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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

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

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

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

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

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
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äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
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àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ושמה  צדקה, בענייני  תמיד עסקה היא בעלה. מאברהם פחות לא לב וטובת שמים יראת הייתה
אחרות. ובערים ווילנא בכל לתהילה יצא

העיר  את לפאר פקודה הוציא - בירתו לעיר ווילנא את קבע אוגוסט זיגמונד המלך כאשר
עסקיהם  לשאר ובתוספת לווילנא עברו ישראל, ור' שמעון ר' השותפים, שני מפוארים. בבניינים
בתים  של קבלנית לבנייה ממשלתי  במכרז זכו הם  ולהשכירם. וחנויות בתים שם לבנות החלו
והצליחו  מחוץֿלארץ ובנאים מהנדסים הזמינו כך לשם המלוכה. ואישי השרים עבור וארמונות 
כעבור  הווילנאי. הכנסת בית את בנו תקופה באותה רב. ועושר חיל עשו כך במשימתם. מאד

חי  שנים תלוי מספר בלתי דין בית ידי על שנקבעו בתנאים רכושם, את השותפים שני ביניהם לקו
שלושה. של

עצמו  והוא חתניו, ולשני לבנו עסקיו את מסר השישים, גיל את שמעון ר' שעבר לאחר
עצמו, למלך ואפילו בכירים  מלוכה לאישי גישה לו שהייתה מאחר ועבודה. לתורה התמסר
הגוף  ארצות", ארבע "וועד של כנשיא נבחר הוא  השתדלנות. של העול את הקהילה עליו הטילה
עשה  הוא הכלל. בעסקנות מאד הצליח שמעון ר' היהודיים. האינטרסים כל את שייצג הנבחר
ר' גם עבר - לקראקא הועתקה הממלכה בירת כאשר יותר מאוחר ליהודים. רבות "טובות"

הכלל. ענייני לצורך שם , לגור שמעון

לעסוק  זמן לו מצא - עסוק שהיה ככל ברם, מסועפים. עסקים הבן, אברהם, ר' ניהל בינתיים
עסק  גם אלא לצדקה, כסף בחלוקת הסתפק לא אף הוא בחיים. העיקר לדידו שהיו צדקה, בענייני
רק  לא ולנדכאים לעניים מחלק אברהם ר' כי עליו אמרו בווילנא רוחם. והרמת העניים בעידוד
אברהם  ר' שהיה וככל החביב". "אברהם בשם לו קראו כך משום וחיבה. אהבה גם כיֿאם כסף
השקיעה  נשמתה כל את וכמה. כמה פי וחביבה טובה אשתו שרה הייתה לבריות, וחביב טוב
לעניים  התייחסה היא מדהימה. במידה ופשטות ענווה כך כדי תוך וגילתה הצדקה, בעבודת
במו  ביצעה ותכופות והחולים, העניים בבתי שעות מבלה הייתה שרה וכאחות. כאם ולנדכאים

עניות. יולדות עבור ובמיוחד החולים עבור עבודותֿבית ידיה
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ycew zexb`

רפ"ב  כסלו ז' ה' ב"ה

שי' ציון בן מו"ה

וברכה. שלום

לכל  הישועו' מקור החודש הוא הוא גאולה חודש

לחסדי  הנני ומקוה כאחב"י, בתוך שי' לאנ"ש השנה

יתן  והשי"ת שי'. רי"י מגאולת אותי גם יודיעו וכי השי"ת

בגו"ר. כמיועד ובהצלחה בנקל בריוח טובה פרנסה לו

הנעלה  מתלמידינו מנעימות, לבשורות הנני מצפה

טרם  צלחה מביאתו הודיע שבו והגליון שי', הרש"ח

פרנסה  שפע להם וישפיע בעזרם, יהי' הטוב והאל קבלתיו.

הנאמר  ד' רצון מלאות שיוכלו ובהרחבה במנוחה מרובה

נבג"מ  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד עבדו ע"י

שלם. ולבב הדעת בהרחבת זי"ע

בשם.

ci jxk v"iixden w"b`
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ותחתמו. תכתבו ודרכי' החסידות בלימוד טובה ולשנה טבא שבתא

שניאורסאהן  מנחם
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l"yz'd ,elqk h"i dle`bd bgc

שליט"א, חב"ד בכפר הגדול בהפארבריינגען המשתתפים ַלכל

ולברכה.ל  לחיים חיים

לזה  הכלים בעשיית ושיצליחו במילואו, וגו', בשלום פדה יהי' ואחת אחד שבכל מהשי"ת רצון יהי
ובתפלה  ובגמ"ח והחסידות הנגלה בתורה העסק שזהו בהכתוב חז"ל .כביאור

ובשבי' בצרה הנתונים ובמיוחד שהם מקום בכל ישראל כל פדיית זו פדי' .ותמהר

האמיתית  הגאולה לזה ותיכף בארצכם לבטח וישבתם המזיקין שמשבית בשבת הקביעות כרמז זה וכל
צדקנו. משיח ידי על והשלימה

ופרצת, בברכת

שניאורסאהן  מנחם

סוף זמן קידוש לבנה: יום ראשון בערב, י"ג כסלו

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ושמה  צדקה, בענייני  תמיד עסקה היא בעלה. מאברהם פחות לא לב וטובת שמים יראת הייתה
אחרות. ובערים ווילנא בכל לתהילה יצא

העיר  את לפאר פקודה הוציא - בירתו לעיר ווילנא את קבע אוגוסט זיגמונד המלך כאשר
עסקיהם  לשאר ובתוספת לווילנא עברו ישראל, ור' שמעון ר' השותפים, שני מפוארים. בבניינים
בתים  של קבלנית לבנייה ממשלתי  במכרז זכו הם  ולהשכירם. וחנויות בתים שם לבנות החלו
והצליחו  מחוץֿלארץ ובנאים מהנדסים הזמינו כך לשם המלוכה. ואישי השרים עבור וארמונות 
כעבור  הווילנאי. הכנסת בית את בנו תקופה באותה רב. ועושר חיל עשו כך במשימתם. מאד

חי  שנים תלוי מספר בלתי דין בית ידי על שנקבעו בתנאים רכושם, את השותפים שני ביניהם לקו
שלושה. של

עצמו  והוא חתניו, ולשני לבנו עסקיו את מסר השישים, גיל את שמעון ר' שעבר לאחר
עצמו, למלך ואפילו בכירים  מלוכה לאישי גישה לו שהייתה מאחר ועבודה. לתורה התמסר
הגוף  ארצות", ארבע "וועד של כנשיא נבחר הוא  השתדלנות. של העול את הקהילה עליו הטילה
עשה  הוא הכלל. בעסקנות מאד הצליח שמעון ר' היהודיים. האינטרסים כל את שייצג הנבחר
ר' גם עבר - לקראקא הועתקה הממלכה בירת כאשר יותר מאוחר ליהודים. רבות "טובות"

הכלל. ענייני לצורך שם , לגור שמעון

לעסוק  זמן לו מצא - עסוק שהיה ככל ברם, מסועפים. עסקים הבן, אברהם, ר' ניהל בינתיים
עסק  גם אלא לצדקה, כסף בחלוקת הסתפק לא אף הוא בחיים. העיקר לדידו שהיו צדקה, בענייני
רק  לא ולנדכאים לעניים מחלק אברהם ר' כי עליו אמרו בווילנא רוחם. והרמת העניים בעידוד
אברהם  ר' שהיה וככל החביב". "אברהם בשם לו קראו כך משום וחיבה. אהבה גם כיֿאם כסף
השקיעה  נשמתה כל את וכמה. כמה פי וחביבה טובה אשתו שרה הייתה לבריות, וחביב טוב
לעניים  התייחסה היא מדהימה. במידה ופשטות ענווה כך כדי תוך וגילתה הצדקה, בעבודת
במו  ביצעה ותכופות והחולים, העניים בבתי שעות מבלה הייתה שרה וכאחות. כאם ולנדכאים

עניות. יולדות עבור ובמיוחד החולים עבור עבודותֿבית ידיה
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רפ"ב  כסלו ז' ה' ב"ה

שי' ציון בן מו"ה

וברכה. שלום

לכל  הישועו' מקור החודש הוא הוא גאולה חודש

לחסדי  הנני ומקוה כאחב"י, בתוך שי' לאנ"ש השנה

יתן  והשי"ת שי'. רי"י מגאולת אותי גם יודיעו וכי השי"ת

בגו"ר. כמיועד ובהצלחה בנקל בריוח טובה פרנסה לו

הנעלה  מתלמידינו מנעימות, לבשורות הנני מצפה

טרם  צלחה מביאתו הודיע שבו והגליון שי', הרש"ח

פרנסה  שפע להם וישפיע בעזרם, יהי' הטוב והאל קבלתיו.

הנאמר  ד' רצון מלאות שיוכלו ובהרחבה במנוחה מרובה

נבג"מ  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד עבדו ע"י

שלם. ולבב הדעת בהרחבת זי"ע

בשם.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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 ה פר  ................  קודש-שבתת חהתורה למנה אקרי  )לב

 פור  .....................  פרשת וישלח לשבוע  וח זמנים ל  ) לג

 פזר  .............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד



ה

zyxt ycewÎzay i`ven .c"qa
l"yz'd ,elqk h"i ,glyie

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰„t1היּו ברּבים ּכי לי, מּקרב נפׁשי בׁשלֹום »»ְְְְִִִִִַַָָָ

(ּבמּסכת 2עּמדי  ז"ל חכמינּו ּופרׁשּו , ְְֲִִֵֵֶֶַָָ

העֹוסק 3ּברכֹות  ּכל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: "אמר ,( ְֵַַָָָָָָ

הּצּבּור, עם ּומתּפּלל ּובגמילּותֿחסדים ְְֲִִִִִִֵַַַָָּבּתֹורה

מּבין  ּולבני לי ּפדאני ּכאּלּו עליו אני ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָמעלה

להבין  וצרי העֹולם". הּטעם 4אּמֹות מהּו , ְְִִַַַַָָָָֻ

אּלּו ענינים ׁשלׁשה עלֿידי נעׂשה הּפדּיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשענין

ּבּפסּוק, מרּמזים אּלּו ׁשענינים אמת ּדהן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּדוקא.

ּתֹורה, הינּו ׁש"ּׁשלֹום" רׁש"י ׁשּמפרׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָּכפי

נתיבֹותיה 5ּדכתיב  וכל נעם) ּדרכי ("ּדרכיה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הּוא, ׁשלֹום נמי ּגמילּותֿחסדים "וכן ְְֲִִִֵָָָָׁשלֹום",

וׁשלֹום" אחוה לידי ּבא כּו' חסד ׁשּגֹומל ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּמּתֹו

ּבעלֿהּבית, עם העני ׁשל הּקרּוב ִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ(ׁשּזהּו

עם  הּתפּלה ענין וכן ה'ּמׁשּפיע'). עם ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָה'ּמקּבל'

עּמי". ׁשהתּפּללּו עּמדי, היּו "ברּבים ְְְִִִִִִִֶַַַָָהּצּבּור,

לי  "ּפדאני ענין ׁשּזהּו "ּפדה", נאמר זה ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָועל

מקּׁשר  מּדּוע עצמֹו, זה ּבפסּוק ּבאּור צרי ּגּופא הא מּכלֿמקֹום כּו', ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּולבני"

הּצּבּור. עם ּותפּלה ּובגמילּותֿחסדים ּבּתֹורה העסק עם ּדוקא הּפדּיה ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָענין

ׁשּיהיה ÌÈc˜‰·eב) הּוא, האּמֹות" מּבין ּולבני לי "ּפדאני ענין ּכללּות ּדהּנה ¿«¿ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ענין  עם קׁשּור הּגלּות ׁשענין וכיון הּגלּות. ענין לפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּכמֹו

ּגלינּו" חטאינּו "מּפני ׁשהּוא 6החטא, הּדעת, עץ חטא הראׁשֹון, מהחטא החל , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

החטאים  ּכל ׁשהיה 7מקֹור ּכפי ּבדגמת להיֹות צרי הּגאּלה ׁשענין מּובן, הרי , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ

החטא. ְְִֵֵַלפני

‰p‰Â מּמאמר מּובן החטא, אחרי לגּבי החטא ׁשּלפני והעּלּוי הּׁשּנּוי ¿ƒ≈ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ

לגּני 8הּמדרׁש "ּבאתי ּדעּקר 9, ּדירתי, עּקר ׁשהיה לּמקֹום לגנּוני, , ְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ
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עם 1) נדפס ואילך, עג ע' תש"ל המאמרים (ספר וישלח פ' הש"ק דיום קטנתי, ד"ה שלפנ"ז למאמר המשך הוא זה מאמר

ויצא). פרשת מלכות' ב'דבר יט.2)ביאור נה, א.3)תהלים תרפ"ז 4)ח, פר"ת, בשלום פדה ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ואילך). פג ע' תרפ"ז ואילך. קפג ס"ע פר"ת המאמרים יז.5)(ספר ג, דיו"ט.6)משלי מוסף עט,7)בתפילת תו"א גם ראה

ובכ"מ. ואילך). ז ע' ח"א לגני באתי המאמרים ספר מנחם (תורת פ"ב תשי "א לגני באתי ד"ה ע"ד. עה"פ.8)ריש שהש"ר

ואילך). 111 ע' ה'שי"ת המאמרים (ספר ה'שי"ת לגני באתי בהמשך ונתבאר א.9)הובא ה, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תהילים: בספר אומר המלך דוד

‰„t1È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯· Èk ,ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏL·2, והפסוק »»¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ
הגאולה  בעל הזקן אדמו"ר כדברי כסלו י"ט הגאולה לחג במיוחד שייך

זה  פסוק כשקרא אליו הגיעה האסורים מבית השחרור ¿≈eL¯Ùeשבשורת
˙ÎqÓa) Ï"Ê eÈÓÎÁ¬»≈¿«∆∆

˙BÎ¯a3ŒLB„w‰ ¯Ó‡" ,( ¿»»««»
˜ÒBÚ‰ Ïk :‡e‰ŒCe¯a»»»≈
ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯Bza«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
‰ÏÚÓ ,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙Óeƒ¿«≈ƒ«ƒ«¬∆
ÈÏ È‡„t el‡k ÂÈÏÚ È‡¬ƒ»»¿ƒ¿»«ƒƒ
."ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈaÓ È·Ïe¿»«ƒ≈À»»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ4ÌÚh‰ e‰Ó , ¿»ƒ¿»ƒ««««
‰i„t‰ ÔÈÚLֿהקדושֿברוך של ∆ƒ¿««¿ƒ»

העולם  מאומות ישראל ובני הוא

ÌÈÈÚ ‰LÏL È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈¿…»ƒ¿»ƒ
‡˜Âc el‡ גמילות תורה, של ≈«¿»

בציבור. ותפילה ‡Ó˙חסדים Ô‰c¿≈¡∆
˜eÒta ÌÈÊn¯Ó el‡ ÌÈÈÚL∆ƒ¿»ƒ≈¿À»ƒ«»

וכו', בשלום' 'פדה ÈÙk¿ƒזה
"ÌBÏM"L È"L¯ L¯ÙnL∆¿»≈«ƒ∆»

·È˙Îc ,‰¯Bz eÈ‰5 על שכתוב «¿»ƒ¿ƒ
במשלי  ÈÎ¯cהתורה, ‰ÈÎ¯c")¿»∆»«¿≈

,"ÌBÏL ‰È˙B·È˙ ÏÎÂ (ÌÚ…«¿»¿ƒ∆»»
ÈÓ ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb ÔÎÂ" כן גם ¿≈¿ƒ¬»ƒ»ƒ

ÏÓBbL CBznL ,‡e‰ ÌBÏL»∆ƒ∆≈
'eÎ „ÒÁ הזולת È„ÈÏעם ‡a ∆∆»ƒ≈

·e¯w‰ e‰fL) "ÌBÏLÂ ‰ÂÁ‡«¿»¿»∆∆«≈
ÈÚ‰ ÏL החסד את המקבל ∆∆»ƒ

Èa‰ŒÏÚa˙והצדקה  ÌÚ,לו הנותן ƒ««««ƒ
קירו  של שזהו ושלום ואחווה ב

.('ÚÈtLn'‰ ÌÚ 'Ïa˜n'‰«¿«≈ƒ««¿ƒ«
,¯eav‰ ÌÚ ‰lÙz‰ ÔÈÚ ÔÎÂ¿≈ƒ¿««¿ƒ»ƒ«ƒ
eÏlt˙‰L ,È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯·"¿«ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ¿«¿
,"‰„t" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ."ÈnÚƒƒ¿«∆∆¡«»»
"È·Ïe ÈÏ È‡„t" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿»«ƒƒ¿»«

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'eÎ שאכן למרות ƒ»»
המיוחד  הקשר רש"י בפירוש מבואר

השלום, עם אלו דברים שלושה של

Ùeb‡עדיין  עצמו ‰‡ ˆ¯CÈזה »»»ƒ
ÚecÓ ,BÓˆÚ ‰Ê ˜eÒÙa ¯e‡a≈¿»∆«¿««

‰i„t‰ ÔÈÚ ¯M˜Ó העולם מאומות ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא של ¿«≈ƒ¿««¿ƒ»
ÌÚ ‰lÙ˙e ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯Bza ˜ÒÚ‰ ÌÚ ‡˜Âc«¿»ƒ»≈∆«»ƒ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»ƒ

,¯eav‰ שלושה של הפנימי הקשר מה בביאור צורך יש שעדיין היינו «ƒ
הפדייה? עם דווקא אלו דברים

˙eÏÏk ‰p‰c ÌÈc˜‰·e (·¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»
ÔÈÚ של הכללי ÈÏהתוכן È‡„t" ƒ¿«¿»«ƒƒ

,‡e‰ "˙Bn‡‰ ÔÈaÓ È·Ïe¿»«ƒ≈»À
‰È‰iLֿהקדושֿברוך של שהמצב ∆ƒ¿∆

ישראל, בני בניו, ושל כביכול, הוא,

להיות ÔÈÚיחזור ÈÙÏ BÓk¿ƒ¿≈ƒ¿«
˙eÏb‰ ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ .˙eÏb‰«»¿≈»∆ƒ¿««»

,‡ËÁ‰ ÔÈÚ ÌÚ ¯eL˜ כפי »ƒƒ¿««≈¿
מוסף תפילת בנוסח ≈¿ÈtÓ"ƒשאומרים

"eÈÏb eÈ‡ËÁ6ÏÁ‰ , ¬»≈»ƒ»≈
ÔBL‡¯‰ ‡ËÁ‰Ó בתחילת שהיה ≈«≈¿»ƒ

‰Úc˙,הבריאה, ıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««
ÌÈ‡ËÁ‰ Ïk ¯B˜Ó ‡e‰L7, ∆¿»«¬»ƒ

‰l‡b‰ ÔÈÚL ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ¿««¿À»
מהגלות, היציאה CÈ¯»̂ƒוהפדייה,

˙BÈ‰Ï המצב את Ó‚„a˙שיחזיר ƒ¿¿À¿«
.‡ËÁ‰ ÈÙÏ ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»ƒ¿≈«≈¿

ÈelÚ‰Â ÈepM‰ ‰p‰Â מצב של ¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ
והבריאה  ‰ËÁ‡העולם ÈÙlL∆ƒ¿≈«≈¿

Ô·eÓ ,‡ËÁ‰ È¯Á‡ Èa‚Ï¿«≈«¬≈«≈¿»
L¯„n‰ ¯Ó‡nÓ8, הכתוב על ƒ«¬««ƒ¿»

האלוקות  גילוי (לגבי השירים' ב'שיר

ובבית והשראת  במשכן השכינה

Èp‚Ïהמקדש) È˙‡a"9,Èe‚Ï , »ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
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כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

  פדה בשלום נפשי "ה מאמר ד  ) ג

 ה   .....   ל"ה'תש כסלוי"ט  , שלח פרשת וי קודש -שבתמוצאי  

  וישלח,    רשתפ בת קודששאי שיחת מוצ  )ד

 גכ  ......................................  י"ט כסלו, ה'תש"ל 

 נג   .................  טו ך כר פרשת וישלחשיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גלכ"ק הר רה והת ק עלחלוי יצ טילקו  )ו

 ונ  ...................  "ל זצ ןה רסאואשני  צחקי ילו ר' ובלקמה 

 נח  .............  פרשת וישלח  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 נט  .........  פרשת וישלח לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 צד  ..............  פרשת וישלח לשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 צה   ...................................  פרשת וישלח לשבוע  

 קיא  ..........  פרשת וישלח לשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

 ידק  .......................  מב"ם ון ברלעיית מיו הלכה  )יב

 ם "מבר ירו עיש

 יזק  .........  פרשת וישלח לשבוע  ,םום ליג' פרקי –  ) יג

 צדק  .......  פרשת וישלח לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 יג ר  ............  פרשת וישלח לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 טיר  .................................... י פרק   דניאל ,טמ פרק  ה רמיי

  כליםמסכת  –משניות   )יז

 אכר  ................................................  ביאור קהתי 

 חכר ..................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )יט

 לר  .................................................  יד ףד עדח  ףמד

  : "דחבמתורת רבותינו נשיאי 

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 חנר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

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

    עמוק איש ויאב אור התור  )כב

 סגר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 וסר  ..............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 זסר  .......................................  דק"צמח ה"צר "אדמו

   ואל תרל"ברת שמות  )כה

 ט סר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

    התפילהקונטרס   )כו

 עאר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כז

 ערב  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 עג ר  .............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 עדר  .........................................  א מפרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 ערה   ......................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 עור  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 ה פר  ................  קודש-שבתת חהתורה למנה אקרי  )לב

 פור  .....................  פרשת וישלח לשבוע  וח זמנים ל  ) לג

 פזר  .............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד



l"yz'dו elqk h"i ,glyie zyxt w"y i`ven

היתה" ּבתחּתֹונים היה 10ׁשכינה ׁשאחרּֿכ אּלא , ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָ

נסּתּלקה  עץֿהּדעת חטא ׁשעלֿידי ּבּדבר, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשּנּוי

עלֿידי  ּגם ואחרּֿכ לרקיע, מהארץ ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּׁשכינה

ׁשּנסּתּלקה  עד כּו', ׁשּלאחריֿזה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָהחטאים

מּובן  הּמדרׁש ּומהמׁש הּׁשביעי. לרקיע ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשכינה

,ׁשּממׁשי ּכפי הּדברים, ּתּקּון הּוא ּכיצד ְְְִִִִֵֶַַַַָּגם

ּדֹורֹות) (ּבׁשבעה צּדיקים ׁשבעה ּבאּו ְְְִִִִֶַַַַָָָׁשאחרּֿכ

מּלמעלה  הּׁשכינה את המׁשי מהם אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל

את  ׁשהֹוריד אבינּו מאברהם החל ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָלמּטה,

מׁשה  ׁשּבא עד לּׁשּׁשי, הּׁשביעי מרקיע ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשכינה

חביבין  הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, ׁשהּוא ,11רּבנּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָ

לארץ. מּׁשמים הראׁשֹון, מהרקיע ְִִִִִֵֶַַָָָָָָָוהֹורידּה

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו הּצּוּוי היה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָואחרּֿכ

הּׁשכינה 12ּבתֹוכם" מׁשּכן ׁשּנעׂשה והינּו, , ְְְְְֲִִֶַַַַָָָ

ּגם  מּובן ּומּזה  מּלכּתחּלה . ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבתחּתֹונים

ׁשּיהיה  האּמֹות", מּבין ּולבני לי "ּפדאני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֻענין

ׁשכינה" ׁש"עּקר הּגלּות, לפני ׁשהיה מה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבדגמת

"ּבתחּתֹונים". ְִִַַהיא

ÌÓ‡ הּטעם מהּו ּבאּור, ּדֹורׁש ּגּופא הא »¿»ֵֵַַַַָָ

להיֹות  צריכה ׁשכינה" ְְְִִִִֶַָָׁש"עּקר

ּובאמת  ּדוקא. הּׁשאלה 13ּב"תחּתֹונים" זֹו הרי ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ

(ּכי  הּמקּדׁש לבית ּבנֹוגע הּמל ׁשלמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּׁשאל

ּגם  קאי  ּבתֹוכם" "וׁשכנּתי ּבּמׁשּכן ׁשּכתּוב ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָמה

ּומקּדׁש מקּדׁש, אּקרי "מׁשּכן ׁשהרי הּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָעל

מׁשּכן" על 14אּקרי אלקים יׁשב "האמנם ,( ְְְֱִִִֵֵֵַַָָֹֻ

,יכלּכלּו לא הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים הּנה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהארץ,

הּזה" הּבית ּכי ׁשּכתּוב 15אף ּדמה ּובהקּדים, . ְְְִִִֶֶַַַַַַָ

ּכל  את ּכֹולל זה הרי ,"יכלּכלּו לא ּגֹו' ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ"הּׁשמים

עד  הּׁשמים" ּוׁשמי "ׁשמים הּמדרגֹות ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָּפרטי

העּלּוי  ׁשּתכלית ידּוע והרי העּלּוי, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָלתכלית

האצילּות, עֹולם על קאי "ׁשמים" ְְֲִִִֵַַַָָָָּבענין
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הראשון  המקדש È·Ï˙בית Ú‚Ba¿≈«¿≈
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ÔkLna מק לי דש''ועשו «ƒ¿»
È‡˜ "ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" מכוון ¿»«¿ƒ¿»»≈

È¯‰L ,Lc˜n‰ ÏÚ Ìb«««ƒ¿»∆¬≈
È¯w‡ ÔkLÓ" נקרא,Lc˜Ó ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»
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אותך? להכיל יכול כן המקדש בית
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הּׁשמים"16ּכּמבאר  מן הוי' את "הללּו ,17ּבענין ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹ

נעלה  ענין הּוא הּׁשמים" ׁש"ׁשמי מּובן, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּומּזה

מעֹולם  ׁשּלמעלה העֹולמֹות על ׁשּקאי ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָיֹותר,

האיןֿסֹוף'. 'עֹולמֹות ּבׁשם ּׁשּנקראים ְְֲִִִֵֵֶָָָָהאצילּות,

לא  הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים "הּנה נאמר זה ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹועל

ׁשכינה". "עּקר ׁשם ׁשּיהיה ׁשּי ׁשּלא ,"ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹיכלּכלּו

הּזה" הּבית ּכי "אף – ּבמּכלֿׁשּכן מּובן .18ּומּזה ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבביתֿ הּזה", "ּבּבית הּנה ְְִִִֵֵֵֶַַַַַואףֿעלּֿפי ֿכן,

ענין  ׁשּזהּו הּׁשכינה, הׁשראת היתה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָהּמקּדׁש,

ולכאֹורה  "ּבתחּתֹונים". ּדוקא ׁשכינה" ְְְְְִִִִַַַַָָָ"עּקר

להיֹות  יכֹול ואי ּבזה, הּמענה מהּו ּבאּור, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָצרי

אּלא  ,"יכלּכלּו לא הּׁשמים ּוׁשמי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁש"הּׁשמים

לא  הּוא ּבבאּור הּצר ואדרּבה, הּזה". ְְְִֵֶֶַַַַַַָֹֹ"הּבית

לּׁשכינה  ּבנֹוגע אּלא ׁשכינה", ל"עּקר ּבנֹוגע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָרק

ׁשּתהיה  יּתכן אי ׁשהיא), ּדרּגה (ּבאיזֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבכלל

ּבביתֿהּמקּדׁש ּגׁשמי, ּבמקֹום וׁשֹוכנת ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָקׁשּורה

– לפניֿזה ועלּֿדרֿזה ואבנים, מעצים ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנעׂשה

מק  ("ּדאקרי "וׁשכנּתי ּבּמׁשּכן נאמר ׁשעליו ּדׁש", ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מי"ג  ׁשּנעׂשה ּדברים 20(ט"ו 19ּבתֹוכם"), ( ְְֲִִֶַָָָ

ענינים  העֹולם, עניני הם ׁשּכּלם ּבּמדרׁש) ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ(ׁשּנמנּו

ּדוקא  (ואדרּבה, ּוגבּול ּבמּדה ׁשהם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּגׁשמּיים

ּכּמבאר  הּמׁשּכן, ענין להיֹות יכֹול היה ּכזה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבאפן

אי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה מקֹומֹות), ְְְְִֵֵַָָָּבכּמה

ׁשכינה  ּובפרט רּוחני, ענין ׁשם להיֹות ְְְְְִִִִִֶָָָָָָאפׁשר

ּומקּדׁש. ּבמׁשּכן ׁשהיא) ּדרגה ְְְְְִִִֵֶַָָָ(ּבאיזֹו

לבאר 21ידּוע p‰Â‰ג) ׁשרֹוצים זה 22ׁשּיׁש ענין ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

לענין  ּבנֹוגע הּמבאר ְְְְִֵֶֶַַַַָֹעלּֿדר

רק  אּלא (ּדאלקּות), הענין עצם ׁשאינּה ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנבּואה,

הּכתּוב  מּלׁשֹון 23ּכלׁשֹון אדּמה", הּנביאים "ּוביד ְְְְֲִִִִֶַַַַָ
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ועוד.16) א'שלב. ע' ח"ג א'ו. ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ב. סה, דא"ח עם סידור א.17)ראה קמח, מצו"ד 18)תהלים ראה

עה"פ. ר"פ 19)ומצו"צ התוס' מבעלי זקנים ודעת פירש"י א. קמח, ח"ב זהר יג. פ"ד, שהש"ר ה. תרומה תנחומא ראה

ג.20)תרומה. שם, יקר כלי ז. כה, תרומה בחיי להצ"צ 21)ראה ביאוה"ז ואילך. א קעח, ויצא אוה"ת ראה – לקמן בהבא

(ספר  תשי"ג בשלום פדה ד"ה גם וראה שם. תרמ"ג המאמרים ספר ואילך. סג ע' תר"ל המאמרים ספר ואילך. קג ע' ח"א

ואילך). נא ע' תשי"ג 22.141)המאמרים ע' חי"ט שיחות בלקוטי הנסמן יא.23)ראה יב, הושע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החסידות בתו nk16·‡¯עשיה) הכתוב ÔÈÚaרת של הפנימית המשמעות «¿…»¿ƒ¿«

"ÌÈÓM‰ ÔÓ 'ÈÂ‰ ˙‡ eÏÏ‰"17,האצילות לעולם הכוונה ש'שמים' «¿∆¬«»ƒ«»«ƒ
"ÌÈÓM‰ ÈÓL"L ,Ô·eÓ ‰fÓe סתם מ'שמים' למעלה ‰e‡שהם ƒ∆»∆¿≈«»«ƒ

È‡wL ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ המכוון˙BÓÏBÚ‰ ÏÚ העליונים הרוחניים ƒ¿»«¬∆≈∆»≈«»»
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»¬ƒ
˙BÓÏBÚ' ÌLa ÌÈ‡¯˜pM∆ƒ¿»ƒ¿≈»

'ÛBÒŒÔÈ‡‰ מ'סדר למעלה שהם »≈
Ó‡¯השתלשלות'. ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«

ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰ ‰p‰"ƒ≈«»«ƒ¿≈«»«ƒ
CiL ‡lL ,"EeÏkÏÎÈ ‡Ï לא …¿«¿¿∆…«»

ÌLייתכן  ‰È‰iL והן ב'שמים' הן ∆ƒ¿∆»
של  הגילוי השמים' »wÚ"ƒ¯ב'שמי

ŒÏkÓa Ô·eÓ ‰fÓe ."‰ÈÎL¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ»
"‰f‰ ˙Èa‰ Èk Û‡" Y ÔkL18 ∆≈«ƒ««ƒ«∆

שבהם  עליונים עולמות אם לכאורה, כי

יכולים  לא בגלוי מאירה האלוקות

כלֿשכן  שכינה', ל'עיקר כלים להיות

ורוחני  גשמי עולם שהוא הזה שהעולם
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והשראת  לגילוי ה'כלי' להיות יכול
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Œ˙È·a ,"‰f‰ ˙Èaa" ‰p‰ƒ≈««ƒ«∆¿≈

,Lc˜n‰ העולם מכללות בשונה «ƒ¿»
‰ÈÎM‰,הזה  ˙‡¯L‰ ‰˙È‰»¿»«¿»««¿ƒ»

"‰ÈÎL ¯wÚ" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ«¿ƒ»
"ÌÈBzÁ˙a" ‡˜Âc בתוך «¿»««¿ƒ

התחתון. הזה העולם של המציאות

e‰Ó ,¯e‡a CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ≈«
CÈ‡Â ,‰Êa ‰Ún‰ אכןÏBÎÈ ««¬∆»∆¿≈»

ÈÓLe ÌÈÓM‰"L ˙BÈ‰Ïƒ¿∆«»«ƒ¿≈
‡l‡ ,"EeÏkÏÎÈ ‡Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ…¿«¿¿∆»

"‰f‰ ˙Èa‰" יהיה דווקא הוא ««ƒ«∆
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הוא  ÏÏÎaהדבר ‰ÈÎMÏ Ú‚Ba¿≈««¿ƒ»ƒ¿»
CÈ‡ ,(‡È‰L ‰b¯c BÊÈ‡a)¿≈«¿»∆ƒ≈
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BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,(˙BÓB˜Ó¿¿ƒ¿»≈
ÌL ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈∆¿»ƒ¿»

הגשמית  ¯ÈÁeבמציאות ÔÈÚƒ¿»»ƒ
(BÊÈ‡aבכלל, ‰ÈÎL Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ»¿≈

ÔkLÓa (‡È‰L ‰‚¯c«¿»∆ƒ¿ƒ¿»
?Lc˜Óeƒ¿»

Úe„È ‰p‰Â החסידות 21‚) בתורת ¿ƒ≈»«
דיבורֿהמתחיל (וראה  במאמר גם

מלכות' ב'דבר לאור שיוצא 'קטנתי'

דיבורֿ זה, שמאמר ויצא לפרשת

המשך  הוא בשלום', 'פדה המתחיל

Ï·‡¯אליו) ÌÈˆB¯L LiL22 ∆≈∆ƒ¿»≈
‰Ê ÔÈÚ השכינה השראת של ƒ¿»∆

גשמית, במציאות ∆∆»C¯cŒÏÚבמקדש,
¯‡·n‰ מקומות Ú‚Baבכמה «¿…»¿≈«

,‰‡e·p‰ ÔÈÚÏ השראת היינו ¿ƒ¿««¿»
הנבואה  בעת הנביא על השכינה

ÔÈÚ‰ ÌˆÚ dÈ‡L∆≈»∆∆»ƒ¿»
,(˙e˜Ï‡c) שעצמות הכוונה שאין ∆¡…

הנביא  על שורה «∆‡l‡האלוקות
היא  הנביא על האלוקות ̄»˜הארת

·e˙k‰ ÔBLÏk23 הושע בנבואת ƒ¿«»
,"‰n„‡ ÌÈ‡È·p‰ „È·e"¿««¿ƒƒ¬«∆

,eÈ‰Â ,ÔBÈÓc ÔBLlÓ והכוונה ƒ¿ƒ¿¿«¿
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l"yz'dח elqk h"i ,glyie zyxt w"y i`ven

וענין  ּבלבד. והארה זיו רק ׁשּזהּו והינּו, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּדמיֹון,

ּבאפן  לא – לדעּתם – הּנביא אצל היה ּגּופא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזה

ענין  ּכללּות ּבדגמת רק אּלא כּו', עּמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּמתאחד

ׁשּדרׁשּו (ּכפי ּדוקא יׂשראל ּבארץ הּנבּואה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּגּלּוי

הּפסּוק 24ּבּגמרא  ּגֹו'),25על ה' דבר היה היה ְְַַַַָָָָָָֹ

לגּלּוי  ּכלי היא יׂשראל ׁשארץ ּבאפן זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָֹׁשאין

ּוכמֹו לּנׁשמה, ּכלי הּוא ׁשהּגּוף ּכמֹו ְְְְְִֶַַַָָָהּנבּואה,

מתאחד  ׁשהּכלי האֹור, לגּבי הּכלי ענין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָּכללּות

מקֹום  הּוא יׂשראל ׁשארץ רק אּלא האֹור, ְִִֵֶֶֶֶַָָָָעם

לזה, הּדגמא וכּידּוע הּנבּואה. לגּלּוי ְְְְְִֶַַַַַָָָָָֻֻהּמכׁשר

ּדאף  הּיד, אצּבעֹות עלֿידי ּדברֿׂשכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָמּכתיבת

עלֿידי  להיֹות יכֹולה ּדברֿׂשכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשּכתיבת

הרגל, אצּבעֹות עלֿידי ולא ּדוקא, הּיד ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹאצּבעֹות

ּדברֿׂשכל, לכתיבת ּכלל ׁשּיכּות להן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאין

נע  הּיד ׁשאצּבעֹות ּבאפן זה אין ׂשֹות מּכלֿמקֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

להן  אין הּיד אצּבעֹות (ׁשהרי הּׂשכל לאֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכלי

ּכפי  ּכלל חּלּוק ּבהן ואין לּׂשכל, ּכלל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיכּות

לאחר  אֹו הּכתיבה ּבׁשעת הּכתיבה, לפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשהן

לכתיבת  הּמכׁשר מקֹום רק הן אּלא ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻהּכתיבה),

ענין  את לבאר רֹוצים הם ּכזה ּובאפן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּׂשכל.

זה  ׁשאין ּבביתֿהּמק ּדׁש, הּׁשכינה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהׁשראת

וגם  ּבלבד, מכׁשר מקֹום רק אּלא ּכלי, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻּבבחינת

והארה  זיו אּלא כּו', העצם לענין ּביחס ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלא

הּנבּואה. ּבענין ּכמֹו ְְְְְִִַַַָּבלבד,

Ï·‡,האמּור ּבאפן זה ׁשאין היא הּמסקנא ¬»ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  ּבּנבּואה, ְְְֲִַַַַַַָָָאפילּו

ׁשּבּנבּואה  אמת הן ּדהּנה, לביתֿהּמקּדׁש. ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבנֹוגע

ׁש"ּכל  לפי והינּו אדּמה", הּנביאים "ּביד ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָּכתיב
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רע"א.24) קמא, זח"א א. יב, בא מכילתא ה. בא תנחומא וראה שם. וברש"י א כה, ג.25)מו"ק א, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא בלבד כדימיון נחשבת הזו וההתגלות שההארה הארה e‰fLבכך ∆∆

והיא  מצומצמת ומאד Ïa·„מועטת ‰¯‡‰Â ÂÈÊ האלוקות.¯˜ מעצמיות «ƒ¿∆»»ƒ¿«
‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚÂ זו מועטת הארה ÌzÚ„Ïעצמו - ‡È·p‰ Ïˆ‡ ‰È‰ ¿ƒ¿»∆»»»≈∆«»ƒ¿«¿»

,'eÎ BnÚ „Á‡˙nL ÔÙ‡a ‡Ï מתלבש - האלוקי שהאור באופן לא …¿…∆∆ƒ¿«≈ƒ
המהות  עם ומתאחד בפנימיות בנביא

עצמו  הנביא של ¯˜והמציאות ‡l‡∆»«
Èelb ÔÈÚ ˙eÏÏk ˙Ó‚„a¿À¿«¿»ƒ¿«ƒ
‡˜Âc Ï‡¯NÈ ı¯‡a ‰‡e·p‰«¿»¿∆∆ƒ¿»≈«¿»

‡¯Óba eL¯cL ÈÙk)24ÏÚ ¿ƒ∆»¿«¿»»«
˜eÒt‰25'‰ ¯·„ ‰È‰ ‰È‰ «»»…»»¿«

'Bb אבא שרבי מסופר שם בגמרא

היה  שראוי ואמר הונא רב את הספיד

בבבל, שהיה אלא שכינה עליו שתשרה

ישראל, בארץ אלא שורה השכינה ואין

דבר וש  היה 'היה נאמר הרי כך, על אלו

בארץ  הכהן בוזי בן יחזקאל אל ה'

בבל, גם נבואה יש כן ואם כשדים'

אבל  בעבר, היה, היה זה שדבר ותירצו

בארץ  רק היא הנבואה מכן לאחר

Ê‰ישראל  ÔÈ‡L דווקא ), הנבואה ∆≈∆
ישראל  ı¯‡Lבארץ ÔÙ‡a¿…∆∆∆∆

ÈÏk ‡È‰ Ï‡¯NÈ ומתאים ראוי ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
Ûeb‰L BÓk ,‰‡e·p‰ Èel‚Ï¿ƒ«¿»¿∆«

‰ÓLpÏ ÈÏk ‡e‰ הנשמה ולכן ¿ƒ«¿»»
את  ו'ממלאה בפנימיות בגוף מתלבשת

‰ÈÏkהגוף', ÔÈÚ ˙eÏÏk BÓÎe¿¿»ƒ¿««¿ƒ
,¯B‡‰ Èa‚Ï וכלים אורות בין היחס ¿«≈»

כזה  הוא כללי ÈÏk‰L∆«¿ƒבאופן
,¯B‡‰ ÌÚ „Á‡˙Ó מאחר כלומר, ƒ¿«≈ƒ»

לקלוט  ומתאים ראוי הוא שהכלי

האור  הרי האור, את בתוכו ולהכיל

פנימית  בהתלבשות בכלי מתלבש

הנשמה  (בהתלבשות איתו ומתאחד

הנבואה ‡l‡בגוף) של המשמעות ∆»
היא  ישראל בארץ ı¯‡Lדווקא ˜«̄∆∆∆

¯LÎn‰ ÌB˜Ó ‡e‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«À¿»
‰e·p‡‰.ומוכן  Èel‚Ï¿ƒ«¿»

˙·È˙kÓ ,‰ÊÏ ‡Ó‚c‰ Úe„iÎÂ¿«»««À¿»»∆ƒ¿ƒ«
ÏÎNŒ¯·c נייר גבי על שכלי רעיון ¿«≈∆

ÏÎNŒ¯·cוכדומה  ˙·È˙kL Û‡c ,„i‰ ˙BÚaˆ‡ È„ÈŒÏÚ אכן «¿≈∆¿¿«»¿«∆¿ƒ«¿«≈∆
È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ ,‡˜Âc „i‰ ˙BÚaˆ‡ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿«¿≈∆¿¿«»«¿»¿…«¿≈

Ô‰Ï ÔÈ‡L ,Ï‚¯‰ ˙BÚaˆ‡ הרגל È˙ÎÏ·˙לאצבעות ÏÏk ˙eÎiL ∆¿¿»∆∆∆≈»∆«»¿»ƒ¿ƒ«
˙BNÚ „i‰ ˙BÚaˆ‡L ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÏÎNŒ¯·c¿«≈∆ƒ»»≈∆¿…∆∆∆¿¿«»«¬

ÈÏk ומתאים ‰i„ראוי ˙BÚaˆ‡ È¯‰L) ÏÎO‰ ¯B‡Ï המהות מצד ¿ƒ¿«≈∆∆¬≈∆¿¿«»
עצמן  האצבעות ÏÎOÏשל ÏÏk ˙eÎiL Ô‰Ï ÔÈ‡ היד אצבעות וכמובן, ≈»∆«»¿»«≈∆

שכליים, רעיונות ולהכיל לקלוט 'כלי' לא Ô‰aהן ÔÈ‡Â היד באצבעות ¿≈»∆
˜elÁ הבדלB‡ ‰·È˙k‰ ˙ÚLa ,‰·È˙k‰ ÈÙÏ Ô‰L ÈÙk ÏÏk ƒ¿»¿ƒ∆≈ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

‰·È˙k‰ ¯Á‡Ï שהאצבעות מאחר ¿«««¿ƒ»
השכל  אין לשכל, 'כלי' לא הן עצמן

בפנימיות, בהן ומשפיע. ופועל מתלבש

הבדל  שום היד באצבעות אין ולכן

כדי  תוך הכתיבה, לפני בין שינוי  ושום

הכתיבה  אחרי או ‰Ôהכתיבה ‡l‡ ,(∆»≈
¯LÎn‰ ÌB˜Ó בהן ¯˜ ויש ומוכן «»«À¿»

המעשית  האפשרות »È˙ÎÏƒ¿ƒ·˙את
.ÏÎO‰«≈∆
Ì‰ ‰Êk ÔÙ‡·e שמסבירים אלו ¿…∆»∆≈

באופן  הנביא על האלוקות הארת את

לעיל  ‡˙האמור ¯‡·Ï ÌÈˆB¯ƒ¿»≈∆
Œ˙È·a ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿ƒ»¿≈
˙ÈÁ·a ‰Ê ÔÈ‡L ,Lc˜n‰«ƒ¿»∆≈∆ƒ¿ƒ«

,ÈÏk שהמציאות הכוונה שאין ¿ƒ
אכן  היא המקדש בית של הגשמית

את  ולהכיל לקלוט ומתאים ראוי 'כלי'

האלוקות ÌB˜Óעצמיות ˜¯ ‡l‡∆»«»
¯LÎÓ לקבל מסוגל שלמעשה ומוכן À¿»

אלוקות Ì‚Âגילוי ,„·Ïa דעה לפי ƒ¿«¿«
בבית  השכינה והשראת גילוי זו,

היא  ÔÈÚÏהמקדש ÒÁÈa ‡Ï…¿««¿ƒ¿«
,'eÎ ÌˆÚ‰ לעצמיות הכוונה אין »∆∆

Â‰‡¯‰האלוקות  ÂÈÊ ‡l‡ מועטת ∆»ƒ¿∆»»
‰‡e·p‰ ÔÈÚa BÓk ,„·Ïaƒ¿«¿¿ƒ¿««¿»
עצמות  הנביא על שורה הייתה שלא

מועטת  הארה רק אלא האלוקות

ומצומצמת.

‡˜Òn‰ Ï·‡ החסידות בתורת ¬»««¿»»
,¯eÓ‡‰ ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡L ‡È‰ƒ∆≈∆¿…∆»»

‰‡e·pa eÏÈÙ‡ בנבואה שגם ¬ƒ«¿»
השכינה  שלמעשה מי רק איננו הנביא

ראוי  כלי אכן הוא אלא עליו שורה

«»¿«»»»»¿nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰לכך,
Lc˜n‰Œ˙È·Ï Ú‚Ba שהוא ¿≈«¿≈«ƒ¿»

ומבאר. שממשיך כפי אלוקות, לגילוי מתאים ו'כלי' ראוי מקום בוודאי

aL ˙Ó‡ Ô‰ ,‰p‰c,"‰n„‡ ÌÈ‡È·p‰ „Èa" ·È˙k ‰‡e·p ¿ƒ≈≈¡∆∆«¿»¿ƒ¿««¿ƒƒ¬«∆
'כלי' אינו שהנביא מפני כדימיון רק הוא הנבואה שעניין מכך להסיק אין אבל

שהובאה  כשיטה מועטת, והארה זיו רק יש הנבואה שבגילוי ומשום לנבואה
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ּבכה" נתנּבאּו רּבנּו) מּמׁשה (חּוץ ,26הּנביאים ְְְְִִִִֵֶַַַֹֹ

הּנביאים  ּדרּגת ׁשּזֹוהי הּמלכּות, ספירת על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָּדקאי

הּמלכּות. מּבחינת היתה ׁשּנבּואתם ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָהאחרֹונים

מּבחינת  הּוא הּנבּואה ענין ּכללּות ּכלל, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָּובדר

מּגּופא"27נצחֿוהֹוד  "לבר ׁשהן נאמר 28, ולכן , ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָ

אבל  אדּמה", הּנביאים) ("ּביד הּלׁשֹון זה ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָעל

"אדּמה" ענין הּנביא אצל היה ׁשּבֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהאפן

הּוא  הּמלכּות), מּבחינת אֹו נצחֿוהֹוד ְְְְִִִִֵַַַַַ(מּבחינת

מהּות  ּגּלּוי והינּו, הענין, ואיכּות מציאּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָּבעצם

זה  וענין מּמּנּו). וזיו הארה רק (לא והּזיו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹהאֹור

מכׁשר  רק ׁשהּוא ּבאפן רק לא הּנביא, אצל ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻהיה

לרּבי  הּקדּׁשה' ּב'ׁשער ׁשּכתּוב ּכמֹו אּלא ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻלזה,

ויטל  מיחד 29חּיים היה ׁשהּנביא ׁשעלֿידיֿזה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּגּלּוי  לֹו נמׁש אזי העליֹונֹות, ספירֹות ְְְֲִִִֶֶֶַַָָהעׂשר

ּבׂשכל  לֹו ׁשּנחקקה ּבאפן ּכמֹוהּנבּואה ׁשּזהּו ֹו, ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַָָֹ

ׁשּנּוי  יׁש ׁשאכן הּמח, ּבכלי הּׂשכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהתלּבׁשּות

ׁשהׂשּכיל  ּולאחר ׁשהׂשּכיל לפני ּבין הּמח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹּבכלי

ּבנֹוגע  – ּובהֹוספה – הּוא וכן ׁשּמׂשּכיל. ְְְְְִֵֵֶַַָָָָּובׁשעה

ׁשהׁשראת  ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹלביתֿהּמקּדׁש,

ּכלי  ׁשל ּבאפן היתה ּבביתֿהּמקּדׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹהּׁשכינה

מּזה, יתרה אּלא ּכאחד, ׁשּמתאחדים ועד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלאֹור,

הארה  ׁשל ענין אינֹו ׁשּבביתֿהּמקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּגּלּוי

איןֿסֹוף, עצמּות ּבחינת ּגּלּוי אּלא ּבלבד, ְְְְִִִִֵֶַַַָוזיו

ּוׁשמי  הּׁשמים "הּנה ׁשלמה, מׁשאלת ּגם ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹּכּמּובן

ׁשּמּזה  הּזה", הּבית ּכי אף ,יכלּכלּו לא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּׁשמים

למעלה  הּוא ׁשּבביתֿהּמק ּדׁש ׁשהּגּלּוי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָמּובן

מ'עֹולמֹות  ּולמעלה ("ׁשמים") האצילּות ְְֲִִֵֵַַָָָָָמעֹולם
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מטות.26) ר"פ ופירש"י וש"נ.27)ספרי שצו. ע' תרפ"ב המאמרים ספר א. דרוש הקודש רוח שער א. לה, זח"ג ראה

רפ"ד.28) וזו"ן) או"א הולדת (שער טז שער חיים עץ ה.29)ראה שער ג חלק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אחרת  מסיבה 'אדמה' נקרא הנבואה גילוי אלא ונדחתה, ÈÙÏלעיל eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

"‰Îa e‡a˙ (ea¯ ‰LnÓ ıeÁ) ÌÈ‡È·p‰ Ïk"L26, על ∆»«¿ƒƒƒ…∆«≈ƒ¿«¿¿…
ז"ל  חכמינו אמרו משה" אל ה' ציווה אשר הדבר "זה מטות) (בפרשת הכתוב

ואילו  ה'' אמר ב'כה פותחות שלהם והנבואות ב'כה' נתנבאו הנביאים שכל

על  ומוסבר ב'זה', נתנבא רבינו משה

המתייחס  לשון הוא ש'זה' כך

('מראה  וגלוייה ברורה למציאות

'כה' ואילו זה') ואומר באצבעו

ונסתרת  מצומצמת למציאות מתייחס

È‡˜c היא ÈÙÒ¯˙והכוונה ÏÚ ¿»≈«¿ƒ«
,˙eÎÏn‰ התגלתה היא שרק ««¿

‰ÌÈ‡È·pלנביאים  ˙b¯c È‰BfL∆ƒ«¿««¿ƒƒ
ÌÈB¯Á‡‰ יחזקאל ירמיהו, ישעיהו, »«¬ƒ

עשר  ‰È˙‰ותרי Ì˙‡e·pL∆¿»»»¿»
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓ הספירה ƒ¿ƒ«««¿

עשר  מבין ביותר והתחתונה האחרונה

העליונות. ÏÏk,הספירות C¯„·e¿∆∆¿»
‡e‰ ‰‡e·p‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««¿»
המלכות, מספירת נעלה יותר ממקור

נמוכות  יותר בדרגות מדובר עדיין אבל

והנבואה  יותר, נעלות לדרגות יחסית

B‰ÂŒÁˆ„היא  ˙ÈÁaÓ27, ƒ¿ƒ«≈«¿
Ô‰L'אליהו ב'פתח כנאמר ספירות, ∆≈

"‡ÙebÓ ¯·Ï"28 עצמו לגוף חוץ ¿«ƒ»
הספירות  נמשלו שם אליהו (במאמר

שעיקר  שם ומבואר האדם, לגוף

הם  ותפארת גבורה חסד, שהן המידות

וע  הידיים נצח כנגד ואילו הגוף, יקר

מחוץ  שהן השוקיים כנגד הן והוד

יותר  לדרגה ושייכות עצמו לגוף

Ê‰נמוכה), ÏÚ ¯Ó‡ ÔÎÏÂ גילוי ¿»≈∆¡««∆
בעת  הנביא על האלוקות והארת

("Èa„הנבואה  ÔBLl‰«»¿«
Ï·‡ ,"‰n„‡ (ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ¬«∆¬»
‡È·p‰ Ïˆ‡ ‰È‰ BaL ÔÙ‡‰»…∆∆»»≈∆«»ƒ
ŒÁˆ ˙ÈÁaÓ) "‰n„‡" ÔÈÚƒ¿«¬«∆ƒ¿ƒ«≈«

„B‰Â כללי באופן הנבואה דרגת שזו ¿
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓ B‡ דרגת שזו ƒ¿ƒ«««¿

אחרונים  נביאים של ‰ÔÈÚהנבואה ˙eÎÈ‡Â ˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚa ‡e‰ ,(¿∆∆¿ƒ¿≈»ƒ¿»
בנביא, ומאירה המתגלית האלוקות e‰Ó˙של Èelb ,eÈ‰Â של העצמיות ¿«¿ƒ«

ÂÈf‰Â ¯B‡‰ המתגלה‰¯‡‰ ˜¯ ‡Ï) ומצומצמת בלבד ÂÈÊÂמועטת »¿«ƒ…«∆»»¿ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ .(epnÓ האלוקות מהות התגלות ‰È·p‡,של Ïˆ‡ ‰È‰ ƒ∆¿ƒ¿»∆»»≈∆«»ƒ

‡e‰L ÔÙ‡a ˜¯ ‡Ï הנביא·e˙kL BÓk ‡l‡ ,‰ÊÏ ¯LÎÓ ˜¯ …«¿…∆∆«À¿»»∆∆»¿∆»

ÏËÈÂ ÌÈiÁ Èa¯Ï '‰M„w‰ ¯ÚL'a29‡È·p‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ¿«««¿À»¿«ƒ«ƒƒ«∆«¿≈∆∆«»ƒ
,˙BBÈÏÚ‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ „ÁÈÓ ‰È‰ פנימיות של התחברות גורם »»¿«≈»∆∆¿ƒ»∆¿

אור  תוספת ממשיך זה ידי ועל אחרת ספירה לפנימיות אחת »¬‡ÈÊספירה
BÏ CLÓ'ה'יחודים את הפועל ÔÙ‡aלנביא ‰‡e·p‰ Èelb ƒ¿«ƒ«¿»¿…∆

BÏÎNa BÏ ‰˜˜ÁpL ומתחברת ∆∆¿¿»¿ƒ¿
חזק, בחיבור BÓkאיתו e‰fL∆∆¿

Án‰ ÈÏÎa ÏÎO‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«≈∆ƒ¿≈«…«
פנימית, והתלבשות התחברות שהיא

ÈepL LÈ ÔÎ‡L בעקבות ∆»≈≈ƒ
זו  ÔÈaהתלבשות Án‰ ÈÏÎaƒ¿≈«…«≈

¯Á‡Ïe ÏÈkN‰L ÈÙÏƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿««
ÏÈkNnL ‰ÚL·e ÏÈkN‰L∆ƒ¿ƒ¿»»∆«¿ƒ
באצבעות  שכלי רעיון מכתיבת בשונה

התלבשות  איננה אכן שהיא היד

שלא  דבר באצבעות, השכל של פנימית

על  פנימית השפעה לה ואין יתכן,

לעיל. כמבואר האצבעות,

,‰ÙÒB‰·e Y ‡e‰ ÔÎÂ עוד היינו ¿≈¿»»
- הנבואה בנושא מאשר »≈¿Ú‚Baיותר

„·Ïa BÊ ‡lL ,Lc˜n‰Œ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»∆…ƒ¿«
Œ˙È·a ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰L∆«¿»««¿ƒ»¿≈
ÈÏk ÏL ÔÙ‡a ‰˙È‰ Lc˜n‰«ƒ¿»»¿»¿…∆∆¿ƒ

,¯B‡Ï בית של הגשמית שהמציאות »
ומתאים  ראוי כלי הייתה אכן המקדש

של  האור את ולהכיל ולקלוט לקבל

האלוקות  »¿ÚÂ„עצמיות
„Á‡k ÌÈ„Á‡˙nL היה והגילוי ∆ƒ¿«¬ƒ¿∆»

האור  שמציאות עד פנימית בהתלבשות

כזו  במידה הכלי מציאות עם התאחדה

אחת, למציאות הפכו והכלי שהאור

Èelb‰L ,‰fÓ ‰¯˙È ‡l‡∆»¿≈»ƒ∆∆«ƒ
ÔÈÚ BÈ‡ Lc˜n‰Œ˙È·aL∆¿≈«ƒ¿»≈ƒ¿»

„·Ïa ÂÈÊÂ ‰¯‡‰ ÏL מעצמיות ∆∆»»¿ƒƒ¿«
האיר ‡l‡האלוקות, המקדש בבית ∆»

,ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ˙ÈÁa Èelbƒ¿ƒ««¿≈
‰ÓÏL ˙Ï‡LÓ Ìb Ô·enk«»«ƒ¿≈«¿……

בתמיהה, ‰ÌÈÓMשאמר ‰p‰"ƒ≈«»«ƒ
,EeÏkÏÎÈ ‡Ï ÌÈÓM‰ ÈÓLe¿≈«»«ƒ…¿«¿¿

,"‰f‰ ˙Èa‰ Èk Û‡ לא השמים' ושמי 'שמים' של עליונות דרגות אם «ƒ««ƒ«∆
עצמיות  לגילוי כלי יהיה כן המקדש שבית ייתכן איך אותך, להכיל יכולות

זו fnL‰האלוקות  בלשון המלך שלמה של Èelb‰Lמהתמיהה Ô·eÓ ∆ƒ∆»∆«ƒ
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Lc˜n‰Œ˙È·aL האלוקי האור ∆¿≈«ƒ¿»¿«¿»≈»»¬ƒ

בעולם  שמאיר האלוקי מהאור יותר נעלה הוא המקדש בבית שהאיר
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l"yz'dי elqk h"i ,glyie zyxt w"y i`ven

אפילּו והרי הּׁשמים"), ("ׁשמי ְֲֲִִֵֵֵַַַָָהאיןֿסֹוף'

הּקו  הארת רק יׁש האצילּות אּלא 30ּבעֹולם , ְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

אֹור  ּבדגמת האצילּות עֹולם עם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָֻׁשּמתאחדת

וגרמֹוהי  איהּו חד, וחּיֹוהי ׁש"איהּו ועד ְְְְְִִִִִֶַַַַּוכלי,

נעלה 31חד" היה ׁשּבביתֿהּמקּדׁש הּגּלּוי ואּלּו , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּנקרא  מה ׁשּזהּו הּׁשמים ", מ"ׁשמי אפילּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָיֹותר

"ׁשכינה" רק (לא ׁשכינה" "עּקר ּבׁשם ְְְְִִִִֵַַַָָָֹּבּמדרׁש

מהּגּלּוי  יֹותר ּגּלּוי ׁשל ּבאפן והיה ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹסתם),

ּוב'עֹולמֹות  האצילּות ּבעֹולם ְְְֲִֵָָָּדאֹורֿאיןֿס ֹוף

מהֿ ּכלי, מּלׁשֹון ,"יכלּכלּו ׁש"לא ְְְְְִִֵֶַַָֹהאיןֿסֹוף',

ׁשל  ּבאפן ׁשהּוא הּזה", "הּבית ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשאיןּֿכן

ׁשּלמעלה  לּגּלּוי ּכלי ׁשהּוא – "יכלּכלּו"ְְְְְְִִֶֶַַַָ

ׁשּזהּו האיןֿסֹוף', ו'עֹולמֹות האצילּות ְֲִֵֵֶֶָָָָמעֹולם

אי ּבאּור צרי ואםּֿכן, ׁשכינה". "עּקר ְְְִִִִִֵֵֵַַָָענין

מקֹום  ּובפרט הּמקֹום, ׁשּבענין להיֹות ְְְְִִִֶַַָָָָיכֹול

"ּדירה", ׁשל לאפן עד אלקּות ּגּלּוי יהיה ְְְֱִִִִֶֶֶַַָֹֹּגׁשמי,

"ּדירה  ּבתחּתֹונים", ׁשכינה "עּקר ענין זהּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשהרי

ּבתחּתֹונים" יתּבר .32לֹו ְְְִִֵַָ

ּכתיב ‡Cד) ּדהּנה הּוא, מ 33הענין קֹום "הּנה «ְְְִִִִֵֵָָָ

ּבאפן  הּוא ׁשה"ּמקֹום" (והינּו, ְְְִִֶֶַַָֹאּתי"

ׁשכינה"), "עּקר ׁשם להיֹות יכֹול ׁשּלכן ְְְִִִִִֵֶַָָָָּד"אּתי",

ּבמדרׁש טפל 34ואיתא אני ואין לי, טפלה "אתרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָָָָ

ּבזה. החּדּוׁש מהּו מּובן, אינֹו ולכאֹורה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָלאתרי".
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פל"ח.30) ח"א תער"ב המשך ב). (קלא, ס"כ אגה"ק תניא ס"כ.31)ראה אגה"ק ב). (ג, בהקדמה ת 32)תקו"ז נחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. כא.33)בחוקותי לג, ו.34)תשא פמ"ה, שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'סדר  של הכלליים העולמות ארבעת מבין והנעלה הראשון האצילות,

נקרא (השתלשלות  האצילות ÏÚÓÏe‰ועולם ("ÌÈÓL"˙BÓÏBÚ'Ó »«ƒ¿«¿»≈»
'ÛBÒŒÔÈ‡‰ מ'סדר למעלה שהם האצילות מעולם שלמעלה העולמות »≈

נקראים  אלו (ועולמות ‰ÌÈÓM",השתלשלות' ÈÓL"'שמים' מעל היינו ¿≈«»«ƒ
ÌÏBÚaסתם  eÏÈÙ‡ È¯‰Â ,(«¬≈¬ƒ¿»

˙eÏÈˆ‡‰ מאוד נעלה עולם שהוא »¬ƒ
Âw‰ ˙¯‡‰ ˜¯ LÈ30, האור ≈«∆»«««

לברוא  (כדי והאיר שחזר האלוקי

אחרי  מוגבלים) ונבראים עולמות

אור  של והעיקרי הראשון הצמצום

האור  דרגת מבחינת ואםֿכן האיןֿסוף

הוא  האצילות בעולם המאיר האור הרי

האלוקות  מעצמיות בלבד הארה

נקרא  הקו שאור בחסידות (וכמוסבר

ו'חוט') דק' Á‡˙nL„˙'קו ‡l‡∆»∆ƒ¿«∆∆
ה'קו' אור של זו ÌÏBÚהארה ÌÚƒ»

ÈÏÎe ¯B‡ ˙Ó‚„a ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿À¿«¿ƒ
האצילות הארה  בעולם מאירה זו

כדי  עד פנימית ובהתלבשות בגילוי

האלוקי  והאור עמו מתאחדת שהיא

מציאותו, כל הוא בו כדי ÚÂ„המאיר ¿«
בעולם  לאלוקות ההתבטלות היא כך

הזוהר  שכלשון עד האצילות

e‰È‡ ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡"L∆ƒ¿«ƒ«ƒ
"„Á È‰BÓ¯‚Â31, ומוסבר ¿«¿ƒ«

שבעולם  היא שהכוונה בחסידות

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא האצילות

המאירות  הספירות של והאורות

הקדושֿברוךֿ וכן אחד הם באצילות

הספירות  של והכלים בעצמו הוא

בעולם  כי אחד, הם שבאצילות

נפרדת  מציאות שום אין האצילות

עצמה  ‰Èelbמהאלוקות el‡Â¿ƒ«ƒ
¯˙BÈ ‰ÏÚ ‰È‰ Lc˜n‰Œ˙È·aL האצילות שבעולם מהגילוי רק לא ∆¿≈«ƒ¿»»»«¬∆≈

יותר  נעלה ‰ÌÈÓM",אלא ÈÓL"Ó eÏÈÙ‡ האיןֿסוף בעולמות הגילוי ¬ƒƒ¿≈«»«ƒ
מאצילות באלוקותe‰fLשלמעלה זו L¯„naדרגה ‡¯˜pL ‰Ó על) ∆∆«∆ƒ¿»«ƒ¿»

והמקדש  המשכן שבבניית כלה', אחותי לגני 'באתי השירים' ב'שיר הכתוב

בהתחלת  שהיה כפי התחתון הזה בעולם להתגלות חזר הקדושֿברוךֿהוא

שכינ  'עיקר כאשר הדעת, עץ חטא לפני וכיוון הבריאה, הייתה') בתחתונים ה

זה  לעניין קורא המדרש האלוקות, עצמיות על "wÚ¯שמדובר ÌLa¿≈ƒ«
‰È‰Â ,(Ì˙Ò "‰ÈÎL" ˜¯ ‡Ï) "‰ÈÎL בבית האלוקות גילוי ¿ƒ»…«¿ƒ»¿»¿»»

ÌÏBÚaהמקדש  ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c Èelb‰Ó ¯˙BÈ Èelb ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ≈≈«ƒ¿≈¿»

ÔBLlÓ ,"EeÏkÏÎÈ ‡Ï"L ,'ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ'·e ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿»»≈∆…¿«¿¿ƒ¿
,ÈÏk לקלוט 'כלי', להיות יכולים לא האיןֿסוף ועולמות האצילות שעולם ¿ƒ

שכינה', 'עיקר האלוקות, עצמיות את "‰Èa˙ולהכיל, ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈««ƒ
,"‰f‰,המקדש ÈÏkבית ‡e‰L - "EeÏkÏÎÈ" ÏL ÔÙ‡a ‡e‰L «∆∆¿…∆∆¿«¿¿∆¿ƒ

ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ÈelbÏ«ƒ∆¿«¿»≈»
ŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ'Â ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿»»≈
¯wÚ" ÔÈÚ e‰fL ,'ÛBÒ∆∆ƒ¿«ƒ«

."‰ÈÎL¿ƒ»
ÏBÎÈ CÈ‡ ¯e‡a CÈ¯ˆ ,ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»ƒ≈≈»

,ÌB˜n‰ ÔÈÚaL ˙BÈ‰Ï בתוך ƒ¿∆¿ƒ¿««»
ומוגדר  מסויים ÌB˜Óמקום Ë¯Ù·eƒ¿»»

ÈÓLb של וגבולות הגדרות עם מקום «¿ƒ
גשמית, Èelbמציאות ‰È‰Èƒ¿∆ƒ

ÏL ÔÙ‡Ï „Ú ˙e˜Ï‡¡…«¿…∆∆
ÔÈÚ e‰Ê È¯‰L ,"‰¯Èc" התוכן ƒ»∆¬≈∆ƒ¿«

המדרש דברי של »wÚ"ƒ¯הפנימי
"ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL שבתחילת ¿ƒ»««¿ƒ

'עיקר  הדעת, עץ חטא קודם הבריאה,

בגלוי  הייתה האלוקות, עצמיות שכינה'

אחר  ובמקום התחתון. הזה בעולם

של  והתכלית שהמטרה נאמר במדרש

שתהיה  כדי היא העולם בריאת

C¯a˙È BÏ ‰¯Èc"ƒ»ƒ¿»≈
"ÌÈBzÁ˙a32 הזה שעולם היינו ¿«¿ƒ

ומתאים  ראוי מקום היה התחתון

וצריך  האלוקות, עצמות להתגלות

העליונים  העולמות באמת מדוע ביאור

זה  לגילוי 'כלי' להיות יכולים לא

כן  המוגבלת הגשמית המציאות ודווקא

לגילוי  ו'דירה' 'כלי' להיות יכולה

שכינה'? 'עיקר

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ („«»ƒ¿»¿ƒ≈
·È˙k33 הקדושֿברוךֿהוא בדברי ¿ƒ

בקש  על במענה רבינו כבודך',למשה את נא 'הראני ÌB˜Óתו ‰p‰"ƒ≈»
,"Èz‡"c ÔÙ‡a ‡e‰ "ÌB˜n"‰L ,eÈ‰Â) "Èz‡,כלומר ƒƒ¿«¿∆«»¿…∆¿ƒƒ

'יש', ומציאות והגבלות גדרים עם גשמית מציאות הוא שלכאורה ה'מקום'

לעיקר) טפל של במשמעות ('את' לאלקות בטל להיות בגלל ÔÎlLהופך ∆»≈
ÌLהביטול  ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ של הגילוי ÈÎL‰"),ב'מקום' ¯wÚ" »ƒ¿»ƒ«¿ƒ»
‡˙È‡ÂומובאL¯„Óa34,ומקומו הקדושֿברוךֿהוא שבין היחס לגבי ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÈÏ,מקומי "‡˙¯Èכביכול, ‰ÏÙË אליי ÏÙËבטל È‡ ÔÈ‡Â ובטל ¬»ƒ¿≈»ƒ¿≈¬ƒ»≈
È¯˙‡Ï"למקומי‰Êa LecÁ‰ e‰Ó ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ הרי . «¬»ƒ¿ƒ¿»≈»««ƒ»∆

להיפך? ולא הקדושֿברוךֿהוא כלפי בטל שהכול מאליו מובן זה
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ה'ּמקֹום' ענין מהּו ּתחּלה להקּדים ,35ויׁש ְְְְְִִִֵַַַַָָ

העּקרים' ּב'ספר ּדעֹות.36ּכּמּובא ׁשּתי ּבזה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

וסֹובב  ׁשּמּקיף מה הּוא ׁש'ּמקֹום' אֹומרים, ְְִִֵֵֶֶַַָיׁש

נמצא  ּובתֹוכֹו מּבחּוץ, הּגׁשמי הּדבר ְְְִִִֶַַַַָָָאת

העּקרים' 'ּבעל ּדעת א הּגׁשמי. הּדבר ְְִִִִַַַַַַַַָָָָמציאּות

נמצא  ׁשּבתֹוכֹו הריקּות הּוא ׁש'ּמקֹום' ְְִִֵֶֶָָָהיא,

ּבקּבלה, ּגם יׁש אּלּו ּדעֹות ּוׁשּתי ְְִֵֵֵֵַַַַַָָהּגׁשמי.

'הּמל הּסֹובב 37ׁשּב'עמק הּגדֹול ׁשהעּגּול ּכתב, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכל  נצטּירּו ׁשּבֹו ּפנּוי ּומקֹום החלל ְְִֶֶֶַָָָָָאת

ּתֹורה' ּוב'לּקּוטי 'מקֹום'. הּנקרא הּוא ְְִִֵַָָָָָהעֹולמֹות,

(ׁשּבֹו38מהאריז"ל  ּפנּוי ּומקֹום ׁשהחלל ּכתב ֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּוא  אֹותֹו) ממּלא והּגׁשמי הּגׁשמי, ְְְְְִִִֵַַַַַָנמצא

'סֹובב  הּמדרגֹות ׁשּתי הן ּכלל ּובדר ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָה'מקֹום'.

מה  ּגם (וזהּו עלמין' ּכל ּו'ממּלא עלמין' ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכל

ּדרּוׁשים  ּבכּמה הּזקן אדמֹו"ר ׁשענין 39ׁשּמבאר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

'ממּלא  ּבחינת הּמלכּות, ספירת על קאי ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָה'ּמקֹום'

לזה  ׁשהּׁשרׁש הּׁשנּיה), ּכדעה והינּו עלמין', ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל

ּומקֹום  ּב'חלל הּמאיר והּקו הּגדֹול', ה'עּגּול ְִִֵַַַַַָָָָָהּוא

וענין  עֹולם ּבכל מּטה למּטה נמׁש ּומּׁשם ְְְְְִִִַַָָָָָָָָּפנּוי',

ׁשענין  מּובן, ּומּזה ׁשּלֹו. ו'סֹובב' ה'ממּלא' –ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשּזהּו עלמין', ּכל 'ממּלא ּבחינת הּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָה'ּמקֹום'

להּוֹות  התלּבׁשּות ּבבחינת ׁשּבא האלקי ְְְְֱִִִִֶַַַָָָֹהאֹור

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר העֹולמֹות, את 40ּולהחיֹות ְְֲֲֵֶַַַַָָ

הּקּב"ה  ּכ הּגּוף, את ממּלאה הּנׁשמה ְְְֶַַַַַַָָָָָ"מה

הּוא  ּבעֹולם ׁשהאלקּות הינּו העֹולם", את ְְֱֵֶֶַַָָָָָֹממּלא

יׁשנּה ואבר אבר ׁשּבכל ּבּגּוף, הּנׁשמה ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבדגמת

הּנׁשמה  חּיּות ולכן זה, לאבר הּמתאימה ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָהחּיּות

ׁשּבאזן  והחּיּות הראּיה, ענין את ּפֹועלת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבעין

ּבכל  ועלּֿדרֿזה הּׁשמיעה, ענין את ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָּפֹועלת

ּגם  הּוא וכן ענינֹו, לפי אבר ּבכל אברים, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָרמ"ח
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ואילך.35) צד ע' תרמ"ג המאמרים ספר ואילך. תג ע' ח"א נ"ך אוה"ת ראה – לקמן פי"ז.36)בהבא ב א 37)חלק שער

יד  שער סע"ב). (עט, פמ"ו או"א) (שער יג שער רפ"ט. סתם) קדמאה אדם (שער ח שער רפ"א. המלך) שעשועי (שער
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א.40)35. קג, תהלים מדרש ספ"ד. ויק"ר א. י, ברכות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÌB˜n'‰ ÔÈÚ e‰Ó ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï LÈÂ35, שהוא לעיל הנזכר ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿««»

לאלוקות  ‰ÌÈ¯wÚ'בטל ¯ÙÒ'a ‡·enk36‰Êa LiL בביאור «»¿≈∆»ƒ»ƒ∆≈»∆
'מקום' Ó‰המושג ‡e‰ 'ÌB˜n'L ,ÌÈ¯ÓB‡ LÈ .˙BÚc ÈzL¿≈≈≈¿ƒ∆»«

¯·c‰ ˙‡ ··BÒÂ ÛÈwnL החפץBÎB˙·e ,ıeÁaÓ ÈÓLb‰ בתוך ∆«ƒ¿≈∆«»»««¿ƒƒ«¿
‰c·¯ה'מקיף' ˙e‡ÈˆÓ ‡ˆÓƒ¿»¿ƒ«»»

ה'יש' Úc˙החפץ C‡ .ÈÓLb‰««¿ƒ«««
'ÌÈ¯wÚ‰ ÏÚa' עצמו,‡È‰ ««»ƒ»ƒƒ

˙e˜È¯‰ ‡e‰ 'ÌB˜n'L לל הח ∆»»≈
ÈzLe .ÈÓLb‰ ‡ˆÓ BÎB˙aL∆¿ƒ¿»««¿ƒ¿≈
,‰Ïa˜a Ìb LÈ el‡ ˙BÚc≈≈≈«««»»

'CÏn‰ ˜ÓÚ'aL37,·˙k ∆¿≈∆«∆∆»«
˙‡ ··Bq‰ ÏB„b‰ ÏebÚ‰L∆»ƒ«»«≈∆
BaL Èet ÌB˜Óe ÏÏÁ‰∆»»»»∆

,˙BÓÏBÚ‰ Ïk e¯iËˆ האיןֿסוף ƒ¿«¿»»»
'סדר  כל את ו'מקיף' ש'סובב'

באור  שמדובר וכיוון השתלשלות',

ואין  סוף לו שאין היינו סוף, אין שהוא

'סובב' בדרך שמאיר ובאור תחילה, לו

מכונה  הוא הרי מלמעלה, ו'מקיף'

אין  למעגל גם כי הגדול' 'עיגול

סוף, ואין ‰p˜¯‡התחלה ‡e‰«ƒ¿»
'‰¯Bz ÈËewÏ'·e .'ÌB˜Ó'»¿ƒ≈»

Ï"ÊÈ¯‡‰Ó38ÏÏÁ‰L ·˙k ≈»¬ƒ«»«∆∆»»
BaL) Èet ÌB˜Óe חלל באותו »»∆

ÈÓLb‰Â ,ÈÓLb‰ ‡ˆÓƒ¿»««¿ƒ¿««¿ƒ
B˙B‡ ‡lÓÓ ופנוי ריק יהיה )שלא ¿«≈

ÏÏk C¯„·e .'ÌB˜Ó'‰ ‡e‰«»¿∆∆¿»
האמורים  הפירושים שני כללי באופן

‰B‚¯„n˙ל'מקום' ÈzL Ô‰≈¿≈««¿≈
המאיר  האלוקי באור הכלליות

הסוד  בתורת הנקראות בעולמות

'ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ' האלוקי האור ≈»»¿ƒ
בדרך  בעולמות המאיר הבליֿגבול

בכל  היא והארתו ו'מקיף' 'סובב'

בשווה  Ïkהעולמות ‡lÓÓ'e¿«≈»
'ÔÈÓÏÚ המאיר האלוקי האור »¿ƒ

פנימית, התלבשות של בדרך בעולמות

הגוף  את 'ממלאת' שהנשמה כמו

בכל  ומאיר הגוף אברי בכל ומתלבשת

עניינו  לפי נברא ובכל ∆¿(e‰ÊÂעולם
¯"BÓ„‡ ¯‡·nL ‰Ó Ìb««∆¿»≈«¿

ÌÈLe¯c ‰nÎa Ô˜f‰39,,חסידות ˜‡Èמאמרי 'ÌB˜n'‰ ÔÈÚL «»≈¿«»¿ƒ∆ƒ¿««»»≈
‰eÎÏn˙,מכוון ˙¯ÈÙÒ ÏÚ שדרכה הספירות בסדר האחרונה הספירה «¿ƒ«««¿

השפעת  של באופן ולנבראים לעולמות העליונות הספירות של ההשפעה היא

היא  מהותו, לפי נברא ולכל עולם לכל Ïkחיות ‡lÓÓ' ˙ÈÁa¿ƒ«¿«≈»
‰iM‰ ‰Ú„k eÈ‰Â ,'ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿«¿«≈»«¿ƒ»
הדבר  נמצא שבו החלל הוא ש'מקום'

‰e‡הגשמי  ‰ÊÏ L¯M‰L ,(∆«…∆»∆
'ÏB„b‰ ÏebÚ'‰ שורש שהוא »ƒ«»

ÏÏÁ'aה'סובב', ¯È‡n‰ Âw‰Â¿«««≈ƒ«»»
'Èet ÌB˜Óe שורש שהוא »»

ה'מקיף'ÌMÓeה'ממלא', מהעיגול ƒ»
בדרגות  שהם כפי הממלא ומה'קו'

בשני CLÓהעליונות האלוקי האור ƒ¿»
אלה  ÏÎaאופנים ‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿»

'‡lÓÓ'‰ Y ÔÈÚÂ ÌÏBÚ»¿ƒ¿»«¿«≈
.BlL '··BÒ'Â¿≈∆

‰fÓe הדעה לפי לעיל מהאמור ƒ∆
במקום  המאיר הוא ש'מקום' השנייה

לפני  עולם ובכל נברא בכל החלל

‰'ÌB˜n'עניינו  ÔÈÚL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿««»
Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿«≈»
È˜Ï‡‰ ¯B‡‰ e‰fL ,'ÔÈÓÏÚ»¿ƒ∆∆»»¡…ƒ
˙eLaÏ˙‰ ˙ÈÁ·a ‡aL∆»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿

‡˙פנימית  ˙BÈÁ‰Ïe ˙Be‰Ï¿«¿«¬∆
˙BÓÏBÚ‰ לפי נברא וכל עולם כל »»

שלו, ¯eÈ˙Baהדרגה ¯Ó‡ÓÎe¿«¬««≈
Ï"Ê40 בגמרא‰ÓLp‰ ‰Ó"««¿»»

‰"aw‰ Ck ,Ûeb‰ ˙‡ ‰‡lÓÓ¿«¿»∆«««»»
eÈ‰ ,"ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡lÓÓ¿«≈∆»»«¿

˙e˜Ï‡‰L ומתלבשת מאירה ∆»¡…
˙Ó‚„a ‡e‰ ÌÏBÚa ההארה »»¿À¿«

של  Ûeba,וההתלבשות ‰ÓLp‰«¿»»«
¯·‡Â ¯·‡ ÏÎaL הגוף מאברי ∆¿»≈»¿≈»

¯·‡Ï ‰ÓÈ‡˙n‰ ˙eiÁ‰ dLÈ∆¿»««««¿ƒ»¿≈»
‰Ê,בפרט‰ÓLp‰ ˙eiÁ ÔÎÏÂ ∆¿»≈««¿»»

ÔÈÚaL למשלÔÈÚ ˙‡ ˙ÏÚBt ∆»«ƒ∆∆∆ƒ¿«
,‰i‡¯‰ כוח בין התאמה יש כי »¿ƒ»

דווקא  העין לאבר שבנשמה הראיה

˙‡ ˙ÏÚBt ÔÊ‡aL ˙eiÁ‰Â¿««∆»…∆∆∆∆
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»¿«∆∆∆

ÏÎa¯·‡ ÏÎa ,ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯ ¿»»«≈»ƒ¿»≈»
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l"yz'dיב elqk h"i ,glyie zyxt w"y i`ven

העֹולם', את ׁש'ּממּלאה  האלקּות ְְְֱִִֶֶַַָָָָֹּבבחינת

וזהּו עלמין'. ּכל 'ממּלא הּזהר ּבלׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנקראת

עלמין', ּכל 'ממּלא ּבחינת הינּו ה'מקֹום', ְְְְְִִִֵַַַַַָָָענין

ּובפרטּיּות  ּבכלי התלּבׁשּות ׁשל ּבאפן ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹׁשּבאה

הּקו, ּבחינת ׁשהּוא הראׁשֹון לׁשרׁש ועד ְְִִֶֶַַַַַָֹכּו',

ּבחינת  והּוא הענינים, ּכל נמׁשכים ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָׁשּמּמּנּו

ּב'מקֹום' הּנה יֹותר ּובפרטּיּות הּקרֹוב'. ְְִִִֵֵַָָָָ'מקֹור

ל'מקֹום  רּוחני' 'מקֹום ּבין החּלּוק יׁשנֹו ְְִִֵֶַָָָָּגּופא,

קצוֹות  ׁשּׁשה ענין הּוא רּוחני' 'מקֹום ְְְִִִִַַָָָָּגׁשמי'.

והּגבּורה  "הּגדּלה הרּוחנּיים, ְְְְִִִֶַַָָָָָֻהעליֹונים

ּבּׁשמים  כל ּכי וההֹוד, והּנצח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹוהּתפארת

ּבׁשם 41ּובארץ" ׁשּנקראֹות הּספירֹות, ׁשׁש ׁשהם , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּבראׁשית" ימי ענין 42"ׁשׁשת נמׁש ּומּזה . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ

יׁש ּבֹו ׁשּגם ּגׁשמי', 'מקֹום למּטה, ְְִֵֶַַַַָָָה'ּמקֹום'

רּוחֹות  וארּבע ּומּטה מעלה קצוֹות, ְְְְִַַַַָָָָׁשּׁשה

ָָהעֹולם.

ÏÚÂ טפלה אתרי אּתי, מקֹום "הּנה נאמר זה ¿«ְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

הרּוחני', ה'ּמקֹום ׁשל הּבּטּול ׁשּזהּו ִִִֶֶֶַַָָָלי",

ׁשּכתּוב  וגֹו',41ּכמֹו והּגבּורה הּגדּלה הוי' ל ְְְְְְֲֶַַָָָָָֻ

הן  הּמּדֹות, ׁשׁש העליֹונים, קצוֹות ׁשּׁשּׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהינּו,

ּגם  הּבּטּול יׁשנֹו ועלּֿדרֿזה ,"ל" ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַּבטלים

מּובן  ׁשּבּדבר, והחּדּוׁש הּגׁשמי'. ְְִִֶַַַַַָָָָּב'מקֹום

ׁשּכתּוב 43מהּבאּור  הוי'44ּבמה יׂשראל, ׁשמע ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

אףֿעלּֿפי  "יחיד", נאמר ולא אחד, הוי' ְֱֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאלקינּו

נעל  ענין הּוא "יחיד"ׁשּלכאֹורה ׁשהרי יֹותר, ה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

"יחיד ּבנ" ּכמֹו רק 45הּוא ׁשּיׁשנֹו ׁשּפרּוׁשֹו , ְְְְְִִֵֶֶֶַ

לאחרי  הרי "אחד", מהֿׁשאיןּֿכן עֹוד, ואין ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָהּוא

ׁשליׁשי", יֹום ׁשני, "יֹום ּגם יׁש אחד", ְִִִֵֵֶַָ"יֹום

ּכי  אחד", "הוי' ּדוקא נאמר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָואףֿעלּֿפי ֿכן

הּוא  מּצדֿעצמֹו ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף ּכפי הּוא ְְִִִֵֶַַָ"יחיד"

ּבאפן  הּוא "אחד" מהֿׁשאיןּֿכן ּומיחד, ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֻיחיד

סטרין" ּולארּבע ּולמּטה למעלה ,46ּד"אמליכּתיּה ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָ
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יא.41) כט, הימיםֿא ועוד.42)דברי נד. ע' תרל"ד המאמרים ספר ב. רחצ, ח"ג א. רמז, ח"א זהר תו"א 43)ראה גם ראה

ואילך. א קכד, להצ"צ סהמ"צ ואילך. פ"ח הק"ש שער בינה אמרי ב. נה, ד.44)וארא ו, ב.45)ואתחנן כב, ראה 46)וירא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÎÂ ,BÈÚ ÈÙÏ,הגוף את ה'ממלאה' בנשמה ÈÁ·a˙כמו Ìb ‡e‰ ¿ƒƒ¿»¿≈«ƒ¿ƒ«

˙‡¯˜pL ,'ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰‡lÓn'L ˙e˜Ï‡‰ באלוקות זו בחינה »¡…∆¿«¿»∆»»∆ƒ¿≈
,'ÌB˜Ó'‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ .'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ' ¯‰f‰ ÔBLÏa לפי ƒ¿«…«¿«≈»»¿ƒ¿∆ƒ¿««»

חסידות  עלֿפי הדברים ÔÈÓÏÚ',מסקנת Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁa eÈ‰«¿¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
‰‡aL ומשפיעה ופועלת ומאירה ∆»»

‰˙eLaÏ˙בעולם  ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿«¿
הכלי ÈÏÎaפנימית  לתכונות בהתאם ƒ¿ƒ

˙eiË¯Ù·e לכל פרטית בהתאמה ƒ¿»ƒ
ענינו  לפי נברא ולכל ÚÂ„עולם ,'eÎ¿«

ÔBL‡¯‰ L¯LÏ בא שממנו «…∆»ƒ
כל  ה'ממלא אור של זה עניין ומשתלשל

‰Âwעלמין' ˙ÈÁa ‡e‰L הדק ∆¿ƒ«««
לברוא  שנועד האור הארת התחילה שבו

מוגבלים, ונבראים ∆epnnL∆ƒעולמות
‰ÌÈÈÚ,מה'קו' Ïk ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ

'·B¯w‰ ¯B˜Ó' ˙ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ«»«»
לדברים  שלו שהשייכות מקור כלומר,

וגלויה. ישירה היא ממנו הנמשכים

'ÌB˜Ó'a ‰p‰ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿»
‡Ùeb עצמו,במושג BLÈ'מקום' »∆¿

˜elÁ‰ ההבדלÌB˜Ó' ÔÈa «ƒ≈»
.'ÈÓLb ÌB˜Ó'Ï 'ÈÁe¯»ƒ¿»«¿ƒ
‰ML ÔÈÚ ‡e‰ 'ÈÁe¯ ÌB˜Ó'»»ƒƒ¿«ƒ»
ÌÈiÁe¯‰ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÂˆ¿̃»»∆¿ƒ»»ƒƒ
של  קצוות הששה השתלשלו (שמהם

מזרחֿמערבֿצפוןֿ גשמי, מקום כל

וה'ששה  ולמטה), למעלה דרום,

המידות  שש הם הרוחניים קצוות'

המרומזות בפסוק העליונות

‰l„b‰" החסד מידת e·b‰Â¯‰זו «¿À»¿«¿»
Èk ,„B‰‰Â Áˆp‰Â ˙¯‡Ùz‰Â¿«ƒ¿∆∆¿«≈«¿«ƒ

ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ מידת זו …«»«ƒ»»∆
41Ì‰Lהיסוד" אלו , מידות שש ∆≈

˙B‡¯˜pL ,˙B¯ÈÙq‰ LL≈«¿ƒ∆ƒ¿»
ÈÓÈ ˙LL" ÌLa¿≈≈∆¿≈

"˙ÈL‡¯a42‰fÓe מכך . ¿≈ƒƒ∆
שש  יש ברוחניות שהוא כפי שב'מקום'

ÔÈÚונשתלשל CLÓמידות  ƒ¿»ƒ¿«
‰hÓÏ 'ÌB˜n'‰ המציאות בגדרי «»¿«»

הזה, העולם ÈÓLb',של ÌB˜Ó'»«¿ƒ
Ba ÌbL גשמי 'מקום'בכלLÈ ∆«≈

‰hÓe ‰ÏÚÓ ,˙BÂˆ˜ ‰MLƒ»¿»«¿»«»
.ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯ Úa¯‡Â¿«¿«»»

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ לעיל המצוטט ‡˙¯Èבפסוק ,Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰" ¿«∆∆¡«ƒ≈»ƒƒ¬»ƒ
,"ÈÏ ‰ÏÙË לי טפל ‰Ïehaמקומי e‰fL לאלקותÌB˜n'‰ ÏL ¿≈»ƒ∆∆«ƒ∆«»

·e˙kL BÓk ,'ÈÁe¯‰41,'B‚Â ‰¯e·b‰Â ‰l„b‰ ,'ÈÂ‰ EÏ »»ƒ¿∆»¿¬»»«¿À»¿«¿»¿
,˙Bcn‰ LL ,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÂˆ˜ ‰MML ,eÈ‰ בכתוב המנויות «¿∆ƒ»¿»»∆¿ƒ≈«ƒ

וכו' וגבורה חסד ÌÈÏËaשהן Ô‰≈¿≈ƒ
"EÏ",''הוי 'לך ŒC¯cŒÏÚÂככתוב ¿¿«∆∆

Ïeha‰ BLÈ ‰Ê לאלוקותÌb ∆∆¿«ƒ«
'ÈÓLb‰ ÌB˜Ó'a למרות «»««¿ƒ

'יש'. במציאות מדובר שלכאורה

,¯·caL LecÁ‰Â המיוחד היתרון ¿«ƒ∆«»»
ה'מקום' של לאלוקות בביטול שיש

יותר  גדול חידוש שהוא הגשמי

ה'מקום' של לאלוקות מהביטול

e‡a‰Ó¯הרוחני  Ô·eÓ43 ורת בת »≈«≈
e˙kL·החסידות  ‰Óa44ÚÓL ¿«∆»¿«

'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»
"„ÈÁÈ" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,„Á‡ אלא ∆»¿…∆¡«»ƒ

B‡ÎlL¯‰'אחד' ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,««ƒ∆ƒ¿»
‡e‰'יחיד' ÏÚ‰המושג ÔÈÚƒ¿»«¬∆
¯˙BÈ,'אחד' È¯‰Lמהמושג ≈∆¬≈

BÓk ‡e‰ "„ÈÁÈ" בתורה שכתוב »ƒ¿
יצחק  עקידת ¿Ea"ƒלגבי

"E„ÈÁÈ45BLe¯tL המשמעות , ¿ƒ¿∆≈
היא  יחיד בן ‰e‡של ˜¯ BLiL∆∆¿«

„BÚ ÔÈ‡Â,ממנו חוץ Œ‰Óבן ¿≈«
"„Á‡" ÔkŒÔÈ‡L להתפרש יכול ∆≈≈∆»

לגבי  כמו לו, נוספים ויש ראשון שהוא

הימים  "ÌBÈמניין È¯Á‡Ï È¯‰¬≈¿«¬≈
ÌBÈ ,ÈL ÌBÈ" Ìb LÈ ,"„Á‡∆»≈«≈ƒ
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,"ÈLÈÏL¿ƒƒ¿««ƒ≈
'ה' כתוב היה אם שלכאורה למרות

שאין  והעובדה ה' אחדות אזי יחיד'

מודגשת, יותר הייתה מלבדו עוד

,"„Á‡ 'ÈÂ‰" ‡˜Âc ¯Ó‡∆¡««¿»¬»»∆»
היא  לכך ‰e‡והסיבה "„ÈÁÈ" Èkƒ»ƒ

Œ„vÓ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L ÈÙk¿ƒ∆≈ƒ«
„ÁÈÓe „ÈÁÈ ‡e‰ BÓˆÚ שאין «¿»ƒ¿À»

לו, דומה ואין לו ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óשני
ÔÙ‡a ‡e‰ "„Á‡"∆»¿…∆
‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ dÈzÎÈÏÓ‡"c¿«¿ƒ¿≈¿«¿»¿«»

ובארץ, »¿»¿Úa¯‡Ïeבשמים
"ÔÈ¯ËÒ46, צדדים ולארבעה ƒ¿ƒ

¿BÓk(מזרחֿמערבֿצפוןֿדרום)

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



יג iytp melya dct

יֹוסף' ּב'ּבית ׁשּכתּוב הסמ"ק 47ּכמֹו ,48ּבׁשם ְְֵֵֵֶַַָ

ּומּטה),g'ׁשה  (מעלה וארץ רקיעים ז' על רֹומזת ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבטלים והד' ׁשהם העֹולם, רּוחֹות ד' על רֹומזת ְְִֵֵֶֶֶַַָָ

ה  ל `'אל ׁשרֹומז עֹולם `, ׁשל וזהּו49ּלּופֹו , ְֵֶֶָ©ְֶֶָ

הוי' אלקינּו, הוי' יׂשראל, ׁשּב"ׁשמע ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהחּדּוׁש

הּבּטּול, ענין יׁשנֹו ה'ּמקֹום' מּצד ׁשּגם ְְִִִֶֶֶַַַַַָָאחד",

ׁשל  הּבּטּול  רק לא והינּו, לי", טפלה ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ"אתרי

כּו', הּגדּלה" הוי' ל" רּוחנּיים, קצוֹות ְְְֲִִִַָָָָָָֻׁשּׁשה

ּומּטה  מעלה הּגׁשמי, הּמקֹום ׁשל הּבּטּול ּגם ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָאּלא

"אחד". ּבתבת ׁשּמרּמזים העֹולם, רּוחֹות ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻוארּבע

‰p‰Â טפלה ("אתרי ּבגלּוי הּמקֹום ּבּטּול ענין ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵַַָָָָ

ּגּלּוי  היה ולכן ּבביתֿהּמקּדׁש, היה ְְְִִִֵֵַָָָָָָלי")

ּדהּנה  ּבזה, והענין ּבביתֿהּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשכינה

היה  ּובביתֿהּמק ּדׁש ּבּמׁשּכן הּקדׁשים' ְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹּב'קדׁש

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו הארֹון ׁש"מקֹום50הארֹון, ְְְֵֶַָָָָָ

"מקֹום  ׁשּנקרא ּדאף והינּו, הּמּדה", מן ְְְְְִִִֵֶַַַָָאינֹו

ּדין  ועלּֿפי  'מקֹום', ׁשל ענין ׁשּזהּו ְְִִִֶֶֶַָָָָהארֹון",

ואּמה  ארּכֹו, וחצי "אּמתים הארֹון להיֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֻהצר

ּגֹו' רחּבֹו" מֹודדים 51וחצי ּכׁשהיּו מּכלֿמקֹום , ְְְִִִֵֶָָָָָ

אּמֹות  עׂשר מֹוצאים היּו קדׁשיֿהּקדׁשים ּבית ְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָאת

מן  ׁשּלא היה הארֹון ׁש"מקֹום ּכיון רּוח, ְְִֵֶֶַָָָָָָֹלכל

ּבית  ׁשל החלל מּמּדת למעט ּתֹופס (אינֹו ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמּדה"

'ּבלי 52ּכלּום  ׁשל ּבאפן היה ׁשה'ּמקֹום' והינּו, ,( ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹ

הּׁשכינה  ּגּלּוי ּבביתֿהּמקּדׁש היה ולכן ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָמקֹום'.

היתה"), ּבתחּתֹונים ׁשכינה "עּקר ענין ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ(ׁשּזהּו

מּמציאּותֹו נתּבּטל הּגׁשמי ׁשהּמקֹום לפי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּזהּו

ּבאפן  ׁשּנעׂשה  לי", טפלה "אתרי מקֹום), ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֹ(אֹויס

מקֹום'. 'ּבלי ְִֶָׁשל

ּביתÊŒÈtŒÏÚÂֿ‰ה) ׁשּבנין הּטעם ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְִֵֶַַַַַָ

ׁשלמה  עלֿידי היה ְְְִֵַַָָָֹֹהּמקּדׁש

את  לבנֹות רצה  הּמל ּדוד ּדכאׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָּדוקא,

תבנה  לא "אּתה הּקּב"ה: לֹו אמר ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּביתֿהּמקּדׁש,
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ב. יג, סא.47)ברכות סימן ב'.48)או"ח ג.49)סימן כג, תזריע לקו"ת א.50)ראה כא, לז,51)יומא ויקהל י. כה, תרומה

שם.52)א. יומא פירש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL'ÛÒBÈ ˙Èa'a47ÌLa קטן'),48סמ"ק ה מצות Á‰L'('ספר ∆»«≈≈¿≈ַ∆«

שמונה, בגימטריא 'אחד', ı¯‡Âשבמילה ÌÈÚÈ˜¯ 'Ê ÏÚ ˙ÊÓB¯∆∆«¿ƒƒ¿∆∆
‰ÏÚÓ) שבשמים התחתונה hÓe‰הרקיעים Â‰„'הארץ שבמילה ), «¿»«»¿«

ארבע, בגימטריא Ì‰L'אחד', ,ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯ '„ ÏÚ ˙ÊÓB¯ גם ∆∆«»»∆≈
הרוחות  ארבע וגם והארץ השמים

'‡‰ Ï‡ ÌÈÏËa,'אחד' שבמילה ¿≈ƒ∆»
BÙel‡Ï ÊÓB¯L ומנהיגוÏL ∆≈¿«∆

ÌÏBÚ49,הקדושֿברוךֿהואe‰ÊÂ »¿∆
,Ï‡¯NÈ ÚÓL"aL LecÁ‰«ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»≈

,"„Á‡ 'ÈÂ‰ ,eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ וכדי ¬»»¡…≈¬»»∆»
נאמר  הזה החידוש את ולהדגיש לבטא

'יחיד' כי 'יחיד', ולא 'אחד' דווקא

מצד  שהוא כפי הביטול את מבטא

מבטא  'אחד' ואילו עצמה האלוקות

העולמות  מצד שהוא כפי הביטול את

‰'ÌB˜n'והנבראים  „vÓ ÌbL∆«ƒ««»
עצמה  הגשמית ÔÈÚהמציאות BLÈ∆¿ƒ¿«

È¯˙‡" ,Ïeha‰ מקומי‰ÏÙË «ƒ¬»ƒ¿≈»
Ïeha‰ ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰Â ,"ÈÏƒ¿«¿…««ƒ

,ÌÈiÁe¯ ˙BÂˆ˜ ‰ML ÏL שש ∆ƒ»¿»»ƒƒ
הנרמזות  העליונות שבספירות המידות

eÎ',בפסוק  "‰l„b‰ 'ÈÂ‰ EÏ"¿¬»»«¿À»
Ïeha‰ Ìb ‡l‡ לאלוקותÏL ∆»««ƒ∆
,ÈÓLb‰ ÌB˜n‰ ב'שש המוגדר «»««¿ƒ

גשמיים, גבולות של «¿»ÏÚÓ‰קצוות'
,ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯ Úa¯‡Â ‰hÓe«»¿«¿«»»
"„Á‡" ˙·˙a ÌÈÊn¯nL∆¿À»ƒ¿≈«∆»

לעיל. כמבואר

ÌB˜n‰ Ïeha ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«ƒ«»
גשמי  מקום של לאלוקות הביטול

מוגדרת  גשמית «¿ÈeÏ‚aבמציאות
("ÈÏ ‰ÏÙË È¯˙‡") בצורה ¬»ƒ¿≈»ƒ

כול  לעין Œ˙È·aגלוייה ‰È‰»»¿≈
Èelb ‰È‰ ÔÎÏÂ ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿»≈»»ƒ

‰ÈÎM‰ בגלוי אלוקות הארת «¿ƒ»
,Lc˜n‰Œ˙È·a שממשיך כפי ¿≈«ƒ¿»

ומבאר.

L„˜'a ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿…∆
'ÌÈL„w‰ המקודש הפנימי החלק «√»ƒ

Lc˜n‰Œ˙È··eביותר  ÔkLna«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»
‰È‰מונחe¯Ó‡Â ,ÔB¯‡‰ »»»»¿»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯50 בגמרא «≈
ÔÓ BÈ‡ ÔB¯‡‰ ÌB˜Ó"L∆¿»»≈ƒ

,"‰cn‰ הקודשים קודש של במידות נחשב לא הארון היה שבו המקום «ƒ»
גשמי  מקום תפס לא הארון pL˜¯‡כי Û‡c ,eÈ‰Â היה שבו השטח ¿«¿¿«∆ƒ¿»

ÔÈcהארון  ÈtŒÏÚÂ ,'ÌB˜Ó' ÏL ÔÈÚ e‰fL ,"ÔB¯‡‰ ÌB˜Ó"¿»»∆∆ƒ¿»∆»¿«ƒƒ
ÈˆÁÂ ‰n‡Â ,Bk¯‡ ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡" ÔB¯‡‰ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰À¿«ƒ¿»»«»«ƒ»≈ƒ»¿¿«»»≈ƒ

'Bb "BaÁ¯51, בתורה שנאמר כמו »¿
שלארון  כך הארון, עשיית על בציווי

במציאות  ומדובר וכו' ורוחב אורך היה

מוגדרת  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒגשמית
˙Èa ˙‡ ÌÈ„„BÓ eÈ‰Lk¿∆»¿ƒ∆≈
ÌÈ‡ˆBÓ eÈ‰ ÌÈL„w‰ŒÈL„»̃¿≈«√»ƒ»¿ƒ

,Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ ¯NÚ כאילו ∆∆«¿»«
קיים, לא ÌB˜Ó"Lהארון ÔÂÈk≈»∆¿

"‰cn‰ ÔÓ ‡lL ‰È‰ ÔB¯‡‰»»»»∆…ƒ«ƒ»
ËÚÓÏ ÒÙBz BÈ‡) להפחית ≈≈¿«≈

ÌeÏk ˙Èa ÏL ÏÏÁ‰ ˙cnÓ52 ƒƒ«∆»»∆«ƒ¿
איננו  כאילו eÈ‰Â,מאומה, ,(¿«¿

בבית  שהיה האלוקות גילוי שבגלל

הייתה  המציאות המקדש,

'ÌB˜n'‰L עצמוÔÙ‡a ‰È‰ ∆«»»»¿…∆
'ÌB˜Ó ÈÏa' ÏL גדרים ללא ∆¿ƒ»

גשמית. מציאות של ומגבלות גשמיים

ÔÎÏÂ לא עצמו הגשמי שהמקום כיוון ¿»≈
גשמית  מציאות בגדרי מוגבל היה

Èelb Lc˜n‰Œ˙È·a ‰È‰»»¿≈«ƒ¿»ƒ
¯wÚ" ÔÈÚ e‰fL) ‰ÈÎM‰«¿ƒ»∆∆ƒ¿«ƒ«

‰ÈÎL האלוקות עצמיות ¿ƒ»
"‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a בגלוי האירה ««¿ƒ»¿»

התחתון  הזה ÈÙÏבעולם e‰fL ,(∆∆¿ƒ
Ïha˙ ÈÓLb‰ ÌB˜n‰L∆«»««¿ƒƒ¿«≈

ÌB˜Ó ÒÈB‡) B˙e‡ÈˆnÓ חדל ƒ¿ƒ¿»
מקום  ÏÙË‰להיות È¯˙‡" ,(¬»ƒ¿≈»

,"ÈÏ לאלוקות התבטל המקום ƒ
ÈÏa' ÏL ÔÙ‡a ‰NÚpL∆«¬»¿…∆∆¿ƒ

.'ÌB˜Ó»
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לעיל ‰) המוסבר לפי ¿«ƒ∆

בבית  האלוקות גילוי אופן אודות

ÔÈaLהמקדש  ÌÚh‰ Ìb Ô·eÈ»««««∆ƒ¿«
Lc˜n‰Œ˙Èa הראשוןŒÏÚ ‰È‰ ≈«ƒ¿»»»«
‰ÓÏL È„È המלך,‡˜Âc ¿≈¿……«¿»

‰ˆ¯ CÏn‰ „Âc ¯L‡Îc¿«¬∆»ƒ«∆∆»»
¯Ó‡ ,Lc˜n‰Œ˙Èa ˙‡ ˙B·Ïƒ¿∆≈«ƒ¿»»«
‰·˙ ‡Ï ‰z‡" :‰"aw‰ BÏ«»»«»…ƒ¿∆
‡ˆBi‰ Ea Ì‡ŒÈk ,˙Èa‰««ƒƒƒƒ¿«≈
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l"yz'dיד elqk h"i ,glyie zyxt w"y i`ven

יבנה  הּוא ,מחלצי הּיֹוצא ּבנ ּכיֿאם ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָהּבית,

לׁשמי" ּב'דברי 53הּבית מפרׁש הּדבר, וטעם , ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹ

(לכן)54הּימים' ׁשפכּת, לרב ׁש"ּדם מּפני ׁשּזהּו ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּוא  ,ל נֹולד ּבן הּנה לׁשמי, ּבית ּתבנה ְְְִִִִִֵֵֶַָֹלא

וׁשלֹום  ׁשמֹו, יהיה ׁשלמה ּגֹו' מנּוחה איׁש ְְְְְְִִִֶֶָָֹֹיהיה

ּבית  יבנה הּוא ּבימיו, יׂשראל על אּתן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוׁשקט

הענינים, קׁשר מּובן אינֹו ולכאֹורה ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָלׁשמי".

ּבימיו", יׂשראל על אּתן וׁשקט ׁש"ׁשלֹום ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבגלל

ּבזה, הּבאּור וידּוע לׁשמי". ּבית יבנה "הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלכן

הפכים, ׁשּמחּבר הּוא הּׁשלֹום ׁשענין לפי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

הּמּגיד  הרב ּתֹורת ׁשּלֹו55וכּידּוע ההּלּולא [ׁשּיֹום ְִִֶֶַַַַַַַָָָ

הּזקן  אדמֹו"ר ׁשּכתב ּוכמֹו ּכסלו, ּבי"ט ְְְְִֵֵֶַַַָָהּוא

ּב"יֹום 56ּבאּגרת  זה ׁשהיה לׁשחרּורֹו, ּבנֹוגע ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

הּפסּוק  על הּקדֹוׁש"] רּבנּו ּפטירת 57ההּלּולא ְִִֵַַַַַַָָָ

ּבמרֹומיו", ׁשלֹום עׂשה עּמֹו, ופחד ְְִִֵֶַַַָָָֹ"המׁשל

אׁש ׁשל ׂשר וגבריאל מים ׁשל ׂשר ,58ׁשּמיכאל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ׁשענין  והינּו, ּביניהם, ׁשלֹום עֹוׂשה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּקּב"ה

ענין  ּכללּות ּגם וזהּו הפכים. חּבּור הּוא ְְְֲִִִֶַַַָָָהּׁשלֹום

עלֿידיֿזה  ׁשּנעׂשה ורּוחנּיּות, ּגׁשמּיּות ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָחּבּור

(אֹויס  מּמציאּותֹו מתּבּטל הּגׁשמי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשהּדבר

הּמּדה", מן אינֹו הארֹון ׁש"מקֹום וזהּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָּגׁשמי),

ּכדי  מקֹום', 'ּבלי ׁשל ּבאפן נעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹׁשה'מקֹום'

ולכן, ׁשכינה". "עּקר ּגּלּוי ׁשם להיֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָׁשּיּוכל

יכֹול  ׁשכינה", "עּקר יהיה ׁשּבֹו לׁשמי" ְְְִִִִִִֶֶַַָָ"ּבית

חּבּור  "ׁשלֹום", הּוא ׁשענינֹו מי רק ְְִִִִֶַָָלבנֹות

ּביחד. מקֹום' ּו'ּבלי 'מקֹום' ְְֲִִַַָָָהפכים,

e‰ÊÂ לדוד הּמל ׁשלמה ּבין ׁשהיה החּלּוק ּגם ¿∆ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

הּמל ּדוד ׁשאצל העבֹודה, ּבענין ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל

והינּו, מלחמה, ׁשל ּבאפן הּברּורים ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהיה

הפכים, חּבּור ׁשל ענין זה ׁשאין ּבלבד זֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּלא
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יט.53) ח, חֿי.54)מלכיםֿא כב, (קה"ת,55)א המגיד להרב אמרים לקוטי א). (יז, לך ר"פ האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי

וש"נ. נג. סימן כסלו).56)תש"ע) יט יום" ב"היום (נעתק וש"נ רלב. ע' הזקן אדמו"ר ב.57)אג"ק כה, כ"ה 58)איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÈÓLÏ ˙Èa‰ ‰·È ‡e‰ ,EÈˆÏÁÓ53¯·c‰ ÌÚËÂ בית , שבניין ≈¬»∆ƒ¿∆««ƒƒ¿ƒ¿«««»»

אביו, דוד ידי על ולא שלמה ידי על יהיה È¯·„'aהמקדש L¯ÙÓ¿…»¿ƒ¿≈
'ÌÈÓi‰54zÎÙL ·¯Ï Ìc"L ÈtÓ e‰fL ניהל המלך דוד «»ƒ∆∆ƒ¿≈∆»»…»«¿»

דמים, שפיכות בהם שהייתה רבות Èa˙מלחמות ‰·z ‡Ï (ÔÎÏ)»≈…ƒ¿∆«ƒ
‡e‰ ,EÏ „ÏB Ôa ‰p‰ ,ÈÓLÏƒ¿ƒƒ≈≈»¿

'Bb ‰ÁeÓ LÈ‡ ‰È‰È ינהל שלא ƒ¿∆ƒ¿»
BÓL,מלחמות  ‰È‰È ‰ÓÏL¿……ƒ¿∆¿

Ë˜LÂ ÌBÏLÂ מלחמות ‡Ôzללא ¿»»∆∆∆≈
‰·È ‡e‰ ,ÂÈÓÈa Ï‡¯NÈ ÏÚ«ƒ¿»≈¿»»ƒ¿∆
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ."ÈÓLÏ ˙Èa«ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÏ‚aL ,ÌÈÈÚ‰ ¯L˜ Ô·eÓ»∆∆»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«
ÏÚ Ôz‡ Ë˜LÂ ÌBÏL"L∆»»∆∆∆≈«
‡e‰" ÔÎÏ ,"ÂÈÓÈa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»»≈

"ÈÓLÏ ˙Èa ‰·È מדוע כלומר, ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ
שלום  יהיה שלמה שבימי העובדה

סיבה  היא מלחמות יהיו ולא ושלווה

המקדש? בית את יבנה הוא שדווקא

ÈÙÏ e‰fL ,‰Êa ¯e‡a‰ Úe„ÈÂ¿»««≈»∆∆∆¿ƒ
¯aÁnL ‡e‰ ÌBÏM‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»∆¿«≈

ÌÈÎÙ‰,הפכים היותם שלמרות ¬»ƒ
ויתאחדו, Bz¯˙יתחברו Úe„iÎÂ¿«»««
„Èbn‰ ממעזריטש ‰55¯· »«««ƒ

‡e‰ BlL ‡Ïel‰‰ ÌBiL]∆«ƒ»∆
·˙kL BÓÎe ,ÂÏÒk Ë"Èa¿ƒ¿≈¿∆»«

‰Ô˜fתלמידו  ¯"BÓ„‡«¿«»≈
˙¯b‡a56,B¯e¯ÁLÏ Ú‚Ba »ƒ∆∆¿≈«¿ƒ¿

‡Ïel‰‰ ÌBÈ"a ‰Ê ‰È‰L∆»»∆¿«ƒ»
"LB„w‰ ea¯ ˙¯ÈËt הוא ¿ƒ««≈«»

‰eÒt˜המגיד  ÏÚ באיוב 57] ««»
,BnÚ „ÁÙÂ ÏLÓ‰"ֿהקדוש «¿≈»««ƒ

ממנו  ומפחדים מושל ברוךֿהוא

,"ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL ‰NÚ…∆»ƒ¿»
שהקדושֿברוךֿהוא  במרומים והשלום

הוא  ÏLעושה ¯N Ï‡ÎÈnL∆ƒ»≈«∆
ÌÈÓ החסד בקו היא שלו ה' ועבודת «ƒ

L‡ ÏL ¯N Ï‡È¯·‚Â58 ועבודת ¿«¿ƒ≈«∆≈
דברים  שהם הגבורה, בקו היא שלו ה'

זה  ומנגדים הופכיים הם עצמם שמצד

ÌBÏLלזה, ‰NBÚ ‰"aw‰Â¿«»»∆»
ומאחד יתנגדו Ì‰ÈÈaומחבר שלא ≈≈∆

(לעבוד  ויתאחדו יתחברו אלא לזה זה

ביחד), ה' ‰ÌÈÎÙאת ¯eaÁ ‡e‰ ÌBÏM‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â ולכן ¿«¿∆ƒ¿««»ƒ¬»ƒ
שלום. עשיית נקרא וגבריאל מיכאל בין החיבור

e‰ÊÂ חיבור שהוא עליונים) (בעולמות השלום עניין אודות לעיל המבואר ¿∆
הוא  הפכים ÔÈÚושילוב ˙eÏÏk Ìb של הכללי eiÓLb˙התוכן ¯eaÁ «¿»ƒ¿«ƒ«¿ƒ

,˙eiÁe¯Â הופכיים הם עצמם שמצד ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰למרות ‰NÚpL ¿»ƒ∆«¬»«¿≈∆
ÈÓLb ÒÈB‡) B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙Ó ÈÓLb‰ ¯·c‰L להיות חדל ∆«»»««¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

גשמית )גשמי  מציאות להיות ומפסיק

גשמיות, והגבלות גדרים ∆¿e‰ÊÂעם
כך  על הגמרא דברי של הפנימי התוכן

לא  הקדשים בקודש שהיה שהארון

מקום  ‰‡¯ÔBתפס ÌB˜Ó"L∆¿»»
'ÌB˜Ó'‰L ,"‰cn‰ ÔÓ BÈ‡≈ƒ«ƒ»∆«»
מציאות  היותו למרות עצמו הגשמי

ומוגדרת ÏLמוגבלת ÔÙ‡a ‰NÚ«¬»¿…∆∆
,'ÌB˜Ó ÈÏa' ממציאותו התבטל ¿ƒ»

שלו  והגדרים ≈¿È„kומההגבלות
ÌL ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL בקודש ∆«ƒ¿»

ÈÎL‰"הקודשים  ¯wÚ" Èelbƒƒ«¿ƒ»
האלוקות. עצמיות של התגלות

,ÔÎÏÂ לדוד אמר הקדושֿברוךֿהוא ¿»≈
המקדש  בית את יבנה לא שהוא המלך

ÈÓLÏ"שהוא  ˙Èa" מקום «ƒƒ¿ƒ
כמבואר  המקום, מגדרי (שיתבטל

È‰È‰לעיל) BaL של הגילוי ∆ƒ¿∆
"‰ÈÎL ¯wÚ" חיבור בו ויהיה ƒ«¿ƒ»

לעיל, כמבואר ורוחניות, גשמיות של

BÈÚL ÈÓ ˜¯ ˙B·Ï ÏBÎÈ»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»
,"ÌBÏL" ‡e‰ המלך שלמה הוא »

גילוי  כי ושלווה, שלום היה שבימיו

הוא  המקדש בבית האלוקות עצמות

ÈÏa'e 'ÌB˜Ó' ,ÌÈÎÙ‰ ¯eaÁƒ¬»ƒ»¿ƒ
'ÌB˜Ó שונים הם עצמם שמצד »

להיות  לגמרי כפי ÁÈa„והופכיים ¿««
עצמו  שבמקום הקודשים בקודש שהיה

מקום' 'בלי .היה

˜elÁ‰ Ìb e‰ÊÂ ההבדל‰È‰L ¿∆««ƒ∆»»
CÏn‰ „Â„Ï CÏn‰ ‰ÓÏL ÔÈa≈¿……«∆∆¿»ƒ«∆∆

,‰„B·Ú‰ ÔÈÚa עבודת אופן לגבי ¿ƒ¿«»¬»
מהם  אחד כל של Âc„ה' Ïˆ‡L∆≈∆»ƒ

ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈÚ ‰È‰ CÏn‰«∆∆»»ƒ¿««≈ƒ
מהרע, הטוב הפרדת של העבודה

ורע, טוב המעורבים העולם בענייני

לקדושה  ÏLוהעלאתו ÔÙ‡a¿…∆∆
‰ÓÁÏÓ הטוב,עם על המסתיר ÔÈ‡Lהרע „·Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰Â ƒ¿»»¿«¿∆…ƒ¿«∆≈

,ÌÈÎÙ‰ ¯eaÁ ÏL ÔÈÚ ‰Ê זו לא מלחמה, בדרך ה' בעבודת כלומר, ∆ƒ¿»∆ƒ¬»ƒ
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טו iytp melya dct

ׁש"ּדם  ועד הּמנּגד, עם ׁשּלֹוחם אּדרּבה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא

,הּמל ׁשלמה אצל מהֿׁשאיןּֿכן ׁשפכּת", ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלרב

היה  ּבימיו", יׂשראל על אּתן וׁשקט ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁש"ׁשלֹום

על  ׁשּיׁשב מנּוחה, ׁשל ּבאפן הּברּורים ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹענין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכּסא 59מקֹומֹו, על ׁשלמה וּיׁשב ְְְִֵֵֶֶַַָֹֹ

כּו' מּתנֹות" לֹו הביאּו הארצֹות ּו"מּכל ,60הוי', ֲֲִִֵַָָָָָָ

ׁשהיּו הּנּצֹוצֹות ּכל ּברּור נעׂשה ּכזה ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹּובאפן

ּבימיו  יׂשראל עלֿידי להתּברר ויׁש61צריכים . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָ

נעלה  ענין ׁשלמה אצל היה זה, ׁשּבפרט ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלהֹוסיף,

ּבּדֹור  ׁשהיה הּמׁשּכן לגּבי אפילּו הּׁשביעי יֹותר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

"עּקר  ּגּלּוי היה ּבּמׁשּכן ׁשּגם ּדאף מׁשה, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹעלֿידי

"ואהיה  ׁשל ּבאפן זה היה מּכלֿמקֹום ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשכינה",

ּבאהל" היתה 62מתהּל ׁשלמה ּבימי ואּלּו , ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ

ענין  ׁשּזהּו קבע, ׁשל ּבאפן הּׁשכינה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהׁשראת

זֹו 'נחלה'), והן 'מנּוחה' (הן ונחלה" ְְְְֲֲֵֵַַָָָָ"מנּוחה

היה 63ירּוׁשלים  ׁשלמה ּבימי הּברּור ּגם ולכן, . ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֹ

הּמׁשּכן, ּבזמן ׁשהיה מהּברּור יֹותר נעלה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבאפן

ּבני  הצרכּו לא הּמׁשּכן ּבזמן ׁשּגם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹֻּדאףֿעלּֿפי

היה  הארֹון אּלא מלחמה, ׁשל לענין ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָיׂשראל

נחׁשים  והֹורג ההרים ּומיּׁשר לפניהם, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָהֹול

ּבּמדרׁש (ּכדאיתא לא 64ועקרּבים מּכלֿמקֹום ,( ְְְְִִִִִַַַָָָָֹ

ליל הצרכּו אּלא ּבמקֹומם, יׂשראל ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֻהיּו

ועקרב  ׂשרף נחׁש ונֹורא, ּגדֹול "מדּבר ְְְְְִִַַָָָָָָָָָּבּמדּבר,

מים" אין אׁשר ּבימי 65וצּמאֹון מהֿׁשאיןּֿכן , ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּיׁשב  ּומנּוחה, ׁשלֹום מּתֹו הּברּור היה ְְִֵֶַַָָָָָֹֹׁשלמה

כּו'. הענינים ּכל את אליו והביאּו ְְְִִִִֵֵֶָָָָּבמקֹומֹו

ּגּופא, למּטה ּדמלמעלה ּבאפן ׁשבּבר ּור ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּולהעיר,

לאפן  (ּבנּגּוד הּתֹורה ׁשעלֿידי  הּברּור אפן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּזהּו
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וא"ו. ויגש תנחומא יא. פ"ג, שהש"ר ח. פי"ב, במדב"ר וראה סי"ב. כג.59)באגה"ק כט, הימיםֿא מלכיםֿא 60)דברי ראה

ואילך. א רע"א.61)י, ו, בראשית תו"א ו.62)ראה ז, סע"א.63)שמואלֿב קיט, זבחים בהעלותך 64)ראה ופירש"י ספרי

לד. טו.65)י, ח, עקב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לקדושה  הרע ביטול ידי (על הפכים המחברת שלום עשיית שאין בלבד

לטוב) ‡a¯c‰,והפיכתו ‡l‡ הוא הבירורים' ב'עבודת שלו העיסוק ∆»«¿«»
ÚÂ„באופן ,„bn‰ ÌÚ ÌÁBlL רבות Ï¯·למלחמות Ìc"L ∆≈ƒ«¿«≈¿«∆»»…

,CÏn‰ ‰ÓÏL Ïˆ‡ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,"zÎÙL היו לא שבימיו »«¿»«∆≈≈≈∆¿……«∆∆
אלא  Ë˜LÂמלחמות ÌBÏL"L∆»»∆∆

‰È‰ ,"ÂÈÓÈa Ï‡¯NÈ ÏÚ Ôz‡∆≈«ƒ¿»≈¿»»»»
ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈÚ עבודת' אופן ƒ¿««≈ƒ

הייתה  שלו ÏLהבירורים' ÔÙ‡a¿…∆∆
,BÓB˜Ó ÏÚ ·LiL ,‰ÁeÓ¿»∆»««¿

ממקומו, לצאת צורך ¿BÓkבהעדר
·e˙kL59 הימים LiÂ·בדברי ∆»«≈∆

,'ÈÂ‰ ‡qk ÏÚ ‰ÓÏL במקום ¿……«ƒ≈¬»»
‰‡¯ˆB˙מלכותו  ÏkÓ"e אל באו ƒ»»¬»

אחרות  מאומות ואנשים שלמה

BÏ e‡È·‰ המלך BzÓ˙"לשלמה ≈ƒ«»
'eÎ60‰Êk ÔÙ‡·e שלום,, בדרך ¿…∆»∆

לצאת  צורך וללא מלחמות ללא

e¯a¯ממקומו  ‰NÚ והעלאתÏk «¬»≈»
˙BˆBvp‰ הקדושה eÈ‰Lשל «ƒ∆»

¯¯a˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ולהתעלות ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚ בני Ï‡¯NÈכלל «¿≈ƒ¿»≈

ÂÈÓÈa61.המלך שלמה של ¿»»
‰Ê Ë¯ÙaL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ של ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆

מקום  שהיה המקדש בית בניית

במציאות  האלוקות עצמיות להתגלות

בין  וחיבור 'שלום' (ועשיית הגשמית

לרוחניות), בעניין ‰È‰גשמיות »»
בבית  האלוקות וגילוי השכינה השראת

ÏÚ‰המקדש  ÔÈÚ ‰ÓÏL Ïˆ‡≈∆¿……ƒ¿»«¬∆
Èa‚Ï eÏÈÙ‡ ¯˙BÈ השראת עניין ≈¬ƒ¿«≈

במקום  האלוקות וגילוי השכינה

ÈÚÈ·M‰ ¯Bca ‰È‰L ÔkLn‰«ƒ¿»∆»»««¿ƒƒ
LÓ‰,אבינו לאברהם  È„ÈŒÏÚ«¿≈…∆

Èelb ‰È‰ ÔkLna ÌbL Û‡c¿«∆««ƒ¿»»»ƒ
"‰ÈÎL ¯wÚ" שעצמיות ובאופן ƒ«¿ƒ»

בגלוי, במשכן האירה «ŒÏkÓƒהאלוקות
ÏL ÔÙ‡a ‰Ê ‰È‰ ÌB˜Ó כלשון »»»∆¿…∆∆

שהקדושֿברוךֿהוא  בשמואל הכתוב

ישראל  בני את העלתי למיום בבית ישבתי לא 'כי כביכול, עצמו, על אומר

הזה היום ועד Ï‰‡a"ממצרים Cl‰˙Ó ‰È‰‡Â"62 היינו 'ובמשכן', »∆¿∆ƒ¿«≈»…∆
בדרך  הייתה במשכן השכינה ÓÏL‰ארעישהשראת ÈÓÈa el‡Â כשנבנה ¿ƒƒ≈¿……

המקדש ˜·Ú,בית ÏL ÔÙ‡a ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ‰˙È‰ ומובן »¿»«¿»««¿ƒ»¿…∆∆∆«

ועראי  זמני דבר מאשר תוקף וביתר נעלה יותר עניין היא ∆∆e‰fLשקביעות
הקביעות 'ÁeÓ‰'עניין Ô‰) "‰ÏÁÂ ‰ÁeÓ" ÔÈÚ,הפרעה ללא ƒ¿«¿»¿«¬»≈¿»
מלחמות 'ÏÁ‰'ללא Ô‰Â הקביעות ÌÈÏLe¯Èעניין BÊ כדברי .63), ¿≈«¬»¿»«ƒ

הקרבנות) להקרבת הראויים המקומות (לגבי בתורה הכתוב על ז"ל חכמינו

ואל  המנוחה אל עתה עד באתם לא 'כי

‰e¯a¯הנחלה', Ìb ,ÔÎÏÂ והתיקון ¿»≈««≈
הגשמיים הדברים של ≈ÈÓÈaƒוההעלאה

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡a ‰È‰ ‰ÓÏL¿……»»¿…∆«¬∆≈
,ÔkLn‰ ÔÓÊa ‰È‰L ¯e¯a‰Ó≈«≈∆»»ƒ¿««ƒ¿»

רבנו, משה ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒבימי
ÔkLn‰ ÔÓÊa ÌbL שנבנה קודם ∆«ƒ¿««ƒ¿»

המקדש Èaבית eÎ¯ˆ‰ ‡Ï…À¿¿¿≈
,‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÈÚÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»»

ÔB¯‡‰ ‡l‡ הברית לוחות היו שבו ∆»»»
¯MÈÓe ,Ì‰ÈÙÏ CÏB‰ ‰È‰»»≈ƒ¿≈∆¿«≈

ÌÈ¯‰‰ ללא ללכת שיוכלו כדי ∆»ƒ
ומכשולים ÌÈLÁהפרעות ‚¯B‰Â¿≈¿»ƒ

ÌÈa¯˜ÚÂ ישראל בני את להציל ¿«¿«ƒ
כמובא (È‡„k˙‡מהסכנה  ƒ¿ƒ»

L¯„na64,( על מראה זה וכל «ƒ¿»
הגשמית  המציאות של והעלאה בירור

נעלה בתקופת ÌB˜ÓŒÏkÓבאופן ƒ»»
Ï‡¯NÈהמשכן Èa eÈ‰ ‡Ï…»¿≈ƒ¿»≈

ÌÓB˜Óa,הקבועeÎ¯ˆ‰ ‡l‡ ƒ¿»∆»À¿¿
ÏB„b ¯a„Ó" ,¯a„na CÏÈÏ≈≈«ƒ¿»ƒ¿»»
·¯˜ÚÂ Û¯N LÁ ,‡¯BÂ¿»»»»»¿«¿»

"ÌÈÓ ÔÈ‡ ¯L‡ ÔB‡nˆÂ65, ¿ƒ»¬∆≈»ƒ
עניין  היפך הוא שבמהותו מקום

והמנוחה השלווה »Œ‰Óהשקט,
‰ÓÏL ÈÓÈa ÔkŒÔÈ‡L בתקופת ∆≈≈ƒ≈¿……

המקדש  ‰e¯a¯בית ‰È‰ והתיקון »»«≈
הגשמית המציאות ÌBÏLשל CBzÓƒ»
·LiL ,‰ÁeÓe המלך שלמה ¿»∆»«

Ïk ˙‡ ÂÈÏ‡ e‡È·‰Â BÓB˜Óaƒ¿¿≈ƒ≈»∆»
'eÎ ÌÈÈÚ‰ לתקן צריך שהיה »ƒ¿»ƒ

ולברר.

ÔÙ‡a ¯e¯a·L ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆«≈¿…∆
‡Ùeb ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓc,עצמו ¿ƒ¿«¿»¿«»»

ממדרגתו  ולרדת ממקומו לצאת נדרש שלא שלמה בימי שהיה הבירור שהוא

מלמעלה  של באופן הבירורים' ב'עבודת עסק אלא המתברר למטה לדרגת

e‰fL ישיר ולמגע לרדת מבלי למטה' 'מלמעלה בדרך הבירור ה' בעבודת ∆∆
הוא המתבררים העולם ענייני ‰Bz¯‰עם È„ÈŒÏÚL ¯e¯a‰ ÔÙ‡…∆«≈∆«¿≈«»
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l"yz'dטז elqk h"i ,glyie zyxt w"y i`ven

מּלמּטה  ׁשהּוא הּתפּלה  ׁשעלֿידי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָהּברּור

הּתֹורה 66למעלה) ּפנימּיּות עם קׁשּור זה הרי ,67, ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

כּו' ּומחלקת" קׁשיא ּתמן ּבדגמת 68ּד"לית ׁשּזהּו , ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֻֻ

ּבאפן  ולא כּו', ּבמקֹומֹו ׁשּיֹוׁשב ּבאפן ְְְְִֵֵֶֶֶַֹֹֹהּברּור

לברר  ּומחלקת, קׁשיא ׁשל ּבמקֹום לבא ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻׁשּצרי

כּו'. האמת את ְְֱִֶֶָֹולמצא

ּבפעל,‡ÌÓו) הּׁשכינה הׁשראת ׁשּתהיה ּכדי »¿»ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּזהּו האדם, ּבעבֹודת צר ֲֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

הקרבת  הּוא ּומקּדׁש הּמׁשּכן ענין ְְְְְִִִֶַַַַָָָָׁשּכללּות

ּבּפֹוסקים הּקרּבנֹו וגם ּבּמפרׁשים (ּכּמבאר ),69ת ְְְְְְִִַַַַַָָָָֹ

ׁשאמרּתי  לפני, "נחתֿרּוח נעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשעלֿידיֿזה

רצֹוני" הּׁשלמּות 70ונעׂשה ּתכלית ׁשּזהּו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ

ּבּמׁשּכן, ּגם מצינּו ולכן ּומקּדׁש. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבּמׁשּכן

ה'" מּלפני אׁש "וּתצא ּתכלית 71ׁשענין (ׁשּזהּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ

ּבתחּתֹונים") ׁשכינה "עּקר ּבגּלּוי ְְְְִִִִֵַַַַָהּׁשלמּות

אּלא) עצמֹו, הּמׁשּכן הקמת עלֿידי (לא ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹנעׂשה

הּבאּור  וידּוע ּדוקא. הּקרּבנֹות ענין ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָעלֿידי

הּקרּבנֹות  ענין ׁשעלֿידיֿזה 72ּבמעלת , ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

מעלים  הּמזּבח, עלּֿגּבי הּקרּבן את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּמקריבים

ּבענין  [ּכּידּוע ּבּמרּכבה ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ְְְְְְִֶַַַַָָָָאֹותֹו

הּׁשרׁש הּוא אריה " ׁש"ּפני הּמרּכבה, חּיֹות ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹארּבע

לכל  הּׁשרׁש הּוא ׁשֹור" "ּפני החּיֹות, ְְְֵֶַַַָָֹלכל

לכל  הּׁשרׁש הּוא נׁשר" ּו"פני ְְְֵֵֶֶֶַַָֹהּבהמֹות,

ּב"פני 73העֹופֹות  מתעּלה הּבהמה נפׁש וכאׁשר ,[ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

את  נֹוׂשאֹות "הח ּיֹות אזי  ׁשּבּמרּכבה, ְְֲֶֶֶַַַַָָׁשֹור"

ּבבחינת 74הּכּסא" התנּׂשאּות ּגם נעׂשית ּובמילא , ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָ
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עטר"ת 66) המאמרים (ספר עטר"ת הנ"ל ד"ה פשע"ג). ח"ב תער"ב (המשך העת"ר בשלום פדה ד"ה ואילך).ראה קל ס"ע

המאמרים  ספר פרפ"ו. ח"א תער"ב המשך ועוד. ואילך. רצא ע' תרכ"ז המאמרים ספר ואילך. רנד ע' ויקרא אוה"ת וראה

ועוד. תסט. ע' כסלו 67)עטר"ת המאמרים ספר מנחם (תורת תשכ"ו בשלום פדה ד"ה פשע"ז. ח"ב תער"ב המשך ראה

קכו). סכ"ו.68)ע' באגה"ק ונתבאר הובא (ברע"מ), ב קכד, ביהב"ח.69)זח"ג הל' ריש רמב"ם ופירש"י 70)ראה ספרי

ועוד. ח. כח, כד.71)פינחס ט, 72.30)שמיני ע' תש"ט רכט. ע' תרח"ץ המאמרים ספר גם המצוות 73)ראה טעמי ראה

ועוד. קרבנות). מצות (ד"ה ויקרא ר"פ פדר"א.74)להרח"ו בשם י כה, תרומה בחיי ספי"ד. במדב"ר ספכ"ג. שמו"ר ראה

ואילך. ד עב, שם ואילך. סע"א עא, יתרו תו"א בכ"ז וראה נוסחאות). (בכמה כתר קדושת אחר דר"ה במוסף "וחיות" פיוט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שנתלבשה  עד הקדושֿברוךֿהוא, של ורצונו מחכמתו מלמעלה, שירדה

בדרך  היא התורה ידי שעל הבירורים' ו'עבודת הזה, העולם בענייני לעסוק
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שעל  הברורים' ו'עבודת התחתון האדם

מלמטה  העלאה בדרך היא התפילה ידי

'עבודת ,66)למעלה  של זה ועניין

התורה  ידי על Ê‰הבירורים' È¯‰¬≈∆
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÌÚ ¯eL˜67, »ƒ¿ƒƒ«»
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בתורה  הנאמר על ז"ל חכמינו

לה'' ניחוח 'ריח הם שלה e‰fLשהקרבנות והתוצאות הקרבנות עבודת ∆∆
,ÔkLna Ìb eÈˆÓ ÔÎÏÂ .Lc˜Óe ÔkLnaL ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«¿≈∆«ƒ¿»ƒ¿»¿»≈»ƒ««ƒ¿»
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‡˜Âc ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿««»¿»«¿»
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ישנה  שבו המקום הם והמקדש המשכן

לפעול  כדי אבל השכינה והשראת גילוי

האדם, עבודת נדרשת יהיה כך שאכן

שהוא  הקרבנות הקרבת עניין וזהו

ובמקדש. במשכן העבודה עיקר

¯e‡a‰ Úe„ÈÂ הסוד בתורת ¿»««≈
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ספר  בתחילת בהרחבה (המתוארת
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Èt"L ,‰·k¯n‰ ˙BiÁ««∆¿»»∆¿≈
ÏÎÏ L¯M‰ ‡e‰ "‰È¯‡«¿≈«…∆¿»
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˙BÙBÚ‰73 פני' הוא הרביעי והעניין »
‰Ó‰a‰אדם' LÙ ¯L‡ÎÂ ,[¿«¬∆∆∆«¿≈»

ובמקדש  במשכן כקרבן שבאה

‰lÚ˙Ó העליון הרוחני לשורשה ƒ¿«»
ÈÊ‡ ,‰·k¯naL "¯BL ÈÙ"aƒ¿≈∆«∆¿»»¬«
˙‡ ˙B‡NB ˙BiÁ‰"««¿∆

"‡qk‰74,'נושאות' שונות) בדרגות עליונים (מלאכים הקודש חיות «ƒ≈
השכינה, הכבוד, כיסא את ומרוממות Ìbומעלות ˙ÈNÚ ‡ÏÈÓ·e¿≈»«¬≈«
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אֹותֹו ׁשּמנּׂשאים הּכּסא", על ׁשּיֹוׁשב ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ"האדם

הּוא" אדם לא "ּכי ּבכח 75לבחינת ׁשּיׁש והּטעם . ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹ

ּומקֹור  ׁשּׁשרׁש לפי הּוא זה, ענין לפעל ְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹהּקרּבן

הּוא  ׁשּכלל ּותֹו אדם", "לא מּבחינת הּוא ְְְִִֵֶַַָָָָֹהּבהמה

ּכּידּוע  הּתהּו', נקרא 76'עֹולם הּתּקּון' ׁש'עֹולם ְִִֶַַַַָָָָֹ

ּבׁשם  נקרא הּתהּו' ו'עֹולם "אדם", ְְְְִֵֵַָָָָֹּבׁשם

העלּיה  נעׂשית הּקרּבן עלֿידי ולכן ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָ"ּבהמה",

להמׁשי יכֹולים ולכן הּוא", אדם לא "ּכי ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹלבחינת

ּבתחּתֹו ׁשכינה "עּקר ענין את נים".מּׁשם ְְְִִִִִֶַַַַָָ

ÔÈÚÓe ׁש"ּבמקֹום הּתפּלה, עלֿידי ּגם נעׂשה זה ≈≈ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ּתּקנּום" ׁשענין 77קרּבנֹות מּובן, ּומּזה , ְְְִִִֶֶַָָָ

מה  ּגם וזהּו הּקרּבן. ענין את ּגם ּכֹולל ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתפּלה

ּברכֹות  מּסכת ּב'ירּוׁשלמי' ז"ל רּבֹותינּו 78ׁשאמרּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

הּפסּוק  הּוא 79על והיכן ּבהּמצאֹו, ה' "ּדרׁשּו ְְְְִִֵַַָָָ

מצינּו וכן מדרׁשֹות". ּובּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָמצּוי,

"מקּדׁש נקראים ּובּתיֿמדרׁשֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָׁשּבּתיּֿכנסּיֹות

היתה 80מעט" ׁשּבביתֿהּמקּדׁש ׁשּכׁשם והינּו, , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

הּׁשמים  ּוׁשמי ׁש"הּׁשמים האלקּות ּדרּגת ְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשֹורה

הּוא  כן הּנה ׁשכינה", "עּקר  ׁשּזהּו ,"יכלּכלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹלא

ּׁשּנקראים  ּובּתיֿמדרׁשֹות, ּבבּתיּֿכנסּיֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּגם

"עּקר  ענין יׁשנֹו ׁשם ׁשּגם מעט", ְְְְִִִֶֶַַַַָָ"מקּדׁש

ענין  עלֿידי אףֿעלּֿפיֿכן, אבל ְְְֲִִִֵֵַַַַָָׁשכינה".

