáòìïcøiä-úà øár íe÷ äzrå ©£¤©©§¥¦¨¨¦§©§©©£§©¨Á¸£¹Ÿ¤©©§¥´
éðáì íäì ïúð éëðà øLà õøàä-ìà äfä írä-ìëå äzà äfä©¤À©¨Æ§¨¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−¦§¥¬

:ìàøNéâìòøLà íB÷î-ìk ¦§¨¥«©¨¨À£¤̧
íëì Ba íëìâø-ók Cøãz¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
:äLî-ìà ézøac øLàk åézúð§©¦®©£¤¬¦©−§¦¤Ÿ¤«

ã-ãrå äfä ïBðáläå øaãnäî¥©¦§¨Á§©§¨¸©¤¹§©
õøà ìk úøt-øäð ìBãbä øäpä©¨¨¯©¨´§©§À̈µŸ¤´¤

ìBãbä íiä-ãrå íézçäçeøa ©¦¦½§©©¨¬©¨−§©

:íëìeáb äéäé LîMä àBáî§´©®̈¤¦«§¤−§«§¤«
äéðôì Léà ávéúé-àìéîé ìk E «Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½−Ÿ§¥´

éiçäLî-ír éúééä øLàk E ©¤®©£¤̧¨¦³¦¦Ÿ¤Æ
Etøà àì Cnr äéäàEì ïzà àì ¤«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−Ÿ¤¥§

ìeçäL:jáærà àìååõîàå ÷æç §¨§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡®̈
éeàøk íòä úâäðäaäzà ék §©§¨©¨¨¨¨¦´©À̈

-úà äfä írä-úà ìéçðz©§¦Æ¤¨¨´©¤½¤
íúBáàì ézraLð-øLà õøàä̈¾̈¤£¤¦§©¬§¦©«£−̈

:íäì úúìæõîàå ÷æç ÷ø ¨¥¬¨¤«©Á£©̧¤«¡©¹
ãàîäøBzaìúBNrì øîL §ÀŸ©¨¦§³Ÿ©«£Æ

äLî Eeö øLà äøBzä-ìëk§¨©À̈£¤³¦§ÆŸ¤´
écáríeìk ìéòBz àì ,úàæ àìeì ék ©§¦½¦¥ŸŸ¦§

,éeàøk íòä úâäðäaøeñz-ìà §©§¨©¨¨¨¨©¨¬
epnîäøBzä øôqîìåàîNe ïéîé ¦¤−¦¥¤©¨¨¦´§®Ÿ

ìékNz ïrîìçéìözøLà ìëa §©´©©§¦½©§¦©§−Ÿ£¤¬
:CìzçäøBzä øôñ Leîé-àì ¥¥««Ÿ¨¿¥Á¤Á©¸̈
äfäåéðôlL àø÷na øeîàäétîE ©¤¹¨¨©¦§¨¤§¨¨¦¦À

Ba áeúkä-ìëk úBNrì øîLz ïrîì äìéìå íîBé Ba úéâäå§¨¦³¨Æ¨´¨©½§¨§©̧©Æ¦§´Ÿ©«£½§¨©¨−®
:ìékNz æàå Eëøc-úà çéìöz æà-ékèéúéeö àBìäõîàå ÷æç E ¦¨²©§¦¬©¤§¨¤−§¨¬©§¦«£³¦¦¦̧Æ£©´¤«¡½̈

áéBàä ìeî äîçìnaéýìû ýåýé Enr ék úçz-ìàå õørz-ìàìëa E ©¦§¨¨¨¥©©£−Ÿ§©¥®̈¦³¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ
:Cìz øLàéäLî ìáà éëá éîé enzL íBiaéøèL-úà rLBäé åöéå £¤¬¥¥«©¤©§¥§¦¥¤¤©§©´§ª½©¤«Ÿ§¥¬

:øîàì íräàéáø÷a | eøár ¨−̈¥«Ÿ¦§´§¤´¤
øîàì írä-úà eeöå äðçnä©©«£¤À§©³¤¨¨Æ¥½Ÿ

äãö íëì eðéëäíéìëàî éðéî ¨¦¬¨¤−¥®̈¦¥©£¨¦

únL øãàa äòáLa ék ,íçlä éúìeæ¨¦©¤¤¦§¦§¨©£¨¤¥

æ"è ãò Ba e÷tzñäL ïî eè÷ì ,äLî¤¨§¨¤¦§©§©

ïñéða| ãBòa ékóBñaìLúL §¦¨¦º§´§§´Ÿ¤
ïcøiä-úà íéøár ízà íéîé̈¦À©¤³«Ÿ§¦Æ¤©©§¥´
õøàä-úà úLøì àBáì äfä©¤½¨Æ¨¤´¤¤¨½̈¤
íëì ïúð íëéäìà ýåýé øLà£¤Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½Ÿ¥¬¨¤−

:dzLøìáééãbìå éðáeàøìå §¦§¨«§¨«¥¦Æ§©¨¦½
øîà äMðîä èáL éöçìå§©£¦−¥´¤©§©¤®¨©¬

:øîàì rLBäéâéøBëæíëéìò §ª−©¥«Ÿ¨Æ£¥¤

øBkæìäeö øLà øácä-úà ¦§¤©¨½̈£¤̧¦¨¬
øîàì ýåýé-ãár äLî íëúà¤§¤²Ÿ¤¬¤«¤§Ÿ̈−¥®Ÿ

íëì çéðî íëéäìà ýåýéïúBð §Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¥¦´©¨¤½¥

äçeðî íB÷î íëì-úà íëì ïúðå ¨¤§§¨§¨©¬¨¤−¤
:úàfä õøàäãéíëtè íëéLð ¨¨¬¤©«Ÿ§¥¤´©§¤»

ïúð øLà õøàa eáLé íëéð÷îe¦§¥¤¼¥§¾¨¾̈¤£¤̧¨©¬
å ïcøiä øára äLî íëìízà ¨¤²Ÿ¤−§¥´¤©©§¥®§©¤Á

íéLîç eøárzíéðiæîéðôì ©©§¸£ª¦¹§ª¨¦¦§¥´
ìéçä éøBab ìk íëéçàíëaL £¥¤ÀµŸ¦¥´©©½¦¤¨¤

íéöeìç eøáòé:íúBà ízøærå ©©§£¦©£©§¤−¨«
åè| ýåýé çéðé-øLà ãr'ä ïzé ©Â£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬¦¥



קח

-íâ eLøéå íëk íëéçàì | ýåýé çéðé-øLà£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©

ïúð íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà änä¥½¨¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´

dúBà ízLøéå íëúMøé õøàì ízáLå íäì̈¤®§©§¤º§¤³¤§ª©§¤Æ¦¦§¤´½̈

ïcøiä øára ýåýé ãár äLî íëì ïúð | øLà£¤´¨©´¨¤ÀŸ¤Æ¤´¤§Ÿ̈½§¥¬¤©©§¥−

:LîMä çøæîæè:Cìð eðçìLz øLà-ìk-ìàå äNrð eðúéeö-øLà ìk øîàì rLBäé-úà eðriå ¦§©¬©¨«¤©©£½¤§ª−©¥®Ÿ³Ÿ£¤¦¦¨̧Æ©«£¤½§¤¨£¤¬¦§¨¥−¥¥«

æééìà òîLð ïk äLî-ìà eðrîL-øLà ìëkéýìû ýåýé äéäé ÷ø E:äLî-ír äéä øLàk Cnr E §³Ÿ£¤¨©Æ§Æ¤¤½¥−¦§©´¥¤®©Â¦«§¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤ÆÆ¦½̈©£¤¬¨−̈¦¤«

çéét-úà äøîé-øLà Léà-ìkéøác-úà òîLé-àìå E:õîàå ÷æç ÷ø úîeé epeöz-øLà ìëì E ¨¦º£¤©§¤´¤¦À§«Ÿ¦§©¯¤§¨¤²§¬Ÿ£¤§©¤−¨®©−£©¬¤«¡¨«

mixn zxhrmixn zxhr
íb äçeðî íB÷î-øLà õøàä-úà änä-íâ eLøéå íëk íëéçàì §§¨©©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½¨¤¨¾̈¤£¤

dúBà ízLøéå íëúMøé õøàì ízáLå íäì ïúð íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®§©§¤º§¤³¤§ª©§¤Æ¦¦§¤´½̈
õøàä úà øòøòî éìaî da eæçàz æà̈Ÿ£¨¦§¦§©§¥¤¨¨¤

ãár äLî íëì ïúð | øLà£¤´¨©´¨¤ÀŸ¤Æ¤´¤
çøæî ïcøiä øára ýåýé§Ÿ̈½§¥¬¤©©§¥−¦§©¬

LîMäeîi÷úe ìéàBä ,éçøænä øáòa ©¨«¤¨¥¤©¦§¨¦¦§©§

éàðzä:æèrLBäé-úà eðriå ©§©©©£½¤§ª−©
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EãBák: §§

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.



קט

יום ראשון - י"ג תשרי
פרק כ, מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום רביעי - ט"ז תשרי
פרק כ, מפרק עט
עד סוף פרק פב

יום שני -י"ד תשרי
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום חמישי - י"ז תשרי
פרק כ, מפרק פג
עד סוף פרק פז

יום שלישי - ט"ו תשרי
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום שישי - י"ח תשרי
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

שבת קודש - י"ט תשרי
פרק כ

מפרק צ עד סוף פרק צו

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 תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



ixyzקי b"i oey`x mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ג ראשון יום
אגרת כא  ,blw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...èôùîë ù"ãà .àë,266 'nr cr:íåé ìëá

.àëmnvr lr elaiwy dl` z` xxerl ,owfd epax azek ef ycew zxb`

icnela jenzl ,"c"ag llek"l dpyd jyna miieqn sqk mekq zzl

.l`xyi ux`a 'd zceara miwqere dxez

`l` ,mekqd lk z` f` epzie dpyd seql ekgi `ly ,`id zexxerzdd

zepnl sqkd z` ewlgi

.zeiycg zegtl e` zeireay

zefixfd zlrn caln ,oky

dwcvae llka devn lka

ztqep dlrn dpyi ,cegia

mivexy) sqkd mekq zpizpa

zepna (dpyd jyna zzl

enrh xiaqiy itk ,zeaexn

.xac ly

ef ezxb` owfd epax ligzn

mi`xwpd l`xyi ipal dkxaa

"eny iade`" llka1cvn ,

l`xyi ipaa yiy dad`d

cgeinae ,`ed jexa yecwdl

xear dwcvl mipzepy dl`

dxeza miwqery dl`

- l`xyi ux`a dcearae

iade`" cgeina md mi`xwp

`id l`xyi ux` ,oky ."eny

ipir" xy` ux` ixd'djiwl`

"da2dkynd my dxi`n ,

jexa yecwd ly cgeind "eny" ixd `ed 'ied mye ,'ied myn zinipt

.`ed

,BîL éáäBàì ètLîk ,íîBìL úLéøc øçàyecwd ly - ©©§¦©§¨§¦§¨§£¥§
.`ed jexaíò 'ä ú÷ãö úBNòì ,íòa íéácðúnä ìà¤©¦§©§¦¨¨©£¦§©¦

úBòî áeöwä ÷ç äðLa äðL écî úúì ,äLBãwä Böøà©§©§¨¨¥¦¥¨¨§¨¨Ÿ©¨§
,Lãwä õøàl -,l`xyi ux` ,ycewd ux` iayeia jenz ¤¤©Ÿ¤

éúlî óhz íäéìà ,eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz3ìfzå , ¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥£¥¤¦Ÿ¦¨¦§¦©
éúøîà ìhk4- mdil` dpete `xew owfd epax ,xnelk - ,æøæì ©©¦§¨¦§¨¥

,íéæéøæìiehial m`zda -5,"oifxefnl `l` oifxfn oi`"÷fçìe ¦§¦¦§©¥
úBôø íéãé6oevxd miiw ;xqg `l alae oevxay ,xnelk - , ¨©¦¨
zzl ybxde7.lreta z`f zeyrl zetx micidy `l` ,ïzîa§©©

úBçôìe ,BzaLa úaL écî ¯ ìàøNé õøà úBòî ¯ íéîc̈¦§¤¤¦§¨¥¦¥©¨§©©§¨
BLãça Lãç écî8,äðL Cøòì áeöwä Bkøòî ,z` ewlgi - ¦¥Ÿ¤§¨§¥¤§©¨§¤¤¨¨

zepna zegtl e` zeireay zepna dpyd lkl avwend sqkd
.zeiycgLéà áì ìò äìò øLà íéLãwä óñk ìëå§¨¤¤©¨¨¦£¤¨¨©¤¦

õøà éáLBé eðéçà úñðøôì øãð-éìa ácðúäìécî ,Lãwä §¦§©¥§¦¤¤§©§¨©©¥§¥¤¤©Ÿ¤¦¥
.äðLa äðL`ly ,o`k siqedl owfd epax dvex d`xpd itk - ¨¨§¨¨

dzr ewlgi zencew mipya zzl erawy minekqd z` wx
ly ezaygna dlr m` mb `l` ,zeiycg e` zeireay zepna
lecb mekq zzl edyin
mipya xy`n xzei
`ed mb miiwi ,zencewd
mekqd z` zzl ef dywa
e` zeireay zepna sqepd

.zeiycgãálî ,äpä ék¦¦¥¦§©
úìòî ìãb ìkì òeãiä©¨©©ŸŸ¤©£©

,úBönä ìëa úeæéøfä- ©§¦§¨©¦§
ziiyra fxcfdl yiy
dn dzeyrl devn

,xzei mcwenyøîàpä©¤¡©
:ì"æø éøáãa äðLðå§¦§¨§¦§¥©©
íãà íéc÷é íìBòì"§¨©§¦¨¨
"'eë äåöî øáãì9, ¦§©¦§¨

íäøáàc déúeæéøæe§¦¥§©§¨¨
íBìMä-åéìò eðéáà- ¨¦¨¨©¨

epia` mdxa` ly ezefixf
,"dciwr"aúãîBòä àéä¦¨¤¤

ãò eðéðáìe eðì ,ãòì̈©¨§¨¥©
dîöò äã÷òä ék ,íìBò¨¦¨£¥¨©§¨
`ed jexa yecwdy -

,l`xyi ipal dzekf cinz xkefïBéqðì Ck-ìk äáLçð dðéà¥¨¤§§¨¨¨§¦¨
úìòî Cøòì ìBãbzbixcne -,íBìMä-åéìò eðéáà íäøáà ¨§¤¤©£©©§¨¨¨¦¨¨©¨

lecb oeiqpl zaygp dnvr dciwrd oi` recn cg` mrh df -
,zelecbd ezbixcne ezlrn cvn ,epia` mdxa` iabl jkÎlk

:`ed ,ipy mrhíbLa,oeayga mb epgwla -:Ba øac 'ä ék §¤©¦¦¤
ða úà àð ç÷""'eë E10,dciwrl wgvi z` gwiy - ,éøäå- ©¨¤¦§©£¥

eidíb 'ä úMã÷ ìò íLôð eøñnL íéLBã÷ änëå änk©¨§©¨§¦¤¨§©§¨©§ª©©
;ía 'ä øac àì ékoeiqpl aygidl leki df ,`eti` ,cvik - ¦Ÿ¦¤¨

jk lr dehvp `edy drya ,epia` mdxa` iabl jkÎlk lecb
?envra `edÎjexaÎyecwdn÷ø`id dciwrd ly zelcbd - ©

,jkaúeæéøæa úàæ äNò íBìMä-åéìò eðéáà íäøáàL¤©§¨¨¨¦¨¨©¨¨¨Ÿ¦§¦
,äàìôð-mkyie""xweaa mdxa`11"exeng z` yeagie"e ,11, ¦§¨¨

dkig `le deeiv `le ,xengd ly ske`d z` envra yag
z`f dyri xg` edyiny12,úBàøäì,mixg`l mb -BúçîN §©§¦§¨
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שם 12. פרש"י .ראה
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תשרי  י"ד שי יום
אגרת כא  ,266 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ íâ êà,clw 'nr cr:äìéù àáé

.BøöBéì çeøh"yz fenza a"in ,eixn`nn cg`a -13xiaqn , ©§§
`id daeyzÎilra zceary ,r"p v"iixedn x"enc` w"k

mb ritydllrmixg`oeeiky ,x`al mileki jkl m`zda .
mdxa` ly ezednn jtedna dceard dzid dciwrd oipray

`ed mdxa` ixdy) epia`
dciwrde ,dad`d zcn
,(dxeab ly oipr dzid

ik izrci dzr"`xi
"dz` miwl`14Îlr dfy ,

lra" zcear jxc
z` cinrnd "daeyz
okl ,zxg` zedna envr
epia` mdxa` dvx

Îyecwd oevx meiwa ebpere ezgny z` mixg`l mb ze`xdl
,df oipra `edÎjexaepnîe`edy gekae - epia` mdxa`n - ¦¤

,zexecd lka l`xyi ipal wiprdì"æø eãîì15ìk íei÷ì ¨§©©§¦¨
,ììëa úBönä,zefixfa devn lk miiwl yiy -èøôáe ©¦§¦§¨¦§¨

äðlk ìò äìBòä ä÷ãvä äNòî16`idy ,jka - ,äpânä ©£¥©§¨¨¨¨©ª¨¨©§¦¨
äéúBøôa äìöîemipzipd -äfä íìBòa17éðéî ìkî ©§¨§¥¤¨¨¨©¤¦¨¦¥

:áéúëãk ,úBLbøúnä úBiðòøtaezky enk -18:ä÷ãöe" ª§¨ª©¦§©§§¦§¦§¨¨
ïkL-ìëå ,"úånî ìévzlivn df -íéøeqé éðéî øàMî ©¦¦¨¤§¨¤¥¦§¨¦¥¦¦

úånî íélwäixd -äfä íìBòa íb eðì áBhL ïkL-ìk ©©¦¦¨¤¨¤¥¤¨©¨¨©¤
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íBé19xacd oekp ixd - :
htynd iabl el rbepy
el didzy mei eze` ly
dpibnd dwcv ly zekfd
epax oc o`k cr .dlivne
,sqkd inekq ozna owfd
ote`a zzl eacpzdy
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dlrnl cegid z` ycgn20.

,ä÷ãvä úãBáòa eðéàø eðàöî úàæ íb Càd oipra -dcear ©©Ÿ¨¨¨¦©£©©§¨¨
xy`n xzei dwcv zzl ,eytp rah cbpk rbiizn icediy
oniq ycewd zxb`a xaqedy itk ,eytp rah cvn el xazqn
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,libxd jxc lr dwcvd
xzei dlrpd ote`d eli`e
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`id dwcvd zpizpyk
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,äéìà CBøò ïéà äàìôðå,mzq d`ltpe dlecb dlrn `l - §¦§¨¨¥£¥¤¨

zelrndy dlrn `l`
d`eeyda opi` zexg`d

,dil` llkäNòî úBéäì¦§©£¥
ä÷ãvädwcvd zpizp - ©§¨¨

zeacpzdd `l ,lreta
zeidl dlekiy ,jkl
ly dyrnd mvr `l` ,dpyd lk lr zinrtÎcg zeacpzd

didz dwcv zpizpäaønä ìëå ,úBaø íéîòôa úéNòð- ©£¥¦§¨¦©§¨©©§¤
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úåöîä ìë íåé÷ì ì"æø åãîì åðîîå åøöåéì çåø úçð
äðéâîä äðìåë ìò äìåòä ä÷ãöä äùòî èøôáå ììëá
úåùâøúîä úåéðòøåô éðéî ìëî æ"äåòá äéúåøéôá äìöîå
íéøåñé éðéî øàùî ù"ëå úåîî ìéöú ä÷ãöå áéúëãë
äîéã÷äì æ"äåòá íâ åðì áåèù ù"ë úåîî íéì÷ä

:íåé ìëá ïåãéð íãà éøäù øùôàã äî ìë

êàäìòî ä÷ãöä úãåáòá åðéàø åðàöî úàæ íâ
à êåøò ïéà äàìôðå äìåãâ úåéèøôúåéäì äéì

äáøîä ìëå úåáø íéîòôá úéùòð ä÷ãöä äùòî
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.13.184 ע' תש"ט 14.642.סה"מ ע' ח"ב קונטרסים סה"מ וראה יב. שם, א.15.וירא ד, ˘ËÈÏ"‡16.פסחים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
רפי"ב". משהיוה"א א'.17."להעיר משנה א' פרק ˘ËÈÏ"‡פאה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ס"ג אגה"ק "וראה ב.18.: י, ר"ה 19.משלי

א. לחדשים 20.טז, או לשבועות לחלקו אלא השנה, בתחילת צדקה של גדול סכום יתנו לא שגם בכך, הזקן רבנו שכוונת הסברא על
לא  חדש מדי וליתן השאר, ולעכב 1/12 החדשי חלק רק כ"א - בתשרי הסכום כל ליתן לא אדה"ז מצוה זה "לפירוש הרבי: כתב -
הנתינה. וקדימת לזריזות כלל בניגוד אינו באם - ורק אך דכוונתו ופשיטא הזריזות! הפלאת לבי' בהמשך בא וזה וכו'! מ1/12ֿ יותר
הל' שרד בלבושי פס"ד בתורת - פיה"מ על נוסף שנק' וכמדומה טעמי'. בתר וזיל דאה"ק. ל"ד - שתהי' איזו בצדקה שכ"ז מובן כן
הנ"ל  דבי ' השייכות וכנראה בארוכה), בכהנ"ל עיי"ש - בפ"ע נדפס (להצ"צ, פרוטה כל כו' להבין בד"ה הובא סקרט"ו. סקי"ג צדקה
אחת  בעיירות זהובים היו (וגובים בשנה שנה מדי שליח ע"י הי' - אז לאה"ק המשלוח : האגה"ק) (ודכללות הכולל כסף לגביית
הבי' בא וע"ז עיר?! בכל להגבאי כו' בשבתו שבת מדי בנתינה התועלת מהי - ועפ"ז רבותינו). מכ' בכו"כ (כמבואר חדשים) בכו"כ

שליט"א. אדמו"ר כ"ק של הקדוש לשונו כאן עד המעשה". רוב ב) כו', זריזותו א) באגה"ק:



ixyzקיב c"i ipy mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,zeax zepna dwcvd z` ozepeíòôa àìå ,çaLî äæ éøä£¥¤§ª¨§Ÿ§©©
,úçà úááe úçà,zg` mrta mekqd lk z` zzl -ék íb ©©§©©©©¦

,àeä ãçà ììBkä Cqäd`ltpe dlecb dlrn z`f lka - ©©©¥¤¨
,zeax zepna mekqd zpizpa dl jexr oi`yáúkL Bîk§¤¨©

Leøôa ì"æ í"aîøä̈©§©©§¥
äðLnä21íéîëç eðML ©¦§¨¤¨£¨¦

ì"æ22áø éôì ìkäå" : ©§©Ÿ§¦Ÿ
:"äNònäm"anxdy - ©©£¤

ely zeipynd yexita
`l dfy wiicne yxtn

itl"lceb`l` "dyrnd
itl"aex- "dyrnd

dyrp aehd dyrndy
minrtazeaxm"anxde .

cg`yk lynl ,yxtn
sl` zzl acpzi23miaedf

mpn` df ixd ,zg` zaa
dyrnlecbdf oi` j` ,

,ytpa oipw jk lk dyrp
sl` ozep `edyk xy`n
.minrt sl`a miaedfd
dpizp lk ici lr ,oky

.eytpa jekife oipw ,ytpd oipw xzei xacd dyrp
ici lr eytpa dyrpy jekifd calny ,owfd epax xiaqi oldl
oeilr cegi dpizp lk ici lr dyrp ,zeax minrta dwcvd zpizp

,dlrnlBîòè áèéä øàa ì"æ í"aîøä ék ãálî ,äpäå§¦¥¦§©¦¨©§©©¥¥¥¥©£
,B÷enðåminrta mekqd zpizpa dlecb dlrn yi recn - §¦
,zeaexn,äNònä éeaø éãé-ìò Lôpä Ckæì éãkici lr - §¥§©¥©¤¤©§¥¦©©£¤

,z`f cal ixd - zeax minrta aehd dyrnd ziiyràø÷î äpä¦¥¦§¨
áeúkä øac àìî,"íéiçì ä÷ãö úlòt" :oiivn iaxd - ¨¥¦¤©¨§ª©§¨¨§©¦

,i ilyna miweqta oiirl ,"`ipz"d seqay "mipewize zexrd"a
zlert" aezk my ,fhwicvm`Îik "dwcv" dlnd `l) "miigl

my ,"miigl dwcv ok" aezk my ,`i ,`i ilynae ("wicv" dlnd
" `l `id dnicwnd dlnd la` ,"miigl dwcv" aezk ok`zlert

" m`Îik "dwcvok:"mipewize zexrd"a my xne` iaxde ,"dwcv
dwcv zlert" oeyld aezk `l miweqtd ipya ,oky ,"b"rve"
."miigl dwcv zlert" `ln `xwnk `ian owfd epaxy ,"miigl
yxtl milekiy dna wtzqdl dvex iaxd oi` d`xpd itk
wicv zlert"y xne` weqtdyke ,dwcv `id ,"wicv zlert"y
'd wicv" enk jxcÎlr) dwcv ly dlertdy dpeekd "miigl

"ad` zewcv24wtzqdl dvex epi` iaxd ,d`xpd itk - miigl (
`xwn" mixne`yk ,ixdy ,jka`lnxacd jixv ,"aezkd xaic

`id wicv ly ezlerty dtqedd ila ,weqta yexita zeidl
zlert" milnd mi`ven ep` oi` weqtay b"rv okle ,dwcv

."miigl dwcvdúlâñe dúlòtL eðéäc`id ,dwcv ly - §©§¤§ª¨¨§ª¨¨
éLîäìíéðBéìò íéiç C,miig ly xzei oeilrd ote`d -éiçî §©§¦©¦¤§¦¥©¥

àeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçäz`f jiyndl -,íéiçä õøàì- ©©¦¥¨§¤¤©©¦
,"ux`" `idy ,"miigd ux`" z`xwpd "zeliv`c zekln"l
xzeia dpezgzd dbixcnd
mi`a dpnne ,zexitqa
,mi`xapd lkl "miig"d
ekiyni - miyrpe mixvep
(zecn) `"f"n da
`idy "zeliv`c
ly dpexg`d dbixcnd
,"seq oi` zenler"
zecne `"f ly "miig"de
ly dpiga md zeliv`c

"iig,"miigdúðéëL" àéä¦§¦©
,"eðfòwfeg zpzepd - ª¥

,mi`xapa zeigeäéìòL¤¨¤¨
øîàð25äiçî äzàå" : ¤¡©§©¨§©¤

,"ílk úàlk z` - ¤ª¨
aqen "dz`" ,mi`xapd
,"zeliv`c zekln" lr
e"iz cr s"l`n zeize`d
'z '` :"dz`" dlnd efy ,zeize`d xewn ody ze`vend 'd mr

'd26,,øôò ãò úìôBpä ãåc úkñ àéäå,zelbd onfay - §¦ª©¨¦©¤¤©¨¨
xtr cr dcixiae zelba `id "cec zkeq" z`xwpy dpikyd27,

ì"æø øîàîëe28íBãàì eìb" :,eply dpexg`d zelbd -äðéëL §©£©©©¨¤¡§¦¨
íänò,zelba -,"'eëdpexg`d zelbd efy oeeik ixd - ¦¨¤

- xzeia zepezgzd zebixcnl cr dpikyd dcxi - dpezgzde
seqÎoi` miigd iign dpikyl mikiynn dwcv ici lre ,xtr cr

,`edÎjexaàzúìc àúeøòúàa ékzexxerzd ici lr - ¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl mc`d"íéìôL çeø úBéçäì",miipr -déì úéìc §©£©§¨¦§¥¥

íeìk déîøbîdyrp ,melk mnvr lyn mdl oi`y - ¦©§¥§
dfÎiciÎlr,àìéòìc àúeøòúà,dlrnl dlerte zexxerzd - ¦§¨¨¦§¥¨

zexitqay "zeliv`c zekln"l "miigd iig"n miig jiyndl
lyn dl oi`y ,"melk dnxbn dl zil"y dxitqe dpiga `id

,zexitqd x`yn zlawn wx `id ,melk dnvrèøôáe¦§¨
,Lnî íéiçä õøà éáLBé úBéçäì íò ácðúäaiayei - §¦§©¥¨§©£§¥¤¤©©¦©¨

"miigd ux`" cbpk zpeekn `idy dhnly "l`xyi ux`"
dlrnly29dxeza miwqerd zwfgdl mipzepy dwcvd ixd -

dpina zcgein dkynd dfÎiciÎlr yi ,l`xyi ux`a dceare
,"dpiky"le "zeliv`c zekln"l miigd iignìëå .ïéánì éãå§©©¥¦§¨

äæk àìôðå ìBãb øác ìò ìékNîdwcvd dyrn ici lry - ©§¦©¨¨¨§¦§¨¨¤
dpikyl `edÎjexa "seq oi`"n mipeilr miig mikiynn

,zelba z`vnpyéøác íéìBãb änk ,úòãå íòè áeè àöîé¦§¨©©¨©©©¨§¦¦§¥
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ùã÷ä úøâà
êñä éë íâ úçà úááå 'à íòôá àìå çáåùî æ"ä
äðùîä ùåøéôá ì"æ í"áîøä ù"îë àåä ãçà ììåëä

:äùòîä áåø éôì ìëäå ì"æ íéîëç åðùù
äðäååîòè áèéä øàéá ì"æ í"áîøä éë ãáìî

äùòîä éåáø é"ò ùôðä êëæì éãë å÷åîéðå
íééçì ä÷ãö úìåòô áåúëä øáéã àìî àø÷î äðä
íéðåéìò íééç êéùîäì äúìåâñå äúìåòôù åðééäã
åðéæåò úðéëù àéä íééçä õøàì ä"á ñ"à íééçä ééçî
ãåã úëåñ àéäå íìåë úà äéçî äúàå øîàð äéìòù
íäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîëå øôò ãò úìôåðä
úéìã íéìôù çåø úåéçäì àúúìã àúåøòúàá éë 'åë
áãðúäá èøôáå àìéòìã àúåøòúà íåìë äéîøâî äéì
ìéëùî ìëå .ì"ãå ùîî íééçä õøà éáùåé úåéçäì íò
äîë úòãå íòè áåè àöîé äæë àìôðå ìåãâ øáã ìò
äùòîä áåø éôì ìëä åøîàù ì"æ íéîëç éøáã íéìåãâ
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.21‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה"ז פ"א דעות הל' - הדין - "ובקיצור ט"ו.22.: משנה פ"ג ˘ËÈÏ"‡23.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
מאה". הרע"ב גירסת הביא שם ז.24."בצ"צ יא, ו.25.תהלים ט, ˘ËÈÏ"‡26.נחמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספ"ב שהיחוה"א "לעיל :

.27‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סוס"ט אגה"ק עיין - משיחא שבעקבות "ובפרט הובא 28.: יעקב), העין גירסת (לפי א כט, מגילה
ספי"ז. ח"א ˘ËÈÏ"‡29.לעיל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סוס"ח "אגה"ק :



קיג ixyz e"h iyily mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט"ו שלישי יום
אגרת כב  ,clw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà áë,clw 'nr cr:é"ùøôá

eðéäc ,"äNònä áø éôì ìkä" :eøîàL ì"æ íéîëç£¨¦©¤¨§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤§©§
éLîäì ,úBaø íéîòôa äNòpä ä÷ãvä äNòîíéiç C ©£¥©§¨¨©©£¨¦§¨¦©§©§¦©¦

,íéðBéìòmiigd iign - ¤§¦
,`edÎjexa "seq oi`"

ãçéìlertle -ãeçé §©¥¦
ïBéìòÎ`ycew ly - ¤§

ly) 'izpikye `edÎjixa
`edÎjexaÎyecwd

(ezpikye.úBaø íéîòt§¨¦©
- dpizp lka xy` -
ote`a oeilr cegi micgiin
Î`ycewn dkynd ly
oi`"e (d"awd) `edÎjixa

zepezgzd zebixcna dhnl cr (ezpikyl) 'izpikyl - "seq
,xzeiaéîð eðéäåmb dfe -:í"aîøä áúkM äî ïéòk- §©§¨¥§¥©¤¨©¨©§©

,zeax zepna dwcv zpizp zlrna,Lôpä Ckæìmixaca - §©¥©¤¤

cegid dlrnl dyrpy dn oiprd fnexn m"anxd ly dl`
,oeilrdLBãwä øäfî òãBpk30ék ,"Lôð" úàø÷ð äðéëLc ©©¦Ÿ©©¨¦§¦¨¦§¥¤¤¦

àéä`id ,dpikyd - ¦
:áéúëe ,eðLôðå eðéiç- ©¥§©§¥§¦

aezke31:øôòì äçL ék"¦¨¨¤¨¨
."eðLôð,xnelk - ©§¥

dhn cr dcxiy dpikyd
.zelba - dhnïëìå§¨¥

ì"æ eðéúBaø eøîà32: ¨§©¥©
,ä÷ãö äìBãb"§¨§¨¨
,"älàbä úà úáø÷nL¤§¨¤¤¤©§ª¨
dpikyd zle`b -

,zelbdnøôòî dîé÷äì©£¦¨¥¨¨
,èòî èòîz` xzei miniwn mrt lk dwcv zpizp ici lr - §©§©

,zelba dltpy dpikyd"äìéL àáé ék ãò"33didz f`y - : ©¦¨Ÿ¦Ÿ
.dpikyd ly dnilyd dniwd

.áëmiciqgy dn lr owfd epax ope`zn (a"k oniq) d`ad zxb`a

,dnecke dqpxt ,miinyb mipipra zevr zece` zel`ya eze` micixhn

inkgl `le mi`iapl wx jiiy ,miinyb mipipra zevr ozny xiaqne

,miinyb mixeqi lawl yi cvik xe`iad zekix`a miiqne .dxezd

z`xia mciÎlr sqeeziy

.'d zad`ae miny

i`ck ,ef zxb` zpad xzil

ly dteqe dzligz wizrdl

,"`ipz"a dqtcp `ly zxb`

- ycew zexb`"a dqtcp `l`

(n"yz z"dw) "owfd x"enc`

.ck oniq

raew zxb` dze` zligza

mda mireaw mipnf owfd epax

eil` qpkidl mileki

`ed okn xg`le ,"zecigi"l

mipipra zevr eze` mil`eyy dn cbpk mitixg miehiaa `hazn

,dxez ipipra eze` lalan dfy ,ely deeprd lceba ,eprha ,miinyb

mixne` l"f epinkgy epax dynn di`x e`iadae1jzrc lr dlrz ike" :

."ziyrp izn ezxez - elek meid lk oce ayei melydÎeilr epax dyny

miiqn okn xg`le ,"`ipz"a o`k qtcpy zxb`d wlg `a jkl jynda

"zecigi"l dlawd ipnf ly zepwzd lr xenyl gxkdd ony ,owfd epax

itk ebdpzi `ly dl` lr "zeqpw" xfeb `ede ,eil` driqpd ipnfe

.dpicndn d`ivia mii`n mbe ,zepwzdmiciqgdy ,oiivl i`ck ,mle`

mil`ey ok`y "ax dyrn" mi`ex ep`y dny ,mixne` eid mipey`xd

epaxy iptn df ixd - miper miiaxde ,miinyb mipipra zevr miiaxdn

"ezewlzqd onfl aexw" azky dniyxa z`f "xizd" envra owfd

,my "ycew zexb`"a dqtcp)

ly dlrnd zece` ,(dq oniq

wegxn zevre zrcd aexiw"

."'eke a"a ipipr lka

!éòøå éçà ,éáeäà£©©©§¥©
úøzñî äáäàî`a - ¥©£¨§ª¤¤
Îa mkil` ip`úçëBz©©

!äçëeðå àð eëì .älâî§ª¨§¨§¦¨§¨
.eppia xaczpe e`ea -
eðéa ,íìBò úBîé eøëæ¦§§¨¦
äúéää ,øBãå øBc úBðL§¨¤¨§¨

k,íìBò úBîéî úàæ ¨Ÿ¦¨
äæ âäðî íúàöî àBôéà äiàå,oldl eyxtiy -ãçàa §©¥¥§¨¤¦§©¤§©©

úBéäì ,íéðBøçàäå íéðBLàøä ìàøNé éîëç éøôñ ìkî¦¨¦§¥©§¥¦§¨¥¨¦¦§¨©£¦¦§
ì ïewúå âäðîúBNòl äî úãk ,úeiîLb äöòa ìàL ¦§¨§¦¦§Ÿ§¥¨©§¦§¨©©£

óà ,éîLbä íìBòä éðéðòa,`l -ìàøNé éîëç éìBãâì §¦§§¥¨¨©©§¦©¦§¥©§¥¦§¨¥
ñðà àì æø ìk øLà ,íéàøBîàå íéàpúk íéðBLàøä̈¦¦§©¨¦¤¡¨¦£¤¨¨Ÿ¨©

eäì2,mdn mlrp `l ceq meyy - ,ïéìéáL ïBäì ïéøéäðe §§¦¦§§¦¦
òé÷øc3,minyay mikxcd mdl mixi`ne mixida eide - , §¨¦©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êéùîäì úåáø íéîòôá äùòðä ä÷ãöä äùòî åðééäã
åðééäå .úåáø íéîòô ïåéìò ãåçé ãçéì íéðåéìò íééç
÷"äåæî òãåðë ùôðä êëæì í"áîøä ù"î ïéòë éîð
éë áéúëå åðùôðå åðééç àéä éë ùôð úàø÷ð äðéëùã
úáø÷îù ä÷ãö äìåãâ ì"æøà ïëìå .åðùôð øôòì äçù
éë ãò èòî èòî øôòî äîé÷äì äìåàâä úà

:äìéù àáé

ééáåäà áëúøúåñî äáäàî ééòøå ééçà
äçëåðå àð åëì äìåâî úçëåú
úàæë äúéää øåãå øåã úåðù åðéá íìåò úåîé åøëæ
ãçàá äæ âäðî íúàöî àåôéà äéàå íìåò úåîéî
úåéäì íéðåøçàäå íéðåùàøä ìàøùé éîëç éøôñ ìëî
úåùòì äî úãë úåéîùâ äöòá ìåàùì ïå÷éúå âäðî
ìàøùé éîëç éìåãâì óà éîùâä íìåòä éðéðòá
ñðà àì æø ìë øùà íéàøåîàå íéàðúë íéðåùàøä
ùîî íéàéáðì à"ë òé÷øã ïéìéáù ïåäì ïéøéäðå åäì
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א.30. פד, רות ז"ח כו.31.ראה מד, א.32.תהלים י, ˘ËÈÏ"‡33.ב"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"שילה יבא כי "עד רגיל הבלתי "הסיום :
כו'". תקום דשכינתא כו' והכא כו' אחרא באתר כו' אחרא באתר עה"פ: ב) (רלז, זח"א ע"פ מובן ובכ"מ) פל"ו א.1.(ראה י, שבת

א.2. נט, חולין ב.3.ראה נח, ברכות ראה



ixyzקיד f"h iriax mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט"ז רביעי יום
,clw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãéâà úîàä êà,268 'nr cr.å"ç øåçàå

,ìàøNéa íéðôì eéä øLà ,Lnî íéàéáðì íà-ék¦¦¦§¦¦©¨£¤¨§¨¦§¦§¨¥
ìàeîLk`xwpd ,`iapd -Cìä øLà ,äàBøäìeàL åéìà ¦§¥¨¤£¤¨©¥¨¨
'ä Løãì4,eci lr -.åéáàì eãáàpL úBðBúàä øác ìò ¦§Ÿ©§©¨£¤¤¡§§¨¦

zece` mb mi`xen`de mi`pzd z` el`y `l ,ok` ,recn -
xiaqn - ?miinyb mipipr

:owfd epax,úîàa ék¦¤¡¤
ãáì ,íãà éðéðò ìk̈¦§§¥¨¨§©
úàøéå äøBz éøácî¦¦§¥¨§¦§©
,íéâOî íðéà ¯ íéîL̈©¦¥¨ª¨¦

,äàeáða ÷øaezkk -5 ©¦§¨
-íéîëçì àì"å- §Ÿ©£¨¦

,ribn,"íçì,xnelk - ¤¤
,miinybd mipiprd lk

ì"æ eðéúBaø øîàîk6: §©£©©¥©
õeç ,íéîL éãéa ìkä"©Ÿ¦¥¨©¦

å ,"íéîL úàøiî- ¦¦§©¨©¦§
mixne` l"f epinkg7:

íéqëî íéøác äòáL"¦§¨§¨¦§ª¦
'eë,mc`d zricin -

:mdneòãBé íãà ïéà¥¨¨¥©
,"'eë øæçz éúî ãåc úéa úeëìîe 'eë økzNn äîa§©¦§©¥©§¥¨¦¨©©£Ÿ

,giynd `eaiyk -eåLä äpäz`ia uwe zinyb dqpxt - ¦¥ª§
,giynd.äæì äæjk ,"uw"d rcei cg` s` oi`y myk - ¤¨¤

.dqpxt ly mipiprd zrcl cg` s` geka oi`áeúkM äîe©¤¨

äéòLéa8,"íéLøç íëçå õòBé" :znkga) mkgy ixd - ¦©§¨¥©£©£¨¦
dvr zpizp lr ea miynzyny gpen ,"urei" mb `ed (dxezd

,miinyb mipipraì"æ eðéúBaø eøîàM äî ïëå9rbepa - : §¥©¤¨§©¥©
:dnyl dxeza wqery inl"äiLeúå äöò epnî ïéðäðå"- §¤¡¦¦¤¥¨§¦¨

weqtdn oaen ixd
l"f epizeax xn`nne
cneld mkg cinlzy
zzl egeka yi dxez

zevr,éøáãa eðéä©§§¦§¥
,äøBz,`wec -àø÷pä ¨©¦§¨

"äiLez"10,k"`e - ¦¨
- epiid "diyeze dvr"
,dxez ipipra zevr
:ì"æ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥©
òãBiL äæ" ¯ "õòBé"¥¤¤¥©

íéðL øaòìici lr - §©¥¨¦
,dpyl yceg ztqed

,xc` ycegòa÷ìå§¦§Ÿ©
íéLãçy`x izn - ¢¨¦
,ycegãBqL ,"'eë¤

øeaòä,miycge mipy xarl -ìa 'ãBñ'å 'äöò' éeø÷ïBL ¨¦¨¥¨§¦§
àúéàãk ,äøBzzxne` `xnbdy itk -,æô óc ïéøãäðña ¨¦§¦¨§©§¤§¦©

:é"Lø Leøôa íL ïiò"urei"y yxetna aezk my - ©¥¨§¥©¦
.xeaird ceqa mixeyw "dvr"e

úì÷ì÷î äáäà ék ,éì íéòîBMì ãébà úîàä Cà©¨¡¤©¦©§¦¦¦©£¨§©§¤¤
äøeMä11àéä äpäå ,`id dad`d -àlL íéðéò úeñk ©¨§¦¥¦§¥©¦¤Ÿ

óebä éiçì íúáäà áøî ,úîàä úBàøìmi`a jk llbay - ¦§¨¡¤¥Ÿ©£¨¨§©¥©
;oldl yxtiy itk ,miinyb mipipra zevr ywal miciqg

,owfd epax oiivn miizpia
Îqg o`k xaecn `ly
sebd zad` lr melye
`id dpeekd `l` ,mzq

:ok`ì,íéîL íL- §¥¨©¦
,miaeh seb iiga mivex

,miny mylBa ãáòì- ©£Ÿ
,sebd mrétLøa ,'ä úà¤§¦§¥

äìBãb úáäìLå Là¥§©§¤¤§¨
,'ä úà íLôð úáäàî¥©£©©§¨¤
ok` dfy zexnl ixd -
mdy oeeik j` ,miny myl

dad` ,sebd iigl dad` mb mdl yiy cr ,dfa mirewy jk lk
- `lina ixd ,xcql drixtnd efkíäì äøç áèéä ïk ìòå§©¥¥¥¨¨¨¤

,ììk ìa÷ì ïéìBëé ïéàå ,íçøé 'ä íBìLå-ñç óebä øòöa§©©©©§¨§©¥§¥§¦§©¥§¨
,mixeqie xrv -L ãòxrvd -úzëì ,ízòc ìò íøéáòn ©¤©£¦¨©©§¨§©¥

ì ,øéòì øéòî íäéìâø,÷Bçøî úBöò ìàLmrhd ok` edn - ©§¥¤¥¦§¦¦§Ÿ¥¥¨
itÎlr qgiizdl yi ji`e ,mixeqi ozep `edÎjexaÎyecwdy
miigd zeiral dxez
`id jxcd m` - miinybd
jk lr zevr ywal `l
minkg icinlz lv`
epax jiynn ?miwicve
dl` :xiaqne owfd
zevr ywal mikldznd
zexvdn xhtidl ji`
mkxc oi` ,zeinybd
itÎlr dpekpd jxcd
- jk mzeyra ,oky .dxez

ì 'ä ìà eòL àìåáeL §Ÿ¨¤¨
,äáäàa BzçëBz ìa÷ì ,óebä úòðëäå äëeîð çeøa åéìà¥¨§©§¨§©§¨©©§©¥©§§©£¨

ék"`wec ,ixd -:"'eëå 'ä áäàé øLà úà"gikei -12,o`kn - ¦¤£¤¤¡©§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êìä øùà äàåøä ìàåîùë ìàøùéá íéðôì åéä øùà
åãáàðù úåðåúàä øáã ìò 'ä ùåøãì ìåàù åéìà
äøåú éøáãî ãáì íãà éðéðò ìë úîàá éë åéáàì
íçì íéîëçì àìå äàåáðá ÷ø íéâùåî íðéà ù"éå
äòáùå íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä ì"æøàîë
'åë øëúùî äîá òãåé íãà ïéà 'åë íéñåëî íéøáã
äæì äæ ååùåä äðä 'åë øåæçú éúî ãåã úéá úåëìîå
ïéðäðå ì"æøàùî ïëå íéùøç íëçå õòåé äéòùéá ù"îå
ì"æøàîë äéùåú àø÷ðä ú"ãá åðééä äéùåúå äöò åðîî
ãåñù 'åë íéùãç òåá÷ìå íéðù øáòì òãåéù äæ õòåé
ïéøãäðñá àúéàãë äøåú ïåùìá ãåñå äöò éåø÷ øåáéòä

:é"ùøôá ù"ò æ"ô óã

êàúì÷ì÷î äáäà éë éì íéòîåùì ãéâà úîàä
úåàøì àìù íéðéò úåñë àéä äðäå äøåùä
úà åá ãåáòì ù"ùì óåâä ééçì íúáäà áåøî úîàä
úà íùôð úáäàî äìåãâ úáäìùå ùà éôùøá 'ä
íçøé 'ä å"ç óåâä øòöá íäì äøç áèéä ë"òå 'ä
úúëì íúòã ìò íøéáòîù ãò ììë ìá÷ì ïéìåëé ïéàå
åòù àìå ÷åçøî úåöò ìåàùì øéòì øéòî íäéìâø
ìá÷ì óåâä úòðëäå äëåîð çåøá åéìà áåùì 'ä ìà

:'åëå 'ä áäàé øùà úà éë äáäàá åúçëåú
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ט.4. פרק א' יא.5.שמואל ט, ב.6.קהלת לג, ב.7.ברכות נד, ג.8.פסחים רפ"ו.9.ג, ובכ"מ.10.אבות ב. כו, ב"ר 11.סנהדרין
ח. יב.12.פנ"ה, ג, משלי



קטו ixyz f"i iying mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ז חמישי יום
אגרת כב  ,268 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìá÷ì äöåòéä äöòå,dlw 'nr cr:å"ñð

,miinyb miypern xhtidl ji` zevr ytgle jldzdl mewnay
Îyecwdy md oniq miyperd ixdy ,daeyza xefgl mc`d lr
lr ,efn dxizie ,daeyz dyri icedi eze`y dvex `edÎjexa
eze` `wecy ,zekfd el yi oky ,jkn oevx ray zeidl icedi

,daeyzl exxerl 'd xga
zcgeind ezad`l iehiak
`edÎjexaÎyecwd ly

.eil`
íëç ïîçø áà Bîëe§¨©£¨¨¨
ïéàL ,Bða äknä ÷écöå§©¦©©¤§¤¥
óøò Côäì íëç ïáì§¥¨¨©£ŸŸ¤
,äøæò Bì àöîì ,ñeðì̈¦§Ÿ¤§¨

elôà Bà,`l -õéìî £¦¥¦
ïîçøä åéáà éðôì ,øLéŸ¤¦§¥¨¦¨©£¨

,ãéñçå ÷écväåiaxd - §©©¦§¨¦
zg`a xird r"p v"iixd

eizegiyn13owfd epaxyk :
dpey`xd mrta xacn
z` yiprnd a` zece`
`ed oi` ,eze` dkne epa
,"ciqg" x`eza ynzyn
`edyk ,okn xg`l wxe
uiln" zece` xacn

,epa z` dknd a` ,oky .df x`eza ynzyn `ed my ,"xyei
!dkn epi` ciqg ik ,ciqg `l la` ,mkge wicve ongx ok` `ed
ytgl qepi `l - mkg `ed oad m`y ,ep` mi`ex miptÎlkÎlr

,xyei uiln e` dxfr el"Bîéðô eæçé øLé" úBéäì ÷ø`l - ©¦§¨¨¤¡¨¥
,ely miptd mr `l` ,ely sxerd mr,íéðôa íéðt ¯ åéáà íò¦¨¦¨¦§¨¦

,mipt cbpk mipt -ìk Bì áBèì ,äáäàa åéúBàkä ìañì¦§Ÿ©¨¨§©£¨§¨
"íéðt" úðéça äìòîì ,äpäå .íéîiä,lirl epcnly - ©¨¦§¦¥§©§¨§¦©¨¦

ly dpigade ote`d dlrnll zeidl jixv icedi ly ecvny
`l` ,sxerd zxfgdn jtidd ,"mipta mipt"e ,"enipt efgi xyi"
"mipt" ly dpigad ixd ,mipt l` mipt minyay epia`a zefgl

dlrnlòétLî íéîMaL eðéáà øLà ,÷Lçäå ïBöøä àeä¨¨§©¥¤£¤¨¦¤©¨©¦©§¦©
íéîìBò áeè ìk åéðáìmlerd mbe ipgexd mlerd mb - §¨¨¨¨¦

,inybd,óeâå Lôð éiçå,rityn `ed df lk ixd -äáäàa §©¥¤¤§§©£¨
àéäL ¯ íéiç úøBz éãé-ìò ,äöéôçå ä÷éLç ,ïBöøå- §¨£¦¨©£¦¨©§¥©©¦¤¦

,`id dxezdCøaúé BðBöø,eðì ïúð øLà ¯,efk drtyd - §¦§¨¥£¤¨©¨
drtyd ,"mipt" zpiga z`xwpd `id ,'eke oevxe dad`a `idy

miptdn d`adzeinipte,dlrnly oevxd:íéøîBàL Bîk- §¤§¦

,dxyrÎdpenyaéðt øBàá ék""'eë íéiç úøBz eðì zúð E ¦§¨¤¨©¨¨©©¦
da úBNòì ¯,dci lre -éðt øBàa" :øîàð äæ ìòå ,BðBöø ©£¨§§©¤¤¡©§§¥

,íéìelb éãáBòì ïk-ïéàM-äî ."'eë BðBöøe ,íéiç Cìî- ¤¤©¦§©¤¥¥§§¥¦¦
,mlerd zene`líôeb éiç òétLî14ä÷éLçå ïBöøa àlL ©§¦©©¥¨¤Ÿ§¨©£¦¨

íéàø÷ð Cëì ,äöéôçå©£¦¨§¨¦§¨¦
,"íéøçà íéäìà"¡Ÿ¦£¥¦

íé÷ðBiL,mzeig - ¤§¦
."íéøBçà" úðéçaî- ¦§¦©£©¦

`l` ,iniptd oevxa `l
itk ,ipevigd oevxa
wlga a"k wxta xaqedy
xtq ly oey`xd
dryay ,"`ipz"d
,cicil xac mipzepy
eipta xyi milkzqn
oeeik ,oky .el mipzepyk
miptdn `a df ytpay

d oevxdneiniptly
seba mb jk ,ytpd
ici lr xacd `hazn
,mipta ea zelkzqdd
xac mipzepyk eli`e
miptd z` miptn - `peyl
mipten ,iniptd oevxd zeinipt ,miptd ,ytpay oeeik oky .epnn

`id dpizpde ,epnn`l la` ,`edy mrh dfi` ipevigd oevxa wx
oevxd ,miptd ,ytpay myk ixd ,zn`a el zzl mivexy
mipten miptdy ,seba mb xacd swzyn ,epnn dpten ,iniptd
sebd iig zrtyd - o`k mb jk .drtydd el mipzepy drya

d oevxa wx zpzip mlerd zene`lipevig"miixeg`" zpiga ,
miptÎlkÎlr ."mixg` midl`" mi`xwp mde ,("mipt"l cebipd)
ipal zpzipd drtydd `id dlrnl "mipt" zpigay ,`vei

.`ed jexa yecwd ly iniptd oevxa l`xyi,íãàa àeä Cëå§¨¨¨¨
÷Lçäå ïBöøä,mc`d ly iniptd oevxd -úðéça àeä ¨¨§©¥¤§¦©

,"íéðt"mc`dn "mipta mipt" zeidl jixvy mixne`yke - ¨¦
oevxa) wyge oevxa lawl `id dpeekd ,`edÎjexaÎyecwdl
,(dlrnly zeiniptdn) dlrnly "mipt"dn el ozipy dn (inipt
`edÎjexaÎyecwd ly dgkezd lawl yiy dpeekd eppiprae

.inipt oevxa (miinyb mixeqia d`hazdy)ìa÷î Bðéà íàå- §¦¥§©¥
,dgkezd-ñç ,øBçàå óøò CôBä elàk ¯ ïBöøå äáäàa§©£¨§¨§¦¥Ÿ¤§¨©

.íBìLå§¨

ìa÷ì äöeòéä äöòå- §¥¨©§¨§©¥
,mixeqid,äáäàa- §©£¨

mc` ly egeka didiy

mixeqid z` lawl
,dad`a'ä úöò àéä¦£©

éôa:ì"æ eðéîëç §¦£¨¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åîëåïáì ïéàù åðá äëîä ÷éãöå íëç ïîçø áà
åà äøæò åì àåöîì ñåðì óøåò êåôäì íëç
ãéñçå ÷éãöäå ïîçøä åéáà éðôì øùåé õéìî åìéôà
íéðôá íéðô åéáà íò åîéðô åæçé øùé úåéäì ÷ø
äðäå .íéîéä ìë åì áåèì äáäàá åéúåàëä ìåáñì
åðéáà øùà ÷ùçäå ïåöøä àåä íéðô 'éçá äìòîì
ùôð ééçå íéîìåò áåè ìë åéðáì òéôùî íéîùáù
íééç úøåú é"ò äöéôçå ä÷éùç ïåöøå äáäàá óåâå
êéðô øåàá éë ù"îë åðì ïúð øùà 'úé åðåöø àéäù
øîàð æ"òå åðåöø äá úåùòì 'åë íééç úøåú åðì úúð
òéôùî â"åòì ë"àùî .'åë åðåöøå íééç êìî éðô øåàá
íéäìà '÷ð êëì äöéôçå ä÷éùçå ïåöøá àìù íôåâ ééç
ïåöøä íãàá àåä êëå íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íéøçà
äáäàá ìá÷î åðéà íàå íéðô 'éçá àåä ÷ùçäå

.å"ç øåçàå óøåò êôåä åìàë ïåöøå

äöåòéä äöòå
åéùòîá ùôùôì ì"æç éôá 'ä úöò àéä äáäàá ìá÷ì
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.13.15 ע' תש"ד סה"ש ˘ËÈÏ"‡:14.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספ"ג פכ"ב ח"א ראה נפשם. בחיי גם הוא כן דלכאורה "צ"ע



ixyzקטז g"i iyiy mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ח שישי יום
,dlw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééòøå ééçà ééáåäà,dlw 'nr cr.ì"ãå

,"åéNòîa LtLôì"`xnbdy itk -15d`ex m`" :zxne` §©§¥§©£¨
eiyrnn dl` ixg` ,"eiyrna ytyti eilr oi`a oixeqiy mc`

,daeyz dyrie ,mdilr daeyz zeyrl yiyúBðBò Bì àöîéå§¦§¨£
Búáäà ìãb ïéòì äàøéå ,íéøeqé ÷eøî ïéëéøväly - ©§¦¦¥¦¦§¥¨¤¨©¦Ÿ¤©£¨

,`ed jexa yecwd,åéìà¥¨
dad` -úì÷ì÷îä©§©§¤¤

Cìî ìLîk ,äøeMä©¨¦§©¤¤
õçBøä àøBðå ìBãb̈§¨¨¥
úàBö Bîöòáe BãBáëa¦§§©§©
áøî ,Bãéçé Bða16 §§¦¥Ÿ

,Búáäàef ixdy ,epal - ©£¨
ok`y ,xcqdn dbixg
dwpne ugex envr jlnd
ezad` wx ,d`evd z`
epa l` jlnd ly daxd
z` zlwlwn ecigi
envr `edy ,dxeyd
yi jk .ez`ev ugex
dlecbd ezad` ze`xl
`edÎjexaÎyecwd ly
eizepeer ezewpa - eil`

.mixeqi ici lráeúkL Bîk17'ä õçø íà" :18úBða úàBö §¤¨¦¨©©§
ètLî çeøa ,'eë ïBiö19"'eë20,íéðt ìà íéðtä íénëå . ¦§©¦§¨§©©¦©¨¦¤¨¦

yn ,mina miptd mr milkzqnyk -,mipt mze` mina mitwz
oeilrd mc`l dhnl mc`d al ,mc`l mc`d al mb ixd jk

,dlrnll -ø÷é ïéáîe ìékNî ìk áìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥¨©§¦¥¦§¨
,íéðBzçzä ìà 'ä úáäà úeäîmi`vnpd dl`l - ¨©£©¤©©§¦

d mlerd zeizgzadf,àéä øLàjexa yecwd ly ezad` - £¤¦
,`ed,ílk íéîìBòä éiç ìkî äáBèå äø÷ézenlerd - §¨¨§¨¦¨©¥¨¨¦ª¨

,miinybde miipgexdáeúkL Bîk21,"'eëå Ecñç ø÷i äî" : §¤¨©¨¨©§§§
aezk oke -22:àeäL ãñçä ék ,"'eë íéiçî Ecñç áBè ék"¦©§§¥©¦¦©¤¤¤

,äáäà úðéçamler zad`" ,dad` `id cqgd zeinipt - §¦©©£¨
,cqg `a dad`n ,"cqg jizkyn ok lr jizad`éiç àeä©¥

,úBîìBòä ìëaL íéiçä©©¦¤§¨¨¨
:íéøîBàL Bîk- §¤§¦

,dxyrÎdpenyaìkìëî"§©§¥
."ãñça íéiçixd - ©¦§¤¤

oefnd md dad`e cqgy
.miigd ly miigdeæàå- §¨

ezad` z` oiaiyk
Îyecwd ly dlecbd
,eil` `edÎjexa
dfe - mixeqia z`haznd
Îyecwdl dad` ea xxeri
z` lawl ,`edÎjexa
- f` ,dad`a mixeqid

,"áBhä ïzé 'ä íb"- ©¦¥©
aeh ,ielba mb aehy dn
mi`exy ,dlbpde d`xpd
,aeh dfy xya ipira

,åéìà åéðt øàéåote`a eidi dlrnly zeiniptde miptdy - §¨¥¨¨¥¨
,dhnl mc`l aehe ,mipta mi`xp eidiyäáäà úðéçáa¦§¦©©£¨

äçëBúa úøzñîe úLaìî älçz äúéä øLà ,älâî§ª¨£¤¨§¨§¦¨§ª¤¤§ª¤¤§¥¨
,älâîdad`a `eai df ixd ,zxzeqn dad`n d`ad -dielb §ª¨

,miielb micqgae,ïLøLa úBøeábä e÷zîúéåyxeyay - §¦§©§©§§¨§¨
ly oipra dhnl zecxei ody `l` ,aeh od zexeabd ixd

,oyxya ewznzi zexeabd ixd - mixeqie zexeabeìhaúéå§¦§©§
:ãòå-äìñ-çöð ïéðécä©¦¦¤©¤¨¨¤

ztqed) "ycewd zxb`" ixcqn ici lr o`k dtqepe dqtcp d`ad zxb`d

:epiax w"kdniyxda d`x - w"db`c zepey`xd ze`ved ixg`l"

"miqetcdc`l ielb ote`ay zexnl ,a"k oniq ycewd zxb`l dtqedk ,(

.zncewd zxb`d oial dpia xywd d`xp

zxb`" wlgay ,jkl hxt

qtcp `ly ,a"k oniq "ycewd

("ycewd zxb`"a) o`k

lr owfd epax ope`zn

mipipra zevr zli`yy

- zeax eze` wiqrn miinyb

lr ope`zn ok mb `ed my ,zxb`d ly `ad wlgl zekiiy jkl yi ile`

.xar lkn eze` mitiwnd miaxd miweqird

!éòøå éçà ,éáeäà`ed mdil` miciqgl owfd epax `xew jk - £©©©§¥©
,ef ycew zxb` azekéúãøè ìãbî23ãçé éìò eôéwä øLà24 ¦Ÿ¤¦§¨¦£¤¦¦¨©©©

íBiä ìk ,íénë éðeañå§©¦©©¦¨©
àì ãéîz äìélä ìëå§¨©©§¨¨¦Ÿ
èlî ìëeà àì ¯ eLçé¤¡Ÿ©©¥

àOî25øôqä íò øîàì ©¨¥Ÿ¦©¥¤
Cà .éááìa øLà ìk̈£¤¦§¨¦©
øékæîk ,éúàa äøö÷a¦§¨¨¨¦§©§¦
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ïéòì äàøéå íéøåñé ÷åøéî ïéëéøöä úåðåò åì àöîéå
êìî ìùîë äøåùä úì÷ì÷îä åéìà åúáäà ìãåâ
åãéçé åðá úàåö åîöòáå åãåáëá õçåøä àøåðå ìåãâ
'åë ïåéö úåðá úàåö 'ä õçø íà ù"îë åúáäà áåøî
øøåòúú íéðô ìà íéðôä íéîëå 'åë èôùî çåøá
'ä úáäà úåäî ø÷é ïéáîå ìéëùî ìë áìá äáäàä
íéîìåòä ééç ìëî äáåèå äø÷é àéä øùà íéðåúçúä ìà
íééçî êãñç áåè éë 'åëå êãñç ø÷é äî ù"îë íìåë
íééçä ééç àåä äáäà 'éçá àåäù ãñçä éë 'åë
íâ æàå ãñçá íééç ìëìëî ù"îë úåîìåòä ìëáù
äìåâî äáäà 'éçáá åéìà åéðô øàéå áåèä ïúé 'ä
äìåâî äçëåúá úøúåñîå úùáåìî äìçú äúéä øùà
:å"ñð ïéðéãä åìèáúéå ïùøùá úåøåáâä å÷úîúéå

ééáåäàéìò åôé÷ä øùà éúãøè ìãåâî ééòøå ééçà
ãéîú äìéìä ìëå íåéä ìë íéîë éðåáñå ãçé
øùà ìë øôñä íò øîàì àùî ìëåà àì .åùçé àì
ìò øéæçîå øéëæîë éúàá äøö÷á êà .éááìá
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א.15. ה, ˘ËÈÏ"‡:16.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(?כמות) רוב ובמשל (איכות?) גודל כ' דבנמשל ד.17."צ"ע ד, 18.ישעי'
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."את - ˘ËÈÏ"‡:19."בכתוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."חמץ דביעור ליה"ר הכולל מש' ‰Ú¯˙20."להעיר

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."שם פרש"י ח.21."וראה לו, ד.22.תהלים סג, ˘ËÈÏ"‡:23.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- בדפוסים "לברר
כההמשך". רבים ל' טרדותי צ"ל ˘ËÈÏ"‡:24.דלכאורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כאן ל' כמה [וכן - הסדר) (בהיפך יח פח, תהלים "ע"ד

˘ËÈÏ"‡:25.שלאח"ז]". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לשון ע"ד והוא כבפנים. תיקן התיקון" ב"לוח אבל משא, אוכל לא שלפנינו: "בתניא



קיז ixyz h"i ycew zay mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ט קודש שבת יום
,dlw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùåøãà úàæ ãåòå,270 'nr cr:ð"åìî

,ììëa úBðBLàøä ìò øéæçîeowfd epaxy mixac mze` lr - ©£¦©¨¦¦§¨
,mdil` xxer xak,íòa íéácðúnä ìà èøôáemiaixwnd - ¦§¨¤©¦§©§¦¨¨

zceary - dltzd zcear oipra ,iytegd mpevxn ,mnvr
,dfa libxd xcqd xy`n xzei daxd didz dltzdìò ãîòì©£Ÿ©

,älôz Bæ äãBáòä- ¨£¨§¦¨
l"f epinkgy itk

mixne`26`id efi`" :
dcearied ala `idy

dltzdy ,"dltz ef xne`
z`xwpdcear- alay

,ald mre alay dcear
,íø ìB÷alltzdl - §¨

oaen - ,mx lewa
uegn `id dpeekdy
dilry dxyrÎdpenyl
minil hxt ,ygla zeidl
ogley'a xkfpk ,mi`xepd

'jexr27.ãàî ÷fçúäì§¦§©¥§Ÿ
ãâð úBîeöòúå æò ìëa§¨Ÿ§©£¤¤

òðBî ìk,dltzd zcearn -,õeçîe úéaîcbpk wfgzdl - ¨¥©¦©¦¦
mipiprne zlefdn zeripnd cbpke ,`ed envr ly zeripnd

,miipevig,BòîLîk ¯ ä÷æç ãéaziniptd ezernyn itk - §¨£¨¨§©§¨
" iehiad lydwfg cia,"äìòîì øLà ,"åéàøé ïBöø" àeäL¤§§¥¨£¤§©§¨

úBNòì úòãì änäa 'ä ïúð øLà äðeázäå äîëçä ïî¦©¨§¨§©§¨£¤¨©¨¥¨¨©©©£
,úòãå ìkNäa 'ä äeö øLà ìk úàel` dpade dnkg - ¤¨£¤¦¨§©§¥¨©©

" ixdy ,`ed jexa yecwd wiprddz`;'eke "zrc mc`l opeg
d j`oevx`xi icedi ly ezcear `id ef - dpadn dlrnly

,ler zlaw ici lr df oevx biydl minyèeLt ïBöø ÷ø- ©¨¨
,lkyd cvn `ad oevxd ly dlabdde xeivdn hyten oevx

,"äáéãð çeø"å,zinvr zexqnzdl -epácé øLà Léà ìëa §©§¦¨§¨¦£¤¦§¤
,änz äãBáò ãáòì Baìcaln xg` oipr mey da oi`y - ¦©£Ÿ£¨©¨

wxçeø úçð úBNòì©£©©©
äæ ìòå .BøöBéìlr - §§§©¤

ixnbl dlrnly dfk oevx
,dpadnøîàð28íò ék" : ¤¡©¦©

,àeä óøò äL÷§¥Ÿ¤
,"zçìñå,xnelk - §¨©§¨

,d`a dgilqdiptndfy
dyw mr""sxer29epiid ,

dlrnly oevxe zepywr
mrhd edf - dpadn

,"zglqe" didiyék¦
ïk-íb àéä äçéìqä©§¦¨¦©¥

,äîëçä ïî äìòîì- §©§¨¦©¨§¨
oevxd mc`ay myk
dlrnl `ed ely heytd
dlrnl `ed dgilqd oipr dlrnl jk - eznkge elkyn

,dlrnly dnkgdn,"'eë äîëçì eìàL" ékdpic `di dn - ¦¨£©¨§¨
htyiz `hgz ik ytp :dnkg dzpre - z`hegd ytpd ly
`aeny itk ,`hgl dgilq `iaze xtkz daeyzy `le ,yprize

inlyexia30,ãâðk äcî Lwa íBìMä-åéìò eðaø äLîeŸ¤©¥¨¨©¨¦¥¦¨§¤¤
äcî31dlrnly oevxa daeyz dyer mc`dy dcn dze`a - , ¦¨

,dnkgn dlrnly dbixcnn dgilq el jynez jk - dpadn
,dgilqd d`a myny.ïéánì éãå§©©¥¦

,íëúìònî Løãà úàæ ãBòåxacn `edyk ,dligza - §Ÿ¤§Ÿ¦©£©§¤
xikfnk" oeyla owfd epax ynzyd ,mewnl mc` oiay mipipra
xacl ligzn `edyk ,zrk eli`e ,"zepey`xd lr xifgne

- exiagl mc` oia zece`
oeyla ynzyn `ed

dyixc,éìLäì àlLC ¤Ÿ§©§¦
øLà ,íëéøçà éøác§¨©©£¥¤£¤
ìk úBéäì ,çéN ézëøò̈©§¦¦©¦§¨
,Bnúa CìBäå øLé Léà¦¨¨§¥§ª
íé÷ìàä äNò øLàk©£¤¨¨¨¡Ÿ¦

øLé íãàä úà32àìå , ¤¨¨¨¨¨§Ÿ
íéaø úBðBaLç Lwáì32, §©¥¤§©¦

øáb éãòöî úBìéìòî¥£¦¦§£¥¨¤
íãà úBáLçîe©§§¨¨

,åéúBìeaçúåeizepeayg od dn ipy mc` zece` aeygl `ly - §©§¨
,eizepeeke.íãå-øNa úëàìî àìå àéä íéîL úëàìî Bæ ék¦§¤¤¨©¦¦§Ÿ§¤¤¨¨¨¨

zeaygn ,xab icrvn zelilr" ,lkd rcei `ed jexa yecwd -
ixvie ,eizeleagze mc`

itk - "yi` illrngqepd
.'dpyd y`x' zltza
äðeîàa ïéîàäìe§©£¦¤¡¨

ì"æç úåöîa äîìL33: §¥¨§¦§©£©
a çeø ìôL éåäå"éðô ¤¡¥§©©¦§¥

,ììëa "íãà ìkila - ¨¨¨¦§¨
llkd on `vei34.ék¦

ïéwúå àúlî àáévé©¦¨¦§¨§©¦
ãçà ìkL ,àîbút¦§¨¨¤¨¤¨

,Bøáçî ïwúî,oky - §ª¨¥£¥
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ãåîòì íòá íéáãðúîä ìà èøôáå ììëá úåðåùàøä
ìëá ãàî ÷æçúäì íø ìå÷á äìôú åæ äãåáòä ìò
ä÷æç ãéá õåçîå úéáî òðåî ìë ãâð úåîåöòúå æåò
äîëçä ïî äìòîì øùà åéàéøé ïåöø àåäù åòîùîë
ìë úà úåùòì úòãì äîäá 'ä ïúð øùà äðåáúäå
çåøå èåùô ïåöø ÷ø .úòãå ìëùäá 'ä äåö øùà
äãåáò ãåáòì åáì åðáãé øùà ùéà ìëá äáéãð
óøåò äù÷ íò éë ð"æòå .åøöåéì ø"ð úåùòì äîú
.'ëçä ïî äìòîì ë"â àéä äçéìñä éë .úçìñå àåä
äãî ù÷éá ä"ò åðéáø äùîå 'åë äîëçì åìàù éë

.ì"ãå äãî ãâðë

àìù 'ìòîî ùåøãà úàæ ãåòå
ìë úåéäì çéù éúëøò øùà íëéøçà éøáã êéìùäì
úà 'é÷ìàä äùò øùàë åîåúá êìåäå øùé ùéà
úåìéìòî íéáø úåðåáùç ù÷áì àìå øùé íãàä
úëàìî åæ éë .åéúåìåáçúå íãà úåáùçîå øáâ éãòöî
äðåîàá ïéîàäìå .å"á úëàìî àìå àéä íéîù
íãà ìë éðôá çåø ìôù éåäå ì"æç úåöîá äîéìù
ï÷åúî à"ëù àîâúô ïé÷úå àúìî àáéöé éë ììëá
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ב. מו, ישעי' א.26.הכתוב ב, ג.27.תענית - ס"ב סק"א ט.28.אדה"ז לב, ˘ËÈÏ"‡:29.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובן "דמזה
למעליותא". ה"ו.30.שזהו פ"ב ט.31.מכות פי"א, כט.32.דב"ר ז, קהלת - הכתוב מ"ו.33.ל' פ"ד גם 34.אבות מובא פ"ל בתניא



ixyzקיח h"i ycew zay mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

cg` lk ,exiagn "owezn" cg` lky iehiad oekpe xacd zn`
zcgeind ezlrn cg` lkl ,oky .exiag ici lr aeh xzei didp
lkl ztqeezin cgi mlek ly zecg`d ici lre ,ipya dppi`y
xne` owfd epaxy dn lr .ea dppi`e ipya dpyiy dlrnd cg`

yexc` z`f cere" o`k
w"k xn` ,"mkzlrnn
r"p v"iixedn x"enc`
eizegiyn zg`a

zeyecwd35dpeekd oi`y ,
l` z`f azk owfd epaxy

ipadilrazk owfd epax ,
yexite ,miciqg l` z`f
yexc`" milnd
exxer ,`ed "mkzlrnn
xne` oldl .mkizelrn
jilydl `ly" :owfd epax
xy` mkixg` ixac
`ly" - "giy izkxr
"mkixg` ixac jilydl
izkxr xy`" ,siwn `ed
,xnelk) inipt `ed "giy
miciqga lrt owfd epaxy

zevna" :okn xg`l xne`y dne ,(zeinipta mbe siwn jxca mb
`zlin `aivi ik llka mc` lk ipta gex lty iede l"f epinkg
lk" dtqeda dpeekd - "exiagn owezn cg` lky `nbzt oiwze
envr mc`d dyrp zlefd ici lry ,`id "exiagn owezn cg`

.owezn:áéúëeaezke -36:ãçà Léàk ìàøNé [Léà] ìk" §¦¨¦¦§¨¥§¦¤¨
íãøtäáe ,íéaø íéøáàî øaçî ãçà LéàL Bîk ,"íéøáç£¥¦§¤¦¤¨§ª¨¥¥¨¦©¦§¦¨§¨

,ipydn cg` -,"íéiç úBàöBz epnî ék" ,ála òâBðjk - ¥©©¥¦¦¤§©¦
`"l oniq ycewd zxb`a hexhexta xiaqn owfd epaxy itk ,mb
dpikya lekiak rbep l`xyi ipa oia melyeÎqg cexity -

.l`xyi ipa ly "al"d `edyLéàk eðlk úBéä eðçðà ïk-íà¦¥£©§¡ª¨§¦
,ála äãBáòä ïBkz ¯ Lnî ãçà`idy dltzd zcear - ¤¨©¨¦¨£¨©¥

mr dnypd z` xagl dpipry ,"alay dcear" - lirl xkfpk -
xac ,zecg`a md l`xyi ipay iciÎlr ixd ,dpikya dxewn
dwefigl zecg`d `iaz - dpikyd mr zecg`l `iand

,dltza alay dceard ly dneiwle,'eë ïä ììkîeitk - ¦§©¥
oeyld37dxqgy dryay ,"e`l rney dz` od llkn"

.dltza "alay dcear"a xqg ,melyeÎqg zecg`dïk ìòå- §©¥
,okleøîàð38Bãáòìe" :,`ed jexa yecwd z` -"ãçà íëL ¤¡©§¨§§¤¤¨

.à÷åcly izin`d oiprd `ed izn ,dpeek dze`a ,xnelk - ©§¨

.zecg`a md mlekyk ,`wec "cg` mky" dfyk - ?"ecarl"
ïk ìòå,okle -,éãéãé éáeäà,miciqgl owfd epax xne` -àð §©¥£©§¦©¨

Léàå" ,Baìa eäòø úáäà ò÷úì Lôðå áì ìëa çøèì àðå§¨¦§Ÿ©§¨¥¨¤¤¦§Ÿ©©£©¥¥§¦§¦
áéúk "íëááìa eáLçz ìà eäòø úòø úà39äìòú àìå , ¤¨©¥¥©©§§¦§©§¤§¦§Ÿ©£¤

,íìBòì áì ìòwx `l - ©¥§¨
ezernyny ,aeygl `ly
daygn zeidl dleki
`ly mb m`Îik ,ynn
,mrt s` ald lr dlri

äìòz íàåmc`y - §¦©£¤
`edy in mb ,mzq
ixd ,"ipepia" zbixcna
envr lr ziadÎlra eppi`
dfk xedxd ea dlri `ly
xedxd ea dlri m` ixd -

,dfkBalî äpôcäé¤§§¤¨¦¦
Bîëe ,ïLò ócðäk§¦§Ÿ¨¨§
äøæ-äãBáò úáLçî©£¤¤£¨¨¨

Lnî40yxbi jk - . ©¨
daygn lk ezaygnn

.ipy icedi lr drxék¦
äìBãbzxiar -ìïBL §¨¨

ãâðk òøä,zexiard -úeëéôLe úBéøò éelâå äøæ-äãBáò ¨¨§¤¤£¨¨¨§¦£¨§¦
,íéîc`xnbdy itk -41licbn rxd oeyl xtqnd lk" zxne` ¨¦

zeixr ielibe miakek zcear ,zexiar yly cbpk zepeer
,"minc zekitye,'eë Ck øeaãa íàålewy rxd oeyly - §¦§¦¨

rxd oeyl ixd ,minc zekitye zeixr ielib ,dxfÎdcear cbpk
.daxda dfn rexb - rxd oeyl aeygl - daygnaòãBð øáëe§¨©

,øeacä ìò äáLçnä øLëä ïBøúé áì íëç ìëì- §¨£©¥¦§¤§¥©©£¨¨©©¦
,xeaicd xy`n xzei ytpd lr zlret daygndyáBèì ïä¥§

áèeîì ïäå42zeidl mdilry `l` aeh `l mdy mixaca - . §¥§¨
yi miaeh mipipra mb ,ixd ,aehl rxd z` miktdnyk aeh
xy`n xzei ytpa drtyd - zeaeh zeaygn - daygnl
odl yi zeaeh `l zeaygny ,miaeh `l mipipra mbe ,xeaicl
daygn oky ,miaeh `l mixeaic xy`n xzei zipqxd drtyd
okly ,xeaic xy`n xzei ytpd mr cge`nd yeal `id
ixd xeaic eli`e ,cinz dpyi ytpdy myk cinz dpyi daygn
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קיט היום יום . . . 

ה'תש"דיג תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: כב. אהוביי . . . בפירש"י.

אִוויְטׁש. ְליּוּבַ בֹוד ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש – תרמ"ג – ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ּלְ ִהְסּתַ

ִמים' חֹוֶבֶרת  קֹוֵבץ 'ַהּתָ ס ּבְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש. )ִנְדּפַ ִאּגֶ ְדפּוס ּבְ א ּבִ ֶרת ִסיָמן כב ְוסֹוָפּה – לֹא ּבָ ת ִאּגֶ ִחּלַ ּתְ
ה(. ִנּיָ ׁשְ

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-ּשׁ ּתֵ ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ׁשְ

ְהֶייָנה  יֶהם ּתִ ּתֵ ְ ּשׁ ִ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 ְ ּשׁ ָ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.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . קכ

ֲ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

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 ְ ַהּשׁ קֹול ָרם. ּבְ ִליַח ִצּבּור ּבְ ְ אֹוְמָרם ַהּשׁ 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

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

כיוון שעניינו של דוד הוא עניין ה'קבלת עול' )שלכן נבחר למלך(, הייתה הנהגתו באופן ש"מפזז ומכרכר לפני ה'".
משיחת יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ח
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ה'תשפ"ב  תשרי י"ג ראשון יום גוי  בו שנגע ויין יינם' 'סתם

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ïéà¥
;çaænä éab ìò áøwäì éeàøL ïéé àlà ,äøæ äãBáòì Cqðúî¦§©¥©£¨¨¨¤¨©¦¤¨§¦¨¥©©¥©¦§¥©
éBbä Ba òbiL ïéé ìk ìò eøæâå íðéé íúñ ìò eøæbLk ,äæ éðtîe¦§¥¤§¤¨§©§¨¥¨§¨§©¨©¦¤¦©©
.Cqðúäì éeàøä ïéiä ìò àlà eøæb àì ,äéðäa øeñà äéäiL¤¦§¤¨©£¨¨Ÿ¨§¤¨©©©¦¨¨§¦§©¥
øzîe ,øeñà Bðéà ¯ éBbä Ba òâpL ìàøNé ìL ìMáî ïéé ,Cëéôì§¦¨©¦§ª¨¤¦§¨¥¤¨©©¥¨ª¨

ì.ãçà ñBëa éBbä íò BúBzL ¦§¦©§¤¨
על  "כשגזרו הרמב"ם  oiiמלשון lk lr exfbe ,mpii mzq

"...diipda xeq` didiy ea rbiy: איסורים בשני  שמדובר  מובן  ,

ieblיין  jiiyd ויין יינם'), iebd('סתם  ea rbpy שייך אפילו –

לישראל.

מבושל יין  "לפיכך כותב : ההלכה בהמשך lyואילו
m"ekrd ea rbpy l`xyiהעכו"ם עם  לשתות  ומותר  אסור אינו

עכו"ם בו  שנגע  ישראל של יין רק שמזכיר הרי אחד", בכוס 

עכו"ם ! של יין ולא 

הדברים : וביאור 

על  מדובר  ההלכה של הראשון  d`pdבחלק  xeqi`זה ועל ,

מדובר בהמשך  אך נאסר , אינו מבושל שיין הרמב "ם  כותב 

oiidעל  ziizyשנגע ישראל של  ביין רק נאמר  השתייה  והיתר 

יין לשתות  אסרו חז"ל כי גוי , ieblבו jiiydיבואו שלא  כדי

דווקא שייכת  זו  וגזירה  עמם , ולהתחתן  הגויים  עם  להתרועע 

מתוך  כי שתייה , לאיסור סיבה  והיא  הגוי , של מיינו  כששותה 

הנאה . לאיסור  לא  אך  ידידות , קשרי נוצרים השתייה 

התכוון שמא  הגוי  בו  שנגע  יין חז"ל  אסרו  לכך בנוסף 

לעבודה ֿזרה  אותו  ד)לנסך הל' לעיל לאסור(ראה יש  זה ומצד

בהנאה . נאסר לעבודה ֿזרה שהתנסך יין  כי בהנאה  אפילו

בנוגע הוא  מבושל  לשאינו מבושל יין  בין והחילוק 

לעבודה ֿזרה , לנסך נוהגים אין מבושל  יין כי  הנאה, לאיסור 

בין חילוק  אין  לגוי) קירבה  (מניעת  הראשון האיסור  מצד אך

היין. סוגי 

מדובר ההלכה  בתחילת  הרמב "ם: דברי  יתבארו  זה ולפי 

oiidnעל d`pdשמא מהחשש  נובע  הנאה  ואיסור ומאחר ,

בהמשך  אך  לאסור . אין  מבושל ביין  לעבודה ֿזרה , ניסכו הגוי

על מדובר  oiidההלכה  ziizy ישראל של יין רק  להתיר  ויש  ,

גוי של  ביין אך חיתון, חשש  בזה שייך שאין  גוי  בו  שנגע 

להתיר . אין  חיתון  חשש  בשתייתו שיש

(`iw 'iq c"ei iav xd)

ה'תשפ"ב  תשרי י"ד שי יום במינו  שלא שהתערב האסור חשוב' 'דבר

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰áeLç øác̈¨¨
éæBâà :ïä elàå ;íéøáã äòáL ¯ àeäL ìëa Bðéîa øñBà àeäL¤¥§¦§¨¤¦§¨§¨¦§¥¥¡¥

...ïãá éðBnøå ,Cøô¤¤§¦¥¨¨
כהן' ה 'מנחת ס"א)כתב  ח"ג חשוב(התערובות דבר  חתיכה : (כגון:

וכדו') בריה להתכבד, התערובתהראויה את  אוסר  שהתערב , האסור

מכירו, ואינו ההיתר  בתוך גופו  התערב  אם רק  שהוא  בכל

ופליטתו טעמו - ההיתר  מן אותו  והסיר  מכירו אם  אבל 

לדעת כי כתב  ועוד האיסורים . כשאר בששים  בטלים

במינו, התערב אם  רק שהוא  בכל אוסר חשוב  דבר  הרמב "ם,

טעם . בנותן  רק אוסר  במינו, שלא  התערב אם אבל

ה 'איס כתב  והיתר 'וכן  יז)ור  דין כה ש 'דבר(כלל כשם  כי ,

טעם בנותן רק אוסר מינו  בשאינו  שהתערב  מתירין ' לו שיש 

הי"ב) פט"ו רק(לעיל שהוא  בכל  אוסר חשוב' 'דבר גם  כך ,

בנותן רק  אוסר  במינו שלא בתערובת  אבל במינו, כשהתערב

טעם .

הרמ"א  ו)אך  דין מ כלל חטאת הרשב "א(תורת דברי פי  על כתב 

קא) סי' ח"א שהוא(שו"ת בכל התערובת  את  אוסר חשוב' ש 'דבר

לו שיש  ל'דבר דומה  ואינו  מינו, בשאינו  התערב אם גם

אלא עצמו האיסור  חשיבות  מפני  אינו  ביטולו  שאי מתירין '

אין במינו שלא  התערב ואם  היתר , לו  יהיה  כך שאחר מפני

הדבר שם  על אלא  האסור הדבר  שם  על  נקרא  ההיתר

בנותן ובטל מתירין  לו שאין כדבר  זה  והרי  בו , שהתערב 

מפני הוא  ביטולו אי  - חשוב  דבר כן  שאין מה  טעם.

מינו. בשאינו או במינו התערב  אם  בין הבדל ואין  חשיבותו ,

ערוך' ס"א)וה'שלחן  קי סי' הרמב "ם :(יור"ד כלשון כתב

אוסר חשוב  והש "ך epina"דבר  שהוא ". גם(שם)בכל כי נקט

שהוא בכל אוסר  חשוב  דבר ערוך' וה'שלחן  הרמב "ם  לדעת 

שכתבו ומה  במינו , שלא  בתערובת  ובין  במינו בתערובת  בין 

אוסר חשוב  המציאותepina"דבר שזו  משום  זה הרי ,"

ניכר  יהיה  האיסור  מינו  בשאינו בתערובת  כי (ובפרט השכיחה

להתכבד') הראויה 'חתיכה או 'בריה' להסירו.שזו ואפשר 

ה'תשפ"ב  תשרי ט"ו שלישי יום כלוט' ו'שיכור שיכור

:·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰Bà Løç ,Cëéôì§¦¨¥¥
ïéàBø íéøçàå ...Bzòc äìaìaúpL øBkL Bà ,ïè÷ Bà äèBL¤¨¨¦¤¦§©§§¨©§©£¥¦¦

.äøLk Bæ éøä ¯ dð÷úk äèéçMäL ïúBà¨¤©§¦¨§¦§¨£¥§¥¨
הרמב "ם  מחלק אשה , שקידש  שיכור  פ"ד לגבי  אישות (הל'

קידושיוהי"ח) שקידש  "שיכור  שכרות: של דרגות  שתי בין 

לוט  של לשכרותו  הגיע  ואם  הרבה , שנשתכר ואע "פ  קידושין

למעשיו) כלל מודע קידושין".(שאינו קידושין אין 

לשכרותו הגיע  אם אשתו: את  לגרש  שציווה  בשיכור  וכן

זו הרי זו לדרגה  הגיע  לא ואם  כלום , בדבריו אין לוט של

מגורשת  הי"ד)ספק  פ"ב גירושין .(הל'

שחיטה ? בהלכות  כאן מדובר  שכרות ובאיזו 

פ"אס"ה)הרא "ש  ב 'שיכור(חולין הרמב "ם  שכוונת  מפרש 

לא אם זה , ולפי  לוט', של  ל'שכרותו היא  דעתו' שנתבלבלה 

אחרים . השגחת ללא  אף  כשרה  שחיטתו  זו , לשכרות הגיע 
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בלשון כאן השתמש  לא  שהרמב"ם  מכך שדייקו  יש  אולם 

על  ואף  רגילה , בשכרות  שמדובר  לוט' של  לשכרותו 'הגיע 

לגבי בר ֿדעת, נחשב  עדיין  הוא  אחרים  דינים  שלגבי  פי

שלא שישחט לחשוש  יש  מוחלט ריכוז  הדורשת  שחיטה 

הגיע לא  שאם  הרמב "ם פסק  גירושין  שלגבי מכך ועוד, כדין.

להתייחס שאין מובן מגורשת , ספק היא  לוט של לשכרותו 

שחיטה לגבי כן, ואם מספק, רק אלא בוודאי כברֿדעת  אליו

בהשגחת רק  כשרה שחיטתו ולכן בר ֿדעת , שאינו לחשוש  יש 

סק"כ)אחרים  ס"ח א, יו"ד יעקב .(תפארת

פענח' ה)וה 'צפנת  פ"ד, לשכרותו(להלן הגיע  שאם  מוסיף 

כי אחרים, בהשגחת  היתה  אם  גם פסולה שחיטתו לוט  של

נעשה הדבר כאילו זה  הרי  למעשיו כלל מודע  ואינו  מאחר 

לגבי הרמב "ם  שכתב  וכפי אדם, בכוח שחיטה זו ואין מאליו

לייבם  יכול  ששוטה שאע "פ ה"ג)יבום פ"ו יבום "בא(הל' אם ,

ש קנה"עליה  לא  – ישן  או  כלום , מכיר  שאינו  (שם יכור

ה"ד) אינםפ"ב כלל מעשיו שכן  משוטה , גרוע  כזה שיכור  כי  ,

אחרים השגחת  של ההיתר  בענייננו: וכן  אליו , מתייחסים 

מודע עדיין  הוא  אך  דעתו' 'שנתבלבלה בשיכור  נאמר 

אדם כמעשה נחשבת  שחיטתו אין  כלוט  שיכור  אך למעשיו,

ופסולה .

ה'תשפ"ב  תשרי ט"ז רביעי יום נכרי  שחיטת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰...èçML éøëð̈§¦¤¨©
øçàî ;"Bçáfî zìëàå ,Eì àø÷å" :øîàpL ...äìáð BúèéçL§¦¨§¥¨¤¤¡©§¨¨§§¨©§¨¦¦§¥©©

.øeñà BçáfL ãîì äzà ,Bçáfî ìëàé ànL øéäæäL¤¦§¦¤¨Ÿ©¦¦§©¨¨¥¤¦§¨
עכו "ם : שחיטת של  הפסול  מקור  מהו  ראשונים נחלקו 

הרא "ש  ג)לדעת  סי' פ"א 'וזבחת(חולין מהכתוב  זאת  למדים 

משחיטתו, לאכול מותר  'וזבחת ' על שמצווה מי – ואכלת'

שוחט  אינו גם  השחיטה, על מצווה  אינו  עצמו  שהוא  נכרי  אך

לאחרים .

לך  'וקרא  מהכתוב  זאת  שלמדים  כתב  כאן  והרמב "ם

מזבחו, לאכול שלא  התורה  שהזהירה  ומאחר  מזבחו ', ואכלת

אסור . שזבחו למדנו

עצמו על שקיבל תושב  בגר השיטות בין מינה' ו'נפקא 

וטרפות : נבלות  באכילת  מותר הוא  אך עבודה ֿזרה  לעבוד  לא 

אינו עצמו הוא  שהרי  מהתורה  פסולה  שחיטתו  הרא"ש  לדעת 

מהכתוב זאת שלמדים  הרמב "ם  לדעת אך 'וזבחת ', על  מצווה

העובד  גוי  על מדבר  זה  כתוב  הרי מזבחו' ואכלת  לך 'וקרא 

שאינו שגוי  הבאה  בהלכה הרמב"ם  שכותב כפי עבודהֿזרה ,

מדרבנן  אסורה שחיטתו עבודה ֿזרה סק"א)עובד ב סי' יו"ד .(ט"ז

והרי הרא "ש , של הדרשה  את  הרמב "ם הביא לא  ומדוע 

ב 'תוספתא'? מפורש  מקורה 

הלוי ' ה 'בית  טו)מבאר  סי' :(ח"א

כשאחרים(ה"ה)לעיל ששחטו  וקטן שוטה  שחרש  מבואר 

כשרה שחיטתם  אותם , חולין)רואים מסכת בתחילת הגמרא ,(כדברי

מהתורה מצווה  אינו  הקטן הרי הרא "ש : לשיטת קשה ומכך

ומדוע התורה , דיני  כל על  מצווה  שאינו  כשם  שחיטה , על 

איננו עצמו שהקטן אף  הרא "ש  שלדעת  אלא  כשרה, שחיטתו

בכך  די  נבלות , להאכילו  אסור  ולגדול  מאחר מוזהר,

כשרה . ושחיטתו  זביחה' 'בר  להחשיבו 

לקטן להאכיל איסור  אין  התורה  מן  הרמב "ם , לדעת  אך

להלכה לקבל אין לשיטתו ולכן מדרבנן , הוא  והאיסור נבלות 

על  מצווה  אינו הקטן  שהרי ואכלת ', 'וזבחת  של הדרשה  את 

כשרה . שחיטתו  זאת  ועם  הזביחה 

ה'תשפ"ב  תשרי י"ז חמישי יום טריפה  ספק

:„È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰áàæ àaL íéòî éða§¥¥©¦¤¨§¥
ïçépäL øçà ïéáe÷ð ïä éøäå ,ïìèðe ïäa àöBiëå éBb Bà áìk Bà¤¤§©¥¨¤§¨¨©£¥¥§¦©©¤¦¦¨

.'áwð á÷ð íB÷îa ànL' :ïéøîBà ïéàå ,úøzîe Ba ïéìBz ¯¦ª¤¤§¥§¦¤¨¦§¤¤¦¥
שהיו ויתכן  הכלב , שנטלם  לפני נבדקו לא  שהמעיים  אף 

ניקב שהכלב  משום  עכשיו זאת  רואים  ואין  כבר  נקובים 

בהם היה  שלא  להניח וניתן  לכך, לחשוש  אין – מקום  באותו

כשרה . והבהמה  קודם  נקב 

בגמרא  התבאר הדבר  א)וטעם  ט, שבהמה(חולין משום  ,

במה לך שייודע עד  עומדת  היתר  "בחזקת  משנשחטה 

משעת לפיכך כשרות , הבהמות  ורוב  מאחר  כלומר, נטרפה".

אחרת , ייודע  לא  עוד  וכל ככשרה  מוחזקת  הבהמה  השחיטה 

מחזקתה . להוציאה אין 

אומרים יש  זו: חזקה  של תוקפה  לגבי  ראשונים  ונחלקו

להיתר , לדבר ' 'רגליים יש  כאשר  אלא  עליה  לסמוך אין  כי

והחזירם המעיים  בני את  לקח שהכלב  זה במקרה  כגון

ולא הכלב ידי על נעשה שלפנינו שהנקב  ומסתבר נקובים ,

כגון שקול, ספק יש  כאשר  אך  לכן, קודם  נקב  שם  היה 

אחריה או נשברה  השחיטה  לפני אם  ידוע  ואין  עצם  שנשברה 

מספק  להחמיר  יש  יונה – רבינו בשם ב י, חולין ור"ן ויש)(רשב"א .

כאשר מלבד ההיתר, חזקת  על  מעמידים  ספק  שבכל הסוברים 

לאיסור  יותר  נוטה  מהר"ם הסבירות שו"ת ב, מג, חולין תוספות (ראה

סו) סי' .לובלין

ס"א)והרמ"א  נ סי' השו"ע ובהגהת א לא, יו"ד משה מוסיף(דרכי

כגון השחיטה , לאחר מתעוררת הספק סיבת אם  ומחלק :

הכלב ידי על  המעיים  לקיחת מחמת  נוצר שהספק  זה במקרה 

היתר , חזקת  זו  בהמה על חלה  כבר השחיטה  ובשעת  מאחר –

נמצא השחיטה לאחר  אם אולם מחזקתה . אותה מוציאים אין 

לבדוק דרך ואין  מחיים  בה  היה  כבר שבוודאי פגם בבהמה 

היתר בחזקת  "נשחטה  אומרים  ואין  טרפה  כספק  דינה – אותו 

כבר השחיטה  שברגע  למפרע  נודע  שעתה  משום  עומדת ",

חזקת לה  היתה לא  ומלכתחילה בכשרותה לספק  מקום  היה 

אחד. רגע  אפילו היתר 



קכג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"ב  תשרי י"ח שישי יום לסכנה  איסור בין

:Á ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰úà âøBäL íñ äìëà̈§¨©¤¥¤
,äôøè íeMî úøzî ¯ Ba àöBiëå Lçð dëLpL Bà ,íãàä̈¨¨¤§¨¨¨¨§©¥ª¤¤¦§¥¨

.úBLôð úðkñ íeMî äøeñàå©£¨¦©¨©§¨
מה – באכילה  אסורה  הבהמה  ולמעשה  מאחר  להבין : יש 

סכנה ? מטעם  או  טריפה  מטעם  הוא האיסור  אם  מינה ' 'נפקא 

ישראל' ה'תפארת מ"ה)ומבאר  פ"ג, 'נפקא(חולין יש  אכן  כי

פרטים : בכמה  למעשה  מינה'

בספק מהסם : אכלה  הבהמה האם  ספק  מתעורר  כאשר  א.

אך  סכנה , מחשש  ובין איסור  מחשש  בין  להחמיר יש  רגיל 

להקל ספיקות  שני קיימים  ספיקא')כאשר  חשש('ספק מצד  –

להחמיר . צריך סכנה  מחשש  אך להקל, ניתן  איסור

פי בו  שיש  לתבשיל  נפלה זו  מבהמה  בשר חתיכת  אם  ב.

ומותר , בשישים  בטל הוא הרי – איסור מצד ממנה : שישים 

בזה . גם  להתיר אין  דעות, כמה לפי  סכנה, מחשש  אך 

מכן ולאחר בקדירה  התבשל  זו מבהמה  בשר  אם ג.

כלי הרי – איסור  מחמת  אם אחר : תבשיל זו  בקדירה התבשל

אחר בו שיתבשל התבשיל את  גם  אוסר איסור  בו שהתבשל

עובר זה  וטעם  האיסור טעם  את  'בלעו ' הכלי דפנות  כי  כך ,

לחשוש אין סכנה  מחשש  האסור  דבר  לגבי אך הבא , לתבשיל 

מהדבר . ממשות  בו שאין  בלבד בטעם  מדובר  כאשר 

לסכנה : איסור  בין חילוק  עוד הוסיף ה 'רוגצ'ובי' והגאון

הרמב "ם  א)כתב  יב, פרק נפש ושמירת רוצח חיה(הל' או "בהמה  :

האדם  הממית  סם  שאכלו  או  הנחש  dpzyiyשנשכן  mcew
etebaשלדעתו נמצא  נפשות ". סכנת  משום  אסורים  אלו  הרי ,

שהסם קודם  הבהמה בשר  את  כשאוכל אלא  סכנה  חשש  אין 

היתה אילו  אך  הסכנה, פגה  מכן  לאחר  אבל  בגופה  השתנה 

חילוק  כל בכך היה  לא  טריפה  משום  'תפארת אסורה  הזכרון (ספר

(74 ע' קלמן' .יהודה

ה'תשפ"ב  תשרי י"ט קודש שבת במצוות  דיחוי אין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰Bðéà ,çeøä ezqk¦©¨©¥
éøö.úBqëì áiç ,çeøä ezqkL øçà älbúðå øæç ;úBqëì C ¨¦§©¨©§¦§©¨©©¤¦©¨©©¨§©

אחת , שעה  שנפסל  קרבן  כלומר , בקדשים ". דיחוי "יש 

לגבי אך לעולם, להכשרו  חוזר  אינו ושוב  נדחה  הוא הרי

הדם  את  כיסתה  הרוח כאשר הדם , כיסוי נתקיימה מצות  (ולא

כיסוי) שהדםמצות אומרים  אין הדם , כיסוי  מצות  שנתבטלה  אף 

מצוות '. אצל דיחוי  'אין  כי כיסויו מצוות  נדחתה  שנתכסה

לכסותו חייב  ומתגלה , חוזר השחיטה דם א)וכאשר פז, .(חולין

שור ' ה 'תבואות סקי"ז)וכתב  כח כ (סי' על  לברך יסוישאין 

הגמרא מצוות ' אצל  דיחוי 'אין של  זה  בכלל  כי  לג,זה , (סוכה

ולכןא) דיחוי, שאין וודאי בתורת  הוא  כך האם  מסתפקת 

הדם את  לכסות  הרוח)חובה  אם(שכיסתו שספק או  כשנתגלה 

הדם את  לכסות  צריך הספק  מצד ורק  במצוות ' דיחוי 'אין

להחמיר , יש הכיסוי  חיוב  לענין  כן, ואם ונתגלה . שחזר לאחר 

דיחוי' 'יש  שמא כי  זה כיסוי על  לברך אין  ברכה  לענין אבל 

מלכסות . ופטור 

חדש ' ה 'פרי סקי"א)וגם  כח סי' לכסות(יור"ד שהחיוב  כתב

הכיסוי מצוות  נדחתה  הרוח)אם  כיסוי הדם ,(ע"י ונתגלה  וחזר

ברכות ספק  ליה הוי ברכה "לענין ולכן הספק , מחמת  רק  הוא 

יברך ". ולא  להקל 

הט"ז סק"ו)אך  תרמו סי' מסתפק(או"ח ירמיה רב  שאמנם  כתב 

שם) מסתפק(סוכה אינו פפא רב  אך במצוות , דיחוי  יש  האם 

היא וההלכה במצוות , דיחוי  אין  שבוודאי  סובר אלא בזה 

שאין וכיון ירמיה . רב  של כספק  ולא  פפא רב  של  כהוודאות 

לכסותו חייב  מתגלה , כשהדם הרי  הדם , כיסוי  למצוות דיחוי 

מאיר' ה'בית  דעת  גם  וכך עליו. שם).ולברך  והוסיף(יור"ד

ולא לכסות " חייב  ונתגלה... "חזר שכתב  הרמב "ם  שמלשון

לברך. צריך שלדעתו משמע  יברך, שלא  פירש 

והרחבה",  "מידו המלאה הפתוחה הקדושה  גם בעניינים גשמיים  נותן כל המצטרך  זה שהקדוש-ברוך-הוא  גם מצד  השמחה היא 
ומנצלים זאת לעבודת ה', מתוך שמחה וטוב לבב, במשך כל השנה.

משיחת יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ח
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עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ביין 1) שנגע וגוי יינם; וסתם זרה לעבודה שנתנסך יין יבאר

וגר  וטבלו ומלו מהגוי עבדים הלוקח ודין בכוונה; שלא
ומעט  דבש מעט ישראל ביין נתערב אם ביין; שנגעו תושב,
הכשר  הגוי; וחומץ גביו, על עומד וישראל שדרך גוי שאור;
לוקחין  אין הזה בזמן ולאבן; ולעץ לחרש אשר הגויים כלי
הבית. בעל אצל והמתארח בכשרות; שהוחזק מאדם אלא

.‡ÔÈÈ2,‰È‰a ¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙pL «ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»«¬»»
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk epnÓ ‰˙BM‰Â3ÔÎÂ . ¿«∆ƒ∆»∆∆ƒ«»¿≈

˙·¯˜zÓ ‡e‰L Ïk ÏÎB‡‰4¯OaÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »≈»∆ƒƒ¿…∆¬«»ƒƒ»»
‡e‰L Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡‰ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ elÙ‡ ,˙B¯tÓ B‡ƒ≈¬ƒ«ƒ»∆«»≈≈∆»∆
ezLÈ ,eÏÎ‡È BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ -∆∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈…≈ƒ¿

¯ÓB‚Â eÓe˜È ,ÌÎÈÒ ÔÈÈ5. ≈¿ƒ»»¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

alg xy`" xn`py ....dipda xeq` dxfÎdcearl jqpzpy oii"
."mkiqp oii ezyi elk`i enigaf

של  מצות־עשה מנו שלא ועוד, ה'חינוך' הרמב"ם, לדעת
אקרא  ה' שם "כי - ג (לב, בהאזינו מהפסוק התורה ברכת
בפרשת  מהפסוק נסך, יין איסור למצוות בנוגע מנו כן כו'")
ללומדו  ואפשר לא־תעשה מצות הוא כי לח. לב, האזינו

האזינו. משירת
(1 dxrd 187 cenr c"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel - `edy lk odn lke`d"

תופס  אתה במקצתו תופס כשאתה שעצם, הכלל ידוע
זאת  בכל הפכים, שני הם ו"כולו" ש"מקצתו" והגם בכולו,

ככולו. היא שבו ונקודה נקודה כל הרי בעצם, כשמדובר
קטן  במשהו יפגע אם גם כללי, בעניין פוגע  כשאדם גם כך
בגדר  אופנים שני יש לכן בכולו. פוגע הוא הרי ממנו,
חלק  שהוא משהו להיות שיכול הוא האחד "משהו".
חדשה, מציאות ונעשה ממנו ונפרד מתחלק כי ממשהו
של  המציאות ישנו קטן הכי חלק שבכל הוא והאחר

ה"משהו".
ממנה  וחלק חלק שכל מעבודה־זרה הנאה באיסורי גם כך
כל  ממנו "האוכל גם ולכן הכל, שאסור סיבה מאותה אסור

לוקה". - שהוא
(155 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

זרה 2) עבודה של עבודות מארבע אחת הוא יין ניסוך

אותו  של עבודתו דרך אין אם אפילו סקילה עליהן שחייבין
בכך. תועבה 3)אליל תביא לא משום אחת מלקות, שתי

החרם. מן מאומה בידך ידבק ולא משום ואחת ביתך אל

מלקות. לשתי נתכווין "לוקה" סתם כאן שכתב פי על ואף
זרה.4) לעבודה שמקריבים פסוק 5)מה כאן שהביא ומה

כזבח. דינו נסך שיין ממנו ללמוד כדי רק זה הרי זה,

.·¯eq‡L ÔÂÈÎÂ .dÏ ·¯wL Á·Êk - dÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈»¿∆«∆»«»¿≈»∆ƒ
¯eÚL BÏ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‰Ê6, ∆ƒ¬«»ƒ≈ƒ

Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯Ó‡pL‰Óe‡ ∆∆¡««¬«»ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»
Ì¯Á‰ ÔÓ7. ƒ«≈∆

בכל 6) אפילו שלוקה הקודמת, בהלכה שאמר למה טעם
שיעור. צריך ואין כן 7)שהוא גם שהיא הנידחת בעיר

זרה. עבודה מעין

.‚Cq˙ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈÈ≈»¿≈»ƒ∆≈»¿ƒƒƒ¿«≈
ÌÈÈ Ì˙Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Cq˙ ‡Ï B‡8¯eÒ‡ - …ƒ¿«≈¿«ƒ¿»¿«≈»»

Cq˙pL ÔÈÈ BÓk ‰‡‰a9ÌÈ¯ÙBÒ ˙B¯ÊbÓ ‰Ê ¯·„Â . «¬»»¿«ƒ∆ƒ¿«≈¿»»∆ƒ¿≈¿ƒ
‡e‰10˙ÈÚÈ·¯ ÌÈÈ Ì˙qÓ ‰˙BM‰Â .11B˙B‡ ÔÈkÓ - ¿«∆ƒ¿«≈»¿ƒƒ«ƒ

.˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿

בפתבג 8) יתגאל לא "אשר שנאמר: ממנו פירש ודניאל
משתיו". וביין זרה 9)המלך עבודה איסור חומרת משום

שאסור  זרה לעבודה שנתנסך גמור נסך כיין חכמים עשאוהו
התורה. משום 10)מן גויים של יינם על החכמים גזרו

ויביא  לבבות לקירוב מביא יין שתיית פירוש: בנותיהם.
שגזרו  גזירות עשר משמונה אחת והיא בנותיהם. עם לחיתון
בלבד, השתייה על מתחילה וגזרו גוריון: בן חנניא בעליית
וגזרו  בניסוך מרבים שהגויים ראו שלאחריהם דין בית אבל

יינם. בסתם אף הנאה פחות 11)איסור השותה אבל
נסך  יין שעל פי על ואף מרדות מכת לוקה אינו מרביעית
לא  נסך, כיין חכמים עשו יינם וסתם שהוא בכל לוקה ממש
משום  נאסר שלא מפני שיעורו, לעניין חכמים החמירו

חיתון. חשש משום אלא זרה עבודה

.„ÚbiL ÔÈÈ ÏÎÂ12È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba ¿»«ƒ∆ƒ«»≈»ƒ«»¬≈
¯eÒ‡ ‰Ê13B˙B‡ Cq ‡nL ,14„·BÚ‰ ˙·LÁnL ; ∆»∆»ƒ≈∆«¬∆∆»≈

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk15‡‰ . »ƒ«»«¬«»ƒ«»»
z„ÓÏ16ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba Ú‚pL Ï‡¯OÈ ÔÈiL , »«¿»∆≈ƒ¿»≈∆»«»≈»ƒ

.‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÈ Ì˙Òk BÈc - ˙BÏÊÓe«»ƒƒ¿«≈»∆»«¬»»

שכשוך.12) משמעותה רבא 13)נגיעה אמרו, בגמרא
בו. חזר בהנאה שזהו 14)שהתיר וידע בכוונה בו נגע אם

זרה.15)יין. עבודה בפני שלא של 16)אפילו יין שלא
ואין  גוי בו שנגע ישראל של יין אפילו אלא אסור בלבד גוי
שלא  ייני לאסור בכוחך אין לו לומר יכול הישראל

יינם. כסתם ודינו נסך שמא חוששים ולפיכך בהסכמתי.

.‰‰eÎa ‡lL ÔÈÈa Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ17, ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ∆…¿«»»
˜BÈz ÔÎÂ18¯eÒ‡ - ÔÈia Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¿≈ƒ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ»
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‰i˙La19‰È‰a ¯zÓe20È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ„·Ú Á˜Bl‰ . ƒ¿ƒ»À»«¬»»«≈«¬»ƒƒ»¿≈
ÔÈÈÂ ,ÔÈÎqÓ ÔÈ‡ „iÓ - eÏ·ËÂ eÏÓe ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»»¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿«ƒ

Èt ÏÚ Û‡Â ,‰i˙La ¯zÓ Ba eÚ‚pLe‚‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆¬«ƒ…»¬
Ì‰ÈtÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰˜Òt ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ È˙„a21. ¿»≈ƒ¿»≈¿…»¿»¬«»ƒƒƒ∆

ידו 17) שהושיט או במקרה. ונגע ביין לנגוע כיוון שלא
יין. ונמצא שמן בה שיש וחשב תינוק 18)לחבית לא

זרה  עבודה בטיב יודע שאינו כל אלא דינו ממש ומשמשיה,
בגמרא:19)כך. כמבואר עבירה הרחקת משום והטעם

(לנזיר  תקרב" לא לכרמא סחור סחור נזירא אמרין לך "לך
להרחיקו  תקרב) לא הכרם ואל לכרם מסביב לך אומרים:

ביין. אסור שהנזיר העבירה, כיון 20)מן נתנסך לא ודאי
בכוונה. שלא עושן 21)שהיה שאומר כשמואל ולא כרב,

וטעמו  מפיהם. זרה עבודה [=תישכח] שתשקע עד נסך יין
עבודה  לשם ניסכו לא ודאי וטבלו שמלו מכיוון דבר של

זרה.

.Âe„ÏBpL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙B„·BÚ‰ ˙BÁÙM‰ Èa¿≈«¿»»¿»ƒ«»∆¿
eÏ·Ë ‡Ï ÔÈ„ÚÂ eÏÓe Ï‡¯OÈ ˙eL¯a22ÌÈÏB„b‰ - ƒ¿ƒ¿»≈»«¬«ƒ…»¿«¿ƒ

ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ ÌÈpËw‰Â ,Ba eÚbiLk ÔÈi‰ ÔÈ¯ÒB‡23. ¿ƒ««ƒ¿∆ƒ¿¿«¿«ƒ≈»¿ƒ

אוסרים 22) קטנים אפילו טבלו ולא מלו לא אם אבל
קטן. גוי כדין לשתייה שפחות 23)במגעם בני דווקא

אינם  קטנים ישראל, ברשות שגדלו טבלו ולא שמלו
אפילו  טבלו ולא ומלו הגוי מן עבד הלוקח אבל אוסרים,

קטן. גוי כשאר בשתייה לאסור נסך יין עושים קטנים

.ÊBÓk ˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ ÏawL ‡e‰Â ,·LBz ¯b≈»¿∆ƒ≈»»∆«ƒ¿¿
e¯‡aL24‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ BÈÈ -25. ∆≈«¿≈»ƒ¿ƒ»À»«¬»»

ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„ÁÈÓe26ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡Â ,27ÔÎÂ . ¿«¬ƒ∆¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ∆¿«ƒ¿≈
ÔB‚k ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÈB‚ Ïk»∆≈≈¬«»ƒ«»¿

ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ el‡28¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈÈ - ≈«ƒ¿¿≈ƒ≈»»ƒ¿ƒ»À»
ÌÈ„·BÚ‰ Ì˙B‡ Ï·‡ .ÌÈB‡b‰ Ïk e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‰a«¬»»¿≈»«¿ƒ¬»»»¿ƒ
.‰È‰a ¯eÒ‡ ÌÈÈ Ì˙Ò - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»¿«≈»»«¬»»

יעבוד 24) שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר הוא זה "אי
נח". בני שנצטוו המצוות שאר עם זרה והטעם 25)עבודה

בשתייה  בנותיהם, משום גויים יין על ראשונה שגזירה
הנאה  איסור אבל תושב. גר גם כוללת זו וגזירה אסרו בלבד
ניסוך, חשש משום שלאחריהם דין בית שגזרו יינם בסתם

בלבד. זרה עבודה בעובד אלא גזרו בחנותם 26)לא מניח
עובד  שאינו כיון והטעם, בערך. מיל כדי שילך עד מה זמן
אחר  לגוי יניח לא וגם ינסך ולא ביין נוגע אינו זרה, עבודה

בזה. הנאה כל לו אין שהרי ולנסך, לזמן 27)לנגוע בביתו
אבל  בשתייה. אסור ויינו ביינו, זה יין יחליף שמא מרובה,

לחילוף. חוששים אין מועט רבינו 28)בזמן שכתב ומה
ומשמע  מצוות" שבע עליו "שקיבל זו הלכה בתחילת
בלבד  זרה עבודה לעבוד שלא עליו קיבל שאם מדבריו
עובדת  אומה בן תושב בגר רק נאמר זה בהנאה, אסור
זרה, עבודה עובדת אינה אומתו כל אם אבל זרה, עבודה
שלושה  בפני קבלה צריך לא וגם בהנאה במגעו אסור אינו

חברים.

.Á‰Ê ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk29Ì‡ ,¯eÒ‡ ÔÈi‰L »»∆∆¡«¿ƒ¿»∆∆««ƒ»ƒ

BÏÏ‚a ÔÈi‰ ¯Ò‡pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰È‰»»»≈»ƒ«»∆∆¡«««ƒƒ¿»
¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ≈¬«»ƒ«»¬≈»
- ˙BÏÊÓe ÌÈÎÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡ Ì‡Â ;‰È‰a«¬»»¿ƒ≈≈¬«»ƒ«»
¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .„·Ïa ‰i˙La ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰¬≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»»∆∆¡«

„·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò È¯Î.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »¿ƒ¿»¬≈∆≈¬«»ƒ«»

היין.29) ניסוך בעניין

.ËÔÈÈ ‡l‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆»«ƒ
e¯ÊbLk ,‰Ê ÈtÓe .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·È¯˜‰Ï Èe‡¯L∆»¿«¿ƒ««≈«ƒ¿≈«ƒ¿≈∆¿∆»¿
¯eÒ‡ ‰È‰iL Ba ÚbiL ÔÈÈ Ïk ÏÚ e¯Ê‚Â ÌÈÈ Ì˙Ò ÏÚ«¿«≈»¿»¿«»«ƒ∆ƒ«∆ƒ¿∆»
.Cq˙‰Ï Èe‡¯‰ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰È‰a«¬»»…»¿∆»«««ƒ»»¿ƒ¿«≈

ÏM·Ó ÔÈÈ ,CÎÈÙÏ30„·BÚ‰ Ba Ú‚pL Ï‡¯OÈ ÏL ¿ƒ»«ƒ¿À»∆ƒ¿»≈∆»«»≈
ÌÚ B˙BzLÏ ¯zÓe .¯eÒ‡ BÈ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»À»ƒ¿ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰31‚eÊÓ ÔÈÈ Ï·‡ .„Á‡ ÒBÎa32 »≈»ƒ«»¿∆»¬»«ƒ»
‰˙MiL ¯LÙ‡Â ıÈÓÁ‰Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÈÈÂ33Ba Ú‚ Ì‡ , ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¿»∆ƒ»∆ƒ»«

.¯Ò‡ -∆¡»

האש.30) גבי על משהרתיח מבושל? נקרא מאימתי
בשתייה 31) יינם על שגזרו כיון תמוה הדבר הרא"ש: וכתב

בזה? לגזור שייך לא שהרתיחו משום וכי בנותיהם משום
מצוי  שאינו ובדבר כך כל מצוי אינו שהמבושל לפי ואפשר
אינו  מבושל שיין לומר אפשר [=ואולי חכמים. גזרו לא

לבבות.] לקירוב ומראה 32)גורם טעם בו יש אם במים,
נסך,33)יין. יין משום בו יש הראשונים ימים שלושה

יין. טעם טעמו עדיין הראשונים ימים שלושה שכל

.ÈÏ‡¯OÈ ÔÈÈa ·¯Ú˙ Ì‡L ,·¯Ún‰ ÈB‡‚ e¯B‰¿≈««¬»∆ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈
Èe‡¯ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,¯B‡O ËÚÓ B‡ L·c ËÚÓ¿«¿«¿«¿ƒ¿≈»

ÁaÊnÏ34‡e‰ È¯‰ -¯ÎLk B‡ ÏM·Ók35BÈ‡Â , «ƒ¿≈«¬≈ƒ¿À»¿≈»¿≈
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ B˙BzLÏ ¯zÓe ,Cq˙Óƒ¿«≈À»ƒ¿ƒ»≈»ƒ«»

ואוסרים,34) רבינו על חולקים והר"ן הרא"ש הרמב"ן,
זרה  לעבודה פירות מקריבים הגויים שהרי ונימוקם,
למזבח  פסול מזוג יין גם המזבח, גבי על להקרבה שאסורים

נסך. יין משום בו הוא 35)ויש בתלמוד שכר סתם
שלא  זרה, לעבודה לנסכו דרכם ואין משעורים או מתמרים
שתה  שמא שחוששים משום אלא גויים, של שכר  אסרו
אסרוהו  לא אבל לכסות, מקפידים אינם וגויים נחש, ממנו
ידוע  אם ולפיכך נסך, יין גזירת משום או בנותיהם משום
מותר  מצויים נחשים שאין במקומות או נתגלה שלא

לשתותו.

.‡È?˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈÈ ¯Ò‡È È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«≈»≈≈»≈»ƒ«»
ÔÈi‰ CLnÈÂ C¯„iMÓ36,¯BaÏ „¯È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ƒ∆ƒ¿…¿ƒ»≈««ƒ««ƒ∆…»««

ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙ba ‡e‰ ÔÈ„Ú ‡l‡∆»¬«ƒ««¬≈∆»¿ƒ»≈
B„Èa ÚbÈ ‡nL ,˙ba ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÔÈÎ¯Bc37 ¿ƒƒ»≈»ƒ««∆»ƒ«¿»

˙eÙk ‰È‰ elÙ‡Â .CqÈÂ38˙‚ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ«≈«¬ƒ»»»¿≈¿ƒƒ∆«
‰Îe¯c39ÌÚ ·¯ÚÓ ÔÈi‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»¿««ƒ∆¬«ƒ««ƒ¿…»ƒ

.¯BaÏ „¯È ‡ÏÂ ÔÈbÊÂ ÌÈpˆ¯Á‰««¿«ƒ¿«ƒ¿…»««

כמדרון 36) עשוייה הגת רש"י ופירש הונא: רב של מימרא
לצד  העליון מצד נמשך הענבים מן שהיוצא ומשעה
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`zexeqקכו zelk`n 'ld - dyecw xtq - ixyz b"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הוא  שעדיין פי על ואף אוסרתו גוי ונגיעת יין נקרא התחתון
אל  הגת מן לקלח היין משהתחיל מפרש תם ורבינו בגת.
אינם  ולפיכך יין ולא דרוכים ענבים הם לכן וקודם הבור,

נסך. יין דורך 37)נעשים שהוא ברגלו ניסך שאם משמע
ניסוך... נקרא אינו ברגל ניסוך בידינו שכלל נסך יין אינו בה
נוקט  קכג סימן [=והטור אסור. בשתייה אבל בהנאה, ומותר
וכאן  בהנאה אסור ברגל שניסוך ודעתו לגמרי, אחרת שיטה
אבל  מנסך, ואינו בדריכה טרוד שהגוי מפני בהנאה מותר

ביד]. כמו אוסרת דריכה אגב שלא ברגל ידיו 38)נגיעה
אפילו  ואסור כפות אינו משום כפות שגוזרים קשורות

לתחתון.39)בהנאה. העליון מחלק מושך והיין

.·È,Ba Ú‚ ‡ÏÂ ÔÈi‰ C¯cL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«««ƒ¿…»«
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ È¯‰Â40Ï‡¯OÈÂ ,41BÒpkL ‡e‰ «¬≈ƒ¿»≈≈««»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿

.‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Áa∆»ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ»

בידו.40) יגע שלא לבדו.41)ומשמרו

.‚È¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ıÓÁ‰«…∆∆¿≈»ƒ«»»
„·BÚ .ıÈÓÁiL Ì„˜ CÒ ÔÈÈ ‰OÚpL ÈtÓ ,‰È‰a«¬»»ƒ¿≈∆«¬»≈∆∆…∆∆«¿ƒ≈
ÏÚ Û‡ ,˙È·Áa ÌÈ·Ú Ò¯B„ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»∆»»≈¬»ƒ¿»ƒ««
ÔÈÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÂÈ„È Èab ÏÚ Ûˆ ÔÈi‰L Ètƒ∆««ƒ»««≈»»≈¿ƒƒ≈

ÌÈlq‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰È‰ .CÒ42ÌÈ˙‡ÒÎÂ ‰‡Òk ¯È˙B‰Â ∆∆»»≈ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ
BzbÓ ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ba Ô˜¯Êe43- ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ¿»»««««ƒ∆««ƒƒƒ«»¬»ƒ
CÒ ÔÈÈ ‰OBÚ ÔÈ‡44. ≈∆≈∆∆

לגת.42) ענבים וכן 43)שהביאו ר"מ רומי בדפוס
נכון. וכן מנתז. שם: גוי 44)בתוספתא שם: תוספתא

שניפצן  פי על אף לגת ובדרדורין בסלים ענבים מעלה שהיה
כן. מנסכין דרכם שאין מותר ענבים גבי על מנתז והיין לגת

.„È- ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ÔÈbf‰Â ÌÈpˆ¯Á‰««¿«ƒ¿««ƒ∆¿≈»ƒ«»
ÌÈ¯eÒ‡45L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk46¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ïe ; ¬ƒ»¿≈»»…∆¿««¿≈»»

,˙ÈÁeÏÁÏ Ô‰· ‰¯‡L ‡ÏÂ eL·È ¯·k - L„Á…∆¿»»¿¿…ƒ¿¬»»∆«¿ƒ
¯Á‡Ï eL·iL ÔÈÈ ÏL ÌÈ¯ÓL ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ«¬ƒ»¿≈¿»ƒ∆«ƒ∆»¿¿««
ÁÈ¯ Ô‰a ¯‡L ‡Ï È¯‰L ;ÔÈ¯zÓ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆À»ƒ∆¬≈…ƒ¿«»∆≈«

‰Ó„‡ÎÂ ¯ÙÚk Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈÈ47. «ƒ«¬≈≈¿»»¿«¬»»

בהנאה.45) שאמרו 46)אפילו כחכמים, לחים, שהם
כל  - לחים בגמרא: ופירשו מותרים. יבשים אסורים, לחים

חודש. י"ב לאחר - יבשים חודש, אפילו 47)י"ב משמע
תם. רבינו כדעת ולא מותרים מים עליהם נתן לא

.ÂËÔ‰Èp˜˜Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙B„‡…»¿≈»ƒ«»¿«¿«≈∆
¯eÒ‡ - ÌÈÈ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô‰a eÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ»∆»¿≈»ƒ«»≈»»

ÎB˙Ï ÔzÏL„Á ¯OÚ ÌÈL ÔMÈiL „Ú ÔÈÈ Ô48B‡ ; ƒ≈¿»«ƒ«∆¿«¿»¿≈»»…∆
¯e‡Ï Ô¯ÈÊÁiL „Ú49˙Ùf‰ ‰t¯˙iL „Ú50B‡ Ô‰ÈÏÚL «∆«¬ƒ»¿«∆ƒ¿«∆«∆∆∆¬≈∆

enÁiL51ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ ÔÎB˙Ï ÔziL „Ú B‡ ; ∆≈««∆ƒ≈¿»«ƒ¿»»ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ52Ïk ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ ÛÈÏÁÓe ÌÈn‰ ‰¯ÚÓe , ≈≈¿≈¿»∆««ƒ«¬ƒ«ƒ¬≈ƒ»

eÈ‰L ÔÈa .ÌÈÓi‰ ˙LÏLa ÌÈÓÚt LÏL ˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈»¿»ƒƒ¿∆«»ƒ≈∆»
Ô˙B‡ eÏ‡LÂ Ï‡¯OÈ ÏL eÈ‰L ÔÈa Ô‰lL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»∆≈∆»∆ƒ¿»≈¿»¬»

ÔÈÈ ÌÎB˙Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÈ Ô‰a eÒÈÎ‰Â53Ì„˜ ¿ƒ¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«¿»«ƒ…∆
.‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ ¯‰ËiL∆¿«≈»¬≈∆»ƒ¿ƒ»

ומתנדף.48) מהם היין ריח יוצא לכבשן 49)ואז שהחזירן
הכלים.50)האש. שנתלבנו סימן וזהו אם 51)שבפנים

היו  שאילו כזה, בשיעור הוחמו אבל מזופתים הכלים אין
מתרפה. הזפת היה בכלים 52)מזופתים יהיו שהמים

לעת. מעת ימים שאפילו 53)שלושה נראה רבינו מלשון
אסור. כן גם קצר לזמן רק בהם נתן

.ÊË¯ÎL ÔÎB˙Ï ÔzÏ ¯zÓe54¯Èˆ B‡55ÒÈ¯eÓ B‡56 À»ƒ≈¿»≈»ƒ¿»
„iÓ57ÔÎB˙Ï ÔÈi‰ ÔzÏ ¯zÓe .ÌeÏÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈»ƒƒ¿À»ƒ≈««ƒ¿»

ÒÈ¯en‰ B‡ ¯Èv‰ Ô˙BpL ¯Á‡58.ÔÙ¯BO ÁÏn‰L , ««∆≈«ƒ«¿»∆«∆«¿»

היין.54) של טעמו מבטל השכר מדגים 55)כי המתמצה
דגים.56)שנמלחו. של שלא 57)שומן פי על ואף

בכלים  הנבלע היין את שורפין שהם מפני מים, מילאוהו
אותו. מפני 58)ומכלין היין, נתינת קודם הכשר צריך ואין

מובלע  שהיה היין את שורף ובמורייס שבציר שהמלח
יין, בו לתת רצה אם הכשר טעון שכר נתן אם אבל בכלים,

מכלהו. אינו אבל היין טעם מבטל רק שהשכר

.ÊÈÈ„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ˙tÊÓ ÌÈ‡L ÌÈL„Á ÌÈÏk Á˜Bl‰«≈«≈ƒ¬»ƒ∆≈»¿À»ƒƒ»¿≈
„iÓ ÔÈÈ ÔÎB˙Ï Ô˙B - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk59BÈ‡Â , »ƒ«»≈¿»«ƒƒ»¿≈

- ÔÈ˙tÊÓ eÈ‰ Ì‡Â .CÒ ÔÈÈ Ô‰a e˙ ‡nL LLBÁ≈∆»»¿»∆≈∆∆¿ƒ»¿À»ƒ
ÔÁÈ„Ó60ÌÈL„Á Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,61e˙pL ÈÏk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿««ƒ∆≈¬»ƒ¿≈¿ƒ∆»¿

Ìei˜Ï BÒÈÎÓ ÔÈ‡Â CÒ ÔÈÈ Ba62ÛOBÁL ÈÏk ÔB‚k , ≈∆∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆≈
Ba63‡ˆBiÎÂ CtLn‰ B‡BÎLÎLÓ - d·64ÌÈÓa ««¿≈¿«≈»¿«¿¿¿«ƒ

.Bi„Â¿«

הדחה.59) צריכים שלוש 60)ואין מים עירוי צריך ואין
אחרת  כי לקיום, יין לתוכם הכניס לא שהגוי כיוון פעמים,
לבדה. הדחה מספיקה כחדשים, הכלים נראים היו לא

כחדשים.61) נראים יין 62)כלומר, בהם מכניס אינו הגוי
רב. זמן בהם לשהותו מנת שדולים 63)על כלי

הבור. מן בו מספיק 64)[=שואבים] ישנים, שהם למרות
שכשוך.

.ÁÈÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba ‰˙ML Ò¯Á ÏL ÒBk ÔÎÂ¿≈∆∆∆∆»»»≈»ƒ
‰BL‡¯ ÌÚt BÁÈ„‰ .Ba ˙BzLÏ ¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe«»»ƒ¿¡ƒ««ƒ»
ÔÈi‰ ÈÁBˆÁˆ eÎÏ‰ ¯·kL ,¯zÓ - ˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒÀ»∆¿»»¿«¿≈««ƒ

BaL65¯·‡a ‰tˆÓ ‰È‰L ‡e‰Â .66C¯„k , ∆¿∆»»¿À∆¿»»¿∆∆
ÔÈ¯ˆBi‰L67˙tÊÓ ‰È‰L B‡ ,ÔÈOBÚ68ÏL Ï·‡ ; ∆«¿ƒƒ∆»»¿À»¬»∆

Ò¯Á69‰Á„‰ CÈ¯ˆ -70. ∆∆»ƒ¬»»

זעירות 65) טיפות עוד נשארו ושנייה ראשונה בפעם אבל
יין. חרס.67)בבדיל.66)של כלי ובכלים 68)עושי

הדחות. שלוש צריכים ואינו 69)ישנים, ציפוי בלא
באבר 70)מזופת. מצופה בולע שיותר בלבד. אחת פעם

חלק  הציפוי כשאין והמדובר באבר, מצופה מאינו מזופת או
מחרס  פחות בולע לגמרי חלק הוא כאשר אבל  כך, כל

יט. בהלכה דינו שיתבאר "שוע" ונקרא

.ËÈÌÈÚeM‰ Ò¯Á ÈÏk71ÔÈÈa Ô‰a eLnzLpL ¯·‡a ¿≈∆∆«ƒ¿»»∆ƒ¿«¿»∆¿≈
ÌÈn„‡ B‡ ÌÈ·Ï eÈ‰ Ì‡ :CÒ72- ÌÈ¯ÁL B‡ ∆∆ƒ»¿»ƒ¬Àƒ¿…ƒ

ÔÈ¯zÓ73ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÈw¯È eÈ‰ Ì‡Â ;74Ô‰L ÈtÓ , À»ƒ¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ¿≈∆≈
Ò¯Á ÏL ‰l‚Ó ÌB˜Ó Ì‰a LÈ Ì‡Â .ÌÈÚÏBa75ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»∆»¿À∆∆∆∆≈
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ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈw¯È ÔÈa ÌÈ·Ï76.ÔÈÚÏBa Ì‰L ÈtÓ , ¿»ƒ≈¿Àƒ¬ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ
Ìei˜Ï Ì‰a BÒpkLa ‡l‡ ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ77; ¿≈»∆ƒ∆≈«»»∆»¿∆ƒ¿»∆¿ƒ

Ì‰ elÙ‡Â ÔÈ¯zÓe ÔÁÈ„Ó - Ìei˜Ï Ì‰a BÒpk ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»À»ƒ«¬ƒ≈
Ò¯Á ÏL78. ∆∆∆

יפה.71) ומצופים לבנים 72)חלקים רק נזכר בגמרא
בלבד.73)ושחורים. דמיצריף".74)בהדחה "משום

צריף, מחפורת של קרקע תערובת בהם שיש רש"י, [פירש
הגעלה  שאפילו מדבריו, ומשמע הרבה. שבולע נתר היינו
או  ועירוי שמילוי שכן ומכל ... מועילה. אינה ברותחים
מגולה" "מקום בדין כאן רבינו אולם מועילים. אינם יישון
ולבנים  דינם, שמשווה ומשמע ולבנים ירוקים ביחד כלל

ויישון. עירוי בהם שמועיל בקעים 75)בוודאי שיש היינו
בציפוי. מועילות 76)וסדקים אינן הדחות כמה ואפילו

מע  ג' ועירוי מילוי יישון.וצריכים או לעת כלומר,77)ת
שמכניסו  דבר כל ... לקיום. בהם להכניס העשויים בכלים
ושחורים  ולבנים חכמים. בו גזרו שעה לפי אפילו לקיום
מותרים  לקיום במכניסם אפילו מגולה מקום בהם שאין
מצופים  שהם מפני מתכות ככלי שהם בעלמא בשכשוך
לקיום  במכניס אפילו מתכות שכלי למדנו ומדבריו באבר,
די. בעלמא בהדחה אלא ועירוי מילוי צריך אין

חרס.78) של שהם פי על אף פירוש:

.ÎÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô‰a C¯cL ıÚ ÏLÂ Ô·‡ ÏL ˙b«∆∆∆¿∆≈∆»«»∆»≈»ƒ
˙BÏÊÓe79ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ d˙tfL Ô·‡ ÏL ˙‚ B‡ , «»«∆∆∆∆ƒ¿»»≈»ƒ
˙BÏÊÓe80ÔÁÈ„Ó - da C¯„ ‡lL Èt ÏÚ Û‡81ÌÈÓa «»««ƒ∆…»«»¿ƒ»¿«ƒ

ÌÈÓÚt Úa¯‡ ¯Ù‡·e82Ì‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .Ô‰a C¯B„Â ¿≈∆«¿«¿»ƒ¿≈»∆¿ƒ»¿»»∆
¯Ù‡‰ ÌÈc˜Ó - ˙ÈÁeÏÁÏ83- Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈnÏ «¿ƒ«¿ƒ»≈∆««ƒ¿ƒ«

ÌÈn‰ ÌÈc˜Ó84. «¿ƒ««ƒ

זפותים.79) כדי 80)ואינם יין מעט בגת לשים ודרך
הזפת. של העשן ריח את להעביר 81)להעביר כדי

די  שזפתה אבן של גת ודווקא הזפת. שעל היין צחצוחי
בה  דרך שלא פי על אף זפתה אם עץ של גת אבל בהדחה,
יין. הרבה בה שנבלע מפני הזפת, את לקלוף צריך

אפר.82) פעמים ושתי מים פעמים שתי כלומר,
ומים.83) אפר ומים אפר נותן ואפר 84)היינו, מים נותן

ואפר. מים

.‡Î˙ÙtÊÓ Ô·‡ ÏL ˙b85ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ da C¯cL «∆∆∆¿À∆∆∆»«»»≈»ƒ
C¯„ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰˙eÙÊ ıÚ ÏL ˙‚ B‡ ,˙BÏÊÓe«»«∆≈¿»««ƒ∆…»«

ÛÏ˜Ï CÈ¯ˆ - da86¯OÚ ÌÈL dMÈ Ì‡Â .˙Ùf‰ ˙‡ »»ƒƒ¿…∆«∆∆¿ƒƒ¿»¿≈»»
BÈ‡ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ da Ô˙ B‡ L„Á…∆»«»«ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈≈

‰¯eÓÁ ˙b‰ ‰È‰z ‡Ï .ÛÏ˜Ï CÈ¯ˆ87ÔÓ ¯˙È »ƒƒ¿……ƒ¿∆««¬»»≈ƒ
„iÓ d¯Èz‰Ï ‡l‡ ÛÏ˜È ¯Ó‡ ‡Ï .ÌÈp˜w‰88. ««¿«ƒ…∆¡«ƒ¿…∆»¿«ƒ»ƒ»

הגוי.85) בה דרך אם הרבה בולעת אבן של גת שאפילו
עץ.86) של בגת את 87)אפילו מעכבים אין בגת שהרי

בקנקנים. כמו כך כל ועירוי.88)היין יישון בלי

.·ÎÒ¯Á ÏL ˙b89- ˙Ùf‰ ˙‡ ÛÏwL Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆∆««ƒ∆»«∆«∆∆
„Ú L‡a d˙B‡ ÌÁiL „Ú ,„iÓ da C¯„Ï ¯eÒ‡»ƒ¿…»ƒ»«∆»≈»»≈«

˙Ùf‰ ‰t¯iL90Ô˙ B‡ L„Á ¯OÚ ÌÈL dMÈ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆«∆∆¿ƒƒ¿»¿≈»»…∆»«
.e¯‡aL BÓk ,˙¯zÓ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ da»«ƒ¿»»ƒÀ∆∆¿∆≈«¿

הרי 89) הזפת את שקלף פי על אף חרס ושל שם: במשנה
אותה. מתירה אינה והקליפה אסורה. הראב"ד 90)זו

דייק  רבינו אבל זפת? כאן ואין בקלף המדובר הלא תמה
וכוונתו  שירפה" עד באש אותה שייחם "עד וכתב בלשונו

שם. נמצא היה אילו הזפת שיתרפה כדי שיתחמם עד

.‚Î˙¯nLÓ91:˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆≈»ƒ«»
ÚO ÏL ‰˙È‰ Ì‡¯92dÁÈ„Ó -93Ì‡Â ;da ¯nLÓe ƒ»¿»∆≈»¿ƒ»¿«≈»¿ƒ

¯Óˆ ÏL ‰˙È‰94¯Ù‡·e ÌÈÓa dÁÈ„Ó -95Úa¯‡ »¿»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈∆«¿«
‰˙È‰ Ì‡Â ;da ¯nLÓe ·‚pzL „Ú dÁÈpÓe ,ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒ»«∆ƒ»≈¿«≈»¿ƒ»¿»

LL ÏL96Ô‰a LÈ Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL dMÈÓ - ∆≈¿«¿»¿≈»»…∆¿ƒ≈»∆
Ô¯ÈzÓ - ÌÈ¯L˜97ÛÏÁ ÈÏk ÔÎÂ .98ÌÈˆe‰Â99‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ«ƒ»¿≈¿≈∆∆¿ƒ¿«≈
˙BÙÈÙkÓ Ô‰a100ÔÈ¯eÙz eÈ‰ Ì‡ :ÔÈÈ Ô‰a ÔÈÎ¯BcL »∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆«ƒƒ»¿ƒ

CeaÒa BÊa BÊ ˙BÊeÁ‡ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÁÈ„Ó - ÌÈÏ·Áa«¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬»¿ƒ
¯Ù‡a ÔÁÈ„Ó - ‰L˜101Ô·bÓe ,ÌÈÓÚt Úa¯‡ ÌÈÓ·e »∆¿ƒ»¿≈∆¿«ƒ«¿«¿»ƒ¿«¿»

ÔMÈÓ - ÔzLÙa ˙B¯eÙz eÈ‰ Ì‡Â ;Ô‰a LnzLÓeƒ¿«≈»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿»¿«¿»
Ô¯ÈzÓ - ÌÈ¯L˜ Ô‰a LÈ Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL102. ¿≈»»…∆¿ƒ≈»∆¿»ƒ«ƒ»

שער 92)מסננת.91) פירש ורש"י שער, מיני כל משמע
כלל.93)אדם. בולע אינו קצת.94)שהשער בולע

ניגוב.95) פשתן.96)היינו מנגבן 97)של כך ואחר
בקשרים. נבלע צמח.98)שהיין סיבים 99)מין

הדקלים. סביב קלועים.100)הנכרכים סלים
יותר.101) מתעכב שהיין מנגבן.102)מנגבן כך ואחר

.„ÎÔÈÈ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô‰a C¯cL ˙b‰ ÈÏk¿≈««∆»«»∆»≈»ƒ«»≈
?Ï‡¯Oi‰ Ô‰a C¯„iL È„k Ô˙B‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk ,CÒ∆∆≈«¿«¬ƒ»¿≈∆ƒ¿…»∆«ƒ¿»≈

ÔÈtc‰103ÔÈ·Ïel‰Â ÌÈL„Ú‰Â104ÔÁÈ„Ó -105. ««ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏ˜Ú‰106ıeaˆa ÏLÂ ÔÈ¯Ò ÏL :107ÏL ;Ô·bÓ - »¬»ƒ∆¿»ƒ¿∆ƒ¿¿«¿»∆
‰ÙÈL108Ú ÌÈL ÔMÈÓ - ÈÓb ÏLÂÌ‡Â .L„Á ¯O ƒ»¿∆∆ƒ¿«¿»¿≈»»…∆¿ƒ

ÈÓa ÔËÏBÁ B‡ ,ÔÈÁ˙B¯a ÔÏÈÚ‚Ó - „iÓ Ô¯‰ËÏ ‰ˆ»̄»¿«¬»ƒ»«¿ƒ»¿¿ƒ¿»¿≈
ÌÈ˙ÈÊ109ÔÈÁl˜Ó ÂÈÓÈnL ¯Bpˆ ˙Áz ÔÁÈpÓ B‡ ,110 ≈ƒ«ƒ»««ƒ∆≈»¿«¿ƒ

ÔÈÙ„B¯ ÂÈÓÈnL ÔÈÚÓa B‡111˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzL112, ¿«¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆¿≈»
e¯zÈ Ck ¯Á‡Â113. ¿««»À¿

הענבים.103) על שנותנים דלת מטאטא 104)כעין
את  בו שמנקים או המתפזרים, הענבים את בו שמאספים

סביב 106)במים.105)הגת. הקף את בהם שקושרים
בגת  גם וכנראה הדריכה. בשעת יתפזרו שלא הזיתים
הקורה. מכובד הענבים יתפזרו שלא כזה בכלי השתמשו

יותר.107) שבולע במים.108)קנבוס הגדל עשב מין
שומנם.109) להוציא רכים להיות זיתים לבשל דרך
פוסק.110) בלתי חזק עונה,112)שוטפים.111)בזרם

שווים, והלילה שהיום וניסן תשרי בתקופת לילה או יום
שעות. עשרה שתים במים שישהו שקילוח 113)והעיקר

היין. את ומפליט מבטל שעות י"ב במשך ורדיפתם המים

.‰ÎeÈ‰ - Ï‡¯OÈÏ dlk Ï‡¯OÈ ı¯‡ ‰˙È‰L ÔÓfaƒ¿«∆»¿»∆∆ƒ¿»≈À»¿ƒ¿»≈»
,BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÏkÓ ÔÈi‰ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ««ƒƒ»»»ƒƒ¿»≈¿≈¿ƒ
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˜ÊÁ‰L Ì„‡Ó ‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰ ‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e¿»»»∆…»¿ƒ∆»≈»»∆À¿«
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÈ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf·e ;˙e¯LÎa¿«¿«¿««∆≈¿ƒ«ƒ¿»»
‰È·b‰Â ¯Oa‰ ÔÎÂ .˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L Ì„‡Ó ‡l‡∆»≈»»∆À¿«¿«¿¿≈«»»¿«¿ƒ»

.e¯‡aL BÓk ,ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ«»∆≈»ƒ»¿∆≈«¿

.ÂÎ,ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa ˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á¯‡˙n‰«ƒ¿»≈«≈∆««««ƒ¿»»¿»¿«
È¯‰ - ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ‰È·‚ B‡ ¯Oa B‡ ÔÈÈ BÏ ‡È·‰Â¿≈ƒ«ƒ»»¿ƒ»«¬ƒ«»¬≈

¯zÓ ‰Ê114Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ Ï‡LÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆À»¿≈»ƒƒ¿…»»««ƒ
Ì‡Â .„·Ïa È„e‰È ‡e‰L Ú„BÈ ‡l‡ ,B¯ÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ∆»≈«∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
¯eÒ‡ - el‡ ÌÈ¯·„a ˜c˜„Ó ‡ÏÂ ¯Lk BÈ‡L ˜ÊÁ‰À¿«∆≈»≈¿…¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈»
BÈ‡ - BÏˆ‡ Á¯‡˙Â ¯·Ú Ì‡Â .BÏˆ‡ Á¯‡˙‰Ï¿ƒ¿»≈«∆¿¿ƒ»«¿ƒ¿»«∆¿≈
Ì„‡ BÏ „ÈÚiL „Ú ÂÈt ÏÚ ÔÈÈ ‰˙BL ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎB‡≈»»¿…∆«ƒ«ƒ«∆»ƒ»»

.Ì‰ÈÏÚ ¯Lk»≈¬≈∆

אבל 114) אוכל. שהוא ממה לו ונותן כשר אוכל שסתמו
בזמן  ישראל ובארץ לארץ בחוץ אלו דברים לוקחים אין
אינם  הארץ שעמי מפני בכשרות, שהוחזק ממי אלא הזה
מהגוי  קנה ושמא מכשול תיתן לא עיוור לפני על מקפידים
דבר  יאכל שהישראל מה על מקפיד ואינו לישראל ומוכרם

איסור.

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
אי 1) וניצוק היין; הגוי בה שאוסר הנגיעה, היא כיצד יבאר

לעשות  לעיר ונכנס בספינה או בקרון יינו המניח חיבור; הוי
גדוד  ויצא; תפלה קול ושמע הגוי עם שוהה היה צרכיו;
בנהר  שצפה חבית מלחמה; או שלום דרך למדינה שנכנס

ישראל. שרובה עיר כנגד

.‡ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ da ¯ÒB‡L ‰ÚÈ‚p‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿ƒ»∆≈»»≈»ƒ
˙BÏÊÓe2BÓˆÚ ÔÈia ÚbiL ‡e‰ ?ÔÈi‰3ÔÈa B„Èa ÔÈa , «»««ƒ∆ƒ«««ƒ«¿≈¿»≈

CqÏ Ôk¯cL ÂÈ¯·È‡ ¯‡La4CLÎLÈÂ ,Ô‰a5Ï·‡ . ƒ¿»≈»»∆«¿»¿«≈»∆ƒ«¿≈¬»
˙È·ÁÏ B„È ËLt Ì‡6d‡ÈˆBiL Ì„˜ B„È ˙‡ eÒÙ˙Â , ƒ»«»∆»ƒ¿»¿∆»…∆∆ƒ»

Ùe ,d„ÈÈ ‡ÏÂÔÈi‰ ‡ˆiL „Ú ‰hÓlÓ ˙È·Á‰ eÁ˙ ¿…¿ƒ»»¿∆»ƒƒ¿«»«∆»»««ƒ
¯Ò‡ ‡Ï - B„iÓ ‰hÓÏ „¯ÈÂ7ÊÁ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈi‰ ¿»«¿«»ƒ»…∆¡«««ƒ¿≈ƒ»«

dÈa‚‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÎLÎLÂ ÔÈÈ ÏL Áe˙t ÈÏk8 ¿ƒ»«∆«ƒ¿ƒ¿¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«
ÔÈi‰ ¯Ò‡ - ÔÈia Ú‚ ‡ÏÂ ÈÏk‰9. «¿ƒ¿…»«««ƒ∆¡«««ƒ

בהנאה.2) ופי 3)אפילו יין, בו שיש בנוד נגע אם אבל
והיין  לזה זה דפנותיו והניע מלא אינו ואפילו סתום הנוד

מותר. ההנעה ידי על ניסוך 4)התנדנד דרך אין ברגל אבל
שנתבאר  כמו נאסר, היין אין ברגלו ביין גוי נגע ואם בכך,

יא. הלכה יא, בפרק בחוזק,5)למעלה היין ויניע וינדנד
ידי  על הבא קל נענוע ואפילו שכשוך, בלא נגיעה אבל
בשתיה  אבל בהנאה, אוסרים אינם - בלבד היד הכנסת

שהיה.6)אסור. מעשה נט: זרה אבל 7)עבודה בהנאה,
למעלה. שנתבאר כמו אסור, לא 8)בשתיה שהגבהה

נדנוד  והעיקר להיתר, ובין לאיסור בין מורידה, ולא מעלה
בדין  ס. שם מגמרא זה דין למד רבינו פתוח. הכלי ופי היין
ניסוך  דרך שאין מפני אשי רב והתיר יין, נאד הנושא גוי
ניסוך  דרך ואין סגור בנאד שהמדובר רבינו ופירש בכך,
בשכשוך. ניסוך דרך פתוח שבכלי ומכאן סגור, בכלי

ניסוך 9) דרך שאין וסובר חולק, הבית בתורת והרשב"א

ידי  על אלא סתום, בין פתוח בין כלי בהנעת לנסך בכך
או  בהם לנסך שדרכם מאבריו, באחד יין של גופו שכשוך
בשם  קכה סימן ביורהֿדעה הטור כתב וכן אחר. דבר ידי על

הרא"ש.

.·ÔÈÈ ÏL ÈÏk ÏË10B‰Èa‚‰Â11ÏÚ Û‡ ,ÔÈi‰ ˜ˆÈÂ »«¿ƒ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«««ƒ««
CLÎL ‡lL Èt12BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a È¯‰L ;¯Ò‡ -13. ƒ∆…ƒ¿≈∆¡«∆¬≈»««ƒƒ…

¯zÓ - Ú‚ ‡ÏÂ CLÎL ‡ÏÂ dÈa‚‰14. ƒ¿ƒ«¿…ƒ¿≈¿…»«À»

קובעת 11)פתוח.10) אינה שהגבהה למעלה, נתבאר
"והגביהו". כתב הגבהה, ידי על יציקה שדרך ומשום כלל,

בהנאה.12) (רבינו 13)אפילו בו. נגע כאילו הוא והרי
נאסר, יצק שממנו בכלי שנשאר היין גם אם פירש ולא סתם
שגוי  ששת, רב מפרש שם בגמרא ממנו. שיצא היין רק או
אבל  הכלי, מן שיצא היין רק נאסר כלי אל מכלי המערה
רק  גזרו מדרבנן, רק הוא כוחו שאיסור מפני מותר, הנשאר
רבינו  של מלשונו שמשמע ירוחם, רבינו וכתב שיצא. ביין
הנשאר  את מתירים והמרדכי הרא"ש אבל אסור. שהכל
ס. שם ותוספות שם רש"י דעת וכן בשתיה, אפילו

גוי). אינה 14)דיבורֿהמתחיל בעצמה שהגבהה נג. גיטין
ואין  בשתיה, אפילו ומותר ניסוך. מעשה שיעשה עד ניסוך
ששם  מפני הקודמת, שבהלכה בחבית ידו לפשט דומה זה
והגבהה  כלל, נגע לא כאן אבל שכשך, שלא אלא ביד נגע

אוסרת. אינה

.‚,Ú˜¯wa ÈÏk‰ ÊÁB‡ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»»≈«¿ƒ««¿«
¯zÓ ÔÈi‰ - ÔÈÈ BÎB˙Ï ˜ˆÈ Ï‡¯OÈÂ15„„ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈»«¿«ƒ««ƒÀ»¿ƒƒ¿≈

ÔÈi‰ ¯Ò‡ - ÈÏk‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰16. »≈»ƒ«»«¿ƒ∆¡«««ƒ

ראה 15) שכשכו. ולא בו נגע לא שהרי בשתיה, אפילו
הקודמת. כיון 16)ההלכה ס. ע"ז פפא רב של מימרא

שם  תוספות בקנה. כנוגע הוא הרי הקילוח בשעת שנדנד
בקילוח  אחר דבר ידי על כנוגע כלומר, ואי. דיבורֿהמתחיל
היין  נאסר הנדנוד שמשום לומר ואין מיימוניות). (הגהות
שהרי  רבינו, של לשונו מפשטות שמשמע כמו שבכלי,

למעלה. שנתבאר כמו שכשוך אלא אוסר, אינו קל נענוע

.„Ìe˙Ò ÈÏk17ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ BÏËÏËÏ ¯zÓ - ¿ƒ»À»¿«¿¿»≈»ƒ
;„„˙Ó ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÏÊÓe«»ƒ»¿»¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿≈
ÌB˜nÓ ÔÈÈ ÏL „B ¯È·Ú‰ .Ceqp‰ C¯c ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆∆∆«ƒ∆¡ƒ∆«ƒƒ»

B„Èa „Bp‰ Èt ÊÁB‡ ‡e‰Â ÌB˜ÓÏ18„Bp‰ ‰È‰L ÔÈa , ¿»¿≈ƒ«¿»≈∆»»«
.„„˙Ó ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓ - ¯ÒÁ B‡ ‡ÏÓ»≈»≈À»¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿≈
Ú‚ ‡nL ,¯eÒ‡ - ÔÈÈ ‡ÏÓ Áe˙t Ò¯Á ÈÏk ¯È·Ú‰∆¡ƒ¿ƒ∆∆»«»≈«ƒ»∆»»«

Ba19¯ÒÁ ‰È‰ Ì‡Â .20BÎLÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯zÓ -21. ¿ƒ»»»≈À»∆»ƒ≈ƒ¿¿

למעלה.17) פיו 18)מבואר אם וכן כסתום, הוא הרי
פומיה. דקטור והוא שם: ירושלמי כיון 19)קשור. שם:

ודווקא  ביין. שיגע הדבר קרוב ופתוח, יין מלא שהוא
טבעות  דרך או בחוט העבירו אם אבל בידיו, כלי שהעביר

בו. נגע שמא לחשוש שאין שמא 20)מותר, לחשוש אין
בו. בכלי 21)נגע ששכשוך א, בהלכה למעלה נתבאר

עצמו. ביין נגיעה בלא אפילו אוסר פתוח

.‰‰ÊÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÔÈÈa Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ¿…ƒ¿«≈»∆
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„·Ïa ‰È‰a ¯zÓ ÔÈi‰ È¯‰ -22ÏÙL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¬≈««ƒÀ»«¬»»ƒ¿«≈«¿∆»«
ÔÈÈ ÏL „B ÏÚ23˙Ó ÏÚ ˙È·ÁÏ B„È ËÈLB‰L B‡ ,24 «∆«ƒ∆ƒ»∆»ƒ«¿»

.ÔÈÈ ˙‡ˆÓÂ ÔÓL ‡È‰L∆ƒ∆∆¿ƒ¿≈«ƒ

ה.22) הלכה יא, בפרק שנתבאר כמו בשתיה, אסור אבל
שמן.24)פתוח.23) של שהיא לו היה נדמה כלומר,

.Â‡Ïa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a»««ƒƒ…∆≈»ƒ«»¿…
‰i˙La ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈia Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ek25. «»»ƒ¿…»«««ƒ¬≈∆À»ƒ¿ƒ»

,¯Á‡ ÈÏÎÏ ˜ˆÈÂ ÔÈÈ ÏL ÈÏk dÈa‚‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿»«ƒ¿ƒ«≈
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÓL B‡ ¯ÎL ‡e‰L ‰n„Ó ‡e‰Â¿¿«∆∆≈»∆∆¬≈∆À»

מן 25) מותר ביין נגיעה בלי גוי של כוחו בשתיה. אפילו
אבל  בלבד, בכוונה כוחו על וגזרו אסרוהו וחכמים התורה,

שם. חכמים, אסרו לא בכוונה שלא

.Ê˙eÁÏ B‡ ˙È·Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎƒ¿«»≈»ƒ«»¿«ƒ«¬
ËLÙe ,ÔÈÈ Lw·ÏÔÈÈa Ú‚Â OtÁÓ ‡e‰Lk B„È26- ¿«≈«ƒ»«»¿∆¿«≈¿»«¿«ƒ

Ôek˙ ÔÈÈÏ È¯‰L ;¯eÒ‡27.‰ek ‡Ïa Ú‚B ‰Ê ÔÈ‡Â , »∆¬≈¿«ƒƒ¿«≈¿≈∆≈«¿…«»»

מעשה 26) נז: שם שכשוך. ידי על כלומר, האוסרת, בנגיעה
בהנאה. שאסור הלכה ונפסקה במחוזא, אף27ֿ)שהיה

יד  לא הנגיעה שבשעת היה עלֿפי שהרי יין, זו שבחבית ע
ליין  שנתכוין כיון בכוונה, שלא נוגע זה אין יין, מחפש
"שכשך  שם בגמרא שאמרו שמה סובר והראב"ד בכלל.
יין, יש זו שבחבית שהכיר אחרי ששכשך פירושו ביה",
כמו  מותר, שכשך ולא ידו הוציא שנודע אחר אם אבל
רבינו  על בהשגתו דבריו כוונת היא וזו בשמו. הטור שהביא

הראב"ד. על משנה' ה'כסף תמיהת מיושבת ובזה כאן.

.ÁÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ì„˜Â ,dk¯‡Ï ‰˜cÒpL ˙È·Á»ƒ∆ƒ¿¿»¿»¿»¿»«»≈»ƒ
d˜·ÁÂ ˙BÏÊÓe28ÌÈÒ¯Á‰ e„¯t˙È ‡lL È„k29È¯‰ - «»«¬»»¿≈∆…ƒ¿»¿«¬»ƒ¬≈
‰È‰a ¯zÓ ‰Ê30ÒÙ˙Â ,daÁ¯Ï ‰˜cÒ Ì‡ Ï·‡ . ∆À»«¬»»¬»ƒƒ¿¿»¿»¿»¿»«

;‰i˙La ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏtÈ ‡lL È„k ÔBÈÏÚ‰ ˜„qa«∆∆»∆¿¿≈∆…ƒ…¬≈∆À»ƒ¿ƒ»
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÁk ÏÚ ÔÈi‰ ÔÈ‡ È¯‰L31. ∆¬≈≈««ƒ«…∆≈»ƒ«»

היין,28) ישפך שלא החרס חלקי וחיבר זרועותיו, בין לחצה
חבק). ערך ערוך, (ראה שם של 29)רש"י בחבית המדובר

היין 30)חרס. להציל נתכוין שהרי בכוונה, שלא כנוגע
כל 31)בלבד. נשפך, היין אין הגוי מעשה בלי גם שהרי

שלא  כדי עליו, מכביד רק והוא העליון, החלק נפל שלא זמן
ניתנת  כאילו פירוש קעביד, לבינה מעשה שם: בגמרא יפול.
ואומר  מוסיף ורש"י להכביד. כדי החבית, על לבינה

בשתיה. מותר יין, מעט שיוצא שאףֿעלֿפי

.ËÔÈÈ ÏL ¯B·Ï ÏÙpL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ32 ≈»ƒ«»∆»«¿∆«ƒ
ÔÈi‰ Ba LiL ¯Ba‰ „„nL B‡ ,˙Ó ÌMÓ e‰eÏÚ‰Â¿∆¡ƒ»≈∆»««∆≈««ƒ

‰˜a33ÂÈÏÚÓ ‰Ú¯v‰Â ·e·f‰ ˙‡ ÊÈz‰L B‡ ,34 ¿»∆∆ƒƒ∆«¿¿«ƒ¿»≈»»
ÁtËÓ ‰È‰L B‡ ,‰˜a35˙Á˙B¯‰ ˙È·Á‰ Èt ÏÚ36 ¿»∆∆»»¿«≈««ƒ∆»ƒ»««
‰ÁÈ˙¯‰ ÁezL È„k37d˜¯Êe ˙È·Á ÏËpL B‡ , ¿≈∆»«»¿ƒ»∆»«»ƒ¿»»

¯BaÏ B˙ÓÁa38Ì‡Â .„·Ïa ‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «¬»«¬≈∆À»«¬»»ƒ¿«¿ƒ
ÈÁ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰ÏÚ39¯eÒ‡ ÔÈi‰ - »»»≈»ƒ«»«««ƒ»

.‰È‰a«¬»»

בהנאה,32) מותר ביין ממש שנגע ואףֿעלֿפי שם: משנה
ה. בהלכה שנתבאר כמו בכוונה, שלא נוגע שהוא מכיון

אוסרת 33) אחר דבר ידי על ונגיעה היין. את בו שמודדין
בכוונה  שלא לכוחו דומה זה ואין בהנאה, לא אבל בשתיה

ביין. לנגוע נתכוון כאן שהרי ו, היין.34)שבהלכה מעל
בידו 36)בידו.35) מטפח והגוי בועות, ומעלה התוססת

(הבועות). הרתיחות בכך.37)על ניסוך דרך אין
והכשירו 38) רבינו, ומפרש והכשירו". מעשה היה "זה שם:

ידי  על נגיעה שזה מפני והטעם אסור. בשתיה אבל בהנאה
ביין, בידו נגע שמא חוששים בחמתו שלא אבל אחר, דבר
ולחםֿמשנה, רדב"ז כסףֿמשנה, (וראה בשתיה. גם ואסור
השגת  מעליו להסיר כדי אלה, רבינו בדברי שהאריכו
ה  סעיףֿקטן קכה, סימן יורהֿדעה ט"ז וראה הראב"ד,

שם). שלו 39)וש"ך לאליל ומודה שניצול, שמח הוא
כיום  עליה דמי פפא, רב אמר שם: היין. את לו ומנסך

שם. רש"י וכפירוש אידם,

.È,·˜p‰ ÔÓ ˜˜t‰ ËÓLÂ ,dcˆa ·˜ ‰È‰L ˙È·Á»ƒ∆»»∆∆¿ƒ»¿ƒ¿««¿»ƒ«∆∆
·˜p‰ ÌB˜Óa BÚaˆ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»≈»ƒ«»∆¿»ƒ¿«∆∆
„Ú ˙È·Á‰ L‡¯nL ÔÈi‰ Ïk .ÔÈi‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈««ƒ»««ƒ∆≈…∆»ƒ«

·˜p‰40‰i˙La ¯zÓ - ·˜p‰ ˙ÁzLÂ ,¯eÒ‡ -41. «∆∆»¿∆«««∆∆À»ƒ¿ƒ»

היה 40) אצבעו, הניח לא שאילו והטעם, בהנאה. אפילו
מכחו. בא כולו ונמצא היין אותו כל ואף 41)יוצא

כשר  יין יוצקים שאם חיבור, ניצוק ב בהלכה פוסק שרבינו
היין, כל נאסר פוסק, בלתי בקילוח נסך יין שבו כלי לתוך
שכל  כאן וכלֿשכן שלמטה, היין עם מתחבר שלמעלה והיין
מפני  הנקב, מן שלמטה מה כאן אסרו לא  מחובר, היין
לא  מכוחו, כבא מדרבנן רק נאסר הנקב מן שלמעלה שהיין
התחתון  היין שמתערב משום אסרוהו לא וגם חיבורו, אסרו

בעליון.

.‡È‰ÙeÙk ˙˜ÈÓ42B‡ ˙ÎznÓ d˙B‡ ÔÈOBÚL , ≈∆∆¿»∆ƒ»ƒ«∆∆
CB˙Ï dL‡¯ ÁÈp‰L ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÎeÎfÓÔÈi‰ ƒ¿ƒ¿«≈»∆∆ƒƒ«…»¿««ƒ

ÔÈi‰ ıˆÓe ,˙È·ÁÏ ıeÁ ¯Á‡‰ L‡¯‰Â ˙È·ÁaL∆∆»ƒ¿»…»«≈∆»ƒ»«««ƒ
„·BÚ‰ ‡·e ,„ÈÓz ÔÈOBÚL C¯„k „¯ÈÏ ÔÈi‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ««ƒ≈≈¿∆∆∆ƒ»ƒ»»≈
ÔÈi‰ ÚÓe ˙˜Èn‰ Èt ÏÚ BÚaˆ‡ ÁÈp‰Â ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒƒ«∆¿»«ƒ«≈∆∆»«««ƒ
‡ˆBÈ ‰È‰ Ïk‰L ;˙È·ÁaL ÔÈi‰ Ïk ¯Ò‡ - „¯ÈlÓƒ≈≈∆¡«»««ƒ∆∆»ƒ∆«…»»≈

¯¯‚Â43.BÁkÓ ‡·k Ïk‰ ‡ˆÓÂ ,B„È ÈÏeÏ ¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»«…¿»ƒ…

גישתא".42) ובת "גישתא עב: שם הוא 43)בגמרא והרי
ומשום  ארוכה. חבית כמו היא שזו ממש, בחבית כנוגע
כיון  הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו היין אסור אינו ניצוק
כוונה  כאן אין וגם מכוחו, כבא רק ונאסר ממש, נוגע שאינו

חיבור. ניצוק משום חכמים בו אסרו לא לנסך,

.·ÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈÈ Ba LiL ÈÏk CB˙Ï ÔÈÈ ‰¯ÚÓ‰«¿»∆«ƒ¿¿ƒ∆≈≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe44¯Ò‡ -45È¯‰L ;ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ Ïk «»∆¡«»««ƒ∆«¿ƒ»∆¿∆¬≈

˜Bvp‰ „enÚ‰46¯aÁÓ47ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈa »««ƒ¿«≈≈««ƒ∆«¿ƒ»∆¿
„·BÚÏ „„Bn‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBzÁz‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈ·e≈««ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ»«≈¿≈

‰ˆÈÙ ıtÈ - B„ÈaL ÈÏk CB˙Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk48B‡ »ƒ«»¿¿ƒ∆¿»¿«≈¿ƒ»
‰˜È¯Ê ˜¯ÊÈ49¯Ò‡ÈÂ ¯eaÁ ˜Bv ‰È‰È ‡lL È„k , ƒ¿…¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆ƒƒ¿∆¡…

.ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka ¯‡MiM ‰Ó ÂÈÏÚ»»«∆ƒ»≈«¿ƒ»∆¿
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בטור 44) מובא הגאונים, בשם והרשב"א יינם, סתם (אפילו
ממש, נסך ביין רק אוסר שניצוק כתב, קכה, סימן יורהֿדעה
שם). ביתֿיוסף וראה בשתיה. אפילו מותר יינם בסתם אבל

בלבד.45) בשתיה שאסור ואומר משיג והראב"ד בהנאה.
המקלח.46) יין של של 47)עמוד רב ומעשה הונא, כרב

שם. חסדא קודם 48)רב הניצוק של העליון ראש שיפסיק
שבשני  היין את יחבר שלא כדי לכלי, התחתון ראש שיגיע

נפצי 49)הכלים. או קטופי "קטפי שם: בגמרא מרחוק.
ו"נפצי" זריקה, היינו ש"קטפי" רבינו ומפרש נפוצי".

להיפך. פירש ורש"י להפסיק. משמעותה

.‚ÈCtLÓ50Ì‡ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ba „„nL «¿≈∆»«¿≈»ƒ«»ƒ
ÔÈÈ ˙·ÎÚ CtLn‰ ‰ˆ˜a LÈ51Ba „cÓÈ ‡Ï - ≈ƒ¿≈««¿≈¬∆∆«ƒ…ƒ¿…

·bÈÂ epÁÈ„iL „Ú Ï‡¯OÈÏ52ÁÈ„‰ ‡Ï Ì‡Â .53È¯‰ - ¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ∆ƒ«≈¿ƒ…≈ƒ«¬≈
.¯eÒ‡ ‰Ê∆»

ומושיבים 50) קצר, נקב ומלמטה רחב פיו שלמעלה כלי
היין  ושופכים צר, שפיה לוקחים של צלוחית פי על אותו

הצלוחית. לתוך יורד והוא לתוכו המידה מקום 51)מן
חיבור. ניצוק משום אסורה והיא יין. טיפת שם שמתעכבת

כמו 52) ואפר, במים היינו בגמרא האמור ניגוב סתם
ניגוב, צורך אין יין עכבת ובלא ג. הלכה יא בפרק שנתבאר
עד. שם בברייתא ששנינו ומה בלבד, הדחה ומספיקה
שם  שאין אףֿעלֿפי ומשמע ינגב, אבן ושל עץ של המשפך
אבל  הרבה, בו שנשתמש גוי של במשפך היינו יין, עכבת
אחת  פעם בו ומדד יין, עכבת בו שאין ישראל של משפך
רבינו, של מלשונו מדייק (הכסףֿמשנה ודיו. מדיחו לגוי,
כך  ומתוך מועיל, אינו לבדו שניגוב וינגב", "ידיחנו שכתב
הלחםֿ של הקצר מפירושו אבל קצת, דחוק לפירוש נכנס
שידיחנו  רבינו שאמר ומה קושי, כל שאין משמע משנה
וניגוב, הדחה שהוא בגמרא, האמור ניגוב, סתם היינו וינגב
וינגב"). "להדיח כן גם רבינו כותב כז בהלכה ולהלן

בדיעבד.53) מותר ניגב, שלא אףֿעלֿפי הדיח, אם אבל

.„ÈÔÈÓËÁ ÈL ÔÈÓk BÏ LiL ÈÏk54,epnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ¿ƒ∆≈¿ƒ¿≈√»ƒ¿ƒƒ∆
ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰L ,ÌÈ„iÏ Ì‰a ÔÈÏËBpL ÌÈÏk‰ BÓk¿«≈ƒ∆¿ƒ»∆«»«ƒ∆»»»≈«ƒ
,‰Ê ÌËÁÓ ‰˙BLÂ ıˆBÓ Ï‡¯OÈ ‰È‰Â ,Ï‡¯OÈ „Èa¿«ƒ¿»≈¿»»ƒ¿»≈≈¿∆≈…∆∆
ÌËÁ‰ ÔÓ ‰˙BLÂ ıˆBÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â¿»≈»ƒ«»≈¿∆ƒ«…∆

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈM‰55ÈÏ‡¯Oi‰ ÌÈc˜iL ‡e‰Â . «≈ƒ¬≈∆À»¿∆«¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
;‰˙BL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ„ÚÂ ˜ÒÙÈÂ¿ƒ¿…«¬«ƒ»≈»ƒ«»∆
ÔÈi‰ ¯ÊÁÈ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÒÙiMnL∆ƒ∆ƒ¿…»≈»ƒ«»«¬…««ƒ

ÌËÁa ¯‡MiL56,Ba ¯‡MiM ‰Ó Ïk ¯Ò‡ÈÂ ÈÏkÏ ∆ƒ»≈«…∆«¿ƒ¿∆¡…»«∆ƒ»≈
BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a È¯‰L57. ∆¬≈»««ƒƒ…

קנישקנין.54) עב: שם לניצוק 55)בגמרא דומה זה ואין
דרך, באותה לרדת סופו היין כל ששם מפני יב, שבהלכה
בכיוון  שוטף ישראל, של לפיו הנמשך הקילוח כאן אבל

הגוי. של לפיו שנמשך מזה נגע 56)אחר שלא אףֿעלֿפי
חוזר  גוי בפי הנוגע שהיין מפרש שם ורש"י הגוי. בפי

אבל 57)למטה. בחוטם, שנשאר ליין שחוששים לשיטתו
אין  למטה, שחוזר בפיו שנגע ליין שחוששין רש"י לשיטת

החבית. בכל היין שמתערב משום פשוט אלא לזה, צריך

.ÂË˙È·Á‰ ÔÓ ÔÈi‰ ıˆnL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«««ƒƒ∆»ƒ
˙˜ÈÓa58¯ÊÁÈ - ˜ÒtiLkL ;daL ÔÈi‰ Ïk ¯Ò‡ - ¿≈∆∆»«»««ƒ∆»∆¿∆ƒ»≈«¬…

˙˜Èna ‰ÏÚL ÔÈi‰59¯Ò‡ÈÂ ˙È·ÁÏ ÏtÈÂ B˙ˆÈˆÓa ««ƒ∆»»«≈∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ…∆»ƒ¿∆¡…
Ïk‰60. «…

ומוצצים 58) שבמגופה, נקב דרך לחבית שנותנים חלול קנה
יין. ומעלה משום 59)בו נאסר לפיו הגיע לא ואפילו

רש"י  ושיטת הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו מכחו, שבא
שכתבנו  מה וראה לפיו. עד היין במינקת שמעלה משום

יד. בהלכה בהנאה.60)למעלה אפילו

.ÊËÏ‡¯OÈ ÌÚ ¯È·ÚÓ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»»«¬ƒƒƒ¿»≈
Ô‰È¯Á‡ CÏB‰ ‡e‰Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÈÈ Èck«≈«ƒƒ»¿»¿≈«¬≈∆

Ô¯ÓLÏ61e‚ÈÏÙ‰ elÙ‡ ,62ÏÈÓ È„k epnÓ63È¯‰ - ¿»¿»¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¬≈
‡ˆÈ ‰zÚ :¯ÓB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡L ;˙B¯zÓ el‡≈À»∆≈»¬≈∆¿≈«»≈≈
È‡Â eÎÏ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡Â .e˙B‡ ‰‡¯ÈÂ eÈÙÏ¿»≈¿ƒ¿∆»¿ƒ»«»∆¿«¬ƒ
eÁzÙiL È„k ÂÈÈÚÓ eÓlÚ˙ Ì‡ - ÌÎÈ¯Á‡ ‡B·‡64 »«¬≈∆ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈∆ƒ¿¿

eÙÈ‚ÈÂ e¯ÊÁÈÂ „k‰ Èt65·b˙Â d˙B‡66Blk ÔÈi‰ È¯‰ - ƒ««¿«¿¿¿»ƒ»¿ƒ…¬≈««ƒÀ
‰i˙La ¯eÒ‡67¯zÓ - ÔkÓ ˙BÁt Ì‡ ;68. »ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»À»

המשתמר.61) בחזקת היה  אם התרחקו.62)במשנה:
יותר 63) מהם הפליג אפילו כתוב: בברייתא שם בגירסתנו

וכן  והרא"ש. הרי"ף גירסת וכן מיל, כדי גורס ורבינו ממיל.
במשנה. רש"י הכד.64)מפרש פי כל את שיפתח פירוש,

אחרת.65) במגופה שהה 66)ויסתמו אם אבל ותתייבש,
שמעון  כרבן נאסר, לא ולסותמה במגופה חור לעשות כדי

שם. גמליאל ביין 67)בן ונגעו הכד פי את פתחו שמא
הכד  שחתימת מפני מותר, בהנאה אבל סתמוהו, ואחרֿכך
ט, הלכה יג בפרק להלן פוסק ורבינו אחד, כחותם הוא הרי
ומותר  בשתיה אסור אחד, בחותם גוי אצל המופקד שיין

בשתיה.68)בהנאה. אפילו

.ÊÈÏÚ Û‡ ,B˙eÁa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÁÈpn‰ ÔÎÂ¿≈««ƒ«≈»ƒ«»«¬««
¯zÓ ÔÈi‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ÒÎÂ ‡ˆBÈ ‡e‰L Èt69; ƒ∆≈¿ƒ¿»»«À««ƒÀ»

‚ÈÏÙÓ ‡e‰L BÚÈ„BÓ Ì‡Â70ÁzÙiL È„k ‰‰LÂ , ¿ƒƒ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«
BÈÈ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ·b˙Â ÛBbÈÂ¿ƒ¿ƒ…««ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈««ƒ«≈
ÒÎÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ‰ÈÙÒa B‡ ÔB¯˜a¿»ƒ¿ƒ»ƒ»≈»ƒ«»¿ƒ¿«

ÂÈÎ¯ˆ ˙BOÚÏ ¯ÈÚÏ71BÚÈ„B‰ Ì‡Â ;¯zÓ ÔÈi‰ - »ƒ«¬¿»»««ƒÀ»¿ƒƒ
ÁzÙiL È„k ‰‰LÂ ,‚ÈÏÙÓ ‡e‰L72ÛBbÈÂ73- ·b˙Â ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…

˙Bi·Áa el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰««ƒ»ƒ¿ƒ»¿»«¿»ƒ»≈¿»ƒ
˙BÓe˙Ò74¯Á‡Ó ,‰‰L ‡Ï elÙ‡ ,˙BÁe˙Ùa Ï·‡ ; ¿¬»ƒ¿¬ƒ…»»≈««

.¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ‚ÈÏÙÓ ‡e‰L ÔÚÈ„B‰L∆ƒ»∆«¿ƒ««ƒ»

יכנס 69) פן ביין, לנגוע הגוי שמתיירא בשתיה, אפילו
מתרחק.70)הישראל. לו 71)שהוא הלך במשנה:

עקלתון  בדרך הלך פירוש, ורחץ. לעיר נכנס בקפנדריא
הלך  שאפילו ומשמע קפנדריא, הזכיר לא ורבינו קצרה.
דוקא, לאו במשנה שאמרו וקפנדריא מותר, הרגילה בדרך
בבא  רק שהמדובר שם: רבא לדברי ניגוד כל בזה ואין
על  הטעונות טהרות לענין נאמרו דבריו כי עקלתון, בדרך
אבל  בנגיעתם, ומטמאים הארץ עמי והפועלים החמור,
כתב  והטעם, עקלתון. דרך צריכים לא נסך יין לעניין
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נטמאות, עין כהרף בלבד בנגיעה שבטהרות הכסףֿמשנה,
וישכשך, הגוי יגע אלאֿאםֿכן נאסר אינו ביין מהֿשאיןֿכן
ונוסף  ויראהו, הישראל יבוא בינתיים שמא הוא וחושש
וצריך  שמסיים כמו סתומות בחביות המדובר כאן הרי לכך,
לא  אם אפילו מותר ולכן ולסתום, לפתוח כדי מסוים זמן
והרא"ש  והר"ן בשתיה. ומותר עקלתון, דרך הישראל בא
עקלתון  בדרך רק נסך ביין שגם וסוברים רבינו, על חולקים

בשתיה. חדשה.73)החבית.72)מותר מגופה יעשה
סתומות 74) אסורות, פתוחות חביות המשנה: בסוף

ה  כל שעל משמע הדברים.מותרות. מוסבים בבות

.ÁÈÁÈp‰Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÏÎB‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»≈ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ«
È˜ÙÏBc‰ ÏÚ Áe˙t ÔÈÈÂ ÔÁÏM‰ ÏÚ Áe˙t ÔÈÈ75‡ˆÈÂ «ƒ»«««À¿»¿«ƒ»«««¿¿ƒ¿»»

¯eÒ‡ ÔÁÏM‰ ÏÚL -76Ì‡Â .¯zÓ È˜ÙÏBc‰ ÏÚLÂ , ∆««À¿»»¿∆««¿¿ƒÀ»¿ƒ
‰˙Le ‚ÊÓ :BÏ ¯Ó‡77˙ÈaaL Áe˙t‰ ÔÈi‰ Ïk - »«¿…¿≈»««ƒ«»«∆««ƒ

.¯eÒ‡»

יין.75) כלי בו שמניח עץ כלי ופירושו, הערוך. כגירסת
הישראל.76) יכנס פן  בו, לנגוע הגוי הואיל 77)שמתיירא

היין. בכל ונוגע דעתו סומך במקצת, ברשות ידיו את שחיזק

.ËÈ‰˙BL ‰È‰ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ78ÏB˜ ÚÓLÂ , »»∆ƒ»≈»ƒ¿»«
.¯zÓ Áe˙t‰ ÔÈi‰ Û‡ - ‡ˆÈÂ ˙Òk‰ ˙È·a ‰lÙz¿ƒ»¿≈«¿∆∆¿»»«««ƒ«»«À»
,‰¯‰Óa ‡B·ÈÂ ÔÈi‰ ¯kÊÈ ‰zÚ :¯ÓB‡ È¯Îp‰L∆«»¿ƒ≈«»ƒ¿…««ƒ¿»ƒ¿≈»
,BÓB˜nÓ ÊÊ BÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,BÈÈa Ú‚B È˙B‡ ‡ˆÓÈÂ¿ƒ¿»ƒ≈«¿≈¿ƒ∆≈»ƒ¿

„·Ïa ÂÈÙlM ‰Ó ‡l‡ ¯Ò‡ ÔÈ‡Â79. ¿≈∆¡»∆»«∆¿»»ƒ¿«

רבא.78) והתיר שהיה, מעשה ע. שלפניו 79)שם ומה
הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו עמו. שותה שהרי אסור,

אסור. השולחן שעל

.Î˙Á‡ ¯ˆÁa ÔÈ¯„ eÈ‰L Ï‡¯OÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ80, ≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»»ƒ¿»≈««
Ì‰ÈL e‡ˆÈÂ81¯ÊÁÂ ,„tÒ‰ B‡ Ô˙Á ˙B‡¯Ï ‰Ï‰·a ¿»¿¿≈∆¿∆»»ƒ¿»»∆¿≈¿»«

Á˙t‰ ¯‚ÒÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰82- Ï‡¯OÈ Ck ¯Á‡Â , »≈»ƒ¿»««∆«¿««»ƒ¿»≈
B¯z‰a Ï‡¯OÈ ˙È·aL Áe˙t‰ ÔÈi‰ È¯‰83¯‚Ò ‡lL ; ¬≈««ƒ«»«∆¿≈ƒ¿»≈¿∆≈∆…»«

ÈÏ‡¯Oi‰ ÒÎ ¯·kL ˙Úc ÏÚ ‡l‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ∆»«««∆¿»ƒ¿««ƒ¿¿≈ƒ
‡e‰L BÏ ‰n„ÓÎÂ ,ıeÁa Ì„‡ ¯‡L ‡ÏÂ B˙È·Ï¿≈¿…ƒ¿«»»«¿ƒ¿À∆∆

BÓ„˜84. ¿»

שהיה.80) מעשה ביתו.81)שם, את הישראל סגר ולא
החצר.82) בבהלה,83)של יציאתו לפני קודם שהיה כמו

הגוי  נכנס שמא חוששין ואין א. הלכה יג פרק לקמן ראה
בפניו. הפתח את שסגר מכיון ביינו, ונגע ישראל של לביתו

בגמרא 84) לא. או חזר אם בו, מרגיש אינו הבהלה שמתוך
סתם, ורבינו למטה. והגוי למעלה גר כשישראל המדובר,
ודעת  כך. הדין לזה, זה סמוכים בתים בשני שגם ומשמע
והישראל  בתחתונה והיין דוקא, ותחתונה שעליונה רש"י

מלמעלה. רואהו

.‡Î„Á‡ ˙È·a ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏLÂ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈÈ85, «ƒ∆ƒ¿»≈¿∆≈»ƒ¿«ƒ∆»
˙BÁe˙t ˙Bi·Á eÈ‰Â86˙ÈaÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎÂ , ¿»»ƒ¿¿ƒ¿«»≈»ƒ««ƒ

ÔÈi‰ Ïk ¯Ò‡ - B„Úa ˙Ïc‰ ÏÚÂ87ÔBlÁ LÈ Ì‡Â .88 ¿»««∆∆«¬∆¡«»««ƒ¿ƒ≈«
‰‡B¯Â Á˙t‰ È¯BÁ‡ „ÓBÚ‰ epnÓ ÏkzÒnL ˙Ïca«∆∆∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈¬≈«∆«¿∆

ÔnLÂ ,˙B¯zÓ ÔBlÁ‰ „‚kL ˙Bi·Á‰ Ïk - Bc‚k¿∆¿»∆»ƒ∆¿∆∆««À»¿∆ƒ
.B˙B‡ ‰‡B¯‰ ÔÓ „ÁÙÓ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡ ÔÈ„„v‰«¿»ƒ¬∆¬≈¿«≈ƒ»∆

ביה 85) דיתיב ביתא ההוא הגירסא: שלפנינו בגמרא שם
חמרא  ביה "דיתיב גורס רבינו אולם גוי. על דישראל, חמרא

והרשב"א. הרי"ף גירסת היא וכן וגוי", אבל 86)דישראל
ויגוף  שיפתח כשיעור שהה אם אלא אסור אינו בסתומות

יז. בהלכה כמו שמא 87)ותיבש, מפחד הגוי אין שהרי
נסך. ובוודאי ישראל, אותו -88)יראה מפחד שהרי שם.

החלון. שכנגד החביות של להיתרן נימוק

.·ÎÈ¯‡ ‚‡L Ì‡ ÔÎÂ89„·BÚ‰ Á¯·e ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ»«¬ƒ¿«≈»«»≈
;¯zÓ ÔÈi‰ - ˙BÁe˙t‰ ˙Bi·Á‰ ÔÈa ‡aÁÂ ÌÈ·ÎBk»ƒ¿∆¿»≈∆»ƒ«¿««ƒÀ»
‡e‰Â ,Ô‡k ‡aÁ ¯Á‡ Ï‡¯OÈ ‡nL :¯ÓB‡ ‡e‰L∆≈∆»ƒ¿»≈«≈∆¿»»¿

.Úb‡Lk È˙B‡ ‰‡B¯∆ƒ¿∆∆«

שהיה.89) מעשה שם,

.‚ÎÔÈÈ ÏL ¯ˆB‡90LÈÂ ,˙BÁe˙t ÂÈ˙Bi·Á eÈ‰L »∆«ƒ∆»»ƒ»¿¿≈
t‰ B˙B‡a ˙B¯Á‡ ˙Bi·Á ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ˜c91, ¿≈»ƒ»ƒ¬≈¿«À¿»

Ï‡¯OÈ ˙Bi·Á ÔÈa „ÓBÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»≈»ƒ≈≈»ƒƒ¿»≈
·p‚k ÂÈÏÚ Ot˙Â ‡ˆÓpLk Ï‰· Ì‡ :˙BÁe˙t‰92 «¿ƒƒ¿«¿∆ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«»

È‡t BÏ ÔÈ‡ B˙‡¯ÈÂ BcÁtnL ,‰i˙La ¯zÓ ÔÈi‰ -««ƒÀ»ƒ¿ƒ»∆ƒ«¿¿ƒ¿»≈¿«
ÁËBa ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,·p‚k Ot˙ ‡Ï Ì‡Â ;CqÏ¿«≈¿ƒ…ƒ¿«¿«»∆»¬≈≈«
ÔÈa ,˙Bi·Á‰ ÔÈa ‡ˆÓp‰ ˜BÈ˙Â .¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ÌL»««ƒ»¿ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ≈

Ck ÔÈ·e Ck93¯zÓ ÔÈi‰ Ïk -94. »≈»»««ƒÀ»

שלפנינו:90) בגמרות הגירסא כאן גם שהיה. מעשה שם,
ודגוי. דישראל גורס: ורבינו דישראל. פונדק 91)מחמרא

בהן  להעמיד פינות היינו אוצרות, כמה ובו גדול מחסן הוא
ישראל  של יין אוצר פונדק באותו היה שלפנינו, בדין יין.
החביות  בין עומד הגוי את ומצאו גוי, של יין אוצר וגם

הישראל. של כשנמצא,92)הפתוחות שנבהל והסימן
שנכנס  מפני הוא מתיירא לפונדק, ברשות שנכנס ואףֿעלֿפי

שלו. שאינו נתפס 93)לאוצר שלא בין כגנב, שנתפס בין
אלא 94)כגנב. היין אוסר אינו התינוק מגע שעיקר מפני

הדבר  אם לפיכך ה), הלכה יא פרק למעלה (ראה בשתיה
לו  שאין דכיון בשתיה, אפילו מותר לו, או נגע אם ספק
סובר  בהשגתו והראב"ד ביין. ליגע טורח אינו לנסך, דעת
בתינוק  אפילו כגנב נתפס לא ואם מותר, כגנב שנתפס שרק

אסור.

.„ÎÌBÏL C¯c ‰È„ÓÏ ÒÎpL „e„b95˙Bi·Á‰ Ïk - ¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆∆»»∆»ƒ
˙BiÁaL ˙BÁe˙t‰96˙B¯zÓ ˙BÓe˙Òe ,˙B¯eÒ‡97. «¿∆«¬À¬¿À»

- ¯·ÚÂ ‰È„na „e„b‰ ËLt Ì‡ ,‰ÓÁÏÓ ˙ÚL·eƒ¿«ƒ¿»»ƒ»««¿«¿ƒ»¿»«
el‡Â el‡98CqÏ È‡t ÔÈ‡L ,˙B¯zÓ99. ≈»≈À»∆≈¿«¿«≈

שלום.95) בשעת רבינו,96)במשנה: מלשון משמע
מותרות. שבבתים הפתוחות פתחון 97)שהחביות שאילו

סתומות  ודוקא עליהם. אדם אימת שאין לסתמן, טרחו לא
שבני  מפני אסורות, עץ של בפקק אבל טיט, של במגופה
טורח. כל בזה ואין למקומו, הפקק את להחזיר רגילים אדם
ביין  ונגעו שפתחון אפשר סתומות, שהחביות אע"פ ולפיכך
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ופקקון. פתוחות.98)וחזרו בין סתומות ודוקא 99)בין
להן  חוששים - שנפתחו סתומות אבל מתחילתן, פתוחות

לפתוח. פנאי להם שהיה רואים אנו שהרי ואסורות,

.‰Î:ÔÈÈ ÏL ¯Ba‰ „ˆa „ÓBÚ ‡ˆÓpL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ¿»≈¿««∆«ƒ
ÔÈi‰ B˙B‡ ÏÚ ‰ÂÏÓ BÏ LÈ Ì‡100¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -101; ƒ≈ƒ¿»«««ƒ¬≈∆»

BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;CqÓe B„È ÁÏBL ,Ba Ò‚ BalL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«≈«»¿«≈¿ƒ≈
‰i˙La ¯zÓ ÔÈi‰ - ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ102. »»ƒ¿»««ƒÀ»ƒ¿ƒ»

שם 100) ושמואל מלוה". עליו לו יש "אם כתוב: במשנה
ופירש  יין, אותו על מלוה לו שיש והוא אומר: בגמרא
ממנו, לגבות היין אותו על לו שיעבד שהישראל רש"י,
היתה  לא אבל מתיירא. ואינו בו ונוגע דעתו סומך ולפיכך
בעליו, על מלוה לו שיש אףֿעלֿפי יין, אותו על מלוה לו

נוגע. ואינו שמפחד בשתיה מלוה 101)מותר לו שיש כיון
כגנב. נתפס אינו כגנב.102)עליו, עליו נתפס אם

.ÂÎÔÈi‰ - Ï‡¯OÈ ÏL ‰aÒÓa ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ‰BÊ»∆∆»ƒƒ¿ƒ»∆ƒ¿»≈««ƒ
Úbz ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡L ;¯zÓ103‰BÊ Ï·‡ . À»∆≈»»»∆»¿…ƒ«¬»»

‰ÈÙlL dÈÈ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙aÒÓa ˙ÈÏ‡¯OÈƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ«¿≈»ƒ≈»∆¿»∆»
dzÚcÓ ‡lL Ba ÔÈÚ‚B Ô‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ ‰ÈÏÎa104. ¿≈∆»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆…ƒ«¿»

יצר 103) אבל תקפם, הזנות יצר אמנם טעם: נותן בגמרא
מפחדת  לניסוך, מסכימים שאין וכיון לא, עבודהֿזרה של

ביין. נוגעת ואינה מפניהם הגויה כלומר,104)הזונה
זולה  והיא הואיל מפניה, מתייראים ואינם ברשותה שלא
אינה  שהיא רש"י ופירש אחריהם. נגררת והיא בעיניהם,

היין. את כשמנסכים בהם מוחה

.ÊÎ˙b‰ ˙È·a ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ105ÌL LÈ Ì‡ : ≈»ƒ«ƒ¿»¿≈««ƒ≈»
Ûk‰ ÏÏ·Ï È„k ÔÈÈ ˙ÈÁeÏÁÏ106Ûk‰ ÏÏ·zL „Ú «¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿…«««∆ƒ¿…««

·bÈÂ ˙b‰ ˙Èa Ïk ÁÈ„‰Ï CÈ¯ˆ - ‰iL ÛÎÏ107Ì‡Â ; ¿«¿ƒ»»ƒ¿»ƒ«»≈««ƒ«≈¿ƒ
‰¯˙È ‰˜Á¯‰ BÊÂ .„·Ïa ÁÈ„Ó - Â‡Ï108. «≈ƒ«ƒ¿«¿«¿»»¿≈»

ס:105) שם יין, בו היד.106)שאין כף את להרטיב
להטפיח. עלֿמנת טופח ראה 107)בגמרא: ואפר. במים

כ. הלכה יא, פרק טופח 108)למעלה אין שאם מפני
אלא  הדחה, צריך ולמה כלל יין נחשב לא להטפיח עלֿמנת

יתרה. הרחקה משום

.ÁÎ¯ÈÚ „‚k ˙‡ˆÓ Ì‡ :¯‰a ‰ÙvL ˙È·Á»ƒ∆»»¿»»ƒƒ¿»¿∆∆ƒ
‰È‰a ˙¯zÓ - Ï‡¯OÈ da¯L109da¯L ¯ÈÚ „‚k ; ∆À»ƒ¿»≈À∆∆«¬»»¿∆∆ƒ∆À»

.‰¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¬»

כרב 109) שהלכה למקובל בהתאם שמואל, דעת נגד כרב,
רק  התיר שרב אמרו, שם (בגמרא באיסורים. שמואל נגד
להן  קשה רחוקים ממקומות הבאות שהספינות במקרה
- שבדרך מכשולות (מפני החבית שנמצאה למקום להגיע
כשאין  אבל ופשורי") עקולי "דאיכא הגמרא: בלשון
וקרוב  שרוב חנינא כר' הסביבות, רוב אחר הולכים עיכובים,
סתם  למה שתמה, לחםֿמשנה וראה הרוב. אחר הולכים

אין). או ופשורי עקולי יש בין חילק ולא רבינו

.ËÎÌÈÏ‡¯OÈ Ba ÔÈi‰ È¯ÎBÓ ·¯ eÈ‰L ÌB˜Ó110, »∆»…¿≈««ƒƒ¿¿≈ƒ
ÌÈÏk Ì‰Â ,ÔÈÈ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÏB„b ÌÈÏk Ba e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿≈≈ƒ

el‡ È¯‰ - ÔÈi‰ Ì‰a ÒÎÏ Ìc·Ï ÔÈ¯ÎBn‰ C¯cL∆∆∆«¿ƒ¿«»ƒ¿…»∆««ƒ¬≈≈
‰È‰a ÔÈ¯zÓ111È·pb ·¯ Ì‡ :ÌÈ·p‚ ‰eÁ˙tL ˙È·Á . À»ƒ«¬»»»ƒ∆¿»»«»ƒƒ…«»≈

‰i˙La ¯zÓ ÔÈi‰ - Ï‡¯OÈ ¯ÈÚ‰112- Â‡Ï Ì‡Â ; »ƒƒ¿»≈««ƒÀ»ƒ¿ƒ»¿ƒ«
.¯eÒ‡»

ישראל.110) שפוכאי רוב והיין.111)שם: הקנקנים
רוב  הולכים גוים, הם העיר תושבי שרוב (אףֿעלֿפי
כאלה, בכלים משתמשים מוכרים שרק משום המוכרים,
שרוב  מפני אסור, ובשתיה ישראלים. הם המוכרים ורוב
הקודמת, שבהלכה לדין דומה זה דין גויים. הם התושבים
הסביבות  רוב מפני בשתיה, ולא בלבד בהנאה התיר שם וגם
שרבינו  לפרש, שצידד כסףֿמשנה וראה גויים. שתושביהן
דעת  כן שאין ונראה היין. את ולא בלבד הקנקנים את התיר

והרדב"ז). הסברא 112)הלחםֿמשנה את למצוא (קשה
שם  למה כח, ושבהלכה שלמעלה לדין זה דין בין המבדילה
העיר  תושבי רוב בין חילק ולא התיר, וכאן בשתיה אסר

גויים). רוב ובין ישראלים

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ששכר 1) גוי יין; ומלאה גוי של בחצרו בית השוכר יבאר

היין  היה אם לישראל; למוכרו בטהרה יינו לו לדרוך ישראל
בתוך  חותם הרבים; לרשות הפתוח בבית או הרבים ברשות

וחותם תורה, באיסור דברים חותם דרבנן; באיסור אחד
כלל; נחסוך איסור בהם שאין אע"פ חכמים אותם שאסרו
את  שירשו וגוי גר ומכרו; ועבר בהנייה שהוא דבר ודין
הגוי; בכלי או בכליו לו ומודד לגוי יינו המוכר גוי; אביהם

לאונסו. ישראל של ביינו שנגע גוי

.‡˙Èa Á˜Bl‰2„·BÚ ÏL B¯ˆÁa ˙Èa ¯ÎOL B‡ «≈««ƒ∆»««ƒ«¬≈∆≈
d˙B‡a ¯„ ÈÏ‡¯Oi‰ ‰È‰ Ì‡ :ÔÈÈ e‰‡ÏÓe ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿»«ƒƒ»»«ƒ¿¿≈ƒ»¿»

Áe˙t Á˙t‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ˆÁ3ÈtÓ ;¯zÓ ÔÈi‰ - »≈««ƒ∆«∆«»«««ƒÀ»ƒ¿≈
ÒkÈ ‰zÚ :¯ÓB‡Â „ÈÓz „ÁÙÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L∆»≈»ƒ¿«≈»ƒ¿≈«»ƒ»≈
¯„ ‰È‰ Ì‡Â .B˙Èa CB˙a È˙B‡ ‡ˆÓÈÂ Ì‡˙t B˙È·Ï¿≈ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»»»
‰È‰ÈÂ ,˙Èa‰ ¯bÒiL „Ú ‡ˆÈ ‡Ï - ˙¯Á‡ ¯ˆÁa¿»≈«∆∆…≈≈«∆ƒ¿…««ƒ¿ƒ¿∆

B„Èa Ì˙BÁ‰Â ÁzÙn‰4ÛiÊÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â .5 ««¿≈«¿«»¿»¿≈≈∆»¿«≈
.˙Èa‰ ÁzÙÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«¿≈«««ƒ

א.2) סא, זרה שאין 3)עבודה ואףֿעלֿגב שם: בברייתא
בידו. וחותם סימנים,4)מפתח שני הם וחותם מפתח

בה"ח  לקמן ועיין (ר"ן). חותם בתוך כחותם זה והרי
ה"ט. שם, משנה' ישראל,5)וב'לחם של שהיין כיון

בחצר  הדר הישראל בו ירגיש שמא לזייף הוא מתיירא
עליו  חולקים שחכמים ואע"פ שם: מאיר כרבי פסק אחרת.
לפסוק  דרכו ורבינו דבריהם, בגמרא שפירשו מה לפי שם
הסוגיא  על מסתמך הוא כאן אבל מאיר, רבי נגד כחכמים
ביין  מתירים שחכמים ללמוד יש שממנה - א לא, דף שם

(לחםֿמשנה). ישראל ביד וחותם כשמפתח ישראל של

.·ÁzÙn‰ ÁÈp‰Â ¯‚qL B‡ ,Á˙t‰ ¯‚Ò ‡ÏÂ ‡ˆÈ»»¿…»««∆«∆»«¿ƒƒ«««¿≈«
‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa6‡nL ; ¿«≈»ƒ¬≈««ƒ»ƒ¿ƒ»∆»

.ÌL ÈÏ‡¯Oi‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,CqÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎƒ¿«»≈»ƒ¿ƒ≈∆¬≈≈«ƒ¿¿≈ƒ»
ÔÈi‰ - ‡B·‡L „Ú ‰Ê ÁzÙÓ ÈÏ ÊÁ‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«¡…ƒ«¿≈«∆«∆»««ƒ
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˙¯ÈÓL ‡l‡ ,˙Èa‰ ˙¯ÈÓL BÏ ¯ÒÓ ‡lL ;¯zÓÀ»∆…»«¿ƒ«««ƒ∆»¿ƒ«
ÁzÙn‰7. ««¿≈«

שנדע 6) עד בשתיה שנאסור דיינּו הספק, מן מותר ֵַובהנאה
שבהלכה  השני בדין מדובר זו בהלכה (רדב"ז). נגע שוודאי

אחרת. בחצר גר כשהישראל היינו לא 7)הקודמת, אבל
יהיה  שלא בבית ליכנס מפחד הגוי ולפיכך הבית, שמירת
שהתירו  רבינו וסובר שהיה. מעשה - ב ע, שם כגנב, נתפס
אבל  זה, מפתח לי אחוז בפירוש לגוי כשאמר רק בשתיה
לבית, להכנס מפחד הגוי אין - המפתח את סתם לו כשמסר
משנה' [וה'כסף הבית. שמירת לו מסר שהישראל משום
ומכיון  לישראל, המושכר גוי של בבית שהמדובר כתב,
-אינו  המפתח לו נמסר וגם בבית, שייכות קצת לו שיש
בשתיה  מותר ישראל של כשהבית אבל להכנס, מפחד

המפתח]. מסירת בשעת לגוי כלום אמר לא אם אפילו

.‚Ï‡¯OÈ ¯ÎOL ÌÈ·ÎBk „·BÚ8BÈÈ BÏ C¯„Ï ≈»ƒ∆»«ƒ¿»≈ƒ¿…≈
,epnÓ e‰eÁwÈÂ Ï‡¯OÈÏ ¯zÓ ‰È‰iL È„k ‰¯‰Ëa¿»√»¿≈∆ƒ¿∆À»¿ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙È·a ÔÈi‰ ‰È‰Â9‰È‰ Ì‡ : ¿»»««ƒ¿≈∆≈»ƒƒ»»
¯ˆÁ d˙B‡a ¯c ÔÈi‰ ¯ÓBML ‰Ê Ï‡¯OÈ10ÔÈi‰ - ƒ¿»≈∆∆≈««ƒ»¿»»≈««ƒ

‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓÁe˙t Á˙t11ÒÎ ¯ÓBM‰Â À»¿««ƒ∆«∆«»«¿«≈ƒ¿»
˙¯Á‡ ¯ˆÁa ¯c ¯ÓBM‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‡ˆBÈÂ12ÔÈi‰ - ¿≈¿ƒ»»«≈»¿»≈«∆∆««ƒ

.Ï‡¯OÈ „Èa Ì˙BÁ‰Â ÁzÙn‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡»¿««ƒ∆««¿≈«¿«»¿«ƒ¿»≈
BÈ‡ ,B˙eL¯·e ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈi‰L ÔÂÈkL∆≈»∆««ƒ∆≈»ƒƒ¿≈

ÛiÊÏ „ÁÙÓ13Ì‡ ,‰Ó È‰ÈÂ :¯Ó‡ÈÂ ,˙ÈaÏ Òk‰Ïe ¿«≈¿«≈¿ƒ»≈««ƒ¿…«ƒƒ»ƒ
ÈpnÓ eÁ˜È ‡Ï - B· eÚ„È14. ≈¿…ƒ¿ƒ∆ƒ

א.8) סא, שם וברייתא גוי 9)משנה של בביתו אפילו
ונכנס 10)(רדב"ז). ביוצא שדי קבוע, כשומר הוא הרי

ששני  סובר רבינו המטהר). ד"ה שם ב'תוספות' (רבינוֿתם
הישראל  ב. ונכנס. יוצא ישראל א. היינו מעכבים, התנאים

חצר. באותה שאין 11)דר אע"פ שאמר: שם יוחנן כרבי
בידו. וחותם לא 12)מפתח כך ומשום קבוע, שומר אינו

קבוע  שומר בין זה והבדל (לחםֿמשנה). ונכנס יוצא מועיל
הגירסא  עלֿפי שם המשנה מלשון לומדים אנו קבוע, לאינו
כגירסתנו  ולא שומר", שיושיב "עד המשניות: בספרי
שומר  שיהיה והיינו ומשמר", שישב "עד שבגמרא במשנה
היין  ונכנס, יוצא ישראל שאם הראב"ד ודעת וקבוע. ממונה
אחרת. בחצר דר הוא אם אפילו בשתיה מותר

אחר.13) מפתח מכיון 14)להתקין כגנב, ייתפס ולא
שלו. שהיין

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ·˙k elÙ‡15Ïa˜˙pL Ï‡¯OÈÏ ¬ƒ»«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«≈
˙BÚn‰ epnÓ16ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈ Ô‰a BÏ ¯kÓÏ ƒ∆«»ƒ¿…»∆«ƒƒ¿≈

„Ú ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ≈¿»≈»ƒ«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ˙BÚn‰ BÏ ÔziL∆ƒ≈«»¬≈∆≈»ƒ

¯eÒ‡Â17ÔÈ‡Â .¯ˆÁa ÌL ¯c ¯ÓBM‰ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ , ¿»∆»ƒ»»«≈»»∆»≈¿≈
ÒÎ ‡l‡ ,„ÈÓz ¯nLÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ¯ÓBM‰«≈»ƒƒ¿≈¿«≈»ƒ∆»ƒ¿»

‡ˆBÈÂ18e¯‡aL BÓk ,19ÔÈa ÔÈi‰ ÏÚa ˙eL¯a ÔÈa . ¿≈¿∆≈«¿≈ƒ¿««««ƒ≈
¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a20. ƒ¿≈»ƒ«≈

שם.15) כמשכון 16)משנה, הגוי ביד נשאר והיין

ישראל.17)(רש"י). ביד וחותם מפתח אם אפילו משמע,
הגוי  מתיירא אינו היין, אותו על מלוה לו שיש כיון והטעם,
למעלה  שנתבאר כמו בו, שייכות לו יש שהרי בו, לנגוע

הכ"ה. שני 18)בפי"ב שצריך למעלה, שביארנו כמו
אסור. - לאו ואם ונכנס, יוצא וגם בחצר דר גם דברים,

הקודמת.19) שחוששים 20)בהלכה מפני שם: גמרא
הפעם  כי חבירו, גוי מפני מתיירא אחד גוי ואין לגומלים,
יין  בידו כשיופקד אחרת ובפעם לנפקד, מפריע אינו הוא

לנסך. לו יפריע לא - הנפקד אותו של

.‰¯B‰h‰ ‰Ê ÔÈÈ ‰È‰21ÁpÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL »»«ƒ∆«»∆≈»ƒÀ»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Áe˙t‰ ˙È·a B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿«ƒ«»«ƒ¿»«ƒ
ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL ;¯zÓ - ÌÈ·LÂ ÌÈÎÏB‰ Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒÀ»∆¬«ƒ…ƒ¿«

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eL¯a22. ƒ¿»≈»ƒ

ביד 21) וחותם מפתח כשאין אפילו ומותר שם. במשנה
(לחםֿמשנה). התקבלתי לו כתב לא וגם ישראל,

ושבים 22) העוברים ישראל יראוהו פן מתיירא הוא ולפיכך
כשנכנס  אבל שם. ראה אחרת, פירש ורש"י כגנב. ויתפס

יינו. ייאסר פן מפחד שאינו בה"ג כבר נתבאר לרשותו,

.ÂÔBlÁÂ ‰tL‡Â23˙B¯t Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ï˜„Â24 ¿«¿»¿«»∆∆««ƒ∆≈≈
ÌL ÔÈÈ ˙È·ÁÂ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯k el‡ È¯‰ -25„·BÚÂ ¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ»¿≈

Áe˙t‰ ˙È·e ;d¯ÒB‡ BÈ‡ - ÌL ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk»ƒ«ƒ¿»»≈¿»«ƒ«»«
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Áe˙Ùk ‡e‰ È¯‰ - ÌLÏ¿»¬≈¿»«ƒ¿»«ƒ

כשהיין 23) מדובר זו בהלכה גם שם. יוסף, רב של מימרא
הגוי. של לרשותו עדיין נכנס "פסיק 24)לא שם: בגמרא

"אשפה 25)רישיה". בגמרא: שאמרו מה מפרש, רבינו
מקומו  אם ובין שם, נמצא כשהיין בין היינו ודקל", חלון
בהלכה  כמו דינם האלה, המקרים בשני להם. פתוח היין של

הקודמת.

.Ê‰˜eÏÁ‰ ¯ˆÁ26ÒÈÙÈÒÓa27„ˆa ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ , »≈«¬»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿«
‚‚ ‰È‰L ,ÔÈb‚ ÈL ÔÎÂ ;¯Á‡ „ˆa Ï‡¯OÈÂ ‰Ê∆¿ƒ¿»≈¿««≈¿≈¿≈«ƒ∆»»«

‰hÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‚‚Â ‰ÏÚÓÏ Ï‡¯OÈ28B‡ , ƒ¿»≈¿«¿»¿«»≈»ƒ¿«»
ÒÈÙÈÒÓ Ô‰ÈÈa LÈÂ ‰Ê „ˆa ‰Ê eÈ‰L29ÏÚ Û‡ ; ∆»∆¿«∆¿≈≈≈∆¿ƒƒ««

- Ï‡¯OÈ ˜ÏÁÏ ˙ÚbÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iL Ètƒ∆«»≈»ƒ«««¿≈∆ƒ¿»≈
CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡30˙B¯‰Ë ÌeMÓ ‡ÏÂ31. ≈≈ƒ≈∆∆¿…ƒ¿»

ב.26) ע, וה'ערוך'27)שם שם). (רש"י נמוכה מחיצה
(כסףֿמשנה). חלונות בו שיש כותל גאון, בשם פירש

ולנגוע 28) ידו להושיט כלֿכך מפחד אינו שהגוי ואע"פ
להתמודד  היתה שכוונתו בטענה להתנצל שיוכל מפני ביין
למעלה  גוי כשגג וכלֿשכן מותר, היין - הגובה למדוד או

קכט). סי' יו"ד (ב"ח למטה ישראל שם 29)ושל בברייתא
וסובר  שחלקו. חצר גבי אלא גגים, שני גבי מסיפיס נזכר לא
[וב'בית  כך. הדין לזה, זה הסמוכים גגים בשני שגם רבינו
ישראל  ושל למעלה גוי בגג שגם פירש קכט, סי' יו"ד יוסף'
סט"ז  סי' באותו פסק וכן מחיצה, כשיש רק מותר למטה,

ערוך']. ישלח 30)ב'שולחן אם כגנב עליו שנתפס מפני
ביין. לנגוע כדי אחרת לחצר או אחר לגג פסק 31)ידו

(ראה  גמליאל בן שמעון רבי על החולקים שם כרבנן
ולחםֿמשנה). כסףֿמשנה
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.ÁOÈÏ ¯zÓ„·BÚ „Èa Ìe˙Ò ÈÏÎa BÈÈ „È˜Ù‰Ï Ï‡¯ À»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿«≈
ÔÈÓÈÒ ÈL Ba BÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌÈ·ÎBk32‡e‰ ‰ÊÂ . »ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ»ƒ¿∆

Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‡¯˜p‰33˙È·Á‰ Ì˙Ò ?„ˆÈk . «ƒ¿»»¿»≈«»«∆»ƒ
ÁËÂ ,Ì„‡ Ïk ÔÈÓ˙BqL C¯„k ,˜c‰Ó BÈ‡L ÈÏÎaƒ¿ƒ∆≈¿À»¿∆∆∆¿ƒ»»»¿»

„Á‡ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ËÈËa34ÁËÂ ˜c‰Ó ÈÏk ‰È‰ ; ¿ƒ¬≈∆»∆»»»¿ƒ¿À»¿»
Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿«¿»¬≈∆»¿»¿≈ƒ
„Bp‰ Èt CÙ‰ ;„Á‡ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - „Bp‰ Èt ¯»̂ƒ«¬≈∆»∆»»«ƒ«
ÔÎÂ .Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ¯ˆÂ BÎB˙Ï¿¿»»»¬≈∆»¿»¿≈

ÈepL Ïk35- Ì„‡ Ïk C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ ‰pLnL »ƒ∆¿«∆ƒ¿»ƒ∆≈∆∆»»»
Ì˙BÁ - ‰¯ÈLw‰ B‡ ‰ÁÈh‰Â ,„Á‡ Ì˙BÁk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿»∆»¿«ƒ»«¿ƒ»»

.ÈL≈ƒ

הר"ן 32) וכתב ורבנן. אליעזר רבי של מחלוקת א. לא, שם
בידו", וחותם "מפתח בברייתא גורס שרבינו שנראה שם
הר"ן. בשם בה"א למעלה שנתבאר כמו סימנים, שני שהם
רבינו  ופסק ותרוויהו. ד"ה שם ה'תוספות' גירסת גם היא וכן
כרבי  הלכה אמרו: שם שבגמרא משום אליעזר, כרבי

יוחנן.33)אליעזר. כרבי לא 35)שם.34)שם, שהגוי
כלֿכך. לזייף יטרח

.Ë- „Á‡ Ì˙BÁa ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa „È˜Ù‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«≈»ƒ¿»∆»
BÏ „ÁiL ‡e‰Â .‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿ƒ»À»«¬»»¿∆ƒ≈

˙ÈÂÊ Ô¯˜36. ∆∆»ƒ

אפילו 36) ואסור בו, לנגוע מפחד הגוי אין כן, לא שאם
מתיר  אליעזר רבי כי בשתיה, אסור אבל שם). (גמרא בהנאה
חותם. בתוך חותם היינו סימנים, שני בו כשיש רק בשתיה

.ÈÌÈ¯·c ÌÚ B·¯ÚL ÔÈÈ B‡ ,¯ÎM‰Â ÏM·Ó ÔÈÈ«ƒ¿À»¿«≈»«ƒ∆≈¿ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡37ıÓÁ‰ ÔÎÂ ,ÔÓLÂ L·c ÔB‚k ,38‰È·b‰Â39 ¬≈ƒ¿¿«¿∆∆¿≈«…∆¿«¿ƒ»

„Èa B„È˜Ù‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÏÎÂ ·ÏÁ‰Â¿∆»»¿»∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
Ì˙BÁ ‡l‡ ,˙BÓ˙BÁ ÈL CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ≈»ƒ¿≈»∆»»

Bic „·Ïa „Á‡40ÔÈi‰ Ï·‡ .41‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ¯Oa‰Â ∆»ƒ¿««¬»««ƒ¿«»»«¬ƒ«»
ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L42- ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa Ô„È˜Ù‰L ∆≈»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ

˙BÓ˙BÁ ÈL ÔÈÎÈ¯ˆ43. ¿ƒƒ¿≈»

ה"טֿי.37) פי"א למעלה כמבואר ניסוך, משום בהם שאין
שם.38) פ"ג.39)למעלה לט,40)למעלה שם גמרא

להחליף  כדי אבל אחד, חותם ומזייף טורח לנסך, כדי ב.
יין, וחומץ מבושל ביין מועיל אחד חותם ולפיכך יטרח, לא
הובא  וברשב"א, ומנסך. ומזייף טרח לניסוך הראוי יין אבל
יש  הוחלף שאם דבר כל ומבאר: הדברים מרחיב ב'טור',
ודג  נבילה, בבשר הוחלף שאם בשר כגון תורה, איסור בו
שאם  דבר אבל חותמות. שני צריך ודאי טמא, בדג שהוחלף
גבינה  כגון סופרים, מדברי איסור אלא בו אין הוחלף
גוי  של בחומץ שהוחלף בחומץ וכן גוי, בגבינת שהוחלפה
חוששים  אין יינם, סתם משום האסור מתחילתו יין שהיה
(לחםֿמשנה). בזה הגוי יטרח שלא אחד בחותם לחלוף

סופרים,41) מדברי אלא אסור אינו יינם שסתם אע"פ
ניסוך, הגוי על שחביב משום תורה, בשל כמו בו החמירו

(כסףֿמשנה). אחד בחותם ומזייף ואפשר 42)וטורח

טמא. דג בחתיכת הם 43)להחליפה שאלה שביארנו, כמו
יחליף. שמא וחוששים תורה, איסורי

.‡ÈÔÈÈa ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»∆»«¿¿ƒ¿»∆¿«ƒ
„ˆ ÈtÓ ‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ ‡e‰L elL∆»∆»ƒ¿ƒ»À»«¬»»ƒ¿≈«

‰ÚÈ‚44„·BÚ‰ ‰È‰Lk - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba Ú‚pL ¿ƒ»∆»«»≈»ƒ¿∆»»»≈
B¯eq‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¬«»ƒ¬»ƒ»»ƒ
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏÏ‚aƒ¿«≈»ƒ∆≈≈¬«»ƒ

ÈÏ‡ÚÓLÈ ÔB‚k45a ‡lL elL ÔÈÈa Ú‚pLB‡ ‰eÎ ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»«¿«ƒ∆»∆…¿«»»
‰i˙La ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Á‰ Èt ÏÚ ÁthL46ÔÎÂ . ∆ƒ««ƒ∆»ƒ¬≈∆À»ƒ¿ƒ»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שנגע 44) גוי תינוק וכן בכוונה, שלא ביין שנגע גוי כגון
הגוי  וקדם שנסדקה חבית ה"ה; ופי"ב ה"ה, פי"א ביין,

וכדומה. ה"ח, שם בכמה 45)וחבקה, גילה רבינו
אינם  מוחמד, דת שמאמיני ה"ז, בפי"א ולמעלה מקומות,

עבודהֿזרה. מפני 46)עובדי חתנות של איסור כאן שאין
שאינו  מכיון אוסרת אינה והנגיעה ישראל, של הוא שהיין

עבודהֿזרה. עובד

.·È·LBz ¯b „Èa ÔÈÈ „È˜Ùn‰ Ï·‡47BÁÏML B‡ , ¬»««¿ƒ«ƒ¿«≈»∆¿»
·LBz ¯b ¯ˆÁa Áe˙t B˙Èa ÁÈp‰L B‡ ,‚ÈÏÙ‰Â BnÚƒ¿ƒ¿ƒ∆ƒƒ«≈»««¬«≈»

‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -48ÛelÁ ÏL LLÁ ÏkL . ¬≈∆»ƒ¿ƒ»∆»¬»∆ƒ
.Ba ÌÈÂL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÛeiÊÂ¿ƒ≈»∆ƒ∆»»¿≈»ƒ»ƒ

Ô˙eL¯a ÔÈi‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰49Ïk ÏÚ ‰i˙La ¯Ò‡ , ƒ¿«¬»««ƒƒ¿»∆¡«ƒ¿ƒ»«»
.ÌÈt»ƒ

עובד 47) שאינו כגוי ודינו מצוות, שבע עליו שקיבל
ה"ז. בפי"א שנתבאר כמו ביינו,48)אלילים, יחליף שמא

יינם. סתם משום מבלי 49)שאסור להחליף הוא יכול
הישראל. בזה שירגיש

.‚Èe¯Ò‡Â ,ÏÏk Ceq ¯eq‡ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈»∆ƒƒ¿»¿»¿
Ceqp‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„k ÌÈÓÎÁ Ì˙B‡50:Ô‰ el‡Â . »¬»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ«ƒ¿≈≈

‚ÊÓÈ ‡Ï51„ÈaL ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ …ƒ¿…»≈»ƒ««ƒ¿««ƒ∆¿«
‡ÏÂ .ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ ˜BˆÏ ‡B·È ‡nL ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»»««ƒ¿««ƒ¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ CÈÏBÈ52‡B·È ‡nL ,˙bÏ ÌÈ·Ú ƒ»≈»ƒ¬»ƒ««∆»»
Ï‡¯OÈÏ ÚiÒÈ ‡ÏÂ .ÚbÏ B‡ C¯„Ï53˜È¯nL ‰ÚLa ƒ¿…ƒ«¿…¿««¿ƒ¿»≈¿»»∆≈ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Èa ÈÏk‰ ÁÈpÈ ‡nL ,ÈÏÎÏ ÈÏkÓƒ¿ƒƒ¿ƒ∆»«ƒ««¿ƒ¿«»≈»ƒ
B‡ ÌÈn‰ ‚ÊÓ B‡ ÚiÒ Ì‡Â .BÁkÓ ‡a ÔÈi‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»««ƒ»ƒ…¿ƒƒ«»«««ƒ

¯zÓ - ÌÈ·Ú ‡È·‰54. ≈ƒ¬»ƒÀ»

עבירה.50) הרחקת לך 51)משום לך משום ב. נח, שם
תקרב. לא לכרמא סחור סחור נזירא, נט,52)אמרין שם

ה"ג.53)א. פי"ב למעלה וראה ב. עב, דעת 54)שם
ובדיעבד  עבירה, הרחקת משום לכתחילה רק שאסור רבינו
אסור  גוי, שמזגו שיין - ב נח, שם רש"י ושיטת מותר.
כתבו  שמסכו, ד"ה שם וב'תוספות' מותר. ובהנאה בשתיה
יין  יוחנן, רבי אמר שם: [בגמרא בהנאה. אף אסור שהיין
פסק  ורבינו אסור, בדיעבד שגם משמע אסור, גוי שמגזו
מותר  וכו' נזירא אמרינן לך לך משום שאסרו מה שכל
- ב נט, שם לגת, ענבים הולכת מדין זאת ולמד בדיעבד,
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בפירוש  שם ואמרו וכו', אמרין לך לך משום שאסרו
שאם  - ב עב, שם סיוע, בדין גם משמע וכן מותר. שבדיעבד

(כסףֿמשנה)]. מותר - הגוי ביד הכלי הניח לא

.„ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈ¯iL ¯zÓ ÔÎÂ55ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ¿≈À»∆»ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ∆«ƒ
Ï‡¯OÈÏ ¯zÓe .elL56,CÒ ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ÁÈ¯‰Ï ∆»À»¿ƒ¿»≈¿»ƒ«¿»ƒ∆≈∆∆

ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk ÁÈ¯‰ ÔÈ‡L ;¯eq‡ ÌL ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆≈ƒ∆≈»≈«¿¿ƒ∆≈
LnÓ Ba57. «»

ב.55) סו, שם כנגיעה, נחשב שם.56)ולא כרבא,
שאין 57) רבינו, ומפרש מילתא", לאו "ריחא שם: בגמרא

כמו  להריח, אינם שעיקרם בדברים רק נאמר וזה ממש. בו
- בושם מיני כגון לריח, שעיקרם בדברים אבל וכדומה, יין
פ"ה, סוף מעילה בהל' רבינו פוסק ולפיכך אמרו. לא
רש"י  ראה מעילות. אשם חייב הקדש, של בקטורת שהמריח
רבינו: כתב הכ"ג, בפ"ט ולמעלה א. כו, פסחים ו'תוספות'
בזה  והסתמך בחלב. לאכלה אסור הצלי, עם שאפאה פת
בזה  מודה רבא שאפילו הרי"ף, דרביה, רביה דעת על

כאן. לחםֿמשנה וראה (כסףֿמשנה).