ּכיֿאם  הּׁשלמּות, ּתכלית עדין זה אין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָהּתפּלה

ּוכמֹו ּבביתֿהּמקּדׁש, הּקרּבנֹות הקרבת ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָעלֿידי

קרּבנֹות 81ׁשּכתּוב  את לפני נעׂשה "וׁשם ְְְְֲֶֶֶֶַָָָָ

עלֿידי  ּדוקא ׁשּזהּו ,"רצֹונ ּכמצות כּו' ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָחֹובֹותנּו

החי), (מּמין עֹוף אֹו ּבהמה ּבפעל, קרּבן ְְְְִִֵַַַַַָָָָֹהקרבת

הּדֹומם, מּמין למלח ועד הּצֹומח, מּמין סלת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹוכן

ּבכּמה  (ּכּמבאר הּמדּבר מין האדם, ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹעלֿידי

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

ואילך.75) סע"ב עב, ואילך. ב עא, שם תו"א וראה כט. טו, תתצד 76)שמואלֿא ע' נצבים האמצעי, אדמו"ר מאמרי ראה

ועוד. ואילך. תקנד ע' ח"ב תרל"א המאמרים ספר אֿב.77)ואילך. כו, ה"א.78)ברכות ו.79)פ"ה נה, יחזקאל 80)ישעי'

א. כט, מגילה וראה טז. ח"ב 81)יא, תרל"ז המאמרים ספר ואילך. ג צו, א. צה, ויחי תו"ח וראה המוספין. תפילת נוסח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e‡O˙‰,כביכול ÏÚועלייה, ·LBiL Ì„‡‰" ˙ÈÁ·a ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»»»∆≈«

ÌÈ‡OnL ,"‡qk‰ומעליםB˙B‡ שנקראת באלוקות הדרגה כאן את «ƒ≈∆¿«¿ƒ
‰e‡"'אדם' Ì„‡ ‡Ï Èk" ˙ÈÁ·Ï75 שמואל בספר הכתוב כלשון ƒ¿ƒ«ƒ…»»

שאמר  מדברים ומתחרט דעתו את (המשנה 'אדם' אינו שהקדושֿברוךֿהוא

מזה. למעלה אלא בעבר)

ÌÚh‰Â הדברים פנימיות LiLלפי ¿«««∆≈
,‰Ê ÔÈÚ ÏÚÙÏ Ôa¯w‰ ÁÎa¿…««»¿»ƒ¿…ƒ¿»∆
'אדם' בחינת של 'התנשאות' של

אדם' 'לא ÈÙÏלבחינת ‡e‰¿ƒ
¯B˜Óe L¯ML למעלה השורש ∆…∆¿

של הגשמית ‰Ó‰a‰ברוחניות «¿≈»
"Ï‡למטה ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«…

B˙eÏÏkL ,"Ì„‡ כללי באופן »»∆¿»
אדם' 'לא 'ÌÏBÚדרגת ‡e‰»

,'e‰z‰ ל'עולם שקדם העולם «…
והכלים  מרובים האורות ובו התיקון'

בצורה  איננה האור והארת מועטים

ובהתלבשות Úe„ik76מסודרת «»«
הסוד  ‰Ôewz'בתורת ÌÏBÚ'L∆»«ƒ

ÌÏBÚ'Â ,"Ì„‡" ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈»»¿»
,"‰Ó‰a" ÌLa ‡¯˜ 'e‰z‰«…ƒ¿»¿≈¿≈»

Ôa¯w‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ ששורשו ¿»≈«¿≈«»¿»
אדם' 'לא ‰iÏÚ‰מבחינת ˙ÈNÚ«¬≈»¬ƒ»

הגשמיים הדברים "Èkשל ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«ƒ
ÌÈÏBÎÈ ÔÎÏÂ ,"‡e‰ Ì„‡ ‡Ï…»»¿»≈¿ƒ

ÌMÓ CÈLÓ‰Ï זה עליון ממקור ¿«¿ƒƒ»
של  השתלשלות' מ'סדר למעלה (שהוא

מדרגה  ונמשך היורד האלוקי האור

מסודרת) בצורה ÔÈÚלדרגה ˙‡∆ƒ¿«
‰ÈÎL ¯wÚ" עצמיות גילוי ƒ«¿ƒ»

במציאות ÌÈBzÁ˙a"האלוקות  ««¿ƒ
הגשמית.

‰Ê ÔÈÚÓe על שנפעל למה בדומה ≈≈∆
ובמקדש  במשכן הקרבנות הקרבת ידי

,‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ Ìb ‰NÚ«¬»««¿≈«¿ƒ»
התפילות  אודות ז"ל חכמינו כדברי

לא  המקדש שבית בזמן שמתפללים

˜¯Ba˙קיים ÌB˜Óa"L∆ƒ¿»¿»
"Ìewz77,Ô·eÓ ‰fÓe , ƒ¿ƒ∆»

ÏÏBk ‰lÙz‰ ÔÈÚL,בתוכו ∆ƒ¿««¿ƒ»≈
העניין, תוכן ‰Ôa¯wמצד ÔÈÚ ˙‡ Ìb'הבירורים 'עבודת היינו «∆ƒ¿««»¿»

למעלה. מלמטה העלאה בדרך לאלוקות והנבראים העולמות והתקרבות

˙ÎqÓ 'ÈÓÏLe¯È'a Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿«≈ƒ«¿ƒ«∆∆
˙BÎ¯a78˜eÒt‰ ÏÚ79בישעיהוÔÎÈ‰Â ,"B‡ˆn‰a '‰ eL¯c" ¿»««»ƒ¿¿ƒ»¿¿≈»
‡e‰ הקדושֿברוךֿהוא"˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒk Èz·a ,ÈeˆÓ שהם »¿»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»

השכינה. השראת במיוחד יש שבהם eÈˆÓמקומות ÔÎÂבגמראŒÈzaL ¿≈»ƒ∆»≈
˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒk¿≈ƒ»≈ƒ¿»

"ËÚÓ Lc˜Ó" ÌÈ‡¯˜80, וכל ƒ¿»ƒƒ¿»¿«
מקום, בכל המדרש ובית הכנסת בית

מסוימת  במידה דומה לארץ, בחוץ גם

המקדש  ÌLkLלבית ,eÈ‰Â¿«¿∆¿≈
Lc˜n‰Œ˙È·aL שבירושלים ∆¿≈«ƒ¿»

˙e˜Ï‡‰ ˙b¯c ‰¯BL ‰˙È‰»¿»»«¿«»¡…
‡Ï ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰"L∆«»«ƒ¿≈«»«ƒ…

,"EeÏkÏÎÈ גבוהה דרגה כך כל ¿«¿¿
(עולם  ב'שמים' אפילו מתגלית שלא

(באיןֿסוף  השמים' ו'שמי האצילות)

האצילות) מעולם ∆∆e‰fLשלמעלה
היא זו גבוהה »wÚ"ƒ¯דרגה

‡e‰ ÔÎ ‰p‰ ,"‰ÈÎL בדומה ¿ƒ»ƒ≈≈
המקדש  בבית השכינה »Ìbלהשראת

,˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒkŒÈz·a¿»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»
,"ËÚÓ Lc˜Ó" ÌÈ‡¯˜pM∆ƒ¿»ƒƒ¿»¿«
¯wÚ" ÔÈÚ BLÈ ÌL ÌbL∆«»∆¿ƒ¿«ƒ«

ÈÎL,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡ ."‰ ¿ƒ»¬»««ƒ≈
בית  בכל גם נמצא אכן שהדבר למרות

זאת  בכל ÔÈÚהכנסת, È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«
˙ÈÏÎz ÔÈ„Ú ‰Ê ÔÈ‡ ‰lÙz‰«¿ƒ»≈∆¬«ƒ«¿ƒ

˙eÓÏM‰'שכינה 'עיקר גילוי של «¿≈
הזה, שתכלית Ì‡ŒÈkבעולם אלא ƒƒ

דווקא  היא הדבר של »ŒÏÚהשלימות
Œ˙È·a ˙Ba¯w‰ ˙·¯˜‰ È„È¿≈«¿»««»¿»¿≈
·e˙kL BÓÎe ,Lc˜n‰81 «ƒ¿»¿∆»

לתפילה  בהמשך התפילה בנוסח

המקדש  בית בניין על «¿"ÌLÂובקשה
המקדש  ‡˙בבית EÈÙÏ ‰NÚ«¬∆¿»∆∆

˙ÂˆÓk 'eÎ e˙B·BÁ ˙Ba¯»̃¿¿≈¿ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc e‰fL ,"EBˆ¿̄∆∆∆«¿»«¿≈
‰Ó‰a ,ÏÚÙa Ôa¯˜ ˙·¯˜‰«¿»«»¿»¿…«¿≈»

ÔÎÂ ,(ÈÁ‰ ÔÈnÓ) ÛBÚ B‡ קמח ƒƒ««¿≈
˙ÏÒ מחיטה ÔÈnÓהעשוי …∆ƒƒ

ÔÈnÓ ÁÏÓÏ „ÚÂ ,ÁÓBv‰«≈«¿«¿∆«ƒƒ
,ÌÓBc‰ לקדושֿברוךֿהוא כקרבן באים הללו הדברים È„ÈŒÏÚוכל «≈«¿≈

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nk) ¯a„n‰ ÔÈÓ ,Ì„‡‰82 החסידות בתורת »»»ƒ«¿«≈«¿…»¿«»¿
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l"yz'dיח elqk h"i ,glyie zyxt w"y i`ven

את 82מקֹומֹות  ּומעלה מאחד הּקרּבן ׁשענין ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָ

ְֵֵֵַַַּדֹומםֿצֹומחֿחיּֿומדּבר).

Ô·eÈÂ'ה'מקֹום ּבּטּול ּבמעלת הּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְְֲִִֵַַַַַָ

(ּביתֿ הּזה" "ּבּבית לי") טפלה ְֲִִִֵֵֶַַַָָ("אתרי

ׁשל  הּבּטּול לגּבי ּגׁשמי', 'מקֹום ּבּטּול ְְְִִִִֵֶַַַַָָהּמקּדׁש),

ּגם  ׁשּיׁשנֹו רּוחנּיים, קצוֹות ׁשּׁשה רּוחני', ְְִִִִֶֶַָָָָָ'מקֹום

ּבמקֹום  ּכּמבאר הּׁשמים", ּוׁשמי ְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּב"הּׁשמים

אינֹו83אחר  מּלכּתחּלה הרי רּוחני' ׁש'מקֹום ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

קצוֹות  ׁשּׁשה ׁשהרי מּמׁש, 'מקֹום' ְְֲִִִֵֶַַָָָָּבבחינת

ה'ּמקֹום', לענין ּומקֹור ׁשרׁש רק הם ְְִִִֵֶַַַָָָֹרּוחנּיים

ּבבחינת  ּבתכלית, ּבּטּול אינֹו ׁשּלֹו הּבּטּול ְְְְִִִִִֵֶַַַַוגם

'מקֹום  מהֿׁשאיןּֿכן מּמׁש, הּמציאּות ְְִֵֵֵֶֶַַַָָהעּדר

והּבּטּול  מּמׁש, מציאּות ּבבחינת הּוא ְְְְִִִִִַַַַָּגׁשמי'

העּדר  ּבבחינת ּבתכלית, ּבּטּול הּוא ְְְְִִִִֵֶֶַַׁשּלֹו

ׁשּכאׁשר  זה, על הּמׁשל וכּידּוע מּמׁש. ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמציאּות

ׁשּבטל  אף הּנה ּגדֹול, חכם לגּבי ּבטל קטן ְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָחכם

והינּו, ּבתכלית, ּבּטּול זה אין הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָאליו,

עדין  אבל ׁשּבֹו, החכמה מּצד הּוא ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָׁשהּבּטּול

עלּֿכלּֿפנים  ּבּמציאּות, ׁשּלֹו החכמה ּגם ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָנׁשארת

מהֿׁשאיןֿ האבּוקה, ּבתֹו נבלע ׁשהּניצֹוץ ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּכפי

הּנה  החכמה , לענין ּכלל ׁשּי ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכן

הּבּטּול  אזי ּגדֹול, חכם לגּבי  ׁשּמתּבּטל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּבׁשעה

ּגם  הּוא ּכזה ּובאפן ּבתכלית. ּבּטּול הּוא ְְְִִֶֶֶַַָֹׁשּלֹו

לי"), טפלה ("אתרי ּגׁשמי' 'מקֹום ׁשל ְְֲִִִִֵֶַַָָָהּבּטּול

וגם  מּמׁש, מציאּות ּבבחינת הּוא ְְְִִִֶַַַַָָׁשה'ּמקֹום'

ּגם  ויּובן מּמׁש. ּבמציאּות ּבּטּול הּוא ְְִִִִַַַָָהּבּטּול

הּזהר' ּב'ּבאּורי הּמבאר ׁשהאפׁשרּות 84עלּֿפי , ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשאינֹו ּבאפן הּנברא יׁש מציאּות ׁשּתהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹלכ

הּמהּוה  ּדבר ׁשּיׁש ּבֹו נּכר ולא ּכלל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹמרּגיׁש
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ואילך. תכ ב).82)ע' (מג, פל"ד תניא .73 שבהערה המצוות טעמי פתח 83)ראה בינה אמרי ב. מח, בחוקותי לקו"ת ראה

ואילך. פ"ג תשי"א 84)השער לגני באתי ד"ה .238 ע' תש"ז קנ. ע' עזר"ת המאמרים ספר גם וראה ואילך. ב צו, בשלח

ועוד. י). ע' ח"א לגני באתי המאמרים ספר מנחם (תורת פ"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ôa¯w‰ ÔÈÚLהאדם על וחי צומח מדומם, ÏÚÓe‰הבא „Á‡Ó ∆ƒ¿««»¿»¿«≈«¬∆
לאלוקות הבריאה‡˙ומקרב חלקי a„ÓeŒÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBc¯).כל ∆≈≈««¿«≈

Ô·eÈÂ המקדש בבית השכינה השראת ביאורעניין ÌÈc˜‰aבתוספת ¿»¿«¿ƒ
'ÌB˜Ó'‰ Ïeha ˙ÏÚÓa ¯e‡a‰ הג המציאות ("‡˙¯Èשמית כללות «≈¿«¬«ƒ«»¬»ƒ

ÈÏ")מקומי  ‰ÏÙË בא שהדבר כפי ¿≈»ƒ
בתכלית  ביטוי Èaa"««ƒ˙השלימותלידי

,(Lc˜n‰Œ˙Èa) "‰f‰ שזהו «∆≈«ƒ¿»
Ïeha של 'ÌB˜Óלאלוקות ƒ»

,'ÈÓLb ויתרון מעלה יש זה לביטול «¿ƒ
Ïeha‰ Èa‚ÏלאלוקותÏL ¿«≈«ƒ∆
,'ÈÁe¯ ÌB˜Ó' כפי מקום המושג »»ƒ

ברוחניות למעלה «MLƒ‰שהוא
,ÌÈiÁe¯ ˙BÂˆ˜ של ההגדרה ¿»»ƒƒ

ששה  בו שיש היא בגשמיות 'מקום'

מזרחֿמערבֿצפוןֿדרוםֿ של קצוות

שם  ברוחניות וגם מעלהֿמטה

שייכים, לא הללו וההגדרות המושגים

המידות  (שש רוחניים קצוות 'ששה יש

חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿ העליונות

של BLiLהודֿיסוד) זה עניין ∆∆¿
ברוחניות  למעלה שהוא כפי ה'מקום'

קיים לאלוקות ÌÈÓM‰"aובטל Ìb«¿«»«ƒ
,"ÌÈÓM‰ ÈÓLe של והיתרון ¿≈«»«ƒ

ביטול  לגבי הגשמי המקום ביטול

הוא  הרוחני «…¿»nk·‡¯המקום
¯Á‡ ÌB˜Óa83ÌB˜Ó'L ¿»«≈∆»

È¯‰ 'ÈÁe¯ מוגדר שהוא אף על »ƒ¬≈
‡BÈכ'מקום' ‰lÁzÎlÓƒ¿«¿ƒ»≈

,LnÓ 'ÌB˜Ó' ˙ÈÁ·a במובן ƒ¿ƒ«»«»
המושג של והמוחשי ≈¬∆È¯‰Lהפשוט

˜¯ Ì‰ ÌÈiÁe¯ ˙BÂˆ˜ ‰MLƒ»¿»»ƒƒ≈«
'ÌB˜n'‰ ÔÈÚÏ ¯B˜Óe L¯L…∆»¿ƒ¿««»
'מקום' אין שברוחניות בוודאי אבל

BlLכפשוטו, Ïeha‰ Ì‚Â של ¿««ƒ∆
ברוחניות  שהוא כפי ה'מקום' עניין

˙ÈÁ·a ,˙ÈÏÎ˙a Ïeha BÈ‡≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«
,LnÓ ˙e‡Èˆn‰ ¯cÚ‰ והוא ∆¿≈«¿ƒ«»

לגמרי, להתקיים ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óחדל
‡e‰ 'ÈÓLb ÌB˜Ó' אחד מצד »«¿ƒ

LnÓ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ולכן ƒ¿ƒ«¿ƒ«»
מעלה  בו יש שני ומצד גדול, יותר חידוש היא לאלוקות שלו ההתבטלות

'מקום' של הביטול (לגבי הביטולויתרון ואיכות בעומק Ïeha‰Â¿«ƒרוחני)

,˙ÈÏÎ˙a Ïeha ‡e‰ BlLמוחלט ‰cÚ¯ביטול ˙ÈÁ·a ∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«∆¿≈
LnÓ ˙e‡Èˆn‰.מלהתקיים חדל שהוא עד «¿ƒ«»

ÌÎÁ Èa‚Ï ÏËa ÔË˜ ÌÎÁ ¯L‡kL ,‰Ê ÏÚ ÏLn‰ Úe„iÎÂ¿«»««»»«∆∆«¬∆»»»»»≈¿«≈»»
ÏB„b,הקטן החכם של מחכמתו בהרבה גדולה ÏËaLשחכמתו Û‡ ‰p‰ »ƒ≈«∆»≈

Ïeha ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰ ,ÂÈÏ‡≈»¬≈≈∆ƒ
,˙ÈÏÎ˙a מוחלט בביטול מדובר לא ¿«¿ƒ

„vÓ ‡e‰ Ïeha‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒƒ«
BaL ‰ÓÎÁ‰ החכם חכמת כלומר, «»¿»∆

חכמת  לגבי ביטול מחייבת הקטן

הגדול, ÔÈ„Úהחכם Ï·‡ למרות ¬»¬«ƒ
‰ÓÎÁ‰הביטול Ìb ˙¯‡Lƒ¿∆∆««»¿»
BlL הקטן החכם e‡Èˆna˙של ∆«¿ƒ

מוחלט  בביטול מתבטלת לא והיא

להתקיים, לחדול לה «»ŒÏkŒÏÚשגורם
ÚÏ· ıBˆÈp‰L ÈÙk ÌÈt»ƒ¿ƒ∆«ƒƒ¿»

,‰˜e·‡‰ CB˙a של וחכמתו ¿»¬»
הפחות  לכל קיימת עדיין הקטן החכם

בתוך  שנבלע אש של קטן כניצוץ

שבוודאי  אף שעל גדולה אש אבוקת

באבוקה הניצוץ  מתבטל הקטן

ביטול  זה אין עדיין זאת בכל הגדולה,

בין  להבדיל וניתן הקיום העדר של

לאבוקה  ÈÓהניצוץ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒ
ÔÈÚÏ ÏÏk CiL BÈ‡L∆≈«»¿»¿ƒ¿«

‰ÓÎÁ‰,קטן חכם לא אפילו והוא «»¿»
Ïha˙nL ‰ÚLa ‰p‰ שאינו מי ƒ≈¿»»∆ƒ¿«≈

כלל לחכמה ÌÎÁשייך Èa‚Ï¿«≈»»
‡e‰ BlL Ïeha‰ ÈÊ‡ ,ÏB„b»¬««ƒ∆

˙ÈÏÎ˙a Ïeha עד מוחלט ביטול ƒ¿«¿ƒ
לגמרי. מקום תפיסת ∆…¿ÔÙ‡·eלהעדר

‰Êkבתכלית ביטול Ìbשל ‡e‰ »∆«
'ÈÓLb ÌB˜Ó' ÏL Ïeha‰«ƒ∆»«¿ƒ
,("ÈÏ ‰ÏÙË È¯˙‡")¬»ƒ¿≈»ƒ
˙ÈÁ·a ‡e‰ 'ÌB˜n'‰L∆«»ƒ¿ƒ«

ˆÓLnÓ ˙e‡È ההגדרות כל עם ¿ƒ«»
גשמית, מציאות של »¿Ì‚Âוההגבלות

Ïeha‰ לאלוקות הגשמי המקום של «ƒ
LnÓ ˙e‡ÈˆÓa Ïeha ‡e‰ עד ƒƒ¿ƒ«»

וכל. מכל מתבטלת שמציאותו כך כדי

¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ìb Ô·eÈÂ¿»««ƒ«¿…»
'¯‰f‰ È¯e‡a'a84LÈ ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL CÎÏ ˙e¯LÙ‡‰L , ¿≈≈«…«∆»∆¿»¿»∆ƒ¿∆¿ƒ≈

ÏÏk LÈb¯Ó BÈ‡L ÔÙ‡a ‡¯·p‰הנברא Baה'יש' ¯k ‡ÏÂ «ƒ¿»¿…∆∆≈«¿ƒ¿»¿…ƒ»
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יט iytp melya dct

היא ׁשהתהּוּותֹו לפי היא אֹותֹו, מּמהּותֹוּומחּיה ְְְִִִִִֶֶַַַ

ׁש"ּמציאּותֹו ּברּוֿהּוא הּמאציל ׁשל ְְְֲִִֶֶַַַָועצמּותֹו

לֹו, ׁשּקדמה עּלה מאיזה עלּול ואינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָמעצמּותֹו,

מאין  יׁש לברא ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹֹולכן

אחרת  וסּבה עּלה ׁשּום ּבלי הּמחלט, ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻואפס

הּזה" לּיׁש יׁש85קֹודמת מציאּות ׁשהּוא והינּו, , ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַ

הּוא  הּבּטּול אזי מתּבּטל, ּכאׁשר ולכן ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָמּמׁש,

ּב"ּבית  ה'מקֹום' ּבּטּול מעלת ּגם וזֹוהי ְְְֲִִִִַַַַַַַָּבתכלית.

והּׁשּׁשה  הּׁשמים" ּוׁשמי "הּׁשמים לגּבי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּזה"

ּבבחינת  הּוא ׁשה'מקֹום' הרּוחנּיים, ְְִִִִֶַַָָָָקצוֹות

הּוא מצ  והּבּטּול הּגׁשמּיּות, ּתכלית מּמׁש, יאּות ְְְְִִִִַַַַַָ

מעלת  ּגם וזֹוהי  מּמׁש. הּמציא ּות העּדר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָּבבחינת

הּתפּלה  ׁשענין ּבגלל ורק ּתפּלה. לגּבי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּקרּבנֹות

הּקרּבנֹות  להקריב יּוכלּו ׁשּלאחריֿזה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָּפֹועל

ּבבחינת  זה הרי ,"רצֹונ "ּכמצות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָּבביתֿה ּמקּדׁש

ׁשּנגרם  מהּדבר יֹותר ּכח ּבֹו ׁשּיׁש הּגֹורם, ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר

מּמּנּו הּמסֹובב ׁשהּוא .86עלֿידֹו, ְִֶֶַַָָ

ּבאפן p‰Â‰ז) היה הּקרּבנֹות ׁשענין ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבדּוכנם  ּולוּיים ּבעבֹודתם ְְֲֲִִִֶַָָָָֹׁש"ּכהנים

ּבמעמדם" להיֹות 87ויׂשראל צריכים ּכמֹוֿכן , ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָ

הּקרּבנֹות. ׁשּכנגד ּבּתפּלה אּלּו ענינים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה

ּבקו  הּוא ּבעבֹודתם" "ּכהנים ּדהּנה ּבזה, ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹוהענין

החסד" "איׁש נקרא ׁש'ּכהן' ּכּידּוע .88הּימין, ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

קלא" "לארמא הּוא ענינם ּבדּוכנם" ְְְְִִִַָָָָָָָָּו"לוּיים

ּבּזהר  ּבקֹול,89(ּכדאיתא הּתפּלה ענין ׁשהּוא ,( ְְְְִִִִֶַַַַָָֹ

ׁשּכתּוב  ו"יׂשראל 90ּוכמֹו יעקב". קֹול "הּקֹול ְְְֲִֵֶַַָָֹ

ׁשּזהּו למּטה, ההמׁשכה ענין הּוא ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָּבמעמדם"
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(85.31 שבהערה אגה"ק ובכ"מ.86)ראה תל. ע' תיז. ע' ח"ב תרל"ז המאמרים ספר ובכ"מ.87)ראה א. ג, ראה 88)מגילה

רפ"נ. תניא ב. קמה, ב.89)זח"ג קעז, א. לט, כב.90)ח"ג כז, תולדות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,B˙B‡ ‰iÁÓe ‰e‰n‰ ¯·c LiL הזה שבעולם בנבראים שרואים כפי ∆≈»»«¿«∆¿«∆

B˙ee‰˙‰L ÈÙÏ ‡È‰ הנברא ה'יש' B˙eÓˆÚÂשל B˙e‰nÓ ‡È‰ ƒ¿ƒ∆ƒ¿«ƒƒ«¿«¿
B˙e‡Èˆn"L ‡e‰ŒCe¯a ÏÈˆ‡n‰ ÏL הקדושֿברוךֿהוא של ∆««¬ƒ»∆¿ƒ

ÏeÏÚ BÈ‡Â ,B˙eÓˆÚÓ כתוצאה לא lÚ‰והוא ‰ÊÈ‡Ó סיבה ≈«¿¿≈»≈≈∆ƒ»
BÏ ‰Ó„wL הקדושֿברוךֿהוא אלא ∆»¿»

Bc·Ï'קדמון', ‡e‰ ÔÎÏÂ שהוא ¿»≈¿«
וללא  אותו ברא שמישהו ללא בעצמו

'מציאותו  אלא לו שקדמו ומקור סיבה

הוא רק BzÏÎÈÂמעצמותו' BÁÎa¿…ƒ»¿
LÈ ‡¯·Ï גשמי נברא של מציאות ƒ¿…≈

ËÏÁn‰ ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó העדר ≈«ƒ¿∆∆«À¿»
תחושתם  שלפי לגמרי, המציאות

היא בריאתם ÌeLוהרגשתם ÈÏa¿ƒ
˙Ó„B˜ ˙¯Á‡ ‰aÒÂ ‰lÚƒ»¿ƒ»«∆∆∆∆

"‰f‰ LiÏ85 בטעות חש והנברא «≈«∆
איננו  כי מעצמו, נברא הוא גם כאילו

האמיתי  המקור את מרגיש ואיננו יודע

e‰L‡שלו, ,eÈ‰Â הנברא ה'יש' ¿«¿∆
ÔÎÏÂ ,LnÓ LÈ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ≈«»¿»≈

,Ïha˙Ó ¯L‡k הכרה מתוך «¬∆ƒ¿«≈
'יש', נברא שהוא היא שהאמת

האלוקי, מה'אין' »¬‡ÈÊמציאות,
Ïeha‰הנברא ה'יש' ‰e‡של «ƒ

העדר ÈÏÎ˙a˙,ביטול של ביטול ¿«¿ƒ
לגמרי. מקום תפיסת

Ïeha ˙ÏÚÓ Ìb È‰BÊÂ¿ƒ««¬«ƒ
,"‰f‰ ˙Èa"a 'ÌB˜Ó'‰ ביטול «»««ƒ«∆
גשמית, מציאות של ≈»¿Èa‚Ïלאלוקות

של  לאלוקות ÌÈÓM‰"«»«ƒהביטול
‰MM‰Â "ÌÈÓM‰ ÈÓLe¿≈«»«ƒ¿«ƒ»

ÌÈiÁe¯‰ ˙BÂˆ˜ המידות (שש ¿»»»ƒƒ
לעיל), כנזכר «»∆ÌB˜Ó'‰L'העליונות,

e‡ÈˆÓ˙הגשמי ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿ƒ
,˙eiÓLb‰ ˙ÈÏÎz ,LnÓ«»«¿ƒ««¿ƒ

Ïeha‰Â מתבטל כשהוא שלו ¿«ƒ
מוחלט ‰e‡לאלוקות ביטול

˙e‡Èˆn‰ ¯cÚ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆¿≈«¿ƒ
LnÓ של בביטול קיים לא זה ודבר «»

הרוחני. ה'מקום'

˙Ba¯w‰ ˙ÏÚÓ Ìb È‰BÊÂ הבהמה של ותיקון והעלאה בירור שהם ¿ƒ««¬««»¿»
גשמית, מציאות של לאלוקות ביטול lÙz‰הגשמית, Èa‚Ï עבודה שהיא ¿«≈¿ƒ»

כמו  מוחלט ביטול איננו רוחנית מציאות של לאלוקות והביטול רוחנית,

לעיל. כמבואר גשמית, מציאות של להיות Â¯˜הביטול התפילה של הכוח ¿«

הקרבנות  לעבודת בדומה לאלוקות ביטול של עניין ולהיות קרבנות במקום

אלא  ÊŒÈ¯Á‡lL‰אינו ÏÚBt ‰lÙz‰ ÔÈÚL ÏÏ‚a בית כשייבנה ƒ¿«∆ƒ¿««¿ƒ»≈∆¿«¬≈∆
בימינו במהרה Lc˜n‰Œ˙È·aהמקדש ˙Ba¯w‰ ·È¯˜‰Ï eÏÎeÈ¿¿«¿ƒ«»¿»¿≈«ƒ¿»
"EBˆ¯ ˙ÂˆÓk",השלימות בתכלית שהיא כפי הקרבנות לעבודת ולחזור ¿ƒ¿«¿∆

‰Ê È¯‰ התפילה¯·c ˙ÈÁ·a ¬≈∆ƒ¿ƒ«»»
Ba LiL ,Ì¯Bb‰,הגורם בדבר «≈∆≈

Ák ושורש c‰Ó·¯סיבה ¯˙BÈ …«≈≈«»»
‡e‰L ,B„ÈŒÏÚ Ì¯‚pL∆ƒ¿««»∆

··BÒn‰ התוצאהepnÓ86 «¿»ƒ∆
הגורמת  היא שהתפילה כיוון ובענייננו,

עבודת  ותחזור המקדש בית שייבנה

מעלה  בה יש כפשוטה, הקרבנות

הקרבנות, התוצאה, לגבי אפילו ויתרון

שבעבודת  לאלוקות הביטול זאת ועם

גשמית, מציאות של ביטול הקרבנות,

לאלוקות  מהביטול יותר נעלה

רוחנית, עבודה התפילה, שבעבודת

בהרחבה. לעיל כמבואר

ÔÈÚL ÌLk ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿«
˙Ba¯w‰ המקדש ‰È‰בבית «»¿»»»

Ì˙„B·Úa ÌÈ‰k"L ÔÙ‡a¿…∆∆…¬ƒ«¬»»
בפועל הקרבנות ÌÈiÂÏe¿ƒƒעבודת

ÌÎe„aוזמרה Ï‡¯NÈÂבשירה ¿»»¿ƒ¿»≈
Ì„ÓÚÓa 87"בתפילותÔÎŒBÓk , ¿«¬»»¿≈

ÌÈÈÚ ‰LÏL ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿¿…»ƒ¿»ƒ
el‡ של הרוחנית התפילה בעבודת ≈

ואחד  אחד kL‚„כל ‰lÙza«¿ƒ»∆¿∆∆
˙Ba¯w‰.ומפרט שממשיך כפי «»¿»

ÌÈ‰k" ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈…¬ƒ
‡e‰ "Ì˙„B·Úa'ה Â˜aעבודת «¬»»¿«

‡¯˜ 'Ô‰k'L Úe„ik ,ÔÈÓi‰«»ƒ«»«∆…≈ƒ¿»
"„ÒÁ‰ LÈ‡"88 מידת) והחסד ƒ«∆∆

שנאמר  כמו הימין, בקו הוא האהבה)

הספירות  של במשל אליהו' ב'פתח

ימין. זרוע הוא שהחסד האדם לגוף

‡e‰ ÌÈÚ "ÌÎe„a ÌÈiÂÏ"e¿ƒƒ¿»»ƒ¿»»
"‡Ï˜ ‡Ó¯‡Ï" קול להרים ¿«»»»»

‡˙È‡„k) כמובא¯‰fa89,( ƒ¿ƒ»«…«
·e˙kL BÓÎe ,ÏB˜a ‰lÙz‰ ÔÈÚ ‡e‰L90 ליעקב יצחק בדברי ∆ƒ¿««¿ƒ»¿¿∆»

הברכות את לקבל ÚÈ˜·"כשבא ÏB˜ ÏBw‰" שברוחניות ומפרשים ««¬…
קול. הרמת מתוך להיות שצריכה התפילה לעבודת ≈«¿Ï‡¯NÈ"Â¿ƒהכוונה

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ "Ì„ÓÚÓa מלמעלה האלוקי האור של והגילוי ¿«¬»»ƒ¿«««¿»»
‰hÓÏ ידי ועל הקרבנות ידי על ‰wÚ¯,התפילה,שנפעלת e‰fL ¿«»∆∆»ƒ»
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l"yz'dכ elqk h"i ,glyie zyxt w"y i`ven

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר "אלמלא 91העּקר, ְְֲִִֵֵַַַָָָ

[ּדאף  וארץ" ׁשמים נתקּימּו לא ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹמעמדֹות,

ׁשּיׁש הּקרּבנֹות, ענין ּכללּות על קאי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבפׁשטּות

ּבעבֹודתם  "ּכהנים הענינים ׁשלׁשה ּכל ְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹֹּבהם

מּכלֿמקֹום  ּבמעמדם", ויׂשראל ּבדּוכנם ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָּולוּיים

מּׁשּום  ּדוקא, מעמדֹות" "אלמלא הּוא ְְֲִִֵַַַָָָָהּלׁשֹון

היּו מעמד  ׁש"אנׁשי מה ׁשּזהּו העּקר], ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

(ּבתֹור  הּקרּבנֹות" על לעמד יׂשראל ּכל ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹׁשלּוחי

ּגם 92ּבעלים) הּקרּבן, ׁשּפעּלת מּובן, ׁשּמּזה , ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻ

"ּכי  לבחינת הּכּסא" ׁשעל "האדם ּבחינת ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהעלאת

אדם  לפני",לא רּוח "נחת ענין וגם הּוא", ְְְִַַַַַַָָָֹ

ּדרּגא"93מּלׁשֹון  ּכל 94"נחֹות המׁשכת ׁשּזֹוהי , ְְְְִִֶַַַָָָ

"אנׁשי  עלֿידי נמׁשכת היתה למּטה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהענינים

יׂשראל. איׁש נמצא ׁשּבֹו מקֹום ּבכל ְְְֲִִִֵֶַָָָָָמעמד"

לרגל, לעלּיה ּבנֹוגע ּבפרט הּמבאר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹועלּֿדר

ׁשּכתּוב  האדֹון 95ּכמֹו ּפני אל זכּור ּכל יראה ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָ

ליראֹות" ּבא ּכ לראֹות, ׁשּבא ּו"כׁשם ,96הוי', ְְֲִֵֵֶַָָָָָ

ּבפנים" "ּפנים ׁשל נמׁש97ּבאפן ׁשּמּזה ּבגּלּוי, ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָֹ

היתה  זה ּובענין ּבמקֹומֹו, מּיׂשראל אחד ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָלכל

התנהג   וכ ּגעלעּבט), ער האט (דערמיט  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָחּיּותֹו

הּבא  לרגל העלּיה עד ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּבמׁש

ּגם 98לאחריֿזה  יׁשנם אּלּו ענינים ּוׁשלׁשה . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשהּתפּלה  הּנתינתּֿכח ּתחּלת ּדהּנה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹּבּתפּלה.

"פני ּד"אחזה ּבאפן ּכדבעי, זה 99ּתהיה הרי , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹ

ּבצדק" "אני והדר 99עלֿידי לעני ּפרּוטה "יהיב , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּכללּות 100מצלי" ּגם ׁשהיא הּצדקה, ענין ׁשהּוא , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשּלכן  הּצדקה, מצות היא ׁשּכללּותן הּמצֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָענין

'מצוה' ּבׁשם ירּוׁשלמי' ּב'תלמּוד ְְְְְְְִִִֵֵַַָנקראת

ּבאפן 101סתם  ּכדבעי, היא הּתפּלה וכאׁשר . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe91בגמרא‡Ï ,˙B„ÓÚÓ ‡ÏÓÏ‡" ¿«¬««≈ƒ¿»≈«¬»…

˙eËLÙaL Û‡c] "ı¯‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ מעלתם על הגמרא דברי ƒ¿«¿»«ƒ»»∆¿«∆¿«¿
על  רק נאמרו לא והארץ, השמים קיום תלוי שבהם ה'מעמדות' של הגדולה

אלא  בלבד LiLמכוונים ˜‡Èהמעמדות ,˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ÏÚ »≈«¿»ƒ¿««»¿»∆≈
ÌÈÈÚ‰ ‰LÏL Ïk Ì‰a»∆»¿…»»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÂÏe Ì˙„B·Úa ÌÈ‰k"…¬ƒ«¬»»¿ƒƒ
,"Ì„ÓÚÓa Ï‡¯NÈÂ ÌÎe„a¿»»¿ƒ¿»≈¿«¬»»

ÔBLl‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ הגמרא של ƒ»»«»
"˙B„ÓÚÓ ‡ÏÓÏ‡" ‡e‰ƒ¿»≈«¬»

e‰fL ÌeMÓ ,‡˜Âc עניין «¿»ƒ∆∆
זה ‰wÚ¯,המעמדות  ידי  שעל משום  »ƒ»

לעיל  כאמור למטה, ההמשכה ],נפעלת
eÈ‰ „ÓÚÓ ÈL‡"L ‰Ó e‰fL∆∆«∆«¿≈«¬»»
ÏÚ „ÓÚÏ Ï‡¯NÈ Ïk ÈÁeÏL¿≈»ƒ¿»≈«¬…«
ÌÈÏÚa ¯B˙a) "˙Ba¯w‰«»¿»¿¿»ƒ
המביא  שהבעלים, להלכה בהתאם

בעצמו  נוכח להיות צריך קרבן,

ציבור  ובקרבנות שלו, הקרבן בהקרבת

בתור  בהקרבה נכחו מעמד' 'אנשי

ישראל  כלל של 92‰fnL)שלוחים ,∆ƒ∆
חשיבות  לגבי שמצינו המיוחד מהדגש

מעמד' 'אנשי של «Ô·eÓ,פעולתם
Ôa¯w‰ ˙lÚtL,באלוקות למעלה ∆¿À««»¿»

Ì„‡‰" ˙ÈÁa ˙‡ÏÚ‰ Ìb««¬»«¿ƒ«»»»
‡Ï Èk" ˙ÈÁ·Ï "‡qk‰ ÏÚL∆««ƒ≈ƒ¿ƒ«ƒ…

"‡e‰ Ì„‡'אדם' מדרגת העלאה »»
ממנה, הנעלית אדם' 'לא לדרגת

העלאה  בדרך הנפעלת לעיל, כמבואר

למעלה  "Á˙מלמטה ÔÈÚ Ì‚Â¿«ƒ¿«««
,"ÈÙÏ Áe¯'נחת'ÔBLlÓ93 «¿»«ƒ¿

˙BÁ"לרדת"‡b¯c94, ולענייננו ¿«¿»
Ïkהכוונה ˙ÎLÓ‰ È‰BfL∆ƒ«¿»«»

ÌÈÈÚ‰ הקרבנות,שנפעלו ידי על »ƒ¿»ƒ
התפילה) ידי על בדרך hÓÏ‰,(וכיום ¿«»

למטה, מלמעלה המשכה «¿«‰È˙‰של
ÈL‡" È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿≈«¿≈

"„ÓÚÓ המקדש בבית הנמצאים «¬»
LÈ‡ ‡ˆÓ BaL ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆ƒ¿»ƒ

Ï‡¯NÈ היו מעמד' 'אנשי כי יהודי, ƒ¿»≈
שהם. מקום בכל ישראל כלל שלוחי

¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ החסידות Ï‚¯Ï,בתורת ‰iÏÚÏ Ú‚Ba Ë¯Ùa ¿«∆∆«¿…»ƒ¿»¿≈««¬ƒ»»∆∆
·e˙kL BÓk95 שלוש המקדש לבית לרגל לעלות המצווה על בתורה ¿∆»

ÌLÎ"eבשנהפעמים  ,'ÈÂ‰ ÔB„‡‰ Èt Ï‡ E¯eÎÊ Ïk ‰‡¯È≈»∆»¿¿∆¿≈»»¬»»¿≈
"˙B‡¯ÈÏ ‡a Ck ,˙B‡¯Ï ‡aL96, שהאדם כשם כי הגמרא כדברי ∆»ƒ¿«»≈»

'ליראות' בא כך השכינה, את 'לראות' כדי לרגל לעלייה המקדש לבית בא

אותו, יראה שהקדושֿברוךֿהוא השכינה "Ètבפני ÏL ÔÙ‡aÌ ¿…∆∆»ƒ
"ÌÈÙa97,Èel‚a'ה'פנים גילוי ¿»ƒ¿ƒ

אל  כביכול, הקדושֿברוךֿהוא, של

לרגל  העולה היהודי של ה'פנים'

‰fnL לרגל לעולים שהיה מהגילוי ∆ƒ∆
המקדש  ‡Á„לבית ÏÎÏ CLÓƒ¿»¿»∆»

‰Ê ÔÈÚ·e ,BÓB˜Óa Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ¿»∆
שלא  למי גם לרגל בעלייה שנמשך

במקומו' אחד 'לכל בפועל, לרגל עלה

Ë‡‰ ËÈÓ¯Ú„) B˙eiÁ ‰˙È‰»¿»«∆¿ƒ»
ËaÚÏÚb ¯Ú חי הוא זה CÎÂעם ,( ∆∆∆¿¿«

‰M‰ Ïk CLÓa ‚‰˙‰ƒ¿«≈¿∆∆»«»»
‡a‰ Ï‚¯Ï ‰iÏÚ‰ „Ú ,dlkÀ»«»¬ƒ»»∆∆«»

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï98.הבא בחג ¿«¬≈∆
el‡ ÌÈÈÚ ‰LÏLe שהיו ¿…»ƒ¿»ƒ≈

בעבודתם, כוהנים הקרבנות, בהקרבת

במעמדם, וישראל בדוכנם לויים

,‰lÙza Ìb ÌLÈ שממשיך כפי ∆¿»««¿ƒ»
‰Œ˙È˙pומפרט. ˙lÁz ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ««¿ƒ«

Ák מלמעלה‰È‰z ‰lÙz‰L …«∆«¿ƒ»ƒ¿∆
‰ÊÁ‡"c ÔÙ‡a ,ÈÚ·„kƒ¿»≈¿…∆¿∆¡∆

"EÈÙ99, האדם שבה כזו תפילה »∆
האלוקות  פני את 'לראות' ≈¬‰¯Èיצליח

È„ÈŒÏÚ ‰Ê התפילה שקודם ∆«¿≈
של  בתחילתו האמור את מקיימים

בתהילים זה È‡"¬ƒפסוק
"˜„ˆa99, פי שעל בגמרא וכמובא ¿∆∆

היה  פניך' אחזה בצדק 'אני זה, פסוק

אליעזר ÈÚÏרבי ‰Ëe¯t ·È‰È"»ƒ¿»∆»ƒ
"ÈÏˆÓ ¯„‰Â100, פרוטה נותן «¬««¿ƒ

מתפלל  כך ואחר ÔÈÚלעני ‡e‰L∆ƒ¿«
‡È‰L ,‰˜„v‰ הצדקה מצוות «¿»»∆ƒ

˙Bˆn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb התוכן «¿»ƒ¿««ƒ¿
המצוות  כל של ««¿∆Ô˙eÏÏkLהכללי

המצוות  כל ÂˆÓ˙של ‡È‰ƒƒ¿«
˙‡¯˜ ÔÎlL ,‰˜„v‰ כל «¿»»∆»≈ƒ¿≈

ÈÓÏLe¯È'המצוות  „eÓÏ˙'a¿«¿¿«¿ƒ
Ì˙Ò '‰ÂˆÓ' ÌLa101.המצוות כל של התוכן היא L‡ÎÂ¯כי ¿≈ƒ¿»¿»¿«¬∆

BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒ"c ÔÙ‡a ,ÈÚ·„k ‡È‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒƒ¿»≈¿…∆¿À»À»«¿»¿…
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כי iytp melya dct

הּׁשמימה" מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב ,102ּד"סּלם ְְְְִַַַַָָָָָָֹֻֻ

רּבֹותינּו ּבמדרׁשי (ּכדאיתא הּתפּלה על ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּדקאי

יׁשנֹו103ז"ל  ׁשּלאחריה ּבאפן היא הּתפּלה אזי ,(ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹ

לביתֿ מּביתֿהּכנסת הּתֹורה, לּמּוד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָענין

ההמׁשכה 104הּמדרׁש נעׂשית הּתֹורה ועלֿידי , ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למּטה, ּבחּקֹותי 105מּלמעלה אם ְְְְְִִֶַַַָָָֻ

ּבּתֹורה" עמלים "ׁשּתהיּו "ונתּתי 106ּתלכּו, אזי , ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבעּתם" האמּורֹות 107גׁשמיכם הּברכֹות וכל , ְְְְֲִִֵֶַָָָָ

ּכי  הּתֹורה, עלֿידי היא ׁשּתחּלתן ְְִִִֵֶַַַָָָָָָּבּפרׁשה,

עלמא" ּוברא ּבאֹוריתא ועלֿידיֿזה 108"אסּתּכל , ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּנצרכים. הענינים ּכל אחרּֿכ ְְְִִִִִִַַַַָָָָָנמׁשכים

ׁשּיהיה e‰ÊÂח) ׁשּכדי נפׁשי", בׁשלֹום "ּפדה ¿∆ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ

ּכמֹו האּמֹות", מּבין ּולבני לי ְְְִִִֵַַָָָֻ"ּפדאני

צרי ׁשכינה", "עּקר ּגּלּוי ׁשּזהּו הּגלּות, ְְִִִִִֵֶֶַַָָָלפני

ּוכמֹו ד), סעיף (כנ"ל למּטה הּבּטּול ענין ְְְְְִִִִַַַָֹלפעל

חּבּור  ׁשל ענין ׁשּזהּו ה) (סעיף לעיל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָׁשּנתּבאר

[ּכׁשם  ה"ׁשלֹום" ענין עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָהפכים

עלֿ נעׂשה ּבביתֿהּמקּדׁש ׁשכינה" "עּקר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָׁשּגּלּוי

יׂשראל  על אּתן וׁשקט ׁש"ׁשלֹום ׁשלמה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹידי

רק  לא נעׂשה זה ׁשענין מּזה, ויתרה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבימיו",

נמצא  ׁשּבֹו מקֹום ּבכל ּגם אּלא הּמקּדׁש, ְְְְִִֶֶַַָָָָָָּבמקֹום

על  "אּתן הּכתּוב: ּכלׁשֹון יׂשראל, ְְִִִֵֵֶַַָָאיׁש

ׁשל  ּבפמליא ה"ׁשלֹום ענין ׁשּזהּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל"],

האלקית 109מּטה" הּנפׁש חּבּור עלֿידי ׁשּנעׂשה ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבפמליא  ה"ׁשלֹום עלֿידי הּבהמית, הּנפׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָעם

מעלה" עּמֹו,109ׁשל ופחד "המׁשל ענין ׁשּזהּו , ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבמרֹומיו" ׁשלֹום "ּפדה 57עֹוׂשה ׁשענין וזהּו . ְְְִִֶֶֶַָָָָ

האּמֹות", מּבין ּולבני לי ּפדאני נפׁשי, ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻבׁשלֹום

ּובגמילּותֿחסדים  ּבּתֹורה העֹוסק על ְֲִִִֵֵַַָָָָקאי

העּמּודים  ׁשלׁשה ׁשהם הּצּבּור, עם ְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּומתּפּלל
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יב.102) כח, א).103)ויצא (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א בסופה.104)זהר ברכות מס' ראה

ג).105) (כו, בחוקותי עה"פ.106)ר"פ ופירש"י ד.107)תו"כ שם, ואילך.108)בחוקותי סע"א קסא, ראה 109)זח"ב

ואילך. ד פה, מטות לקו"ת ב. צט, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ102,,אבינו יעקב שראה הסולם על בתורה שכתוב כמו «ƒ««»»¿»

השמים, ועד מהארץ לדרגה, מדרגה בעלייה מכוון È‡˜cהיינו זה ומשל ¿»≈
‡˙È‡„k) ‰lÙz‰ ÏÚכמובאÏ"Ê eÈ˙Ba¯ ÈL¯„Óa103ÈÊ‡ ,( ««¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈«≈¬«

,‰¯Bz‰ „enÏ ÔÈÚ BLÈ ‰È¯Á‡lL ÔÙ‡a ‡È‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿…∆∆¿«¬∆»∆¿ƒ¿«ƒ«»
˙Òk‰Œ˙ÈaÓ התפילה מקום שהוא ƒ≈«¿∆∆
L¯„n‰Œ˙È·Ï104 מקום שהוא ¿≈«ƒ¿»

ÈNÚ˙התורה, ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«»«¬≈
‰ÎLÓ‰‰ והגילוי האלוקי האור של ««¿»»

והתפילה  הקרבנות ידי על הנפעל

BÓk ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿
·e˙kL105,eÎÏz È˙BwÁa Ì‡ ∆»ƒ¿À«≈≈

היא  שהכוונה הכתוב את ודורשים

"‰¯Bza ÌÈÏÓÚ eÈ‰zL"106, ∆ƒ¿¬≈ƒ«»
ÈÊ‡ של לברכה "Èz˙Âזוכים ¬«¿»«ƒ

"ÌzÚa ÌÎÈÓL‚107ÏÎÂ , ƒ¿≈∆¿ƒ»¿»
,‰L¯ta ˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎ¯a‰«¿»»¬«»»»

בחוקותי, פרשת ««Ô˙lÁzL∆¿ƒבהמשך
הברכות  השפעת È„ÈŒÏÚשל ‡È‰ƒ«¿≈

ÏkzÒ‡" Èk ,‰¯Bz‰«»ƒ∆¿«≈
"‡ÓÏÚ ‡¯·e ‡˙È¯B‡a108, כי ¿«¿»»»»¿»

מהתורה, ונמשכת באה הבריאה כל

שהקדושֿברוךֿהוא  הזוהר כדברי

המביט  בנאי (כמו בתורה הסתכל

את  ברא זה פי ועל הבנייה) בתכניות

באמצעות ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰העולם  ¿«¿≈∆
התורה לימוד ÌÈÎLÓƒ¿»ƒובכוח

ÌÈÈÚ‰ Ïk CkŒ¯Á‡«««»»ƒ¿»ƒ
.ÌÈÎ¯ˆp‰«ƒ¿»ƒ

e‰ÊÂ (Á הפסוק של הפנימי התוכן ¿∆
המאמר נפתח ·ÌBÏLשבו ‰„t"»»¿»

È‡„t" ‰È‰iL È„kL ,"ÈLÙ«¿ƒ∆¿≈∆ƒ¿∆¿»«ƒ
BÓk ,"˙Bn‡‰ ÔÈaÓ È·Ïe ÈÏƒ¿»«ƒ≈»À¿

Èelbשהיה e‰fL ,˙eÏb‰ ÈÙÏƒ¿≈«»∆∆ƒ
,"‰ÈÎL ¯wÚ" עצמיות גילוי ƒ«¿ƒ»

במשכן  שהיה כפי בעולם האלוקות

המקדש ÔÈÚובבית ÏÚÙÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…ƒ¿«
Ïeha‰ לאלוקות‰hÓÏ היינו «ƒ¿«»

הגשמית  המציאות של (Ï"Îביטול
¯‡a˙pL BÓÎe ,(„ ÛÈÚÒ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈

e‰fL (‰ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ זה ביטול ¿≈¿ƒ∆∆
‰ÌÈÎÙהוא  ¯eaÁ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¬»ƒ
ורוחניות ( גשמיות מקום', ו'בלי ÔÈÚ'מקום' È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈ƒ¿«

"ÌBÏL"‰לעיל כמבואר הפכים (על [המחבר למטה שההמשכות זה ודבר «»
הוא  הפכים המחבר ה'שלום' ידי על נפעלות התפילה) ידי ועל הקרבנות ידי

Lc˜n‰Œ˙È·a "‰ÈÎL ¯wÚ" ÈelbL ÌLk עצמיות התגלות ¿≈∆ƒƒ«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»
הפכים, שני חיבור הזה, בעולם גשמית במציאות È„ÈŒÏÚהאלוקות ‰NÚ«¬»«¿≈

Ôz‡ Ë˜LÂ ÌBÏL"L ,‰ÓÏL¿……∆»¿∆∆∆≈
"ÂÈÓÈa Ï‡¯NÈ ÏÚ נפעל זה וגם «ƒ¿»≈¿»»

ה'שלום', ידי fÓ‰,על ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
‰Ê ÔÈÚL עיקר של' התגלות ∆ƒ¿»∆

גשמית במציאות על NÚ‰שכינה' «¬»
ה'שלום' ÌB˜Óaידי ˜¯ ‡Ï…«¿»

ÌB˜Ó ÏÎa Ìb ‡l‡ ,Lc˜n‰«ƒ¿»∆»«¿»»
,Ï‡¯NÈ LÈ‡ ‡ˆÓ BaL∆ƒ¿»ƒƒ¿»≈
ÏÚ Ôz‡" :·e˙k‰ ÔBLÏkƒ¿«»∆≈«

"Ï‡¯NÈ לעיל למבואר בדומה ƒ¿»≈
לרגל  העלייה ידי שעל שהפעולה

ישראל, מבני אחד כל על השפיעה

במקום  רק ולא שהוא, מקום בכל

‰"ÌBÏLהמקדש  ÔÈÚ e‰fL ,[∆∆ƒ¿««»
"‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa109 ובלשון) ¿»«¿»∆«»

לשמה  בתורה העוסק "כל הגמרא:

מעלה  של בפמלייא שלום משים

יחזק  "או שנאמר מטה של ובפמלייא

יעשה  שלום לי שלום יעשה במעוזי

eaÁ¯לי") È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈ƒ
LÙp‰ ÌÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒƒ«∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ שני חיבור זה שגם ««¬ƒ
שתי  בין למטה, והשלום הפכים

אדם  בגוף שנתלבשו כפי הנפשות

נפעל הזה, בעולם ≈¿»È„ÈŒÏÚגשמי
ÏL ‡ÈÏÓÙa ÌBÏL"‰«»¿»«¿»∆

"‰ÏÚÓ109, בעולמות 'שלום' «¿»
רוחניים, ÔÈÚעליונים e‰fL התוכן ∆∆ƒ¿«

המצוטט  באיוב הכתוב של הפנימי

לעיל ÁÙÂ„ומבואר ÏLÓ‰"«¿≈»««
ÌBÏL ‰NBÚ ,BnÚƒ∆»

"ÂÈÓB¯Óa57. בין) במרום 'שלום' ƒ¿»
החסד, מידת מים, של שר מיכאל

הגבורה) מידת אש, של שר לגבריאל

ÌBÏL· ‰„t" ÔÈÚL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿«»»¿»
ÔÈaÓ È·Ïe ÈÏ È‡„t ,ÈLÙ«¿ƒ¿»«ƒƒ¿»«ƒ≈

È‡˜ ,"˙Bn‡‰מכווןÏÚ »À»≈«
Ì‰L ,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈ƒ«ƒ∆≈
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l"yz'dכב elqk h"i ,glyie zyxt w"y i`ven

ּוגמילּותֿ ועבֹודה ּתֹורה עֹומד, העֹולם ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָׁשעליהם

מהרׁש"א'110חסדים  אּגדֹות ּב'חּדּוׁשי (ּכדאיתא ְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

ה"ׁשלֹום",111ּבמקֹומֹו ענין הּוא ׁשענינם ּכיון ,( ְְְִִִֵֶַַָָָָ

ׁשעלֿידיֿ ּבגמילּותֿחסדים, העסק מענין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהחל

מּדה" ּכנגד ּב"מּדה עּמֹו מתנהגים ,112זה ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָ

הּנתינתּֿכח  ׁשּזֹוהי וחסד, צדקה עּמֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹועֹוׂשים

ואחרֿ אתערּותאּֿדלעילא, ׁשל ּבאפן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹמּלמעלה

הּצּבּור", עם "ּומתּפּלל הּתפּלה, ענין יׁשנֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָּכ

ּכל  נמׁשכֹות הּתֹורה ׁשעלֿידי ּבּתֹורה", ְְְִֵֵֶַַַָָָָָו"העֹוסק

הּוא  זה ענין אמנם, ז). סעיף (כנ"ל ְְְְִִֶַַָָָָההמׁשכֹות

ענין  ּכי הּדמיֹון, ּבכ"ף ּפדאני", "ּכאּלּו ּבאפן ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹרק

עלֿידי  ׁשּנפעל ּבתחּתֹונים" ׁשכינה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָ"עּקר

ׁשּזֹוהי  אּלא ו). סעיף (כנ"ל הּׁשלמּות ּבתכלית אינֹו הּקרּבנֹות ׁשּכנגד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּתפּלה

על  ּדקאי נפׁשי", בּׁשלֹום "ּפדה ּבפעל, "ּפדאני" נעׂשה ׁשעלֿידּה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹההכנה

הּמלכּות  ּבגלּותא"113ספירת "ׁשכינּתא ּכי "לי 114, יׂשראל, ּבני ּכל עם ּביחד , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבּגאּלה 115ּולבני", יׂשראל", ּבני אחד לאחד ּתלּקטּו "ואּתם ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ

קֹוממּיּות  ויֹוליכנּו מׁשיחא", מלּכא ּדא מר, "קאתי ּכאׁשר והּׁשלמה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאמּתית

ּובּנעימים  ּבטֹוב ראׁשם 116לארצנּו, על עֹולם וׂשמחת ,117. ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹ
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מ"ב.110) פ"א רד).111)אבות (ע' עה"פ תהלים אור) (יהל באוה"ת סע"א.112)הובא צ, פדה 113)סנהדרין סד"ה ראה

תרע"ג. ב.114)בשלום צ, ח"ג ב. קנ, ח"א יב.115)זהר כז, יא.116)ישעי' לו, איוב יא.117)ע"פ נא, י. לה, ישעי'
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„B·ÚÂ ‰¯Bz ,„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ Ì‰ÈÏÚL ÌÈ„enÚ‰ ‰LÏL היא ¿…»»«ƒ∆¬≈∆»»≈»«¬»

התפילה  המצוות ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e110עבודת כללות (È‡„k˙‡שהיא ¿ƒ¬»ƒƒ¿ƒ»
BÓB˜Óaכמובא  '‡"L¯‰Ó ˙B„b‡ ÈLecÁ'a111 זה מאמר בביאור ¿ƒ≈«»««¿»ƒ¿
ÌÈÚLבגמרא  ÔÂÈk אלה ), דברים שלושה ÔÈÚשל ‡e‰ ≈»∆ƒ¿»»ƒ¿«

˜ÒÚ‰ ÔÈÚÓ ÏÁ‰ ,"ÌBÏL"‰«»»≈≈ƒ¿«»≈∆
ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚a'שלום' שהוא ƒ¿ƒ¬»ƒ

והמקבל, הנותן בין »∆ŒÏÚLוחיבור
BnÚ ÌÈ‚‰˙Ó ‰ÊŒÈ„È עם ¿≈∆ƒ¿«¬ƒƒ

חסדים  בגמילות «cÓ"a¿ƒ‰העוסק
"‰cÓ „‚k112BnÚ ÌÈNBÚÂ , ¿∆∆ƒ»¿ƒƒ

Œ˙È˙p‰ È‰BfL ,„ÒÁÂ ‰˜„¿̂»»»∆∆∆ƒ«¿ƒ«
ÏL ÔÙ‡a ‰ÏÚÓlÓ Ák…«ƒ¿«¿»¿…∆∆

,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»
שהאדם  מבלי צדקה, בדרך מלמעלה

זאת, לקבל והתאמץ עבד מצידו

,‰lÙz‰ ÔÈÚ BLÈ CkŒ¯Á‡Â¿«««∆¿ƒ¿««¿ƒ»
,"¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙Óe"ƒ¿«≈ƒ«ƒ
È„ÈŒÏÚL ,"‰¯Bza ˜ÒBÚ‰"Â¿»≈«»∆«¿≈
Ïk ˙BÎLÓ ‰¯Bz‰«»ƒ¿»»

˙BÎLÓ‰‰ למטה בפועל מלמעלה ««¿»
ÔÈÚ ,ÌÓ‡ .(Ê ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ»¿»ƒ¿»
el‡k" ÔÙ‡a ˜¯ ‡e‰ ‰Ê∆«¿…∆¿ƒ

ÔBÈÓc‰ Û"Îa ,"È‡„t ועדיין ¿»«ƒ¿»«ƒ¿
ממש, בפועל הפדייה ÔÈÚלא Èkƒƒ¿«

והתגלות  ÈÎL‰המשכת ¯wÚ"ƒ«¿ƒ»
È„ÈŒÏÚ ÏÚÙpL "ÌÈBzÁ˙a««¿ƒ∆ƒ¿««¿≈

Ï"Î) ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a BÈ‡ ˙Ba¯w‰ „‚kL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆¿∆∆«»¿»≈¿«¿ƒ«¿≈
(Â ÛÈÚÒ.הקרבנות בהקרבת דווקא היא È‰BfLוהשלימות ‡l‡ עבודת ¿ƒ∆»∆ƒ

היא  NÚ‰התפילה d„ÈŒÏÚL ‰Î‰‰ יותר "È‡„t"מאוחר «¬»»∆«»»«¬»¿»«ƒ
È‡˜c ,"ÈLÙ ÌBÏM· ‰„t" ,ÏÚÙaהמכוון˙¯ÈÙÒ ÏÚ ¿…«»»¿»«¿ƒ¿»≈«¿ƒ«
˙eÎÏn‰113‡zÈÎL" Èk , ««¿ƒ¿ƒ¿»
"‡˙eÏ‚a114, ספירת) השכינה ¿»»

בגלות Èaהמלכות) Ïk ÌÚ „ÁÈa¿««ƒ»¿≈
,Ï‡¯NÈ היא מהגלות הפדייה ולכן ƒ¿»≈

·e˙kL BÓk ,"È·Ïe ÈÏ"115 ƒ¿»«¿∆»
ישעיה  eËwÏzבנבואת Ìz‡Â"¿«∆¿À¿

,"Ï‡¯NÈ Èa „Á‡ „Á‡Ï¿∆»∆»¿≈ƒ¿»≈
,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba«¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»
‡kÏÓ ‡c ,¯Ó È˙‡˜" ¯L‡k«¬∆»»≈«»«¿»

,"‡ÁÈLÓ מלך זה האדון, יבוא ¿ƒ»
˜eiÓÓB˙המשיח  eÎÈÏBÈÂ¿ƒ≈¿ƒ

זקופה BËa·בקומה ,eˆ¯‡Ï¿«¿≈¿
ÌÈÓÈÚp·e116ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ , «¿ƒƒ¿ƒ¿«»

נצחית  ¯‡ÌLשמחה ÏÚ117. «…»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc migqt(oey`x meil)

,ózønä ìk éðtd dxeyd z`äðBöéçyçútä úà äàBødkenqd ± §¥¨©©§¥¦¨¨¤©¤©
,gztlåd dxeyd z`äðBéìòy,äøBwä úà äàBølk ,xnelk §¤§¨¨¤©¨

dxeyd la` .dxwzl zekenqd zepeilrd zeiagdäpîéä íéðôlL¤¦§¦¥¤¨
,zipevigd dxeydn -ådxeyd okäpîéä ähîlLdxeydn - §¤§©¨¥¤¨

,dpeilrdéøö ïéàCoda.ä÷éãa ¥¨¦§¦¨
lld zia zhiy xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

,dpyna epipy :epzpynaúBðBöéçä úBøeL ézL ,íéøîBà ìlä úéa¥¦¥§¦§¥©¦
,áø øîà .úBðBéìòä ïäLzepevigd zexeydn zexey izy miwcea ¤¥¨¤§¨©©

d dxeyd z` ,gztl zekenqdäðBéìò,xzeiaådxeyd z`ähîlL ¤§¨§¤§©¨
Y äpîéä.[b xeiv] dpeilrdn,øîà ìàeîLezexey izy miwcea ¥¤¨§¥¨©

d dxeyd z` ,dxwzl zekenqd zepeilrd zexeydnäðBéìò¤§¨
,xzeia zipevigdeådxeyd z` okäpîéä íéðôlLdpevigdn ± §¤¦§¦¥¤¨

.[c xeiv]
:`xnbd zl`ey .l`enye ax ly mnrh z` zyxtn `xnbdéàî©

áøc àîòèlld zia ixaca yxit `ly ax ly enrh edn ± ©£¨§©
.'zepeilrd ody' exn` `lde ,zepeilrd zexeyd izyl mzpeeky

:`xnbd daiyn÷éécexn`y dnn ok [wcwc-]'zexey izy ¨¦
d,'úBðBöéç:`xnbd zl`ey .xzeia zeipevigd ozernynyàäå ¦§¨

'ody zepevigéðz÷ 'úBðBéìòeli`e ,lld zia ixaca [epipy-] ¤§¨¨¥
:`xnbd daiyn .dpeilr odn zg` wx ax ixacléàzz éèeòîì§©¥©¨¥

àúéézúc,zepezgzay zepezgzd z` hrnl `a 'zepeilr' ± §©§¨¨
.dhnle ziyilyd dxeyd ony zexeyd lk z` xnelk

:`xnbd zl`eyìàeîLeyéàî ,'äpîéä íéðôlLå äðBéìò' øîà §¥¨©¤§¨§¤¦§¦¥¤¨©
àîòèzexey izy ody yxit `le ,ok yxit mrh dfi`n ± ©£¨

c meyn :`xnbd daiyn .zepevigd÷éécexn`y dnn ok [wcwc-] ¨¦
lld zia'd ody.úBðBéìò:`xnbd zl`eyéðz÷ äðBöéç àäåixde ± ¤§§¨¦¨¨¨¥

wx l`eny ixacl eli`e ,'zepevigd zexey izy' mdixaca epipy
:`xnbd daiyn .zipevig `id odn zg`àúàééeâc àúàééeb éèeòîì§©¥©§¨¨§©§¨¨

lk z` xnelk ,zeiniptay zeiniptd z` hrnl `a 'zepevig' ±
.miptle ziyilyd dxeyd ony zexeyd

:ef zwelgna mi`pz ewlgpy d`ian `xnbdéðz àéiç éaø[dpy-] ©¦¦¨¨¥
`ziixaáøc déúååk,ax ixack-éàpz eäleëåipey x`ye ± §¨¥§©§§©¨¥

zeipyndeðz`ziixa [epy-].ìàeîLc déúååk,`xnbd dwiqn ¨§¨¥¦§¥
déúååk àúëìäå[enk-],ìàeîLczexey izy z` miwceay §¦§§¨§¨¥¦§¥

.dpnid miptlye zipevigd ,zepeilr
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.l"yz'd ,elqk h"i ,glyie 't w"yven zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

.‡È... החיות עצם עם הקשור ענין אלא אחד, פרט עם הקשור ענין אינו התורה שעיקר לעיל דובר
הפר  שכל כיון פרט, בכל חודר זה הרי ממילא ובדרך יהודי, מזה של וק"ו במכ"ש מהעצם, נלקחים טים

הכלל. מאשר יותר ועמוק נעלה הוא העצם שהרי מהכלל, נלקחים הפרטים שכל

חד  כולא וקוב"ה אורייתא ש(ישראל) ועד עצמי, הו"ע התורה שעיקר שאע"פ מובן, לפי 29ומזה ,
אחד  וחכמתו והוא הקב"ה, של חכמתו היא שהנשמה 57שהתורה ע"ד העולם את ממלא גם הקב"ה הרי ,

הגוף  את חלק 42ממלאת נעשה זו חיות ומצד מהנשמה, שמקבל חיות יש בגוף חלק שלכל כשם ולכן, ,
אברים, רמ"ח לכל בנוגע וכיו"ב שומעת, והאוזן רואה העין לו, המיוחד באופן מסויים) (אבר שבגוף זה
בערך  אינו הנשמה שעצם אע"פ ואבר, אבר ובכל ובאוזן בעין שנמצא הנשמה חיות מצד שזהו
עלמין, כל ממלא שהוא להקב"ה, בנוגע ועד"ז לתורה בנוגע הוא כן – כללים) (ואפילו פרטים להתחלקות

כלל" איהו מדות אלין מכל ש"לאו הזקן 58אף רבינו ובלשון שהוא 59, מה האלקות עיקר הוא זה "לא :
עולמות". "בורא בלשון נכללים הם שגם הא"ס, עולמות אפילו העולמות, כל על דקאי עולמות", בורא

ובחיי  בכלל, יהודי של בחייו שישנם פרטים ופרטי הפרטים כל על מענה יש שבתורה מובן, ומזה
בפרט. העולם

הקב"ה, של אומנתו כלי הייתי אני אומרת "התורה רבה: בראשית בהתחלת המדרש מדברי גם וכמובן
. פלטין בונה ודם בשר מלך שבעולם .בנוהג והאומן אומן, מדעת (ובלשון . ופינקסאות דיפתראות .

ב"בנין" שישנו פרט שכל מובן, ומזה וכו'", חדרים עושה הוא היאך לדעת לו יש "בלּוּפרינט") המדינה:
הקב"ה". של אומנתו "כלי התורה, שזוהי ופינקסאות", ב"דיפתראות תחילה להיות מוכרח (בעולם)

בהתאם  יהי' שהבנין כדי אותו לתקן וצריך תיקון, הדורש בבנין חלק ישנו שכאשר גם מובן ומזה
לתקן, כיצד למצוא כדי ופינקסאות" ב"דיפתראות לעיין היא לזה העצה הנה – ופינקסאות" ל"דיפתראות

מתב  ופינקסאות" ה"דיפתראות של התכנית שלימות לתקן שכן, כיצד ההבהרה גם בה שיש בכך טאת
נברא" מילואו על "עולם כאשר שהי' כפי להיות שיחזור שהתקלקל, החטא.60דבר קודם ,

כי, האמת, היפך זה הרי לתורה, שייך שאינו מסויים ענין על אומר מישהו כאשר הנה שכן, וכיון
כיון  ליהודי, ששייך לענין בנוגע ועאכו"כ כולו, העולם כל של ופינקסאות" "דיפתראות היא התורה

חד. כולא וקוב"ה אורייתא שישראל

.·È:לאחרונה אודותיו שמרעישים לענין בנוגע בתורה מענה גם יש לכך ובהתאם

ב"מרד" שיצאו צעירים פרוטוקול 61ישנם ולערוך אסיפות לנהל מניחים ואינם ומרעישים, וזועקים ,
ה"יושבֿראש", שקובע הסדר לפי כו',

"יושבֿראש"– של ענינו אמיתית בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר שלאחרי 62(כ"ק הוא,
אזי y`xdשבחרוהו, lr ayei מזכירים לעצמו ובוחר חפץ, שלבו מה ועושה הנאספים, כל של

וכו' –ונושאיֿכלים

כו'. ולהרעיש לזעוק הסדרים, כל את לבלבל שהתחילו צעירים לאותם להתייחס איך היא: והשאלה
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פ"ד.57) תניא ה"י. פ"ב יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
ב).58) (יז, בהקדמה תקו"ז
ובכ"מ.59) א. ח, שה"ש לקו"ת ב. צט, מג"א תו"א
ז.60) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה

של 61) הכללית בעצרת זו, שנה כסלו חודש בתחלת
) ארה"ב של היהודיות ).l"endהפדרציות
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l"yz'dכד ,elqk h"i ,glyie 't w"yven zgiy

הגמרא  בדברי זה על ברור מענה ישנו שלכאורה – נערים 63ובהקדמה ובנין בנין זקנים "סתירת
רוצים  שהזקנים שנדמה אלא "בנין", של ענין אודות כשמדובר – אמורים דברים במה אמנם, סתירה".
נערים  ובנין בנין זקנים "סתירת – אמיתי בנין מהו להבהיר צריך זה ועל לבנותו, רוצים והנערים לסתרו,

מהו לשכוח אסור בנדו"ד, אבל יש yepd`סתירה"; אם השקו"ט מצד שכן, הנערים, מרעישים שאודותיו
שאי  או להרעיש רשות הטענה,לנערים תוכן מהי לשכוח) שרוצים (או שוכחים להרעיש, רשות להם ן

בשעורים" לו והודה חטים "טענו ע"ד שזהו השקו"ט 64כך, את להעביר אין חטים, אודות מדובר כאשר :
לשעורים!... בנוגע והמחלוקת

.‚È:ובכן

במקום  יהדות, עניני עבור כסף ויותר חינוך, עבור כסף יותר שיתנו – היא ה"נערים" של הדרישה
והתורמים  המנדבים אצל הכסף את אספו שעבורה למטרה שייכים שאינם ענינים עבור הכסף את לתת

וכו'.

אודות לדבר במקום "המצאה": על נפלו – עמה להתמודד שקשה טענה שזוהי dprhdוכיון seb טענו")
אודות לדבר מוטב elrdyחטים"), el` רשות להם היתה האם הנערים, – "שעורים") (אודות הטענה את

האסיפה!... את לבלבל

ברוסיא,– יהודים על עלילתֿדם שהעלילו בייליס", "משפט קטנה בעת בעיירה למדן יהודי הי'
ולשלחו  דם, של לאיסור בנוגע וכו' והתוס' הגמרא מדברי הראיות כל את שיבאר מכתב לערוך שהחליט
ומצא  המכתב , את ערך הוא עשה: וכך הטענה. שתתבטל ובודאי בעצמו, ("ּפראקעראר") ָָלקטיגור
הקטיגור: את שאל המזכיר וכאשר בעצמו. לקטיגור רשום בדואר ושלחו לרוסית, אותו שיתרגם "משכיל"
על  "בול" הדביק הוא – המכתב כותב עשה מה ראית האם הקטיגור: השיב המכתב? על דעתך מה

היתה ניקאליי, המושל ה"צאר", שתמונת באופן המכתב אראּפ")dketdמעטפת קאּפ שזוהי 65("מיטן כך, , ַַָָָ
במלכות!... מרידה

ל"בול" להיטפל בדעתו התיישב ולכן, שבמכתב, לטענות להתייחס לו) נוגע הי' (ולא רצה לא הוא
במלכות! מרידה זו הרי הפוכה, בצורה שהודבק שכיון המעטפה, שע"ג

בעניננו: ועד"ז

ואת  ה"יושבֿראש" את ולבזות ה"פרוטוקול", את לבלבל רשות ל"נערים" היתה אם נפק"מ למאי
הדברים. תוכן הוא שנוגע מה לשאר; קודם ידבר שהוא ואמר  לשולחן נגש מהם שאחד בכך ה"מזכיר",

עולם":וה  של "קדמונו הקב"ה, של טענתו – הוא הדברים תוכן רי

יהיו  שלא וכדי התומ"צ. דרך שזוהי הצדק, ובדרך הישר בדרך שילך דור לחנך צריך – לראש לכל
בענינים  ("פארטומלט") מבולבל יהי' שלא באופן לו לשלם צריך הפרנסה, דאגות והמחנך ַלמלמד

התלמידים. לחינוך להתמסר יוכל ואז אחרים,

חז"ל  כיון 66ואמרו לשלם, יכולים שאינם הורים יש שהרי תורה", תצא שמהן עניים בבני "הזהרו
כפשוטם. "עניים" שהם

אבל לשלם, אמנם שיכולים – יותר גרוע במצב שנמצאים הורים גם mivexויש mpi` בגלל לשלם,
אינו  ולכן ומצוות, תורה יהדות, של היוקר את יודע שאינו לאמיתתו, עני שזהו ברוחניות, עניים שהם
וההנהלה  המלמד ואם נוחיות, של החיצוניים הענינים כל עם אינו ה"בנין" אם הילד, את לשלוח רוצה
מליונים! כמה של בסכום צורך יש זה ובשביל פארּפוצטקייט")... גאנצע די ("מיט דיים מצוחצחים ַַלא
ובשביל  הנוחיות, כל עם אחד, לכל פרטי חדר בה שיש ב"פנימי'" יגורו הבת או שהבן רצונו וכמו"כ

נוסף! במליון צורך יש זה
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ואמו  שאביו בכך אשם אינו הילד להם; גם לדאוג צורך יש – תורה" תצא "מהן עניים" ש"בני וכיון
ללא  משלו, הענינים שאר וכל שולחן עם משלו, חדר לילד שיהי' הוא שהעיקר וחושבים, הדרך, מן ירדו
וריבוי  קומות, ריבוי בו שיש במוסד לומד שהוא – לדעתם – הוא העיקר עמו; ילמדו מה נפק"מ
ובלבד  התומ"צ, קיום אחר להוט שאינו יהודי זה אם להם נוגע לא מחנכים... לו שאין אע"פ משרתים,

לבושם"...). את ש"שינו (באופן המדינה מנהג לפי שלבוש

אותם  להכניס צריכים לראש, לכל ולכן, זה. בגלל לסבול צריכים אינם והילדה הילד – אופן ובכל
את  גם – הילדה או הילד ע"י – יחנכו כן, ולאחרי הקודש, טהרת על חינוך הכשר, חינוך של אמות לד'
בכסף! צורך יש זה ובשביל האמת. את ויכירו בדעת", "עשירים יהיו בדעת" "עניים שבמקום ההורים,

.„È:ולצעוק להכריז זכו צעירה נערה או צעיר נער שאותו – הטענה זוהי

בכך  שיתגאו עי"ז לא – הוא שלהם, הקיום והמשך עתה, עד ליהודים שהי' הקיום יהודים! שמעו
ל"ביאפרא" כסף אין 67ששולחים אבל תורה, ע"פ לעשותם צריכים שאמנם אחרים, ענינים עבור או ... ַַ

אין  ו"חדרים" ש"ישיבות" בגלל ביומו, יום מדי לאיבוד שהולכים ילדים אלפי של לפיקוחֿנפש מגיע זה
הענינים  עבור כסף מספיק להם שאין או כולם, עבור ומחנכים מלמדים להשיג כדי כסף מספיק להם
(ובלשון  קדימה דין להם יש אלו ענינים בדעת"; ה"עניים  של הילדים את גם ימשכו ידם שעל החיצוניים

זו. מטרה עבור – לראש לכל – כסף ליתן שצריך "ּפראיאריטי"), ַָהמדינה:

מבזבזים  – הדבר את לתקן כיצד עצות ולחפש אלו, בטענות להתבונן צריכים שהיו זה תמורת ובכן:
ה"נערים", של הנהגתם אודות תומ"צ) שומרי יהודים גם משתתפים (שבהם אסיפות לערוך ולילות ימים

ילבינו" זקנים פני ש"נערים באופן זה הי' כך 68אם על מוסר להם להטיף שצריכים או טוב, באופן
ה"יושבֿראש"!... את שביישו

ה"צאר", תמונת מופיעה שעליו ה"בול" – ה"בול"?!... הודבק כיצד צדדי: בענין ש"מונחים" ַהיתכן
נאמר  שהרי חשוב, דבר אמנם בזמנים 69הוא נהגו שלכן בעדה", והתפללו גו' העיר שלום את "ודרשו

ל"צאר" שברך" "מי בביהכנ"ס עורכים היו השבת שביום וישנו 70ההם ב"בול", שמונח מי ישנו אבל, ; ַ
דם"... ה"עלילת על שחושב מי

האמת  את "קבל אמרו זה ועל – השולחן על ודפיקה צעקה מתוך מביעים שהם הטענה איפוא זוהי
שאמרה" חינוך 71ממי שזהו אמיתי, חינוך חינוך, עבור הכסף של גדול היותר החלק את להקדיש שיש –

נאמר  עליהם המצוות, קיום לידי שמביא חיים, תורת בהם".72ע"פ "וחי

סקול"), ("סאנדיי ראשון בימי רק הילדים עם תורה שילמדו – פשרות לעשות אפשר אי זה ָובענין
בשבוע, ימים שבעה "חי" יהי' שהילד רוצים אם יהדות; עם שייכות להם תהי' לא השבוע ימי ובשאר

חיינו"! "היא התורה כי בשבוע, ימים שבעה תורה ללמדו צריכים

("אווערֿטיים"), יותר גדול סכום לשלם צריכים בשבת גם ללמד שירצה מלמד להשיג כדי מאי, ָאלא
בארצותֿהברית  כסף מספיק יש בארצותֿהברית?! וזהב כסף חסר כלום הנה – וחצי פעם או ככה ב"פ

השבת. בימות גם אלא החול, בימות רק לא שילמדו למחנכים לשלם כדי

ונותנים  נתבעים ישראל את 73ואכן, לחלק כשצריכים לאח"ז, אבל ציבורית, בקופה נמצא והכסף ,
חינוך! עבור 5% רק ונשאר הענינים, כל עבור 95% נותנים הכסף,

מליוני  לאסוף והצליח זכה פלוני וארגון שמוסד הארץ, עמי לכל גלוי דו"ח להדפיס מתביישים ולא
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באותה 67) קשה במצב שהיתה אפריקה ביבשת קטנה מדינה
) האומות מכל וסיוע עזר וקיבלה ).l"endתקופה,

חנ"ח 68) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה בסופה. סוטה
וש"נ. .162 ע'

ז.69) כט, ירמי'
קה"ת,70) – והערות ציונים (עם הזקן רבינו סדור ראה

ור  וש"נ. ואילך. שח ס"ע –תשס"ד) מנחם תורת גם אה
.107 ע' חי"ח התוועדויות

פרקים.71) לשמונה בהקדמה רמב"ם בהקדמה ראה רמ"א
יין. מחיר לספרו

ה.72) יח, אחרי
ה"א.73) פ"א שקלים ירושלמי ראה

l"yz'd ,elqk h"i ,glyie 't w"yven zgiy

הגמרא  בדברי זה על ברור מענה ישנו שלכאורה – נערים 63ובהקדמה ובנין בנין זקנים "סתירת
רוצים  שהזקנים שנדמה אלא "בנין", של ענין אודות כשמדובר – אמורים דברים במה אמנם, סתירה".
נערים  ובנין בנין זקנים "סתירת – אמיתי בנין מהו להבהיר צריך זה ועל לבנותו, רוצים והנערים לסתרו,

מהו לשכוח אסור בנדו"ד, אבל יש yepd`סתירה"; אם השקו"ט מצד שכן, הנערים, מרעישים שאודותיו
שאי  או להרעיש רשות הטענה,לנערים תוכן מהי לשכוח) שרוצים (או שוכחים להרעיש, רשות להם ן

בשעורים" לו והודה חטים "טענו ע"ד שזהו השקו"ט 64כך, את להעביר אין חטים, אודות מדובר כאשר :
לשעורים!... בנוגע והמחלוקת

.‚È:ובכן

במקום  יהדות, עניני עבור כסף ויותר חינוך, עבור כסף יותר שיתנו – היא ה"נערים" של הדרישה
והתורמים  המנדבים אצל הכסף את אספו שעבורה למטרה שייכים שאינם ענינים עבור הכסף את לתת

וכו'.

אודות לדבר במקום "המצאה": על נפלו – עמה להתמודד שקשה טענה שזוהי dprhdוכיון seb טענו")
אודות לדבר מוטב elrdyחטים"), el` רשות להם היתה האם הנערים, – "שעורים") (אודות הטענה את

האסיפה!... את לבלבל

ברוסיא,– יהודים על עלילתֿדם שהעלילו בייליס", "משפט קטנה בעת בעיירה למדן יהודי הי'
ולשלחו  דם, של לאיסור בנוגע וכו' והתוס' הגמרא מדברי הראיות כל את שיבאר מכתב לערוך שהחליט
ומצא  המכתב , את ערך הוא עשה: וכך הטענה. שתתבטל ובודאי בעצמו, ("ּפראקעראר") ָָלקטיגור
הקטיגור: את שאל המזכיר וכאשר בעצמו. לקטיגור רשום בדואר ושלחו לרוסית, אותו שיתרגם "משכיל"
על  "בול" הדביק הוא – המכתב כותב עשה מה ראית האם הקטיגור: השיב המכתב? על דעתך מה

היתה ניקאליי, המושל ה"צאר", שתמונת באופן המכתב אראּפ")dketdמעטפת קאּפ שזוהי 65("מיטן כך, , ַַָָָ
במלכות!... מרידה

ל"בול" להיטפל בדעתו התיישב ולכן, שבמכתב, לטענות להתייחס לו) נוגע הי' (ולא רצה לא הוא
במלכות! מרידה זו הרי הפוכה, בצורה שהודבק שכיון המעטפה, שע"ג

בעניננו: ועד"ז

ואת  ה"יושבֿראש" את ולבזות ה"פרוטוקול", את לבלבל רשות ל"נערים" היתה אם נפק"מ למאי
הדברים. תוכן הוא שנוגע מה לשאר; קודם ידבר שהוא ואמר  לשולחן נגש מהם שאחד בכך ה"מזכיר",

עולם":וה  של "קדמונו הקב"ה, של טענתו – הוא הדברים תוכן רי

יהיו  שלא וכדי התומ"צ. דרך שזוהי הצדק, ובדרך הישר בדרך שילך דור לחנך צריך – לראש לכל
בענינים  ("פארטומלט") מבולבל יהי' שלא באופן לו לשלם צריך הפרנסה, דאגות והמחנך ַלמלמד

התלמידים. לחינוך להתמסר יוכל ואז אחרים,

חז"ל  כיון 66ואמרו לשלם, יכולים שאינם הורים יש שהרי תורה", תצא שמהן עניים בבני "הזהרו
כפשוטם. "עניים" שהם

אבל לשלם, אמנם שיכולים – יותר גרוע במצב שנמצאים הורים גם mivexויש mpi` בגלל לשלם,
אינו  ולכן ומצוות, תורה יהדות, של היוקר את יודע שאינו לאמיתתו, עני שזהו ברוחניות, עניים שהם
וההנהלה  המלמד ואם נוחיות, של החיצוניים הענינים כל עם אינו ה"בנין" אם הילד, את לשלוח רוצה
מליונים! כמה של בסכום צורך יש זה ובשביל פארּפוצטקייט")... גאנצע די ("מיט דיים מצוחצחים ַַלא
ובשביל  הנוחיות, כל עם אחד, לכל פרטי חדר בה שיש ב"פנימי'" יגורו הבת או שהבן רצונו וכמו"כ

נוסף! במליון צורך יש זה
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וש"נ.63) ב. לא, מגילה
וש"נ.64) ב. לה, ב"ק – הש"ס לשון

(65.162 ע' חכ"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
רע"א.66) פא, נדרים



l"yz'dכו ,elqk h"i ,glyie 't w"yven zgiy

ברירה  בלית – ניתן 5% ורק  ענינים, כל עבור  95% וחילק  לשולחיו, נאמן גבאיֿצדקה ומינו דולרים,
הקודש. טהרת על חינוך יהודי, חינוך עבור – געהאט") ניט ברירה קיין נעבאך ַַָ("מ'האט

.ÂË:ולהעיר

מהכסף  גדול שחלק – הנ"ל טענה שטענו כאלו גם היו הציבורית לקופה מכספם שתרמו הגבירים בין
דאגה" מרבה נכסים ד"מרבה הענין ישנו שאצלם כיון אבל, יהודי, חינוך עבור להנתן לאחרי 38צריך הנה ,

לעסקיהם; חזרו טענתם, את שהשמיעו

את  יסיים שהגביר שלאחרי בידעו הנה – הכסף את לחלק צריך שהוא – ("עקזעקיוטיוו") והמנהל
זיך  ("אראּפרעדן לבו רגשי את להביע לו והניח כבוד, לו חלק לעסקיו, יחזור הנ"ל) הטענה (עם ַָנאומו
את  ועאכו"כ כולו, העולם כללות את הציל והוא טוב, יהודי טוב, אדם שהוא אותו ושיבח הארצן"), ַפון

ו  ומכאן ישראל, ובנוגע עם  עליו... ולסמוך מנוחה, מתוך לדרכו לילך יכול אלא לדאוג, מה לו אין אילך
כדאשתקד! כמקודם, המצב נשאר – לפועל

מישהו  למנות דורשים שהם כך, כדי ועד מה"מנהל", להתפעל מבלי שמרעישים, אלו באים וכאן
יחלק  שכאשר מהמזכיר, "ביקש" רק הוא לאמרה! העיז לא ה"גביר" שאפילו כזו דרישה – במקומו אחר

ואולי ,6% יתן חינוך, עבור 5% לתת במקום  הנה הכסף, ובכל zxgnlאת .7% וליתן להוסיף יתרצה
עליך... סומך הנני ולכן ל"ביזנעס", לחזור צריך שהנני כיון זמן, לי אין – הגביר מסיים – עכשיו אופן,

ובכן:

ארוך, זמן במשך גדולה עבודה הדורש קשה, דבר זה הרי – טבעו שינוי ה"מזכיר" על לפעול
הנה  – שמכניסים הישיבות וגם אותם, להכניס לישיבות כסף ואין ובנות, בנים ילדים, גדלים ובינתיים,
אמא  שגם בדעת", ה"עניים של הילדים את גם למשוך שתוכל באופן אינה שלהם הבנינים חיצוניות
ישנה  שה"מזכיר" עד להמתין יכול אינו שהילד מובן והרי לשם. שלה הילד את לשלוח תרצה פלונית

טבעו!... את

החלוקה  על נאמן שיהי' מישהו להיות שצריך התביעה, את גם מלכתחילה הצעירים כללו ולכן,
יהודי. לחינוך יוקדש עיקרי שחלק באופן מקופתֿהצדקה

.ÊË:המדינה מהנהגת לומדים לא זה שבענין ולפלא

מובנים  הם העולם עניני ואילו באמונה, צורך יש התורה לעניני שבנוגע החושבים ישנם ובהקדים:
של  ענין שישנו אלא הנכון! הוא שההיפך כזו לתקופה אותנו הביא שהקב"ה – היא האמת אבל בשכל.

חכמים" עיני ש"יעור לוקח 74"שוחד", שכאשר אלא "חכם", בשם אותו וקוראת מעידה שהתורה והיינו, ,
ב"עינים  מביט שהוא אלא חכם, אינו ששוב אומרת לא התורה עיניו. את מעוור השוחד אזי שוחד,

האמת. את רואה ואינו עיוורות",

חז"ל  אמרו כמ"פ 75ובכן: וכמדובר בנימוסה", הלך לקרתא הכוונה 76"עלת שאין – בזה הפירוש
להצליח  כדי המדינה נימוסי את לנצל אדרבה, אלא המדינה, למנהגי התורה את ח"ו להתאים שצריכים

יותר. ועמוק חזק באופן המצוות וקיום התורה בלימוד

לעניננו: ובנוגע

בהנהגת  מוסד יסוד ישנו "דמוקרטיות", שנקראות לה וסמוכות הדומות ובמדינות בארצותֿהברית
שתפקידו  הממשלה חלק ובין החוקים את לקבוע  שתפקידו הממשלה חלק בין להפריד שצריך המדינה,
מוסד  ע"י נעשית החוקים קביעת אחת; יד תחת יהיו החלקים ששני ואסור בפועל, הדברים את לקיים

הפועל. אל הכח מן הדבר את להביא שתפקידו מי ישנו לכך ונוסף מיוחד, ואיש מיוחד
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וש"נ.75) יד. פמ"ח, ב"ר ראה

ע'76) חנ"ח .59 ע' ח"כ התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ואילך. 181 ע' ואילך. 161
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כתיב  ובנדו"ד: מהתורה, נלקחים הענינים שכל כמ"פ בכל 77וכמדובר לך תתן ושוטרים "שופטים
בשעה בה ו"שוטרים", "שופטים" סוגים, בשני הצורך מהו ולכאורה: `miypשעריך". mze`y יכולים

אנשים; אותם ע"י יתבצעו התפקידים ששני הדבר טוב שלא הוא, הענין אך – התפקידים? שני את למלא
"שוטרים", בשם שנקראים אחרים ואנשים "שופטים", – החוק את לקבוע שתפקידם אלו להיות צריך

בפועל. החוק את ליישם שתפקידם

ציבור: לכספי בנוגע ועד"ז

בשנים  שנגבית לצדקה בנוגע כלל לסמוך 78ישנו אפשר שאי הצדקה, ענין פרטי לכל בנוגע הוא וכן ,
לחלק  איך "ּפאלעסי") המדינה: (ובלשון המדיניות שקביעת – והעיקר אחד. אדם של דעתו שיקול ַעל
יתבצעו  התפקידים ששני בריא ולא שונים, אנשים ע"י להתבצע צריכים בפועל, הכסף וחלוקת הכסף, את

הדמוקרטיא. היפך של למצב שתביא בהכרח כזו הנהגה אחד; אדם ע"י 

גרוע  הכי הדבר זה הרי – הדמוקרטיא" "היפך כאן כשאומרים ואמר:) חייך שליט"א אדמו"ר [(כ"ק
להיות!...]. שיכול

ר  לא הוא שה"מזכיר" – עניניהם בכל לבנ"י הדואגים כביכול שהם אלו אצל הצרה שמחלק וזוהי מי ק
ואיחור, קדימה הדברים, סדר את שקובע זה בעצמו הוא אלא אחר, מישהו של הוראותיו ע"פ הכסף את
ידו  שעל שלו, ה"שופר" להיות מישהו ממנה – לו מתאים לא אם – היותר ולכל ליתן, וכמה ליתן למי

הפרטים. בכל ושולט המושל שהוא באופן  הכסף, חלוקת סדר (יכריז) "יתקע"

ענינים  עבור 95% ליתן שנים עשרות במשך שנהג זה הנה – התפקידים את יחלקו שלא זמן וכל
לשנות  אותו שיחנכו עד דרוש זמן כמה יודע אינני חינוך, עניני ובפרט יהדות עניני עבור 5% ורק אחרים,

טבעו. את

לו  שתהי' מבלי הכסף, את לחלק רק שתפקידו אחד שיהי' – התפקידים את לחלק היא העצה ולכן
חוקים  לקבוע מומחים שהם אלו אלא) "מזכירים", (לא יהיו ומלבדו הכסף; חלוקת את לערוך כיצד דעה

בפועל. הכסף לחלוקת שייכות תהי' לא ולהם הכסף, את לחלק כיצד

תקוה  יש – בעיתונים גם הדבר שנתפרסם עי"ז שנעשה ("טומל") ה"רעש" עם ביחד – כזה ובאופן
קטנתי  ד"ה באגה"ק הזקן רבינו (כלשון וגו'" הפנים כמים אחיהם בלב ה' יתן ואולי האי ),79ש"כולי

במיוחד, וחינוך יהדות עניני עבור ינוצל הגדול שחלקו באופן תהי' הכסף שחלוקת הצעירים של שהצעקה
להם  שגרם הדבר פירסום בגלל רצונם, את למלא אלא אחרת ברירה להם תהי' שלא פעולתה, תפעל

ברבים" חבירו פני ד"המלבין הענין דין, ע"פ – גדול. יראים!...80בזיון הם ומזה ביותר, חמור דבר הוא

ובנדו"ד, למעלה, או למטה פונה שהראש באופן שהודבק ה"בול" אודות ודנים שיושבים אלו וכל
שדיבר  או הדיבור, רשות לו שניתנה בשעה רק לדבר ה"פרוטוקול", ע"פ להתנהג נזהר ה"צועק" אם
שיצילו  לאחרי עד בזה הדיון את ישאירו – במקומו ושלא בזמנו שלא ליין"), אין ("ניט התור לפי שלא
ולא  פנוי זמן ישאר אם לאח"ז, ורק נפשות, פיקוח של ומצב במעמד התלי' כף על שעומדים הילדים את
בכבודו  שפגעו כך על ויענישו כאן), שנהוג (כפי הכבוד ביתֿדין יקימו אזי יותר, חשובים ענינים יהיו
בזה. שהיו הדברים פרטי ככל וכו', וכו' ה"טשערמאן" אפילו או ה"מזכיר" או ה"יושבֿראש", פב"פ, ַשל

.ÊÈ:היא רחוקה ולא

הדבר?! שישתנה לקוות יכולים איך שנים, עשרות כבר נהוג זה שסדר שכיון לחשוב, יכולים לכאורה
בראשית! סדרי לשנות צורך יש זה בשביל –

מדיניות  וקביעת המעות חלוקת היו באמריקא, ("פעדעריישן'ס") יהודיות פדרציות שקיימים מאז
השקפה  בעלי אנשים – והעיקר אחדים, אנשים של מצומצם חוג בידי נתונים ("ּפאלעסי") ַהחלוקה
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ברירה  בלית – ניתן 5% ורק  ענינים, כל עבור  95% וחילק  לשולחיו, נאמן גבאיֿצדקה ומינו דולרים,
הקודש. טהרת על חינוך יהודי, חינוך עבור – געהאט") ניט ברירה קיין נעבאך ַַָ("מ'האט

.ÂË:ולהעיר

מהכסף  גדול שחלק – הנ"ל טענה שטענו כאלו גם היו הציבורית לקופה מכספם שתרמו הגבירים בין
דאגה" מרבה נכסים ד"מרבה הענין ישנו שאצלם כיון אבל, יהודי, חינוך עבור להנתן לאחרי 38צריך הנה ,

לעסקיהם; חזרו טענתם, את שהשמיעו

את  יסיים שהגביר שלאחרי בידעו הנה – הכסף את לחלק צריך שהוא – ("עקזעקיוטיוו") והמנהל
זיך  ("אראּפרעדן לבו רגשי את להביע לו והניח כבוד, לו חלק לעסקיו, יחזור הנ"ל) הטענה (עם ַָנאומו
את  ועאכו"כ כולו, העולם כללות את הציל והוא טוב, יהודי טוב, אדם שהוא אותו ושיבח הארצן"), ַפון

ו  ומכאן ישראל, ובנוגע עם  עליו... ולסמוך מנוחה, מתוך לדרכו לילך יכול אלא לדאוג, מה לו אין אילך
כדאשתקד! כמקודם, המצב נשאר – לפועל

מישהו  למנות דורשים שהם כך, כדי ועד מה"מנהל", להתפעל מבלי שמרעישים, אלו באים וכאן
יחלק  שכאשר מהמזכיר, "ביקש" רק הוא לאמרה! העיז לא ה"גביר" שאפילו כזו דרישה – במקומו אחר

ואולי ,6% יתן חינוך, עבור 5% לתת במקום  הנה הכסף, ובכל zxgnlאת .7% וליתן להוסיף יתרצה
עליך... סומך הנני ולכן ל"ביזנעס", לחזור צריך שהנני כיון זמן, לי אין – הגביר מסיים – עכשיו אופן,

ובכן:

ארוך, זמן במשך גדולה עבודה הדורש קשה, דבר זה הרי – טבעו שינוי ה"מזכיר" על לפעול
הנה  – שמכניסים הישיבות וגם אותם, להכניס לישיבות כסף ואין ובנות, בנים ילדים, גדלים ובינתיים,
אמא  שגם בדעת", ה"עניים של הילדים את גם למשוך שתוכל באופן אינה שלהם הבנינים חיצוניות
ישנה  שה"מזכיר" עד להמתין יכול אינו שהילד מובן והרי לשם. שלה הילד את לשלוח תרצה פלונית

טבעו!... את

החלוקה  על נאמן שיהי' מישהו להיות שצריך התביעה, את גם מלכתחילה הצעירים כללו ולכן,
יהודי. לחינוך יוקדש עיקרי שחלק באופן מקופתֿהצדקה

.ÊË:המדינה מהנהגת לומדים לא זה שבענין ולפלא

מובנים  הם העולם עניני ואילו באמונה, צורך יש התורה לעניני שבנוגע החושבים ישנם ובהקדים:
של  ענין שישנו אלא הנכון! הוא שההיפך כזו לתקופה אותנו הביא שהקב"ה – היא האמת אבל בשכל.

חכמים" עיני ש"יעור לוקח 74"שוחד", שכאשר אלא "חכם", בשם אותו וקוראת מעידה שהתורה והיינו, ,
ב"עינים  מביט שהוא אלא חכם, אינו ששוב אומרת לא התורה עיניו. את מעוור השוחד אזי שוחד,

האמת. את רואה ואינו עיוורות",

חז"ל  אמרו כמ"פ 75ובכן: וכמדובר בנימוסה", הלך לקרתא הכוונה 76"עלת שאין – בזה הפירוש
להצליח  כדי המדינה נימוסי את לנצל אדרבה, אלא המדינה, למנהגי התורה את ח"ו להתאים שצריכים

יותר. ועמוק חזק באופן המצוות וקיום התורה בלימוד

לעניננו: ובנוגע

בהנהגת  מוסד יסוד ישנו "דמוקרטיות", שנקראות לה וסמוכות הדומות ובמדינות בארצותֿהברית
שתפקידו  הממשלה חלק ובין החוקים את לקבוע  שתפקידו הממשלה חלק בין להפריד שצריך המדינה,
מוסד  ע"י נעשית החוקים קביעת אחת; יד תחת יהיו החלקים ששני ואסור בפועל, הדברים את לקיים

הפועל. אל הכח מן הדבר את להביא שתפקידו מי ישנו לכך ונוסף מיוחד, ואיש מיוחד
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ליהדות  לחינוך להתייחס גופא, ובחינוך אחרון, כדבר החינוך לענין להתייחס אותם שהכריחה מיוחדת
הדבר?! ישתנה שלפתע לקוות יכולים איך וא"כ, אחרון; כדבר אמיתית

ענינים  רח"ל להחריב או לבנות עין, כהרף שינוי להיות שיכול רואים האחרונות בשנים דוקא ובכן,
בשנים. עשיריות קיום להם שהי'

(כלשון  כו'" הזמן בהבלי האמת את "השוכחים הישנים, את והקיצו שהעירו אלו כבר שישנם וכיון
שאלו 81הרמב"ם  – לראש לכל יעבור: ולא חוק שיוקבע ולפעול ולדחוף לחטוף זאת, לנצל יש – (

המעות  שחלוקת וגם, אחרים, אנשים יהיו בפועל, שמחלקים ואלו המעות, חלוקת אופן את שקובעים
ד"ושננתם  הענין להיות צריך לראש שלכל בחיים, הוראה שמהוה חיים", "תורת התורה, הוראת ע"פ תהי'

ימינו".82לבניך" ואורך "חיינו שהיא התורה את ללמדם ,

.ÁÈ:ועוד זאת

קשורים  שיהיו יהודים לחנך צריכים הבא, ובדור הבאה בשנה ל"פעדעריישן" כסף שיהי' רוצים אם
ס"ט) (הנ"ל שה"אלֿרייט'ניק" מדה באותה הפחות לכל ועניני', שטעטל") אלטע ("די הישנה העיירה ַָעם

דינקותא". מ"גירסא זוכר

אותו  וישלחו שנה, בכל חדשה ומכונית בגדים עשרות לו שיקנו עי"ז לא – היא לזה שהדרך ומובן,
שכל" "בעל צדקה", "בעל יגדל לא כזה באופן חפץ; שלבו מקום ובכל הגבעות ועל ההרים על להתרוצץ
מזוייף, אדם גם הוא הרי מזוייף, יהודי הוא ואם ואמיתי; שלם יהודי יגדל שלא ועאכו"כ יושר", ו"בעל 

הענינים. שאר בכל חודר אחד בענין הזיוף כי,

ולהעיר:

בתנ"ך  (כהלשון הדבר יהי' לא שבימיו שכיון הסבורה השיטה הוא 83ישנה העיקר לו; איכפת לא ,(
ושולט. המושל הוא שבינתיים

שפעם  כאלו ענינים חדא וברגעא חדא בשעתא נעשים שבו כזה בזמן חיים שעכשיו – זה על והמענה
שנים. או חדשים שבועות, או ימים דורשים היו

המביא  וחינוך התורה בלימוד חיזוק עבור למיעבד, כדבעי מהשינה ההתעוררות את ינצלו אם ובכן:
כולכם  "חיים אזי אלקיכם" בה' הדבקים "אתם כאשר כי, לדבר, קיום יהי' אזי המצוות, קיום לידי

המצב 84היום" ייראה איך יודע מי – דינקותא" ה"גירסא גם וחסרה זו, בדביקות פוגעים כאשר אבל ;
ההנהגה!... אופן את קבע עתה שעד המצומצם בחוג שהיו אלו בין אפילו

.ËÈ:למודעי וזאת

יכולני  זאת ליובאוויטש; של לישיבות לא (אמנם ישיבות כמה של להנהלות פנו שכבר ומפורסם ידוע
יתנו  לא לאו, ובאם כו', ירעישו לא שהצעירים בהם התלוי כל לעשות מהם ודרשו שלם), בלבב לומר
שהיו  מצומצם הכי הסיוע גם שיחסר כך, הכשר, חינוך עבור עתה עד נותנים שהיו ה5%ֿ את אפילו

פלונית. לישיבה נותנים

ברבים, הדבר את לפרסם היא העצה אזי – היושר היפך שהוא באופן ללחום רוצים כאשר ובכן:
עתה; עד ההנהגה באופן דופי ולהטיל פב"פ, עם לריב שרוצים ענין אינו הלחץ שכל ולהבהיר,

שהם  חושבים שההורים אלא יהודים, הורים להם שיש ילדים אלפים עשרות אודות הוא המדובר
הכשר! חינוך מקבלים) (ואינם לקבל צריכים שהם יודעים אינם ובמילא יהודים, ולא "אמריקאים",

של  גדול היותר שהחלק – מסתברא איפכא להיות צריך ולהבא, מכאן אבל עבר, שעבר מה ובמילא,
שהילד  – ממש נפשות פיקוח עניני עבור לראש, ולכל הציבור, לטובת מנוצל להיות צריך הציבור כספי
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יהודים  של אמות בד' ישארו שבין והילדה הצרכים שאר כל עבור יספיק לאח"ז שישאר ומה ויהדות,
שלום. דרכי  מפני לעשותם שצריכים הענינים גם כולל הענינים, כל ועבור לחבירו, אדם ובין למקום אדם

.Î הדברים את שומעים "מיקרופון", ע"י מדבר שהנני כיון אלא יחיד, אלא אינני אני גם אופן, ובכל
יהודים. כמה עוד

ל"פעדעריישן'ס", בנוגע – שלו שאינו בענין גם כבר מתערב הוא אהה! שיטענו: כאלו שיהיו ואף
כלפי  הוא שהראש באופן שהודבק ה"בול" שמלבד העובדה מתפרסמת שבינתיים היא שבזה המעלה הרי

במכתב. הכתוב הענין את מישהו יקרא ואולי האי וכולי ה"מכתב"... גם ישנו מטה,

שאמרה", ממי האמת את "קבל בזה שיקויים ויה"ר

להם, נוגע זה שענין ישראל ילדי אלפי עשרות של זכותם מסייעתם, הרבים שזכות כיון – תקוה ויש

בארוכה  פעם כמדובר – שלהם אדמו"ר 85והצעקה אודות להסיפור (בשייכות בוכה" ילד "קול בענין
ווערן") דערהערט ("זאל תשמע – אשתמע" דלא ד"קלא באופן היא אם גם – הזקן) ואדמו"ר ָהאמצעי
עבור  לראש לכל ה"דולרים" את נותן שהוא בפירוש ויכתוב לצדקה, כסף שנותן יהודי שישנו מקום בכל

ומצוותי', לתורה ליהדות, חינוך

הקורא  לב אל יכנס זה הרי הלב, מן היוצאים דברים יכתוב ויפעל 86וכאשר המכתב, נכתב שאליו ,
הדרוש  באופן הכסף את שינצלו – ,87פעולתו

ה'" ברך "זרע יבורך, ישרים דור יעמידו לקבל 88וכך ישראל" בני "צבאות עם שילכו ה'", "צבאות ,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח פני

***

.‡Î הקודמת בהתוועדות וימים 89דובר שבתות כמו ושנה, שנה בכל ונשנים שחוזרים הענינים אודות
מאורע  אדם, בני טבע שע"פ – ושנה שנה בכל שנערכת כסלו י"ט של ההתוועדות גם ובכללם טובים,
אע"פ  שכן, הבאה, בשנה ונשנה כשחוזר מכמו לגמרי אחרת התפעלות גורם הראשונה בפעם שקורה
שעוברים  לאחרי ועאכו"כ חדש, דבר כמו וחיות התפעלות אותה בזה אין כו', הפרטים כל ישנם אז שגם

יותר; ועוד שנים עשרות שנים, ריבוי שנים, כמה

כחדשים" בעיניך יהיו ויום יום ש"בכל התורה דורשת כמ"ש 50ואעפ"כ מצוך 90, אלקיך ה' הזה "היום
ועל  יום, בכל התורה לימוד על ציווי ישנו ומאז שנים, אלפי לפני ניתנה שהתורה שאע"פ והיינו, גו'",
המצוות  וקיום התורה לימוד להיות צריך יום בכל הנה זו, למצוה המתאים זמן בכל המצוות קיום
מצוות. ולקיים  תורה ללמוד לראשונה ומתחיל זו, לידיעה שהגיע הראשונה הפעם זוהי כאילו "כחדשים",

כחן" לפי אלא כו' מבקש "אינו שהקב"ה כלל וישנו זאת, דורשת שהתורה שדרישתו 91וכיון והיינו, ,
ולפי  זאת, לקיים שיוכל הכחות את תחילה לו שנתן לאחרי באה בפרט ומיהודי אדם מכל הקב"ה של
יכולה  כחדשים" בעיניך יהיו יום "בכל והציווי שהדרישה מובן, הרי הדרישה, את קובע שנתן הכחות

שבקטנים. לקטן עד שבגדולים מהגדול מישראל, אחד כל ע"י להתקיים

– אחד פרט שמצד אצלdyw[ולהעיר, זאת לפעול milecbayיותר lecb שעדיין כיון – קטן אצל כי: ,
יותר  נקל ובמילא הענין, בהבנת דברֿמה אצלו ניתוסף פעם בכל הנה בזה, ההבנה לתכלית הגיע לא
אתמול  וכבר כולה, התורה כל למד שכבר שבגדולים, גדול משא"כ "כחדשים"; אצלו יהי' הענין שכל
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(85.150 ס"ע חל"ח התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

א.86) סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
ואילך 87) סי"ג וישב ש"פ שיחת ראה – הענין לשלימות

ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת התוועדויות – מנחם (תורת
ואילך). 406

ט.88) סא, ישעי'
התוועדויות 89) – מנחם (תורת בתחלתה וישלח ש"פ שיחת

ואילך). 309 ע' חנ"ח
ובפרש"י.90) טז כו, תבוא
ג.91) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא

l"yz'd ,elqk h"i ,glyie 't w"yven zgiy

ליהדות  לחינוך להתייחס גופא, ובחינוך אחרון, כדבר החינוך לענין להתייחס אותם שהכריחה מיוחדת
הדבר?! ישתנה שלפתע לקוות יכולים איך וא"כ, אחרון; כדבר אמיתית

ענינים  רח"ל להחריב או לבנות עין, כהרף שינוי להיות שיכול רואים האחרונות בשנים דוקא ובכן,
בשנים. עשיריות קיום להם שהי'

(כלשון  כו'" הזמן בהבלי האמת את "השוכחים הישנים, את והקיצו שהעירו אלו כבר שישנם וכיון
שאלו 81הרמב"ם  – לראש לכל יעבור: ולא חוק שיוקבע ולפעול ולדחוף לחטוף זאת, לנצל יש – (

המעות  שחלוקת וגם, אחרים, אנשים יהיו בפועל, שמחלקים ואלו המעות, חלוקת אופן את שקובעים
ד"ושננתם  הענין להיות צריך לראש שלכל בחיים, הוראה שמהוה חיים", "תורת התורה, הוראת ע"פ תהי'

ימינו".82לבניך" ואורך "חיינו שהיא התורה את ללמדם ,

.ÁÈ:ועוד זאת

קשורים  שיהיו יהודים לחנך צריכים הבא, ובדור הבאה בשנה ל"פעדעריישן" כסף שיהי' רוצים אם
ס"ט) (הנ"ל שה"אלֿרייט'ניק" מדה באותה הפחות לכל ועניני', שטעטל") אלטע ("די הישנה העיירה ַָעם

דינקותא". מ"גירסא זוכר

אותו  וישלחו שנה, בכל חדשה ומכונית בגדים עשרות לו שיקנו עי"ז לא – היא לזה שהדרך ומובן,
שכל" "בעל צדקה", "בעל יגדל לא כזה באופן חפץ; שלבו מקום ובכל הגבעות ועל ההרים על להתרוצץ
מזוייף, אדם גם הוא הרי מזוייף, יהודי הוא ואם ואמיתי; שלם יהודי יגדל שלא ועאכו"כ יושר", ו"בעל 

הענינים. שאר בכל חודר אחד בענין הזיוף כי,

ולהעיר:

בתנ"ך  (כהלשון הדבר יהי' לא שבימיו שכיון הסבורה השיטה הוא 83ישנה העיקר לו; איכפת לא ,(
ושולט. המושל הוא שבינתיים

שפעם  כאלו ענינים חדא וברגעא חדא בשעתא נעשים שבו כזה בזמן חיים שעכשיו – זה על והמענה
שנים. או חדשים שבועות, או ימים דורשים היו

המביא  וחינוך התורה בלימוד חיזוק עבור למיעבד, כדבעי מהשינה ההתעוררות את ינצלו אם ובכן:
כולכם  "חיים אזי אלקיכם" בה' הדבקים "אתם כאשר כי, לדבר, קיום יהי' אזי המצוות, קיום לידי

המצב 84היום" ייראה איך יודע מי – דינקותא" ה"גירסא גם וחסרה זו, בדביקות פוגעים כאשר אבל ;
ההנהגה!... אופן את קבע עתה שעד המצומצם בחוג שהיו אלו בין אפילו

.ËÈ:למודעי וזאת

יכולני  זאת ליובאוויטש; של לישיבות לא (אמנם ישיבות כמה של להנהלות פנו שכבר ומפורסם ידוע
יתנו  לא לאו, ובאם כו', ירעישו לא שהצעירים בהם התלוי כל לעשות מהם ודרשו שלם), בלבב לומר
שהיו  מצומצם הכי הסיוע גם שיחסר כך, הכשר, חינוך עבור עתה עד נותנים שהיו ה5%ֿ את אפילו

פלונית. לישיבה נותנים

ברבים, הדבר את לפרסם היא העצה אזי – היושר היפך שהוא באופן ללחום רוצים כאשר ובכן:
עתה; עד ההנהגה באופן דופי ולהטיל פב"פ, עם לריב שרוצים ענין אינו הלחץ שכל ולהבהיר,

שהם  חושבים שההורים אלא יהודים, הורים להם שיש ילדים אלפים עשרות אודות הוא המדובר
הכשר! חינוך מקבלים) (ואינם לקבל צריכים שהם יודעים אינם ובמילא יהודים, ולא "אמריקאים",

של  גדול היותר שהחלק – מסתברא איפכא להיות צריך ולהבא, מכאן אבל עבר, שעבר מה ובמילא,
שהילד  – ממש נפשות פיקוח עניני עבור לראש, ולכל הציבור, לטובת מנוצל להיות צריך הציבור כספי

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

ה"ד.81) פ"ג תשובה הל'
ז.82) ו, ואתחנן

כט.83) כא, מלכיםֿא
ד.84) ד, ואתחנן
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בתכ  המצוה את מאומה,קיים אצלו ניתוסף לא – היום – למחרת זאת ומקיים חוזר וכאשר השלימות, לית
דורשים ואעפ"כ המצוה, בכוונת ולא התורה בהבנת לא epnnלכאורה, mb'יהי התומ"צ שקיום

"כחדשים"].

פרט  ומדגיש שמורה – לשנה משנה שמשתנה – מיוחדת בקביעות זאת לפעול יותר נקל אמנם,
זה. בענין שישנו מסויים

הפסח  חג ולדוגמא: החודש, ימי עם קשורה התוועדות וימי טובים הימים של שהקביעות – ובהקדמה
כמו  המנהג, שמצד אלו גם כולל בנ"י, של טובים הימים וכל וחנוכה, פורים וכן בניסן, עשר בחמשה –

החגים" השבוע 92"חג בימי הקביעות מצד שינויים בזה יש אבל בחודש; י"ט יום עם שקשור כסלו, י"ט
השבוע. בימי מסויים ביום הקביעות מצד מסויים פרט על יתירה הדגשה שישנה –

ר"ה, בעניני שינוי נעשה אזי בשבת, חל ר"ה של יו"ט שכאשר – השנה לראש בנוגע שמצינו וכפי
בגלות  משא"כ דיבנה, בב"ד או בירושלים, במקדש, אלא תוקעין .93שאין

שמדגיש  (כפי טוב כי בו שהוכפל ג' ביום היתה הראשונה בפעם שקביעותו – כסלו לי"ט בנוגע ועד"ז
לשיחרורו  בנוגע שכתב באגרת הזקן את 94רבינו ועורכים היו"ט את חוגגים ושנה שנה בכל ואעפ"כ, ,(

יש  כאשר אבל כסלו. י"ט – החודש ימי של בקביעות מתחשבים אלא בשבוע, ג' ביום לא ההתוועדות
כ"כ  ובגלוי בהדגשה שאינו חדש דבר מעורר זה הרי בשבוע, מסויים ביום כסלו די"ט בקביעות שינוי

השבת. ביום – זו ובשנה השבוע, ימי בשאר היא כסלו די"ט הקביעות כאשר

.·Î כי" – הוא בראשית ימי לששת השבת יום בין הכללי מלאכתו":95החילוק מכל שבת בו

מדבר  ולדוגמא: לפנ"ז, שהי' מכמו אחר באופן להיות הדבר משתנה ידה שעל – הוא המלאכה ענין
זריעת  שע"י הזריעה, במלאכת או השלם, דבר נעשה בפטיש" ה"מכה ע"י הנה – צורתו נשלמה שלא

הסממנים  נעשו והצמיחה הזריעה שע"י במשכן, כמו לפנ"ז, הי' שלא חדש דבר צומח וכיו"ב 96הגרעין
המשכן. עניני בשאר

באופן  שהוא – בהוה שהוא כפי המצב עם מלחמה של באופן הוא המלאכה ענין אחר: ובסגנון
היא  והמלאכה צומח , שאינו גרעין  ונשאר השולחן, על מונח שהגרעין או בפטיש", ה"מכה בו שחסר

צורתו. שמשנה דבר או לגמרי, חדש דבר – חדש דבר ממנו ולעשות לשנותו ההוה, מצב עם מלחמה

מבלי  השבת, כניסת של הראשון ברגע שהי' כפי הדבר נשאר – מלאכתו" מכל "שבת כאשר ואילו
תוספת  עם ביחד השבת, יום של המעתֿלעת שעות כ"ד כל במשך מלאכה) (ע"י והוספה שינוי בו שיהי'

שבת.

השבת  עם קשורים השבת דיום הענינים כל עצמו: בפני ביאור דורש שבת דתוספת שהענין [ולהעיר,
נאמר  הראשונה שבשבת וכיון במדרש 97הראשונה, ואיתא השביעי", ביום אלקים ודם 98"ויכל "בשר :

כחוט  בו נכנס ורגעיו, עתיו שיודע הקב"ה אבל הקודש , על מחול להוסיף צריך ורגעיו, עתיו יודע שאינו
שבת  תוספת באה מניין מובן: אינו ביום", בו כלה כאלו ונראה ].99השערה,

ודיבור  אמירה של ענין הי' שבהם בראשית, ימי ששת לגבי השבת יום של החידוש – לעניננו ובנוגע
מלאכתו". מכל "שבת – השבת ביום ואילו ומלאכה,

.‚Îד"פדה לענין בנוגע כסלו בי "ט הדגשה ניתוסף כזו ":melyaובקביעות

כותב  הזקן בפסוק 94רבינו תהלים בס' "כשקריתי פסוק 100: שהתחלתי קודם נפשי, בשלום פדה
כו'". בשלום יצאתי שלאחריו,
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(92– מנחם (תורת בתחלתה תש"כ כסלו י"ט שיחת ראה
וש"נ. .(171 ע' חכ"ז התוועדויות

רפ"ד.93) ר"ה
כסלו).94) יט יום" ב"היום (נעתק וש"נ רלב. ע' שלו אג"ק
ג.95) ב, בראשית

בפתיחה.96) טל אגלי ראה
ב.97) שם,
עה"פ.98) בפרש"י הובא ט. פ"י, ב"ר
(99.31 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה

יט.100) נה, תהלים
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פדי' של באופן אלא) סתם, פדי' של באופן (לא הי' הגאולה שענין – בזה וכמבואר melyaוהדיוק .
הפסוק  בסיום הירושלמי 100גם כפירוש עמדי", היו ברבים "כי אמורים 101: שהיו אבשלום אנשי שגם

ללא  בשלום, פדי' דוד אצל היתה ובמילא דוד, של לנצחונו שהתפללו עמדי", "היו דוד, עם להלחם
– הזקן רבינו אצל הי' וכמו"כ שלו. המסייעים נעשו נגדו, שהיו ה"רבים" שגם כיון במלחמה, צורך

לגמרי. ולחירות לשחרור שיצא הסכימה המדינה) ומלך לראש (עד המדינה שהנהגת באגרתו כמ"ש

אלא  מעלתו, שתגדל ככל מסויים, לאדם בנוגע הי' לא שהמאסר ואילך) (ס"א לעיל האמור וע"פ
של  באופן היא השיטה גם הרי – השיטה וגאולת וחירות שחרור הי' ולאח"ז השיטה, על הי' המאסר

דרכי melya"פדה של באופן היא ומקום מקום בכל החסידות ודרכי החסידות תורת שהפצת והיינו, ,"
נועם. ודרכי שלום

הגמרא  פירוש גם חסדים 102וזהו ובגמילות בתורה העוסק  "כל נפשי", בשלום "פדה הפסוק על
. הציבור עם "פדה ומתפלל רש"י, ופירש העולם", אומות מבין ולבני לי פדאני כאילו עליו אני מעלה .

דכתיב  תורה, דהיינו שלום, בדברי שעסק זה – נתי 103בשלום נמי וכל חסדים גמילות וכן שלום, בותי'
(שנעשה  ושלום" אחוה לידי ובא אוהבו, שהוא  מכיר הוא לחבירו בגופו חסד שגומל שמתוך הוא, שלום
עם  ל"המתפלל בנוגע וכן היתר), של באופן אבל שבת, מסכת כבהתחלת – בעה"ב ובין העני בין קירוב

תפל  שנעשה ד"תפלה" הפירוש גם נכלל שבזה – עמי") "שהתפללו עמדי", היו ברבים ("כי 104הציבור"

כאן  שאין והיינו, חדשה, מציאות שהוא מהציבור חלק שנעשה הפשוט, הפירוש גם הוא וכן הציבור, אל
בשם  שנקרא שלם, דבר אחת, מציאות שנעשים – שלום של ענין נעשה אלא נפרדים, יחידים עשרה

שבקדושה  דבר לומר יכולים שאז "פרהסיא"105"עדה", של ענין וזהו במציאות 106, שישנה הגדרים ככל ,
"עדה" בשם שנקראת .107החדשה

מפטרבורג  ביאתו אחר שכתב הראשונה באגרת הזקן רבינו דברי שתוכן גם לענין 79וזהו בנוגע הוא
לא  אפילו ח"ו", עליהם לשרוק או פה עליהם להרחיב ולא כו' מאחיהם לבבם רום "לבלתי – השלום

דקדושה  ,108"אהה"

ליהודי  נגשים שכאשר והיינו, וגו'", הפנים כמים אחיהם בלב ה' יתן ואולי האי "וכולי ומסיים:
כמבואר  הציבור, עם ומתפלל ובגמ"ח בתורה עוסק להיות אותו ומעוררים שלום, ובדרכי נועם בדרכי

עם 102במהרש"א  ("מתפלל עבודה תורה עומד, העולם שעליהם העמודים שלשת הם אלו ענינים שג'
תקנום  קרבנות במקום תפלות שהרי וגמ"ח 109הציבור", האדם 110) לב כן לפנים הפנים "כמים הנה –

לבו.111לאדם" בכל כן לעשות עליו לפעול שמצליחים ,

לכף  כולו העולם כל ואת עצמם את שמכריעים ועד יהודי, ועוד יהודי עוד יהודי, עוד מצטרף וכך
כלל 81זכות  של הכללית הגאולה את – ואחד אחד כל של הפרטית מהגאולה – ופועלים וממשיכים ,

צדקנו. משיח בביאת ממש, בקרוב ישראל,

***

.„Î שהכוונה כסלו, י"ט של ההתוועדות גם כולל התוועדות, של לענינה בנוגע (ס"ד) לעיל דובר
פעולה, לזה תהי' אלא ומקומו, לזמנו לשעתו, ישאר שלא היינו, שלאח"ז, הימים על זאת להמשיך היא
רצון", "עת שהיא ההתוועדות, בשעת ביטוי לידי שבאים כפי כסלו, י"ט של ובתוכן ברוח תהי' והפעולה
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סה"ח.101) פ"א סוטה
רע"א.102) ח, ברכות
יז.103) ג, משלי
אדמו"ר 104) כ"ק ובהערת 79 ע' תש"ט סה"מ גם ראה

שם. שליט"א
וש"נ.105) ס"ב. סנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה
הערה 106) 136 ע' חנ"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ. .35
וש"נ.107) צבור. ערך התוהמ"צ כללי – צפע"נ ראה
ח"א 108) (לקו"ד ס"י תרצ"ג כסלו י"ט א' ליל שיחת ראה

ב). כ,
אֿב.109) כו, ברכות
מ"ב.110) פ"א אבות
יט.111) כז, משלי
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בתכ  המצוה את מאומה,קיים אצלו ניתוסף לא – היום – למחרת זאת ומקיים חוזר וכאשר השלימות, לית
דורשים ואעפ"כ המצוה, בכוונת ולא התורה בהבנת לא epnnלכאורה, mb'יהי התומ"צ שקיום

"כחדשים"].

פרט  ומדגיש שמורה – לשנה משנה שמשתנה – מיוחדת בקביעות זאת לפעול יותר נקל אמנם,
זה. בענין שישנו מסויים

הפסח  חג ולדוגמא: החודש, ימי עם קשורה התוועדות וימי טובים הימים של שהקביעות – ובהקדמה
כמו  המנהג, שמצד אלו גם כולל בנ"י, של טובים הימים וכל וחנוכה, פורים וכן בניסן, עשר בחמשה –

החגים" השבוע 92"חג בימי הקביעות מצד שינויים בזה יש אבל בחודש; י"ט יום עם שקשור כסלו, י"ט
השבוע. בימי מסויים ביום הקביעות מצד מסויים פרט על יתירה הדגשה שישנה –

ר"ה, בעניני שינוי נעשה אזי בשבת, חל ר"ה של יו"ט שכאשר – השנה לראש בנוגע שמצינו וכפי
בגלות  משא"כ דיבנה, בב"ד או בירושלים, במקדש, אלא תוקעין .93שאין

שמדגיש  (כפי טוב כי בו שהוכפל ג' ביום היתה הראשונה בפעם שקביעותו – כסלו לי"ט בנוגע ועד"ז
לשיחרורו  בנוגע שכתב באגרת הזקן את 94רבינו ועורכים היו"ט את חוגגים ושנה שנה בכל ואעפ"כ, ,(

יש  כאשר אבל כסלו. י"ט – החודש ימי של בקביעות מתחשבים אלא בשבוע, ג' ביום לא ההתוועדות
כ"כ  ובגלוי בהדגשה שאינו חדש דבר מעורר זה הרי בשבוע, מסויים ביום כסלו די"ט בקביעות שינוי

השבת. ביום – זו ובשנה השבוע, ימי בשאר היא כסלו די"ט הקביעות כאשר

.·Î כי" – הוא בראשית ימי לששת השבת יום בין הכללי מלאכתו":95החילוק מכל שבת בו

מדבר  ולדוגמא: לפנ"ז, שהי' מכמו אחר באופן להיות הדבר משתנה ידה שעל – הוא המלאכה ענין
זריעת  שע"י הזריעה, במלאכת או השלם, דבר נעשה בפטיש" ה"מכה ע"י הנה – צורתו נשלמה שלא

הסממנים  נעשו והצמיחה הזריעה שע"י במשכן, כמו לפנ"ז, הי' שלא חדש דבר צומח וכיו"ב 96הגרעין
המשכן. עניני בשאר

באופן  שהוא – בהוה שהוא כפי המצב עם מלחמה של באופן הוא המלאכה ענין אחר: ובסגנון
היא  והמלאכה צומח , שאינו גרעין  ונשאר השולחן, על מונח שהגרעין או בפטיש", ה"מכה בו שחסר

צורתו. שמשנה דבר או לגמרי, חדש דבר – חדש דבר ממנו ולעשות לשנותו ההוה, מצב עם מלחמה

מבלי  השבת, כניסת של הראשון ברגע שהי' כפי הדבר נשאר – מלאכתו" מכל "שבת כאשר ואילו
תוספת  עם ביחד השבת, יום של המעתֿלעת שעות כ"ד כל במשך מלאכה) (ע"י והוספה שינוי בו שיהי'

שבת.

השבת  עם קשורים השבת דיום הענינים כל עצמו: בפני ביאור דורש שבת דתוספת שהענין [ולהעיר,
נאמר  הראשונה שבשבת וכיון במדרש 97הראשונה, ואיתא השביעי", ביום אלקים ודם 98"ויכל "בשר :

כחוט  בו נכנס ורגעיו, עתיו שיודע הקב"ה אבל הקודש , על מחול להוסיף צריך ורגעיו, עתיו יודע שאינו
שבת  תוספת באה מניין מובן: אינו ביום", בו כלה כאלו ונראה ].99השערה,

ודיבור  אמירה של ענין הי' שבהם בראשית, ימי ששת לגבי השבת יום של החידוש – לעניננו ובנוגע
מלאכתו". מכל "שבת – השבת ביום ואילו ומלאכה,

.‚Îד"פדה לענין בנוגע כסלו בי "ט הדגשה ניתוסף כזו ":melyaובקביעות

כותב  הזקן בפסוק 94רבינו תהלים בס' "כשקריתי פסוק 100: שהתחלתי קודם נפשי, בשלום פדה
כו'". בשלום יצאתי שלאחריו,
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(92– מנחם (תורת בתחלתה תש"כ כסלו י"ט שיחת ראה
וש"נ. .(171 ע' חכ"ז התוועדויות

רפ"ד.93) ר"ה
כסלו).94) יט יום" ב"היום (נעתק וש"נ רלב. ע' שלו אג"ק
ג.95) ב, בראשית

בפתיחה.96) טל אגלי ראה
ב.97) שם,
עה"פ.98) בפרש"י הובא ט. פ"י, ב"ר
(99.31 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה

יט.100) נה, תהלים
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שריא" שכינתא עשרה בי "אכל אשר מישראל, עשרה שמתאספים הענינים 112כיון לכל בנוגע ובמיוחד ,
במשך  פועל לידי שיבואו הדרך פתוחה אזי הראוי, באופן נעשים שכאשר – הטובות וההחלטות הטובים

שלאח"ז. השנה ימי כל

בענין  נמשך פרט שכל באופן שלאח"ז בימים הענינים פרטי כל ממנו נמשכים כללי, יום שזהו וכיון
כיון  זו, בשנה ביותר מודגש זה שענין (סכ"א) (כנ"ל השבת ליום בנוגע – ולדוגמא זה, שמעין הפרטי

יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' שענינו בשבת), חל כסלו שיהי'113שי"ט חדש, שבוע ממנו שיומשך ,
ליהודי. מעניק השבת שיום בענינים חדור

בילקוט  כדאיתא – הפסוק ע 114ובפשטות קהלות 115ל לך עשה (למשה) הקב"ה "אמר משה": "ויקהל
שבת  בכל קהלות להקהיל הבאים דורות ממך שילמדו כדי שבת, הלכות ברבים לפניהם ודרוש גדולות
שכללות  – בזה הפירוש והרי כו'"; תורה דברי לישראל ולהורות ללמד מדרשות, בבתי ולכנוס ושבת,
כיצד  בתורה יהודי לומד שבו השבת, מיום נלקח שבת) הלכות לימוד רק (לא התורה דלימוד הענין

והמלאכה. המעשה ימי בששת להתנהג

השבת  ביום ההנהגה באופן עסקים ובעלי חכמים תלמידי בין להחילוק בנוגע בפועל דין ישנו ולכן
התורה  בלימוד בשבת להרבות צריכים "זבולון") של העבודה לקו (השייכים עסקים בעלי שדוקא –

ובנו"כ  או"ח בשו"ע שבמשך 116(כמבואר דכיון – הוא טעם") בעלֿהבית'שער ("דער הפשוט והטעם ,(
לכן  עסקים, בעלי להיות תורה ע"פ היתר להם שיש בגלל בתורה, לעסוק מועט זמן להם יש השבוע
לידי  המביא הלימוד את להם שיהי' כדי תורה, וללמוד קהילות להקהיל השבת יום את לנצל חייבים

שלאח"ז. החול ימי בששת מעשה

שזהו  השבוע, ימי ששת כל על הברכה ענין גם נמשך השבת, מיום שנמשך התורה ענין עם וביחד
יומין". כולהו מתברכין ש"מיני' בזהר מ"ש

.‰Î שבת ש"בו החול, לימי ביחס השבת יום של לענינו בנוגע (סכ"ב) לעיל שנתבאר אע"פ והנה,
בכללות, רק זה הרי – סיומו עד השבת מתחילת שינויים ללא ומצב מעמד אותו שזהו מלאכתו", מכל

כדלקמן. ענינים, כמה גופא השבת ביום יש יותר בפרטיות אבל

ובהקדמה:

בארוכה  פעם הפסוק 117דובר על המכילתא דברי שהקיפו 118אודות הגוים "הרי יומת", מות "מחללי'
את  נחלל מקצתה את וחללנו הואיל אומרין, ישראל יהיו שלא השבת, את ישראל וחללו ישראל ארץ את
וחללנו  "הואיל לומר הקס"ד מהי מובן: אינו דלכאורה – עין" כהרף אפילו יומת, מות מחללי' ת"ל כולה,
כי, – השבת יום במשך נפרדים וחלקים נפרדות שעות אודות מדובר הרי כולה", את נחלל מקצתה את

הרגצ'ובי  (בלשון אחת" "נקודה הוא כולו השבת שיום לומר מקום יש זה לימוד כאשר 119לולי ולכן, ,(
שמצינו  (וע"ד ועומד מחולל כולו השבת אזי בסופה, או בתחילה אם נפק"מ ללא נתחללה, זו נקודה

שנטמאו  לאחרי ונזיר לכהן בנוגע כמו – בש"ס דוגמאות ).120כמה

אופנים: בב' לבארו שיש – עין" כהרף "אפילו יומת", מות "מחללי' מהפסוק הלימוד בא זה ועל
כהרף  "אפילו לחללו שאסור הכתוב גזירת יש אעפ"כ, אבל אחת, נקודה אמנם הוא כולו השבת יום (א)

בפ"ע. מציאות הוא השבת יום של ורגע רגע שכל – הוא הלימוד (ב) עין",

תורה  הוא בתורה קס"ד שגם הידוע נקודה 121וע"פ הן הענינים: ב' ישנם השבת שביום מובן, הרי ,
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א.112) לט, סנהדרין
א.113) פח, ב. סג, זח"ב
ויקהל.114) ר"פ יל"ש
ויקהל.115) ר"פ
וש"נ.116) ס"ה. סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע ראה
(117– מנחם (תורת ס"ו תשכ"ו נשא ש"פ שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 77 ע' חמ"ז התוועדויות
יד.118) לא, תשא
שם.119) תשא עה"ת צפע"נ
רפ"ג 120) מל"מ ראה – פ"ה נזירות הל' הראב"ד לדעת

אבל. מהל'
וש"נ.121) .145 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
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ולא  לדינא, לפועל, בנוגע גם הם אלו שענינים מזה, ויתירה ורגע, רגע כל של בפ"ע מציאות והן אחת,
דקס"ד. באופן רק

.ÂÎ:ענינים ג' בשבת שמצינו מה גם וזהו

וקיימא"א) מקדשא ישראל 122"שבת "מקדש אומרים שביו"ט ליו"ט, שבת בין החילוק טעם שזהו –
לזמנים" דקדשינהו "ישראל ישראל.123והזמנים", הזכרת ללא השבת", "מקדש אומרים בשבת ואילו ,

בשבת"ב) יאכל שבת בערב שטרח .124"מי

הקב"ג) לישראל""א"ל ליתנה מבקש ואני שמה ושבת גנזי בבית לי יש טובה מתנה למשה .125ה

כי: זל"ז, בסתירה לכאורה הם אלו ענינים וג'

הענין  לאמיתת בהתאם להיות צריך זה הרי ולכן אמת, בתורת השבת נקראת זה שבשם – "מתנה"
"אי  הכלל ישנו שהרי שיהי', מי לכל שניתן ענין לא גם אבל, טירחא, ע"י שבא ענין אינה – מתנה של
לכמה  בנוגע – כמכר היא שמתנה סברא יש (שלכן מתנתא" לי' יהיב הוה לא לנפשי' נייחא דעביד לאו

.126ענינים)

בהענין  צורך אין זה בשביל שהרי וקיימא", ד"מקדשא הענין אינו – שבשבת המתנה ענין וא"כ,
שע"י  דשבת האכילה כי, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח ד"מי הענין אינו וגם לנפשי'"; נייחא ד"עביד
– יותר נעלה ענין אודות מדובר כאן  ואילו וקנין, מכר של ענין כמו היא שבת בערב הטירחא ערך ולפי

המתנה. ענין

בזה  יש 127ומבואר וקיימא"; ד"מקדשא באופן שהוא בשבת ענין יש בשבת: ענינים כמה שישנם ,
מתנה. של באופן שהוא בשבת ענין ויש טירחא; ע"י שבא בשבת ענין

.ÊÎ הענינים בפשטות גם הוא :128וכן

למעשה  "זכר התפלה: בנוסח גם שאומרים וכפי בראשית", "שבת בשם שנקרא כפי השבת ענין ישנו
הראשונות  הדברות בעשרת הכתוב ובלשון הארץ 129בראשית", ואת השמים את ה' עשה ימים ששת "כי :

נאמר . (ובמק"א השביעי" ביום וינח מצד130. שבא ענין שזהו – וינפש") שבת השביעי ,d"awd"וביום
שבת שומר שיהודי לכך הסיבה (אדרבה: בנ"י עבודת מצד את ולא הקב"ה שמר שתחילה בגלל היא

וקיימא". ש"מקדשא בשבת הענין שזהו השביעי"), ביום וינח גו' ה' עשה ימים "ששת – השבת

השניות  הדברות בעשרת כמ"ש – יצי"מ עם הקשור השבת ענין גם היית 131וישנו עבד כי "וזכרת :
גו' משם ה' ויוציאך מצרים okבארץ lr. ע"י צוך בא דיצי"מ הענין והרי השבת", יום את לעשות .

`gxihd:"ממצרים שיצאו לישראל יש זכות "מה לשאלתו במענה למשה הקב"ה כדברי – בנ"י של
התורה  לקבל (ש"עתידים הזה" ההר על האלקים את ש)תעבדון מנת (על ממצרים העם את "בהוציאך

הגירות 132כו'") התחלת להיות כבר הוצרכה ולפנ"ז כמ"ש 133, פסח, וקרבן המילה ע"י "מתבוססת 134–
מילה" ודם פסח "דם דמים", "בשני  .135בדמיך",

ה' צוך כאשר לקדשו השבת יום את "שמור (א) דרגות: ב' השניות בעשה"ד יש – יותר ובפרטיות

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

א.122) יז, ביצה
ב 123) קיז, פסחים וראה (ובפרש"י). א מט, ברכות

(ובפרש"י).
סע"א.124) ג, ע"ז
ב.125) יו"ד, שבת
א.126) טז, ב"מ ב. כו, מגילה ראה
ה'ש"ת 127) סה"מ – ובארוכה ב. כד, שה"ש לקו"ת ראה

ואילך. 79 ס"ע
לאוואוט)128) (להרא"ד הכולל שער ראה – לקמן בהבא

219 ס"ע חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת גם וראה סכ"ט. פי"ז
וש"נ. ואילך.

יא.129) כ, יתרו
יז.130) לא, תשא
טו.131) ה, ואתחנן
(ובפרש"י).132) יב ג, שמות
וש"נ.133) אֿב. מו, יבמות ראה
ו.134) טז, יחזקאל
ו.135) יב, בא פרש"י
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במרה"136אלקיך" תורה, מתן "קודם –137. צוך כן "על (ב) השבת", יום את לעשות במתן 131. הציווי –
תורה.

במדרש  המבואר ע"פ יובן – במ"ת להציווי במרה הציווי בין גזירה 138והחילוק היתה מ"ת שקודם
באמרו  הגזירה, את הקב"ה ביטל מ"ת ובשעת למטה", ירדו לא ועליונים למעלה יעלו לא ש"תחתונים

סיני" הר על הוי' "וירד כמ"ש המתחיל", ה'"139"ואני אל עלה אמר משה "ואל שהשבת 140, מובן, ומזה ,
התחתונים, מציאות עם עדיין קשורה במרה שניתנה

ש"בא  ועד נח, בני מצוות דשבע הציווי כמו הוא זה ציווי אבל הקב"ה, של ציווי אמנם שזהו והיינו,
. במילה אלו על יותר ונצטווה יתירות"אברהם מצוות עמרם נצטווה ובמצרים שייכים 141. אלו שציוויים ,

למעלה, יעלו לא שתחתונים הגזירה ביטול שקודם ומצב במעמד עדיין זהו אבל דוקא, לבנ"י

ע"י שבא כפי רק השבת ענין להיות יכול  הי' יאכל zgxihולכן, שבת בערב שטרח "מי – האדם
בשבת";

ענין הי' לא עדיין ענין dpzndאבל ניתן שאז במתןֿתורה, הציווי ע"י שנתחדש מה שזהו – שבשבת
נותן" הוא יפה בעין הנותן ד"כל באופן התורה",142השבת "נותן ע"י ד"מתןֿתורה" הענין כללות כמו ,

הרי  לנשמע), נעשה דהקדמת המס"נ (שזוהי לנפשי'" נייחא ש"עביד בגלל היא המתנה שנתינת דאף
ענין לו נותנים זה jxraבגלל `ly.

הלכות  כל ולא שבת, הלכות קצת רק ניתנו שבמרה – החילוקים פרטי כל באים מזה וכתוצאה
שאז 143שבת  בראשית, שבת לגבי ועאכו"כ ובשלימותה; במילואה השבת ניתנה סיני בהר במ"ת משא"כ ,

ועושה" ד"מצווה הגדר עדיין הי' השבת 144לא שמירת ואילו במרה, הציווי ע"י נתחדש זה ענין שהרי ,
ועושה" מצווה ש"אינו באופן היתה .144לפנ"ז

.ÁÎ,דמרה הציווי בראשית, שבת הזמנים, משך בכללות השבת במצות הנ"ל חילוקים ג' שישנם וכיון
במ"ת: שניתנה לאחרי גם בשבת כלליים חילוקים ג' ישנם זה בדוגמת  הנה – במ"ת והציווי

נכלל א) זה (שגם מלאכתו" מכל שבת בו "כי נאמר שעליהם "מלאכה", בשם שנקראים הענינים
מלאכה  לשון בתורה שנאמר הפעמים ל"ט בשבת.145בחשבון לגמרי שאסור ענין שזהו ,(

–ב) ולענגו לכבדו מצוה בשבת: לעשותם חיוב יש אלא בשבת, שמותרים בלבד זו שלא הענינים
שבת  הלכות בריש הזקן רבינו שמביא כפי סופרים, מדברי או התורה מצוה 146מן זה הרי רש"י שלדעת ,

הפסוק  על רש"י מפירוש כדמוכח התורה, תהא 147מן יפה חפץ לך נזדמן "שאם לקדשו", גו' "זכור
לשבת" זו אומר נאה בהמה "מצא – ב"ש הנהגת שזוהי לשבת", במנה 148מזמינו שלכבדו משמע ומזה ,

בו" להתענות שלא אלא מצוה "אין הרמב"ם לדעת משא"כ מדאורייתא, הוא זו 146יפה שמצוה [ואף
אבל  התענית], שלילת על אלא האכילה, של החיובית הפעולה על אינה המצוה הרי האכילה, ע"י נעשית

סופרים  מדברי מצוה יש הרמב"ם לדעת ב 149גם בשבת על לאכול נוסף – זה וכל ישן. ויין שמן שר
החיוב, ענין גם אלא מלאכה, עשיית איסור השלילה, ענין רק לא להיות צריך שבשבת הענין כללות

תשבות" השביעי .150"וביום
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יב.136) שם, ואתחנן
ב.137) פז, משבת – עה"פ פרש"י
ועוד.138) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
כ.139) יט, יתרו
א.140) כד, משפטים
ה"א.141) פ"ט מלכים הל' רמב"ם
וש"נ.142) רע"א. נג, ב"ב ראה
אתחומין.143) ובתוד"ה ב פז, שבת ראה
וש"נ.144) א. לא, קידושין

ב.145) מט, שבת ראה
(146– מנחם תורת וראה ס"א. בקו"א – סרמ"ב או"ח

.52 הערה 313 ע' חנ"ח התוועדויות
ח.147) כ, יתרו
ס"י.148) שם אדה"ז בשו"ע הובא א. טז, ביצה
רפ"ל.149) שבת הל'
חכ"א 150) לקו"ש גם וראה כא. לד, תשא יב. כג, משפטים

.71 ע'
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לעשות ג) בזה טורח הוא אם – הטירחא בענין שתלויים אלא בשבת, מותרים שהם הרשות, עניני
האסור  דבר נעשה שאז דחול, עובדין של ענין הרשות מדבר שעושה או שבת, של ענין הרשות מדבר

בשבת.

לעיל  שבת 151וכמדובר של הכח את רואים שבו לגמרי) חדש ענין (שזהו נוסף חידוש יש זה שבענין
מחשבתו  ע"י לפעול יהודי של בכחו יש כו', והזורע החורש כמו האסורה, למלאכה בנוגע שאפילו –
מדברי  ואפילו לכתחילה, המותר לדבר ועד התורה, מן המותר דבר תהי' אלא אסורה, מלאכה תהי' שלא

מחשבת" "מלאכת רק אסורה התורה מן כי, במילואה 152סופרים, המלאכה כל את עושה כאשר וא"כ, ,
אופן  יש אבל סופרים, מדברי שאסור אופנים שיש אלא התורה, מן מותר זה הרי מחשבה, ללא אבל

אנא". בעלמא "מתעסק שבת: מסכת כבסיום – מדרבנן אפילו לכתחילה, שמותר

בשבת, האסורות במלאכות אלא דחול", ב"עובדין רק לא שנכלל ענין ליקח השבת בכח שיש והיינו,
אחר  במקום ומעמידה המלאכה, של והחומריות מהגשמיות מחשבתו שמסלק – מחשבתו ע"י ואעפ"כ,

"מתעסק – שבזה הפחיתות לתכלית ועד "מתעסק", של באופן להעשות יכול זה הרי –`nlra שאז ,"
לכתחילה. בשבת המותרת מלאכה נעשית

.ËÎ:בזה והביאור

מובן  אינו דלכאורה – בשבת העולם לקיום בנוגע הידוע בששת 153ובהקדים העולם לבריאת בנוגע :
הארץ" ואת השמים את אלקים ברא ("בראשית בראשית רז"ל 154ימי אמרו ביגיעה 155) ולא בעמל "לא

כמארז"ל  ה'", בדבר אלא עולמו, את הקב"ה השבת 156ברא שביום וכיון העולם". נברא מאמרות "בעשרה
העולם  מתקיים איך – פיו בדיבור העולם בריאת ממלאכת ששבת – וינפש" "שבת מלאכתו", מכל "שבת

השבת? ביום

בזה  ש"חשיב157ומהביאורים באופן הי' בראשית ימי בששת הקב"ה של שדיבורו –dyrn"158,
גם  מצטרפת שאז אחר, במקום נמצאת שמחשבתה מלאכה כמו זה הרי השבת ביום ואילו "מלאכה",

אחר. במקום שנמצאת למחשבה עצמה המלאכה

לו" טפלה שהכלי הכלי, על אף פטור בכלי, מכשיעור  פחות אוכלין "המוציא – לזה ,159ומהדוגמאות
כיון  הכלי, על אף פטור אזי מכשיעור, פחות הוא האוכל כאשר הנה שיעור, לו יש שהכלי שאף והיינו,
דבר  אצלו יהי' לא שהכלי צורך יש זה שבשביל אלא הכלי, בתוך שנמצא לאוכל טפל נעשה שהכלי

הכלי. בתוך שנמצא למה טפל רק אלא עצמו, בפני חשוב

עצמו, בפני חשיבות אצלו למלאכה ואין אחר, במקום נמצאת מחשבתו שאם – למלאכה בנוגע ועד"ז
שמותרת  מלאכה שנעשית זאת, עוד אלא המלאכה, על שפטור בלבד זו לא הנה אנא", בעלמא "מתעסק

מלכתחילה. לו

הבית  ובעל בחוץ עומד העני "כיצד, הוצאה: למלאכת בנוגע שבת מסכת בהתחלת ממ"ש גם ולהעיר
המשנה  במפרשי ומבואר וכו'", בדבר 160בפנים שהחידוש הבית", ו"בעל מ"עני" דוגמא שנקט הטעם

שפטור  אופן ויש התורה, מן לגמרי שאסור אופן יש מ"מ, צדקה, מצות לקיים כוונתו אם שאפילו הוא,
אסור במשנה אבל שנתבארו הדברים פרטי (ככל מלאכה 161וכו' זו הרי כזה באופן שגם מובן אבל ;(

לה היחיד,zeaiygשיש רשות מרשותו, הממון את שמוציא עי"ז צדקה מצות לקיים רצונו שהרי אצלו,
על מחוייב הוא הרי ולכן הרבים, d`veddלרשות zk`ln.הצדקה מצות לקיים היתה שכוונתו אף  ,
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(151– מנחם (תורת ס"ו כסלו י"ט וישלח ש"פ שיחת
.(312 ע' חנ"ח התוועדויות

וש"נ.152) סע"ב. יג, ביצה
(153.38 ע' תש"ג סה"מ ג. סו, ש"ש דרושי לקו"ת גם ראה
א.154) א, בראשית
ב.155) פ"ג, ב"ר
רפ"ה.156) אבות

(אג"ק 157) זו שנה כסלו ט"ו ג' יום מכתב גם ראה
מילואים).

כב.158) ופמ"ד, שם, ב"ר ע"ב. ריש קיט, שבת ראה
(במשנה).159) סע"ב צג, שם
ועוד.160) שם. שפ"א חי' וראה ותויו"ט. רע"ב מאירי,
שם.161) פרש"י ראה
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לפעול  השבת של שבכחה – אויס") ("מאכן ולבטל להשבית – ב"שבת" נוסף פירוש גם ַוזהו
("אויס  אסורה מלאכה בתור ממציאותם שמתבטלים כך, אחר, באופן שיהיו החול ימות של במלאכות
אחר, במקום (שנמצאת המחשבה אחר שנמשכת כיון למלאכה, נחשבת שאינה והיינו, אסורה"), מלאכה

העיקר. אצלו שהיא כנ"ל),

.Ï:ונשמה לגוף בנוגע גם מצינו זה וענין

כמ"ש  הנשמה, אל ולבוש כלי הוא הגוף שהרי בתוכו, שנמצא ומה כלי בדוגמת הם – ונשמה 162גוף

עיניך" ראו ד"גלמי ומצב במעמד שהוא כפי הגוף ישנו שתחילה והיינו, תלבישני", ובשר ואח"כ 163"עור ,
חיים" נשמת באפיו ד"ויפח הענין .164ישנו

והנשמה  רצונו, לפי מתנהג – עיניך" ראו "גלמי – שהגוף אופן ישנו בזה: אופנים כמה להיות ויכול
אופן  ישנו אבל אצלו; ושולט המושל נעשה שהגוף – מזה גרוע אופן וישנו רצונה, לפי מתנהגת
בתוך  שנמצא למה טפל נעשה עיניך") ראו ("גלמי  שהכלי וכאמור, הגוף, על ושולטת מושלת שהנשמה

חיים"). נשמת באפיו ("ויפח הכלי

.‡Ï:התורה בלימוד להרבות בעליֿעסקים צריכים השבת שביום (סכ"ד) לעיל שנתבאר מה גם וזהו

בזהר  כדאיתא שבת, בשם נקרא החול בימות גם – חכם ומרומז 165תלמיד שבת". איקרי חכם "תלמיד :
שבת  במסכת בגמרא כמסופר – בנגלה נחמן,166גם רב בר רבה אצל לבקר חכם תלמיד הגיע שכאשר ,

מאכל  שהכינו אלא ידעו, לא שאכן השיבו, שיבוא, ידעו מניין אותם שאל וכאשר חשוב, מאכל לו הגישו
במפרשים  ומבואר חכם? לתלמיד שבת של מאכל בין השייכות מה ולכאורה: שבת. לכבוד שבזה 167זה ,

הפנימיות  שזוהי התורה, לימוד – הוא ענינו החול בימות גם ולכן, שבת. נקרא שת"ח הזהר מאמר מרומז
כולה. הבריאה של והתוכן

חרישה  במלאכת הוא עסוק החול בימות הנה – זבולון שבט של לעבודה השייך בעלֿעסק, ואילו
הוא  השבת יום כי, התורה, בלימוד להרבות צריך השבת ביום אבל דחול, עובדין ל"ט ושאר וזריעה

znyp– כולו בראשית,daygndהעולם ימי בששת העולם נברא ידו שעל מאמרות) (עשרה הדיבור של
(כולל  כולו העולם של המחשבה שזוהי  והשגה, הבנה שענינו התורה, בלימוד העסק אז להיות צריך ולכן

החול). ימי בששת זבולון עבודת גם

.·Ï שבת דמוצאי הענין ישנו לזה :168ונוסף

לוז" ה"עצם נהנה שממנה מצינו שבת מוצאי של לסעודה גם 169בנוגע בקיומה שנשארת העצם –
תמות" ש"מות תשוב"170לאחרי עפר "שעה 171ו"אל לעפרם שחוזרים בצדיקים, אפילו נאמר זה (שענין

המתים" תחיית קודם המתים 172אחת בתחיית הגוף נבנה וממנה אינה 173), לוז שהעצם לפי הדבר, וטעם ,
חוץ  האכילה, מן נהנים האברים שכל לפי הדעת, מעץ האכילה בגלל האדם על שנגזר העונש בכלל

מלכא" דדוד "סעודתא שנקראת שבת, מוצאי של מהסעודה רק שנהנה לוז, נאמר 174מהעצם עליו ,175

ששים  של זמן משך ישן הי' לא דין בעלמא חיותו בחיים גם הנה שלכן, וקיים", חי ישראל מלך "דוד
רצופין  למיתה"176נשימות מששים "אחד היא ששינה כיון המיתה.177, ענין היפך הוא דוד של וענינו ,
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יא.162) יו"ד, איוב
טז.163) קלט, תהלים
ז.164) ב, בראשית
ועוד.165) א. כט, ח"ג
א.166) קיט,
תפח.167) ע' קרח להצ"צ ביאוה"ז שם. לזח"ג נצו"ז ראה
(168.192 ס"ע חנ"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
משה).169) (ממטה ב אות ס"ש או"ח רבה אלי' ראה

יז.170) ב, בראשית
יט.171) ג, שם
ב.172) קנב, שבת
ועוד.173) א. פי"ח, ויק"ר ג. פכ"ח, ב"ר
שער 174) פע"ח ומוצ"ש. הבדלה בכוונת האריז"ל סידור

פכ"ד. השבת
א).175) כה, (ר"ה לבנה קידוש נוסח
וש"נ.176) סט"ז. ס"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.177) נז, ברכות
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החול  דימות לאכילה השבת דיום מהאכילה המעבר היא זו שסעודה כיון – לשבת :178והשייכות

בה" עצב ש"אין – דשבת האכילה ואילו כו'; ומלאכה בירורים של הו"ע – החול דימות 179האכילה

נפשו" לשובע אוכל ד"צדיק הו"ע השבת 180– דיום בהתוועדות לעיל שלמעלה 181(כמדובר והו"ע ,(
השבת  את לענג התורה מן חיוב שאין להדעה אפילו שכן, מצוה, שכולה אכילה שזוהי כיון מהעולם,
והרי  בשבת, הנאה של ענין ניתוסף אזי באכילה השבת את מענגים כאשר הרי סכ"ח), (כנ"ל באכילה

והיינו, מלאכתו", מכל שבת בו "כי – מהעולם למעלה הוא במדריגת שבת הוא עצמו העולם שגם
הדיבור). (או המחשבה

שבת, דמוצאי האכילה שזוהי "ממוצע", ע"י הוא החול דימות לאכילה השבת דיום מהאכילה והמעבר
המלכה" "שבת את שמלווים היינו, מלכה", "מלוה נקראת שלכן שבת, עם המובא 182שקשורה וכהלשון ,

.183בפוסקים  שבת במוצאי שולחנו אדם "יסדר :. מפה פריסת .. השבת את ללות כדי שמלוין . כדרך .
בהם  שיומשך השבת, שלאחרי הימים בששת שיבואו הענינים כל על פועל זה הרי ולכן המלך"; את

יומין". כולהו מתברכין "מיני' – השבת ענין

עסק  לבעל ובנוגע השבת; שלאחרי התורה בלימוד אצלו שיתוסף – חכם לתלמיד בנוגע ובפרטיות:
אצלו  ניתוסף אזי מעשה, לידי מביא שהלימוד כיון הנה השבת, ביום התורה בלימוד שמרבה שע"י –
לו  "מוחלין שאז כהלכתו", שבת ש"שומר יהודי זאת שעושה שניכר השבוע, כל במשך המעשה בעניני

עוונותיו" כל ,184על

מארז"ל  בו שנאמר 185ויקויים מצרים, בלי נחלה לו נותנין השבת את המענג על 186"כל תתענג אז
. .ה' אביך יעקב נחלת והאכלתיך בו . שכתוב כיעקב ונגבה",187. וצפונה וקדמה ימה ופרצת

ובשתייתו, באכילתו הוא עסוק שלכאורה שאע"פ – השבוע כל במשך בעסקיו אח"כ שנמשך ובאופן
הרמב"ם  שמונה הפרטים שאר דעהו"188וכל דרכיך ש"בכל באופן זה הרי שעושה 32, ענין שבכל היינו, ,

שלם" בלב ועבדהו אביך אלקי את  "דע ד"דעהו", הענין ,189ישנו

עשוי'" מלאכתך ש"כל באופן – השבת עניני כמו זאת בה"),190ועושה עצב ("אין ועצב דאגות ללא ,
והנגלה. הנראה בטוב טפחים, מעשרה למטה ושמחה, עונג מתוך אלא

***

.‚Ï,הש"ס חלוקת כסלו בי"ט לערוך בשנה שנה מידי מנהג ישנו

–. ושנה שנה בכל הש"ס את "לגמור כותב: ששם התניא, סיום עם גם קשור זה מנין וענין בכל .
. השבת ומנין ענין אודות שם ומסיים כו'"; גדול מנין מאיזה אנשים אליהם יצרפו .–

הבעל"ט. כסלו לי"ט לסיימה מנת על מסכתא, עצמו על לוקח אחד  שכל באופן

כמ"פ  באחרונים 191וכמדובר המובא הש"ס 192– כל את ביניהם שמחלקים לציבור להצטרפות בנוגע –
שנה, במשך כולו הש"ס את לסיים – שו"ע ע"פ – יכול אינו עניניו, מצד בעצמו, שהוא שכיון כולו,
שאי  כיון שנים, עשאוה אם גם עלי' שחייבים אחד, ע"י להעשות יכולה שאינה מלאכה של בגדר זה הרי
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וש"נ.178) .275 ס"ע חמ"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
הובא 179) סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי כב. יו"ד, משלי ראה

ב. כג, מו"ק – מ"ד בתוד"ה
כה.180) יג, שם
(181.(311 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת ס"ד
ס"ד.182) סרס"ב שם אדה"ז שו"ע רע"א. קיט, שבת
וש"נ.183) רס"ש. שם אדה"ז שו"ע ראה
בסופו.184) קו"א בתניא הובא ב. קיח, שם
ואילך.185) סע"א שם,

יד.186) נח, ישעי'
יד.187) כח, ויצא
רפ"ה.188) דעות הל'
ב.189) קנו, שם תניא וראה ט. כח, הימיםֿא דברי
וש"נ.190) סכ"א. סש"ו שם אדה"ז שו"ע ראה
(191– מנחם (תורת סע"ג תשכ"ח כסלו י"ט שיחת גם ראה

וש"נ. .(398 ס"ע חנ"א התוועדויות
ח 192) באג"ק בהערה.נסמנו קכז ע' "ד
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לפעול  השבת של שבכחה – אויס") ("מאכן ולבטל להשבית – ב"שבת" נוסף פירוש גם ַוזהו
("אויס  אסורה מלאכה בתור ממציאותם שמתבטלים כך, אחר, באופן שיהיו החול ימות של במלאכות
אחר, במקום (שנמצאת המחשבה אחר שנמשכת כיון למלאכה, נחשבת שאינה והיינו, אסורה"), מלאכה

העיקר. אצלו שהיא כנ"ל),

.Ï:ונשמה לגוף בנוגע גם מצינו זה וענין

כמ"ש  הנשמה, אל ולבוש כלי הוא הגוף שהרי בתוכו, שנמצא ומה כלי בדוגמת הם – ונשמה 162גוף

עיניך" ראו ד"גלמי ומצב במעמד שהוא כפי הגוף ישנו שתחילה והיינו, תלבישני", ובשר ואח"כ 163"עור ,
חיים" נשמת באפיו ד"ויפח הענין .164ישנו

והנשמה  רצונו, לפי מתנהג – עיניך" ראו "גלמי – שהגוף אופן ישנו בזה: אופנים כמה להיות ויכול
אופן  ישנו אבל אצלו; ושולט המושל נעשה שהגוף – מזה גרוע אופן וישנו רצונה, לפי מתנהגת
בתוך  שנמצא למה טפל נעשה עיניך") ראו ("גלמי  שהכלי וכאמור, הגוף, על ושולטת מושלת שהנשמה

חיים"). נשמת באפיו ("ויפח הכלי

.‡Ï:התורה בלימוד להרבות בעליֿעסקים צריכים השבת שביום (סכ"ד) לעיל שנתבאר מה גם וזהו

בזהר  כדאיתא שבת, בשם נקרא החול בימות גם – חכם ומרומז 165תלמיד שבת". איקרי חכם "תלמיד :
שבת  במסכת בגמרא כמסופר – בנגלה נחמן,166גם רב בר רבה אצל לבקר חכם תלמיד הגיע שכאשר ,

מאכל  שהכינו אלא ידעו, לא שאכן השיבו, שיבוא, ידעו מניין אותם שאל וכאשר חשוב, מאכל לו הגישו
במפרשים  ומבואר חכם? לתלמיד שבת של מאכל בין השייכות מה ולכאורה: שבת. לכבוד שבזה 167זה ,

הפנימיות  שזוהי התורה, לימוד – הוא ענינו החול בימות גם ולכן, שבת. נקרא שת"ח הזהר מאמר מרומז
כולה. הבריאה של והתוכן

חרישה  במלאכת הוא עסוק החול בימות הנה – זבולון שבט של לעבודה השייך בעלֿעסק, ואילו
הוא  השבת יום כי, התורה, בלימוד להרבות צריך השבת ביום אבל דחול, עובדין ל"ט ושאר וזריעה

znyp– כולו בראשית,daygndהעולם ימי בששת העולם נברא ידו שעל מאמרות) (עשרה הדיבור של
(כולל  כולו העולם של המחשבה שזוהי  והשגה, הבנה שענינו התורה, בלימוד העסק אז להיות צריך ולכן

החול). ימי בששת זבולון עבודת גם

.·Ï שבת דמוצאי הענין ישנו לזה :168ונוסף

לוז" ה"עצם נהנה שממנה מצינו שבת מוצאי של לסעודה גם 169בנוגע בקיומה שנשארת העצם –
תמות" ש"מות תשוב"170לאחרי עפר "שעה 171ו"אל לעפרם שחוזרים בצדיקים, אפילו נאמר זה (שענין

המתים" תחיית קודם המתים 172אחת בתחיית הגוף נבנה וממנה אינה 173), לוז שהעצם לפי הדבר, וטעם ,
חוץ  האכילה, מן נהנים האברים שכל לפי הדעת, מעץ האכילה בגלל האדם על שנגזר העונש בכלל

מלכא" דדוד "סעודתא שנקראת שבת, מוצאי של מהסעודה רק שנהנה לוז, נאמר 174מהעצם עליו ,175

ששים  של זמן משך ישן הי' לא דין בעלמא חיותו בחיים גם הנה שלכן, וקיים", חי ישראל מלך "דוד
רצופין  למיתה"176נשימות מששים "אחד היא ששינה כיון המיתה.177, ענין היפך הוא דוד של וענינו ,
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יא.162) יו"ד, איוב
טז.163) קלט, תהלים
ז.164) ב, בראשית
ועוד.165) א. כט, ח"ג
א.166) קיט,
תפח.167) ע' קרח להצ"צ ביאוה"ז שם. לזח"ג נצו"ז ראה
(168.192 ס"ע חנ"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
משה).169) (ממטה ב אות ס"ש או"ח רבה אלי' ראה

יז.170) ב, בראשית
יט.171) ג, שם
ב.172) קנב, שבת
ועוד.173) א. פי"ח, ויק"ר ג. פכ"ח, ב"ר
שער 174) פע"ח ומוצ"ש. הבדלה בכוונת האריז"ל סידור

פכ"ד. השבת
א).175) כה, (ר"ה לבנה קידוש נוסח
וש"נ.176) סט"ז. ס"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.177) נז, ברכות
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שנים  ע"י אלא לעשותה כאילו 193אפשר לו נחשב הש"ס, בחלוקת לציבור ההצטרפות שע"י מובן ומזה ,
בארוכה). פעם (כמדובר הש"ס כל את בעצמו למד

עכ"פ. בקיצור "הדרן", ולומר ההתוועדות, במשך מסכת לסיים המנהג גם ישנו לכך ובהתאם

במוצאי  – כרגיל – נערכת שההתוועדות [אלא בשבת היא זו בשנה כסלו י"ט של שהקביעות וכיון
הידועה  סיבה ומצד המנחה, בזמן ערב, לפנות כסלו בי"ט היתה שהגאולה בגלל כסלו, לכ' אור כסלו י"ט

כסלו  בכ' רק פועל לידי הדבר שבת.194בא מסכת על סיום לערוך לכאורה ראוי הי' – [

לענינים  בהמשך השבת ענין בא ששם (אלא השבת בענין מסתיימת היא שגם נוספת מסכת יש אבל
כו'". שבת שכולו "ליום שסיומה תמיד, מסכת – שלפנ"ז)

.„Ï'לה אומרים היו הראשון ביום במקדש, אומרים הלוים שהיו "השיר – תמיד מסכת על ה"סיום"
שכולו  ליום לבוא, לעתיד שיר מזמור השבת, ליום שיר מזמור אומרים היו בשבת וכו', ומלואה הארץ

ובברייתא  העולמים", לחיי ומנוחה אומרים 195שבת היו בשביעי עקיבא, רבי משום אומר יהודה "רבי :
הללו  הפרקים בין לחלק חכמים ראו מה נחמי', רבי אמר שבת, שכולו ליום השבת, ליום שיר מזמור

. אלא להבא), שם על שבת ושל שעבר, שם על הללו הפרקים נאמרין ימים ששת על (שכל בשביעי  .
בגמרא  ומבואר ששבת", עלמא 195שם הוה שני אלפי שיתא קטינא רב דאמר קטינא, בדרב ש"קמיפלגי

שנאמר  חרוב, שנאמר 196וחד חרוב, תרי אמר אביי ההוא, ביום לבדו ה' (ר"נ 197ונשגב מיומים" יחיינו
נינהו), תרי דהא שבת, שכולו אחד יום שם על למימר ליכא הלכך דאביי, אלא קטינא דרב לי' לית

כו'":– לחלק חכמים ראו "מה ר"נ טענת מתבטלת חרוב", ש"חד ר"ק שלדעת

שאור" ("תשביתו חמץ בביעור (א) (שבת): "שביתה" בפירוש הפלוגתא אומר 198ובהקדם יהודה "ר' ,(
לים" מטיל או לרוח וזורה מפרר אף אומרים וחכמים שריפה, אלא חמץ ביעור בפירוש 199אין (ב) ,

הארץ" מן רעה חי' שלא 200"והשבתי משביתן אומר שמעון ר' העולם, מן מעבירם אומר יהודה "ר' ,
החמץ,201יזיקו" שריפת כולה: המציאות ביטול צ"ל ר"י ולדעת כו', הצורה בביטול די ר"ש שלדעת –

מזיקים  שאינם באופן מציאותם שנשארת רק (לא העולם מן המזיקים ).202והעברת

כבש" עם זאב "וגר נאמר שלעת"ל עכצ"ל 203וכיון חרוב":204, "תרי – תקופות ב' יהיו ר"י שלדעת ,
לגמרי; מציאותם תתבטל השני, ובאלף יזיקו, שלא המזיקים, של הצורה רק תתבטל הראשון, באלף

יזיקו". שלא "משביתן – חרוב" "חד אחת, תקופה רק תהי' ר"ש  לדעת משא"כ

כך  שהרי לגמרי, חדש ענין זה אין – יזיקו" "שלא השביתה רק שתהי' חרוב", ש"חד להדעה ולכן:
בראשית  בשבת גם שבת",205הי' שכולו "ליום קאי השבת" ליום שיר ש"מזמור שהפירוש ונמצא, ,epi`
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א.193) צג, שבת ראה
ב).194) תשנ, ח"ד (לקו"ד תרצ"ב כסלו י"ט שיחת ראה

גם  וראה ב). לז, א. כט, ח"א (לקו"ד ס"ז כסלו כ' ס"כ, תרצ"ג
וש"נ. .371 ע' חמ"ח התוועדויות – מנחם תורת

(ובפרש"י).195) א לא, ר"ה
יאֿיז.196) ב, ישעי'
ב.197) ו, הושע
טו.198) יב, בא
רפ"ב.199) פסחים
ו.200) כו, בחוקותי
עה"פ.201) תו"כ
הפסח.202) עליו שעבר חמץ בדוגמת
ו.203) יא, ישעי'
(הל'204) הרמב"ם מ"ש ע"פ לתרץ אפשר הי' לכאורה

. כבש עם זאב ש"וגר רפי"ב) באלו מלכים כיוצא כל וכן .
הם המשיח, בענין יודע milynהדברים המשיח המלך ובימות ,

מסתבר  לא אבל, בהן". רמזו ענין ומה משל הי' דבר זה לאי לכל

שר' לומר הרמב"ם בשכל של בפלוגתא פליגי שמעון ור' יהודה
(רשב"י, ור"ש משל, רק שזהו הרמב"ם כדעת סובר שר"י והזהר,
– מנחם תורת גם (ראה הזהר כדעת סובר דהזהר) מרא

וש"נ) .194 ע' חנ"ה (שהרי התוועדויות כפשוטם הדברים שיהיו
והזהר ואעפ"כ הרמב"ם ור"ש, ר"י של הפלוגתא אודות ידעו

פל"ח) (ח"ב הקודש בעבודת המבואר ע"פ ובפרט כו'). נחלקו
הבריאה. בהתחלת שהיתה להשלימות העולם יחזור הדעות שלכל

צב,205) ושוח"ט תהלים מדרש ב. פי"א, (ב"ר מארז"ל וע"ד
בשבת  נאמר לא שלכן האורה", אותה שימשה שעות "ל"ו א)
אמנם  שישנה והיינו, אור, כולו שהי' כיון בוקר", ויהי ערב "ויהי
באופן  היא זו שמציאות אלא וכו', וארץ שמים העולם, מציאות

" – חושך,elekieנעלה ללא – א) ב, (בראשית גו'" והארץ השמים
הל' (רמב"ם בשבת אבילות אין שלכן בה", עצב ש"אין ובאופן

רפ"י). אבל
בראשית, ימי מששת למעלה אמנם הוא זה שענין ולהעיר,
יום  [שהרי אליהם שייכות לו שיש באופן זה הרי אעפ"כ, אבל

א  עצמו, בפני ענין אינו יוםהשבת הוא בהמשך iriaydלא שבא ,



לט l"yz'd ,elqk h"i ,glyie 't w"yven zgiy

wlgn,העולם מן המזיקים העברת גם תהי' שלעת"ל חרוב", ש"תרי להדעה ורק ל"שעבר"; "להבא" בין
חכמים ראו "מה השאלה: "להבא"wlglנשאלת רק ששייך לגמרי חדש ענין שזהו –כו'",

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.206הוגה 188 ע' ח"ז בלקו"ש

.‰Ï ע גם קשור זה שענין אפשר בדרך לומר המסכת:ויש התחלת ם

(ובפרטיות: וכו'" שומרים הכהנים מקומות "בשלשה – במקדש השמירה בענין היא המסכת התחלת
. שומרים הכהנים מקומות וכו'""בשלשה מקום ואחד בעשרים והלוים מבפנים 207. שומרים "הכהנים ,

מבחוץ" ).208והלוים

המשניות  (בפירוש הרמב"ם כתב – זו שמירה הבחירה 209ובטעם בית בהלכות מחמת 210וכן זה שאין (
זוטא  מספרי הלשון שמביא וכפי כבוד, של ענין שהיא שמירה אלא כו', מלסטים דומה 211פחד "אינו :

שומרין". עליו שאין לפלטרין שומרין עליו שיש פלטרין

במקום  עניות דאין (א) גנבים: מפני בשמירה צורך שאין הטעם בביאור אופנים ב' במפרשים ומצינו
אחרים 212עשירות  יקנו המקדש, כלי גנבי ואי נעולים 213, היו שהשערים כיון (ב) .214.

היזק  הדבר יגרום לא ואעפ"כ, גניבה, של מציאות להיות יכולה הא', אופן שלפי – ביניהם והחילוק
הדבר  של המציאות שישנה יזיקו", שלא "משביתן (ע"ד עשירות של ומצב במעמד להיותו לביהמ"ק,
להיות  יכול לא מלכתחילה הרי נעולים, שהשערים כיון הב', אופן לפי משא"כ מזיק); שאינו אלא המזיק,

העולם"). מן "מעבירם (ע"ד היזק גורמת שאינה גניבה לא אפילו גניבה, של מציאות

ש  הדעות ב' עם גם קשור זה הרמב"ם וענין שלדעת – המקדש לשמירת בנוגע זו 215מצינו "שמירה ,
פוסקים  כמה לדעת אבל הלילה", כל המעתֿלעת 216מצותה כל במשך אלא בלילה, רק לא השמירה היתה

ביום? גם אלא) בלילה, רק (לא בשמירה הצורך מהו דלכאורה: – הדבר וטעם בלילה. והן ביום הן כולו,
הדעת  דהיסח הענין שלילת על מורה בלילה והן ביום הן שהשמירה לפי –217.

ד"שבת" הענינים ב' – העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום בענין המסכת לסיום הקשר גם וזהו
ו"מנוחה":

אם  שינויים; ללא הענין, נשאר כזה שבאופן הוא בזה הפשוט שהפירוש השביתה, הו"ע – "שבת"
שלם. בלתי נשאר אזי שלם, בלתי הוא

השמשות  בין שבת בערב שנבראו דברים לעשרה בנוגע שמצינו "המזיקין",218[וכפי הוא מהם שא' ,
(כמבואר  הגופים לברוא הספיק ולא היום, קידש השדים, נשמות שנבראו שלאחרי – השדים" "אלו

המשנה 219בזהר  ).220ובמפרשי

השביעי", ביום אלקים "ויכל נאמר הראשונה שבשבת (סכ"ב) לעיל המוזכר עם גם קשור  זה וענין
הרגע  הוא הששי יום של האחרון שהרגע והיינו, השערה", כחוט בו נכנס ורגעיו עתיו שיודע ש"הקב "ה

שבזה  הדינים חילוקי ככל החתך, מקום בדוגמת השביעי, יום של ].221הראשון
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עמהם יחד ונמנה בראשית, ימי אלא zrayaלששת השבוע, ימי
mdayשהוא dlernd כל" יא): פכ"ט, (ויק"ר במדרש וכדאיתא ,

. חביבין והשביעית השביעין שנאמר חביב, שביעי בשנים .
. ונטשתה אלקים תשמטנה ויברך שנאמר חביב שביעי בימים .

במדרש)], שהובאו הדוגמאות בשאר (ועד"ז השביעי" יום את
נעלה  ענין זהו החול; ימי מששת לגמרי שמובדל ענין זה ואין
שטרח  ש"מי ועד עמהם, קשר לו יש אבל החול, ימי מששת יותר
שבשבת  הב' לענין בנוגע (סכ"ו) כנ"ל בשבת", יאכל שבת בערב

החול. ימי ששת ע"י שנעשה
זו.206) שנה וישב ש"פ שיחת בשילוב
מדות.207) ריש
ה"ד.208) פ"ח ביהב"ח הל' רמב"ם
תמיד.209) ריש

ה"א.210) שם
בכס"מ 211) כנסמן – (בסופו). תשנב רמז קרח ביל"ש הובא

שם.
וש"נ.212) ב. קב, שבת
תמיד.213) ריש המפרש
שם.214) הגר"א ביאור ראה
ה"ב.215) שם
(216.11 הערה 56 ע' חי"ג בלקו"ש בהנסמן ראה
שם.217) הרא"ש פי' ראה
מ"ו.218) פ"ה אבות
וש"נ.219) שם. לאבות זהר שערי ראה
הרע"ב.220) פי'
(221.75 הערה 98 ע' ח"כ בלקו"ש הנסמן ראה

l"yz'd ,elqk h"i ,glyie 't w"yven zgiy

שנים  ע"י אלא לעשותה כאילו 193אפשר לו נחשב הש"ס, בחלוקת לציבור ההצטרפות שע"י מובן ומזה ,
בארוכה). פעם (כמדובר הש"ס כל את בעצמו למד

עכ"פ. בקיצור "הדרן", ולומר ההתוועדות, במשך מסכת לסיים המנהג גם ישנו לכך ובהתאם

במוצאי  – כרגיל – נערכת שההתוועדות [אלא בשבת היא זו בשנה כסלו י"ט של שהקביעות וכיון
הידועה  סיבה ומצד המנחה, בזמן ערב, לפנות כסלו בי"ט היתה שהגאולה בגלל כסלו, לכ' אור כסלו י"ט

כסלו  בכ' רק פועל לידי הדבר שבת.194בא מסכת על סיום לערוך לכאורה ראוי הי' – [

לענינים  בהמשך השבת ענין בא ששם (אלא השבת בענין מסתיימת היא שגם נוספת מסכת יש אבל
כו'". שבת שכולו "ליום שסיומה תמיד, מסכת – שלפנ"ז)

.„Ï'לה אומרים היו הראשון ביום במקדש, אומרים הלוים שהיו "השיר – תמיד מסכת על ה"סיום"
שכולו  ליום לבוא, לעתיד שיר מזמור השבת, ליום שיר מזמור אומרים היו בשבת וכו', ומלואה הארץ

ובברייתא  העולמים", לחיי ומנוחה אומרים 195שבת היו בשביעי עקיבא, רבי משום אומר יהודה "רבי :
הללו  הפרקים בין לחלק חכמים ראו מה נחמי', רבי אמר שבת, שכולו ליום השבת, ליום שיר מזמור

. אלא להבא), שם על שבת ושל שעבר, שם על הללו הפרקים נאמרין ימים ששת על (שכל בשביעי  .
בגמרא  ומבואר ששבת", עלמא 195שם הוה שני אלפי שיתא קטינא רב דאמר קטינא, בדרב ש"קמיפלגי

שנאמר  חרוב, שנאמר 196וחד חרוב, תרי אמר אביי ההוא, ביום לבדו ה' (ר"נ 197ונשגב מיומים" יחיינו
נינהו), תרי דהא שבת, שכולו אחד יום שם על למימר ליכא הלכך דאביי, אלא קטינא דרב לי' לית

כו'":– לחלק חכמים ראו "מה ר"נ טענת מתבטלת חרוב", ש"חד ר"ק שלדעת

שאור" ("תשביתו חמץ בביעור (א) (שבת): "שביתה" בפירוש הפלוגתא אומר 198ובהקדם יהודה "ר' ,(
לים" מטיל או לרוח וזורה מפרר אף אומרים וחכמים שריפה, אלא חמץ ביעור בפירוש 199אין (ב) ,

הארץ" מן רעה חי' שלא 200"והשבתי משביתן אומר שמעון ר' העולם, מן מעבירם אומר יהודה "ר' ,
החמץ,201יזיקו" שריפת כולה: המציאות ביטול צ"ל ר"י ולדעת כו', הצורה בביטול די ר"ש שלדעת –

מזיקים  שאינם באופן מציאותם שנשארת רק (לא העולם מן המזיקים ).202והעברת

כבש" עם זאב "וגר נאמר שלעת"ל עכצ"ל 203וכיון חרוב":204, "תרי – תקופות ב' יהיו ר"י שלדעת ,
לגמרי; מציאותם תתבטל השני, ובאלף יזיקו, שלא המזיקים, של הצורה רק תתבטל הראשון, באלף

יזיקו". שלא "משביתן – חרוב" "חד אחת, תקופה רק תהי' ר"ש  לדעת משא"כ

כך  שהרי לגמרי, חדש ענין זה אין – יזיקו" "שלא השביתה רק שתהי' חרוב", ש"חד להדעה ולכן:
בראשית  בשבת גם שבת",205הי' שכולו "ליום קאי השבת" ליום שיר ש"מזמור שהפירוש ונמצא, ,epi`
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א.193) צג, שבת ראה
ב).194) תשנ, ח"ד (לקו"ד תרצ"ב כסלו י"ט שיחת ראה

גם  וראה ב). לז, א. כט, ח"א (לקו"ד ס"ז כסלו כ' ס"כ, תרצ"ג
וש"נ. .371 ע' חמ"ח התוועדויות – מנחם תורת

(ובפרש"י).195) א לא, ר"ה
יאֿיז.196) ב, ישעי'
ב.197) ו, הושע
טו.198) יב, בא
רפ"ב.199) פסחים
ו.200) כו, בחוקותי
עה"פ.201) תו"כ
הפסח.202) עליו שעבר חמץ בדוגמת
ו.203) יא, ישעי'
(הל'204) הרמב"ם מ"ש ע"פ לתרץ אפשר הי' לכאורה

. כבש עם זאב ש"וגר רפי"ב) באלו מלכים כיוצא כל וכן .
הם המשיח, בענין יודע milynהדברים המשיח המלך ובימות ,

מסתבר  לא אבל, בהן". רמזו ענין ומה משל הי' דבר זה לאי לכל

שר' לומר הרמב"ם בשכל של בפלוגתא פליגי שמעון ור' יהודה
(רשב"י, ור"ש משל, רק שזהו הרמב"ם כדעת סובר שר"י והזהר,
– מנחם תורת גם (ראה הזהר כדעת סובר דהזהר) מרא

וש"נ) .194 ע' חנ"ה (שהרי התוועדויות כפשוטם הדברים שיהיו
והזהר ואעפ"כ הרמב"ם ור"ש, ר"י של הפלוגתא אודות ידעו

פל"ח) (ח"ב הקודש בעבודת המבואר ע"פ ובפרט כו'). נחלקו
הבריאה. בהתחלת שהיתה להשלימות העולם יחזור הדעות שלכל

צב,205) ושוח"ט תהלים מדרש ב. פי"א, (ב"ר מארז"ל וע"ד
בשבת  נאמר לא שלכן האורה", אותה שימשה שעות "ל"ו א)
אמנם  שישנה והיינו, אור, כולו שהי' כיון בוקר", ויהי ערב "ויהי
באופן  היא זו שמציאות אלא וכו', וארץ שמים העולם, מציאות

" – חושך,elekieנעלה ללא – א) ב, (בראשית גו'" והארץ השמים
הל' (רמב"ם בשבת אבילות אין שלכן בה", עצב ש"אין ובאופן

רפ"י). אבל
בראשית, ימי מששת למעלה אמנם הוא זה שענין ולהעיר,
יום  [שהרי אליהם שייכות לו שיש באופן זה הרי אעפ"כ, אבל

א  עצמו, בפני ענין אינו יוםהשבת הוא בהמשך iriaydלא שבא ,
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ה"מנוחה". ענין גם ישנו – שבשבת השביתה ענין על ונוסף

"שבת או מנוחה" "שבת – הגירסאות ב' בין חילוק ישנו גופא –222מנוחה"eובזה מנוחה" "שבת :
"שבת ואילו חרוב"; "חד אחד, יהי'eהו"ע הא' שבתקופה והיינו, חרוב", "תרי ענינים, ב' הם – מנוחה"

ד"מנוחה". הענין יהי' הב' ובתקופה ד"שבת", הענין

.ÂÏ הרמב"ם כותב תמיד, למסכת בנוגע המסכתות,223והנה, בסדר המסויים מקומה בביאור –
זבחים  כמו גדולות, מסכתות לאחרי רק (לא מעילה מסכת לאחרי אפילו באחרונה", אותה ש"הניח

. בה "שאין – כדיומנחות) התמיד, מקריבין היו היאך אומר שהוא סיפור, אלא .cinz ok zeyrl גם ,"
כאו"א  שבתוך ביהמ"ק אבל ואבנים", ל"עצים בנוגע רק זה הרי חרב, שביהמ"ק אע"פ כי, עכשיו,

נאמר  עליו בתו 224מישראל, מישראל"mk"ושכנתי ואחד אחד כל "בתוך ולעולמי 225", לעד קיים הוא הרי ,
.226עולמים 

ובכן:

יום  אודות שנאמר מה לעשות צריך השבת שביום תמיד", כן ב"לעשות הפשוט הפירוש על נוסף
ב"תמיד": יותר רחב פירוש ישנו – כו' ראשון יום אודות שנאמר מה לעשות צריך ראשון וביום השבת,

הפסק. בלי

במשך  אחת פעם שנעשה דבר גם הקצה: אל הקצה מן חילוק להיות יכול ד"תמיד" בענין שגם והיינו,
יש שבאמת אע"פ "תמיד", נקרא זה הרי בתמידות, כן נעשה כאשר הנה זמן, lecbכמה wqtd פעם בין

הפסק  בזה שאין – ב"תמיד" נוסף  פירוש ישנו אבל לשני'; .227אחת

להיות שצריך התורה, בלימוד כמ"ש cinzוכמו אופנים:228, ב' בזה יש הרי – ולילה" יומם בו "והגית
שחרית  אחד "פרק לימוד ע"י ולילה" יומם בו "והגית י"ח שיוצאים – מסויים סוג אצל – מציאות יש

ערבית" אחד אם 229ופרק (גם ביום אחד רגע אפילו עוסק, ואינו בתורה לעסוק לו שאפשר מי ואילו ;
במסכת  הגמרא כדברי תורה, דביטול הענין חומר כל בזה יש – היום) משך שאר כל בתורה עסק

בתחלתו.230סנהדרין  התניא בספר הזקן רבינו שמביא כפי ,

לעניננו: ובנוגע

שייכים  השבת יום של והענינים בלבד, ראשון ליום ראשון יום של הענינים שייכים שלכאורה אע"פ
צריך  השבוע ימי שבכל ובפשטות, יומין", כולהו "מתברכין השבת שמיום כשם הרי – בלבד השבת ליום

לקדשו" השבת יום את "זכור הציווי שישנו גם ומה כהלכתו, שבת ששומר יהודי שהוא ניכר ,147להיות
המצוה  מן זו כי בשבת, שני בשבת, אחד שבת, לשם הימים כל מונים ש"ישראל שזהו הרמב"ן וכמ"ש
יום  שכל השבוע, ימות לשאר בנוגע גם מובן זה בדוגמת הנה – יום" בכל תמיד לזוכרו בו שנצטווינו

האדם). בעבודת בזה הענין בכ"מ (כמבואר  הימים שאר מכל נכלל להיות צריך ויום

. בה "שאין תמיד מסכת של בענינה הפנימי הפירוש מקריבין וזהו היו היאך אומר שהוא סיפור, אלא .
כשיבנה  התמיד, להקרבת נזכה ידו שעל באופן תמיד להתנהג שצריך – תמיד" כן לעשות כדי התמיד,

כהלכתם" ומוספים כסדרם תמידים חובותינו קרבנות את לפניך נעשה "ושם בימינו, במהרה ,11ביהמ"ק
תמיד, במסכת כמבואר

בראשית", מעשה תחלת שהוא "לפי וכו'", ומלואה הארץ לה' אומרים היו הראשון מ"ביום החל
חגיגה 154כמ"ש  במסכת בגמרא וכדאיתא הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "עשרה 231"בראשית
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בשוה"ג.222) 195 ע' סל"ד) (הנ"ל ח"ז לקו"ש גם ראה
קרוב 223) הששי והחלק (ד"ה המשניות לפירוש בהקדמתו
לסופו).

ח.224) כה, תרומה
ועוד.225) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
וש"נ.226) .72 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

חל"ג227) התוועדויות – מנחם תורת גם וש"נ.ראה .445 ע'
ח.228) א, יהושע
ב.229) צט, מנחות
א.230) צט,
א.231) יב,
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אור" "ויהי – בכתוב שנתפרש הענין – לראש ולכל כו'", הן ואלו ראשון ביום נבראו שזהו 232דברים ,
סופו" ועד העולם מסוף בו ומביט צופה ש"אדם ראשון, ביום שנברא שבת 231האור שכולו ל"יום ועד ,

העולמים", לחיי ומנוחה

ממש. בקרוב השלישי, ביהמ"ק ויתגלה ירד שאז צדקנו, משיח בביאת

***

.ÊÏ הזקן רבינו פתגם לפרשת 233ידוע היא בזה שהכוונה שפירש, וכפי הזמן, עם לחיות שצריכים
השבוע.

הרמב"ם  וכמ"ש בתורה, פרשה ושבוע שבוע בכל לקרות שתיקנו – מנהגים,234ובהקדים ב' בזה שיש
שצריך  לימוד של הו"ע השבוע ופרשת אחת". בשנה התורה את שמשלימין ישראל בכל הפשוט ו"המנהג
ועד  השבוע, בפרשת והוראות רמזים חיפוש של הענין נקודת וזוהי השבוע, בחיי דרך" "מורה להיות

זה. יום עם הקשור הפרשה לחלק

בתושבע"פ. צורך יש ולכן לתכליתו, הדבר ביאור לידע יכולים תמיד לא תושב"כ, בעניני אמנם,
באגה"ק  הזקן רבינו .235וכמ"ש ב"ה העליון ונעלם ש"רצון טמיר ומכוסה מופלא הוא שבכתב שבתורה .

עיניך . בין לטוטפות והיו ידך על לאות וקשרתם בתושב"כ שנאמר עד"מ, תפילין מצות כמו והוא 236. ,
. לקשור ומה איך הכתוב פירש שלא ונעלם, סתום שפירשה מאמר עד ידך, ועל עיניך בין הוא והיכן .

כו'". שבע"פ תורה

כדאיתא  שלאח"ז, הספרים וכן וכו', וספרי ספרא מכילתא, וגמרא, משנה כוללת שבע"פ ותורה
מגילה 237בירושלמי  במסכת אחר ובלשון נכלל 238– זה הרי כו'", עתיד ותיק שתלמיד מה ש"אפילו –

תורה  עיקר הם שבירושלים הגדול דין "בית ממרים: הלכות בהתחלת הרמב"ם למ"ש ועד בתושבע"פ,
פה". שבעל

שזוהי  המשנה בדברי הפלפול וגם המשנה, כבר היתה שבירושלים הגדול ב"ד של בזמנו עצמך: והגע
ע"ז  במסכת פירקי" מאה "ד' היו אבינו אברהם אצל שאפילו בגמרא שמצינו כפי וכמו"כ 239הגמרא, ,

וב"ה) ב"ש (בזמן משנה סדרי מאות שש ואעפ"כ 240היו משנה. סדרי ששה הקדוש רבינו הוציא שמהם ,
בלבד זו לא הנה – וב"ה ב"ש לאחרי שהיו – שבירושלים" הגדול דין ש"בית הרמב"ם, הם mbyאומר

"הם אלא שבע"פ, מתורה פה"!xwirחלק שבעל תורה

תורה  תלמוד בהלכות הזקן רבינו פוסק וכך – באחרונים מ"ש גם ש"טעה 241וזהו לכלל בנוגע –
חוזר" משנה כולל 242בדבר זה הרי הגאונים בזמן אבל למשנה, בנוגע רק זה כלל הי' הגמרא שבזמן ,

פסקי של פסוקות הלכות גם הזה, ש"בזמן ועד הגמרא, את והשלחן גם הטור כמו הפוסקים הגאונים
יחשבו". משנה בכלל והגהותיו, ערוך

בכל  הדבר "פשט שאם ומנהגות, ותקנות לגזרות בנוגע הרמב"ם כדברי – הוא בדבר והגדר
יורוך"243ישראל" אשר התורה פי ד"על ה"עשה" זה על שחל ועד תושבע"פ, של ענין נעשה זה הרי ,244,

לך" יגידו אשר הדבר מן תסור ד"לא תעשה .244והלא

– רש"י פירוש כמו ישראל, בכל שנתקבלו תושב"כ על לפירושים בנוגע גם הוא שכן מובן, ומזה
שזהו ועד תושבע"פ, של ענין נעשה תושבע"פ.xwirשזה
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ג.232) א, בראשית
חשון).233) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
רפי"ג.234) תפלה הל'
ב).235) (קנ, סכ"ט
ח.236) ו, ואתחנן
ה"ד.237) פ"א פאה
ב.238) יט,

ב.239) יד, ע"ז
א.240) יד, חגיגה
וש"נ.241) רפ"ב.
וש"נ.242) ב. פד, כתובות
ה"ב.243) פ"ב שם
ה"אֿב.244) פ"א שם רמב"ם יא. יז, שופטים פ'
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באחרונים  מצינו לצאת 245ולכן יכול "תרגום", מבין שאינו שמי תרגום", ואחד מקרא ל"שנים בנוגע
לאחרי  רק לא נכתב רש"י פירוש ואילו התנאים, בזמן נכתב שהתרגום אע"פ רש"י, פירוש ע"י י"ח
מתושבע"פ, חלק נעשה זה שגם כיון הגאונים, ותקופת הגמרא חתימת לאחרי גם אלא המשנה, חתימת

תושבע"פ". ב"עיקר ונכלל

.ÁÏ:לעניננו ובנוגע

עם  קשורה שההתוועדות כיון לזה, ונוסף וישב. פרשת התחלת – הוא זה ליום ששייך הפרשה חלק
זה  הרי ובפרטיות הפרשה, כל את קראו שבשבת כיון וישלח, פרשת עם גם קשור זה הרי כסלו, י"ט

השבוע. ימי שבעת כנגד חלקים, לשבעה נחלקת הפרשה שהרי דשביעי, הפרשה חלק עם קשור

בפירוש  מודגש – וישלח פרשת לסיום והן וישב פרשת להתחלת הן ששייך ביניהם, השוה והצד
. קצרה בדרך ותולדותיו עשו ישובי לך שכתב "אחר וישב: פרשת בהתחלת יע רש"י  ישובי לך פירש קב .

. ארוכה בדרך וכו'".ותולדותיו החול בין שנפלה למרגלית משל .

בין שנפלה למרגלית "משל שמתחיל רש"י, לשון בדיוק אתlegdהביאור "משליך ומסיים, ,"zexexvd
הוא  ידו שעל קדושה הניצוץ שזהו טוב, בו שמעורב רע כמו המרגלית, נמצאת (שבו ש"חול" – כו'"

הדבר  מתבטל 246קיום ואז המזיק, דבר בלבד, רע נשאר שאז המרגלית, את שמוציאים (לאחרי ו"צרורות" (
שבעשו  הענינים ב' כנגד הם עתיד 247ממציאותו) מארז"ל (וע"ד לטוב ולהתהפך להתברר שיכול מה (א) :

לאבדו  שצריך גמור רע (ב) ליטהר), –248חזיר

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.249הוגה 302 ע' חט"ו בלקו"ש

.ËÏ:בזה הענין וכללות

עמו" איש מאות "ארבע שהיו עשו אודות בתושב"כ מגורי 250מסופר ארץ כנען, בארץ היו הם וגם ,
מבלי  – באמרו מחרן, לארץ, בחוץ אחר ממקום יעקב לשם הגיע ואח"כ ישראל, בארץ יעקב, של אביו

"וישקהו" לראש לכל הנה – עשו בו פגש וכאשר ישראל, ארץ אבותיו, לארץ שהולך – 251להתיירא

. עליו ש"נקוד לבו"[ואף בכל נשקו שלא לנגדך"252. ואלכה ונלכה "נסעה לו ואמר נשקו], בפועל אבל ,
לך) ו 253(בשוה בניו ואת נשיו את עשו "ויקח – דבר של ובסופו ,. בנותיו .את מקנהו ואת אל . וילך .

אחיו" יעקב מפני ימצא) באשר (לגור .254ארץ

מכל  "קטנתי [באמרו שיעקב ועד עמו", איש מאות "ארבע לעשו, שהי' העם ריבוי למרות כלומר:
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וש"נ.245) ס"ב. סרפ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה
התוועדויות 246) – מנחם תורת גם (ראה כמ"פ וכמדובר

– ברמז עכ"פ בנגלה, גם ישנו ענין שכל וש"נ) .277 ע' חנ"ח
בתחילתו  אמת קצת בו אומרים שאין שקר דבר ש"כל הכלל שזהו
אלא  שאינו דבר אבל כז), יג, שלח (פרש"י בסופו" מתקיים אין
שכולו  יברא "אל ה): פ"ח, (ב"ר חז"ל ובלשון קיום, לו אין שקר,

שקרים".
אלא  שלילי, רק שהוא בעולם דבר לך שאין – בזה והענין
גם  קיום להיות יכול זה ומצד חיובי, דבר איזה בו שיש בהכרח

השלילי. לדבר
"כל  כי הקב"ה, מצד בא הכל שהרי – בזה וההסברה

. הל'הנמצאים (רמב"ם המצאו" מאמיתת אלא נמצאו לא .
לח). ג, (איכה הרעות" תצא לא עליון ו "מפי בתחלתן), יסוה"ת
הקב"ה  שברא מה "כל ב): (עז, שבת במסכת הגמרא וכדברי
כמה  יש גופא שבזה אלא לבטלה". אחד דבר ברא לא בעולמו
על  מחצה ויש רע, שמיעוטו ויש טוב, שכולו ענין יש אופנים:
פ"ד) (שמ"ז בע"ח כמבואר – טוב ומיעוטו רע רובו ויש מחצה,
שיהי' בעולם דבר שאין – במוחש גם שרואים וכפי הדבר. פרטי

רע כולו אם רע; העולם.כולו מן ועבר בטל אזי –

נוגה,247) לקליפת שייך שעשו כפי (א) החסידות: ובלשון
בו  שיש לחזיר, שנמשל מה גם (וזהו ורע טוב הדעת עץ בחי'
טהור" שאני ראו לומר טלפיו "פושט ולכן אחד, טהרה סימן
קליפות  לג' יורד שעשו כפי (ב) לד)), כו, תולדות (פרש"י

לגמרי. הטמאות
כפי  – עשו של לגופו עשו של ראשו שבין החילוק גם וזהו

ש" פלא, דבר במדרשים דיצחק"iyix'שמצינו עיטפי' בגו דעשו
עשו  של ראשו את קטע דן בן חושים כי, יג), נ, ויחי (תיב"ע
סוטה  ראה – המכפלה במערת יעקב לקבורת בנוגע הסכסוך (בעת
דיצחק), (בעיטפי' המכפלה במערת ונשאר ראשו ונתגלגל א), יג,

מבחוץ. נשאר גופו ורק
מן 248) אעביר הטומאה רוח "את ב) יג, (זכרי' ועז"נ
הארץ".

תשכ"ה.249) וישב ש"פ שיחת בשילוב
ז.250) לב, וישלח
ד.251) לג, שם
עה"פ.252) פרש"י
(ובפרש"י).253) יב שם,
(ובפרש"י).254) ו לו, שם
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זכיותי" "נתמעטו .255החסדים", המחנה אל עשו יבוא "אם חשש והכהו"] עשו256. הנה –envrn ללא ,
אחיו", יעקב "מפני – למה זה וכל ארץ", "אל והלך עצמו את לקח כו', מנוחה מתוך אלא כו', מלחמה

לכאן! הגיע שיעקב בגלל

החול" "בין שנמצאת "מרגלית" בדוגמת גוים, ריבוי בין נמצאים בנ"י כאשר גם מזה: ,257וההוראה
יספר" לא אשר הים "כחול בתושב"כ: שמצינו כפי בכמות, הריבוי על מורה מה 258ש"חול" להם אין –

"וילך  מ"ש יקויים שסוכ"ס זאת, עוד אלא בקיומה, תישאר שה"מרגלית" בלבד זו לא שכן, להתיירא,
אחיו". יעקב מפני ארץ אל

צורך רק ולמלחמה swezaיש לתפלה לדורון דברים, לשלשה עצמו להתקין – יעקב :259של

מלחמה; של מענין היפך זה הרי – לברוח רוצה יעקב אם

ראויים  שאינם כאלו רק ששלח יעקב שעשה כפי זה הרי – בכך צורך יש לפעמים כאשר – "דורון"
(ל 260לקרבנות  שבדבר הגשמיות רק שנשאר כך, ראוי , היותו מורה זה שעל שבו, הרוחני החלק לא
לקרבן);

גו'" אברהם אבי "אלקי – התפלה ענין צ"ל שהי'261וכמו"כ (כדרך בעזרו" אברהם "אלקי – ואז ,
לתפלתו" מקום ש"קובע כיון לאברהם), והיינו 262עוזר לתפלתו), מקום שקבע אברהם שהתפלה 263(כמו ,

שאצל  כשם ולכן תפלה; מקום שהוא בו שניכר המקום על פועלת והקביעות קביעות, של באופן היא
אברהם" הי' ש"אחד למרות הנה אחד"264אברהם, מעבר והוא אחד מעבר כולו העולם ש"כל ובאופן ,265,

בתוכנו" אתה אלקים "נשיא הגוים לו אמרו סוכ"ס הי'266הנה שבתחילה שלמרות יעקב, אצל גם כך ,
מספר" "מתי רק יש יעקב אצל ואילו עמו", איש מאות "וארבע לקראתו הולך הולך 267עשו סוכ"ס הנה ,

אחיו. יעקב מפני עשו

עשו, אלופי ריבוי שישנם מזה להתיירא שהתחילו בישראל, שכונות לכמה בנוגע האמת הוא וכן
לדורון  עצמו מתקין יעקב שכאשר – הארץ" "לנו וטוענים איש", מאות "ארבע להם ויש שעיר, אלופי
"וישקהו", – יעקב אצל (כמו ביחד כולם בשלום חיים אלא במלחמה, צורך אין אזי ולמלחמה, לתפלה
אל  "וילך האמת, את הכיר שעשו (כשם האמת את מכירים וסוכ"ס לנגדך"), ואלכה ונלכה נסעה "ויאמר
בתי  ישיבות, בה שיש זו ששכונה – וכו'") חוב שטר "מפני רש"י: שמפרש כפי אחיו", יעקב מפני ארץ

ברכות  במסכת הגמרא כדברי יעקב, של אביו" מגורי "ארץ היא מדרשות, ובתי ה'268כנסיות "דרשו :
כנסיות .269בהמצאו  בבתי מעט". "מקדש שנקראים מדרשות", עם 270ובבתי כולה, שהשכונה ופועלים ,

כו' להזיק שעלול הענין כל ומסתלק בנ"י, בידי נשארת ובתיֿמדרשות, .271הבתיֿכנסיות

.Ó יעקב ש"ביקש כפי בשלוה, ישיבה של באופן כנען", בארץ אביו מגורי בארץ יעקב "וישב – ואז
בשלוה" כו'"272לישב רוגזו עליו "קפץ (ואדרבה: זו בקשה נתקיימה לא שבזמנו אלא כיון 272, אבל ,(
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ובפרש"י.255) יא לב, שם
ט.256) שם,
סוג 257) אודות שמדובר כיון – "צרורות" ולא דייקא, "חול"

שהרי  צדקה, להם ליתן צריך שלכן בשלום, שחיים הארץ דרי
שמזה  א), סא, (גיטין שלום" דרכי מפני כו' עכו"ם עניי "מפרנסים

טוב. דבר בהם שיש מוכח גופא
יג.258) לב, שם
ואילך.259) 265 ע' חט"ו בלקו"ש נתבאר – ט. שם, פרש"י
פו).260) (אות יד שם, עה"פ בתו"ש הנסמן ראה
יו"ד.261) שם,
אדה"ז262) שו"ע (ובפרש"י). ב ו, סי"ח.ברכות ס"צ או"ח
ריד 263) ס"ע תרמ"ד תא. ע' כז. ע' תרכ"ט סה"מ גם ראה

ואילך.
כד.264) לג, יחזקאל
ספמ"ב.265) ב"ר
ו.266) כג, שרה חיי
ל.267) לד, וישלח
א.268) ו, ברכות וראה ה"א. פ"ה – בירושלמי
ו.269) נה, ישעי'
א.270) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל
ואילך.271) 132 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
.164 ע'
(272176 ע' ח"ל בלקו"ש נתבאר – וישב. ר"פ פרש"י

ואילך.
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שבאבות" "בחיר ובפרט צדיק, של רצונו דאבהן"273שזהו "שלימו הדבר 274, יתקיים שסוכ"ס בודאי הרי ,
כולם  ישראל כל שכולל שיעקב, וכמ"ש 275– בשלוה, ישב יעקב",276, עין בדד בטח ישראל "וישכון

שנאמר  המשיח, "בימי שעירה", אדוני אל ש"אבוא לעשו יעקב שהבטיח מה מושיעים 277ויקויים ועלו
עשו" הר את לשפוט ציון ,278בהר

"איש  בשלוה, שיושבים כפי בנ"י, – ה"מרגלית" הקב"ה אצל ונשארת ה"צרורות", את זורקים ואז
תאנתו" ותחת גפנו ה'279תחת את דעה הארץ מלאה כי קדשי הר בכל ישחיתו ולא ירעו ש"לא ועד ,

מכסים" לים תשובה 280כמים הלכות בסוף הרמב"ם מדבר שאודותיו ומצב המעמד שזהו –281,

הן  ומיד תשובה עושין שישראל – מעשה לידי המביא לימוד זה הרי תשובה, הלכות לומדים וכאשר
של 282נגאלין  באופן אלא תשובה, הלכות של הסיום כמו הוא שלהם שהסיום מלכים, להלכות ובאים ,

בארוכה  פעם (כמשנ"ת ),283הוספה

. נתאוו כעפר",ש"לא מצויין המעדנים ש"כל המעדנים, ריבוי מפני לא כו'", כדי לא המשיח ימות .
הסתומים  דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל ש"יהיו ועד כו'", וחכמתה בתורה פנויין שיהיו "כדי אלא

שעז"נ  משיח, של תורתו התורה, פנימיות ענין שזהו – בוראם" דעת פיהו"284וישיגו מנשיקות "ישקני
מכסים", לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי "שנאמר –

צדקנו. משיח בביאת דידן, בעגלא

***

.‡Ó.נפשי בשלום פדה ד"ה מאמר ואמר  לנגן צוה

***

.·Ó להשתתף שיוכלו בכדי כרטיסים, מחלקים – הש"ס חלוקת אודות (סל"ג) לעיל להמוזכר בהמשך
עם  שלומד  כיון כולו, הש"ס כל למד כאילו לו נחשב זה הרי שמשתתף, מי שכל לעיל, וכמבואר בזה,

הציבור"). עם ה"מתפלל (ע"ד הציבור

ספר  לימוד אודות גם להזכיר יש התניא, בסיום נזכר הש"ס דחלוקת שהענין לעיל המוזכר וע"פ
נשיאנו, רבינו ע"י השיעורים לחלוקת בהתאם סופו, ועד מתחילתו אחד כל ילמדנו השנה שבמשך התניא,

ול  כסלו, י "ט בערב האחרון השיעור לימוד את שמסיימים התניא באופן ספר את ללמוד מתחילים אח"ז
בארוכה  פעם (כמדובר וקצרה" ארוכה "בדרך השער", מ"דף בזה).285החל הענינים פרטי

התניא  ספר בסיום כי – השבת ביום זו בשנה שחל כסלו י"ט של הקביעות עם גם קשור זה וענין
השבת. ענין אודות מדובר

.‚Ó זו שנה לקביעות בנוגע פלא דבר על להעיר "יו"ט 157ויש של באופן היתה ר"ה של שהקביעות –
כסלו  י"ט החסידות, לתורת ר"ה וכמו"כ בשבת", להיות שחל ר"ה בשבת.15של להיות חל ,

באגה"ק  מהמבואר –286ולהעיר החסידות לתורת לר"ה בנוגע גם מובן ומזה בכלל, לר"ה בנוגע –
. ושנה שנה .ש"בכל יותר עליון חדש אור יורד .. גילויו אך כו'".. התחתונים במעשה תלוי .
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רפע"ו.273) ב"ר גם וראה כה. כז, תולדות שעה"פ ראה
ב. קעא, ב. קמז, א. קלג, ב. קיט, זח"א

ועוד.274) שם. ב קמז, זהר
סע"ב).275) (קיא, ס"ז אגה"ק תניא ראה
כח.276) לג, ברכה
בסופו.277) עובדי'
ובפרש"י.278) יד לג, וישלח
ד.279) ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא

ט.280) יא, ישעי'
ספ"ט.281)
ה"ה.282) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
וש"נ.283) .304 ע' חנ"ג התוועדויות – מנחם תורת ראה
ב.284) א, שה"ש
(תורת 285) ואילך סכ"א תשי"ט כסלו י"ט שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 270 ע' חכ"ד התוועדויות – מנחם
סי"ד.286)
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אלינו, גם ושייך הדור, נשיא אצל לדרגא מדרגא עלי' נעשית שבו – שבט יו"ד של הקביעות וגם
אזיל" גופא רישא ש"בתר השבת.287כיון ביום היא –

חזקה" הוה זימני ו"בתלת בשבת, היא שלהם שהקביעות ענינים ג' שיש שנה 288וכיון זו הרי –
בה" עצב ש"אין באופן להיות לענינים 179שצריכה בנוגע הן הכללי, ר"ה עם הקשורים לענינים בנוגע הן ,

נשיא  אצל לדרגא מדרגא העלי' עם הקשורים לענינים בנוגע והן החסידות, לתורת ר"ה עם הקשורים
לעיל  וכאמור ביותר.289הדור, נעלה באופן שהם אלא השבת, ביום גם נעשים הענינים שכל

.„Ó בזה :157והענין

במדרש  אל 290איתא השבת, את מכבד שהקב"ה כדברך "אם עקיבא, רבי את טורנוסרופוס ששאל ,
שהיו  לשנים משל, לך "אמשול לו, והשיב עשב", בה יצמיח אל גשמים, בה יוריד אל רוחות, בה ישב
אחד  הי' אם אבל בחצר, לטלטל מותרין שמא עירוב, נותן וזה עירוב נותן זה אין אם אחת, בחצר דרין
העולם  וכל עמו אחרת רשות שאין לפי הקב"ה, כאן, אף כולה, החצר בכל מותר הוא הרי בחצר, דר
כמו  השני', לרשות אחת מרשות רק הוא הוצאה שאיסור והיינו, כולו", העולם בכל מותר שלו, כולו
שני, למקום אחד ממקום הוצאה איסור אין עצמה היחיד ברשות משא"כ היחיד, לרשות הרבים מרשות
הוא, שלו כולו העולם שכל דכיון הקב"ה, אצל הוצאה איסור שייך לא ולכן, להיחיד, שייך שהכל כיון

היחיד. רשות כמו זה הרי

בלקו"ת  הזקן רבינו כמ"ש – מובן אינו תלויות 291ולכאורה אינן מלאכות חילוקי שאר כל "הרי –
כו'"? הזורע כגון כלל, רשויות בחילוק 

ועוד: זאת

היחיד  רשות כמו אצלו נחשב העולם שכל כיון הוצאה, איסור שייך לא הקב"ה שאצל האמור ע"פ
(כמפורש  הקב"ה אצל גם מלאכה בשם הוצאה נקראת החול בימות מדוע גיסא: לאידך מובן אינו –

מלאכתו" מכל (הקב"ה) "שבת השבת שביום של 95בקרא ענין זה הרי המעשה ימי בששת ואילו ,
בימות  גם היא היחיד") "רשות כמו נחשב (שלכן העולם כל על הקב"ה של בעלותו הרי – "מלאכה")

החול?

הנ"ל  בדרוש מבאר אינו אבל הראשונה, השאלה את רק הזקן רבינו מבאר בלקו"ת בהדרוש והנה,
השני'. השאלה את

.‰Ó:השבת ענין אודות לעיל להמדובר בהמשך – בזה הביאור לומר ויש

ה  ביום בעולם שנעשה בעולם),השינוי שינוי רואים לא בחיצוניות (שהרי בחיצוניותו לא – הוא שבת
עלי' שנעשית העולמות,292העולמות zeiniptaאלא בחיצוניות גם הוא בשבת מלאכה איסור ואעפ"כ, .

הפנימיות. בדוגמת העולם חיצוניות נעשית בשבת כי,

שבת. של ענין ונעשה השבת ביום מתעלה חול, של הו"ע החול שבימות ענין שאותו לעיל, וכאמור

עצות  בכמה צורך ויש שמגשם, ענין זה הרי החול בימות הנה – ישן ויין שמן בשר אכילת ולדוגמא:
ועד"ז  התורה. מן אפילו או סופרים, מדברי – מצוה של ענין זה הרי השבת, ביום ואילו כו'; והשתדלות
סכ"ח). (כנ"ל מלאכה מתורת מתבטל זה הרי ואז מחשבתו, לסלק ביכלתו שיש – המלאכה לענין בנוגע

ימי  בששת היו שכולם העולם, נברא שבהם מאמרות מהעשרה למעלה הוא השבת שיום וכיון
של  דיבורו על דקאי מלאכתו", מכל "שבת שהרי המאמרות, ענין הי' לא השבת ביום ואילו בראשית,

המחשבה. לדרגת העולם מתעלה השבת שביום מובן, הרי – הקב"ה

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

ב.287) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין
וש"נ.288) ע"ב. ריש קו, ב"מ
(289.205 בהערה

וש"נ.290) .18 ע' חי"ד לקו"ש גם וראה ה. פי"א, ב"ר
ג.291) כא, תזריע
שם.292) לקו"ת גם ראה
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שבאבות" "בחיר ובפרט צדיק, של רצונו דאבהן"273שזהו "שלימו הדבר 274, יתקיים שסוכ"ס בודאי הרי ,
כולם  ישראל כל שכולל שיעקב, וכמ"ש 275– בשלוה, ישב יעקב",276, עין בדד בטח ישראל "וישכון

שנאמר  המשיח, "בימי שעירה", אדוני אל ש"אבוא לעשו יעקב שהבטיח מה מושיעים 277ויקויים ועלו
עשו" הר את לשפוט ציון ,278בהר

"איש  בשלוה, שיושבים כפי בנ"י, – ה"מרגלית" הקב"ה אצל ונשארת ה"צרורות", את זורקים ואז
תאנתו" ותחת גפנו ה'279תחת את דעה הארץ מלאה כי קדשי הר בכל ישחיתו ולא ירעו ש"לא ועד ,

מכסים" לים תשובה 280כמים הלכות בסוף הרמב"ם מדבר שאודותיו ומצב המעמד שזהו –281,

הן  ומיד תשובה עושין שישראל – מעשה לידי המביא לימוד זה הרי תשובה, הלכות לומדים וכאשר
של 282נגאלין  באופן אלא תשובה, הלכות של הסיום כמו הוא שלהם שהסיום מלכים, להלכות ובאים ,

בארוכה  פעם (כמשנ"ת ),283הוספה

. נתאוו כעפר",ש"לא מצויין המעדנים ש"כל המעדנים, ריבוי מפני לא כו'", כדי לא המשיח ימות .
הסתומים  דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל ש"יהיו ועד כו'", וחכמתה בתורה פנויין שיהיו "כדי אלא

שעז"נ  משיח, של תורתו התורה, פנימיות ענין שזהו – בוראם" דעת פיהו"284וישיגו מנשיקות "ישקני
מכסים", לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי "שנאמר –

צדקנו. משיח בביאת דידן, בעגלא

***

.‡Ó.נפשי בשלום פדה ד"ה מאמר ואמר  לנגן צוה

***

.·Ó להשתתף שיוכלו בכדי כרטיסים, מחלקים – הש"ס חלוקת אודות (סל"ג) לעיל להמוזכר בהמשך
עם  שלומד  כיון כולו, הש"ס כל למד כאילו לו נחשב זה הרי שמשתתף, מי שכל לעיל, וכמבואר בזה,

הציבור"). עם ה"מתפלל (ע"ד הציבור

ספר  לימוד אודות גם להזכיר יש התניא, בסיום נזכר הש"ס דחלוקת שהענין לעיל המוזכר וע"פ
נשיאנו, רבינו ע"י השיעורים לחלוקת בהתאם סופו, ועד מתחילתו אחד כל ילמדנו השנה שבמשך התניא,

ול  כסלו, י "ט בערב האחרון השיעור לימוד את שמסיימים התניא באופן ספר את ללמוד מתחילים אח"ז
בארוכה  פעם (כמדובר וקצרה" ארוכה "בדרך השער", מ"דף בזה).285החל הענינים פרטי

התניא  ספר בסיום כי – השבת ביום זו בשנה שחל כסלו י"ט של הקביעות עם גם קשור זה וענין
השבת. ענין אודות מדובר

.‚Ó זו שנה לקביעות בנוגע פלא דבר על להעיר "יו"ט 157ויש של באופן היתה ר"ה של שהקביעות –
כסלו  י"ט החסידות, לתורת ר"ה וכמו"כ בשבת", להיות שחל ר"ה בשבת.15של להיות חל ,

באגה"ק  מהמבואר –286ולהעיר החסידות לתורת לר"ה בנוגע גם מובן ומזה בכלל, לר"ה בנוגע –
. ושנה שנה .ש"בכל יותר עליון חדש אור יורד .. גילויו אך כו'".. התחתונים במעשה תלוי .
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רפע"ו.273) ב"ר גם וראה כה. כז, תולדות שעה"פ ראה
ב. קעא, ב. קמז, א. קלג, ב. קיט, זח"א

ועוד.274) שם. ב קמז, זהר
סע"ב).275) (קיא, ס"ז אגה"ק תניא ראה
כח.276) לג, ברכה
בסופו.277) עובדי'
ובפרש"י.278) יד לג, וישלח
ד.279) ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא

ט.280) יא, ישעי'
ספ"ט.281)
ה"ה.282) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
וש"נ.283) .304 ע' חנ"ג התוועדויות – מנחם תורת ראה
ב.284) א, שה"ש
(תורת 285) ואילך סכ"א תשי"ט כסלו י"ט שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 270 ע' חכ"ד התוועדויות – מנחם
סי"ד.286)



l"yz'dמו ,elqk h"i ,glyie 't w"yven zgiy

יותר, ולמעלה הבריאה, לעולם העלי' היא השבת שביום הקבלה, לשון ע"פ גם מתאים זה  וענין
האצילות  בגרמי'293לעולם מלה קודש החכמה, בחי' משא"כ 294, השבת, ענין עם הקשורה הבחי' (שזוהי

הבינה  בחי' עם קשור הבריאה 295יו"ט עולם מדריגת שזוהי כמאמר 296, מחשבה, בשם גם שנקראת ,(297

ובינה. חכמה שהם כו', ויובלא מחשבה

העניני  בפשטות הוא השבת:וכן ביום יהודי של לעבודתו בנוגע  ם

שיש  אלא השבת, יום את לנצל צריך אדרבה: מאומה; לעשות יהודי צריך לא שבשבת הכוונה אין
"כל  שבת בערב שהרי ומלאכה, טירחא עשי', של ענינים עבור לא – השבת ליום המתאים באופן לנצלו

עשוי'" ומעלה 190מלאכתך המלאכה, ענין מכל שלמעלה ומצב במעמד יהודי עומד השבת שביום כך, ,
החול. בימות מאשר יותר נעלה ומצב למעמד כולו העולם את עמו יחד

הוא: והחילוק

אדם" "נעשה עליו שאומרים ומצב במעמד יהודי נמצא החול שזהו 298בימות רבים, לשון "נעשה" ,
המדרש  ובלשון לטעות, מקום שיש כך ויצה"ר, יצ"ט בו שיש הרבים", "רשות של (נעשה 299ענין "כתוב :

יטעה"; לטעות והרוצה רבים) לשון

תחנון  בו לומר אסור הרי – השבת ביום לא 300משא"כ השבת שביום כיון בתחנון, צורך שאין לפי ,
בשבת  ועונשין דנין ב"ד אין שלכן עבירה, של ענין בשבת 301שייך נח הגיהנם וגם ,302,

ענין – להיות יכול אזי שבת"), ("אויס השבת ענין מתבטל שאז שבת, חילול של ענין ישנו כאשר
ועונשין  דנין אין וב"ד הגיהנם, נח שאז הוא, השבת של ענינו אבל עבירה; –של

עולם" של ד"יחידו היחיד" ב"רשות יהודי נמצא שאז ענין 303והיינו, אצלו שיהי' שייך לא ובמילא ,
צבאם" וכל והארץ השמים ד"ויכולו הענין נעשה השבת ביום כי, הבורא, רצון היפך ונשאר 304שהוא ,

לבדו, הקב"ה רק

הי' לא השבת ביום הנה אדה"ר, של החטא לאחרי שאפילו בעולםועד ולילה ועד 292(כנ"ל חושך ,(
ראשון  ביום שנברא האור אז .305שהאיר

רז"ל  שאמרו מה גם בשבת"306וזהו דומה שהוא כמו השבת ימות כל אדם של פניו אור דומה "לא
את  לבריאתו שמצרפים היינו, אדם", ד"נעשה ומצב במעמד יהודי אפילו עומד החול בימות כי, –

ומשמאילים  מיימינים יש במלאכים והרי יטעה";307המלאכים, לטעות ד"הרוצה ומצב למעמד ועד ,
כולו, העולם נעשה כזה ובאופן עולם", של ל"יחידו היחיד" "רשות רק ישנו שאז השבת, ביום משא"כ

כו'". פניו אור דומה "לא ובמילא מענטש"), נייער ("א חדש אדם שנעשה כך, האדם, ַועאכו"כ

.ÂÓ:הקושיות ב' את מתרץ שבמדרש שהתירוץ מובן ועפ"ז

ובמילא  דלעו"ז, לרשות מקום נתינת אין הרי – עולם של ליחידו היחיד, רשות בבחי' הוא ששבת כיון
לתקן" – "לעשות מלאכה, של בענין צורך אין וכמו"כ ודינין; עונשין גיהנם, של ענין שייך כיון 308לא ,
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בתחלתו.293) השבת שער פע"ח ראה
ב.294) צד, זח"ג ראה
סדר 295) דא"ח) (עם סידור ואילך. ד יא, צו לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך. ב ר, שבת סעודת
פ"גֿד.296) שמ"ז ע"ח א). (כג, ת"ו תקו"ז ראה
וש"נ.297) קעג. ע' תרצ"א סה"מ ראה
כו.298) א, בראשית
ח.299) פ"ח, ב"ר
(300– מנחם תורת גם וראה ספ"ה. תפלה הל' רמב"ם

וש"נ. .441 ע' ריש חנ"ג התוועדויות
שם 301) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ב. לו, ביצה

.442 ע'
וש"נ.302) .443 ע' שם התוועדויות – מנחם תורת ראה
ספל"ג.303) תניא ראה
א.304) ב, בראשית
שנברא 305) אור ערך ג) (כרך חב"ד – הערכים ספר ראה

וש"נ. תקסג). (ס"ע ס"ח ראשון ביום
(306.205 שבהערה ב"ר
סנהדרין 307) ירושלמי ובמפרשים. יט כב, מלכיםֿא ראה

א. מב, זח"ב ה"א. פ"א
ובפרש"י.308) ו פי"א, ב"ר
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ענין  שם אין ובמילא אחרים, ענינים שם ואין עולם", של ד"יחידו רשות זוהי – עשוי'". מלאכתך ש"כל
הוצאה. של ענין שאין כמו וזורע, חורש מלאכה, של

במ"ש  הפנימי הפירוש בגלל – ההוצאה ענין את שמדגישים ממקומו":309והטעם איש יצא "אל

נמצא" הוא שם אדם של שרצונו "במקום (שהרי שלו הרצון – שלו ה"מקום" את  לו יש )310יהודי
למלא  הרצון – זה מ"מקום" "לצאת" לו שאסור – ממקומו" איש יצא "אל ועז"נ הבורא. רצון את למלא

הבורא. רצון את

יצא  "אל – המצוות כל שמירת ענין כללות בדוגמת הוא שבת קדושת שמירת ענין שכללות ונמצא,
עולם". של "יחידו עם תמיד שנמצא כך, הבורא, רצון למלא אלא אינה מציאותו שכל – ממקומו" איש

בפטיש", ל"מכה עד כו'" וזורע ד"חורש הענינים פרטי כל אזי כזה, ומצב במעמד נמצא יהודי וכאשר
של  ענין אלא ומעשה, מלאכה של ענין שאינם והיינו, מלאכה"), ("אויס "מלאכה" מתורת מתבטלים

מחשבה.

לעשותם  מותר אלא איסור, בהם שאין מלאכות כמה שיש (סכ"ח) לעיל בהאמור הביאור גם וזהו
הקרבנות, הקרבת כמו המקדש, דעבודת הענינים פרטי כל – בשבת לעשותם מצוה שיש ועד בשבת,
שבתון  ובשבת ביו"ט ועד"ז שבת, של מוספים – לשבת מיוחדים קרבנות שיש ועד בשבת, גם שצ"ל

וכו'.

.ÊÓ:התורה לימוד הו"ע – בעולם עשוי '") מלאכתך (ש"כל השבת של ענינו והנה,

דרגות: חילוקי יש גופא בזה הרי העולם, עם קשורים התומ"צ שכללות שאע"פ – ובהקדמה

וכו'. לציצית וצמר לתפילין קלף כמו העולם, של וההגבלה המדידה עם קשורים – מצוות

ארצה" מוצב "סולם ענינה – מגיע 311תפלה "ראשו לבחי' עד העולם את להעלות צורך ויש ,
.311השמימה"

בה  נאמר – תורה אינן 312ואילו תורה דברי אף טומאה מקבל אינו אש "מה כאש", דברי כה "הלא
טומאה" של 313מקבלין ומצב במעמד שאינו מי ע"י ונלמדת למטה, נמשכת התורה כאשר שגם והיינו, ,

יחיד. בחי' – שינויים ללא למעלה, שהיא כמו אופן באותו התורה נשארת טהרה,

השבת  לענין דוקא התורה ענין שייך הענינים, שאר לגבי .ולכן,

שבת  במסכת הגמרא בסיפור ומרומז שבת", איקרי חכם ש"תלמיד בזהר מ"ש (סל"א) לעיל וכמוזכר
לשבת. שהכינו המאכלים את לת"ח שהגישו

.ÁÓ,כסלו בי"ט הש"ס את לסיים המנהג עם השבת ביום כסלו די"ט הקביעות של הקשר גם וזהו
הבע"ל. כסלו לי"ט לסיימו מנת על מחדש אותו ולחלק

כסלו  לי"ט ולסיימה לגמרה מנת על מסכתא, עצמו על יקח אחד וכל כרטיסים, עתה יחלקו ומסתמא
הבע"ל.

ומתוך  אחרים, וספרים מסכתות ולגמור להשלים ויצליח השי"ת יברך אלו, במסכתות וכשיעמלו
המצוות, קיום – מעשה  לידי המביא מלימוד החל שבזה, הענינים כל את ולהמשיך לבב, וטוב שמחה

ובהידור.

היעוד  יקויים בתורה"314ואז עמלים "שתהיו תלכו", בחוקותי תשמרו"315"אם מצוותי "ואת קיום 314, ,
אותם" "ועשיתם מעשה), לידי מביא שהלימוד (כיון המצוות שתהי'314ושמירת בהמצוה שפועלים היינו, ,

מחודש, באופן

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

כט.309) טז, בשלח
וש"נ.310) סמ"ח. בהוספות כש"ט ראה
שו,311) ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש

כט.312) כג, ירמי'
בסופן.313) ק"ש הל' רמב"ם א. כב, ברכות
בחוקותי.314) ר"פ
עה"פ.315) ופרש"י תו"כ
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המגיד – פירוש נמשכת 72במ"ש 316ע"ד האדם עשיית שע"י בהם", וחי האדם אותם יעשה "אשר
בהמצוה  –חיות

בעתם" גשמיכם מ"ונתתי החל – לאח"ז שנאמרו היעודים כל יקויימו הבעש"ט 317אזי 318[וכפירוש

הברכות  לכללות דוגמא הוא הגשמים שענין גם ומה בכלל, הגשמיות ענין על מורה ],319ש"גשמיכם"
קוממיות" אתכם "ואולך צדקנו.320עד משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,

***

.ËÓ מתחילים לאח"ז הרי – התניא וסיום הש"ס לסיום בנוגע (סל"גֿמב) לעיל להמוזכר  בהמשך
התניא. והתחלת הש"ס התחלת כסלו בי"ט

ובכן:

נשיאנו  רבינו סיפר – התניא לספר ומזה 321בנוגע הזקן, רבינו של לשונו הוא דףֿהשער נוסח שגם
הספר, של ב"שער" הספר מחבר ע"י נקבע שלכן כללי, ענין זהו ואדרבה: מהספר, חלק שזהו מובן,
ובלבבך  בפיך מאד הדבר אליך ("קרוב מאד קרוב הוא איך היטב "לבאר הוא התניא ספר של שענינו

וקצרה".322לעשותו" ארוכה בדרך ,(

בזה: והענין

החסידות  תורת של שבכתב" "תורה נקרא התניא גילוי 323ספר – הוא החסידות תורת של וענינה .
הזהר  (כלשון מיני'" ש"יתפרנסון באופן התורה הזהר 324פנימיות במפרשי וכמבואר באופן 325), שזהו

שקא  פועלים חוצה, התורה) (פנימיות מעינותיך שיפוצו ועי"ז ודעת. בינה בחכמה והשגה בהבנה שבא
משיחא  מלכא דא מר העולם"18אתי אומות מבין ולבני לי ד"פדאני הענין ונעשה ,102.

את  כתב הזקן שרבינו הפתגם ידוע הרי – כסלו י"ט לפני כבר הי' התניא שספר שאע"פ [ולהעיר,
בהשיחה  בארוכה (כמבואר פטרבורג לאחרי כמו התניא ).326ספר

הוא התניא שספר כיון azkayובכלל, dxez לידי בא מסויים שדבר פלא זה אין החסידות, דתורת
הענינים  שכל שאע"פ תושבע"פ, לגבי דתושב"כ הענין בכללות הוא כן שהרי זמן, לאחרי גילוי

הגמרא  כדברי בתושב"כ, ישנם הרי 327דתושבע"פ בתושב"כ הנה באורייתא", רמיזא דלא מידי "ליכא
בעתו" יפה עשה "הכל שכן, בזמנו, ותיק" "תלמיד של חידושו ע"י נעשה הדבר וגילוי ברמז, רק ,328זה

במדרש  עשה 329כדאיתא ש"הכל אלא לאדה"ר, להינתן צריכה היתה דלכאורה התורה, לכללות בנוגע
סיני, הר במעמד ניתנה שבכללות שאף לתושבע"פ, בנוגע ועד"ז דורות, כ"ו לאחרי וניתנה בעתו", יפה

מסיני" למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל רמיזא 237שהרי דלא מידי ש"ליכא וכנ"ל ,
בזמנו  ענין כל נתגלה אעפ"כ, ].330באורייתא",

בעתה" – זכו "לא אחישנה", – "זכו אופנים: ב' יש המשיח ביאת .331ובענין

הרי  – בעתה" זכו ו"לא קצרה, דרך זו הרי – אחישנה" "זכו וקצרה": ארוכה ד"דרך הענין גם וזהו
אר  דרך וכה.זו
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אחרי.316) פ' או"ת
ד.317) כו, בחוקותי
התוועדויות 318) – מנחם תורת גם וראה סוסר"ז. כש"ט ראה

וש"נ. .333 ע' חנ"ו
התוועדויות 319) – מנחם תורת גם וראה עה"פ. רמב"ן ראה

וש"נ. .153 ע' חמ"א
יג.320) שם,
(321– מנחם (תורת סנ"ח תשכ"ח כסלו י"ט שיחת גם ראה

וש"נ. .(383 ע' חנ"א התוועדויות
יד.322) ל, נצבים
וש"נ.323) ואילך. רסא ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק

בסופו.324) ת"ו תקו"ז
ועוד.325) לזהר. מק"מ הקדמת שם. כס"מ ראה
ואילך.326) 114 ע' .55 ע' שלום תורת סה"ש
ב.327) לח, יומא ישנים תוס' ובפרש"י. א ט, תענית ראה

א. קה, זו"ח א. רכא, זח"ג
יא.328) ג, קהלת
קה"329) [ב]).ראה יא (פ"ג, עה"פ ר
(330.306 ע' חמ"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
א.331) צח, סנהדרין
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בפיך  מאד הדבר אליך קרוב "כי בפסוק ביאור זה שהרי אחד, לכל ששייך ענין זה הרי אופן, ובכל
ומעשה, דיבור – ו"לעשותו" "בפיך" ומעשה: דיבור דמחשבה הענינים ג' שהם לעשותו", ובלבבך

לבא" "בינה – (מחשבה).332ו"בלבבך" והשגה הבנה ,

לעיל  מלמעלה 333וכמדובר הן עילאה, לתשובה בנוגע ופ"י, פ"ט התשובה באגרת המבואר אודות
ד"העוסק  הענינים ג' הם שכנגדם ומעשה, דיבור דמחשבה הענינים לג' בנוגע למעלה, מלמטה והן למטה
שמביא  כפי מהרש"א, בחדא"ג מהמבואר (סכ"ג) לעיל (כמוזכר הציבור" עם ומתפלל ובגמ"ח בתורה

לתהלים  ברשימותיו ולבני 334הצ"צ לי ד"פדאני הענין נעשה שעי"ז נפשי"), בשלום "פדה הפסוק על
העולם". אומות מבין

."פיהו מנשיקות ד"ישקני הגילוי הוא שעיקרה אף הרי התורה, לפנימיות שבנוגע כשם 284והנה,

זכו" חיים ד"טועמי' הענין להיות צריך מ"מ, משיח, של כבר 335בתורתו ישנו המשיח ביאת לפני שעוד ,
בנוגע  גם כך – והשגה הבנה של באופן חוצה", מעינותיך ש"יפוצו לאופן ועד התורה, דפנימיות הגילוי

כבר להיות צריך הגאולה זמן לפני שעוד חוצה), המעיינות הפצת ע"י (שבאה הגאולה dfלענין oirn,
ד" הענין שזהו זכו", חיים "טועמי' רק eli`kבבחי' שזהו דאף העולם", אומות מבין ולבני לי פדאני

זה". "מעין בודאי שזהו כך ד"פדאני", הענין כמו שזהו אומרת אמת תורת הרי הדמיון, בכ"ף

העתידה. הגאולה בדוגמת שהיא – תורתו של והגאולה הזקן רבינו של הגאולה ענין גם וזהו

.‡:ובהקדמה

הסיפור  ישנו 336ידוע הרי הצ"צ: את ששאלו תר"ח, לשנת בנוגע הזקן רבינו שאמר ה"קץ" אודות
שתורתו  והיינו, תורה!... הלקוטי נדפס הרי – רצונכם מה והשיב: משיח?! והיכן הסבא, של ה"קץ"

משיח! של תורתו בדוגמת היא הזקן רבינו של

זה  על המענה הי' כן לאחרי וצריכים337אמנם, שרוצים –lreta giyn!

הרמב"ם  .338ובלשון אביו כדוד במצות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית מלך "יעמוד ישראל : כל ויכוף .
. ה' מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה משיח לילך שזהו ישראל", נדחי וקבץ במקומו, מקדש ובנה .

בודאי"). משיח זה ("הרי

הגלות. בעומק שנמצאים כפי עדיין זהו אבל ברוחניות, גם הי' לזה ובדוגמא

כמ"פ  החורבן,339וכמדובר רגע שלאחרי הראשון ברגע כבר הי' דגאולה" ש"אתחלתא שהענין ,
במדרש  ישראל,340כמסופר של וגואלן מושיען נולד אזי  שני', פעם פרתו געתה שכאשר ,

הגמרא – וכדברי שם, במדרש שנאמרו הענינים מפרטי כמובן גשמי, ענין אודות הוא המדובר והרי
ב"ב  שנאמר 341במסכת כיון הי'", משל אלא נברא, ולא הי' לא ש"איוב לומר אפשר שאי הי'342, "איש

וגואלן  מושיען לידת אודות המדרש לדברי בנוגע מובן ועד"ז כו'", עירו ושם "שמו שמו", איוב עוץ בארץ
שם. שנזכרו הענינים פרטי ככל וכו', לראותו הלכו שלכן בפועל, ילד ללידת היא שהכוונה ישראל, של

נדפס  שכבר כפי – בפועל להלכה גם נוגע זה במנחת 343וענין "נחם" שאומרים מהטעמים שזהו –
החורבן  כמותה"344יום להתחדש עתידים ("שהם הלבנה ומקדשין היום 345, במוצאי בנוגע 346) וגם ,
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א).332) (יז, בהקדמה תקו"ז
(333– מנחם (תורת ס"י כסלו י"ט וישלח, ש"פ שיחת

.(315 ע' חנ"ח התוועדויות
רד.334) ע' אור יהל
וש"נ.335) .173 ע' ריש ח"כ לקו"ש ראה
וש"נ.336) רלד. ע' ריש היומן רשימת – מנחם תורת ראה
וש"נ.337) .276 ע' חנ"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ספי"א.338) מלכים הל'
גם 339) וראה .93 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ. .325 ע' חנ"ז התוועדויות – מנחם תורת

נא.340) פ"א, איכ"ר
סע"א.341) טו,
א.342) א, איוב
ע'343) ח"ה בלקו"ש (ולאח"ז ויצא דפ' השבועי בלקו"ש

בהערה). 149
לאברהם344) וזכור סתקנ"ט, או"ח (בשם ברכ"י ט' אות ח"א
הרח"ו).
א).345) מב, (סנהדרין לבנה קידוש ברכת נוסח
במקומו.346) ומ"ח פע"ח
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המגיד – פירוש נמשכת 72במ"ש 316ע"ד האדם עשיית שע"י בהם", וחי האדם אותם יעשה "אשר
בהמצוה  –חיות

בעתם" גשמיכם מ"ונתתי החל – לאח"ז שנאמרו היעודים כל יקויימו הבעש"ט 317אזי 318[וכפירוש

הברכות  לכללות דוגמא הוא הגשמים שענין גם ומה בכלל, הגשמיות ענין על מורה ],319ש"גשמיכם"
קוממיות" אתכם "ואולך צדקנו.320עד משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,

***

.ËÓ מתחילים לאח"ז הרי – התניא וסיום הש"ס לסיום בנוגע (סל"גֿמב) לעיל להמוזכר  בהמשך
התניא. והתחלת הש"ס התחלת כסלו בי"ט

ובכן:

נשיאנו  רבינו סיפר – התניא לספר ומזה 321בנוגע הזקן, רבינו של לשונו הוא דףֿהשער נוסח שגם
הספר, של ב"שער" הספר מחבר ע"י נקבע שלכן כללי, ענין זהו ואדרבה: מהספר, חלק שזהו מובן,
ובלבבך  בפיך מאד הדבר אליך ("קרוב מאד קרוב הוא איך היטב "לבאר הוא התניא ספר של שענינו

וקצרה".322לעשותו" ארוכה בדרך ,(

בזה: והענין

החסידות  תורת של שבכתב" "תורה נקרא התניא גילוי 323ספר – הוא החסידות תורת של וענינה .
הזהר  (כלשון מיני'" ש"יתפרנסון באופן התורה הזהר 324פנימיות במפרשי וכמבואר באופן 325), שזהו

שקא  פועלים חוצה, התורה) (פנימיות מעינותיך שיפוצו ועי"ז ודעת. בינה בחכמה והשגה בהבנה שבא
משיחא  מלכא דא מר העולם"18אתי אומות מבין ולבני לי ד"פדאני הענין ונעשה ,102.

את  כתב הזקן שרבינו הפתגם ידוע הרי – כסלו י"ט לפני כבר הי' התניא שספר שאע"פ [ולהעיר,
בהשיחה  בארוכה (כמבואר פטרבורג לאחרי כמו התניא ).326ספר

הוא התניא שספר כיון azkayובכלל, dxez לידי בא מסויים שדבר פלא זה אין החסידות, דתורת
הענינים  שכל שאע"פ תושבע"פ, לגבי דתושב"כ הענין בכללות הוא כן שהרי זמן, לאחרי גילוי

הגמרא  כדברי בתושב"כ, ישנם הרי 327דתושבע"פ בתושב"כ הנה באורייתא", רמיזא דלא מידי "ליכא
בעתו" יפה עשה "הכל שכן, בזמנו, ותיק" "תלמיד של חידושו ע"י נעשה הדבר וגילוי ברמז, רק ,328זה

במדרש  עשה 329כדאיתא ש"הכל אלא לאדה"ר, להינתן צריכה היתה דלכאורה התורה, לכללות בנוגע
סיני, הר במעמד ניתנה שבכללות שאף לתושבע"פ, בנוגע ועד"ז דורות, כ"ו לאחרי וניתנה בעתו", יפה

מסיני" למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל רמיזא 237שהרי דלא מידי ש"ליכא וכנ"ל ,
בזמנו  ענין כל נתגלה אעפ"כ, ].330באורייתא",

בעתה" – זכו "לא אחישנה", – "זכו אופנים: ב' יש המשיח ביאת .331ובענין

הרי  – בעתה" זכו ו"לא קצרה, דרך זו הרי – אחישנה" "זכו וקצרה": ארוכה ד"דרך הענין גם וזהו
אר  דרך וכה.זו
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אחרי.316) פ' או"ת
ד.317) כו, בחוקותי
התוועדויות 318) – מנחם תורת גם וראה סוסר"ז. כש"ט ראה

וש"נ. .333 ע' חנ"ו
התוועדויות 319) – מנחם תורת גם וראה עה"פ. רמב"ן ראה

וש"נ. .153 ע' חמ"א
יג.320) שם,
(321– מנחם (תורת סנ"ח תשכ"ח כסלו י"ט שיחת גם ראה

וש"נ. .(383 ע' חנ"א התוועדויות
יד.322) ל, נצבים
וש"נ.323) ואילך. רסא ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק

בסופו.324) ת"ו תקו"ז
ועוד.325) לזהר. מק"מ הקדמת שם. כס"מ ראה
ואילך.326) 114 ע' .55 ע' שלום תורת סה"ש
ב.327) לח, יומא ישנים תוס' ובפרש"י. א ט, תענית ראה

א. קה, זו"ח א. רכא, זח"ג
יא.328) ג, קהלת
קה"329) [ב]).ראה יא (פ"ג, עה"פ ר
(330.306 ע' חמ"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
א.331) צח, סנהדרין
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ת"ב  במוצאי זאת עושים השידוך, שיתבטל חשש יש אם של 347לנישואין, וגואלן מושיען שלידת כך, ,
בפועל  למעשה להלכה בנוגע ושנה שנה בכל שמתבטא הו"ע החורבן שלאחרי ברגע –ישראל

רק ישראל, של וגואלן מושיען נולד שבו הרגע לאחרי הגלות...ligzdואעפ "כ, מר אריכות כל

במסכת  הגמרא בדברי אמת בתורת שנקראת כפי לאמיתתה, דגאולה" "אתחלתא זו שאין ובודאי
סנהדרין 348מגילה  במסכת שנאמרו המשיח ביאת אודות לסימנים בנוגע בפירוש 349, שנתבארו (כפי

בא". דוד בן שביעית במוצאי מלחמות, בשביעית קולות, "בששית רש"י):

ועוסק  בתורה הוגה דוד מבית "מלך לעמוד שצריך הרמב"ם, בדברי מפורש פס"ד שישנו וכאמור,
. אביו כדוד עדיין במצות הוא ואז וינצח, ה'" מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף .

וקבץ  במקומו, מקדש ש"בנה לאחרי ורק בגלות; עדיין שנמצאים כך, בוודאות, ולא משיח", "בחזקת רק
בודאי". משיח זה הרי – ישראל נדחי

ה  בדברי הסדר גם שהרי – הדברים סדר גם מודגש דינים ובזה כמה שלמדים וכפי פס"ד, הוא רמב"ם
הרמב"ם  בדברי ואיחור כמ"ש 350מקדימה גלויות, קיבוץ יהי' ואח"כ ביהמ"ק בנין יהי' שתחילה –

"ובונה  (בקיצור): הפרק בתחלת וכן ישראל", נדחי וקבץ במקומו מקדש "בנה י"א: פרק בסוף הרמב"ם
ישראל". נדחי ומקבץ המקדש

י"ב  שבפרק .351ואע"פ הדברים אלו ש"כל הרמב"ם .כותב שיהיו עד יהיו איך אדם ידע לא גם . .
משא"כ  בפי"ב, מדובר שאודותם לענינים בנוגע רק זה הרי – אלו" בדברים קבלה להם אין החכמים

פס"ד. של בסגנון ברור דבר לפנ"ז למ"ש בנוגע

ולא  השו"ע), מחבר (הביתֿיוסף, משנה מהכסף לא מהראב"ד, לא – השגות זה על שאין וכיון
מחלוקת  עליו שאין ברור פס"ד זה הרי – פוסקים ושאר .352מהרדב "ז

. ישראל כל ד"יכוף הענין יהי' כאשר שגם ועד בגלות, עדיין אנו שנמצאים מובן, וילחם ומזה .
אז, עד אבל ישראל", נדחי  וקבץ במקומו מקדש ש"בנה עד משיח", "בחזקת רק זה יהי' ה'", מלחמות
בדקה", ולחזק בה לילך ישראל כל ד"יכוף הענין הי' לא עדיין כאשר ועאכו"כ בגלות; עדיין נמצאים

הגלות. במר עדיין שנמצאים פשוט דבר זה הרי

הגאולה. מאור לנו מראים לכן זכו", חיים ד"טועמי' הענין שישנו כיון אלא

חנוכה, של ענינו גם וזהו

יומין"– כולהו "מתברכין השבת שמיום שכיון חנוכה 113ובהקדמה, של ראשון יום על הברכה הרי ,
חנוכה  ימי כל כלולים ביום 353[שבו שנמצא השמן מפך היתה ימים שמונה במשך הנרות הדלקת שהרי ,

ימים  שמונה ממנו והדליקו נס בו שנעשה כסלו 354הראשון, י"ט חל שבו שלפניו, השבת מיום היא [–

חשכי" יגי' "והוי' הוא שענינם חנוכה, נרות המשיח 355כי, ביאת בזמן שיהי' (נר) האור מעין הם ,356,
ערכין  במסכת הגמרא מדברי שמונה",357כמובן המשיח ימות ושל נימין, שבעה של ביהמ"ק של ש"כינור

שקשורים  כיון שמונה, במספר שהם חנוכה, לנרות שבע, במספר שהם המקדש, נרות בין החילוק גם וזהו
משיח  של ענינו .358עם

כסלו  מי"ט מתחיל זה משיחא.359וענין מלכא דא מר אתי קא שעי"ז חוצה", מעינותיך "יפוצו הוא שענינו –
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בסופה.347) ביהמ"צ מע' שד"ח
ב.348) יז,
א.349) צז,
תורת 350) גם וראה ו. אות הרמב"ם כללי מלאכי יד ראה

וש"נ. .104 ע' חל"ה התוועדויות – מנחם
ה"ב.351)
שנסמנו 352) ובס' הי"א, פ"ט כלאים הל' משל"מ ראה

סק"א. ס"ו הפוסקים כללי בשד"ח
פמ"ב.353) בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה שער אורה שערי ראה

וש"נ. .411 ע' ריש חנ"א התוועדויות – מנחם תורת גם וראה
ב.354) כא, שבת
כט.355) כב, שמואלֿב
מקץ356) פ' עינים מאור תורת ראה גם וראה זמן). (ד"ה

.263 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם
ב.357) יג,
ס"ע 358) כסלו סה"מ התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך. קסו
וש"נ.359) .413 ע' חנ"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
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.· גאולתו היתה לכן, בגשמיות, גם אלא ברוחניות, רק לא להיות צריכה שההתחלה כיון אמנם,
"יתפרנסון") והשגה, הבנה של באופן הבעש"ט, תורת החסידות, תורת את המפיץ (שהוא הזקן רבינו של

הגומל dheytkגאולה ברכת זה על לברך ששייך האסורים, בבית מישיבה לחפשי יציאה –360.

ועוד: זאת

באגה"ק  כמבואר התפלה, בזמן ברוחניות, הגאולה ענין על הקב"ה 361נוסף מוציא לזמן מזמן הנה –
גאולה. מעין שזהו לחירות, ושבי' המיצר מן יהודים

מגילה  במסכת הגמרא דברי רש"י שמפרש .348וכפי בשביעית גאולה לומר ראו שעתידין "מה מתוך .
שביעית לי  במוצאי מלחמות בשביעית קולות בששית מר והאמר בשביעית, קבעוה לפיכך בשביעית גאל

היא, דגלות גאולה לאו גאולה דהאי "ואע"ג היא": דגאולה אתחלתא נמי מלחמה (ומשני) בא, דוד בן
אחת  לכל יש דוד וצמח ירושלים ובנין קיבוץ ברכת דהא תמיד, עלינו הבאות הצרות מן שיגאלנו אלא
שזוהי  – בשביעית" קבעוה עלה, גאולה דשם כיון הכי, אפילו זו, מגאולה לבד לעצמה ברכה ואחת

משיח. ע"י הכללית הגאולה ומעין אתחלתא היא מישראל אחד כל של שגאולה בנגלה, הוכחה

הענין  אודות (ס"ו) לעיל וכמדובר הגלות, למר ועד בגלות, עדיין שנמצאים כפי היא זו שגאולה אלא
ואפילו  לילה, ולא יום לא לו שאין כזו בגלות הוא נמצא ה"דאגה" שמצד דאגה", מרבה נכסים ד"מרבה

עשוי'" מלאכתך ד"כל שהענין כיון רח"ל, ומנוחה" "שבת עצמו 190לא את ומכניס אצלו, מונח אינו
העולם!... כל ואת עצמו) על (נוסף הזולת את ("דרייען") "לסובב" יוכל כיצד בתחבולות,

.‚ הנשיא בישראל, נשיא של גאולה עם הקשורה וחגיגה בהתוועדות בעמדנו הנה לכך, ובהתאם
ושבי' במיצר שהיו אלו אודות להזכיר המקום זה הרי המשיח, ביאת שפועלת חב"ד, חסידות תורת של

שם  הנמצאים בנ"י כללות בתוככי חב"ד, הר ונחלת חב"ד בכפר הקודש, בארץ וחירות לגאולה .362ויצאו

שגם  – ושבי' במיצר עדיין נמצאים שלעתֿעתה השאר כל עבור דגאולה" "אתחלתא זו שתהי' ויה"ר
מ"ש  ע"ד ומנוחה, שקט של באופן קשיים, וללא משם, יצאו .363הם אתן "שלמה ושקט ושלום שמו .

במאמר  (כמדובר בימיו" ישראל ).364על

תהי  האמיתית וזו הגאולה שהיא הכללית, הגאולה אל הכללי מהגלות בנ"י כל ליציאת התחלה גם '
והשלימה.

כמ"ש  הקדושה, בארצנו ישראל" על אתן ושקט ש"שלום עי"ז – לזה לבטח 365וההכנה "וישבתם
. מחריד ואין ושכבתם בארץ שלום "ונתתי של בארצכם", חרב "אפילו בארצכם", תעבור לא וחרב .

היעוד 366שלום" לקיום והכנה הקדמה שזוהי ממש.320, בקרוב צדקנו, משיח ע"י קוממיות", אתכם "ואולך

***

.„ י"ט ברשימת נדפס שכבר (כפי והגאולה למאסר בקשר נשיאנו רבינו שסיפר הסיפור ידוע
קטרוג 367כסלו  הזקן רבינו ראה תקנ"ב שבשנת ועד לפנ"ז, שנים כמה כבר שהתחיל הקטרוג אודות ,(

ששמעה  הזקן רבינו של ובתו מטשערנאביל, נחום ר' להרה"צ ("קוויטל") "פדיון" שלח ולכן ביותר, ָגדול
רבינו  וכאשר אותו... להחליף מוכנה שהיא אמרה, כו', והסכנה הגדול הקטרוג ע"ד אדה"ז דברי את
יחנך  הזקן שרבינו ביקשה ורק כו', אותו והקדימה חטפה כו'", טובה "לשנה בר"ה לה לומר רצה הזקן
עצמו  הזקן ורבינו  הקודש, לארון סמוך ישן הי' ואח"כ לחדרו, הזקן רבינו הכניסו ולכן הצ"צ, בנה את

זו. ברשימה בארוכה כמבואר כו', שלו וגידול בחינוך התעסק
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(פי"ג 360) ה"ח פי"ב לאדה"ז ברכה"נ (וסדר) לוח ראה
וש"נ. ה"ב).

ס"ד.361)
וש"נ.362) .367 ע' חנ"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ט.363) כב, הימיםֿא דברי
(364.(322 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת פ"ה

הֿו.365) כו, בחוקותי
אֿב.366) כב, תענית
ח"א 367) (לקו"ד ואילך סי"א תרצ"ג כסלו כ' ב' ליל שיחת

.273 ע' ח"י התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ואילך). א מא,
וש"נ.
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לאחרי  תקנ"ט, בשנת הי' והגאולה המאסר שענין השם" ש"ברוך הוא, הדברים שבינתיים 368והמשך
ולכן  מבנ"י, אלפים ע"י החסידות לימוד ענין והי' התניא, ספר נדפס – תקנ"ט לשנת תקנ"ב שנת בין –

הנ"ל. ברשימה בארוכה כמבואר "תיקון", של באופן והגאולה המאסר היו

חלק  שנטלו בישראל, ובנות לנשים השייכות את – כללי ענין להיותו – זה בענין גם רואים וכאן
באופן  הענינים כל שיהיו לפעול ועיקרי  הרצוי.חשוב

ידוע  אדמו"ר 369וכמו"כ של והגאולה למאסר בנוגע (ועד"ז הזקן רבינו את ששאלו השאלות שבין
למלכות 370האמצעי  כהתנגדות זאת לפרש ורצו המלכות, ספירת את שמבטלים כך על השאלה גם היתה (
המדינה.

בת  כבודה "כל למטה, שנמשך כפי המלכות הוא שענינם – ישראל ובנות לנשי שייך זה ענין וגם
פנימה" קטרוג 371מלך הי' זה ענין שעל מובן, ומזה ונקבה), (זכר ונוקבא דכר הם ומלכות שז"א כידוע ,

המלכות. ענין קרן הרמת הוא – הגאולה ע"י – זה על והמענה כו'.

מלך  להיות שרצונו רבינו על שהלשינו מהידוע גם בארוכה 372ולהעיר פעם וכמדובר האשמה 373, שזוהי
רבנן" מלכא "מאן שהרי האמת, הוא וכן מקום, לה חסידות 374שהי' תורת את וחידש שגילה שכיון והיינו, ,

שהובטחנו  כיון ישראל, כל על למלך ועד רבנן", "מלכא החסידות, תורת של ראשון מלך הוא הרי חב"ד,
בודאי  הרי חוצה, מאשר יותר בקירוב שנמצאים אלו אצל ועאכו"כ בחוצה, אפילו מעינותיך יפוצו שסוכ"ס 
זאת. להפיץ וצוה והפיץ שגילה מי הוא עליהם שהמלך כך, ד"יתפרנסון", באופן המעיינות אליהם שיגיעו

עקרת  היא מהן אחת שכל ישראל, בנשי חשובה במדה תלוי – החינוך ענין כללות כמו – זה ענין וגם
הכתוב  כלשון בישראל, אם דרכי 375הבית, בכל חסידי בית שיהי' כדי שכן, בישראל", אם "שקמתי :

וב  נשים יכולות – החסידות תורת ילמדו והאבות האחים והבעל ושהילדים לפעול החסידות, מישראל נות
והליכה  החסידות תורת ע"פ שלו וההנהגות ההדרכות וכל הבית את שמעמידות עי"ז ונצורות, גדולות בזה

החסידות. בדרכי

באופן  – כסלו י"ט של מהשבת שמתברכים חנוכה נרות הוראת ע"פ – בזה תעסוקנה שהנשים ויה"ר
המהדרין" מן ד"מהדרין ובאופן ואור, והולך .354דמוסיף

"בנערינו  לבב, ובטוב ובשמחה קשיים, ללא – המהדרין" מן ד"מהדרין באופן הגאולה גם תהי' ועי"ז
ובבנותינו" בבנינו נלך אתם"376ובזקנינו וזהבם ו"כספם מצרים"377, את "ונצלתם – ואדרבה ,378,

דגים" בה שאין דאתכסיא 379"כמצולה לעלמא בנוגע דגן"380– בה שאין ו"כמצודה לעלמא 379, בנוגע –
צדקנו.380דאתגלייא  משיח בביאת בימינו, במהרה ,

שליט"א  אדמו"ר הזקן 381[כ"ק רבינו ניגון אריבער"), "לכתחילה הניגון (וניגנו הכנה ניגון לנגן ַצוה
קומתו  מלוא שליט"א אדמו"ר כ"ק (ועמד כלאּפצי" זשוריצי "ניע והניגון ג"פ), – הד' (בבא הבבות ד' ָבן

גדולה). בשמחה מקומו על ורקד

התוועדות  יערכו מסתמא ואמר: והמזונות, המשקה את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אחרונה ברכה לאחר
כולה. השנה כל על טוב בפועל שיומשך באופן זו, להתוועדות טוב המשך זה ויהי' מחר,

בך"]. אבטח "ואני לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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רסג.368) ס"ע ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
ג.369) ע' ח"ה "התמים" רפט"ז. ח"א רבי בית ראה
שליט"א 370) אדמו"ר כ"ק ובהערת 10 ס"ע קדש" "בד ראה

רמה. ע' ריש שלו באג"ק ולאח"ז .(25 (ע' לשם
הי"א.371) פי"ג אישות הל' ברמב"ם הובא יד. מה, תהלים
ע'372) תרפ"ז (סה"ש בתחלתה תרפ"ז כסלו י"ט שיחת ראה

וש"נ. .(120
מנחם 373) (תורת ואילך סכ"א תשכ"ג כסלו י"ט שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 268 ע' חל"ה התוועדויות –
(ברע"מ).374) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה

ז.375) ה, שופטים ס'
ט.376) יו"ד, בא
ט.377) ס, ישעי'
כב.378) ג, שמות
וש"נ.379) ע"ב. ריש ט, ברכות
ער.380) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי ראה
הארץ",381) "מזמרת לנגן  זלמנוב שמואל הר"ר להמנגן צוה

(בבתֿשחוק) שליט"א אדמו"ר כ"ק לו אמר הניגון, שניגן ולאחרי
אז  שעד כך, הבאה, לשבת עד הניגון את לקהל ללמד שישתדל

קאּפעליע"). גאנצע ("א שלימה מקהלה לו ַַַתהי'
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

"˙ÂÂˆÓÏ ‰¯˘ÚŒ˘Ï˘ Ô·"

הפסוק  אחי 1על ולוי שמעון יעקב בני שני "ויקחו
בני  אז היו שהם חז"ל, אומרים חרבו..." איש דינה

שנים  עשרה לומדים 2שלוש ומכאן של 3, ההלכה את
למצוות" שלשֿעשרה עשרה 4"בן שלוש שבגיל כיוון :

נקראים גדלות yi`5כבר על המורה כינוי [ככתוב 6, –7

זאת  – לאיש"] והיית "וחזקת לאיש...", שמך "מי
גדול  של לדרגה מגיעים עשרה שלוש שבגיל אומרת,

drca8.המצוות בכל חייבים ולכן ,

ייתכן  גיל 9אמנם, לפני גם ברֿשכל יהיה שנער
שלימות לו חסרה זאת למרות אך zrcdשלשֿעשרה,

חשיבות  של הן והתחושה ההכרה לו חסרה – והרגש
באיֿקיומן, המחסור של והן המצוות קיום

לכך  שמביאים דעלמא",10[כפי ב"מילי דוגמא
מבין  – שלשֿעשרה גיל לפני – קטן ילד כאשר שאף
זאת  בכל וגדולה, ממון של החשיבות את היטב
הוא  – ממנו" רחוק וגדולה ממון של הענין "אמיתת
מבוגר. של האמיתית והתחושה ההכרה מן רחוק עדיין

"שפלו  לגבי ההפוך, בכיוון גם שלמרות וכך ודלות", ת
המבוגר  כתחושת זה אין במגרעתן, מבין שהוא

והדלות..."] השפלות חסרון היטב ש"מרגיש

ואיֿ ולהתנהגותו, למעשיו אחראי הוא אין ולכן
המצוות. קיום חובת את עליו להטיל אפשר

.·

‰ÂˆÓŒ¯· ÔÈ·Ï "Ì„‡" ÔÈ· ¯˘˜‰

רבות  פעמים אמרו נשיאינו בחגיגות 11רבותינו
הפסוק  על שהתבסס 'מאמר' "נעשה 12ברֿמצוה

mc`"13 לבין ברֿמצוה בין קשר שיש מובן, מכך .

"איש" מאשר יותר נעלית דרגה שהיא "אדם", 14דרגת

מקומות  במספר שמוסבר כפי השמות 15– ארבעת לגבי

שהנעלה  אנוש), גבר, איש, (אדם, בהם נקרא שאדם

על  המורה "אדם", התואר הוא מביניהם ביותר
שלימותו.

שיגיע  מספיק במצוות לחייב כדי אם להבין: וצריך
את  מקשרים מדוע "איש", של לדרגה שלושֿעשרה בן

"אדם"? של לדרגה ברֿמצוה של הענין

.‚

"Ì„‡" ÔÈ·Ï "˘È‡" ÔÈ· Ï„·‰‰

התואר  הוא: "אדם" לבין "איש" בין ההבדל

ל"מדות" הקשור השכל דרגת כלפי מופנה "איש"

אשר 16(רגשות) ביותר, רבות דרגות ישנן בכך ואף ,
עשרים  בגיל מושגת שבהן התואר 17המושלמת ואילו ,
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כה.1) לד, פרשתנו
(2– החשבון (ע"פ כאן טוב ושכל טוב לקח מדרש יוד. פ"פ, ב"ר

הבאה. בהערה בהנסמן זמ"ז). שונה ובאופן
מכ"א 3) פ"ה אבות ורע"ב רש"י יוסי. ור' ד"ה ב) (כט, נזיר רש"י

הקושיא  וידועה – שם. ויטרי מחזור מכ"ב). – בסידורו אדה"ז (לגירסת
דדורות  ועוד איש, הוי לא מי"ג דפחות מנלן סנ"א): מהרי"ל (שו"ת

.24 הערה לקמן וראה – בח'. ילדו הראשונות
הי"א.4) פ"ב עשור שביתת הל' רמב"ם שם. (ראה n"kaeאבות

קלח, ע' גדול ע' תלמודית ).p"yeאנציקלופדי'
איש.5) ונקרא גדול נקרא ה"י: פ"ב אישות הל' הרמב"ם בלשון
ואינו 6) יעשו.. אשר אשה או איש דכתיב שם: לאבות ורע"ב ברש"י

במצות  מחוייב "איש" שדוקא זה וא"כ – כו' י"ג בן שהוא עד איש קרוי
בלי  הכתוב גזירת שהוא לומר כלל הכרח אין אבל מקרא. לימוד הוא

טעם.
כמ"ש 7) דלא והוא – שם בחיי ורבינו (וכפרש"י יד ב, שמות

איש. ע' להרד"ק השרשים ספר וראה ב. ב, מ"א שם). בשמו"ר
בתחילתו,8) הנ"ל ע' תלמודית אנציקלופדי' .p"yeראה
קטו.9) ע' עת"ר  סה"מ ואילך. 15 ע' פ"ה התפלה קונטרס בכ"ז ראה

א'רכז. ע' ח"ג תער"ב המשך
שם.10) תער"ב המשך שם. עת"ר סה"מ .16 ע' שם התפלה קונטרס

תר"ם.11) אדם נעשה – לדוגמא
כו.12) א, בראשית
מען 13) פלעגט מאמרים מצוה בר די אשר אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר

נשיאינו) (רבותינו היו "ברֿמצוה" (=שמאמרי אנהויבן הנשיאים) (אצל
לפעמים  השמיטו להעתיק המאמר (וכשניתן אדם נעשה בד"ה) מתחילים

ההתחלה). את
וחזקת 14) ד"ה מאמר שאמרו נשיאינו רבותינו אצל שמצינו להעיר

ב), קז, ח"א (לקו"ד תרנ"ג אייר י"א – תפלין חינוך ביום לאיש והיית
תרצ"ו. דחנוכה ב'

לכ"ק  בנוגע – (10 ע' לנער חנוך .246 (ע' תיש"א מסה"מ ולהעיר
א געווארן ער איז דאמאלס נ"ע: מהורש"ב איז `yiאדמו "ר ער ווען .