.ÂËe¯‡a ¯·k58,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏkL , ¿»≈«¿∆»»»∆»«¬»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ,ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc - B¯ÎÓe ¯·Ú Ì‡ƒ»«¿»»»À»ƒ≈¬«»ƒ

‰ÈLnLÓe59dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ dlL ˙·¯˜˙Â60. ¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿«ƒ∆ƒ¿«≈»
ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc ˙BÈ‰Ï ÌÈÈ Ì˙Òa ÌÈÓÎÁ e¯ÈÓÁ‰Â¿∆¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈»ƒ¿»»¬ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ ÈÓ„k61„·BÚ , ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ¿ƒ»≈
ÔÈÈa BnÚ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈ ˙‡ ¯ÎOL ÌÈ·ÎBk62- »ƒ∆»«∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿«ƒ

¯eÒ‡ B¯ÎO63. ¿»»

ה"ב.58) פ"ה אישות בהנאה 59)בהל' שאסורים
ה"ב. זרה עבודה הל' ראה כולם 60)כעבודהֿזרה.

חרם  "והיית שנאמר עבודהֿזרה, משום בהנאה אסורים
הוא  הרי ממנו, מהווה שאתה מה כל חז"ל: ודרשו כמוהו".

נח:). (קידושין באיסור 61)כמוהו חכמים שהחמירו כיון
(לחםֿמשנה). דמיו ואסרו יינם, יינם.62)סתם סתם

אסור 63) ששכרו נסך יין בעושה כמו חכמים, שקנסוהו
סב.). זרה (עבודה

.ÊËB‡ ,ÔÈÈ ÂÈÏÚ ‡È·‰Ï ¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ¿≈«≈∆«¬¿»ƒ»»«ƒ
¯eÒ‡ Ô¯ÎO - ÔÈÈ da ‡È·‰Ï ‰ÈÙÒ ¯ÎOL64Ì‡ . ∆»«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»»»ƒ

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÔÎÈÏBÈ - BÏ e˙ ˙BÚÓ65BÏ e˙ Ì‡Â ; »»¿ƒ≈¿»«∆«¿ƒ»¿
Û¯OÈ ‰Ê È¯‰ - ˙B¯t B‡ ÌÈÏk B‡ ˙eÒk B¯ÎOaƒ¿»¿≈ƒ≈¬≈∆ƒ¿…

¯Ù‡‰ ¯a˜ÈÂ Ô˙B‡66.Ba ˙B‰Ï ‡lL È„k »¿ƒ¿…»≈∆¿≈∆…≈»

בגופו 64) כלום עושה אינו עצמו שהישראל אףֿעלֿפי
למצוא 65)(שם:). לישראל שאפשר במקום ישליכם ולא

בהנאתם. ולהיכשל שהם,66)אותם כמו לקברם אבל
שכר  שהם ידע שלא מהם, ויהנה ישראל ימצאם פן - אסור

(שם). תקלה לידי ויבוא עבודהֿזרה

.ÊÈÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÎO67ÁÈp‰Â ,ÂÈÏÚ ·k¯Ï ¯BÓÁ »«¿≈»ƒ¬ƒ¿…»»¿ƒƒ«
ÔÈÈ ÏL ÔÈ‚Ï ÂÈÏÚ68Èck ¯aLÏ B¯ÎO .¯zÓ B¯ÎO - »»»ƒ∆«ƒ¿»À»¿»¿«≈«≈

CÒ ÔÈÈ69‰Î¯a ÂÈÏÚ ‡B·˙Â .¯zÓ B¯ÎO -70ÈtÓ , ≈∆∆¿»À»¿»»»¿»»ƒ¿≈
.‰ÏÙ˙a ËÚÓnL∆¿«≈¿ƒ¿»

במשנה 67) יינם. לסתם והואֿהדין נסך, ביין שם. משנה,
רבינו  של וסגנונו שכר, שהגוי והכוונה סתם, "שכר" כתוב
להיות: וצריך קלה, שגיאה נפלה ואולי קצת, קשה כאן

המשנה. כלשון הגוי, שכר או לגוי במשנה,68)השכיר
בשבת  רש"י וכן ה'ערוך', ופירש עליו, לגינו והניח שם:

גדולים. כדים - ב סתם 69)קלט, ולא נסך, יין ואמר שינה
והישראל  נסך ביין שאפילו לרבותא, - ראשונה כבבא יין
עד  מאליהם עכשיו ישתברו שלא הכדים של בקיומם רוצה
מותר, שכרו - סג:) ע"ז רש"י (ע' שכרו ויטול הוא שישברם

רבינו. שמסיים שם.70)כמו הגמרא לשון

.ÁÈ‰‡Ó ÈÏ ¯·Ú‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈¿»««¬≈ƒ≈»
Ô‰Ó ˙Á‡ ‡ˆÓÂ ,˙BËe¯t ‰‡Óa ¯ÎL ÏL ˙Bi·Á»ƒ∆≈»¿≈»¿¿ƒ¿»««≈∆

¯eÒ‡ Blk B¯ÎO - ÔÈÈ71. «ƒ¿»À»

דומה 71) זה ואין היתר. של חביות ותשע תשעים של אפילו
שיוליך  הוא שהדין היתר, של ביין נסך יין חבית לנתערבה
ששם  מפני מותרות, והשאר המלח לים מהן אחת חבית
נתערב, ואחרֿכך בתחילה האיסור מן מובדל היה ההיתר
שבו, נסך יין דמי על לו ויוותר לגוי למוכרו מותר ולפיכך
נתברר  שלא כאן אבל כלל, האיסור מן נהנה שאינו ונמצא
האיסור, שכר מעולם נבדל ולא לבדו ההיתר שכר מעולם
במאה  חביות מאה אחת, בשכירות שכרו מתחילה שהרי
נסך, יין של שכר גם היא ופרוטה פרוטה כל הרי פרוטות,
רבותינו  בשם עוז' ('מגדל היא אחת שכירות שהכל

הראשונים).

.ËÈ˙È·Á ‰Ëe¯Ùa ˙È·Á ÈÏ ¯·Ú‰ :BÏ ¯Ó‡»««¬≈ƒ»ƒƒ¿»»ƒ
‰Ëe¯Ùa72- ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á Ô‰ÈÈa ‡ˆÓÂ ,¯È·Ú‰Â , ƒ¿»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»≈≈∆»ƒ∆«ƒ

.¯zÓ B¯ÎO ¯‡Le ,¯eÒ‡ ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ¯ÎO¿«»ƒ∆«ƒ»¿»¿»À»

א.72) סה, שם

.Î˙È·Á ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì‰Ï ÁÏML Ï‡¯OÈ Èn‡À»≈ƒ¿»≈∆»«»∆≈»ƒ»ƒ
BÏ e¯Ó‡iL ¯zÓ - Ô¯ÎOa ÔÈÈ ÏL73˙‡ eÏ Ôz : ∆«ƒƒ¿»»À»∆…¿≈»∆

¯eÒ‡ - Ô˙eL¯Ï ‰ÒÎpMÓ Ì‡Â .‰ÈÓc74. »∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»»

מעות,73) להם חייב והגוי היין, את קנו לא שהאומנים
להם  ששלח יין של חליפים אינם להם שיתן המעות ולפיכך

עא.). שם לרשות 74)(משנה, כבר נכנס שהיין כיון
את  ויקח כסף הגוי להם וכשיתן בשכרם. קיבלוהו האומנין,

ואסור. נסך יין חליפי הכסף הרי בחזרה, היין

.‡Î‰LB ‰È‰L Ï‡¯OÈ75CÏ‰ ,‰Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚa ƒ¿»≈∆»»∆¿≈»ƒ»∆»«
‡È·‰Â CÒ ÔÈÈÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯ÎÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ»«¬«»ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÓ„ BÏ76Ì„˜ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¿≈∆¬≈∆À»¿ƒ»«…∆
Ú ÈÏ ÔzÓ‰ :¯kÓiLÔÈÈ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯kÓ‡L „ ∆ƒ¿…«¿≈ƒ«∆∆¿…¬«»ƒ≈

Ì˙Ò ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,EÏ ‡È·‡Â ÈÏ LiL CÒ∆∆∆≈ƒ¿»ƒ¿««ƒ∆¿«
BÈÈ77ÈtÓ ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ‡È·‰Â ¯ÎÓe , ≈»«¿≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈

.B·BÁ epnÓ Ú¯tiL È„k BÓei˜a ‰ˆB¯ ÈÏ‡¯Oi‰L∆«ƒ¿¿≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆ƒ»«ƒ∆

א.75) סד, עבודהֿזרה 76)שם דמי נחמן: רב של מימרא
מותרים. גוי כשרוצה 77)ביד אסור יינם בסתם גם

בקיומו.
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.·ÎÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ¯b ÔÎÂ78e‡·e ÔÈÙzL eÈ‰L ¿≈≈¿≈»ƒ∆»À»ƒ»
ÏË :ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ¯b‰ ÔÈ‡ - ˜ÏÁÏ«¬…≈«≈»«»≈»ƒ…
È‡Â ÔÈÈ ‰z‡ ,˙BÚÓ È‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡«»¬«»ƒ«¬ƒ»«»«ƒ«¬ƒ
Ï·‡ .Ôc‚k ÏhiL È„k ÔÓei˜a ‰ˆB¯ È¯‰L ;˙B¯t≈∆¬≈∆¿ƒ»¿≈∆ƒ…¿∆¿»¬»

ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ¯b79ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‰È·‡ ˙‡ eL¯iL ≈¿≈»ƒ∆»¿∆¬ƒ∆≈»ƒ
È‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡ ÏË :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ -»«…«»¬«»ƒ«¬ƒ
˙M¯Èa el˜‰L ‡e‰ Ï˜ .ÔÓL È‡Â ÔÈÈ ‰z‡ ,˙BÚÓ»«»«ƒ«¬ƒ∆∆…∆≈≈ƒÀ«
˙eL¯Ï e‡aMÓ Ì‡Â .B¯eÒÏ ¯ÊÁÈ ‡lL È„k ,¯b‰«≈¿≈∆…«¬…¿¿ƒƒ∆»ƒ¿

¯eÒ‡ - ¯b‰80. «≈»

ב.78) סד, עבודהֿזרה 80)שם.79)שם חילופי שזהו
הקדימו  שם [בגמרא בגר. אפילו כלֿכך הקילו ולא ממש,
כדי  הסדר, את החליף ורבינו שותפות, לדין ירושה דין
דין  רק מביא הוא ואחריה האסורים, רשימת את להשלים

היתר]. של

.‚ÎÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BÈÈ ¯ÎnL Ï‡¯OÈ81˜Òt :82„Ú ƒ¿»≈∆»«≈¿≈»ƒ»««
‰ÎÓÒ ˜ÒtMnL .ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc - BÏ „„Ó ‡lL∆…»«»»À»ƒ∆ƒ∆»«»¿»

BzÚ„83‰˜ CLnMÓe ,84„Ú ‰OÚ BÈ‡ CÒ ÔÈÈÂ , «¿ƒ∆»«»»¿≈∆∆≈«¬∆«
‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa ‡ˆÓ .Ba ÚbiL85¯zÓ ‰È‰86„„Ó . ∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»»»À»»«

BÏ87‡Ï È¯‰L .ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc - ÌÈÓc‰ ˜Òt ‡lL „Ú«∆…»««»ƒ»»¬ƒ∆¬≈…
BzÚ„ ‰ÎÓÒ88Ú‚pLk ‡ˆÓÂ ,CLnL Èt ÏÚ Û‡ »¿»«¿««ƒ∆»«¿ƒ¿»¿∆»«

,B˙ÚÈ‚a ÔÈi‰ ¯Ò‡Â ,ÁwÏ BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»¿»«¿ƒ«¿∆¡«««ƒƒ¿ƒ»
.ÌÈÈ Ì˙Ò ¯ÎBÓk ‰Ê È¯‰Â«¬≈∆¿≈¿«≈»

א.81) עא, שם היין.82)משנה, מחיר לקנות,83)קבע
מחירו. שיודע הגוי,84)כיון אצל בהלואה נשאר והכסף

בפ"א  רבינו בדעת המגיד הרב כתב וכן במשיכה. קונה שגוי
ומתנה. זכיה הקנין.85)מהל' שנגמר בשעה

נסך.86) יין חליפי אינם ומשכו 87)והדמים לגוי, ונתן
דמיו. שפסק מרובים 88)לפני דמים ממנו יבקש שמא
הקניה. את ויבטל

.„ÎÈÏ‡¯Oi‰ „„nLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««ƒ¿¿≈ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈÏÎÏ „„Ó Ì‡ Ï·‡ ;BÈÏÎÏ89B‡ ¿ƒ¿¬»ƒ»«ƒ¿ƒ»≈»ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „ÈaL Ï‡¯OÈ ÈÏÎÏ90ÁwÏ CÈ¯ˆ - ƒ¿ƒƒ¿»≈∆¿«»≈»ƒ»ƒƒ«
ÌÈÓc‰ ˙‡91Á˜Ï ‡ÏÂ „„Ó Ì‡Â .„cÓÈ Ck ¯Á‡Â ∆«»ƒ¿««»ƒ¿…¿ƒ»«¿…»«

ÚÈbiMnL ;ÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc - ˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc»ƒ««ƒ∆»«»»¬ƒ∆ƒ∆«ƒ«
¯Ò‡ ÈÏkÏ92.ÌÈÈ Ì˙Òk «¿ƒ∆¡»ƒ¿«≈»

קודם 89) לכלי בנפילתו היין ונאסר שלו, יין קצת בו שהיה
יין  דמי הדמים, וכשלוקח משך. לא עוד שהרי הגוי, שקנהו

לוקח. הוא הכלי,90)אסור ומתנדנד באויר שאוחזו
ה"ג  בפי"ב שנתבאר כמו כנגיעה, שהוא בנדנודו היין ואוסר

נעשה 91)(כסףֿמשנה). והיין בכסף היין את קונה והגוי
בכסף, ובין במשיכה בין קונה שגוי רבינו וסובר מיד, שלו
(כסףֿמשנה). ומתנה זכיה מהל' פ"א המגיד הרב כמ"ש
הגוי, של קנינו עודם ישראל שבידי הדמים הרי כן, לא שאם
נסך  יין דמי ישראל שביד הדמים נעשו ואסרו, ביין וכשנגע

ה'תוספות' שכתבו כמו שקילו.למפרע ד"ה שם
ורבינו 92) הי"ב. בפי"ב כמבואר חיבור, ניצוק משום

בהנאה. אסור יינם בסתם אפילו שניצוק הולך, לשיטתו

.‰ÎÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈÂÁÏ ¯Èc Ô˙Bp‰93¯Ó‡Â , «≈ƒ»¿∆¿»ƒ≈»ƒ¿»«
ÈÂÁ‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ‰˙Le CÏ :ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ BÏÚBÙÏ¿¬»≈»ƒ≈¿≈∆¡…ƒ«∆¿»ƒ
,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡nL LLBÁ ‰Ê È¯‰ - BÏ ·MÁÓ È‡Â«¬ƒ¿«≈¬≈∆≈∆»ƒ¿∆«ƒ

‰fLe‰˜L‰Â CÒ ÔÈÈ BÏ ‰wL ÈÓk94‰Ê „‚Îe . ∆∆¿ƒ∆»»≈∆∆¿ƒ¿»¿∆∆∆
˙ÈÚÈ·La95Ï‡¯OÈ ÈÂÁÏ ¯Èc Ô˙pL ÔB‚k .¯eÒ‡ - ƒ¿ƒƒ»¿∆»«ƒ»¿∆¿»ƒƒ¿»≈
ı¯‡‰ ÌÚ96È‡Â ÏÎ‡Â CÏ :ÈÏ‡¯Oi‰ BÏÚBÙÏ ¯Ó‡Â , «»»∆¿»«¿¬«ƒ¿¿≈ƒ≈∆¡…«¬ƒ

- ¯OÚÓ BÈ‡L ¯·c ÏÚBt‰ ÏÎ‡ Ì‡Â .BÏ ·MÁÓ¿«≈¿ƒ»««≈»»∆≈¿À»
¯eÒ‡97. »

מעות 93) לחנוני שנתן כיון דינר. לו כשהקדים - ב סג, שם
מהחנוני  קנה כאילו הוא הרי אליו, הפועל את ששלח קודם
בעלֿהבית. משל אוכל שהפועל ונמצא לפועל, שיתן מה

נסך.94) מיין מזונותיו חוב בעלֿהבית 95)ופורע שנמצא
החנוני. מן שקנה שביעית מפירות הפועל מזונות חוב פורע

המעשרות.96) על לבעל97ֿ)וחשוד שאסור כלומר,
ברור. אינו כאן רבינו ולשון כן. לעשות הבית

.ÂÎB‡ ,‰Ê ¯È„a e˙Le eÏÎ‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»∆ƒ¿¿¿ƒ»∆
,Ú¯Bt È‡Â ÈÂÁ‰ ÔÓ ÈÏÚ e˙Le eÏÎ‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡L∆»«»∆ƒ¿¿»«ƒ«∆¿»ƒ«¬ƒ≈«
B„eaÚL „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„aÚzLpL Èt ÏÚ Û‡98 ««ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿

‡ÏÂ CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ ‡Ï LLBÁ BÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿≈≈…ƒ≈∆∆¿…
.¯OÚÓ ÌeMÓ ‡ÏÂ ˙ÈÚÈ·L ÌeMÓƒ¿ƒƒ¿…ƒ«¬≈

קנה 98) לא ולפיכך מסוימות, מעות לחנוני שעבד שלא
אינו  שהפועל ונמצא לפועל, החנוני שיתן מה בעלֿהבית

שם. פפא רב של פירושו כפי בעלֿהבית, משל אוכל

.ÊÎ˜lÁÓ ‰È‰L CÏÓ99ÂÈÓc Ô‰Ó Á˜BÏÂ ÌÚÏ BÈÈ ∆∆∆»»¿«≈≈»»¿≈«≈∆»»
:ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡ - ‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆ƒ¿∆«…«»»¿≈»ƒ

CÏn‰ ¯ˆB‡a ÈzÁz Òk‰Â ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó EÏ ‡‰100, ≈¿»«ƒ¿ƒ»≈«¿«¿««∆∆
ÔÈi‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁwiL È„k101ÌLa B·˙kL ¿≈∆ƒ«»≈»ƒ««ƒ∆¿»¿≈

Ï·‡ .CÏnÏ ÌÈÓc‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔzÈÂ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ≈»≈»ƒ«»ƒ«∆∆¬»
¯ˆB‡‰ ÔÓ ÈËlÓe ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó EÏ ‡‰ :BÏ ¯ÓB‡102. ≈≈¿»«ƒ«¿≈ƒƒ»»

שם.99) והסוגיא א. עא, שם הברייתא רבינו מפרש כן
בגירסתנו:100) אבל באל"ף, אצר בגמרא: רבינו גירסת

שם. רש"י וראה שוטר. ופירושו, בעי"ן. עוצר
לקבל 101) שצריך יינו את לגוי מוכר שהישראל שנמצא

(רדב"ז). המלך לאוצר 102)מאת חייב הישראל שהרי
יין, לו מוכר הישראל ואין זה, מחיוב פוטרו והגוי מעות,
לו  באומר מהֿשאיןֿכן בשליחותו, לא היין את מקבל והגוי

במקומי. הכנס

.ÁÎBÈÈa Ú‚pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ103BÒ‡Ï Ï‡¯OÈ ÏL ≈»ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»≈¿»¿
¯kÓÏ ¯zÓ -104ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B˙B‡Ï ÔÈÈ B˙B‡ À»ƒ¿…«ƒ¿»≈»ƒ

Ôek˙pL ÔÂÈkL .Bc·Ï B¯Ò‡L105ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰Ê ∆¬»¿«∆≈»∆ƒ¿«≈∆»≈»ƒ
B‡ B¯aML BÓk ‰Ê È¯‰ - BÈÈ ¯Ò‡ÏÂ B˜Èf‰Ï¿«ƒ¿∆¡…≈¬≈∆¿∆ƒ¿

BÙ¯O106epnÓ Á˜BlL ÌÈÓc‰ e‡ˆÓÂ ;ÌlLÏ ·iÁL ¿»∆«»¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ∆≈«ƒ∆
˜f‰‰ ÈÓc107.‰¯ÈÎn‰ ÈÓc ‡ÏÂ , ¿≈«∆≈¿…¿≈«¿ƒ»

ב.103) נט, "מותר 104)שם אמרו לא שם, [בגמרא
לו  מותר (פירוש: דמיה למשקל ליה שרי אלא: למכור",
קלייה  מיקלא טעמא? מאי מהגוי), דמיו לקבל היין לבעל
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קלז zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - ixyz c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טעם  הלא זה, לשון רבינו נקט למה להבין וקשה (שרפו),
הזיקו]. דמי גביית אלא מכירה כאן שאין מפני הוא ההיתר

לו,105) לשלם חייב אינו להזיק, בכוונה שלא נגע ואם
כלל  היין נשתנה לא כלומר, ניכר. שאינו היזק שזה מפני
ה"ג, ומזיק חובל מהל' בפ"א פוסק ורבינו מעשיו, עלֿידי
פטור. - באונס או בשגגה ניכר שאינו שהיזק

קלייה.106) מקלא נוטל 107)בגמרא: כשר יין ודמי
שם). (רש"י

á"ôùú'ä éøùú ã"é éðù íåé

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
אכילת 1) ושיעור בכזית; אסורות מאכלות איסורי שכל יבאר

שלא  עליהן חייב אם האיסורין כל השתייה; ושיעור פרס
מאכל  שהריחה עוברה בולמוס; שאחזו ומי הנאתן; כדרך

איסור. על חל איסור ואם איסור;

.‡Ô¯eÚL - ‰¯BzaL ˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ Ïk2˙ÈÊÎa »ƒ≈«¬»∆«»ƒ»ƒ¿«ƒ
È„Èa ‰˙ÈÓÏ ÔÈa ˙¯ÎÏ ÔÈa ˙e˜ÏÓÏ ÔÈa ,ÈBÈa≈ƒ≈¿«¿≈¿»≈≈¿ƒ»ƒ≈

ÌÈÓL3‰˙ÈÓ B‡ ˙¯k ·iÁÓ‰ ÏkL ,e¯‡a ¯·Îe . »«ƒ¿»≈«¿∆»«¿À»»≈ƒ»
‰˜BÏ - ÏÎ‡Ó ÏÚ ÌÈÓL È„Èa4. ƒ≈»«ƒ««¬»∆

למטה.2) הנמנים הגוף בעונשי להתחייב כגון 3)כדי
שלא  מפני דין, בית מיתת רבינו מנה לא ... טבל. האוכל
סורר  בבן אלא ושתייה אכילה על דין בבית מיתה חיוב מצאנו
בכזית. שיעורו ואין יין, וסביאת בשר זלילת על ומורה

למלקות.4) בו התרו אם

.·ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ÔÈ¯eÚM‰ Ïk ÌÚ ‰Ê ¯eÚLÂ¿ƒ∆ƒ»«ƒƒ¬»»¿∆ƒƒ«
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡Â .Ì‰5¯·cÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡Ï ≈¿»ƒ«»∆¡…»∆ƒ»»
‰˜BÏ BÈ‡ Ï·‡ ,¯eÒ‡‰6ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÊk ÏÚ ‡l‡ »»¬»≈∆∆»«¿«ƒ¿ƒ»«

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯eÚMkÓ ˙BÁt ‡e‰L Ïk7. »∆»ƒ«ƒ«ƒ«««¿

התורה.5) מן אסור שיעור חצי דאמר יוחנן מן 6)כר'
סופרים 7)התורה. מדברי איסור על כעובר שזה מפני

מרדות. מכת אותו שמכין

.‚‰Ó Ï·‡ ;ÌÈpM‰ ÔÈa ÏMÓ ıeÁ - e¯Ó‡L ˙ÈÊk¿«ƒ∆»«¿ƒ∆≈«ƒ«ƒ¬»«
ÌÈÎÈÁ‰ ÔÈaM8‰‰ È¯‰L ,ÚÏaM ‰ÓÏ Û¯ËˆÓ - ∆≈«¬ƒ«ƒƒ¿»≈¿«∆»«∆¬≈∆¡»

BB¯‚9¯ÊÁÂ ,B‡È˜‰Â ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡ elÙ‡ .˙ÈÊkÓ ¿ƒ¿«ƒ¬ƒ»««¬ƒ«ƒ∆¡ƒ¿»«
B˙B‡ ÏÎ‡Â10ÔÈ‡L ;·iÁ - ‡È˜‰L BÓˆÚ ˙ÈÊ ÈˆÁ ¿»«¬ƒ«ƒ«¿∆≈ƒ«»∆≈

.¯eÒ‡‰ ¯·cÓ ˙ÈÊÎa ÔB¯b‰ ˙‡‰ ÏÚ ‡l‡ ·eiÁ‰«ƒ∆»«¬»««»¿««ƒƒ»»»»

בלעו.8) ולא בחכו כיון 9)המודבק מלא, שיעור טעם והרי
שבין  מאוכל אבל הבליעה, לבית סמוך שלם כזית שהיה

נהנה. גרונו אין ביחד.10)השיניים שלם כזית גרונו שטעם

.„Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯˙B B‡ Ïebt B‡ ‰Ï· B‡ ·ÏÁ ˙ÈÊk¿«ƒ≈∆¿≈»ƒ»¿«≈»∆
¯eËt BÏÎB‡‰ - ËÚÓ˙Â ‰nÁa BÁÈp‰L11¯ÊÁ . ∆ƒƒ««»¿ƒ¿«≈»¿»»«

Át˙Â ÌÈÓLba BÁÈp‰Â12ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -13˙¯k14B‡ ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ»»»≈
˙e˜ÏÓ15„ÓÚÂ Át˙Â ,‰lÁzaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰È‰ . «¿»»»ƒ¿«ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ - ˙ÈÊk ÏÚ16. «¿«ƒ»¿≈ƒ»»

הוא 11) ועכשיו שהוא, כמות שמשערין וממלקות, מכרת

מכשיעור. בתחילתו.12)פחות שהיה כמו כזית על ועמד
כשיעור.13) וסופו שתחילתו פיגול 14)מפני בחלב

נותר 15)ונותר. בפיגול, למלקות בו כשהתרו או בנבלה
אצל  דיחוי אין שיעורן נתמעט שבינתיים פי על ואף וטמא.
למצבו  חוזר אינו שנדחה כיון אומרים אין כלומר, איסורים,

בו 16)הקודם. היה לא הטבעי, במצבו שמתחילתו, כיון
כזית.

.‰ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ ÏkL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆»ƒƒ∆«»≈ƒ¿»¿ƒ
¯Oa ÌÚ ‰Ï· ¯OaÓ ıeÁ ,˙ÈfÎÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿««ƒƒ¿«¿≈»ƒ¿«

‰Ù¯Ë17˙LÓÁÂ .ÔÓB˜Óa e¯‡a˙iL ¯ÈÊ È¯eq‡Â , ¿≈»¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿»«¬≈∆
‰‡e·˙ ÈÈÓ18Ïk‰ - Ô‰lL ˙B˜ˆa‰Â Ô‰lL ÔÈÁÓ˜e ƒ≈¿»¿»ƒ∆»∆¿«¿≈∆»∆«…

ÁÒÙa ıÓÁ ¯eq‡Ï ÔÈa ,˙ÈfÎÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ19ÔÈa , ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ≈¿ƒ»≈¿∆«≈
L„Á ¯eq‡Ï20¯OÚÓ È¯eq‡Ï ÔÈa ,¯ÓÚ‰ ÈÙlÓ ¿ƒ»»ƒƒ¿≈»…∆≈¿ƒ≈«¬≈

ÈL21.˙BÓe¯˙e ≈ƒ¿

היא.17) נבילה תחילת והטריפה הואיל שמצטרפין
קודם 18) שיפון שועל, שיבולת כוסמים, שעורים, חיטים,

מחמיצים.19)טחינה. העומר 20)שכולם הקרבת לפני
לוקה. כזית, ביחד מכולם אכל שאם בניסן. בט"ז

לוקה.21) ירושלים, לחומת חוץ כזית מכולן אכל שאם

.Â·iÁ‰ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È22Û¯ËˆÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ≈»∆ƒ∆»««»ƒ¿»««¿ƒ¿»≈
‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .„Á‡ ÌL ‡e‰L ÈtÓ ,Ï·Ëa ˙ÈfÎÏ¿««ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈∆»»¿»∆
Ô‰L ,È·v‰ ˙Ï·Â ‰O‰ ˙Ï·Â ¯BM‰ ˙Ï·Ï ?‰ÓB„∆¿ƒ¿««¿ƒ¿««∆¿ƒ¿««¿ƒ∆≈

e¯‡aL BÓk ,˙ÈfÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ23. ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿∆≈«¿

תבואה.22) מיני מחמשת חוץ אחרים מינים אפילו
מצטרפין.23) אחד בלאו שאיסורן שכל

.Ê‰ÏB„‚ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡‰24ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯eÒ‡ ¯·cÓ »≈¬ƒ»¿»ƒ»»»≈¿«¿ƒ
·eiÁ ‡l‡ ,˙ÈÊÎe ˙ÈÊk Ïk ÏÚ ˙¯k B‡ ˙e˜ÏÓ B˙B‡«¿»≈«»¿«ƒ¿«ƒ∆»ƒ

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÎÏ „Á‡25Ba ÌÈ¯˙Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ Ì‡Â .26 ∆»¿»»¬ƒ»¿ƒ»»≈ƒ«¿ƒ
Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙ÈÊÎe ˙ÈÊk Ïk ÏÚ ‰ÏÈÎ‡ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»«»¿«ƒ¿«ƒ«»«»
˙Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰‡¯˙‰Â ‰‡¯˙‰«¿»»¿«¿»»¿««ƒ∆ƒ¬ƒ»««

.˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ

הפסק.24) בלי הרבה "אכילה 25)כזיתים רבינו ונקט
בו  התרו שאם להשמיענו האחרונה, הבבא משום גדולה"
הפסיק  שלא פי על אף התראה כל על חייב התראות, כמה
מחלקות. שהתראות משום להתראה, התראה בין אכילתו

אחת 26) כל על חייב שותה והוא תשתה אל לו אמרו
ואחת.

.Á˙BÏÎ‡Ó ÏkÓ „Á‡Ó Ïc¯Ák B‡ ‰¯BÚOk ÏÎB‡‰»≈ƒ¿»¿«¿»≈∆»ƒ»«¬»
„Ú ÔÎÂ ,Ïc¯Ák ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿»»¿«¿»«¿»«¿«¿»¿≈«
‰‰L Ì‡ :„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙Èfk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ««ƒ≈¿≈≈¿≈ƒƒ»»

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ27Û¯ËˆÈ - ƒ¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«»≈ƒƒ¿»≈
BÓk Ôa¯˜ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,Ïk‰«…«¬≈«»»≈«¿»¿»¿
‰lÁzÓ ‰fÓ ¯˙È ‰‰L Ì‡Â ;˙Á‡ ˙·a ˙ÈÊk ÏÎ‡L∆»«¿«ƒ¿«««¿ƒ»»»≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
ÏÎ‡ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÒ „ÚÂ¿«««ƒ∆…»»≈≈∆∆»»«
‡l‡ ˙ÈÊk ÌÈÏL‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ïc¯Ák ¯Á‡ Ïc¯Ák¿«¿»««¿«¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»
.¯eËÙe ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙Èa¿»≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»
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כר'27) ביצים שלוש שיעור פרס ואכילת פרס, אכילת כדי
ביצים. ארבע הוא פרס שיעור סובר ורש"י ברוקא. בן יוחנן

.Ë,ËÚÓ ËÚÓ ÌÈÈ Ì˙Ò ÏL ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙BM‰ ÔÎÂ¿≈«∆¿ƒƒ∆¿«≈»¿«¿«
BÚÓ‚e ·ÏÁ‰ ˙‡ B‡ ÁÒÙa ıÓÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡∆ƒ¿»∆∆»≈¿∆«∆«≈∆¿»
‰‰L Ì‡ :ËÚÓ ËÚÓ Ìc‰ ÔÓ ‰˙ML B‡ ,ËÚÓ ËÚÓ¿«¿«∆»»ƒ«»¿«¿«ƒ»»
,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ˙ÈÚÈ·¯ ˙i˙L È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ

.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ

.ÈÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk28·iÁ BÈ‡29„Ú Ì‰ÈÏÚ »»√»ƒ»¬ƒ≈«»¬≈∆«
‰‡‰ C¯c Ô˙B‡ ÏÎ‡iL30È‡ÏÎÂ ·ÏÁa ¯OaÓ ıeÁ , ∆…«»∆∆¬»»ƒ»»¿»»¿ƒ¿≈

‡ÈˆB‰ ‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡ Ô‰a ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ .Ì¯k‰«∆∆¿ƒ∆…∆¡«»∆¬ƒ»∆»ƒ
ÏeMa ÔBLÏa ,˙¯Á‡ ÔBLÏa Ô˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡31ÔBLÏ·e ƒ¬ƒ»»¿»«∆∆ƒ¿ƒƒ¿

Lc˜‰32.‰È‰ C¯„k ‡lL elÙ‡Â Ô˙B‡ ¯Ò‡Ï , ∆¿≈∆¡…»«¬ƒ∆…¿∆∆¬»»

בהנאה.28) או אין 29)באכילה ובגמרא: יוחנן. כר'
הנאה. בדרך שלא אפילו אסור מדרבנן אבל לוקין,

הנאתו 30) על חייב אינו בהנאה האסור מאכל דבר וכל
ואם  לאכילה עומד מאכל שדבר מפני אכילה, כדרך שלא
הרגילה. הנאתו כדרך שלא זה הרי אחר באופן נהנה

איסור 31) על חכמים ודרשו אמו בחלב גדי תבשל לא
אלא 32)אכילה. ממנו תהנה שלא המלאה, תקדש פן

תשרפנו.

.‡È„ˆÈk33‡e‰Lk BÚÓ‚e ·ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L È¯‰ ? ≈«¬≈∆ƒ¿»∆«≈∆¿»¿∆
B‡ ;ÈÁ ·ÏÁ ÏÎ‡L B‡ ,epnÓ BB¯‚ ‰ÂÎpL „Ú ÌÁ««∆ƒ¿»¿ƒ∆∆»«≈∆«
CÒ ÔÈÈ CB˙Ï ,‰ÚÏÂ L‡¯ ÔB‚k ,ÌÈ¯Ó ÌÈ¯·c ·¯ÚL∆≈≈¿»ƒ»ƒ¿…¿«¬»¿≈∆∆
B‡ ;ÔÈ¯Ó Ô‰Lk ÔÏÎ‡Â ,‰Ï· ÏL ‰¯„˜ CB˙Ï B‡¿¿≈»∆¿≈»«¬»»¿∆≈»ƒ
ÏË·e LÈ‡·‰Â ÁÈ¯Ò‰L ¯Á‡ ¯eÒ‡‰ ÏÎ‡ ÏÎ‡L∆»«…∆»»««∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»«
CB˙a ¯Ó ¯·c ·¯Ú Ì‡Â .¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡Ó≈…∆»»¬≈∆»¿ƒ≈«»»«¿
- BÏÎ‡Â Ì¯k‰ È‡Ïk ÔÈÈa B‡ ·ÏÁa ¯Oa ÏL ‰¯„¿̃≈»∆»»¿»»¿≈ƒ¿≈«∆∆«¬»

.·iÁ«»

ולפיכך 33) והנאה. אכילה כדרך שלא אכילה סוגי מפרט
חלב  הניח שם: בגמרא שנאמרה הדוגמא רבינו מונה אינו

פטור. מכתו גבי על הנסקל שור של

.·È˜BÁO C¯c ˙B¯eÒ‡‰ ˙BÏÎ‡nÓ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»ƒ«¬»»¬∆∆¿
˜qÚ˙Ók B‡34,‰ÏÈÎ‡‰ Ûe‚Ï Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿«≈««ƒ∆…ƒ¿«≈¿»¬ƒ»

ÏL dÓˆÚÏ Ôek˙nL ÈÓk ,·iÁ - ‰‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿∆¡»«»¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿»∆
¯eq‡a BÁ¯k ÏÚa Ì„‡Ï BÏ ‰‡a‰ ‰È‰Â .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»»«»»»»»¿«»¿¿ƒ

ÔÈ¯eq‡‰ ÏkÓ35Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ,¯eÒ‡ - Ôek˙ Ì‡ : ƒ»»ƒƒƒƒ¿«≈»¿ƒ…ƒ¿«≈
¯zÓ -36. À»

לאכילה.34) כוונה איסורי 35)בלי בין הנאה איסורי בין
מתכוון 36)אכילה. שאינו שדבר שמעון כר' שהלכה

האיסורים. בכל מותר

.‚È- ·Ú¯‰ ÈtÓ B‡ ÔB·‡˙Ï ¯eÒ‡ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»»¿≈»ƒ¿≈»»»
·iÁ37ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â ¯a„na ‰ÚBz ‰È‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»»∆«ƒ¿»¿≈«…«

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯eq‡ ¯·„ ‡l‡38. ∆»¿«ƒ¬≈∆À»ƒ¿≈«»«¿»

נפש.37) סכנת אין דבר 38)אם לך שאין אדם, לכל מותר
נפש. פיקוח בפני העומד

.„È‰¯aÚ39L„˜ ¯Oa ÔB‚k ,¯eÒ‡ ÏÎ‡Ó ‰ÁÈ¯‰L À»»∆≈ƒ»«¬»»¿¿«…∆
.˜¯n‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ¯ÈÊÁ ¯Oa B‡Ì‡ ¿«¬ƒ«¬ƒƒ»ƒ«»»ƒ

d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ - dzÚ„ ‰·MÈ˙ƒ¿«¿»«¿»»¿ƒ««¬ƒƒ»
ÔÈÏÈÎ‡Ó - dzÚ„ ‰·MÈ˙ ‡Ï Ì‡Â .¯eÚMkÓ ˙BÁt»ƒ«ƒ¿ƒ…ƒ¿«¿»«¿»«¬ƒƒ

.dzÚc ·MÈ˙zL „Ú d˙B‡»«∆ƒ¿«≈«¿»

לאוכלו,39) ומתאווה מאכל איזה מריחה כשהיא הרה אשה
זה. מאכל ממנה ימנעו אם תסתכן

.ÂË‡ˆBiÎÂ ıÓÁ Ba LiL ¯·c ÁÈ¯‰L ‰ÏBÁ‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆≈ƒ«»»∆≈…∆¿«≈
.‰¯aÚk BÈc - LÙp‰ ˙‡ ÔÈ¯Ú¯ÚnL ÌÈ¯·cÓ Baƒ¿»ƒ∆¿«¿¬ƒ∆«∆∆ƒ¿À»»

.ÊËÒeÓÏa BÊÁ‡L ÈÓ40ÌÈ¯·„ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ƒ∆¬»À¿«¬ƒƒ¿»ƒ
„iÓ ÌÈ¯eÒ‡‰41ÂÈÈÚ e¯B‡iL „Ú42ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ ÔÈ‡Â . »¬ƒƒ»«∆≈≈»¿≈¿«¿ƒ«

‡ˆÓpa ÔÈ¯‰ÓÓ ‡l‡ ,¯zn‰ ¯·c43B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe . »»«À»∆»¿«¬ƒ«ƒ¿»«¬ƒƒ
‰lÁz Ïw‰ Ïw‰44Bic - ÂÈÈÚ e¯È‡‰ Ì‡ .45Ì‡Â ; ««««¿ƒ»ƒ≈ƒ≈»«¿ƒ

.¯eÓÁ‰ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï««¬ƒƒ∆»

הרעבון.40) במרק,41)מחלת מקודם מנסים ואין
האסור. דבר מיד לו נותנים אלא מכשיעור, ובפחות

כהות.42) החולה עיני המחלה של מסוכן בשלב
במקום.43) הנמצאים דברים 44)בדברים לנו אין אם

מאכילין  איסורים מיני שני לפנינו ויש צורכו כדי  מותרים
קל. הקל יותר.45)אותו אותו מאכילים אין

.ÊÈB˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ‰Ï·e Ï·Ë eÈÙÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿»≈∆∆¿≈»«¬ƒƒ
‰˙ÈÓa Ï·h‰L ;‰lÁz ‰Ï·46ÈÁÈÙÒe ‰Ï· . ¿≈»¿ƒ»∆«∆∆¿ƒ»¿≈»¿ƒ≈

ÔÈ¯eÒ‡L ;˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ∆¬ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ47.‰hÓL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»
˙ÈÚÈ·Le Ï·Ë48˙ÈÚÈ·L B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó -49Ï·Ë . ∆∆¿ƒƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ∆∆

Ï·h‰ Ôw˙Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ ,‰Óe¯˙e50ÔÈÏÈÎ‡Ó - ¿»ƒƒ∆¿»¿«≈«∆∆«¬ƒƒ
Ï·Ë B˙B‡51‰Óe¯˙k LB„˜ BÈ‡L ,52‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆∆≈»ƒ¿»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

הופרשו 46) שלא בטבל והמדובר בלאו. ונבלה שמים, בידי
הפרישו  שלא טבל אבל מעשר, ותרומת גדולה תרומה ממנו

במיתה. אינו מעשרות תחילה 47)ממנו אותו שמאכילים
דרבנן. הביעור.48)איסורי זמן שהטבל 49)לאחר

בעשה. והשביעית שמים בידי את 50)במיתה ולהאכילו
יפריש  ואם כולו לאכול צריך שהחולה כגון, שבו, החולין

לו. יספיק לא התרומות ממנו 51)ממנו מפרישים אין
לעצמה  תרומה החולה שיאכל מעשר, ותרומת תרומה
שהוא. כמו הטבל את אותו מאכילים אלא לעצמם, וחולין

בתרומה. שאסור בזר אבל 52)והמדובר חמורה תרומה
שיש  לומר התכוונו שלא רבינו, ומפרש לתיקוני, אפשר טבל
שאפשר  מכיון שטבל אלא תרומה, להפריש היינו לתקן,
היא. ממש קודש תרומה אבל חמורה, קדושה בו אין לתקנו

.ÁÈ‡l‡ ,¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ¯eq‡ ÔÈ‡L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆≈ƒ»«ƒ∆»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈL eÈ‰ Ì‡53‰È‰L B‡ , ƒ»¿≈»ƒƒ»ƒ¿««∆»»

ÏÎB‡ LÈ CÎÈÙÏ .ÏÏBk ¯eq‡ B‡ ÛÈÒBÓ ¯eq‡ƒƒƒ≈¿ƒ»≈≈
˙Bi˜ÏÓ LÓÁ ÂÈÏÚ ‰˜BÏÂ ,„Á‡ ˙ÈÊk54‡e‰Â . ¿«ƒ∆»¿∆»»»≈«¿À¿
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ÔÈ¯eq‡ ‰MÓÁa Ba e¯˙‰L55?„ˆÈk .Ba eˆa˜˙pL ∆ƒ¿«¬ƒ»ƒƒ∆ƒ¿«¿≈«
ÌÈLc˜n‰ ÔÓ ¯˙BpL ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ‡ÓË ÔB‚k¿»≈∆»«¿«ƒ≈∆∆«ƒ«À¿»ƒ

·ÏÁ ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa56, ¿«ƒƒ∆ƒ≈≈∆
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÎB‡ ÌeMÓe ,¯˙B ÏÎB‡ ÌeMÓeƒ≈»ƒ≈¿«ƒƒ

L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓË ÌeMÓeÔÓ ‰‰pL ÌeMÓe , ƒ»≈∆»«…∆ƒ∆∆¡»ƒ
.ÏÚÓe L„w‰«…∆»«

שניהם.53) על חייב ולכן תוציא, מהם זה שנינו 54)שאי
משמיענו  ורבינו אחד, ואשם חטאות ארבע חייב שבשוגג

כך. הדין למלקות כל 55)שגם ולפרש בו להתרות צריך
לו  אמרו ואפילו סתם בו התרו אם אבל עצמו, בפני איסור
אחת. אלא לוקה אינו לאווין, חמישה על עובר שהוא

מאכל,56) על שמים בידי מיתה או כרת המחוייב שכל
למלקות. בו התרו אם לוקה

.ËÈ‰È‰ BÊ ‰Ó‰aL ?¯eq‡ ÏÚ ¯eq‡ Ô‡k ÏÁ ‰nÏÂ¿»»»»ƒ«ƒ∆¿≈»»»
‰È‰a ¯zÓe ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ daÏÁ57- dLÈc˜‰ . ∆¿»»«¬ƒ»À»«¬»»ƒ¿ƒ»

‰È‰a daÏÁ ¯Ò‡58¯eq‡ Ba ÛÒBpL CBzÓe . ∆¡«∆¿»«¬»»ƒ∆«ƒ
‰È‰59·ÏÁ ‰È‰ ÔÈ„ÚÂ .ÌÈL„˜ ¯eq‡ ÂÈÏÚ ÛÒB , ¬»»«»»ƒ»»ƒ«¬«ƒ»»≈∆

dB·bÏ ¯zÓ ‰Ê60- ¯˙B ‰OÚ .ËBÈ„‰Ï ¯eÒ‡Â ∆À»«»«¿»¿∆¿«¬»»
.ËBÈ„‰Ï ¯Ò‡ ,dB·bÏ ¯eq‡ Ba ÛÒBpL CBzÓƒ∆«ƒ«»«∆¡«¿∆¿

‰f‰ ÏÎB‡‰Â61¯eÒ‡Â ‰Ó‰a‰ ¯O·a ¯zÓ ‰È‰ ¿»≈«∆»»À»ƒ¿««¿≈»¿»
¯eq‡ BÏ ÛÒB .d¯O·a Û‡ ¯Ò‡ - ‡ÓË .daÏÁa¿∆¿»ƒ¿»∆¡««ƒ¿»»«ƒ
.ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÏÏk - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‡a .·ÏÁ‰ ÏÚ««≈∆»«ƒƒ»«»»√»ƒ
.‰Ê ·ÏÁa B¯eq‡ ÛÒB ,ÔÈlÁa Û‡ ¯Ò‡pL CBzÓeƒ∆∆¡««¿Àƒ«ƒ¿≈∆∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

באכילה.57) רק אסור בהנאה.58)שהחלב אסור שהקדש
איסור.59) על שחל חמור איסור או מוסיף איסור הוא הרי
למזבח.60) כאן 61)להקריב עד שאכל. האדם כלומר,

מכאן  החלב, חתיכת על שניתוספו האיסורים רבינו מנה
על  אבל האדם, על החלים איסורים רבינו מונה ואילך
וטומאת  הכיפורים יום כגון איסור, ניתוסף לא עצמו המאכל

האוכל.

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
מינו;1) בשאינו או במינו מין בהיתר שנתערב איסור יבאר

כל  במאתים; ויש במאה ויש בששים ששיעורו איסור שיש
אפרוח  בה שיש וביצה בטל; הוא אם מתירין לו שיש דבר
שצלאו  וגדי לפגם; או לשבח טעם נותן ודין ששלקה;
בשר  צולין ואם לכתחלה; איסור מבטלין אם בחלבו;
שנבלל  מליח נבילה בשר ודין אחד; בתנור ונבילה שחוטה

שחוטה. בשר עמו

.‡BÈ‡La ÔÈÓ :¯zÓ ¯·„a ·¯Ú˙pL ¯eÒ‡ ¯·c»»»∆ƒ¿»≈¿»»À»ƒ¿∆≈
ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓ2„ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,BÈÓa ÔÈÓe ; ƒ¿≈««ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»«¬…

·¯a ÏËaÈ - BÓÚË ÏÚ3. ««¿ƒ»≈¿…

ב.2) בהלכה שמבאר ברוב 3)כמו בטל עט. זבחים כרבא,
להלן  שיתבאר כמו סופרים, מדברי אסור אבל התורה, מן

דֿה. בהלכות

.·ÁBnÂ ÔÈÒÈ¯b‰ CB˙Ï ÏÙpL ˙BÈÏk‰ ·ÏÁ ?„ˆÈk≈«≈∆«¿»∆»«¿«¿ƒƒ¿ƒ«

Ïk‰4Ô‰a ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ :ÔÈÒÈ¯b‰ ˙‡ ÔÈÓÚBË - «…¬ƒ∆«¿ƒƒƒ…ƒ¿»»∆
ÌÚË Ì‰a ‡ˆÓ Ì‡Â ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ·ÏÁ ÌÚË««≈∆¬≈≈À»ƒ¿ƒƒ¿»»∆««

‰Â ,·ÏÁBLnÓ Ô‰a ‰È5ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ≈∆¿»»»∆«»¬≈≈¬ƒƒ
‰¯Bz‰6- BLnÓ Ô‰a ‰È‰ ‡ÏÂ ,BÓÚË Ô‰a ‡ˆÓ ; «»ƒ¿»»∆«¿¿…»»»∆«»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰7. ¬≈≈¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ

טעמו 5)ונתערב.4) נקרא בעין ואינו החלב שנמוח אע"פ
וזהו  היתר. של ביצים שלש בתוך איסור כזית יש אם וממשו
רש"י  אבל סז. זרה עבודה בתוספות אליהו רבינו כפירוש
ממשו  ולא טעמו הוא בעין, ואינו האיסור נמוח שאם סובר,

פרס. אכילת בכדי כזית יש אם סז:6)ואפילו זרה עבודה
וזהו  עליו ולוקין אסור וממשו שטעמו כל יוחנן ר' אמר
לוקין, ואין אסור ממשו ולא טעמו פרס, אכילת בכדי כזית

בלבד. סופרים מדברי שאסור רבינו שטעם 7)ומפרש
צח. בחולין רש"י דעת גם וכן התורה. מן אינו כעיקר

.‚˙ÈÊk ·ÏÁ‰ ÔÓ ‰È‰L ÔB‚k ?BLnÓ ‡e‰ „ˆÈk≈««»¿∆»»ƒ«≈∆¿«ƒ
ÌÈˆÈa LÏL ÏÎa8ÔÈÒÈ¯b‰ ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ .˙·¯Úz‰ ÔÓ ¿»»≈ƒƒ««¬…∆ƒ»«ƒ«¿ƒƒ

·ÏÁ‰ ÔÓ ˙ÈÊk Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈˆÈa LÏLk el‡‰»≈¿»≈ƒƒ¿≈»∆¿«ƒƒ«≈∆
˙BÁt ÏÎ‡ ;Ìi˜ BLnÓe ¯eq‡‰ ÌÚË È¯‰L ,‰˜BÏ -∆∆¬≈««»ƒ«»«»»«»

ÌÈˆÈa LÏMÓ9˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -10 ƒ»≈ƒ«ƒ«««¿
Ì‰È¯·cÓ11ÏÎa ˙ÈÊk ˙·¯Úza ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ…»»««¬…∆¿«ƒ¿»

ÏÎ‡Â ·ÏÁ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈˆÈa LÏL»≈ƒ««ƒ∆≈»∆««≈∆¿»«
.˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ‰¯„w‰ Ïk»«¿≈»≈∆∆»«««¿

ששיעורו 8) שם, יוחנן ר' שבדברי פרס אכילת בכדי זהו
ח. הלכה יד פרק למעלה שכתב כמו ביצים, אין 9)שלש

האיסור. של כזית שאסור 10)בהן שיעור, חצי כדין
בפרק  כלמעלה מרדות, מכת אלא עליו לוקין ואין התורה מן

ו. הלכה פרס,11)ג אכילת מכדי פחות איסור שתערובת
ממשו. ולא טעמו נקרא

.„Ì‡ ,Ïk‰ ÁBnÂ ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁÏ ˙BÈÏk ·ÏÁ ÏÙ»«≈∆¿»¿≈∆»«¿»¿ƒ««…ƒ
Ïk‰ È¯‰ - ˙BÈÏk‰ ·ÏÁa ÌÈLk ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁ ‰È‰»»≈∆»«¿»ƒ¿«ƒ¿≈∆«¿»¬≈«…

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ12‰Ï· ˙ÎÈ˙Á elÙ‡ .13‰·¯Ú˙pL À»ƒ«»¬ƒ¬ƒ«¿≈»∆ƒ¿»¿»
.‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ Ïk‰ - ‰ËeÁL ÏL ˙BÎÈ˙Á ÈzLaƒ¿≈¬ƒ∆¿»«…À»ƒ«»
¯·c „·‡iL „Ú ,¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ«…»«∆…«»»
BÈÚL ·eLÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ,BËeÚÓ ÌˆÚÓ ¯eÒ‡‰»»≈…∆ƒ¿…ƒ¿∆»»»∆≈

˙„ÓBÚ14.¯‡a˙iL BÓk , ∆∆¿∆ƒ¿»≈

א.12) בהלכה כמבואר ברוב, בטל במינו שמין
אנו 13) שאין אלא נימוחה, ולא בעינה עומדת שהחתיכה

האסורה. החתיכה איזוהי בעין.14)יודעים שנשאר

.‰?BËeÚÓ ÌˆÚa „·‡ÈÂ ¯eÒ‡‰ ¯·c ·¯Ú˙È ‰nÎ·e¿«»ƒ¿»≈»»»»¿…«¿…∆ƒ
,ÌÈMLa B¯eÚML ¯·c LÈ :ÌÈÓÎÁ Ba e˙pL ¯eÚMk«ƒ∆»¿¬»ƒ≈»»∆ƒ¿ƒƒ

‰‡Óa B¯eÚML LÈÂ15ÌÈ˙‡Óa B¯eÚML LÈÂ ,16. ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆ƒ¿»«ƒ

יג.15) בהלכה כמבואר הכרם,16)תרומה, וכלאי ערלה
שם. כמבואר

.ÂÈ¯eq‡ ÔÈa ,‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»ƒƒ∆«»≈ƒ≈
e·¯Ú˙pL ,‰È‰ È¯eq‡ ÔÈa ˙¯k È¯eq‡ ÔÈa ˙e˜ÏÓ«¿≈ƒ≈»≈≈ƒ≈¬»»∆ƒ¿»¿
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ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ :¯zn‰ ÏÎ‡Óa17; ¿«¬»«À»ƒ¿∆≈ƒ¿≈««
B¯eÚL - ÌÚh‰ ÏÚ „ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,BÈÓa ÔÈÓƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»«¬…««««ƒ

ÌÈ˙‡Óa B‡ ‰‡Óa B‡ ÌÈMLa18,CÒ ÔÈiÓ ıeÁ . ¿ƒƒ¿≈»¿»«ƒƒ≈∆∆
È¯‰L ,Ï·hÓ ıeÁÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙¯ÓÁ ÈtÓƒ¿≈À¿«¬«»ƒ¿ƒ∆∆∆¬≈

Bw˙Ï ¯LÙ‡19ÏÎa - ÔÈÓa ÔÈ¯ÒB‡ ‰Ê ÈtÓe ; ∆¿»¿«¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿»
ÌÚË Ô˙Ba - ÔÈÓa ‡lLÂ ,Ô‰L20Ïk ¯‡Lk , ∆≈¿∆…¿ƒ»¿≈««ƒ¿»»

.ÔÈ¯eq‡‰»ƒƒ

ח.17) הלכה ט פרק למעלה וראה צז: כמבואר 18)חולין
הקודמת. תרומות 19)בהלכה ממנו להפריש אפשר

אינו  מתירין לו שיש דבר שכל בידינו הוא וכלל ומעשרות.
שם  התוספות מביאים זה וטעם שהוא. בכל ואוסר בטל
(ובגמרא  נח. נדרים בבבלי גם מפורש וכן הירושלמי. בשם
שמן  פירוש, איסורו". כך "כהיתרו אחר טעם אמרו שם
לפיכך  הכל, ומתירה הכרי כל את פוטרת אחת חטה התורה
ורבינו  הכרי. כל אוסרת טבל של אחת חטה כך, באיסור גם
השני  הטעם כי מתירים, לו שיש דבר של הנימוק את העדיף
ולתרומת  למעשרות טבל אבל בלבד, לתרומה טבל מנמק
האיסורים, ייבטלככל כן ואם שהוא בכל היתר לו אין מעשר
הכל). מנמק מתירים לו שיש דבר של הטעם אבל

כאן 20) יש שהרי במינו, מין אלא נסך ביין החמירו שלא
האיסור  טעם כשאין מינו בשאינו מין אבל האיסור,
בטבל  וכן החמירו. ולא לגמרי אינו כאלו הוא הרי בתערובת
יב  בהלכה ולהלן במינו, במין אלא חכמים החמירו ולא
ובר"ן  כך. הדין מתירים לו שיש דבר שבכל רבינו פוסק

זה. לחילוק הגיוני טעם נותן נב. נדרים

.Ê˙Bi·Á ‰nk ‰ÈÏÚ eÏÙpL CÒ ÔÈÈ ˙tË ?„ˆÈk≈«ƒ«≈∆∆∆»¿»∆»«»»ƒ
ÔÈÈ ÏL ÒBk ÔÎÂ .¯‡a˙iL BÓk ,¯eÒ‡ Ïk‰ - ÔÈÈ ÏL∆«ƒ«…»¿∆ƒ¿»≈¿≈∆≈
LÈ¯ÙiL „Ú ,Ï·Ë Ïk‰ - ˙È·Áa ·¯Ú˙pL Ï·Ë∆∆∆ƒ¿»≈¿»ƒ«…∆∆«∆«¿ƒ

˙·¯ÚzÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z21¯‡a˙iL BÓk , ¿««¿»¿ƒ««¬…∆¿∆ƒ¿»≈
.BÓB˜Óaƒ¿

מיניה 21) ומפריש תערובת. באותה הנמצא הטבל כמות לפי
דרבנן  הוא האיסור כאן שגם אחר, דרבנן מטבל או וביה
לא. מנחות וראה בששים. או ברוב בטל התורה שמן מפני

.Á˙ÈÚÈ·L ˙B¯t22ÔÈÓa e·¯Ú˙ Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒƒ¿»¿¿ƒ»
‡e‰L ÏÎa -23ÔÈ‡ ,ÌÚË Ô˙Ba - ÔÈÓa ‡lLÂ , ¿»∆¿∆…¿ƒ»¿≈««≈»

,‰¯eÒ‡ ˙·¯Úz‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ;‰¯Bz È¯eq‡ ÏÏÎaƒ¿«ƒ≈»∆≈»««¬…∆¬»
BÓk ,˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a ˙·¯Úz‰ Ïk ÏÎ‡Ï ·iÁ ‡l‡∆»«»∆¡…»««¬…∆ƒ¿À«¿ƒƒ¿

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL24. ∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביעורם.22) זמן שהגיע כל 23)לפני לאכול וצריל
שדינה  שביעית, בקדושת הביעור זמן קודם התערובת

שביעית. בהלכות האדם 24)נתבאר חובת היא שזו היינו
למה  לבאר, זו בהגדרתו מתכוון רבינו הפירות. איסור ולא
במינו  נסך ויין מטבל חוץ עג: זרה בעבודה יוחנן ר' אמר
מבאר  הוא ולפיכך כך? שביעית פירות גם והלא במשהו,
ובדומה  נסך. ויין טבל ובין שביעית בין מהותי הבדל שיש
חמץ  לענין הסמוכה בהלכה רבינו כוננת לפרש יש לזה
איסור  של מיוחד סוג הוא בפסח שחמץ מבאר שהא בפסח,
משנה  (הכסף יוחנן. ר' מנאו לא ולכן מוגבל איסורו שזמן

לומר  שנתכוון ונראה מתירים. לו שיש דבר מנה שלא כבת
טבל  אבל הזמן, שיעבור לאחר מאליו ניתרת חמץ שץערובת

תיקון). צריך

.ËÁÒÙa ıÓÁ25- ‰¯Bz È¯eq‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »≈¿∆«««ƒ∆≈ƒ≈»
el‡ ˙BÏÏÎa BÈ‡26‰¯eÒ‡ ˙·¯Úz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ; ≈ƒ¿»≈¿ƒ∆≈««¬…∆¬»

ÌÏBÚÏ27˙·¯Úz‰ Ïk ‰È‰z ÁÒt‰ ¯Á‡Ï È¯‰L , ¿»∆¬≈¿«««∆«ƒ¿∆»««¬…∆
ÔÈa ‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ .e¯‡aL BÓk ,˙¯zÓÀ∆∆¿∆≈«¿¿ƒ»≈¿»∆≈

BÈÓa ‡lL ÔÈa BÈÓa28. ¿ƒ≈∆…¿ƒ

במשהו.25) בכל 26)שאוסר ג"כ במינו שלא שאפילו
לטבל 27)שהו. דומה ואינו זמני הוא שהאיסור כלו',

תיקון  לו שיש אא עולם איסור הוא בעצמו שהאיסור הקדש,
בחמץ  משא"כ שמתירו, מעשה איזה ע"י להשתנות ויכול
בפני  מנאו ולפיכך לזמן, איסור הוא האיסור שעצם בפסח

משום 28)עצמו. שלא שגזרו מפרש, כט: ושם ל. פסחים
כל  שנאמר משום הטעם רבינו מפרש בהי"ב ולהלן מינו.

תאכלו. לא מחמצת

.È‰L„Á ‰‡e·˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â29‰LÈa ‰·¯Ú˙pL ¿«ƒƒ¿»¬»»∆ƒ¿»¿»ƒ»»
dÏ LÈ È¯‰L ;‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡ - ¯ÓÚ‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈»…∆∆∆¿»∆∆¬≈≈»

ÔÈ¯ÈzÓ30¯·c Ïk ÔÎÂ .Ïk‰ ¯zÈ ¯ÓÚ‰ ¯Á‡lL , «ƒƒ∆¿««»…∆À««…¿≈»»»
ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡ ‰È‰ elÙ‡Â ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL∆≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒƒƒ¿≈∆¿
ÌÈÓÎÁ Ba e˙ ‡Ï - ·BË ÌBÈa „ÏBÂ ‰ˆ˜Ó ¯eq‡ƒÀ¿∆¿»¿…»¿¬»ƒ

ÏËa BÈ‡ ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa „Á‡ elÙ‡ ‡l‡ ,¯eÚL31; ƒ∆»¬ƒ∆»¿«»¬»ƒ≈»≈
ÈL ¯OÚÓe Lc˜‰ ÔB‚k .da ¯ziL C¯c LÈ È¯‰L∆¬≈≈∆∆∆À«»¿∆¿≈«¬≈≈ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ32. ¿«≈»∆

במינו 29) ושלא שהוא בכל אוסר שבימנו טבל כמו פירוש,
טעם. ניתרת 30)בנותן חדשה תבואה גם נח. נדרים

שכתבנו  כמו יוחנן, ר' מנאה לא ולכן בניסן טז אחרי מאליה
בפסח. בחמץ אפילו 31)למעלה בגמרא שאמרו מה

אלפים. בכמה אחד אפילו הכוונה בטל, לא באלף
יעלוהו 32) שני, ומעשר פדיון, ע"פ יותר הקדש נח. נדרים

יחללוהו. או לירושלים

.‡È‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁÂ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰ Ï·‡¬»»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿≈∆¿»¿«≈
ÔÈ‡L ;¯eÚL Ô‰a ÌÈÓÎÁ e˙ - ˙BÓe¯z ÔÎÂ ,Ô‰a»∆¿≈¿»¿¬»ƒ»∆ƒ∆≈

Ì„‡ ÏÎÏ ¯z‰ C¯c Ô‰a33. »∆∆∆∆≈¿»»»

אסורות 33) לזרים אבל בלבד, לכהן מותרות שתרומות
להן  שיש כדבר אינן ולפיכך היתר דרך כל להן ואין לעולם
סוגיה  בהן. האסור לזר היתר דרך שאין כיון מתירין,

פב. ביבמות

.·ÈÌ‡ ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„ elÙ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆¬ƒ»»∆≈«ƒƒƒ
¯zÓ - ÌÚË Ô˙ ‡ÏÂ BÈÓ BÈ‡La ·¯Ú˙34‡Ï . ƒ¿»≈¿∆≈ƒ¿…»«««À»…

¯LÙ‡ È¯‰L ;Ï·hÓ ¯eÓÁ ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆∆≈«ƒƒ»ƒ∆∆∆¬≈∆¿»
,ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓa ‡lL ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Bw˙Ï¿«¿¿««ƒ≈∆…¿ƒ¿≈««
‰¯Bz‰L ;ÁÒÙa ıÓÁ ÏÚ dÓ˙z Ï‡Â .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿«ƒ¿««»≈¿∆«∆«»
,Ba e¯ÈÓÁ‰ CÎÈÙÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ Ïk :‰¯Ó‡»¿»»«¿∆∆……≈¿ƒ»∆¿ƒ

e¯‡aL BÓk35. ¿∆≈«¿

בדבר 34) שפוסק הנשה, גיד פרק חולין אלפס רב על חולק
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הסתמך  (כנראה בטל. לא מינו באינו אפילו מתירין לו שיש
מתירין, לו שיש דבר כל ו, פרק נדרים הירושלמי על רבינו
במשהו  במינו מין וכו' וחדש והקדש שני ומעשר טבל כגון

טעם. בנותן במינו שהוא 35)ושלא בכל שאוסר בה"ט,
שלא  שגזרו אמרו, כט: בפסחים במינו. שלא בין במינו בין
בפסח  בחמץ גזרו למה מפרש כאן ורבינו מינם. אטו במינם
שבחוץ  משום וביאור מתירין, לו שיש דבר בכל ולא בלבד

תאכלו. לא מחמצת כל נאמר בפסח

.‚È‰Óe¯z‰ :ÌÈÓÎÁ e˙pL ÔÈ¯eÚM‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆»¿¬»ƒ«¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e36ÔÈÏBÚ - ÌÈ¯eka‰Â ‰lÁ‰Â37„Á‡a ¿««¬≈¿««»¿«ƒƒƒ¿∆»

ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰‡Óe38‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe .39ÔÎÂ . ≈»¿»ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰Òe¯t40- ÔÈlÁ ÏL ˙BÒe¯t CB˙Ï ¿»∆∆∆«»ƒ¿¿∆Àƒ

,el‡Ó „Á‡Ó ÁÓ˜ ‰‡Ò ?„ˆÈk .‰‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚƒ¿∆»≈»≈«¿»∆«≈∆»≈≈
ÔÈlÁ ÏL ÁÓ˜ ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ,ÌlkÓ ‰‡Ò B‡¿»ƒÀ»∆»¿»¿≈»¿»∆«∆Àƒ

Ïk‰ ÔÓ ÌÈ¯Ó - Ïk‰ ·¯Ú˙Â41‰‡Ò „‚k ˙Á‡ ‰‡Ò ¿ƒ¿»≈«…≈ƒƒ«…¿»««¿∆∆¿»
¯zÓ ¯‡M‰Â ,‰ÏÙpL˙BÁÙÏ ‰ÏÙ ;Ì„‡ ÏÎÏ ∆»¿»¿«¿»À»¿»»»»¿»¿»

.Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ - ‰‡nÓƒ≈»«¬»«…¿À»

של 36) מעשר ותרומת שם: בגירסתנו ב. פרק ערלה משנה
בהפרשת  נזהר שאינו הארץ עם של (דמאי=פירות דמאי
מעשר  מפרישים ולכן עישר לא שמא וחוששים מעשרות
הר"ש  כגירסת גורס שרבינו ונראה מספק). מעשר ותרומת
דמאי" של מעשר ותרומת ודאי של מעשר "ותרומת שם:
ותרומת  מעשר תרומת הגירסא טו: מעילה במשנה וכן
והתכוון  סתם מעשר תרומת כתב ולכן דמאי. של מעשר
דמאי. ושל ודאי של היינו מעשר, תרומת סוגי לשני
אצלנו  הפרש "ואין רבינו כותב שם לערלה המשנה ובפירוש
וכבר  ודאי של או דמאי של מעשר תרומת בין הדינים בכל

זה". תרומה 38)בטלים.37)נתבאר סאה כשנפלה
אע"פ  כי לכהן ונותנת תרומה סאה מהם מרים למאה,
בטל  לא כהן של ממונו אבל והוא, במאה בטל שהאיסור
בהלכ  להלן שיתבאר כמו השבט, גזל מפני להרים וצריך

מאיסור 39)טו. סאה וחצי זה מאיסור סאה חצי נפלה אם
הכל  - חולין סאין ממאה בפחות הללו האיסורים מן אחר
ואפילו  תרומה, בשם נקראו אלה שכל משום והטעם, אסור.
וראה  מצטרפים. אחד משם שהוא וכל ובכורים, חלה

ז. הלכה ד פרק מפרש,40)למעלה משנה בכסף
הרי  טהור הפנים בלחם שאין טמא, הפנים בלחם שהמדובר
עולה  שאינו המוקדשים, פסולי מהלכות ו בפרק רבינו פסק
פא: יבמות מברייתא זה דין למד רבינו לכהנים. הכל ויאכל
פרוסות  במאה שנתערבה טמאה הפנים לחם של פרוסה וכן
תעלה. לא אומר: יהודה ר' תעלה, טהורה הפנים  לחם של
- בחולין כשנתערבה שגם כאן, ומשמיענו כחכמים. ופסק

גזל 41)תעלה. מפני להרים, צריך הפנים בלחם אפילו
לאכלה  יכולים הכהנים שהרי טו), הלכה (להלן השבט
מנחות  ראה קדשים. של מועטת אכילה להם כשיש בעזרה,
פ"י  ורבינו ותרומה, חולין המנחה) (עם עמה שיאכלו כא:
הרדב"ז  קושית בזה ומסולקת הי"א. הקרבנות מעשה מה'

פא: בתרא בבא תוספות וראה כאן

.„ÈÌÈ˙‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚ - Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰42. »»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿∆»»«ƒ

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe43ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .44?„ˆÈk . ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈»ƒ¿»ƒ≈«
‰˙È‰L B‡ ,Ì¯k‰ È‡Ïk B‡ ‰Ï¯Ú ÔÈÈ ÏL ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆≈»¿»ƒ¿≈«∆∆∆»¿»
ÌÈ˙‡Ó CB˙Ï ‰ÏÙpL ,Ì‰ÈMÓ ˙Ù¯ËˆÓ ˙ÈÚÈ·¯‰45 »¿ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿≈∆∆»¿»¿»«ƒ

ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯zÓ Ïk‰ - ÔÈÈ ÏL ˙BiÚÈ·¿̄ƒƒ∆«ƒ«…À»¿≈»ƒ¿»ƒ
‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈ˙‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙ ;ÌeÏk46. ¿»¿»¿»ƒ»«ƒ«…»«¬»»

מנין 42) א: ב, פרק ערלה בר"ש הובא ערלה, בירושלמי
כתוב  בכרם בכלאי ממלאה, מלאה למד עולים? שהם
מה  תאחר, לא ודמעך מלאתך כתוב ובבכורים המלאה
מאה? כאן אף מאה כאן מה אי עולה, כאן אף עולה מלאתך
חכמים  שינו בהנאה) (שאסור איסורו הכתוב שכפל לפי
עד  הט"ז). לקמו ראה שיתבטלו. כדי הנחוצה (הכמות חיובו
מניין? ערלה הכרם, כלאי כאן) עד לנו ידוע (פירוש, כדון
עולה  זו ומה בהנאה, אסורה זו אף בהנאה אסורה זו מה

עולה. זו הם 43)אף ששוים כיון הם, שמות ששני אע"פ
ערלה  משנה מצטרפין. מזה, זה שלמדים ביטולם, בשיעור

א. להוציא 44)פ"ב חייב ואינו הכל לאכול שמותר
הנימוק  הבאה בהלכה וראה שם. משנה שנפלה. הכמות
אחרים  ובאיסורים להרים צריך לה והדומה בתרומה למה

היתר.45)לא. לך 46)של "אין ואומר: משיג והראב"ד
חוץ  שבמנין הוא כן אם אלא בהנאה עירובו שאוסר דבר
משמע  ולכאורה ותשכח". דוק נסך ויין זרה עבודה מאיסורי
נמי  אי - "למיעוטי שאמרו: עד. זרה עבודה בגמרא כדבריו
סובר, שרבינו נראה אולם שבמנין". דבר ולאו הנאה איסורי
נתנו  שלא שהוא בכל האוסרים בדברים אמורים שהדברים
שנתנו  הכרם וכלאי בערלה אבל כלל. שיעור חכמים בהם
הרי  השיעור מן לפחות נפלו אם ומאתים באחד שיעור בהם
נתבטל  שלא וכיון מששים לפחות שנפלו איסורים כשאר זה

בהנאה. אפילו אסורה התערובת כל -

.ÂË‰Ï¯Ú ÌÈ¯È ‡ÏÂ ‰Óe¯z‰ ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆ ‰nÏÂ¿»»»ƒ¿»ƒ«¿»¿…»ƒ»¿»
Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÈ‰k ÔBÓÓ ‰Óe¯z‰L ?Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ¿ƒ¿≈«∆∆∆«¿»»…¬ƒ¿ƒ»»
˙Óe¯z ÔB‚k ,‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óe¯z¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ»∆»¿¿«

ÔÈÒÈÏk‰47CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌB„‡aL ÔÈ¯BÚOe ÔÈ·e¯Á‰Â «¿ƒƒ¿∆»ƒ¿ƒ∆∆¡≈»ƒ
.ÌÈ¯‰Ï¿»ƒ

תרומות 47) המשניות בפירוש (רבינו גרועות תאנים מין
ד). יא, פרק

.ÊËÈtÓ ?Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú ¯eÚL eÏÙk ‰nÏÂ¿»»»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈
‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L48‰‡Ó ¯eÚL ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ . ∆≈¬ƒ«¬»»¿»»»¿«ƒ≈»

‰‡nÓ „Á‡ ¯OÚÓ ˙Óe¯z È¯‰L ?˙BÓe¯˙a49 ƒ¿∆¬≈¿««¬≈∆»ƒ≈»
Lc˜Óe50e¯Ó‡ .epnÓ BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL .Ïk‰ ¿«≈«…∆∆¡«∆ƒ¿¿ƒ∆»¿

epnÓ ÌÈ¯Ó ‰z‡L ¯·c :ÌÈÓÎÁ51BÎB˙Ï ¯ÊÁ Ì‡ ,52 ¬»ƒ»»∆«»≈ƒƒ∆ƒ»«¿
BLc˜Ó -53. ¿«¿

יד.48) בהלכה למעלה ובא מן 49)ירושלמי מעשר
מעשר.51)ואוסר.50)המעשר. יפול 52)תרומת אם

הורם. שמהם לפירות אוסרו.53)בחזרה

.ÊÈ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ ¯‡L54ÌÈˆ˜L ¯Oa ÔB‚k ,Ôlk ¿»ƒƒ∆«»À»¿¿«¿»ƒ
.ÌÈMLa Ô¯eÚL - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁÂ ÌÈOÓ¯e¿»ƒ¿≈∆¿»¿«≈»∆ƒ»¿ƒƒ
˙ÈÊk ÌÈML CB˙Ï ÏÙpL ˙BÈÏk ·ÏÁ ˙ÈÊk ?„ˆÈk55 ≈«¿«ƒ≈∆¿»∆»«¿ƒƒ¿«ƒ
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ÌÈMMÓ ˙BÁÙÏ ÏÙ ;¯zÓ Ïk‰ - ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁÓ56- ≈≈∆»«¿»«…À»»«¿»ƒƒƒ
‰¯BÚOk ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .¯eÒ‡ Ïk‰57CÈ¯ˆ - ·ÏÁ «…»¿≈ƒ»«ƒ¿»≈∆»ƒ

‰¯BÚO ÌÈML BÓk ÌL ‰È‰iL58.ÔÈ¯eq‡ ¯‡La ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆»¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ
‰Lp‰ „Èb ÏL ÔnL ÔÎÂ59- ¯Oa ÏL ‰¯„˜Ï ÏÙpL ¿≈À»∆ƒ«»∆∆»«ƒ¿≈»∆»»

ÔÈn‰ ÔÓ „Èb‰ ÔnL ÔÈ‡Â ,ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ60. ¿«¬ƒ¿ƒƒ¿≈À««ƒƒ«ƒ¿»
BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ‰Lp‰ „Èb ÔnML Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆À«ƒ«»∆ƒƒ¿≈∆¿
,dÓˆÚ ÈÙa ‰i¯a ‰Lp‰ „È‚Â ÏÈ‡B‰ - e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿»

‰¯Bz È¯eq‡k Ba e¯ÈÓÁ‰61„Èb‰Â .ÔÈ‡ - BÓˆÚ ∆¿ƒ¿ƒ≈»¿«ƒ«¿≈
.ÌÚË Ô˙Ba ÌÈ„È‚a ÔÈ‡L ,¯ÒB‡ BÈ‡Â Ba ÔÈ¯ÚLÓ¿«¬ƒ¿≈≈∆≈¿ƒƒ¿≈««

ותשע.54) בחמשים ששיעורם דרבנן איסורי למעט
כזית.55) ואחד ששים יהיו לחמשים 56)ועמו נפל אפילו

ששים. יהיו ביחד האסור ועם כזית משמיענו 57)ותשע
ותשע. בחמשים די לא עליו לוקים שאין שיעור בחצי שגם

שנפלה.58) השעורה במינו 59)מלבד מין צו: שם רי"ף
אמר  גיד, של שמנוניתו כגון טעמו על לעמוד יכול שאינו
פירוש, ע"כ. המנין. מן גיד ואין בששים גיד נחמן רב

הגיד. בלא ששים ששים 60)שצריך שיהא צריך אלא
ביטול.61)מלבדו. לענין

.ÁÈÏÁk Ï·‡62,ÌÈMLa - ¯Oa‰ ÌÚ ÏMa˙pL ¬»¿»∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿ƒƒ
BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ÏÁk‰Â ÏÈ‡B‰ .ÔÈn‰ ÔÓ ÏÁÎe¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL63B¯eÚLa el˜‰ ,64. ∆≈«¿≈≈¿ƒ

הבהמה.62) שנתבשל 63)שד שבשר יב: הלכה שם
התורה. מן אסור אינו שחוטה המנין.64)בחלב מן שהוא

.ËÈ‰˜ÏLpL ÁB¯Ù‡ da ‡ˆÓpL ‰ˆÈa65ÌÈˆÈa ÌÚ ≈»∆ƒ¿»»∆¿«∆ƒ¿¿»ƒ≈ƒ
‡È‰Â ˙Á‡Â ÌÈML ÌÚ ‰˙È‰ Ì‡ :˙B¯zn‰66È¯‰ - «À»ƒ»¿»ƒƒƒ¿««¿ƒ¬≈

„·Ïa ÌÈML ÌÚ ‰˙È‰ ;˙B¯zÓ Ô‰67.Ïk‰ e¯Ò‡ - ≈À»»¿»ƒƒƒƒ¿«∆∆¿«…
dÓˆÚ ÈÙa ‰i¯a ‡È‰L ÈtÓ68da ¯k‰ eOÚ , ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«¿»»∆≈»

.d¯eÚLa eÙÈÒB‰Â¿ƒ¿ƒ»

וכן 66)שנתבשלה.65) ושתים ששים הם שביחד היינו
צח. שם רש"י ואחת.67)פירש ששים הם וביחד

עצמה.68) בפני בריה הוא האפרוח, היינו עצמו, שהאיסור
ששים  רק שהצריכו הנשה גיד של בשמנו כן שאין מה
מפני  היא, עצמה בפני בריה שגיד ואע"פ השומן עם ואחת
מפרש  משנה והכסף עצמה. בפני בריה אינו הגיד ששומן
ששים  הם שביחד היינו והיא", ואחת "ששים רבינו דברי
נחמן  רב מדברי נראה וכן כפרש"י. ולא בגיד, כמו ואחת

המנין. מן ביצה ואין בששים ביצה שאמר: שם,

.ÎÛBÚ ÈˆÈa ÌÚ ‰˜ÏLpL ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa Ï·‡¬»≈«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈≈
Ì˙B‡ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ¯B‰Ë69,el‡ ÌÚ el‡ Û¯Ë Ì‡Â . »…»¿»»¿ƒ»«≈ƒ≈

ÌÚ ‰Ù¯Ë ˙ˆÈa B‡ ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‰·¯Ú˙pL B‡∆ƒ¿»¿»≈«»≈≈«¿≈»ƒ
ÌÈMLa Ô¯eÚL - ˙B¯Á‡ ÌÈˆÈa70. ≈ƒ¬≈ƒ»¿ƒƒ

אמורים 69) דברים במה טעם, פולטת שאינה צח. חולין
כמבואר  טעם נותנת קלופה בביצה אבל קלופה בשאינה
קלופה  באינה אפילו אפרוח בה שיש ובביצה בירושלמי.

הקליפה. דרך שמחלחל שאפילו 70)אוסרת רבינו, דעת
משמע  וכן מדרבנן. ששים צריך ביבש יבש במינו מין

ד. בהלכה למעלה רבינו מדברי

.‡ÎÈ¯‰L ?ÌÈML ¯eÚL ÏÚ ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓeƒ«ƒ»¿¬»ƒ«ƒƒƒ∆¬≈
ÚB¯f‰ ‡È‰Â ,¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯en‰71ÌÈMMÓ „Á‡ ,72 «»≈≈»ƒ¿ƒ«¿«∆»ƒƒƒ

ÏÈ‡‰ ¯‡MÓ73˙¯ÒB‡ dÈ‡Â BnÚ ˙ÏMa˙Ó ‡È‰Â , ƒ¿»»«ƒ¿ƒƒ¿«∆∆ƒ¿≈»∆∆
‰ÏLa Ú¯f‰ ˙‡ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL ,B˙B‡74ÔÓ ∆∆¡«¿»««…≈∆«¿…«¿≈»ƒ

.ÏÈ‡‰»«ƒ

נזירותו 71) ימי שעברו אחרי נזיר צח. חולין קפרא. בר
לכהן  ניתנת והזרוע לשלמים איל וביניהם קרבנות מביא
מן  שם ולמדו להם. מותר הבשר ושאר לזרים ואסורה
אוסרת  הזרוע אין ולמה ביחד, מתבשל האיל שכל המקרא
נגד  האיל חלקי בשאר ששים שיש מפני הבשר? שאר את
ועצמות. בשר נגד ועצמות בשר כשמשערים הזרוע,

חכמים.72) שיערו האיל.73)כך של ועצמות מבשר
עם 74) שנתבשל אלא בשילה אין אומר: שמעון ר' שם.

האיל.

.·Î‰¯„˜ ÔB‚k ,e·¯Ú˙pL ¯Á‡ ¯·„Â BÈÓa ÔÈÓƒ¿ƒ¿»»«≈∆ƒ¿»¿¿¿≈»
‰ÈÏ‡ ·ÏÁ da ‰È‰L75·ÏÁ dÎB˙Ï ÏÙÂ ,ÔÈÒÈ¯‚e ∆»»»≈∆«¿»¿ƒƒ¿»«¿»≈∆

˙BÈÏk‰76˙‡ ÔÈ‡B¯ - „Á‡ Ûe‚ ‰OÚÂ Ïk‰ ‰ÁÓÂ , «¿»¿ƒ¿»«…¿«¬»∆»ƒ∆
„Á‡ Ûeb Ô‰ el‡k ÔÈÒÈ¯b‰ ˙‡Â ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁ77, ≈∆»«¿»¿∆«¿ƒƒ¿ƒ≈∆»

‰È‰ Ì‡ ,‰ÈÏ‡·e ÔÈÒÈ¯ba ˙BÈÏk‰ ·ÏÁ ÔÈ¯ÚLÓe¿«¬ƒ≈∆«¿»«¿ƒƒ»«¿»ƒ»»
k ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ;¯zÓ - ÌÈMMÓ „Á‡„ÓÚÏ Ô‡ ∆»ƒƒƒÀ»∆¬≈ƒ∆¿»»«¬…

ÌÚh‰ ÏÚ78. ««««

של 77)איסור.76)היתר.75) מינים שני שהם אע"פ
ושל 78)היתר. אליה חלב של שטעמם מכיון האיסור של

שוה. כליות חלב

.‚Îe·¯Ú˙pL ˙BÓe¯˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â79Ô¯ÚLÏ - ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿»¿¿«¬»
Ô˙B‡ ¯ÚLÏ - ‰Ï¯Ú B‡ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ,‰‡Óa¿≈»¿ƒ¿≈«∆∆»¿»¿«≈»

.ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ

ל.79) בהלכה שנתבאר מה ראה

.„ÎÔÈa ÌÈMLa ÔÈa ,ÔÈ¯eq‡‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLnLk¿∆¿«¬ƒ¿»»ƒƒ≈¿ƒƒ≈
ÔÈÏ·z·e ˜¯na ÔÈ¯ÚLÓ - ÌÈ˙‡Óa ÔÈa ‰‡Óa80 ¿≈»≈¿»«ƒ¿«¬ƒ«»»««¿ƒ

‰¯„wa LiL Ïk·e81‰¯„˜ ‰ÚÏaL ‰Ó·e82¯Á‡Ó «…∆≈«¿≈»¿«∆»¿»¿≈»≈««
¯eq‡‰ ÏÙpL83˙Úc‰ „Ó‡ ÈÙÏ84¯LÙ‡ È‡ È¯‰L , ∆»«»ƒ¿ƒ…∆«««∆¬≈ƒ∆¿»

.ÌeˆÓˆa ‰ÚÏaM ‰Ó ÏÚ „ÓÚÏ«¬…««∆»¿»¿ƒ¿

ובקיפה.80) ברוטב ובחתיכות.81)בגמרא: בגמרא:
ובקדירה.82) בגמרא: ההיתר. מן בין האיסור מן בין
נפילת 83) לפני בקדירה שנבלע מה מצרפים לא כלומר,

נפילתו, אחר שנבלע מה אלא היתר, כולו שהוא האיסור,
ההיתר. מן וגם האיסור מן גם בדיוק 84)היינו בקירוב.
הקדרה. בלעה כמה לקבוע אפשר אי

.‰Î‰lÁzÎÏ ‰¯Bz ÏL ÔÈ¯eq‡ Ïh·Ï ¯eÒ‡85Ì‡Â . »¿«≈ƒƒ∆»¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙B‡ eÒ˜ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ïhaƒ≈¬≈∆À»¿««ƒ≈»¿

ÌÈÓÎÁ86Ò˜ ‡e‰L ÔÂÈkL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ïk‰ e¯Ò‡Â ¬»ƒ¿»¿«…¿≈»∆ƒ∆≈»∆¿»
ÏhaL ¯·BÚ‰ ‰Ê ÏÚ ‡l‡ BÊ ˙·¯Úz ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ -≈¿ƒ«¬…∆∆»«∆»≈∆ƒ≈

¯eq‡‰87.¯zÓ Ïk‰ - ÌÈ¯Á‡Ï Ï·‡ ; »ƒ¬»«¬≈ƒ«…À»

וראה 85) ד: ביצה שיבטל, כדי האיסור על ההיתר להרבות

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



קמג zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - ixyz c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם. מירושלמי והמקור ט, משנה תרומות ה בפרק ר"ש
ור'86) יוסי כר' קנסו, לא בשוגג אבל במזיד, זה עשה אם

שם. תרומות ובמשנה נד. בגיטין מי 87)שמעון על וכן
כתב  כך הרעים. מעשיו לו יהנו שלא כדי בשבילו שנתבטל

רבינו. בכוונת הרשב"א

.ÂÎ‰‡Ó CB˙Ï ‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¿»¿»∆»¿»¿≈»
˙B¯Á‡ ‰‡Ò ‰‡Ó ‡È·È ‡Ï - Ïk‰ ¯Ò‡ È¯‰L ,‰‡Ò¿»∆¬≈∆¡««……»ƒ≈»¿»¬≈
‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚzL È„k Û¯ˆÈÂƒ»≈¿≈∆«¬∆¿∆»»«ƒ¿ƒ»«¿»»

¯zÓ Ïk‰ - ÔÎ88ÔÈÏh·Ó - Ì‰È¯·c ÏL ¯eq‡a Ï·‡ . ≈«…À»¬»¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿«¿ƒ
.‰lÁzÎÏ ¯eq‡‰»ƒ¿«¿ƒ»

בהלכה 88) שנתבאר כמו עצמו, למבטל לא אבל לאחרים,
הקודמת.

.ÊÎÛBÚ ¯Oa da LiL ‰¯„˜Ï ÏÙpL ·ÏÁ ?„ˆÈk89 ≈«»»∆»«ƒ¿≈»∆≈»¿«
„Ú ¯Á‡ ÛBÚ ¯Oa ÂÈÏÚ ‰a¯Ó - ‰¯„wa ÌÚË Ô˙Â¿»««««¿≈»«¿∆»»¿««≈«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÚh‰ ÏË·iL90. ∆ƒ¿««««¿≈…«≈»∆

למעלה 89) בלבד, סופרים מדברי אסור בחלב עוף ובשר
ד. הלכה ט שיש 90)פרק סופרים מדברי איסורים אפילו

ורבו  בחלב. עוף בשר כמו בתורה ועיקר שורש להם
רק  לכתחילה לבטל שהתירו וסוברים, רבינו על החולקים
אבל  מוקצה. כגון התורה מן שורש להם שאין דרבנן איסורי
בחלב, לבשלו אסרה שהתורה בשר שיש בחלב, עוף בשר

לבטל. אסור

.ÁÎ¯·„a BÓÚË ¯eÒ‡‰ ¯·c Ô˙ Ì‡L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆ƒ»«»»»»«¿¿»»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ïk‰ ¯Ò‡ - ¯zn‰«À»∆¡««…«∆¿»ƒ¬ƒ

Ì‚t Ì‡ Ï·‡ ;BÁÈaL‰La91¯znÏ ¯eÒ‡‰ ‰Ê ¿∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»«∆»»«À»
- BÓÚË „ÈÒÙ‰ÂÌ‚Bt ‰È‰iL ‡e‰Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ ¿ƒ¿ƒ«¿¬≈∆À»¿∆ƒ¿∆≈

BÙBÒÂ ‰lÁza Ì‚t Ì‡ Ï·‡ ;ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ»««¿ƒ»¿
BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁza ÁÈaL‰ B‡ ,ÁÈaL‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ««¿ƒ»««ƒ∆

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌbÙÏ92. ƒ¿…¬≈∆»

שמעון.91) כר' סו. זרה אמרו,92)עבודה שם בגמרא
בשעה  שנאסר מפני והטעם, אסר פגם ולבסוף שהשביח
עצמו, מדעת מוסיף ורבינו להיתרו. חוזר אינו לשבח שהיה
הרשב"א. דעת גם וכן השביח. ולבסוף בפוגם הדין שהוא

משנה. לחם וראה

.ËÎ·¯ÚÓ‰ ‰È‰ Ì‡ ?˙·¯Úz‰ ˙‡ ÌÚËÈ ÈÓeƒƒ¿«∆««¬…∆ƒ»»«¿…»
Ô‰k‰ Ô˙B‡ ÌÚBË - ÔÈlÁ‰ ÌÚ ˙BÓe¯z93‰È‰ Ì‡ . ¿ƒ«Àƒ≈»«…≈ƒ»»

Ún„Ó Ïk‰ - ¯k ‰Óe¯z‰ ÌÚË94˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰·e . «««¿»ƒ»«…¿À»¿ƒ¿¿
.Ún„Ó‰ ÔÈc ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ«¿À»

צז:93) חולין בתרומה, לאכול תערובת 94)שמותר
חולין. עם תרומה

.Ï‰Ï¯Ú ÔÈÈÂ CÒ ÔÈÈ B‡ ,·ÏÁa ¯Oa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»»¿»»≈∆∆¿≈»¿»
L·„Ï eÏÙpL Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ95ÌÈˆ˜L ¯Oa B‡ , ¿ƒ¿≈«∆∆∆»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ

ÌÚBË - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˜¯i‰ ÌÚ ÏMa˙pL ÌÈOÓ¯e¿»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿«≈»∆≈
ÂÈt ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô˙B‡96:¯Ó‡ Ì‡ . »»≈»ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«

Ú¯ ÌÚhÓe ÌÚË Ba LÈ :¯Ó‡L B‡ ,ÌÚË Ba ÔÈ‡≈««∆»«≈««ƒ«««

BÙBÒ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .¯zÓ Ïk‰ - BÓ‚t È¯‰Â ‡e‰«¬≈¿»«…À»¿∆…ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,ÁÈaL‰Ï97„·BÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«¿ƒ«¿∆≈«¿¿ƒ≈»≈

ÌÈ·ÎBk98ÌÈMLa :B¯eÚLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ÌÚËÏ »ƒƒ¿…¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
‰‡Óa B‡99ÌÈ˙‡Óa B‡100. ¿≈»¿»«ƒ

אוסר 95) נסך שיין ה"ו, לעיל נתבאר מינו. באים היינו
מינו. בשאינו ולא בלבד במינו שכל 96)במשהו משמע,

ט), פרק למעלה (ראה מומחה טבח אינו ואפילו נאמן גוי
רש"י, ושיטת אותו. שואלים מה לשם יודע כשהגוי ואפילו
שאין  כתבו, שם והתוספות תומו. לפי במסיח רק נאמן שגוי

בלבד. מומחה גוי על אלא הקודמת.97)סומכים בהלכה
טועם 98) בתרומה אבל למעלה, שנאמרו לאיסורים הכוונה

הקודמת. בהלכה כנאמר בתרומה.99)כהן,
שהרי 100) במינו, במין והמדובר הכרם. וכלאי בערלה

גוי  שם אין ואם " שאמר ומה בששים. בטלים מינו בשאינו
לפגם. או לשבח הטעם אם לקבוע הכוונה, לטעום"

.‡ÏıÓÁÏ B‡ ¯ÎLÏ ÏÙpL ¯aÎÚ101B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - «¿»∆»«¿≈»¿…∆¿«¬ƒ
ÔÈLLBÁ e‡L ;ÌÈMLa102¯ÎLa BÓÚË ‡nL ¿ƒƒ∆»¿ƒ∆»«¿¿≈»

B‡ ÔÓLÏ B‡ ÔÈÈÏ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .ÁÈaLÓ ıÓÁ·e¿…∆«¿ƒ«¬»ƒ»«¿«ƒ¿∆∆
BÓÚhL ÈtÓ ,ÌÚË Ô˙ elÙ‡Â ,¯zÓ - L·„Ïƒ¿«À»«¬ƒ»«««ƒ¿≈∆«¿

Ì‚Bt103‰ÊÂ ,ÌÈÓO·Ó Ô˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ ÏkL . ≈∆»≈¿ƒƒƒ¿»¿À»ƒ¿∆
.ÔÓÚË „ÈÒÙÓe ÔÁÈ¯ÒÓ«¿ƒ»«¿ƒ«¿»

ככבוש 101) זה והרי מהר בולעים שבהם חריפות שמתוך
כמבושל. הוא הרי נפשטה,102)וכבוש שלא בעיה

סח: זרה עבודה בשכר 103)בגמרא רק שאלו שם בגמרא
פוגם. ודאי דבש או שמן ביין, אבל וחומץ,

.·ÏBaÏÁa B‡ÏvL È„b104elÙ‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¿ƒ∆¿»¿∆¿»∆¡…¬ƒ
BÊ‡ ‰ˆ˜Ó105ÚÏ· ·ÏÁ‰L ;106‡e‰Â ÂÈ¯·È‡a ƒ¿≈»¿∆«≈∆ƒ¿»¿≈»»¿

‡ÏÂ LeÁk ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÚË Ba Ô˙BÂ BÁÈaLÓ«¿ƒ¿≈««¿ƒ»ƒ»»»¿…
·¯˜ ·ÏÁ ‡ÏÂ ˙BÈÏk ·ÏÁ Ba ‰È‰107ËÚÓ ‡l‡ »»≈∆¿»¿…≈∆∆∆∆»¿«

ÌÈMMÓ „Á‡k108ÚÈbnL „Ú ÏÎB‡Â ÛÏB˜ - ¿∆»ƒƒƒ≈¿≈«∆«ƒ«
·ÏÁÏ109‰Lp‰ „È‚a d‡ÏvL C¯È ÔÎÂ .110- daL «≈∆¿≈»≈∆¿»»¿ƒ«»∆∆»

ÏÎB‡Â ÛÏB˜111„ÈbÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú112.BÎÈÏLÓe ≈¿≈«∆«ƒ««ƒ«¿ƒ
‡ÏÂ ÔÈËeÁ ‡Ï ¯ÈÒ‰ ‡ÏÂ ,‰ÓÏL d‡ÏvL ‰Ó‰a ÔÎÂ¿≈¿≈»∆¿»»¿≈»¿…≈ƒ…ƒ¿…

˙BÓe¯˜113ÏÎB‡Â ÛÏB˜ - ˙B¯eÒ‡‰114ÚÈbiL ÔÂÈÎÂ , ¿»¬≈¿≈¿≈»∆«ƒ«
Ô˙Ba ÌÈ„È‚a ÔÈ‡L .BÎÈÏLÓe BÎ˙BÁ - ¯eÒ‡ ¯·„Ï¿»»»¿«¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈

Ô‰a ¯ÚLÏ È„k ÌÚË115. ««¿≈¿«≈»∆

והקרב.104) הכליות חלב נטל שלא שבו, החלב עם
החלב.105) מן שהחלב 106)שרחוק שם: בגמרא

התורה.107)מפעפע. מן אמרו 108)האסורים בגמרא
רבינו, ומפרש בחלבו שצלאו כחוש בגדי התיר יוחנן שר'
מבאר  כך החלב. נגד בבשר ששים שיש היינו שכחוש

רבינו. דברי ולא 109)הרשב"א נטילה לא צריך ואינו
השאר. ואוכל החלב משליך אלא לחלב סמוך קליפה

סופרים.110) מדברי אסור הגיד את 111)ושומן קולף
היא  רזה הגיד ששמנונית מפני ואוכלו, הגיד שעל הבשר
אם  ואפילו במקומה. נצמתת אלא כחלב מפעפעת ואינה

טעם. ליתן כדי מספיק זה אין קצת מפעפע או 112)הוא
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שומנו. נגד ששים צריך הגיד עם נתבשל אם אבל לשומנו,
חלב.113) משום התורה מן וחלב 114)האסורים הואיל

בבשר. מפעפע אינו ורזה, כחוש אפילו 115)זה פירוש,
כמו  טעם, נתינת כדי עד כך כל בצליה מפעפע אינו שומנם
רבינו  דייק ולפיכך משנה, הכסף בשם למעלה שנתבאר

החוטין וכתב: או גיד של שומנו כלומר, בהן" לער "כדי
פירוש  כדי... לא אבל טעם, קצת אמנם נותנים והקרומות

משנה. הלחם של התמיהות כל מסלק זה,

.‚ÏB‡ ‰Ï· ¯Oa ÌÚ ‰ËeÁL ¯Oa ÔÈÏBˆ ÔÈ‡≈ƒ¿«¿»ƒ¿«¿≈»
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,„Á‡ ¯ep˙a ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿«∆»¿««ƒ∆≈

ÔÈÚ‚B116elÙ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‡Ïˆ Ì‡Â .‰Êa ‰Ê ¿ƒ∆»∆¿ƒ¿»»¬≈∆À»«¬ƒ
ÁÈ¯‰L .‰Ê¯ ˙¯zn‰Â ‰a¯‰ ‰ÓL ‰¯eÒ‡‰ ‰˙È‰»¿»»¬»¿≈»«¿≈¿«À∆∆»»∆»≈«

¯ÒB‡ BÈ‡117.¯eq‡ ÏL BÓÚË ‡l‡ ¯ÒB‡ BÈ‡Â , ≈≈¿≈≈∆»«¿∆ƒ

בהיתר.116) נכנס האיסור שריח כלוי 117)משום
ריח  פירוש, היא", מילתא לאו "ריחא שאומר: עו: בפסחים
אלא  התיר לא לוי שגם אסור, לכתחילה אבל ממש, בו אין
אסור  כחוש נבילה בבשר שאפילו ומשמע בדיעבד.
וכתב: סתם רבינו שהרי שחוטה, בשר עם לצלותו לכתחילה
מותר  יג: בפרק למעלה רבינו שכתב ומה וכו'. צולין אין
הריח  שאין איסור שום בזה ואין נסך יין של בחבית להריח
הרדב"ז, 'שם פירש כבר ממש, בו שאין לפי כלום
למעלה  וראה ליהנות. מתכוון אינו כשהישראל שהמדובר

כג. הלכה ט פרק

.„ÏBnÚ ÏÏ·pL ÁÈÏÓ ‰Ï· ¯Oa118¯Oa ¿«¿≈»»ƒ«∆ƒ¿«ƒ¿«
‰ËeÁL119¯Ò‡ ‰Ê È¯‰ -120‰Ï·p‰ ˙ÈˆÓzL ÈtÓ ; ¿»¬≈∆∆¡«ƒ¿≈∆«¿ƒ«¿≈»

Ô‡k „ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰ËeÁM‰ ¯Oa Ûe‚a ˙ÚÏ·ƒ¿««¿¿««¿»¿ƒ∆¿»«¬…»
¯eÚM‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÚh‰ ÏÚ ‡Ï121‡ÓË ‚c ¯Oa ÔÎÂ . …««««¿…««ƒ¿≈¿«»»≈

.B¯Èˆ ÈtÓ ¯Ò‡ - ¯B‰Ë ÏÙz ‚„ BnÚ ÏÏ·pL ÁÈÏÓ»ƒ«∆ƒ¿«ƒ»»≈»∆¡«ƒ¿≈ƒ
‡Ï - ‡ÓË ‚c ÏÙz‰Â ,¯B‰Ë ÁÈÏn‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«»ƒ«»¿«»≈»»≈…

¯Ò‡122ÔÓ ÚÏBa ÏÙz‰L [Èt ÏÚ Û‡] .ÁÈÏn‰ ∆¡««»ƒ«««ƒ∆«»≈≈«ƒ
ÁÈÏn‰123‚c .[ËÏÙÈÂ ¯ÊÁiL Ck Ïk ÚÏBa BÈ‡] - «»ƒ«≈≈«»»∆«¬…¿ƒ¿…»

BL·kL ‡ÓË124¯eÒ‡ Ïk‰ - ¯B‰Ë ‚c ÌÚ125‡l‡ ; »≈∆¿»ƒ»»«…»∆»
‡Óh‰ ‰È‰ Ôk Ì‡126ÌÈ˙‡nÓ „Á‡127.¯B‰h‰ ÔÓ ƒ≈»»«»≈∆»ƒ»«ƒƒ«»

בפני 118) ונמלחו נבלל לא אם אבל אסור, שנבלל דוקא
אסור  ולכתחילה בולע, שאינו מותר זה אצל זה עצמם
זה  יגעו שמא זה, אצל זה שחוטה ובשר נבילה בשר למלוח

מליחה. בשעת תפל.119)בזה שחוטה בשר משמע
והוא 120) הואיל נאסר, לא מולחים שניהם היו אם אבל

שגם  רבינו, וסובר בולע. אינו מלחו מחמת לפלוט טרוד
לפלוט. טרוד כשהוא בולע אינו וציר ומשום 121)חלב

מקום  בנטילת ולא בקליפה לא ניתר ואינו נאסר הכל כך
דגים  כציר במאתים, פנים כל על או בשישים בטל ואינו

המליח 122)טמאים. אם בין צריך, אינו קליפה ואפילו
זה  וחילוק למטה, המליח אם ובין תחתיו והתפל למעלה

במליח. ולא בלבד בצלי כלום 123)נאמר פולט ואינו
משנה. בכסף הובא אחד לתירוץ רשב"א כך, כל חם שאינו
המליח  מן בולע שהתפל אע"פ הגירסא: ויניציה ובדפוס
של  השני כתירוץ והיינו ויפלוט שיחזור כך כל בולע אינו

ואינו  בחבירו ומבליח פולט מליח שהוא דכל הרישב"א,
טרוד  שהמלוח ומכיון הרבה, פולט שיהא עד כך  כל מחממו
פולט. שחברו מועטת פליטה אותה בולע אינו לפלוט

משקה.124) בשאר או בחומץ או שהציר 125)במלח
כולו. אוסר הטמא.126)הטמא מן היוצא הציר כלומר,

של 127) חשבונו ולפי ח, י, פרק תרומות משנה יהודה כר'
שכל  ואע"פ במאתים ומשערים שם. בירושלמי אבוהו ר'
בדגים  טעם ונותן מאוד חריף דגים ציר בשישים, האיסורים
מפסק  כאן רבינו בו וחזר איסורים. משאר יותר טהורים
בכל  אינו טמאים דגים שציר המשנה, בפירוש שלו הלכה

מאלף.? בפחות

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
להם 1) יש אם חשוב דבר או מתבל או המחמץ דבר יבאר

לתוך  שנפל תרומה או הכרם כלאי של שאור ביטול.
ממין  שמות שלושה או שנים שהם תבלין ודין העיסה;
בקליפי  שבשלה קדרה או ערלה בקליפי שצבעו בגד אחד;
וכיוצא  ערלה בפגי גבינה המעמיד דין היתר; ועצי ערלה
או  איסור של החביות בין שנתערבה היתר יין חבית בו;

ענבים. גבי על שנפל נסך יין איפכא;

.‡¯eÒ‡‰ ¯·cÏ ÌÈÓÎÁ e˙pL el‡‰ ÌÈ¯eÚM‰ Ïk»«ƒƒ»≈∆»¿¬»ƒ«»»»»
BÈÓa ·¯Ú˙pL2¯eÒ‡‰ ¯·c‰ ‰È‰ ‡lLa - ¯zn‰ ∆ƒ¿»≈¿ƒ«À»¿∆…»»«»»»»

˙BÓk „ÓBÚ ‡e‰L ·eLÁ ¯·„ B‡ Ïa˙Ó B‡ ınÁÓ¿«≈¿«≈»»»∆≈¿
ÚÓ„Â ·¯Ú˙ ‡ÏÂ ‡e‰L3Ì‡ Ï·‡ ;¯zn‰ ¯·ca ∆¿…ƒ¿»≈¿ƒ¿««»»«À»¬»ƒ

Ïa˙Ó B‡ ınÁÓ ‰È‰4ÏÎa ¯ÒB‡ - ·eLÁ ¯·„ B‡ »»¿«≈¿«≈»»»≈¿»
.‡e‰L∆

מ"ו.2) פ"ב, ערלה חלקי 3)משנה, עם נתמזג שלא
האסורה, היא חתיכה איזו להכיר שאיֿאפשר אלא ההיתר,

אחד. ממין שכולן או 4)מפני לחמץ כדי בו ויש פירוש,
התערובות. את לתבל

.·CB˙Ï ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ÔÈhÁ ÏL ¯B‡O ?„ˆÈk≈«¿∆ƒƒ∆¿»∆»«¿
ÔÈhÁ ˙qÚ5‰qÚ‰ È¯‰ - ınÁÏ È„k Ba LÈÂ ,ÔÈlÁ ÏL ƒ«ƒƒ∆Àƒ¿≈¿≈¿«≈¬≈»ƒ»

Ún„Ó dlk6˙¯„˜Ï eÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏ·z ÔÎÂ . À»¿À»¿≈¿»ƒ∆¿»∆»¿ƒ¿≈«
ÔÈlÁ‰ ÔÈnÓ Ô‰Â ,Ïa˙Ï È„k Ô‰a LÈÂ ,ÔÈlÁ7Ïk‰ - Àƒ¿≈»∆¿≈¿«≈¿≈ƒƒ«Àƒ«…

ÛÏ‡Ó „Á‡ ÔÈÏ·z‰ B‡ ¯B‡O‰L Èt ÏÚ Û‡Â .Ún„Ó8. ¿À»¿««ƒ∆«¿«¿»ƒ∆»≈∆∆
ÏL ÔÈÏ·z B‡ ,‰qÚ‰ CB˙Ï Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ¯B‡O ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿≈«∆∆¿»ƒ»¿»ƒ∆

.‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ‰¯„w‰ CB˙Ï ‰Ï¯Ú»¿»¿«¿≈»«…»«¬»»

תרומה.5) של השאור עם במינו מין תערובת 6)שהוא
מדומע. נקרא: האוסר, בשיעור וחולין אבל 7)תרומה

שם  שנתבאר כמו טעם, בנתינת תלוי הכל מינו, בשאינו
או  מאה ששים, כגון שנאמר, השיעורים וכל ז. במשנה
המשנה  בפירוש שם ראה כלל. קובעים אינם - מאתים

פט"ו 8)לרבינו. ולמעלה בטל. לא אלפים, בכמה ואפילו
אחד  שאפילו בפירוש, כתב מתירין, לו שיש דבר לענין ה"ו
להלן  וראה שם. ברדב"ז וראה בטל. אינו אלפים, בכמה

בה"ד.

.‚‡e‰L ÏÎa BÈÓa ¯ÒB‡ ‡e‰L ·eLÁ ¯·c9‰Ú·L - »»»∆≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»
ÌÈ¯·„10Ô„a ÈBn¯Â ,C¯t ÈÊB‚‡ :Ô‰ el‡Â .11˙Bi·ÁÂ , ¿»ƒ¿≈≈¡≈∆∆¿ƒ≈»»¿»ƒ
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˙BÓe˙Ò12˙BÙÏÁÂ ,13ÔÈ„¯z14·e¯k ÈÁÏ˜Â ,15˙ÚÏ„e , ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈¿¿««
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙B¯kÎÂ ,˙ÈÂÈ16. ¿»ƒ¿ƒ»∆««««ƒ

שכתב 9) כמו טעם, בנותן אלא לא, - מינו בשאינו אבל
מ"ז.10)למעלה. פ"ג, ערלה עקיבא, פרך 11)כרבי

שם. המשנה פירוש הם, מקומות שמות ובדן
של 12) בסתומות בנתערבו שדווקא מפורש, שם ב'ירושלמי'

החביות  נפתחו ואחרֿכך בפתוחות נתערבו אם אבל היתר,
בטלות. - (פירוש 13)האסורות וצומחות שמחליפות מה

מה  אלא בקרקע שטומנים מה לא כלומר, שם), המשנה
וגדל. המשנה 14)שצומח פירוש סלק, בערבי נקראים

מ"ג. פ"א, גורס:15)כלאים שם, ערלה במשנה רבינו,
מפרש, - ב ג, ביצה וברש"י הכרוב. עיקר ומפרש, וקולסי.
ארץ  של וכרוב שלהם, עלים עם גדולים כרובים קלחי

כאילן. גדל היה בעל 16)ישראל של ככרות היו בזמנם
הללו  הדברים שבעת כל נחתומים. משל יותר גדולים הבית
שאר  אבל ואחד, אחד לכל שקובעים במחיר במנין נמכרים
כלֿכך  חשובים היו לא המינים מאותם והירקות הפירות
יוצא, זה מפירושו שם). (רבינו ביחד הרבה באומד ונמכרים

שבמנין. דבר שהם משום בטלים, אינם הדברים ששבעת

.„‰Ï¯Ú ‰È‰L Ô„a ÈBn¯Ó „Á‡ ÔBn¯ ?„ˆÈk≈«ƒ∆»≈ƒ≈»»∆»»»¿»
ÌÈBn¯ ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ·¯Ú˙Â17.‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ¿ƒ¿»≈¿«»¬»ƒƒƒ«…»«¬»»

Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL B‡ ‰Ï¯Ú ÔÈÈ ÏL ‰Óe˙Ò ˙È·Á ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»∆≈»¿»∆ƒ¿≈«∆∆
Ïk‰ - ˙BÓe˙Ò ˙Bi·Á ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ»ƒ¿«…

ÌÈ¯·„ ‰Ú·M‰ ¯‡L ÔÎÂ .‰È‰a ÌÈ¯eÒ‡18. ¬ƒ«¬»»¿≈¿»«ƒ¿»¿»ƒ

ז.17) הערה למעלה שנמנו 18)ראה הדברים שאר פירוש,
השבעה. בין

.‰‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯Oa ÏL B‡ ‰Ï· ÏL ‰ÎÈ˙Á ÔÎÂ¿≈¬ƒ»∆¿≈»∆¿«¿≈»«»
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL ÔÈ‡Óh‰ ‚„ B‡ ÛBÚ B‡»«¿≈ƒ∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ

¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙BÎÈ˙Á19dÈa‚iL „Ú20‰ÎÈ˙Á d˙B‡21, ¬ƒ«…»«∆«¿ƒ«»¬ƒ»
ÌÈMLa ¯‡M‰ ¯ÚLÈ Ck ¯Á‡Â22d‰Èa‚‰ ‡Ï Ì‡L . ¿««»¿«≈«¿»¿ƒƒ∆ƒ…ƒ¿ƒ»

‰pzL ‡ÏÂ „ÓBÚ ¯eÒ‡‰ ¯·c‰ È¯‰ -23‰ÎÈ˙Á‰Â , ¬≈«»»»»≈¿…ƒ¿«»¿«¬ƒ»
da „ak˙Ó È¯‰L ,BÏˆ‡ ‰·eLÁ24.ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÙÏ ¬»∆¿∆¬≈ƒ¿«≈»ƒ¿≈»¿ƒ

ב.19) צו, חולין התערובת.20)משנה, מן שיוציאה
שאם 22)כשמכירה.21) כשנתבשלו, שהמדובר משמע,

האיסור. את כשהגביה ששים הצריך למה - נתבשלו לא
שנתבשלו, וכו' נבילה של חתיכה וכן מפורש: שם במשנה
אבל  עצמה, מצד אסורה כשהחתיכה אלא זה דין אמרו ולא
אינה  הבליעה שהרי בטלה, - איסור שבלעה מפני כשנאסרה

הי"א.23)חשובה. לקמן אותה 24)ראה נותן א. ק, שם
שאינה  ואףֿעלֿפי בזה. ומתכבד חשובים אורחים בפני
התערובת  את נתיר אם אסורה, שהיא מפני לאורחים ראויה
ראויה  שהרי בדבר, טעם ועוד שם). ('תוספות' ראויה תהיה
הדינים  את וגם זה דין רבינו מנה ולא גוי. בה לכבד
מספרם, ויגדל שבה"ג הדברים שבעת בין הבאות שבהלכות
מדובר  ושם כלשונה, המשנה את להביא שדרכו מפני
חשובים. דברים שבעה רק בהם שיש בלבד קרקע בגידולי

.Â·ÏÁa ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Áa ÔÈc‰ ‡e‰Â25ÏL B‡ ¿«ƒ«¬ƒ»∆»»¿»»∆
lÁÔ‰ È¯‰L ,‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈ26ÌÈ¯eÒ‡ Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»∆¬≈≈¬ƒ

Ô‰È¯·cÓ27‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰È‰a28 ƒƒ¿≈∆«¬»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»
„Èb ÔÎÂ .Ô˙B‡ dÈa‚iL „Ú Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯ÒB‡ -¿ƒ¿»∆≈«∆«¿ƒ«»¿≈ƒ

‰Lp‰29ÔÓÊa :¯Oa‰ ÌÚ B‡ ÔÈ„Èb‰ ÌÚ ÏMa˙pL «»∆∆ƒ¿«≈ƒ«ƒƒƒ«»»ƒ¿«
ÌÈ„Èba ÔÈ‡L ;¯zÓ ¯‡M‰Â ,B‰Èa‚Ó - B¯ÈknL∆«ƒ«¿ƒ¿«¿»À»∆≈«ƒƒ

ÌÚË Ô˙Ba30ÈtÓ ;¯eÒ‡ Ïk‰ - B¯ÈkÓ BÈ‡ Ì‡Â . ¿≈««¿ƒ≈«ƒ«…»ƒ¿≈
BÓˆÚ ÈÙa ‰i¯a ‡e‰L31¯ÒB‡Â ·eLÁ ‡e‰ È¯‰ , ∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿¬≈»¿≈

.‡e‰L ÏÎa¿»∆

בבשר 25) נבלע שהחלב בליעה, מחמת שהאיסור אףֿעלֿפי
הקודמת, שבהלכה איסור שבלעה כחתיכה דינה אין -
וכשנתבשלו  מותר, עצמו בפני אחד כל וחלב שבשר הואיל

איס  זה הרי התערובת, (רדב"ז נאסרה עצמו מחמת ור
התרומה'). מ'ספר מיימוניות' אף26ֿ)ו'הגהות כלומר,

כשהחתיכה  בטלים אינם תורה, איסור בהם שאין עלֿפי
(כסףֿמשנה). להתכבד ראויה על 27)האסורה מוסב

בחלב. בשר על ולא בעזרה שנשחטו ה"ג.28)חולין פ"ב
ב.29) צו, חולין המדובר,30)משנה, ב. צט, שם

אוסר  שומנו, ניטל לא אם אבל שומנו, בלא הגיד כשנתבשל
(לחםֿמשנה). טעם א.31)בנותן ק, שם

.ÊÔÈÏËa ÌÈ‡Â Ô‰ ÔÈ·eLÁ - ÌÈiÁ ÈÏÚa Ïk ÔÎÂ32. ¿≈»«¬≈«ƒ¬ƒ≈¿≈»¿≈ƒ
Ï˜Òp‰ ¯BL ,CÎÈÙÏ33‰Ï‚ÚÂ ,ÌÈ¯ÂL ÛÏ‡a ·¯Ú˙pL ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿∆∆¿»ƒ¿∆¿»

‰ËeÁM‰ Ú¯ˆÓ ¯Btˆ B‡ ,˙BÏ‚Ú ÛÏ‡a ‰Ùe¯Ú34 ¬»¿∆∆¬»ƒ¿…»«¿»
¯BÓÁ ¯Ët B‡ ,ÌÈ¯tˆ ÛÏ‡a35Ôlk - ÌÈ¯BÓÁ ÛÏ‡a ¿∆∆ƒ√ƒ∆∆¬¿∆∆¬ƒÀ»

‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡36Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡L Ï·‡ . ¬ƒ«¬»»¬»¿»«¿»ƒ««ƒ
˙BnÏ Ôk¯cL37.Ô¯eÚLa ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰ - ∆«¿»ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ»

א.32) עג, זרה 33)זבחים עבודה במשנה, מנויים אלו כל
א. האחת 34)עד, צפרים, שתי מביא שנתרפא המצורע

אסורה  והשחוטה לנפשה, משתלחת והשניה נשחטת
לאמו.35)בהנאה. שבהם 36)בכור הנאה איסור שגם

בן  שמעון כרבי הלכה שהרי משיג, והראב"ד בטל. אינו
לים  ההנאה דמי יוליך שנתערבו, הנאה שבאיסורי גמליאל
חשובים  בדברים בהנאה רבינו אוסר למה כן, ואם המלח.
מה  על סמך שרבינו מתרץ, משנה' וה'כסף שנתערבו?
הכל  המלח, לים הנאה מוליך שאם בהכ"ט, להלן שכתב

בהנאה. אלא 37)מותר אמרו שלא ב. ג, ביצה יוחנן כרבי
והם  בלבד, במנין למוכרם מקפידים אדם בני שכל בדברים

למעלה. שנמנו הדברים אלו

.Á‰·¯Ú˙pL Ì¯k‰ È‡ÏkÓ ˜¯È ÏL ‰c‚‡ ?„ˆÈk≈«¬À»∆»»ƒƒ¿≈«∆∆∆ƒ¿»¿»
·¯Ú˙pL ‰Ï¯Ú ÏL ‚B¯˙‡ B‡ ,˙Bc‚‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¬À∆¿∆»¿»∆ƒ¿»≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯zÓ Ïk‰ - ÌÈ‚B¯˙‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ∆¿ƒ«…À»¿≈…«≈»∆

.ËÌB˜Ó Èa Ïˆ‡ ·eLÁ ‡e‰L ¯·c ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»»∆»≈∆¿≈»
ÔB‚k ˙BÓB˜n‰ ÔÓ38ı¯‡a Ô„a ÈBn¯Â C¯t ÈÊB‚‡ ƒ«¿¿¡≈∆∆¿ƒ≈»»¿∆∆

ÈÙÏ ‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ ‡e‰L ,ÌÈpÓf‰ Ô˙B‡a Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿«ƒ∆≈¿»∆¿ƒ
el‡ e¯kÊ‰ ‡ÏÂ .ÔÓÊ B˙B‡·e ÌB˜Ó B˙B‡a B˙e·ÈLÁ¬ƒ¿»¿¿«¿…À¿¿≈
‡e‰Â ,ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰L Ïk ÔÈ¯ÒB‡ Ô‰L ÈÙÏ ‡l‡∆»¿ƒ∆≈¿ƒ»∆≈¿»»¿
¯e¯a ¯·„Â .˙BÓB˜Ó ¯‡La Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿…«≈»∆ƒ¿»¿¿»»»

Ì‰È¯·cÓ el‡‰ ÔÈ¯eq‡ ÏkL ,‡e‰39. ∆»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



`zexeqקמו zelk`n 'ld - dyecw xtq - ixyz c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כמו.38) דבר 39)כלומר: משום או שהוא, בכל שאוסרים
או  בריה משום או חשוב דבר משום או מתירין לו שיש

בעליֿחיים.

.ÈÌÈBn¯ ÈLÏ ˙‡f‰ ˙·¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ ÔBn¯ ÏÙ»«ƒ∆»ƒ««¬…∆«…ƒ¿≈ƒƒ
„Á‡ ÔBn¯ ‰LÏM‰ ÔÓ ÏÙÂ ,Ô„a ÈBn¯Ó ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈ƒ≈»»¿»«ƒ«¿»ƒ∆»

ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯Á‡‰ el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈBn¯Ï40È¯‰L ; ¿ƒƒ¬≈ƒ¬≈≈»¬≈ƒÀ»ƒ∆¬≈
·¯a ÏËa ‰BL‡¯‰ ˙·¯Úz ÏL ÔBn¯‰41ÏÙ Ì‡Â . »ƒ∆«¬…∆»ƒ»»«»…¿ƒ»«

.ÔÈ¯eÒ‡ Ôlk - ÛÏ‡Ï ÔBn¯ ‰BL‡¯‰ ˙·¯Úz‰ ÔÓƒ««¬…∆»ƒ»ƒ¿∆∆À»¬ƒ
Ô˜ÙÒ ˜ÙÒ ¯Èz‰Ï ‡l‡ ·¯a ÏËa ¯Ó‡ ‡Ï42Ì‡L , …∆¡«»≈¿…∆»¿«ƒ¿≈¿≈»∆ƒ

.¯ÒB‡ BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iM‰ ˙·¯Úz‰ ÔÓ ÏtÈƒ…ƒ««¬…∆«¿ƒ»¿»«≈≈≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

לרבי 40) בין יהודה לרבי בין מותרת שלישית תערובת
כרבי  - אסורה שניה, תערובת אבל א. עד, בזבחים שמעון,

(כסףֿמשנה). שם אלא 41)יהודה אסור ואינו התורה, מן
כשנפל  ולפיכך בה"ט. למעלה שנתבאר כמו מדבריהם,
א. ספקות: שני כאן שיש משום מותר, שלישית בתערובת
לשניה, ונפל הראשונה התערובת מן שפירש הרימון שמא
של  שהראשון לומר תמצא אם ב. ערלה; של הרימון אינו
ונפל  השניה מן שפירש זה שמא בשניה, ונתערב נפל ערלה
לשניה. הראשון מן שנפל זה אינו לשלישית,

איסור 42) ספק כל כי ספקות, שני בה אין השניה והתערובת
מעיר, והרדב"ז (רדב"ז). אחד כספק דינו - שנתערב תורה
זרה  עבודה מהל' בפ"ז רבינו לדברי בסתירה עומד זה שדין
בהל' מדבריו כאן בו חזר שרבינו מסקנה, לידי ובא ה"י,

זרה. עבודה

.‡ÈeÚvt˙43el‡ ÌÈÊB‚‡44ÊB‚‡ ÈtÓ Ôlk e¯Ò‡pL ƒ¿«¿¡ƒ≈∆∆∆¿À»ƒ¿≈¡
e¯¯t˙ B‡ ,Ô‰ÈÈaL ‰Ï¯Ú45ÌÈBn¯‰46eÁzt˙Â47 »¿»∆≈≈∆ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿
ÔÈÚeÏc‰ eÎzÁ˙Â ˙Bi·Á‰48eÒ¯t˙Â49˙B¯kk‰ ∆»ƒ¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ»

ÌÈ˙‡Óe „Á‡a eÏÚÈ el‡ È¯‰ - e¯Ò‡pL ¯Á‡50. ««∆∆∆¿¬≈≈«¬¿∆»»«ƒ
‰ÎBcpL ‰Ï· ˙ÎÈ˙ÁÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â51˙BÎÈ˙Á‰ ÏÎa ¿«ƒ«¬ƒ«¿≈»∆ƒ»¿»«¬ƒ

‡È‰L ˙BÓk Ïk‰ ‰OÚÂ52.ÌÈMLa ‰ÏBÚ - ¿«¬»«…¿∆ƒ»¿ƒƒ

מ"ח.43) פ"ג, פרך.44)ערלה במשנה 45)אגוזי
נתפרדו. כתוב: בדן.46)שלפנינו דייק 47)רמוני רבינו

שזה  שמדובר להדגיש, כדי התפעל, בנין בצורת הכל וכתב
לו  הותרה לא - בכוונה זאת עשה אם אבל מאליו, נעשה

בהי"ב. להלן שיתבאר כמו יוונית.48)התערובת, דלעת
נתחתכו.49) כלומר, פרוסות, שפקעה 50)נעשו

התוספתא,51)חשיבותם. ובלשון ונתכתתה. שנתמעכה
נחתכו  אפילו אלא נימוחו, דוקא ולאו נימוחו. פ"א: תרומות
נותנת  אינה אם ובטלה חשיבותן הלכה קטנות, לחתיכות

האיסור 52)טעם. ניכר הרי כן, לא שאם נידוכו. שכולן
התערובת. מן להוציאו וצריך בטל, ואינו

.·ÈÁzÙÏÂ ÌÈBn¯‰ ¯¯ÙÏe ÌÈÊB‚‡‰ ÚˆÙÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«»¡ƒ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿…«
,ÌÈ˙‡Óe „Á‡a eÏÚiL È„k e¯Ò‡pL ¯Á‡ ˙Bi·Á‰∆»ƒ««∆∆∆¿¿≈∆«¬¿∆»»«ƒ

‰lÁzÎÏ ¯eq‡ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L53Ôk ‰OÚ Ì‡Â .54- ∆≈¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»»≈
ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜55e¯‡aL BÓk ,56. ¿ƒ¿¿ƒ»»¿∆≈«¿

אסרו 53) ורבנן בטל, חשוב דבר גם התורה שמן ואףֿעלֿפי

הכ"ו, בפט"ו למעלה פסק ורבינו ה"ט), סוף למעלה (ראה
שכאן  לומר, יש דרבנן, איסורי לכתחילה לבטל שמותר
אלא  התורה מן הוא האיסור שעצם מפני יותר החמירו
לכתחילה, מבטלים אין לפיכך ההיתר, גורם שהביטול
ולחזק  להוסיף אסור נתבטלו, כבר התורה שמן ואףֿעלֿפי
אפילו  מותר שיהיה כדי עד תורה איסור של הביטול

וראה 54)מדבריהם. בלבד. במזיד הוא שקנס במזיד,
הכ"ה. בפט"ו משנה' מותר.55)'כסף לאחרים אבל

שם.56)

.‚ÈÌ¯k‰ È‡Ïk ÏL ¯B‡O57eÏÙpL ‰Óe¯z ÏLÂ ¿∆ƒ¿≈«∆∆¿∆¿»∆»¿
È„k ‰Êa ‡ÏÂ ınÁÏ È„k ‰Êa ‡Ï ,‰qÚ‰ CB˙Ï¿»ƒ»…»∆¿≈¿«≈¿…»∆¿≈
- ınÁÏ È„k Ì‰a LÈ eÙ¯ËˆiLk Ì‰ÈL·e ,ınÁÏ¿«≈ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»¿≈»∆¿≈¿«≈

Ï‡¯OÈÏ ‰¯eÒ‡ ‰qÚ d˙B‡58ÔÎÂ .ÌÈ‰kÏ ˙¯zÓe »ƒ»¬»¿ƒ¿»≈À∆∆«…¬ƒ¿≈
ÔÈÏ·z59CB˙Ï eÏÙpL Ì¯k‰ È‡Ïk ÏLÂ ‰Óe¯z ÏL ¿»ƒ∆¿»¿∆ƒ¿≈«∆∆∆»¿¿

È„k Ì‰ÈL·e ,Ïa˙Ï È„k Ô‰Ó „Á‡a ‡ÏÂ ,‰¯„w‰«¿≈»¿…¿∆»≈∆¿≈¿«≈ƒ¿≈∆¿≈
¯·„ È¯‰L ,Ï‡¯OÈÏ ‰¯eÒ‡ ‰¯„˜ d˙B‡ - Ïa˙Ï¿«≈»¿≈»¬»¿ƒ¿»≈∆¬≈»»

ÌÈ‰ÎÏ ˙¯zÓe ,dÏaz Ì‰Ï ¯eÒ‡‰60. »»»∆ƒ¿»À∆∆¿…¬ƒ

מי"דֿטו.57) פ"ב, ערלה שם,58)משנה כתנאֿקמא
לו. האסור מדבר נתחמצה העיסה מט"ו.59)שהרי שם,

ותרומה 60) לחמץ, כדי בהם אין לבדם הכרם שכלאי
להם. מותרת

.„ÈL ÔÈÏ·zÌÈL Ì‰61ÔÈnÓ ˙BÓL ‰LÏL B‡ ¿»ƒ∆≈¿«ƒ¿»≈ƒƒ
„Á‡62„Á‡ ÌMÓ ÔÈÈÓ ‰LÏL B‡ ,63ÔÈÙ¯ËˆÓ - ∆»¿»ƒƒƒ≈∆»ƒ¿»¿ƒ

?„ˆÈk .ınÁÏ ÔÎÂ ¯Ò‡ÏÂ Ïa˙Ï64ÔÈhÁ ÏL ¯B‡O ¿«≈¿∆¡…¿≈¿«≈≈«¿∆ƒƒ
‡e‰ „Á‡ ¯B‡O ÌLÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ¯BÚO ÏL ¯B‡Oe65 ¿∆¿ƒƒ¿≈¿∆»

,„Á‡ ÔÈÓk Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,BÈÓ BÈ‡LÂ ÔÈÓk ÔÈ‡ -≈»¿ƒ¿∆≈ƒ∆»¬≈≈¿ƒ∆»
Ì‡ ,ÔÈhÁ ÏL ‰qÚa ınÁÏ È„k Ô‰a ¯ÚLÏ Û¯ËˆÓeƒ¿»≈¿«≈»∆¿≈¿«≈¿ƒ»∆ƒƒƒ

ÔÈhÁ ÌÚË Ì‰ÈL ÌÚË ‰È‰66‰qÚa ınÁÏ È„k B‡ , »»««¿≈∆««ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ»
.ÌÈ¯BÚO ÌÚË Ì‰ÈL ÌÚË ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈ¯BÚO ÏL∆¿ƒƒ»»««¿≈∆««¿ƒ

מ"י.61) מפרש 62)שם, שהוא נראה, רבינו דברי מהמשך
ולא  א. סו, זרה עבודה רש"י כפירוש ממש, שמות
היינו  שמות, שלשה רבינוֿתם, בשם שפירשו שם כ'תוספות'
אחד  לאיסור קורא ה"ו, בפי"ד רבינו וגם איסורים. שלשה

אחד. ממין 63)שם שם: המשנה, דברי רבינו, מפרש כך
שמות. שלשה שפירש כרש"י ולא רבינו 64)שלשה,

הסמוכה  בהלכה ולהלן השניה, הבבא את בתחילה מפרש
הראשונה. את ומפרש חוזר זרה 65)הוא בעבודה כרבא,

ולא  אזלינן", שמא "בתר הגמרא: בלשון קובע. שהשם שם,
(וראה  אביי נגד כרבא שהלכה קובע, שהטעם כאביי

ובלחםֿמשנה). שהדברים 66)בכסףֿמשנה שצריך
כגון  הנאסרת, העיסה עם שוה טעמם יהיה ביחד האוסרים
בעיסת  טעמו על לעמוד ואין מרובה, החיטים ששאור
בלבד. טעם בנותן אוסרים - שוה טעמם אין שאם חיטים,

שם. ובהגהות ה"א למעלה ראה

.ÂËÏL Òt¯k ÔB‚k ?„ˆÈk „Á‡ ÔÈnÓ ˙BÓL ‰LÏL¿»≈ƒƒ∆»≈«¿«¿«∆
Èt ÏÚ Û‡ .‰pb ÏL Òt¯ÎÂ ¯Ù‡ ÏL Òt¯ÎÂ ˙B¯‰¿»¿«¿«∆¬»¿«¿«∆ƒ»««ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ó „Á‡ ÏkL67ÔÈÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆»∆»≈∆≈ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒ
.Ïa˙Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ - „Á‡∆»ƒ¿»¿ƒ¿«≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



קמז zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - ixyz c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שלשה 67) אלו הרי לו, מיוחד לוי שם כרפס לכל שיש כיון
מ"י, פ"ב לערלה, המשנה ובפירוש עוז'). ('מגדל שמות
ולהם  משונים הרבה מינים שהם הכרפס ומיני רבינו: כתב
סתם, כרפס נקראין הכרפס מיני שכל רצהֿלומר אחד, שם
למה  מנוגד וזה אחד. ושם מינים שלשה נקרא: זה ולפיכך

כאן. שכתב

.ÊË‰Óe¯z ÏL ¯B‡O dÎB˙Ï ÏÙpL ˙ˆnÁÓ ‰qÚƒ»¿À∆∆∆»«¿»¿∆¿»
eÏÙpL ˙Ïa˙Ó ‰¯„˜ ÔÎÂ ,Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ¯B‡O B‡¿∆ƒ¿≈«∆∆¿≈¿≈»¿À∆∆∆»¿
È‡Ïk ÏLÂ ‰Ï¯Ú ÏL B‡ ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏ·z dÎB˙Ï¿»¿»ƒ∆¿»∆»¿»¿∆ƒ¿≈
‰qÚ‰ ‰˙È‰ el‡ ınÁÏ È„k ¯B‡Oa LÈ Ì‡ :Ì¯k‰«∆∆ƒ≈«¿¿≈¿«≈ƒ»¿»»ƒ»

‰vÓ68‰˙È‰ el‡ ‰¯„w‰ Ïa˙Ï È„k ÔÈÏ·z·e , «»«¿»ƒ¿≈¿«≈«¿≈»ƒ»¿»
‰ÏÙz69¯eÒ‡ Ïk‰ È¯‰ -70Ïa˙Ï È„k Ì‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿≈»¬≈«…»¿ƒ≈»∆¿≈¿«≈

,‰‡Óe „Á‡a - ‰Óe¯z :Ô¯eÚLa eÏÚÈ - ınÁÏe¿«≈«¬¿ƒ»¿»¿∆»≈»
.ÌÈ˙‡Óe „Á‡a - Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯ÚÂ¿»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆»»«ƒ

מחומצת.68) מתובלת.69)לא א.70)לא יא, שם,
הרי  לפגם, טעם נותן מחומצת בעיסה ששאור ואףֿעלֿפי
עבודה  אחרות, עיסות לחמץ כדי זו בעיסה להשתמש אפשר

א. סח, זרה

.ÊÈ‰Ï¯Ú‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ‰Óe¯z‰71.Ì¯k‰ È‡Ïk ˙‡Â «¿»«¬»∆»»¿»¿∆ƒ¿≈«∆∆
ÌÈÚL˙Â ‰ÚL˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò ?„ˆÈk≈«¿»¿»∆»¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

ÔÈlÁ72ÏkÏ ÏÙ Ck ¯Á‡Â ,73‰‡Ò ÈˆÁ74‰Ï¯Ú ÏL Àƒ¿««»»««…¬ƒ¿»∆»¿»
‰Ï¯Ú ¯eq‡ Ô‡k ÔÈ‡ - Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL B‡75‡ÏÂ ∆ƒ¿≈«∆∆≈»ƒ»¿»¿…

Û‡Â ,ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚ È¯‰L ,Ì¯k‰ È‡Ïk ¯eq‡ƒƒ¿≈«∆∆∆¬≈»»¿∆»»«ƒ¿«
.‰Óe¯z ÌÈ˙‡n‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿»«»«ƒ¿»

מ"ב.71) פ"ב, ערלה למאה",72)משנה, "נפלה במשנה:
חולין, מאה היו אם כי ותשעה, לתשעים מפרש וב'ירושלמי'

שנפלה. התרומה סאה בלי מאתים יש לכל 73)הרי
-74)התערובת. הסאה קבים. שלשה שנינו: במשנה

קבים. שלשה - סאה וחצי קבים, איסור 75)ששה אבל
של  הסאה נגד מאה הכל בין אין שהרי יש, לזרים תרומה
שהתערובת  אלא בלבד, וחצי ותשעה תשעים אלא תרומה

לכהנים. מותרת

.ÁÈ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰ ÔÎÂ76. ¿≈»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆«¬ƒ∆«¿»
Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL B‡ ‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»∆»¿»∆ƒ¿≈«∆∆

ÔÈlÁ ÏL ÛÏ‡ ÌÈ¯OÚ CB˙Ï eÏÙpL77Ïk ˙OÚ - ∆»¿¿∆¿ƒ∆∆∆Àƒ«¬»»
¯Úz‰ÏÎÏ ÏÙ Ck ¯Á‡Â .‰‡Óe ÛÏ‡ ÌÈ¯OÚ ˙· ««¬…∆∆¿ƒ∆∆≈»¿««»»«¿»

‰ÏÚ˙Â ,¯zÓ Ïk‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰‡Ò ‰‡Ó≈»¿»¿»∆¿»¬≈«…À»¿«¬∆
‰‡n‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰‡Óe „Á‡a ‰Óe¯z‰«¿»¿∆»≈»¿««ƒ∆ƒ¿»«≈»

.Ì¯k‰ È‡Ïk B‡ ‰Ï¯Ú d˙B‡ ÔÈÏÚn‰««¬ƒ»»¿»ƒ¿≈«∆∆

שם.76) ערלה 77)משנה, סאה המאה נגד מאתים היינו
את  מעלה התרומה של הדוגמה אחרי [המשנה, שנפלו.
שהתרומה  היא זו כך: מסתיימת כאן, רבינו שמביא הערלה
נפרש  אם התרומה. את מעלה והערלה הערלה, את מעלה
עולה  זו שדוגמה ללמוד עלינו ממש, כלשונה המשנה את
זה, פירוש דוחה המשנה בפירוש רבינו אבל הדינים. לשני
99 אלא והערלה, החולין הכל, בין אין שהרי עמו, ונימוקו
במשנה  שנאמר שמה מפרש, הוא ולכן התרומה. נגד וחצי

הערלה  וכן נאמר: כאילו זה התרומה", את מעלה "והערלה
ממש. דוגמה באותה לא אבל דומה, באופן כלומר, וכו'.
לערלה  אחרת דוגמה כאן רבינו נותן זה, לפירושו ובהתאם
הרדב"ז, של תמיהתו מסולקת ובזה התרומה. את מעלה
לכאן  עולה אחד שמשל משמע, המשנה מן הרי שהקשה

הדינים]. לשני היינו ולכאן,

.ËÈ‰ÏÚÓ ‰Ï¯Ú‰ ÔÎÂ78È‡ÏÎÂ ,Ì¯k‰ È‡Ïk ˙‡ ¿≈»»¿»«¬»∆ƒ¿≈«∆∆¿ƒ¿≈
,Ì¯k‰ È‡Ïk ˙‡ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ,‰Ï¯Ú‰ ˙‡ Ì¯k‰«∆∆∆»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆∆ƒ¿≈«∆∆
‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ÌÈ˙‡Ó ?„ˆÈk .‰Ï¯Ú‰ ˙‡ ‰Ï¯Ú‰Â¿»»¿»∆»»¿»≈«»«ƒ¿»∆»¿»

ÔÈlÁ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Ï eÏÙpL Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL B‡79, ∆ƒ¿≈«∆∆∆»¿¿«¿»ƒ∆∆Àƒ
B‡ ‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ‰‡Ò ÌÈ˙‡Ó ÏÎÏ ÏÙ Ck ¯Á‡Â¿««»»«¿»»«ƒ¿»¿»∆»¿»
¯eq‡‰ ÏËaL ÔÂÈkL .¯zÓ Ïk‰ - Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL∆ƒ¿≈«∆∆«…À»∆≈»∆»«»ƒ

ÔÈ¯zn‰ ÔÈlÁk Ïk‰ ‰OÚ - ‰lÁz ÏÙpL80. ∆»«¿ƒ»«¬»«…¿Àƒ«À»ƒ

א.78) ג, ערלה,79)שם, של סאה המאתים ונתבטלו
החולין. של ממאתים אחד חלק מעלה 80)שהם ולפיכך

כתוספתא  עצמו, האיסור אותו פעם עוד נפל אם אפילו
מ"ח, פ"ה תרומות למשנה בפירושו רבינו שהביא
עם  מצטרף ואינו האיסור נתבטל ראשונה נפילה שכשנודעה
וכן  התערובות, את לאסור אחרֿכך שנפלה איסור של הסאה
אנו  אין זה פירוש [ולפי ה"ו. תרומות מהל' בפי"ג פסק
ששנינו  במשנתנו הברטנורא של הדחוק לפירושו צריכים
אינה  כשהאחת שהמדובר שפירש הערלה, את מעלה הערלה

רבעי]. נטע אלא ממש ערלה

.Î‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a BÚ·vL „‚a81Û¯OÈ -82·¯Ú˙ . ∆∆∆¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ»≈ƒ¿»≈
ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚÈ - ÌÈ¯Á‡a83ÏÈL·z ÔÎÂ . «¬≈ƒ«¬∆¿∆»»«ƒ¿≈«¿ƒ

B‡ ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a d‡Ù‡L ˙Ùe ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a BÏMaL∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¿»«∆¬»»ƒ¿ƒ≈»¿»
B˙È‰ È¯‰L ,˙t‰Â ÏÈL·z‰ Û¯OÈ - Ì¯k‰ È‡ÏÎa¿ƒ¿≈«∆∆ƒ»≈««¿ƒ¿««∆¬≈¬»»

Ô‰a ˙¯k84„Á‡a eÏÚÈ - ÌÈ¯Á‡a e·¯Ú˙ . ƒ∆∆»∆ƒ¿»¿«¬≈ƒ«¬¿∆»
.ÌÈ˙‡Óe»«ƒ

(משנה,81) עצמם כפירות אסורים ערלה, פירות קליפי
בה  לצבוע אף בהנאה אסורה וערלה מ"א). פ"א, ערלה

כב:). ב'ירושלמי',82)(פסחים ולמדו ידלק. במשנה:
פריו. "את" הכתוב: מן כערלה, אסורים שקליפין

רבינו 83) [כתב מאיר. רבי דעת נגד במשנה כחכמים
את  במאתים לכתחילה לערב שמותר המשנה, בפירוש
"יעלה" שאמרו ממה זאת למד כנראה שנאסרה, התערובת
שהתערובת  מפני זה, היתר מנמק והרדב"ז "עולה". ולא
(למעלה  לכתחילה מבטלין דרבנן ואיסורי מדרבנן, אסורה
וכדומה  פרך אגוזי לפציעת דומה זה ואין הכ"ו). פט"ו
האיסור  בגוף מעשה עושה הוא ושם הואיל יב, שבהלכה
ובהערות  בהי"ב למעלה וראה התורה. מן האסור עצמו

ב.84)שם]. כו, פסחים בפת, עצים שבח שיש מפני

.‡ÎËÈq‰ ‡ÏÓ Ba ‚¯‡L „‚a ÔÎÂ85,‰Ï¯Úa BÚ·vL ¿≈∆∆∆»«¿…«ƒ∆¿»¿»¿»
ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚÈ - ‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â86. ¿≈»«≈∆«¬∆¿∆»»«ƒ

‰Ï¯Ú ÈnÒ e·¯Ú˙87„Á‡a eÏÚÈ - ¯z‰ ÈnÒa ƒ¿»¿«»≈»¿»¿«»≈∆≈«¬¿∆»
·¯a ÏËaÈ - Ú·ˆ ÈÓa Ú·ˆ ÈÓ .ÌÈ˙‡Óe88. »«ƒ≈∆«¿≈∆«ƒ»≈¿…

מ"ב.85) פ"ג, לערלה המשנה פירוש הזרת, שתות
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כחכמים 86) הסיט, משיעור כמאתים הצבוע בבגד יש אם
שם. פ"ג.87)במשנה ערלה ואין 88)'ירושלמי' הואיל

דומה  זה ואין בלבד, מראהו אלא האיסור של ממשות כאן
בדבר  הצבע נתפס ששם מפני ערלה, בקליפי שצבעו לבגד

(רדב"ז). ממש בו שיש

.·ÎB˜Èq‰L ¯epz89,Ì¯k‰ È‡ÏÎ·e ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a «∆ƒƒƒ¿ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆
L„Á ÔÈa90ÔLÈ ÔÈa91ÔˆeÈ -92B˙B‡ ÌÁÈ Ck ¯Á‡Â , ≈»»≈»»«¿««»»≈

¯z‰ ÈˆÚa93ÔˆeiL Ì„˜ Ba ÏMa Ì‡Â .ÔÈa ˙t ÔÈa , «¬≈∆≈¿ƒƒ≈…∆∆«≈«≈
‰È‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏÈL·z94¯eq‡ ÈˆÚ Á·L LÈ . «¿ƒ¬≈∆»«¬»»≈∆«¬≈ƒ

L‡‰ Ïk ˙‡ Û¯b .ÏÈL·za B‡ ˙ta95ÏMa Ck ¯Á‡Â ««««¿ƒ»«∆»»≈¿««»ƒ≈
ÈˆÚ È¯‰L ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯epz ÏL BnÁa ‰Ù‡ B‡»»¿À∆«¬≈∆À»∆¬≈¬≈

Ô‰Ï eÎÏ‰ ¯eq‡96. ƒ»¿»∆

שם.89) התנור 90)פסחים, מעולם, הסיקוהו שלא
קליפי  עלֿידי מלאכתו שנגמרה ונמצא בהסיקו. מתחסן

בהנאה. האסורים האיסור.91)ערלה ידי על ונתחמם
שבא 92) בחום יאפו ולא יבשלו ולא התנור, את יצננו

הנאה. איסורי החדש 93)מהיסק שהתנור אףֿעלֿפי
אותו  וחממו אותו ציננו אם איסור, בקליפות מלאכתו נגמרה
פת, בו לאפות או בו לבשל מותר היתר, בעצי אחרֿכך
שתאפה  או התבשיל שיתבשל גורמים דברים ששני מכיון
ההיתר, ועצי איסור עלֿידי מלאכתו שנגמרה התנור הפת,
איסור  אם כלומר מותר", - גורם וזה ש"זה הלכה ונפסקה
וזה  ש"זה ואע"פ שם. כחכמים מותר, - ביחד גורמים והיתר
שציננו, אחרי ולבשל לאפות מותר לכתחילה", אסור - גורם
כדיעבד. וזה התנור את יפסיד - תתיר לא אם כי

מקליפת 94) בא שהחום כיון ציננו, שלא ישן בתנור ואפילו
והסיקוהו  שציננו חדש בתנור שהתרנו ואףֿעלֿפי איסור.
יש  כאן גם והלא מותר", גורם וזה ש"זה מפני היתר, בעצי
אסור  ולמה הישן, התנור היינו היתר, של אחד גורם
בתבשיל  או בפת ניכר שאין מפני הוא, הטעם התבשיל?
התנור, שחממו הערלה קליפי היינו איסור, של הגורם אלא
ואסור  אחריהם והולכים גורם" וזה מ"זה גרע לפיכך
בפת  איסור עצי שבח "יש רבינו: שמסיים והיינו (רדב"ז).

בהם. שניכר כלומר, בתבשיל", כנגדו,95)או אבוקה ואין
שיתבאר  כמו מותר, בוערות גחלים השאיר אם ואפילו שם.

התנור 96)בהכ"ד. שנשאר ציננו שלא חדש בתנור ואפילו
של  גורם כל שם ואין איסור, ידי על מלאכתו שנגמרה
והטעם, האש. שגרף אחרי שנאפתה הפה מותרת היתר,
ידי  על שנגמר אלא עצמו מצד אסור אינו שהתנור מכיון
אחרי  איסור בו שאין ההסקה, בחום נאפה והפת איסור,

(כסףֿמשנה). יותר קל הוא האש, שגרף

.‚Î˙B¯Ú˜97ÔÏMaL ˙BiÁBÏˆe ˙B¯„˜e ˙BÒBÎÂ ¿»¿¿≈¿ƒ∆ƒ¿»
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a ¯ˆBi‰98; «≈ƒ¿ƒ≈»¿»¬≈≈¬ƒ«¬»»
.L„Á Ô˙B‡ ‰OÚ ‰‡‰a ¯eÒ‡‰ ¯·„ È¯‰L∆¬≈»»»»«¬»»»»»»»

א.97) כז, והנאתם 98)שם בהם, עצים שבח שיש כיון
בהן  משתמש הוא האסור הגורם ידי ועל שני, גורם בלא
אם  אלא ממנו נהנה שאינו בתנור מהֿשאיןֿכן גופו, הנאת
(רש"י  מותר ולכן - העצים היינו היתר, של שני גורם יש

שם).

.„ÎÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ dÏMaL ˙t99‰Ï¯Ú ÈˆÚ ÏL100 «∆ƒ¿»««≈∆»ƒ∆¬≈»¿»
ÏÚ Û‡ ,Ô¯eq‡ CÏ‰ ÌÈÏÁ‚ eOÚpL ÔÂÈk ;˙¯zÓ -À∆∆≈»∆«¬∆»ƒ»«ƒ»««

˙B¯ÚBa Ô‰L Èt101d˙B‡ ÏMaL ‰¯„˜ .102ÈtÏ˜a ƒ∆≈¬¿≈»∆ƒ≈»ƒ¿ƒ≈
ÏÈL·z‰ È¯‰ - ¯z‰ ÈˆÚ·e Ì¯k‰ È‡ÏÎa B‡ ‰Ï¯Ú103 »¿»¿ƒ¿≈«∆∆«¬≈∆≈¬≈««¿ƒ

‰ÚLaL ;Ì¯B‚ ‰ÊÂ ‰fL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡»¿««ƒ∆∆»∆≈∆¿»»
‰ÏMa˙pL104ÈˆÚ e‡a ‡Ï ÔÈ„Ú ¯eq‡ ÈˆÚ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿«¿»≈¬«¬≈ƒ¬«ƒ…»¬≈

B˙ˆ˜Óe ¯z‰ ÈˆÚa ÏeMa‰ ˙ˆ˜Ó ‡ˆÓÂ ,¯z‰‰«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«¬≈∆≈ƒ¿»
¯eq‡a105. ¿ƒ

עצי 100)שם.99) אבל ערלה, של הפרי קליפי כלומר,
(רדב"ז). מותרים כלומר,101)ערלה לוחשות. בגמרא:

שם). (רש"י לזו זו ולוחשות כמתנענעות ונראות בוערות
עצמה.102) הקדירה באותה 103)את אחרֿכך שנתבשל

היתר. בעצי הקדירה.104)קדירה מפני 105)גוף
לפני  התבשיל את מקבלת איסור בעצי שנעשתה שהקדירה
גורם  כל בלי האיסור מעצי נהנה ונמצא היתר, עצי שהסיק
כך  מפרש הרי"ף שגם ונראה שם, רש"י כפירוש [וזה היתר
מקבלה  "דהא גורס והוא אחרון. כלשון הגמרא דברי
שלנו: (בגירסא דהיתרא" עצים דניתו מקמי בישולא
את  תמיד מקבלת שהקדירה ברורה, והכוונה קיבלה).
בכת"י  הגירסה וכן היתר. עצי שמסיקים לפני התבשיל

כרש"י]. מפרש שרבינו כותב הרדב"ז וגם נירנברג.

.‰ÎÔÎÂ ,˙BÚÈË· ‰·¯Ú˙pL ‰Ï¯Ú ÏL ‰ÚÈË¿ƒ»∆»¿»∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
˙B‚e¯Úa Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ‰‚e¯Ú106Ë˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¬»∆ƒ¿≈«∆∆»¬¬≈∆≈

Ïk‰ ÔÓ ‰lÁzÎÏ107ÌÈ˙‡Óa ‰ÚÈË ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿«¿ƒ»ƒ«…¿ƒ»¿»¿ƒ»¿»«ƒ
Ë˜Ïp‰ Ïk È¯‰ - ˙B‚e¯Ú ÌÈ˙‡Óa ‰‚e¯ÚÂ ˙BÚÈË¿ƒ«¬»¿»«ƒ¬¬≈»«ƒ¿»

¯zÓ108.¯eÒ‡ Ë˜Ïp‰ Ïk - ‰fÓ ˙BÁÙa eÈ‰ Ì‡Â ; À»¿ƒ»¿»ƒ∆»«ƒ¿»»
ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰Â ,‰lÁzÎÏ Ë˜ÏÏ BÏ e¯Èz‰ ‰ÓÏÂ¿»»ƒƒƒ¿…¿«¿ƒ»¿»»ƒ«ƒ

Ïk‰ BÏ ÔÈ¯ÒB‡L109‰ÚÈËp‰ ‡ÈˆBÈÂ Á¯ËiL „Ú ∆¿ƒ«…«∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»
‰˜ÊÁ ¯·c‰L ?‰¯eÒ‡‰ ‰‚e¯Ú‰Â110Ì„‡ ÔÈ‡L ¿»¬»»¬»∆«»»¬»»∆≈»»

BÓ¯k ¯ÒB‡111‰È‰ - dÚ„BÈ ‰È‰ el‡Â ,˙Á‡ ‰ÚÈËa ≈«¿ƒ¿ƒ»««¿ƒ»»¿»»»
.d‡ÈˆBÓƒ»

האסורות.106) הן וערוגה נטיעה איזו יודע ואינו
משום 107) כאן ואין מ"ו. פ"א, ערלה במס' יוסי כרבי

הכ"ה, בפט"ו למעלה דינו שנתבאר לכתחילה, איסור ביטול
והחידוש  במאתים, ועלתה הנטיעה נתערבה שמעצמה מפני
הנטיעה  ולערב להערים יבא שמא בזה גוזרים שאין הוא
ה'ירושלמי' עלֿפי בסמוך רבינו שמפרש כמו לכתחילה,
של  איסור כאן שיש שם, רש"י כפירוש ולא פ"ה, גיטין

משנה'. ב'כסף וראה לכתחילה, עלתה 108)מבטל שהרי
במאתים. גזירה 109)הנטיעה משום שהוא שכתבנו וכמו

לכתחילה. ערלה נטיעת ולערב להערים יבא שמא
בכוונה.110) יערב שמא לגזור מקום גיטין,111)ואין
שם.

.ÂÎ‰Ï¯Ú Èbt Û¯Oa ‰È·b „ÈÓÚn‰112˙·˜a B‡ , ««¬ƒ¿ƒ»ƒ¿««≈»¿»¿≈«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙·¯˜z113ÔÈÈ ıÓÁa B‡ ,114„·BÚ ÏL ƒ¿…∆≈»ƒ¿…∆«ƒ∆≈

‰È‰a ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk115‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ¬≈¬»«¬»»««ƒ∆
‡e‰L Ïk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ116; ƒ¿∆≈ƒ¿««ƒ∆»∆
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¯kp‰ ‡e‰ ¯eÒ‡‰ ¯·c‰ È¯‰L117d˙B‡ ‰OÚL ‡e‰Â ∆¬≈«»»»»«ƒ»¿∆»»»
‰È·b118. ¿ƒ»

אדם 112) בני והרבה הבשילו, שלא הפירות הם פגים
מעוקצי  ויוצא השותת החלב כמו לבן בדבר החלב מעמידים
מ"ז. פ"א, לערלה המשנה פירוש בישולם, קודם הגפנים

עבודהֿזרה.113) עגלי קיבת ב. כט, זרה עבודה משנה,
אחרי 114) אבל ב. לה, שם שהחמיץ, לפני שנתנסך

נסך. נעשה אינו בטל 116)שם.115)שנתחמץ לא
שם 117)במיעוטו. בהנאה, ואסור בעין, כמו והוא

ההבדל 118)(כסףֿמשנה). את אלו במלים מבאר רבינו
בנותן  מינו בשאינו במין שאוסר והמתבל, המחמץ שבין
שבהלכה  המעמיד דבר ובין ה"א) (למעלה בלבד טעם
שם  אבל הגבינה, את עשה המעמיד שכאן ואומר, שלפנינו.
התבשיל  את עשו לא והתבלין העיסה, את עשה לא השאור

(רדב"ז). טעמו שיפר אלא

.ÊÎÔ‰lL ˙B¯t‰ ÔÈc - Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ«≈∆»∆
eÙ¯OiL119È‡L ÈtÓ ,e¯·wÈ Ô‰lL ÔÈ˜Ln‰Â , ∆ƒ»¿¿««¿ƒ∆»∆ƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ

Û¯OÏ ¯LÙ‡120.ÔÈ˜Ln‰ ∆¿»ƒ¿…««¿ƒ

שנאמר:119) בשריפה, הכרם כלאי ב. ל, תמורה משנה,
נו:) (קידושין אש" תוקד "פן חז"ל ופירשו תקדש". "פן
הכרם  לכלאי הוקשה וערלה ה"ו. בפ"י למעלה רבינו וכתבו

שם). תמורה לשרוף 120)(רש"י שדרכו את שם: במשנה,
יקבר. לקבור שדרכו ואת ישרוף,

.ÁÎÔÈi‰ ÌÚ ·¯Ú˙pL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ∆ƒ¿»≈ƒ««ƒ
e¯Ó‡L BÓk ,‡e‰L ÏÎa ‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ -121. «…»«¬»»¿»∆¿∆»«¿

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na122ÏÚ ¯zn‰ ÔÈi‰ ˜¯e‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆«««ƒ«À»«
CÒ ÔÈÈ ÏL ‰tË123ÏeˆÏvÓ CÒ ÔÈÈ ‰¯Ú Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»∆≈∆∆¬»ƒ≈»≈∆∆ƒ«¿

ÔË˜124Blk ÌBi‰ Ïk ‰¯Ú elÙ‡ ,ÔÈÈ ÏL ¯Ba‰ CB˙Ï »»¿«∆«ƒ¬ƒ≈»»«À
ÏËa ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ -125‰¯ÚL ÔÈa ,˙È·Á‰ ÔÓ ‰¯Ú . ƒƒ»≈≈»ƒ∆»ƒ≈∆≈»

,¯eÒ‡ Ïk‰ - ¯znÏ ¯eÒ‡‰ ÔÓ B‡ ¯eÒ‡Ï ¯zn‰ ÔÓƒ«À»»»ƒ»»«À»«…»
.ÏB„b ˙È·Á‰ ÈtÓ „¯Bi‰ „enÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»««≈ƒƒ∆»ƒ»

ה"וֿז.121) פט"ו בשם 122)למעלה יוסף בר יצחק כרב
א. עג, זרה עבודה יוחנן, ההיתר,123)רבי מן טיפה וכל

הכל. ואסור נאסרה, ראשון קטן.124)ראשון כלי כלומר,
גירסא  דוחה רש"י אבל "צלצול", שם בסוגיא גורס רבינו
ובעירובין  קטן. פך והוא גרסינן, קטן "צרצור לשונו: וזה זו,
קשר  והוא קטן, צלצול גרסינן: אחרון בפרק בגדים לגבי

משי". דק.125)של הוא הצלצול מן הקילוח שעמוד
שרק  מפרש שם ורש"י בשתיה. גם שמותר מדבריו, ומשמע
ד"ה  שם וב'תוספות' בשתיה. לא אבל מותר, בלבד בהנאה
של  כמותו כשהגיעה אבל ששים, עד שמותר כתבו אתא, כי
סתם  ורבינו נאסר. - בהיתר בששים מאחד ליותר הנסך יין

בהיתר. ששים כשאין אפילו שהתיר ומשמע חילק, ולא

.ËÎÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa ÌÈÈ Ì˙Ò ·¯Ú˙ƒ¿»≈¿«≈»¿«ƒ¬≈∆»¿»
‰i˙La ‡e‰L126Á˜BÏÂ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Blk ¯ÎnÈÂ ; ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈À¿≈»ƒ¿≈«

ÔÈi‰ ÈÓc127ÁÏn‰ ÌÈÏ BÎÈÏLÓe BaL ¯eÒ‡‰128, ¿≈««ƒ»»∆«¿ƒ¿»«∆«
ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ‰·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ¯‡La ‰‰ÈÂ¿≈»∆ƒ¿»«»¿≈ƒƒ¿»¿»»ƒ∆≈

CÒ129ÔÈ¯zÓe ‰i˙La ÔÈ¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙Bi·Á‰ ÔÈa ∆∆≈∆»ƒ«…¬ƒƒ¿ƒ»À»ƒ
¯kÓiLk ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙È·Á d˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈÂ ;‰È‰a«¬»»¿ƒ¿≈»»ƒ¿»«∆«¿∆ƒ¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ïk‰130ÌÈÈ Ì˙Ò ÏL ˙È·Áa ÔÎÂ .131. «…¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ∆¿«≈»

יינם 126) סתם למעשה: הלכה נחמן, רב אמר א. עד, שם
אבל  בהנאה, מותר - רבינו ומפרש מותר. - ביין יין אפילו

שם. רש"י פירש וכן אסור, שמותר 127)בשתיה מפני
האסור. היין מדמי חוץ שם 128)בהנאה אליעזר, כרבי

ב. מדמי 129)מט, חוץ בהנאה מותר בחבית שחבית
שם. ממש, נסך ביין אפילו חבית, אין 130)אותה אבל

השאר  להתיר המלח לים הנאה דמי בהולכת תקנה לה
לחמרים  להשקות או בגדים לכיבוס כגון היין, מגוף בהנאה
אסור, - נהנה האיסור ומגוף בעין, האיסור שיש כיון נכרים,
האיסור  מן נהנה אינו נסך, יין מדמי חוץ הכל כשמוכר אבל
ימכר  שם, גמליאל בן שמעון רבן אומר ולפיכך ומותר. גופו
שם. רש"י כתב וכן שבו. נסך יין מדמי חוץ לנכרים הכל
מפני  החביות, בתערובת רק נסך ביין מועילה זו ותקנה
יודעים  אנו שאין אלא עצמה בפני עומדת האסורה שהחבית
הכל  בלח, לח שהוא ביין נסך יין כשנתערב אבל היא, איזו
רבינו  שכתב כמו תקנה, לו ואין שהוא בכל בהנאה אסור

בהכ"ה. צריך 131)למעלה היתר, של בחביות שנתערבה
(כסףֿמשנה). המלח לים הבית אותה דמי להוליך

.ÏÌÈÓ132ÔÈÈa e·¯Ú˙pL133ÔÈÈ B‡134ÌÈÓa135- «ƒ∆ƒ¿»¿¿«ƒ«ƒ¿«ƒ
BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÌÚË Ô˙Ba136‰na . ¿≈««ƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c137CB˙Ï ¯zn‰ ‰˜Ln‰ ÏÙpLa ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««¿∆«À»¿
˜Ln‰ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ ;¯eÒ‡‰ ‰˜Ln‰CB˙Ï ¯eÒ‡‰ ‰ ««¿∆»»¬»ƒ»«««¿∆»»¿

˜¯eiL ‡e‰Â .ÏËa ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ - ¯zn‰ ‰˜Ln‰««¿∆«À»ƒƒ»≈¿∆«
C‡È‰Â .ËÚÓ ËÚÓ „¯BÈÂ ˜È¯Ó ‰È‰L ,ÔË˜ ÏeˆÏvÓƒ«¿»»∆»»≈ƒ¿≈¿«¿«¿≈«

?ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈn‰ eÈ‰È138B‡ ÔÈ„·Ú eÈ‰L ÔB‚k ƒ¿««ƒ¬ƒ¿∆»∆¡»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙·¯˜z139. ƒ¿…∆¬«»ƒ

היתר.132) נסך.133)של יין היתר.134)של של
ההלכה.135) בסוף רבינו שמבאר כמו האסורים,
שנתבאר 136) כמו טעם, בנותן נסך ביין אפילו מינו, ובאינו

א. עג, זרה עבודה משנה, ה"ו. בפט"ו כמו 137)למעלה
כשהאיסור  מותר למה להבין [קשה ביין. הקודמת בהלכה

טעם]. במים.138)נותן יין או המלים: מבאר
לעבודהֿזרה.139) אותם שהקריבו

.‡ÏÔÈÈ ÏL ¯Ba140ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ BÎB˙Ï ÏÙpL ∆«ƒ∆»«¿ƒ∆«ƒ
‰lÁz141˙‡ ÌÈ‡B¯ - CÒ ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ»¿««»»«¿≈∆∆ƒ∆

BÈ‡ el‡k ¯z‰‰ ÔÈÈ142Ô‰a ÔÈ¯ÚLÓ eÏÙpL ÌÈn‰Â , ≈«∆≈¿ƒ≈¿««ƒ∆»¿¿«¬ƒ»∆
- CÒ ÔÈÈ B˙B‡ ÌÚË Ïh·Ï ÔÈÈe‡¯ Ì‡ ,CÒ ÔÈÈ ÌÚƒ≈∆∆ƒ¿ƒ¿«≈««≈∆∆
Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈÏh·Óe ÂÈÏÚ ÔÈ·¯ ÌÈn‰ È¯‰¬≈««ƒ»ƒ»»¿«¿ƒ¿ƒ¿∆«…

.¯zÓÀ»

שם.141)שם.140) ראשון כלשון הנסך, יין שנפל קודם
יין 142) את לבטל לשיעור מצטרף אינו ההיתר שיין משמע

דומה  זה ואין לבטלו. כדי לבדם במים שיהיה וצריך הנסך,
אחר  ודבר במינו במין הכ"ב, בפט"ו שלמעלה לדין
לבטל  מינו לאינו מצטרף שבמינו הדבר שגם שנתערבו,
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במינם, בששים שבטלים באיסורים מדובר שם כי האיסור,
מהֿשאיןֿכן  מינו, באינו טעם נותן כשיעור בדין דהיינו

איֿאפשר  כאן במשהו, במינו האוסר נסך ביין שלפנינו
בטל. אינו במינו מין כי לבטל, כדי מינו את לצרף

.·ÏÌÈ·Ú‰ ÏÚ ÏÙpL CÒ ÔÈÈ143Ô‰Â ÌÁÈ„È - ≈∆∆∆»««»¬»ƒ¿ƒ≈¿≈
˙B¯zÓ144˙BÚw·Ó eÈ‰ Ì‡Â .‰ÏÈÎ‡a145‰È‰L ÔÈa , À»«¬ƒ»¿ƒ»¿À»≈∆»»

ÔLÈ ÔÈi‰146ÌÈ·Úa ÌÚË Ô˙B Ì‡ :L„Á ‰È‰L ÔÈa ««ƒ»»≈∆»»»»ƒ≈««»¬»ƒ
el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰È‰a ˙B¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -¬≈≈¬«¬»»¿ƒ«¬≈≈

.‰ÏÈÎ‡a ˙B¯zÓÀ»«¬ƒ»

ב.143) סה, שם נבלע 144)משנה, לא שהיין מכיון
לתוכה.145)בענבים. נכנס א.146)היין סו, שם כרבא,

הם  הרי ענבים, נקרא וזה יין נקרא וזה השם, אחר שהולכים
ענבים. כטעם שטעמו בחדש, אפילו מינו באינו מין

.‚ÏÌÈ‡z Èab ÏÚ ÏÙ147ÈtÓ ,˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - »«««≈¿≈ƒ¬≈≈À»ƒ¿≈
.ÌÈ‡z‰ ÌÚËa Ì‚Bt ÔÈi‰L∆««ƒ≈¿«««¿≈ƒ

או 147) תאנים גבי על "נפל שם: במשנה גורס אינו רבינו
אלא: אסור". - טעם בנותן בהם יש אם תמרים, גבי על
ונשתברה  בספינה גרוגרות שהביא זונן בן בביתוס ומעשה
והתירון  לחכמים ושאלו גביהן, על ונפל נסך יין של חבית
שיין  פוסק הוא ולפיכך ה'תוספות', גירסת גם וכן וכו'.
היה  שלפנינו, הגירסא לפי ואילו לפגם. טעם נותן בתאנים,
לפגם  טעם נותן הוא "אם הגמרא: כלשון לכתוב רבינו על
מיני  בכל לפגם טעם נותן יין כל שלא פירוש, מותר", -

תאנים.

.„ÏÌÈhÁ‰ ÏÚ ÏÙpL CÒ ÔÈÈ148el‡ È¯‰ - ≈∆∆∆»«««ƒƒ¬≈≈
˙B¯eÒ‡149‰È‰a ˙B¯zÓe ‰ÏÈÎ‡a150Ì¯kÓÈ ‡ÏÂ . ¬«¬ƒ»À»«¬»»¿…ƒ¿¿≈

Ï‡¯OÈÏ Ì¯kÓÈÂ ¯ÊÁÈ ‡nL ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ151. ¿≈»ƒ∆»«¬…¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿»≈
˙t Ô‰Ó ‰OBÚÂ Ô˙B‡ ÔÁBË ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡∆»≈«∆≈»¿∆≈∆«

Ï‡¯OÈ ÈÙa ‡lL ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎBÓe152È„k , ¿»¿≈»ƒ∆…ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
È¯‰L ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈ d˙B‡ eÁ˜È ‡lL∆…ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ»≈»ƒ∆¬≈

¯‡a˙iL BÓk ,‰¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙t153‰ÓÏÂ . «¿≈»ƒ¬»¿∆ƒ¿»≈¿»»
Ô‰L ÈtÓ ?ÌÚË Ô˙Ba ÌÈhÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡≈¿ƒ∆«ƒƒ¿≈««ƒ¿≈∆≈

Ô‰a ÚÏ· ÔÈi‰Â ,˙B·‡BL154. ¬¿««ƒƒ¿»»∆

ב.148) סה, בולעות.149)שם סדק בהם שיש כיון
טחינה 150) לאחר ישראל בפני שלא לגוי למוכרן מותר

רק  לוקח שהרי כלל, נסך מיין נהנה שאינו מכיון ואפיה,
הוא  שהרי אסור, החיטים מגוף ליהנות אבל החיטים, דמי

בהכ"ט. למעלה וראה היין. מן גם שם.151)נהנה גמרא,
אותה 152) ויקח ישראל, שאפאה פת היא שזו יראה שלא

ה"ט.153)ממנו. טעם 154)בפי "ז עם מתמזג וטעמו
של  ופירושו (רדב"ז). עליו לעמוד אפשר ואי החיטים,

להולמו. קשה משנה' ה'לחם

.‰Ï¯ÒB‡ - ¯ÎL ıÓÁ CB˙Ï ÏÙÂ ıÈÓÁ‰L CÒ ÔÈÈ≈∆∆∆∆¿ƒ¿»«¿…∆≈»≈
Ô‰ ıÓÁ Ô‰ÈML ,BÈÓa ‡e‰L ÈtÓ ;‡e‰L ÏÎa155. ¿»∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆¿≈∆…∆≈

ÔÈa ÔÈÈÏ ıÓÁ ÏÙpL ÔÈa ,ıÓÁ‰ ÌÚ ·¯Ú˙pL ÔÈÈÂ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ«…∆≈∆»«…∆¿«ƒ≈
ıÓÁÏ ÔÈÈ ÏÙpL156.ÌÚË Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ∆»««ƒ¿…∆¿«¬ƒ¿≈««

(155- כרבא השם, אחר הולכים ואנו חומץ, שם לשניהם
למעלה. שכתבנו וכמו א. סו, למה 156)שם עיון צריך

- קטן מצרצור להיתר איסור נפל שאם כאן, רבינו כתב לא
ל? בהלכה כמו בטל, ראשון ראשון

á"ôùú'ä éøùú å"è éùéìù íåé

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הגויים;1) תשמיש כלי הכשר יומה; בת קדירה דין יבאר

אותם  שאסרו דברים לזהב; לזהב ואשר לכסף לכסף אשר
בישולי  איסור התורה; מן עיקר להם שאין אע"פ חכמים
להפרישו; מצווין ביתֿדין אם איסור האוכל וקטן גויים;

בהם. קצה אדם של שנפשו מפני חכמים שאסרו דברים

.‡Ò¯Á ÏL ‰¯„˜2¯Oa B‡ ‰Ï· ¯Oa da ÏMa˙pL ¿≈»∆∆∆∆ƒ¿«≈»¿«¿≈»¿«
B˙B‡a ‰ËeÁL ¯Oa da ÏM·È ‡Ï - ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L¿»ƒ¿»ƒ…¿«≈»¿«¿»¿
¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ - ¯Oa ÔÈÓ da ÏMa Ì‡Â .ÌBi‰3; «¿ƒƒ≈»ƒ»»««¿ƒ»

ÌÚË Ô˙Ba - ¯Á‡ ÔÈÓ da ÏMa4. ƒ≈»ƒ«≈¿≈««

אפשר 2) מתכת של כן שאין מה בהגעלה, תקנה לה שאין
הלכה  ט ובפרק היתר. בה ולבשל יום באותו אותה להגעיל
חלב  בה יבשל לא בשר בה שבישל קדרה רבינו, כתב יא
להגעילה, אין מתכת של קדירה שאפילו חרס. של כתב ולא

בחלב. בה להשתמש מנת על 3)על לעמוד אפשר אי כי
גוי.4)טעמו. וטועמו

.·dÓBÈ ˙a ‰¯„˜ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ5,„·Ïa ¿…»¿»»∆»¿≈»«»ƒ¿«
ÔnM‰ ÌbÙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰6.‰¯„wa ÚÏ·pL ƒ«¬«ƒ…ƒ¿««À»∆ƒ¿««¿≈»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe7da ÏM·È ‡Ï8ÌÏBÚÏ9ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ƒƒ¿≈¿ƒ…¿«≈»¿»¿ƒ»≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈLÈ Ò¯Á ÈÏk ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈∆∆¿»ƒƒ»¿≈»ƒ
,˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ ÔB‚k ,ÔÈnÁa Ô‰a eLnzLpL∆ƒ¿«¿»∆¿«ƒ¿¿≈¿»
ÏM·e Á˜Ï Ì‡Â .¯·‡a ÔÈÚeL eÈ‰ elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒ»ƒ«»»¿ƒ»«ƒ≈

‰‡Ï‰Â ÈL ÌBiÓ Ô‰a10¯zÓ ÏÈL·z‰ -11. »∆ƒ≈ƒ»»¿»««¿ƒÀ»

עברו 5) שלא התוספות ולפירוש אחד. לילה עליה עבר שלא
בזה. דעתו לנו ברורה ולא סתם ורבינו שעות. כ"ד עליה

ומותר.6) הוא לפגם טעם נותן יומה, בת אינה אבל
יומה.7) בת קדירה משום יומה בת שאינה קדירה שגזרו
לפגם 8) טעם נותן חכמים שאמרו שמה לומדים, ומכאן

לכתחילה. ולא בדיעבד רק זהו כמה 9)מותר, עברו אפילו
איסור. בהן שבישלו מיום לקנייתו 10)ימים שני מיום

של  כלים שסתם מדבריו, משמע יומן, בני אינן בוודאי שאז
יומם. בני שהם חוששים הוא 11)גויים לפגם טעם שנותן

בדיעבד. ומותר

.‚‰cÚÒ LÈÓLz ÈÏk Á˜Bl‰12ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ «≈«¿≈«¿ƒ¿À»ƒ»≈»ƒ
LnzL ‡lL ÌÈ¯·c :˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ˙BÎzÓ ÈÏkÓƒ¿≈«»¿≈¿ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«≈

ÔÏÈaËÓ - ¯wÚ Ïk Ô‰a13‰Â˜Ó ÈÓa14eÈ‰È Ck ¯Á‡Â »∆»ƒ»«¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿««»ƒ¿
Ô‰a LnzLpL ÌÈ¯·„e .˙BzLÏÂ Ô‰a ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¡…»∆¿ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
- ˙BiB˙È˜Â ˙BiÁBÏˆe ˙BÒBk ÔB‚k ,ÔBˆ È„È ÏÚ«¿≈≈¿¿ƒ¿ƒƒ

ÔÁÈ„Ó15ÔÏÈaËÓe16LnzLpL ÌÈ¯·„e .˙B¯zÓ Ô‰Â ¿ƒ»«¿ƒ»¿≈À»¿»ƒ∆ƒ¿«≈
ÈÓnÁÓe ÔÈÒBÓ˜Ó˜Â ˙B¯BÈ ÔB‚k ,ÔÈnÁ È„È ÏÚ Ô‰a»∆«¿≈«ƒ¿¿À¿¿ƒ¿«¿≈

ÔÏÈÚ‚Ó - ÔÈnÁ17ÌÈ¯·„e .ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ÔÏÈaËÓe «ƒ«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈À»ƒ¿»ƒ
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¯e‡‰ È„È ÏÚ Ô‰a LnzLpL18ÔÈ„etL ÔB‚k , ∆ƒ¿«≈»∆«¿≈»¿«ƒ
¯e‡a ÔaÏÓ - ˙B‡ÏkÒ‡Â19Ô˙tÏ˜ ¯LpzL „Ú ¿«¿¿»¿«¿»»«∆ƒ»≈¿ƒ»»

.ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ÔÏÈaËÓe«¿ƒ»¿≈À»ƒ

צריכים 12) אינם חרישה כלי כגון אחרים תשמיש כלי אבל
הגוי 13)טבילה. מן חדשים כלים שהקונה סופרים, מדברי

טבילה. ואפילו 14)צריך סאה. ארבעים בהם שיש במים
סאה. מארבעים בפחות מטהרים אינם מעיין מי

הכלים.15) דפנות פני על שנדבקו האיסור שיורי להעביר
מן 16) שנקנו חדשים כלים כדין כך, אחר סאה בארבעים

בהם. נשתמש ולא האיסור 17)הגוי את מהן להוציא
בחמין. בהן כשנשתמשו נוזל 18)שבלעו או מים בלי ישר,

טעון 19)אחר. האור ידי על גוי בו שנשתמש דבר שכל
ליבון.

.„‰¯BÈ CB˙Ï ‰pË˜ ‰¯BÈ Ô˙B ?ÔÏÈÚ‚Ó „ˆÈk≈««¿ƒ»≈»¿«»¿»
ÌÈÓ ‰ÈÏÚ ‡lÓÓe ,‰ÏB„‚20,‰pËw‰ ÏÚ eÙeˆiL „Ú ¿»¿«≈»∆»«ƒ«∆»««¿«»

‰ÙÈ ‰ÙÈ dÁÈ˙¯Óe21ÛÈwÓ - ‰ÏB„‚ ‰¯BÈ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»»∆»∆¿ƒ»¿»»¿»«ƒ
eÙeˆiL „Ú ÌÈÓ ‡lÓÓe ,ËÈË B‡ ˜ˆa d˙ÙO ÏÚ«¿»»»≈ƒ¿«≈«ƒ«∆»
„Ú Ô‰a LnzLpL ÔlÎÂ .ÁÈz¯Óe ,d˙ÙO ÏÚ ÌÈn‰««ƒ«¿»»«¿ƒ«¿À»∆ƒ¿«≈»∆«
„ÚÂ ÔÈaÏ‰ ‡lL „ÚÂ ÁÈ„‰ ‡lL „Ú B‡ ÁÈz¯‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ««∆…≈ƒ«¿«∆…ƒ¿ƒ¿«

ÔnM‰ ÏkL ;¯zÓ - ÏÈaË‰ ‡lL22ÌÚË Ô˙B Ô‰aL ∆…ƒ¿ƒÀ»∆»«À»∆»∆≈««
Ì‚ÙÏ23.e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ƒ¿»¿∆≈«¿

"אותה"20) לגרוס נכון יותר אבל הקטנה, היורה על כלומר,
הגדולה. היורה את רבינו 21)כלומר, כוונת כנראה

שתפלוט. עד ההגעלה במי בהן.22)שישהנה שנבלעו
יומה.23) בת באינה

.‰ÔÓ ÔÈÁ˜Ïp‰ ‰cÚq‰ ÈÏk ÔÈÏÈaËnL BÊ ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»∆«¿ƒƒ¿≈«¿À»«ƒ¿»ƒƒ
- ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï e¯zÈ Ck ¯Á‡Â ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ¿««»À¿«¬ƒ»¿ƒ»

‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÔÈ‡24ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ,25. ≈»¿ƒ¿«À¿»¿»√»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
dÏ ÊÓ¯ÂL‡· e¯È·Úz L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c Ïk : ¿∆∆»»»»¬∆»…»≈«¬ƒ»≈

‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .¯‰ËÂ¿»≈ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»
È„ÈÓ ‡Ï ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚ‚ È„ÈÓ Ô˙¯‰Ëa¿»√»»ƒ≈ƒ≈¿≈»ƒ…ƒ≈

L‡‰ È„È ÏÚ ‰ÏBÚ ‰‡ÓË EÏ ÔÈ‡L .‰‡ÓË26ÏÎÂ . À¿»∆≈¿À¿»»«¿≈»≈¿»
- ˙Ó ˙‡ÓËÂ ,Ô˙‡ÓhÓ ÔÈÏBÚ ‰ÏÈ·Ëa - ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒƒÀ¿»»¿À¿«≈
ÔÈÚÏ ‡l‡ ,ÏÏk L‡ ÌL ÔÈ‡Â ,‰ÏÈ·Ëe ‰‡f‰a¿«»»¿ƒ»¿≈»≈¿»∆»¿ƒ¿«
e¯Ó‡ ,¯‰ËÂ ·e˙kL ÔÂÈÎÂ .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚbƒ≈¿≈»ƒ¿≈»∆»¿»≈»¿
B¯Èz‰Ï L‡a B˙¯È·Ú ¯Á‡ ‰¯‰Ë BÏ ÛÈÒB‰ :ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ»√»««¬ƒ»»≈¿«ƒ

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚbÓ27. ƒƒ≈¿≈»ƒ

שנטמאו,24) כלים בטהרת כלל שם עוסק אינו שהכתוב
אסורים. דברים שבלעו בכלים היא 25)אלא חכמים תקנת

גויים  מטומאת יוצא שהוא מפני בירושלמי: כמבואר
ישראל. של 26)לקדושת האיסור לפליטת רק באה שהאש

גויים. שהתירה 27)גיעולי באש ההעברה אחרי פירוש.
אחרת. טהרה עוד תוסיף גויים, גיעולי מאיסור

.Â˙BÎzÓ ÈÏk ‡l‡ BÊ ‰ÏÈ·Ëa e·iÁ ‡Ï28‰cÚÒ ÏL …ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»¿≈«»∆¿À»
ÔÓ Ï‡BM‰ Ï·‡ .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜Ïp‰«ƒ¿»ƒƒ»¿≈»ƒ¬»«≈ƒ

ÔkLnL B‡ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰29BÏˆ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ »≈≈»ƒ∆ƒ¿≈»≈»ƒ∆¿

ÁÈ„Ó - ˙BÎzÓ ÈÏk30ÁÈz¯Ó B‡31ÔaÏÓ B‡32BÈ‡Â , ¿≈«»≈ƒ««¿ƒ«¿«≈¿≈
ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ33ÌÈ·‡ ÈÏk B‡ ıÚ ÈÏk Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ»«¿≈≈¿≈¬»ƒ

ÁÈ„Ó -34ÁÈz¯Ó B‡35ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,36ÔÎÂ . ≈ƒ««¿ƒ«¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿≈
ÌÈL¯Á ÈÏk37ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -38ÔÈÚeM‰ Ï·‡ . ¿≈»»ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ¬»«ƒ

¯·‡a39.‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆe ˙BÎzÓ ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - ¿»»¬≈≈ƒ¿≈«»¿ƒƒ¿ƒ»

כלי 28) שגם פי על אף זכוכית כלי כאן רבינו הזכיר לא
באה  לא זו שהלכה מפני ... טבילה, צריכים זכוכית
שהשואל  הדין, את אלא טבילה, טעון כלי איזה להשמיענו
על  וסמך להטבילם. צריך אינו אצלו הגוי שמישכנם או כלים

טבילה. צריכים זכוכית שכלי ג בהלכה בעייא 29)שכתב
משום  להקל פסק שרבינו הר"ן וכתב נפשטה. ולא שם היא
הולכין  דרבנן וספק מדרבנן אלא אינה כלים שטבילת שסובר

בצונן.30)להקל. בהם שנשתמש דברים הם אם
חמין.31) ידי על בהם שנשתמש בדברים מגעיל
האור.32) ידי על בהם שנשתמש שטבילת 33)בדברים

בשואל. ולא ממנו בקנה אלא אינה הגויים מן שבאו כלים
צונן.34) ידי על שנשתמש על 35)בדבר שנשתמש בדבר

חמין. שנאמר 36)ידי מדין, מכלי למדנו זו שטבילה מפני
בלבד. מתכות כלי הכתוב מנה ושם "וטהר" כלי 37)בהם

דומים 38)חרס. אינם תקנה, להם אין נשברו שאם מכיון
טבילה. צריכים ואין מתכות המצופים 39)לכלי חרס כלי

אחרת. מתכת או עופרת

.ÊL‡a daÏÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÔÈkÒ Á˜Bl‰«≈««ƒƒ»≈»ƒ¿«¿»»≈
‰ÙÈ ÔÈkÒ ‰˙È‰ Ì‡Â .dlL ÌÈÁÈ¯a dÊÈÁLÓ B‡«¿ƒ»»≈«ƒ∆»¿ƒ»¿»«ƒ»»
‰L˜ Ú˜¯˜a dˆÚ Ì‡ BÏ Èc - ˙BÓÈ‚t da ÔÈ‡L40 ∆≈»¿ƒ«ƒ¿»»¿«¿«»∆

,˙BÓÈ‚t da eÈ‰ Ì‡Â .ÔBˆ da ÏÎB‡Â ,ÌÈÓÚt ¯OÚ∆∆¿»ƒ¿≈»≈¿ƒ»»¿ƒ
ËÁLÏ B‡ ÔÈnÁ da ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯Â ‰ÙÈ ‰˙È‰L B‡∆»¿»»»¿»»∆¡…»«ƒƒ¿…

da41Ì„˜ da ËÁL .dlk dÊÈÁLÓ B‡ daÏÓ - »¿«¿»«¿ƒ»À»»«»…∆
‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ÁÈ„Ó - ‰p¯‰ËiL42- ÛÏ˜ Ì‡Â ; ∆¿«¬∆»≈ƒ«¿«¿ƒ»¿ƒ»«

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰43. ¬≈∆¿À»

עבודה.40) שאינה הדין 41)קרקע בה שלשחוט משמע
חמין. בה לאכול רוצה שבדפנות 42)כמו שמנונית ומעביר

השחיטה. שעל 43)בית רב, כדעת עצמו על שהחמיר מפני
השמנונית. בו נבלעת בבשר הסכין דוחק ידי

.Á„Ú da ËBÁLÈ ‡Ï - ‰Ù¯Ë da ËÁML ÔÈkÒ«ƒ∆»«»¿≈»…ƒ¿»«
ÔBˆa elÙ‡ dÁÈ„iL44ÏL ˙BÈÏ·a dÁp˜Ó B‡ , ∆¿ƒ»¬ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿»∆

.ÌÈ„‚a¿»ƒ

הואיל 44) להגעילה. צריך ואין צוננים במים להדיחה מספיק
כלום. הסכין בלעה לא צונן השחיטה ובית

.ËÛ‡Â .ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡ e¯Ò‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LÈÂ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ»¿»¬»ƒ¿«
Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯wÚ Ô¯eq‡Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»ƒ«»»¿¬≈∆
e·¯Ú˙È ‡lL „Ú ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿«≈ƒ»¿≈»ƒ«∆…ƒ¿»¿
e¯Ò‡ :Ô‰ el‡Â .˙e˙Á È„ÈÏ e‡·ÈÂ Ï‡¯OÈ Ô‰a»∆ƒ¿»≈¿»…ƒ≈«¿¿≈≈»¿

CÒ ÔÈÈÏ LeÁÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡Â Ô‰nÚ ˙BzLÏ45, ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ¿»∆≈»¿≈∆∆
ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡Â Ô‰ÈÏeMa B‡ Ôzt ÏÎ‡Ï e¯Ò‡Â¿»¿∆¡…ƒ»ƒ≈∆«¬ƒ¿»∆≈

Ô‰ÈÏeÚ‚Ï LÁÏ46. »¿ƒ≈∆
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לחוש 45) שיש ובמקום אחרים. משקין או מבושל יין כגון
וזאת  גויים. בחברת לא לבדו אפילו לשתותו אסור נסך ליין
זרה  עבודה חומר משום שנאסר יינם" "סתם גזירת היא

בהנאה. אפילו אסורים.46)ואסור דברים לבליעת

.ÈÈ„·BÚ ÏL ‰aÒÓa Ì„‡ ‰zLÈ ‡Ï ?„ˆÈk≈«…ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»∆¿≈
Û‡Â ,ÌÈ·ÎBk¯Ò‡ BÈ‡L ÏM·Ó ÔÈÈ ‡e‰L Èt ÏÚ47, »ƒ¿««ƒ∆«ƒ¿À»∆≈∆¡»

‰aÒn‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡Â .Bc·Ï ÂÈÏkÓ ‰˙BL ‰È‰L B‡∆»»∆ƒ≈»¿«¿ƒ»»…«¿ƒ»
ÔÈOBÚL Ô‰lL ¯ÎL ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â .¯zÓ - Ï‡¯OÈÔÓ ƒ¿»≈À»¿≈ƒ≈»∆»∆∆ƒƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡z‰Â ÌÈ¯Óz‰48‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â . «¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿«≈»∆¿≈»∆»
e‰˙LÂ B˙È·Ï ¯ÎM‰ ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ ,B˙¯ÈÎÓ ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»¬»ƒ≈ƒ«≈»¿≈¿»»

BÏˆ‡ „ÚÒÈ ‡nL ‰¯Êb‰ ¯wÚL ;¯zÓ - ÌL49. »À»∆ƒ««¿≈»∆»ƒ¿«∆¿

נסך.47) יין איסור בו אין מבושל מפירות 48)יין כגון
התבואה. ומן לידי 49)אחרים ויבואו הדעת את מקרב זה

חיתון.

.‡È¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBn¯ ÔÈÈÂ ÌÈÁetz ÔÈÈ≈«ƒ¿≈ƒƒ¿«≈»∆À»
ÌB˜Ó ÏÎa Ô˙BzLÏ50e¯Ê‚ ‡Ï ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c . ƒ¿»¿»»»»∆≈»…»¿

ÂÈÏÚ51ÌÈ˜enˆ ÔÈÈ .52.Cq˙Óe ÔÈÈk ‡e‰ È¯‰ - »»≈ƒƒ¬≈¿«ƒƒ¿«≈

בלבד.50) בשכר המדובר שם הוא 51)בגמרא שכר אבל
מכירתו. במקום לשתותו ואסור המצוי יין 52)דבר תניא,

בו  יש למזבח הראוי וכל למזבח כשר בדיעבד צימוקים
נסך. יין משום

.·ÈLÈ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙t e¯Ò‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿«¿≈»ƒ≈
„·BÚ‰ ÌBzÁp‰ ˙t ÔÈÁ˜BÏÂ ¯·ca ÔÈl˜nL ˙BÓB˜Ó¿∆¿ƒƒ«»»¿¿ƒ«««¿»≈
,‰„O·e Ï‡¯OÈ ÌBzÁ ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»∆≈»«¿ƒ¿»≈«»∆
ÔÈ‡ - ÌÈza ÈÏÚa ˙t Ï·‡ .˜Ác‰ ˙ÚL ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿««¿»¬»««¬≈»ƒ≈
ÌeMÓ ‰¯Êb‰ ¯wÚL .Ï˜‰Ï da ‰¯BnL ÈÓ ÌL»ƒ∆∆»¿»≈∆ƒ««¿≈»ƒ
„ÚÒÏ ‡B·È - ÌÈza ÈÏÚa ˙t ÏÎ‡È Ì‡Â ,˙e˙Á«¿¿ƒ…«««¬≈»ƒ»ƒ¿…

.ÔÏˆ‡∆¿»

.‚ÈBa ‰Ù‡Â ¯epz‰ ˙‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ»≈»ƒ∆««¿»»
B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ù‡Â Ï‡¯OÈ ˜ÈÏ„‰L B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»»≈»ƒ
‡·e ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰Ù‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÈÏ„‰L∆ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿»»»≈»ƒ»

¯ÚÂ Ï‡¯OÈ53ÏÈ‡B‰ ,L‡Ï BL·Î B‡ ËÚÓ L‡‰ ƒ¿»≈¿ƒ≈»≈¿«¿»»≈ƒ
‡Ï elÙ‡Â .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙t‰ ˙Î‡ÏÓa ÛzzLÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿∆∆««¬≈À∆∆«¬ƒ…

˜¯Ê54.BaL ˙t‰ Ïk ¯Èz‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ıÚ ‡l‡ »«∆»≈¿««ƒƒ»««∆
¯k‰ ˙BÈ‰Ï ‡l‡ ¯·c‰ ÔÈ‡L55.‰¯eÒ‡ Ô‰lL ˙t‰L ∆≈«»»∆»ƒ¿∆≈∆««∆»∆¬»

הגחלים.53) או העצים ארץ 54)את בני שבין מהדברים
התנור, לתוך קיסם משליכים בבל בני בבל, לבני ישראל
מוריד? ומה מעלה מה קיסם אומרים: ישראל ארץ ובני

ממש.55) בבישול ולא עץ קיסם מועיל בפת שרק משמע

.„ÈL·„ B‡ ·ÏÁ B‡ ÔÈÈ eÏ ÏMaL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ≈»«ƒ»»¿«
ÔÈLÈ¯t B‡56˙BÓk ÏÎ‡p‰ ¯·c (ÏkÓ) el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒƒ¿«≈»≈ƒ»»»«∆¡»¿

¯·c ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÈÁ ‡e‰L∆«¬≈≈À»ƒ¿…»¿∆»«»»
ÏÙz ‚„Â ¯Oa ÔB‚k ,ÈÁ ‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ BÈ‡L57 ∆≈∆¡»¿∆«¿»»¿»»≈

‰lÁzÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÏMa Ì‡ .˙B˜¯ÈÂ ‰ˆÈ·e≈»ƒ»ƒƒ¿»»≈»ƒƒ¿ƒ»

ÔÏeM·a BnÚ Ï‡¯OÈ ÛzzL ‡ÏÂ ÛBÒ „ÚÂ58È¯‰ - ¿«¿…ƒ¿«≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»¬≈
.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeMa ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡≈¬ƒƒƒ≈¿≈»ƒ

פרי.56) מלוח.57)מין נשתתף 58)לא אם רק
מועיל. אינו עץ קיסם הוספת אבל מותר, בבישולו

.ÂËÏÚ ‰ÏBÚ ‡e‰L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆∆«
ÌÈˆÈ·e ¯Oa ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ Ba ÏÎ‡Ï ÌÈÎÏÓ ÔÁÏLÀ¿«¿»ƒ∆¡…∆««¿»»≈ƒ
ÏÚ ‰ÏBÚ BÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‚„Â¿»ƒ¿«≈»∆¬»»»∆≈∆«
ÔÈÒBÓ¯ez ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ Ba ÏÎ‡Ï ÌÈÎÏÓ ÔÁÏL59 À¿«¿»ƒ∆¡…∆««¿¿ƒ

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ô˙B‡ e˜ÏML∆»¿»¿≈»ƒ««ƒ∆≈»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÈiÁ ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ«ƒ¬≈≈À»ƒ¿≈…«≈»∆
„·BÚ‰ BnÊÈ ‡lL ,˙e˙Á ÌeMÓ ‰¯Êb‰ ¯wÚL∆ƒ««¿≈»ƒ«¿∆…¿«¿»≈
ÔÁÏL ÏÚ ‰ÏBÚ BÈ‡L ¯·„Â ;‰cÚÒa BÏˆ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ∆¿ƒ¿À»¿»»∆≈∆«À¿«
B¯·Á ˙‡ ÔnÊÓ Ì„‡ ÔÈ‡ - ˙t‰ ˙‡ Ba ÏÎ‡Ï ÌÈÎÏÓ¿»ƒ∆¡…∆««≈»»¿«≈∆¬≈

.ÂÈÏÚ»»

סעודה.59) בקינוח שאוכלים

.ÊË- ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ Ï‡¯OÈ ÔÁÏnL ÌÈpË˜ ÌÈ‚„Â¿»ƒ¿«ƒ∆¿»»ƒ¿»≈≈»ƒ
„·BÚ Ô‡Ïˆ Ì‡Â ,ÏeMa ˙ˆ˜Ó eÏMa˙pL BÓk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»≈

ÔÈ¯zÓ - Ôk ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk60ËÚÓ Ï‡¯OÈ BÏMaL ÏÎÂ . »ƒ««≈À»ƒ¿…∆ƒ¿ƒ¿»≈¿«
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯zÓ - ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa ,BÏeMaƒ≈«¿ƒ»≈«À»¿ƒ»ƒ
L‡‰ Èab ÏÚ ‰¯„˜ B‡ ¯Oa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈp‰ƒƒ«»≈»ƒ»»¿≈»««≈»≈

ÒÈ‚‰Â ¯Oaa Ï‡¯OÈ Ct‰Â61L B‡ ,‰¯„waÁÈp‰ ¿ƒ≈ƒ¿»≈«»»¿≈ƒ«¿≈»∆ƒƒ«
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯Ó‚Â Ï‡¯OÈ62. ƒ¿»≈¿»«»≈»ƒ¬≈∆À»

אחר 60) שצלאו גדול מלוח דג אבל קטנים, דגים ודווקא
הדחק  ידי על אכילה צלייה בלא שאכילתו אסור, גוי כן
הוא. גוי בישול המליחה שאחרי הצלייה ולפיכך היא,

את 62)בחש.61) לקרב רק הועיל הגוי כשמעשה רק וזה
הבישול  היה לא הגוי פעולת לולי אם אבל הבישול, גמר

אסור. זה הרי נגמר,

.ÊÈ„Ú ÔMÚL ˙B¯Ùe ÌÈ·ÎBk „·BÚ BÁÏnL ‚c»∆¿»≈»ƒ≈∆ƒ¿»«
BÈ‡ ÁÈÏÓ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô¯ÈLÎ‰L∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¬≈≈À»ƒ»ƒ«≈
ÔÎÂ .ÏM·Ók BÈ‡ ÔMÚÓ‰Â ,BÊ ‰¯Ê‚a Á˙B¯k¿≈«ƒ¿≈»¿«¿À»≈ƒ¿À»¿≈

˙BÈÏ˜63e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,ÔÈ¯zÓ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¿»∆¿≈»ƒÀ»ƒ¿…»¿
.˙BÈÏw‰ ÏÚ B¯·Á ÔnÊÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆≈»»¿«≈¬≈««¿»

באש.63) קלויים קטניות או תבואה גרעיני

.ÁÈÔÈ˜ÏBML Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÔÈeÙ‡Â ÔÈÏBtƒ«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ
ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô˙B‡»»¿≈»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ
ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏBÚL ÌB˜Óa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeMaƒ≈¿≈»ƒ¿»∆ƒ«À¿«

ÌÈÎÏÓ64˙¯t¯t ÌeMÓ65È„·BÚ ÈÏeÚb ÌeMÓe , ¿»ƒƒ«¿∆∆ƒƒ≈¿≈
¯Oa‰ ÌÚ Ô˙B‡ eÏM·È ‡nL ;ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ·ÎBk66 »ƒ¿»»∆»¿«¿»ƒ«»»

ÔÈÏBwL ÔÈbÙq‰ ÔÎÂ .¯Oa da eÏMaL ‰¯„˜a B‡ƒ¿≈»∆ƒ¿»»»¿≈«À¿»ƒ∆ƒ
ÌeMÓ Û‡ ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÓLa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô˙B‡»»¿≈»ƒ¿∆∆¬ƒ«ƒ

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚb67. ƒ≈¿≈»ƒ

שולחן 64) על עולה ואם קובע המקום מנהג רבינו דברי לפי
אסור. זה במקום נקרא 65)מלכים וזה סעודה לקינוח
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מלכים". שולחן על של 66)"עולה כליהם סתם ומשום
בקדירה  הפולין לבשל המוכרים שדרך אסורים, אינם גויים

לזה. בני 67)מיוחדת הם גויים כלי שסתם פוסק, רבינו
ביום. בו איסור בהם שנתבשל אנו מניחים פירוש, יומן,

.ËÈÈ¯‰ - ÏeM·Ï Ôek˙ ‡ÏÂ ÏMaL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ≈¿…ƒ¿«≈¿ƒ¬≈
Ì‚‡a ¯e‡ ˙Èv‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk .¯zÓ ‰Ê∆À»≈«≈»ƒ∆ƒƒ«¬«

¯ÈˆÁ‰ ¯È·Ú‰Ï È„k68È¯‰ - ÌÈ·‚Á da eÏMa˙Â , ¿≈¿«¬ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¬≈
ÔÈÏBÚ Ô‰L ÌB˜Óa elÙ‡Â ,ÔÈ¯zÓ el‡69ÔÁÏL ÏÚ ≈À»ƒ«¬ƒ¿»∆≈ƒ«À¿«

¯È·Ú‰Ï L‡¯‰ C¯Á Ì‡ ÔÎÂ .˙¯t¯t ÌeMÓ ÌÈÎÏÓ¿»ƒƒ«¿∆∆¿≈ƒ»«»…¿«¬ƒ
ÔÈÏecÏc‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¯ÚO‰70ÌÈÊ‡ L‡¯ ÔÓe «≈»À»∆¡…ƒ«ƒ¿ƒƒ…»¿«ƒ

.‰ÎÈ¯Á ˙ÚLa eÏˆpL∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ»

רעים.68) מלכים 69)עשבים שולחן על  עולה אינו שאם
גויים. בישול משום בכלל בו בשר.70)אין תלתלי

.ÎeÈ‰ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ô˙B‡ e˜ÏML ÌÈ¯Óz¿»ƒ∆»¿»¿≈»ƒƒ»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ˜e˙Ó71ÔÈ¯Ó eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿ƒƒ¿ƒ»»¬≈≈À»ƒ¿ƒ»»ƒ

- ÌÈiBÈa eÈ‰ ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÏeMa‰ Ôw˙Óe¿«¿»«ƒ¬≈≈¬ƒ»≈ƒƒ
.ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈¬ƒ

חיים.71) כשהם נאכלים שהם

.‡ÎıÓÁa ÔÈa ÌÈÓa ÔÈa BLlL ÌÈL„Ú ÏL ÈÏ˜72 »ƒ∆¬»ƒ∆»≈¿«ƒ≈¿…∆
ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÏL ÈÏ˜ Ï·‡ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»¬»»ƒ∆ƒƒ¿ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓa Ô˙B‡ ÔÈLlL73. ∆»ƒ»¿«ƒ¬≈∆À»

כשלשו 72) ואסור בישול כמו זה הרי חומץ בהם כשנותנים
במים  כשלשו אף גזרו וחכמים בישוליהם. משום גויים

בחומץ. כשעושה יתירו שמא ושעורים 73)גזירה חיטים
חומץ. משום גזרו לא ולפיכך במים אלא לעשותם דרכם אין

.·Î¯zÓ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ÔÓL74B¯ÒB‡L ÈÓe . ∆∆∆¿≈»ƒÀ»ƒ∆¿
Èt ÏÚ ‰¯ÓnL ÈtÓ ,ÏB„b ‡ËÁa „ÓBÚ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿≈¿»ƒ¿≈∆«¿∆«ƒ

ÔÈc ˙Èa75ÔÓM‰ ÏMa˙ elÙ‡Â .e‰e¯Èz‰L76È¯‰ - ≈ƒ∆ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈«∆∆¬≈
È„·BÚ ÈÏeMa ÈtÓ ‡Ï ¯Ò‡ BÈ‡Â .¯zÓ ‰Ê∆À»¿≈∆¡»…ƒ¿≈ƒ≈¿≈
ÈtÓ ‡ÏÂ ;ÈÁ ‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡pL ÈtÓ ,ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿≈∆∆¡»¿∆«¿…ƒ¿≈

¯Oa‰L ÈtÓ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚ‚77˙‡ Ì‚Bt ƒ≈¿≈»ƒƒ¿≈∆«»»≈∆
.BÁÈ¯ÒÓe ÔÓM‰«∆∆«¿ƒ

השמן.74) התירו דינו ובית לרב 75)רבי שמואל שאמר
וכו'. ממרא זקן עליך כותב אני לא ואם בכלי 76)אכול,

כלים,77)גויים. של זליפתן ובגמרא: הכלי. בתוך הבלוע
שבלעו. איסור שמנונית שפולטין פליטתן כלומר,

.‚ÎeOÚÂ ÏMa˙pL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL L·c ÔÎÂ¿≈¿«∆¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿»
‰Ê ÌÚhÓ ¯zÓ - ‰˜È˙Ó ÈÈÓ epnÓ78. ƒ∆ƒ≈¿ƒ»À»ƒ««∆

מ 78) לא נאסר כמות אינו שנאכל מפני גויים, בישולי פני
את  פוגם שהבשר מפני גויים, גיעולי מפני ולא חי; שהוא

ומסריחו. הדבש

.„ÎÔtÒk79ÏLÔÈnÁ enÁe‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ80ÔÈa , À¿»∆¿≈»ƒ∆««ƒ≈
Ô˙BpL ÈtÓ ,¯zÓ - ‰pË˜ ‰¯BÈa ÔÈa ‰ÏB„‚ ‰¯BÈa¿»¿»≈¿»¿«»À»ƒ¿≈∆≈

‡e‰ ÌbÙÏ ÌÚË81ÔÎB˙Ï ˙˙Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ÔÈL·k ÔÎÂ . ««ƒ¿»¿≈¿»ƒ∆≈«¿»»≈¿»

ÔÈLe·k‰ ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈLe·k‰ ÌÈ˙ÈÊ B‡ ,ÔÈÈ B‡ ıÓÁ…∆«ƒ≈ƒ«¿ƒ«¬»ƒ«¿ƒ
ÔÈ¯zÓ - ¯ˆB‡‰ ÔÓ ÔÈ‡aL82ÌÈL·Îe ÌÈ·‚Á Ï·‡ . ∆»ƒƒ»»À»ƒ¬»¬»ƒ¿»ƒ

ÔÈÙlÊÓ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÈÈ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙlÊnL∆¿«¿ƒ¬≈∆«ƒ¬ƒ¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ıÓÁ Ô‰ÈÏÚ83¯ÎL ıÓÁ elÙ‡Â ,84.ÔÈ¯eÒ‡ - ¬≈∆…∆«¬ƒ…∆≈»¬ƒ

אותן.79) וחולטין שכר מהן שעשו תמרים של פסולת
אותן.80) שביורה.81)שחלטו האיסור שמנונית
זו.82) בגזירה כמבושל אינו של 83)שכבוש שהחומץ

כיין. אסור אסור.84)גויים כן גם גויים של

.‰Î?ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¯ÎL ıÓÁ e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»¿…∆≈»∆¿≈»ƒ
Á˜Ïp‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÈ È¯ÓL BÎB˙Ï ÔÈÎÈÏLnL ÈtÓƒ¿≈∆«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

¯ˆB‡‰ ÔÓ85¯zÓ -86. ƒ»»À»

משם.85) שלקחו כבושים וחגבים דרכם 86)זיתים שאין
לפני  החנוונים אלא באוצר, עליהם חומץ או יין לזלף

הקמעונית. המכירה

.ÂÎÒÈ¯en‰87ÔÈÈ BÎB˙Ï ˙˙Ï Ôk¯cL ÌB˜Óa ,88- «¿»¿»∆«¿»»≈¿«ƒ
- ÒÈ¯en‰ ÔÓ ¯˜È ÔÈi‰ ‰È‰ Ì‡Â .¯eÒ‡‰ÊÎÂ .¯zÓ »¿ƒ»»««ƒ»»ƒ«¿»À»¿»∆

È„·BÚ‰ Ba e·¯Ú ‡nL BÏ ÔÈLLBÁL ¯·c ÏÎa ÔÈ¯BÓƒ¿»»»∆¿ƒ∆»≈¿»¿≈
¯˜i‰ ¯·c ·¯ÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .¯eÒ‡ ¯·c ÌÈ·ÎBk»ƒ»»»∆≈»»¿»≈»»«»»
È„k ,¯˜ia ÏBf‰ ·¯ÚÓ Ï·‡ ;„ÈÒÙÓ È¯‰L ,ÏBfa«∆¬≈«¿ƒ¬»¿»≈««»»¿≈

.¯kzO‰Ï¿ƒ¿«≈

דגים.87) המורייס.88)שמן מן זול שהיין במקום
שהאומן  במורייס שאילו בתים, בעלי של במורייס המדובר
יין  לערב דרכו אין שהאומן מפני לחוש. אין אותו מוכר

במורייס.