ער  געבענטשט מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד אים האט מצוה בעל געווארן
א זיין נהיה`mcזאל (=אז .yi` כ"ק הוד ברכו בעלֿמצוה, כשנהיה .

שיהיה מוהר"ש ).`mcאאזמו"ר
ימרט 15) כי ואיש ד"ה א. כה, שה"ש לקו"ת א. מח, זח"ג ראה

ע' הערכיםֿחב"ד ספר (ראה ועוד פ"ז. החסידות תורת קונטרס תרכ"ט.
ס"חֿט). אדם

לקו"ש 16) בארוכה וראה פ"ב. (לאדהאמ"צ) המילות פירוש
ואילך. 97 ע' ח"ד [המתורגם]

שם.17) המלות פירוש
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להשתייכות  שמעבר השכל מעלת על מורה "אדם"
.18למידות 

"נעשה בין הקשר יותר תמוה זה לבין `mcלפי "
למי  "אדם" המעלה את לשייך אפשר כיצד ברֿמצוה:

שנים? עשרה שלוש לו מלאו עתה שזה

בהיותו  שאמנם היא, שהכוונה לומר, אפוא הכרחי
למרות  אך כדלעיל, ל"איש", הנער נעשה ברֿמצוה

בהשפעה  לתחושה להגיע מחובתו המצוות בקיום זאת,
"אדם". דרגת של

.„

"˘È‡" ˙‚¯„· ˜Ù˙Ò‰Ï ÔÈ‡

הוא  "איש" בדרגה להסתפק שאין לכך המקור

לכאורה  שהרי עצמו, חרבו" איש "ויקחו... הפסוק
מתחייבים  עשרה, שלוש לגיל מגיעים כאשר תמוה:

ובדעת  בשכל שמתרחש החידוש בעקבות במצוות
למדות) ybxa(הקשורים `le של היותו הוא החידוש ,

את  עצמו על ולקבל להבין המסוגל לברֿדעת הנער

– ומצוות תורה של האחריות

"ויקחו... הפסוק מן זה ענין נלמד כיצד כך, ואם

פעולה  על המספר זכר", כל ויהרגו חרבו... איש
מהתגברות ?ybxd19הנובעת

מכיל  ויהרגו..." "ויקחו... שהפסוק מובן, מכך
אלא  "איש", בדרגת מושגת שאיננה מעלה במשמעתו

ללמוד  ניתן ולפיכך מושלמת, נעשית היא שבאמצעותה

(שבהיות  "איש" בדרגת להסתפק שאין הפסוק מן
מפני  רק במצוות מתחייב הוא עשרה, שלוש בן הנער

הרמוזה  למעלה להגיע שמוכרחים אלא "איש"), היותו

"ויקחו...", במילים

ברֿ בחגיגת רבותינו אמרו מדוע גם מובן  בכך

"נעשה בפסוק המתחיל מאמר אמנם `mcמצוה כי – "
היותו  הוא למצוות" עשרה שלוש "בן של הכללי הענין

בכך  להסתפק אין זאת, בכל אך דעת, ולבר לאיש

העבודה  מדרך להשפעה להגיע והכרחי בלבד,

" של "ויקחו...",`mcהרוחנית של לעבודה הדומה ,"
להלן. שיוסבר כפי

.‰

!ÔÈÚ‰ ¯Â˜ÓÏ ˙ÂÚ„‰ È˙˘ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰

הוא: לכך ההסבר

למצוות" עשרה שלוש "בן של ההלכה מקור לגבי

מפסוקנו. נלמד שהענין כדלעיל א) דיעות: שתי ישנן
הלכה  שהם "השיעורים" מן אחד הוא זה ענין ב)

מסיני  .20למשה

נובע  הראשונה הדיעה לפי הוא: שתיהן בין ההבדל

רוב  נעשים טבעי שבאופן כיוון טבעי, משינוי הענין
האדם בשכל בני לגדולים עשרה שלוש לגיל בהגיעם

הוא זה ענין השניה הדעה לפי ואילו ,dkldובדעה,
טבעי  בשינוי תלוי .21ואינו

לגבי  – להלכה נפקאֿמינה גם נובע זה מהבדל
שהם  המצוות בקיום בניֿנח מתחייבים שבו הזמן

בהן  :22חייבים

עשרה  שלוש ל"בן שהסיבה הראשונה, הדעה לפי
מתחייבים  נח בני שגם יוצא, טבעית, היא למצוות"

עשרה; שלוש בגיל במצוותיהן

הלכה  הוא זה שכלל השניה, הדיעה לפי ואילו
ניתנו  "לא שלהם נח, בני שאצל מובן, מסיני, למשה

של 23השיעורין" ודעתו שכלו לפי ההתבגרות תלויה ,
אחד  לטבעו24כל .ely25בהתאם

.Â

Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· ˙ÂÚÓ˘Ó‰

מהוות לעיל המוזכרות הדעות dcearaשתי
mc`d ly zipgexd קיום שבהתחלת לסדר דרכים שתי

יהודי: עלֿידי והמצוות התורה

של  להיות הדרך צריכה הראשונה הדיעה לפי

תורה  לקיים שחובתו כיוון כלומר, השכל. לפי עבודה
שבהגיעו  טבעית, שכלית בהתבגרות תלויה 26ומצוות
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שם).18) 24 (והערה שם לקו"ש בארוכה ראה
ד"ה 19) ו) (מט, ויחי פרש"י מאד. להם ויחר ז: לד, פרשתנו ראה

באפם. כי
ברש"י 20) הב' פי' סנ"א. מהרי"ל שו"ת טז. כלל ריש הרא"ש שו"ת

שם. אבות
(ושנים)21) דסימנים ס"ל כי זו, שיטה טעם להסביר יש ואולי

דהוי (ולא גדלות הל i`x'"עושים" לרמב"ם צפע"נ עיין – גדלות) 'על
ה"ט. פ"ב אישות

ואילך.22) 70 ע' ח"י לקו"ש .421 ע' ח"ה לקו"ש ג"כ ראה
ה"י.23) פ"ט מלכים הל' רמב"ם
הראשונים 24) ד"בדורות א) סט, (סנהדרין בידוע מתוד"ה להעיר

הרבה". מקודם גדלות זמן הי' שערות להביא ממהרים שהיו
פ"י 25) ושם שם – הרמב"ם (בשיטת סשי"ז יו"ד חת"ס בשו"ת כ"כ

ה"ב).
בשלימות 26) דעתו תהי' לא אז שגם הכלל מן יוצא שאפשר ואע"פ

פל"ד. ח"ג מו"נ וראה תדבר. הרוב על התורה הרי –
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חובת  עליו מוטלת המצוות בענין ולתחושה להכרה
בדרך  להיות צריכה עבודתו שתחילת מובן, הרי קיומן,

השכלית;

השלשֿעשרה  בן חייב השניה, הדיעה לפי ואילו
מצד המצוות עול את עצמו על למשה dkldלקבל

שזהו מפני edÎjexaÎyecwd`מסיני, ieeiv,אפוא ויוצא ,
מתוך  להיות צריכה ומצוות תורה בקיום דרכו שתחילת

עול  .27קבלת

.Ê

È˘· Í¯Âˆ ˘È ‰Â˘‡¯‰ ‰Ú„‰ ÈÙÏÌÈÙÂ‡‰

הפסוק  שמן הראשונה, הדעה לפי גם אבל
(בן  העבודה שתחילת לומדים חרבו..." איש "ויקחו...
עלֿפי  שכלית, להיות צריכה למצוות) עשרה שלש

לומדים  הרי ודעת, שבכל 28טעם עצמו, זה מפסוק
דעה לפי גם של efזאת, לעבודה המצוות קיום קשור

איש  "ויקחו... שנאמר כפי לשכל, שמעל נפש, מסירות
eaxg.נפש מסירות של פעולה – "...

דעה  שלפי לעיל, למוסבר  סותרת אינה זאת עובדה
גם  כי שכלית, הכרה מתוך לעבודה היא הכוונה זו
והבנה  הכרה מתוך להיות צריכה העבודה כאשר

זאת, בכל ובמצוות, הענין ceqiבתורה הוא העבודה
כאשר  רק כי ודעת, מטעם שלמעלה עול, קבלת של
שכלית, מהכרה הנובעת העבודה, יכולה זה, יסוד קיים

כראוי  .29להתבצע

.Á

ÌÈÙÂ‡‰ È˘· Í¯Âˆ ˘È˘ ‰ÁÎÂ‰‰

קיום  על הכלליות באזהרות לכך: ההוכחות מן
נאמר  ומצוות, את 30תורה היום לפניך נתתי "ראה

"רואה" לכאורה, בחיים". ובחרת הטוב... ואת החיים
"חיים  היא והמצוות התורה שדרך שכלו בעיני האדם

צורך יש מה ולשם בחיים?exidfdlוטוב", שיבחר

בתורה  האדם בחירת אם הוא: לכך ההסבר אלא,
החיים  שהם השכלית הבנתו על רק תתבסס ובמצוות

עדיין יהא לא הוא היא caerוהטוב, ה' עבודת כי ה'.
לאדונו  העבד מה31כעבודת כל :cardy הוא עושה

להתבסס  צריכה ולכן אדונו. עליו שהטיל העול מפני
על ובמצוות בתורה האדם הקדושֿברוךieeivֿבחירת

בחיים". "ובחרת הוא

– נתתי..." "ראה ואומר הפסוק מקדים כן לפני אך
"ובחרת בפסוק מודגש "ובחרת" בציווי –miigaוגם "

אל  יחדרו והמצוות שהתורה רוצה, הקדושֿברוךֿהוא כי
השכל  גם צריך ולפיכך וכוחותיו, האדם של מציאותו כל

והטוב. החיים הם והמצוות שהתורה ולחוש להבין

.Ë

"Ì„‡"· ÌÈÈÚ‰ È˘

ברֿמצוה  שבין הקשר מובן לעיל, האמור כל לפי
"נעשה ":`mcלבין

שיא  א) ענינים: שני נכללים "אדם" בתואר
אותיות  "אדם ב) לעיל. כמוסבר השכל, של השלימות

לשכל 32מאד" שמעל גבול", "בלי של דרגה [דרגה 33– .
שבו  הדיבור כח כי מדבר, האדם של בהיותו מתבטאת זו

השכל  מן הנעלה שבנפשו, גבול" ה"בלי מן ].34נובע

– תואר באותו רמוזים הענינים ששני וכיוון
קשר. ביניהם שיש נראה, "אדם",

כאשר  גם כך: זאת להסביר יש האדם ובעבודת
השכל  לדרגת השכלית, השלימות לשיא האדם מגיע
נזקק  "איש", של השכל מדרגת הנעלית "אדם", של

לשכל  שמעל הנפש למסירות ;35הוא

הנפש  מסירות כח אצלו בולט כאשר גם שני: ומצד
עליו  אלא בכך, להסתפק לו אל לשכל, שמעל
הפנימיים, נפשו כחות לכל יחדור זה שכח להשתדל,

השכל. כח הוא שראשיתם

ברֿמצוה  בחגיגות שאמרו לכך מהרמזים אחד וזהו
כאשר  שגם להראות, כדי – אדם" "נעשה המאמר את
מכונים  שאז למדות), (הקשור השכל לשלימות מגיעים
"איש  של לעבודה להגיע וצריך בכך, די אין "איש",

לשכל  שמעל נפש מסירות של עבודה ,36חרבו...",
אותיות – "אדם" לדרגת .c`nהקשורה

(devnÎxa zbibga `"iyz fenz zgiyn)
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ש(ב"אם 27) – אע"פ נקבל הלכה דאם ב) עו, (יבמות וכמחז"ל
תשובה. יש לדין")

(28.421 ע' שם .74 הערה 162 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
ועוד.29) ואילך. 190 ע' ח"ד .128 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש ראה
טוֿיט.30) ל, נצבים
פמ"א.31) תניא ראה
כט,32) שה"ש לקו"ת ד. מו, תו"א שם. לב"ר ובפרש"י ה פ"ח, ב"ר

פכ"ב. תרל"ז וככה המשך ב.

ועוד.33) שם. לקו"ת
שם.34) תרל"ז וככה
וראה 35) השכל. מן למעלה שיש מכריח עצמו השכל – בשכל הענין

ועוד. פ"ק. ח"א תער"ב המשך
הדעת,36) בענין ועוד, ואילך) קכב (ע' עת"ר בסה"מ המבואר עפ"י

da jynpy ס"א) בפנים הנ"ל יומתק – הרצון ופנימיות הרצון מבחי'
שצ"ל  מהשכל שלמעלה אדם) אותיות (מאד דמסנ"פ הענין שגם וס"ט),

ובר איש שנעשה בזה נכלל י"ג .dricבבן



נו

יעקב בארץ מצרים שבע  ויחי   – מז, כח  בראשית 
שנים  שבע  חייו  שני  יעקב  ימי  ויהי  שנה  עשרה 

וארבעים ומאת שנה

קכד

טעם וביאור בזהר הנ"ל, למה יעקב נתן לדוד "כח" שנים 
דוקא

יעקב הוא בחי'1 תפארת.

תפארת3  היינו  יד  פעמים  ב'  גימט'  כח2  בחי'  והוא 

הכולל ב' ידים. ועיין במד"ר תולדות פס"ה ריש סי"ז4 

תרין אדרעין דאבונן יעקב כו' ובפרשת ויחי פצ"ז רס"י5 

ידא דדחת תליתאה דעלמא כו' ע"ש, הרי שכח וחוזק 

דיעקב הוא בב' ידיו מספר כ"ח, והוא הוא שאמר6 ואת 

1( יעקב בחי' תפארת: דיעקב – תפארת – כולל, בחי' חסד דאברהם 

וגבורה דיצחק כידוע. ראה זהר חלק א' דף קנז, ב. חלק ג' דף שב, 

לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  ב.  ה,  עמוד  ואתחנן  פרשת  תורה  לקוטי  א. 

האמצעי פרשת ויחי כט, ג. מובא לעיל סימן ד הערה 3.

2( מבאר דבחי' תפארת נק' “כח", ומבאר זה בכמה ענינים:

א( “כח" בגי' ב' פעמים י"ד, כנגד בחי' תפארת הכולל ב' הידים, יד 

ימין – חסד, ויד שמאל – גבורה, ותפארת כולל שניהם.

ב( יעקב הי' לו “כח" חזק בגשמיות.

ג( יעקב נתן לדוד “כח" שנים מחייו.

הוא  “כפי"  כפי".  יגיע  “ואת  יעקב  שאמר  במה  מרומז  זה  וכל  ד( 

הידים, ב' פעמים “יד" בגי' “כח".

ה( ועיין ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן מז, דזה הטעם שאמר 

יעקב ללבן “שלחני" אחר “כח" שנים.

ו( ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן כא, דיש ג' בחי' “אור, חיות, 

כח", ככתוב בתניא שער היחוד והאמונה פי"ב בהגה"ה, והם כנגד 

אברהם )אור(, יצחק )חיות(, ויעקב בחי' כח, ע"ש כל הביאור.

גבורה, ותפארת שהוא  יד שמאל בחי'  ימין הוא בחי' חסד,  דיד   )3

אמצע הוא כולל שניהם.

דאבונן  אדרעין  תרי  יוחנן  א"ר  העזים.  גדיי  עורות  ואת  וז"ל:   )4

יעקב כתרין עמודין דיפרא סופא ואת אמרת הלבישה על ידיו, אלא 

חייטיתנון.

פירוש מתנות כהונה: תרין אדרעין כו', שני זרעותיו של יעקב אבינו 

כשני עמודי שיש. עמודין דיפרא סופא, ופירש הערוך עמודי שיש, 

יד  ויתמוך  בפסוק  ויחי  פרשת  ובתנחומא  מקום,  שם  פירש  ורש"י 

אביו גרס כשני עמודין שבתוך דימוסין שבטבריא. חייטיתנון, היתה 

תופרת אחד אל אחד עד שהספיקו על ידיו. חייטיתנון מלשון חייט 

– תפירה.

5( )בראשית מח, יז( וירא יוסף כי ישית אביו וגומר, אמר רבי ברכי' 

ידא דדחת תליתאה דעלמא את מבקש לדחותה.

ובפירוש יפה תואר הארוך וז"ל: ידא דדחת תליתאה דעלמא, כלומר 

אל תתמה ממ"ש )ויחי מח, יז( “ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל 

ראש אפרים על ראש מנשה, ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי כי זה 

הבכור שים ימינך על ראשו", ויאמר דמשמע שלא יכול להסירה עד 

שהוצרך לבקש מלפניו שים ימינך על ראשו, כי היד החזקה של יעקב 

שדחתה את המלאך כאומר וישר אל מלאך ויוכל, והמלאך שלישו של 

עולם כדאיתא בפרק גיד הנשה )חולין צב.(, איך יוכל יוסף לדחותה.

6( בראשית לא, מב.

יגיע כפי.

ויעקב נתן לדוד כ"ח שנים מחייו7 כמ"ש בזהר, הוא 

עיקר  כי  ה',  נתן  אברהם  כח,  בחי'  הוא  שיעקב  מפני 

נתן  ויעקב  לו,  שנתוסף  דאברהם  ה'8  ה',  הוא  מעלתו 

כ"ח כאמור.

נתן כלל, כי כל עיקר מהות הבנין דדוד  ויצחק לא 

הוא9 מלכות, הוא מיצחק בחי'10 גבורות דוקא.

אך לכאורה אדרבה הי' צריך לתת לו.

הנה, מחיי יצחק שאחר העקדה הרי אין זה גבורות 

בחסדים  העקדה  ע"י  הומתק11  הרי  כי  לבד,  בעצמן 

וגילו  )ע"ד13  דאברהם  חסדים12  בו  ונכלל  דאברהם, 

ברעדה(.

הראשונים,  שנים  ל"ז  משך  בו  היו  בלבד  וגבורות 

הנה הגבורות דאז היו תקיפין מאד, כי הרי לא נמתקו 

בחסדים כלל, ועוד זאת מצד גבורותיו דאז הרי לא הי' 

שייך שיהי' לו אשה, כי האשה שנולדה לו נעשה ע"י 

העקדה דוקא כמ"ש14 ויהי אחרי הדברים האלה ויוגד 

ינתנו לדוד  ואיך  ילד את רבקה,  ובתואל  כו'  לאברהם 

תקפם  מצד  לקבלם  יוכל  לא  וגם  נוקבא,  מלכות  בחי' 

וקשיותם, וגם גבורות אינם שייך להשפעה.

נתן  יסוד, שיוסף  יוסף15  לדוד באמצעות  ניתנו  לכן 

7( כנ"ל סימן קכב.

8( בראשית יז, ה. ראה תורה אור פרשת לך לך עמוד יא, סע"ב ואילך. 

שם יג, ב. תורת חיים שם פא, סע"א ואילך. חיי שרה קכד, ד.

9( ראה לקוטי תורה דרושים לסוכות עמוד פ, ג. פרשת חקת סא, ד. 

שיר השירים לט, ד. אור התורה פרשת שמות סוף עמוד מו. פרשת 

משפטים עמוד א'קצח ואילך.

10( יצחק בחי' גבורה: ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי 

שם.  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ח"ב  התורה  פרשיות  על  הזקן  אדמו"ר 

תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד. לקוטי שיחות חלק ה' עמוד 357 

ואילך. חלק כ' עמוד 101 ואילך.

 201 עמוד  ג'  חלק  ה'תשמ"ז  התוועדויות  מנחם  תורת  ראה   )11

סעיפים לא, לט. לקוטי שיחות חלק ל' עמוד 103 ואילך. תורת מנחם 

יצחק  לוי  ילקוט  ועיין  ואילך.  צז  עמוד  ויקרא  יצחק  לוי  תפארת   –

עה"ת חלק א' סימן קלג. קלד. קמ. קמא. קמב.

ראה  לאברהם".  “חסד  כ(  ז,  )מיכה  כמ"ש  חסד:  בחי'  אברהם   )12

גם זהר ח"א בראשית דף מז, ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי 

אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד. וש"נ.

13( תהלים ב, א.

14( בראשית כב, כ.

15( יוסף בחי' יסוד, ראה זהר חלק א' דף נט, ב “יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: “יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

“שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15, ובהערה 21 וז"ל: “שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע – ראה ביאורי הזהר 

ילקוט לוי יצחק על התורה



נז

נק'  ויוסף  בו,  מסתיים  חי  קץ16  שיצחק  שנה,  ל"ז  לו 

חי כמ"ש17 רב עוד יוסף בני חי, אבר חי18 דיסוד, וע"י 

יוסף נמשכו ממותקים לדוד, כי יוסף ממתיקן כי יש בו 

חסדים19 דאברהם, התרין בקר בזהר בלק דף ר"ד20.

ויחי  התורה  אור   .)3 הערה  ד  סימן  לעיל  )מובא  ואילך  ד  כט,  ויחי 

תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – ספר המאמרים 

מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

חי: פירוש: “יצחק" הוא אותיות “קץ חי". ד"יסוד"  יצחק קץ   )16

הוא מועט המחזיק את המרובה, דבטפה שביסוד נמצא כל העצמות 

והמהות מכל האברים, רק הכל נתצמצם – גבורה דיצחק – בנקודה 

“חי"  וגבורה,  צמצום  בבחי'  בא  שהכל  “קץ"  וזהו  אחת.  )בטפה( 

לשמאלא"  “נטיל  יסוד,  בחי'  “צדיק"  וזהו  ביסוד.  שהוא  חי  באבר 

– גבורה.

בחי'  יסוד  וז"ל:  קפו  עמוד  לזהר בראשית  יצחק הערות  לוי  לקוטי 

צדיק יסוד עולם כתיב בי' אמרו צדיק כי טוב, טוב הוא בחי' חסדים, 

נטיל  צדיק  חי,  קץ  יצחק  ליסוד,  נמשכים  שהגבורות  שידוע  ומה 

לשמאלא, הנה הגבורות אינם לצרכו, אלא לצורך המלכות, שיסוד 

נותנם אל המלכות, אבל הוא עצמו שייך לחסדים. ע"ש.

עשר  )שער  א'  שער  בפרדס  הובא  ב.  קז,  חדש  בזהר  תיקונים  ראה 

סוד   – וירא  פרשת  מאריז"ל  תורה  לקוטי  ב'.  פרק  ריש  תשע(  ולא 

העקידה. אור התורה בחוקותי סוף עמוד תרסו. שיר השירים מו, ב. 

ספר המאמרים ה'תרנ"ט עמוד קלא )קה"ת ה'תשע"א(.

17( בראשית מה, כח.

18( ראה מאורי אור אות חית סעיף כד וז"ל: חי הוא יסוד ונק' חי, 

בעת הזווג נעשה מאבר מת חי.

19( פירוש: דיוסף בחי' יסוד, בעצם הוא בחי' משפיע וזהו"ע החסד 

לפי"ע   – ההשפעה  לצורך  רק  הוא  הגבורה שבחסד  ענין  וכל  שבו, 

המקבל וד"ל.

20( דף א: וז"ל: מה שכתוב )תהלים ה, ד( יהו"ה בקר תשמע קולי 

בקר אערך לך ואצפה. שואל תרי בקר אמאי )למה כתוב ב' פעמים 

מלת “בקר", ומשיב( אלא חד בקר דאברהם )אלא אחד הוא החסד 

של אברהם, כמ"ש ]בראשית יט, כז[ וישכם אברהם בבקר(, וחד בקר 

)בראשית  דכתיב  ביסוד(,  יוסף שהוא  )ואחד הוא החסד של  דיוסף 

מד, ג( הבקר אור, ומתרגמינן צפרא נהיר )פי' התרגום על אור נהיר, 

הבקר האיר מצד החסד(, נהיר ודאי אור ודאי, )ור"ל כי בין בחסד 

ובין ביסוד כלולים כל המדות, כי מהחסד נמשכים החסדים ליסוד, 

והיינו דוד21 מלכות מקבל חייו מז"א:

מראשיתו – חסד.

אמצעיתו – 22תפארת.

וסופו – יסוד.

ועצם מהותו23 נבנה מיצחק בחי' גבורות, וכמובן.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד של-א

בסוד חסד דשריא בפום אמה, לכן האור שלהם גדול מאד וכל אחד 

נקרא בקר( )שע"ר ומפרשים(.

לקוטי   .93 עמוד  ג'  חלק  ה'תשט"ז  התוועדויות  מנחם  תורת  ראה 

שיחות חלק לט ביאורים על אגרת התשובה עמוד 51, ובהערה 30 

שם. לעיל סימן פד. פה.

ראשית  דוד מקבל חיות מאברהם בחי' “חסד", שהוא  פירוש:   )21

המדות דז"א, מיעקב בחי' “תפארת" האמצעית דז"א, ומיוסף בחי' 

עד"ז  )וראה  קכג.  סימן  לעיל  גם  ראה  דז"א.  המדות  סוף  “יסוד", 

בתורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות עמוד פו(.

22( “כי נצח והוד שהם תרין פלגי גופא נחשבים לא'" )לקוטי לוי 

יצחק כאן(.

 – וסופו דהמדות  ואמצעית  פירוש: דמבאר דדוד קיבל ע"י ראשית 

ז"א, והנה יש ששה מדות חסד וגבורה תפארת נצח הוד יסוד, וראשית 

הוא “חסד", וסופו הוא “יסוד", וע"ז מקשה למה בחי' “תפארת" הוא 

האמצעית, הרי האמצעית הוא או תפארת או נצח, וע"ז מתרץ ד"נצח 

והוד" הם תרין פלגא דגופא ונחשבים כא', וא"כ בחי' “תפארת" הוא 

באמצע.

ובענין ד"נצח והוד" נחשבים לאחד, ראה תורת לוי יצחק חידושים 

גופא  פלגי  תרין  הם  והוד  שנצח  וז"ל:  קלב  עמוד  לש"ס  וביאורים 

שנחשבים לא', ועל נצח והוד איתמר במא' פתח אליהו נצח והוד הם 

תרין שוקין, ולא אתמר נצח שוקא ימינא, הוד שוקא שמאלא, כמו 

שאיתמא בחו"ג חסד דרועא ימינא גבורה דרועא שמאלא, והוא מפני 

שנו"ה מתחברים יחד.

וכן ע"פ פשוט, הידים אינם מתקרבים יחד זה לזה, כי הגוף מפסיק 

כי האבר מפסיק  ואם  ביניהם,  הפסק  אין  הרגליים  ביניהם, משא"כ 

אך זהו בגובה, ולא בהמשכת הרגליים למטה, ומה גם באשה שאין 

ונו"ה  וכמובן.  שלה,  נו"ה  בין  הפסק  אין  א"כ  כלל.  בולט  יסודה 

ערבות נקראים אחוינא שגדלים באחוה. ע"ש.

23( ראה עד"ז לעיל סימן נב.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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נח

כאשר  השמש,  ויזרח-לו   - לב  לב,  וישלח 
עבר את-פנואל והוא צולע על-ירכו

 – יריכו  על  צולע  והוא  ענין  ביאור  ]תוכן:  א. 
ומבאר היעוד דלע"ל )מיכה ד, ו( ביום ההוא נאום 
ד' אוספה הצולעה – דקאי על הנשמות הנמוכות 

דלעתיד לבוא לא יהי' עוד תאוות נה"ב וכו'.[

כתיב והוא צולע על ירכו, דהיינו שהגם כי לא יכול לו זהו 
בבחי' גופו, אבל בחי' ירכין דלבר מגופו שם נגע והוא כמ"ש 
בתורה אור סד"ה כי אתה נרי שיש ב' בחי' נשמות, ונשמות 
וכמ"ש  שבנה"ב  הרע  על  לשלוט  בהם  כח  אין  הנמוכות 
ג"כ בד"ה בחדש השלישי גבי ואתם בני יעקב לא כליתם, 
יוצאי ירך  וכמ"ש מזה סד"ה מי אל כמוך, ובני יעקב היינו 

יעקב הנמשכים מבחי' נה"י שבו.
כי הנה דרך כלל יש ב' בחי' ישראל ויעקב כנזכר בד"ה 
לא הביט און ביעקב כו', שבבחי' ישראל לא שייך אפי' עמל 
רק אז תתענג כו'. אבל בבחי' יעקב שייך עמל ועבודה, אך 
יכול לו אבל  עכ"ז לא הביט האיש און ביעקב היינו כי לא 
בבחי' ירך יעקב שם ויגע בבחי' נשמות נמוכות כנ"ל. וזהו 
והוא צולע פי' כמ"ש בד"ה וארשתיך לי שיש ב' בחי' כלה, 
הא' כלה נאה כו' בחי' כלתה נפשי כו' הב' כלה כמו שהיא 

ואפילו חגרת מצד התלבשותה בנה"ב...
ביושר,  רגלים אבל אינן עומדים  לו  אך בחי' חגר שיש 
וזהו ענין קליפת נוגה שכלולה מטו"ר. דהנה כתיב עד מתי 
אתם פוסחים על שתי הסעיפים, ופירש"י שתי המחשבות 
יטה  הפסח  הנה  כ'  והרלב"ג  כו',  להכריע  מבינים  שאינכם 
פעם על רגלו הא' ופעם אל רגלו הב' וכן היו ישראל נוטים 
על שתי המחשבות פעם יאמינו כי ה' לבדו הוא האלקים 
כו'. והרד"ק שם כ' כמו הפסח שהוא פסח בשתי רגליו כי 
בב'  שפסח  ומי  האחת  הרגל  על  נוטה  א'  רגלו  שפסח  מי 
רגליו אינו יודע באיזה רגל יעמוד כן אתם פוסחים על שתי 
לברור  יודעים  אתם  שאין  כו'  המחשבות  והם  הסעיפים 

בדעתיכם מי האלקים כו' עכ"ל...
אליהו  הוכיחם  וע"ז  כו'.  והשבות  היום  וידעת  וז"ש 
הם  ולכן  הדעת  בהם  שאין  ע"י  להכריע  מבינים  שאינכם 
פוסחים על ב' הסעיפים והיינו ענין ק"נ הכלולה מטו"ר ונק' 
ונק' עה"ד  ומרע לטוב  להט החרב המתהפכת מטוב לרע 
טו"ר והוא אתר דמשתני ומתהפך כמבואר בזח"א פ' ויחי 
בחי'  זהו  עליון  הדעת  אבל  דק"ז,  אמור  ובפ'  ע"ב  דרכ"א 
אני הוי' לא שניתי כו' וכמ"כ בנפש היא אה"ר מבחי' עה"ח 
 .  . ועיין בת"א בד"ה חכלילי עינים  וחי לעולם.  שנאמר בו 
וזהו ענין הגלות שנא' היינו כחולמים כמ"ש בת"א פ' וישב.

שמק"נ  בנה"ב  התלבשותן  מצד  שבעקבים  נש"י  והנה 
והיינו ואתם בנ"י לא כליתם שאין  כו',  נק' ג"כ כלה חגרת 
לכם הכלות הנפש דבחי' כלה נאה כו', רק שק"נ הוא עד"מ 
חגר בב' רגליו, משא"כ נש"י נק' רק חגר ברגלו א' היינו מצד 

נה"ב שבו שמק"נ כו', משא"כ מצד נה"א. וע"ז נאמר והוא 
צולע על ירכו שבבחי' ירכו הא' אין לו העמדה נכונה שפעם 
נוטה הירך לתאות נה"ב כו', ועיין מענין והוא צולע בזח"א 

בראשית דק"א ע"ב ודק"ו ע"ב.
וכ"ז נמשך עד עלות השחר לע"ל.

אך לע"ל ויזרח לו השמש כו' שמש צדקה ומרפא, והיינו 
ומגן כו' ששם  הקב"ה מוציא חמה מנרתקה מבחי' שמש 
אלקים מסתיר שיהי' נראה היש דבר נפרד כו' כנזכר בד"ה 
תקעו בחודש שזהו ענין עלה במחשבה לברוא במדה"ד כו' 
ומחמת הנרתק דשם אלקים נמשך ריבוי המסכים ונעשה 
ק"נ בחי' נפרד לגמרי, והוא הנק' מחלה כמו החולה שטועם 

מתוק למר ומר למתוק וכו' כך הם תאוות נה"ב.
תצא  ק"נ  גם  אזי  מנרתקה  חמה  בצאת  לע"ל  אבל 
שרש  להסיר  ומרפא  ענין  וזהו  וטומאתה.  מחלאתה 
ה'  נאום  ההוא  ביום  ו'  ד'  סי'  במיכה  נאמר  וע"ז  המחלה, 
אוספה הצולעה כו', היינו בחי' כלה חגרת הנ"ל, עד שתהי' 
לבי ובשרי ירננו אל אל חי, כמ"ש בד"ה וארשתיך לי שע"י 
וכמו  כו',  והחגרת  הצולעה  אף  אזי  ית'  במהו"ע  התבוננות 
ענין  וזהו  ב"ה.  האלקים  הוא  ה'  ויאמרו  דאליהו  במעשה 
במקום שבע"ת עומדין כו'. וזהו וה' יגי' חשכי כמ"ש בתורה 
אור סד"ה כי אתה נרי שזהו בחינת הוי' העליונה יותר, וה"ע 
מרפא  להיות  מנרתקה  חמה  מוציא  כו'  השמש  לו  ויזרח 
מבחי' והוא צולע כו' אוספה הצולעה וכמ"ש אם יהי' נדחך 

בקצה השמים משם יקבצך כו'.
אור התורה, וישלח, עמוד 486 ואילך

ב. ]תוכן: ביאור שם פניאל ופנואל – שזהו ענין 
דלע"ל שם הוי' יהי' אותיות "יהי'" – דה"א אחרונה 

תקבל מהיו"ד ולא מהוא"ו וכו'[

הבחיי  כ'  כו'.  פנואל  את  עבר  כאשר  השמש  לו  ויזרח 
במקומו דמ"ו ע"ד מה ששינה הכתוב קריאת שם המקום 
המלאך  על  לרמוז  ביו"ד  פניאל  פנואל,  פעם  פניאל  פעם 
שהוא עשירי במעלות המלאכים הנק' אישים וכאשר עבר 
את המקום ההוא כו' להרגשת העוה"ז שהוא ששה קצוות 
אז  כי  ירכו  על  צולע  והוא  וז"ש  בוא"ו  פנואל  הזכיר  ע"כ 

התבונן בעניני הגוף והרגיש בהרגשותיו עכ"ל.
חיי  פ'  אור  בתורה  לוא"ו  יו"ד  בין  ההפרש  מענין  וע' 
ה'  אשר  יהי',  ההוא  ביום  שזהו"ע  טעמי'  לן  יגלה  סד"ה 
ובלק"ת  היו"ד,  מן  ג"כ  כ"א  הוא"ו  מן  תקבל  לא  אחרונה 
פ' תבא בד"ה ויקרא אל משה כי הוא"ו הוא בחי' המשכה 
שיוכל להשתלשל למטה עד שיוכל להיות יש ודבר בפ"ע 
אלא שיהי' הכל בחי' י"ה, ותגל הארץ ר"ת ו"ה והנה בבחי' 
ארץ יוכל להיות יש ודבר והארץ היתה תהו כו', אבל לע"ל 
שנאמר כימי השמים על הארץ לכן ביום ההוא יהי' כו' וע' 

בביאור ע"פ והי' מספר בנ"י ספ"ד.
אור התורה, וישלח, עמוד 1760

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וישלח
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ּבסֹופּה ה"א הּכתּוב לּה הטיל .ּבתחּלתּה, ְְִִִֵֵַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 293 'nr ,d jxk zegiy ihewl it lr)

(ּבירּור  ׁשּלֹו ה'ּבירּורים' עבֹודת את יעקב ׁשּגמר ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלאחר
ּבבית  למקֹורם) והעלאתם ה'ּקליּפה' מן הּקדּוׁשה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָניצֹוצֹות
זֹו ּבעבֹודה ׁשהתחיל קֹודם עׂשו. את 'לברר' ּביקׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלבן,
קל  'ּבירּור' יהיה זה אם לבּדֹוק עׂשו, אל מלאכים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשלח
אכן  הּבדיקה (ּתֹוצאֹות ּומלחמה קׁשיים מּתֹו אֹו ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָיחסית
יּוכל  והּדבר עׂשו, את לברר מּוקדם עדין ּכי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהֹוכיחּו
צּיֹון  ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו ּכאׁשר לעתיד־לבא, רק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהתּבּצע

יעקב אמר ולכן עׂשו". הר את יד)לׁשּפֹוט לג, "ואנכי (להלן ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ׂשעירה"). אדֹוני אל אבֹוא אׁשר עד לאּטי... ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאתנהלה

לּבנים: סימן אבֹות ֲִִֵַַָָָּומעׂשה
על  סמ לא ּולבררֹו, עׂשו אל לבֹוא ּברצֹותֹו ׁשּיעקב, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשם
לחקֹור  מלאכים ׁשלח אּלא לבן, ּבבית ּבעבר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהצלחתֹו

לבררֹו (וכיצד) יּוכל אם עׂשו, מצּוי ׁשּבֹו הּמּצב את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָולבּדֹוק
ּבימינּו: ּגם ּכן -ְֵֵַָ

לבּדֹוק  עליו חדׁש, ּתפקיד ּבדבר הּצעה לאדם ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכׁשּמּוצעת
לֹו ּתגרֹום לא לֹו, הּמּוצעת זֹו חדׁשה הּצעה אם ְְֲִִִַַַַָָָָָֹּתחילה
ּכֹוחֹות  הינּו - 'מלאכים' ּתחילה לׁשלֹוח עליו רּוחנית. ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָירידה
עם  להתמֹודד יּוכל אם ויסיקּו ׁשּיחקרּו ׁשּלֹו, והרגׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׂשכל
להעלֹותֹו יּוכל האם לאו. אם לֹו, ׁשהּוצע זה חדׁש ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעסק
ּכלי  רק אינֹו העסק (ּכי להיפ חס־וׁשלֹום אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָלקדּוׁשה,
ׁשּבאמצעּותֹו הּׁשמים, מן לֹו ׁשּזּומן ּדבר ּגם אּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלפרנסה,

הּבירּורים). ּבעבֹודת ּתפקידֹו את ְְֲִִֵֵֶַַַַַימּלא
מסקנֹותיו. את יסיק - הּזה החיׁשּוב ּתֹוצאֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָָועל־ּפי
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אחיו  אל־עׂשו לפניו מלאכים יעקב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֽוּיׁשלח
מּמׁש רש"י)מלאכים ובפירוש ד. (לב, ְִַַָָ
רׁש"י ועוד)ּבמפרׁשי אריה, גור ׁשל (רא"ם, הכרחֹו מהּו הקׁשּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַָ

לפרׁש אפׁשר הרי מּמׁש, ּבמלאכים ׁשּמדּבר לפרׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻרׁש"י
אֹופּנים. ּבכּמה ותרצּו ּבׂשר־ודם? ּבׁשלּוחים ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻׁשּמדּבר

ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש
הּוא תרג)הּדין סימן סוף חיים אורח היטב באר ׁשּׁשלח (ראה ּדמי ְִִֶַַָ

לעׂשֹות  המׁשּלח חּיב הּׁשליח, ונּזֹוק ׁשליחּות, ּבאיזֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָאדם
על־זה. ְֶַָּתׁשּובה

ורֹוצה  לקראתֹו הֹול ׁשעׂשו יעקב ׁשּידע ּכיון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
היה  ואם־ּכן סּכנה, למקֹום הּׁשלּוחים ׁשּׁשלח נמצא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָלהרגֹו,

יּנזקּו. אּולי ּכי לעׂשו, ּבׂשר־ודם ׁשלּוחי לׁשלח לֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹאסּור
היּו לא יעקב ׁשּׁשלח ׁשהּׁשלּוחים לֹומר מכרחים ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻולכן
לׁשּלחם. יכֹול ׁשּפיר ואז מּמׁש", "מלאכים אּלא ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָּבׂשר־ודם,

(ä)äk åNòì éðãàì ïeøîàú äk øîàì íúà åöéå©§©³Ÿ¨Æ¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ
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i"yx£Èz¯b∑ וחׁשּוב ׂשר נעׂשיתי אינלא ּגר, אּלא «¿ƒְְֲִֵֵֵֶַַָָֹ
"הוה  ׁשּברכני: אבי ּברכֹות על אֹותי לׂשנא ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָֹּכדאי
אחר: ּדבר ּבי. נתקּימה לא ׁשהרי ,"לאחי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹגביר

הרׁשע  לבן עם ּכלֹומר: תרי"ג, ּבגימטרּיא ְְְְִִִִַַַָָָָָָ"ּגרּתי",
ׁשמרּתי  מצֹות ותרי"ג מּמעׂשיו ,ּגרּתי למדּתי ולא ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ
.הרעים  ִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 892 'nr ,eh jxk 'zegiy ihewl')

לעׂשו  וקראת עצמ הׁשּפלּת אּתה הּקּב"ה, לֹו ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָאמר
מּבניו  מעמיד ׁשאני חּיי ּפעמים, ׁשמֹונה ְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָ"אדֹוני"

לבני קֹודם מלכים יג)ׁשמֹונה פע"ה, (ב"ר ְְְִֶֶָָָ
חטא  זה אין "אדֹוני", לעׂשו ׁשּקרא ּכ על נענׁש ׁשּיעקב ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאף

עׂשו. את לברר היתה ּכּונתֹו אּלא חס־וׁשלֹום, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכפׁשּוטֹו
אֹופּנים: ׁשני - הרע ותיקּון ְְְִִֵֵַַָּבבירּור

אֹור" "ּגילּוי ּבדר הּמברר ּבירּור - למּטה) (מּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
את  ּדֹוחה זה ואֹור נעלה, אֹור ּגילּוי הּמתּברר על ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָמׁשרה
ירידה  למברר ּגֹורם אינֹו הּבירּור זֹו, ּבדר והרע. ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהחֹוׁש

ְְַָָוהׁשּפלה.
"התלּבׁשּות" ּבדר הּמברר ּבירּור - למעלה) (מּלמּטה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ועל־ידי  הּמתּברר", ּבלבּוׁשי "מתלּבׁש הּמתּברר, אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָיֹורד

עבֹודת  לטֹוב. הרע את מהּפ הּוא עּמֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָההתעּסקּות
"הּמתאּבק  ּכמאמר למברר, ירידה ּגֹורמת זֹו ּבדר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּבירּורים
יתרֹון  ּבכ יׁש הּמתּברר לגּבי אּולם ּגם־ּכן". מתנול מנּול ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻעם
והתעּסקּות  התלּבׁשּות ּבדר הּוא ׁשהּבירּור מאחר ּכי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַועילּוי,
ׁשהּמתּברר  ּכ לידי הּדבר מביא ּוביטּול), ּדחּיה ּבדר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ(לא

ּבמציאּותֹו ׁשהּוא לקדּוׁשה.ּכפי מנּגד מּלהיֹות חדל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
'התלּבׁשּות'. ּבדר - הּׁשנּיה ּבּדר עׂשו את ּבירר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹיעקב
לידי  ׁשּבאּו ליעקב, וירידה הׁשּפלה ּגרם זה ּבירּור ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּברם,
על־ידי־זה  א עׂשו; לפני עצמֹו את ׁשהׁשּפיל ּבכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּביטּוי
ו'איׁשר' הֹודה ּבמציאּותֹו, ׁשהּוא ּכפי ׁשעׂשו ּפעל ְְְִִִִֵֶָ·ֵֶַָָהּוא

רׁש"י ּוכפירּוׁש יעקב. ׁשל עבּדֹו ט)ׁשהּוא לג, "הֹודה (לקמן ְְֲִֵֶֶַַַָֹ
."לאחי ּגביר "הוה ׁשל הּברכה ּכֹולל הּברכֹות", על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו

ÈBa¯Ïה  Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È „ÈwÙe«ƒ»¿¿≈«¿≈≈¿¿ƒƒ
˙È¯c Ô·Ï ÌÚ ·˜ÚÈ Cc·Ú ¯Ó‡ Ô„k ÂNÚÏ¿≈»ƒ¿«¬««¿»«¬…ƒ»»»ƒ

:ÔÚk „Ú ˙È¯ÁB‡Â¿»ƒ«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dbxcn zF`xdl s"l`d zgY g"YtA§©¨©©¨¨¤§©§©§¥¨
Epl miEwnd minIA 'Bde .dpFilr¤§¨§©©¨¦©§ª¦¨
dcU FxnF` `Ede ,dWxi mFc` didYW¤¦§¤¡§¥¨§§§¥

:WxgY dcUM mFc`d dxez ¡§¨¤¥¨¥
.øîàì íúà åöéå (äzrcl Kixv ©§©Ÿ¨¥Ÿ¨¦¨©©

xg` xn`l xnFl Kxvd dOl̈¨ª§©©¥Ÿ©©
oEkIW ilE`e .eUrl oExn`z dM xn`W¤¨©ŸŸ§§¥¨§©¤§©¥
xnFl dEv `EdW eil` Exn`IW xnFl©¤Ÿ§¥¨¤¦¨©
iM aWgi df zlEGW ,dGd xcQA eil ¥̀¨©¥¤©¤¤©¤©§Ÿ¦
df gqpA mixnF`d md migElXd©§¦¥¨§¦§Ÿ©¤
onE FzxFkaA xFkAd `Ed iM maWgl§¨§¨¦©§¦§¨¦
mixaCd E`vi `le oM xAcl xqEOd©¨§©¥¥§Ÿ¨§©§¨¦
Exn`IW mdil` dEv dfl ,awri iRn¦¦©£Ÿ¨¤¦¨£¥¤¤Ÿ§
F`xwE dN`d mixaCM xn` `Ed iM¦¨©©§¨¦¨¥¤§¨
.d`pUe d`pw xiqi dfAW eilr oFc`̈¨¨¤¨¤¨¦¦§¨§¦§¨

eUr awri xiMfi dOl iYrC dgp dfaE¨¤¨¨©§¦¨¨©§¦©£Ÿ¥¨
wlg eilr liCbi eiptA `NW oFc` mWA§¥¨¤Ÿ§¨¨©§¦¨¨¥¤
mixaC md iYazMX dn itlE ,e"g rxd̈©§¦©¤¨©§¦¥§¨¦
icM rWxl sipgd eUrl mixn`Pd©¤¡¨¦§¥¨¤¡¦¨¨¨§¥

:dnglnA FOr qpMi `NW¤Ÿ¦¨¥¦§¦§¨¨
íòdn zrcl Kixv .'Fbe iYxB oal ¦¨¨©§¦§¨¦¨©©©

lkA ricFO dn mB .dfA ricFO¦©¨¤©©¦©§¨
'a KxCn iM ilE`e .zEgilXd xn`n©£©©§¦§©¦¦¤¤
mzad`A md mipn`p xW` mig ©̀¦£¤¤¡¨¦¥§©£¨¨
xari xW` lM z` eig`l g`d ricFdl§¦©¨¨§¨¦¤¨£¤©£Ÿ
ciBi df iM zFrxdn mB zFaFHdn eilr̈¨¥©©¥¨¨¦¤©¦
lM awri xRq dfle ,zFaaNd zaxw¦§©©§¨§¨¤¦¥©£Ÿ¨
og `vnl zFrxe zFaFh eizF`vFn§¨§¨¦§Ÿ¥
on`pe FA oin`n iM rcIWM eipirA§¥¨§¤¥©¦©£¦§¤¡¨

:Fzeg ©̀§¨

ãBòiM FricFdl df zEgilWA mMgzp¦§©¥¦§¦¤§¦¦
mr cnlE `ve ,Fwigxdl iE`x oi ¥̀¨§©§¦§¥§©¦
zbltdA oal did rEcie iYxB oal̈¨©§¦§¨©¨¨¨¨§©§¨©

gp mr xC mc` oi`e zE`Oxde rWxdW ¨¤©§¨©¨§¥¨¨¨¦¨¨
Ll dfe awri FOr xB ok iR lr s`e§©©¦¥¨¦©£Ÿ§¤§
iE`xe mipFkPd eiUrn zbltd zF`d̈©§¨©©£¨©§¦§¨
`le .FaAglE Fad`lE Faxwl oFkpe§¨§¨§§¨£§©§§Ÿ
xg`e `N` hrn onfA did dGW xn`YŸ©¤¤¨¨¦§¨ª¨¤¨¨¥©
car zEgR didW xn`Y `le ,dYr cr©¨¨§ŸŸ©¤¨¨¨¤¤
dfl ,diqxM mFdp deW did `NW Fl¤Ÿ¨¨¨¤§§¥¥¨¤
ok iR lr s`e 'Fbe xFW il idie xn`̈©©§¦¦§§©©¦¥
ipipwe Ll carl invr oinfn ipPd¦§¦©§¦©§¦§¤¤§§¦§¨©
al EkiYi EN` mixacE ,Lipipw¦§¨¤§¨¦¥©¦¥

:oa`e dxez ¤¤



סי glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 68 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dGd mlFr ipiprA "zExB"¥§¦§§¥¨©¤

עד־עּתה: ואחר ּגרּתי ְִִֵַַַָָָָָֽֽעם־לבן
ׁשמרּתי. מצֹות ותרי"ג ּגרּתי לבן רש"י)עם ובפירוש ה. (לב, ְְְְְִִִִַַַַָָָ

ׁשל  (הּפּוכֹו "גר" מּלׁשֹון הּוא ּב"ּגרּתי" הּפׁשּוט ְְְִִִֵֵֶַַַָהּפרּוׁש
ארעי. ּבאפן רק ׁשם ׁשּמתּגֹורר ְְֲִֵֶֶַַָָֹ"ּתֹוׁשב"),

התּגֹורר  ׁשּיעקב ׁשאף ּגרּתי", לבן ּב"עם הּפׁשט עמק ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוזהּו
ּכ"ׁשֹור  הּזה עֹולם עניני ּכל לֹו והיּו הארּמי", "לבן עם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּביחד
אּלּו ענינים היּו עם־ּכל־זה וׁשפחה", ועבד צאן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹוחמֹור,
ׁשקּוע  היה ולא ּגרּות מּלׁשֹון "ּגרּתי" אצלֹו, זרים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכדברים

ּתֹורה  ועניני הּנׁשמה היּו ׁשּלֹו, הּקבע ּדירת - ּוביתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבהם,
ְִּומצֹות.

ּגרּות, מּלׁשֹון ּד"גרּתי" הּפׁשּוט, הּפרּוׁש ּבין הּקׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוזהּו
ׁשמרּתי": מצֹות "ּתרי"ג - ּתרי"ג" ּבגימטרּיא ּד"ּגרּתי ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָלּדרּוׁש
ּבבחינת  אצלֹו היּו הּזה עֹולם ׁשעניני על־ידי־זה רק ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכי
מצֹות  ׁש"ּתרי"ג הצליח הארּמי לבן ּבבית ּגם הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ"ּגרּות",

ה'.ׁש מעבֹודת הּגׁשמּיים עניניו אֹותֹו ּבלּבלּו ולא מרּתי", ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹ

(å)äçìLàå äçôLå ãáòå ïàö øBîçå øBL éì-éäéå©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®¨«¤§§¨Æ
éðéòa ïç-àöîì éðãàì ãébäì:E §©¦´©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«

i"yx£¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏŒÈ‰ÈÂ∑ מּטל" לי: אמר אּבא «¿ƒƒ«¬ִִַַַָָ
הּׁשמים  מן לא אינּה זֹו הארץ", ּומׁשמּני ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּׁשמים

מן  BÓÁÂ¯.הארץ ולא ¯BL∑' על לֹומר ארץ' ּדר ְִֶָָֹ«¬ֶֶֶֶַַ
קרא  'ּבּלילה לחברֹו: אֹומר אדם ׁשֹור. הרּבה: ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָׁשורים

הּתרנגֹולים' 'קראּו אֹומר: ואינֹו .הּתרנגֹול', ְְְְְְִֵֵַַַַָ
È„‡Ï „Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Â∑ ּבא להֹודיע .אליׁשאני »∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְֲִִֵֶֶַָ

EÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓÏ∑ּומבּקׁש ,עּמ ׁשלם ׁשאני ƒ¿…≈¿≈∆ְְֲִִֵֵֶַָ
אהבת. ְֲַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 752 'nre 552 'nr ,eh jxk 'zegiy ihewl')

ּבּפרׁשה  ׁשּלמדנּו ּכפי צאן, היה יעקב ׁשל רכּוׁשֹו ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹעיקר
מג)הּקֹודמת צאן (ל, לֹו ויהי מאֹוד מאֹוד האיׁש "ויפרֹוץ ְְְְִִִֶֶַַַָֹ

ּוגמּלים  ועבדים "ׁשפחֹות ּגם קנה צאנֹו ּומּמכירת ְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹרּבֹות",
נכּתב  לא מּדּוע אם־ּכן, ׁשם). רׁש"י ּפירּוׁש (ראה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹוחמֹורים"

וחמֹור"?לפני "צאן" "ׁשֹור ְֲִֵַֹ
ְֵַוהּביאּור:

והכנעה.צאן  ׁשפלּות להתּבּטלּות, רֹומז -- רֹומז ׁשֹור ְְְְְְִִֵֵַַָָֹ
וחֹוזק. ּגדלּות ְְְֶֶַלתֹוקף,

לעׂשו  להֹודיע יעקב התּכּון וגֹו'" וחמֹור ׁשֹור לי "ויהי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹּבאמרֹו

ׁשּמידע  ּתקוה מּתֹו לֹו, ׁשּיׁש הּנעלים והּכֹוחֹות ה ּזכּויֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאת
הרעה. מזימתֹו את מּלבּצע עׂשו את ירּתיע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

"ויהי ּבתחילה: יעקב הֹודיעֹו ׁשֹור לכן על לי הּמֹורה - " ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּגם הֹוסיף מּכן ּולאחר וחֹוזק, לֹוצאן ּתּקיפּות ׁשּיׁש לרּמז - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹ

ּתֹוקפֹו ּומּמילא לה', התּבּטלּות אּלא ּגם ּפרטי, ּתֹוקף אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.ּדקדּוׁשה ּתֹוקף ְִֶָ

ּכדי  עׂשו ּכלּפי רק היא ל'צאן' 'ׁשֹור' הקּדמת ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹאּולם,
" הּוא ענינֹו עיקר - לעצמֹו ּכׁשהּוא יעקב א צאן להרּתיעֹו, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָֹֹ

להקּב"ה. התּבּטלּות ְְְִַַַָָרּבֹות",

(æ)éçà-ìà eðàa øîàì á÷òé-ìà íéëàìnä eáLiåE ©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ
Léà úBàî-òaøàå Eúàø÷ì Cìä íâå åNò-ìà¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©¥¬¦−

:Bnò¦«
i"yx£ÂNÚŒÏ‡ EÈÁ‡ŒÏ‡ e‡a∑ הרׁשע ּכעׂשו עּמ נֹוהג הּוא אבל הּוא', 'אחי אֹומר: ּבׂשנאתֹו,ׁשהיית עֹודּנּו »∆»ƒ∆≈»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ

ע"א) פ' .(ב"ר

Ô‰Ó‡Âו  ÔÈc·ÚÂ ÔÚ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯Bz ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ«¬»ƒ»¿«¿ƒ¿«¿»
ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ÈBa¯Ï ‰‡eÁÏ ˙ÈÁÏLe¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿«¿»»«¬ƒ

:CÈÈÚa¿≈»

‡˙È‡ז  ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‡icbÊ‡ e·˙Â¿»ƒ¿««»¿««¬…¿≈»¬≈»
C˙eÓc˜Ï È˙‡ Û‡Â ÂNÚ ˙ÂÏ CeÁ‡ ˙ÂÏ¿«»¿«≈»¿«»≈¿«»»

:dnÚ ‡¯·‚ ‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»«¿»ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.íéëàìnä eáLiå (æEdEaiWd 'iR ©¨ª©©§¨¦¥¥¦
Kig` l` Ep`A Fl Exn`e daEWY§¨§¨§¨¤¨¦
itkE Lig` zFid mipR d`xn `Ed 'iR¥©§¤¨¦¡¨¦§¦
mbe ,d`pUA mEWxd eUr `Ed zn`d̈¡¤¥¨¨¨§¦§¨§©
Lz`xwl KlFd 'iR 'Fbe Lz`xwl KldŸ¥¦§¨§§¥¥¦§¨§
FOr Wi` zF`n 'ce deg` KxcA§¤¤©§¨§¥¦¦

:drx daWgnl§©§¨¨¨¨
ãBòz`xFdA Lig` l` Ep`A dvxi¦§¤¨¤¨¦§¨©

oM mB Fl Epi`xde zFAdv mipR̈¦§ª§¤§¦©¥
zn`d itM FzFid cvl mrf lW mipR̈¦¤©©§©¡§¦¨¡¤
mxnF` KxC lr `Ede ,deg` `lA eUr¥¨§Ÿ©§¨§©¤¤§¨
zFpgn EdE`xdW (d"r 't x"a) l"f¤¤§©£

bdpzi `l m` Fcigtdl 'Eke W` iakFx§¥¥§§©§¦¦Ÿ¦§©¥
Ehilgd `NW mrhe ,deg`d zCnA§¦©¨©§¨§©©¤Ÿ¤§¦
didW cvl ,cg` ot`A zEgilXd©§¦§Ÿ¤¤¨§©¤¨¨
,dOci ok `l FaalE deg` eiptA d`xn©§¤§¨¨©§¨§¨Ÿ¥§©¤
aFhl m` zEgilW ipt` 'a EUr dfl̈¤¨¨§¥§¦¦§

:'Eke m`g dxez ¦§
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(ç)íòä-úà õçiå Bì øöiå ãàî á÷òé àøéiå©¦¨¯©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®©©¹©¤¨¨´
ì íélîbäå ø÷aä-úàå ïàvä-úàå Bzà-øLàéðL £¤¦À§¤©¯Ÿ§¤©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬

:úBðçî©«£«
i"yx£¯ˆiÂ ‡¯ÈiÂ∑ ׁשּמא ותנחומא)יהרג "וּיירא" הּוא (ב"ר יהרג אם לֹו" "וּיצר .אחרים את , «ƒ»«≈∆ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(è)eäkäå úçàä äðçnä-ìà åNò àBáé-íà øîàiå©¾Ÿ¤¦¨¬¥¨²¤©©«£¤¬¨«©©−§¦¨®
:äèéìôì øàLpä äðçnä äéäå§¨¨²©©«£¤¬©¦§−̈¦§¥¨«

i"yx£e‰k‰Â ˙Á‡‰ ‰Án‰∑' לׁשֹון מׁשּמׁש מחנה' ««¬∆»««¿ƒ»ְְֲֵֶַַ
נקבה. ּולׁשֹון כז)זכר הרי (תהלים מחנה" עלי ּתחנה "אם ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

נקבה, לג)לׁשֹון יׁש(לקמן וכן זכר. לׁשֹון הּזה" "הּמחנה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ
נקבה: ּולׁשֹון זכר לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדברים (לעיל ׁשאר ְְְְְְְִִֵַָָָָָ

הארץ",יט) על יצא יט)"הּׁשמׁש הּׁשמים (תהלים "מקצה ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
זכר, לׁשֹון הרי ג)מֹוצאֹו", ב על (מלכים זרחה "והּׁשמׁש ְְְֲֵֶֶַַָָָָָ

רּוח  וכן נקבה. לׁשֹון הרי א)הּמים", רּוח (איוב "והּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָ
ּפּנֹות  ּבארּבע "וּיּגע נקבה, לׁשֹון הרי ּבאה", ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּגדֹולה

זכר. לׁשֹון הרי יט)הּבית", א וחזק (מלכים ּגדֹולה "ורּוח ְְְְֲִֵַַַָָָָָ
'אׁש' וכן ּונקבה. זכר לׁשֹון הרי הרים", (במדבר ּומפרק ְְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָ

נקבה,טז) לׁשֹון ה'", מאת יצאה קד)"ואׁש "אׁש(תהלים ְְְְֵֵֵֵֵָָָ
זכר  לׁשֹון ËÈÏÙÏ‰.לֹוהט", ¯‡Lp‰ ‰Án‰ ‰È‰Â∑ ְֵָָ¿»»««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»

אּלחם  ּכי לׁשלׁשה עּמֹועלּֿכרחֹו, עצמֹו התקין . ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
"וּתעבר  לדֹורֹון: ּולמלחמה. לתפּלה לדֹורֹון, ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹּדברים:
אברהם", אבי "אלהי לתפּלה: ּפניו", על ְְְֱִִִִֵַַַָָָָָָָֹהּמנחה

לפליטה  הּנׁשאר הּמחנה "והיה ."למלחמה: ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

(é)éáà éýìûå íäøáà éáà éýìû á÷òé øîàiå©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´
EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä ýåýé ÷çöé¦§¨®§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À¯§©§§²§«©§§−

:Cnò äáéèéàå§¥¦¬¨¦¨«
i"yx£˜ÁˆÈ È·‡ È‰Ï‡Â∑ ּופחד" אֹומר: הּוא ּולהּלן ≈…≈»ƒƒ¿»ְֵַַַָ

היה  הּמיחד, ׁשם והזּכיר ׁשחזר מהּו ועֹוד, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻיצחק".
ּכ אּלא וגֹו'? "לארצ ׁשּוב אלי "האֹומר לכּתב ְְְְְִֵֵֶַַָָָֹלֹו
הבטחֹות  ׁשּתי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני יעקב ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹאמר
ׁשבע, מּבאר אבי מּבית ּבצאתי אחת, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָהבטחּתני:
ואלהי  אבי אברהם אלהי ה' "אני לי: ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשאמרּת

,"ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי" לי: אמרּת וׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיצחק",
אבֹותי ארץ אל "ׁשּוב לי: אמרּת לבן ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּובבית

"עּמ ואהיה ּבּׁשם ,ּולמֹולדּת אלי נגלית וׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּוב  יעקב אל ה' "וּיאמר ׁשּנאמר: לבּדֹו, ְְֱֲֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻהּמיחד
אני  האּלּו הבטחֹות ּבׁשּתי וגֹו'", אבֹותי ארץ ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָאל

.לפניּבא ְֶָָ
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סג glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜∑(לג זכּיֹותי (שבת נתמעטּו »…¿ƒƒ…«¬»ƒְְֲִַַֻ

והאמת  החסדים ירא,עלֿידי אני לכ עּמי. ׁשעׂשית ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבחטא  נתלכלכּתי מּׁשהבטחּתני לי ׁשּמא ויגרם , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

עׂשו  ּביד ּדבריÓ‡‰ŒÏkÓe∑˙.להּמסר ,אמּתת ְְִֵֵַָָƒ»»¡∆ְֲִֶַָ

ׁשהבטחּתני  ההבטחֹות ּכל לי ·ÈÏ˜Ó.ׁשּׁשמרּת Èk∑ ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָƒ¿«¿ƒ
אּלא  מקנה, ולא זהב ולא ּכסף, לא עּמי: היה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹלא

ּבּירּדן  מקלֹו נתן אּגדה: ּומדרׁש לבּדֹו. ונבקע ,מקלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָ
.הּירּדן  ְֵַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 693 'nr d jxk 'zegiy ihewl')

לי  ויגרֹום ּבחטא נתלכלכּתי מׁשהבטחּתני ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָׁשּמא
עׂשו ּביד (רש"י)להימסר ְְִֵֵַָָ

נתלכל ׁשּמא חׁשׁש האבֹות, ּבחיר אבינּו, יעקב ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכיצד
חס־וׁשלֹום? ְְְֵַָּבחטא

ּדרּגתֹו נחׁשבת ּברּוחנּיּות, מתעּלה ׁשאדם ּפעם ׁשּבכל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא
אני  "והייתי ׁשּכתּוב ּכמֹו חּסרֹון, ׁשל (ּבמּובן לחטא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהּקֹודמת

ׁשלמה ").חּטאים ּובני ְְִִַָֹֹ
עבֹודה  מּמּנּו נדרׁשת ׁשּכעת מּפני רק לא הּוא זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ'חטא'

התלהבּות  ּבאֹותּה הּמצֹות את יקּיים ואם יֹותר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָׁשלמה
ׁשלמֹות. מצֹות אּלה יהיּו לא - לכן קֹודם ׁשּקימן ּכפי  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוכּונה
נגרעֹות  - ּכה עד קּים ׁשּכבר הּמצֹות אף זאת, עֹוד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאּלא
ּדרּגתֹו לגּבי ('חטאים') חסרֹות ונעׂשֹות מׁשלימּותן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָעּתה

ְִַהּנֹוכחית.
חסדים, רֹוב לי הׁשּפיע ׁשהּקּב"ה מּכיון יעקב: ׁשאמר ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוזהּו
("מׁשהבטחּתני") יֹותר הּנעלית ּבדרּגתי עּתה, ׁשּמא אני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָירא
ּבחטא". "נתלכלכּתי חטא, ּבבחינת הם הּקֹודמים מעׂשי -ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 672 'nr ,eh jxk 'zegiy ihewl')

(ׁשהרי  יעקב ׁשל ׁשנֹותיו רֹוב עברּו ּכבר הרי לׁשאֹול, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש
ׁשנֹותיו  רֹוב ׁשּיצאּו ו"ּכיון ׁשנה), ע"ז ּבן היה ׁשעה ְְְְֵֶֶָָָָָָָָָָּבאֹותּה
חׁשׁש אפֹוא ּומּדּוע חֹוטא", אינֹו ׁשּוב חטא, ולא אדם ְֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשל

ְֵֵַמהחטא?

חּסרֹון  ׁשהיה ליעקב ׁשּנדמה הּפירּוׁש ׁשאין לֹומר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹויׁש
מקֹום  ּתפיסת ׁשּום היתה לא ׁשּלעבֹודתֹו אּלא ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹּבעבֹודתֹו,
למציאּות  אין ׁשּבּה לדרּגה הּגיע ּבעצם, ּבטל להיֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבעיניו.

ּבעיניהם. מקֹום ּתפיסת ׁשּום ועבֹודתם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהּנבראים

(áé)éëðà àøé-ék åNò ãiî éçà ãiî àð éðìévä©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥¨®¦«¨¥³¨«Ÿ¦Æ
:íéða-ìò íà éðkäå àBáé-ït BúàŸ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«

i"yx£ÂNÚ „iÓ ÈÁ‡ „iÓ∑ ּכאח עּמי נֹוהג ׁשאין אחי, הרׁשע מּיד ּכעׂשו אּלא ,. ƒ«»ƒƒ«≈»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
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xifgnE eiRn oal lW FrlA `ivFn¦¨§¤¨¨¦¦©£¦
lMnE FxnF` `Ede ,awri lW FpFnn̈¤©£Ÿ§§¦¨

:oFkpe zn`dai dxez ¨¡¤§¨
.àð éðìévä (áédWTA oFWl `p FxnF` ©¦¥¦¨§¨§©¨¨

FA uxti lal 'iR dYr oFWl mB©§©¨¥§©¦§Ÿ
xW` lM aiWi `Ed iM 'd xn`ie ,eUr¥¨§Ÿ©¦¨¦¨£¤
'd iptl lNRzd dfl ,dpWnl Fl§¦§¤¨¤¦§©¥¦§¥
FriBd xW` z` FciA cinrie EdliSIW¤©¦¥§©£¦§¨¤£¤¦¦
dIWEY eUr lW eici dPUrY `le dYr©¨§Ÿ¥£¤¨¨¨¤¥¨¦¨

:ok ixg` FzEaW 'd aEWIW mbd£©¤¨§©£¥¥
ãiîFpi`W ig` 'iR l"f i"Xx .'Fbe ig` ¦©¨¦§©¦¥¨¦¤¥

,rWxd eUrM `N` g`M iOr bdFp¥¦¦§¨¤¨§¥¨¨¨¨
`N` xnFl Fl did `l l"f eixacle§¦§¨¨Ÿ¨¨©¤¨
xEYIn xaCd oaEnE eUr ig` cIn¦©¨¦¥¨¨©¨¨¦¦

:FzlEf g` Fl oi` iM eUr FxnF`§¥¨¦¥¨¨
ïëàeUrl EidW zFidl lNRzdl oEMzp ¨¥¦§©¥§¦§©¥¦§¤¨§¥¨

zEkf cvl cg`d swYd zFpigA 'a§¦©Ÿ¤¨¤¨§©§
FzlrnE FRwY lcB cvl 'Ade wgvi¦§¨§©§©Ÿ¤¨§©£¨
dfl EPOn lvPdl lFcB wfg Kixve§¨¦Ÿ¤¨§¦¨¥¦¤¨¤
.zFa` zEkf Fl cnrY `NW lNRzd¦§©¥¤Ÿ©£Ÿ§¨
mbd ig` cIn `p ipliSd FxnF` `Ede§§©¦¥¦¨¦©¨¦£©
ip` ok iR lr s`e awril eUr g`W¤¨¥¨§©£Ÿ§©©¦¥£¦
xn` FRwY lcB zpigA cbpkE .lNRzn¦§©¥§¤¤§¦©Ÿ¤¨§¨©

cie eUr cIn:mxe `VpA `Ed rE ¦©¥¨§¨©§¦¨¨¨
ãBòipliSd KxCd df lr xnFl oEki§©¥©©¤©¤¤©¦¥¦

eilr mMgzi m` ig` cIn `p̈¦©¨¦¦¦§©¥¨¨
oi`W KxC `EdW deg` zE`OxA rxdl§¨©§©¨©§¨¤¤¤¤¥
m` eUr cIn ,EPOn lvPdl lFki awri©£Ÿ¨§¦¨¥¦¤¦©¥¨¦
Kxvd dfl mB rxdl FrWx mqxti§©§¥¦§§¨©©¨¤ª§©

:FcIn FliSdl dNtzl¦§¦¨§©¦¦¨
ãBò,eUr lW FzErWx xiMfdl oEki§©¥§©§¦¦§¤¥¨

bxdl WTan `Ede ig` cIn '`d̈¦©¨¦§§©¥©£Ÿ



glyieסד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i ipy meil inei xeriy

(âé)-úà ézîNå Cnò áéèéà áèéä zøîà äzàå§©¨´¨©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤
:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçk Eòøæ©§£Æ§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

i"yx£·ÈËÈ‡ ·ËÈ‰∑"איטיב" ,ּבזכּות "היטב" ≈≈≈ƒְְִִֵֵֵ
‰Ìi.(ב"ר)אבֹותיּבזכּות  ÏBÁk EÚ¯ÊŒ˙‡ ÈzÓNÂ∑ ְֲִֶ¿«¿ƒ∆«¿¬¿«»

אּלא  לֹו אמר לא והלא ּכן? לֹו אמר כח)והיכן (לעיל ְֲֵֵֶַַַָָָָֹֹ
לֹו ׁשאמר אּלא, הארץ"? ּכעפר זרע "ּכי (שם)"והיה ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ

,"ל ּדּברּתי אׁשר את אםֿעׂשיתי אׁשר עד אעזב ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלא
כב)אמר:ּולאברהם  זרע(לעיל את ארּבה "הרּבה ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָ

ׂשפתֿהּים  על אׁשר וכחֹול הּׁשמים ."ּככֹוכבי ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָ

ß elqk c"i ipy mei ß

(ãé)äçðî Bãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²¦§−̈
:åéçà åNòì§¥¨¬¨¦«

i"yx£B„È· ‡a‰∑ וכן כא)ּברׁשּותֹו, את (במדבר "וּיּקח «»¿»ְְִִֵֶַַ
בידֹו", "מןֿהּבא אּגדה: ּומדרׁש מּידֹו". ְְְִִִַַַַָָָָָָּכלֿארצֹו
ונֹוׂשאם  ּבצרֹור צר ׁשאדם ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות ְְְְֲִִִֶַָָָָָָאבנים

"מ  אחר: ּדבר ׁשּנטל ּבידֹו. החּלין, מן בידֹו", ןֿהּבא ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
אמר: ּדאּת ּכמה כח)מעׂשר, ל",(לעיל אעּׂשרּנּו "עּׂשר ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָ

"מנחה" לקח .והדר ְֲִַַַָָ

(åè)íéúàî íéìçø íéøNò íéLéúe íéúàî íéfò¦¦´¨©½¦§¨¦−¤§¦®§¥¦¬¨©−¦
:íéøNò íéìéàå§¥¦¬¤§¦«

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÌÈLÈ˙e ÌÈ˙‡Ó ÌÈfÚ∑ עּזים מאתים ƒƒ»«ƒ¿»ƒ∆¿ƒִִִַָ
צר ּכדי הּזכרים ּכּלם, וכן ּתיׁשים. עׂשרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻצריכֹות
לעֹונה  מּכאן ּדֹורׁש רּבה' ּוב'בראׁשית ְְִִִֵֵֵַַָָָָהּנקבֹות.
ׁשּתים  הּפֹועלים, יֹום. ּבכל הּטּילים, ּבּתֹורה: ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָהאמּורה
אחת  הּגּמלים, ּבׁשּבת. אחת החּמרים, ְְִִַַַַַַַַַַָָָָּבׁשּבת.
ואיני  חדׁשים. לׁשּׁשה אחת הּסּפנים, יֹום. ְְְֳִִִִִִֵַַַַָָָֹלׁשלׁשים
ּבעיני  נראה א ּבכּוּון, הּזה הּמדרׁש לכּון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיֹודע
אּלא  אדם, ּבכל ׁשוה העֹונה ׁשאין מּכאן, ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשּלמדנּו

ּתיׁש לכל ׁשּמסר ּכאן ׁשמצינּו עליו, הּמּטל טרח ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלפי
מּמלאכה  ּפנּויים ׁשהם לפי איל, לכל וכן עּזים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָעׂשר

נקבֹות, עׂשר לעּבר ּתׁשמיׁש להרּבֹות ּובהמה ּדרּכן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשעֹוסקין מּׁשּנתעּברה  ּופרים, זכר. מקּבלת אינּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ולחמֹור, נקבֹות. ארּבע אּלא לזכר מסר לא ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹּבמלאכה,
ולּגמּלים, לזכר. נקבֹות ׁשּתי - רחֹוקה ּבדר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהֹול

לזכר  אחת נקבה - רחֹוקה יֹותר ּדר .ׁשהֹולכים ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(æè)ìL íäéðáe úB÷éðéî íélîbíéòaøà úBøt íéL §©¦¯¥«¦²§¥¤−§¦®¨³©§¨¦Æ
:äøNò íøéòå íéøNò úðúà äøNò íéøôe¨¦´£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−£¨¨«

i"yx£ÌÈLÏL Ì‰È·e ˙B˜ÈÈÓ ÌÈlÓb∑ ּובניהם ¿«ƒ≈ƒ¿≈∆¿…ƒְֵֶ
ּכנגד  זכר ּבּנאיהם, – ּובניהם אּגדה: ּומדרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעּמהם,

הּכתּוב נקבה  ּפרסמֹו לא ּבתׁשמיׁש ׁשּצנּוע לפי .(ב"ר), ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
Ì¯ÈÚÂ∑ זכרים .חמֹורים «¿»ƒְֲִִָ

(æé)åéãáò-ìà øîàiå Bcáì øãò øãò åéãáò-ãéa ïziå©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®©³Ÿ¤¤£¨¨Æ
:øãò ïéáe øãò ïéa eîéNz çåøå éðôì eøáò¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬¥−¤¥¬¥«¤

È˙יג  ÈÂL‡Â CnÚ ·ÈËB‡ ‡·ËB‡ z¯Ó‡ z‡Â¿«¿¬«¿»»»≈ƒ»∆¡«ƒ»
ÔeÓzÈ ‡Ï Èc ‡nÈ„ ‡lÁk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa¿»«ƒƒ¿«»¿«»ƒ»ƒƒ¿

:ÈbqÓƒ«ƒ

È˙È‡cיד  ÔÓ ·ÈÒe ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Ônz ˙·e»«»¿≈¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ
:È‰eÁ‡ ÂNÚÏ ‡z·¯˜z d„È·ƒ≈ƒ¿À¿»¿≈»¬ƒ

Ô˙‡Óטו  ÔÈÏÁ¯ ÔÈ¯ÒÚ ‡iLÈ˙e Ô˙‡Ó ÈfÚƒ≈»»¿»«»∆¿ƒ¿≈ƒ»»
:ÔÈ¯ÒÚ ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ

Bz¯˙‡טז  ÔÈ˙Ïz ÔB‰È·e ‡˙˜Ó ÈÏÓb«¿≈∆¿»»¿≈¿»ƒ¿»
È¯ÈÚÂ ÔÈ¯ÒÚ Ô˙‡ ‡¯ÒÚ È¯B˙Â ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿≈«¿»«¿»∆¿ƒ¿ƒ≈

:‡¯ÒÚ«¿»

È‰B„BÁÏaיז  ‡¯„Ú ‡¯„Ú È‰Bc·Ú „Èa ·‰ÈÂƒ«¿««¿ƒ∆¿»∆¿»ƒ¿ƒ
ÔeeLz ‡ÁÂ¯e ÈÓ„˜ e¯aÚ È‰Bc·ÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«¿ƒƒ»√»«¿»»¿«

:‡¯„Ú ÔÈ·e ‡¯„Ú ÔÈa≈∆¿»≈∆¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oiCA Wie dfM rWx Wi m`d eig` z ¤̀¨¦©¦¥¨¨¨¤§¥©¦
eUr cIn cFre ,awri iptl FliRWdl§©§¦¦§¥©£Ÿ§¦©¥¨
`le df oern cal rWxA mqxtOW¤§ª§¨§¤©§©¥¨Ÿ¤§Ÿ

:rWx iptl wiCv hFOibi dxez ¦©¦¦§¥¨¨

.'Bâå íéúàî íéfò (åèixFOn iYrnW ¦¦¨©¦§¨©§¦¦¦
awri oEMzPW l"wevf ipwf§¥¦¤¦§©¥©£Ÿ
oFAWgM miIg ilrAn glXW oFAWgA©¤§¤¨©¦©£¥©¦§¤§
glW dfle ,s"wz FA dlFrW xirU¥¦¤¤§¨¤¨©

miNnbE n"z milgxE miGr oFAWgA©¤§¦¦§¥¦§©¦
w"z ixd miXW md mdipA mr miWlW§Ÿ¦¦§¥¤¥¦¦£¥
mixire zFpFz` miXng mixtE zFxR̈¨¦£¦¦£©£¨¦

:FRwY xAWl s"wz ixd miWlWfh dxez §Ÿ¦£¥§©¥¨§



סה glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i ipy meil inei xeriy
i"yx£Bc·Ï ¯„Ú ¯„Ú∑לעצמֹו ּומין מין e¯·Ú.ּכל ≈∆≈∆¿«ְְִִַָƒ¿

ÈÙÏ∑ ּפחֹות אֹו יֹום, אבא ,ּדר ÁÂ¯Â.אחריכם ואני ¿»«ֲֲִֵֶֶֶַַָָֹ¿∆«
eÓÈNz∑חברֹו לפני עינֹועדר להׂשּביע ּכדי עין מלא »ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹ

הּדֹורֹון  רּבּוי על ּולתּוהֹו רׁשע, אֹותֹו .ׁשל ְְִֶַַַָָ

(çé)éçà åNò ELâôé ék øîàì ïBLàøä-úà åöéå©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´¦§¨«§º¥¨´¨¦À
älà éîìe Cìú äðàå äzà-éîì øîàì EìàLe§¥«§Æ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ§¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤

éðôì:E §¨¤«
i"yx£‰z‡ŒÈÓÏ∑:ותרּגּומֹו ,ׁשֹולח מי אּתה, מי ׁשל ¿ƒ«»ְְְֲִִֶַַָ

אּת' EÈÙÏ.'למן ‰l‡ ÈÓÏe∑ ׁשל ,ׁשּלפני ואּלה ְְַָ¿ƒ≈∆¿»∆ְְֵֶֶֶֶָ
הּזאת  הּמנחה למי הם, מׁשּמׁשת ׁשלּוחה?מי לּמ"ד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּכמֹו 'ׁשל', ּבמקֹום הּתבה לא)ּבראׁש אׁשר (לעיל "וכל ְְְְֲִֵֶֶַָֹֹ
הּוא, ׁשּלי הּוא", לי רֹואה כד)אּתה הארץ (תהלים "לה' ִִֶֶֶַַָָָ

ה' ׁשל .ּומלֹואּה", ְֶָ

(èé)äçeìL àåä äçðî á÷òéì Ecáòì zøîàå§¨«©§¨Æ§©§§´§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈
:eðéøçà àeä-íâ äpäå åNòì éðãàì©«Ÿ¦−§¥¨®§¦¥¬©−©«£¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ Ec·ÚÏ z¯Ó‡Â∑,ראׁשֹון - ראׁשֹון על ¿»«¿»¿«¿¿¿«¬…ִִַ
לעבּד אּתה'? 'למי ׁשּׁשאלּת: אחרֹון. - אחרֹון ְְְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָועל
וׁשּׁשאלּת: ליעקב', לעבּד' ותרּגּומֹו: אני, ְְְְְְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָֹֹליעקב

וגֹו' ׁשלּוחה היא מנחה ?'לפני אּלה p‰Â‰.'ּולמי ְְְְְִִִֵֶֶָָָ¿ƒ≈
‡e‰ŒÌ‚∑ יעקב. «ֲַֹ

(ë)-ìk-úà íb éLéìMä-úà íb éðMä-úà íb åöéå©§©º©´¤©¥¦À©µ¤©§¦¦½©µ¤¨
ïeøaãz äfä øáck øîàì íéøãòä éøçà íéëìää©´Ÿ§¦½©«£¥¬¨«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´

:Búà íëàöîa åNò-ìà¤¥½̈§Ÿ©«£¤−Ÿ«

(àë)øîà-ék eðéøçà á÷òé Ecáò äpä íb ízøîàå©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º
äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää äçðna åéðô äøtëà£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ©«Ÿ¤´¤§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´

:éðô àOé éìeà åéðô̈½̈©−¦¨¬¨¨«
i"yx£ÂÈÙ ‰¯tÎ‡∑ וכן רגזֹו, כח)אבּטל "וכּפר (ישעיה ¬«¿»»»ְְְֲֵֵַַָֻ

מות", את מז)ּבריתכם ונראה (שם ּכּפרּה". ּתּוכלי "לא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹ
ּכּלן  ּפנים, ואצל וחטא עון ׁשאצל ּכּפרה ׁשּכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבעיני

אר  ולׁשֹון הן והעברה קּנּוח והרּבה לׁשֹון הּוא, ּמי ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

ּגברא', ּבההּוא ידיּה לכּפּורי ּבעי ידיּה, 'וכּפר ְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַָָָָּבּגמרא:
קדׁש: ׁשל הּמזרקים נקראים הּמקרא ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹוגם
ּבׂשפת  ּבהן ידיו מקּנח ׁשהּכהן ׁשם על זהב", ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ"ּכפֹורי

.הּמזרק  ְִַָ

(áë)àeää-äìéla ïì àeäå åéðt-ìò äçðnä øáòzå©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬©©«§¨©−
:äðçna©©«£¤«

CpÚ¯ÚÈיח  È¯‡ ¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„˜ ˙È „È˜te«ƒ»«¿»»¿≈»¬≈¿«¿ƒ»
z‡ Ô‡Ïe z‡ ÔÓÏ ¯ÓÈÓÏ CÏ‡Le ÈÁ‡ ÂNÚ≈»»ƒ¿≈ƒ»¿≈»¿»«¿¿»«¿

:CÓ„˜c ÔÈl‡ ÔÓÏe ÏÊ‡»≈¿»ƒ≈ƒ√»»

‰È‡יט  ‡z·¯˜z ·˜ÚÈÏ Cc·ÚÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿«¿»¿«¬…ƒ¿À¿»ƒ
È˙‡ ‡e‰ Û‡ ‡‰Â ÂNÚÏ ÈBa¯Ï ‡ÁlLÓcƒ¿«¿»¿ƒƒ¿≈»¿»«»≈

:‡¯˙·«¿»»

‡Ûכ  ‰‡˙ÈÏz ˙È Û‡ ‡Èz ˙È Û‡ „È˜Ùe«ƒ«»ƒ¿»»«»¿ƒ»»«
‡Ób˙Ùk ¯ÓÈÓÏ ‡i¯„Ú ¯˙a ÔÈÏÊ‡c Ïk ˙È»»¿»¿ƒ»«¬»«»¿≈»¿ƒ¿»»
:d˙È ÔeÁkLz „k ÂNÚ ÌÚ ÔeÏlÓz ÔÈ„‰»≈¿«¿ƒ≈»««¿¿»≈

·˙¯‡כא  È˙‡ ·˜ÚÈ Cc·Ú ‡‰ Û‡ Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿«»«¿»«¬…»≈«¿»»
˙ÏÊ‡c ‡z·¯˜˙a dÊ‚e¯Ï dpÁ‡ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬««¿ƒ≈¿¿≈¿ƒ¿À¿»¿»¿«
·ÒÈ ÌÈ‡Ó È‰Bt‡ ÈÊÁ‡ Ôk ¯˙·e ÈÓ„˜Ï»√»«»«≈∆¡≈«ƒ»ƒƒ«

:Èt‡«»

·˙כב  ‡e‰Â È‰Bt‡ ÏÚ ‡z·¯˜z ˙¯·ÚÂ«¬»«ƒ¿À¿»««ƒ¿»
:‡˙È¯LÓa ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa¿≈¿»«¿«¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.øîàì 'Bâå úà åöiå (çéxn`l FxnF` ©§©¤§¥Ÿ§¥Ÿ
l`Wi `NW mbd 'iR Kxv `ll§ŸŸ¤¥£©¤Ÿ¦§©
oFWlA dl`Xd xn`IW `N` df gqpA§Ÿ©¤¤¨¤Ÿ©©§¥¨§¨

:oM l`FXW EPOn oaEn didIW¤¦§¤¨¦¤¤¥¥
Bà`NW mbd aiWdl EaIgzIW xn`iŸ©¤¦§©§§¨¦£©¤Ÿ

mdil` dR l` dRn dl`Xd didY¦§¤©§¥¨¦¤¤¤£¥¤
zlEGde zlEGl `Ed l`WIW `N ¤̀¨¤¦§©©©§©©

`Ed Ll`WE FxnF` `Ede ,mzF` l`Wi¦§©¨§§§¥§
df lr F` .LzF` l`Wl xn`IW F`¤Ÿ©¦§Ÿ§©¤
zlEGl dl`Xd didYe Ll`WE KxCd©¤¤§¥§§¦§¤©§¥¨©©

:Ll xn`lhi dxez Ÿ©§
.'Bâå Ecáòì zøîàå (èécbpM 'iR §¨©§¨§©§§§¥§¤¤

lW daEWY dY` inl FxnF`§§¦©¨§¨¤
KilFdl Klz dp`e cbpM ,awri LCar©§§©£Ÿ§¤¤§¨¨¥¥§¦

,dgElW dgpn FxnF` `Ede dgpn¦§¨§§¦§¨§¨
:eUrl ipc`l inlE cbpkEk dxez §¤¤§¦©Ÿ¦§¥¨

.'Bâå ízøîàå (àëdPdW mrh WExR ©£©§¤§¥©©¤¦¥
EpOr `le mcw `le Epixg` `Ed©£¥§ŸŸ¤§Ÿ¦¨
KM xg`e mcw 'Fbe dxRk` xn` iM¦¨©£©§¨§Ÿ¤§©©¨

:eipR d`x``k dxez ¤§¤¨¨



glyieסו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i ipy meil inei xeriy
i"yx£ÂÈtŒÏÚ∑ וכן לפניו, ו)ּכמֹו וׁשד (ירמיה "חמס «»»ְְְֵָָָָָֹ

ּתמיד", עלּֿפני ּבה סה)וכןיּׁשמע "הּמכעסים (ישעיה ְְִִִִֵַַַַַָָָָ
הּוא  אף ּפניו", "על אּגדה: ּומדרׁש עלּֿפני". ְִִַַַַַַָָָָָאֹותי

ּבכעס  זה ,ׁשרּוי לכל צרי .(ב"ר)ׁשהיה ְְִֶֶַַָָָָָ

(âë)í÷iå|ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå àeä äìéla ©¨´̈©©´§¨À©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´
:÷aé øáòî úàøáòiå åéãìé øNò ãçà-úàå åéúçôL¦§Ÿ½̈§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ

i"yx£ÂÈ„ÏÈ ¯NÚ „Á‡Œ˙‡Â∑(ב"ר) היתה היכן ?ודינה ¿∆««»»¿»»ְְִֵָָָָ
עיניו  עׂשו ּבּה יּתן ׁשּלא ּבפניה, ונעל ּבתבה ,נתנּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

מאחיו  ׁשּמנעּה יעקב נענׁש ּתחזירּנּוּולכ ׁשּמא , ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשכם  ּביד ונפלה הּנהר ∑aÈ˜.למּוטב, .ׁשם ְְְְְֶַָָָ«…ֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(263 'nr d jxk zegiy ihewl)

היתה היכן כג)ודינה לב, הקׁשה (רש"י לא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ
הּׁשבטים ּכל עם ׁשּנֹולדּו הּתאֹומֹות היּו היכן פרשתנו לֹו (רש"י ְְְִִֵֶַַָָָָ

יז) רׁש"ילה, ּׁשּכתב מה ּפי על לתרץ ויׁש א־ב). ד, על (בראשית ְְִִֵֵֶַַַַַָָ

לרּבֹות  ּבאה "את" ׁשהּמּלה קין", את "וּתלד ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּפסּוק
ילדיו, עׂשר אחד "ואת" ּכאן: ואף קין. עם נֹולדה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתאֹומה
ּדינה. על רק היא הּקׁשיא ולכן הּתאֹומֹות, את לרּבֹות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבאה

(ãë):Bì-øLà-úà øáòiå ìçpä-úà íøáòiå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©©©«£¥−¤£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡Œ˙‡∑ ּכגׁשר עצמֹו עׂשה והּמּטלטלים. ּכאן הּבהמה ּומּניח מּכאן נֹוטל ,. ∆¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

(äë)úBìò ãò Bnò Léà ÷áàiå Bcáì á÷òé øúeiå©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−£¬
:øçMä©¨«©

i"yx£·˜ÚÈ ¯˙eiÂ∑ קטּנים ּפּכים עליהם ׁשכח וחזר «ƒ»≈«¬…ְְֲִִֵֶַַַַָָ
צא) ‡LÈ.(חולין ˜·‡iÂ∑,'איׁש 'וּיתעּפר ּפרׁש: מנחם «≈»≈ƒְְִִֵֵֵַַַַ

ּברג  עפר מעלים ׁשהיּו אבק, עלֿידי מּלׁשֹון ליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ולׁשֹון  'וּיתקּׁשר', לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנענּועם.

מיבק', ליּה 'ואבק ּביּה' דאּביקּו 'ּבתר הּוא: ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָארּמי
להּפיל  ׁשּמתעּצמים ׁשנים ּדר ׁשּכן עניבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָלׁשֹון
ּופרׁשּו ּבזרֹועֹותיו. ואֹובקֹו ׁשחֹובקֹו רעהּו, את ְְְְְִִֵֵֵֶֶָאיׁש

ׁשהּוא  זכרֹונםֿלברכה, עׂשו רּבֹותינּו ׁשל .(ב"ר)ׂשרֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

(åë)Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa òbiå Bì ìëé àì ék àøiå©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́
:Bnò B÷áàäa á÷òé©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

i"yx£BÎ¯ÈŒÛÎa ÚbiÂ∑,ּבּקלּבסת הּתקּוע הּיר קּולית «ƒ«¿«¿≈ְִִֵֶַַַַָָֹ
ׁשל  ּכף ּכמין ׁשעליה ׁשהּבׂשר ׁשם על ּכף, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָקרּוי

לֹו∑Ú˜zÂ.קדרה  ודֹומה חברּתּה, מּמקֹום נתקעקע ְֵָ«≈«ְְְְְֲִִֶֶַַָ

ו) ּובּמׁשנה:(ירמיה הסרה. לׁשֹון ,"מּמ נפׁשי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ"ּפןּֿתקע
ׁשרׁשיהן  לׁשרׁש ּביצתן', .'לקעקע ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָ

(æë)EçlLà àì øîàiå øçMä äìò ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ£©¥«£½
:éðzëøa-íà ék¦−¦¥«©§¨«¦

i"yx£Ú Èk¯ÁM‰ ‰Ï∑ ּבּיֹום ׁשירה לֹומר אני וצרי ƒ»»«»«ְֲִִִַַָָ
צא) חולין הּברכֹות ∑ÈzÎ¯a.(ב"ר. על לי ׁשּברכני הֹודה ≈«¿»ƒְְִִֵֵֶַַַָ

עליהן. מערער ׁשעׂשו לֹו(אבי, היה "ּתברכני" לרׁש"י: קׁשה וכאן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ודֹוק  מ"ה, עּמּוד 'ּתזריע', ּפרׁשת ּבּזהר ּבהדיא איתא וכן וכּו', הֹודה אּלא .)לֹומר, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

(çë)á÷òé øîàiå EîM-äî åéìà øîàiå: ©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ

(èë)ìàøNé-íà ék EîL ãBò øîàé á÷òé àì øîàiå©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−¦¦§¨¥®
:ìëezå íéLðà-íòå íéýìû-íò úéøN-ék¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−©¨«

È‰BLכג  ÔÈz¯z ˙È ¯·„e ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa Ì˜Â¿»¿≈¿»¿«»«¿≈¿ƒ
¯·ÚÂ È‰Ba ¯ÒÚ „Á ˙ÈÂ d˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿≈»≈¿»«¬«¿ƒ«¬«

:‡˜·eÈ ¯·ÚÓ ˙È»«¬«¿»

È˙כד  ¯aÚ‡Â ‡ÏÁ ˙È Ôep¯aÚÂ Ôe¯·„e¿»ƒ¿«»ƒ»«¿»¿«¿«»
:dÏÈcƒ≈

ÏczL‡Âכה  È‰B„BÁÏa ·˜ÚÈ ¯‡zL‡Â¿ƒ¿»««¬…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
:‡¯Ùˆ ˜ÏÒc „Ú dnÚ ‡¯·b«¿»ƒ≈«ƒ¿≈«¿»

dk¯Èכו  È˙Ùa ·È¯˜e dÏ ÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ‡ÊÁÂ«¬»¬≈»»ƒ≈¿≈ƒ¿≈«¿≈
:dnÚ d˙eÏczL‡a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙t ÚÊÂ¿»¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿«»≈ƒ≈

Ï‡כז  ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ ˜ÈÏÒ È¯‡ ÈÁlL ¯Ó‡Â«¬««¿«ƒ¬≈¿ƒ«¿»«¬«»
:ÈzÎ¯a ÔÈ‰l‡ CpÁÏL‡¬«¿ƒ»∆»≈≈«¿»ƒ

ÚÈ˜·:כח  ¯Ó‡Â CÓL ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿»«¬««¬…

‡ÔÈ‰lכט  CÓL „BÚ ¯Ó‡˙È ·˜ÚÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«¬…ƒ¿¬«¿»∆»≈
‡i¯·e‚ ÌÚÂ ÈÈ Ì„˜ ˙·¯·¯ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿¿«√»¿»¿ƒ¿«»

:‡zÏÎÈÂƒ»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå EçlLà àì (æëFxnF`e ,FpFvx zlEf KFld lFki K`lOd did `le FA lWn iM lkEYe 'Fbe zixU iM xn`W `Ed df Ÿ£©¥£§¤¤¨©¦¨¦¨§©©¦¨©§Ÿ¨¨©©§¨¨¨©§§§



סז glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iyily meil inei xeriy
i"yx£·˜ÚÈ ‡Ï∑ל ּבאּו ׁשהּברכֹות עֹוד יאמר לא …«¬…ְְֵֵֶַָָָֹ

וסֹופ ּפנים, וגּלּוי ּבׂשררה ּכיֿאם ּורמּיה, ְְְְְְְִִִִִִָָָָָָּבעקבה
ּומחליף  ּבביתֿאל עלי נגלה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ׁשמ,ל ואֹודה אהיה ׁשם ואני ,מברכ הּוא וׁשם ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָ
ׁשּכתּוב: וזהּו יב)עליהן, וּיכל,(הושע מלא אל "וּיׂשר ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּנתחּנן  ּומה לֹו. וּיתחּנן הּמלא ּבכה וּיתחּנןֿלֹו", ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּבכה

לי  המּתן עּמנּו", ידּבר וׁשם ימצאּנּו "ּביתֿאל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלֹו?
ועלּֿכרחֹו יעקב, רצה ולא ׁשם. עּמנּו ׁשּידּבר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹעד
ׁשהיה  ׁשם", אֹותֹו ויבר" וזהּו עליהן, לֹו ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָהֹודה

רצה  ולא לֹו, להמּתין עׂשו ∑ÌÈL‡ŒÌÚÂ.מתחּנן ְְְְִִֵַַָָֹ¿ƒ¬»ƒֵָ
.להם ∑ÏÎezÂ.ולבן  ְָָ«»ֶָ

(ì)änì øîàiå EîL àp-äãébä øîàiå á÷òé ìàLiå©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨
ì ìàLz äf:íL Búà Cøáéå éîL ¤−¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«

i"yx£Ï‡Lz ‰f ‰nÏ∑(ב"ר) מׁשּתּנין קבּוע, ׁשם לנּו הּׁשליחּות )הּכל (ׁשמֹותינּו,אין עבֹודת מצות לפי »»∆ƒ¿«ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ
מׁשּתּלחים  .ׁשאנּו ְְִִֶַָ

ß elqk e"h iyily mei ß

(àì)éúéàø-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷òé àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«¨¦³¦
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt íéýìû¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«

(áì)àeäå ìûeðt-úà øáò øLàk LîMä Bì-çøæiå©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬
:Bëøé-ìò òìöŸ¥−©©§¥«

i"yx£LÓM‰ BÏŒÁ¯ÊiÂ∑:הּוא אדם, ּבני לׁשֹון «ƒ¿««∆∆ְְֵָָ
זהּו הּׁשחר', לנּו האיר ּפלֹוני למקֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ'ּכׁשהּגענּו
לרּפאֹות  לצרּכֹו, לֹו", "וּיזרח אּגדה: ּומדרׁש ְְְְְְְִִַַַַַָָָּפׁשּוטֹו.

ּדתימא  ּכמה צלעתֹו, ג)את צדקה (מלאכי "ׁשמׁש ְְְְֵֶֶֶַָָָָָ

לׁשקע  ׁשּמהרה ׁשעֹות ואֹותן ּבכנפיה", ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּומרּפא
ּבׁשבילֹוּכׁשּיּבׁשבילֹו לזרח מהרה ׁשבע, מּבאר .צא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ÚÏBˆ ‡e‰Â∑ צלע .הּׁשמׁשּכׁשּזרחה היה ¿≈«ְְֵֶֶֶַַָָָָֹ

(âì)äLpä ãéb-úà ìûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìò©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´©¨¤À
Cøé-óëa òâð ék äfä íBiä ãò Cøiä ók-ìò øLà£¤Æ©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́

:äLpä ãéâa á÷òé©«£½Ÿ§¦−©¨¤«
i"yx£‰Lp‰ „Èb∑?"הּנׁשה "ּגיד ׁשמֹו נקרא ולּמה ƒ«»∆ְְְִִֶַָָָָ

וכן  קפיצה, לׁשֹון והּוא ועלה, מּמקֹומֹו ׁשּנׁשה ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָלפי
נא) וכן (ירמיה ּגבּורתם", מא)"נׁשתה אלהים (לקמן נּׁשני "ּכי ְְְֱִִִֵַַָָָָֹ

‰C¯iאתּֿכלֿעמלי": ÛkŒÏÚ)∑ ּכל ּבלע"ז, פולפ"א ֲִֶָָ«««»≈ְַַָ
"עד  ּכמֹו: 'ּכף', קרּוי: ועגל, וחלּול ּגבּה ְְְַַַָָָָָָֹֹּבׂשר

ּבגרּות  ּבסּמני הּכף" ׁשּתתמר(. ְְְִִֵֵֶַַַָָ

Ó‡Â¯ל  CÓL ÔÚÎ ÈeÁ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ Ï‡Le¿≈«¬…«¬««ƒ¿«¿»«¬«
d˙È CÈ¯·e ÈÓLÏ Ï‡L z‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿««¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ»≈

:Ônz«»

‡¯Èלא  Ï‡Èt ‡¯˙‡„ ‡ÓL ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…¿»¿«¿»¿ƒ≈¬≈
˙·ÊzL‡Â ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ È˙ÈÊÁ¬≈ƒ«¿»«»«¿»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»«

:ÈLÙ«¿ƒ

Ï‡etלב  ˙È ¯·Ú È„ ‡Ók ‡LÓL dÏ Á„e¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¬«»¿≈
:dk¯È ÏÚ ÚÏËÓ ‡e‰Â¿«¿«««¿≈

Èb„‡לג  ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»≈¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ»
È¯‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡k¯È È˙t ÏÚ Èc ‡ÈL„¿«¿»ƒ«¿≈«¿»«»»≈¬≈
:‡ÈL„ ‡„È‚a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙Ùa ·È¯¿̃≈ƒ¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ»¿«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zriwYn wGi `NW 'iR ipYkxA m` iM¦¦¥©§¨¦¥¤Ÿª©¦§¦©
K`ln FzFid FA xiMdW cvl F` .Fkxi§¥§©¤¦¦¡©§¨

:EdkxaIW lCYWdgk dxez ¦§©¥¤§¨§¥
.EîL àð äãébä (ìawrIW zFidl ©¦¨¨§¤¦§¤©£Ÿ

K`lOl rEaw mW oi`W `Ed rcFi¥©¤¥¥¨©©©§¨
lr Fl`FW iM 'itE FnW K`lOl l`We§¨©©©§¨§¥¦£©
FxnF` `Ede drW DzF`A f` FnW§¨§¨¨¨§§

:LnX dn dYr 'iR LnW `p dciBd©¦¨¨§¤¥©¨©§¤
änìdn `nlWA 'iR .'Fbe l`WY df ¨¨¤¦§©§¥¦§¨¨©

awri lW FnW K`lOd l`XX¤¨©©©§¨§¤©£Ÿ
'Fbe awri `l Fl xn`X dn mrhl `Ed§©©©¤¨©Ÿ©£Ÿ§

Ff dl`W oM oi`X dn l`xUi m` iM¦¦¦§¨¥©¤¥¥§¥¨
xn`i xaC Fl xnFl m` ,dOl awri lW¤©£Ÿ¨¨¦©¨¨Ÿ©
F` .df oipr zl`W zAq `laE eil ¥̀¨§Ÿ¦©§¥©¦§¨¤
dY` oipr dfi`l WExR dOl dvxi¦§¤¨¨¥§¥¤¦§¨©¨
ip`W inW LricF`W df xaC l`FW¥¨¨¤¤¦£§¦¤£¦
rEaw mW df oi`W oeiM dYr FA `xwp¦§¨©¨¥¨¤¥¤¥¨©
l`Wl Kxhvi xg` zraE§¥©¥¦§¨¥¦§Ÿ

:inWl`l dxez ¦§¦
.'Bâå íéðt ìà íéðt (àìdInYd mrh ¨¦¤¨¦§©©©§¦¨

eil` dlbp `lde K`ln d`xW `lŸ¤¨¨©§¨©£Ÿ¦§¨¥¨
,K`lOd mr mgNW `N` midl`d mcwŸ¤¨¡Ÿ¦¤¨¤¨©¦©©§¨

oFWl mipR l` mipR FxnF` `Ede§§¨¦¤¨¦§
(c"i a"n) FxnF` KxC lr dngln¦§¨¨©¤¤§

:mipt d`xzpal dxez ¦§¨¤¨¦
.ìàeðt úà øáò øLàk (áìilE` ©£¤¨©¤§¥©

l`ipR mFwOd mW `xwi `l iM¦Ÿ¦§¨¥©¨§¦¥
EPOn uEg lM la` cal awri `N ¤̀¨©£Ÿ§©£¨¨¦¤
oke l`EpR Ed`xwY dxFY xaC 'it`e©£¦§©¨¦§¨¥§¥§¥

:(g) mihtFWA `xwpbl dxez ¦§¨§§¦
.'Bâå eìëàé àì ïk ìò (âìcvl 'iR ©¥ŸŸ§§¥§©

dXcTd xFwOn ciBd rfrCfPW¤¦§©§¥©©¦¦§©§ª¨
mFwn lkA Ff dpigA dRlTd FA hlWe§¨©©§¦¨§¦¨§¨¨
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âì(à)Bnòå àa åNò äpäå àøiå åéðéò á÷òé àOiå©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈§¦¾
äàì-ìò íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî òaøà©§©¬¥−¦®©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ

:úBçôMä ézL ìòå ìçø-ìòå§©¨¥½§©−§¥¬©§¨«

(á)-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà íNiå©¨¯¤¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤
:íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå äàì¥¨³¦«¨¤̧¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ¯Á‡ ‰È„ÏÈÂ ‰‡ÏŒ˙‡Â∑ חביב אחרֹון .אחרֹון ¿∆≈»ƒ»∆»«¬…ƒֲֲִַַָ

(â)íéîòt òáL äöøà eçzLiå íäéðôì øáò àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©§¨¦½
:åéçà-ãò BzLb-ãò©¦§−©¨¦«

i"yx£Ì‰ÈÙÏ ¯·Ú∑'ּתחּלה ּבי יּלחם להּלחם, רׁשע אֹותֹו יבא 'אם .אמר: »«ƒ¿≈∆ְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

(ã)åéøàeö-ìò ìtiå eä÷açéå Búàø÷ì åNò õøiå©¨̧¨¥¨³¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈
÷Léåeä:ekáiå ©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ©¦§«

i"yx£e‰˜aÁÈÂ∑ מׁשּתחוה ׁשראהּו רחמיו נתּגלּגלּו «¿«¿≈ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
הּללּו הׁשּתחואֹות ויׁש∑e‰˜MiÂ.ּכל עליו, נקּוד ְֲִַַָָָ«ƒ»≈ְֵָָָ

ׁשּדרׁשּו יׁש ּד'ספרי': ּבבריתא הּזה ּבּדבר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹולקין
לּבֹונקּדה  ּבכל נׁשקֹו ׁשּלא לֹומר אמר (ב"ר)זֹו, . ְְְִֶַַָָָָֹֻ

ׁשעׂשו  ּבידּוע היא, 'הלכה ּבןֿיֹוחאי: ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָרּבי
ׁשעה  ּבאֹותּה רחמיו ׁשּנכמרּו אּלא ליעקב, ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹׂשֹונא

לּבֹו' ּבכל רבה)ּונׁשקֹו .(בראשית ְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr k zegiy ihewl)

הּזה ּבּדבר חֹולקין ד)ויׁש לג, ּכדי (רש"י זֹו לׁשֹון נקט רׁש"י ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
הּקׁשי  ּכבד מּבחינת 'ׁשקּולים' הּפרּוׁשים ׁשּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹללּמדנּו
ׁשני', ּו'פרּוׁש ראׁשֹון' 'ּפרּוׁש ּכאן אין מהם; אחד ּבכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּיׁשנֹו
הראׁשֹון  ּבּפרּוׁש הּקׁשי ׁשּכן, ׁשקּולים. ּפרּוׁשים ׁשני ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאּלא

מתאים ׁשאינֹו ללהמׁשהּוא יהי "אחי ("וּיבּכּו", הּסּפּור ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ
והּקׁשי  אּתי"). אׁשר העם מן עּמ נא "א ּציגה ,"ל ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹאׁשר

מתאים ׁשאינֹו הּוא הּׁשני ("ואהרגה לתחּלתּבּפרּוׁש הּסּפּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
ּבׂשנאתֹו"). "עֹודּנּו אחי", יעקב ְְֲִִֶֶַָָֹאת

(ä)íéãìéä-úàå íéLpä-úà àøiå åéðéò-úà àOiå©¦¨´¤¥À̈©©³§¤©¨¦Æ§¤©§¨¦½
ä øîàiå Cl älà-éî øîàiåíéýìû ïðç-øLà íéãìé ©−Ÿ¤¦¥´¤¨®©Ÿ©¾©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−

:Ecáò-úà¤©§¤«
i"yx£Cl ‰l‡ŒÈÓ∑ אּלה .ׁשּל?להיֹות מי ƒ≈∆»ְְִִֵֶֶ

ß elqk f"h iriax mei ß

(å):ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨

(æ)óñBé Lbð øçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬¥²
:eåçzLiå ìçøå§¨¥−©¦§©«£«

‡˙‡א  ÂNÚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ·˜ÚÈ Û˜Êe¿««¬…≈ƒ«¬»¿»≈»¬»
ÏÚ ‡ia ˙È ‚ÈlÙe ÔÈ¯·b ‰‡Ó Úa¯‡ dnÚÂ¿ƒ≈«¿«¿»À¿ƒ«ƒ»¿«»«

:‡˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ÏÚÂ ÏÁ¯ ÏÚÂ ‰‡Ï≈»¿«»≈¿««¿≈¿≈»»

ÈÂ˙ב  ÔÈ‡Ó„˜ Ô‰Èa ˙ÈÂ ‡˙ÈÁÏ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿≈»»¿»¿≈≈«¿»ƒ¿»
ÛÒBÈ ˙ÈÂ ÏÁ¯ ˙ÈÂ ÔÈ‡¯˙a ‡‰·e ‰‡Ï≈»¿»»«¿»ƒ¿»»≈¿»≈

:ÔÈ‡¯˙a«¿»ƒ

Ú·Lג  ‡Ú¯‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰ÈÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰Â¿¬«√»≈¿ƒ««¿»¿«
) „Ú d·¯˜Ó „Ú ÔÈÓÊ נ"י˙ÂÏ:È‰eÁ‡ ( ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈«¿«¬ƒ

ÏÚד  ÏÙe dÙt‚Â d˙eÓc˜Ï ÂNÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«»≈¿«¿≈¿««
:BÎ·e d˜LÂ d¯‡e«̂¿≈¿«¿≈¿

ia‡ה  ˙ÈÂ ‡ÈL ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»¿«»¿»¿«»
˙È ÈÈ ÒÁ Èc ‡ia ¯Ó‡Â CÏ ÔÈl‡ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»ƒ≈»«¬«¿«»ƒ»¿»»

:Cc·Ú«¿»

È‚Òe„‡:ו  Ô‰È·e ÔÈp‡ ‡˙ÈÁÏ ˙·È¯˜e¿ƒ«¿≈»»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»

Ôkז  ¯˙·e e„È‚Òe ‡‰·e ‰‡Ï Û‡ ‡·È¯˜e¿ƒ»«≈»¿»»¿ƒ»«≈
:e„È‚Òe ÏÁ¯Â ÛÒBÈ ·È¯¿̃≈≈¿»≈¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`Ed iM `xFAd Dxq`e d`nhp `idW¤¦¦§§¨©£¨¨©¥¦
oi` df ciB iM dfA cFq `vnze ,rcFId©¥©§¦§¨¨¤¦¦¤¥

iM dRlTd zpigal oniq `Ede mrh FA©©§¦¨¦§¦©©§¦¨¦
,EPOn dXcw dxwrPW oeiM mrh DA oi ¥̀¨©©¥¨¤¤¤§¨§ª¨¦¤

xTrdW `N` xnFl mihWR dfA Wie§¥¨¤§¨¦©¤¨¤¨¦¨
:iYazMW FnM` dxez §¤¨©§¦



סט glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h iriax meil inei xeriy
i"yx£ÏÁ¯Â ÛÒBÈ Lb∑ לפני נּגׁשֹות האּמהֹות ּבכּלן, ƒ«≈¿»≈ְְִִִֵָָָָֻ

'אּמי  אמר: לפניה, נּגׁש יֹוסף ּברחל, אבל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּבנים.
אעמד  רׁשע, אֹותֹו עיניו ּבּה יתלה ׁשּמא ּתאר, ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹיפת

יֹוסף  זכה מּכאן ּבּה'. מּלהסּתּכל ואעּכבּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכנגּדּה
עין  "עלי ."לברּכת ְְֲִִֵַָ

(ç)ézLât øLà äfä äðçnä-ìk Eì éî øîàiå©¾Ÿ¤¦¬§²¨©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦
:éðãà éðéòa ïç-àöîì øîàiå©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰Án‰ŒÏk EÏ ÈÓ∑ אׁשר הּמחנה ּכל מי ƒ¿»««¬∆ֲֲִֶֶַַָ
ּופׁשּוטֹו,ּפגׁשּתי  .?ל הּוא לּמה ּכלֹומר: ,ׁשּל ׁשהּוא ְְְְְִֶֶַַָָָ

ׁשל  ּכּתֹות ּומדרׁשֹו: הּמנחה. מֹוליכי על מקרא: ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל
ּפגע  אנׁשיו מלאכים ואת אֹותֹו ּדֹוחפין ׁשהיּו , ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָ

להם: אֹומרים והם אּתם'? מי 'ׁשל להם: ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָואֹומרים

אֹומרים: ואּלּו הּכּו', 'הּכּו, אֹומרים: והן עׂשו', ְְְְִִֵֵֵֶַַָ'ׁשל
עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', יצחק ׁשל ּבנֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ'הּניחּו,
עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', אברהם ׁשל ּבנֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ'ּבן

מּׁשּל ּכן, 'אם להם: אֹומרים הּוא', יעקב ׁשל נּו'אחיו ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.אּתם' ֶַ

(è):Cì-øLà Eì éäé éçà áø éì-Lé åNò øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´¨®¨¦¾§¦¬§−£¤¨«
i"yx£CÏŒ¯L‡ EÏ È‰È∑ הֹודה הּברכֹות ּכאן על .(ב"ר)לֹו ¿ƒ¿¬∆»ְַַָָָ

(é)éðéòa ïç éúàöî àð-íà àð-ìà á÷òé øîàiåE ©Ÿ́¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½
éðô éúéàø ïk-ìò ék éãiî éúçðî zç÷ìåúàøk E §¨«©§¨¬¦§¨¦−¦¨¦®¦´©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ

:éðöøzå íéýìû éðt§¥¬¡Ÿ¦−©¦§¥«¦
i"yx£‡ŒÏ‡∑ נא לי אל È˙‡ˆÓ.ּכן ּתאמר ‡ŒÌ‡ «»ִֵַַָֹƒ»»»ƒ

È˙È‡¯ ÔkŒÏÚ Èk È„iÓ È˙ÁÓ zÁ˜ÏÂ EÈÈÚa ÔÁ≈¿≈∆¿»«¿»ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ«≈»ƒƒ
'B‚Â EÈÙ∑ על מנחתי, ׁשּתקּבל ל והגּון ּכדאי ּכי »∆¿ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

ּפני ראיתי לי אׁשר חׁשּובין והן ,,הּמלא ּפני ּכראּית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
על ׁשראיתי  לי למחל ׁשּנתרּצית על ועֹוד, .ׁשּל ׂשר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיתירא  ּכדי ?הּמלא ראּית לֹו הזּכיר ולּמה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻסרחני.

לֹו יכל איני ונּצֹול, הּמלאכים 'ראה ויאמר: ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהימּנּו
לי ∑Èˆ¯zÂ.מעּתה' 'רצֹון',נתּפּיסּת ּכל וכן ֵַָ«ƒ¿≈ƒְְְִִֵַַָָָ

ּבלע"ז. אפיצומנ"ט ּפּיּוס, לׁשֹון כב)ׁשּבּמקרא (ויקרא ְְְִִֶַַַָ
לכם", יהיה לרצֹון לא לפּיס "ּכי ּבאֹות הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

וכן  י)ּולרּצֹות, יֹודעים (משלי רצֹון", ידעּון צּדיק "ׂשפתי ְְְְְִִִֵֵֵַַָ
ּולרּצֹות  .לפּיס ְְֵַַ

ÈÚ¯Ú˙ח  Èc ÔÈ„‰ ‡˙È¯LÓ Ïk CÏ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»»»«¿ƒ»»≈ƒ¬»ƒ
:ÈBa¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»»«¬ƒ¿≈≈ƒƒ

‡ˆÁÏט  ÈÁ‡ ÈbÒ ÈÏ ˙È‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒƒ«ƒ»ƒ«¿«
:CÏÈ„a¿ƒ»

¯ÔÈÓÁי  ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ eÚ·a ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
Ôk ÏÚ È¯‡ È„È ÔÓ Èz·¯˜z Ïa˜˙e CÈÈÚa¿≈»¿«≈ƒ¿À¿ƒƒ¿ƒ¬≈«≈
˙ÈÚ¯˙‡Â ‡i·¯·¯ Èt‡ eÊÈÁk CÈt‡Ï ÔepzÊÁ¬ƒƒ¿«»¿≈«≈«¿¿«»¿ƒ¿¿≈

:ÈÏƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå éì Lé åNò øîàiå (èKixv ©Ÿ¤¥¨¤¦§¨¦
xg` ig` xnFl Kxvd dOl zrcl̈©©¨¨ª§©©¨¦©©
Fl did cFre ,xAcn did FOrW¤¦¨¨§©¥§¨¨
rvn`A `l xEACd zNgzA DniCwdl§©§¦¨¦§¦©©¦Ÿ§¤§©

:mixaCd©§¨¦
ïëàm` KxCd df lr `Ed eUr zpEM ¨¥©¨©¥¨©¤©¤¤¦

ax il Wi oEkn dY` iz`pd cvl§©£¨¨¦©¨§©¥¤¦¨
Lnvr z`pdl m`e ,dfl Kixv ipi`e§¥¦¨¦§¤§¦©£¨©©§§
FnM Lil` iAl axwzIW icM oEkn dY ©̀¨§©¥§¥¤¦§¨¥¦¦¥¤§
Ll idi ig` og `vnl FxnF`A dNBW¤¦¨§§¦§Ÿ¥¨¦§¦§
`idW LzF` izad` xMi `l 'iR 'Fbe§¥Ÿª©©£¨¦§¤¦
Lzgpn xifgY m` `N` deg`d cvl§©¨©§¨¤¨¦©£¦¦§¨§
bdpzn ip`X dn iM d`xi df zlEGW¤©¤¥¨¤¦©¤£¦¦§©¥
,dgpOd cvl `N` Fpi` deg`A LOr¦§§©§¨¥¤¨§©©¦§¨
didY 'iR ig` aEzMd xErW `Ed dfe§¤¦©¨¨¦¥¦§¤
didi m` ig`A LzF` wifgn ip`W xMp¦¨¤£¦©£¦§§¨¦¦¦§¤

:'Fbe Lli dxez §§

.'Bâå éúàöî àð íà àð ìà (éKixv ©¨¦¨¨¨¦§¨¦
'a `p xnFl Kix`d dOl zrcl̈©©¨¨¤¡¦©¨

nrR:mi §¨¦
ïëàKxCd df lr `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨©¤©¤¤

md zn` eixaCW aiWdl `A iM¦¨§¨¦¤§¨¨¡¤¥
gTi `l m` deg` zCn xMi xzFIW¤¥ª©¦©©§¨¦Ÿ¦©
oM xaCd did izni` la` xaC EPOn¦¤¨¨£¨¥¨©¨¨©¨¨¥
`iadW xg` dYr `l K` `iadW mcwŸ¤¤¥¦©Ÿ©¨©©¤¥¦
`Ede ,Fl Dxifgdl iE`x oi` dgpOd Fl©¦§¨¥¨§©£¦¨§
xg` dYr WExR `p l` FxnF`§©¨¥©¨©©
iz`vn `p m` dgpOd Ll iz`adW¤¥¥¦§©¦§¨¦¨¨¨¦
zFUrl siqFY eig`l g`M ipYad`e og¥©£©§¨¦§¨§¨¦¦©£
dfle ,icIn izgpn gTYW cqg iOr¦¦¤¤¤¦©¦§¨¦¦¨¦§¨¤
,e"`e ztqFzA Ygwle xnFl wCwC¦§¥©§¨©§¨§¤¤¨
ot` didYW 'iR oM lr iM FxnF`e§§¦©¥¥¤¦§¤Ÿ¤
`N` deg`A iOr bdpzdl `l dgpOd©¦§¨Ÿ§¦§©¥¦¦§©§¨¤¨
`NW milFcBd ipR milAwnd hRWnM§¦§©©§©§¦§¥©§¦¤Ÿ

Kixv dfle ,mwix mdipR E`xi¥¨§¥¤¥¨§¨¤¨¦
ciBi df zlEGW izgpn zgwl zFSxzdl§¦§©¨©©¦§¨¦¤©¤©¦

:dAgde oFvxd zEIMtd©§¦¨¨§©¦¨
íàålW FpFdn hirni `NW zWWgl §¦©£¨©¤Ÿ©§¦¥¤

midl` ippg iM xn` dfl awri©£Ÿ¨¤¨©¦©©¦¡Ÿ¦
oEkIW ilE` lk FxnF` 'iR .lk il Wi ike§¦¤¦Ÿ¥§Ÿ©¤§©¥
Dpi` Fl `iadW dgpOd iM xnFl©¦©¦§¨¤¥¦¥¨
Fl ozPW xg`e eiqkpA dvxR zvxtn©§¤¤¦§¨¦§¨¨§©©¤¨©
eiqkp mixMp dgpnA Fl ozPX dn©¤¨©§¦§¨¦¨¦§¨¨
`lA zEnlWA mNM mcTn Eid xW`M©£¤¨¦Ÿ¤ª¨¦§¥§Ÿ

:oade xFqgn©§§¨¥
ãBòzpigA `EdW lM FxnF`A fnxi¦§Ÿ§§Ÿ¤§¦©

Ff dpigaE ,lM z`xwPW dXcTd©§ª¨¤¦§¥Ÿ§¦¨
oFxQgd oi` mc`A zbVn didYWM§¤¦§¤ª¤¤¨¨¨¥©¦¨
,Fnvrn mlWp xqgde mWx dUFr¤Ÿ¤§¤¨¥¦§¨¥©§
mlWp xqgdW lFgM l`xUi zMxakE§¦§©¦§¨¥©¤¤¨¥¦§¨
`"n) cFq `Ede .lM zMxA `ide Fnvrn¥©§§¦¦§©Ÿ§



glyieע zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h iriax meil inei xeriy

(àé)éðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦
:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå íéýìû¡Ÿ¦−§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«

i"yx£È˙Î¯a∑ ראּית על הּבאה זֹו מנחה מנחתי, ƒ¿»ƒְְְִִִִַַַָָָָ
וכל  ׁשלֹום, לׁשאלת אּלא ּבאה אינּה ולפרקים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּפנים,

ּכגֹון: ּפנים, לראּית ׁשהיא מז)ּברכה יעקב (לקמן ויבר" ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
יח)אתּֿפרעה", ב ּדסנחריב,(מלכים ּברכה" אּתי "עׂשּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

ח)וכן  ב מל"ל (שמואל ּדתֹועי ּולברכֹו" לׁשלֹום לֹו ׁשאל ְְְְְְִִֵֶֶָָֹ
ּבלע"ז  ׁשּקֹורין הן, ׁשלֹום ּברּכת לׁשֹון ּכּלם ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻחמת,

שלו"ד  מו"ן ּברכתי, זֹו אף ‰·‡˙.שלודא"ר. ¯L‡ ְִִַָ¬∆À»

CÏ∑ יגעּתי ואני ּבּה, טרחּת ׁשּבאה לא עד להּגיעּה »ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
רבא)ליד לפי ∑ÈpÁ.(בראשית מדּגׁשת ראׁשֹונה נּו"ן ְְָ««ƒְְִִֶֶָֻ

לֹומר: לֹו ׁשהיה נּוני"ן, ׁשּתי ּבמקֹום מׁשּמׁשת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהיא
והּׁשליׁשית  נּוני"ן, ׁשּתי ּבלא 'חנן' ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ'חננני',

"זבדני" "עׂשני", ּכמֹו: ּכל ∑ÏÎŒÈÏŒLÈ.לׁשּמּוׁש, ְְְִִִַַָָ∆ƒ…ָ
יֹותר  רב", לי "יׁש ּגאוה: ּבלׁשֹון ּדּבר ועׂשו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָסּפּוקי.