.ÊÎ‰OÚL B‡ ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡nÓ „Á‡ ÏÎ‡L ÔË»̃»∆»«∆»ƒ«¬»¬∆»»
˙aLa ‰Î‡ÏÓ89ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ¿»»¿«»≈≈ƒ¿Àƒ»»

ÌÈ¯·c ‰na .˙Úc Ôa BÈ‡L ÈÙÏ ,BLÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ∆≈∆«««∆¿»ƒ
- ÌÈ„ia BÏÈÎ‡‰Ï Ï·‡ ;BÓˆÚÓ ‰OÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»≈«¿¬»¿«¬ƒ«»«ƒ
ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡L ÌÈ¯·„ elÙ‡Â ,¯eÒ‡»«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈

BÏÈb¯‰Ï ¯eÒ‡90ÌÈ¯·„a elÙ‡Â ,„ÚBÓe ˙aL ÏelÁa »¿«¿ƒ¿ƒ«»≈«¬ƒƒ¿»ƒ
.˙e·L ÌeMÓ Ô‰L∆≈ƒ¿

קטן 89) רבינו, כותב יא הלכה כד פרק שבת בהלכות
להפרישו, מצווים דין בית אין שבות, משום וכו' שעשה
להפרישו. מצווים תורה שבאיסורי מדבריו משמע

חותם,90) לי הבא מפתח, לי הבא לתינוק אדם יאמר "לא
מניחו  תולש, מניחו אבל שבת. בחילול מרגילו שהוא מפני

זורק".

.ÁÎ˙‡ LÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ∆
È„k ,BLÈ¯Ù‰Ïe Ba ¯Ú‚Ï ÂÈ·‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ ,ÔËw‰«»»ƒ¿»«»ƒƒ¿…¿«¿ƒ¿≈
Bk¯„ Èt ÏÚ ¯ÚpÏ CÁ :¯Ó‡pL ;‰M„˜a BÎpÁÏ¿«¿ƒ¿À»∆∆¡«¬…««««ƒ«¿

.¯ÓB‚Â¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

dyecwa ekpgl ick eyixtdle ea xerbl eia` lr devn ..."
."ekxc it lr xrpl jepg xn`py ,dyixte

או  אסורות ממאכלות אחד שאכל "קטן כתב כ"ז ובהלכה

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



dhigyקנד zekld - dyecw xtq - ixyz e"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להפרישו  עליו מצווין בית־דין אין בשבת, מלאכה שעשה
שהחובה  היא הרמב"ם שסברת וי"ל דעת". בן שאינו לפי
התורה, בדרך לחנכו הכללי מהחיוב באה מאיסור להפרישו
בכל  פרטי חיוב זה ואין כו'", לנער "חנוך מהפסוק הנלמד
ועל־פי־זה  בקדושה. לחנכו כללי חיוב כי־אם האיסורים
חינוך  חובת דין שהזכיר אף כאן, זה דין  הביא מדוע מובן
"חנוך  הפסוק להביא ומבלי לפנ"ז, פעמים כמה במצוות

כו  התורה,לנער בדרך לחנכו הכללי בחיוב מדובר כאן כי "'
לשון  ופרישה, בקדושה לחנכו הלשון נקט גם כך ומשום

שלפנ"ז. הפעמים בכל הובאה שלא
(23 dxrd 63 cenr dl wlg y"ewl itÎlr)

.ËÎÈa ·¯ LÙpL ÔÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ«¬»«¿ƒ∆∆∆…¿≈
‰‰˜ Ì„‡91·¯Ú˙pL ÔÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÔB‚k ,Ô‰Ó »»≈»≈∆¿«¬»«¿ƒ∆ƒ¿»≈

ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Áe¯Ò ‰ÁÏÂ ‰‡Bˆ B‡ ‡È˜ Ô‰a»∆ƒ»¿≈»¿»¿«≈»∆¿≈
BLÙpL ÌÈ‡Bv‰ ÌÈÏÎa ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ∆¡…¿ƒ¿¿≈ƒ«ƒ∆«¿

˙B‡˙Ó Ì„‡ ÏL92ÈÏÎe ‡qk‰ ˙Èa ÈÏk ÔB‚k ,Ì‰Ó ∆»»ƒ¿∆∆≈∆¿¿≈≈«ƒ≈¿≈
ÔÈ¯tÒ ÏL ˙ÈÎeÎÊ93ÔÈÚ¯BbL94‡ˆBiÎÂ Ìc‰ ˙‡ Ì‰a ¿ƒ∆«»ƒ∆¿ƒ»∆∆«»¿«≈

.Ô‰a»∆

תקהינה 91) מאמרו "והוא מהם. ומתרחקת בהם בוחלת
האדם  מרחיק להיותו השם בזה הבוסר עניין ונקרא שיניו,

הדעת.92)מלעיסה". אנינות מלשון סובלת, אינה
הדם.93) מקיזים.94)מקיזי

.ÏÏÚÂ ,˙BÓ‰ÊÓ ˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa ÏÎ‡Ï e¯Ò‡ ÔÎÂ¿≈»¿∆¡…¿»«ƒ¿…»¿…»¿«
Ï‡ ÏÏÎa el‡ ÌÈ¯·c ÏkL .ÌÈÎÏÎÏÓ ÌÈÏk Èab«≈≈ƒ¿À¿»ƒ∆»¿»ƒ≈ƒ¿««
ÔÈkÓ - el‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰Â .ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz¿«¿∆«¿…≈∆¿»≈«¬»≈«ƒ

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿

.‡ÏÔÈa ,ÏÏk ÂÈ·˜ ˙‡ ‰‰LiL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»∆«¿∆∆¿»»¿»≈
‰Ê È¯‰ - ÂÈ·˜ ‰‰Ln‰ ÏÎÂ .ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ¿»««¿∆¿»»¬≈∆
ÏÚ ‡È·iL ÌÈÚ¯ ÌÈ‡ÏÁ ÏÚ ¯˙È ,BLÙ ıwLÓ ÏÏÎaƒ¿»¿«≈«¿∆∆«√»ƒ»ƒ∆»ƒ«
BÓˆÚ ÏÈb¯‰Ï BÏ Èe‡¯ ‡l‡ .BLÙa ·iÁ˙ÈÂ BÓˆÚ«¿¿ƒ¿«≈¿«¿∆»»¿«¿ƒ«¿

ÌÈnÊÓ ÌÈzÚa95˜Á¯˙È ‡lL È„k ,96Ì„‡ Èa ÈÙa ¿ƒƒ¿À»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈ƒ¿≈¿≈»»
.BLÙ ıwLÈ ‡ÏÂ¿…¿«≈«¿

היום.95) ובסוף בוקר לפנות קבועות, בזמנם 96)שעות
העיר. מן רחוק במקום הכיסאות בתי נמצאו

.·Ï‰¯‰ËÂ ‰M„˜ ‡È·Ó - el‡ ÌÈ¯·„a ¯‰Êp‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿À»¿»√»
;‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌLÏ BLÙ ˜¯ÓÓe ,BLÙÏ ‰¯˙È¿≈»¿«¿¿»≈«¿¿≈«»»
.È‡ LB„˜ Èk ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ»»ƒ

.ÔÚk „ÚÂ LÈ¯Ó .ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«≈≈¿«¿«

-dyecwxtq
dhigW zFkld¦§§¦¨

ÌÈzL ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿«ƒ
¯Á‡Â ËÁLÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…¿««

.„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁLÏ ‡lL (· .ÏÎ‡È Ck»…«∆…ƒ¿…¿∆¿¿∆»
ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL („ .ÛBÚÂ ‰iÁ Ìc ˙BqÎÏ (‚¿«««»»∆…ƒ«»≈«

.ÌÈa‰ ÏÚ dÁ˜Ï Ì‡ Ì‡‰ ÁlLÏ (‰ .ÌÈa‰«»ƒ¿«≈»≈ƒ¿»»««»ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
צריכים 1) אם וחגבים דגים ועוף; חיה בהמה שחיטת יבאר

זה  ובאי השחיטה; שיעור וכמה השחיטה; ומקום שחיטה;
קודם  הסכין בדיקת בה; ושחט סכין ליבן שוחטין; דבר
ודין  חכם; לפני סכינו בדק שלא וטבח ואחריה; שחיטה

שוחטין. ומתי הסכין אורך כמה

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2¯Oa ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ ËBÁLiL3 ƒ¿«¬≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆∆¡…¿«
zÁ·ÊÂ :¯Ó‡pL .ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a¿≈»«»»¿««»…«∆∆¡«¿»«¿»
¯L‡k C‡ :ÌeÓ ÏÚa ¯BÎ·a ¯Ó‡Â .E‡vÓe E¯˜aÓƒ¿»¿ƒ…¿¿∆¡«ƒ¿««««¬∆

Ïi‡‰ ˙‡Â È·v‰ ˙‡ ÏÎ‡È4‰iÁL z„ÓÏ ‡‰ . ≈»≈∆«¿ƒ¿∆»«»»»«¿»∆«»
‰Ó‰·k5‰ËÈÁL ÔÈÚÏ6¯L‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÛBÚ·e . ƒ¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈¬∆

,„nÏÓ .BÓc ˙‡ CÙLÂ ¯ÓB‚Â ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ»≈«»¿≈¿»«∆»¿«≈
‰iÁ‰ Ìc ˙ÎÈÙLk ÛBÚ‰ Ìc ˙ÎÈÙML7. ∆¿ƒ««»ƒ¿ƒ««««»

התורה 2) קום 3)מן של מצוה אינה ששחיטה אע"פ
אכילת  על מוותרים ואם לעשותה, מצווים שאנחנו ועשה
איסור  והכשרת שהיתר רבינו דעת שחיטה. חיוב אין בשר
"וצונו  ברכה בה תקנו ולפיכך התורה, מן עשה מצות כן גם
בספר  ראשון בשורש הרמב"ן כתב כן השחיטה". על
כותב  ה"ב ברכות מהלכות י"א ובפרק רבינו. לדעת המצוות
כגון  לרשות, דומין אלא חובה שאינה מצוה ויש רבינו:
מזוזה  ולעשות בבית לשכון חייב אדם שאין ומעקה מזוזה
נמנים  ומעקה מזוזה והרי וכו', מעקה בשביל בית לבנות או
כך. שחיטה אף התורה, מן עשה מצוות בחשבון

בשר".4) ואכלת "תזבח כתוב: הפסוק שהרי 5)ובראש
הם  חיה ואיל בכל 6)צבי היא בהמה בכלל שחיה ואע"פ

כן  ואחר תאכלו" אשר הבהמה "זאת נאמר שהרי מקום,
להיקש  ללמוד צריך כאן עא. שם כמבואר וצבי איל מונה
מבהמתך  וזבחת נאמר לא שבפסוק משום בשחיטה, שחיה

בכלל. חיה ואין וצאנך מבקרך זה 7)אלא מפסוק למדו
דמו  שפיכות בכל לעוף דיו = סגי" בעלמא "בשפיכה
האומר  לדעת הוא זה לימוד בשחיטה. דוקא ולאו שהיא,
לעוף  שחיטה יש והאומרים התורה. מן לעוף שחיטה אין
זאת  לומדים - הפרק בראש רבינו פסק וכן התורה, מן
דמם  ששפיכת - ועוף" "חיה נאמר שכאן לחיה, עוף מהיקש

היא. אחת

.·‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰Â8ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ ˙Á‡ ÔlÎa ¿ƒ¿¿ƒ»¿À»««≈¿ƒ»«≈
ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a9‰lÁz C¯·Ó -10¯L‡ : ¿≈»«»¿»≈¿ƒ»¬∆

‰ËÈÁM‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜11,C¯· ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ…≈≈
¯zÓ ¯Oa‰ - „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa12ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â . ≈¿≈≈¿≈ƒ«»»À»¿»∆¡…

˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰ËeÁM‰ ÔÓ13ÏÎB‡‰Â . ƒ«¿»»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿»≈
È¯‰Â ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - dLÙ ‡ˆzL Ì„˜ ‰pnÓƒ∆»…∆∆≈≈«¿»≈¿…«¬∆«¬≈

Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÏÎa ‡e‰14‰˜BÏ BÈ‡Â ,15. ƒ¿«……¿««»¿≈∆
‡ˆzL Ì„˜ ‰ËÈÁL ¯Á‡ ‰pnÓ CzÁÏ ¯zÓeÀ»«¿…ƒ∆»««¿ƒ»…∆∆≈≈
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dLÙ16‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓe ,17, «¿»¿»∆»∆¿ƒ»∆»∆
˙eÓzL „Ú BÁÈpÓe18.epÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â «ƒ«∆»¿««»…¿∆

דרסה,8) שהייה, בשחיטה: הפוסלים דברים חמישה כגון
פגומה. תהיה שלא הסכין בדיקת וכן ועיקור, הגרמה חלדה,

אחת 9) ברכה לכן בכולם, שוות שחיטה שהלכות מפני
לעשייתן".10)לכולם. "עובר מברכין הברכות שכל

המצוה. עשיית לפני מפני 11)פירוש: לשחוט, ולא
הוא  שאן כן ואינו לשחוט מצווה שהוא משמע שלשחוט
שהאכילה  וקדשים ובפסח אוכל. ואינו שוחט אינו רוצה

לשחוט. מברך - מצוה השחיטה וגם לפי 12)מצוה
מעכבות. אינן שהרי 13)שברכות החי, מן אבר משום ולא

לישראל  הותרה שכבר במפרכסת החי מן אבר איסור אין
הוא  והרי שמסיים: כמו אחר, איסור משום אלא בשחיטה,

הדם. על תאכלו לא בבמה 14)בכלל חיות עוד שיש
זו 15) תעשה לא פירוש: שבכללות". לאו שהוא מפני

כתב  וכן בברייתא. מפורטים וכולם איסורים הרבה כוללת
שבכללות  לאו וזהו המצות: מספר תשיעי בשורש רבינו.
"לא  יתעלה שאמרו וזה עתה, שנבאר כמו עליו לוקין שאין
מן  איסור שהוא רבינו בדעת נראה וכו'. הדם" על תאכל
בלא  "שהוא שם הברייתא לשון וכן לוקין שאין אלא התורה
משום  לוקה אינו כולם על אמרו: שם ובגמרא תעשה",
שאינו  רש"י דעת אבל מעשה. בו שאין לאו (שהוא) דהווה

הוא. בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן איסור וכמו 16)אלא
החי. מן אבר משום כאן שאין לשון 17)שכתבנו

קודם  ראשונה הדחה מזכיר אינו רבינו וגם שם. הברייתא
אין  לשונו: שכן יפה". "מולחו בלשון נכלל שזה מליחה
הרי  וכו'. יפה יפה מולחו כן אם אלא דמו מידי יוצא הבשר
ראשונה. הדחה אחר וכונתו תחילה מולחו שכתב

של 18) האיסור פקע כן ואחרי נפשה, שתצא עד לה וממתין
הדם. על תאכלו לא

.‚ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c19‡l‡ ,‰ËÈÁL ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - »ƒ«¬»ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»
Ô‡ˆ‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .Ô˙B‡ ˙¯zn‰ ‡È‰ Ô˙ÙÈÒ‡¬ƒ»»ƒ««∆∆»¬≈≈¬…
Ìi‰ È‚c Ïk ˙‡ Ì‡ ,Ì‰Ï ‡ˆÓe Ì‰Ï ËÁMÈ ¯˜·e»»ƒ»≈»∆»»»∆ƒ∆»¿≈«»

Ô‡ˆÂ ¯˜a ˙ËÈÁLk ÌÈ‚c ˙ÙÈÒ‡ - Ì‰Ï ÛÒ‡È20. ≈»≈»∆¬ƒ«»ƒƒ¿ƒ«»»»…
dc·Ï ‰ÙÈÒ‡a - ÏÈÒÁ‰ ÛÒ‡ :¯Ó‡ ÌÈ·‚Á·e21. «¬»ƒ∆¡«…∆∆»ƒ«¬ƒ»¿«»
ÔÈ¯zÓ - ÌÈn‰ CB˙a Ô‰ÈÏ‡Ó e˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ22. ¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿««ƒÀ»ƒ

ÌÈiÁ ÔÏÎ‡Ï ¯zÓe23. À»¿»¿»«ƒ

בגמרא 19) ומפרשים היתר. שכולו חגבים ודם דגים דם יצא
כמה  מביאים שחיטה צריך שאין היתר כולו מאי  שם
שחיטה. בלא מותרים שחגבים בש"ס מקומות

כתיבה 20) הכא כז: חולין בסוגיא שאומר כמו הפירוש
הפסוק  שבאותו כלומר, דאחריני, שחיטה במקום אסיפה
יאספו, ואמר הלשון שינה ובדגים שחיטה נאמר וצאן בבקר
ובצאן. בבקר בשחיטה היא בדגים שאסיפה מינה שמע

ראיה 21) שדחה הרשב"א, בשם כאן מביא משנה המגיד די,
בדגים  רק שהרי שחיטה, טעונים שאין לחגבים רבינו של זו
הפסוק  שמשנה היינו שחיטה, במקום אסיפה בהם שכתוב
אבך  די, שבאסיפה אומרים אנו למעלה, כמבואר בלשונו
נזכר  שלא שחיטה, במקום נאמר לא הרי החסיל אוסף

ויש  שחיטה? טעונים אין שחגבים לנו מנין בפסוק, שחיטה
שנאמר  וחיה לבהמה היקש יש שבדגים רבינו, דעת ליישב
במים  הרומשת החיה וכל וגו' הבהמה תורה וזאת בפסוק:
בדגים  שכתוב כיון אלא ההיקש, מן שחיטה היו וצריכים
למדים  אנו בבהמה, שחיטה בו שכתוב פסוק באותו אסיפה
דגים  אסיפת רבינו שכתב וזהו באסיפה, דים שדגים מזה

כשם היינו וצאן, בקר את כשחיטת מתירה ששחיטה
שאין  בחגבים אבל הדגים. את מתרת אסיפה כך הבהמה
שחיטה, צריכים שהם בתורה מצאנו ולא היקש שום
אפילו  שלו אסיפה ודיה כמשמעו אסיפה הפסוק מפרשים
הכסף  כתבו וכן שחיטה. במקום אסיפה נאמרו לא אם
שחיטה, טעונין אין הללו וחגבים משנה. והלחם משנה
כמשמעו  הבהמה תורת זאת הכתוב הזכירן דגים אחר שהרי
שרץ  וכל דגים אלו במים הרומשת החיה נפש וכל וגו'

חגבים. אלו הארץ על ניצודו 22)השורץ אם שכן וכל
בחיים  צידתם אומרים נו ואיןא מתו. כך ואחר אדם בידי
יהיו  המים בתוך כשמתים אבל המתרת, אסיפה היא
מיתתם. לאחר ואפילו דיה שהיא אסיפה כל אלא אסורים,

על 23) מקשים מתים". בין חיים בין חגבים אדם "אוכל
ומתרצים: תשקצו, בל משום אסורים חיים חגבים הרי רבינו
חגב  לא אבל תשקצו, בל משום אסור טמא חגב רק א.
ואין  ולאכלו ממנו אבר לחתוך שמותר רבינו כונת ב. טהור.
אסור  חי כשהוא לאוכלו אבל החי, מן אבר איסור משום בו

שם. התוספות דעת גם וכן תשקצו. בל משום

.„L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ,Ì˙Ò ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰ÁÈ·Ê¿ƒ»»¬»«»¿»»ƒ¿»≈
?ÔÈËÁBL ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a :Ú„ÈÏÂ d˙B‡»¿≈«¿≈∆»ƒ«¿≈»¬ƒ
È˙Óe ?ÔÈËÁBL ¯·„ ‰Ê È‡·e ?‰ËÈÁM‰ ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ«¿ƒ»¿≈∆»»¬ƒ»«
Ô‰ ‰Óe ?ÔÈËÁBL „ˆÈÎÂ ?ÔÈËÁBL ÔÎÈ‰Â ?ÔÈËÁBL¬ƒ¿≈»¬ƒ¿≈«¬ƒ»≈
‡e‰ ÈÓe ?‰ËÈÁM‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¿ƒƒ∆«¿ƒ»ƒ
:¯Ó‡Â ‰¯Bza eeˆ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚÂ ?ËÁBM‰«≈¿«»«¿»ƒ»≈ƒ»«»¿»«
EÈ¯ÚLa zÏÎ‡Â ,E˙Èeˆ ¯L‡k ¯ÓB‚Â E¯˜aÓ zÁ·ÊÂ¿»«¿»ƒ¿»¿¿≈«¬∆ƒƒƒ¿»«¿»ƒ¿»∆
¯‡Lk ,Ô‰a ‰eˆ ‰t ÏÚ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL .¯ÓB‚Â¿≈∆»«¿»ƒ»≈«∆ƒ»»∆ƒ¿»
BÓk ,‰ÂˆÓ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰L ,‰t ÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆∆ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿

‰Ê ¯eaÁ ˙lÁ˙a e¯‡aL24. ∆≈«¿ƒ¿ƒ«ƒ∆

(24- תורה והמצוה. והתורה תורה: משנה לספר בהקדמה
התורה  לעשות וצונו פרושה, זו - והמצוה שבכתב, תורה זו

פה. שבעל תורה הנקראת היא זו ומצוה המצוה, פי על

.‰ÈÁ‰ ÔÓ ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó25ÏÎÂ .¯‡ev‰ ‡e‰ ¿«¿ƒ»ƒ««««»¿»
˙lÁzÓ ?ËLea „ˆÈk .‰ËÈÁLÏ ¯Lk ¯‡ev‰««»»≈ƒ¿ƒ»≈««≈∆ƒ¿ƒ«

ıek˙Ó B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁLkL ÌB˜n‰26ÌB˜Ó „Ú «»∆¿∆¿ƒƒ¿«≈«»
ÔÈˆ¯t ÔÈˆ¯t ˙BÈ‰Ï ÏÈÁ˙ÈÂ ¯ÈÚOiL27‰Ê - Ò¯Îk ∆«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»≈∆

.ËLea ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ‡e‰¿«¿ƒ»«≈∆

לומר:25) התכוון או עוף, ובין חיה בין בהמה בין חי כל
להוציא  מתכוון שרבינו מפרש, משנה ובמגיד החיות. מקום
חיה  עודנה שהבהמה פי על שאף מחיים. הנבילות שש את

נבילה. מידי לטהרה מועילה השחיטה נכפל 26)אין
החלל. פי עוגל ונסתם חללו בצד חלק 27)הוושט ואינו

הוושט. כפנים
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.Âıa¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜nÓ ‰ÏÚÓÏ ËÁL»«¿«¿»ƒ»∆¿«ƒ¿»«¿«
ËLe‰28Èa ˙lÁzÓ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜nÓ ‰hÓÏ B‡ , «≈∆¿«»ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿≈

‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ÌÈÚÓ29ËLe‰ ıa¯z ¯eÚLÂ . ≈«ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ«¿««≈∆
‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L30È„k - ‰iÁÂ ‰Ó‰·a : ∆≈»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿≈»¿«»¿≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzLa ÊÁ‡iL31BÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰ - ÛBÚ·e ; ∆…«ƒ¿≈∆¿¿»¿«…¿ƒ»¿
BË˜Â32˜Ùf‰ „Ú - ‰hÓÏe .33. ¿»¿¿«»««∆∆

בלחי.28) דבוקו משמיה 29)מקום יחזקאל בר כרמי
הראש 30)דרב. מפרש 31)לצד ורש"י יד. תפיסת כדי

רבינו. דעת וכן אצבעות. רבינו 32)ארבע מקור אולי
בית  "מקום ופרש"י מבלעתא זירא אמר יונא מג: משם
ורבינו  מאוד". הנקב לראש סמוך תורבץ קרוי הבליעה
וכפוסקים  ממש יונה אלא האמורא, שם לא "יונה" מפרש

ועוף שהביא עוף כל שמשערים משמע ומזה יוסף. הבית
שלו. הבליעה בית במקום וקטנו גדלו של 33)לפי גגו

כוושט. נידון זפק

.ÊÚ·Bk ÈetMÓ ?‰wa ‰ËÈÁL ÌB˜Ó ‡e‰ ‰Ê È‡Â¿≈∆¿¿ƒ»«»∆ƒƒ«
‰hÓÏe34‰Ó‰a‰ CLÓzLk ‰‡¯‰ Ûk L‡¯ „Ú35 ¿«»«…¿«»≈»¿∆ƒ¿…«¿≈»
d¯‡eˆ36˙BÚ¯Ï37.‰wa ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰Ê - «»»ƒ¿∆¿«¿ƒ»«»∆

¯‡eˆ ‡¯˜ - ıeÁaÓ ‰f‰ ÌB˜n‰ „‚kL ÏÎÂ38. ¿…∆¿∆∆«»«∆ƒ«ƒ¿»«»

גדולה 34) העליונה והטבעת טבעות טבעות עשוי הקנה
ופסק  כובע. כעין הקנה משתפע ממנה ולמעלה מכולן,
משפוי  למטה הקנה שכל אנטיגנוס, בן חנינא כר' רבינו
לשחיטה. כשר - הגדולה הטבעת ואפילו - הכובע

שהקנה 35) אע"פ למעלה כנפים ופורשים נמתחים שהם
חיבורם. מקום עד ביניהם ולא 37)כדרכה 36)יורד

לשחיטה.38)יותר. כשר הצואר כל ששנינו:

.ÁdÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ‰Ò‡39B‡ ,‰a¯‰ d¯‡eˆ ‰ÎLÓe »¿»«¿≈»«¿»»¿»«»»«¿≈
Òp‡L40ËÁLÂ ,‰ÏÚÓÏ ÔÎLÓe ÔÈÓÈq‰ ˙‡ ËÁBM‰ ∆ƒ≈«≈∆«ƒ»ƒ¿»»¿«¿»¿»«

B‡ ‰w· ‰ËÈÁM‰ ˙‡ˆÓÂ ¯‡eva ‰ËÈÁL ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»««»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«»∆
‰ËÈÁL ÌB˜Óa ‡lL ËLe·41‰Ï· ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -42. «≈∆∆…ƒ¿¿ƒ»¬≈∆¿≈¿≈»

להגיע 39) כדי הרגיל, מן יותר הצואר את מתחה הבהמה
ממנה. המרוחק פי 41)שדחק.40)לעשב על אף

שאחר  מכיון שחט, שחיטה במקום שחיטה שבשעת
שלא  השחיטה נמצאת למקומם וחזרו נתכווצו השחיטה

ספק 42)במקומה. רבינו: פסק לכן בתיקו. נשאר זה דין
עצמה  הבהמה אנסה בין הבדל שאין מדברי יוצא נבילה.

בתיקו. נשארו המקרים ושני השוחט אינסה ובין

.ËÌ‡Â .¯‡ev‰ ÚˆÓ‡a ËÁLiL ËÁBM‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«≈∆ƒ¿«¿∆¿«««»¿ƒ
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ËÁL43‡e‰ ‰nÎÂ . »«ƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«»

‰w‰ Ô‰L ,ÔÈÓÈq‰ ÈL ?‰ËÈÁM‰ ¯eÚLƒ«¿ƒ»¿≈«ƒ»ƒ∆≈«»∆
ËLe‰Â44ÔÈa ,Ô‰ÈL eÎ˙ÁiL ‰lÚÓ‰ ‰ËÈÁM‰ , ¿«≈∆«¿ƒ»«¿À»∆≈»¿¿≈∆≈

ÛBÚa ÔÈa ‰Ó‰·a45ËÁBM‰ Ôek˙È ‰ÊÏÂ .46Ì‡Â . ƒ¿≈»≈¿¿»∆ƒ¿«≈«≈¿ƒ
L‰Ó‰·a ÌÈM‰ ·¯Â ,ÛBÚa Ô‰Ó „Á‡ ·¯ ËÁ»«…∆»≈∆¿¿…«¿«ƒƒ¿≈»

‰iÁ·e47.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ¿«»¿ƒ»¿≈»

באמצע 43) שישחוט צריך לכתחילה אבל בדיעבד ודוקא
רש"י. כדברי ולא שם התוספות כפירוש קנה,44)הצואר,

גרגרת. - שני 45)בגמרא לכתחילה לחתוך צריך כן גם
אחד. סימן ולא שני 46)סימנים כל לחתוך ידו יאמן

בירושלמי. כמבואר כבהמה.47)הסימנים, היא שחיה

.ÈB˙ËÈÁL ‰Ó‰·a - ÈM‰ ÈˆÁÂ Blk „Á‡‰ ËÁL»«»∆»À«¬ƒ«≈ƒƒ¿≈»¿ƒ»
‰ÏeÒt48‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÏL Ba¯Â ‰Ê ÏL Ba¯ . ¿»À∆∆¿À∆∆««ƒ∆…

ËeÁk BÈˆÁ ÏÚ ¯˙È ‡l‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏkÓ ËÁL»«ƒ»∆»≈∆∆»»≈«∆¿¿
‰¯ÚO‰49BÈˆÁ ÏÚ ¯˙È ËÁML ÔÂÈk .‰¯Lk BÊ È¯‰ - ««¬»¬≈¿≈»≈»∆»«»≈«∆¿

.‡e‰ Ba¯ - ‡e‰L Ïk»∆À

הסימן 48) של ורובו זה סימן של רובו לשחוט שצריך
על 49)השני. אף וחצי מאחד פחות נשחט ביחד כן ואם

וסימן. סימן כל של רובו שנשחט מפני כשרה, כן פי

.‡ÈÛBÚa elÙ‡ - ‰Ê ÏL BÈˆÁÂ ‰Ê ÏL BÈˆÁ ËÁL»«∆¿∆∆¿∆¿∆∆¬ƒ¿
˜eÒt BÈˆÁ ‰È‰L ‰˜ .‰ÏeÒt B˙ËÈÁL50ËÁLÂ , ¿ƒ»¿»»∆∆»»∆¿»¿»«

ÏÈÁ˙‰L ÔÈa ,·¯Ï BÓÈÏL‰Â ËÚÓ Ce˙Á‰ ÌB˜Ó ÏÚ«»∆»¿«¿ƒ¿ƒ¿…≈∆ƒ¿ƒ
ËÁLÏ51˙‡ ÒÈÎ‰L ÔÈa C˙Áa Ú‚Ùe ÌÏM‰ ÌB˜na ƒ¿…«»«»≈»««¬»≈∆ƒ¿ƒ∆

.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ·¯Ï BÓÈÏL‰Â C˙Áa ÔÈkq‰««ƒ«¬»¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»¿≈»

"פגום".50) ששחט 51)בגמרא: בין בנקב שפגע בין
נקב. במקום

.·ÈÔÈÓÈq‰ ˜c·Ï CÈ¯ˆ ËÁBM‰ Ïk52¯Á‡Ï »«≈»ƒƒ¿…«ƒ»ƒ¿««
˜„·iL Ì„˜ L‡¯‰ CzÁÂ ,˜„a ‡Ï Ì‡Â .‰ËÈÁL¿ƒ»¿ƒ…»«¿∆¿«»……∆∆ƒ¿…

‰Ï· BÊ È¯‰ -53¯È‰Óe ÊÈ¯Ê ËÁBM‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,54. ¬≈¿≈»«¬ƒ»»«≈»ƒ»ƒ

הם.52) חתוכים ומטמאה 53)אם נבלה שם: כברייתא
זריז 54)במשא. טבח וסתם שיבדוק צריך הטבח בגמרא:
ומהיר.

.‚È‰ÈiÁa ‰Ó‰a Ïk55˙„ÓBÚ ¯eq‡ ˙˜ÊÁa56„Ú , »¿≈»¿«∆»¿∆¿«ƒ∆∆«
‰ËÁLpL È‡cÂa Ú„eiL57.‰¯LÎ ‰ËÈÁL ∆ƒ»«¿««∆ƒ¿¬»¿ƒ»¿≈»

הלכה 55) על ומוסב בהמה "שכל" משנה המגיד גירסת
ששכל  מפני נבלה זו הרי בסימנים בדק לא שאם הקודמת
הדין  טעם שהוא משנה הכסף דעת וכן וכו'. בחייה בהמה
בהמה". "כל גורס: שהוא פי על ואף הקודמת שבהלכה

מתה,56) שהיא ומכיון כראוי נשחטה שלא אומרים ואנו
אבר  של איסור בחזקת מפרשים יש נבילה. בחזקת היא הרי
החי, מן אבר משום באכילה אסורה בחייה שהרי החי. מן
שאינה  איסור חזקת מפרשים אחרים אבל רש"י. דעת וכן
בשר  תאכל שלא ואכלת" "וזבחת אמרה שהתורה זבוחה
בלאו  באכילה אסורה בחייה הבהמה כן ואם שחיטה בלא
התוספות  דעת וכן . "וזבחת" של עשה מכלל הבא

אם 57)והרשב"א. היינו נשחטה". במה לך שיודע "עד
דיני  בשאר אף פוסק ורבינו פגום. שמא בסכין הספק

שחיטה.

.„ÈÔÈkÒa ÔÈa .¯·c ÏÎa ?ÔÈËÁBL ¯·„ ‰Ê È‡·e¿≈∆»»¬ƒ¿»»»≈¿«ƒ
¯ˆa ÔÈa ˙ÎzÓ ÏL58˙ÈÓe¯˜a B‡ ˙ÈÎeÎÊa B‡ ,59ÏL ∆«∆∆≈¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆

Ì‚‡‰ ‰˜60‡e‰Â .ÔÈÎ˙BÁ‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ¿≈»¬«¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿
Ì‚t da ‰È‰È ‡ÏÂ ,„Á ‰Èt ‰È‰iL61‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿∆ƒ»«¿…ƒ¿∆»¿»¬»ƒ»»

‰È‰ elÙ‡Â ,Ba ÔÈËÁBML ¯·c ÏL BcÁa ÌÏz BÓk¿∆∆¿À∆»»∆¬ƒ«¬ƒ»»
¯˙BÈa ÔË˜ ÌÏz‰62.‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - «∆∆»»¿≈¿ƒ»¿»
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שחדדה.58) נבדלים 60)צלע.59)אבן קסמים שאין
הגמרא. ע"פ הסימנים.61)ממנו את נוקבת שהפגימה

לפרש 62) ואפשר בו. (מתעכבת) חוגרת הצפורן אין ואפילו
מזה  פחות אבל צפורן בו שתחגור היינו ביותר קטן שתלם

פוסלת. הפגימה אין

.ÂË˙Á‡ Áe¯Ó ‰f‰ ÌÏz‰ ‰È‰63da ËÁLÈ ‡Ï -64. »»«∆∆«∆≈«««…ƒ¿«»
a ˙¯k ‰ÓÈ‚t‰ ÔÈ‡L Áe¯‰ C¯c ËÁL Ì‡Âd65- ¿ƒ»«∆∆»«∆≈«¿ƒ»ƒ∆∆»

.‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

במשחזת.63) הוחלק והשני אחד עוד אלא לפגימה שאין
הסמוכה.65)לכתחילה.64) בהלכה שמבואר כמו

.ÊËLiL LÈb¯z ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰a ˜„azL ÔÈkÒ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ»≈¿»»¿…«¿ƒ∆≈
Ì‚t da66da LiL LÈb¯z ‰‡·‰a d˙B‡ ¯ÈÊÁzLÎe , »¿»¿∆«¬ƒ»«¬»»«¿ƒ∆≈»

- ‡È·‰ ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰ C¯c da ËÁL Ì‡ :Ì‚t¿»ƒ»«»∆∆»»¿…≈ƒ
‰¯Lk B˙ËÈÁL67‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ‡È·‰ Ì‡Â ;68. ¿ƒ»¿≈»¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿»

והוליך 66) במשחזת הפגימה של אחד עוקץ שהוחלק כגון
את  קרע ולא הוחלק, שלא בעוקץ תחילה ופגעה הסכין את
שלא  בוודאי השני והעוקץ בעוקץ, נאחז שלא מכיון הסימן,

הוחלק. שהרי בין 67)קרע, הסכין בראש שהפגימה בין
באמצע. בעוקץ 68)שהיא הסימן נאחז שבהבאה מכיון

הוחלק. שלא

.ÊÈLÁk ˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ ‡È‰L ÔÈkÒ69Ì‚t da ÔÈ‡Â «ƒ∆ƒ»¿∆∆¿»»¿≈»¿»
dÈ‡Â ˜ÏÁ ‰ÈtL ÔÈkÒÂ .‰lÁzÎÏ da ÔÈËÁBL -¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ∆ƒ»»»¿≈»

‰cÁ70ÏÚ Û‡Â .da ÔÈËÁBL - Ì‚t da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿≈»¿»¬ƒ»¿««
- dËÁML „Ú ÌBi‰ Ïk da ‡È·‰Â CÈÏB‰L Ètƒ∆ƒ¿≈ƒ»»««∆¿»»

‰¯Lk B˙ËÈÁL71. ¿ƒ»¿≈»

עמוקה 69) והסכין במשחזת העוקצים והוחלקו שנפגמה
ראשו  מגביה גחונו על הולך כשהוא שהנחש כנחש, שם
גומא. כמו וביניהם גבוה וזנבו משוקעת ושדרתו מלפניו,
ויורד  עולה שם, בגמרא רבינו של גירסתו היתה הרדב"ז לפי

בסכין. ויורד עולה היא: גירסתנו אבל "סכין 70)כנחש.
בשהייה.71)רעה". פסלה ולא החתון הפסיק שלא כיון

.ÁÈ‡l‡ ,‰˜ÏÁ dÈ‡ È¯‰Â ,‰ÊÁL‰L ‰cÁ ÔÈkÒ«ƒ«»∆À¿¬»«¬≈≈»¬»»∆»
,Úaˆ‡a CazÒÓ ‡e‰L ˙ÏaM‰ L‡¯ ÚbÓk dzÚbÓ««¿»¿««…«ƒ…∆∆ƒ¿«≈»∆¿«

.da ÔÈËÁBL - Ì‚t da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¿»¬ƒ»

.ËÈ,Ô¯tˆ B‡ ¯ˆ ıˆwL B‡ ,ÔL B‡ ‰˜ LÏBz‰«≈»∆≈∆»«…ƒ…∆
Ì‡Â .Ô‰a ÔÈËÁBL - Ì‚t Ô‰a ÔÈ‡Â ÔÈcÁ Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈«ƒ¿≈»∆¿»¬ƒ»∆¿ƒ

Ú˜¯wa ÔˆÚ72Ì‡Â ;ÌÈˆeÚ Ô‰Lk Ô‰a ËBÁLÈ ‡Ï - ¿»»««¿«…ƒ¿»∆¿∆≈¿ƒ¿ƒ
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁL73. »«¿ƒ»¿≈»

חברו.72) ולבסוף מעיקרו 73)תלוש מחובר שרק כרבי,
כשר, - חברו כך ואחר תלוש אבל בו, לשחוט פסול
מאליו, עולה קנה או הכותל מן יוצא צור היה שם: בברייתא
בידי  שנבנה בכותל ולא מערה, בכותל - בגמרא ופירשו

אדם.

.ÎÌ„˜ Ô˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk Ô‰a ËÁL»«»∆¿∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»…∆

‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - Ô˙B‡ ¯˜ÚiL74ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ∆«¬…»¿ƒ»¿»¿««ƒ∆≈
.Ì‚t Ì‰a»∆¿»

ממה 74) זה ולומדים תלוש בדבר להיות צריכה ששחיטה
וגו'", לשחוט המאכלת את "ויקח שנאמר

.‡ÎÌÈpL Ba LiL ‰Ó‰a ÈÁÏ Á˜Ï75ËÁLÂ ˙BcÁ »«¿ƒ¿≈»∆≈ƒ«ƒ«¿»«
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - Ô‰a76ÏbÓk Ô‰L ÈtÓ ,77Ï·‡ . »∆¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆≈¿«»¬»

˙Á‡ ÔLa78a ‰Úe·w‰ÈÁl79,‰lÁzÎÏ da ËÁBL - ¿≈«««¿»«∆ƒ≈»¿«¿ƒ»
Ba ‰Úe·˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â80. ¿««ƒ∆ƒ¿»

ויותר.75) בין 76)שתים הפרש שיש פגומה כסכין שהיא
לזו  זו התבואה.77)שן בה שקוצרין ואע"ג 78)קציר

שהוא  כל בסכין והביא הוליך לן קיימא הא רוחב, בה שאין
הגוף.79)כשירה. מן שחיטה 80)התלושה נקראת לא

בלחי, אלא חיים בעלי לגוף מחוברת שאינה כיון במחובר
תלושה  ליד המחוברת בצפורן הדין וכן יד. כבית הוא והלחי

הגוף. מן

.·Î¯e‡a ÔÈkq‰ ÔaÏ81B˙ËÈÁL - da ËÁLÂ ƒ≈««ƒ»¿»«»¿ƒ»
‰¯Lk82ÏbÓ „Á‡ dcvL ÔÈkÒ .83- ‰ÙÈ ÈM‰ dcˆÂ ¿≈»«ƒ∆ƒ»∆»«»¿ƒ»«≈ƒ»∆

ËBÁLÈ ‡nL ‰¯Êb .‰lÁzÎÏ ‰Ùi‰ „va ËBÁLÈ ‡Ï…ƒ¿«««»∆¿«¿ƒ»¿≈»∆»ƒ¿
- ËÁL ‰Ùi‰ „v·e ÏÈ‡B‰ ,ËÁL Ì‡Â .¯Á‡‰ „va««»«≈¿ƒ»«ƒ«««»∆»«

.‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

מפני 82)באש.81) והטעם: שמואל. בשם זירא ר' דברי
לפני  לחתוך וממהר שמקדים לליבונה", קודם ש"חידודה
גורסים  הראשונים מן וכמה הסכין. מחום נשרף שהסימן
שם, בסוגיא כדאמר הצדדים מפני פסולה" "שחיטתו
ונמצא  הסימנים את שורפים הסכין צדדי מפני כלומר,
שהוא  כל שנקב וושט שחיטה, קודם שריפה ידי על שניקבו

טריפה. המשנה 83)- בלשון יד מגל

.‚Î‰Ê „vÓe dcÁa ÔÈkq‰ ˜c·iL CÈ¯ˆ ËÁBM‰84 «≈»ƒ∆ƒ¿…««ƒ¿À»ƒ«∆
d‡È·Óe dÎÈÏBÓ ?d˜„Ba „ˆÈÎÂ .‰Ê „vÓe85ÏÚ ƒ«∆¿≈«¿»ƒ»¿ƒ»«

BÚaˆ‡ ¯Oa86B¯tˆ ÏÚ d‡È·Óe dÎÈÏBÓe87LÏMÓ ¿«∆¿»ƒ»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»
d· ‰È‰È ‡lL È„k ,ÂÈ„„ˆ ÈLe ‰Èt Ô‰L ,‰È˙BÁe¯∆»∆≈ƒ»¿≈¿»»¿≈∆…ƒ¿∆»

.da ËBÁLÈ Ck ¯Á‡Â ,ÏÏk Ì‚t¿»¿»¿««»ƒ¿»

רותחא".84) ואתלת ואטופרא "אבישרא כדרך 85)שם:
השחיטה  ולא 86)מעשה הבשר על הסכין את ומעבירין

גדול  להרגש צריכה שהבדיקה מפני הסכין, על האצבע את
מהרגשתו  קצת שתבטל אפשר ובאה הולכת האצבע ואם
נחה  תהיה שהאצבע צריך ולכן בתנועה, עסוק בהיותו
שלמה  הרגשתו תהיה ואז מתנועעת בלתי במקומה עומדת
בשביל  אצבעו בשר על הבדיקה שהוא. כל מפריע בלי

רך. שהוא ולאחר 87)הושט קשה. שהוא הקנה בשביל
הצפורן  נפגמה שמא אחרת, צפורן על יבדוק אחדות בדיקות
קלה  בפגימה הבודק ירגיש לא כך ומתוך סכין של בחודו

הצפורן. פגימות בתוך שעוברת לפי

.„Î‰ËÈÁM‰ ¯Á‡ Ôk ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ88‡ˆÓ Ì‡L . ¿»ƒƒ¿…≈«««¿ƒ»∆ƒ»»
‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁM‰ ¯Á‡ Ì‚t da89‡nL ; »¿»«««¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»∆»

¯BÚa90‰Óe‚t ÔÈkÒa - ÌÈÓÈq‰ ËÁMLÎe ,‰ÓbÙ »ƒ¿¿»¿∆»««ƒ»ƒ¿«ƒ¿»
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˙BÙBÚ B‡ ˙Ba¯ ˙BÓ‰a ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ .ËÁL»«¿ƒ»«≈¿≈«
ÌÈa¯91‡Ï Ì‡L .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÔÈa ˜c·Ï CÈ¯ˆ - «ƒ»ƒƒ¿…≈»««¿««∆ƒ…

È¯‰ - ‰Óe‚t ÔÈkÒ ˙‡ˆÓÂ ‰B¯Á‡a ˜„·e ,˜„a»«»«»«¬»¿ƒ¿≈«ƒ¿»¬≈
‰BL‡¯‰ elÙ‡Â ,˙BÏ· ˜ÙÒ Ïk‰92. «…¿≈¿≈«¬ƒ»ƒ»

זו,88) בדיקה וטעם יב. הלכה למעלה הסימנים כמו
הסימנים  וחתך הצואר בעור הסכין נפגם שמא שחוששים
אדם  בני שרוב בסימנים, אם הוא, שכן וכל פגומה, בסכין
הוא  להגלות שעומד דבר וגם כראוי ושוחטים נזהרים
שנפגמה  החשש מפני סכין בדיקת בדיקה, חכמינו הצריכו
ואי  אדם של ברשותו שאינו סימנים, חיתוך לפני בעור
הצריכו  בודאי וחיפוש בדיקה ידי על אלא לגלות אפשר

השחיטה. אחר לבדוק פסולה,89)חכמים הונא רב אמר
נבלה. ספק הצואר.90)וכונתו עור את כשחתך

נפגמה 91) בעור עור שמא חוששין רך, עור שעור אע"פ
נפגמה 92)הסכין. ראשונה של הצואר בעור שמא

שם: הסימנים, שחיטת לפני שחיטתה

.‰Î¯Á‡ d˜„a ‡ÏÂ ,da ËÁLÂ ÔÈkq‰ ˜„a»«««ƒ¿»«»¿…¿»»««
¯Á‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚ B‡ ÌˆÚ da ¯·LÂ ,‰ËÈÁL¿ƒ»¿»«»∆∆≈¿«≈»∆¿««

‰¯Lk B˙ËÈÁL - ‰Óe‚t d‡ˆÓe ˜„a Ck93˙˜ÊÁL ; »»«¿»»¿»¿ƒ»¿≈»∆∆¿«
da ¯aML ‰Lw‰ ¯·ca ‰ÓbÙpL ÔÈkq‰94Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ∆ƒ¿¿»«»»«»∆∆ƒ≈»¿≈ƒ

‡lL „Ú ÔÈkq‰ ‰„·‡L B‡ ,ÔÈkq‰ ˜„a ‡ÏÂ ÚLt»«¿…»«««ƒ∆»¿»««ƒ«∆…
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ˜c·È95. ƒ¿…¿ƒ»¿≈»

ומכשיר,93) הונא רב על החולק - חסדא כרב והלכתא
עצמות. בה רכים 94)כששיבר דברים שיבר אם אבל

נפגם  בעור שמא חוששים כך אחר פגומה ונמצאת
מספק. פסולה קודם 95)והשחיטה הסכין כשבדק

בין  מה תשאל ואם בדוקה. בחזקת שהסכין השחיטה
הראש  ונחתך השחיטה אחר בדקם לא שאם סימנין,
שהריעותא  מכיוון ששם, לאמר יש יש נבלה? שחיטתו
בחזקת  אותה מעמידין עצמה, בבהמה היא החשש) (הפגם,
נולדה  שלא שלפנינו, בדין כן שאין מה שם, כמ"ש איסור
ואין  לבדקה אפשר שאי בסכין, אלא הבהמה בגוף הריעותא
אנו  שהרי ודאית, שחיטה מידי מוציא בסכין ריעותא ספק
בדוקה. בחזקת שהיא בסכין היינו נשחטה" "במה יודעים

.ÂÎda ËÁBML BlL ÔÈkq‰ ˜„a ‡lL ÁaË Ïk»«»∆…»«««ƒ∆∆≈»
ÌÎÁ ÈÙÏ96Ì‡ :d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BÓˆÚÏ da ËÁLÂ , ƒ¿≈»»¿»«»¿«¿¿ƒ»ƒ

˙‡ˆÓÏÚ CÓÒiL ÈÙÏ ,B˙B‡ ÔÈcÓ - ‰˜e„·e ‰ÙÈ ƒ¿≈»»¿»¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿…«
˙¯Á‡ ÌÚt BÓˆÚ97Ì‡Â ;da ËBÁLÈÂ ‰Óe‚t ‰È‰˙Â «¿«««∆∆¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈcÓe ,B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ‰Óe‚t ˙‡ˆÓ98, ƒ¿≈¿»«¬ƒƒ¿«ƒ
‰Ù¯Ë ‡e‰L ËÁML ¯Oa Ïk ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓe99. «¿ƒƒ«»»»∆»«∆¿≈»

הפסוק 96) מן לזה אסמכתא ויש חכם, של כבודו מפני
הסכין  את לבדוק צריך שהחכם הראב"ד וכתב שם. כמבואר
כדי  הבדיקה בשעת היטב המחשבה לפנות שצריך מפני
האדם  יבדוק שפעמים רואים אנו שהרי בפגימה, שירגיש
וימצאנה  ויבדוק כך אחר ויחזור פגומה ימצאנה ולא הסכין
ומפני  אחרים. לדברים שפנה לב רוע אם כי זה אין פגומה,
החכם. כבוד בזה ראו הוראה כמו זה והרי גדול עיון שצריך

אמר 97) ושם: בגמרא. אינו הזה שהטעם רבינו, על מקשים

כבודו  מפני אלא לחכם סכין להראות אמרו לא יוחנן: ר'
כגון  ברבינו הדברים שפירוש לאמר ואפשר חכם. של
והרי  למכירה, ולא עצמו בשביל כלומר, לעצמו, ששחט
אין  למכירה שלא לעצמו שבשוחט סג. בעירובין אמרינן
אותו  מנדין טבח זאת ובכל חכם, של בכבודו זלזול בזה
יסמוך  למכירה כשישחוט גם אחרת ופעם בכך שעסקו לפי

לחכם. יראה ולא עצמו שם,98)על בגמרא מפרש רבינו
נדוי. על נוסף אותו ששחיטתו 99)מעבירים כלומר,

נבלה. והבהמה פסולה

.ÊÎ.‡e‰L Ïk ?ËÁBML ÔÈkq‰ C¯‡ ‡e‰ ‰nk«»…∆««ƒ∆≈»∆
BÓk ,ËÁBL BÈ‡Â ·˜BpL ˜c ¯·„ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿∆»»«∆≈¿≈≈¿

ÔËw‰ ÏÓÊ‡‰ L‡¯100Ba ‡ˆBiÎÂ101. …»ƒ¿≈«»»¿«≈

עוקץ 100) לו (מרצע 101)שיש דאושכפי" "מחטא כגון
הרצענים). של

.ÁÎ.‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,ÔÓÊ ÏÎa ?ÔÈËÁBL È˙Óe»«¬ƒ¿»¿«≈«≈««¿»
.‰OÚi ‰Ó ‰‡¯iL È„k ,BnÚ ‰˜e·‡ ‰È‰zL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆««¬∆

.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ‰ÏÙ‡a ËÁL Ì‡Â¿ƒ»««¬≈»¿ƒ»¿≈»

.ËÎ‚‚BLa ˙aLa B‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ËÁBM‰102Û‡ , «≈¿«ƒƒ¿«»¿≈«
BLÙa ·iÁ˙Ó ‰È‰ „ÈÊÓ ‰È‰ el‡L Èt ÏÚ103B‡ «ƒ∆ƒ»»≈ƒ»»ƒ¿«≈¿«¿

˙e˜ÏÓ ·iÁ˙Ó104B˙ËÈÁL - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÚ ƒ¿«≈«¿««ƒƒ¿ƒ»
‰¯Lk105. ¿≈»

בדין 102) יהודה כר' לעולם, לשוחט אסור במזיד אבל
בשבת. סקילה.103)מבשל שחייב שכל 104)בשבת

שכתב  כמו לוקין, - למלקות בהם כשהתרו כריתות חייבי
כרת. חייב הכפורים ביום מלאכה והעושה א. בפרק

אבל 105) הכיפורים, יום או שבת במוצאי באכילה ומותרת
אביו. בשם רב בן חייא של מימרא באכיל, אסורה ביום בו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שלמים 1) זו בהמה האומר או בעזרה; חולין השוחט יבאר

שאינה  שחיטה ודין שוחטין; מקום זה ובאי חולין; וולדה
צריכה  אם חולין ושחיטת שוחטין; כיצד ודין אדם; מכח
לעבודה  דמה לזרוק והשוחט קדשים; לשם והשוחט כוונה;

זרה.

.‡ÔÈ‡L .‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ıeÁ ,ËÁLÏ ¯zÓ ÌB˜Ó ÏÎa¿»»À»ƒ¿…ƒ»¬»»∆≈
Ï·‡ ;„·Ïa ÁaÊÓ ÈL„˜ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ÔÈËÁBL¬ƒ»¬»»∆»»¿≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬»

‰¯ÊÚa ÔËÁLÏ ¯eÒ‡ - ÔÈlÁ‰2‰iÁ ÔÈa ‰Ó‰a ÔÈa , «Àƒ»¿»√»»¬»»≈¿≈»≈«»
ÛBÚ ÔÈa3˜Á¯È Èk :‰Â‡z ¯O·a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ≈¿≈≈ƒ¿««¬»ƒƒ¿«

E¯˜aÓ zÁ·ÊÂ ,¯ÓB‚Â ÈÈ ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜n‰ EnÓƒ¿«»¬∆ƒ¿«¿»¿≈¿»«¿»ƒ¿»¿
ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .EÈ¯ÚLa zÏÎ‡Â ,¯ÓB‚Â E‡vÓeƒ…¿¿≈¿»«¿»ƒ¿»∆»»«¿»∆≈
.'‰ ¯Áa ¯L‡ ÌB˜nÏ ıeÁ ‡l‡ ‰Â‡z ¯Oa ÔÈËÁBL¬ƒ¿««¬»∆»«»¬∆»«

בריחוק 2) וזבחת, המקום ממך ירחק כי ראה: פרשת 'ספרי'
ובבשר  מקום. בקירוב זובח אתה ואי זובח, אתה מקום
רבינו. שמסיים כמו הכתוב, מדבר - חולין שהם  תאוה

נאמרו 3) פסוקים שלשה כהנים', וב'תורת ב . נז, קידושין
א. בעזרה: יישחטו שלא בעליֿחיים למעט הנדרשים בתורה
אהל  לפני אותו "ושחט ב. מועד". אהל פתח "ושחטו
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הסופית  הוא"ו מועד". אהל לפני אותו "ושחט ג. מועד".
הם, מיעוטים שלושה "אותו" המלים וגם "ושחטו" של
שלא  מזבח, קדושי שאינם ועוף חיה מומים, בעלי למעט

בעזרה. אותם ישחטו

.·ËÁLpL ‰ÊÂ4BÏÎ‡Ï ¯znL ‡e‰ ÌB˜nÏ ıeÁ ¿∆∆ƒ¿««»∆À»¿»¿
B˙B‡ - ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ Ï·‡ ;ÌÈ¯ÚM‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¬»«≈Àƒ»¬»»

¯B‰Ë ¯Oa‰5·ÏÁa ¯O·k ,‰È‰a ¯eÒ‡Â6‡ˆBiÎÂ «»»»¿»«¬»»¿»»¿»»¿«≈
B˙B‡ ÌÈ¯·B˜Â .Ba7¯eÒ‡ B¯Ù‡Â ,8ËÁL elÙ‡ . ¿¿ƒ¿∆¿»¬ƒ»«

‰‡eÙ¯Ï9ÏÈÎ‡‰Ï B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ÏÈÎ‡Ï B‡ ƒ¿»«¬ƒ«≈»ƒ¿«¬ƒ
¯ÁBp‰ Ï·‡ .ÌÈ·ÏÎÏ10„·BÚÂ ,¯wÚÓ‰Â ,‰¯ÊÚa ƒ¿»ƒ¬»«≈»¬»»¿«¿«≈¿≈

‰Ù¯Ë ‡ˆÓÂ ËÁBM‰Â ,ËÁML ÌÈ·ÎBk11ËÁBM‰Â , »ƒ∆»«¿«≈¿ƒ¿»¿≈»¿«≈
ÌÈ‡Óh‰ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a12Ôlk el‡ È¯‰ - ‰¯ÊÚa ¿≈»«»»«¿≈ƒ»¬»»¬≈≈À»

.‰È‰a ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¬»»

מהפסוק 4) גםֿכן שלומדים כלומר, א, הלכה המשך
מותר  הקודש למקום חוץ שנשחט זה שרק ואכלת", "וזבחת
שם, בקידושין הוא וכן בעזרה. שנשחטו ולא לאכלו,
אוכל, אתה מקום ברחוק זובח שאתה מה ואכלת" "וזבחת

בעזרה. שנשחטו חולין אוכל אתה שהשחיטה 5)ואי
שחיטה  שסובר שמעון לרבי ואפילו נבלה. מידי מטהרת
ב. פה, חולין שחיטה, שמה לא - לאכילה ראויה שאינה

ב.6) לג, תמורה בקבורה 7)משנה, שדינו שם, כחכמים
בשריפה. א.8)ולא לד, שם הנקברים, כל ולא 9)כדין

פ"ב. חולין תוספתא התורה 10)לאכילה, אסרה שלא
לאו  אלו וכל ל"וזבחת", דומה בעזרה, חולין שחיטת אלא
פ"ד. נזיר ב'ירושלמי' הובאה שם, תוספתא הם. שחיטה

כרבי 11) – שחיטה שמה לא ראויה, שאינה ששחיטה
פ"ה. שם תוספתא עופות 12)שמעון. או חיה שם:

בהנאה. מותרים טמאים

.‚„·Ïa ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‡ÏÂ13¯eÒ‡ ÔÈlÁ‰ Ïk ‡l‡ , ¿…¿≈»¿«»ƒ¿«∆»»«Àƒ»
‰¯ÊÚÏ ÔÒÈÎ‰Ï14˙B¯t B‡ ‰ËeÁL ¯Oa elÙ‡ , ¿«¿ƒ»»¬»»¬ƒ¿«¿»≈

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ - ÔÒÈÎ‰Â ¯·Ú Ì‡Â .˙ÙÂ15.eÈ‰Lk »«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»À»ƒ«¬ƒ»¿∆»
ÔÈlÁ ËÁBM‰ ÏÎÂ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c Ôlk el‡ ÌÈ¯·„e¿»ƒ≈À»ƒ¿≈«»»≈¿»«≈Àƒ
‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ B‡ ‰¯ÊÚa»¬»»»≈¿«ƒƒ¿«Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -16. «ƒ«««¿

"וזבחת".13) הפסוק מן למדנו אומרים 14)שאותם יש
אלא  אסור, בעזרה חולין זביחת רק שלא התורה, מן שזהו
שאסור  אומרים ויש בעזרה. חולין הבאת לכל הואֿהדין
חולין, מנהג בהם שנוהגים אחרים יראו שמא מדרבנן
(מגידֿ בקדשים לזלזל ויבואו הם שקדשים ויחשבו כדינם,

מכת"י). אסורים 15)משנה בעזרה שנשחטו חולין שרק
לעזרה. שהוכנסו חולין לא אבל ובהנאה, באכילה

של 16) 'עשה' מכלל הבא בלאו נאמר שאיסורם מפני
לוקה  ואין כ'עשה', דינו - 'עשה' מכלל הבא ולאו "וזבחת",
העובר  גרע שלא מרדות, מכת לוקה אבל התורה, מן עליו
בהל' המגיד הרב וכמ"ש דרבנן, איסור על מעובר 'עשה' על
שם. ראה לכהן, גרושה ספק בענין ה"ז, פי"ז ביאה איסורי

.„d„ÏÂe ÌÈÓÏL BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰17Ì‡ ,ÔÈlÁ »≈¿≈»¿»ƒ¿»»Àƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ d„ÏÂ - ‰¯ÊÚa ‰ËÁL18BÈ‡L ÈÙÏ , ƒ¿¬»»¬»»¿»»À»«¬ƒ»¿ƒ∆≈
ÌB˜Ó ˜eÁ¯a B˙B‡ ËÁLÏ ÏBÎÈ19. »ƒ¿…¿ƒ»

שבה.17) ונשחט 18)העובר חולין שהוא אףֿעלֿפי
מתירתו. אמו ששחיטת ואסור 19)בעזרה קדשים שאמו

המקום  ממך ירחק "כי רק נאמר ובפסוק בחוץ, לשחטה
לזבוח  אסור מקום, בריחוק לזבוח יכול כשאתה וזבחת",
יא, תמורה שנפשטה, אביי של בעיא בעזרה. מקום בקירוב

ב.

.‰ÔÈËÁBL ÔÈ‡20:e¯Ó‡È ‡nL ,˙B¯‰e ÌÈnÈ CB˙Ï ≈¬ƒ¿«ƒ¿»∆»…¿
‰Ê ‡e‰ ÌÈÓ „·BÚ21‡ÏÂ .ÌÈnÏ ·È¯˜Ók ‰‡¯Â , ≈«ƒ∆¿ƒ¿∆¿«¿ƒ««ƒ¿…

ÌÈÓ ‡ÏÓ ÈÏÎÏ ËBÁLÈ22‰¯evÏ :e¯Ó‡È ‡nL ,23 ƒ¿ƒ¿ƒ»≈«ƒ∆»…¿«»
‡ÏÂ ,ÌÈÏk‰ CB˙a ËBÁLÈ ‡ÏÂ .ËÁL ÌÈna ‰‡¯zL∆≈»∆««ƒ»«¿…ƒ¿¿«≈ƒ¿…

ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚ C¯c ÔkL ,‡nb‰ CB˙Ï24Ì‡Â . ¿«À»∆≈∆∆¿≈¬«»ƒ¿ƒ
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁL25. »«¿ƒ»¿≈»

א.20) מא, חולין לשרא 21)משנה, "אימור שם: בגמרא
הים. של שרו שהוא למלאך פירוש: שחיט", קא דימא
פסולה  שחיטתו כן גם עצמם, למים חשב אם שאף והאמת,
וי"ז, הי"ד להלן ראה מחוברים. שהם ואףֿעלֿפי מדרבנן,

שם. שיש 22)ובמגידֿמשנה אלא מים, מלא דוקא לאו
מים. של אוגן לתוך ובמשנה: מים. בגמרא:23)בו

עבודהֿזרה.24)בבואה. עובד כאילו ורק 25)ונראה
שוחטים. אין אמרו לכתחילה

.ÂÌÈÓ ÈÏÎÏ ÔÈËÁBL26˙È‡¯ ‰¯ev‰ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯eÎÚ ¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¬ƒ∆≈«»ƒ¿≈
‡nbÏ ıeÁ ËÁBL ÔÎÂ .Ô‰a27„¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰Â , »∆¿≈≈«À»¿«»≈¿≈

˜eM·e .‡nbÏ28Ôk ‰OÚÈ ‡Ï29˙‡ ‰wÁÈ ‡nL , «À»«…«¬∆≈∆»¿«∆∆
ÌÈÈn‰30ËÁL Ì‡Â .31ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ˜eMa ‡nbÏ «ƒƒ¿ƒ»««À»«»∆¡…

¯zÓe .‡e‰ ÔÈÓ ‡nL ,ÂÈ¯Á‡ e˜c·iL „Ú B˙ËÈÁMÓƒ¿ƒ»«∆ƒ¿¿«¬»∆»ƒÀ»
‰ÈÙq‰ ÔÙc ÏÚ ËÁLÏ32ÔÙc‰ ÏÚ ˙˙BL Ìc‰Â , ƒ¿…«…∆«¿ƒ»¿«»≈««…∆

ÌÈnÏ „¯BÈÂ33ÌÈÏk‰ Èab ÏÚ ËÁLÏ ¯zÓe .34. ¿≈««ƒÀ»ƒ¿…««≈«≈ƒ

ב).26) עמוד מ שם (גמרא מים מלא משנה 27)לכלי
שם. לא 29)בפרהסיא 28)וגמרא "ובחוקותיהם משום

שם). (גמרא במשנה 30)תלכו" עבודהֿזרה, עובדי
נכונה. לא והיא הצדוקים", "את נוסחא: יש ובגמרא

שם.31) בה.32)גמרא, מהלך שאינו 33)כשהוא
הנהר. לתוך ולא הים לתוך לא לתוכם.34)שוחט ולא

.Ê¯‡ev‰ ˙‡ Á˙BÓ ?ÔÈËÁBL „ˆÈk35ÔÈkq‰ CÈÏBÓe ≈«¬ƒ≈«∆««»ƒ««ƒ
d‡È·Óe36‰ˆe·¯ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰L ÔÈa .ËÁBML „Ú37 ¿ƒ»«∆≈≈∆»¿»«¿≈»¿»

B„Èa ÔÈkq‰Â dt¯Úa ÊÁ‡Â ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»∆∆¿»«¿»¿»¿««ƒ¿»
‰hÓlÓ38.‰¯Lk BÊ È¯‰ - ËÁLÂ ƒ¿«»¿»«¬≈¿≈»

א.35) מה, שם בתוספתא:36)ראה יש וכן ב. ל, שם
מכת"י). (מגידֿמשנה ומביא מוליך שחיטה, מצות

מלמעלה.37) ב.38)והסכין יז, שם

.ÁÏ˙ka ÔÈkq‰ ˙‡ ıÚ39„Ú ‰ÈÏÚ ¯‡ev‰ ¯È·Ú‰Â »«∆««ƒ«…∆¿∆¡ƒ««»»∆»«
¯‡eˆ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁLpL∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿∆««

‰ÏÚÓÏ ÔÈkÒÂ ‰hÓÏ ‰Ó‰a‰40¯‡eˆ ‰È‰ Ì‡L ; «¿≈»¿«»¿«ƒ¿«¿»∆ƒ»»««
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„·Îa ‰Ó‰a‰ „¯z ‡nL - ÔÈkq‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ó‰a¿≈»¿«¿»ƒ««ƒ∆»≈≈«¿≈»¿…∆
‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰ ‡Ïa C˙Á˙Â dÙeb41,‰ËÈÁL BÊ ÔÈ‡Â , »¿≈»≈¿…»»«¬»»¿≈¿ƒ»

¯‡a˙iL BÓk42ÛBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .43‰È‰L ÔÈa , ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆»»
- epnÓ ‰hÓÏ B‡ ‰ˆeÚp‰ ÔÈkq‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ B¯‡e«̂»¿«¿»ƒ««ƒ«¿»¿«»ƒ∆

‰¯Lk B˙ËÈÁL44. ¿ƒ»¿≈»

מחוברת.39) דרסה 41)שם.40)והיא כזו ושחיטה
הקודמת, בהלכה כמו תלושה, הסכין אם אבל ופסולה. היא,
אפילו  ולפיכך תשחוט, ולא הסכין תפול הבהמה תכביד אם
(מגידֿ דרס לא ודאי ששחט מכיון כשרה, למעלה צואר

מכת"י). הי"א.42)משנה פ"ג קל.43)להלן שהוא
(מגידֿמשנה). אווזים כגון גדולים, עופות שם 44)ואפילו

ב. יז,

.Ëd‡È·‰ ‡ÏÂ ÔÈkq‰ ˙‡ CÈÏB‰Â ËÁBM‰45B‡ «≈¿ƒ∆««ƒ¿…¡ƒ»
CÈÏB‰ .‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁLÂ dÎÈÏB‰ ‡ÏÂ d‡È·‰¡ƒ»¿…ƒ»¿»«¿ƒ»¿≈»ƒ

‰¯Lk B˙ËÈÁL - BÊÈz‰Â L‡¯‰ C˙ÁL „Ú ‡È·‰Â46. ¿≈ƒ«∆»«»…¿ƒƒ¿ƒ»¿≈»
‡È·‰ ‡ÏÂ CÈÏB‰47˙‡ ÊÈz‰Â CÈÏB‰ ‡ÏÂ ‡È·‰ B‡ ƒ¿…≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒƒ∆

LÈ Ì‡ :„·Ïa ‰‡·‰a B‡ „·Ïa ‰ÎÏB‰a L‡¯‰»…¿»»ƒ¿««¬»»ƒ¿«ƒ≈
ÌÈ¯‡Âˆ ÈL ‡ÏÓk ÔÈkqa48- ËÁLp‰ È¯‡evÓ ««ƒƒ¿…¿≈«»ƒƒ«¿≈«ƒ¿»

‰¯Lk B˙ËÈÁL49Â‡Ï Ì‡Â ,50‰ÏeÒt B˙ËÈÁL -51. ¿ƒ»¿≈»¿ƒ«¿ƒ»¿»
ÌÈL‡¯ ÈL ËÁL52.‰¯Lk B˙ËÈÁL - „Á‡k »«¿≈»ƒ¿∆»¿ƒ»¿≈»

ב.45) ל, שם מגידֿמשנה.46)משנה, וראה שם. משנה,
שם.47) א.48)במשנה, לא, שם בה 49)בגמרא, שיש

או  הובאה, בלא בהולכה הראש את ולהתיז לשחוט כדי
(רש"י). השוחט דרסה לא אם אפילו הולכה, בלא בהובאה

משהו 50) לצואר חוץ או הצואר כעובי הסכין שאורך
עמהם 51)(רש"י). והראש הסימנים שאין היא, דרסה

דרסה. בלא לבדה זו במשיכה שם.52)נחתכים משנה,
(כסףֿ הנשחט צוארי שני כמלא הסכין אורך אין ואפילו

משנה).

.ÈÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL53ÈLÂ ‰Ê „vÓ „Á‡ elÙ‡ , ¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¬ƒ∆»ƒ«∆¿≈ƒ
ÔÎÂ .‰¯Lk Ô˙ËÈÁL - eËÁLÂ ,Bc‚k ¯Á‡ „vÓƒ««≈¿∆¿¿»¬¿ƒ»»¿≈»¿≈
La „Á‡k eËÁLÂ ÔÈÈkÒ ÈL eÊÁ‡L ÌÈLÈ ¿«ƒ∆»¬¿≈«ƒƒ¿»¬¿∆»ƒ¿≈

¯‡eva ˙BÓB˜Ó54‰¯Lk Ô˙ËÈÁL -55ËÁL elÙ‡Â . ¿««»¿ƒ»»¿≈»«¬ƒ»«
„·Ïa ËLe‰ ‰Ê56ÌB˜Óa ËÁL ÈM‰Â ,Ba¯ B‡ ∆«≈∆ƒ¿«À¿«≈ƒ»«¿»

¯Á‡57Û‡Â ,‰¯Lk BÊ ‰ËÈÁL È¯‰ - Ba¯ B‡ ‰w‰ «≈«»∆À¬≈¿ƒ»¿≈»¿«
ÔÎÂ .„Á‡ ÌB˜Óa dlk ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ»À»¿»∆»¿≈

ÒBÓÏ˜k ‰ÈeOÚ‰ ‰ËÈÁL58‰ÈeOÚ‰ ‰ËÈÁLe ¿ƒ»»¬»¿À¿¿ƒ»»¬»
˜¯ÒÓk59.‰¯Lk - ¿«¿≈¿≈»

מוכח,53) ושוחטין, בסכין אוחזים שנים ב. ל, שם במשנה
לשון  כתב, ורבינו בשנים. לשחוט מותר לכתחילה שאפילו
שרבינו  ונראה כשרה". שחיטתם בסכין "ואחזו דיעבד
שחיטתו  והסיום שאוחזין, - אוחזין שנים במתניתין מפרש
לכתחילה  אבל מותר, בדיעבד שרק מוכיח, במשנה כשרה
כשירצה  השני על האחד יעכב שמא כך, לשחוט אסור
האחד  בקצה אוחז כשאחד רק זה אבל אצלו. סכין להביא
אבל  בסופו, ואחד הסכין בראש אחד השני, בקצה והשני
אפילו  - סכין של בקתו אחד במקום אוחזים שניהם אם

(מגידֿמשנה). מותר בין 54)לכתחילה סימן, של בהיקפו
ואחת  למעלה שאחת בין זו, כנגד זו הן שחיטות שאותן
במקום  תצרפם ואילו סימן, של בהיקפו שכולם כיון למטה,
בשם  (כסףֿמשנה כשרה - סימן של בהיקפו רוב יהא אחד
אותם  שכל כגון פירש, משבחא אחא ורב הראשונים).
בו  וכיוצא בקנה אחת בטבעת סימן של בהיקפו מקומות
מעט  כאן נחתך הסימן, ונהפך ששחט בשעה כגון בושט,
אחד  כשחתך אבל רוב, יש כולו ובין סביב, סביב מעט וכאן
(מגידֿ פסולה לגוף, סמוך יותר למטה והשני למעלה

שנים 56)שם.55)משנה). חננאל  רבינו מפרש כן
הושט  ורוב למעלה הקנה רוב כגון בגמרא, מקומות ושלשה

(מגידֿמשנה). האומר 57)למטה כשמואל ולא כרב,
שם. חולין וגלויה, מפורעת שחיטה התחיל 58)שצריך

ובמקום  מטה, כלפי באלכסון ושיפע וחתך למעלה, בקנה
ו  ושט, שחיטת התחילה הקנה שחיטת מלמטה שנגמרה כן

שם). (רש"י הסכין 59)למעלה שעיקם כגון, ב. יט, שם
רוב  ונשחט והואיל שחיטה, בשעת פעמים כמה ולכאן לכאן

כשרה. הסימן,

.‡È‰ek ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈlÁ‰ ˙ËÈÁL ÔÈ‡60elÙ‡ ‡l‡ , ≈¿ƒ««Àƒ¿ƒ»«»»∆»¬ƒ
ÔÈkÒ ˜¯fL B‡ ,˜BÁO C¯„ B‡ ˜qÚ˙Ók ËÁL»«¿ƒ¿«≈∆∆¿∆»««ƒ

d˙ÎÈÏ‰a dËÁLe Ï˙ka dˆÚÏ61‰ËÈÁM‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿»√»«…∆¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«¿ƒ»
.‰¯Lk BÊ È¯‰ - d¯eÚLÂ dÓB˜Óa Èe‡¯k»»ƒ¿»¿ƒ»¬≈¿≈»

נתן,60) כרבי צריך. לא - הסימנים את לחתוך כוונה ואפילו
א. לא, כשרה,61)שם השחיטה - הביא ולא ובהוליך

אפשרות  מציירים - ב יב, שם ובגמרא בה"ט. שכתב כמו
הסכי  שחתכה כגון סכין, בזרק והובאה הולכה ן של

בחזירתה. וחתכה וחזרה בכותל והכתה בהליכתה

.·ÈCÎÈÙÏ62¯BkL B‡ ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á , ¿ƒ»≈≈∆»»ƒ
BzÚ„ ‰ÏaÏa˙pL63,eËÁML ‰Ú¯ Áe¯ ezÊÁ‡L ÈÓe ∆ƒ¿«¿¿»«¿ƒ∆¬»««»»∆»¬

Ì˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡Â64BÊ È¯‰ - d˜˙k ‰ËÈÁM‰L «¬≈ƒƒ»∆«¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈
‰¯Lk65‰ÏÙpL ÔÈkÒ Ï·‡ .66Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÁLÂ ¿≈»¬»«ƒ∆»¿»¿»¬»««ƒ

zÁ·ÊÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - dk¯„k ‰ËÁML∆»¬»¿«¿»¬≈¿»∆∆¡«¿»«¿»
Ì„‡ Á·Bf‰ ‰È‰iL „Ú -67Ôek˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â «∆ƒ¿∆«≈«»»¿««ƒ∆≈ƒ¿«≈

.‰ËÈÁLÏƒ¿ƒ»

שאינם 62) וקטן שוטה חרש אף כוונה, צריך ואין הואיל
לשחוט. כשרים - דעת כשוטה.63)בני הוא והרי

חדש' 'פרי סה.). (עירובין לוט של לשכרותו וכשהגיע
חיים'. שחיטתן.64)ב'מים קלקלו שלא שחיטה בשעת

פ"א. שם מוסרים 65)משנה, אין לכתחילה אבל בדיעבד,
ב. יב, שם חולין. אפילו לשחוט וקטן שוטה לחרש

הפילה 66) אם מהֿשאיןֿכן א. לא, שם משנה, מאליה.
- לשחיטה כוונה שאין אףֿעלֿפי להפיל בכוונה האדם
שמסיים  כמו אדם, בידי נעשה שהמעשה מכיון כשרה,

אתה 67)רבינו. זובח שאתה מה הלשון: שם, במשנה

אוכל.

.‚ÈıÚ ÏL B‡ Ô·‡ ÏL ÏbÏb68ÔÈkq‰ ‰˙È‰L «¿«∆∆∆∆≈∆»¿»««ƒ
ÛBÚ‰ ¯‡eˆ ÌOÂ ,ÏbÏb‰ ˙‡ Ì„‡ ·aÒÂ ,Ba ‰Úe·¿̃»¿ƒ≈»»∆««¿«¿»««»
È¯‰ - ÏbÏb‰ ˙·È·Òa ËÁLpL „Ú Bc‚k ‰Ó‰a‰ B‡«¿≈»¿∆¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ«««¿«¬≈
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‰¯Lk BÊ69,ÏbÏb‰ ˙‡ ÔÈ·aÒÓ‰ Ô‰ ÌÈn‰ Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ««ƒ≈«¿«¿ƒ∆««¿«
È¯‰ - ËÁLÂ ·aqL ‰ÚLa Bc‚k ¯‡ev‰ ˙‡ ÌOÂ¿»∆««»¿∆¿¿»»∆ƒ≈¿ƒ¿«¬≈

‰ÏeÒt BÊ70¯Ët Ì‡Â .71e‡aL „Ú ÌÈn‰ ˙‡ Ì„‡ ¿»¿ƒ»«»»∆««ƒ«∆»
,‰¯Lk BÊ È¯‰ - B˙·È·Òa ËÁLÂ ÏbÏb‰ ˙‡ e·aÒÂ¿ƒ¿∆««¿«¿»«ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»
‰·È·Òa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‡a Ì„‡ ÁkÓ È¯‰L∆¬≈ƒ…«»»»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»

‰BL‡¯72‰iL ‰·È·qÓ Ï·‡ ;Ì„‡‰ ÁkÓ ‡È‰L , ƒ»∆ƒƒ…«»»»¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰È¯Á‡Ïe73ÌÈn‰ ÁkÓ ‡l‡ ,Ì„‡‰ ÁkÓ dÈ‡ - ¿«¬∆»≈»ƒ…«»»»∆»ƒ…«««ƒ

.ÔÎel‰a¿ƒ»

א.68) טז, הגלגל.69)שם את סיבב מפני 70)שהאדם
המים. של כוחם ע"י נשחטה פתח.71)שהבהמה

ראשון.72) כח שני.73)בגמרא: כח שם:

.„ÈÌÈ¯‰ ÌLÏ ËÁBM‰74,ÌÈnÈ ÌLÏ ,˙BÚ·b ÌLÏ , «≈¿≈»ƒ¿≈¿»¿≈«ƒ
˙B¯‰ ÌLÏÔek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯a„Ó ÌLÏ , ¿≈¿»¿≈ƒ¿»««ƒ∆…ƒ¿«≈

È‡·‰ È¯·cÓ da ‡ˆBiÎÂ ,‰‡eÙ¯Ï ‡l‡ Ô„·ÚÏ¿»¿»∆»ƒ¿»¿«≈»ƒƒ¿≈¬«
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ¯ÓB‡L75. ∆¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈¿ƒ»¿»

B‡ ¯‰‰ ÏfÓ B‡ Ìi‰ ÏfÓ ÌLÏ ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿≈«««»««»»
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎÏ¿»ƒ«»¿«≈»∆¬≈¬»

‰È‰a76ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙·¯˜z ÏÎk77. «¬»»¿»ƒ¿…∆¬«»ƒ

א.74) מ, שם שנראה 75)משנה, מפני באכילה אסורה
בהנאה  אבל הר"ן), בשם (כסףֿמשנה לעבודהֿזרה כמכוין
גויים  של דרכם ואין זו, בשחיטה לעבדן נתכוין כשלא מותר

וגבעות. הרים זבחי 76)לעבוד אלו הרי שם: בברייתא
לשם 77)מתים. שחט ואפילו לעבודהֿזרה. הקרב דבר

מדברי  בהנאה אסורה רפואה, בשביל ההר מזל או הים מזל
משום  עבודהֿזרה, כתקרובת חכמים שעשוהו סופרים,

(ר"ן). לעבדם הגוים שדרך

.ÂËÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dÓc ˜¯ÊÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿≈»ƒ¿…»»«¬«»ƒ
daÏÁ ¯ÈË˜‰Ï B‡78„B·ÚÏBÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk ˙ ¿«¿ƒ∆¿»«¬«»ƒ¬≈

‰¯eÒ‡79ÔÈlÁa ıeÁa ‰·LÁÓ ÔÈ„ÓlL .80˙·LÁnÓ ¬»∆¿≈ƒ«¬»»«¿Àƒƒ«¬∆∆
BÊk ‰·LÁnL ,ÌÈÙa ÌÈL„w‰81BÓk ,Ô‰a ˙ÏÒBt «√»ƒƒ¿ƒ∆«¬»»»∆∆»∆¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL82. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ

או 78) הדם בזריקת העבודהֿזרה שיעבוד עלֿמנת שחטה
לשם  היתה לא עצמה השחיטה אבל החלבים, בהקטרת

פלוגתא 79)עבודהֿזרה. א. לט, שם מתים, כזבחי בהנאה
שמחשבין  יוחנן כרבי ופסק לקיש, וריש יוחנן רבי של

לעבודה. ואוסרת.80)מעבודה פוסלת שמחשבה
להקטיר 81) או דמן לזרוק עלֿמנת לשמן קדשים השוחט

לשמן. שלא ה"י.82)חלבן פט"ו

.ÊË·LÁ Ck ¯Á‡Â dËÁL83˙„B·ÚÏ dÓc ˜¯ÊÏ ¿»»¿««»»«ƒ¿…»»«¬«
È¯‰ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ daÏÁ ¯ÈË˜‰Ï B‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«¿ƒ∆¿»«¬«»ƒ¬≈

˜ÙqÓ ‰¯eÒ‡ BÊ84,B˙lÁz ÏÚ ÁÈÎB‰ BÙBÒ ‡nL ; ¬»ƒ»≈∆»ƒ««¿ƒ»
.ËÁL BÊk ‰·LÁÓ·e¿«¬»»»»«

כך.83) שאמר בקיסרי,84)ששמעו מעשה היה "זה שם:
היתר". ולא איסור לא בה (חכמים) אמרו ולא

.ÊÈÌÈL„˜ ÌLÏ ËÁBM‰85ÌÈ¯cÂ ÔÈ·c˙nL «≈¿≈»»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ

Ô˙BÓk86‰ÏeÒt B˙ËÈÁL -87ÌÈL„˜ ËÁBLk ‰fL , ¿»¿ƒ»¿»∆∆¿≈»»ƒ
ıeÁa88‰·„e ¯„a ÔÈ‡a ÔÈ‡L ÌÈL„˜ ÌLÏ ËÁL . «»«¿≈»»ƒ∆≈»»ƒ¿∆∆¿»»

.‰¯Lk B˙ËÈÁL -¿ƒ»¿≈»

ב.85) מא, שם והרואה 86)משנה, ובנדבה, בנדר באים
מקדישם  שהוא יחשוב - קדשים לשם שוחטם שהוא

מותרים. בחוץ וקדשים לקרבן, גזרו 87)ושוחטם מדרבנן
(רש"י). פסול אבל 88)עליה בחוץ, קדשים כשוחט נראה

השחיטה. לפני הקדישום לא שהרי ממש, קדשים אינם
את  חכמים ופסלו הקדש, לשון אינן קדשים" "לשם והמלים
בחוץ  קדשים כשוחט שנראה עין, מראית משום השחיטה

(מגידֿמשנה).

.ÁÈ‰ÏBÚ ÌLÏ ËÁBM‰ ?„ˆÈk89,ÌÈÓÏL ÌLÏ , ≈««≈¿≈»¿≈¿»ƒ
ÁÒt ÌLÏ ,‰„Bz ÌLÏ90ÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ¿≈»¿≈∆«¿ƒ»¿»ƒ

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰M‰ ÏÎa B˙B‡ LÈ¯ÙÓ ÁÒt‰Â91, ¿«∆««¿ƒ¿»«»»¿»≈∆ƒ¿∆
¯cp‰ ¯·„Ï ‰ÓB„ ‡e‰ È¯‰92ÌLÏ ËÁL .·cp‰Â ¬≈∆¿»»«ƒ»¿«ƒ»»«¿≈

ÈeÏz ÌL‡ ÌLÏ ,È‡cÂ ÌL‡ ÌLÏ ,˙‡hÁ93ÌLÏ , «»¿≈»»««¿≈»»»¿≈
¯OÚÓ ÌLÏ ,¯BÎa94‰¯eÓz ÌLÏ ,95B˙ËÈÁL - ¿¿≈«¬≈¿≈¿»¿ƒ»

‰¯Lk96. ¿≈»

בנדר 89) באים תודה ושלמי ושלמים עולה שם. משנה,
הפסח 90)ובנדבה. קרבן להביא היא שחובה אףֿעלֿפי

שמפרש. כמו פסולה, שחיטתו פסח, רק 91)בערב ולא
כשלמים. ודינו פסח, יחשוב 92)בערב שהרואה

שלמים, והוא בזמנו שלא שוחטו ועכשיו לפסח, שהפרישו
שם). (רש"י מותרים בחוץ קדשים על 93)ויאמר הבא

מכפר  שהוא מפני תלוי, אשם הנקרא "וזהו כרת. חיוב ספק
בשגגה  שחטא בוודאי לו שיוודע עד לו ותולה הספק, על
לכפרה  ובא והואיל ה"א), פ"ח שגגות (הל' חטאתו" ויקריב

חטאת. לשם כשוחט כשרה שחיטתו בהמה,94)- מעשר
אשר  כל וצאן בקר מעשר "וכל שנאמר: מקדישו, שהשבט
לב) כז, (ויקרא קודש" יהיה העשירי השבט, תחת יעבור

ונדבה. בנדר קרבן 95)ואינו לו וכשאין ונדבה, בנדר אינה
תמורה. עכשיו עושה שהוא לחשוב מקום ואין ביתו, בתוך
שאלו  מפני אחר, במקום זבח לו שיש שיחשבו לחוש ואין
לו  כשיש ואפילו זה, לדבר פרסום יש שהרי יודעים, היו כן
גמרא  כשר, - זבחי תמורת לשם אמר ולא ביתו בתוך זבח

ב. מא, יאמר 96)שם שהרואה לחשוש, מקום אין כי
מפני  שלנו, כמשנה שלא פסק תלוי באשם שחט. שקדשים
לנדב  שמותר האומר אלעזר, רבי דעת שזו אמרו, שבגמרא
רבינו  ופסק עליו, חולקים חכמים אבל יום, בכל תלוי אשם
למזבח  שאסורים אףֿעלֿפי מומים, בעלי שחט ואם כרבים.
רבי  דעת מכוסה, המום מקום לפעמים כי פסולה, שחיטתו -

יוחנן.

.ËÈ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰97- È˙‡hÁÏ :¯Ó‡Â ËÁLÂ , »»¿À»«»¿»«¿»«¿«»ƒ
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL98Ôa¯˜ BÏ ‰È‰ .ËÁLÂ ,B˙Èa CB˙a ¿ƒ»¿»»»»¿»¿≈¿»«

È¯‰L ,‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ÈÁ·Ê ˙¯eÓz ÌLÏ :¯Ó‡Â¿»«¿≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈
Ba ¯ÈÓ‰99. ≈ƒ

שם.97) פרסום 98)גמרא, בעצמו נותן חטאת מחויב כל
שאמר  השומע לפיכך מעוונו, ויתכפר שיתבייש כדי לדבר,
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לשם  מפרישה הוא עתה אומר: שחיטה, בשעת חטאתי לשם
בחוץ  קדשים הרואים יאמרו בחוץ וכששוחטה חטאתו,
אףֿעלֿ כשרה שחיטתו חטאת, מחוייב אינו אבל מותרים.
שאינו  יודעים שהאנשים מכיון חטאתי, לשם שאמר פי

שם). (רש"י חטאת וכן 99)מחוייב ב. כו, תמורה משנה,
שיאמר  היא התמורה ה"א: פ"ב תמורה בהל' רבינו פסק
תחת  זו, חטאת תחת זו, חליפת זו הרי זו, תחת זו הרי
רבינו  מלשון לו. שיש והוא - הבית בתוך לי שיש חטאת
קדושת  עליה חלה כן ואם ממש, תמורה היא שזו משמע,
רבינו  בחוץ. שנשחטו כקדשים התורה, מן ופסולה הגוף
בבית  לי שיש אמר ולא זבחי, תמורת אמר שאם כאן פסק
לשם  קאמר לא "והא שם: בסוגיא ובאמת תמורה. גםֿכן
זבחי  תמורת דלשון משמע ברש"י, שם ראה זבחי?" תמורת
יזֿיח  בהלכות פסולה הלשון זה, לפי ממש. כתמורה מועיל
פסול  שם כאן, פסולה להלשון דומה אינה הי"ט, ותחילת
באכילה  רק ואסור הרואים, מפני שביארנו, כמו מדרבנן,
נעשים  וכאן בכת"י, משנה' ה'מגיד כמ"ש בהנאה, ולא
בחוץ, ושחטה בה המיר שהרי התורה, מן פסולים קדשים

מוקדשים. כפסולי בהנאה אף ואסורה

.Î‰ËÁML ‰M‡‰100:‰¯Ó‡Â ,˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ ÌLÏ »ƒ»∆»¬»¿≈«∆∆¿»¿»
˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ ÔÈ‡L ;‰¯Lk d˙ËÈÁL - È˙ÏBÚÏ BÊ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈»∆≈«∆∆

˙„ÏBÈ dÈ‡ È¯‰Â ,‰·„e ¯„a ‰‡a101‰·iÁ˙pL »»¿∆∆¿»»«¬≈≈»∆∆∆ƒ¿«¿»
ÏkL ,‰ÏÈt‰ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â .‰ÏBÚ·»»¿≈¿ƒ»∆»ƒƒ»∆»

dÏ LÈ ÏB˜ - ˙Ïtn‰102˙ÏBÚ ÌLÏ ËÁBM‰ Ï·‡ . ««∆∆≈»¬»«≈¿≈«
¯ÈÊ103;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ¯ÈÊ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ««ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿»

e¯ÈÊp‰ ¯wÚLÌÈ¯„p‰ ÔÓ ¯„ ˙104. ∆ƒ««¿ƒ∆∆ƒ«¿»ƒ

עולת 100) (לרבות) "לאתויי שם: רבינו גירסת ב. מא, חולין
אפולי  דתימא מהו להשמיענו)? בא (מה פשיטא יולדת.
שהמשנה  מתרצת הגמרא פירוש, קאֿמשמעֿלן". – אפולא
וחייבת  בצינעה, הפילה שמא חוששים שאין ללמדנו באה
שוחטות  נשים שהרי בחוץ, אותה ושוחטת עולה להביא
משנה' וב'מגיד ה"ד, בפ"ד להלן וראה לכתחילה, בקדשים

שמשקרת.101)שם. יודע  הרואה גירסת 102)וכל לפי
משנה'. 'מגיד  א. מב, שם ואולי 104)שם.103)רבינו,

מפני  תאמר: ואם שם. בסוגיא כמ"ש בצנעא, בנזירות נדר
ביתו  בתוך זבח לו יש שמא בתמורה, גם אמרו לא מה
ביתו, בתוך זבח לו יש שאם ב'תוספות', תירצו בצנעא.
יבואו  שלא כדי להודיע, שרגילים מפני קול, לו יש הדבר
בתוך  לו יש שמא חוששים אין בזבח ולפיכך מעילה. לידי
ונידב, נידר של בכלל חילקו שלא רבינו, ודעת בצנעא. ביתו
הוא  שמא חוששים ולכן הנדרים, ככל נדר גםֿכן ונזירות
שגם  נראה, רבינו [מדברי פסולה. ושחיטתו בצנעא נזיר
'מגיד  פסולה, שחיטתו - קרבנות מקריבים שאין הזה בזמן

משנה'].

.‡ÎÔÈkÒa ÔÈÊÁB‡ ÌÈL105Ôek˙Ó „Á‡ ,ÔÈËÁBLÂ ¿«ƒ¬ƒ««ƒ¿¬ƒ∆»ƒ¿«≈
‰¯eÒ‡ B˙ËÈÁL BÏ ËÁBM‰L ¯·c ÌLÏ106‡Ï ÈM‰Â , ¿≈»»∆«≈¿ƒ»¬»¿«≈ƒ…

¯zn‰ ¯·c ÌLÏ Ôek˙ elÙ‡Â ,ÏÏk ‰ek BÏ ‰˙È‰107 »¿»«»»¿»«¬ƒƒ¿«≈¿≈»»«À»
¯Á‡ ‰Ê ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - BÏ Ôek˙‰Ï¿ƒ¿«≈¬≈¿»¿≈ƒ»«∆««

‰Ê108.ÏÒBt - ÏeÒt‰ ¯·c ÌLÏ Ô‰Ó „Á‡‰ Ôek˙‰Â , ∆¿ƒ¿«≈»∆»≈∆¿≈»»«»≈

˙eÙzL da BÏ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na109Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»À»¬»
‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ˙eÙzL da BÏ ÔÈ‡ Ì‡110Ì„‡ ÔÈ‡L ; ƒ≈»À»≈»¬»∆≈»»

‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L ,BlL BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈»»∆≈∆∆≈«»»∆»
B¯ÚˆÏ111. ¿«¬

ãycew zegiyn zecewpã

ezpeek oi`y ,ely epi`y xac xqe` l`xyin mc` oi`y..."
."exrvl `l`

כי  לאסור, שמתכוון דעת גילוי גם יועיל לא זה במקרה
שלו". שאינו דבר אוסר מישראל אדם "אין

(149 cenr `"i wlg y"ewl)

בקת.105) אוחזין שניהם או בסופה, ואחד בראשה אחד
מ,106) שם משנה עולה. לשם או הרים לשם שוחט כגון

ב. ומא, - ביניהם.108)שם.107)א שהיה בלא
א.109) מא, (מגידֿמשנה).110)שם באכילה אפילו
האסור 111) דבר עושה שאינו חזקה ישראל שסתם מפני

אסור, שותפות לו יש אם ואףֿעלֿפיֿכן לחבירו. ולהזיק
לחבירו, לצער כדי לעצמו להפסיד רוצה שהוא להניח שאין
אבל  שם, רש"י כשיטת וזהו התכוון. לעבודהֿזרה ובוודאי
אם  בבהמה, שותף כשהשוחט שאפילו סוברים ה'תוספות'
שותפו. את לצער היתה שכוונתו אומרים מומר, ישראל אינו
אין  מומר שבישראל ההלכה רבינו השמיט למה לשאול ויש
שמתרצים  שם, בגמרא כמבואר כוונתו, היתה לצער אומרים

ש  אחד המשנה לשום אחד ושוחטין בסכין אוחזים שנים ל
לצער  רק היתה שכוונתו אומרים ואין פסולה, שחיטתו וכו'
בישראל  עוסקים), אנו (כאן עסקינן במאי הכא חבירו, את
- א מ, דף המשנה את מתרצת שהסוגיא לומר ויש מומר.
שסתם  אומרים אנו מומר ובישראל וכו' הרים לשום בשוחט
רבינו  אבל חבירו, את לצער ולא לעבודהֿזרה מחשבתו
בשוחט  וגם שביארנו, כמו המשניות, שתי באלו מדבר
דלא  מומר, אינו ובין מומר בין הבדל ואין וכו' עולה לשום
שבמומר  וההלכה לעבודהֿזרה. מחשבתו כאן שייך
בפ"ז  ראה הכוונה, היתה לצער אומרים אין לעבודהֿזרה

ומזיק. חובל מהל'

.·ÎML Ï‡¯OÈÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ËÁ112Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»≈∆»«¿≈»ƒ««ƒ
‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ôek˙Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L113- ∆»≈»ƒƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿∆

˙·LÁÓÏ ‡l‡ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ;‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»∆≈¿ƒ∆»¿«¬∆∆
Á·Bf‰114CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ÏÚa ˙·LÁÓÏ ‡Ï ,115, «≈«…¿«¬∆∆«««¿≈»¿ƒ»

Ï‡¯OÈÏ ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ116‰È‰ elÙ‡ ,117 ≈»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈¬ƒ»»
ÔË˜118¯‡a˙iL BÓk ,‰Ï· B˙ËÈÁL -119. »»¿ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿»≈

יהודי.112) לא עבודהֿזרה.113)בשביל לשם ואפילו
השוחט.114) אחר הולך הכל - ב לח, שם במשנה
בעל 115) והוא השוחט במחשבת תלוי שהכל יוצא מכאן

בה  לקרוא יש גוי, ששחטה ישראל בבהמת ולפיכך הזבח,
זה  ומפסוק טו), לד, (שמות מזבחו" ואכלת לך "וקרא
(לחםֿ הי"א פ"ד לקמן ראה נבילה. גוי ששחיטת למדנו

ישראל.116)משנה). של הגוי.117)שהבהמה
עבודהֿזרה.118) לעבוד יודע פ"ד 119)שאינו להלן

וגדר  יב: ובהלכה מזבחו". ואכלת לך "וקרא משום הי"א,
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עבודהֿזרה, עובד שאינו גוי שאפילו בדבר גדרו גדול
נבילה. שחיטתו

á"ôùú'ä éøùú æ"è éòéáø íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כל 1) כיצד; – ועיקור הגרמה חלדה, דרסה, שהייה, יבאר

נבילות  שש נבילה; היא אם פסולה, שחיטה שנאמר מקום
הוושט. ובדיקת מחיים;

.‡¯wÚÂ ,‰ËÈÁM‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ∆«¿ƒ»¿ƒ«
ÁL ˙BÎÏ‰:Ô‰ el‡Â .Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ¯‰f‰Ï ‰ËÈ ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»≈¿»««≈∆¿≈≈

.¯ewÚÂ ‰Ó¯‚‰ ,‰„ÏÁ ,‰Ò¯c ,‰i‰L¿ƒ»¿»»¬»»«¿»»¿ƒ

.·B„È dÈa‚‰Â ËÁLÏ ÏÈÁ˙‰L È¯‰ ?„ˆÈk ‰i‰L¿ƒ»≈«¬≈∆ƒ¿ƒƒ¿…¿ƒ¿ƒ«»
‚‚BLa ÔÈa ,‰‰LÂ ‰ËÈÁM‰ ¯Ó‚iL Ì„˜2„ÈÊÓa ÔÈa …∆∆ƒ¿…«¿ƒ»¿»»≈¿≈≈¿≈ƒ

:‰ËÈÁM‰ ˙‡ ¯Ó‚Â ¯Á‡ B‡ ‡e‰ ¯ÊÁÂ ,Ò‡a ÔÈa≈¿…∆¿»««≈¿»«∆«¿ƒ»
ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡ dÈa‚iL È„k ‰‰L Ì‡ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«∆«¿≈»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿
- ‰Ê È„kÓ ˙BÁt ‰‰L Ì‡Â ;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL -¿ƒ»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈∆

.‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

השוחט.2) ודעת בכוונת תלוי שאינו

.‚dÈa‚iL È„k d˙i‰L ¯eÚL - ‰w„ ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»«»ƒ¿ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«
- ‰q‚ ‰˙È‰ Ì‡Â .ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿¿ƒ»¿»«»
È„k - ÛBÚ·e .ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰p‰Èa‚iL È„k¿≈∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿≈

.ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰w„ ‰Ó‰a dÈa‚iL∆«¿ƒ«¿≈»«»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿

.„‰‰LÂ ËÚÓ ËÁLÂ ¯ÊÁÂ ,ËÚÓ ‰‰LÂ ËÚÓ ËÁL»«¿«¿»»¿«¿»«¿»«¿«¿»»
˙Á‡ ÌÚÙa ‰‰L ‡ÏÂ ,‰ËÈÁM‰ ¯ÓbL „Ú ,ËÚÓ¿««∆»««¿ƒ»¿…»»¿««««
˙Bi‰M‰ ÔÓÊ Ïk ·LÁzLk Ï·‡ ,‰i‰M‰ ¯eÚLƒ«¿ƒ»¬»¿∆«¿…»¿««¿ƒ

‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰i‰L ¯eÚL ÔlkÓ Û¯ËˆÈ3ÔÎÂ . ƒ¿»≈ƒÀ»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»¿≈
ËÁLiL È„Îe ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰p‰Èa‚iL È„k ‰‰L Ì‡ƒ»»¿≈∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆»¿≈∆ƒ¿«
‰ËÈÁL ËÁLiL È„k ‡Ï ,„·Ïa ÔÈÓÈq‰ ËeÚÓ BÓk¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«…¿≈∆ƒ¿«¿ƒ»

‰¯eÓ‚4.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿»¬≈¿≈¿≈»

או 3) מצטרפות שהיות אם נפשטה שלא בעייא היא שזו
נבילה. ספק היא ולכן ואם 4)לא, הסימנים. רוב היינו

נבלה. ספק כן גם מחצה שישחוט כדי שהה

.‰Û‡ ,‰Ó‰·a ÌÈL ·¯ B‡ ÛBÚa „Á‡ ·¯ ËÁL»«…∆»¿…¿«ƒƒ¿≈»«
ÔÈÓÈq‰ ˙ÎÈ˙Á ¯Ó‚Â ¯ÊÁÂ ÌBi‰ ÈˆÁ ‰‰ML Èt ÏÚ«ƒ∆»»¬ƒ«¿»«¿»«¬ƒ««ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ ,¯eÚMk da ËÁLpL ¯Á‡Ó ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ -¬≈À∆∆≈««∆ƒ¿«»«ƒ¬≈∆

CzÁÓk5.‰ËeÁM‰ ¯Oa ƒ¿«≈¿««¿»

כשר.5) שהה אפילו ולפיכך שחיטה, גמר זה ואין

.ÂBc·Ï ‰wa ËÁL6BÈˆÁ7ÔÓÊ ‰‰LÂ ,BËeÚÓ B‡ »««»∆¿«∆¿ƒ¿»»¿«
CÎa ÔÈ‡Â ‰ËÈÁM‰ ¯ÓB‚Â ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó¿À∆¬≈∆≈¿≈«¿ƒ»¿≈¿»

‰w‰ ·¯ ËÁL Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk8ËLea ·wpL B‡9 ¿¬»ƒ»«…«»∆∆ƒ≈«≈∆
‰ËÈÁM‰ ¯Ó‚Â ¯ÊÁL ÔÈa ,¯eÚMk ‰‰LÂ ‡e‰L Ïk»∆¿»»«ƒ≈∆»«¿»««¿ƒ»
- ¯Á‡ ÌB˜Óa ‰¯eÓ‚ ‰ËÈÁL ËÁML ÔÈa ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ≈∆»«¿ƒ»¿»¿»«≈
·¯ ˜ÒÙpL ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰L ÈtÓ ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«¿≈»»∆ƒ¿«…

ÔÈ‡Â ,‰Ï· - e‰MÓa ËLe‰ ·wpL B‡ dlL ‰w‰«»∆∆»∆ƒ««≈∆¿«∆¿≈»¿≈
.¯‡a˙iL BÓk ,da ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»∆∆»¿∆ƒ¿»≈

הקנה 6) בידו שתפס כגון בוושט, נגע שלא בוודאי שיודע
בו. ושחט מכיון 7)לבדו שחיטה. אינה הקנה חצי חיתוך

בעור  כמחתך הוא ולפיכך רובו כשנפסק רק נטרף שקנה
הסימנים.8)הצוואר. שני שחיטת שצריכה בבהמה

בעוף.9) בין בבהמה בין

.Ê.ÏÏk ÛBÚa ‰wa ‰i‰L ÔÈ‡L ,EÏ ¯‡a˙ ‰p‰ƒ≈ƒ¿»≈¿∆≈¿ƒ»«»∆¿¿»
;B˙ËÈÁL ‰¯Ó‚ ¯·k - ‰‰LÂ ‰w‰ ·¯ ËÁL Ì‡L∆ƒ»«…«»∆¿»»¿»ƒ¿¿»¿ƒ»
ËeÚÓa ËÁL Ì‡Â .‡e‰ ¯Oa CzÁÓ - ¯Ó‚Â ¯ÊÁLk¿∆»«¿»«¿«≈»»¿ƒ»«¿ƒ

‰w‰10ÔÓÊ Ïk ËÁBLÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰‰LÂ «»∆¿»»¬≈∆≈¿≈»¿«
·¯ ˜ÒtiL „Ú ‰Ï· ÌeMÓ ˙¯Ò‡ dÈ‡L ;‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆∆≈»∆¡∆∆ƒ¿≈»«∆ƒ»≈…

.‰w‰«»∆

בחציו.10) אפילו או

.ÁËÁL11Ba ‰‰LÂ ÛBÚ‰12Ú„BÈ BÈ‡Â ,13·w Ì‡ »«»¿»»¿≈≈«ƒƒ«
ÌB˜Óa Bc·Ï ‰w‰ ËÁBLÂ ¯ÊBÁ - ·w ‡Ï B‡ ËLe‰«≈∆…ƒ«≈¿≈«»∆¿«¿»

¯Á‡14ÌÈÙaÓ ËLe‰ ˜„B·e ,˙eÓiL „Ú BÁÈpÓe ,15. «≈«ƒ«∆»≈«≈∆ƒƒ¿ƒ
,·w ‡lL Úe„Èa - Ìc ˙tË Ba ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿»ƒ«»¿»«∆…ƒ«

.‰¯LÎe¿≈»

בקנה.11) לשחוט הראשון.12)התחיל בחציו
בדיקה.13) עושין ספק ידי שוחטים 14)לצאת לא אבל

מפני  רובו. עד עליו להוסיף כלומר, מקום, באותו הקנה את
קל  מקום באותו לשחוט התחיל שכבר שמתוך לחוש שיש
עכשיו  נעשה שהוא יאמר נקב וכשימצא בוושט לפגוע יותר
או  כדין. שלא להכשיר ויבוא מקודם, היה ולא זו בשחיטה
ויבוא  וינקבו בוושט עתה יפגע פן היא טובה עצה להיפך,
מקודם. נקוב היה שהוושט שיחשוב כדין, שלא לפסול

מפני 15) במשהו, שנקיבתו לוושט, בדיקה אין ומבחוץ
הוושט  של החיצון בעור ניכרת האדומה הדם טיפת שאין
ואפילו  לבן הוושט של הפנימי העור אבל אדום, שהוא

בו. ניכרת אדומה קטנה דם טיפת

.Ë‰„ÏÁ16ÔÓÈÒ ÔÈa ÔÈkq‰ ÒÈÎ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ¬»»≈«¿∆ƒ¿ƒ««ƒ≈ƒ»
ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ÔBÈÏÚ‰ ÔÓÈq‰ ˜ÒtL ÔÈa ,ÔÓÈÒÏ¿ƒ»≈∆»««ƒ»»∆¿¿«¿»≈
È¯‰ - ‰ËÈÁL C¯„ ‡È‰L ,‰hÓÏ ÔBzÁz‰ ËÁML∆»«««¿¿«»∆ƒ∆∆¿ƒ»¬≈

.‰ÏeÒt BÊ¿»

ומתכסה.16) מתחבאת שהסכין

.ÈÌÈÓÈq‰ ÈL ËÁLÂ ¯BÚ‰ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ∆««ƒ««»¿»«¿≈«ƒ»ƒ
B‡ ,CaÒÓ ¯Óˆ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ „ÈÏÁ‰L B‡ ,Ôk¯„k¿«¿»∆∆¡ƒ∆««ƒ««∆∆¿À»

˙ÈÏËÓ Ò¯tL17˙Áz ËÁLÂ ¯‡ev‰ ÏÚÂ ÔÈkq‰ ÏÚ ∆»««¿ƒ«««ƒ¿«««»¿»«««
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÈeÏb ÔÈkq‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÏËn‰««¿ƒƒ¿≈««ƒ¿»¬≈¿≈
¯Ó‚Â ,‰„ÏÁ‰a ÌÈÓÈq‰ ËeÚÓ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï·¿≈»¿≈ƒ»«ƒ«ƒ»ƒ¿«¿»»¿»«

.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÁ‰a ‡lL ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»∆…¿«¿»»¬≈¿≈¿≈»

על 17) מטלית שפרס והיינו מהו? מטלית תחת שם, בעיא
הצוואר. ועל הסכין

.‡È‰Ò¯c18,¯‡ev‰ ÏÚ ÔÈkÒa ‰k‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ¿»»≈«¿∆ƒ»¿«ƒ«««»
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‡Ïa ˙Á‡ ˙·a ÔÈÓÈq‰ C˙ÁÂ ,ÛÈÒa ÔÈknL C¯„k¿∆∆∆«ƒ¿«ƒ¿»««ƒ»ƒ¿«««¿…
‰‡·B‰ ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰19¯‡ev‰ ÏÚ ÔÈkq‰ ÁÈp‰L B‡ ; »»¿…»»∆ƒƒ«««ƒ«««»

„Ú ,˙eM˜ B‡ ÔBˆ C˙BÁk ,‰hÓÏ C˙ÁÂ ˜Á„Â¿»«¿»«¿«»¿≈¿ƒ«
.‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÔÈÓÈq‰ C˙ÁL∆»««ƒ»ƒ¬≈¿»

ופוסק.18) בכוח הסכין את זו 19)שדוחק לא עשה שלא
הוליך, ולא הביא או הביא ולא הוליך שאילו זו, ולא

כשרה. שחיטתו

.·È‰ÏÚÓÏ ‰wa ËÁBM‰ ‰Ê ?„ˆÈk ‰Ó¯‚‰20 «¿»»≈«∆«≈«»∆¿«¿»
LÈ ÌÈhÁ ÈL BÓÎe .‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»¿¿≈ƒƒ≈

‰w‰ ÛBÒa21CB˙a ËÁL .‰ÏB„b ˙ÚaËa ‰ÏÚÓÏ ¿«»∆¿«¿»¿«««¿»»«¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Ïk Ô‰Ó ¯iL Ì‡ :ÌÈhÁ‰22BÊ È¯‰ - «ƒƒƒƒ≈≈∆»∆¿«¿»¬≈

Ú·Bk ÈetMÓ ËÁL È¯‰L ;‰¯Lk23‰hÓÏe24‡e‰Â , ¿≈»∆¬≈»«ƒƒ«¿«»¿
Ô‰Ó ¯iL ‡Ï Ì‡Â ;‰ËÈÁLÏ Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓƒ«»»»ƒ¿ƒ»¿ƒ…ƒ≈≈∆
˙Ó¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ËÁL ‡l‡ ,ÌeÏk¿∆»»«¿«¿»≈∆¬≈À¿∆∆

.‰ÏeÒÙe¿»

לשחיטה.20) ראוי שאינו הוא 21)במקום שהקנה דע
האחרות  אבל שלימה היא העליונה והטבעת טבעות טבעות
את  ומחברת אותן מסבבת בשר של ורצועה שלימות אינן
יש  העליונה הטבעת על הקנה, ובראש הטבעות. קצות שתי
הקול  ומשם ומחודד משופע והוא בשר של כובע כמין
בשר  של גרעינים שני כמין יש זה כובע שיפוי ובסוף יוצא.

חיטים. נקראין הראש.22)והם אותו 23)לצד זה אין
כמין  אלא הקול, את לעכב הקנה פי על שנופל קטן בשר
וכלה  הולך ולמעלה ומאמצעיתו עשוי הוא ממש כובע
כובע. שיפוי נקרא שיפוי ואותו קולמוס, כמין חדוד ונעשה

ולעלות.24) לשפע הכובע שיתחיל קודם

.‚È„Á‡‰ ·¯ ËÁL25ÌÈM‰ ·¯ B‡26ÌÈÏL‰Â , »«…»∆»…«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰Ó¯‚‰a B‡ ‰Ò¯„a ‰ËÈÁM‰27; «¿ƒ»ƒ¿»»¿«¿»»¬≈¿≈»

,LÈÏL ‰lÁza ÌÈ¯‚‰ .Èe‡¯k ¯eÚM‰ ËÁL È¯‰L∆¬≈ƒ¿««ƒ»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ÌÈLÈÏL ÈL ËÁLÂ28,LÈÏL ËÁL . ¿»«¿≈¿ƒƒ¬≈¿≈»»«¿ƒ

- ÔB¯Á‡‰ LÈÏL ËÁLÂ ¯ÊÁÂ ,LÈÏL ÌÈ¯‚‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ»«¬
‰¯Lk29ÌÈ¯‚‰Â ¯ÊÁÂ ,LÈÏL ËÁLÂ ,LÈÏL ÌÈ¯‚‰ . ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ

‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÔB¯Á‡‰ LÈÏL30B‡ Ò¯c Ì‡Â . ¿ƒ»«¬¬≈¿»¿ƒ»«
- ÈÚˆÓ‡‰ LÈÏMa ÔÈa ÔBL‡¯‰ LÈÏMa ÔÈa ,„ÈÏÁ‰∆¡ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈«¿ƒ»∆¿»ƒ

.‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»

בבהמה.26)בעוף.25) הסימנים שני למד 27)של
אחד  סימן רוב שחיטת אחרי שהה שאם משהייה, רבינו
השיעור  שנשחט משום כשרה בבהמה, שניים או בעוף
שחיטת  אחרי שכשר ודרסה, בהגרמה הדין והוא כראוי,
הסוברים, פוסקים ויש בחלדה. גם הדין והוא הרוב.
ורק  נבלה ספק האחרון במיעוט וחלדה ודרסה ששהייה
של  וטעמו כשרה. הרוב, שנשחט אחרי נעשית אם הגרמה
שחיטה, במקום הם חלדה וכן ודרסה ששהייה משום דבר,
היא  הרי בפסול, קצתה נעשית השחיטה שמעשה ומכיון
שחיטה  במקום שאינה בהגרמה כן שאין מה נבלה, ספק
אחרי  מותר וזה ברגלה, או בידה מחתך כאילו הוא והרי

כראוי. השיעור הרוב 28)שנשחט שחט סוף סוף שהרי

אבל  בקנה, אמורים? דברים במה שחיטה. במקום כדרכו
פסול. אלא 29)בוושט אחת, ובבת רצוף רוב צריך שאין

היא  הרי הסימנים, של בהיקפם שחוט רוב שיש מכיון
כשרה. בשחיטה.30)שחיטה רוב כאן שאין

.„È˙¯b¯b‰ ‰¯˜ÚpL ÔB‚k ?„ˆÈk ¯ewÚ31‡È‰Â , ƒ≈«¿∆∆∆¿»««¿∆∆¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ËÓLÂ ,ËLe‰ B‡ ,‰w‰32Ì„˜ Ô‰ÈL B‡ «»∆«≈∆¿ƒ¿«∆»≈∆¿≈∆…∆

ÛBÚa „Á‡ ËÁL Ì‡ Ï·‡ .‰ËÈÁL ¯Ób33,Ba¯ B‡ ¿«¿ƒ»¬»ƒ»«∆»¿À
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ÈM‰ ÔÓÈq‰ ËÓL Ck ¯Á‡Â34. ¿««»ƒ¿««ƒ»«≈ƒ¿ƒ»¿≈»

רובם.31) או כולם הסימנים ממקומו.32)שנתדלדלו
שחיטה, בשעת כן הדבר יקרה שאם מסיני, למשה והלכה
אפשר  אי שעה באותה שנשמט הואיל פסולה, השחיטה
הסימנים. מתנדנדים העיקור שמחמת בהכשר, לשחוט

פוסל.33) סימנים עיקור בעוף נשחט 34)שגם שכבר
פוסל. אינו השחיטה שלאחר והשימוט כראוי שיעורו

.ÂË- ÈM‰ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â Ô‰Ó „Á‡ ËÓLƒ¿«∆»≈∆¿««»»«∆«≈ƒ
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL35M‰ ‡ˆÓÂ Ô‰Ó „Á‡ ËÁL .È ¿ƒ»¿»»«∆»≈∆¿ƒ¿»«≈ƒ

¯Á‡ B‡ ËÓL ‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ËeÓL»¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»ƒ¿«««
.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁL¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»

את 35) ששחט פי על אף נשמט, השחיטה וקודם הואיל
הנשמט. את ולא האחר הסימן

.ÊËËeÓL ËeÁM‰ ÔÓÈq‰ ‡ˆÓ36BÊ È¯‰ - ƒ¿»«ƒ»«»»¬≈
‰¯Lk37¯˜Ú el‡L ;¯˜Ú ‰ËÈÁL ¯Á‡ È‡ceL . ¿≈»∆««««¿ƒ»∆¡«∆ƒ∆¡«

.ËÁL ‡ÏÂ ÏcÏc˙Ó ‰È‰ - ‰ËÈÁL Ì„…̃∆¿ƒ»»»ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»

שלא 36) הסימן כשנשמט מדובר, הקודמת ההלכה בסוף
שתיעשה 37)נשחט. לשמוטה אפשר "אי האומר: כרב,

למטה  יורד היה השחיטה לפני הסימן נשמט שאם שחוטה",
נשחט. היה ולא

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38B„Èa ÔÈÓÈq‰ ÒÙz ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»««ƒ»ƒ¿»
ËÁMzL ¯LÙ‡ - ËÁLÂ ÔÒÙz Ì‡ Ï·‡ ;ËÁMLk¿∆»«¬»ƒ¿»»¿»«∆¿»∆ƒ»≈

˙‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .¯ewÚ‰ ¯Á‡39‰ËeÓL ««»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈¿»
.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ËeÁLe¿»¬≈¿≈¿≈»

שחוטה.38) נעשית שמוטה ואינו 39)שאין זמן לאחר
לא  או שחיטה קודם ונשמטו בידו הסימנים תפס אם יודע

נשמטו. השחיטה ואחר תפס,

.ÁÈBÊ È¯‰ - '‰ÏeÒt' ‰ËÈÁLa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ¿ƒ»¿»¬≈
‰Ï·40ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡ Ì‡Â , ¿≈»¿ƒ»«ƒ∆»¿«ƒ∆ƒ≈

,‰¯Lk ‰ËÈÁL ‡l‡ ‰Ï· È„ÈÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L .‰Ï·¿≈»∆≈ƒƒ≈¿≈»∆»¿ƒ»¿≈»
.e¯‡aL BÓk ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ ‰eˆ ¯L‡k«¬∆ƒ»∆«≈»»«»¿∆≈«¿
ÏÎB‡‰Â ,‰Ï· ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ‰ËÈÁLa ˜ÙÒ ÏÎÂ¿»»≈ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»¿»≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰pnÓ41. ƒ∆»«ƒ«««¿

נבלה.40) בשחיטתה שנפסלה על 41)כל העובר ככל
סופרים. דברי על מהעובר וחומר קל תורה של ספק

.ËÈ„Ú ,dnÚ dÏÏÁÂ dlL C¯È ÏhpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ«»≈∆»«¬»»ƒ»«
ıa¯zLk ‰¯ÒÁ ‰‡¯zL42BÓk ,‰Ï· BÊ È¯‰ - ∆≈»∆¬≈»¿∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿
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CzÁpL43‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡Â ,˙BÙe‚ ÈLÏ ‰˜ÏÁÂ dÈˆÁ ∆∆¿«∆¿»¿∆¿¿»ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»
¯Oa ·¯Â dz˜¯ÙÓ ‰¯aL Ì‡ ÔÎÂ .da ˙ÏÚBÓ∆∆»¿≈ƒƒ¿¿»«¿«¿»¿…»»

dnÚ44·¯ ˜ÒÙpL B‡ ,‚„k dabÓ ‰Ú¯˜pL B‡ , ƒ»∆ƒ¿¿»ƒ«»¿»∆ƒ¿«…
Èe‡¯‰ ÌB˜Óa ‡e‰L ÏÎa ËLe‰ ·wpL B‡ ,‰w‰«»∆∆ƒ««≈∆¿»∆¿»»»

‰ËÈÁLÏ45ÌÈiÁÓ ‰Ï· BÊ È¯‰ -46‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»≈«ƒ¿≈«¿ƒ»
ÛBÚ‰ „Á‡Â ‰Ó‰a‰ „Á‡Â .da ˙ÏÚBÓ47ÏÎa ∆∆»¿∆»«¿≈»¿∆»»¿»

.‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆

רש"י:42) ופירש אלעזר ר' של המימרא את רבא מפרש כך
וזו  ברביצתה יריכה ומתכסה יריכה על לרבוץ הבהמה דרך

רבוצה. כשהיא חסרונה הירך 43)ניכר ניטל דין כלומר,
נתכוון  לא אבל נבלה, שתיהן חצייה, נחתכה לדין שווה

חצייה. נחתך עם זהה הירך שניטל לומר, נפסק 44)רבינו
הצוואר. שאחורי בשר רוב בתורבץ 45)עמה נקב אבל

נבילה. ולא טריפה היא הרי הדברים,46)הוושט בשאר
מטמאה  שאינה הוושט ונקובת הגרגרת בפסוקת לא אבל

כנגדן 47)בחיים. בבהמה, חכמים שמנו טרפות לוי, תני
טריפה). כן (גם בעוף

.ÎÈÓÈt‰Â ,Ì„‡ ÔBˆÈÁ‰ :ËLeÏ BÏ LÈ ˙B¯BÚ ÈL¿≈≈«≈∆«ƒ»…¿«¿ƒƒ
‰¯Lk - „·Ïa Ô‰Ó „Á‡‰ ·w .Ô·Ï48Ô‰ÈL e·w ; »»ƒ«»∆»≈∆ƒ¿«¿≈»ƒ¿¿≈∆

.‰Ï· BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Óa ‡e‰L ÏÎa¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»
·˜p‰ ÌB˜Óa ‰ËÁLpL ÔÈ·e49ÌB˜Óa ‰ËÁLpL ÔÈa ≈∆ƒ¿¬»ƒ¿«∆∆≈∆ƒ¿¬»¿»

‰Ê Ì‰ÈL e·w .da ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡«≈≈«¿ƒ»∆∆»ƒ¿¿≈∆∆
‰Ï· - ‰Ê „‚k ‡lL50. ∆…¿∆∆∆¿≈»

מגין.48) ניקב שלא שהשני כשר, זה בלא שמא 49)זה
שחיט. קא נקב אחרים 50)במקום שבאיברים פי על ואף

כשניקבו  כשרה וכו', ריאה מוח, כגון עורות, שני בעלי
להתפשט  שדרכו בוושט - כאן זה, כנגד שלא זה שניהם
כנגד  זה הנקבים שני יזדמנו פן חוששים תכופות, ולהתכווץ

מגין. עור יהיה ולא זה

.‡ÎÌe¯w‰ ÔÈ‡ - BÓ˙Òe Ìe¯˜ Ba ‰ÏÚÂ ËLe‰ ·wƒ««≈∆¿»»¿¿»≈«¿
ÌeÏk51„ÓBÚ ıB˜ ‡ˆÓ .‰È‰Lk ·e˜ ‡e‰ È¯‰Â ,52 ¿«¬≈»¿∆»»ƒ¿»≈

‰ÏÚÂ ËLe‰ ·w ‡nL ;‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ËLea«≈∆¬≈¿≈¿≈»∆»ƒ««≈∆¿»»
Ìe¯˜53‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯ BÈ‡Â ·˜p‰ ÌB˜Óa ¿ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿∆¬»ƒƒ¿»

Bk¯‡Ï ıBw‰54·¯L ;BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ËLea «¿»¿«≈∆≈¿ƒ∆…
.„ÈÓz ÌÈˆBw‰ ˙BÏÎB‡ ˙Bi¯a„n‰ ˙BÓ‰a‰«¿≈«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."melk mexwd oi` ,enzqe mexw ea dlre hyed awp"

חוזרת  ש"טריפה היא הרמב"ם שדעת קצת משמע מכאן
מפני  היא טריפה שנחשבת הסיבה שהרי להכשירה",
אזי  יפה סותמה היה אם אבל כלום", הקרום "שאין

להכשירה. חוזרת לכאורה
משלושים  למעלה מתוך אחד מראה־מקום הוא הנ"ל,
תרפ"ב  בשנת הרוגוצ'ובי להגאון במכתב הרבי שהביא
בש"ס  מראי־מקומות משלל מוכיח ובו ,(!32 בן (בהיותו

המשניות, ופירוש נבוכים' 'מורה החזקה, י"ד וזבחים, חולין
להכשירה. חוזרת שטריפה

(308 cenr f"k wlg y"ewla `aed)

מתקיימת.51) אינה עבה סתימה אפילו ונסתם ניקב אם
קוץ 52) לו ישב שם: בגמרא בכת"י). (רדב"ז תחוב כלומר

הוושט  לתוך ונתחב קוץ שאכלה כגון רש"י ופירש בוושט,
מבחוץ. נקיבתו נראה דם 53)ואינו קורט אין אפילו

הבריא, שמא חוששין אין שאומר שם, כעולא שלא בוושט.
וברש"י  מכה. מחמת קרום שעלה והבריא נקוב היה שמא
וברא  מלשון ניקב, שמא הבריא": ל"שמא פירוש עוד שם

בחרבותם. בוושט.54)אותהן תחוב ואינו

.·ÎıeÁaÓ ‰˜È„a BÏ ÔÈ‡ - ËLÂ55ÌÈÙaÓ ‡l‡ ,56. ≈∆≈¿ƒ»ƒ«∆»ƒƒ¿ƒ
- Ìc ˙tË ÂÈÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ .˜„B·e BÎÙB‰ ?„ˆÈk≈«¿≈ƒƒ¿»»»ƒ«»

.·e˜ ‰È‰L Úe„Èa¿»«∆»»»

בין 55) בו, ניכרת קטנה דם טיפת ואין אדום החיצון העור
עד  טריפה שאינה הסימנים כנגד בצוואר דרוסה לעניין

עצמם. הסימנים לבן 56)שיאדימו שלו הפנימי העור
כלשהו. אדמימות בו וניכרת

.‚ÎdÏÏÁ ·¯ ˜ÒÙpL ˙¯b¯b57Èe‡¯‰ ÌB˜Óa «¿∆∆∆ƒ¿«…¬»»¿»»»
‰ËÈÁLÏ58‰Ï· BÊ È¯‰ -59¯q‡k ‰·w Ì‡ ÔÎÂ .60. ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ»

ÌÈpË˜ ÌÈ·˜ ‰·w61ÔB¯qÁ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ·˜ Ì‡ : ƒ¿»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆ƒ»
da¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ì‰62Ì‰a LiL ÌÈ·˜ Ì‡Â ; ≈ƒ¿»¿ƒ¿À»¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆

‰pnÓ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .¯q‡ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔB¯qÁƒ»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»ƒ∆»
‰Úeˆ¯63¯q‡ÎÏ ˙Ù¯ËˆÓ -64ÛBÚ·e .65el‡L Ïk - ¿»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»»…∆ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL ÌÈ·˜p‰ B‡ ‰Úeˆ¯‰ Ït˜Ó66ÔÁÈpÓe ¿«≈»¿»«¿»ƒ∆≈»∆ƒ»«ƒ»
Ba¯ ˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ :‰w‰ Èt ÏÚ67Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ï· - «ƒ«»∆ƒ∆∆À¿≈»¿ƒ«
.‰¯Lk -¿≈»

הטבעות 57) וכל רך, מעצם טבעות טבעות עשוייה הגרגרת
הסמוכה  העליונה שהיא הגדולה מהטבעת חוץ כולן,
של  ורצועה הגרגרת, כל מקיף הרך העצם אין כובע, לשיפוי
קצות  את מחברת (הקנה) הגרגרת כל את המסובבת בשר
סמוך  הרך והעצם למפרקת סמוכה רצועה ואותה הטבעות.
ודק  לעור הסמוך בצד מלמעלה עב הקנה ונמצא לעור,
ולרוחב  ולצוואר, העור מן הוא הגרגרת ועובי השני. בצידו
העור  מצד הגרגרת וכשנפסקה הגרגרת, רוחב הוא הצוואר
עב  הגרגרת שדופן מפני רובה, נפסק החלל, שליש עם
דק, קרום אלא אינו הצוואר ולצד העור, מצד מלמעלה
היא  למפרקת מעור בכיוון הגרגרת כשנפסקה וסתמא
ובמיעוט  לרוב, משלים הרך העצם עובי כן ואם נפסקת,
שאינה  לן משמע וקא רובו. או החלל חצי נשאר התחתון
אינו  (תנוך) הרך העצם ועובי החלל, רוב שייפסק עד נבלה

לרוב. כגון 58)משלים לשחיטה, ראוי שאינו במקום אבל
טריפה. היא הרי ולמטה הריאה כנף כתב 59)מראש כבר

לחדש  בא ולא נבלה, הגרגרת שפסוקת פעמים כמה רבינו
ופסק  הפסיקה. שיעור הוא כמה הלכה להורות אלא זה
ברוב  ולא חללה ברוב שמשערים שם, חנה בר בר כרבה
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בנקובת 60)עובייה. מטריף אינו רבינו וכנראה האיטלקי.
כפסוקה  כבר זהו כאיסר ניקבה אם אלא נקובה, משום הקנה

רבינו  נבלה. נקראת מצומצם והיא כאיסר שאפילו פוסק,
מכאיסר. יתר צריך ואין כנפה.61)נבלה ניקבה

הגרגרת 62) ופסוקת - כלום חסר ואינו הואיל פסיקה, שזהו
שום  מגופה חסר לא "אם לרבינו: המשנה ובפירוש ברובה.
אם  מצטרפין נקבים אותם כל בעור מחט שנוקב כמי דבר
"טריפה" שכתב מה טריפה". גרגרת רוב שיעור בכולם יש
מקומות  בכמה שכתב מה על וסמך שאסורה, לומר נתכוון
רב  של מימרא נבילה. הגרגרת שפסוקת זו, הלכה בסוף וגם
בהם  ושאין לכאיסר מצטרפין חיסרון בהם שיש נקבים שם:

לרובה. מצטרפין חיסרון.63)חיסרון בה ויש לאורכה
נבלה.64) היא איסר, כשיעור יהיה אותה כשמעגלים אם
אין 65) העוף גרגרת שבכל מפני כאיסר לשיעור מקום שאין

השיעור 66)כאיסר. בהם שגם קטנים נקבים בניקבה
כאיסר. בעוף 67)בבהמה הקנה רוב ושיעור חללו. רוב

וקטנו. גודלו לפי הוא

.„Î‰È„„ˆ ÈMÓ LlÙÓ ·˜ ˙¯b¯b‰ ‰·w68È„k ƒ¿»««¿∆∆∆∆¿À»ƒ¿≈¿»∆»¿≈
BaÁ¯Ï ¯q‡ ÒkiL69dk¯‡Ï ‰˜cÒ .‰Ï· -70, ∆ƒ»≈ƒ»¿»¿¿≈»ƒ¿¿»¿»¿»

‰ËÈÁLÏ da Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ¯izL ‡Ï elÙ‡71 ¬ƒ…ƒ¿«≈ƒ«»»»»ƒ¿ƒ»
.‰¯Lk - ‰hÓÏ e‰MÓe ‰ÏÚÓÏ e‰MÓ ‡l‡∆»«∆¿«¿»«∆¿«»¿≈»

כגון 68) הרי"ף, ופירש "נפחתה" גרסינן: שם בגמרא
חיסרון. בו שיש מפולש נקב יורה 69)שניקבה [בטור

כעובי  הוא שהשיעור רבינו כוונת פירש לד, סימן דעה
לכל  איסר הנקבים בשני להכניס אפשר אם [איסר], (דינר)
ולא  בבהמה מדברת זו שהלכה ונראה נבילה.]. - רחבו

מתוך 70)בעוף. לרוחבה נפסקה אם קל. יותר והוא
לגמרי  ניתק למעלה מושך והצוואר למטה מושכת שהריאה
שהצוואר  כמה כל לאורכה, נסדקה אבל ומחלים, חוזר ואינו

ומחלים. וחוזר והולך סוגר הוא באותה 71)נמשך
העוף. או הבהמה

.‰Î‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰·wpL ˙¯b¯b«¿∆∆∆ƒ¿»¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»
‰zÚ d˙B‡ ÔÈ·˜B - ‰·w ‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰·wƒ¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»«»

·˜pÏ ·˜p‰ ÔÈn„Óe ,¯Á‡ ÌB˜Óa72- BÏ ‰Ó„ Ì‡ . ¿»«≈¿«ƒ«∆∆«∆∆ƒƒ¿∆
˙¯zÓ73‰ÏB„‚ ‡ÈÏÁÓ ‡l‡ ÔÈn„Ó ÔÈ‡Â .74‡ÈÏÁÏ À∆∆¿≈¿«ƒ∆»≈À¿»¿»¿À¿»

.‰ÏB„‚Ï ‰pËwÓ ‡Ï Ï·‡ ,‰pË˜Ï ‰pËwÓ B‡ ‰ÏB„‚¿»ƒ¿«»ƒ¿«»¬»…ƒ¿«»ƒ¿»
‡ÈÏÁÂ ‡ÈÏÁ Ïk ÔÈ·e ,‡e‰ ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰w‰ ÏkL∆»«»∆À¿À¿≈»À¿»¿À¿»

‰k¯Â Ô‰È˙MÓ ‰pË˜ ˙Á‡ ‡ÈÏÁ75. À¿»««¿«»ƒ¿≈∆¿«»

או 72) פסוקה נמצאת אם הדין והוא בקנה". "מקיפין
נ  זה אם יודעים אנו ואין כאיסר שחיטה קדורה קודם עשה

שחיטה. לאחר השחיטה 73)או שקודם הנקבים שאין
השחיטה, אחר שנעשו בבשר לנקבים במראיהם דומים

שחיטה. אחר נעשה זה נקב גם ולפירוש 74)ובוודאי
- חוליא פירש, שם, רש"י אבל טבעת. היא חוליא רבינו

טבעות. בלשון 75)שלוש הטבעות. שבין העור פירוש:
חוליא". "בר הגמרא:

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שחיטה 1) אצל מצויין ושרוב לשחוט; הראוי הוא מי יבאר

סוף; ועד מתחילה לשחיטה ישנה אם ודין הם; מומחין
מותרת. אם ובייתוסי, צדוקי שחיטת

.‡˙‡ ÔÈ„ÈÒÙnL ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ú„BÈ BÈ‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆≈≈«¬ƒ»¿»ƒ∆«¿ƒƒ∆
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ËÈÁM‰2e¯‡aL ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰Ó3, «¿ƒ»¿«≈»∆≈ƒ¿¿ƒ»∆≈«¿

BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁLÂ4,B˙ËÈÁMÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¿»«≈¿≈«¿»∆¡…ƒ¿ƒ»
‡e‰ ‡Ï5‰Ï· ˜ÙÒÏ ‰·B¯˜ BÊ È¯‰Â .ÌÈ¯Á‡ ‡ÏÂ6. …¿…¬≈ƒ«¬≈¿»ƒ¿≈¿≈»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎB‡‰Â7. ¿»≈ƒ∆»¿«ƒ«ƒ«««¿

פגומה.2) בסכין ישחוט שלא כדי הסכין, בדיקת כגון
כשרה, שחיטתו שחיטה, דקדוקי כל יודע שאינו ואףֿעלֿפי
הלכה  סוף להלן וראה ספקותיו. על לחכם לשאול יודע אם

כגֿכד.3)ב. הלכות א ופרק א, הלכה ג אם 4)פרק אבל
ובמגידֿמשנה  משחיטתו. לאכול מותר גביו על עומד חכם
לו  למסור מותר לכתחילה שאפילו הרשב"א, בשם כתב,

גביו. על עומד כשחכם שאחר 5)לשחוט, ואףֿעלֿפי
ולא  שהיתי שלא לי ברי אומר שחיטה, הלכות שלימדוהו
שהה  שמה שלימדוהו, לפני ששחט מה לאכול אסור דרסתי,
שחיטה. הלכות אז ידע שלא מכיון הרגיש, ולא ודרס

בשחיטה,6) רגיל בלתי מה דבר כשנולד הוא, נבילה ספק
כאן  אבל לאו, אם פסול ההוא הדבר אם יודעים אנו ואין
או  שהה שמא חוששים שאנו אלא זה, כעין דבר נולד לא
כתב  שחיטה,לפיכך הלכות ידע שלא מתוך הרגיש ולא דרס

נבילה. לספק קרובה כמו 7)רבינו, איסור, ספק ככל
פעמים. כמה שנתבאר

.·ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡ eÈÙa ËÁL elÙ‡Â8 «¬ƒ»«¿»≈«¿«¿»≈¿»ƒ
È¯‰Â ,‰¯Lk ‰ËÈÁL9ÔÈ·Ï BÈa ËÁML BÊ ‰ËÈÁL ¿ƒ»¿≈»«¬≈¿ƒ»∆»«≈¿≈

‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ‰¯eÓ‚e ‰BÎ ‰ËÈÁL BÓˆÚ10. «¿¿ƒ»¿»¿»»∆¡…ƒ∆»
„ÈÒÙiL ¯LÙ‡ ,ÌÈ„ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·c Ú„BÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈≈«¿»ƒ««¿ƒƒ∆¿»∆«¿ƒ

Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ‰ËÈÁM‰11Ò¯„È B‡ ‰‰LiL ÔB‚k , «¿ƒ»¿≈≈«¿∆«¿∆ƒ¿…
.B˙ek ‡Ïa el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰Óe‚t ÔÈkÒa ËBÁLÈ B‡ƒ¿¿«ƒ¿»¿«≈¿≈¿…«»»

פעמים.8) ושלש שתים הדעת.9)שם: על מתקבל כלומר,
דרסתי.10) ולא שהיתי שלא לי ברי אומר הוא אם ואפילו
בהלכה 11) שנתבאר כמו שחיטה, הלכות ידע שלא מפני

הקודמת.

.‚‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„BiL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆≈«ƒ¿¿ƒ»¬≈∆…
ÈÙa ËBÁLiL „Ú ,‰lÁzÎÏ BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËBÁLÈƒ¿≈¿≈«¿¿«¿ƒ»«∆ƒ¿ƒ¿≈

˙Ba¯ ÌÈÓÚt ÌÎÁ12ÊÈ¯ÊÂ ÏÈ‚¯ ‰È‰iL „Ú13Ì‡Â . »»¿»ƒ««∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰¯Lk B˙ËÈÁL - BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ‰lÁz ËÁL14. »«¿ƒ»≈¿≈«¿¿ƒ»¿≈»

מוחזק.12) בתלמוד: נקרא בשחיטתו.13)וזה יתעלף ולא
לכתחילה  לו למסור שלא שמחמירים הוא בעלמא וחומרא

להתעלפות,14)לשחוט. חוששים אנו שאין בדיעבד,
בדיקה. צריך אינו לפנינו ישנו אם ואפילו

.„‰OÚpL „Ú ÌÎÁ ÈÙa ËÁLÂ ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„Bi‰«≈«ƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ¿≈»»«∆«¬»
‰ÁÓÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÏÈ‚¯15ÔÈËÁBL ÔÈÁÓn‰ ÏÎÂ . »ƒ«ƒ¿»À¿∆¿»«À¿ƒ¬ƒ

ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL elÙ‡Â .ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa ‰lÁzÎÏ16Ì‡ , ¿«¿ƒ»≈»¿≈«¿»«¬ƒ»ƒ«¬»ƒƒ
.‰lÁzÎÏ ÔÈËÁBL el‡ È¯‰ - ÔÈÁÓÓ eÈ‰»À¿ƒ¬≈≈¬ƒ¿«¿ƒ»

לחם15ֿ) וראה ומוחזק". "מומחה נקרא: זה הגמרא לפי
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כיוון 16)משנה. עבדות, לשם וטבלו שמלו כנענים עבדים
כנשים. דינם - כנשים במצוות שחייבים

.‰L¯Á17‰ËBL18BzÚ„ ‰ÏaÏa˙pL ¯BkLÂ ÔË˜Â19 ≈≈∆¿»»¿ƒ∆ƒ¿«¿¿»«¿
,˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt Ô˙ËÈÁL - eËÁML∆»¬¿ƒ»»¿»ƒ¿≈∆≈»∆««

eÏ˜Ï˜È ‡nL20,Ú„Bi‰ ÈÙa eËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆»¿«¿¿¿ƒ»ƒ»¬ƒ¿≈«≈«
‰¯Lk Ô˙ËÈÁL - Ô‚‰k eËÁML Ô˙B‡ ‰‡¯Â21. ¿»»»∆»¬«…∆¿ƒ»»¿≈»

מדבר.17) ואינו שומע מסימנים 18)שאינו אחד בו שיש
כסותו, מקרע הקברות, בבית לן בלילה, יחידי יוצא אלו:

לו. שנותנים מה לוט.19)מאבד של לשכרותו שהגיע היינו
יב. הלכה ב פרק כיון 20)ראה קלקלו, שמא הכוונה

נקט  אלא פסולה. שחיטתו שחט שאם בדיעבד שמדובר
שמרמז  ואפשר יקלקלו". "שמא חולין בריש המשנה לשון
בראש  המשנה בדברי יב: חולין הגמרא לדיוק רבינו, בזה
וכו', יקלקלו שמא אלא קתני, לא קלקלו "שמא הפרק
אפילו  לכתחילה", חולין להם מוסרים שאין זאתֿאומרת
שאחרים  במקום כגון כשרה, שחיטתן שבדיעבד במקום
בל  על שעובר משום דבר: של טעמו כפירש"י. אותם רואים
וראה  לאכילה, הבהמה ותיפסל לקלקל שדרכם תשחית,

טעמים. עוד את 21)במגידֿמשנה לאמן כשיודע דוקא קטן,
שביודע  אומרים ויש . מב: בסוכה כמבואר בשחיטה ידו
אם  לשחוט, לכתחילה אפילו לו מוסרים ידו את לאמן

אותו. רואים אחרים

.ÂeÏˆ‡ Úe„È BÈ‡L ÈÓ22BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁML ƒ∆≈»«∆¿≈∆»«≈¿≈«¿
B˙B‡ ÔÈÏ‡BL -23˙BÎÏ‰ È¯wÚ Ú„BÈ ‡ˆÓ Ì‡ . ¬ƒƒƒ¿»≈«ƒ»≈ƒ¿

.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ‰ËÈÁL¿ƒ»¿ƒ»¿≈»

שחיטה.22) בהלכות בקיא הוא בודקים 23)אם כלומר,
מומחים  שחיטה אצל מצויים רוב דקי"ל ואףֿעלֿגב אותו.
לברר  ואפשר לפנינו וישנו הואיל ז), הלכה (לקמן הם
או  שחיטה הלכות יודע אם בדיקה חכמים הצריכו הדבר,
רגיל, שהוא לנו ידוע אינו אם אפילו מוחזק, לענין אבל לא.
ואפילו  נתעלף, שמא חוששים אין עצמו לבין בינו ושחט
המצויים  שרוב מפני אותו, לשאול צריך אין לפנינו הוא אם

מתעלפים. אינם שחיטה אצל

.Ê˜BÁ¯Ó ÈÏ‡¯OÈ eÈ‡¯L È¯‰24,BÏ CÏ‰Â ËÁML ¬≈∆»ƒƒ¿¿≈ƒ≈»∆»«¿»«
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡ Ú„BÈ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ≈«ƒ≈≈«¬≈À∆∆
‰Ó‰a‰ ‡ˆÓe ,ÈÏ ËBÁLe ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈ƒ¿≈¿ƒ»»«¿≈»

¯Á‡ B‡ dËÁL BÁeÏL Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ËeÁL25- ¿»¿≈»«ƒ¿¿»»«≈
ÔÈÈeˆn‰ ·¯L .˙¯zÓ BÊ È¯‰26ÔÈÁÓÓ ‰ËÈÁL Ïˆ‡ ¬≈À∆∆∆…«¿ƒ≈∆¿ƒ»À¿ƒ
.Ô‰≈

שחיטה 24) אצל מצויים רוב על סומכים לפנינו, שאינו כיון
שחיטה  הלכות עיקרי הם יודעים כלומר, הם. מומחין

בשחיטה. עושה 25)ורגילים שליח חזקה אמרו לא שהרי
להחמיר. אלא להקל, באיסוריןֿ אם 26)שליחותו ואפילו

מותרת. היא השליח, לא שחטה, שאחר הוברר

.Á- ˙Èaa ËeÁL B‡ˆÓe ,ÏB‚¯z B‡ È„‚ BÏ „·‡»«¿ƒ«¿¿¿»»««ƒ
B‡ˆÓ .Ô‰ ÌÈÁÓÓ ‰ËÈÁL Ïˆ‡ ÔÈÈeˆn‰ ·¯L ;¯zÓÀ»∆…«¿ƒ≈∆¿ƒ»À¿ƒ≈¿»

˜eMa27Ïa˙ ‡nL ;¯eÒ‡ -28ÔÎÂ .CÏL‰ CÎÈÙÏe , «»∆»ƒ¿«≈¿ƒ»À¿«¿≈
˙ÈaaL ‰tL‡a B‡ˆÓ Ì‡29.¯eÒ‡ - ƒ¿»»«¿»∆««ƒ»

בבית 27) שאסור, מודים הכל שבשוק באשפה שם: בגמרא
ור'הכל יהודה ר' נחלקו שבבית ובאשפה שמותר, מודים

אפילו  שבשוק רבינו, ודעת הגלילי. יוסי ר' של בנו חנינא
דעת  גם וכן כמותו. ופסק יהודה, ר' אוסר - באשפה לא

פליגי. כי דיבורֿהמתחיל שם אומרים 28)ה'תוספות' ואין
בחוץ. שהושלך מכיון מומחים, שחיטה אצל מצויין שרוב
שם. השליכה ולפיכך בשחיטה, נתנבלה ודאי פירש: ורש"י

שם,29) שבבית, באשפה נבילתו להטיל עשוי שאדם
שבשוק. באשפה וכלֿשכן

.ËÓÓ˜zzLpL ‰Á30ÚÓBLÂ ÔÈ·Ó ‡e‰ È¯‰Â , À¿∆∆ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ¿≈«
‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ‰BÎ BzÚ„Â31ÈÓ ÔÎÂ . ¿«¿¿»¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿≈ƒ

ÚÓBL BÈ‡L32ËÁBL ‰Ê È¯‰ -33. ∆≈≈«¬≈∆≈

מדבר.30) ואינו שומע כי 31)היינו מברכים, כשאחרים
אחרים  אין ואפילו ברכה. בלי לשחוט אסור לכתחילה

מומחה. והוא הואיל מותר, אותו, מדבר.32)רואים אבל
שדייק 33) הרא"ש, בשם מביא והמגידֿמשנה לכתחילה.

בבבא  כמו "לכתחילה" כאן סיים שלא רבינו מלשון
שאינו  מפני לשחוט, לו אין שלכתחילה שמעֿמינה ראשונה,
לאזניו, הברכה להשמיע צריך המברך שהרי לברך, יכול
ד', פרק תרומות בהלכות (וראה יצא. לא שומע אינו ואם
לכתחילה, לתרום להם שאסור החמישה בין רבינו שמנה
שנינו  וכך לברך, יכול שאינו מפני שומע, ואינו המדבר את
האלם". וכו' יתרומו לא "חמשה ו: משנה א פרק בתרומות
ולדעת  לברך, יכול שאינו מפני הטעם מפורש ובירושלמי
בין  גדול הבדל לתרומה? שחיטה בין מה קשה הכסףֿמשנה
גם  הוא יכול מברך, כשאחר בתורם, לתרומה. שחיטה
יודע  אדם כל לא בשחיטה, אבל האלם. יתרום ולמה לתרום
לו  מוסרים ומוחזק, מומחה אלם וכשלפנינו לשחוט,
אשר"י  והגהות רא"ש וראה יברך. ואחר לשחוט לכתחילה
כאן, כסףֿמשנה שם, יוםֿטוב' ו'מעדני חולין מסכת ריש

א). סימן יורהֿדעה וביתֿיוסף

.ÈËBÁLÈ ‡Ï - ‡Óeq‰34Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ «»…ƒ¿¿«¿ƒ»∆»ƒ≈
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁL Ì‡Â ;B˙B‡ ÌÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡35. ¬≈ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ»¿≈»

יקלקל.34) שמא יג: חולין אצל 35)משנה שרגיל כיון
שחט. כהלכה בוודאי שחיטה,

.‡ÈÈÙa ËÁML Èt ÏÚ Û‡ ,ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»«««ƒ∆»«ƒ¿≈
‰È‰ elÙ‡Â ,‰ÙÈ ÔÈkÒa Ï‡¯OÈ36ÔË˜37B˙ËÈÁL - ƒ¿»≈¿«ƒ»»«¬ƒ»»»»¿ƒ»

d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰Ï·38:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ¿≈»¿∆«¬ƒ»»ƒ«»∆∆¡«
ÏÎ‡È ‡nL ¯È‰Ê‰L ¯Á‡Ó .BÁ·fÓ zÏÎ‡Â EÏ ‡¯˜Â¿»»¿¿»«¿»ƒƒ¿≈««∆ƒ¿ƒ∆»…«

¯eÒ‡ BÁ·fL „ÓÏ ‰z‡ ,BÁ·fÓ39‰ÓB„ BÈ‡Â . ƒƒ¿«»»≈∆ƒ¿»¿≈∆
‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„BÈ BÈ‡L Ï‡¯OÈÏ40. ¿ƒ¿»≈∆≈≈«ƒ¿¿ƒ»

זה,37)הגוי.36) דין למד רבינו עבודה ֿזרה. עובד  ואינו
"עובד  אמרו ולא סתם, נכרי" "שחיטת ששנינו ממה

בהנאה 38)עבודהֿזרה". אסורה אינה אבל כנבילה,
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מחשבת  שסתם שם, בגמרא כמבואר עבודהֿזרה, כתקרובת
ב  פרק למעלה מדבריו יוצא וכן לעבודהֿזרה. אינה גוי
ולא  בהנייה", מותרים בעזרה, חולין ששחט "וגוי ב: הלכה

גוי. ששחטם מפני בהנאה אסור,39)נאסרו שזבחו וכיון
נבילה. משום עליו ולוקה כראוי, נזבח לא כאילו הוא הרי
זו  הרי גוי שחיטת שונים: אנו חולין בראש ובתוספתא
ואכלת, וזבחת שנאמר פסולה, זו הרי הקוף ושחיטת פסולה,

נכרי. שזבח נבילה"40)ולא לספק קרובה "רק ששחיטתו
שחיטתו  אותו, רואה החכם גביו.ואם על עומד חכם כשאין
כשישראל  אפילו נבילה שחיטתו ששחט, גוי אבל כשרה.

אותו. רואה

.·ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ elÙ‡L ,¯·ca e¯„b ÏB„b ¯„‚Â41 ¿»≈»»¿«»»∆¬ƒ≈»ƒ
.‰Ï· B˙ËÈÁL - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ BÈ‡L∆≈≈¬»»»¿ƒ»¿≈»

בפירוש,41) כתוב אחרות ובמהדורות תושב, גר גוי כגון
שבע  לשמור עליו שקיבל גוי פירוש, תושב", גר "כגון
מדרבנן, רק שאסור ומשמע נח. בני עליהן שנצטוו מצוות
מרדות. מכת לוקה והעובר גדרו" גדול "וגדר כתב: שהרי
הקודמת, בהלכה בפירוש רבינו כתב קטן, בגוי (אבל
יעבוד  קטן גוי כי דבר, של וטעמו התורה. מן שלוקה

תושב. גר מהֿשאיןֿכן כשיגדל, עבודהֿזרה

.‚ÈÔÈÓÈÒ ËeÚÓ ËÁLÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿…ƒƒ»ƒ
„·BÚ‰ ¯Ó‚Â Ï‡¯OÈ ÏÈÁ˙‰ B‡ ,Ï‡¯OÈ ¯Ó‚Â¿»«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»«»≈
„ÚÂ ‰lÁzÓ B˙ËÈÁLÏ dLÈ .‰ÏeÒt - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«

ÛBÒ42BÈ‡L ¯·c ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ËÁL Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«»≈»ƒ»»∆≈
,„·Ïa ˙¯b¯b‰ ÈˆÁ ËÁML ÔB‚k ,‰Ï· B˙B‡ ‰OBÚ∆¿≈»¿∆»«¬ƒ««¿∆∆ƒ¿«

‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ¯Ó‚Â43. ¿»«ƒ¿»≈¬≈¿≈»

ואם 42) מהשחיטה, חלק הוא השחיטה תחילת כלומר,
שם, סבא לוי לדעת ואפילו פסולה. - גוי בידי נעשתה
אין  ישראל ידי על וכשנגמרה לבסוף, אלא לשחיטה שאינה
של  רובו שחט שהגוי כאן הגוי, שם על נקראת השחיטה
או  הגרגרת כפסוקת זה שהרי פסולה, בוושט, משהו או קנה
של  מימרא כשרה, שחיטה של בדרך שלא הוושט נקובת
רש"י  ראה וכו'", טריפה מעשה בה נעשה "שהרי שם: רבא

למעלה 43)שם. ונתבאר מאליה, מנפסקה יותר גרוע שאינו
עליו  והוסיף נקוב, קנה חצי היה שאם יא, הלכה א בפרק
בה  שחט א: א, פרק חולין ובתוספתא כשר. שהוא, כל
- וגמרה ישראל ובא טריפה, אותו עושה שאינו דבר (הגוי)

באכילה. מותרת

.„È‰¯·ÚÏ ¯ÓeÓ Ï‡¯OÈ44˙B¯·Ú‰ ÔÓ45‰È‰L ƒ¿»≈»«¬≈»ƒ»¬≈∆»»
‰ÁÓÓ46Ï‡¯OÈ CÈ¯ˆÂ .‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - À¿∆¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿»≈

‰Ê ¯ÓeÓÏ ‰pzÈ Ck ¯Á‡Â ÔÈkq‰ ˙‡ ˜c·Ï ¯Lk»≈ƒ¿…∆««ƒ¿««»ƒ¿∆»¿»∆
˜c·Ï Á¯BË BÈ‡L B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,da ËÁLÏ47Ì‡Â . ƒ¿…»ƒ¿≈∆∆¿»∆≈≈«ƒ¿…¿ƒ

‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÏlÁÓ B‡ ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓ ‰È‰48 »»»«¬»»»¿«≈«»¿«¿∆¿»
ÒB¯B˜Èt‡ B‡49,ea¯ ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÙBk‰ ‡e‰Â , ∆ƒ¿«≈«»¿∆«≈

·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰·eLz ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk„ ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈¿≈
.‰Ï· B˙ËÈÁLe ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ»¿≈»

והרגל 44) בזדון עבירה אותה לעשות שהוחזק אחת,

הקלות. מן היתה אפילו בה, ד.45)ונתפרסם שם בגמרא
דין רבא לתיאבון".אמר נבלות אוכל מומר "ישראל זה

מכל  אחרת לעבירה במומר שהואֿהדין סובר, ורבינו
נבילות  לאכילת מומר שאפילו משמיענו, ורבא העבירות.
לתיאבון, העושה במומר רק וזה בשחיטתו. לאכול מותר
אבל  אסור, דבר בידו כשיש המותר דבר לחפש טורח שאינו
מועילה  - ההיתר את מעדיף הוא והיתר איסור כשבידו
ה', את להקניט כלומר, להכעיס, מומר אבל הסכין. בדיקת
ששחיטתו  זו, הלכה בסוף הנזכר אפיקורוס בכלל הוא הרי

פסולה. אופן מומחה 46)בכל הוא אם ידוע אין אם אבל
מצויין  רוב במומר אומרים שאין אותו, לבדוק צריך לא, או

הם. מומחים שחיטה שמא 47)אצל חוששים אין אבל
אין  כשרה ששחיטה מכיוון בכוונה, שחיטתו יקלקל
ואכיל  היתרא שביק "לא פסולה משחיטה מרובה טירחתה
האסור). את ויאכל המותר את יעזוב (לא איסורא"

ה.48) שם לעבודהֿזרה, כמומר בנוסחאות 49)שהוא
מנה  לא ז, הלכה ב פרק תשובה בהלכות מין. או אחרות:
לו  קבע אלא "אפיקורסים" בסוג בתורה הכופר את רבינו
מכחישי  את מגדיר הוא שם ח ובהלכה עצמו, בפני סוג
טז, בהלכה כאן ואילו בתורה, ככופרים שבעלֿפה תורה
ובלחםֿ גביהם. על עומד כשישראל שחיטתם מתיר הוא

נכון. יישוב מצא ולא אלה, ניגודים על העיר כאן משנה

.ÂË‰¯·Úa ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰L ÈÓ50˙B¯·Ú‰ ÔÓ ƒ∆»¿≈«¬≈»ƒ»¬≈
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz ÏL51Ì‡ , ∆»¬≈∆≈≈¿≈«¿ƒ

‰ÁÓÓ ‰È‰52ÁÈpÓ BÈ‡L ;53¯·c ÏÎB‡Â ¯zÓ ¯·c »»À¿∆∆≈«ƒ«»»À»¿≈¿«
elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ Ïk ÏÚ ‡È‰ ‰˜ÊÁ BfL .¯eq‡ƒ∆¬»»ƒ«»ƒ¿»≈«¬ƒ

.Ô‰Ó ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ≈∆

על 50) לעבור ומועד מומר ואינו עבירה, עשה אחת שפעם
מצוה. אחרים.51)אותה ידי על הסכין לבדיקת צריך ואינו

אין 52) אם אבל מומחה. שהוא בו יודעים אם משמע,
הם, מומחים שחיטה אצל מצויים רוב אומרים אין יודעים,

הקודמת. בהלכה בשחיטה 53)ראה יקלקל לא כן, ואם
הסכין. את יבדוק וגם בכוונה,

.ÊËÔÈ˜B„v‰ el‡54ÏÎÂ Ô‰È„ÈÓÏ˙Â ÔÈÒBzÈa‰Â ≈«¿ƒ¿««¿ƒ¿«¿ƒ≈∆¿»
‰t ÏÚaL ‰¯Bza ÌÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡L Ô‰È¯Á‡ ÌÈÚBh‰«ƒ«¬≈∆∆≈»«¬ƒƒ«»∆¿«∆
BÊ È¯‰ - eÈÙa eËÁL Ì‡Â .‰¯eÒ‡ Ô˙ËÈÁL -¿ƒ»»¬»¿ƒ»¬¿»≈¬≈
,eÏ˜Ï˜È ‡nL ‡l‡ Ô˙ËÈÁL ¯eq‡ ÔÈ‡L .˙¯zÓÀ∆∆∆≈ƒ¿ƒ»»∆»∆»¿«¿¿
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ËÈÁM‰ ˙¯B˙a ÔÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡ Ì‰Â¿≈≈»«¬ƒƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»≈»

.eÏ˜Ï˜ ‡Ï :¯ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«…ƒ¿«¿

כתוב 54) שאינו במה מאמינין שאינם הכותים כדין דינם
כגוים  ועשאום עליהם שגזרו ולפני ג. חולין בתורה, בפירוש
לא  הצדוקים כי ו. שם יונה. לדמות שעבדו מפני גמורים.
בשחיטתם  בפנינו שחטו אם ולכן עבודהֿזרה, על נחשדו

יד. בהלכה למעלה שכתבנו מה וראה מותרת.

.ÊÈ˙ËÈÁLa eeËˆ ‡Ï ¯a„na Ï‡¯OÈ eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»…ƒ¿«ƒ¿ƒ«
ÔÈ¯ÁB eÈ‰ ‡l‡ ,ÔÈlÁ‰55ÔÈÏÎB‡Â ÔÈËÁBL B‡ «Àƒ∆»»¬ƒ¬ƒ¿¿ƒ

‰ˆB¯‰ ÏkL ,¯a„na eeËˆÂ .˙Bn‡‰ ¯‡Lkƒ¿»»À¿ƒ¿««ƒ¿»∆»»∆
ËÁLÏ56LÈ‡ :¯Ó‡pL .ÌÈÓÏL ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï - ƒ¿……ƒ¿∆»¿»ƒ∆∆¡«ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31



קסט dhigy zekld - dyecw xtq - ixyz f"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ï‡Â ,¯ÓB‚Â ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ Ï‡¯OÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿«¿≈¿∆
,¯ÓB‚Â e‡È·È ¯L‡ ÔÚÓÏ ,¯ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∆«…∆≈¿≈¿««¬∆»ƒ¿≈
¯ÁÏ ‰ˆB¯‰ Ï·‡ .¯ÓB‚Â ÈÈÏ ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê eÁ·ÊÂ¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ«»¿≈¬»»∆ƒ¿…

ÏÎ‡ÏÂ57.¯ÁB ‰È‰ - ¯a„na ¿∆¡…«ƒ¿»»»≈

יז.55) שם עקיבא ר' כשרה.56)דברי חולין.57)שחיטה

.ÁÈBÊ ‰ÂˆÓe58¯a„na ‡l‡ ,˙B¯B„Ï ˙‚‰B dÈ‡ ƒ¿»≈»∆∆¿∆»«ƒ¿»
eÒkiLkL ,ÌL eeËˆÂ .‰¯ÈÁp‰ ¯z‰ ˙Úa „·Ïaƒ¿«¿≈∆≈«¿ƒ»¿ƒ¿«»∆¿∆ƒ»¿
‡l‡ ÔÈlÁ eÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰¯ÈÁp‰ ¯Ò‡z ı¯‡Ï»»∆≈»≈«¿ƒ»¿……¿Àƒ∆»
.‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌÏBÚÏ ÌB˜Ó ÏÎa eËÁLÈÂ ,‰ËÈÁLaƒ¿ƒ»¿ƒ¿¬¿»»¿»»¬»»
zÁ·ÊÂ ,¯ÓB‚Â EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ ·ÈÁ¯È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ¿»¡…∆∆¿À¿¿≈¿»«¿»

¯ÓB‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈ Ô˙ ¯L‡ E‡vÓe E¯˜aÓ59BÊÂ . ƒ¿»¿ƒ…¿¬∆»«¿»¡…∆¿≈¿
Ck ¯Á‡Â ËÁLÏ :˙B¯B„Ï ˙‚‰Bp‰ ‰Âˆn‰ ‡È‰ƒ«ƒ¿»«∆∆¿ƒ¿…¿««»

ÏÎ‡È60. …≈

לשוחטם.58) שרוצים הבהמות את לשלמים, להקדיש
כנראה 59) "אלהיך", המלה בלי לך" ה' נתן "אשר בפסוק

כאן. נפלה בשר,60)טעותֿסופר לאכול ירצה אם כלומר,
א. פרק למעלה וראה לשחוט. מצוה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בסיני;1) למשה לו נאמרו טריפות מיני ששמונה יבאר

מותרת. או אסורה ספיקה ואם כיצד? דרוסה

.‡˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k2‰Ù¯h‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»∆«¿≈»
˙eÓÏ ‰ËBp‰ ‡È‰ ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰3¯Ó‡ ‡ÏÂ . »¬»«»ƒ«»»¿…∆¡«

‰Ù¯Ë4È¯‡ dÙ¯hL ÔB‚k ,‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL ‡l‡ , ¿≈»∆»∆ƒ≈«»«…∆¿∆¿»»¬ƒ
.‰˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚÂ d¯·LÂ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿¿»»«¬«ƒ…≈»

(התורה)3)פ"ד.2) ואסרה חֿט): (הלכה שם לשונו וזה
מתה, לא שעדיין ואףֿעלֿפי מכותיה, מחמת למות הנוטה
. שנפלה בין ושברתה, חיה שטרפתה בין . . הטריפה והיא
חכמים: אמרו מכאן . . עצמה מחמת חולי לה שבא בין . .

טריפה. - חיה כמוה שאין כל הכלל, שמשמעותה 4)זה
טורפת. חיה עלֿידי שהוכתה

.·ÌL LÈÂ5·LÁz - dÏ eÚ¯‡È Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡ÏÁ ¿≈»√»ƒ¬≈ƒƒ∆∆¿»≈»≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ô‰Â .‰Ù¯Ë6ÈÈÓ ‰BÓLe . ¿≈»¿≈¬»»¿∆ƒƒ«¿»ƒ≈

ÈÈÒa ‰LÓÏ BÏ e¯Ó‡ ˙BÙ¯Ë7Ô‰ el‡Â ,8,‰Òe¯c : ¿≈∆∆¿¿∆¿ƒ«¿≈≈¿»
‰¯ÒÁ ,‰·e˜9‰ÏeË ,10‰ÏeÙ ,‰Úe¯˜ ,‰˜eÒt , ¿»¬≈»¿»¿»¿»¿»

‰¯e·Le11. ¿»

במציאות 5) שיש במובן רבינו, אצל השגור מילה שימוש
ה"א. פ"א התורה יסודי בהל' וראה שבעים 6)כזה. כל

מסיני. למשה הלכה הם פ"י, בסוף רבינו שמנה הטריפות

למטה. רבינו שמנה הטריפות מיני בשמונה כלולים וכולם
א.7) מג, שפרטיהם 8)חולין הכוללים, המינים שמות

אחרֿכך. ברייתו.9)יבוארו מתחילת אבר חסר
ברייתו.10) מתחילת חסר לא אבל אדם, בידי אבר שניטל
אחת 11) וכל נפש". חנק "דן בראשיֿתיבות: לזה סימן ויש

באחד  כלולה פ"י, בסוף רבינו שמנאן הטריפות משבעים
האלה. המינים משמונת

.‚ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¬»»¿∆ƒƒ«≈ƒ
‰Òe¯„ ‡l‡ ‰¯Bza Le¯Ùa EÏ ÔÈ‡Â12e¯ÈÓÁ‰ - ¿≈¿¿≈«»∆»¿»∆¿ƒ

da13¯‡Le .¯eÒ‡ - ‰Òe¯„a ˜tzÒiL ˜ÙÒ ÏÎÂ , »¿»»≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»
BÓk ,ÔÈ¯zÓ ÔÈ˜ÙÒ Ô‰a LÈ - ˙eÙ¯Ë ÈÈÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈«¿≈»∆¿≈ƒÀ»ƒ¿

.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

בהלכות 12) שיתבאר כמו טורפת, חיה בידי הכאה פירוש,
שבדרך 13)שלפנינו. משמע, רבינו של לשונו מפשטות

איסור  ובין בתורה המפורש איסור בין הבדל אין כלל
סוגי  שיש אלא אסור, ספיקם ושניהם מסיני, למשה מהלכה

למ  בהלכה בהם שמקילים ומחמירים ספיקות מסיני, שה
בהמה  למשל, דרוסה. כגון בתורה, בפירוש הנאסר בדבר
חיה  ע"י נעשה זה אם מסופקים ואנו לפנינו, פצועה שבאה
למקום  לפנינו הדורס שנכנס וכגון אחר, דבר ע"י או דורסת
ואומרים  דרוסה, חומרת משום זה בספק מחמירים הבהמה,
ובשאר  בכתלים. שנתחככה תולין ואין בא, הטורף שמן
לאחר  או מחיים הנקב נעשה אם ספק בנקובה, כמו טריפות,
ספק  אבל וכשרה. שחיטה אחר שנעשה תולין שחיטה,
ולא  איסור לצד לא בו, להכריע יכולה הדעת שאין השקול
דבר  ובין התורה מן המפורש בדבר בין אסור היתר, לצד
כמה  [נאמרו (מגידֿמשנה). מסיני למשה מהלכה הנאסר
הלכות  ריש יו"ד ט"ז ראה כאן, רבינו בדברי פירושים

הלכה]. לאותה בפתיחה מגדים' וב'פרי טריפות,

.„Ba ‡ˆBiÎÂ È¯‡‰ Û¯ËiL ‡e‰ ‰Òe¯c‰14‰Ó‰a‰ «¿»∆ƒ¿…»¬ƒ¿«≈«¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯Lp‰Â ıp‰ Ò¯„È B‡ ,B„Èa ‰ÈÏÚ Ò¯„ÈÂ¿ƒ¿…»∆»¿»ƒ¿…«≈¿«∆∆¿«≈»∆
‰q‚ ‰iÁ·e ‰q‚ ‰Ó‰·a ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÏÚ«»¿≈¿ƒ»ƒ¿≈»«»¿«»«»

„·Ïa È¯‡Ï ‡l‡15‰w„ ‰Ó‰··e ;16·‡f‰ ÔÓ - ∆»»¬ƒƒ¿«ƒ¿≈»«»ƒ«¿≈
‰ÏÚÓÏe17ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚·e ;18Ïe˙Á elÙ‡ ,19 ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»
ÏÚeLÂ20‰iÓe21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22,‰ÒÈ¯c Ô‰Ï LÈ - ¿»¿ƒ»¿«≈»∆≈»∆¿ƒ»

.˙BÙBÚa ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈¿

בר.14) מינים 15)חיות למעט באה "בלבד", המילה
יש  וכדומה, נמר כגון לו, הדומים אבל מהארי. למטה שהם
מאכלות  בהל' מפורש וכן (כסףֿמשנה), בגסה דריסה להם
יש  לו, והדומה וארי משנה'. 'כסף וראה ה"ו, פ"ד אסורות
ממנו. גדולים הם ואפילו בעליֿחיים, מיני בכל דריסה להם

דקה.16) ובחיה דקה ובבהמה אחרות: בנוסחאות
אחרון 17) לשון ולפי א. מב, חולין משנה, יהודה, כרבי

חכמים  דברי לפרש בא יהודה שרבי - ב נב, שם רב, בדברי
מפני  הוא, הדרוסה איסור וטעם עליהם. לחלוק ולא
הנדרס. בשר את לשרוף וסופו חריף, ארס מטיל שהדורס
שהארס  מפני הוא שהאיסור אומרים, יש בדבר, ונחלקו
ויש  הדריסה. מקום שכנגד הפנימיים האיברים את ינקוב
ראה  למות, וסופה בבהמה יחלחל שהארס אומרים,
וב'מגיד  דרוסת. דיבורֿהמתחיל – א מב, שם 'תוספות'
ידעו  שחז"ל ומוסיף, השניה הדעה את קיבל כאן, משנה'
וכן  הארס, חריפות דרגת היינו והנדרסים, הדורסים טבע את
הדין. את קבעו לכך ובהתאם הארס, כלפי מין כל רגישות

דקה].18) שבבהמה דקים רב 19)[קטנים, של [מימרא
וטלאים, בגדיים ונמייה חתול דרוסת ב: נב, שם חסדא,
כלשון  מקום בכל לפסוק רבינו של כדרכו אחרון, וכלשון
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לשועל 20)אחרון]. יש אם שם, נפשטה, שלא בעיא
להחמיר. ופסק לא, או ברורה,21)דריסה ידיעה אין

שהיא  אומרים שיש כותב, שם רש"י מהי. נמייה
בגרמנית. מרדר בלעז, מן 22)"מרטרימא" למטה שהם

הזאב.

.‰ıp‰Â23ÏB„b ÛBÚa elÙ‡Â ,‰ÒÈ¯„ BÏ LÈ -24 ¿«≈≈¿ƒ»«¬ƒ¿»
ÌÈÒ¯Bc‰ ˙BÙBÚ ¯‡L Ï·‡ .epnÓ25‰ÒÈ¯c Ô‰Ï LÈ - ƒ∆¬»¿»«¿ƒ≈»∆¿ƒ»

ÏB„‚ ‡e‰L ÛBÚa ‰ÒÈ¯c Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô˙BÓkL ÛBÚa¿∆¿»¿≈»∆¿ƒ»¿∆»
.Ô‰Ó≈∆

בעופות".23) הנץ "ודרוסת ב: מב, שם במשנה,
בשמותיהם 24) בקיאים אנו [אין א. נג, שם אחרון, כלשון

על  לסמוך ואין ובתלמוד, בתנ"ך הכתובים העופות של
בלשנים  עלֿידי נתחדשו רובם כי עכשיו, הנהוגים השמות

להם 25)בדורנו]. יש טמאים, עופות שאר שם: בגמרא
יש  שלכולם אחרון, כלשון הלכה שם ונפסקה דריסה.
בעופות  אפילו דריסה יש ולנץ שכמותם, בעופות דריסה
שהמונה  [ודע רבינו. דעת היא שכך ונראה ממנו, גדולים
והטלת  בציפורן הכאה א. משמעויות: שתי לו יש "דורס"
על  רגלו מניח או חי כשהוא טרפו אוכל ב. במוכה; ארס
למשמעות  הכוונה טריפות, בדיני ואוכלו. ואוחזו הטרף
"דורס" המונח טמאים, עופות סימני בדיני ואילו הראשונה.
דיבורֿ שם 'תוספות' וראה השניה. למשמעות מתכוון
- א במובן שדורסים טמאים עופות וישנם שאר. המתחיל

ב]. מובן כפי ואוכלים דורסים אינם אבל טריפה, והנדרס

.Â˙BÙBÚa ‰ÒÈ¯„ ‰cÏÁÏ LÈÂ26BÏ ÔÈ‡ - ·ÏÎÂ . ¿≈¿À¿»¿ƒ»¿¿∆∆≈
¯wÚ Ïk ‰ÒÈ¯„27ıp‰Â .‰iÁÂ ‰Ó‰·· ‡ÏÂ ÛBÚa ‡Ï , ¿ƒ»»ƒ»…¿¿…ƒ¿≈»¿«»¿«≈

ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚a ‰ÒÈ¯„ BÏ LÈ -28·wiL ‡e‰Â . ≈¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ…
ÏÏÁ‰ ˙È·Ï ÂÈ¯tˆa29. ¿ƒ»¿»¿≈∆»»

ב.26) נב, דרוסה 27)שם "אין חכמים: בידי מסורת
כלל. ארס לכלב שאין א. נג, שם ב.28)לכלב", נב, שם

שם 29) ומשמע לחלל, שתנקב עד הנץ דרוסת שם בברייתא
נקב  משום ולא דרוסה, לה מדקרי בה, נגעו דרוסה שמשום
נגד  הבשר האדים אם ולפיכך הרי"ף. דעת וכן חללו, לבית
הפנימיים  האיברים נבדקו אם ואפילו טריפה. מעיים, בני
קוץ, ידי על חללו לבית בניקב מהֿשאיןֿכן שלמים, ונמצאו
שן  ידי על בניקבה בה"ז רבינו כתב [וכן מועילה. שבדיקה

הי"ג]. פ"ו לקמן וכן הדורס,

.ÊÛ¯Bh‰ „Èa ‡l‡ ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡30ÂÈÏ‚¯a Ï·‡ ,31- ≈¿ƒ»∆»¿««≈¬»¿«¿»
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡32Ô¯tva ‡l‡ ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .33Ï·‡ , ≈¿ƒ»¿≈¿ƒ»∆»«ƒ…∆¬»

˙Èa „Ú ·w Ôk Ì‡ ‡l‡ .dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔMa«≈≈¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ««≈
ÏÏÁ‰34ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ ·w ‡nL ÔÈ˜„Ba , ∆»»¿ƒ∆»ƒ«∆»ƒ»≈»ƒ

‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .Ô˙·È˜a ˙Ù¯ËpL35˙eÎa ‡l‡ ∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»»¿≈¿ƒ»∆»¿«»«
Û¯Bh‰36ÂÈ¯tˆ eÚwzLÂ Ò¯Bc‰ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ . «≈¬»ƒ»««≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿»

‰ÒÈ¯„ BÊ ÔÈ‡ - Û¯Ëpa37.ÌÈiÁÓ ‡l‡ ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â . «ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈¿ƒ»∆»≈«ƒ
‚¯‰Â Ò¯c Ì‡ Ï·‡38ËÓL ‡ÏÂ ,‰Òe¯ca B„È ÔÈ„ÚÂ , ¬»ƒ»«¿∆¡««¬«ƒ»«¿»¿…»«

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - B˙BÓ ¯Á‡ ‡l‡ ‰pnÓ ÂÈ¯tˆ39. ƒ»¿»ƒ∆»∆»««≈¿ƒ»

הקדמית.30) דרוסה,32)האחוריות.31)הרגל משום
(שם). בידו אלא הדורס של הארס הגמרא 33)שאין לשון

וגם 34)שם. ובודקין. נקובה משום לחוש יש שאז
מצוי  שיותר מה רבינו נקט אלא כן, הדין ברגל בדריסה

החלל. בית עד נוקבת משום 35)שהשן אסור שיהיה
ניקב. לא אם אפילו אין 36)דרוסה שם: הגמרא לשון

מדעת. אלא היה 37)דריסה ולא ממילא, שנפל כיון
ארס. מטיל אינו - שם:38)בכוונה בגמרא רבינו גירסת

רש"י  אבל לגמרי, הטורף שנהרג והיינו לרישיה", "ופסקוהו
שלא  עד שדרסה, ביד שנקטעה - לידיה" "ופסקוהו גורס:
אחרי  לאבר דריסה שאין מותר, כן גם הציפורן, שמט

(לחםֿמשנה). חיותו אלא 39)שפסקה לדריסה שאין
שולף  שהוא בשעה בטרפו הארס את מטיל הטורף לבסוף.
האדים  אם אפילו מותר ולפיכך (שם). ממנו צפרנו את
נשחט  אם וכן כלל, דרוסה כאן שאין מעיים בני כנגד הבשר

(מגידֿמשנה). צפרנו הוציא שהדורס לפני הנדרס

.ÁÔÈLLBÁ' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk ?‰Òe¯c‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»»»∆»«¿¿ƒ
ÏÏÁ‰ Ïk ÔÈ˜„B·e Û¯Ëp‰ ˙‡ ÔÈËÁBL - 'dÏ40BlL »¬ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ»∆»»∆

„˜„w‰ „Ú C¯i‰ ÛkÓ41‰ÓÏL dlk ˙‡ˆÓ Ì‡ . ƒ««»≈««»¿…ƒƒ¿≈À»¿≈»
- ‰ÒÈ¯c‰ ÌL¯ da ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙BÙ¯Ë ÈÈÓ ÏkÓƒ»ƒ≈¿≈¿…ƒ¿»»∆«¿ƒ»
È¯‰ - ‰ÒÈ¯c‰ ÌL¯ da ‡ˆÓ Ì‡Â ;˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿ƒƒ¿»»∆«¿ƒ»¬≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯eÒ‡Â ,‰Ù¯Ë BÊ42. ¿≈»«¬»ƒ«»

הרבה 40) דעת וכן בדיקה, מועילה דרוסה בוודאי אפילו
ואפשר  אחד, בסימן שהכשרו בעוף, רק לא ובדיקה פוסקים.
בבהמה, גם אלא השחיטה, אחר השלם הוושט את לבדוק
את  להכיר אפשר הדריסה, במקום שחט אם אפילו כי
כל  לנקב דומה ואינה מתפשטת שהיא מפני האדמימות

(מגידֿמשנה). שאפילו 41)שהוא בכלל, הירך כף ולא
כשרה  לגמרי ניטל שאפילו מכיון כשרה, הבשר שם האדים

היא 42)(מגידֿמשנה). שהיא לומר, כוונתו ה"ב. ראה
בתורה. הכתובה "טריפה"

.Ë„‚k ¯Oa‰ ÌÈc‡iL ?‰ÒÈ¯c‰ ÌL¯ ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆∆«¿ƒ»∆«¿ƒ«»»¿∆∆
ÌÈÚÓ Èa43¯Oa‰ ˜Bn Ì‡Â .44ÌÈÚÓ Èa „‚k45 ¿≈≈«ƒ¿ƒƒ«»»¿∆∆¿≈≈«ƒ

‰¯e·Á‰ ÔÓ B¯¯B‚ ‡ÙB¯‰L ¯Oak ‰OÚpL „Ú46- «∆«¬»«»»∆»≈¿ƒ«¬»
¯ÒÁ el‡k ¯Oa‰ B˙B‡ ÔÈ‡B¯47.‰Ù¯Ëe , ƒ«»»¿ƒ»≈¿≈»

הבהמה 43) בו שנטרפת אבר כל כנגד הבשר האדים אם וכן
שהרי  הנטרף, האבר ולנקוב לחלחל הארס שסוף טריפה,
הירך  מכף הגוף כל אלא מעיים בני כנגד רק לא הבדיקה
שרוב  מעיים, בני כנגד בלשונו אחז ורבינו הקדקד. ועד

(כסףֿמשנה). מעיים בבני הם של 44)הטריפות מימרא
הבשר. נתמסמס - ב נג, בחולין שם 45)רב, ורש"י

במקום  אלא מעיים, בני כנגד שלא הבשר נתמסמס מפרש,
טריפה. ניטל גורדו 46)שאם שהרופא שם: בגמרא

גורדו  לרפאותו, בא אם רש"י: ופירש חי, בשר על ומעמידו
החי. הבשר עד ורש"י 47)ומשליכו אינו, כאילו בגמרא:

צומת  כגון כולו, בניטל טריפות יש ואם כנטול, שהוא פירש
שינה  רבינו אבל לנטול. דומה כן גם שזה טריפה הגידין
שנתמסמס  הבשר את שרואין חסר" "כאילו ואמר בלשונו,
ניטל  כאילו לא אבל ששרפו, הארס מצד חסר הוא כאילו
דעת  וכן מעיים, בני לנקוב שסופו לפי ואסור האבר, כל

(כסףֿמשנה). הרשב"א
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.ÈeÓÈc‡iMÓ ,ÔÈÓÈqa Ò¯c Ì‡Â48.‰Ù¯Ë - ¿ƒ»««ƒ»ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»
e‰MÓa Ô˙ÒÈ¯„e49‡e‰L Ïk Ô‰a ÌÈc‡‰L ÔÂÈk , ¿ƒ»»¿«∆≈»∆∆¿ƒ»∆»∆

‰ÒÈ¯c ˙ÓÁÓ50.‰Ù¯Ë - ≈¬«¿ƒ»¿≈»

כנגד 48) הבשר רק האדים אם אבל עצמם, הסימנים
שהוטל  והארס קשים שהסימנים משום כשרה, הסימנים
עצמם  הסימנים ובהאדימו בהם, שולט אינו שכנגדם בבשר

מעי  ובבני בהם. ששלט נגלה כשהאדים הרי בה"ט נתבאר ים
שם. טריפה, כן גם כנגדם שאינו 49)הבשר בקנה אפילו

שהארס  מפני במשהו נטרף בדרוסה רובו, בנחתך אלא נטרף
שם). (גמרא ושורף הבאה 50)מחלחל אדמומית היינו,

דריסה. מחמת

.‡È‰¯eÒ‡ - ‰Òe¯c ˜ÙÒ51‰Òe¯„k ˜„azL „Ú ¿≈¿»¬»«∆ƒ»≈ƒ¿»
˙È‡cÂ52‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯ÂL ÔÈ·Ï ÒÎpL È¯‡ ?„ˆÈk . «»ƒ≈«¬ƒ∆ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»
Ô¯tˆ53È¯‡ ‡nL ÔÈLLBÁ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL Ba‚a ƒ…∆¿«∆∆»≈∆¿ƒ∆»¬ƒ

CkÁ˙ Ï˙ka ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,BÒ¯„54ÏÚeL ÔÎÂ . ¿»¿≈¿ƒ∆»«…∆ƒ¿«≈¿≈»
Ô‰Â ˜˙BL ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÔÈ·Ï ÒÎpL ‰iÓ B‡¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈»¿≈¿≈

ÔÈ¯˜¯˜Ó55‡e‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ò¯„ ‡nL ÔÈLLBÁ - ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆»»«¬»ƒ»»
Ô‰ B˙ÓÈ‰pÓe B˙‡¯iÓ - ÔÈ¯˜¯˜Ó Ì‰Â Ì‰B≈¿≈¿«¿¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»≈
Á ‰p‰ - Ô‰Ó „Á‡ L‡¯ ÚË˜ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯˜¯˜Ó¿«¿¿ƒ¿≈ƒ»«…∆»≈∆ƒ≈»
el‡L ;ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ì‰Â ‡e‰ ˜˙L Ì‡ ÔÎÂ .BÊ‚»̄¿¿≈ƒ»«»≈≈¿ƒ∆ƒ

.ÔÈ¯˜¯˜Ó eÈ‰ - ˜Èf‰ƒƒ»¿«¿¿ƒ

שם.51) כשמואל, דרוסה לספק על 52)שחוששין מוסב
בדרוסה  שבודקים כמו האופן באותו נעשית שהיא הבדיקה

שבו  והיינו אבל ודאית, בה"ח. כמ"ש החלל כל את דקים
רדב"ז  וראה טריפה. ספק מטעם רק הוא שתבדק עד איסורה

(רש"י).53)מכת"י. בכותל 54)תלוש זו וציפורן השור,
לח) הערה (ראה נשלפה לא שהציפורן ואע"פ היתה.
סי' יו"ד ט"ז ראה אחרת. בציפורן גם דרס שמא חוששים

שם.55)נז.

.·ÈÒÎpL ˜ÙÒ56B‡ ,ÒÎ ‡Ï B‡ Û¯BË Ô‡ÎÏ »≈∆ƒ¿«¿«≈…ƒ¿«
eÈ‡¯L57ÔÓ BÈ‡ B‡ ÔÈÙ¯Bh‰ ÔÓ ‰Ê Ì‡ Ú„B ‡ÏÂ ∆»ƒ¿…«ƒ∆ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈÙ¯Bh‰58ÛBÚ ÔÎÂ .59ÔÈ·Ï ÒÎpL «¿ƒ≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈
B‡ Ìc ÛhÓ BL‡¯Â ‡ˆÈÂ ,ÌÈw‰ ÔÈ·Ï B‡ ÌÈˆÚ‰»≈ƒ¿≈«»ƒ¿»»¿…¿«≈»
ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,Û¯Ë ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - B¯‡e«̂»≈¿ƒ∆»ƒ¿«∆»¿ƒ

˜f ÌÈˆÚa ‡nL60. ∆»»≈ƒƒ»

לאו,58)שם.57)שם.56) או במציאות היה אם שספק
לבין  שנכנס לארי דומה ואינו מקילין. דרוסה בספק אפילו
כיֿאם  ספק ואין במציאותו, נתחזק שהטורף השוורים
ג). בהלכה (מגידֿמשנה לאו או מהטורף היא אם במכה,

במציאות,59) הטורף היה אם ספיקות, שני יש כאן שם.
נפצע, בקנים שמא במציאות, שהיה לומר תמצי אם ואף
שם). (מגידֿמשנה לקולא ספיקה תורה בשל ואף

הנזק 60) מחמת בוושט נקב אין אם בסימנים, בדיקה וצריך
ב. כח, שם בעצים,

á"ôùú'ä éøùú æ"é éùéîç íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מחט 1) שייך; איברים ובכמה כיצד נקובה טרפות יבאר

מעיים  הבני ניקבו קטנה; או גדולה הכבד בחיתוך שנמצאת
מעים  הבני נתהפכו אחריה; או השחיטה קודם אם ידוע ואין
היתר  וכל אבר; חסר נברא או ניטל ניקבו; שלא אע"פ

דמי. כנטול

.‡·w Ì‡L ,Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ¯OÚ „Á‡ ?„ˆÈk ‰·e˜¿»≈«««»»≈»ƒ≈∆ƒƒ«
BÏÏÁÏ Ô‰Ó „Á‡2ıa¯z :Ô‰ el‡Â .‰Ù¯Ë - e‰MÓa ∆»≈∆«¬»¿«∆¿≈»¿≈≈«¿«

L‡¯‰ ÁÓ ÏL Ìe¯˜e ,ËLe‰3,BlL ‰w‰ ÌÚ ·l‰Â , «≈∆¿∆…«»…¿«≈ƒ«»∆∆
„·k‰ ‰˜e ,‰¯n‰Â4Ò¯k‰Â ,‰·w‰Â ,5ÒÒn‰Â ,6, ¿«»»¿≈«»≈¿«≈»¿«»≈¿«∆∆

˙BÒBk‰ ˙È·e7ÔÈwc‰Â ,8dlL ‰w‰ ÌÚ ‰‡¯‰Â ,9. ≈«¿««ƒ¿»≈»ƒ«»∆∆»

חללו,2) לבית הלב ניקב שנינו: מב. חולין במשנה
הלב  בבשר עמוק נקב בו שיש פי על שאף אותנו ומשמיעה
איברים  ובשאר חללו. לבית שיינקב עד טריפה אינה העבה
לעבר. מעבר שיינקבו עד טריפה שאינה שכן כל דקים שהם

למוח.3) הסמוך לחזה 4)תחתון מתחת המתפצל הקנה
לסמפונות. בתוכו ומתחלק הכבד אל במשנה 5)ופורש

"כרס", וכתב סתם ורבינו שניקבה. הפנימית הכרס שנינו:
החיצונה  וכרס הפנימית. הכרס היא זו לדעתו הכרס שכל

הכרס. רוב את החופה בשר הכרס 6)הוא בסוף מקום
הכוסות  מבית המאכל יוצא שדרכו הכוסות, לבית מחובר
שבו  שם על המסס ונקרא לדקין. ומהקיבה לקיבה

האוכלין. וככוס 7)מתמסמסים ככובע עשוי הכרס סוף
וסביב  בו מחובר והמסס דפנות. כשני עבה לו סביב ודופנו
לזה  ודופן לזה דופן יש מבדילם כשאתה לחיבורם סביב
מבית  נכנס והמאכל זה לתוך זה שופכין הן ובאמצע

כו'. להמסס מעיים",8)הכוסות "בני הגמרא: בלשון
הדקין. וגם הכרס גם לחזה 9)שכולל מתחת היורד הקנה

לסימפונות. בתוכה ומתחלק הריאה אל ופורש ומתפצל

.·‡e‰LÂ ,B¯eÚL e¯‡a ¯·k - ËLe‰ ıa¯z«¿««≈∆¿»≈«¿ƒ¿∆
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ËLe‰ ÔÓ ÌB˜n‰«»ƒ«≈∆∆≈»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ

.‰Ù¯Ë - ‡e‰M ‰Óa BÏÏÁÏ ·w Ì‡ .ËLe‰«≈∆ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

.‚ÔBÈÏÚ‰ ·w Ì‡ .L‡¯aL ÁnÏ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈL¿≈¿≈«…«∆»…ƒƒ«»∆¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - „·Ïa ÌˆÚÏ CeÓq‰10·w Ì‡Â ; «»»∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆¿ƒƒ«

ÁnÏ CeÓq‰ ÔBzÁz‰11Án‰ ÏÈÁ˙iMÓe .‰Ù¯Ë - ««¿«»«…«¿≈»ƒ∆«¿ƒ«…«
˙lÁz Ô‰L ÔÈÏBtÏ ıeÁÓ ‡e‰Â ,‰¯„MÏ CLn‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«

¯Á‡ ÔÈ„ BÓe¯˜Ï ‰È‰È ,Û¯Ú‰12ıeÁ ·w Ì‡Â . »…∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ«
.¯zÓ - ÔÈÏBtÏ«ƒÀ»

מגין 10) הוא קיים הוא שאם לפי בתחתון תלוייה שהטרפות
המוח. פי 11)על על אף לבד התחתון ניקב שאם משמע

תלוייה  המוח על ההגנה שעיקר מפני טרפה. קיים, שהעליון
רובו 12)בתחתון. בנפסק רק ונטרף השדרה חוט שזהו

בניקב. ולא
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.„- Ìi˜ Ìe¯w‰Â CÚÓ˙ B‡ ·wpL BÓˆÚ Án‰«…««¿∆ƒ«ƒ¿«≈¿«¿«»
‰Ù¯Ë - ‚Bck ÒÓ B‡ ÌÈnk CtL Ì‡Â .‰¯Lk13. ¿≈»¿ƒƒ¿«««ƒ»«««¿≈»

להינקב.13) הקרום עתיד זה להפסד שמגיע שכל מפני

.‰ÏB„b ÏÏÁÏ ÔÈa ,BÏÏÁ ˙È·Ï ·wpL ·l‰«≈∆ƒ«¿≈¬»≈¿»»»
Ì‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ë - ÔÈÓiaL ÔË˜ ÏÏÁÏ ÔÈa Ï‡ÓOaL∆«¿…≈¿»»»»∆«»ƒ¿≈»¬»ƒ
,·l‰ ‰˜e .¯zÓ - BÏÏÁÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ·l‰ ¯Oa ·wƒ«¿««≈¿…ƒƒ««¬»À»¿≈«≈

ÏB„b‰ ˜¯Ên‰ ‡e‰Â14‡e‰ È¯‰ - ‰‡¯Ï epnÓ ‡ˆBiL ¿«ƒ¿»«»∆≈ƒ∆»≈»¬≈
.‰Ù¯Ë - e‰MÓa BÏÏÁÏ ·w Ì‡Â ,·lk«≈¿ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

ריאה.14) דופני גבי שעל הלב קנה

.ÂÎÂ ‰·wpL ‰¯Ó˙¯zÓ - dÓ˙BÒ „·15‡Ï Ì‡Â . »»∆ƒ¿»¿»≈¿»À∆∆¿ƒ…
.‰Ù¯Ë - „·kÏ CeÓÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·˜p‰ ÌzÒƒ¿««∆∆««ƒ∆»«»≈¿≈»

את 15) סותם הכבד וחיבור בכבד דיבוקה במקום שנקובה
הנקב.

.Ê‰ÈÊ16‰ÈÚ¯‚ BÓk ‰˙È‰ Ì‡ :‰¯na ˙‡ˆÓpL «¿»∆ƒ¿≈«»»ƒ»¿»¿«¿ƒ»
˙¯zÓ - „Á dL‡¯ ÔÈ‡L ,‰¯Óz ÏL17Ì‡Â ; ∆¿»»∆≈…»«À∆∆¿ƒ

‰·w È¯‰L ,‰¯eÒ‡ - ˙Èf‰ ˙ÈÚ¯‚k „Á dL‡…̄»«¿«¿ƒ«««ƒ¬»∆¬≈ƒ¿»
ÈtÓ ,·˜p‰ ‰‡¯È ‡lL ‰ÊÂ ;‰ÒÎpLk d˙B‡»¿∆ƒ¿¿»¿∆∆…≈»∆«∆∆ƒ¿≈

„Ï‚‰L18.‰kn‰ Èt ∆À¿«ƒ««»

דרך 17)גרעין.16) לצאת יכולה  שאינה פי על ואף
איך  כן ואם צר, שהסימפון להוציאה, כשרוצים הסימפון
שעל  לומר, אפשר שניקבה? לא אם להיכנס יכולה הייתה
מעט  נכנסה רבים ימים בהליכתה הבהמה שנענעה נענוע ידי

לצאת. עכשיו יכולה שאינה דחוק במקום שעלה 18)מעט
מגין. ואינו קרום אינו מכה מחמת שעלה קרום וכל קרום

.Á„·k‰ È˜19Ìc‰ Ô‰aL BaL ÔÈ˜¯Ên‰ Ô‰Â , ¿≈«»≈¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆»∆«»
‰Ù¯Ë - e‰MÓa Ô‰Ó „Á‡ ·w Ì‡ ,ÏMa˙Ó20. ƒ¿«≈ƒƒ«∆»≈∆¿«∆¿≈»

„·k‰ CezÁa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ ,CÎÈÙÏ21‰˙È‰ Ì‡ : ¿ƒ»««∆ƒ¿≈¿ƒ«»≈ƒ»¿»
ÌÈÙÏ dlL „Á‰ ‰ˆw‰ ‰È‰Â ,‰ÏB„b ËÁÓ22- ««¿»¿»»«»∆««∆»ƒ¿ƒ

Úe„Èa23‰·wpL24Ï‚Ú‰ L‡¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰ÒÎpLk ¿»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»…∆»…
ÌÈÙÏ25‰ÎÏ‰ ˙BBtÓÒ C¯„ :ÔÈ¯ÓB‡ -26.˙¯zÓe , ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»¿»À∆∆

לסימפונות,19) בתוכו ומתפצל לכבד ויורד הפורש קנה
המזרקים. הם על 20)שהם חולקים והראשונים והראב"ד

עד  לכבד מחוץ הנמצא הקנה חלק שרק וסוברים, רבינו,
הסימפונות  אבל טריפה, במשהו ניקב אם בתוכו נכנס אשר
הכבד  ניטל לן קיימא שהרי כשרה, ניקבו אם הכבד שבתוך
רק  זה כשרה הכבד ניטל שאמרו שמה רבינו, ודעת כשרה.
שנשפכה  בריאה כמו וקיימים, שלמים הסמפונות נשארו אם

הדקים.21)כקיתון. מסמפונות באחד שנמצאה כגון
הקנה.22) פי לצד ולא הבהמה לוודאי.23)לחלל קרוב
פי 24) על ואף כניסתה. עם הכבד קני את החד בראשה

שעלה  וקרום וסתם, שעלה הוא קרום נקב, שם רואים שאין
מגין. אינו מכה ואם 25)מחמת הקנה לפי החד והקצה

ניקבה. לא על 26)כן הרי הכבד בבשר נמצאה ואם
טריפה. - רבינו ולדעת מהסמפונות, אחד ניקב כורחך

.Ë‰Ù¯Ë ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ËÁÓ ‰˙È‰27ÈML ÈtÓ ; »¿»««¿«»¬≈∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈

ÔBtÓqa ˙‡ˆÓ Ì‡Â .‰·w È‡cÂ ,ÔÈcÁ ‰ÈL‡»̄∆»«ƒ««ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«ƒ¿
BaL ÚˆÓ‡aL ·Á¯‰ ‰w‰ ‡e‰Â ,„·kaL ÏB„b‰«»∆«»≈¿«»∆»»»∆»∆¿«∆
„·k ¯O·e .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - „·kÏ ÏÎ‡n‰ ÒÎƒ¿»««¬»«»≈¬≈À∆∆¿«»≈

ÚÈÏ˙‰L28˙¯zÓ -29. ∆ƒ¿ƒ«À∆∆

לפנים.27) העגול הראש אם אפילו אופן, בכל
תולעים.28) בו ניקבו 29)שנתהוו שמא חוששים ואין

הסמפונות.

.È¯B‰Ë ·ÏÁÂ ,‰·wpL ‰·˜30- ·˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ ≈»∆ƒ¿»¿≈∆»≈∆«∆∆
˙¯zÓ31¯Oa‰L ·˜ Ïk ÔÎÂ .32·ÏÁ‰ B‡33¯zn‰ À∆∆¿≈»∆∆∆«»»«≈∆«À»

·ÏÁÓ ıeÁ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡ Ì˙BÒ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈¬≈∆À»≈≈∆
·l‰34ÚˆÓ‡aL ‰ˆÈÁn‰Â ;Blk ·l‰ ÏÚL Ìe¯w‰Â «≈¿«¿∆««≈À¿«¿ƒ»∆¿∆¿«

,‰ÓÈLp‰ È¯·È‡Â ÏÎ‡n‰ È¯·È‡ ÔÈa ˙Ïc·n‰ ÔËa‰«∆∆««¿∆∆≈≈¿≈««¬»¿≈¿≈«¿ƒ»
‡È‰Â ,‰‡¯‰ ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â d˙B‡ ÔÈÚ¯BwL ‡È‰Â¿ƒ∆¿ƒ»¿««»≈»∆»≈»¿ƒ

dÚˆÓ‡aL Ô·l‰ ÌB˜n‰Â ;„·k‰ Lt¯Ë ˙‡¯˜p‰35; «ƒ¿≈«¿≈«»≈¿«»«»»∆¿∆¿»»
ÔB¯Á‡‰ ÈÚn‰ ·ÏÁÂ36,ÔÈp‚Ó ÔÈ‡ el‡ ÌÈ¯·È‡aL . ¿≈∆«¿ƒ»«¬∆¿≈»ƒ≈≈¿ƒƒ

ÌÈL˜ Ô‰L ÈÙÏ37BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡a ÌzÒpL ·˜Â ; ¿ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿∆»≈∆≈
‰iÁ ·ÏÁÂ .Ìe˙Òk38BÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰Ó‰·a Bc‚kL ¿»¿≈∆«»∆¿∆¿ƒ¿≈»»≈

Ì˙BÒ39.‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««ƒ∆À»«¬ƒ»

יש 30) אבל מותר, והוא יתר כמו כחוט המשוך החלב היינו
חלב  ונקרא אסור והוא קשת כמו עקום חלב הקיבה על

יפה.31)טמא. וסותם מהודק טהור שחלב לפי
דסביך 32) והוא כשרה סותמתה ודופן שניקבה ריאה

שמהודק 33)בבישרא. סותמן ושומן הדקין שניקבו כגון
תמיד. סותם.34)בהם ואינו ככובע שעשוי החלב וזהו

סותם.35) אינו טהור חלב שהוא פי על כרכשתא,36)אף
קרטים  קרטים עשוי והוא רעי. המוציאה חלחולת שעל חלב

כובע. כמו עגולים והקרטים חיטים, כל 37)כעין כלומר,
ככובע. העשויים בהמה 38)אלו חלב רק אסרה התורה

ועוף. חיה של לא תלוי 39)אבל אכילה בהיתר שלא
בבהמה  טהורים שהם שאלו החלבים, של בטבע אלא הדבר
בבהמה  הטמאים וחלבים יפה, ומגינים וסותמים מהודקים
בחיה, ולא בבהמה לא היטב הדוקים שאינם שלהם מטבע
זה  אפילו עוף, וחלב מגינים. ואינם סותמים אינם ולפיכך

סותם. אסור, בבהמה שכנגדו

.‡È·wpL Ò¯k40ÌzÒiL ¯·„ BÏ ÔÈ‡Â .‰Ù¯Ë - »≈∆ƒ«¿≈»¿≈»»∆ƒ¿…
˙È·e ÒÒn‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ ÂÈÏÚL ·ÏÁ‰ È¯‰L ,B˙B‡∆¬≈«≈∆∆»»»¿≈«∆∆≈
·w Ì‡Â .‰Ù¯Ë - ıeÁÏ Ô‰Ó „Á‡ ·wpL ˙BÒBk‰«∆ƒ«∆»≈∆«¿≈»¿ƒƒ«

˙¯zÓ - B¯·Á ÏÏÁ CB˙Ï Ô‰Ó „Á‡41. ∆»≈∆¿¬«¬≈À∆∆

הכרס 40) כל זהו פנימית כרס מפרש ורבינו הפנימית. הכרס
הכרס. רוב את החופה בשר היא זו החיצונה וכרס כולו.

עליו.41) מגין שחברו

.·È˙BÒBk‰ ˙Èa È·Úa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ42„Á‡ „vÓ ««∆ƒ¿≈»√ƒ≈«ƒ«∆»
LlÙÓ ·˜ ‰·w Ì‡Â .‰¯Lk -43˙Èa ÏÏÁ CB˙Ï ¿≈»¿ƒƒ¿»∆∆¿À»¿¬«≈

˙BÒBk‰44Ìc ˙tË ˙‡ˆÓÂ ,45·˜p‰ ÌB˜Óa46- «¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«∆∆
Ìc ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .·w ‰ËÈÁL Ì„˜ È‡ceL ;‰Ù¯Ë¿≈»∆««…∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ≈»
‰ËÈÁL ¯Á‡ È‡ceL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·˜p‰ ÌB˜Óa47 ƒ¿«∆∆¬≈∆À»∆««««¿ƒ»

.‰·wÂ ËÁn‰ ‰˜Á„»¬»«««¿ƒ¿»
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ונמצא 42) ודבוקים כפולים כפלים שני נמצאים שפתו סביב
ניקב  שלא אפשר עוביו ומתוך עובי, באותו תחובה מחט

צדדים.43)כולו. עליה.44)משני מגינה שחברתה
אפילו  הכוסות בית של אחד עור רק עברה שאם משמע
וכשרה. אחד מצד זהו לחלל מפולש לא אבל כולו עברה
כדין  החלל, כל בדיקה שצריך אלא החיצון. כשניקב ואפילו

הגוף. בחלל שנמצא נמצא 45)מחט טריפה. צדדים משני
רבינו  ומפרש שחיטה. שלפני בידוע דם קורט עליה
דם. קורט עליו כשנמצא רק טריפה צדדים משני שבניקבה
וראה  דם. קורט ונמצא אחד מצד בניקב הדין מה פירש ולא
דם  קורט נמצא שם, רבינו לדעת שכתב משנה, בלחם

אחד. מצד בניקב גם פי 46)טריפה כנגד פירש ורש"י
בחוץ. להימצא צריכה הדם שטיפת פוסק והראב"ד המחט.

דם 47) קורט כשנמצא רק טריפה כאן למה שאלו: בגמרא
ותירצו, דם? קורט כשאין אפילו טריפה אחרים ובנקובים
דם  שם וכשאין וסביבתה, בה ונדבק נאחז הדם מחט כשיש
קוץ  או מחט שם כשאין אבל שחיטה. לאחר שניקבה בידוע

הדם. את העבירה שהלחלוחית אפשר

.‚ÈÔB‚k ,‰ÈÚÓ Èa ·˜BpL ¯·c dËÈÚÏ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿ƒ»»»∆≈¿≈≈∆»¿
˙ÈzÏÁ ÏL Ë¯˜48.·˜B È‡ceL ,‰Ù¯Ë - Ba ‡ˆBiÎÂ …∆∆ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»∆««≈

·˜B ˜ÙÒ ‰È‰ Ì‡Â49˜„az - ·˜B BÈ‡ ˜ÙÒ50Ïk . ¿ƒ»»»≈≈»≈≈≈ƒ»≈»
,Ô‰a ˙··BÒ ÏÎ‡n‰ ˙ÏÒtL ÌÈÚn‰ Èa ÔÓ „Á‡∆»ƒ¿≈«≈«ƒ∆¿…∆««¬»∆∆»∆

‰Ù¯Ë - ·wpL ,ÔÈwc ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â51Ô‰Ó LÈÂ . ¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ∆ƒ«¿≈»¿≈≈∆
LÁ BÓk ,ÏebÚa BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÔÈÙwÓe ÔÈÙtÏÓ¿À»ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»
·w Ì‡ .‰zÎ„ ‡¯„‰ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â ,C¯ÎpL∆ƒ¿«¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿»¿«¿»ƒƒ«

B¯·ÁÏ Ô‰Ó „Á‡52.ÂÈÏÚ Ô‚Ó B¯·Á È¯‰L ,‰¯Lk - ∆»≈∆«¬≈¿≈»∆¬≈¬≈≈≈»»

כשרה.48) - העלין אכלה אבל שלה כלומר,49)עיקרין
לא  או נוקב הוא אם לנו שספק אחר, עשב מין הלעיטה אם

תיבדק. לא.50)- או המעיים ניקבו אם הבהמה
מהדקין 51) אחד כל פירושו במשנה ששנינו הדקין וניקבו

ניקב 52)שניקב. שלא לחבירו שבינו צד באותו שניקב
שבכולן. החיצון

.„È‰ÁÏÂ e·wpL ÌÈÚÓe53ÔÈ‡L ;‰Ù¯Ë - ÔzÓ˙BÒ ≈«ƒ∆ƒ¿¿≈»¿«»¿≈»∆≈
˙„ÓBÚ ‰ÓÈ˙Ò BÊ54·Ïk B‡ ·‡Ê ‡aL ÌÈÚÓ Èa . ¿ƒ»∆∆¿≈≈«ƒ∆»¿≈∆∆
ÔÏËe Ô‰a ‡ˆBiÎÂ55ÔÁÈp‰L ¯Á‡ ÔÈ·e˜ Ô‰ È¯‰Â , ¿«≈»∆¿»»«¬≈≈¿ƒ««∆ƒƒ»

ÌB˜Óa ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓe Ba ÔÈÏBz -ƒÀ∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿
·˜56ÔÈ·e˜ e‡ˆÓ .·w57Ì„˜ Ì‡ Ú„B ‡ÏÂ , ∆∆ƒ≈ƒ¿¿¿ƒ¿…«ƒ…∆

·˜ Ô‰a ÔÈ·˜B - ‰ËÈÁL ¯Á‡ Ì‡ e·w ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»∆∆∆
- B˙BÓk ÔBL‡¯‰ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :BÏ ÔÈn„Óe ¯Á‡«≈¿«ƒƒ»»«∆∆»ƒ¿

‰¯Lk58,·w ‰ËÈÁL Ì„˜ - ÈepL Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒ»»≈≈∆ƒ…∆¿ƒ»ƒ«
˜Ùq‰ ·˜a ÌÈ„i‰ eLÓLÓ Ì‡Â .‰Ù¯Ëe59Ck - ¿≈»¿ƒƒ¿¿«»«ƒ¿∆∆«»≈»

ÔÈÎ¯BÚ Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈn„nL ·˜pa LÓLÓÏ CÈ¯ˆ60 »ƒ¿«¿≈«∆∆∆¿«ƒ¿««»¿ƒ
.‰ÊÏ ‰Ê∆»∆

ובדוחק 53) בהם דבוק סמיך ריר יש המעיים בפנים
אותו. למקום.54)מוציאים ממקום נודדת אלא

השחיטה.55) השחיטה 56)אחר לפני מתחילה שהיה
בהמה  הכלל פי על הטעם, מפרש שם בגמרא הזאב. נקב
ריעותא  כאן שיש פי על ואף עומדת, היתר בחזקת שנשחטה

אוסרין  אין השחיטה, לפני הנקב היה ואולי נמצאו שנקובים
היתר. בחזקת הבהמה את ומעמידים היה 57)מספק ולא

בהם. לתלות היה שאפשר זאב או כלב שאין 58)כאן
אחר  שנעשה לנקב השחיטה לפני שנעשה הנקב דומה
בו, מסופקים שאנו לנקב דומה החדש הנקב ואם השחיטה,

שחיטה. לאחר נעשה הוא שגם שמשמוש 59)בוודאי
הנקב. צורת את משנה ומדמים.60)הידים מסדרים

.ÂËÌ‡Â .˙¯zÓ - e·w ‡ÏÂ ıeÁÏ e‡ˆiL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆»¿«¿…ƒ¿À∆∆¿ƒ
eÎt‰˙61È‡L ;‰Ù¯Ë - e·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«¿««ƒ∆…ƒ¿¿≈»∆ƒ

eÈ‰L ˙BÓk e¯ÊÁiL ¯LÙ‡62dÈ‡Â ,eÎÙ‰pL ¯Á‡ ∆¿»∆«¿¿¿∆»««∆∆∆¿¿≈»
‰iÁ63. «»

מקצתם.61) ובין כולם בין למטה, וסופה 62)עליונים
נקובה. מטעם טרפה ולפיכך ולהינקב, "ברא 63)לירקב

יכול  אינו מהן אחת נהפכה שאם כונניות באדם  הקב"ה
לחיות".

.ÊË‡e‰Â ,ÌewÚ Ba ÔÈ‡Â ‰ÂL ‡e‰L ,ÔB¯Á‡‰ ÈÚn‰«¿ƒ»«¬∆»∆¿≈ƒ¿
È¯˜Ú ÔÈa ˜e·„ ‡e‰Â ,‰Â¯Ú‰ ÔÓ Ba ‡ˆBÈ ÈÚ¯‰L∆»¿ƒ≈ƒ»∆¿»¿»≈ƒ»≈

˙ÏÁÏÁ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌÈÎ¯È‰64- e‰MÓa ·w Ì‡ . «¿≈«ƒ«ƒ¿»«¿…∆ƒƒ«¿«∆
·wpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÚn‰ ¯‡Lk ,‰Ù¯Ë¿≈»ƒ¿»«≈«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ«

ÔËa‰ ÏÏÁÏ65ÌÈÎ¯Èa ˜e·c‰ ÌB˜na ·w Ì‡ Ï·‡ ; «¬««∆∆¬»ƒƒ««»«»«¿≈«ƒ
˙¯zÓ -66- Blk ˜·c‰ ÌB˜Ó epnÓ Ïh elÙ‡Â . À∆∆«¬ƒƒ«ƒ∆¿«∆∆À

Úa¯‡ BÓk ¯BLa Bk¯‡Ó ¯izLiL ‡e‰Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿∆ƒ¿«≈≈»¿¿¿«¿«
˙BÚaˆ‡67. ∆¿»

שם.64) מחלחל לבין 65)שהרעי חוץ למקום כלומר,
אותה.66)הירכיים. מעמידות וירכיים וכן 67)הואיל

כאצבע  נשתייר שאם סובר שם רש"י אבל הרי"ף, פירש
ובבהמות  שם. נחמן רב שאמר תפיסה" "כדי היא וזו כשרה,

לשור. ביחס גודלן לפי משערים אחרות

.ÊÈ˙Èa ‡ÏÂ ÒÒÓ‰ ‡ÏÂ Ò¯k BÏ ÔÈ‡ - ÛBÚ‰»≈»≈¿…∆¿≈¿…≈
˜ÙÊ Ôc‚k BÏ LÈ Ï·‡ ;˙BÒBk‰68ÏÎÂ .Ô·˜¯˜Â «¬»≈¿∆¿»∆∆¿À¿¿»¿»

ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ô‰ ˙BÂL ˙BÙ¯h‰69·wpL ˜ÙÊÂ . «¿≈»≈ƒ¿≈»«»»¿∆∆∆ƒ«
‰Ê ?˜ÙÊ ÏL Bb‚ e‰Ê È‡Â .‰Ù¯Ë - e‰MÓa Bbb«¿«∆¿≈»¿≈∆«∆∆∆∆
¯‡L Ï·‡ .B¯‡eˆ ÛBÚ‰ CÈ¯‡iLk ËLe‰ ÌÚ Á˙niL∆ƒ»«ƒ«≈∆¿∆«¬ƒ»«»¬»¿»

.¯zÓ - ·wpL ˜Ùf‰«∆∆∆ƒ«À»

שם.68) נקבץ שהאוכל חכמים 69)כיס שמנו טריפות
האיברים, אותם בהם יש אם ועוף, בחיה גם בהמה. באיברי

טריפה.

.ÁÈ,¯Oa BÓk Ì„‡ ÔBˆÈÁ‰ :Ô·˜¯wa LÈ ÔÈÒÈk ÈL¿≈ƒƒ≈«À¿¿»«ƒ»…¿»»
„Ú ,˙¯zÓ - ‰Ê ‡Ïa ‰Ê ·w .¯BÚ BÓk Ô·Ï ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»»¿ƒ«∆¿…∆À∆∆«
‡lL ‰Ê Ô‰ÈL e·w Ì‡Â .e‰MÓa Ô‰ÈL e·˜piL∆ƒ»¿¿≈∆¿«∆¿ƒƒ¿¿≈∆∆∆…

¯zÓ - ‰Ê „‚k70. ¿∆∆∆À»

כנגד 70) שלא זה העורות ניקבו שאם לוושט דומה ואינו
נכנסים  ואוכלין הואיל ומתרחב מתכווץ שהוושט נבילה, זה
כן  שאין מה זה, כנגד זה שיזדמנו להיות ויכול הוושט דרך
תמיד  זה כנגד שלא זה ניקב ואם נח הוא שתמיד בקורקבן,
המגיד  וכתב חבירו. על מגין האחד והעור זה במצב נמצאים
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אם  רק כשר החיצון שבניקב והר"ן הרשב"א בשם משנה
כדין  טריפה, מחט או קוץ ידי על אבל מחלה, מחמת בא

הגוף. בחלל מחט

.ËÈ,e‰MÓa Ô˙·È˜pL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ BÈ‡ ÏBÁh‰«¿≈ƒ»≈»ƒ∆¿ƒ»»¿«∆
·˜pÏ LÈ ‡l‡ .ÔÏÏÎa ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÓ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…»¬»ƒƒ¿»»∆»≈«∆∆
- ÏBÁh‰ ?„ˆÈk .BlÎa ‰ÂL BÈ‡L ¯eÚL BlL∆ƒ∆≈»∆¿À≈««¿

‰ ˙i¯·k ,˜c ÈM‰Â ,‰·Ú „Á‡‰ BL‡¯Ì‡ .ÔBLl …»∆»»∆¿«≈ƒ«ƒ¿ƒ««»ƒ
‰·Ú‰ L‡¯a ·w71·w Ì‡Â .‰Ù¯Ë - LlÙÓ ·˜ ƒ«»…∆»∆∆∆¿À»¿≈»¿ƒƒ«

ÏL ¯È„ È·Úk ÂÈzÁz ¯‡L Ì‡ :LlÙÓ BÈ‡L ·˜∆∆∆≈¿À»ƒƒ¿««¿»»√ƒƒ»∆
·‰Ê72LlÙÓk ‡e‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;¯zÓ - »»À»»ƒ»¬≈ƒ¿À»

‰¯Lk - ˜c‰ ·w Ì‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ëe73. ¿≈»¬»ƒƒ«««¿≈»

טריפה,71) הטחול ניקב שפסק עוירא כר' הלכה אין אמרו:
טריפה". בסומכיה אבל בקולשיה, מילי "והני ומסיימים:
העבה  בחלק אבל הדק, בחלק נאמרו אלה ודברים פירוש:
ראש  בכלל הוא לבטן שדבוק שכל מפרשים ויש טריפה.

דינר 72)העבה. כעובי שיעור הנקב. נגד הגנה יש כן ואם
עבה  זהב של דינר הטחול. של עוביו מחצי פחות זהו זהב

כסף. משל כלל.73)כפליים טריפות אין עוף של ובטחול

.Îe‰MÓa ·w Ì‡L :Ba ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ¯·‡ Ïk»≈∆∆»¿¬»ƒ∆ƒƒ«¿«∆
‰Ù¯Ë - Blk Ïh Ì‡ Ck ,‰Ù¯Ë -74ÏhpL ÔÈa . ¿≈»»ƒƒ«À¿≈»≈∆ƒ«

„È· B‡ ÈÏÁa75¯ÒÁ ‡¯·pL ÔÈa76‡¯· Ì‡ ÔÎÂ . ¿…ƒ¿»≈∆ƒ¿»»≈¿≈ƒƒ¿»
- ¯˙i‰ ÏkL ;‰Ù¯Ë - ¯·‡ B˙B‡Ó ÌÈ¯·È‡ ÈLaƒ¿≈≈»ƒ≈≈∆¿≈»∆»«»≈

·eLÁ ‡e‰ ÏeËk77B‡ ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ Ïh ?„ˆÈk . ¿»»≈«ƒ«∆»ƒ«≈«ƒ
‰¯n‰78Ô‰a ‡ˆBiÎÂ79- ‰Ó‰·a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa , «»»¿«≈»∆≈¿≈ƒ¿≈»

ÌÈÚÓ ÈL B‡ ˙B¯¯Ó ÈzL Ô‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë¿≈»¿≈ƒƒ¿»»∆¿≈¿≈¿≈≈«ƒ
ÏBÁh‰ Ïh Ì‡ Ï·‡ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ù¯Ë -¿≈»¿≈…«≈»∆¬»ƒƒ««¿

ÔÈÈen‰ ÏÏÎa BÈ‡L ;˙¯zÓ - ÌÈL e‡ˆÓpL B‡80. ∆ƒ¿¿¿«ƒÀ∆∆∆≈ƒ¿««¿ƒ

שכל 74) כתבו, שם ובתוספות ניקבה. כמו חיסרון שהוא
טריפה. ניטלו, אם שכן מכל הטריפות, בין שנמנו הנקובים

נטולה.75) משום חסירה.76)טריפה משום טריפה
משום 77) וטריפה שניהם ניטלו כאילו כנטול מפרש, רבינו

ויש 78)חסרה. למעלה. כמבואר טריפה, ניקבה שאם
המרה  כי כשרה, מר, טעם בו נמצא ואם הכבד את לטעום

חסרה. בכלל זה ואין בכבד שאם 79)נבלעת באיברים
טריפה. במשהו, טריפה.80)ניקבו שניקבו האיברים עם

.‡Î¯˙i‰ ‡e‰ ‰Ó‰a‰ Ba Û¯hzL ¯˙i‰ ÈÚn‰«¿ƒ«»≈∆ƒ»≈«¿≈»«»≈
„ˆa ‰Ê ÌÈÚÓ ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÙBÒ „ÚÂ B˙lÁzÓƒ¿ƒ»¿««∆ƒ¿¿¿≈≈«ƒ∆¿«
ÈÚn‰ ‰È‰L B‡ ;ÛBÚ‰ ÈÚÓk ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»∆»»«¿ƒ
ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰Â „a‰ ÔÓ ÛÚk ‡ˆBÈ≈¿»»ƒ«««¬≈À¿»≈¿≈
‰OÚÂ ÈÚn‰ ÌÚ ·¯Ú˙Â ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ ;‰Ó‰·aƒ¿≈»¬»ƒ»«¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿«¬»
- ÚˆÓ‡a ÔÈÏc·Ó Ì‰ÈL È¯‰Â ,ÂÈL‡¯ ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈»»«¬≈¿≈∆À¿»ƒ»∆¿«

.¯˙È Ô‡k ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿≈»»≈

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ריאה 1) ולמטה; החזה מן שנקב והקנה הריאה, נקובת יבאר

וריאה  אותו; בודקין וכיצד בריאה אטום לדופן; הסרוכה
היא  ואם אבעבועות בה שנמצאו ריאה כקיתון; שנשפכה

נקב  בין ודמיון שנתמסמסה ריאה כשתים; ונראית אחת
שנפל  ועוף הריאה; מראות בריאה; שנמצאת ומחט לנקב;
ושט  ודין מעיים; בני כמראה הכבד שנמצא או לאור;

אדום. והפנימי לבן החיצון עור שנמצא

.‡‰Ê ‡Ïa ‰Ê ·w Ì‡ .‰‡¯‰ ÏÚ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈL2 ¿≈¿≈«»≈»ƒƒ«∆¿…∆
‰Ù¯Ë - Ô‰ÈL e·w Ì‡Â ;˙¯zÓ -3„Ï‚ elÙ‡ .4 À∆∆¿ƒƒ¿¿≈∆¿≈»¬ƒƒ¿«

ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯w‰5·wpL ‰w‰Â .˙¯zÓ - BÏ CÏ‰Â Blk «¿»∆¿À¿»«À∆∆¿«»∆∆ƒ«
‰Ù¯Ë - e‰MÓa ‰hÓÏe ‰ÊÁ‰ ÔÓ6ÌB˜n‰ ‡e‰Â . ƒ∆»∆¿«»¿«∆¿≈»¿«»

.‰hÓÏ ‰wa ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»«»∆¿«»

העליון.2) או התחתון הריאה,3)או ניקבה ששנינו כמו
טריפה,5)נקלף.4)שם. - התחתון שנגלד ובמקרה

הריאה. חסרה שבוודאי לא 6)מפני כריאה, שנידון
מה. שם גמרא כגרגרת,

.·‰·w Ck ¯Á‡Â ‰w‰ Ïk ËÁLÂ ‰ËÈÁLa ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»«»«»∆¿««»ƒ¿»
,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁM‰ ¯Ób Ck ¯Á‡Â ‰‡¯‰»≈»¿««»»««¿ƒ»¬≈¿≈»

‰ËÈÁL ¯Ób Ì„˜ ‰·wÂ ÏÈ‡B‰7‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»¿≈…«≈
‰Êa8. »∆

תלויה 7) שהריאה ואע"פ שם, לקיש כריש הלכה שאין
אףֿעלֿפי  כלומר, חיות. לחצי טרפות יש וקיימאֿלן בקנה
בהמה  כמו נטרפת היא חיותה, חצי כבר איבדה שהבהמה

מעיים 8)חיה. בני ניקבו ואחרֿכך הושט את ששחט כגון
תלויים  מעיים בני שחיי אף טריפה. השחיטה, גמר ואח"כ
בעוף  אבל בבהמה, זה וכל חיות. לחצי טרפות יש בוושט,
ואין  השחיטה נגמרה רובו, או אחד סימן ששחט כיון

אחריה. טרפות

.‚B¯·ÁÏ ·w elÙ‡ ,·wpL ‰‡¯ ÈBtÓqÓ „Á‡9- ∆»ƒƒ¿≈≈»∆ƒ«¬ƒƒ««¬≈
‰Ù¯Ë10ÌzÒÂ ‰kna Ìe¯˜ ‰ÏÚÂ ,‰·wpL ‰‡¯Â . ¿≈»¿≈»∆ƒ¿»¿»»¿««»¿ƒ¿«

ÌeÏk BÈ‡ - ·˜p‰11‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ‰·w .12Û‡ , «∆∆≈¿ƒ¿»»∆≈»«
‰Ù¯Ë - dzÓ˙BÒ ÔÙcL Èt ÏÚ13ÌB˜Óa ‰·w Ì‡Â . «ƒ∆…∆«¿»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ¿

˙Bp‡‰ CezÁ14ÂÈÏÚ ˙ˆ·B¯L ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,dlL15 ƒ»À∆»¿«»∆∆∆»»
.‰¯Lk -¿≈»

ניקב 9) אם ומכלֿשכן הנקב, פי את הסותם שני לסמפון
הסמפון  כניסת לפני שניקב כגון סתימה, כל שאין במקום
מגין  הבשר הריאה, לבשר ניקב אם אבל הריאה, לבשר
לקמן  גם וראה וכסףֿמשנה. מגידֿמשנה גם וראה וכשרה.

י. הסמפון 10)הלכה שדופן הואיל עליו, מגין אינו וחברו
הנקב. סותם אינו ופירש"י 11)קשה, קרום, אינו בגמרא:

ליסתר. הריאה.12)שסופו היא והיא שלה העיקר
שם. 'תוספות' ראה אומא, בארמית: לו קוראים והראשונים

הדופן. מן רחוקה שוכבת והאומה 13)והיא הואיל
מתפרקת. הסתימה הדופן, מן רחוקה בחלל למעלה הגדולה

שלוש 14) הריאה, מן יוצאות אזנים כמו בליטות חמש
אונות, ונקראות השמאלית מהאום ושתים הימנית מהאום

א. הלכה ח בפרק גדלים 15)כמבואר והדופן הריאה
ואינה  קיימת הדופן וסתימת תמיד, וסמוכים כאחד

מתפרקת.

.„·˜p‰ ÌB˜Ó Ì˙qLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«∆∆
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¯Oa ˙Bp‡aL16BÈ‡ - ÌˆÚÏ ·˜p‰ CÓÒ Ì‡ Ï·‡ ; ∆»À»»¬»ƒƒ¿««∆∆¿∆∆≈
- ¯O··e ÌˆÚa ˜e·c ˙Bp‡‰ ·˜ ‰È‰ Ì‡Â .Ô‚Ó≈≈¿ƒ»»∆∆»À»¿∆∆¿»»

˙¯zÓ17. À∆∆

בשר,16) סתימת צריך ממש, נקב שיש כיון שם. סוגיא
סותמת. עצם ואין סותמת סירכא שהבשר 17)שאין מפני

מלהתפרק. העצם את מונע

.‰ÔÙcÏ ‰ÎeÓÒ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰18ÔÈa , »∆≈»∆ƒ¿≈¿»«…∆≈
˙ÏÚ‰L19ÌÈÁÓˆ20dÏ ÔÈLLBÁ - ˙ÏÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡»¿»ƒ≈∆…∆¡»¿ƒ»

‰·w ‡nL21ÔÓ d˙B‡ ÔÈ˜¯ÙÓ ?da ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿»¿≈«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ
·˜pz ‡lL da ÔÈ¯‰ÊÂ ,ÔÙc‰22,‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . «…∆¿ƒ¿»ƒ»∆…ƒ»≈ƒƒ¿≈¿»

ÔÈÏBz - ·˜p‰ ÌB˜Óa ‰kÓ ÔÙca ‡ˆÓÂ23‰kna24 ¿ƒ¿»«…∆«»ƒ¿«∆∆ƒ««»
;‰kn‰ ÔÓ ‰˜¯ÙpLk ‰·w ‰ËÈÁL ¯Á‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»ƒ««»

‰Ê ·˜pL Úe„Èa - ÔÙca ‰kÓ ÔÈ‡ Ì‡Â25‰È‰ ‰‡¯a ¿ƒ≈«»«…∆¿»«∆∆∆∆»≈»»»
.‰Ù¯Ëe ,‰ËÈÁM‰ Ì„…̃∆«¿ƒ»¿≈»

סרוכה.18) אבעבועות 20)הריאה.19)והואֿהדין
לדופן. סמיכתה מקום סביבות מוגלה למראה הדומים

ריעותא.21) בה שנמצאה סכינא 22)כיון מייתי בגמרא:
שלא  יפה, וחותך ודק חדוד פיו ופירש"י פומיה, דחליש

הדופן. מן אותו במושכו הריאה קרום דוקא 23)יקרע
אם  אבל במכה, תולין כולו הנקב מקום נגד היא כשהמכה
המכה  תועיל מה כי טריפה, למכה וחוץ במכה סרוכה היתה

כנגדה. שאינו הנקב חלק נמצאה 24)לאותו אם אף
אין  נקובה, נמצאת שאם הראב"ד, ודעת נקובה. הריאה
דוקא  המגידֿמשנה, כתב באומד. ולהכשיר במכה לתלות
וליחותו  רחב שהדופן לפי בה, תולין בדופן מכה נמצאת אם
אין  איברים, בשאר במכה אבל אליו. הריאה ונקלטת מרובה

כלל. בה כאן 25)תולין סתם רבינו נקב. נמצא אם והיינו
צריך  אם מכה, ולא נקב נמצא לא אם הדין מה פירש ולא
וראה  לא. או יא, בפרק כמ"ש בנפיחה הריאה את לבדוק

כאן. וכסףֿמשנה מגידֿמשנה

.Â‡e‰L Ïk ÌeË‡ ÌB˜Ó da ‡ˆÓpL ‰‡¯‰26ÔÈ‡L »≈»∆ƒ¿»»»»»∆∆≈
,‰·e˜Î BÊ È¯‰ - Át˙ BÈ‡Â Ba ˙ÒÎ Áe¯‰»«ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈ƒ¿»

‰Ù¯Ëe27‡lL ÌB˜n‰ ÔÈÚ¯B˜ ?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ . ¿≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ«»∆…
‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓ Ì‡ .‰ÁÈÙ ˙ÚLa Át˙28;˙¯zÓ - ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»À∆∆

‡Ï Ì‡Â .Áe¯‰ ÌL ‰ÒÎ ‡Ï ‰Ál‰ ˙ÓÁnL∆≈¬««≈»…ƒ¿¿»»»«¿ƒ…
ÂÈÏÚ ÔÈ˙B - ‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓ29B‡ Ô·z B‡ ˜¯ ËÚÓ ƒ¿≈≈»¿ƒ»»¿«…∆∆

- „„˙ Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ûk»»¿«≈»∆¿¿ƒ»ƒƒ¿«¿≈
˙ÒÎ Áe¯‰ ÔÈ‡L ,‰Ù¯Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‰¯Lk¿≈»¿ƒ«¿≈»∆≈»«ƒ¿∆∆

ÌLÏ30. ¿»

עולה 26) שאינו אלא אחר, שינוי כל בו ניכר שאין מז: שם
נקובה.27)בנפיחה. בגמרא.28)מטעם מוגלא,

שנקרע.29) לאחר האטום כנקובה,30)על היא והרי
למעלה. כמבואר

.Ê‰¯·‰ da ÚÓMzL ‰‡¯31Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÁÙBpLk ≈»∆ƒ»«»¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈLBÓ - ‰¯·‰‰ ÚÓMz epnnL ÌB˜n‰ ¯kƒ»«»∆ƒ∆ƒ»««¬»»ƒƒ»»

Ba ‡ˆBiÎÂ Ô·z B‡ ˜¯32‡È‰L Úe„Èa - „„˙ Ì‡ . …∆∆¿«≈ƒƒ¿«¿≈¿»«∆ƒ

ÔÈ·ÈLBÓ - ÌB˜n‰ ¯k ‡Ï Ì‡Â .‰Ù¯Ëe ,‰·e˜¿»¿≈»¿ƒ…ƒ»«»ƒƒ
˜a˜a Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ÔÈ¯LBt ÌÈÓa d˙B‡33 »¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒƒ¿≈

‰Ù¯Ë - ÌÈn‰34ÔBzÁz‰ Ìe¯wL Úe„Èa - Â‡Ï Ì‡Â ; ««ƒ¿≈»¿ƒ«¿»«∆¿««¿
‚‰z Áe¯‰Â ,·w „·Ïa35ÈtÓe ,˙BÓe¯w‰ ÈL ÔÈa ƒ¿«ƒ«¿»«ƒ¿«≈¿≈«¿ƒ¿≈

.‰ÁÈÙ ˙ÚLa ‰ÓÓc ÏB˜ da ÚÓMÈ ‰Ê∆ƒ»«»¿»»ƒ¿«¿ƒ»

נוצה.32)שם.31) "אם 33)כגון אחרת: גירסא כשכש.
נדנוד. מלשון נקובה.34)בצבץ", שהיא בידוע

הולכת.35)

.ÁE„Èa ‰È‰È ÏB„b ¯wÚ ‰Ê36ÔÈÁÙBpL ‰‡¯ ÏkL : ∆ƒ»»ƒ¿∆¿»¿∆»≈»∆¿ƒ
‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ˜a˜·È ‡ÏÂ ÔÈ¯LBÙa d˙B‡»¿¿ƒ¿…¿«¿≈««ƒ¬≈ƒ¿≈»

.·˜ ÏkÓƒ»∆∆

בפשורי.36) ליה בדיק יוסף בר נחמיה רב שם.

.ËÌi˜ dlL ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜e ,ÔB˙È˜k ‰ÎtLpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿»∆¿∆»«»
ÌÓB˜Óa ÌÈ„ÓBÚ ˙BBtÓq‰ Ì‡ :·˜ ‡Ïa ÌÏL»≈¿…∆∆ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»
„Á‡ ÔBtÓÒ elÙ‡ ÁBn Ì‡Â ;‰¯Lk - eÁBn ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆»

‰Ù¯Ë -37ÔÈÎÙBLÂ d˙B‡ ÔÈ·˜B ?ÔÈOBÚ „ˆÈk . ¿≈»≈«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
¯·‡a ÚeL ‡e‰L ÈÏÎa d˙B‡38Ì‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ »ƒ¿ƒ∆««¬»¿«≈ƒ

,˙BBtÓq‰ e˜BnpL Úe„Èa - ÔÈ·Ï ÔÈËeÁ da ‰‡¯ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ«ƒ¿
,˜BnpL ‡e‰ „·Ïa ‰‡¯‰ ¯Oa - Â‡Ï Ì‡Â ;‰Ù¯Ëe¿≈»¿ƒ«¿«»≈»ƒ¿«∆ƒ

‰¯LÎe39. ¿≈»

וכלֿשכן 37) ג, בהלכה למעלה טריפה, הסמפון ניקב שהרי
וחלק.38)נימוח. עופרת ריאה 39)מחופה שם:

כשרה. קיים, שלה וקרום שנימוקה

.È˙BÚeaÚ·‡ da e‡ˆÓpL ‰‡¯40ÌÈ‡ÏÓ eÈ‰ Ì‡ : ≈»∆ƒ¿¿»¬«¿ƒ»¿≈ƒ
‡ˆBiÎÂ L·„k ˙ÎLÓp‰ ‰ÁÏ B‡ ,ÌÈkÊ ÌÈÓ B‡ ,Áe¯««ƒ«ƒ≈»«ƒ¿∆∆ƒ¿«¿«≈

Ô·‡k elÙ‡ ‰L˜Â ‰L·È ‰ÁÏ B‡ ,Ba41BÊ È¯‰ - ≈»¿≈»¿»»¬ƒ»∆∆¬≈
ÌÈÓ B‡ ‰Áe¯Ò ‰ÁÏ Ô‰a ˙‡ˆÓ Ì‡Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿≈»∆≈»¿»«ƒ
‡ÈˆBnLÎe .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ÔÈ¯eÎÚ B‡ ÔÈÁe¯Ò¿ƒ¬ƒ¬≈¿≈»¿∆ƒ
ÔBtÓq‰ ˜c·Ï CÈ¯ˆ - d˙B‡ ˜„B·e ‰Ál‰«≈»≈»»ƒƒ¿…«ƒ¿

‰ÈzÁzL42.‰Ù¯Ë - ·e˜ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆«¿∆»ƒƒ¿»»¿≈»

צמחים.40) העלתה מח. טינרי,41)שם שם: בגמרא
כאבן. קשים שהוא 42)כלומר הואיל האבעבוע, שתחת

שם  ואין הסמפון, ניקב שמא לחשוש יש מקולקל, מקום
בהלכה  כקיתון שנשפכה בריאה וכמו עליו. מגין בריא בשר
ה"ה. יא פרק לקמן הראב"ד קושיית מסולקת ובזה הקודמת,

במגידֿמשנה. ראה

.‡È˙BÎeÓÒ ˙BÚeaÚ·‡ ÈzL da e‡ˆÓpL ‰‡¯43BÊ ≈»∆ƒ¿¿»¿≈¬«¿¿
‰Ù¯Ë - BÊÏ44·˜ LiL ‰a¯‰ ·B¯˜ ¯·c‰L ; »¿≈»∆«»»»«¿≈∆≈∆∆

‰‡¯Â ˙Á‡ ‰˙È‰ .‰˜È„a C¯c Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»∆∆∆¿ƒ»»¿»««¿ƒ¿∆
- ˙¯Á‡‰ dÏ ‰ÎÙL Ì‡ .˙Á‡‰ ÔÈ·˜B - ÌÈzLkƒ¿«ƒ¿ƒ»««ƒ»¿»»»«∆∆

˙¯zÓe ‡È‰ ˙Á‡45.‰Ù¯Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ««ƒÀ∆∆¿ƒ«¿≈»

ודוקא 43) סרוחים. מים שנא לא זכים, מים מלאים שנא לא
אפילו  כאבן, קשים צמחים אבל ועומדים. נפוחים שהן

(מ"מ). כשרה אהדדי סדק 44)סמוכים כמין יש
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כשתים. ונראים מים 45)באמצעיתה, לחה, בהם אין אם
עכורים. או סרוחים

.·È‰Ù¯Ë - ‰ÒÓÒÓ˙pL ‰‡¯‰46ÔB‚k ?„ˆÈk . »≈»∆ƒ¿«¿¿»¿≈»≈«¿
Ït˙Â C˙Áz - d˙B‡ ÔÈÏBzLÎe ,‰ÓÏL ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈¿≈»¿∆ƒ»≈»≈¿ƒ…
„iL ÌB˜Óa ‰·e˜ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯ .˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á¬ƒ¬ƒ≈»∆ƒ¿≈¿»¿»∆«
„iÓ :ÔÈ¯ÓB‡Â B„Èa ÔÈÏB˙Â ,˙¯zÓ - LÓLÓÓ Áah‰««»¿«¿≈À∆∆¿ƒ¿»¿¿ƒƒ«
ÌB˜Óa ·˜p‰ ‡ˆÓ .‰ËÈÁM‰ ¯Á‡ ‰·w Áah‰««»ƒ¿»«««¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»
‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,¯Á‡«≈¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»««¿ƒ»

ÔÈn„Óe ¯Á‡ ·˜ da ÔÈ·˜B -47ÌÈOBÚL ÌLk , ¿ƒ»∆∆«≈¿«ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈÚÓ È·a48. ƒ¿≈≈«ƒ

גורדו 46) שרופא כל שזהו ט, הלכה ה פרק וראה נג: שם
והמגידֿמשנה  חסר. כאילו הבשר את ורואים החבורה מן
חז"ל  שאמרו מקום שכל יודע, והוי כתב: יט הלכה ו פרק

שהרופא אם רך בשר נמצא אם הואֿהדין טריפה, ניקב
כנקוב. ליה חשבינן לנקב.47)גורדו, למעלה 48)נקב

הנקב  היה אם לו, ומדמין אחר נקב נוקבים יד: הלכה ו פרק
שחיטה  קודם שינוי, ביניהן היה ואם כשרה, כמותו הראשון

וטריפה. ניקב

.‚È‰w„ ‰Ó‰a ÏL ‰‡¯Ó ÔÈn„Ó ÔÈ‡Â49ÏL ‰‡¯Ï ¿≈¿«ƒ≈≈»∆¿≈»«»¿≈»∆
‡ˆÓ .‰q‚Ï ‰qbÓe ‰w„Ï ‰wcÓ ‡l‡ ,‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»∆»ƒ«»¿«»ƒ«»¿«»ƒ¿»

˙BÚeaÚ·‡‰ ÔÓ „Á‡a ·˜p‰50ÔÈ‡Â ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - «∆∆¿∆»ƒ»¬«¿¬≈¿≈»¿≈
.¯k ¯·c‰ ÔÈ‡L ,C¯ÚÂ ¯Á‡ ÚeaÚ·‡ ·w :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ…¬«¿««≈¿«¬…∆≈«»»ƒ»

רש"י 49) אבל לגסה. מדקה ולא לדקה מגסה לא אבל שם:
שהיא  אונא והיינו בריאה, הדק החלק - דקה שם פירש
גדולה. שהיא האומא והיינו הגס, החלק וגסה קטנה.

בועה 50) ופירש"י: בבועי, מקיפין אין מו: שם בגמרא
ואין  ממשמשת, הטבח יד שאין במקום בריאה שניקבה
או  שחיטה קודם ניקבה אם ידוע ואין הטבח, ביד לתלות
אותה  ולנקוב להקיף אחרת בועה מביאין אין שחיטה, לאחר
העשויה  שבבועה שוים, הנקבים מראה אם ולראות
אחר  מראה שמא לחשוש יש ושעה, שעה בכל להשתנות

ניכר. הדבר שאין רבינו, שמסיים וזהו ונשתנה. היה

.„È‰‡¯a ˙‡ˆÓpL ËÁÓ51d˙B‡ ÔÈÁÙB -52Ì‡ . ««∆ƒ¿≈»≈»¿ƒ»ƒ
C¯c ËÁn‰ ˙‡fL Úe„Èa - Áe¯ ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡Ï…»»ƒ∆»«¿»«∆…«««∆∆

‰ÒÎ ˙BBtÓÒ53‰‡¯‰ ‰ÎzÁ˙ Ì‡Â .‰·w ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿¿»¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»»≈»
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ËÁn‰ da ˙‡ˆÓÂ ‰ÁÈÙ Ì„˜54; …∆¿ƒ»¿ƒ¿≈»«««¬≈¬»

‰·wpL ·B¯˜ ¯·c‰L55.‰ÒÎpLk ∆«»»»∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»

היד.51) במשמוש בה והרגישו שלימה, שם 52)כשהיא
וכן  הריאה, נפיחת ידי על ודוקא המכשירים. כרבנן מח:

הרי"ף. החד 53)כתב קצה אם אפילו ענין, בכל וכשרה
ו  פרק למעלה שפסק לכבד, דומה ואינו לפנים. המחט של
דוודאי  טריפה לפנים המחט של החד קצה שאם ט, הלכה
והריאה  רחבים הריאה שסמפוני משום כשנכנסה, ניקבה
נכנסת  המחט לחלל, העגול הראש אם ואפילו לקנה, קרובה
הריאה  של הבשר לתוך ונכנסת דוחקת ומשם הסמפון, לתוך

רך. החד 54)שהוא והקצה לפנים, העגול הראש אפילו
טריפה. - הקנה 55)לחוץ דרך ואין לבלוע, הושט שדרך

וניקבה. באה הושט ודרך יותר, המצוי בדבר תולין לבלוע,

.ÂËÈ¯‰Â ,‰‡ˆÈÂ ‰·wÂ ‰‡¯a ‰˙È‰L ˙ÚÏBz««∆»¿»»≈»¿ƒ¿»¿»¿»«¬≈
d˙˜ÊÁ ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙ÚÏB˙a ‰·e˜ ‰‡¯‰»≈»¿»¿««¬≈À∆∆∆¿»»

ÌL LÈ .‡ˆ˙Â ·wz ‰ËÈÁL ¯Á‡L56Ì‡L ,˙B‡¯Ó ∆««¿ƒ»ƒ…¿≈≈≈»«¿∆ƒ
‡e‰ È¯‰ - Ú¯‰ ‰‡¯n‰ B˙B‡Ï ¯·‡‰ ‰‡¯Ó ‰pzLƒ¿«»«¿≈»≈∆¿««¿∆»«¬≈
- ‰Ê ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó epzLpL ¯Oa‰ B˙B‡L .·e˜k¿»∆«»»∆ƒ¿««¿»¿«¿∆∆

·eLÁ ‡e‰ ˙Ók57BÈÚ Ct‰pL ¯Oa‰ ‡e‰ el‡Îe , ¿≈»¿ƒ«»»∆∆¿«≈
.˙‡Oa ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓe :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿≈≈ƒ¿«»»««¿≈
¯Oa‰ ¯‡ML ,ÏÏkÓ .ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e¿≈»»»«ƒ¿»∆¿»«»»

.ÈÁ BÈ‡ ‰pzLpL∆ƒ¿«»≈«

הלכות 56) ראה רבינו, של מסגנונו וזהו במציאות, יש כמו
א. הלכה א פרק התורה לכל 57)יסודי כולל טעם זהו

הסמוכות. בהלכות שיבואו האסורות המראות

.ÊËÔÈa dlk ‰‡¯Ó ÔÈa ,‰È‡¯Ó epzLpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿««¿∆»≈«¿≈À»≈
elÙ‡ ,¯zn‰ ‰‡¯ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ :d˙ˆ˜Ó ‰‡¯Ó«¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»¬ƒ
,¯eÒ‡‰ ‰‡¯ÓÏ ˙pzL Ì‡Â ;˙¯zÓ - dlk ˙ÈpzLƒ¿«≈À»À∆∆¿ƒƒ¿«»¿«¿∆»»
·˜k ¯eÒ‡‰ ‰‡¯n‰L ;‰Ù¯Ë - ‡e‰L Ïk elÙ‡¬ƒ»∆¿≈»∆««¿∆»»¿∆∆

·eLÁ ‡e‰58e¯‡aL BÓk ,59. »¿∆≈«¿

שהוא.58) בכל אפילו פסול הקודמת.59)ונקב בהלכה

.ÊÈ:Ô‰ el‡Â ,‰‡¯a LÈ ˙B¯eÒ‡ ˙B‡¯Ó LÓÁÂ¿»≈«¿¬≈»≈»¿≈≈
‰w¯È B‡ ,BÈ„k ‰¯ÁL60ÔBÓÏÁ ÔÈÚk B‡ ,˙eLk ÔÈÚk ¿…»ƒ¿¿À»¿≈¿¿≈∆¿

‰ˆÈa61ÚÈ¯Á ÔÈÚk B‡ ,62ÚÈ¯ÁÂ .¯Oa‰ ‰‡¯Ók B‡ , ≈»¿≈»ƒ«¿«¿≈«»»¿»ƒ«
‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈ„‚a‰ Ba ÌÈÚ·BvL Ú·v‰ ‡e‰«∆«∆¿ƒ«¿»ƒ¿∆

.‰˜B¯ÈÏ ˙BËBÂ ËÚÓ ˙Bn„‡ ˙B¯ÚOÏƒ¿»¬À¿«¿ƒ»

כולל 60) ורבינו התלמוד. בלשון "ירוק" המונח מז: חולין
כתום, ירוק, נקראים: המדוברת שבשפתנו גוונים, כמה
"שחור  לשחור, מדמים כהה וכחול בהיר. וכחול צהוב
הנוטה  שכל האחרונים, הפוסקים דעת ולהלכה, ככחול".

כשרה. - וכחול וירוק טריפה, - וצהוב שהוא 61)לכתום
שם. ירוק, שם 62)מראה רש"י והנה מוריקא. בגמרא:

וכן  כרכום. חריע פירש נא: ובנדה כרכום, מוריקא פירש,
חריע  מאי לירושלמי: מתאים וזה בעוקצין. הרא"ש פירש
כתב: ה משנה פ"ג לעוקצין המשניות ובפירוש מוריקא.
אל  בערב הנקרא הוא חריע כי לנו ביאר "והירושלמי

קרטום".

.ÁÈÏ˜c ÏL ˙Bi¯Á ÔÈÚk ˙‡ˆÓ63d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ƒ¿≈¿≈¬ƒ∆∆∆¿ƒ»
˜ÙqÓ64¯eÒ‡‰ ‰‡¯ÓÏ ·B¯˜ ‰fL ,65˙B‡¯n‰ ÏÎÂ . ƒ»≈∆∆»¿«¿∆»»¿»««¿

Ò¯ÓÓe d˙B‡ ÌÈÁÙBpL „Ú Ì‰a ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ el‡‰»≈≈¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿»≈
˙¯zÓ - ¯zn‰ ‰‡¯ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ .B„Èa da66Ì‡Â ; »¿»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»À∆∆¿ƒ

.‰¯eÒ‡ - dÈÚa ‰„ÓÚ»¿»¿≈»¬»

ומפרש 63) טריפה", לאופתא דדמיא ריאה האי מז: בחולין
מפרש  רש"י אבל דקל. של חריות כעין "אופתא" רבינו

בקעת. - אופתא מקומות לשונות 64)בכמה שתי שיש
או  במראהו דומה אם "דמיא", המילה בפירוש בגמרא

כמי. הלכה הוכרעה ולא מעט 65)במישוש, נוטה
לצהוב. או גאון:66)לאדמימות האי רבינו בשם כתוב כן

מתהפכת  אותה כשנופחין בריאה אסורות מראות וששאלתם
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במראה  או ראשון במראה עושין, מראה באיזה בשר למראה
על  אויר להניף נפוחה הבהמה בחיי הריאה כי פשיטא שני?

עושין. נפוחה כשהיא שנראית וכמו הלב,

.ËÈ‰¯BÁL :Ô‰ el‡Â ,da LÈ ˙B¯zÓ ˙B‡¯Ó Úa¯‡«¿««¿À»≈»¿≈≈¿»
ÏBÁÎk67¯ÈˆÁk ‰w¯È B‡ ,68‰n„‡ B‡ ,69‰‡¯Ók B‡ , ƒ¿¿À»¿»ƒ¬À»¿«¿≈

ÌÈ‡ÏË ÌÈ‡ÏË dlk ‰‡¯‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .„·k‰«»≈«¬ƒ»¿»»≈»À»¿»ƒ¿»ƒ
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - el‡ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó ˙Bc˜ ˙Bc˜¿À¿À≈«¿««¿≈¬≈À∆∆

לאזור.67) כמראה כחול ככרתי,68)צבע שם בגמרא
כרתי. חציר של וכן 69)ותרגום מקצתה. בין כולה בין

כולה  הריאה היתה ואפילו שכתב: רבינו דברי מסיום נראה
האסורות  שמראות רבינו דעת טז בהלכה למעלה וראה וכו',
שאינה  ואומר, עליו חולק והראב"ד טריפה. שהוא, בכל

כולה. בריאה המראה נשתנה אלאֿאםֿכן טריפה

.Î¯e‡Ï ÏÙpL ÛBÚ70BaÏ ˜È¯B‰Â71B„·k B‡72B‡ ∆»«»¿ƒƒ¿≈
¯˜ÌÈÚn‰ eÓÈc‡‰L B‡ B·˜73‡e‰L ÏÎa BlL74- À¿¿»∆∆¿ƒ«≈«ƒ∆¿»∆

ÌÈn„‡‰ B‡ eÓÈc‡‰L ÌÈw¯È‰ ÏkL .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰¬≈¿≈»∆»«¿Àƒ∆∆¿ƒ»¬Àƒ
,eÏhpL ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ÛBÚa ¯e‡‰ ˙ÓÁÓ e˜È¯B‰L∆ƒ≈¬«»¿¬≈≈¿ƒ∆ƒ¿

‰Ù¯Ëe75e˜ÏML ¯Á‡ ‰Ê ‰‡¯Óa e„ÓÚiL ‡e‰Â . ¿≈»¿∆««¿¿«¿∆∆««∆»¿
ËÚÓ Ô˙B‡76Ô‰a ÔÈÒ¯ÓÓe77. »¿«¿»¿ƒ»∆

ונחמרו 70) לאור נפלה וכו' בעוף טרפות ואלו נו. שם משנה
מחמת  מעיו בני מראה נשתנו אם עוף ודוקא מעיה. בני
פרק  לקמן בפירוש וכ"כ כשרה. בבהמה אבל טריפה, האור
שעורה  לפי הרא"ש שכתב כמו הדבר וטעם יא. הלכה י
קשים  מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם קשה,
ובשרה. עורה ישרפו האש, מן יחמרו בטרם כי להיחמר,

והוריקו.71) אדומים, הם שמתחילתם האיברים
במשהו 72) ואף להם, אחד דין וקורקבן וכבד שלב משמע

מחוור, שאינו כתב: הבית' ב'תורת הרשב"א אבל טריפה.
במשה  אמרו וכמו שלא בו, פוסל שהנקב במקום אלא ו

שאין  כבד אבל נקיבתן, כשיעור ירקותן שיעור שאמרו:
הוריקה  אלאֿאםֿכן במשהו ירקותה אין בה, פוסל הנקב
אלא  מעיים בני כנגד ושלא מרה כנגד שלא אבל מרה, כנגד
חיותה, מקום כל כנגד שהוריקה עד לא, חיותה מקום כנגד
ואפשר  ממקומה. תלושה תהא ירקותה מקום כל ינטל שאם
לפרש  ואפשר לפרש. לו שהיה אלא רבינו, נתכוין שלזה
שהאדימו. מעיים לבני מתייחסות שהוא" "בכל שהמלים
ששיעור  משום שיעור, שום כתב לא וכבד, לב גבי כאן אבל
למטה. שכתבנו מה וראה וכבד. בלב שונה הירוקות

ירוקים.73) הם שיעור 74)שמתולדותם שם: בגמרא
ירוקתן  אף במשהו, נקובתן מה נקובתן. כשיעור ירוקתן

טריפה 75)במשהו. המראה שינוי טעם זו, גירסא לפי
מעט  ומתחלחל האבר כל שלקה ונטול, כחסר שזהו משום
שהוא  נראה מהרשב"א אבל ויינטל. שיירקב וסופו מעט,
שיעור  יוחנן ר' שדמה וכמו שניקבו. כמי ברבינו: גורס
שהגירסא  המגידֿמשנה מביא וכן נקובתן, לשיעור ירוקתן
של  הטריפות טעם כן, אם וטריפה. "שניקבו" כמו ברבינו
העומד  וכל לינקב, שעומד מפני נקובה, משום המראה שינוי
פשוט) (דבר פסיקתא מילתא ודאי אלא דמי. כנקוב לינקב
עד  טריפה אינה דבנקב לנקב, דומה הירוקות שאין היא,

להתרפאות  יכולה לחלל עבר לא שאם לחלל, שיעבור
מתחלחל  האבר, שלקה כיון בהוריקו מהֿשאיןֿכן ולחיות,
האש  מכות עכשיו, לחלל הגיע שלא ואע"פ מעט, מעט
ניכר. אינו שעתה אלא ולנקוב, למטה למטה לרדת עשויה
עליהם  רק היא הירקות אפילו טריפה וקורקבן בלב זה, ולפי

והוריקו 76)מבחוץ. ושלקן שהאדימו ירוקים שם: גמרא
שהוריקו  אדומים שהואֿהדין מפרש רבינו אבל כשרים,
גופא, טעמא האי משום כשרים, והאדימו וחזרו ושלקו
מירוקים  עושה שהעשן העשן, מחמת בא המראה ששינוי
מגידֿמשנה. ראה ירוקים, מאדומים ולפעמים אדומים,

כסףֿמשנה.77) המראה. יעבור פן בהם ממשמשים כלומר,
ואידמו. בהו ממשמש נ. משם מקורו והראה

.‡ÎÈa ‰‡¯Ók BlL „·k‰ ˙‡ˆÓpL ÛBÚ Ïk»∆ƒ¿≈«»≈∆¿«¿≈¿≈
ÌÈÚÓ78ÔÈepLa e„ÓÚÂ ,ÌÈÚÓ Èa ¯‡L epzLpL B‡ , ≈«ƒ∆ƒ¿«¿»¿≈≈«ƒ¿»¿¿ƒ»

ÏÙpL Úe„Èa - e¯‡aL BÓk ‰ÒÈ¯Óe ‰˜ÈÏL ¯Á‡««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿¿»«∆»«
¯e‡Ï79‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Ù¯Ëe ,ÂÈÚÓ Èa e¯ÓÁÂ »¿∆¿¿¿≈≈»¿≈»¿…∆»

ÈepL Ì‰a ‡ˆÓ ‡lL ÛBÚ ÏL ÌÈÚÓ Èa80, ¿≈≈«ƒ∆∆…ƒ¿»»∆ƒ
e˜È¯B‰Â ÌÈw¯È‰ eÓÈc‡‰Â epzL e˜ÏLpLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿Àƒ¿ƒ
,ÂÈÚÓ Èa e¯ÓÁÂ ¯e‡Ï ÏÙpL Úe„Èa - ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿»«∆»«»¿∆¿¿¿≈≈»
Ô·Ï BlL ÔBˆÈÁ‰ ¯BÚ‰ ‡ˆÓpL ËLe‰ ÔÎÂ .‰Ù¯Ëe81 ¿≈»¿≈«≈∆∆ƒ¿»»«ƒ∆»»

‡e‰ È¯‰ - ‰Ó‰·a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,Ì„‡ ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»…≈¿≈ƒ¿≈»¬≈
BÈ‡ el‡k82.‰Ù¯Ëe , ¿ƒ≈¿≈»

מעיים".78) בני כנגד הכבד "הוריקה נו: שם בגמרא
ודומה  מעיים בני כמראה מעיים, בני כנגד רבינו ומפרש
ממש, "כנגד" פירשו אחרים מפרשים וכמה רש"י אבל להם.

הכ  חלק המעיים.היינו כנגד שמקומו ואפילו 79)בד שם,
"בידוע  שם: בגמרא גורס (רבינו לאור שנפלה ראינו לא
שנפלה  ראינו שלא שאע"פ ומשמע וכו'" לאור שנפלה
והר"ן  והרשב"א הרא"ש אבל הרי"ף, גירסת היא וכן לאור.
שהמדובר  ומפרשים מעיים, בני שנחמרו בידוע גורסים:
הוריק, המעיים בני שכנגד והכבד לאור, שנפלה כשנודע
נודע  כשלא אבל מראיהם, נשתנה לא עצמם והמעיים

לדעתם). כשרה - לאור בר 80)שנפלה נחמן רב דברי
ושלקו  הוריקו שלא אדומים נאמר, אנו "אף שם: יצחק
כתבו  וכן לאור. שנפל נודע לא ואפילו טריפה", והוריקו

הרי"ף. בדעת לבן,81)הגאונים הפנימי ומתולדתו
בין  בעוף בין מג. שם מראהו, ונשתנה אדום והחיצון
לבהמה. עוף בין הבדל אין ושט שלגבי - בבהמה

חסרה,82) מטעם אלא נקובה מטעם לא שטריפה משמע,
הקודמת. בהלכה למעלה וראה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
באונות;1) סריך או חליף או ויתור כיצד; חסירה יבאר

בהמה  נפוחה; שנמצאת או שלה ריאה שצמקה בהמה
ידים; שלוש לה היו ואם יתירה או רגל חסרת שהיתה
ותחיה  מכאן ושתחתך ושיעורן; הגידין וצומת כיצד? נטולה
או  לקתה ואם כשרה; שתהיה הכוליא שיעור ותמות; ומכאן

ליחה. בה נמצאת

.‡‰¯ÒÁ2¯ÒÁ Ì‡L ,Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ÈL ?„ˆÈk ¬≈»≈«¿≈≈»ƒ≈∆ƒ»≈
ÌÈnÓ3LÓÁÂ .ÌÈÏ‚¯‰Â ‰‡¯‰ :Ô‰ el‡Â .‰Ù¯Ë - ƒƒ¿»»¿≈»¿≈≈»≈»¿»«¿«ƒ¿»≈
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˙Bp‡4ÈÙe B„Èa Ì„‡ d˙B‡ ‰Ï˙iLk .‰‡¯Ï LÈ À≈»≈»¿∆ƒ¿∆»»»¿»¿≈
ÔÓ ÌÈzLe ,ÔÈÓi‰ ÔÓ LÏL - ÂÈt „‚k ‰‡≈̄»¿∆∆»»»ƒ«»ƒ¿«ƒƒ

‰pnÓ ÔÈÓÈ „ˆ·e .Ï‡ÓO‰5‰pË˜ ÔÊ‡ BÓk6dÈ‡Â , «¿…¿«»ƒƒ∆»¿…∆¿«»¿≈»
‡È‰Â ,dÓˆÚ ÈÙa ÒÈk BÓk dÏ LÈÂ .˙Bp‡‰ „ˆa¿«»À¿≈»¿ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ
,‡c¯Â ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰pË˜‰ BÊ ÔÊ‡Â .ÒÈk‰ CB˙a¿«ƒ¿…∆«¿«»ƒ«ƒ¿≈«¿»

„¯ÂÏ ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ7CÎÈÙÏ .ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â .8, ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»
:dk¯„ ‡È‰ CkL .˙¯zÓ - ‡c¯e‰ ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿≈««¿»À∆∆∆»ƒ«¿»

Ì‰a ‡ˆnz ˙BÓ‰a LÈ9‡ˆnz ‡Ï ˙BÓ‰a LÈÂ , ≈¿≈ƒ»≈»∆¿≈¿≈…ƒ»≈
‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡Â .Ì‰a10dlL ÒÈk‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆¿ƒƒ¿»¿»««ƒ∆«ƒ∆»

‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ·˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ11. ≈∆«∆∆¬≈¿≈»

שנאמרו 2) טרפות מיני משמונה אחת ברייתה, מתחילת
ה"ב. פ"ה למעלה כמבואר שכרגיל 3)בסיני, כלומר,

רבינו, ודעת קבוע. ובמנין מאחד, יותר בבהמה נמצאים
או  שניטל יחיד אבר אבל חסירה, במין נכללים אלה שרק
"נקובה" במין ונכלל כנקוב שהוא מפני טריפה, - חסר
- ניקב שאם חכמים בו שאמרו אבר כל הכלל: עלֿפי
ה"כ. בפ"ו שכתב כמו טריפה, - חסר או ניטל גם טריפה,
ניקב, ד"ה א. מב, שם [וב'תוספות' משנה' ב'לחם וראה
למיתני, איצטריך לא והדקין, והריאה הלב וניטל כתבו:
משנה': ה'כסף כותב ה"ט בפ"י לקמן הם. נקובים שבכלל
מה  עם דבריו ליישב וקשה טריפות", כג פרט חסירה, "תחת

למעלה]. שנתבאר וכפי כאן, רבינו שם 4)שאומר אזנים,
א. הריאה.5)מז, עינוניתא 6)מן הגמרא: בלשון
(רש"י).7)דוורדא. כמותו ואדומה דקה שהיא

האונות.8) ממנין ואינה שם.9)הואיל דעת 10)סוגיא,
ולפיכך  יפה, דבוקה ואינה בכיס סרוכה רק שהיא הגאונים

מגין. הכיס ואום 11)אין הריאה, של האום בכלל שהיא
למעלה. כמבואר טריפה, – שניקבה

.·˙Bp‡‰ ÔÈÓ ¯ÒÁ12B‡ Ï‡ÓO‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙‡ˆÓÂ »«ƒ¿«»À¿ƒ¿≈««ƒ«¿…
ÔÈÓi‰ ÔÓ ÌÈzLÔÈÓia ÌÈzL e‡ˆÓ Ì‡Â .‰Ù¯Ë - ¿«ƒƒ«»ƒ¿≈»¿ƒƒ¿¿¿«ƒ«»ƒ

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‡c¯e‰ ˙‡ÊÂ13. ¿…««¿»¬≈À∆∆

טריפה.12) וכו' חסר את 13)שם: משלימה הוורדא כי
בצד  היא והוורדא שמאל, בצד אונה חסרה אם אבל המנין,
לעמוד  דרכה שאין מפני משלמת, הוורדא אין שמאל,

הר"ן). בשם (כסףֿמשנה בימין אלא בשמאל

.‚ÌÈzLe Ï‡ÓO‰ ÔÓ LÏL e‡ˆÓÂ ,˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ƒ¿«¿»À¿ƒ¿¿»ƒ«¿…¿«ƒ
„¯Â ‡Ïa ÔÈÓi‰ ÔÓ14LÏM‰ ÌÚ „¯e‰ ‰È‰L B‡ , ƒ«»ƒ¿…∆∆∆»»«∆∆ƒ«»

‰¯ÒÁ ‡È‰L ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - Ï‡ÓO „ˆa15„vÓ ¿«¿…¬≈¿≈»∆ƒ¬≈»ƒ«
ÔÈÓi‰16. «»ƒ

לשתים 14) משלמת היא הימין, מצד ורד היה אם אבל
בימין. שלש יש והרי הסמוכה, בהלכה שכתב כמו שבימין,
במקום  שלש יתרת, בשמאל שיש בזה, הבהמה נטרפה ולא
הסמוכה. בהלכה מותרת, באונות יתרת רבינו שדעת שתים,

אינה 16)אונה.15) שמאל בצד העומדת שוורדא מפני
והוורדא  אונה, חסרה לא שאם מזה, ומשמע משלמת.
כשרה, – וורדות שתי נמצאו וכן כשרה, - בשמאל עומדת
כמסקנת  מותרת, שיתרת לשיטתו, רבינו רש"י. לדעת בניגוד

ביתרת. כרבא הלכה שאין שם, הגמרא

.„˙Bp‡‰ eÙÒBz17‰¯˙È‰ ÔÊ‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈÓa ƒ¿»À¿ƒ¿»»ƒ»¿»»…∆«¿≈»
·l‰ ˙nÚ ‡e‰L ,‰‡¯‰ ÈÙlÓ B‡ ˙Bp‡‰ „ˆa18- ¿«»Àƒƒ¿≈»≈»∆À««≈

- ˙BÚÏv‰ ˙nÚÏ ‡e‰L ,dab ÏÚ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿ƒ»¿»««»∆¿À««¿»
‰È‰zL ‡e‰Â .¯ÒÁk ¯˙i‰L ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰19BÓk ¬≈¿≈»∆«»≈¿»≈¿∆ƒ¿∆¿

Ò„‰ ÏL ‰ÏÚ20ÔÊ‡ dÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt Ï·‡ ; »∆∆¬«¬»»ƒ∆≈»…∆
.˙¯zÓeÀ∆∆

א.17) מז, מבפנים.18)שם כלומר מגוואי, שם: בגמרא
לאחר 20)בגדלה.19) רק הדס של כעלה בה יש ואפילו

וטעם  ה'תוספות'). בשם (כסףֿמשנה טריפה - הריאה נפיחת
(רדב"ז  תמיד נפוחה ריאתה בחייה בהמה שהרי הדבר,

מכת"י).

.‰‰˜e·c ˙‡ˆÓpL ÔÊ‡21- dÏ ‰ÎeÓq‰ dz¯·Áa …∆∆ƒ¿≈¿»«¬∆¿»«¿»»
‰ÎÓÒpL ÔB‚k ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL eÎÓÒ Ì‡Â .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿¿∆…««≈∆¿∆ƒ¿¿»

‰Ù¯Ë - ˙ÈLÈÏLÏ ‰BL‡¯22. ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈»

אוזן 21) רבינו: בדברי מכת"י, משנה' ה'מגיד גירסת
ואם  מותרת. לחברתה, הסמוכה בחיתוך דבוקה שנמצאת
או  לשלישית ראשונה שנסמכה כגון הסדר, על שלא נסמכו
מהרבה  נראה וכן טריפה. החיתוך, במקום שלא לגב מגב
ב'כסף  ראה רבינו. בדברי כן שגרסו ראשונים, פוסקים
מו, שם - כסדרן" "שלא פירוש גירסא, אותה ולפי משנה'.
אמנם  היא היינו זו, גב על זו שכיבתן כסדר שלא הוא: - ב
זו  של מחיתוך לא אבל לה, הסמוכה בחברתה דבוקה
אבל  וטריפה, לגב מחיתוך או לגב מגב אלא זו של לחיתוך
בין  חילוק אין ולפיה שלפנינו, כנוסח משנה' ה'כסף גירסת
בחברתה  דבוקה אם אלא לגב, גב ובין לחיתוך חיתוך
אם  ורק שנסמכה, ענין בכל וכשרה כסדרן, והן הסמוכה,
ראה  וטריפה. כסדרן שלא זהו לשלישית ראשונה נסמכה
ו'הגהות  ירוחם רבינו רבינו, דברי פירשו שכן משנה' ב'כסף

להתפרק 22)מיימוניות'. עומד הסדר על שלא שדיבוק
לינקב. וסופו

.Â˙B‡¯ ÔÈ‡Â ˙Á‡ ‰p‡k ˙Bp‡‰ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈»À¿À»««¿≈»ƒ¿
˙B˜e·c ÌÈzLk23‰ÏÚ BÓk Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ : ƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈≈∆¿¬≈

Ò„‰‰24k ,ÔÙBÒa ÔÈa ÔÚˆÓ‡a ÔÈa Ô¯wÚa ÔÈa ,È„ «¬«≈¿ƒ»»≈¿∆¿»»≈¿»¿≈
È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓ - ˙B˜e·c ÌÈzL Ô‰L ¯kiL∆À«∆≈¿«ƒ¿À∆∆¿ƒ«¬≈

‰¯ÒÁ BÊ25.‰Ù¯Ëe ¬≈»¿≈»

ב:23) מז, שם חלקה, והאומא האונות חיתוך להם שאין
מכיון  כשרה, - דבוקות כשתים נראות היו אם אבל "שיעא".
בה"ה. ראה וכשרה. כסדרן כסרוכות זה הרי הן שסמוכות

מדין 24) רבינו, זאת ולמד האונה. להיכר השיעור שזהו
כשיעור  אלא אונה אינה תוספת שלענין וכשם בה"ד, היתרת
אונה  יש אם חסר נקרא לא חסרון גבי כן הדס, של עלה

מכת"י). (מגידֿמשנה הדס של עלה אונה 25)כגודל
אחת.

.ÊÌÈÊ‡ CezÁ dÏ ÔÈ‡Â ,˙B‚e¯Ú ÈzL dlk ˙‡ˆÓ26 ƒ¿≈À»¿≈¬¿≈»ƒ»¿«ƒ
‰Ù¯Ë -27‰‡¯‰ Ûeb ¯ÒÁ Ì‡ ÔÎÂ .28Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈ƒ»≈»≈»««ƒ

˙Bp‡‰ ÔÈÓ ¯ÒÁL ÈÓk BÊ È¯‰ - ‰·w ‡lL∆…ƒ¿»¬≈¿ƒ∆»≈ƒ¿«»À
‰Ù¯Ëe29Ó ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .L·È ÌB˜Ó ‰pn30„Ú ¿≈»¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ∆»»»≈«
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C¯tiL31¯ÒÁk BÊ È¯‰ - Ô¯tva32elÙ‡Â ,‰Ù¯Ëe ∆ƒ»≈«ƒ…∆¬≈¿»≈¿≈»«¬ƒ
‡e‰L Ïk ‰È‰33. »»»∆

"שיעא".26) שם: מנין 27)בגמרא חסר שסוףֿסוף
זה  דין להשמיענו רבינו הוצרך למה להבין, [קשה האונות.
- דבוקות אונות ששתי הקודמת בהלכה שפסק אחרי
רבינו: דברי מסיום נראה וכן משנה'. ב'כסף וראה טריפה],

האונות. מנין שחסר כמי זה קיים.28)הרי שהקרום אע"פ
ואם 29) שם. חסרון, נקרא הקרום תחת מבפנים שחסרון

כקיתון, שנשפכה ריאה רבינו: פסק ה"ט בפ"ז הרי תאמר
לא  מבפנים שחסרון הרי כשרה, - קיים שלה הקרום אם
איזה  בה שיש אלא נימוקה לא שאם לומר, יש חסרון. נקרא
וטרפה, להנקב שסופה לחכמים להו קים וחסרון, קמט
כלֿ ההפסד שנתפשט כיון הריאה, בנימוקה מהֿשאיןֿכן
ולפיכך  נקובה, היתה כבר להנקב שסופה חשש יש אם כך,

(כסףֿמשנה). ב.30)כשרה מו, שיתפורר.31)שם
(כסףֿמשנה).32) נקובה מטעם ולא חסירה מטעם
למעלה 33) ראה האסור, למראה הריאה מראה בנשתנה וכן

שם. ובראב"ד הט"ז, בפ"ז

.ÁÏ˜c ÏL ˙BÈ¯Á ¯wÚ BÓk ‰ÁeÙ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯34 ≈»∆ƒ¿≈¿»¿ƒ«¬»∆∆∆
,dÙe‚· ‰pLÓ ˙ÙÒBz BfL .˜ÙqÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -¿ƒ»ƒ»≈∆∆∆¿À»¿»

ÔÈna ¯Ó‡L BÓk ,ÔB¯qÁk Ûeba ˙ÙÒBz‰ ‡nLÂ35. ¿∆»«∆∆«¿ƒ»¿∆»««ƒ¿»

מראיה 34) כשנשתנו הדין אותו רבינו פסק יח, הלכה שם
אמר  ב: מז, שם אלו: הלכות מקור דקל. של חריות כעין
רבינו, ומפרש טריפה. – לאופתא הדומה ריאה רפרם,
ושם  בפ"ז. המגיד הרב כמ"ש דקל של חריות אופתא
דאמרי  איכא רפרם: דברי בכוונת חלוקות לשונות בסוגיא,
ואיכא  כעץ. שקשה במישוש כלומר בגישתא, אומרים) (יש
כשתי  רבינו ופסק דקל. של כחריות שהגון בחזותא, דאמרי
וכעין  דקל של חריות כעיקר האופנים, ובשני הלשונות,
מספק". אותה "אוסרים ובשניהם טריפה, - דקל של חריות

ה"ד.35) למעלה כחסר, שהיתר

.Ë‰„ÁtL ‰Ó‰a‰36‰‡¯‰ ‰˜ÓvL „Ú ‰‡¯ÈÂ «¿≈»∆»¬»¿»¿»«∆»¿»»≈»
ÌÈÓL È„Èa ‰„Át Ì‡ :‰L·È ˙BÈ‰Ï ‰·¯˜Â dlL37, ∆»¿»¿»ƒ¿¿≈»ƒ»¬»ƒ≈»«ƒ

‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ÌÈwÈÊ ‰˙‡¯ B‡ ÌÚ¯ ÏB˜ ‰ÚÓML ÔB‚k¿∆»¿»««»¬»ƒƒ¿«≈»∆
Ì„‡ È„Èa ‰„Át Ì‡Â ;˙¯zÓ -38eËÁML ÔB‚k , À∆∆¿ƒ»¬»ƒ≈»»¿∆»¬

‰¯ÒÁk BÊ È¯‰ - ‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ‰ÈÙÏ¿»∆»¿≈»«∆∆¿«≈»∆¬≈«¬≈»
‰Ù¯Ëe39. ¿≈»

נקראת 36) ובמשנה ב. נה, וברייתא א. נד, שם משנה,
כפירוש  יבשותה, מפני דקל, כחריות שקשה היינו חרותה,

שם. שנעשה 37)רש"י מסיבה בא שלה שהפחד כלומר,
שמים. בני 38)בידי מעשה מסיבת בא שלה שהפחד

בידי 39)אדם. אבל ומבריאה, חוזרת אינה אדם שבידי
פחדה  בדין דעתו גילה לא רבינו ומבריאה. חוזרת שמים
שנאמרה  הבדיקה על סומך שהוא ונראה בריות. שאר בידי
רבי  של בפלוגתא לדון כלל נכנס לא ולכן הסמוכה, בהלכה

מכת"י). (רדב"ז זה בדין ורבנן אלעזר בן שמעון

.È?d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈk40ÌÈÓa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ·ÈLBÓ ≈«¿ƒ»ƒƒ∆»≈»¿«ƒ
d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ¯w‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈¿ƒ»»¿««…ƒƒ»

BabÓ ÔÈvÓ˙Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÏÎ·e ,ÔÈ¯LBt ÌÈÓa¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ¿«ƒƒ«
eBvÈ ‡lL È„k ,ÌÈÏÊBÂ41ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .‰¯‰Óa ¿¿ƒ¿≈∆…ƒƒ¿≈»¿ƒ»»¿«

ÌÈn‰L ÈÏÎa ,ÔBˆ ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ÌÁ‰«…ƒƒ»¿«ƒƒƒ¿ƒ∆««ƒ
BabÓ ÔÈvÓ˙Ó42‰¯ÊÁ Ì‡ .ÌÈ¯˜ e¯‡MiL È„k , ƒ¿«ƒƒ«¿≈∆ƒ»¬»ƒƒ»¿»

d˙i¯·Ï43‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓe ÌÈÓL È„Èa BÊ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈ƒ≈»«ƒÀ∆∆¿ƒ…
.‰Ù¯Ëe ‡È‰ Ì„‡ È„Èa - ‰¯ÊÁ»¿»ƒ≈»»ƒ¿≈»

שם.40) יתקררו.41)בסוגיא, שם:42)שלא בגמרא
שעושין  לבן מטיט עשויים כלים כלומר חיורי, משיכלי
מתמצים  שהמים החמה, בימות בהם ששותים קיתונות ממנו

קרים. הם ועי"ז שנתרככה.43)מגבם

.‡ÈÏ‚¯ ‰¯ÒÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a44- d˙i¯a ˙lÁ˙a ¿≈»∆»¿»¬≈»∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»
¯ÒÁk - ¯˙i‰ ÏkL ;Ï‚¯ ‰¯˙È ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë¿≈»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆∆∆»«»≈¿»≈

‡e‰45ÌÈ„È LÏL dÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .46- ˙Á‡ „È B‡ ¬»ƒ»»»»«ƒ»««
˙¯zÓ47˙¯zÓ - dlL „i‰ CzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .48. À∆∆¿ƒ»ƒ∆¿««»∆»À∆∆

‰aÎ¯‡‰ ÔÓ :Ï‚¯‰ CzÁ49ÔÓ ;‰Ù¯Ë - ‰ÏÚÓÏe ∆¿«»∆∆ƒ»«¿À»¿«¿»¿≈»ƒ
‰aÎ¯‡‰50‰aÎ¯‡ BÊ È‡a .˙¯zÓ - ‰hÓÏe51?e¯Ó‡ »«¿À»¿«»À∆∆¿≈«¿À»»¿

ÛebÏ CeÓq‰ C¯i‰ ÛBÒ ‡e‰L ‰aÎ¯‡a52. »«¿À»∆«»≈«»«

חסר 44) שאם השני, האיבר דיני לפרש כאן מתחיל רבינו
בה"א. כמבואר טריפה, - יתר 45)ממנינם כל שם: בגמרא

נראה  וכן ברייתו. בתחילת כחסר רבינו ומפרש כנטול,
וטריפה, אחד כחסר אחד יתר שכתב, שם רש"י מפירוש
יתר  מפרשים: ויש שטריפה. בבהמה הירך כשמוטת שהוא
כאילו  הוא והרי ממקומו, נטול היתר כאילו היינו כנטול,
רש"י  כפירוש מכריעים הפוסקים אבל מקומו, חסר או ניקב

(לחםֿמשנה). של 46)ורבינו הקדמיות הרגלים שתי
רגלים. נקראות והאחוריות ידים, נקראות הבהמה

שם 47) סוגיא יד. לא אבל טריפה, - רגל יתר או חסר שרק
ב. בפ"ה 48)נח, ראה אסור, שנחתך האיבר אבל הבהמה,

ה"ב. אסורות מאכלות א.49)מהל' עו, שם משנה,
עצמות.50) וחיבור קשר מקום ברך, שלש 51)כמו

הנמכרת  היא שלו וארכובה רגל, נקרא תחתון הן, עצמות
שוק, נקרא שני עצם ארכובה מאותה למעלה הראש. עם
צומת  הם לארכובה סמוך השני העצם של התחתון ובראשו
ארכובה  היא העצם אותו של העליון ובראשו הגידים,
למעלה  הגמל. בירך עצם בולט ששם ניכר בגמל שכנגדו
מכ"י). (מגידֿמשנה הקולית עצם היא ארכובה מאותה

מן 52) שאמרו ומה ניכר. בגמל שכנגדו ארכובה היינו
הגידים  מצומת למעלה היינו מותרת, ולמטה הארכובה
טריפה, הגידים צומת במקום נחתך אם אבל האמצעי, בעצם
טריפה  והיא לה מכאיב מקום באותו שהחיתוך מחמת

בהט"ו. ועי' (מגידֿמשנה).

.·ÈÌˆÚ‰ ¯aL53‰aÎ¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ54‡ˆÈ Ì‡ : ƒ¿«»∆∆¿«¿»ƒ»«¿À»ƒ»»
a¯ B‡ Blk,ÏÙÂ CzÁpL ‰Ók ‰Ê È¯‰ - ıeÁÏ B ÀÀ«¬≈∆¿»∆∆¿«¿»«

¯BÚ‰ B‡ ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ù¯Ëe55BÈ·Ú ·¯ ‰ÙBÁ ¿≈»¿ƒ»»«»»»∆…»¿
BÙw‰ ·¯Â56˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯aLpL ÌˆÚ ÏL57. ¿…∆≈∆∆∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆

BÏ CÏ‰Â ¯aLpL ÌˆÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÙ elÙ‡Â58ÌÈ„È‚Â . «¬ƒ»«ƒ¿»»∆∆∆ƒ¿«¿»«¿ƒƒ
¯O·k ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ ÌÈk¯‰59. »«ƒ≈»¬ƒ¿»»

ולא 53) העצם נשבר רש"י: ופירש א. עו, חולין משנה,
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מותרת 54)נחתך. הבהמה הארכובה מן למטה אבל
ב. שם, כרב לחוץ, כולו יצא אם שהעור 55)אפילו לבדו,

שם. כבשר, הוא רוב 56)הרי זה מה מפרש אינו רבינו
שלא  עוביו, רוב מפרש: רש"י היקפו. רוב זה ומה עוביו
נגלה  העצם חלל מיעוט אלא לחוץ השבירה עובי רוב יצא
על  העצם שסביב הבשר היקף רוב היקפו, רוב נכסה. ורובו
החלל  רוב יצא שלא היינו היקפו, ורוב עוביו ורוב השבר.
קיים. השבר שעל הבשר היקף רוב ושיהא הבשר, נקב דרך
ורוב  עוביה רוב כעין היקפו, ורוב עוביו רוב מפרש: ור"י
ובמקום  דק, אחד במקום שהעצם בגרגרת, האמור חללה
וצריך  חללו, רוב ולא לחוץ עוביו רוב יצא ופעמים גס, אחר
(מגידֿמשנה). היקפו ורוב עוביו רוב מחופה שיהיה

והאבר 57) הגירסא: רבינו, של אחרים ובספרים הבהמה.
קיים  הבשר שאם שם, כרב שנשבר, האבר היינו מותר, נמי
מהֿשאיןֿכן  האבר, ובין הבהמה בין מותר, וזה זה -
את  חופין בשר או עור ואין הארכובה מן למטה בנשברה
שאין  אסור, האבר - מותרת שהבהמה אףֿעלֿפי רובו,
כמבואר  מדולדל, שהוא כיון מתירתו, הבהמה שחיטת

מעלה 58)במשנה. רובו, את חופין בשר או ועור הואיל
הרשב"א  בשם (כסףֿמשנה העצם שחסר אע"פ ארוכה

הבית'). הסוף,59)ב'תורת אחר והולכים להקשות שסופם
ב. עמ' שם, חיפוי. אינו בגידים השבר מחופה אם ולפיכך

.‚ÈÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ60‰iÁ·e ‰Ó‰aa Ô‰61ÔÓ ‰ÏÚÓÏ …∆«ƒƒ≈«¿≈»««»¿«¿»ƒ
·˜Ú‰62ÌÈÁah‰ Ba ÔÈÏBzL ÌB˜na63Ô‰Â .‰Ó‰a‰ ∆»≈«»∆ƒ««»ƒ«¿≈»¿≈

ÌÈ·Ï ÔÈ„È‚ ‰LÏL64‰·Ú „Á‡ :65.ÌÈwc ÌÈLe , ¿»ƒƒ¿»ƒ∆»»∆¿«ƒ«ƒ
ÏÈÁ˙iL ÌB˜nÓe66ÌÈL˜ Ô‰Â67¯eÒiL „Ú ÌÈ·Ïe ƒ»∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ«∆»

˙Óˆ ‡e‰ - Ck¯˙‰Ïe Ìc‡˙‰Ï eÏÈÁ˙ÈÂ Ô‰Ó Ô·l‰«…∆≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈…∆
¯BLa ˙BÚaˆ‡ ‰¯OÚ LL C¯‡k ‡e‰Â .ÌÈ„Èb‰68. «ƒƒ¿¿…∆≈∆¿≈∆¿»¿

מקום 60) בגמרא: הידוקם. ומקום גידים שלשה קשר
בו. צומתים ארכובה 62)שם.61)שהגידים היא זו

הקטן  העצם הוא עקב והשם הי"א, ראה הראש, עם הנמכרת
ערקומא  עילוי בתלמוד: שנקרא הפרקים, את המחבר

טבחיא.63)(כסףֿמשנה). דפרעי היכא בגמרא:
צומת 64) של הסימנים בין "חיורי" מונה שם, בגמרא

ב.65)הגידים. ומהלכים 66)שם, העצם מן שיוצאים
כשתים  בשר בלא ערום הפרק, מן למעלה שהעצם בבשר,

(רש"י). בו אדוקים והגידים אצבעות, "אשוני"67)ושלש
הגידים. צומת של השני הסימן וזהו שם:68)שם, בגמרא

אצבעות. ארבע "בטדא" רבינו ומפרש בטדי, ארבעה וכמה?
צומת  אורך שיעור כן, ואם אצבע. "בטדא" מפרש, ורש"י
כפירוש  כתב בתשובה והרשב"א אצבעות. ארבע הגידין
מתפשטים  דקה בבהמה שאפילו לעין נראה שהרי רבינו,
הגאונים  קבלת ועוד, אצבעות. מארבע יותר הגידים צומת
וה'ערוך' (כסףֿמשנה). אצבעות ארבע הוא ש"בטדא" היא

וע"ש. "בטרי" בגמרא גורס

.„ÈÔÈ„Èb ¯OÚ ‰ML - ÛBÚa el‡ ÌÈ„Èb ÔÈÓe69. ƒ¿«ƒƒ≈¿ƒ»»»ƒƒ
‰hÓ ÏL ÌˆÚ‰ ÔÓ Ô˙lÁz70ÛBÒ „Ú ‰¯˙È Úaˆ‡Ó ¿ƒ»»ƒ»∆∆∆«»≈∆¿«¿≈»«

.ÌÈO˜O˜ ÌÈO˜O˜ ÈeOÚ ‡e‰L Ï‚¯‰»∆∆∆»«¿«ƒ«¿«ƒ

כל 70)שם.69) שהרי בספרים, שנפלה היא טעות

כתב  בעצמו ורבינו בעוף. כנגדם בבהמה, שמנו טריפות
כן, דעתו על עלה לא שמעולם פרובינצא, לחכמי בתשובה
(כסףֿ בבהמה שהם במקום בעוף הגידים שצומת אלא
. . . גדול חידוש זה כתב: בהשגותיו והראב"ד משנה).
מתקשרים  שהם עד למטה עד יורדים שהם הוא ואמת
הגוף. את ומפרנסים חיים הם משם בארכובה, ומתחזקים
צומת  שמקום והסכים בו, חזר שרבינו כתב והרשב"א

(כסףֿמשנה). בבהמה כמו בעוף הגידים

.ÂËÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óa ‰ÈÏ‚¯ eÎzÁpL ‰Ó‰a71- ¿≈»∆∆¿¿«¿∆»ƒ¿…∆«ƒƒ
¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â .‰Ù¯Ë72‰ÏÚÓÏ C˙Áz „ˆÈk : ¿≈»¿«ƒ¿«¿…«≈«≈»≈¿«¿»

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ C˙ÁzL „Ú ,˙¯zÓ ‡È‰Â ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓƒ…∆«ƒƒ¿ƒÀ∆∆«∆≈»≈¿«¿»ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰BÈÏÚ‰ ‰aÎ¯‡‰73CzÁ Ì‡Â , »«¿À»»∆¿»¿∆≈«¿¿ƒ∆¿«

ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓ ‰hÓÏ74C˙Áz ,˙BÙ¯haL ?‰¯eÒ‡ - ¿«»ƒ…∆«ƒƒ¬»∆«¿≈≈»≈
BÊ ‰Ó‰a ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ .˙eÓ˙Â Ô‡kÓe ,‰ÈÁ˙Â Ô‡kÓ75 ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»¿»¿…∆∆¿»¿≈»

ÈtÓ ‡l‡ ,‰Ê ÌB˜nÓ Ï‚¯ ˙Îe˙Á ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¬«∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿≈
BÓk ˙BÙ¯h‰ ÏÏkÓ Ô˙ÎÈ˙ÁL ,ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ∆¬ƒ»»ƒ¿««¿≈¿

¯‡a˙iL76. ∆ƒ¿»≈

מן 71) כשרה, - ולמטה הארכובה מן רגליה שנחתכו בהמה
שהכוונה  פירשו, שם ובגמרא פסולה. – ולמעלה הארכובה

הגידים. צומת שם.72)במקום בהי"א.73)בסוגיא,
שאם 74) הגידים, בצומת למטה היא: הנכונה הגירסא

ודאי  התחתונה, הארכובה היינו הגידים מצומת למטה
מדמין 75)כשרה. שאין רבינו, של נוספת הסברה היא זו

הגידים, צומת במקום לנחתך הגידים מצומת למעלה נחתך
רגל, חתוכת משום הראשון הם, טריפות סוגי ששני מכיון

(כסףֿמשנה). הגידים חתוכת משום בהי"ז.76)והשני

.ÊË‰ÏeË77Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ‰LÏL ?„ˆÈk78Ì‡L , ¿»≈«¿»≈»ƒ≈∆ƒ
‡ÏÂ ·˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ù¯Ë - eÏhƒ¿¿≈»¿««ƒ∆≈»∆ƒ∆∆¿…

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ :Ô‰ el‡Â .ÔB¯qÁ ÔÈc79„·k‰Â ,80ÈÁÏe , ƒƒ»¿≈≈…∆«ƒƒ¿«»≈¿ƒ
.ÔBÈÏÚ‰»∆¿

בסיני,77) למשה שנאמרו טרפות מיני משמונה אחת
ה"ב. פ"ה נטולה.78)כמבואר - בפירוש בהם שנאמר

בו  חכמים שאמרו אבר כל כלל: יש אברים, בשאר אבל
(פ"ו  טריפה כולו ניטל אם כך טריפה, במשהו ניקב שאם
"נקובה". במין אלא "נטולה" במין למנותו ואין ה"כ).

ורבינו 79) הגידין. צומת שניטל וכן שנינו, שם. במשנה,
בהלכה  שיתבאר כמו הגידים, צומת נחתכו גם בזה כולל
משום  הוא שהטריפות מבואר המשנה ומלשון הסמוכה.

בסמוך. ועי' חסרון.80)נטולה, דין ולא נקב דין בו אין
ה"ח. בפ"ו עי'

.ÊÈe¯‡a ¯·Îe81ÛBÚ‰ ÔÎÂ dÏ‚¯ CzÁpL ‰Ó‰a‰L , ¿»≈«¿∆«¿≈»∆∆¿««¿»¿≈»
ÈtÓ ‡l‡ ‰Ù¯Ë eOÚ ‡Ï ,ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óaƒ¿…∆«ƒƒ…«¬¿≈»∆»ƒ¿≈
Ìc·Ï ÌÈ„Èb‰ eÎzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ¿ƒ»ƒ∆¿¿«ƒƒ¿«»

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ‰Ïh È¯‰L ,‰Ù¯Ë - ˙Ói˜ Ï‚¯‰Â82. ¿»∆∆«∆∆¿≈»∆¬≈ƒ¿»…∆«ƒƒ

צומת 82)בהט"ו.81) שחתוכת ואומר משיג והראב"ד
חתוכה  בין מה ושואל: פסוקה, משום טריפה - הגידים
מבאר  הוא נטולה, בלשון במשנה ששנינו ומה לפסוקה?

ונקפלו. הארכובה מן שנעקרו כגון
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.ÁÈ‰Ó‰aa CzÁ83;˙¯zÓ - Bc·Ï ‰·Ú‰ „Á‡‰ ∆¿««¿≈»»∆»∆»∆¿«À∆∆
ÌÈL e¯‡L È¯‰L84- ÔÈwc‰ ÌÈM‰ eÎzÁ . ∆¬≈ƒ¿¬¿«ƒ∆¿¿«¿«ƒ««ƒ

Ô‰ÈMÓ ÏB„b ‰·Ú‰ „Á‡‰ È¯‰L ;˙¯zÓ85‡Ï È¯‰Â , À∆∆∆¬≈»∆»∆»∆»ƒ¿≈∆«¬≈…
dËeÚÓ ‡l‡ ˙Óv‰ Ïk Ïh86Ïk ÏL Ba¯ CzÁ . ƒ«»«…∆∆»ƒ»∆¿«À∆»

‰Ù¯Ë - Ô‰Ó „Á‡87Ôlk eÎzÁpL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ∆»≈∆¿≈»¿≈»ƒ«∆∆¿¿À»
.Ôlk eÏh B‡ƒ¿À»

ב.83) עו, מנין.84)חולין רוב שנשאר בגמרא:
בנין.85) רוב נשאר ואםֿכן מהם, לדעת 86)עבה ואפילו

פסוקה, משום טריפה - הגידין צומת שנחתכו הראב"ד
בפ"ט  ראה הרוב. שנפסק אלא טריפה אינה כן גם בפסוקה

מנין,87)ה"א. ורוב בנין רוב לו שהלך ומשום שם, כרב
בכת"י, (מגידֿמשנה שלם מהם אחד שום נשתייר שלא

וכסףֿמשנה).

.ËÈÛBÚ·e88„Á‡ (Ïk) ÏL Ba¯ CzÁ elÙ‡ ,89ÔÓ »¬ƒ∆¿«À∆»∆»ƒ
¯OÚ ‰MM‰90.‰Ù¯Ë - «ƒ»»»¿≈»

-89)שם.88) מהששהֿעשר אחד נחתך אפילו בגמרא:
אחד  נחתך שאפילו בעוף, ומחמירים והואיל טריפה.
(כסףֿמשנה). ככולו" "רובו הכלל אל אנו חוזרים טריפה,

בהי"ד.90) כמבואר

.ÎÂÈt‚‡ e¯azLpL ÛBÚÂ91eÎzÁpL ‰Ó‰·k ,¯zÓ - ¿∆ƒ¿«¿¬«»À»ƒ¿≈»∆∆¿¿
‰È„È92. »∆»

גפיה.91) נשתברו ב: נו, שם בהי"א.92)משנה, למעלה
נשברו  אם אפילו ולפיכך בבהמה, כידים בעוף שאגפים

(מגידֿמשנה). מותר - לגוף סמוך

.‡Îdlk ‰ÏhpL „·k93¯izL Ì‡Â .‰Ù¯Ë - »≈∆ƒ¿»À»¿≈»¿ƒƒ¿«≈
‰pnÓ94Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜na ˙ÈÊk95˙ÈÊÎe ƒ∆»¿«ƒ«»∆ƒ¿»¿«ƒ

‰¯Ó ÌB˜Óa96„·k‰ ‰ÏcÏc .˙¯zÓ BÊ È¯‰ -97È¯‰Â ƒ¿»»¬≈À∆∆ƒ«¿¿»«»≈«¬≈
Lt¯ha ‰¯ÚÓ ‡È‰98˙¯zÓ - dlL99‰pnÓ Ïh . ƒ¿…»««¿≈∆»À∆∆ƒ«ƒ∆»

Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜Ó100Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯n‰ ÌB˜Óe »∆ƒ¿»¿«»»¿««ƒ
‰Ù¯Ë - ‡e‰L BÓk Ìi˜ ¯‡M‰L101. ∆«¿»«»¿∆¿≈»

א.93) מב, שם א.94)משנה, מו, בגמרא:95)שם
מקום  דהיינו חיה, שהכבד רש"י ופירש חיה, שהיא במקום

הכליות. תחת ודבוקה מעורה כשהיא בשני 96)תלייתה
שם. פפא כרב הרבה 97)המקומות, במקומות נעקרה

(רש"י).98)(רש"י). קיימת וכולה מעט וכאן מעט כאן
כשרה 99) - חיותה ובמקום מרה במקום נדלדלה ואפילו

ממקום 100)(מגידֿמשנה). וכן זה, ממקום כזית כלומר,
כזית. בשיעור חיותה 101)המרה עיקר הזיתים שני שאלו

שאר  שנשתייר ומה חיותה, ניטל הרי ניטלו ואם הכבד, של
(כסףֿמשנה). כלום מועיל אינו הכבד

.·Î˙ÈÊk da ¯‡L102ÌB˜na ˙ÈÊÎe ‰¯Ó ÌB˜Óa ƒ¿«»¿«ƒƒ¿»»¿«ƒ«»
ËÚÓ ¯fÙÓ ‰È‰ Ï·‡ .‰¯Lk - Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¬»»»¿À»¿«

„c¯Ó ‰È‰L B‡ ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa103‰È‰L B‡ , ¿»¿«¿»∆»»¿À»∆»»
¯ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Úeˆ¯k C¯‡‡È‰L ,ÈÏ ‰‡ »…ƒ¿»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆ƒ

‰¯eÒ‡104. ¬»

בהלכה 102) זה דין נזכר שכבר דברים, כפל יש כאן

מרה  במקום כזית וכתב: לשונו, שינה שכאן אלא הקודמת,
למטה. וראה בו, תלויה שהיא במקום כזית ואחרֿכך קודם,

(רש"י).103) רבינו,104)מרוקע דברי בהבנת מתקשים
ולא  - א מו, שם בגמרא היא ירמיה רב בעיית שהרי
כתב  ולמה להחמיר, - איסור ספק כל וממילא איפשיטא,
מסברת  חידוש זהו כאילו אסורה", שהיא לי "ויראה רבינו
משני  כשאחד מדבר שרבינו משנה', ה'כסף ומפרש עצמו?
אומר  שהוא תדע כרצועה, או מפוזר והשני שלם, ה'כזית'ים
היו  אם רבים בלשון ולא מפוזר" היה "אם יחיד בלשון
משני  אחד שישתייר צריך הדין שעלֿפי והעיקר, מפוזרים.
צריך  הזה הכזית אם לנו שספק משום אלא הללו, ה'כזית'ים
שצריך  מחמירים חיותה, במקום או מרה במקום להיות
שלם, הוא משניהם אחד שאם רבינו, ומשמיענו שניהם.
משום  הבהמה את מכשירים אין - מרודד או מלוקט והשני
שצריך  הכזית אותו הוא הקיים הכזית שמא ספיקא : ספק
מתלקט  אולי שלא, לומר תמצא ואם הדין. עלֿפי להשאר
שהיא  לי ויראה שכתב: מה וזה כשר. כן גם מרודד או
רק  שזה מפני דבר, של וטעמו היא, עצמו סברת כי אסורה.
מספק. אסורה הבהמה ולכן הדרוש, שיור יש אם אחד ספק

.‚Î‰Ù¯Ë - ÏhpL ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ105Ïh Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ»∆¿∆ƒ«¿≈»¬»ƒƒ«
ÔÈÓÈq‰ ÌB˜Ó „Ú ÌÓ‚pL ÔB‚k ,ÔBzÁz‰106‡ÏÂ ««¿¿∆ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿…

e¯˜Ú107˙¯zÓ BÊ È¯‰ -108. ∆∆¿¬≈À∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."dtixh - lhipy oeilrd igl"

להוסיף  הדעת על יעלה איך כלים', ה'נושאי והקשו
הוקשה  לוניל "וחכמי כלל, בתלמוד נזכרו שלא טריפות
בעניותנו  ואנו טריפה, העליון לחי שניטל במה כך... להם

הזה..". היום עד שמענו לא
"כל  הרוגוצ'ובי כתב העליון, ללחי בנוגע בזה: והביאור
בעצמו  זה דבר שלא אף מתה היא הסיבה שעל־ידי־זה
נטילת  כלומר, טריפה". מכל־מקום אחר, דבר רק לה גרם
סיבה  זוהי אלא שתמות, גורם אינו בעצמו העליון לחי
הלחי  נטילת שעל־ידי לריאה, קר אויר כניסת אחר, לדבר
היא  הקר האויר וכניסת מגולה, הקנה פי נעשה העליון

הבהמה. למיתת הגורמת
בעצמו  ש"זה טריפה א. טריפות: סוגי שני שיש ונמצא,
שהוא  אחר לדבר סיבה שהיא טריפה ב. שתמות". לה גרם
נשנית  שלא מה לתרץ יש ועל־פי־זה שתמות. לה שגרם
רק  מונה טריפות" "ואלו המשנה כי במשנתנו, זו טריפה
"ואלו  הלשון וגם למיתה, גורמות עצמן שהן טריפות

עצמן. שמצד טריפות שהן כך על מלמד טריפות"
רבי  "הגלודה, במשנה: איתא נוסף, דיוק לבאר יש ועפ"ז
דין  נאמר מדוע ולכאורה פוסלין", וחכמים מכשיר מאיר
שלדעת  טריפות", ב"אלו ולא כשרות" "אלו במשנה זה
שנקלף  בהמה שהיא ש"גלודה" אלא טריפה. היא חכמים
קילוף  והנה שחין, מחמת או המלאכה טורח מפני עורה
בה  ש"שליט אלא שתמות גורם אינו כשלעצמו העור
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במשנה  למנותה אין חכמים לדעת גם ולכן ומתה". אוירא
שהן  הטריפות סוג רק נימנו שבה מפני טריפות" "אלו

המיתה. את גורמות עצמן
(ai oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

"ואנחנו 105) וכתבו: זה, בדין רבינו את לוניל חכמי שאלו
חיבור  בשום כתוב מצאנו ולא הזה היום עד בעניותנו
והיה  טריפה). - העליונה הלחי (שניטל לשון בכל שנעשה
לחי  ניטל א) נד, חולין (במשנה כשאמר בעינינו, נראה
כעיקור  שנראה אע"פ אשמעינן רבותא כשר, התחתון
מסביר  בתשובתו [ורבינו העליון". לחי וכלֿשכן (סימנים)

ע  את הנשימה,להם בתהליך העליון הלחי של רכו
ותתקרר  הריאה לתוך ישר הצונן האויר יכנס שבהעדרו
- חיה כמוה שאין שכל בידינו, וכלל הבהמה, ותמות

הלשון.106)טריפה]. ובין החיך עיקר בין התלויים
בבשר.107) מחיבורם ובגמרא 108)הסימנים שם. משנה,

איגומי. דאיגום א: מד,

.„Î‰Ù¯Ë - ¯ÒÁ ‰È‰ Ì‡L :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ Ïk109, »≈∆∆…«∆ƒ»»»≈¿≈»
Ïh Ì‡ :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ë - Ïh Ì‡ Ck»ƒƒ«¿≈»¬»≈∆∆…«ƒƒ«

‰Ù¯Ë -110B˙B‡ CzÁ Ì‡ ‡l‡ ˙¯Ò‡ dÈ‡ , ¿≈»≈»∆¡∆∆∆»ƒ∆¿«
¯·‡111BÊ È¯‰ - ¯·‡ B˙B‡ ‰¯ÒÁ ˙‡¯· Ì‡ Ï·‡ ; ≈∆¬»ƒƒ¿»¬≈»≈∆¬≈

˙¯zÓ112‰¯ÒÁ‰ ˙‡ˆÓ ,Ôk ¯Ó‡z ‡Ï Ì‡L . À∆∆∆ƒ……«≈ƒ¿≈«¬≈»
- Ïh Ì‡L :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ ÏÎÂ .˙Á‡ ‰ÏeËp‰Â¿«¿»««¿»≈∆∆…«∆ƒƒ«
‡¯· ‡ÏÂ d˙i¯a ˙lÁzÓ ¯ÒÁ Ì‡ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,˙¯zÓÀ∆∆«»…∆ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿…ƒ¿»

.˙¯zÓ ‡È‰L -∆ƒÀ∆∆

הרגל.109) חסרת הגידין.110)כגון וצומת הכבד כגון
הגידים.111) בצומת כמ"ש ניטל, בכלל שנחתך
גרוע.112) יותר אדם בידי שניטל

.‰ÎÌ‡‰ ‰ÏhpL ‰Ó‰a113˙Èa ‡e‰Â ,dlL ¿≈»∆ƒ¿»»≈∆»¿≈
ÌÁ¯‰114˙BÈÏk‰ eÏhpL B‡ ,115.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - »∆∆∆ƒ¿«¿»¬≈À∆∆

˙Á‡ ‡ÈÏÎa ˙‡¯· Ì‡ ,CÎÈÙÏ116LÏLa B‡ ¿ƒ»ƒƒ¿»¿À¿»««¿»
˙BÈÏk117˙¯zÓ -118- ‡ÈÏk‰ ‰·w Ì‡ ÔÎÂ . ¿»À∆∆¿≈ƒƒ¿»«À¿»

˙¯zÓ119. À∆∆

א.113) נד, שם (רש"י).114)משנה, הריון בית
שם.115) ברייתו.116)משנה, מתחילת שחסר
הוא.117) כנטול יתר שמבואר 118)וקיימאֿלן: כמו

מותרת, ניטל שאם בו שנאמר אבר "וכל הקודמת: בהלכה
שהיא  נברא ולא ברייתה, מתחילת חסר אם קלֿוחומר

מהכלל 119)מותרת". גם מוכרח וכן ב. נה, שם
חכמים  בו שאמרו אבר שכל ה"כ, בפ"ו רבינו שהשמיענו
ומפני  טריפה, כולו ניטל אם כך טריפה, במשהו ניקב אם

כשרה. ניקבה שגם ברור כשרה, הכוליא שניטלה

.ÂÎ,˙¯zÓ - ‰¯ÒÁ B‡ ‰ÏhpL ‡ÈÏk‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«À¿»∆ƒ¿»»¿»À∆∆
¯˙BÈa ‰pË˜ ˙‡ˆÓ Ì‡120‰w„a ‰pËw‰Â ,121„Ú ƒƒ¿≈¿«»¿≈¿«¿«»¿«»«

‰q‚·e ÏBÙk122·Úk „Ú123‰˙˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë - ¿¿«»«¿≈»¿≈»¿≈ƒ»¿»
‡ÈÏk‰124d¯Oa ‰OÚiL ‡e‰Â ,125˙n‰ ¯O·k «À¿»¿∆≈»∆¿»»ƒ¿««≈

ÒÓÒÓ˙È B˙ˆ˜Óa ÊÁ‡z Ì‡L ,ÌÈÓÈ ¯Á‡ LÈ‡·‰L∆ƒ¿ƒ««»ƒ∆ƒ∆¡…¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈

‡ÈÏk‰ CB˙aL Ô·l‰ „Ú ‰Ê ÈÏÁ ÚÈb‰Â ,ÏtÈÂ126- ¿ƒ…¿ƒƒ«√ƒ∆««»»∆¿«À¿»
‰ÁÏ ‡ÈÏka ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰127Û‡ , ¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿≈«À¿»≈»«

ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL B‡ ,‰Áe¯Ò dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ
ÌÈÁe¯Ò B‡128da e‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒƒ¿¿»

.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈkÊ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¬≈À∆∆

(לחם120ֿ) ברייתה מתחילת קטנה היתה אם ואפילו שם:
הקטינה  אם שרק אומרים, הפוסקים שאר אבל משנה).
ברייתה  מתחילת קטנה היתה אם אבל טריפה, - חולי מחמת

(כסףֿמשנה). כשרה דקה.121)- בבהמה 122)בבהמה
שאין 123)גסה. אומרים יש ובעוף בינונית. כענבה שם.

אומרים  ויש הכוליא. טריפות בו שייך לא כן ואם כוליא, לו
שם  שיש לשדרה הסמוכים השפלים העצמות בין שהיא
מכת"י). (מגידֿמשנה הכליות הוא הבשר ואותו בשר, כמין

מוגלא.125)שם.124) מליאה לקתה פירש שם ורש"י
הלבן.126) מקום והוא החריץ עד שהגיע בגמרא,
שם.127) מוגלא, שם.128)היינו

á"ôùú'ä éøùú ç"é éùéù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
גבי 1) על שנחבט עוף כיצד; נפולה, קרועה, פסוקה, יבאר

קשה. דבר

.‡‰˜eÒt2¯BÚ‰ ˜ÒÙpL ‰¯„M‰ ËeÁ ?„ˆÈk ¿»≈««ƒ¿»∆ƒ¿«»
‰Ù¯Ë - Án‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰3;BÙw‰ ·¯ ˜ÒtiL „·Ï·e . «∆∆«…«¿≈»ƒ¿«∆ƒ»≈…∆≈

¯BÚ‰ ˜cÒ Ì‡ Ï·‡4·w B‡ Bk¯‡Ï5ÔÎÂ .˙¯zÓ - ¬»ƒƒ¿«»¿»¿ƒ«À∆∆¿≈
dlL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ‰¯„M‰ ‰¯aL Ì‡6B‡ , ƒƒ¿¿»«ƒ¿»¿…ƒ¿««∆»

„„˙Â ËeÁ‰ CB˙aL Án‰ CÚÓ˙pL7B¯BÚÂ ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«≈«…«∆¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ìi˜8. «»¬≈À∆∆

מסיני.2) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
קיים.3) שהמוח פי על מגרגרת 4)אף זה לומדים

כלומר, כשרה. לאורכה ובנסדקה טרפה ברובה שנפסקה
מסיני  למשה האמורה פסוקה בכלל אינו לאורכה שנסדקה

כשרה. ויש 5)ולפיכך ברובו. שייפסק עד טרפה שאינה
נבילה  זו הרי מפולש נקב ניקבה בגרגרת מדוע לשאול
בכל  ומכשיר רבינו סתם וכאן כד, הלכה ג בפרק כמבואר
לאורכה. נסדקה בעניין משנה הכסף הקשה וכן נקב.
ובחוט  למטה ומשהו למעלה משהו שיישאר צריך שבגרגרת

עיון. וצריך אופן. בכל כשר שנינו:6)השדרה במשנה
טריפה. שלה החוט ונפסק השדרה לא 7)נשברה אבל

מוריד.8)נמס. ולא מעלה לא זה מוח שאמרו: וכמו

.·„Ú ,ÒÓpL ‚B„k B‡ ÌÈnk CtLÂ Án‰ C¯Ó‰À¿««…«¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆»≈«
BÊ È¯‰ - „ÓBÚ BÈ‡ B„ÈÓÚnLk ËeÁ‰ ‡ˆniL∆ƒ»≈«¿∆«¬ƒ≈≈¬≈
BÊ È¯‰ - Bc·Î ÈtÓ „BÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‰Ù¯Ë¿≈»¿ƒ≈»«¬ƒ¿≈»¿¬≈

˜ÙÒ9. »≈

הוא.9) חולי מחמת אם

.‚ÔÈÏBtÏ ıeÁaÓ B˙lÁz ?‰¯„M‰ ËeÁ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»«ƒ¿»¿ƒ»ƒ««ƒ
¯‡MÈ ‡lL ,‰iL ‰L¯t ÛBÒ „Ú ,Û¯Ú‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«»…∆«»»»¿ƒ»∆…ƒ»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



קפג dhigy zekld - dyecw xtq - ixyz g"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙lÁ˙Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t ‡l‡ ‰È¯Á‡«¬∆»∆»»»»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ«
.‰ÈÏ‡‰»«¿»

.„˙BÓˆÚ ‰LÏL :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ˙BiL¯t LÏLÂ¿»»»ƒ≈¿≈≈¿»¬»
ËeÁÂ .‰¯„L ÏL ˙BÈÏÁÓ ‰hÓÏ ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·c¿ƒ∆»∆¿«»≈À¿∆ƒ¿»¿

ÌÈt‚‡ ÔÈa „Ú - ÛBÚa ‰¯„M‰10‰hÓÏ Ï·‡ . «ƒ¿»»«≈¬««ƒ¬»¿«»
CLÓp‰ ËeÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - el‡ ˙BÓB˜nÓƒ¿≈≈«¿ƒƒ«««ƒ¿»

.Án‰ C¯ÓpL ÔÈa B¯BÚ ˜ÒÙpL ÔÈa ,ÌLÏ¿»≈∆ƒ¿«≈∆ƒ¿««…«

ויש 10) לגוף. מתחברים העוף שאגפי מקום מפרשים, יש
הגוף. על האגפים שכיבת מקום האגפים בין מפרשים,

ספק. בזה שיש כתבו, שם ובתוספות

.‰‰Úe¯˜11Ò¯k‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa ?„ˆÈk12, ¿»≈«»»«∆∆…«»≈
ÌB˜n‰ ‡e‰Â13Ò¯k‰ ‡ˆÈ Ú¯wÈ Ì‡L ÔËa‰ ÔÓ14, ¿«»ƒ«∆∆∆ƒƒ»«≈≈«»≈

ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .‰Ù¯Ë - ‰Ê ¯Oa Ú¯˜ Ì‡ƒƒ¿«»»∆¿≈»««ƒ∆…ƒƒ«
È·Ú ·¯ Ú¯˜pL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙È‡¯pL „Ú Ò¯kÏ Ú¯w‰«∆««»≈«∆ƒ¿≈∆»≈»∆ƒ¿«…√ƒ

‰f‰ ¯Oa‰15Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nÎÂ .‰Ù¯Ë - Ïh B‡ «»»«∆ƒ«¿≈»¿«»ƒ«∆«
Ú¯˜Â ‰pË˜ ‰Ó‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÁÙË C¯‡ ?Bk¯‡a¿»¿…∆∆«¿ƒ»¿»¿≈»¿«»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ C¯‡ ·…̄…∆«»»«∆∆«»≈««ƒ∆≈
.da¯ Ú¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ë - ÁÙË Ú¯w‰ C¯‡a¿…∆«∆«∆«¿≈»ƒ¿ƒ¿«À»

בסיני.11) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
רוב 12) שנקרע או שניקבה הפנימית הכרס שנינו: במשנה

הפנימי  כרס כולו הכרס כל ובגמרא: טריפה. החיצונה
הכרס. רוב את החופה בשר החיצון כרס ואיזהו

וקורין 13) החלל כל על העובר עב קרום פירש שם ורש"י
פנצא  הקרוי והכרס הירכיים ועד החזה מן וישנו טינפא לו
קרום. אותו תחת ורובו החזה צלעות תחת נחבא מיעוטו

כשרה.14) ולמטה כלה שהכרס ממקום אם ולא 15)אבל
טריפה. כן גם לעבר מעבר נקרע

.Â¯c˜16‰È‰ Ì‡ ,C¯‡a B‡ ÏebÚa ‰f‰ ¯Oa‰17 ƒ¿««»»«∆¿ƒ¿…∆ƒ»»
ÈÈÚ¯b LÏL Ba ÒkiL È„k ‡e‰Â ,ÚÏÒkÓ ¯˙È»≈ƒ¿∆«¿¿≈∆ƒ»≈»«¿ƒ≈
Á˙nÈ Ì‡L ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ‰¯Óz¿»»¿«¿…«¬≈¿≈»∆ƒƒ»«

‰Ê Ú¯˜18.ÁÙË ÏÚ „ÓÚÈ - ∆«∆«¬…«∆«

הקדירה.17)נחתך.16) את 18)חסרון המקיף חוט
שליש  הסלע רוחב ונמצא טפח יהיה לכשימתח הקדירה

טפחים). ג' בהיקפו יש טפח ברוחבו שיש (שכל טפח

.ÊÚ¯˜pL ÔÈa ,Blk ‰ÈÏÚL ¯BÚ‰ ËLÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿«»∆»∆»À≈∆ƒ¿«
BÊ È¯‰ - ¯BÚ ‡Ïa ¯Oa ‡ˆÓÂ ,ÈÏBÁ· B‡ „ia¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»¿…¬≈

‰Ù¯Ë19‰„eÏb ˙‡¯˜pL ‡È‰ BÊÂ .20ÔÓ ¯‡L Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ
¯BÚ‰21ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,‰¯„M‰ Ïk Èt ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯ »…«∆««¿≈»«ƒ¿»¿…«∆««

BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,¯eah‰««¿…«∆««»≈≈»∆»¬≈
,‰¯„M‰ Èt Ïk ÏÚÓ ÚÏÒ ·Á¯k Ïh Ì‡Â .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ«¿…«∆«≈«»¿≈«ƒ¿»

ÚÓ B‡Ïk ¯‡Le ,‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚÓ B‡ ,¯eah‰ Ï ≈«««≈«»≈≈»∆»¿»»
ÔÈ¯ÈznL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ ¯BÚ‰»«»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆«ƒƒ

d˙B‡22. »

קרועה.19) מסוג הפוסלים.20)וזה כחכמים והלכה

חיים 21) לבעלי ההכרחיים מהדברים שהעור ספק אין
היה  אבל להתקיים. חיים לבעלי אפשר אי כולו וכשנפשט
במקום  כסלע יישאר שאם התלמוד, חכמי בידי מקובל
עד  מעט מעט להתפשט ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים
כגזע  הוא סלע ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה
ונחלקו  בו. תלוי האילן כל שחיות האילן וכשורש
ארוכה. מעלה שמשם הסלע מקום היכן בדבר האמוראים
הטבור; על ב. השדרה; כל לאורך א. בדבר: שיטות ושלוש
ולפיכך  כולם לסברת חושש ורבינו האברים. ראשי כל על ג.

המקומות. שלושת בכל סלע שיישאר עד אף 22)החמיר
פסק  לחומרא דאורייתא וספק הבעיא נפשטה שלא פי על
ורבי  רב דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון להיתר, רבינו
כולו  בעור המקומות בשאר כסלע נשאר שאפילו יוחנן
לסמוך  יש זאת בכל מהלכה, נדחו דבריהם כי ואם מציל,
רק  אסורה וגלודה ... אחד. ספק עוד שיש במקום דעתם על
הנוצה  או הגסים אגפיה נמרטו אפילו בעוף אבל בבהמה,

עליה. ומגן קיים שהעור כשרה, הגסה

.Á‰ÏeÙ23ÌB˜nÓ ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk ¿»≈«¬≈∆»¿»«¿≈»ƒ»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·bL ,dB·b24¯·‡ ˜q¯˙Â ,¯˙È B‡ »«∆»¿¬»»¿»ƒ»≈¿ƒ¿«≈≈∆

?˜eq¯‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡Ó≈≈»∆»¬≈¿≈»¿≈«»ƒ
„ÒtzL „Ú ‰ÏÈÙp‰ ˙ÓÁÓ ‰ÏÁÈÂ ¯·‡‰ ıˆB¯˙iL∆ƒ¿≈»≈∆¿∆¡∆≈¬««¿ƒ»«∆ƒ»≈

B¯‡˙Â B˙¯eˆ25‡ÏÂ ˜cÒ ‡ÏÂ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . »¿»√««ƒ∆…ƒ«¿…ƒ¿«¿…
B‡ Ô·‡a d˙B‡ ‰k‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¯aLƒ¿«¬≈¿≈»¿≈ƒƒ»»¿∆∆
ÌÈ¯·È‡ ‰Ê È‡a .‰Ù¯Ë - ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ ıˆ¯Â ‰hÓa¿«∆¿»«≈∆≈≈»∆»¿≈»¿≈∆≈»ƒ

.Ûeb‰ ÏÏÁaL ÌÈ¯·È‡a ?e¯Ó‡»¿»≈»ƒ∆«¬««

מסיני.23) למשה לו שנאמרו טריפות סוגי משמונה אחד
מעשרה.24) פחות חבטה בהגהות 25)אין כתב

שם  במשנה כתב ורש"י מסיני. למשה הלכה כן מיימוניות:
ואין  אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה גבי

הן". מסיני למשה שהלכה בטריפות טעם

.ËÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÎÏ‰ Ì‡ :‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»ƒ««ƒ»¿»≈¿ƒ
dÏ26dÏ ÔÈLLBÁ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ Ì‡Â ;27‰ˆÙ˜ . »¿ƒ»¿»¿…»¿»¿ƒ»»¿»

dÓˆÚ ˙ÓÁÓ28dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -29dÁÈp‰ . ≈¬««¿»≈¿ƒ»ƒƒ»
‰ÏÚÓÏ30‰hÓÏ d‡ˆÓe31‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¿«¿»¿»»¿«»≈¿ƒ»∆»

‰ÏÙ32. »¿»

בדיקה.26) צריכה בדיקה.27)ואינה וצריכה
לפני 29)מעצמה.28) נפשה אומדת הקופצת שכל

איבריה. תרסק שלא הגג.30)הקפיצה על 31)על
לדעת 32)הארץ. עצמה את הפילה שהיא אומרים אלא

וכשרה. נפשה ואמדה

.ÈÌÈ¯ÎÊ33Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÁbÓ‰34; ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆∆∆≈¿ƒ»∆
Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - ı¯‡Ï eÏÙ35‰˙È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ . »¿»»∆¿ƒ»∆¿≈¿≈»∆»¿»

‚ÓÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÈÏ‚¯ ˙¯¯36e˜q¯˙ ‡nL dÏ ¿»∆∆«¿∆»≈¿ƒ»∆»ƒ¿«¿
.d¯„L ÏL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡nL B‡ ‰È¯·È‡≈»∆»∆»ƒ¿««∆ƒ¿»

שוורים.33) או איברים.34)אילים וכתבו 35)לריסוק
טפחים  עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות
כי  בכוח. אותה מפילים כשאחרים איברים לריסוק חוששים
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כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא כזו חבטה
כאב 36) לה שיש מחזיקים שאנו מפני שנפלה, נודע לא אם

הירך.

.‡ÈÔ˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe ÌÈ‡Ïh‰ ÔÈ·BbL ÌÈ·pb«»ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«¿ƒƒ»
˜eq¯ ÌeMÓ Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¯Èc‰ È¯BÁ‡Ï«¬≈«ƒ≈¿ƒ»∆ƒƒ
‰eÎa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯·È‡≈»ƒƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»∆»¿«»»
:¯ÈcÏ ÌeÎÈÏL‰Â Ìe¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .e¯azLÈ ‡lL∆…ƒ¿«¿¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ

‰‡¯È ˙ÓÁÓ37ÔÈ‡ - ‰·eLz ˙ÓÁÓ ;Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - ≈¬«ƒ¿»¿ƒ»∆≈¬«¿»≈
ÌÈÓÏL Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈek˙nL ÈtÓ ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿≈ƒ

.Ô˙ÎÏL‰a e¯‰fÈÂ¿ƒ»¬¿«¿»»»

אחריהם.37) רודפים שהיו כגון

.·ÈÏÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÈÁLÏ e‰eˆÈa¯‰L ¯BL∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ∆»«
- B˙B‡ ÔÈÏÈtnL ˙Úa ÏB˜ dÏ LiL ‰ÏB„‚ ‰ÏÈÙ¿ƒ»¿»∆≈»¿≈∆«ƒƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡38ÂÈ¯tˆ ıÚBpL ÈtÓ ,39˜fÁ˙Óe ≈¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»¿»ƒ¿«≈
.ı¯‡Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«»»∆

טפחים.38) עשרה של מגובה פי 39)ואפילו על ואף
רוצים  אדם שבני מרגיש כשהוא בכוח אותו שמפילים
ציפורניו, ונועץ נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו
אחד  כל שם כי זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה ואין
היא  הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל שהוא חושב

פתאומית.

.‚ÈÈtÏk ‰kn‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â dL‡¯ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ‰k‰ƒ»«¿≈»«…»¿»¿»»««»¿«≈
elÙ‡Â ,dL‡¯ ÈtÏk dÏ ‰ÎÏ‰Â d·Ê ÏÚ B‡ ,d·Ê¿»»«¿»»¿»¿»»¿«≈…»«¬ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰¯„M‰ Ïk ÏÚ ‰hÓa d˙B‡ ‰k‰ƒ»»¿«∆«»«ƒ¿»≈¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ - ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰hna LÈ Ì‡Â .dÏ»¿ƒ≈««∆À¿À¿¿ƒ»
ÔÈLLBÁ - ‰¯„M‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰hn‰ L‡¯ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«…««∆¿ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ - ‰¯„M‰ ·Á¯Ï dk‰ Ì‡ ÔÎÂ .dÏ»¿≈ƒƒ»¿…««ƒ¿»¿ƒ»

.„ÈÌÈhÁ ÏL È¯k ÔB‚k ,‰L˜ ¯·c ÏÚ ËaÁpL ÛBÚ∆∆¿««»»»∆¿¿ƒ∆ƒƒ
ˆBiÎÂ ÌÈ„˜L ÏL ‰t˜ B‡Ô‰a ‡40˜eq¯Ï ÔÈLLBÁ - À»∆¿≈ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰ÏeÙk ˙eÒk ÔB‚k ,C¯ ¯·c ÏÚ ËaÁ Ì‡Â .ÌÈ¯·‡¬»ƒ¿ƒ∆¿««»»«¿¿¿»
.BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¯Ù‡‰Â Ô·z‰Â¿«∆∆¿»≈∆¿«≈»∆≈¿ƒ

הוא 40) ונכבש מחליק שאינו כל שם: בסוגיא הכלל פי על
איברים. ריסוק משום וחוששין קשה דבר

.ÂËÂÈÙk e˜a„41ËaÁ˙Â ‰„Èˆ ˙ÚLa ˜·„a42: ƒ¿¿¿»»¿∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÊÁ‡ ˙Á‡ ÛÎa Ì‡43ÊÁ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»»««∆¡«≈¿ƒ¿ƒ∆¡«

BÏ ÔÈLLBÁ - BÙe‚a ËaÁ˙Â ÂÈÙÎ ÈzLa44. ƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿¿ƒ

נדבק 41) והעוף קטן דף על מרוח שהדבק רש"י פירש
ומתחבט. ונופל קצת ופורח ונחבט.42)ומתאמץ ונפל

לאט.43) לאט ונופל בשנייה עמד 44)שפורח כן אם אלא
והלך.

.ÊËÌÈn‰ Èt ÏÚ ËaÁ45B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËL Ì‡ : ∆¿««¿≈««ƒƒ»¿…»
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÌÈn‰ ˙nÚÏ ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ46; ƒ«»¿«¿»¿À«««ƒ≈¿ƒ

- ÌÈn‰ Cel‰ ÌÚ ‰hÓÏ ‰ÏÚnÓ ËL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ«¿»¿«»ƒƒ««ƒ
B˙B‡ ÔÈÎÈÏBn‰ Ì‰ ÌÈn‰ ‡nL ,BÏ ÔÈLLBÁ47Ì‡Â . ¿ƒ∆»««ƒ≈«ƒƒ¿ƒ

L˜ B‡ Ô·˙Ï Ì„˜48È¯‰ - ÌÈn‰ Èab ÏÚ ÔÈÎl‰nL »«¿∆∆«∆¿«¿ƒ««≈««ƒ¬≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ËL ‰Ê49BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,50. ∆»≈¬««¿¿≈¿ƒ

הנהר.45) פני על כורחו על נפל רש"י שזהו 46)ופירש
בדיקה. צריכה ואינה הם 47)כהליכה אם אבל בזוחלים.

לומר  חוששין אין למטה מלמעלה שט אפילו עומדים מים
אותו. מוליכים המים מהתבן 48)כאן מהר יותר שט

אותו.מכוח 49)והקש. מוליכים המים ולא עצמו
בדיקה.50) צריכה ואינה כהליכה שהוא

.ÊÈ¯zÓ - 'dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈¿ƒ»À»
.¯·‡ ˜q¯˙ ‡nL ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,„iÓ ËÁLÏƒ¿…ƒ»¿≈»ƒƒ¿…∆»ƒ¿«≈≈∆
- dËÁL Ì‡ ,'dÏ ÔÈLLBÁ' e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ»ƒ¿»»

L‡¯‰ „˜„wÓ Blk ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ˜c·Ï CÈ¯ˆ51„Ú »ƒƒ¿…¿∆∆»∆»»Àƒ»¿…»…«
B‡ ,eÈnL ˙BÙ¯h‰ ÔÓ ‰Ù¯Ë da ‡ˆÓ Ì‡ .C¯i‰«»≈ƒ»»»¿≈»ƒ«¿≈∆»ƒ
B˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ ÌÈÙaL ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ ¯·‡ ˜q¯˙pL∆ƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»

˜q¯˙ elÙ‡ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ -52ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ ¯·‡ ¬≈¿≈»¬ƒƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ
BÊ È¯‰ - ˙BÈÏÎe ÏBÁË ÔB‚k ,‰¯Lk eÏh Ì‡L∆ƒƒ¿¿≈»¿¿¿»¬≈

ÌÁ¯‰ ˙ÈaÓ ıeÁ ;‰Ù¯Ë53BÊ È¯‰ - ˜q¯˙ Ì‡L , ¿≈»ƒ≈»∆∆∆ƒƒ¿«≈¬≈
.˙¯zÓÀ∆∆

בדיקה.51) צריך המוח מקום צורתו.52)גם והפסיד
בו 53) אין הרחם "בית שם. נחמן רב מאמר מפרש רבינו

מפני  לו חוששין אין נתרסק שאפילו איברים", ריסוק משום
איברים  מרסקת אינה וכן מזיק אינו וריסוקה רכה שהרחם
רב  של המימרא מבארים מפרשים ושאר רש"י אבל אחרים.
שמא  חוששין אין כן פי על ואף צר הרחם בית נחמן:
ואינו  הדחק מפני לידתו בשעת הוולד של אבריו נתרסקו

בדיקה. צריך

.ÁÈÔÈÓÈq‰Â54‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡55ÔÈ‡L ,Ô‡Îa ¿«ƒ»ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆≈
.Ô˙B‡ ˙ÎÚÓÓ ‰ÏÈÙp‰«¿ƒ»¿«∆∆»

וקנה.54) וושט השחיטה, הם 55)סימני קשים שהסימנים
נפילה. אצל

.ËÈd˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰„ÓÚ ‡ÏÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙ»¿»ƒ««¿…»¿»»ƒ¿…»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰‰LzL „Ú56‰Ê ÔÓÊ CB˙a ËÁL Ì‡Â ; «∆ƒ¿∆≈≈¿≈¿ƒ»«¿¿«∆

‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ -57˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯Á‡ d˙B‡ ËÁBMLÎe . ¬≈¿≈»¿∆≈»««≈≈¿≈
.e¯‡aL BÓk ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ -¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

(5624 של [=המתנה לעת מעת צריכה אינה עמדה שם.
(מעת לעת מעת צריכה עמדה לא (אבל) הא לעת שעות].

והטעם  בדיקה, מועילה אינה לעת מעת ובתוך יממה). =
כל  שאז לעת מעת שתשהה עד לאלתר ניכר הריסוק שאין

צורתו. תיפסד ריסוק בו שיש רק 57)אבר נאמר זה דין
להם  "שחוששין" המקרים בכל אבל שנפלה, כשראינו
תוך  אפילו הבדיקה מועילה הקודמות בהלכות שנתבארו

וכו'. שתשהה עד רבינו שם כתב לא ולפיכך לעת מעת

.ÎÛBÚ‰ ÏÚ BÏ‚¯a Ò¯cL ÈÓ ÔÎÂ58ezÒ¯cL B‡ , ¿≈ƒ∆»«¿«¿«»∆¿»«
- Òk¯ÙÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ï˙kÏ BÙ¯hL B‡ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»«…∆«¬≈¿«¿≈

˙ÚÏ ˙ÚÓ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ59B˙B‡ ÔÈËÁBL Ck ¯Á‡Â «¿ƒ≈≈¿≈¿««»¬ƒ
.e¯‡aL C¯ck B˙B‡ ÔÈ˜„B·e¿ƒ«∆∆∆≈«¿
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לעניין 58) הלשון משנה ורבינו בהמה. לעניין שם, משנה
יותר. שמצוי חוששין 59)עוף אלו אופנים שלושה שבכל
איברים. לריסוק

.‡Î‡lL elÙ‡Â ,‰Ù¯Ë - Ôa¯ eÏcÏcpL ÌÈÓÈÒƒ»ƒ∆ƒ«¿¿À»¿≈»«¬ƒ∆…
eÏt˜˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏÈÙ ˙ÓÁÓ60ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L , ≈¬«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«¿∆¬≈≈»¿ƒ

‰ËÈÁLÏ61ÔÓ ËLe‰ ıa¯z ·¯ ˜¯t˙ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿»≈…«¿««≈∆ƒ
ÈÁl‰62Èe‡¯ ıa¯z‰ ÔÈ‡L ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - «¿ƒ¬≈À∆∆∆≈««¿«»

ÁLÏ‰ËÈ63.e¯‡aL BÓk , ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

הצוואר.60) באורך מהם אחד של רובו או שניהם שנעקרו
אלא 61) הקיפול, עצם מפני ממש טריפה אינה בנתקפלו

של  שיטתו היא כך נאסרה, לשחיטה ראויים שאינן מתוך
גדולות. הלכות באורך 62)בעל מחוברים הסימנים אבל

לזה. זה מחוברים וגם עיקור 63)הצוואר כאן אין כן ואם
הואיל  ואסורה, עיקור זה הרי כולו נתפרק ואם סימנין.
הסימנים  נעקרו שלא אפשר אי הלחי מן נעקר כולו ותרבץ

הצוואר. באורך חיבורם ממקום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מעיקרו;1) העוף כנף נשמט ואם כיצד; שבורה יבאר

מפני  האסורה היקפה; רוב או גובהה רוב שנחבט גולגולת
על  ומניינם שימצאו שאפשר טרפיות שבעים נפשות; סכנת
שאין  ודין הבהמה; על יתר לעוף שיש טרפיות שתי הסדר;
ידו. מתחת טרפה שיצאתה וטבח אלו; טרפיות על להוסיף

.‡‰¯e·L2.‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azLpL ‡e‰ ?„ˆÈk ¿»≈«∆ƒ¿«¿…«¿∆»
‰¯OÚ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ Ô‰ ‰Ó‰a‰ ˙BÚÏˆÂ¿«¿«¿≈»≈««∆¿≈ƒ»¿««∆¿≈
˙Á‡ B‡ ,Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯azL .Ô‡kÓƒ»ƒ¿«¿≈ƒ»¿≈ƒ»««

‰Ù¯Ë - Ô‡kÓ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ3e¯aLpL ‡e‰Â . ∆¿≈ƒ»¿««ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿¿
‰¯„M‰ ÏeÓ ÏL ÔÈˆÁÓ4. ≈∆¿»∆«ƒ¿»

בסיני,2) למשה לו שנאמרו טרפות סוגי משמונה אחד
ב. הלכה ה פרק עשר 3)למעלה נשברו אם והואֿהדין

וכדומה. מכאן ושתים מחציין 4)מכאן ולא חיותה ששם
בעוף, צלע בנשבר הדין מה פירש לא רבינו החזה. מול של
בזה  ונחלקו לא. או הריאה ניקבה שמא חוששין אם
א, ס"ק נד יורהֿדעה טוריֿזהב ראה האחרונים. הפוסקים

ד. ס"ק וש"ך

.·˙BÚÏˆ eÈ‰ Ì‡ :Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯aLƒ¿¿≈ƒ»¿≈ƒ»ƒ»¿»
‰Ù¯Ë - ÁÓ Ô‰a LiL ˙BÏB„b5ÏÚ Û‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ¿∆≈»∆…«¿≈»¿ƒ«««

- ‰¯„M‰ ÈtÏk e¯aLpL Èt ÏÚ Û‡Â ·¯ Ô‰L Ètƒ∆≈…¿««ƒ∆ƒ¿¿¿«≈«ƒ¿»
‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .˙¯zÓ6Ì‡Â .‰Ù¯Ë - À∆∆¿≈ƒ∆∆¿…«¿∆»¿≈»¿ƒ

ÚÏv‰L dnÚ d˙ÈÏÁ ÈˆÁÂ ˙Á‡ ÚÏˆ elÙ‡ ‰¯˜Ú∆∆¿»¬ƒ≈»«««¬ƒÀ¿»»ƒ»∆«≈»
d· ‰Úe˜z7ÔÓ ‰¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¿»»¬≈¿≈»¿≈ƒ∆∆¿»ƒ

˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‰¯„M‰8˙BÈÏÁ‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ , «ƒ¿»À¿»««¬ƒ»¿»ƒ«À¿
ÌÈÏÒk‰ ÔÓ ‰hÓlL9BÊ È¯‰ - ˙BÚÏˆ Ô‰a ÔÈ‡L ∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆≈»∆¿»¬≈

.‰Ù¯Ë¿≈»

נשברו 5) שאם הקודמת, בהלכה שאמרנו מה פירוש, שם.
שיש  גדולות בצלעות רק זה טריפה, מכאן ושש מכאן שש

מוח. עשרה 6)בהם שתים כלומר, הצדדים, שני של

יוחנן  כר' נשתברו, בדין הקודמת בהלכה כמבואר צלעות,
וקצת 7)שם. צלע ופירש"י ואסיתא, בוכנא שם: בגמרא

ובית8ֿ)חוליא. ביתֿשמאי מחלוקת שם. שלימה, חוליא
בסוגיה  שמואל ואמר מת, טומאת לעניין ג ב, באהלות הלל

כביתֿהלל. והלכה לטריפה", "וכן בגמרא:9)שלנו
כפלי. בשלהי

.‚dlL C¯i‰ ËÓLpL ‰Ó‰a10Ûk‰ ÔÓ ‡ˆÈÂ B¯wÚÓ ¿≈»∆ƒ¿««»≈∆»≈ƒ»¿»»ƒ««
eÏk‡˙ Ì‡ :BlL11ÌˆÚaL ˙B„˙È‰ Ô‰Â ,ÂÈ·ÈÛk‰ ∆ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈«¿≈∆¿∆∆««

¯Îf‰ ÌˆÚ‰ ÏÚ ˙‡ˆBiL12BÊ È¯‰ - B˙B‡ ˙ÊÁB‡Â ∆≈«»∆∆«»»¿∆∆¬≈
‰Ù¯Ë13˙¯zÓ - eÏk‡˙ ‡Ï Ì‡Â ;14. ¿≈»¿ƒ…ƒ¿«¿À∆∆

נז.10) שם ירך, שמוטת הגמרא: שם 11)בלשון נרקבו.
מילי  והני טריפה, מדוכתיה דשף דאטמא "בוקא נד:
שהוא  הבוכנה מן שניתק הירך כף פירוש, ניביה", דאיעכול
הגידים  נתעכלו אם רק נאמר וזה טריפה. בגוף בו תקוע
דאטמא  ובוקא הירך ששמוטת רבינו, ומפרש המקשרים.
והראב"ד  והרי"ף. רש"י דעת וכן הך, היינו מדוכתיה דשף
בוקא  היינו סובר שהוא "דומה עליו: אומר בהשגותיו
נאמרו  שבעצם אלא הוא, כלום ולא מדוכתיה דשף דאטמא
היינו  מדוכתיה, דשף דאטמא בוקא מפרש והוא שניהם".
וזה  בקולית, התקוע השלישית העצם של התחתון הראש
ירך, שמוטת אבל (ניבים). הגידים נתאכלו אם רק טריפה
וזה  הגוף, מן שניתק עצם אותה של העליון ראש היינו
מגידֿמשנה. וראה הניבים. נרקבו לא אם אפילו טריפה
דבריו  הבנת על המכבידות שגיאות שם שנפלו ונראה

הראב"ד. של עגול.12)בדעתו ולא חד שראשו
כשרה 13) ממקומו, הירך נשמט ולא ניביו נתאכלו אם אבל

ומבריא. חוזר במקומו עומד שהירך כיון ניטל 14)- אבל
ומבריא. חוזר שאינו טריפה, ניביו נתאכלו לא אפילו הירך

.„‰Ù¯Ë - BÎ¯È ËÓL Ì‡ ,ÛBÚa ÔÎÂ15ËÓL . ¿≈¿ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿«
B¯wÚÓ BÙk16,BlL ‰‡¯‰ ‰·w ‡nL ÔÈLLBÁ - ¿»≈ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»»≈»∆

d˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏe17‰Ó‰·e .ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿ƒ»¿««»…≈¿≈»
d„È ‰ËÓLpL18ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ - d¯wÚÓ ∆ƒ¿¿»»»≈ƒ»»À∆∆¿≈¿ƒ

dÏ19. »

בבהמה.15) ירך בשמוטת כמו ניביו נתאכלו אם
שם.16) גף, שמוטת הגמרא: העוף 17)בלשון מבתרין

שפופרת  ומכניס בצלעות, דבוקה הריאה ומניחים מלפניו
עולה  אם רוק, או נוצה או קש הריאה על ונותן ונופח בקנה,
טריפה  מתנדנד) כשהקש (או לאו ואם כשרה, בנפיחה
רב  של מחלוקת שם: רש"י וראה מיימוניות). (הגהות
פסק  ורבינו בדיקה. צריכה ולשמואל טריפה, לרב ושמואל,
גם  פסקו וכן כמותו, סובר יוחנן ר' שגם מפני כשמואל,

והרשב"א. שם.18)הרי"ף יד, שמוטת הגמרא: בלשון
עליה.19) מגין הכתף שעובי הריאה, לנקיבת

.‰ÚÏÒk ‰pnÓ ÏhpL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙ÏbÏb20Û‡ , À¿…∆¿≈»«»∆ƒ«ƒ∆»¿∆««
‰Ù¯Ë - Ìe¯w‰ ·w ‡lL Èt ÏÚ21‡Â .ÌÈ·˜ e·w Ì «ƒ∆…ƒ««¿¿≈»¿ƒƒ¿¿»ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL22.ÚÏÒÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - ∆≈»∆ƒ»À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«

ועיין 20) מסלע", כיתר - "כסלע נד: שם מצומצם. אפילו
שם. בבהמה,21)בפירש"י כשרות ואלו שם: ששנינו ומה
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שנפתחה  היינו מוח, של קרום ניקב ולא הגולגולת נפחתה
מכסלע. בית22ֿ)פחות לדעת ירמיה ר' אמר מה. שם

מקדח, מלא לכדי מצטרפין חסרון בהם שיש שנקבים שמאי
כמותם  שהלכה ביתֿהלל של לשיעורם רבינו למד ומזה

כסלע. שמצטרפין

.ÂÒaÁpL ˙ÏbÏb ÔÎÂ23d‰·b ·¯24- dÙw‰ ·¯Â ¿≈À¿…∆∆∆¿«…»¿»¿…∆≈»
‰pnÓ ¯ÒÁ ‡ÏÂ ÌÏL Ìe¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë¿≈»««ƒ∆«¿»≈¿…»≈ƒ∆»
B‡ ,Ìi˜ dÙw‰ ·¯ È¯‰Â d‰·b ·¯ ÒaÁ .ÌeÏk¿∆¿«…»¿»«¬≈…∆≈»«»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ d‰·b ·¯ È¯‰Â dÙw‰ ·¯ ÒaÁpL∆∆¿«…∆≈»«¬≈…»¿»«»¬≈¿≈

‰Ù¯Ë25d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .26. ¿≈»¿≈»∆ƒ∆¿ƒ»

נתמעכה 23) שמואל: של מימרא נב. חולין
נפחתה. לא אבל צורתה של 24)הגולגולתושינתה רוב

ולמעלה. העינים מן הראש ירמיה 25)גובה ר' בעיית
בתיקו. ונשארה שם, לי 26)בגמרא ויראה רבינו: כתב

משום  להחמיר, באיסור תיקו כל בידינו שהכלל אע"פ
אפשר  שמואל. דברי בפירוש ספיקא ספק כאן יש שלכאורה
וברוב  גובהה ברוב שנחבסה היינו ברובה, נחבסה לפרש
תמצא  ואם כשרה. מהם באחד אבל יחד, בשניהם היקפה
גובהה  ברוב או ספק יש טריפה, מהם באחד שאפילו לומר,
מהם  באחד נחבסה של מקרה בכל כן ואם היקפה, ברוב או
ובעיית  הואיל מסברא, אסר לפיכך ומותר. ספיקא ספק יש
היקפה, ברוב או גבהה ברוב אז רק היתה ירמיה ר'
שיחבס  צריך ואינו אסור, שבאחד לו היה שידוע שמעֿמינה
למעלה  וראה אותה. אוסרין הוא שספקאחד וכיון בשניהם,

גלודה. בדין ז הלכה ט פרק

.ÊÌÈÊe‡ ÔB‚k ,ÌÈÓ ÏL ÛBÚ27ÌˆÚ ·w Ì‡ , ∆«ƒ¿«»ƒƒƒ«∆∆
BzÏbÏb28- ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , À¿»¿««ƒ∆…ƒ«¿∆…«

Í¯ BÓe¯wL ÈtÓ ,‰Ù¯Ë29ezk‰L ‰Lai‰ ÛBÚ . ¿≈»ƒ¿≈∆¿«¿««»»∆ƒ«
BL‡¯ ÏÚ ‰cÏÁ30ÁÈpÓ - ıÚa B‡ Ô·‡a ÛbpL B‡ , À¿»«…∆ƒ«¿∆∆¿≈«ƒ«

ıÚBÂ ·˜p‰ „ˆa B„È31ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎÓ B‡ , »¿««∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ˜ÁB„Â32Úe„Èa - ·˜p‰ ÔÓ Án‰ ‡ˆÈ Ì‡ . ¿≈¿«¿»ƒ»»«…«ƒ«∆∆¿»«

.¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ù¯Ëe Ìe¯w‰ ·wpL∆ƒ««¿¿≈»¿ƒ«À»

בברֿאווזים.27) והואֿהדין נו. נשבר 28)שם שם, בגמרא
כלשהו, אפילו היינו העצם" "ניקב כתב רבינו אבל העצם.

בכסףֿמשנה. ראה אין 29)טריפה, העצם, וכשנשברה
מתקיים. הכתה 30)הקרום אם אבל בשיניה, שנשכתו

שיש  ו הלכה ה בפרק כמבואר דרוסה, משום אסורה בידה,
בעופות. לחולדה מה 31)דריסה הרי"ף פירש כן לוחץ.

לפנים". ידו "מכניס שם בגמרא ולוי ושמואל רב  שאמרו
כתב 32) ורבינו הזו, המימרא את ואחרים רש"י פירשו כן

הללו. האופנים משני באחד לבדוק ומותר הפירושים, כשני

.ÁÌc dÊÁ‡L ‰Ó‰a33˙MÚÓ ‰˙È‰L B‡ ,34B‡ ¿≈»∆¬»»»∆»¿»¿À∆∆
˙pˆÓ35‰˙˙L B‡ ,‰Ó‰a‰ ‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡L B‡ , ¿À∆∆∆»¿»«∆≈«¿≈»»¿»

ÌÈÚ¯‰ ÌÈÓ36˙¯zÓ BÊ È¯‰ -37‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡ . «ƒ»»ƒ¬≈À∆∆»¿»«∆≈
˙¯zÓ - B· ‡ˆBiÎÂ LÁ dÎLpL B‡ ,Ì„‡‰ ˙‡∆»»»∆¿»»»»¿«≈À∆∆

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰¯eÒ‡Â ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ38. ƒ¿≈»«¬»ƒ¿≈«»«¿»

וחלתה.33) דם שאחזה כלומר הדם, אחוזת נח: שם במשנה

בגופה.34) עשן צינה.35)שנכנס מחמת שחלתה
ואולי 36) מגולים. מים פירש"י הרעים, מים שם. במשנה

בהם. ארסו נחש של 37)הטיל חולי אינם אלה שכל
בהלכות  כמבואר לשחטה, שמותר כמסוכנת והויא טריפה.
מחמת  חולה שהיא "בהמה הי"א. פ"ד אסורות מאכלות
באבר  מכה אירעה ולא הואיל למות, ונטתה כחה שתשש
תורה  אסרה שלא מותרת, זו הרי אותה הממיתים מאבריה
הממיתה  מכה בה עשה שהרי היער, חית טריפת כעין אלא

יג. הלכה ו פרק למעלה וראה ברורה 38)אותה". שכן
אין  מגולים, מים שתתה שאם מדבריו, ונראה לאדם. הסכנה
ארסו. את נחש בהם הטיל אם אפילו מסכנת, בשרה אכילת

.Ë¯LÙ‡Â eË¯tiLk ˙BÈen‰ ˙BÙ¯h‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿≈«¿¿∆ƒ»¿¿∆¿»
¯„q‰ ÏÚ Ô‰ el‡Â .ÌÈÚ·L - ‰iÁÂ ‰Ó‰·a e‡ˆniL∆ƒ»¿ƒ¿≈»¿«»ƒ¿ƒ¿≈≈««≈∆

‰Ê ¯eaÁa e¯‡a˙pL39ıa¯z ·w (· .‰Òe¯c (‡ : ∆ƒ¿»¬¿ƒ∆¿»ƒ««¿«
ËLe‰40Án‰ ÒÓÒÓ˙ („ .ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w (‚ . «≈∆ƒ«¿∆…«ƒ¿«¿≈«…«
BÓˆÚ41Ï BÓˆÚ ·l‰ ·w (‰ .‰˜ ·w (Â .BÏÏÁ ˙È· «¿ƒ««≈«¿¿≈¬»ƒ«¿≈

‰·w (Ë .„·k‰ È˜ e·w (Á .‰¯n‰ ‰·w (Ê .·l‰«≈ƒ¿»«»»ƒ¿¿≈«»≈ƒ¿»
˙Èa ·w (·È .ÒÒn‰ ·w (‡È .Ò¯k‰ ·w (È .‰·w‰«≈»ƒ««»≈ƒ««∆∆ƒ«≈
ıeÁÏ ÌÈÚn‰ e‡ˆÈ („È .‰ÈÚÓ e·w (‚È .˙BÒBk‰«ƒ¿≈∆»»¿«≈«ƒ«
.‰¯n‰ ‰¯ÒÁ (ÊË .BÈ·Úa ÏBÁh‰ ·w (ÂË .eÎÙ‰Â¿∆∆¿ƒ««¿¿»¿»¿»«»»

˙B¯¯Ó ÈzL e‡ˆÓ (ÊÈ42(ËÈ .‰·w‰ ‰¯ÒÁ (ÁÈ . ƒ¿¿¿≈¿≈»¿»«≈»
ÈL e‡ˆÓ (‡Î .Ò¯k‰ ¯ÒÁ (Î .˙B·˜ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈≈»««»≈ƒ¿¿¿≈
.ÌÈÒÒÓ ÈL e‡ˆÓ (‚Î .ÒÒn‰ ¯ÒÁ (·Î .ÌÈÒ¯k¿≈ƒ»««∆∆ƒ¿¿¿≈¿»ƒ
Èza ÈL e‡ˆÓ (‰Î .˙BÒBk‰ ˙Èa ¯ÒÁ („Î»«≈«ƒ¿¿¿≈»≈
ÈL e‡ˆÓ (ÊÎ .ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ ¯ÒÁ (ÂÎ .˙BÒBk‰«»«∆»ƒ«≈«ƒƒ¿¿¿≈

‰‡¯‰ ‰·w (ÁÎ .ÌÈÚÓ43‰hÓÏ ‰w‰ ·w (ËÎ . ≈«ƒƒ¿»»≈»ƒ««»∆¿«»
ÔBtÓÒ ·w (Ï .‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿
ÔÓ ÌB˜Ó ÌË‡ (‡Ï .B¯·ÁÏ elÙ‡ ,‰‡¯ ÈBtÓqÓƒƒ¿≈≈»¬ƒ«¬≈∆¡«»ƒ

‰‡¯‰44(‚Ï .‰‡¯‰ ÈBtÓqÓ ÔBtÓÒ ˜Bn (·Ï . »≈»ƒƒ¿ƒƒ¿≈»≈»
ÌÈÓ da e‡ˆÓ („Ï .‰‡¯a ‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰‡ˆÓƒ¿¿»≈»¿»»≈»ƒ¿¿»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓ (‰Ï .ÌÈÁe¯Ò¿ƒƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ
epzL (ÊÏ .‰‡¯‰ ‰ÒÓÒÓ˙ (ÂÏ .eÁÈ¯Ò‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒƒ¿«¿¿»»≈»ƒ¿«
‰¯ÒÁ (ËÏ .ÂÈ‡¯Óa ËLe‰ Ct‰ (ÁÏ .‰È‡¯Ó«¿∆»∆¿««≈∆¿«¿»»¿»
(‡Ó .˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ (Ó .˙Bp‡‰ ÔÈnÓ ‰‡¯‰»≈»ƒƒ¿«»Àƒ¿«¿»À
‡lL ‰p‡Ï ‰p‡ ‰Î¯Ò (·Ó .dabÓ ˙Bp‡‰ e¯È˙B‰ƒ»Àƒ«»ƒ¿¿»À»¿À»∆…
(„Ó .ÌÈÊ‡ CezÁ ‡Ïa ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓ (‚Ó .Ô¯„Òk¿ƒ¿»ƒ¿¿»»≈»¿…ƒ»¿«ƒ
(ÂÓ .dÙeb ˙ˆ˜Ó L·È (‰Ó .‰‡¯‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÒÁ»«ƒ¿»»≈»»«ƒ¿»»
‰‡¯‰ ‰˜Óˆ (ÊÓ .˙„ÓBÚÂ ‰ÁeÙ ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓƒ¿¿»»≈»¿»¿∆∆»¿»»≈»

Ì„‡ „ÁtÓ45B˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈa ,Ï‚¯‰ ¯ÒÁ (ÁÓ . ƒ««»»»«»∆∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»
CzÁpL ÔÈa46‰Ïh ( .Ï‚¯ ‰¯˙È ‰˙È‰L B‡ (ËÓ . ≈∆∆¿«∆»¿»¿≈»∆∆ƒ¿»

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ47ÈÁÏ Ïh (· .„·k‰ ‰Ïh (‡ . …∆«ƒƒƒ¿»«»≈ƒ«¿ƒ
‡ÈÏk („ .¯˙BÈa ‰ÈË˜‰L ‡ÈÏk (‚ .ÔBÈÏÚ‰»∆¿À¿»∆ƒ¿ƒ»¿≈À¿»
‡ÈÏk (Â .‰ÁÏ da ˙‡ˆÓpL ‡Èlk (‰ .‰˙˜lL∆»¿»À¿»∆ƒ¿»»≈»À¿»
.ÔÈÁe¯Ò ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ
ËeÁ ˜ÒÙ (Á .ÔÈÁe¯Ò ÌÈÓ da e‡ˆÓpL ‡ÈÏk (ÊÀ¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¿ƒƒ¿«

‰¯„M‰ ËeÁ ÁÓ C¯Ó (Ë .‰¯„M‰48(Ò .ÒÓÒÓ˙Â «ƒ¿»ƒ¿«…««ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
¯BÚ‰ „Ï‚ (‡Ò .Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ ·¯ Ú¯˜ƒ¿«…«»»«∆∆«»≈ƒ¿«»
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eÏcÏc (‚Ò .‰ÏÈÙpÓ ‰È¯·È‡ e˜q¯˙ (·Ò .‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿¿
·¯ e¯˜Ú (‰Ò .‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azL („Ò .ÔÈÓÈq‰«ƒ»ƒƒ¿«¿…«¿∆»∆∆¿…
(ÊÒ .d˙ÈÏÁa ˙Á‡ ÚÏˆ ‰¯˜Ú (ÂÒ .‰È˙BÚÏ«̂¿∆»∆∆¿»≈»««¿À¿»»
(ËÒ .B¯wÚÓ C¯i‰ ËÓL (ÁÒ .˙Á‡ ‰ÈÏÁ ‰¯˜Ú∆∆¿»À¿»««ƒ¿««»≈≈ƒ»

ÒÁÚÏÒk ˙ÏbÏb‰ ‰¯49˙ÏbÏb‰ ·¯ ÒaÁ (Ú . »¿»«À¿…∆¿∆«∆¿«…«À¿…∆
.ıˆB¯˙Â¿ƒ¿≈

שהגדירם 39) טריפות השבעים את מסדר והכסףֿמשנה
מסיני  למשה לו שנאמרו טריפות סוגי שמונה בתוך רבינו,
האותיות  (לפי סדרם לך והא ב, הלכה ה בפרק כמבואר
כו  - נקובה א. באות אחת: -טריפה דרוסה בפנים). שהובאו
יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, באותיות טרפיות:
חסרה  מב. לח, לז, לו, לה, לד, לג, לב, לא, ל, כט, כח, טו,
כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, יז, טז, אותיות טרפיות: כג -
סט. מט, מח, מז, מו, מה, מד, מג, מא, מ, לט, כז, כו, כה,
נז. נו, נה, נד, נג, נב, נא, נ, אותיות טרפיות: ח - נטולה
טרפיות: ב - נפולה סא. ס, אותיות טרפיות: ב - קרועה
שבורה  נט. נח, אותיות טרפיות: ב - פסוקה סג. סב, אותיות

ע. סח, סז, סו, סה, סד, אותיות : טרפיות ו אבל 40)-
ד. בפרק כמבואר נבילה, הושט נקובה,41)ניקב משום

לינקב. מוח של קרום שסוף שמונה 42)מפני היתרות כל
דמי, כנטול יתר שכל חסר, משום טריפה הן כאן, רבינו

שם. ראה יא, הלכה ח בפרק ניקבה 43)כמ"ש זה בכלל
הריאה. סרכות וכל כמבואר 44)הוורדא, נקובה, מטעם

ו. הלכה ז כמבואר 45)בפרק כשרה, שמים בידי אבל

ט. הלכה ח בפרק 46)בפרק וכמבואר חסר, מטעם טריפה
כך  טריפה, חסר היה שאם בו שנאמר אבר כל כד: הלכה ח

טריפה. ניטל פרק 47)אם ראה הגידים, צומת נחתכו וכן
הגידין, צומת בנחתכו והראב"ד רבינו מחלוקת יז הלכה ח
בכלל  הוא הראב"ד ולדעת נטולה, בסוג זה רבינו לדעת

שם. ראה שסוף 48)פסוקה, משום טריפה שהיא הטעם
שהיא  פסוקה, בסוג רבינו מנאה ולפיכך להיפסק, החוט

השדרה. בחוט הפוסלת הכסףֿמשנה:49)הטרפות כתב
איברים  אלא ונטולים ויתרים בחסרים מנה לא רבינו

אבל שאפ  זמן, קצת הבהמה ותחיה ליחסר או לינטל שר
שעה  אפילו להתקיים לה איֿאפשר ינטלו שאם איברים
וכן  נבילה. אלא טריפה תקרא לא שזו לפי מנאם, לא אחת,
ולב, מוח כגון ממנו, חסרה להבראות לה שאיֿאפשר אבר

מציאותם. שנמנע דברים שהם מפני מנה לא וקנה, ושט

.È˙‡Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡L ÌÈÈÏÁ ÌÈÚ·M‰ el‡≈«ƒ¿ƒ√»ƒ∆¿ƒ∆«¿≈»¿∆
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯‡a˙ ¯·k ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ‰iÁ‰««»ƒ¿≈»¿»ƒ¿»≈»∆»≈∆
ÛBÚa ‡ˆniL Ô‰Ó ¯LÙ‡L ÏÎÂ .ÂÈËtLÓe50 ƒ¿»»¿…∆∆¿»≈∆∆ƒ»≈¿

‰Ó‰aa BÈc - ‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÔÈÈeˆn‰ ÔÈ¯·È‡a»≈»ƒ«¿ƒ»¿«¿≈»ƒ«¿≈»
‡e‰ „Á‡ ÛBÚ·e51‡ÈÏkaL ˙BÙ¯ËÓ ıeÁ ;52 »∆»ƒ¿≈∆«À¿»

‰‡¯‰ ˙Bp‡aLÂ ÏBÁhaLÂ53BÏ ÔÈ‡ ÛBÚ‰L ÈtÓ . ¿∆«¿¿∆¿À»≈»ƒ¿≈∆»≈
ÔÈÓ BÏ ÔÈ‡ - ‡ˆnÈ Ì‡Â ,‰Ó‰ak ˙Bp‡ CezÁƒÀ«¿≈»¿ƒƒ»≈≈ƒ¿»

Úe„È54ÏBÁËk BÈ‡Â ,·Ú BÓk Ï‚Ú ÛBÚ‰ ÏBÁËe . »«¿»»…¿≈»¿≈ƒ¿
‰Ó‰a55Ô˙B‡ eÓ ‡Ï ÏBÁhaLÂ ‡ÈÏkaL ˙BÙ¯Ëe . ¿≈»¿≈∆«À¿»¿∆«¿…»»

‰Ó‰aa56e˙ ‡Ï CÎÈÙÏe ,ÛBÚa Ôc‚Î ‰È‰iL È„k «¿≈»¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»¿ƒ»…»¿

‰ÈË˜‰L ‡ÈÏÎÏ57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÛBÚa ¯eÚL ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈
‰Êa58. »∆

בבהמה 50) חכמים שמנו טריפות כל לוי : תני נו. בחולין
בעוף. שימצא בדבר היינו בעוף, גג 51)כנגדן ניקב כגון

שהם  מפני טריפה, הזפק ניטל וכיסיו, הקורקבן ניקב הזפק,
והדין  בבהמה. הכוסות ובית המסס כנגד בעוף המזון אברי

הוא. בעוף,52)אחד כוליא שיש רבינו מדברי משמע
לשדרה, הסמוכים השפלים העצמות שבין בשר מין והיא

כו. הלכה ח פרק מגידֿמשנה יתר 53)וראה או חסר כגון
וכדומה. רק 54)במנינן, היא בבהמה באונא והטריפות

ח. פרק למעלה כמבואר במנין, יתר או כן,55)חסר ואם
לאמר  ואיֿאפשר בהמה, של טחול בצורת לעוף טחול אין

בעוף. וכנגדן טריפות 56)עליו רק והן במשנה, כלומר,
טריפות  על רק אמורה לוי של וברייתא האמוראים, שאמרו

במשנה. כו.57)שמנו הלכה ח פרק טריפות 58)ראה
או  עכורים מים בה נמצאו או הכוליא לקתה כגון אחרות,

סרוחים.

.‡ÈÛ‡Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ¯˙È ÛBÚa LÈ ˙BÙ¯Ë ÈzLe¿≈¿≈≈¿»≈««¿≈»¿«
ÌÈ¯·È‡‰ Ô˙B‡ dÏ LiL Èt ÏÚ59ÛBÚ :Ô‰ el‡Â . «ƒ∆≈»»»≈»ƒ¿≈≈

ÂÈÚÓ Èa ‰‡¯Ó epzLpL60ÌÈn‰ ÛBÚÂ ,¯e‡‰ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿««¿≈¿≈≈»≈¬«»¿««ƒ
BL‡¯ ÌˆÚ ·wpL61. ∆ƒ«∆∆…

זפק 59) כגון בבהמה, שאינם איברים בעוף יש אבל
טריפה. ניקבו ואם בעוף,60)וקורקבן, דוקא זו טריפות

לאור  נפלה בעוף טריפות ואלו שם: במשנה ששנינו כמו
קשה, שעורה לפי זו, טריפות אין שבבהמה והטעם וכו'.
קשים  מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם
ובשרה. עורה ישרפו האש, מנפילת יחמרו בטרם כי ליחמר,

שלא 61) אע"פ העצם, נשבר העוף, עליהם יתר שם. בגמרא
הואיל  המים בעוף בגמרא ומפרש מוח. של קרום ניקב
מתקיים, שלו הקרום אין כבר העצם, וכשנשברה רך. וקרומו

שם. כפירש"י

.·ÈÏÏk el‡ ˙BÙ¯Ë ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â62Ú¯‡L ÏkL . ¿≈¿ƒ«¿≈≈¿»∆…∆≈«
ÈÓÎÁ enL el‡Ó ıeÁ ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»¿«»¿≈≈∆»«¿≈
Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èz·a Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰Â ÌÈBL‡¯‰ ˙B¯B„»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈
‰‡eÙ¯‰ C¯cÓ eÏ Ú„B elÙ‡Â ,‰ÈÁzL ¯LÙ‡ -∆¿»∆ƒ¿∆«¬ƒ«»ƒ∆∆»¿»

˙BÈÁÏ dÙBÒ ÔÈ‡L63. ∆≈»ƒ¿

מה 62) אלא לך אין יש? הטריפות על להוסיף וכי נד. שם
חכמים. בפירוש 63)שמנו שנאמרו דברים ומכלֿשכן

חכמי  שכל אע"פ כשרה, הכליות ניטלו כגון טריפה, שאינה
שיחיה  איֿאפשר כליות שבלי פהֿאחד עונים הרופאים
החוקרים  ובאמת אחת. כוליא נשארה אם בלתי האדם
"ניטלה  וגורסים בגמרא זה מטעם להגיד רצו החדשים
טריפה. הכליות שתי ניטלו אם אבל כשרה", אחת כוליא
הקטינה  כוליא, לקתה בגמרא: המאמרים על וסומכים
אבל  הסוגיא. מדברת אחת בכוליא שרק מבואר כוליא,
רבינו  כתב וכאן הכליות"). "ניטלו בפירוש נאמר ברבינו
אלא  הרפואה דרכי אחרי ללכת לנו שאין ברורים דברים
ניטלו  רבינו: כתב שם ולמעלה חכמים. דברי קבלת אחרי
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וכו' אחת בכוליא נבראת אם לפיכך מותרת, זו הרי הכליות
לגמרי  כליות חסרת נבראת אם כתב לא ולמה מותרת.
לגמרי  כליות חסרת שתהיה נמצא שאינו לפי נראה מותרת?
מביא  כו הלכה שם הכסףֿמשנה אבל בריאתה. מתחילת
היינו  כשרה, הכליות ניטלו הראב"ד שלדעת הכלבו, בשם
לחכמי  בתשובתו רבינו (דברי כליות. חסרת כך שנבראת
ח  בפרק למעלה שהבאנו העליון, הלחי ניטל בדבר לוניל
העיון  אחרי אבל כאן, לדבריו לכאורה מנוגדים כג, הלכה
מסתייע  הוא הנ"ל בתשובתו בדבריו. סתירה כל שאין תמצא
הלחי  ניטל המשנה, דברי לפרש כדי הטבע, בחכמת
העליון, וכלֿשכן פירשו: לוניל וחכמי כשרה, התחתון
איֿאפשר  כי טריפה, עליון אבל תחתון דוקא מפרש ורבינו

העליון). הלחי בלי לחיות לבהמה

.‚ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë Ô‰L e¯Ó‡Â enL el‡ ÔÎÂ¿≈≈∆»¿»¿∆≈¿≈»««ƒ
‰‡eÙ¯‰ ÈÎ¯„a ‰‡¯iL64ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜nL e„ÈaL ∆≈»∆¿«¿≈»¿»∆¿»≈∆ƒ¿»»≈»

‰Ó ‡l‡ EÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÈÁzL ¯LÙ‡Â ÔÈ˙ÈÓÓ¿ƒƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈∆≈¿∆»«
‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .ÌÈÓÎÁ enMEe¯BÈ ¯L‡65. ∆»¬»ƒ∆∆¡««ƒ«»¬∆

וכן 64) וחיתה, קנה של קרומיות ועשו הקנה בנקדר כמו
וחייתה, קנה של שפופרת לה שעשו ירך שמוטת תרנגולת

נז: שם תורה 65)גמרא יהודה ר' דורש פז. ובסנהדרין
מדברי  ופירושו תורה מדברי שעיקרו דבר כלומר, ויורוך,

טריפות. גם זה ובכלל סופרים,

.„È‡e‰ È¯‰Â el‡‰ ˙BÙ¯h‰ Ú„BÈ ‡e‰L ÁaË Ïk»«»∆≈««¿≈»≈«¬≈
˙e¯Lk ˙˜ÊÁa66BÓˆÚÏ ˜c·ÏÂ ËÁLÏ BÏ ¯zÓ - ¿∆¿««¿À»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿

,ÔÈ¯eq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;LLÁ ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯kÓÏÂ¿ƒ¿…¿≈»∆¬»∆≈∆»∆¡»¿ƒƒ
.B˙e„Úa ‰È‰ BÏ ÔÈ‡ ÔÈa B˙e„Úa ‰È‰ BÏ LÈ ÔÈa≈≈¬»»¿≈≈≈¬»»¿≈

e¯‡a ¯·Îe67ËÁBML ÁahÓ ¯Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒ»»ƒ«»∆≈
ÔÓfa Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa BÓˆÚÏ ˜„B·e≈¿«¿¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿«
‰Ù¯Ë ˙‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÁÓÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒ≈»»À¿∆¿ƒ»»¿≈»

B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe ,B˙B‡ ÔÈcÓ - B„È ˙ÁzÓ68BÈ‡Â , ƒ««»¿«ƒ«¬ƒƒ¿≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ69ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏiL „Ú ≈¿«¿«∆≈≈¿»∆≈«ƒƒ

‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ ·eLÁ ¯·„a ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ B˙B‡¿«¬ƒ¬≈»¿»»»ƒ¿≈»
·eLÁ ¯·„a BÓˆÚÏ70. ¿«¿¿»»»

לט.66) זרה עבודה ובגמרא בסמוך, מומחה, הנקרא וזהו
שם 67) וראה זֿח. הלכות ח פרק אסורות מאכלות בהלכות

כה  הלכה יא בפרק וכן דגים, לענין כֿכא הלכות ג פרק
יין. "שמתיה 68)לענין הרי"ף גירסת לפי כה. סנהדרין
לו 69)ועבריה". אין הטריפות על החשוד שם, (סנהדרין

שם  אסורות מאכלות בהלכות ורבינו וכו' שילך עד תקנה
חוזר  "אינו רק כתב כאן אבל לעולם", תקנה לו "אין כתב,
אינו  לכשרותו שרק המגידֿמשנה, מדייק ומזה לכשרותו"
שומר  עליו כשמעמידים למכור תקנה לו יש אבל חוזר,
עצמו  לדברי בולטת סתירה כאן ולכאורה (משגיח).
המגידֿ ומפרש הנ"ל. הגמרא לדברי וגם אסורות, במאכלות
תקנה  לו שאין הכוונה תקנה, לו אין שאמרו שמה משנה
אבל  לכשרותו, לחזור זאתֿאומרת הקודם, למצבו לחזור

עליו). משגיח כשמומחה בשר למכור סנהדרין 70)רשאי
שוודאי  חשוב, בממון אסורות: במאכלות רבינו ולשון שם.

הערמה. בלא תשובה עשה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אלו;1) מטרפות טרפות ספק בה שנולד עוף או בהמה יבאר

בדיקת  ומנהג הם; בריאים בחזקת ועוף חיה בהמה כל
הריאה.

.‡˙BÙ¯Ë ˜ÙÒ Ô‰a „ÏBpL ÛBÚ B‡ ‰Ó‰a Ïk»¿≈»∆«»∆¿≈¿≈
‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a ÔB‚k ,el‡ ˙BÙ¯hÓ2B‡ , ƒ¿≈≈¿¿≈»∆»¿»¿…»¿»
¯Oa ÌÈc‡‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰iÁ È„Èa ‰Ò¯„pL3„‚k ∆ƒ¿¿»ƒ≈«»¿≈»«ƒ∆¿ƒ»»¿∆∆

ÔÈ‡Â dzÏbÏ‚ ‰ÒaÁpL B‡ ,ÌÈc‡‰ ‡Ï B‡ ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ…∆¿ƒ∆∆¿¿»À¿»¿»¿≈
Ì‡ :el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,dËeÚÓ B‡ da¯ Ì‡ Úe„È»«ƒÀ»ƒ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰‰LÂ ¯ÎÊ ‰È‰4˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - »»»»¿»»¿≈»»…∆¬≈¿∆¿«
‰ÓÏL5„Ú - ‰·˜ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙BÓ‰a‰ Ïk ¯‡Lk ¿≈»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»«
„ÏzL6‰·˜·e ,L„Á ¯OÚ ÌÈL - ¯ÎÊa :ÛBÚ·e . ∆≈≈»¿»»¿≈»»…∆ƒ¿≈»

,‰BL‡¯‰ ‰ÈÚË ÏL ÌÈˆÈa‰ Ïk „ÏzL „Ú -«∆≈≈»«≈ƒ∆¿ƒ»»ƒ»
.„Ï˙Â ‰iL ‰ÈÚË ÔÚË˙Â¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿≈≈

ורש"י 2) איבריה, נתרסקו שמא בדיקה צריכה שחטה שאם
נשברה  או צלעותיה רוב נשתברו שמא כתב: - א לד, ביצה

הי"ט. פ"ט ראה פ"ה 3)השדרה. ראה דרוסה, היא והרי
י"ב 4)ה"ט. של הטעם שם בסוגיא כמבואר ב. נז, חולין

הצינה, וימות החמה ימות עליה שיעברו היינו חודש,
שם. ראה הצינה, ופעמים למכה, מזיק שהחום שפעמים

שלימה.5) שהיתה חזקתה על אותה שם.6)שמעמידין
אם  ומספיק חודש, עשר שנים שהיה צריכה אינה כלומר,
שהה", "אם שכתב רבינו, של [מלשונו זה. זמן בתוך ילדה
זה  דין למד וכנראה להשהותו. אסור שלכתחילה משמע
שהשליכן  דרוסות ספק של בסל - ב נג, שם שמואל ממעשה
שיאכלו  תקלה לידי יבוא שמא להשהותן התיר ולא בנהר
פירש  שם ורש"י שתלדנה. לפני או חודש י"ב לפני מהן
רבינו  אבל לתקלה, חוששין עופות הרבה שיש במקרה שרק
רק  אחד, עוף שאפילו משמע שהה" "אם ואמר סתם

ה"ב]. מגידֿמשנה וראה מותר. בדיעבד

.·‰Ê ÔÓÊ CB˙a È¯ÎÏ BÊ ‰Ù¯Ë ˜ÙÒ ¯kÓÏ ¯eÒ‡Â7, ¿»ƒ¿…¿≈¿≈»¿»¿ƒ¿¿«∆
Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓÈ ‡nL8. ∆»ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

ויאכלנה 8)שם.7) טריפה ספק שהיא יודע שאינו
באיסור.

.‚Ì‰ ÌÈ‡È¯a ˙˜ÊÁa - ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ïk9ÔÈ‡Â , »¿≈»«»»¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈
,CÎÈÙÏ .‰Ù¯Ë Ô‰a LÈ ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈»∆¿≈»¿ƒ»
‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰¯Lk ‰ËÈÁL eËÁMiLk¿∆ƒ»¬¿ƒ»¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ»

nL˙BÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ Ô‰a LÈ ‡10Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , ∆»≈»∆««ƒ«¿≈∆»¬≈≈
¯z‰ ˙˜ÊÁa11,BÏ ÔÈLLBÁL ¯·c Ô‰Ï „ÏeiL „Ú ¿∆¿«∆≈«∆ƒ»≈»∆»»∆¿ƒ

.„·Ïa ¯·„ B˙B‡ ÏÚ ÔÈ˜„Ba Ck ¯Á‡Â¿««»¿ƒ«»»ƒ¿«

ב.9) יא, שם רוב. א.10)מטעם לד, ביצה רש"י ראה
שיוודע 11) עד עומדת היתר בחזקת נשחטה, א. ט, חולין

שרגליה  כגון קצת, ריעותא בה נולד ואפילו נטרפה. במה לך
שאינה  השגרונא מחלת במצוי, לתלות יש אבל נגררות
חוט  (שנפסק מצוי שאינו לדבר חוששין אין טריפה,
חוט  שכיח, שגרונא א נא, שם להטריפה, כדי הסדרה)

משנה). (כסףֿ שכיח לא השדרה

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



קפט dhigy zekld - dyecw xtq - ixyz g"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„?„ˆÈk12Ûb‰ ËÓLpL ÔB‚k13ÔÈ˜„Ba - ÛBÚ ÏL ≈«¿∆ƒ¿«««∆¿ƒ
‰Ó‰a‰ ‰ÏÙ .‰·w ‡nL ‰‡¯‰ ˙‡14ÔÈ˜„Ba - ∆»≈»∆»ƒ¿»»¿»«¿≈»¿ƒ

ÌˆÚ ıv¯˙ .‰È¯·È‡ e˜q¯˙ ‡nL d˙B‡15- L‡¯‰ »∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿«≈∆∆»…
B‡ ıB˜ d˙B‡ ‰k‰ .·w ‡nL ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿∆…«∆»ƒ«ƒ»»
- dÏÏÁÏ ÒÎÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÁÓ¯ B‡ ıÁ da ˜¯Êƒ¿«»≈…«¿«≈»∆¿ƒ¿««¬»»

dÏ ÔÈLLBÁ16‡nL ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆe , ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆»∆»»∆»
Ïk ÔÎÂ .Ô˙·È˜a Û¯hzL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ ·wƒ«∆»ƒ»≈»ƒ∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שלמעלה.12) להלכה ה"ד.13)מחובר פ"ט 14)פ"י
ה"ז.15)הי"ז. למעלה 16)פ"י נאמר לא זה דין

פ"ו  למעלה כסףֿמשנה ראה אגב. דרך כאן אלא במקומו,
הי"ב.

.‰e‡ˆÓpL B‡ ÔÈÁÓˆ ‰˙ÏÚ‰L ‰‡¯ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆∆∆¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÙcÏÂ ‰pnÓ ÔÈÈeÏz ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Ò17B‡ ·lÏ B‡ ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆»¿«…∆«≈

‰ÎÈ¯ˆe ,‰·w ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - „·k‰ Lt¯ËÏ¿«¿≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»
‰ÁÏ ‡ÏÓ ÚeaÚ·‡ da ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜È„·18- ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»»¬«¿«»≈≈»

ÂÈzÁzL ÔBtÓÒ ·w ‡nL ÔÈLLBÁ19‰ÎÈ¯ˆe , ¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿∆«¿»¿ƒ»
.‰˜È„a¿ƒ»

הדופן 17) מן אותה מפרקין בה? עושין וכיצד ה"ה: פ"ז
ה"ו.18)וכו'. לבדוק 19)שם צריך ה"י: בפ"ז כתב וכן

ניקב  ואם משיג: והראב"ד ניקב. לא אם שתחתיה הסמפון
שניקב  סמפון אלא אמרו לא והלא בכך, מה שתחתיו סמפון

שם. שכתבנו מה וראה טריפה. לחבירו

.Â‰‡¯‰ ˙‡ˆÓ Ì‡L ,BÊ C¯c ÏÚ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»«∆∆∆ƒƒ¿≈»≈»
ÏL ÌB‡‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Òa ‰ÈeÏz¿»¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ»∆
- „·k‰ Lt¯ËÏ B‡ ·lÏ eÈ‰L B‡ ÔÙcÏÂ ‰‡≈̄»¿«…∆∆»«≈¿«¿≈«»≈
ÔÈÁÙBÂ ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ‡Î¯q‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«ƒ¿»ƒƒ∆»≈»¿¿ƒ

ÔÈ¯LBÙa d˙B‡20Ì‡Â ;‰Ù¯Ë - ‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . »¿¿ƒƒƒ¿≈¿»¿≈»¿ƒ
·˜ ÏkÓ ‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÚaÚa˙ ‡Ï…ƒ¿«¿≈«««ƒ¬≈ƒ¿≈»ƒ»∆∆

·˜ ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‡Ï BÊ ‡Î¯ÒÂ ,˙¯zÓe21‡nL B‡ , À∆∆¿ƒ¿»…»¿»ƒ¿∆∆∆»
„·Ïa ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜ ·w22ÈÓ eÈ‡¯ ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«¿»∆¿ƒ¿«≈»…»ƒƒ

.Ck Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Ó eÚÓL ‡ÏÂ ,Ck ‰¯B‰L∆»»¿…»«¿»∆ƒ»

ה"ח.20) פ"ז ודעת 21)ראה נקב, בלא סירכא יש שסובר
מיימוניות'). ('הגהות נקב בלא סירכא שאין רש"י

ה"א.22) פ"ז שכשר,

.ÊÈ¯·cÓ ÔÈ‡¯p‰ ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Ï‡¯OÈa ËeLt‰ ‚‰n‰ ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ23:‡e‰ Ck «¿≈«¿»»«ƒ¿»«»¿ƒ¿»≈»

˙‡ ÔÈÚ¯B˜ - ‰iÁ‰ ˙‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈËÁBMLk¿∆¬ƒ∆«¿≈»∆««»¿ƒ∆
Ì‡ .dÓB˜Óa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e ,„·k ÏL Lt¯h‰««¿≈∆»≈¿ƒ∆»≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈa ‡Î¯Ò ‰‡ˆÓpL B‡ ,‡Î¯q· ‰ÈeÏz ‰‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿¿»¿»«ƒ¿»∆ƒ¿¿»ƒ¿»≈

¯OaÏÂ ‰‡¯‰ ÈÊ‡Ó ÔÊ‡24ÔÈa ,d˙ˆÈ·¯ ÌB˜ÓaL …∆≈»¿≈»≈»¿«»»∆ƒ¿¿ƒ»»≈
‰‡ˆÓpL B‡ ,‰ÊÁaL ¯Oa ÔÈa ˙BÚÏv‰ ÔÈaL ¯Oa»»∆≈«¿»≈»»∆∆»∆∆ƒ¿¿»

¯„q‰ ÏÚ ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡Î¯Ò25ÔÊ‡Ï ÌB‡‰ ÔÓ B‡ ƒ¿»≈…∆¿…∆««≈∆ƒ»»…∆
dÏ ‰ÎeÓq‰26.d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ el‡ È¯‰ - «¿»»¬≈≈«ƒƒ»

בדיקה,23) צריכה הריאה אין סירכא, אין אם הדין, מן

במה  לך שיוודע עד עומדת היתר בחזקת - ונשחטה הואיל
(כסףֿמשנה). ה"גֿד.24)נטרפה פ"ז ראה 25)ראה

ה"ה. -26)פ"ח לאוזן האום מן סירכא גירסתנו, לפי
גורס  היה שלא נראה בהשגותיו, מהראב"ד אבל מותרת.
הדברים, בסיום ה"ט ובסוף כלל, לאוזן האום מן או ברבינו

שלא על אחרי או רביצתה במקום "אפילו גורס: הסדר, על
כותב: זה ואחרי אותה". אוסרין רביצתה במקום שלא הסדר
רביצתה), במקום (כלומר לאונא מאומא זהו אברהם, אמר
דעת  זה ולפי התירוה. מהגאונים שהגדולים לו שומעין ואין
שכתב  מה ומעניין אסורה. - לאוזן האום מן שבסירכא רבינו
משה  רבינו חיבור ספרי הגיעו אלינו גם עוז': ב'מגדל בזה
לבוא  שזכיתי לאחר אבל כך. במקצתם כתוב והיה ז"ל,
שהוגהו  הספרים מן ספרי להגיה זכיתי הצבי, בארץ
בהם, כתוב היה ולא דקדקתי ידו, בחתימת מכתיבתו
בגליון  כתוב שהיה הרבה ספרים מצאתי מחפש ובהיותי
לא  שהוא מהחכמים מוסכמים דברים שאר עם מבחוץ

מאתו. היתה לא כי וידעתי בחיבורו, הזכירם ולא חיברן

.Á‰ÊÈ‡Ï ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆≈»¿≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰ elÙ‡Â ,CLniL ÌB˜Ó»∆ƒ»≈«¬ƒ»»¿««¬»¿ƒ

.d˙B‡»

.ËB‡ ·lÏ CeLÓ ËeÁ ‰‡¯‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ»≈»»«≈
‡c¯eÏ B‡ ·l‰ ÒÈÎÏ B‡ „·k‰ Lt¯ËÏ27‰È‰L ÔÈa , ¿«¿≈«»≈¿ƒ«≈««¿»≈∆»»

elÙ‡Â ,ÔÊ‡‰ ÔÓ ‰È‰L ÔÈa ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ËeÁ‰«ƒ»∆≈»≈∆»»ƒ»…∆«¬ƒ
‡c¯Â ÔÎÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰»»¿««¬»¿ƒ»¿≈«¿»

dÒÈÎa ‰˜e·c ˙‡ˆÓpL28‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ B‡ ∆ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈ƒ∆»
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡ˆBi‰ ËeÁÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - dÒÈÎÏ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈≈…∆¿…∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯„q‰ ÏÚ ‡lL∆…««≈∆¿ƒ»

ה"ג.27) פ"ז בכיס.28)ראה מונחת (עינוניתא) שהוורדא

.ÈÔÊ‡‰ ÔÓ ‡Î¯Ò e‡ˆÓ Ì‡ ,Ô‚‰nL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆ƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»…∆
˙BÚÏvaL ÌˆÚÏÂ ¯OaÏ29‰ÈzLa ‰˜e·„ ‡Î¯q‰Â ,Ô «»»¿»∆∆∆«¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆

d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -30ÔÈ¯ÒB‡‰ ÔÓ È¯Ó ‡a‡Â .31ÔÓ È‡Â , ¿ƒ»¿«»»ƒƒ»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÈ¯Èzn‰32‰˜a„ elÙ‡ ÔÈ¯ÈzÓ ˙BÓB˜Ó ËeÚÓe . ««ƒƒƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿¿»

¯ÒB‡ È‡Â ,Bc·Ï ÌˆÚa33. »∆∆¿««¬ƒ≈

שבצלע 29) העצם אבל ומגין, סותם שהבשר אףֿעלֿפי
ה"ד. שם וראה מגין. אינו - קשה כתב 30)שהוא והטעם,

בבשר  הואֿהדין סתימה, אינה לבד שבעצם כיון הרא"ש
שכנגד  הואיל מועיל אינו כנגדו סוחב הבשר שאפילו ובעצם

סותם. אינו למשנה 31)העצם בפירושו הרי לדקדק, יש
זה  ובחיבורו מ"ד) פ"ו (שבועות ז"ל מארי אבא אומר:
זכרונוֿלברכה, אבאֿמארי אומר אינו כן אחרי שנתחבר
אביו  על לומר חייב שהבן אמרו, – ב לא, קידושין ובגמרא

זכרונוֿלברכה. על 32)שמת: חולק הוא איך להעיר יש
"ולא  שם: בגמרא אמרו אביו במורא הרי אביו, דברי
בדבר  חלוקין אחר וחכם אביו היה אם רש"י ופירש יכריע",

פלוני. דבר נראים יאמר לא בפ"ז 33)הלכה, שכתב וכמו
מתיר  והראב"ד סירכא, לענין והואֿהדין נקב, לענין ה"ד
נקב  בין לחלק בהשגתו פ"ז שם שכתב וכמו בסירכא.

לסירכא.
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.‡Èda LÈ ‡nL ,‰‡¯‰ ÔÈÁÙBpL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆¿ƒ»≈»∆»≈»
·˜34„ÏB ‡Ï È¯‰L ,ÔÈÁÙB ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰ ·¯Â . ∆∆¿…«¿≈¿ƒ∆¬≈…«

LLÁÏ Ì¯BbL ¯·c35‰‡¯ eÁÙ ‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆≈«¬»≈»…»«¿≈»
LBÁL ¯·„ eÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ·¯Ún·e „¯ÙÒaÌÈL ƒ¿»«««¬»∆»ƒ«»»»∆¿ƒ

.BÏ

מסיני 34) למשה הלכה ב: יב, בחולין רש"י לשון וזה
מילתא  ואהא וכו', שאפשר היכא אפילו ארובא דסמכינן
משום  הריאה, ונקובת טריפות. י"ח כל בדקינן ולא סמכינן

בדקינן. - ריעותא בה הכלל:35)דשכיח על וסומכין
עומדת. היתר בחזקת נשחטה

.·ÈÏÚ ‡l‡ ,ÔÈc‰ Èt ÏÚ ÔÈ‡ - Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e¿»ƒ»≈À»≈»«ƒ«ƒ∆»«
e¯‡aL BÓk ,‚‰n‰ Èt36ÈÓa eÚÓL ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«ƒ¿»¿∆≈«¿≈»…»«¿¿ƒ

.LLÁ BÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ,ÛBÚ ˜„aL∆»«∆»ƒ«¬»

וֿז.36) בהלכות

.‚È‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁML ÈÓ37Ì„˜Â ,ÔËa‰ ˙‡ Ú¯˜Â ƒ∆»«∆«¿≈»¿»«∆«∆∆¿…∆
ÏËÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ·ÏÎ ‡a ‰‡¯‰ ˙‡ ˜c·iL∆ƒ¿…∆»≈»»∆∆≈»ƒ¿»«

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - BÏ CÏ‰Â ‰‡¯‰ ˙‡38: ∆»≈»¿»«¬≈À∆∆¿≈¿ƒ
‰˙È‰ ‰˜e·„ ‡nL B‡ ‰˙È‰ ‰·e˜ ‡nL39ÔÈ‡L ; ∆»¿»»¿»∆»¿»»¿»∆≈

Ú„eiL „Ú ¯z‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ‡l‡ .¯eq‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ∆»¬≈¿∆¿«∆≈«∆ƒ»«
‰Ù¯Ë ‰na40ÁÓ Ìe¯˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe . «∆ƒ¿¿»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…«

.‰„·‡L ‰‡¯Ï LeÁ ‡Ï Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„LÏe¿ƒ¿»¿«≈»∆»…»¿≈»∆»¿»
‚‰Ó Ba ÔÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·cL ,‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â41. ¿≈»∆ƒ¿»∆»»∆≈»≈ƒ¿»

והואֿהדין 37) מעיים, בבני זו הלכה אמורה ט. שם בגמרא
(מגידֿמשנה). יש 38)לריאה ואומר: משיג והראב"ד

שאינן  מעיים בני בשאר דוקא כלומר הריאה, על שחולקין
עלולה  שהיא ריאה אבל חוששין, אין לסירכות עלולין

עוז'). ('מגדל חוששים ודאי - בסירכא 39)לסירכות
היו  שהאונות דבוקה כונתו או אחר למקום או לדופן

ה"הֿו. פ"ח ראה שם.40)דבוקות, הונא, כרב
אין 41) זה בכגון ריאה, כל לבדוק הנוהגים אלה אפילו

ויקחו  גוי או כלב שיבוא מצוי אינו כי ולהטריף, להחמיר
(לחםֿמשנה). הריאה את

.„È‰‡¯‰ ‡ÈˆB‰Â Ï‡¯Oi‰ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‡a»»≈»ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ»≈»
d˙B‡ ÔÈÁÙB - ˙Ói˜ ‡È‰ È¯‰Â ,˜„azL Ì„˜42, …∆∆ƒ»≈«¬≈ƒ«∆∆¿ƒ»

B‡ ÔÈÁÓˆ ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒƒ»»¿»ƒ
.‚‰n‰ ËeMt ÈtÓ ,eÈ‰ ‡Ï…»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

אלא 42) ריאה נופחין שאין המקומות רוב מנהג לפי זהו
שהוציאו  וכאן יא. הלכה לו, שחוששין דבר לנו נולד אם
דינה  בה"ז, שנתבאר כמו במקומה, שתבדק קודם הריאה את
(לחםֿמשנה). בנפיחה אותה ובודקין ריעותא בה יש כאילו

.ÂË˙BÏcÏ„Ó ˙BÎ¯Ò e‡ˆÓ Ì‡L ,˙BÓB˜Ó LÈ43 ≈¿∆ƒƒ¿¿¿»¿À¿»
‡ÏÂ ÔÙcÏ ‡Ï ˙B˜e·c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯‰ ÔÓƒ»≈»««ƒ∆≈»¿…«…∆¿…
ÏB„b „ÒÙ‰ ‰Ê ¯·„Â .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈¿ƒ»¿»»∆∆¿≈»
‡Ï ‰Ê e‚‰ ‡Ï ÌÏBÚÓe .Ï‡¯OÈÏ ÔBÓÓ „ea‡Â ,‡e‰¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈»…»¬∆…
ÔÈ‡Â .·¯Úna ‰Ê ÚÓL ‡ÏÂ ,„¯ÙÒa ‡ÏÂ ˙Ù¯ˆa¿»¿«¿…ƒ¿»«¿…ƒ¿«∆««¬»¿≈

„·Ïa d˙B‡ ÔÈÁÙB ‡l‡ .‰Ê ‚‰Óa ‚‰Ï Èe‡¯44; »ƒ¿…¿ƒ¿»∆∆»¿ƒ»ƒ¿«
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ·˜p‰ ÔÓ ‰ÓÏL ˙‡ˆÓ Ì‡ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«∆∆¬≈À∆∆

בדיקה.44)ותלויות.43) בלא אפילו מתיר והרשב"א
בלא  סירכא אין האומרים לדברי שאפילו דבר, של וטעמו
למקום  נסרכת נקב מחמת הבאה שסירכא לפי מותרת, - נקב
וחזק  עבה חוט ונעשה המשקה יוצא הנקב שדרך לה הסמוך
אלא  אינה תלויה סירכא אבל בו, יפגע אשר מקום אל ונסרך
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה ומותרת הריאה ליחות הפשטת
מפני  כאן גם טעמו בוודאי בנפיחה, בדיקה שמצריך ורבינו

בהי"ד. שכתב כמו המנהג, פשוט

á"ôùú'ä éøùú è"é ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נוהג 1) איסורו ואם אחד ביום בנו ואת אותו השוחט יבאר

מותר  אם ראשונה ששחטו וקטן שוטה חרש זמן; בכל
שמה  אם ראויה שאינה שחיטה אחריהם; שני לשחוט
בכלאים; או טמאה בבהמה נוהג אם בנו ואת אותו שחיטה;
יקדים  מי הבת וזה האם זה בהמות שתי שלקחו שנים
להודיע  בהמה המוכר צריך בשנה פרקים בכמה לשחוט;
היום  אם בנו ואת באותו האמור אחד יום אמה; את שמכר

הלילה. אחר הולך

.‡Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰2¯zÓ ¯Oa‰ - „Á‡ ÌBÈa «≈¿∆¿¿∆»«»»À»
‰ÏÈÎ‡a3Ba ˙‡Â B˙‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ ËÁBM‰Â , «¬ƒ»¿«≈∆∆∆¡«…¿∆¿

˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï…ƒ¿¬¿∆»¿≈∆∆»«¿ƒ«
CÎÈÙÏ .ÔB¯Á‡‰4Ô‰ÈMÓ „Á‡ ËÁL Ì‡ ,5‡·e , »«¬¿ƒ»ƒ»«∆»ƒ¿≈∆»

.‰˜BÏ B¯·Á - ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ B¯·Á¬≈¿»«∆«≈ƒ¬≈∆

לאמיתו 2) אבל בתורה, שכתוב כמו זכר לשון רבינו נקט
בלבד, בנקבות בנו ואת אותו שחיטת על לוקים דבר של
רק  אסור בתו או ובנו אב אבל בתה, או ובנה אם פירוש:

את 3)מספק. לאכול שאסור כותב גדולות הלכות ובעל
האסור. ממעשה יהנה שלא כדי ביום, בו הואיל 4)השני

הבדל  ואין השנייה השחיטה מעשה על בא מלקות וחיוב
הבן. או תחילה האם נשחטה האם 5)בין את שחט בין

תחילה. הבן את שחט ובין תחילה

.·ÔÓÊ ÏÎa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡6ÌB˜Ó ÏÎ·e7, ƒ¿∆¿≈¿»¿«¿»»
ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa .ÔÈLc˜Ó·e ÔÈlÁa8ÌÈL„˜ ÔÈa ¿Àƒ¿À¿»ƒ≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L9‰¯ÊÚa ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ∆»«»¬»»
ıeÁa ÈM‰Â10‰¯ÊÚa ÈM‰Â ıeÁa ÔBL‡¯‰ B‡ ,11, ¿«≈ƒ«»ƒ«¿«≈ƒ»¬»»

‰È‰L ÔÈa ,ÌÈL„˜ Ô‰ÈL B‡ ÔÈlÁ Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆Àƒ¿≈∆»»ƒ≈∆»»
ÔB¯Á‡ ËÁML ‰Ê - ÌÈL„˜ „Á‡Â ÔÈlÁ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆Àƒ¿∆»»»ƒ∆∆»««¬

.Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ∆ƒ¿∆¿

הבית.6) בפני ושלא הבית לארץ.7)בפני ובחוץ בארץ
ואשמות.8) חטאות ושעירים 9)שלמים, ופרים עולה

לאכילה. ראויים שאינם פי על אף על 10)הנשרפים. אף
ופסול. הוא חוץ שחוטי כן ואם קדשים היה שהשני פי

בעזרה 11) חולין משום ואסור חולין השני שהיה פי על אף
שחיטה. שמה ראוייה שאינה שחיטה -
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.‚‰ËÈÁLa ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿ƒ»
‡e‰ Ô‰ÈL ˙ËÈÁLa - eËÁL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈∆

¯Á Ì‡ Ï·‡ .¯eq‡‰12B„Èa Ïa˙ B‡ ÔBL‡¯‰13- »ƒ¬»ƒ»«»ƒƒ¿«≈¿»
ÈM‰ ¯ÁÂ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .ËÁLÏ ¯zÓ14B‡ À»ƒ¿…¿≈ƒ»«»ƒ¿»««≈ƒ

.¯eËt - B„Èa Ïa˙ƒ¿«≈¿»»

השחיטה 12) ששם מפני ב, שבהלכה לדינים זה לדמות ואין
אינה  נחירה אבל פסול, להם גורם אחר שדבר אלא היא יפה

תשחטו. לא כתבה: והתורה כלל נעשית 13)שחיטה
מדעתו. שלא בלשון 14)נבילה תשחטו לא אומר הכתוב

אסורה. שניהם שחיטת שרק מכאן רבים,

.„ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈa eËÁML ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á15˙‡ ≈≈∆¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì‰È¯Á‡ ÈL ËÁLÏ ¯zÓ - ÔBL‡¯‰»ƒÀ»ƒ¿…≈ƒ«¬≈∆¿ƒ∆≈

‰ËÈÁL Ô˙ËÈÁL16.ÏÏk ¿ƒ»»¿ƒ»¿»

אותם,15) רואים אחרים שאילו אותם. רואים אחרים ואין
השני  את לשחוט ואסור כשרה. שחיטתם כהוגן ששחטו

בידו.16)אחריהם. כנתנבל הוא והרי

.‰- ‰Ï· ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ÔBL‡¯‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆»ƒ«¬≈¿≈¿≈»
‰˜BÏ BÈ‡ - BËÁL Ì‡Â ,ÈM‰ ËÁLÏ ¯eÒ‡17. »ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿»≈∆

את 17) סופג שאינו שחט שאם ומודים שם: במשנה
איסור. ספק על לוקים שאין מפני הארבעים,

.Â.‰ËÈÁL dÓL - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰ËÈÁL¿ƒ»∆≈»¿»«¬ƒ»¿»¿ƒ»
B‡ ‰Ù¯Ë B‡ ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ∆»«Àƒ»¬»»¿≈»

Ï˜Òp‰ ¯BL18B‡ ,‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ «ƒ¿»¿∆¿»¬»»»¬À»
˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ËÁML∆»««¬«»ƒ»»«¬¿»«∆
,„Á‡‰ ˙‡ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ÈM‰«≈ƒ∆¿≈ƒ»«»ƒ∆»∆»
‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e»»«¬¿»«∆«≈ƒ«¬≈Àƒ»¬»»
È¯‰ - ‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú B‡ Ï˜Òp‰ ¯BL B‡«ƒ¿»∆¿»¬»»»¬À»¬≈

.‰˜BÏ ‰Ê∆∆

הנאה.18) איסור שהוא פי על אף

.ÊBËÁL19¯eËt - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ20B˙B‡ ÌeMÓ ¿»«¬«»ƒ»ƒ
BLÙa ·iÁ˙ È¯‰L ,Ba ˙‡Â21Ba e¯˙‰ Ì‡Â .22 ¿∆¿∆¬≈ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ¿

˙„B·Ú ÌeMÓ Ba e¯˙‰ ‡ÏÂ Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓƒ¿∆¿¿…ƒ¿ƒ¬«
ÌÈ·ÎBk23‰˜BÏ -24. »ƒ∆

השני.19) נתחייב 21)ממלקות.20)את זו בשחיטה
בנו  ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה
בדרבה  ליה "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים

ממלקות. ונפטר תשחטהו,22)מיניה". אל עדים,
בנו. ואת אותו עבירת על מלקות אמרו 23)שתתחייב לא

מיתה. ותתחייב זו בשחיטה זרה עבודה עובד אתה עדים לו
חייב,24) אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי שסובר יוחנן כר'

בו  התרו לא העדים שהרי זרה עבודה באיסור ששגג ומפני
במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב זה, משום

אותו. מלקין - בנו ואת אותו איסור היינו

.Á‰Ó‰·a ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿≈»

‰O B‡ ¯BLÂ :¯Ó‡pL :„·Ïa ‰¯B‰Ë25˙‡Â B˙‡ ¿»ƒ¿«∆∆¡«¿∆…¿∆
?„ˆÈk .ÌÈ‡ÏÎa ‚‰BÂ .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï Ba¿…ƒ¿¬¿∆»¿≈¿ƒ¿«ƒ≈«

È·ˆ26‰˜BÏ - da ˙‡Â ÊÚ‰ ËÁLÂ ÊÚ‰ ÏÚ ‡aL27; ¿ƒ∆»«»≈¿»«»≈¿∆¿»∆
d˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰i·v‰ ÏÚ ‡aL ÊÚ‰ Ï·‡¬»»≈∆»««¿ƒ»»ƒ¿…»

da ˙‡Â28d·e ‰¯t .‰˜BÏ BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,29 ¿∆¿»¿ƒ»«≈∆»»¿»
.d·e ‰i·ˆ ‡Ï ,‰¯Bz ‰¯Ò‡»¿»»…¿ƒ»¿»

עופות.25) ולא שה חיה, ולא שור שהוא 26)ודרשינן
פפא 27)חיה. רב ולדעת שלוקה, מודים הכול חסדא לרב

כחכמים. ופסק וחכמים אליעזר ר' הרשב"א 28)מחלוקת
בנה  ואת אותה לשחוט לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק
ובנה, צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם מאותו

שם. חסדא רב שה 29)כדברי אומר: ובגמרא רבינו. לשון
על  בוודאי הכוונה אבל ובנו, צבי ולא רחמנא אמר ובנו
אבל  הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור נוהג שבהן הנקבות

וחכמים. חנניה נחלקו ובנו באב

.ËËÁLÂ ,Ôa ‰„ÏÈÂ ‰·˜ ˙‡f‰ ‰i·v‰ ˙a ‰˙È‰»¿»««¿ƒ»«…¿≈»¿»¿»≈¿»«
‰˜BÏ - da ˙‡Â ‰i·v‰ ˙a ‰·˜p‰ ˙‡30ÔÎÂ . ∆«¿≈»««¿ƒ»¿∆¿»∆¿≈

ÊÚ ÔÈnÓe O·k ÔÈnÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk31ÌÚ O·kÓ ÔÈa , ƒ¿«ƒ«»ƒƒ∆∆ƒƒ≈≈ƒ∆∆ƒ
˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‰O·k‰ ÌÚ ÊÚÓ ÔÈa ÊÚ‰»≈≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆

.Ba¿

הוא 30) והאב האב לזרע שחוששים שסוברים כחכמים
חלק  והצבייה התיש של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש,
ביום  תשחטו לא שה מקצת ואפילו "שה" ודורשים  שה.

הגדי.31)אחד. ומן הרחל מן

.ÈBn‡ C¯È ¯aÚ .˙¯aÚÓ‰ ˙‡ ËÁLÏ ¯zÓ32.‡e‰ À»ƒ¿…∆«¿À∆∆À»∆∆ƒ
Èab ÏÚ ÒÈ¯Ù‰Â ‰ËÈÁL ¯Á‡ ÈÁ ¯aÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»»À»«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««≈

Ú˜¯˜33ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - «¿«≈¬ƒ¿∆»¿ƒ»«
.‰˜BÏ BÈ‡ -≈∆

אם 32) ואפילו שחיטה טעון ואין מאבריה, כאחד שהוא
ואת  אותו לעניין אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר
בשר  כחתיכת באכילה, מתירתו אמו ששחיטת כיון בנו,
בתוספתא  מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה,
שחיטה  שטעון את ב: הלכה המקשה בהמה פרק  חולין
מותר  שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת אותו משום אסור

בנו. ואת אותו שחיטת 33)משום ואין שחיטה צריך שאז
אסורות  מאכלות מהלכות ה בפרק כמבואר מטהרתו, אמו
גבי  על בהפריס מודים שחכמים כהנא רב מפרש יד: הלכה
בו  ויש שחיטה שטעון - פרסותיו על עמד פירוש - קרקע
שזורי, שמעון ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור

לוקה. שאינו רבינו פסק ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה

.‡È˙B·˜pa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡34da ‰fL , ƒ¿∆¿≈«¿≈∆∆¿»
È‡cÂ35ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ‡e‰ ‰fL È‡cÂ Ú„B Ì‡Â . ««¿ƒ«««∆∆»ƒ≈

Ô‰ÈL ÔÈËÁBL36BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa ¬ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»«≈
˜ÙÒ ¯·c‰L ;‰˜BÏ37È‡ B‡ ÌÈ¯ÎÊa ‚‰B Ì‡B ∆∆«»»»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

.‚‰B≈

אותו 34) איסור אין והרדב"ז: משנה המגיד לפני הגירסא
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ואת  אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת
בזכרים  גם נוהג מספק אבל בנקבות אלא בוודאי נוהג בנו

שמסיים. אם 35)כמו על תורה הקפידה למה טעם נתן
בזכרים.36)ובנה. נוהג שמא ספק מחלוקת 37)משום

כמי. הלכה וספק בברייתא היא חכמים

.·ÈËÁL Ck ¯Á‡Â ‰¯t‰ ˙‡ ËÁBM‰38‰Èa ÈL «≈∆«»»¿««»»«¿≈»∆»
˙Bi˜ÏÓ ÈzL ‰˜BÏ -39Ck ¯Á‡Â ‰Èa ˙‡ ËÁL . ∆¿≈«¿À»«∆»∆»¿««»

˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡È‰ ËÁL40Ôa ˙‡Â dza ˙‡Â dËÁL . »«ƒ∆««¿»»¿∆ƒ»¿∆∆
ÌÈzL ‰˜BÏ - dza41Ck ¯Á‡Â dza Ôa ˙‡Â dËÁL . ƒ»∆¿«ƒ¿»»¿∆∆ƒ»¿««»

˙Á‡ ‰˜BÏ - ˙a‰ ˙‡ ËÁL42¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,43. »«∆««∆««≈≈«≈

ביום.38) השחיטות 39)בו ששתי ובן, בן כל שחיטת על
ורק  ואחת, אחת כל על וחייב בנו ואת אותו באיסור נעשו
התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו

באיסור 40) נעשתה אחת שחיטה שרק מפני אחת, מלקות
ואותו. אותו 41)בנו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי

בש  וכן תשחטו לא בנו אחרי ואת ששחטו בתה בן חיטת
פי  על ואף באיסור, מעשים שני עשה כן ואם הבת. שחיטת

שניים. לוקה אחד משם הם האיסורים על 42)ששני אף
עבירות: שתי על עבר אחרונה שהייתה הבת שבשחיטת פי
בנו  שחיטת ומשום האם שחיטת כלפי בנו ואת אותו משום
במעשה  נעשו שתיהן אבל הבת, בן שחיטת כלפי ואותו
אחד  בתורה שנאמר האיסור שם וגם אחת, בשחיטה אחד,

בנו. ואת אותו האחרון.43)הוא, השוחט ולוקה

.‚È,˙a‰ ‰ÊÂ Ì‡‰ ‰Ê ,˙BÓ‰a ÈzL eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿≈¿≈∆»≈¿∆««
ÔÈ„Ï e‡·e44ÔBL‡¯ ËBÁLÈ ÔBL‡¯ Á˜lL ‰Ê -45, »¿ƒ∆∆»«ƒƒ¿ƒ

‰ÎÊ - ËÁLÂ ÈM‰ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÁÓÏ ÔÈzÓÈ ÈM‰Â46, ¿«≈ƒ«¿ƒ¿»»¿ƒ»««≈ƒ¿»«»»
.¯ÁÓÏ „Ú ÔBL‡¯‰ ÔÈzÓÈÂ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»

ממך 44) יותר צריך אני אומר והשני לשחוט האחד שבא
והשני  לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם
לי  יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך יותר צריך אני אומר

שקניתי. השני את לשחוט כך זכותו 45)אחר שקנה מפני
ונשכר.46)קודם. זריז זה הרי השני קדם אם

.„È‰Ma ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡a47B¯·ÁÏ ‰Ó‰a ¯ÎBn‰ , ¿«¿»»¿»ƒ«»»«≈¿≈»«¬≈
B‡ dn‡ Èz¯ÎÓ ¯·k :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ -»ƒ¿ƒ¿«¿»»«¿ƒƒ»

dza48‡ÏÂ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ÔÈzÓiL È„k ,ËÁLÏ ¯Á‡Ï ƒ»¿«≈ƒ¿…¿≈∆«¿ƒ∆»«¬¿…
ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯Ú :Ô‰ el‡Â .¯ÁÓÏ „Ú ËBÁLÈƒ¿«¿»»¿≈≈∆∆»«¬

‚Á ÏL49ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ ,50·¯ÚÂ , ∆«¿∆∆»ƒ∆∆«¿∆∆
˙¯ˆÚ51‰M‰ L‡¯ ·¯ÚÂ ,52. ¬∆∆¿∆∆…«»»

דעתו 47) בהמה לוקח וסתם סעודה לעשות ישראל דרך
מיד. לשחוט 48)לשוחטה לשני ואסור נשחטו כבר שמא

שרגל 49)היום. מפני בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני
אבל  ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחביב. הוא לעצמו
העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי שבעת קרבנות
המינים  וארבעת סוכה בהכנת טרודים הסוכות חג בערב

גדולות. סעודות להכין פנוייה שעתם מרבים 50)ואין היו
השובע. על נאכל יהיה שהפסח כדי ערב 51)באכילה,

שם  ותוספות ראיה. ועולת חגיגה שלמי משום שבועות,

ומרבים  לכם", דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו
מחוייבים  השבועות שבחג מודים הכל פירוש: בסעודה,
ואין  ממש) ("לכם" הגוף את גם לענג ולשתות לאכול
[נראה  ותפילה. תורה ידי על הנפש הנאת על רק לסמוך
מפני  רש"י, של פירושו את קיבלו לא התוספות שבעלי
וגם  המועדות בכל מקריבים חגיגה ושלמי ראיה שעולת
הסוכות. חג בערב להודיע צריך אינו ולמה הסוכות בחג
כל  תשלומים חגיגה) ושלמי ראיה (לעולת להם יש אמנם
בהלכות  כתב רבינו בראשון. להקריב מצוה אבל שבעה,

שעבר חגי  דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי שהמאחר גה
תעשה. ולא עשה השנה 52)על תחילת שהוא מפני

בו  עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים
יפה. לסימן

.ÂËÁ˜lL ‰Ê ‰‡¯Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«
B˙˜ÊÁL ,ÌBi‰ ÛBÒa ‰È‰Â ,˙B˜Ï ÊtÁ ‰B¯Á‡a»«¬»∆¿»ƒ¿¿»»¿«∆∆¿»
BÈ‡ - ÌBia ÁÂ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰zÚ ËÁBL ‡e‰L∆≈«»¬»ƒ»»∆««≈

.¯ÁÓÏ ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï ‡nL ,BÚÈ„B‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ∆»…ƒ¿∆»¿»»

.ÊËCÈ¯ˆ - ‰lkÏ ˙a‰Â ,Ô˙ÁÏ Ì‡‰ ˙‡ ¯ÎBn‰Â¿«≈∆»≈∆»»¿««««»»ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈËÁBL „Á‡ ÌBÈa È‡ceL ;ÔÚÈ„B‰Ï¿ƒ»∆««¿∆»¬ƒ¿≈…«≈

.‰Êa»∆

.ÊÈCÏB‰ ÌBi‰ - Ba ˙‡Â B˙B‡a ¯eÓ‡‰ „Á‡ ÌBÈ∆»»»¿¿∆¿«≈
‰ÏÈl‰ ¯Á‡53˙lÁ˙a ÔBL‡¯ ËÁML È¯‰ ?„ˆÈk . ««««¿»≈«¬≈∆»«ƒƒ¿ƒ«

ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ54ÈÚÈ·¯ ÌBÈ ÛBÒa ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ»«»ƒ¿¿ƒƒ

ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈM‰ ËÁBL - ˙BLÓM‰ ÔÈa Ì„…̃∆≈«¿»≈«≈ƒƒ¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ55˙BLÓM‰ ÔÈa ÔBL‡¯ ËÁL .56ÏÈÏ ÏL ¬ƒƒ»«ƒ≈«¿»∆≈

ÈML ÏÈÏ „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈLÈÓÁ57Ì‡Â ; ¬ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«≈ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ÈLÈÓÁ ÌBÈa ËÁL58. »«¿¬ƒƒ≈∆

ממעשה 53) זה ולמדים שלפניו, הלילה אחר פירוש:
היום  ושם בנו ואת באותו כמו אחד יום בו שנאמר בראשית

הלילה. אחר הלילה 54)הולך אחר נמשך רביעי יום שכל
אחד. יום ונקרא אחר.55)שלפניו יום כבר שהוא

לילה.56) ספק יום סוף 57)ספק של השמשות בין שמא
חמישי. ליל תחילת היה מספק.58)רביעי

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שלא 1) כדי אגפיה קצץ ואם הבנים; על אם הלוקח יבאר

הבנים  לקח או אותה, וצד וחזר האם את שלח תעוף;
עוף  זה באי הקן שלוח עליהן; האם וחזרה לקן והחזירן
אם  עליהן; שאמן זמן כל בביצים לזכות מותר ואם נוהג;

נפש. שהרג ועוף במקודשין; נוהג הקן שלוח

.‡ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰2¯zÓ ¯Oa‰ - dËÁLe «≈«≈««»ƒ¿»»«»»À»
Ì‡‰ ˙ËÈÁL ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰ÏÈÎ‡a3‡Ï :¯Ó‡pL ; «¬ƒ»¿∆«¿ƒ«»≈∆∆¡«…
‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ Áw˙4‰pÁlLiL Ì„˜ ƒ«»≈««»ƒ¿≈ƒ≈»…∆∆¿«¿∆»

¯eËt - dÁ˜lL ¯Á‡ dÁlL Ì‡Â .‰˜BÏ -5. ∆¿ƒƒ¿»««∆¿»»»

ביצים.2) או אפרוחים על היושב מכיון 3)עוף כלומר,
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את  תשלח ד"שלח ה'עשה' את לקיים לו איֿאפשר ששחטה
ראה  הבנים". על האם תקח "לא על לוקה לפיכך האם",

ח. הערה אףֿעלֿפי 4)לקמן לעולם, ה'עשה' תתקיים ולא
לוקה. בשחטה, כמו בידיו ה'עשה' ביטל לא שהוא

אין 5) עשה, קום בה שיש לאֿתעשה מצות שכל ממלקות,
לאו  כל התלמוד בלשון או קמא. שם משנה עליו. לוקין
לא  נאמר הקן בשילוח וכאן עליו. לוקין אין לעשה, שניתק
תקח' ה'לא ניתק הרי תשלח, שלח ואחרֿכך האם תקח
אחר  האם שלח אם ולפיכך תשלח', 'שלח של ל'עשה'
שם. לוקה, אינו רב זמן בידו אותה השהה ואפילו שלקחה,
במסכת  קיימו" ולא "קיימו המשפט את רבינו מפרש כך
היינו  שקיימו, מפרש שהוא רש"י דעת כן ואין טו: מכות

שלקחה. אחרי דיבור כדי תוך שלחה אם

.··iÁ - ‰OÚÏ ‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ¿≈»ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»«¬≈«»
daL ‰OÚ Ìi˜Ï6‰˜BÏ - BÓi˜ ‡Ï Ì‡Â ,7. ¿«≈¬≈∆»¿ƒ…ƒ¿∆

הלאו.6) מעבירת ופטור שיכול, זמן טז:7)בכל במכות
ל'עשה', הניתק לאו על במלקות חייב אימתי מחלוקת יש
בידים  שעשה היינו ה'עשה', את כשביטל אומר האחד
ממילא  אם אבל לוקה, אז ה'עשה' של קיומה המונע מעשה
לא  שהרי לוקה, אינו ה'עשה' קיום למניעת שגרם דבר אירע
קיים  לא רק אם אומר: והשני ה'עשה'. בוטלה באשמתו
נעשה  שזה אף ה'עשה', לקיים יכול שאינו ונתברר ה'עשה'
על  מלקות חייב שישלחנה, קודם האם שמתה כגון ממילא,
לא  אם פסק, ורבינו ב'עשה'. תיקנו שלא כיון הלאו, עבירת
הקודמת, בהלכה פסק וכן בידיו. ביטל שלא אע"פ קיימו
שגורס  כאן מגידֿמשנה (ראה לוקה. שישלחנה קודם מתה
אומר  לקיש וריש קיימו, ולא קיימו אומר יוחנן ר' בגמרא
מפרשים' ה'יש לפי יוחנן כר' פסק ורבינו ביטלו. ולא ביטלו

כסףֿמשנה). וראה שם.

.‚dÁlLÂ B„iÓ Ì‡‰ ÛËÁÂ „Á‡ ‡a8‰Á¯aL B‡ , »∆»¿»«»≈ƒ»¿ƒ¿»∆»¿»
BzÚcÓ ‡lL B„È ˙ÁzÓ9ÁlL :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ƒ««»∆…ƒ«¿∆∆∆¡««≈«

‰OÚ Ìi˜ ‡Ï È¯‰Â ,BÓˆÚÓ ÁlLiL „Ú - ÁlLz¿«««∆¿««≈«¿«¬≈…ƒ≈¬≈
.daL∆»

מי 8) של מדעתו זה עשה אם אבל מידו, חטף דוקא
מי  שלחה כאילו והרי שלוחו נעשה הוא הרי שלקחה,
רבינו. מדברי נראה כן פטור. והוא בעצמו שלקח

את 9) בכוונה לה שנתן כגון מדעתו, ברחה אם אבל ואבדה.
ה'עשה'. את וקיים שילוח כן גם זה הרי לברוח, האפשרות

.„‡lL È„k ‰Èt‚‡ ıv˜Â ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏË»«≈««»ƒ¿ƒ≈¬«∆»¿≈∆…
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - dÁlLÂ ,ÛeÚz10‰‰LÓe . »¿ƒ¿»«ƒ«««¿«¿∆

d˙B‡11dÁlLÓe ‰ÈÙÎ eÏc‚iL „Ú BÏˆ‡12Ì‡Â . »∆¿«∆ƒ¿¿¿»∆»¿«¿»¿ƒ
‡Ï È¯‰L ,‰˜BÏ - ‰„·‡Â ‰Á¯a B‡ ‰ÊÏ Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆»∆»¿»¿»¿»∆∆¬≈…

.daL ‰OÚ Ìiƒ̃≈¬≈∆»

בזה.10) ירגיל שלא ותוכחות רידוי ופירש"י קמא: חולין
מן 11) ויפטר כהלכתה, ה'עשה' את שיקיים כדי שם.

שבה.12)המלקות. מצותֿעשה מקיים זה ובשילוח
קיים  לא כנפיה, שגדלו לפני משלחה שאם משמע מלשונו

ה. בהלכה מדבריו לדייק יש וכן ולוקה, ה'עשה' את

.‰dÁÈ¯ÙÓe ‰ÈÙÎa ÊÁB‡ ?Ì‡‰ ÁlLÓ „ˆÈÎÂ13. ¿≈«¿«≈«»≈≈ƒ¿»∆»«¿ƒ»
LÓÁÂ Úa¯‡ elÙ‡ ,‰¯ÊÁÂ dÁlLÂ ‰¯ÊÁÂ dÁlLƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»¬ƒ«¿«¿»≈

ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ;ÁlLÏ ·iÁ - ÌÈÓÚt14. ¿»ƒ«»¿«≈«∆∆¡««≈«¿««

רב 13) משלח? במה יהודה. ורב הונא רב מחלוקת שם:
פוסק  ורבינו באגפיה, אומר יהודה ורב ברגליה, אומר: הונא
ונראה  והכסףֿמשנה. המגידֿמשנה ביארו כן יהודה. כרב
שרב  שם רש"י של השני כפירוש הסוגיא מפרש שרבינו
ואינה  כנפיה שקיצץ אףֿעלֿפי פירושו ברגל, אומר הונא
רק  אומר יהודה ורב שילוח. של 'עשה' קיים לעוף, יכולה
ולפי  אותן. קיצץ שלא היינו בכנפיה, לעוף יכולת לה יש אם
קיים  מדעתו ברחה שאם ג, בהלכה למעלה שכתבנו מה
לאו  הוא "ומפריחה" כאן שכתב שמה לומר עלינו ה'עשה',
אבל  לעוף, האפשרות את מדעתו לה נותן אם ומספיק דוקא,
ה'עשה'. קיים לא ברגל, ללכת האפשרות את רק נתן אם

לא 14) הוא הלימוד אבל שם, המשנה לשון נקט רבינו
"שלח" המילה של הפשוטה משמעותה אלא הלשון מכפל
מציעא  ובבא שם, בסוגיא כמבואר פעמים, מאה אפילו היא
בלשני, לימוד מזה יוצא פעמים, מאה אפילו "השב" לא.

רבֿפעמית. פעולה משמעותו הפעל שמקור

.ÂÌÈa‰ ˙‡ ÁlLÓe Ì‡‰ ˙‡ ÏËB ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ≈∆»≈¿«≈«∆«»ƒ
Ì‡‰ ˙‡ ÁlLÏ ·iÁ -15˙‡ ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ; «»¿«≈«∆»≈∆∆¡««≈«¿««∆

.Ì‡‰»≈

האמור 15) "חייב" לשון רבינו מפרש כן קמא. חולין משנה
מלקות. חייב ולא שם,

.ÊÔwÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â ÌÈa‰ ˙‡ Á˜Ï16‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â , »«∆«»ƒ¿∆¡ƒ»«≈¿««»»¿»
ÁlLlÓ ¯eËt - Ô‰ÈÏÚ Ì‡‰17¯ÊÁÂ Ì‡‰ ˙‡ ÁlL . »≈¬≈∆»ƒ¿«≈«ƒ«∆»≈¿»«

d˙B‡ „ˆÂ18‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡Ï .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆À»…»¿»»∆»
ÌÈa‰ ÏÈ·La Á¯ÙÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ „eˆÏ»»¿ƒ≈»¿»ƒ¿…«ƒ¿ƒ«»ƒ
Ì‡‰Â :¯Ó‡pL ,eÁ˜lÈ ‡lL Ô‰ÈÏÚ ˙ÙÁ¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿«∆∆¬≈∆∆…ƒ»¿∆∆¡«¿»≈

Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁ¯Ù‡‰ ÏÚ ˙ˆ·¯B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰ …∆∆«»∆¿…ƒ¬»ƒƒ»ƒ««»
.¯zÓ - d˙B‡ „ˆÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»»À»

במשנה 16) הגירסא וכן שם, במשנה רבינו גירסת היא כך
לה. והחזירן שלפנינו: הגירסא אבל שבמשניות,

"כי 17) בכלל אינו בהן, וזכה הביצים את ונטל הואיל
וראה  "מזומן", לזה: קוראים בתלמוד תורה. שאמרה יקרא"

ח. כשמצא 18)הלכה שילוח מצות שקיים מכיון שם:
בניה  על רובצת אינה הרי עכשיו, אותה וכשצד בקן. אותה

לקחתה. ומותר

.Á¯B‰Ë ÛBÚa ‡l‡ ‚‰B BÈ‡ Ì‡‰ ÁelL19BÈ‡L ƒ«»≈≈≈∆»¿»∆≈
ÔnÊÓ20C·BL ÈBÈ ÔB‚k ,21ewL ˙BÙBÚÂ ‰iÏÚÂ ¿À»¿≈»«¬ƒ»¿∆ƒ¿

Òc¯ta22‡¯wÈ Èk :¯Ó‡pL ,23ÔB‚k ,ÔnÊÓ‰ Ï·‡ ; ««¿≈∆∆¡«ƒƒ»≈¬»«¿À»¿
˙Èaa ewL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡24·iÁ BÈ‡ - «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ≈«»

.ÁlLÏ¿«≈«

קן 19) יקרא "כי שנאמר מפרש בגמרא קלח. שם משנה
קלט: שם עוף, רק צפור נקרא אינו טמא ועוף לפניך", צפור

ברשותך.20) בשובך.21)שאינו שקננו מדבריות יוני
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לברוח.22) שיכולים מזומן פרט 23)אינו במאורע
קלט: שם ברשותו.24)למזומן, הוא מזומן

.ËÔÈÁB¯Ù‡‰ eÈ‰25Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÔÈÁÈ¯ÙÓ »»∆¿ƒ«¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa B‡26ÁlLÏ ·iÁ BÈ‡ -27eÈ‰ . ≈ƒ»≈«»¿«≈«»

¯eËÙe ,˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈ·k el‡ È¯‰ - ˙BÙ¯Ë ÔÈÁB¯Ù‡∆¿ƒ¿≈¬≈≈¿≈ƒ»»
ÁlLlÓ28. ƒ¿«≈«

קמ:25) שם משנה לפרוח. פירש"י 26)שיודעים סד: שם
וביצים  זכר, עם הזדווגות בלי תרנגולת שילדה מוזרות.
פרק  תרומות בתוספתא אבל אפרוחים. מוציאות אינן כאלו
(פירוש, היפה נפש מוזרות, ביצים טז: בחולין מובאה ט,
- מוזרות שפירוש משמע תאכלם, איסטניס) שאינו אדם
לדגירה. ראויות שאינן ומובן מקולקלות. צלולות, אינן

האפרוחים 27) על רובצת "והאם דרשו: שם חולין במשנה
בני  ביצים אף קיימא, בני אפרוחין מה הביצים", על או
צריכין  הביצים ומה קיימא. בני שאינן מוזרות יצאו קיימא,
בני  "אינם מפריחין. יצאו לאמן, צריכין אפרוחין אף לאמן,
בכלל  ראויות אינן או המין לקיום ראויים שאינם - קיימא"
הרי  טריפות, "אפרוחין שכתב כאן רבינו של (מלשונו לקיום
והרי  לשניהם. אחד שטעם משמע, מוזרות", כביצים אלו
משילוח, פטורות שטריפות כהנא רב למד שם בגמרא
של  וטעם לכלביך, ולא תורה אמרה לך" "תקח מדרשה:
"אינם  מפרש שרבינו ונראה קיימא. בני שאינם הוא: מוזרות
אינם  אדם בני שרוב מפני לקיום, ראויות שאינן קיימא", בני
ולא  "לך של מדרשה נתמעטו כך ומתוך אותן, אוכלים
אחד, בקנה איפוא עולים - שנאמרו הטעמים שני לכלביך",

עיון). פטור 28)וצריך טריפות אפרוחים "תניא קמ. שם
כהנא  רב אמר זאת). למדנו (מהיכן מילי? הני מנא משילוח,
שהאפרוחים  פירוש, לכלביך. ולא לך" "תקח קרא אמר
שראויים  טריפות ולא לאכילה, לו וראויים מותרים והביצים

לכלבים. רק

.Èı·B¯ B‡ˆnL ¯ÎÊ29ÛBÚ .ÁlLlÓ ¯eËt - Ôw‰ ÏÚ »»∆¿»≈««≈»ƒ¿«≈«
B‡ ,¯B‰Ë ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ ı·B¯ ‡ÓËı·B¯ ¯B‰Ë ÛBÚ »≈≈«≈≈»»≈

ÁlLlÓ ¯eËt - ‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ30. «≈≈»≈»ƒ¿«≈«

אב.29) ולא בתורה כתוב אם טמא 30)שם, בעוף והטעם
צפור  שקן משום משילוח, פטור טהור עוף ביצי על רובץ
טהור. צפור להיות צריכה המקננת האם בתורה, אמור
דכתיב  משום פטור, טמא עוף ביצי על רובץ טהור ובעוף
באכילה, אסורים טמא עוף וביצי לכלביך, ולא לך תקח
תורה, אמרה צפור" ש"קן הטעם כתב כאן (ובמגידֿמשנה
ותימה  טהור. היינו "צפור", להיות צריך הקן שגם כלומר,
ולא  לך מפני הטעם בפירוש אמרו קמ. בדף שם שהרי עליו,

לכלביך).