צרּכי  מּכדי .ויֹותר ְְְִִֵֵָ

(áé):Ecâðì äëìàå äëìðå äòñð øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈§¤§¤«
i"yx£‰ÚÒ∑,ׁשמע ּכמֹו: ׁשהּוא סלחה', 'ׁשמעה, ּכמֹו ƒ¿»ְְְְְִֶַָָָ

ּבּתבה  יסֹוד והּנּו"ן נּסע, ּכמֹו: "נסעה" ּכאן, אף .סלח. ְְְְְִִֵַַַַַָָָ
ליעקב  אמר עׂשו ,'וניה 'נטל אּונקלֹוס: ׁשל :ותרּגּום ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

'ונל מּכאן Ec‚Ï.'נּסע ‰ÎÏ‡Â∑ טֹובה ,ל ּבׁשוה ְִִֵֵַָ¿≈¿»¿∆¿∆ְְֶָָ
ּכאׁשר  לאט ללכת מהלכּתי ימי ׁשאארי ,ל אעׂשה ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָזֹו

ל ּבׁשוה ,"לנגּד" וזהּו ,צרי .אּתה ְְְְְִֶֶֶֶַָָָ

(âé)ïàväå íékø íéãìéä-ék òãé éðãà åéìà øîàiå©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³Ÿ¥̧©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ
:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãe éìò úBìò ø÷aäå§©¨−̈¨´¨¨®§¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ

i"yx£ÈÏÚ ˙BÏÚ∑ מּטלֹות עלֹות, ׁשהן והּבקר הּצאן »»»ְֵֶַַָָָָֹֻ
לאט  לנהלן לׁשֹון:∑BÏÚ˙.עלי עֹולליהן, מגּדלֹות ְְֲַַַָָ»ְְְְֵֶַ

ב) ויֹונק",(איכה סה)"עֹולל ימים",(ישעיה ו)"עּול א (שמואל ְִֵֵָ
אנפיטי"ׁש ּבלע"ז עלֹות", ּפרֹות Ìe˜Ù„e."ׁשּתי ְְֵַַָָ¿»

„Á‡ ÌBÈ∑) אחד יֹום ידּפקּום ּבמרּוצה )ואם ּבּדר ליּגעם ∆»ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
הּצאן" ּכל ה)ּכמֹו:∑Ìe˜Ù„e."ומתּו השירים "קֹול (שיר ֵַָָֹ¿»ְ

ּבּדלת  נֹוקׁש ּדֹופק", .ּדֹודי ִֵֵֶֶַ

(ãé)éhàì äìäðúà éðàå Bcáò éðôì éðãà àð-øáòé©«£¨¨¬£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À
ãò íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä ìâøì§¤̧¤©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²

:äøéòN éðãà-ìà àáà-øLà£¤¨¬Ÿ¤£Ÿ¦−¥¦«¨
i"yx£È„‡ ‡Œ¯·ÚÈ∑ עבר ,הליכת ימי ּתארי אל «¬»»¬…ƒְְֲֲֲִִֵַַָֹ

ּדרּכ ּתתרחק ּכפי אם ה"א ∑‡˙Ï‰‰.ואף אתנהל, ְְְְְִִִֵַַַ∆¿«¬»ְֵֵֶַ
אׁשמעה  ארדה, ּכמֹו: ׁשּלי,∑Èh‡Ï.יתרה, לאט ְְְְְֵֵֶָָָ¿ƒƒְִֶַ

נחת, ח)לׁשֹון לאט",(ישעיה יח)"ההֹולכים ב "לאט (שמואל ְְְְִַַַַַ
מׁשּמׁשת, ואינּה היסֹוד מן הּלּמ"ד "לאּטי", לּנער". ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלי

ׁשּלי' נחת ‰Î‡Ïn‰.'אתנהל Ï‚¯Ï∑צר לפי ְִֵֶֶַַַ¿∆∆«¿»»ְִֶֹ
הּמּטלת  הּמלאכה רגלי להֹוליהליכת Ï‚¯Ïe.עלי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ¿∆∆

ÌÈ„ÏÈ‰∑ליל יכֹולים ׁשהם רגליהם, Ú„.לפי «¿»ƒְְְִִֵֵֵֵֶֶַ«
‰¯ÈÚN È„‡ŒÏ‡ ‡·‡Œ¯L‡∑,הּדר לֹו הרחיב ¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»ְִִֶֶַ

'אם  אמר: סּכֹות, עד אּלא ללכת ּדעּתֹו היה ְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא
והּוא  אצלֹו', ּבֹואי עד ימּתין רעה, לי לעׂשֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָּדעּתֹו

.הל ׁשּנאמר (ב"ר)לא הּמׁשיח, ּבימי ?יל ואימתי ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
כ"א) א הר (עובדיה את לׁשּפט צ ּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו :ְְְִִִִֶַַָֹ

ּומד  רּבים עׂשו". - זֹו לפרׁשה יׁש אּגדה, .רׁשי ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 955 'nr `"g n"cyz 'zeiecreezd - mgpn zxez' itÎlr)

?`alÎcizrl "ipFc`" eUrl E`xwi rECn©©¦§§§¥¨£¦¤¨¦¨Ÿ

ׂשעירה" אדֹוני אל אבֹוא אׁשר "עד הּפסּוק יד)על ,(לג, ֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
ועלּו ׁשּנאמר, הּמׁשיח. ּבימי ,יל "ואימתי רׁש"י ְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּפירׁש

עׂשו". הר את לׁשּפֹוט צּיֹון ּבהר ְְִִִִֵֶַַָמֹוׁשיעים
מּדּוע  ואם־ּכן לעתיד־לבא, רק יקּוים זה ענין הרי לעּין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹויׁש

‡¯Èיא  CÏ ˙‡È˙Bz‡c Èz·¯˜z ˙È ÔÚk Ïa«̃≈¿«»ƒ¿À¿ƒ¿ƒƒ«»¬≈
‡lÎ ÈÏ ˙È‡ È¯‡Â ÈÈ (Ì„˜) ÈÏÚ ÌÈÁ«̄ƒ¬«√»¿»«¬≈ƒƒ…»

:ÏÈa˜Â da Û˜˙‡Â¿«¿≈≈¿«ƒ

CÏ·˜Ï:יב  C‰È‡Â C‰ÈÂ Ïh ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿≈»¿≈«¿»¿»

¯ÔÈÎÈkיג  ‡i˜È È¯‡ Ú„È ÈBa¯ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒƒ¿«¬≈»¿«»«ƒƒ
„Á ‡ÓBÈ Ôe˜BÁ„e ÈÏÚ ‡z˜ÈÓ È¯B˙Â ‡ÚÂ¿»»¿≈≈ƒ¿»»»¿ƒ»«

:‡Ú Ïk Ôe˙eÓÈÂƒ»»»

‡„a¯יד  ‡‡Â dc·Ú Ì„˜ ÈBa¯ ÔÚk ¯aÚÈ¿ƒ«¿«ƒƒ√»«¿≈«¬»¡«≈
‡i˜È Ï‚¯Ïe ÈÓ„˜ È„ ‡z„·BÚ Ï‚¯Ï ÁÈa¿ƒ«¿∆∆«¿»ƒ√»«¿∆∆»¿«»

:¯ÈÚNÏ ÈBa¯ ˙ÂÏ ÏBÚ‡ Èc „Ú«ƒ≈¿«ƒƒ¿≈ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dn oIre .dzlk `l gnTd cM (f"i©©¤©Ÿ¨¨¨§©¥©
,mlW awri `aIe (g"i) wEqRA iYWxRX¤¥©§¦©¨©¨Ÿ©£Ÿ¨¥
mdxa` zFa`d lM DA Ekf Ff dkxaE§¨¨¨¨¨¨¨©§¨¨

(.f"n a"a) lM awri lMn wgvi lMA©Ÿ¦§¨¦Ÿ©£ŸŸ
mrh aEh ozFp dYrnE .DcFq dfe§¤¨¥©¨¥©©
ippg iM 'Fbe izkxA z` `p gw FxnF`A§§©¨¤¦§¨¦§¦©©¦

mlWp xqgPde lk il Wi ike midl ¡̀Ÿ¦§¦¤¦Ÿ§©¤§¨¦§¨
:Fnvrn`i dxez ¥©§



עי glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h iriax meil inei xeriy
יהיה  לא הּמׁשיח ּבימֹות הרי "אדֹוני", ּבׁשם עׂשו ּכאן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנקרא

ליעקב? "אדֹון" ְֲֵַָָֹעׂשו
ּבזה: הּביאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

יׁש ּביֹותר, ּופחּותים ּגׁשמּים ּדברים ּגם ׁשּבעֹולם, ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
למּטה  נמצא ׁשהּדבר ּככל ואדרּבה, קדּוׁשה. ניצֹוץ ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָּבהם
מּמקֹום  הּוא ׁשּבֹו הּקדּוׁשה ׁשּניצֹוץ מֹורה זה הרי יֹותר, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּטה
למּטה  יֹורד ּביֹותר הּגבֹוּה "ּכל הּידּוע ּכהּכלל יֹותר. ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָעליֹון

מקומות)יֹותר" ובכמה א. לז, שלח ג. לד, אמור תורה' 'לקוטי (ראה ֵ
הּתחּתֹון  ּבּמקֹום ונעלם מּוסּתר הּניצֹוץ הּגלּות, ׁשּבזמן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

לּכל. ּגלּוי ְֵַָֹואינֹו
מן  אעביר הּטּומאה רּוח "ואת ּכאׁשר הּמׁשיח, ּבימֹות ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָא

ב)הארץ" יג, אזי (זכריה וההסּתרים, ההעלמֹות ּכל ויבּוטלּו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
הּקדּוׁשה. ניצֹוצֹות ּכל ְְִִַַָָיתּגּלּו

הּניצֹוץ  הרי יֹותר למּטה נמצא ׁשהּדבר ׁשּככל הּנ"ל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָועל־ּפי
הּוא  ּגבֹוּה - הרׁשע ׁשּבעׂשו ׁשהּניצֹוץ נמצא יֹותר, נעלה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבֹו

ְֵּביֹותר.
ׁשאז  מּפני "אדֹוני" לעׂשו יקראּו הּמׁשיח" "ּבימי ּדוקא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָולכן,

ּביֹותר. הּוא ׁשּנעלה ׁשּבֹו, הּניצֹוץ ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַּיתּגּלה

(åè)ézà øLà íòä-ïî Enò àp-äâévà åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈©¦«¨¨´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®
:éðãà éðéòa ïç-àöîà äf änì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰f ‰nÏ ¯Ó‡iÂ∑זֹו טֹובה לי לּה?ּתעׂשה צרי ‡„È.ׁשאיני ÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡∑ לי ּתׁשּלם ולא «…∆»»∆ֲִִִֵֶֶַָָָ∆¿»≈¿≈≈¬…ƒְְִֵַֹ
ּגמּול  ׁשּום .עּתה ְַָ

(æè):äøéòN Bkøãì åNò àeää íBia áLiå©Á̈¨Á©¸©¬¥¨²§©§−¥¦«¨
i"yx£Bk¯„Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ÌBia ·LiÂ∑(ב"ר) עׂשו «»»««≈»¿«¿ֵָ

מאצלֹו נׁשמטּו עּמֹו, ׁשהלכּו איׁש מאֹות וארּבע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלבּדֹו.
אחד  ּבימי אחד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? להם ּפרע והיכן . ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר  ל)ּדוד, א נער (שמואל איׁש מאֹות ארּבע אם "ּכי ְֱִִִִֵֶֶַַַַַָ
הּגמּלים  על רכבּו ."אׁשר ְְֲִֶַַַָ

(æé)äNò eäð÷îìe úéa Bì ïáiå äúkñ òñð á÷òéå§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤−¨®¦§¦§¥̧Æ¨¨´
:úBkñ íB÷nä-íL àø÷ ïk-ìò úkñª½Ÿ©¥²¨¨¬¥«©¨−ª«

i"yx£˙Èa BÏ Ô·iÂ∑(יז חדׁש(מגילה י"ח ׁשם וחרף ׁשהה קיץ, קיץ : – סּכֹות חרף, – ּבית קיץ, – סּכֹות .וקיץ, «ƒ∆»ƒְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻֻ

(çé)ïòðk õøàa øLà íëL øéò íìL á÷òé àáiå©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©
òä éðt-úà ïçiå íøà ïctî Bàáa:øé §Ÿ−¦©©´£¨®©¦−©¤§¥¬¨¦«

i"yx£ÌÏL∑ּבגּופֹו מּצלעתֹו.ׁשלם ׁשּנתרּפא לג), (שבת »≈ְְְִִֵֵֶַַָָ
ּדֹורֹון. אֹותֹו מּכל ּכלּום חסר ׁשּלא ּבממֹונֹו, ְְִֵֶַָָָָֹׁשלם

לבן  ּבבית ּתלמּודֹו ׁשכח ׁשּלא ּבתֹורתֹו, ÈÚ¯.ׁשלם ְְְֵֵֶַַָָָָָֹƒ
ÌÎL∑וכמֹוהּו לעיר, א)ּכמֹו ּבית (רות ּבֹואנה "עד ¿∆ְְְִֵַָָָ

‡¯Ì.לחם" ÔctÓ B‡·a∑:לחברֹו האֹומר ּכאדם ֶָ¿…ƒ««¬»ְֲֵֵַָָָ
ּכאן: אף ׁשלם', ּובא אריֹות ׁשּני מּבין ּפלֹוני ְֲִִִֵֵֵַָָָָָָ'יצא
לֹו ׁשּנזּדּוגּו ּומעׂשו מּלבן ארם, מּפּדן ׁשלם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹוּיבא

ּבּדר. ֶֶַ

nÚ‡טו  ÔÓ CnÚ ÔÚk ˜BaL‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿¿«ƒ»ƒ«»
ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ÈnÚcƒƒƒ«¬«¿»¿««¿««¬ƒ¿≈≈

:ÈBaƒ̄ƒ

ÈÚNÏ¯:טז  dÁ¯‡Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ·˙Â¿«¿»«≈»¿»¿≈¿≈ƒ

Èa˙‡יז  dÏ ‡·e ˙BkÒÏ ÏË ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿À¿»≈≈»
‡ÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔlËÓ „·Ú d¯ÈÚ·ÏÂ¿ƒ¿ƒ≈¬«¿«»«≈¿»¿»

:˙BkÒ ‡¯˙‡„¿«¿»À

Ècיח  ÌÎL„ ‡z¯˜ ÌÈÏL ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ
‡¯Le Ì¯‡c ÔctÓ d˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈ƒ«««¬»¿»

:‡z¯˜ (Èt‡) Ï·˜Ï»√≈«≈«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå àöîà äæ änì (åèdOl 'iR ¨¨¤¤§¨§¥¨¨
hxtA FOr Fzad` biltn `Ed©§¦©£¨¦¦§¨
FOr cinzIW xgFA `Ed xzFi ,df¤¥¥¤©§¦¦
`Ede df Fl zFUrn cizrl og zE`ivn§¦¥¤¨¦¥£¤§
oFWl ipc` ipirA og `vn` FxnF`§¤§¨¥§¥¥£Ÿ¦§

:cizrfh dxez ¨¦
.äúkñ òñð (æéDnW z`ixw mrhe 'iR ¨©ªŸ¨¥§©©§¦©§¨

dUr EdpwnNW liaWA dzMqªŸ¨¦§¦¤§¦§¥¨¨
f`W zFMql xn` `le 'Fbe oM lr zFMqª©¥§§Ÿ¨©§ª¤¨
z`xwp dzid awri `A mcTW oiaŸ¦¤Ÿ¤Ÿ©£Ÿ¨§¨¦§¥

ike xn`Y m`e ,`Ed ok `le zFMqª§Ÿ¥§¦Ÿ©§¦
`xwi dMq awri mW dUrW liaWA¦§¦¤¨¨¨©£Ÿª¨¦§¨
Wcg xaC dUr iM ilE` ,oM mFwOl©¨¥©¦¨¨¨¨¨¨
ok dUr `NX dn dpwOd lr FzlngA§¤§¨©©¦§¤©¤Ÿ¨¨¥
iEPWlE zFndAl dMq oikIW mcw mc`̈¨Ÿ¤¤¨¦ª¨©§¥§¦

:eilr mFwOd `xw Wcggi dxez ¨¨¨¨©¨¨¨
.íìL á÷òé àáiå (çézrcl Kixv ©¨Ÿ©£Ÿ¨¥¨¦¨©©

EpizFAxe mlW FxnF`A FzpEM dn©©¨¨§§¨¥§©¥
Kixv cFr .zFWxC Exn` (:bl zAW) l"f©¨¨§§¨¨¦
mx` oCRn FxnF`A aEzMd zpEM zrcl̈©©©¨©©¨§§¦©©£¨

'iR l"f i"Xxe ,dfA oEknd rEci oi ¥̀¨©©§ª¨¨¤§©¦¥
xace .eixaC oIri 'Eke xnF`d mc`M§¨¨¨¥§§ª©§¨¨§¨¨

:mincFTd mixERQn `Ed rEci df¤¨©¦¦¦©§¦
ïëàdn iM aEzMd ricFi iM d`xp ¨¥¦§¤¦¦©©¨¦©

Epia` awri eiqkPn xQgX¤¦¥¦§¨¨©£Ÿ¨¦
'd milWd eUrl ozp xW` dgpOA©¦§¨£¤¨©§¥¨¦§¦
oCRn `iadW eiqkPn xQgW FpFxqg¤§¤¦¥¦§¨¨¤¥¦¦©©
'Fbe mlW awri `aIe FxnF` `Ede ,mx £̀¨§§©¨Ÿ©£Ÿ¨¥§

'iR 'Fbe oCRn F`aAmiqkpA mlW §Ÿ¦©©§¥¨¥¦§¨¦
dMPW mbde ,mx` oCRn F`FA xErWM§¦¦©©£¨©£©¤¦¨
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(èé)Bìäà íL-äèð øLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨«¢½
:äèéN÷ äàîa íëL éáà øBîç-éða ãiî¦©¬§¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«

i"yx£‰ËÈN˜∑.'קׂשיטה למעה, קֹורין היּו הּים לכרּכי 'ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר 'חּורפן',(מעה, ותרּגּומֹו: ¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּסֹוחר"טֹובים, "עֹובר ּכגֹון: מקֹום, ּבכל .)חריפים ְְֲִִִֵֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr dk zegiy ihewl)

קׂשיטה ּבמאה . . הּׂשדה חלקת את יט)וּיקן לׁשאל,(לג, יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
"חמּׁשה  ולא (מעה), קׂשיטה" "מאה הּכתּוב נקט ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹמּדּוע
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש מעֹות). עׂשרים יׁש ּבׁשקל (ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשקלים"
חלקת  את לקנֹות יעקב היה ּצרי מה לׁשם קׁשה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלכאֹורה

קצר  לזמן ּבׁשכם והתעּכב אביו, לבית ּבדרּכֹו היה והרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׂשדה,
ארץ  חּבת מּתֹו היתה ׁשהּקנּיה הּכתּוב, מתרץ לכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבלבד?
וׁשּלם  ׂשדה חלקת ּבּה קנה אליה ּכניסתֹו עם מּיד – ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקדׁש

מטּבעֹות ּבמאה ּכתכׁשיטים.חׁשּובֹות עליה הּמׁשּמׁשֹות , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

(ë):ìàøNé éýìû ìû Bì-àø÷iå çaæî íL-áviå©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ Ï‡ BÏŒ‡¯˜iÂ∑ ׁשהּמזּבח לא «ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ְִֵֶַַֹ
הּקדֹוׁשֿ ׁשהיה ׁשם על אּלא יׂשראל", "אלהי ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹקרּוי
ׁשם  על הּמזּבח ׁשם קרא והּצילֹו, עּמֹו ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּברּוֿהּוא
הּׁשם, ּבקריאת נזּכר מקֹום ׁשל ׁשבחֹו להיֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּנס
הּוא  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, הּוא אל, ׁשהּוא מי ְִֵֶַַָָּכלֹומר:

ׁשּׁשמי  לי ּבמׁשה יׂשראל לאלהים מצינּו וכן יז). (שמות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ

אּלא  ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא נּסי", ה' ׁשמֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ"וּיקרא
ׁשל  ׁשבחֹו להזּכיר הּמזּבח ׁשם קרא הּנס ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָעל
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו נּסי'. הּוא 'ה' ְְִִֵַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

'אל' ליעקב קראֹו יח)ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ודברי (מגילה , ְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
לכּמה  מתחּלקים סלע", יפצץ "ּוכפּטיׁש ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹּתֹורה

ּבאתי  מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ליּׁשב ואני  .טעמים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ß elqk f"i iying mei ß

ãì(à)á÷òéì äãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈§©«£®Ÿ
:õøàä úBðáa úBàøì¦§−¦§¬¨¨«¤

i"yx£‰‡ÏŒ˙a∑יציאתּה ׁשם על אּלא יעקב, ּבת ולא «≈»ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ
היתה, יצאנית היא ׁשאף "ּבתֿלאה", (ב"ר)נקראת: ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ל)ׁשּנאמר: לקראתֹו".(לעיל לאה הּמׁשל:("וּתצא מׁשלּו ועליה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכבּתּה .)ּכאּמּה, ְְִִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dl zegiy ihewl)

לקראתֹו לאה וּתצא א)ׁשּנאמר לד, ׁשל (רׁש"י זֹו יציאה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
להרּבֹות  ּומחּזרת מתאּוה "ׁשהיתה חּיּובי, ּדבר היתה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלאה

ׁשם)ׁשבטים" לׁשם (רׁש"י היתה ּדינה יציאת ׁשאף לֹומר, ויׁש . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּותכּונה  למּוטב. והחזרתן הארץ ּבנֹות קרּוב חּיּובית: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָמּטרה

יעקב ׁשהרי מּיעקב, ולא מּלאה ירׁשה ׁשּתעסק לאזֹו רצה ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

יכֹולה  ׁשהיתה אף מעׂשו, אֹותּה מנע ׁשּלכן ּכאּלּו, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּבפעּלֹות
למּוטב כג)להחזירֹו לב, לעיל ּבסֹופֹו(רׁש"י התּבּצעה זֹו ּומּטרה . ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

ּבבית  ׁשפחֹות ונעׂשּו ׁשכם ּבנֹות את ׁשבּו יעקב ּבני ּדבר: ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
למּוטב. חזרּו ואכן יעקב, ְְְְֲֵֵַָָָֹּבני

Ônzיט  Ò¯Ù Èc ‡Ï˜Á ˙ÒÁ‡ ˙È Ô·Êe¿«»«¬»««¿»ƒ¿««»
ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ È·„ ‡„ÈÓ dkLÓ«¿¿≈ƒ»ƒ¿≈¬¬ƒƒ¿∆

:ÔÙ¯eÁ ‰‡Óa¿≈»¿»

‡Ïכ  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó Ônz Ì˜‡Â«¬≈«»«¿¿»¿«¬ƒ√»≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈

ÚÈÏ˜·א  ˙„ÈÏÈ Èc ‰‡Ï ˙a ‰Èc ˙˜Ùe¿»«ƒ»«≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…
:‡Ú¯‡ ˙·a ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈ƒ¿««¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

'd ok iR lr s` dlFcB dgpnA mdn¥¤§¦§¨§¨©©¦¥
'd Fl ozPW lM zMxA `ide ,Fl mNW¦¥§¦¦§©Ÿ¤¨©

:dlrnl iYWxRW FnMhi dxez §¤¥©§¦§©§¨
.'Bâå äðéã àözå (àzA FxnF` mrh ©¥¥¦¨§©©§©

ricFdl aEzMd oEMzp ,'Fbe d`l¥¨§¦§©¥©¨§¦©
mde d`ivid EaAq xW` zFAQd©¦£¤¦§©§¦¨§¥
`vYe aEzMd xErW `Ed dfe ,'b xRqnA§¦§¨§¤¦©¨©¥¥

zA DzFid cvl d`ivid mrhe dpic¦¨§©©©§¦¨§©¡¨©
dzid `l lgx zA dzid EN`W d`l¥¨¤¦¨§¨©¨¥Ÿ¨§¨
zip`vi zA DzFid cvl `N` d`vFi§¨¤¨§©¡¨©©§¨¦
,Drahe DBfnA dcli DYclFi (t"t x"a)©§¨¨§¨§¦§¨§¦§¨
zA awril dcigi zA DzFidl .'a dAq¦¨¦§¨©§¦¨§©£Ÿ©
awri zA DzFidl cFr ,mipAd oiA zg ©̀©¥©¨¦¦§¨©©£Ÿ
,mlFrA Dzied mW Dl `vï¨¨¥£¨¨¨¨¨

dUrX dn mkW dUr df zErvn`AW¤§¤§¨¤¨¨§¤©¤¨¨
ux`d zFpaA zF`xl 'Bd .x`a` xW`M©£¤£¨¥©¦§¦§¨¨¤
iM (g"lt `"xct) l"f mxnF` KxC lr©¤¤§¨¦
ld`l aiaq ux`d zFpA `iad mkW§¤¥¦§¨¨¤¨¦§Ÿ¤
'Eke lap ilkA miwgUn Eide awri©£Ÿ§¨§©£¦¦§¥¥¤§
'b dAq Ffe mlFwl dpiC z`vl̈¥¦¨§¨§¦¨
rcFi dY` xaC `vFOnE ,Dz`ivil¦¦¨¨¦¨¨¨©¨¥©
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(á)Nð éeçä øBîç-ïa íëL dúà àøiåõøàä àé ©©̧§Ÿ¹̈§¤¯¤£²©«¦¦−§¦´¨¨®¤
:äpòéå dúà ákLiå dúà çwiå©¦©¬Ÿ¨²©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨

i"yx£d˙‡ ·kLiÂ∑ּכדרּכּה.‰pÚÈÂ∑ּכדרּכּה ע"ז)ׁשּלא .(יומא «ƒ¿«…»ְְַָ«¿«∆»ְְֶַָֹ

(â)äøòpä-úà áäàiå á÷òé-úa äðéãa BLôð ÷aãzå©¦§©´©§½§¦−̈©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£½̈
:äøòpä áì-ìò øaãéå©§©¥−©¥¬©©«£¨«

i"yx£‰¯Úp‰ ·ÏŒÏÚ∑ אני ּבזּבז, ממֹון ּכּמה קטּנה, ׂשדה ּבחלקת אבי 'ראי הּלב: על הּמתיּׁשבין ּדברים «≈««¬»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׂשדֹותיה' וכל העיר ותּקנה אּׂשיא. ְְְִִִֵֶֶַָָָָ

(ã)éì-ç÷ øîàì åéáà øBîç-ìà íëL øîàiå©Ÿ́¤§¤½¤£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²
:äMàì úàfä äcìiä-úà¤©©§¨¬©−Ÿ§¦¨«

(ä)eéä åéðáe Bzá äðéc-úà ànè ék òîL á÷òéå§©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ¤¦¨´¦½¨¨²¨¬
:íàa-ãò á÷òé Løçäå äãOa eäð÷î-úà¤¦§¥−©¨¤®§¤«¡¦¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«

(å):Bzà øaãì á÷òé-ìà íëL-éáà øBîç àöiå©¥¥²£¬£¦«§¤−¤©«£®Ÿ§©¥−¦«

(æ)eávòúiå íòîLk äãOä-ïî eàa á÷òé éðáe§¥´©«£ÀŸ¨³¦©¨¤Æ§¨§½̈©¦§©§Æ
ìûøNéá äNò äìáð ék ãàî íäì øçiå íéLðàä̈«£¨¦½©¦¬©¨¤−§®Ÿ¦´§¨º̈¨¨´§¦§¨¥À

ì:äNòé àì ïëå á÷òé-úa-úà ákL ¦§©Æ¤©©«£½Ÿ§¥−¬Ÿ¥«¨¤«
i"yx£‰NÚÈ ‡Ï ÔÎÂ∑ ׁשהא הּבתּולֹות, את העריֹות לעּנֹות מן עצמן ּגדרּו .(ב"ר)הּמּבּול עלֿידיּמֹות ¿≈…≈»∆ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(ç)BLôð ä÷Lç éða íëL øîàì ízà øBîç øaãéå©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´§¦À¨«§¨³©§Æ
:äMàì Bì dúà àð eðz íëzáa§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«

i"yx£‰˜LÁ∑:חפצה »¿»ְָָ

¯a‡ב  ‰‡ÂÈÁ ¯BÓÁ ¯a ÌÎL d˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿∆«¬ƒ»»«»
:dÈÚÂ d˙È ·ÈÎLe d˙È ¯·„e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«»«¿ƒ»«¿«¿«

ÌÈÁ¯eג  ·˜ÚÈ ˙a ‰È„a dLÙ ˙‡ÈÚ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ««¿≈¿ƒ»««¬…¿≈
:‡zÓÏeÚ„ ‡aÏ ÏÚ ÏÈÏÓe ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»«ƒ«ƒ»¿∆¿»

ÈÏד  ·Ò ¯ÓÈÓÏ È‰e·‡ ¯BÓÁÏ ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬¬ƒ¿≈»«ƒ
:ez‡Ï ‡„‰ ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»»»¿ƒ¿

·¯dzה  ‰Èc ˙È ·È‡Ò È¯‡ ÚÓL ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¬≈»≈»ƒ»¿«≈
·˜ÚÈ ˜È˙LÂ ‡Ï˜Áa È‰B˙È‚ ÌÚ BÂ‰ È‰B·e¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…

:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú«≈≈

ÚÈ˜·ו  ˙ÂÏ ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ ˜Ùe¿«¬¬ƒƒ¿∆¿««¬…
:dnÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ≈

eÚÓLז  „k ‡Ï˜Á ÔÓ elÚ ·˜ÚÈ È·e¿≈«¬…«ƒ«¿»«¿»
È¯‡ ‡„ÁÏ ÔB‰Ï ÛÈ˜˙e ‡i¯·b eÒÈÒ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒÀ¿«»¿≈¿«¬»¬≈
·˜ÚÈ ˙a ÌÚ ·kLÓÏ Ï‡¯NÈa „·Ú ‡Ï¿̃»»¬«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ««¬…

:‡„·Ú˙‡Ï ¯LÎ ‡Ï ÔÎÂ¿≈»»«¿ƒ¿¬»»

È¯aח  ÌÎL ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ¯BÓÁ ÏÈlÓe«ƒ¬ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ
dÏ d˙È ÔÚÎ e·‰ ÔBÎz¯·a dLÙ ˙‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿»¿«»«≈

:ez‡Ï¿ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

cvl dpicA mkW rci `l ilEN`W¤¦¥Ÿ¨©§¤§¦¨§©
dide mlFrA mEWxd awri zA DzFid¡¨©©£Ÿ¨¨¨¨§¨¨
dUFr did `l eipA zclA mW Fl¥§¤¤¨¨Ÿ¨¨¤

:EdUrna dxez ©£¥
.õøàä àéNð (ádwrv dfaE WExR §¦¨¨¤¥¨¤¨£¨

:Dl riWFn oi`e dxrPd©©£¨§¥¦©¨
ákLiåKxC lr x`Azi .'Fbe Dz` ©¦§©Ÿ¨§¦§¨¥©¤¤

(:'i zFixFd) l"f mxnF`§¨¨
xrv mirWx lW mz`pdW lri dUrnA§©£¥¨¥¤£¨¨¨¤§¨¦©©
aMWIe FxnF` `Ede ,miwiCSd lv` `Ed¥¤©©¦¦§§©¦§©
Wi` KxcM DzF` akXW mbd DzŸ̀¨£©¤¨©¨§¤¤¦
lr s` dX`d dpdYW raHd onE dX`e§¦¨¦©¤©¤¥¨¤¨¦¨©©

`N` zipdp `NW caNn `l ok iR¦¥Ÿ¦§©¤Ÿ¤¡¥¤¨
FxnF` `Ede ,Dl did iEPr dAxc ©̀§©¨¦¨¨¨§§
oi`W DA mixMp mixaCd Eide ,dPrie©§©¤¨§¨©§¨¦¦¨¦¨¤¥
aizkC dAl lr xAcl Kxvde FA dvtg£¥¨§ª§©§©¥©¦¨¦§¦

:'Fbe al lr xAcieb dxez ©§©¥©¥§
.íàa ãò (ädide mdl glXW 'iR ©Ÿ¨¥¤¨©¨¤§¨¨

:m`FA oiYnne dxez ©§¦¨
.'Bâå äìáð ék 'Bâå eávòúiå (æWExR ©¦§©§§¦§¨¨§¥

xErM ixaC ipW df dUrnA Wi iM¦¥§©£¤¤§¥¦§¥¦
DzF` gwFl did m` ENt` `Ed '`d̈£¦¦¨¨¥©¨
ok iR lr s` ux` KxcM dX`l Fl§¦¨§¤¤¤¤©©¦¥
,`nh Wi`l mYA zzl mdl dRxg `Ed¤§¨¨¤¨¥¦¨§¦¨¥

dUr dlap iM KM xg` FxnF` `Ede§§©©¨¦§¨¨¨¨
cbpkE ,awri zA z` aMWl l`xUiA§¦§¨¥¦§©¤©©£Ÿ§¤¤
'Ade ,miWp`d EaSrzIe xn` df hxR§¨¤¨©©¦§©§¨£¨¦§©
ENt`W df KxcA xaCd zFUr cvl `Ed§©£©¨¨§¤¤¤¤£¦
zEzigRd xcbA minFCd miOrd oiA¥¨©¦©¦§¤¤©§¦
`l oke FxnF` `Ede ,dPbn xaC `Ed¨¨§ª¤§§§¥Ÿ
mxnF`M zFO`d oiA 'it` 'iR dUri¥¨¤¥£¦¥¨ª§§¨
zFO`d onvr ExcBW ('t 't x"a) l"f¤¨§©§¨¨ª
mdl xgIe xn` df cbpkE .zFixrd on¦¨£¨§¤¤¤¨©©¦©¨¤
iYlA mdipiA ENt`W xaC dUr Ki ¥̀¨¨¨¨¤£¦¥¥¤¦§¦

:`Ed oEbdg dxez ¨
.'Bâå øBîç øaãéå (ç,xn`l FxnF` ©§©¥£§§¥Ÿ
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(è)eðéúða-úàå eðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤§Ÿ¥−
:íëì eç÷z¦§¬¨¤«

(é)äeøçñe eáL íëéðôì äéäz õøàäå eáLz eðzàå§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨
:da eæçàäå§¥¨«£−¨«

(àé)ïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL øîàiå©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−
:ïzà éìà eøîàz øLàå íëéðéòa§¥«¥¤®©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«

(áé)øLàk äðzàå ïzîe øäî ãàî éìò eaøä©§¸¨©³§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬
äøòpä-úà éì-eðúe éìà eøîàz:äMàì «Ÿ§−¥¨®§¦¬¤©©«£−̈§¦¨«

i"yx£¯‰Ó∑רבה)ּכתּבה .(בראשית …«ְָֻ

(âé)åéáà øBîç-úàå íëL-úà á÷òé-éðá eðòiå©©«£¸§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬¨¦²
:íúçà äðéc úà ànè øLà eøaãéå äîøîa§¦§−̈©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«

i"yx£‰Ó¯Óa∑ ּבחכמה.‡nË ¯L‡∑ אחֹותם ּדינה את טּמא ׁשהרי רמּיה, היתה ׁשּלא אֹומר .(ב"ר)הּכתּוב ¿ƒ¿»ְְָָ¬∆ƒ≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(ãé)äfä øácä úBNòì ìëeð àì íäéìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½
ätøç-ék äìøò Bì-øLà Léàì eðúçà-úà úúì̈¥Æ¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«¤§¨¬

:eðì àåä¦−¨«

ÈÂ˙ט  ‡Ï Ôezz ÔBÎÈ˙a ‡a ÔezÁ˙˙Â¿ƒ¿«¿»»¿»≈ƒ¿»»¿»
:ÔBÎÏ Ôe·qz ‡˙a¿»»»ƒ¿¿

e·Èzי  ÔBÎÈÓ„˜ È‰z ‡Ú¯‡Â Ôe·˙z ‡nÚÂ¿ƒ»»≈¿¿«¿»¿≈√»≈ƒ
:da eÈÒÁ‡Â ‡˙¯BÁÒ d· e„È·ÚÂ¿ƒƒ«¿¿»¿«¬ƒ«

‡ÁkLיא  ‡‰Á‡Ïe ‡‰e·‡Ï ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬»¿«»»«¿«
:Ôz‡ ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„Â ÔBÎÈÈÚa ÔÈÓÁ«̄¬ƒ¿≈≈¿ƒ≈¿ƒ∆≈

Ôz‡Âיב  ÔzÓe ÔÈ¯‰BÓ ‡„ÁÏ ÈÏÚ BbÒ‡«¿¬««¬»¬ƒ«¿»¿∆≈
‡zÓÏeÚ ˙È ÈÏ e·‰Â ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„ ‡Ók¿»ƒ≈¿ƒ¿»ƒ»∆¿»

:ez‡Ï¿ƒ¿

BÓÁ¯יג  ˙ÈÂ ÌÎL ˙È ·˜ÚÈ È· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈«¬…»¿∆¿»¬
‰Èc ˙È ·‡Ò Èc eÏÈlÓe ‡˙ÓÎÁa È‰e·‡¬ƒ¿»¿»»«ƒƒ»≈»ƒ»

:ÔB‰˙Á‡¬»¿

Ób˙t‡יד  „aÚÓÏ Ïek ‡Ï ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿∆¿«ƒ¿»»
‡˙Ï¯Ú dÈÏŒÈc ¯·‚Ï ‡˙Á‡ ˙È ÔzÓÏ ÔÈ„‰»≈¿ƒ«»¬»»»ƒ¿«ƒ≈»¿¿»

:‡Ï ‡È‰ ‡„eqÁ È¯‡¬≈ƒ»ƒ»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zFUrl okEn `EdW xnFl oEMzPW ilE`©¤¦§©¥©¤¨©£
zzl dlEzAd qP`n oiC aEzM hRWn¦§©¨¦§©¥©§¨¨¥
okEn `Ed mB ,mbtE zWA xrv qpw§©©©Ÿ¤§¨©¨
,dig`e dia` Evxi m` dX`l DYgwl§©§¨§¦¨¦¦§¨¦¨§©¤¨

:'Fbe EpY FxnF` `Ede§§§§
BàqpTdn Fnvr xhtl oEMzPW xn`iŸ©¤¦§©¥¦§Ÿ©§¥©§¨

xnF`d (.`"n zFAzM) opzcM§¦§©§ª¨¥
mNWn Fpi` ipFlR lW FYA iziYR iYqp`̈©§¦¦¦¦¦¤§¦¥§©¥
xn`l xn` dfl ,k"r Fnvr iR lr qpTd©§¨©¦©§¨¤¨©¥Ÿ
Fnvrn dcFn mkW iM 'iR 'Fbe ipA mkW§¤§¦§¥¦§¤¤¥©§
xEhR dfaE dpiC mr akXW xnF`e§¥¤¨©¦¦¨¨¤¨
dYtnA oiA qpw `EdW aEvTd aEIgn¥¦©¨¤§¨¥¦§©¤
`Ed xFng iM Wxtl oi`e .qpF`A oiA¥§¥§¥§¨¥¦£

zi gp ipA oicA iM .mkW lr cirnaIg ¥¦©§¤¦§¦§¥Ÿ©¦§©¥
zFkld m"Anx) eia` zEcrA oAd©¥§¥¨¦©§©¦§

:(h"t miklnh dxez §¨¦
.'Bâå á÷òé éðá eðòiå (âézrcl Kixv ©©£§¥©£Ÿ§¨¦¨©©

mBxYW EUrW dnkgd `id dn©¦©¨§¨¤¨¤¦§¥
zapB `N` df oi`e `znkEgA qElwp ª̀§§§§§¨§¥¤¤¨§¥©
FxnF`A FzpEM `id dn cFr .zrC©©©¦©¨¨§§

:'Fbe xW` ExAcie©§©¥£¤§
ïëàEnMgzp iM dnxnA FxnF`A oEki ¨¥§©¥§§§¦§¨¦¦§©§

`Ed df iM mznxrA EWiBxi lal§©©§¦§¨§¨¨¦¤
EWEgi m` mznxrA ElirFI dn iM xTrd̈¦¨¦©¦§¨§¨¨¦¨
,dkixSd dxinW EUrie mkWE xFng Dl̈£§¤§©£§¦¨©§¦¨
xW` .WEgOd WWgl xaC EUri `l F`Ÿ©£¨¨©£©©¥£¤
lM mcwe mzaEWzA EnMgzp oM lr©¥¦§©§¦§¨¨§Ÿ¤¨
zlEGW xaCd lr EciRwd iM ENB xaC̈¨¦¦¦§¦©©¨¨¤©
dUrOdW oeiM dnxrd zxMp didY df¤¦§¤¦¤¤¨¨§¨¥¨¤©©£¤
mlrd m` oM dUri `l iM rECi did̈¨¨©¦Ÿ¥¨¤¥¦©£¥
dnxn ,zvw dcRwd zF`xdn Enilri©£¦¥©§©§¨¨§¨¦§¨
zFWw ExAC mdixaC gzR dfl ,ciBi©¦¨¤¤©¦§¥¤¦§¨
ExAcie FxnF` `Ede ,'Fbe `Oh xW £̀¤¦¥§§§©§©¥
dfaE xaCd lr mEgikFdW dWw xEAC¦¨¤¤¦©©¨¨¨¤
cg` mixAcn mpi`W cWgd Exiqd¥¦¤¨¨¤¥¨§©§¦¤¨
.mzcRwd E`xd ixdW aNA cg`e dRA©¤§¤¨©¥¤£¥¤§©§¨¨¨
`Ede ,dMx dxin` mdl Exn` ok ixg`e§©£¥¥¨§¨¤£¦¨©¨§
mivtg md 'iR lkEp `l Exn`Ie FxnF`§©Ÿ§Ÿ©¥¥£¥¦
oilFki mpi`W `N` Fl DYzl mpFvxE§¨§¦¨¤¨¤¥¨§¦
Exn` `le dlxr Fl xW` cvl DYzl§¦¨§©£¤¨§¨§Ÿ¨§

wiRqi Ff dprhl iM lxr `Ed xW £̀¤¨¥¦§©£¨©§¦
dfl ,Fzlxr xUA z` `Ed FlFOdA§¦¤§©¨§¨¨¤
xYd Fl xW` 'iR dlxr Fl xW` Exn`̈§£¤¨§¨¥£¤¤¥
mipaE `Ed lFOi m` KkA dn iM dlxr̈§¨¦©§¨¦¦¨¦
oeiM milxr Eidi dpiCn Fl EclEi xW £̀¤¦¨§¦¦¨¦§£¥¦¥¨
mrh Epzp cFre .dlin oiC mdl oi`W¤¥¨¤¦¦¨§¨§©©
EpYgzIW icM `Ed xTrdW mdixacA§¦§¥¤¤¨¦¨§¥¤¦§©§
EN`n EN` miWp mi`UFp Eidie mdOr¦¨¤§¦§§¦¨¦¥¥¥
m` `N` didi `l dfe cg` mrl Eide§¨§©¤¨§¤Ÿ¦§¤¤¨¦
zF`p z`fA K` Exn` dfl ,mNM ElFOi¦ª¨¨¤¨§©§Ÿ¥
xnFl EwCwC ,xkf lM lOdl 'Fbe mkl̈¤§§¦Ÿ¨¨¨¦§§©

W zprh hrnl K`dlin eilr lAwI ©§©¥©£©¤§©¥¨¨¦¨
mrHn df wiRqi `l iM Frxfe `Ed xFng£§©§¦Ÿ©§¦¤¦©©
,xkf lM mkl lOdl `weC `N` EpazMW¤¨©§¤¨©§¨§¦Ÿ¨¤¨¨¨
qEnM `Ed `ld xaCd xTrA mnrhe§©£¨§¦©©¨¨£Ÿ¨
cFr .liSn mcIn oi`e mNM bxdl mOr¦¨©£Ÿª¨§¥¦¨¨©¦
dnxr xaC cWg mdn lHal EnMgzp¦§©§§©¥¥¤£©§©¨§¨
xW`M mdl Exn`W xEAce xEAC lkA§¨¦§¦¤¨§¨¤©£¤

:mXd zxfrA KEnqA x`a`ci dxez £¨¥§¨§¤§©©¥



עה glyie zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iying meil inei xeriy
i"yx£‡Â‰ ‰t¯Á∑.'ערל 'ּבן אֹו אּתה', 'ערל לֹו: אֹומר הּוא חברֹו לחרף הּבא אצלנּו, הּוא ּפסּול ׁשמץ ∆¿»ƒְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּגּדּוף  מקֹום, ּבכל ."חרּפה", ְְִֶָָָ

(åè)ìnäì eðîë eéäz íà íëì úBàð úàæa-Cà©§−Ÿ¥´¨¤®¦ µ¦«§´¨½Ÿ§¦¬Ÿ
:øëæ-ìk íëì̈¤−¨¨¨«

i"yx£ÌÎÏ ˙B‡∑ לׁשֹון:נתרּצה יב)לכם, ב הּכהנים"(מלכים נּמֹול ∑ÏBn‰Ï.)ּביהֹוידע ("וּיאֹותּו אינֹולהיֹות , ≈»∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒְִִֵ
לׁשֹון  אּלא לפעל, .להּפעל לׁשֹון ְְְְִִֵֶָָֹ

(æè)eðì-çwð íëéúða-úàå íëì eðéúða-úà epúðå§¨©³¤§Ÿ¥̧Æ¨¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©¨®
:ãçà íòì eðééäå íëzà eðáLéå§¨©´§¦§¤½§¨¦−§©¬¤¨«

i"yx£ep˙Â∑ מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי מדּגׁשת, ׁשנּיה נּו"ן ¿»«ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָֻ
'ונתננּו' נּוני "ן: ׁשּתי ŒÁw.ּבמקֹום ÌÎÈ˙aŒ˙‡Â ְְְְִִֵַָ¿∆¿…≈∆ƒ«

eÏ∑ ליעקב חמֹור ׁשאמר ּבּתנאי מֹוצא אּתה »ְְֲֲֵֶַַַַַָָֹ
ּבבני  החׁשיבּות ׁשּתלּו לחמֹור, יעקב ּבני ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹּובתׁשּובת
ּובנֹותיהם  להם, ׁשּיבחרּו את ׁשכם ּבנֹות ליּקח ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹיעקב

ּבנֹותינּו", את "ונתּנּו ּדכתיב: ּדעּתם, לפי להם, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָיּתנּו
אׁשר  ּככל לנּו", נּקח ּבנֹותיכם "ואת ּדעּתנּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹלפי

ּב ּוׁשכם חמֹור ּוכׁשּדּברּו עירם נחּפץ. יֹוׁשבי אל נֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ
ואת  לנׁשים, לנּו נּקח ּבנֹותם "את הּדברים: ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָהפכּו

להּמֹול  ׁשּיאֹותּו לרּצֹותם, ּכדי להם", נּתן .ּבנֹותינּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ

(æé)eðza-úà eðç÷ìå ìBnäì eðéìà eòîLú àì-íàå§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−§¦®§¨©¬§¤¦¥−
:eðëìäå§¨¨«§

(çé)íëL éðéòáe øBîç éðéòa íäéøáã eáèéiå©¦«§¬¦§¥¤−§¥¥´£®§¥¥−§¤¬
:øBîç-ïa¤£«

(èé)-úáa õôç ék øácä úBNòì øòpä øçà-àìå§«Ÿ¥©³©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−§©
:åéáà úéa ìkî ãaëð àeäå á÷òé©«£®Ÿ§´¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«

(ë)eøaãéå íøéò øòL-ìà Bða íëLe øBîç àáiå©¨¬Ÿ£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²
:øîàì íøéò éLðà-ìà¤©§¥¬¦−̈¥«Ÿ

˙Âk‡טו  ÔBÂ‰z Ì‡ ÔBÎÏ Òt˙ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ∆¡¿»»»
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«¿»¿»

q·טז  ÔBÎÈ˙a ˙ÈÂ ÔBÎÏ ‡˙a ˙È ÔzÂ¿ƒ≈»¿»»»¿¿»¿»≈ƒ«
:„Á ‡nÚÏ È‰Â ÔBÎnÚ ·ezÂ ‡Ï»»¿ƒƒ¿¿≈≈¿«»»

È˙יז  ¯a„e ¯Ê‚ÓÏ ‡pÓ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»¿«≈»
:ÏÈÊÂ ‡z¯a¿«»»¿≈≈

ÈÈÚ·eיח  ¯BÓÁ ÈÈÚa ÔB‰ÈÓb˙Ù e¯ÙLe¿»ƒ¿»≈¿≈≈¬¿≈≈
:¯BÓÁ ¯a ÌÎL¿∆«¬

‡¯Èיט  ‡Ó‚˙t „aÚÓÏ ‡ÓÈÏeÚ ¯ÁB‡ ‡ÏÂ¿»«≈»¿∆¿«ƒ¿»»¬≈
˙Èa ÏkÓ ¯ÈwÈ ‡e‰Â ·˜ÚÈ ˙·a ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ¿««¬…¿«ƒƒ…≈

:È‰e·‡¬ƒ

˜¯ÔB‰zכ  Ú¯˙Ï d¯a ÌÎLe ¯BÓÁ ‡˙‡Â«¬»¬¿∆¿≈ƒ¿««¿¿
:¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ ÈL‡ ÌÚ eÏÈlÓe«ƒƒ¬»≈«¿¿¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå úà epúðå (æèdnkg EnMgzp o`M §¨©¤§¨¦§©§¨§¨
`NW i`Oxd KxCn iM `Ede dlFcB§¨§¦¦¤¤¨©©¤Ÿ
WTai `Axc`e mi`pYd ihxtA wCwcl§©§¥¦§¨¥©§¨¦§©§©¨§©¥
dSxzIW icM FCbpMW lr xaCd lwdl§¨¥©¨¨©¤§¤§§¥¤¦§©¤
xW` z` dUri dfAW xaCd zFUrl©£©¨¨¤¨¤©£¤¤£¤
xaCd Ektd awri ipaE ,zFUrl mnf̈©©£§¥©£Ÿ¨§©¨¨
Exn`e dnxr wtq mCbpMW aNn xwrl©£Ÿ¦¥¤§¤§¨¨¥¨§¨§¨§
'Fbe EpizpA z` EPzpe xaCd `Ed i`pY§©©¨¨§¨©¤§Ÿ¥§
zEWxdW 'iR 'Fbe gTp mkizpA z`e§¤§Ÿ¥¤¦©§¥¤¨§
oniq ciBi df xace ,zgwle zzl EpiciA§¨¥¨¥§¨©©§¨¨¤©¦¦¨
cvl `l aal xWiA mixAcn iM wdanª§¨¦§©§¦§Ÿ¤¥¨Ÿ§©

:mlFrA dnxrfi dxez ¨§¨¨¨

.'Bâå eòîLú àì íàå (æémB EnMgzp §¦Ÿ¦§§§¦§©§©
EUri `l m`W Exn`i `NW dfÄ¤¤ŸŸ§¤¦Ÿ©£
dngln mY` mikxFr md dPd ok¥¦¥¥§¦¦¨¦§¨¨
iM Exn` dfl ,mdl Eidi mwp inwFplE§§¥¨¨¦§¨¤¨¤¨§¦
Eklie mYA EgTi 'Fbe ErnWi `l m ¦̀Ÿ¦§§§¦§¦¨§¥§
EnMgzp mB .mwp inwFp o`M oi`e mdl̈¤§¥¨§¥¨¨©¦§©§
`NW xaCA dcRwd zvw zF`xdl dfÄ¤§©§§©©§¨¨©¨¨¤Ÿ
`l m` df zlEfe ,mdOr mW EaWi¥§¨¦¨¤§©¤¦Ÿ
aWFgd aWgi xaCA WBxd mEW ExiMfi©§¦©§¥©¨¨©§Ÿ©¥
dPbn did oiprd iM xaCA dnxr iM¦¨§¨©¨¨¦¨¦§¨¨¨§ª¤
ENt` dUri `l oke FxnF`M zn`d itM§¦¨¡¤§§§¥Ÿ¥¨¤£¦
dcRwd zvw ENB dfl ,zFO`d oiA¥¨ª¨¤¦§©©§¨¨

iM oFkp oEIrA mixaCd mdl mipaEnE¨¦¨¤©§¨¦§¦¨¦
xWw didIW `hiWR ElFOIW xg ©̀©¤¦§¦¨¤¦§¤¤¤
dfle ,zErxe mFlW mdipiA uiO ©̀¦¥¥¤¨§¥§¨¤
Fxir ipal xFnge mkW xn`W `vnY¦§¨¤¨©§¤©£¦§¥¦
WExR 'Fbe md minlW dN`d miWp`d̈£¨¦¨¥¤§¥¦¥§¥

:xaCA dnxr oi`W mdn WiBxdW¤¦§¦¥¤¤¥¨§¨©¨¨
ãBòEpYA z` Epgwle FxnF`A dvxi¦§¤§§§¨©§¤¦¥

xFng lW Faal mgdl EpEMzp¦§©§§¨¥§¨¤£
E`xIWM xaC zFUrl xdnl mkWE§¤§©¥©£¨¨§¤¦§
zFUrl xdni EPOn zAd oikilFn mdW¤¥¦¦©©¦¤§©¥©£
rxGn zwCSd znwp Enwpie xaC̈¨§¦§§¦§©©©¤¤¦¤©

:mirxngi dxez §¥¦



glyieעו zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iying meil inei xeriy

(àë)õøàá eáLéå eðzà íä íéîìL älàä íéLðàä̈«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ
íäéðôì íéãé-úáçø äpä õøàäå dúà eøçñéå§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®
:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðì eðì-çwð íúða-úà¤§Ÿ¨Æ¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«

i"yx£ÌÈÓÏL∑ ׁשלם ּובלב ‰p‰.ּבׁשלֹום ı¯‡‰Â ¿≈ƒְְֵֵָָ¿»»∆ƒ≈
ÌÈ„ÈŒ˙·Á¯∑:ּכלֹומר ּווּתרנית, רחבה ׁשּידֹו ּכאדם «¬«»«ƒְְְְִֶַַָָָָָָ

ואין  לכאן ּבאה הרּבה ּפרקמטיא ּכלּום, ּתפסידּו ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָאל
קֹונים  .לּה ִָ

(áë)ì íéLðàä eðì eúàé úàæa-Càeðzà úáL ©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈
näa ãçà íòì úBéäìíä øLàk øëæ-ìk eðì ìB ¦«§−§©´¤¨®§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬

:íéìnð¦Ÿ¦«
i"yx£ÏBn‰a∑ נּמֹול .ּבהיֹות ¿ƒְִִ

(âë)Cà íä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®©µ
:eðzà eáLéå íäì äúBàð¥´¨¨¤½§¥«§−¦¨«

i"yx£Ì‰Ï ‰˙B‡ C‡∑יׁשבּו ועלֿידיֿכן זה, .אּתנּולדבר «≈»»∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)øòL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà eòîLiå©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©
:Bøéò øòL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniå Bøéò¦®©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«

(äë)eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´
Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL á÷òé-éðá-éðL§¥«§¥«Â©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½

:øëæ-ìk eâøäiå çèa øéòä-ìò eàáiå©¨¬Ÿ©¨¦−¤®©©©«©§−¨¨¨«
i"yx£·˜ÚÈŒÈ·ŒÈL∑ ואףֿעלּֿפיֿכן היּו, ּבניו ¿≈¿≈«¬…ְִֵַַָָָ

אנׁשים  ּכׁשאר ולוי ׁשמעֹון עצמן ּבניו,ׁשאינםנהגּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
הימּנּו עצה נטלּו „È‰.(ב"ר)ׁשּלא ÈÁ‡∑ לפי ְֵֵֶֶָָֹ¬≈ƒ»ְִ

עליה  עצמן אחיה ,ׁשּמסרּו ׁשהיּו∑ÁËa.נקראּו ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָ∆«ֶָ
ּכחֹו על היּו ּבטּוחים אּגדה: ּומדרׁש ׁשל ּכֹואבים. ְְֲִִִֶַַַָָָֹ

.(ב"ר)זקן  ֵָ

Ôe·È˙ÈÂכא  ‡nÚ Ôe‡ ÔÈÓÏL ÔÈl‡‰ ‡i¯·bÀ¿«»»ƒ≈»¿ƒƒƒ»»ƒƒ
‡‰ ‡Ú¯‡Â ‡˙¯BÁÒ da Ôe„aÚÈÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿»¿«¿»»
‡Ï ·q ÔB‰È˙a ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈ„È ˙eÈ˙Ù¿»¿ƒ√»≈»¿»≈ƒ«»»

:ÔB‰Ï Ôz ‡˙a ˙ÈÂ ÔÈLÏƒ¿ƒ¿»¿»»»ƒ≈¿

zÓÏ·כב  ‡È¯·e‚ ‡Ï ÔeÒÙzÈ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ»¿»»¿«»¿ƒ«
Ïk ‡Ï ¯Ê‚ÓÏ „Á ‡nÚÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡nÚƒ»»¿≈¬≈¿«»«¿ƒ¿«»»»

:ÔÈ¯ÈÊb Ôe‡ Èc ‡Ók ‡¯eÎc¿»¿»ƒƒ¿ƒƒ

‰Ï‡כג  ÔB‰¯ÈÚa ÏÎÂ ÔB‰È˜Â ÔB‰È˙Èb≈≈¿ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿¬»
:‡ÓÚ Ôe·È˙ÈÂ ÔB‰Ï Òt˙ Ì¯a Ôe‡ ‡ÏÈcƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»»

È˜Ùכד  Ïk d¯a ÌÎL ÔÓe ¯BÓÁ ÔÓ eÏÈa˜Â¿«ƒƒ¬ƒ¿∆¿≈»»¿≈
Ú¯z È˜Ù Ïk ‡¯eÎc Ïk e¯Ê‚e dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿»»¿»»»¿≈¿«

:dz¯«̃¿≈

ÔB‰ÈÏÚכה  eÙÈ˜z „k ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»«¿ƒ¬≈
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ·˜ÚÈ Èa ÔÈ¯˙ e·ÈÒe ÔB‰È·‡k≈≈¿ƒ¿≈¿≈«¬…ƒ¿¿≈ƒ
‡z¯˜ ÏÚ elÚÂ da¯Á ¯·b ‰È„ ÈÁ‡¬≈ƒ»¿««¿≈¿«««¿»

:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙Èc¿»¿¿»¬»¿»»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àëmAlA oi`e 'iR EpY` md minlW§¥¦¥¦¨¥§¥§¦¨
:dnxrl WEgl dUrOd lr d`pU¦§¨©©©£¤¨§¨§¨

BøîBàåEnMgzp 'Fbe Epl gTp mzpA z` §§¤§Ÿ¨¦©¨§¦§©§
iWp` Epin`IW icM oM xnFl©¥§¥¤©£¦©§¥
md iM `pih mAlA oi` iM mxir¦¨¦¥§¦¨¦¨¦¥
iM mdn miaFhe milFcB mzF` oiaiWgn©§¦¦¨§¦§¦¥¤¦
'Fbe mdl EgTIW miSxzn md odizFpA§¥¤¥¦§©¦¤¦§¨¤§
md mYzl Ekxhvi mkW zgRWn zFpaE§¦§©©§¤¦§¨§§¦¨¥
oiaiWgn md iM ciBi df xace ,mdl̈¤§¨¨¤©¦¦¥©§¦¦
dAq Ffe mdn miaFhe milFcB mzF`¨§¦§¦¥¤§¦¨

:xaCd lr EciRwd `NX dnlak dxez §©¤Ÿ¦§¦©©¨¨
.'Bâå øBîç úàå .øëæ ìk eâøäiå (äë©©©§¨¨¨§¤£§
,`hg `NW in Ebxdi dOl dWẅ¤¨¨©©§¦¤Ÿ¨¨

dxar lraA EniCwd `l dOl cFre§¨¨Ÿ¦§¦§©©£¥¨
:dNgY§¦¨

ïëàmYrcA did `l awri ipA dPd ¨¥¦¥§¥©£ŸŸ¨¨§©§¨
lMW `N` dxar lrA `N` bxdl©£Ÿ¤¨©©£¥¨¤¨¤¨
lal mCbpM uxRA cnrl Evx xird ipA§¥¨¦¨©£Ÿ©¤¤§¤§¨§©
oiCn mEbxd oM lr xW` mMln Ebxdi©©§©§¨£¤©¥£¨¦¦
dfaE xkf lM EbxdIe FxnF` `Ede ,scFx¥§§©©©§¨¨¨¨¤
zlEfe mkW z`e xFng z` bxdl EbiVd¦¦©£Ÿ¤£§¤§¤§©
aIgndn mwp mwpl oilFki Eid `l df¤Ÿ¨§¦¦§Ÿ¨¨¥©§ª¨

:dzin mdl̈¤¦¨
ãBòcvl xird ipA lM EbxdW mrh©©¤¨§¨§¥¨¦§©

dpiC lfbl mkW xfrA Eid mdW¤¥¨§¥¤§¤¦§Ÿ¦¨
la` lfBd lr dzin miaIgn gp ipaE§¥Ÿ©§ª¨¦¦¨©©¤¤£¨

dzid `l dpiC iM aEIg oi` zFixrd lr©¨£¨¥¦¦¦¨Ÿ¨§¨
:Wi` zW ¥̀¤¦
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ã ycew zegiyn zecewp ã(gqw 'r a"g 'ycew zexb`' itÎlr)

`weC oFrnXn - devn xA©¦§¨¦¦§©§¨

ּדינה  אחי ולוי ׁשמעֹון יעקב ּבני ׁשני "וּיקחּו ּכתּוב ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּבפרׁשתנּו
חרּבֹו" כה)איׁש .(לד, ְִַ

י"ג  ּבן ׁשל החּיּוב - ּבר־מצוה ּדין ילפינן ׁשּמּכאן ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָוידּוע
איׁש קרּוי ׁשּיהיה הּתֹורה ּבכל מצינּו "ׁשּלא הּמצֹות, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּבקּיּום
איׁש, הּכתּוב ׁשּקראֹו מצינּו י"ג ּבבן אבל י"ג, מּבן ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָּבפחֹות
- חרּבֹו' איׁש ולוי ׁשמעֹון יעקב ּבני ׁשני 'וּיקחּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַֹּכדכתיב

הוּו" ׁשנה י"ג ּבני ׁשעּתא ּבההיא ולוי ׁשמעֹון (רש"י ּוגמירי: ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
ב) כט, .נזיר

לדקּדק  יׁש - הּתֹורה עניני ּבכל הּדּיּוק ּגֹודל הּידּוע ּפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
ּדוקא  ּבר־מצוה ּדין ׁשּנלמד ּככה ה' עׂשה לּמה דידן, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּבנידֹון
זה  ּדין ׁשּנלמד מכּון יֹותר היה ולכאֹורה (ולוי), ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּׁשמעֹון

י־ּה. לׁשבטי הראׁשֹון יׂשראל", "ּבכֹור ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָמראּובן
חסידּות ּבספרי מבֹואר ּדהּנה ּבזה, לֹומר אור'ויׁש 'תורה (ראה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

ועוד) ויחי, פרשת 'ראּובן'ריש ּבין הרּוחנית ּבעבֹודה ְְֲִֵֵֵֶַַָָָההבּדל

ואילּו ּבאלקּות, הראּיה ׁשם על נקרא ׁשראּובן 'ׁשמעֹון', ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלבין
ּביניהם  וההבּדל ּבאלקּות. הּׁשמיעה ׁשם על נקרא ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשמעֹון
ּביֹותר, ונעלית ּגבֹוהה מדריגה היא ּבאלקּות ראּיה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹמּובן:
מה־ ּגׁשמּיים, ּדברים ׁשרֹואים ּכמֹו ּבמּוחׁש אלקּות ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָֹראית
את  מּמׁש לראֹות ּבכחֹו ׁשאין ּבאלקּות, ׁשמיעה ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּׁשאין־ּכן
ּכדבר  ּכ על ׁשֹומע רק הּוא אּלא קרֹוב, ּכדבר ְְֱֵֶַַַָָָָָָָָֹהאלקּות

לראּיה". ׁשמיעה ּדֹומה "אינּה ּוכמאמר ְְְֲִִִֵַַָָָָָרחֹוק,
י"ג  ּבן זה־עּתה ׁשּנעׂשה קטן ּבנער מדּברים ּכׁשאנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהּנה
נפׁש ּכניסת ועיקר ל"ּגמר הּגיע עכׁשו ׁשרק והינּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשנה,

ּבאדם" ס"ב)הּקדֹוׁשה ס"ד מהדו"ב הזקן רבינו מּובן (שו"ע - ְַָָָָָ
ּבאלקּות,ׁש ּדראּיה הּנעלית לּמדריגה מּיד להּגיע ּבכֹוחֹו אין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

מקֹור  ולכן ּבלבד, והּׂשגה ּדׁשמיעה ּבאֹופן היא עבֹודתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
וק"ל. ּדוקא. הּׁשמיעה ׁשם על ׁשּנקרא מּׁשמעֹון, הּוא זה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּדין

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 289 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zrCdn dlrnlC ot`A zvOd mEIw¦©¦§§Ÿ¤¦§©§¨¥©©©

חרּבֹו איׁש . . ולוי ׁשמעֹון ׁשני־בני־יעקב כה)וּיקחּו (לד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹֽ
היּו ׁשנה י"ג פ)ּבני פרשה רבה (בראשית ְֵָָָ

"איׁש" ּבׁשם ׁשנה י"ג ּבני ּכׁשהיּו ולוי ׁשמעֹון ׁשּנקראּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָמּזה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּגדלּות, לׁשֹון יד)ׁשהּוא ב, ׂשמ(שמות "מי ְְְְִֶֶַָָ

ׁשלׁש ּדבגיל למצֹות". עׂשרה ׁשלׁש ׁש"ּבן למדּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָלאיׁש",
ּומחּיב  ּותכּונֹותיו ּבׂשכלֹו ל"ּגדֹול" האדם נחׁשב ְְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֻעׂשרה

ורבי ּבמצֹות רש"י יוסי. ורבי המתחיל' ב'דבור כט, נזיר רש"י (עיין  ְְִ
ועוד) כא. משנה ה פרק אבות מברטנורא, .עובדיה

ּדמּצד  ּדסתרי, ּתרּתי ּכעין זה הרי ּדלכאֹורה לתמּה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹויׁש
ּבמצֹות, מתחּיבים ׁשנה י"ג ׁשּבגיל זה מּפסּוק למדּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָאחד
ּומּצד  ּובר־חּיּובא. לבר־ּדעת האדם נחׁשב זה ׁשּבגיל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָוהינּו
ׁשּלא  מֹורה זכר" ּכל וּיהרגּו חרּבֹו.. איׁש ׁש"וּיקחּו זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשני,
ׁשכם  ּׁשעׂשה מה על ּכעסם ּגדל ורק הּדעת, על־ּפי ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּפעלּו

זה? למעׂשה ְֲֶֶַַָּגרם
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת יסֹודית הֹוראה רמזּו ּדבזה לֹומר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָויׁש
הּקדֹוׁשה  הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ׁש"ראּוי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאף

ּכחֹו" ּכפי ענינם סֹוף מעילה)ולידע הלכות סוף הרמב"ם ,(לשון ְְְִִֵַָָֹ
ולכן  הּתֹורה, מצֹות את וׂשכלֹו ּבמֹוחֹו להבין ׁשּצרי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהינּו
ּגדלּות  על הּמֹורה "איׁש" מּלׁשֹון הּמצֹות חּיּוב זמן ְְְְְִִִִֶַַַַַָלמדּו
הבנת  אינֹו ה' עבֹודת וׁשרׁש יסֹוד מּכל־מקֹום ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׂשכל,
מבין  אינֹו אם ּדאף ׁשמים. מלכּות על קּבלת אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּׂשכל,

מּפני  לקּימם עליו הּתֹורה, מׁשּפטי יתּבר.את הּבֹורא צּוּוי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
חרּבֹו", איׁש מ"וּיקחּו הּמצֹות חּיּוב זמן ׁשּלמדּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָוזהּו
ּבעבֹודת  מּיד התחילּו מצֹות, לחּיּוב ולוי ׁשמעֹון ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַּדכׁשהּגיעּו

מהּדעת. ׁשּלמעלה נפׁש מסירּות ׁשל ּבאפן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹה'
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dlrnl iYazMX dn itl mbe .c`n cr©§Ÿ§©§¦©¤¨©§¦§©§¨
`N` lirFi `l df ,dUrnA dcFdW¤¨©©£¤¤Ÿ¦¤¨
mixaC x`WE zWA la` qpTdn xhtl¦§Ÿ¥©§¨£¨Ÿ¤§¨§¨¦

:hEWtE (.`"n zFAzM) aIg©¨§ª¨
í"aîøåozp mikln zFkldn 'h wxtA §©§©§¤¤¥¦§§¨¦¨©

cvl mkW iWp` zbixdl mrh©©©£¦©©§¥§¤§©
'Eke mkW lfB lr mipIC EaiWFd `NW¤Ÿ¦©¨¦©¤¤§¤§
oEcl oiaIgW axdl xn` in dWwe .k"r§¨¤¦¨©§¨©¤©¨¦¨
`lde FA `vFIke Kln mdilr mN`d̈©¨£¥¤¤¤§©¥©£Ÿ
dfA `vFIMn mixEhR l`xUi ipicA mB©§¦¥¦§¨¥§¦¦©¥¨¤

oixcdpq) ,FzF` oicirn `le mipC `lŸ¨¦§Ÿ§¦¦©§¤§¦
eixfFrA Eid mdW xnFl gxkdaE (.f"i§¤§¥©©¤¥¨§§¨
l"f o"Anxe .dUrX dn dUr mzvraE©£¨¨¨¨©¤¨¨§©§©
mipiC zevn WExtA m"Anx ixaC dgC̈¨¦§¥©§¨§¥¦§©¦¦
aiWFdl dpEMd oi` iM gp ipA EEhvPW¤¦§©§¥Ÿ©¦¥©©¨¨§¦
Wi` oiA mihRWn oEcl `N` mipIC©¨¦¤¨¨¦§¨¦¥¦
mrh ozpe ,eixaC mW oIri Edrxl§¥¥§ª©¨§¨¨§¨©©©
dzin oiaIg EidW cvl mkW zbixd£¦©§¤§©¤¨©¨¦¦¨
eixacE .'Ek dxf dcFar icaFr EidW lr©¤¨§¥£¨¨¨§¨¨
Epzp `l zFxF`Od 'aE .axr oikixv l"f§¦¦¨¥©§Ÿ¨§

:mpFde mpFnn zgiwll mrhek dxez ©©¦§¦©¨¨§¨
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Eed dpW b"i ipA `YrW `iddA§©¦©§¨§¥¨¨¨

חרּבֹו איׁש . . ולוי ׁשמעֹון ׁשני־בני־יעקב כה)וּיקחּו (לד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹֽ
והרֹוצה  הוּו, ׁשנה י"ג ּבני ׁשעּתא ּבההיא ולוי ׁשמעֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּגמירי,

ויחׁשב יצא ב)לחׁשב כט, נזיר יוסי, ורבי המתחיל' 'דבור .(רש"י ְְְֵֵַַֹֹ
ּדהּוא  ׁשנה, י"ג ּבן זמן ּבאֹותֹו היה ׁשּלוי החׁשּבֹון לבאר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׁש

ליֹום: מּיֹום ְְִָֻמדּיק
איׁש ּד"וּיקחּו המארע עד לאה את יעקב מּׁשּלקח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּדהּנה

יֹום. וכ' חדׁשים וׁשּׁשה ׁשנים י"ד עברּו ְְְְֳִִִַָָָָחרּבֹו"
רחל, את ונׂשא ימים ז' חּכה לאה, את ׁשּנׂשא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדלאחר
הרי  ללבן. ׁשנים ׁשׁש ועֹוד ּברחל, ׁשנים ׁשבע עבד ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואחר־ּכ

ימים. וז' ׁשנים ְִִָָי"ג
ימים ז' מּלבן ּברח כג)אחר־ּכ לא, ויצא רש"י לילה (ראה לן , ְִִַַַַָָָָָָָ

יּבק ּבמעבר כב־כג)אחד לב, פרשתנו וׁשהה (ראה לסּכֹות ונסע , ְְְְֲֶַַַַָָָָֹֻ
חדׁשים י"ח יז)ׁשם לג, פרשתנו רש"י ׁשנים,(ראה י "ד לנּו הרי , ֲֳִִֵָָָָ

יֹום. וט"ו חדׁשים ְֳִָו'
ׁשּבת־קדׁש ּבערב לׁשכם יח)הּגיע שם, פרשתנו רש"י (ראה ְְִִִֶֶֶֶַַָֹ

ּגם  לעיר מחּוץ נֹותר הראׁשֹון ואם־ּכן ּבּיֹום הּׁשּבת, ּביֹום ְְִִִִֵַַַַַָָָ
ּכֹואבים" ּבהיֹותם הּׁשליׁשי ּו"בּיֹום ׁשכם, ּולקחּה ּדינה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָיצאה

חדׁשים  ו' ׁשנים, י"ד לנּו הרי חרּבֹו, איׁש ולוי ׁשמעֹון ְְְְֲֳִִִִִֵֵַָָָָלקחּו
יֹום. ְוכ'

ׁשנה  עברּו לוי ׁשּנֹולד עד לאה את יעקב מּׁשּלקח ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּנה
מּביאה  נֹולד ראּובן א. ּדהרי: יֹום. וכ' חדׁשים ו' ְְֲֳִִִֵֵַַַַָָאחת,

שלו")ראׁשֹונה ראשונה טפה "היא ג מט, ויחי רש"י איתא (עיין ב. . ִִָָ
אליעזר ּדרּבי ל"ו)ּבפרקי את (פרק לאה ילדה חדׁשים "מז' ְְְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ז"ל חכמינּו ואמרּו א)ּבניה", יא, השנה לׁשבעה (ראש "יֹולדת ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ
ימים ּוב' חדׁשים ו' והינּו למקּוטעין", שם יֹולדת (עיין ְְְֳִִִִֶֶַָָָ

דילדה  ואפשר דחג, ה' בליל נמי "טבלה אלא המתחיל' 'דבור בתוספות

פסח") של אחרון .ביום
ּוב' חדׁשים ו' היה ולוי, ׁשמעֹון ראּובן עּבּור ּדזמן ְְְְְְֳִִִִִִֵֵַָָָָונמצא
הֹוסף  ימים. ּוו' חדׁשים י"ח לנּו הרי ּכּנ"ל. אחד, לכל ְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָימים
אחת  ׁשנה לנּו הרי וׁשמעֹון, ּדראּובן לידה לטמאת ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֻׁשבּועים

לוי. נֹולד ואז יֹום, וכ' חדׁשים ְְֳִִֵַָָו'
י"ג  ללוי נתמּלאּו ּכֹואבים", ּבהיֹותם הּׁשליׁשי ּד"בּיֹום ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָונמצא

ליֹום. ּומּיֹום ּבדּיּוק, ְְִִָָׁשנה

(åë)eç÷iå áøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå øBîç-úàå§¤£Æ§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§¯
:eàöiå íëL úéaî äðéc-úà¤¦¨²¦¥¬§¤−©¥¥«

(æë)øLà øéòä efáiå íéììçä-ìò eàa á÷òé éða§¥´©«£ÀŸ¨µ©©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬
:íúBçà eànè¦§−£¨«

i"yx£ÌÈÏÏÁ‰ŒÏÚ∑'קטילּיא 'לחּלצא אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן החללים, .לפּׁשט ««¬»ƒְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(çë)úàå íäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯
:eç÷ì äãOa øLà-úàå øéòa-øLà£¤¨¦²§¤£¤¬©¨¤−¨¨«

(èë)eáL íäéLð-úàå ítè-ìk-úàå íìéç-ìk-úàå§¤¨¥¨³§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½¨−
:úéaa øLà-ìk úàå efáiå©¨®Ÿ§¥−¨£¤¬©¨«¦

i"yx£ÌÏÈÁ∑:וכן ח)ממֹונם, החיל (דברים את לי "עׂשה ≈»ְִִֵֶַַָָָָ
כד)הּזה", חיל",(במדבר עׂשה מט)"ויׂשראל "ועזבּו(תהלים ְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

חילם" ׁשביה לׁשֹו∑e·L.לאחרים טעמֹון ,לפיכ . ֲִֵֵַָ»ְְְְִִַָָ
.מּלרע  ְִָ

Ìb˙ÙÏכו  eÏË˜ d¯a ÌÎL ˙ÈÂ ¯BÓÁ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿∆¿≈¿»¿ƒ¿«
:e˜Ùe ÌÎL ˙ÈaÓ ‰Èc ˙È e¯·„e ·¯Ác¿»∆¿»»ƒ»ƒ≈¿∆¿»

BÊ·eכז  ‡iÏÈË˜ ‡ˆlÁÏ eÏÚ ·˜ÚÈ Èa¿≈«¬…«¿«»»»ƒ«»¿
:ÔB‰˙Á‡ e·È‡Ò Èc ‡z¯«̃¿»ƒ»ƒ¬»¿

ÈÂ˙כח  ÔB‰È¯ÓÁ ˙ÈÂ ÔB‰¯Bz ˙ÈÂ ÔB‰Ú ˙È»»¿¿»¿¿»¬»≈¿»
:BÊa ‡Ï˜Á· Èc ˙ÈÂ ‡z¯˜· Ècƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»¿

ÈÂ˙כט  ÔB‰ÏÙË Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈÒÎ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿»»«¿¿¿»
:‡˙È·· Èc Ïk ˙ÈÂ BÊ·e B·L ÔB‰ÈL¿≈¿¿¿»»ƒ¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå eàa á÷òé éða (æë,cgi oNM 'iR §¥©£Ÿ¨§¥ª¨©©
lM zGA mrh xnFl aEzMd oEMzp¦§©¥©¨©©©¦©¨
oNkl zWAd rbFp iM 'Fbe xird iqkp¦§¥¨¦§¦¥©©Ÿ¤§ª¨
FnkE .cg` lM zWA cbpM ElHIW Kixve§¨¦¤¦§§¤¤Ÿ¤¨¤¨§
dxrp zFkldn a"t m"Anxd azMW¤¨©¨©§©¥¦§©£¨
Fzlrn oiC ziA oi`Fx l"fe dlEzA§¨§¦¥¦©£¨

dia`l iE`x oFnn dOM oinWe DzlrnE©£¨¨§¨¦©¨¨¨§¨¦¨
xaC mdl rx`i `le oYl DYgRWnlE§¦§©§¨¦¥§Ÿ¤¡©¨¤¨¨
mNWl aIg EdFnke 'Eke df mc`n df¤¥¨¨¤§§¨©¨§©¥
dfl dgRWOd llkA mig`de ,k"r§¨©¦¦§©©¦§¨¨¨¤
iE`xd xErW Kixrdl cgi EvAwzp¦§©§©©§©£¦¦¨¨
oi`e xird lM z` EGaIe oNM zWal§Ÿ¤ª¨©¨Ÿ¤¨¨¦§¥

zEkfl lMd Egwle mYWA Kxrl DA icM§¥¨§¥¤¨§¨§¨§©Ÿ¦§
EpCW mbde .rbFp Fl iM odia` awri©£Ÿ£¦¤¦¥©©£©¤¨
gp ipaA opixn` `l zen hRWn mdÄ¤¦§©¨¤Ÿ¨§¦¨¦§¥Ÿ©
oiaExr zFtqFY) diPn DAxcA dil miw¦¥¦§©¨¦¥¨¥¦

:(.a"qgk dxez
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(ì)éúà ízøëò éåì-ìàå ïBòîL-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼
éúî éðàå éføtáe éðòðka õøàä áLéa éðLéàáäì§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´
:éúéáe éðà ézãîLðå éðekäå éìò eôñàðå øtñî¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ§¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«

i"yx£Ìz¯ÎÚ∑ צלּולה ּדעּתי  אין עכּורים, מים לׁשֹון ¬«¿∆ְְְֲִִִֵַַָ
אֹותּה ועכרּתם החבית, היתה צלּולה ואּגדה: ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָעכׁשו.

ּכנענים (תנחומא) ּביד היתה מסרת ּבני . ּביד ׁשּיּפלּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּתפרה  אׁשר 'עד אֹומרים: ׁשהיּו אּלא ונחלּתיעקב, ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
היּו ,לפיכ הארץ'. tÒÓ¯.ׁשֹותקין את È˙Ó∑ אנׁשים ְְִִֶֶָָָָ¿≈ƒ¿»ֲִָ

.מּועטים  ִָ

(àì):eðúBçà-úà äNòé äðBæëä eøîàiå©«Ÿ§®©«§¾̈©«£¤−¤£¥«
i"yx£‰BÊÎ‰∑ הפקר.e˙BÁ‡Œ˙‡∑ הביא (אחתנאית «¿»ְֵֶ∆¬≈ֲִֵָָָָ

ׁשהּוא מּלת על הּתרּגּום  מּדכתיבּבלׁשֹון הּפסּוקמּתֹונראה אחֹותינּו אחֹותינּוּכאן רּבים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

(מלא  אחֹותינּוּגּבי ּכן ׁשאין מה יּו"ד)חסר ּכתיב ׁשּלנּוהּספרים ּובכל ּביּו"ד אּתרבקה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

רבבההיי  נׁשי ּכל על וקאי רּביםלׁשֹון הּוא ׁשּכאןמפרׁשולכן יּו"דחסר ׁשם לאלפי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּכמֹוּכאן אחתנא ית ׁשמּתרּגם הּתרּגּום י רׁש"מביאולכן יעׂשה הכזֹונהאחֹותיהם יׂשראל ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

.)ודו"ק יחידלׁשֹון ׁשהּוא להֹורֹותלהּלן  ְְִֶַָָָ

äì(à)ìû-úéá äìò íe÷ á÷òé-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−
éìà äàøpä ìàì çaæî íL-äNòå íL-áLåE §¤¨®©«£¥¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½

éçà åNò éðtî Eçøáa:E §¨̧§£½¦§¥−¥¨¬¨¦«
i"yx£‰ÏÚ Ìe˜∑(תנחומא)ּבּדר ׁשאחרּת לפי נענׁשּת: ,מּבּת זאת ל .ּובא ¬≈ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

(á)eøñä Bnò øLà-ìk ìàå Búéa-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−¨£¤´¦®¨¦¹
eôéìçäå eøähäå íëëúa øLà øëpä éýìû-úà¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−

:íëéúìîN¦§«Ÿ¥¤«
i"yx£¯Îp‰∑ ׁשכם ׁשל מּׁשלל ּבידכם ּכֹוכבים ∑e¯‰h‰Â.ׁשּיׁש ÌÎÈ˙ÏÓN.מעבֹודת eÙÈÏÁ‰Â∑יׁש ׁשּמא «≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶָָ¿ƒ«¬ֲִֵַָ¿«¬ƒƒ¿…≈∆ֵֶָ

ּכֹוכבים  עבֹודת ׁשל ּכסּות .ּבידכם ְְְֲִֶֶֶַָ

È˙Èל  Ôez¯ÎÚ ÈÂÏÏe ÔBÚÓLÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿¿≈ƒ¬«¿»ƒ
‰‡ÚÎa ‡Ú¯‡ È·˙È ÔÈ·e ‡Èa e··c ÔzÓÏ¿ƒ«¿»≈»»≈»¿≈«¿»ƒ¿«¬»»
ÈÏÚ ÔeLpk˙ÈÂ ÔÈÓc ÌÚ ‡‡Â ‰‡f¯t·e«¿ƒ»»«¬»«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¬«

:È˙Èa L‡Â ‡‡ ÈˆzL‡Â ÈepÁÓÈÂ¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿≈≈¬»∆¡«≈ƒ

(לא  „·Ú˙È ‡¯a ˙˜ÙÎ‰ e¯Ó‡Â נ"י„aÚÈ «¬»«¿»¿«»»ƒ¿¬≈«¿≈
˙È:‡˙Á‡Ï ( »«¬»»»

È˙Â·א  Ï‡ ˙È·Ï ˜Ò Ìe˜ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿≈≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡Ï ‡Áa„Ó Ônz „·ÚÂ Ônz«»¿ƒ≈«»«¿¿»≈»»¿ƒ¿¿ƒ»

:CeÁ‡ ÂNÚ Ì„˜ ÔÓ C˜¯ÚÓa¿≈ƒ¿»ƒ√»≈»»

dnÚב  Èc ÏÎÏe d˙Èa L‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…∆¡«≈≈¿…ƒƒ≈
Bkc‡Â ÔBÎÈÈ· Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È B„Ú‡«¿»«¬««¿«»ƒ≈≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÒk BpLÂ¿«¿¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå á÷òé øîàiå (ìmixaCd mixMp ©Ÿ¤©£Ÿ§¦¨¦©§¨¦
ExAC Ff dnxnA iM rci `l awri iM¦©£ŸŸ¨©¦§¦§¨¦§
EgTIW icM dzid dnxOdW aWg `N ¤̀¨¨©¤©¦§¨¨§¨§¥¤¦§
mkW bxdl F` FgxM lrA FziAn dpiC¦¨¦¥§©¨§©£Ÿ§¤
iWp` lM bxdl `l xaC lrA cal§©©©¨¨Ÿ©£Ÿ¨©§¥

:cgi xird`l dxez ¨¦©©
.'Bâå äðBæëä eøîàiå (àìzrcl Kixv ©Ÿ§©§¨§¨¦¨©©

awri WEgnl dUFr Ff daEWY dn©§¨¨§¥©£Ÿ
'it` `lde FziaE `Ed FzcnWd lr©©§¨¨¥©£Ÿ£¦
miiFBd (Exn`ie) El`W m` dNgzkl§©§¦¨¦¨£§Ÿ§©¦
mdl DzF` mipzFp dEcgie zMdn zg ©̀©¥©©§¦£¨§¦¨¨¤
Ebxdi `le (zFnExzC g"t inlWExi)§©§¦¦§§Ÿ¥¨§
oMW lMnE zFixrA 'it` dilr oNMª¨¨¤¨£¦¨£¨¦¨¤¥
ilE`e .didX dn did xaMW df KxcA§¤¤¤¤§¨¨¨©¤¨¨§©
xaCd lr WEgi `l iM xnFl EpEkIW¤§©§©¦Ÿ¨©©¨¨
mibxFd Eid m` `N` EWirxi `l iM¦Ÿ©§¦¤¨¦¨§¦
diE`x dAql Ff dbixd la` dAq `lA§Ÿ¦¨£¨£¦¨§¦¨§¨
DgxM lrA EpizFg` gwNW dzid̈§¨¤¨©£¥§©¨§¨

dpFfkd mxnF` `Ede ,dpFf D`Ure©£¨¨¨§§¨©§¨
aIgW dpEMd oi`e ,EpzFg` z` dUri©£¤¤£¥§¥©©¨¨¤©¨
gp oaE dzid diEpR ixdW zEpGd lr©©§¤£¥§¨¨§¨¤Ÿ©
xkfe Fxag zW` lr `N` dEvn Fpi ¥̀§ª¤¤¨©¥¤£¥§¨¨

:FO`n FzFg`e sFre dIg dndaE§¥¨©¨§©£¥¦
BàEpMYqi dAxc` iM aiWdl dvxi¦§¤§¨¦¦©§©¨¦§©§

cg` iEfAW E`xIWM zFO`d oiA¥¨ª§¤¦§¤¨¤¨
FvtgM dUre lrtE awri zaA hlẄ©§©©£Ÿ¨©§¨¨§¤§
dnEwY mdi`pFUl didY `l FpFvxE§Ÿ¦§¤§§¥¤§¨
mzYg didY dfA dAxc`e ,miOrd oiA¥¨©¦§©§©¨¨¤¦§¤¦¨¨

:mdipRn Ecrxie miOrd lr` dxez ©¨©¦§¦§£¦§¥¤
.'Bâå íL áLå 'Bâå äìò íe÷ (àmrh £¥§§¤¨§©©

`EdW mbd 'iR mW aWe FxnF`§§¤¨¥£©¤
mW aW ux`d aWFi iprpMd ux`n¥¤¤©§©£¦¥¨¨¤¤¨

:mdn cgtY `le§Ÿ¦§©¥¤
BàiM o`M aWY `le mW aWe xn`iŸ©§¤¨§Ÿ¥¥¨¦

:dvxRd mFwnA mW wGd gikẄ¦©¤¥¨¦§©¦§¨
BàmW 'iR mW aWe KxCd df lr fnxi¦§Ÿ©¤©¤¤§¤¨¥¨

oi` iM df mFwnA `le zaWl Ll did̈¨§¨¤¤§Ÿ§¨¤¦¥
dOW cr Lilbxl rBxn zzl iE`ẍ¨¥©§Ÿ©§©§¤©¨¨

:'Fbe gAfn dUrea dxez ©£¥¦§¥©§
.øëpä éäìà úà eøñä (áWExR ¨¦¤¡Ÿ¥©¥¨¥

mFwOdn rQl awri dvxW zFidl¦§¤¨¨©£Ÿ¦©¥©¨
idl`n mciA EgTi `OW Wg `Edd©¨¤¨¦§§¨¨¥Ÿ¥
`NW zFidle mzEWxA Eidie miOrd̈©¦§¦§¦§¨§¦§¤Ÿ
mzF` ElHaIW zFO`dn mdOr Eid̈¦¨¤¥¨ª¤§©§¨
lEHA mdl oi` mzial E`FaIW mcwŸ¤¤¨§¥¨¥¨¤¦
`l dOl xn`Y m`e .l`xUi ici lr©§¥¦§¨¥§¦Ÿ©¨¨Ÿ
E`AW mcw mkW iWp` iWp mzF` ElHA¦§¨§¥©§¥§¤Ÿ¤¤¨
lHan iFB (.b"n f"r) l"f mxnF`M mcil§¨¨§§¨§©¥
dcFar 'it`e FgxM lrA dxf dcFar£¨¨¨§©¨§©£¦£¨
miWPd iM xnFl Wie ,Fxag lW dxf̈¨¤£¥§¥©¦©¨¦
milHan miPhTd oi`e miPhwM mpiC¦¨¦§©¦§¥©§©¦§©§¦

dxf dcFarzkQnA opixn`C FnkE , £¨¨¨§§©§¦¨§©¤¤
l"fe mW Exn`e b"n sC dxf dcFar£¨¨¨©§¨§¨§
Fpi`We 'Eke aihA rcFId diPn rnWE§©¦¥©¥©§¦§§¤¥



glyieפ zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iying meil inei xeriy

(â)ìûì çaæî íM-äNòàå ìû-úéa äìòðå äîe÷ðå§¨¬¨§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º
øLà Cøca éãnò éäéå éúøö íBéa éúà äðòä̈«Ÿ¤³Ÿ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬

:ézëìä̈¨«§¦

(ã)íãéa øLà øëpä éýìû-ìk úà á÷òé-ìà eðziå©¦§´¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§¨½̈
á÷òé íúà ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæpä-úàå§¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ©«£½Ÿ

:íëL-íò øLà äìàä úçz©¬©¨«¥−̈£¤¬¦§¤«
i"yx£‰Ï‡‰∑ אילן ׁשכם:∑ÌÎLŒÌÚ.סרק מין אצל »≈»ְִִָָƒ¿∆ְֵֶֶ

(ä)éäéå eòqiå|øLà íéøòä-ìò íéýìû úzç ©¦¨®©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ
:á÷òé éða éøçà eôãø àìå íäéúBáéáñ§¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ

i"yx£˙zÁ∑ ּפחד. ƒ«ַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fkw 'nr ,`ipzl zexrde mixeviw)

סּפר: הּצמח־צדק אדמֹו"ר ְִֵֶֶֶַַַכ"ק
הייתי  ּבּפטרּבּורג, הרּבנים לאספת ּכׁשּנקראתי תר"ג, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשנת
ּדבֹורה־לאה) (מרת הּצדקנית הרּבנית אּמי צּיּון ְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָעל
לטֹובת  מסירּות־נפׁשּה ׁשּבגלל לי, סּפרה היא ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּבליאֹוזנה.
הּבעל־ׁשם־ ּבהיכל ּגם להיֹות זכתה והחסידּות, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָהחסידים
מהּבעל־ׁשם־טֹוב  ּבּקׁשה היא עבּורי. רחמים ּולעֹורר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָטֹוב
הּמתנּגדים  ּכנגד לעמֹוד ׁשאּוכל ּבעבּורי, סגּולה לּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיּתן

החסידּות. ְֲִַַלתֹורת
הּבעל־ׁשם־טֹוב: לּה ֵַַַַָָאמר

ּבעל־ּפה  ּובּתניא ּבתהּלים ּתֹורה, חּומׁשי ּבחמּׁשה ּבקי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבנ
"ויהי ּכתיב "חּתת"חּתתּבאֹותּיֹותיהם. – וגֹו'" אלֹוקים ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַ

ּבאֹותּיֹותיהם ּתניא,ּתהּלים ,חּומׁשראׁשי־ּתיבֹות והּבקי – ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
וההסּתרים... ההעלמֹות ּכל את ְְֲִֵֵֶֶַַַָָׁשֹובר

(å)ìà-úéa àåä ïòðk õøàa øLà äæeì á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®
:Bnò-øLà íòä-ìëå àeä−§¨¨¨¬£¤¦«

Áa„Ó‡ג  Ônz „aÚ‡Â Ï‡ ˙È·Ï ˜qÂ ÌB˜Â¿≈¿ƒ«¿≈≈¿∆¿≈«»«¿¿»
‰Â‰Â È˙˜Ú„ ‡ÓBÈa È˙BÏˆ Ïa˜c ‡‰Ï‡Ï≈»»¿«≈¿ƒ¿»¿«¿ƒ«¬»

:˙ÈÏÊ‡ Èc ‡Á¯‡a ÈcÚÒa d¯ÓÈÓ≈¿≈¿«¿ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ

„Èד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË Ïk ˙È ·˜ÚÈÏ e·‰ÈÂƒ»¿«¬…»»«¬««¿«»ƒ
¯nËÂ ÔB‰È„‡· Èc ‡iL„˜ ˙ÈÂ ÔB‰È„È·ƒ≈¿»»»«»ƒ¿»¿≈¿««
:ÌÎL ÌÚ Èc ‡ÓËa ˙BÁz ·˜ÚÈ ÔB‰˙È»¿«¬…¿»¿»ƒƒ¿∆

Ècה  ‡ÈÓÓÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡ÏÁc ˙Â‰Â eÏËe¿»«¬««¬»«¿»««¿«»ƒ
:·˜ÚÈ Èa ¯˙a eÙ„¯ ‡ÏÂ ÔB‰È¯ÁÒ ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈«¬»≈¿»¿»»«¿≈«¬…

‰È‡ו  ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a Èc ÊeÏÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ¿«¿»ƒ¿««ƒ
:dnÚ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡e‰ Ï‡ ˙Èa≈≈¿»«»ƒƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Fpi` diWOWnE dxf dcFar aihA rcFi¥©§¦£¨¨¨§©§¤¨¥
:ohwM mpiC miWPde ,k"r lHan§©¥§©¨¦¦¨§¨¨

Bà`NW miwCwcn Eid `NW xWt ¤̀§¨¤Ÿ¨§©§§¦¤Ÿ
F` .mzF` ElHaIW cr mcil EriBi©¦§¨¨©¤§©§¨
milkA mixYqp dxf dcFar EidW¤¨£¨¨¨¦§¨¦§¥¦
oTzl mlv` mixMp Eid `le dnFCke§©¤§Ÿ¨¦¨¦¤§¨§©¥
dEv df lre mcil EriBIW mcw mlEHA¦¨Ÿ¤¤©¦§¨¨§©¤¦¨
ilE` F` .xErMd xiqdl wCal awri©£Ÿ¦§Ÿ§¨¦©¦©
WinWY F` dxf dcFar daxrzPW¤¦§¨§¨£¨¨¨©§¦
,lMd Exq`pe ElHAzp `NW dxf dcFar£¨¨¨¤Ÿ¦§©§§¤¤§©Ÿ
iM dxar rBOn ExdHIW mdl xn`e§¨©¨¤¤¦¨£¦©©©¥¨¦
,milke mc` d`Ohn dxf dcFar£¨¨¨§©§¨¨¨§¥¦
azMX dn KxC lr 'Fbe Etilgde FxnF`e§§§©£¦§©¤¤©¤¨©
d`nHd zFa` zFkldn e"tA m"Anxd̈©§©§¥¦§£©ª§¨
rBnA `OhOW d`nHd a` lM l"fe§¨©©ª§¨¤§©¥§©¨

F` FA rbFPd mc` 'Eke a` oiA `VnaE§©¨¥¨§¨¨©¥©
'Eke FrBn zrWA micbA `Ohn F`UFPd©§§©¥§¨¦¦§©©¨§
Erbp `l ENt`W mdl xn` dfl ,k"r¨¤¨©¨¤¤£¦Ÿ¨§
mi`nh md ixd dxf dcFarA zFlnVd©§¨©£¨¨¨£¥¥§¥¦
xnFl wCwC dfle ,mtilgdl oikixvE§¦¦§©£¦¨§¨¤¦§¥©
zrA mdilr EidW mzF` 'iR mkizlnU¦§Ÿ¥¤¥¨¤¨£¥¤§¥
.dxf dcFar mdA EidW dGAd EffAW¤¨§©¦¨¤¨¨¤£¨¨¨
micbA ztlgdl WEgi dOl xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨¨§©§¨©§¨¦
d`nh oilAwn milke mc` oi` `lde©£Ÿ¥¨¨§¥¦§©§¦ª§¨
didi El EN` micbaE d`nHd a`n `N ¤̀¨¥©©ª§¨§¨¦¥¦§¤
mpi` Dnvr dxf dcFarA ErbPW¤¨§©£¨¨¨©§¨¥¨
mi`Ohn mpi`e d`nHd a` miUrp©£¦©©ª§¨§¥¨§©§¦
mW z`ixw EpivOW oeiM d`xi .mc`̈¨¥¨¤¥¨¤¨¦§¦©¥
(e"w miNdY) aizkC mizn dxf dcFarl©£¨¨¨¥¦¦§¦§¦¦

dxn`W EpivnE mizn igaf Elk`Ie©Ÿ§¦§¥¥¦¨¦¤¨§¨
llgM `Ed ixd axg (.'b oiNg) dxFY¨ª¦¤¤£¥§¨¨
z`nh zFkldn d"tA m"Anxd azke§¨©¨©§¨§¥¦§ª§©
milM x`Wl oiCd `Ede FpFWl dfe zn¥§¤§§©¦¦§¨¥¦
micbAd EUrp oM m` .k"r micbaE 'Eke§§¨¦¦¥©£©§¨¦
evi dfle Dnvr dxf dcFar z`nhM§ª§©£¨¨¨©§¨§¨¤§©

:micbAd silgdl wiCSdb dxez ©©¦§©£¦©§¨¦
.'Bâå éäéå eòqiå (äWECgW ilE` ©¦¨©§¦§©¤¦

n ErqPW mbd iM EprinWidfe mX ©§¦¥¦£©¤¨§¦¨§¤
ok iR lr s` dgixAd spr lr ciBi©¦©£©©§¦¨©©¦¥
mbd KxCd df lr F` .'Fbe zYg idie©§¦¦©§©¤©¤¤£©
s` mdl Eklde mcIn EhlOW E`xW¤¨¤¨§¦¨¨§¨§¨¤©
`le Dzni` mdilr dltp ok iR lr©¦¥¨§¨£¥¤¥¨¨§Ÿ

:mzhiln lr EniMqde Etcxe dxez ¨§§¦§¦©§¦¨¨
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(æ)ék ìû-úéa ìû íB÷nì àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦³¤¨Æ¦§¥½©©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´
:åéçà éðtî Bçøáa íéýìûä åéìà eìâð íL̈À¦§³¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½§¨§−¦§¥¬¨¦«

i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡∑ ּבביתֿאל ,הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ≈≈≈ְֵֵַָָ
ּבי"ת  חסרה ּתבה יׁש אל. ּבבית ׁשכינתֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵָָָּגּלּוי

ּכמֹו: ּבראׁשּה, ט)הּמׁשּמׁשת ב ּבית (שמואל "הּנהֿהּוא ְְְִֵֵֶֶַַָֹ
מכיר. ּבבית ּכמֹו ּבןֿעּמיאל", כד)מכיר "ּבית (לעיל ְְִִִֵֵֵֶַָָ

אבי ּבבית ּכמֹו ,"אבי.ÌÈ‰Ï‡‰ ÂÈÏ‡ eÏ‚∑ ְְִִֵָָƒ¿≈»»¡…ƒ

רּבים, ּבלׁשֹון ואדנּות אלהּות ׁשם יׁש הרּבה ְְְְְֱִִִֵֵֵַַַָּבמקֹומֹות
לט)ּכמֹו: יֹוסף",(לקמן כב)"אדני עּמֹו",(שמות ּבעליו "אם ְְֲִִֵֵָָֹ

ׁשֹופט  לׁשֹון ׁשהּוא אלהּות וכן 'ּבעלֹו', נאמר: ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַָֹולא
ׁשאר  מּכל אחד אבל רּבים, ּבלׁשֹון נזּכר ְְְֲִִִִֶַָָָָָָּומרּות

רּבים  ּבלׁשֹון ּתמצא לא .הּׁשמֹות ְְִִִֵַַָֹ

(ç)úçzî øáwzå ä÷áø ú÷ðéî äøác úîzå©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©
:úeëa ïBlà BîL àø÷iå ïBlàä úçz ìû-úéáì§¥«¥−©´©¨«©®©¦§¨¬§−©¬¨«

i"yx£‰¯·c ˙ÓzÂ∑?יעקב ּבבית ּדבֹורה ענין מה «»»¿…»ְְְֲִֵַַָָֹ
ליעקב  רבקה ׁשאמרה לפי ּולקחּתיאּלא "וׁשלחּתי : ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

מּׁשם, לצאת ארם לפּדן אצלֹו ּדבֹורה ׁשלחה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָמּׁשם",
למדּתיה  הּדרׁשן מׁשה רּבי מּדברי .ּבּדר .ּומתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

Ï‡Œ˙È·Ï ˙ÁzÓ∑ ּברגלי ונקּברה ּבהר יֹוׁשבת העיר ƒ««¿≈≈ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ
‰‡ÔBl.ההר  ˙Áz∑ מיׁשֹור ׁשהיה מיׁשרא, ּבׁשּפֹולי ָָ««»«ְְִִֵֵֶָָָ

ּומיׁשֹור  מּלמּטה, והּקבּורה ההר, ּבׁשּפּוע ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָמלמעלה

לֹו קֹורין היּו ּביתֿאל נתּבּׂשר ׁשל ואּגדה: "אּלֹון". ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
אּמֹו על לֹו ׁשהּגד ׁשני, ּבאבל ואּלֹון .(ב"ר)ׁשּמתה ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

אבל. יוני ק"ט)ּבלׁשֹון תהלים ברש"י איתא וכן אחר. ּולפיכ,(צ"ל ְְְִִֵֶָָָ
ׁש( ּולפי אחרים: יקּללּו)ספרים ׁשּלא מֹותּה, יֹום את העלימּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

עׂשו,הּברּיֹות  מּמּנּו ׁשּיצא לא הּכרס הּכתּוב אף ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
.ּפרסמּה ְְִָ

(è)íøà ïctî Bàáa ãBò á÷òé-ìà íéýìû àøiå©¥¨̧¡Ÿ¦³¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£¨®
:Búà Cøáéå©§−̈¤Ÿ«

i"yx£„BÚ∑ּבׁשּובֹו ואחד ּבלכּתֹו אחד הּזה, ּבּמקֹום ׁשני ‡˙B.ּפעם C¯·ÈÂ∑ אבלים .(ב"ר)ּברּכת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¿»∆…ְֲִִֵַ

(é)é EîL íéýìû Bì-øîàiåEîL àøwé-àì á÷ò ©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸
àø÷iå EîL äéäé ìàøNé-íà ék á÷òé ãBò¹©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬

:ìàøNé BîL-úà¤§−¦§¨¥«
i"yx£·˜ÚÈ „BÚ EÓL ‡¯wÈŒ‡Ï∑ ּבמארב הּבא אדם ונגיד לׁשֹון ׂשר לׁשֹון אּלא .ועקבה, …ƒ»≈ƒ¿«¬…ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָ

Èa˙ז  Ï‡ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜e ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e¿»«»«¿¿»¿»¿«¿»≈≈
Ì„˜ ÔÓ d˜¯ÚÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ Ôn˙ È¯‡ Ï‡≈¬≈«»ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ√»

:È‰eÁ‡»ƒ

Â‡˙˜·¯˙ח  ‰˜·¯„ ‡z˜Ó ‰¯B·c ˙˙ÈÓeƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
‡¯˜e ‡¯LÈÓ ÈÏBtLa Ï‡ ˙È·Ï Ú¯lÓƒ¿«¿≈≈¿ƒ≈≈¿»¿»

:‡˙ÈÎa ¯LÈÓ dÓL¿≈≈«»ƒ»

ÔctÓט  È‰B˙ÈÓa „BÚ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¬…¿≈ƒƒ««
:d˙È CÈ¯·e Ì¯‡¬»»ƒ»≈

CÓLי  È¯˜˙È ‡Ï ·˜ÚÈ CÓL ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿»«¬…»ƒ¿¿≈¿»
‡¯˜e CÓL ‡‰È Ï‡¯NÈ ÔÈ‰l‡ ·˜ÚÈ „BÚ«¬…∆»≈ƒ¿»≈¿≈¿»¿»

:Ï‡¯NÈ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ìà íB÷nì àø÷iå (æxaMW mbd ©¦§¨©¨¥§£©¤§¨
xfg .eUr ipRn FgxaA oM F`xw§¨¥§¨§¦§¥¥¨¨©
cgi WExR .l` ziA l` xnFl siqFde§¦©¥¥¥¥¦¥
.l` ziA FnXW mFwOd lr KxAzi FnW§¦§¨©©©¨¤§¥¥
cvlE ,'Fbe ElBp mW iM dfl mrh ozpe§¨©©©¨¤¦¨¦§§§©
zFghadd dpw mW df mFwOW¤¨¤¨¨¨©©§¨
zFlrdl siqFd cgi FA EnIwzPW¤¦§©§©©¦§©£

:`Edd mFwOlg dxez ©¨©
.ìàøNé íà ék 'Bâå EîL àøwé àì (éŸ¦¨¥¦§§¦¦¦§¨¥
awri dPYWP dn zrcl Kixv̈¦¨©©©¦§©¨©£Ÿ
mxa` mdxa`l `xFTd iM mdxa`n¥©§¨¨¦©¥§©§¨¨©§¨
`xFTd la` (.b"i zFkxA) dUrA xaFr¥©£¥§¨£¨©¥
l"fxW mbde .xaFr Fpi` awri l`xUil§¦§¨¥©£Ÿ¥¥©£©¤©©

,`xw dixcd` awri iM Exn` (mW)¨¨§¦©£Ÿ©©§¥§¨
awril dixcd`C dOn cnlp `l dOle§¨¨Ÿ¦§Ÿ¦©§©©§¥§©£Ÿ
FnM dixcd`e `xTi `l FA xn`W mbd£©¤¨©Ÿ¦¨¥§©©§¥§
'd dPXW cvl iM ilE`e .mdxa`A ok¥§©§¨¨§©¦§©¤¦¨
xEn`dn awriA xEn`d aFHd FxaC§¨©¨¨§©£Ÿ¥¨¨
iM awri LnW xn`X dOA mdxa`A§©§¨¨©¤¤¨©¦§©£Ÿ¦
WCg dn iM oM xn`l Kixv did `lŸ¨¨¨¦Ÿ©¥¦©¦¥
i`Ce `N` awri Lny Fxn`A dfÄ¤§¨§¦§©£Ÿ¤¨©©
`N` ,Ll `Ed rEaw mW xnFl oEMzPW¤¦§©¥©¥¨©§¤¨
dOl d"awd lW Fnrh zrcl KixSW¤¨¦¨©©©£¤¨¨
awri lre mxa` lr ciRwd mdxa`A§©§¨¨¦§¦©©§¨§©©£Ÿ
,oFkp mrh Wi iM d`xie .ciRwd `lŸ¦§¦§¥¨¤¦¥©©¨
ipA zFnW iM Epl mcTX dnl `Ede§§©¤¨©¨¦§§¥

mU 'de mzFWtp zFnW md mc`d̈¨¨¥§©§¨©¨
.'Eke (.'f mW) l"f EWxce ux`A zFOW©¨¨¤§¨§¨§
Fl dzidW Wtp mW didi awri dPde§¦¥©£Ÿ¦§¤¥¤¤¤¨§¨
midl` gEx FA sqFYPW mbd dfle§¨¤£©¤¦¥©¡Ÿ¦
ca` df ipRn `l l`xUi `xwPd©¦§¨¦§¨¥Ÿ¦§¥¤¨©

oFW`xdipW mB oFW`xl mpWi ixde ¨¦©£¥¤§¨§¦©¥¦
iE`x oi`e awri `xTl `Ed lFkie§¨¦¨¥©£Ÿ§¥¨
dn ,oihElgl oFW`xd FnW xwrIW¤¥¨¥§¨¦©£¦©
FnW iEPW xg` mB iM mdxa` oM oi`X¤¥¥©§¨¨¦©©©¦§
Wi iM oFW`xd mW xwrp `l iENrl§¦Ÿ¤¡©¥¨¦¦¥
l`d evi dfle mxa` mdxa` llkA¦§©©§¨¨©§¨§¨¤§©¨¥
oi`e mdxa` zEcinzA Fl zFxwl¦§¦§¦©§¨¨§¥
mdxa` llkA iM oFW`xl dxiwr£¦¨¨¦¦¦§©©§¨¨



glyieפב zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iyiy meil inei xeriy

(àé)éBb äáøe äøt écL ìû éðà íéýìû Bì øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³©©Æ§¥´§¥½²
éöìçî íéëìîe jnî äéäé íéBb ìä÷e:eàöé E §©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨§¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«

i"yx£ÈcL Ï‡ È‡∑ ּכדאי ׁשהּברכֹות לברׁשאני , ¬ƒ≈««ְְְֲִֵֶֶַַָָ
e¯·‰.ׁשּלי  ‰¯t∑,ּבנימין נֹולד לא ׁשעדין ׁשם על ִֶ¿≈¿≈ְֲִִִֵֶַַַָֹ

מּמּנּו נתעּברה ׁשּכבר .ּבנימין ∑ÈBb.ואףֿעלּֿפי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
ÌÈBb∑(ב"ר) ואפרים מּיֹוסף מנּׁשה לצאת ׁשעתידים , ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

הּׁשבטים  ּבמנין ואיׁש(ב"ר)∑ÌÈÎÏÓe.והם ׁשאּול ְְְְִִֵַַָ¿»ƒְִָ
מּׁשבט  ׁשהיּו נֹולד.ּבׁשת, לא ׁשעדין ּופסּוק (ּבנימין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבנימין, וקרבּו ּדרׁשּוהּו הּׁשבטים ואף איׁשּֿבׁשת ּכׁשהמלי אבנר דרׁשֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹזה

כא)ּדכתיב: ואמרּו:(שופטים וחזרּו לאּׁשה", לבנימין ּבּתֹו את יּתן לא מּמּנּו "איׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹ

"ּומלכים  ליעקב: אֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה לא הּׁשבטים, מן עֹולה היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹאלמלא

יצאּו" מחלצי(.ÌÈBb Ï‰˜e ÈBb∑ ּבניו עתידים ׁשּגֹוים ֲֵֵֵֶָ¿«ƒֲִִִֶָָ
ּכל  וכן אּמֹות, ׁשבעים ׁשהם הּגֹוים ּכמנין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻליעׂשֹות
להקריב  ּבניו ׁשעתידים אחר: ּדבר ׁשבעים. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּסנהדרין
ּבימי  ּכֹוכבים, עֹובדי ּכגֹוים הּבמֹות אּסּור ְְְִִִִִֵֵַַָָּבׁשעת

ישן)אלּיהּו .(ברש"י ִֵָ

ß elqk g"i iyiy mei ß

(áé)Eì ÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈§´
éøçà Eòøæìe äpðzà:õøàä-úà ïzà E ¤§¤®̈§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤

(âé):Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìòî ìòiå©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
i"yx£¯acŒ¯L‡ ÌB˜naBz‡∑ יֹודע ּמלּמדנּואיני .מה «»¬∆ƒ∆ƒְְִֵֵֵַַַ

(ãé)úávî Bzà øac-øLà íB÷na äávî á÷òé áviå©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤
:ïîL äéìò ÷öiå Cñð äéìò Cqiå ïáà̈®¤©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤

(åè)Bzà øac øLà íB÷nä íL-úà á÷òé àø÷iå©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬
:ìà-úéa íéýìû íL̈²¡Ÿ¦−¥«¥«

(æè)àBáì õøàä-úøák ãBò-éäéå ìà úéaî eòñiå©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦¬¦§©¨−̈¤¨´
:dzãìa L÷zå ìçø ãìzå äúøôà¤§¨®¨©¥¬¤¨¥−©§©¬§¦§¨«

ÌÚיא  È‚Òe Let ÈcL Ï‡ ‡‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¬»≈««¿≈«
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe CpÓ ‡‰È ÔÈË·L ˙LÎÂ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒƒ

:Ôe˜tÈ CpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÏיב  ˜ÁˆÈÏe Ì‰¯·‡Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯˙a CÈ·ÏÂ dz‡∆¿ƒ«¿ƒ¿»«¿»∆≈»«¿»

Ècיג  ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BlÚÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»ƒ¿»»«¿»¿«¿»ƒ
:dnÚ ÏÈlÓ«ƒƒ≈

ÏÈlÓיד  Èc ‡¯˙‡a ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»¿«¿»ƒ«ƒ
˜È¯‡Â ÔÈÎeq dÏÚ CÈq‡Â ‡·‡ ˙Ó˜ dnÚƒ≈»««¿»¿«ƒ¬«ƒƒ«¬ƒ

:‡ÁLÓ dÏÚ¬«ƒ¿»

ÏÈlÓטו  Èc ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…»¿»¿«¿»ƒ«ƒ
:Ï‡ ˙Èa ÈÈ Ônz dnÚƒ≈«»¿»≈≈

‡¯Ú‡טז  ˙·e¯k „BÚ ‰Â‰Â Ï‡ ˙ÈaÓ eÏËe¿»ƒ≈≈«¬»¿««¿»
˙‡ÈM˜Â ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈÂ ˙¯Ù‡Ï ÏÚÈÓÏ¿≈«¿∆¿»ƒƒ«»≈¿«ƒ«

:d„ÏÈÓa¿≈¿«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ixacA aEzMd fnx df iM ilE`e .mxa ©̀§¨§©¦¤¨©©¨§¦§¥
itkE ,mdxa` `Ed mxa` ('` '`) minId©¨¦©§¨©§¨¨§¦
WExR 'Fbe cFr LnW `xTi `l FxnF` df¤§Ÿ¦¨¥¦§§¥
FxnF`A wIC mB .l`xUi mB `N` cal§©¤¨©¦§¨¥©¦¥§§
`xTI `l xn` `le cFr LnW `xTi `lŸ¦¨¥¦§§Ÿ¨©Ÿ¦¨¥
f"i Kl) mdxa`A xn`W FnM LnW cFr¦§§¤¨©§©§¨¨¤

:oade ('d`i dxez §¨¥
.÷çöéìe íäøáàì (áédn oIr §©§¨¨§¦§¨©¥©

zFclFY zWxtA EpWxRX¤¥©§§¨¨©§
iM 'Fbe LrxflE Ll iM ('b e"k) wEqRA©¨¦§§©§£§¦
xzi cg` wlgA zEkf Fl sqFYp wgvi¦§¨¦¥§§¥¤¤¨¨¥
:awril oM mB 'd ozp FzF`e mdxa` lr©©§¨¨§¨©©¥§©£Ÿ

ïzàdOl zrcl Kixv .ux`d z` ¤¥¤¨¨¤¨¦¨©©¨¨
z` oY` xnFl xfgl Kxvdª§©©£Ÿ©¤¥¤
xnFl mcTX dOA wiRqd `le ux`d̈¨¤§Ÿ¦§¦©¤¤¨©©
xnFl oEMzPW ilE`e .LrxflE dPpY` Ll§¤§¤¨§©§£§©¤¦§©¥©
,DA fg`IW ux`d ozp awril Fl iM¦§©£Ÿ¨©¨¨¤¤¤¡Ÿ¨
didY LrxflE dPpY` Ll xn` EN`e§¦¨©§¤§¤¨§©§£¦§¤
.Frxfl Dligpdl Fl dPpYIW dpEMd©©¨¨¤¦§¤¨§©§¦¨§©§
Fl cg` zFpizp 'a xnFl wCwC dfl̈¤¦§¥©§¦¤¨
oM xnFl wCwC `NX dn Frxfl cg`e§¤¨§©§©¤Ÿ¦§¥©¥

:zFa` 'a zghadAbi dxez §©§¨©¨
úéa 'Bâå øLà 'Bâå á÷òé àø÷iå (åè©¦§¨©£Ÿ§£¤§¥

.ìàmbe oM F`xw xaM `lde dWw ¥¨¤©£Ÿ§¨§¨¥§©
iYWxRW FnkE l` ziA l` ztqFzA§¤¤¥¥¥§¤¥©§¦
d`ixwA WCg dnE ('f wEqR) dlrnl§©§¨¨©¦¥¦§¦¨
KEnq mFwOl zFxwl siqFdW ilE`e .Ff§©¤¦¦§©¨¨
l` ziA `xTi `Ed mBW l` zial§¥¥¤©¦¨¥¥¥
xnFl wCwCW `Ede ,FA eil` 'd xACWM§¤¦¥¥¨§¤¦§¥©
iM 'iR 'Fbe xAC xW` mFwOd mW z ¤̀¥©¨£¤¦¤§¥¦

B Fl `xw mW didW xEACd cvloM m §©©¦¤¨¨¨¨¨©¥
eil` mW dlbPW mFwOl EN`W 'Eke§¤¦©¨¤¦§¨¨¥¨
xW` xnFl Kixv did `l FgxaA§¨§Ÿ¨¨¨¦©£¤

:xACfh dxez ¦¤



פג glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ı¯‡‰Œ˙¯·k∑,רּבּוי ּכּביר, לׁשֹון ּפרׁש מנחם ƒ¿«»»∆ְְִִֵֵַַַ

ּומנּקבת  חלּולה ׁשהארץ ּבזמן ואּגדה: רב. ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמהל
מצּוי,(ב"ר)ּככברה, עדין ׁשהּניר והּׁשרב עבר הּסתו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָ
ּבא  ּבנעמן לא ׁשהרי מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו זה ואין . ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ה)מצינּו: ב ארץ"(מלכים ּכברת מאּתֹו ואֹומר "וּיל . ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

אֹו ּפרסה מהל ּכמֹו קרקע, מּדת ׁשם ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָאני,
ׂשדה' 'חלקת ּכרם', 'צמד אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו ,יֹותר, ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

מּדה ׁשם נֹותן אדם ּבמהל מיל'(ּכ מהל' ּכמֹו: )קרקע ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָ

ארץ  .ּכברת ְִֶַָ

(æé)úãléîä dì øîàzå dzãìa dúL÷äá éäéå©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ
:ïa Cì äæ-íâ-ék éàøéz-ìà©¦´§¦½¦«©¤¬−̈¥«

i"yx£‰ÊŒÌ‚ŒÈk∑ ּתאֹומה נֹולדה ּבנימין ועם ּתאֹומה, נֹולדה ׁשבט ּכל עם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו יֹוסף. על ל נֹוסף ƒ«∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
.יתרה  ְֵָ

(çé)éðBà-ïa BîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«

i"yx£ÈB‡ŒÔa∑ צערי לפי ∑·ÔÈÓÈ.ּבן ּבעיני, נראה ∆ƒֲִֶַƒ¿»ƒְְְִִֵַָ
ּבא  ּכׁשאדם ּבּנגב, ׁשהיא ּכנען ּבארץ נֹולד לבּדֹו ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
הלֹו" ּכנען", ּבארץ "ּבּנגב ׁשּנאמר: ּכמֹו נהרים, ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמארם

הּנגּבה" לׁשֹון ∑·ÔÈÓÈ.ונסֹוע ימין, פט)ּבן "צפֹון (תהלים ְְֶַַָָƒ¿»ƒְִֶָָ
מלא הּוא לפיכ בראתם", אּתה ּבן (וימין בנימין, אחר: ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ּכמֹו: ּבנּו"ן, ונכּתב זקנתֹו, לעת ׁשּנֹולד יב)ימים, הּימין"(דניאל .)"לקץ ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

(èé)úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzå ìçø úîzå©−̈¨¨¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬
:íçì̈«¤

(ë)úávî àåä dúøá÷-ìò äávî á÷òé áviå©©¥¯©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤
:íBiä-ãò ìçø-úøá÷§ª«©¨¥−©©«

(àë):øãò-ìcâîì äàìäî äìäà èiå ìûøNé òqiå©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ¥−̈§¨§¦§©¥«¤

(áë)ïáeàø Cìiå àåää õøàa ìàøNé ïkLa éäéå©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ¨¨´¤©¦½©¥¤́§¥½
ô ìàøNé òîLiå åéáà Lâìét ääìa-úà ákLiå©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®

:øNò íéðL á÷òé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥©«£−Ÿ§¥¬¨¨«
i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ÔkLa∑ ּבא ׁשּלא עד ƒ¿…ƒ¿»≈»»∆«ƒֶַָֹ

יצחק,לחברֹון  אּלה אצל ּכל (שבת ∑kLiÂ·.ארעּוהּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָ«ƒ¿«
ּכאּלּונה) הּכתּוב עליו מעלה מׁשּכבֹו, ׁשּבלּבל ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּתֹו

רחל, ׁשּכׁשּמתה יצּועיו? וחּלל ּבלּבל ולּמה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשכבּה.
רחל  ּבאהל ּתדיר נתּונה ׁשהיתה מּטתֹו יעקב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹנטל
ראּובן  ּבא ּבלהה. ּבאהל ּונתנּה אהלים, ּבׁשאר ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹֹֹולא

dÏיז  ˙¯Ó‡Â d„ÏÈÓa d˙eÈL˜a ‰Â‰Â«¬»¿«¿«¿≈¿««¬∆∆«
:¯a CÈÏ ÔÈc Û‡ È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‡˙ÈÁ»¿»»ƒ¿¬ƒ¬≈«≈ƒ»

(יח  ˙˙ÈÓ È¯‡ dLÙ ˜tÓa ‰Â‰Â נ"י‡˙ÈÓ( «¬»¿ƒ««¿«¬≈ƒ««¿»
:ÔÈÓÈa dÏ ‡¯˜ È‰e·‡Â ÈÂc ¯a dÓL ˙¯˜e¿«¿≈«¿»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰È‡יט  ˙¯Ù‡ Á¯‡a ˙¯·˜˙‡Â ÏÁ¯ ˙˙ÈÓeƒ«»≈¿ƒ¿¿»«¿…«∆¿»ƒ
:ÌÁÏ ˙Èa≈»∆

˜Ó˙כ  ‡È‰ dz¯·˜ ÏÚ ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»«¿À¿«ƒ»«
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ÏÁ¯„ ‡z¯·¿̃À¿»¿»≈«»≈

l‰lÓ‡כא  dkLÓ Ò¯Ùe Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿««¿¿≈ƒ¿«»
:¯„Ú„ ‡Ïc‚ÓÏ¿ƒ¿¿»¿≈∆

‰‰È‡כב  ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ‡¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿»ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ
‡˙ÈÁÏ ‰‰Ïa ÌÚ ·ÈÎLe Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿ƒƒƒ¿»¿≈»»
È¯z ·˜ÚÈ È· BÂ‰Â Ï‡¯NÈ ÚÓLe È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒ¿»≈«¬¿≈«¬…¿≈

:¯ÒÚ¬«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íâ ék éàøéz ìà (æézrcl Kixv ©¦§¦¦©§¨¦¨©©
eilr DzgihaOW `xFOd `id dn©¦©¨¤©§¦¨¨¨¨
zen zFni` iM xn`PWkle ,`xiY `NW¤Ÿ¦¨§¦§¤Ÿ©¦¥¨¤
`xFOd dPOn dxiqO dOA Dl Eid̈¨©¤§¦¨¦¤¨©¨
zrcl Kixv cFr .'Fbe df mb iM DxnF`A§§¨¦©¤§¨¦¨©©

:mB dxnF`A DzpEM dn©©¨¨¨§§¨©
ïëàx"a) l"f mxnF` KxC lr x`Azi ¨¥¦§¨¥©¤¤§¨

'a FOr EclFp oinipA iM (a"t 't¦¦§¨¦§¦
sqFi mr oM EclFp `NX dn zFnF`Y§©¤Ÿ§¥¦¥
idie dfle ,k"r zg` dnF`Y m` iM¦¦§¨©©§¨¤©§¦
l` zcNind Dl dxn` DzFWwdA§©§¨¨§¨¨©§©¤¤©
dcNA ziWwzn Y`X dOn i`xiY¦§¦¦©¤©§¦§©¥©¥¨
dPWn oFixd Kl Wi iM ipMYqY `OW¤¨¦§©§¦¦¥¨¥¨§ª¤
ztqFzA mb iM FxnF` `Ede oFW`xdn¥¨¦§§¦©§¤¤

oA mB iM xn` EN`M oA Kl df iEAx¦¤¨¥§¦¨©¦©¥
:Kl df¤¨

ãBò(.`"l dCp) rEcIX dn iR lr fnxY¦§Ÿ©¦©¤¨©¦¨
Dpi` xkf oaA clil dWwOd iM¦©©§¨¥¥§¤¨¨¥¨
`id zA clil dWwOde zpMYqn¦§©¤¤§©©§¨¥¥©¦
df mB i`Ce iM dxn` dfl ,zpMYqn¦§©¤¤¨¤¨§¨¦©©©¤

:ipMYqY `le oA Klgi dxez ¨¥§Ÿ¦§©§¦



glyieפד zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iyiy meil inei xeriy
צרה ותבע  היתה אּמי אחֹות 'אם אמר: אּמֹו, עלּבֹון ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

לכ לאּמי'? צרה ּתהא אּמי אחֹות ׁשפחת ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָלאּמי,
NÚ¯.ּבלּבל  ÌÈL ·˜ÚÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑ לענין מתחיל ְִֵ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈»»ְְְִִַָ

ּומעּתה  הּמּטה, נׁשלמה ּבנימין מּׁשּנֹולד ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָראׁשֹון,
'ללּמדנּו ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּומנאן. להּמנֹות, ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָראּויים

ראּובן' חטא ׁשּלא צּדיקים, וכּלן ׁשוין ׁשּכּלן .ּבא, ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻ

(âë)äãeäéå éåìå ïBòîLå ïáeàø á÷òé øBëa äàì éða§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®§¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïeìáæe øëùOéå§¦¨−̈§ª«

i"yx£·˜ÚÈ ¯BÎa∑קראֹו הּקלקלה, ּבׁשעת אפּלּו ¿«¬…ְְְֲִִַַַָָָ
ÚÈ˜·.ּבכֹור  ¯BÎa∑,לעבֹודה ּבכֹור לנחלה, ּבכֹור ְ¿«¬…ְְְֲֲַַָָ

לענין .למנין ּבכֹור  אּלא ליֹוסף ּבכֹורה נּתנה ולא ְְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ
ׁשבטים  לׁשני ׁשּנעׂשה .הּׁשבטים, ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

(ãë):ïîéðáe óñBé ìçø éða§¥´¨¥½¥−¦§¨¦«

(äë):éìzôðå ïc ìçø úçôL ääìá éðáe§¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½−̈§©§¨¦«

(åë)éða älà øLàå ãb äàì úçôL ätìæ éðáe§¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®¥µ¤§¥´
:íøà ïcôa Bì-ãlé øLà á÷òé©«£½Ÿ£¤¬ª©−§©©¬£¨«

(æë)òaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé-ìà á÷òé àáiå©¨³Ÿ©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®
:÷çöéå íäøáà íL-øb-øLà ïBøáç àåä¦´¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ הּמיׁשֹור ׁשם.Úa¯‡‰ ˙È¯˜∑ ׁשם «¿≈ִֵַƒ¿«»«¿«ֵ
‰‡¯Úa.העיר  ˙È¯˜ ‡¯ÓÓ∑ קרית ׁשל מיׁשֹור איל ִָ«¿≈ƒ¿«»«¿«ְִִֵֶַ

הּקרית  ממרא לכּתב לֹו 'היה ּתאמר: ואם ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹארּבע,
ּכגֹון  ּכפּול, ׁשּׁשמֹו ּדבר ּבכל הּמקרא ּדר ּכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָארּבע',

הצר אם אל, ּבית עזרי, אבי לחם, ּבית ּוכגֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַֻזה
הּׁשנּיה: הּתבה ּבראׁש נֹותנּה ה"א, ּבֹו (שמואל להטיל ְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

טז) הּלחמי",א ו)"ּבית העזרי",(שופטים אבי "ּבעפרת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
טז) א האלי (מלכים ּבית חיאל .""ּבנה ֱִִֵֵָָָ

(çë):äðL íéðîLe äðL úàî ÷çöé éîé eéäiå©¦«§−§¥´¦§¨®§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«

(èë)òáNe ï÷æ åénò-ìà óñàiå úîiå ÷çöé òåâiå©¦§©̧¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´
:åéða á÷òéå åNò Búà eøa÷iå íéîé̈¦®©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈ ÚÂ‚iÂ∑:ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם אין «ƒ¿«ƒ¿»ְְֵַָָָֻֻ
ׁשנה, י"ב יצחק ׁשל למיתתֹו קדמה יֹוסף ׁשל ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָמכירתֹו
ׁשּנאמר: ׁשנה, ס' ּבן יצחק היה יעקב ּכׁשּנֹולד ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי

כה) מת (לעיל ויצחק וגֹו'", ׁשנה ׁשּׁשים ּבן ְְְְְִִִִֵֶָָָָ"ויצחק
ׁשנה, מק"פ ׁשּׁשים ּתֹוציא אם ליעקב, ק"כ ְְֲִִִִִִַַָָֹּבׁשנת

ׁשנה, ואֹותּה ׁשנה, י"ז ּבן נמּכר ויֹוסף ק"כ, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָנׁשארּו
וׁשלׁש ׁשּׁשים ּבן ּכיצד? ליעקב, ּוׁשמנה מאה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשנת
הרי  עבר, ּבבית נטמן ׁשנה עׂשרה וארּבע ,ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבר
ּובסֹוף  ּבאּׁשה, עבד עׂשרה וארּבע וׁשבע, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשבעים

יֹוסף, נֹולד עׂשרה ל)ׁשּנאמר:ארּבע  ּכאׁשר (לעיל "ויהי ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

ÔBÚÓLÂכג  Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea ‰‡Ï Èa¿≈≈»¿»¿«¬…¿≈¿ƒ¿
:ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ¿≈ƒƒ»¿ƒ»»¿À

ÔÓÈ·e:כד  ÛÒBÈ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈≈ƒ¿»ƒ

ÈÏzÙÂ:כה  Ôc ÏÁ¯„ ‡˙Ó‡ ‰‰Ï· È·e¿≈ƒ¿»«¿»¿»≈»¿«¿»ƒ

‡ÔÈlכו  ¯L‡Â „b ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ È·e¿≈ƒ¿»«¿»¿≈»»¿»≈ƒ≈
:Ì¯‡ ÔcÙa dÏ Ô„ÈÏÈ˙‡ Èc ·˜ÚÈ Èa¿≈«¬…ƒƒ¿¿ƒ«≈¿««¬»

ÓÓ¯‡כז  È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ«¿≈
Ì‰¯·‡ Ônz ¯„ Èc ÔB¯·Á ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯ƒ̃¿««¿«ƒ∆¿ƒ»«»«¿»»

:˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»

ÔÈL:כח  ÔÓ˙e ‰‡Ó ˜ÁˆÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈ƒ¿»¿»¿»»¿ƒ

dnÚÏכט  LÈk˙‡Â ˙ÈÓe ˜ÁˆÈ „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈¿«≈
·˜ÚÈÂ ÂNÚ d˙È e¯·˜e ÔÈÓBÈ Ú·Ne ·ÈÒƒ¿«ƒ¿»»≈≈»¿«¬…

:È‰Ba¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå á÷òé øBëa äàì éða (âëmrh §¥¥¨§©£Ÿ§©©
awri xFkA FzFid ricFdl KxvdW¤ª§©§¦©¡§©£Ÿ
oEbd iYlA xaC FA aWgY `NW xnFl©¤Ÿ©§Ÿ¨¨¦§¦¨
`l iM ddlA z` aMWIe KEnqA aizkC¦§¦§¨©¦§©¤¦§¨¦Ÿ
mr F`pnE xfgW di`xde WOn akẄ©©¨§¨§¨¨¤¨©§¨¦
mipW awri ipa EidIe aizkC eig` x`W§¨¤¨¦§¦©¦§§¥©£Ÿ§¥
iM awri xFkA xn`e mWx dfle ,xUr̈¨§¨¤¨©§¨©§©£Ÿ¦
dpFW`x dRh FzFidle awri xFkA `Ed§©£Ÿ§¦§¦¨¦¨

zwgxd FA WxWY Ff dpigA awri lW¤©£Ÿ§¦¨§¨¥©§¨©
:EPcWgY `le aErYdck dxez ©¥§Ÿ©§§¤

.'Bâå ÷çöé éîé eéäiå (çë`NW mrh ©¦§§¥¦§¨§©©¤Ÿ
aEzMd bdpnM wgviA miIg xiMfd¦§¦©¦§¦§¨§¦§©©¨
miIg xiMfd sqFiA mbe ,awrie mdxa`A§©§¨¨§©£Ÿ§©§¥¦§¦©¦
ilE`e ,sqFi igie (a"k 'p igie) aizkC¦§¦©§¦©§¦¥§©
dcwrd cr clFPW mFIOW zFidl iM¦¦§¤¦¤©©¨£¥¨

zldw) l"f Exn`e bEf zA Fl dzid `lŸ¨§¨©§¨§Ÿ¤¤
iExW dX` `lA iExXd ('h 't dAx©¨©¨§Ÿ¦¨¨
l"f Exn` dcwrd zrnE ,miIg `lA§Ÿ©¦¥¥¨£¥¨¨§
eipir zFdkl ENgzdW (d"q 't x"a)¤¦§¦¦§¥¨

:miIg FA xiMfd `l dfl̈¤Ÿ¦§¦©¦
miIg FOr `iad `NW zFidl xWt` F`¤§¨¦§¤Ÿ¥¦¦©¦

:miIg FA xiMfd `l dcwrd crhk dxez ©¨£¥¨Ÿ¦§¦©¦



פה glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iyiy meil inei xeriy
וי"ז  ואחת, ּתׁשעים הרי וגֹו'", יֹוסף את רחל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָילדה

ּוׁשמנה. מאה הרי יֹוסף, נמּכר ׁשּלא מן (עד מפרׁש עֹוד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ׁשּנאמר: ׁשנה, כ"ב מצרימה יעקב ׁשּבא עד יֹוסף מּׁשּנמּכר מא)הּמקרא, (לקמן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

"ימי  ּוכתיב: כ"ב, הרי רעב, ּוׁשנתים ׂשבע ׁשנים וׁשבע וגֹו'", ׁשנה ׁשלׁשים ּבן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"ויֹוסף

ק"ח  יֹוסף ׁשל ּבמכירתֹו יעקב נמצא, ׁשנה". ּומאת ׁשלׁשים מגּורי .)ׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

åì(à):íBãà àeä åNò úBãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈¬¡«

(á)äãò-úà ïòðk úBðaî åéLð-úà ç÷ì åNò¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤¨À̈
-úa äðò-úa äîáéìäà-úàå ézçä ïBìéà-úa©¥Æ©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©

:éeçä ïBòáö¦§−©«¦¦«
i"yx£ÔBÏÈ‡Œ˙a ‰„Ú∑ ונקראת אילֹון, ּבת ּבׂשמת היא »»«≈ְְְִִֵֵַַָ

ּכֹוכבים  לעבֹודת ּבׂשמים מקּטרת ׁשהיתה על .ּבׂשמת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
‰Ó·ÈÏ‰‡∑,יהּודית ׁשמּה ּכּנה והּוא יהּודית, היא »√ƒ»»ְְְְִִִִָָ

להטעֹות  ּכדי ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּכֹופרת ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָלֹומר
אביו  ÔBÚ·ˆŒ˙a.את ‰ÚŒ˙a∑,ענה ּבת לא אם ִֶָ«¬»«ƒ¿ֲִַָֹ

"ואּלה  ׁשּנאמר: צבעֹון, ׁשל ּבנֹו ענה צבעֹון?! ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָּבת
ּכּלתֹו על צבעֹון ׁשּבא מלּמד וענה". ואּיה צבעֹון ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָבני
והֹודיע ׁשניהם, מּבין אהליבמה ויצאת ענה, ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאׁשת

היּו ממזרּות ּבני ׁשּכּלן .הּכתּוב ְְֵֵֶַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr d jxk zegiy ihewl)

אביוו  את להטעֹות ּכדי . . יהּודית ׁשמּה ּכּנה (רׁש"י הּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ב) ּבתלו, יהּודית לאׁשּתֹו קרא החּתיעׂשו כו,ּבארי (ּתֹולדֹות ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

לֹומר,לד) ויׁש מקֹומֹו. ואת אביה ׁשם את ּגם ׁשּׁשּנה והינּו ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
יחּוסּה, את להסּתיר צבעֹון ׁשרצה ּבת ענה הּמלּמד ּבת , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבת לּה קרא (ואּולי ממזרת חן ּבאריׁשהיתה למצא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשהּׁשקר  ּוכדי ּבארֹות). ּבחפירת אז ׁשעסק יצחק, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבעיני
למקֹום  מֹולדּתּה מקֹום את ּגם ׁשּנה יֹותר, עֹוד ְְְְִִִֵֵֶַַַָָיתקּבל

אילֹון ּבת ּבׂשמת – הּׁשנּיה אׁשּתֹו ׁשל ּכהחּתי מֹולדּתּה , ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
מקֹום. מאֹותֹו ׁשּתיהן את לקח ּכאּלּו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיראה

(â):úBéáð úBçà ìàòîLé-úa úîNa-úàå§¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈŒ˙a ˙ÓNa∑,מחלת לּה קֹורא ּולהּלן »¿««ƒ¿»≈ְֲֵַַָָָ

מֹוחלין  ׁשלׁשה ׁשמּואל: ספר מדרׁש ּבאּגדת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹמצינּו
והּנֹוׂשא  לגדּלה והעֹולה ׁשּנתּגּיר, ּגר עונֹותיהם: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלהן

מחלת, נקראת לכ מּכאן, הּטעם ולמד ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָאּׁשה,
עונֹותיו  BÈ·˙.ׁשּנמחלּו ˙BÁ‡∑ ׁשהּוא ׁשם על ְֲֲִֶָֹ¬¿»ֵֶַ

ׁשמֹו על נקראת יׁשמעאל, מּׁשּמת לֹו .הּׂשיאּה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ

(ã)äãìé úîNáe æôéìà-úà åNòì äãò ãìzå©¥¯¤¨¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§−̈
:ìàeòø-úà¤§¥«

(ä)çø÷-úàå íìòé-úàå Leòé-úà äãìé äîáéìäàå§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©
:ïòðk õøàa Bì-eãlé øLà åNò éða älà¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬ª§−§¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ‰„ÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â∑,היה ממזר זה, קרח ¿»√ƒ»»»¿»¿ְֵֶַַָָֹ
אליפז  אהליבמה היה ּובן אל אביו, אׁשת על ׁשּבא ֱֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבסֹוף  אליפז אּלּופי עם מנּוי הּוא ׁשהרי עׂשו, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאׁשת
.(ב"ר)הענין  ְִָָ

‡„ÌB:א  ‡e‰ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¡

Ú„‰ב  ˙È ÔÚk ˙aÓ È‰BL ˙È ·ÈÒ ÂNÚ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«¿»«»»»
˙a ‰Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡ ˙ÈÂ ‰‡zÁ ÔBÏÈ‡ ˙a«≈ƒ»»¿»»√ƒ»»«¬»«

:‰‡eÁ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ»»

BÈ·c˙:ג  d˙Á‡ Ï‡ÚÓLÈ ˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ¿»»¿««ƒ¿»≈¬»≈ƒ¿»

ÓN·e˙ד  ÊÙÈÏ‡ ˙È ÂNÚÏ ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿≈»»¡ƒ»»¿«
:Ï‡eÚ¯ ˙È ˙„ÈÏÈ¿ƒ«»¿≈

ÈÂ˙ה  ÌÏÚÈ ˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ˙„ÈÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â¿»√ƒ»»¿ƒ«»¿¿»«¿»¿»
‡Ú¯‡a dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÂNÚ Èa ÔÈl‡ Á¯…̃«ƒ≈¿≈≈»ƒƒ¿¿ƒ≈¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àminrR 'b oM xn` .mFc` `Ed¡¨©¥§¨¦
'd rAWPW zFidl ,Ff dWxtA§¨¨¨¦§¤¦§©

xiMfd dfl mFc` cA`l`Ed iM eUr §©¥¡¨¤¦§¦¥¨¦
xdA ('g) aizkC xird xiMfde ,mFc ¡̀§¦§¦¨¦¦§¦§©
eUrl oipr Fpi` m` mFc` `Ed xirU¥¦¡¦¥¦§¨§¥¨
ipA xiMfde .Dnvr xirl oipr EdpY§¥¦§¨¨¦©§¨§¦§¦§¥

dN`e (h"i) aizkC mFc` md iM eUr¥¨¦¥¡¦§¦§¥¤
mNM iM xnFl mFc` `Ed mditEN ©̀¥¤¡©¦ª¨
mNMW cvl awri ziA lW W`A EwlCi¦¨§¨¥¤¥©£Ÿ§©¤ª¨
,l`xUil 'd ozp xW` mFc` mi`xwp¦§¨¦¡£¤¨©§¦§¨¥
l"fx ixacA fEnx `Ede ,Fnvr eUr mbe§©¥¨©§§¨§¦§¥©©
eUr cizr Exn`W (ev `nEgpY)©§¨¤¨§¨¦¥¨

oiA aWie `aE ziviSA sHrzdl§¦§©¥§¦¦¨§¥¥¥
'Eke mXn FkWFn d"awde miwiCSd©©¦¦§§¦¨§
miakFM oiA m`e ('` dicaFr) aizkC¦§¦©§¨§¦¥¨¦
iYazMX dn oIre .k"r 'Fbe mXn 'Fbe§¦¨§§©¥©¤¨©§¦

:miklOd dN`e (`"l) wEqRAa dxez ©¨§¥¤©§¨¦



glyieפו zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iyiy meil inei xeriy

(å)-úàå åéúða-úàå åéða-úàå åéLð-úà åNò çwiå©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤
úàå Bzîäa-ìk-úàå eäð÷î-úàå Búéa úBLôð-ìk̈©§´¥¼§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ
õøà-ìà Cìiå ïòðk õøàa Lëø øLà Bðéð÷-ìk̈¦§¨½£¤¬¨©−§¤´¤§¨®©©¥¤́¤¤½¤

:åéçà á÷òé éðtî¦§¥−©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£ı¯‡ŒÏ‡ CÏiÂ∑ ימצא לגּור .ּבאׁשר «≈∆∆∆∆ְֲִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 109 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

"Lrxf didi xB" zxfB oFrxR¥§§¥©¥¦§¤©§£

אחיו: יעקב מּפני אל־ארץ וּיל . . את־נׁשיו עׂשו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֽֽוּיּקח
יהיה  ּגר ּכי ּגזרת ׁשל חֹוב ׁשטר מּפני – אחיו יעקב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמּפני
אין  מּכאן, לי אל אמר, יצחק. ׁשל זרעֹו על הּמּוטל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָזרע
ּבפרעֹון  ולא הּזאת, הארץ לֹו ׁשּנּתנה ּבּמּתנה לא חלק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלי

רש"י)הּׁשטר ובפירוש ו. (לו, ְַָ
על  הּמּטלת "זרע יהיה ּד"ּגר הּגזרה הלא להבין, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻוצרי
ולא  להם", לא "ּבארץ ּגרים ׁשּיהיּו – היא יצחק, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹזרעֹו

ּדוקא מצרים שם)ּבארץ רש"י שפירש ּבזה (ּוכמֹו הרי ּכן אם ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הרי  ּכנען, לארץ ׁשּמחּוץ ׂשעיר להר עצמֹו העּתיק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשעׂשו

החֹוב? ׁשטר את ּפרע ּגּופא ְֶֶַַַָָָּבזה

להיֹות  היא יצחק ׁשל זרעֹו על הּמּטלת הּגזרה לבאר: ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻויׁש
ּכ"גר" מגּורֹו ּבארץ ׁשּנמצא היינּו, להם". לא ּבארץ גֹו' ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ"ּגר
"וּיׁשב  ּדוקא אּלא ּד"גר", ּבחּיים רצה לא ועׂשו ּכתֹוׁשב. ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולא
חֹוב", ה"ׁשטר ּכפריעת נחׁשב זה אין ולכן ׂשעיר"; ּבהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעׂשו

הּזאת". "הארץ ּבמּתנת ּגם זֹוכה אינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּומּמילא
ּכל  הּגלּות. ּבזמן מּיׂשראל אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמּזה
לדעת  האדם על צדקנּו, מׁשיח ּביאת עד ּבּגלּות, היֹותנּו ְְְֱִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָזמן
חס־וׁשלֹום  יתיּׁשב ׁשּלא לֹו, לא ּבארץ "ּגר" ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּולהרּגיׁש
הּגלּות, עניני לכל וזר "ּגר" יהיה אּלא הּגלּות, וסדר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבזמן

לּגאּלה. ורגע עת ּבכל ְְִֵֶֶַַַָָָֻויחּכה

(æ)õøà äìëé àìå åcçé úáMî áø íLeëø äéä-ék¦«¨¨¯§¨²−̈¦¤´¤©§¨®§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤
:íäéð÷î éðtî íúà úàNì íäéøeâî§«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−¦§¥¤«

i"yx£Ì‰È¯e‚Ó ı¯‡ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ מרעה להסּפיק ¿…»¿»∆∆¿≈∆ְְְִִֶַ
אחיו", יעקב "מּפני אּגדה: ּומדרׁש ׁשּלהם. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּבהמֹות
,"זרע יהיה ּגר "ּכי ּגזרת: ׁשל חֹוב ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַמּפני

מּכאן, לי אל' אמר: יצחק, ׁשל זרעֹו על ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמּטל
הּזאת, הארץ לֹו ׁשּנּתנה ּבּמּתנה, לא חלק לי ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאין

ּומּפני  הּׁשטר', ּבפרעֹון ׁשּמכ ולא ּבכֹורתֹוהּבּוׁשה .ר ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

(ç):íBãà àeä åNò øéòN øäa åNò áLiå©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬¡«

(è):øéòN øäa íBãà éáà åNò úBãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−¥¦«
i"yx£‰l‡Â∑ לׂשעיר מּׁשהל ּבניו ׁשהֹולידּו .הּתֹולדֹות ¿≈∆ְִִִֵֶֶַַָָָָ

(é)åNò úLà äãò-ïa æôéìà åNò-éða úBîL älà¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ¥´¤¥½̈
:åNò úLà úîNa-ïa ìûeòø§¥¾¤¨§©−¥¬¤¥¨«

(àé):æð÷e ízòâå Bôö øîBà ïîéz æôéìà éða eéäiå©¦«§−§¥´¡¦¨®¥¨´½̈§¬§©§−̈§©«

(áé)òðîúå|ãìzå åNò-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä §¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤
:åNò úLà äãò éða älà ÷ìîò-úà æôéìàì¤¡¦©−¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«

i"yx£L‚ÏÈÙ ‰˙È‰ ÚÓ˙Â∑ ׁשל ּגדּלתֹו להֹודיע ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆ְְִֶַָֻ
זֹו, ּתמנע ּבזרעֹו: ליּדבק ּתאבים היּו ּכּמה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָאברהם,
ּתמנע", לֹוטן "ואחֹות ׁשּנאמר: היתה, אּלּופים ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָּבת

ׁשּיׁשבּו החֹורים מן היה, ׂשעיר יֹוׁשבי מאּלּופי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולֹוטן
ל להּנׂשא זֹוכה 'איני אמרה: לפנים. הלואי ,ּבּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבבניו  אֹותּה מֹונה הּימים' ּוב'דברי ּפילגׁש', ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָואהיה

d˙aו  ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BL ˙È ÂNÚ ¯·„e¿«≈»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»≈
Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb ˙ÈÂ d˙Èa ˙LÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«≈≈¿»≈ƒ¿»»
ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡˜ Èc dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«
:È‰eÁ‡ ·˜ÚÈ Ì„˜ ÔÓ È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»»¬≈ƒ√»«¬…»ƒ

ÏÂ‡ז  ‡„Ák ·zÓlÓ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒƒ¿ƒ««¬»¿»
ÔÓ ÔB‰˙È ‡¯·BÒÏ ÔB‰˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙ÏÈÎÈ¿ƒ«¬«»¿¿»»»¿ƒ

:ÔB‰È˙Èb Ì„√̃»≈≈

‰e‡ח  ÂNÚ ¯ÈÚN„ ‡¯eËa ÂNÚ ·È˙ÈÂƒ≈≈»¿»¿≈ƒ≈»
:ÌB„‡¡

„‡„È‡ÓBט  ÔB‰e·‡ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¬∆¡»≈
:¯ÈÚNc ‡¯eËa¿»¿≈ƒ

‡z˙י  ‰„Ú ¯a ÊÙÈÏ‡ ÂNÚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈≈»¡ƒ««»»ƒ«
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓNa ¯a Ï‡eÚ¯ ÂNÚ≈»¿≈«»¿«ƒ«≈»

ÌzÚ‚Âיא  BÙˆ ¯ÓB‡ ÔÓÈz ÊÙÈÏ‡ Èa BÂ‰Â«¬¿≈¡ƒ»≈»»¿¿«¿»
:Ê˜e¿«

ÂNÚיב  ¯a ÊÙÈÏ‡Ï ‡˙ÈÁÏ ˙Â‰ ÚÓ˙Â¿ƒ¿«¬«¿≈»»∆¡ƒ««≈»
‰„Ú Èa ÔÈl‡ ˜ÏÓÚ ˙È ÊÙÈÏ‡Ï ˙„ÈÏÈÂƒƒ«∆¡ƒ«»¬»≈ƒ≈¿≈»»

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»
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אליפז  ׂשעיר ׁשל ׁשל אׁשּתֹו על ׁשּבא מלּמד ויצאה , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

וזהּו: ּפילגׁשֹו, נעׂשית ּוכׁשּגדלה מּביניהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתמנע
ׂשעיר, ּבני עם מנאּה ולא ּתמנע", לֹוטן ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹ"ואחֹות

האב ׁשהי  מן ולא האם מן אחֹותֹו .תה ְְֲִִֵֶָָָָָֹ

(âé)älà äfîe änL çøæå úçð ìàeòø éða älàå§¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤
:åNò úLà úîNá éða eéä̈½§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«

(ãé)ïBòáö-úa äðò-úá äîáéìäà éða eéä älàå§¥´¤¨À§¥̧¨«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−
íìòé-úàå Leòé-úà åNòì ãìzå åNò úLà¥´¤¥¨®©¥´¤§¥½̈¤§¬§¤©§−̈

:çø÷-úàå§¤«Ÿ©

(åè)åNò øBëa æôéìà éða åNò-éðá éôelà älà¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ§´¥½̈
:æð÷ óelà Bôö óelà øîBà óelà ïîéz óelà©³¥¨Æ©´½̈©¬§−©¬§©«

i"yx£ÂNÚŒÈ· ÈÙel‡ ‰l‡∑ מׁשּפחֹות ראׁשי. ≈∆«≈¿≈≈»ְִֵָָ

(æè)älà ÷ìîò óelà ízòb óelà çø÷ óelà©¬²Ÿ©©¬©§−̈©´£¨¥®¥´¤
:äãò éða älà íBãà õøàa æôéìà éôelà©¥³¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬¨¨«

(æé)çøæ óelà úçð óelà åNò-ïa ìàeòø éða älàå§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ©´¤½©
õøàa ìàeòø éôelà älà äfî óelà änL óelà©¬©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³§¥Æ§¤´¤

:åNò úLà úîNá éða älà íBãà¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤¥¨«

(çé)Leòé óelà åNò úLà äîáéìäà éða älàå§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬§²
äîáéìäà éôelà älà çø÷ óelà íìòé óelà©¬©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º¨«¢¦«¨¨²

:åNò úLà äðò-úa©£−̈¥¬¤¥¨«

(èé):íBãà àeä íäéôelà älàå åNò-éðá älà¥¯¤§¥«¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«

ß elqk h"i ycew zay ß

(ë)ìáBLå ïèBì õøàä éáLé éøçä øéòN-éðá älà¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬§−̈
:äðòå ïBòáöå§¦§¬©«£¨«

i"yx£ı¯‡‰ È·LÈ∑ עׂשו ׁשּבא קדם יֹוׁשביה ׁשהיּו …¿≈»»∆ְֵֶֶֶֶָָָָֹ
ּדרׁשּולׁשם. פה)ורּבֹותינּו ּביּׁשּובּה(שבת ּבקיאין ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַָָָָ

לגפנים, זה קנה מלא לזיתים, זה קנה מלא ארץ: ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשל
לּה ראּויה נטיעה זֹו אי ויֹודעין העפר טֹועמין .ׁשהיּו ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

fÓe‰יג  ‰nL Á¯ÊÂ ˙Á Ï‡eÚ¯ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈««»∆««»ƒ»
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓN· Èa BÂ‰ ÔÈl‡ƒ≈¬¿≈»¿«ƒ«≈»

a˙יד  ‰Ú ˙· ‰Ó·ÈÏ‰‡ Èa BÂ‰ ÔÈl‡Â¿ƒ≈¬¿≈»√ƒ»»«¬»«
˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ÂNÚÏ ˙„ÈÏÈÂ ÂNÚ ˙z‡ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ«≈»ƒƒ«¿≈»»¿¿»

:Á¯˜ ˙ÈÂ ÌÏÚÈ«¿»¿»…«

Îea¯‡טו  ÊÙÈÏ‡ Èa ÂNÚ Èa È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈¿≈≈»¿≈¡ƒ«¿»
‡a¯ BÙˆ ‡a¯ ¯ÓB‡ ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ ÂNÚ„¿≈»«»≈»«»»«»¿«»

:Ê¿̃«

‡ÔÈlטז  ˜ÏÓÚ ‡a¯ ÌzÚ‚ ‡a¯ Á¯˜ ‡a«̄»…««»«¿»«»¬»≈ƒ≈
Èa ÔÈl‡ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ÊÙÈÏ‡„ È·¯·«̄¿¿≈∆¡ƒ«¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈

:‰„Ú»»

¯a‡יז  ˙Á ‡a¯ ÂNÚ ¯a Ï‡eÚ¯ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈«≈»«»«««»
È·¯·¯ ÔÈl‡ ‰fÓ ‡a¯ ‰nL ‡a¯ Á¯Ê∆««»«»«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
˙ÓN· Èa ÔÈl‡ ÌB„‡(„) ‡Ú¯‡a Ï‡eÚ¿̄≈¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈»¿«

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

¯a‡יח  ÂNÚ ˙z‡ ‰Ó·ÈÏ‰‡ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»√ƒ»»ƒ«≈»«»
È·¯·¯ ÔÈl‡ Á¯˜ ‡a¯ ÌÏÚÈ ‡a¯ LeÚÈ¿«»«¿»«»…«ƒ≈«¿¿≈

:ÂNÚ ˙z‡ ‰Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡»√ƒ»»«¬»ƒ«≈»

‰e‡יט  ÔB‰È·¯·¯ ÔÈl‡Â ÂNÚ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»¿ƒ≈«¿¿»≈
:ÌB„‡¡

ÔËBÏכ  ‡Ú¯‡c È·˙È ‰‡¯BÁ ¯ÈÚN Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈ƒ»»»¿≈¿«¿»»
:‰ÚÂ ÔBÚ·ˆÂ Ï·BLÂ¿»¿ƒ¿«¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå øéòN éðá älà (ëzrcFd mrh ¥¤§¥¥¦§©©¨©
ozPX dn xErW ricFdl ,df oipr¦§¨¤§¦©¦©¤¨©

FzFid mbd eUrl zFa`d zEkfA 'd¦§¨¨§¥¨£©¡
zkQnA EWxC oM mB l"fxe .rWẍ¨§©©©¥¨§§©¤¤

'x l"fe (d"t) `aiwr 'x wxR zAW©¨¤¤£¦¨§
ipA EUrPW ixg xn` awri xA `g ©̀¨©©£Ÿ¨©Ÿ¦¤©£§¥



glyieפח zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i ycew zayl inei xeriy

(àë)øéòN éða éøçä éôelà älà ïLéãå øöàå ïBLãå§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−
:íBãà õøàa§¤¬¤¡«

(áë):òðîz ïèBì úBçàå íîéäå éøç ïèBì-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«

(âë):íðBàå BôL ìáéòå úçðîe ïåìò ìáBL éða älàå§¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©§¥¨®§−§¨«

(ãë)øLà äðò àeä äðòå äiàå ïBòáö-éðá älàå§¥¬¤§¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈£¤̧
íéøîçä-úà Búòøa øaãna íîiä-úà àöî̈¨³¤©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤©«£Ÿ¦−

:åéáà ïBòáöì§¦§¬¨¦«
i"yx£‰ÚÂ ‰i‡Â∑,וענה אּיה ּכמֹו והּוא יתרה, וי"ו ¿«»«¬»ְְְֲֵַַָָָָ

ּבּמקרא: יׁש ח)והרּבה מרמס",(דניאל וצבא וקדׁש "ּתת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
עו) וסּוס"(תהלים ורכב Ú‰."נרּדם ‡e‰∑ האמּור ְְִֶֶָָ¬»ָָ

קֹורא  הּוא וכאן צבעֹון, ׁשל אחיו ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָלמעלה,
על  צבעֹון ׁשּבא מלּמד ּבנֹו, את א ֹותֹו והֹוליד אּמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָ

סּוס ∑‡˙ÌÓi‰Œ.ענה  על חמֹור הרּביע ּפרדים, ֲָ∆«≈ƒְְֲִִִַַָ
ּפסּולין  והביא ממזר היה והּוא ּפרד, וילדה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָנקבה

נד)לעֹולם  ׁשאימתן (פסחים "ימם"? ׁשמם נקרא ולּמה . ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָ
לא  מּימי חנינא: רּבי ּדאמר הּברּיֹות, על ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻמּטלת

אדם  וחיה ׁשאלני לבנה ּפרּדה מּכת ז)על והא ((חולין ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָ

לעֹולם, ּתתרּפא לא הּמּכה ּכי וחיתה, אּלא וחיה, ּתקרי אל ּדחיה? חזינן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקא

יׁשן  אּלא )ּברׁש"י החֹורי, מׁשּפחֹות לנּו לכּתב הזקק ולא . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹֻ
ׁשּפרׁשּתי  ּכמֹו אברהם, ּגדּלת ּולהֹודיע ּתמנע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמּפני

.למעלה  ְְַָ

(äë):äðò-úa äîáéìäàå ïLc äðò-éðá älàå§¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨−̈©£¨«

(åë):ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éða älàå§¥−¤§¥´¦¨®¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«

(æë):ï÷òå ïåòæå ïäìa øöà-éða älà¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«

(çë):ïøàå õeò ïLéã-éðá älà¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«

(èë)óelà ìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà älà¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬
:äðò óelà ïBòáö¦§−©¬£¨«

(ì)éôelà älà ïLéc óelà øöà óelà ïLc óelà©¬¦²Ÿ©¬¥−¤©´¦¨®¥´¤©¥¯
:øéòN õøàa íäéôlàì éøçä©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤¥¦«

È‡¯BÁכא  È·¯·¯ ÔÈl‡ ÔLÈ„Â ¯ˆ‡Â ÔBL„Â¿ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ≈«¿¿≈»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ¯ÈÚN Èa¿≈≈ƒ¿«¿»∆¡

d˙Á‡Âכב  ÌÓÈ‰Â È¯BÁ ÔËBÏ È· BÂ‰Â«¬¿≈»ƒ¿≈»«¬»≈
:ÚÓz ÔËBÏc¿»ƒ¿»

BÙLכג  Ï·ÈÚÂ ˙ÁÓe ÔÂÏÚ Ï·BL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿»»««¿≈»¿
:ÌB‡Â¿»

Ècכד  ‰Ú ‡e‰ ‰ÚÂ ‰i‡Â ÔBÚ·ˆ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ¿¿«»«¬»¬»ƒ
˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ „k ‡¯a„Óa ‡i¯ab ˙È ÁkL‡«¿«»ƒ»«»¿«¿¿»«¬»»≈»

:È‰e·‡ ÔBÚ·ˆÏ ‡i¯ÓÁ¬»«»¿ƒ¿¬ƒ

Ú‰:כה  ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡Â ÔL„ ‰Ú Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¬»ƒ…¿»»ƒ»»«¬»

Ô¯˙ÈÂכו  ÔaL‡Â ÔcÓÁ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»¿∆¿»¿ƒ¿»
:Ô¯Îe¿»

Ô˜ÚÂ:כז  ÔÂÚÊÂ Ô‰Ïa ¯ˆ‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈∆ƒ¿»¿«¬»«¬»

Ô¯‡Â:כח  ıeÚ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ»«¬»

¯a‡כט  ÔËBÏ ‡a¯ ‰‡¯BÁ È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈»»«»»«»
:‰Ú ‡a¯ ÔBÚ·ˆ ‡a¯ Ï·BL»«»ƒ¿«»¬»

‡ÔÈlל  ÔLÈ„ ‡a¯ ¯ˆ‡ ‡a¯ ÔL„ ‡a«̄»ƒ…«»≈∆«»ƒ»ƒ≈
:¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡a ÔB‰È·¯·¯Ï ‰‡¯BÁ È·¯·«̄¿¿≈»»¿«¿¿»≈¿«¿»¿≈ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xRqIW ixd ,k"r mdiqkPn oixFg¦¦¦§¥¤£¥¤§©¥
rl mzpizpA aEzMdcFr Exn`e .eU ©¨¦§¦¨¨§¥¨§¨§

rpnY ricFdl iM (h"v oixcdpq)©§¤§¦¦§¦©¦§©
ohFl zFg` zFlrOd mExA DzFid¡¨§©©££¨
EN`e EN`e ,ftil`l WbliR ziUrpe§©£¥¦¤¤¤¡¦¨§¥§¥

:miIg midl` ixaC`k dxez ¦§¥¡Ÿ¦©¦
.'Bâå øöà éðá älà (æëaEzMd fnxi ¥¤§¥¥¤§¦§Ÿ©¨

('a ilWn hEwli) l"f mxnF` KxC lr©¤¤§¨©§¦§¥
xn` miIpr ipA dn ipRn dxFY dxn`̈§¨¨¦§¥©¨©£¦¦¨©
Wi iadF` ligpdl d"awd Dl̈§©§¦£©¥
iM WExR `Nn` mdizFxvF`e§§¥¤£©¥¥¦
dAxi dGd mlFrA odixEQi zErvn`A§¤§¨¦¥¤¨¨©¤¦§¤
dN` FxnF` `Ede ,`Ad mlFrA mxvF`¨¨¨¨©¨§§¥¤
xv`l mivtgW mzF` 'iR xv` ipa§¥¥¤¥¨¤£¥¦¤¡Ÿ

dGd mlFrA oikixv igvPd aEHA xvF`¨©©¦§¦§¦¦¨¨©¤
aEzMd ricFnE .'Fbe odlA oixEQi lAql¦§Ÿ¦¦¦§¨§¦©©¨
mi`ln zFxvF` miUFr md oixEQId iM¦©¦¦¥¦¨§¥¦
ixEQikE .mzErvn`A dlrnl aEh lM̈§©§¨§¤§¨¨§¦¥
n"a) i`gFi xA oFrnW x"a xfrl` 'x¤§¨¨¦§©©
,'Fbe ig` E`FA mzF` `xFw didW (:c"t¤¨¨¥¨©©§
mipFilrd miIg utgd Wi`d in dYrnE¥©¨¦¨¦¤¨¥©¦¨¤§¦



פט glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i ycew zayl inei xeriy

(àì)éðôì íBãà õøàa eëìî øLà íéëìnä älàå§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤¡®¦§¥¬
:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â∑ העמיד ּוכנגּדן היּו, ׁשמנה ¿≈∆«¿»ƒ¿ְְְֱִֶֶָָָֹ
עׂשו  מלכּות ּובּטל ׁשאּול ּבימיהם,יעקב הן: ואּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

אסא, אבּיה, רחבעם, ּוׁשלמה, ּדוד ּבׁשת, ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹֹואיׁש

יֹורם  ּובימי ּכתיב:יהֹוׁשפט, ח)ּבנֹו ב "ּבימיו (מלכים ְְְְִִֵָָָָָ
,"מל עליהם וּימליכּו יהּודה יד מּתחת אדֹום ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּפׁשע

ּכתיב: ׁשאּול מלּובימי נּצב ּבאדֹום מל .""אין ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

עׂשו  מלכּות ּובּטל יעקב העמיד ּוכנגדן היּו, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשמֹונה
לא)ּבימיהם לו, את (רׁש"י ּבר הרי יצחק הקׁשה: לרׁש"י ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

אחי ואת אמר ּולעׂשו ,לאחי גביר הוה ּבברּכת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיעקב
עצמּה ּבפני מלכּות קּימה ׁשאדֹום מסּפר ּכאן ואּלּו ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻתעבד,
יׂשראל. למלכּות קדמה ואף יעקב), את לעבד ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹ(ּבמקֹום

יעקב  העמיד וכאׁשר ׁשמֹונה, רק היּו ׁשּבס־הּכל ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּומתרץ,
ׁשּלֹו הּמלכים ׁשמֹונת היה ּבּטלאת אדֹום - עׂשו מלכּות ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָ

" הּכתּוב ׁשּדּיק זהּו יׂשראל. למלכי מללפנימׁשעּבד מל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
מלכיו את יעקב ּכׁשהעמיד מּיד ׁשהרי יׂשראל", ּבּטל לבני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

עׂשו. מלכּות ְֵֶַָאת

(áì):äáäðc Bøéò íLå øBòa-ïa òìa íBãàa Cìîiå©¦§´Ÿ¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨

(âì):äøöaî çøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìa úîiå©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©¦¨§¨«
i"yx£‰¯ˆaÓ Á¯ÊŒÔa ··BÈ∑,היא מֹואב מערי ּבצרה »∆∆«ƒ»¿»ְֳִֵֵָָָ

מח)ׁשּנאמר: ּולפי (ירמיה וגֹו'". ועלּֿבצרה "ועלֿקרּיֹות ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָ
ללקֹות  עתידה לאדֹום, מל עּמהם,ׁשהעמידה ְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶָָָ

לד)ׁשּנאמר: ּבבצרה (ישעיה לה' זבח .""ּכי ְְֱִֶֶֶַַַָָ

(ãì):éðîézä õøàî íLç åézçz Cìîiå ááBé úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈¥¤¬¤©¥«¨¦«

(äì)äknä ããa-ïa ããä åézçz Cìîiå íLç úîiå©−̈¨ª¨®©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´¤§©À©©¤³
:úéåò Bøéò íLå áàBî äãNa ïéãî-úà¤¦§¨Æ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ÔÈ„ÓŒ˙‡ ‰kn‰∑ מדין ׁשּבא ««∆∆ƒ¿»ƒ¿≈»ְִֶָָ
מֹואב, את לעזר אדֹום מל והל למלחמה, מֹואב ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹעל

עם  זה מריבים ּומֹואב מדין ׁשהיּו למדים אנּו ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּומּכאן
יׂשראל  על להתקּׁשר ׁשלֹום עׂשּו ּבלעם  ּובימי .זה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

(åì):ä÷øNnî äìîN åézçz Cìîiå ããä úîiå©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ©§½̈©§−̈¦©§¥¨«

(æì)úBáçøî ìeàL åézçz Cìîiå äìîN úîiå©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ©§½̈¨−¥«§Ÿ¬
:øäpä©¨¨«

„‡„ÌBלא  ‡Ú¯‡a eÎÈÏÓ Èc ‡iÎÏÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿»∆¡
:Ï‡¯NÈ È·Ï ‡kÏÓ CÏÓ Èc Ì„√̃»ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

˜¯dzלב  ÌeLÂ ¯BÚa ¯a ÚÏa ÌB„‡a CÏÓe¿«∆¡∆««¿¿«¿≈
:‰·‰cƒ¿»»

Á¯Êלג  ¯a ··BÈ È‰B˙BÁz CÏÓe ÚÏa ˙ÈÓeƒ»«¿«¿ƒ»«∆«
:‰¯ˆaÓƒ»¿»

Ú¯‡Ó‡לד  ÌLÁ È‰B˙BÁz CÏÓe ··BÈ ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒÀ»≈«¿»
:‡ÓB¯„»»

a„„לה  ¯a „„‰ È‰B˙BÁz CÏÓe ÌLÁ ˙ÈÓeƒÀ»¿«¿ƒ¬««¿«
ÌeLÂ ·‡BÓ„ ‡Ï˜Áa È‡È„Ó ˙È ÏÈË˜cƒ¿ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿»¿»¿

:˙ÈÂÚ dz¯«̃¿≈¬ƒ

ÏÓN‰לו  È‰B˙BÁz CÏÓe „„‰ ˙ÈÓeƒ¬»¿«¿ƒ«¿»
:‰˜¯NnÓƒ«¿≈»

Ïe‡Lלז  È‰B˙BÁz CÏÓe ‰ÏÓN ˙ÈÓeƒ«¿»¿«¿ƒ»
:˙¯t ÏÚ„ È·BÁ¯Ó≈¿≈¿«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mlFrA q`ni aEHd zFxvF` xv`le§¤¡Ÿ§©¦§Ÿ¨¨
oerfe odlA eilr lAwie eibEprzaE dGd©¤§©£¨¦©¥¨¨¦§¨§©£¨
lM Fl aFhl `wr dxv mEBxY owre©£¨©§¨¨£¨§¨

:eizFxvF` zF`NnlE minIdgk dxez ©¨¦§©§§¨
.'Bâå íéëìnä älàå (àìdfA oEki §¥¤©§¨¦§§©¥¨¤

xW` lM zFpnlmFc`l oYgzp ¦§¨£¤¦§©¥¤¡
lMd iM dnFCke Kln Dl cinrd F`¤¡¦¨¤¤§©¤¦©Ÿ
mxnF`kE ,mFc` ltpA oFca`l cnFr¥©£¨¦§Ÿ¡§§¨
dcinrdW itl dxvA (b"t 't x"a) l"f¨§¨§¦¤¤¡¦¨

mdOr zFwll dcizr mFc`l Kln¤¤¤¡£¦¨¦§¦¨¤
dxvaA 'dl gaf (c"l dirWi) aizkC¦§¦§©§¨¤©©§¨§¨
ipiA ipiAW mbd mixrd x`W mB ,k"r©§¨¤¨¦£©¤¥¦¥¦
EqpMi l`xUi iav l`FB `FaIW mcwŸ¤¤¨¥§¦¦§¨¥¦¨§
l`xUi ipA E`Fai xg` Kln zEWxA¦§¤¤©¥¨§¥¦§¨¥
oi`e ,sxVze dE`ivFie dnEcw dprhA§©£¨§¨§¦¨§¦¨¥§¥

:DzliSn zlEGd lv¥©©©¦¨¨
íbd dlE`Bl oniq zgwliM dcizr ©¨©©¦¨©§¨¨£¦¨¦

dpn 'd iM di`xde ,minId Ekix`i©£¦©¨¦§¨§¨¨¦¨¨

l`xUi iklnl EncTW mFc` ikln©§¥¡¤¨§§©§¥¦§¨¥
mzEklnl l`xUi ikln Encw mzFnkE§¨¨§©§¥¦§¨¥§©§¨
minEWxd mikln xg` dwqRW xg ©̀©¤¨§¨©©§¨¦¨§¦
l`xUi Eklni ok FnM dYrnE ,dxFYA©¨¥©¨§¥¦§§¦§¨¥
zWW iM mbde mFc`A Ekln xW` oiPOM©¦§¨£¤¨§¤¡©£©¦¥¤
daFh ini 'd Kix`i ,cnFr mlFr mitl £̀¨¦¨¥©£¦§¥¨

(.h"v oixcdpq) :l"f mxn`nMal dxez §©£¨¨©§¤§¦
glWIe zWxR zlqg£¨©¨¨©©¦§©



glyieצ zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i ycew zayl inei xeriy

(çì):øBaëò-ïa ïðç ìòa åézçz Cìîiå ìeàL úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«

(èì)øãä åézçz Cìîiå øBaëò-ïa ïðç ìòa úîiå©»̈¨»©´©¨¨´¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½
ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå eòt Bøéò íLå§¥¬¦−¨®§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½

:áäæ éî úa©−¥¬¨¨«
i"yx£·‰Ê ÈÓ ˙a∑ לכלּום ּבעיניו חׁשּוב זהב ואין היה, עׁשיר זהב? .מהּו «≈»»ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ

(î)íúî÷îì íúçtLîì åNò éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈¦§«ŸŸ−̈
:úúé óelà äåìò óelà òðîz óelà íúîLa¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬§¥«

i"yx£ÂNÚ ÈÙel‡ ˙BÓL ‰l‡Â∑ ׁשם על ׁשּנקראּו ¿≈∆¿«≈≈»ְְִֵֶַ
מלכּות.מדינֹותיהם  מהם ּופסקה הדר ׁשּמת לאחר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּתֹולדֹותם,והר  ׁשמֹות הם למעלה, הּנזּכרים אׁשֹונים, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ

אּלּופי  וּיהיּו הדר, "וּימת הּימים': ּב'דברי מפרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכן
וגֹו' ּתמנע אּלּוף ."אדֹום ְְֱִַָ

(àî):ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelà©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ

(áî):øöáî óelà ïîéz óelà æð÷ óelà©¬§©²©¬¥−̈©¬¦§¨«

(âî)älà íøéò óelà ìûécâî óelà|íBãà éôelà ©¬©§¦¥−©´¦¨®¥´¤©¥´¡À
:íBãà éáà åNò àeä íúfçà õøàa íúáLîì§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«

i"yx£Ï‡Èc‚Ó∑:רֹומי היא «¿ƒ≈ִִ

סימן. קליט"ה פסוקים. קנ"ד וישלח פפפ פרשת חסלת

a¯לח  ÔÁ ÏÚa È‰B˙BÁz CÏÓe Ïe‡L ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒ««»»«
:¯BaÎÚ«¿

È‰B˙BÁzלט  CÏÓe ¯BaÎÚ ¯a ÔÁ ÏÚa ˙ÈÓeƒ««»»««¿¿«¿ƒ
d˙z‡ ÌeLÂ eÚt dz¯˜ ÌeLÂ ¯„‰¬«¿«¿≈»¿ƒ¿≈
:‡·‰c Û¯ˆÓ ˙a „¯ËÓ ˙a Ï‡·ËÈ‰Ó¿≈«¿≈««¿≈«¿»≈«¬»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏמ  ÂNÚ È·¯·¯ ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»««¿¿≈≈»¿«¿¬»¿
‡a¯ ÚÓ˙ ‡a¯ ÔB‰˙‰ÓLa ÔB‰È¯˙‡Ï¿«¿≈ƒ¿»»¿«»ƒ¿»«»

:˙˙È ‡a¯ ‰ÂÏÚ«¿»«»¿≈

ÔÈÙ:מא  ‡a¯ ‰Ï‡ ‡a¯ ‰Ó·ÈÏ‰‡ ‡a«̄»»√ƒ»»«»≈»«»ƒ…

Ó·ˆ¯:מב  ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ Ê˜ ‡a«̄»¿««»≈»«»ƒ¿»

¯·¯·Èמג  ÔÈl‡ Ì¯ÈÚ ‡a¯ Ï‡Èc‚Ó ‡a«̄»«¿ƒ≈«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
‡e‰ ÔB‰zÒÁ‡ ‡Ú¯‡a ÔB‰·˙BÓÏ ÌB„‡¡¿¿»¿¿«¿»«¬«¿¿

Ù Ù Ù :È‡ÓB„‡c ÔB‰e·‡ ÂNÚ≈»¬∆¡»≈

ãôø ¯ áôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc migqt(iyily meil)

jkàöîdf mewnaøNòa ielz df oic ,zeqextàúâeìô ¨¨¤¤§§¨
[zwelgna-]äðî çépä ,àéðúc .ïðaøå éaøcxyrn ly [fef d`n-] §©¦§©¨¨§©§¨¦¦©¨¤

,ipyåjk xg`àöîmyíéúàîzerny milez ep` ,fefe ïéleçzern §¨¨¨©¦¦
äæa äæ ïéáøBòî éðL øNòîzern od odn d`n ,el` miz`n jeza ©£¥¥¦§¨¦¤¨¤

my egpede ,oileg ly od zexg`d d`nde ,my gipdy xyrnd
.dligz my eidy zepey`xd d`nd mr cgiíéîëçå .éaø éøác¦§¥©¦©£¨¦

,ïéleç ìkä ,íéøîBàeze`k epi` `vny zernd oipny xg`n oky §¦©Ÿ¦
egpede ,o`kn lhip oey`xd dpndy zelzl yi ,gipdy oipn
iax zrcly ,unga oicd `ede .oileg ly zexg` miz`n enewna
ryzd od el`y milez ep` xyr `vne zeqext ryz gipd m`
zrcle .odil` ztqep dqext dtqep jk xg`e ,dligza gipdy
zecleg ici lr exxbp zepey`xd ryzd `ny yeygl yi minkg

r e`aed epiptly zeqextd xyre ,ziaa xg` mewnlmc` ici l
.zepey`xd ryzd ixg` ziad lka wecal eilr ok lre ,xg`

:gipdy zeqextdn zg` dxqgpy ote`a dpc `xnbdøNò çépä¦¦©¤¤

,ung zeqextåjk xg`àöîmyòLz,cala zeqexteðééäixd-] §¨¨¥©©§
a iepyd oick [dfàôéñ.lirl d`aedy `ziixad lyçépä ,àéðúc ¥¨§©§¨¦¦©

íéúàî,ipy xyrn ly fefåjk xg`àöîmyäðî[fef d`n-] ¨©¦§¨¨¨¤
y milez ep` ,calaäðîdidy xyrnd ly dpnd `ed cg`çpeî ¨¤¨

,dligzn o`kåd eli`äðîipydìheî.o`kn lhip ±.éaø éøác §¨¤¨¦§¥©¦
,ïéleç ìkä ,íéøîBà íéîëçåmiz`nd z` lhpy milez ep`y itl ©£¨¦§¦©Ÿ¦

ly xg` dpn o`k gipd ok xg`le ,xg` mewna mgipde mipey`xd
milez ep` iax zrcly ,ungl oicd `ede .jkn gkye ,oileg
,dligza my gipdy zekizg oze` od e`vnpy zeqextd ryzy
lr ryzdn dcxtedy zixiyrd dqextd xg` wx wecal eilre
wecale jiyndl jixv epi` zg` `vny xg`le ,xg` mc` ici
,od zexg` ryzy zelzl yi minkg zrcl eli`e .zexg`d xg`
gipdy zeqextd xyr lk z` `vniy cr wecale jiyndl eilre
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צי glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i ycew zayl inei xeriy

(çì):øBaëò-ïa ïðç ìòa åézçz Cìîiå ìeàL úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«
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:áäæ éî úa©−¥¬¨¨«
i"yx£·‰Ê ÈÓ ˙a∑ לכלּום ּבעיניו חׁשּוב זהב ואין היה, עׁשיר זהב? .מהּו «≈»»ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ

(î)íúî÷îì íúçtLîì åNò éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈¦§«ŸŸ−̈
:úúé óelà äåìò óelà òðîz óelà íúîLa¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬§¥«

i"yx£ÂNÚ ÈÙel‡ ˙BÓL ‰l‡Â∑ ׁשם על ׁשּנקראּו ¿≈∆¿«≈≈»ְְִֵֶַ
מלכּות.מדינֹותיהם  מהם ּופסקה הדר ׁשּמת לאחר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּתֹולדֹותם,והר  ׁשמֹות הם למעלה, הּנזּכרים אׁשֹונים, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ

אּלּופי  וּיהיּו הדר, "וּימת הּימים': ּב'דברי מפרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכן
וגֹו' ּתמנע אּלּוף ."אדֹום ְְֱִַָ

(àî):ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelà©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ

(áî):øöáî óelà ïîéz óelà æð÷ óelà©¬§©²©¬¥−̈©¬¦§¨«

(âî)älà íøéò óelà ìûécâî óelà|íBãà éôelà ©¬©§¦¥−©´¦¨®¥´¤©¥´¡À
:íBãà éáà åNò àeä íúfçà õøàa íúáLîì§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«

i"yx£Ï‡Èc‚Ó∑:רֹומי היא «¿ƒ≈ִִ

סימן. קליט"ה פסוקים. קנ"ד וישלח פפפ פרשת חסלת

a¯לח  ÔÁ ÏÚa È‰B˙BÁz CÏÓe Ïe‡L ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒ««»»«
:¯BaÎÚ«¿

È‰B˙BÁzלט  CÏÓe ¯BaÎÚ ¯a ÔÁ ÏÚa ˙ÈÓeƒ««»»««¿¿«¿ƒ
d˙z‡ ÌeLÂ eÚt dz¯˜ ÌeLÂ ¯„‰¬«¿«¿≈»¿ƒ¿≈
:‡·‰c Û¯ˆÓ ˙a „¯ËÓ ˙a Ï‡·ËÈ‰Ó¿≈«¿≈««¿≈«¿»≈«¬»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏמ  ÂNÚ È·¯·¯ ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»««¿¿≈≈»¿«¿¬»¿
‡a¯ ÚÓ˙ ‡a¯ ÔB‰˙‰ÓLa ÔB‰È¯˙‡Ï¿«¿≈ƒ¿»»¿«»ƒ¿»«»

:˙˙È ‡a¯ ‰ÂÏÚ«¿»«»¿≈

ÔÈÙ:מא  ‡a¯ ‰Ï‡ ‡a¯ ‰Ó·ÈÏ‰‡ ‡a«̄»»√ƒ»»«»≈»«»ƒ…

Ó·ˆ¯:מב  ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ Ê˜ ‡a«̄»¿««»≈»«»ƒ¿»

¯·¯·Èמג  ÔÈl‡ Ì¯ÈÚ ‡a¯ Ï‡Èc‚Ó ‡a«̄»«¿ƒ≈«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
‡e‰ ÔB‰zÒÁ‡ ‡Ú¯‡a ÔB‰·˙BÓÏ ÌB„‡¡¿¿»¿¿«¿»«¬«¿¿

Ù Ù Ù :È‡ÓB„‡c ÔB‰e·‡ ÂNÚ≈»¬∆¡»≈

ãôø ¯ áôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää
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,ïéleç ìkä ,íéøîBàeze`k epi` `vny zernd oipny xg`n oky §¦©Ÿ¦
egpede ,o`kn lhip oey`xd dpndy zelzl yi ,gipdy oipn
iax zrcly ,unga oicd `ede .oileg ly zexg` miz`n enewna
ryzd od el`y milez ep` xyr `vne zeqext ryz gipd m`
zrcle .odil` ztqep dqext dtqep jk xg`e ,dligza gipdy
zecleg ici lr exxbp zepey`xd ryzd `ny yeygl yi minkg

r e`aed epiptly zeqextd xyre ,ziaa xg` mewnlmc` ici l
.zepey`xd ryzd ixg` ziad lka wecal eilr ok lre ,xg`
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,ung zeqextåjk xg`àöîmyòLz,cala zeqexteðééäixd-] §¨¨¥©©§
a iepyd oick [dfàôéñ.lirl d`aedy `ziixad lyçépä ,àéðúc ¥¨§©§¨¦¦©

íéúàî,ipy xyrn ly fefåjk xg`àöîmyäðî[fef d`n-] ¨©¦§¨¨¨¤
y milez ep` ,calaäðîdidy xyrnd ly dpnd `ed cg`çpeî ¨¤¨
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,ïéleç ìkä ,íéøîBà íéîëçåmiz`nd z` lhpy milez ep`y itl ©£¨¦§¦©Ÿ¦

ly xg` dpn o`k gipd ok xg`le ,xg` mewna mgipde mipey`xd
milez ep` iax zrcly ,ungl oicd `ede .jkn gkye ,oileg
,dligza my gipdy zekizg oze` od e`vnpy zeqextd ryzy
lr ryzdn dcxtedy zixiyrd dqextd xg` wx wecal eilre
wecale jiyndl jixv epi` zg` `vny xg`le ,xg` mc` ici
,od zexg` ryzy zelzl yi minkg zrcl eli`e .zexg`d xg`
gipdy zeqextd xyr lk z` `vniy cr wecale jiyndl eilre

.dligza

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

mildz

:EøácâæéäøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬
:Eøáãçé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìb §¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«

èééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:E ¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«
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xfby myk ,onydn lek`l `eai `ny da xfb `l recn ,zxtetya
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n :`xnbd zvxznàéL÷ àì ïðaøcà ïðaøcy meyn ,dyw `l ±ïîL §©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨¤¤
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:`xnbd zvxzn .dxiyw meynïéàlagl daipr dnec oi` ok` ± ¦
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enc zfwd.íc Bì ïéæéwî ïéàaxwe yecw dxedh dnda xeka oky ¥©¦¦¨

ixd eil`n men ea ltp m`e ,gafnd iab lr,daxwdl lqtp `ed
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.íeî Ba ìéhé àlLmc fiwdl dcedi iax xqe` ote` lkay ixd ¤Ÿ©¦

milca lkdy elit`e ,men ea lihiy ote`a ok dyri `ny ,xekal
xfb `l recn ok m`e .men mda lihdl `ly mixdfpe miycwd on
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המשך ביצור למס' פסחים ליום רביעי עמ' צ



צד

יום ראשון - י"ג כסלו
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום רביעי - ט"ז כסלו
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שני - י"ד כסלו
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום חמישי - י"ז כסלו
 מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שלישי - ט"ו כסלו
 מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שישי - י"ח כסלו
מפרק פח

עד סוף פרק פט

שבת קודש - י"ט כסלו
פרק כ, 

מפרק צ עד סוף פרק צו

לשבוע פרשת וישלח 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 



צה elqk b"i oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ג ראשון יום
קונטרס אחרון  ,318 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåëìää éèøô ïéáäìå,qw 'nr cr:à"æã íéìëã

zeevn iciÎlr ji` ,owfd epax xiaqd ,"oexg` qxhpew"a mcewd oniqa

zkynpe ,edz ly zevevipd mixxany ,mixexiad oipr dyrp zeiyrn

.zeevnd ly zekldd cenil iciÎlr mb jke .mlera zewl`

zeevn ly zekldd ihxta elit`y ,xiaqd owfd epaxdyrzÎ`l,

itk - jiiy `l oday

- dyrÎzeevna xacdy

eli`k eilr dlrn" ly oiprd

cenilay) "ynn lreta miiw

dyrÎzevn ly dkldd

miiw eli`k xacd el aygp

mb ,efn dxizie ,(devnd z`

,dyrzÎ`l ly mipic ihxta

eidi mdy llka giky `ly

jiiy `l mday ,dyrna

`le ayi" ly oiprd elit`

xky el mipzep dxiar xar

cenily ,"devn dyr eli`k

ji` dricide el` zekld

aygii - odn xnyidl

Î`ln lreta zerpnidk

`lyk mb z`fe ,df dyrz

dyrnl didi dfy llk jiiy

giky `l df oky ,lreta

`vi `ly xacd xiaqe ,llk

rpnidl llk mc`l el

,okÎitÎlrÎs` ,dfn xnyidle

,dxez ly dkld efy oeeik

ly dkynd meyn da yi

mpi`y mipipra epeca .mlera zkynpd (dpeilr) "d`lir dnkg"

.lebit ipic ihxt dnbeck hwp ,migiky

oipr - oey`xd oiprdy zexnly ,owfd epax xne` igkepd oniqa

zekld beq cenila dxe`kl jiiy epi` - mixexiadel`k`l dfy oeeik)

"d`lir dnkg" ly zekynd `edy ,ipyd oiprd wx `l` ,(llk giky

cenil mvr iciÎlr dyrp "mixexia"d oipr mb ixd okÎitÎlrÎs` -

,dyrzÎ`ldn zerpnidd e` dyrdÎzeevn meiwy zexnl) el` zekld

mpi`d`vezelit`e ,df ceniln`l,dyrÎzevn miiw eli`k ,"eli`k"

.(dyrzÎ`ld zevnn zerpnidd lr xkyd e`

ïéáäìe,iabl xacd cvik -éçéëL àìc úBëìää éèøt- §¨¦§¨¥©£¨§¨§¦¥
zegiky opi`y,úeàéöna íìBòî eéä àlL øLôàå ,ììk- §¨§¤§¨¤Ÿ¨¥¨¦§¦

dkldd hxty itk dfk xac beq mrt s` dxw `l iyrn ote`a
,eze` bviin,àáì ãéúòì eéäé àlL ïkL-ìkîi`cea f`y - ¦¨¤¥¤Ÿ¦§¤¨¦¨Ÿ

,dl`k mikxeanÎ`l mirexi` erx`i `lìebt éðéc éèøt Bîk§§¨¥¦¥¦
.àðåâ éàäëe,`eti` ,jiiy cvik ,dnecke -mdaly oiprd §©©§¨

mixxan el` zekld ihxt cenil iciÎlry ,zevevipd xexia
?edzd zevevip,úàæ úòãeî äpä,xacd reci -øeqà ìkL ¦¥©©Ÿ¤¨¦

,ïk àì íàL ,úBtìwa íéiç øB÷îe LøL Bì Lé íìBòaL¤¨¨¥Ÿ¤§©¦©§¦¤¦Ÿ¥
äòtLä ézìa íìBòa úeàéöna úBéäì ìBëé äéä àìŸ¨¨¨¦§¦§¦¨¨¦§¦©§¨¨

.äðBéìòdrtyd ila - ¤§¨
,ipgex xewn lyelôàå©£¦

éàäëe BøòNa ìñìñîä©§©§¥§©£§©
àðåb,dnecke -ìa÷î ©§¨§©¥

úBìëéäî Bæ òâøa Búeiç©§¤©¥¥§
áeúkL Bîk ,úBtìwä©§¦§¤¨

øäfa1,Cëìäå .,okle - ©Ÿ©§¦§¨
àlL íéøeqàä éèøt íb©§¨¥¨¦¦¤Ÿ
íìBòî äNòî éãéì eàä¦¥©£¤¥¨
,éîLbä äfä íìBòä¨©¤©©§¦
éLøL íB÷î-ìkî¦¨¨¨§¥
úeàéöîa ïä íúeiç©¨¥¦§¦
úBìëéäa Lnî ìòôa§Ÿ©©¨§¥§

.úBtìwäly zelkida - ©§¦
.zeipgexd zetilwdíâå§©

úBéäì ìëeiL íéèøtä©§¨¦¤©¦§
eéäé àìå eéä àlL¤Ÿ¨§Ÿ¦§
ïBâk ,úeàéöna íìBòì§¨¦§¦§

,úBââLe úeòèdyry - ¨§¨
,bbey didy e` zerh

éòéLúì àø÷å äòhL- ¤¨¨§¨¨¦§¦¦
,iriyzd dyléøéNò- £¦¦

ixiyrd zriawl xywa
,"xyrn"l'eë2éàäëe§©

,àðåb,dnecke -iL àìcCdf didiy -ãéæîaavn df f`y - ©§¨§Ÿ©¨§¥¦
lyàðåb éàäëc úBéäì ìëeéå ,äæ ìò äøBL ätì÷ úBéäì¦§§¦¨¨©¤§©¦§¦§©©§¨

,efk dxeva xacy -úBtìwä úBìëéäa úeàéöna Bðéà- ¥¦§¦§¥§©§¦
?dtilwa zeig xewne yxey jkl yi ,`eti` ,cvik]ddBd©¨¨

:r"p l"f 'wcv gnv' lrA x"Fnc`náúkM äî éì äàøðepax - ¥©§©©¤©¤¤©¦§¤¦©¤¨©
,owfd,"úBéäì ìëeéå"-lekiydxwn ze`ivna oi`y) zeidl §©¦§
(dfk,déì àøéøa àìc àîìà,xacd el xexa `ly ,ixd - ©§¨§¨§¦¨¥

,wtqa `ed `l`î úBàa úBââMäL íeMî eðééäztilw - ©§¦¤©§¨¨¦
íäì Léc øîBì Lé ïk íà ,dâp"zebby"l -úBìëéäa LøL Ÿ©¦¥¥©§¥¨¤Ÿ¤§¥¨

,úeàéöna BðLé íéðt-ìk-ìò ,íB÷î-ìkî ¯ [dâðcwx `l - §Ÿ©¦¨¨©¨¨¦¤§¦§¦
`l` ,zetilwa,äàlò äîëça ,ìécáäì,dpeilr dnkg - §©§¦§¨§¨¦¨¨

èøôa äèMtúpLdkld -äælky mcewd oniqa xen`k - ¤¦§©§¨¦§¨¤
,"d`lir dnkg"n zehytzd `ed dkld ly hxteðaø äLîì§Ÿ¤©¥

øîàîk] ,éðéña íBìMä-åéìò3÷éúå ãéîìz ìkL [äî : ¨¨©¨§¦©§©£©©¤¨©§¦¨¦
,'eë Lcçì ãéúò,ipiqa dynl xqnp lkd -éèøt ìëå ¨¦§©¥§¨§¨¥

ïåøçà ñøèðå÷
ïéáäìåàìù øùôàå ììë éçéëù àìã úåëìää éèøô

åéäé àìù ë"ùëî úåàéöîá íìåòî åéä
úàæ úòãåî äðä .â"äëå ìåâéô éðéã éèøô åîë ì"òì
úåôéì÷á íééç øå÷îå ùøù åì ùé íìåòáù øåñéà ìëù
éúìá íìåòá úåàéöîá úåéäì ìåëé 'éä àì ë"ìàù
ìá÷î â"äëå åøòùá ìñìñîä 'éôàå .äðåéìò äòôùä
êëìäå .øäæá ù"îë úåôéì÷ä úåìëéäî åæ òâøá åúåéç
íìåòî äùòî éãéì åàá àìù íéøåñéàä éèøô íâ
î"åôá úåàéöîá ïä íúåéç éùøù î"î éîùâä æ"äåòá
àìù úåéäì ìëåéù íéèøôä íâå .úåôéì÷ä úåìëéäá
úåââùå úåòè ïåâë úåàéöîá íìåòì åéäé àìå åéä
êééù àìã â"äëå 'åë éøéùò éòéùúì àø÷å äòèù
â"äëã úåéäì ìëåéå .æ"ò äøåù äôéì÷ úåéäì ãéæîá

] úåôéì÷ä úåìëéäá úåàéöîá åðéàìòá ø"åîãàî ä"äâä

ò"ð ì"æ ö"öàøéøá àìã àîìà úåéäì ìëåéå ù"î ì"ð .
ùéã ì"é ë"à äâåðî úåàá úåââùäù íåùî åðééä 'éì
úåàéöîá åðùé ô"ëò î"î .[äâåðã úåìëéäá ùøù íäì
éðéñá ä"òøùîì äæ èøôá äèùôúðù ò"ëçá ìéãáäì
ìëå 'åë ùãçì ãéúò ÷éúå ãéîìú ìëù [äî øîàîë]

ע"ב.1. ריש קסו, זח"א בסופה.2.ראה ובכ"מ.3.בכורות ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ע"פ



elqkצו b"i oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,äéîøé éaøc úBéòaàämihxta (zel`y) zeira` l`yy - ¨¦©§§©¦¦§§¨
zxtqn `xnbdy itk ,yxcnd zian eze` eglyy cr ,dl`k

`xza `aaa4dl`k mihxt dl` eidy iptn df ixd zehytay ,
erx`iy ixnbl migiky mpi`y5,ely zeira`d -ezëøë"§¨©

"'eëdpc ozece` -
Îa `xnbdïélçc ã ÷øt6. ¤¤§ª¦

"zxkan dnda"l rbepa -
xht" zeidl ixd dkixvy
,dxekaa ycwl ick ,"mgx
`id dl`yde
dkxk `id ,"ezkxk"yk
i"yx zrcl - eze`
,zcliind dy`l dpeekd
cleey - mz epiax zrcle
mr cgi clep dawp
z` dkxk `ide ,xekad
`edy xac ,xekad
xzeia dwegx ze`ivn
lk ixd ,dfk xac rx`iy
epzip zeira`d ihxt

,ipiqa dynlék¦
äàlò äîëç úeèMtúä¦§©§¨§¨¦¨¨
,dpeilr dnkg -
zeklda zhytznd

,dxezd,Lnî ìòôa da Laìîä "óBñ-ïéà" úðéçáa àéä¦¦§¦©¥©§ª¨¨§Ÿ©©¨
zehytzddy ixd ,"seq oi` xe`" yaeln ixd "dnkg"a -

."seq oi`" ly dpigaa ynn lreta `id ,"dnkg"n d`adìëå§¨
øòL àeä äëìä èøtÎd -c ,äàlò äîëçî CLîðixdy - §¨£¨¨©©¦§¨¥¨§¨¦¨¨§

"dnkg" ,`a`,"àzøa ãñé"z`xwpd "zekln" d`a dpnn - ¨©§©¨
"dl opixw dtÎlray dxez ,dt zekln" df dxezae ,"`zxa"7,

,dxezay zekldd oipr,da Laìîezyaeln "dnkg" - §ª¨¨
yaeln ,dnkg ,"`a`"y df ixd dxezae .zeklna ,"`zxa"a
zekln"a ,dyxya `idy itk ,dtÎlray dxeza ,"`zxa"a

."zeliv`cäpnîe"zekln"n --äàéøáa Laìúîe CLîð ¦¤¨¦§¨¦§©¥¦§¦¨
.äiNò-äøéöédfÎiciÎlr dyrp ji` ,owfd epax xiaqi oldl - §¦¨£¦¨

:zevevipd xexia oiprúBtìwä ú÷éðé ék ,òãBðå`id - §©¦§¦©©§¦
èøôáe ,äMã÷c úBøéôñ øNòc íéøBçàî`id ozwipi - ¥£©¦§¤¤§¦¦§ª¨¦§¨

èøôáe ,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øNòc íéLeálî- ¦§¦§¤¤§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¦§¨
miyealn `id ozwipi,úBtìwa íéáøòîä äiNòå äøéöéc- ¦¦¨©£¦¨©§Ÿ̈¦©§¦

,aeha axern "diyr"e "dxivi" zenleray zetilwa rxd
álä úðéçaî íú÷éðiL ,òãBpkúBëìää ÷ñò éãé-ìòå .íéLe ©©¤§¦¨¨¦§¦©©§¦§©§¥¥¤©£¨
íéLøtúî äáLçîe øeaãa8zetilwd -íéãøtúîe §¦©£¨¨¦§¨§¦¦§¨§¦

'àðîéäî àéòø'å 'íéðewz'a áeúkL Bîk ,äMãwäî9: ¥©§ª¨§¤¨©¦¦§©§¨§¥§¨

àLøôàìcenil iciÎlr dyecwdn zetilwd cixtdl - §©§¨¨
,dxezdeðééäå .['eë]dxez cenil iciÎlr dyrp cvik - §©§

dnkg"n zehytzddy drya ,zetilwd xexiae zcxtd
,df xac dlrt `l ,dxeza dligzkl dzidy "d`lir
"dxivi" zenlerae
zaexrz dzid "diyr"e

?aeha rx lyòãBpk©©
:eøîàM änîepinkg - ¦©¤¨§

l"feëøa àlL ìò"©¤Ÿ¥§
,'eë "älçz äøBza- ©¨§¦¨

`xnbl m`zda10okly
`ly iptn ,"ux`d dca`"

,dligz ekxaiptl
dxezd lr ,cenild
iniptd yexitd .ecnly
ekiynd `ly ,`ed dfa
,dxeza "seqÎoi` xe`"
;dkynd oeyln "dkxa"
dxezd cenily ,ixd
mikiynnyk `ed ie`xk
.dxeza "seqÎoi` xe`"
owfd epax xiaqi z`f
iciÎlr dyrp cvik ,oldl
icediy dxezd cenil
cxteie yxtei rxdy ,rxd ly "dcxtd"de "yexit"d ,cnel
iciÎlr `wec ,dxeza jynpd "seq oi`" geka df ixd - ?aehdn

dxez cnel icediy,(dnvr cvn `id dxezdy itk `le)àeäL¤
úLaìîä äàlò äîëça óBñ-ïéà-øBà úëLîä éãé-ìò©§¥©§¨©¥§¨§¨¦¨¨©§ª¤¤

,ïäa,dxezay zeklda -"eøéøaúà äîëçá"e"dnkg"a - ¨¤§¨§¨¦§¨¦
,mixxazn md.daL óBñ-ïéà-øBàa,ixd ."dnkg"ay - §¥¤¨

"seq oi` xe`" mikiynn eciÎlry ,dxezd cenil iciÎlry
vipd xexia df iciÎlr dyrp ,(dxeza) "dnkg"a- z`fe .zeve

zelekiy dyrzÎ`l e` dyrÎzevn ly dkld ef oi`yk mb
i` didzy giky epi`y devna elit` `l` ,ze`ivna zeidl
xexia lret - dxez ly dkld cenil mvr ixd - ze`ivna mrt

.zevevipdïBéìòä ï÷Béc éãé-ìò äNòð Bæ äëLîäåyxeyd - §©§¨¨©£¤©§¥§¨¨¤§
,dlrnläìòîì elà úBëìäa ïk-íb ÷ñBòä ,íãàä ìL- ¤¨¨¨¨¥©¥©£¨¥§©§¨

wqer dlrnl eyxy mb - dxez cnel dhnl mc`y drya
,dlrnl el` zeklda"ïétðà øéòæ"c àá÷eða ,BLøLa§¨§§§¨¦§¥©§¦

áeiç ïáeé äæáe .äiNò-äøéöé-äàéøác11lr lhend -ìk ¦§¦¨§¦¨£¦¨¨¤¨¦¨
â"éøzä ìk íéìLäì äîLð-çeø-Lôðzeevn 613 - ¤¤©§¨¨§©§¦¨©©§©

,úBëìää éèøt ïäL äNòîe øeac äáLçîaihxt cenil - §©£¨¨¦©£¤¤¥§¨¥©£¨
,zeevnd ly zeklddednype gex ,ytpd -àáì úBëéøö§¦¨Ÿ

ïåøçà ñøèðå÷
.ïéìåçã ã"ô 'åë åúëøëå 'éîøé 'øã úåéòáàä éèøô
äá ùáåìîä ñ"à 'éçáá àéä ò"ëç úåèùôúä éë
êùîð øòù àåä äëìä èøô ìëå .ùîî ìòåôá
êùîð äðîîå äá ùáåìîå àúøá ãñéã ò"ëçî
íééøåçàî úåôéì÷ä ú÷éðé éë òãåðå .ò"éáá ùáìúîå
èøôáå ò"éáã ñ"éã íéùåáìî èøôáå äùåã÷ã ñ"éã
íú÷éðéù òãåðë úåôéì÷á íéáøåòîä äéùò 'éöéã
äáùçîå øåáãá úåëìää ÷ñò é"òå .íéùåáìä 'éçáî
íéðå÷éúá ù"îë .äùåã÷äî íéãøôúîå íéèøôúî
ìò åøîàù äîî òãåðë åðééäå ['åë] àùøôàì î"øå
úëùîä é"ò àåäù 'åë äìçú äøåúá åëøá àìù
åøéøáúà äîëçáå .ïäá úùáåìîä ò"çá ñ"àåà
ïåéìòä ï÷åéã é"ò äùòð åæ äëùîäå .äáù ñ"àåàá
åùøùá äìòîì åìà úåëìäá ë"â ÷ñåòä íãàä ìù
íéìùäì ï"øð ìë áåéç ïáåé äæáå .ò"éáã à"æã '÷åðá
úåëéøöå úåëìää éèøô ïäù î"åãçîá â"éøúä ìë

ב.4. ˘ËÈÏ"‡:5.כג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נשארו שלו הבעיות שרוב באחרונים ומובא - ב. קסה, שם וראה בתוס'. גם ראה "אבל
א.6.בתיקו". אליהו").7.ע, ("פתח בהקדמה שליט"א 8.תקו"ז אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "מתפרטים", שלפנינו: בתניא

כבפנים. "מתפרשים", ב.9.שצ"ל כז, שם ב. יא, זח"ג ב.10.ראה פא, ˘ËÈÏ"‡:11.נדרים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אגה"ק לעיל "עייג"כ
המקורות]". נסמנו ושם ד', סעיף סוף [פ"א ת"ת הל' אדה"ז שו"ע סכ"ט.
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כסלו  י"ד שני יום
,qw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåøéîæ ãåã,320 'nr cr.åúøö

a äøBzä íéìLäì ìebìâaday miwlgd rax` - §¦§§©§¦©¨¦
,ãBñ-Leøc-æîø-èLôenilyd `l mcewd leblba m`y - §¨¤¤§

dxezd z` milydl ick sqep leblba `eal mdilr - dze`
,diwlg lk lríäì úBòâBpä ïéøeøaä ìk øøáì éãk- §¥§¨¥¨©¥¦©§¨¤

,dnypÎgexÎytplìkî¦¨
,ç"ôøä288 - ¨

,zevevipdúîB÷ àéäL¤¦©
â"éøz ,äîìL íãà- ¨¨§¥¨©§©

,613úBiììk úBðéça§¦§¨¦
.úBièøôeillk ote`a - §¨¦

dkyndd zwlgzn
jke ,(613Îa) b"ixza

.ytp lkl zeihxtaìáà£¨
íìLiLk àáì-ãéúòì¤¨¦¨Ÿ§¤ª§©

øeøaä,zevevipd ly - ©¥
äøBzä ÷ñò äéäé¦§¤¥¤©¨
"áBè äNò" úðéçáa¦§¦©£¥

,ãáìekxhviy `l - §©
cenil iciÎlr ,lertl

`l` ,dyecwn dtilw cixtdl ,"rxn xeq" ly oipr ,dxez
,iaeig oipr ,"aeh dyr" ly oiprd wx lertl ekxhviúBìòäì§©£

íâå ,óBñ ïéà ãò äìòî äìòî äîLð-çeø-Lôpä- ©¤¤©§¨¨©§¨©§¨©¥§©
cenila ewqrziä"ñLazeevn 365 -ïLøLa äNòú-àì ¦§¨Ÿ©£¤§¨§¨

ï÷ézîäìe ,úBLBã÷ úBøeáb ïäL ,äìòîìzwznd - §©§¨¤¥§§§©§¦¨
,zexeabdç"îøa íéãñça248 -.ãçé ïììëìe ,äNò-úBöî ©£¨¦¦¦§£¥§¨§¨©©

ly zellkzd didzy -
,zexeabe micqgïk ìòå§©¥

,okle -dlk äøBzä©¨ª¨
dììëa úéçöð¦§¦¦§¨¨

,dèøôáeihxt lk mb - ¦§¨¨
dl`k elit` ,mipicd

mirbep eidi `lydyrnl
,`ealÎcizrl llkíbL¤©

ä"ñLc úBëìää éèøt§¨¥©£¨¦
365 -ïä ïä ,äNòú-àìŸ©£¤¥¥

,úeììkäî íéôðò- £¨¦¥©§¨
,dxezd zellknLéå§¥

'äa äìòîì LøL ílëì§ª¨Ÿ¤§©§¨§
Bîk ,äMã÷c úBøeáb§¦§ª¨§
äNòú-àì ä"ñMä©Ÿ©£¤
íéìëc íéøáàä äiçîä ícä úðéça äìòîì ïäL ,ïîöò©§¨¤¥§©§¨§¦©©¨©§©¤¨¥¨¦§¥¦

:"ïétðà øéòæ"c¦§¥©§¦

zelret zeevndy ,xaqen "oexg` qxhpew"a mcewd oniqay ixg`

cenily mb jke ,zevevipd xexia oipr mbe zewl` zkynd oipr mb mlera

- dl`d mipiprd ipy lret dxezd zekld

dlrnl `edy oipr yi dxezd zeklday ,xaqei ea ,igkepd oniqd `a

mlerdy cr ,mlerdn ixnbl

.llk mewn qtez epi` eiabl

dn lr qqean igkepd oniqd

,mixne` l"f epinkgy

xifgd jlnd cecy dryay

`iad ,mizyltdn oex`d z`

lr egkya ,dlbr lr eze`

,"e`yi szka" ly ieeivd

`xwy lr yper df did xy`e ,mitzkd lr oex`d z` z`yl mikixvy

."ixebn ziaa jiweg il eid zexinf" weqta "zexinf" dxezd zekldl

z`ixw lr yper llka ribn recn ,igkepd oniqa xiaqn owfd epax

z` z`yl yiy dgkyd yperl yi zekiiy efi`e ,"zexinf" - dxezd

."zexinf" - zeevnde dxezd z`ixwl - szka oex`d

jxc"ae "dxezd xe`" ,"dxez ihewl"a dl` mipipr mixaqen hexit xzia

."szka oex`d `yn" zevn "jizevn

"'eë eäì úéø÷ úBøéîæ ,ãåc"1.?odl z`xw zexinf - cec - ¨¦§¦¨¦§
elit`y xaca lykidl yperd `a okle ,dxezd zekldl
oax zia ly zewepiz

.eze` mirceiøäfa äpä2: ¦¥©Ÿ©
,dxezd lr iehia epyi -
äððøe àúéøBàc àçáL¦§¨§©§¨§¨¨

.'eëgay `id dxezd -
,`ed jexa yecwdl dppxe
çáMä eäî ,ïéáäìe§¨¦©©¤©

àeä-Ceøa-LBãwäì§©¨¨
øzî Bà øeñà äfLk3?jexa yecwdl gayd `hazn dna - §¤¤¨ª¨

`xwidl ,`eddxezay dklddy dna "`ziixe`c `gay"
?xzen df xacy e` xeq` df xacy zwqet:Cøc-ìò àeä äpä¦¥©¤¤

:aezky dn -éNòî eìãb äî"e÷îò ãàî ,'ä E ©¨§©£¤§Ÿ¨§
éúBáLçî"E4.zeaygnd opyi dligza ixd ,dxe`kly - ©§§¤

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

ìë øøáì éãë ñ"ãøôá äøåúä íéìùäì ìåâìâá àáì
úîå÷ àéäù ç"ôøä ìëî íäì úåòâåðä ïéøåøéáäíãà

ì"òì ìáà .úåéèøôå úåéììë úåðéçá â"éøú .äîìù
áåè äùò 'éçáá äøåúä ÷ñò 'éäé øåøéáä íìùåéùë
íâå ñ"à ãò äìòî äìòî ï"øðä úåìòäì .ãáì
úåùåã÷ úåøåáâ ïäù äìòîì ïùøùá ú"ì ä"ñùá
ë"òå .ãçé ïììëìå ò"î ç"îøá íéãñçá ï÷éúîäìå
éèøô íâù .äèøôáå äììëá úéçöð äìåë äøåúä
ùéå úåììëäî íéôðò ïä ïä ú"ì ä"ñùã úåëìää
ä"ñùä åîë äùåã÷ã â"äá äìòîì ùøù íìåëì
íéøáàä äéçîä íãä 'éçá äìòîì ïäù ïîöò ú"ì

:à"æã íéìëã

ãåãàçáù øäæá äðä .'åë åäì úéø÷ úåøéîæ
ä"á÷äì çáùä åäî ïéáäìå 'åë äððøå àúééøåàã
êéùòî åìãâ äî ã"ò àåä äðä øúåî åà øåñà äæùë
ìëù òãåð äðä éë .êéúåáùçî å÷îò ãàî 'ä

א.1. לד, ב.2.סוטה ח, זח"ב ˘ËÈÏ"‡:3.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ספנ"ב תניא (והפטור? טהור כשר מותר חלוקות ו' יש "בפרט
כו', הסט"א) (בידי אסור בכהנ"ל: ועיקרי השווה ענין דזהו מותר" או "אסור ב' דוקא דנקט נ"ל - בתניא. גם בכ"מ כמפורש והפכם

ח'])". פרק שם גם וראה ז'. [פרק כבתניא - כך נק' (שלכן י.4.מותר צב, תהלים
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dn" dligz aezk ,`eti` ,recn ,miyrnd mi`a okn xg`le
elcb"jiyrnewnr c`n" okn xg`le"jizeaygn,`l` ?

c`n"d z` mircei "jiyrn elcb dn"dny ,owfd epax xiaqi
,"jizeaygn ewnräpä ékíéðBéìò úBîìBòä ìkL ,òãBð ¦¦¥©¤¨¨¨¤§¦

íéeìz íéðBzçúå§©§¦§¦
,úçà äåöî ÷ec÷ãa- §¦§¦§¨©©

dxezdy cg` wecwca
devndy zwcwcn
,`wec df ote`a dyriz

ìLî-Cøc5ïaøwä íà : ¤¤¨¨¦©¨§¨
,miaixwny -¯ øLk̈¥

,ïBéìò ãeçé äNòð- ©£¤¦¤§
zenlerae zexitqa

,mipeilrdìk íéìBòå§¦¨
íúeiç ìa÷ì úBîìBòä̈¨§©¥©¨

,äpL íàå ;íòôLå- §¦§¨§¦¦¨
dwcwc dxezdy wecwcn

,zepaxwd zekldaìawL¤¦¥
ícä,d`fdd ly - ©¨

Bà ,ìLî-Cøc BìàîNa¦§Ÿ¤¤¨¨
mcd z` laiwy -àlL¤Ÿ

Bà ,øLk úøL éìëa¦§¦¨¥¨¥
äöéöç äúéäL6éæà ¯ ¤¨§¨£¦¨£©

úBiìò äìhaúð¦§©§¨£¦
úBîìBòädzidy - ¨¨

iciÎlr zeidl dkixv
,oaxwdåelhazpÎíúeiç §©¨
íòôLåmilawn eidy - §¦§¨

,oaxwd iciÎlréiçî¥©¥
,úBøLk ïélôúa ïëå .àeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçäicediy - ©©¦¥¨§¥¦§¦¦§¥

,ogipn,àá÷eðå ïétðà-øéòæã íéðBéìò ïéçî íélbúîly - ¦§©¦Ÿ¦¤§¦¦§¥©§¦§§¨
,"zeliv`"c zeklne 'oitp` xirf'ìëì íéiçä øB÷î íäL¤¥§©©¦§¨

ãçà ÷ec÷ãáe ,úBîìBòä,ie`xk epi`y -ïéìñôð,oilitzd - ¨¨§¦§¤¨¦§¨¦
àðåb éàäëe .ïéçnä ïé÷lzñîe,ef `nbecae -é÷ec÷ãa ¦§©§¦©Ÿ¦§©©§¨§¦§¥

äNòú-àì úBöî.,zenlerd lka rbep dyrzÎ`la wecwcy - ¦§Ÿ©£¤
,Cëìäå,okle -éeaøaL 'ä éNòî eìãb äî ïðBaúnä §¦§¨©¦§¥©¨§©£¥¤§¦

éàå ,íàáö ìëå úBîìBòäílk C,zenlerd lk -íéìèa ¨¨§¨§¨¨§¥ª¨§¥¦

àeäL ,äøBz é÷ec÷cî ãçà ÷ec÷c éaâì úeàéöna- ¦§¦§©¥¦§¤¨¦¦§¥¨¤
`ed ,dxezay wecwcdBúîëçå äðBéìòä äáLçî ÷îòŸ¤©£¨¨¨¤§¨§¨§¨

,Cøaúéwecwcd iabl zenlerd lehia `hazn dnae - ¦§¨¥
?dxezayì÷ ÷ec÷ãa øLàitk devnd z` miiwn `edy - £¤§¦§©

,lwd wecwcdn yxcpy
úBîìBòä ìk íéìBò¦¨¨¨
íúeiç íéìa÷îe§©§¦©¨
-ñç Côäì Bà ,íòôLå§¦§¨§¥¤©

,íBìLå`ed oi` m` - §¨
itk devnd z` miiwn
- ,lwd wecwcdn yxcpy
dilrd zenlerl oi`
milawn md oi`e mdly
dyrzÎ`l iable .mzeig
Îqg dcixi xacd lret -
.zenlerd lka melye
÷îò úlãb ïðBaúð äfîe¦¤¦§¥§ª©Ÿ¤
àeäL ,Cøaúé BzáLçî©£©§¦§¨¥¤
ìeáb éìa úðéçáa¦§¦©§¦§

dúìòîe ,úéìëúåly - §©§¦©£¨¨
`idy ,dpeilrd daygnd

dlrnlõ÷ ïéàì§¥¥
úBìòî ìò úéìëúå§©§¦©©£
,úBîìBòä ìk úeiç©¨¨¨
òôBL íúeiç ìkL¤¨©¨¥©

,äpnî ãçà ÷ec÷cî- ¦¦§¤¨¦¤¨
daygnd wnern

,dpeilrdàeäL- ¤
,cg`d wecwcdCLîð¦§¨

,Cøaúé BzáLçî ÷îò àeä ,BøB÷nîezaygn wnery - ¦§Ÿ¤©£©§¦§¨¥
,wecwcd z` aiign jxaziBçnî CLîpä íãàä øòN Bîk§§©¨¨¨©¦§¨¦Ÿ

.'àaø àøãà'äå 'íéðewz'äî òãBpëå ,ìLî-Cøc ìò- ©¤¤¨¨§©©¥©¦¦§¨¦§¨©¨
zekynpd zexry enk lynl md dxez ly zekld iwecwcy

.gendnäéäL ,íBìMä-åéìò Cìnä ãåc úçîN äúéä úàæå§Ÿ¨§¨¦§©¨¦©¤¤¨¨©¨¤¨¨
.Búøö úòa äøBzä ÷ñòa Baì çnNì ïpøîe ønæî- §©¥§©¥§©¥©¦§¥¤©¨§¥¨¨

eirexi` lk lr mlerd lky ,yge yibxdy dnn dzid ezxiyy
.dxez ly cg` wecwc iabl jxr mey mdl oi`

ïåøçà ñøèðå÷
'à äåöî ÷åã÷ãá íéåìú íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
ìë íéìåòå ïåéìò ãåçé äùòð øùë ïáø÷ä íà î"ã
ìáé÷ù äðéù íàå .íòôùå íúåéç ìá÷ì úåîìåòä
åà øùë úøù éìëá àìù åà î"ã åìàîùá íãä
íúåéçå úåîìåòä úåéìò äìèáúð éæà äöéöç äúéäù
úåøùë ïéìéôúá ïëå ä"á ñ"à íééçä ééçî íòôùå
ìëì íééçä øå÷î íäù ð"åæã íéðåéìò ïéçåî íéìâúî
â"äëå ïéçåîä ïé÷ìúñîå ïéìñôð ãçà ÷åã÷ãáå úåîìåòä
éùòî åìãâ äî ïðåáúîä êëìäå ú"ì úåöî é÷åã÷ãá
íéìèá íìåë êéàå íàáö ìëå úåîìåòä éåáéøáù 'ä
÷îåò àåäù äøåú é÷åã÷ãî 'à ÷åã÷ã éáâì úåàéöîá
íéìåò ì÷ ÷åã÷ãá øùà 'úé åúîëçå äðåéìò äáùçî
å"ç êôéäì åà íòôùå íúåéç íéìá÷îå úåîìåòä ìë
'éçáá àåäù 'úé åúáùçî ÷îåò úìåãâ ïðåáúð äæîå
ìò úéìëúå õ÷ ïéàì äúìòîå úéìëúå ìåáâ éìá
÷åã÷ãî òôåù íúåéç ìëù úåîìåòä ìë úåéç úåìòî
åúáùçî ÷îåò àåä åøå÷îî êùîð àåäù äðîî ãçà
òãåðëå î"ãò åçåîî êùîðä íãàä øòù åîë 'úé
äéäù ä"òäã úçîù äúéä úàæå .ø"ãàäå íéðå÷éúäî

åúøö úòá äøåúä ÷ñòá åáì çîùì ïðøîå øîæî

.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצע"ק בסופה . מאגה"ת באדם";‰¯·6È."להעיר "שינוי הוא בשמאל" הדם ש"קיבל כאן, מציין
ביניהם: בחציצה, סוגים כמה שינוי". בלא הנ"ל "ושני הרבי: מציין - חציצה" שהיתה "או ועל "בכלי". שינוי הוא - שרת" בכלי "שלא
"בגדי  לבגדיו, הכהן בין וחציצה ב) טו, שם (גמרא לריצפה הכהן בין חציצה במשנה); א כד, (זבחים השרת לכלי הכהן בין חציצה

א). יט, (זבחים כהונה"
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כסלו  ט"ו שלישי יום
,320 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éäù äî êà,`qw 'nr cr.ù"ò

äéäM äî Cà,cec -,Bæ dúìòîa äøBzä úläúa çazLî ©©¤¨¨¦§©¥©¦§¦©©¨§©£¨¨
,zenlerd lk miielz dxez ly cg` wecwcay -:øîàå§¨©

"'eë éì eéä úBøéîæ""jiweg -7-Bì øîàå ,äæ ìò Lðòð §¦¨¦¤¡©©¤§¨©
!?"eäì úéø÷ úBøéîæ" àeä-Ceøa-LBãwädz` zexinf - ©¨¨§¦¨¦§

?mdl `xewíeMî¦
,Bæ dúìòî úîàaL- ¤¤¡¤©£¨¨

,dxez lyìkL¤¨
éaâì íéìèa úBîìBòä̈¨§¥¦§©¥
àéä ,äpnî ãçà ÷ec÷c¦§¤¨¦¤¨¦

,wx -íéøBçà úðéçaî- ¦§¦©£©¦
,zeipevigd÷îò ìL¤Ÿ¤

áeúkM Bîk ,äáLçnä©©£¨¨§¤¨
øçà íB÷îa8íLa §¨©¥§¥

øîàî ìò ì"æéøàä̈£¦©©©£©
ì"æø9äîëç úBìáBð" : ©©§¨§¨

."äøBz ¯ äìòîlL- ¤§©§¨¨
"zelaep"d `id dxezdy
dnkgn cala (dlthe)
`id ,xnelk ,dlrnly
,cala "miixeg`" zpiga
dnkg ly zeipevigd

.dlrnlyúeiîéðt ìáà£¨§¦¦
,÷îòaLdaygnd - ¤¨Ÿ¤
,dpeilrdúeiîéðt àeäL¤§¦¦

úãçéî àéä ¯ äøBzä©¨¦§ª¤¤
óBñ-ïéà øBàa éøîâì§©§¥§¥
da Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨¨
éaâìe ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§©¥
ìk ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¨
Lnî àìk úBîìBòä̈¨§Ÿ©¨

íìBòä àøáð àlL ãò àeä äzà" ék ,Lnî ñôàå ïéàå§©¦§¤¤©¨¦©¨©¤Ÿ¦§¨¨¨
"'eëå10.;mlerd `xapy xg`l - `ed eze` - `ed dz`e -oky §

oi` okle ,llk mi`vnp `lk mde llk jxr mey zenlerl oi`
,`ed jexa "seq oi`"a iepiy mey milret md,Cëìäå,okle - §¦§¨

äøBzä úeiîéðôì íb"seq oi`" mr ixnbl zcge`n `idy - ©¦§¦¦©¨
,`ed jexaì ïéà,úBîìBòä ìk úeiç úläúa ììk dçaL- ¥§©§¨§¨¦§¦©©¨¨¨

,zenlerd lk zeig `idy gaya dgayl oi`Lnî àìc øçàî¥©©§¨©¨
,éáéLçzeinipt iabl llk miaygp mpi` zenlerdy oeeik - £¦¥
,dxezddúeiîéðt úðéçááe,dxezd zeinipt -úçîN dðéà ¦§¦©§¦¦¨¥¨¦§©

òeLòLå áì úçîN ìBëéák àlà ,åéòeLòLå LBðà ááì§©¡§©£¨¤¨¦§¨¦§©¥§©£©

ék" ,da òLòzLnL àeä-Ceøa-LBãwä Cìnä,wx -íé÷ìà ©¤¤©¨¨¤¦§©£¥©¨¦¡Ÿ¦
dúìòîe "dîB÷î òãéå dkøc ïéáä11,dze` rcei `edy - ¥¦©§¨§¨©§¨©£¨¨

,ìBëéák Bîöò úòéãéaz` rcei `ed envr zriciay - ¦¦©©§¦§¨
,jxazi ez` lekiak cg` xac `idy dxezdäîìòð" ìáà£¨¤¤§¨

"éç ìë éðéòî12Bîk , ¥¥¥¨¨§
áeúkL13àì éðôe" : ¤¨¨©Ÿ

úðéça eðééäc ,"eàøé¥¨§©§§¦©
,dúeiîéðtzeinipt - §¦¦¨

,dxezdøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
íL"ycewd zxb`"a - ¨

,h"i oniq.ì"æéøàä íLa§¥¨£¦©
áeúkä øîàL eäæå14: §¤¤¨©©¨

'eë Bìöà äéäàå"15 ¨¤§¤¤§
"Bìöà" ,"íéòeLòL©£¦¤§

.à÷åczxne`y dxez - ©§¨
`idydf ixd ,"mireyry"

jxazi elv` ,"elv`"
calaweqtdy itk ,

'id`e" ligznelv`
`ed okn xg`le "oen`
,"mireyry 'id`e" xne`
lr aezky dn mb jk

dxezd,"åéðôì ú÷çNî"§©¤¤§¨¨
eðééäc ,à÷åc åéðôì§¨¨©§¨§©§

,dúeiîéðt úðéçáa- ¦§¦©§¦¦¨
dxezd zeinipty
iptl "eiptl zwgyn"
oldl ."seq oi`" zeinipt
,owfd epax xiaqi
ef ddeab dbixcny
zenypl oefn zeidl d`a ,"elv` mireyry" `idy itk ,dxeza
qpxtnd "bebct" ,"one`" - "oen`" dxezd z`xwp okly ,l`xyi
"bebct"e "one`" mya "elv`"y dxezd z`xwp jk ,clid z`

.zenypläæ ìòåddeab dbixcn lr -ef,dxezayøîà- §©¤¨©
weqtdàlà "ïBîà" éø÷z ìà ¯ "ïBîà Bìöà äéäàå"¨¤§¤¤§¨©¦§¥¨¤¨

'eë "ïîBà"16.dxeza ef dbixcn - clid z` qpxtnd "bebct" - ¥
`l j` ,mlerdn dlrnl ody itk zenypl xewn zeidl d`a
"miixeg`"dn `idy ,mlerd zeig didz dxeza ef dbixcnny

.zeiniptn `le cala zeipevigeíéøBçà úðéça ìòå- §©§¦©£©¦
,dxezayøîà17::my weqta oldl -,Böøà ìáúa ú÷çNî" ¨©§©¤¤§¥¥©§

ïåøçà ñøèðå÷
êà
øîàå åæ äúìòîá äøåúä úìäúá çáúùî äéäù äî
úåøéîæ ä"á÷ä ì"àå æ"ò ùðòð 'åë éì åéä úåøéîæ
úåîìåòä ìëù åæ äúìòî úîàáù íåùî åäì úéø÷
íééøåçà 'éçáî àéä äðîî ãçà ÷åã÷ã éáâì íéìèá
ìò ì"æéøàä íùá à"îá ù"îë äáùçîä ÷îåò ìù
úéîéðô ìáà .äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ì"æøàî
éøîâì úãçåéî àéä äøåúä úéîéðô àåäù ÷îåòáù
éáâìå ãåçéä úéìëúá äá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá
ùîî ñôàå ïéàå ùîî àìë úåîìåòä ìë ä"á ñ"à
íâ êëìäå 'åëå íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà éë
ìë úåéç úìäúá ììë äçáùì ïéà äøåúä úåéîéðôì
äúåéîéðô 'éçááå éáéùç ùîî àìã øçàî úåîìåòä
úçîù ìåëéáë àìà åéòåùòùå ùåðà ááì úçîù äðéà
íé÷ìà éë äá òùòúùîù ä"á÷ä êìîä òåùòùå áì
åîöò úòéãéá äúìòîå äîå÷î òãéå äëøã ïéáä
àì éðôå ù"îë éç ìë éðéòî äîìòð ìáà ìåëéáë
.ì"æéøàä íùá ù"ùîë äúåéîéðô 'éçá åðééäã åàøé
ú÷çùî .à÷åã åìöà íéòåùòù åìöà 'éäàå ä"ùæå
øîà æ"òå äúåéîéðô 'éçáá åðééäã à÷åã åéðôì åéðôì
ìòå 'åë ïîåà àìà ïåîà éø÷ú ìà ïåîà åìöà äéäàå
éòåùòùå åöøà ìáúá ú÷çùî øîà íééøåçà 'éçá

נד.7. קיט, ˘ËÈÏ"‡:8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק ˘ËÈÏ"‡:9."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:(תפ"ה ע' ח"א (בלקו"ב
ובכ"מ". ספ "א הכללים שער בע"ח ונתבאר יז. פמ"ד, שם ה. פי"ז, פכ"א.10."ב"ר תדבא"ר ע"פ - השחר ברכות הכתוב 11.נוסח ל'

כג. כח, איוב כא.12.- כח, כג.13.איוב ל, ל.14.תשא ח, "לוח 15.משלי ע"פ כאן וניתוספה "וכו'", לתיבת ליתא שלפנינו בתניא
שליט"א. אדמו"ר לכ"ק בתחילתו.16.התיקון" לא.17.ב"ר שם, משלי



elqkק f"h iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ט"ז רביעי יום
l xeriy dxen,`qw 'nrn :dheyt dpy...ïúéà ìçðë ä÷ãöå,322 'nr cr.ä"á ñ"à

,"íãà éða úà éòeLòLåly zeipevigde "miixeg`"dy" - §©£©¤§¥¨¨
,mc` ipaae (mlera) laza mireyrye wegy ly oipr `ed dxez

,øBçàå íéðt úðéçáa äðzð äøBzä ékly dpigaa - ¦©¨¦§¨¦§¦©¨¦§¨
,zeipevig ly dpigaae zeiniptáéúëãk,aezky enk -älâîa §¦§¦¦§¦¨

äéøëæc äôò18àéäå" : ¨¨¦§©§¨§¦
."øBçàå íéðt äáeúk- §¨¨¦§¨

,zeinipte "mipt" zpigaa
"xeg`" zpigaae

.zeipevigeñôzL éôìe§¦¤¨©
ãåc,dxezd z` gaiye - ¨¦

,íéøBçà úðéçáa- ¦§¦©£©¦
,"zexinf" `id dxezdy
,"miixeg`" lr aqen dfy
,dxezd ly zeipevigd
mlerl zekiiy dl yiy

,mlerd zeig `ideCëì- §¨
,okl,íéøBçà úðéça ïî äàaä ,äçëLa Lðòð`edy xac - ¤¡©§¦§¨©¨¨¦§¦©£©¦

wx `edy xaca m`Îik ,dgky ea zkiiy `l ,mvrzne zeinipta
,dgky ea jiiy - zeipevige "miixeg`" ly dpigaaíìòðå§¤§¨

áeúkM äî äòL éôì epnî19íäéìò Lãwä úãBáò" : ¦¤§¦¨¨©¤¨£©©Ÿ¤£¥¤
"eàOé óúka`le miitzkd lr oex`d z` z`yl yiy - ©¨¥¦¨

,miitzkd lr oex`d z`iypa dpeekde ,cec dyry itk dlbra
`idìà ,íéøBçà úðéça ïäL ,"íéôúk"ä úà ãçéìe øaçì§©¥§©¥¤©§¥©¦¤¥§¦©£©¦¤

àéä ,"Lãwä úãBáò"£©©Ÿ¤¦
,äàlò äîëç"dnkg" - ¨§¨¦¨¨
,"ycw" z`xwpúðéçáa¦§¦©
íMnL ,íéðtdnkg"n - ¨¦¤¦¨

,"mipt" zpigaay "d`lir
úBçelä eëLîð¦§§©

áeúkL Bîk ,ïBøàaL20: ¤¨¨§¤¨
íäéøáò éðMî íéáeúk"§¦¦§¥¤§¥¤
áeúkL Bîëe ,"'eë§¤¨

íéì÷Lc éîìLeøéa21, ¦©§¦¦§¨¦
ïäa äúéä àlL- ¤Ÿ¨§¨¨¤

,zegelaíéðt úðéça§¦©¨¦
,øBçàåz`iypa dpeekd ,ixd ,cala "mipt" eid md `l` - §¨

zk"d z` xagl ,dzid miitzkd lr oex`d,zeipevigde "miit
,zegeld ly "mipt" zpigalíL ïiòinlyexia -: ©¥¨

dyery ,dwcva zilrp dlrn zxaqen "oexg` qxhpew"ay df oniqa

dlrnly) dnypay "dnkg" zpiga ly invrd lehiady ilk icedi

.ely ald zcewp zeinipta xi`i (dbyde lkyn ixnbl

zxb`"a df oniq ly enewn xzei mi`zn did ,df okezl m`zda

xkfed xaky itke ,"ycewd

qxhpew" cenill dgizta

:iaxd ok` oiivn ,"oexg`

df oniq `a cvik oeir jixvy

(mitqep mipniq xtqn oke)

ly ("`ipz"ay) df wlga

."oexg` qxhpew"

(hexit xzia) mb mixaqen - df oniqa mipecipd mipiprdy ,cer oiivn iaxd

'x xn`" ligznd xeaic xn`nae ,d`x zyxt zligza ,"dxez ihewl"a

.r"p v"iixden x"enc` w"k ly g"txz zpyn "'ek mei lka iel oa ryedi

(ä ïîéñ óBñ ñBîòa) "ïúéà ìçðk ä÷ãöe"1.xn`p weqta - §¨¨§©©¥¨§¨¦¨
dlbzi - mlrpe xzqen didy htyndy ,"htyn mink lbi" :my
enk wfega dlbzz dwcve ,(dnc`d wnern milbznd) min enk

,dwfga mxefd wfg lgp `edy ozi`d lgp,Leøtmixacd - ¥
`ed ,mipiprd zeinipte zeipgexaàeä "ïúéà ìçp"L Bîk§¤©©¥¨

,"ïúéà" úðéçaî úëLîpä äëLîä,dkynd `ed "lgp" - ©§¨¨©¦§¤¤¦§¦©¥¨
zpigan ,"ozi`"n - dkyndd d`a okidne ,jynpd lgpk

recike ."ozi`" z`xwp dnkg ."dnkg"2miyexit dylyy

oeyln "ozi`" :"ozi`"aswezoeyln "ozi`" ,dyw3"ozi`"e
oeylnoyei4"dnkg" zpigaa mpyi dl` mipipr dylye .

,"dnkg" zpiga `idy ,c"ei ze`a mifnexne icedi znypay
d dpyi c"eiaedcewpc"eid ly,oezgzd uewe oeilrd ueweàéäL¤¦

dnkg - "ozi`"d zpiga -
zkynp `idy itk -
,`id ,"lgp" zpigaa
"àìëéäa äc÷ð" úðéça5 §¦©§ª¨§¥¨¨
dcewp" ,dlawd oeyla -
zcewpny epiid "`lkida
lkida jynp "dnkg"d
"dnkg" zpigan dnypay invrd lehiadny itk e` ,"dpia"d
ly zeppeazdde dbydd ly dad`de lehiadn dlrnly)
"lkid"d `idy ,ald ly ziniptd dcewpa jynp ("dpia"

,"dnkg"ny ef dkyndl"'eëå ïéòéø ïéøú"e6,`lc" - §¥¥¦§
zexitqd ly "dpia"e "dnkg" ze`xwpy itk - "oiyxtzn
od okl ,mlerd meiw myl icinz `ed odly "cegi"dy ,dlrnl
,micxtp mpi`y mixag ipy ,"oiyxtzn `lc oirix oixz" ze`xwp

,ãéúòì úBLnLî "ïúéà" úBiúBàå,ynzydl mivexyk - §¦¥¨§©§¤¨¦
miynzyn ,cizrl dlnd z` zpiivnd ze`a ,ycewd oeyla
,"lrti" ,"lrt`" :o"epe e"iz ,c"ei ,s"l` :zeize`d rax`n zg`a
"ozi`" dlndy ,`id zeipgexa xacd zernyn ."lrtp"e "lrtz"

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

øåçàå íéðô 'éçáá äðúéð äøåúä éë íãà éðá úà
øåçàå íéðô äáåúë àéäå 'éøëæã äôò äìéâîá áéúëãë
äçëùá ùðòð êëì íééøåçà 'éçáá ãåã ñôúù éôìå
ù"î äòù éôì åðîî íìòðå íééøåçà 'éçá ïî äàáä
úà ãçéìå øáçì åàùé óúëá íäéìò ùã÷ä úãåáò
àéä ùã÷ä úãåáò ìà íééøåçà 'éçá ïäù íééôúëä
ïåøàáù úåçåìä åëùîð íùîù íéðô 'éçáá ò"ç
éîìùåøéá ù"îëå 'åë íäéøáò éðùî íéáåúë ù"îë

:ù"ò øåçàå íéðô 'éçá ïäá äúéä àìù íéì÷ùã

ä÷ãöåìçðù åîë 'éô .('ä 'éññ ñåîòá) ïúéà ìçðë
ïúéà 'éçáî úëùîðä äëùîä àåä ïúéà

'éçá àéäùúåéúåàå 'åëå ïéòéø ïéøúå àìëéäá äãå÷ð
ù"îë àéìâúàì ãéúò àðà 'éô ãéúòì úåùîùî ïúéà

ט-י).18. ב, (יחזקאל ב ה, זכרי' ˘ËÈÏ"‡:ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."זה לפני שיש א.19."צע"ק לה, סוטה וראה ט. ז, תשא 20.נשא
טו. א'.21.לב, הלכה ו' כד.1.פרק ואילך.2.פסוק 71 ע' תש"ג מ"ה.3.סה"מ פ"ט סוטה "והאיתנים 4.משנה ב) ו, (מיכה כמ"ש

הארץ". א.5.מוסדי כ, זח"א א.6.ראה ד, זח"ג
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,dfk ielib dlbzi cizrly ,cizrly ielib lr dxenàðà :Leøt¥£¨
àéìbúàì ãéúò7,ip` -cizrmlrda ip` zrk ,zelbzdl ¨¦§¦§©§¨

cizrle,dlbzi dfáeúkL Bîk8,"'Bâå écáò ìékNé äpä" :- §¤¨¦¥©§¦©§¦§
,cizr oeyla "likyi"L eðééäåxn`p eilry ,giynd z`iaa - §©§¤

,"icar likyi"æà älbúi¦§©¤¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
CBz Cøaúé Bãeçéå§¦¦§¨¥
-ìò ,álä úc÷ð úiîéðt§¦¦§ª©©¥©
ìçð" úëLîä éãé§¥©§¨©©©
úøàä àeä ,"ïúéà¥¨¤¨©

,äàlò äîëçdnkg - ¨§¨¦¨¨
,dpeilrúeiîéðôa øéàiL¤¨¦¦§¦¦

Bãeçéa ìèaì ,álä©¥¦¨¥§¦
à÷îòî úéìëúa Cøaúé¦§¨¥§©§¦¥¨§¨

,àaìc,ald wnern - §¦¨
äìøòä úøñä éøçà- ©£¥£¨©¨¨§¨

,ald zlxrúBåàzî¦©£
.'eëå úBiîLbä- ©©§¦§

"dlxr"d xqezyk
aezkk)9z` mzlne" -

'd lne" ,"mkaal zlxr
`l ("jaal z` jiwl`
zeinipt lr dxzqd didz
invrd lehiad lre ald
Îyecwdl dnypd ly
zpigan `ad `edÎjexa
day ,eytpay "dnkg"
mvr ly "swez"d epyi
"iyew"d da yie ,dnypd

`hazn jkay ,zea`dn dyexia `ay xac .zepzydl `ly
cizrl ixd ,"ozi`"a miyexitd dyly lirl xkfpk ,"oyei"d oipr
z` yibxi aldy ,ald zcewp zeinipta "dnkg" ly ielibd xi`i
dnkg cvny `ed jexa yecwd l` invrde wenrd lehiad

.dlrnly "dnkg" ly ielibd cvne ytpay,äpäåmb -äzò §¦¥©¨
,äfä ìçä úeìâadicaera weqtd itl -10e` `ed yexitde , §¨©¥©¤

,"`ib" oeyln e` ,"lig" oeyln "lgd"äöeòé äöò ïk-íb Lé¥©¥¥¨§¨
úeiîéðt úc÷ð CBúì "ïúéà" úðéçaî 'ä øBà úö÷ øéàäì§¨¦§¨¦§¦©¥¨§§ª©§¦¦
úe÷ìà õBöéð ìò øøBònL éãé-ìò eðééäå ,ãéúòì ïéòk álä©¥§¥¤¨¦§©§©§¥¤§¥©¦¡Ÿ

.íéðBéìòä íéaø íéîçø úðéça BLôðaL,milaben izlad - ¤§©§§¦©©£¦©¦¨¤§¦
'ä øBà älbúiL äëBæ íãàä ïéàL ïîæ ìk ,úîàa ék¦¤¡¤¨§©¤¥¨¨¨¤¤¦§©¤
Cøaúé Bãeçéa ìèaì ,Bááì úéîéðt úc÷ða "ïúéà" úðéçaî¦§¦©¥¨¦§ª©§¦¦§¨¦¨¥§¦¦§¨¥

àaìc à÷îòî,ald wnern -Lnî Lôpä úBìk ãò,ixd - ¥¨§¨§¦¨©§©¤¤©¨
- jkl dkef mc`d oi`y onf lkäìBãb úeðîçø Lé úîàa éæà£©¤¡¤¥©£¨§¨

äîëç úðéçaî CLîð õBöépä ék .BLôðaL õBöépä ìò©©¦¤§©§¦©¦¦§¨¦§¦©¨§¨

äàlò,dpeilr dnkg -Lëe ,Lnîuevipd-øéàäì ìBëé Bðéà ¦¨¨©¨§¤¥¨§¨¦
Búðéçaîyecwdl `ln lehia `idy "dnkg" zpiga `idy - ¦§¦¨
,`ed jexaíML ,álä úeiîéðt CBúìzeinipta -,aldíB÷î §§¦¦©¥¤¨§

Bæ äøàä éelbepi`y onf lk ,ixd ,"dnkg" ly uevipd ly - ¦¤¨¨
ezpigan xi`dl leki

,xi`dl eilry mewnaéøä£¥
.Lnî úeìb úðéçáa äæ¤¦§¦©¨©¨
`ly ,`ed zelbd oipry -
zegekd z` zelbl mileki

.el yiyíéîçø éãé-ìòå§©§¥©£¦
íéðBéìòä íéaø- ©¦¨¤§¦
,ytpd lr mikynpdàöBé¥

øéàîe ,äéáMäå úeìbäî¥©¨§©¦§¨¥¦
úeiîéðt äc÷ð CBúì§§ª¨§¦¦
äaø äáäà úðéça álä©¥§¦©©£¨©¨

,Bæytpd zelk cr -
,jxazi ecegilòãBpk©©

áeúkM änî11á÷òéì" : ¦©¤¨§©£Ÿ
,"íäøáà úà äãt øLà£¤¨¨¤©§¨¨
yexitl m`zda -

yxcnd12,`id dpeekd
levipe dctp mdxa`y
zekfa ,awri ly ezekfa
epnn z`vl jixv didy
zceara ,zeipgexae .awri

`id dpeekd ,'d13dryay ,
zcn ,mdxa` zcny
`id ,dad`de cqgd
dzectl yie ,mlrda
- ?dlbnde dcetd `ed in ixd (dad`d z` zelbl) dzelble

.mingxd zcn ,awri df ixdíéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe- §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
,'` wlg `ipz.äî ÷øtmd mingxdy o`k xaecny oeeik - ¤¤

"`zzlc `zexrz`" jk lr zeidl ixd dkixv ,mipeilrd mingx
jiynzy efk "`zzlc `zexrz`"e ,(dhnln zexxerzd)
dhnly mipiprdn zeidl dilr - dhnl cr mipeilrd mingxd
jk lr "`zzlc `zexrz`"dy ,oldl xiaqi owfd epax .ynn
mr dwcvd dyrna lreta `ad mc` ly mingxd oipr - `id

:owfd epax oeylae .miinyb mipiprúàæ úòãeîe14ék , ©©Ÿ¦
àìéòìc àúeøòúà,dlrnln zexxerzd -àúeøòúàa ¦§¨¨¦§¥¨§¦§¨¨

,àúlî àéìz à÷åc àzúìczexxerzda `wec dielz - ¦§©¨©§¨©§¨¦§¨
,dhnlyeðééäcmingxd jiyndl ick "`zzlc `zexrz`"d - §©§

z`hazn mipeilrdíéaø íéîçø úeøøBòúä éãé-ìò`l - ©§¥¦§§©£¦©¦
mingx" `l` ,mzq "mingx""miax,áìamdy ,l`xyi ipa - §¥

úéiîLb äòtLä ähîì òétLäì ,íéãñç éìîBâå íéðîçø- ©£¨¦§§¥£¨¦§©§¦©§©¨©§¨¨©§¦¦

ïåøçà ñøèðå÷
ä"á ñ"à øåà æà äìâúéù åðééäå 'åâå éãáò ìéëùé äðä
úëùîä é"ò áìä úãå÷ð úåéîéðô êåú 'úé åãåçéå
úåéîéðôá øéàéù äàìéò äîëç úøàä àåä ïúéà ìçð
éøçà àáìã à÷îåòî úéìëúá 'úé åãåçéá ìèáéì áìä
äúò äðäå .'åëå úåéîùâä úååàúî äìøòä úøñä
úö÷ øéàäì äöåòé äöò ë"â ùé äæä ìçä úåìâá
ïéòë áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì ïúéà 'éçáî 'ä øåà
åùôðáù úå÷ìà õåöéð ìò øøåòîù é"ò åðééäå ãéúòì
ïéàù ïîæ ìë úîàá éë íéðåéìòä íéáø íéîçø 'éçá
úéîéðô úãå÷ðá ïúéà 'éçáî 'ä øåà äìâúéù äëåæ íãàä
úåìë ãò àáìã à÷îåòî 'úé åãåçéá ìèáéì åááì
õåöéðä ìò äìåãâ úåðîçø ùé úîàá éæà ùîî ùôðä
ùîî äàìéò äîëç 'éçáî êùîð õåöéðä éë åùôðáù
áìä úåéîéðô êåúì åúðéçáî øéàäì ìåëé åðéàùëå
ùîî úåìâ 'éçáá æ"ä åæ äøàä éåìéâ íå÷î íùù
äéáùäå úåìâäî àöåé íéðåéìòä íéáø íéîçø é"òå
åæ äáø äáäà 'éçá áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì øéàîå
ù"îëå íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë
àìéòìã àúåøòúà éë úàæ úòãåîå .ä"îô à"÷ìá
úåøøåòúä é"ò åðééäã àúìî àéìú à÷åã ú"ìãòúàá
äèîì òéôùäì ç"âå íéðîçø áìá íéáø íéîçø

ד.7. יח, ראה לקו"ת יג.8.ראה נב, ו.9.ישעי' ל, נצבים טז; י, כ.10.עקב כב.11.א, כט, ˘ËÈÏ"‡:ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
ב)"·È˙"בכתוב (פס"ג, ובב"ר סע"ב) (יט, בסנה' אבל -"ÚÈ˜·זה·ÙÓ˙ÂË˘Ù¯˘יעקב" בכ"מ. הל' הובא וכן אברהם". את פדה

זה כתוב בהמשך תיכף ביקשÂÓˆÚוכהפירוש עתה לא וכו') שם בסנה' שם.12.גו'".ÚÈ˜·(הובא ב"ר ‡„ÂÓ"¯13.ראה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."פמ"ה בלקו"א ובכ"מ.14."כמ"ש א. פח, זח"א,
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כסלו  י"ז חמישי יום
,322 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåè àì äðä,324 'nr cr.ì"ãå

zzlìçð" úlòt àéä ä÷ãvä úlòt ïëìå .'eëå óñëå áäæ̈¨¨¤¤§§¨¥§ª©©§¨¨¦§ª©©©
.Lnî "ïúéà`zexrz`"d ici lr ,oky -dwcv ly "`zzlc ¥¨©¨

ici lr dlbzzy ,dnypay "ozi`"n lehiade dad`d mikynp
dl l`y ,owfd epax xiaqi oldl .ald zcewp zeinipta "lgp"d

zlaben zeidl dwcvl
,leab ila `l` ,dcecne
eytp iig el rbepyk mc`k
envr z` liabi `l ixd
;jke jk mekq wx oziy
oken dfk avna mc` `l`
.eytp iig xear lkd zzl

dwcvdy ,"ziwl`d ytp"d iigl rbep xy`k mb zeidl jixv jk
:owfd epax oeylae .leab ila didzúàæ úòãeî ,äpäåixd - §¦¥©©Ÿ

,reciáeúkM äî15øBò ãòa øBò ék" :16cg` xa`a ,xnelk - ©¤¨¦§©
,ipy xa` lr mc` obi"BLôð ãòa ïzé Léàì øLà ìëå- §¨£¤§¦¦¥§©©§

eppiprae ,eytp z` livdl
ytpl dpeekd,úé÷ìàä- ¨¡Ÿ¦

oken zeidl mc` jixvy
xear el xy` lk zzl

,ziwl`d ytpddøéàäì§£¦¨¨
óBñ-ïéà íéiçä øBàa§©©¦¥

àeä-Ceøa17: ¨

,epnely iyp` ly zqpkd zian miciqg owfd epax giken ,df oniqa

llba ,dltza jix`nd xeaiv gily "cenr"l zybl miyxn mpi`y

.zkll gxken `ed ik ,dltzd z` xenbl xdnn mdn cg`y

"ekxa"e "dyecw" renyl `l elit` el did aheny ,xne` owfd epax

ote` meya leki `ed oi`yk)

xy`n (xzei dndnzdl

jix`dl mixg`l rixtdl

dltzd zekix` ,oky .dltza

zpzepe ,miig ly oipr `id

mirixtnyke ,mini zekix`

- dltzd zekix`a mixg`l

.mdiigl micxei ixd

oipry ,oiivn mb owfd epax

dpeeka dltza zeppeazdd

yecwdl dad`d z` zelbl

zxzeqnd dad`d ,`ed jexa

`ed - l`xyin cg` lka

jka ,oky .dxezd on aeig

- "zad`e" zevn z`hazn

.dad`d z` zelble xxerl ick opeazdl

,éðèa æbøzå ézòîL ,äòeîMä äáBè àì ,äpäepax xne` - ¦¥Ÿ¨©§¨¨©§¦©¦§©¦§¦
,owfdíéøéáòî 'ä íò øLà1äázä éðôlîmiyxn mpi` - £¤©©£¦¦¦¦§¥©¥¨

z` ,"cenr"l mrt cer zyblúeëéøàå íéiça õôçä Léàä̈¦¤¨¥©©¦©£¦
"èòî Lc÷î"aL eðéîBìL éLðà ìk ìL íéîézia ly - ¨¦¤¨©§¥§¥¤§¦§¨§©

zqpkd2,,L"ðà ìL äfäezltz iciÎlry ,epnelyÎiyp` - ©¤¤
milltzn x`yd lk mb eciÎlre ,xeaiv gily xeza zekix`a

,mini zekix`e miig mdl `ian `ed - zekix`aì"æø øîàîk3: §©£©©©
ìLíäî ãçàå ,íãà ìL åéîé íéëéøàî íéøác äL,`ed - §Ÿ¨§¨¦©£¦¦¨¨¤¨¨§¤¨¥¤

éøànä.Búlôúa Czekix`a dxeyw zekix`a dltzy ixd - ©©£¦¦§¦¨
.miniBì øLôà éàå ,øúBéa Bì ä÷eçc äòMäL éî íb óàå§©©¦¤©¨¨§¨§¥§¦¤§¨

úøæç ìL äMã÷ úiðò øçà ãò ïézîäì ïôà íeLa§Ÿ¤§©§¦©©©£¦©§ª¨¤£¨©
äfä øeaö-çéìMä,dltza jix`n df dltz lray iptn - ©§¦©¦©¤

àlL Bì áBè áBè àìä£Ÿ¤Ÿ
ì,eëøáe äMã÷ òîL ¦§Ÿ©§ª¨¨§

ìL íäéiçì ãøélî¦¥¥§©¥¤¤
,íéiça íéöôçädl` - ©£¥¦©©¦

lltzdl mivexy
`iand xac ,zekix`a

,miigàðîçø ñðàå§Ÿ¤©£¨¨
déøèt4,qep`d z` - ©§¥

,`ed jexa yecwd xht
`ed ,qep` `edy oeik
`ed ixd - zkll gxken
"dyecw" renyln xeht
- efn dxizie ."ekxa"e
BàéöBî øeaö-çéìMäå§©§¦©¦¦

BúáBç éãérenyl - §¥¨
."ekxa"e "dyecw"äðBòk àeäL òîL elàk ,òîL àlL óà©¤Ÿ¨©§¦¨©¤§¤

,Lnîm`y ,mixacd x`ya enk epi` o`k qep`dy ,ixd - ©¨
o`nk" mpi` la` ,"'ixht `pngx qpe`"y mixac md mpn`

"ciar `lc o`nk `qpe`" - (dyr eli`k) "ciarc5- qpe` -
eli`k df ixd o`k eli`e ,dyr `ly inkdyrgilyy df cvn

,ezaeg ici e`iven xeaivdàúéàãëå`y itk -mi`ven ep §¦§¦¨
àøîba6,éñéðàc úBãOaL íò éab,miqep` mdy -íéàöBéå ©§¨¨©¥©¤©¨©£¦¥§§¦

-çéìMä úøæça dîöò äøNò-äðBîL úlôz úáBç éãé§¥©§¦©§¤¤§¥©§¨©£¨©©§¦©
øeaödpeny" zece` `l` ,"ekxa"e "dyecw" lr xaecn `l - ¦

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

ä÷ãöä úìåòô ïëìå 'åëå óñëå áäæ úåéîùâ äòôùä
ù"î úàæ úòãåî äðäå .ùîî ïúéà ìçð úìåòô àéä
åùôð ãòá ïúé ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò éë

:ä"á ñ"à íééçä øåàá äøéàäì úé÷ìàä

äðäøùà éðèá æâøúå éúòîù äòåîùä äáåè àì
õôçä ùéàä äáéúä éðôìî íéøéáòî 'ä íò
èòî ùã÷îáù ù"ðà ìë ìù íéîé úåëéøàå íééçá
åéîé íéëéøàî íéøáã äùìù ì"æøàîë ù"ðà ìù äæä
éî íâ óàå .åúìôúá êéøàîä íäî ãçàå íãà ìù
ïéúîäì ïôåà íåùá åì à"àå øúåéá åì ä÷åçã äòùäù
áåè àìä äæä õ"ùä úøæç ìù äùåã÷ úééðò øçà ãò
íäééçì ãøéìî .åëøáå äùåã÷ òåîùì àìù åì áåè
õ"ùäå .äéøèô àðîçø ñðåàå íééçá íéöôçä ìù
àåäù òîù åìéàë òîù àìù óà åúáåç éãé åàéöåî
úåãùáù íò éáâ àøîâá àúéàãëå ùîî äðåòë
úøæçá äîöò ò"åîù úìôú úáåç éãé íéàöåéå éñéðàã

ד.15. ב, ˘ËÈÏ"‡:16.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:י"ל ואולי בכ"מ. ועד"ז בסוס"י. משא"כ עור" בעד "עור גם הובא סוסט"ז "באגה"ק
זו". בצדקה (גם) כשמדובר רק והובא (כפשטות) בהגבלה צדקה ה"ז - עור בעד (קה"ת,17.עור אדה"ז קודש באגרות נדפס האגרת סיום

צה. ע' ˘ËÈÏ"‡:1.תש"מ) ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ע"ד מדובר שם אשר ולהעיר כד. ב, ש"א ב)˜¯·Â˙ע"פ נה, (שבת זו"ן יחוד ועיכוב ,
וקוב"ה". שכינה יחוד תפלה א.2.- כט, מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ"ד אדה"ז א.6.שו"ע לה, ר"ה
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,dnvr "dxyr.ììëa eëøáe äMã÷ íâå ,Lnî eòîL elàk§¦¨§©¨§©§ª¨¨§¦§¨
i`e qep` `edy iny ,ixd .ezaeg ici e`iven xeaivd gilyy -
Îgilyd e`iven ,"ekxa"e "dyecw" renyl ote` meya el xyt`

mby ixd ,daeg ici xeaiveze`,ezaeg ici xeaivd gily `ivei
mixg` rixtdl el l`e
.zekix`a lltzdln

äeðø÷ç úàæ ,äpäå7ïk , §¦¥Ÿ£©§¨¥
úBøBca íb óà àeä©©©
éîëç ìL íéðBLàøä̈¦¦¤©§¥
,àøîbäå äðLnä©¦§¨§©§¨¨
òá÷ íúøBz äúéäL¤¨§¨¨¨¤©

,íúãBáò øwòåxwir - §¦©£¨¨
,dxez cenil did mzcear

.íúlôz àìåmb ixd - §Ÿ§¦¨¨
dltzd oipr did f`
miig ly oipr zekix`a

.mini zekix`e- ìkîe¦¨
íòtä äzò ïkL- ¤¥©¨©©©

,ep` eppnfaúBáwòa§¦§
ïéàL ,àçéLîcenil - §¦¨¤¥

÷Bvî ,òá÷ eðúøBz¨¥¤©¦
äãBáòä øwòå ,íézòä̈¦¦§¦©¨£¨

àéä àçéLî úBáwòa- §¦§§¦¨¦
zcearõò'a ì"æ ìàèéå íéiç áøä áúkL Bîk ,älôzä©§¦¨§¤¨©¨©©¦¦©©§¥

'íéiç õò éøô'e 'íéiç8,ly onfd ,ep` eppnfa dceard xwiry - ©¦§¦¥©¦
- dltzd zcear `ed ,`giyn zeawrøîçå-ì÷å ïkL-ìkî¦¨¤¥§©¨Ÿ¤
.äéìò Lnî eðLôð ïzì ïBëðå éeàøL,dltzd zcear lr - ¤¨§¨¦¥©§¥©¨¨¤¨

àéäåekix`a dltzd -`id ,'d zelcba zeppeazd jez zäáBç §¦¨

òcî éðéáîì ,Lnî äøBz ìLmipiand -úeððBaúää úìòBz ¤¨©¨¦§¦¥©¨¤¤©¦§§
,déìéc àøeòL íeôì ãç ìk ,úö÷ úòcä ÷îòåcg` lk - §Ÿ¤©©©§¨¨©§¦¨¦¥

xtq ly oey`xd wlga owfd epax xne`y itk .exeriy itl
oipr lrtz zeppeazddy ,xac ly exeriyy ,`"n wxta "`ipz"d
epi` ,dad`d e` d`xid
in yi :cg` lka dnec
zwnrde zeppeazday
`ed dhrn zrcd
e` d`xia xxerzn
zyxcpy in yie ;dad`a
xzei dkex` zeppeazd el
dwfg zrcd zwnrde
zwnrde zeppeazdd .xzei
zeidl zekixv ,el` zrcd
íB÷î ìL BçáL øecña§¦¦§¤¨

àeä-Ceøa9é÷eñôa ¨¦§¥
úBëøa ézLe äøîæc§¦§¨§¥§¨
:òîL úàéø÷ éðôlL¤¦§¥§¦©§©

"äáäà"å "øöBé"- ¥§©£¨
,"mler zad`"øøBòì§¥

ïäaiptly zekxaa - ¨¤
,rny z`ixwäáäàä̈©£¨

ìk áìa úøzñîä©§ª¤¤§¥¨
àáì ,ìàøNé,`eaz ef dad`y -úelbúäa éelb úðéçáì ¦§¨¥¨Ÿ¦§¦©¦§¦§©

álä,ald wnera zxzeqn ef dad` dzid f` cry mewnay - ©¥
,ald zelbzdl `eaz,dîöò òîL úàéø÷ úòLaixg` - ¦§©§¦©§©©§¨

zekxa,rny z`ixw÷eñtaL äáäàä úåöî àéä úàfL10: ¤Ÿ¦¦§©¨©£¨¤©¨
äðBLàø úéðîpä ,"'Bâ Eááì ìëa 'Bâ záäàå"11â"éøúa §¨©§¨§¨§¨§©¦§¥¦¨§©§©

ïåøçà ñøèðå÷
.ììëá åëøáå äùåã÷ íâå ùîî åòîù åìàë õ"ùä
íéðåùàøä úåøåãá íâ óà àåä ïë äåðø÷ç úàæ äðäå
ø÷éòå òá÷ íúøåú äúéäù àøîâäå äðùîä éîëç ìù
úåá÷òá íòôä äúò ë"ùëîå .íúìôú àìå íúãåáò
ø÷éòå .íéúòä ÷åöî òá÷ åðéúøåú ïéàù àçéùî
å"çøä ù"îë äìôúä àéä àçéùî úåá÷òá äãåáòä
åðéùôð ïúéì ïåëðå éåàøù å"÷å ë"ùëî .ç"òôå ç"òá ì"æ
òãî éðéáîì ùîî äøåú ìù äáåç àéäå äéìò ùîî
íåôì ãç ìë úö÷ úòãä ÷îåòå úåððåáúää úìòåú
é÷åñôá ä"á íå÷î ìù åçáù øåãñá äéìéã àøåòéù
øøåòì äáäàå øöåé ù"÷ éðôìù úåëøá éúùå äøîæã
'éçáì àáì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäàä ïäá
àéä úàæù äîöò ù"÷ úòùá áìä úåìâúäá éåìéâ
'åë êááì ìëá 'åë úáäàå ÷åñôáù äáäàä úåöî
ì"æ í"áîøä ù"îë úåöî â"éøúá äðåùàø úéðîðä

הרבני 7. לאו"נ ט"ו): סימן תש"מ קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות  (נדפסה הזקן רבנו של אגרתו להעתיק כדאי הסברה, ליתר
אשר  שמעתיהו אזן לשמע אך מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא כי אף הנה נ"י, אלכסנדר מוה' האברך על הוקם גבר המפורסם הנגיד
בתורה  רמה ידם כי תפלה זו שבלב עבודה באמת ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים משחקים בסוד לעמוד שלא בו נוססה ה' רוח

ה  על שמד גזירת לגזור עלי יחד בהוסדם חוק חלפו תורות עברו עתה אך הימים. כל באמת להם זה והי' יתן ומי תפלה ובגמ"ח
כמ"ש  הימנה למעלה אין אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון כמלאכי קול והרמת תנועה שום ובלי בחפזון דוקא כמותם להתפלל
וגם  וכו' גדול ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ"ש כתות בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה בכת ג"ז ואף כנפיהם תרפנה בעמדם
שהיו  הראשונים מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות. פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות וגם כו' המולה קול כתי' בשרפים
תפלה  האומרים וגם בימינם. ושקר לב רוע כ"א זה אין להם להדמות בדעתם העולה דיתמי יתמי אנן אבל השרת. ממלאכי גדולים
התורה  כל יסוד הוא ומהותה ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג' ומנינה התפלה שנוסח אף כי מימיהם מאורות ראו לא מדרבנן 
שם  את לאהבה המשכלת נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה בדעה ותפארתו גדלו להכיר ה' את לדעת
ולאחריה  לפניה ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו מאד ולחפוץ ובתורתו בו לדבקה ה'
להם  נקנה שהי' זה ענין לכל לבד בק"ש להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי. האי וכולי הלב כוונת המעורר ובקול מלא בפה
כי  וישכיל יבין א' פעם בתפלה טעם וטעם ה' אל הקרוב כל הזה בזמן אבל אתם. בבריתו הנאמן הלב בשפלות ראשונה בהשקפה
השטן  וע"כ כו' בפיו העם נגש כי יען כמ"ש מלומדה אנשים מצות כ"א באמת ה' לעבוד רגלו ואת ידו את איש ירים לא בלעדה
להפר  ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הזאת האגרת דברי כל על וע"כ וד"ל. ביותר עלינו מקטרג
לא  יעשה לא  אשר ארור נאמר אלו כמשארז"ל עולם  עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב תושי' ידיהם תעשינה ולא ערומים מחשבות
התורה  כל קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל יקים לא אשר ארור שנאמר עכשיו ישראל לשונאי תקומה הי'
זלמן  שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי בה' בטחוני ומגודל כו'. לטהר הבא כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה' כולה

נ"י. ברוך פ"ז.8.באאמו"ר התפלה שער סנ"ב.9.פע"ח ה.10.טואו"ח ו, ˘ËÈÏ"‡:11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בסהמ"צ) "צע"ק
"ראשון א) עג , (ע"ז  חז"ל מל' ולהעיר וכו'). ה' ידיעת ג' אהבה, - ב' יראה, - א' ב: יא, בזח"א ג'. מ"ע היא בטל".¯‡˘ÔÂלהרמב"ם

מ" לכל שרש דאהבה קטן חינוך מתניא שורשולהעיר ובמילא) מל"ת) (שורש דיראה מ"ע גם (כולל המצות".ÏÎע
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כסלו  י"ח שישי יום
,324 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...çéëåú çëåä,bqw 'nr cr.'åë äæ

ì"æ í"aîøä áúkL Bîk ,úBöî12äøBzä éãBñéî àéäL , ¦§§¤¨©¨©§©©¤¦¦§¥©¨
Låç"îø ìëì øB÷îe dLø,248 -,äNò úBöîxne`y itk - §¨§¨¨§¨§¨¦§£¥

oniiwnd"y 'c wxta "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga owfd epax
g"nx zn`a miiwl icky ,'"ied my z` ade`d `ed zn`a

gxkdd on ,dyrÎzeevn
.'"d zad`" didzyieeiv

daeg `ed "zad`e" ly df
oipr lr dxez ly
,dltza zeppeazdd
z` zelble xxerl
dad` lr ,oky .dad`d
mey jiiy `l ixd dnvr
ik ,"zad`e" ,"ieeiv"
dcn ixd `id dad`
`l alay dcn lre alay
,ixdy ,ieeiv mey mi`zn
- ef dcn mc`l yi m`
el oi` m`e ,el yiy ixd
xefri dn - dcn dze`
ly dlert lr) ieeivd o`k
la` ,ieeiv mi`zn xeaic
itke ,(ald ybx lr `l
cibnd axd l`ey ok`y

yhixfnn13ieeivdy ,dper `ede ?"zad`e" ieeivd mi`zn cvik :
" didiy ,zeppeazdd lr m`Îik ,dad`d lr epi`rny,"l`xyi

- "zad`e" f`e "cg` 'd epiwl` 'd" oipra zeppeazdd didzy
,`ed ,"zad`e" ieeivd ixd ,mipt lk lr .(dghad oeyln) ad`z
dltzdy ixd - "zad`e"l `iazy dltza zeppeazdd didzy

.dxez ly daeg `id zeppeazdae zekix`aäáäà ìò ék¦©©£¨
iL àì íòáèå ízãìBúa ìàøNé ìk áìa úøzñîäéeeö C ©§ª¤¤§¥¨¦§¨¥§©§¨§¦§¨Ÿ©¨¦

.ììklka zxzeqnd dad`dl dpeekd "zad`e"y xn`py - §¨
ixd `id ,oky .l`xyin cg`dpyiieeivl dl miwewf `le ,

`ed ieeivd `l` ."zad`e"zelblcala ef `ly ,dad`d z`
eytpa mb m`Îik ,icedi ly ziwl`d ytpa zelbzda didzy

- mlrda `l s` ,llka df iptl dzid `l my ,zipeigdúòãå§©©

Lôpa äpãBò àéä ¯ úøzñî àéä äáäàäLk ék ,ì÷ð ïBáðì§¨¨¥¦§¤¨©£¨¦§ª¤¤¦¤¨©¤¤
éæà ¯ úéðeiçä Lôpì éelb úðéçáì äàaLëe ,dcáì úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©¨§¤¨¨¦§¦©¦©¤¤©¦¦£©

,éìàîN ììça álä úelbúäa àéä`edy -ïkLî íB÷î ¦§¦§©©¥¤¨¨§¨¦§¦§©
.úéðeiçä Lôð,mc`d ipipr lk f` dripn `id ixd -ïéðò eäæå ¤¤©¦¦§¤¦§©

ænä úBöBöéð øeøaøk ¥¦©ª§¨
õò éøô'e 'íéiç õò'a íL̈§¥©¦§¦¥

'íéiç61,älôz éab- ©¦©¥§¦¨
mixxan dltzay

,zevevipïëlL,dltzd - ¤¨¥
äãBáòä øwò àéä¦¦©¨£¨
øøáì ,àçéLî úBá÷òa§¦§§¦¨§¨¥

,'eë úBöBöéðxexia - ¦
,dltzay zevevipd

jka `haznàeäL¤
àëtäúà úðéça- §¦©¦§©§¨

,(aehl rxd zkitd=)Bà
àéôkúàziitk=) - ¦§©§¨

,(rxdúéðeiçä Lôð ìL¤¤¤©¦¦
,òãBpk úé÷ìàä Lôðì§¤¤¨¡Ÿ¦©©
Lôpä àeä ícä ék"¦©¨©¤¤

"'eë14,,mc`d zeige -
íBé ìëa Lcçúî ícäå§©¨¦§©¥§¨

,ïé÷Lîe ïéìëàî- ¥¢¨¦©§¦
ytpd xear ,ynzyn mc`dy ixd ,dzeye lke` mc`dy
zevevipd z` xxane oiwyne oilke`d lka ,dyecwde ziwl`d

,mdayíâå,mc`d -íéLeaìnî ï÷úðå ìòtúî`edy - §©¦§¨¥§¦§©¦©§¦
,mze` yaeläøéãå,da xc `edy -.'eëipipr lky ixd - §¦¨

dfa .dyecwe ziwl`d ytp ly mipipra milvepn mlerd
dad`d zelbzd ici lr dyrpd zevevipd xexia oipr `hazn
.zeppeazda dltzd zekix` zrk zyxcp okle .dltzd zrya
úé÷ìàä úBîLð eéäL ,íéðBLàøä úBøBca ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¨¦¦¤¨¦§¨¡Ÿ¦

øeøaä äéä ¯ Cøòä éìBãb,zevevipd ly -òâøk äNòð §¥¨¤¤¨¨©¥©£¤§¤©
äøö÷a äøîæc é÷eñôe äéðôlL úBëøáe ãáì òîL úàéø÷a¦§¦©§©§©§¨¤§¨¤¨§¥§¦§¨¦§¨¨

,'eëådad`d zelbzd icedia dyrp xak cala dfny - §
,dad`d ly ze`vezde:ïéánì éãå§©©¥¦

úà çéëBz çëBä"¥©¦©¤
"Eúéîò1lr mixne` - £¦¤

l"f epinkg jk2:elôà"£¦
."íéîòt äàîzexnl - ¥¨§¨¦

cere mrt egiked xaky
.minrt d`n elit` z`f eyri - mrt,úàæìåepax xne` - §¨Ÿ

,owfdìëeà àìŸ©
Léøçäìe ÷tàúäì§¦§©¥§©£¦

ãBò ÷òælîzexnl - ¦¦§Ÿ
xxer xak owfd epaxy

,jk lr gikedeìB÷a§
äLeìç úBðò3:,oipray ytp znbrd cvn -,eëépî àúehîa ££¨§©¨¦©§

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

ò"î ç"îø ìëì øå÷îå äùøùå äøåúä éãåñéî àéäù
íúãìåúá ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäà ìò éë
éë ì÷ð ïåáðì úòãå ììë éååéö êééù àì íòáèå
úé÷ìàä ùôðá äðéãåò àéä úøúåñî àéä äáäàäùë
àéä éæà úéðåéçä ùôðì éåìéâ 'éçáì äàáùëå äãáì
ùôð ïëùî íå÷î éìàîù ììçá áìä úåìâúäá
ç"òá íù øëæåîä úåöåöéð øåøéá ïéðò åäæå úéðåéçä
úåá÷òá äãåáòä ø÷éò àéä ïëìù äìôú éáâ ç"òôå
åà àëôäúà 'éçá àåäù 'åë úåöåöéð øøáì àçéùî
òãåðë úé÷ìàä ùôðì úéðåéçä ùôð ìù 'éôëúà
íåé ìëá ùãçúî íãäå 'åë ùôðä àåä íãä éë
äøéãå íéùåáìîî ï÷úðå ìòôúî íâå ïé÷ùîå ïéìëåàî

åãá ë"àùî .'åëúé÷ìàä úåîùð åéäù íéðåùàøä úåø
ãáì ù"÷á òâøë äùòð øåøéáä äéä êøòä éìåãâ

:ì"ãå 'åëå äøö÷á æ"ãñôå äéðôìù úåëøáå

çëåäúàæìå .íéîòô äàî åìéôà êúéîò úà çéëåú
ìå÷á ãåò ÷åòæìî ùéøçäìå ÷ôàúäì ìëåà àì
åñåç ïéùéôð ïéîçøá åëééðéî àúåèîá äùåìç úåðò

רפ "ב.12. יסוה"ת סי"ב.13.הל ' קה"ת) (הוצאת להה"מ תורה אור לספר בהוספות גם כג.14.וראה יב, יז.1.ראה יט , קדושים
א.2. לא, יח.3.ב"מ לב, תשא - הכתוב ל' ע"פ



קה elqk g"i iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ïéLéôð ïéîçøa,miax mingxa mkn ywan ipixd -àð eñeç §©£¦§¦¦¨
ìòå äøBzä ìò ãàî ãàî eøäfäå eøîMäå ,íëéúBLôð ìò©©§¥¤§¦¨§§¦¨£§Ÿ§Ÿ©©¨§©

älôz Bæ ¯ álaL äãBáòä4ìéçúäì ,äðeëa,dltzd -ílk ¨£¨¤©¥§¦¨§©¨¨§©§¦ª¨
íîBc äæå ,äëa äæå äëa äæ àìå ,älîa älî ãçàk ãçé©©§¤¨¦¨§¦¨§Ÿ¤§Ÿ§¤§Ÿ§¤¥

,äìèa äçéN çéNî äæå§¤¥¦©¦¨§¥¨
äaqä øwòå .eðøîLé 'ä¦§§¥§¦©©¦¨

ïé÷æða àîøâemxebe - §¨¨¦§¨¦
milltzn `ly dn ,wfpd
jixvy itk cgi mlek

,zeidlíéãøBiäî àeä¥©§¦
,äázä éðôìiptl - ¦§¥©¥¨

,"cenr"dàeäL- ¤
,"daiz"d iptl dcixid
äöBøä ìëì ø÷ôä¤§¥§¨¨¤
óèBçä ,åéìâø èLôì¦§Ÿ©§¨©¥

éúøôà5úîçî Bà , ¤§¨¦¥£©
çà íb ïéàLäöBø ã ¤¥©¤¨¤

.'eëåiptl zybl - §
in ybip `linae ,"cenr"d

.jkl mi`zn epi`yéàå§¦
,úàæì,okle -úàæ ¨ŸŸ

äðwúå ,äöeòéä äöòä̈¥¨©§¨§©¨¨
øáòé àìå ÷ç äòeá÷§¨Ÿ§Ÿ©£Ÿ
eðéäc ,íBìLå-ñç ãBò©§¨§©§
íéòeá÷ íéLðà øçáì¦§Ÿ£¨¦§¦

äæì íéeàøälltzdl - ¨§¦¨¤
,"cenr"d iptlét-ìò©¦

áø éevøa Bà ,ìøBbä©¨§¦Ÿ
,ïéðnädl`y evxiy - ©¦§¨

iptl elltzi dl` e`
miie`xd md ine ."cenr"d

?jkleðéäc,dl` - §©§
älîa älî íéìltúnL¤¦§©§¦¦¨§¦¨
,íø ìB÷a òevnä Cøãa§¤¤©¦©§¨

íéëéøàî àìå,dltza - §Ÿ©£¦¦
.íBìLå-ñç íéôèBçå íéøv÷î àìå éàcî øúBéz` - ¥¦©§Ÿ§©§¦§§¦©§¨

.dltzdãçà ìk ,äázä éðôì ãøéì äáBç ìhî íäéìòå©£¥¤ª¨¨¥¥¦§¥©¥¨¨¤¨
Ceîñ áéáñ åéìà óñàìå ,Bì òébé øLà BîBéa ãçàålral - §¤¨§£¤©¦©§¤¡Ÿ¥¨¨¦¨

,dltzdàìå ,íéðt-ìk-ìò úö÷ ìB÷a íéìltúnä ìk- ¨©¦§©§¦§§¨©¨¨¦§Ÿ
milltzny dl`àìå LçìaÎy dl` -,íBìLå-ñç íéôèBç §©©§Ÿ§¦©§¨

,úBøéò änëa úBðLé úBðwúa øàáîëå.jk oda rawpy - §©§Ÿ¨§©¨§¨§©¨£¨
äzòå,owfd epax xne` -ìa ,ïönàìe ï÷fçìe ïLcçì éúàa §©¨¨¦§©§¨§©§¨§©§¨©

) ,íBìLå-ñç íìBòì ãBò eèBnéciÎazka,(ãìàåb ãìàåb :- ¦§¨©§¨§©§§©§
yici`a ,owfd epax ciÎazka aezk did jk6,"cl`eeb cl`eeb"

L÷Bîì eðì äæ äéäé éúî ãò7,itk dpeeka lltzdl `ly - ©¨©¦§¤¤¨§¥
,zeidl jixvyeøáòL úBøväå úBçëBzä ìëa eðì éc àìå§Ÿ©¨§¨©¥§©¨¤¨§

,eðøîLé 'ä eðéìò̈¥¦§§¥
íéìôëa eðîçðéå¦©£¥§¦§©¦
eðaì øäèéå ,äiLeúì§¦¨¦©¥¦¥
e÷fç ,úîàa Bãáòì§¨§¤¡¤¦§
ìk íëááì eönàå§¦§§©§¤¨

'äì íéìçéîä8íb .- ©§©£¦©©
,reawlñ"Mä ìk øîâì¦§Ÿ¨©©

ìëáe ,äðLå äðL ìëa§¨¨¨§¨¨§¨
÷lçì øéòå øéò¦¨¦§©¥

-ìò úBzëqnäìøBbä ét ©©¤§©¦©¨
,ïBöøa Bàzkqn efi` - §¨

jyna cenll epevxa
,dpydda LiL øéòå§¦¤¥¨

eøîâé ¯ äaøä íéðéðî- ¦§¨¦©§¥¦§§
,q"yd lk cenilìëa§¨

äæéà íàå ,ïéðîe ïéðî¦§¨¦§¨§¦¥¤
ìéëäî ïè÷ ïéðîoi`e - ¦§¨¨¨¥¨¦

wlgl miyp` witqn ea
,q"yd lkíäéìà eôøöé§¨§£¥¤

ïéðî äæéàî íéLðà£¨¦¥¥¤¦§¨
÷ç ,äpLé ìáa ,ìBãb̈§©§ª¤Ÿ

.øáòé àìåmigxkeny - §Ÿ©£Ÿ
jyna q"yd lk miiql

.dpydãçàå ãçà ìëå§¨¤¨§¤¨
ì"pä íéãîBläî- ¥©§¦©©

q"ydn zkqn micnely
,wlegy itkBîöòì øîâé¦§Ÿ§©§
xnel -òeáL ìëa§¨¨©

"étà àéðîz"ä©§©§¨©¥
íéläúaLwxt -èé÷9. ¤¦§¦¦

dlgzd `id ze` lk ea -
miweqt dpeny ;ze` dze`a miligznd miweqt dpeny ly
efi` :dxe`kl .e"iz cr z"ia ze`a jke s"l` ze`d zlgzda
jk lr xne` - ?q"yd cenill mildz zxin`a yi zekiiy

dyecw dgiya ocrÎeznyp mcewd iaxd10izn ,mi`ex o`kny ,
?zenilya `ed q"yd cenildpyi cenild mr cgi xy`k -

.q"yd cenill mikixv mildz zxin`le ,mildz zxin`
ãçàå ãçà ìëa çk ïéà øBcä úeLéìç úîçî úBéäìå§¦§¥£©£¦©¥Ÿ©§¨¤¨§¤¨

ïåøçà ñøèðå÷
ìò ãàî ãàî åøäæäå åøîùäå .íëéúåùôð ìò àð
ìéçúäì äðååëá äìôú åæ áìáù äãåáòä ìòå äøåúä
äëá äæå äëá äæ àìå äìîá äìî ãçàë ãçé íìåë
ø÷éòå åðøîùé 'ä äìéèá äçéù çéùî äæå íîåã äæå
äáéúä éðôì íéãøåéäî àåä ïé÷æðá àîøâå äáéñä
éúøôà óèåçä åéìâø èåùôì äöåøä ìëì ø÷ôä àåäù
úàæ úàæì éàå .'åëå äöåø ãçà íâ ïéàù úîçî åà
å"ç ãåò øåáòé àìå ÷åç äòåá÷ äð÷úå äöåòéä äöòä
ìøåâä é"ôò äæì íéåàøä íéòåá÷ íéùðà øåçáì åðééäã
äìîá äìî íéììôúîù åðééäã .ïéðîä áåø éåöéøá åà
àìå éàãî øúåé íéëéøàî àìå íø ìå÷á òåöéîä êøãá
éðôì ãøéì äáåç ìèåî íäéìòå .å"ç íéôèåçå íéøö÷î
óåñàìå åì òéâé øùà åîåéá ãçàå ãçà ìë äáéúä
ô"ëò úö÷ ìå÷á íéììôúîä ìë êåîñ áéáñ åéìà
úåðùé úåð÷úá øàåáîëå å"ç íéôèåç àìå ùçìá àìå
ïöîàìå ï÷æçìå ïùãçì éúàá äúòå .úåøééò äîëá

) å"ç íìåòì ãåò åèåîé ìáé"ëáãò (ãìàååâ ãìàååâ
úåçëåúä ìëá åðì éã àìå ù÷åîì åðì äæ äéäé éúî
íéìôëá åðîçðéå åðøîùé 'ä åðéìò åøáòù úåøöäå
åöîàå å÷æç .úîàá åãáòì åðáì øäèéå äéùåúì
ìëá ñ"ùä ìë øåîâì íâ .'äì íéìçééîä ìë íëááì
é"ôò úåúëñîä ÷ìçì øéòå øéò ìëáå äðùå äðù
åøîâé äáøä íéðéðî äá ùéù øéòå .ïåöøá åà ìøåâä
åôøöé ìéëäî ïè÷ ïéðî äæéà íàå .ïéðîå ïéðî ìëá
àìå ÷ç äðåùé ìáá ìåãâ ïéðî äæéàî íéùðà íäéìà
ìëá åîöòì øåîâé ì"ðä íéãîåìäî à"åàëå .øåáòé
úîçî úåéäìå .è"é÷ íéìäúáù 'éôà àéðîúä òåáù

יג.4. יא, עקב עה"פ ספרי א. ב, ˘ËÈÏ"‡:5.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"פ - רגליו' '"לפשוט תפז): ס"ע ביאורים לקוטי (בספר
'חוטפין  תשסט: בלק בפרש"י) (הובא יל"ש א) (קלג, חולין ראה - 'החוטף' סנ"ג), או"ח בב"י (הובא תנ סי' ח"א הרשב"א שו"ת ל'

ל  הכוונה אולי - 'אפרתי' כו'".·'ק"ש'. בקודשיא חולק פליג מיוחס, א): א, (ש"א ברד"ק הובאו בזה שיחות 6.הפי' לקוטי ראה
.415 ע' ז.7.חכ"ג ו, וארא - הכתוב ˘ËÈÏ"‡:8.ל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כה לא, תהלים - הכתוב ‡„ÂÓ"¯9."ל' ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘מוסיף אחר ובמקום בזה". נזהרין ראיתי לאחרי ‰¯·È:"לא השבת ביום זה קאפיטל לומר נהוג מקומות בכמה אשר "ולהעיר
ז"ל)". אאמו"ר נוהג הי' (וכן מנחה 10.48.תפלת ע' תש"ד השיחות ספר



elqkקו g"i iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,Bì éeàøk úBpòúäì"daeyzd zxb`"a xkfpk -11xtqn §¦§©¨¨
zeidl ick - `hg lk lr mevl eraw xqend ixtqy zenevd
,`hgd iptl enk (daeyzd ixg`) `ed jexa yecwdl oevxl

ì"æø øîàîk äöeòéä äöò úàæì12úaL øîBMä ìk : §Ÿ¥¨©§¨§©£©©©¨©¥©¨
ìò Bì ïéìçBî Búëìäk§¦§¨£¦©
¯ åéúBðBò ìk̈£¨

,à÷éc "Búëìäk"- §¦§¨©§¨
dlnd"ezkldk"`id

zeidl icky ,weica o`k
on - ezkldk zay xney
zrici didzy gxkdd

.zay zekldìhî ïëì̈¥ª¨
ãçàå ãçà ìk ìò- ©¨¤¨§¤¨

,daegé÷a úBéäì¦§¨¦
éúaø àúëìä"a§¦§§¨©§¦

ì."àzaLdklda - §©©¨
,zay ly dlecbd
`xnbd oeyll m`zda13

ynynl jixvy rbepa
mr zay axra eicbaa
xnyidl ick dkiyg
,xnelk .zaya xeqi`n

`l` - xeqi` `ed dn zexen opi`y zay zeklda zekld opyi
.xeqi`n xnyidl ji` mbíeL çeNì àlL ãàî øäfé íâå§©¦¨¥§Ÿ¤Ÿ¨©
.íBìLå-ñç äìèa äçéN.zaya -úàæ úòãeî úBéäa- ¦¨§¥¨©§¨¦§©©Ÿ

xacd reci,ïç éòãBéìircei -gdnkp,dlawd zxez ,dxzq §§¥¥
,úeiðBöéçå úeiîéðt Lé úBönä ìëa ékzeiniptd - ¦§¨©¦§¥§¦¦§¦¦

ly zinybd dlertde zipevige ,devnd ly zeipgexde
,devndúeiðBöéçå,devnd ly -äúéáL àéä úaMäî §¦¦¥©©¨¦§¦¨

õøàå íéîL úBNòî 'ä úáML Bîk ,úéiîLb äiNòî¥£¦¨©§¦¦§¤¨©¥£¨©¦¨¨¤

úéîéðôe ,íéiîLbzevn -úlôúa äðekä àéä úaMä ©§¦¦§¦¦©©¨¦©©¨¨¦§¦©
äøBz ãeîìúáe úaMä,dpeeka cenlle lltzdl -ä÷áãì ©©¨§©§¨§¨§¨

áeúkL Bîk ,ãçà 'äa14é÷ìà 'äì úaL" :,"Eoipry - ©¤¨§¤¨©¨©¡Ÿ¤
,dk`lnn gpy drya mc`a dfy itk ,dilr `idy dziayd
didy ,gekd f` dler
- dk`lna yaeln
`ed jk ,ytpa exewnl
,zay ly dziayd oipr
dzidy) ytpd zelrzd
legd inia dweqr
ipipra ,"legc oicaer"a
'd"l dler ytpd (oileg

.cg` 'd ,"jiwl`Bæå- §
,zayd zeiniptàéä¦
,"øBëæ" úðéçaipy - §¦©¨

"xekf" zaya mipipr
mei z` xekf" :"xeny"e
xeny"e ,"eycwl zayd
"eycwl zayd mei z`15,

dpeekd oipr ixd
icedid ytp zelrzde
- dxezae dltza ,zaya

,"xekf" ly dpigad odàéä úeiîéðôa "øBîL" úðéçáe§¦©¨¦§¦¦¦
ã"eiî 'ä úáML Bîk ,íéiîLb íéøeacî äúéáMä©§¦¨¦¦¦©§¦¦§¤¨©¦

,íéiîLb õøàå íéîL íäa eàøápL úBøîàî"xeny" - ©£¨¤¦§§¨¤¨©¦¨¨¤©§¦¦
zeinipta "xeny"e ,diyre dk`lnn dxinyd `id zeipeviga

,miinyb mipipra mixeaicn dgepnde dxinyd `idäæ ék¦¤
'eë äæ únòì16:znerl"d md - miinyb mipipra mixeaicd - §ª©¤

dltz ly mipipra - zaya icedid zelrzde zziay ly "df
.dxeze

ïåøçà ñøèðå÷
úåðòúäì ãçàå ãçà ìëá çë ïéà øåãä úåùéìç
øîåùä ìë ì"æøàîë äöåòéä äöò úàæì .åì éåàøë
åúëìäë .åéúåðååò ìë ìò åì ïéìçåî åúëìäë úáù
é÷á úåéäì ãçàå ãçà ìë ìò ìèåî ïëì .à÷ééã
çåùì àìù ãàî øäæé íâå .àúáùì àúáø àúëìäá
éë ç"éì úàæ úòãåî úåéäá .å"ç äìéèá äçéù íåù
úáùäî úéðåöéçå úåéðåöéçå úåéîéðô ùé úåöîä ìëá
úåùòî 'ä úáùù åîë úééîùâ äéùòî äúéáù àåä
äðååëä àéä úáùä úéîéðôå .íééîùâ õøàå íéîù
úáù ù"îë ãçà 'äá ä÷áãì ú"úáå úáùä úìôúá
úåéîéðôá øåîù 'éçáå .øåëæ 'éçá àéä åæå êé÷ìà 'äì
ã"åéî 'ä úáùù åîë íééîùâ íéøåáéãî äúéáùä àéä
äæ éë íééîùâ õøàå íéîù íäá åàøáðù úåøîàî

:'åë äæ úîåòì¨

ג'.11. ב.12.פרק קיח, א.13.שבת יב, י.14.שבת כ, יב.15.יתרו ה, יד.16.ואתחנן ז, קהלת ע"פ

elqk g"i iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,Bì éeàøk úBpòúäì"daeyzd zxb`"a xkfpk -11xtqn §¦§©¨¨
zeidl ick - `hg lk lr mevl eraw xqend ixtqy zenevd
,`hgd iptl enk (daeyzd ixg`) `ed jexa yecwdl oevxl

ì"æø øîàîk äöeòéä äöò úàæì12úaL øîBMä ìk : §Ÿ¥¨©§¨§©£©©©¨©¥©¨
ìò Bì ïéìçBî Búëìäk§¦§¨£¦©
¯ åéúBðBò ìk̈£¨

,à÷éc "Búëìäk"- §¦§¨©§¨
dlnd"ezkldk"`id

zeidl icky ,weica o`k
on - ezkldk zay xney
zrici didzy gxkdd

.zay zekldìhî ïëì̈¥ª¨
ãçàå ãçà ìk ìò- ©¨¤¨§¤¨

,daegé÷a úBéäì¦§¨¦
éúaø àúëìä"a§¦§§¨©§¦

ì."àzaLdklda - §©©¨
,zay ly dlecbd
`xnbd oeyll m`zda13

ynynl jixvy rbepa
mr zay axra eicbaa
xnyidl ick dkiyg
,xnelk .zaya xeqi`n

`l` - xeqi` `ed dn zexen opi`y zay zeklda zekld opyi
.xeqi`n xnyidl ji` mbíeL çeNì àlL ãàî øäfé íâå§©¦¨¥§Ÿ¤Ÿ¨©
.íBìLå-ñç äìèa äçéN.zaya -úàæ úòãeî úBéäa- ¦¨§¥¨©§¨¦§©©Ÿ

xacd reci,ïç éòãBéìircei -gdnkp,dlawd zxez ,dxzq §§¥¥
,úeiðBöéçå úeiîéðt Lé úBönä ìëa ékzeiniptd - ¦§¨©¦§¥§¦¦§¦¦
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ג'.11. ב.12.פרק קיח, א.13.שבת יב, י.14.שבת כ, יב.15.יתרו ה, יד.16.ואתחנן ז, קהלת ע"פ

ּגּוט יֹום טֹוב. ְלָׁשָנה טֹוָבה ְּבִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות ִּתָּכֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו.