.‡ÈdÈÓ ÔÈ‡L ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰31Ô‰Â »¿»∆∆«≈ƒ∆≈»ƒ»¿≈
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¬≈∆¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

‰˜BÏ32.dÁlLÏ ·iÁ - ‰Ù¯Ë Ì‡‰ ‰˙È‰ . ∆»¿»»≈¿≈»«»¿«¿»

לחומרא.31) רבינו ופסק שם. נפשטה שלא בעיא
הספק.32) על לוקין שאין

.·ÈÔÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ËÁL33‰pÁwiL Ì„˜ Ôw‰ CB˙a34 »«ƒ¿»ƒ»ƒ¿«≈…∆∆ƒ»∆»
ÁlLÏ ·iÁ -35.‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ; «»¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

בשילוח,33) שחייב ספק כל אין בקנה אבל הושט, מיעוט
רובה. נפסק אם רק טריפה הגרגרת פסוקת שהרי

משמע 34) שיקחנה" "קודם רבינו מלשון שם. בעיא
היה  באפרוחים שאילו באם, סימנין מקצת שחט שמפרש
הטור  רבינו, דברי מפרשים וכן שיקחם. קודם לאמר צריך
תחת  אפרוחים של סימנים מקצת שחט מפרש ורש"י והר"ן.
לגמור  שבידו כיון האם, בשילוח לחייבו מהו ובעי האם,
בשילוח, וחייב הוא לך תקח באכילה, ולהתירם השחיטה
באכילה, אסורים יהיו השחיטה את יפסיק ואם הואיל או
את  יגמור ואחרֿכך בהיתר, האם את ונוטל מלשלח פטור
הלכה  ג פרק למעלה ראה שהיה, שיעור כדי בתוך השחיטה
היא  מה קשה באם, מפרש שרבינו והר"ן, הטור לפי אבל ב.
רבינו  לשלח. חייב ודאית טריפה באם שאפילו הבעיא
שילוח. בה שייך לא לפיכך נבילה, הוושט שנקובת לשיטתו

בספק.35) מחמירים הבעיא, נפשטה ולא הואיל

.‚È·iÁ - Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙk Ì‡ :˙ÙÙBÚÓ ‰˙È‰»¿»¿∆∆ƒ¿»∆»¿«≈«»
ÁlLlÓ ¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,ÁlLÏ36˙ÈÏËÓ ‰˙È‰ .37 ¿«≈«¿ƒ«»ƒ¿«≈«»¿»«¿ƒ

ÌÈÙk B‡38‰Ê È¯‰ - Ôw‰ ÔÈ·e ‰ÈÙk ÔÈa ˙BˆˆBÁ ¿»«ƒ¿≈¿»∆»≈«≈¬≈∆
ÁlLÓ39‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;40. ¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

"והאם 36) מהכתוב הדינים שני למדו שם בברייתא
מכיון  דרשו, ועוד מעופפת: ולא "רובצת" ודרשו: רובצת",
שלאו  משמע "רובצת", אלא "יושבת" תורה כתבה שלא
קצת  מעופפת אפילו אלא הבנים, על ממש יושבת דוקא

לשלח. חייב ג"כ בקן, נוגעות ירמיה 37)וכנפיה ר' בעיית
"רובצת". נקרא ואינו חציצה זה אם נוצה 38)שם,

שהבע 39)תלושה. מספק, להחמיר נפשטה.פסק לא יא
מספק.40)

.„ÈÌÈˆÈa È¯„Ò ÈL eÈ‰41¯„qa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe »¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿»∆»¿«≈∆
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰L B‡ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»¿»∆∆«≈ƒ»

˙È‰L B‡ ,˙BÙÈ ÌÈˆÈa Ô‰ÈzÁ˙Â,Ì‡ Èab ÏÚ Ì‡ ‰ ¿«¿≈∆≈ƒ»∆»¿»≈««≈≈
‰Ê È¯‰ - ¯Îf‰ ÏÚ Ì‡‰Â Ôw‰ ÏÚ ¯Îf‰ ‰È‰L B‡∆»»«»»««≈¿»≈««»»¬≈∆
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÈ - Á˜Ï Ì‡Â ;ÁwÈ ‡Ï…ƒ«¿ƒ»«¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

.‰˜BÏ∆

שבהלכה 41) (בדינים שם. הן ירמיה ר' בעיות האופנים, כל
"לא  וכתב שינה וכאן משלח", זה "הרי רבינו כתב הקודמת,
היא  הבעיא ובכנפים, שבמטלית הלחםֿמשנה, וביאר יקח".
כאילו  שזה מפני והבנים, האם שניהם, את לקחת מותר אם
"משלח" כתב ולכן אחר, במקום והבנים אחד במקום האם
אין  זו שבהלכה במקרים אבל שילוח. חיובי בכל כרגיל
שאסור  ירמיה לר' לו היה וברור כך, כל חשובה חציצה
לפני  הבנים את לקחת מותר אם רק ושאל שניהם, לקחת
לפני  בבנים לזכות אסור קמא: שם אמרו שהרי האם, שילוח
ירמיה  ר' היה ומסופק יח), הלכה לקמן (וכן האם שילוח
את  ולהקדים להתיר עלֿכלֿפנים מועילה זו קלה חציצה אם
יקח" "לא רבינו כתב ולכן האם. שליחת לפני הבנים לקיחת
את  אחריֿכן לשלח עלֿמנת אפילו הבנים יקח שלא היינו,
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אינו  שלח לא ואם אומר: רבינו שהרי תמוהים, ודבריו האם.
אם  ירמיה ר' שאל כאן שגם מזה יוצא הספק, מפני לוקה,

שניהם). לקחת מותר

.ÂËÌÈˆÈa‰ ÔÈa B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÔÈa ˙·LBÈ ‰˙È‰»¿»∆∆≈»∆¿ƒ≈«≈ƒ
Ô‰a ˙Ú‚B dÈ‡Â42ÁlLlÓ ¯eËt -43‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»««»∆»ƒ¿«≈«¿≈ƒ»¿»

.ÁlLlÓ ¯eËt - BcvÓ Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe Ôw‰ „ˆa¿««≈¿»∆»¿«≈ƒƒ»ƒ¿«≈«

הצד,42) מן ונוגעת ביניהם שיושבת אףֿעלֿפי מלמעלה,
ואין  רבינו. שמסיים כמו נגיעה, שמה אין הצד מן נגיעה
משמע  ביניהם הלשון שהרי כלל, בהן נוגעת שלא לפרש
מה  בהו... דנגעה ביניהם "מה בסוגיא כמבואר בהן, דנגעה
קושיית  מיושבת זה, פירוש ולפי עלייהו". נגעה דלא ביניהן
נוגעת  אפילו שיושבת בגמרא דמשמע מהא רבינו, על הר"ן
אבל  בהן, נוגעת ואינו דוקא כתב ורבינו פטור. הצד מן בהם

כמ"ש. ברבינו הדברים על 43)פירוש רובצת שנאמר
ביניהם. ולא - האפרוחים

.ÊËÔÏÈ‡ Èca ÈL ÏÚ ‰˙È‰44Â:ÔÈ‡B¯ - Ô‰ÈÈa Ôw‰ »¿»«¿≈«≈ƒ»¿«≈≈≈∆ƒ
ÁlLÏ ·iÁ - Ôw‰ ÏÚ Ïtz ÔÈca‰ eÏËpÈ el‡L Ïk45. …∆ƒƒ»¿««ƒƒ…««≈«»¿«≈«

אילן".44) רובדי שני בין "יושבת לא 45)שם אפילו
על  נקרא זה ובאופן הבנים, על שתהיה שהעיקר בקן, נגעה

הבנים.

.ÊÈ˙Á‡ ‰ˆÈa ÏÚ B‡ „Á‡ ÁB¯Ù‡ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰»¿»∆∆«∆¿«∆»«≈»««
ÁlLÏ ·iÁ -46ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ô˜ ‡ˆBn‰ .47ÏÚ B‡ «»¿«≈««≈≈«¿≈««ƒ«

ÌÈiÁ ÈÏÚa Èab48ÌÈÁ¯Ù‡ :¯Ó‡ ‡Ï .ÁlLÏ ·iÁ - «≈«¬≈«ƒ«»¿«≈«…∆¡«∆¿…ƒ
ÌÈˆÈ· B‡49‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ B‡ ıÚ ÏÎa :¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ¿…∆¡«¿»≈«»»∆∆»

‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL50. ∆ƒ≈«»«…∆

שם.46) משנה קן, נקרא אחד אפרוח ואפילו "קן" שנאמר
האילן 47) את הים ששטף רש"י: ופירש בים, קן קלט: שם

בת  והטעם, בראשו. קן נקרא והיה וים "בדרך", כתוב ורה
דרך". בים "הנותן שנאמר בראשו 48)דרך שם: בגמרא

דבר, של וטעמו בעליֿחיים. כל בראש והואֿהדין אדם, של
מכאן  ראשו", על "ואדמה לב טו, בשמואלֿב שנאמר
היינו  ואדמה אדמה. נקראה אדם של בראשו שהיא שאפילו

הארץ". "על תורה אמרה הקן ובשילוח בלשון 49)ארץ,
לשלח. חייב באחת אפילו שהרי ביצה, או אפרוח ולא רבים,

אחד.50) אפרוח או אחת מביצה יותר בקנים נמצאים כרגיל
שם  שיימצא ביותר המצוי שהוא הארץ" על או עץ "בכל

קנים.

.ÁÈ˙ˆ·B¯ Ì‡‰L ÔÓÊ Ïk ÌÈˆÈaa ˙BkÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿«≈ƒ»¿«∆»≈∆∆
ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ»¬ƒ»¿»∆∆««≈ƒ
ÔÈ‡ - BÎ·BLÂ B˙iÏÚa ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ B‡«»∆¿ƒ«¬ƒ»¿¿≈»
ÏBÎÈ BÈ‡L ÌLk .B¯ˆÁ BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ,ÔÈnÊÓ¿À»ƒ¿…»»¬≈¿≈∆≈»
B¯ˆÁ BÏ ‰kÊz ‡Ï Ck ,ÌÈ¯Á‡Ï Ô‰a ˙BkÊÏ51 ƒ¿»∆«¬≈ƒ»…ƒ¿∆¬≈

ÁlLÏ ·iÁ CÎÈÙÏe .Ô‰a52. »∆¿ƒ»«»¿«≈«

זכיא 51) חצירו ליה, זכי מצי דאיהו היכא כל שם: סוגיא
זכיא  לא נמי חצירו ליה, זכי מצי לא דאיהו היכא וכל ליה.
בהם  לזכות יכול שאינו "כשם רבינו שכתב ומה ליה.
למחוק  ויש היא, סופר שטעות הכסףֿמשנה מעיר לאחרים"

בלחםֿמשנה. ראה "לאחרים", המלה שאילו 52)את
קנויים  שבשובכו והאפרוחים הביצים היו חצירו, לו קנתה
אמורים  דברים במה משילוח, שפטור כמזומן ודינם לו,
על  דפק אם אבל כלל. הבנים מעל האם הוגבהה כשלא
ומזומן  חצירו לו קונה - הביצים מעל הוגבהה והאם הקן,

משילוח. ופטור הוא

.ËÈ˙‡ Ô‰a ¯‰ËÏ elÙ‡Â ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏhÏ ¯eÒ‡»ƒ…≈««»ƒ«¬ƒ¿«≈»∆∆
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,Ú¯ˆn‰53.ÁlLÏ ·iÁ - Á˜Ï Ì‡Â . «¿…»∆ƒƒ¿»¿ƒ»««»¿«≈«

‰˜BÏ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â54‡Ï ‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡L . ¿ƒ…ƒ«∆∆≈¬≈∆…
‰OÚÂ ‰OÚ˙55‰OÚ ‰ÁB„ ‰OÚ ‡ÏÂ ,56. «¬∆«¬≈¿…¬≈∆¬≈

מצוה.53) לדבר אפילו שלח, קמא. שחטה 54)שם אם
שנתבאר  כמו וגו' תקח לא משום לוקה מאליה מתה או
מצותֿעשה  אדם קיים שאם רבינו וסובר ב. בהלכה למעלה
נשאר  ו'לאֿתעשה', 'עשה' בו שיש איסור על עבירה מתוך
כאן  וב'תוספות' ה'עשה'. מפני נדחה ולא בתוקפו הלאו גם
אינו  ולכן ה'עשה', מפני נדחה שהלאו ריב"א דעת מובאת

'לאֿתעשה'55)לוקה. מצות בו שיש חמור איסור
הדין  כלפי מוסב זה נימוק 'עשה'. מפני נדחה אינו ו'עשה',

יטול. לא זו שבהלכה מנמק 56)הראשון זה במשפט
שכבר  אףֿעלֿפי לשלח", חייב לקח "ואם הדין את רבינו
רק  עליו ונשאר הבנים, על האם תקח לא של הלאו על עבר
- מצורע טהרת 'עשה' אין תשלח", "שלח ה'עשה' חיוב

זו. 'עשה' דוחה - המיוחדת חשיבותה למרות

.ÎÛBÚ LÈc˜n‰57˙Èa‰ ˜„·Ï58B„iÓ Á¯Ùe59È¯‰Â , ««¿ƒ¿∆∆««ƒ»«ƒ»«¬≈
ÏÚ B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ ı·B¯ B‡ˆÓe B¯ÈkÓ ‡e‰«ƒ¿»≈«»∆¿ƒ«

Ïk‰ Á˜BÏ - ÌÈˆÈa‰60¯aÊ‚ È„ÈÏ Ô‡È·Óe61ÔÈ‡L . «≈ƒ≈««…¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»∆≈
ÌÈa‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL .ÔÈLc˜Óa ‚‰B Ì‡‰ ÁelLƒ«»≈≈¿À¿»ƒ∆∆¡«¿∆«»ƒ

ClL ÔÈ‡ el‡Â ,CÏ Áwz62. ƒ«»¿≈≈»∆»

ברשותו.57) ושהיה מזבח,58)שלו לקדשי וכלֿשכן
ור' כשמואל פסק לקרבן. הראויים יונה בני או תורים כגון

רב. נגד וחייב 59)יוחנן מזומן אינו והרי מרשותו, ויצא
קלט. חולין ח) הלכה (ראה בעודם 60)בשילוח הבנים גם

האם. ובדברי 61)תחת הקדש. כולם שהרי האם עם ביחד
משילוח  שפטור שם, בגמרא שנאמר הטעם נרמז אלה רבינו
לשלחו. מצווה שאתה במי תשלח", "שלח דכתיב משום
גזבר. לידי להביאו אלא לשלחו מצווה אתה שאי זה יצא

של 62) ביצים אבל הבית, בדק לקדשי רק מתאים זה טעם
מעילה  רש"י מעילה. דין בהם שאין מפני לא, מזבח קדשי
ולא  יצא. דיבורֿהמתחיל קלח: חולין ב'תוספות' מובא יב,
רק  עוסקת המשנה רב, שלדעת מפני בגמרא, זה טעם נאמר
הכל. לדברי יפה שכוחו טעם לבאר והעדיפו מזבח, בקדשי
זה, טעם מעדיף - הבית בדק קדשי בדין שעומד רבינו אבל

לחםֿמשנה. ראה פשוט, יותר שהוא

.‡ÎÈtÓ ,ÁlLlÓ ¯eËt - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L ÛBÚ∆»«∆«∆∆»ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.B˙B‡ Ôe„Ï ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L∆¿À∆«¬ƒ¿≈ƒ»

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ועוף 1) חיה שחיטת דם לכסות שמצותֿעשה יבאר
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שהיא  בריה שחט ואם והקדישן; חולין שחט הטהורים;
עוף  השוחט בשבת; לחולה השוחט או חיה; או בהמה ספק
ונבלע  שחט במים; שנתערב ודם אחד; במקום חיה ומיני
ואם  מכסין; במה טרפה; ונמצאת השוחט או בקרקע; הדם

ברגל. יכסה ושלא אחר; יכסה אם לכסות שכח

.‡B‡ ‰¯B‰Ë ‰iÁ ˙ËÈÁL Ìc ˙BqÎÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿««¿ƒ««»¿»
¯B‰Ë ÛBÚ2ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL . »∆∆¡«¬∆»≈«»

CÎÈÙÏ .¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ ,ÏÎ‡È ¯L‡3 ¬∆≈»≈¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿ƒ»
‰qÎiL Ì„˜ C¯·Ï ·iÁ4z‡ Ce¯a :CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰ «»¿»≈…∆∆¿«∆»«»¿»¡…≈∆∆

Ìc‰ Èeqk ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰5. »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ«»

אשר 2) שנאמר הדם, מכיסוי פטור - ששחטו טמא עוף אבל
ועי' א. פה, חולין לאכילה, לישראל הראוי דבר יאכל,
טהורה  בבהמה אבל עוף, או חיה ודוקא שם. ב'תוספות'
ב. פג, שם משנה, עוף. או חיה אלא כתוב שלא נוהג, אינו

מצותֿעשה.3) והיא שמברך 4)הואיל המצוה ברכות ככל
כתב: גדולות' וב'הלכות ב. ז, פסחים לעשייתן, עובר
שחיטה  מצות סיום רק הדם שכיסוי יברך, ואחרֿכך שיכסה
להפסיק  אסור לכיסוי שחיטה בין המצוה ובאמצע הוא,

בתרא 5)(מגידֿמשנה). פרק תוספתא הדם. לכסות ולא
דברכות.

.·ÔnÊÓ BÈ‡L·e ÔnÊÓa ‚‰B Ìc‰ Èeqk6‡Ï . ƒ«»≈ƒ¿À»¿∆≈¿À»…
„eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡7‰Â‰a ‡l‡ ,8‡ÏÂ ÔÈlÁa ‚‰BÂ . ∆¡«¬∆»∆»«…∆¿≈¿Àƒ¿…

ÔÈLc˜Óa9ÁaÊn‰ ÈL„˜ ÔÈa ,10˜„a ÈL„˜ ÔÈa ¿À¿»ƒ≈»¿≈«ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆
˙Èa‰11ÔËÁLe ¯·Ú Ì‡Â .12˙‡ ˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ¿ƒ»«¿»»≈«»¿«∆

.ÔÓc»»

שם.6) חולין, ובא 7)משנה, מזומן באינו רק דמשמע
מצוי.8)באקראי. שם.9)דבר ובני 10)משנה, תורים

ליקרב. שראויים לבדק 11)יונה שהקדישן ועופות חיות
א. פד, שם הבית 12)הבית, בדק קדשי של ועופות חיות

הנכונה  שהגירסא ונראה פדאם. שלא עד לשוחטם שאסור
(כסףֿמשנה). הוא אחד המשך שהכל ושחטם", עבר "שאם
ושחטם  עבר ואם מליקה, צריכים מזבח קדשי שהם ועופות

(לחםֿמשנה). מלכסות פטור -

.‚ÔLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁL13LÈc˜‰ B‡ , »««»»¿««»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
Ìc‰ ˙‡14˙BqÎÏ ·iÁ -15. ∆«»«»¿«

בין 13) שייכות שום אין הקדש, שבשעת הבית. לבדק
ונשאר  ממנה יצא שכבר הדם ובין שהוקדשה הבהמה

הבית.14)חולין. לבדק עצמו הדם את הקדיש אפילו או
ב'כסף 15) הובאה תוספתא להקדש, כיסוי מצות שקדמה

משנה'.

.„‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk16‰È¯a ÔÎÂ ,17‡È‰L ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿«»¿≈¿ƒ»∆ƒ
‰Ó‰a ˜ÙÒ18C¯·Ó BÈ‡Â ,˙BqÎÏ CÈ¯ˆ - ‰iÁ B‡19. ¿≈¿≈»«»»ƒ¿«¿≈¿»≈

˙aL ¯Á‡Ï ˙BqÎÏ ·iÁ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰20. «≈¿∆¿«»«»¿«¿«««»
BÓ„ ‰qÎÓ - ·BË ÌBÈa ÌÈ‡Ïk B‡ ˜ÙÒ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»≈ƒ¿«ƒ¿¿«∆»

·BË ÌBÈ ¯Á‡Ï21. ¿««

להיפך.16) או הצבייה על הבא תיש שם 17)כגון במשנה

בגמרא  ונחלקו ספק, שהוא מפני בכוי ונוהג שנינו: א. פג,
ויש  הצביה. ומן התיש מן הבא אומרים, יש כוי? הוא מה
אם  חכמים בה הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אומרים,
כשתי  רבינו ופסק א. פ, שם בהמה, מין אם חיה מין
וכן  (כסףֿמשנה). לכסות וחייב ספק שהוא הלשונות,
(מגידֿמשנה). ובכוי בכלאים נוהג הדם כיסוי בתוספתא:

בכיסוי.18) חייב פשוט 19)ואינו משנה': ה'מגיד כתב
כתב  וכן עליו. מברכין אין ספק שהוא שכל מקומות בכמה
על  מברכין אין אנדרוגינוס וכן ה"ו: פ"ג מילה בהל' רבינו
משנה' ה'כסף שם והביא ודאי. זכר אינו שהוא מפני מילתו
ספק  והלא מורנו, יורנו לרבינו: לוניל חכמי שאלת תשובת
ספק  על אבל מברכינן, דלא הוא דרבנן ספק ועל הוא, תורה
והשיב  מדליקין. במה בפרק כדאיתא וכו' מברכים דאורייתא
היא, דרבנן מצוה שהיא, ברכה שכל ידועים, הדברים רבינו:
התורה, מן שתהיה בין מדבריהם המצוה שתהיה בין
המברך  כל שאמרו והם הברכה, את שחיברו הם וחכמים
דבר  כל ולפיכך בלאֿתעשה, עובר צריכה שאינה ברכה
לא  או שנצטוינו מצוה זה דבר עשיית אם לנו שנסתפק
בין  מדבריהם עשייה אותה על הציווי שהיה בין נצטוינו,
ואותם  וכו'. ברכה בלא אותה עושין התורה, מן שהיה
הם  אחר בענין מדליקין, במה בפרק האמורים הדברים
לחכמים  בפירוש שנמצא דבר כל הילכך וכו' אמורים
ספק  שהיה בין דבריהם ודאי שהיה בין עליו, שמברכים
ברכה  חכמים לו תיקנו שלא ודבר עליו. מברכים - מדבריהם
התורה, מן שעיקרה מצוה וכל עליו. מברכים אין בפירוש,
ברכה, חכמים לה תיקנו לא בה, חייבין אנו אם לנו ונסתפק

לענין ואףֿע  בכוי והואֿהדין וכו' התורה מן שנראית לֿפי
מצוה. ספק לכל והואֿהדין הדם, ב.20)כיסוי פד, חולין

אבל  נפש, פיקוח מפני נדחה שחיטה שאיסור אףֿעלֿפי
הותר. לא נפש, פיקוח בו שאין שם 21)הכיסוי משנה,

ב. ח, ביצה וראה ב. פג,

.‰C¯·Ó - „Á‡ ÌB˜Óa ‰iÁ ÈÈÓe ˙BÙBÚ ËÁBM‰«≈ƒ≈«»¿»∆»¿»≈
˙Á‡ ‰Î¯a22„Á‡ ÈeqÎÂ ,ÔlÎÏ23.ÔlÎÏ ¿»»««¿À»¿ƒ∆»¿À»

ב.22) פו, שם הכיסוי, שם.23)ברכת כחכמים,

.Â·iÁ - Ì„ ‰‡¯Ó Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÓa ·¯Ú˙pL Ìc»∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ≈«¿≈»«»
˙BqÎÏ24Ì„a B‡ ÔÈÈa ·¯Ú˙ .¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â , ¿«¿ƒ«»ƒ¿»≈¿«ƒ¿«

ÌÈÓ Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ‰Ó‰a25¯LÙ‡ Ì‡ : ¿≈»ƒ»¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»
el‡ ‰Ê ¯eÚLk B˙BqÎÏ ·iÁL Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰‡¯iL∆≈»∆«¿≈«»∆«»¿«¿ƒ∆ƒ

Ïk‰ ˙BqÎÏ ·iÁ - ÌÈÓ ‰È‰26.¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â , »»«ƒ«»¿««…¿ƒ«»

(שם 24) ניכר שמראהו זמן כל במים, בטל אינו שהדם מפני
א.25)פז.). פז, שם במשנה, כחכמים דם, מבטל שדם

כלל. חיה או עוף דם כאן אין דם 26)וכאילו או היין גם
העוף. דם מראה בהם ויש הואיל הבהמה,

.Ê˙¯Á‡ ÌÚt B˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ‰lb˙Â e‰qk72. ƒ»¿ƒ¿«»≈«»¿««««∆∆
˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - Áe¯‰ e‰˙qk28¯Á‡ ‰lb˙Â ¯ÊÁ . ƒ«¿»«≈«»¿«»«¿ƒ¿«»««

˙BqÎÏ ·iÁ - Áe¯‰ e‰˙qkL29. ∆ƒ«¿»««»¿«

יתירה,27) וא"ו מן זה דין דורשים שם בגמרא שם. משנה,
יכסה. כתיב ולא וכסהו, לכסות 28)שנאמר מצווה התורה
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ועומד. מכוסה הוא וזה מגולה, השוחט,29)דם כיסה אם
הדם  נתגלה אפילו ולכן "וכסהו", מצוות את כבר קיים
שכיסתהו  במקרה אבל שניה, פעם מלכסותו פטור אחרֿכך,
לפנינו  שאין מפני בא והפטור המצווה, קויימה לא הרוח
ואףֿעלֿ לכסותו, חייב הדם נתגלה אם ולפיכך מגולה, דם
ונדחה  הואיל בו אומרים אין מצוותו, נדחתה זה שדם פי

שם. גמרא מצוות, אצל דיחוי שאין בקרבנות, כמו ידחה

.ÁÊzp‰ Ìc30‡l‡ Ìc ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈkq‰ ÏÚLÂ »«ƒ»¿∆«««ƒƒ≈»»∆»
‡e‰31.˙BqÎÏ ·iÁ -«»¿«

לצדדים.30) הסכין מלבדו 31)מעל דם יש אם אבל
יהודה  כרבי פסק הדם. מן מקצת יכסה אם די זו, בשחיטה
וסובר  "אימתי". בלשון נאמרו שדבריו מפני שם, במשנה
לחלוק, ולא חכמים דברי לפרש בא "אימתי" שכל רבינו,

א. פב, עירובין יוחנן, ורבי לוי בן יהושע כרבי

.Ë¯k BÓeM¯ Ì‡ :Ú˜¯wa Ìc‰ ÚÏ·Â ËÁL32- »«¿ƒ¿««»««¿«ƒƒƒ»
˙BqÎÏ ·iÁ33e‰˙qkL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; «»¿«¿ƒ«¬≈∆¿ƒ∆ƒ«¿

Áe¯‰34.˙BqÎlÓ ¯eËÙe , »«»ƒ¿«

שבדם.32) מאדמימות רושם וגמרא 33)שנשאר ברייתא
ועומד.34)שם. מכוסה שהרי

.È‰Èe‡¯‰ ‰ËÈÁL Ì„ ‡l‡ ÈeqÎa ·iÁ ÔÈ‡≈«»¿ƒ∆»«¿ƒ»»¿»
ÏÎ‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏÈÎ‡Ï35ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ»∆∆¡«¬∆≈»≈¿ƒ»«≈

‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ B‡ ,‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ36B‡ , ¿ƒ¿≈¿≈»«≈Àƒ»¬»»
‰ÏÈ˜ÒÏ ÔÈc ¯Ó‚pL ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰37ËÁBM‰Â , «≈«»»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»¿«≈

B„Èa ‰Ïa˙Â38‰ËBL L¯Á ÔÎÂ .˙BqÎlÓ ¯eËt - ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«¿≈≈≈∆
ÔÈ¯eËt - ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa eËÁML ÔË˜Â39˙BqÎlÓ ¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»¿ƒƒ¿«

.Ô˙ËÈÁL Ìc«¿ƒ»»

בפי"ב 35) רבינו פסק בנו" ואת "אותו שלענין אףֿעלֿפי
בכיסוי  שחיטה, שמה - לאכילה ראויה שאינה שחיטה ה"ו,
אשר  ונאמר הואיל הראויה, שחיטה שתהיה צריך הדם

א. פה, שם - יוחנן כרבי ששחטם 36)יאכל, מונה ואינו
ה"ו), פי"ב (למעלה בנו" ואת ב"אותו כמו לעבודהֿזרה,

עבודהֿזרה. לשם ועוף חיה לשחוט דרך כגון 37)שאין
בבאֿקמא  ובמשנה מ"א. פ"א סנהדרין ראה נפש, שהרגו
אבל  לאכילה, אסורים הם שאז דינם שנגמר ורק ב. נד,
א. קמ, חולין לאכילה, מותרים - דינם שנגמר קודם שחטם

מאיר,38) רבי של לדעתו ואפילו כלל, שחיטה שאינה
מלכסות. פטור כאן שחיטה, שמה - ראויה שאינה ששחיטה
- בידו ונתנבלה שהשוחט ה"ג, שם למעלה רבינו פסק וכן
שמה  - ראויה שאינה ששחיטה שם שפסק אףֿעלֿפי פטור,

שנתבאר 39)שחיטה. ואףֿעלֿפי הרואים. אחרים כלומר,
לכסות, הרואה מחויב השוחט, כיסה לא שאם בהט"ו, לקמן
שוטה  חרש אבל שחיטה. שחיטתם שאין - פטורים כאן
עליהם  לומר שייך ולא הם מצוה בני לאו בעצמם, וקטן

חייבים. או פטורים

.‡È?ÔÈqÎÓ ‰na40˙ÈÒÙ‚·e „ÈÒa41˜c Ï·Êa , «∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆«
¯ˆBi‰ ÔÈ‡L ˜c ÏBÁ·e42BL˙ÎÏ CÈ¯ˆ43˙˜ÈÁL·e , ¿«∆≈«≈»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

ÔzLt ÏL ˙¯Ú·e ,ÌÈO¯ÁÂ ÌÈ·‡44˙¯Ò·e ,‰wc ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»«»ƒ¿…∆

ÌÈL¯Á45˙ÈÒ¯ÁÂ ‰·Ï·e ,‰wc46;dL˙kL ‰Ùe‚Óe »»ƒ«»ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»∆¿»»
B‡ ÈÏk ÂÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ Ï·‡ .Ô‰ ¯ÙÚ ÔÈÓ el‡ ÏkL∆»≈ƒ»»≈¬»ƒ»»»»¿ƒ

¯ÙÚa :¯Ó‡pL ;Èeqk ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ·‡a e‰qk47. ƒ»«¬»ƒ≈∆ƒ∆∆¡«∆»»

א.40) פח, חולין תיבה 41)משנה, אין שלפנינו, במשנה
חרס.42)זו. כלי שם.43)עושה הפסולת 44)בגמרא

עיבודו. אגב הפשתן מן עצים 45)הנופלת כשמנסרים
המשור. שיני מבין קטנים עץ פתיתי נופלים במשור,

רבינו 46) אבל חרסים, שחיקת חרסית במשנה: פירש רש"י
- וחרשים אבנים, שחיקת כתב שהרי אחרת, מפרש כנראה
צריך  חרשים במקום קטנה, טעות כאן נפלה [ואולי לחוד
כפירש"י  רעפים, כתושי לפרש אין וגם "וטרשים"]. לגרוס
לחוד. שכתשה לבינה מונה רבינו שהרי - א סט, בבאֿקמא
בחרס, דק חרסית, אומר: מ"ז, לכלים המשניות ובפירוש

דק  טיט שכבת וב'ערוך'היינו שם. רש"י וראה כחרס, ה
הקרקע. מן שחופרים לבן סיד דמו 47)פירש, את ושפך

שקודם  מפני עפר, בכלל הם וחרס לבינה בעפר, וכסהו
שנאמר  עפר, נקרא שאפר מפני ועוד עפר, היו שנשרפו

החטאת". שריפת "מעפר

.·ÈÒb Ï·Êa ÌÈqÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ48ÁÓ˜Â ,Òb ÏBÁÂ ¿ƒ»≈¿«ƒ¿∆∆«¿«¿∆«
ÔÈaÒÂ49ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙BÎzÓ ÈÏk ˙˜ÈÁLe ,ÔÒ¯eÓe ¿Àƒ¿»¿ƒ«¿≈«»¿ƒ∆≈

ÔÈqÎnL ,„·Ïa ·‰f‰ ˙˜ÈÁMÓ ıeÁ .¯ÙÚ ÔÈÓ el‡≈ƒ»»ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«∆¿«ƒ
;BÏ ·‰Ê ˙¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL .¯ÙÚ ‡¯˜pL ÈtÓ ,Ì‰a»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»»∆∆¡«¿«¿…»»

¯ÙÚÏ ˜c ¯L‡ „Ú :¯ÓB‡Â50. ¿≈«¬∆«¿»»

שם.48) שם.49)במשנה, לא 50)ברייתא, בגמרא
ועי' זהב, ועפרות מאיוב: המקרא ורק הזה, המקרא הביאו

משנה'. ב'לחם

.‚ÈÔL·k‰ ÁÈt ‡e‰Â ,¯eÁÈLa ÔÈqÎÓ51ÏÁÎ·e ,52, ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿…«
ÌÈÏÈÒt ˙¯˜·e53¯Ù‡·e ,54¯Ù‡ ÔÈa ÌÈˆÚ ¯Ù‡ ÔÈa . ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈≈∆≈ƒ≈≈∆

ÌÈ„‚a55¯ÙÚÓ :·e˙k È¯‰L ,Û¯OpL ¯Oa ¯Ù‡ elÙ‡ . ¿»ƒ¬ƒ≈∆»»∆ƒ¿«∆¬≈»≈¬«
˙‡hÁ‰ ˙Ù¯O56˙Ácp‰ ¯ÈÚ ¯ÙÚa ˙BqÎÏ ¯zÓe .57. ¿≈«««»À»¿««¬«ƒ«ƒ««

פחמים 51) ומפרש שחור, גורס ורש"י ב. פח, שם ברייתא
בו 52)כתושים. מייפים המזרח ונשי כחול, שצבעו אבק

ל). י, (מלכיםֿב פוך במקרא: העינים, בגמרא 53)את
מן  שמנקרין עפר רש"י: ופירש פיסולין. הגירסא: שלפנינו,

ב.54)הריחיים. פח, חולין הלל, שם:55)כבית בגמרא
ומכסה. טליתו עפר.56)שורף נקרא כן שם 57)ואם

מותר  הנדחת, עיר מעפר ליהנות שאסור ואףֿעלֿפי א. פט,
מצוה  קיום ניתנו, ליהנות לאו מצות דקיימאֿלן - בה לכסות

שם. רבא הנאה, קרויה אינה

.„È‰hÓÏ ¯ÙÚ ÔzÏ CÈ¯ˆ ËÁBM‰58Ck ¯Á‡Â «≈»ƒƒ≈»»¿«»¿««»
¯ÙÚa ‰qÎÈ Ck ¯Á‡Â Ba ËBÁLÈ59ËBÁLÈ ‡Ï Ï·‡ ; ƒ¿¿««»¿«∆¿»»¬»…ƒ¿

ÈÏÎa60¯ÙÚa ‰qÎÈÂ61. ƒ¿ƒƒ«∆¿»»

("תיחוח"58) לחלוחית שסופג ומתפורר דק עפר ב. פג, שם
עפר, קרוי אינו לחה קרקע אבל ז:), ביצה התלמוד בלשון
עפר  את למנות איש יוכל "אם טז) יג, (בראשית שנאמר
עפר  קרוי למנותו שאפשר עפר שרק מזה, ולמדים הארץ".

מיימוניות'). "וכסהו 59)('הגהות שנאמר: תיחוח.
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מלמד  "בעפר" אלא "עפר" נאמר שלא משום בעפר",
שם. למעלה, ועפר למטה עפר תאמר,60)שצריך ואם

עובדי  דרך שזה משום אסור, בלאוֿהכי בכלי לשחוט הרי
ויש  ה"ה? בפ"ב למעלה רבינו שכתב כמו עבודהֿזרה,
טעם  בו שאין עכורים מים בו שיש בכלי לשחוט כגון לומר,
משנה'. ב'לחם וראה בה"ו. שם שנתבאר כמו זה,

בעפר 61) מכסה למטה, עפר היה ולא שחט אם דיעבד, אבל
(מגידֿמשנה). המצוה וקיים מלמעלה

.ÂË¯ÙÚa e‰qÎÂ :¯Ó‡pL ,‰qÎÈ ‡e‰ ËÁML ÈÓe62. ƒ∆»«¿«∆∆∆¡«¿ƒ»∆»»
˙BqÎÏ ·iÁ - ¯Á‡ e‰‡¯Â e‰qk ‡Ï Ì‡Â63BfL ; ¿ƒ…ƒ»¿»»«≈«»¿«∆

dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ64.„·Ï ËÁBMa ‰ÈeÏz dÈ‡Â , ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¿≈»¿»«≈¿«

יכסה,62) ששפך מי והיינו דמו, את ושפך כתוב זה ולפני
א. פז, לבני 63)שם ואומר הפרשה: באותה שנאמר

חייב  גלוי, דם שרואה ישראל בני לכל אזהרה מכאן ישראל,
שם. בה"א 64)לכסותו, שכתבנו מה ראה הדם. כיסוי

מצות  סיום הוא שכיסוי גדולות', 'הלכות בעל בשם
לבד. בשוחט תלויה אינה זאת ובכל השחיטה,

.ÊËB‡ B„Èa ‡l‡ ,BÏ‚¯a ‰qÎÈ ‡Ï - ‰qÎnLÎe¿∆¿«∆…¿«∆¿«¿∆»¿»
eÈ‰ÈÂ ÔBÈfa ‚‰Ó Ba ‚‰È ‡lL È„k ,ÈÏÎa B‡ ÔÈkÒa¿«ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿

ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ65ÏL ÔÓˆÚÏ „B·k‰ ÔÈ‡L . ƒ¿¿»»∆≈«»¿«¿»∆
˙BˆÓ66‰· ‰evL ÈÓÏ ‡l‡ ,eÏÈv‰Â ,‡e‰ Ce¯a Ô ƒ¿∆»¿ƒ∆ƒ»»∆»¿ƒƒ»

CLÁa LMÓlÓ67e˙B‡ C¯ÚÂ ,68¯MÈÏ ¯ ƒ¿«≈«∆¿»«»≈¿«≈
‡e‰ ÔÎÂ .¯Li‰ ˙B·È˙ ˙B¯B‰Ï ¯B‡Â ,ÌÈM˜Ún‰««¬«ƒ¿¿¿ƒ«∆¿≈

¯ÓB‡69.È˙·È˙Ï ¯B‡Â ,E¯·c ÈÏ‚¯Ï ¯ : ≈≈¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."ilka e` oikqa e` ecia `l` elbxa epqki `l dqknyke"

והתחיל  הברייתא, מלשון שינה מדוע להבין, צריך
"ושפך  הלימוד השמיט וגם ברגלו", יכסנו לא ב"וכשמכסה
רצה  בלשונו בזה: והביאור יכסה". בו - ששפך במה וכיסה,
הקפידא  שעיקר בב"ח המובאת מהסברא לאפוקי הרמב"ם
בסכין  כגון בזיון, דרך שהוא ברגל יכסנו שלא דווקא הוא
וכן  הסכין, ביד לכסות נוהגין ועכשיו כו' אחר בכלי או
נמצא, ששפך. בסכין לכסות המצוה שעיקר בסמ"ג משמע
ועל־פי־זה  ששפך, במה לכסות החיוב הוא הציווי שעיקר
שאינו  לפי בעיקר הוא ברגל לכסות שאסור שמה מובן
בברייתא  מוסיף שאח"כ אלא יכסה", ששפך "במה בכלל
המצוות. ביזוי משום יש הרגל על־ידי שבכיסוי עניין עוד
יכסנו  לא "וכשמכסה ומתחיל הרמב"ם שמדייק וזהו
בא  זה דין שעיקר ולהשמיענו זו, משיטה לאפוקי ברגלו",
השמיט  גם ולכן בזיון, דרך שהוא לפי ברגל כיסוי לשלול
חיוב  שיש לטעות מקום נותן כי וכסה" "ושפך הלימוד
"אבוהון  שבת בגמרא ומקורו דווקא. ששפך במה לכסות
למדים  שממנו המקור הוא הדם שכיסוי דם" דכולהו
שכל  מזה ומשמע כולן, המצוות בכל מצוה ביזוי איסור

רק  הוא וכסה" "ושפך מהפסוק והלימוד הכתוב כוונת
מצוה. ביזוי לאסור

(48 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

xyiil l`xyil xp mze` jxre ,jyega yynln eplivde"
."'ek xyeid zeaizp zexedl xe`e miywrnd

הרמב"ם  סידר מדוע א. דברים: כמה להבין יש זו בהלכה
פשר  מה ב. 'קדושה'. ספר בסוף הדם כיסוי של הלכה
כו'", בחושך מלמשש "והצילנו דבריו בסיום האריכות
ג. 'קדושה'. ספר של והחותם הסיום עם זה קשור ומדוע
להשמיענו  התורה בחרה מדוע להבין צריך דבר, של לגופו
לשון  ד. דווקא. הדם כיסוי ממצוות המצוות ביזוי איסור
דכולהו  "ואבוהון הדם: מכיסוי זה דין הלומדת בשבת הגמ'
אלא  המצוות ביזוי איסור למדנו מדם לא ולכאורה דם",
אבוהון  הגמרא אמרה לא ומדוע הדם, כיסוי ממצוות

הדם. כיסוי או הדם כיסוי מצות דכולהו
סוגים, לשלושה נחלקו מצוות התרי"ג כל בזה: והביאור

המצוות: כל ממנו נלמדו לכן השחיטה, בדם ודוגמתן
מאיסור, גמורה פרישה עניינן שכל לא־תעשה, מצוות א.
המכשירות  מצוות ב. וכו' אסורות ומאכלות כעבודה־זרה
וכו', ומעשרות תרומות השחיטה, כדיני הרשות, דברי
קודש, שגופן מצוות ג. לישראל. הדבר ניתר שעל־ידן

האדם. על קדושה המשכת ועניינן
שאינה  חיות וכל והתלהבות, חיות על מורה בכללות דם
לכסות, א"צ דקדושה חיות אבל לכסותה. יש קדושה לשם
הקדושה, לענייני בה ולהשתמש לגלותה צריך ואדרבה

בדם: מצינו אלו ענינים שלושת ודוגמת
קרבים  שאינם ובעוף בחיה רק נוהגת הדם כיסוי מצוות א.
קרבין  שאינן רובא בתר אזלינן (שבעופות המזבח גבי על

לקדושה,ע  שאינה חיות על מורה זה דם כי המזבח), "ג
לכסותו. צריך כן ועל

חייבים  אין המזבח) על קרב (שמינה חולין בהמת דם ב.
עד  הרשות) (ענייני החולין את תיקן האדם כי  לכסות,

קדושה. שנעשו
א"צ  כן ועל קודש, שעניינו המזבח על הקרבה בהמה דם ג.

לכסותו.
המצוות  ביזוי איסור להשמיענו התורה בחרה זה מטעם
נחלקו  המצוות תרי"ג כללות כי דווקא, הדם כיסוי ממצות
אבוהון  הגמ' אומרת ולכן שבדם, סוגים שלושה לאותם

הדם). כיסוי (ולא דם דכולהו
גם  שהיא ההלכה בסוף הרמב"ם שהביא הפסקאות שלוש
שלושת  את להפליא תואמים 'קדושה', לספר הסיום
למצוות  מכוון בחושך" מלמשש א."הצילנו הנ"ל: הענינים
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ב. מהן. הפרישה על התורה שציוותה (חושך) לא־תעשה
למצוות  מכוון המעקשים" ליישר נר אותם "וערך
ג. קדושה. לשם הרשות דברי את ומכינות המיישרות
הקדושים  הדברים הם היושר" נתיבות להורות "ואור

מעקשים. ללא נתיבות - מעיקרא
ספר  בסיום הנ"ל הפסוקים עם זו הלכה הרמב"ם סידר לכן
אלו: עניינים שלושה כוללת "קדושה" המילה כי 'קדושה',
אסורות" ו"מאכלות ביאה" כ"איסורי הפרישה ענייני א.
על־ידי  הוא לך", במותר עצמך "קדש ב. הספר. שבתחילת
לדברים  גם שייכות שחיטה הלכות ג. שחיטה. (הלכות)

מזבח. כקדשי בעצם הקדושים
(52 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

zeaizp zexedl xe`e miywrnd xyiil xp mze` jxre..."
."izaizpl xe`e jixac ilbxl xp xne` `ed oke ,jyegd

מעקשים  של מציאות שישנה יתכן איך להבין, וצריך
בתכלית  עולמו את ברא הקב"ה והלא ליישר, שצריך
של  השלימות בדיוק שזוהי הוא, והביאור השלימות.
בעבודתו  מתייגע שאדם ועל־ידי לתקן, כדי שנברא העולם
ו"נהמא  מתנה בצורת לא הכל ומקבל המעקשים" "ליישר
אגרא". צערא ו"לפום ויגיעה עבודה על־ידי אלא דכיסופא"
מחיל  הולך ואח"כ "נר" הוא העבודה שבתחילת הוא הסדר

"נר  גם שהוא החידוש בנוסף, באור. ומוסיף חיל אל
הוא  שאּתּה שבאדם תחתונה היותר לבחינה היינו ִָלרגלי",
שם  שגם עולם־הזה בענייני העסק על לרמז בארץ, הולך
ב"אור  הוא גדול היותר והחידוש לרגלי", ה"נר ישנו
גם  אלא וסלולה ישרה בדרך רק שלא היינו לנתיבתי",
לנתיבתי", "אור ישנו וצדדי, קטן שביל שהוא ב"נתיב"
חשובים  בדברים רק לא היא אדם של ששליחותו מפני
אותם  שגם והצדדיים הקטנים בפרטים גם אלא וגדולים

בתחתונים. יתברך לו דירה לעשות צריך
(e"h oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

שלא 66)שם.65) המצות, כל על כללי באור נתן רבינו
בגמרא  אמרו וכן קדושה בהם אין אם אף עליו בזויות יהיו
למדים  המצוות כל פירוש, דם", דכולהו "אבוהון כב. שם
ששפך  במה שם: ודרשו וכסהו ושפך שנאמר: הדם, מכיסוי

ברגל  לא אבל יכסה, - בכלי או ביד פי 67)- על
לצרף  אלא לישראל המצות נתנו לא רבה, המדרשבראשית
כו. פרק ג חלק נבוכים מורה ראה הבריות. את בהן

אותם.68) תימן: כדרכו,69)בכ"י הספר את רבינו מסיים
והמצוה. התורה ובמעלות ומוסר, הגיון בדברי

ÂÈ˜¯t ÔÈÓe .‰M„˜ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÓÁ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆¿À»ƒ¿«¿»»
ÌÈL - ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ :ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL¿»«¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ»¿«ƒ
‰Ú·L - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¬»¬ƒ¿»
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»«¿»»»»¿»ƒ
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á"ôùú'ä éøùú â"é ïåùàø íåé

-mirxfxtq
laFie dHinW zFkld¦§§¦¨§¥

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מאימתי 1) החמשים. שנת לקדש שמצותֿעשה יבאר

שני  למנין עולה היובל אם יובל. שנת למנות התחילו
תלויות  מצוות כמה ודין היובלות. בטלו ומאימתי השבוע.
בשנת  לתשרי בעשירי לתקוע מצותֿעשה היובל. בהנהגת
ודין  היובל שדין ביובל. מעכבין דברים שלשה היובל.

הוא. אחד הארץ, שביתת לעניין השמיטה,

.‡¯tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈL Ú·L Ú·L3Lc˜Ïe4 ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«»ƒ¿«≈
˙˙aL Ú·L EÏ z¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ˙L¿««¬ƒƒ∆∆¡«¿»«¿»¿∆««¿…

,¯ÓB‚Â ÌÈLÈzLe .ÌÈMÓÁ‰ ˙L ˙‡ ÌzLc˜Â »ƒ¿≈¿ƒ«¿∆≈¿««¬ƒƒ¿≈
„·Ïa ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ¯eÒÓ el‡ ˙BˆÓ5. ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«

קמ.2) עשה המצוות, בספר ארבעים 3)ראה כלומר,
פעמים". שבע שנים "שבע הכתוב: כלשון שנים, ותשע

שנת 4) את לקדש "שנצטוינו רבינו כתב קלו) (עשה שם

כמו  האדמה, עבודת בה להשבית כלומר, החמשים,
יד  ספר שבהקדמת המצוות במניין הוא (וכן בשמיטה"
מצות  שהרי לביתֿדין, מסורה זו שמצוה כתב ולא החזקה)
נוספת  בהערה שם (ועיין ישראל כל על מוטלת השביתה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' בדברי דבריו ומקור תקצח).
"וקדשתם  של זה פסוק שדרש ח:) השנה (ראש ברוקא בן
והולכת  "שמתקדשת לומר שנה" החמשים שנת את
בדבריו  הזכיר ולא השנה, מראש כלומר, מתחילתה".
כמו  השנה מקודשת לומר ביתֿדין עלֿידי אותה שמקדשים
חזר  כנראה, וכאן, שם). רש"י (עיין רבנן מדברי שם שנראה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' לדברי שאפילו ונקט רבינו, בו
מצוה  יש יד), הלכה (להלן כמותו שהלכה ברוקא בן
החינוך  כתב וכן השנה", "מקודשת ולומר לקדש לביתֿדין

שם). מנחתֿחינוך (ועיין שלב בהר 5)מצוה בספרא
רבינו, וסובר בביתֿדין". לך, "וספרת א: הלכה ב פרשה
(סנהדרין  ואחד שבעים במקום שהוא למשה היתה שהכוונה
[ודין  י. נוספת בהערה שם לעם, המצוות בספר וראה טז.),
ממה  נלמד הגדול, לביתֿדין צריך שהוא יובל, קידוש
בנו  ר"י על החולקים רבנן לדברי שם השנה בראש שאמרו
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שנה" החמשים וגו' "וקדשתם מהפסוק ולמדו ריב"ב, של
וקידוש  חדשים", מקדש אתה ואי מקדש, אתה "שנה –
עשה  המצוות, (ספר הגדול ביתֿדין עלֿידי הוא חדשים
של  בנו כר"י אלא כרבנן, הלכה שאין ואףֿעלֿפי קנג).
חולק  ריב"ב של בנו שר"י מצינו לא למעלה, ראה ריב"ב,
לשלשה  אלא ואחד, לשבעים הכוונה ואין בזה. עליהם
הערה  שם לעם, המצוות בספר ראה הגדול, ביתֿדין מתוך

נח]. נוספת

.·‰¯OÚ Úa¯‡ ¯Á‡Ó ?˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿ƒƒ¿≈«««¿«∆¿≈
‰L6¯Ó‡pL .ı¯‡Ï eÒÎpMÓ7Ú¯Êz ÌÈL] LL : »»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆∆¡«≈»ƒƒ¿«

„Á‡ Ïk ‰È‰iL „Ú - EÓ¯k ¯ÓÊz ÌÈL LLÂ E„O»∆¿≈»ƒƒ¿…«¿∆«∆ƒ¿∆»∆»
ÌÈL Ú·LÂ ;Bˆ¯‡ ˙‡ ¯ÈkÓ8,ı¯‡‰ LeaÎa [eOÚ «ƒ∆«¿¿∆«»ƒ»¿ƒ»»∆

LÏL ˙La :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .˜elÁa ÌÈL Ú·LÂ9 ¿∆«»ƒ¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿«»
‰M‰ L‡¯Ó ,‰¯ÈˆÈÏ ÌÈtÏ‡Â ˙B‡Ó LÓÁÂ10¯Á‡Ó «¬≈≈¿«¿«ƒ«¿ƒ»≈…«»»≈««

‰iL ‰L ‡È‰L ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ „ÏBÓ11‰¯ÈˆÈÏ12, «»»»ƒ∆ƒ»»¿ƒ»«¿ƒ»
˙B‡Ó LÓÁÂ ¯OÚ ˙L eOÚÂ .˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰13 ƒ¿ƒƒ¿¿»¿«∆∆«¬≈≈

ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰L ,‰¯ÈˆÈÏ14eÒÎpMÓ «¿ƒ»∆ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿
˙L eLc˜Â ˙BhÓL Ú·L eÓe .‰hÓL ,ı¯‡Ï»»∆¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿«

ÌÈMLÂ Úa¯‡ ˙L ‡È‰L ,ÌÈMÓÁ‰15eÒÎpMÓ «¬ƒƒ∆ƒ¿««¿«¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿
.ı¯‡Ï»»∆

יב:6) וראה 7)ערכין ב. הלכה בהר פרשת תחילת ספרא,
ח. הלכה יג.ע 8)להלן השנה 9)רכין בסוף כלומר,

מונים  שהרי הרביעית. השנה מתחילת והיינו השלישית,
ראה  ליצירה, שניה שנה שהיא הראשון, אדם מולד מאחר

וארבע.10)להלן. מאות חמש שנת בעבודה 11)של
אלפיים  אברהם, תקופת עד העולם שמבריאת אמרו, ט. זרה
וארבע  תורה, של אלפיים התחילו ומאברהם תוהו, של שנה
את  לכשנוסיף תורה. מתן עד שנים ושמונה ארבעים מאות
הרי  וחלקו, שכבשו י"ד עם במדבר שהיו השנה ארבעים

שנה. ושתים מאות חמש ר'12)אלפיים שלדעת כיון
אלא  באלול, לכ"ה הכוונה העולם, נברא שבתשרי אליעזר
אנו  לכן הבריאה, עיקר והוא ו', ביום נברא שהאדם שכיון
ד"ה  בתוספות ח. השנה בראש וראה השנה, מראש מונים

ובכסףֿמשנה. ממולד 13)לתקופות, המנין לפי כלומר:
וראה  קורקוס). (ר"י ליצירה שניה שנה שהיא הראשון, אדם

הוא 14)למעלה. כן כנ"ל. וחילקו, שכיבשו י"ד עם
(מתן  תלמוד "גדול מ: ובקידושין ג. הלכה סוף שם בספרא
שנה  (ארבעים ואחת ששים לשמיטין וכו', שקדם תורה)
מאה  ליובלות כאן), רבינו שכתב ואחת ועשרים שבמדבר,
הוא  שהיובל באופן זו שנה עיבור לאחרי כלומר, ושלש".

הק"ד. כנ"ל.15)בשנת

.‚¯OÚ ‰Ú·L16eÒÎpMÓ Ï‡¯OÈ eÓ ÌÈÏ·BÈ17 ƒ¿»»»¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿¿
e‡ˆiL „ÚÂ ı¯‡Ï18˙Èa‰ ·¯ÁL ,d· e‡ˆiL ‰LÂ . »»∆¿«∆»¿¿»»∆»¿»∆»«««ƒ

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ,‰BL‡¯a19LL ˙Le ,‰˙È‰ »ƒ»»≈¿ƒƒ»¿»¿«≈
¯OÚÂ ‰L ˙B‡Ó Úa¯‡L ,‰˙È‰ Ï·Bia ÌÈLÏLe¿ƒ«≈»¿»∆«¿«≈»»¿∆∆

ÔBL‡¯ ˙Èa „ÓÚ ÌÈL20˙Èa‰ ·¯ÁL ÔÂÈk .21ÏËa »ƒ»««ƒƒ≈»∆»«««ƒ»«
‰Ê ÔÈÓ22ÌÈÚ·L ‰·¯Á ı¯‡‰ ‰¯‡L ‰ÏËaMÓ . ƒ¿»∆ƒ∆»¿»ƒ¿¬»»»∆¬≈»ƒ¿ƒ

‰L ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó Úa¯‡Â ,ÈL ˙Èa ‰·Â ,‰L»»¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿«¿«≈¿∆¿ƒ»»

„ÓÚ23˙ÈÚÈ·M‰ ‰M·e .24‡È‰Â ,‡¯ÊÚ ‰ÏÚ BÈaÓ »««»»«¿ƒƒƒƒ¿»»»∆¿»¿ƒ
‰iM‰ ‰‡Èa‰25ÔÈÓ ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ BÊ ‰MÓe . «ƒ»«¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»

ÈL ˙Èa ÔÈ·Ï ‰¯OÚ LÏL ˙L eOÚÂ ,¯Á‡«≈¿»¿«¿∆¿≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ
.ÌÈMÓÁ‰ ˙L eLc˜Â ,˙BhÓL Ú·L eÓe .‰hÓL¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿««¬ƒƒ

Ú Û‡ÌL ‰˙È‰ ‡lL Èt Ï26ÔÈBÓ ,ÈL ˙È·a Ï·BÈ ««ƒ∆…»¿»»≈¿«ƒ≈ƒƒ
˙BhÓL Lc˜Ï È„k B˙B‡ eÈ‰27. »¿≈¿«≈¿ƒ

שלמים,16) יובלים עשר ששה לומר, ורוצה יג. ערכין
בכסףֿ וראה עשר. השבעה היובל מן שנה ושש ושלשים

ורדב"ז. כנ"ל.17)משנה וחילקו, שכבשו י"ד לאחר
ראשון.18) בית חורבן יא:19)לאחר ט.20)שם יומא

עד  מצרים מיציאת ישנן שנה ושמונים מאות וארבע כלומר,
מאות  שמונה הרי א, ו, במלכיםֿא שנאמר כמו הבית, בנין
וארבעֿעשרה  שבמדבר שנה ארבעים ולכשנוריד ותשעים.
שהן  ושש, ושלשים מאות שמונה הרי וחלקו, שכבשו שנה
השבעה  היובל מן שנה ושש ושלשים יובלים, עשר ששה
בכסףֿמשנה. וראה שביעית. מוצאי היא ל"ו ושנת עשר,

לגולה.21) הלכו ח.22)וישראל הלכה להלן ראה
שם.23) אשי.24)יומא כרב שם, להלן 25)ערכין ראה

טו. הלכה כשכל 26)פי"ב אלא נוהג היובל שאין לב: שם
ח. בהלכה כדלהלן עליה, היו 27)יושביה וברש"י: שם.

מפני  הבאה, לשמיטה אותה מונין היו שלא נ', שנת מניחין
מתחיל  שלאחריה ושנה יובל, שנת להיות ראויה שהיא

המנין.

.„˙Èa‰ da ·¯ÁL ‰M‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»»∆»«»««ƒ
‰B¯Á‡a28ÈLk Ôa¯Á‰ ¯Á‡L È¯LzÓ d˙lÁzL , »«¬»∆¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆«««À¿»ƒ¿≈
ÌÈL„Á29ÌÈhÓLÏ ÔÈn‰ ‡e‰ È¯LzÓ È¯‰L , √»ƒ∆¬≈ƒƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙BÏ·BÈÏe30‰˙È‰ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ -31, ¿¿»«»»»≈¿ƒƒ»¿»
ÈÙÏe .‰˙È‰ ÈÚÈLz‰ Ï·Bi‰ ÔÓ ‰¯OÚ LÓÁ ˙Le¿«¬≈∆¿≈ƒ«≈«¿ƒƒ»¿»¿ƒ
Ú·LÂ ‰‡Óe ÛÏ‡ ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»»∆ƒ¿«∆∆≈»»∆«
Úa¯‡Â ÛÏ‡Â ‰Ú·LÂ ÌÈÓL ˙L ‡È‰L ,Ôa¯ÁÏ«À¿»∆ƒ¿«¿…ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿«¿«
ÌÈLÏLe LL ˙L ‡È‰L ,˙B¯ËL ÔÈÓÏ ˙B‡Ó≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«≈¿ƒ

‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e32˙L ‡È‰ - ¿«≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
Ï·Bi‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰Â ,‰hÓL33. ¿ƒ»¿ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ«≈

בשניה.28) באב,29)כלומר, בתשעה חרב הבית שהרי
חדשים. לשני קרוב זה שאף 30)והרי יב: שם אמרו ולכן

שביעית. במוצאי חרב שני 31420)בית עמד הבית שהרי
.414 הרי למנות, החלו לבניינו השביעית ובשנה כנ"ל, שנה
תשיעי. יובל של שניה שביעית בסוף חרב שהבית יוצא

זו.32) לשון אריכות מה לשם שהרי 33)צ"ע, כלומר,
עמד  בה שהשנה נמצא יובלות, ואחד עשרים הן ומאה אלף
שהלשון  אלא הכ"ב. ליובל הראשונה השמיטה היא רבינו
שמיטות, לקדש יובלות מנו זו, ולשיטה במקצת. מוזרה כאן
כחכמים  הזה, היום עד לאחריו ובין הבית בזמן בין כנ"ל,

ז. בהלכה וכדלהלן יהודה, כרבי ולא לג. בערכין

.‰Ì‰È„Èa ‡È‰ ˙¯ÒnL ,e¯Ó‡ ÌÈB‡b‰ Ïk Ï·‡¬»»«¿ƒ»¿∆»…∆ƒƒ≈∆
ÔÈaL ‰L ÌÈÚ·M‰ Ô˙B‡a eÓ ‡lL ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ƒƒƒƒ∆…»¿»«ƒ¿ƒ»»∆≈
„·Ïa ˙BhÓL ‡l‡ ÈL ˙Èa ÔÈ·e ÔBL‡¯ ˙Èa Ôa¯ÁÀ¿««ƒƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»¿ƒƒ¿«
˙L eÓ ‡Ï ‰B¯Á‡a ·¯ÁMÓ ÔÎÂ .Ï·BÈ ‡Ïa¿…≈¿≈ƒ∆»«»«¬»…»¿«

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



רי laeie dhiny zekld - mirxf xtq - ixyz b"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈMÓÁ‰34˙L ˙lÁzÓ „·Ïa Ú·L Ú·L ‡l‡ , «¬ƒƒ∆»∆«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿«
‰¯Ê ‰„B·Ú ‡¯Ó‚a ‰ÏBÚ ÔÎÂ .Ôa¯Á‰35‰Ê ÔBaLÁ «À¿»¿≈∆ƒ¿»»¬»»»∆¿∆

‰Ïa˜ ‡e‰L36. ∆«»»

יובלות 34) מנו לב: שם שאמרו מה זה, ולפי עצמה. בפני
סוף  בפי"ב וכדלהלן שני, בית בזמן רק הוא שמיטין, לקדש
בית  בזמן עושין שהיו מה דוגמת כן שעשו טו, הלכה
בשנת  קדושה והיתה עליה, היו הארץ יושבי כשכל ראשון,
כלל. יובלות מנו לא החורבן, לאחר אבל כבשביעית. היובל

תמוהים. כאן הכסףֿמשנה שם:35)ודברי שאמרו ט:
חד  ניטפי עומד, הוא בשבוע שני כמה ידע דלא מאן "האי
ממאה  ונשקול כשבוע, ופרטי כיובלי כללי ונחשוב שתא,
ונשדי  שנה), מאה שבכל היובל שנות שתי (כלומר, תרי
בשבוע". שני כמה וידע בשבוע, לפרטי ונחשיבינהו אפרטי,
בשבע. היובלות את אף שמחלקים מכאן משמע

שהוכיחו 36) מטעם לא זה, כחשבון הורו שהגאונים כלומר,
כנ"ל. איש, מפי איש כן שקיבלו אלא הגמרא, מן כן

.ÂÏˆ‡ ˙ÓÒ¯ÙÓe ‡È‰ ‰Úe„È ‰hÓM‰ ˙Le¿««¿ƒ»¿»ƒ¿À¿∆∆≈∆
‡l‡ eÓ ‡Ï ÔlÎÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈL‡Â ÌÈB‡b‰«¿ƒ¿«¿≈∆∆ƒ¿»≈¿À»…»∆»
ÔBaLÁ ÈÙÏe .Ú·L Ú·L Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ,Ôa¯Á ÈLÏƒ¿≈À¿»«¿ƒƒ»∆«∆«¿ƒ∆¿
ÛÏ‡Â ‰‡Óe Ú·L ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L È‰z ,‰Ê∆¿ƒ»»∆ƒ¿«∆«≈»»∆∆

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ,Ôa¯ÁÏ37ÈÙÎe ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ‰Ê ÏÚÂ . «À¿»»≈¿ƒƒ¿«∆»¿ƒ¿ƒ
˙B¯OÚÓ ÔÈÚÏ ÔÈ¯BÓ e‡ ‰Ê ÔBaLÁ‰38˙ÈÚÈ·Le39 «∆¿∆»ƒ¿ƒ¿«««¿¿ƒƒ

‰Ïaw‰L ;ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â40‰OÚn‰Â41ÌÈ„enÚ ¿«¿»«¿»ƒ∆««»»¿««¬∆«ƒ
.˙BÏz‰Ï Èe‡¯ Ô‰·e ,‰‡¯B‰a ÌÈÏB„b¿ƒ¿»»»∆»¿ƒ»

אחת 37) ושנה שמיטות, 158 נמצא ל7ֿ, 1107 שכשנחלק
חמשת  שלנו: השנה כן וכמו שביעית. מוצאי שהיא נותרת,
ושמונה  אלף שהיא ליצירה, ועשרים מאות ושבע אלפים
שביעית. מוצאי היא הבית, לחורבן ואחת ותשעים מאות

בשנה 38) שני מעשר המעשרות: שנות חלוקת לענין כלומר,
בשלישית  שני ומעשר וחמישית, רביעית שניה ראשונה

ד). הלכה עניים מתנות מהלכות (פ"ו שמיטת 39)וששית
הנ"ל.40)קרקע. הגאונים מסורת היו 41)היא שכן

א  סעיף סג סימן בחו"מ וראה כנ"ל. ישראל, בארץ נוהגים
בביאור  שהאריכו בחזוןֿאיש וכן ח, אות הגר"א בביאור
הרא"י  של השמיטה" "לשנת ובקונטרס רבינו. שיטת
מה  העתיק שיח עמוד תשי"ט והמדינה" ב"התורה דלנסקי
נוטה  שם והכתוב שנתגלו, עתיקות מצבות על שכתוב

ד. הלכה למעלה רבינו שכתב הראשונה לשיטת

.ÊÏ·BÈ ˙L42Úe·M‰ ÈL ÔÈnÓ ‰ÏBÚ dÈ‡43, ¿«≈≈»»ƒƒ¿«¿≈«»«
- ÌÈMÓÁ ˙Le ,‰hÓL - ÌÈÚa¯‡Â ÚLz ˙L ‡l‡∆»¿«≈«¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¬ƒƒ

Á‡Â ÌÈMÓÁ ˙Le ,Ï·BÈÏL ÌÈL LL ˙lÁz - ˙ ≈¿«¬ƒƒ¿««¿ƒ«≈»ƒ∆
.Ï·BÈÂ Ï·BÈ ÏÎa ÔÎÂ .Úe·L»«¿≈¿»≈¿≈

בזמן 42) כמו עליה יושביה שכל נוהג, כשהיובל כלומר,
תמוהים. כאן הכסףֿמשנה ודברי ראשון. ברייתא 43)בית

יהודה. כרבי ולא כחכמים מקומות, ובעוד סא. בנדרים

.Á‰ÏbMÓ44Ë·L ÈˆÁÂ „b Ë·LÂ Ô·e‡¯ Ë·L ƒ∆»»≈∆¿≈¿≈∆»«¬ƒ≈∆
¯B¯c Ì˙‡¯˜e :¯Ó‡pL ;˙BÏ·Bi‰ eÏËa ‰MÓ¿«∆»¿«¿∆∆¡«¿»∆¿

‡e‰Â .‰ÈÏÚ ‰È·LBÈ ÏkL ÔÓÊa - ‰È·LÈ ÏÎÏ ı¯‡a»»∆¿»¿∆»ƒ¿«∆»¿∆»»∆»¿
ÌÈ·LBÈ Ôlk ‡l‡ ,Ë·La Ë·L ÔÈ·a¯ÚÓ eÈ‰È ‡lL∆…ƒ¿¿À¿»ƒ≈∆¿≈∆∆»À»¿ƒ

Ô˜˙k45ÔÓÊa .46Ï·Bi‰L47‚‰B - [ı¯‡a ‚‰B] ¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈≈»»∆≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa48,ÌB˜Ó ÏÎa - ‡È‰ Ï·BÈ :¯Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«≈ƒ¿»»

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa49. ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

הלכה 44) ב פרק בהר פרשת ובספרא לב: בערכין ברייתא
וראה 45)ג. ב. בהלכה כנ"ל ארצו, את מכיר אחד וכל

שם. לח:46)בהערות וקידושין ט: השנה ראש
ושם).48)שם.47) (שם עבדים שילוח כל 49)לגבי אם

כנ"ל. עליה, יושביה

.ËÔÓÊ·e50È¯·Ú „·Ú ÔÈc ‚‰B - ‚‰B Ï·Bi‰L51, ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ
‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈ„Â52ÌÈÓ¯Á ‰„O ÔÈ„Â ,53ÔÈ„Â , ¿ƒ»≈»≈»¿ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ

‰fÁ‡ ‰„O54·LBz ¯b ÔÈÏa˜Óe ,55˙ÈÚÈ·L ˙‚‰BÂ , ¿≈¬À»¿«¿ƒ≈»¿∆∆¿ƒƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı¯‡a56.‰¯Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa »»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»»ƒ«»

ÏkÓ „Á‡ ‚‰B BÈ‡ - [‚‰B] Ï·Bi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈«≈≈≈≈∆»ƒ»
ÏÎa ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı¯‡a ˙ÈÚÈ·MÓ ıeÁ ,el‡≈ƒ¿ƒƒ»»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»

Ì‰È¯·cÓ ÌB˜Ó57e¯‡aL BÓk ,58. »ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

כט.50) בערכין ביתֿדין 51)ברייתא שיכולים היינו
מהלכות  בפ"א וראה עצמו. מוכר הוא וכן בגנבתו, למכרו
שנאמר  לדבר: טעם נתנו שם ובברייתא י. הלכה עבדים
הרי  עמך". יעבוד היובל שנת "עד מ): כה, (ויקרא

נוהג. שהיובל בזמן יב.52)שהמדובר בפרק להלן הנזכר
ל) (שם, חומה ערי בתי בפרשת שנאמר דבר: של וטעמו
שם). (ברייתא ביובל תלוי שהדבר משמע ביובל". יצא "לא

טוֿטז. הלכות שם להלן בן 53)וראה שמעון כרבי שם,
ביובל  בצאתו השדה "והיה כא): כז, (שם שנאמר יוחאי,
שהחרימה  שדה היא חרמים, ושדה החרם". כשדה לה' קדש
וחרמין. ערכין מהלכות בפ"ו וראה לכהנים. או הבית לבדק

ושב 54) ביובל "ויצא כח): כה, (שם שנאמר שם:
ממורישיו  אדם שירשה שדה היא אחוזה, ושדה לאחוזתו".

עבודהֿזרה,55)ומכרה. לעבוד שלא עצמו על שקיבל
טעמא, מאי ביבי, רב אמר ושם: נבלות. אוכל שהוא אלא
"כי  טז), טו, בדברים עבד, (אצל הכא כתיב טוב. טוב אתיא
יז), כג, שם תושב, גר (אצל התם וכתיב עמך", לו טוב
מצווים  (שאנו נוהג תושב שגר ומכאן תוננו". לא לו, "בטוב
נוהג, כשהיובל דהיינו נוהג, עברי כשעבד רק להחיותו)

שם.56)כנ"ל. ובהערות ב, הלכה בפ"ט למעלה ראה
בד  תלויה ומפורש בשביעית קרקע ששמיטת רבינו ברי

שאמרו  מה שהרי רבינו, זאת למד מהיכן וצ"ע, ביובל.
אתה  קרקע, משמט שאתה "בזמן לו. בגיטין בברייתא
אבל  ליובל, שהכוונה רבינו מפרש וכו'", כספים משמט
שביאר  כמו התורה, מן היא הזה בזמן אף שביעית

מקומות. בכמה שזה 57)הכסףֿמשנה מפרש בכסףֿמשנה
מן  היא בארץ, שביעית ואילו כספים. שמיטת על  רק עולה
קלה, עשה לעם, המצוות בספר וראה הזה. בזמן אף התורה

שם. תקצו נוספת לענין 58)והערה ג הלכה שם למעלה
כדברי  מכאן שדקדק קורקוס בר"י וראה כספים. שמיטת
כן  שביאר כספים, לשמיטת אלא הכוונה שאין הכסףֿמשנה
מאומה, עוד ביאר לא הארץ בשביעית ואילו שם. בפ"ט
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מדבריהם, בארץ משביעית "חוץ הנוסחא: בכתבֿיד אבל
(מצוה  בחינוך הוא וכן קורקוס). (ר"י וכו'" כספים והשמטת
הארץ  שביעית שגם מפורש ולפי"ז וויניציא. דפוס לפי של)

בפאתֿהשולחן. וראה מדבריהם, אלא אינה

.È‰OÚ ˙ÂˆÓ59Ú˜˙Ï60È¯L˙Ï È¯ÈOÚa ¯ÙBMa61 ƒ¿«¬≈ƒ¿…««»»¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔÈc ˙È·Ï ‰¯eÒÓ BÊ ‰ÂˆÓe .Ï·Bi‰ ˙La62‰lÁz63, ƒ¿««≈ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»

z¯·Ú‰Â :¯Ó‡pL64„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ ;‰Úe¯z ¯ÙBL65 ∆∆¡«¿«¬«¿»«¿»¿»»ƒ¿»ƒ
¯ÙBMa ÔÈÚ˜B˙Â .¯ÙBL e¯È·Úz :¯Ó‡pL ,Ú˜˙Ï ·iÁ«»ƒ¿…«∆∆¡««¬ƒ»¿¿ƒ«»

‰M‰ L‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k ,ÚLz66ÔÈ¯È·ÚÓe . ≈«¿∆∆∆¿ƒ¿…«»»«¬ƒƒ
Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏÎa ¯ÙBL67. »¿»¿ƒ¿»≈

קלז.59) עשה המצוות, בספר תקיעת 60)ראה ולענין
א, הלכה שופר מהלכות ובפ"א שם רבינו כתב השנה, ראש
שם, המצוות בספר רבינו והסביר לשמוע. היא שהמצוה
חלק  ושהיא החירות, לפרסום אלא אינה ביובל זו "שתקיעה
עיקר  (ולכן בארץ דרור וקראתם אמרו: והוא ההכרזה, מן
ואין  הדבר), לפרסום לאחרים, דהיינו התקיעה, המצוה
ה'" לפני "זכרון שהן השנה, ראש תקיעות כענין ענינה
וראה  ממנה). כתוצאה וההתעוררות השמיעה, עיקרה (ולכן

שם. הכיפורים.61)בהערות יום הגדול.62)הוא
בביתֿדין,63) תוקעין בתחילה הסדר: הוא כן כלומר,

תורה  אמרה כן שהרי ישראל, כל תוקעים ואחרֿכך
ואחד  אחד (כל "תעבירו" ואח"כ ביתֿדין) (היינו "והעברת"
שלא. מצוה ובמנחתֿחינוך ספר, בקרית וראה מישראל).

הכוונה 64) ושם וגו'. לך וספרת כתוב: הענין בראש כלומר,
האמור  גם ולכן א, בהלכה כנ"ל בלבד, הגדול לביתֿדין
בראש  מפורש וכן לביתֿדין. הכוונה "והעברת", להלן

ט: ב 65)השנה פרשה בהר פ וספרא ל. השנה ראש
ה. היובל 66)הלכה שוה כו: שם ובמשנה לג: שם משנה

א. הלכה שופר מהלכות בפ"ג וראה לתקיעה. השנה לראש
לפרסם 67) והכוונה, ארצכם". בכל שופר "תעבירו שנאמר:

לארץ  בחוץ אבל ישראל, בגבול ודוקא העבדים. חירות את
(אור  א הלכה סוף פ"ד השנה ראש בירושלמי כמפורש לא,

שמח).

.‡ÈÏÎÏ ‡e‰ „Á‡ ‰M‰ L‡¯ ÏLÂ Ï·BÈ ÏL ¯ÙBL»∆≈¿∆…«»»∆»¿»
¯·c68„Á‡Â .69˙BÚÈ˜zÏ Ï·Bi‰ „Á‡Â ‰M‰ L‡¯70, »»¿∆»…«»»¿∆»«≈«¿ƒ

‡Ï·BiaL ‡l71ÔÈÚ˜Bz72Ba eLcwL ÔÈc ˙È·a ÔÈa ∆»∆«≈¿ƒ≈¿≈ƒ∆ƒ¿
L„Á‰ ˙‡73,L„Á‰ ˙‡ Ba eLc˜ ‡lL ÔÈc ˙È·a ÔÈa ∆«…∆≈¿≈ƒ∆…ƒ¿∆«…∆

„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ74ÔÈc ˙ÈaL ÔÓÊ Ïk Ú˜˙Ï ·iÁ ¿»»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿…«»¿«∆≈ƒ
ÔÈ·LBÈ75ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡lLÂ76; ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈≈ƒ

כבשים 68) מקרן אלא אינו השנה ראש של ששופר שכשם
יובל, של בשופר כן א), הלכה שופר מהלכות (פ"א כפוף
שהם  והואֿהדין יהודה. כרבי ולא שם במשנה כחכמים
השופר, לגוף השייכים הדינים ובכל בשיעורם שוים

שם. שופר בהלכות שם.70)שם.69)והנזכרים משנה
מהלכות  בפ"ב רבינו והביאו "ולברכות". גם נאמר ושם

ח. הלכה ל:71)תפילה שם בשבת.72)ברייתא אפילו
להלן. המצוות,73)וראה (ספר הגדול בביתֿדין היינו,

"שקידשו  בביתֿדין הדבר את תלתה והברייתא קנג). עשה
שלקידוש  שכשם הוא, הדבר שטעם וייתכן החודש". את בו

אלא  הגדול ביתֿדין של הדיינים ע"א בכל צורך אין החודש
וראה  ביובל. תקיעה לענין הואֿהדין בלבד, מתוכם בשלשה

נח. הערה כרבי.75)כנ"ל.74)שם שם , השנה ראש
ביתֿדין.76) בפני שלא אפילו כלומר,

.·È‰M‰ L‡¯·e77˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL78eÈ‰ ‡Ï - ¿…«»»∆»ƒ¿¿«»…»
L„Á‰ ˙‡ Ba eLcwL ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz79ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿≈
ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡l‡ Ú˜Bz „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ Ïk80. »»ƒ¿»ƒ≈«∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.77) בחול,78)ברייתא השנה ראש חל אם אבל
שם). (גמרא מקום בכל ובזמן 80)כנ"ל.79)תוקעין

הלכות  שופר מהלכות בפ"ב וראה כנ"ל. יושבים, שהם
אפילו  הכיפורים, "ביום ה: הלכה פ"א שם ובספרא  חֿט.
את  דוחה תהיה השנה ראש תרועת אף יכול וכו'. בשבת
בעשור  אלא לחודש, בעשור נאמר למה כן אם וכו', השבת
בפני  שלא אף (היינו, ארצכם בכל השבת את דוחה לחודש
שהם  בזמן שהוא ובלבד החודש, את שקידשו ביתֿדין
בכל  שבת דוחה השנה ראש תרועת ואין כנ"ל), יושבין,

בלבד". בביתֿדין אלא ארצכם

.‚ÈÌÈ¯·„ ‰LÏL81Ï·Bia ÔÈ·kÚÓ82‰ÚÈ˜z :83, ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ«≈¿ƒ»
‡È‰ BÊÂ .Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B„O ˙¯ÊÁ‰Â ,ÌÈ„·Ú ÁelLÂ¿ƒ«¬»ƒ¿«¿»«»¿«¿≈∆¿ƒ

Ú˜¯˜ ˙hÓL84. ¿ƒ««¿«

יוסי.81) ור' יהודה כר' ולא כחכמים, ט: השנה ראש
השנה 82) נתקדשה לא משלשתם, אחד עשו לא שאם

העבודות  ובכל בזריעה אסורה ואינה יובל, בקדושת
וכנראה  שם. ובתוספות ברש"י ראה בשמיטה, האסורות
וראה  מעכב, אינו א) הלכה למעלה (ראה שהקידוש
(ויקרא  שנאמר ממה כן ולמדו שלב. מצוה במנחתֿחינוך
וגו' שופר תעבירו וגו' תרועה שופר "והעברת טֿיא) כה,
אחוזתו  אל איש ושבתם וגו' היא יובל וגו' דרור וקראתם
עיכוב, על מורות היא" "יובל והמלים וגו'". תזרעו לא וגו'
הוא  ומה אחר, באופן ולא יובל הוא זה באופן רק כלומר,
דרור  וקריאת תרועה שופר היובל, נתקדש שעלֿידו האופן
הנאמרה  שדות והחזרת היא", "יובל הפסוק לפני האמורים
לאחריו. וגם לפניו ולפני לפניו נדרש ומקרא לאחריו

של 83) לתקיעה אם רבינו, נתכוין תקיעה לאיזו מבורר לא
הלכה  למעלה (ראה ויחיד יחיד כל של לתקיעה או ביתֿדין
מסורה  שופר) (=תקיעת "זו אמרו: שם השנה ובראש י).
למעלה  (ראה היחידים של התקיעות כן ואם לביתֿדין",
צריך  אבל הסמוכה). ההלכה בסוף (וראה מעכבות אינן שם)
שופר", מ"תעבירו שנלמדו אלו, תקיעות שהרי עיון,
של  מתקיעות יותר היא" "יובל למלים בתורה סמוכות

ולא 84)ביתֿדין. כלומר, לו. בגיטין בברייתא הנזכרת
הלכה  בפ"ט למעלה וראה הראשונים. יתר כדעת שביעית,

שם. ובהערות ב,

.„È‰M‰ L‡¯Ó85eÈ‰ ‡Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú ≈…«»»««ƒƒ…»
ÌÈ„·Ú86Ô‰Èz·Ï ÌÈ¯ËÙ87ÔÈ„aÚzLÓ ‡ÏÂ ¬»ƒƒ¿»ƒ¿»≈∆¿…ƒ¿«¿¿ƒ

Ì‰ÈB„‡Ï88Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯ÊBÁ ˙B„O‰ ‡ÏÂ ,89‡l‡ , «≈∆¿…«»¿¿«¿≈∆∆»
ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ„·Ú90Ì‰È˙B¯ËÚÂ91 ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«¿≈∆

˙Èa eÚ˜z ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk .Ì‰ÈL‡¯a¿»≈∆≈»∆ƒƒ««ƒƒ»¿≈
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ÔÈc92˙B„O e¯ÊÁÂ Ô‰Èz·Ï ÌÈ„·Ú e¯ËÙ ,¯ÙBLa ƒ¿»ƒ¿¿¬»ƒ¿»≈∆¿»¿»
.Ô‰ÈÏÚ·Ï¿«¿≈∆

ברוקא 85) בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' של ברייתא
ח: השנה יתקעו 87)עברים.86)בראש לא שמא

משלשת  אחת היא ותקיעה הכיפורים, ביום בשופר ביתֿדין
(מנחת  למעלה כמפורש היובל, את המעכבים הדברים

שלא). מצוה הכיפורים,88)חינוך, ביום יתקעו שמא
השנה. מראש למפרע היובל בהר 89)ויהיה פ' סיפרא

א. הלכה ב חירותם.90)פרק כמו 91)על החירות, דרך
ועטרותיהם  ש"יושבים הבא, שבעולם בצדיקים שאמרו
נוהגים  היו וכן יז.). (ברכות השכינה" מזיו ונהנים בראשיהם

מט. סוטה ראה וכלות, מסורה 92)חתנים להם שהרי
הקודמת. בהלכה וראה י. בהלכה כנ"ל תחילה, זו מצוה

.ÂËÏ·Bi‰ ÔÈc93„Á‡ ‰hÓM‰ ÔÈ„Â ı¯‡‰ ˙˙È·La ƒ«≈ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ«¿ƒ»∆»
˙„B·ÚÓ ˙ÈÚÈ·Ma ¯eÒ‡L Ïk .¯·c ÏÎÏ ‡e‰¿»»»…∆»«¿ƒƒ≈¬«

ı¯‡‰94- ˙ÈÚÈ·Ma ¯znL ÏÎÂ ,Ï·BÈ ˙La ¯eÒ‡ - »»∆»ƒ¿«≈¿…∆À»«¿ƒƒ
˙ÈÚÈ·Ma Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ˙BÎ‡ÏÓe ,Ï·Bia ¯zÓ95- À»«≈¿»∆ƒ¬≈∆«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a Ï·BÈ ˙L ˙B¯t ÔÈ„Â .Ï·Bia Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ96 ƒ¬≈∆«≈¿ƒ≈¿«≈«¬ƒ»
‰¯ÈÎÓ·e97¯eÚ··e98.¯·c ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈ„k - ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»»

תקצרו 93) ולא תזרעו "לא ב: הלכה ג פרק שם בסיפרא
בשביעית, שנאמר כשם נזיריה, את תבצרו ולא ספיחיה את
רכד, לאֿתעשה לעם, המצוות בספר וראה ביובל". נאמר כך

רסב. בהערה גם 94)ובהוספה כתב שם המצוות בספר
האילן. ובצירה,95)עבודת קצירה זמירה, זריעה כמו

וחפירה  ב, הלכה בפ"א כנ"ל התורה, מן עליהן שלוקין
ד. הלכה שם מדרבנן, עליהן שלוקים ועוד, חרישה

שלא 96) וכן ולהפסידם, לשרפם ולא לאכלם שיש כלומר,
ג. הלכה בפ"ב כנ"ל מברייתם , עושים 97)לשנותם שאין

בפ"ו. שנזכרו באופנים אלא סחורה, בפ"ז 98)בהם כנ"ל
א. הלכה

.ÊË‰¯˙È99˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰L ,Ï·Bi‰ ÏÚ ˙ÈÚÈ·L ¿≈»¿ƒƒ««≈∆«¿ƒƒ¿«∆∆
Ï·Bi‰L ,˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ Ï·BÈ ¯˙BÈÂ .Ï·BÈ ‡ÏÂ ÌÈÙÒk¿»ƒ¿…≈¿≈≈««¿ƒƒ∆«≈

e‰ÊÂ .Ú˜¯˜ ËÈÓLÓe ÌÈ„·Ú ‡ÈˆBÓ100˙¯ÈÎÓ ÔÈ„ ƒ¬»ƒ«¿ƒ«¿«¿∆ƒ¿ƒ«
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰Â ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙B„O101, »»¬«»¿ƒƒ¿«¬≈

Ï·BÈ .ı¯‡Ï ezz ‰l‡b :¯Ó‡pL102Ú˜¯˜ ËÈÓLÓ ∆∆¡«¿À»ƒ¿»»∆≈«¿ƒ«¿«
B˙lÁ˙a103È‡ ˙ÈÚÈ·Le ,‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ d ƒ¿ƒ»¿ƒƒ≈»¿«∆∆¿»ƒ∆»

dÙBÒa104e¯‡aL BÓk ,105. ¿»¿∆≈«¿

ו.99) הלכה שם הקרקע 100)סיפרא השמטת כלומר,
ביובל. לבעליהן השדות חזרת בספר 101)שהיא ראה

קלח. עשה כח:102)המצוות, שם 103)ערכין סיפרא
שנת  את וקדשתם אומר, "וכשהוא א: הלכה ב פרק
וכן  השנה". מראש מתקדשת שהיא מלמד שנה, החמשים
ר' של בנו ישמעאל ר' של בברייתא ח: השנה בראש הוא
הלכה  למעלה ראה הכיפורים, ביום והיינו ברוקא. בן יוחנן

שמיטה".104)יד. תעשה שנים שבע "מקץ שנאמר:
ד.105) הלכה בפ"ט למעלה

á"ôùú'ä éøùú ã"é éðù íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
תמכר 1) לא לשבטים המתחלקת ישראל שארץ יבאר

אלאֿאםֿכן  אחוזתו שדה או ביתו אדם ימכור לא לצמיתות.
אחוזה  שדה הלוקח דין שבתוכה. והזמורות הקנים העני.
ודין  שנים. משתי בפחות לגאול מותר ואם אילנות. ונטעה
לבעלים  חוזרין אם ואילנות עצמה. היובל בשנת מכרה
למכור  הרוצה אחוזה, שדה המוכר כח מייפין לעולם ביובל.
השדה. חצי לגאול רצה אם הראשון. לגאול אחרות שדות

אשתו. את והיורש שחלקו. האחין במתנה. שדהו נותן

.‡Ï‡¯OÈ ı¯‡2˙¯kÓ dÈ‡ ÌÈË·MÏ ˙˜lÁ˙n‰ ∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆«¿»ƒ≈»ƒ¿∆∆
˙e˙ÈÓˆÏ3ı¯‡‰Â :¯Ó‡pL ,4Ì‡Â .˙˙ÓˆÏ ¯În˙ ‡Ï ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»∆…ƒ»≈ƒ¿ƒÀ¿ƒ

Ì‰ÈL - ˙e˙ÈÓˆÏ ¯ÎÓ5‰OÚ˙ ‡Ïa ÔÈ¯·BÚ6ÔÈ‡Â . »«ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«¬∆¿≈
ÔÈÏÈÚBÓ Ô‰ÈOÚÓ7‰ÈÏÚ·Ï ‰„O‰ ¯ÊÁz ‡l‡ , «¬≈∆ƒƒ∆»«¬…«»∆ƒ¿»∆»

.Ï·Bia«≈

כדלהלן.2) לארץ, חוץ המתחלקת 3)ולא הארץ [כלומר,
אבל  לצמיתות, נמכרת אינה לזמן, שנמכרת לשבטים,
משכירין  ואין יב.) (יומא לשבטים נתחלקה שלא ירושלים
הי"ד), הבחירה בית מהל' בפ"ז זה וכל (שם. בתים בה
פרק  נתן' דרבי ('אבות בתים בה מוכרים שאין וכלֿשכן
בה  שייך לא מכירה, אינה לזמן מכירה שגם כיון לה),
שם: נתן' דברי 'אבות ולשון לצמיתות. מכירה של האיסור
וצריך  (=בירושלים)". בתוכה לצמיתות הבית מוכרין "ואין

א]. סי' סוף בהר פ' תנחומא במדרש וראה היינו,4)עיון.
ישראל. ארץ והיא הידועה, שניהם,5)הארץ ידי על שהרי

המכירה. מכיון 6)נעשית זה, לאו על לוקין אינם אבל
בכורות  מהל' בפ"ו רבינו כתב וכן מעשיהם, הועילו שלא
מנה  לא ולכן לוקה. אינו מועיל, המעשה שאין שכל ה"ה,
שלוקין  הלאוין בין סנהדרין, מהל' בפי"ט זה לאו רבינו

להלן. וראה (משנהֿלמלך). דמאי 7)עליהם ב'ירושלמי'
תמכר  לא "והארץ זה מפסוק ראיה הביאו ה"ח, פ"ה
בארץ  לגוי קנין אין שסובר למי הארץ", לי כי לצמיתות
ה"י) תרומות מהל' פ"א (ועי' מקדושתה להפקיעה ישראל
בהשגות  וראה רבינו. כדברי מועילים, מעשיהם שאין הרי –
כתב  והרדב"ז רכז. לאֿתעשה המצוות' ל'ספר הרמב"ן
רחמנא  דאמר מילתא "כל ד:) (תמורה כרבא רבינו שדעת
ה'חינוך' מדברי נראה וכן מהני". לא עביד אי תעביד, לא
וזוהי  מלקות, שחייב רבינו בדעת שכתב שלט, מצוה סוף
דרחמנא", אמימרא דעבר משום ד"לקי (שם) רבא של דעתו
למעלה. ראה שם, בכורות בהל' רבינו מדברי נסתר זה אבל

.·¯ÎBn‰Â8‰‡ˆBÈ dÈ‡ - ‰L ÌÈMLÏ e‰„O ¿«≈»≈¿ƒƒ»»≈»¿»
ÔÈ‡L ;Ï·Bia9Ì˙Ò ¯kÓp‰ ¯·„ ‡l‡ Ï·Bia ¯ÊBÁ10 «≈∆≈≈«≈∆»»»«ƒ¿»¿»

˙e˙ÈÓˆÏ ¯kÓp‰ B‡11. «ƒ¿»ƒ¿ƒ

א.8) עט, (היינו,9)בבאֿמציעא יובל שם שאין "מי שם:
יצתה  נצמתת, אינה - יובל שם יש נצמתת, - היובל) אלמלא
- יובל שם שאין שאףֿעלֿפי שנה), לששים (שנמכרה זו

נצמתת". ללוקח 10)אינה חלוט הדבר היה היובל שבלי
בפירוש.11)לעולם.
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.‚¯kÓÈ ‡Ï12B˙Èa Ì„‡13ÏÚ Û‡ ,B˙fÁ‡ ‰„O B‡ …ƒ¿…»»≈¿≈¬À»««
ÔÓÊ ¯Á‡ ÔÈ¯ÊBÁ Ì‰L Èt14;ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ∆≈¿ƒ««¿«∆»ƒ≈∆¡ƒ

¯kÓÏ Ï·‡ .B˙fÁ‡Ó ¯ÎÓe EÈÁ‡ CeÓÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»»ƒ»«≈¬À»¬»ƒ¿…
B‡ ‰¯BÁÒ Ô‰a ˙BOÚÏ B‡ BÒÈÎa ÌÈÓc‰ ÁÈp‰Ïe¿«ƒ««»ƒ¿ƒ«¬»∆¿»
;È‡M¯ BÈ‡ - ‰Ó‰·e ÌÈ„·Ú B‡ ÌÈÏk Ô‰a ÁwÏƒ«»∆≈ƒ¬»ƒ¿≈»≈««

„·Ïa ˙BBÊÓÏ ‡l‡15¯·Ú Ì‡Â .16ÌB˜Ó ÏkÓ ¯ÎÓe ∆»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«»«ƒ»»
ÔÈ¯eÎÓ el‡ È¯‰ -17. ¬≈≈¿ƒ

פ"ה.12) ערכין ותוספתא ה"א, פ"ה שם 'סיפרא'
רבינו 13) ולמדה "ביתו". ליתא שם, ובתוספתא [ב'סיפרא'

שנ  - א כ, בקידושין הגמרא שנאמר מסוגיית שמה משם ראה
חומה", עיר מושב בית ימכור כי "ואיש כט) כה, (ויקרא
שהסדר  שם נראה ועוד שלמעלה, אחיך" ימוך "כי על מוסב
אם  כן, ואם עיי"ש. בית, ואחרֿכך שדה תחילה למכור הוא
למכור  שאסור כלֿשכן העני, אלאֿאםֿכן שדה למכור אסור

הנ"ל]. באופן אלא לאחר 14)בית או כנ"ל, ביובל, היינו
כנ"ל. המכר, בשעת שקצב מסוים העני,15)זמן אם

שם.16)כנ"ל. מפורש,17)תוספתא, איסור זה שאין
אלאֿאםֿ שדהו למכור שאסור נראה הכתוב שמדברי אלא

העני. כן

.„‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈc ˙È·a ÔÈ„Â18ÔÈc ‰„O·e , ¿»ƒ¿«ƒƒ»≈»≈»¿»∆ƒ
‰fÁ‡ ‰„O19·MÁÏ :B˙fÁ‡ ‰„O ¯ÎBÓ ÔÈc .20˙‡ ¿≈¬À»ƒ≈¿≈¬À»¿«≈∆

Ï·BiÏ ˙B¯‡Lp‰ ÌÈM‰ ÈÙÏ ÌÈÓc‰21˙Ú ÏÎ·e ; «»ƒ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»«≈¿»≈
ÌÈM‰ ÏÚ Á˜Bl‰ ÌÚ ·MÁÓ - ˙BcÙÏ ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆ƒ¿¿«≈ƒ«≈«««»ƒ

¯În‰ ÈÓcÓ Ú¯B‚Â ,ÏÎ‡L22¯‡M‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ,23. ∆»«¿≈«ƒ¿≈«∆∆«¬ƒ«¿»

פי"ב.18) זה.19)כדלהלן בפרק שנאמר 20)המפורש
לאיש  העודף את והשיב ממכרו שני את "וחשב כז): (שם,

לאחוזתו". ושב לו, מכר דמים 21)אשר כמה היינו,
בשדה. מחזיק שהוא שנה כל עבור הלוקח משלם

לומר:22) צריך ואולי למוכר. הלוקח שנתן מהדמים היינו,
המכר. כנ"ל.23)מדמי לאחוזתו, המוכר ושב

.‰Ï·BiÏ ¯‡Lp‰ È¯‰ ?„ˆÈk24¯OÚBÏ ¯ÎÓe ÌÈL ≈«¬≈«ƒ¿»«≈∆∆»ƒ»«
¯È„ ‰‡Óa ‰„O25‰ˆ¯Â ÌÈL LÏL Á˜Bl‰ dÏÎ‡ , »∆¿≈»ƒ»¬»»«≈«»»ƒ¿»»

Ï‡‚Ï ¯ÎBn‰26¯ÈÊÁÓe ¯Èc ÌÈÚ·L BÏ Ô˙B - «≈ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ
ÌÈL LL dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .e‰„O27ÌÈÚa¯‡ BÏ Ô˙B - »≈¿≈ƒ¬»»≈»ƒ≈«¿»ƒ

„Èa dÁÈp‰ ‡l‡ dÏ‡‚ ‡Ï .e‰„O BÏ ¯ÈÊÁÓe ¯Ècƒ»«¬ƒ»≈…¿»»∆»ƒƒ»¿«
‡Ïa ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ˙L „Ú Á˜Bl‰«≈««¿««≈«¬…«¿»ƒ¿…

ÌÈÓ„28CÏ ¯kÓÈ ˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL .29. »ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»

המכירה.24) לשנה.25)מיום דינרים עשרה נתן כן, אם
הזמן,27)לפדות.26) רוב כבר שאכל אףֿעלֿפי היינו,

העודף. את המוכר לו יחזיר שלא אומרים, אין
וגו'28) לו השיב די ידו מצאה לא "ואם כח) (שם, שנאמר

ביובל". שמחשב 29)ויצא שלמעלה, מה על מוסב זה
שנותרו. השנים ולפי שאכל השנים לפי

.Âd¯ÎÓ30ÌÈL ÈzL ¯Á‡Ïe ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰Â BÏ ¿»»¿ƒ¿≈»≈¿««¿≈»ƒ
‰‡ÏÓ ÈÏ ‰p¯ÈÊÁ‰ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - dÏ‡b¿»»≈»««¬ƒ∆»ƒ¿≈»
‰‡ÏÓ BÏ d¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .CÏ Èz¯ÎnL BÓk ˙B¯t≈¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»¿≈»

‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ˙B¯t31- ÌÈL ÈzL ¯Á‡ dÏ‡‚e , ≈ƒ¿≈…«»»¿»»««¿≈»ƒ
˙B‡e·z LÏL ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰32BÈ‡Â ,ÌÈM‰ ÈzLa ¬≈∆≈»¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈

ÏÚ :¯Ó‡pL ;„·Ïa ÌÈL ÈzL ÈÙÏ ‡l‡ BnÚ ·MÁÓ¿«≈ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿«∆∆¡««
ÌÈM‰ Èt33.˙B‡e·z‰ Èt ÏÚ ‡Ï , ƒ«»ƒ…«ƒ«¿

שם 30) מ'סיפרא' והוא א. ל, וברייתא ב. כט, בערכין משנה
פ"ג. מעת 31)סוף שנים לשתי היא שהמכירה אףֿעלֿפי

שאין  בדבר, חידוש יש זאת בכל ה"ט, כדלהלן לעת,
כשנה, יחשבו השנה ראש קודם יום ששלושים כאן אומרים
ה"ח). שני מעשר מהל' (פ"ט ערלה לענין שאומרים כדרך

שם. ערכין מקובצת' ב'שיטה הוא התבואה 32)וכן היינו,
השנים. שתי של התבואות ושתי המכירה, בשעת שהיתה

וב'סיפרא'33) אחוזה. שדה מקדיש לענין נאמר זה פסוק
תבואות  שני "במספר שנאמר: ממה זאת למדו שם, ובערכין

הללו. השנים של התבואות כל כלומר, לך". ימכר

.ÊÌÈw‰34È¯‰ - dÎB˙aL ‰Ó˜L ˙B¯Ùe ˙B¯BÓf‰Â «»ƒ¿«¿≈ƒ¿»∆¿»¬≈
Ï·‡ .dlL ˙B¯t‰ ¯‡Lk Á˜BÏ ÏL Ô‰35ÔÏÈ‡ ≈∆≈«ƒ¿»«≈∆»¬»ƒ»
Ba ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL - L·iL B‡ ÁÒÎpL36„ˆÈk . ∆ƒ¿«∆»≈¿≈∆¬ƒ≈«

¯ÎnÈ ?‰OÚÈ37ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ú˜¯˜ ÂÈÓ„a Á˜lÈÂ «¬∆ƒ»≈¿ƒ»«¿»»«¿«¿«≈«≈
Ï‡bzL „Ú ‰È˙B¯t38.B„iÓ ‰„O‰ ≈∆»«∆ƒ»≈«»∆ƒ»

ה"א.34) פ"ה ערכין בברייתא 35)תוספתא וראה שם.
לעני  רבינו אותה ומפרש א. עט, הוא בבאֿמציעא וכן מכר, ן

ר"ח. בשם שם מקובצת' בו,36)ב'שיטה אסור המוכר
בהם, להשתמש אסור והלוקח ללוקח, משועבד האילן שהרי

המוכר. של קרנו כלה היבש.37)שהרי האילן
כנ"ל.38) דמים, בלא היובל, בשנת או בפדיון, היובל קודם

.ÁÁ˜Bl‰39˙BÏÈ‡ dÚËe ‰fÁ‡ ‰„O40,‰ÁÈaL‰Â «≈«¿≈¬À»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»
˙BÏÈ‡‰ Á·L ÔÈÓL - Ï·Bia ˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk41 ¿∆ƒ∆∆«≈»ƒ∆«»ƒ»

;Á˜BlÏ Á·M‰ ÈÓ„ ‰„O‰ ÏÚa Ô˙BÂ ,dÎB˙aL∆¿»¿≈«««»∆¿≈«∆««≈«
˙Èa ¯kÓÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL42‡ÏÂ ,¯ÊBÁ ¯kÓÓ - ∆∆¡«¿»»ƒ¿««ƒƒ¿»≈¿…

.Á·M‰«∆«

א.39) קט, בבאֿמציעא עלו 40)ברייתא אם הואֿהדין
לומר, רבינו שכוונת אלא איש'), ('חזון מאליהם האילנות
לא  אבל ללוקח, שמין הקרקע בגוף שאינו שבח שדוקא
והשביחה. הקרקע את שחרש כגון הקרקע, שבגוף שבח
בכלל  זה הרי הקרקע, בגוף שהוא שכל דבר , של וטעמו
והט"ז. הי"א להלן וראה ביובל. שחוזר בית", "ממכר

חומה,42)כנ"ל.41) ערי בתי בפרשת נאמר זה פסוק
אחוזה. לשדה אף משם ולמדו

.Ë¯ÎBn‰43‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa e‰„O ˙‡44BÓk , «≈∆»≈ƒ¿«∆«≈≈¿
e¯‡aL45Ï‡‚Ï ¯zÓ BÈ‡ -46ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙÏ47; ∆≈«¿≈À»ƒ¿…¿»ƒ¿≈»ƒ

˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL48‰ˆ¯ elÙ‡Â .CÏ ¯kÓÈ ∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»«¬ƒ»»
Á˜Bl‰49¯Á‡ ÌÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL ;¯eÒ‡ - «≈«»∆∆¡«¿ƒ¿«»ƒ««

˙BÁt ÔÈ‡ - E˙ÈÓÚ ˙‡Ó ‰˜z Ï·Bi‰50ÌÈL È˙MÓ «≈ƒ¿∆≈≈¬ƒ∆≈»ƒ¿≈»ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ51‰¯ÈÎn‰ ÌBiÓ52. ≈≈¿≈ƒ«¿ƒ»

שם.43) ב'סיפרא' וראה ב. כט, ערכין היינו,44)משנה,
עליה. יושביה ה"ח.45)כשכל פ"י המוכר 46)למעלה
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הקונה. ברצון ביד 47)שלא שנתיים השדה שתהא לפני
שנים.48)הלוקח. שתי – ׁשנים שלא 49)ומיעוט ָ

דקאי  מוכר מיבעיא "ולא שם: ובגמרא המוכר. ברצון
אפילו  אלא לך, ימכר תבואות שני במספר דכתיב ב'עשה'
שנים  במספר =) תקנה שנים דבעינן ב'עשה' קאי נמי לוקח

וליכא". תקנה), היובל ,ב.50)אחר יח שם ברייתא,
רש"י 51) ועי' (שם, שנתיים לאחר שעה ואותה היום אותו

זה 52)שם). הרי תשרי, שהגיע שמכיון אומרים, ואין
אין  מעוברת, שבשנה ונראה, (רש"י). שנה עברה כבר כאילו
חומה  ערי בתי לענין שהרי השנים, שתי בכלל העיבור חדש
פי"ב  (להלן העיבור שנת את להביא מיוחד לפסוק  נזקקו

ה"ה).

.ÈCÈ¯ˆÂ53˙B‡e·z ÈzL Á˜Bl‰ ÏÎ‡iL54ÈzLa ¿»ƒ∆…««≈«¿≈¿ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .˙‡e·˙ ÈL :¯Ó‡pL ;Ï‡‚È Ck ¯Á‡Â ÌÈL»ƒ¿««»ƒ¿«∆∆¡«¿≈¿…¿ƒ»

˙ÈÚÈ·L ÌÈM‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡55˙L B‡ ƒ»¿»««ƒ¿≈«»ƒ¿ƒƒ¿«
ÔBÙcL56ÔB˜¯È B‡57ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ dÈ‡ -58. ƒ»≈»≈»»ƒ«ƒ¿»

שם.53) ו'סיפרא' בהן 54)משנה, שהיו שנתיים כלומר,
שם. ל'סיפרא' הגר"א בביאורי וראה שאסור 55)תבואות.

בארץ. בה, להלן.56)לזרוע ראה העולם, לכל 57)לכל
כשני  השנים שהיו "או א: קו, בבבאֿמציעא העולם.
דשנים  דומיא וירקון שדפון "קתני שם: ולהלן אליהו".
שני  מה העולם), בכל תבואה היתה (שלא אליהו כשני
כלל  תבואה הוי דלא הכא אף כלל, תבואה הוי דלא אליהו
שיש  שנים לך, ימכר תבואות שני במספר קרא: דאמר וכו',
היא  דמלכא אפקעתא שביעית וכו', בעולם תבואה בהן
וכן  ו'תוספות')". רש"י – תבואה שנת קרויה אינה (ולכן
כתב  ולא שדפון" "שנת שכתב רבינו, מלשון נראה
ה"ה. שכירות מהל' פ"ח וראה (רדב"ז). "נשתדפה"

נוספת.58) שנה בשדה מחזיק אלא השנים, שתי של

.‡ÈdÁÈp‰59‰¯ea Á˜Bl‰60B‡ ,‰L dÏÎ‡Â ‰L ƒƒ»«≈«»»»«¬»»»»
ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰ - dÚ¯Ê ‡ÏÂ ‰L d¯Â ‰L dÏÎ‡¬»»»»¿»»»»¿…¿»»¬≈≈ƒ

ÔÈnÏ61d¯ÎÓ .62˙¯kÓ dÈ‡ - dÓˆÚ Ï·BÈ ˙La63, «ƒ¿»¿»»ƒ¿«≈«¿»≈»ƒ¿∆∆
ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓc‰Â64.ÌÈÏÚaÏ ¿«»ƒ¿ƒ«¿»ƒ

ולהלן 60)שם.59) קודם, שהובירה שנה רבינו כתב כאן
קודם. שאכלה שנה "שני 61)כתב הן שהשנים כיון

זה  ולפי לעצמו. והפסיד זרע, לא שהוא אלא תבואות",
שנתיים  שנירה או בורה הלוקח הניחה אם הואֿהדין
שהחידוש  אמרו שם ובגמרא רדב"ז). ועי' (כסףֿמשנה,
את  גואל כשהוא הניר דמי לו משלם המוכר שאין ב"נירה",
שמין  שאין שכתב בה"ח, זה לדין רבינו רמז וכבר השדה.
שבגוף  שבח לא אבל האילנות, שבח את אלא ללוקח
משנתנו. על גדול' וב'אור שם, בהערות וראה הקרקע,

ולא 62) ממונות, בדיני כמותו שהלכה כשמואל שם, ערכין
(מלפני 63)כרב. כבר מכורה ומה קלֿוחומר, שם:

שלא  דין אינו - מכורה שאינה (ביובל), יוצאה היובל),
שם.64)תמכר. להלן

.·Èd¯ÎÓ65Á˜Bl‰ È¯‰ - Ï·Bi‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰L ¿»»»»««ƒ¿≈«≈¬≈«≈«
ÈL :¯Ó‡pL ;Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰iL ‰L d˙B‡ ÏÎB‡≈»»»¿ƒ»«««≈∆∆¡«¿≈

˙‡e·˙66. ¿…

שם.65) הנ"ל,66)ברייתא הקלֿוחומר שייך לא וכאן
אחרות  ששדות ומה היובל. מלפני לו מכורה זו שדה שהרי
שני  במספר בהן: אני שקורא משום הוא זה ביובל, יוצאות

לך. ימכר תבואות

.‚È¯ÎÓ67ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜68ÌÈÚÏÒ B‡69ÌÈ‡L »«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈»
;ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa ‰„Bt ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ¯ÊÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒƒ¿ƒ»¬≈∆∆¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Èe‡¯‰ ‰„O - ˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…»∆»¿»
.ÌÈL ÈzL ¯Á‡ ‡l‡ ˙Ï‡‚ dÈ‡L ‡È‰ ‰‡e·˙Ïƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆»««¿≈»ƒ
- ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈»¿»ƒ¿ƒ»

Ï·Bia ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ70. ∆∆«¿»ƒ«≈

שנים 67) משתי פחות נגאלין טרשים "מכר ב: יד, שם
ששם  וכיון לזריעה. ראוי שאינו מקום הוא וטרשים וכו'".
ראוי  שאינו למקום דוגמא הביאו הקדש, לענין - א כה,
– מים (ומלאים טפחים עשרה עמוקים "נקעים לזריעה,
כתבם  לכן טפחים", עשרה גבוהים סלעים או שם) גמרא
שם, גרשום' ב'רבינו וראה ל"טרשים". כפירוש כאן רבינו

הי"ג. ערכין מהל' טפחים,68)ובפ"ח עשרה עמוקים
כנ"ל.69)כנ"ל. טפחים, עשרה "מאי 70)גבוהים שם:

היא", אחוזה נמי והאי רחמנא, אמר לאחוזתו ושב טעמא,
ב"תבואות". התורה תלתה לא כאן שהרי

.„È¯ÎÓ71˙BÏÈ‡72È˙MÓ ˙BÁÙÏ ÔÈÏ‡‚ ÔÈ‡ - »«ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈
˙B‡e·˙Ï ÌÈÈe‡¯ È¯‰L ,ÌÈL73- ÔÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â . »ƒ∆¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ…¿»»

B˙fÁ‡Ï ·LÂ :¯Ó‡pL ;Ï·Bia ÌÈÏÚaÏ ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡≈»¿ƒ«¿»ƒ«≈∆∆¡«¿»«¬À»
˙BÏÈ‡Ï ‡ÏÂ -74. ¿…»ƒ»

פירות.72)שם.71) בכלל:73)שעושים הם והרי
יכול  סרק אילנות אבל כנ"ל. לך, ימכר תבואות שני במספר

(רדב"ז). שנים שתי בתוך אותם ואףֿעלֿפי 74)לגאול
וחוצה  וביניהם שתחתיהם קרקע גם מכר אילנות שהמוכר
ייתכן  ה"אֿב), מכירה מהל' (פכ"ד וסלו האורה כמלא להם
אולם  (רדב"ז). לבד האילנות את שמכר באופן כאן שמדובר
שמותר  אלא הלוקח, של הזאת הקרקע שאין שמכיון נראה,
שם), בהערות (ראה בלבד הפירות ללקיטת בה להשתמש לו
יצאה  לא שהרי לאחוזתו, ישוב שהמוכר לומר שייך לא לכן

מרשותו. מעולם

.ÂË¯ÎÓ75LÏ ¯ÎÓ ÔBL‡¯Â ,ÔBL‡¯Ï e‰„OÈLÂ ,È »«»≈¿ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿≈ƒ
Ï·Bi‰ ˙La - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈLÈÏLÏƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»∆««∆ƒ¿««≈

¯Ó‡pL ;ÔBL‡¯‰ ÔB„‡Ï ¯ÊÁz76·eLÈ Ï·Bi‰ ˙La : «¬…»»»ƒ∆∆¡«ƒ¿««≈»
.ı¯‡‰ ˙fÁ‡ BÏ ¯L‡Ï ,Bz‡Ó e‰˜ ¯L‡Ï ‰„O‰«»∆«¬∆»»≈ƒ«¬∆¬À«»»∆

שם.75) הגר"א כגירסת ה"ד, סוף פ"ה בהר פ' 'סיפרא'
ששם 76) אףֿעלֿפי לעניננו, המתאים הפסוק את כתב רבינו

אחר. פסוק נזכר

.ÊËd¯ÎÓ77ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,¯È„ ‰‡Óa ÔBL‡¯Ï ¿»»¿ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ
ÌÚ ‡l‡ ·MÁÓ BÈ‡ - Ï‡‚Ï ÔB„‡‰ ‰ˆ¯Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿»»»»ƒ¿…≈¿«≈∆»ƒ

ÔBL‡¯‰78d¯ÎÓ .BÏ ¯ÎÓ ¯L‡ LÈ‡Ï :¯Ó‡pL ; »ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆»«¿»»
‰Ê È¯‰ - ‰‡Óa ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,ÌÈ˙‡Óa ÔBL‡¯Ï¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»¬≈∆

ÔB¯Á‡‰ ÌÚ ·MÁÓ79ÔÎÂ .80‰‡Óa ¯ÎÓ Ì‡ ¿«≈ƒ»«¬¿≈ƒ»«¿≈»
¯În‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰Â Á˜Bl‰ „Èa ‰ÁÈaL‰Â¿ƒ¿ƒ»¿««≈««¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈
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¯ÎnM ‰Ó ÈÙÏ ·MÁÓ - ÌÈ˙‡Óa81d¯ÎÓ Ì‡Â . ¿»«ƒ¿«≈¿ƒ«∆»«¿ƒ¿»»
‰‡Óa ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰Â ‰ÙÈÒÎ‰Â ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈¿≈»

‡È‰M ‰Ó ÈÙÏ ·MÁÓ -82¯ÎBÓ Ák ÌÈtÈÓ ÌÏBÚÏe . ¿«≈¿ƒ«∆ƒ¿»¿«ƒ…«≈
.Á˜Bl‰ Ák ÔÈÚ¯Óe ,‰fÁ‡ ‰„O¿≈¬À»¿≈ƒ…««≈«

שם 77) ותוספתא א. ל, ערכין ומשנה ה"ג, שם 'סיפרא'
עבור 78)פ"ה. העודף את לראשון שמחזיר כלומר,

ממנו. שקיבל דינר מאה לפי היובל, עד שנותרו השנים
המוכר. לטובת את 79)והיינו, והשיב שנאמר, שם:

מקובצת' ב'שיטה וראה בתוכה. אשר לאיש לאיש, העודף
ה. אות יהודה.80)שם בן דוסתאי כרבי שם,81)שם,

לפי  (היינו, שבידו העודף העודף, את והשיב שנאמר: ב.
מהלוקח). שקיבל דינר העודף 82)מאה העודף, שם:

עתה). שוויה (לפי שבקרקע

.ÊÈ¯ÎBn‰83,˙B¯Á‡ ˙B„O BÏ eÈ‰Â B˙fÁ‡ ‰„O «≈¿≈¬À»¿»»¬≈
ÔÈ‡ - ¯ÎnL ‰„O Ï‡‚Ï È„k ˙B„O‰ Ì˙B‡Ó ¯ÎÓe»«≈»«»¿≈ƒ¿…»∆∆»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL84¯Ó‡pL ;85„Ú - B˙l‡‚ È„k ‡ˆÓe : ¿ƒ∆∆¡«»»¿≈¿À»«
ÔÎÂ .¯ÎnL ‰ÚLa BÏ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡ˆÓiL86Ì‡ ∆ƒ¿»»»∆≈»¿»»∆»«¿≈ƒ

B„È ‰‚ÈO‰Â :¯Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ï‡‚Ï ‰ÂÏ»»ƒ¿…≈¿ƒ∆∆¡«¿ƒƒ»»
.‰ÂÏiL ‡Ï -…∆ƒ¿∆

שם.83) הגר"א וכגירסת וה', ה"ב, שם ו'סיפרא' שם, משנה
ויפה 84) קרובה שמכר והשדה ורעות, רחוקות הן אם אפילו

ב.85)(שם). ל, שם.86)שם ו'סיפרא' משנה,

.ÁÈ‡ˆÓ87ËÚÓ88- ¯ÎnL ‰„O‰ ÈˆÁ Ï‡‚Ï ‰ˆ¯Â »»¿«¿»»ƒ¿…¬ƒ«»∆∆»«
˙‡ Ï‡Bb B‡ - B˙l‡‚ È„k :¯Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆¡«¿≈¿À»≈∆

eˆ¯ Ì‡Â .Ï‡B‚ BÈ‡ B‡ dlk89- Ï‡‚Ï ÂÈ·B¯˜ À»≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿…
.ÂÈÏ‡ ·¯w‰ BÏ‡‚ ‡·e :¯Ó‡pL ;ÌÈÏ‡Bb¬ƒ∆∆¡«»…¬«»…≈»

כנ"ל.88)שם.87) שמכר, בשעה לו מצוי שאינו דבר
ה"א.89) סוף שם 'סיפרא'

.ËÈÔ˙Bp‰90;Ï·Bia BÏ ˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - ‰zÓ e‰„O «≈»≈«»»¬≈∆∆«≈
¯Ó‡pL91˙‡ ˙Ba¯Ï - B˙fÁ‡ Ï‡ LÈ‡ e·Lz : ∆∆¡«»Àƒ∆¬À»¿«∆

‰zn‰92. ««»»

מאיר.90) כרבי ולא כחכמים ב. נב, בכורות משנה,
לפני 91) לגאול הנותן יכול במתנה אם וצ"ע, שם. גמרא

שם). (רש"ש ה"ד פי"ב להלן חומה, ערי בבתי כמו היובל,
(חידושי 92) ביובל חוזרת אינה רבים מתנת כי אומרים יש

לג). כד, ביהושע הרד"ק בשם הרמב"ם על איגר ר"ע

.ÎÔÈÁ‡‰93˙BÁB˜Ïk - e˜ÏÁL94‰Ê ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,Ô‰ »«ƒ∆»¿¿»≈«¬ƒƒ∆
ÏËa˙ ‡ÏÂ ,Ï·Bia B˜ÏÁ ‰ÊÏ95kÓ Ô˙wÏÁ˙BÓ »∆∆¿«≈¿…ƒ»≈¬À»»ƒ¿

¯BÎa‰ ÔÎÂ .‰˙È‰L96ÌaÈÓ‰Â97¯ÈÊÁÓ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ∆»¿»¿≈«¿¿«¿«≈≈∆»ƒ«¬ƒ
ÏËBÂ ,ÏËpL ˜ÏÁ Ï·Bia98.Bc‚kL ˜ÏÁ‰ «≈≈∆∆»«¿≈«≈∆∆¿∆¿

יוחנן.93) רבי אמר אסי כרבי שם, כלומר,94)בכורות
שני  של חלקו תמורת חלקו את לחבירו אחד כל מכר כאילו
שזה  הדבר שהוברר "ברירה", אומרים אנו ואין הוא. שקיבל

השני. של חלקו וזה הושעיא,95)חלקו רב "מתיב שם:
הם, לקוחות ואם (כלומר, הבכורה ביובל חוזרין שאין ואלו

אין  מאי אלעזר, רבי ליה אמר לחזור). צריכה הבכורה היתה
את  מבטלים שאין רבינו, וסובר לבטלה". חוזרין אין חוזרין,
אלא  רש"י), (כפירוש מחדש ומחלקים הראשונה החלוקה

(כסףֿמשנה). חלקיהם את שם:96)מחליפים במשנה
כנ"ל, לבטלה חוזרין אין (כלומר, ביובל חוזרין שאין ואלו
והמתנה  אחיו אשת את והמייבם אשתו את והיורש הבכורה,
(הלכה  כמכר המתנה אומרים וחכמים מאיר. רבי דברי
לרבי  חכמים מודים הדברים שבשאר משמע כנ"ל. כחכמים,
לרבות  "תשובו", דרבנן טעמייהו מאי שם: ובגמרא מאיר).
חוזרים  אינם (ולכן נינהו ירושה כולהו והני המתנה, את

נחלות 97)ביובל). מהל' (פ"ג המת אחיו נכסי כל שיורש
בכור, הכתוב שקראו ממה שם, בבכורות כן ולמדו ה"ז).

תלד". אשר הבכור "והיה כנ"ל.98)שנאמר:

.‡ÎL¯Bi‰ Ï·‡99˙M¯iL Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ˙‡ ¬»«≈∆ƒ¿««ƒ∆¿À«
Ì‰È¯·cÓ ÏÚa‰100˜efÁ eOÚ -101ÏLk Ì‰È¯·„Ï «««ƒƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆

Ì‡Â .Ï·Bia ¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â ,‰¯Bz102˙Èa ‰pnÓ L¯È »¿≈«¬ƒ«≈¿ƒ»«ƒ∆»≈
˙B¯·w‰103‰ÁtLÓ È·Ï ¯ÈÊÁÈ -104Ì‚t ÌeMÓ , «¿»«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿«
‰ÁtLÓ105ÔÈkÓe ,‰ÈÓ„ BÏ ezÈÂ ,106¯·˜ ÈÓ„ BÏ ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»¿«ƒ¿≈∆∆

BzL‡107d˙¯e·˜a ·iÁ È¯‰L ,108. ƒ¿∆¬≈«»ƒ¿»»

כנ"ל.99) ופ"א 100)שם, ה"ג, אישות מהל' פי"ב ראה
שטעמו  שם, אמרו שהרי רבינו, וכוונת ה"ח. נחלות מהל'
ביובל, מחזיר אינו אשתו את שהיורש הסובר מאיר רבי של
שלמאןֿ מזה משמע דאורייתא, הבעל שירושת משום הוא
אשתו  קבורת תחת לו ותקנוה דרבנן, הבעל ירושת דאמר
וחוזרת  כמכר היא הרי ד). ה"ב, שם אישות בהל' (כנ"ל

רבנן 101)ביובל. שויהו יובל "גבי ב: קלט, בבאֿבתרא
יצטרך  (שלא דידיה" פסידא משום כיורש, הבעל) (את
גבי, ד"ה שם בתוספתא וראה כנ"ל). לקרובים, להחזיר

שמח'. ברוקה.102)וב'אור בן יוחנן כרבי שם, בכורות
שם.103) להם 105)ביובל.104)גמרא, הוא שגנאי

אחרים  בקברות יקברו והם עמהם, נקברים אחרים שיהיו
חיזוק  חכמים כאן עשו לא ולכן פד.) בכתובות (רש"י
מהל' פכ"ד וראה כנ"ל. ביובל, תחזור שלא לדבריהם
ברשב"ם  - ב ק, בתרא ובבבא שם. ובהערות הי"ז מכירה

משום. עבורו.107)שם.106)ד "ה משלמים שאינם
שם.108) אישות, בהל' ראה

á"ôùú'ä éøùú å"è éùéìù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הקרובין 1) ואם חומה. המוקפת עיר בתוך בית המוכר יבאר

לראשון  והמוכר המוכר. או הלוקח מת אם אותה, פודין
אדר  בחצי האחד בתים ב' מכר השנה. בתוך לשני וראשון
נמצא  ולא חדש י"ב הגיע אם שני. אדר בראש ואחד ראשון
בעיר  בית מכר ואם חומה. בעיר בית המקדיש ודין הלוקח.
בבתי  בית המוכר המכר. שנת תוך יובל והגיע חומה
על  אמות ד' בו שאין בית מוקפת. שאינה בעיר או החצרים
שראויה  העיר בירושלים. נחלט הבית ואם אמות, ארבע
כל  נתקדשו שני בבית עזרא שעלה כיון חומה. עיר להקרא

הערים.
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.‡‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ¯ÈÚ CB˙a ˙Èa ¯ÎBn‰2‰Ê È¯‰ - «≈«ƒ¿ƒ«À∆∆»¬≈∆
L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk dÏ‡B‚3¯ÎnL ÌBiÓ4˙Ú ÏÎa ¬»»¿≈»»…∆ƒ∆»«¿»≈

‰ˆ¯iL5- ˙BcÙÏ ‰ˆB¯LÎe .¯ÎnL ÌBia elÙ‡Â , ∆ƒ¿∆«¬ƒ«∆»«¿∆∆ƒ¿
Ô˙B6ÌeÏk Á˜BlÏ Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Á˜lL ÌÈÓc‰ Ïk7. ≈»«»ƒ∆»«¿≈≈««≈«¿

הארץ.2) כיבוש עד 3)בשעת גאולתו "והייתה שנאמר
ממכרו". שנת מיום 4)תום חודש עשר שנים כלומר,

כשנה. לו תיחשב תשרי, משהגיע אומרים: ואין ליום.
אחוזה.5) שדה במוכר כמו שנים שתי מחכה ואינו
כספו,6) כל מקבל (שהלוקח ריבית כמין זה הרי שם:

המעות  החזקת תמורת המוכר בשדה שהשתמש ונמצא
במכר). ולא בהלוואה, אלא ריבית (שאין ריבית ואינו בידו),

אחוזה.7) שדה כדין ולא

.·BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»∆»«≈«¿
B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡8BÏ LÈÂ .9;B˙BcÙÏÂ ÂÈÒÎpÓ ¯kÓÏ ƒƒƒ»»¿≈ƒ¿…ƒ¿»»¿ƒ¿

ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡‚È ‡ÏÂ ,Ï‡‚ÈÂ ‰ÂÏÈ ‡Ï Ï·‡10. ¬»…ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…ƒ¿««¬»ƒ

זה.8) לעניין אחוזה לשדה חומה עיר בית הוקש שלא
בשדה 9) שנאמר כשם גאולתו" כדי "ומצא כאן נאמר שלא

לשדה 10)אחוזה. חומה עיר בית הוקש זה שלעניין

אחוזה.

.‚‰cÙÈ - Á˜Bl‰ ˙Ó11Ba „iÓ12˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«ƒ¿∆ƒ«¿¿≈ƒ≈
L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk d˙BcÙÏ B·Ï LÈ - ¯ÎBn‰13. «≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿≈»»…∆

אותו 12)המוכר.11) לקונה דתימא "מהו שם: בגמרא
לן  משמע קא קנה, לא הלוקח) (בן והא רחמנא, אמר

מקום". מכל גאולתו ואיש 13)והייתה דתימא "מהו שם:
משמע  קא מכר, לא המוכר) (בן והאי רחמנא, אמר ימכר כי

מקום". מכל גאולתו והייתה לן

.„‰M‰ CB˙a ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,ÔBL‡¯Ï ¯ÎÓ14- »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»»
ÔÈBÓ15ÔBL‡¯Ï16‰BL‡¯ ‰L ‰ÓÏML ÔÂÈk . ƒ»ƒ≈»∆»¿»»»ƒ»

Ïk ÈMÏ ¯ÎÓ ¯ÎBn‰L ;ÈM‰ „Èa ˙Èa‰ ËÏÁ‰À¿«««ƒ¿««≈ƒ∆«≈»««≈ƒ»
B„ÈÏ ‡B·zL ˙eÎÊ17‡ÏÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ÚÈb‰ . ¿∆»¿»ƒƒ«¿≈»»…∆¿…

Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Á˜Bl‰ „Èa ˙ËÏÁ BÊ È¯‰ - dÏ‡‚¿»»¬≈∆¿∆∆¿««≈«¿≈ƒ»«
‰zÓ ˙Èa‰18È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk BÏ‡‚ ‡ÏÂ ««ƒ«»»¿…¿»»¿≈»»…∆¬≈

.‰zÓ BÏ Ô˙pL ‰Ê „Èa ËÏÁ ‰Ê∆∆¿»¿«∆∆»««»»

המכר.14) משעת חודש.15)הראשונה משעת 16)י"ב
למי  (משמע, שנה לו מלאת עד "שנאמר: ושם: המכר.

רש"י)". - מונין שלו אחוזה הייתה 17)שהייתה ואילו
נחלטת  כשמכרה, ולכן לו, נחלטת הייתה בידו הקרקע

ביובל. יצא לא לדורותיו, אותו היא 18)לקונה זו, והלכה
כמכר. שמתנה הסוברים נב: בבכורות כחכמים

.‰;dÙBÒ „Ú ËÏÁ BÈ‡ - ˙¯aÚÓ ‰L ‰˙È‰»¿»»»¿À∆∆≈∆¿»«»
L„Á ‡È·‰Ï - ‰ÓÈÓ˙ ‰L BÏ ˙‡ÏÓ „Ú :¯Ó‡pL∆∆¡««¿…»»¿ƒ»¿»ƒ…∆

.¯eaÚ‰»ƒ

.Â„Á‡Â ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa „Á‡ ,ÌÈza ÈL ¯ÎÓ»«¿≈»ƒ∆»«¬ƒ¬»ƒ¿∆»
ÔÂÈk - ÈL ¯„‡ L‡¯a ¯ÎnL ‰Ê :ÈL ¯„‡ L‡¯a¿…¬»≈ƒ∆∆»«¿…¬»≈ƒ≈»

‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡a „Á‡ ÚÈb‰L19BÏ ‰˙ÏÚ ∆ƒƒ«∆»«¬»∆»»«»»»¿»

‰L20‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa ¯ÎnL ‰ÊÂ ; »»¿∆∆»««¬ƒ¬»ƒ…»¿»
„¯iL ÈtÓ ,‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡ ÈˆÁ „Ú ‰L BÏ»»«¬ƒ¬»∆»»«»»ƒ¿≈∆»«

¯eaÚ‰ L„Áa Á˜Bl‰21. «≈«¿…∆»ƒ

פשוטה.19) אדר 20)שהייתה בראש ירד כאילו זה שהרי
מעוברת. שאינה שנה שהוא 21)של ראשון באדר היינו,

נחלטת  השדה אין מעוברת שבשנה הדין עליו וחל מעובר,
הבאה. שנה של אדר אמצע עד היינו, סופה, עד

.ÊÚÈb‰22‡ˆÓ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ÌBÈ23Á˜Bl‰ ƒƒ«¿≈»»…∆¿…ƒ¿»«≈«
ÔÈc ˙È·a ÂÈ˙BÚÓ ÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ˙BcÙÏƒ¿ƒ∆¬≈∆«ƒ«¿»¿≈ƒ

B˙È·Ï ÒÎÂ ˙Ïc‰ ˙‡ ¯·BLÂ24‡B·iL È˙ÓÈ‡Â , ¿≈∆«∆∆¿ƒ¿»¿≈¿≈»«∆»
.ÂÈ˙BÚÓ ÏhÈÂ ‡B·È - Á˜Bl‰«≈«»¿ƒ…¿»

הלל.22) כתקנת שם: באותו 23)משנה שנטמן כלומר,
לו. חלוט הבית שיהיה כדי כרחו 24)יום, בעל שהנתינה

נזקק  שהלל אלא מקום, בכל טובה, נתינה היא המקבל של
בפני  שלא היא אם אפילו טובה הנתינה שתהא לתקן,

כאן. כמו המקבל

.Á„iÓ ¯Á‡ BÏ‡‚e ,‰ÓBÁ ¯ÈÚ ˙Èa LÈc˜n‰««¿ƒ≈ƒ»¿»«≈ƒ«
BÏ ‰˙ÏÚL ÔÂÈk - Lc˜‰‰25„iÓ Ï‡‚pL ‰ÚMÓ ‰L «∆¿≈≈»∆»¿»»»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ«

Ï‡Bb‰ „Èa ËÏÁ ,ÂÈÏÚa BÏ‡‚ ‡ÏÂ Lc˜‰‰26ÔÈ‡L . «∆¿≈¿…¿»¿»»∆¿«¿««≈∆≈
B˙‡ ‰wÏ :¯Ó‡pL ;Á˜Bl‰ ‡l‡ ,ËÏBÁ Lc˜‰‰«∆¿≈≈∆»«≈«∆∆¡««…∆…

.ÂÈ˙¯„Ï¿……»

מיד 26)לבית.25) ואפילו אותו", "לקונה קרא דאמר שם:
יצא  "לדורותיו", קרא אמר הקדש? ולחלטיה ההקדש.

דורות. לו שאין הקדש

.Ë˙L CB˙a Ï·BÈ ÚÈb‰Â ‰ÓBÁ ¯ÈÚ ˙Èa ¯ÎÓ»«≈ƒ»¿ƒƒ«≈¿¿«
¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯În‰27Á˜Bl‰ „Èa ‰È‰È ‡l‡ ;Ï·Bia «∆∆≈≈«≈∆»ƒ¿∆¿««≈«

‡Ïn˙ B‡ ,¯În‰ ˙L Ïk Ï‡‚Ï ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯iL „Ú«∆ƒ¿∆«≈ƒ¿…»¿««∆∆ƒ»≈
.ËÏÁÈÂ ‰L»»¿«¿…

ביובל.27) יצא לא שנאמר:

.È˙ÙwÓ dÈ‡L ¯ÈÚa B‡ ÌÈ¯ˆÁ Èz·a ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ¿»≈¬≈ƒ¿ƒ∆≈»À∆∆
Èe‡¯k ‰ÓBÁ28‰ÙÈ ÁÎa Ï‡‚ ‰Ê È¯‰ -29ÔÈ„aL »»»¬≈∆ƒ¿»¿…«»∆∆¿ƒ

‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰ ÌÈza‰ ÔÈ„aLÂ ‰„O‰30Ì‡ ?„ˆÈk . «»∆¿∆¿ƒ«»ƒ«À»ƒ»≈«ƒ
„iÓ Ï‡‚Ï ‰ˆ¯31ÌÈza‰ ÔÈ„k ,Ï‡Bb -32ÌÈL ÚÈb‰ . »»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ«»ƒƒƒ«¿≈

È¯‰ - Ï‡‚ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚÏ‡B‚ ‰Ê33˙L „Ú »»…∆¿…»«¬≈∆≈«¿«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,Ï·Bi‰34Ï‡BbL ˙Ú·e .35ÌÚ ·MÁÓ - «≈¿ƒ«»¿≈∆≈¿«≈ƒ

ÏÎ‡M ‰Ó BÏ Ú¯B‚Â ¯ÎBn‰36Ï·BÈ ÚÈb‰ .37Ï‡‚ ‡ÏÂ «≈¿≈««∆»«ƒƒ«≈¿…»«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ˙Èa‰ ¯ÊBÁ -38. ≈««ƒ¿…»ƒ¿ƒ«»

שיבנו 28) לפני החומה ושּתּוקף הארץ. כיבוש בשעת היינו,
בתוכה. המוכר.29)החצרות כח את שמייפים היינו,

שמכר.31)כראוי.30) אינו 32)ביום אחוזה בשדה אבל
שנים. משתי לפחות לגאול בשנה 33)מותר אפילו

"וביובל  אמרו: שם שבגמרא משום דבר, של וטעמו השנייה.
בית  למוכר אלא נצרכה לא פפא, רב אמר לי? למה יצא,
מדמית  למאי שנייה. בשנה יובל בו ופגע החצרים, ערי בבתי
ללוקח  ליה איחלט ליה, מדמית חומה ערי לבתי אי ליה,
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בעי  השלמה ליה, מדמית אחוזה לשדה אי שנה), (אחרי
יצא". וביובל אצטריך להכי י"ב), הלכה י"א בפרק (כנ"ל
אף  כן אם המכר, של שנייה בשנה מדבר זה שפסוק ומכיוון
בשנה  הוא אף מדבר לו, הסמוך לו" תהיה "גאולה הפסוק

שנייה. בשנה אף שגואל ונמצא עיר 34)שנייה, בית אבל
ללוקח. נחלט והרדב"ז 35)חומה ראשונה. בשנה אפילו

מטעם  אלא גואל שאינו ראשונה שבשנה כתבו, שם והרש"ש
עיר  בית כדין שאכל מה לו גורע אינו - חומה עיר בית

הדמים 36)חומה. כל נותן בבתים אבל השדות. כדין
כלום. ללוקח גורע ואינו שנייה.37)שלקח, בשנה אפילו

אחר 38) ללוקח נחלט אלא כלל, יובל דין אין בבתים שהרי
חודש. י"ב

.‡È˙Bpb‰ ÔB‚k ,‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡e‰L Ïk39 …∆ƒ¿ƒƒ«»¿«ƒ
˙BÎ·BM‰Â ˙B‡ˆÁ¯n‰Â40ÌÈzak ‡e‰ È¯‰ -41; ¿«∆¿¬»¿«»¬≈«»ƒ

˙B„O‰ Ï·‡ .¯ÈÚa ¯L‡ :¯Ó‡pL42- ¯ÈÚ‰ CB˙aL ∆∆¡«¬∆»ƒ¬»«»∆¿»ƒ
ÔÈÏ‡‚43Ì˜Â :¯Ó‡pL ;¯ÈÚÏ ıeÁL ˙B„O‰ ÔÈ„k ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆»ƒ∆∆¡«¿»

‡Ï ,˙È·Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ˙Èa - ¯ÈÚa ¯L‡ ˙Èa‰««ƒ¬∆»ƒ«ƒ¿»«∆¿«ƒ…
.˙B„O‰«»

ליטע 39) דרך שכן אילנות של גנות ודווקא אילנות. [שבהם
ר' נחלקו שבהם תבואה, של שדות אבל בחצר, אילנות
לפי  מאיר, כר' הלכה אין שם, בערכין במשנה וחכמים מאיר
שם  שגם כג: בעירובין ועיין בחצר. תבואה לזרוע דרך שאין
וזריעות  כחצר, הם הרי שנטיעות לנטיעה זריעה בין חילקו

בדים".40)לא]. "בתי גם נזכרו שם ובסיפרא בברייתא
החומה, בתוך לבנותם היה שדרכם לפי השמיטו [ורבינו
חומה]. ערי כבתי אינו בחומה הבנוי בית אפילו והרי

חומה.41) ערי בתי כדין חודש, יב אחר ללוקח ונחלטים
דינן 42) העיר שבתוך ששדות שם, במשנה יהודה כר'

לעיר. שמחוץ היובל.43)כשדות עד

.·È- ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««
ËÏÁ BÈ‡44˙Èa‰ ÔÈ‡ - ÌÈÏLe¯ÈÂ .‰ÓBÁ È¯Ú Èz·k ≈∆¿»¿»≈»≈»ƒ»«ƒ≈««ƒ
da ËÏÁ45BÈ‡ - ‰ÓBÁa Èea‰ ˙È·e .46È¯Ú È˙ak ∆¿»»«ƒ«»«»≈¿»≈»≈

.‰ÓBÁ»

"ובית 44) (שנאמר: בהו" כתיב דבית טעמא, "מאי שם:
בית). קרוי אינו זה משיעור ופחות חומה", עיר מושב
לזריעה. ראוייה שאינה כשדה דינו בית, זה שאין ומכיוון

חומה 45) לו אשר הבית וקם דכתיב, שם: קמא בבבא
נ  לא וקסבר לדורותיו, אותו לקונה תחלקה לצמיתות,

להקנותו  יכול איש אין ולכן כלומר, לשבטים. ירושלים
חצרים. ערי כבתי ודינו שם, אמר 46)קרקע שם: ובגמרא

החלון, בעד "ותורידם דרשו: אחד מקרא ושניהם יוחנן, רבי
סבר  שמעון ר' יושבת". היא ובחומה החומה, בקיר ביתה כי
יהודה  ור' החומה), בעיר כיושבת היא (שהרי דקרא כפשטיה

חומה. בעיר ולא יושבת היא בחומה סבר,

.‚Èd˙ÓBÁ ‰È˙BbbL ¯ÈÚ47dÈ‡ - d˙ÓBÁ Ìi‰L B‡ ƒ∆«∆»»»∆«»»»≈»
‰ÓBÁ ˙ÙwÓk48. ¿À∆∆»

ותכופות 47) בבתים, הקיפוה אלא חומה, הקיפוה שלא
כחומה. לזו, זו חצרים.48)הבתים ערי כבתי ובתיה

(שגגותיה  איגר שור ולא חומה, רבנן, תנו שם: ובברייתא
(בראשית  כמפורש חומה היינו שור כלומר, רש"י. - חומתה
גגותיה  שהיו גג. דהיינו איגרא, כמו הוא ואיגר כב) מט,

חומתה. שימה לטבריה פרט סביב, חומתה).

.„ÈLÏL Ba ‰È‰iL „Ú ‰ÓBÁ È¯Ú ‡¯˜ ÌB˜n‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿»»≈»«∆ƒ¿∆»
Á,¯˙È B‡ ÌÈza ÈL Ô‰Ó ¯ˆÁ ÏÎ·e ,¯˙È B‡ ˙B¯ˆ¬≈»≈¿»»≈≈∆¿≈»ƒ»≈

˙B¯ˆÁ‰ e·È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‰ÓBÁ ‰eÙÈwÈÂ¿«ƒ»»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¬≈
BÎB˙a49‡lL B‡ ,Ûw‰ Ck ¯Á‡Â ·LiL ÌB˜Ó Ï·‡ . ¿¬»»∆»«¿««»À«∆…

¯ÈÚ BÈ‡ - ÌÈza ÈL ÏL ˙B¯ˆÁ LÏL Ba eÈ‰»»¬≈∆¿≈»ƒ≈ƒ
.ÌÈ¯ˆÁ‰ Èz·k BaL ÌÈza ‡l‡ ,‰ÓBÁ»∆»»ƒ∆¿»≈«¬≈ƒ

(49- חומה" עיר מושב בית ימכור כי "ואיש שנאמר:
מושב  ונעשה נבנה שהבית (היינו, ישב ולבסוף "שהוקף

הוקף". ולבסוף שישב ולא חומה), לה היה שכבר בעיר

.ÂËÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡50˙ÚLa ˙Ùwn‰ ‰ÓBÁ ÏÚ ‡l‡51 ≈¿ƒ∆»«»«À∆∆ƒ¿«
‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ¯ÈÚ ?„ˆÈk .ı¯‡‰ Leakƒ»»∆≈«ƒ∆…»¿»À∆∆»
˙ÙwnL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡‰ ˙‡ ÚLB‰È L·kL ‰ÚLa¿»»∆»«¿À«∆»»∆««ƒ∆À∆∆

‰zÚ52‰˙È‰L ¯ÈÚÂ ;ÌÈ¯ˆÁ‰ Èz·k ‡È‰ È¯‰ - «»¬≈ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿ƒ∆»¿»
˙ÙwÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»ƒ≈¿À«««ƒ∆≈»À∆∆

‰zÚ53˙ÙwÓk ‡È‰ È¯‰ -54ÔÂÈÎÂ .Ôa¯Áa eÏbL «»¬≈ƒ¿À∆∆¿≈»∆»¿À¿»
‰ÓBÁ È¯Ú ˙M„˜ ‰ÏËa - ÔBL‡¯55ÈÓÈa eÈ‰L ƒ»¿»¿À«»≈»∆»ƒ≈

eLc˜˙ - ‰iM‰ ‰‡Èaa ‡¯ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈk .ÚLB‰È¿À«≈»∆»»∆¿»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿«¿
˙Ú‰ B˙B‡a ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ÌÈ¯Ú‰ Ïk56ÈtÓ . »∆»ƒ«À»»¿»≈ƒ¿≈

Ô˙‡È·k - ‰iL ‰‡Èa ‡È‰L ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa Ô˙‡ÈaL∆ƒ»»ƒ≈∆¿»∆ƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»
ÔÈhÓL eÓ - ÚLB‰È ÈÓÈa Ô˙‡Èa ‰Ó :ÚLB‰È ÈÓÈaƒ≈¿À««ƒ»»ƒ≈¿À«»¿ƒƒ

˙BÏ·BÈÂ57;¯OÚÓa e·iÁ˙Â ,‰ÓBÁ È¯Ú Èza eLc˜Â , ¿¿¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈
˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL eÓ - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa Ì˙‡Èa Û‡58, «ƒ»»ƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿¿

¯OÚÓa e·iÁ˙Â ,‰ÓBÁ È¯Ú Èza eLc˜Â59. ¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈

חומה.50) כמוקפות ערים להחשיב מימות 51)כלו',
נון. בן ראשון.52)יהושע בית בזמן בזמן 53)היינו,

חומה, עיר בית דין לה אין החורבן לאחר אבל ראשון. בית
פי  על ואף לבוא. לעתיד קדשה לא ראשונה קדושה שהרי
סוברת  יוסי בר אלעזר ר' של הנ"ל שהברייתא שאמרו
הלכה  אין זה בפרט - לבוא לעתיד קידשה ראשונה קדושה

לא 54)כמותו. "לו קרי =) חומה לוא "אשר שנאמר:
לכן". קודם לו והיה עכשיו לו שאין פי על אף - חומה")

שהייתה 55) לפי ראשונה, שקדושה שמוע. בן  אלעזר כר'
לעתיד  קדשה ולא לשעתה קדשה בלבד, הכיבוש מפני

שנייה.56)לבוא. של 57)בקדושה שנה י"ד לאחר
וחילוק. שמיטין.58)כיבוש מצד 59)לקדש והנה,

אבל  התורה, מן במעשרות להתחייב ראויים היו הקדושה
מדרבנן. אלא מתחייבים אינם כולם, באו שלא מכיוון

.ÊËeÒkiL ˙Úa ,˙ÈLÈÏL ‰‡È·a ‡B·Ï „È˙ÚÏ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»≈∆ƒ»¿
Èza eLc˜ÈÂ ,˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL ˙BÓÏ eÏÈÁ˙È ı¯‡Ï»»∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿¿ƒ«¿»≈

eLaÎiL ÌB˜Ó Ïk ·iÁ˙ÈÂ ,‰ÓBÁ È¯Úe‰60 »≈»¿ƒ¿«≈»»∆ƒ¿¿
˙B¯OÚÓa61ı¯‡‰ Ï‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ E‡È·‰Â :¯Ó‡pL . ¿««¿∆∆¡«∆¡ƒ¬¿»¡…∆∆»»∆

˙M¯ÈÏ E˙M¯È LÈwÓ - dzL¯ÈÂ EÈ˙·‡ eL¯È ¯L‡¬∆»¿¬…∆ƒƒ¿»«ƒ¿À»¿ƒÀ«
[da] ‚‰B ‰z‡ - EÈ˙B·‡ ˙M¯i ‰Ó :EÈ˙B·‡¬∆«¿À«¬∆«»≈»
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da ‚‰B ‰z‡ E˙M¯È Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈«¿À»¿«»≈»
.el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈

אבל 60) עזרא. בימי בהם החזיקו שלא המקומות היינו
בקדושתם, הם הרי עזרא, בימי בהם שהחזיקו המקומות
לפי  לבוא, לעתיד וקדשה לשעתה קדשה שנייה שקדושה
החזקה, מצד אלא הכיבוש, מצד הייתה לא עזרא שקדושת

בטלה. לא אלה 61)וחזקה בכל יתחייבו כולם, כשיבואו
התורה. מן

á"ôùú'ä éøùú æ"è éòéáø íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
נותנין 1) לשבת. ערים לוי לשבט לתת ישראל שנצטוו יבאר

לויים  להיפך. או מגרש עיר עושין ואם קברות. בית עיר לכל
אבי  את שירש ישראל כישראל. גואלין אם שדה שמכרו
שלא  כנען. בארץ ינחלו שלא מוזהרין לוי ששבט לוי. אמו
מלקות. חייבים נטלו ואם בביזה, חלק הכהן או הלוי יטול

.‡ı¯‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÂÏ Ë·L2, ≈∆≈ƒ««ƒ∆≈»∆≈∆»»∆
eeËˆ ¯·k3˙·LÏ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï ÔzÏ Ï‡¯OÈ ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ≈»∆»ƒ»∆∆

ËÏ˜Ó È¯Ú LL Ì‰ ÌÈ¯Ú‰Â .Ì‰ÈL¯‚Óe4Ô‰ÈÏÚÂ , ƒ¿¿≈∆¿∆»ƒ≈≈»≈ƒ¿»«¬≈∆
˙B¯Á‡ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈÙÈÒBnLÎe .¯ÈÚ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzL¿«ƒ¿«¿»ƒƒ¿∆ƒƒ»≈ƒ¿»¬≈

ÁÈLn‰ ÈÓÈa5ÌiÂÏÏ Ïk‰ -6. ƒ≈«»ƒ««…«¿ƒƒ

כל 2) הלויים לכהנים יהיה "לא א): יח, (דברים שנאמר
כט, יד, שם נאמר וכן ישראל". עם ונחלה חלק לוי שבט
ולהלן  קכב. בתרא בבבא ברייתא ועיין לג. יג, וביהושע

י. ישראל 3)בהלכה בני את "צו ב): לה, (במדבר שנאמר
לערים  ומגרש לשבת, ערים אחוזתם מנחלת ללוים ונתנו
ב. בא, ביהושע וראה ללוים". תתנו סביבותיהם

ו.4) שם, "ואם 5)במדבר חֿט): יט, (דברים שנאמר
על  ערים שלש עוד לך ויספת וגו', גבולך את אל' ה' ירחיב
רוצח  מהלכות בפ"ח וראה שם. רש"י ועיין האלה". השלש

ד. וכו'.6)הלכה מקום לך ושמתי רבנן, "תנו יב: במכות
ר"ח), – מקום לך (כלומר, מקום בחייך. לך, ושמתי
יהיו  מקלט ערי ואף קולטת, לויה מחנה (שתהא ממקומך
מקום, לך ושמתי הקב"ה: וכשאמר רש"י). – לויה ערי
ועל  שלעתידֿלבוא, הערים לשלש אף הכוונה היתה בוודאי
ללויים. שייכות המקלט שערי ממקומך, מקום, דרשו: הכל
ללויים  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם ומכאן באורֿשמח. וראה
ארץ  שעתידה שם, בתרא בבבא שאמרו ומה ונחלה. חלק
השלשה  החלק שבטים, עשר לשלשה שתתחלק ישראל
בסוף  כמפורש המשיח, למלך אלא לוי לשבט יהיה לא עשר
ח. הלכה מלכים מהלכות בפ"ד רבינו פסק וכן שם, הסוגיא

רעו. לאוין הסמ"ג כדעת ולא

.·ÌÈ¯Ú‰ ÈL¯‚Ó7‰¯Bza eL¯t˙ ¯·k8Ì‰L ƒ¿¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«»∆≈
‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙LÏL9.‰ˆeÁÂ ¯ÈÚ‰ ¯ÈwÓ Áe¯ ÏÎÏ ¿∆¬»ƒ«»¿»«ƒƒ»ƒ»»

Ôl‰Ïe ,·È·Ò ‰n‡ ÛÏ‡ ‰ˆeÁÂ ¯ÈÚ‰ ¯ÈwÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»ƒ»»∆∆«»»ƒ¿«»
‰Ó„˜ ˙‡t ˙‡ ¯ÈÚÏ ıeÁÓ Ì˙cÓe :¯ÓB‡ ‡e‰≈«…∆ƒ»ƒ∆¿«≈¿»

L¯‚Ó - ÌÈBL‡¯‰ ÛÏ‡ ;¯ÓB‚Â ‰n‡a ÌÈtÏ‡10, «¿«ƒ»«»¿≈∆∆»ƒƒƒ¿»
.ÌÈÓ¯Îe ˙B„OÏ - L¯‚nÏ ıeÁ ÔÈ„„BnL ÌÈtÏ‡Â¿«¿«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»¿»¿»ƒ

אמה 7) לאלף נקבע "מגרש" השם של שעיקרו אףֿעלֿפי
ששמן  האחרות האלפים את גם כולל הוא – העיר שבצד

הסמוכה. בהלכה וראה לה.8)"שדה". במדבר
ולא 9) הגלילי יוסי ר' של בנו אליעזר כר' כז: בסוטה משנה

שבת. לתחום ואלפיים למגרש אלף הדורש עקיבא, כרבי
כאן  מחבירו, עקיבא כרבי שהלכה בידינו, שכלל ואףֿעלֿפי
אין  דאורייתא, שתחומין היסוד על בנויה עקיבא רבי שדעת
שתחומין  מקומות בכמה מבואר כי עקיבא, כרבי הלכה
ופסק  א. הלכה שבת מהלכות בפכ"ז רבינו פסק וכן דרבנן,
רבי  בשם נו: בעירובין כברייתא ולא כמשנתנו, רבינו
אמה  אלפים אלא ללויים היו שלא הסוברת יוסי בן אליעזר
שם). כברייתא משנתנו את אף מפרש (ורש"י הערים סביב
פ"ה, סוף סוטה ובתוספתא פ"ה, סוף ערכין בתוספתא וראה

לנוי 10)וצ"ע. ומאילנות, ומבתים מזריעה פנויה רחבה
שם. ברש"ש וראה שם). (רש"י לאויר לה להיות העיר

.‚ÔÈ˙BÂ11‰Ê ÌeÁ˙Ï ıeÁ ˙B¯·w‰ ˙Èa ¯ÈÚ ÏÎÏ12, ¿¿ƒ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿∆
ÌeÁ˙a Ì‰È˙Ó ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡L13:¯Ó‡pL ;Ì‰È¯Ú ∆≈¿ƒ≈≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¡«

Ì‰ÈL¯‚Óe14- Ì˙iÁ ÏÎÏe ÌLÎ¯ÏÂ ÌzÓ‰·Ï eÈ‰È ƒ¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿À»¿…«»»
‰¯e·˜Ï ‡ÏÂ ez ÌÈiÁÏ15. ¿«ƒƒ¿¿…ƒ¿»

אבהו.11) רבי בשם יב. אלפים 12)מכות שלשת של
להלן. וראה רוקח).13)אמה, (מעשה "בתחום" צ"ל:

שדות 14) של אמה אלפים שגם אמה, אלפים שלשת היינו
הנ"ל  בפסוק ונכללו מגרשים, בתורה נקראו וכרמים
שם: הפסוקים לשון זו שהרי לקבורה, ולא ניתנו' ֲָָשל'חיתם
לבהמתם  יהיו ומגרשיהם וגו' לערים ומגרש לשבת "ערים
אלף  וגו' תתנו אשר הערים ומגרשי חיתם. ולכל ֲָָולרכושם
וגו' באמה אלפים קדמה פאת את וגו' ומדותם סביב. אמה

הערים". מגרשי להם יהיה בעיר 15)זה שמת לרוצח פרט
רוצח  מהלכות ופ"ז שם, (גמרא שם אותו שקוברים מקלטו,

מיוחד. מפסוק שם) (מכות זאת ולמדו ח). ג, הלכות

.„ÔÈ‡16ÌiÂÏ‰ È¯Úa ÔÈOBÚ17Ó ‡ÏÂ L¯‚Ó ¯ÈÚL¯‚ ≈ƒ¿»≈«¿ƒƒƒƒ¿»¿…ƒ¿»
L¯‚Ó ‰„O ‡ÏÂ ‰„O L¯‚Ó ‡ÏÂ ,¯ÈÚ18:¯Ó‡pL . ƒ¿…ƒ¿»»∆¿…»∆ƒ¿»∆∆¡«

.¯ÎnÈ ‡Ï Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ‰„Oe¬≈ƒ¿«»≈∆…ƒ»≈

לג:16) בערכין שדה 17)משנה עושים ישראל בערי אבל
אלעזר  כרבי עיר, ומגרש להלן) (ראה שדה ומגרש מגרש,
כד: בתרא בבבא משנה שסתם (רדב"ז), שם במשנה
(לפי  השני ללשון ובין שם הראשון ללשון בין כוותיה,
בשיטהֿמקובצת  שהובא רבינו, של רבו מיגאש ר"י נוסחת
שהביא  מה לפי שם, בערכין הוא (וכן לישנא "ולהך שם:
אלעזר  רבי דאמר תרסה) סימן בהר פרשת שמעוני בילקוט
זרעים, מילי הני שדה. מגרש לא אבל מגרש, שדה עושים
שלעולם  הראשון, כלשון רבינו ופסק עבדינן"). אילנות אבל
מן  האילנות את מרחיקין בדין שם המשנה והביא מותר,
א. הלכה שכנים מהלכות בפ"ז ראה העיר, נוי משום העיר

וכדלהלן:18) שמב), מצוה (חינוך עיר שדה ולא עיר ולא
כמו  הדבר להחזיר שאפשר לפי אלו, לאוין על לוקין ואין

י. הלכה להלן וראה שח). מצוה (מנחתֿחינוך שהיה

.‰ÈtÓe19- ¯ÎnÈ ‡Ï ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
‰„O‰ ‡l‡ ,‰pLÈ ‡Ï20„Á‡ Ïk - ¯ÈÚ‰Â L¯‚n‰Â21 …¿À∆∆»«»∆¿«ƒ¿»¿»ƒ»∆»
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ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ ‡e‰L ˙BÓk ÔzLÏMÓ22È¯Ú ¯‡La ƒ¿»¿»¿∆¿»¿≈ƒ¿»»≈
.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

מדכתיב:19) והא כלל, ימכר לא "אילימא שם: בגמרא
לא  מאי אלא דמזבני. מכלל ללוים, תהיה עולם גאולת

ישנה". לא ושדה,20)ימכר, תורה: שאמרה כלומר,
עריהם. מתחילה 22)כנ"ל.21)מגרש, שמכאן נראה

דין  רק ישנו ישראל ערי שבשאר הכוונה, ולפיֿזה ו. הלכה
שכתב  מה וזה לשדה, או למגרש עיר עושין שאין אחד
רבי  "אמר היא: במשנה רבינו וגירסת ו. בהלכה רבינו
מגרש  מגרש, שדה עושין ישראל בערי אבל וכו'. אלעזר
ולא  עיר, מגרש שם), בתרא בבבא הראשון (כלשון שדה
הגירסא  היא וכן ישראל". ערי את יחריבו שלא מגרש עיר

פ"ה. סוף שם בתוספתא

.Â¯zÒÈ ‡Ï23B˙Èa ˙‡ Ì„‡24‡ÏÂ ‰p‚ B˙BOÚÏ …ƒ¿…»»∆≈«¬ƒ»¿…
ÚhÈ25‰pb B˙·¯Á26e·È¯ÁÈ ‡lL ,27.Ï‡¯OÈ ı¯‡ ƒ«»¿»ƒ»∆…«¬ƒ∆∆ƒ¿»≈

שם.23) ולא 25)שבעיר.24)תוספתא כחכמים שם,
גמליאל. בן שמעון וראה 26)כרבן חדש. בית יבנה אלא

שם. בכורים אלעזר 27)במנחת רבי שאמר מה זהו
ערי  את יחריבו שלא מגרש, עיר "ולא שם: ערכין במשנת

כנ"ל. ישראל",

.ÊÌÈ‰k28B‡ Ì‰È¯Ú ‰„OÓ ‰„O e¯ÎnL ÌiÂÏe …¬ƒ¿ƒƒ∆»¿»∆ƒ¿≈»≈∆
¯„qk ÔÈÏ‡Bb ÔÈ‡ - Ô‰lL ‰ÓBÁ È¯Ú ÈzaÓ ˙Èa«ƒƒ»≈»≈»∆»∆≈¬ƒ«≈∆

‰f‰29ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡ .30Ï·BiÏ CeÓÒ elÙ‡Â ˙B„O‰31, «∆∆»¿ƒ«»«¬ƒ»«≈
„iÓ ÔÈÏ‡B‚Â32Ì‡Â .33„iÓ ÌÈÏ‡Bb - ‰„O eLÈc˜‰ ¿¬ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¬ƒƒ«

Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï Lc˜‰‰34ÌÈÏ‡B‚Â .35È¯Ú Èza‰ÓBÁ «∆¿≈¿«««≈¿¬ƒ»≈»≈»
ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ,eˆ¯iL ÔÓÊ Ïk36:¯Ó‡pL . »¿«∆ƒ¿¬ƒ«««»»ƒ∆∆¡«
.ÌiÂÏÏ ‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b¿À«»ƒ¿∆«¿ƒƒ

שם.28) שדה 29)משנה לענין בפי"א הנזכר כסדר היינו
חומה. ערי בתי לענין ובפי"ב שם.30)אחוזה, ברייתא

שאמרו 31) מה שם, המשנה בפירוש רבינו מפרש כן
שהמכירה  לומר, אין שהרי לעולם", "מוכרין שם: במשנה
שלא  זו יוצאה, - כבר מכורה שאם ביובל, אפילו מועילה
בפי"א  למעלה (ראה תמכר שלא דין אינו - עדיין נמכרה
לומר, ורוצה שם. ברש"י ועיין שם). ובהערות יא, הלכה
לפני  שנים משתי בפחות שמכר שישראל שאףֿעלֿפי
היובל  לאחר ואוכלה החסר זמן אותו הלוקח משלים היובל,
אףֿעלֿפי  אלא כן, הדין אין ולוים בכהנים יב), הלכה (שם
להשלים  צורך ואין ביובל היא חוזרת ליובל, סמוך שמכר

כלום. שנתיים 32)ללוקח מחכה ואינו שמכר, ביום אפילו
אחוזה. לכהנים 34)שם.33)כבשדה יוצאה השדה ואין

הלכות  ערכין מהלכות (פ"ד שדות בשאר כמו היובל, בשנת
כא). עשר 36)שם.35)יט, שנים אחר נחלט הבית ואין

הלכה  פי"ב (למעלה ישראל של חומה ערי בתי כדין חדש
ד).

.ÁÏ‡¯OÈ37Ï‡B‚ ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ Bn‡ È·‡ ˙‡ L¯iL ƒ¿»≈∆»«∆¬ƒƒ≈ƒ¬≈∆≈
ÌiÂÏk38B‡ ÌÈ¯Ú‰Â ÏÈ‡B‰ .ÈÂÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ «¿ƒƒ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿∆»ƒ

ÈeÏz ‰Ê ÔÈcL .ÌÏBÚÏ Ï‡Bb - ÌiÂÏ ÏL ˙B„O‰«»∆¿ƒƒ≈¿»∆ƒ∆»
el‡ ˙BÓB˜Óa39.ÌÈÏÚaa ‡ÏÂ ƒ¿≈¿…«¿»ƒ

כרבי.37) ולא כחכמים שם, וברייתא כמבואר 38)משנה
הקודמת. היא 39)בהלכה הלוים ערי בתי כי שנאמר:

פרק  בהר (סיפרא גרם מה להגיד ישראל, בני בתוך אחוזתם
ח). הלכה ו

.ËÈÂÏÂ40Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡ ˙‡ L¯iL41Ï‡Bb - ¿≈ƒ∆»«∆¬ƒƒƒ¿»≈≈
‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡‚' ¯Ó‡ ‡lL ;ÌiÂÏk ‡ÏÂ Ï‡¯OÈk¿ƒ¿»≈¿…«¿ƒƒ∆…∆¡«¿À«»ƒ¿∆

ÌiÂÏ‰ È¯Úa ‡l‡ 'ÌiÂÏÏ42. «¿ƒƒ∆»¿»≈«¿ƒƒ

כולם.40) לדעת שם שאין 41)משנה ונמצא כלומר,
הלוים. מערי שבידו כנ"ל.42)הקרקע

.ÈË·L Ïk43eÏÁÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÈÂÏ44ı¯‡a »≈∆≈ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿¬¿∆∆
ÔÚk45eÏhÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ Ô‰ ÔÎÂ .46‰faa ˜ÏÁ47 ¿««¿≈≈À¿»ƒ∆…ƒ¿≈∆«ƒ»

‰È‰È ‡Ï :¯Ó‡pL .ÌÈ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈL·BkL ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ∆∆»ƒ∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌÚ ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L Ïk ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ«¿ƒƒ»≈∆≈ƒ≈∆¿«¬»ƒ

ÔÎÂ .ı¯‡a - ‰ÏÁÂ ,‰faa - ˜ÏÁ ;Ï‡¯OÈ48‡e‰ ƒ¿»≈≈∆«ƒ»¿«¬»»»∆¿≈
ÌÎB˙a EÏ ‰È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ ,ÏÁ˙ ‡Ï Ìˆ¯‡a :¯ÓB‡≈¿«¿»…ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»

‰faa -49- ‰faa ˜ÏÁ ÏËpL Ô‰k B‡ ÈÂÏ Ô·e . «ƒ»∆≈ƒ…≈∆»«≈∆«ƒ»
‰˜BÏ50d˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ı¯‡a ‰ÏÁ ÏË Ì‡Â . ∆¿ƒ»««¬»»»∆«¬ƒƒ»

epnÓ51. ƒ∆

דלהלן.43) הכתוב לשון את רבינו בספר 44)תפס ראה
קסט. ל"ת מלך 45)המצוות שכבשן ארצות בשאר אבל

הלכה  (להלן ישראל בכל וחולקים נוחלים ישראל, ממלכי
להם  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם א הלכה למעלה וראה יב).

קע.46)נחלה. ל"ת שם.47)שם שופטים לפ' ספרי
הפסוק 48) שמכח מפני זה, פסוק להביא הוסיף רבינו

כשני  הביזה ואיסור הנחלה איסור את למנות אין הראשון
כלאו  אלא למנותו ואין הוא, שבכללות לאו שהרי לאוין,

שם. המצוות בספר וראה קרח 49)אחד. לפרשת ספרי
עודנה 50)שם. אם אבל הביזה. את אכל כשכבר זה כל

זה  ואין לוקה. ואינו בנחלה, כמו ממנו, אותה נוטלין בעין,
לוקה, אינו שאכלו שאףֿעלֿפי חבירו, ממון לגוזל דומה
"והשיב  מצות הוא מקיים אחר, ממון משיב אם ששם לפי

כ  אבל הגזילה, מחזיר את אם אלא האיסור את מתקן אינו אן
לא  מדוע עיון, צריך אולם ברדב"ז. וראה עצמה. הביזה
כל  בכלל סנהדרין מהלכות בפי"ט זה לאו רבינו הזכיר
המצוות  בספר וראה (משנהֿלמלך). עליהם שלוקין הלאוין

כנ"ל.51)שם. זה, לאו על לוקה ואינו

.‡Èı¯‡a ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈«¿»ƒ¬ƒ∆»»»∆
·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙È¯a ‰ÈÏÚ ‰˙¯ÎpL∆ƒ¿¿»»∆»¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
Ïk ¯‡L Ï·‡ ;Ì‰Ï ‰˜lÁ˙Â Ì‰Èa ‰eL¯ÈÂƒ»»¿≈∆¿ƒ¿«¿»»∆¬»¿»»

Ï‡¯OÈ ÈÎÏnÓ CÏÓ L·BkL ˙Bˆ¯‡‰52È¯‰ - »¬»∆≈∆∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈¬≈
ÏÎk Ô˙f··e ˙Bˆ¯‡‰ Ô˙B‡a ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¬»¿ƒ»»¿»

Ï‡¯OÈ53. ƒ¿»≈

ב.52) הלכה תרומות מהלכות בפ"א לזה 53)ראה וראיה
לֿמב) לא, (במדבר מדין בביזת חלק הלוים שנטלו ממה

משנה). (סוף ברית עליה נכרת שלא

.·Èd˙f··e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÏÁa ÈÂÏ ‰ÎÊ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»»≈ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»
B˙¯LÏ ,ÈÈ ˙‡ „·ÚÏ Ïc·‰L ÈtÓ ?ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»ƒ¿≈∆À¿««¬…∆¿»¿»¿
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;ÌÈa¯Ï ÌÈ˜Ècv‰ ÂÈËtLÓe ÌÈ¯LÈ‰ ÂÈÎ¯c ˙B¯B‰Ïe¿¿»»«¿»ƒƒ¿»»««ƒƒ»«ƒ
.Ï‡¯OÈÏ E˙¯B˙Â ·˜ÚÈÏ EÈËtLÓ e¯BÈ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»∆¿«¬…¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈÎ¯BÚ ‡Ï :ÌÏBÚ‰ ÈÎ¯cÓ eÏc·‰ CÎÈÙÏ54‰ÓÁÏÓ ¿ƒ»À¿¿ƒ«¿≈»»…¿ƒƒ¿»»
Ï‡¯OÈ ¯‡Lk55ÁÎa ÔÓˆÚÏ ÔÈÎBÊ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÁB ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿»≈¿…¬ƒ¿…ƒ¿«¿»¿…«

ÌM‰ ÏÈÁ Ì‰ ‡l‡ .ÔÙeb56;BÏÈÁ ÈÈ C¯a :¯Ó‡pL , »∆»≈≈«≈∆∆¡«»≈¿»≈
E˜ÏÁ È‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ‰ÎBÊ ‡e‰ Ce¯a ‡e‰Â¿»∆»∆∆∆¡«¬ƒ∆¿¿

.E˙ÏÁÂ¿«¬»¿

שבטו 54) להוציא הגר"א: גירסת לפי קנז, סי' מטות בספרי
מלך). (קרית לוי ומזון 55)של מים מספקין אבל כלומר,

הלכה  מלכים מהלכות (פ"ז הדרכים את ומתקנין לאחיהם
הלכה  שם (עיין כלל יוצאים שאינם מסתבר יותר [אבל ט).
מלחמה, עורכין אינם ישראל שכשאר לומר רבינו וכוונת י),
ישראל  שכל ישראל, כשאר שלא מלחמה הן עורכין אבל
שאין  הלויים ואילו ישראל, ארץ כיבוש למלחמת יוצאים
למלחמה  אבל יוצאים. אינם (שם), בה ונחלה חלק להם
מספרי  לזה וראיה יוצאים. הלויים אף בה, חלק להם שיש
תשלחו, ישראל מטות "לכל ד) לא, (לבמדבר מטות פ'
הרי  שם). הגר"א בהגהות (וראה לוי" של שבטו את להביא
למעלה  (ראה בביזה חלק ללוים שהיה מדין שבמלחמת
כא: בקידושין שאמרו מה וזהו למלחמה. יצאו יא), הלכה
מי  פרק סוף גיטין במרדכי (וראה תואר" ביפת מהו "כהן
גדול, לכהן "אלמנה מג. בסוטה שאמרו מה וכן שאחזו),
במלחמה  מדובר זה שכל הדיוט", לכהן וחלוצה גרושה

בה]. חלק להם יב:56)שיש סימן פ"א רבה במדבר
(קרית  הלגיונות" עם לגיונו שימנה מלך של שבחו "שאין

מלך).

.‚ÈÏkÓ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÈÂÏ Ë·L ‡ÏÂ¿…≈∆≈ƒƒ¿«∆»»ƒ»ƒƒ»
BÚcÓ BÈ·‰Â B˙B‡ BÁe¯ ‰·„ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ È‡a»≈»»¬∆»¿»∆¡ƒ«»
,ÈÈ ˙‡ ‰Ú„Ï ,B„·ÚÏe B˙¯LÏ ÈÈ ÈÙÏ „ÓÚÏ Ï„a‰Ï¿ƒ»≈«¬…ƒ¿≈¿»¿»¿¿»¿¿≈»∆¿»

¯LÈ CÏ‰Â57˜¯Ùe ,ÌÈ‰Ï‡‰ e‰OÚL BÓk58ÏÚÓ ¿»«»»¿∆»»»¡…ƒ»«≈«
Ì„‡‰ Èa eL˜a ¯L‡ ÌÈa¯‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÚ B¯‡e«̂»…«∆¿»«ƒ¬∆ƒ¿¿≈»»»
B˜ÏÁ ÈÈ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈL„˜ L„˜ Lc˜˙ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿«≈…∆»»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆¿

ÏÁÂBÏ ‰kÊÈÂ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ B˙59ÌÏBÚa ¿«¬»¿»¿¿≈»ƒ¿ƒ¿∆»»
BÏ ˜ÈtÒn‰ ¯·c ‰f‰60.ÌiÂÏÏ ÌÈ‰kÏ ‰ÎfL BÓk , «∆»»««¿ƒ¿∆»»«…¬ƒ«¿ƒƒ

,ÈÒBÎÂ È˜ÏÁ ˙Ó ÈÈ :¯ÓB‡ ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ „Âc È¯‰¬≈»ƒ»»«»≈¿»¿»∆¿ƒ¿ƒ
.ÈÏ¯Bb CÈÓBz ‰z‡«»ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

ycwzp df ixd ...yi`e yi` lk `l` cala iel hay `le"
."'ek minler inlerle crl ezlgpe ewlg 'd idie ,miycw ycw

אלי", אישי "ילוה שמו כטעם היא לוי שבט  של עבודתו
ויכולתו  (אישי), הקב"ה עם ישראל עם את המחבר והוא
הקב"ה. עם בתכלית דבוק היותו משום הוא זה לחיבור
הוא  זאת עם וביחד הקב"ה דבוק היותו משום ודווקא
לכן  ונחלתך", חלקך "אני בעולם חלק לו שיש היינו נחלתו,

הקב"ה. עם יהודים לחבר ביכולתו יש
לומר  גורלי", תומיך אתה חלקי מנת "ה' הפסוק את ומביא
"איני  לגביו: ספק שיש העליון גורל בחינת מצד שאפילו

שיחפוץ  גורלי" תומיך ש"אתה הרי חפץ", מהם באיזה יודע
דווקא. בישראל

עם  אחד דבר היא שבנשמה, גורל בחינת לוי, שבט גם כך
"איני  ריב"ז אמר זו דרגה ומצד ליחדך", "יחידה הקב"ה
שבנשמה  גורל בחינת כי אותי" מוליכין דרך באיזו יודע
זו  שדרגה לחשוב מקום והיה מגן־עדן, לגמרי למעלה היא
המלך  דוד אומר זה ועל יודע", "איני בבחינת תמיד נשארת
גורל  בחינת את גם תומך שהקב"ה גורלי" תומיך "אתה
לאורך  לוי, שבט של הגשמי בגוף בגילוי שתהיה שבנשמה

בגופים. נשמות טובות, ושנים ימים
שלו  הגשמי הגוף שבתוך איך לגלות הכח ישנו יהודי לכל וגם

ממש". ממעל אלוקה "חלק מאיר הפשוטות, ובפעולותיו
(`l oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

כט.57) ז, בקהלת מ.58)ראה כז, בראשית ראה
כנ"ל.59) ללויים, ידיו,60)כמו במעשה יצליחהו כלומר,

מצליחין. נכסיו בתורה העוסק יט:) זרה (עבודה שאמרו כמו
על  עצמו שישליך לא אבל לב:). (ברכות מתברכת ומלאכתו
תלמוד  מהלכות בפ"ג ראה הצדקה, מן להתפרנס הציבור
ועיין  ה. משנה פ"ד לאבות המשנה ובפירוש י, הלכה תורה
שם  תורה תלמוד בהלכות הכסףֿמשנה אבל כאן. רדב"ז
בעוסקי  יתמכו לא שאם היא, וסברתו רבינו, על נחלק
וכן  מישראל. להשתכח חסֿושלום תורה עתידה התורה,

ויאדיר. תורה ויגדיל רמו. סימן ביו"ד נפסק

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«
CÈ·‰‡ eÈÏLÈ ÌÈÏLe¯È ÌBÏL eÏ‡L«¬¿¿»»ƒƒ¿»…¬»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."milyexi mely el`y"

אלו, להלכות ככותרת זה פסוק בחר שהרמב"ם לומר יש
מקדש  לי "ועשו החיוב כי ללומדם, החיוב להדגיש כדי
כל  על ומוטל לדורות, מצות־עשה הוא בתוכם" ושכנתי
שאינו  שמפני אלא בימיו, המקדש בית לבנות החיוב יהודי
לעסוק  חיוב עליו יש ובמעשה, לפועל זאת לעשות יכול
(כמענה  אותו בונים אתם "כאילו ועל־ידי־זה "בקרייתה"
הרמב"ם  רמז זאת המדרש). על־פי ליחזקאל הקב"ה
ולדרוש  לשאול שיש ירושלים" שלום "שאלו בפסוק

'עבודה'. וספר בית־הבחירה הלכות לימוד שזהו בדיבור,
(415 cenr g"ig y"ewl itÎlr)

á"ôùú'ä éøùú æ"é éùéîç íåé

xtq `Ede ipinW xtq¥¤§¦¦§¥¤
dcFar

dxigAdziAzFkld-dcearxtq
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˙BÎÏ‰ .„ .Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ .‚ .Ba ÌÈ„·BÚ‰Â¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿
.Â .˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .ÁaÊÓ È¯eq‡ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬≈«»¿»
ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒƒ»ƒƒ¿¿≈
.Ë .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ .Á .ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿¬««ƒƒ

.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»

-dcearxtq
dxigAd ziA zFkld¦§¥©§¦¨

LÏLÂ ‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ LL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»
˙Èa ˙B·Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿≈
‡lL (‚ .˙ÈÊb ÁaÊn‰ ˙B·Ï ‡lL (· .Lc˜n‰«ƒ¿»∆…ƒ¿«ƒ¿≈«»ƒ∆…
(‰ .Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ („ .˙BÏÚÓa ÂÈÏÚ ˙BÏÚÏ«¬»»¿«¬¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

.B˙¯ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL (Â .·È·Ò B¯ÓLÏ¿»¿»ƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
להיות 1) לה' בית לבנות היא מצותֿעשה כי בו יבואר

בירושלים, המקדש שנבנה וכיון הקרבנות בו מקריבים
לה'. בית בהם לבנות כולם המקומות כל נאסרו

.‡'‰Ï ˙Èa ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙BÈ‰Ï ÔÎeÓ ƒ¿«¬≈«¬«ƒ«»ƒ¿
˙Ba¯w‰ Ba ÌÈ·È¯˜Ó3ÌÈÓÚt LÏL ÂÈÏ‡ ÔÈ‚‚BÁÂ , «¿ƒƒ«»¿»¿¿ƒ≈»»¿»ƒ

‰Ma4"Lc˜Ó ÈÏ eOÚÂ" :¯Ó‡pL ,5L¯t˙ ¯·Îe . «»»∆∆¡«¿»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»≈
‰¯Bza6,‰ÚL ÈÙÏ ‰È‰Â ,ea¯ ‰LÓ ‰OÚL ÔkLÓ «»ƒ¿»∆»»∆«≈¿»»¿ƒ»»

"'B‚Â ‰zÚ „Ú Ì˙‡· ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL7. ∆∆¡«ƒ…»∆«»»¿

ãycew zegiyn zecewpã

מקדש  לי "ועשו בתורה נאמר המקדש בניית על הציווי
הבחירה' 'בית בשם הרמב"ם בחר מדוע להבין וצריך גו",
המקדש" "כלי הלכות שכתב ובפרט המקדש', 'בית ולא
"בית  אלו הלכות שם את קבע ומדוע המקדש", ו"ביאת

הבחירה".
מבואר  ממנו", כאחד היה האדם "הן הפסוק על והביאור:
אלא  אינה אמיתית שבחירה ב.) לח, (אמור תורה' ב'לקוטי
עצמותו  על מורה ממנו" "אחד כי ית', ומהותו בעצמותו
זה  שבענין מובן שכן, ומכיון הגבלה. בו שייך שאין ומהותו

וגירעון. שינוי שום שייך לא
ענין  שמצד להדגיש הרמב"ם רצה זה שם בקביעת
"מפני  אם גם בבית־המקדש, שינוי שום שייך לא הבחירה
וקדושת  כו'" לעלות יכולים אנו ו"אין כו'" גלינו חטאינו
אינה  ושכינה - השכינה מפני היא וירושלים המקדש

בטילה.
(` oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

ותכלית  עיקר מהו והרמב"ן הרמב"ם שיטות ידועות
"מצות־עשה  – הקרבנות הוא הרמב"ם לדעת המקדש.
משא"כ  הקרבנות". בו מקריבים להיות לה' בית לעשות

במשכן  החפץ "עיקר – הארון הוא העיקר הרמב"ן לדעת
הארון". שהוא השכינה מנוחת מקום הוא

לרמב"ם  החזקה' שה'יד מחלוקתם: בביאור לומר ויש
בעולם, לנהוג איך לאדם בציווי מדבר הלכות, ספר שהוא
האדם  עבודת היא במקדש העיקר הרמב"ם לדעת ולכן
התורה  על בפירושו הרמב"ן אבל הקרבנות. בהקרבת
השראת  הוא במקדש שהעיקר מפרש הלכה, ספר שאינו
עניינים  בתורה ומפרש מקובל, היה שהרמב"ן כיון השכינה,
הוא  במשכן שהעיקר פירש ולכן התורה, פנימיות על־פי

השכינה. מנוחת מקום
(a oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."ycwn il eyre xn`py ...'dl zia zeyrl dyrÎzevn"

הציווי  שכללות מוכח ומכאן המשכן, על  נאמר זה פסוק
הוא  והמשכן למשכן, בנוגע נאמר בית־המקדש בניין על
המקדש  בית כולל המקדש, בתי לכל והמקור השורש

השלישי.
לי  "ועשו אחרי הראשון שהציווי בזה גם מתבטא זה ענין
שגנז  ולאחר אחת, פעם רק שנעשה הארון על הוא מקדש"
"בית  ולכולי־עלמא ארון, היה לא שוב הארון את יאשיהו
שיעשו  מצינו לא השלישי בבית וגם ארון", חסר היה שני

במדבר. שנבנה הארון את ישימו אלא ארון
עשיית  את להלכה הרמב"ם הביא לא מדוע יובן על־פי־זה
שהביא  אף בעשייתו, הדינים פרטי את ביאר ולא הארון
פרטי  בארוכה וביאר המשיח, ימות לתקופת הנוגעים דינים

וכיו"ב. והשולחן המנורה עשיית של הדינים
(b oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

"שלש 2) כ:): בסנהדרין (הובא ראה פ' 'ספרי' ה'. לשם
בית  להם ולבנות לארץ... כניסתן בעת ישראל נצטוו מצות
עצמה  בפני מצוה הבחירה בית שבנין התבאר הבחירה".

כ). עשה המצוות' ציבור.3)('ספר ושל יחיד של כולם,
ה"ד, פ"ב (להלן בית" שאין אע"פ "שמקריבין ואףֿעלֿפי

בית. לעשות היא מצוה – הט"ו) המצות,4)ופ"ו בחג
לעזרה  לבוא ישראל כל שעל הסוכות, ובחג השבועות בחג

ה'. פני משכן 5)לראות בו כי מקדש, "ונקרא לה'. בית
ואףֿעלֿפי  שם). עזרא, בן אברהם (רבי הקדוש" השם
גם  הוא כולל – במדבר המשכן עשיית על נאמר זה שפסוק
שבירושלים, המקדש בית וגם וגבעון, נוב שילה משכן את
(כסףֿמשנה). משכן נאמר ולא מקדש, לי ועשו נאמר שהרי
להם  לבנות יא) סי' כיֿתשא (פרשת בתנחומא מפורש וכן
מבואר  וכן מקדש. לי ועשו שכתוב כמו הבחירה, בית
שיזכו  משה ברכם המשכן שכשהוקם פ"ו סוף עולם' ב'סדר
עירובין  (ועי' מקדש לי ועשו שנאמר הבחירה, בית לבנין גם
מלכים  מהל' ובפ"א מקדש). נקרא שמשכן טו: ושבועות ב:
הבחירה  בית בנין למצוות אחר פסוק רבינו הביא ה"א
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משנה'. ב'לחם ועיי"ש שמה", ובאת תדרשו "לשכנו
ויקהלֿפקודי.6) פרשיות שמות המנוחה 7)בספר "אל

זו  המנוחה "אל קיט.) (זבחים חכמים ודרשו הנחלה", ואל
המקדש  קדושת כי ירושלים", זו הנחלה ואל שילה,
אף  הפסק, לה שאין זו כנחלה לעולם תעמוד שבירושלים

הט"ז). פ"ו להלן (ראה הבית שנחרב

.·ı¯‡Ï eÒÎpL ÔÂÈk8ÔkLn‰ e„ÈÓÚ‰9ÏbÏba ≈»∆ƒ¿¿»»∆∆¡ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»
‰L ‰¯OÚŒÚa¯‡10e˜ÏÁLÂ eL·kL11e‡a ÌMÓe . «¿«∆¿≈»»∆»¿¿∆»¿ƒ»»

˙BÚÈ¯È eO¯Ùe ,ÌÈ·‡ ÏL ˙Èa ÌL e·e ,‰ÏÈLÏ¿ƒ…»»«ƒ∆¬»ƒ»¿¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔkLn‰12‰¯˜z ÌL ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,13Ë"Ò˘Â . «ƒ¿»»»¿…»¿»»ƒ¿»¿

‰L14ÈÏÚ ˙nLÎe ,‰ÏÈL ÔkLÓ „ÓÚ15e‡·e .·¯Á »»»«ƒ¿«ƒ…¿∆≈≈ƒ»«»
e‡·e .·¯Á Ï‡eÓL ˙nLÎe ,Lc˜Ó ÌL e·e ·Ï¿…»»ƒ¿»¿∆≈¿≈»«»

Lc˜Ó ÌL e·e ÔBÚ·‚Ï16˙È·Ï e‡a ÔBÚ·bÓe , ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈
ÌÈÓÏBÚ‰17BÚ·‚Â · ÈÓÈÂ .‰L ÌÈMÓÁÂ Ú·L Ô18. »»ƒƒ≈…¿ƒ¿∆««¬ƒƒ»»

ואחת 8) ושבעים אלפים ב' בשנת היה וזה ישראל. לארץ
העולם. במדבר.9)לבריאת משה קיח,10)שעשה שם

(זבחים 11)ב. חילקו ושבע הארץ את כבשו שנים שבע
אהל.12)שם). לו אומר 13)להיות אחד כתוב

נקרא  (הרי שילה" ה' בית "ותביאהו כד) א, (שמואלֿא
משכן  "ויטוש ס) עח, (תהלים אומר אחד וכתוב "בית"),
שני  (יתקיימו כיצד הא "משכן"). נקרא (הרי שילה"
מלמטן  אבנים אלא תקרה שם היתה לא האלו) הפסוקים

קיח.). (שם מלמעלן ב.14)ויריעות קיח, כל 15)שם
שם. זבחים, במס' הוא להלן שכתב שכתב 16)מה ממה

המשכן" "העמידו כתב בגלגל ואילו מקדש", שם "ובנו כאן
רש"י  כתב וכן אבנים. של בנין היה וגבעון שבנוב משמע –
כתב  פי"ד) (זבחים המשניות בפירוש אולם ב. לח, בפסחים
וכן  וגבעון, בנוב הקימוהו במדבר שהיה שהמשכן רבינו
- א ט, מסוטה משמע וכן פי"ד. עולם' ב'סדר מפורש
וקרשיו  קרסיו מועד אהל נגנז ראשון, מקדש "משנבנה

פי"ג. שם בתוספתא וכן ואדניו". ועמודיו זה 17)ובריחיו
לעולם. קדושתו שנתקיימה שבירושלים ביתֿהמקדש

שם.18) זבחים,

.‚Ïk e¯Ò‡ ÌÈÏLe¯Èa Lc˜n‰ ‰·pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆∆¿»
Ô‰a ·È¯˜‰Ïe '‰Ï ˙Èa Ô‰a ˙B·Ï Ôlk ˙BÓB˜n‰«¿À»ƒ¿»∆«ƒ«¿«¿ƒ»∆

Ôa¯˜19ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ˙B¯Bc‰ È¯B„Ï ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â . »¿»¿≈»«ƒ¿≈«∆»ƒ»«ƒ
‰i¯Bn‰ ¯‰·e „·Ïa20‰Ê „ÈÂc ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡ daL ƒ¿«¿««ƒ»∆»∆¡««…∆»ƒ∆

ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ˙Èa ‡e‰21,"Ï‡¯OÈÏ ‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ ≈»¡…ƒ¿∆ƒ¿≈«¿…»¿ƒ¿»≈
."„Ú È„Ú È˙ÁeÓ ˙‡Ê" :¯ÓB‡Â¿≈…¿»ƒ¬≈«

נאסרו 19) לירושלים, "באו במשנה - ב קיב, בזבחים
שהקרבת  לפרש אפשר והיה היתר". להן היה ולא הבמות
בנין  שגם נראה רבינו מדברי אבל שם. אסורה הקרבנות
להלן  גם כתב וכן אסור, קרבן בו להקריב למטרה הבית
מן  כן שלמד (ונראה הי"ד). המקדש ביאת מהל' (פ"ט
איוה  בציון, ה' בחר "כי א קיט, שם שהובאו הפסוקים
להלן) (מובא אשב" פה עד, עדי מנוחתי "זאת לו", למושב

אסור). – אחר מושב עשיית שגם הרי הר 20)–
יצאה  שממנו מוריה, ונקרא עליו. בנוי שביתֿהמקדש

לעולם  שם) היה שמקומו הגדול ביתֿדין (עלֿידי הוראה
טז.). הביא 21)(תענית וכן אחר. ולא הוא זה (כלומר,

כן  מצא אם ידוע ולא מזבח. לגבי ה"א פ"ב להלן רבינו
חז"ל). בספרות רבינו

.„ÌÈÎÏÓa L¯ÙÓ ¯·k ‰ÓÏL ‰aL ÔÈa22ÔÎÂ . ƒ¿»∆»»¿……¿»¿…»ƒ¿»ƒ¿≈
˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÈa23·e˙k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»««ƒ∆»

Ï‡˜ÊÁÈa24,ÈL ˙Èa ÈL‡Â .¯‡·Óe L¯ÙÓ BÈ‡ , ƒ∆¿≈≈¿…»¿…»¿«¿≈«ƒ≈ƒ
ÌÈ¯·c ÔÈÚÓe ‰ÓÏL ÔÈ·k e‰ea ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa eaLk¿∆»ƒ≈∆¿»»¿ƒ¿«¿……≈≈¿»ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa ÌÈL¯ÙÓ‰25. «¿…»ƒƒ∆¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

epi` ..cizrd oipa oke ...miklna yxetn dnly dpay oipa"
."'ek dnly oipak edepa ipy zia iyp`e ,yxetn

והבית  השני הבית שבין השייכות מודגשת זאת בהלכה
בפירוש. הבית צורת נתפרשה לא שבשניהם שלעתיד,

יצחק  כנגד הוא השני שהבית כיון הוא, הדבר  וטעם
בשדה", לשוח יצחק "ויצא – המטה עבודת שעניינו
מושב. מעיר למטה הוא שעניינו השדה בירור על שמרמז
שלעתיד־לבוא  לבית השני הבית בין שהשייכות וי"ל
– כלל ראשון בבית היה שלא הברזל בעניין גם מודגשת
בהבנותו", בבית נשמע לא ברזל כלי כל והגרזן "ומקבות
שהחריבו  אדום על רומז שברזל כיון הטעם במדרש ומובא

בית־המקדש". את
בית  מלכי שעשו ש"מנורה שני בבית שמצינו ומה
"תמורת" היה שהברזל כיון היתה" ברזל של חשמונאי,
אין  ובנוסף הזהב, לדרגת ששייך כפי ברזל הוא והרי הזהב,
"שפודים  בצורת היתה והמנורה מבחוץ, נראה היה הברזל

בדיל). (מין בבעץ" וחיפום היו ברזל של
בבית־המקדש  חידוש יהיה זה שבענין לומר, יש ואולי
בו  שייך ולא חורבן, בו שייך שלא נצחי מקדש השלישי,
תתבטל  שלעתיד־לבוא כיון ברזל, של מענין החשש

דלעו"ז. ברזל של המציאות
ב'דברי  המובאים דוד בדברי הדבר שמרומז לומר, ויש
לכסף  והכסף לזהב הזהב אלקי, לבית "הכינותי הימים':

לנחושת לברזל והנחושת המשיח הברזל מלך כי גו'"
שלא  והגם משיחא", מלכא "דוד המלך לדוד מתייחס

שלעתיד. בבית בו ישתמשו ראשון בבית השתמשו
(e oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ו.22) פרק מהל'23)א', (פי"א המשיח מלך עלֿידי
ה"א). מ.24)מלכים (מדות 25)פרק שלעתיד הבנין על

מ"ה). פ"ב

.‰˙Èa‰ ÔÈ·a ¯wÚ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â26ÔÈOBÚ : ¿≈≈«¿»ƒ∆≈ƒ»¿ƒ¿«««ƒƒ
L„˜ Ba27ÌÈL„w‰ŒL„˜Â ,28L„w‰ ÈÙÏ ‰È‰ÈÂ , …∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿≈«…∆

ÔÈ‡¯˜ ÔzLÏLe ,ÌÏe‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,„Á‡ ÌB˜Ó»∆»¿«ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÏÎÈ‰29‰˜BÁ¯ ,ÏÎÈ‰Ï ·È·Ò ˙¯Á‡ ‰vÁÓ ÔÈOBÚÂ . ≈»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ«≈»¿»

Ûwn‰ ÏÎÂ .¯a„na eÈ‰L ¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ÔÈÚk ,epnÓƒ∆¿≈«¿≈∆»≈∆»«ƒ¿»¿»«À»
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‡e‰ ,„ÚBÓ Ï‰‡ ¯ˆÁ ÔÈÚk ‡e‰L ,BÊ ‰vÁÓaƒ¿ƒ»∆¿≈¬«…∆≈
‰¯ÊÚ ‡¯˜p‰30.Lc˜Ó ‡¯˜ Ïk‰Â . «ƒ¿»¬»»¿«…ƒ¿»ƒ¿»

בו.26) המעכבים הדברים ההיכל.27)כלומר, הוא
הפרוכת.28) מן לפנים היכל 29)הוא קדושת שהרי

וכן  א. יד, בזבחים כמפורש היא, אחת - אולם וקדושת
פ"א  כלים יוםֿטוב' ב'תוספות וראה ה"א. פ"ז להלן נראה
ממה  שמקורו שכתבו ויש המוריה). (הר ההיכל ד"ה מ"ט,
השקר  דברי אלו לכם תבטחו "אל ד) ז, (ירמיה שנאמר
שלש  אומר לכן שם הרד"ק וכתב ה'", היכל ה' היכל לאמר
ודביר  היכל אולם, שלושה: שהיו לפי ה'", "היכל פעמים
"וההיכל  מ"ו פ"ד במדות מפורש (וכן הקודש'). ('שביל
לשלשה  והכוונה ה"ג, פ"ד להלן הוא וכן מאה". על מאה

בצרות"30)אלה). "עזרה הפסוק שם על כן נקראת
ועוזר  ושומע לאלקים מתפללים שם כלומר, ב) מו, (תהלים

עזרה). ערך ('ערוך'

.Â¯‡LÏÂ ‰ÏBÚÏ ÁaÊÓ :ÌÈÏk Lc˜na ÔÈOBÚÂ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»
˙Ba¯w‰31L·ÎÂ ;32BÓB˜Óe ,ÁaÊnÏ Ba ÌÈÏBÚL «»¿»¿∆∆∆ƒ«ƒ¿≈«¿

¯BiÎÂ ;ÌB¯„Ï CeLÓ ÌÏe‡‰ ÈÙÏ33BpÎÂ34Lc˜Ï ƒ¿≈»»»¿»¿ƒ¿«¿«≈
‰„B·ÚÏ Ì‰ÈÏ‚¯Â Ì‰È„È ÌÈ‰k‰ epnÓ35BÓB˜Óe ,36 ƒ∆«…¬ƒ¿≈∆¿«¿≈∆»¬»¿

Ï‡ÓO ‡e‰L ,ÌB¯„Ï CeLÓ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa≈»»¿«ƒ¿≈«»¿»∆¿…
Lc˜nÏ ÒÎp‰37;ÔÁÏLÂ ;‰¯BÓe ;˙¯Ë˜Ï ÁaÊÓe ; «ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿…∆¿»¿À¿»

L„w‰ CB˙a ÔzLÏLe38.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÈÙÏ ¿»¿»¿«…∆ƒ¿≈…∆«√»ƒ

"מזבח 31) פעמים כמה התורה שקראתו שאףֿעלֿפי
מפני  אלא זה אין – י) מ, טז: לה, כח: ל, (שמות העולה"

יום. בכל פעמיים עליו קרבה התמיד תל 32)שעולת "כמו
הארץ" עד המזבח מראש ויורד מתמעט מזבח, של בדרומו

הי"ז). מים.33)(להלן המריקים דדים ולו גדול, דוד כמין
לרחוץ 35)בסיסו.34) הכהנים צריכים העבודה לפני

פ"ה  להלן ראה ורגלים", ידים "קידוש וזהו ורגליהם, ידיהם
ה"א. המקדש ביאת א.36)מהל' נט, שהרי 37)זבחים

ממזרח. (שמות 38)נכנס בתורה כמפורש בהיכל. כלומר,
ו). ל, לה: כו,

.Ê‰¯Bn‰39ÔÈÓiÓ ÔÁÏLÂ ,ÒÎp‰ Ï‡ÓOÓ ÌB¯„a «¿»¿»ƒ¿…«ƒ¿»¿À¿»ƒ»ƒ
ÌÈL„w‰ŒL„˜ „ˆa Ì‰ÈLe .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚL∆»»∆∆«»ƒ¿≈∆¿«…∆«√»ƒ
.ıeÁÏ Ì‰ÈL ÔÈaÓ CeLÓ ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓe ,ıeÁaÓƒ«ƒ¿««¿…∆»ƒ≈¿≈∆«

ÔÈÏe·b ‰¯ÊÚ‰ CB˙a ÔÈOBÚÂ40Ï‡¯OÈÏ Ô‡k „Ú :41, ¿ƒ¿»¬»»¿ƒ«»¿ƒ¿»≈
ÌÈ‰kÏ Ô‡k „Ú42ÈÎ¯ˆ ¯‡LÏ ÌÈza da ÌÈB·e . «»«…¬ƒƒ»»ƒƒ¿»»¿≈

"‰kLÏ" ‡¯˜ Ì‰Ó ˙Èa Ïk .Lc˜n‰43. «ƒ¿»»«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ¿»

לה).39) כו, (שם הוא מפורש ומקרא ב. לג, יומא
מ"ו.40) פ"ב ישראל"41)מדות "עזרת כאן עד כלומר,

"שאין  הכהנים", "עזרת ואילך ומכאן הי"ח), פ"ז (להלן
וגבול  הי"ט). (שם וכו'" לסמיכה אלא לשם נכנסים ישראל
שעזרת  בזה היה הכהנים לעזרת ישראל עזרת שבין זה
כרבי  מ"ו, פ"ב (מדות אמה ישראל מעזרת גבוהה הכהנים

ה"ג). פ"ו ולהלן יעקב, בן כאן 42)אליעזר עד כלומר,
הכהנים". הי"ז.43)"עזרת פ"ה להלן ראה

.ÁÌÈ·‡a ÔÈBa ,‰¯ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰ ÔÈBaLk¿∆ƒ«≈»¿»¬»»ƒ«¬»ƒ

˙BÏB„b44ÌÈ·Ïa ÔÈBa ,ÌÈ·‡ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .45. ¿¿ƒ…»¿¬»ƒƒƒ¿≈ƒ
ÔÈÏvÙÓ ÔÈ‡Â46‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰a ÔÈa‰ È·‡ ˙‡ ¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈«ƒ¿»¿«««ƒ∆»

CkŒ¯Á‡Â ,ıeÁaÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙zÒÓe Ô˙B‡ ÔÈÏvÙÓ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ«¿««»
ÔÈ·Ï Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ47˙BÏ„b ÌÈ·‡" :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆∆¡«¬»ƒ¿…

˙B¯˜È ÌÈ·‡48"˙ÈÊ‚ È·‡ ,˙Èa‰ „qÈÏ49:¯ÓB‡Â ; ¬»ƒ¿»¿«≈«»ƒ«¿≈»ƒ¿≈
˙B·wÓe"50˙Èaa ÚÓL ‡Ï ÏÊ¯· ÈÏk Ïk ÔÊ¯b‰Â «»¿««¿∆»¿ƒ«¿∆…ƒ¿«««ƒ

"B˙a‰a51. ¿ƒ»…

ãycew zegiyn zecewpã

oze` oilvtn `l` ziad xda oipad ipa` z` oilvtn oi`"
."oipal oze` oiqipkn k"g`e uegan oze` oizzqne

הוא  בעבודה האבנים סיתות שפעולת בדבר, הרמז וי"ל
השמחה) (היפך מרירות על־ידי האבן לב ביטול עניין

אלא שאינו כיון דווקא, "מבחוץ" להיות הכנה שצריך
היא  הבית) בהר (הבנין עצמה העבודה ואילו לעבודה,

דווקא. שמחה מתוך

אבנים 44) "שנאמר זו הלכה בסוף רבינו שכתב כמו
מזבח 45)גדולות". "ואם יתרו): פרשת (סוף מכילתא

ומכאן  עושה". לבנים של יעשה, אבנים של רצה וגו', אבנים
(כסףֿמשנה). הבית לבנין גם במגרה.46)למדים מגררים

ב.47) כו, בתמיד מפורש וכן ב. מח, בסוטה נחמיה כרבי
מסותתות.49)כבדות.48) פטישים.50)אבנים
שצריך 51) עלֿכרחנו אלא הפסוקים, בין סתירה כאן ויש

(שם). מותר בחוץ אבל אסור, בבית שרק כנ"ל, לחלק

.ËıÚ Ba ÔÈBa ÔÈ‡Â52ËÏBa53ÌÈ·‡a B‡ ‡l‡ ,ÏÏk ¿≈ƒ≈≈¿»∆»«¬»ƒ
˙B¯„ÒÎ‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .„ÈÒÂ ÌÈ·Ïa B‡54ıÚ ÏL ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ«¿«¿∆≈

‰¯ÊÚ‰ ÏÎa55.ÌÈ·Ï B‡ ÌÈ·‡ ÏL ‡l‡ , ¿»»¬»»∆»∆¬»ƒ¿≈ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

ur ly zeixcqk` oiyer oi`e ..llk hlea ur ea oipea oi`e"
."dxfrd lka

בחג  המנחות שיירי את הכהנים אכלו איך להבין, וצריך
שלה  הסכך שלכל־הפחות סוכה לבנות אסור אם הסוכות,

מעץ.
"לא  משום הוא במקדש עץ בניית שאיסור כיון לומר: ויש
זה  הרי - אלקיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תטע
קבע  של וגם עץ של בנין שיהיה האחד תנאים, בשני
להיות  צריך הכס"מ ולדעת ספ"ו), עכו"ם הלכות (רמב"ם

בבנין. קבוע שיהיה שלישי תנאי
(497 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

עץ 52) כל לך... תטע "לא כא) טז, (דברים שנאמר משום
ואינו  בבנין שהוא ו"אףֿעלֿפי כח:), (תמיד ה'" מזבח אצל
מהל' (פ"ו עץ" כל שנאמר היא, יתירה הרחקה – נטוע עץ

ה"י). זרה בנין 53)עבודה שהרי מותר. – בולט אינו שאם
י). ו, א, (מלכים מבפנים בעצים מחופה היה שלמה

והרוח 54) רוחותיו משלש סגור אולם והוא שם. תמיד,
כולה. פתוחה ולפנים,55)הרביעית נקנור משער היינו

(כסףֿמשנה). הראב"ד וכדעת מותר. נשים בעזרת אבל
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.ÈÔÈÙv¯Óe56Ì‡Â .˙B¯˜È ÌÈ·‡a ‰¯ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ¿«¿ƒ∆»»¬»»«¬»ƒ¿»¿ƒ
Ô·‡ ‰¯˜Ú57,dÓB˜Óa ˙„ÓBÚ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆∆¿»∆∆««ƒ∆ƒ∆∆ƒ¿»

‰ÏeÒt ‰Ï˜Ï˜˙Â ÏÈ‡B‰58„·BÚ‰ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡Â , ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿…≈»≈
ı¯‡a Ú·wzL „Ú ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‰ÈÏÚ „ÓÚÏ59. «¬…»∆»ƒ¿«»¬»«∆ƒ»«»»∆

כד.56) זבחים נד. (יומא בתלמוד מקומות בכמה מבואר כן
שאמרה  ממה נראה וכן בעזרה. אבנים רצפת שהיתה ועוד)
בארצכם  תתנו לא משכית "ואבן א) כו, (ויקרא תורה
אתה  אי "עליה ב) כב, (מגילה ואמרו עליה", להשתחות
בית  של אבנים על משתחוה אתה אבל באצרכם, משתחוה
(דבריֿהימים  שנאמר מה רבינו פירש שכן ונראה המקדש".
שהמדובר  – לתפארת" יקרה אבן הבית את "ויצף ו) ג, ב,
אמרו  שהרי מעכב, זה אין (אבל המוריה). (הר ברצפה
רצפה  בלא ואפילו התהום, עד קידש שדוד - א כד, בזבחים

להלן). וראה מאבני 57)כשר. אחת אבן שם, זבחים
ולכאן. לכאן מתנענעת והיא ממקומה נעקרה הרצפה

האבן 58) נדלדלה אמי, רבי "בעי שם: בזבחים הוא כן
בדעתו  אין (אם לחברה דעתו דאין היכא מהו? עליה, ועמד
חוצצת), =) חייצא דודאי לך תיבעי לא לארץ) אותה לחבר
כי  להם היה שברור הרי וכו'". לחברה דדעתו לך תיבעי כי
רק  היתה השאלה וכל רצפה, בתור עוד כשרה אינה זו אבן
(שאחרי  שתחתיה האדמה לבין הכהן בין חוצצת היא אם
למעלה  כמבואר הרצפה, במקום היא נעשית נעקרה שהאבן

קידשה). הואיל 59)שדוד כשרה, עבודתו – עבד "ואם
הי"ט). המקדש ביאת מהל' פ"ה (להלן עומדת" ובמקומה
למעלה) (ראה הבעיה נפשטה לא שם שבזבחים (ואףֿעלֿפי
רבה  לדעת אלא מקום לה אין זו שבעיה רבינו סובר –
(שם) רבא לדעת אבל חוצץ", במינו ש"מין - ב לז, בסוכה
לולב  מהל' בפ"ז רבינו פסק (וכן חוצץ) אינו במינו ש"מין
הם  והקרקע האבנים שהרי זו, לבעיה מקום אין – הי"ב)
(וראה  קרקע יש ובאבן אבנים ישנם שבקרקע אחד, מין
על  בעומד ורק דמנחות) פ"א התוספתא על דוד' ב'חסדי
בזה  – כך לעמוד הדרך שאין אבנים גבי על או חבירו גבי
שם  'תוספות' (ראה חוצץ" אינו במינו "מין משום התירו לא
ועומדת  שנעקרה באבן כאן אבל היכי), כי ד"ה לז.
חוצץ  שאינו במינו, מין בכלל שזהו בודאי במקומה,
שאינה  משום העבודה בשעת עליה יעמוד לא ולכתחילה
ושם  רצפה). שתהא צריך שלכתחילה למעלה וראה רצפה,
האבן  "נעקרה אמי רבי בבעיית שני לשון הביאו בגמרא
כו'", מהו רש"י) – בגומא עמד (כלומר, במקומה ועמד
בבעיית  הראשון כלשון שפסק משום אותה השמיט ורבינו

ראב"ד). ועי' (כסףֿמשנה, אמי רבי

.‡ÈB‰Èa‚‰Ïe ÔÈa‰ ˙‡ ˜fÁÏ ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe60 ƒ¿»ƒ«À¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Èa ˙‡ ÌÓB¯Ï(e)" :¯Ó‡pL ,¯eav‰ Ák ÈÙk¿ƒ…««ƒ∆∆¡«¿≈∆≈
Ì‡ .ÔÁk ÈÙk ÔÈtÈÓe B˙B‡ ÔÈ¯‡ÙÓe ."eÈ‰Ï‡¡…≈¿»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ…»ƒ

·‰Êa B˙B‡ ÁeËÏ ÔÈÏBÎÈ61ÂÈOÚÓa ÏÈc‚‰Ïe62È¯‰ - ¿ƒ»«¿»»¿«¿ƒ¿«¬»¬≈
.‰ÂˆÓ BÊƒ¿»

א.60) יא, טוח 61)שבת הבית שכל מ"א, פ"ד מדות
כולו  ההיכל את שחיפו - א נז, בפסחים הוא וכן בזהב.

זהב. דינר בעובי אמה על אמה שהן זהב של בטבלאות
ב.62) טו, שבועות

.·ÈÌBÈ·e" :¯Ó‡pL ,‰ÏÈla Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈBa ÔÈ‡≈ƒ∆«ƒ¿»««¿»∆∆¡«¿
.‰ÏÈla ‡Ï ,ÔÈÓÈ˜Ó ÌBia - "ÔkLn‰ ˙‡ ÌÈ˜‰»ƒ∆«ƒ¿»«¿ƒƒ…««¿»

ÔÈaa ÔÈ˜ÒBÚÂ63¯ÁM‰ ˙BÏÚÓ64.ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ „Ú ¿¿ƒ«ƒ¿»≈¬««««≈«»ƒ
ÌÈL‡ ,ÌBÓÓ·e ÔÓˆÚa „ÚÒÏe ˙B·Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰Â¿«…«»ƒƒ¿¿«≈¿«¿»¿»»¬»ƒ

ÌÈLÂ65¯a„n‰ Lc˜Ók ,66ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â .67˙B˜BÈz ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈¿«¿ƒƒ
‰ÁBc Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈa ÔÈ‡Â .ÔÈaÏ Ôa¯ ˙Èa ÏL∆≈«»«ƒ¿»¿≈ƒ¿«≈«ƒ¿»∆

·BËŒÌBÈ68.

ãycew zegiyn zecewpã

."miype miyp` mpennae mnvra crqle zepal oiaiig lkde"

בבנין  לסייע מחוייב (היה) ואחד אחד שכל משמע, מלשונו
לא  ולעת־עתה גדול, חידוש זה ולכאורה המקדש, בית
היא  ביהמ"ק בנין אשר ובפרט מקום, בשום מפורש נמצא
ואיש" איש כל על לא הציבור, על חובה שהן מה"מצוות

מ"ע). סוף לרמב"ם (סהמ"צ
(7 dxrd 109 cenr `"i wlg y"ewl itÎlr)

אפילו 63) אלא בלילה, אינה גופה הבנייה רק לא (כלומר,
מן  אינו שזה להלן וראה בלילה, אינה לבנייה מסביב העסק
היא  שההקמה הקים", "וביום אלא נאמר לא שהרי התורה,

מהנץ 64)ביום). למלאכתם יוצאים פועלים ששאר ואף
עושים  "ואנחנו טו ד, בנחמיה מהפסוק נלמד זה – החמה
(כסףֿ הכוכבים" צאת עד השחר מעלות וגו' במלאכה
נוסחת  (לפי ג: בברכות הגמרא שלפי להלן (וראה משנה).
המקדש. בית לבנין הנ"ל הפסוק כוונת שם) מינכן כת"י
נלמדה  שכבר גופה, לבנייה ולא לבנייה בהכנה ומדובר
(לפי  שם אמרו ולפיכך המשכן". את הקים "וביום מהפסוק
שנאמר  לדבר זכר לדבר, ראיה שאין "ואע"פ מינכן): כת"י
שם, (שם ואומר הכוכבים. צאת וגו' במלאכה עושים ואנחנו
וכי  ואומר? מאי מלאכה. והיום משמר הלילה לנו והיו טז)
שמשא  איערב ומכי הוא, יממא לאו השחר מעלות תימא
הרי  ומחשכי". מקדמי המקדש בית בנין ומשום הוא, לילה
ועלֿ בלילה, שעסקו מפרשים היינו השני, הפסוק שלולא
שעליה  עצמה, בבנייה ולא לבנייה בהכנה שמדובר כרחנו
לבנייה  ההכנה נוהגת התורה שמן ולפי הקים". "וביום נאמר
הנשים  ואף גרמא, שהזמן מצותֿעשה אינה בלילה, גם
עליה  גזרו לא הטעם ומאותו להלן). (ראה בה חייבות
על  שגזרו כמו מקודם, ולא החמה, הנץ מזמן רק לעשותה

כ.). מגילה ראה ביום, הנהוגות המצוות הכוונה 65)כל
גרמא  שהזמן מצותֿעשה שזוהי ממש, לבנות ולא לסעד רק

המוריה'). ש 66)('הר "ויבואו כמו כב) לה, (שמות נאמר
לב  חכמת אשה "וכל כה) (שם, ונאמר הנשים", על האנשים

טוו". בפ"ב 67)בידיה רבינו הביא וכן ב. קיט, שבת
ה"ב. תורה תלמוד ונלמד 68)מהל' ב. טו, שבועות

– ה'" אני תיראו, ומקדשי תשמורו שבתותי "את מהכתוב
בכבודי  חייבים והמקדש אתם בכבודי, חייבים כולכם
(רש"י  שבת נקרא ויו"ט ו.) (יבמות השבת על שהזהרתי

שם). שבועות,
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.‚È˙ÈÊb ÌÈ·‡ ÔÈa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÁaÊn‰69. «ƒ¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿«¬»ƒ»ƒ
- "Èl ‰OÚz ‰Ó„‡ ÁaÊÓ" :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»ƒ¿«¬»»«¬∆ƒ

‰Ó„‡a ¯aÁÓ ‰È‰iL70ÈabŒÏÚ ‡Ï e‰e·È ‡lL , ∆ƒ¿∆¿À»»¬»»∆…ƒ¿…««≈
ÔÈtk71˙BlÁÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ72Ì‡Â" ¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ƒƒ¿…««≈¿ƒ¿∆∆∆¡«¿ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "ÌÈ·‡ ÁaÊÓ73˙eL¯ BÈ‡L , ƒ¿«¬»ƒƒƒ«¿»»¿∆≈¿
‰·BÁ ‡l‡74. ∆»»

נראה 69) וכן זו. תיבה ליתא רומי, ובדפוס אברבנאל בכת"י
כ, (שם נאמר שהרי נכון, וכן ספר'. וב'קרית משנה' ב'כסף
גזית", אתהן תבנה לא לי, תעשה אבנים מזבח "ואם כה)

המוריה'. ב'הר ועי' ה"ח. למעלה א.70)וראה נח, זבחים
המזבח.71) יבנה ועליה כיפה, מערות.72)שיבנה
יתרו.73) פרשת סוף שנאמר 74)מכילתא, אףֿעלֿפי

רשות. שמשמעו "ואם", בלשון

.„ÈÔ·‡ Ïk75‰ÓbÙpL76Ô¯tv‰ da ¯bÁzL È„k77, »∆∆∆ƒ¿¿»¿≈∆«¿…»«ƒ…∆
ÁaÊnÏÂ L·kÏ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ ,‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒk78, ¿«ƒ∆¿ƒ»¬≈¿»«∆∆¿«ƒ¿≈«

."'‰ ÁaÊÓ ˙‡ ‰·z ˙BÓÏL ÌÈ·‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¬»ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿«
ÔÎÈ‰Óe79˙Ïe˙a ÔÓ ?ÁaÊÓ È·‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ≈≈»»¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈«ƒ¿«

BÈ‡L ¯kp‰ ÌB˜ÓÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ÔÈ¯ÙBÁ .Ú˜¯w‰««¿«¿ƒ«∆«ƒƒ¿»«ƒ»∆≈
ÔÈ·e ‰„B·Ú ÌB˜Ó80B‡ ,ÌÈ·‡‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿¬»ƒ¿»ƒƒƒ∆»¬»ƒ

ÏB„b‰ Ìi‰ ÔÓ81ÏÎÈ‰‰ È·‡ ÔÎÂ .Ô‰Ó ÔÈB·e , ƒ«»«»ƒ≈∆¿≈«¿≈«≈»
eÈ‰ ˙BÓÏL ˙B¯ÊÚ‰Â82. ¿»¬»¿≈»

ב.75) יז, ברזל 76)חולין עלֿידי שלא אפילו דבר, בכל
הט"ו. להלן וראה מ"ד). פ"ג מלשון 77)(מדות "תחגור"

שהוא  שפירשו ויש (הרא"ה). מקום בכל חז"ל שאמרו חגר
בפגימה  עצמה חוגרת הצפורן כי (רש"י), חגורה לשון

(ריטב"א). בה שם.78)כשנכנסת מדות,79)מדות,
מהבתולה,80)שם. למטה וחופרים שם: (במשנה,

ולכן  ברזל". עליהן הונף שלא שלמות אבנים משם ומביאים
הבאה  בהלכה ולא "שלמות", של בדין כאן רבינו הביאו
נפגמו, שמא גם שחששו להורות ברזל", "הנפת של בדין

כמשנהֿלמלך). אבנים 81)ודלא נמצאות הים שבחול
נד.), (זבחים בראשית ימי מששת כך שנבראו חלוקות
מט. (סוכה ב'תוספות' פירשו וכן אבנים". חלוקי "ומביא

שכל). ז)82)ד"ה ו, (מלכיםֿא שנאמר כמו פגם, בלי
ומשוין  מסתתין היו מבחוץ אבל נבנה". מסע שלמה "אבן
למעלה  רבינו שכתב כמו אותם, ומכניסין ברזל בכלי אותם

(כסףֿמשנה  ).ה"ח

.ÂËÏÎÈ‰ È·‡83eÓÓ‚pL B‡ eÓbÙpL ˙B¯ÊÚÂ84- «¿≈≈»«¬»∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
ÌÈÊ‚ ‡l‡ ,ÔBÈ„t Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÔÈÏeÒt85Ô·‡ Ïk .86 ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ»∆∆

‰ÓbÙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a‰ da Ú‚pL87‰ÏeÒt , ∆»«»««¿∆««ƒ∆…ƒ¿¿»¿»
L·k‰ ÔÈ·e ÁaÊn‰ ÔÈ·Ï88Ea¯Á Èk" :¯Ó‡pL , ¿ƒ¿««ƒ¿≈«ƒ¿««∆∆∆∆¡«ƒ«¿¿

ÏÊ¯a da Ú‚pL Ô·‡ ‰Ba‰Â ."‰ÏÏÁzÂ ‰ÈÏÚ zÙ‰≈«¿»»∆»«¿«¿∆»¿«∆∆∆∆»«»«¿∆
Ô‰˙‡ ‰·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - L·ka B‡ ÁaÊna«ƒ¿≈««∆∆∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆¿∆

‰OÚa ¯·BÚ ,Ìe‚t Ô·‡ ‰Ba‰Â ."˙ÈÊb89. »ƒ¿«∆∆∆»≈«¬≈

(83.(25 224 עמ' צוק"מ (הוצאת פ"ב מגילה תוספתא,
(מהרי"ק).84) פגם שם ואין חתיכה ממנה שניטלה

למעלה. ראה הבית, בהר נגמם או שכיון 85)וכשנפגם

(משנהֿ חול בהם להשתמש אסור קודש, בהם שנשתמש
מ"ד.86)למלך). פ"ג גממה 87)מדות שהברזל (כגון

בלי  בלחוד בנגיעה אבל שיפגמה, מבלי גזית אותם ועשה
להלן  רבינו כתב שהרי פוסל. הברזל אין באבן, כלל פגיעה
תבנה  לא שנאמר לוקה, וכו' ברזל בה שנגע אבן "והבונה
תבנה  "לא יתרו) פרשת (סוף במכילתא ואמרו גזית", אתהן
וכ"ה  ברזל". עליהן שהונף גזוזות אלא גזית אין גזית, אתהן
קסט  עמוד יתרו שלמה' ב'תורה וראה מ. מצוה ב'חינוך'

תקנ). סתתן 88)אות אם כשרות ולעזרה להיכל אבל
ה"ח). (למעלה "אבנים 89)מבחוץ ו) כז, (דברים שנאמר

אלקיך". ה' מזבח את תבנה שלמות

.ÊË‰ÓbÙpL Ô·‡90ÏÊ¯a da Ú‚pL B‡91¯Á‡ ∆∆∆ƒ¿¿»∆»«»«¿∆««
˙È·pL92,‰ÏeÒt Ô·‡‰ d˙B‡ - L·ka B‡ ÁaÊna ∆ƒ¿≈«ƒ¿≈««∆∆»»∆∆¿»

ÔÈaÏÓe .˙B¯Lk ¯‡M‰Â93ÌÈÓÚt ÁaÊn‰ ˙‡ ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈««¬«ƒ
‚Á·e ÁÒta :‰Ma94Ô˙B‡ ÔÈaÏnLÎe .95ÔÈaÏÓ - «»»«∆«∆»¿∆¿«¿ƒ»¿«¿ƒ

‰tÓa96ÏÊ¯a ÏL ÒÈÙÎa ‡Ï Ï·‡ ,97ÚbÈ ‡nL , ¿«»¬»…¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ«
Ô·‡a98ÏÒÙÈÂ99. ¿∆∆¿ƒ¿…

שם.90) יתרו.91)מדות, פרשת סוף מכילתא,
כל 92) נפסל לא מחובר, ונעשית שנבנית אףֿעלֿפי כלומר,

אם  ואפילו פסולה, בלבד האבן אותה אלא בגללה, המזבח
בחידושיו  יעב"ץ ועי' המוריה', ('הר שנבנית לפני כן נעשה

מ"ד. פ"ג במדות כמבואר הרמב"ם) מדות,93)על בסיד.
הסוכות.94)שם. חג ולפני הפסח האבנים.95)לפני
בסיד.96) בו.97)טבולות לסוד שרגילים הכלי
למעלה).98) כמבואר אותו, יחתוך שהברזל 99)(כלומר

של  ימיו להאריך נברא והמזבח אדם, של ימיו לקצר נברא
שם). (משנה, המאריך על המקצר שיונף בדין אינו אדם,

.ÊÈ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ ˙B‚¯„Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿…
Ïz BÓk ÔÈBa ‡l‡ ;"ÈÁaÊÓ ÏÚ ˙ÏÚÓa ‰ÏÚ«̇¬∆¿«¬…«ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿≈
„Ú ÁaÊn‰ L‡¯Ó „¯BÈÂ ËÚÓ˙Ó ,ÁaÊÓ ÏL BÓB¯„aƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿«≈¿≈≈…«ƒ¿≈««

˙BÏÚÓa ‰ÏBÚ‰Â .L·k ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ı¯‡‰100ÏÚ »»∆¿«ƒ¿»∆∆¿»∆¿«¬«
ÔÎÂ .‰˜BÏ - ÁaÊn‰101ı˙Bp‰102ÔÓ ˙Á‡ Ô·‡ «ƒ¿≈«∆¿≈«≈∆∆««ƒ

ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ B‡ ÏÎÈ‰‰ ÏkÓ B‡ ÁaÊn‰103 «ƒ¿≈«ƒ»«≈»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«
‰˙ÁL‰ C¯c104˙‡ ÌzˆzÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ∆∆«¿»»∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆

."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeOÚ˙ ‡Ï ,'B‚Â Ì˙ÁaÊÓƒ¿¿…»¿…«¬≈«¡…≈∆

"שהוזהרנו 100) רבינו כתב פ) תעשה' ('לא המצוות' ב'ספר
גסות  פסיעות יפסע שלא כדי במעלות למזבח מלעלות
שתגלה  עד גסה פסיעה הפוסע וכל וכו' עלייתו בשעת

למלך'. 'משנה ועי' לוקה". – עליו כלומר,101)ערותו
כן  כמו למזבח, בזיון שזהו במעלות לעלות שאסור  כשם
[וראה  המוריה'). ('הר בזיון זה שגם אבן, לנתץ אסור

ה"ו]. עבדים מהל' ובפ"ט פ'102)בכסףֿמשנה, 'ספרי'
צוק"מ 103)ראה. (הוצאת פ"ד מכות בתוספתא הוא כן

כתב  שכן חייב, העזרה מכל נותץ אם ואף ,(18 444 עמ'
העזרה". משאר "או ה"ז: התורה יסודי מהל' בפ"ו רבינו

(כסףֿמשנה). שם שכתב מה על כאן שמתכוין 104)וסמך
(כסףֿמשנה). מותר – לתקן כוונתו אם אבל לאבד.