"ּב[ י ]ָהַרׁשַ ב ֲאדִֹני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְכּתַ ִמּמִ

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  הּוא  ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ָלנּו,  ן  ִנּתַ נּו  ַנְפׁשֵ ְוַחּיּות  ְואֹור  נּו  ַנְפׁשֵ לֹום  ׁשָ ּבְ ָדה  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ַהַחג  ְסֵלו...  ּכִ ...י"ט 
ים זצוקללה"ה נ"ע ִזי"ַע, ְוִהיא ִהיא ּתֹוַרת  דֹוׁשִ ר ִהְנִחילּונּו ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ים, ֲחִסידּות[ ֲאׁשֶ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ ְלדַא״ח ]ּדִ

ם טֹוב ַז"ל. ַעל ׁשֵ ַהּבַ

ִניִמּיּות  ּפְ אֹור  ּלּוי  ּגִ יְך  ְלַהְמׁשִ ֶאֶרץ,  ֲעֵלי  ָהָאָדם  ְבִריַאת  ּבִ ית  ָהֲאִמּתִ ָנה  ּוָ ַהּכַ ֵלמּות  ׁשְ יָך,  ַמֲעׂשֶ ת  ִחּלַ ּתְ ַהּיֹום  ֶזה 
ּיֹום  ָנה, ְוָעֵלינּו ְלָהִעיר ְלָבֵבנּו ּבַ ָ ָללּות ַהּשׁ ָלִלית ַעל ּכְ ָכה ּכְ ְבִחיַנת ַהְמׁשָ ה ּבִ ּיֹום ַהּזֶ ְך ּבַ ר ִנְמׁשָ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ

ֵרך. ִניִמּיּות ּתֹוָרתֹו ִיְתּבָ אֹור ּפְ נּו ּבְ ִאיר ַנְפׁשֵ ּיָ ת ְנקּוַדת ְלָבֵבנּו, ׁשֶ ֲאִמּתַ ִניִמי ְוַעְצִמי ּבַ ְבִחיַנת ֵחֶפץ ְוָרצֹון ּפְ ה ּבִ ַהּזֶ

ִניִמּיּות ְוַעְצמּות אֹור־ ִחיַנת ּפְ ִחיַנת ֹעֶמק ּוְפִניִמּיּות ּתֹוַרת ה' ּוִמְצֹות ה' ִמּבְ יְך ּבְ ים ְקָראִתיָך ה', ְלַהְמׁשִ ֲעַמּקִ ִמּמַ
טּות  ְ ּשׁ ל ְמִציאּוֵתנּו, ָהֶעֶצם ְוַהִהְתּפַ ל ַעְצמּוֵתינּו )רֹוֶצה לֹוַמר ּכָ ר ּכָ נּו, ֲאׁשֶ ְפִניִמּיּות ַנְפׁשֵ ִאיר ּבִ ּיָ רּוְך־הּוא ׁשֶ ֵאין־סֹוף ּבָ
ּיֹוֵתנּו ְוִעְנָיֵנינּו  ל ֲעׂשִ י ִאם ּכָ ְבִעּיֹות, ּכִ ּדֹות ַהּטִ ה ֵמַהּמִ ה ָרָעה ּוְמֻגּנָ ל ִמּדָ נּו ּכָ ֵרְך ְלַבד, ְלָגֵרׁש ֵמִאּתָ כו'( ִיְהיּו ֵאָליו ִיְתּבָ
ם  ְלׁשֵ ית  ֲאִמּתִ ָנה  ַכּוָ ּבְ ִיְהיּו  ַהּגּוף(  ְלִקּיּום  ְכָרִחים  ַהּמֻ עֹוָלם  ִעְנְיֵני  ּבְ ְוֵהן  ּוִמְצֹות,  ְוּתֹוָרה  ה  ִפּלָ ּתְ ַהְינּו  ֲעבֹוָדה  ּבַ )ֵהן 
ֵנימֹו. . . ר ֶיֱחזּו ּפָ ָרה ָיׁשָ ׁשָ ֶרְך ַהּטֹוָבה ְוַהּיְ ּדֶ ֵרְך ָאב ָהַרֲחִמים ְיַרֵחם ָעֵלינּו ְוַיְנֵחנּו ּבַ ר ֵחֶפץ ה' כו', ְוה' ִיְתּבָ ַמִים ֲאׁשֶ ׁשָ
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÷éúeä âìônä éðaøä̈©¨¦©ª§¨©¨¦
éaø áøä eðaøå eðøBî¥§©¥¨©©¦

àðëL íBìLeðøBî ïa ¨¤§¨¤¥
éaø áøä eðaøåçð, §©¥¨©©¦Ÿ©

âìônä éðaøä àeä éøäå©£¥¨©¨¦©ª§¨
áøä eðaøå eðøBî ÷éúeä©¨¦¥§©¥¨©

éaøéëcøîeðøBî ïa ©¦¨§§©¤¥
éaø áøä eðaøåìàeîL §©¥¨©©¦§¥

éålä8àéáäì , ©¥¦§¨¦
úéáì íää íéñøèðewä©§§¥¦¨¥§¥
.àèéååàìña ñeôcä©§¦§¨¦¨
ézøîà àáè àìòôìe§¨£¨¨¨¨©§¦

.àìéç øLéédlertle - ¦©¥¨
xyii xne` ip` ef daeh

.gekíaìa eìò Càly - ©¨§¦¨
,miqitcndáéáqî øBâî̈¦¨¦

,eaø øLà íéñeôcä ïî¦©§¦£¤©
÷éfäì ïkøcL,zlefl - ¤©§¨§©¦
àîä ì÷ì÷ìe.íéøM- §©§¥©§ª¨¦

.miyxende mixyid z`
,úàæì éà,okl -eðøîb ¦§Ÿ¨©§

,äîkñä ïzì eðaìa§¦¥¦¥©§¨¨
Bìâø úàå Bãé úà Léà íéøé ìáì9miln zpeeky xnel yie - §©¨¦¦¤¨§¤©§

xtqd z` xeqni `l mbe ycgn eqitci `l envr `edy ,el`
`ly ,dqtcdl mixg`lìéòì íéøkæpä íéñétãnäì íøâì¦§Ÿ§©©§¦¦©¦§¨¦§¥

ì øeñàå .ïôà íeLa ìeáb úâOäa íBìLå-ñç ÷fä íeLíeL ¤¥©§¨§©¨©§§Ÿ¤§¨§
ñBôãì íãà,qitcdl -ì"pä øôqä,"`ipz"d xtq -ézìa ¨¨¦§©¥¤©©¦§¦

íBiî íéôeöø íéðL Lîç CLî ãò ,ì"pä íéñétãnä úòéãé§¦©©©§¦¦©©©¤¤¨¥¨¦§¦¦
.ähîìc.ef dnkqd dazkp ea -àáé ¯ älà éøáãì òîBLå ¦§©¨§¥©¦§¨©¥¤¨Ÿ

ãBáëì úàæ LøBcä éøác äk àìä .áBè úkøa åéìò̈¨¦§©£ŸŸ¦§¥©¥Ÿ¦§
,"áBè ék" Ba ìtëpL 'â íBé íBiä ,äøBzäiyily meia - ©¨©¤¦§©¦

,"aeh ik" miinrt xn`p ,ziy`xa dyrnlúðL ,àáz úLøẗ¨©¨Ÿ§©
eðúeãt.ïè÷ èøôì,ohw hxtl ,e"pizect `ixhniba e"pwz - §¥§¤¤¨¨

xtqn m`Îik ,mlerd z`ixa f`n mitl`d zepy z` aygl ila
.igkepd sl`l 'eke zexyr ,ze`n ly mipyd

ïèwä.éìàtéðàî ìéñeæ ílLî ©¨¨§ª¨¦¥£¦¨¦

úîëñä
éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת משונים סופרים
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר

מוהר"ר הותיק àðëùהמופלג íåìù
הותיק çðבמוהר"ר המופלג  הרבני  וה"ה 
ìàåîùéåìäבמהור"ר éëãøîמוהר"ר 

הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים

שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד לפ "ק.åðéúåãôזאת

ïè÷ä.éìàôéðàî ìéñåæ íìåùî

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçéúåàøá õøàä éðô øéàú íãà

ùã÷ éãéïåàâä áøä øáçîä
åéðòå ãéñç øåäèå ùåã÷ íé÷ìà ùéà

úáùá áùåé åéøúñî äìâð øáëî øùà

אצל åðéáøåתחכמוני åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééç ישמח דבריìàøùéוכעת בהגלות
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה

.ïäëä áéì àãåäé

ז.6. ה, באספקלריא 7.ב"ר נסתכלו הנביאים ("כל רבינו משה חידוש ב מט, יבמות ראה - המאירה דאספקלריא החידוש וכידוע
פרק  ח"ב ובמו"נ פ"ז  התורה יסודי הל ' ברמב"ם בזה רבינו משה מעלת וכמבואר המאירה"). באספקלריא נסתכל משה מאירה, שאינה

- ז. יסוד חלק, לפ' בהקדמתו המשניות ובפי' ˘ËÈÏ"‡.ל"ה. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.8 הרבי של אביו הזקן, רבנו של חתנו היה הראשון
משקלוב. המדפיס הורביץ. מרדכי ר' והשני, צדק"; מד.9.ה"צמח מא, בראשית הכתוב כלשון
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øîàé LBã÷ ,éäìà Léà ,íñøôîä ãéñçä áøä úîkñä©§¨©¨©¤¨¦©§ª§¨¦¡Ÿ¦¨¥¨¥
éaø áøä eðaøå eðøBî ,Bì:ïäkä aéì àãeäé ¥§©¥¨©©¦§¨¥©Ÿ¥

éãé éúBàøa ,õøàä éðt øéàz íãà úîëç10Lã÷,iazk - ¨§©¨¨¨¦§¥¨¨¤¦§¦§¥Ÿ¤
ïBàbä áøä øaçîäLéàãéñç øBäèå LBã÷ íé÷ìà ©§©¥¨©©¨¦¡Ÿ¦¨§¨¨¦
äìâð øákî øLà ,åðòå§¨¨£¤¦§¨¦§¨

,åéøzñîzexnly - ¦§¨¨
x`yidl ezelczyd
erci `ly ,xzqp
xak ,ezlecbne ezewcvn
ezewcv elbzp onfn

,ezelcbeúáLa áLBé¥§¤¤
éðBîkçz11ìöà ©§§¦¥¤

eðaøå eðøBî eððBãà£¥¥§©¥
íìBò ïBàb,l"ie - §¨

dpeekde - dlbpa eheytk
,yhixfnn cibnd axd lr

íéî äìãå,dxez cnl - §¨¨©¦
íéiç íéî øàaî,- ¦§¥©¦©¦

dlnay miyxtnd yi
mxa` zeize` - "x`an"
iax lr fnxn `ed -
ly epa "j`lnd" mdxa`
,yhixfnn cibnd axd

çîNé úòëåìàøNé- §¨¥¦§©¦§¨¥
ÎmyÎlrad lr dpeekd
did yecwd enyy ,aeh

,l`xyiéøác úBìbäa§¦¨¦§¥
BLã÷ixac zelbzd - ¨§

`id aehÎmyÎlrad
ixac milbzn ea ,"`ipz"a
lkya aehÎmyÎlrad
,c"ag ly dbyde
úéáì àéáäì øaeçnä©§¨§¨¦§¥

ñeôcäick -íòì ãnìì ©§§©¥§©
'ä,l`xyi ipal -äæçé ãçà ìk øLàk ,Lã÷ éëøc- ©§¥Ÿ¤©£¤¨¤¨¤¡¤

,d`xiéøö ïéà íñøôîäå ,åéøác úeiîéðôa.äéàø C- ¦§¦¦§¨¨§©§ª§¨¥¨¦§¨¨
,dnkqdl wewf df xtq did `l jk llbaeìe÷ì÷ LLçî ÷ø©¥£©¦§

øácä,xtqd zqtcd ly -,íéñétãnì ÷fä íBøbé àlL ©¨¨¤Ÿ¦§¤¥©©§¦¦
Bìâøå Bãé úà Léà íéøé ìáì äøäæàå ó÷z ïzì éúàä¦¦¥Ÿ¤§©§¨¨§©¨¦¦¤¨§©§

ñBôãì,xtqd z` qitcdl -L Lîç CLî ãòíBiî íéð ¦§©¤¤¨¥¨¦¦
àìä .áBè úkøa åéìò àáé ¯ älà éøáãì òîBLå .ähîìc¦§©¨§¥©¦§¨©¥¤¨Ÿ¨¨¦§©£Ÿ
úàæ øaãîä éøác äkŸ¦§¥©§©¥Ÿ
íBiä ,äøBzä ãBáëì¦§©¨©
àáz äLøt 'â íBé¨¨¨¨Ÿ

.ïè÷ èøôì å"ð÷ú§¤¤¨¨
ïäkä aéì àãeäé12. §¨¥©Ÿ¥

ciqgdn izrny
wgvi iax ,mqxetnd
:dkxal epexkf ,cinzn
z` e`iad migelydyk
l` ,il`tip`l "`ipz"d
odkd aiil `cedi iax
exi`yd md ,`yef iaxe
miqxhpewd z` mcia
ick ,dlild jynl
.mda epiiri miwicvdy
,"`ipz"a oiiry drya
iax qpkp ,dlild rvn`a
odkd aiil dcedi
dnevr zelrtzda
ilane ,dax zeadldzae
z` ekeza xevrl zleki
,dlecbd zeybxzdd
iax l` zkll hilgd
exc mdipy) `yef
ez` wlgzdl ,(il`tip`a
daexnd ezeadlzda
eze` ."`ipz"d xtqn
iax lv` mb rxi` xac
did `l `ed mby ,`yef
z` eaxwa xevrl leki
odkd aiil dcedi iax l` zkll hilgde ,dlecbd zeybxzdd
il`tip`"e ,ipyd l` cg` mklda aegxa eybtp mdy jk -

."...dxra dlek

úîëñä
éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת משונים סופרים
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר

מוהר"ר הותיק àðëùהמופלג íåìù
הותיק çðבמוהר"ר המופלג  הרבני וה"ה
ìàåîùéåìäבמהור"ר éëãøîמוהר"ר 

הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים

שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד לפ "ק.åðéúåãôזאת

ïè÷ä.éìàôéðàî ìéñåæ íìåùî

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçéúåàøá õøàä éðô øéàú íãà

ùã÷ éãéïåàâä áøä øáçîä
éðòå ãéñç øåäèå ùåã÷ íé÷ìà ùéàå

úáùá áùåé åéøúñî äìâð øáëî øùà

ìöà éðåîëçúåðéáøå åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééçישמח דבריìàøùéוכעת בהגלות
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה

.ïäëä áéì àãåäé

.10ÈÏÂ‡Âוצ"ל כאן, יש המעתיק -"È·˙Îהשמטת הקודמת כבהסכמה - ˘ËÈÏ"‡.ידי" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.11 שמואל הכתוב לשון
ח. כג, רבי,12.ב בית ראה הנ"ל. ספר הוא - לספר מהצ"צ הסכמה כתיבת גדול: הכי להחידוש הטעם שזהו וי"ל הגנוז". "אור בעהמ"ס

נד. פרק הרב תולדות
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ly mipipra zexxerzdd
.dnecke dwcvúîçîe©£©
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;"ycwd zxb`" xtqaBa LcçúpL øác ìéáLa íb äîe- ©©¦§¦¨¨¤¦§©¥
- "mixn` ihewl" xtqa xexiae yecig siqend "ycwd zxb`"a

íé÷øt äæéà ìò ïBøçà ñøèðe÷,"mixn` ihewl" xtqn -øLà §§¥©£©¥¤§¨¦£¤
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íáMéî Búðéaî çeøáe ,äæ úà äæ íéøúBñk íéàøpLepax - ¤¦§¦§§¦¤¤¤§©¦¦¨§©§¨

,owfd,íéøîà éèewìa áúkL åéðôBà ìò øeac ìkdfy ixd - ¨¦©§¨¤¨©§¦¥£¨¦
- "mixn` ihewl" xtql zexiyi rbepïBëðå éeàøL eðéàø Bàø̈¨¦¤¨§¨

íøaçìcgi mqitcdl -úøbà'å 'íéøîà éèewì' øôñ íò §©§¨¦¥¤¦¥£¨¦§¦¤¤
.ì"æ eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà úMã÷ ãBák ìL 'äáeLzä©§¨¤§§ª©£¥¨¦¥§©¥©

,úàæì éà,okl -eðàa ¦§Ÿ¨
aø àãeb ìéèäìä- §¨¦¨©¨

,lecb xeqi`éeãép úøæâe§¥©¦
¯ ïðaøc àzîL íøç¥¤©§¨§©¨¨
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כנחל.13. וצדקה ד"ה קו"א כט, (כה?), כ, יח, יז, ו, ה, ג, ב.14.בסימנים: יד, כריתות אלא, ד"ה בתוס' ומובא ח. ג, ר"ה ירושלמי ראה

לפ"ק".15. תקע"ד אייר כ"ב ה' יום "היום ההסכמה: בסיום בא תקע"ד) (שקלאוו הראשונה ˘ËÈÏ"‡:16.בהוצאה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
הוצאות  ע"פ - שלפניו מהחתימה תיבות ב' משמיט אחד וכל בניו, שבחתימות אדה"ז שבתוארי השינוי על שיעירו מצאתי לא לע"ע
הוא  אדה"ז שדוקא - מדגיש ולכן ישראל, קדוש ( - מעם ומורם (נשיא הא' החותם הי' ההסכמה חתימת בזמן י"ל: ואולי ואילך. דתר"ס
אז  הי' - הג' החותם ורבנא"; "מרנא הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן - ורבנא" "מרנא - ופוסק רב אז הי' - הב' החותם ישראל"; "קדוש
הב' שבחתימה ב"זצ "ל" - "צדיק" הוספת החסיד". "הגאון הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן נשיאינו) רבותינו בסיפורי (כידוע וחסיד גאון
וכו'. עצמו בעיני ושפלות בעניוות שלו, בצדקות מצויין שהי' הידוע ע"פ - הנ"ל ע"ד ג"כ י"ל הדפוסים) ושאר בהכת"י הוא כן (באם -
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ה'תש"דיג כסלויום ששי

חומש: וישלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ולהבין פרטי . . . דז"א.

אמר אאמו"ר: חסידות משנה את המציאות ומגלה את המהות. והמהות של האיש 
הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו כאלו תופס 
בכולו, וכשם שהעצם אין לו שעור כך החלק אין לו שעור, ע"ד הכנף מין כנף - עס 
איז מעהר ניט ווָאס עצמות הָאט בורא געווען א נשמה אז זי זָאל זיין א נברא  - 

וחסידות מגלה את המהות.

הּות  הּות. ְוַהּמַ ה ֶאת ַהּמַ ִציאּות ּוְמַגּלָ ה ֶאת ַהּמְ ּנָ "ּב[: ֲחִסידּות ְמׁשַ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ּתֹוֵפס  ִאּלּו  ּכְ ִמְקָצתֹו  ּבְ ְוַהּתֹוֵפס  י הּוא ֵחֶלק ִמן ָהֶעֶצם,  ּכִ ֵער,  ּוְלׁשַ ְלַהֲעִריְך  ֵאין  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ
ָנף" – ֵאין ֶזה  ָנף – ִמין ּכָ ֶרְך "ַהּכָ עּור, ַעל־ּדֶ ְך ַהֵחֶלק ֵאין לֹו ׁשִ עּור ּכָ ָהֶעֶצם ֵאין לֹו ׁשִ ם ׁשֶ ֻכּלֹו, ּוְכׁשֵ ּבְ

הּות. ה ֶאת ַהּמַ ְהֶיה ִנְבָרא – ַוֲחִסידּות ְמַגּלָ ִהיא ּתִ ָמה, ׁשֶ ָרא ְנׁשָ "ַעְצמּות" ּבָ א ׁשֶ ֶאּלָ

ה'תש"דיד כסלושבת

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: דוד . . . 320 בעת צרתו.

ָרה.  ֵאין ֲעׂשָ ָרָכה, ַאף ׁשֶ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ְמָבְרִכין ּבִ
עֹות ְזקּופֹות. אֹוֵחז ַהּכֹוס ֵמֲאִמיַרת "ַרּבֹוַתי ִמיר ווֶעלֶען ּבֶעְנְטׁשֶען" ]=ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך[  ד, ְוָהֶאְצּבָ ף ַהּיָ ַהּכֹוס - ַעל ּכַ

ְלָחן. ֻ ָאז ַמֲעִמידֹו ַעל ַהּשׁ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ָרָכה ׁשְ ַעד ַאֲחֵרי ִסּיּום ּבְ
ִמים,  ּתָ ר,  ָיׁשָ יק,  ַצּדִ ֵיׁש  ָבָריו:  ּדְ ְוֹתֶכן  "ּב[,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵאר  ּבֵ יחֹוָתיו  ִמּשִׂ ַאַחת  ּבְ
ִקּיּום  ם  ׁשֵ ַעל  ר  ָיׁשָ לּות.  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ ֵסֶדר  ּדְ ּלּוִיים  ּגִ יְך  ַמְמׁשִ ה –  ִמְצֹות־ֲעׂשֵ ִקּיּום  ם  ׁשֵ ַעל  יק  ַצּדִ ָחִסיד. 
ּלּוִיים  ּגִ  – ]="ְרִצינּות"[  ֶעְרְנְסְטַקייט   – ִמים  ּתָ לּות.  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ ֶדר  ִמּסֵ ְלַמְעָלה  ּלּוִיים  ּגִ  – ה  לֹא־ַתֲעׂשֶ
ם – ָחִסיד,  ּלָ ל־ָעְלִמין. ְלַמְעָלה ִמּכֻ א־ּכָ ל־ָעְלִמין ּוְמַמּלֵ רּות סֹוֵבב־ּכָ ִוים", ִהְתַחּבְ "ַטַעם ֵעצֹו ּוִפְריֹו ׁשָ ּדְ
ָיכֹול  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ אֹותֹו.  ִלים  ּוְמַבְלּבְ ַמְטִריִדים  ֵאיָנם  ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ׁשֶ א(  ַמְדֵרגֹות:  ג'  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש 
"ּלֹא ְרחֹוָקה ִהיא  ל ִעְנָיָניו ֵהם ֱאלֹקּות. ְוַאף ׁשֶ ּכָ יַע ָלֶזה. ב( ׁשֶ ב ְלַהּגִ יַע ָלֶזה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמֻחּיָ ְלַהּגִ
ָחִסיד  "ֵאיֶזהּו  ֹזַהר:  ֵני  ִתּקֻ ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ג(  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ְלָכל  ְך  ּיָ ׁשַ ֶזה  ֵאין  ל־ָמקֹום  ִמּכָ  – ּגֹו'"  ָך  ִמּמְ
הּו  ּזֶ ְנָיא[ ׁשֶ ינֹוִנים ]=ֵסֶפר ַהּתַ ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ יֵליּה" ]=ִעם ְמקֹורֹו; ה'[, ּוֵפֵרׁש ּבְ ד ִעם קֹונֹו ִעם ַקן ּדִ ְתַחּסֵ ַהּמִ

ְלַבד. ֵמָאה ּבִ ְחּתֹוִנים ְולֹא ְלַרּוֹות ַנְפׁשֹו ַהּצְ ּתַ יּה ּבַ ִכיְנּתֵ ִריְך־הּוא ּוׁשְ א־ּבְ ְלַיֲחָדא קּוְדׁשָ

ה'תש"דטו כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אך מה שהי' . . . ואחור ע"ש.

בתו"א ד"ה וישב: "ואינה יכולה לראות באהבה", צ"ל "ואינה יכולה להיות באהבה".
רבינו הזקן סיפר לבנו אדמו"ר האמצעי: דער זיידע )הבעש"ט( זָאגט אז מ'דַארף 
הָאבען מסירת נפש אויף אהבת ישראל, אפילו צו א אידען, וועלכען מ'הָאט קיינמָאל 

ניט געזעהן.
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שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קיב

ַאֲהָבה", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוֵאיָנּה  ב": "ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְראֹות ּבָ ׁשֶ ְתִחיל "ַוּיֵ ּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ַאֲהָבה". ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ

ְהֶיה ְמִסיַרת  ּתִ ִריְך ׁשֶ ּצָ ם־טֹוב( אֹוֵמר ׁשֶ ַעל־ׁשֵ ָבא )ַהּבַ ר ִלְבנֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ַהּסָ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ַעם לֹא ָראּו. ַאף ּפַ ם ִליהּוִדי ׁשֶ ָרֵאל, ּגַ ֶנֶפׁש ַעל ַאֲהַבת ִיׂשְ

ה'תש"דטז כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדקה . . . א"ס ב"ה.

ב ַלֲעבֹוַדת  ד ֶאת ַהּלֵ ְעּבֵ תֹוַלְדּתֹו, ְיׁשַ ב ּבְ יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ַ ר ַהּמַֹח ַהּשׁ "ד הּוא, ֲאׁשֶ יַטת ַחּבַ ׁשִ ִרי ּבְ ְיסֹוד ִעּקָ
רּוְך־הּוא. ת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ּבָ ְגֻדּלַ ַעת ּבִ ָלה ֲהָבָנה ְוַהֲעָמַקת ַהּדַ ּכָ ֵרְך, ִמּתֹוְך ַהׂשְ ה' ִיְתּבָ

ה'תש"דיז כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: הנה לא . . . וכו' וד"ל.

ָהעֹוָלם  ְוָהָיה  ָאַמר  ׁשֶ ִמי  ֶאת  יר  ּוְלַהּכִ ֵליַדע  ּוִביָנה,  ָחְכָמה  ֵהיְכֵלי  ֲעֵרי  ׁשַ ּפֹוַתַחת  "ד  ַחּבַ ֲחִסידּות 
ָלה זֹו, ּומֹוָרה  ּכָ ֶבת ֵמַהׂשְ ב ַהְמֻחּיֶ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ אֹוָתּה ִמּדָ ֵעל ּבְ ב ְלִהְתּפָ י ַהּלֵ ְכִלית, ְמעֹוֶרֶרת ִרְגׁשֵ ָגה ׂשִ ַהּשָׂ ּבְ
ֲהָוָי'  ֶאת  ַלֲעֹבד  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ת  ָלֶגׁשֶ ָיכֹול  תֹו[  ָרּמָ ]ְלִפי  יֵליּה  ּדִ עּוָרא  ׁשִ ְלפּום  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ּדֶ

מֹוחֹו ְוִלּבֹו. ּבְ

ה'תש"דיח כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: הוכח תוכיח . . . לעומת זה כו'.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

הצ"צ כותב: אהבה דבחי' ועמך לא חפצתי )היינו( שלא לחפוץ שום דבר זולתו ית', 
ולא אפילו שמים וארץ שהם ג"ע עליון ותחתון, כי רק ביו"ד נברא כו', אלא תהי' 
האהבה רק לו ית' לבד, דהיינו למהו"ע ית' ממש. וכך הי' נשמע הלשון ממו"ר נ"ע 

)רבינו הזקן( בדביקותו. שהי' אומר בזה הלשון:
איך וויל זע גָאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג"ע איך וויל ניט דיין עוה"ב כו' איך 

וויל מער ניט אז דיך אליין.

ָבר זּוָלתֹו  ּלֹא ַלְחּפֹץ ׁשּום ּדָ י", )ַהְינּו( ׁשֶ ָך לֹא ָחַפְצּתִ ְבִחיַנת "ְוִעּמְ ַמח ֶצֶדק" ּכֹוֵתב: ַאֲהָבה ּדִ ַה"ּצֶ
ְהֶיה  ּתִ א  ֶאּלָ כּו',  ִנְבָרא  יּו"ד  ּבְ ַרק  י  ּכִ ְוַתְחּתֹון,  ֶעְליֹון  ן־ֵעֶדן  ּגַ ֵהם  ׁשֶ ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ֲאִפּלּו  ְולֹא  ֵרְך,  ִיְתּבָ
ׁשֹון ִמּמֹוִרי  ָמע ַהּלָ ׁש. ְוָכְך ָהָיה ִנׁשְ ֵרְך ַמּמָ ַהְינּו ְלַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ֵרְך ְלַבד, ּדְ ָהַאֲהָבה ַרק לֹו ִיְתּבָ

ׁשֹון: ֶזה ַהּלָ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ ְדֵבקּותֹו. ׁשֶ ֵקן( ּבִ נּו ַהּזָ ָמתֹו־ֵעֶדן )ַרּבֵ י ִנׁשְ ְוַרּבִ

ָך כּו', ְרצֹוִני  ּלְ א ׁשֶ ְלָך, ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ָהעֹוָלם־ַהּבָ ן־ָהֵעֶדן ׁשֶ ֵאיִני ָחֵפץ ְמאּוָמה; ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ּגַ
ְלַבד. ר אֹוְתָך ּבִ לֹא יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



קיג היום יום . . . 
ּגּוט יֹום טֹוב.

ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות  ָנה טֹוָבה ּבְ ְלׁשָ

ֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו. ּכָ ּתִ

ה'תש"גיט כסלושבת
ַהְפָטָרה: ֲחזֹון ֹעַבְדָיה. ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ספר לקו"א הנקרא בשם . . . וקצרה בעזה"י.
הסכמת א( הרב . . . מאניפאלי.

ב( הרב . . .הכהן.

ָנה. ָ רֹאׁש ַהּשׁ ת ְויֹום טֹוב ְולֹא ּבְ ּבָ ׁשַ ית ְלִמְנָחה אֹו ְלַמֲעִריב, לֹא ּבְ ַטּלִ ף ּבְ ִליַח־ִצּבּור ִמְתַעּטֵ ְ ֵאין ַהּשׁ

בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקל"ג,  ב  ׁשֶ ַוּיֵ ג'   – ִמּמֶעְזִריְטׁש   - יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ל  ׁשֶ קּותֹו[  ּלְ ִהְסּתַ ]=יֹום  ִהּלּוָלא 
ּפָאִלי. ַאּנִ ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבְ

ב, תקנ"ט, ִלְפנֹות ֶעֶרב. ׁשֶ ְסֵלו, ג' ַוּיֵ ֲאָסרֹו ָהִראׁשֹון – י"ט ּכִ ֵקן ָיָצא ְלֵחרּות ִמּמַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְסֵלו, יֹום  ה ה' ָלנּו יֹום יט ּכִ ר ָעׂשָ י יֹום ֲאׁשֶ א ָצִריְך ְלהֹוִדיַע, ּכִ גֹון ּדָ ַרם ּכְ ֵקן: "ּבְ נּו ַהּזָ ב ַרּבֵ ְכּתַ ִמּמִ
ים  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ּבְ ִריִתי  ּקָ ּוְכׁשֶ ָמתֹו־ֵעֶדן,  ִנׁשְ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ א  ַרּבָ ִהּלּוָלא  יֹום  טֹוב,  י  ּכִ ּבֹו  ל  ֻהְכּפַ ׁשֶ ג' 

לֹום". לֹום ֵמד' ׁשָ ׁשָ ַאֲחָריו – ָיָצאִתי ּבְ ּלְ סּוק ׁשֶ י ּפָ ִהְתַחְלּתִ י', ֹקֶדם ׁשֶ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ סּוק 'ּפָ ּפָ ּבַ

ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ]ּדִ ְודַא"ח  ְגֵלית  ַהּנִ ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ּבִ טֹובֹות  ַהְחָלטֹות  ַלת  ְוַקּבָ ִהְתַוֲעדּות  יֹום 
ַאֲהַבת ֵרִעים. ְרֵכי ַהֲחִסיִדים ּבְ ים, ְוִחּזּוק ּדַ ַרּבִ ים, ֲחִסידּות[ ּבָ ַחּיִ

ְתִחיל הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח.  ּבּור־ַהּמַ ֶרת ַהּקֶֹדׁש ּדִ ִאּגֶ ֶדר ַהְמֹבָאר ּבְ י ַהּסֵ "ס, ְוַעל־ּפִ ַ ת ַהּשׁ ר ֲחֻלּקַ נֹוֲהִגים ְלַסּדֵ
נּו  ל ַרּבֵ ֵטֵבת – יֹום ִהּלּוָלא ׁשֶ "ס כ"ד ּבְ ַ ת ַהּשׁ ִרים ֲחֻלּקַ ַנת תרס"ג ְוֵאיָלְך ָהיּו ְמַסּדְ ְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ִמּשׁ ּבִ

ְסֵלו. י"ט ּכִ ַנאי ּבְ ֵני ֶאֶפס ַהּפְ ֵקן – ִמּפְ ַהּזָ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc migqt(iriax meil)

y zelzl yi ,did zery ylyay xne`÷téîa äåä ék äNòî©£¤¦£¨§¦©
úìz ìéiòîe ézøzzqipke dipyd dryd z`ivia dyrnd didy ± ©§¥§©¥§¨
.ziyilyd drydøîà÷c àäåoey`xd crd [xn`y dne-]'íézL' §¨§¨¨©§©¦

y ezpeek ,dipyd drya dyrnd didy ±íézL óBñá.didàäå §§©¦§¨
[dne-]øîà÷ca dyrnd didy ipyd crdìLLezpeek ,zery §¨¨©¨Ÿ

yìL úlçúáLm` la` .cg` xac exn` mdipyy `vnpe ,did ¦§¦©¨Ÿ
ynga didy xn` ipyde zery ylya dyrnd didy xn` cg`
ipnfa dreh mc` oi` ixdy ,xwyn mdn cg`y gxkda ,zery

e .melk meidäòBè íãà ,äãeäé éaø éøáãìa,äòL éöçmb ok lre §¦§¥©¦§¨¨¨¤£¦¨¨
yiy meyn .zniiw mzecr yng xne` cg`e yly xne` cg`yk

y zelzläåä òaøàc àbìôa ,äåä ék äNòîdryd rvn`a ± ©£¤¦£¨§©§¨§©§©£¨
.dvgne zery ylya xnelk ,did ziriaxdøîà÷c éàäådfe-] §©§¨¨©

a dyrnd didy [xn`yìLLy ezpeek ,zeryìL óBñaL,did ¨Ÿ§¨Ÿ
dén÷ì àzòLc àbìt éòè÷ådyrnd z` micwde drhy `vnpe ± §¨¨¥©§¨§©§¨§©¥

.epnf iptl dry ivgaøîà÷c éàäådyrnd didy [xn`y dfe-] §©§¨¨©
aLîçy ezpeek ,zeryLîç úlçúa,did zeryàbìt éòè÷å ¨¥¦§¦©¨¥§¨¨¥©§¨

déøBçàì àzòLcdry ivga dyrnd z` xgi`e drhy `vnpe ± §©§¨©£¥

zelzl xyt`y dnk cr oky ,zniiw mzecr jkitl .epnf xg`l
.dygkd ef oi` ,zerha

:xg` ote`a iia` ixac z` mipeyy yiy d`ian `xnbdàkéà¦¨
éøîàcjky ,mixne` yi ±øîBì àöîzLk ,ééaà øîàwcwczyk §¨§¦¨©©©¥§¤¦§¨©

y ,`vnz el` mi`pz ixacaeäMî äòBè íãà øéàî éaø éøáãì± §¦§¥©¦¥¦¨¨¤©¤
e ,cala hren onf xeriyå äòL äòBè íãà äãeäé éaø éøáãìcer §¦§¥©¦§¨¨¨¤¨¨§

,eäMî äòBè íãà ,øéàî éaø éøáãì .eäMî'mizy' xne` cg`yke ©¤§¦§¥©¦¥¦¨¨¤©¤
y zelzl yi ,'yly' xne` cg`eäåä ék äNòîdyrnd didy ± ©£¤¦£¨

äåä íézL óBña Bà,[did-]ìL úlçúa BàL.dideäéépéî ãçå- §§©¦£¨¦§¦©¨Ÿ§©¦©§
micrd ipyn cg`eäòBèa.eäMîseql ezpeek 'mizy' xn`y dfy ¤©¤

did m`y `vnpe ,yly zligzl ezpeek 'yly' xn`y dfe ,mizy
seqa did m`e ,edyna oey`xd crd drh yly zligza dyrnd

e .edyna ipyd crd drh mizyäãeäé éaø éøáãìz` xiyknd §¦§¥©¦§¨
,yng xne` cg`e yly xne` cg`yk mb zecrdäòL äòBè íãà̈¨¤¨¨

åcer,eäMîeäåä ék äNòîdyrnd didye ±ìL óBña BàLdid §©¤©£¤¦£¨§¨Ÿ
Lîç úlçúa Bà,did ¦§¦©¨¥
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המשך ביצור למס' פסחים ליום רביעי עמ' ב 



v"ndqeקיד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  כסלו י"ג ראשון יום הגזירה  בשעת בשביעית עבודה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰eaøMî¦¤©
úBðBæî úBNòì ìàøNé ìò íéBb éëìî eìéhäå ,ïéñpàä̈©¨¦§¦¦©§¥¦©¦§¨¥©£§
ïäì ïéëéøvL íéøác úéòéáMa ïäì òøæì eøézä ¯ íäéúBìéçì§¥¥¤¦¦¦§Ÿ©¨¤©§¦¦§¨¦¤§¦¦¨¤
úéòéáMa úBNòì ñpà BúBà äôkL éî ïëå ;ãáìa Cìnä éãáò©§¥©¤¤¦§©§¥¦¤¨¨©¨©£©§¦¦

.äNBò äæ éøä ¯ da àöBiëå Cìnä úãBáò Bîk ,ípça§¦¨§£©©¤¤§©¥¨£¥¤¤
ויזרעו יחרשו  לא  אם  כי נפש , פיקוח משום  הוא  וההיתר

ויהרגם למלך המס  את לפרוע  יוכלו תוספות לא ע"פ (רדב"ז,

א) כו, .סנהדרין

בגמרא  מבואר ביאור : צריך א)אך עד, שההיתר(סנהדרין

בשעת שלא  הוא נפש  פיקוח במקום תורה  איסורי  על לעבור

ואל  יהרג קלה עבירה  על אפילו הגזירה  בשעת  אך הגזירה ,

לזרוע התירו ואיך  הגזירה  בשעת מדובר  הרי  וכאן יעבור ,

בשביעית ?

היא הגזירה מטרת  כאשר רק  כי  מכך  שהוכיחו ויש 

אך  עבירה , כל  על הנפש  את למסור  צריך  הדת  על להעביר 

לעבור  מותר  עצמם , להנאת  היא  סנהדרין כשהגזירה הר"ן (חידושי

.שם)

הרמב"ם  לדעת ה"ג)אך פ"ה יסוה"ת הגזירה(הל' כשמטרת  גם 

האיסור הותר איך  כן  ואם לעבור , אסור  עצמם, להנאת  היא 

כאן ?

לומר : ויש 

כופה אינו  המלך  כי הגזירה  כשעת  מוגדר  אינו  זה  מצב 

אלא המס , את  דורש  אלא  והזריעה  החרישה  עצם  את 

'שעת ואילו  כך, בשביל ולזרוע לחרוש  צריכים  שבפועל 

מותר אך  האיסור עצם  על  היא  הגזירה  כאשר  היא הגזירה '

נפשות . מסכנת להינצל כדי  איסור  על  לעבור

אנס שכפאו  מי "וכן הרמב "ם : דברי  המשך יבואר  זה  ולפי 

בזה נוסף  מה  ולכאורה , עושה ". זה  הרי  בשביעית ... לעשות 

אחר ? אדם  ידי  על לכפיה  המלך ידי  על כפיה  בין ההבדל ומה 

כשהמלך  מדובר  ההלכה  בתחילת  מובן : האמור  לפי אך

ואם המס , תשלום על אלא  המלאכה  עצם  על כופה  אינו

הגזירה שעת  בגדר  אכן  זה  הרי המלאכה עצם  על  היא  הכפיה

לא היא  הכפיה  שאם  הרמב "ם מוסיף  כך ועל לעבור, ואסור 

על  כשכופה  אף  מותר מלך  ידי  dceardעל mvrלעשות")

אינה מלך שאינו יחיד ידי על כפיה  כי בחינם"), בשביעית 

הגזירה  שעת א))נחשבת (טז, א סי' גדול .(אור

ה'תשפ"א  כסלו י"ד שני יום לשביעית  סמוך שניטע אילן

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰,äfä ïîfa óà©©§©©¤
,íìBòì øeñà äæ øáãå ...úéòéáL áøò ...úBðìéà ïéòèBð ïéà¥§¦¦¨¤¤§¦¦§¨¨¤¨§¨
.'eòèð úéòéáMa' :äàBøä øîàé ànL ¯ ïéòä úéàøî éðtî¦§¥©§¦¨©¦¤¨Ÿ©¨¤©§¦¦¨§
äðMä Làø íã÷ úéòéáL áøò ...òèBpäL ,øîBà úàöîð¦§¥¨¥¤©¥©¤¤§¦¦Ÿ¤Ÿ©¨¨
,ø÷ò àì íàå .ø÷òé ,ïkî úBçt ;íi÷é ,íBé íéòaøàå äòaøàa§©§¨¨§©§¨¦§©¥¨¦¥©£Ÿ§¦Ÿ¨©

.ïéøzî úBøtä©¥ª¨¦
בכך  לשביעית  סמוך  הנטיעה  איסור את  מנמק הרמב "ם 

לרואה הכוונה  אין וכמובן, בשביעית . שנטעו  יאמר שהרואה

השביעית , קודם  שנעשית  רואה  הוא  שהרי עצמה  הנטיעה  את 

ניטע זה  שאילן  ולחשוב  לטעות יבואו זמן שלאחר  אלא

בשביעית .

נטיעת שלאחר  משום  הוא בכך לטעות  שיבואו  והטעם 

רבעי ', 'נטע  של שנה ועוד ערלה  שנות  שלוש  למנות  יש  אילן

השנה , לראש  יום  וארבעה ארבעים  בתוך נוטעים וכאשר 

הבאה  מהשנה  הערלה  שנות  את פ"ט,מונים  שני מעשר הל' (ראה

יטעהחֿי) השביעית , מהשנה  מתחיל השנים  שמנין והרואה  ,

בשביעית . ניטע  שהאילן לחשוב 

הוא האילן  את  לעקור  החיוב  כי  לומר  מקום  יש  זה  ולפי 

מאיזו כן  עשו  לא  אם  אך הראשונות , השנים ארבע  במשך  רק

חיו אין  שוב  אחד סיבה , אף  אין כבר  עתה שהרי לעקור  ב 

שניטע לטעות  שיבואו סיבה  ואין האילן  שנות את מונה 

בשביעית .

לעולם , נמשך  שהאיסור  הרמב"ם  מדברי  שדייקו יש  אך

הפירות עקר  לא "אם  לעקור , שחייב  שאע "פ  כתב  שהרי 

הערלה , שנות  שעברו לאחר  שמדובר מכך  ומובן מותרין ",

את לעקור  חייבים  ואעפ"כ מותרים, כבר  הפירות  כאשר

נאסרים)האילן הפירות אין עקר, לא אם שבדיעבד משום(אלא והיינו ,

בטל  איננו הערלה , שנות  בתוך האיסור  חל שכבר שלאחר 

כאן)לעולם  הרמב"ם על שני .(חוט

לשנה היא הרמב "ם  שכוונת יתכן כי  זו ראיה  שדחו יש  אך

רבעי' 'נטע  דין לקיים  כדי  מונים עדיין שאותה  הרביעית 

בירושלים) בקדושה לאוכלם יש אך באכילה מותרים זו שנה ולכן(ופירות ,

אין אכן  הבאות  בשנים  אך  בשביעית , שניטע  לחשוב יבואו 

לעקור א)חיוב  כט, סי' יב, יוסף משנת .(שו"ת

ה'תשפ"א  כסלו ט"ו שלישי יום לערלה  שביעית בין

:Î Y ËÈ ˙ÂÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰,óèwä©§¨
ïéøwòä ïîe úBðìéàä ïî àöBiä óøN àeäå[הגזע]Bì ïéà , §§¨©¥¦¨¦¨¦¨¦¨¦¥

ïébtä ïî àöBiäå ;úéòéáL[הפירות]íéøác äna ...úéòéáL Bì Lé §¦¦§©¥¦©©¦¥§¦¦©¤§¨¦
ïéìòä ïî àöBiä óà ¯ ÷øñ ïìéàa ìáà ;ìëàî ïìéàa ?íéøeîà£¦§¦©©£¨£¨§¦©§¨©©¥¦¤¨¦

.úéòéáL åéîãìe úéòéáL Bì Léå ,ïälL éøôk ¯ ïéøwòä ïîe¦¨¦¨¦¦§¦¤¨¤§¥§¦¦§¨¨§¦¦

חלה מהפירות  היוצא  השרף  פירות , העושה  מאכל באילן 

כיון והעלים , מהגזע  היוצא  שרף  אך שביעית , קדושת  עליו

אילן ואילו  שביעית . קדושת עליו חלה  לא העץ , עיקר שאינו

החלק הם  והעלים הגזע  הרי פירות , עושה  שאינו סרק 

עליו וחלה כ 'פרי ' נחשב  מהם  היוצא  השרף  ולכן העיקרי ,
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שביעית ב)קדושת  ח, .(נדה

טוב ' יום  ה'תוספות  א"ר)והקשה  ד"ה מ"ז פ"א :(ערלה

אסורות מאכלות  הכ"ו)בהלכות  הרמב "ם(פט"ז כתב

אסורה זו  "הרי ערלה  של  פירות בשרף  גבינה  שהמעמיד 

היוצא שרף  אבל בהנאה , אסורה  זו שרק  ומשמע  בהנאה ",

סרק אילן  של  והעלים פריו)מהגזע זהו שלו עליו(ששרף חל לא 

שביעית ? מדין ערלה  דין  שונה  ומדוע  ערלה , איסור 

הר"ש : ביאור  את והביא

'פרי ' על  רק  חלה  פריו")ערלה  את ערלתו והשרף("וערלתם

מה ערלה , דין  עליו  אין  ולכן  'פרי ' אינו סרק מאילן  היוצא 

היא שהרי 'פרי ' על רק  לא חלה שביעית  קדושת כן שאין 

בהמה  במאכל גם  שאין נוהגת  משום זה הרי בעץ, נוהגת שאינה (ומה

שווה) וביעורו העיקרין "הנאתו ומן  העלין "מן  היוצא  השרף  ולכן,

קדושת עליו  וחלה  שבו, העיקרי  החלק  הוא סרק , שבאילן

שביעית .

ה'תשפ"א  כסלו ט"ז רביעי יום בית? למכור מותר האם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰íãà økîé àìŸ¦§Ÿ¨¨
Ceîé éëå" :øîàpL ,éðòä ïk íà àlà ...Búfçà äãN Bà Búéa¥§¥£ª¨¤¨¦¥¤¡¦¤¤¡©§¦¨

éçàelà éøä ,íB÷î-ìkî øëîe øáò íàå ..."Búfçàî øëîe ,E ¨¦¨©¥£ª¨§¦¨©¨©¦¨¨£¥¥
.ïéøeëî§¦

עצה "בדרך  רק אלא  גמור  איסור  זה  שאין  סוברים  יש 

מוכרח  אינו אם  ביתו את  ימכור שלא התורה  אמרה  טובה "

לכך.

חלה ומכר עבר  שאם הרמב"ם  דברי את  ביארו ובכך

שלגב אע "פ  כתבהמכירה , לצמיתות  קרקע מכירת  איסור  י

ה"א) תחזור(לעיל אלא  מועילין  מעשיהן "אין כן עשו שאם 

ואין גמור  באיסור  מדובר  שם  כי  ביובל", לבעליה  השדה

זה שאין  כאן כן  שאין  מה התורה , ציווי כנגד  חלה  המכירה 

גמור י)איסור לב, יובל הל' השולחן ערוך רוקח, .(מעשה

שמדובר כפשוטם  הרמב "ם  דברי  את  שפירשו יש  אך

לצמיתות קרקע מכירת  לאיסור  זה  בין והחילוק  גמור , באיסור 

"והארץ  נאמר  ששם  xknizהוא  `lהתורה ובכך לצמיתות ",

המכירה  אפשרות  את  בפירוש  במשמעות מונעת  רק לא תימכר' ('לא

זאת) לעשות האפשרות שלילת של במשמעות אף אלא איסור, לגבישל אך  ,

"וכי הפסוק מדיוק  הנלמד הכרחי לצורך שלא  המכירה  איסור 

אלא למכור לו  שאין  היינו מאחוזתו", ומכר  אחיך  ימוך 

המכירה אפשרות  את התורה  מנעה  לא  מנכסיו, (מהר"י כשירד 

.קורקוס)

מלשון נראה אחד מצד האיסור. בהיקף  דנו  והמפרשים 

או ביתו  אדם  ימכור "לא  `ezfegהרמב"ם  dcyשהאיסור "

אחוזה  בשדה  רק בירושה)הוא  לו בנחלת(שבאה הזלזול משום ,

בנביא  כנאמר  כג)אבות, א, את(מלכים מתתי  מה ' לי "חלילה

למכור . מותר  מאחר, שקנה  שדה  אך לך", אבותי נחלת 

ביתו " ימכור "לא  וכתב  הרמב "ם  סתם  בית , לגבי  מאידך,

בירושה  לו  נפל שלא  בית  גם  אסור , מקרה  שבכל  (ראה ומשמע 

קיז) עמ' יובל !הלכות

שדה אלא  למכור  איסור אין אכן שבשדה שכתבו ויש 

שדה אך ישראל , בארץ  וחלקו מאבותיו  ירושה שהיא  אחוזה

מדוע קרקעות , ומכירת בקניית  מסחרו ואם  מותר , מקנה 

שבלאוֿ בפרט מסחר , לצורך  שקנה  קרקע  למכור  עליו  ייאסר 

היובל  עד  רק  היא  הקנייה  תתקיג)הכי עמ' ג, דאורייתא יקרא .(ראה

נחלתו עיקר  והוא  למגורים  העומד בית  לגבי  רק  כי  ונראה 

בירושה לו  נפל לא  אם  גם  למכור  הרמב"ם  אוסר האדם , של

מאחר . אותו  רכש  אלא

ה'תשפ"א  כסלו י"ז חמישי יום המקדש  בבנין נשים

:·È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰úà ïéðBa ïéà¥¦¤
íBia ¯ "ïkLnä úà íé÷ä íBéáe" :øîàpL ,äìéla Lc÷nä©¦§¨©©§¨¤¤¡©§¨¦¤©¦§¨©
íîöòa ãòñìe úBðáì ïéáiç ìkä ...äìéla àì ,ïéîé÷î§¦¦Ÿ©©§¨©Ÿ©¨¦¦§§©¥§©§¨

.øaãnä Lc÷îk ,íéLðå íéLðà ,íðBîîáe§¨¨£¨¦§¨¦§¦§©©¦§¨
זו הרי בלילה ", המקדש  את  בונין ש "אין כיון לתמוה : יש 

"הכל  ומדוע ממנה , פטורות  שנשים גרמא  שהזמן  מצות ֿעשה 

אנשים  ובממונם  בעצמן  ולסעד לבנות "?miypeחייבין 

הרגוצ 'ובי הגאון הובא ומבאר  א. נד, השמטות, הפלאה, פענח, (צפנת

(454 עמ' טז שיחות בלקוטי :ונתבאר

הבניה א . חלקים : שני  יש  המקדש  בנין במצוות 

כדי בנוי  המקדש  שבית  העובדה  ב . מצוה . נחשבת  כשלעצמה

ועצם קרבנות . עליו למצותֿעשהdipadשיקריבו  נחשבת  אכן

המצווה בחלק  ואילו  ממנה . פטורות  שנשים  גרמא  שהזמן 

נשים גם קורבנות , להקריב  כמקום  המקדש  לבניית  המתייחס 

עליהן. אף  מוטל קורבנות  להביא החיוב  שכן מחויבות 

באותם הוא המקדש  בבניית  נשים  של שהחיוב  ומכאן 

בשאר אבל  הקרבנות, להקרבת  השייכים  ופרטים  חלקים

ומצוות הקרבנות , את  מעכבים  שאינם המקדש  וכלי  החלקים 

הנשים רבינוֿתם לדעת  – כשלעצמה  הבניה  היא  עשייתם 

ואף  אוגדת`xeqפטורות  אשה  "אין שכן בכך, להתעסק  להן

איפקדא " דלא  כיון – ציצית  ועושה  מה,לולב גיטין כל (תוד"ה

שהןב) המצוה  חפצי את  לעשות  יכולות  אינן שנשים  ונמצא  ,

מהן. פטורות 

לגג כי  המשכן , במלאכת  במפורש  מצינו  זה  והבדל

עשויות שהיו התחתונות  היריעות כיסויים : כמה  היו  המשכן 

נוספות יריעות  היו  ועליהן ושש , שני ותולעת  וארגמן מתכלת 

בגמרא ונאמר  עיזים . א)מצמר  כח, במשכן(שבת 'אוהל ' שהשם 

אוהל  המשכן נעשה  כבר ובפריסתן  התחתונות  ליריעות  שייך

אינן העיזים  יריעות  כן שאין  מה  קרבנות, בו להקריב  שאפשר

את הרוח קיפל "אם  וגם  הקרבנות  הקרבת  את  מעכבות 

כשר " המשכן מכלֿמקום – העליונות  הצפע"נ היריעות  (לשון

שהנשיםשם) בתורה מפורש  התחתונות  ליריעות  בנוגע  ולכן .
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בטווייתן כה)עסקו לה, העיזים(ויקהל ליריעות  בנוגע  ואילו 

מעל  הצמר  את  שטוו הנשים  של חכמתן  את התורה  מדגישה 

טוו בחכמה אותנה לבן  נשא  אשר הנשים  "וכל העיזים : גבי 

"דהוי  – העיזים " מלאכה "dnkgאת  ולא  ע"פ יתירה  הצפע"נ (ל'

ב) עד, לכשרותשבת מוכרחות היו  לא  העיזים  שיריעות  כיון  כי  ,

ואסורות פטורות הנשים  היו  קרבנות , בו להקריב  המשכן 

בעשייתן.

ה'תשפ"א  כסלו י"ח שישי יום ארון? היה השני המקדש בבית האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰äðaL úòáe§¥¤¨¨
ïBøàä Ba æðâì íB÷î äða ,áøçì BôBqL òãéå ,úéaä úà äîìL§ŸŸ¤©©¦§¨©¤¥¨¥¨¨¨¦§Ÿ¨¨
,äeö Cìnä eäiLàéå ;úBl÷ì÷òå úBwîò úBiðBîèîa ,ähîì§©¨§©§¦£ª©£©§©§Ÿ¦¨©¤¤¦¨

.äîìL äðaL íB÷na ïúBà eæðâå§¨§¨©¨¤¨¨§ŸŸ
דרכו ואין  הלכה  ספר הוא  תורה' ה 'משנה  ביאור : וצריך 

האריך  ומדוע היסטוריות , עובדות בו  להביא הרמב "ם  של

את שלמה שבנה  "ובעת  מהלשון ועוד: הארון ? גניזת  בסיפור 

לכאורה משמע  מקום ..." בו בנה  ליחרב  שסופו  וידע  הבית 

נאמר הבית  על הרי - ותמוה עצמו, דעת  על זאת  שעשה 

בבית מקום בנה  ואיך השכיל", עלי  ה ' מיד בכתב "הכל

מפורש ? ציווי  ללא  המקדש 

והביאור :

הבית בצורת העוסק  בפרק  זו הלכה  הרמב"ם  שהביא  מכך

מובן הכלים , בצורת  העוסקים  הקודמים  בפרקים  ולא  עצמו 

בדיני פרט  הוא  הקדשים  בקודש  הארון של מיקומו  שלדעתו

כנאמר לה ', לבית  המקדש  בית  את  העושה  והוא  עצמו  הבית 

שם". לך  "ונועדתי 

הארון היה  לא  שני ובבית  מאחר  קשה : זה לפי  אך

ליישב וכדי המקדש ! בית  עיקר  בו חסר  שהיה נמצא במקומו,

כי שני, בבית  חסר  היה לא אכן שהארון הרמב "ם  כותב  זאת 

נבנו כך ולשם כמקומו נחשבים  בהם  שנגנז  ה 'מטמוניות ' גם

מלכתחילה .

הבית  את  שלמה שבנה "ובעת שכתב  eteqyומה  rcie
axgil,עצמו מדעת המטמוניות את  שבנה  הכוונה  אין "...

היה זאת  שעם אלא  ה ', ציווי פי על  זאת עשה  וודאי  אלא

בעתיד, הארון לגניזת  היא  המטמוניות מטרת  כי לדעת  צריך

בשעת לכך  הכוונה  ידי על חלה  בית ֿהמקדש  קדושת שהרי 

ב)הבנייה טו, מבלי(שבועות ציווי  פי על מקום  חופר  היה  ואם  ,

מתכוון היה  לא  הארון , כמקום  לשמש  שתכליתו  לדעת 

המקום נבנה  שמלכתחילה  הרמב"ם  מדגיש  ולכן  לכך , לקדשו 

לקדשו. התכוון וממילא כך לשם

(156 'nr ,gi zegiy ihewl)

ה'תשפ"א  כסלו י"ט קודש שבת הקודש  מראיית הנאה איסור

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰ïéñðëpä ìëå§¨©¦§¨¦
øLôà éàL Bà ,úBáz íL ïéà íà ;úBáúa eñðké ,ïwúì ìëéäì©¥¨§©¥¦¨§§¥¦¥¨¥¤¦¤§¨

.íéçút Cøc eñðké ¯ úBáúa eNòiL íäì̈¤¤©£§¥¦¨§¤¤§¨¦
מ"ה)במשנה  פ"ד בעלייה(מדות פתוחים  היו "ולולין  נאמר :

האומנים את  משלשלין היו  שבהם  הקדשים , קודש  לבית 

כאשרבתיב הקדשים ". קודש  מבית  עיניהם  יזונו שלא  כדי ות 

את מורידים  היו  הקדשים , בקודש  תיקונים  לבצע צריך  היה 

קודש מראיית  ייהנו  שלא  כדי סגורות  בתיבות  האומנים 

הקדשים .

הקדשים קודש  לבית  מתייחסת  שהמשנה בעוד אולם 

ולדעתו ההיכל , מבנה  כל על  הדין  את  מרחיב הרמב"ם  בלבד,

הנכנסין ה 'כסףlkidl"כל  ותמה  בתיבות ". יכנסו – לתקן

אמרו, הקדשים  בקודש  דדוקא  ממתניתין "דמשמע  משנה ':

לו?" מנין  – להיכל הנכנסים  שכתב  ורבינו בהיכל. ולא 

ציונים הש "ס במסכתות  שהציב משפט ' 'עין ובעל

במשנה זו להלכה  מקור מצא ברמב"ם  הפסוקות  להלכות 

אחרת .

עדיות  מ"ו)במסכת  שמעתי(פ"ח אליעזר : רבי "אמר  שנינו :

לעזרות , וקלעים  להיכל קלעים  עושים בהיכל  בונים  כשהיו

בעת מבפנים ". בונים  ובעזרה  מבחוץ בונים  שבהיכל אלא

מחיצות  תלו  עזרא  בימי  הבית  מקום('קלעים')בניית  סביב

החומות בניית  את  שהשלימו עד העזרה  מקום  וסביב ההיכל 

ואילו מחיצות , לאותן  'מבפנים ' בנו העזרה  חומת שאת  אלא

את ובונים  החומה, ממקום  לפנים  הקלעים  "נתנו בהיכל 

ההיכל" מן  עיניהם  יזונו שלא  מבחוץ  אלא,החומה ד"ה (רש"י

א) טז, הקודששבועות מראיית  ליהנות  שהאיסור כן, אם  מפורש , .

שפסק הרמב "ם  של  מקורו וזהו ההיכל . שטח לכל גם  מתייחס 

הנכנסין ש "כל שלאlkidlכאן  כדי  בתיבות " יכנסו  – לתקן 

משנה " הכסף  תמיהת  ו "אזדא  המקום , מראיית  משפט יהנו (עין

שם) .לשבועות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc migqt(iyiy meil)

deáàk déì,eia` oerny iaxk ±,éîc ÷eøæk ÷Bøæì ãîBòä ìk øîàc ¥©£©§¨©¨¨¥¦§§¨¨¥
,gafnd iab lr wxfidl cner `ede qeka mcd lawzpy xg`le
zyecwa mgld z` ycwn `ed ok lre ,wxfp xaky ink `ed ixd
ici lr dpwz el` zelgl oi` aeye mcd jtypy xg`ne .sebd

.xeriad onf ribdy cr `ahvi`d bb lr egped ,oeict
dcezd zelg oipra epzpyn lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd

:gqt axra ziad xda egpedyàðz,`ziixaa epipy ±éaø íeMî ¨¨¦©¦
,eøîà øæòìà,`ahvi`d iab lr egpedy el` zelg,eéä úBøéLk ¤§¨¨¨§§¥¨

e .dlik`a zexzeneL ïîæ ìkeid odizyúBçpen,myíòä ìkeid ¨§©¤¨¨¨¨
ïéìëBàxy`k ziyingd dryd zligzae .ung,ïäî úçà äìhéð §¦¦§¨©©¥¤

mrd lk eidïéìBze ,mvng z`àìeidïéìëBàeze`ïéôøBN àìå ¦Ÿ§¦§Ÿ§¦
ziyingd dryd seqae .mzndal epnn milik`n `l` ,eze`

xy`kïäézL eìhéð,ziyyd dryd dqpkpe ,dlk`p dipyd mbe ¦§§¥¤
ïéôøBN ïlek eìéçúä.mvng z` ¦§¦¨§¦

:ungd xeqi` onfl eyry xg` oniq d`ian `ziixadàaà ,àéðz©§¨©¨
,øîBà ìeàL̈¥
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המשך ביצור למס' פסחים ליום שישי עמ' ב 



קיז mixekia zekld - mirxf xtq - elqk b"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyelqk h"iÎb"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  כסלו י"ג ראשון יום

x`W mr mixEMA zFkld¦§¦¦¦§¨
oilEaBAW dPdM zFpYn

mixekiazekld-mirxfxtq
©§§ª¨¤©§¦

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי השה. באחריות חייב אם שיפדה. עד
וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי של חמורו עובר הלוקח בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי
זכרים  בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה ביכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי עשרה לו שהיה ומי נקבות, ושתי

.‡Ï‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk ˙BcÙÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2¯Ët ƒ¿«¬≈ƒ¿»»»ƒƒ¿»≈∆∆
¯BÓÁ3‰Oa4ÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .‰OÚ ˙ÂˆÓ - B˙Bc ¬¿∆¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¬≈
BÙ¯ÚÏ5‡Ï Ì‡Â ,‰O· ‰cÙz ¯BÓÁ ¯ËÙe :¯Ó‡pL . ¿»¿∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆¿∆¿ƒ…

el‡ ˙BˆÓ ÈzLe .BzÙ¯ÚÂ ‰cÙ˙6ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B7 ƒ¿∆«¬«¿¿≈ƒ¿≈¬¿»»
ÔÓÊ ÏÎ·e8‰ÙÈ¯Ú ˙ÂˆÓÏ ˙Ó„B˜ ‰i„t ˙ÂˆÓe .9. ¿»¿«ƒ¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ¿«¬ƒ»

כתב 2) הבן פדיון לעניין אבל אשה, ובין איש בין כלומר,
כיוון  מישראל", איש "כל א: הלכה י"א בפרק למעלה רבינו

בנה. את לפדות חייבת אינה חמור 3)שאשה של בכור
בלבד.4)בלבד. חיים ועיזים כבשים אלא שה, קרוי ואין

לכהן. דמיו ונותן בשוויו, פודהו - שה לו אין למד 5)ואם
קודמת  הפדייה "מצות שם: במשנה ששנינו ממה רבינו כן
שאמרו  ומה מצוה. היא עריפה שגם הרי עריפה", למצות
ונתנו  בשה פדהו שלא (בזה כהן של ממונו הפסיד "הוא
אלא  זה אין עריפה), ידי (על ממונו" יופסד לפיכך לכהן),

העריפה. למצות כתב 6)טעם פב) (עשה המצוות בספר
ע  להקשות למקשה "אפשר אתה רבינו: מדוע ולומר, לי

ואינך  מצוות, כשתי ועריפתו חמור) פטר (של פדייתו מונה
כמו  המצוה מהלכות עריפתו ותהיה אחת כמצוה אותן מונה
על  המורה לשון זה בעניין מצאנו - השביעי בכלל שביארת
"מצות  יג.): שם (משנה אמרם והוא מצוות, שתי היותן
למצות  קודמת ייבום ומצות עריפה למצות קודמת פדייה
או  לייבום או עומדת שהיבמה כמו היינו: חליצה".
בפני  מצוה והחליצה שהזכיר, כמו מצוה והייבום לחליצה,
וזו  לעריפה, או לפדייה או עומד חמור פטר כך עצמה,

שאמרו". כמו מצוה וזו לז.7)מצוה בקידושין מפורש כן
בין  ונוהגין ביאה, בהן דכתיב חמור ופטר תפילין "והרי

לארץ". בחוץ בין הבית.8)בארץ בפני שלא גם
וערפתו".9) תפדה לא ואם "שנאמר

.·Ô‰kÏ B˙B Ba ÔÈ„BtL ‰O‰10¯Ët Ïk :¯Ó‡pL , «∆∆ƒ¿«…≈∆∆¡«»∆∆
¯ÓB‚Â ÌÁ¯11. ∆∆¿≈

לכהן.10) דמיו נותן בשוויו, פדאו אם בשר 11)וכן "לכל
לכהן), (כלומר, לך יהיה ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר
הטמאה  הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה פדה אך
אדם, לבכור טמאה בהמה בכור הכתוב הקיש הרי תפדה",
פדיון  כן כמו לכהן, - האדם בכור שפדיון שכשם לך לומר

טמאה. בהמה בכור

.‚‰‡ÓË ‰Ó‰a .‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆¿≈»¿≈»
„·Ïa ¯BÓÁ‰ ‡È‰ Ô‡k ‰¯eÓ‡‰12. »¬»»ƒ«¬ƒ¿«

[תפדה 12) חמור פטר לומר "תלמוד ה: שם בברייתא
וגמלים". סוסים פטרי ולא לך אמרתי חמור פטר בשה],

.„B¯ÎÓ Ì‡Â ;‰„tiL „Ú ‰‡‰a ¯eÒ‡ ¯BÓÁ ¯Ët∆∆¬»«¬»»«∆ƒ»∆¿ƒ¿»
ÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc - ÔBÈ„t Ì„˜13˙Ó Ì‡Â .14ÔBÈ„t Ì„˜ …∆ƒ¿»»¬ƒ¿ƒ≈…∆ƒ¿

Û‡ ‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ;¯·wÈ - BÙ¯ÚL B‡∆¬»ƒ»≈ƒ¿≈∆»«¬»»«
CÎÈÙÏ .‰cÙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÙÈ¯Ú ¯Á‡Ï15‡Ï Ì‡ , ¿««¬ƒ»ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ»ƒ…

Ô‰kÏ ¯eÒ‡ - Ô‰kÏ BÓˆÚa ¯BÓÁ‰ ¯Ët Ô˙Â e‰„t»»¿»«∆∆«¬¿«¿«…≈»«…≈
,BÓˆÚÏ ‰O‰ ÁwÈÂ ,‰Oa e‰cÙiL „Ú Ba LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿≈¿∆¿ƒ««∆¿«¿

ÌÈ‰k‰Â .¯·wÈÂ epÙ¯ÚÈ B‡16.‰Ê ¯·c ÏÚ ÌÈ„eLÁ ««¿∆¿ƒ»≈¿«…¬ƒ¬ƒ«»»∆
‡l‡ ,Ô‰kÏ ¯BÓÁ ¯Ët ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒ≈∆∆¬«…≈∆»

ÂÈÙa Ô‰k‰ e‰„t Ôk Ì‡17. ƒ≈»»«…≈¿»»

החמור),13) פטר (של דמיו בהנאת רישא, שם: בכורות
יהודה  רבי אוסר בשניהם כלומר, גופו, בהנאת סיפא,
הוא, יהודה רבי של וטעמו מתיר. שמעון ורבי בהנאה,
שקיבל  כסף אלא פדיון, כסף שבידו הכסף שאין שכיוון
תופס  ההנאה איסור שאין פי על אף לכן הנאה, איסור עבור
שהוא  שנמצא מהם, ליהנות אסור זאת בכל הדמים, את
אחר  אבל למוכר, אלא אינו זה איסור וכל האיסור. מן נהנה
בכמה  שם, בקידושין שנינו ולכן מהדמים. ליהנות מותר -
בדמיהן  וקידש מכרן ש"אם בכלל, חמור ופטר איסורים
אלו. בדמים ליהנות מותרת שהאשה לפי מקודשת"

שהפריש 14) (לאחר חמור פטר "מת יב: בבכורות משנה
וכו', ייקבר אומר אליעזר רבי לכהן), ליתנו הספיק ולא טלה
אלא  נחלקו ולא להיקבר", צריך אין אומרים וחכמים
הפרשת  עם מיד החמור פטר שנפדה טלה, הפריש כשכבר
לדברי  ייקבר פדיון, קודם החמור פטר מת אם אבל הטלה,

עד 15)הכל. בהנאה אסור חמור שפטר לפי כלומר,
שהוא 16)שייפדה. לפדותו, מבלי חמור בפטר להשתמש

הוא  תחתיו שאפריש השה הרי באמרו: לעצמו היתר מורה
לפדותו. לי ולמה בפניו.17)שלי, ערפו או

.‰epziL Ì„˜ ‰O‰ ˙Óe ¯BÓÁ ¯Ët ÔBÈ„t LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒƒ¿∆∆¬≈«∆…∆∆ƒ¿∆
B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - Ô‰kÏ18Ô‰kÏ ‰Ï·p‰ ÔzÈÂ ,19 «…≈≈«»¿«¬»¿ƒ≈«¿≈»«…≈

של 18) וטעמו קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה "דמעידנא
פטר  קדושת פוקעת השה הפרשת ידי שעל שכיוון דבר,
ונמצא  הכהן, של השה הרי הפרשתו עם מיד לכן החמור,
משעת  שלו שהוא שיו, את לכהן נותן החמור שבעל

מת.19)הפרשה. הכהן של השה שהרי
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc migqt(iyiy meil)

deáàk déì,eia` oerny iaxk ±,éîc ÷eøæk ÷Bøæì ãîBòä ìk øîàc ¥©£©§¨©¨¨¥¦§§¨¨¥
,gafnd iab lr wxfidl cner `ede qeka mcd lawzpy xg`le
zyecwa mgld z` ycwn `ed ok lre ,wxfp xaky ink `ed ixd
ici lr dpwz el` zelgl oi` aeye mcd jtypy xg`ne .sebd

.xeriad onf ribdy cr `ahvi`d bb lr egped ,oeict
dcezd zelg oipra epzpyn lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd

:gqt axra ziad xda egpedyàðz,`ziixaa epipy ±éaø íeMî ¨¨¦©¦
,eøîà øæòìà,`ahvi`d iab lr egpedy el` zelg,eéä úBøéLk ¤§¨¨¨§§¥¨

e .dlik`a zexzeneL ïîæ ìkeid odizyúBçpen,myíòä ìkeid ¨§©¤¨¨¨¨
ïéìëBàxy`k ziyingd dryd zligzae .ung,ïäî úçà äìhéð §¦¦§¨©©¥¤

mrd lk eidïéìBze ,mvng z`àìeidïéìëBàeze`ïéôøBN àìå ¦Ÿ§¦§Ÿ§¦
ziyingd dryd seqae .mzndal epnn milik`n `l` ,eze`

xy`kïäézL eìhéð,ziyyd dryd dqpkpe ,dlk`p dipyd mbe ¦§§¥¤
ïéôøBN ïlek eìéçúä.mvng z` ¦§¦¨§¦

:ungd xeqi` onfl eyry xg` oniq d`ian `ziixadàaà ,àéðz©§¨©¨
,øîBà ìeàL̈¥
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mixekiaקיח zekld - mirxf xtq - elqk b"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

da ˙B‰Ï20ÔzÈ - e‰„tL ¯Á‡ ¯BÓÁ‰ ¯Ët ˙Ó . ≈»»≈∆∆«¬««∆»»ƒ≈
Ô‰kÏ ‰Ïh‰21B˙È‰a ¯zÓe ,22.‰cÙ ¯·kL , «»∆«…≈À»«¬»»∆¿»ƒ¿»

בעלים 20) בי דמית אלא וכו', בו, נהנים מת "ואם שם,
קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה דמעידנא כהן, בו ונהנה

שלו.21) הוא החמור.22)שהרי פטר של

.ÂÈ˙ÓÈ‡Ó23ÌÈLÏL „ÚÂ „ÏeiMÓ ?B˙BcÙÏ ·iÁ ≈≈»««»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿ƒ
BÙ¯ÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Óe .ÌBÈ24- ≈««¿ƒƒ»»¿»¿

‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â ,‰„Bt - B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ;BÙ¯BÚ¿ƒ»»ƒ¿∆¿≈»∆»
„·Ïa ·ekÚ ˙ÂˆÓ25. ƒ¿«ƒƒ¿«

(בכור 23) של "מצוותו חמא בר רמי שהביא כברייתא
או  פודהו או ואילך מכאן יום, שלושים כל טמאה) בהמה
ש"מצוותו", ששת, רב לדעת שם שאמרו וכמו עורפו",
שם, רבא שאמר וכמו יום, שלושים כל לפדותו מצוה היינו
בהמה  בכור מקישים ואינם אליעזר ר' על שחולקים שלרבנן
יום. שלושים לאחר אף עובר אינו אדם לבכור טמאה

ראוי 24) אינו יום שלושים שתוך נראה, הלשון [מפשטות
עיון]. וצריך אף 25)לעריפה. עליו עובר אינו כלומר,

חכמים: שאמרו אלא יום, שלושים עליו שעברו לאחר
את  לעכב לו היה ולא תחמיצנה", אל לידך הבאה "מצוה

הפדיון.

.ÊıÈÙB˜a BÙ¯BÚ - B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï26ÂÈ¯BÁ‡Ó27; …»»ƒ¿¿¿ƒ≈¬»
BzÙ¯ÚÂ ‰cÙ˙ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL28ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â . ∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒƒ
Â ‰˜a ‡ÏÂ ÏwÓa ‡Ï B˙B‡Ìc¯˜a ‡Ï29‡ÏÂ …¿«≈¿…¿»∆¿…¿À¿…¿…

‰¯‚Óa30ıÈÙB˜· ‡l‡ ,31ÏÚÈÂ ¯„ÁÏ epÒÈÎÈ ‡ÏÂ . ƒ¿≈»∆»¿ƒ¿…«¿ƒ∆¿∆∆¿ƒ¿«
BzÙ¯ÚÂ :¯Ó‡pL ;˙eÓiL „Ú ÂÈÙa ˙Ïc‰32. «∆∆¿»»«∆»∆∆¡««¬«¿

הבשר".26) בו חותכים שהקצבים גרזן כמין גדול, "סכין
ערפו.27) מותר 28)מצד שאין מעורף, נגזר הזה "והפועל

ערפו". ממול ראשו לחתוך אלא לחנקו, ולא לשוחטו
בו.30)גרזן.29) לנסר משנן להב בעלת "שכן 31)סכין

עריפה". דווקא.32)דרך בעריפה לך: לומר

.Á‰Oa ‡ÏÂ ,‰iÁa ‡ÏÂ ,Ï‚Úa ‡Ï ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ…¿≈∆¿…¿«»¿…¿∆
‰Ù¯Ëa ‡ÏÂ ,ËeÁL33ÌÈ‡ÏÎa ‡ÏÂ ,34ÈBÎa ‡ÏÂ ,35; »¿…ƒ¿≈»¿…¿ƒ¿«ƒ¿…¿

ÌÈO·k ‡l‡ ‰O Èe¯˜ ÔÈ‡Â ,‰O· ‰cÙz :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿∆¿∆¿≈»∆∆»¿»ƒ
„·Ïa ÌÈiÁ ÌÈfÚÂ36. ¿ƒƒ«ƒƒ¿«

חיה.33) דבר,34)שאינה של וטעמו העז. על הבא כבש
שכתב  ומה מינים. שני של תערובת אלא "שה", זה שאין
ועז  מכבש הבא "כלאיים ה הלכה ט בפרק למעלה רבינו
שה" "אם שנאמר משום אלא זה אין שמא במתנות", חייב

שה". מקצת "אפילו מכאן ספק 35)ולמדו חיה ספק
כשהוא  זה וכל שה. ואינו עצמה, בפני ברייה שהוא בהמה,
שאמרה  שה במקום אלא שוויו, מחמת לא בעגל, לפדות בא
דבר. בכל פודה בשוויו, לפדות רוצה אם אבל  התורה,

בג 36) בן דתניא היא, בג בג בן מני, "מתניתין שם: בגמרא
מה  "שה", (בפסח) להלן ונאמר "שה" כאן נאמר אומר, בג
השמות  לכל פרט כאן אף הללו, השמות לכל פרט להלן
גזירה  סובר אינו בתרא שהוא אשי שרב סובר, ורבינו הללו".
זוטרא  למר אשי רב ליה "אמר שם: אמרו שהרי זו, שווה

למד  לא עצמו אשי שרב הרי - מפסח" דילפת דעתיך מאי
זו. שווה גזירה הביא לא ולפיכך מפסח,

.Ë¯Á‡Ï ‰ÓBc‰ ‰Oa ÔÈ„Bt ÔÈ‡37- ‰„t Ì‡Â ; ≈ƒ¿∆«∆¿«≈¿ƒ»»
Èe„t38ÈÏeÒÙa ‡Ï Ï·‡ ,‰Úe˜t Ô·a ÔÈ„BÙe . »ƒ¿∆¿»¬»…ƒ¿≈

È·v ‰Ó ;Ïi‡ÎÂ È·vk :Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L .ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ∆¬≈∆¡«»∆«¿ƒ¿»«»«¿ƒ
ÔÈ„Bt ÔÈ‡ ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt Û‡ ,Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - Ïi‡Â¿«»≈ƒ«¿≈«À¿»ƒ≈ƒ

.Ì‰a»∆

המדובר 37) כי אומרים ויש עז. מין שילדה רחל כלומר,
כשל  סימניו מקצת אם אבל לרחל, כלל דומה הוולד כשאין

בו. פודין נסתפקו 38)רחל, שלא היא, רבינו שדעת נראה
אלא  אחר), למין הדומה (=שה ב"נדמה" פודין אם שם
הוא  שהרי בו, שפודין הוא פשוט מדאורייתא אבל מדרבנן,
אחר. למין אלא אמו למין דומה אינו אם בכך ומה "שה",

.ÈÌÈÓÈÓz ÔÈa ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ‰Oa ÔÈ„Btƒ¿∆≈¿»ƒ≈¿≈≈¿ƒƒ
.ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚa ÔÈa≈«¬≈ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ

.‡È˙‡ Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÈÓcÓ BÁ˜lL ‰O∆∆¿»ƒ¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆
‰O BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .˜Ùq‰ ˙‡ Ba ÔÈ„Bt Ï·‡ ,È‡ce‰«««¬»ƒ∆«»≈ƒ≈∆
‰¯Ó‡ ‡Ï .Ô‰kÏ ÂÈÓc Ô˙BÂ BÈÂLa e‰„Bt - B˙BcÙÏƒ¿≈¿»¿¿≈»»«…≈…»¿»
‰È‰ Ì‡L ;ÂÈÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰O ‰¯Bz»∆¿«¿ƒ»»∆»¿»≈»»∆ƒ»»
B˙BcÙÏ BÏ LÈ - ÌÈÚÏÒ ¯OÚ ‰ÂML ¯BÓÁ ¯Ët BÏ∆∆¬∆»∆∆∆¿»ƒ≈ƒ¿
,Lc˜‰‰ ÔÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡ÏÂ .¯È„ ‰ÂL ‰Oa¿∆»∆ƒ»¿…ƒ¿∆∆»ƒ«∆¿≈

.BÈÂLa ÛÒÎa ‰cÙpL∆ƒ¿∆¿∆∆¿»¿

.·È¯BÓÁ ¯Ët ÈÓ„ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆∆¬
˙BÁt ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏe ÌÈÊeÊ ‰LÏMÓƒ¿»ƒ¿«¿»¬»ƒ»»»»

‰O· ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌÈÊeÊ ‰LÏMÓ39B‡ ƒ¿»ƒ≈ƒ∆»¿∆
‰Ú¯ ÔÈÚÂ ,ÚÏqÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï ‰ÙÈ ÔÈÚÂ .ÌÈÊeÊ ‰LÏLaƒ¿»ƒ¿«ƒ»»…ƒ¿…ƒ∆«¿«ƒ»»

.ÌÈÊeÊ ‰LÏLa - ˙ÈBÈ·e ,ÚÏÒ ÈˆÁa -«¬ƒ∆«≈ƒƒ¿»ƒ

שהוא.39) כל שווה אפילו

.‚ÈB¯·Á ÏL ¯BÓÁ ¯Ët ‰„Bt‰Â40Èe„t ‰Ê È¯‰ -41, ¿«∆∆∆¬∆¬≈¬≈∆»
ÂÈÏÚ·Ï ¯BÓÁ‰Â42. ¿«¬ƒ¿»»

החמור.40) פטר בעל של בשה ובין הפודה, של בשה בין
החמור 41) פטר בעל על מוטל אינו חמור פטר שפדיון

ולכן  בהקדש, כמו לפדותו, יכול ואחד אחד כל אלא בלבד,
ולכן  פדוי, זה הרי ישראל של חמור פטר פדה גוי אם אף
שפדה". "ישראל כתב: ולא סתם, "הפודה" רבינו כתב

ואף 42) הבעלים. כממון נחשב חמור שפטר דבר, של וטעמו
שלו  להיות ראוי הוא הרי עתה, בהנאה אסור שהוא פי על
שלו  הוא הרי חבירו, פדאו אם אפילו ולכן שפדהו לאחר

ההנאה. איסור שפקע אלא החמור), בעל (=של

.„È:¯Ó‡pL .¯BÓÁ ¯ËtÓ ÔÈ¯eËt - ÌiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¬∆∆¡«
Ïk ;‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â Ì„‡‰ ¯BÎa¿»»»¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆…
,‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÎ·a BLÈ - Ì„‡ ¯BÎ·a BLiL∆∆¿ƒ¿»»∆¿ƒ¿¿≈»¿≈»

‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÎaÓ ¯eËt - Ì„‡ ¯BÎaÓ ¯eËt‰Â43. ¿«»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈»¿≈»

פטורים 43) לכן הבן, מפדיון פטורים ולויים שכהנים וכיוון
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והלויים  הכהנים את לפטור ואין חמור. פטר מפדיון אף הם
- הבן בפדיון שאמרו כדרך וחומר, מקל חמור פטר מפדיון
ישראל  של טמאות בהמות ולויים כהנים שפטרו מצינו שלא

מפדיון. בניהם את שפטרו כדרך במדבר,

.ÂËB¯BÓÁ ¯aÚ Á˜Bl‰44B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL «≈«À«¬∆≈»ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯BÓÁ ¯aÚ ¯ÎBn‰«≈À«¬¿≈»ƒ««ƒ∆≈

È‡M¯45‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -46ÔÈÒB˜ ÔÈ‡Â , ««¬≈∆»ƒ«¿»¿≈¿ƒ
‰Ê ¯·c ÏÚ B˙B‡47Ì‡a ÛzL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰È‰ . «»»∆»»»≈»ƒÀ»»≈

Ba ÛÏ‡Ó „Á‡ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,¯BÎaa B‡48 «¿¬ƒ…»»∆»∆»≈∆∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ -49BÏ ‰È‰ .50„Á‡ ¯·‡ Bn‡a B‡ Ba51, ¬≈∆»»»¿ƒ≈∆∆»

BÊ‡ elÙ‡ ,BÏ‚¯ B‡ B„È ÔB‚k52C˙ÁÈ el‡L Ïk : ¿»«¿¬ƒ»¿…∆ƒ≈»≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ ÏÚa ‰È‰È53Ì‡Â ;‰¯BÎa‰ ÔÓ ƒ¿∆««¬≈∆»ƒ«¿»¿ƒ

ÌeÓ ÏÚa ‰È‰È ‡Ï ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÏÁ C˙ÁiLk¿∆≈»≈≈∆»≈»ƒ…ƒ¿∆««
ÁaÊnÏ54·iÁ ‰Ê È¯‰ -55ÔÓ ¯BÓÁ Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ . «ƒ¿≈«¬≈∆«»¿≈«¿«≈¬ƒ

ÎBk „·BÚ‰Ì‰ÈÈa „Ïe‰Â da ÏthÓ ˙BÈ‰Ï ÌÈ·56, »≈»ƒƒ¿ƒ«≈»¿«»»≈≈∆
ÔÓ ¯eËt Ïk‰ - Ï‡¯OiÓ ÏawL ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡≈»ƒ∆ƒ≈ƒƒ¿»≈«…»ƒ

‰¯BÎa‰57Ì„‡a Ï‡¯OÈ È·a ÌÁ¯ ¯Ët :¯Ó‡pL . «¿»∆∆¡«∆∆∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈»»»
.Ï‡¯OÈa Ïk‰ ‰È‰iL „Ú - ‰Ó‰a·e«¿≈»«∆ƒ¿∆«…¿ƒ¿»≈

לעולם,44) בא שלא דבר לוקח זה ואין בכור. הוא והעובר
קיים. העובר לגוי,45)שהרי חמורו עובר למכור כלומר,

הוא  פטור שהרי הכהן, מן העובר את מפקיע הוא שהרי
השה. את מפסיד הכהן ונמצא פטר 46)מלפדותו, מפדיון

הגוי, של היא האם גוי, של חמורו עובר בלוקח שהרי חמור,
חיוב  ואין הגוי, של הוא העובר חמורו, עובר לו ובמוכר
ישראל. של והוולד כשהאם אלא חמור פטר פדיון

דקא 47) משום אמינא הוה לוקח, תנא דאי "צריכי, שם:
מקדושה, לה מפקע דקא מוכר אבל לקדושה, לה מייתי

לן". משמע קא הבכור), את (שיפדה לקנסיה או 48)אימא
שאסור 49)באמו. פי על ואף פוטרת. גוי ששותפות כיוון

קנסוהו. לא  הגוי עם ומלבד 51)לגוי.50)להשתתף
כלום. לו אין - קטן.52)האבר אבר שם:53)שהוא

מן  פטורה ותהא כוכבים עובד של שותפות תהא "וכמה
אמר  הכי ליה אמר וכו', אזנו, אפילו הונא רב אמר הבכורה,
אחד  אבר לגוי יש אפילו (כלומר, קל מום אפילו יוחנן ר'
זה  הרי טריפה, או נבלה נעשית הבהמה אין יחתכנו שאם
כל  לגוי שיש רבינו כוונת ואין הונא". כדרב וכו', פטור),
ייחתך  שאם האבר, מן חלק רק לו יש אם אפילו אלא האבר,

פטור. זה הרי מום בעל בבהמה 54)יהא הדבר היה אם
חשובה.55)טהורה. שותפותו של 56)שאין כלומר,

הטיפול. בשכר הישראל.57)שניהם, של חציו אף

.ÊË˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¯ib˙pL ¯b‰„ÏÈ ¯ib ≈∆ƒ¿«≈¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«≈»¿»
B¯BÓÁ58¯ib˙pL ¯Á‡ B‡59Û¯ÚÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -60 ¬««∆ƒ¿«≈¬≈∆«»«¬…

˙BcÙÏ B‡61‰Oa ‰„t Ì‡Â .62,¯b ÏL ‰O‰ - ƒ¿¿ƒ»»¿∆«∆∆≈
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L63. ∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

"בבני 58) זה שאין כיוון חמורו, פטר מפדיון ופטור
בכור 59)ישראל". נעשה שהעובר כיוון חייב, הוא ואז

לכן. קודם ולא לידה בחולין 61)ולקבור.60)משעת
וארבע  לחיוב ארבע בגר, נאמרו ספקות "שמונה קלד.

שפטר  (שכיוון לחיוב וכו', טמאה, בהמה ובכור וכו', לפטור,
לחומרא, דאיסורא ספיקא מספק, בהנאה אסור החמור
לפטור  חמור פטר ופדיון וכו', איסורו), להפקיע כדי ופודהו

לכהן)". השה מלתת פטור שהוא בכסף,62)(כלומר, או
פקע 63)בשוויו. כבר שהרי איסור, ספק זה שאין כיוון

כלל, קדושה בו אין הרי והשה החמור, פטר של איסורו
זה. הוא ממון ספק אלא

.ÊÈ¯BÓÁ ¯Ët LÈ¯Ù‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ64ÔÈÚÈ„BÓ - ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ∆∆¬ƒƒ
·iÁ BÈ‡L B˙B‡65¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â ,66‰„B·ÚÂ ‰f‚a67. ∆≈«»«¬≈À»¿ƒ»«¬»

בפדיון 64) ולא עצמו חמור בפטר המדובר התוספות לדעת
השה. שהוא חמור אסור 65)פטר ואינו חמור. בפטר

שהם  בישראל הגוי יחשוד שלא כדי היא זו והודעה בהנאה.
בקדשים. שהודיעוהו.66)מזלזלים ואין 67)לאחר

כדרך  הפרשתו, ידי על החמור פטר על חל הנאה איסור
מתנדבים. שגויים ונדבות בנדרים חל שהוא

.ÁÈ¯BÓÁ ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰¯t68‰„ÏiL ¯BÓÁ B‡ , »»∆»¿»¿ƒ¬¬∆»¿»
ÒeÒ ÔÈÓk69¯eËt -70‰cÙz ¯BÓÁ ¯ËÙe :¯Ó‡pL ; ¿ƒ»∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆

„ÏBi‰ ‰È‰iL „Ú - ÌÈÓÚt ÈzL ,¯BÓÁ ¯ËÙe ‰O·¿∆∆∆¬¿≈¿»ƒ«∆ƒ¿∆«≈
Ba LÈ Ì‡Â .¯BÓÁ „ÏBp‰Â ¯BÓÁ71ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ¬¿«»¬¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»≈
‰¯BÎaa ·iÁ - ¯BÓÁ72. ¬«»«¿»

לחמור.68) הדומה כלל.69)עגל חמור מסימני בו ואין
ששניהם 70) וחמור, לפרה משותף דבר שיש פי על אף

מינים  ששניהם וסוס, לחמור וכן בכורה, לקדושת שייכים
החמור.71)טמאים. מן שנולד חמור.72)בסוס בפטר

הוא  הרי פרה, סימני מקצת בו ויש מפרה, שנולד ובחמור
לכהן. לתיתו וחייב טהורה, בהמה בכור

.ËÈÔ˙B - ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈÂ ‰¯ka ‡lL B¯BÓÁ¬∆…ƒ¿»¿»¿»¿≈¿»ƒ≈
Ô‰kÏ ‰ÏË73,„Á‡ ‰ÏË LÈ¯ÙÓ - ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ . »∆«…≈»¿»»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»

‰M„˜ ÚÈ˜Ù‰Ï È„k74,‰È‰a ¯zÓ ‰È‰iL „Ú epnÓ ¿≈¿«¿ƒ«¿À»ƒ∆«∆ƒ¿∆À»«¬»»
‰lÁz „ÏB ¯Îf‰ ‡nL75- LÈ¯Ù‰L ‰Ê ‰ÏËÂ ; ∆»«»»«¿ƒ»¿»∆∆∆ƒ¿ƒ

ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,Ô‰kÏ BÈ‡Â ,ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿≈«…≈∆«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡¯‰»¿»»

חמור.73) פטר הוא הזכרים משני שאחד הוא ברור שהרי
ההנאה,74) איסור כלומר, מיניה, לאיסורא לאפקועי שם:

שצריך  דמים, בקדושת קדוש החמור שפטר רבינו, וכוונת
בשה. חמור.75)לפדותו פטר הוא והרי

.ÎÔ˙B - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ e¯ka ‡lL ÂÈ¯BÓÁ ÈzL¿≈¬»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ≈
Ô‰kÏ ÌÈ‡ÏË ÈL76ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ‰·˜e ¯ÎÊ . ¿≈¿»ƒ«…≈»»¿≈»¿≈¿»ƒ

Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B - ‰·˜e77. ¿≈»≈»∆∆»«…≈

פי 76) על אף חמורים, פטרי ששניהם הדבר ברור שהרי
השני. וכן אמו היא מי זה זכר ידוע הדבר שהרי 77)שאין

באופן  וכן חמור, פטר הוא שהזכר ברור הראשון באופן
פי  על אף חמור, פטר הזכרים משני שאחד ברור השני,

הוא. מי ידוע שאין

.‡ÎÈzLe ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ,¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL e„ÏÈ»¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ˙B·˜78LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ¿≈≈»«…≈¿¿≈»ƒ¿«¿ƒ
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‡nL :‰a¯‰ ˙B˜ÙÒ Ô‡k LiL ÈÙÏ ,BÓˆÚÏ ‰ÏË»∆¿«¿¿ƒ∆≈»¿≈«¿≈∆»
B‡ ,˙B·˜ ÈzL ‰„ÏÈ ‰iM‰Â ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ˙Á‡‰»««»¿»»»¿«¿ƒ»»¿»¿≈¿≈
B‡ ‰·˜ ÂÈ¯Á‡Â ¯ÎÊ ˙¯Á‡‰Â ‰·˜ ‰„ÏÈ BÊ ‡nL∆»»¿»¿≈»¿»«∆∆»»¿«¬»¿≈»

¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â ‰·˜79ÈLa LÈ ‰a¯‰ ˙B˜ÙÒ ÔÎÂ . ¿≈»¿«¬∆»»»¿≈¿≈«¿≈≈ƒ¿≈
,‰¯ka ‡lL ˙Á‡Â ‰¯ka ˙Á‡ .˙B·˜ ÈzLe ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿≈¿≈««ƒ¿»¿««∆…ƒ¿»
.Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ¿»¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»∆∆»«…≈
B˙B BÈ‡Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ ‰ÏË LÈ¯ÙÓ - ‰·˜e ¯ÎÊ»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»¿«¿¿≈¿

Â ,˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰kÏÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ «…≈ƒ¿≈∆»≈¿«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡¯‰»¿»»

פטר 78) כאן ואין ראשון הזכר היה שלא אפשר שהרי
כאן 79)חמור. אין הרי הוולד על נדון שאם פי על אף

פטר  הוא והרי ראשון נולד הזכר שמא אחד, ספק אלא
צריך  אינו זאת בכל נקבה, אחר נולד שמא או חמור,
לו. שיש מהזכרים אחד כל כנגד טלה לעצמו להפריש
החמורות  מן אחת כל על נדון שאם שכיוון דבר, של וטעמו
זכר  ילדה לא שמא ספיקא, ספק הוא שהדבר יימצא שילדו,
שנולדה  לאחר ילדתו שמא זכר, ילדה אם ואפילו כלל,
הקיים  השקול הספק את מכריע זה דבר שכן, וכיוון הנקבה.

הוולד. על דנים כשאנו

.·ÎÚe„È ÔÈ‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯BÓÁ Á˜Bl‰ ÔÎÂ¿≈«≈«¬ƒ»≈»ƒ¿≈»«
B˙B‡ ‰„Bt - ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ ‰¯ka ‡Ï B‡ ‰¯ka Ì‡ƒƒ¿»…ƒ¿»¿»¿»»»∆

‰Oa80.˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏÚaÏ ‡e‰Â ¿∆¿«¿»ƒƒ¿≈∆»≈

קדושה.80) ממנו להפקיע כדי

.‚ÎBÏ eÈ‰L ÈÓ81Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ ƒ∆»¬»»¿»ƒ»∆»≈∆
¯BÓÁ ¯Ët ˜ÙÒ ÏÚ BLÈ¯Ù‰82ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - ƒ¿ƒ«¿≈∆∆¬¬≈≈¿Àƒ¿»

‰Ó‰a‰ ¯‡Lk ÔÈ¯OÚ˙Óe ,¯·c83„Á‡ LÈ¯ÙÓe . »»ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¿≈»«¿ƒ∆»
¯OÚÓ Ô‰Ó84eÈ‰Lk BlL ¯‡M‰Â ,85. ≈∆«¬≈¿«¿»∆¿∆»

לדיר 81) חמור) פטר (=פדיון "נכנס ט. בבכורות משנה
שהפרישו  רגיל חמור פטר בגמרא: זה על ואמרו להתעשר".
במתנה  לו ושניתן הלקוח שנינו שהרי לכהן), ונתנו ישראל
ספק  עשרה לו שהיו בישראל אלא בהמה, ממעשר פטור
שיין  עשרה עליהן שמפריש ביתו, בתוך חמורים פטרי

שלו". והן לכהן 82)ומעשרן נותנם ואינו שלו, שהם
וודאי, חמור פטר פדיון אבל בהמה, במעשר חייב ולפיכך
ושניתן  הלקוח שהרי בהמה. במעשר לחייב אין לכהן, שהוא
החזירו  הכהן אם ואף בהמה. ממעשר פטור במתנה, לו
בכלל  הוא הישראל שאף במעשר, יתחייב לא לישראל

מתנה. מוקדשים 83)מקבל ואילו חולין, שהם מפני
בהמה. ממעשר גבי 84)פטורים על אימורין ומקטיר

ממש.85)המזבח. חולין

.„ÎÏ‡¯OÈ86ÔÈ‡cÂ ÌÈ¯BÓÁ È¯Ët ‰¯OÚ BÏ eÈ‰L87 ƒ¿»≈∆»¬»»ƒ¿≈¬ƒ«»ƒ
BÏ eÏÙpL B˙Èa CB˙a88Ô‰k Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ89B˙B‡Â , ¿≈∆»¿ƒ≈¬ƒƒ…≈¿

Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ BÏ eÏÙ Ô‰k‰ Bn‡ È·‡90- ¬ƒƒ«…≈»¿ƒ≈¬ƒƒƒ¿»≈
BlL Ô‰Â ÔÈÈO ‰¯OÚ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰91, ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆¬»»≈ƒ¿≈∆

¯OÚÓa ÔÈ·iÁÂ92. ¿«»ƒ¿«¬≈

אבהו,86) בר רבה בשם נחמן רב של מימרא שם. בכורות

כי  ייתכן וודאי, חמור פטר בפדיון שאף בזה, והשמיעונו
בהמה. במעשר ויתחייב הישראל, של כלומר,87)יהיה

וודאין. שלא 89).בירושה 88)אפילו כיוון זה, וירשם
לאמו. אחים בירושה,90)היו הכהן ליד נפלו לא שאם

בפדיון. חייבים אינם ברשותו, נולדו חייב 91)אלא שאינו
וטעמו  בו. שפודין שה כל לכהן שנותן כדרך לכהן לתיתם
אותו. שירש הכהן מכח בא זה שישראל כיוון דבר, של
החמורים  פטרי את לפדות חייב שהיה פי על אף והכהן
אף  ולכן שלו, הן השיין הרי בשיין, הישראל מן שירש

לכהן. נותנם אינו דבר.92)הישראל לכל חולין הם שהרי

ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ

-mirxfxtq
laFie dHinW zFkld¦§§¦¨§¥

,‰OÚ ˙BˆÓ ÚLz :˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«ƒ¿∆¿ƒƒ¿≈«ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
„·ÚÈ ‡lL (· .dzÎ‡ÏnÓ ˙ÈÚÈ·La ı¯‡‰ ˙aLzL∆ƒ¿…»»∆«¿ƒƒƒ¿«¿»∆…«¬…

‰La ı¯‡‰ ˙„B·Ú˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (‚ .BÊ ¬«»»∆¿»»∆…«¬…¬«
C¯„k ÁÈÙq‰ ¯ˆ˜È ‡lL („ .BÊ ‰La ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿»»∆…ƒ¿…«»ƒ«¿∆∆
.ÌÈ¯ˆBa‰ C¯„k ÌÈ¯ÈÊp‰ ¯ˆ·È ‡lL (‰ .ÌÈ¯ˆBw‰«¿ƒ∆…ƒ¿…«¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ
Ïk ËnLiL (Ê .ı¯‡‰ ‡ÈˆBzM ‰Ó ËnLiL (Â∆¿«≈«∆ƒ»»∆∆¿«≈»
‡lL (Ë .‰Âl‰ Úa˙È ‡ÏÂ ObÈ ‡lL (Á .B˙‡ÂÏ‰«¿»»∆…ƒ…¿…ƒ¿««…∆∆…
.BBÓÓ „a‡È ‡lL È„k ‰hÓL Ì„˜ ˙BÂÏ‰lÓ ÚnÈƒ»«ƒ¿«¿…∆¿ƒ»¿≈∆…¿«≈»
˙L Lc˜Ï (‡È .Ú·L Ú·L ÌÈM‰ ¯tÒÏ (Èƒ¿…«»ƒ∆«∆«¿«≈¿«
È„k È¯L˙a ‰¯OÚa ¯ÙBLa Ú˜˙Ï (·È .ÌÈMÓÁ‰«¬ƒƒƒ¿…«¿»«¬»»¿ƒ¿≈¿≈
‰La ‰Ó„‡ „·Úz ‡lL (‚È .ÈLÙÁ ÌÈ„·Ú ˙‡ˆÏ»≈¬»ƒ»¿ƒ∆…≈»≈¬»»¿»»
(ÂË .ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ‰ÈÁÈÙÒ ¯ˆ˜È ‡lL („È .BÊ∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆«≈ƒ
‰l‡b ÔzÏ (ÊË .ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k ‰È¯ÈÊ ¯ˆ·È ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆«¿ƒƒ≈¿À»
.‰˜Ó ‰„Oe ‰fÁ‡ ‰„O ÔÈ„ e‰ÊÂ ,BÊ ‰La ı¯‡Ï»»∆¿»»¿∆ƒ¿≈¬À»¿≈ƒ¿»
È¯Ú Èza ÔÈc (ÁÈ .˙e˙ÈÓˆÏ ı¯‡‰ ¯Înz ‡lL (ÊÈ∆…ƒ»≈»»∆ƒ¿ƒƒ»≈»≈
,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÈÂÏ Ë·L Ïk ÏÁÈ ‡lL (ËÈ .‰ÓBÁ»∆…ƒ¿«»≈∆≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‡lL (Î .Ì‰a ˙·LÏ ‰zÓ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï ÔÈ˙B ‡l‡∆»¿ƒ»∆»ƒ«»»»∆∆»∆∆…
˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ ÔzÏ (‡Î .‰faa ÈÂÏ Ë·L ÁwÈƒ«≈∆≈ƒ«ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ»∆∆
‡l‡ ,Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ¯ÎnÈ ‡lL (·Î .Ô‰ÈL¯‚Óeƒ¿¿≈∆∆…ƒ»≈ƒ¿«»≈∆∆»
.Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï ÔÈa Ï·Bi‰ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‡B‚¬ƒ¿»≈ƒ¿≈«≈≈¿«««≈

ãycew zegiyn zecewpã

."ziriaya dzk`lnn ux`d zeayzy"

חובת  היא ששמיטה משמע, הארץ" "שתשבות מלשונו
חובת  ולא השביעית, בשנה שתיעבד שאסור הקרקע
האם  ונפק"מ בשביעית. הקרקע במלאכת שאסור ה'גברא'
שאם  גוי, על־ידי יהודי של בקרקע העבודה לעשות מותר
ב'גברא' דין הוא ואם גוי, על־ידי אף אסור בקרקע דין הוא

השמיטה. על מצווה אינו הגוי שהרי גוי על־ידי מותר
(286 cenr f"i wlg y"ewl itÎlr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
האילן 1) ועבודת הארץ מעבודת לשבות שמצותֿעשה יבאר
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ואם  התורה. מן לוקה עבודה איזו על השביעית. בשנה
בשביעית  הזרעים שורין אם סרק. אילן בשביעית נוטעין
מותר  אם האנסים משרבו בשביעית. המותרים והדברים
או  לפת הטומן או מארצו קוצים המעביר בשביעית. לזרוע
עצים  ללקוט אוסרים היו בראשונה בהן. וכיוצא לוף או צנון
שרשיו  להוציא מותר אם אילן הקוצץ השדה. מתוך ואבנים

בשביעית. שקמה בתולת קוצצין ואם מהארץ.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙aLÏ3˙„B·ÚÂ ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ ƒ¿«¬≈ƒ¿…≈¬«»»∆«¬«
ÔÏÈ‡‰4˙aL ı¯‡‰ ‰˙·LÂ :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·L ‰La »ƒ»¿»»¿ƒƒ∆∆¡«¿»¿»»»∆«»

¯Ó‡Â ;ÈÈÏ5LÈ¯Áa :6¯Èˆw·e7‰OBÚ‰ ÏÎÂ .˙aLz «»¿∆¡«∆»ƒ«»ƒƒ¿…¿»»∆
‰Î‡ÏÓ8ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ9- BÊ ‰La ˙BÏÈ‡‰ B‡ ¿»»≈¬«»»∆»ƒ»¿»»

:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆∆∆¡«
Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O10¯ÓÊ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ11. »¿…ƒ¿»¿«¿¿…ƒ¿…

קלה.2) עשה המצוות, בספר כאן 3)ראה רבינו מלשון
ישבות, שהאדם היא שהמצוה נראה, שם המצוות ובספר
לעבוד  לגוי מותר זה, ולפי שתשבות. הארץ על המצוה ואין
אבל  נב). סימן ב חלק (מהרי"ט התורה מן ישראל באדמת
בשביעית  הארץ "שתשבות רבינו: כתב כאן המצוות במנין
ההלכות. סדר על המצוות במנין כתב וכן ממלאכתה",
שביתת  מצות וכדוגמת הארץ, על היא שהמצוה משמע
שהמצוה  ונראה קיב). מצוה (מנחתֿחינוך בשבת בהמתו
אלא  אינו שביתתה שביטול אלא תשבות, שהארץ היא:
לשבת  אחרון בקונטרס וראה אותה. העובד ישראל עלֿידי
ואילך. פז מעמוד ב, מהדורה זצ"ל קוק להראי"ה הארץ

הנעשית 4) בצירה וגם ההלכה, בסוף כדלהלן זמירה, היא
בכלל  הן ואף כב), הלכה פ"ד להלן (ראה האילן לעבודת
הנ"ל  הפסוקים באותם שהרי הנ"ל, הארץ" "ושבתה

תבצור". לא וגו' תזמור "לא גם נאמר וגם 5)שלאחריה,
סדר  שעל המצוות ובמנין שם) (עשה המצוות בספר
ואףֿעלֿפי  שביעית. לענין זה פסוק רבינו הביא ההלכות,
ר' דברי שלפי יוצא ד.) קטן (מועד הבבלי דברי שלפי
כמותו  פוסקים שאנו השביעית), תוספת (בענין ישמעאל
שביעית  לענין נאמר לא זה פסוק א), הלכה פ"ג להלן (ראה
פ"א  (שביעית הירושלמי על רבינו סמך – שבת לענין אלא
נאמר, שביעית לענין זה פסוק ישמעאל לר' שגם ג), הלכה
ראה  הישיבה. אב נתן ורבינו צדק, מלכי בן ר"י פירשו וכן

תקצג. נוספת הערה שם, המצוות הנאמר 6)בספר לפי
לפי  לוקה, ואינו בעשה, עובר בשביעית שהחורש יוצא כאן

י. והלכה ד הלכה להלן וראה לאו, בה הכוונה 7)שאין
א), הלכה פ"ד להלן (ראה קרקע לעבודת שהוא לקציר
בו  אין – בלבד הפירות לאסיפת אלא שאינו קציר שאילו

"תשבות". הנשים 8)משום שגם רבינו, מלשון משמע
אברהם  רבינו כתב (וכן שביעית. של במצוותֿעשה חייבות
כספים  שמיטת לענין ו) עמוד יד כרך ("סיני" רבינו של בנו
מצוות  בחינוך וראה לגברים"). כמו לנשים שמיטה ש"דין

שם. ובמנחתֿחינוך קיב, בסוף 9)פד, כדלהלן זריעה, היא
בשבת  (ועיין הארץ לעבודת הנעשית קצירה וגם ההלכה,
א), הלכה פ"ד להלן וראה נוטע, גם שהוא קוצר שיש עג:
בפירוש  רבינו כתב וכן הארץ", "ושבתה בכלל ושתיהן
אחריה  שם נאמר שהרי ב, משנה פ"א קטן למועד המשנה

שבת  השביעית ובשנה וגו' ואספת וגו', תזרע שנים "שש
הרי  תבצור", לא וגו' תקצור לא וגו' תזרע לא וגו' שבתון

ז  בכלל שגם הן הארץ) לעבודת (כשהיא קצירה וגם ריעה
בסמוך. להלן עוד וראה הארץ. הארץ.10)שבת עבודת זו

שלאחריו:11) לפסוק גם רבינו [וכוונת אילנות. עבודת זו
תבצור, לא נזירך ענבי ואת תקצור לא קצירך ספיח "את
וגו' המלה כאן חסרה ואולי לארץ". יהיה שבתון שנת
מן  לוקה "אינו אומר: הוא הבאה בהלכה שהרי (וגומר),
דיבר  שכבר הרי וכו'". הקצירה ועל הזמירה על אלא התורה
"או  שם: בפ"ד להלן גם כוונתו וזוהי הקצירה. על מקודם

שביארנו"). כמו הארץ לעבודת שקצר

.·ÏÚ B‡ ‰ÚÈ¯f‰ ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ«»∆»««¿ƒ»«
Ì¯k‰ „Á‡Â .‰¯Èˆa‰ ÏÚ B‡ ‰¯Èˆw‰ ÏÚÂ ,‰¯ÈÓf‰«¿ƒ»¿««¿ƒ»««¿ƒ»¿∆»«∆∆

˙BÏÈ‡‰ ¯‡L „Á‡Â12. ¿∆»¿»»ƒ»

בשאר 12) אף אסורה שזמירה לומר, רבינו כוונת אין
פ"ב  לשבעית המשנה בפירוש כתב שהרי התורה, מן אילנות
מפורש  אמרו ד. קטן ובמועד זימור, הוא שזירוד ג, משנה
בצירה, לענין כוונתו אלא מדרבנן. אלא אינו זירוד שאיסור
וראה  (חזוןֿאיש. התורה מן אסורה אילנות בשאר שאף
יוםֿ ה'תוספות אבל תקצב). ובהערה שם, המצוות בספר
(שם  ראשונה" וה"משנה ד, משנה פ"ד לשביעית טוב'
רבינו, דברי את ביארו טו, להלכה והאורֿשמח ה) משנה
להלן  וראה התורה. מן אילנות בשאר אף אסורה שזמירה
משקין  מסכת לפירוש ותיקונים ובהוספות כאֿכב. הלכות

ה. לעמ' זק"ש) הגרמי"ל (הוצאת

.‚‰¯ÈÓÊe13.‰¯Èˆ˜ ÏÏÎa ‰¯Èˆ·e ,‰ÚÈ¯Ê ÏÏÎa ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»
˙B„ÏBz ÈzL ÏÚ :CÏ ¯ÓBÏ ?·e˙k‰ ÔË¯t ‰nÏÂ¿»»≈¿»«»«»«¿≈»

·iÁ ‡e‰ „·Ïa el‡14˙„B·ÚaL ˙B„ÏBz‰ ¯‡L ÏÚÂ , ≈ƒ¿««»¿«¿»«»∆«¬«
ı¯‡‰15- ‰Ê ÔÈÚa eL¯t˙ ‡lL ˙B·‡‰ ¯‡L ÌÚ »»∆ƒ¿»»»∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿»∆

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ .Ô‰ÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡16. ≈∆¬≈∆¬»«ƒ«««¿

כאביי.13) ולא כרבא שם, קטן משום 14)מועד מלקות,
הנ"ל. כבהלכה 15)הלאו זה, בכלל האילן ועבודת

הסמוכה.16)הסמוכה. בהלכה ראה מדרבנן,

.„¯ÙBÁ‰ ?„ˆÈk17L¯BÁ‰ B‡18Ú˜¯w‰ C¯ˆÏ19B‡ ≈««≈«≈¿…∆««¿«
ÏwÒÓ‰20ÏaÊÓ‰ B‡21˙„B·Ú ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«≈«¿«≈¿«≈»∆ƒ¿»¬«

ÚËBp‰ B‡ ·Èk¯n‰ B‡ CÈ¯·n‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰22‡ˆBiÎÂ »»∆¿≈««¿ƒ««¿ƒ«≈«¿«≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙BÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÓ Ô‰a»∆≈¬«»ƒ»«ƒ«««¿

Ô‰È¯·cÓ23. ƒƒ¿≈∆

לניכוש 17) מנין וזימור, זירוע אלא לי אין שם: קטן במועד
הכוונה  ש"עידור" רבינו ומפרש וכו' ולכיסום, ולעידור
שבשדה  מלאכה היא שאז לצרכה, הקרקע בכל לחופר
תחת  לעדור שמותר להלן, שם כשאמרו ולכן ושבכרם.
בקשקוש, שהקשו כדרך הנ"ל, מהעידור הקשו לא הגפנים,
בלבד  הגפנים תחת מעידור הקרקע בכל עידור שחלוק כיון
שם  הארץ' ב'שבת וראה ב). אות כ סימן השולחן (פאת

קב. כמבואר 18)עמוד בו, יש עשה אבל לאו, בו שאין
א. הלכה ולא 19)למעלה ושבכרם, שבשדה מלאכה היא

ז. בהלכה להלן וראה כנ"ל. בלבד, הגפנים תחת
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והמדובר 20) שם. קטן במועד וראה השדה. מן אבנים
נוגעות  אינן אם אפילו אסור ואז השדה, לצורך כשעושה
ראה  האבנים, לצורך אפילו אסור בארץ נוגעות ואם בארץ,

י. הלכה פ"ב כדי 21)להלן זריעתה, קודם הקרקע את
מזבלין. ד"ה שם ברש"י וראה אב 22)להשביחה. שהוא

נג: ובגיטין ג) הלכה שבת מהלכות (פ"ז שבת לענין
בין  ובשביעית יעקר, במזיד וכו' בשבת, הנוטע "דתניא,
והא  דאורייתא הא מכדי וכו', יעקר, במזיד בין בשוגג
שנטיעה  הרי שביעית". שנא ומאי שבת שנת מאי דאורייתא,
זו  סוגיא רבינו שדחה ונראה התורה. מן אסורה בשביעית
מן  חייבין שאין בה שאמרו הנ"ל קטן במועד הסוגיא מפני
שם  השולחן (פאת הנ"ל המלאכות ארבע על אלא התורה
קוק  להגרא"י שם) לונץ (הוצאת וביאורים ובהגהות ד). אות
וזוהי  התורה, מן זריעה שהיא גרעין, זריעת בין חילק -
אלא  שאינו שתיל, נוטע לבין שם, בגיטין הגמרא כוונת

טייב 23)מדרבנן. על ב, הלכה פ"ד שביעית בירושלמי
שמיע  "ולא שם): המשנה פירוש – אותה (=חרש שדהו
שם). (מפרשים מרדות מכת היינו לוקה", שהוא ירמיה רבי

.‰ÔÈ‡24˜¯Ò ÔÏÈ‡ elÙ‡ ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈÚËB25‡ÏÂ . ≈¿ƒ«¿ƒƒ¬ƒƒ«¿»¿…
CzÁÈ26˜¯ÙÈ ‡ÏÂ .˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ˙Ïai‰27ÔÈÏÚ‰ «¿…«¿…∆ƒ»ƒ»¿…¿»≈∆»ƒ

ÌÈca‰Â28˜a‡È ‡ÏÂ .ÌÈL·È‰29Bz¯nˆ ˙‡30.˜·‡a ¿««ƒ«¿≈ƒ¿…¿«≈∆««¿¿»»
ÔMÚÈ ‡ÏÂ31˙ÚÏBz‰ ˙eÓiL È„k ÂÈzÁz32‡ÏÂ . ¿…¿«≈«¿»¿≈∆»«««¿…

CeÒÈ33‡lL È„k ,‡Ó‰Ê BÏ LiL ¯·„a ˙BÚÈËp‰ ˙‡ »∆«¿ƒ¿»»∆≈À¬»¿≈∆…
C¯ ‡e‰Lk ÛBÚ‰ B˙B‡ ÏÎ‡È34CeÒÈ ‡ÏÂ .35˙‡ …«»¿∆«¿…»∆

ÔÈbt‰36Ô˙B‡ ·˜È ‡ÏÂ ,37C¯ÎÈ ‡ÏÂ .38˙‡ ««ƒ¿…ƒ¿…»¿…ƒ¿…∆
˙BÚÈËp‰39ÌË˜È ‡ÏÂ ,40‚qÙÈ ‡ÏÂ .Ì˙B‡41˙‡ «¿ƒ¿…ƒ¿…»¿…¿«≈∆

‰OÚ Ì‡Â .ÔÏÈ‡‰ ˙„B·Ú Ïk ¯‡L ÔÎÂ .˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿≈¿»»¬«»ƒ»¿ƒ»»
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙ÈÚÈ·Ma el‡Ó ˙Á‡««≈≈«¿ƒƒ«ƒ«««¿

יט 24) הלכה פ"ג שם ובתוספתא ד, הלכה שם בירושלמי
סרק  אילן נוטעין אומר גמליאל בן שמעון רבן "היה אמרו:
אוסרים, חכמים ואילו מתיר, הוא שרק נראה בשביעית",
קטן  למועד הרא"ש ותוספות (כסףֿמשנה). כרבים והלכה
בשם  שם במאירי וראה מיבלין", "אין שם בגמרא גרס ג.

פירות.25)הירושלמי. עושה פ"ב 26)שאינו שביעית
עד  וכו' מהאילנות) יבלות כורתים =) "מיבלין ב: משנה

אסור. – השנה ראש שאחרי הרי השנה". יסיר 27)ראש
שם. קטן מועד המשנה). שם 29)ענפים.28)(פירוש

מאבקין". "מאבקין"30)"ואין מפרשים ויש האילן. ראש
באבק. המגולים השרשים הדביקה 32)שם.31)לכרות

שם). המשנה (פירוש פריו ואוכלת שביעית 33)באילן
– כן שאחר הרי השנה", ראש עד "מזהמין ד: משנה שם,

"תרי 34)אסור. נ: זרה ובעבודה הנטיעה. כלומר,
כלומר, להעמידו, =) אילני לאוקומי חד הוי, זוהמומי
להברותו, =) לאברויי וחד ושרי, בלבד) היזק ממנו למנוע
אכילת  כשעלֿידי כאן והמדובר ואסור". אילני להועילו)
את  המונע שהזיהום נמצא האילן, גידול רק מתעכב העוף
וראה  "לאברויי". זה והרי האילן לגידול גורם העוף, אכילת
קז  עמוד שם בשבתֿהארץ יא, אות שם בפאתֿהשולחן

הפגים 35)ובחזוןֿאיש. את "סכין ה: משנה שם בשמן.
השנה". ראש עד צרכן.36)– כל נגמרו שלא "תאנים

שם). המשנה (פירוש בישולן" למהר כדי כן ועושים
שאינן 37) אצלנו מקומות בקצת התאנים מנהג "כן

תאנה  כל בו ונוקבים דק, עץ בשמן ימשחו עד מתבשלין
(שם). (=את 38)מהם" אותן "וכורכין שם משנה

השנה". ראש עד – הענפים 39)הנטיעות) שיקבץ "הוא
על  ינטו ולא במישור למעלה שיעלו כדי ויקשרם והפארות

שם). המשנה (פירוש והיינו 40)הארץ" שם. משנה
(שם). לזה כשנצרך קצתם "ואין 41)לכרות ג. קטן מועד

צעיר  שהוא אילן בעצים, יסמוך לא כלומר, באילן", מפסגין
שם. ברש"י וראה מדי.

.ÂÔÈ˙ÈvÓ ÔÈ‡42ÌÈw‰ ˙LÈ‡a ¯e‡‰ ˙‡43ÈtÓ , ≈«ƒƒ∆»¿ƒ««»ƒƒ¿≈
Ú˜¯˜ ˙„B·Ú ‡È‰L44ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡Â .45‰¯t‰ ˙‡ ∆ƒ¬««¿«¿≈¿«¿ƒ∆«»»
ÏBÁa ‡l‡ L¯ÁÏ46ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â .47ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ «¬∆»¿¿≈¿ƒ∆«¿»ƒ
¯ÙÚ ‡ÏÓ ıÈˆÚa48‡ÏÓ ıÈˆÚa Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ï·‡ , ¿»ƒ»≈»»¬»¿ƒ»¿»ƒ»≈

ÌÈÏÏ‚49ÔÈ¯BLÂ .50ÔÚ¯ÊÏ È„k ,˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ¿»ƒ¿ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈¿»¿»
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa51ÈÈBÏ‡‰ ÔÈÓi˜Óe .52,‚b‰ L‡¯a ¿»≈¿ƒƒ¿«¿ƒ»¬≈¿…«»

B˙B‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ Ï·‡53. ¬»≈«¿ƒ

יט.42) הלכה פ"ג שם ותוספתא ד, הלכה פ"ד שם ירושלמי
ובתרגום 43) הקנים. סבך כלומר, הקנים. ברחישת כמו:

בסבך", "נאחז מתרגם יג) כב, (בראשית ליונתן המיוחס
בפאת  וראה כפשוטה). (תוספתא דאילנא ברחישותא אחיד

שם. הקרקע 44)השולחן את לייפות כדי כן שעושה
(שם). לזריעה שם.45)ולהכינה ותוספתא ירושלמי

ולנטיעה.46) לזריעה ראוי שאינו חולות, במקום כלומר,
אףֿעלֿ הפרה, את ללמד אסור לזריעה, הראוי במקום אבל

ממש. חורש שאינו בתוספתא 47)פי ועיין שם. ירושלמי
זרעים  של דוגמא שלוקח הוא הבדיקה ועניין פ"א. סוף

כפשוטה). (תוספתא צומחים הם אם וכן 48)לראות
כזורע  נראה שהוא לפי (רדב"ז). הקרקע על בגללים

שאינו 49)בשביעית. לעציץ והכוונה בו. לזרוע דרך שאין
רדב"ז). ועיין בכסף", "נחפה בשם רוקח (מעשה נקוב
שאינו  בעציץ אפילו הזורע חייב שבת, שלענין ואףֿעלֿפי
לספר  רבינו ובתשובות שד, עמ' יח כרך ב"סיני" (ראה נקוב
זריעה  אין בשביעית – (10 והערה 4 עמ' א חלק "זמנים"

להלן. וראה בארץ, והראב"ד 50)אלא במים. כלומר, שם.
בתוספתא  וראה שם. בתוספתא הגירסא וכן ומשיירין. גורס:

תזרע",51)כפשוטה. לא "שדך בכלל לא זו זריעה שאין
שם). ("סיני" הארץ" "ושבתה בכלל כלומר,52)ולא

והם  ריח, הנותן עץ הוא ו"אלוי" המזיקו. דבר ממנו מונעים
עליו  וחלה יד), (ד, בשירֿהשירים הנזכרות ה"אהלות"
מקום  והיה יט. הלכה פ"ז להלן כמבואר שביעית, קדושת
חשד  ויש ואדום, רך שלו שהגזע מאחר קיומו, לאסור
פ"ד  (להלן רכים ירקות לקיים אסרו שכן בשביעית, שנטעו
על  שהוא כיון גזרו, לא שבאילוי בזה והשמיענו יח), הלכה
תוספתא  ועיין (כסףֿמשנה). שם לזרוע דרך ואין הגג
יֿיא, הלכות מעשר מהלכות פ"א למעלה [וראה כפשוטה.