.ÁÈ‰ÈÏÎÂ ‰¯Bn‰105ÁaÊÓe ,ÂÈÏÎÂ ÔÁÏM‰Â , «¿»¿≈∆»¿«À¿»¿≈»ƒ¿«
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ÔÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,˙¯L ÈÏk ÏÎÂ ˙¯Ëw‰«¿…∆¿»¿≈»≈≈ƒ»∆»ƒ
Ô·‡ B‡ ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL Ìe‡OÚ Ì‡Â ;„·Ïa ˙Îzn‰««∆∆ƒ¿«¿ƒ¬»∆≈∆∆∆∆

.ÔÈÏeÒt - ˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡∆¿ƒ¿ƒ

ומחתותיה.105) מלקחיה והיינו א. כח, מנחות

.ËÈÏL elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ - ÌÈiÚ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»¬ƒƒƒ»¬ƒ∆
ÏÈ„a106·‰Ê ÏL Ô˙B‡ ÔÈOBÚ - e¯ÈLÚ‰ Ì‡Â ,107. ¿ƒ¿ƒ∆¡ƒƒ»∆»»

˙BÙ¯‚n‰Â ÔÈ„etM‰Â ˙B˜¯Ên‰ elÙ‡108ÁaÊÓ ÏL ¬ƒ«ƒ¿»¿««ƒ¿««¿≈∆ƒ¿«
Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ,¯eava Ák LÈ Ì‡ - ˙Bcn‰Â ,‰ÏBÚ‰»»¿«ƒƒ≈…««ƒƒ»
Ì‡ ,·‰Ê Ô˙B‡ ÔÈtÁÓ ‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL elÙ‡ .·‰Ê ÏL∆»»¬ƒ«¬≈»¬»»¿«ƒ»»»ƒ

Ì„È ‰‡ˆÓ109. »¿»»»

ב.106) כח, א.107)שם מג, זרה יעים 108)עבודה
הדשן. שהיו 109)להסיר השערים "כל מ"ג: פ"ב מדות

עניים, היו הגולה בני כשעלו זהב". של להיות נשתנו שם,
זהב. השערים כל ציפו - וכשנתעשרו עניותם, לפי ובנו

.Î.L„w‰ ÌLÏ ‡l‡ Ô˙lÁzÓ ÌÈÏk‰ Ïk ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ»«≈ƒƒ¿ƒ»»∆»¿≈«…∆
ËBÈ„‰Ï Ô˙lÁzÓ eOÚ Ì‡Â110Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»¿∆¿≈ƒ»

dB·‚ ÈÏÎe .dB·‚Ï111dB·b Ì‰a LnzL ‡lL „Ú , ¿»«¿≈»««∆…ƒ¿«≈»∆»«
Ô‰a LnzLpMÓe ,ËBÈ„‰ Ô‰a LnzL‰Ï È‡M¯ -««¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆
Ô·ˆÁL ˙B¯B˜Â ÌÈ·‡ .ËBÈ„‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ - dB·b»«¬ƒ¿∆¿¬»ƒ¿∆¬»»

˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰lÁzÓ112.˙Èa‰ ¯‰Ï Ô˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ , ƒ¿ƒ»¿≈«¿∆∆≈ƒ»¿«««ƒ

פ"ב 110) מכות תוספתא בהם. נשתמש לא שעוד אףֿעלֿפי
.(24 244 עמוד שם.111)(צוק"מ תוספתא,

לבית 112) מתחילה שנפסלו וקורות "אבנים שם: תוספתא,
אותן  בונין אין הגנוז') 'אור לפי ווין בכת"י הוא (כן הכנסת

משנה'. ב'כסף וראה הבית", בהר

á"ôùú'ä éøùú ç"é éùéù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אותו 1) משנים ואין ביותר מכוון מקומו המזבח כי בו יבאר

את  ושלמה דוד בו שבנו שבמקום היא ושמסורת במקומו,
אבינו. יצחק נעקד שעליו המזבח היה המזבח,

.‡¯˙BÈa ÔeÎÓ BÓB˜Ó ÁaÊn‰2B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈«¿¿À»¿≈¿≈¿«ƒ
‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ BÓB˜nÓƒ¿¿»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈«¿…»

"Ï‡¯OÈÏ3:¯Ó‡pL ,eÈ·‡ ˜ÁˆÈ „˜Ú Lc˜n·e . ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»∆¡«ƒ¿»»ƒ∆∆¡«
:ÌÈÓi‰ŒÈ¯·„a ¯Ó‡Â ;"‰i¯n‰ ı¯‡ Ï‡ EÏŒCÏÂ"¿∆¿∆∆∆«…ƒ»¿∆¡«¿ƒ¿≈«»ƒ
¯‰a ,ÌÈÏLe¯Èa '‰ ˙Èa ˙‡ ˙B·Ï ‰ÓÏL ÏÁiÂ"«»∆¿……ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿«
ÌB˜Óa ÔÈÎ‰ ¯L‡ ,e‰È·‡ „ÈÂ„Ï ‰‡¯ ¯L‡ ‰i¯Bn‰«ƒ»¬∆ƒ¿»¿»ƒ»ƒ¬∆≈ƒƒ¿

."ÈÒe·È‰ Ô¯‡ Ô¯‚a „ÈÂc»ƒ¿…∆»¿»«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

kn enewn gafnd"enewnn eze` oipyn oi`e ,xzeia oee
."'ek gafnd mdxa` ea dpay mewnd `ed ..mlerl

המזבח  על רק ביותר" "מכוון הלשון כתב מדוע להבין, וצריך
הבית  לפי נקבע המזבח מקום הרי המקדש, בית על ולא
המקדש  שמקום נמצא לדרום", משוך האולם "לפני כולו
המזבח  של שמקומו יתכן ואיך המזבח, למקום בהתאם הוא

שיהיה  כתב לא המקדש מקום על ואילו ביותר, מכוון יהיה
במקומו". המקדש בית "ובנה רק אלא ביותר מכוון

בית  לגבי שני בבית שינויים כמה שמצינו שכשם וי"ל
כבר  שלמה שבנה שהבנין פ"א, ברמב"ם כמפורש ראשון,
שלמה, כבנין בנוהו שני בית אנשי ואילו במלכים, מפורש
יתכן  איך ולכאורה ביחזקאל. המפורשים הדברים ומעין
בהכרח  אלא שלמה, שבנה מהבניין כלשהו שינוי שיהיה
לדוד  שמואל שמסר שבמגילה הפרטים כל שלא לומר
ממקדש  שינויים היו ולכן לדורות, ציווי בתור נאמרו

פרטים. בכמה למקדש
לביהמ"ק, המזבח שבין החילוק את גם לבאר יש על־פי־זה
בית  של מקומו משא"כ ביותר מכוון המזבח של שמקומו
המדויק  מקומו אבל המוריה בהר שיהיה מחוייב המקדש
מה  גם יובן ובזה לבית. מבית להשתנות ויכול הכרח אינו
"שאלו  בפסוק עבודה' 'ספר הלכות את הרמב"ם שפתח
ביותר  מכוון אינו המקדש של מקומו כי ירושלים", שלום

בירושלים. להיות ומוכרח קשור אבל
(h oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

מקומו.2) על להעיד לנביאים הוצרכו זה 3)שהרי כלומר,
אחר. ולא

.·„Âc Ba ‰aL ÌB˜n‰L ,Ïk‰ „Èa ˙¯ÒÓe»…∆¿««…∆«»∆»»»ƒ
‰ÓÏLe4Ba ‰aL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,‰Â¯‡ Ô¯‚a ÁaÊn‰ ¿……«ƒ¿≈«¿…∆¬«¿»«»∆»»

ÁaÊn‰ Ì‰¯·‡5ÌB˜n‰ ‡e‰Â .˜ÁˆÈ ÂÈÏÚ „˜ÚÂ «¿»»«ƒ¿≈«¿»«»»ƒ¿»¿«»
ÁaÊn‰ ‡e‰Â .‰·z‰ ÔÓ ‡ˆiLk Á Ba ‰aL∆»»…«¿∆»»ƒ«≈»¿«ƒ¿≈«
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ·È¯˜‰ B·e .Ï·‰Â ÔÈ˜ ÂÈÏÚ ·È¯˜‰L∆ƒ¿ƒ»»«ƒ»∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ
Ì„‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‡¯· ÌMÓe .‡¯·pLk Ôa¯»̃¿»¿∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿»»¿¬»ƒ»»

.‡¯· B˙¯tk ÌB˜nÓƒ¿«»»ƒ¿»

להקריב 4) במה שם בנה דוד אלא ביחד, שניהם בנו לא
עולמים. בית בנה ושלמה אמרו 5)בשעתה סב. בזבחים

א  שם דרבי שראו בפרקי שאמרו [ומה יצחק. של אפרו ת
עליו  שנעקד המזבח מאבני אבנים י"ב יעקב "לקח אליעזר
בראשית  שמעוני (ילקוט מראשותיו" אותם ושם אבינו יצחק
הטביע  ימינו ברגל הקדושֿברוךֿהוא, עשה "ומה קיט), רמז
אותו  ועשה תהום עמקי עד מראשותיו יעקב שם אשר האבן
קכ), רמז (שם שתייה" אבן נקרא לפיכך וכו' לארץ סניף
ולפנים, לפני הארון, במקום הייתה השתייה אבן והרי
כו. השנה בראש נראה וכן נג: יומא במשנה כמפורש
קטיגור  שאין לפי פסול שהוא הפרה מקרן שופר על שאמרו
כעבודת  הוא הרי לזיכרון בא שהשופר כיוון סניגור, נעשה
הוא  טז.) (שם העקידה לזיכרון שהוא כיוון כלומר, פנים,
ברור  - השתייה אבן על הייתה שהעקידה הרי כלפנים,
בפנים, ולא המזבח, על אמנם הייתה העקידה כי הדבר
של  טעמו וזהו רבינו, שכתב וכמו שם בזבחים וכמפורש
חוץ, עבודת שהוא מפני הפרה, קרן שמכשיר שם יוסי רבי
הארון  במקום אותם ושם המקום מאבני יעקב לקח הרי אבל
טעמם  וזהו בפנים, היא יצחק נעקד שעליה שהאבן ונמצא

הפרה]. קרן הפוסלים חכמים של
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.‚LÈ‡ ‰Úe„È B˙¯eˆÂ ,‰a¯‰ ˙BeÎÓ ÁaÊn‰ ˙BcÓƒ«ƒ¿≈«¿À»«¿≈¿»¿»ƒ
‰ÏBb‰ Èa eaL ÁaÊÓe .LÈ‡Ó6„È˙ÚL ÁaÊÓ ÔÈÚk ≈ƒƒ¿≈«∆»¿≈«»¿≈ƒ¿≈«∆»ƒ

Ú¯‚Ï ‡ÏÂ B˙cÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â ,e‰eOÚ ˙Ba‰Ï¿ƒ»»¿≈¿ƒ«ƒ»¿…ƒ¿…«
‰pnÓ7. ƒ∆»

השני.6) המקדש בית את ובנו הגולה מן ששבו אותם
המזבח 7) לעשות קפידא יש לכתחילה - מעכב שאינו אף

הנביא. כעדות

.„ÌÈ‡È· ‰LÏLe8„Á‡ :‰ÏBb‰ ÔÓ Ì‰nÚ eÏÚ ¿»¿ƒƒ»ƒ»∆ƒ«»∆»
ÏÚ Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÁaÊn‰ ÌB˜Ó ÏÚ Ô‰Ï „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«ƒ¿≈«¿∆»≈ƒ»∆«
ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈ·È¯˜nL Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÂÈ˙BcÓƒ»¿∆»≈ƒ»∆∆«¿ƒƒ««ƒ¿≈«

‰f‰9.˙Èa ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙Ba¯w‰ Ïk «∆»«»¿»««ƒ∆≈»»ƒ

ומלאכי.8) זכריה חגי אמרו 9)והם לא, שם בזבחים
לבאר  הוסיף ורבינו בית", שאין פי על אף "שמקריבין אלא:
אין  המזבח במקום שלא אבל מקריבין המזבח על שדווקא
המוקדשין  פסולי מהלכות ג פרק להלן כמבואר מקריבין,
שהיה  מזבח להוציא בא "הזה" רבינו שכתב ומה כב. הלכה
עזרא  בימי שדווקא הבית, שנתקדש לפני שלמה, בימי
ראשונה  שקדושה מפני בית, שם שאין פי על אף מקריבין
לאחר  גם לבוא, לעתיד קדשה שלמה בימי שנתקדשה

החורבן.

.‰Èa eOÚLÂ ‰ÓÏL ‰OÚLÂ ‰LÓ ‰OÚL ÁaÊÓƒ¿≈«∆»»∆¿∆»»¿……¿∆»¿≈
Ïk d·b ˙Bn‡ ¯OÚ Ôlk - ˙BOÚ‰Ï „È˙ÚLÂ ‰ÏBb‰«»¿∆»ƒ¿≈»À»∆∆«…«»

‡ LÏLÂ" ‰¯Bza ·e˙k‰ ‰ÊÂ .Ô‰Ó „Á‡"B˙Ó˜ ˙Bn ∆»≈∆¿∆«»«»¿»«…»
‰ÏBb‰ Èa eOÚL ÁaÊÓe .„·Ïa ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó -¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿≈«∆»¿≈«»
˙Bn‡ ·"Ï BaÁ¯Â Bk¯‡ ˙cÓ ,˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ«»¿¿»¿«

˙Bn‡ ·"Ï ÏÚ10. ««

כן.10) היה הבניין של התחתון הריבוע

.Â˙a ‰n‡a Ô‰Ó ,ÁaÊn‰ d·b ÏL ˙Bn‡ ¯OÚ∆∆«∆…««ƒ¿≈«≈∆¿«»«
ÌÈÁÙË ‰MÓÁ11ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a Ô‰Óe ,12. ¬ƒ»¿»ƒ≈∆¿«»«ƒ»¿»ƒ

.ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈa‰ ˙Bn‡ Ïk ¯‡Le¿»»««ƒ¿»¿«»«ƒ»¿»ƒ
ÁaÊn‰ Ïk d·‚Â13ÌÈÁÙË Á"14. ¿…«»«ƒ¿≈«¿»ƒ

הסובב 11) כניסת וכניסתו, היסוד גובה של אמות כלומר,
הקרנות. המזבח.12)וגובה אמות עם 13)שאר

של 14)הקרנות. אמות שתי אמות: עשר גבהו שהרי
עשרה  הן טפחים, חמישה בת באמה שהן והקרנות, היסוד
הן  טפחים, שישה בת באמה שהן אמות, ושמונה טפחים.

ושמונה. חמישים הכל בסך טפחים, ושמונה ארבעים

.ÊÌÈÁÙË ‰MÓÁ ‰ÏÚ :B˙¯eˆÂ B˙cÓ ‰˙È‰ CÎÂ15 ¿»»¿»ƒ»¿»»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈLÏL ·Á¯ ‡ˆÓ .„BÒÈ e‰Ê ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ¿»«¬ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ¿»…«¿ƒ
ÈLe ‰n‡ ÌÈLÏL ·Á¯ ÏÚ ÌÈÁÙË ÈLe ‰n‡«»¿≈¿»ƒ«…«¿ƒ«»¿≈

ÌÈÁÙË16‰MÓÁ ÒÎÂ ÌÈÁÙË ÌÈLÏL ‰ÏÚ . ¿»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ¿»«¬ƒ»
··BÒ e‰Ê ,ÌÈÁÙË17,ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] . ¿»ƒ∆≈»»¿»»»¿»ƒ

ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL BaÁ¯ ‡ˆÓ .[‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó e‰Ê∆¿««¬»»ƒ¿»»¿¿»¿∆¿ƒ
‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ‰n‡«»¿«¿»»¿»ƒ«¿»¿∆¿ƒ«»

ÂÒBÎÂ ,ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡¿«¿»»¿»ƒ»»¿»»»¿»ƒ¿≈

ÏÎÏ Úa¯Ó ÏeÏÁ ÔÈa ¯OÚŒ‰BÓM‰ ÏL ˙ÈÂÊ Ô¯˜Ï¿∆∆»ƒ∆«¿»»»ƒ¿»»¿À»¿»
‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ˙B¯w‰ ÌB˜Óe .[˙B¯˜ Úa¯‡«¿«¿»¿«¿»«»ƒ∆¿«»ƒ∆
‡ˆÓ .·È·Ò ‰n‡ ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó ÔÎÂ .·È·Ò»ƒ¿≈¿«¿≈«…¬ƒ«»»ƒƒ¿»
‰Úa¯‡Â ˙Bn‡ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ BaÁ¯ ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó¿««¬»»»¿∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ˙Bn‡ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ÏÚ ÌÈÁÙË18. ¿»ƒ«∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

של 15) ואמה אמה". וכנס אמה "עלה שם במדות משנה
טפחים. חמישה של הוא מן 16)יסוד לקח היסוד שהרי

שני  פחות אמות שתי ביחד צד, מכל טפחים חמישה המזבח
ולרוחב. לאורך סובב 17)טפחים שהוא מפני כן נקרא

היה  שלא ליסוד בניגוד רוחותיו, מארבע המזבח את ומקיף
רוחות. מארבע המזבח 18)מקיף מן לקח הסובב שהרי

טפחים  שני פחות אמות שתי היינו צד, מכל טפחים חמישה
צד. לכל

.ÁÔ¯˜ Ïk Úea¯Â ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ Ô¯˜Â Ô¯˜ Ïk d·b…«»∆∆»∆∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ«»∆∆
eÈ‰ ˙BÏeÏÁ ˙B¯w‰ Úa¯‡Â .‰n‡ ÏÚ ‰n‡19.ÔÎBzÓ «»««»¿«¿««¿»¬»ƒ»

‡ˆÓ .ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó d·‚Â¿…«¿««¬»»¿»»»¿»ƒƒ¿»
.‰hÓÏe ··Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË Ë"Î ÁaÊn‰ d·‚ ÈˆÁ¬ƒ…««ƒ¿≈«¿»ƒƒ«≈¿»»

כמזרק 19) "ומלאו שנאמר ממה זאת ולמדו נד: זבחים
להן  יש קיבול שבית הרי טו) ט, (זכריה מזבח" כזוויות
חלולות  היו הקרנות ארבע שכל סובר ורבינו כמזרקות.

שם. בזבחים רש"י וכדעת

.Ë‡¯˜Ò ÏL ËeÁÂ20ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡a ¯‚BÁ ‰È‰ ¿∆ƒ¿»»»≈¿∆¿««ƒ¿≈«
ÔÈa ÏÈc·‰Ï [‰hÓÏe ··Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË ‰MLk]¿ƒ»¿»ƒƒ«≈¿«»¿«¿ƒ≈

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓc21ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓ„Ï22B‰·b ‡ˆÓÂ . »ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿»»¿
˙BÁt ˙Bn‡ ÚLz ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó „Ú ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆«¿««¬»»≈««»

ÁÙË23. ∆«

ה)20) כז, (שמות שנאמר ממה כן ולמדו אדום. צבע
מחיצה  נתנה "התורה - המזבח" חצי עד הרשת "והיתה
(זבחים  העליונים" דמים לבין התחתונים דמים בין להבדיל

החוט.21)נג.). מן למעלה מתמצה שדמה העוף עולת
הדין 22) והוא החוט. מן למטה דמה שמזים העוף חטאת

ושלמים. אשם בהמה, של 23)לעולת גבהו אמת שהרי
הריהן  טפחים. שלושים והסובב טפחים, חמישה היסוד

טפח. פחות אחת) כל טפחים שישה (בנות אמות תשע

.ÈBÓk ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó ÛÈwÓ ‰È‰ ‡Ï ÁaÊn‰ „BÒÈ¿«ƒ¿≈«…»»«ƒ≈«¿«»¿
ÔBÙˆ Áe¯ Ïk „‚k CeLÓ „BÒÈ‰ ‰È‰ ‡l‡ ,··Bq‰«≈∆»»»«¿»¿∆∆»«»

ÏÎB‡Â ,È·¯ÚÓe24‰n‡ Á¯ÊÓ·e ˙Á‡ ‰n‡ ÌB¯„a «¬»ƒ¿≈¿»«»««¿ƒ¿»«»
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Â ,˙Á‡25. ««¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ…»»»¿

מקום.24) תופס = שרצועה 25)מחזיק, לפי נג: זבחים
היינו  טורף, של בחלקו ולא יהודה של בחלקו הייתה זו
יטרף" זאב "בנימין כז) מט, (בראשית בו שכתוב בנימין
ותרגם  עד" יאכל "בבוקר ואמר אבינו יעקב נתנבא ועליו
שם  בזבחים ורש"י מקדשא". יתבני "ובאחסנתה אונקלוס
כלומר: מדבחא", תיתבני "באחסנתיה התרגום: בשם הביא

בחלקו. ייבנה המזבח

.‡È˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜·e26ÔÈÓk ÌÈ·˜ ÈL eÈ‰ ¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ¿ƒ
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ÔÈ˙ÈL ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL27ÌÈÓc‰L , ¿≈√»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ∆«»ƒ
‰n‡a Ô¯w‰ d˙B‡a ÔÈ·¯Ú˙Óe Ô‰a ÔÈ„¯BÈ28ÔÈ‡ˆBÈÂ , ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿»«∆∆»«»¿¿ƒ

.ÔB¯„˜ ÏÁÏ¿««ƒ¿

ויש 26) מערבי יסוד על ששופכים מהם יש הדם ששיירי
הנקבים  שני נתן לפיכך דרומי, יסוד על ששופכים מהם

דרומית. מערבית שהדמים 27)בקרן מפני כן ונקראו
הנ"ל, מהטעם כן נקרא נסכים של זה וכן לשם, שותתין

לשם. הנסכים בעזרה.28)ששותתין שעוברת המים אמת

.·È‰n‡ ÌB˜Ó ‰È‰ Ô¯w‰ B˙B‡a ‰Ùˆ¯a ‰hÓÏe¿«»»ƒ¿»¿«∆∆»»»«»
da ‰Úe·˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡Ï·ËÂ ,‰n‡ ÏÚ29, ««»¿«¿»∆«ƒ¿«««¿»»

ÔÈ˙ÈMÏ ÔÈ„¯BÈ BaL30.B˙B‡ ÔÈwÓe ∆¿ƒ«ƒƒ¿«ƒ

הטבלא.29) את מגביהים ידה קטן 30)שעל חלל והוא
היסוד. שתחת

.‚ÈL·ÎÂ31Bk¯‡ ,ÁaÊÓ ÏL BÓB¯„Ï Èea ‰È‰ ¿∆∆»»»ƒ¿∆ƒ¿≈«»¿
‰n‡ ÌÈzLe ÌÈLÏL32.‰n‡ ‰¯OÚŒLL ·Á¯ ÏÚ ¿ƒ¿«ƒ«»«…«≈∆¿≈«»

Á¯BÙe ,ÁaÊn‰ „vÓ ‰n‡ ÌÈLÏL ı¯‡a ÏÎB‡ ‰È‰Â¿»»≈»»∆¿ƒ«»ƒ««ƒ¿≈«≈«
¯ÈÂ‡Â .··Bq‰ ÏÚ ‰n‡Â „BÒÈ‰ ÏÚ ‰n‡ epnÓƒ∆«»««¿¿«»««≈«¬ƒ

ËÚÓ33ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰34ÔzÏ È„k , ¿«»»«¿ƒ≈«∆∆«ƒ¿≈«¿≈ƒ≈
‰˜È¯Êa ÁaÊnÏ ÌÈ¯·È‡‰35˙Bn‡ ÚLz L·k‰ d·‚Â . »≈»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»¿…««∆∆≈««

˙e˙L ˙BÁt36.‰Î¯Ún‰ „‚k „Ú »¿«¿∆∆««¬»»

הארץ.31) עד המזבח מראש ויורד המתמעט תל כמו והוא
יותר.32) היה בשיפועו אבל כן היה בארץ למטה
נימא 33) כמלוא באוויר די לא זריקה, שצריך ומכיוון

אוויר  צריך אלא קטנים, כבשים בשני יד הלכה כדלהלן
המערכה.34)יותר. למקום הכבש בין כלומר,

כז)35) יב, (דברים שנאמר ממה כן למדו שם בזבחים
(שהרי  בזריקה דם מה - והדם" הבשר עולותיך "ועשית
בשר  אף המזבח") על הדם את "וזרקו ה א, בויקרא נאמר

טפח.36)בזריקה. פחות היינו,

.„ÈÌÈBt Ì‰aL ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈpË˜ ÌÈL·k ÈLe¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆»∆ƒ
„BÒÈÏ37··BqÏÂ38‡ÏÓk ÁaÊn‰ ÔÓ ÔÈÏc·Óe , «¿¿«≈À¿»ƒƒ«ƒ¿≈«ƒ¿…
‡ÓÈ39L·k ÏL B·¯ÚÓa ‰˙È‰ ÔBlÁÂ .40ÏÚ ‰n‡ ƒ»¿«»¿»¿«¬»∆∆∆«»«

˙‡¯˜ ‰˙È‰ ‰·e·¯e ,‰n‡41ÈÏeÒt ÔÈ˙B daL , «»¿»»¿»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿≈
ÛBÚ‰ ˙‡hÁ42d˙¯eˆ ¯·ÚzL „Ú43˙È·Ï ‡ˆ˙Â ««»«∆«¬…»»¿≈≈¿≈

‰Ù¯O‰44. «¿≈»

דם 37) שיירי שופכים ידו ועל מערב שלצד הכבש היינו
מתנותיה. כשגומר בהמה שלצד 38)חטאת הכבש היינו

הקרנות. גבי על בהמה חטאת דם זורקים ידו ועל מזרח
ליסוד]. קטן כבש בו היה לא מערב לצד זבחים 39)[אבל

הדם  את "וזרקו ה) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
יהיו  ואם שהוא כל למזבח היקף שיהא - סביב" המזבח על
יכול  אדם אין בחוט ואפילו היקף, לו אין שוב מחוברים,
בין  אבל בלבד, נימא כמלוא בהפסק די ולפיכך לסובבו.
יותר. הפסק צריך היה המערכה מקום לבין הגדול הכבש

אלא 40) כבש של בגגו הייתה שלא נראה הלשון מפשטות
שלו. לוחות 41)בקיר נבוב מלשון "נבובה" כמו רבובה

חלון. שאז 42)והיינו בבעלים או בדם פסול בה כשאירע
הוא  שאף מספק פסולו שהיה או צורה. עיבור צריך הוא
מפני  - העוף? חטאת פסולי דווקא ולמה צורה. עיבור טעון
בעזרה  שישנן ומפני למטה, דרומית מערבית בקרן שמעשיה
זאת  תתערב שמא חששו יולדות, של העוף, חטאות הרבה

מיוחד. מקום לה קבעו ולכן עמהן, ימתינו 43)הפסולה
שילינוה  ידי על הרטוב הבשר מראה שיעבור עד מלשרפה
וטעונה  נותר היא הרי בלילה שלנה שכיוון אחד, לילה

העזרה.44)שריפה. בתוך

.ÂËÏL „Á‡ :L·k‰ ·¯ÚÓa eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»¿«¬««∆∆∆»∆
ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ,LÈL45,ÛÒk ÏL „Á‡Â ; «ƒ∆¿ƒ»»∆»≈»ƒ¿∆»∆∆∆

.˙¯M‰ ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL∆¿ƒ»»¿≈«»≈

ויתחממו 45) מרתיח שהכסף מפני כסף של על נתנו ולא
העיפוש. מן ומרחיקו מקררו השיש אבל ויסריחו, האברים

.ÊËÌeË‡ Blk B˙B‡ ÔÈBa ,ÁaÊn‰ ÔÈBaLk46 ¿∆ƒ«ƒ¿≈«ƒÀ»
‡È·Ó ‡l‡ ,ÏÏk ÏÏÁ Ba ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,„enÚ ÔÈÓk¿ƒ«¿≈ƒ»»¿»∆»≈ƒ
˙ÙÊÂ „ÈÒ ‡È·Óe ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ,˙BÓÏL ÌÈ·‡¬»ƒ¿≈¿¿«≈ƒƒ¿∆∆

‡ÈB˜Â47ÔaÏÓ CB˙Ï CÙBLÂ ‰ÁÓÓe ,48ÏB„b49 ¿¿»¿«∆¿≈¿«¿≈»
B˙cÓk50ÏL Ûeb ÔÈa‰ CB˙a Ô˙BÂ .‰ÏBÚÂ ‰B·e , ¿ƒ»∆¿∆¿≈¿«ƒ¿»∆

.„BÒÈ‰ ˙cÓk ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a Ô·‡ B‡ ıÚ≈∆∆¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««¿

.ÔÈa‰ ÌÈÏLiL „Ú ,Ô¯˜Â Ô¯˜ Ïk CB˙a Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈¿»∆∆»∆∆«∆«¿ƒ«ƒ¿»
Ô¯˜ ¯‡MzL È„k ,ÔÈa‰ CB˙aL ÌÈÙeb‰ ¯ÈÒÈÂ¿»ƒ«ƒ∆¿«ƒ¿»¿≈∆ƒ»≈∆∆
˙B¯w‰ e¯‡MÈÂ ,„BÒÈ ‡Ïa ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c¿ƒƒ¿»ƒ¿…¿¿ƒ»¬«¿»

.ÔÈÏeÏÁ¬ƒ

שעושין 47)סתום.46) כמו מתכת) (=מין אבר ניתוך
חרס. כלי קרשים.48)לציפוי מארבעה עשוי מרובע דפוס

יחד.49) ונדבקים האבנים ששייך 50)על ומדה מדה בכל
אמה  ל"ב על ל"ב של מלבן נותן היה ביסוד היינו לו.
אמות, ה' בגובה ל' על ל' של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה
כ"ח  על כ"ח של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה סובב. וזהו
ארבעה  בקרנות נותן היה ממנו ולמעלה אמות, ג' בגובה

אמה. על אמה מלבן כל מלבנים.

.ÊÈ.ÔÈ·kÚÓ BÚea¯Â B„BÒÈÂ ÁaÊÓ ÏL ˙B¯˜ Úa¯‡«¿«¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÂÈ¯‰ - Úea¯Â L·ÎÂ „BÒÈ ,Ô¯˜ BÏ ÔÈ‡L ÁaÊÓ ÏÎ¿»ƒ¿≈«∆≈∆∆¿¿∆∆¿ƒ«¬≈

ÔÈ·kÚÓ ÔzÚa¯‡L ,ÏeÒt ‡e‰51Bk¯‡ ˙cÓ Ï·‡ . »∆«¿«¿»¿«¿ƒ¬»ƒ«»¿
‡lL ‡e‰Â ,ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ B˙ÓB˜ ˙cÓe BaÁ¯ ˙cÓeƒ«»¿ƒ«»≈»¿«¿ƒ¿∆…
¯eÚLk ,˙Bn‡ LÏL Ìe¯a ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈƒ¿…≈«»««»¿»«¿ƒ

.¯a„Ó ÁaÊÓ ÏL ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó¿««¬»»∆ƒ¿«ƒ¿»

נאמר 51) בקרן "המזבח"; כתוב אלו כל שאצל סב. שם.
"אל  לד) (שם, נאמר וביסוד המזבח" "קרנות יח) ד, (ויקרא
המזבח" פני "אל ז) ו, (שם נאמר ובכבש המזבח" יסוד
שם. דרך לו שעולין מזבח של פנים שהוא הכבש והוא
וכל  המזבח". יהיה "רבוע א) כז, (שמות נאמר ובריבוע
"המזבח" שם). (זבחים לעכב הוא "המזבח", שנאמר מקום

לא. לא ואם מזבח, נקרא הוא כן שכשהוא משמע:

.ÁÈBÈaÓ ÌbÙ Ì‡ :BÈaÓ ÌbÙpL ÁaÊÓ52ÁÙË ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»∆«
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‰È‰È ‡lL ‡e‰Â ,¯Lk - ÁÙhÓ ˙BÁt ,ÏeÒt -»»ƒ∆«»≈¿∆…ƒ¿∆
‰Óe‚t Ô·‡ ¯‡Lpa53. «ƒ¿»∆∆¿»

שעליו.52) והטיח הסיד מן פוסלת 53)כלומר, שבאבן
שהיא. כל פגימה גם

á"ôùú'ä éøùú è"é ÷"ù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ופרחיה.1) כפתוריה גביעיה, המנורה, צורת בו תתבאר

.‡‰¯Bza d˙¯eˆ ˙L¯ÙÓ ‰¯Bn‰2‰Úa¯‡Â . «¿»¿…∆∆»»«»¿«¿»»
ÌÈÚÈ·‚3ÌÈ¯BzÙÎ ÈLe4ÌÈÁ¯Ù ÈLe5‰˜a eÈ‰ ¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bn‰6ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e" :¯Ó‡pL , «¿»∆∆¡««¿…»«¿»»¿ƒƒ
ÌÈ„wLÓ7‰È‰ ÈLÈÏL Á¯t „BÚÂ ."‰ÈÁ¯Ùe ‰È¯zÙk ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»¿∆«¿ƒƒ»»

„Ú dÎ¯È „Ú" :¯Ó‡pL ,‰¯BÓ ÏL dÎ¯ÈÏ CeÓÒ»ƒ≈»∆¿»∆∆¡««¿≈»«
."dÁ¯tƒ¿»

לאֿמ.2) כה, אלכסנדריא 3)שמות לכוסות דומים הם
ט). הלכה (להלן קצר ושוליהן רחב כמין 4)שפיהן הם

ששני  כביצה מעט ארוכין שהן מקום) (שם כרותיים תפוחים
שם). (להלן כדין (ציורים 5)ראשיה העמודים פרחי "כמו

לחוץ  כפולה ושפתה קערה כמין שהן בעמודים), שמציירין
המשניות  בפירוש (רבינו שושן כמו והוא שם). (להלן

ז). משנה פ"ג במנורה,6)למנחות אלה כל של מקומם
י. הלכה להלן (להלן 7)ראה בעשייתן" שקדים "כמו

ב). הלכה

.·dÏ eÈ‰ ÌÈÏ‚¯ LÏLÂ8ÌÈ¯BzÙÎ ‰LÏLe .9ÌÈ¯Á‡ ¿»«¿«ƒ»»¿»«¿ƒ¬≈ƒ
:ÌÈw‰ ˙LL ÌÈ‡ˆBÈ Ô‰nL ,‰¯Bn‰ ‰˜a eÈ‰»ƒ¿≈«¿»∆≈∆¿ƒ≈∆«»ƒ
‰˜Â ‰˜ ÏÎ·e .‰Ê „vÓ ‰LÏLe ,‰Ê „vÓ ‰LÏL¿»ƒ«∆¿»ƒ«∆¿»»∆¿»∆

ÌÈÚÈ·‚ ‰LÏL Ô‰Ó10Ïk‰Â ,Á¯ÙÂ ¯BzÙÎÂ ≈∆¿»¿ƒƒ¿«¿»∆«¿«…
ÌÈ„wLÓ11Ô˙iOÚa ÌÈ„˜L BÓk12. ¿À»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ»»

על 8) ברש"י הוא וכן שם, המשניות בפירוש גם כתב כן
התורה  על בעליֿהתוספות כתבו וכן לא) כה, (שמות התורה
רגלים, לה שהיו רק אמרו שם) (מנחות בגמרא אבל שם.
(ת"א  ז"ל לרמ"א העולה ובתורת כמה. הזכירו לא אבל
היה  רגלים שלשה ז"ל רבותינו "אמרו הביא: פט"ו)
שבקשת  המנורה ובגלופת ראשונים). (משנת למנורה"
רגליים  ללא מרובע, המנורה של בסיסה – ברומא טיטוס
טבת  ג' וב"שערים" חח, כ עמוד לו כרך ב"סיני" (ראה

ג). עמוד לה).9)תש"כ כה, (שמות בתורה מפורש כן
לג).10) שם, (שם הוא מפורש נב.11)מקרא ביומא

הכרע  להן אין בתורה (פסוקים) מקראות חמש אמרו:
כלומר, "משוקדים", מהם ואחד נוטים), הם היכן (לדעת
כפתוריה  משוקדים גביעים ארבעה "ובמנורה הפסוק
"ארבעה  לקרוא צריך אם לנו שספק לד), שם, (שם ופרחיה"
"ארבעה  עם קשורה משוקדים (שהמילה משוקדים" גביעים
קשורה  (שהיא ופרחיה" כפתוריה "משוקדים או גביעים"),
צריכים  שמספק רבינו, פסק לפיכך ופרחיה). ל"כפתוריה
הכפתורים  וגם הגביעים גם משוקדים, כולם לעשות
אין  משוקדים להיות צריכים אינם אם גם שהרי והפרחים.

צריכים  הם אם ואילו משוקדים. יעשום אם הפסד, בכך
(כסףֿ קפידא בזה תהיה כן, נעשין ולא משוקדים להיות

קורקוס). הר"י בשם (מנחות 12)משנה המשניות בפירוש
מלאכה  והוא שקדים, מעשה "משוקדים רבינו: כתב שם)
העשת  בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה

שקדים". שקדים כולו שיהיה עד (=החתיכה)

.‚˙‡ˆÓ13ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ÌÈÚÈ·b‰ Ïk14ÌÈÁ¯t‰Â . ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»ƒ
‰ÚLz15¯OÚŒ„Á‡ ÌÈ¯BzÙk‰Â .16‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿««¿ƒ««»»¿À»¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡17ÌÈÚa¯‡Â ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ¯ÒÁ elÙ‡Â ,18 ∆∆«¬ƒ»≈∆»ƒ«¿«ƒ¿«¿»ƒ

.Ôlk ˙‡ ·kÚÓ¿«≈∆À»

אומר".13) "נמצאת כלומר: כט. כח: שהרי 14)מנחות
עשר. שמונה ביחד שהם גביעים, שלשה וקנה קנה בכל
(מנחות  בסךֿהכל ועשרים שנים הרי המנורה, בגוף וארבעה

בגוף 15)שם). ושניים ששה, הרי קנה לכל פרח כי
הרי  שנים), הם פרחים (סתם "ופרחיה" שנאמר כמו המנורה
הרי  אחד, עוד למדו פרחה" "עד עוד שנאמר וממה שמונה,

שם). (מנחות תשעה ששה,16)כאן הרי קנה לכל כפתור
כפתורים  (סתם "כפתוריה" שנאמר המנורה בגוף שניים
ביחד  הרי הקנים, יציאת במקום ושלשה שמונה, הרי שנים),

עשר. פ"ו.17)אחד מנחות ותוספתא שם מנחות
והפרחים.18) הכפתורים הגביעים, של הכולל הסכום הוא

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na19·‰Ê ‰e‡OÚLk20Ï·‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¬»»»»¬»
˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L21ÌÈÚÈ·b da ÔÈOBÚ ÔÈ‡22, ¿»ƒ≈«»≈ƒ»¿ƒƒ

‰È‰z ,·‰Ê ‰‡a‰ ‰¯BÓ ÔÎÂ .ÌÈÁ¯Ùe ÌÈ¯BzÙk«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»«»»»»ƒ¿∆
‰È˙B¯ ÌÚ ¯kk dlk23‰L˜Ó dlk ‰È‰˙Â ,24ÔÓ À»ƒ»ƒ≈∆»¿ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ

˙B˙LÚ‰25ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏLÂ ; »¬»¿∆¿»ƒ≈«»≈«¿ƒƒ«
‰ÏeÏÁ ‰˙È‰ Ì‡Â ,dÏ˜LÓ26‰¯Lk -27. ƒ¿»»¿ƒ»¿»¬»¿≈»

ופרחים.19) כפתורים גביעים, בה מנחות 20)שעושים
יח.21)כח. הלכה פ"א למעלה גבי 22)ראה להלן

על  מקפידין אין מתכות, מיני שאר "ושל רבינו כתב ככר,
הקפדה  יש ופרחים, כפתורים שבגביעים נראה משקלה".
(משנהֿלמלך). מתכת מיני בשאר לעשות שלא

כל 23) את אותה יעשה טהור זהב "ככר לט: כה, בשמות
האלה". אחת.24)הכלים כח.25)חתיכה במנחות

"חתיכה  רש"י פירש העשת", מן באה היתה "מנורה
כליה". כל ממנה שיצאו עד בקורנס ומכה שלימה,

(כסףֿמשנה).26) מקשה ולכתחילה 27)שאינה בדיעבד.
ה. בהלכה ועיין מקשה, לעשותה צריך

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â28ÌÏBÚÏ d˙B‡29˙B‡Ëe¯b‰ ÔÓ30ÔÈa , ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»≈
.˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ·‰Ê ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆»»≈∆»¿»∆¿»ƒ≈«»

עושין,28) אין בדיעבד שאפילו נאמר שאם לכתחילה.
ש  פסול הרי מקשה,קשה, שכתוב מזה נלמד גרוטאות ל

מקשה. באה זהב, באה זהב, "מקשה שם) (מנחות  ותניא
גרוטאות  של פסול א"כ מקשה". באה אינה זהב, באה אינה
לכתחילה  רק הוא עושין שאין זה ודאי אלא לן? מנא

זו.29)(משנהֿלמלך). מילה חסירה בכסףֿמשנה
שברים.30)

.ÂÌÈÁ˜Ïn‰31˙BzÁn‰Â32ÏÏkÓ ÔÈ‡ ÔÓM‰ ÈÏÎe «∆¿»«ƒ¿««¿¿≈«∆∆≈»ƒ¿«
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¯kk‰33¯ÊÁÂ ,"¯B‰Ë ·‰Ê" ‰¯Bna ¯Ó‡ È¯‰L , «ƒ»∆¬≈∆¡««¿»»»»¿»«
¯Ó‡ ‡ÏÂ ."¯B‰Ë ·‰Ê ‰È˙zÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe" ¯Ó‡Â¿»««¿»∆»«¿…∆»»»»¿…∆¡«
‰¯Bna ÔÈÚe·˜ ˙B¯p‰L ÈtÓ ,"¯B‰Ë ·‰Ê ‰È˙B¯"≈∆»»»»ƒ¿≈∆«≈¿ƒ«¿»

¯kk‰ ÏÏkÓ Ì‰Â34. ¿≈ƒ¿««ƒ»

מתוך 31) הפתילה בהם ליקח העשויים הצבתים "הם
בהם, שלוקחים שם ועל הנרות. בפי ולמשכן ליישבן השמן,

לח). כה, בשמות (רש"י מלקחיים" כמין 32)קרויים הם
(רש"י  שבנר האפר את בהם שחותה קטנים (=כפות) בזיכין

נחמיה 33)שם). כרבי ולא כתנאֿקמא פח: מנחות
ראשונה. פ"ט.34)בברייתא המשכן דמלאכת ברייתא

.Ê˙Ú·L35˙Ú·LÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰¯Bn‰ È˜ ƒ¿«¿≈«¿»¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ¿«
ÔÈa ·‰Ê ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰È˙B¯≈∆»¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»¿»∆»»≈
ÌÈÚe·˜ ˙B¯p‰ ÏÎÂ .˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¿»ƒ≈«»¿»«≈¿ƒ

ÌÈwa36. «»ƒ

כח.35) אחד 36)מנחות נר היה וקנה, קנה כל בראש
(פירש"י  והפתילות השמן נותנים ושם (=כף) בזך כעין

שם). במנחות

.ÁÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈw‰ ˙LLa ÌÈÚe·w‰ ˙B¯p‰ ˙LL≈∆«≈«¿ƒ¿≈∆«»ƒ«¿ƒ
È˜ ÏÚL ÈÚˆÓ‡‰ ¯pÏ Ì‰Èt Ôlk ,‰¯Bn‰ ÔÓƒ«¿»À»¿≈∆«≈»∆¿»ƒ∆«¿≈

‰¯Bn‰37ŒL„˜ „‚k ÂÈt ÈÚˆÓ‡‰ ¯p‰ ‰ÊÂ . «¿»¿∆«≈»∆¿»ƒ»»¿∆∆…∆
ÌÈL„w‰38‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,39.È·¯ÚÓ ¯ «√»ƒ¿«ƒ¿»≈«¬»ƒ

וכן 37) האמצעי. לנר נוטות שלהם הפתילות פיות כלומר,
יאירו  המנורה פני מול אל "תניא, צח:) (שם בברייתא הוא
נר  כלפי פניהם מצדדין שהיו מלמד הנרות, שבעת

הוא 38)האמצעי". כן למערב. נוטה הפתילה פי כלומר,
שכינה". כלפי מערבי "נר בא: בתלמוד 39)במגילה

ועוד). שם, מגילה כב: (שבת

.Ë‰‡È¯„ÒkÏ‡ ˙BÒBÎÏ ÔÈÓBc ÌÈÚÈ·b‰40Ô‰ÈtL , «¿ƒƒƒ¿¬∆¿«¿¿ƒ»∆ƒ∆
ÌÈÁetz ÔÈÓk ÌÈ¯BzÙk‰Â .¯ˆ˜ Ô‰ÈÏeLÂ ·Á»̄»¿≈∆»»¿««¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈi˙B¯k41‰ÈL‡¯ ÈML ‰ˆÈ·k ,ËÚÓ ÔÈk¯‡ Ô‰L , »ƒƒ∆≈¬Àƒ¿«¿≈»∆¿≈»∆»
ÔÈck42ÌÈ„enÚ‰ ÈÁ¯t BÓk ÌÈÁ¯t‰Â .43ÔÈÓk Ô‰L , «ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈¿ƒ

.ıeÁÏ ‰ÏeÙk d˙ÙOe ‰¯Ú¿̃»»¿»»¿»«

כח:40) שם.41)מנחות במנחות והוא מקום. שם
דמות  הוא "והכפתורים רבינו כתב שם המשנה ובפירוש
קרוב  מעט אורך בה שיש רק וכל, מכל עגולה שאינה כדור

העוף". ביצת ככד.42)לצורת שם.43)עגולים מנחות
שם  המשנה ובפירוש שם). (רש"י בעמודים שמציירין ציורין

שושן". צורת "פרח רבינו כתב

.È‰¯Bn‰ d·b44ÌÈÏ‚¯‰ .ÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰È‰ …««¿»»»¿»»»∆«»«¿«ƒ
ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙË ÈLe .ÌÈÁÙË ‰LÏL Á¯t‰Â¿«∆«¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ»»¿∆«

Á¯ÙÂ ¯BzÙk ÚÈ·b BaL45ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe . ∆»ƒ««¿»∆«¿»«ƒ»»¿∆«
„Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk«¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»
ÁÙËÂ .‰¯Bn‰ d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ ÌÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿∆«
„Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ»»¿∆««¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»
d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…«

ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÁÙËÂ .‰¯Bn‰«¿»¿∆«»»¿∆««¿¿≈»ƒ
ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ
e¯izL .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe .‰¯Bn‰ d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿»«ƒ»»ƒ¿«¿
.Á¯ÙÂ ¯BzÙk ,ÌÈÚÈ·‚ ‰LÏL Ô‰aL ,ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ∆»∆¿»¿ƒƒ«¿»∆«

כח:44) ד"ה 45)מנחות שם ובתוספות שם. מנחות
לא  שלשלשתם אלו, שלשה נשתנו מה בתימה נשארו וטפח,

טפח. אלא ניתנו

.‡È‰¯Bn‰ ÈÙÏ ‰˙È‰ Ô·‡Â46,˙BÏÚÓ LÏL d·e , ¿∆∆»¿»ƒ¿≈«¿»»»«¬
‰ÈÏÚ ÁÈpÓe ,˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe „ÓBÚ Ô‰k ‰ÈÏÚL∆»∆»…≈≈≈ƒ∆«≈«ƒ«»∆»

‰·Ë‰ ˙ÚLa ‰È˙BzÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe dÓL ÈÏk47. ¿ƒ«¿»«¿»∆»«¿∆»ƒ¿«¬»»

הנרות,46) את "בהעלותך ה' סי' בהעלותך וספרי ל: תמיד
לפני  היתה אבן אמרו מיכן וכו' וכו' מעלות לה עשה
משנה  פ"ג (תמיד הרע"ב וכתב מעלות. שלש ובה המנורה
א) במנורה: שכתובים העלאות שלש כנגד שהן ט)
נרותיה  את העלה ב) ב). ח, (במדבר הנרות את בהעלותך
כ). כז, (שמות תמיד נר להעלות ג) ג). שם, (שם

כתב 47) יז, הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ג להלן
ושל  שמו וכוז בידו וכלי נכנס ההטבה, סדר "וכיצד רבינו:
שכבו  הפתילות את בו מדשן גדול. לקיתון דומה היה זהב
משלש  שנייה מעלה על המנורה לפני שם הכוז ומניח וכו'
ומשתחוה  בידו הכוז ונוטל וכו' ויוצא שלפניה מעלות
היה  כוז ואולי שם). ובספרי שם בתמיד הוא (וכן ויוצא"
כלי  כל היינו הקטנים, הכלים כל מונחים היו ובו גדול, כלי

המוריה). (הר ומחתותיה ומלקחיה שמנה

.·ÈBaÁ¯Â ,ÁÙË ¯OÚŒÌÈL Bk¯‡ ‰È‰ ÔÁÏM‰«À¿»»»»¿¿≈»»∆«¿»¿
ÌÈÁÙË ‰ML48ÁpÓ ‰È‰Â .49,˙Èa‰ C¯‡Ï Bk¯‡ ƒ»¿»ƒ¿»»À»»¿¿…∆««ƒ

ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .˙Èa‰ ·Á¯Ï BaÁ¯Â50 ¿»¿¿…«««ƒ¿≈¿»»«≈ƒ
˙Èa ÏL Bk¯‡Ï Ôk¯‡ ,Lc˜naL51·Á¯Ï ÔaÁ¯Â ∆«ƒ¿»»¿»¿»¿∆«ƒ¿»¿»¿…«

ÔB¯‡‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰52.˙Èa‰ ·Á¯Ï Bk¯‡ ‰È‰L , ««ƒƒ»»∆»»»¿¿…«««ƒ
ÔÈ·e ÔBÙv‰ ÔÈa ,˙Èa‰ ·Á¯ „‚k ‰¯Bn‰ ˙B¯ ÔÎÂ¿≈≈«¿»¿∆∆…«««ƒ≈«»≈

ÌB¯c‰53. «»

ואמה 48) ארכו "אמתיים כג) כה, (שמות שנאמר כמו
(כלים  טפחים ששה בת הכלים שאמת מאיר וכרבי רחבו".

צז.). ומנחות י, משנה במשנה.49)פי"ז צו. שם
(רש"י 50) יד הלכה פ"ה להלן ראה השולחנות, יתר היינו

שם).51)שם). (רש"י המערב ובין המזרח בין הוא
צח.52) (שם 53)שם כרבי ולא שמעון, ב"ר אלעזר כרבי

ג) כד, (ויקרא ה'" לפני אותו "יערוך שהפסוק צח:).
כלומר, ה'. לפני אותו לערוך שצריך הוא שהרי מסייעו,
ה'. לפני שהוא מערב, לעבר הפתילה פי את לצדד צריך
היה  הרי עומדים, היו ומערב שמזרח האומר לרבי ואילו

(כסףֿמשנה). לשם לצדדו צריך ולמה ה', לפני הראשון

.‚È‰Úa¯‡54ÔÈÙÈÒ55,ÔÁÏMÏ eÈ‰ ·‰Ê ÏL «¿»»¿ƒƒ∆»»»«À¿»
ÔÈÏvÙÓ56Ô‰ÈL‡¯a57ÈzL Ô‰a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰L , ¿À»ƒ¿»≈∆∆»¿ƒ»∆¿≈

ÌÈLe ,‰Ê ¯„qÓ ÌÈL :ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ˙BÎ¯Ún‰««¬»∆∆∆«»ƒ¿«ƒƒ≈∆∆¿«ƒ
‰Ê ¯„qÓ58È¯Ó‡p‰ Ì‰Â .‰¯Bza Ì59ÂÈ˙BO˜e"60." ƒ≈∆∆¿≈«∆¡»ƒ«»¿»

במשנה.54) בארץ 55)שם עומדים זהב יתידות "כמין
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מערכת  גובה כנגד הרבה, השולחן מן למעלה עד וגבוהים
כט). כה, בשמות (רש"י מנוקבים.56)הלחם"

השולחן 57) מן למעלה שעולה שבהן חלק באותו כלומר,
ו). משנה פי"א שם יוםֿטוב אחד 58)(תוספות בכל והיו

מכניסים  שהיו הקנים כמנין פיצולים, עשר ארבעה מהם
שם). שם.59)(רש"י של 60)שמות מימרא צז. מנחות

ומחזקים  הלחם את שמקשים שם על כן ונקראו קטינא. רב
שם). (רש"י ישבר שלא אותו

.„ÈÌÈ˜ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe61Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,·‰Ê ÏL ¿»¿∆¿ƒ»ƒ∆»»»∆»≈∆
ÏeÏÁ ‰˜ ÈˆÁk62,‰Ê ¯„ÒÏ ¯OÚŒ‰Úa¯‡ :BÏ eÈ‰ , «¬ƒ»∆»»«¿»»»»¿≈∆∆

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .‰Ê ¯„ÒÏ ¯OÚŒ‰Úa¯‡Â63 ¿«¿»»»»¿≈∆∆¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙BiwÓ"64‰B·l‰ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe ." ¿«ƒ»¿≈«»ƒƒ∆«ƒƒ»∆«¿»

˙BÎ¯Ún‰ „ˆa ÔÁÏM‰ ÏÚ65ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,66 ««À¿»¿«««¬»≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙Btk"67ÔÈÒeÙc‰Â ."68,ÌÈt‰ ÌÁÏ Ì‰a ÔÈOBÚL «»¿«¿ƒ∆ƒ»∆∆∆«»ƒ

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰69ÂÈ˙B¯Ú˜"70." ≈«ƒ¿»ƒ¿»»

צו.61) שם הנסדקין 62)משנה חלולים קנים חצאי כמו
שם). בשמות (רש"י שם.63)לארכן צז.64)שמות שם

שם). (רש"י מעיפוש הלחם את שמנקים שם על כן ונקראים
הוא 65) ידה שעל ללחם, לזכרון בשבת אותם מקטירין והיו

כד, ויקרא (רש"י למנחה אזכרה שהיא כקומץ למעלה נזכר
שם.66)ז). צז.67)שמות דפוסין 68)שם "ושלשה

בצק, והיא החלה בו שנותנים אחד להם, היה זהב של
בו  אותה שנותנים השלישי בו, אותה שאופין והשני
מהלכות  (פ"ה תתקלקל" שלא כדי התנור מן אותה כשרודה

ח). הלכה ומוספין שם.69)תמידין צז.70)שמות שם

.ÂËel‡71‰lÁ‰ Ô˙B :ÌÈ˜ ¯OÚŒ‰Úa¯‡‰ ≈»«¿»»»»»ƒ≈««»
ÔÁÏL ÏL BÓˆÚ ÏÚ ‰BL‡¯‰72‰BL‡¯ ÔÈa Ô˙BÂ , »ƒ»««¿∆À¿»¿≈≈ƒ»

ÌÈ˜ ‰LÏL ‰iLe73‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ÔÈa ÔÎÂ , ¿ƒ»¿»»ƒ¿≈≈»«»¿«»
ÌÈ˜ ÈL ˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈML ÔÈ·e ,ÌÈ˜ ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙¯Á‡ ˙ÈMM‰ ÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„·Ïa74e‡ˆÓ . ƒ¿«¿ƒ∆≈««ƒƒ«∆∆ƒ¿¿
.‰Î¯ÚÓe ‰Î¯ÚÓ ÏÎa ¯OÚŒ‰Úa¯‡«¿»»»»¿»«¬»»«¬»»

שלא 72)שם.71) תחתיה חלולים קנים צריכה אינה והיא
שהוא  עצמו השולחן גבי על מונחת שהיא כיון תתעפש,

שם). ושיטהֿמקובצת (רש"י שלשה 73)קריר להן והיו
"כדי  כן ועשו תחובין. היו שבהם וסניף סניף בכל פיצולים
שם  ומוספין תמידין (הלכות בו" מנשבת הרוח שתהיה

ב). על 74)הלכה שיכביד משאוי עליה אין כלומר,
הימנה. שלמטה

.ÊËÁ˙t ÏÚ ÌÈÙaÓ ÌÏe‡a eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»»»ƒƒ¿ƒ«∆«
LÈL ÏL „Á‡ :˙Èa‰75ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B , ««ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ»»∆∆«»ƒ

.B˙‡ÈˆÈa ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B ,·‰Ê ÏL „Á‡Â ;B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»¿∆»∆»»¿ƒ»»∆∆ƒƒ»
L„wa ÔÈÏÚnL76ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ,77. ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ג 75) הלכה פ"ו שקלים ובירושלמי במשנה. צט: מנחות
מרתיח" שהוא מפני כסף) של היה (לא כסף של כאן "לית
לא: תמיד ועיין שיתעפש). לחוש ויש הלחם, (=מחמת

של 76) על מניחו שממנו שיש, של הראשון עשו לפיכך
הירושלמי. בדברי למעלה וראה עשו 77)זהב. ולפיכך

ממה  בקודש", "שמעלין צט. במנחות ולמדו זהב. של השני
האלה  החטאים מחתות "את ג) יז, (במדבר שנאמר
– למזבח" ציפוי פחים רקועי אותם ועשו בנפשותם
ו"לא  מזבח". של גופו ועכשיו מזבח, תשמישי "בתחילה
את  משה "ויקח יח) מ, (שמות שנאמר ממה נלמד מורידין"
ולא  הקימו בעצמו שהוא עמודיו", את ויקם וגו' המשכן
מורידין. שאין לפי העמודים בהקמת הכהנים אחיו סייעוהו

.ÊÈ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ78‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Úa¯Ó ‰È‰79. ƒ¿««¿…∆»»¿À»«»««»
Ôe˙ ‡e‰Â80CeLÓ ,ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÈa ÔeÎÓ ÏÎÈ‰a ¿»«≈»¿À»≈«»«»»

ÔÈÁpÓ eÈ‰ ÔzLÏLe .ıeÁÏ ‰¯Bn‰Â ÔÁÏM‰ ÔÈa81 ≈«À¿»¿«¿»«¿»¿»»À»ƒ
ÔÈa ÏÈc·n‰ ˙Î¯t‰ „‚k ,ÌÈÙÏÂ ÏÎÈ‰‰ LÈÏMÓƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿ƒ¿∆∆«»…∆««¿ƒ≈

.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÔÈ·e L„w‰«…∆≈…∆«√»ƒ

גם 78) ונקרא בלבד. הסמים קטורת את הקטירו שעליו
כולו. זהב מצופה שטים עצי היה עשוי כי הזהב", "מזבח

בפנים. שעמד לפי הפנימי", "מזבח נקרא שמות 79)וכן
ב. לג:80)ל, (הוצאת 81)יומא ב פרק יומא תוספתא

צח: ומנחות (28 185 עמוד צוק"מ

.ÁÈ¯Bik‰82„c ¯OÚŒÌÈL BÏ eÈ‰83Ïk eÈ‰iL È„k , «ƒ»¿≈»»«¿≈∆ƒ¿»
ÌÈ˜ÒBÚ‰ ÌÈ‰k‰84„ÈÓza85ÌÈLc˜Ó86pnÓ.„Á‡k e «…¬ƒ»¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿∆»

BÏ eOÚ ÈÎeÓe87,ÏÁ ‡È‰Â ,„ÈÓz ÌÈn‰ da eÈ‰iL , ¿ƒ»∆ƒ¿»««ƒ»ƒ¿ƒ…
È„k¯Bik‰L ,‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ daL ÌÈn‰ eÈ‰È ‡lL ¿≈∆…ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆«ƒ

L„˜ŒÈÏÎa Lc˜˙iL ¯·c ÏÎÂ ,Lc˜Óe L„w‰ ÈÏkÓƒ¿≈«…∆¿«≈¿»»»∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ…∆
ÏÒÙ - ÔÏ Ì‡88. ƒ»ƒ¿«

במשנה.82) לז. מים.83)יומא המריק ברז כמו
התמיד 84) בהקרבת מתעסקים היו כהנים עשר ששנים

חוץ  ו), הלכה ומוספין תמידין מהלכות ופ"ד , כה: (יומא
ש  השחיטה מהשוחט שהרי ורגלים, ידים קידוש טעון אינו

שם). (רש"י בזר גם ש"מצות85ֿ)כשרה תמיד בקרבן
הנקראים  והם יום, בכל עולות כבשים שני להקריב עשה
ליום  שנים שנאמר הערבים, בין ואחד בבוקר אחד תמידין,

א). הלכה שם (פ"א תמיד" ורגליהם 86)עולה ידיהם
ורגליו  ידיו העובד, כהן לקדש ש"מצותֿעשה לעבודה.
א) הלכה המקדש ביאת מהלכות (פ"ה יעבוד" ואח"כ
רגלו  גבי על הימנית ידו מניח – קידוש? מצות ו"כיצד
ושוחה  השמאלית רגלו גבי על השמאלית וידו הימנית,

טז). הלכה (שם שרת,87)ומקדש כלי מכלל הכיור כי
סביב  כלי עשה וזה בלינה. ונפסלו נתקדשו מים בו וכשהיו
לכיור  כלי מאותו שותתין והיו תמיד, המים בו והיו לכיור
מוכני  נקרא היה הכלי ואותו ראשון, ראשון הצורך, כדי
בהשגותיו  והראב"ד פ"ג). ליומא המשנה בפירוש (רבינו
קושרים  שהיו גלגל והוא מים מקבל אינו "שהמוכני כתב:
בבור  ומימיו הוא אותו ומשקעים בחבל, הכיור את בו
בלינה. יפסלו ולא מחוברים מימיו שיהיו כדי בערב העזרה
שזה  הראב"ד שכתב ומה ובזבחים". ביומא זה כל ומפורש
שקעו  שלא "כיור שאמרו: כ. בדף הוא בזבחים, מפורש
[וכנראה  מקדש". אינו ולמחר וכו' רש"י) – (בבור מבערב
שלא  המוכני תקנת א. דברים: שני כאן יש רבינו שלדעת
כדי  לתוכו ישפכו המוכני מן אלא בכיור מים הרבה יהיו
בלינה  המים יפסלו שלא כדי כן ועשו יותר. ולא הצורך
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לז. ביומא שאמרו מה וזהו שרת, כלי שהוא הכיור בתוך
אלא  המוכני מן מים הרבה ונכנסו שכחו אם ב. במשנה.
המוכני  שישקיעו תיקנו בלינה, שיפסלו חשש ויש הכיור

שאמרו  מה וזהו בלינה, מימיו יפסלו שלא כדי בבור
המקדש  ביאת מהלכות בפ"ה רבינו הביא וכן כ. בזבחים

כאן]. בכסףֿמשנה וראה יד, נ.88)הלכה סוכה



zeevnd xtq m"anx ixeriyixyz h"iÎb"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä éøùú â"é ïåùàø íåé
.áô÷ .àô÷ äùòú àì úåöî

.âô÷ .äô÷ .ãô÷
― הקפ"א מּלאכלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ

לאאתֿהּטרפ טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ה, ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
l)תאכלּו" ,ak zeny)ּבמהּֿׁשהזּכירּו הּוא הּכתּוב ּפׁשט , ְְְִִֵֶַַַָֹ

my)ּבּמכלּתא mihtyn zyxt)הּכתּוב "ּדּבר אמרם: והּוא , ְְְְִִֵַַָָָָ
xzeia)ּבהוה ize`ivnd `edy iptn "dcy" azk)מקֹום , ְֶַֹ

הּבהמֹות ּבקּבלה(mkxc)ׁשרב ּבא אבל (oilegלהּטרף": ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ
(.gqּבאּור ּגם זה לפסּוק zizkld)ׁשּיׁש zernyn lra)וכ ְְֵֵֶֶַָָ

ּתאכלּנּו. לא ּולפיכ ― הּוא טרפה" ּבּׂשדה "ּובׂשר ְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹהּוא:
נעׂשה למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ׁשּכלּֿבׂשר ּבזה, ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכּונתם
לעזרה, חּוץ יצא אם קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָּכטרפה,
ּבׂשר אֹו לחֹומה, חּוץ יצא אם קּלים קדׁשים ּבׂשר ְְִִִַַַַָָָָָאֹו
העּבר הֹוציא אם אֹו לחבּורה, חּוץ יצא אם ֲִִִֶַַַָָָָָֻהּפסח

מחּלין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּכלֿ(gq.)אתֿידֹו, ― ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
לֹוקה ּכזית מהם והאֹוכל טרפה, נקראים: אּלּו ּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָסּוגי
והאֹוכלֹו טרפה נקרא: מןֿהחי ּבׂשר ּגם וכן ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמןֿהּתֹורה

חּלין ּובגמרא לֹוקה. ―(:aw)ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרּו: ְְִִֶֶַָָָָָָֻ
מןֿ ּובׂשר מןֿהחי ּבׂשר זה ― תאכלּו לא ְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹטרפה

ׁשּלפניה עם זֹו ּבמצוה הּלאו נכּפל ּוכבר (l`הּטרפה". ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
(tw dyrzנבלה" ּבּכהנים: אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹּגם

לטמאהֿבּה" יאכל לא g)ּוטרפה ,ak `xwie)ּבהם וכפל , ְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹ
העֹוף חּטאת לאכֹול אֹותם צּוה ׁשהּכתּוב מּפני זה, ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָלאו

הּמליקה oxetva)והיא dy`x wlnpy)ספק ּבלי והּמליקה , ְְְְְִִִִֵַַָָָ
ּבדעּתנּו עֹולה והיה נבלה; אּלא ׁשחיטה אינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּלין
הּדין והּוא ּבחּלין אפּלּו הּמליקה אכילת להם ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּמּתרת

ּבכל נׁשארים ׁשהם ּבאר לפיכ ּפסּולה, ללכלֿׁשחיטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, נבלה מּלאכֹול ּבאזהרה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָיׂשראל
ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו אחר ּדין על נֹוסף ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחכמים

להזּכירֹו זה מאמרנּו d`nehמענין iabl mitqep mipic) ְְְֲִִֵֵֶַַַָ
(:an dcpae :w oilegaּבהן ׁשּנֹולדּו החּיה אֹו הּבהמה אבל .ְְֲֵֵֶַַַָָָָ

הּמּדֹות ּבאחת ׁשּנלמדּו הּטרפֹות zyxcpאחת dxezdy) ְְְְִִֵֶַַַַַַ
(opaxc dtxhe ,odaנׁשחטה אפּלּו אסּורה, אכילתּה ְֲֲֲֲֲִִִֵָָָָהרי

לֹוקה ― מּבׂשרּה ואכל ּכׁשרה ׁשחיטה והּׁשֹוחטּה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּכראּוי,
cid)מּדרּבנן xtqa m"anxd ea xfge)ל נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִַָָָָ

אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק מחּלין. ג' ּבפרק ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻהּטרפֹות

אּלּו מצות ּתׁשע ּדיני נתּבארּו מּבכֹורֹות א' ּובפרק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּדמּכֹות
זֹו למצוה twÎ`rw`)ׁשּקדמּו dyrz `l). ְְְִֶָָ

― הקפ"ב אברהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא החי, חי(mly)מן ּכׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

ּכברּיתֹו האבר מאֹותֹו micibונאכל mb likn `edyk) ְְִִֵֵֶַָָֹ
(xyal mitxhvn `l mixeqi` x`yay zexnl Ð zenvre
לֹוקה. האֹוכלֹו ― ּכלֿׁשהּוא ּבׂשר ּבֹו היה ואפּלּו ְְֲִִֶֶַַָָָָָָּכזית,
עםֿ הּנפׁש "ולאֿתאכל אמרֹו: היא ּכ על ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹוהאזהרה

bk)הּבׂשר" ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(my d`x zyxt): ְְִֵַָָ
וכ מןֿהחי". אבר זה ― עםֿהּבׂשר הּנפׁש ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"לאֿתאכל

חּלין ּבגמרא אבר(aw:)נתּבאר "אכל אמרּו: וׁשם , ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
לפי ּפרּוׁשֹו: ׁשּתים". חּיב ― מןֿהחי ּובׂשר ְְִִִִֵַַַַַַָָָמןֿהחי
עםֿ הּנפׁש "לאֿתאכל האחד: הּלאו לאוין. ׁשני ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהם
ּבּׂשדה "ּובׂשר הּׁשני: והּלאו האבר, אּסּור ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּבׂשר"
ּכמֹו מןֿהחי, ּבׂשר אּסּור ׁשהּוא תאכלּו" לא ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹטרפה

tw`)ׁשּבארנּו dyrz `l)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
אבר עליו ּבאסרֹו לנח יתעּלה אמרֹו והּוא אחר ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבלׁשֹון

לא ּדמֹו ּבנפׁשֹו "אּֿבׂשר h,תאכלּו"מןֿהחי: ziy`xa) ְְִֵַַַַָָָֹֹ
(c.

― הקפ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
תאכלּו" לא "וכלּֿדם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֶֶַַָָָָֹֹאתֿהּדם,

(ek ,f `xwie)ּופרׁש ּפעמים. ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ּוכבר .ְְְִִֵֵַַַָָָָ
יּכרת" "ּכלֿאכליו ואמר: ּבכרת ci)ׁשהּוא ,fi my)אם . ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּוכבר קבּועה. חּטאת מביא ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: ְְְִִִֵֵֵַָָָהּוא
מּכרתֹות. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָנתּבארּו

― הקפ"ה חלביהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
לא ועז וכׂשב ׁשֹור "ּכלֿחלב יתעּלה: אמר טהֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהמה

bk)תאכלּו" ,f my)ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש הּלאו נכּפל ּבזה וגם , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָּכרת
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מחּלין .(bv.)ז' ִֵֻ

― הקפ"ג ּגידהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבניֿיׂשראל יאכלּו לא "עלּֿכן אמרֹו: והּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשה,

הּנׁשה" bl)אתּֿגיד ,al ziy`xa)ואפּלּו ּכּלֹו, והאֹוכלֹו : ְְֲִִֶֶַַָָֻ
ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו ׁשאכל אֹו ּכלֿׁשהּוא, ְְִִֶֶֶֶַַָָָהּוא

מחּלין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו
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― הקפ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא bk)ּבחלב, zenyl sqepa)לאֿת" בּׁשל: ְְְְֵַָָָֹ

אּמֹו" ּבחלב fk)ּגדי ,cl zeny)ׁשהּכּונה ― ׁשנּיה ּבפעם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
חּלין ּובגמרא האכילה. אּסּור ּבׂשר(ciw.)ּבֹו אמרּו: ְְֲִִִִָָָָָָָֻ

מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על ולֹוקה ּבּׁשּולֹו על לֹוקה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּבחלב
(:`k)ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד "המבּׁשל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאמרּו:

ולֹוקה ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש לֹוקה ―ְְִִֵֵֶֶֶַָֻ
ּגיד מבּׁשל ly`מּׁשּום leya df ixde Ð dlik`a xeq`y) ְִִֵַ

(aehÎmeia jxevlולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר מבּׁשל מּׁשּום ולֹוקה ,ְְְְִֵֶֶַָָָָ
וׁשם הבערה". מּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר אֹוכל ְְְְִִֵֶַָָָָָָָמּׁשּום

"אּפיק oipnd)אמרּו: on ,hnyd)ועּיל sxvהבערה ,qpkde) ְְְֵֵַַַָָָ
(oipnlואׁשריהם" מהכא: ואזהרּתיּה הקּדׁש", ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצי

אלהיכם" לה' ּכן לאֿתעׁשּון ּבאׁש ai,ּתׂשרפּון mixac) ְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹ
(cÎbחּלין ּובגמרא .(my)רחמנא אּפקּה "להכי אמרּו: ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ

ּבּׁשּול ּבלׁשֹון xeq`aלאכילה dxezd d`hazd jkl) ְֲִִִַָ
(leya ly oeyla dlik`dאאכילה לקי ּדאּבּׁשּול היכי ּכי ,ְֲִִִֵֵֵַַָָ

לקי" lrנּמי dwel jk leyiad lr dwely myky cnll) ִֵַָ
(dlik`dמּפסחים ב' ּובפרק .(.dk):ּבחלב ּבׂשר על אמרּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָ

ּבגּופֹו אכילה רחמנא ּביּה ּכתב לא z`f"להכי micnele) ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָ
(xg` mewnnלמימרא .(epcnll)ׁשּלא אפּלּו עליו ׁשּלֹוקין ְְֲִִֵֶֶָָָֹ

ּכלל על להעיר לי ראּוי וכאן זאת. ּוזכֹור הנאתֹו". ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹּדר
"לאֿ יתעּלה: ׁשאמרֹו והּוא, הזּכרּתיו לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּגדֹול

ּפעמים ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל אּמֹו" ּבחלב ּגדי (zenyתבּׁשל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ
(`k ,ci mixac .ek ,cl .hi ,ckהּׁשמּועה מעּתיקי ואמרּו .ְְְְִֵַַָָ

ּבֹו יׁש מהם אמרּו(rnyn)ׁשּכלֿלאו נפרד. לענין ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
(mihtyn zyxt `zlikn)לאּסּור וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְְֲִִִַַָ

עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". לאּסּור וחד ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהנאה
אּסּור מנית לּמה ׁשּתיולֹומר: ּבּׁשּולֹו ואּסּור אכילתֹו ְְְֲִִִִִֵַָָָָָ

ידע ׁשליׁשית? מצוה הנאתֹו אּסּור מנית ולא ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹמצות
ּבפני מצוה למנֹותֹו ראּוי אין הנאה ׁשאּסּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמקׁשה
ּכיון אחד ענין אכילה ואּסּור ׁשהּוא לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָעצמּה,

מּמיני מין ikxcn)ׁשהאכילה cg`)ׁשאמרֹו לפי ההנאה. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו יאכל ׁשּלא ּדבר ּבאיזה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻיתעּלה
ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו נהנין ׁשאין והּכּונה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹההנאה,

אמרם k`:)והּוא migqt),ּתאכל לא ׁשּנאמר: "ּכלֿמקֹום ְְֱֶֶַַָָָָֹֹ
הנאה אּסּור ואחד אכילה אּסּור אחד ― ּתאכלּו ְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹלא

הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד d`pda)ּבמׁשמע, xzeny)ּכדר ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָ
אמרֹו: והּוא ּבּה, ההנאה הּתר ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּפרט

לנכרי" מכר אֹו ואכלּה ּתּתנּנה אׁשרּֿבׁשערי (my"לּגר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
(`k ,ciאכילה אּסּור למנֹות ראּוי אין הּזה הּכלל ּולפי .ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

מצות ׁשּתי אֹותם מנינּו ואּלּו מצות, ׁשּתי הנאה ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָֹֹואּסּור
ּבחמץ ּגם ּכן לעׂשֹות חּיבים היינּו אז ּכי ּבחלב ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָּבבׂשר

ארּבע מאּלּו ּבכלֿאחד ׁשּיהא הּכרם, ּובכלאי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובערלה
ּבאּלּו ׁשּנפל וכיון עצמּה. ּבפני מצוה הנאה אּסּור ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּמצות,
ּובכלל ּבלבד אכילתם ּבאּסּור ׁשּבא הּלאו אּלא נמנה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹולא
ּבבׂשר ּגם נפל ּכ ― ׁשאמרנּו העּקר ּכפי הנאה אּסּור ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָזה
ׁשאפׁשר והיא, ּבלבד אחת ׁשאלה ּכאן נׁשארה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחלב.
אכילה מאּסּור מּובן הנאה ׁשאּסּור ּכיון לֹומר: ֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָלאֹומר
הּכתּוב הצר לּמה ּכן אם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּבארּו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכמֹו
ּכמֹו הנאתֹו, לאסֹור ּכדי ּבחלב ּבבׂשר ׁשליׁשי ְְְְְְֱֲִִֵֶָָָָָָָללאו
נאמר ׁשּלא ּכיון לכ ׁשהצר לזה: הּתׁשּובה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּבארנּו?
האכילה ּתאסר ׁשּמּמּנּו ּתאכל" "לא לׁשֹון ּבחלב ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבבׂשר

ּולפיכ הנאה.וההנאה, לאּסּור אחד לאו לכּפֹול הצר ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֻ
אכילה רחמנא ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹּוכבר
חּיב אינֹו אכילה ּבֹו ּׁשּנזּכר ׁשּכלֿמה לפי ּבחלב, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבבׂשר
אחד ּובלע ּפיו ּפתח אם אבל ּבאכילתֹו: ׁשּיהנה ֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעד
ּגרֹונֹו ׁשּיּכוה עד וׂשֹורף חם ּכׁשהּוא ׁשאכלֹו אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָהאּסּורין
ּפטּור. זה הרי ― ּבזה: וכּיֹוצא ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּומכאיבֹו
לא ואפּלּו אכילתֹו על חּיב ׁשהּוא ּבחלב, ּבבׂשר ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָֹזּולתי

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ּבֹו, dk:)נהנה migqt)ּכמֹו הּכרם, ּכלאי וכן , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָ
לקּמן w)ׁשּנבאר xeriy Ð bvw dyrz `l)ּֿכל והבן , ְְְֵֵֶַָָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותם. ּוזכֹור האּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָהּכללים
מחּלין. ח' ְִֵֶֶֻּבפרק

― הקפ"ו ּבׂשרהּמצוה מּלבּׁשל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי "לאֿתבּׁשל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבחלב,

(hi ,bk zeny),אכלֹו ׁשּלא אףֿעלּֿפי לֹוקה ― והמבּׁשלֹו ,ְְְֲִֶֶַַַַָֹ
ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֶַַַָָּכמֹו

― הקפ"ט לחםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
(f`yהעׂשּוימּתבּואהחדׁשה,קדםעבֹוריֹוםׁשּׁשהעׂשרּבניסן ְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָָֹ

(dycgd d`eazdn xnerd z` miaixwn:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
תאכלּו" לא וכרמל וקלי ci)"ולחם ,bk `xwie)מּמּנּו והאֹוכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ְִֶַּכזית―לֹוקה.

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
קלי מּלאכֹול `dlik)ׁשהזהרנּו jxevl dielw d`eaz) ְְֱִִֶֶַָֻ

והּוא ּבניסן, עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה ְְְֲֲִִֶָָָָָָָֹּתבּואה
והאֹוכל תאכלּו". לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמרֹו

לֹוקה. ― ּכזית ְִִֶֶַמּמּנּו

― הקצ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
dixibxba)ּכרמל d`ln ;da`a `idyk dielw ,zleaiy ixbxb) ְֶַ
dycg)החדׁש d`eazn),ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם ְֲִִֶֶָָָָָָֹ

תאכלּו לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
ּבאמרם לׁשֹונם לנּו קדם ּוכבר הּזה". הּיֹום ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָעדֿעצם

(.d zezixk)ּכלֿאחד על חּיב ― וכרמל קלי לחם "אכל :ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית אתֿזה ּובארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואחד".

למאמר(miyxeyd)מןֿהּכללים עּין(xtql)ׁשהקּדמנּו זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעליו
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(.r)וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית מקֹומֹות `ּובכּמה wxt) ְְְְְִִִַַַַָָ
(` dpyn.

― הקצ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
zepey`xd)אתֿהערלה eizepy ylya oli`d zexit)והּוא , ְְֶָָָ

יאכל" לא ערלים לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש hi,אמרֹו: my) ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ
(bkּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו והאֹוכל ,ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבחּוצה הערלה אכילת ואּסּור ערלה. ּבמּסכת זֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָמצוה
ּבארץ הּוא הּתֹורה לׁשֹון אבל מּסיני: למׁשה הלכה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹלארץ

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

á"ôùú'ä éøùú å"è éùéìù íåé
.ãö÷ .âð÷ .âö÷ äùòú àì úåöî

.åî÷ äùò úåöî
― הקצ"ג ּכלאיהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

miptb)הּכרם cvl erxfpy d`eaz ipin) "e`lkp"y),ּבלבד ( ְִֶֶַָ
הּזרע" המלאה "ּפןּֿתקּדׁש ּבהם: יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּוא

(h ,ak mixac)ּבקּבלה ּובא ,(.ehw oileg)― "ּפןּֿתקּדׁש : ְְִֶַַָָָ
א קדםּפןּֿתּוקד ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ּכלֹומר: ׁש", ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ל(g llk seqa xak epncwd):ׁשּנאמר ּכלֿמקֹום הּכלל: ְְֱֶֶַַָָָ
ּובפרק לאֿתעׂשה. מצות אּלא אינֹו ― ואל ּפן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׁשמר,

מּפסחים אין(ck:)ב' ׁשּבּתֹורה "ּכלֿאּסּורין ּכׁשאמרּו: , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
ּכלּֿדבר ּכלֹומר: ― הנאתן" ּדר אּלא עליהן ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלֹוקין
נהנה אם אּלא אכילתֹו על יתחּיב לא אכילתֹו ְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאסרה
ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :אחרּֿכ אמרּו ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּבכ
מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ׁשּלֹוקין ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
― "ּפןּֿתקּדׁש ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ּכתיב ּדלא ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָטעמא?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אׁש". ּתּוקד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפן
ּבכלאי אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינּה היא וגם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּכלאים.

יׂשראל. ארץ ׁשל ְִֵֶֶֶֶֶַָהּכרם

― הקנ"ג הּטבל,הּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו הפרׁשּו ׁשּלא הּדבר ְְְְְְִֶֶַַַָָָֹֻוהּוא
את יׂשראל ּבני אתֿקדׁשי יחּללּו "ולא יתעּלה: ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאמרֹו

לה'" eh)אׁשרֿירימּו ,ak `xwie):ּכלֹומר זה, על העֹובר , ְֲִֵֶֶַַַָָ
מּמה ּכ על הרמז ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ― טבל ִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹוכל
ּבּתרּומֹות: ואמר אתֿקדׁשי", יחּללּו "ולא ּכאן: ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹּׁשאמר

תמּותּו" ולא תחּללּו לא בניֿיׂשראל (xacna"ואתֿקדׁשי ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ
(al ,giויליף ,("deey dxfb"a micnel)מּתרּומה חּלּול חּלּול ְְִִִֵָָ

סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון ׁשּבארנּו. ּכמֹו מיתה, עון ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהיא
(.bt)ֿולא" ׁשּנאמר: ּבמיתה? ׁשהּוא טבל לאֹוכל "מּנין :ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

― לה' אׁשרֿירימּו את יׂשראל ּבני אתֿקדׁשי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיחּללּו
לּתרם laha)ּבעתידים ,xnelk)חּלּול וילף מדּבר" הּכתּוב , ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ

לא אמר: ּכאּלּו לּתרם" "ּבעתידים ּבאמרם רצּו ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹמּתרּומה.
והּוא לה', אֹותם להרים עתידים ׁשהם קדׁשים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָיחּללּו
ואחרי עתיד, ּבלׁשֹון לה'" אׁשרֿירימּו "את יתעּלה: ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאמרֹו
ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם "והּׂשיאּו אמר: זה ְְְְֲִִֶַַָָָָָָֹּפסּוק

ak,אתֿקדׁשיהם" `xwie)(fhמּכֹות ּובגמרא ,(:fh):אמרּו ְְְִֵֶֶַָָָָ
מּמּנּו הּורם ׁשּלא הּטבל על אּלא חּיבין יהיּו לא ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ"יכֹול
מּמּנּו נּטלה ולא ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו נּטלה ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹּכלֿעּקר;
ואפּלּו ׁשני מעׂשר ולא ראׁשֹון מעׂשר מעׂשר, ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַֹּתרּומת

מּנין? עני "לאֿתּוכל(miaiigy)מעׂשר לֹומר: ּתלמּוד ְֲִִִֵַַַַַָֹ
וגֹו'" ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac):אֹומר הּוא ּולהּלן , ְְְֱִֵֶֶַָָֹ

וׂשבעּו" בׁשערי ai)"ואכלּו ,ek my)עני מעׂשר ּלהּלן מה , ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
אבל לאכל". ּתּוכל לא רחמנא: ואמר עני, מעׂשר ּכאן ְְֱֲֲִֶַַַַַַָָָָָָֹֹאף
ּבתרּומה אּלא אינֹו מיתה עון אּולם למלקּות. ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹּכלֿזה
קדם ראׁשֹון מעׂשר ׁשהאֹוכל לפי מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּגדֹולה
אמרֹו והּוא מיתה, חּיב ― מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשּתפרׁש
מןֿהּמעׂשר מעׂשר להפריׁש אֹותם ּבצּותֹו ללוּים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹיתעּלה

(xyrn znexz)ולא תחּללּו לא בניֿיׂשראל "ואתֿקדׁשי :ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָֹֹ
ּבטבלֹו. ראׁשֹון מעׂשר אכילת על לאו ׁשּזה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָתמּותּו",
ּדמאי. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּולפיכ
מּמּנּו ׁשּתפרׁש קדם טבל ׁשהאֹוכל מּכלֿזה: ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻהּיֹוצא
ואזהרּתיּה מיתה, חּיב ― מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָּתרּומה
ּכמֹו יׂשראל", בני אתֿקדׁשי יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמּמה
הּתרּומֹות הפרׁשת אחר טבל והאֹוכל זֹו; ּבמצוה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבארנּו
ואזהרּתיּה מלקּות. חּיב ― ּכלֿהּמעׂשרֹות הפרׁשת ְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָֹקדם
ואל זה ּוזכֹור ."ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹמ"ּלאֿתּוכל
מקֹומֹות ּבכּמה הּטבל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּתטעה

מעׂשרֹות. ּומּסכת ּותרּומֹות ּדמאי ְְְְֶֶֶֶַַַַַּבמּסכת

― הקצ"ד ייןהּמצוה מּלׁשּתֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
נאמר אבל ּבפרּוׁש, ּברּור ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ,ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹנס

"אׁשר זרה: ייןּבעבֹודה יׁשּתּו יאכלּו זבחימֹו חלב ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
gl)נסיכם" ,al my)ואּתה אסּור. יין אף אסּור זבח מה . ְְִִֶַַַַָָָָָ

ׁשמפרסם ּכמֹו עליו, ולֹוקין ּבהנאה אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻיֹודע
מאּסּורי נס יין היֹות על והראיה ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבכלֿהּתלמּוד.
אמרם לאֿתעׂשה, מצות מּכלל נמנה וׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּדאֹוריתא

זרה עבֹודה ּדאמרי(br:)ּבגמרא לקיׁש וריׁש יֹוחנן "רּבי : ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ
`mixne)ּתרויהּו mdipy)ּבין ׁשּבּתֹורה ּכלֿאּסּורין : ְְִִֵֶַַַָָ

(eaxrzpy)― ּבמינן ׁשּלא ּבין zaexrzd)ּבמינן dxq`p) ְְִִֵֶָָֹ
טעם zaexrza)ּבנֹותן enrh ozp xeqi`dyk)מּטבל חּוץ , ְִֵֶֶַַ

ּבנֹותן ― ּבמינן וׁשּלא ּבמהּֿׁשהּוא, ― ּדבמינן נס ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויין
ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס ׁשּיין ּברּורה ראיה זֹו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטעם".

ּבספרי `)וגם ,`k xacna)התּדרּדרּות אפן ּכׁשהזּכירּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
נכנס "והּוא אמרּו: מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָיׂשראל
לא ועדין ― העּמֹונים מּיין אצלּה יין מלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹוהּצרצּור
ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה ― ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָנאסר
ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא "ועדין ׁשאמר ּומּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוגֹו'".

אמרם אבל נאסר. ׁשאחרּֿכ(:fi zay)עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּגזרּו יינם(minkg)ּדבר oiiׁשּמּכללם epn df llkay) ְְִֵֶֶָָָָָָ

(miiebאמרם ּגם וכן ,(:aq dxf dcear)נס יין "ׁשאני : ְְֵֵֵֶֶַָָָ
רּבנן" ּביּה dxe`kl,ּדאחמרּו ,rnyn el` zenewnny) ְְֵַַָָָ

(opaxcn wx xeqi` `edyיינם סתם ּבזה ּכּונתם הרי ―ְֲֵֵֶַַָָָָָ
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:úéîéðtä øöçä-úàãøöçäå ïðòä-úà úéaä àìniå úéaä ïzôî ìò áeøkä ìòî ýåýé-ãBák íøiå ¤¤¨¥−©§¦¦«©¨³¨§§¨Æ¥©´©§½©−¦§©´©¨®¦©¦¨¥³©©Æ¦Æ¤¤´¨½̈§¤«¨¥Æ
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åìöà ãîòiå àáiå íéáeøkì úBðéaî ìbìbì úBðéaî Là ç÷ øîàì íécaä-Láì Léàä-úà Búeöa éäéå©§¦À§©ŸÆ¤¨¦³§ª«©©¦Æ¥½Ÿ©¬¥Æ¦¥´©©§©½¦¥−©§¦®©¨ŸÆ©«©£½Ÿ¥−¤
:ïôBàäæéðôç-ìà ïziå àOiå íéáøkä úBðéa øLà Làä-ìà íéáeøkì úBðéaî Bãé-úà áeøkä çìLiå ¨¨«©¦§©Á©§¸¤¨¹¦¥´©§¦À¤¨¥Æ£¤Æ¥´©§ª¦½©¦¨Æ©¦¥½¤¨§¥−

:àöiå çwiå íécaä Láìç:íäéôðk úçz íãà-ãé úéðáz íéáøkì àøiåèäòaøà äpäå äàøàå §ª´©©¦®©¦©−©¥¥«©¥−̈©§ª¦®©§¦Æ©¨½̈©−©©§¥¤«¨¤§¤À§¦¥̧©§¨¨´
íépôBàä äàøîe ãçà áeøkä ìöà ãçà ïôBàå ãçà áeøkä ìöà ãçà ïôBà íéáeøkä ìöà íépôBà©¦»¥´¤©§¦¼©´¤À̈¥µ¤©§´¤½̈§©´¤½̈¥−¤©§´¤¨®©§¥Æ¨´©¦½

:LéLøz ïáà ïéòké:ïôBàä CBúa ïôBàä äéäé øLàk ízòaøàì ãçà úeîc íäéàøîeàéízëìa §¥−¤¬¤©§¦«©̧§¥¤½§¬¤−̈§©§©§¨®©£¤²¦§¤¬¨©−§¬¨¨«§¤§À̈
:ízëìa eaqé àì eëìé åéøçà Làøä äðôé-øLà íB÷nä ék ízëìa eaqé àì eëìé íäéòáø úòaøà-ìà¤©§©³©¦§¥¤Æ¥¥½¬Ÿ¦©−§¤§¨®¦´©¨º£¤¦§¤³¨ŸÆ©£¨´¥¥½¬Ÿ¦©−§¤§¨«

i"yx
(·).ìâìâì úåðéá ויאמר שנאמ' מקום כל האופנים. בין

והוא  לגבריאל אמר הקב"ה לדרוש אלא אינו ויאמר
ותקל  הגחלים שיצטננו כדי לו לתתם הכרוב מן ביקש
חפני  אל ויתן וישא בענין מפורש הוא וכן הגזירה

הבדים: øéòä.לבוש ìò ÷åøæå ואע"פ מיד זרקם לא
שנים  שש לאחר עד השליכם לא הבדי' לבוש שקבלם
ותדע  שנים, שש כל בידו הגחלים שנתעממו לקבלתו
חרבה  והעיר נאמרה הששית בשנה זו נבואה שהרי

עשרה: אחת úéáì.(‚)בשנת ïéîéî:בדרוםøöçä
.úéîéðôä:העזרה úéáä.(„)היא ïúôî ìò הוא

למעלה: האמור עצמו äðåöéçä.(‰)הסילוק øöçä ãò
שדי  אל כקול ת"ל נמוך שהקול מפני יכול הבית. הר
נפסק: הוא החיצונה לחצר מגיע משהוא אלא בדברו

(Ë).íéðôåà äòáøà äðäå מן אחת שנשתנית לפי
החיות  מעשה כל כאן ולשנות לחזור הוזקק הפנים

היא: אחרת מרכבה תאמר שלא כבראשונה

cec zcevn
(·).¯Ó‡ÈÂ וכפל המבין על סמך ולקצר הכסא , על היושב 

הזירוז: על יורה ויאמר Ï‚Ï‚Ï.מלת ˙ÂÈ· Ï‡בין אל
Â¯ÎÏ·.האופנים : ˙Á˙ Ï‡שהוא מהם המקום חלק אל  ר"ל

האופנים : בשפולי והוא  לכרוב שםÏÓÂ‡.מתחת  בהיותך  ר"ל
אותם וזרוק הכרובים  מבין  אש  גחלי  חפניך למלא ידך תושיט

באש : כאכולה השחתה  סימן והוא  העיר ÈÈÚÏ.על ‡Â·ÈÂ
בא : ראיתיו  ואני שמה  בא הבדים  Â‚Â'.(‚)לבוש  ˙È·Ï ÔÈÓÈÓ

דרומי ברוח  הכרובים עמדו הבדים  לבוש שמה  כשבא 
ÏÓ‡.מהבית: ÔÚ‰Âהפנימית החצר את  ממלא  היה הענן

כהנים: עזרת  ‰'.(„)והיא „Â·Î Ì¯ÈÂ מעל נסתלקה השכינה
קה"ק, בית מפתן  על  וירדה  הכפורת שעל  ונסתלקה)הכרוב  וחזרה הכרובים על שחזרה או למעלה האמור הסילוק זהו החצרÁ‰Âˆ¯.:(ואולי הוא 

Â‚‰.הפנימי : ה':‡˙ מכבוד  וזריחה ‰ÌÈ·Â¯Î.(‰)הארה  ÈÙÎ ÏÂ˜Âהמרכבה מוליכי  הכרובים כנפי קול נשמע היה  ואז
קול: ומשמיעים בזה  זה הכנפים  יגעו ובפריחתן משם עופפים ‰ÂˆÈÁ‰.כשהן ¯ˆÁ‰ „Úהחצר עד  אלא נשמע היה לא הקול 

הקול : נפסק  היה שמה ובהגיע  הנשים  עזרת  והוא ·„·¯Â.החיצונה È„˘ Ï‡ ÏÂ˜Î מאד חזק היה נשמע הקול  שהיה  במקום
גדול קול וכו ' הדברים את שם  שנאמר בסיני בדברו שדי  אל ה)כקול  ·ˆÂ˙Â.(Â):(דברים È‰ÈÂאת ב"ה המקום כשצוה מיד

בין ר"ל  האופן אצל  ועמד  בא  מיד  הכרובים  מבין  האש  לקחת יד יושיט האופנים בין  עמדו שממקום הבדים לבוש האיש
‰Â¯Î·.(Ê)האופנים : ÁÏ˘ÈÂ: ביניהם אשר האש  אל  הכרובים  בין ידו הושיט הכרובים מן  ונתןÈÂ˘‡.אחד אש  משם  לקח

הבדים : לבוש  חפני משם :Á˜ÈÂ.אל  ויצא הכרוב  מיד האש לקח הבדים תבניתÈÂ¯‡.(Á)לבוש  הכרובים  אל  שיש  נראה היה 
האש : את  מהם  אחד לקח  בו אשר כנפיהם  תחת יוצא אדם  ‡Á„.(Ë)יד  ÔÙÂ‡:אחד אופן היה כרוב  כל  אבןÔÈÚÎ.אצל כגוון

התכלת : מראה הוא העשויÌ‰È‡¯ÓÂ.(È)תרשיש האופן כמראית והיו כזה  זה אחד היה האופנים ארבעת של  ציורם  מראה
והחזרה : סיבוב מבלי  רוח לכל  להתגלגל  הוא יכול שאז  לדרום מצפון  וזה למערב  ממזרח  זה  האופן בזה·Ì˙ÎÏ.(È‡)בתוך 

לכל  מתגלגלים והיו הואיל  בלכתם  יסבו  ולא ילכו לכתם  בחפץ צדדיהם ארבעת על  זה בעבור הנה  לומר שלפניו המקרא יפרש 
‰¯‡˘.צד : ‰ÙÈ התנועה:‡˘¯ וראש  המניע שהוא  הכרוב ÂÎÏÈ.הוא ÂÈ¯Á‡מסבבים היו ולא האופנים ילכו הראש  אחר 

סיבוב: מבלי  צד  לכל ללכת  היו יכולים כי בלכתם עצמם

oeiv zcevn
(·).˙ÂÈ·:בין הידיעהÏ‚Ï‚Ï.מלשון  ה"א  במקום  למ "ד 

הכללי: בשם וקראם האופנים הכרוב:Â¯ÎÏ·.והם כמו 
.ÍÈÙÁ חפניכם מלא  כמו היד  פיסת יקרא  ט)כן  :(שמות

.ÌÈ·Â¯ÎÏ: הכרובים וסילוק:Ì¯ÈÂ.(„)כמו הרמה מל '
.·Â¯Î‰:הכללי בשם הארהÂ‚‰.אסקופה:Ô˙ÙÓ.קראם  ענין
הושטה:ÁÏ˘ÈÂ.(Ê)וזריחה: כמוÈÂ˘‡.ענין  לקיחה  ענין

ברכה כד)ישא  ת"י¯·Ì‰ÈÚ.(È‡)כגוון:ÔÈÚÎ.(Ë):(תהלים
צדדים ארבע  כי רבע הוא צד  כל  כי רבע  מלשון והוא  סטריהון

והפנה:Â·ÒÈ.יש: סיבוב  מלשון

ixyz h"iÎf"h w"yÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(dxf dcearl jqpp `l m` mb miieb ly oii mzq)נס יין לא ,ֵֶֶֹ
והרי מןֿהּתֹורה: אסּור הּוא עצמֹו נס יין אבל ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָעצמֹו:

אמרם l:)ידעּת dxf dcear)ׁשלׁשה" :(ibeq)יינֹות ְְְֵַָָָָָֹ
(mixeq`)ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָהם".

זרה. ּדעבֹודה ֲֲִַַָָָָהאחרֹונים

― הקמ"ו ּבהמההּמצוה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ
אּלא הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ואחרּֿכ ועֹוף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיה
מּבקר "וזבחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשחיטה

"צּוית ּכאׁשר וגֹו' ּומּצאנ(`k ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְְֲִִִִִֵֶַֹ
(d`x zyxt)חּלין אף ּבׁשחיטה מקּדׁשין מה ― "וזבחּת :ְְְְִִִִַַָָָָָֻֻ

על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּוית ּכאׁשר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבׁשחיטה.
dniypd)הּקנה xepv)הּוׁשט oefnd)ועל xepv)אחד רב ועל ְְֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבּבהמה" ׁשנים רב ועל mdnּבעֹוף cg`d aex hgy m`y) ְְְְִֵַַַָֹ
(dlik`l exzed Ð dndaa mdipy aex e` ,seraּוכבר .ְָ

המיחדת ּבּמּסכּתא וכלֿהלכֹותיה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנתּבארּו
חּלין. מּסכת ּכלֹומר: ְִֶֶַַָֻלּה,

á"ôùú'ä éøùú æ"è éòéáø íåé
.à÷ äùòú àì úåöî

― הק"א ּבהמההּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֻּובנּה

אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ואתּֿבנֹו "אתֹו (xwie`יתעּלה: ְְְְְֲִִֶֶֶַָֹֹ
(dk ,akּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― וׁשחט ׁשעבר ּומי .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

מחּלין. ה' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו ְְְִִִֵֵֶֶָֻמצוה

á"ôùú'ä éøùú æ"é éùéîç íåé
.æî÷ äùò úåöî
― הקמ"ז ּבעתהּמצוה הּדם ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וׁשפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ְְְְְִִֶַַַַַָָָָׁשחיטת
ּבעפר" וכּסהּו bi)אתּֿדמֹו ,fi `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

מחּלין. ו' ּבפרק זֹו ְְִִֵֶֶָֻמצוה

á"ôùú'ä éøùú ç"é éùéù íåé
.åù äùòú àì úåöî

― הש"ו ּבׁשעתהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, קןֿהעֹוף את ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻציד

עלֿהּבנים" האם "לאֿתּקח e)יתעּלה: ,ak mixac)ולאו . ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
אתֿהאם" ּתׁשּלח "ׁשּלח אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק (myזה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

(fׁשּבּה עׂשה קּים ולא יׁשּלח ׁשּלא וכלֿזמן .avn xvepy) ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
(miiwl lkei `ly― ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר glw)לֹוקה. scn). ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻ

á"ôùú'ä éøùú è"é ÷"ù íåé
.çî÷ äùò úåöî
éøùúè"é-æ"è÷"ù-éòéáøíåé
― הקמ"ח הּקן,הּמצוה ּבׁשּלּוח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

ואתֿהּבנים אתֿהאם ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּוא
"ל f)ּתּקח ,ak mixac)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵַָָָָ

מחּלין. אחרֹון ּבפרק ְְֲִִֵֵֶֶַֻּבׁשלמּות
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א תשרי, תשי"ט
ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מד' תשרי,

ובמ"ש אודות מטולטלת, ומעתיק בזה שיודע כו' - כשאני לעצמי איני מאמין בכל הענין, בכל 
זה, לא שמענו ולא ראינו אינו ראי', ולכן עליו לפנות לרב מורה הוראה, והוא יורהו אם מותר הדבר 
ע"פ שו"ע, וכמדומה כבר כתבתי לו, שלמה לו לחפש דרכים חדשים וענינים חדשים, בה בשעה שדרך 
סלולה היא דרך התורה והמצוה, וכלל גדול בזה בכל דרכיך דעהו, שבזה נכלל כל עניני האדם כמבואר 
ברמב"ם ונפסק להלכה בטור שו"ע או"ח סי' רל"א, והלואי שינצל כל זמנו הפנוי ללימוד התורה בכלל 

ובזה גם לימוד פנימיות התורה, שבימינו נתגלתה בתורת החסידות.

בברכה לבשו"ט וחג שמח,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר
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áéðôç àlîe áeøkì úçz-ìà ìbìbì úBðéa-ìà àa øîàiå íécaä Láì | Léàä-ìà øîàiåLà-éìçâ E ©¹Ÿ¤¤¨¦´§ª´©©¦À©¿Ÿ¤ŸÁ¤¥¸©©§©¹¤©´©©§À©¥̧¨§¤³©«£¥¥Æ
:éðéòì àáiå øéòä-ìò ÷øæe íéáøkì úBðéaîâàìî ïðòäå Léàä Bàáa úéaì ïéîéî íéãîò íéáøkäå ¦¥´©§ª¦½§−Ÿ©¨¦®©¨−Ÿ§¥¨«§©§ª¦À«Ÿ§¦²¦¦¬©©−¦§Ÿ´¨¦®§¤¨¨´¨¥½

:úéîéðtä øöçä-úàãøöçäå ïðòä-úà úéaä àìniå úéaä ïzôî ìò áeøkä ìòî ýåýé-ãBák íøiå ¤¤¨¥−©§¦¦«©¨³¨§§¨Æ¥©´©§½©−¦§©´©¨®¦©¦¨¥³©©Æ¦Æ¤¤´¨½̈§¤«¨¥Æ
:ýåýé ãBák dâð-úà äàìîäL-ìà ìB÷k äðöéçä øöçä-ãò òîLð íéáeøkä éôðk ìB÷å:Bøaãa éc ¨«§½̈¤−Ÿ©§¬§¨«§Æ©§¥´©§¦½¦§©¾©¤¨¥−©¦Ÿ¨®§¬¥©©−§©§«

åìöà ãîòiå àáiå íéáeøkì úBðéaî ìbìbì úBðéaî Là ç÷ øîàì íécaä-Láì Léàä-úà Búeöa éäéå©§¦À§©ŸÆ¤¨¦³§ª«©©¦Æ¥½Ÿ©¬¥Æ¦¥´©©§©½¦¥−©§¦®©¨ŸÆ©«©£½Ÿ¥−¤
:ïôBàäæéðôç-ìà ïziå àOiå íéáøkä úBðéa øLà Làä-ìà íéáeøkì úBðéaî Bãé-úà áeøkä çìLiå ¨¨«©¦§©Á©§¸¤¨¹¦¥´©§¦À¤¨¥Æ£¤Æ¥´©§ª¦½©¦¨Æ©¦¥½¤¨§¥−

:àöiå çwiå íécaä Láìç:íäéôðk úçz íãà-ãé úéðáz íéáøkì àøiåèäòaøà äpäå äàøàå §ª´©©¦®©¦©−©¥¥«©¥−̈©§ª¦®©§¦Æ©¨½̈©−©©§¥¤«¨¤§¤À§¦¥̧©§¨¨´
íépôBàä äàøîe ãçà áeøkä ìöà ãçà ïôBàå ãçà áeøkä ìöà ãçà ïôBà íéáeøkä ìöà íépôBà©¦»¥´¤©§¦¼©´¤À̈¥µ¤©§´¤½̈§©´¤½̈¥−¤©§´¤¨®©§¥Æ¨´©¦½

:LéLøz ïáà ïéòké:ïôBàä CBúa ïôBàä äéäé øLàk ízòaøàì ãçà úeîc íäéàøîeàéízëìa §¥−¤¬¤©§¦«©̧§¥¤½§¬¤−̈§©§©§¨®©£¤²¦§¤¬¨©−§¬¨¨«§¤§À̈
:ízëìa eaqé àì eëìé åéøçà Làøä äðôé-øLà íB÷nä ék ízëìa eaqé àì eëìé íäéòáø úòaøà-ìà¤©§©³©¦§¥¤Æ¥¥½¬Ÿ¦©−§¤§¨®¦´©¨º£¤¦§¤³¨ŸÆ©£¨´¥¥½¬Ÿ¦©−§¤§¨«

i"yx
(·).ìâìâì úåðéá ויאמר שנאמ' מקום כל האופנים. בין

והוא  לגבריאל אמר הקב"ה לדרוש אלא אינו ויאמר
ותקל  הגחלים שיצטננו כדי לו לתתם הכרוב מן ביקש
חפני  אל ויתן וישא בענין מפורש הוא וכן הגזירה

הבדים: øéòä.לבוש ìò ÷åøæå ואע"פ מיד זרקם לא
שנים  שש לאחר עד השליכם לא הבדי' לבוש שקבלם
ותדע  שנים, שש כל בידו הגחלים שנתעממו לקבלתו
חרבה  והעיר נאמרה הששית בשנה זו נבואה שהרי

עשרה: אחת úéáì.(‚)בשנת ïéîéî:בדרוםøöçä
.úéîéðôä:העזרה úéáä.(„)היא ïúôî ìò הוא

למעלה: האמור עצמו äðåöéçä.(‰)הסילוק øöçä ãò
שדי  אל כקול ת"ל נמוך שהקול מפני יכול הבית. הר
נפסק: הוא החיצונה לחצר מגיע משהוא אלא בדברו

(Ë).íéðôåà äòáøà äðäå מן אחת שנשתנית לפי
החיות  מעשה כל כאן ולשנות לחזור הוזקק הפנים

היא: אחרת מרכבה תאמר שלא כבראשונה

cec zcevn
(·).¯Ó‡ÈÂ וכפל המבין על סמך ולקצר הכסא , על היושב 

הזירוז: על יורה ויאמר Ï‚Ï‚Ï.מלת ˙ÂÈ· Ï‡בין אל
Â¯ÎÏ·.האופנים : ˙Á˙ Ï‡שהוא מהם המקום חלק אל  ר"ל

האופנים : בשפולי והוא  לכרוב שםÏÓÂ‡.מתחת  בהיותך  ר"ל
אותם וזרוק הכרובים  מבין  אש  גחלי  חפניך למלא ידך תושיט

באש : כאכולה השחתה  סימן והוא  העיר ÈÈÚÏ.על ‡Â·ÈÂ
בא : ראיתיו  ואני שמה  בא הבדים  Â‚Â'.(‚)לבוש  ˙È·Ï ÔÈÓÈÓ

דרומי ברוח  הכרובים עמדו הבדים  לבוש שמה  כשבא 
ÏÓ‡.מהבית: ÔÚ‰Âהפנימית החצר את  ממלא  היה הענן

כהנים: עזרת  ‰'.(„)והיא „Â·Î Ì¯ÈÂ מעל נסתלקה השכינה
קה"ק, בית מפתן  על  וירדה  הכפורת שעל  ונסתלקה)הכרוב  וחזרה הכרובים על שחזרה או למעלה האמור הסילוק זהו החצרÁ‰Âˆ¯.:(ואולי הוא 

Â‚‰.הפנימי : ה':‡˙ מכבוד  וזריחה ‰ÌÈ·Â¯Î.(‰)הארה  ÈÙÎ ÏÂ˜Âהמרכבה מוליכי  הכרובים כנפי קול נשמע היה  ואז
קול: ומשמיעים בזה  זה הכנפים  יגעו ובפריחתן משם עופפים ‰ÂˆÈÁ‰.כשהן ¯ˆÁ‰ „Úהחצר עד  אלא נשמע היה לא הקול 

הקול : נפסק  היה שמה ובהגיע  הנשים  עזרת  והוא ·„·¯Â.החיצונה È„˘ Ï‡ ÏÂ˜Î מאד חזק היה נשמע הקול  שהיה  במקום
גדול קול וכו ' הדברים את שם  שנאמר בסיני בדברו שדי  אל ה)כקול  ·ˆÂ˙Â.(Â):(דברים È‰ÈÂאת ב"ה המקום כשצוה מיד

בין ר"ל  האופן אצל  ועמד  בא  מיד  הכרובים  מבין  האש  לקחת יד יושיט האופנים בין  עמדו שממקום הבדים לבוש האיש
‰Â¯Î·.(Ê)האופנים : ÁÏ˘ÈÂ: ביניהם אשר האש  אל  הכרובים  בין ידו הושיט הכרובים מן  ונתןÈÂ˘‡.אחד אש  משם  לקח

הבדים : לבוש  חפני משם :Á˜ÈÂ.אל  ויצא הכרוב  מיד האש לקח הבדים תבניתÈÂ¯‡.(Á)לבוש  הכרובים  אל  שיש  נראה היה 
האש : את  מהם  אחד לקח  בו אשר כנפיהם  תחת יוצא אדם  ‡Á„.(Ë)יד  ÔÙÂ‡:אחד אופן היה כרוב  כל  אבןÔÈÚÎ.אצל כגוון

התכלת : מראה הוא העשויÌ‰È‡¯ÓÂ.(È)תרשיש האופן כמראית והיו כזה  זה אחד היה האופנים ארבעת של  ציורם  מראה
והחזרה : סיבוב מבלי  רוח לכל  להתגלגל  הוא יכול שאז  לדרום מצפון  וזה למערב  ממזרח  זה  האופן בזה·Ì˙ÎÏ.(È‡)בתוך 

לכל  מתגלגלים והיו הואיל  בלכתם  יסבו  ולא ילכו לכתם  בחפץ צדדיהם ארבעת על  זה בעבור הנה  לומר שלפניו המקרא יפרש 
‰¯‡˘.צד : ‰ÙÈ התנועה:‡˘¯ וראש  המניע שהוא  הכרוב ÂÎÏÈ.הוא ÂÈ¯Á‡מסבבים היו ולא האופנים ילכו הראש  אחר 

סיבוב: מבלי  צד  לכל ללכת  היו יכולים כי בלכתם עצמם

oeiv zcevn
(·).˙ÂÈ·:בין הידיעהÏ‚Ï‚Ï.מלשון  ה"א  במקום  למ "ד 

הכללי: בשם וקראם האופנים הכרוב:Â¯ÎÏ·.והם כמו 
.ÍÈÙÁ חפניכם מלא  כמו היד  פיסת יקרא  ט)כן  :(שמות

.ÌÈ·Â¯ÎÏ: הכרובים וסילוק:Ì¯ÈÂ.(„)כמו הרמה מל '
.·Â¯Î‰:הכללי בשם הארהÂ‚‰.אסקופה:Ô˙ÙÓ.קראם  ענין
הושטה:ÁÏ˘ÈÂ.(Ê)וזריחה: כמוÈÂ˘‡.ענין  לקיחה  ענין

ברכה כד)ישא  ת"י¯·Ì‰ÈÚ.(È‡)כגוון:ÔÈÚÎ.(Ë):(תהלים
צדדים ארבע  כי רבע הוא צד  כל  כי רבע  מלשון והוא  סטריהון

והפנה:Â·ÒÈ.יש: סיבוב  מלשון
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‡ÈúBøòN ézL äàéáäL ú÷Bðéz–úîaéúî Bà úöìBç Bà,úBöî ìëa úáiçåäøBza úBøeîàä.÷Bðéz ïëå ¦¤¤¥¦¨§¥§¨¤¤¦§©¤¤§©¤¤§¨¦§¨£©¨§¥¦
ézL àéáäLúBøòN–äøBza úBøeîàä úBöî ìëa áiç.äøBîe øøBñ ïa úBéäì éeàøå,úBøòN ézL àéáiMî ¤¥¦§¥§¨©¨§¨¦§¨£©¨§¨¦§¥¥¤¦¤¨¦§¥§¨

éwiL ãòï÷æ ó,ïBéìòä àGå ïBzçzä,eøacL àlàíéîëçìaäi÷ð ïBL.úBøòN ézL äàéáäL ú÷Bðéz–dðéà ©¤©¦¨¨©©§§¨¤§¤¨¤¦§£¨¦§¨§¦¨¦¤¤¥¦¨§¥§¨¥¨
ïàîì äìBëé;äãeäé éaøøîBà:øBçMä äaøiL ãò. §¨§¨¥©¦§¨¥©¤¦§¤©¨

·Èäøta úBøeîàä úBøòN ézL,íéòâpáe,íB÷î ìëa úBøeîàäå–ïøwòì ïLàø óBëì éãk;éøácìàòîLé éaø. §¥§¨¨£©¨¨©§¨¦§¨£§¨¨§¥¨Ÿ¨§¦¨¨¦§¥©¦¦§¨¥
øæòìà éaøøîBà:ïøtva õBø÷ì éãk.àáé÷ò éaøøîBà:âefa úBìhð eäiL éãk. ©¦¤§¨¨¥§¥¦§©¦Ÿ¤©¦£¦¨¥§¥¤§¦¨©

‚Èíúk äàBøä–úì÷ì÷î Bæ éøä,áBæ íeMî úLLBçå;éøácøéàî éaø.íéîëçåøîBàíé:íeMî íéîúka ïéà ¨¨¤¤£¥§ª§¤¤§¤¤¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥©§¨¦¦
áBæ.
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íàå .ïàîì äìåëé äðéà ,íéðîéñ äàéáä íà ,äæ ïîæ øçàìå .ãçà íåéå äðù äøùò íéúù úá àäúù ãò úðàîî úáäù ,äëìä ÷ñôå .äáøä úåøòùî íå÷î
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הבגרות. בסימני לדון  חוזרת משנתנו

úBøòN ézL äàéáäL ú÷Bðéz עשרה שתים לה שמלאו  לאחר – ÄÆÆÅÄÈÀÅÀÈ
אחד , ויום úîaéúîשנה Bà úöìBç Bàלפני לייבום נפלה אם – ÆÆÄÀÇÆÆ

ומותר דבר, לכל גדולה היא הרי  שערות שתי שמשהביאה בעלה, אחי 
לחלוץ, אף לעיללה בארנו שכבר `),כמו dpyna)úBöî ìëa úáiçåÀÇÆÆÀÈÄÀ

äøBza úBøeîàäש בהן.– חייבות ézLנשים àéáäL ÷Bðéz ïëå ÈÂÇÈÀÅÄÆÅÄÀÅ
úBøòN, אחד ויום שנה עשרה לשלוש  שהגיע לאחר –ìëa áiç ÀÈÇÈÀÈ

äøBza úBøeîàä úBöî."איש" וקרוי  גדול, שהוא –éeàøå ÄÀÈÂÇÈÀÈ
äøBîe øøBñ ïa úBéäì, חטאו על  להענש  –ézL àéáiMî ÄÀÅÅÆÄÆÈÄÀÅ

úBøòN,אחד ויום שנה עשרה שלוש לו שמלאו  לאחר –óéwiL ãò ÀÈÇÆÇÄ
,ï÷æ:כלומרïBzçzä,שערות מוקף גידו שיהא –ïBéìòä àGå ÈÈÇÇÀÀÈÆÀ

ממש ; זקן  –?owf el e`xw dnleäi÷ð ïBLìa íéîëç eøacL àlàÆÈÆÄÀÂÈÄÀÈÀÄÈ
הטעם שנינו  וכבר  "זקן ". מקום אותו  של השערות את וכינו (סנהדרין –

א ), ומורהח , סורר  בן  בפרשת שנאמר יח ):לפי כא , יהיה (דברים "כי 
ודרשו : בן ", נקרא "oa"לאיש הריהו  זקן  שהקיף שלאחר  איש, ולא

סוררא  בן  מדין פטור  הקטן וכן ומורה, סורר בן  בדין נידון ואינו  יש,
הביא  ולא אחד ויום שנה עשרה לשלוש הגיע שלא זמן  שכל  ומורה,

עונשין . בר  ולא מצוות בר  אינו  שערות, äàéáäLשתי ú÷BðézÄÆÆÅÄÈ
ïàîì äìBëé dðéà ,úBøòN ézL,אביה שמת קטנה שכן  – ÀÅÀÈÅÈÀÈÀÈÅ

ולומר בבעלה למאן  יכולה היא הרי לדעתה, אחיה או אמה והשיאוה
שיכולה  ללמד, משנתנו  ובאה גט, בלי  ממנו  ויוצאת בו, רוצה שאינה

שנה  עשרה לשתים משהגיעה אבל קטנה, שהיא זמן כל רק למאן 
בבעלה למאן  יכולה אינה שוב שערות שתי  והביאה אחד  (oiirויום

.(a-` ,bi zenaiøBçMä äaøiL ãò :øîBà äãeäé éaø יכולה – ÇÄÀÈÅÇÆÄÀÆÇÈ
ברם, מקום. אותו המשחירות הרבה שערות שתביא עד  למאן היא
ששוב  מודה, יהודה רבי אף שערות, שתי  שהביאה לאחר  עליה בא אם

למאן . יכולה אינה
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äøta úBøeîàä úBøòN ézL שחורות שערות ששתי  אדומה, – ÀÅÀÈÈÂÇÈÈ
בה פוסלות לבנות d),או  ,a dxt oiir)íéòâpáe שערות ששתי  – ÇÀÈÄ

טומאה סימן הן הבהרת בתוך  הצומחות c),לבנות ,c mirbp oiir)

íB÷î ìëa úBøeîàäå במשנה ששנינו כמו  ובתינוקת, בתינוק – ÀÈÂÀÈÈ
ïøwòìהקודמת, ïLàø óBëì éãk להיות צריכות השערות שתי – ÀÅÈÙÈÀÄÈÈ

לשרשן ; ראשן לכוף יהיה שאפשר  ìàòîLé.ארוכות, éaø éøácÄÀÅÇÄÄÀÈÅ
ïøtva õBø÷ì éãk :øîBà øæòìà éaø לאחוז יהיה שאפשר – ÇÄÆÀÈÈÅÀÅÄÀÇÄÙÆ

ולחתכן  בצפרניים eäiL(המאירי).אותן  éãk :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÅÆÀ
âefa úBìhðשבכולם הקטן השיעור והוא מספריים; של  (רמב"ם ;– ÄÈÇ

כולם המאירי ). כדברי בגמרא הלכה נפסקה אלו , שיעורים ולענין
בזוג, שניטלות כל שערות, שתי  שהביאה בקטנה כגון  להחמיר ,

השערות  שתי  שיהו  עד  חולצת אינה חליצה ולענין למאן, יכולה אינה
רבי של ששיעורו להיפך , כותבים ויש  לעיקרן . ראשן לכוף כדי 

שבכולם  הקטן  ישמעאל  רבי של  ושיעורו שבכולם, הגדול  הוא עקיבא

טוב"). יום  "תוספות  ועיין ברטנורא; (רש"י;
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íúk äàBøä,חלוקה על  אדום כתם שמצאה –úì÷ì÷î Bæ éøä ÈÈÆÆÂÅÀËÀÆÆ
ימי עשר אחד  יתחילו  ומתי  הדם, את ראתה מתי  יודעת היא שאין  –

`),הזיבה ,a oikxr oiir)áBæ íeMî úLLBçå את רואה היא אם – ÀÆÆÄ
זה, חלוקה משלבשה זיבה ימי שלושה עליה שעברו  לאחר  הכתם
ראתה  שמא חוששים קצת, ועוד  גריסים שלושה כשיעור הוא והכתם

זבה  היא והרי לטומאה, כתם שיעור  שהוא ועוד, כגריס כתם יום בכל
מדם; נקיים ימים שבעה לספור  וצריכה øéàî.גמורה, éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ
áBæ íeMî íéîúka ïéà :íéøîBà íéîëçå,מבואר בגמרא – ÇÂÈÄÀÄÅÇÀÈÄÄ

בכל לבשה שאם הוא, ומודה אנטיגנוס, בן חנינא רבי היינו  שחכמים

ואין  לזיבה, שחוששת כתם, מהם אחד בכל  ומצאה נקי, חלוק יום
ראתה  השלישי וביום ממש , ראייה ימים שני  ראתה שאם לומר, צורך 
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â-÷øô äéîçðglÎdl

äì(ô) :íäéðáà úîBç õøôe ìòeL äìòé-íà íéðBa íä-øLà íb øîàiå Bìöà éðnòä äiáBèååìòîL §¦¨¬¨©Ÿ¦−¤§®©ÀŸ¤©µ£¤¥´¦½¦©£¤´½̈¨©−©¬©§¥¤«§©³
:äéáL õøàa äfáì íðúe íLàø-ìà íútøç áLäå äæeá eðééä-ék eðéäìàæìíðBò-ìò ñëz-ìàå ¡Ÿ¥ÆÆ¦«¨¦´½̈§¨¥¬¤§¨−̈¤Ÿ¨®§¥¬§¦−̈§¤¬¤¦§¨«§©§©Æ©£½̈

éðôlî íúàhçå:íéðBaä ãâðì eñéòëä ék äçnz-ìà EçìäîBçä-ìk øLwzå äîBçä-úà äðápå §©¨−̈¦§¨¤´©¦¨¤®¦¬¦§¦−§¤¬¤©¦«©¦§¤Æ¤©´½̈©¦¨¥¬¨©−̈
(ô) :úBNòì íòì áì éäéå déöç-ãò©¤§¨®©§¦¯¥’¨−̈©£«

ã-÷øô äéîçðcÎ`

àíìLeøé úBîçì äëeøà äúìò-ék íéãBcLàäå íéðnòäå íéáøòäå äiáBèå èláðñ òîL øLàë éäéå©§¦´©£¤´¨©´©§©©¿§Â¦¨§¨©§¦̧§¨©Ÿ¦¹§¨©§¦À¦«¨§¨³£¨Æ§Ÿ´§¨©¦ ½
:ãàî íäì øçiå íúqäì íéöøtä elçä-ékáBì úBNòìå íìLeøéa íçläì àBáì åcçé ílë eøL÷iå ¦¥¥¬©§ª¦−§¦¨¥®©¦¬©¨¤−§«Ÿ©¦§§³ª¨Æ©§½̈¨−§¦¨¥´¦¨¨®¦§©£¬−

:äòBzâ:íäéðtî äìéìå íîBé íäéìò øîLî ãéîòpå eðéýìà-ìà ìltúpåãçk ìLk äãeäé øîàiå ¨«©¦§©¥−¤¡Ÿ¥®©©£¦̧¦§¨¯£¥¤²¨¬¨©−§¨¦§¥¤«©´Ÿ¤§À̈¨©Æ´Ÿ©
:äîBça úBðáì ìëeð àì eðçðàå äaøä øôòäå ìaqä©©½̈§¤¨−̈©§¥®©£©Æ§Æ´Ÿ©½¦§−©¨«

i"yx
(‰Ï).åìöà éðåîòä äéáåèå של אצלו היה טוביה

ומלעיג:øîàéå.סנבלט: אומר היה íäוכך øùà íâ
.íéðåá:בונים הם אשר הזה הבנין ìòåù.אף äìòé íà

שאין  לומר עליו יהא מה העיר חומת לפרוץ הבנין על
בו: ויפרוץ יבא שירצה מי וכל תקנה òîù(ÂÏ)לבנין

.åðéäìà תפילה התפללתי עלינו בלעגם שמעתי כאשר
äéáù.זאת: õøàá:גלינו כאשר אדמתם מעל שיגלו
(ÊÏ).ñëú ìàå אל אחר וסוד דוגמת תכסה, ואל כמו
כ"א)תגל תגלה:(משלי אל åñéòëä.כמו éë אשר

להלעיגם: הבונים נגד כאשר øù÷úå.(ÁÏ)הכעיסו
העם  לב היה אז חציה עד ונבנית החומה נתקשרה

החומה: בנין לעשות ומשוך להוט
(‡).äëåøà äúìò éë:החומה ענין äëåøà.שנבנתה

ותרופה: íúñäì.חובש íéöåøôä åìçä éë אשר
חומה  מאין עתה עד פרוצים שהיו העיר אנשי התחילו

החומה: בבנין סתומים עתה åì(·)היו úåùòìå
.äòåú תועה והשחתה קלקול החומה בבנין לו לעשות

תועה ה' אל ולדבר ל"ב)כמו על íäéìò.(‚):(ישעיה 
האויבים:íäéðôî.הבונים: äãåäé.(„)מפני øîàéå

יהודה: אנשי ומתאוננים אומרים היו çëכך ìùë
.ìáñä לבנין והעצים האבנים ועומסים הסובלים

מפני  לבנות כח בהם שאין בכחם נכשלו החומה
äáøä.האויבים: øôòå הרבה וחומר טיט יש עדיין

גדולה  המלאכה שעדיין לומר החומה בבנין ליתן
פחד  מפני בחומה לבנות נוכל לא ואנחנו לבנות עלינו

האויבים:

cec zcevn
(‰Ï).ÂÏˆ‡: האלה הדברים  בדברו אצלו ‚Ì.עמד ¯Ó‡ÈÂ

הם אשר הבנין אמר וכה כסנבלט  לעג  דברי אמר הוא גם ר"ל 
הוא כי  אבניהם חומת הוא  יפרוץ  בו יעלה  שועל אם בונים

מאד : חלש  כי˘ÚÓ.(ÂÏ)בנין אלהינו  שמע  נחמיה ואמר
לבזיון : ותנםÂ‰˘·.היינו עליהם  השב אותנו שמחרפין מה

שביה: בארץ  יהיו כאשר ˙ÒÎ.(ÊÏ)לבזיון Ï‡Âעונם ר "ל 
נקם : ולנקום חמה  להעלות ונראים מגולים ‰ÂÒÈÚÎ.יהיו ÈÎ

ירפו שעי"ז בחושבם  החומה  בוני מול  כעס הראה לעגם  בעת
המלאכה: מן הבנין:·Â‰.(ÁÏ)ידיהם הנחנו לא והכעס הלעג דברי  כל  היתהÂ˙˜˘¯.עם לא  פרצות  בה  שהיה  בעוד  כי

בזה : זה נתקשר הפרצות סתמו וכאשר בזה  זה וקשורה דבוקה ÈˆÁ‰.החומה „Úהחומה חצי עד  כ "א  הפרצים סתמו לא עדיין
הבנין): במשך  נעשה  אשר מה לספר בא  ועתה מסביב  החומה  כל  שבנו כלל  דרך  אמר  Â‚Â'.(ולמעל ' ·Ï È‰ÈÂנבנה כי בראותם 

בבנין: וחפצו שמחו החצי 
(‡).‰ÎÂ¯‡ ‰˙ÏÚ ÈÎ:נסתמים להיות  הפרוצים מקומות התחילה כי החומה  נתחזק ר"ל רפואה  ˙ÚÂ‰.(·)בא ÂÏ ˙Â˘ÚÏÂ

לעשות: מה  ידע  לבל  בדעתו תועה להיות המחשבה  בלבול  לישראל מפניÈÓÚÂ„.(‚)לעשות  הבונים על שומרים העמדנו
וחבריו: Â‰È„‰.(„)סנבלט  ¯Ó‡ÈÂכבר העבודה מרוב הנה  אמר  יהודה ואמר  סבבוהו אשר הדברים  על וקובל  מספר נחמיה 

היא: מרובה הלא  בחומה  ולשפוך  לשאת המצטרך והעפר  הסבל  אנשי כח מפחד ÂÁ‡Â.נחלש  בחומה לבנות נוכל  לא אף
האויב:

oeiv zcevn
(ÊÏ).ÒÎ˙:תכסה ˙ÁÓ‰.כמו  Ï‡:תמחוק אל 

(‡).‰ÎÂ¯‡ עמי בת  ארוכת כמו  רפואה  ח')ענין ור"ל (ירמיה
השאלה: בדרך  ובא  אגודה:Â¯˘˜ÈÂ.(·)נתחזק, ˙ÚÂ‰.ענין

תעיתי וכן תועה  קרוי יעשה  מה דעת לבלי בדעתו המבולבל
אובד  קי"ט)כשה הכח Ï˘Î.(„):(תהלים ונפילת חלשות ענין

כושל לכל  כ"ח)כמו נושא‰Ï·Ò.:(דה"ב כמו משא טעינת ענין
ה')סבל  :(מ"א
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‡ÈúBøòN ézL äàéáäL ú÷Bðéz–úîaéúî Bà úöìBç Bà,úBöî ìëa úáiçåäøBza úBøeîàä.÷Bðéz ïëå ¦¤¤¥¦¨§¥§¨¤¤¦§©¤¤§©¤¤§¨¦§¨£©¨§¥¦
ézL àéáäLúBøòN–äøBza úBøeîàä úBöî ìëa áiç.äøBîe øøBñ ïa úBéäì éeàøå,úBøòN ézL àéáiMî ¤¥¦§¥§¨©¨§¨¦§¨£©¨§¨¦§¥¥¤¦¤¨¦§¥§¨

éwiL ãòï÷æ ó,ïBéìòä àGå ïBzçzä,eøacL àlàíéîëçìaäi÷ð ïBL.úBøòN ézL äàéáäL ú÷Bðéz–dðéà ©¤©¦¨¨©©§§¨¤§¤¨¤¦§£¨¦§¨§¦¨¦¤¤¥¦¨§¥§¨¥¨
ïàîì äìBëé;äãeäé éaøøîBà:øBçMä äaøiL ãò. §¨§¨¥©¦§¨¥©¤¦§¤©¨

·Èäøta úBøeîàä úBøòN ézL,íéòâpáe,íB÷î ìëa úBøeîàäå–ïøwòì ïLàø óBëì éãk;éøácìàòîLé éaø. §¥§¨¨£©¨¨©§¨¦§¨£§¨¨§¥¨Ÿ¨§¦¨¨¦§¥©¦¦§¨¥
øæòìà éaøøîBà:ïøtva õBø÷ì éãk.àáé÷ò éaøøîBà:âefa úBìhð eäiL éãk. ©¦¤§¨¨¥§¥¦§©¦Ÿ¤©¦£¦¨¥§¥¤§¦¨©

‚Èíúk äàBøä–úì÷ì÷î Bæ éøä,áBæ íeMî úLLBçå;éøácøéàî éaø.íéîëçåøîBàíé:íeMî íéîúka ïéà ¨¨¤¤£¥§ª§¤¤§¤¤¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥©§¨¦¦
áBæ.

`i.zexry izy d`iady zwepiz:ãçà íåéå äðù äøùò íéúù øçàì.znaizn e` zvlegeêéøèöéà ,äøåúá úåøåîàä úåöî ìëá úáééç àðúã â"òà
äùøôá áéúë ùéà àîéúã åäîã ,úîáéúî åà úöìåç éðúîì(ä"ë íéøáã)àìà äùøôá áéúë àìã äùà ìáà .õéìç àì ïè÷ êëìä ,ùéàä õåôçé àì íàå ,

úåøòù éúù úàéúééà éàã ì"î÷ ,úîáéúî åà úöìåç äðè÷ ïéá äìåãâ ïéá ,åúîáé:ùéàì äùà ïðéù÷îã ,àîòè éàî .àì àì éà ,ïéà`iady wepizd oke
.zexry izyøçàì:àîåù àìà ïîéñ åðéà ,øëæì äøùò ùìùå äá÷ðì äøùò íéúù éî÷å .ãçà íåéå äðù äøùò ùìùdxene xxeq oa zeidl ie`xe

.oezgzd owf siwiy cr zexry izy `iaiyné÷äù øçàìå .àåä íéùðåò øá åàì úåøòù éúù àéáéù íãå÷ ìáààðîçøå ãéìåäì éåàø ,ïåúçúä ï÷æ ó
:áà úåéäì éåàøä àìå ïá øîà.oeilrd `le oezgzdìòá àìå ,äèî ìù ïåúçúá ,åøîà ï÷æ úô÷ä åæéàá ,øîåìë:ïåé.xegyd daxiy cråúåà øéçùéù

íàå .ïàîì äìåëé äðéà ,íéðîéñ äàéáä íà ,äæ ïîæ øçàìå .ãçà íåéå äðù äøùò íéúù úá àäúù ãò úðàîî úáäù ,äëìä ÷ñôå .äáøä úåøòùî íå÷î
äøùò íéúù äì åéäù øçàì äéìò àá àìùë éìéî éðäå .úéðåìéà éðîéñ äá åàøéå äðù íéøùò úá àäúù ãò åìéôàå úëìåäå úðàîî ,íéðîéñ äàéáä àì

:åøùðå úåøòù éúù äàéáä àîù ïðéùééç ,íéðîéñ äá åàøð àìù ô"òàå .ïàîì äìåëé äðéà áåù ,äæ ïîæ øçàì äéìò àá íà ìáà ,ãçà íåéå äðù
ai.dxta zexen`d zexry izyì"é÷ã('á ÷øô äøô):äá úåìñåô úåøåçù úåøòù éúù.mirbpae:íéúù øòù èåòéî íéðäë úøåúá ì"éé÷ ,ïáì øòù

.mewn lka zexen`de:ú÷åðéúáå ÷åðéúá.uexwl:èòî æåçàì.befa zelhip ediyúöø÷ðùîå ,øéîçäì ïìåë éøáãë äëìäå .àáø àøåòéù ååä ,íééøôñî ìù
:åäìåëã àáø àøåòéù àëéàã ãò ,úöìåç äðéà äöéìç ïéðòìå ,àéä äìåãâ àîù úðàîî àì ,åäìåëî àèåæ àøåòéù éåäã ïøåôöá

bi.mzk d`exd:ä÷åìçá íã úôè äàöîù.zlwlewn ef ixdäòãé àì àäã ,äãðì äãð ïéáù íåé øùò ãçà åìéçúé éúî òãéì äéúåãð çúô úòãåé äðéà
:éàæç úîéà.aef meyn zyyegeåìç äùáìùî äáéæ éîé äùìù äéìò åøáò íàøúåé èòî øîåìë ,ãåòå ïéñéøâ äùìù øåòéù ìåãâ íúë åéìò äàöîå ,äæ ÷

`xephxa yexit
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הבגרות. בסימני לדון  חוזרת משנתנו

úBøòN ézL äàéáäL ú÷Bðéz עשרה שתים לה שמלאו  לאחר – ÄÆÆÅÄÈÀÅÀÈ
אחד , ויום úîaéúîשנה Bà úöìBç Bàלפני לייבום נפלה אם – ÆÆÄÀÇÆÆ

ומותר דבר, לכל גדולה היא הרי  שערות שתי שמשהביאה בעלה, אחי 
לחלוץ, אף לעיללה בארנו שכבר `),כמו dpyna)úBöî ìëa úáiçåÀÇÆÆÀÈÄÀ

äøBza úBøeîàäש בהן.– חייבות ézLנשים àéáäL ÷Bðéz ïëå ÈÂÇÈÀÅÄÆÅÄÀÅ
úBøòN, אחד ויום שנה עשרה לשלוש  שהגיע לאחר –ìëa áiç ÀÈÇÈÀÈ

äøBza úBøeîàä úBöî."איש" וקרוי  גדול, שהוא –éeàøå ÄÀÈÂÇÈÀÈ
äøBîe øøBñ ïa úBéäì, חטאו על  להענש  –ézL àéáiMî ÄÀÅÅÆÄÆÈÄÀÅ

úBøòN,אחד ויום שנה עשרה שלוש לו שמלאו  לאחר –óéwiL ãò ÀÈÇÆÇÄ
,ï÷æ:כלומרïBzçzä,שערות מוקף גידו שיהא –ïBéìòä àGå ÈÈÇÇÀÀÈÆÀ

ממש ; זקן  –?owf el e`xw dnleäi÷ð ïBLìa íéîëç eøacL àlàÆÈÆÄÀÂÈÄÀÈÀÄÈ
הטעם שנינו  וכבר  "זקן ". מקום אותו  של השערות את וכינו (סנהדרין –

א ), ומורהח , סורר  בן  בפרשת שנאמר יח ):לפי כא , יהיה (דברים "כי 
ודרשו : בן ", נקרא "oa"לאיש הריהו  זקן  שהקיף שלאחר  איש, ולא

סוררא  בן  מדין פטור  הקטן וכן ומורה, סורר בן  בדין נידון ואינו  יש,
הביא  ולא אחד ויום שנה עשרה לשלוש הגיע שלא זמן  שכל  ומורה,

עונשין . בר  ולא מצוות בר  אינו  שערות, äàéáäLשתי ú÷BðézÄÆÆÅÄÈ
ïàîì äìBëé dðéà ,úBøòN ézL,אביה שמת קטנה שכן  – ÀÅÀÈÅÈÀÈÀÈÅ

ולומר בבעלה למאן  יכולה היא הרי לדעתה, אחיה או אמה והשיאוה
שיכולה  ללמד, משנתנו  ובאה גט, בלי  ממנו  ויוצאת בו, רוצה שאינה

שנה  עשרה לשתים משהגיעה אבל קטנה, שהיא זמן כל רק למאן 
בבעלה למאן  יכולה אינה שוב שערות שתי  והביאה אחד  (oiirויום

.(a-` ,bi zenaiøBçMä äaøiL ãò :øîBà äãeäé éaø יכולה – ÇÄÀÈÅÇÆÄÀÆÇÈ
ברם, מקום. אותו המשחירות הרבה שערות שתביא עד  למאן היא
ששוב  מודה, יהודה רבי אף שערות, שתי  שהביאה לאחר  עליה בא אם

למאן . יכולה אינה

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

äøta úBøeîàä úBøòN ézL שחורות שערות ששתי  אדומה, – ÀÅÀÈÈÂÇÈÈ
בה פוסלות לבנות d),או  ,a dxt oiir)íéòâpáe שערות ששתי  – ÇÀÈÄ

טומאה סימן הן הבהרת בתוך  הצומחות c),לבנות ,c mirbp oiir)

íB÷î ìëa úBøeîàäå במשנה ששנינו כמו  ובתינוקת, בתינוק – ÀÈÂÀÈÈ
ïøwòìהקודמת, ïLàø óBëì éãk להיות צריכות השערות שתי – ÀÅÈÙÈÀÄÈÈ

לשרשן ; ראשן לכוף יהיה שאפשר  ìàòîLé.ארוכות, éaø éøácÄÀÅÇÄÄÀÈÅ
ïøtva õBø÷ì éãk :øîBà øæòìà éaø לאחוז יהיה שאפשר – ÇÄÆÀÈÈÅÀÅÄÀÇÄÙÆ

ולחתכן  בצפרניים eäiL(המאירי).אותן  éãk :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÅÆÀ
âefa úBìhðשבכולם הקטן השיעור והוא מספריים; של  (רמב"ם ;– ÄÈÇ

כולם המאירי ). כדברי בגמרא הלכה נפסקה אלו , שיעורים ולענין
בזוג, שניטלות כל שערות, שתי  שהביאה בקטנה כגון  להחמיר ,

השערות  שתי  שיהו  עד  חולצת אינה חליצה ולענין למאן, יכולה אינה
רבי של ששיעורו להיפך , כותבים ויש  לעיקרן . ראשן לכוף כדי 

שבכולם  הקטן  ישמעאל  רבי של  ושיעורו שבכולם, הגדול  הוא עקיבא

טוב"). יום  "תוספות  ועיין ברטנורא; (רש"י;

i p y m e i
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íúk äàBøä,חלוקה על  אדום כתם שמצאה –úì÷ì÷î Bæ éøä ÈÈÆÆÂÅÀËÀÆÆ
ימי עשר אחד  יתחילו  ומתי  הדם, את ראתה מתי  יודעת היא שאין  –

`),הזיבה ,a oikxr oiir)áBæ íeMî úLLBçå את רואה היא אם – ÀÆÆÄ
זה, חלוקה משלבשה זיבה ימי שלושה עליה שעברו  לאחר  הכתם
ראתה  שמא חוששים קצת, ועוד  גריסים שלושה כשיעור הוא והכתם

זבה  היא והרי לטומאה, כתם שיעור  שהוא ועוד, כגריס כתם יום בכל
מדם; נקיים ימים שבעה לספור  וצריכה øéàî.גמורה, éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ
áBæ íeMî íéîúka ïéà :íéøîBà íéîëçå,מבואר בגמרא – ÇÂÈÄÀÄÅÇÀÈÄÄ

בכל לבשה שאם הוא, ומודה אנטיגנוס, בן חנינא רבי היינו  שחכמים

ואין  לזיבה, שחוששת כתם, מהם אחד בכל  ומצאה נקי, חלוק יום
ראתה  השלישי וביום ממש , ראייה ימים שני  ראתה שאם לומר, צורך 

izdw - zex`ean zeipyn
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â-÷øô äéîçðglÎdl

äì(ô) :íäéðáà úîBç õøôe ìòeL äìòé-íà íéðBa íä-øLà íb øîàiå Bìöà éðnòä äiáBèååìòîL §¦¨¬¨©Ÿ¦−¤§®©ÀŸ¤©µ£¤¥´¦½¦©£¤´½̈¨©−©¬©§¥¤«§©³
:äéáL õøàa äfáì íðúe íLàø-ìà íútøç áLäå äæeá eðééä-ék eðéäìàæìíðBò-ìò ñëz-ìàå ¡Ÿ¥ÆÆ¦«¨¦´½̈§¨¥¬¤§¨−̈¤Ÿ¨®§¥¬§¦−̈§¤¬¤¦§¨«§©§©Æ©£½̈

éðôlî íúàhçå:íéðBaä ãâðì eñéòëä ék äçnz-ìà EçìäîBçä-ìk øLwzå äîBçä-úà äðápå §©¨−̈¦§¨¤´©¦¨¤®¦¬¦§¦−§¤¬¤©¦«©¦§¤Æ¤©´½̈©¦¨¥¬¨©−̈
(ô) :úBNòì íòì áì éäéå déöç-ãò©¤§¨®©§¦¯¥’¨−̈©£«

ã-÷øô äéîçðcÎ`

àíìLeøé úBîçì äëeøà äúìò-ék íéãBcLàäå íéðnòäå íéáøòäå äiáBèå èláðñ òîL øLàë éäéå©§¦´©£¤´¨©´©§©©¿§Â¦¨§¨©§¦̧§¨©Ÿ¦¹§¨©§¦À¦«¨§¨³£¨Æ§Ÿ´§¨©¦ ½
:ãàî íäì øçiå íúqäì íéöøtä elçä-ékáBì úBNòìå íìLeøéa íçläì àBáì åcçé ílë eøL÷iå ¦¥¥¬©§ª¦−§¦¨¥®©¦¬©¨¤−§«Ÿ©¦§§³ª¨Æ©§½̈¨−§¦¨¥´¦¨¨®¦§©£¬−

:äòBzâ:íäéðtî äìéìå íîBé íäéìò øîLî ãéîòpå eðéýìà-ìà ìltúpåãçk ìLk äãeäé øîàiå ¨«©¦§©¥−¤¡Ÿ¥®©©£¦̧¦§¨¯£¥¤²¨¬¨©−§¨¦§¥¤«©´Ÿ¤§À̈¨©Æ´Ÿ©
:äîBça úBðáì ìëeð àì eðçðàå äaøä øôòäå ìaqä©©½̈§¤¨−̈©§¥®©£©Æ§Æ´Ÿ©½¦§−©¨«

i"yx
(‰Ï).åìöà éðåîòä äéáåèå של אצלו היה טוביה

ומלעיג:øîàéå.סנבלט: אומר היה íäוכך øùà íâ
.íéðåá:בונים הם אשר הזה הבנין ìòåù.אף äìòé íà

שאין  לומר עליו יהא מה העיר חומת לפרוץ הבנין על
בו: ויפרוץ יבא שירצה מי וכל תקנה òîù(ÂÏ)לבנין

.åðéäìà תפילה התפללתי עלינו בלעגם שמעתי כאשר
äéáù.זאת: õøàá:גלינו כאשר אדמתם מעל שיגלו
(ÊÏ).ñëú ìàå אל אחר וסוד דוגמת תכסה, ואל כמו
כ"א)תגל תגלה:(משלי אל åñéòëä.כמו éë אשר

להלעיגם: הבונים נגד כאשר øù÷úå.(ÁÏ)הכעיסו
העם  לב היה אז חציה עד ונבנית החומה נתקשרה

החומה: בנין לעשות ומשוך להוט
(‡).äëåøà äúìò éë:החומה ענין äëåøà.שנבנתה

ותרופה: íúñäì.חובש íéöåøôä åìçä éë אשר
חומה  מאין עתה עד פרוצים שהיו העיר אנשי התחילו

החומה: בבנין סתומים עתה åì(·)היו úåùòìå
.äòåú תועה והשחתה קלקול החומה בבנין לו לעשות

תועה ה' אל ולדבר ל"ב)כמו על íäéìò.(‚):(ישעיה 
האויבים:íäéðôî.הבונים: äãåäé.(„)מפני øîàéå

יהודה: אנשי ומתאוננים אומרים היו çëכך ìùë
.ìáñä לבנין והעצים האבנים ועומסים הסובלים

מפני  לבנות כח בהם שאין בכחם נכשלו החומה
äáøä.האויבים: øôòå הרבה וחומר טיט יש עדיין

גדולה  המלאכה שעדיין לומר החומה בבנין ליתן
פחד  מפני בחומה לבנות נוכל לא ואנחנו לבנות עלינו

האויבים:

cec zcevn
(‰Ï).ÂÏˆ‡: האלה הדברים  בדברו אצלו ‚Ì.עמד ¯Ó‡ÈÂ

הם אשר הבנין אמר וכה כסנבלט  לעג  דברי אמר הוא גם ר"ל 
הוא כי  אבניהם חומת הוא  יפרוץ  בו יעלה  שועל אם בונים

מאד : חלש  כי˘ÚÓ.(ÂÏ)בנין אלהינו  שמע  נחמיה ואמר
לבזיון : ותנםÂ‰˘·.היינו עליהם  השב אותנו שמחרפין מה

שביה: בארץ  יהיו כאשר ˙ÒÎ.(ÊÏ)לבזיון Ï‡Âעונם ר "ל 
נקם : ולנקום חמה  להעלות ונראים מגולים ‰ÂÒÈÚÎ.יהיו ÈÎ

ירפו שעי"ז בחושבם  החומה  בוני מול  כעס הראה לעגם  בעת
המלאכה: מן הבנין:·Â‰.(ÁÏ)ידיהם הנחנו לא והכעס הלעג דברי  כל  היתהÂ˙˜˘¯.עם לא  פרצות  בה  שהיה  בעוד  כי

בזה : זה נתקשר הפרצות סתמו וכאשר בזה  זה וקשורה דבוקה ÈˆÁ‰.החומה „Úהחומה חצי עד  כ "א  הפרצים סתמו לא עדיין
הבנין): במשך  נעשה  אשר מה לספר בא  ועתה מסביב  החומה  כל  שבנו כלל  דרך  אמר  Â‚Â'.(ולמעל ' ·Ï È‰ÈÂנבנה כי בראותם 

בבנין: וחפצו שמחו החצי 
(‡).‰ÎÂ¯‡ ‰˙ÏÚ ÈÎ:נסתמים להיות  הפרוצים מקומות התחילה כי החומה  נתחזק ר"ל רפואה  ˙ÚÂ‰.(·)בא ÂÏ ˙Â˘ÚÏÂ

לעשות: מה  ידע  לבל  בדעתו תועה להיות המחשבה  בלבול  לישראל מפניÈÓÚÂ„.(‚)לעשות  הבונים על שומרים העמדנו
וחבריו: Â‰È„‰.(„)סנבלט  ¯Ó‡ÈÂכבר העבודה מרוב הנה  אמר  יהודה ואמר  סבבוהו אשר הדברים  על וקובל  מספר נחמיה 

היא: מרובה הלא  בחומה  ולשפוך  לשאת המצטרך והעפר  הסבל  אנשי כח מפחד ÂÁ‡Â.נחלש  בחומה לבנות נוכל  לא אף
האויב:

oeiv zcevn
(ÊÏ).ÒÎ˙:תכסה ˙ÁÓ‰.כמו  Ï‡:תמחוק אל 

(‡).‰ÎÂ¯‡ עמי בת  ארוכת כמו  רפואה  ח')ענין ור"ל (ירמיה
השאלה: בדרך  ובא  אגודה:Â¯˘˜ÈÂ.(·)נתחזק, ˙ÚÂ‰.ענין

תעיתי וכן תועה  קרוי יעשה  מה דעת לבלי בדעתו המבולבל
אובד  קי"ט)כשה הכח Ï˘Î.(„):(תהלים ונפילת חלשות ענין

כושל לכל  כ"ח)כמו נושא‰Ï·Ò.:(דה"ב כמו משא טעינת ענין
ה')סבל  :(מ"א
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òøæ–ïéçì ïéànèî,ïéLáé ïéànèî ïéàå.ïäL úBîëì øBæçìå úBøMäì ïéìBëé íàå–ïéànèîïéçì,ïéànèîe ¤©§©§¦©¦§¥§©§¦§¥¦§¦§¦§¦¨§©£¦§¤¥§©§¦©¦§©§¦
ïéLáé.ïúiøL àéä änëå?úòì úòî ïéøLBta.éñBé éaøøîBà:Láé únä øNa,úBîëì øBæçìå úBøMäì ìBëé Bðéàå §¥¦§©¨¦§¦¨¨©§¦¥¥§¥©¦¥¥§©©¥¨¥§¥¨§¦¨§©£¦§
äéäL–øBäè. ¤¨¨¨
·éBána àöîpL õøMä–òøôîì ànèî,øîàiL ãò:õøL Ba äéä àGå äfä éBánä úà éz÷ãa,úòL ãò Bà ©¤¤¤¦§¨©¨§©¥§©§¥©©¤Ÿ©¨©§¦¤©¨©¤§¨¨¤¤©¨©

ãeakä.÷eìça àöîpL íúk ïëå–òøôîì ànèî,øîàiL ãò:íúk Ba äéä àGå äfä ÷eìçä úà éz÷ãa,Bà ©¦§¥¤¤¤¦§¨¤¨§©¥§©§¥©©¤Ÿ©¨©§¦¤¤¨©¤§¨¨¤¤
ñeakä úòL ãò.ànèîeLáé ïéa çì ïéa.ïBòîL éaøøîBà:òøôîì ànèî Láiä,ànèî Bðéà çläå,ãò àlà ©¨©©¦§©¥¥©¥¨¥©¦¦§¥©¨¥§©¥§©§¥©§©©¥§©¥¤¨©

çì úBéäìå øBæçì ìBëé àeäL äòL. ¨¨¤¨©£§¦§©
‚í÷øî íéàaä ïéîúkä ìk–ïéøBäè;äãeäé éaøànèî,ïéòBèå íéøb íäL éðtî.íéBbä ïéaî ïéàaä–ïéøBäè. ¨©§¨¦©¨¦¥¤¤§¦©¦§¨§©¥¦§¥¤¥¥¦§¦©¨¦¦¥©¦§¦

ìàøNé ïéaî,íéúekä ïéaîe–øéàî éaøànèî;íéîëçåïéøäèî,ïäéîúk ìò eãLçð àHL éðtî. ¦¥¦§¨¥¦¥©¦©¦¥¦§©¥©£¨¦§©£¦¦§¥¤¤§§©¦§¥¤

.ripde:äàîåèä áà ååäå ïä áæä úåðéòîîå .íèåçä ïî úãøåéä äçéì ,éúòîù éðàå .òåðòð é"ò àöåéù êø ÷åø.uxydeáéúëã(à"é àø÷éå),íúåîá íäá òâåðä
:áùçð àéä çìë ,úøëéð åúøåöå ìéàåä ,äøãùá úåøáåçî úåîöòäå úîéé÷ äøãùäù ïîæ ìë ìáà .íúåî úòá åéäù åîë íéçì íäùë åðééäã ,íúåî ïéòë

.dlapdeáéúëã(íù):äúéî ïéòë ,úåîé éë.rxf zakyde:òéøæäì éåàø àäéù êéøöù.oiyai oi`nhn oi`e oigl oi`nhn,ùáé àìå çì àîèî áåæä
áéúëã(å"è íù)åð÷æ ìò åøéø ãøåéå åîë .çì àåäù øéø ïéòë ,åáåæ úà åøùá øø(à"ë à ìàåîù):.wexde ripdeáéúëã(åè àø÷éå)çì ÷åøéù úòáå ,÷åøé éëå
:àåäoziixy `id dnke:ïä ïéçì àøåòéù éàä éëá àøãä éà àîéðã.zrl zrn miyxetaïéùáé ,úòì úòî ïîæî øúåé åà ,íéîç íéî éôè éëéøö éà ìáà
:ïä,yai znd xya xne` iqei 'x:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ãååøú àìîë á÷ø úàîåè àîèî ìáà .úéæëá àîèìî øåäè
a.rxtnl `nhn:àîè å÷éôñå ,äàîåè ïéðòì àåä ãéçéä úåùø éåáîã .éåáîá åàöîðù úåøäè ìë.ceaik zry cr e`ïé÷ãåá ìàøùé éðá ú÷æçù éðôî

:åúåà äàåø äéä õøù íù äéä íàå ,ïäéãåáéë úòùá ïäéúåàåáî.rxtnl `nhn welga `vnpy mzk okeìáà .ñåáë íåéî äùàä äúùòù úåøäè ìë
:ïäéñåáéë úòùá ïäé÷åìç úå÷ãåá ìàøùé úåðá ú÷æçù éðôî ,àì ,ñåáë íãå÷ ìù ïúåà.rxtnl `nhn yaidãåáéë øçàì øîéîì àëéàã .ãåáéë úòù ãò

:ìôð ãéî.rxtnl `nhn epi` gld la`,äáåøî ïîæì ãåáéëä úòù ãò ìáà .çì åéùëò úåéäì ìåëé ïééãò íåé åúåàá ìôð íà øîåì ìëåðù äòù ãò àìà
ãò òøôîì àîèî çì åìéôà ,íúëá ìáà .ùáéì çì ïéá ïåòîù 'ø âéìôã àåä õøùá à÷åãå .ùáé ãéáòúî äåä ,ìôð äúòù àéääî éàå ,àåä çì àäã ,àì
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .èåèøîà éèåèøîà ,äéìò ìåôð íéîã àúéà éàã ,éëä øîéîì àëéì õøùá ìáà .äéìò ìôðã àåä àéîå äéä ùáé øîéàã ,ñåáéë úòù

b.mwxn mi`ad:åøæâ àì íäéîúë ìò ,íäéøáã ìëì íéáæë åéäéù íéøëðä ìò åøæâ ïðáøã â"òàå .øåäè ïîãå íééåâ ïäù.mwxnïðéîâøúî ,øåù ïéáå ùã÷ ïéá
:àøâç ïéáå í÷ø ïéá.mixb ody:àîè ïîãå.mireheäãð äùà ìù íéîúë àîù ïðéùééç êëìä ,íäéîúë úà íéòéðöî ïéàå ,éàä éìåë éòéðöì àì ,øîåìë

:ïä.mixedh miiebd oian mi`ad:äøåúä ïî øåäè éàãå ïîãã ïåéë ,ïäéîúë ìò ïðáø åøæâ àìã.`nhn xi`n 'x mizekd oiane l`xyi oianïéúéðúî
,íéøåäè ,éåìâ íå÷îá åðééäã ìàøùé éøòá íéàöîðä íéîúë .àîè ïîãå ïä úîà éøâ íéúåëã ,íéàîè ,íéúåëä ïéáîå ìàøùé ïéáî ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç

`xephxa yexit

òøæ úáëLå–el` lkçì ïéànèîïé,לחים כשהם –ïéàå ÀÄÀÇÆÇÀÇÀÄÇÄÀÅ
ïéLáé ïéànèî.ממקראות הכל למדים ובגמרא יבשים; כשהם – ÀÇÀÄÀÅÄ

ïäL úBîëì øBæçìå úBøMäì ïéìBëé íàå שרייה ידי  שעל  – ÀÄÀÄÀÄÈÀÇÂÄÀÆÅ
שהיו , כמו לחים להיות לחזור יכולים ïéçì,במים ïéànèîÀÇÀÄÇÄ

ïéLáé ïéànèîe.יבשים כשהם אף מטמאים –ïúiøL àéä änëå ÀÇÀÄÀÅÄÀÇÈÄÀÄÈÈ
כלחים? דינם שהיו  לכמות זו בשרייה חוזרים שאם –ïéøLBtaÇÀÄ

úòì úòî בהם אותם ומשהים פושרים במים אותם שורים אם – ÅÅÀÅ
אף  מטמאים אלו הרי שהיו, כמו לחים להיות חוזרים הם לעת, מעת
קיימת  ששדרתו  זמן שכל  בגמרא, מבואר  בשרץ ברם, יבשים. כשהם

חשוב  הוא הרי  ניכרת, וצורתו  הואיל  בשדרה, מחוברות והעצמות
úBøMäìכלח. ìBëé Bðéàå ,Láé únä øNa :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀÇÇÅÈÅÀÅÈÀÄÈ

øBäè ,äéäL úBîëì øBæçìå מטמא אבל בכזית, מלטמא – ÀÇÂÄÀÆÈÈÈ
תרווד כמלוא רקב iqei.טומאת iaxk dkld oi`e .(` ,a zeld` oiir)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

òøôîì ànèî Z éBána àöîpL õøMä הטהרות כל – ÇÆÆÆÄÀÈÇÈÀÇÅÀÇÀÅÇ
לענין  היחיד  כרשות דינו  מבוי שהרי  בו, נגעו  שמא במבוי, שנמצאו

e),טומאה ,b zexdh oiir),טמא úàוספקו éz÷ãa :øîàiL ãòÇÆÙÇÈÇÀÄÆ
ãeakä úòL ãò Bà ,õøL Ba äéä àGå äfä éBánä טאטוא – ÇÈÇÆÀÈÈÆÆÇÈÇÇÄ

ש בו יש אם רואים המבוי  את שמטאטאים שבשעה מת,המבוי, רץ

משעת  אלא מטמא השרץ אין  שרץ, בו  נמצא לא הכיבוד  בשעת ואם
הכיבוד. לאחר  מיד שם נפל  שמא ואילך, íúkהכיבוד  ïëå אדום – ÀÅÆÆ

–òøôîì ànèî ,÷eìça àöîpL בהן שנגעה הטהרות כל  – ÆÄÀÈÆÈÀÇÅÀÇÀÅÇ
Baהאשה, äéä àGå äfä ÷eìçä úà éz÷ãa :øîàiL ãòÇÆÙÇÈÇÀÄÆÆÈÇÆÀÈÈ

ñeakä úòL ãò Bà ,íúk קודם בהן שנגעה הטהרות אבל  – ÆÆÇÈÇÇÄ
חלוקיהן  בודקות ישראל בנות שחזקת מפני טהורות, הן  החלוק כיבוס

כיבוסיהן. והכתם,ànèîeבשעת השרץ למפרע, –ïéa çì ïéa ÀÇÅÅÇÅ
Láé.יבש כשהוא ובין לח עכשיו כשהוא בין –:øîBà ïBòîL éaø ÈÅÇÄÄÀÅ

Láiä,היבש השרץ –òøôîì ànèîבמבוי שנפל  שאפשר  – ÇÈÅÀÇÅÀÇÀÅÇ
הכיבוד , לאחר  הלח,çläåמיד השרץ אבל  –ànèî Bðéà– ÀÇÇÅÀÇÅ

çìלמפרע, úBéäìå øBæçì ìBëé àeäL äòL ãò àlàעד – ÆÈÇÈÈÆÈÇÂÀÄÀÇ
עדיין  ואילך, שעה מאותה השרץ שם היה שאם לומר, שאפשר שעה

שם  היה שאילו מטמא, אינו  לכן קודם אבל  לח, עכשיו  להיות יכול
לח  בין  שמעון  רבי מחלק בשרץ ודווקא לח. עוד היה לא לכן , קודם
שמא  כיבוס שעת עד  למפרע מטמא לח אפילו בכתם אבל  ליבש ,

בשרץ  אבל  עליו. נפלו שמים אלא יבש , היה וכבר  הוא, מרובה מזמן 
ונפרך נמרט היה מים עליו  נפלו שאילו  כן , לומר תוספות אין (גמרא ;

הרא"ש).

i r i a x m e i
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í÷øî íéàaä ïéîúkä ìkישראל ארץ של  המזרחי שבגבולה – ÈÇÀÈÄÇÈÄÅÆÆ
,(a-` ,` oihib oiir)ïéøBäè הדרים גויים של הם שהכתמים לפי – ÀÄ

על גזרו  שחכמים פי על ואף כתמיהם, מצניעים שישראל מאחר שם,
גזרו; לא כתמיהם על  מקום מכל  דבריהם, לכל כזבים שיהיו  הגויים

ànèî äãeäé éaø,הכתמים את –íéøb íäL éðtî וכתמיהם – ÇÄÀÈÀÇÅÄÀÅÆÅÅÄ
כישראל, שדינם כתמיהם,ïéòBèåטמאים, את מצניעים שאינם – ÀÄ

מפרשים: ויש הם. נידה אשה של כתמים שמא חוששים oireheהלכך 

דינם  כן  פי  על ואף כמנהגם, זרה עבודה לעבוד לטעותם שחזרו  –
טמאים שכתמיהם המאירי).כישראל א; טז , יבמות  ïéaî(רש"י ïéàaäÇÈÄÄÅ

íéBbä,הגויים מבין  הבאים הכתמים –ïéøBäè שבארנו מהטעם – ÇÄÀÄ
שיטמאו הגויים כתמי על  חכמים גזרו שלא אנשילעיל, "תוספות  (עיין

izdw - zex`ean zeipyn
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„ÈúBLîMä ïéa øNò ãçà íBé äàBøä,äcð óBñå äcð úlçz,äáéæ óBñå äáéæ úlçz,øëfì íéòaøà íBé,íBéå ¨¨©©¨¨¥©§¨§¦©¦¨§¦¨§¦©¦¨§¦¨©§¨¦©¨¨§
äá÷pì íéðBîL,ïlëì úBLîMä ïéa–úBòBè elà éøä.øîàòLBäé éaø:úBèBMä úà íéðwúî ízàL ãò,eðwz §¦©§¥¨¥©§¨§ª¨£¥¥¨©©¦§ª©©¤©¤§©§¦¤©©§
úBçwtä úà. ¤©¦§

È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡únä øNáe äcpä íc–ïéçì ïéànèî,ïéLáé ïéànèîe.áBfä ìáà,òépäå,÷øäå,õøMäå,äìápäå,úáëLå ©©¦¨§©©¥§©§¦©¦§©§¦§¥¦£¨©§©¦©§¨Ÿ§©¤¤§©§¥¨§¦§©

:åàöîð ãçà íå÷îáã â"òàå ,÷ôñî äìåãâ äáæ àéåäå ,àîåé ãçá àãçå àãç ìë àîìéã åäì ïðé÷ôñî ,ïéñéøâ äùìùîmeyn minzka oi` mixne` minkge
.aefúåðáì úå÷åìç 'â äùáì íàù ñåðâéèðà ïá àðéðç 'ø äãåîå .àéä ñåðâéèðà ïá àðéðç éáøã øîàå ,äàãéçéë ,àëäã íéîëçã åäééúìî é÷åî àøîâá

÷åìç äùáì éùéìùáå ,äôåâî íã íéîé éðù äúàø íà øîåì êéøö ïéàå .úåáéæì úùùåçã ,íúë ïäî úçà ìëá äàöîå ,íåéì ÷åìç ,äáéæ éîéî íéîé äùìùá
äùìùá ãçà ÷åìç úùáåìä ìò àìà ,ïéúéðúîã íéîëç àåäã ñåðâéèðà ïá àðéðç 'ø ÷ìçð àìå .úåáéæì úùùåçù àèéùôã ,íúë åá äàöîå äì ÷åãáä
úùùåç äðéà àðååâ éàäëá øáñ åäéàã ,úåîå÷î äùìùá åìéôà åà ,ãçà íå÷îá ãåòå ïéñéøâ äùìù øåòéù ìåãâ íúë äàöî óåñáìå äúáéæ éîéî íéîé
ãçà íå÷îá ïéá ,ãçà ÷åìçá ãåòå ïéñéøâ äùìù øåòéù äàöîùë ,éøáñ äéìò åâéìôàã ïðáøå øéàî 'øå .úå÷åìç äùìùá íéîúëä åéä àìå ìéàåä ,úåáéæì

:ñåðâéèðà ïá àðéðç 'øë äëìä ïéàå .úåáéæì úùùåç ,úåîå÷î äùìùá ïéá
ci.xyr cg` mei d`exd:äãð éîé ïéìéçúî øçîìå äáéæ éîé óåñ àåäù.zeynyd oia:äãð úìéçúå äìéì ÷ôñ ,äáéæ íã éåäå àåä íåé ÷ôñzlgz

.dcp seqe dcpäìéì íà ,øùò ãçà ìù úåùîùä ïéá øîåìë .äáéæ úìçúå äãð óåñ ,äúãðì éòéáùáå .äáéæ óåñå äãð úìçú ,éðú÷ éëäã ùøôî àøîâá
äúãðì éòéáùá äúàø íà ïëå .äáéæ íåùî úùùåç ,ïëì íãå÷ íéîé éðù äúàø íàå .äáéæ óåñ ìù íã íãä éøä íåé íàå ,äãð úìçú äúééàø éøä àåä
äúééàø éøä ,àåä íåé íàå .äáéæ íåùî úùùåç ïë éøçà íéîé éðù äàøú íàå ,äáéæ úìçú ìù íã íãä éøä ,àåä äìéì íà ,éîð ïðé÷ôñî ,úåùîùä ïéá

:äáæ äðéà ë"çà íéîé éúù äàøúù éô ìò óàå ,äãð éîé óåñ.olekl zeynyd oia .dawpl mipeny meie xkfl mirax` meiäàøúù åìàî åæéàá øîåìë
ä ìëù ,ìëàð åðéàå ïáø÷ äàéáîå ,÷ôñî äáæ àéä éøä ,åæî õåç íéøçà íéîé éðù äàøú íàå .øåäè íã ÷ôñ àîè íã ÷ôñ ,úåùîùä ïéáúåàéáî úåòåè

:ìëàð åðéàå ïáø÷.zeheyd:úåèåù éø÷ ,äáéæ éîéå äãð éîé éúî úåòãåé ïðéàù úåòåèì.zeheyd z` mipwzn mz`y crúòùá åàøù åììä úåòåèä úà
:÷ôñä.zegwtd z` epwze e`eaãçà íåé äàåøù éî ,àúééøáá åúééîã êðä ïåâë .ïùéîùúå ïøåîù éîé ùøôìå ïå÷éú úåëéøö ïäå úéàãå äòùá úåàåøù

áøòì äòáùá éøäù ,àéä äøåäè éøäù ,äðåùàø äéàø åá äúàøù íåéì éðéîù úùîùî ,äìéìá àìå íåéá äàåø àéä ãéîúå ,äéîé ìë øåäè ãçà íåéå àîè
íåé øùò äðåîù êåúî úåìéì òáøà úùîùîå .éòéùú éäâð àåäù åéøçàìù äìéìå ,íåéå äìéì íìù éðéîù úùîùî êëìä ,éòéùú ãò äàøú àìå äìáè
ãçàá äàøúå .äìéìá ùîùúå éøéùò úøîåù àäú ,éòéùú äàåø àéäùëå .íéôåöø äùìù äàåø äðéàù ,íìåòì äáæ àäú àì åæ äùà éøäù ,äðåùàø äéàøì
,øùò äùîç äàøúå .äùìù éøä ,äìéìá ùîùúå øùò äòáøà øåîùúå ,øùò äùìùá äàøúå .íéúù éøä ,äìéìá ùîùúå øùò íéðù øåîùúå ,øùò
ãáì .úåìéì òáøà àìà äùîù àìå øùò äðåîù åìë éøä ,øùò äðåîù øåîùúå ,äàøú øùò äòáùáå .òáøà éøä ,áøòá ùîùúå øùò äùù øåîùúå
úøæåçå ,äãðì äãð ïéáù øùò ãçà åîìù éøäù ,äãð úìçú àäú ,äàøúùë øùò äòùúá øçîìå .øùò äðåîù êåúá åðéà ïåøçà ùéîùúå .åìéìå éðéîù

:ïé÷øôá àøîâá àúééøáá äì éúééî åäìåëå .ïùéîùú éîéì ïå÷éú úåëéøöù àáåè àëéà éëäå .åðøîàù äðéðîì
f`.oigl oi`nhn .dcpd mcáéúëã(å"è àø÷éå):àåä çì áæù äòùáå ,äúåîë àîè äðîî áæù äî ,äúãðá äåãäå.miyai mi`nhneáéúëã(íù)íã

åäá ,äáåæ äéäé:ùáéúðù ô"òàå ,àäé åúéé.znd xyaeáéúëã .ùáé àîèî(á"é øáãîá):ùáé øùá óà ùáé íöò äî ,íöòã àéîåã íãà ,íãà íöòá åà

`xephxa yexit

נחלק  לא לזיבה; חוששת שודאי  יום, באותו  שלבשתו חלוקה על  כתם
הזיבה, ימי בשלושת אחד חלוק שלבשה בכגון  אלא מאיר  רבי על 

ועוד גריסים שלושה כשיעור  גדול כתם מצאה הימים שלושת ולאחר 
אנטיגנוס  בן  חנינא שרבי מקומות, בשלושה אפילו או  אחד במקום קצת

בכגון  שאף סובר , מאיר  ורבי לזיבה; חוששת אינה זה שבכגון סובר,
לזיבה. חוששת `qepbihp.זה oa `pipg iaxk dkld oi`e

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

äàBøä,דם –øNò ãçà íBéימי של האחרון  היום שהוא – ÈÈÇÇÈÈ
úBLîMäהזיבה, ïéa,לילה ספק יום ספק שהוא –äcð úlçz ÅÇÀÈÀÄÇÄÈ

äáéæ óBñå äáéæ úlçz ,äcð óBñåצריך שכך מגיהים, בגמרא – ÀÄÈÀÄÇÄÈÀÄÈ
daif,לשנות: zligze dcip seq ,daif seqe dcip zligz שראתה כלומר

ראייתה  והרי  הוא לילה אם וספק עשר , אחד יום של השמשות בין 
וראייה  הוא, יום שעדיין או  ימים, שבעה טמאה והיא נידה, תחילת

היא  הרי  ובעשירי , בתשיעי  גם ראתה ואם היא, זיבה ימי סוף של
וכן  נקיים; ימים שבעה לספור  וצריכה גמורה, זבה זו  בראייה נעשית

יום  אם וספק הנידה, לימי השביעי  יום של  השמשות בין  ראתה אם
זיבה  תחילת וראיית הוא לילה שמא או היא, נידה סוף וראיית הוא

וכן גמורה; זבה תהיה ועשירי תשיעי לראות תוסיף ואם íBéהיא,
øëfì íéòaøà ארבעים יום של השמשות בין  שראתה אשה – ÇÀÈÄÇÈÈ
זכר , של äá÷pìללידתו  íéðBîL íBéå השמשות בין  שראתה או – ÀÀÄÇÀÅÈ

נקבה, ללידת השמונים יום ïlëìשל úBLîMä ïéa אם אלו  כל  – ÅÇÀÈÀËÈ
דם  ספק טוהר  דם ספק זה והרי שבארנו, כמו השמשות, בין ראו 

úBòBèטמא, elà éøä,גמורה זבה ספק שהיא וכל  במניינן, – ÂÅÅ

הספק  על  הבאה העוף חטאת שכל נאכל, ואינו  בספק, קרבן  מביאה
e).נשרפת ,f dxenz ;` ,a oikxr dpynl epxe`a oiir):òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇ

úBèBMä úà íéðwúî ízàL ãò, הללו הטועות את כלומר – ÇÆÇÆÀÇÀÄÆÇ
היתה  אם ביום היתה ראייתן אם יודעות ואינן השמשות, בין שראו

ספקותיהן, את לפרש  נזקקים ואתם úBçwtäבלילה, úà eðwz– ÇÀÆÇÄÀ
שמירתן  ימי להן לפרש תיקון, צריכות הן  ואף ראייתן, שעת  שיודעות
שמובא  כפי  תכופות, ראיות מחמת מבולבלות שהן לפי  ותשמישן,

ותמיד יום, ופוסקת יום רואה ימיה שכל אשה כגון בגמרא, בברייתא
נידה  משום וטמאה נידה נעשית ראשונה שבראייה הרי  ביום, ראייתה

תשיעי, יום עד לבעלה ומותרת טובלת שמיני  ובליל ימים, שבעה
שומרת  היא הרי בו, וכשרואה הזיבה, ימי עשר  מאחד שני  יום שהוא

ותשמור עשר באחד  תראה ושוב בערב, ומשמשת כנגדו עשירי יום
יום, עשר  שמונה שבגמר  נמצא הלאה. וכן כנגדו , עשר שנים יום

בסירוגין , לילות ארבעה שמשה הזיבה, ימי  של  עשר  אחד  יום שהוא
וחוזרת  נידה, לימי  חוזרת כך ואחר  זיבה, דם לראות שהתחילה אחר 

שהזכרנו . למניינה

i y i l y m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

ïéLáé ïéànèîe ,ïéçì ïéànèî ,únä øNáe äcpä íc– ÇÇÄÈÀÇÇÅÀÇÀÄÇÄÀÇÀÄÀÅÄ
בגמרא  שלמדים כמו  יבשים, כשהם ובין לחים כשהם בין  מטמאים

áBfäממקראות. ìáà,הזב מן היוצאות זרע טיפות –òépäå– ÂÈÇÀÇÄÇ
החוטם, ליחת מפרשים: ויש שיעול ; ידי  על היוצא הזב של הרוק

÷øäå,הזב של  –õøMäå,המת –äìápäå,הנבילה ובשר – ÀÈÙÀÇÆÆÀÇÀÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn



רלי b dpyn iriay wxt dcip zkqn

òøæ–ïéçì ïéànèî,ïéLáé ïéànèî ïéàå.ïäL úBîëì øBæçìå úBøMäì ïéìBëé íàå–ïéànèîïéçì,ïéànèîe ¤©§©§¦©¦§¥§©§¦§¥¦§¦§¦§¦¨§©£¦§¤¥§©§¦©¦§©§¦
ïéLáé.ïúiøL àéä änëå?úòì úòî ïéøLBta.éñBé éaøøîBà:Láé únä øNa,úBîëì øBæçìå úBøMäì ìBëé Bðéàå §¥¦§©¨¦§¦¨¨©§¦¥¥§¥©¦¥¥§©©¥¨¥§¥¨§¦¨§©£¦§
äéäL–øBäè. ¤¨¨¨
·éBána àöîpL õøMä–òøôîì ànèî,øîàiL ãò:õøL Ba äéä àGå äfä éBánä úà éz÷ãa,úòL ãò Bà ©¤¤¤¦§¨©¨§©¥§©§¥©©¤Ÿ©¨©§¦¤©¨©¤§¨¨¤¤©¨©

ãeakä.÷eìça àöîpL íúk ïëå–òøôîì ànèî,øîàiL ãò:íúk Ba äéä àGå äfä ÷eìçä úà éz÷ãa,Bà ©¦§¥¤¤¤¦§¨¤¨§©¥§©§¥©©¤Ÿ©¨©§¦¤¤¨©¤§¨¨¤¤
ñeakä úòL ãò.ànèîeLáé ïéa çì ïéa.ïBòîL éaøøîBà:òøôîì ànèî Láiä,ànèî Bðéà çläå,ãò àlà ©¨©©¦§©¥¥©¥¨¥©¦¦§¥©¨¥§©¥§©§¥©§©©¥§©¥¤¨©

çì úBéäìå øBæçì ìBëé àeäL äòL. ¨¨¤¨©£§¦§©
‚í÷øî íéàaä ïéîúkä ìk–ïéøBäè;äãeäé éaøànèî,ïéòBèå íéøb íäL éðtî.íéBbä ïéaî ïéàaä–ïéøBäè. ¨©§¨¦©¨¦¥¤¤§¦©¦§¨§©¥¦§¥¤¥¥¦§¦©¨¦¦¥©¦§¦

ìàøNé ïéaî,íéúekä ïéaîe–øéàî éaøànèî;íéîëçåïéøäèî,ïäéîúk ìò eãLçð àHL éðtî. ¦¥¦§¨¥¦¥©¦©¦¥¦§©¥©£¨¦§©£¦¦§¥¤¤§§©¦§¥¤

.ripde:äàîåèä áà ååäå ïä áæä úåðéòîîå .íèåçä ïî úãøåéä äçéì ,éúòîù éðàå .òåðòð é"ò àöåéù êø ÷åø.uxydeáéúëã(à"é àø÷éå),íúåîá íäá òâåðä
:áùçð àéä çìë ,úøëéð åúøåöå ìéàåä ,äøãùá úåøáåçî úåîöòäå úîéé÷ äøãùäù ïîæ ìë ìáà .íúåî úòá åéäù åîë íéçì íäùë åðééäã ,íúåî ïéòë

.dlapdeáéúëã(íù):äúéî ïéòë ,úåîé éë.rxf zakyde:òéøæäì éåàø àäéù êéøöù.oiyai oi`nhn oi`e oigl oi`nhn,ùáé àìå çì àîèî áåæä
áéúëã(å"è íù)åð÷æ ìò åøéø ãøåéå åîë .çì àåäù øéø ïéòë ,åáåæ úà åøùá øø(à"ë à ìàåîù):.wexde ripdeáéúëã(åè àø÷éå)çì ÷åøéù úòáå ,÷åøé éëå
:àåäoziixy `id dnke:ïä ïéçì àøåòéù éàä éëá àøãä éà àîéðã.zrl zrn miyxetaïéùáé ,úòì úòî ïîæî øúåé åà ,íéîç íéî éôè éëéøö éà ìáà
:ïä,yai znd xya xne` iqei 'x:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ãååøú àìîë á÷ø úàîåè àîèî ìáà .úéæëá àîèìî øåäè
a.rxtnl `nhn:àîè å÷éôñå ,äàîåè ïéðòì àåä ãéçéä úåùø éåáîã .éåáîá åàöîðù úåøäè ìë.ceaik zry cr e`ïé÷ãåá ìàøùé éðá ú÷æçù éðôî

:åúåà äàåø äéä õøù íù äéä íàå ,ïäéãåáéë úòùá ïäéúåàåáî.rxtnl `nhn welga `vnpy mzk okeìáà .ñåáë íåéî äùàä äúùòù úåøäè ìë
:ïäéñåáéë úòùá ïäé÷åìç úå÷ãåá ìàøùé úåðá ú÷æçù éðôî ,àì ,ñåáë íãå÷ ìù ïúåà.rxtnl `nhn yaidãåáéë øçàì øîéîì àëéàã .ãåáéë úòù ãò

:ìôð ãéî.rxtnl `nhn epi` gld la`,äáåøî ïîæì ãåáéëä úòù ãò ìáà .çì åéùëò úåéäì ìåëé ïééãò íåé åúåàá ìôð íà øîåì ìëåðù äòù ãò àìà
ãò òøôîì àîèî çì åìéôà ,íúëá ìáà .ùáéì çì ïéá ïåòîù 'ø âéìôã àåä õøùá à÷åãå .ùáé ãéáòúî äåä ,ìôð äúòù àéääî éàå ,àåä çì àäã ,àì
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .èåèøîà éèåèøîà ,äéìò ìåôð íéîã àúéà éàã ,éëä øîéîì àëéì õøùá ìáà .äéìò ìôðã àåä àéîå äéä ùáé øîéàã ,ñåáéë úòù

b.mwxn mi`ad:åøæâ àì íäéîúë ìò ,íäéøáã ìëì íéáæë åéäéù íéøëðä ìò åøæâ ïðáøã â"òàå .øåäè ïîãå íééåâ ïäù.mwxnïðéîâøúî ,øåù ïéáå ùã÷ ïéá
:àøâç ïéáå í÷ø ïéá.mixb ody:àîè ïîãå.mireheäãð äùà ìù íéîúë àîù ïðéùééç êëìä ,íäéîúë úà íéòéðöî ïéàå ,éàä éìåë éòéðöì àì ,øîåìë

:ïä.mixedh miiebd oian mi`ad:äøåúä ïî øåäè éàãå ïîãã ïåéë ,ïäéîúë ìò ïðáø åøæâ àìã.`nhn xi`n 'x mizekd oiane l`xyi oianïéúéðúî
,íéøåäè ,éåìâ íå÷îá åðééäã ìàøùé éøòá íéàöîðä íéîúë .àîè ïîãå ïä úîà éøâ íéúåëã ,íéàîè ,íéúåëä ïéáîå ìàøùé ïéáî ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç

`xephxa yexit

òøæ úáëLå–el` lkçì ïéànèîïé,לחים כשהם –ïéàå ÀÄÀÇÆÇÀÇÀÄÇÄÀÅ
ïéLáé ïéànèî.ממקראות הכל למדים ובגמרא יבשים; כשהם – ÀÇÀÄÀÅÄ

ïäL úBîëì øBæçìå úBøMäì ïéìBëé íàå שרייה ידי  שעל  – ÀÄÀÄÀÄÈÀÇÂÄÀÆÅ
שהיו , כמו לחים להיות לחזור יכולים ïéçì,במים ïéànèîÀÇÀÄÇÄ

ïéLáé ïéànèîe.יבשים כשהם אף מטמאים –ïúiøL àéä änëå ÀÇÀÄÀÅÄÀÇÈÄÀÄÈÈ
כלחים? דינם שהיו  לכמות זו בשרייה חוזרים שאם –ïéøLBtaÇÀÄ

úòì úòî בהם אותם ומשהים פושרים במים אותם שורים אם – ÅÅÀÅ
אף  מטמאים אלו הרי שהיו, כמו לחים להיות חוזרים הם לעת, מעת
קיימת  ששדרתו  זמן שכל  בגמרא, מבואר  בשרץ ברם, יבשים. כשהם

חשוב  הוא הרי  ניכרת, וצורתו  הואיל  בשדרה, מחוברות והעצמות
úBøMäìכלח. ìBëé Bðéàå ,Láé únä øNa :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀÇÇÅÈÅÀÅÈÀÄÈ

øBäè ,äéäL úBîëì øBæçìå מטמא אבל בכזית, מלטמא – ÀÇÂÄÀÆÈÈÈ
תרווד כמלוא רקב iqei.טומאת iaxk dkld oi`e .(` ,a zeld` oiir)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

òøôîì ànèî Z éBána àöîpL õøMä הטהרות כל – ÇÆÆÆÄÀÈÇÈÀÇÅÀÇÀÅÇ
לענין  היחיד  כרשות דינו  מבוי שהרי  בו, נגעו  שמא במבוי, שנמצאו

e),טומאה ,b zexdh oiir),טמא úàוספקו éz÷ãa :øîàiL ãòÇÆÙÇÈÇÀÄÆ
ãeakä úòL ãò Bà ,õøL Ba äéä àGå äfä éBánä טאטוא – ÇÈÇÆÀÈÈÆÆÇÈÇÇÄ

ש בו יש אם רואים המבוי  את שמטאטאים שבשעה מת,המבוי, רץ

משעת  אלא מטמא השרץ אין  שרץ, בו  נמצא לא הכיבוד  בשעת ואם
הכיבוד. לאחר  מיד שם נפל  שמא ואילך, íúkהכיבוד  ïëå אדום – ÀÅÆÆ

–òøôîì ànèî ,÷eìça àöîpL בהן שנגעה הטהרות כל  – ÆÄÀÈÆÈÀÇÅÀÇÀÅÇ
Baהאשה, äéä àGå äfä ÷eìçä úà éz÷ãa :øîàiL ãòÇÆÙÇÈÇÀÄÆÆÈÇÆÀÈÈ

ñeakä úòL ãò Bà ,íúk קודם בהן שנגעה הטהרות אבל  – ÆÆÇÈÇÇÄ
חלוקיהן  בודקות ישראל בנות שחזקת מפני טהורות, הן  החלוק כיבוס

כיבוסיהן. והכתם,ànèîeבשעת השרץ למפרע, –ïéa çì ïéa ÀÇÅÅÇÅ
Láé.יבש כשהוא ובין לח עכשיו כשהוא בין –:øîBà ïBòîL éaø ÈÅÇÄÄÀÅ

Láiä,היבש השרץ –òøôîì ànèîבמבוי שנפל  שאפשר  – ÇÈÅÀÇÅÀÇÀÅÇ
הכיבוד , לאחר  הלח,çläåמיד השרץ אבל  –ànèî Bðéà– ÀÇÇÅÀÇÅ

çìלמפרע, úBéäìå øBæçì ìBëé àeäL äòL ãò àlàעד – ÆÈÇÈÈÆÈÇÂÀÄÀÇ
עדיין  ואילך, שעה מאותה השרץ שם היה שאם לומר, שאפשר שעה

שם  היה שאילו מטמא, אינו  לכן קודם אבל  לח, עכשיו  להיות יכול
לח  בין  שמעון  רבי מחלק בשרץ ודווקא לח. עוד היה לא לכן , קודם
שמא  כיבוס שעת עד  למפרע מטמא לח אפילו בכתם אבל  ליבש ,

בשרץ  אבל  עליו. נפלו שמים אלא יבש , היה וכבר  הוא, מרובה מזמן 
ונפרך נמרט היה מים עליו  נפלו שאילו  כן , לומר תוספות אין (גמרא ;

הרא"ש).

i r i a x m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

í÷øî íéàaä ïéîúkä ìkישראל ארץ של  המזרחי שבגבולה – ÈÇÀÈÄÇÈÄÅÆÆ
,(a-` ,` oihib oiir)ïéøBäè הדרים גויים של הם שהכתמים לפי – ÀÄ

על גזרו  שחכמים פי על ואף כתמיהם, מצניעים שישראל מאחר שם,
גזרו; לא כתמיהם על  מקום מכל  דבריהם, לכל כזבים שיהיו  הגויים

ànèî äãeäé éaø,הכתמים את –íéøb íäL éðtî וכתמיהם – ÇÄÀÈÀÇÅÄÀÅÆÅÅÄ
כישראל, שדינם כתמיהם,ïéòBèåטמאים, את מצניעים שאינם – ÀÄ

מפרשים: ויש הם. נידה אשה של כתמים שמא חוששים oireheהלכך 

דינם  כן  פי  על ואף כמנהגם, זרה עבודה לעבוד לטעותם שחזרו  –
טמאים שכתמיהם המאירי).כישראל א; טז , יבמות  ïéaî(רש"י ïéàaäÇÈÄÄÅ

íéBbä,הגויים מבין  הבאים הכתמים –ïéøBäè שבארנו מהטעם – ÇÄÀÄ
שיטמאו הגויים כתמי על  חכמים גזרו שלא אנשילעיל, "תוספות  (עיין

izdw - zex`ean zeipyn
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„ÈúBLîMä ïéa øNò ãçà íBé äàBøä,äcð óBñå äcð úlçz,äáéæ óBñå äáéæ úlçz,øëfì íéòaøà íBé,íBéå ¨¨©©¨¨¥©§¨§¦©¦¨§¦¨§¦©¦¨§¦¨©§¨¦©¨¨§
äá÷pì íéðBîL,ïlëì úBLîMä ïéa–úBòBè elà éøä.øîàòLBäé éaø:úBèBMä úà íéðwúî ízàL ãò,eðwz §¦©§¥¨¥©§¨§ª¨£¥¥¨©©¦§ª©©¤©¤§©§¦¤©©§
úBçwtä úà. ¤©¦§

È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡únä øNáe äcpä íc–ïéçì ïéànèî,ïéLáé ïéànèîe.áBfä ìáà,òépäå,÷øäå,õøMäå,äìápäå,úáëLå ©©¦¨§©©¥§©§¦©¦§©§¦§¥¦£¨©§©¦©§¨Ÿ§©¤¤§©§¥¨§¦§©

:åàöîð ãçà íå÷îáã â"òàå ,÷ôñî äìåãâ äáæ àéåäå ,àîåé ãçá àãçå àãç ìë àîìéã åäì ïðé÷ôñî ,ïéñéøâ äùìùîmeyn minzka oi` mixne` minkge
.aefúåðáì úå÷åìç 'â äùáì íàù ñåðâéèðà ïá àðéðç 'ø äãåîå .àéä ñåðâéèðà ïá àðéðç éáøã øîàå ,äàãéçéë ,àëäã íéîëçã åäééúìî é÷åî àøîâá

÷åìç äùáì éùéìùáå ,äôåâî íã íéîé éðù äúàø íà øîåì êéøö ïéàå .úåáéæì úùùåçã ,íúë ïäî úçà ìëá äàöîå ,íåéì ÷åìç ,äáéæ éîéî íéîé äùìùá
äùìùá ãçà ÷åìç úùáåìä ìò àìà ,ïéúéðúîã íéîëç àåäã ñåðâéèðà ïá àðéðç 'ø ÷ìçð àìå .úåáéæì úùùåçù àèéùôã ,íúë åá äàöîå äì ÷åãáä
úùùåç äðéà àðååâ éàäëá øáñ åäéàã ,úåîå÷î äùìùá åìéôà åà ,ãçà íå÷îá ãåòå ïéñéøâ äùìù øåòéù ìåãâ íúë äàöî óåñáìå äúáéæ éîéî íéîé
ãçà íå÷îá ïéá ,ãçà ÷åìçá ãåòå ïéñéøâ äùìù øåòéù äàöîùë ,éøáñ äéìò åâéìôàã ïðáøå øéàî 'øå .úå÷åìç äùìùá íéîúëä åéä àìå ìéàåä ,úåáéæì

:ñåðâéèðà ïá àðéðç 'øë äëìä ïéàå .úåáéæì úùùåç ,úåîå÷î äùìùá ïéá
ci.xyr cg` mei d`exd:äãð éîé ïéìéçúî øçîìå äáéæ éîé óåñ àåäù.zeynyd oia:äãð úìéçúå äìéì ÷ôñ ,äáéæ íã éåäå àåä íåé ÷ôñzlgz

.dcp seqe dcpäìéì íà ,øùò ãçà ìù úåùîùä ïéá øîåìë .äáéæ úìçúå äãð óåñ ,äúãðì éòéáùáå .äáéæ óåñå äãð úìçú ,éðú÷ éëäã ùøôî àøîâá
äúãðì éòéáùá äúàø íà ïëå .äáéæ íåùî úùùåç ,ïëì íãå÷ íéîé éðù äúàø íàå .äáéæ óåñ ìù íã íãä éøä íåé íàå ,äãð úìçú äúééàø éøä àåä
äúééàø éøä ,àåä íåé íàå .äáéæ íåùî úùùåç ïë éøçà íéîé éðù äàøú íàå ,äáéæ úìçú ìù íã íãä éøä ,àåä äìéì íà ,éîð ïðé÷ôñî ,úåùîùä ïéá

:äáæ äðéà ë"çà íéîé éúù äàøúù éô ìò óàå ,äãð éîé óåñ.olekl zeynyd oia .dawpl mipeny meie xkfl mirax` meiäàøúù åìàî åæéàá øîåìë
ä ìëù ,ìëàð åðéàå ïáø÷ äàéáîå ,÷ôñî äáæ àéä éøä ,åæî õåç íéøçà íéîé éðù äàøú íàå .øåäè íã ÷ôñ àîè íã ÷ôñ ,úåùîùä ïéáúåàéáî úåòåè

:ìëàð åðéàå ïáø÷.zeheyd:úåèåù éø÷ ,äáéæ éîéå äãð éîé éúî úåòãåé ïðéàù úåòåèì.zeheyd z` mipwzn mz`y crúòùá åàøù åììä úåòåèä úà
:÷ôñä.zegwtd z` epwze e`eaãçà íåé äàåøù éî ,àúééøáá åúééîã êðä ïåâë .ïùéîùúå ïøåîù éîé ùøôìå ïå÷éú úåëéøö ïäå úéàãå äòùá úåàåøù

áøòì äòáùá éøäù ,àéä äøåäè éøäù ,äðåùàø äéàø åá äúàøù íåéì éðéîù úùîùî ,äìéìá àìå íåéá äàåø àéä ãéîúå ,äéîé ìë øåäè ãçà íåéå àîè
íåé øùò äðåîù êåúî úåìéì òáøà úùîùîå .éòéùú éäâð àåäù åéøçàìù äìéìå ,íåéå äìéì íìù éðéîù úùîùî êëìä ,éòéùú ãò äàøú àìå äìáè
ãçàá äàøúå .äìéìá ùîùúå éøéùò úøîåù àäú ,éòéùú äàåø àéäùëå .íéôåöø äùìù äàåø äðéàù ,íìåòì äáæ àäú àì åæ äùà éøäù ,äðåùàø äéàøì
,øùò äùîç äàøúå .äùìù éøä ,äìéìá ùîùúå øùò äòáøà øåîùúå ,øùò äùìùá äàøúå .íéúù éøä ,äìéìá ùîùúå øùò íéðù øåîùúå ,øùò
ãáì .úåìéì òáøà àìà äùîù àìå øùò äðåîù åìë éøä ,øùò äðåîù øåîùúå ,äàøú øùò äòáùáå .òáøà éøä ,áøòá ùîùúå øùò äùù øåîùúå
úøæåçå ,äãðì äãð ïéáù øùò ãçà åîìù éøäù ,äãð úìçú àäú ,äàøúùë øùò äòùúá øçîìå .øùò äðåîù êåúá åðéà ïåøçà ùéîùúå .åìéìå éðéîù

:ïé÷øôá àøîâá àúééøáá äì éúééî åäìåëå .ïùéîùú éîéì ïå÷éú úåëéøöù àáåè àëéà éëäå .åðøîàù äðéðîì
f`.oigl oi`nhn .dcpd mcáéúëã(å"è àø÷éå):àåä çì áæù äòùáå ,äúåîë àîè äðîî áæù äî ,äúãðá äåãäå.miyai mi`nhneáéúëã(íù)íã

åäá ,äáåæ äéäé:ùáéúðù ô"òàå ,àäé åúéé.znd xyaeáéúëã .ùáé àîèî(á"é øáãîá):ùáé øùá óà ùáé íöò äî ,íöòã àéîåã íãà ,íãà íöòá åà

`xephxa yexit

נחלק  לא לזיבה; חוששת שודאי  יום, באותו  שלבשתו חלוקה על  כתם
הזיבה, ימי בשלושת אחד חלוק שלבשה בכגון  אלא מאיר  רבי על 

ועוד גריסים שלושה כשיעור  גדול כתם מצאה הימים שלושת ולאחר 
אנטיגנוס  בן  חנינא שרבי מקומות, בשלושה אפילו או  אחד במקום קצת

בכגון  שאף סובר , מאיר  ורבי לזיבה; חוששת אינה זה שבכגון סובר,
לזיבה. חוששת `qepbihp.זה oa `pipg iaxk dkld oi`e

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

äàBøä,דם –øNò ãçà íBéימי של האחרון  היום שהוא – ÈÈÇÇÈÈ
úBLîMäהזיבה, ïéa,לילה ספק יום ספק שהוא –äcð úlçz ÅÇÀÈÀÄÇÄÈ

äáéæ óBñå äáéæ úlçz ,äcð óBñåצריך שכך מגיהים, בגמרא – ÀÄÈÀÄÇÄÈÀÄÈ
daif,לשנות: zligze dcip seq ,daif seqe dcip zligz שראתה כלומר

ראייתה  והרי  הוא לילה אם וספק עשר , אחד יום של השמשות בין 
וראייה  הוא, יום שעדיין או  ימים, שבעה טמאה והיא נידה, תחילת

היא  הרי  ובעשירי , בתשיעי  גם ראתה ואם היא, זיבה ימי סוף של
וכן  נקיים; ימים שבעה לספור  וצריכה גמורה, זבה זו  בראייה נעשית

יום  אם וספק הנידה, לימי השביעי  יום של  השמשות בין  ראתה אם
זיבה  תחילת וראיית הוא לילה שמא או היא, נידה סוף וראיית הוא

וכן גמורה; זבה תהיה ועשירי תשיעי לראות תוסיף ואם íBéהיא,
øëfì íéòaøà ארבעים יום של השמשות בין  שראתה אשה – ÇÀÈÄÇÈÈ
זכר , של äá÷pìללידתו  íéðBîL íBéå השמשות בין  שראתה או – ÀÀÄÇÀÅÈ

נקבה, ללידת השמונים יום ïlëìשל úBLîMä ïéa אם אלו  כל  – ÅÇÀÈÀËÈ
דם  ספק טוהר  דם ספק זה והרי שבארנו, כמו השמשות, בין ראו 

úBòBèטמא, elà éøä,גמורה זבה ספק שהיא וכל  במניינן, – ÂÅÅ

הספק  על  הבאה העוף חטאת שכל נאכל, ואינו  בספק, קרבן  מביאה
e).נשרפת ,f dxenz ;` ,a oikxr dpynl epxe`a oiir):òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇ

úBèBMä úà íéðwúî ízàL ãò, הללו הטועות את כלומר – ÇÆÇÆÀÇÀÄÆÇ
היתה  אם ביום היתה ראייתן אם יודעות ואינן השמשות, בין שראו

ספקותיהן, את לפרש  נזקקים ואתם úBçwtäבלילה, úà eðwz– ÇÀÆÇÄÀ
שמירתן  ימי להן לפרש תיקון, צריכות הן  ואף ראייתן, שעת  שיודעות
שמובא  כפי  תכופות, ראיות מחמת מבולבלות שהן לפי  ותשמישן,

ותמיד יום, ופוסקת יום רואה ימיה שכל אשה כגון בגמרא, בברייתא
נידה  משום וטמאה נידה נעשית ראשונה שבראייה הרי  ביום, ראייתה

תשיעי, יום עד לבעלה ומותרת טובלת שמיני  ובליל ימים, שבעה
שומרת  היא הרי בו, וכשרואה הזיבה, ימי עשר  מאחד שני  יום שהוא

ותשמור עשר באחד  תראה ושוב בערב, ומשמשת כנגדו עשירי יום
יום, עשר  שמונה שבגמר  נמצא הלאה. וכן כנגדו , עשר שנים יום

בסירוגין , לילות ארבעה שמשה הזיבה, ימי  של  עשר  אחד  יום שהוא
וחוזרת  נידה, לימי  חוזרת כך ואחר  זיבה, דם לראות שהתחילה אחר 

שהזכרנו . למניינה

i y i l y m e i
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ïéLáé ïéànèîe ,ïéçì ïéànèî ,únä øNáe äcpä íc– ÇÇÄÈÀÇÇÅÀÇÀÄÇÄÀÇÀÄÀÅÄ
בגמרא  שלמדים כמו  יבשים, כשהם ובין לחים כשהם בין  מטמאים

áBfäממקראות. ìáà,הזב מן היוצאות זרע טיפות –òépäå– ÂÈÇÀÇÄÇ
החוטם, ליחת מפרשים: ויש שיעול ; ידי  על היוצא הזב של הרוק

÷øäå,הזב של  –õøMäå,המת –äìápäå,הנבילה ובשר – ÀÈÙÀÇÆÆÀÇÀÅÈ
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È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡døNa ìò íúk äàBøä,ätøzä úéa ãâðk–äàîè.ätøzä úéa ãâðk àHLå–äøBäè.Làø ìòå dá÷ò ìò ¨¨¤¤©§¨¨§¤¤¥©ª§¨§¥¨§¤§¤¤¥©ª§¨§¨©£¥¨§©Ÿ

dìcb–äàîè.äéúBñøt ìòå d÷BL ìò,íéðôaî–äàîè;õeçaî–äøBäè.ïàkîe ïàkî ïéããvä ìòå– ª¨¨§¥¨©¨§©©§¤¨¦¦§¦§¥¨¦©§¨§©©§¨¦¦¨¦¨
äøBäè.d÷eìç ìò äúàø,ähîìe øBâçä ïî–äàîè;äìòîìe øBâçä ïî–äøBäè.ìL ãé úéa ìò äúàø §¨¨£¨©£¨¦©£§©¨§¥¨¦©£§©§¨§¨¨£¨©¥¨¤
÷eìç,ätøzä úéa ãâðk òébî íà–äàîè;åàì íàå–äøBäè.äìéla Ba äqkúîe BzèLBt äúéä,ìkíB÷î ¨¦©¦©§¤¤¥©ª§¨§¥¨§¦¨§¨¨§¨©§¦§©¨©©§¨¨¨

íúk Ba àöîpL–äàîè,øæBç àeäL éðtî.íBéìta ïëå. ¤¦§¨¤¤§¥¨¦§¥¤¥§¥©©§
·úBìúì äìBëé àéäL øác ìëa äìBúå:óBòå äiç äîäa äèçL,íéîúëa ä÷qòúð,íé÷eñòä ãöa äáLiL Bà §¨§¨¨¨¤¦§¨¦§¨£¨§¥¨©¨¨¦§©§¨¦§¨¦¤¨§¨§©¨£¦

ïäa.úìëàî äâøä–da äìBz Bæ éøä.äìBz àéä änk ãò?ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:ìBt ìL ñéøâk ãò; ¨¤¨§¨©£Ÿ¤£¥¨¨©©¨¦¨©¦£¦¨¤©§¦§¥©¦§¦¤
äâøä àHL ét ìò óàå.dìòáa Bà dðáa äìBúå.äkî da Lé íà,íc àéöBäìe òìbäì äìBëé àéäå–Bæ éøä §©©¦¤¨§¨§¨¦§¨§©£¨¦¤¨©¨§¦§¨§¦¨©§¦¨£¥

da äìBz. ¨¨

g`.dtxezd zia cbpk .mzk d`exd:äåøòä úéá.d`nh:ìôð íå÷î åúåàî íã øîéîì àëéàã.dawr lr:íå÷î åúåàá òâðå éîøúîã ïéðîæy`x lre
.dlceb:åéìò óèåð íãå íå÷î åúåà úçú úåéäì äìâøáù ìãåâ éîøúî äòñôã éãäáã.d`nh miptan dizeqxt lre dwey lråéìâø øáçîå ãîåò íãàùë

:íéðôì éåø÷ åæ íò åæ íäî øáåçîù äî ìë ,åæá åæ åé÷åùå.uegan:ïàëîå ïàëî.oiccvd lreãâðë ïäáåâ ìë åéðôìå ,á÷òä ãâðë ïäáåâ ìë ÷åùä éøåçà
:íéããö íééåø÷ ,ìâøä.dhnle xebgd on:àåä äôøåúä úéá ãâðë.dtxezd zia cbpk ribn m`ïúèùåôù íéîòôù ,ãéì êåîñ äãé úéá ùàøá àöîðù ïåâë

:äèî ãâðë ìôåðå òåøæî.e`l m`e:úåôúëì êåîñ àöîðù ïåâë ,äôøåúä úéá ãâðë àìù.xfeg `edy:äèî ìù äéðô ãâðë êôäð ÷åìçä ùàøù íéîòô
.oeileta oke:åá äñëúî àéäù úçôèî

a.dleze:äàöîù íúëä.zelzl dleki `idy xac lka:äéä äðîî àìù øîåì.zlek`n:äðéë.dlez `ed dnk cr:úìåëàî íãá.qixbk cr
ïéàå .àì äâøä àì ïéà äâøä øîàã àî÷ àðúà âéìô àðéðç 'øå .äâøäù äòãé àìù ô"òàå àéìú àäéî éëäáå .ìåãâ êë ìë úìåëàî íã ïéà éëäî éôè ìáà

:ñåðâéèðà ïá àðéðç 'øë äëìä.dlraae dpaa dleze:äéä ïäî äæ íúëù øîåì ,äëî ïäá ùé íà äìöà íéáëåùä.dkn da yi m`e:íåø÷ äúìòäù

`xephxa yexit

אינו  לומר  היין , על  נאמנים אינם וכן שבת; תחום כאן עד לומר :

הגוי. מגע על  מקפידים שאינם לפי  נסך , יין 

אלא  במצוות, כמדקדקים עדיין  מקובלים שהיו  בזמן בכותים, עוסקת משנתנו 
נאמנים היו  לא מקום זהירים שמכל שאינם עליהם, חשודים שהיו  בדברים

ומצאו אחריהם בדקו חכמים ברם, בדקדוקיהם. בקיאים היו שלא או  בהם
חכמים  עשאום ומאז אותה, עובדים שהיו גריזים הר  בראש יונה דמות להם

גמורים i).כגויים ,b mixcp ;h ,d ;c ,b i`nc :zeipynd xe`al epzncwd oiir)
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ätøzä úéa ãâðk ,døNa ìò íúk äàBøä,הערוה בית – ÈÈÆÆÇÀÈÈÀÆÆÅÇËÀÈ
äàîè;הוא נידה ודם מקום, מאותו  בא שודאי –ãâðk àHLå ÀÅÈÀÆÀÆÆ

ätøzä úéa,התורפה בית כנגד  שלא הכתם היה ואם –äøBäè ÅÇËÀÈÀÈ
חוששים  אין התורפה, מבית לשם שבא לומר, אפשר שאי שכיון –

למקום ממקום טומאה מחזיקים שאין  בידיה, שם הביאתו (גמרא ;שמא

הרשב"א ), בשם  יוסף " עליה."בית ניתז אחר  שממקום אומרים, אלא

zia cbpk `ly `xwp dne dtxezd zia cbpk `xwp dn ,dpynd zyxtne

:dtxezddá÷ò ìò,עקבה על כתם נמצא –dìcb Làø ìòå– ÇÂÅÈÀÇÙËÈÈ
שברגלה, האגודל  ראש  על יושבת äàîèאו  כשהיא שפעמים – ÀÅÈ

יהיה  שברגלה שהאגודל אפשר  וכן  התורפה, בית כנגד עקבה בארץ
עליו. דם משם ונטף מקום אותו תחת הילוכה vnpd÷BL`בשעת ìòÇÈ

äéúBñøt ìòå,רגליה כפות –íéðôaî בין או  השוקיים בין – ÀÇÇÀÆÈÄÄÀÄ
ה  את הפרסות, ותחבר שתעמוד בעת בזה זה הנדבקים המקומות יינו

לזו , זו  והשוקיים התורפה;äàîèהרגליים בית כנגד  שהוא – ÀÅÈ
õeçaî,מבחוץ פרסותיה על או שוקה על הדם נמצא אם אבל  – ÄÇ

ומכאן , התורפה.äøBäèמכאן בית כנגד  זה שאין  –ïéããvä ìòå ÀÈÀÇÇÀÈÄ
ïàkîe ïàkî השוק אחורי  היינו  הצדדים, על  דם נמצא אם וכן – ÄÈÄÈ

שבאäøBäèולפניו , דם זה אין  שודאי  אחר– ממקום אלא מגופה, ÀÈ
עליה. ähîìeניתז øBâçä ïî ,d÷eìç ìò äúàø א היה – ם ÈÂÈÇÂÈÄÇÂÀÇÈ

שלה, מחגור  למטה הוא;äàîèהכתם התורפה בית שכנגד –ïî ÀÅÈÄ
äøBäè ,äìòîìe øBâçä.התורפה בית כנגד  שאינו  –ìò äúàø ÇÂÀÇÀÈÀÈÈÂÈÇ

÷eìç ìL ãé úéa,החלוק שרוול  על  כתם נמצא –òébî íà ÅÈÆÈÄÇÄÇ
ätøzä úéa ãâðk,מקום אותו עד  מגיע הכתם שבו שהמקום – ÀÆÆÅÇËÀÈ

שהיא  בשעה אלא לשם מגיע אינו  ואפילו ידה, את מורידה כשהיא

התורפה;äàîèמתכופפת, בבית ונגעה התכופפה שמא שחוששים – ÀÅÈ
åàì íàåסמוך שנמצא כגון  התורפה, בית כנגד מגיע שאינו  – ÀÄÈ

התורפה äøBäèלכתף, בבית בידיה נגעה שמא חוששים ואין – ÀÈ
למקום. ממקום טומאה מחזיקים שאין  לכאן, הביאתו כך äúéäÈÀÈואחר 

zèLBtB,החלוק את פושטת היתה –äìéla Ba äqkúîe– ÇÀÄÀÇÈÇÇÀÈ
ראשה, אלא בו  כיסתה לא íúkואפילו Ba àöîpL íB÷î ìkÈÈÆÄÀÈÆÆ

øæBç àeäL éðtî ,äàîè שמא לחשוש ויש  למקום, ממקום – ÀÅÈÄÀÅÆÅ
התורפה. בבית ונגע החלוק íBéìtaנתהפך ïëå שמכסה מטפחת – ÀÅÇÇÀ

בה  שנמצא מקום כל יפה, מקושרת היתה לא אם בלילה, ראשה בה
התורפה. בית כנגד עד  ולהגיע להתגלגל  שעשויה לפי טמאה, כתם
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äìBúå,שמצאה הכתם את האשה –äìBëé àéäL øác ìëa ÀÈÀÈÈÈÆÄÀÈ
úBìúì מפרשת שהמשנה כמו מגופה, ולא הכתם בא שממנו – ÄÀ

óBòåוהולכת: äiç äîäa äèçL או עוף, או חיה או בהמה – ÈÂÈÀÅÈÇÈÈ
ïäa íé÷eñòä ãöa äáLiL Bà ,íéîúëa ä÷qòúð העוסקים – ÄÀÇÀÈÄÀÈÄÆÈÀÈÀÇÈÂÄÈÆ

אלו  בדברים שתולה טהורה, עליה, דם של כתם ונמצא בכתמים,
הכתם. בא úìëàîשמהם äâøä,כינה –da äìBz Bæ éøä– ÈÀÈÇÂÙÆÂÅÈÈ

הוא. הכינה מדם עליה שנמצא äìBzשהכתם àéä änk ãò– ÇÇÈÄÈ
ìBtבכינה? ìL ñéøâk ãò :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøÇÄÂÄÈÆÇÀÄÀÅÇÄÀÄÆ

פול  כחצי גדול  הכתם אם –(` ,e mirbp oiir)אבל בכינה, תולה היא
כל גדול  כינה של  כתם שאין  בה, תולה אינה מכגריס יותר  הוא אם

äâøäכך; àHL ét ìò óàå שכן קמא, תנא על  חולק חנינא רבי – ÀÇÇÄÆÈÀÈ
אינה  הרגה לא אם אבל  בה, תולה זו הרי  כינה הרגה סובר: קמא תנא

מכל הרגה, שלא פי על  שאף אומר, אנטיגנוס בן חנינא ורבי  בה, תולה
בזמן  שמא בכינה, תולה זו הרי  כגריס, אלא גדול  אינו  הכתם אם מקום

זה  וכתם כינה, תחתיה נהרגה צד אל מצד שהתהפכה בזמן או שישבה
הוא. הכינה dìòáaדם Bà dðáa äìBúåהרי מכה, בהם יש  אם – ÀÈÄÀÈÀÇÂÈ

ויש הזה; הכתם לה בא מּכתם שמחמת בהם, הכתם את תולה ַָָהיא
עסקו  או  עוף או  חיה או בהמה שחטו  בעלה או  בנה שאם מפרשים,

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iriay wxt dcip zkqn

„íB÷î ìëa íéàöîpä íéîúkä ìk–ïéøBäè,íéøãça íéàöîpä ïî õeç,úBàîhä úéa úBáéáñáe.úBàîhä úéa ¨©§¨¦©¦§¨¦§¨¨§¦¦©¦§¨¦©£¨¦¦§¦¥©ª§¥©ª§
ìäàa ïéànèî íéúek ìL,íéìôpä úà íL ïéøáB÷ íäL éðtî.äãeäé éaøøîBà:ïéëéìLî àlà ïéøáB÷ eéä àG, ¤¦§©§¦¨Ÿ¤¦§¥¤¥§¦¨¤©§¨¦©¦§¨¥¨§¦¤¨©§¦¦

ïzøøBb äiçå. §©¨©§¨
‰øîBì íéðîàð:íéìôpä úà íL eðøá÷,Bà:eðøá÷ àG.äøka íà äîäaä ìò øîBì íéðîàð,äøka àG íà. ¤¡¨¦©¨©§¨¤©§¨¦¨©§¤¡¨¦©©©§¥¨¦¦§¨¦¦§¨

úBøá÷ ïeiö ìò íéðîàð,úBëëqä ìò àG ïéðîàð ïéàå,úBòøtä ìò àGå,ñøtä úéa ìò àGå.ììkä äæ:øác ¤¡¨¦©¦§¨§¥¤¡¨¦©©§¨§©©§¨§©¥©§©¤©§¨¨¨
Ba íéãeLçL–åéìò íéðîàð ïéà. ¤£¦¥¤¡¨¦¨¨

ïäéîúë ìò åãùçð àìù ,íéøäèî íéîëçå .ïäéîúë ìò åãùçð íéúåëã ,àîèî øéàî 'ø ,íéúåë éøòá ïéàöîðä .åäì éòðöî éòåðöàå ïäéîúë ìò åãùçð àìã
äëìää ä÷ñôð øáëå .ìàøùéë åäì éòðöî éîð åäðéàã ,éåìâ íå÷îá àöîð äéä àì ,äãð äùà íã åìéàã ,äîäá åà äéç íãá íúë éàäì ïðéìúå ,åäì éòðöîå

:íéøëðä éîúëë íéøåäè ïäéîúëå ,íäéøáã ìëì íéøëðë úåéäì íéúåë ìò åøæâ äæä ïîæáã
c.mewn lka:ìàøùé íå÷îá.mixedh:åäì éòðöî éòåðöàã ,äãð íãî ïðéà ïú÷æçù.ze`nehd zia:ïúåãð éîéá åá úåùîúùî íéùðäù øãçoixaew

.my:ìäåàá íéàîèî ,åàì íà ïúåà åøéñä íà ïéòãåé åðà ïéàù éôìå .ïîæ øçàì ïúåà å÷ìñéù éãë ,äòù éôì
d.epxaw xnel mipn`p.àéä äàîè äîåøú àîù ùçéîì àëéìã ,äìëåàå åãéá äîåøúå íù ãîåò éúåë ïäëù ïåâëå .àéä àúééøåàã éãéî úî úàîåèã

:íäéô ìò ïéàèåç åðà íà íäì úôëà àìå ,ìåùëî ïúú àì øåò éðôì åäì úéìã ,ïéðîàð ïéà éëä åàìáå.dxka m`åàì éàã .äá ææåâå ãáåò åäåðéàøù àåäå
áéúëã ,àúééøåàãà øáò àì ,äåä øåëá åàìã òãéã(å"è íéøáã):êðàö øåëá æåâú àìå êøåù øåëáá ãåáòú àì.zexaw oeiv lr mipn`p.øá÷ä íå÷î ïééöì

áéúëã .ïéøéäæ ,àáéúëã ïåéë ,àåä ïðáøãîã â"òàå ïäéìò ïéëîåñå(è"ì ìà÷æçé):ïåéö åìöà äðáå íãà íöò äàøå.zekkqd lr `lõøàä ìò êñéîä ïìéà
ïéàå úåìäàä úçà úçú øá÷ ùéù éàãå òåãéå íéìãáåî åéôðòå:÷ôñä ìò ùç åðéàù éôì ,ïîàð åðéà ,øåäè äæù ãçà ìò ãéòäå éúåë àáå ,àåä äæéà òåãé

.zerxtd lr `le,úåøåäè ïäù ïúö÷î ìò ãéòäå éúåë àáå ,ïäî åæéà úçú íéòãåé åðà ïéàå ïäî úçà úçú øá÷å øãâä ïî úåèìåá úåìåãâ íéðáàepi`
.on`p:ùééç àì à÷éôñìã íåùî.qxtd ziaäìâìâ àîù ,äàîåè ú÷æçá ïðáø åäðéî÷åà øá÷ä úåáéáñ ìù äîà äàî ìëå .øá÷ äá ùøçðù äãù

íãà éðá úåñøôù íù ìò ,éúòîù íéøçà éôîå .íù åñøôð úî ìù úåîöòù ,øåáùå ñåøô øáã ïåùì ,ñøôå .úîä ïî äøåòùë íöò äëéìåäå äùéøçîä
:äàîåèä éðôî íù úëìì íéòðîð.llkd df.åäì àøéáñ àì íéúåëå ïðáøã ïéîåçúã ,úáù íåçú ïàë ãò øîåì ïîàð éúåë ïéàù .êñð ïééå íéîåçú ééåúàì

:íäéøáã ìëì íéøëðë ïä äæä ïîæá ìáà ,íéðåùàøä úåøåãá àìà åøîàð àì åììä íéøáãä ìëå .éøëð òâîî íéøäæð ïéàù éôì ,êñð ïéé ìò íéðîàð ïéà ïëå

`xephxa yexit

íéúekäשם "). ïéaîe ,ìàøNé ïéaîישראל מבין הבאים כתמים – ÄÅÄÀÈÅÄÅÇÄ
הכותים, מבין ànèîאו øéàî éaø שמשנתנו מבואר , בגמרא – ÇÄÅÄÀÇÅ

xqgn`"),חסרה ixeqg"):שנוייה היא mizekd,וכך oiane l`xyi oian

mi`nh,(הכל mi`vnpd(לדברי minzk .`nh mnce ,md zn` ixb mizeky

l`xyi ixra,(גלוי הכל),mixedh(במקום lr(לדברי ecygp `ly

mdinzk.( כתמיהן להצניע שלא ישראל בנות נחשדו  minzk(שלא

mdinzk lr ecygpy ,`nhn xi`n iax ,mizekd ixra mi`vnpd שבנות)
כתמיהן); את מצניעות אינן  àHLכותים éðtî ,ïéøäèî íéîëçåÇÂÈÄÀÇÂÄÄÀÅÆ

ïäéîúk ìò eãLçð שהכתמים תולים, הלכך  אותם, להצניע שלא – ÆÀÀÇÄÀÅÆ
בהמה. דם של או  חיה דם של  אלא נידה דם של אינם הללו 
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íB÷î ìëa íéàöîpä íéîúkä ìk,ישראל בערי  –ïéøBäè– ÈÇÀÈÄÇÄÀÈÄÀÈÈÀÄ
הם, נידה של לא ובודאי כתמיהן , את מצניעות ישראל  שבנות לפי

úBàîhä úéa úBáéáñáe ,íéøãça íéàöîpä ïî õeçויש – ÄÇÄÀÈÄÇÂÈÄÄÀÄÅÇËÀ
ze`nHd,גורסים: zia, נידתן בשעת בו משתמשות שהנשים חדר  היינו  §¥

הנידה. כתמי  מוצנעים ושם הואיל  טמאים, שם הנמצאים שהכתמים

ïéøáB÷ íäL éðtî ,ìäàa ïéànèî íéúek ìL úBàîhä úéaÅÇËÀÆÄÀÇÀÄÈÙÆÄÀÅÆÅÀÄ
íéìôpä úà íLויש משם; אותם פינו  לא ושמא שעה, לפי  – ÈÆÇÀÈÄ

אלא  הקברות לבית הנפלים את להביא חוששים שאין מפני מפרשים,
להם המזדמן  מקום בכל אותם øîBà:(המאירי).קוברים äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

ïéøáB÷ eéä àG, כלל הנפלים את –ïéëéìLî àlà,אותם – ÈÀÄÆÈÇÀÄÄ
ïzøøBb äiçå.באוהל מטמאים שלהם הטומאות בתי אין לפיכך – ÀÇÈÇÀÈ
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הכותים. בענין  ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו

íéðîàð,הכותים –íéìôpä úà íL eðøá÷ :øîBì והמקום – ÆÁÈÄÇÈÇÀÈÆÇÀÈÄ
÷eðøáטמא, àG :Bà ששומרים טהור, והמקום הנפלים, את שם – ÈÇÀ

כאן  שמדובר  מבואר, בגמרא התורה. מן שהיא מת טומאת על הם
ואוכלה בידו ותרומה שם עומד כותי שכהן  izek(בכגון  odkepiid

enk ,ux`d idl` htyn zexedl xey` jln gly xy` odkd ly eipan

mr zg` zcl eay elld mipdkdy epinkg ercie ,mikln xtq seqa xteqny

.mizekd–"טוב יום  שם "תוספות קברו שלא לומר , נאמנים ולפיכך ,(
התרומה  היתה הרי טמא, המקום היה שאילו  טהור , והמקום נפלים,

נאמנים, אינם כן  בלעדי  אבל  אוכלה; הכותי  הכהן היה ולא טמאה,
איכפת  ולא מכשול", תתן לא עור  "לפני משום חוששים שאינם לפי

בעבירה. פיהם על  נכשלים אחרים אם –íéðîàðלהם הכותים – ÆÁÈÄ
äøka íà äîäaä ìò øîBì שילדה והולד  בכור, ילדה כבר אם – ÇÇÇÀÅÈÄÄÀÈ

ובעבודה, בגיזה ומותר בכור , אינו  äøkaעכשיו  àG íàוהולד – ÄÄÀÈ
פיהם על לוקה בו  וגוזז והעובד בכור , הוא עכשיו  ("משנה שנולד

עובדאחרונה "), הכותי את שראינו בכגון כאן שמדובר מבואר , בגמרא
הכותים  שנזהרים לפי בכור, שאינו לומר הוא נאמן ולפיכך  וגוזזו , בולד 

תגז  ולא שורך  בבכור תעבוד  "לא בתורה שכתוב מה על מלעבור 
צאנך ". –íéðîàðבכור הכותים –úBøá÷ ïeiö ìò מקום לציין  – ÆÁÈÄÇÄÀÈ

ונזכר הואיל מקום מכל  הוא, סופרים שמדברי פי  על ואף הקבר ,
טו):שכתובבמקרא, לט , ציון",(יחזקאל  אצלו  ובנה אדם עצם "וראה

בזה, הם זהירים àGåלפיכך  ,úBëëqä ìò àG ïéðîàð ïéàåÀÅÆÁÈÄÇÇÀÈÀ
úBòøtä ìò–zekkqdכלומר הארץ, על  מיסך  שהוא אילן  היינו ÇÇÀÈ

אוהל, תחתיו ועושים הארץ על  סוככים אבנים zerxtdeשענפיו היינו

הגדר  מן ויוצאים הבולטים עצים a),או  ,g zeld` oiir) משנתנו ובאה
אחת  תחת או הענפים מן  אחד תחת קבר  שיש  ידוע שאם ללמד ,

אחד על  והעיד כותי ובא מהם, איזה תחת ידוע ואין  הבליטות, מן
חוששים  הכותים שאין לפי  נאמן, אינו תחתיו , קבר  שאין מהם,

ñøtäלספק; úéa ìò àGå שגזרו קבר , בה שנחרש שדה כגון  – ÀÇÅÇÀÇ
"בית  נעשה שם, שחרש  כל  לקבר, מסביב אמה מאה שעד חכמים,

במגע  מטמא ועפרו מת, טומאת ספק בו  שיש שטח היינו הפרס",
כשעורה  עצם המחרשה עמה גררה שמא שחוששים לפי  ובמשא,

המת `),מעצמות ,fi zeld` oiir) מקום לומר: נאמנים הכותים ואין 
נחרש . לא Baזה íéãeLçL øác :ììkä äæ שאין הכותים, – ÆÇÀÈÈÈÆÂÄ

אותו, åéìòמקיימים íéðîàð ïéà לרבות בגמרא: ומבואר  – ÅÆÁÈÄÈÈ
נאמנים  אינם בתחומים, שייכות להם שאין שמאחר נסך, ויין  תחומין

izdw - zex`ean zeipyn
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È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡døNa ìò íúk äàBøä,ätøzä úéa ãâðk–äàîè.ätøzä úéa ãâðk àHLå–äøBäè.Làø ìòå dá÷ò ìò ¨¨¤¤©§¨¨§¤¤¥©ª§¨§¥¨§¤§¤¤¥©ª§¨§¨©£¥¨§©Ÿ

dìcb–äàîè.äéúBñøt ìòå d÷BL ìò,íéðôaî–äàîè;õeçaî–äøBäè.ïàkîe ïàkî ïéããvä ìòå– ª¨¨§¥¨©¨§©©§¤¨¦¦§¦§¥¨¦©§¨§©©§¨¦¦¨¦¨
äøBäè.d÷eìç ìò äúàø,ähîìe øBâçä ïî–äàîè;äìòîìe øBâçä ïî–äøBäè.ìL ãé úéa ìò äúàø §¨¨£¨©£¨¦©£§©¨§¥¨¦©£§©§¨§¨¨£¨©¥¨¤
÷eìç,ätøzä úéa ãâðk òébî íà–äàîè;åàì íàå–äøBäè.äìéla Ba äqkúîe BzèLBt äúéä,ìkíB÷î ¨¦©¦©§¤¤¥©ª§¨§¥¨§¦¨§¨¨§¨©§¦§©¨©©§¨¨¨

íúk Ba àöîpL–äàîè,øæBç àeäL éðtî.íBéìta ïëå. ¤¦§¨¤¤§¥¨¦§¥¤¥§¥©©§
·úBìúì äìBëé àéäL øác ìëa äìBúå:óBòå äiç äîäa äèçL,íéîúëa ä÷qòúð,íé÷eñòä ãöa äáLiL Bà §¨§¨¨¨¤¦§¨¦§¨£¨§¥¨©¨¨¦§©§¨¦§¨¦¤¨§¨§©¨£¦

ïäa.úìëàî äâøä–da äìBz Bæ éøä.äìBz àéä änk ãò?ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:ìBt ìL ñéøâk ãò; ¨¤¨§¨©£Ÿ¤£¥¨¨©©¨¦¨©¦£¦¨¤©§¦§¥©¦§¦¤
äâøä àHL ét ìò óàå.dìòáa Bà dðáa äìBúå.äkî da Lé íà,íc àéöBäìe òìbäì äìBëé àéäå–Bæ éøä §©©¦¤¨§¨§¨¦§¨§©£¨¦¤¨©¨§¦§¨§¦¨©§¦¨£¥

da äìBz. ¨¨

g`.dtxezd zia cbpk .mzk d`exd:äåøòä úéá.d`nh:ìôð íå÷î åúåàî íã øîéîì àëéàã.dawr lr:íå÷î åúåàá òâðå éîøúîã ïéðîæy`x lre
.dlceb:åéìò óèåð íãå íå÷î åúåà úçú úåéäì äìâøáù ìãåâ éîøúî äòñôã éãäáã.d`nh miptan dizeqxt lre dwey lråéìâø øáçîå ãîåò íãàùë

:íéðôì éåø÷ åæ íò åæ íäî øáåçîù äî ìë ,åæá åæ åé÷åùå.uegan:ïàëîå ïàëî.oiccvd lreãâðë ïäáåâ ìë åéðôìå ,á÷òä ãâðë ïäáåâ ìë ÷åùä éøåçà
:íéããö íééåø÷ ,ìâøä.dhnle xebgd on:àåä äôøåúä úéá ãâðë.dtxezd zia cbpk ribn m`ïúèùåôù íéîòôù ,ãéì êåîñ äãé úéá ùàøá àöîðù ïåâë

:äèî ãâðë ìôåðå òåøæî.e`l m`e:úåôúëì êåîñ àöîðù ïåâë ,äôøåúä úéá ãâðë àìù.xfeg `edy:äèî ìù äéðô ãâðë êôäð ÷åìçä ùàøù íéîòô
.oeileta oke:åá äñëúî àéäù úçôèî

a.dleze:äàöîù íúëä.zelzl dleki `idy xac lka:äéä äðîî àìù øîåì.zlek`n:äðéë.dlez `ed dnk cr:úìåëàî íãá.qixbk cr
ïéàå .àì äâøä àì ïéà äâøä øîàã àî÷ àðúà âéìô àðéðç 'øå .äâøäù äòãé àìù ô"òàå àéìú àäéî éëäáå .ìåãâ êë ìë úìåëàî íã ïéà éëäî éôè ìáà

:ñåðâéèðà ïá àðéðç 'øë äëìä.dlraae dpaa dleze:äéä ïäî äæ íúëù øîåì ,äëî ïäá ùé íà äìöà íéáëåùä.dkn da yi m`e:íåø÷ äúìòäù

`xephxa yexit

אינו  לומר  היין , על  נאמנים אינם וכן שבת; תחום כאן עד לומר :

הגוי. מגע על  מקפידים שאינם לפי  נסך , יין 

אלא  במצוות, כמדקדקים עדיין  מקובלים שהיו  בזמן בכותים, עוסקת משנתנו 
נאמנים היו  לא מקום זהירים שמכל שאינם עליהם, חשודים שהיו  בדברים

ומצאו אחריהם בדקו חכמים ברם, בדקדוקיהם. בקיאים היו שלא או  בהם
חכמים  עשאום ומאז אותה, עובדים שהיו גריזים הר  בראש יונה דמות להם

גמורים i).כגויים ,b mixcp ;h ,d ;c ,b i`nc :zeipynd xe`al epzncwd oiir)
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ätøzä úéa ãâðk ,døNa ìò íúk äàBøä,הערוה בית – ÈÈÆÆÇÀÈÈÀÆÆÅÇËÀÈ
äàîè;הוא נידה ודם מקום, מאותו  בא שודאי –ãâðk àHLå ÀÅÈÀÆÀÆÆ

ätøzä úéa,התורפה בית כנגד  שלא הכתם היה ואם –äøBäè ÅÇËÀÈÀÈ
חוששים  אין התורפה, מבית לשם שבא לומר, אפשר שאי שכיון –

למקום ממקום טומאה מחזיקים שאין  בידיה, שם הביאתו (גמרא ;שמא

הרשב"א ), בשם  יוסף " עליה."בית ניתז אחר  שממקום אומרים, אלא

zia cbpk `ly `xwp dne dtxezd zia cbpk `xwp dn ,dpynd zyxtne

:dtxezddá÷ò ìò,עקבה על כתם נמצא –dìcb Làø ìòå– ÇÂÅÈÀÇÙËÈÈ
שברגלה, האגודל  ראש  על יושבת äàîèאו  כשהיא שפעמים – ÀÅÈ

יהיה  שברגלה שהאגודל אפשר  וכן  התורפה, בית כנגד עקבה בארץ
עליו. דם משם ונטף מקום אותו תחת הילוכה vnpd÷BL`בשעת ìòÇÈ

äéúBñøt ìòå,רגליה כפות –íéðôaî בין או  השוקיים בין – ÀÇÇÀÆÈÄÄÀÄ
ה  את הפרסות, ותחבר שתעמוד בעת בזה זה הנדבקים המקומות יינו

לזו , זו  והשוקיים התורפה;äàîèהרגליים בית כנגד  שהוא – ÀÅÈ
õeçaî,מבחוץ פרסותיה על או שוקה על הדם נמצא אם אבל  – ÄÇ

ומכאן , התורפה.äøBäèמכאן בית כנגד  זה שאין  –ïéããvä ìòå ÀÈÀÇÇÀÈÄ
ïàkîe ïàkî השוק אחורי  היינו  הצדדים, על  דם נמצא אם וכן – ÄÈÄÈ

שבאäøBäèולפניו , דם זה אין  שודאי  אחר– ממקום אלא מגופה, ÀÈ
עליה. ähîìeניתז øBâçä ïî ,d÷eìç ìò äúàø א היה – ם ÈÂÈÇÂÈÄÇÂÀÇÈ

שלה, מחגור  למטה הוא;äàîèהכתם התורפה בית שכנגד –ïî ÀÅÈÄ
äøBäè ,äìòîìe øBâçä.התורפה בית כנגד  שאינו  –ìò äúàø ÇÂÀÇÀÈÀÈÈÂÈÇ

÷eìç ìL ãé úéa,החלוק שרוול  על  כתם נמצא –òébî íà ÅÈÆÈÄÇÄÇ
ätøzä úéa ãâðk,מקום אותו עד  מגיע הכתם שבו שהמקום – ÀÆÆÅÇËÀÈ

שהיא  בשעה אלא לשם מגיע אינו  ואפילו ידה, את מורידה כשהיא

התורפה;äàîèמתכופפת, בבית ונגעה התכופפה שמא שחוששים – ÀÅÈ
åàì íàåסמוך שנמצא כגון  התורפה, בית כנגד מגיע שאינו  – ÀÄÈ

התורפה äøBäèלכתף, בבית בידיה נגעה שמא חוששים ואין – ÀÈ
למקום. ממקום טומאה מחזיקים שאין  לכאן, הביאתו כך äúéäÈÀÈואחר 

zèLBtB,החלוק את פושטת היתה –äìéla Ba äqkúîe– ÇÀÄÀÇÈÇÇÀÈ
ראשה, אלא בו  כיסתה לא íúkואפילו Ba àöîpL íB÷î ìkÈÈÆÄÀÈÆÆ

øæBç àeäL éðtî ,äàîè שמא לחשוש ויש  למקום, ממקום – ÀÅÈÄÀÅÆÅ
התורפה. בבית ונגע החלוק íBéìtaנתהפך ïëå שמכסה מטפחת – ÀÅÇÇÀ

בה  שנמצא מקום כל יפה, מקושרת היתה לא אם בלילה, ראשה בה
התורפה. בית כנגד עד  ולהגיע להתגלגל  שעשויה לפי טמאה, כתם

i y y m e i
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äìBúå,שמצאה הכתם את האשה –äìBëé àéäL øác ìëa ÀÈÀÈÈÈÆÄÀÈ
úBìúì מפרשת שהמשנה כמו מגופה, ולא הכתם בא שממנו – ÄÀ

óBòåוהולכת: äiç äîäa äèçL או עוף, או חיה או בהמה – ÈÂÈÀÅÈÇÈÈ
ïäa íé÷eñòä ãöa äáLiL Bà ,íéîúëa ä÷qòúð העוסקים – ÄÀÇÀÈÄÀÈÄÆÈÀÈÀÇÈÂÄÈÆ

אלו  בדברים שתולה טהורה, עליה, דם של כתם ונמצא בכתמים,
הכתם. בא úìëàîשמהם äâøä,כינה –da äìBz Bæ éøä– ÈÀÈÇÂÙÆÂÅÈÈ

הוא. הכינה מדם עליה שנמצא äìBzשהכתם àéä änk ãò– ÇÇÈÄÈ
ìBtבכינה? ìL ñéøâk ãò :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøÇÄÂÄÈÆÇÀÄÀÅÇÄÀÄÆ

פול  כחצי גדול  הכתם אם –(` ,e mirbp oiir)אבל בכינה, תולה היא
כל גדול  כינה של  כתם שאין  בה, תולה אינה מכגריס יותר  הוא אם

äâøäכך; àHL ét ìò óàå שכן קמא, תנא על  חולק חנינא רבי – ÀÇÇÄÆÈÀÈ
אינה  הרגה לא אם אבל  בה, תולה זו הרי  כינה הרגה סובר: קמא תנא

מכל הרגה, שלא פי על  שאף אומר, אנטיגנוס בן חנינא ורבי  בה, תולה
בזמן  שמא בכינה, תולה זו הרי  כגריס, אלא גדול  אינו  הכתם אם מקום

זה  וכתם כינה, תחתיה נהרגה צד אל מצד שהתהפכה בזמן או שישבה
הוא. הכינה dìòáaדם Bà dðáa äìBúåהרי מכה, בהם יש  אם – ÀÈÄÀÈÀÇÂÈ

ויש הזה; הכתם לה בא מּכתם שמחמת בהם, הכתם את תולה ַָָהיא
עסקו  או  עוף או  חיה או בהמה שחטו  בעלה או  בנה שאם מפרשים,

izdw - zex`ean zeipyn
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„íB÷î ìëa íéàöîpä íéîúkä ìk–ïéøBäè,íéøãça íéàöîpä ïî õeç,úBàîhä úéa úBáéáñáe.úBàîhä úéa ¨©§¨¦©¦§¨¦§¨¨§¦¦©¦§¨¦©£¨¦¦§¦¥©ª§¥©ª§
ìäàa ïéànèî íéúek ìL,íéìôpä úà íL ïéøáB÷ íäL éðtî.äãeäé éaøøîBà:ïéëéìLî àlà ïéøáB÷ eéä àG, ¤¦§©§¦¨Ÿ¤¦§¥¤¥§¦¨¤©§¨¦©¦§¨¥¨§¦¤¨©§¦¦

ïzøøBb äiçå. §©¨©§¨
‰øîBì íéðîàð:íéìôpä úà íL eðøá÷,Bà:eðøá÷ àG.äøka íà äîäaä ìò øîBì íéðîàð,äøka àG íà. ¤¡¨¦©¨©§¨¤©§¨¦¨©§¤¡¨¦©©©§¥¨¦¦§¨¦¦§¨

úBøá÷ ïeiö ìò íéðîàð,úBëëqä ìò àG ïéðîàð ïéàå,úBòøtä ìò àGå,ñøtä úéa ìò àGå.ììkä äæ:øác ¤¡¨¦©¦§¨§¥¤¡¨¦©©§¨§©©§¨§©¥©§©¤©§¨¨¨
Ba íéãeLçL–åéìò íéðîàð ïéà. ¤£¦¥¤¡¨¦¨¨

ïäéîúë ìò åãùçð àìù ,íéøäèî íéîëçå .ïäéîúë ìò åãùçð íéúåëã ,àîèî øéàî 'ø ,íéúåë éøòá ïéàöîðä .åäì éòðöî éòåðöàå ïäéîúë ìò åãùçð àìã
äëìää ä÷ñôð øáëå .ìàøùéë åäì éòðöî éîð åäðéàã ,éåìâ íå÷îá àöîð äéä àì ,äãð äùà íã åìéàã ,äîäá åà äéç íãá íúë éàäì ïðéìúå ,åäì éòðöîå

:íéøëðä éîúëë íéøåäè ïäéîúëå ,íäéøáã ìëì íéøëðë úåéäì íéúåë ìò åøæâ äæä ïîæáã
c.mewn lka:ìàøùé íå÷îá.mixedh:åäì éòðöî éòåðöàã ,äãð íãî ïðéà ïú÷æçù.ze`nehd zia:ïúåãð éîéá åá úåùîúùî íéùðäù øãçoixaew

.my:ìäåàá íéàîèî ,åàì íà ïúåà åøéñä íà ïéòãåé åðà ïéàù éôìå .ïîæ øçàì ïúåà å÷ìñéù éãë ,äòù éôì
d.epxaw xnel mipn`p.àéä äàîè äîåøú àîù ùçéîì àëéìã ,äìëåàå åãéá äîåøúå íù ãîåò éúåë ïäëù ïåâëå .àéä àúééøåàã éãéî úî úàîåèã

:íäéô ìò ïéàèåç åðà íà íäì úôëà àìå ,ìåùëî ïúú àì øåò éðôì åäì úéìã ,ïéðîàð ïéà éëä åàìáå.dxka m`åàì éàã .äá ææåâå ãáåò åäåðéàøù àåäå
áéúëã ,àúééøåàãà øáò àì ,äåä øåëá åàìã òãéã(å"è íéøáã):êðàö øåëá æåâú àìå êøåù øåëáá ãåáòú àì.zexaw oeiv lr mipn`p.øá÷ä íå÷î ïééöì

áéúëã .ïéøéäæ ,àáéúëã ïåéë ,àåä ïðáøãîã â"òàå ïäéìò ïéëîåñå(è"ì ìà÷æçé):ïåéö åìöà äðáå íãà íöò äàøå.zekkqd lr `lõøàä ìò êñéîä ïìéà
ïéàå úåìäàä úçà úçú øá÷ ùéù éàãå òåãéå íéìãáåî åéôðòå:÷ôñä ìò ùç åðéàù éôì ,ïîàð åðéà ,øåäè äæù ãçà ìò ãéòäå éúåë àáå ,àåä äæéà òåãé

.zerxtd lr `le,úåøåäè ïäù ïúö÷î ìò ãéòäå éúåë àáå ,ïäî åæéà úçú íéòãåé åðà ïéàå ïäî úçà úçú øá÷å øãâä ïî úåèìåá úåìåãâ íéðáàepi`
.on`p:ùééç àì à÷éôñìã íåùî.qxtd ziaäìâìâ àîù ,äàîåè ú÷æçá ïðáø åäðéî÷åà øá÷ä úåáéáñ ìù äîà äàî ìëå .øá÷ äá ùøçðù äãù

íãà éðá úåñøôù íù ìò ,éúòîù íéøçà éôîå .íù åñøôð úî ìù úåîöòù ,øåáùå ñåøô øáã ïåùì ,ñøôå .úîä ïî äøåòùë íöò äëéìåäå äùéøçîä
:äàîåèä éðôî íù úëìì íéòðîð.llkd df.åäì àøéáñ àì íéúåëå ïðáøã ïéîåçúã ,úáù íåçú ïàë ãò øîåì ïîàð éúåë ïéàù .êñð ïééå íéîåçú ééåúàì

:íäéøáã ìëì íéøëðë ïä äæä ïîæá ìáà ,íéðåùàøä úåøåãá àìà åøîàð àì åììä íéøáãä ìëå .éøëð òâîî íéøäæð ïéàù éôì ,êñð ïéé ìò íéðîàð ïéà ïëå

`xephxa yexit

íéúekäשם "). ïéaîe ,ìàøNé ïéaîישראל מבין הבאים כתמים – ÄÅÄÀÈÅÄÅÇÄ
הכותים, מבין ànèîאו øéàî éaø שמשנתנו מבואר , בגמרא – ÇÄÅÄÀÇÅ

xqgn`"),חסרה ixeqg"):שנוייה היא mizekd,וכך oiane l`xyi oian

mi`nh,(הכל mi`vnpd(לדברי minzk .`nh mnce ,md zn` ixb mizeky

l`xyi ixra,(גלוי הכל),mixedh(במקום lr(לדברי ecygp `ly

mdinzk.( כתמיהן להצניע שלא ישראל בנות נחשדו  minzk(שלא

mdinzk lr ecygpy ,`nhn xi`n iax ,mizekd ixra mi`vnpd שבנות)
כתמיהן); את מצניעות אינן  àHLכותים éðtî ,ïéøäèî íéîëçåÇÂÈÄÀÇÂÄÄÀÅÆ

ïäéîúk ìò eãLçð שהכתמים תולים, הלכך  אותם, להצניע שלא – ÆÀÀÇÄÀÅÆ
בהמה. דם של או  חיה דם של  אלא נידה דם של אינם הללו 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íB÷î ìëa íéàöîpä íéîúkä ìk,ישראל בערי  –ïéøBäè– ÈÇÀÈÄÇÄÀÈÄÀÈÈÀÄ
הם, נידה של לא ובודאי כתמיהן , את מצניעות ישראל  שבנות לפי

úBàîhä úéa úBáéáñáe ,íéøãça íéàöîpä ïî õeçויש – ÄÇÄÀÈÄÇÂÈÄÄÀÄÅÇËÀ
ze`nHd,גורסים: zia, נידתן בשעת בו משתמשות שהנשים חדר  היינו  §¥

הנידה. כתמי  מוצנעים ושם הואיל  טמאים, שם הנמצאים שהכתמים

ïéøáB÷ íäL éðtî ,ìäàa ïéànèî íéúek ìL úBàîhä úéaÅÇËÀÆÄÀÇÀÄÈÙÆÄÀÅÆÅÀÄ
íéìôpä úà íLויש משם; אותם פינו  לא ושמא שעה, לפי  – ÈÆÇÀÈÄ

אלא  הקברות לבית הנפלים את להביא חוששים שאין מפני מפרשים,
להם המזדמן  מקום בכל אותם øîBà:(המאירי).קוברים äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

ïéøáB÷ eéä àG, כלל הנפלים את –ïéëéìLî àlà,אותם – ÈÀÄÆÈÇÀÄÄ
ïzøøBb äiçå.באוהל מטמאים שלהם הטומאות בתי אין לפיכך – ÀÇÈÇÀÈ

i y i n g m e i
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הכותים. בענין  ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו

íéðîàð,הכותים –íéìôpä úà íL eðøá÷ :øîBì והמקום – ÆÁÈÄÇÈÇÀÈÆÇÀÈÄ
÷eðøáטמא, àG :Bà ששומרים טהור, והמקום הנפלים, את שם – ÈÇÀ

כאן  שמדובר  מבואר, בגמרא התורה. מן שהיא מת טומאת על הם
ואוכלה בידו ותרומה שם עומד כותי שכהן  izek(בכגון  odkepiid

enk ,ux`d idl` htyn zexedl xey` jln gly xy` odkd ly eipan

mr zg` zcl eay elld mipdkdy epinkg ercie ,mikln xtq seqa xteqny

.mizekd–"טוב יום  שם "תוספות קברו שלא לומר , נאמנים ולפיכך ,(
התרומה  היתה הרי טמא, המקום היה שאילו  טהור , והמקום נפלים,

נאמנים, אינם כן  בלעדי  אבל  אוכלה; הכותי  הכהן היה ולא טמאה,
איכפת  ולא מכשול", תתן לא עור  "לפני משום חוששים שאינם לפי

בעבירה. פיהם על  נכשלים אחרים אם –íéðîàðלהם הכותים – ÆÁÈÄ
äøka íà äîäaä ìò øîBì שילדה והולד  בכור, ילדה כבר אם – ÇÇÇÀÅÈÄÄÀÈ

ובעבודה, בגיזה ומותר בכור , אינו  äøkaעכשיו  àG íàוהולד – ÄÄÀÈ
פיהם על לוקה בו  וגוזז והעובד בכור , הוא עכשיו  ("משנה שנולד

עובדאחרונה "), הכותי את שראינו בכגון כאן שמדובר מבואר , בגמרא
הכותים  שנזהרים לפי בכור, שאינו לומר הוא נאמן ולפיכך  וגוזזו , בולד 

תגז  ולא שורך  בבכור תעבוד  "לא בתורה שכתוב מה על מלעבור 
צאנך ". –íéðîàðבכור הכותים –úBøá÷ ïeiö ìò מקום לציין  – ÆÁÈÄÇÄÀÈ

ונזכר הואיל מקום מכל  הוא, סופרים שמדברי פי  על ואף הקבר ,
טו):שכתובבמקרא, לט , ציון",(יחזקאל  אצלו  ובנה אדם עצם "וראה

בזה, הם זהירים àGåלפיכך  ,úBëëqä ìò àG ïéðîàð ïéàåÀÅÆÁÈÄÇÇÀÈÀ
úBòøtä ìò–zekkqdכלומר הארץ, על  מיסך  שהוא אילן  היינו ÇÇÀÈ

אוהל, תחתיו ועושים הארץ על  סוככים אבנים zerxtdeשענפיו היינו

הגדר  מן ויוצאים הבולטים עצים a),או  ,g zeld` oiir) משנתנו ובאה
אחת  תחת או הענפים מן  אחד תחת קבר  שיש  ידוע שאם ללמד ,

אחד על  והעיד כותי ובא מהם, איזה תחת ידוע ואין  הבליטות, מן
חוששים  הכותים שאין לפי  נאמן, אינו תחתיו , קבר  שאין מהם,

ñøtäלספק; úéa ìò àGå שגזרו קבר , בה שנחרש שדה כגון  – ÀÇÅÇÀÇ
"בית  נעשה שם, שחרש  כל  לקבר, מסביב אמה מאה שעד חכמים,

במגע  מטמא ועפרו מת, טומאת ספק בו  שיש שטח היינו הפרס",
כשעורה  עצם המחרשה עמה גררה שמא שחוששים לפי  ובמשא,

המת `),מעצמות ,fi zeld` oiir) מקום לומר: נאמנים הכותים ואין 
נחרש . לא Baזה íéãeLçL øác :ììkä äæ שאין הכותים, – ÆÇÀÈÈÈÆÂÄ

אותו, åéìòמקיימים íéðîàð ïéà לרבות בגמרא: ומבואר  – ÅÆÁÈÄÈÈ
נאמנים  אינם בתחומים, שייכות להם שאין שמאחר נסך, ויין  תחומין

izdw - zex`ean zeipyn
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‚éðôì úàaL úçà äMàa äNòîàáé÷ò éaø,Bì äøîà:íúk éúéàø.dì øîà:éa äúéä äkî ànLC?äøîà ©£¤§¦¨©©¤¨¦§¥©¦£¦¨¨§¨¨¦¦¤¤¨©¨¤¨©¨¨§¨¦¨§¨
Bì:ïä,äúéçå.dì øîà:íc àéöBäìe òìbäì äìBëé ànL?Bì äøîà:ïä–døäèåàáé÷ò éaø.åéãéîìz äàø ¥§¨§¨¨©¨¤¨§¨§¦¨©§¦¨¨§¨¥§¦£¨©¦£¦¨¨¨©§¦¨

äæa äæ ïéìkzñî.íäì øîà:íëéðéòa äL÷ øácä äî?eøîà àHLíéîëçøéîçäì øácä,àlàì÷äì,øîàpL ¦§©§¦¤¨¤¨©¨¤¨©¨¨¨¤§¥¥¤¤¨§£¨¦©¨¨§©§¦¤¨§¨¥¤¤¡©
(èé ,åè àø÷éå):äéäú-ék äMàå""døNáa dáæ äéäé íc äáæ–"íc"íúk àGå. §¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨¨§¤¤

„íc åéìò àöîðå økä úçz ïeúð àeäL ãò,ìâò–øBäè,CeLî–àîè;éøác÷Bãö éaø øa øæòìà éaø. ¥¤¨©©©©§¦§¨¨¨¨¨Ÿ¨¨¨¥¦§¥©¦¤§¨¨©©¦¨
È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù

‡íc äúàøå äéëøö äNBò àéäL äMàä–aøøéàî éøîBà:úãîBò íà–äàîè;úáLBé íàå–äøBäè.éaø ¨¦¨¤¦¨§¨¤¨§¨£¨¨©¦¥¦¥¦¤¤§¥¨§¦¤¤§¨©¦
éñBéøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–äøBäè. ¥¥¥¨¥¨§¨

.rlbzdl dleki `ideáéøä òìâúä éðôì ïåùìî .úåìâäì(æ"é éìùî)óì÷éå íåø÷ä øéñéù ,øîåìë .:äá äìåú ,íã äðîî àöéå äëîä äìâúúå
b.mzk `le mc:ì÷äì íäá íéëìåä êëéôì ,íéîúëä ìò øåæâã àåä íéîëçå
c.xkd zgz oezp `edy cr:ãò éåø÷ ,ùéîùú úòùá äîöò úà åá úçð÷îù ãâáä.xedh lebr mc:àåä úìåëàî íãã.`nh jeynäëåùî äôè íàå

:ãòá íãä äæ äìúð äîöò äçð÷ù úòáå ,äðîî àéäù äú÷æçù ,äàîè ,àéä.wecv 'x xa xfril` 'x ixac:äëìä ïëå
h`.dikxv dyer `idy dy`d:íéî úðúùî.d`nh zcner m`:åäééãäá øå÷îä ïî íã àúàå øå÷îì øåãä íéìâø éî ïðéøîàã.dxedh zayei

øúáì éàå ,íéìâø éî íò úàöì øå÷îä íã êøã ïéà ,÷æåçá úçì÷î àéäùëå .÷æåçá åëåúì íéìâø éî úçì÷îå ìôñä úôù ìò úáùåéá äì ïðéî÷åî àøîâá
àöîðù äæ íãå ,çì÷î åðéàå ãøåéå úúåù øå÷îä ïî àáä íãù ,ìôñä úôù ìò àìà ìôñä êåúá àöîð íãä äéä àì ,øå÷îä ïî äæ íã àá àéî åîúã
,äãéîòäì øùôà äéä àì ìôñä êåúá úçì÷îå ìôñä úôù ìò úãîåòáå .øå÷îä ïî àìå ,íù äá ùé äëîå àá íéìâø éî íå÷îî êçøë ìò ìôñä êåúá

:úáùåé è÷ðîì àðú êéøèöéà éëäì ,çì÷ì äì øùôà éà úãîåòáã.dxedh jk oiae jk oia xne` iqei iax:éñåé éáøë äëìäå

`xephxa yexit

ידעה ולא בהם שנגעה בהם תולה זו הרי  Lé(הרשב"א ).בדמים, íàÄÆ
íc àéöBäìe òìbäì äìBëé àéäå ,äkî da שיתקלף שאפשר – ÈÇÈÀÄÀÈÀÄÈÇÀÄÈ

דם, ממנה ויצא המכה daקרום äìBz Bæ éøä שמצאה שהכתם – ÂÅÈÈ
ממכתה. בא עליה

ג ה נ ש מ ר ו א ב

:Bì äøîà ,àáé÷ò éaø éðôì úàaL úçà äMàa äNòîÇÂÆÀÄÈÇÇÆÈÄÀÅÇÄÂÄÈÈÀÈ
íúk éúéàø.דם של  כתם עלי  מצאתי –dì øîà:עקיבא רבי  – ÈÄÄÆÆÈÇÈ

Céa äúéä äkî ànL?הכתם בא וממנה מכה, בך  היתה אולי  – ÆÈÇÈÈÀÈÄ
äúéçå ,ïä :Bì äøîà.נתרפאה אבל מכה, בי היתה אמנם – ÈÀÈÅÀÈÀÈ

dì øîà:עקיבא רבי  –íc àéöBäìe òìbäì äìBëé ànL– ÈÇÈÆÈÀÈÀÄÈÇÀÄÈ
דם שיצא עד  להתקלף המכה קרום היה יכול  äøîàÈÀÈמהמכה?אולי

àáé÷ò éaø døäèå ,ïä :Bì כמו במכה, הכתם את שתלה – ÅÀÄÂÈÇÄÂÄÈ
הקודמת. במשנה עקיבא,äàøששנינו רבי –ïéìkzñî åéãéîìz ÈÈÇÀÄÈÄÀÇÀÄ

äæa äæ.שלו ההלכה פסק על תמהים שהיו –íäì øîàרבי – ÆÈÆÈÇÈÆ
לתלמידיו: eøîàעקיבא àHL ?íëéðéòa äL÷ øácä äîÈÇÈÈÈÆÀÅÅÆÆÈÀ
øácä íéîëç,כתמים בענין  –øéîçäì,האשה על  –àlà ÂÈÄÇÈÈÀÇÀÄÆÈ

ì÷äì,מטהרים הכתם את לטהר  כדי בו לתלות שאפשר  מה שכל  – ÀÈÅ
øîàpL:נידה בפרשת –dáæ äéäé íc äáæ äéäú-ék äMàå" ÆÆÁÇÀÄÈÄÄÀÆÈÈÈÄÀÆÙÈ

íúk àGå "íc" ,"døNáa,טהורים כתמים התורה שמן  והרי  – ÄÀÈÈÈÀÆÆ
להקל. בהם הולכים לפיכך  עליהם, גזרו  שחכמים אלא

y c e w z a y
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ãòלאחר עצמה את האשה בה שמקנחת המטפחת היינו תשמיש,– Å

דם, עליה נמצא אם לבדוק økäכדי  úçz ïeúð àeäL–שלאחר ÆÈÇÇÇÇ
הכר , תחת העד  את הניחה ícהבדיקה åéìò àöîðå–שהוציאוהו כ ÀÄÀÈÈÈÈ

לכר : עגול,ìâòמתחת הדם אם –øBäè,כינה דם אלא זה שאין – ÈÙÈ
מכגריס, יותר יהא שלא ובלבד הכר, תחת אבלCeLîשנהרגה – È

משוך, הדם הוא;àîèאם וטמא בא, מקינוחה שודאי שהוא, בכל  – ÈÅ
÷Bãö éaø øa øæòìà éaø éøác–.dkld oke ÄÀÅÇÄÆÀÈÈÇÇÄÈ

א ה נ ש מ ר ו א ב

äéëøö äNBò àéäL äMàä,מים מטילה –íc äúàøå שיצא – ÈÄÈÆÄÈÀÈÆÈÀÈÂÈÈ
הרגלים, מי  עם úãîBòדם íà :øîBà øéàî éaø הטילה אם – ÇÄÅÄÅÄÆÆ

עומדת, כשהיא רגליה äàîèמים מי יוצאים ובעמידה שהואיל – ÀÅÈ
יצא  ובחזירתם למקור, לאחוריהם, הרגלים מי  שחזרו אפשר בדוחק,

עמהם; המקור מן úáLBéדם íàå,יושבת כשהיא מים הטילה ואם – ÀÄÆÆ
äøBäèשמדובר מבואר , בגמרא המקור. מן ולא ממכה הדם שבא – ÀÈ

בחוזק, לתוכו רגליה מי  ומקלחת הסיר  שפת על שישבה בכגון כאן 

לחשוש ואין רגלים. מי עם לצאת המקור  דם דרך  אין  שמקלחת וכל 
היוצא  שדם לפי  המקור , מן זה דם יצא רגליה מי שתמו  לאחר  שמא

שפת  על  יושבת שהיא וכיון  ויורד, שותת אלא מקלח אינו  המקור  מן
שפתו , על  אלא הכלי בתוך  להימצא צריך היה לא הדם הרי  הסיר,

מחמת  בא, רגלים מי  ממקום ודאי הסיר, בתוך  נמצא זה שדם ומאחר
המקור . מן ולא שם, לה שיש  ïéáeמכה Ck ïéa :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÅÈÅ

äøBäè ,Ck,יושבת כשהיא ובין  עומדת כשהיא מים שהטילה בין  – ÈÀÈ
המקור מן  אינו  רגלים מי עם היוצא דם שכל טהורה, היא dklde.הרי 

.iqei iaxk
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הירידה היא צורך עלייה כו'. ועלייה זו נעשית על-ידי עבודת התשובה, בב' האופנים שבתשובה, הן תשובה כפשוטה על חטא ועוון 
כפשוטו, והן תשובה באופן דהרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה.

ממאמר יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ח
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ע"א: כא ìâøì,דף ïéìBò ìàøNiL äòLa ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©§¨¨¤¦§¨¥¦¨¤¤
והיו אנשים מלאה העזרה ïéôeôö,היתה ïéãîBò אחד כל דוחק שמרוב §¦§¦
לז  יכול ואינו חבירו גבי על באויר.צף עומדות רגליו ואף ¦£©§¦íéåçzLîeוז

íéçååø שהיה עד מתרחב המקום והיה נס נעשה משתחווים וכשהיו - §¨¦
שלא  כדי חבירו וידוי את אדם ישמע שלא בכדי אמות, ארבע ביניהם

היו eיתבייש, הדחק המקום ïéëLîðמתוך דרך ישראל מעזרת ויוצאים ¦§¨¦
ל  העזרה לכתלי ההיכל צידי änàשבין äøNò úçà מ úéaשהיו éøBçà ©©¤§¥©¨£¥¥

úøBtkä:הגמרא מקשה המערבי. הכותל ÷øîàעד éàî שנעשה כיון - ©©¤©¨¨©
בית  מאחורי אל ולצאת להתפשט צריכים היו מדוע רווחים והשתחוו נס

הגמרא: מתרצת Lהכפורת. ét ìò óà ,øîà÷ éëä האנשים שהיו מרוב ¨¦¨¨©©©¦¤
היו ה ïéëLîpבעזרה תוך אל שהשתחוו änàלפני äøNò úçà ¦§¨¦©©¤§¥©¨

åשמ  úøBtkä úéa éøBçà היו,ïéôeôö íéãîBòמקום ïäLkמכל £¥¥©©¤§§¦§¦§¤¥
,ïéåçzLî ו ההיכל מול למזרח באים íéçååøהיו ïéåçzLî. ¦§©£¦¦§©£¦§¨¦

äæåהיה רווחים, ומשתחווים צפופים עומדין שהיו זה נס -äøNòî ãçà §¤¤¨¥£¨¨
ïðúc .Lc÷na eNòpL íéqðמ"ה)במשנה פ"ה íéqð,(אבות äøNò ¦¦¤©£©¦§¨¦§©£¨¨¦¦

.à ,Lc÷nä úéáa eNòðäMà äìétä àìעוברהLãwä øNa çéøî ©£§¥©¦§¨Ÿ¦¦¨¦¨¥¥©§©©Ÿ¤
שמעורר  חזק ריח עושה שהצלי ואף שם, ונצלה המערכה גבי על שנשרף

ב. לאכול. íìBòî,תאוה Lãwä øNa çéøñä àìå היו שפעמים אף §Ÿ¦§¦©§©©Ÿ¤¥¨
ג. ימים. שלשה או שנים המזבח על האיברים áeáæעומדים äàøð àìå§Ÿ¦§¨§

,íéçaènä úéáa מדיחים היו שעליהם שיש של שולחנות בעזרה שהיו §¥©¦§¨©¦
יורד  זבוב היה לא זבובים, להימצא דרך כזה שבמקום ואף האימורים, את

ד. íéøetkä,עליהם. íBéa ìBãb ïäëì éø÷ òøà àìå שהיא שכיון §Ÿ¥©¤¦§Ÿ¥¨§©¦¦
טומא  משאר יותר ומכוער מגונה דבר הוי מגופו שיוצאת ה.טומאה ות.

øîBòa ìeñt àöîð àìå,החדשה התבואה את להתיר מביאים שהיו §Ÿ¦§¨§¨¤
במקומו, אחר להביא אפשרות היתה לא נפסל היה שאם זה, נס היה ונצרך
רק  קוצרים והיו בניסן עשר ששה בליל דווקא הוא קצירתו שזמן משום

ו. עשרון. ממנו שיצא íçläכשיעור ézLáe גם בעצרת, מביאים שהיו ¦§¥©¤¤
תשלומין, לו היה לא נפסל היה שאם מפני לנס והוצרכו פסול, אירע לא כן
ולא  שבת לא דוחה שאינה לפי טוב יום מערב דווקא היא שאפייתו כיון

ז. טוב. íéðtäיום íçìáe מפני לנס והוצרכו פסול, אירע לא גם §¤¤©¨¦
שהרי  המצוה תתבטל וממילא שבת, דוחה ואינה שבת מערב שאפייתו

ח. בשבת. רק הוא הפנים לחם íéåçzLîeסידור íéôeôö íéãîBò§¦§¦¦§©£¦
,íéçååø.ט לעיל. íìBòîכמבואר íéìLeøéa áø÷òå Lçð ÷éfä àìå. §¨¦§Ÿ¦¦¨¨§©§¨¦¨©¦¥¨

íB÷näי. éì øö Bøáçì íãà øîà àìå ומזונותי דחוקה שדירתי §Ÿ¨©¨¨©£¥©¦©¨
íéìLeøéaדחוקים  ïéìàL. ¤¨¦¦¨©¦
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.d`ad zay cr mwix cneríå÷îä éì øö.dwegc izxic ,miwegc izepefn Ð

` dpyn iriyz wxt dcip zkqn

‚éðôì úàaL úçà äMàa äNòîàáé÷ò éaø,Bì äøîà:íúk éúéàø.dì øîà:éa äúéä äkî ànLC?äøîà ©£¤§¦¨©©¤¨¦§¥©¦£¦¨¨§¨¨¦¦¤¤¨©¨¤¨©¨¨§¨¦¨§¨
Bì:ïä,äúéçå.dì øîà:íc àéöBäìe òìbäì äìBëé ànL?Bì äøîà:ïä–døäèåàáé÷ò éaø.åéãéîìz äàø ¥§¨§¨¨©¨¤¨§¨§¦¨©§¦¨¨§¨¥§¦£¨©¦£¦¨¨¨©§¦¨

äæa äæ ïéìkzñî.íäì øîà:íëéðéòa äL÷ øácä äî?eøîà àHLíéîëçøéîçäì øácä,àlàì÷äì,øîàpL ¦§©§¦¤¨¤¨©¨¤¨©¨¨¨¤§¥¥¤¤¨§£¨¦©¨¨§©§¦¤¨§¨¥¤¤¡©
(èé ,åè àø÷éå):äéäú-ék äMàå""døNáa dáæ äéäé íc äáæ–"íc"íúk àGå. §¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨¨§¤¤

„íc åéìò àöîðå økä úçz ïeúð àeäL ãò,ìâò–øBäè,CeLî–àîè;éøác÷Bãö éaø øa øæòìà éaø. ¥¤¨©©©©§¦§¨¨¨¨¨Ÿ¨¨¨¥¦§¥©¦¤§¨¨©©¦¨
È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù

‡íc äúàøå äéëøö äNBò àéäL äMàä–aøøéàî éøîBà:úãîBò íà–äàîè;úáLBé íàå–äøBäè.éaø ¨¦¨¤¦¨§¨¤¨§¨£¨¨©¦¥¦¥¦¤¤§¥¨§¦¤¤§¨©¦
éñBéøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–äøBäè. ¥¥¥¨¥¨§¨

.rlbzdl dleki `ideáéøä òìâúä éðôì ïåùìî .úåìâäì(æ"é éìùî)óì÷éå íåø÷ä øéñéù ,øîåìë .:äá äìåú ,íã äðîî àöéå äëîä äìâúúå
b.mzk `le mc:ì÷äì íäá íéëìåä êëéôì ,íéîúëä ìò øåæâã àåä íéîëçå
c.xkd zgz oezp `edy cr:ãò éåø÷ ,ùéîùú úòùá äîöò úà åá úçð÷îù ãâáä.xedh lebr mc:àåä úìåëàî íãã.`nh jeynäëåùî äôè íàå

:ãòá íãä äæ äìúð äîöò äçð÷ù úòáå ,äðîî àéäù äú÷æçù ,äàîè ,àéä.wecv 'x xa xfril` 'x ixac:äëìä ïëå
h`.dikxv dyer `idy dy`d:íéî úðúùî.d`nh zcner m`:åäééãäá øå÷îä ïî íã àúàå øå÷îì øåãä íéìâø éî ïðéøîàã.dxedh zayei

øúáì éàå ,íéìâø éî íò úàöì øå÷îä íã êøã ïéà ,÷æåçá úçì÷î àéäùëå .÷æåçá åëåúì íéìâø éî úçì÷îå ìôñä úôù ìò úáùåéá äì ïðéî÷åî àøîâá
àöîðù äæ íãå ,çì÷î åðéàå ãøåéå úúåù øå÷îä ïî àáä íãù ,ìôñä úôù ìò àìà ìôñä êåúá àöîð íãä äéä àì ,øå÷îä ïî äæ íã àá àéî åîúã
,äãéîòäì øùôà äéä àì ìôñä êåúá úçì÷îå ìôñä úôù ìò úãîåòáå .øå÷îä ïî àìå ,íù äá ùé äëîå àá íéìâø éî íå÷îî êçøë ìò ìôñä êåúá

:úáùåé è÷ðîì àðú êéøèöéà éëäì ,çì÷ì äì øùôà éà úãîåòáã.dxedh jk oiae jk oia xne` iqei iax:éñåé éáøë äëìäå

`xephxa yexit

ידעה ולא בהם שנגעה בהם תולה זו הרי  Lé(הרשב"א ).בדמים, íàÄÆ
íc àéöBäìe òìbäì äìBëé àéäå ,äkî da שיתקלף שאפשר – ÈÇÈÀÄÀÈÀÄÈÇÀÄÈ

דם, ממנה ויצא המכה daקרום äìBz Bæ éøä שמצאה שהכתם – ÂÅÈÈ
ממכתה. בא עליה

ג ה נ ש מ ר ו א ב

:Bì äøîà ,àáé÷ò éaø éðôì úàaL úçà äMàa äNòîÇÂÆÀÄÈÇÇÆÈÄÀÅÇÄÂÄÈÈÀÈ
íúk éúéàø.דם של  כתם עלי  מצאתי –dì øîà:עקיבא רבי  – ÈÄÄÆÆÈÇÈ

Céa äúéä äkî ànL?הכתם בא וממנה מכה, בך  היתה אולי  – ÆÈÇÈÈÀÈÄ
äúéçå ,ïä :Bì äøîà.נתרפאה אבל מכה, בי היתה אמנם – ÈÀÈÅÀÈÀÈ

dì øîà:עקיבא רבי  –íc àéöBäìe òìbäì äìBëé ànL– ÈÇÈÆÈÀÈÀÄÈÇÀÄÈ
דם שיצא עד  להתקלף המכה קרום היה יכול  äøîàÈÀÈמהמכה?אולי

àáé÷ò éaø døäèå ,ïä :Bì כמו במכה, הכתם את שתלה – ÅÀÄÂÈÇÄÂÄÈ
הקודמת. במשנה עקיבא,äàøששנינו רבי –ïéìkzñî åéãéîìz ÈÈÇÀÄÈÄÀÇÀÄ

äæa äæ.שלו ההלכה פסק על תמהים שהיו –íäì øîàרבי – ÆÈÆÈÇÈÆ
לתלמידיו: eøîàעקיבא àHL ?íëéðéòa äL÷ øácä äîÈÇÈÈÈÆÀÅÅÆÆÈÀ
øácä íéîëç,כתמים בענין  –øéîçäì,האשה על  –àlà ÂÈÄÇÈÈÀÇÀÄÆÈ

ì÷äì,מטהרים הכתם את לטהר  כדי בו לתלות שאפשר  מה שכל  – ÀÈÅ
øîàpL:נידה בפרשת –dáæ äéäé íc äáæ äéäú-ék äMàå" ÆÆÁÇÀÄÈÄÄÀÆÈÈÈÄÀÆÙÈ

íúk àGå "íc" ,"døNáa,טהורים כתמים התורה שמן  והרי  – ÄÀÈÈÈÀÆÆ
להקל. בהם הולכים לפיכך  עליהם, גזרו  שחכמים אלא

y c e w z a y

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ãòלאחר עצמה את האשה בה שמקנחת המטפחת היינו תשמיש,– Å

דם, עליה נמצא אם לבדוק økäכדי  úçz ïeúð àeäL–שלאחר ÆÈÇÇÇÇ
הכר , תחת העד  את הניחה ícהבדיקה åéìò àöîðå–שהוציאוהו כ ÀÄÀÈÈÈÈ

לכר : עגול,ìâòמתחת הדם אם –øBäè,כינה דם אלא זה שאין – ÈÙÈ
מכגריס, יותר יהא שלא ובלבד הכר, תחת אבלCeLîשנהרגה – È

משוך, הדם הוא;àîèאם וטמא בא, מקינוחה שודאי שהוא, בכל  – ÈÅ
÷Bãö éaø øa øæòìà éaø éøác–.dkld oke ÄÀÅÇÄÆÀÈÈÇÇÄÈ

א ה נ ש מ ר ו א ב

äéëøö äNBò àéäL äMàä,מים מטילה –íc äúàøå שיצא – ÈÄÈÆÄÈÀÈÆÈÀÈÂÈÈ
הרגלים, מי  עם úãîBòדם íà :øîBà øéàî éaø הטילה אם – ÇÄÅÄÅÄÆÆ

עומדת, כשהיא רגליה äàîèמים מי יוצאים ובעמידה שהואיל – ÀÅÈ
יצא  ובחזירתם למקור, לאחוריהם, הרגלים מי  שחזרו אפשר בדוחק,

עמהם; המקור מן úáLBéדם íàå,יושבת כשהיא מים הטילה ואם – ÀÄÆÆ
äøBäèשמדובר מבואר , בגמרא המקור. מן ולא ממכה הדם שבא – ÀÈ

בחוזק, לתוכו רגליה מי  ומקלחת הסיר  שפת על שישבה בכגון כאן 

לחשוש ואין רגלים. מי עם לצאת המקור  דם דרך  אין  שמקלחת וכל 
היוצא  שדם לפי  המקור , מן זה דם יצא רגליה מי שתמו  לאחר  שמא

שפת  על  יושבת שהיא וכיון  ויורד, שותת אלא מקלח אינו  המקור  מן
שפתו , על  אלא הכלי בתוך  להימצא צריך היה לא הדם הרי  הסיר,

מחמת  בא, רגלים מי  ממקום ודאי הסיר, בתוך  נמצא זה שדם ומאחר
המקור . מן ולא שם, לה שיש  ïéáeמכה Ck ïéa :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÅÈÅ

äøBäè ,Ck,יושבת כשהיא ובין  עומדת כשהיא מים שהטילה בין  – ÈÀÈ
המקור מן  אינו  רגלים מי עם היוצא דם שכל טהורה, היא dklde.הרי 

.iqei iaxk

izdw - zex`ean zeipyn
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íéîìL ïéàéáî ,íéøîBà.mze` miaixwne mihgeye ,aeh meia §¦§¦¦§¨¦
åmle`ïäéìò ïéëîBñ ïéà.zeay xeqi` meyn ,aeh meiaàì ìáà §¥§¦£¥¤£¨Ÿ

miaixwnúBìBò.mc`l dlik` mda oi`y oeik ,aeh meiaìlä úéáe¥¦¥
ïéàéáî ,íéøîBàoia aeh meiae íéîìLoiaå ,úBìBòs`ïäéìò ïéëîBñ §¦§¦¦§¨¦§§¦£¥¤

:meia ea
* * *

àøîâ
meia miaxw minlyy lld ziae i`ny zia miceny dpyna epipy
miaixwn m`d ewlgp oke .mdilr mikneq m` ewlgpy `l` ,aeh

:xaecn zelere minly dfi`a `xnbd zx`ane ,zeler,àìeò øîà̈©¨
CBîñì äâéâç éîìLa ,ú÷Bìçî,mdilrúéác .áøwéì äéiàø úìBòå ©£¤§©§¥£¦¨¦§§©§¦¨¦¨¥§¥

,éøáñ éànL,(`n bk `xwie) aeh meia dbibg zaxwd oica xn`p ©©¨§¥
,''äì âç Búà íúbçå'y rnyn 'mzebg'eïéà ,äâéâçmeia daxw-] §©Ÿ¤Ÿ©©£¦¨¥

la` ,[aehàì äéiàø úìBòx`ya `l` ,bg ly oey`x meia daxw ©§¦¨Ÿ
.crend ini'äì ,éøáñ ìlä úéáey rnynìkzepaxw'äìcmiaxw ¥¦¥¨§¥©¨§©

.mc` zlik` da oi`y s` ,llka di`xd zler s`e ,aeh meiaìáà£¨
úBáãðe íéøãðl ,meid zaeg opi`yáBè íBéa ïéáéø÷ ïéà ìkä éøác. §¨¦§¨¦§¥©Ÿ¥§¥¦§

äáäà øa àcà áø øîà ïëå,`ler ixackïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãð §¥¨©©©¨©©£¨§¨¦§¨¥§¥¦
áBè íBéa.lkd ixacl §

:`xnbd dywn,éáéúî,`ziixaa epipy,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ¥¦¥¨©©¦¦§¤¤§¨¨
áBè íBé ìL dðéàL äìBò ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àìxcp-] Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¨¤¥¨¤

,[dacpeáBè íBéa äáø÷ dðéàL.åewlgp `l okìL ïäL íéîìL ìò ¤¥¨§¥¨§§©§¨¦¤¥¤
áBè íBé[dgny inlye dbibg inly-],áBè íBéa ïéáéøwL`l`ìò ¤§¥¦§©

áBè íBé ìL àéäL äìBò ìò ,e÷ìçp äî,[di`x zler-]åewlgp ok ©¤§§©¨¤¦¤§
áBè íBé ìL ïðéàL íéîìL ìò.[dacpe xcp-],íéøîBà éànL úéaL ©§¨¦¤¥¨¤¤¥©©§¦

àéáé àì,aeh meia mze`.àéáé ,íéøîBà ìlä úéáemby x`eane Ÿ¨¦¥¦¥§¦¨¦
ixack `lye ,lld zial aeh meia miaxw zeacpe mixcp inly

.`ler
:`xnbd zvxznéëä àîéàå õéøzjke ,`ziixad zqxib z` dpy - ¨¦§¥¨¨¦

,`qxibd `idúéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥©©¥
,áBè íBéa ïéáéø÷ ïéàL ,áBè íBé ìL ïðéàL íéîìLe äìBò ìò ìlä¦¥©¨§¨¦¤¥¨¤¤¥§¥¦§
ìò ,e÷ìçp äî ìò .áBè íBéa ïéáéøwL ,áBè íBé ìL ïäL íéîìL ìòå§©§¨¦¤¥¤¤§¥¦§©©¤§§©

àéáé àì ,íéøîBà éànL úéaL .áBè íBé ìL àéäL äìBò,ef dler ¨¤¦¤¤¥©©§¦Ÿ¨¦
.àéáé ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¨¦

:xg` uexizàîìòî úì÷L éàpz ,øîà óñBé áølk egwlp ike - ©¥¨©©¨¥¨§©¥¨§¨
,`ler ixack xne`d `pz `evnl leki jpi`y ,mlerdn mi`pzd

zwelgn `lde ,`ziixad yayl zkxvpy cr,àéä éàpzxeaqie ©¨¥¦
.xfrl` oa oerny iax lr wlgpy `pz eze`k `leríéîìL ,àéðúc§©§¨§¨¦

áBè íBé úîçî íéàaä[dgny inlye dbibg inly-],áBè íBéa ©¨¦¥£©§
,áBè íBéa ïèçBLå áBè íBé áøòî ïäéìò CîBñ ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥£¥¤¥¤¤§£¨§

áBè íBéa ïèçBLå ,áBè íBéa ïäéìò CîBñ ,íéøîBà ìlä úéáe. ¥¦¥§¦¥£¥¤§§£¨§
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העוסק בכוונות צריך ללמוד העניינים ברור בכתבי האריז"ל, ואז כוונתו רצוייה.
היום יום ב תשרי



רלז
ezny in` cenr hi sc ± iyily wxt`nei

mixtqae .inc xity - oa` ilka dwyd `d ,`lc `ed dlahd ,aeh meia exdhl einin ab lr ilkd z` oiliahn oi` :opixn`ck ,aeh meia oizipzn dleke ,dl ipzw iax `ni` zira i`e

eplydtlgpdyexita eby micinlzd aex ok lre .oiliahn oi` xcde ,oiwiyn oi` `yixa eda aizkc ,`yixl `tiqe `tiql `yix,dpk lr dayil leki mc` oi`e ,ef `ibeq lyoiqxebe

oicd `ede dwyd `pze ,xn`w aeh meia - miwiyn ipzwc `yix opiyxtne ,zaya `tiqe aeh meia `yix oizipzne :wgec iptn,zaya ixii` - oiliahn `l la` ipzwc `tiqe ,dlahdl

oicd `ede dlahd `pzeok yxtl ie`x oi`e .dwydliwcxcl.dwyd oky lkc `pin` `p`e ,aeh meia zxzenc dlahd opirnyl ;`zxing opirnye `zliw ipzil ok m`c ,ax iac

xninl `ki` ,oiwiyn opirny`c `zyd la`

,zay oiprl oke .`l - dlahd la` ,ipzw `wec

oicd `ed i` - oiliahn `l la` opirny`c

oi` opireny`l dil ded ,dil `xiaq dwydl

la` .oiliahn oi`c oky lk opirnye ,oiwiyn

xninl `ki` - oiliahn oi` opirny`c `zyd

biiqe .ixy dwyd `dxtq - ixacl,`ztqezd

jkc.dvia zkqnae zay zkqna ea epivnïéà
åúåà ïéìéáèîúåùîùä ïéáwtq `edy iptn -

.aeh meia liahn `vnpe ,dlilìåçá óàm` -

ep` ,zeynyd oia ilk liahnd mc` oi`ex ep`

exifgdl oikixvjixvy iptn ,ecia zegnle

i`ce - dlila ilk liahnd dfe ,yny axrd

axrd oizndl `le ,cin ea ynzydl ezrc

.xgnlc yny'åë éòá àì àî÷ àðúå.dinza -

áø éáã ïðáøì åäðéúçëùàziaay micinlzl -

.yxcndåéùòî.dvexna hidx `wc -òãé òãéî
ùîù áøòä éòáãxeaqk ,hidxc epiide -

`ly d`xiyke .meid z`ivi mcew witqdl

,ezliah xneb - dewnl `ae li`ed ,witqi

oiznneynzydlneyny aixriy cr ea

,xeq` - aeh meic zeynyd oia ,jkld .xgnl

liahnc meynla` ,jxevl `ly aeh meia

ezaygnc ,dia opign `l - legazxkip

ly eiyrn jezn ,oiekzn `ed eyny axrdly

.ezvexnéâéìô àì àîìò éìåëãzxkip i`cec -

bilt`c `xab i`de .`nlrc yipi`aiax dia

ezaygn dia opixn` `lc xn`e ixefy oerny

.eiyrn jezn zxkipäéì éîèéàã ïåâë`pn -

zegta `pixg``z`e ,uxyd on dycrkn

.'eke ileiyløéîâ àìã àåä àäaizk `lc -

`icdac ,yny axrd la` .dycrka `icda

ynzync opiwqr odkae ,xinb xnbn - aizkea

.dnexzåãë áâ ìò åúâ úåùòì äöåøäin -

,oi`nh eilk eidyoliahdezkixc zrcl,eizif

.ezb zeyrl jlnpeäùåòdliah ab lr ezb -

liahdy ef,eck mylliahdle xefgl jixv oi`e

xingdl `ad - dipy dliah `idde .zb myl

liahn `edy oizipzn ipzw ,liahdle envr lr

,dliah dpi`e ,ilk oewz o`k oi`y .aeh meia

.dkixv dpi` ixdyåæ äøåáçá.ok zrcl lahe ,oi`nh eilk e` `nh dide ,egqt lr -åãéá úåùøäjixv oi`e -xefgl.leahleeilk liahdle xingdl `a m`c ,oizipzn dxn`we

.aeh meia liahn - zxg`d dxeag myläðùîíéîìù ïéàéáî.mc` zlik` oda yiy itl ,aeh meia -ïäéìò ïéëîåñ ïéàå,jneq did egk lkay ,zeay meyn dxeq` dkinqdy -

.(a,el onwl) dnda iab lr oiakex oi` :opze ,miig ilraa ynzyn dil iedeúåìåò àì ìáàueg ,zeler oi`ian oi` -oicinznopnfe xeav oaxw ody oitqenecigi zler la` .reaw

zeny) aizke ,heicd zlik` da oi`y itl ,`iai `l -.deabl `le - "mkl dyri" (aiàøîâéîìùá ú÷åìçîêåîñì äâéâçúìåòåáø÷éì äééàøminlya ediiexz ecenc oizipzn -

`le ,`iadlbelt`inlya .ozkinqa `l` eda,oz`ada i`ny zia ecen dbibg(`,h) dbibga opixn`ck ,meid zaeg ody iptnmzebge"n- oz`ada s` ewlgpy dlere ."bg eze`

ol `wtpc ,aeh mei ly `idy iptn - lld zia exy `wc `ed `idde ,ewlgp dii`x zlerazeny) "mwix ipt e`xi `le"n.(bkúåáãðå íéøãð ìáàixac - llk meid opnf oi`e li`ed -

,minid x`ya dpaixwi `le qp`i `ny ,da exy - dray lk oinelyz odl yi dii`xe dbibgc ab lr s`e .onf xg`l o`iadl lekic ,zeler oky lke ,minly elit`e ,oiaxw oi` lkd

,onwl `ziixaa yxtn ikde .ezeixg`a aiig epi` - bg `le lbxd xar :opze.dl exy `nrh i`d meyncáåè íåé ìù äðéàù.dacpe xcp oebk -äáø÷ äðéàùizxz da zi`c -

:`xeq`l.onf xg`l xyt`e ,mc` zlik` da oi`áåè íåé ìù ïäù íéîìù ìòå.dgny inlye dbibg oebk -ïéáø÷ùxeari m`e ,lbxa opnf ode ,mc` zlik` .`xizdl izxz `ki`c -

.epaxw lha - lbxd'åëå ïðéàù íéîìù ìòå.`lerl `iywe ,oiaxw lld zial zeacpe mixcpc minly `nl` -àîìòî úì÷ù éàðú`nizc ,`lerk xn`c `pz zgkyn `l ike -

.dvexzle `zipzn jdl dyeayl jl `kixhvi`c ,dil `xiaq `edd ik `leràéä éàðú.`lerk i`wc `pixg` `pz ogky` -áåè íåé úîçî.dgnye dbibg -
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øîàzial :xn`z m`e - 'ek zwelgn `ler

meyn `nrh xninl edl dnl i`ny

`le "mkl" meyn onwl opixn`w `d ?"mzebge"

"'dl" xnel drhz `lc meyn :xnel yie !deabl

dnl :lld zial `iyw mewn lkne .'dlc lk -

edl zi`c meyn dil wetiz ?'dlc lk xninl edl

meyn ,zvw jxev xity iede ,'eke jezn lld zial

`i `ly,owix jax lye `ln jly ogly exn

`ly meyn :xnel yie !(`,ai) lirl ziyixtck

"bg mzebge" xnel drhz.`l dler ,oi` dbibg -
iax
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eðz .úaLa ïéúéðúî dleëå ,ïðaø àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨©¨©§¨©§¦¦§©¨¨
BúBà ïéìéaèî ïéà ¯ áBè íBé áøòî àîèpL éìk :ïðaø©¨©§¦¤¦§¨¥¤¤¥©§¦¦
ïéà ìBça óà :øîBà éøeæL ïBòîL éaø .úBLîMä ïéa¥©§¨©¦¦§§¦¥©©¥

éøvL éðtî ,BúBà ïéìéaèîàn÷ àpúå .LîL áøòä C ©§¦¦¦§¥¤¨¦¤¡¥¤¤§©¨©¨
ïðaøì eäðézçkLà :àáø øîà ?LîL áøòä éòa àì̈¨¥¤¡¥¤¤£©¨¨©§©§¦§§©¨©
CBzî úøkð BzáLçîa :éøîà à÷å éáúéc áø éác§¥©§¨§¥§¨¨§¦§©£©§¦¤¤¦
,déãéa àðî èé÷ðc ïBâk ¯ éîc éëéäå .éâìtî÷ åéNòî©£¨¨¦©§¦§¥¥¨¥§§¨¥¨¨¦¥

åéàä :øáñ øî .déìeaèàì úBLîMä ïéa ìéæàå èéäø §¨¥§¨¥¥©§¨§©§¥¨¨©©
,LîL áøòä éòác òãé òãéî ¯ ìéæàå èéäø à÷c§¨¨¥§¨¥¥©¨©§¨¥¤¡¥¤¤
eäì àðéîàå .èéäø÷c àeä Bzëàìî úîçî :øáñ øîe¨¨©¥£©§©§§¨¨¥§¨¦¨§

éîèéàc ïBâk ¯ éâéìt ék ,éâéìt àì àîìò éleëc ¯ åéNòî CBzî úøkð BzáLçîa :àðà£¨§©£©§¦¤¤¦©£¨§¥¨§¨¨§¦¦¦§¦¦§§¦§¦
ì ïðaøc dén÷ì àúàå ,äLãòkî úBçôa:øáñ øî ?àì éà éîèéà ,äLãòkî úBçôa :éìeiL §¨¦©£¨¨©£¨§©¥§©¨©§©¥§¨¦©£¨¨¦§¦¦¨¨¨©

áøòä àä ,øéîb àìc àeä àä :øáñ øîe ,øéîb àì éîð LîL áøòä ,øéîb àì àäcî¦§¨¨§¦¤¡¥¤¤©¦¨§¦¨¨©¨§¨§¦¨¤¡¥
áb ìò Bzb úBNòì äöBøä ?áâì ábî ãöék :ïðaø eðz ."áâì ábî ïéìéaèîe" .øéîb LîL¤¤§¦©§¦¦¦©§©¨©¨©¥©¦©§©¨¤©£¦©©
äöBøå Bæ äøeáça ìëBà äéä ?äøeáçì äøeáçî ãöék .äNBò ¯ Bzb áb ìò Bcëå ,Bck©§©©©¦¤¥©¥£¨©£¨¨¨¥©£¨§¤

.Bãéa úeLøä ¯ úøçà äøeáça ìBëàìäðùîïéàå íéîìL ïéàéáî :íéøîBà éànL úéa ¤¡©£¨©¤¤¨§§¨¥©©§¦§¦¦§¨¦§¥
.ïäéìò ïéëîBñå ,úBìBòå íéîìL ïéàéáî :íéøîBà ìlä úéáe .úBìBò àì ìáà ,ïäéìò ïéëîBñ§¦£¥¤£¨Ÿ¥¦¥§¦§¦¦§¨¦§§§¦£¥¤

àøîâ:éøáñ éànL úéác .áøwéì äéiàø úìBòå ,CBîñì äâéâç éîìLa ú÷Bìçî :àleò øîà̈©¨©£¤§©§¥£¦¨¦§§©§¦¨¦¨¥§¥©©¨§¦
ç "'äì âç BúBà íúbçå"äâéâ¯ìk ¯ "'äì" :éøáñ ìlä úéáe .àì ¯ äéiàø úìBò ,ïéà §©Ÿ¤©©£¦¨¦©§¦¨¨¥¦¥¨§¦©¨

:äáäà øa àcà áø øîà ïëå ,áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà ìkä éøác ¯ úBáãðe íéøãð ìáà .'äìc§©£¨§¨¦§¨¦§¥©Ÿ¥§¥¦§§¥¨©©©¨©©£¨
úéa e÷ìçð àì :øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,éáéúî .áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãð§¨¦§¨¥§¥¦§¥¦¦¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥
íéîìL ìòå ,áBè íBéa äáø÷ dðéàL ¯ áBè íBé ìL dðéàL äìBò ìò ìlä úéáe éànL©©¥¦¥©¨¤¥¨¤¤¥¨§¥¨§§©§¨¦
,áBè íBé ìL àéäL äìBò ìò ¯ e÷ìçp äî ìò .áBè íBéa ïéáéøwL ¯ áBè íBé ìL ïäL¤¥¤¤§¥¦§©©¤§§©¨¤¦¤
!àéáé :íéøîBà ìlä úéáe ,àéáé àì :íéøîBà éànL úéaL .áBè íBé ìL ïðéàL íéîìL ìòå§©§¨¦¤¥¨¤¤¥©©§¦Ÿ¨¦¥¦¥§¦¨¦

,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà :éëä àîéàå õéøzäìBò ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì §¥§¥¨¨¦¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¨
¯ áBè íBé ìL ïäL íéîìL ìòå ,áBè íBéa ïéáéø÷ ïéàL ¯ áBè íBé ìL ïðéàL íéîìLe§¨¦¤¥¨¤¤¥§¥¦§§©§¨¦¤¥¤
:íéøîBà éànL úéaL ,áBè íBé ìL àéäL äìBò ìò ¯ e÷ìçp äî ìò .áBè íBéa ïéáéøwL¤§¥¦§©©¤§§©¨¤¦¤¤¥©©§¦
.àéä éàpz !?àîìòî zì÷L éàpz :øîà óñBé áø .àéáé :íéøîBà ìlä úéáe ,àéáé àìŸ¨¦¥¦¥§¦¨¦©¥¨©©¨¥¨§©§¥¨§¨©¨¥¦
áøòî ïäéìò CîBñ :íéøîBà éànL úéa ,áBè íBéa áBè íBé úîçî íéàaä íéîìL :àéðúc§©§¨§¨¦©¨¦¥£©§¥©©§¦¥£¥¤¥¤¤
.áBè íBéa ïèçBLå ,áBè íBéa ïäéìò CîBñ :íéøîBà ìlä úéáe .áBè íBéa ïèçBLå áBè íBé§£¨§¥¦¥§¦¥£¥¤§§£¨§
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ביצה. פרק שני - יום טוב דף יט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

צריך האדם להתנהג בנפשו במידת אכזריות להיות סור מרע.
ממאמר יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ח



רלח
ezny ina cenr hi sc ± iyily wxt`nei

'åë úåáãðå íéøãð ìáà.`pz i`d ik xn`wc `lere -éàðú éðäåipd ik ibilt ,onwlc -

.zeacpe mixcpa lirlc i`pzäáù õîç éðôî`xwie) 'ebe "ung mgl zelg lr" -.(fàìå
áåè íåé àåäù éðôî úøöòá.`id zeacpe mixcp dceze -úåëåñä âçá.cren ly elega -

'åë øîåà ïåòîù éáø.dl yxtn dinwl -úåëåñä âçá åúãåú íãà àéáîdinwl -

meyn da `veie ,xn`w aeh meia elit` :yxtn

aiegny it lr s`e .dgny inlydcezaef

zgnye" (`,g) dbibg zkqna `ipzc ,cnere

xya ly zegny ipin lk zeaxl - "jbga

zlk`e minly z`ade" aizk `lcn .dgnyl

ziay onf lkc ol `hiyt ,edine ."zgnye my

xn`py ,xyaa `l` dgny oi` miiw ycwnd

mixac)."zgnye my zlk`e minly zgafe" (fk

zgny inlya `le ,aizk mifxb xda `xw i`de

el yi m` aeh mei zgnyc ,aizk aeh mei

`iadl jixv oi` - dnda xyrne zexeka

.minlyäâéâç íåùî äá àöåé ïéàåxacc -

`l` `a epi` daegay xac lke ,`ed daegay

ef oi`e ,da `ed aiegn xak ef dceze .oilegd on

.ezbibg da xhet `diy oilegd onøî øîà-

xn`c i`n iyextl ,dizlin` xcdn `zyd

zaxwda :lirl.ibilt zeacpe mixcpúéáì
ìåñôäleki epi`y ,ozlik` onf hrnny -

jk jezne ,zery rax` cr `l` ung lek`l

.xzep icil `a day ung'åë øîåà ïåòîù éáø
:jzrc `wlq `w -elega zeacpe mixcp xqinl

.`z` cren lyàúùäxq`c oerny iaxl -

.ipdéúåìñïðéúìñîon dcya mivr oihwel -

ohw crena `ipzc ,cren ly elega xaegnd

jxevl crena xaegnd on mivr oivvew :(a,ai)

.crendäáø÷äá ééáà øîààì àîìò éìåë
éøùã éâéìô.cren ly elega -í÷éîì éâéìô éë

øçàú ìáá äéìòla oiprl oizipzn jd dleke -

excp xg`nd lk :xaq `nw `pz .ixii` xg`z

la"a xaer - oxcqk `ly elit` ,milbx yly

i`dn (a,c) dpyd y`xa sili `nrhe ."xg`z

azkinl il dnl ,'ebe "dpya minrt yly" `xw

,"zekeqd bgae zereayd bgae zevnd bga"

,edpip ipdc `hiyt minrt yly aizkc oeik

xeny" aizk dipin lirlc ,wilqw ediipin `dc

xetqz zereay dray ,aia`d ycg z`bg ,jl

:dpin rny ,"jl dyrz zekeqdlal,xg`z

dl` :xnelizrawjlmelyzljizepzn

:daeh dvr opireny`l `z` `wc epiide .jixcpe

,zekeqd bga dp`iai - dcez eilr yiy in lk

`l m`y ,excp xg` oey`x lbx `ed elit`e

dliaya `al jxhvi - eiykr dp`iai

ezelra ixdy ,milyexil`l gqta lbxa

iptn - zxvra `le ,day ung iptn dp`iai

milbx dyly dxgi`y `vnp ,aeh mei `edy

`ed ixd :xninl oerny iax `z`e .oxcqk `ly

.`l - oxcqk `ly ,oi` - oxcqk ,'ek xne`

,jklddxcepdcr zedy el yi - zekeq iptl

`a epi`y lke .zedy cer el oi`e ,zekeqd bga e` ,eixg`ly zereayd bga `a - zevnd bga d`iadl eilr dide ,gqtd mcew xcpy oebk ,zevnd bga `ay lk :w"de .d`ad dpyl

zekeqd cr zedy el yiy ,zekeqd bga `le ,eixg`ly zereayd bga `l ,d`iadl jixv epi` :xnelk ,`a epi` - gqtd xg` xcpy oebk ,gqta d`iadl eilr dzid `ly ,zevnd bga

exary ,d`ad dpy ly.oxcqk milbx yly'åë øáñ÷å áåè íåéá àìà.i`pz epiide -úåëåñä âç øîàé àìxifgdyk -milbx ylyl oxikfdl aezkdla"ljixv did `l ,"xg`z

.df aezk azkp eae ,weqr `ed zekeq zyxtay ,xacn aezkd did eac `prci `linnc ,"zereayd bgae zevnd bga" azke ,"dpya minrt yly" aezky oeik ,"zekeqd bgae" aezkl

ïåøçà äæù.oxcqk opirac -íøåâ äæù.xaer - zekeqd bg eilr xary oeik ,bgd iptl xcp elit`y .xg`z la z` -àåä äáåçáù øáã."mzebge" aizkc -ïéìåçä ïîzernn `le -

`le ,ipy xyrn.oda cnere aiegn `edy zeacpe mixcpnùéøôã áâ ìò óàãxcpykc -.ezbibg ici da `veiy zpn lr yxit dcezd
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éáøzereayd bga `a zevnd bga `ay lk 'ebe zevnd bga xne` `ed ixd xne` oerny

yexitl ,ok m`e .ikd qixbc onwlc qxhpewd yexit jezn rnyn jk - zekeqd bgae

:eyexit ikd ,crend lega oiaxw oi` zeacpe mixcpc xnel `ay jzrc `wlqc `xwirn df

daxw dpi` dcez `nw `pzc `ail`c ,da `veike dcez oebk ,zevnd bga `a epi`y lk

,wgec edfe .crend lega elit`e zevnd bga

ueg zeacpe mixcpc dizlnn rnyn ikidc

lk `niz ike ?zevnd bga oi`a opi` dcezn

aeh meia xnel dvex zevnd bga `a epi`ym` -

ok m`c :cere .zekeqd bgc `inec ied `l ok

oi`a opi`y xnel "zereayd bga" azk i`n`

zekeqc crend lega s` `de ?zereayd bga

iz` `l `pwqnd itl mb ik :cere !oi`a opi`

ikde ,xn`w "xg`z la" oiprlc xn`wc ,xity

ea aiigzpy ,zevnd bga `al ie`xy lk :xn`w

zevnd bg mcewbgae zereayd bga `a -

e` zxvra e` e`iadln xg`i `ly ,zekeqd

leg ea oi` `lde ?ep`iai ji` dzre .zekeqa

aeh meia oiaxw zeacpe mixcpc `niz ike !crend

oiaxw xaqc o`n `kil i`pz ipdac rnyn `d -

`ed wgece !oerny iaxa xfrl` iax wx aeh meia

zereayd bga `a yxtlep`iai lbxl `aiyky -

d`xp ok lr .xn`w aeh meia e`le ,okl mcew e`

zereayd bgae zevnd bga `ad lk :ikd qxbc

`wlq `xwirn ,`zyde .'eke zekeqd bga `a -

zevnd bga `a epi`y lk jzrcoke ,dcez oebk -

zereayd ,bga oi`a opi`y zeacpe mixcp x`y

`icda `nw `pz xn`wckbga oi`a opi` -

ikd `pwqnd itle .crend lega elit`e ,zekeqd

,zereayd bgae zevnd bga `ay lk :xn`w

exary xnelk ,mdipy onfa `al ie`xy xnelk

oxcqk milbx ipy:yexit .zekeqd bga `a -

epi`y lke .zekeq ly crend lega ep`iaiy jixv

wx ,mdipya `al ie`x epi`y :xnelk 'eke `a

zevnd bga `le zxvrabga e`iadl aiig epi` -

bga `a :yexit ,`wec `yixe .df zekeqd

."xg`z la meyn e`iadl daeg :xnelk ,zekeqd

`a epi`c `tiq :yexit ,`wec e`l `tiqedvex -

cr oizndl leki `ed ixdy ,dvxi `l m` :xnel

dvxi m` ,mlerl la` .d`ad dpy ly zekeq-

.oiadl lwe .crend lega aixwi
xifp
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.áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà ìkä éøác ¯ úBáãðe íéøãð ìáà£¨§¨¦§¨¦§¥©Ÿ¥§¥¦§
äãBz ïéàéáî ïéà :àéðúc .éàpz éðä ék éàpz éðäå§¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥§©§¨¥§¦¦¨
éðtî úøöòa àìå ,daL õîç éðtî úBvnä âça§©©©¦§¥¨¥¤¨§Ÿ©£¤¤¦§¥
.úBkeqä âça BúãBz íãà àéáî ìáà .áBè íBé àeäL¤£¨¥¦¨¨¨§©©
âçáe úBvnä âça" øîBà àeä éøä :øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥£¥¥§©©©§©
¯ úBvnä âça àaL ìk "úBkqä âçáe úBòeáMä©¨§©©ª¨¤¨§©©©
âça àa àlL ìëå ,úBkeqä âçáe úBòeáMä âça àä§©©¨§©©§¨¤Ÿ¨§©
éaø .úBkeqä âçáe úBòeáMä âça àa Bðéà úBvnä©©¥¨§©©¨§©©©¦
âça BúãBz íãà àéáî :øîBà ïBòîL éaøa øæòìà¤§¨¨§©¦¦§¥¥¦¨¨¨§©
àöBé ïéàå ,äçîN íeMî BúáBç éãé da àöBéå úBkeqä©§¥¨§¥¨¦¦§¨§¥¥

íeMî daâça äãBz ïéàéáî ïéà :øî øîà .äâéâç ¨¦£¦¨¨©¨¥§¦¦¨§©
déøa àcà áø øîà !àèéLt .daL õîç éðtî úBvnä©©¦§¥¨¥¤¨§¦¨£©©©¨§¥
àëä :àaà øa ìàeîL áø dì éøîàå ,÷çöé áøc§©¦§¨§¨§¦¨©§¥©©¨¨¨
íéLã÷ ïéàéáî ïéà :øáñ÷å ,ïðé÷ñò øNò äòaøàa§©§¨¨¨¨¨§¦©§¨¨©¥§¦¦¨¨¦
."áBè íBé àeäL éðtî úøöòa àìå" .ìeñtä úéáì§¥©§§Ÿ©£¤¤¦§¥¤
ìáà" .áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãð :øáñ÷̈¨©§¨¦§¨¥§¥¦§£¨
àîéìéà ?úîéà ."úBkeqä âça BúãBz íãà àéáî¥¦¨¨¨§©©¥©¦¥¨
éðtî úøöòa àìå zøîà àäå ¯ Bîöò áBè íBéa§©§§¨¨§©§§Ÿ©£¤¤¦§¥
ïBòîL éaø .ãòBî ìL Bleça àlà !áBè íBé àeäL¤¤¨§¤¥©¦¦§
úBòeáMä âçáe úBvnä âça" øîBà àeä éøä :øîBà¥£¥¥§©©©§©©¨

úBvnä âça àaL ìk ,"úBkeqä âçáe¯âça àa §©©¨¤¨§©©©¨§©
úBvnä âça àa àlL ìëå ,úBkeqä âçáe úBòeáMä©¨§©©§¨¤Ÿ¨§©©©
é÷úî .úBkeqä âçáe úBòeáMä âça àa Bðéà ¯ó ¥¨§©©¨§©©©§¦

úBáãðe íéøãð ,ïðézìñî éúBlñ àzLä :àøéæ éaø dì̈©¦¥¨¨§¨©¥§©§¦©§¨¦§¨
éâéìt àì àîìò élek ¯ äáø÷äa :ééaà øîà ?àéòaî¦¨£¨£©©©¥§©§¨¨¥¨§¨¨§¦¦
àpz ."øçàz ìá"a déìò í÷éîì ¯ éâéìt ék ,éøLc§¨¥¦§¦¦§¥¨£¥§©§©¥©¨
àlL eléôà ,àðîçø øîà íéìâø ùìL :øáñ àn÷©¨¨©¨Ÿ§¨¦¨©©£¨¨£¦¤Ÿ
ïøãñk àlL ,ïéà ¯ ïøãñk øáñ ïBòîL éaøå ïøãñk§¦§¨§©¦¦§¨©§¦§¨¦¤Ÿ§¦§¨
íãà àéáî :øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .àì ¯¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¥¦¨¨
,áBè íBéa àlà .àn÷ àpz eðééä ¯ ãòBî ìL Bleça àîéìéà ?úîéà ,úBkeqä âça BúãBz¨§©©¥©¦¥¨§¤¥©§©¨©¨¤¨§
éaøa øæòìà éaø ?è÷ðc úBkeqä âç àðL éàîe .áBè íBéa ïéáéø÷ úBáãðe íéøãð :øáñ÷å§¨¨©§¨¦§¨§¥¦§©§¨©©§¨©©¦¤§¨¨§©¦
,øaãî áeúkä BaL "úBkeqä âç" øîàé àì :øîBà ïBòîL éaø àéðúc ,déîòèì ïBòîL¦§§©£¥§©§¨©¦¦§¥ŸŸ©©©¤©¨§©¥

çà äfL øîBì ¯ øîàð änìàöBéå" .íøBb äfL øîBì :øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .ïBø ¨¨¤¡©©¤¤©£©¦¤§¨¨§©¦¦§¥©¤¤¥§¥
øác ìëå ,àéä äáBçaL øác !àèéLt ."äâéâç íeMî da àöBé Bðéàå äçîN íeMî dä¦¦§¨§¥¥¨¦£¦¨§¦¨¨¨¤§¨¦§¨¨¨
éaø dépî àòáãk .Léøôc áb ìò óàc ,àëéøö àì !ïéleçä ïî àlà àa Bðéà äáBçaL¤§¨¥¨¤¨¦©¦¨§¦¨§©©©§¨¥§¦§¨¦¥©¦
øéæð éðéøä" ,"äâéâç éãé da àöàå äãBz éìò éøä" øîBàä :ïðçBé éaøî Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¥©¦¨¨¨¥£¥¨©¨§¥¥¨§¥£¦¨£¥¦¨¦
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dvia(oey`x meil)

ìáàinly,úBáãðe íéøãðl.áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà ìkä éøácixacke £¨§¨¦§¨¦§¥©Ÿ¥§¥¦§
.`ler xaq df `pz

:`xnbd dtiqenéàpz éðäåewlgp md s` ,oldl `ziixaayéðä ék §¨¥©¨¥¦¨¥
éàpz.aeh meia zeacpe mixcp zaxwd oica ,lirlcïéà ,àéðúc ©¨¥§©§¨¥

ïéàéáîoaxwéðtî ,úBvnä âça äãBzd inglàìå .daL õîç §¦¦¨§©©©¦§¥¨¥¤¨§Ÿ
úøöòa,[zereayd bg-],áBè íBé àeäL éðtîea aixwdl xeq`e ©£¤¤¦§¥¤

.zeacpe mixcpa BúãBz íãà àéáî ìáàcrend leglyâç £¨¥¦¨¨¨§©
øîBà àeä éøä ,øîBà ïBòîL éaø .úBkeqä(fh fh mixac),WFlW' ©©¦¦§¥£¥¥¨

,xgai xW` mFwOA Lidl` 'd ipR z` LxEkf lk d`xi dpXA minrR§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥¡Ÿ¤©¨£¤¦§¨
,úBkqä âçáe úBòeáMä âçáe úBvnä âça'd ipR z` d`xi `le §©©©§©©¨§©©ª§Ÿ¥¨¤¤§¥

,aezkd yxcp jke .'mwixìkoaxwça àaLâça àa ,úBvnä â ¥¨¨¤¨§©©©¨§©
âça àa Bðéà úBvnä âça àa àlL ìëå ,úBkeqä âçáe úBòeáMä©¨§©©§¨¤Ÿ¨§©©©¥¨§©
íãà àéáî ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .úBkeqä âçáe úBòeáMä©¨§©©©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¥¦¨¨

z`a BúãBzly aeh meida àöBéå ,úBkeqä âç[dxya zlik`a] ¨§©©§¥¨
,äçîN íeMî BúáBç éãémyl mixg` minly aixwdl jixv oi`e §¥¨¦¦§¨

jk.åmle`,äâéâç íeMî da àöBé ïéàxace ,daeg dzaxwd mvry §¥¥¨¦£¦¨
,daixwdl aiigd dndan `le ,oilegd on `l` `a epi` daegay

.dcez oebk
* * *

df it lre ,`ziixaa zeiepyd zehiyd zyly z` `xnbd zyxtn
:aeh meia zeacpe mixcp zaxwd oica ewlgpy x`aziïéà ,øî øîà̈©©¥

.daL õîç éðtî ,úBvnä âça äãBz ïéàéáî:`xnbd dywn,àèéLt §¦¦¨§©©©¦§¥¨¥¤¨§¦¨
:`xnbd zvxzn .z`f eprinydl `nw `pz jxvp recneáø øîà̈©©

å ,÷çöé áøc déøa àcày yidì éøîàmya df uexizl -ìàeîL áø ©¨§¥§©¦§¨§¨§¥¨©§¥
,àaà øa`l` ,envr bga daxwdl `pzd zpeek oi`àëääòaøàa ©©¨¨¨§©§¨¨

øNòoqipaøáñ÷å ,ïðé÷ñòy `pzd,ìeñtä úéáì íéLã÷ ïéàéáî ïéà ¨¨©§¦¨§¨¨©¥§¦¦¨¨¦§¥©§
ezlik` onfa hrnl mxeby ote`a oaxw aixwdl xeq` ,xnelk

,xzep leqt icil `al lelr df ici lre ,dxez el drawyoi` okle
onf hrnn ixdy ,gqt axra [dlile meil zlk`pd] dcez `iadl

.xzepa elqtie ,meia ziriax dry seq cr ungd ingl zlik`
:`nw `pz xn` cer.áBè íBé àeäL éðtî úøöòa àìåzyxtn §Ÿ©£¤¤¦§¥¤

:`xnbd.áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãð ,øáñ÷`pzd zhiyke ¨¨©§¨¦§¨¥§¥¦§
.lirl `ziixaa

:xn` cer.úBkeqä âça BúãBz íãà àéáî ìáà:`xnbd zxxan £¨¥¦¨¨¨§©©
úîéà,`ianéðtî ,úøöòa àìå zøîà àäå ,Bîöò áBè íBéa àîéìéà ¥©¦¥¨§©§§¨¨©§§§Ÿ©£¤¤¦§¥

.áBè íBé àeäL:`xnbd daiyn.ãòBî ìL Bleça àlà ¤¤¨§¤¥
:oerny iax zrc zx`an `xnbdøîBà àeä éøä ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥£¥¥

.'úBkeqä âçáe úBòeáMä âçáe úBvnä âça',yexcl yieìkoaxw §©©©§©©¨§©©¨
àa àlL ìëå ,úBkeqä âçáe úBòeáMä âça àa ,úBvnä âça àaL¤¨§©©©¨§©©¨§©©§¨¤Ÿ¨

úBkeqä âçáe úBòeáMä âça àa Bðéà ,úBvnä âça.,`xnbd dxaqe §©©©¥¨§©©¨§©©
ingl meyn gqtd lka dcez daxw oi`y myky yexcl ezpeeky
`l s`e ,zekeqd bg lkae zxvra daxw dpi` ok enk ,day ungd

:dywn okle ,cren ly elegaé÷úî,àøéæ éaø dì óoi` `lde ©§¦¨©¦¥¨
crend lega daxwd xeq`l llk `xaqcïðéúlñî éúelñ àzLä©§¨©¥§©§¦¨

,crend jxevl xaegnd on mivr hewll elit` ea xzed ixd -
zaxwdàéòaî úBáãðe íéøãð.xzeny [xnel jixv oi`-] §¨¦§¨¦©§¨

:`xnbd zayiinäáø÷äa ,éiaà øîàdcez lyàì àîìò élek ¨©©©¥§©§¨¨¥¨§¨Ÿ
éøLc éâéìt,zekeq ly crend legaéâéìt ékiaxe `nw `pz §¦¥§¨¥¦§¦¥

,oernyonfd izndéìò í÷éîì[xearl ,eilr cenrl-]ìá'a §¥©£¥§©
.'øçàzxn`py dnn (:c dpyd y`x) minkg eyxcyfh mixac) §©¥

LiwFl` 'd ipR z` LxEkf lk d`xi dpXA minrR WFlW' ,(fh¨§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥¤¤
`le ,zFMQd bgaE zFraXd bgaE zFSOd bgA ,xgai xW` mFwOA©¨£¤¦§¨§©©©§©©¨ª§©©ª§Ÿ
,'dpXA minrR WFlW' azkil did ice .'mwix 'd ipR z` d`xi¥¨¤¤§¥¥¨¨§¨¦©¨¨

xdybgA' xn`p dnle ,mincewd miweqta milbxd exkfed i§©

el` milbx zylyy epcnll ,'zFMQd bgaE zFraXd bgaE zFSOd©©§©©¨ª§©©ª
milbx dyly exary oeike ,xcpd melyzl dxez drawy onfd md
ewlgp df oiprae .'xg`z la' ly e`la xaer excp z` mliy `le

:`ziixaa mi`pzdìL øáñ àn÷ àpzíéìâø Lmzqàðîçø øîà ©¨©¨¨©¨Ÿ§¨¦¨©©£¨¨
e ,e`ld ly epnfleléôàexar m`ïøãñk àlLokle ,aezka xen`d £¦¤Ÿ§¦§¨

lega dp`iai dcez mc` aiiegn m`y ,daeh dvr `nw `pz ozp
oeik ,dxcp dzr wxy s`e ,lbxl eziilr onfa zekeq ly crend
iptn ,`l zxvrae ,day ung meyn d`iadl lkei `l gqtay
milyexil zelrl jxhvie ,aeh meia miaxw zeacpe mixcp oi`y
laa dilr xeari mxha daixwdl ick ,zxvr mcew ztqep mrt

.xg`z,øáñ ïBòîL éaøåmilbx dyly exaryk `weecïøãñk §©¦¦§¨©§¦§¨
,aezka xen`dïéà,xg`z laa xaer -exar m` la`àlL ¦¤Ÿ

àì ,ïøãñkxnelk ,zevnd bga `ay lk ,`ed eixac yexite .xaer §¦§¨Ÿ
e` zereayd bga `a ,gqta e`iadl leki dide gqtd mcew xcpy
`a `ly lk j` .xg`z laa xeari okn xg`l la` ,zekeqd bga
xcpy meyn gqta e`iadl did leki `ly ,xnelk ,zevnd bga
`l` ,eixg`ly zekeqd bgae zereayd bga `a epi` ,eixg`l
xaer oi`y oeik ,dixg`ly dpyd ly zekeqa mb e`iadl leki

.oxcqk milbx yly eilr exariy cr xg`z laa
* * *
:xfrl` iax ixac zx`an `xnbd,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¥
.úBkeqä âça BúãBz íãà àéáî:`xnbd zxxanúîéà,`ian ¥¦¨¨¨§©©¥©

,àn÷ àpz eðééä ,ãòBî ìL Bleça àîéìéà.eixac lr siqed dne ¦¥¨§¤¥©§©¨©¨
àlàezpeek gxkdaíBéa ïéáéø÷ úBáãðe íéøãð ,øáñ÷å .áBè íBéa ¤¨§§¨¨©§¨¦§¨§¥¦§
.áBèzia ixacly xaeqd ,(`"r) lirl xfrl` oa oerny iaxke

ipde' `xnbd dxn`y dn dfe .aeh meia dacp inly miaxw lld
.'i`pz ipdk i`pz
:`xnbd zl`eyè÷ðc úBkeqä âç àðL éàîe`lde ,xfrl` iax ©§¨©©§¨©

:`xnbd daiyn .ok `ed aeh mei lkaïBòîL éaøa øæòìà éaøhwp ©¦¤§¨¨§©¦¦§
okøîàé àì ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc .déîòèìweqta aezkd §©£¥§©§¨©¦¦§¥ŸŸ©

,xg`z la oiprl yxcpdL ,'úBkeqä âç'ixdáeúkä Baeiptly ©©¤©¨
,øaãîdxezd dxfgy s`e .'mini zraW Ll dUrY zMQd bg' §©¥©©ªŸ©£¤§¦§©¨¦

ly e`ll raewd onfd mdy epcnll ick milbxd lk z` zepnl
miwqer ixdy ,zekeqd bg xikfdl dl did `l ,xen`k xg`z la

.epiipra el` miaezke,øîàð änìickïBøçà äfL øîBìxcql ¨¨¤¡©©¤¤©£
zekeqe zxvr gqt exar m` wxe ,xg`z la oiprl raewd milbxd

.xg`z laa xaer ,df xcq it lrïBòîL éaøa øæòìà éaøwleg ©¦¤§¨¨§©¦¦§
e,øîBàick `ed 'zekeqd bg' aezkd xikfdy dnL øîBìbgäf ¥©¤¤

calad `edíøBb,zekeq mcew xcp m` s`e ,xg`z laa xearl ¥
bga ezcez mc` `ian' ,xn` okle .df e`la eixg`l cin xaer

.xg`z laa xearl `ly ick ,'zekeqd
* * *

:xfrl` iax ixac jynd z` zyxtn `xnbdda àöBéå[dceza-] §¥¨
:äâéâç íeMî da àöBé Bðéàå ,äçîN íeMî¦¦§¨§¥¥¨¦£¦¨

:`xnbd dywnàèéLtdbibg ixdy ,dbibg meyn da `vei epi`y §¦¨
,àeä äáBçaL øác,''dl bg Fz` mzBge' (`n bk `xwie) xn`pkìëå ¨¨¤§¨§©Ÿ¤Ÿ©©§¨

,ïéleçä ïî àlà àa Bðéà äáBçaL øáczeacpe mixcpn `le ¨¨¤§¨¥¨¤¨¦©¦
:`xnbd zvxzn .excp meyn mda cnere aiiegnyàëéøö àìŸ§¦¨

`l` ,dbibg meyn da `vei epi`y eprinydlLéøôc áb ìò óàc§©©©§¨¦
.liren epi` ,dbibg zaeg ici da `viy dcezd xcpy drya

eéìò éøä øîBàä ,ïðçBé éaøî Lé÷ì ïa ïBòîL éaø dépî àòaãk§¦§¨¦¥©¦¦§¤¨¦¥©¦¨¨¨¥£¥¨©
da àöàå ,äãBzs`äâéâç éãé`veie ,e`pz liren m`d ,lbxa ¨§¥¥¨§¥£¦¨

xn`y ina wtzqdl yi oke .`l e` ,dbibg zaeg ici dcezaéðéøä£¥¦
,øéæð̈¦
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צריך לכפות את עצמו בכמה גדרים וסייגים ודקדוקי סופרים ולהיות קדש עצמך במותר לך, שכל זה הוא עניין של אכזריות. שחורות 
כעורב.

ממאמר יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ח



xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dvia(ipy meil)

çlâàåmcew izexifp xnba `iadl ilry zepaxwd z` `ia` - ©£©©
,ixry z` glb`y,eäî ,éðL øNòî úBònîexeaic liren m`d ¦¨©£¥¥¦©

.`l e` ,el` zernn m`iadl lekiedéì øîàxcpy df ,opgei iax ¨©¥
`ed ixd ,i`pza dcezøeãð,[dceza aiige ,excp lg-]àöBé Bðéàå ¨§¥¥

`ed ixd ,i`pza zexifp xcpy df oke ,dbibg ici daBðéàå ,øéæð̈¦§¥
çlâîenvr lr laiwy oeiky .ipy xyrn zernn zepaxw lr §©¥©

deabl ezxin`y ,aiigzp cin ,xifp zeidl e` ,dcez `iadl
leki epi` aey i`pz `ll excp lg xaky xg`le ,heicdl ezxiqnk

:eilr zepzdl
* * *

:dnec oic d`ian `xnbdàøáb àeääzenl cner didyeäì øîàc ©©§¨§¨©§
,[mixg`l-]déì eáä[el epz-]ézøa áéñðìå ,éðBìôì éæeæ äàî òaøà ¨¥©§©§¨¥¦§¦§¦§¦§©¦

.iza z` `yie -äàî òaøà ,àtt áø øîàfefìé÷Lxnelk ,gwi - ¨©©¨¨©§©§¨¨¦
,mda dkfdézøáe,[ozepd ly ezae-],áéñð àì éòa éà ,áéñð éòa éà §©¥¦¨¥¨¦¦¨¥Ÿ¨¦

:`xnbd zyxtn .zad i`eyipa dielz dpznd oi`eàîòèoi`y ©£¨
meyn ,dpznl i`pzk miaygp oi`eypddéì eáä øîàcrax` §¨©¨¥

,fef ze`náéñðìå.oi`eyipd i`pzl dpizpd ieeiv micwde ,izaìáà §¦§¦£¨
øîà éà,jetd xcqaáéñðì,izadéì eáäåixd ,fef ze`n rax` ¦¨©¦§¦§¨¥

,ok lre ,dp`yiy i`pza `id dpizpdáéñð éàzad z`ìé÷Lz` ¦¨¦¨¦
,dpznd:ìé÷L àì ,áéñð àì éàå§¦Ÿ¨¦Ÿ¨¦

* * *
,àzòîL àäì øîà÷å øîéøî áéúéici z`vl i`pz liren oi`y ¨¦§¥©§¨¨©§¨§©§¨

xyrn zernn ezexifp zepaxw z` `iadl `l oke ,dceza dbibg
,ipydéLôðc déîMî.`ira oeyla `le ,dweqt dkldk ,envrn - ¦§¥§©§¥

,dì ezéðúî éëä ïezà ,øîéøîì àðéáø déì øîàla`àòaãk ïðà ¨©¥¨¦¨¦§¥©©¨¦©§¦¨£©§¦§¨
,ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø dépéî,oicd oky eaiydedì ïðéðúî: ¦¥¥¨¦¥©¦¨¨©§¦¨¨

* * *
meia mikneq m`d lld ziae i`ny zia zwelgn epizpyna epipy
`xnbd zrk dxaqe ,mzaxwd mcew dgnye dbibg inly lr aeh
.`l e` dkinqa miaiig daeg inly m`d `id zwelgndy

:df itl da oecl yiy `ziixa `xnbd d`ianedén÷ àpz éðz̈¥©¨©¥
[iptl `pz dpy-],àaà øa ÷çöé éaøcoxd` zlera xn`p §©¦¦§¨©©¨

,deehvpy itk mi`elinl ipinyd meia daixwdyúà áø÷iå'©©§¥¤
,'ètLnk äNòiå äìBòäcr xn`p `l ef oirk daeg zlera `lde ¨¨©©£¤¨©¦§¨

daixwdy aezkd zpeek gxkdae ,htyn mey dkúìBò ètLîk§¦§¨©
,äáãðe ,`xwie zyxta xen`dãnìaezkdäðeòhL äáBç úìBò ìò §¨¨¦¥©©¨¤§¨

äëéîñ.dacp zlerkdéì øîà,`pzl `a` xa wgvi iaxCì øîàc §¦¨¨©¥§¨©¨
épîdpey jpdy ef `ziixa zhiy -c ,àéä éànL úéajkn gken ©¦¥©©¦§

c dkinqn daeg inly exhtyéøîb àì[micnl oi`y-]äáBç éîìL Ÿ¨§¥©§¥¨
a` oipaa,äáãð éîìMî`idy dacpl dn jextl yiy meyn ¦©§¥§¨¨

inlyl dpnn cenll oi`e ,dilr jenql dxezd daiig okle ,dievn
ok lre ,dacp zlern daeg zler cenll oi` mb df itle .daeg

.dkinqa daiigl ick ,`ziixaa dxen`d dyxcl ewwfedéàc§¦
zhiyaìlä úéac ,zxzein dyxcdy dyw ,dzpypéøîâc ïåék ¥¦¥¥¨§¨§¥

a dkinq aeig [micnl-]äáBç éîìLa` oipaa,äáãð éîìMîok m` ©§¥¨¦©§¥§¨¨
àø÷ éòaz àì énð äáBç úìBò,dkinq dpirhdléøîâcoipaa dl ©¨©¦Ÿ¦¨¥§¨§¨§¥

a`.äáãð úìBòî:`xnbd dgecäáBç éîìL ìlä úéác éànîe ¥©§¨¨¦©§¥¦¥©§¥¨
,éøîb äáãð éîìMîzlern cenll mdl yi daeg zler mb df itle ¦©§¥§¨¨¨§¥

.dacpàîìc,dacpn daeg cenll xyt` i`y micen lld zia mb ¦§¨
a` oipaa daeg inlya dkinq aeigeúìBòå ,éøîb äáBç úìBòî¥©¨¨§¥§©

àôeb äáBç,[dnvr-]àø÷ àéòawxy ,dkinqa daiigl 'htynk'c ¨¨¨£¨§¨
inlyl dpnn cenll xyt` ,daeg zlera dkinq epcnly xg`

d ixacl dxn`p `ziixad ok m`e .dl minecd daegdywn .lk

c ok xnel oi` i`ce :`xnbdéøîb àìc äáãð éîìMî àðL éàîzia ©§¨¦©§¥§¨¨§Ÿ¨§¥
jextl yiy meyn ,daeg inlya dkinq aiigl lldïééeöî ïkL¤¥§¦

s` ok m` ,daeg inlyn xzei ,mdéøîb àì énð äáBç úìBòî¥©¨©¦Ÿ¨§¥
dperh daeg zler `weecy jextl yiy meyn ,daeg inlyl

dkinqïkLdaxwìéìkdaeg inly ok oi`y dn ,gafnd lr ¤¥¨¦
lld zial oipn ok m`e ,milrale mipdkl dlik`l ozip mxyay

:`xnbd zayiin .dkinq miperh dgnye dbibg inlyy(àlà)¤¨
cenll oi` lld zial mby ,dzpyp lkd ixacl `ziixad ok`
dkinq lr cnll aezkd zyxc z` jixv okle ,dacpn daeg
zngn ,daeg inlyl cal dpnn cenll oi` ok`e ,daeg zlera

mpn` ,dxen`d `kxitd¯ àéiðéaî àéúàdkinq ep` micnl ¨§¨¦¥©¨
,[daeg zlere dacp inly-] mdipy oian deyd cva daeg inlyl
mdy daeg inly s` ,dkinq oiperhy dacp inlya epivn dn
dacp inlyl dn ,jextz m`e .dkinq miperh mzenk minly
,gikez daeg zler ,aiydl yi .dkinq miperh okle ,oiievny
.daeg inly zeaxl yi ok enke ,dkinq dperh dievn dpi`y s`y
yi .dkinq dperh okl ,lilk `idy daeg zlerl dn ,jextz m`e
mpi`y it lr s` dkinq miperhy ,egikei dacp inly ,aiydl
iptn dkinqd mrh oi`y gikedl yi daeg zlern ik `vnp .lilk
iptn dkinqd mrh oi`y egikei dacp inlye ,oaxwd zegiky
deyd cvd zngn `ed dkinqd mrh gxkdae ,lilk oaxwdy
lky mdn cenll yie .mikqp miperhe cigi oaxw mdy ,mdipyay
lld zia mixaeq okle ,dkinq oerh mikqp oerhd cigi oaxw

.dkinq miperh daeg inlyy
mixqe`d i`ny zia zpeeky zehiyta hwp `a` xa wgvi iax

inly lr aeh meia jenqlllk oi` mzrcly iptn `ed ,miaxwd m
:eixac lr `xnbd dywn .daeg inly lr jenql aeigåikéøáñ §¨§¥

éànL úéayäëéîñ eòa àì äáBç éîìLmdyk `l s`e ,llk ¥©©©§¥¨Ÿ¨§¦¨
.lega miaxwúéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,éñBé éaø øîà ,àéðúäå§¨©§¨¨©©¦¥Ÿ¤§§¥©©¥

éøvL ,dîöò äëéîqä ìò ìläC`l` ,daeg inlya s` dze`ìò ¦¥©©§¦¨©§¨¤¨¦©
Bðéà ,íéøîBà éànL úéaL .äèéçL äëéîñì óëz ìò ,e÷ìçp äî©¤§§©¥¤¦§¦¨§¦¨¤¥©©§¦¥

éøöCxeqi` z` exizd `l okle ,dkinql dhigyd jinqdl ¨¦
.aeh mei axrn jenql xyt`y oeik ,dkinqa yiy zeaydúéáe¥

éøö ,íéøîBà ìläCxg`ne ,dkinqd xg`l cin dhigyd didzy ¦¥§¦¨¦
dkixv dkinqd s` ,aeh meia `ed dbibgde dgnyd zhigy onfe

.aeh mei axrn `le ea `weec zeyridl
,i`ny zia zhiy xe`iaa `id mi`pz zwelgn :`xnbd zvxzn

`a` xa wgvi iaxeéñBé éaø øîà ,àéðúc ,àpz éàä ék øîàc àeä§¨©¦©©¨§©§¨¨©©¦¥
äëéîñì óëz ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,äãeäé éaøa§©¦§¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¥¤¦§¦¨

éøvL ,äèéçLC`l` .dkinq oerhd oaxwa `dzy,e÷ìçp äî ìò §¦¨¤¨¦©©¤§§
dîöò äëéîqä ìò,daeg inlya `id dperh m`éànL úéaL ©©§¦¨©§¨¤¥©©

éøö Bðéà íéøîBàéøö ,íéøîBà ìlä úéáe ,C.C §¦¥¨¦¥¦¥§¦¨¦
* * *

äNòî ,ïðaø eðzàéáäL ï÷fä ìläaz`BúìBò[di`x zler-]äøæòì ¨©¨¨©£¤§¦¥©¨¥¤¥¦¨¨£¨¨
ickáBè íBéa äéìò CBîñì.daixwdleéànL éãéîìz åéìò eøáç ¦§¨¤¨§¨§¨¨©§¦¥©©

,Bæ äîäa ìL dáéh äî Bì eøîà ,ï÷fädvx `l ezepzepr aexne ©¨¥¨§©¦¨¤§¥¨
e melyd iptn dpiye mdnr gkeezdl,àéä äá÷ð ,íäì øîàdpi`y ¨©¨¤§¥¨¦

,cala mixkfd on d`ad dlerl dxykíéîìL éçáæìebg ly §¦§¥§¨¦
,dáðæa íäì LkLk ,äéúàáä`id daiwpy mzerhdl,.íäì eëìäå £¥¦¨¦§¥¨¤¦§¨¨§¨§¨¤

òBa÷ì eLwáe ,ìlä úéa ìò éànL úéa ìL íãé äøáb íBiä BúBàå§©¨§¨¨¨¤¥©©©¥¦¥¦§¦§©
ïúBîk äëìä.aeh meia daxw di`x zler oi`yãçà ï÷æ íL äéäå £¨¨§¨§¨¨¨¨¥¤¨

úéák äëìäL òãBé äéäL ,BîL àèea ïa àááe ,ï÷fä éànL éãéîìzî¦©§¦¥©©©¨¥¨¨¤¨§¤¨¨¥©¤£¨¨§¥
e ,ìläi`ny ziak dkld erawi `ly ickçìL ¦¥¨©
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כאשר הנשמה נמצאת למטה, אומרת . . שחורה אני ונאווה, היינו, שחורה אני מצד הירידה למטה, שהיא ירידה גדולה ביותר, מאיגרא 
רמה לבירא עמיקתא, שהרי בהיותה למטה, נמצאת היא במעמד ומצב שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.

ממאמר יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ח



רמי
ezny in` cenr k sc ± iyily wxt`nei

éðù øùòî úåòîî çìâàå,ezglbz meia aezkd eilr xfby zepaxw -dpw`zernn

.ipy xyrnøåãð.dbibg ici da `vei epi`e ,dcezd lr -çìâî åðéàå øéæðzernn -

dxiqnk deabl dxin`c ,aiigzp - "ilr ixd" xn`c oeikc ,oilegd on `l` xyrn

.`id `zlin e`l - zpn lr xn` xcd ike ,heicdlàøáâ àåäädzin zngn devn -

.didàúòîù àäìxne`dc -dcez ilr ixd"

."dbibg ici da `v`eäéùôðã äéîùî`le -

:dxn` eil`n `l` ,`ira oeyla dl xn`

,dbibg ici da `v`e dcez ilr ixd xne`d

xifp ipixdxecp - ipy xyrn zernn glb`e

.glbn epi`e xifp ,`vei epi`eåúéðúî éëä ïåúà
äì.opgei 'xc dinyn `le ,dil`n -àòáãë ïðà

äì ïðéðúî ïðçåé 'øî ùé÷ì ùéø äéðéîxcd`c -

x dil.ikd opgei 'äìåòä úà áø÷éåmei zler -

ipinyoxd` lr aezkd lihdy ,mi`eln ly

li`e z`hgl xwa oa lbr jl gw" :meil daeg

`xwie) "mininz dlerl.(hèôùîë äùòéå-

jigxk lr - daeg zlera xen`d htyn dn

,xn`w "`xwie"a dacp zlera yxetnd htynk

lyae .exn`p my minlye dler ihtyn lky

"mkn aixwi ik mc`" aizkc ,aezkd xac dacp

jnqe" mzd aizke ,aixwi dvxiykl :rnyn -

daeg zlera aizkc "htynk" i`d `z`e ."eci

dkinq orhzy dilr cnllihtyn x`yk

.dacpäéì øîàx -.`pzl wgvi 'éðî êì øîàã
oipaa dl xnb `le ,ikdl `xw jixhvi`c `d -

dperhe dler `idy dacpa epivn dnc a`

oerhz dzenk dler `idy daeg s` - dkinq

.dkinqàéä éàîù úéá:oizipzna xn`c -

oi`e ,daeg ody aeh mei ly minly oi`ian

dkinqc meyn - i`n `nrhe .odilr oikneq

minly gaf m`e" ,dacp inlya ,aizk "`xwie"a

daeg opixnb `l :ixaq `we ,'ebe "eci jnqe epaxw

:opikxtc .dacpnlka dievn oky - dacpl dn

dvxiy dryacpzidpi`y daega xn`z ,`iaie

`l`dkinq `igc `l ,jkld ,aiigziykl

e`l i` ,inp daeg zler ,jkld .aeh mei edcic

hxtc`ira ded `l - "htynk" `xw da

daegc ,dkinq.opixnb `l dacpnúéáã éàîîå
'åë ììä`l dacpn daeg mlerl `nlc -

daeg lld zia `l` ,opixnbdaegn- ixnb

daeg inlyzlerndaeg zler ,jkld .daeg
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oiaxw zeacpe mixcp ,le`y `a` ,xaq xne ,egikei

.egikei zeacpe mixcp xn`w `lcn ,aeh meia

mixcp :xg` yexit yxtn did l`eny epax axde

egikei zeacpeoebk heicdl wlg yiy mewna -

i`na .zeler oebk deabl 'ixeq`e ,minly

meia oiaxw zeacpe mixcp xaq `nw `pz ?ibltnw

oebk heicdl xzeny mewna xn`wcn ,aeh

dil `xiaqc `nl` ,zeacpe mixcp eedc minly

,aeh meia oiaxw zeacpe mixcpc `nw `pzl

deabl oixeq`e,le`y `a` la` .dler oebk -

'ek dnezq jzxiky mewna dne xn`crnyn -

mixcpc dil `xiaqc `nl` .minlyc elit`

:`yexit i`dl dywe .aeh meia oiaxw oi` zeacpe

xn` (mye `,fn migqt) "oixaer el`" wxtac

`le "mkl" :xn`c ,le`y `a`k dl xaqe :`icda

zeacpe mixcp la` :rnyn .mieblmeia oiaxw -

"mkl" ,xnel dil iwen `lcn .aeh.deabl `le -

zeacpe mixcpc le`y `a`l dil `xiaqc `nl`

.oey`x yexitk d`xp okl .aeh meia oiaxw

íëì"mkl" iyxc inp lld zia - miebl `le

,zeacpe mixcp ihernl deabl `le

ligznd xeaca `,ai) `nw wxta yxitck

.dil `wiqtc mialke mieb hwp `l` ("hgeyd"

éàî`nip :xn`z m`e - `nhpy oebk ediipia

e` mixeni` e`nhpy oebk ediipia `ki`c

wixf `axlc ,eca`py,xya `ki`e li`ed -

`ped ax xa daxlee`nhpy oeik wixf `l -

daxc :i"vewn oeyny epax axd uxize .oixeni`d

lr mcd z` wxefc `axc `dl dcen `ped ax xa

ytp lke` jxev iedc ,dlik`a xizdl zpn

xn`wc ,dilr siqen `ed la` .aeh mei zgnye

xya `nhp elit`zpn lr mcd z` wxef -

`di j`id :dyw la` .axrl oixeni` xihwdl

lk oixeni` :mzd xn` `d ?dlik`a xzen xyad

`dc ,lik`zn `l xya ixhwn `lc dnk

`akrn `l oixeni` zxhwdc`kid ilin ipd -

edpzi`c `kid la` .eca`p e` e`nhpy ,edpzilc

e` e`nhpy ixiin `kdc :mivxzn yie !iakrn -

`ki`c `nil ok m`c ,`xidp `le .eca`pediipia

:cere .wixf daxle wxf `l `axlc ,miiw lkdc

iyak xn`wc ,edpzi`c ab lr s` rnyn jenqac

dzid m`e ,lk`i xyade wxfi mcd 'eke zxvr

zayzpn lr ,dvxed wxf m`e .wexfi `l -

it lr s`e ,edpzi`c ixiinc `nl` .'eke xihwdl

:xnel yie !lk`i xyade wxfi mcd aeh meia ok

ceran oixeni`d xihwdl leki oi`e li`ed ,`kdc

mei.e`nhp e` eca`p eli`k ied -
la`

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

,äøæòa ïãéîòäå íéìLeøéaL øã÷ ïàö ìk àéáäå§¥¦¨Ÿ¥¨¤¦¨©¦§¤¡¦¨¨£¨¨
BúBàå .CBîñéå àáé ¯ CBîñì äöBøL éî ìk øîàå§¨©¨¦¤¤¦§¨Ÿ§¦§§
,ïúBîk äëìä eòá÷å ìlä úéa ìL ïãé äøáb íBiä©¨§¨¨¨¤¥¦¥§¨§£¨¨§¨
äNòî áeL .íeìk øáca øòøòL íãà íL äéä àìå§Ÿ¨¨¨¨¨¤¦§¥©¨¨§©£¤
BúìBò àéáäL ìlä úéá éãéîìzî ãçà ãéîìúa§©§¦¤¨¦©§¦¥¥¦¥¤¥¦¨
éãéîìzî ãçà ãéîìz Bàöî .äéìò CBîñì äøæòì©£¨¨¦§¨¤¨§¨©§¦¤¨¦©§¦¥
äî :Bì øîà ?äëéîñ Bf äî :Bì øîà .éànL úéa¥©©¨©©§¦¨¨©©
:ééaà øîà .Bì Cìäå ,äôéæða B÷zL !?ä÷éúL Bf§¦¨¦§¦§¦¨§¨©£©©©¥
¯ àúlî déøáç déì øîàc ïðaøî àáøeö éàä ,Ckìä¦§¨©§¨¥©¨©©£©¥©§¥¦§¨
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?dBábì øzenL ïéc Bðéà ¯ èBéãäì øzenL íB÷î̈¤¨©¤§¥¦¤¨©¨
øzenL ,eçéëBé úBáãðe íéøãð :éànL úéa íäì eøîà̈§¨¤¥©©§¨¦§¨¦¤¨
äî :ìlä úéa íäì eøîà !dBábì øeñàå èBéãäì©¤§§¨©¨¨§¨¤¥¦¥©
úìBòa øîàz ,ïîæ íäì òeá÷ ïéàL ¯ úBáãðe íéøãðl¦§¨¦§¨¤¥¨©¨¤§©Ÿ©§©
:éànL úéa íäì eøîà .ïîæ dì òeáwL ¯ äéiàø§¦¨¤¨©¨§©¨§¨¤¥©©
íBéa âç àlL éî :ïðúc ,ïîæ dì òeá÷ ïéà Bæ óà©¥¨©¨§©¦§©¦¤Ÿ©§

âç ìL ïBLàø áBè¯,Blek ìâøä ìk CìBäå ââBç ¦¤©¥§¥¨¨¤¤
:ìlä úéa íäì eøîà .âç ìL ïBøçàä áBè íBéå§¨©£¤©¨§¨¤¥¦¥
¯ âç àìå ìâøä øáò :ïðúc ,ïîæ dì òeá÷ Bæ óà©¨©¨§©¦§©¨©¨¤¤§Ÿ©
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éBâì àìå íëì ¯ "íëì" øîBì ãeîìz äîíëì ,í ©©§©¨¤¨¤§Ÿ§¦¨¤

ìa døîBà ìeàL àaà .íéáìëì àìåäîe :úøçà ïBL §Ÿ¦§¨¦©¨¨§¨§¨©¤¤©
íB÷îa ,äçeút Eaø úøék äîeúñ EúøékL íB÷îa¦§¤¦¨§§¨¦©©§§¨¦§
ïëå ?äçeút Eaø úøékL ïéc Bðéà ¯ äçeút EúøékL¤¦¨§§¨¥¦¤¦©©§§¨§¥

ðçìeL àäé àlL ïécaéàîa .ï÷éø Eaø ïçìeLå àìî E ©¦¤Ÿ§¥§¨§¨¥§§©©§¥¨§©
,áBè íBéa ïéáø÷ úBáãðe íéøãð :øáñ øî ?éâìtî à÷̈¦©§¦¨¨©§¨¦§¨§¥¦§
éøáãì :àðeä áø øîà .áBè íBéa ïéáø÷ ïéà :øáñ øîe¨¨©¥§¥¦§¨©©¨§¦§¥
àîéz àì ,áBè íBéa ïéáø÷ ïéà úBáãðe íéøãð øîBàä̈¥§¨¦§¨¥§¥¦§¨¥¨
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÷øBæ :øîà àáø ?éàî èçLå øáò ,áBè íBéa ïéáø÷§¥¦§¨©§¨©©¨¨¨©¥
áø øa äaø .äìéëàa øNa øézäì úðî ìò ícä úà¤©¨©§¨§©¦¨¨©£¦¨©¨©©

eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .áøòì ïéøeîéà øéè÷äì úðî ìò ícä úà ÷øBæ :øîà àðeä¨¨©¥¤©¨©§¨§©§¦¥¦¨¤¤©¥©§¦¨¥©§
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dvia(ipy meil)

øã÷ ïàö ìk àéáäål`rnyi-][Ldid,äøæòa ïãéîòäå ,íéìLeøéa §¥¦¨Ÿ¥¨¤¦¨©¦§¤¡¦¨¨£¨¨
CBîñì äöBøL éî ìk ,øîàå,dii`x zler aixwdleàáélehie §¨©¨¦¤¤¦§¨Ÿ

el`nCBîñéå.aixwieåjk ici lrìlä úéa ìL ïãé äøáb íBiä BúBà §¦§§©¨§¨¨¨¤¥¦¥
,i`ny zia lrøáca øòøòL íãà íL äéä àìå ,ïúBîk äëìä eòá÷å§¨§£¨¨§¨§Ÿ¨¨¨¨¨¤¦§¥©¨¨

:íeìk§
áeLdidäNòî,mcewd dyrnd xg`lúéa éãéîìzî ãçà ãéîìúa ©£¤§©§¦¤¨¦©§¦¥¥

àéáäL ,ìläz` aeh meia,äøæòì BúìBòoiekzde.äéìò CBîñì ¦¥¤¥¦¨¨£¨¨¦§¨¤¨
éànL úéa éãéîìzî ãçà ãéîìz BàöîeBf äî ,Bì øîàdäëéîñ §¨©§¦¤¨¦©§¦¥¥©©¨©©§¦¨

.i`ny zia zrck `ly ,zeyrl jzrcayBì øîàzia cinlz ¨©
,lwyn eze` lr lldä÷éúL Bf äî,xnelk ,da feg`l jl didy ©§¦¨

.wzey jpi` recnäôéæða B÷zLdld egipde ,ef.Bì Cìäå ¦§¦§¦¨§¨©
Ckìä ,éiaà øîà[okl-],df dyrnn cenll yiïðaøî àáøBö éàä ¨©©©¥¦§¨©§¨¥©¨¨

àúlî déøáç déì øîàc,[aix ly xac-]éôè àúlî déì øcäì àì §¨©¥©§¥¦§¨Ÿ©§©¥¦§¨§¥
déøáç déì øîàc éànîitkn xzei mixac zekix`a el aiyi `l - ¦©§¨©¥©§¥

myk ,enr aixl ligzd dldyeäéàc[i`ny zia cinlz]déì øîà §¦¨©¥
déì øcäî à÷å ,äëéîñ Bf äî[lld zia cinlz el aiyde-]Bf äî ©§¦¨§¨©§©¥©

,ä÷éúL:xzei `le §¦¨
* * *

i`ny zia ly mzwelgn mrh zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:aeh meia dii`x zler zaxwd oica ,lld ziaeíäì eøîà ,àéðz©§¨¨§¨¤

,éànL úéáì ìlä úéax zlery `ed xnege lw `ldedaixw dii` ¥¦¥§¥©©
,aeh meiaøeñàL íB÷îa äîedk`ln mey ea zeyrlìjxev ©§¨¤¨§

,èBéãä,zaya epiideøzeîdk`ln zeyrldBáâìaixwdle ¤§¨§¨©
,reaw mpnfy oitqene oicinzøzenL íB÷îzk`ln ea zeyrl ¨¤¨

ytp lke`,èBéãäì,aeh mei epiideøzenL ïéc Bðéàzek`ln lk ea §¤§¥¦¤¨
zekxvpdìzlik`,dBáâ.dii`x zler s`e,éànL úéa íäì eøîà §¨©¨§¨¤¥©©

L ,eçéëBé úBáãðe íéøãðixdøzenmeia ytp lke` zk`ln zeyrl §¨¦§¨¦¤¨
aehìjxevå ,èBéãäz`f lkaøeñàzeacpe mixcp ea aixwdl §¤§§¨

ìjxevdBáâ.mkzhiyl s`,ìlä úéa íäì eøîà,jkn gikedl oi` §¨©¨§¨¤¥¦¥
okyïîæ íäì òeá÷ ïéàL úBáãðe íéøãðl äîaeh meia maixwdl ©¦§¨¦§¨¤¥¨©¨¤§©

,heicdn xnege lwa aeh meia mxizdl oi` ok lre ,`weecøîàzŸ©
,ïîæ dì òeáwL äéiàø úìBòaaeh meia dhigyd dxzed m`e §©§¦¨¤¨©¨§©

.ef dlera s` dxzedy oky lk ,heicdlóà ,éànL úéa íäì eøîà̈§¨¤¥©©©
dii`x zlerïîæ dì òeá÷ ïéà Bædl yi `l` ,aeh meia `weec ¥¨©¨§©

.mini dray lk oinelyzïðúc,(.h dbibg)âç àlL éî`iad `l-] ¦§©¦¤Ÿ©
[dbibgCìBäå ââBç ,âç ìL ïBLàø áBè íBéam`iane,Blek ìâøä ìk §¦¤©¥§¥¨¨¤¤

åa mbâç ìL ïBøçàä áBè íBé.[zxvr ipiny-] zekeqdíäì eøîà §¨©£¤©¨§¨¤
óà ,ìlä úéadii`x zlerïðúc ,ïîæ dì òeá÷ Bæ,(my)ìâøä øáò ¥¦¥©¨©¨§©¦§©¨©¨¤¤

Búeéøçàa áéiç Bðéà ,âç àìåoi`e ,lbxd xg`l e`iadl oaxwd ly §Ÿ©¥©¨§©£¨
zler ly reawd dpnfk aeh mei aygp ok lre ,enilydl dpwz el
e` ryti `ny ,crend leg inil dzaxwd zegcl oi`y ,dii`xd

qp`i.d`iadl lkei `l aeye ,mda dp`iai `le
øîàð øák àìäå ,éànL úéa íäì eøîàlke` zk`ln xzid xewna ¨§¨¤¥©©©£Ÿ§¨¤¡©

,hrnl yie ,'mkl dUri FCal `Ed' ,(fh ai zeny) aeh meia ytp§©¥¨¤¨¤
ì àìå 'íëì'jxevøîàð øák àìäå ,ìlä úéa íäì eøîà .dBáâmy) ¨¤§Ÿ§¨©¨§¨¤¥¦¥©£Ÿ§¨¤¡©

(ci aibg Fz` mzbge'''äìinlya xn`p `xwn ly eheyty s`e . §©Ÿ¤Ÿ©©
''dl'n zeaxl yi ,dbibgìkxacc`ed'äìs`e ,aeh meia axwy ¨§©
.df llka dii`x zler:`ziixad zniiqne,ïk íàlld zial ¦¥

,'mkl'n dii`x zler mihrnn mpi`y.'íëì' øîBì ãeîìz äî©©§©¨¤
:daiyne'íëì'zk`ln dxzed mkly jxevl wxy ,hrnl `a ¨¤

,ytp lke`ì àìåjxev.íéúeëoke'íëì',dxzedàìåjixvd §Ÿ§¦¨¤§Ÿ
:íéáìël¦§¨¦

døîBà ìeàL àaà,lld zia exn`y xnege lwlìaäîe ,úøçà ïBL ©¨¨§¨§¨©¤¤©

íB÷îa[zaya-]äîeúñ EúøékLmpi` ,jzlik` ikxvy-] §¨¤¦¨§§¨
,[miyrpäçeút Eaø úøék,[miyrp deab ikxv-]oicinz zaxwdl ¦©©§§¨
,oitqeneíB÷îa[aeh meia-]Eaø úøékL ïéc Bðéà ,äçeút EúøékL §¨¤¦¨§§¨¥¦¤¦©©§
,äçeút.dii`x zler s`e ,dikxv lk zaxwdlïéãa ïëåxizdl §¨§¥§¦

ick ,dzaxwdðçìeL àäé àlL,àìî Ezek`ln exzed ixdy ¤Ÿ§¥§¨§¨¥
,jzlik` jxevlEaø ïçìeLå[d"awd ly epgley ,gafnd-].ï÷éø §§©©§¥¨
:`xnbd zl`eyéâìôî à÷ éàîaixdy ,le`y `a`e `nw `pz §©¨¦§§¥

.lyn jxca xn`p le`y `a`ly `l` ,`ed xnege lw eze`
:`xnbd daiynøîle`y `a` -,øáñs`ïéáø÷ úBáãðe íéøãð ©¨©§¨¦§¨§¥¦

áBè íBéalwd i`ny zia ekixtd `l ezhiyl okle ,lld zial §
.lld zial miaxw md s` ixdy ,mdn dgkeda xnegeøîe`pz - ©

`nw,øáñlld zial s`ïéàzeacpe mixcp,áBè íBéa ïéáø÷okle ¨©¥§¥¦§
.mdn dgkeda xnege lwd i`ny zia ekixtd

* * *
:aeh meia zeacpe mixcp zaxwd xeqi` ceqia dpc `xnbdáø øîà̈©©

øîBàä éøáãì ,àðeäyàîéz àì ,áBè íBéa ïéáø÷ ïéà úBáãðe íéøãð ¨§¦§¥¨¥§¨¦§¨¥§¥¦§Ÿ¥¨
eæç àæçî àúééøBàcîdxezd ony xnel jzrc lr dlri `l - ¦§©§¨¤¡¨£

,aeh meia maixwdl md miie`xåwxeäa éøæâc àeä ïðaø`ly §©¨¨§¨§¥§
meyn maixwdl,äøéæb,aeh meia m`iadl xizp m`yääLé ànL §¥¨¤¨©§¤

xya el ievn didiy ick ,ea `l` m`iai `le eizepaxw z` mc`
excp xg`n `vnpe `iai `le aeh meia qp`i `nye ,aeh meia

.xg`z laa xaereeæç àì énð àúééøBàcî eléôà àlàdaxwdl ¤¨£¦¦§©§¨©¦Ÿ£
.aeh meia,ok `ped ax gikeneíBiä úáBçc íçlä ézL àäcly §¨§¥©¤¤§©©

zxvr,eäðéð,meia ea maixwdlåok m`øæâîì àkéìmdaànL ¦§§¥¨§¦§©¤¨
ääLé,mze`ez`f lkaäçBc Bðéàmziit`úà àìå úaMä úà àì ©§¤¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤

d,áBè íBéeaxzd `ly gkene ,aeh mei axrn mze` mite` `l`
epi` mgld izy ziit` onfe ,reaw mpnfy zepaxw `l` ''dln'
meia zeidl dkixv mzaxwd wxe ,dvxiy izn ozet`l lekie reaw
maixwdl reaw mpnf oi`y zeacpe mixcp eaxzd `l ok enke .aeh

:aeh meia
* * *

:`xnbd zwtzqnïéà úBáãðe íéøãð øîBàä éøáãì ,eäì àéòaéà¦©§¨§§¦§¥¨¥§¨¦§¨¥
,áBè íBéa ïéáø÷m`èçLå øáò,aeh meia mze`,éàîmiwxef m`d §¥¦§¨©§¨©©

.`l e` gafnd iab lr enc z`,øîà àáø,miiw xyad m`÷øBæ ¨¨¨©¥
,äìéëàa øNa øézäì úðî ìò ícä úàxzip xyad oi` ixdy ¤©¨©§¨§©¦¨¨©£¦¨

.meid jxev da yi ok lre ,enc wxfiy cr dlik`aáø øa äaø©¨©©
,ícä úà ÷øBæ ,øîà àðeäwx elit`øéè÷äì úðî ìòd z`ïéøeîéà ¨¨©¥¤©¨©§¨§©§¦¥¦

oaxwd ly.áøòì̈¤¤
:`xnbd zl`eyéàîn dpin `wtpeäééðéaax xa daxl `ax oia-] ©¥©§

:`xnbd daiyn .[`pedeäééðéa àkéàote`a ,mcd wexfl xzen m` ¦¨¥©§
yøNa àîèð,dlik`a xq`pe gafd÷éøæ àì ,àáøì .ãáàL Bàz` ¦§¨¨¨¤¨©§¨¨Ÿ¨¦

`l la` ,aeh mei zlik` jxevl `l` dwixfd dxzed `ly ,enc
.mixeni`d zxhwd xykd jxevlj`÷éøæ ,àðeä áø øa äaøìz` §©¨©©¨¨¦

.axrl mixeni` zxhwd xiykdl ick ,xya oi`yk mb enc
:dax ixac lr `xnbd dywn,éáéúéîipyúøöò éNákcgi mi`ad ¥¦¥¦§¥£¤¤

,mgld izy mrì àlL ïèçMLïîLdler myl `l`,ïèçML Bà ¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¤§¨¨
ïpîæ éðôì ïéae ,[zxvr mcew]ïpîæ øçàì ïéas` ,[zxvr xg`l] ¥¦§¥§©¨¥§©©§©¨

,minly mzqk mpic `l` ,zxvr inly myl miler md oi`yícä©¨
ìëàé øNaäå ,÷øfé.mipdkläúéä íàåa zxvr÷Bøæé àì ,úaLz` ¦¨¥§©¨¨¥¨¥§¦¨§¨©¨Ÿ¦§

,meia ea dlik`l xyad z` dxiykn dwixfd oi`y itl ,mcd
meyn dwixfa oi`y lke ,ezelvl e` elyal zaya xeq` ixdy

.zeay meyn `id dxeq` meid jxevíàåe xar÷øæ,mcd z` §¦¨©
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נגד הצדקה,  גופו  חיי  . דהיינו, המשפט שעושה האדם בנפשו על מותרות   . בנוגע למצוות עשה  גם  עניין האכזריות הצדקה  ישנו 
ששופט את עצמו ומונע מעצמו ענייני מותרות הגוף הוא עניין של אכזריות.

ממאמר יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ח



רמד
ezny in` cenr `k sc ± iyily wxt`nei

'åë øéè÷äì úðî ìò äöøåä:xnelk -xihwie`le ,axrl oixeni`mxihwi.meidäìçúëì
àì.meid xya lk`i `le li`ed -úáù úåáù éðàùzaya mdixaca minkg exingd -

.aeh meianäáãðå øãðì äæ ïéá äîoivgy -eloivgewlg iptn ohgeyl xeq`e ,deabl

.deabçøô àáøåò.xg` xacl e`iyd .dlrnl gxetd axer -÷ôð éë.`ie` ax -øîà
äéøá äáø äéì.dea`l `ped axc -åðééä åàì

'åëjlde ezigc dnle -?dnilka elíåéä éðà
úåùéùàá éðåëîñ,`ed aeh mei -izyxce

,miaxlizilgeilr ip` `xewe ,dyxcd gxehn

dcerq il e`iad - "zeyiy`a ipeknq".cerq`e

àîòè àéòáã.da oiirle xdxdl ip` jixve -

éàî àîòèå.`ed `xnbc `ibeq -ïçìùî íéðäë
åëæ à÷ äåáâmilral oicd `ede ,weye dfga -

cark ,xyad x`ya,eax zian qxt lhepd

.deab myl dhigyd lk z`vnpäìçá úáééç-

.dia `pixw mglcäá ïéáøòîå,zexvg iaexr -

`ivedlmizady .xvgl mizanlkl zeyx

,cigie cigixvgdeaexr mikixve ,olek zeyx

.xvgl ezian cg` lk `ivedlíéôúúùîåäá
sezy -zexivgy ieana ixw,el oigezt daxd

mi`veie ,mizad iptl cenlzay zexvg lke

.ieanl e` miaxd zeyxl xvg jxcïéëøáîå
äéìò."`ivend" -äéìò íéðîæîådyly -

.zg`k elk`yáåè íåéá úôàðåwlg meyn -

.mirexdçñôá åúáåç éãé äá àöåé íãàå-

lek`l devn `edy ,gqt ly oey`xd dlil

zeny) "zevn elk`z axra" aizkc ,dvn.(ai

`la mixac x`y lek`l dvx m` ,minid x`ye

.ecia zeyxd - mglïñééôìäìáðáz`vnpe -

.mc`l zlk`p dlekìéàåä äéì úéà éîåseq -

,dlap el oi` ixdy ,dpnn mialkd qpxtn seq

dlap el did eli`e li`edc `zknq` meyne

.dil zixy `wìåçì áåè íåéîcrqy xg`l -

.`ed legl i`ce `dc ,dt`àâàá éðál`xyi -

mixtka mixcd.àìéç éðáã àçî÷ åäééìò åîøã
,elig ipal lyale zet`l mdilr lihd jlnd -

iyp`.ezngln'åë àãçå àãç ìëax bilte -

divge ieb ly divg xn`c ,`cqg axc` `ped

.dzet`l xeq` l`xyi lyéðîéúäzpnzn -

mihtey) aizkck ,didozg oeyny" (eh

.zpnzn - "ipnizdùîàmiaxrd oia :xnelk -

.aeh mei lyúùìá,mieb icecb ly lecb lig -

miytgnyoiyleaelelyl.llyíëøëù àöé-

cqtd liaya ca`e `vi ,oenna mzxkzypy

eyprzy yper.aeh mei lelig lríéáìëì àìå
.opiqxb `l -äéðî ìëéîì éæç àäå`le -

,ecitwi.did odlyn ixdyäéì øîà÷ã åðééä-

.mialkl ifg `de :qxb ikde .qxb `l 'ekéàðú
àéä.mialkl xq`c `pz `ki`c -ùôð ìëì-

."ytp lkl lk`i xy` j`"
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ìáà,xyaa l`xyide ,weye dfga mipdk - ekf `w deab oglyn ekf `w ik zeacpe mixcp

deab oglyn,ililbd iqei iaxl elit`e ,i"yx yxit ok ,eaxn qxt lhepy cark -

oennc xn`w dwixf xg`l elit`e .(a,ai) `nw `aaa ,od milra oenn milw miycw :xn`wc

dpedk zepzna wx md milraoaxwd xwir `dc ,deab oglyn dkf oenn eze` mewn lkn -

z` ea ycwl epenn iedc idp ,jklde .deab liaya

dy`dmd deab jxevl zeceard lk mewn lkn -

.miyeräñéòl`xyi ly divge ieb ly divg

xfrl` oa oerny iax lirl xn`de :xn`z m`e -

dpi`y it lr s`e ,zt xepz dy` d`lnn :xne`

zg` ztl `l` dkixvdti zit`p ztdy iptn -

xepzdy onfaelit` aeh meia zet`l ixye ,`ln

`nw `pzl `iz`c `niz ike .dligzkl`de -

ip`yc :xnel yie !xiznc oerny iaxk `zkld

ecia zeyxdy ,l`xyi ly ztd lkc ,mzd

`nlc :cere .df e` df e` cg`e cg` lk lek`l

ieb ly divgc ,`kd la` .migxe` dil irlwn-

.aeh meia dzet`l xeq`

ïðéæç`cg lk ictw `le `wepil opiadi i`

`idd` `bilte :i"yx yxit - 'eke `cge

'eke ieb ly divg dqir xn`wc `cqg axc lirlc

`lc :wgvi epiax xne`e .dyila dbltnl xyt`c

ly divge ieb ly divgc dqir ip`yc ,ibilt

la` .ewlg zet`le dbltnl ivn l`xyic l`xyi

gxehy `l` ,`lig ipal gnwd didy ixiin `kd

`b`a ipa` inx ded diit`oileki eid `l jkld -

jxevl ezet`l diit`d mcew gnwd on llk gwil

ligd liaya et`y ,jk xg` la` .wepizdf` -

jenqac lbra oke .ictw `lxyt` jiiy `l -

eid m` ,ikd meyne .mdlyn epzpy ,dibltnl

epnn oigwelgxeh ici lr `l m` ,oicitwn eid -

.leyad on hrn oilke`y milyan jxck ,leyad

.`kdn `ped axc` jixt ikdl

ìéàåäxn` `d :dnize - 'eke migxe` irlwne

(mye `,dv) "ripvnd" wxt zaya

i`n`e .mirax` bteq aeh meia yac zelg dcexd

inp mzd .'eke li`ed :`kd xn`c ,daxl dwel

xnel oi`e !'eke migxe` irlwnc li`ed :`nip

,aeh mei axrn ezeyrl xyt`c mzd ip`yc

`ll xyt` oia wlgl oi` ytp lke` oiprlc

ax iab (`,b) oizlikn yixa ziyixtck ,xyt`

:xnel yie !oixyepd zexit meyn xn`c sqei

`l` dlik`l ie`x epi`e yacd yiacdy ixiinc

jenq yac zelg ylzy inp i` .ilnbc dyizkl

,migxe` e`a elit` ,zedy did `le ,dkygl

.olk`l
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,"÷øæ íà" .áøòì ïéøeîéà øéè÷äì úðî ìò ,äöøeä§¨©§¨§©§¦¥¦¨¤¤¦¨©
,àçéð ¯ àáøì àîìLa .àì ¯ älçzëì ,ïéà ¯ ãáòéc¦£©¦§©§¦¨¨¦§¨¨§¨¨¦¨
úéòaéàå .àéL÷ !àéL÷ àðeä áø øa äaøì àlà¤¨§©¨©©¨©§¨©§¨§¦¨¥
àòa .áBè íBé úeáMî úaL úeáL éðàL :àîéà¥¨¨¥§©¨¦§§¨
ìL déöç ,äîäa :àðeä áøî àáñ àéåà áø dépî¦¥©¨§¨¨¨¥©¨§¥¨¤§¨¤

ì eäî ,ìàøNé ìL déöçå éBb?áBè íBéa dèçL §¤§¨¤¦§¨¥©§¨£¨§
íéøãðì äæ ïéa äî éëå :déì øîà .øzeî :déì øîà£©¥¨£©¥§¦©¥¤¦§¨¦
déì øîà ,÷ôð ék .çøt àáøeò :déì øîà ?úBáãðe§¨£©¥§¨¨©¦§©£©¥
çazLîc àáñ àéåà áø eðééä åàì :déøa äaø©¨§¥¨©§©¨§¨¨¨§¦§©©
äîe :déì øîà ?àeä äaø àøáâc ,déeâa øî déì¥¨§©¥§©§¨©¨£©¥©
éðeãtø úBLéLàa éðeënñ" íBiä éðà ,déì ãéáòà©£¥¥£¦©©§¦¨£¦©§¦
àîòèå .àîòè àéòác àúlî éàpéî àòáe "íéçetza©©¦§¨¦©¦§¨§¨£¨©§¨§©§¨
øzeî ìàøNé ìL déöçå éBb ìL déöç äîäa ?éàî©§¥¨¤§¨¤§¤§¨¤¦§¨¥¨

ìáBè íBéa dèçL¯àìa øNa úéæëì øLôà éàc §¨£¨§§¦¤§¨¦§©¦¨¨§Ÿ
ì øeñà ¯ úBáãðe íéøãð ìáà ,äèéçLíBéa ïèçL §¦¨£¨§¨¦§¨¨§¨£¨§

.eëæ à÷ dBáb ïçìMî ¯ eëæ à÷ ék íéðäëc ,áBè§Ÿ£¦¦¨¨¦ª§©¨©¨¨
ìL déöçå éBb ìL déöç äîäa :àcñç áø øîà£©©¦§¨§¥¨¤§¨¤§¤§¨¤

ì øzeî ¯ ìàøNéúéæëì øLôà éàc ,áBè íBéa dèçL ¦§¨¥¨§¨£¨§§¦¤§¨¦§©¦
ìL déöçå éBb ìL déöç ,äqéò ,äèéçL àìa øNä¨§Ÿ§¦¨¦¨¤§¨¤§¤§¨¤
déì øLôà àäc ,áBè íBéa dúBôàì øeñà ¯ ìàøNé¦§¨¥¨¤¡¨§§¨¤§¨¥
úqéò :éàìéðç øa àðç áø áéúî .äLéìa dâìôîì§¦§§¨§¦¨§¦©¨¨©£¦©¦©

áéiç ¯ äpnî ïéìëBà ïéòBøäL ïîæa ,íéáìk,älça ú §¨¦¦§©¤¨¦§¦¦¤¨©¤¤§©¨
ïéðnæîe ,äéìò ïéëøáîe ,da ïéôzzLîe ,da ïéáøòîe§¨§¦¨¦§©§¦¨§¨§¦¨¤¨§©§¦
BúáBç éãé da àöBé íãàå ,áBè íBéa úôàðå ,äéìò̈¤¨§¤¡¥§§¨¨¥¨§¥¨
!äLéìa dâìôîì déì øLôà àäå ?éànàå .çñôa§¤©§©©§¨¤§¨¥§¦§§¨§¦¨
éîe .äìáða ïñéiôì øLôàå ìéàBä ,íéáìk úqéò éðàL̈¥¦©§¨¦¦§¤§¨§©§¨¦§¥¨¦
äôBàä :øîzà àäå ?"ìéàBä" àcñç áøì déì úéà¦¥§©¦§¨¦§¨¦§©¨¤
:øîà äaø ,ä÷Bì :øîà àcñç áø ,ìBçì áBè íBéî¦©©¦§¨¨©¤©¨¨©
ìéàBä :ïðéøîà àì ,ä÷Bì :øîà àcñç áø .ä÷Bì Bðéà¥¤©¦§¨¨©¤¨¨§¦©¦
.déì éæç éîð àzLä ¯ déì éæç íéçøBà déì éòì÷îe¦§©¦¥§¦£¦¥¨§¨©¦£¦¥
àì ,àlà !"ìéàBä" ïðéøîà ,ä÷Bì Bðéà :øîà äaø©¨¨©¥¤¨§¦©¦¤¨¨
,äìáð déì úéàc ïBâk :àlà ,"øLôàå ìéàBä" àîéz¥¨¦§¤§¨¤¨§§¦¥§¥¨
:àðeä áøî dépî eòa .äìáða ïñéiôì øLôà éàcåc§©©¤§¨§©§¨¦§¥¨¨¦¥¥©¨

,àðéæç :déì øîà ?áBè íBéa dúBôàì eäî ,àìéç éðác àçî÷ eäééìò eîøc àâàá éða éðä̈¥§¥¨¨§¨£©§¦§¨¦§¥¥¨©¤¡¨§£©¥¨¥¨
.øeñà ¯ åàì éàå .éøLå ,à÷eðéì àéæç àãçå àãç ìk ¯ éãô÷ àìå à÷eðéì àzôø déì éáäé éà¦¨§¦¥¦§¨¦¨§¨¨§¦¨£¨©£¨©§¨¦¨§¨¥§¦¨¨
ïa äãeäé éaø Bàöî úéøçLa ,Løãnä úéáì Lîà àa àlL éðîézä ïBòîLa äNòî :àéðúäå§¨©§¨©£¤§¦§©¦§¦¤Ÿ¨¤¤§¥©¦§¨§©£¦§¨©¦§¨¤

la :Bì øîà ?Løãnä úéáì Lîà úàa àì äî éðtî :Bì øîà ,àáaìâò íäì eðèçLå ,øéòä ìk úà óBèçì äLwáe eðøéòì äàa úL ¨¨¨©¦§¥¨Ÿ¨¨¤¤§¥©¦§¨¨©©¤¤¨¨§¦¥¦§¨©£¤¨¨¦§¨©§¨¤¥¤
ì íeðøèôe ,íeðìëàäåéæç àä ?éànàå .íéBâì àìå "íëì" äøBz äøîà éøäL ,íëãñôäa íëøëN àöé àì íà éðà dîz :Bì øîà .íBìL §¤¡©§§©§§¨¨©¨¥©£¦¦Ÿ¨¨§¨§¤§¤§¥§¤¤£¥¨§¨¨¨¤§Ÿ§¦§©©¨£¦

"íëì äNòé Bcáì àeä Lôð ìëì ìëàé øLà Cà" :àéðúc ,àéä éàpz !íéáìëì éæç àäå .éàåä äôøè ìâò :óñBé áø øîà !dépéî ìëéîì§¥©¦¥£©©¥¥¤§¥¨£©§¨£¦¦§¨¦©¨¥¦§©§¨©£¤¥¨¥§¨¤¤§©¥¨¤¨¤
"íëì" øîBì ãeîìz ,"äpîlLé äîäa Lôð äkîe" øîàpL ïéðòk ,òîLîa äîäa Lôð eléôà éðà òîBL ¯ "Lôð ìëì" øîàpL òîLnî¦¦§¨¤¤¡©§¨¤¤¥©£¦£¦¤¤§¥¨§©§¨§¦§¨¤¤¡©©¥¤¤§¥¨§©§¤¨©§©¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc dvia(iyily meil)

äöøeädxyk ezwixfe mcd.áøòì ïéøeîéà øéè÷äì úðî ìò §¨©§¨§©§¦¥¦¨¤¤
c ,x`eaneïéà ,ãáòéc ÷øæ íàla` ,[dvxn dwixfd-]àì älçzëì ¦¨©¦£©¦§©§¦¨Ÿ

e .wexfiàáøì àîìLajxevl `l` aeh meia dwixf xizd `ly ¦§¨¨§¨¨
,xya zlik`àçéð.xen`k ,xyad lek`l xyt` i` zaya ixdy , ¦¨

àðeä áø øa äaøì àlàjxevl elit` aeh meia dwixf xizdy ¤¨§©¨©©¨
,dxhwd.àéL÷ok` :`xnbd zniiqnàéL÷.eixaclúéòaéàå ©§¨©§¨§¦¨¦

,àîéàc ,uxzl xyt`úaL úeáL éðàLxzei minkg da exingdy ¥¨©¦§©¨
,áBè íBé úeáMîmeid jxev da oi`y dwixf `ziixad dxq` `le ¦§

:aeh meia `l la` ,zaya `l`
* * *

:`xnbd zwtzqnäîäa ,àðeä áøî àáñ àéåà áø dépî àòa`idy §¨¦¥©©§¨¨¨¥©¨§¥¨
ì eäî ,ìàøNé ìL déöçå éøëð ìL déöç,áBè íBéa dèçLjxevl ¤§¨¤¨§¦§¤§¨¤¦§¨¥©§¨£¨§

.l`xyil jiiyd divg zlik`déì øîà,`ped ax.øzeîdéì øîà ¨©¥¨¨©¥
,`aq `ie` axì äæ ïéa äî éëåinly zhigy,úBáãðe íéøãð §¦©¥¤§§¨¦§¨

eaiyd `l .heicdl lk`p mxyay s` ,deab wlg zngn dxeq`d
e xg` xacl ezrc giqd `l` ,`ped ax,déì øîàd`xçøt àáøeò ¨©¥¥§¨¨©

.[gxetd axer-]÷ôð ék,`ie` axdéøa äaø déì øîàax ly epa-] ¦¨©¨©¥©¨§¥
,`ped axl [`pedçazLîc àáñ àéåà áø eðééä åàìdéeâa øî déì ¨©§©©§¨¨¨§¦§©©¥©§©¥
àeä äaø àøáâcea gazyn dz`y `aq `ie` ax df oi` ike - §©§¨©¨

.dnilka el jldy cr ,eixacn znlrzd dnle ,`ed lecb mc`y
déì øîà,epal `ped axdéì ãéáòà äîeip` ylg ,[el dyr`-] ¨©¥¨©£¦¥

e ,miaxa izyxcy zngníBiä éðàzpigaaúBLéLàa éðeënñ' £¦©©§¦¨£¦
'íéçetza éðeãtø,,iail z` crq`e dcerq il ead ,xnelkàòáe ©§¦©©¦§¨

éàpéî[ipnn l`ye-]àîòè àéòác àúlîoeire mrh yxecd xac - ¦©¦§¨§¨£¨©£¨
.ax

:`xnbd zl`eyezn`aéàî àîòèztzeynd dnda oia wlgl ©£¨©
:`xnbd daiyn .zeacpe mixcpl ,l`xyie ixkplìL déöç äîäa§¥¨¤§¨¤

å éøëðì øzeî ìàøNé ìL déöç,áBè íBéa dèçLmeynøLôà éàc ¨§¦§¤§¨¤¦§¨¥¨§¨£¨§§¦¤§¨
úéæëìzlik`øNadpnnäèéçL àìa`vnpe ,dlek ly ¦§©¦¨¨§Ÿ§¦¨

cegl ewlgl mb ixdy ,l`xyid wlg xear ziyrp dhigydy
.dhigyd zkxvpì øeñà úBáãðe íéøãð ìáà,áBè íBéa ïèçLmeyn £¨§¨¦§¨¨§¨£¨§

,deab jxevl ziyrp dlek dhigydyeëæ à÷ ék íéðäëcdfga §Ÿ£¦¦¨¨
,dlik`l weye,eëæ à÷ dBáb ïçìMîzian dqext lhepd cark ¦ª§©¨©¨¨

:aeh meia exzed `l meia ea reaw mpnf oi`y deab ikxve ,eax
øzeî ,ìàøNé ìL déöçå éøëð ìL déöç äîäa ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨§¥¨¤§¨¤¨§¦§¤§¨¤¦§¨¥¨

ì.äèéçL àìa øNa úéæëì øLôà éàc ,áBè íBéa dèçLla`äqéò §¨£¨§§¦¤§¨¦§©¦¨¨§Ÿ§¦¨¦¨
`idy,áBè íBéa dúBôàì øeñà ,ìàøNé ìL déöçå éøëð ìL déöç¤§¨¤¨§¦§¤§¨¤¦§¨¥¨¤¡¨§

dâìôîì déì øLôà àäc[dwlgl-],äLéìawlg z` wx zet`le §¨¤§¨¥§¦§§¨§¦¨
.ecal l`xyid
:`xnbd dywn,éàìéðç øa àðç áø áéúî`"t dlg) dpyna epipy ¥¦©¨¨©£¦©

(g"n,äpnî ïéìëBà ïéòBøäL ïîæa íéáìk úqéò ,,mc` lk`nk dpic ¦©§¨¦¦§©¤¨¦§¦¦¤¨
`id ixdeäa ïéáøòîe ,älça úáéiç,zexivg iaexirda ïéôzzLîe ©¤¤§©¨§¨§¦¨¦§©§¦¨

,ze`ean iteziyäéìò ïéëøáîe,`ivendecg`k elk`y dyly §¨§¦¨¤¨
äéìò ïéðnæî,oefnd zkxaaå ,áBè íBéa úôàðå,`id dvn m`íãà §©§¦¨¤¨§¤¡¥§§¨¨

a BúáBç éãé da àöBély oey`xd dlil,çñôea lek`l daegy ¥¨§¥¨§¤©
lk iabl mgll zaygp ,mirexl mb zlk`py xg`ny .dvn

:eziiyew `pg ax wiqne .mixen`d mipicdéànàåaeh meia zit`p §©©
,mirexl lk`pd wlgd zngnäLéìa dâìôîì déì øLôà àäå§¨¤§¨¥§¦§§¨§¦¨

.ixkp ly dwlgy dqira zxn`y myk ,ecal df wlg wx zet`le
:`xnbd zvxzn,íéáìk úqéò éðàLzlik`l die`x dleky ©¦¦©§¨¦

,mirexdïñéiôì øLôàå ìéàBämialkläìáðamlik`dl ilan ¦§¤§¨§©§¨¦§¥¨
exd ly ytp lke` jxevk dlek aygz f`e ,dqirdndn ,mir

dywn .ewlg ixkpl ozil aiigy ,ixkpl divg zkiiya ok oi`y
,dxen`d drenyd lra `ed `cqg ax `ld :`xnbddéì úéà éîe¦¦¥

àcñç áøìzxaq,ìéàBämialkd zqiry ezhiya yxtl lkepy §©¦§¨¦
.dliapa oqiitl xyt`e li`ed meyn zxzenäôBàä ,øîzà àäå§¨¦§©¨¤

áBè íBiî[ezcerq xnby xg`]ìjxevä÷Bì øîà àcñç áø ,ìBç ¦§©¦§¨¨©¤
,aeh meia dk`ln xeqi` meyn.ä÷Bì Bðéà øîà äaøyxtzde ©¨¨©¥¤

,mnrha,ä÷Bì øîà àcñç áøcéòìwîe ìéàBä ïðéøîà àì[epncfi-] ©¦§¨¨©¤Ÿ©§¦¨¦¦©§¥
déì éæç íéçøBà déìmigxe`d jxevl ,[el ie`x-]énð àzLä ,s` ¥§¦¨¥¥©§¨©¦

k dit`d zaygp ,el epncfp `lydéì éæçxg`n `l` ,aeh meia ¨¥¥
,aeh mei ly ytp lke` jxev o`k oi` ,migxe` el oi` lretay

e .dwel okle ,`ed leg jxev `l`,ä÷Bì Bðéà øîà äaømeyn ©¨¨©¥¤
cìéàBä ïðéøîàmei jxev dit`d didz migxe` el e`eai m`e,aeh ©§¦¨¦

zxzene ,ytp lke` zk`ln oick dpic migxe` el oi`y eiykr s`
oi` `cqg ax zrcly x`eane .dilr dwel epi` ok lre ,dxezd on
aeh mei jxev o`k oi` lretay onf lk `l` ,'li`ed' mixne`
xxerzi seqaly zexyt`a ic oi`e ,dxezd on dk`lnd dxeq`
ezhiyl xizdl xyt` ji` ,ok m`e .envr aeh meil jxev jka
dliap el dzid eli`y zngn ,dlek mialkd zqir z` zet`l
mb ziyrp dit`de ,dliap el oi` dyrnl ixdy ,da mqiitn did

:`xnbd zvxzn .mkxvlàîéz àì àlàdpynd dxizdy yxtl ¤¨Ÿ¥¨
dzet`løLôàå ìéàBä,dliapa mqiitlàlàixac z` cnrd ¦§¤§¨¤¨
dpyndc ïBâklreta,äìáð déì úéàéàcåcøLôàelïñéiôì §§¦¥§¥¨§©©¤§¨§©§¨
,äìáðaecia xqg `ly oeik ,lirl xen`d 'li`ed'n z`f sicre ¦§¥¨

mialkd qiitl ecia ixdy ,mc` jxevl dqird lk didzy melk
:dliapa

* * *
:`xnbd zwtzqnàâàa éða éðä ,àðeä áøî dépî eòamil`xyi-] ¨¦¥¥©¨¨¥§¥¨¨

[mixtka mixbdàìéç éðác àçî÷ eäééìò eîøcmdilr lihdy - §¨£©§¦§¨¦§¥¥¨
,mixkpd elig iyp`l egnw zet`l jlndeäîxzen m`d ,mpic ©

mdldúBôàìztl,áBè íBéa.`l e`[eäì] (äéì) øîà,`ped ax ¤¡¨§¨©§
àðéæç,ep` mi`ex -déì éáäé éàmite`dàzôø[zg` xkk ,zt-] ¨¦¨¦¨£¥¥¦§¨

à÷eðéì[l`xyi ,wepizl-]éãô÷ àìådit`a yiy `vnp ,ligd ipa ¦¨§Ÿ¨§¥
y ,zxzene ,l`xyi ly ytp lke` jxev meyn efàãçå àãç ìk̈£¨©£¨

zexkkdnàéæç[ozpidl die`x-],à÷eðéì`id ik dilr xnel yie ©§¨¦¨
,l`xyid jxevl ziyrpd efåok lréøLzexkkd lk z` zet`l. §¨¥

,åàì éàåwepizl zg` zt elit` epzi `ly ligd ipa micitwny §¦¨
,l`xyiøeñà.mixkpl `le 'mkl' dxezd dhrin ixdy ,zet`l ¨

:`ped ax lr `xnbd dywnàlL éðîézä ïBòîLa äNòî ,àéðúäå§¨©§¨©£¤§¦§©¦§¦¤Ÿ
Lîà àa[aeh mei ly miiaxrd oia]Bàöî úéøçLa ,Løãnä úéáì ¨¤¤§¥©¦§¨§©£¦§¨

,Løãnä úéáì Lîà úàa àl äî éðtî ,Bì øîà ,àáa ïa äãeäé éaø©¦§¨¤¨¨¨©¦§¥©Ÿ¨¨¤¤§¥©¦§¨
Bì øîà,ipnizd oernylaúL[lly xg` miytgnd mixkp lig-] ¨©©¤¤

ìk úà óBèçì äLwáe ,eðøéòì äàayekxìâò íäì eðèçLå ,øéòä ¨¨§¦¥¦§¨©£¤¨¨¦§¨©§¨¤¥¤
ì íeðøèôe ,íeðìëàäåBì øîà .íBìL,`aa oa dcedi iaxéðà dîz §¤¡©§§©§§¨¨©¨¥©£¦

àöé àì íà[ca`-]íëøëN[mkpenn mzlvdy]íëãñôäa ¦Ÿ¨¨§©§¤§¤§¥§¤
,[aeh mei mzlligy lr eyprzy]àìå 'íëì' äøBz äøîà éøäL¤£¥¨§¨¨¨¤§Ÿ

.íéáëBk éãáBòì:`iyewd z` `xnbd zniiqneéànàådxq`p §§¥¨¦§©©
e ,ef dk`ln mdilréæç àäl`xyidìëéîìxya zifkdépéî- ¨¨¥§¥©¦¥

l`xyi eid m` zylead dcitwn dzid `l ixdy ,df lbrn
.lbrd did l`xyi lyn `ldy ,mnvrl epnn zvw mixi`yn

:`xnbd zvxzn,éàåä äôøè ìâò ,óñBé áø øîàie`x did `le ¨©©¥¥¤§¥¨£©
:zeywdl `xnbd dkiynn .mixkpl `l` l`xyi lk`nléæç àäå§¨¨¥

mlik`dl ,l`xyil df lbríéáìëì:`xnbd zvxzn .mdly ¦§¨¦
zwelgnàéä éàpz,mialk jxevl aeh meia hegyl xzen m`d ©¨¥¦

.xqe`y `pzdk xaq `aa oa dcedi iaxe,àéðúcxzida xn`p §©§¨
(fh ai zeny) aeh meia ytp lke` zk`lnLôð ìëì ìëàé øLà Cà'©£¤¥¨¥§¨¤¤

eléôà éðà òîBL ,'Lôð ìëì' øîàpL òîLnî ,'íëì äNòé Bcáì àeä§©¥¨¤¨¤¦©§¨¤¤¡©§¨¤¤¥©£¦£¦
øîàpL ïéðòk ,òîLîa äîäa Lôð(gi ck `xwie)äîäa Lôð äkîe' ¤¤§¥¨§©§¨§¦§¨¤¤¡©©¥¤¤§¥¨

'äpîlLé,dnda ly ytp lke` zk`ln s` xizdl yi ok m`e , §©§¤¨
,'íëì' øîBì ãeîìz©§©¨¤
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ביחד עם תנועת המרירות שבתשובה, מעוררת התשובה גם תנועה של שמחה, ואדרבה – שמחה גדולה ביותר.
משיחת וא"ו תשרי, ה'תשכ"ח
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,elig ipal lyale zet`l mdilr lihd jlnd -
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.dzet`l xeq` l`xyi lyéðîéúäzpnzn -
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.aeh mei lyúùìá,mieb icecb ly lecb lig -
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.aeh meia dzet`l xeq`

ïðéæç`cg lk ictw `le `wepil opiadi i`

`idd` `bilte :i"yx yxit - 'eke `cge

'eke ieb ly divg dqir xn`wc `cqg axc lirlc

`lc :wgvi epiax xne`e .dyila dbltnl xyt`c
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.`kdn `ped axc` jixt ikdl
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(mye `,dv) "ripvnd" wxt zaya
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inp mzd .'eke li`ed :`kd xn`c ,daxl dwel

xnel oi`e !'eke migxe` irlwnc li`ed :`nip

,aeh mei axrn ezeyrl xyt`c mzd ip`yc

`ll xyt` oia wlgl oi` ytp lke` oiprlc

ax iab (`,b) oizlikn yixa ziyixtck ,xyt`
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,"÷øæ íà" .áøòì ïéøeîéà øéè÷äì úðî ìò ,äöøeä§¨©§¨§©§¦¥¦¨¤¤¦¨©
,àçéð ¯ àáøì àîìLa .àì ¯ älçzëì ,ïéà ¯ ãáòéc¦£©¦§©§¦¨¨¦§¨¨§¨¨¦¨
úéòaéàå .àéL÷ !àéL÷ àðeä áø øa äaøì àlà¤¨§©¨©©¨©§¨©§¨§¦¨¥
àòa .áBè íBé úeáMî úaL úeáL éðàL :àîéà¥¨¨¥§©¨¦§§¨
ìL déöç ,äîäa :àðeä áøî àáñ àéåà áø dépî¦¥©¨§¨¨¨¥©¨§¥¨¤§¨¤

ì eäî ,ìàøNé ìL déöçå éBb?áBè íBéa dèçL §¤§¨¤¦§¨¥©§¨£¨§
íéøãðì äæ ïéa äî éëå :déì øîà .øzeî :déì øîà£©¥¨£©¥§¦©¥¤¦§¨¦
déì øîà ,÷ôð ék .çøt àáøeò :déì øîà ?úBáãðe§¨£©¥§¨¨©¦§©£©¥
çazLîc àáñ àéåà áø eðééä åàì :déøa äaø©¨§¥¨©§©¨§¨¨¨§¦§©©
äîe :déì øîà ?àeä äaø àøáâc ,déeâa øî déì¥¨§©¥§©§¨©¨£©¥©
éðeãtø úBLéLàa éðeënñ" íBiä éðà ,déì ãéáòà©£¥¥£¦©©§¦¨£¦©§¦
àîòèå .àîòè àéòác àúlî éàpéî àòáe "íéçetza©©¦§¨¦©¦§¨§¨£¨©§¨§©§¨
øzeî ìàøNé ìL déöçå éBb ìL déöç äîäa ?éàî©§¥¨¤§¨¤§¤§¨¤¦§¨¥¨

ìáBè íBéa dèçL¯àìa øNa úéæëì øLôà éàc §¨£¨§§¦¤§¨¦§©¦¨¨§Ÿ
ì øeñà ¯ úBáãðe íéøãð ìáà ,äèéçLíBéa ïèçL §¦¨£¨§¨¦§¨¨§¨£¨§

.eëæ à÷ dBáb ïçìMî ¯ eëæ à÷ ék íéðäëc ,áBè§Ÿ£¦¦¨¨¦ª§©¨©¨¨
ìL déöçå éBb ìL déöç äîäa :àcñç áø øîà£©©¦§¨§¥¨¤§¨¤§¤§¨¤

ì øzeî ¯ ìàøNéúéæëì øLôà éàc ,áBè íBéa dèçL ¦§¨¥¨§¨£¨§§¦¤§¨¦§©¦
ìL déöçå éBb ìL déöç ,äqéò ,äèéçL àìa øNä¨§Ÿ§¦¨¦¨¤§¨¤§¤§¨¤
déì øLôà àäc ,áBè íBéa dúBôàì øeñà ¯ ìàøNé¦§¨¥¨¤¡¨§§¨¤§¨¥
úqéò :éàìéðç øa àðç áø áéúî .äLéìa dâìôîì§¦§§¨§¦¨§¦©¨¨©£¦©¦©

áéiç ¯ äpnî ïéìëBà ïéòBøäL ïîæa ,íéáìk,älça ú §¨¦¦§©¤¨¦§¦¦¤¨©¤¤§©¨
ïéðnæîe ,äéìò ïéëøáîe ,da ïéôzzLîe ,da ïéáøòîe§¨§¦¨¦§©§¦¨§¨§¦¨¤¨§©§¦
BúáBç éãé da àöBé íãàå ,áBè íBéa úôàðå ,äéìò̈¤¨§¤¡¥§§¨¨¥¨§¥¨
!äLéìa dâìôîì déì øLôà àäå ?éànàå .çñôa§¤©§©©§¨¤§¨¥§¦§§¨§¦¨
éîe .äìáða ïñéiôì øLôàå ìéàBä ,íéáìk úqéò éðàL̈¥¦©§¨¦¦§¤§¨§©§¨¦§¥¨¦
äôBàä :øîzà àäå ?"ìéàBä" àcñç áøì déì úéà¦¥§©¦§¨¦§¨¦§©¨¤
:øîà äaø ,ä÷Bì :øîà àcñç áø ,ìBçì áBè íBéî¦©©¦§¨¨©¤©¨¨©
ìéàBä :ïðéøîà àì ,ä÷Bì :øîà àcñç áø .ä÷Bì Bðéà¥¤©¦§¨¨©¤¨¨§¦©¦
.déì éæç éîð àzLä ¯ déì éæç íéçøBà déì éòì÷îe¦§©¦¥§¦£¦¥¨§¨©¦£¦¥
àì ,àlà !"ìéàBä" ïðéøîà ,ä÷Bì Bðéà :øîà äaø©¨¨©¥¤¨§¦©¦¤¨¨
,äìáð déì úéàc ïBâk :àlà ,"øLôàå ìéàBä" àîéz¥¨¦§¤§¨¤¨§§¦¥§¥¨
:àðeä áøî dépî eòa .äìáða ïñéiôì øLôà éàcåc§©©¤§¨§©§¨¦§¥¨¨¦¥¥©¨

,àðéæç :déì øîà ?áBè íBéa dúBôàì eäî ,àìéç éðác àçî÷ eäééìò eîøc àâàá éða éðä̈¥§¥¨¨§¨£©§¦§¨¦§¥¥¨©¤¡¨§£©¥¨¥¨
.øeñà ¯ åàì éàå .éøLå ,à÷eðéì àéæç àãçå àãç ìk ¯ éãô÷ àìå à÷eðéì àzôø déì éáäé éà¦¨§¦¥¦§¨¦¨§¨¨§¦¨£¨©£¨©§¨¦¨§¨¥§¦¨¨
ïa äãeäé éaø Bàöî úéøçLa ,Løãnä úéáì Lîà àa àlL éðîézä ïBòîLa äNòî :àéðúäå§¨©§¨©£¤§¦§©¦§¦¤Ÿ¨¤¤§¥©¦§¨§©£¦§¨©¦§¨¤

la :Bì øîà ?Løãnä úéáì Lîà úàa àì äî éðtî :Bì øîà ,àáaìâò íäì eðèçLå ,øéòä ìk úà óBèçì äLwáe eðøéòì äàa úL ¨¨¨©¦§¥¨Ÿ¨¨¤¤§¥©¦§¨¨©©¤¤¨¨§¦¥¦§¨©£¤¨¨¦§¨©§¨¤¥¤
ì íeðøèôe ,íeðìëàäåéæç àä ?éànàå .íéBâì àìå "íëì" äøBz äøîà éøäL ,íëãñôäa íëøëN àöé àì íà éðà dîz :Bì øîà .íBìL §¤¡©§§©§§¨¨©¨¥©£¦¦Ÿ¨¨§¨§¤§¤§¥§¤¤£¥¨§¨¨¨¤§Ÿ§¦§©©¨£¦

"íëì äNòé Bcáì àeä Lôð ìëì ìëàé øLà Cà" :àéðúc ,àéä éàpz !íéáìëì éæç àäå .éàåä äôøè ìâò :óñBé áø øîà !dépéî ìëéîì§¥©¦¥£©©¥¥¤§¥¨£©§¨£¦¦§¨¦©¨¥¦§©§¨©£¤¥¨¥§¨¤¤§©¥¨¤¨¤
"íëì" øîBì ãeîìz ,"äpîlLé äîäa Lôð äkîe" øîàpL ïéðòk ,òîLîa äîäa Lôð eléôà éðà òîBL ¯ "Lôð ìëì" øîàpL òîLnî¦¦§¨¤¤¡©§¨¤¤¥©£¦£¦¤¤§¥¨§©§¨§¦§¨¤¤¡©©¥¤¤§¥¨§©§¤¨©§©¨¤
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ביצה. פרק שני - יום טוב דף כא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

אף-על-פי שבירידתה למטה נעשית הנשמה בבחינת שחרות, מכל-מקום על-ידי עבודתה למטה . . נעשית העלייה להיות בבחינת 
נאווה.

ממאמר יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ח
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תוספות                                                                                                                                      רש"י

שכל אחד ואחד מאתנו, בתוך כלל ישראל, ימלא תפקידו מתוך מנוחת נפש ושמחת לבב.
ממכתב אסרו חג הסוכות, ה'תש"כ
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éìò,E.mxear lyal xizdl xzei xazqn okleàéöBîe[hrnn-] ¨¤¦
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la` ,dwqdlàzáéhøa,jkl miie`x mpi`y migl mipirxba - §©¦§¨
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* * *
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:zwlegd drc `xnbd d`ian .l`xyi ly ytpòLBäé éaøc àâéìôe§¦¨§©¦§ª©
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éòø ìLexizd dvwen `edy s`y [d`ev ea oilihny qxg ilk-] ¤§¦
.eqe`in zngn ,dty`l ezeptle zaya elhlhl minkgdéì øîà̈©¥

,`piax,älçzëì éòø ìL óøb ïéNBò éëåm` `l` exizd `l ixde §¦¦§¨¤§¦§©§¦¨
zkll e` ,q`nidl cizry xac epil` `iadl la` ,epyi xak
`l ,ezeptl xzen didie epilr q`niy ick qe`nd xacd mewnl
lr mi`ian ep` jka ik ,zaya mixkp mipnfn oi` ok lre .exizd

:mdizeqek ixiiy ici lr ,irx ly sxb dligzkl epnvr
:iel oa ryedi iaxk dkldl drxkd d`ian `xnbddéøaãà©§§¥

[bidpd-]ìàeîL øîì àáø,enr liihlLøãå,eléøëpä úà ïéðnæî ¨¨§©§¥§¨©§©§¦¤©¨§¦
úaLadvwen lehlh xeqi` lr ynyd xeariy miyyeg oi`e §©¨

.eqek ixiiyaäaøé ànL äøæb ,áBè íBéa éøëpä úà ïéðnæî ïéàå§¥§©§¦¤©¨§¦§§¥¨¤¨©§¤
BìéáLajxevl `ly aeh meia leyia xeqi` lr xearie ,liyaza ¦§¦

:l`xyi ly ytp lke`
:aeh mei zcerql ixkp zpnfda mi`xen` zbdpd d`ian `xnbd

eäì òì÷î äåä ék ,àøèeæ øîe øîéøîmdl oncfidyk -íBéa éøëð §¥¨©§¨¦£¨¦§©§¨§¦§
áBè,eze` epinfdy `la mziaaéàîa Cì àçéð éà ,déì eøîà̈§¥¦¦¨¨§©

ïì àçéøèãepnvrl epkdy dna dz` wtzqn m` -,àì éàå .áèeî ¦§¦¨¨¨§¦Ÿ
ïðéçøè àì Cãéc àzòcà àøéúé àçøèdgxih gexhl epzrca oi` - ¦§¨§¥¨©©§¨¦¨Ÿ©§¦¨

:epnvrl eplyia xaky dn lr siqedle ,jxeara dxizi

äðùî
ì ïénç íãà íçé àì ,íéøîBà éànL úéazvigxåéìâø,aeh meia ¥©©§¦Ÿ¨¥¨¨©¦§©§¨

.cala ytp lke` jxevl `l` dxrad dxezd dxizd `lyàlà¤¨
ïk íàmdì ïééeàø,äiúLmngle siqedl leki f` ,jkl mnngne ¦¥§¦¦§¦¨

eilbx zvigx jxevl mb.ïéøézî ìlä úéáezvigxl min mngl ¥¦¥©¦¦
dxrad dxzedy jezny ,dizyl miie`x mpi`yk s` ,eilbx

:sqep oic .jxevl `ly mb dxzed ,ytp lke` jxevlíãà äNBò¤¨¨
aeh meia:dãâðk ínçúîe äøeãî§¨¦§©¥§¤§¨

àøîâ
:`xnbd zwtzqnéàä ,eäì àéòaéàzxrad dxizdy ,`tiq ¦©§¨§©

dì éðz÷ ïàî ,äøeãîm`d ,[d`py in]eäì épLå ,àéä ìkä éøác §¨©¨¨¥¨¦§¥©Ÿ¦§©¦§
ïéa éànL úéáì[znxebd ,dxecn zxrad],Bôeb ìk úàðä §¥©©¥£¨©¨

,zxzene ,ytp lke`k zaygpyãçà øáà úàðäì,jk aygp epi`y ©£¨©¥¤¤¨
.eilbxl mind menig xeq`l yi okle,àîìc Bà`weecìlä úéa ¦§¨¥¦¥

dì éðz÷,dxecnc `tiqleäì épL àì éànL úéa ìáàz`pd oia ¨¨¥¨£¨¥©©Ÿ©¦§
ynn dlik` jxev dpi`y dk`ln lke ,cg` xa` z`pdl eteb lk

:`xnbd zhyet .aeh meia dxzed `léànL úéa ,òîL àz̈§©¥©©
.ïéøézî ìlä úéáe ,dãâðk ínçúéå äøeãî íãà äNòé àì ,íéøîBà§¦Ÿ©£¤¨¨§¨§¦§©¥§¤§¨¥¦¥©¦¦

:dxecnd dxzed lld zia ixacl wxy x`eane

äðùî
ìLïéðîBè ïéà.à ,éànL úéa éøáãk øéîçî ìàéìîb ïaø íéøác äL §Ÿ¨§¨¦©¨©§¦¥©£¦§¦§¥¥©©¥§¦

áBè íBéa älçzëì ïénçä úàmneg x`yiy ick ,zay axra lgy ¤©©¦§©§¦¨§
.a .zay cräøBðnä úà ïéô÷Bæ ïéàådltpy zkzn ly.áBè íBéa §¥§¦¤©§¨§

.bïéôBà ïéàåaeh meiaïéöéøb ïéztdgxihd meyn ,miar zexkk - §¥¦¦¦§¦¦
,mziit`a yiyàlàmite`ïé÷é÷ølkae .cala miwc zexkk - ¤¨§¦¦

xingde ,exizd lld ziae exq` i`ny zia elld mixacd zyly
.`xnba el` mipic ex`eaie .i`ny ziak l`ilnb oax mdaøîà̈©

àlà ïéöéøb ïézt ïéôBà eéä àì àaà úéa ìL ïäéîéî ,ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¦¥¤¤¥©¨Ÿ¨¦¦¦§¦¦¤¨
éáà úéáì äNòp äî ,Bì eøîà .ïé÷é÷øïéøéîçî eéäL ,Cxacawx df §¦¦¨§©©£¤§¥¨¦¤¨©£¦¦

ïîöò ìòmle` ,calaïéìé÷îeeidïézt ïéôBà úBéäì ìàøNé ìëì ©©§¨§¦¦§¨¦§¨¥¦§¦¦¦
å ,ïéöéøbelit`ïéøøçmilgbd lr mze` mite`y mgl zexkk - §¦¦©£¨¦

zngn milgbd eaki `ly ick lecb wqid mikixv mde ,ynn
:mdilry wvad

àøîâ
zl`ey .aeh meia dligzkl oingd z` mipneh oi` ,dpyna epipy

:`xnbdéîc éëéä,lld ziae i`ny zia ewlgp ote` dfi`a -éà ¥¦¨¥¦
ïéìéLáz éáeøéò çpàã,aeh mei axraéànL úéác àîòè éàî §©©¥¥©§¦¦©©£¨§¥©©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

המשך בעמוד זנ



xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dvia(iriax meil)

.øpä úà Bì ïé÷éìãîeexizd ,ezeig ick mc`l jxvpy dn lky ©§¦¦¤©¥
.oiliyaz aexir `la zayl aeh mein epikdl caricaéaø íeMî¦©¦

.ïè÷ âc Bì ïéìBö óà ,eøîà ÷çöéçépä àlL éî ,éëä énð àéðz ¦§¨¨§©¦¨¨¨©§¨©¦¨¦¦¤Ÿ¦¦©
,úçà äøã÷ Bì ïéðîBèå ,úçà út Bì ïéôBà ,ïéìéLáz éáeøéò¥¥©§¦¦¦©©©§§¦§¥¨©©

ãçà ïBzé÷ Bì ïénçîe ,øpä úà Bì ïé÷éìãîe.min ly,íéøîBà Léå ©§¦¦¤©¥§©¦¦¤¨§¥§¦
.ïè÷ âc Bì ïéìBö óà©¦¨¨¨

:sqep uexizíìBòì ,øîà àáøepizpyn zxacnçépäLaexir ¨¨¨©§¨¤¦¦©
,oiliyazåmeyn oingd z` oinhdl exq`y i`ny zia mrh §

cðàLãéáò÷ àzaLc àzòcàc àúlî àçëeîc äðîèä égkeny - ©¦©§¨¨§§¨¦§¨§©©§¨§©©¨¨¨¦
oky ,aeh mei jxevl `ly ziyrpy ,dnvr dpnhdd jezn xkipe
zek`ln `l` xizn aexird oi`e .xgn jxevl oinhdl jxcd
lr dywn iia` .aeh mei jxevl ziyrpy aeygl d`exd lekiy

:`axïéôBà ïéà ,íéøîBà éànL úéa ,øîBà äéððç ,éiaà déáéúéà¥¦¥©©¥£©§¨¥¥©©§¦¥¦
zayl aeh meinïk íà àlà ïéìMáî ïéàå ,úôa áøò ïk íà àlà¤¨¦¥¥¥§©§¥§©§¦¤¨¦¥

íBé áøòî ïéðeîè ïénç Bì eéä ïk íà àlà ïéðîBè ïéàå ,ìéLáúa áøò¥¥§©§¦§¥§¦¤¨¦¥¨©¦§¦¥¤¤
àä .áBèm`ïéðeîè ïénç Bì eéä,ãéáò àäéîlr jenql `ed leki - ¨¨©¦§¦¦¨¨¦

,zayl aeh mein oinhdl df aexiràúlî àçëeîc áb ìò óàå§©©©§§¨¦§¨
.ãéáò÷ úaLc àzòcàcs` aexird liren i`ny zial s` ik `vnp §©©§¨§©¨¨¨¦

.dpnhdläæì áøòL ïBâk ,éiaà øîà àlàmyl dt` e` lyiay - ¤¨¨©©©¥§¤¥¥¨¤
,aexiräæì áøò àìå.aexir myl onh `le -ezrck,àéä äéððç §Ÿ¥¥¨¤£©§¨¦
àaélàåmzhiya -,éànL úéáclk `l` ,cg` aexira ic oi`y §©¦¨§¥©©

mipenh oingae ,leyial liyaza ,dit`l zta ,epin lr oin
:dpnhdl

* * *
:dpyna epipy:äøBðnä úà ïéô÷Bæ ïéàå:`xnbd zxxanà÷ éàî §¥§¦¤©§¨©¨

ãéáò:`xnbd zx`an .dxq`p dn iptne ,ef dtiwf `id dn -øîà ¨¦¨©
úBéìç ìL äøBðîa àëä ,àðñéa øa àðpéç áødnkn dieyrd-] ©¦¨¨©¦§¨¨¨¦§¨¤ª§

[dfa df mixagzny miwlg,ïðé÷ñò,dizeileg ecxtp dltpyke ©§¦¨
yyg yi ,ycgn maikxnykeéæçîã[d`xpy-]éànL úéác ,äðBák §¤¡¥§¤§¥©©

c mixqe`Lé éøáñzxez,íéìëa ïéðalka ,dpea zk`ln xeriye ¨§¥¥¦§¨§¥¦
.`edyìlä úéáec mixiznäøéúñ ïéàå ,íéìëa ïéða ïéà ,éøáñ ¥¦¥¨§¥¥¦§¨§¥¦§¥§¦¨
,íéìëae` wgnn oebk ,dk`ln dyr m` `l` milka xeqi` oi`y §¥¦

zxfgd la` ,mnvrykl dk`ln zea` mdy ,xtez e` bxe`
meyn ,dxq`p `l oipa meyn `l` dfa oi`y onewnl zeilegd

.mild`e mizaa `l` oipa oi`y
* * *

òìwéà àìeòoncfd -äãeäé áø éáì,aeh mei liladéònL í÷- ¨¦§©§¥©§¨¨©¨¥
,`ler ly ezxynì dì ó÷æàbøLote`a xpd it z` diabd - ¨©¨¦§©¨

.zeakl xpd xdnz jkae ,dliztd on xpay onyd wlzqiy
,àìeòì äãeäé áø déáéúéà,`ziixaa epipyïúBpäzaya,øpa ïîL ¥¦¥©§¨§¨©¥¤¤©¥

,øéòáî íeMî áéiç.dadld zwfgzn jkay÷tzñnäåony lhepe ©¨¦©§¦§©¦§©¥
epnîelke`eáéiç,äaëî íeMîgk ylgp onyd hrnznyky itl ¦¤©¨¦§©¤

ixdy ok zeyrl xeq` aeh meia s`e ,xe`d mrnrzne y`d
.aeh meia s` xq`p ieaikddéì øîà,`leréàzòcà åàì`l - ¨©¥¨©©§©

:oick `lye ,epevxl `l` ,izrc lr ynyd ok dyr
* * *

:xpa yeniyd oipra sqep oicàaðw ,áø øîàéøLy`x zhign - ¨©©©§¨¨¥
meia zxzen ,dti xi`z zadlydy icka mgtdn diewipe dliztd

:aeh
* * *

øpä úà úBaëì eäî ,éiaàî àzøî øa àaà dépéî àòaaeh meia §¨¦¥©¨©©§¨¥©©¥©§©¤©¥
øçà øác éðtîsebd z`pd zaygp m`d .ezhin z` ynyl ick - ¦§¥¨¨©¥

.`l e` ytp lke` jxevkøLôà ,Bì øîàegipdle xpd z` `ivedl ¨©¤§¨
øçà úéáa,,el`ye siqed .ieaikd z` xizdl oi` ok lreBì ïéà §©¦©¥¥

,éàî ,øçà úéa,iia` eaiyd .zeakl xzen m`dBì úBNòì øLôà ©¦©¥©¤§¨©£
äöéçî,el`ye siqed .xpd oial epia oicqaBì ïéàoicqúBNòì §¦¨¥©£

.éàî ,äöéçî,iia` eaiydéìkä úà åéìò úBtëì øLôàlit`dle §¦¨©¤§¨¦§¨¨¤©§¦
,el`ye siqed .exe` lrdéì øîà .éàî éìk Bì ïéà,iia`øeñà ¥§¦©¨©¥¨

`a` .ytp lke`l zaygp sebd z`pd oi`y meyn ,xpd z` zeakl

:`ztqezd ixacn iia`l dywn `zxn xadéáéúéà,ïéaëî ïéà ¥¦¥¥§©¦
aeh meiaúò÷aä úà[zxreay ur zkizg-],äéìò ñeçì éãkitl ¤©§©©§¥¨¨¤¨

.aeh mei jxev ieaikd oi`yBà ,úéaä ïMòúé àlL ìéáLa íàå§¦¦§¦¤Ÿ¦§©¥©©¦
äøãwä,liyazd lwlwzieøzeîoeyir repnly s`e .dzeakl ©§¥¨¨

.sebd z`pd jxev `l` ,ytp lke` jxev epi` ziaddéì øîà,iia` ¨©¥
àéääzhiya `ztqez,àéä äãeäé éaøixiykn s` zeyrl xizdy ©¦©¦§¨¦

'mkl' ,'mkl dUri FCal `Ed' yxcy meyn ,aeh meia ytp lke`§©¥¨¤¨¤
e .exzed dlik` ikxv `weec e`l ezhiyle .mkikxv lklék¦

àðà àðéîà÷ok izxn` ,yinyz jxevl ieaik xeq`lìzhiyïðaø ¨£¦¨£¨§©¨¨
,'ecal `ed'n eyxcy meyn ,ytp lke` ixiykn mixqe`d

.eixiykn `le ,xzed ytp lke` `weecy
* * *

éiaà dépéî àòa.áBè íBéa ä÷ìcä úà úBaëì eäî ,äaøîyxtn §¨¦¥©©¥¥©¨©§©¤©§¥¨§
,ezl`y z` iia`,éì àéòaî à÷ àì úBLôð úðkñ àkéàc àëéä¥¨§¦¨©¨©§¨Ÿ¨¦©§¨¦

éøL úaLa eléôàc.ytp gewit jxevl dk`ln lk zeyrlék §£¦§©¨¨¥¦
,éì àéòaî÷dzeaklãeaà íeMîdïBîî,dwilcdn mxbiyéàî. ¨¦©§¨¦¦¦¨©

déì øîà,dax.øeñà:daxl iia` dywddéáéúéà,úà ïéaëî ïéà ¨©¥¨¥¦¥¥§©¦¤
,äøãwä Bà úéaä ïMòúé àlL ìéáLa íàå ,äéìò ñeçì éãk úò÷aä©§©©§¥¨¨¤¨§¦¦§¦¤Ÿ¦§©¥©©¦©§¥¨

.øzeîieaik xizdl yie ,sebd ikxv x`yl s` ieaik xzedy ixd ¨
el aiyd .minyba e` axya zayl gxken `di `ly dwilcd

,dax.ïðaøì àðà àðéîà÷ ék ,àéä äãeäé éaø àéääx`azpy itk ©¦©¦§¨¦¦¨£¦¨£¨§©¨¨
.lirl

* * *
ïéòä úà ìBçëì eäî ,øîéîàî éMà áø dépéî àòalegk miyl - §¨¦¥©©¦¥£¥©©¦§¤¨©¦

dze`txl oira.áBè íBéa,ezl`y z` iy` ax yxtnàkéàc àëéä §¥¨§¦¨
äðkñ,df ilegaàøéø ïBâkcilbny xix dlrny oird zwlc - ©¨¨§¦¨

,cinzokeàöéce` ,oird zxiwc -àîce` ,oira mc uawzpy - ¦¨§¨
àúòîc,wqtd `ll zrncn oirdy -àzçc÷å,oird zenngzd - ¦§¨¨§©©§¨

àìëeà úlçúe,el`d mi`legd lk zligza -,éì àéòaî àì §¦©§¨Ÿ¦©§¨¦
éøL úaLa eléôàcx`eank ,mz`etxl yxcpd lk z` zeyrl §£¦§©¨¨¥

ileg ok lre ,ald iytxha miielz oir iciby (:gk f"r) `xnba
.sebd lk z` okqn oird,éì àéòaî÷ ékaàìëeà óBñzelgnyk - ¦¨¦©§¨¦§¨
,`txzdl zeaexw el`àðéò éçBvôeepi`e ,oird dgwtp xak - ©¥¥¨

,ezii`x z` aihidl ick `l` dlgek,éàîz` legkl xzen m`d ©
,zeay xeqi`a dxeq` d`etxdy meyn xeq`y e` ,jk myl oird

.ogeh meyn dxeq`y oipnnq zwigy icil `eai `ly ickdéì øîà̈©¥
,xnin`.øeñàxnin`l iy` ax dywdúà ïéaëî ïéà' ,déáéúéà : ¨¥¦¥¥§©¦¤
,úò÷aäxzeny ixd .'xzen ziad oyrzi `ly liaya m`e ©§©©

oird z` legkl s`e .aeh meia sebd z`pd ikxv lk zeyrl
.`ed sebd ikxvnépLåuxize -déì,xnin`ïéðùãkenk - §©¥¥¦§©¦

la` ,`id dcedi iax ef `ztqezy ,lirl daxe iia` evxizy
.ynn ytp lke` `l` xzed `l minkgl

* * *
éøëpî àðéò ìçëîì éøL øîéîàs` ieb ici lr -,àzaLaseqa s`e £¥©¨¥§¦§©¥¨¦¨§¦§©©¨

.dpkq ea oi` xakyk ilegddéôeb øîéîà ,éøîàc àkéàenvr ea - ¦¨§¨§¥£¥©¥
y dyrnd rxi`éMà áø déì øîà .àzaLa éøëpî àðéò ìçk̈©¥¨¦¨§¦§©©¨¨©¥©©¦

ézòc éàî ,øîéîàìCmeyn `ed `ld ,ixkp ici lr xizdløîàc ©£¥©©©§¥§¨©
äìBç éëøö ìk ,éàìéò áøc déøa àìeòdpkq ea oi`yéãé ìò ïéNBò ¨§¥§©¦¨¦¨¨§¥¤¦©§¥

å ,úaLa éøëðokøác ìk ,àðeðîä áø øîàileg,äðkñ Ba ïéàL ¨§¦§©¨§¨©©©§¨¨¨¨¤¥©¨¨
.äNBòå éøëðì øîBàdn z` zeyrl xzid jka oi` oiicr j` ¥§¨§¦§¤

ik .ziyryéléî éðä`weec ,ixkp ici lr `txzdl exizdyàëéä ¨¥¦¥¥¨
òéiñî àìcl`xyiddéãäa,ietixd dyrna ixkpd mr cgi -ìáà §Ÿ§©©©£¥£¨

déãäa òéiñî à÷ øî,legikd zlerta ixkpdõéîò à÷cmvr - ©¨§©©©£¥§¨¨¦
çúôe`vnpe ,oirl legkd qpkiy ick oird iqix z` xnin` ¨©

.ietixd dyrna riiqnydéì øîà,xnin`áø àkéàéà÷c ãéáæ ¨©¥¦¨©§¦§¨¥
,Cúåk,jziiyewk ilr dywd xakydéì éépLålky ,el izvxize - §¨¨§©©¦¥

`l` envra dk`lnd seb z` dyer epi`yòéiñîicia hrn §©¥©
,dyerd ixkpd.Lnî Ba ïéàmb ixkpd ici lr dyrp didy xg`n ¥©¨

.dyrnd seba szeyk riiqnd aygp oi` ,l`xyid reiq `la
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רמט ezny in` cenr ak sc ± iyily wxt`nei
àøîâàìå äæì áøòùáøòäæì.oing onh `le ,aexr myl mei ceran lyae dt` -

úåéìç ìù äøåðîádltpyke -ecxtp.dizeilgíéìëá ïéðá úøåú ùélka aiig dpeae -
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àøéáñ éòcøäðk àðà :déì øîà .äöéáa ïk ïéàL äî©¤¥¥§¥¨£©¥£¨¦§©§§¥§¦¨
éúòc éàîe .äöéáa óà éøîàc ,éìéøaòî àîìc ¯ C ¦©£©¦©§¥¨©©£¦¦§¨§©§¦

àøæò úBîéî :àðäk øa àðpéç áø øîàä ,ìeìàì déì¥¤¡¨¨©©¦¨¨©¨£¨¦¤§¨
ïéöéøb ïézt ïéôBà ïéàå" .øaeòî ìeìà eðéöî àì Cìéàå§¥¨Ÿ¨¦¡§¨§¥¦¦¦§¦¦
ïéà :íéøîBà éànL úéa :ïðaø eðz ."ïé÷é÷ø àlà¤¨§¦¦¨©¨©¥©©§¦¥
út änëå .ïéøézî ìlä úéáe ,çñôa äáò út ïéôBà¦©¨¨§¤©¥¦¥©¦¦§©¨©
íéðtä íçìa eðéöî ïkL ,çôè :àðeä áø øîà ?äáò̈¨¨©©¨¤©¤¥¨¦§¤¤©¨¦

é÷úî .çôèeøîàé ¯ ïéæéøæa eøîà íà :óñBé áø dì ó ¤©©§¦¨©¥¦¨§¦§¦¦Ÿ§
íéLáé íéöòa eøîà íà ?äìîò dðéàL úôa eøîàé ¯ äìîò úôa eøîà íà ?ïéæéøæ ïðéàLa§¤¥¨§¦¦¦¨§§©£¥¨Ÿ§§©¤¥¨£¥¨¦¨§§¥¦§¥¦

¯úëzî ìL øepúa eøîà íà ?ïðBö øepúa eøîàé íç øepúa eøîà íà ?íéçì íéöòa eøîàéŸ§§¥¦©¦¦¨§§©©Ÿ§§©¥¦¨§§©¤©¤¤
øç ìL øepúa eøîàé ¯éàî :áø ¯ epîe ,ãeçéa éaø úà úéìàL :àaà øa äéîøé áø øîà ?ñ Ÿ§§©¤¤¤¨©©¦§§¨©©¨§©¦¤©¦§¦©©©

éaø úà úéìàL :áø øîà àaà øa äéîøé áø øîà ,éøîàc àkéà .äaeøî út ?äáò út©¨¨©§¨¦¨§¨§¦¨©©¦§§¨©©¨¨©©§©¦¤©¦
íeMî ¯ äáò út déì eø÷ éànàå .äaeøî út ?äáò út éàî :LBãwä eðéaø ¯ epîe ,ãeçéa§¦©©¥©¨©©¨¨©§¨§©©¨¥©¨¨¦
íeMî ,éãkî .déì eø÷ "äáò út" äaeøî út àpz éàäc déøúàa ,éîð éà .äLéìa àLéôðc¦§¦¨§¦¨¦©¦§©§¥§©©¨©§¨©¨¨¨¥¦§¦¦

éøö àìc àçøè çøè÷céëä ïéà !éîð íéáBè íéîé øàLa eléôà ?çñt àéøà éàî ,àeä C §¨¨©¦§¨§¨§¦©¦§¨¤©£¦¦§¨¨¦¦©¦¦¨¦
äaeøî út ïéôBà ïéà :íéøîBà éànL úéa ,éëä éîð àéðz .éà÷ çñôc áBè íBéa àpúå ,éîð©¦§©¨§§¤©¨¥©§¨©¦¨¦¥©©§¦¥¦©§¨

.ïéøézî ìlä úéáe ,áBè íBéaäðùîìL øîà àeä óàúéa ïéãaëî :ì÷äì íéøác äL §¥¦¥©¦¦©¨©§¨§¨¦§¨¥§©§¦¥
.ïéøñBà íéîëçå .íéçñô éìéìa ñle÷î éãb ïéNBòå ,áBè íBéa øîâenä úà ïéçépîe ,úBhnä©¦©¦¦¤©§¨§§¦§¦§¨§¥¥§¨¦©£¨¦§¦

àøîâïéãaëî ïéà :éáéúéî .øzeî ìkä éøác ¯ çéøäì ìáà ,ønâì ú÷Bìçî :éñà áø øîà̈©©©¦©£¤§©¥£¨§¨¦©¦§¥©Ÿ¨¥¦¥¥§©§¦
íéîòt :÷Bãö øa øæòéìà éaø øîà .ïéãaëî ìàéìîb ïaø úéa ìLå ,áBè íBéa úBhnä úéa¥©¦§§¤¥©¨©§¦¥§©§¦¨©©¦¡¦¤¤©¨§¨¦
àlà ,áBè íBéa úBhnä úéa ïéãaëî eéä àìå ,ìàéìîb ïaø úéáì àaà øçà ézñðëð äaøä©§¥¦§©§¦©©©¨§¥©¨©§¦¥§Ÿ¨§©§¦¥©¦§¤¨
úà ïé÷lñî ¯ ïéñðëð íéçøBàLk ,øçîì .ïéðéãñ íäéìò ïéñøBôe ,áBè íBé áøòî ïúBà ïéãaëî§©§¦¨¥¤¤§¦£¥¤§¦¦§¨¨§¤§¦¦§¨¦§©§¦¤
ïéàå .ïk úBNòì øzeî úaMa óà ¯ ïk íà :Bì eøîà .åéìàî ãakúî úéaä àöîðå .ïéðéãqä©§¦¦§¦§¨©©¦¦§©¥¥¥¨¨§¦¥©©©¨¨©£¥§¥
:÷Bãö øa øæòéìà éaø øîà .ïéçépî ìàéìîb ïaø úéa ìLå ,áBè íBéa øîâenä úà ïéçépî©¦¦¤©§¨§§¤¥©¨©§¦¥©¦¦¨©©¦¡¦¤¤©¨
,áBè íBéa øîâenä úà ïéçépî eéä àìå ,ìàéìîb ïaø úéáì àaà øçà ézñðëð äaøä íéîòt§¨¦©§¥¦§©§¦©©©¨§¥©¨©§¦¥§Ÿ¨©¦¦¤©§¨§
Bé áøòî ïäéá÷ð ïé÷÷Bôe ,áBè íBé áøòî ïúBà ïéðMòîe ìæøa ìL úBà÷ñãøò ïéàéáî àlàí ¤¨§¦¦©§©§¨¤©§¤§©§¦¨¥¤¤§¦§¥¥¤¥¤¤

:Bì eøîà .åéìàî ønbúî úéaä àöîðå ,ïäéá÷ð úà ïéçúBt ¯ ïéñðëð íéçøBàLk ,øçîì .áBè§¨¨§¤§¦¦§¨¦§¦¤§¥¥¤§¦§¨©©¦¦§©¥¥¥¨¨§
ú÷Bìçî :éñà áø øîà :øîzà éëä øîzà éà ,àlà !ïk úBNòì øzeî úaMa óà ¯ ïk íà¦¥©©©¨¨©£¥¤¨¦¦§©¨¦¦§©¨©©©¦©£¤
,øeñà :áø øîà àaà øa äéîøé áø ?ïMòì eäî :eäì àéòaéà .øeñà ¯ ønâì ìáà ,çéøäì§¨¦©£¨§©¥¨¦©£¨§©§©¥©¦§§¨©©¨¨©©¨
éðtî øî àîéðå :ïîçð áø déì øîà .äaënL éðtî ,øeñà øîà àðeä áø .øzeî :øîà ìàeîLe§¥¨©¨©¨¨©¨¦§¥¤§©¤£©¥©©§¨§¥¨¨¦§¥
,øeñà ¯ úìçb éab ìò :äãeäé éaø øîà .øéòáî BôBñå äaëî Búlçz :déì øîà !øéòánL¤©§¦£©¥§¦¨§©¤§©§¦¨©©¦§¨©©¥©¤¤¨
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ביצה. פרק שני - יום טוב דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

כשמתבונן ש"נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראתה אתה יצרתה אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי", ואף-על-פי-כן נמצא 
במעמד ומצב שעשה עניין בלתי-רצוי, בפני מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא, בה בשעה ש"אתה משמרה בקרבי" – אזי בא לידי 

מרירות עצומה שאין למעלה הימנה
משיחת וא"ו תשרי, ה'תשכ"ח



רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dvia(iriax meil)

äöéáa ïk ïéàM äîdpyd y`x ly oey`x meia dclepy`l ©¤¥¥§¥¨
ipyd meid zyecwy ,dpyd y`x ly ipyd meia dlik`a dxzed
oi` s` jk m`e ,znl `l` ipy meia eliwd `le ,oey`xd meik

.oird legik oiprl dpyd y`x ly ipyd meia lwdldéì øîà̈©¥
,xnin`éøîàc ,éì àøéáñ éòcøäðk àðàyäöéáa óàmeia eliwd £¨¦§©§¨¥§¦¨¦§¨§¥©§¥¨

ipyd meia ,ok enke .miaeh mini ipy x`yk ,dpyd y`x ly ipyd
legkl s`e ,meid ikxv lk aeh meia xiznd dcedi iaxk lwdl yi

.oird z`ézòã éàîeC,dpyd y`x ly ipyd meia xeq`làîìc ©©§¥¦§¨
,ìeìàì déì éøaòîmeyn xeq`l oi` .cg` mzyecw minid ipye §©§¦¥¤¡

c ,jkeðéöî àì Cìéàå àøæò úBîéî ,àðäk øa àðpéç áø øîà àä̈¨©©¦¨¨©©£¨¦¤§¨§¥¨Ÿ¨¦
,øaeòî ìeìàx`yk md ixd dpyd y`x mini ipy oibdepy s` okl ¡§¨

:ipyd meia lwdl yie ,zeielb ly miaeh mini ipy
* * *

:dpyna epipyúéa ,ïðaø eðz :ïé÷é÷ø àlà ïéöéøb ïézt ïéôBà ïéàå§¥¦¦¦§¦¦¤¨§¦¦¨©¨¨¥
.ïéøézî ìlä úéáe ,çñôa äáò út ïéôBà ïéà ,íéøîBà éànLdxaq ©©§¦¥¦©¨¨§¤©¥¦¥©¦¦

:`xnbd zl`ey .ung yyg meyne ,`weec gqta ewlgpy `xnbd
änëåly dxeriyäáò út:`xnbd daiyn .lld zia exizdy §©¨©¨¨

íéðtä íçìa eðéöî ïkL ,çôè ,àðeä áø øîàeiaer xeriyy.çôè ¨©©¨¤©¤¥¨¦§¤¤©¨¦¤©
:`xnbd dywn .cala dvnn `l` `a did `leé÷úîáø dì ó ©§¦¨©

,óñBé,miptd mgln di`xd dneøîà íàgth xizdlaxac ¥¦¨§§
mdy mipdkl xeqndïéæéøæuenign xdfdl elkie,ikeeøîàémb ok §¦¦Ÿ§

alkl dxeqnd dvn.ïéæéøæ ïðéàLcer:dywda eøîà íàmgl §¤¥¨§¦¦¦¨§§
`edy miptdäìîò úô,daxd da milnr eidy ,ahid dyelpy - ©£¥¨

jk jezneike .uingdl zexdnn eid `leøîàés` okdðéàL úôa Ÿ§§©¤¥¨
äìîò:dywd cer .uingdl dieyreeøîà íàdt`pd miptd mgla £¥¨¦¨§

íéLáé íéöòaike ,daexn mnegyeøîàédt`pa s` okíéçì íéöòa §¥¦§¥¦Ÿ§§¥¦©¦
,cere .uenigl yegl yie ,daexn mneg oi`yeøîà íàdt`pa ok ¦¨§

øepúadidy ycwnd lyíçzeriawa wqen didy ,zr lka §©©
ike ,miycwd xya ziilve zegpnd ziit` jxevleøîàés` ok Ÿ§

.ïðBö øepúa,cereìL øepúa eøîà íàn ieyrd ycwnúëzî §©¥¦¨§§©¤©¤¤
ike ,daexn dnegyeøîàéok.ñøç ìL øepúa Ÿ§§©¤¤¤

:zxg` jxca i`ny ziae lld zia zwelgn `xnbd zyxtnàøî ¨©
úéìàL ,àaà øa äéîøé áøizl`y -ãeçéa éaø úà,epial ipia - ©¦§§¨©©¨§¨¦¤©¦§¦

áø ,epîedinxi ax ly eax `ed -éàî ,`id.äáò út,ax eaiyde ©©©©¨¨
äaeøî útz` jixv epi`e ,dxizi `gxih dziit`a yiy ,zenka ©§¨

yyg meyn `le ,i`ny zia dexq` jk meyn ,meia eal olek
dti xzei zit`p ztdy meyn ,z`fa s` oixizn lld ziae .ung

.`ln xepzdy onfa,áø øîà àaà øa äéîøé áø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©©¦§§¨©©¨¨©©
,äáò út éàî ,LBãwä eðéaø epîe ãeçéa éaø úà úéìàL,il aiyde §¨¦¤©¦§¦©©¥©¨©©¨¨

.äaeøî út:`xnbd zyxtníeMî ,äáò út déì eø÷ éànàå ©§¨§©©¨¥©¨¨¦
äLéìa àùéôðc.dar `id dqird ,cgi wvad miyly onfay -éà ¦§¦¨§¦¨¦

àpz éàäc déøúàa ,énðl ,df `pz ly enewna -út' ,äaeøî út ©¦§©§¥§©©¨©§¨©
.déì eø÷ 'äáò:`xnbd dywnéãkîi`ny zia ly mnrh `ld - ¨¨¨¥¦§¦

`ed ,dyell mixqe`dçøè÷c íeMîaeh meiaéøö àìc àçøèC ¦§¨¨©¦§¨§Ÿ¨¦
.àeä,ok m`eàéøà éàîly aeh meia `weec ewlgpyeléôà ,çñt ©¦§¨¤©£¦

énð íéáBè íéîé øàLazvxzn .daexn zt zet`l xeq`l yi ¦§¨¨¦¦©¦
:`xnbdénð éëä ïéà,ewlgp miaeh mini x`ya mb ok` -àpúådf ¥¨¦©¦§©¨

`ziixad z` dpyykéà÷ çñôc áBè íBéahwp ok lre ,f` cnr - §§¤©¨¥
:ok `xnbd dgikene .gqtïéà ,íéøîBà éànL úéa ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥©©§¦¥

.ïéøézî ìlä úéáe ,áBè íBéa äaeøî út ïéôBàlka ewlgpy ixd ¦©§¨§¥¦¥©¦¦
:miaeh minid

äðùî
àeä óàl`ilnb oax -ìL øîàïéãaëî .ì÷äì íéøác äL- ©¨©§Ÿ¨§¨¦§¨¥§©§¦

z` aeh meia mi`h`hnúBhnä úéaoiaeqne milke` eay ziad - ¥©¦
.zehind lr eaøîâenä úà ïéçépîe[myea oin] dpeald -áBè íBéa ©¦¦¤©§¨§

jxevl `idy dk`ln lky .ziad z` myal ick milgbd iab lr
.aeh meia dxzede ,`id ytp lke` zk`ln ,sebd z`pdéãb ïéNBòå§¦§¦

ñle÷î,ecivl miielz eirn ipae eirxkyk ,mly `edyk ielv - §¨
.íéçñt éìéìagqt oaxwl xkf ok miyer eide,ycwna didy §¥¥§¨¦

.'FAxw lre eirxM lr' (h ai zeny) xn`py©§¨¨§©¦§
ïéøñBà íéîëçåzeneb z`eeyd meyn ,ziad ceaika .el` lka ©£¨¦§¦

d`vezk `eal zgxken dk`lndy oeike .dpea meyn xeq`d

ok lr ,ceaikd ici lr zenebd eeyei `ly okzi `ly ,edyrnn
meyn ,exq` xnbena .zenebd z`eeydl oiekzn epi`y s` xq`p
xn`py enk ,ytp lkl mieyd mikxv `l` aeh meia exzed `ly
j` .'mkl dyri ecal `ed ,Wtp lkl lk`i xW` K`' (fh ai zeny)©£¤¥¨¥§¨¤¤
icbe .rx egixy inl e` ,cala miwpetnl `l` jxev dpi` ef d`pd
yicwdl jk jezn e`eaie ,miycwk d`xpy meyn ,exq` qlewn

:uega miycw lek`le
* * *

àøîâ
ú÷Bìçî ,éqà áø øîàxzen m`d `id minkge l`ilnb oaxønâì ¨©©©¦©£¤§©¥

exq`y .mnyal ick micbal zgzn milgbd lr dpeald gipdl -
.micbad oewiz `l` ,sebd z`pd df xeniba oi`y meyn minkg

ìáàmc`d lkeiy liaya ziad z` myal ickaçéøäìl ,eaéøác £¨§¨¦©¦§¥
,øzeî ìkäzl`ey .ytp lke` jxevke `id sebd z`pd ixdy ©Ÿ¨

:`xnbdïaø úéa ìLå .áBè íBéa úBhnä úéa ïéãaëî ïéà ,éáéúéî¥¦¥¥§©§¦¥©¦§§¤¥©¨
ézñðëð äaøä íéîòt ,÷Bãö øa øæòéìà éaø øîà .ïéãaëî ìàéìîb©§¦¥§©§¦¨©©¦¡¦¤¤©¨§¨¦©§¥¦§©§¦
,áBè íBéa úBhnä úéa ïéãaëî eéä àìå ,ìàéìîb ïaø úéáì àaà øçà©©©¨§¥©¨©§¦¥§Ÿ¨§©§¦¥©¦§

ïéðéãñ íäéìò ïéñøBôe ,áBè íBé áøòî ïúBà ïéãaëî àlàick ¤¨§©§¦¨¥¤¤§¦£¥¤§¦¦
e ,zenvrde mixexitd mdilr elti dcerqd zryayøçîì§¨¨

LkdíéçøBàeid aeh mei ceakl `iypd zcerql mi`exwd,ïéñðëð §¤§¦¦§¨¦
eidïéðéãqä úà ïé÷lñî,mdilry jelkld mrãakúî úéaä àöîðå §©§¦¤©§¦¦§¦§¨©©¦¦§©¥

.åéìàîeBì eøîà,wecv xa xfril` iaxløzeî úaLa óà ïk íà ¥¥¨¨§¦¥©§©¨¨
,ïk úBNòì`l` .dfa l`ilnb oax lr miwlgp minkg eid `le ©£¥

.envr aeh meia s` micia cakl l`ilnb oax xizd gxkda
:`ziixad dkiynnïaø úéa ìLå .áBè íBéa øîâenä úà ïéçépî ïéàå§¥©¦¦¤©§¨§§¤¥©¨

ézñðëð äaøä íéîòt ,÷Bãö øa øæòéìà éaø øîà .ïéçépî ìàéìîb©§¦¥©¦¦¨©©¦¡¦¤¤©¨§¨¦©§¥¦§©§¦
áBè íBéa øîâenä úà ïéçépî eéä àìå ,ìàéìîb ïaø úéáì àaà øçà©©©¨§¥©¨©§¦¥§Ÿ¨©¦¦¤©§¨§

,envrúBà÷ñcøò ïéàéáî àlàmiawepn zxehw ilk -,ìæøa ìL ¤¨§¦¦©§©§¨¤©§¤
áBè íBé áøòî ïúBà ïéðMòîe,milgb iab lr dpeal enyy ici lr §©§¦¨¥¤¤

ïé÷÷Bôeoinzeq -áBè íBé áøòî ïäéá÷ð`l gixde oyrdy xenyl §¦¦§¥¤¥¤¤
e ,e`viLk øçîìdïéñðëð íéçøBàeidïäéá÷ð úà ïéçúBtick §¨¨§¤§¦¦§¨¦§¦¤¦§¥¤

,dvegd gixd hytziyíà ,Bì eøîà .åéìàî ønbúî úéaä àöîðå§¦§¨©©¦¦§©¥¥¥¨¨§¦
ïky ,xaca minkg eilr miwlgp eid `lúBNòì øzeî úaLa óà ¥©§©¨¨©£
,ïkgxkda `l` ,zaya dk`ln mey xnbena ziyrp `l ixdy ¥

gken mewn lkne .xnbl l`ilnb oax xizd envr aeh meia s`y
`id minkgl l`ilnb oax oia zwelgndy ,`ziixad ixacn
egixiy migxe`d jxevly ,ea gixdl zpn lr xnbend zgpda
xnbend gipdl xzen lkd ixacly iq` ax ixack `lye .ok eyr

.ea gixdl ick
:xg` ote`a mzwelgn `xnbd zyxtn.øîzà éëä ,øîzà éà àlà¤¨¦¦§©¨¦¦§©

ú÷Bìçî éqà áø øîàzpn lr xnbend zgpdaçéøäìoaxy ,ea ¨©©©¦©£¤§¨¦©
minkge ,aeh meia xzed sebd z`pd jxev lky ,xizd l`ilnb

.ytp lkl deyd d`pd ef oi`y meyn mixqe`ønbì ìáàz` ea £¨§©¥
lkd ixacl micbad,øeñàikxv `l` aeh meia exzed `ly meyn ¨

.cala sebd z`pd
* * *

ïMòì eäî ,eäì àéòaéàick ,minyad oyra zexitd z` aeh meia ¦©§¨§©§©¥
.myead mrh z` ehlwiy,øeñà ,áø øîà àaà øa äéîøé áøiptn ©¦§§¨©©¨¨©©¨

aeh meia dk`ln xeqi` meyn jka yiyixaca jenqa x`eank ,
epi` oeyird la` ,ytp lkl deyd jxev `l` xzed `le .`ped ax

.cala miqiphqi`l `l` jxev,øzeî ,øîà ìàeîLejxevy myn §¥¨©¨
,ok miyer mpi`y dne .ea mipdp miiprd s`e ,`ed ytp lkl deyd

.ezeyrl mcia ievn oi`y iptn `ed,øeñà øîà àðeä áøitk ©¨¨©¨
dk`ln xeqi` ea yie ,ax ixaca x`azpyL éðtîmyead zpizpa ¦§¥¤

`ed ixd milgbd iab lräaën.mze`ïîçð áø déì øîàaxl §©¤¨©¥©©§¨
,`pedøî àîéðå`ed xeqi`dyøéòánL éðtîmyead z` `ed §¥¨©¦§¥¤©§¦

.dk`ln a` `ede ,milgbd iab lr ezpizpadéì øîà,`ped ax ¨©¥
,ea yiy dk`ln zea` ipy meyn oeyird z` xeq`l yi ok`

aye äaëî Búlçza,øéòáî BôBñdk`lnd z` eixaca hwpe §¦¨§©¤©§¦
.ea ziyrpd dpey`xd

,äãeäé éaø øîàmyead z` zzløeñà úìçb éab ìò,aeh meia ¨©©¦§¨©©¥©¤¤¨
.xen`k xirane dakn meyn ea yiy meyn
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xcde"רנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc dvia(iying meil)

myead z` zzl la`ñøç éab ìòy`a wqedy mg,øzeîitl ©©¥¤¤¨
z` xirany meyn z`f xeq`l oi` s`e ,jka dakzn qxgd oi`y
dpi`y iepiya dk`lnke ,dxrad jxc ef oi`y itl ,myead

.dxezd on dxeq`.øeñà énð ñøç éab ìò ,øîà äaøåoi`y s`e §©¨¨©©©¥¤¤©¦¨
,dxrade ieaik meyn dfaàçéø ãéìBî à÷c íeMîici lr ,qxga ¦§¨¦¥¨

ze`ivn zxivi lk minkg exq`e .ekezl myead gix z` qipkny
.dycg dk`ln ziiyrl `id daexwy meyn ,aeh meia zycegn

àáè àîBéa éàøéLà àñk éôeçñ ,eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø- ©¨§©¥§¨§¥©§©§§¥¨¨©¦¨¥§¨¨¨
enyaziy ick aeh meia mi`xiy icba lr znyean qek ziitk

,jkaàçéø ãéìBî÷c íeMî ,àîòè éàî .øeñàdywn .micbaa ¨©©£¨¦§¨¦¥¨
:`xnbdàðL éàîe,xeq`y micbad meyiaîoldl epipyy dn ©§¨¦

l xzeny yelz minya ura (:bl)BììBn`viy ick eizerav` oia §
egixå ,Ba çéøîeokBîèB÷mewna gixd `viy ick [ekzeg-] ¥¦©§§

jezigd,Ba çéøîezvxzn .gix zcled meyn edexq` `le ¥¦©
:`xnbdàúéà àäéî àçéø ,íúä`la s` ura miiw gixd - ¨¨¥¨¦¨¦¨

,dnihwde dlilndåwxéñBî à÷c àeä éôeñBà.àçéø óla`,àëä §¥§¨¦¥¨¨¨
mdilr qekd ziitkae ,okl mcew gix mey mi`xiya did `l

àçéø ãéìBî÷c àeä éãeìBà.ycegn ¥§¨¦¥¨
* * *

:zexitd oeyir oipra zncewd zwelgnl zxfeg `xnbd,øîà àáø̈¨¨©
øzeî énð úìçb éab ìò.zexitd z` oyrl ick myead z` zzl ©©¥©¤¤©¦¨

zek`ln exzed ,gix zclede dxrade ieaik meyn jka yiy s`e
zhiya lirl x`eank ,ytp lkl deyd oeyird jxevl el`

,ytp lke` zek`ln lk oicke ,l`enyéøîebà àøùaà äåäc éãéî¦¥©£¨©¦§¨©§¥
it lr s` ,aeh meia milgb iab lr xya gipdl xzedy myk -
ytp lke` jxev lky meyn ,zexen`d zek`lnd lk z` ea yiy

.aeh meia xzed
* * *

ìéúk éaî àäéáb áø Løc,[enewn my-]àúeìb Léø éác àçútà- ¨©©§¦¨¦¥¨¦©¦§¨§¥¥¨¨
,dlebd y`x zia gzt lràøeè÷aeh meiaøîéîà déì øîà .éøL §¨¨¥¨©¥£¥©

,`diab axléàîd `edàøeè÷.aeh meia zeyrl zxzdyéà ©§¨¦
éãéa àøeè÷iwelg ly miiweyd izae micid iza z` mihnwny - §¨§¨¥

mda zeyrl ick oiyw ly dceb` lr e` wlg ur lr miypd
`ld ,dfa df mixeywk miltwd mi`xpy cr ,miltwïneà äNòî©£¥¨

àeä.ilk oewiz meyn xeq`l yieéàåoeyln `xehwl jzpeek §¦
xizdl xnelk ,oyakd xehiwïMòì`ld ,zexitd z`øeñà,xacd §©¥¨

äaëî à÷ àäc.mdilr myead zpizpa milgbd z`áø déì øîà §¨¨§©¤¨©¥©
éMà,xnin`líìBòì`diab ax xizdïMòìdfa oi`e ,zexitd z` ©¦§¨§©¥

,ieaik xeqi` meyn,éøîebà àøNaà äåäc éãéîieaikd xzeny ¦¥©£¨©¦§¨©§¥
s`y ,mdilr myead zpizp dxzed ok ,`ed ytp lke` jxevly

.`ed ytp lkl deyd jxev oeyird,øîéîà déì øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©¥£¥©
àeä ïneà äNòî éãéa àøeè÷ éà ,àøeè÷ éàîe .xeq`eïMòì éà ©§¨¦§¨§¨¥©£¥¨¦§©¥

`ld ,zxzdøeñàmeynàçéø ãéìBî à÷clr milgba e` qxga ¨§¨¦¥¨
.myead icidéìäð dúéøîà àðà ,éMà áø øîàoic izxn` ip` - ¨©©©¦£¨©§¦¨¦£¥

,`diab ax iptl dfdéìäð dzéøîà äaø àøáâc déîMîemyae - ¦§¥§©§¨©¨©§¦¨¦£¥
e ,eiptl z`f izxn` lecb mc`íìBòì`xehw ly eyexitïMòì §¨§©¥

,`edeaeh meia xzen,éøîebà àøNaà äåäc éãéîyi ea mby s`y ¦¥©£¨©¦§¨©§¥
oicd `ede ,ytp lke` jxev meyn xzen ,mingta gix zcled

.df mrhn xzeny zexitd oeyirl
* * *

:dpyna epipyñle÷î éãb ïéNBòåilila:oixqe` minkge ,migqt §¦§¦§¨
ìBëàì éîBø éða úà âéäðä éîBø Léà ñBãBz ,øîBà éñBé éaø ,àéðz©§¨©¦¥¥¦¦¦§¦¤§¥¦¤¡

ñle÷î éãb,mly `edyk ielv -déì eçìL .íéçñt éìéìa,minkg §¦§¨§¥¥§¨¦¨§¥
äzà ñBãBz àìîìà,cakpe lecb mkg jpidyéìò epøæBb,éecð E ¦§¨¥©¨§©¨¤¦

meynLinex ipa z` jk jbidpdaìàøNé éða úà ìéëàî äzà ¤©¨©£¦¤§¥¦§¨¥
.õeça íéLã÷ike :`xnbd zl`eyCzòc à÷ìñ íéLã÷`edy ¨¨¦©¨¨¦¨§¨©§¨

.did oileg xyae icbd z` llk eyicwd `l ixd ,jka mlik`n
:`xnbd daiyn.íéLã÷ ïéòk ,àîéà àlàicbd didy oeikny ¤¨¥¨§¥¨¨¦

ycwedy xaeq eze` d`exd lk ,gqtd oaxw znbeck qlewn
zeyrl xizdl e`eaie ,uega miycw zlik`k xacd d`xpe ,gqtl

.ok

äðùî
ìLøézî äéøæò ïa øæòìà éaø íéøác äL,mzeyrl.íéøñBà íéîëçå §Ÿ¨§¨¦©¦¤§¨¨¤£©§¨©¦©£¨¦§¦

.` :md el`eBúøtdzid dixfr oa xfrl` iax lyäàöBézaya ¨¨§¨
,äéðø÷ ïéaL äòeöøa,eznda zziay lr mc` deevny s`e ¦§¨¤¥©§¤¨

dndal gipdl xeq` okle ,'jxenge jxey gepi ornl' xn`py
oi`y xfrl` iax xaeq ,`yn dilr yiyk miaxd zeyxa z`vl
xaca `l` d`ved dxq`p `le ,iepl `l` `ynl zaygp drevxd
oi` mzrcly ,minkg eilr ewlgpe .`yn jxca eze` mi`yepy

.a .dl `ed `yn `l` ,dndal hiykzk zaygp drevxdïéãø÷îe§¨§¦
micxbn -áBè íBéa äîäaä úà,zewc dipiyy lfxa ly zcxbna ¤©§¥¨§

.mixqe` minkge .dndad seba dxeag jka dyery it lr s`
.b .zwelgnd inrh x`eai `xnbaeïé÷çBLåaeh meiaïéìtìtä úà §£¦¤©¦§§¦

,ïälL íéçøaiax xizne ,ef dk`lnl cgein zeieyre zephw ody ¨¥©¦¤¨¤
mwgeyl mixqe` minkg la` .dpyd lk owgeyy jxck xfrl`
mze` jc `l` ,legc `caer `edy iptn ,jkl creind ilka

.dkecna
áBè íBéa äîäaä úà ïéãø÷î ïéà ,øîBà äãeäé éaødzewpl ick ©¦§¨¥¥§¨§¦¤©§¥¨§

,dilry hihdnéðtîminrt df cexibyäNBòLdaìáà .äøeaç ¦§¥¤¤©¨£¨
ïéôöø÷îdyer dpi`y iptn ,zeqb dipiyy ur ly zxxbna dze` §©§§¦

.dxeag daïéãø÷î ïéà ,íéøîBà íéîëçåe ,lfxa ly zxxbnaóà ©£¨¦§¦¥§¨§¦©
ïéôöø÷î àìs` ,ur zxxbna.dxeag dyer dpi`y it lr Ÿ§©§§¦

* * *

àøîâ
.'ezxt' cigi oeyla dhwpe ,xfrl` iax ly ezxt dxkfed dpyna

ike :`xnbd dywnàéåä äøt àãç äéøæò ïa øæòìà éaøc àøîéîì§¥§¨§©¦¤§¨¨¤£©§¨£¨¨¨©§¨
éôìà øñéìz ,áø øîà äãeäé áø øîà dì éøîàå ,áø øîàäå .déì¥§¨¨©©§¨§¥¨¨©©§¨¨©©§¥©©§¥

àzLå àzL ìk déøãòî äéøæò ïa øæòìà éaø øNòî äåä éìâò- ¤§¥£¨§©¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¤§¥¨©¨§©¨
dnda xyrnl yixtn xfrl` iax did milbr sl` xyr dyly

:`xnbd zvxzn .eixcrn dpye dpy lkàðz,`ziixaa epipyàì ¨¨Ÿ
äúéä BlL,ef dxtda äçéî àlL CBzîe ,äúéä BzðëL ìL àlà ¤¨§¨¤¨¤§¤§¨§¨¦¤Ÿ¦¨¨

,zaya jk dzxt d`viy lr ezpkyaúàø÷ðef dxt,BîL ìò ¦§¥©§
.miaxd zeyxl ok d`vi ezrc lry aygpe

* * *
:dpyna epipyeäæéà ,ïðaø eðz :áBè íBéa äîäaä úà ïéãø÷îe§¨§¦¤©§¥¨§¨©¨¨¥¤

ãeø÷ .óeöø÷ eäæéàå ,ãeø÷dipiyy lfxa ly zxxbna wexiq `ed ¥§¥¤¦§¥
íépè÷dxyaa md mivrppe ,miwceóeöø÷ .äøeaç ïéNBòå`ed §©¦§¦©¨¦§

dipiyy ur ly zxxbna wexiqíéìBãb,miareøeaç ïéNBò ïéàåä. §¦§¥¦©¨
ìLåúB÷Bìçî Lepizpyna epyp [zehiy-].øácaiax zhiy .` §¨Ÿ©£©¨¨

minkg zhiy .a .sevxiwa oiae cexiwa oia xiznd dixfr oa xfrl`
xizne cexiw xqe`d dcedi iax zhiy .b .mdipya mixqe`d

.sevxiw
`xnbdäãåäé éáø å÷ìçðù äî ãåñé ìò úåèéùä úùìù úà úùøôî

(:åî) úáù úëñîá ïåòîù éáøåzaya lqtq xexbl xzen m`d ,ci
zaya uixg ziiyre ,rwxwa uixg dyrp jkayk ,rwxwd iab lr
lky meyn ,xizn oerny iax .yxeg zk`ln meyn dxeq`
`linn dyrp xeqi`d dyrne ,xzid ly xg` dyrnl ezpeeky
dcedi iaxe .xeqi` dyrnl df dyrn el aygp `le ,eizeawra
seqy meyn ,dxixbl `l` uixgl oiekzn epi`y it lr s` ,xqe`

.eci lr uixgd zk`ln ziyrp seq
:zehiyd zyly ex`azi jkaeäãeäé éaøezhiylBðéàL øác ,øáñ ©¦§¨¨©¨¨¤¥

ãeø÷ eäéî .øeñà ïéekúîdipiyy zxxbna dyrpdïéNBòå íépè÷ ¦§©¥¨¦¥§©¦§¦
,äøeaçla` ,xeq` dxeagl oiekzn epi`y s`óeöø÷dyrpd ©¨¦§

dipiyy zxxbnaäøeaç ïéNBò ïéàå íéìBãb,xzenóeöø÷ ïðéøæb àìå §¦§¥¦©¨§Ÿ©§¦¨¦§
ãeø÷ eèà.jenqa x`eaiy itk ,minkg ea exfby enkéøáñ ïðaøå ¨¥§©¨¨¨§¥

,äãeäé éaøk énðyc.øeñà ïéekúî BðéàL øáxwirn xeq` cexiwde ©¦§©¦§¨¨¨¤¥¦§©¥¨
.dxeag dyer `edy iptn ,oicd,ãeø÷ eèà óeöø÷ ïðéøæâåm`y §©§¦¨¦§¨¥

.dcxwl mb e`eai dndad z` svxwl xizpäéøæò ïa øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨¤£©§¨
ãeø÷ ïéáe .øzeî ïéekúî BðéàL øác øîàc ,ïBòîL éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¦§§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨¥¥

,éøL óeöø÷ ïéáeoiekzn epi`y meyn ,dxeag dyriy okziy s`e ¥¦§¨¥
.jkl
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רנג ezny in` cenr bk sc ± iyily wxt`nei
ñøç éáâ ìò.ewiqdy -øúåîieakc -,`kil,ci xg`lk `id iepiy ici lr inp dxrade

.`ziixe`c `xeqi` `kileãéìåî÷ãàçéøxeq`e ,gix ea did `ly ,qxga qpkpy -

cilendy .opaxcn.dycg dk`ln dyerl `ed aexw ycg xacéôåçñàñëéàøéùà-

qek zetklmyeanmi`xiyd lrgix oda qipkdl ,yealn ly.qekay myeadøåñà-

.mi`xiya gix cilen `wcàðù éàîåììåîî
åá çéøîå"oiliyn"a) `ipzc -:minya ivr iab (

ellene` ,egix `ivedl ick eizerav` oia

enhewmewn `diydnihwd.gix ozepe gl

.ixiinw oiyelzaeéîð úìçâ éáâ ìò øîà àáø
øúåî`ed ytp lke`c ,l`enyk -oeyrzexit

ieak meyn i`e .ytp lkl deye ,dfdxrade

,ixneb` `xya` dedc icin - `gix icele`e

.ixye ,ipd lk `ki`càøåè÷éøùyxc ok -

.eixac yxit `le ,mdléààøåè÷éãéá-

iwelg ly mici izale miwey izal oiyery

lr e` wlg ur lr oze` oihnwny ,miypd

dyrn - x"iivpexte` oixewe ,miyw ly dceb`

`xehwe ,xiq`e `ed one`.xyw oeyléàåàøåè÷
" oeyl -xehw.oyrl epiidc ,"oyakdøåñà

çéø ãéìåîã íåùî?ixyc yixc ikide -àøùá
éøîåâà.oingta gix inp cilen -ñåãåú àìîìà

äúàlecb mkg -.cakpeêúòã à÷ìñ íéùã÷-

oileki j`id ?`ki` miycw lik`dl aexw i`n

mc` oi`e ,miycw zeidl.oyicwnïéòë àîéà
íéùã÷z` lik`n dz`y :dil egly ikde -

eycwed xne` d`exde ,miycw oirk l`xyi

.gqtläðùîäàöåé åúøô.zaya -äòåöøá
äéðø÷ ïéáù,`ed ie`yn :opax xen`e ,iepl -

.dl hiykz epi`eïéãø÷îå,x"iilixhyi` -

zcxbnaiab lr`e zewc dipiyy lfxa ly

.dxeag ciarcíéçøáïäìù.eply mze` oirk -

íéôöø÷îzxxbna -oi`e ,zeqb dipiyy ur ly

.dxeag dyeràøîâéâìôéî à÷ éàîá-

ylye :opiqxb ikde .opiqxb `l `pyil dlek

,xaca zewelgnoi`y xac xaq dcedi iax

edin xeq` oiekzncexwdxeag oiyere miphw

sevxwopixfb `le dxeag oiyer oi`e milecb

dcedi iaxk dl ixaq opaxe cexw eh` sevxw

sevxw opixfbe xeq` oiekzn epi`y xac xn`c

eh`cexwoi`y xac xaq dixfr oa xfrl` iaxe

s` dxeag xaq dcedi iax :yxite .xzen oiekzn

`yyg jd ,edin .xeq` dl oiekzn oi`y it lr

cexwa -oi` jkld ,`zi`.oicxwnsevxwa la`

.dxeag meyn yginl `kil -éîð éøáñ ïðáøå
ïéåëúî ïéàù øáã äãåäé éáøëøåñàoi`e -

ixingne ,oicxwnixfbc - dipineh` sevxw

.cexwøáñ øæòìà 'øåoiekzn oi`e li`ed -

,dxeagl.ixy - inxznc oipnfc ab lr s`

elit` ,jkldcexw.ixyïåòîù éáøë äëìä-

zay) xn`c`,ak`qk dhn mc` xxeb :(a,en

,lqtqe.xzen oiekzn epi`y xacc
äðùî
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ìòdxrad meyn i`e ,ieak o`k oi`y :i"yx yxit - xzen qxg iabxg`lk dxrad ied -

lkne ,dkxck dxrad ied xityc :yxit wgvi epax axde .aeh meia dzeyrl ixye ,ci

`ixy mewninlyexia rnyn oke .aeh meia dzeyrl ixy jxevl `ly dxradc xaqwc -

o`n :mrhde .exy opaxe ,xq` iqei iax ?aeh meia dlha ly xp iwelc`l edn ["oiliync"]

,dk`ln iede ,dzvi wlgl dxradc ,xaq xq`c

:xaq ixyc o`ne ,aeh meia dzeyrl xeq`e

xzen jxevl `ly dxrade ,dzvi e`llc

edine .dk`ln a` ied `le ,aeh meia dzeyrl

yi o`kne .ixyz `le xeq`z `l :xn`w mzd

opixn`wck ,jxevl `ly dxrad zeyrln xdfil

lr ,mewn lkne .ixyz `le xeq`z `l :inlyexia

zlgb iab,dxrad mr ieak yiy itl ,xeq` -

xac df oi`c li`ed ,ixy `l i`d `nlr ileklc

dxrad ixyc o`nl elit`e .ytp lkl deyd

inlyexia llk jxevl `lyepyiy itl epiid -

mlerlc ,ieak la` ,ytp lke` jxevl minrt

ytp lke` oewz jxevl epi`ilekl xeq` i`ce -

zlgb iab lr s` ixyc `axe .aeh meia `nlr-

,ytp lkl deyd xac dil aiygc meyn epiid

mixiyr eid m`c.jkl od oikixv -

øñéìúoa xfrl` iax xyrn ded ilbr itl`

xfrl` iax `de :dnize - 'eke dixfr

oax `dc ,`aeh ziad oaxeg xg` did dixfr oa

oa xfrl` iax mcew `iyp did l`ilnb,dixfr

oax `dc .ziad oaxeg xg`l did l`ilnb oaxe

oaxeg xg`l cin zepwz dyer did i`kf oa opgei

zeidl eini eribd `l l`ilnb oaxc meyn ,ziad

oax oiwzd ycwnd zia axgyn :xn`ck ,`iyp

iax jk xg`e l`ilnb oax jk xg`e ,i`kf oa opgei

dpny oa m` ik did `l xfrl` iaxe .xfrl`

.oaxeg xg`l eze`iype ,`iyp didyk dpy dxyr

lk lhazp oaxeg xg`lc :(`,bp) zexekaa opixn`e

ik ,xzl`l lhazp `lc :xnel yie !dnda xyrn

xfrl` iax ly qetexht` :inp i` .onf xg`l m`

:inp i` .xyrn did ziad inia didy dixfr oa

lka jlnl ozep didy `l` ,xyrn `wec e`l

.zixiyrd dpy

ùìùåsevxw opixfb xaq xn xaca zewelgn

iaxk dkldc :wgvi epiax yxit - 'eke

oi`c ,ur ly zxxbna `wece ,xizny oerny

lfxa ly ody ,eply zxxbna la` .dxeag dyer

`le diyix wiqtc ,xeq`c ecen `nlr ilek -

.zexry ylezy ,`ed zeni
meyn
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רש"י                                                                                                                                      תוספות

יום הכיפורים נקרא אחת בשנה, והוא עניין בחינת היחידה, שנקראת אחת, כפי שהוא בעניין הזמן )שנה(.
ממאמר יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ח



רנד
ezny ina cenr bk sc ± iyily wxt`nei

äðùîíéìë äùìù íåùî äàîè,dpin `wtp .milk dyly my lr d`neh zlawn -

.dl yxtn `xnbae .jci` meyn d`nh - dpin `ny cg lf` inp i`càøîâäðåúçú
wa` zlawny -ltepyk oiltltdiawp jxc.xakndìåá÷ éìë íåùîyiy ur ilky -

.`ed leaw zia elúéòöîà- d`nhn `l ur ilk meyn ,xaknd z` ztwn `idy -

oi`cdleawlr d`neh exfb minkg `l` ,leaw

ly xaknd oi` elit`e ,bex` meyn dxakd

.dxak ilk meyn d`nhn zkzneplye`idy

ilk iheyt meyn d`nh i`ce - zkzn ly

.zekznäðåéìòåda oiwgeye oiyzkny -

meync .zekzn ilk meyn d`nh - oiltltd

odiheytc ,dienhl `kil ur ilk`l` .oixedh

,xwir `edy oezgzd ietv meynurdelha

.elv`äðùîïè÷ ìù äìâòel oiyery .

.dilr eze` oilhlhne dilr ayeie ,wegyl

ñøãî äàîèdlbrd ziyrp - af wepizd m` -

zcgeinc ,d`nehd a`jneq `dc ,`id daiyil

,daiyil el zcgein `idy z`vnp ,dilr ohw

eli`c ."epzk`ln dyrpe cenr" el mixne` oi`e

,d`nehd a` zed `l ,ikdl `cgin `l

zay) 'ek dilr ayie d`q dtk leki :`ipzck

.(`,hpúìèðåúáùá.dilr ilk zxezc -äðéàå
úøøâð.zaya -íéìë éáâ ìò àìàiab lr -

aiig xtege ,rwxwa uixg dyery iptn ,micba

.yxeg meynúùáåëù éðôîd`xpd uixg -

zyaek `l` ,`ed dxitg ici lr `l - dkelda

zqxece,rwxwdyecpednewn dyrpe dizgz

.dnewnn xtr ff epi` la` ,jenpàøîâ
õéøç úåùòì.opiqxbïéà úùáåë,ied zyaek -

.`car `l uixg la`éáøã àáéìàå éàðú éøú
äãåäé,milk x`yk inp dlbrd :xaq cg -

,dzxixba uixg dyercoi`y minrtyote`d

`l :xaq jci`e .xtege xxbp `ede lblbzn

.dleblb zgz zyaek `l` dpi`e ,ikd giky

áåè íåé êìò ïøãä

ïéàíéâã ïéãödiit`e dhigyc ab lr s` -

exzede od zek`ln zea`n leyae

axrn xyt` i`c meyn `nrh aeh mei jxevl

ceran ecevl xyt` dciv la` gixqie mngzi ot `xya xnknl yiig dhigyc aeh mei

.edlhi xgnle zeni `le mina ezcevna epgipie meiíéøáéály zekixa od mibc ly -

xad zeig okezl oiqpeke aiaq xcb oitwen zetitxw dig ly oixaia x"iiaie oixewy min

.my zelcbne zecleieïéðúåð ïéàådnda ytp xn`c o`nl elit`e zepefn mibcd iptl -

iyxy milke` mdy zepefn `la mdl xyt` mibc la` jilr ozepefnc ilin ipd rnyna

.ohwd z` lke` lecbe rwxwe miayróåòå äéç ïéãö ìáà`w lenz`n miqpeknd -

oihnyp mibc la` oicnere oicevpk edl eed xcb mitwenc oeik `zyd jzrc `wlq

.aeh meia dciv `iede miwcqle mixeglúåðåæî íäéðôì ïéðúåðåoikixv sxegd inia -

.ea miler miayr oi`y mc` ipa zqixc mewna uiwd inia s`e zepefn
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íåùîdf `nhp m`e :yexit - milk dylyody ,dk`ln zrya elit` ,df `nhp `l -

miwxt ly mixtqnl inc `le .ecala dk`lnl ie`x cg` lke li`ed .cgi olek

.dk`ln zrya xzei mixaegn md mzdc ,iphidx ly lnf`e

íåùîx`yp oi`y ,leaiw zia dl oi`e ,ur ly `idy ab lr s` :i"yx yxit - dxak ilk

llk dameyn dilr exfb mewn lkn -

ur ly dyrna bex` jiiy `lc ,d`xp `le .bex`

ly dxaka [yxtl d`xpe .mizyte xnva] m` ik

,zezlq ly zexak :inlyexia xn`wc ,zezlq

zlawny ,ilk zxez dilr yiy meyn d`nh

`de .miawp jxc z`vl oileki opi`y oiaeqd

zia meyn xn`w `le dxak ilk meyn xn`wc

leaiwzxez meyn :xn`w ikd -,dxak ilk leaw

.yxitck dly leaw aiygc

äìâòayei ohwdy :qxhpewd yxit - ohw ly

?ol rnyn `w i`nc ,`xidp `le .dkeza

jkl !dfn lecb cgein ilk jl oi` `d ,`hiyt

cnlzdl miphwl oiyery ilk epiidc ,il d`xp

da fge`e ,mipte` dyly lr zcner `ide ,jeldl

.cinz eiptl zlblbzn `ide eicia

áåè íåé êìò ïøãä

ïéài"yx yxit - 'eke oixaiad on mibc oicv

`wec epiid xzen ytp lke`c ab lr s`c

mei axrn xyt` i`c dhigye diit`e leya oebk

dhigye h"eia leya mbe dng zt aeh xzeic aeh

h"i axrn ecevl xyt` dciv la` gixqi `ny

`xdip `le zeni `le ezcevna mina epgipie

dxfb iab (mye .b sc) oizlikn yixa yxtnck

xyt` oia ytp lke`a wlgl oi`c yelzi `ny

`wec `l` xyt` i`l aeh mei axrn ezeyrl

o"epiwn g"xtk l"p jkl welg yi oixiykna

incc meyn [dxfb d"cq .b sc] lirl yxity

.dxivwl

ïéàåoi`c i"yx yxit - zepefn mdiptl oipzep

`vnpd ayr milke` mdc eilr ozepefn

milke` milecbe xtr milke` minrt mbe mina

lkl lk`i xy` j`n ixyc o`nl elit`e miphwd

mewn lkn dnda elit` rnync (ai zeny) ytp

oi` sere dig ly oixaia idpinxe jixt `xnbac dnize jilr eizepefn oi`e li`ed `l mibc

xity zvxz dcivl dcivn gpiz `zyde lecb xaiaa o`k ohw xaiaa o`k ipyne 'eke oicv

oipzep oi` 'ixn` mzde zepefn mdiptl oipzepe 'ixn` 'ipznac zvxz i`n zepefn `l`

oipzep oi` 'ixn` mzde zepefn mdiptl oipzepe 'ixn` 'ipznac zvxz i`n zepefn mdiptl

zepefn mdiptl ozil inp xzen zxzen dciv i` `da `ilz `dc il d`xp jkl zepefn mdiptl

`dc mcevi `ny dxfb zepefn mdiptl oipzep oi`e 'eke oixaiad on mibc oicv oi` eyexit ikde

`dc `gip inp zepefnn dcivn `xnba uxznyk `zyde aeh meia zxzen oi` odly dciv

`damdl wexfl elit` dxeq` odly dcivc `kidc `kd rnync `iyw mewn lkne `ilz

odn gwil xeq`y mixac iab xn`w (mye a,dpw sc zay) jiygdy in wxtae xeq` zepefn

jiiy `le xeq` ytp lke`c xingc zaya ixiin mzdc xnel yie inc xity ediinw `cynl

.mdn cevi `ny zepefn mdl oziyk `nlc opixfb xzen ytp lke`c aeh meia ixiin `kd la` odn gwi `ny xfbnl
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ביצה. פרק שני - יום טוב דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

ויהי רצון שתהיה הקדושה בגלוי, והשגחת השם עושה פלא בטוב הנראה והנגלה.
ממברק ערב חג הסוכות ה'תשד"מ



רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dvia(iying meil)

äðùî
,ïéìtìt ìL íéçøä,mipey miwlg dylyn miakxen mde xg`n ¨¥©¦¤¦§§¦

e envr ipta ilk zxez el yi wlg lkìL íeMî äàîè.íéìk äL.` §¥¨¦§Ÿ¨¥¦
éìk íeMîel yiy ur.ìea÷.aíeMîeiheyt.úëzî éìk.bíeMîe ¦§¦¦¦§¦©¤¤¦
,äøák éìkea exfb ok lre ,bix`l dnec `ede ,zyx zxeva ieyry §¦§¨¨

e` ,mdn cg` wlg cxtp m` s`e .bix` z`neh meyn minkg
gd lr ilk zxez yi oiicr ,ilk my epnn lhae xaypymiwl

.d`neh lawl md miie`xe ,mixg`d

àøîâ
,àðz,mipey miwlg dylyn miakxen miigixdäðBzçzwlgd - ¨¨©§¨

wa` ltep ekezly leaiw zia el yie ,urn ieyr oezgzd
d`neh zlawn dxrw dze`e ,mzpigh xg`l miltltdíeMîilk ¦

el yiy ur.ìea÷ éìkd zyxdúéòöîàz`vnp ,urn dieyrd §¦¦¤§¨¦
zltepd miltltd zwa` oia dcixtn `ide ,oezgzd wlgd lrn
meyn z`nhp `id oi`e .diab lr mix`ypd oiaeqd oial ,dhnl
d`neh minkg da exfby `l` ,leaiw zia dl oi`y meyn ,ur ilk

äøák éìk íeMîmb d`neh lawnd bix`l dnec `idy meyn - ¦§¦§¨¨
d urd zkizge .leaw zia el oi`ykäðBéìòmiyzek day ¤§¨

oi`y s` d`neh zlawn ,zkzn dtevnd ,miltltd z` miwgeye
,leaiw zia dlúëzî éìk íeMîoezgzd zkznd ietivy itl , ¦§¦©¤¤

.eiabl lha urde day xwird `ed

äðùî
ayene akyn ici lr `nhp ,daikyl e` daiyil ieyry ilk lk
.qxcn z`neh diexwd d`nehd `id efe ,d`nehd a` dyrpe afd

ïè÷ ìL äìâòmilhlhne ,dilr ayei `ede ,da wgyl dieyrd £¨¨¤¨¨
`id ixd ,af `ed dilr ayeid ohwd m` ,dilr eze`äàîè§¥¨

z`neha,ñøãîg`ny`idy `vnp ,dilr jenql ohwd jxce x ¦§¨
`l` ayene akynl micner mpi`y milk la` .daiyil zcgein
cenr' mdilr ayeid mc`l el mixne`y cr zxg` dk`lnl
yi oke .afd qxcn z`neha mi`nhp mpi` ,'epzk`ln dyrpe

,ilk zxez ef dlbrlå`id ok lrúaLa úìhðmilk x`y oick §¦¤¤§©¨
.xzidl mzk`lnyåef dlbrúøøâð dðéàrwxwd iab lr zaya §¥¨¦§¤¤

rwxwa uixg ziiyre ,dzxixba uixg dyer `idy meyn ,dnvr
meyn dxeq` `id dcyae ,dpea zclez meyn dxeq` ziad

.yxeg zclezàlàdxxebl xzeníéìk éab ìò,cala [micba-] ¤¨©©¥¥¦
.dzxixba rwxwa uixg dyer `id oi` df ote`ay

ïéøøâð ïéà íéìkä ìk ,øîBà äãeäé éaøiab lr `l` rwxwd iab lr ©¦§¨¥¨©¥¦¥¦§¨¦
,mzxixba uixg miyery meyn ,micbaäìâòä ïî õeçxzeny ¦¨£¨¨

,dnvr rwxwd iab lr dxxeblúLáBk àéäL éðtîz` zwgec - ¦§¥¤¦¤¤
dlbrd ilblb oi`y xg`ny .eze` dkinpne dizgzy rwxwd xtr
xtrd z` mififn md oi` ,rwxwd lr milblbzn `l` mixxbp

.uixg ea miyer mpi`e enewnn

àøîâ
:dpynd ipic z` zx`an `xnbd÷ ìL äìâòàäc :ñøãî äàîè ïè £¨¨¤¨¨§¥¨¦§¨§¨

éîñCohwd,déålòqxcna `id z`nhp ok lre ,jkl `id dieyre ¨¦¦¨¥
.daiyil micgeind milkd lk oick ,afd

,dìò éìk úøBz àkéàc íeMî :úaLa úìhðåmilkd lk oick dpice §¦¤¤§©¨¦§¦¨©§¦£¨
.dvwen xeqi` meyn exq`p `ly

:íéìk éab ìò àlà úøøâð dðéàå`weecy :`xnbd zwiicnéab ìò §¥¨¦§¤¤¤¨©©¥¥¦©©¥
ïéà íéìkla` ,zxxbp `id ixd -àì ò÷ø÷ éab ìòe .zxxbpéàî ¥¦¦©©¥©§©Ÿ©

àîòèmeyn `ed `ld ,rwxw iab lr xeq`lõéøç ãéáò à÷c ©£¨§¨¨¦¨¦
epizpyn :`xnbd dywn .dzxixba,épîi`ce,àéä äãeäé éaø ©¦©¦§¨¦

øîàclkøácit lr s` ,dk`ln meyn ea yiyøeñà ïéekúî ïéàL §¨©¨¨¤¥¦§©¥¨

zngn dlbrd z` xexbl dpynd dxq` okle ,zaya ezeyrl
.dfl oiekzn epi`y s` `linn dyrpy uixgdéàcc `ail`éaø §¦©¦

,ïBòîLc ,dlbrd zxixb z` xeq`l oi`ïéekúî ïéàL øác øîàä ¦§¨¨©¨¨¤¥¦§©¥
øzeî,zayaíãà øøBb ,øîBà ïBòîL éaø ,[àéðúc] (ïðúã)zaya ¨§©§¨©¦¦§¥¥¨¨

ìñôñå àqk ähî,uixg miyer mdy it lr s` rwxwd iab lr ¦¨¦¥§©§¨
úBNòì ïéekúé àlL ãáìáeeze` z`.õéøçxexbl ezhiyl xzene ¦§¨¤Ÿ¦§©¥©£¨¦

j` .dcedi iax zhiya dxn`p dxq`y dpynd gxkdae .dlbr
c .dpynd jynd dywi ok m`ïéà ,øîBà äãeäé éaø ,àôéñ àîéà¥¨¥¨©¦§¨¥¥

ìkämilkd lk -.úLáBk àéäL éðtî äìâòä ïî õeç ,úaLa ïéøøâð ©Ÿ¦§¨¦§©¨¦¨£¨¨¦§¥¤¦¤¤
eixaca wiecneïéà úLáBkL éðtî,dyer ok` `id dyiak -ìáà ¦§¥¤¤¤¦£¨

õéøçrwxwaàãáò àìxaeqy epl ixd .dzxixba dyer dpi` - ¨¦Ÿ¨§¨
`pz ixacy `vnp .rwxwa uixg dyer dlbr oi`y dcedi iax
dcedi iax zhiyk `l mpi` uixg meyn dlbr zxixb xeq`l `nw
.milkd lka xiznd oerny iax zhiyk `le ,dlbra xiznd
dcedi iax zhiya fge` `nw `pz s` zn`ay :`xnbd zvxzn

c `l` .oiekzn epi`y xac xqe`déàpz éøz`pzde `nw `pz ,el` §¥©¨¥
xacy mixaeq mdipy ,dcedi iax mya dlbra xiznd `tiqay

,xeq` oiekzn epi`yåewlgpäãeäé éaøc àaélàxeq`l yi m`d §©¦¨§©¦§¨
dcedi iax zhiyly xaeq `nw `pz .`l e` dlbra mb jk meyn
mixvrp minrty iptn ,uixg dyrzy yegl yi dlbra s`
`pzde .rwxwa mixtege mixxbp `l` milblbzn mpi`e milblbd
xxbz dlbrdy giky df oi`y dcedi iax zrca xaeq `tiqay
.rwxwa uixg dyrze xetgzy da yegl oi` ok lre ,lblbzz `le

áåè íåé êìò ïøãä

ïéãö ïéà ¯ éùéìù ÷øô
ilra zpkd oiprl mxwire ,mi`yep dylya wqer epiptly wxtd
ick miig ilra cevl xzen ote` dfi`a .` .dlik`l mpenife miig
.b .`l dfi`e ,aeh mei axrn dpnfd jixv lk`n dfi` .a .mlke`l
oewize .exiagn e` ipepgn lk`n aeh meia zepwl xzen m`d

.dlik` jxevl milkd

äðùî
íéøáéaä ïî íéâc ïéãö ïéà[rwxwa zeieyrd min ly zekixa-] ¥¨¦¨¦¦©¥¨¦

,áBè íBéa,oiwcqle oixegl oihnyp mdy ,dciv mixqegny iptn §
.aeh meia cevl xeq`eíäéðôì ïéðúBð ïéàåmibcd iptl - §¥§¦¦§¥¤

mixaiaayúBðBæî`aiwr iax zrcl elit`e ,xaca gxeh yi m` §
jxevl elit` dxzed ytp lke` zk`lny (:`k) lirl xaeqy
oi` mibc la` ,jilr ozepefny oze` jxevl `weec `ed ,dnda
lecbe ,rwxwe miayr iyxy milke` mdy iptn ,jilr ozepefn

.ohwd z` lke`
ïéøáéaä ïî óBòå äiç ïéãö ìáàmkezae xcb oitwen zetitxw - £¨¨¦©¨§¦©¥¨¦

milecb zetere xad zeig okezl oiqipkne ,mixri ivr ly zerihp
.my odipa zelcbne zeaxe zexte ,zeaxze zexn milawnd
mixqegn mpi`y mixaiaa zxacn dpyndy x`ean `xnbae

.dcivåmewn lkn dciv mixqegnd sere dig elit`íäéðôì ïéðúBð §§¦¦§¥¤
,úBðBæîmdl ievn oi` sxegd inia ixdy ,jilr ozepefny oeik §

mignev oi` mc` ipa zqixc mewna uiwd inia s`e ,xaiaa zepefn
.mxear gexhl xzen jkle ,miayr ea

øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,`nw `pz ixac z` yxtl -ìk àì ©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¨
ïéåL ïéøáéaä`l` ,dciv mdn xizdlìk ,ììkä äædf oic xaia ©¥¨¦¨¦¤©§¨¨

xkfedy aeh meia miltlt ly miigixa dpigh oic ab` o`k `aed
.zncewd dpyna
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שבט לוי הוא עניין הטהרה בלבד, ובכוהנים ישנו גם עניין הקדושה.
ממאמר יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ח



xcde"רנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dvia(iyiy meil)

äãéö øqeçnä,oiicr micevip mpi` eay serde digdy -øeñà ©§©¥¨¨
,epnn cevl,äãéö øqeçî BðéàLåøzeî.epnn cevl §¤¥§©¥¨¨

àøîâ
,h"eia mixaiadn zetere dig oicvy dpyna epipyy dn lr

:`xnbd dywníäî ïéãö ïéà úBôBò ìLå äiç ìL ïéøáéa ,eäðéîøe§¦§¥¨¦¤©¨§¤¥¨¦¥¤
,äiçà äiç àéL÷ .úBðBæî íäéðôì ïéðúBð ïéàå ,áBè íBéaokeàéL÷ §§¥§¦¦§¥¤§©§¨©¨©©¨©§¨

.úBôBòà úBôBò©
,àéL÷ àì äiçà äiç àîìLaxnel yiyàäzhiya ,`ziixad - ¦§¨¨©¨©©¨Ÿ©§¨¨

,äãeäé éaøeàäzhiya ,dpynd -ïðúc ,ïðaø,zay zkqnaéaø ©¦§¨¨©¨¨¦§©©¦
øBtö ãvä ,øîBà äãeäédqpkpy cr dixg` scx -ìcâîì,oex` - §¨¥©¨¦§¦§¨

áéiç ,úéáì éáöeiav cv m` `weecy rnyne .cv meynàeä úéáì §¦§©¦©¨§©¦
,àì ïéøáéáì ìáà ,áéiçîcxqegn oiicr xaiaa iavy xaeqy meyn ¦§©¥£¨§¥¨¦Ÿ

`pzk ,h"eia myn ecevl xeq`y oicd `ed k"`e .`ed dciv
.`ziixac,íéøîBà íéîëçåcvdøBtödcv m` `l` aiig epi` ©£¨¦§¦¦

,ìcâîì,dcedi iax zhiykéáöeecv elit`ïéøáéáìe øöçìe äpâì §¦§¨§¦§¦¨§¨¥§¥¨¦
xzeny oicd `ed k"`e .dciv my xqegn epi`y meyn ,aiig

.epizpynke ,h"eia myn ecevl dligzkl
,àéL÷ úBôBòà úBôBò àlàdcedi iaxl oiae minkgl oia ixdy ¤¨©©§¨

.xaial y"ke zial mqipkdyk micevipk miaygp mpi`àîéz éëå§¦¥¨
,àéL÷ àì énð àäxn`peàäixii` ,epnn cevl dxizdy dpynd - ¨©¦Ÿ©§¨¨

äøB÷î øáéáae ,dciv ea xqegn serd oi`yàä`ziixad - §¥¨§¤¨
ixii` epnn cevl dxq`yäøB÷î BðéàL øáéáaea xqegn serdy §¥¨¤¥§¤

xyt` i`y `xnbd dgec .dlrnl gextl `ed leki ixdy ,dciv
:ok xnelïðaøì ïéáe äãeäé éaøì ïéáe ,éîc äøB÷î øáéáëc úéa àäå§¨©¦¦§¥¨§¤¨¥¥§©¦§¨¥§©¨¨

cv m`ïéà ìcâîì øBtö,aiig -àì úéáìelit`y meyn ,xeht - ¦§¦§¨¦§©¦Ÿ
.zcner dnewna dxizqd k"`e ,dciv xqegn epid dxewn xaiaa

,àðeä áø øa äaø øîàdxaic dpyndy uxzl xyt` mlerl ¨©©¨©©¨
e ,dxewn epi`ya `ziixade dxewn xaiaaàëäzaya dpynd - ¨¨

,dciv zxqegn dxewn ziaa s` xetivy dxn`yøBøc øBtöa§¦§
úeøî úìa÷î dðéàL ïðé÷ñòzrcei `idy ,mc`n zepc` - ©§¦¨¤¥¨§©¤¤¨

.ziad zeiefa hnydldîL àø÷ð änì ,ìàòîLé éaø éác àðúc§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨¦§¨§¨
øBøc øBtömy lr ,dxic oeyl -úéaa äøcLzexn zlaw ila ¦§¤¨¨©©¦

.äãNák`id dciv zxqegn oiicr zial zaya dze` cvd jkle §©¨¤
.h"eia myn dcevl xeq` oke ,xehte

éëäì úéúàc àzLä,dxewn epi`yl dxewn xaia oia wlgl - ©§¨§¨¥§¨¦
dzrnàä ,àéL÷ àì énð äiçà äiçzxacn ,dxizdy epizpyn - ©¨©©¨©¦Ÿ©§¨¨

,ïè÷ øáéáaeàäzxacn zxqe`y `ziixad -,ìBãb øáéáamdipye §¥¨¨¨¨§¥¨¨
xaian `l` dig zciv exizd `l md s`y ,zayc minkg zhiya

.dciv xqegn `ed oiicry lecb xaian `l la` ,ohw
:`xnbd zx`ane,ïè÷ øáéa éîc éëéäeîà .ìBãb øáéa éîc éëéäø ¥¦¨¥¥¨¨¨¥¦¨¥¥¨¨¨©

,éMà áødøúaà èéäøc àëéä ìk,digd ixg` -ãça dì éèîe ©©¦¨¥¨§¨¦©©§¨¨¥¨§©
àéçLdf ixd ,miizpia gepl ila zg` dvixa dil` ribne -øáéa ¦§¨¥¨

,énð éà .ìBãb øáéa Cãéàå ,ïè÷àkéàc àëéä ìkxaiaaéö÷eò éö÷eò ¨¨§¦¨¥¨¨¦©¦¨¥¨§¦¨§¥§¥
df ixd ,hnydl digd dleki oda zepite zeief -Cãéàå ,ìBãb øáéa¥¨¨§¦¨

,énð éà .ïè÷ øáéaéìúëc àleè éìôðc àëéä ìkxaiad ilzk lv - ¥¨¨¨¦©¦¨¥¨§¨§¥¨§¨§¥
éããäàlv lr ltep df lzek ly lv xaiad ly ephw aexny - ©£¨¥

df ixd ,ecbpky lzekCãéàå ,ïè÷ øáéaixd ,dfn lecb xzeiy - ¥¨¨¨§¦¨
`edìBãb øáéa. ¥¨¨

* * *
:dpyna epipyïéåL ïéøáéaä ìk àì øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©§¦¥¥Ÿ¨©¥¨¦¨¦

ïBòîL éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà óñBé áø øîà :'eëå§¨©©¥¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¦§
éiaà déì øîà .ìàéìîb ïaweqtl zkxvedy jixacn ,sqei axl ¤©§¦¥¨©¥©©¥

äëìä,b"ayxkììkîrnyn -éâéìôcmpi`e b"ayx lr opax ©¨¨¦§¨¦§¦¥
epizpyn epcnrd lirl ixdy ,dywe ,ohwl lecb xaia oia miwlgn

.ea micnere micevip mdy ohw xaiaa,déì øîàCì à÷ôð éàîe ¨©¥©©§¨¨
dpéîy"k eilr miwleg `l minkg m` ,b"ayxk dkld izxn`y ¦¨

.dkld jkydéì øîà,sqei axl iia`àäz àúøBîæ øBîb àøîb- ¨©¥§¨¨§§§¨§¥
,oian epi`y t"r` cnliy dhey cinlzl mixne` jk ,dinza

.epcenlza bedpl epl yi jk ike .xnfk eita didie
* * *

:l`ilnb oa oerny iax ixaca dpyna epipyøqeçnä ìk ììkä äæ¤©§¨¨©§©

'eëå äãéö:`xnbd zx`an .xzen dciv xqegn epi`ye ,xeq`éëéä ¥¨§¥¦
ìk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà óñBé áø øîà ,äãéö øqeçî éîc̈¥§©¥¨¨©©¥¨©©§¨¨©§¥¨

øîBàLexiagl,epãeöðe äãeöî àáäxaiad ly elcb zngny ¤¥¨¥§¨§¤
.ekezn cevl ick zeleagz ywal jixvéiaà déì øîà,sqei axl ¨©¥©©¥

ïéìBâðøúå ïéæåeà àäåxvgayàéðúå ,epãeöðe äãeöî àáä íéøîBàL §¨©¨¦§©§§¦¤§¦¨¥§¨§¤§©§¨
úBàñécøä éðBéå ïéìBâðøúå ïéæåeà ãvä,zia ipei -.øeèts`y ixd ©¨©¨¦§©§§¦§¥©§¦¨¨

xeqi` meyn ea oi` epcevpe dcevn `ad xnel jixvy ote`a
.dciv

:`xnbd zvxzneìlä ,ìàeîL øîà àðeä áø øa äaø øîàoifee` - ¨©©¨©©¨¨©§¥©¨
oilebpxzeïéàaonvrnïáeìëìea oippwny lq -áøòìoytzl gepe ¨¦¦§¨¨¤¤

xzene micnere oicevpk od ixd oaelkl ueg elit` jkle ,my
,ocevleìläå,sqei ax xaic mday miig ilra x`y -ïéàa ïéà §©¨¥¨¦

,áøòì ïáeìëì.xeq` epcevpe dcevn `ad mixne`y lk jkle ¦§¨¨¤¤
:`xnbd dywnäéiìò éðBéå CáBL éðBé éøäåmippwny xad ipei - ©£¥¥¨§¥£¦¨

,mizad zeilrae jaeyaå ,áøòì ïáeìëì ïéàack"tr`ãvä àéðz §¨¦¦§¨¨¤¤§©§¨©¨
úBøéaa ïéçéôèa eðpwL íéøtöå ,äéiìò éðBéå CáBL éðBéoikt - ¥¨§¥£¦¨§¦¨¦¤¦§¦§¦¦©¦

,xad zeter mda eppwiy ick milcbnde zexiad zenega oipzepy
.áéiç©¨

eìlä ,ìàeîL øîà àðeä áø øa äaø øîà àlàoilebpxze oifee` - ¤¨¨©©¨©©¨¨©§¥©¨
ïéàaonvrnïáeìëìéìò ïúBðBæîe ,áøòìEmd milibx meia s` - ¨¦¦§¨¨¤¤§¨¨¤

mpi`e zelwa oqtzl xyt` okl ,mdizepefn lawl mc` ipa mr
.dciv mixqegneìläåmd mpn` ,dilr ipeie jaey ipei -ïéàa §©¨¨¦
e ,áøòì ïáeìëìedinéìò ïúBðBæî ïéàEoilke`e oihy `l` - ¦§¨¨¤¤¥§¨¨¤

.ocevl xeq`e dciv oixqegn md ixd okle ,mnvrn
,øîà éøî áøéðäoaelkl mi`a mdy s` ,dilr ipeie jaey ipei - ©¨¦¨©¨¥

mewn lkn ,axrléãéáòoiieyr -mdééeáøìgexale hnydl - £¦¥¦§¥
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ביצה. פרק שלישי - אין צדין דף כד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

בשבת ישנו גם עניין השמחה, ואדרבה: שמחה גדולה יותר, כיוון שבאה על-ידי התענוג, והיינו, כפי שעניין השמחה כלות בעניין התענוג.
משיחת יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ח
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.xg`d y`xa digáåè íåéá åì÷ì÷úðlr -

i`cey ,rnyn ikd jgxk,aeh meia elwlwzp

oilwlewn eid `le dkygyn owcay oebke

.`iyw dteb `d :jixt ikdle .oilwlewn eiykre

:opiqxb ikdøåñà ÷ôñ àä ïàöîå àáã àîòè
'åë øîà÷ éëä`a :`id `zlin `cg dleke -

elwlwzpy o`vnerecia - aeh mei axrn

aeh mei axrnyxnele yegl yi m`e .ecevp

o`vne `a `ly oebk ,aeh meia elwlwzpy

meiay reci eli`k od ixd - oilwlewn lenz`n

.ecevp aehïåòîù éáøë äëìäwtq :xn`c -

oilwlewn o`vne `ac `kide .xeq` oken

.mei ceran ecevpc jenql yi - lenz`nìá÷ì
oken wtqa xeng` `l i`d ilekc ,lehlha -

edpixy `l - dlik`a la` .lehlha exqzlc

.l`ilnb oaxäìéëàá ïéøúåî øîà éåìåxn`w -

,dizek iele axl `xiaqc e`le .l`ilnb oax

iyxtnc `ed dizln `l`.íéîìåôî,migl -

i"n`.f"rlaïéøúåîoax jgxk lr `de -

.lwinc `ed l`ilnbøéôùe`lc iab lr`e -

xninl `ki` ,dvwen i`ce `l` `ed wtq

.elehlha xizncipa zexit :dlr jixt onwle

l`ilnb oax lwinc idp ?ixy in lehlha onei

?lwin in oken epi`y i`cea ,oken wtqaàìà
éîéãàã éøååëáqp `ly minec` -ogil

zinenc`ezgzy,odiigl.my oze` oiwceay

éùéáëã éøéôåé÷øéámehwlyk -mepnhcin

gxai `ly ,wxia.ogelgl= iyiak,oipenhenk

`yaka `yixoileg)oken i`ce ipde .(a,bv

oixkipc ,edpip,opireny`e .od aeh meirny

opiyiig `l - onei ipal encc iab lr`c

zi`xnlinic`c ixeek :eyxit izeaxe .oird-

oigzepnenk ,odiienc`denc`dxf dcear)

?`xninl i`n ok m` :il `iywe .(a,glùé íà
ïéøåñà øáåçîá ïéîä åúåàî.dvwen meyn -

zexbexba dvwen yi oerny iaxl elit`e

zexbexbk xaegne ,miwenve,inc miwenve

edpivw` - lenz`n ohwl `lcn`le .dizrcn

.ieb ly oia ely oia xaegna welgzáøòìå
åùòéù éãëá ïéøåñàdpdi `ly ick -zk`lnn

.aeh meiicka mixeq` axrle xn`wc `de

`ed ipy aeh mei lilc iab lr` ,inp oey`x axrl elit` ,mixzen ok xg`l `d - eyriy

icka oiznd ixd - `ed leg dlild m` :jytp dnn oixzene ,eyriy icka oiznn -

`eddn daxd zei`x il yie .dhep izrc ok ,lega ehwlpy `vnp - `ed ycw m`e ,eyriy

dviane ,(a,hl) oiaexirc `iah xalirl) dfa zxzeny dfa dclepycg`d :`nl` ,(a,c

mibdep eid ik ,df xaca awri epiax it z` le`yl izikf `le .xzen jytp dnne ,`ed leg

wgvi epiax z` izrny iax ly ezxiht xg`le .heyt xac il dide ,epinewna xzid ea

zelecb zekld mbe ,ezenk exir iyp` lke ,ipy aeh mei i`ven lil cr xqe` `edy ield

.ok mixqe`izpce"eyriy icka" hwpcn `l` epi` enrh lke .xacd il lired `le ,eiptl

meid `ny meyn eyriy icka oizndl jixv :xne` ip`e .xn`w diyrl die`xd dlila -

ycw did- eyriy icka mixeq` ipy ly axrl xn`w `lcn ,rcze .leg dlildeaxrl

zaeyzae .xn`w oey`xdil` `a dzr mb .izenk iz`vn dlebd xe`n meyxb epiax

azkn"iinxbnon daiyia ayeie owf lecb mc` myl `ay ,y,`nexenyex',qenipelw

,cenlzd lka iwaedxede.odilr wlgpe ,ok
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àìà,i"yx yxit jk ,onei ipa dil ixwe ,aeh mei axrn ecevp i`cec - 'eke inic`c ixeeka

`l` `iz` `lc rnyne ,lkd ixack `iz`e lhlhl oixzenc `hiytc ,`xidp `le

,wtq `l` aeh mei axrn `edy i`ce oi`c :il d`xp jkl !oken wtq xiznc ,l`ilnb oaxk

.oken wtq xiznc ,l`ilnb oaxk `iz` `zyde

áøòìåick i"yx yxit - eyriy icka oixeq`

zk`lnn dpdi `ly ,ozhiwl xeriy

od jytp dnnc ,xn`w oey`x axrle .aeh mei

leg did m` .oixzendid m`e ,ehwlp meid ixd -

ycw meidmini ipyae .leg dfd dlild ixd -

dvian di`x `iade .ixiin zeilb ly miaeh

,dfa zxzen dfa dclepy (mye a,c) lirlc

eze` elk`e oey`x meia civz`c `iah `eddne

.i"yx yxit ok .(mye a,hl) oiaexira ,ipy meia

lil i`ven cr oixqe` mipe`bde ield wgvi epiaxe

eyriy icka :yxtne .ipy aeh meidlil -

meyxb epiax zaeyza ,edine .diyrl die`xd

qenipelw epiax mbe ,izenk iz`vn dlebd xe`n

xirn azk il gly cenlzd lka iwa inex yi`

yexitl :wgvi epiax axd dywde .izenk `"finxb

eyriy ick opira jklc yxitc i"yx`ly ick -

zaya lyand ok m` ,aeh mei zk`lnn dpdi

!zay zk`lnn dpdp `d ?lk`i i`n` bbeya

xn`i `ny mrhd `l` ,mrhd df oi` i`ce `l`

`ven cr mixeq` mrhd dfne .hwle jl ieblmei i

oixzenc zxn` i`c ,eyriy icka oexg`d aeh

oey`x aeh mei i`venaxn`i `ny opiyiig -

odn lek`l ick `iade jl :oey`x aeh meia iebl

ok m`e .ipyadiyrl die`xd dlil jgxk lr -

'eke dvian di`x i"yx `iady dne .xn`wyi -

.minyd on dil`n dclep mzdc ,dze` zegcl

oiaexirc `iah `eddn `iady di`x mbe:hl) -

zeqext zecevnd eidy ixiinc :xnel yi (mye

:`ed ikd `llke .ecevp eil`ne ,aeh mei axrn

micia `ad dvwen xac e` ,eil`n `ad xacc

opzpe xg` ieb liaya e` ,envr liaya ieb `iady

oey`x aeh meia l`xyilm` la` .ipya xzen -

xaegnd on l`xyi liaya e`iadcr xeq` -

oi`y ,e`l m`e .eyriy icka ipy aeh mei i`ven

xaegna epinamegzl ueg -jez ,oixeq` -

megzdepina oi`y :yxit wgvi epiaxe .oixzen -

megzl uegn `ad xaegnaick opira `l -

ea dyrpy xaca `l` exingd `lc ,eyriy

xg` l`xyil xzeny eliwd inp ikdc .dk`ln

opixn`c :dcedi epiaxl dywe .meia ea elit`

mililg e`iad ,(mye a,`pw sc zay) l`ey wxta

megzl uegn znlmei i`ven cr oda cetqi `l -

ip`yc :xnel yie !eyriy icka mzd rnyne .aeh

oia welg yie .ith xfbnl `ki`e ,eliaya e`aedy oircei lkdc ,`zlin ith `yee`c mzd

aeh meia eia`l xaw dyr :mzd xn`ck ,mixg` mixacl zns` ,zinler ea xeawi `l -

aeh mei xg` e` zay xg` eyriy icka mixzen mixg` mixacc ab lrepax axd xne`e .

megzl ueg wtqc :`"xaii`n l`eny`aira `in iab (a,dn) oiaexirn di`x `iade .xzen -

iaxe ,`lewl `ziixac `tiqe ,megzl ueg e`a m` wtq iedc xn`we ,'eke irila rlain

liaya e` ,eliaya wx l`xyi liaya e`iad `l elit` dcivae xaegna xqe` did dcedi

.xira mieb `ki`e li`ed ,(`,akw zay) ixyc zaya zvgxn iab ok rnyn `le .xg` ieb

zeidl lgy aeh meic :wgvi epiaxxd xne`e .xg` xacl dlik` xac oia wlgl `xaq oi`e

oey`x meia `ad ,zaya ipyae zaya oey`xa e` ,zay axrae zaya iyingameil ixy -

xingdl yie ,iebl xn`i `ny jiiy `l mcew mini ipyc .diyrl die`xd opira `le ,iyily

zetqezd yexitl xn`c eyriy ickae) .xaca.mze` cvy mewnn e`aeie eylziy ick -

e` ,cg` mc`a ehwliy ick oizndl jixv m` zexit d`ln dtew `iad m` wtql yi mb

.(mc` ipa dnka
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úBúLøä ïî àì ìáà ,áBè íBéa ïéøâpä ïî ïéèçBL£¦¦©§¨¦§£¨Ÿ¦¨§¨
àa :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .úBøBîënä ïîe¦©¦§©¦¦§¤¤§¨¨¥¨
áøònL òeãéa ¯ áBè íBé áøòî ïéì÷ìe÷î ïàöîe§¨¨§§¨¦¥¤¤§¨©¤¥¤¤

÷ìe÷î ïàöîe àa .ïéøzeîe ,eãBvð áBè íBéíBéa ïéì ¦¨¦¨§¨¨§§¨¦§
dôeb àä .ïéøeñàå ,eãBvð áBè íBéaL òeãéa ¯ áBè§¨©¤§¦©£¦¨¨
áBè íBé áøòî ïéì÷ìe÷î ïàöîe àa ,zøîà ;àéL÷©§¨¨§©§¨§¨¨§§¨¦¥¤¤
ïàöîe àác àîòè .eãBvð áBè íBé áøònL òeãéa ¯§¨©¤¥¤¤¦©§¨§¨§¨¨
àa :àôéñ àîéà .ïéøeñà ¯ à÷éôñ àä ,ïéì÷ìe÷î§§¨¦¨§¥¨£¦¥¨¥¨¨
áBè íBéaL òeãéa ¯ áBè íBéa ïéì÷ìe÷î ïàöîe§¨¨§§¨¦§§¨©¤§
¯ à÷éôñ àä ,ïéì÷ìe÷î ïàöîe àác àîòè ,eãBvð¦©§¨§¨§¨¨§§¨¦¨§¥¨
ïàöîe àa :øîà÷ éëä !ïéøzeîe eãBvð áBè íBé áøòî¥¤¤¦¨¦¨¦¨¨©¨§¨¨
áBè íBé áøònL òeãéa ¯ áBè íBé áøòî ïéì÷ìe÷î§§¨¦¥¤¤§¨©¤¥¤¤
eãBvpL éîk äNòð ¯ à÷éôñ àä ,ïéøzeîe eãBvð¦¨¦¨§¥¨©£¨§¦¤¦
:ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .ïéøeñàå áBè íBéa§©£¦¨©©§¨¨©§¥
."íä ïéøzeî øîàå" .øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨§¨©¨¦¥
:øîà éåìå ,ìa÷ì ïéøzeî :øîà áø ?éàîì ïéøzeî¨¦§©©¨©¨¦§©¥§¥¦¨©

zeîíãà òðîé ìà íìBòì :áø øîà .äìéëàa ïéø ¨¦©£¦¨¨©©§¨©¦§©¨¨
éåìå àðàc .úçà äòL eléôà Løãnä úéaî Bîöò©§¦¥©¦§¨£¦¨¨©©©£¨§¥¦
àúøBàa .àúòîL àäì døîà ék éaøc dén÷ ïðéåä̈¥©©¥§©¦¦£©¨§¨§©£¨§§¨
.ìa÷ì ïéøzeî :øîà àøôöa ,äìéëàa ïéøzeî :øîà£©¨¦©£¦¨§©§¨£©¨¦§©¥
äåä àìc éåì ,éa éøãä ¯ àLøãî éa éàåäc àðà£¨©£©¥¦§¨¨£©¦¦¥¦§¨£¨
àéáäL éBb :éáéúéî .déa øãä àì ¯ àLøãî éa¥¦§¨¨¨£©¥¥¦¦¤¥¦
éða úBøéôe ïéîleôîä íéâc eléôà ,ìàøNéì ïBøBc§¦§¨¥£¦¨¦©§¨¦¥§¥
¯ ìa÷ì ïéøzeî øîàc ïàîì àîìLa .ïéøzeî ¯ ïîBé¨¨¦¦§¨¨§©§¨©¨¦§©¥
úBøét ¯ äìéëàa ïéøzeî øîàc ïàîì àlà ,øétL©¦¤¨§©§¨©¨¦©£¦¨¥

éîòèìe ?äìéëàa eøL éî ïîBé éðaéða úBøét C §¥¨¦¨©£¦¨§©£¦¥§¥
éøéôe ,éîéãàc éøååëa àlà ?ìeèìèa eøL éî ïîBé¨¦¨§¦§¤¨§©§¥©£¦¥¥¥
ïîBé éða eäì éø÷ éànàå .ïðé÷ñò à÷øéa éLéáëc¦§¦¥§©§¨¨§¦©§©©¨¥§§¥¨
éBb :àúëìä :àtt áø øîà .ïîBé éða ïéòk ïäL ¯¤¥§¥§¥¨¨©©©¨¦§§¨
ïénä BúBàî Lé íà ,áBè íBéa ìàøNéì ïBøBc àéáäL¤¥¦§¦§¨¥§¦¥¥©¦
.eNòiL éãëa ïéøeñà éîð áøòìå ,øeñà ¯ øaeçîa¦§¨¨§¨¤¤©¦£¦¦§¥¤¥¨
,øzeî ¯ íeçzä CBz ,øaeçîa ïénä BúBàî ïéà íàå§¦¥¥©¦¦§¨©§¨
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רנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dvia(iyiy meil)

ïéèçBLzeige zendaïéøâpä ïîmiphw oixaia -,áBè íBéaoeik £¦¦©§¨¦§
,dlik`l mipken mdyàì ìáàh"eia lehiïîe úBúLøä ïî £¨Ÿ¦¨§¨¦

úBøBîënäi`cea rcei epi`e dig oda `vn m` ,zezyx oirk - ©¦§
.xeq` oken wtqy itl ,mei ceran dcevipyøæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨

àa ,øîBàzecevnlïàöîemdy zecevnd dvw z` -ïéì÷ìe÷î ¥¨§¨¨§§¨¦
,áBè íBé áøòî,dcevna digd z` d`x `l elit`áøònL òeãéa ¥¤¤§¨©¤¥¤¤

,ïéøzeîe eãBvð áBè íBé,mei ceran ecevip i`cey milez ep`y ¦¨¦
z` zelwlwn xxgzydl dizepeiqp ,cg` dvwa zcklp digyky

m`e .dkx` lkl dcevndïàöîe àamdy zecevnd z`ïéì÷ìe÷î ¨§¨¨§§¨¦
,eãBvð áBè íBéaL òeãéa ,áBè íBéa`le h"ei axra `ay oebke §§¨©¤§¦

,oilwlewn o`vn.ïéøeñàå©£¦
zxxan l`eny ly dkldd wqt z` d`ian `xnbdy iptl

:eixac lr dywne xfrl` oa oerny iax zhiy z` `xnbdàä̈
àéL÷ dôeb,òeãéa áBè íBé áøòî ïéì÷ìe÷î ïàöîe àa úøîà ¨©§¨¨§©§¨§¨¨§§¨¦¥¤¤§¨©

,eãBvð áBè íBé áøònLrnyneïéì÷ìe÷î ïàöîe àác àîòè ¤¥¤¤¦©£¨§¨§¨¨§§¨¦
,mei ceran ecevip i`ceayà÷éôñ àä,h"ei axrn `a `ly oebk ¨§¥¨

,ecevipy zeig mda `vn h"eiaeïàöîe àa ,àôéñ àîéà .ïéøeñà£¦¥¨¥¨¨§¨¨
,eãBvð áBè íBéaL òeãéa áBè íBéa ïéì÷ìe÷îrnyneàác àîòè §§¨¦§§¨©¤§¦©£¨§¨

ïéì÷ìe÷î ïàöîe,h"eiaepiideo`vne h"ei axrn `ay oebk §¨¨§§¨¦
,oipweznà÷éôñ àäy oilez ,h"ei axrn `a `ly oebkíBé áøòî ¨§¥¨¥¤¤

.ïéøzeîe ,eãBvð áBè¦¨¦
:`xnbd zvxzn,áBè íBé áøòî ïéì÷ìe÷î ïàöîe àa ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¨§¨¨§§¨¦¥¤¤

à÷éôñ àä ,ïéøzeîe eãBvð áBè íBé áøònL òeãéa`a `ly oebk §¨©¤¥¤¤¦¨¦¨§¥¨
h"ei axrneãBvpL éîk äNòði`ceaïéøeñàå áBè íBéa,oken wtqy ©£¨§¦¤¦§©£¦

ef `ziixa lre .`nw `pz ixack xeq`,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä. £¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨

* * *
oaxl aeh meia mibc `iady cg` ixkpa dyrn :dpyna epipy

l`ilnbøîàål`ilnb oax:íä ïéøzeî`xnbd zxxanïéøzeî §¨©¨¦¥¨¦
éàîììa÷ì ïéøzeî øîà áø ,`l dfay ,lehlha wx oixzen - §©©¨©¨¦§©¥

.xeq` dlik`a la` ,oken wtqa minkg exingdïéøzeî øîà éåìå§¥¦¨©¨¦
s`,äìéëàa.lehlha oky lke ©£¦¨

äòL eléôà Løãnä úéaî Bîöò íãà òðîé ìà íìBòì ,áø øîà̈©©§¨©¦§©¨¨©§¦¥©¦§¨£¦¨¨
àzòîL àäì døîà ék éaøc dén÷ ïðéåä éåìå àðàc ,úçàoaxc ©©©£¨§¥¦£¦¨©¥§©¦¦£¨¨§¨§©§¨

,l`ilnbàúøBàaaxra -øîàezpeekyàøôöa ,äìéëàa ïéøzeî §§¨¨©¨¦©£¦¨§©§¨
xweaa zxgnle -àLøãî éa éàåäc àðà ,ìa÷ì ïéøzeî øîàmb ¨©¨¦§©¥£¨©£©¥¦§¨¨

,xweaaàLøãî éa äåä àìc éåì ,éa éøãäxweaa.déa øãä àì ©§¦¦¥¦§Ÿ£¨¥¦§¨¨Ÿ¨©¥
:iell `xnbd dywníéâc eléôà ,ìàøNéì ïBøBc àéáäL éøëð éáéúéî¥¦¥¨§¦¤¥¦§¦§¨¥£¦¨¦

ïéîleônä,ecevip meidy odilr xkipe ,oigl -ïîBé éða úBøéôe- ©§¨¦¥§¥¨
,meid eylzpy xkipy.ïéøzeîoax zhiya ef `ziixay jgxk lre ¨¦

,lwind l`ilnbøîàc ïàîì àîìLal`ilnb oax zpeekyïéøzeî ¦§¨¨§©§¨©¨¦
,øétL ,ìa÷ìecevip i`cea s` lwin l`ilnb oaxy xnel jxhvpe §©¥©¦

,meid eylzpe,äìéëàa ïéøzeî øîàc ïàîì àlàikeúBøétïîBé éða ¤¨§©§¨©¨¦©£¦¨¥§¥¨
,äìéëàa eøL éîoiprl s` dvwen dil zil l`ilnb oax ike ¦¨©£¦¨

:dl`y jxca `xnbd dper .dlik`éîòèìeCikeéî ïîBé éða úBøét §©§¦¥§¥¨¦
ìeèìèa eøLlwid `l l`ilnb oax ixd ,lehlha mixzen m`d - ¨§¦§

dcen `ed oken epi` i`cea la` ,oken wtqa `l` lehlh oiprl
.lehlha s` xeq`yàlà[`ziixad z`] cinrdl jixv gxkda ¤¨

éîéãàã éøååëa,odiigl zgzy zinenc`e ogil qp `ly mibca - §©§¥©£¦¥
à÷øéa éLéáëc éøéôe,ogelgl beti `ly,ïðé÷ñòdxn` jkle ¥¥¦§¦¥§©§¨©§¦¨

,[dlik`a s` mixzen ielle] oixzen mdy `ziixadéø÷ éànàå§©©¨¥
,ïîBé éða eäìiptnïäLoi`xp,ïîBé éða ïéòkelit`y ol rnyn `we §§¥¨¤¥§¥§¥¨

.oird zi`xnl miyyeg oi` onei ipak mi`xpy
* * *

l`xyil oexec `iady ieb oipra mitqep mipic d`ian `xnbd
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א תשרי, תשי"ט
ברוקלין.

שלום וברכה!

לענין  בהנוגע  בשיחה  שקרא  מה  ע"ד  כותב  בו  הרחמים,  חדש  אלול  מט"ו  למכתבו  במענה 
פרוזבול, שענינו הוא מסירת שטרותיו לבית דין. ומביא פלוגתת רש"י ותוס' בזה.

ויעיין הלכות הלואה לרבנו הזקן בעל התניא - )פוסק בנסתר דתורה( - והשולחן ערוך - )פוסק 
בנגלה דתורה(, בסעיף ל"ד, שזה שמש יסוד להאמור בשיחה, כאילו מסר שטרו לבית דין כו', ואפילו 

אין לו שטר כלל אלא חוב בע"פ, מועיל פרוזבול.

אשר  הידועים,  ותניא,  תהלים  דחומש  השיעורים  שלשת  שמירת  על  אעוררו  זו  בהזדמנות 
שמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר סגולה הם לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח.
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ביצה. פרק שלישי - אין צדין דף כה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

תענוג תמידי אינו תענוג, היינו, שגם כאשר מדובר אודות עניין שנקרא בתורה בשם תענוג, הנה כאשר עניין זה הוא בתמידות, ללא 
חידוש, אין זה תענוג כלל.

משיחת יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ח
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éaøc déLôð çð íúäì ìæàãà ?déa ïezà äî àqk :dépéî éòáe ,éãéà øa á÷òé éaøc§©¦©£Ÿ©¦¦§¥¦¥¦¥¨©¥©§¨©§¨¨¨©§¥§©¦
øîà ?déa ïezà äî àqk :déì øîà ,à÷éøæ éaøì déçkLà ,÷éìñ ék .éãéà øa á÷òé©£Ÿ©¦¦¦¨¥©§©¥§©¦§¦¨£©¥¦¥¨©¥£©
óñBé áø øîà ?"ózëé àlL ãáìáe" éàî .ózëé àlL ãáìáe :éîà éaø øîà éëä :déì¥¨¦¨©©¦©¦¦§©¤Ÿ§©¥©¦§©¤Ÿ§©¥£©©¥
àzìé éðàL !é÷ðelàà ÷téîì àzìéì dì àøL ïîçð áø àäå !?éðéà .é÷ðelàa :àáøc déøa§¥§¨¨¨©§¥¦¦§¨©©§¨§¨¨§©§¨§¥©©©§¥¨¥©§¨
dì éøîàå ,àúeúòéa íeMî àìâøc àúaLa eäì éôzëî àøèeæ øîe øîéîà .àúéòác¦§¦¨©¥©¨§¨§©§¥§§©§¨§¦§¨¦¦£¨§¨§¦¨

.àøeaöc à÷çec íeMîäðùîäàøéå äçîeî ãøé :øîBà äãeäé éaø ,øBaì ìôpL øBëa ¦£¨§¦¨§¤¨©©©¦§¨¥¥¥§¤§¦§¤
íà
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ביצה. פרק שלישי - אין צדין דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

נשמות ישראל מושרשים בעצמותו יתברך באופן נעלה יותר מאשר התורה.
ממאמר שבת חול המועד סוכות ה'תשכ"ז



רסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dvia(ycew zay meil)

àòøà çøBà,ux` jxc zcin -ïì òîLî à÷xya mc` lk`i `ly ©©§¨¨©§©¨
mcew dndad xyan lek`l xdnn `edyky ,gezipe hytd mcew
xya lek`l xzen `picn la` ,zepzarxk df d`xp gezipe hytd

.xzid zwfga `idy oeik gezipe hytd mcew elit`
lr envr mc` d`xi `ly ux` jxc micnlny mi`pz s` epivne

:ozarxk zeixadBLàøî ìöáe íeL íãà ìëàé àì ,àéðúãkcvn - ¦§©§¨ŸŸ©¨¨¨¨¥Ÿ
,eiyxy cvn epiidc ,ey`xàlàdligz lk`iîcv,åéìòxiqiy ¤¨¥¨¨

ribny cr hrn hrn eilr cvn lk`i jk xg`e ,dligz oilrd z`
,ey`xlìëà íàå,eiyxy cvn dligz.ïzáòø äæ éøä §¦¨©£¥¤©©§¨

BñBk íãà äzLé àì Ba àöBikúçà úáa,zg` drinba -äúL íàå ©¥Ÿ¦§¤¨¨§©©©§¦¨¨
,zg` zaaïøbøb äæ éøä.epexb xg` hedld mc`k d`xp - £¥¤©§§¨

úçà úáa BñBk äúBMä ,ïðaø eðz,zg` drinba -.ïøbøb äæ éøä ¨©¨¨©¤§©©©£¥¤©§§¨
íéðLzcn ef ,zenibl izya edzy m` -ìL .õøà CøcäL,zenibl §©¦¤¤¤¤§Ÿ¨

df ixd,çeøä éqbî.i`cn xzei envr lr xingny d`xny ¦©¥¨©
* * *

àáeöç ,àaà øa éîø øîàåoiawep eiyxyy 'avg' enyy ayr - §¨©¨¦©©¨£¨
eze` oirhepe ,llk oiccvl hytzn epi`e ,dnc`d wnera oicxeie

,leabd xkip didiy zecyd oiaàiòéLøc ïBäéìâø òh÷îxeayi - §©©©§¥¦§¦©¨
miqnege oilfeby ,miryxd ilbx z` oicd meil `eal cizrl
epi`e leabd lr xneyd avgdn cenll mdl dide ,leab oibiyne

.oiccvl dhep
äòéèðlek`ln mipy yly oizndl dxez dxn`y ,oli` zrihp - §¦¨

,eizexitàiáv÷c ïBäéìâø òh÷îoixdnny ,zendad ihgey - §©©©§¥§©¨©¨
,dtixh z`vnpy minrte gezipe hytd mcew dndadn lek`l

úBcð éìòBácedidy ,dpxdhizy cr odizeypl mipiznn mpi`y - §£¥¦
lek`l xdnl `ly dxez dxidfdy drihpd on cenll mdl

.zepey`xd mipy ylya dizexit
àñeîøezeze` oiwleye ,ezligza ce`n xn `ede ,ziphw oin - §¨

,dcerq gepiwa lk`py cr aehe wezn dyrpe minrt rayòh÷î§©©
ìàøNé ìL ïBäéàðNc ïBäéìâø,[xedp ibq oeyla] l`xyi mr - ©§¥§Ÿ§¥¤¦§¨¥

íéìòaä úà eãáòiå 'ä éðéòa òøä úBNòì ìàøNé éða eôéñBiå' øîàpL¤¤¡©©¦§¥¦§¨¥©£¨¨§¥¥©©©§¤©§¨¦
áàBî éäìà úàå ïBãéö éäìà úàå íøà éäìà úàå úBøzLòä úàå§¤¨©§§§¤¡Ÿ¥£¨§¤¡Ÿ¥¦§¥¡Ÿ¥¨

ìô éäìà úàå ïBnò éðá éäìà úàå'íézLipin dray o`k dpn ixd - §¥¡Ÿ¥§¥©§¥¡Ÿ¥§¦§¦
aezkd miiqne ,l`xyi ipa ecary dxf dcearàìå 'ä úà eáæòiå'©©©§¤§Ÿ

.'eäeãáò£¨
:`xnbd zwiicn''ä úà eáæòiå' øîàpL òîLnîikeàlL òãBé éðéà ¦©§©¤¤¡©©©©§¤¥¦¥©¤Ÿ

å ,eäeãáòk"`øîà ,øæòìà éaø øîà ,'eäeãáò àìå' øîBì ãeîìz äî £¨§©©§©§Ÿ£¨¨©©¦¤§¨¨¨©
íéîòt òáL BúBà ïé÷ìBML ,äfä ñeîøezk eléôà àeä Ceøa LBãwä©¨¨£¦©§©¤¤§¦¤©§¨¦

,éða éðeàNò àì äãeòñ çep÷a BúBà ïéìëBàådfd qenxezd eli`y §§¦§¦©§¨Ÿ£¨¦¨©
lr aiag `ed ixd ,minrt ray ewlyl eilra z` hipwdy xg`
ixg` elit` ize` eli`e ,dcerq gepiwa eze` lke`e eilra
raya mcbpk myiprdl ipegixhde minrt ray ipehipwdy

.mdipira aiag ipi` oiicr ,zeiprxet
* * *

lr mixn`n cer `ian ,l`xyi ly mtxr zeiyw xkfpy ab`
:mzefräðzp äî éðtî ,øéàî éaøc déîMî àðzd,ìàøNéì äøBz ¨¨¦§¥§©¦¥¦¦§¥©¦§¨¨§¦§¨¥

ïéfò ïäL éðtî`ide dxez mdl dpzp jkle ,mripkdl miyw - ¦§¥¤¥©¦
oke .mal zrpkne mgk zyznìàòîLé éaø éác àðz:weqtd lr ¨¨§¥©¦¦§¨¥

eìlä ïééeàø ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,'Bîì úc Là Bðéîéî'iptn ¦¦¥¨¨¨©©¨¨§¦©¨
ozefríäì ïúpzL`idy dxezdLà úc.ozefr zyzneàkéà ¤¦¨¥¨¤©¥¦¨

íäéúc ,éøîàcmbdpne mrah -elà ìL`ed ,l`xyi ipa -,Là §¨§¥¨¥¤¤¥¥
,y`k md oifr xnelkìk ïéà ìàøNéì äøBz äðzð (àì) àìîìàL¤¦§¨¥Ÿ¦§¨¨§¦§¨¥¥¨

ìå äneàíäéðôa ãBîòì ïéìBëé ïBLweqtd yexite ,ozefr aexn ¨§¨§¦©£¦§¥¤
'enl zc y`'dy iptn ,dxezd mdl ozp 'epinin' ,jk `ed df oeyll

.y`k fr mrahyìL ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàc eðééäå.ïä ïéfò äL §©§§¨©©¦¦§¤¨¦§Ÿ¨©¦¥
ìàøNéy oifráìk ,úBneàay frúBiçaìBâðøz ,y frLéå .úBôBòa ¦§¨¥¨¤¤©©©§§¨§¥

æò óà ,íéøîBày dfrd `idóìö óà ,íéøîBà Léå ,äwc äîäáa §¦©¥¦§¥¨©¨§¥§¦©§¨
y fr `edúBðìéàa. ¨¦¨

* * *
:dpyna epipyèBîa äpàéáé àì ,äãNa dèçLoky iptn ,eitzk lr §¨¨©¨¤Ÿ§¦¤¨§

d`ian .h"eia leflf `ede ,lega xyad z` `iadl jxcd `ed

:df mrhn exq`y mixac cer `xnbdàöBé àîeqä ïéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©¨¥
Bìwîa,leg jxc `edy iptn ,h"eiaåokàì`viBìéîøúa äòBøä- §©§§Ÿ¨¤§©§¦

,ehewliàqëa ïéàöBé ïéàå,mewnl mewnn `qk lr mc` z`yl - §¥§¦§¦¥
äMàä ãçàå Léàä ãçà. ¤¨¨¦§¤¨¨¦¨

:`xnbd dywnéãéà øa á÷òé éaø çìL àäå ,éðéà,minkglãçà ï÷æ ¥¦§¨¨©©¦©£Ÿ©¦¦¨¥¤¨
àöBé äéäå ,eðéúðeëLa äéäh"eiaBlL é÷ãeìâaltwzn `qk - ¨¨¦§¨¥§¨¨¥¦§§¥¤

,ea z`vl libx didyéåì ïa òLBäé éaø úà eìàLå eàáeoekp m` ¨§¨£¤©¦§ª©¤¥¦
,xacd `edBì ïéëéøö íéaø íà ,øîàå,dyxcl yxcnd zial §¨©¦©¦§¦¦

eðéúBaø eëîñå .øzeîdfa lwdlàé÷L éçà éøác ìòàðà ,øîàc , ¨§¨§©¥©¦§¥£¦©§¨§¨©£¨
déz÷étàeiz`ved ip` -àðeä áøì`qk b"r h"eia'éìéL'ì 'éðéä'î, ©¦§¥§©¨¥¦¥§¦¥

eokå .éðéäì éìéMîokøîì déz÷étà àðà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà ¦¦¥§¦¥§¨©©©§¨©¦§¨£¨©¦§¥§©
ìàeîL`qk b"r h"eiaàleèì àLîMîlvl dngn -àleèîe §¥¦¦§¨§¨¦¨

ìàLîL.h"eia `qk b"r `ivedl xzeny ixd .ynyl lvne - §¦§¨
:`xnbd zvxzníúä`ed mrhd ,`qk b"r z`vl exizdyøîàãk ¨¨¦§¨©

iel oa ryedi iax,øzeî ,Bì ïéëéøö íéaø eéä íà ,àîòè`ziixade ©£¨¦¨©¦§¦¦¨
.miax jxevl df oi`yk zxacn zxqe`y

àcà øa àîçì ïîçð áø déì øîàeze` epike ,eny jk -ïBiö çéìL ¨©¥©©§¨§¨¨©©¨§¦©¦
,milyexil zelrl libx didy -íúäì ú÷ìñ ékdlrz xy`k - ¦¨§©§¨¨

,l`xyi ux`léwàó,xdd z` siwdl jxcd z` iliaya daxd - ©¦
øBöc àîleqà ìéæå,'xev' ly zebxcn jxc jle -éaâì ìéæåjle-] §¦©§¨§§¦§©¥

[lv`éãéà øa á÷òé éaøc,xeva ayeiddépéî éòáe,eze` l`yze - §©¦©£Ÿ©¦¦§¥¦¥
déa ïezà äî àqkb"r mc` `ivedl xzidd iabl mkzrc dn - ¦¥¨©¥

.el mikixv miaxyk `qkíúäì ìæàcà`c` xa `ng jldy cr - ©§¨©§¨¨
xevléãéà øa á÷òé éaøc déLôð çð`le ,ici` xa awri iax xhtp - ¨©§¥§©¦©£Ÿ©¦¦

.el`yl leki did÷éìñ ék,l`xyi ux`l dlryk -déçkLà- ¦¨¦©§§¥
`c` xa `ng e`vndéì øîà ,à÷éøæ éaøì,`wixf iaxläî àqk §©¦§¦¨¨©¥¦¥¨

déa ïezà,el mikixv miaxyk xizdl -éaø øîà éëä ,déì øîà ©¥¨©¥¨¦¨©©¦
,énà,xzenózëé àlL ãáìáezx`an .etizk lr ep`yi `ly - ©¦¦§¨¤Ÿ§©¥

:`xnbdL ãáìáe éàîózëé àl.xeq`d sezik edn -óñBé áø øîà ©¦§¨¤Ÿ§©¥¨©©¥
é÷ðeìàa ,àáøc déøalr exiage exiag szk lr erexf ozepy - §¥§¨¨©£§¦

ith `iqdxte leg jxc dfy ,mzerexf lr e`qka ayei dfe ,etzk
mewnl jiledl mivexy ink mi`xpe ,e`qka odici oia mi`yepyn

:in` iax lr `xnbd dywn .wegxéðéàjxevl szkl xeq` ike - ¥¦
,miaxàøL ïîçð áø àäåxizd -àzìéì dìezy`é÷ðeìàà ÷ôéîì §¨©©§¨¨¨¨§©§¨§¥©©£§¦

:`xnbd zvxzn .h"eia iwpel` iab lr z`vl -àzìé éðàLdpey - ©¦©§¨
meyn `zli ly dpic `edàúéòácde`yi m` letil dcgty - ¦§¦¨

.sezik i"r s` dl exizd okle ,sezik `la `qk iab lr
àìâøc àzaLa eäì éôzëî àøèeæ øîe øîéîàmze` oi`yep eid - ©¥©©§¨§©§¥§§©©¨§¦§¨

da miyxec eidy zaya mnewn cr yxcnd ziaa sezik ici lr
,xzidd mrhe .lbxd zekldaàúeúòéa íeMîmizrap eid mdy - ¦¦£¨

,letil ecgte ,mdiptn cnrpy xeaivd ondì éøîàåexn`y yie - §¨§¥¨
,xzidd mrhàøeaöc à÷çec íeMîelki `l wgecd jezny - ¦£¨§¦¨

eribiy cr cenrl xeaivl gxeh yie ,mnewnl xdn ribdl
.mnewnl

äðùî
lk`pe ,gafnl eaixwdl ezciln yecw `ed dxedh dnda xeka
oenn `ede mewn lka hgyp ,xaer epi`y men ea ltp m`e .mipdkl
s` ,uega ehgyl xeq` oke ,eaixwdl xyt` i`y dfd onfa .odk

.ephgyie men ea letiy cr oiznie odkl epzil jixv mz xeka
drhwpy oebk lkl xkipe ielb men `ed elit` ,men ea ltpy xeka
`edy el dxeiy dgnen mkg it lr `l` ehgyl i`yx epi` ,eci
enen z` d`xd jk xg`e ehgy m`e .ehgyl xiznd reaw men
hgype li`ed xaeq xi`n iaxe ,dlik`a exizn dcedi iax ,mkgl

.xeq` df ixd dgnen it lr `ly
øBëa`l oiicre mei ceran men ea ltpy] dfd onfa dxedh dnda §

,[mkgl ed`xdøBáì ìôpLxeq`e ,my zeni `ny `xizne ,h"eia ¤¨©§
,jkitl .dlik` jxevl edlrn ok m` `l` ez`lrda gexhléaø©¦

ãøé øîBà äãeäéxealäçîeîmenl reaw men oia oigadl iwad §¨¥¥¥§¤
xaeräàøéå§¦§¤
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c"agרסד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

èíéáìkì elôà ïìéëàäì ìBëé BðéàL ,äàðäa úBøeñàä úBìëàî ìk ,àeä äæ äö÷î ììëáe[awelôàå , ¦§©ª§¤¤¨©£¨¨£©£¨¨¤¥¨§©£¦¨£¦©§¨¦©£¦
íðéé íúñ ïBâk ,íéøôBñ éøácî àlà ïøeqà ïéà[bwBá àöBiëå[cw,ãáìa íBiá Ba àlà ïøeqà ïéà elôàå , ¥¦¨¤¨¦¦§¥§¦§§¨¥¨§©¥©£¦¥¦¨¤¨©¦§¨

ìáè ïBâk[dwøàaúiL Bîk ,íéøôBñ éøácî Bðwúì øeñà úaLaL àlà ,Bìëàìe úaL éàöBîa Bðwúì ìBëiL §¤¤¤¨§©§§¨¥©¨§¨§¤¨¤§©¨¨§©§¦¦§¥§¦§¤¦§¨¥
Bôeb úîçî äö÷î àeä ¯ äæá àöBik ìk ïëå ,è"ìù ïnña[ewBîB÷îe Bôeb Cøöì elôà Bìèìèì øeñàå ,[fw. §¦¨§¥¨©¥¨¤ª§¤¥£©§¨§©§§£¦§Ÿ¤§

àíéãîBòå ïéðëeî ïä íà íéáìkì ïìéëàäì ìBëiL ,äàðäa úBøzîe äìéëàa úBøeñàä úBìëàî ìá[gw £¨©£¨¨£©£¦¨ª¨©£¨¨¤¨§©£¦¨©§¨¦¦¥¨¦§§¦
úBìáð ïBâk ,íéáìkì ïìéëàäì[hwúBôøèe[iwäîäá éìëàî øàLk ïìèìèì øzî ¯ ïäá àöBiëå[`iwíàå . §©£¦¨©§¨¦§§¥§¥§©¥¨¤ª¨§©§§¨¦§¨©£¨¥§¥¨§¦

ïøeqà úîçî íéáìkì íéãîBò ïðéà[aiwïäéìàî úBøtä ïî eáfL ïé÷Lî ïBâk ,úaLa àlà ïøeqà ïéàL éðtî , ¥¨§¦©§¨¦¥£©¦¨¦§¥¤¥¦¨¤¨§©¨§©§¦¤¨¦©¥¥£¥¤

1

2

3

4

5

6

7

dkld ixe`ia
íéáìëì åìéôà [á÷ הפקר של -96.

íðéé íúñ [â÷ שאין הנכרי), בו שנגע (או נכרי של יין -
זרה  לעבודה נתנסך אם .97יודעים

åá àöåéëå [ã÷ אסור בחלב שנתבשל בהמה בשר -
חלב  (ואפילו חלב עליו נשפך שרק בשר אבל בטלטול,
בהנאה, מותרים בחלב שנתבשל בשר-עוף וכן חם),

בשבת. בטלטול מותרים כן ועל
בשבת, לבולען לו שאסור הבריא, לאדם תרופות וכן
מותרות  - יום מבעוד חולה היה אם אך מוקצה, הן הרי

בשבת  בהן השימוש לצורך שלא אף בטלטול, .98הן
ìáè [ä÷ תרומות מהם הופרשו שלא פירות -
.99ומעשרות 

åôåâ úîçî [å÷ שיקפידו ללא (גם עצמו שמצד היינו -
בטלטול  ואסור לכלום ראוי אינו .100עליו)

åîå÷îå åôåâ [æ÷ ממנו בטלה שלא אף בטלטול אסור -
מחר  לאכילה ראוי יהיה שהרי אוכל" 101."תורת

íéãîåòå ïéðëåî [ç÷ מחלוקת עליו שיש מאכל -
אך  לאוכלו שהתירו או באכילה, מותר אם הפוסקים
להשליכו  דרכו אם - לאכלו שלא שמחמיר מי יש

בטלטול 102לאשפה  אסור לפעמים 103- נותנו אם אך ,
זה  באיסור היתר שנוהג מותר 104למי - לנכרי או

.105בטלטול 
úåìáð [è÷.שחיטה ללא שמתה בהמה -

úåôéøèå [é÷ טריפה ונמצאה שנשחטה בהמה -106.
äîäá éìëàî [àé÷ לאשפה להזרק עומדים אם -

בטלטול  .107אסורים
ïøåñéà úîçî [áé÷ אך עצמו לאדם אסורים אם -

בטלטול. מותרים - לאחרים מותרים

zetqede mipeiv
מהאכלתם,96) הנאה לו ואין עליו מזונותיהם שאין אף

חמד  שדי (ראה הנאה באיסורי להאכילם אסור מכלֿמקום
הנאה  היא בהמתו האכלת אבל רכג) אות א מערכת כללים

ממש.
עובדי 97) עממים של יינם סתם קכג: סי' יו"ד שו"ע

מדרבנן  אסור כלומר א: ס"ק ובש"ך בהנאה, אסור אלילים
וכן  מדאורייתא, שאסור כוכבים לעבודת שנתנסך יין משום

בנותיהן. גזירת משום
קלד 98) הערה שם ועיין לוֿלז, סעיפים פ"כ שש"כ

שתרופות  קמב ובהערה לתרופות, ביוה"כ אוכל בין החילוק
נוספים  פרטים וראה בטלטול, מותרות תרופות בגמ"ח

המוקצה'. ב'לוח בערכו
ציונים.99) ראה כילוי, של בהנאה ואסורים

או 100) (לשימוש ראוי שאינו דבר מונה י סעיף להלן
גופו  מחמת מוקצה על נוסף כסוג איסור מחמת לאכילה)
כיון  לכך) ייחדוהו שלא מחמת ראוי שאינו דבר (שהוא
ללא  בטלטול אסורים ושניהם בדינם שונים שאינם שאף
לולא  לשימוש ראוי היה האחד מכלֿמקום האדם, הקצאת
אלא  כלל לשימוש ועומד מוכן אינו והשני שהקצהו, איסורו
יש  אם יתבאר י סעיף על ולהלן לכך, אותו יכינו כן אם

בזה. נפק"מ

שיהיה 101) מצד כלי תורת ממנו בטלה שלא כלי אבל
ספ"ה) כדלהלן לכלום היום ראוי לא (ואפילו למחר ראוי

לאיסור. מלאכתו אם גם בטלטול נאסר לא
דובב 102) שו"ת וראה גמור, איסור שהוא שסובר מחמת

המקילים. עבור אפילו אסור יהיה שאז מט סי' ח"א מישרים
רעי.103) של גרף כדין לאשפה להשליכו מותר אך
אינו 104) אך בלבד מנהג או כחומרא בעצמו אוכל שלא

בפסח  שרויה מצה זה ובכלל גמור, כאיסור זה מאכל מחזיק
וקטניות  ו) סי' אדה"ז בשו"ת כמבואר הדין מן אסור (שאינו

לאוסרם. לנוהגים בפסח
ולא 105) חומרא בתורת עצמו על שאוסר בתורת כיון

(ראה  בטלטול ומותר המאכל על "איסור" שם אין איסור,
משמע  וכן דמאי), ד"ה ע"א ל"א עירובין למהר"ל אריה גור
משמע  ישראל" בארץ "אפילו שכתב הסעיף בהמשך
על  מקילים שרבים כיון להקל יותר סברא יש שבחו"ל

ס"ל). תפט סי' (כדלהלן עצמם
ליתנה 106) רגיל אם מצויים, כלבים שאין במקום גם

סח). סעיף להלן (ראה בטלטול מותר - לנכרי
קיב 107) הערה כדלהלן בעלֿהבית דעת לפי שהכל

מקצותֿהשלחן.
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ט  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
אסור  כי שאף לתחום מחוץ מאכל שהביא נכרי וכגון

לטלטלו  מותר - בשבילו שהובא למי ועד"ז 108לאכול ,
או  לבדו, לו ואסרם ממנו הנאה הדיר שבעליו מאכל
בזמן  ישראל ביד טהורה וחלה טהורה תרומה
כל  או במקום, טהור כהן אין אפילו נוהגת, שהטהרה
ילדים  או חולים אין אם אף ביום-הכיפורים, מאכל

לטלטלם  ומותר מוקצה אינם .109במקום,
ùãçä [âé÷ השנה במשך וצמחה שנזרעה התבואה -

שיקריבו  עד באכילה אסורה שעברה) שנה פסח (מערב

הבאה. השנה של ניסן בט"ז העומר מנחת את
ìàøùé õøàá [ãé÷ בחוץ וכלֿשכן - ישראל בארץ -

על  מקפידים שלא שיש כיון מוקצה, שאינו לארץ
לארץ  בחוץ .110החדש
äáøä åøåñéà [åè÷ לעניין הרבה נקרא מה עיון צריך -

111.זה 

ïîæä êåúá íâ [æè÷ הזמן בתוך "עומד מגיהים: יש -
לבהמות" להאכילו .112גם

zetqede mipeiv
ללא 108) אותו אוכלים היו לפעמים שאחרים דווקא והיינו

מחמת  רק לנכרי או לאחרים עומד אם אך לאיסורו, קשר
בעצמו. לאכול כדי למחרת ימתין שהרי להתירו אין איסורו

הערה 109) לעיל וראה שם, והמצויין לד אות פ"כ שש"כ
שלדעתו  מחמת אוכל כשלא וכן בפסח בקטניות הדין קד

לאחרים. אף באכילה אסור
שיש 110) מה קה הערה לעיל וראה ס"ל תפט סי' כדלהלן

מזה. לדייק
נקרא 111) מה וצ"ע ג: ס"ק בדה"ש קיא סי' השלחן קצות

ניתר  להיות עומד שהחדש לפסח דסמוך זה, לענין הרבה
מוקצה, והוי לאדם רק לבהמות עוד עומד אינו אולי

וצ"ע. יום שלשים הוא מרובה שזמן מצינו טובי ובדוכתי
בקונטרס 112) (ועד"ז ד הערה קיא סי' השלחן קצות

וז"ל  שכתוב אדמו"ר שו"ע בלשון תיקון וצריך השלחן):
בתוך  גם עומד הוא הרי הרבה איסורו זמן שנמשך שכיון
בתוך  "גם תיבות לנכרים, ולמכרו לבהמות להאכילו הזמן
עומדים  האיסור זמן בתוך דוקא דהרי מובן, להם אין הזמן"

טה"ד  שהוא ונראה "גם", לשון ומה לאח"כ ולא לבהמות
בתוך  "עומד כזה: הזמן בתוך תיבות אחר מקומה גם ותיבת
המודפסת  הגירסא ולפי וא"ש, לבהמות" להאכילו גם הזמן
שצריך  בשביל לישראל. עומד אינו חדש דאטו ג"כ קשה
תבואה  של דרכה והרי ירחים, איזה להיתרו להמתין
עומד  שחדש ניחא הנ"ל התקון לפי אבל לאוצר, להכניסה
לנכרי: או לבהמות להאכילו גם שעומד אלא לישראל
דעתו  הי' אם אבל בסתם, מיירי זה דכל פשוט ומסתבר
בטלטול, אסור לבהמות ולא לישראל החדש להצניע מפורש

ע"כ. בעה"ב. בדעת תלוי והכל
[ומותר  עומד הוא הרי לפרש: יש הגירסא שינוי וללא
לבהמות  להאכילו אז] שמוכן [מצד הזמן בתוך גם בטלטול]
שאז  הזמן לאחר גם מוקצה שאינו [כמו לנכרים ולמכרו
דרכו  אין אם (גם בהמה למאכל וגם אדם למאכל מוכן
לבעלי  גם מוכן חשוב לאדם המוכן הרי לבהמה להאכיל

הנבלה)). ואת ד"ה א יד חולין רשב"א (עיין חיים

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

בשבת  סחיטה דיני שכ סימן ב' חלק

ÂÎ צובע משום לחוש ואין בתבשיל כרכום ליתן מותר
באוכלים: צביעה שאין

ÊÎ ליזהר צריך הצבועים פירות שאר או תותים האוכל
איסור  משום במפה או בבגדיו צבועות בידיו יגע שלא
מכל  פטורים המקלקלין וכל הוא שמקלקל ואע"פ צביעה
אלא  שאינו משום מקילין ויש סופרים מדברי אסור  מקום
שכן  וכל להחמיר ויש כלל צובע משום בו ואין לכלוך דרך

כלל. מתקלקל שאינו אדום בבגד

שאין  כלום בכך אין הפירות במשקה פתו צובע אם אבל
לחוש  אין וידיו פניו בהם שצובע מה וכן באוכלין צביעה
אסרו  ולא לצבעו שדרכו בדבר אלא צביעה שאין כלל
שנתבאר  כמו צובע משום פניה על סרק להעביר לאשה
את  לכחול וכן בכך דרכה שהאשה מפני אלא ש"ג בסימן
מפני  צובע משום לאשה בין לאיש בין שאסרו העינים

בכך: שדרכם

ÁÎ המתקיים בצבע הצובע אלא התורה מן איסור אין
או  ששר שהעביר כגון כלל מתקיים שאינו צבע אבל
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מעבירו  אתה שהרי פטור וצבעו ונחושת ברזל גבי על סרק
סופרים: מדברי אסור מקום ומכל כלום צובע ואינו לשעתו

או  מאכל תקוני ודין טוחן ודין בשבת תולש דיני שכא, סימן ב' חלק
ולש  מעבד

אין ‡ לעצים לייבשן הכניסן וקורנית איזוב פיאה חבילי
אפילו  או בהמה למאכל הכניסן בשבת מהן מסתפקין
להסתפק  ומותר בהמה למאכל ג"כ סתמן הרי בסתם הכניסן
ומולל  חול כדרך בכלי לא אבל ביד ואוכל וקוטם מהן
לא  אבל שבתוכן הזרע לאכול אצבעותיו בראשי השרביטין

בחול: עושה שהוא כדרך היד בכל

* * *
היו · במשכן שכן מלאכות מאבות הוא העור את המעבד

חייב  העור את והמולח ואילים תחשים עורות מעבדין
העיבוד. מצרכי היא שהמליחה מעבד משום

זמן  שיתקיים כדי הרבה מולחו אפילו חי בשר המולח אבל
התורה  מן באוכלין עיבוד שאין פטור יסריח ולא מרובה
למלוח  אסור ולכן באוכלין עיבוד יש סופרים מדברי אבל
נמלח  לא עדיין (אם בשבת חי לאכלו כדי אפילו חי בשר
נמלח  (שלא חי לבשר מועיל שהמלח לפי מדמו) להכשירו
ואין  לעיבוד ודומה לאכילה ולהכשירו ולתקנו לרככו עדיין)
אפילו  יסריח ולא שיתקיים כדי למלחו שאסור לומר צריך
וכן  מדמו כבר והוכשר נמלח ואפילו מרובה הפסד במקום
אפילו  שיתקיימו כדי בשבת למלוח אסור דברים שאר

מרובה: הפסד במקום

עם ‚ משקין שאר או מרובים מלח מי לעשות אסור וכן
או  ירקות מיני דהיינו הכבשים לתוך לתת מרובים מלח
גם  מהם יאכל (אפילו להתקיים שכובשים דברים שאר
כיון  מקום) מכל לבד, החול בשביל טורח שאינו לאלתר
ויש  מקיימן שהמלח לעיבוד דומה להתקיים אותם שכובש
סופרים. מדברי כמבשל שהוא מפני אסור שהכובש אומרים

לתת  שלא מלח עם משקין שאר או מלח מי לעשות ואפילו
לתוך  ולתת פתו את בהם לטבול אלא הכבשים לתוך
בבת  לעשות דהיינו ביחד הרבה מהם לעשות אסור התבשיל
אחת  סעודה לצורך מעט אלא סעודות ב' טבול לצורך אחת
עושה  כאלו נראה הרבה מהם עושה שכשהוא (מפני בלבד
רשאי  אינו אחת סעודה לצורך ואפילו לכבישה) אותם
מפני  לסעודה מסעודה לא אבל לסעודה סמוך אלא לעשות

כמו שאסו  לאלתר לאכלו שלא להניחו דבר שום למלוח ר
לנתינת  המים נתינת בין שמן בהם נותן אם ואפילו שיתבאר
המים  עם יפה מתערב המלח שאין מעכב והשמן המלח

אסור. אעפ"כ עזין מלח מי מהיות כחו את ומתיש

אסור  משקים שאר או מים ושליש מלח שלישי ב' נותן ואם
שנראה  מפני זו סעודה טבול לצורך מעט אפילו לעשות
לעשותו  מורייס של שדרכו דגים בו לכבוש מורייס כעושה
כמו  בישול משום או עיבוד משום בשבת לכבוש ואסור כך

שנתבאר:

* * *
או „ לרככו טבעו את לשנות לו מועיל שהמלח דבר כל

צנון  כגון זה בענין וכיוצא מרירותו להפיג או להקשותו
שוהים  שכשהם החריפים מדברים בהם וכיוצא ושום ובצל
פולין  וכן קשים ונעשים מרירותם ויוצא מזיעים הם במלח
שיש  הקושי מרכך שהמלח בקליפתן שנתבשלו ועדשים
אוגערקע"ס) (שקורין קשואים מיני וכן קליפתן מצד בהם
ממנו  לעשות שרגילים דבר כל וכן להם מועיל שהמלח חיין
לאכלה  כדי לבדה מחתיכה יותר מהם למלוח אסור כבשים
הרי  יותר שכן וכל יחד חתיכות ב' מולח שכשהוא לאלתר

כבשים. ככובש נראה זה

במלח  לטבלה אסור בו וכיוצא צנון של אחת חתיכה ואפילו
שתזיע  אחר מרירותה שיצא כדי במלחה הרבה להשהותה
כמה  אפילו להטביל מותר אבל לעיבוד דומה זהו כי
לאכלם  כדי לפניו ולהניחה לבדה ואחת אחת כל חתיכות
משתהין  הן אם ואף כך כל שיהוי בלי זו אחר זו לאלתר
ישהה  שלא ובלבד כלום בכך אין קצת ומזיעין מועטת שעה
מתחלת  כגון עצמה סעודה באותה אפילו ארוך זמן אותם
לעיבוד  דומה שזהו הרבה שיזיעו כדי סופה עד הסעודה

לבדה. אחת בחתיכה אפילו ואסור

אפילו  מועטת שעה אפילו במלח כלל להשהות אוסרים ויש
אחת  אחת חתיכות ב' לטבול אסור ולכן לבדה אחת חתיכה
שיאכל  עד כי זו אחר זו מיד לאכלן לפניו ולהניחן לבדה
לטבול  אלא מותר ואינו במלחה השניה תשהה הראשונה
דבר  בכל הדין וכן נוהגין וכן ומיד תיכף ולאכלה חתיכה
במה  הטעם אין האחרונה סברא ולפי לו מועיל שהמלח
ככובש  שנראה מפני ביחד חתיכות כמה למלוח שאסרו
השניה  תשהה הראשונה שיאכל שעד משום אלא כבשים

לעיבוד. דומה זה הרי לה מועיל שהמלח וכיון במלחה

בקערה  אותו ונותנין דק דק צנון לחתוך שנהגו מה לפיכך
אע"פ  בדבר איסור אין חומץ עליו ושופכין אותו ומולחין

בי  חתיכות הרבה למולח דומה כדי שזהו אפילו שאסור חד
כלל  אותן משהין שאין כיון מקום מכל לאלתר לאכול
אחרים  ומינים חומץ מיד עליהם שופכים אלא לבדו במלח
שהשמן  שמן שם שופכים אם שכן וכל לעיבוד דומה אינו
את  לשפוך ליזהר צריך מקום ומכל המלח כח את מתיש

המליחה. אחר ומיד תיכף החומץ את או השמן

שלאטי"ן) (שקורין ירק שעושין קצת שנוהגין מה אבל
ומסננים  כך אותו ומשהין עצמו בפני תחלה הירק שמולחין
וחומץ  שמן עם אותו מערבים ואח"כ ממנו שיוצאים המים
עד  ממתין שהוא כיון לעיבוד יותר ודומה גמור איסור זהו

המלח: היטב שיקבל

* * *
שהוא ‰ אלא טבעו לשנות לו מועיל המלח שאין דבר כל

למלחן, [מותר ובשר ביצה כגון בלבד טעם בו נותן
מי  ויש אחרת לסעודה להניח כדי למלוח אסור מקום] ומכל
ממה  עכשיו שימליחנו לו שטוב צד איזה יש שאם שאומר
חם  הוא שעכשיו כגון לאכילה סמוך כך אחר שימליחנו
לסמוך  (ויש בדבר איסור אין יותר בטוב המלח ויקבל קצת

לכך): צריך אם סופרים בדברי להקל דבריהם על

Â שכיון יכמשו שלא כדי תלושים  ירקות להשקות מותר
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רסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

כדרך  להשקותן מותר ביומן לאכילה ראויים הללו שירקות
היום  לאכילה ראויים אינן אם אבל לטלטלם שמותר

להשקותן. אסור בטלטול שאסורים

להיות  שלישי יום שחל נמלח שלא בשר להדיח אסור ולכן
אם  בטלטול אסור שהוא לפי לבישול יאסר שלא כדי בשבת
בסי' שנתבאר כמו אותו לכוס ראוי שאינו קשה בשר הוא
שכיון  להקל אין לכוס שראוי רך הוא אם ואפילו ש"ח
שטורח  משום בהדחתו איסור יש היום לאכלו רוצה שאינו
כל  לאכילת היום שראויים לירקות דומה ואינו לחול משבת
יאכלם  שמא כי לחול משבת שטורח כלל ניכר ואינו אדם
שדעתו  למי אלא לכוס ראוי שאינו חי בשר משא"כ היום
הדבר  וניכר לבשלו אלא חי לכוססו כלל דרכו אין וגם יפה

לחול. משבת שטורח

הפסד  במקום שהתירו שאף להקל אין נכרי ע"י ואפילו
שבות  משום אלא שאינו דבר כל נכרי ע"י לעשות מרובה
לא  אם כך כל הפסד אין כאן מקום מכל ש"ז בסי' כמ"ש

צלי: לאכלו שיוכל ידיחנו

* * *
Ê המאכל לתוך ליתן בהם וכיוצא פלפלין לדוך הצריך

כגון  החול מדרך גדול בשינוי אותו לכתוש מותר בשבת
במדוך  לא אבל ביחד הרבה אפילו בו וכיוצא סכין של ביד
בו. וכיוצא עץ של אלא בחול כדרכו אבן של אינו אפילו

הקערה  בתוך כן גם שידוך כן גם שצריך אומרים ויש
סכין  של ביד שכותש אע"פ במכתשת לא אבל בה וכיוצא
עליו  בסכין ויכתוש בגד תוך הפלפלין לשום ואין בו וכיוצא
כמ"ש  לכך מתכוין שאינו אע"פ בבגד ריח שמוליד מפני
להחמיר  (וטוב במכתש לכתוש מתירין ויש תקי"א בסי'

שאפשר). במקום

הדין  והוא מיד לאכול כדי אפילו בסכין לחתכם אסור אבל
תערובת: ע"י אלא לאכלם דרך שאין התבלין לכל

Á גדולי ואינו שהוא כמות לאכילה הראוי דבר כל אבל
צלי  או מבושל בשר כגון כלל טחינה במינו שאין קרקע
שלא  (אפילו דק דק לחתוך מותר בהם וכיוצא גבינה או

באוכלין. טחינה שאין מפני מיד) לאכול

ללעסה  אפשר שהרי מותר מאד קשה גבינה היא ואפילו
שאינו  מי (אפילו לחתכה ומותר עליה אוכל ושם בקושי
שהם  שאף מגירה או בקרדום בין בסכין בין ללעוס) יכול
כמו  גופם לצורך לטלטלם מותר לאיסור שמלאכתם כלים

ש"ח. בסי' שנתבאר

(שקורין  פיפיות בעל חרוץ במורג דק דק לגוררה אסור אבל
שהכלי  דכיון מיד לאכול כדי אפילו בל"א) אייזי"ן רי"ב
במדוך  תבלין שחיקת כמו חול דרך זה הרי לכך מיוחד

לכך: המיוחד אחר בכלי הדין והוא ובמכתשת

Ë יפה שדעתו למי אלא ראוי ואינו הואיל חי בשר אבל
זה  לענין עליו אוכל שם אין כדרכו שלא אותו לכוס
העופות  לפני דק דק לחתכו אסור ולכן טחינה בו ושייך
כך  בשביל עליו אוכל שם אין לכלבים ראוי שהוא ואע"פ
מחמת  לעופות או לאדם אלא לכלבים עומד ואינו הואיל

זו: חתיכה בלא ראוי אינו ולהם חשיבותו

* * *
È שהוא דבר כל אבל קרקע גידולי שאינו בדבר זה וכל

טוחן  משום בו יש גמור אוכל הוא אפילו קרקע מגידולי
ו  ולפיכך הואיל וקטנית בתבואה דהיינו טחינה במינו יש

וחרובים  גרוגרות וכן לאכלו כדי דק דק הירק לחתוך אסור
טוחן. משום חייב דק דק חתך ואם זקנים לפני

בזה  ואין התרנגולים לפני דק דק הלחם לפרר מותר אבל
נעשה  שממנה התבואה נטחנה וכבר הואיל טוחן משום

טחינה. אחר טחינה ואין הלחם

שעה  לאחר אלא לאלתר אוכל ואינו ומניח בחותך זה וכל
בשביל  או לאלתר לאכול כדי דק דק לחתוך מותר אבל
לאלתר  שיאכלו תרנגולים בשביל או לאלתר שיאכלו אחרים
גדולות  בחתיכות מאכלו לאכול האדם על אסרו שלא מפני
בחתיכות  גם לאכול הוא כך אכילתו דרך כן אם קטנות או
כמ"ש  מלאכה משום בו אין אכילה דרך שהוא וכל קטנות
לאכלו  כדי הפסולת מתוך אוכל בורר לענין שי"ט בסי'
הוא  כך אכילה ודרך הואיל מלאכה משום בו שאין לאלתר

לכתחלה. אפילו ומותר

ליזהר  לדבריהם לחוש ונכון זה היתר על מפקפקים ויש
קצת  גדולות לחתיכות שלאטי"ן) (שקורין הירק את לחתוך

הכל. לדברי טוחן משום בו אין שאז

בצלים  וכן מאד דק דק הצנון לחתוך נהגו במדינתנו אבל
שלא  ליזהר צריכים פנים כל ועל שיסמכו מי על להם ויש
סמוך  שיהא שצריך הכנסת מבית יציאה אחר עד יתחילו

בורר: לענין שי"ט בסי' שנתבאר כמו ממש לסעודה

‡È אפילו במדוך לדוך אבל בסכין דק דק לחתוך זה וכל
באוכל  ואפילו מיד לאכול כדי אפילו אסור עץ של
ושחליים  שום וכן זקנים לפני וחרובים גרוגרות כמו גמור
אפילו  אותם לדוך אסור הנידוכין מאוכלים בהם וכיוצא
הפרור  בעץ כגון גדול בשינוי לרסקן מותר אבל מיד לאכול

בפלפלין: שנתבאר כמו בו וכיוצא סכין של ביד או

* * *
·È שינוי צריך אלא עץ של אפילו במדוך מלח כותתין אין

אבל  פרור בעץ או סכין של בידו לרסקו כגון גדול
אלא  לאכילה ראוי שאינו (שכיון דק דק בסכין לחתכו אסור
פי  על אף וגבינה כבשר ולא כתבלין דינו תערובת ע"י
אמורים  דברים במה כמותם) קרקע מגדולי אינו ג"כ שהוא
ונתבשל  מתחלה דק שהיה מלח אבל בתחלתו הגס במלח
בפת  שמותר כמו דק דק בסכין לחתכו מותר פתיתין ונעשה

שנתבאר: כמו טוחן אחר טוחן שאין משום

‚È לאלתר לתינוק) להאכילו (ולא לאכלו חפץ שאינו דבר
טחינה: משום בשיניו ללעסו אסור

„È לרסקן אסור יום מבעוד מהכוורת שנתרסקו דבש חלות
מפסולת  אוכל מפריד שהוא מפני הדבש מהן להוציא
ויש  לו ראויה שאינה מהשעוה לאכילה הראוי הדבש דהיינו
פי  על ואף מפסולת אוכל בורר משום וגם מפרק משום בזה

ש"כ. בסימן שנתבאר כמו לאלתר לאכול כדי שמרסק
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ירסק  שמא גזרה לערב עד אסור מעצמו הדבש יצא ואפילו
מבעוד  החלות נתרסקו כן אם אלא היום לאכלו כדי בידים
וענבים  זיתים כדין בשבת ממנו היוצא הדבש מותר שאז יום

רנ"ב. ובסי' שם כמ"ש יום מבעוד שנתרסקו

על  אף סביב חלות גבי על הדבוק הדבש לאכול מותר אבל
יום: מבעוד נתרסקו שלא פי

ÂË סופרים מדברי בשבת מהכוורת דבש לרדות אסור

הן  כשהחלות אמורים דברים במה לתולש שדומה מפני
נתלשו  אם אבל מגידולו דבר כעוקר שנראה בכוורת דבוקות
להוציאן  מותר בתוכה כך ומונחים יום מבעוד מהכוורת
דבוקים  הן ואפילו סביב גבן על הדבוק הדבש ולאכול
צף  והדבש יום מבעוד בתוכה שנתרסקו אלא בכוורת

ולאכלו: להוציאו מותר בכוורת
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WxW mXW xzMdn dlrnNW dpigA `EdW ,"sFqÎoi`C zEkln"©§§¥¤§¦¨¤§©§¨¥©¤¤¤¨Ÿ¤

"mkzXEcTn dlrnl izXEcw" oipr Edfe ,zFvn b"ixY128mXnE , ©§©¦§§¤¦§©§¨¦§©§¨¦§©§¤¦¨
lM zF`NnlE "oFr `UFp" zFidl "mingxd zFCn b"i" mikWnp¦§¨¦¦¨©£¦¦§¥¨§©§¨

.minbRd: ©§¨¦

lre (c)" xn`p dfdwcv ginvi d"ied 'c` oM"'c` mW , §©¤¤¡©¥©§£¨¨©§¦©§¨¨¥©§

(121ligzOd xEACn xESiw :dtqFd" :zxzFMd zgY mixaC xtq sFqA qRcp)¦§©§¥¤§¨¦©©©¤¤¨¨¦¦¦©©§¦

.("ux`k iM¦¨¨¤

(122dGn x`AzPX dn oiIre"זהב "מנרת הּמתחיל EdGWּבדּבּור , §©¥©¤¦§¨¥¦¤ְְְִִַַַָָֹ¤¤
oinFiÎwiYr zEinipR zENBzd `xwPd(` ,cl LzFlrdA lirl). ©¦§¨¦§©§¦¦©¦¦§¥§©£§

יׁשנה"123) "אני הּמתחיל ּבדּבּור מּזה: ּׁשּנתּבאר מה xiWועּיין oOwl) ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ§©¨¦

(b ,cl mixiXd"זהב "מנֹורת הּמתחיל ּובדּבּור .(a ,cl LzlrdA lirl). ©¦¦ְְְִִַַַָָ§¥§©£Ÿ§

אמֹור 124) ּבפרׁשת "ונקּדׁשּתי" הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָועּיין

(Kli`e ` ,`l). ¨¥¨

עצרת"125) הּׁשמיני "ּבּיֹום הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָועּיין
(b ,bt zxvr ipinW oOwl). §©¨§¦¦£¤¤

(126.("xF` xvFi" zMxA)¦§©¥

הּׁשּבת"127) לכם נתן ה' ּכי "ראּו הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר (lirlּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ§¥

(` ,a gNWA. §©©

(128.(h ,ck dAx `xwIe)©¦§¨©¨
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dpXdÎW`xA dNBzn129WnW" KxC lr Edf "dwcv" WExitE . ¦§©¤§Ÿ©¨¨¥§¨¨¤©¤¤¤¤
"`RxnE dwcv(k ,b ik`ln)daEWYd ici lr `Ed "`Rxn"E ,130. §¨¨©§¥©§¨¦©§¥©§¥©§¨

ginvIW mixERMdÎmFiAW iENBd Edf miwl` cETpA d"iede©£¨¨§¦¡Ÿ¦¤©¦¤§©¦¦¤©§¦©
."dNdY"§¦¨

izNdzE" KxC lr)mhg`"Kl131EdGW ,gix zpigA `EdW ©¤¤§¦¨¦¤¡¨¨¤§¦©¥©¤¤
"eicbFA gix" `xwPW daEWYd ici lr oM mB132. ©¥©§¥©§¨¤¦§¨¥©§¨

,xAcOA zFAxaE'ה "ּפרׁשה :EWxiRmhg`oFWl ±mixiXd xiW) §©©¦§¨ָָָ¥§¤¡¨§¦©¦¦

(e ,gk ipniUmzFgdlirpAW mzFgd zpigA oM mB Edfe ," ¦¥¦©¨§¤©¥§¦©©¨¤©§¦¨
.mixERMdÎmFiC§©¦¦

wxR "`zEripvC `xtq"A aEzMX dn Wxtl Wi df iR lre§©¦¤¥§¨¥©¤¨§¦§¨¦§¦¨¤¤
'a133`WcY miwl` xn`Ie" i`)"כּו': ,` ziW`xA)aizkC Epiid ©Ÿ¤¡Ÿ¦©§¥§¥¦©§¦§¦

(al ,bk xFn`)drWzA mkizWtp z` mziPre"'כּו"lr Ecnr xakE . ¡§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤§¦§¨§¨¨§©
?dfl df oipr dn ,dfיֹום הלכֹות יׂשראל " "א ֹור  ּבספר ׁשּכתּוב  ּכמֹו ¤©¦§¨¤¨¤ְְְְִִֵֵֶֶָָ

.134הּכּפּורים ִִַ

mW minrR b"i Wi iM :WxiR l"fix`dn "riwxd xdf"A oiIre§©¥§Ÿ©¨¨¦©¥¨£¦©¥¥¦¥§¨¦¥
iENibl fnx ± "`WcY miwl` xn`Ie" cr "ziW`xA"n "miwl`"¡Ÿ¦¦§¥¦©©Ÿ¤¡Ÿ¦©§¥¤¤§¦
df oipr dn K` .mixERMdÎmFiA miNBzOd "mingxd zFCn b"i"¦¨©£¦©¦§©¦§©¦¦©©¦§¨¤

?"ux`d `Wcz"l§©§¥¨¨¤

mixERMdÎmFie dpXdÎW`xA iM :xiRW iz` l"Pd iR lre§©¦©©¨¥©¦¦§Ÿ©¨¨§©¦¦
Edfe ,`NirlCÎ`zExrz`A "dNdzE dwcv ginvi d"ied 'c`"©§£¨¨©§¦©§¨¨§¦¨§¦§£¨¦§¥¨§¤

ux`d `WcY" oipr'כּוixR dUFr ixR ur iciכּו', lr Epiide ." ¦§©©§¥¨¨¤¥§¦¤§¦§©§©§¥
dlik` FA oi` `AdÎmlFrd" KxC lr ,"mkizFWtp z` mziPre"§¦¦¤¤©§¥¤©¤¤¨¨©¨¥£¦¨
,`awEpe xkC ici lr `NW sEBd didIW ici lr Epiide ."dIzWE§¦¨§©§©§¥¤¦§¤©¤Ÿ©§¥§©§§¨

"uilgi LizFnvre" m` iM(`i ,gp dirWi). ¦¦§©§¤©£¦§©§¨

" EdfeixR ur"deW FixtE Fvr mrHW ±135ur mc`d iM" : §¤¥§¦¤©©¥¦§¨¤¦¨¨¨¥
"dcVd(hi ,k mihtFW)mrh didie ,Fvrd `EdsEBFnMFixR`idW ©¨¤§¦§¦§¤©©¥©§¦§¤¦

ddnWPzFidl jixv okle ,dIzWE dlik` Kixv oi` okle , ©§¨¨§¨¥¥¨¦£¦¨§¦¨§¨¥¨¦¦§
dpigA iENiB didi daEWYd ici lrW ,"mkizFWtp z` mziPre"§¦¦¤¤©§¥¤¤©§¥©§¨¦§¤¦§¦¨

.Ff

ici lrW dginSdn dlrnl `idW xnFl Wi Ff dginvE§¦¨¥©¤¦§©§¨¥©§¦¨¤©§¥

oi` micnFr daEWzÎilrAW mFwnA" iM ."wiCSl rExf xF`"¨©©©¦¦§¨¤©£¥§¨§¦¥
"cFnrl milFki mixEnB miwiCv136mFlW mFlW" oiprn rcFPke , ©¦¦§¦§¦©£§©¨¥¦§©¨¨

"aFxTle wFgxl(hi ,fp dirWi)cFqi wiCvl rExf xF`" iM , ¨¨§©¨§©§¨¦¨©§©¦§
"mlFr137d"i cEgi mikiWnn daEWYÎilraE ,d"e cEgi Edf138. ¨¤¦©£¥§¨©§¦¦¦

migqR `xnbA dPd mBe('א עמ ּוד  ס ֹוף  ס"ח, WIW(דף x`Fan §©¦¥©§¨¨§¨¦ַַ§¨¤¥
xF`M mizraW didi dOgd xF`e" zpigAn dlrnl dpigA§¦¨§©§¨¦§¦©§©©¨¦§¤¦§¨©¦§

"dpikW d`xn eife xdFf" `Ede ,"minId zraW139. ¦§©©¨¦§©§¦©§¥§¦¨

aEzMW FnM EpiidC xnFl Wie(hi ,q dirWi)cFr KN didi `l" : §¥©§©§§¤¨§©§¨Ÿ¦§¤¨
mnFi xF`l WnXd[..]aEzMW FnkE ."mlFr xF`l 'd Kl dide ©¤¤§¨§¨¨¨§¨§¤¨

,`Up zFAxAי"א wEqRּפר ׁשה lr ,(dk ,e `Up)"x`iLil` eipR 'd §©¨Ÿָָָ©¨¨Ÿ¨¥¨¨¥¤

on Ll oYi ±xF`ndpikXd,'כּוxnF`e(i ,el miNdY):d`xp LxF`A ¦¥§¦§©§¦¨§¥§¦¦§§¦§¤
xF`."

ici lrW dginSdn dlrnl Edf Ff dpigA iENiB ,oM m`e§¦¥¦§¦¨¤§©§¨¥©§¦¨¤©§¥
`Ed dGn dginSdW ,zFvnE dxFYd ici lr "wiCSl rExf xF`"¨©©©¦©§¥©¨¦§¤©§¦¨¦¤
zFpFYgY 'f" EpiidC ,"minId zraW xF`M mizraW" zpigA§¦©¦§¨©¦§¦§©©¨¦§©§©§
`Ed dGn dlrnlE ,oiRp`Îjix`A miWAElOd "oinFiÎwiYrC§©¦¦©§¨¦©£¦©§¦§©§¨¦¤

eipR 'd x`i"'כּוÎcizrl didIW wiYrÎzinipR iENiB Epiid ," ¨¥¨¨©§¦§¦¦©¦¤¦§¤¤¨¦
.`Fal̈

"xF` dxFz"A Wxitcke" מלכּות לב ּוׁש "יביא ּו הּמתחיל  ּבד ּבּור §¦§¥¥§¨ְְְְִִִַַַָ

ipR xiYq` xYqd" oiprA`Edd mFIA'כּו"(gi ,`l KlIe)ENit`W , §¦§©©§¥©§¦¨©©©©¥¤¤£¦
xn`e" zpigaA`Edd mFIAEpiwl` dPddf"(h ,dk dirWi)lM mr , ¦§¦©§¨©©©¦¥¡Ÿ¥¤§©§¨¦¨

mFIA" zbxcOn dlrnl `Ed iM oiicr xYqEn l"Pd dpigA df¤§¦¨©©§¨£©¦¦§©§¨¦©§¥©©
`Edd'כּוdwcv ginvi d"ied 'c` oM" oipr Edfe oiprכּו'", Edfe ," ©§¤¦§©¥©§£¨¨©§¦©§¨¨§¤¦§©

dz`x `l oir"'140"כּו. ©¦Ÿ¨£¨

wEqR lr xg` mFwnA x`AzPX dn oiIre(ak ,eq dirWi)iM" : §©¥©¤¦§¨¥§¨©¥©¨§©§¨¦
xW`kmiWcgd minXd'כּוcFnri oMmkrxf:Wxtl Wie ." ©£¤©¨©¦©£¨¦¥©£©§£¤§¥§¨¥

d "mkrxf"miWcgd minXd"e ,"wiCSl rExf xF`" zpigA `E ©§£¤§¦©¨©©©¦§©¨©¦©¢¨¦
dwcvכּו' ginvi d"ied 'c` oM" oipr Edf :").כּו'", ¤¦§©¥©§£¨¨©§¦©§¨¨
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ּב"ּסיּדּור129) ּׁשּנתּבאר מה g"`c]ועּיין mr] ׂשפתי "אד' ּפסּוק על " ְְִִֵֵֶַַַָ¦©ְְַַַָָ
Kli`e)ּתפּתח" [a ,ncy] , elx dpXd W`x xrW a wlg) על ּׁשּנתּבאר ּומה . ְִָ¥¤©©Ÿ©¨¨¨¥¨ְִֵֶַַָ

אד'" ּכח נא יגּדל "ועּתה )ּפסּוק .` ,n .b ,hl glW lirl) ּׁשּנתּבאר ּומה . ְְְִַַַַָָָֹ§¥§©ְִֵֶַָ
החּלֹות" אּתה הוי"ה "אד' ּפסּוק c)על ,b oPgz`e lirl). ְֲִַַַַָָָָָ§¥¨¤§©©

קל"א,130) (דף ט"ו ּפרׁשה ּבא, ּברּבֹות צדקה" "ׁשמׁש מענין ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹועּיין
ד'). ַעּמּוד

(131iYlal Kl mhg` izNdzE iR` Kix`` inW ornl" :h ,gn dirWi)§©§¨§©©§¦©£¦©¦§¦¨¦¤¡¨¨§¦§¦

;mhFg oFWl - Kl mhg` xW` izNdz `id z`fe :i"Wx WExitaE ."Lzixkd©§¦¤§¥©¦§Ÿ¦§¦¨¦£¤¤¡¨¨§¤

dnM ,eixigPn oWr `vFi qrFMdW ,Lilr svTnE ixigp oWr z`vn inhFg mFYq ¤̀§§¦¦¥¨¨§¦¨¦§Ÿ¨¤¤©¥¥¨¨¦§¦¨§¨

oFWl `Ed 's` oFxg' lM oke ;(h , ak aÎl`EnW) "FR`A oWr dlr" xn` Y`C§©§¨©¨¨¨¨§©§¥§¥¨£©§

,l aFI`) "axg iPn dxg invre" FnM ± (f , an aFI`) "iR` dxg" :mhFgd mEOig¦©¤¨¨©¦¦§§©§¦¨¨¦¦Ÿ¤¦

.(mEOig aFxn inhFg xgp ± (l¦©§¦¥¦

אֹור"132) ּב"תֹורה ּבני" ריח "ראה הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּכמֹו
ּתֹולדֹות c)ּפרׁשת ,k). ְַָָ

(133.(` ,frw dnExY a wlg xdf)Ÿ©¥¤§¨

(134.(dqw cEOr a"qz ,xc`C hxEtwpxt ,a`lwW c"A` dti l`xUi axdl)§¨©¦§¨¥¨¤©©§¨§©§§§§Ÿ¤©

(135.(` ,dl dMEq)¨

(136.(a ,cl zFkxA)§¨

(137):mlFr cFqi wiCv.(dk ,i ilWn ©¦§¨¦§¥

ּבני 138) ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָועּיין
b)יׂשראל" ,bl xFn` lirl). ְִֵָ§¥¡

(139`di `NW ,(bk ,ck dirWi) "dOgd dWFaE dpaNd dxtge" `AdÎmlFrA")¨¨©¨§¨§¨©§¨¨¨©©¨§©§¨¤Ÿ§¥

.(mW i"Wxe `xnB ± ."dpikX d`xnE xdFf eif `N` mlFrÄ¨¤¨¦©©§¥§¦¨§¨¨§©¦¨

(ּתיּקּון 140) זהר ּבתיקּוני – ּתצמיח" זרּועיה "ּוכגּנה מענין עֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹועּיין
ד' עּמּוד ל"ז דף `mCxhUn)י"ט, qEtcA).( ַַ¦§©§§¤§©
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

הצמיחה ÔÙÂ‡‰Â(כ) רואים שאנו במה הוא הב'
בתינוק  גידול לפ"ע במדות והגידול
דהיינו  מדותיו קטנות כ"ה שכלו קטנות שלפ"ע קטן.
שכלו  קטנו' מצד מאד קטנים בדברים לבו שמתפעל
כח  וכשיגדל העניני'. בקטנות רק ומתבונן משיג שאינו
שבמוחו  השכל מן בלבו מתפעל יותר בעצם שכלו
עד  יותר גדולות מדות שהן יותר גדולים בדברים
לפי  וז"ש יותר. המדות יגדלו יותר שכלו ויגדל שיזקין
הקטנות  מן שיצמחו המדות שהן איש יהולל שכלו
כא' ושניהם דוקא. שכלו גידול לפ"ע ביותר לגדלות
גופם  בקומת לגדול קטן בין ההפרש וכמו יחד. גדילים
שנק' וזהו גופו. יגדל ומדותיו שכלו יגדלו שכאשר
גופו  יגדל עצמו החי נפש שבהגדלת כמו שבחי צומח
השכל. גידול לפ"ע המדות גידול כ"ה כו' יחד עמו
הוא  והשכל וגדלות. בקטנות צומח בבחי' הן שהמדות
עמו  המדות נתגדלו שמחמתו השכל וגידול חי. בבחי'
הן  שהוי"ו וא"ו ה"א ענין וזהו כו'. שבחי צומח נק'
כך  ואחר דבינה בה"א בעבור שהיו צומח בחי' המדות
שגידול  אלא הנ"ל. אופנים בב' והוא המדות מגדלת
בענין  כידוע בעצם גידול נק' יחד ומדות בשכל התינוק
הא' ואופן כו'. איש יתהלך בצלם אך ז) לט, (תהלים
שעה  לפי גידול נק' השכל מן בלב המדות בתולדות
(ויש  כו'. דבינה שבחי דמדו' צומח נקרא כ"ז אך כו'.

שבחכ' המדות בחי' שזהו דאבא גדלות בחי' עוד
מאין  החכ' המשכת מצד בעצם חסד כלפי מטה בשכל
ותענוג  ברצון יותר גדולות מדות עוד ויש דכתר
כו'). ארז שנק' דיחיד' מדות עד החכ' מן שלמעלה
וקיומם  וגידולם המדות של החיות שעיקר עכ"פ ונמצא
שמתפשט  דבינה וההתבוננות ההשגה מבחי' הוא
שהוא  תבונה שנק' והוא ולקיימם להגדילם במדות
המדות  שהן שמים כונן וז"ש כו'. דאימא מל' בחי'
העליונים  בשמים למעלה יובן וכך וד"ל. דוקא בתבונה
צומח  בבחי' שהן כנ"ל דאצי' דז"א מדות בחי' שזהו
כו' מבינה שנולדים במדות הנ"ל ע"ד וגדלות בקטנות
בינה  מבחי' הוא הקטנות מן וגידולם ויסודם שקיומם
יהולל  שכלו לפי בענין למעלה כמ"ש דאצי' עלאה
כו' העליונים שמים כונן אמר וע"ז כו'. עליון איש

וד"ל:
בערך Â‰ÊÂ(כא) זע"ז שקרובים דאצי' וא"ו ה"א ענין

כנ"ל  שבחי צומח ענין כמו יחד וגדילים
השדה  עץ האדם כי כמ"ש סתם צומח אל שמתיחס עד
וכמו  חי בחי' כו' חיים אלקים נק' עילאה ובינה כו'.
ארז  עץ בענין כנ"ל לגדלות מקטנו' השדה עץ גידול
בבחי' בהיותם גם המדות שהן האדם כך כו' ואזוב
כנ"ל  אותם המגדלת בינה בבחי' שהוא שבחי צומח

וד"ל:
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jizevn jxc
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Í‡ זהו לעשותו ובלבבך בפיך ענין להקדים צריך
בחי' הוא ובלבבך דבור, בחי' הוא בפיך מחדו"מ,
עיניכם  ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא וכמ"ש מח'
חושב  והלב רואה שהעין כו' סרסורי תרין וליבא עינא
דרכי  ועיניך לי לבך תנה בני שלמה אמר ולכן וחומד,
וא"ו  דף שהוא (דפ"ו קהלת במד"ר וכמארז"ל כו',
רבות  שנא' חושב הלב לבי עם אני דברתי ע"פ ע"א)
ולכאו' מעשה. בחי' הוא לעשותו איש, בלב מחשבות
לבלבבך  קודם דבור בחי' שהוא בפיך אמר למה צ"ל
וכמו  הדבור מן נעלה המח' הלא מח', בחי' שהוא
לבבך, על כו' האלה הדברים והיו תחלה שנא' בק"ש
מעשה, בחי' הוא וקשרתם ואח"כ בם, ודברת ואח"כ

למחשב  קודם הדבור מדרגת כאן הקדים ואם ולמה ה,
מעשה. מן להתחיל צריך הי' מלמטלמ"ע היא הכוונה

ÔÈÚ‰Â'כו עשית את לבדך ה' הוא אתה דכתיב הוא
מלא  הראשון אתה כולם, את מחי' ואתה
מלא  מחי' ואתה ואח"כ ה"א, חסר עשית את בה"א,
ה' אתה כי והיינו וא"ו, בתוס' ואתה נא' וגם ה"א,
שלמעלה  בחכ' שמלובש אוא"ס בחי' על קאי לבדך
הוא  העולמות התהוות ששורש לעולמות, מקור מבחי'
ומקור  עולמים, כל מלכות מלכותך כמ"ש מל' מבחי'

חסד  עולם אמרתי כי כמ"ש מדות מבחי' הוא הראשון
המה, מעולם כי וחסדיך רחמיך זכור וכתיב יבנה,
הם  חו"ב המוחין אבל לעולמות, שייך המדות שבחי'
קדמה  שהתורה ארז"ל ולכן עולמות, מגדר למעלה
יום, יום שעשועי' ואהי' ע"ש שנה אלפיים לעולם
שאנו  ממה ד"ז ויובן שנה. אלף הוא הקב"ה של ויומו
החסד  כמו דוקא, לזולתו הם המדות שענין רואי'
להתחסד  מי על כשיש כ"א שייך אינו עד"מ והרחמים
נופל  אינו עצמו שעל כו', בגבורה וכמ"כ להתרחם, או
המוחין  ענין משא"כ כו', גבורות או ורחמים חסד לשון
יכול  הוא הרי להשפיע למי יש לא גם שאם דחו"ב
שענין  למעלה יובן ועד"ז השכלות, ולהשכיל לישב
להתהוות  מקורי' הם הרי ורחמים חו"ג המדות
כי  אמר וחסדיך רחמיך זכור כשאמר ולכן העולמות,
להתרחם  מי על עולם כשיש שייכים שהם המה, מעולם
קדמה  היינו לעולם, קדמה התורה ענין אבל ולהתחסד,
וספר  נפקת, מחכמה אורייתא כי להיות העולם למעלת
וגם  העולם למעלת קדמה היא הנה בינה היא תורה
שייך  אינו דחו"ב המוחין שענין וכנ"ל שנבה"ע, קודם
לבדך  ה' הוא אתה אמר זו בחי' ועל דוקא. לזולתו
לפי  לבדך, הוא הרי בחכ' שמאיר ב"ה אוא"ס שבחי'
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בה"א  זה אתה בחי' ולכן עדיין, לעולמות שייך שאינו
ואח"כ  הוי'. דש' ראשונה ה' בינה בחי' הוא ה' שאות
חסר  את כתי' הארץ ואת השמים את עשית כשאמר
לא  טוב, ההיא הארץ וזהב ע"פ כמארז"ל והיינו ה"א,
לבנין  אלא נברא ולא בזהב, להשתמש כדאי העולם הי'
הזה  הטוב ההר להלן ונא' טוב כאן נא' בהמק"ד
היינו  ה' חסר ולכן לבינה, רומז זהב כי ונודע והלבנון.
כנ"ל  המוחין מבחי' היא הבינה כי להיות בינה, בחי'
שבבית  רק לבד, המדות מבחי' הם העולמות ושורש

ה' חסרו שני ובבית עילאה, ה' בחי' מאיר הי' ראשון
ה' מבחי' שנמשכי' דברי' ה' בחי' והיינו עילאה דברי'

בה"א, כולם את מחי' ואתה אמר ואח"כ כו'. הוי' דש'
פירושי', ב' בה יש אתה בחי' כי והיינו וא"ו, בתוס' וגם
בחכ' שמאיר אוא"ס על קאי שאתה כנ"ל הוא הא'
מאל"ף  הדבור אותיות בחי' הוא אתה והב' לבדך, שהוא
כולם  את מחי' ואתה וזהו הפה, מוצאות וה"א תי"ו, ועד
מחיים  שהם מאמרות דעשרה הדבור אותיות בחי' שזהו

כו'. ליש מאין רגע ובכל עת בכל כולם את ומהוי'
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וכדאי'‡Íעז) למל' בינה מבחי' הארה נמשך לפעמים
מאנהא  לברתא אוזיפת ואימא ע"א ד"ב  בזח"א
הנה  כד"א אדון איקרי ודא כו' בקישוטהא לה וקשיטת
ההמשכה  שע"י והיינו הארץ, כל אדון הברית ארון
זהו  ובנפש כו'. דכר ל' אדון ג"כ המל' נק' למל' מבינה
מזלא  הנק' הנשמה ושרש מקור מבחי' אור שנמשך
תשובה  הרהורי וכמו בגוף, המלובשת הנשמה לבחי'
העליונים  הכרוזים חזי דמזלי' ע"י לאדם שנופלים
הארה  שהוא בד"כ וזהו כו', התשובה על המעוררים
י"ל  אמנם בגוף. המלובשת בנשמה הנשמה משרש
בקשה  ל' הוא ובקשתם דפי' משם ובקשתם שז"ע
שהיא  דבר דהיינו אבידה אחר אלא חיפוש ואין וחיפוש
האלקי  הניצוץ והיינו כו', גלות בבחי' אצלו אבודה
ר"ל  אבודים שהם האלקית נפשו וכחות שבנפשו
בריבוי  מאד ומתפרדים ומתפזרים הנה"ב בחומריות

מש  ובקשתם ועז"א כו'. המה לה' לא אשר ם המחדו"מ
דרכינו  נחפשה וכמ"ש האבידה במקום שיחפש
וחלפו  שעברו ומחשבותיו ודבוריו במעשיו שיפשפש
יתמרמר  ועי"ז כו', המה טובים לא אשר היותו מיום
וכמ"ש  לו בצר ה' אל ויצעק ריחוקו מעוצם מאד נפשו
מעוצם  והצער המיצר שמפני כו', קראתי המיצר מן
רצון  בבחי' נפשו פנימיות מעומק קורא ה"ה הריחוק
בחלק  היא הצעקה והרי כו', ביותר גדול וצמאון
בהנה"ב, ר"ל האבודה שהיא בגוף המלובשת הנשמה
הלא  מחדו"מ בפרטי דחושבנא ממארי שהיא וע"י
ה"ה  זו דבצעקה כו', נפשה במר צועקת היא הרי טובים
שתתהפך  הנה"ב על פועל וגם דנה"ב מהגלות יוצאה
תחלה  שהיתה דלפי כו'. לאלקות החומרי הלב גם

מעומק  וצועקת ומתמרמרת בנה"ב ומוסתרת מלובשת
ובפרט  כו', שיתהפך הנה"ב על גם פועל ה"ז כו', הלב
על  צועק שהנה"ב עצמו בהנה"ב היא הצעקה כאשר
צר  לו שנעשה הנה"ב פעולת ע"י ג"כ והוא ריחוקו,
וצועק  מאלקות ומריחוקו והבהמיים החומרים מעניניו
הוא  המרירות כאשר הוא ע"ז והסימן כו'. נפשו במר
נוחם  לו שאין ר"ל המיואש וכמו ביותר, נשבר בלב
שום  לו ואין טוב לא דבר רואה כאשר וכמו כלל לנפשו
הוא  ועד"ז כו', לגמרי בקרבו רוחו שנשבר כלל עצה
מתהפך  דעי"ז פ'). (ועמשית"ל כו' דנה"ב נשבר הלב
בבע"ת  בחוש וכנראה הקצה, אל הקצה מן לגמרי לבו
המרירות  ע"י מהותם בעצם לגמרי שמתהפכים אמיתיים
וכמו  הקישוטין וז"ע כו'. ביותר נפשם וצמאון הגדולה
ועיקר  ומרגליות טובות אבנים הוא התכשיט עיקר עד"מ
דומם  שהוא שהאבן שבהם החידוש מצד רק הוא יוקרם
חשוכא  אתהפכא הו"ע וכך במ"א, וכמ"ש כ"כ יאיר
כלה  בבחי' להיות תתהפך דנה"ב האבן שלב לנהורא
כו'. קשוטין נק' וזה כו', חפצתי לא ועמך ולבבי שארי
הרחמנות  שירגיש האבן לב פתיחת צריכים לזה גם אך
באמת  ויתמרמר כו', רמה מאיגרא שירדה נפשו שעל
פתיחת  הגורמים מלמע' יגמה"ר המשכת ע"י וזהו כו',
כו' אלול בחדש המאירים היגמה"ר והן כו', הלב
במ"א  וכמ"ש קישוטין בבחי' ג"כ והן במ"א, וכמ"ש
כמו"כ  בגוף, מתעצם אינו התכשיט שכמו הטעם
דיוה"כ  דיגמה"ר עדיין, מתעצמין אינן הנ"ל יגמה"ר
לעורר  שהן דאלול והיגמה"ר מל' בבחי' מתעצמים ה"ה
קישוטין  נק' ועש"ז עדיין מתעצמין אינם התשובה על
בעבודה  דהיינו למל' מבינה ההמשכה וזהו כו'.
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לצאת  הלב את ופותח המעורר מלמע' ההמשכה
הנעשה  הרצון תוקף והתעוררות כו', והשבי' מהגלות
הנשמה  שרש דמצד כו', עכ"פ והרחמנות המרירו' ע"י
בחי' וזהו בעצם מאדך דבכל הרצוא בחי' בה יש הרי
שאי' ומה הנשמה, שרש התגלות שיש בעצם אימא
הרצוא  בחי' שיהי' הוא כו' וקישוטהא מאנהא אוזיפת
אדון  וז"ע כו'. ר"ר והתעוררות הריחוק על המרירות ע"י
כאשר  בנפש שזהו דכר ל' אדון נק' המל' שגם עוזנו
בתשובה  הריחוק ע"י מתעורר המלובשת הנשמה
דכורא  בבחי' ג"כ ה"ה כו', וצמאון רצוא בבחי' אמיתית
ואדרבה  ב"ה, אוא"ס עצמות מבחי' וממשיך המשפיע
הנשמה  שרש שמצד הרצון מן יותר למעלה מגיע זה
כח  נותן שזה עוזנו אדון ונק' במ"א, וכמ"ש כו' עצמה
לאלקות  כלי ונעשה והריחוק מהשפלות לצאת בנפש
שלמע' אורות לבחי' גם היינו ביותר נעלית למדרי'
למל', מבינה ההמשכה ענין ועוי"ל כו'. הכלים מבחי'
ב' יש דבקבעומ"ש וידוע קבעומ"ש הו"ע מל' דהנה
השנה  דכל קבעומ"ש בין ההפרש וכנודע אופנים
נעלם  כח בבחי' הוא השנה דבכל דר"ה, לקבעומ"ש
עול  בדרך זה שאין היות ועם כו', התגלות  בזה שאין
כי  כו', האדון לפני כעבד ביטול בבחי' והוא כו' והכרח
בזה  אין מ"מ כו', עליו האדון ואימת עול יש תמיד
בכחות  היא בהתגלות דהעבודה כו', הנפש התגלות
השנה  דכל התמידית העבודה שזהו ולב דמוח הגלוים
דקבעומ"ש  קבעומ"ש, היא העבודה הרי בר"ה אבל כו',
נתינה  בבחי' בנפש ועצמי פנימי בהתגלו' היא דר"ה
זעך  גיט ער (וואס א"ע שנותן נפשו עצם בכל ומסירה
ביטול  ובבחי' ומהותו עצמו בכל אלקות) צו אוועק
ענין  דבד"כ בנפש בהתפעלות שאינו רק כו', פנימי
ביטול  בבחי' שזהו להיות בהתפעלות אינו קבעומ"ש
על  גם בקבעומ"ש יתרון יש הביטול בענין כי כו',
בבחי' הוא שקבעומ"ש להיות מאדך דבכל האה"ר
הרצוא  התפעלות בבחי' אמנם כו', עצמותו הנחת
יתרון  יש בזה באלקות נפשו והתכללות קירוב ובבחי'
שזהו  להיות בהתפעלות מעלה ויש כו', דרעו"ד באה"ר
הוא  ובד"כ כו', יותר אור גילוי בזה ויש הנפש התגלות
בהתגלות  הקבעומ"ש שיהי' וזה כו', יותר קירוב בבחי'
מבינה  ההמשכה זהו"ע אמיתית ומסירה בנתינה נפשו
וז"ע  כו'. פנימי התגלות בחי' ג"כ בקב"ע להיות למל'
כאשר  דהיינו אדון, בבחי' המל' שתהי' עוזנו אדון
רעו"ד  בחי' ג"כ המל' להיות במל' בינה מבחי' נמשך
עוז  נותן הוא ע"ד עוזנו נמשך ומזה כו', מטו"ד שלמע'
ג"כ  למטה להיות דכר בבחי' ג"כ שיהי' לעם ותעצומות

ה  תוקף עכ"פ בחי' הריחוק מבחי' הבאה בתשובה רצוא
קבעומ"ש  בבחי' או כו', משם ובקשתם שהו"ע

כו'. גדול ובחוזק תוקף בבחי' שבא בנפש בהתגלות
שהיא  כמו דאצי' דמל' המקיף בחי' זהו עוזנו אדון והנה
הנ"ל, בענינים נשמות בכללות הפועלת והיא באצי'
כו' בעדינו משגב ישענו מגן משגבינו צור מש"א אמנם
להיות  דבי"ע, הנשמות בפרטיות ההמשכה הוא
נפש  בבחי' הן ובד"כ מדרי', חילוקי כמה יש דבנשמות
לבד  נפש בבחי' הוא שעבודתו מי דיש ונשמה רוח
שייך  ואינו בפו"מ המצות בקיום לבד בעשי' רק דהיינו
אל  רק כ"א שבלב מדות והתפעלות השגה לאיזה
עבודת  בדרך רק הוא העשי' וגם כו', בלבד המעשה
ומה  המצוה כוונת יודע שאינו כו', עול בקבלת עבד
לעשותה  וצריך לעשותה שנצטווה כ"א עי"ז שנמשך
בבחי' הוא שעבודתו ויש כו'. המצוה את עושה ומשו"ז
בבחי' רק אם שבלב, אהוי"ר התפעלות דהיינו רוח
שכאו"א  בנפש המוסתרים האהוי"ר והן טבעים אהוי"ר
בהם  יש וכמו"כ לאלקו', אהבה בטבעו בו יש מישראל
היראה  דיסוד כו', למרוד שירא בטבע היראה בחי'
והוא  מאלקות, ח"ו נפרד להיות יכול שאינו הוא הזאת
בבחי' הן (דמשו"ז בעצם בנש"י שיש טבעי הביטול
הביטול  מפני דמצות לזריעה הראוי ארץ חפץ ארץ
האהוי"ר  להוציא וצריכים במ"א), וכמ"ש כו' שבהם
ולא  כו', בלב מורגשת בהתפעלות בהתגלות שיהי'
בהתלהבו' להיות שיכול לבד מקיף ובבחי' בחיצוניות
בבחי' שתהי' כ"א כו', כלל למעשה שייך ואינו גדולה
שיבוא  לבו ותעלומות מוחו בתבונת ועכ"פ פנימי הרגש
העבודה  ועיקר כו'. וע"ט בסו"מ בפו"מ מעשה לידי
השגה  ע"י הן האהוי"ר כשהתעוררו' הוא רוח דבחי'
קירוב  בבחי' פנימי הרגש בבחי' הן שאז והתבוננות
היא  אז התבוננו' ע"י היא האהבה דכאשר לאלקות,
בקיום  ואור חיות ונותנת כו', באלקות באמת רוצה
רק  במ"א, וכמ"ש כו' הנה"ב את מתקנים וגם המצות
בבחי' והיינו המדות אל השייכה רק היא שההתבוננות
עיקר  הנשמה בבחי' שהוא ומי כו'. המוחין חיצוניו'
בבחי' אלקי והתבוננות השגה בבחי' הוא עבודתו
והמדות  כו', בעצם האלקי ובהרגש המוחין עצמות
וכמ"ש  כו' גדלות בבחי' ג"כ והן ממילא בדרך באים
בחי' הן בד"כ דברי' דמוחין פמ"ה שנת"ל (והגם במ"א

י"ל כו', לבד למדות השייכים הפרש מוחין בזה שיש
בחי' הוא נשמה בחי' דבנשמות לנשמות מלאכים בין
שלמע' מה הוא האצי' ומדרי' כו' המוחין עצמות
וכמ"ש  כו' ב"ה א"ס של חב"ד והן הנבראים מהשגת
מטו"ד  שלמע' העבודה הוא ובד"כ פל"ט, בסש"ב

כו'). דחכ' ראי' ובחי' המושג
.¯ÂˆÈ˜ וקשיטת מאנהא לברתא אוזיפת אימא והנה

לנשמה  הנשמה משרש המשכה והוא לה,
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בהמחדו"מ  משם ובקשתם להיות בגוף המלובשת
הרצוא, בתוקף והיציאה הצעקה עי"ז ונעשה דנה"ב,
היא  הצעקה כאשר ובפרט עי"ז, מתהפך הנה"ב וגם
מפני  קישוטין שנק' דאלול מיגמה"ר ע"ז והכח מנה"ב,
להיות  הוא הנ"ל המשכה ענין גם מתעצמין, שאינן
המל' נק' ואז ועצמי, פנימי בהתגלות דר"ה קבעומ"ש

בחי' שממשיך דכר ל' אדון שבגוף הנשמה היינו
כמו  דמל' המקיף בחי' זהו עוזנו ואדון אוא"ס, עצמות
נפש  דנר"ן, מקיפים הן ומשגב מגן וצור באצי', שהוא
באהוי"ר  העבודה רוח בפו"מ, בעשי' המצות קיום
דבחי' העבודה נשמה התבוננות, שע"י פנימי בהרגש

ממילא. באין והמדות מוחין
b"xrz ,l`xyi daey d"c
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ïéáäì:זאת

והממשלה 8נאמר  מאוד, נעלה יתברך שה' אומרים הגוים כבודו". השמים על הוי' גוים כל על "רם :
אל  יותר קרובים רוחניות, שזוהי שמים אבל גשמיות; זוהי כי עבורו, והשפלה ירידה היא הארץ צבא על

כבודו". השמים "על לדעתם, ולכן יתברך, ה'

יסוד  שכן ועלול, עילה השתלשלות של באופן היא העולם שבריאת חושבים הם כי הוא, דעתם יסוד
לזה; זה ביחס שהם בדברים הוא ועלול עילה השתלשלות

יתברך, ה' אל בערך הם מהארץ, רוחניים יותר שהם שהשמים, העולם אומות חסידי סבורים לכן
כן  ועל יתברך, ה' אל בערך אינם שלה הגשמיים והנבראים הארץ אבל כבוד. הוא השמים על והשלטון

הארץ  על השליטה את מסר יתברך ההשפעות ה' כל יעברו שדרכם השלוחים יהיו שהם ומזלות, לכוכבים
הגשמיות.

אומרים  שהם מה יבין".9זהו ולא י"ה יראה לא "ויאמרו

התחתונים  שמעשי פירושו יבין' ו'לא הארץ, צבא על משגיח אינו יתברך שה' הוא יראה' 'לא פירוש
ידוע  אינו רעים, דברים והן טובים דברים הן עושים, שהנבראים מה שכל היינו מקום; תופסים אינם

יתברך. ה' לגבי מדי נחות דבר היא הגשמיים הדברים ידיעת כי לקב"ה,

ביעקב".10כתוב  און הביט "לא

מצד  ישראל, בני אצל שישנם טובים הלא הדברים על מביט אינו יתברך שה' אמר הרשע בלעם
שכתוב  כמו ישראל, בני את אוהב יתברך שה' העצמית אהבה".11האהבה תכסה פשעים כל "על

שכתוב  למה שום 12הטעם תופסים  אינם הללו הדברים שכל כיון הוא גם התבונן", ולא און "וירא
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והשגה  שידיעה כפשוטו, כוונתם יבין', 'לא אומרים העולם אומות כשחסידי אך יתברך, ה' אצל מקום
יתברך. ה' לגבי מדי נחות דבר היא גשמיים בדברים

בריאת  אופן כי מוטעה, – ועלול עילה השתלשלות בדרך היא העולם שבריאת שיטתם יסוד אך
הידוע  כמאמר מאין, יש בדרך הוא מ'לאֿדבר'.13העולם דבר ברא יתברך ה' ישנו. – שאינו את עשה

ערוך. אין הוא מאין, יש הבריאה יסוד

העלול, לבין העילה בין ערך יש בהשתלשלות, לזה. זה ויחס ערך כל להם אין הבריאה ומקור הנברא
יש  ובריאה ועלול עילה בין חילוק עוד יש כך ובשל האין, לגבי ערך כל אין ליש מאין, יש ובבריאה

מאין.

ממילא, בדרך הוא מהעילה נוצר שהעלול והאופן לעילה, בערך הוא העלול ועלול, עילה בהשתלשלות
התחדשות; בדרך לא

התחדשות, בדרך אלא ממילא בדרך אינו מהאין, היש התהוות אופן מאין, יש בבריאה כן שאין מה
האין. לגבי לגמרי חדש דבר

.øåöé÷ את לדעת לבורא, מדי נחותים הברואים וכל הארץ ובמילא הוי' רם אומרים העולם אומות
את  מסר והוא ולהנהיגם, אדם בני של והרעים הטובים הטעות המעשים ומזלות. לכוכבים הבריאה כל

והחילוק  מאין, יש בריאה בדרך זהו אך ועלול, עילה השתלשלות בדרך היא הבריאה כי סבורים שהם בכך
ענינים. בשני הוא

.b

ïéáäì:זאת

מחדש  יתברך שה' זה בראשית"; מעשה תמיד יום בכל בטובו "המחדש יוצר: בברכת אומרים אנו
התחדשות  של באופן שזהו 'המחדש', אומרים אנו כך ועל רגע, בכל אלא יום, בכל רק אינו העולם את

ועלול. עילה השתלשלות של באופן ולא

וכשהעלול  העלול, גילוי על השפעה לה ויש לעלול קשר יש לעילה לזה, זה בערך הם ועלול עילה
להחיותו. בעלול מתלבשת העילה מתגלה,

מתגלה  שהוא קודם בעילה העלול שמציאות ולמרות מתגלה, שהוא קודם עוד בעילה נמצא העלול
עצמאית, כמציאות בדרגתו נעשה העלול שבו המצב לגבי בתכלית שונה דרגה היא עצמאית, כמציאות
ואין  אחת, מהות הוא הכל עצמאי, נעשה שהוא כפי והן בעילה קיים שהעלול כפי הן שניהם, זאת, בכל

בדרגה. אלא ביניהם חילוק

ודיבור: מחשבה של ועלול ומעילה ומידות, שכל של ועלול מעילה ראיות: שתי כך על לנו יש

שהדבר  מבין כשהוא חש שהוא החמימות והיא בשכל, קיימות המידות ומידות, שכל של ועלול בעילה
טוב; הוא שהבין

במוח  מסויימת תגובה אצלו מתעוררת עבורו, טוב שהדבר מבין שכשהוא במוחש, רואים שאנו כפי
השכל. של המידות היא הזו והחמימות חמימות, של בצורה
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מהדבר  התפעלות הן שבשכל המידות כי שבלב, למידות אופן בשום דומות אינן שבשכל המידות
טוב. לאדם שיהיה כך על הן שבלב המידות והתפעלות טוב, הוא הדבר איך עצמו,

הן  שתיהן זאת  עם – טוב הוא עצמו שהדבר זה ובין טוב, לו שיהיה זה בין מאוד גדול חילוק זהו
שבלב. המידות נעשות שבשכל מהמידות לכן מידות, של אחת מהות

מכוסה  שהיה מה ההעלם; גילוי אלא זה שאין חידוש, זה אין בלב מידות שמתהוות שזה מובן מזה
גילוי. לידי כעת בא לכן, קודם

ודיבור. מחשבה של ועלול עילה בהשתלשלות גם כך

דיבור להיות יכול לא המחשבה הקדמת ללא במחשבה. לכן קודם היו מדבר שהוא מסודר,הדיבורים
מדברים. ואחרֿכך חושבים שתחילה הוא מסודר דיבור כי

המילים  אצלו נוצרות אחרֿכך שבענין, השכלי הרעיון את חושבים שתחילה הוא, המחשבה אופן
אינו  שהדיבור כך בדיבור. זאת לבטא איך המילים אצלו נקבעות ואחרֿכך במחשבה, הרעיון בא שבהם

התחדשות. בכך שאין המחשבה, של ההעלם גילוי אלא

.øåöé÷,לזה זה בערך הם ועלול עילה רגע. בכל שבו היצורים ואת העולם את מחדש יתברך ה'
המהות  אבל העילה, בתוך כשהיה לכן, קודם מאשר לגמרי שונה הוא עצמאי, נעשה שכשהעלול למרות

ומחשבה. ובדיבור ושכל, במידות רואים שאנו כפי שווה,

.c

ìë.בעילה כלולה שהיא כפי קיימת העלול שמהות ועלול, בעילה הוא זה

בעילה.14אומרים  נמצאת העלול שמהות

כפי  העלול מציאות לגבי לגמרי אחרת מציאות היא בפניֿעצמו, מתגלה שהוא כפי העלול, מציאות
המידות  למציאות שבשכל המידות מציאות בין החילוק את במוחש רואים שאנו כפי בעילה, נמצא שהוא
מידות  שנעשות רוחנית, היא השפעתן שבשכל שהמידות בהשפעתן, גם גדול חילוק קיים לכן שבלב.

בלב.

במחשבה  ובפרט אחרת, פעולה או ושנאה אהבה של גשמית  בפעולה היא שבלב המידות השפעת
אך  נפרדות, מציאויות שתי הן אלו דיבור, אינו שהרהור הרהור, נקרא במחשבה הקיים שהדיבור ודיבור,

אחת. היא המהות

ודיבור, למחשבה או ומידות לשכל דומים אינם והיש האין מאין, יש בבריאה התחדשות. זו שאין מובן
יש  ואילו אחת, היא המהות אך שונות, מציאויות שהם אףֿעלֿפי ודיבור, מחשבה או ומידות שכל כי

במהותם. גם אלא שלהם, במציאות רק לא מזה זה נבדלים ואין

התחדשות, אלא ההעלם, גילוי איננה מהאין היש התהוות במילא באין, כלול היה לא העולם של היש
נשמתוֿעדן  הרבי שאומר כפי ברוךֿהוא, איןֿסוף בכוח היא לברוא 15וההתהוות ויכלתו בכוחו לבדו הוא

שנאמר  כפי המוחלט, ואפס מאין עשה".16יש ה' חפץ אשר "כל
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יתברך  ה' ורצון חפץ מצד הוא 'עשה', ההתהוות, כך.ענין זה מדוע הסבר אין זה שעל ,

הידוע  כמאמר ורצון, חפץ של ענין אלא ושכל, חכמה של ענין אינו ההתהוות נתאוה 17ענין
בתחתונים  דירה לו להיות בלבד.18הקדושֿברוךֿהוא ורצון חפץ של ענין היא שההתהוות ,

נפעל  נקרא מהאין המתהווה והיש הפועל, כוח נקרא היש את המהווה האין – מאין יש בהתהוות
תמיד; ביש להיות צריך והאין בנפעל, הפועל כוח של התלבשות ע"י היא היש התהוות –

הידוע  כמאמר מהיש, בהעלם הוא האין ביש, מתלבש שהאין בהתלבשות גם והסתר 19אבל העלם –
מהנברא. הבורא

מוכרח  היש מהיש, מסתלק כשהוא וגם ביש מתגלה שביש כשהאין שגם מאין, יש בבריאה הפלא זהו
מהיש. בהתעלמות הוא האין שם גם אבל תמיד, בו נמצא שהאין באופן רק הוא היש קיום שכן להתבטל.

.øåöé÷ לא נבדלים ויש אין אבל אחת, שלהן המהות נפרדות, מציאויות שתי שהן אף ועלול, עילה
הפועל  כוח ונפעל . גשמי – והיש הפועל, וכוח רוחני – האין במהותם. גם אלא שלהם במציאויות רק

הנפעל. מהיש נעלם להיות ומוכרח בנפעל, תמיד להיות מוכרח

.d

ùàø בגשמיות,20השנה מלך של העול בקבלת להבדיל, כמו, מלכותֿשמים. קבלתֿעול של הזמן הוא
יצוה. שהמלך מה כל לעשות המלכות, עול את עצמם על מקבלים העם

והמידות  טובים הלא הדרכים כל על תשובה לעשות צריך השנה בראש קץ, לאין הבדלות להבדיל כך,
עול  עצמו על ולקבל ברוךֿהוא, הקדוש מלךֿמלכיֿהמלכים של הרצונות בקיום שפגמו מה ועל הרעות,
ושיהיה  בחיות, מצוות ולקיים במתינות, בתפילה הרגשה ושתהיה תורה, ללימוד זמן לקבוע מלכותֿשמים,

ישראל. ואהבת טובות במידות עונג

יכולים שאינם אומרים אנשים תשכילו", מתי וכסילים בעם בוערים "בינו שכתוב מה דברי זהו להבין
ברצונו. תלוי שהכל היא האמת אבל זאת, להבין להם קשה כי תורה

לשנה  יזכו זה ובגין מצוות. ולקיים תורה ללמוד רצון בעצמו לעורר יהודי כל צריך השנה בראש
וברוחניות. בגשמיות ומבורכת טובה

.øåöé÷ תורה ללמוד העול וקבלת טובים הלא הדברים על חרטה התשובה. עבודת ענינו השנה ראש
ביותר. הטובה ולהנהגה ביותר הגדולה להשגה להגיע הוא יכול רצון, ידי על מצוות. ולקיים

[a"yz'd ixyz] mra mixrea epia
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במועט.‚. מסתפקים היו חסידים עברו, בזמנים
ה' ש"ברכת ידיעה תוך אצלם היו והמלאכה העסק

תעשיר" כתוב 10היא שהרי למרות ימים 11, "ששת
להיות  שמוכרחים אומר מי אף־על־פי־כן תעבוד",
בשלוש  מספיק להיות יכול היד, בכל בכך שקוע
אחד  לכל במנוחה, היו הם הפרנסה בענייני אצבעות.
רועי  שהיו השבטים על־דרך שלו. העבודה היתה
לא  הם במצרים. למלך' 'משנה היה ויוסף צאן,
שכאשר  אלה כמו לא השני, של בעשרו התקנאו

יודעים הם אין גשמי, דבר לחטוף רואים יד באיזו
מתקנאים, היו כן חסידים עברו, בזמנים אותו.
השני  על רואים היו בכלל, טובה. מדה בשני כשראו
ראו  אם החסרונות. את עצמם ועל המעלות, את
זו  מדה לתקן ידע שעל־ידי־כך זה היה חסרון, בשני
אך  לתקנו, כדי השני את מוכיח שהיה או הוא, בתוכו
השני  על לומר הגאווה, במדת למשל לגנותו. לא
עצמו. בו גם זו מדה ישנה ובאמת מתגאה שהוא
נקרא  זה עדינה שבשפה השקר, במדת כמו־כן
רק  בו, גם נמצא זה  דבר של ולאמיתו 'מגזים',

בזולת. רק נראה וזה עצמו על מכסה עצמו אהבת
הרב „. בשם סיפר ירמי'ס דוב אברהם ר' החסיד

עם  בהתוועדות אחת שפעם אייזיל, ר' החסיד הגאון
בבכי. אייזיל ר' פרץ בעלי־בתים,

עם  להתוועד נהג אייזיל ר' החסיד הגאון 
פעמים  שתי בנפרד, אברכים ועם בנפרד בעלי־בתים
אסור  הראשונה, בהתוועדות שנכחו ואלה בשבוע.
ההתוועדות  השניה. בהתוועדות גם להיות להם היה

בלילה. חמישי ביום היתה מדובר, בה
אצל  היינו קר. הוא המוח מעלים, הגוף ואמר:
היה  אייזיל ר' – ממנו 'תורה' ושמענו הרבי,
כ"ק  הוד אל ל'חזרה' להיכנס שהורשו מהאברכים
ור' – בשבת שאמר המאמר על כשחזרו הזקן, רבינו
ר' הרה"ח – הלל ר' הרה"ח את מאד שיבח אייזיל

קולו  את שמע רק –12הלל הזקן רבינו כ"ק הוד של
אפרים  ר' ובפני החסיד 13וסיים: להתבייש. צריכים

בו  העניין אמיתי. ומשיג  גדול עמקן היה אפרים ר'
הרה"ק  אדמו"ר כ"ק הוד של בחסידות מדובר
שכל, איזה היטב שמבין עמקן אודות האמצעי,
יותר  נעלה באופן השכל את משיג  מכן ולאחר
ומטפס  ויורד מטפס הקודמת, הסברא את ו'שובר'
היתה  שגדול כמה ועד אפרים, ר' זה הרי ועולה,

שני  ישנם ב'בפועל'. דבר כל מביא היה השגתו,
הבירור  העמקה, ומצד עבודה מצד בבירור, אופנים

ממילא. בדרך הוא  העמקה שמצד
חסידות ‰. החסידים. ודרכי החסידות דרכי ישנן

השכלה  ישנן במוחין מוחין. זה חב"ד חב"ד, היא
התרחבות  – והשגה הנקודה, היא השכלה והשגה.
ההשכלה  שנקודת להיות הרי צריך והתפשטות.
של  וההתרחבות ההשגה, של בהתרחבות תהיה
כמו  יהיה שלא ההשכלה, בנקודת תיאחז ההשגה

ספיחים.
בהשגה, להיות צריכה ההשכלה שנקודת וכשם
התפעלות  שתהיה בלב , להיות ההשגה צריכה כך
אמיתית. אינה שההשגה הוראה זו הרי אחרת בלב ,

שעל  בדבר וכשם לבוא עליה כך בלב , להיות ההשגה
בלב  שהמדות הוראה זו הרי אחרת ממש', 'פועל של

אמיתיות. אינן
שהיו  חסידים משלושה לכם אתן כך, על ציור

בליובאוויטש.
אצלו  באה במוח שההשגה הענדל, חנוך ר' החסיד
מה  כל אך גדול, משכיל היה שלא למרות ב'בפועל',
 קטנים היו שהמוחין אלא – במוחו בהשגה שהיה
המעכבים  פרעה שרי שלושת אצלו קיימים היו לא

בגילוי. בא זה אלא הגרון, במיצר
עניינים  שני היו מצ'אשניק, אבא ר' לחסיד
שעבר  ואלקים", הוי' ו"יחוד מאין" "יש בחסידות:
עליהם. מדובר בהם המקומות בכל בפנימיות עליהם
יכול  היה הוא מאמרים. עשרות עליהם כתב הוא
להתפלל  אחד. במקום הפסקה בלי שעות שש ללמוד
וחצי, שעה – מנחה שעות, ארבע־חמש שחרית
הוא  לעצמו, היה הוא ותמיד שעות, כמה – מעריב

לזולת. שייך היה לא
היה  הוא מוורשה. ברוך שמואל ר' החסיד
היה  אחד. בהעלם שנים ארבע־חמש בליובאוויטש
על  הנדפסים החסידות מאמרי בכל ובקי גדול, משכיל
חם. בגד ובקיץ, בחורף תמיד, לובש היה אותיותיהם.
'אמרי  של הוא לו: קרא הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
לפשוט, נוהג היה ברוך, שמואל ר' החסיד בינה'.
בפחדו  – והתפילין הטלית את התפילה, באמצע
יפלו  לא בחסידות, שקוע בהיותו מוחו, שמטרדת
ומתהלך  מקטרת, מעשן – והתפילין הטלית מעליו
יחד, הדברים שני עליו קשים היו כי זמן, משך בחצר
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מוכרח  היה לכן בחסידות, והרהור טלית־ותפילין
ביניהם. להפסיק

הוא  – החסידים דרכי היה: הענדל חנוך ר' החסיד
האברכים, של והדרכתם לחינוכם עצמו את מסר
ר' החסיד הזולת. על רבות פעלה בלבד עבודתו וסדר
עשה  אשר כל החסידות, דרכי היה: מצ'אשניק אבא
זה  אך שלו, מהתפילה שהתפעלו למרות לעצמו, היה
שמואל־ ר' החסיד הקרוב'. 'מקיף על־דרך כמו פעל

הרחוק'. 'מקיף על־דרך עצמה, חסידות הוא: ברוך
החסידים. ודרכי החסידות דרכי של העניין זה
דא  "טאפארא ממש' ב'בפועל הן החסידים דרכי

בעץ). הוא (הגרזן פלאחא"
.Â הפסוק –14על בזוהר כתוב תחטא" כי "ונפש

תחטא? ש"נפש" ייתכן כיצד "תווהא",
הפסוק מ  את מפרש הבעל־שם־טוב "על 15ורנו

של  'פריקות ראשי־תיבות "פשע" – פשע" דבר כל
הוא  הכל שעל היינו, פשע", דבר כל "על עול',

עול'. ה'פריקת
הגוף  עול'? 'פורק להיות באים כיצד לכאורה,

ידי על בטהרה סאה dewnשנולד ארבעים – כשרה.

חוקה  זה – המטהרים של 16במקוה עניין שזה 
שמחממים  במים מתחממים ומלאכים עול, קבלת
המלאכים  מלווים בגוף הנשמה ירידת ובשעת למקוה,
של  עניין לנשמה בא כיצד אם־כן הנשמה. את

עול'? 'פריקת
הרע, היצר הוא שור – שור" "על – הוא והתירוץ
זה   "חמור" חמור", "על שור". מ"פני ששרשו

ליה" קרירא תמוז בתקופת אפילו "חמרא ,17קרירות,
הוא  פזורה, שה שה", "על הוי'. שמש את מקרר הוא
"על  צריך. הוא הכל רוצה, הוא הכל דבר, בכל מתפזר
אבידה", כל "על הלבושים, היינו "שלמה" שלמה",
הוא  היכן יודע ואינו הכל מאבד הוא על־ידי־כך
פרטי  ענין לו שיהיה אחד כל צריך בכלל שהרי נמצא.
זהיר  הוי במאי  "אביך אומר הרבי בו, להתעסק

מצוה 18טפי" יש אחד לכל להאיר, היינו "זהיר" ,
לה' השער "זה וזהו במיוחד, מתעסק הוא בה פרטית,

בו" יבואו כו'19צדיקים אמן'ים צ' זה הרי "צדיק" ,20,
כל  עולות דרכו  השער היא הפרטית המצוה הרי

המצוות.

dcerqa ,gqt ly iriay
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א.14) ה, ויקרא
ח.15) כב, שמות
מקואות.16) הל' סוף רמב"ם
א.17) נג, שבת

ב.18) קיח, שבת
כ.19) קיח, תהלים
חיים".20) ל"עץ בהקדמתו הרח"ו

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

wvelqa gend ineng - d"r wxt

להתנהג  יעצו אשר לאלו להקשיב שיסכימו מכדי במספרם, יותר רבים היו סלוצק קנאי
מרופשיץ  בעלֿשם אדם רבי הוא  הלא  האורח, הגאון כלפי והדרךֿארץ הנימוס במלוא
שהיות  וגעשו, רעשו ולנסתרים, למקובלים השנאה בהם בערה אשר הקנאים, הבלתיֿמוכר.

עליו. לחוס ואין "פושעֿישראל ", של בגדר הריהו והנסתרים, מהמקובלים אחד הינו והאורח

למרות  - זה אורח גם לכן, ונסתר. מקובל להיות שנחשב מי את מעולם פינקה לא סלוצק
המקובלים. משאר יותר טוב ליחס זכה לא - הכלל מן היוצאת גאונותו

עליהם  הייתה לא לאיש מלה. להם לומר אחד לאף נתנו ולא בדעתם הקנאים התחזקו לפיכך
ביותר. הגרוע את לבצע התכוננו הם השפעה.

שאון  שרר ובמקום קנאים, של אספסוף התגודד האורח, התאכסן בו הקהל, לבית מסביב
למזכרת". לו שיישאר לקח", "כזה האורח את ללמד "יש כי צעקו המוח חמומי ֶַורעש.
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כאשר  האורח, של חדרו לפתח שהתקרבו חצופים, צעירים פנים עזי כמה נמצאו כך, כדי תוך
הריקים. כאחד להכותו ופשוט האורח את לגרור הדלת, את לפרוץ מוכנים הם

ואכן  זממם. את לבצע לא עליהם להשפיע בכוחו שיהיה או למונעם שיוכל איש היה לא
האורח  אונים. וחסרי המומים נותרו החדר לתוך פנימה בהביטם אך הדלת. את לפרוץ הספיקו הם
שמע  לא כלל הוא אשר עד דבקות, בכזו היה הוא גדולה. בכוונה והתפלל ותפילין בטלית עמד

והמוסת. הסוער ההמון את כלל ראה ולא ההמולה את כלל שמע לא הוא סביבו. הקֹורה ֶַאת

תפילתו. באמצע האורח על יד להניח העז לא איש הקנאים. על נפלו ופחד אימה

חלושה. ענות בקול רעהו , באוזני איש מלמלו - תפילתו" לסיום נמתין "הבה -

אחרים. בעולמות טרוד היה בעלֿשם אדם רבי רבות. שעות ארכה האורח של תפילתו
גנאי  דברי חסכו לא מבוגרים, וגם צעירים חמומיֿמוח והסערה. ההמולה בחוץ המשיכה בינתיים

ההמון. מזעם האורח על כעת הגנו והתפילין הטלית רק האורח, על

בתפילין  עטור עדיין הוא כאשר - ללמוד התיישב ועכשיו תפילתו. את האורח סיים לבסוף
הוא וע  איתו אשר הנעים קולו התפשט מיד תמיד. שנהג כפי היומי, שיעורו את - בטלית טוף

שאין  להם ּכאב עכשיו עדיין. בהם בערה חמתם אך אונים. חסרי הקנאים עצמם חשו שוב ַָלמד.
לו". "מגיע שלדעתם כפי לאורח, מאומה לעשות יכולים הם

ונכנסו  - ידועים קנאים היו עצמם הם אשר - סלוצק של התורה מגדולי כמה נדחקו עתה אך
הבאה: השאלה את שאלוהו לימודו, את שיסיים  עד להמתין ומבלי  הצדיק, של לחדרו

האמת". את נא אמור הנסתרים? לעדת וחבר מקובל שאתה הוא נכון "האם

והינו  הנסתרים לעדת שייך שהוא בהחלטיות, להם הסביר הוא זאת. הכחיש לא האורח
מזאמושטש. בעלֿשם יואל רבי של תלמידו

להם. אמר לא זאת, יואל, רבי של וממלאֿמקומו בעלֿשם אדם רבי הינו עצמו שהוא אך
נחוץ. שזה חשב לא הסתם מן

הרחוב  וגעש סער שם החוצה, הסלוצקאים התורה בני עם יחד ויצא מספרו, התרומם האורח
זה. ישראל" "פושע על להתנפל הכושר, לשעת רק בהמתינם קיצוניים, קנאים עם

נשאר  הצדיק אך גנאי, וקריאות צווחות של בפרץ אדם רבי של פניו את קיבלו האברכים
ונינוח. רגוע

של  נימה נשמעה אף דיבורו בטון רבה. ובידידות במתינות , הציבור אל לדבר החל הוא
רחמנות.

ונשמעו  כולם על קולו  גבר מיד אך לשמעו. שיוכלו מכדי  רבה, ההמולה הייתה בתחילה
הבאים: הדברים ממנו

צודקים. בוודאי "הינכם - הדעת וביישוב במתינות האורח דיבר - השקפתכם" "מנקודת
שהוא  חושבים שאתם במה בתוקף מחזיקים שאתם כך, על כוח יישר לכם מגיע האמת ולפי

גבוהה". מדרגה זו הרי  בלב", ואחד בפה "אחד של באופן ולא לדבר נאמנותכם האמת.

למדתי  כאשר זה היה כמותכם. הייתי "בצעירותי, - דבריו את האורח המשיך - אני" "גם
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מובהק  תלמיד כידוע, היה שמואל, שלמה ר' בפאלאצק. שמואל שלמה ר' הגאון של בישיבתו
כנגד  מלחמה ניהל אשר משפייער, הגאון זעליג, פינחס ר' של בנו זונדעל, שמאי ר' של
ולאחריו, זונדעל שמואל ר' זעליג] פינחס ר' [=של בנו גם  אליהו. רבי מווארמייזא , הבעלֿשם
ושנאתי  לרבי נאמן הייתי אני ולנסתרים. למקובלים גדולים מנגדים היו שמואל שלמה ר' ִַרּבי,
דברי  שפתי דל על להעלות ולא בלשוני, לחטוא לא נזהרתי אך והנסתרים. המקובלים את מרות

וזלזול". גנאי

לדב  היו כמה עד ולראות מבט להעיף כדי זה שהיה ניכר, דיבורו. את לרגע הפסיק ריו האורח
האורח, חותר למה לדעת היה יכול לא אחד אף רתוקים. היו הנוכחים השומעים. על ְַהשפעה

דבריו. את יסיים ואיך

אשר  האחרים, והן רבי שהן למסקנה, "הגעתי - דבריו את האורח המשיך - השנים" "במשך
הלכתי  כאשר שנים , ושלוש  שלושים  בן  אז הייתי טעו. והנסתרים, המקובלים נגד מלחמה ניהלו
שנה, חמשֿעשרה שהיתי זו בישיבה מזאמושטש. הבעלֿשם יואל רבי של בישיבתו ללמוד

הנסתרים". בעדת חבר נהייתי ואז קבלה. שם  ולמדתי

ברובכם  הינכם כאן, שהתאספתם אתם אודותי. לדעת שיש מה כל את אתם יודעים "עכשיו
כאשר  יגיע אמנם זה יום כזה. בעניין נכונה דעה לגבש עבורכם מוקדם עדיין זה צעירים. אברכים

האמת". את לראות עיניכם וייפקחו יותר נבונים תהיו

באזני, היום שהשמעתם העלבון דברי "הרי - דבריו את האורח סיים - אלי" שנוגע "במה
אתמול". לי שהענקתם מהכבוד יותר לי יקרים

פה  לפתוח העז לא כבר אחד אף השומעים, על רב רושם עשו - האורח של - אלו דברים
במקום. השתררה מות דממת נגדו.

ומוכן  ערוך כתפו, על וחבילתו בידו מקלו כבר היה שעה וכעבור לחדרו, חזרה נכנס האורח
סלוצק. את לעזוב

ממנו, בקשו לאורח, איֿצדק שנעשה חשו, אשר סלוצק, העיר של הקשישים לומדיה
עזבו  עמו ויחד סלוצק, את עזב הוא אותו. שישכנעו לכך נתן לא הוא אך בעיר. עוד להישאר

יהודים. כעשרים סלוצק את 

בסלוצק  בחשאי רב זמן משך שפעלו נסתרים, כולם היו אלו אנשים כי התברר, אז רק
הנסתרים. הנהגת ואת הקבלה לימוד את להחדיר כדי ובסביבתה

גם  היו הם בעלֿשם. אדם רבי האורח, של הרושם רב לביקורו הדרך את סללו אלו נסתרים
אחר  לא הוא - שמו את לגלות רצה לא עצמו שהוא - זה שאורח הידיעה, את שהפיצו אלו
הנסתרים, של הראשי המנהיג אלא נסתר סתם לא היה הוא מראפשיץ. בעלֿשם אדם רבי מאשר
לרבי  ההנהגה שרביט את בעתיד שיעביר וזה מזאמושטש, הבעלֿשם יואל רבי של המקום ממלא

החסידות. מייסד בעלֿשםֿטוב, ישראל

עם  פנים אל פנים  במגע העיר קנאי באו בחייהם לראשונה בסלוצק. מהפך גרם זה מאורע
רב. רושם השאיר איתו המפגש כל בעלֿשם, אדם רבי של קומתו בשיעור נסתר צדיק

עיניהם, במו ראו הם הרי ולנסתרים, למקובלים יחסם את לרכך החלו מהתושבים רבים
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מרבי  שמעו גם הם ובצדקותו. עולם החובקת בגאונותו אותם הרשים אשר אחד ונסתר מקובל
לא  שהוא למסקנה, הגיע מכן ולאחר ולנסתרים. למקובלים מתנגד היה שבצעירותו עצמו אדם

להתבונן. במה היה סלוצק לקנאי לחלוטין. ַָצדק

בעניין  ּכסּומים להתנהג ולא יותר קצת להתעמק לכלֿהפחות סלוצק קנאי צריכים היו ְִכעת
את  חשו שכן הביקור, בעקבות למקובלים התנגדותם את דווקא שהחריפו אחרים היו מאידך זה.

"מושפלים". אפילו ואולי מרומים עצמם

אדם  רבי כמקודם. תקיפות באותה לא אך התנגדות, של מבצר אמנם נשארה סלוצק,
עליה. השתלט אפילו ואולי  ההתנגדות תוקף את הבקיע בעיר ביקורו ידי על בעלֿשם

כבר  שם יותר. גדול רושם בעלֿשם אדם רבי של ביקורו השאיר לסלוצק הסמוכים בישובים
והגם  מוויאזין. ברוך רבי של בישיבתו בעבר שלמדו תלמידים הרבה - לנו שידוע כפי - נמצאו
שייך  עצמו שהוא שיקלטו, רצה לא ברוך ר' כי ונסתרים, מקובלים להיות חונכו לא שהללו
להימנות  וכך זו, תורה לקליטת הוכשרו הם זאת למרות אך והנסתרים . המקובלים לחבורות

בעלֿשם. אדם רבי של בדרכיו ההולכים בין במאוחר או במוקדם

עבור  וסביבתה סלוצק העיר הכנת והיא: חשובה שליחות מוויאזין ברוך רבי ביצע כך
בעלֿשםֿטוב. ישראל רבי של העתידה החסידות לדרך - כך ידי ועל - והמקובלים הנסתרים

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ycew zexb`

תש"ח  תשרי, כ"ד אס"ח, ב"ה,

ברוקלין 

הלל  חיים מוהר"ר אי"א וו"ח ידידי

שי' אזימאוו

וברכה. שלום

פרש"י  עם השבוע פרשת לימוד ע"ד מכתבו על במעה

הפרשה  ללמוד צריכים ובכלל בזה, לחשוש אין בלילה
הלילה. שלפי להיום השייכת

לו  ויזמין שי' ב"ב ובריאות בריאותו יחזק והשי"ת
ויצליח  לתורה עתים קביעות מתוך בריוח פרסה השי"ת

וברוחיות. בגשמיות

בגו"ר. המברכו

ci jxk v"iixden w"b`
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מעלת יום השבת היא – היותו יום שאסור במלאכה, ועד ש"יהא בעיניו כאילו כל מלאכתו עשוייה", וכיוון שהתורה – "תורת אמת" 
– אומרת כן, ו"אין הקדוש-ברוך-הוא בא בטרונייא עם בריותיו", הרי מובן, שאם רק יתנהג כפי שהתורה דורשת ממנו, אזי אכן יהיה 

אצלו המעמד ומצב ש"כל מלאכתו עשוייה".
משיחת יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ח
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב תשרי, תשי"ט
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מלפני ראש השנה, שנתקבל בימים שאין הזמן גרמא לענות בענין הדורש עיון, 
ואתו רוב הסליחה על עכוב המענה,

בו כותב ע"ד עבודתו ומשרתו בקדש ב... וע"ד הקישוים שיש לו וכו' וכאילו בספק עומד האם 
להמשיך בעבודה שם, או שיעתיק מושבו לעיר אחרת וכו',

ודעתי ברורה ]מיוסדת ע"פ ששמענו כ"פ בכגון דא מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 
זי"ע[ אשר עליו להמשיך בקדש במקומו עתה, ובפרט שהרי כבר נראית הזזה לטובה, ולא רק הזזה 
אלא גם שינוי ממשי, ומחזק עוד פשיטות האמורה שנסיעתו משם עלולה להרוס ולבטל כל ההישגים 
ובודאי  המערכה,  מן  ובריחה  כנסיגה   - מהתם  הנסיעה  שיפרשו  כמה  שימצאו  ובודאי  עתה.  דעד 
לדכוותי' ידוע טבע בעלי בתים ופסקי בע"ב )עיין סמ"ע ונתיבות המשפט שו"ע חלק חושן משפט ס"ג 
סעיף ד'( וחזק יהי' בטחונו, אשר סו"ס יצליח להעמיד הקהלה על מכונה הראוי, וכמאמר חז"ל )בזהר 

ובמדרש(: אני ישנה בגלותא ולבי ער להקב"ה לתורתו ומצותיו,

והרי נכנסנו ז"ע בשנה חדשה שהיא שנה תמימה, שנה ועיבורה, שנת השמיטה אשר עלי' נאמר 
שבת לה', )יעוין בפירוש הרמב"ן שם(.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור לבשו"ט ולחג שמח.



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
06:2706:3108:5508:5609:2909:3010:3210:3213:0513:0318:4118:3419:0718:5918:1519:09באר שבע )ק(

06:2606:3008:5408:5509:2809:2910:3110:3113:0413:0218:4418:3619:0718:5918:0419:09חיפה )ק(

06:2506:2908:5308:5409:2709:2810:3010:3013:0313:0118:4418:3719:0618:5817:5819:08ירושלים )ק(

06:2706:3108:5508:5609:2909:3010:3210:3213:0513:0318:4218:3419:0819:0018:1319:10תל אביב )ק(

06:3706:4508:5609:0009:4009:4410:4410:4613:1913:1618:5918:4619:3219:1918:3019:32אוסטריה, וינה )ק(

06:1506:0508:3608:3009:1209:0710:1410:1012:4412:4218:1518:2018:4218:4718:0018:58אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:4006:4809:0009:0409:4309:4610:4710:4813:2213:1919:0118:4919:3319:2118:3319:33אוקראינה, אודסה )ק(

06:1106:2008:3008:3409:1509:1810:1810:2012:5312:5018:3318:2019:0618:5318:0419:06אוקראינה, דונייצק )ק(

06:2206:3108:4108:4509:2609:2910:2910:3113:0513:0218:4418:3119:1719:0518:1519:18אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:4706:5609:0409:0809:5109:5410:5510:5613:3013:2719:1018:5719:4519:3118:4119:45אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:4006:4908:5609:0109:4309:4710:4710:4913:2313:2019:0318:4919:3719:2418:3419:38אוקראינה, קייב )ק(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:1006:1208:4008:4009:1109:1110:1410:1312:4712:4418:2218:1618:4618:4017:5718:49

07:0707:1409:2809:3110:1010:1211:1311:1413:4813:4519:2919:1719:5819:4618:5919:59איטליה, מילאנו )ק(

06:0406:0208:3608:3409:0409:0210:0710:0412:3812:3618:1118:0918:3318:3117:5118:39אקוואדור, קיטו )ח(

06:4706:3809:1009:0509:4509:4010:4710:4313:1713:1618:4918:5319:1519:1918:3419:30ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:3907:2909:5809:5210:3710:3111:3911:3414:0914:0719:3919:4520:0920:1519:2620:26ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5206:5709:1609:1809:5409:5510:5710:5713:3113:2819:0818:5819:3619:2718:4219:38ארה״ב, בולטימור )ק(

06:4106:4609:0409:0709:4309:4510:4610:4713:2013:1718:5718:4719:2719:1618:3119:28ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:4106:4709:0509:0709:4309:4510:4710:4713:2113:1818:5818:4819:2719:1718:3219:28ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:1707:2309:3909:4210:1910:2111:2211:2313:5713:5419:3419:2420:0419:5319:0720:05ארה״ב, דטרויט )ק(

07:0807:1209:3609:3710:1010:1011:1311:1213:4613:4319:2219:1519:4719:3918:5719:49ארה״ב, האוסטון )ק(

06:3806:4209:0509:0609:4009:4110:4310:4313:1613:1418:5218:4419:1919:1018:2719:21ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:0807:1109:3809:3810:0910:0911:1211:1213:4513:4319:2019:1419:4519:3818:5719:48ארה״ב, מיאמי )ק(

06:3606:4209:0009:0209:3909:4110:4210:4313:1613:1318:5418:4319:2319:1318:2719:24ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:0507:1109:2909:3110:0710:0911:1011:1113:4413:4219:2219:1219:5119:4018:5519:52ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:3506:4108:5809:0109:3709:4010:4110:4213:1513:1218:5218:4219:2219:1218:2619:23ארה״ב, שיקגו )ק(

06:2406:1908:5408:5009:2309:2010:2610:2312:5612:5418:2818:2918:5118:5218:1119:01בוליביה, לה-פס )ח(

07:2407:3309:4009:4410:2810:3111:3211:3314:0714:0419:4719:3320:2320:0919:1820:23בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:2407:3409:4109:4510:2810:3211:3211:3414:0714:0419:4719:3420:2220:0919:1820:22בלגיה, בריסל )ק(

05:5905:5308:2708:2208:5808:5410:0009:5712:3012:2918:0618:0818:2618:2817:4518:37ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:4705:4108:1508:1108:4608:4209:4809:4512:1812:1717:5017:5218:1418:1617:3318:25ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:4206:5108:5809:0209:4609:4910:5010:5113:2513:2219:0718:5319:4119:2718:3919:41בריטניה, לונדון )ק(

06:5007:0009:0309:0809:5409:5810:5811:0013:3413:3119:1519:0019:5219:3718:4719:51בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:4806:5809:0209:0709:5209:5610:5610:5813:3113:2819:1318:5919:4819:3418:4219:48גרמניה, ברלין )ק(

07:0707:1609:2409:2810:1110:1411:1511:1613:5013:4719:3019:1720:0419:5119:0120:05גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:0005:5308:2708:2208:5908:5410:0109:5712:3112:2918:0918:1118:2718:2917:4618:39דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2706:2808:5708:5709:2709:2710:3010:2913:0313:0018:3718:3219:0118:5518:1519:05הודו, מומבאי )ח(

06:2306:2408:5408:5309:2409:2310:2610:2512:5912:5618:3318:2818:5718:5118:1119:01הודו, פונה )ח(

06:2606:3408:4608:4909:3009:3310:3310:3513:0813:0518:4718:3519:2019:0818:1919:21הונגריה, בודפשט )ק(

05:4505:5108:0908:1108:4708:4909:5109:5112:2512:2218:0317:5218:3218:2217:3618:33טורקיה, איסטנבול )ח(

07:1007:1509:3609:3710:1210:1411:1611:1613:5013:4719:2719:1719:5519:4519:0119:56יוון, אתונה )ק(



רפו

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

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
06:4706:5509:0709:1109:5109:5410:5410:5613:2913:2619:0818:5619:4119:2918:4019:41מולדובה, קישינב )ק(

06:2406:2508:5408:5409:2509:2410:2810:2713:0012:5718:3418:2918:5818:5218:1219:01מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:2506:1308:4008:3309:2209:1510:2410:1912:5312:5218:2218:3018:5419:0118:1119:14ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:5105:5308:2008:2008:5208:5209:5509:5512:2812:2518:0417:5718:2918:2217:4018:31נפאל, קטמנדו )ח(

05:5906:0408:2308:2509:0109:0310:0510:0512:3912:3618:1718:0718:4518:3517:4818:47סין, בייג'ין )ח(

06:5506:5309:2609:2409:5509:5310:5710:5513:2913:2719:0218:5919:2419:2118:4219:30סינגפור, סינגפור )ח(

06:1706:2708:3208:3709:2109:2510:2510:2713:0112:5818:4118:2719:1719:0318:1119:17פולין, ורשא )ק(

06:0005:5608:3008:2708:5908:5610:0109:5812:3212:3018:0418:0418:2718:2717:4618:35פרו, לימה )ח(

07:2407:3109:4509:4810:2710:3011:3111:3214:0514:0219:4419:3220:1620:0419:1620:16צרפת, ליאון )ק(

07:3307:4209:5109:5510:3610:4011:4011:4214:1514:1219:5619:4320:2820:1519:2620:29צרפת, פריז )ק(

05:4605:4508:1808:1608:4608:4409:4909:4712:2012:1817:5417:5118:1618:1317:3318:22קולומביה, בוגוטה )ח(

07:0207:0809:2409:2610:0410:0711:0811:0913:4213:3919:2219:1119:5019:3918:5319:51קנדה, טורונטו )ק(

06:3806:4508:5909:0209:4109:4310:4410:4513:1913:1618:5818:4719:2919:1718:2919:29קנדה, מונטריאול )ק(

06:3106:3608:5808:5909:3309:3410:3610:3613:1013:0718:4718:3819:1319:0518:2119:15קפריסין, לרנקה )ק(

06:3606:4708:4808:5309:4109:4510:4510:4713:2113:1819:0318:4719:4119:2518:3219:41רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:0906:2108:2008:2509:1409:1910:1810:2112:5412:5118:3918:2419:1619:0018:0519:15רוסיה, מוסקבה )ח(

06:0406:1208:2408:2709:0709:1010:1110:1212:4612:4318:2518:1318:5818:4517:5718:58רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:0907:1709:2809:3210:1210:1511:1611:1713:5013:4719:3419:2220:0219:5019:0120:03שוויץ, ציריך )ק(

06:0706:0708:3808:3709:0809:0710:1010:0912:4212:4018:1718:1218:3918:3517:5518:44תאילנד, בנגקוק )ח(

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח תשרי, תשי"ט
ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים
שמעון גד שי'

שלום וברכה!

אשר  הספרדים  אחב"י  להתעוררות  פעולה  ע"ד  האסיפה,  אודות  כותב  בו  למכתבו,  במענה 
באה"ק ת"ו לעניני יהדות תורה ומצות, ושואל ע"ד כתבת רבנים וכו'.

והנה ידועה דעת תורתנו תורת חיים בהנוגע להצלחת עניני קדושה, להתחיל באופן דראשיתך 
מצער ]וכדיוק הבעש"ט, שאז[ אחריתך ישגא מאד. שמזה מובן שאין עתה להתעסק בעשיית פרסום 
ולרכוש כתבת רבנים וכו', כ"א ללכת צעד אחר צעד, ובהליכה זו עצמה יתבררו כמה פרטים ואופני 

פעולות והכשרון לזה, ואז יוכלו להחליט בהנוגע לשאלותיו וכו'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



רפז

ycew zaye zekeqd bgl zexp zwlcd zevn xcq

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 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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,

zekeqd bg ly '` mei axr

הספיקו  לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן ניתן יום, מבעוד הנרות את להדליק
(או  נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת אש על־ידי רק אלא
עצה  מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת לאפשר כדי וכדומה), גז שלהבת
חג  של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים בחו"ל, הגרים לאלה במיוחד חשובה זו

הסוכות.
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
zekeqd bg ly ipy lil l"ega

על־ידי  ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים), צאת לפני (לא בלילה רק השני החג בליל – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת על־ידי להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני הדלוקה מאש העברה

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה על־ידי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
zekeq crend leg zay axr

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

לאחרי  הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(
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