שדך]. בכלל אינו להשקות 53)שגג אסור שהרי
וראה  ומשביחו. העץ את כמברה שהוא כיון בשביעית,

ח. הלכה להלן

.ÊÔÈ¯˜BÒ54ÔÏÈ‡‰ ˙‡55‡¯˜Òa56B˙B‡ ÔÈÚBËÂ , ¿ƒ∆»ƒ»¿ƒ¿»¿¬ƒ
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ÌÈ·‡a57ÔÈ¯„BÚÂ .58ÌÈÙb‰ ˙Áz59L˜L˜Ó‰Â . «¬»ƒ¿¿ƒ«««¿»ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈ˙ÈÊa60˙B¯·‰Ï Ì‡ :61Ì‡Â ,¯eÒ‡ - ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ¿≈ƒƒ¿«¿∆»ƒ»»¿ƒ

ÌÈÓÈˆt‰ ˙‡ ÌzÒÏ62¯zÓ -63. ƒ¿…∆«¿ƒƒÀ»

י.54) הלכה שם ותוספתא שם, המשיר 55)ירושלמי
זמנו. קודם אדום 56)פירותיו בצבע אותו צובעים כלומר,

שם). ובהערות א, הלכה גירושין מהלכות בפ"ד (ראה
אינשי, דליחזיה היכי כי – בסיקרא "סוקרו עח. ובחולין
רחמים  ויבקשו אנשים שיראוהו =) עלויה" רחמי וליבעי
קרקע. עבודת זו שאין הוא ופשוט פירותיו). ישיר שלא עליו

את 57) משיר הוא שהרי חיליה". דניכחוש היכי "כי שם:
כוחו. את מחלישים ולפיכך ושומן, כוח מרוב פירותיו
אדרבה  אלא אילן, את מברה שאינו כיון כן לעשות והתירו

כפשוטה). (תוספתא כוחו את ג.58)מחליש קטן מועד
בלבד 59) בכרם אלא ובכרם, שבשדה עבודה זו שאין כיון

טז. בהערה למעלה וראה מסיר 60)(שם). כלומר, שם.
מפרשים  ויש נ:). זרה לעבודה (ר"ח האילן מן פסולת מיני
בגפנים  וזה בזיתים שזה אלא עידור, כמו הוא שקשקוש

רש"י). בשם ולהשביח.61)(כסףֿמשנה להועיל כלומר,
ואין 63)הסדקים.62) האילן, מן היזק מונע אלא זה שאין

הֿו. להלכות בהערות וראה לגידולו. מועיל זה דבר

.ÁÔÈ˜LÓ64˙ÈÚÈ·Ma ÔÈÁÏM‰ ˙Èa65‰„O ‡È‰Â , «¿ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
¯˙BÈa ‰‡ÓvL ‰ÚÈ¯f‰66˙BÏÈ‡‰ ‰„O ÔÎÂ .67Ì‡ , «¿ƒ»∆¿≈»¿≈¿≈¿≈»ƒ»ƒ

‰‡Ò ˙È·Ï ¯OÚÓ ¯˙È ‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰68- »¿À»ƒ∆ƒ∆»≈≈∆∆¿≈¿»
e˜LÈ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ69˙‡ ¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»¿ƒ»¬»…«¿∆

‰‡Ò ˙È·Ï ¯OÚ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·¯˜Ó eÈ‰ Ì‡Â ;‰„O‰ Ïk»«»∆¿ƒ»¿…»ƒ∆»∆∆∆¿≈¿»
‰„O‰ Ïk ÔÈ˜LÓ -ÔÏÈ·La70Ô·l‰ ¯ÙÚ ÔÎÂ .71- «¿ƒ»«»∆ƒ¿ƒ»¿≈»»«»»

‡lL ˙BÏÈ‡‰ ÏÈ·La ,˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈˆÈa¯Ó«¿ƒƒ¿«ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»∆…
.e„ÒtÈƒ»≈

במועד 64) השלחין בית "משקין ב. קטן במועד משנה
שבה,65)ובשביעית". עץ כל ימות ישקה, לא שאם

ממי  המסתפקת שדה משקין אין אבל י. בהלכה כדלהלן
מרביצין. ד"ה בתוספות ו: שם ועין שם:66)גשמים.

דכתיב  היא, דצחותא לישנא השלחין בית דהאי משמע ומאי
ונראה  ולאי. משלהי ואת ומתרגמינן, ויגע. עיף ואתה
הקילון, וממי הגשמים ממי שאפילו רבינו, דברי מסתימת
משקין  אין "אבל שם: במשנה שאמרו ומה להשקות, מותר
במועד  אלא זה אין הקילון", ממי ולא הגשמים ממי לא
מחמת  ואסרום ב), הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ז (ראה
אלא  נאסרה לא בשביעית אבל ד.), (שם יתירה טירחא
הראשונים  רוב כתבו וכן יתירה, טירחא ולא הארץ עבודת

ועיי  ד, עמ' שם מפריש ר"י לתלמיד בשיטה  שם (ראה ן
הירושלמי). בשם כן "רבי 67)שהביא ו: שם משנה

לאילן, מאילן המים את מושכין אומר, יעקב בן אליעזר
מתירין". וחכמים וכו', השדה כל את ישקה שלא ובלבד
רבי  דברי לבן, בעפר "ומרביצין י: משנה פ"ב ובשביעית
שם, בירושלמי ואמרו אוסר". יעקב בן אליעזר רבי שמעון.
כל  השקאת כדין לבן, עפר הרבצת שדין במסקנא, ושם
אלא  אליעזר ורבי שמעון רבי נחלקו ולא השדה.
אילנות  מעשר פחות שישנם דהיינו מרוחקין, כשהאילנות

ורבי  השדה, כל להשקות מתיר שמעון שרבי סאה, בבית
אף  סאה, בבית אילנות עשרה כשישנם אבל אוסר. אליעזר
לשביעית  המשנה בפירוש וראה שמותר, מודה אליעזר רבי
ונקי, קב שמשנתו יעקב, בן אליעזר כרבי רבינו ופסק שם.
לרש"ש, הרמב"ם במקורי וראה ס. (יבמות רבים כנגד אף
ניאפולי  לדפוס כ"י בהגהות הוא וכן הרכבי). הוצאת
ליברמן  הגר"ש של במבואו (ראה שם המשנה בפירוש

ז). עמוד להרמב"ם הירושלמי יותר 68)להלכות כלומר,
והיינו, סאה, בבית עשרה כשהם האילנות שבין המרחק מן

סאה. מבית ביותר אילנות עשרה שאף 69)כשהם כיון
האילנות. יפסדו לא זו, השקאה יפסדו,70)בלי שלא

כמו 71)כדלהלן. שהמדובר נראה "וכן", שכתב מזה
אלא  סאה. לבית עשר לזה זה מקורבין כשהאילנות למעלה
שונה  סאה, לבית אילנות עשרה בו הנטועים לבן, שעפר
אלא  התירו לא אחר אילן שבשדה בזה אחר, אילן משדה
השקאה  בין להרביץ גם התירו לבן בעפר ואילו להשקות,
בלי  שאף בשבילם, מרביצין אין המרוחקין, אבל להשקאה.
וכרבי  הנ"ל, השדה כל בהשקאת כמו יפסדו, לא ההרבצה
שם). השולחן (פאת שם שביעית במשנה יעקב בן אליעזר

שם. ובהערות ג הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ח וראה

.ËÔÈOBÚÂ72˙Bi‚eÚ73ÌÈÙbÏ74ÔÈOBÚÂ .75˙n‡ ˙‡ ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ∆««
‰lÁza ÌÈn‰76ÔÈ‡ÏÓÓe .77ÌÈÚ˜p‰ ˙‡78.ÌÈÓ ««ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ«ƒ

ג.72) קטן במועד עיקרי 73)ברייתא סביב שיחפור "הוא
המשנה  (פירוש המים" שם יתקבצו קטנות חפירות האילנות

לתקן 74)שם). רק התירו ובחולֿהמועד להשקותם. כדי
מתחילה  לעשותן לא אבל שנתקלקלו, עשויות עוגיות
הקודמת. להלכה בהערות וראה שם). יוםֿטוב (הלכות

עזריה,75) בן אלעזר כרבי ולא כחכמים ב. שם משנה
אגפיה  שמכשיר מפני או כעוזר שנראה משום האוסר

לתקנה 76)לזריעה. אלא התירו לא ובחולֿהמועד שם.
שם). יוםֿטוב (הלכות ג.77)כשנתקלקלה שם ברייתא

האילנות.78) סביבות אשר העוגיות את המחברת תעלה

.È?‰l‡ Ïk e¯Èz‰ ‰Ó ÈtÓe79- ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L ƒ¿≈»ƒƒ»≈∆∆ƒ…«¿∆
‰ÁÏÓ ı¯‡‰ ‰OÚz80daL ıÚ Ïk ˙eÓÈÂ81ÏÈ‡B‰Â ; ≈»∆»»∆¿≈»¿»»≈∆»¿ƒ

‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯eq‡Â¿ƒ«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒƒ¿≈∆…
ÈL Ô˙B‡ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡L .el‡ ÏÚ e¯Ê‚»¿«≈∆≈ƒƒ«»∆»»¿≈

e¯‡aL BÓk ,Ì‰lL ˙B„ÏBz ÈzLe ˙B·‡82. »¿≈»∆»∆¿∆≈«¿

למעלה.79) הנזכרות מה 80)ההשקאות על מוסב זה
שלחין. שדה להשקות שדה 81)שהתירו על מוסב זה

(חזוןֿאיש). למעלה 82)האילנות וראה בֿג. בהלכות
אלא  התורה, מן אסורה חרישה שגם ד, והלכה א הלכה

וחזוןֿאיש. פאתֿהשולחן ועיין עליה. לוקין שאין

.‡ÈeÏÈh‰Â ÔÈÒ‡‰ ea¯MÓ83ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÎÏÓ ƒ∆«»¬»ƒ¿ƒƒ«¿≈¿≈»ƒ
˙BÁÓ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈ ÏÚ84e¯Èz‰ ,Ô‰È˙BÏÈÁÏ85 «ƒ¿»≈«¬«¬¿≈≈∆ƒƒ

Ú¯ÊÏ86È„·Ú Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·c ˙ÈÚÈ·Ma ƒ¿…««¿ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆«¿≈
„·Ïa CÏn‰87Òp‡ B‡ÙkL ÈÓ ÔÎÂ .88ÚÏ˙BO «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»«»«¬

ÌpÁa ˙ÈÚÈ·La89Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CÏn‰ ˙„B·Ú BÓk , «¿ƒƒ¿ƒ»¿¬««∆∆¿«≈»∆
‰OBÚ ‰Ê È¯‰ -90. ¬≈∆∆
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ארנונא"83) נינהו ומאי האנסים, "משרבו כו. בסנהדרין
רש"י). – התבואות מן המלך שגובה בהגהה 84)(=מס

נראה  וכן "מזונות". אחרים: ספרים בשם הגליון, שעל
ברדב"ז. וראה כד: שם המשנה שם:85)מפירוש

ארנונא. משום בשביעית וזרעו פוקו ינאי, ר' כדמכריז
ב.86) בהלכה כנ"ל התורה, מן היא שזריעה אףֿעלֿפי
הזה 87) בזמן בארץ ששביעית שאףֿעלֿפי דבר, של וטעמו

ה, הלכה לפ"ד הכסףֿמשנה שכתב כמו התורה, מן היא
נפש, פיקוח משום בשביעית לעבוד התירו – ט הלכה ולפ"י
ד"ה  שם (תוספות ה הלכה פ"ג סנהדרין בירושלמי הוא וכן
אלא  בשביעית לזרוע התירו שלא הראב"ד, ודעת משרבו).
שביעית  היתה ולא בבל, עולי בהם החזיקו שלא במקומות
תרומות  מהלכות בפ"א כנ"ל מדרבנן, אלא בהם נוהגת
מפירות  חומש נוטל שהמלך זה הוא ו"ארנונא" ה. הלכה
מאירי  וראה הימנו. אותה גוזלין עובדה שאינו ומי הארץ,

.88 עמוד (כסףֿמשנה 88)שם מלך שאינו אףֿעלֿפי
בחזוןֿאיש. וראה שמא 89)ורדב"ז), בשכר, לא אבל

כופים  אנסים כשאין גם בשביעית ולעבוד להערים יבואו
אם 90)(כסףֿמשנה). לי מה הוא, נפש שפיקוח שכיון

של  ומקורו (רדב"ז). כופה אנס סתם אם או כופה, המלך
גברא  לההוא לקיש) (ריש חזייה שם: שאמרו ממה רבינו
כהן  להן: אמר בשביעית). כלומר (=חורש, כריב דקא
יכול  יהוצדק), בן שמעון ורבי חייא (ר' לו אמרו וחורש.
בעל  הגוי שאנסני רבינו: (ומפרש בתוכה אני אגיסטון לומר
כ  סימן בפאתֿהשולחן וראה בשביעית). לו לעבוד השדה

לב. אות

·È.ÚËBp‰91- „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙ÈÚÈ·Ma «≈««¿ƒƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈtÓ .¯˜ÚÈ92˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ï‡¯OiL93Ì‡ , «¬…ƒ¿≈∆ƒ¿»≈¬ƒ««¿ƒƒƒ

.È˙ÈÈ‰ ‚‚BL „ÈÊn‰ ¯Ó‡È - Ìi˜È ‚‚BLa ¯Ó‡z…«¿≈¿«≈…««≈ƒ≈»ƒƒ

ג.91) משנה פ"ב בגיטין 92)תרומות וכן שם, ירושלמי
בשבת 93)נד. נטע אם ולכן (שם). השבתות על לא אבל

במוצאי  יאכל בשוגג, בשבת בישל אם וכן יקיים, בשוגג
בהלכה  וראה כג). הלכה שבת מהלכות (פ"ו מיד שבת

לג. אות שם ובפאתֿהשולחן הסמוכה,

.‚ÈL¯BÁ‰94d¯ B‡ e‰„O ˙‡95dÏaÊ B‡96 «≈∆»≈»»ƒ¿»
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰ÙÈ ‰È‰zL È„k ˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈÒB˜ -97ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰pÚ¯ÊÈ ‡ÏÂ ¿ƒ¿…ƒ¿»∆»¿»≈¿ƒƒ¿≈
ÔÈ¯ÎBÁ98dÚ¯ÊÏ È„k epnÓ d˙B‡99‰¯ea È‰z ‡l‡ , ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿»¿»∆»¿ƒ»

˙Ó Ì‡Â .ÂÈÙÏ100.Ba ‰pÚ¯ÊÈ - ¿»»¿ƒ≈ƒ¿»∆»¿

(=חידשו 94) שנטייבה וכו', "שדה ב: משנה פ"ד שביעית
לא  וכו' המשנה) פירוש – היטב אותה והפכו היטב, אותה

שביעית". במוצאי ויש 95)תיזרע "כרה", רומי: בדפוס
של  דיר שעשה והיינו (חזוןֿאיש). "דרה" שצ"ל אומרים
מה  וזהו ד), הלכה פ"ב להלן (ראה כדין שלא בהמות
הר"ש  פירשו וכן שנידיירה". "או שם במשנה שאמרו

שם. שם.96)והרא"ש "נידיירה" מדין כיון 97)נלמד
להלן. וראה לד), אות שם (פאתֿהשולחן לזריעה שהכינה

ג.98) משנה שעבדוה 99)שם, מפני להם קנס "להיות
המשנה). (פירוש בשביעית" מד:100)והפכוה בגיטין

זורעה. בנו ומת, הטיבה נקטינן, חנינא: בר יוסי ר' "ואמר
פ"ג  להלן וראה רבנן". קנסו לא לבריה רבנן, קנסו לדידיה

יא. הלכה סוף

.„È¯È·Ún‰101ÌÈˆB˜102È„k ˙ÈÚÈ·Ma Bˆ¯‡Ó ««¬ƒƒ≈«¿«¿ƒƒ¿≈
ÌÈ·‡ ‰pnÓ ÏwqL B‡ ,˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ dw˙Ï103, ¿«¿»¿»≈¿ƒƒ∆ƒ≈ƒ∆»¬»ƒ

È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104Ò˜ ‡Ï -B˙B‡ e105¯zÓe , ««ƒ∆≈««…»¿À»
.˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa dÚ¯ÊÏ BÏ¿»¿»¿»≈¿ƒƒ

במוצאי 101) תזרע שנתקוצה, "שדה ב: משנה שם.
שנתקווצה.102)שביעית". ד"ה שם גיטין תוספות ראה

הקודם,103) מהדין רבינו ולמדו שם, במשנה נמצא לא זה
לזריעה. מוכן שדהו אין עדיין בשניהם שהרי

שם).104) (פאתֿהשולחן טז בהלכה כיון 105)כדלהלן
(שם). לזריעה מוכן שדהו אין שעדיין

.ÂËÔÓBh‰106:˙ÈÚÈ·Ma Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BBˆe ˙ÙÏ «≈∆∆¿¿«≈»∆«¿ƒƒ
LLBÁ BÈ‡ - ÔÈl‚Ó ÔÈÏÚ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡107Ì‡Â , ƒ»ƒ¿»∆»ƒ¿Àƒ≈≈¿ƒ

¯eÒ‡ - Â‡Ï108ÔÓBh‰ .109Ûel‰ ˙‡110Ba ‡ˆBiÎÂ111 «»«≈∆«¿«≈
ÌÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï -112ÁÙËÂ ,ÁÙË d·b ÏÚ …ƒ¿…≈«¿»»«ƒ«…«∆«¿∆«

ÂÈab ÏÚ ¯ÙÚ113È„k ,Ì„‡‰ ˙ÒÈ¯c ÌB˜Óa BÓBËÂ . »»««»¿¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿≈
ÁÓˆÈ ‡lL114¯zÓe .115Ò¯ÓÏ116˙ÈÚÈ·Ma Ê¯‡a117, ∆…ƒ¿«À»¿»≈»…∆«¿ƒƒ

ÁÒÎÈ ‡Ï Ï·‡118. ¬»…ƒ¿«

ט.106) משנה פ"א תזרע",107)כלאים לא "שדך משום
וגם  המשנה) (פירוש בקרקע" מחובר צמח שאינם "מפני
יא). הלכה כלאים מהלכות (פ"ב בהשרשתם רוצה אינו

משרישים 108) הם זה שבאופן בשביעית, זורע משום
בהשרשתם. רוצה והוא משנה 109)בקרקע, פ"ה שביעית
מאיר. כרבי ולא כחכמים הבצלים"110)ב, "ממיני

המשנה). בפירוש 111)(פירוש הוא כן בצלים. כגון
שם. בירושלמי יונה ר' וכדעת שם, כלומר,112)המשנה

למעלה  ראה שלנו, המדות לפי ושיעורו לוף. קבים מארבעת
להטמין  לו מותר ו"אינו טו. הלכה ביכורים מהלכות פ"ו
הוא  וכאילו לזרע שדומה מפני מזה), (=פחות מועט שיעור
שם). המשנה (פירוש טומנו" שהוא נראה ואינו זורעו,

עליו 113) מקצת שאין [וכנראה כזורע. ולא כטומן שנראה
ואףֿעלֿפיֿכן  וצנונות), לפת בדין למעלה (ראה מגולין

ראשונה  "משנה ועיין כשיעור, הטמין אם שם).מותר, "
בשביעית.114) שזרע נמצא יצמח אם שהרי כלומר,
דברי 115) לפרש שבא שמעון, כרבי י, משנה פ"ב שם

(כסףֿ שם המשנה מפירוש נראה וכן לחלוק. ולא חכמים
בעפר.116)משנה). המים ולערבב האורז עפר להשקות

שם. המשנה ובפירוש ג משנה פ"ד ביומא כדי 117)וראה
שלא  בשביל לבן עפר שמרביצין כדרך האורז, יפסד שלא

ח. הלכה בסוף כנ"ל האילנות, הוא,118)יפסידו כסוח
לא  תזמור, לא תרגם, ואונקלוס היוצאות. הנטיעות כריתת
האורז. יפסד לא כן בלא שגם כיון כן, לעשות ואסרו תכסח.
אסור  וזימור זימור, הוא שכיסוח שכיון מפרש, והאורֿשמח
להתירו. חכמים יכלו לא לכן האילנות, בשאר אף התורה מן

שם. ובהערות ב בהלכה למעלה וראה

.ÊË‰BL‡¯a119ÌÈˆÚ Ì„‡ ËwÏÓ :ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ¿«≈»»≈ƒ
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e‰„O CBzÓ ÌÈ·OÚÂ ÌÈ·‡Â120Òb‰ ÏhiL ‡e‰Â , «¬»ƒ«¬»ƒƒ»≈¿∆ƒ…««
Òb‰121ı¯‡‰ ˙BwÏ Ôek˙È ‡lL È„k ,122Ï·‡ ; ««¿≈∆…ƒ¿«≈¿«»»∆¬»

Òb ÔÈa ˜c ÔÈa ÏËB - B¯·Á ‰„OÓ123ea¯MÓ . ƒ¿≈¬≈≈≈«≈«ƒ∆«
Òb‰ Òb‰ :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙BwÏ ÔÈek˙nL ,‰¯·Ú È¯·BÚ¿≈¬≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ««««

e‰„OÓ Ì„‡ ÏhÏ e¯Ò‡ - ÔÈÏËB e‡124CBzÓ ‡l‡ , »¿ƒ»¿ƒ…»»ƒ»≈∆»ƒ
B¯·Á ‰„O125¯Ó‡È ‡lL ;‰·BËa ËwÏÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿≈¬≈¿∆…¿«≈¿»∆……«

,EÏ È˙ÈOÚ ·BË ‰nk ‰‡¯ :BÏE„O È˙Èw È¯‰L126. ¿≈«»»ƒƒ¿∆¬≈ƒ≈ƒ»¿

שם.119) בירושלמי יונה רבי וכפירוש מ"א, פ"ד שביעית
המשנה. בפירוש לצורך 120)וראה במלקט המדובר

והעשבים. האבנים הקטנים.121)העצים, הדקים, ולא
הלכה 122) למעלה כמפורש ואסור, שדהו את מסקל ונמצא

ולפיכך 123)ד. חבירו, שדה לנקות שיתכוין חשש שאין
הדק. גם ליטול הגס.124)מותר הגס בין 125)אפילו

בגס. אלא התירו לא הרדב"ז, ולדעת כנ"ל. גס, בין דק
שדהו.126) לנקות חבירו יבוא כן, לו יאמר שאם

.ÊÈ‰˙È‰127ËwÏÓ - e‰„O CB˙a ˙„ÓBÚ BzÓ‰a128 »¿»¿∆¿∆∆¿»≈¿«≈
‰ÈÙÏ ‡È·Óe129ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ BzÓ‰aL ;130Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»∆»∆¿∆¿««»»¿≈ƒ

Ïk‰ ËwÏÓ - B˙¯Èk ÌL ‰˙È‰131B˙¯ÈkL ;˜ÈÏ„Óe »¿»»ƒ»¿«≈«…«¿ƒ∆ƒ»
ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ132. ««»»

שם.127) להלן.128)ירושלמי וראה הגס. ובין הדק בין
ואףֿעל130ֿ)לאכילה.129) הארץ. לנקות מתכוין שאינו

מלאכה  אלא אינו שמסקל כיון – רישיה" "פסיק שהוא פי
"פסיק  אסרו לא ד), הלכה (למעלה בשביעית דרבנן
דבריהם  (הובאו והתרומתֿהדשן התוספות כדעת רישיה",

ה). ס"ק שיד, סימן הגס,131)במגןֿאברהם ובין הדק בין
מה,132)כנ"ל. אות כ סימן בפאתֿהשולחן וראה כנ"ל.

וברדב"ז.

.ÁÈıˆBw‰133¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈˆÚÏ ÌÈL B‡ ÔÏÈ‡ «≈ƒ»¿«ƒ¿≈ƒ¬≈∆À»
ÔL¯LÏ134‡Ï - ‰Ê „ˆa ‰Ê ¯˙È B‡ ‰LÏL ıv˜ . ¿»¿»ƒ≈¿»»≈∆¿«∆…

ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙Ó È¯‰L ,L¯LÈ135ÏÚÓ ıˆB˜ ‡l‡ ; ¿»≈∆¬≈¿«≈∆»»∆∆»≈≈«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ı¯‡a ÂÈL¯L ÁÈpÓe ,ı¯‡‰»»∆«ƒ«»»»»»∆«∆¿»ƒ¬ƒ

L¯LÏ ¯zÓ - B¯·Á ‰„OÓ Ï·‡ ;BlL CBzÓ136. ƒ∆¬»ƒ¿≈¬≈À»¿»≈

כביתֿהלל.133) ד, משנה השרשים.134)שם, עם לעקרן
הקרקע  ונמצאת האדמה, נהפכת שעלֿידיֿזה ואףֿעלֿפי
לא  בו, לזרוע דרך שאין כזה קטן במקום – לזריעה מוכנה
שמצד  הקודמת הלכה וראה לעצים. קוצץ שהוא כיון אסרו,

כאן. נאסר לא רישיה" מקום 135)"פסיק שהוא "מפני
להחזירם  אילנות עוקר כאילו ויהיה בו, לזרוע ומותקן גדול
המשנה). (פירוש הארץ" עבודת זה וכל הלבן, לשדה
למעלה  וראה לזריעה. לתקן שיתכוין חשש יש כלומר,

טז. וכאן 136)הלכה זה. בצד זה יותר, או שלשה אפילו
לך", עשיתי טובה כמה ראה לו, יאמר "שלא רבינו כתב לא
רוצה  חבירו אם ידוע לא שכאן טז, הלכה בסוף כמו

(רדב"ז). לו היא טובה ואם האילנות, בעקירת

.ËÈ˙Èfa Úw·Ó‰137ÌB˜Ó ‰tÁÈ ‡Ï - ÌÈˆÚ ÏhÏ «¿«≈«««ƒƒ…≈ƒ…¿«∆¿
‰„B·Ú ‡È‰L ÈtÓ ,¯ÙÚa Úewa‰138‰qÎÓ Ï·‡ . «ƒ«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¬»¬»¿«∆

L˜a B‡ ÌÈ·‡a139. «¬»ƒ¿«

ה.137) משנה שם הזית, מעץ ענפים כלומר,138)הכורת
האילן. משביח שעלֿידיֿזה האילן, שהרי 139)עבודת

דווקא, לאו וזית (רע"ב). ייבש שלא שומר כמושיב הוא
אבל  בעפר, יחפהו לא שקמה קורות "הקוצץ שנינו שהרי

רדב"ז. ועיין בקש". או באבנים הוא מכסה

.Î·pÊÓ‰140ıˆB˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜ ıˆBw‰Â ÌÈÙ‚a «¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈»ƒ¬≈∆≈
Bk¯„k141.‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎ·e ‰¯‚n·e Ïbn·e Ìc¯˜a ¿«¿«À¿…««»«¿≈»¿»«∆ƒ¿∆

ולא 140) עקיבא כרבי ו, משנה שם הענפים. מן קצת הכורת
הגלילי. יוסי וזה 141)כרבי בכרתו, שינוי צריך "שאין

דומה  הזינוב ואין המשנה), (פירוש לזמור" נתכוין כשלא
ואילו  הגזע. ראש חותך שהזומר התורה, מן האסור לזימור
(תפארת  מדרבנן אלא אסור ואינו הצד מן חותך מזנב,
רישיה", "פסיק בו נאסר לא ולפיכך ל). אות שם ישראל
שמא  במזנב, חשש שאין וכנראה .129 הערה למעלה ראה
במלקט  שאסרו כדרך כאן, אסרו לא ולכן לומר, יתכוין

טז. בהלכה למעלה שדהו מתוך ואבנים עצים

.‡ÎÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡142˙Ïe˙a143‰Ó˜L144˙ÈÚÈ·Ma ≈¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ
d˙ˆÈˆwL ÈtÓ ,ÌÈM‰ ¯‡La ÔÈˆˆBwL C¯„k¿∆∆∆¿ƒƒ¿»«»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

Ïc‚z BÊ ‰ˆÈˆ˜aL ,ÔÏÈ‡ ˙„B·ÚÛÈÒB˙Â145Ì‡Â . ¬«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
d˙„B·Ú C¯„k ‡lL d˙B‡ ıˆB˜ - ‰ÈˆÚÏ CÈ¯ˆ146. »ƒ¿≈∆»≈»∆…¿∆∆¬»»

ה.142) משנה (תוספתא 143)שם, מימיה" נקצצה "שלא
שם). כפשוטה בתוספתא וראה טו, הלכה פ"ג שם

המשנה).144) (פירוש התאנים" ממיני "מין
הזמיר 145) כמו לרוב, בעתו פריו ויתן כחו "שיתחזק

להלכה  ובהערות ראשונה", ב"משנה וראה (שם). לכרמים"
וב  הסמוכה.ב, רבינו 146)הלכה ודעת יהודה. כרבי שם,

חכמים  דברי לפרש אלא לחלוק יהודה רבי בא שלא היא,
(כסףֿמשנה).

.·Î„ˆÈk147?dˆˆB˜148ı¯‡‰ ÌÚÓ149‰ÏÚÓÏ B‡ ≈«¿»≈ƒ»»∆¿«¿»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ150ÔÏÈ‡ .151ÁLÙpL152ÔÈ¯LB˜ - ≈¬»»¿»ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÚiL ‡Ï ;˙ÈÚÈ·Ma B˙B‡153ÛÈÒBÈ ‡lL ‡l‡ ,154. «¿ƒƒ…∆«¬∆∆»∆…ƒ

שם.147) כנ"ל.148)משנה עבודתה, כדרך שלא כלומר,
לקרקע.149) (מן 150)סמוך ואילך מכאן פ: בתרא בבבא

עלויי  ולאו לה, קשי מקשי לא טפחים), עשרה עד הקרקע
– לו מועיל אינו ספק לאילן, מועיל ספק (כלומר, לה מעלי
(כיון  לה קשי דודאי מידי עבדינן שביעית גבי שם), תוספות
מן  היא אילנות בשאר שזמירה דאורייתא, ספק שהוא
עשרה  בתוך קוצץ אינו ולכן ב, בהלכה כנ"ל התורה,
אףֿעלֿפי  טפחים, עשרה בתוך לקצוץ התירו ולא טפחים)".
שהדבר  שכיון לאילן, להועיל ולא לעצים מתכוין שהוא
טז. בהלכה כנ"ל לכך, להתכוין יבא לאילן מועיל

ו.151) משנה (שמואלֿא 152)שם, וישסף תרגום "נבקע.
המשנה). (פירוש ופשח" לג), ויהיה 153)טו, "שיתחבר

אילנא". "לאברויי זהו ואז כלומר, (שם). ונקשר" נדבק
אילנא".154) "לאוקומי זה והרי (שם). "להבקע"
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וכמה  בשדהו. אשפה לעשות מותר מאימתי בשביעית.
צאן  של הסוהר מן זבל להוציא הותר אם האשפה. שיעור
מחצב  אדם יפתח אם בתוכו. דיר עשה ואם שדהו. לתוך

עשרה  גבוה אבנים גדר ממנו פינה ואם שדהו. ואם לתוך .
גדר. לבנות אסור ואם בעפר. סוגה שהיא פרצה ויעפר ימלא

.‡‡ÈˆBÈ ‡Ï2B¯ˆÁÓ ÌÈÏ·Ê Ì„‡3e‰„O CB˙a ÔzÈÂ4 …ƒ»»¿»ƒ≈¬≈¿ƒ≈¿»≈
e‰„O ÏaÊÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·La5‰ÙÈ ‰È‰zL ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»≈∆ƒ¿∆»»

‰ÚÈ¯ÊÏ6‡ÈˆB‰ Ì‡Â .7‰tL‡ epnÓ „ÈÓÚ‰Â8- ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿∆¡ƒƒ∆«¿»
¯zÓ9‰OÚÈ ‡ÏÂ .10¯·ÚiL „Ú e‰„O CB˙a ‰tL‡ À»¿…«¬∆«¿»¿»≈«∆«¬…

Ba ÔÈÏaÊnL ÔÓÊ11ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ12‡e‰Â , ¿«∆¿«¿ƒ«¬«»»∆¿
¯L˜iMÓ13˜B˙n‰14‰OÚÈ ‡ÏÂ .15‰˙eÁt ‰tL‡ ƒ∆ƒ¿…«»¿…«¬∆«¿»¿»

‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰‡nÓ16˙¯k ‰È‰zL È„k ,Ï·Ê ÏL ƒ≈»«¬ƒƒ¿»∆∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆
‰tL‡ ‡È‰L17‰ˆ¯È Ì‡Â .18ÛÈÒB‰Ï19ÛÈÒBÓ -20. ∆ƒ«¿»¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ

BÏ ‰È‰21ËÚeÓ ¯·„22CÏB‰Â ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ -23‡ÏÂ . »»»»»ƒ»»¿≈¿…
‰OÚÈ24˙BztL‡ LÏMÓ ¯˙È ‰‡Ò ˙Èa ÏÎa25. «¬∆¿»≈¿»»≈ƒ»«¿«

מ"א.2) פ"ג בכדי 3)שביעית שאין מעט, מעט אפילו
להלן. וראה לזבל. כדי אחת בפעם מוציא שהוא הכמות

אחת.4) בערימה ולא מקומות, בכמה וזיבול 5)כלומר,
ה"ד. בפ"א כנ"ל מדרבנן, אסור במוצאי 6)בשביעית

הזבל.7)שביעית. כדי 8)את שדהו בתוך מקום שייחד
הזבל. את לזבל 9)לאסוף מתכוון שאינו הדבר שניכר

שם). (משנה, שם.10)עכשיו שנים.11)משנה, בשאר
אין 12) כך שלשם לזריעה. יפה השדה שתהיה כלומר,

אף  תמיד, עושים אשפתות אבל ידוע. זמן עד אלא מזבלין
שמזבלין  הזמן שעבר שכיון דבר, של וטעמו מזבלין. כשאין
הבאה. לשנה אשפה כעושה אלא כמזבל נראה אינו בו,

יוסי 13) ש"רבי יהודה, ורבי מאיר רבי נגד יוסי כרבי שם,
(רדב"ז). עמו" נימוקו המתוק,14)- : שם ב'ירושלמי'

כמו  מר, שהוא אףֿעלֿפי מתוק ונקרא מר, פרי (הוא פקועה
משיקשור, וכו', המשנה), פירוש - סגיֿנהור לעיור שיקראו

קשרים. קשרים מ"ב.15)משיעשה שם:16)שם,
פירוש  - הזבל בו שנושאין הכלי (הוא משפלות  "עשר
שהוא  כור, חצי הוא (=לתך לתך לתך של המשנה)
לתכים  ועשרה סאה), שלשים הכור (שהרי סאה חמשֿעשרה

סאה). וחמשים מאה את 17)הם עתה לזבל כדי ולא
ממאה 19)שם.18)השדה. יותר שתהיה האשפה על

סאה. ניכר 20)וחמשים יותר, גדולה שהאשפה מה שכל
מתכוון. שדהו לזבל ולא אשפה, של אוצר שעושה יותר

עזריה.21) בן אלעזר כרבי ולא כחכמים מ"ג, סוף שם,
מועט 22) זבל שביעית מערב שדהו בתוך לו שהיה כלומר,

הפירוש  לפי שם ב'ירושלמי' הוא וכן המשנה, (פירוש
יאמר 23)הראשון). שמא חשש ואין (שם). מעט" "מעט

לו  היה שכבר כיון מתכוון, הוא הארץ שלעבודת הרואה
להוציא  להתחיל אבל שביעית, מערב בשדה זבל מעט

אסור. - מעט מעט כחכמים 24)בשביעת מ"ב, סוף שם,
שמעון. כרבי לזבל 25)ולא כרוצה נראה הוא שאז

על  הזבל פיזר ולא באשפתות שאסף אףֿעלֿפי בשביעית,
- האשפתות מן שלפחות רבינו, מדברי ונראה השדה. פני
פ"ב, שם ובתוספתא ראשונה', ב'משנה וראה מותר.

.508 עמוד כפשוטה' וב'תוספתא

.·‰ˆB¯‰Â26˙BztL‡ LÏL LÏL e‰„O Ïk ˙BOÚÏ ¿»∆«¬»»≈»»«¿«
‰OBÚ - ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï27‰ˆB¯‰Â .28BÏ·Ê ˙BOÚÏ ¿≈¿»∆¿»∆«¬ƒ¿

¯ˆB‡29‰OBÚ -30. »∆

מ"ג.26) כל 27)שם, את הרואה יאמר שמא חושש ואינו
וראה  כן. עושה הוא אותה שלזבל אשפתות, מלאה שדהו

שם. אחת 29)שם.28)ב'ירושלמי' אשפה כלומר,
אחת  כל סאה ק"נ בנות אשפתות מג' יותר ובה גדולה,

כשם 30)(רע"ב). אחת אשפה כמות על שמוסיפין
הקודמת), (בהלכה אשפתות שלש כמות על שמוסיפין
אשפתות. שלש על נוספת אשפה מוסיפין שאין אףֿעלֿפי

.‚‰È‰31ÚÏq‰ ÏÚ Ï·f‰ „ÈÓÚÓ32˜ÈÓÚ‰L B‡ , »»«¬ƒ«∆∆««∆«∆∆¡ƒ
ÌÈ¯Ú‰Â ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡a33ÏÚ ‰aL B‡ ,Ï·f‰ »»∆¿»¿»ƒ¿∆¡ƒ«∆∆∆»»«

d·b ı¯‡‰34CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ï·f‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰Â ‰LÏL »»∆…«¿»¿∆¡ƒ»»«∆∆≈»ƒ
˙BztL‡ ‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ .¯eÚL35˙Èa CB˙Ï ƒ¬ƒ»»≈«»«¿«¿≈

˙BpË˜ ÔÈa ˙BÏB„b ÔÈa ,‰‡Ò36¯·c‰ È¯‰L .¯zÓ - ¿»≈¿≈¿«À»∆¬≈«»»
Ï·f‰ ˙ÒÈÎÏ ‡l‡ ,ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ ÔÈ‡L ¯k37. ƒ»∆≈»«¬«»»∆∆»ƒ¿ƒ««∆∆

אשפתות 31) מג' יותר (כלומר, מכאן "יתר שם: במשנה
עד  אוסרין וחכמים שמעון. רבי דברי מותר, סאה) לבית
"היה  : שם ולהלן שלשה". שיגביה עד או שלשה, שיעמיק
עזריה  בן אלעזר רבי והולך. עליו מוסיף מועט, דבר לו
שיתן  עד או שלשה שיגביה עד או שלשה שיעמיק עד אוסר
לתת  יכול הנ"ל, לחכמים שאף רבינו וסובר הסלע". על
סוף  שם ב'ירושלמי' הוא וכן (כסףֿמשנה). הסלע על הזבל
צרורות  או סיד (בשדה) שם לו היה שאם מודים הכל ה"ב:

השולחן'). ('פאת מותר - גפסוס אבנים אףֿעלֿפי 32)או
זה  שאין הדבר שניכר כיון טפחים, ג' גבוהה שאינה
וב'תוספות  משנה' ב'כסף וראה כדלהלן. הארץ, לעבודת

הגליון).33)יוםֿטוב'. על (הגהה ערימה עשהו
וראה 35)טפחים.34) סאה. לבית משלש יותר כלומר,

ה"א. בסוף וחמשים 36)למעלה ממאה פחותות כלומר,
הוא  וכן שם. למעלה וראה אחת. באשפה זבל של סאה
שרבי  כלומר, האשפלות. מן בפוחת כאן שם: ב'ירושלמי'
לאשפה  זבל סאה וחמשים ממאה לפחות גם מתיר שמעון
('פאת  הגביה או העמיק אלאֿאםֿכן אוסרים, וחכמים אחת.

לאחר 37)השולחן'). בו להשתמש כדי הזבל, לאסיפת
המשנה. בפירוש וראה שביעית.

.„¯zÓ38¯‰q‰ ÔÓ Ï·Ê ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡Ï39Ô‡ˆ ÏL À»¿»»¿ƒ∆∆ƒ«««∆…
Ï·Ê ÈÒÈÎÓ Ïk C¯„k ,e‰„O CB˙Ï Ô˙BÂ40. ¿≈¿»≈¿∆∆»«¿ƒ≈∆∆

‰OBÚ‰Â41¯È„42e‰OÚÈ ‡Ï - ˙ÈÚÈ·Ma e‰„O CB˙a ¿»∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ…«¬≈
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È43,BÎB˙Ï Ô‡v‰ ÒÈÎÈÂ , »≈«≈»«ƒ¿«¿ƒ«…¿

ÈÙcÓ „Á‡ ÔÙc ÁÈpÓ - ¯Èc‰ Ïk ˙‡ eÏaÊiLÎe¿∆¿«¿∆»«ƒ«ƒ«…∆∆»ƒ»¿≈
Bcˆa ¯Á‡ ¯È„ ‰OBÚÂ ,¯Èc‰44CB˙a ÏaÊÓ ‡ˆÓ . «ƒ¿∆ƒ«≈¿ƒƒ¿»¿«≈¿

ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa e‰„O45. »≈≈«¿««¿ƒ

בסוף,38) זו פיסקא כתובה שם ובמשנה מ"ד. סוף שם,
ושלאחריה. זו בהלכה כאן רבינו שכתב מה כל לאחר
עצמו, בפני דבר שהיא להדגיש כדי זו פיסקא רבינו והקדים

למ  שנאמר למה קשור ב'כסף ואינו וראה הימנה. עלה
מז. בהערה ולהלן ששם 39)משנה', צאן, גדרות "הוא
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מלשון  הוא כי ויתכן המשנה). (פירוש הצאן" יאספו
('מלאכת  ובמכלאות בגדרות כלואים שהצאן "ביתֿסוהר",

האשפתות,40)שלמה'). בעשיית שהתנה מה "כפי
ממאה  פחות (=לא ושיעורם" סאה), לבית (שלש במניינם
המשנה). פירוש - ה"א כנ"ל אשפה, לכל זבל סאה וחמשים
ביתו  מתוך זבל שמוציא אלא השמיענו לא בה"א ולמעלה
ואינו  הנקיון מחמת הזבל מן אותם לפנות שדרכו חצירו, או
מגדרות  אף שמוציא נתחדש וכאן שדהו, כמזבל נראה
ו'תוספתא  ראשונה' ('משנה העין למראית חשש ואין הצאן,

.(53 הערה 509 עמוד שם:42)שם.41)כפשוטה'
ו"דיר", בתוכו, כלואים כשהצאן הוא ש"סהר" וכנראה סהר.

בתוכו. אינם חמשים 43)כשעדיין על אמה מאה הוא
שדהו  לזבל כי הרואים יחשדוהו יותר, עושהו ואם אמה.

כן. השני 44)עשה לצדו הדפנות שלש את מעביר כלומר,
הראשון. כדוגמת חדש דיר שם ובונה הרביעי, הדופן של

המשנה. בפירוש כרבן 45)וראה ולא כחכמים שם,
גמליאל. בן שמעון

.‰‰˙È‰46¯iLÓ - ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa e‰„O Ïk »¿»»»≈≈«¿««¿ƒ¿«≈
˙ˆ˜Ó ‰pnÓ47Ïk‰ eÚ„iL È„k ;ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ , ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ¿≈∆≈¿«…

Ïk ‰Ê ÏaÊ :e¯Ó‡È ‡ÏÂ ,‰¯icÂ da eÏÈË‰ Ô‡v‰L∆«…≈ƒ»¿ƒ«¿»¿……¿ƒ≈∆»
˙ÈÚÈ·Ma e‰„O48. »≈«¿ƒƒ

שם.46) מבית 47)משנה, קטן הדיר את שעושה כלומר,
המשנה. בפירוש וראה היה 48)סאתיים. שאם כלומר,

וב'ירושלמי' כלום. ממנה משייר היה לא בידיים, מזבלה
שנדיירה  וכו', שדה מ"ב): (פ"ד תנינן "תמן ה"ג): (שם
ומדוע  (כלומר, שביעית למוצאי תזרע לא (=שנזדבלה),
כיני  יונה, רבי אמר כנ"ל), דיר, לעשות כאן לו התירו
בית  סהר עושה שדהו בתוך צאן להעמיד הרוצה מתינתין,
את  מעמיד אלא בידיים מזבל אינו כאן כלומר, סאתיים".
תזרע  שלא קנסוהו לא ולכן השדה, את מזבלים והם הצאן
את  שזבל מדובר שם במשנה אבל שביעית, במוצאי השדה
קנסוהו  ולכן הי"ג, בפ"א רבינו שכתב כמו בידיו, השדה
את  ומפרשים חולקים והר"ש והראב"ד יוםֿטוב'). ('תוספות
צאן  של הסהר מן זבל להוציא שאסור הנ"ל, ה'ירושלמי'
בתוך  דיר לעשות אסור וכן בה"א, כנזכר אשפתות, ולעשות
ואם  הנ"ל), רבינו (כדעת במקומו הזבל את ולהשאיר השדה
כנ"ל. קנס משום שביעית, במוצאי שדהו תזרע לא כן, עשה
להעמיד  הרוצה מתניתין, "כיני ב'ירושלמי': שאמרו ומה
לחלוב  צאנו שם להעמיד פירושו וכו'", שדהו בתוך צאן
ועושה  לשדה מוציאו זבל הסהר וכשיתמלא ולגזוז,
מ"ג: בסוף שם שאמרו מה זה, ולפי בה"א. כמו אשפתות,
זה  אין המזבלין, כדרך שדהו לתוך ונותן הסהר מן ומוציא
הזבל  שנוטל שלמעלה, למה המשך אלא עצמו, בפני דבר
ממנו  ועושה הצאן, את בו וגזזו שחלבו המקום מן
לדעת  נוטים הט"ו, פ"ב שם התוספתא ודברי אשפתות.

שם. כפשוטה' ב'תוספתא וראה רבינו.

.ÂÁzÙÈ ‡Ï49·ˆÁÓ Ì„‡50‰lÁza51e‰„O CB˙Ï52 …ƒ¿«»»«¬≈«¿ƒ»¿»≈
¯ÈÒiL ,Ôek˙ e‰„O Ôw˙Ï :e¯Ó‡È ‡nL ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆»…¿¿«≈»≈ƒ¿«≈∆»ƒ

ÚÏq‰ ‰pnÓ53ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .54ÏvÙe ,˙ÈÚÈ·L Ì„wÓ ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¿ƒƒ…∆¿ƒƒƒ≈
‰pnÓ55LÏL Úea¯a ÌÈ·‡ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L56ÏÚ ƒ∆»∆«¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«»«

‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ô‰Ó Ô·‡ Ïk ,LÏL Ìe¯ ÏÚ LÏL»«»»∆∆≈∆«»««»
¯wÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ ‰n‡ Ìe¯a¿«»¿ƒ¬≈∆À»¿«≈

epnÓ57‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈ·Ma58. ƒ∆«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆

ה"א.49) שם ותוספתא מ"ה, בתוך 50)שם, "מקום
המשנה). (פירוש האבנים" ממנו יחצוב שדהו,

בחציבה.51) מתחיל הוא בשביעית, שעתה כלומר,
כיון 52) בשביעית, בתחילה מחצב עושה חבירו בשדה אבל

למעלה  וראה ראשונה'). ('משנה יאמרו" "שמא חשש שאין
ה"ח. סוף ולהלן הט"זֿיח, לארץ 53)בפ"א יפה "שהוא

המשנה). (פירוש הסלע" ממנו שם 54)כשמסיר הוא כן
משנתנו. על אף עולה וזה מ"ו, הפריד 55)בסוף כלומר,

כח. ל, בראשית ראה הסלע, לחצב 57)אמות.56)מן
הסלע. נראה 58)מן שביעית, מערב שהתחיל שכיון

לא  אם זה וכל שדהו. את לייפות ולא לאבנים, צריך שהוא
("אףֿעלֿפי  אסור - נתכוון אם אבל שדהו, לתקן נתכוון
ברדב"ז  וראה המשנה). פירוש - כוונתו" יודע הרואה שאין

כפשוטה'. וב'תוספתא ה"ד, שם וב'ירושלמי'

.Ê¯„b59B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·‚a LiL ÌÈ·‡ ÏL »≈∆¬»ƒ∆≈¿»¿¬»»¿»ƒ
ÂÈ·‡ Ïk ÏhÏ ‰ˆ¯Â ,¯˙È60ÌÈ·‡ ¯OÚ Ba eÈ‰ Ì‡ : »≈¿»»ƒ…»¬»»ƒ»∆∆¬»ƒ

ÌÈL ÈBOÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ,¯˙È B‡61BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ »≈»««≈∆«¿«ƒ¿ƒ
‡e‰ ÌÈ·‡‰ C¯ˆlL Ú„BÈ ‰‡B¯‰L ;ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈∆»∆≈«∆¿…∆»¬»ƒ

ÏËB62‰È‰ .63‰¯OÚÓ ˙BÁt64˙BÁt eÈ‰L B‡ , ≈»»»≈¬»»∆»»
ÌÈL ÈBOnÓ ˙BpË˜ ÂÈ·‡ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ·‡ ¯OÚÓ≈∆∆¬»ƒ∆»¬»»¿«ƒ«¿«ƒ

ı¯‡Ï CeÓÒ ÁÙË ÁÈpiL „Ú ÏËB -65. ≈«∆«ƒ«∆«»»»∆

פ"ג.59) שם ותוספתא מ"ו. הקטנות,60)שם, גם היינו
אבני  אותן ליטול אלא התירו לא הכתף, באבני הי"ב ולהלן
אין  וגם יוםֿטוב'). ('תוספות התירו לא הקטנות אבל הכתף,
ומדובר  להלן). (ראה לארץ הסמוך טפח להניח צורך
'משנה  ר"ש, (ועי' ה"ח להלן ראה שדהו, לתקן כשנתכוון

כפשוטה'). ו'תוספתא בני 61)ראשונה' שני משוי כלומר,
כזה,62)אדם. ובמשא אבנים של כזה במספר ודוקא

כן, לעשות לו מותר ולכן לבנין. שמשתמשים אפשר
מוצאי  שלצורך כיון שדהו, לייפות מתכוון שהוא אףֿעלֿפי

זאת. עושה הוא שביעית) לצורך (ולא גובה 63)שביעית
שאינו 65)טפחים.64)הגדר. הרואה, שידע כדי

את  נוטל היה לכך, מתכוון היה שאם שדהו, לנקות מתכוון
טפח. משייר היה ולא האבנים כל

.Á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na66Ôek˙pLa67Ôw˙Ï «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈¿«≈
e‰„O68ÏÈÁ˙‰L (B‡) ,69Ì‡ Ï·‡ ;˙ÈÚÈ·Ma ÏhÏ »≈∆ƒ¿ƒƒ…«¿ƒƒ¬»ƒ

e‰„O Ôw˙Ï Ôek˙ ‡Ï70Ì„wÓ ÏÈÁ˙‰L B‡ , …ƒ¿«≈¿«≈»≈∆ƒ¿ƒƒ…∆
˙ÈÚÈ·L71‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈ·Ma ÏËB -72ÏkÓ ¿ƒƒ≈«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»
ÌB˜Ó73ÌÓB‚Â74ı¯‡Ï „Ú75ÔÎÂ .76ÏËB ‰È‰ Ì‡ »¿≈«»»∆¿≈ƒ»»≈

ÔÏa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ‰„OÓ77„Ú ÌÓB‚ - ƒ¿≈¬≈««ƒ∆«¿»≈«
ı¯‡Ï78. »»∆

כנ"ל.66) לארץ, סמוך טפח להניח תוספתא 67)שצריך
שם) ב'ירושלמי' כמותו, הורה יוסי (שרבי יהודה כרבי שם,

כרשב"ג. כנ"ל.68)ולא שביעית, מוצאי לצורך
וצ"ל 69) ליתא), "או" (ותיבת "שהתחיל" רומי: בדפוס
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ריעותות: שתי כשישנן אלא אסרו לא כן, ואם "והתחיל".
וראה  בשביעית. ליטול התחיל וגם שדהו, לייפות נתכוון גם

שם. ראשונה' ליטול 70)ב'משנה שהתחיל אףֿעלֿפי
שלא  מעשיו, מתוך ניכרת כשמחשבתו ומדובר בשביעית.
עליו  מוכיח ובניינו בנין, לו שיש כגון שדהו, לייפות נתכוון

כפשוטה'. ב'תוספתא וראה אףֿעלֿפי 71)(רדב"ז).
ה"ב) (פ"ב ב'ירושלמי' וראה כנ"ל. שדהו, לייפות שמתכוון
ה"י. להלן וראה תלושות. באבנים אלא התירו שלא שנראה

קטנות.72) אבנים אפילו שאינו 73)כלומר, מגדר אפילו
טפחים. עשרה רוקח'.74)גבוה 'מעשה בכת"י הוא כן

"גוהם" ובס"א: "גודר". רומי: ובדפוס נוטל. ופירושו:
רוקח'). טפח.75)('מעשה להשאיר משנה,76)בלי

(רדב"ז).77)שם. הי"ב סוף להלן כיון 78)ראה
נוטל, הוא אבנים שלצורך יודע אבנים, נוטל אותו שהרואה
ובהתחיל  ה"ו. לתחילת בהערות וראה הקרקע. לייפות ולא
כיון  שדהו, לתקן במתכוון אפילו אסרו לא שביעית מערב

הקרקע. מן תלושות שהן

.Ë·‡ÌÈ79‰L¯Án‰ Ô˙B‡ ÚÊÚÊzL ˙BÈe‡¯L80B‡ , ¬»ƒ∆¿∆¿«¬≈»««¬≈»
˙BqÎÓ eÈ‰L81elb˙Â82ÏL ÌÈzL Ô‰a LÈ Ì‡ : ∆»¿À¿ƒ¿«ƒ≈»∆¿«ƒ∆

ÌÈL ÌÈL ÈBOÓ83Ô˙B‡ ÏhÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -84eÈ‰ ; «¿«ƒ¿«ƒ¬≈∆À»ƒ…»»
eÏËpÈ ‡Ï - ‰fÓ ˙BpË˜85. ¿«ƒ∆…ƒ»¿

וכו'.79) המחרישה, שזעזעתן אבנים מ"ז: שם,
אלא  המחרישה, בשזעזעתן דבר סוף לא וב'ירושלמי':

לזעזען. עתידה מחרישה שאינן 80)אפילו כלומר,
היה  אסור היטב, מחוברות היו אם אבל לגמרי. מחוברות

הסמוכה. כבהלכה קיימות.81)לסקלן, שהן ידע שלא
המחרישה.82) אותן שתזעזע ראויות שאינן ואףֿעלֿפי
אדם,83) בני משוי מהן אחת בכל שיש אבנים שתי כלומר,

לבניין. ראויות הן שתי 84)ואז אותן אגב כולן את
ואינו  נוטל, הוא האבנים שלצורך יודע שהרואה האבנים,
עשר  שתהיינה הזקיקו לא וכאן שדהו. לייפות מתכוון
הנזכר  אבנים של בגדר כמו שנים, שנים משוי של אבנים
של  בגדר אבל בשדהו, מפוזרות האבנים שכאן כיון בה"ז,
גדולה  העין מראית אחד, במקום מרוכזות שהן אבנים
הוא  ולא בשדה מעצמן מונחות האבנים שכאן ועוד, ביותר.
הגדר, את בנה שהוא אבנים, של בגדר אבל שם. הניחן
הוא  שדהו שלצורך הרואה יאמר אותו, מפנה הוא ועתה

טו). אות כא סי' השולחן' ('פאת כן לא 85)עושה וכאן
מדובר  שהרי לארץ, סמוך טפח שיניח באופן להתיר שייך
בגדר. או בגל ולא לקרקע, ומחוברות מפוזרות באבנים
ליטלן  מותר יהיה כאן שאף ומסתבר הסמוכה. בהלכה וראה
וראה  ח. ו, בהלכות כמו שביעית, מלפני ליטול התחיל אם

כפשוטה'. וב'תוספתא ה"ד, פ"ג שם בתוספתא

.ÈÏwÒÓ‰86e‰„O87CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ˙ÈÚÈ·Ma «¿«≈»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ
ÌÈ·‡Ï88˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB -89˙BÚ‚Bp‰ ˙‡ ÁÈpÓe »¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆«¿
ı¯‡a90¯b¯b e‰„Oa BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .91˙B¯B¯ˆ ÏL »»∆¿≈ƒ»»¿»≈«¿«∆¿

˙‡ ÁÈpÓe ˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB - ÌÈ·‡ ÏL Ï‚ B‡«∆¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆
ı¯‡a ˙BÚ‚Bp‰92Ô‰ÈzÁz LÈ Ì‡Â .93- L˜ B‡ ÚÏÒ «¿»»∆¿ƒ≈«¿≈∆∆««

Ôlk ˙‡ ÏhÈ94. ƒ…∆À»

שם.86) בסוף 87)משנה, כנ"ל מותר, חבירו שדה אבל
אסור 88)ה"ח. שדהו, לייפות מתכוון הוא אם אבל

(רדב"ז). כן התלושות.89)לעשות האבנים את כלומר,
ה"ב).90) פ"ב שם ('ירושלמי' לקרקע המחוברות כלומר,

ה"ד. פ"א למעלה (פירוש 91)וראה גל והוא שם. משנה,
למעלה.92)המשנה). כמבואר במחוברות, כאן אף

הצרורות.93) או האבנים שלצורך 94)תחת ניכר שהדבר
הקש, את אף נוטל היה כן, שאלמלא נוטל, הוא האבנים

הסלע. את ועוקר

.‡È‡lÓÈ ‡Ï95¯ÙÚ ‡Èb Ì„‡96,¯ÙÚa epw˙È B‡ …¿«≈»»«¿»»¿«¿∆¿»»
ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙nL ÈtÓ97ıÈÁ ‡e‰ ‰OBÚ Ï·‡ .98 ƒ¿≈∆¿«≈∆»»∆¬»∆«ƒ

‡Èb‰ Èt ÏÚ99B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎiL Ô·‡ ÏÎÂ , «¿≈««¿¿»∆∆∆»ƒ¿…∆»
‡Èb‰ ˙ÙO ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â dÏhÏÂ100BÊ È¯‰ - ¿ƒ¿»¿≈«¿«««¿¬≈

ÏËpz101. ƒ»≈

ערב 95) הגאיות פי על מדריגות בונין "אין במ"ח: שם
על  (מדריגות הוא בונה אבל ה"י), פ"ג (להלן וכו' שביעית
שהוא  מפני הגשמים, משיפסקו בשביעית הגאיות) פי
הוא  עושה אבל בעפר, יסמוך ולא שביעית. למוצאי מתקנן
זו  הרי וליטלה, ידו את לפשוט יכול שהוא אבן כל חייץ.
יסמוך  "ולא שם: שאמרו שמה היא, רבינו ודעת תנטל".
פיהן, שעל במדריגות ולא עצמן, בגאיות היינו וכו'" בעפר
זה, על חולק והראב"ד שם. המשנה בפירוש כתב וכן

במדריגות. הגומות.96)ופירשה את להשוות כדי
בשביעית.97) אסורה הארץ מחיצה.98)ועבודת
המשנה).99) (פירוש השדה" מכל הגיא אותו "להבדיל

כנ"ל.100) לשדה, הגיא אפשר 101)בין שלא "ומה
מפני  לקחתם, לו מותר אינו בגיא, שירד עד לקחתם
[נ]אמר  אותם, לקחת עצמו ישלשל או יורד אותו שכשנראה

שם). המשנה (פירוש נתכוון" שדהו לתקן שהוא

.·ÈÛ˙k È·‡102Ì‰Â ,103ÏÚ LÏL ÌÈzL ˙BÏhp‰ «¿≈»≈¿≈«ƒ»¿«ƒ»«
ÌB˜Ó ÏkÓ Ô‡È·‰Ï ¯zÓ - Û˙k‰104‰„OÓ ÔÈa , «»≈À»«¬ƒ»ƒ»»≈ƒ¿≈

B¯·Á105e‰„OÓ ÔÈa106ÔÏaw‰ ÔÎÂ .107ÏkÓ ‡È·Ó ¬≈≈ƒ»≈¿≈««¿»≈ƒƒ»
[˙BpË˜] ˙BÏB„b ÌÈ·‡ elÙ‡Â ÌB˜Ó108‰„OÓ ÔÈa , »«¬ƒ¬»ƒ¿¿«≈ƒ»∆

dÏawL109.dÏa˜ ‡lL ‰„OÓ ÔÈa ∆ƒ¿»≈ƒ»∆∆…ƒ¿»

מ"ט.102) מאיר.103)שם, כרבי ולא יוסי כרבי שם,
שם.104) שם.105)משנה, שהרואה 106)'ירושלמי',

ולייפות  לסקל כדי ולא נוטל, הוא האבנים שלצורך יודע
על  ג' מב' יותר וניטלות קטנות הן אם אבל שדהו. את
כנ"ל  חבירו, משדה רק אלא משדהו, להביאן אסור - הכתף

ה"ח. לעבוד 107)בסוף הארץ שוכר הוא "וקבלן שם.
המשנה). (פירוש (גליון 108)אותה" להיות צריך כן

('מעשה  מג"ע ובדפוס רומי בדפוס הוא וכן הרמב"ם).
ראב"ד. ועי' קורקוס, בר"י הוא וכן "כדין 109)רוקח'),

אין  שהרי שם), המשנה, (פירוש חבירו" של מתוך מביא
ראב"ד. ועי' בתוכה. אריס אלא הוא ואין שלו, השדה

.‚È‰ˆ¯t110‰‚eÒ ‡È‰L111˙ÏLÎÓ dÈ‡ Ì‡ :¯ÙÚa ƒ¿»∆ƒ»¿»»ƒ≈»«¿∆∆
d˙B·Ï ¯eÒ‡ - ÌÈa¯‰ ˙‡112˙ÏLÎÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ∆»«ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿»«¿∆∆
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‰Áe˙t ‡l‡ ¯ÙÚa ‰‚eÒ ‰˙È‰ ‡lL B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙‡∆»«ƒ∆…»¿»»¿»»∆»¿»
d˙B·Ï ¯zÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï113. ƒ¿»«ƒÀ»ƒ¿»

ופירושו:110) ה"ד. פ"א קטן ומועד ה"ז, שם 'ירושלמי'
הרבים. רשות לבין שבינו בגדר מלשון 111)פרצה

באבנים, ולא בעפר, וסתומה גדורה היתה כלומר, "סייג",
להיות. שצריך לזורעה 112)כדרך כדי אומר: שהרואה

הסמוכה) (בהלכה שהתירו ומה הפרצה. את סותם הוא
למראית  חששו ולא הרבים, רשות לבין בינו גדר לבנות
זה  אין הרבים, לרשות סמוך לזרוע דרך שאין כיון העין,
שפרצתו  כאן אבל הרבים, לרשות פתוחה כששדהו אלא
לו  היה לא שדהו, לזרוע רוצה הוא אלמלא בעפר, מסוייגת

בהערות. להלן וראה שהוא 113)לגודרה. יודע שהרואה
של  מכשול שבמקום (או הרבים מן מכשול למנוע כדי בונה
פרצתו  לסתום כדי או העין), למראית חששו לא רבים
ב: ו, קטן במועד ששנו ממה השיג והראב"ד הפתוחה.
אם  בין חילקו ולא כדרכו. הפרצה) (את בונה ובשביעית
זה  ואין מכשלת. אינה אם ובין הרבים את הפרצה מכשלת
את  העמידו שם ב'ירושלמי' שהרי רבינו, לדעת קשה
ב'פאת  וראה הרבים. את מכשלת כשהפרצה המשנה

יט. אות כא סי' השולחן'

.„ÈBÏ ¯eÒ‡114e‰„O ÔÈa ˙ÈÚÈ·Ma ¯„b ˙B·Ï »ƒ¿»≈«¿ƒƒ≈»≈
B¯·Á ‰„OÏ115‰Ba Ï·‡ ;116BÈa ¯„‚117˙eL¯ ÔÈ·e ƒ¿≈¬≈¬»∆»≈≈≈¿

ÌÈa¯‰118ÚÏq‰ „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï ¯zÓe ,119˙‡ ‡ÈˆBÓe . »«ƒÀ»¿«¬ƒ««∆«ƒ∆
e‰„O CB˙a B¯·BˆÂ ¯ÙÚ‰120ÔÈ„ÈÓÚÓ Ïk C¯„k , ∆»»¿¿¿»≈¿∆∆»«¬ƒƒ

Ï·Ê121˙ÈÚÈ·Ma ‰¯ÚÓe ÁÈLÂ ¯Ba ¯ÙÁ Ì‡ ÔÎÂ .122 ∆∆¿≈ƒ»«¿ƒ«¿»»«¿ƒƒ
‰„O CB˙a ¯ÙÚ‰ ¯·Bˆ -e123ÌÈ¯ÙBÁ‰ Ïk C¯„k ,124. ≈∆»»¿»≈¿∆∆»«¿ƒ

שם.114) לזרוע 115)'ירושלמי' כדי : אומר שהרואה
שדהו  לזרוע יבא באמת שמא ועוד, כן. עושה הוא שדהו

ורדב"ז). מ"י.116)(ר"ש  שדהו.117)שם, בין
(שם).118) הרבים לרשות סמוך לזרוע דרך שאין כיון
המשנה).119) מן נראה (כן הנ"ל הגדר את בונה כשהוא

שהרי  לזרוע, כדי חופר שאינו שמוכח הסלע", "עד ודוקא
- הסלע עד חופר אינו אם אבל הסלע, גבי על איֿאפשר
וראה  שם. לזרוע יבוא שמא וכן העין, מראית מפני אסור,

יהושע.120)בר"ש. כרבי ולא עקיבא, כרבי
אינה 121) אשפה וכל סאה, בית לכל אשפתות שלש כלומר,

ו'פאת  (רע"ב ה"א כנ"ל סאה, וחמשים ממאה פחותה
ראשונה'. ב'משנה וראה כב), אות שם השולחן'

עוסקת 122) במשנה הזאת שהפיסקא מפרש רבינו
השנה, ימות בשאר שמדובר ומפרש חולק והר"ש בשביעית,
העפר  את להוציא מותר אם עקיבא, ורבי יהושע רבי ונחלקו
מכן. לאחר לתקנה עלֿמנת ולקלקלה, הרבים לרשות

עקיבא.123) רשאים 124)כרבי שאינם השנה, כל כלומר,
לתקנה. עלֿמנת ולקלקלה הרבים לרשות העפר את להוציא
המעמידים  כדרך צוברו ברשותו, העפר את צובר וכשהוא

כנ"ל. זבל,

ה'תשפ"א  כסלו י"ד שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אילן 1) שדה אסורה. לשביעית סמוך הארץ שעבודת יבאר

אם  מותרין. אימתי עד הזה ובזמן הם, ומה הלבן ושדה
והמדלעות. המקשאות ולעבוד השדות לזבל מותר

.‡ı¯‡‰ ˙„B·Ú2CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈML ‰La ¬«»»∆¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡e‰L ÈtÓ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯eÒ‡ - ˙ÈÚÈ·LÏƒ¿ƒƒ¬»¬»»¿∆ƒƒ«ƒ¿≈∆

˙ÈÚÈ·LÏ dw˙Ó3Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ‰Ê ¯·„Â . ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆ƒ¿«∆≈«ƒ¿»
‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ê‚Â .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ¯Ò‡pL ‡e‰ Ìi«̃»∆∆¡«ƒƒ«¿»¿»¿¬»ƒ∆…
ÔÓÊa ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÔÏÈ‡‰ ‰„O ÌÈL¯BÁ eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿≈»ƒ»∆∆¿ƒƒƒ¿«

˙¯ˆÚ‰ „Ú ‡l‡ Lc˜n‰4.ÁÒt‰ „Ú - Ô·l‰ ‰„Oe , «ƒ¿»∆»«»¬∆∆¿≈«»»««∆«
ÔÈ¯zÓ - Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊ·e5„Ú ı¯‡‰ ˙„B·Úa ƒ¿«∆≈ƒ¿»À»ƒ«¬«»»∆«

.‰¯Bz ÔÈ„k ,‰M‰ L‡…̄«»»¿ƒ»

עשה 2) "מצות על רבינו דיבר א פרק בתחילת למעלה
השמיט  כאן ואילו האילן", ועבודת הארץ מעבודת לשבות
ובית  גמליאל "רבן התוספתא: לשון וכן האילן", "עבודת
השנה", ראש עד הארץ בעבודת מותרין שיהו התקינו דינו
על  ואף בלבד. הארץ", "עבודת על אלא דיברו שלא הרי
חכמים  כי ייתכן האילן, עבודת נאסרה לא התורה שמן פי
זימור, כגון התורה, מן שאסורה במלאכה עליה, גם גזרו
איבוק  ופיסול, זירוד אלא חכמים שיתירו מצאנו לא שהרי

מדרבנן. אלא אסורים שאינם עשר 3)ועישון שהרי
עד  עבורן לחרוש מותר סאה בית בתוך המפוזרות נטיעות
שביעית  לצורך לתקן אינה זו שחרישה מפני השנה, ראש

הנטיעות. את לחזק השבועות.4)אלא כרבן 5)חג
חרישה  שאיסור ישמעאל כר' הסוברים דינו ובית גמליאל
מהלכה  נלמדה אלא בתורה, מפורשת אינה שביעית בערב
מסיני  למשה הלכות שלוש שנמסרו ומכיוון מסיני. למשה
למדים  המים, וניסוך ערבה הנ"ל, נטיעות עשר אחת: בבת
המקדש  שבית בזמן אלא אינו המים שניסוך שכשם אנו,

אינו  נטיעות עשר דין גם כן המקדש קיים, שבית בזמן אלא
קיים.

.·ÔÏÈ‡‰ ‰„O ‡È‰ BÊ È‡6˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ?7 ≈ƒ¿≈»ƒ»»¿»ƒ»
‰‡Ò ˙È·Ï8˜¯Ò ÔÏÈ‡ „Á‡ ,9,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ „Á‡Â ¿≈¿»∆»ƒ«¿»¿∆»ƒ««¬»

ÌÈL‡ ‰LÏL ÏL Ô‰ elÙ‡Â10el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «¬ƒ≈∆¿»¬»ƒƒ»¿ƒ
ÌÈ‡z Ì‰11ÔÈÈe‡¯ Ì‡ ;12‰Ï·c ¯kk ˙BOÚÏ13ÏL ≈¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ«¿≈»∆

ÌÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ‰Ó ÌÈML14‡e‰Â . ƒƒ»∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿
¯˜a‰ ‰È‰iL È„k „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈa ˜eÁ¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ≈»∆»¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«»»

ÂÈÏÎa ¯·ÚÏ ÏBÎÈ15. »«¬…¿≈»

העצרת.6) עד שביעית ערב בה פחות,7)שחורשין ולא
עבורם. חורשים - משלושה יותר היו והיא 8)אבל

אמה. חמישים על שאינו 9)חמישים הוא, סרק "אילן
ודומיהן". ותרזה הארז כגון פרי "היינו 10)עושה

אילנו  סביבות יחרוש מהם אחד וכל יצטרפו, שלא חושבים
שיצטרפו". ללמדנו ובא לו, חוצה וסלו אורה כמלוא

ידי 11) על - תאנים? אמרו "ולמה ג: הלכה שם בירושלמי
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הרבה". עושות והן גסין שפירותיהן ג'12)(=מכיוון) כל
כאחד. שהן 13)האילנות התאנים מן המחובר "הגוף

לחם". כיכר כדמות שיהיו עד זו על זו עד 14)נקבצים
הם 15)עצרת. יותר, קרובים הם שאם אמות, ארבע הוא

להיעקר. עומדים

.‚,‰LÏL eÈ‰L B‡ ;‰‡Ò ˙È·Ï ‰LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰»»ƒ¿»¿≈¿»∆»¿»
ÔÈ‡ ÌÈM‰Â ,¯˙È B‡ ‰Ó ÌÈML ˙BOÚÏ Èe‡¯ „Á‡Â¿∆»»«¬ƒƒ»∆»≈¿«¿«ƒ≈»
‰‡Ó elÙ‡ ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈL B‡ ;˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬¿«ƒ¿ƒ«¬¬ƒ≈»

‰Ó16‡l‡ Ô‰Ï ÔÈL¯BÁ ÔÈ‡ - ‰OBÚ BÈ‡ „Á‡Â , »∆¿∆»≈∆≈¿ƒ»∆∆»
BÏ ‰ˆeÁ BlÒÂ ‰¯B‡‰ ‡ÏÓ ‡e‰Â ,Ìk¯ˆÏ17. ¿»¿»¿¿…»∆¿«»

כשרק 16) זו, לא במשנתנו. שנו זו" אף זו "לא זה ולפי
עושים  מהם כששניים זו אף אלא השלושה, מן אחד אילן
כשהאילן  רק ולא בשבילם. סאה בית כל חורשין אין פירות.

ק. עושים כששניהם אף אלא מנה, ס כלומר,17)עשה
העץ. מן הלאה

.„‰ÚLz „ÚÂ ‰LÏMÓ eÈ‰18ÌÈML ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¯e »ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ‰Ó19Èt ÏÚ Û‡Â »∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿««ƒ

˙BOÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ Ì‰a LiL20. ∆≈»∆ƒ∆≈»«¬

סאה.18) לבית אילנות תשעה עד עצרת.19)כלומר, עד
"ובלבד 20) חנינא רבי בשם שם בירושלמי שאמר ביבי כרב

ראויים  יהיו כלומר, משולשים" מחשבון יפחות שלא
ואף  פחות, ולא אילנות, בשלושה כמו מנה, שישים לעשות

לעשות. ראויים שאינם מהם שיש פי על

.‰¯˙È B‡ ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰¯OÚ eÈ‰21ÔÈa , »¬»»ƒ»¿≈¿»»≈≈
ÔÈOBÚ22‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ÔÈOBÚ ÌÈ‡ ÔÈa ƒ≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»

ÔÏÈ·La23‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙B¯fÙÓ ˙BÚÈË ¯OÚ .24- ƒ¿ƒ»∆∆¿ƒ¿À»¿≈¿»
ÔÈL¯BÁ25.‰M‰ L‡¯ „Ú ÔÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»«…«»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â26. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

סאה.21) לבית אילנות מעשרה יותר שישים 22)כלומר,
עצרת.23)מנה. מבית 24)עד עשירית יש נטיעה שלכל

הזקיקו  גדולה יניקתן ואין רכות שהן נטיעות ודווקא הסאה.
לצורכן, שלא חורש יימצא שלא כדי מפוזרות, שתהיינה
(עד  עבורם חורשין גדולה, שיניקתם זקנים אילנות אבל
ביניהם  שיהיו ובלבד מפוזרים, שאינם פי על אף עצרת)

אמות. הבית.25)ארבע בזמן של 26)אפילו וטעמה
נמצא  חרישה, וטעונות רכות שהנטיעות כיוון זו: הלכה
טעונים  שאינם זקנים באילנות אבל לשביעית, מתקן שאינו
לשביעית. הקרקע את מתקן שהוא נמצא כך, כל חרישה
אילנות  כדין דינן - סאה לבית נטיעות מעשר פחות היו ואם

עצרת. עד עבורם שחורשים

.Â˙BÈeOÚ eÈ‰27˙Á‡ ‰¯eL28- ‰¯ËÚ ˙BÙwÓ (B‡) »¬»««À»¬»»
Ôk¯ˆ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈL¯BÁ ÔÈ‡29.˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ≈¿ƒ»∆∆»»¿»¿»««¿««

eÏc‰ÂÔÈÚ30.‰¯OÚÏ ˙BÙ¯ËˆÓ ˙BÚÈËp‰ ÌÚ ¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»¿«¬»»

[אחד]".28)הנטיעות.27) (אחת) קו ונראה 29)"על
השנה. ראש עד שחורש הלשון מלשון 30)מפשטות שינה

בכדי  - מצטרפין" והדילועים "הנטיעות שנאמר המשנה

רבות  נטיעות שיהו "והן שם בירושלמי שנאמר למה לרמז
רוב. הן שהנטיעות הנטיעות עם והיינו הדילועין". על

.Ê‰ÚÈË ‡È‰ BÊ È‡31ÔÓÊ Ïk ,ÔËw‰ ÔÏÈ‡‰ ‰Ê ? ≈ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«»»»¿«
.‰ÚÈË BÏ ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ¿ƒ»

עשר 31) בשביל שחורשין מסיני למשה הלכה בה שנאמרה
השנה. ראש עד סאה בית כל מהן,

.ÁÁÙhÓ ıˆ˜ Ì‡ :ÔÈÙÈÏÁ ‡ÈˆB‰Â ıˆ˜pL ÔÏÈ‡ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒƒƒƒ¿«ƒ∆«
ÔÏÈ‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe32È¯‰ - ‰hÓÏe ÁÙhÓ ; ¿«¿»¬≈»ƒ»ƒ∆«¿«»¬≈

‰ÚÈËpk ‡e‰33. «¿ƒ»

אילן.32) לו שקוראים לו 33)כיוון שקוראים כיוון
ערלה  לעניין אבל בשם. תלוי הדבר שביעית ולגבי נטיעה,
שבערלה  הארץ, מעם קצצו אם אלא ערלה שאינו רבינו פסק
הארץ  על משהו שנשתייר וכיוון ממש, בנטיעה תלוי הדבר

נטיעה. זו אין

.ËBÓk ,Lc˜n‰ ÔÓÊa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿»¿
ı¯‡‰ ˙„B·Úa ÔÈ¯zÓ - ‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ;e¯Ó‡L∆»«¿¬»«¿««∆À»ƒ«¬«»»∆
ÂÏwÒÏ ¯zÓ Lc˜n‰ ÔÓÊa Û‡ .‰M‰ L‡¯ „Ú34 «…«»»«ƒ¿««ƒ¿»À»¿«≈

¯cÚÏÂ ˙B„O‰ ÏaÊÏe35˙B‡L˜n‰36˙BÚÏ„n‰Â37 ¿«≈«»¿«¿…«ƒ¿»¿«ƒ¿»
ÔÈ˜¯ÙÓe ÔÈÏaÊÓe .‰M‰ L‡¯ „Ú ÔÈÁÏM‰ ˙È·e38, ≈«¿»ƒ«…«»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÓÒ¯˜Óe ,ÔÈMÚÓe ÔÈ˜a‡Óe39ÔÈ„¯ÊÓe40 ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÏqÙÓe41ÔÈÓËB˜Â ÔÈÎ¯BÎÂ ˙BÚÈËp‰ ˙‡ ÔÈÓ‰ÊÓe , ¿«¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

ÌÈza Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ ,Ô˙B‡42ÔÈ˜LÓe43ÔÈÎÒÂ ,Ì˙B‡ »¿ƒ»∆»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
È·wÓe ÔÈbt‰ ˙‡˙B¯zÓ el‡ ˙B„B·Ú Ïk .Ô˙B‡ Ô ∆««ƒ¿«¿ƒ»»¬≈À»

elÙ‡Â ˙ÈÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ „Ú ˙ÈÚÈ·L ·¯Úa¿∆∆¿ƒƒ«…«»»∆¿ƒƒ«¬ƒ
.Lc˜n‰ ÔÓÊaƒ¿««ƒ¿»

בשביעית 34) אסורים אינם כאן, הנזכרים הדברים וכל
בערב  בהם החמירו לא ולפיכך מדרבנן, אלא עצמה

מן 35)שביעית. (האסור חריש בכלל אינו שעידור
אמרו  שם ובירושלמי מדרבנן. אלא אסור ואינו התורה)
ורבינו  ומדלעות למקשאות שמותרת לחרישה הדין שהוא

זאת. הקישואים.36)השמיט זריעת מקום 37)מקום
ומדלעות  למקשאות אלא לעדור התירו ולא הדלועין. זריעת
לא  אחרים באילנות אבל לפירות. העידור מועיל שבהן
החמירו  התורה, מן אסור אינו שעידור פי על ואף התירו,

הקרקע. בגוף שהוא כיוון חכמים ואילך 38)בו מכאן
נאמרה  שלא כיוון לעשותן והתירו האילן, מעבודות כמה
בעבודת  אלא שביעית, תוספת לעניין מסיני למשה הלכה

בלבד. ולהניח 39)הארץ ביד השיבולת לכרות ופירושו:
מכרסמין. כמו והוא הענפים 40)התבן, "לכרות

בעת  הכרותים הענפים שם וזרדים, האילן. מן המתפשטים
נפסד.41)הזמיר". שהוא הענפים, מן שיבש מה "לכרות

פסולת". מן מן 42)גזור להסך צללים להם "עושים
יזיקום". שלא והשמש שהמדובר 43)הגשם נראה

השלחין  בית בשדה שהרי גשמים, במי המסתפקות בנטיעות
עצמה. בשביעית גם להשקות מותר

.È˙ÈÚÈ·MÏ eÒÎpL ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú Èbt44ÏLÂ , «≈∆∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒƒ¿∆
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ˙ÈÚÈ·L45‡ÏÂ ÔÈÎÒ ‡Ï - ¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ…»ƒ¿…
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ÔÈ·wÓ46Èt ÏÚ ˙B‚¯„Ó ÔÈBa ÔÈ‡ Lc˜n‰ ÔÓÊ·e . ¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿»≈ƒ«¿≈«¿≈
ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ e˜ÒtiMÓ ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ˙BÈ‡b‰«≈»∆∆¿ƒƒƒ∆ƒ»¿«¿»ƒƒ¿≈

Ôw˙Ó ‡e‰L47.˙ÈÚÈ·MÏ ∆¿«¿»«¿ƒƒ

שהרי 44) השנה, ראש קודם המעשרות לעונת הגיעו ואפילו
דבר. לכל שישית כפירות לעונת 45)הן יגיעו ואפילו

כפירות  שדינם שמינית, של השנה ראש אחרי המעשרות
לסוך 46)שמינית. שנהגו במקום ובין הזה. בזמן אפילו

ש  לסוך נהגו שלא במקום של ובין וטעמו עבודה. זו אין שם
מראית  מפני שהוא נראה, שביעית), ערב (בפגי זה איסור
בשביעית, שביעית פגי ונוקב סך פלוני יאמרו: שלא העין,
שביעית, מוצאי של לפגין הדין והוא אסור. הדבר והרי
אפילו  אסור וזה שביעית, פגי ומנקב סך שהוא שיאמרו:
האילן  עבודת שמתיר שם שמעון כר' ודלא שביעית אחר

שביעית. של השנה ראש אבל 47)לאחר הגיאיות, את
מתקנה  הוא שהרי כן, לעשות מותר עצמה בשביעית

שביעית. למוצאי

.‡ÈÔÈÚËB ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa Û‡48ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡ ««¿««∆≈¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ·Èk¯Ó49ÔÈÎÈ¯·Ó ÔÈ‡Â50È„k ‡l‡ ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú «¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆∆¿ƒƒ∆»¿≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ËÈÏw‰ ¯Á‡ ‰‰L˙Â ‰ÚÈËp‰ ËÏ˜zL∆ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ¿∆«««¿ƒ»¿ƒ
ÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ÈzL - ‰ËÈÏ˜ Ì˙Òe .˙È …∆…«»»∆¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈

˙B˙aL51˙È‡¯Ó ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â . «»¿»»∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ
˙‡ˆÓ .eÚË ˙ÈÚÈ·Ma :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ;ÔÈÚ‰»«ƒ∆»…«»∆«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»
·¯Ú ·Èk¯n‰ B‡ CÈ¯·n‰ B‡ ÚËBp‰L ,¯ÓB‡≈∆«≈«««¿ƒ««¿ƒ∆∆
- ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡a ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ…∆…«»»¿«¿»»¿«¿»ƒ
˙B¯t‰ - ¯˜Ú ‡Ï Ì‡Â .¯˜ÚÈ - ÔkÓ ˙BÁt ;Ìi˜È¿«≈»ƒ≈«¬…¿ƒ…»««≈
L¯Bi‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ - ¯˜ÚiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ≈…∆∆«¬…¿«¿ƒ∆«≈

¯˜ÚÏ52. «¬…

מבריכין 48) ואין נוטעין "אין ו: משנה ב פרק בשביעית
וסבור  השנה". ראש לפני כו' שביעית ערב מרכיבין ואין
דינו  ובית גמליאל שרבן לאחר שנוייה זו משנה כי רבינו
המשנה, בפירוש וכדעתו השנה, ראש עד לחרוש התירו
בזמן  שהיה דיבנה, גמליאל רבן הוא זה גמליאל שרבן
ולהבריך  לנטוע אסרו כן פי על ואף המקדש, בית חורבן
לא  למה קיים, היה המקדש שבית בזמן המדובר שאם וכו',
החרישה, את שאסרו כמו יום, שלושים לפני גם אסרו

ומהעצרת. אחר 49)מהפסח אילן על אחד מאילן ענף
מינו. שם 50)שהוא נקלט והוא האדמה, בתוך אילן ענף

שני. אילן שבועות.51)ומצמיח מפני 52)שני והטעם:
יג  הלכה א בפרק ולמעלה בשביעית. שנטעו שיחשדוהו
שאסור  שביעית, במוצאי לזרעה בשביעית שדהו בחורש
חשד, שם שאין אחריו, בנו יזרענה שביעית, במוצאי לזרעה
בנו. את ולא העבריין את אלא קנסו לא ולפיכך קנס, אלא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שקוצר 1) כדרך יקצור ושלא ספיח. הנקרא הוא מה יבאר

וספיחים  אסורין. ולמה אסורין הספיחין אם שנה. בכל
ופירות  שביעית ספיחי אסורין. מתי עד בור בשדה העולין
לירק. או לזרע שזרעם דברים לשביעית. שנכנסו ששית
ערב  של ולוף ר"ה. קודם והוקשו לזרע שקיימם הדברים

יאספו  איך בשביעית האילן שיוציא הפירות ודין שביעית.
הארץ  שתוציא מה כל להשמיט מצותֿעשה אותם.
בא"י  קרקע שקנה וגוי נוהגת. היכן השביעית בשביעית.

בשביעית. וזרעה

.‡Ú¯f‰ ÔÓ ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L ‰La ı¯‡‰ ‡ÈˆBzL Ïk…∆ƒ»»∆¿»»¿ƒƒ≈ƒ«∆«
ÏÙpL2Ì„wÓ da3e¯ˆ˜pL ÌÈ¯wÚ‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈÚÈ·L ∆»«»ƒ…∆¿ƒƒ≈ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ¿¿

ÔÓ ÔÈa ,ÁÈÙÒ e‡¯˜ Ì‰ÈLe ,eOÚÂ e¯ÊÁÂ Ì„wÓƒ…∆¿»¿¿»¿≈∆ƒ¿¿»ƒ«≈ƒ
Ú‰Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚL ˙B˜¯È‰Â ÌÈ·O4- Ú¯Ê Ô‰Ï ÔÈ‡Â »¬»ƒ¿«¿»∆»≈≈≈∆¿≈»∆∆«

‰¯Bz‰ ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯zÓ Ïk‰5˙aL ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ; «…À»¿»¿ƒ«»∆∆¡«¿»¿»««
‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ ı¯‡‰6‰·ihpL ‰„O elÙ‡Â .7˙ÈÚÈ·Ma »»∆»∆¿»¿»«¬ƒ»∆∆ƒ«¿»«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ ‰È˙B¯t - ‰ÁnˆÂ8˙‡ :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ¿ƒ¿»≈∆»À»ƒ«¬ƒ»¿∆∆∆¡«≈
¯ˆ˜˙ ‡Ï E¯Èˆ˜ ÁÈÙÒ9¯ˆ˜È ‡lL -10¯ˆBwL C¯„k ¿ƒ«¿ƒ¿…ƒ¿…∆…ƒ¿…¿∆∆∆≈

‰˜BÏ - ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¯ˆ˜ Ì‡Â .‰L ÏÎa11ÔB‚k . ¿»»»¿ƒ»«¿∆∆«¿ƒ∆¿
¯ˆwL B‡ ,¯˜aa L„Â È¯k „ÈÓÚ‰Â ‰„O‰ Ïk ¯ˆwL∆»«»«»∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«»»∆»«

ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ12e¯‡aL BÓk ,13ËÚÓ ¯ˆB˜ ‡l‡ . «¬«»»∆¿∆≈«¿∆»≈¿«
ËÚÓ14ÏÎB‡Â Ë·BÁÂ15. ¿«¿≈¿≈

לאחר 3)מאליו.2) המעשרות לעונת ובאו שביעית. לפני
המעשרות  לעונת באו אם אבל ט), הלכה (להלן השנה ראש
אפילו  ספיחין באיסור אסורים אינם – השנה ראש קודם

הסמוכה. בהלכה ראה בירושלמי 4)מדרבנן, בשביעית.
תקצור. לא קצירך ספיח (ו)את "כתיב ו: הלכה פ"ח שביעית
מנא, רבי אמר וכו'. לא, הקוצרים (=כדרך) כנגד קצירה הא
ועלו  הואיל תאמר שלא מאליהן, כשעלו נצרכה, לכך
כלומר, אסור". מימר צריך כן לפום מותרין, יהא מאליהן

הקוצרים. ה:5)כדרך במנחות דגמרא סתמא הוא כן
התורה. מן ספיחין שאוסר עקיבא כר' ומה 6)ודלא

"מן  ה) פסקא א (פרשה בהר פרשת כהנים בתורת שאמרו
במצב  אלא עבודה ידי על צמח שלא (כלומר, בארץ השבות
השמור" מן אוכל אתה ואין אוכל, אתה שביתה) של
המיוחס  בפירוש וראה הארץ. שנעבדה ידי על (כלומר,
שם  אמרו שכן ביתֿשמאי, לדעת אלא אינו משנ"ץ), לר"ש
ביתֿשמאי  שניטייבה, שדה אמרו "מיכן הדברים: בהמשך
אוכלין", אומרים וביתֿהלל פירותיה, אוכלין אין אומרים

להלן. כהנים 8)שנחרשה.7)וראה בתורת כביתֿהלל,
ספיחין, גזירת לפני זה וכל ב. משנה פ"ד  ובשביעית שם,
ראשונה). (משנה לא או התורה מן אסורים אם וחולקים
וזרע  עבר אם שאפילו ד, משנה פ"א לשביעית בר"ש וראה
הלכה  להלן וראה התורה. מן אסורים הפירות אין בשביעית
"לא  ג) יד, (דברים תורה שאמרה מה בכלל זה [ואין טו.
"כל  קיד:) (חולין חכמים אמרו זה שעל תועבה", כל תאכל
ונזרעו  נפלו שאם שכיון תאכל", בבל הרי לך שתיעבתי
ואפילו  תועבה, זו אין התורה, מן לאסור שייך לא מאיליהם
ד"ה  ד: בתמורה התוספות שכתבו כמו נאסר, אינו עשה אם
יג]. ס"ק קמא סימן המשפט לחושן בפרישה ועיין רבא.

באכילה.9) שאסורים הכוונה שביעית 10)אין ירושלמי
תקצור, "לא ג: הלכה שם כהנים בתורת שאמרו ומה שם.
אם  בשביעית", אסורין שיהו הספיחין על חכמים סמכו מיכן
[ונראה  עקיבא. רבי לדעת אלא זה אין התורה, מן זהו
גם  (וראה משומר לבין מופקר בין הבדל שאין רבינו מדברי
פירש  ו) משנה פ"ה (לשביעית והר"ש כבֿכג). הלכות להלן
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מן  תבצור, לא נזירך ענבי "ואת הנ"ל: התורתֿכהנים בדברי
המבוצר  מן בוצר אתה אבל בוצר, אתה אי בארץ השמור
תאנים  אמרו מיכן הבוצרים, כדרך תבצור לא (=המופקר),
הסיפא  שגם במוקצה", אותה קוצרים אין שביעית של
דברי  מבארת שהסיפא אלא הרישא, כמו במשומר מדוברת
ואילו  הבוצרים. כדרך לבצור אלא אסרו שלא הרישא,
התוספות  ודעת הבוצרים. כדרך גם לבצור מותר מופקר,
באכילה, אפילו אסור שמשומר וקציר) ד"ה ט. השנה (ראש

ולהצריך וזוהי  באכילה, מופקר להתיר באה והסיפא הרישא,
שאמרו  מה רבינו לדעת ואילו בצירה. מדרך לשנות בו
שניה  דיעה זוהי וכו'" הבוצרים כדרך תבצור "לא בסיפא
הוא  וכן הראשונה, הדיעה על החולקת כהנים בתורת
שהביא  ב) משנה (פ"ו לשביעית מלכיֿצדק בן ר"י בפירוש
מן  תבצור, לא נזירך ענבי "ואת התורתֿכהנים בלשון
המבוקר  מן אתה בוצר בוצר, אתה אי בארץ השמור
הבוצרים". כדרך תבצור לא אחר) דבר =) ד"א (=המופקר).
אין  שניה לדיעה כן ואם מז. פרק ופרח  בכפתור הוא וכן
ולעולם  באכילה, מותר שלעולם למשומר, מופקר בין הבדל
הראשונה  כדיעה הלכה ואין הבצירה. מדרך לשנות צריך
קעג  עמוד יז כרך ב"סיני" וראה באכילה. משומר האוסרת

שיש 11)בהערות]. שבתורה, לאֿתעשה על עובר כל כדין
קט. אות ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט וראה מעשה, בו

נכלל 12) זה ואף מכן. לאחר טוב יותר שתצמיח כדי כלומר,
לעבודת  שהיא זו, שבקצירה וברור תקצור". "לא של בלאו
לא. או הקוצרים כדרך קצר אם בין הבדל אין הארץ,

אֿב).13) הלכות פ"א למעלה רבינו 14)(ראה שכתב כמו
בצירה. לענין כבֿכג) (הלכות להלן כתב בקצירה, כאן

לביתו 15) מביא וגם מעט, מעט בקוצר אלא הותר שלא
מעט  מעט שקוצר או הרבה, קוצר אם אבל מעט, מעט
הלכה  להלן וראה אסור. – אחת בבת הרבה לביתו ומביא

ג. הלכה ופ"ח כד,

.·ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe16ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÁÈÙq‰ Ïk eÈ‰iL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»«¿ƒƒ¬ƒ
‰¯·Ú È¯·BÚ ÈtÓ ?Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‰nÏÂ .‰ÏÈÎ‡a17. «¬ƒ»¿»»»¿¬≈∆ƒ¿≈¿≈¬≈»

CB˙a ‰p‚ ÈBÚ¯ÊÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z Ú¯ÊÈÂ CÏÈ ‡lL∆…≈≈¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈ƒ»¿
e‰„O18:¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ó ÏÎ‡È - ÁÓˆiLÎe ,¯˙qa »≈«≈∆¿∆ƒ¿«…«≈∆¿…«

ÌÈÁÓBv‰ ÌÈÁÈÙq‰ Ïk e¯Ò‡ CÎÈÙÏ .Ô‰ ÌÈÁÈÙÒ¿ƒƒ≈¿ƒ»»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ
.˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ

כחכמים.16) א, משנה פ"ט שם:17)שביעית במשנה
עליהן  נחשדו שלא מותרין חרדל ספיחי אומר, יהודה "רבי
כדעת  אלא כדבריו, הלכה שאין ואףֿעלֿפי עבירה". עוברי
מדברי  ללמוד יש זאת בכל אסורים, הספיחין שכל חכמים
שנחשדו  הוא, חכמים של שטעמם לרבנן, גם יהודה ר'
(כסףֿמשנה). הספיחין כל על עבירה עוברי

בשביעית.18)

.‚z„ÓÏ ‡‰19˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ,20‡l‡ »»«¿»∆≈¿ƒƒ≈¿ƒƒ∆»
˙BÏÈ‡‰ ˙B¯t21Ì˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡L ÌÈ·OÚ‰Â22·¯ ≈»ƒ»¿»¬»ƒ∆≈¿ƒ»…

Ì‚Èt‰ ÔB‚k ,Ì„‡‰23ÌÈËBM‰ ÔÈÊea¯i‰Â24ÏÎÂ »»»¿«≈»¿««¿ƒ«ƒ¿…
Ô‰a ‡ˆBik25ÌÚ¯ÊÏ Ì„‡‰ ·¯ C¯cL ˙B˜¯È‰ Ï·‡ . «≈»∆¬»«¿»∆∆∆…»»»¿»¿»

¯eÒ‡ Ô‰Ó ÁÓBv‰ Ïk - ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÈÈÓe ˙Bpba«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ»«≈«≈∆»
Ì‰È¯·cÓ26ÔËwÏÓ‰Â ,27.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ƒƒ¿≈∆¿«¿«¿»«ƒ«««¿

הספיחין.19) על שגזרו הנ"ל כלומר,20)מהטעם
אומר,21)ספיחין. גמליאל בן שמעון "רבן יט: בתענית

על  ומתפללים בשופר תוקעים =) מתריעין האילנות על אף
פרנסה  בהן שיש מפני בשביעית, הספיחין על הגשמים)

שם. ותוספות ברש"י וראה שם.22)לעניים". שביעית
שם.23) במשנה "רודא". ונקרא בשמים מין "הם 24)הוא

איספרגוס  והוא המשנה). (פירוש רחבים" עלים להם שיש
ישראל). (תפארת חשש 25)מדברי אין אלה שבכל

בסתר. אדם בני הקודמת.26)שיזרעום כן 27)כבהלכה
וחמי  בשמיטתא עבר הוה יוחי בן ר"ש שם: בירושלמי הוא
אמר  א] הלכה פ"א בברכות שם הוא כן [ספיחי, מלקט חד
את  גם שאסרו הרי – אינון?" ספיחין ולאו אסור? ולית ליה
דרכם  – בצפיפות עולים אינם שספיחין שכיון הלקיטה,
א), הלכה (למעלה ואסור קצירתם, דרך וזוהי ביד. להתלש

ה. הלכה להלן וראה

.„ÌÈÁÈÙÒ28¯ea ‰„Oa ÌÈÏBÚ‰29¯È ‰„O·e30 ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ
ÈtÓe .‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ - Ú¯Ê ‰„O·e Ì¯k ‰„O·eƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆«À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈
˙BÓB˜Ó Ú¯BÊ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ?Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó»…»¿¬≈∆¿ƒ∆≈»»≈«¿

el‡31ÌLÏ ‰Ù Ì„‡ ÔÈ‡ - ¯ea ‰„O :32‰„Oe ; ≈¿≈≈»»ƒ¿∆¿»¿≈
dew˙a ‡e‰ ‰ˆB¯ - ¯È33k ‰„Oe ;Ì¯34BÈ‡ - ƒ∆¿ƒ»¿≈∆∆≈

BÓ¯k ¯ÒB‡35ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈÁÈÙq‰ - Ú¯Ê ‰„Oe ; ≈«¿¿≈∆««¿ƒƒ«¿ƒƒ
Ô·z‰ ÔÎÂ .d˙B‡36,ÌB˜Ó ÏÎa ¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L ÏL »¿≈«∆∆∆¿ƒƒÀ»¿»»

ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ37. ¿…»¿»»

(כסףֿמשנה).28) א הלכה פ"ה בתרא בבא ירושלמי
עליהן  שהיתה וקטניות, תבואות ירקות בספיחי והמדובר

כנ"ל. ספיחין, כלום.29)גזירת בה זורעים שאין
לחרישה.30) יזרע 31)העומדת שמא חשש ואין

בסתר. בשביעית אלו מתעניין 32)במקומות אינו כלומר,
עתה.33)בה. לזרעה עומד ואינו בחרישתה, כלומר,
לא 34) ועוד כרם, בו לנטוע שהכין בשדה שהמדובר כנראה

להלן. וראה בו, ידי 35)נטע על ייאסר לכשייטענו
א. הלכה כלאים מהלכות בפ"ו וראה הזרעים.

שביעית 36) של "תבן ה: הלכה פ"ט שביעית בירושלמי
בר  בא לרבי שאל לוי רבי ספיחין, משום אסור שיהא מהו

ושרי". איסור 37)זבדי, עליו גזרו "לא הראב"ד: כתב
אסור  לאבדה בה, יש ודאי שביעית קדושת אבל ספיחין,
ראה  בזה, לו מודה רבינו ואף סחורה". בה לעשות ושלא
וכסףֿמשנה). קורקוס (מהר"י ואילך יט מהלכה פ"ה להלן

.‰ÔÈÁÈÙÒ38e‡ˆiL ˙ÈÚÈ·L ÏL39˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ¿ƒƒ∆¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ -40„ia Ô˙B‡ ÔÈLÏBz ÔÈ‡Â ,41‡l‡ , ¬ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ»«»∆»
Bk¯„k L¯BÁ42dk¯„k ‰ÚB¯ ‰Ó‰·e ,43. ≈¿«¿¿≈»»¿«¿»

כג.38) הלכה פ"ה שביעית כן 39)תוספתא פירש רבינו
בשביעית  ייתכן לא וזה כדרכו, חורש שם: ששנו מה עלֿפי

ורדב"ז). ספיחי 40)(כסףֿמשנה מתירין היו שאם
לחשוש  יש עדיין שמינית, בתחילת מיד באכילה שביעית
ספיחין  ויאמרו בסתר, שביעית בסוף שיזרעו עבירה לעוברי

שמינית. בתחילת מיד לאכול שיוכלו כדי כיון 41)הם
ביד  להתלש דרכם הרי בצפיפות, עולים אינם שספיחין
(תוספתא  א הלכה למעלה ראה ואסור, קצירתם, דרך וזוהי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קלג laeie dhiny zekld - mirxf xtq - elqk c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ג. הלכה למעלה עוד ועיין חושש 42)כפשוטה). ואינו
ע"י  שדהו לזיבול חושש אינו וכן לאכלם, יבא  שמא
בהנאה. ולא באכילה אלא אסורים שאינם כיון הספיחין,

נראה 43) עצמה ובשביעית כנ"ל. הנאה, איסור בהם שאין
עבירה  לעוברי לחשוש שיש בספיחין, רועה בהמה שאין

כפשוטה. בתוספתא וראה לבהמתם. שיזרעו

.ÂÔÈ¯eÒ‡ È˙Ó „ÚÂ44È‡ˆBÓa ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ ¿«»«¬ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
CÏÈ‡Â ‰kÁÓe .‰kÁ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ?˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈…«»»¿«¬À»≈¬À»¿≈»

ÔÈ¯zÓ Ô‰ -45Ú¯Bf‰Â .46¯Á‡ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ ≈À»ƒ¿«≈«¿ƒ≈¿ƒƒ««
ÔÈ¯zÓ ÔÈÏecb‰ - ˙ÈÚÈ·L47. ¿ƒƒ«ƒƒÀ»ƒ

מראש 44) ספיחין "ולענין א: הלכה פ"ב דמאי בירושלמי
היתר  עצרת עד חנוכה מן ספיחין, אסור חנוכה עד השנה
ספק)". (כלומר, צריכה השנה ראש עד העצרת מן ספיחין,
"מראש  גורסים: כל) (ד"ה נא: בפסחים התוספות אבל
השנה  ראש ועד ומחנוכה ספיחין, איסור חנוכה ועד השנה
וכסףֿמשנה. ראב"ד ועיין רבינו. גורס וכן ספיחין", היתר

שמינית)45) של תבואה (כלומר, ההיתר ואילך, שמחנוכה
רבי  כדברי שביעית), של תבואה (כלומר, האיסור על רבה

שם. ד.46)זעירא משנה פ"ט שדבר 47)תרומות שכל
מקום  בכל מותר זה הרי (לגדול) לו גורמין מותר ודבר אסור
זרע  הרי וכאן יד). הלכה כוכבים עבודת מהלכות (פ"ז
לגידולים  גורמים היתר של והקרקע איסור של הספיחין
שבגידולי  ואףֿעלֿפי (רדב"ז). מותרים הם ולכן שיגדלו,
(למעלה  תרומה כמו לזר אסורים שיהיו חכמים גזרו תרומה
לא  שביעית בספיחי – כא) הלכה תרומות מהלכות פי"א
תמיד  מצויים ואינם בשביעית אלא נוהגים שאינם לפי גזרו,
(אור  עליהם אין שביעית קדושת שגם שכתבו ויש (רע"ב).

שמח).

.ÊÌÈÏˆa48˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ˙ÈÚÈ·MÓ e‡ˆiL49Ì‡ : ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈¿ƒƒƒ
eOÚ50Ô‰a ‡ˆBik51ÔÈ¯zÓ -52ÔÈ¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,53. »«≈»∆À»ƒ¿ƒ»¬ƒ

˙B¯t‰ ¯‡L ÔÎÂ54Ì˙B‡ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ -55È‡ˆBÓa ¿≈¿»«≈≈¿ƒ»¿»≈
È‡ˆBÓ ˙B¯tÓ Ô‰a ‡ˆBik eOÚiMÓ ‡l‡ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆»ƒ∆«¬«≈»∆ƒ≈»≈

˙ÈÚÈ·L56‰OÚ .57¯Èka‰58ÏÈÙ‡‰ ¯z‰ -59¯zÓe .60 ¿ƒƒ»»««ƒÀ«»»ƒÀ»
.„iÓ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ˜¯È ÁwÏƒ«»»¿»≈¿ƒƒƒ»

יג.48) הלכה פ"ד שביעית במוצאי 49)תוספתא ונלקטו
הולכים  בירק שהרי מותרים, הם הדין לפי כן ואם שביעית,

יגֿטו). הלכות (להלן הלקיטה גדלו 50)אחר כלומר,
שביעית. הגודל.51)במוצאי  באותו שאין 52)כלומר,

יאמרו  אלא בשביעית, שנלקטו העין מראית של חשש כאן
להלן. וראה שביעית. במוצאי שיאמרו:53)שנלקטו

שביעית, ספיחי כדין אסורים הם והרי נלקטו, בשביעית
בפאתֿ ראה העין, מראית משום חכמים אסרום ולפיכך

עונת 54)השולחן. אחר בהם שהולכים אלו הן
(להלן  פרי גמר אחר בהם שהולכים אלו והן המעשרות,

להלן. וראה יג), על 55)הלכה נאמן שאינו ממי
לעונת 56)השביעית. באו שאם אףֿעלֿפי כלומר,

מותרים  הם הרי שביעית, במוצאי פרי לגמר או המעשרות
בשנת  נגמרו או המעשרות לעונת באו שמא חששו –
שבאו  מפירות בהם כיוצא אם אבל ואסרום, השביעית

בשלו  כבר שביעית, במוצאי נגמרו או המעשרות לעונת
רבינו  כן ולמד חשש. כאן ואין מותרים, – אלה של זו במדה
(כסףֿמשנה). להלן ראה חכמים, לדעת ירק מדין

ד.57) משנה פ"ו לצאת 58)שביעית הממהר "הוא
המשנה). (פירוש שביעית" מוצאי "הוא 59)בתחילת

(שם). שעברה" שביעית שנה מפירות שנשאר המתאחר,
משמע 60) שם ובירושלמי כתנאֿקמא. ולא כרבי שם,

ירק שהלכה  להביא רגילים שהיו מפני ההיתר, וטעם כמותו.
(רדב"ז). לארץ מחוצה

.ÁÈ˙ÓÈ‡Ó61ÛeÏ ÁwÏ Ì„‡ ¯zÓ62È‡ˆBÓa ≈≈»«À»»»ƒ«¿»≈
?˙ÈÚÈ·L63‰a¯iMÓ64L„Á‰65. ¿ƒƒƒ∆ƒ¿∆∆»»

יהודה.61) כרבי ולא כחכמים ה, משנה פ"ה ממי 62)שם
השביעית. על נאמן אחר 63)שאינו לעקרו היה דרכם

נלקט  שמא חשש יש הפסח ולפני להלן, ראה הפסח,
(רבינו 64)בשביעית. הרבה" למצוא "שיוכל כלומר,

אין  ולפי"ז בשמו). יוםֿטוב' 'תוספות – מלונדריש אליהו
הקודמת. הלכה וראה בהיתר, רוב שיהיה צורך

הפסח 65) מן והיינו שביעית, במוצאי שנלקט זה כלומר,
רדב"ז. ועיין שם). (ירושלמי ואילך

.ËÈ¯L˙a „Á‡a66ÔÈhÓLÏ ‰M‰ L‡¯ - ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»ƒ¿ƒƒ
˙ÈML ˙B¯t .˙BÏ·BÈÏe67eÈ‰ Ì‡ :˙ÈÚÈ·LÏ eÒÎpL ¿¿≈ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒƒ»

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t B‡ ˙BiË˜ B‡ ‰‡e·z68˙BÚÏ eÚÈb‰Â , ¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ»¿ƒƒ¿«
˙B¯OÚn‰69‰M‰ L‡¯ Ì„˜70.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - «««¿…∆…«»»¬≈≈À»ƒ

˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·Ma Ì˙B‡ ÛÒB‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«¿ƒƒ¬≈≈¿≈
¯·c ÏÎÏ ˙ÈML71˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . ƒƒ¿»»»¿ƒ…»¿««««¿

:˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡ ‡l‡∆»««…«»»¬≈≈¿≈¿ƒƒ

ד.66) הלכה בפ"י להלן וראה ב. השנה בראש משנה
וקטנית.67) תבואה לענין יג. הלכה פ"ב שביעית תוספתא

שהביאה  לתבואה "מניין ב: הלכה פ"ה מעשרות ובירושלמי
השנה, ראש לפני כדלהלן), המעשרות, עונת (היא שליש
בשביעית, לבית) ומכניסה קוצרה (כלומר, אותה כונסין
להלן  וראה בשביעית". תבואתה, את ואספת לומר: תלמוד

יג:68)שם. השנה מהלכות 69)ראש בפ"ב ראה
ואילך. ה מהלכה הגליון 70)מעשר, שעל בהגהה

האילן  שבפירות השל"ה, בשם כתוב חדשים בדפוסים
בפ"א  כנ"ל לאילנות, השנה ראש שהוא בשבט לטו הכוונה
טו:) (שם הר"ח דעת וכן ב. הלכה שני מעשר מהלכות
בא"י  הישיבה אב נתן ורבינו שוח), בנות (ערך והערוך
ויש  .65 והערה כב עמ' שם ועיין פ"א. סוף בשביעית
אחד  הוא שלהם השנה ראש אילנות, שגם וסוברים חולקים
מעשר  בהלכות ועיין וברדב"ז. בפאתֿהשולחן ראה בתשרי,

שם. ספיחין,71)שני בגזירת ואינם באכילה שמותרים
להלן. וראה שביעית, קדושת בהם אין וגם

.È‰‡e·z‰72Î‡a ÔÈ¯eÒ‡ - ˙BiËw‰ÂÌeMÓ ‰ÏÈ «¿»¿«ƒ¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ73ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ,74˙M„˜a Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - ¿ƒƒ≈»ƒ»¿ƒ»ƒ¿À«

˙ÈÚÈ·L75. ¿ƒƒ

שביעית",72) כפירות הן "הרי מהו לבאר באה זו הלכה
הקודמת. ההלכה בסוף עוברי 73)שנאמר גזירת מפני
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ב. בהלכה כנ"ל, כנ"ל 74)עבירה, בהן, הגזירה שאין
ג. קדושת 75)בהלכה מהי הֿו, בפרקים להלן וראה

שביעית.

.‡ÈÊ¯‡‰76ÏÙe ÔÈÓLÓM‰Â ÌÈ‚¯t‰Â ÔÁc‰Â »…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ…
È¯ˆn‰77BÚ¯fL78¯Ób ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ - Ú¯ÊÏ «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«¿ƒ»∆««¿«

È¯t79el‡ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ÌÈ¯t ¯Ó‚ Ì‡ : ¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»…∆…«»»¬≈≈
¯Á‡ e¯Ó‚ Ì‡Â ;˙ÈML ˙B¯Ùk ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿««

eLÈ¯L‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‰ L‡¯80L‡¯ Ì„˜ …«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ…∆…
.ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰M‰«»»¬≈≈¬ƒƒ¿ƒƒ

אחר 76) בהם הולכים אין אלה וכל ז. משנה פ"ב שביעית
(למעלה  וקטנית כתבואה שליש), הבאת =) המעשרות עונת
אחד, בזמן המעשרות לעונת באים שאינן לפי ט), הלכה
לפי  הסמוכה), (בהלכה כירק לקיטה אחר בהם הולכים ואין
ה"ח. שם שני מעשר בהלכות וראה כאחת, נקלטים שאינם

שזורי.77) ר"ש בשם מ"ח שם "לוביא". צ"ל 78)ונקרא
הי"ג. להלן וראה נקלטים 79)"שזרען". שאינם כיון

הי"ד) (להלן כירק לקיטה אחר הלכו – לירק וכזרען כאחת,
שזורי  ור"ש כחכמים ולא יג: השנה בראש כשמואל, והיינו
ואףֿעלֿפי  השרשה. אחר בהם שהולכים הנ"ל, במשניות
שביעית, לענין הואֿהדין מעשרות, לענין כן אמר ששמואל
שנה  של פרי הוא הרי הפרי שנגמר שכיון שוה, הטעם שהרי
שם. שני מעשר בהלכות וראה (כסףֿמשנה). הקודמת

אחר 80) שהולכים שזורי, שמעון ורבי כחכמים ולא
השרשה.

.·È˜¯i‰81‰È‰ elÙ‡ ,‚B¯˙‡‰Â .B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa - «»»ƒ¿«¿ƒ»¿»∆¿¬ƒ»»
ÏBÙÎ82¯kkÎ ‰OÚÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜83- ˙ÈÚÈ·Ma «…∆…«»»¿«¬»«ƒ»«¿ƒƒ

˙ÈML ˙B¯Ùk ˙B¯OÚÓa ·iÁ84¯kkÎ ‰È‰ elÙ‡Â ;85 «»¿««¿¿≈ƒƒ«¬ƒ»»«ƒ»
˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·Ma Ë˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈMMa«ƒƒƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ¬≈¿≈

˙ÈÚÈ·L86¯ÈÓÁ‰Ï ˙ÈML ˙B¯Ùk ¯OÚ˙Óe ,87. ¿ƒƒƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ

לענין 81) והואֿהדין מעשר, לענין שם, השנה ראש
כנ"ל. המעשרות 82)שביעית, לעונת והגיע נחנט כלומר,

כתב  ו, הלכה שם שני מעשר בהלכות ולמעלה בששית.
בדפוסים  הרמב"ם בגליון וראה כזית", "היתה רבינו:

הרי 83)חדשים. שביעית שלענין בשביעית, ונלקט שנגמר
ולגבי  ספיחין אכילת איסור לגבי שביעית כפירות ודאי הוא

כדלהלן. שביעית, בקדושת חומרא 84)אכילתו שלענין
טו: השנה בראש יוחנן ר' אמר כרבין חנטה, אחר בו הלכו
ונעשית  כזית אפילו לשביעית, שנכנסה ששית בת "שאתרוג
שני  מעשר בהלכות וראה טבל". משום עליה חייבין ככר

הפרי.85)שם. אחר 86)שנגמר הולכין שלחומרא
לקיש  וריש יוחנן ור' באושא רבותינו כדעת כירק, לקיטתו
אליעזר  ור' גמליאל כרבנן ולא שם) השנה (בראש
שם). השנה (בראש זקנים וחמשה ו) משנה פ"ב (בביכורים

בכסףֿמשנה. וראה 87)וראה כנ"ל, חנטה, אחר ללכת
שם. שני מעשר בהלכות

.‚ÈÔÎÂ88˙ÈÚÈ·L ˙B¯t89:˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ¿≈≈¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
˙BÚ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ˙BÏÈ‡Â ˙BiË˜Â ‰‡e·˙aƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«««
ÏBÙe ÔÁc‰Â Ê¯‡‰Â ÔÈÓLÓM‰Â ÔÈ‚¯t‰Â ;˙B¯OÚn‰«««¿¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ¿»…∆¿«…«

BÚ¯fL È¯ˆn‰90È¯Ù‰ ¯Ób ¯Á‡ - Ú¯ÊÏ91- ˜¯i‰Â ; «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«««¿««∆ƒ¿«»»
B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡92. ««¿ƒ»

הולכים 88) לשביעית שנכנסו ששית שפירות כשם כלומר:
כמו  ט, הלכה למעלה כמפורש המעשרות, עונת אחר  בהם
(כסףֿמשנה). לשמינית שנכנסו שביעית בפירות כן

(זוהי 89) שליש שהביאה תבואה "כל יב: השנה בראש
ה) הלכה מעשר מהלכות בפ"ב ראה שלה, המעשרות עונת
בו  נוהג אתה שמינית), (של השנה ראש לפני בשביעית

בשמינית". שביעית למעלה 90)מנהג וראה שזרען. צ"ל:
בהי"א.91)הי"א. ולא 92)כנ"ל הקודמת. כבהלכה

שלענין  הוא, שפשוט כיון אתרוג, של דינו רבינו הזכיר
להחמיר, ובין להקל בין לקיטתו, אחר הולכין שביעית
כאן  כן ואם לחומרא, תמיד הולכים מעשר ולענין כנ"ל,
נמצא  שמינית. כפירות ומתעשר לקיטתו אחר הולכים

דבר. לכל ירק כדין אתרוג דין זה, דין שלגבי

.„ÈÏBt93BÈ¯t ¯Ó‚Â ˙ÈMMa Ú¯ÊÏ BÚ¯fL È¯ˆn‰94 «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆««ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿
ÔÈa BlL ˜¯È ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ Ì„…̃∆…«»»∆¿ƒƒ≈»»∆≈

˙ÈÚÈ·Ma ¯zÓ BlL Ú¯Ê95˜¯ÈÏ Ú¯Ê Ì‡Â .96‰ÒÎÂ ∆«∆À»«¿ƒƒ¿ƒ»«¿»»¿ƒ¿¿»
ÂÈÏÚ97ÈÁÈÙÒk ¯eÒ‡ BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L »»¿ƒƒ≈¿»≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙ÈÚÈ·L98¯eÒ‡ - ˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡ ÔÎÂ .99. ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿∆«¿»»»

ה.93) הלכה סוף פ"ב שביעית למעלה 94)ירושלמי ראה
יא. הירק 95)בהלכה ואף פריו. גמר אחר שהולכין כיון

לזרע. רק היתה שהמחשבה כיון פריו 96)מותר, ונגמר
כנ"ל. לקיטה.97)בששית, קודם מחובר כשהוא כלומר,

והזרע 98) שם). למעלה (ראה לקיטתו אחר שהולכים כיון
לירק. רק היתה שהמחשבה כיון לירק, בטל

השנה 99) ראש לפני ולירק לזרע "זרעו שם: בירושלמי
מהו, ירקו מותר, זרעו פשיטא שביעית. ונכנסה השביעית,
מותר. שאול בן חלפתא רבי תני אסור, חייא רבי תני
מראית  מפני אסור, מאןֿדאמר תורה. דבר מותר, מאןֿדאמר
וירקו  מותר, זרעו לכתוב: לרבינו היה זה, ולפי העין".
ירקו  "פשיטא שם: הגירסא היתה רבינו שלפני ונראה אסור.
אסור. זרעו שאף חייא, כרבי רבינו ופסק מהו". זרעו אסור,
הרואה  יאמר ירק, להיות סופו שהזרע כיון דבר, של וטעמו
להחמיר. ירק דין לזרע חכמים נתנו ולכן בירק, שהקלו

ובאורֿשמח. הסמוכה בהלכה וראה

.ÂË¯·Ú100BÚ¯Êe101˙ÈÚÈ·Ma102:˙ÈÈÓMÏ ‡ˆÈÂ »«¿»«¿ƒƒ¿»»«¿ƒƒ
Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡103È‡ˆBÓa ¯eÒ‡ B˜¯È ÔÈa BÚ¯Ê ÔÈa - ƒ¿»¿∆«≈«¿≈¿»»¿»≈

ÌÈÁÈÙq‰ ¯‡Lk ˙ÈÚÈ·L104ÏÈ‡B‰ ,˜¯ÈÏ BÚ¯Ê Ì‡Â ; ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ
¯zÓ BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È ÔÈa - ˙ÈÈÓMa Ë˜ÏÂ105BÚ¯Ê ; ¿ƒ¿««¿ƒƒ≈¿»≈«¿À»¿»
ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÚ¯Ê - ˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ106B˜¯ÈÂ , ¿∆«¿»»«¿»ƒ¿ƒƒƒ»

¯zÓ107. À»

שם.100) המצרי.101)ירושלמי הפול ונגמר 102)את
כנ"ל. בשביעית, פרי 103)פריו גמר אחר בו שהולכים

יא). הלכה להלן.104)(למעלה למעלה 105)ראה ראה
מן  אסור אינו בשביעית, וזרע וחרש עבר שאם א) (הלכה
בשמינית, שנקלטו וכיון ספיחין, גזירת מטעם אלא התורה
שאמרו  ומה מותרים. הם הרי ספיחין, איסור כאן שאין
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זה  אין יב), הלכה פ"א (למעלה יעקור" בשביעית "הנוטע
אינם  – פירות ויצאו עקר, לא אם אבל לכתחילה. אלא
רבינו  כתב וכן בשמינית. שליש הביאו אם באכילה, נאסרים
שאףֿעלֿ יא) הלכה פ"ג (למעלה שביעית ערב נוטע לענין
ועיין  מותרים, פירותיו – עקר לא אם לעקור, שקנסוהו פי

חנטה.106)כסףֿמשנה. אחר בו הולכים שהרי
(בהלכה 107) ירק שהוא בזרע לטעות שאפשר שאףֿעלֿפי

בו. גזרו לא ולכן זרע, שהוא בירק לטעות אין – הקודמת)
י. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"א וראה

.ÊËÁeL ˙Ba108LÏL ¯Á‡Ï ˙B¯Ó‚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«ƒ¿≈ƒ¿»¿««»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡ ,ÌÈL109‰M‰ L‡¯ Ì„˜ »ƒƒ»¿««««¿…∆…«»»

ÔÓ ‰iL ‰La ˙BÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ˙ÈÈÓL ÏL∆¿ƒƒ¬≈≈∆¡»¿»»¿ƒ»ƒ
Úe·M‰110˙ÈÚÈ·L ˙¯B˙a111. «»«¿«¿ƒƒ

יהודה.108) כרבי ולא כחכמים א, משנה פ"ה שביעית
עלֿפי  שם המשנה (פירוש לבנות תאנים הן שוח ובנות
הישיבה  אב נתן רב בפירוש וראה יד.). זרה עבודה

.1 הערה 48 עמוד שם, אחריה 109)לשביעית שהולכין
ט. בהלכה כנ"ל היא 110)באילן, השמיטה, מן כלומר,

השוח. בנות לגידול שלישית בקדושת 111)שנה כלומר,
קודם  אבל השבוע. של שניה בשנה ודוקא שביעית. פירות
פירות  קדושת עליהן חלה לא בישולן, נגמר לא שעדיין לכן,

ראשונה). (משנה שביעית

.ÊÈÌÈÏˆa‰112ÌÈÒÈ¯q‰113È¯ˆn‰ ÏBÙe114ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ«ƒ¿ƒ∆»«
ÏÚa ÏLÂ ,‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó≈∆«ƒ¿ƒ…∆…«»»¿∆««

˙BBÚ LÏL Ì‰Ó ÚnL115È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ∆»«≈∆»ƒ¿≈…«»»¬≈
˙ÈML ˙B¯tÓ el‡116ÈÁÈÙÒk Ì‰ È¯‰ - ÔkÓ ˙BÁt ; ≈ƒ≈ƒƒ»ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ≈

.˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ

ט.112) משנה פ"ב כשימצאם 113)שם הבצלים "ענין
פרחים  ויוציאו יצמחו הארץ, מן אותם שיעקרו אחר לחות
בצלים  נקרא והוא כך, דרכו שאין מין ממנו ויש מבפנים.
המין  יזרעו ולא מוליד. שאינו לסריס אותם המשילו סריסים,
בעל" ושל בהפכו: אמר זה ומפני משקה, במקום אלא הזה

המשנה). אחר 114)(פירוש בו שהולכים לזרע. שזרעו בין
בו  שהולכים לירק שזרעו ובין יא), הלכה (למעלה פרי גמר
ראשונה"). "משנה – יד הלכה (למעלה לקיטה אחר

ידועים.115) לימים אותם שישקו מפני השקאות. שלש
שם. לקיטה 116)וראה אחר הלכו שבבצלים שאףֿעלֿפי

פריו, גמר אחר הלכו לזרע שנטעו המצרי ובפול כירק,
צריכים  שהם כיון – הלקיטה אחר בו הלכו לירק וכשנטעו
שהלכו  וקיטנית כתבואה הם הרי מהם, ומנע מים הרבה
ראשונה  (משנה ט הלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר בהם

ישראל). ותפארת

.ÁÈÔÈÚeÏc‰117Ú¯ÊÏ ÔÓiwL118eL˜‰ Ì‡ :119ÈÙÏ «¿ƒ∆ƒ¿»¿∆«ƒÀ¿ƒ¿≈
ÔÓi˜Ï ¯zÓ - Ì„‡ ÏÎ‡lÓ eÏÒÙÂ ‰M‰ L‡…̄«»»¿ƒ¿¿ƒ∆¡…»»À»¿«¿»

˙ÈÚÈ·Ma120Â‡Ï Ì‡Â ;˙ÈML ˙B¯tÓ Ô‰L ,121- «¿ƒƒ∆≈ƒ≈ƒƒ¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡122˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒk123˙B˜¯È‰ ÔÎÂ .124Ôlk ¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿≈«¿»À»

ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ eL˜‰L∆À¿ƒ¿≈…«»»À»¿«¿»
˙ÈÚÈ·Ma125ÌeMÓ ÔÓi˜Ï ¯eÒ‡ - ÌÈk¯ eÈ‰ Ì‡Â ; «¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ»¿«¿»ƒ

ÌÈÁÈÙÒ126ÔÈ‡ .127L¯LÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ128˙‡ ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»≈∆
Ûel‰129ÁÓˆ Ì‡ ;‡e‰L ˙BÓk ı¯‡a BÁÈpÓ ‡l‡ , «∆»«ƒ»»∆¿∆ƒ»«

¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ130ÔÈ‡Â .131B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ¿»≈¿ƒƒÀ»¿≈¿«¿ƒ
Òcw‰ ˙‡ L¯LÏ132ÔÈÏÚa ÊÊB‚ ‡l‡ ,133Ì‡Â ; ¿»≈∆«ƒ¿≈∆»≈∆»ƒ¿ƒ

¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ÁÓˆ134. »«¿»≈¿ƒƒÀ»

י.117) משנה כך 118)שם שמשום כיון כן, רבינו כתב
לירק, זרען אם הואֿהדין אבל קושי, לידי הדלועין  באו

ראשונה). (משנה המשנה).119)והוקשו (פירוש יבשו
"לאכלה 120) של האיסור בהם ואין שביעית, לאחר ולזרעם

שם, המשנה פירוש (ע"פ שביעית כבפירות לזריעה" ולא
להלן  ראה ביעור, מצות בהם אין וגם הארץ). שבת ועיין

ישראל). (תפארת הוקשו.121)שם שלא כלומר,
ב),123)באכילה.122) הלכה (למעלה באכילה שאסורים

מותרים  הם התורה מן שהרי זריעה, איסור גם בהם ויש
ראה  לזריעה", ולא "לאכלה בהם: קורא ואני באכילה,

יא.124)למעלה. הלכה פ"ב שם ומה 125)תוספתא
זהו  לקיטה, אחר הולכים שבירק יב) הלכה (למעלה שאמרנו

שביעית. קודם הוקשה לקיימן 126)כשלא אסור [כלומר,
כמבואר  בזריעה, שאסורים שביעית ספיחי שהם מפני לזרע,
העין", מראית מפני לקיימן "אסור שם: ובתוספתא למעלה].
ספיחי  משום לקיימן אסור הכסףֿמשנה: פירש ועפ"ז
לקיימן  שמותר לומר ראוי שהיה אףֿעלֿפי כלומר, שביעית,
מראית  מפני לקיימן אסור – הספיחין לקיים שמותר כמו
בשביעית. שנזרעו לומר יבואו רכים שהם מתוך העין,
מוכיחה  הלוף" את לשרש מחייבין "אין הסמוכה, והפיסקא

שם.127)כפירושו. לפי 129)לעקור.128)תוספתא
משנה  פ"ב (כלאים שנים שלש בקרקע לגדל לוף של שדרכו

כפשוטה). (תוספתא העין מראית כאן ואין כיון 130)ה),
ולמעלה  כא, הלכה סוף להלן וראה היתר. רוב בו שיש

כפשוטה. ובתוספתא ח, הלכה 131)בהלכה שם תוספתא
(רע"ב 132)יב. והדרדרים הקוצים ממיני מין הוא

פ"ג  לעוקצין יוםֿטוב' ו'תוספות ח משנה פ"ה לכלאים
שמגדל  אלא בארץ זמן הרבה מתקיים הוא ואף ב). משנה

כפשוטה). (תוספתא שנה בכל העלין 133)עלים שהרי
שצמחו  אףֿעלֿפי העין, מראית מפני לקיימן ואסור רכין
טמון  אלא גלוי אינו המותר שהדבר כיון היתר, של מדבר

(שם). כנ"ל.134)בארץ

.ËÈÛeÏ135˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÏL136·¯Ú ÏL ÌÈÏˆa ÔÎÂ ∆∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆∆∆
ÌÈBˆÈw‰ ˙ÈÚÈ·L137‰‡eÙe138ÈÙÏ e¯Ó‚pL ¿ƒƒ«≈ƒ»∆ƒ¿¿ƒ¿≈

ÏL ˙Bnc¯˜a ˙ÈÚÈ·Ma Ô¯˜ÚÏ ¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒÀ»¿»¿»«¿ƒƒ¿«¿À∆
ı¯‡‰ ˙„B·Ú ÌeMÓ ‰Êa ÔÈ‡Â ,˙ÎzÓ139. «∆∆¿≈»∆ƒ¬«»»∆

כביתֿשמאי.135) ולא כביתֿהלל ד, משנה פ"ה שביעית
נשאר 136) ולא שביעית קודם הלוף כשישלם הדבר, "זה

המשנה). (פירוש הבצלים" ולעקור עליו לחפור אלא בו
(שם).137) הקיץ" לזמן אדום 138)"מיוחדות עץ הוא

הפואה  כלומר עידית, של פואה ובין אדום. צבע בו צובעים
שינוי, ידי על אלא לעקרה ביתֿשמאי התירו שלא הטובה,
הארץ  בעומק והיא צלעות, לה שיש צלעות, של פואה ובין
בה  ומודים בברזל, אלא עץ בכלי אותם לעקור ואיֿאפשר
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הארץ 139)ביתֿשמאי. לעבודת כוונתו שאין שמוכח כיון
ראשונה). (משנה

.ÎÌÈÏˆa‰140˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÓLb Ì‰ÈÏÚ e„¯iL «¿»ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ«¿ƒƒ
el‡ È¯‰ - ÔÈw¯È Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÔÓÊ Ïk :eÁÓˆÂ¿»¿»¿«∆∆»ƒ∆»∆¿Àƒ¬≈≈

ÔÈ¯zÓ141,ı¯‡a ÔÈÚeËk Ô‰ È¯‰ - e¯ÈÁL‰ Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ»»∆
ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .ÔÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏÚ‰ Ô˙B‡Â¿»∆»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ≈»≈

ÔÈ„ÓBÚ Ô¯z‰a ÔÓˆÚ ÌÈÏˆa‰ - Ck142. »«¿»ƒ«¿»¿∆≈»¿ƒ

בן 140) חנינא כרבי ולא כחכמים ג, משנה פ"ו שם
ודרכם  שביעית. מערב תלושים בבצלים ומדובר אנטיגנוס.
עלים. מצמיחים הם - עליהם יורדת כשלחות בצלים, של

ראשונה. במשנה כאילו 141)וראה ירוקין, שהן זמן "כל
המשנה). (פירוש לאוכלן" ומותר עצמו הפרי מן הם

וירוקין 142) אסורין שחורין מתניתין, כיני שם: בירושלמי
עולה  במשנה, שאמרו ו"מותרין" "אסורין" כלומר מותרין.
נט: ובנדרים (רדב"ז). עצמם הבצלים על ולא העלים על
הבצלים), על (כלומר, קתני עיקר על סברת מי ליה, "אמר
בפאתֿ וראה העלים). על (כלומר, אסורין קתני אתוספת

השולחן.

.‡ÎÏˆa143ea¯Â ˙ÈÈÓM· BÚËe ˙ÈÚÈ·Ma B¯˜ÚL »»∆¬»«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿«
¯z‰Â B¯wÚ ˙‡ ÂÈÏec‚ eÏÚ‰ - B¯wÚ ÏÚ ÂÈÏec‚ƒ»«ƒ»∆¡ƒ»∆ƒ»¿À«

Ú˜¯˜ È„È ÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙ÈÚÈ·Le ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰144Ck , «…ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈«¿«»
d˙ÏÈË145Ú˜¯˜ È„È ÏÚ146. ¿ƒ»»«¿≈«¿«

בצל 143) שאל), =) בידו העלה וכו', "ישמעאל, נז: שם
על  (היתר) גידוליו ורבו בשמינית ונטעו בשביעית שעקרו
מעלין  היתר דגידולי "למימרא נח: שם ולהלן וכו'", עיקרו
את  ודכו שטחנו (כלומר, במדוכנין ודלמא וכו', האיסור את
הבצלים  בלאוֿהכי אבל בגידולים, נתבטלו ולכן הבצלים,
את  טחן לא (וממילא קתני השביעית על חשוד אסורים),
רבי  אמר וכו'. האסור), מן לו אכפת שלא כיון הבצלים,

קרקע, ע"י ואסורה הואיל שביעית, שניא בטילתה יצחק,
שהבצלים  היא, הגמרא שמסקנת ומשמע קרקע". ע"י נמי
בירושלמי  הוא וכן מדוכנין. כשאינם אף בגידוליהם, בטלים
ושתלו  (בשביעית) שעקרו "בצל ג: הלכה פ"ו שביעית
חדש  עליו שרבה מכיון אמר זירא רבי וכו', (בשמינית),
אמרו  תרוויהון אימי ורבי לא רבי מותר. הגידולים) (כלומר,
בוצלייא, באילין ליה שאלון וכו', אבהו רבי וכו'. אסור
אמר  עלוי, סמיכין חמתון וכו', זעירא דר' הדא להון והורי
בבבלי  "במדוכנין" (כמו במרוכנין אלא אמרתי לא אני לון,
כד  וסופה, ראשה ידע אנא פזי, בן יהודה רבי אמר הנ"ל),
(ואוסרים  פליגין אימי ורבי לא רבי אבהו) (רבי דשמע
מתיר  לעולם אבל מהיתרו. (הסתייג מינה שרע הבצלים),
את  והתיר השיג והראב"ד מדוכנין)". בשאינם אף אבהו רבי
ורדב"ז. בכסףֿמשנה וראה מדוכנים. כשהם רק הבצלים

הארץ.144) ושבתה שם:145)שנאמר: בנדרים
רבינו. בדברי גם כן לגרוס יש ושמא "בטילתה",

(פ"י 146) בזמן תלוי שאיסורה בערלה מהֿשאיןֿכן
תלוי  שאיסורם וכלאים טז), הלכה שני מעשר מהלכות
שם. בר"ן וראה כד). הלכה כלאים מהלכות (פ"ה בתערובת

.·Î˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ‡ÈˆBiL ˙B¯t‰147ÌÙÒ‡È ‡Ï - «≈∆ƒ»ƒ»«¿ƒƒ…««¿≈

‰L ÏÎa ÛÒB‡L C¯„k148E¯ÈÊ È·pÚ ˙‡Â :¯Ó‡pL ; ¿∆∆∆≈¿»»»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈¿ƒ∆
¯ˆ·˙ ‡Ï149¯ˆaL B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ ¯ˆa Ì‡Â . …ƒ¿…¿ƒ»««¬«»ƒ»∆»«

‰˜BÏ - ÌÈ¯ˆBa‰ C¯„k150. ¿∆∆«¿ƒ∆

למעלה 147) ראה משומר, לבין מופקר בין הבדל בלי
א. בשינוי.148)בהלכה שלא 149)אלא  הכוונה שאין

לכם  הארץ שבת "והיתה נאמר: שהרי כלל, יבצרנו
פירות  שבוצרים כדרך תבצרנו לא הכוונה, אלא לאכלה",
א  פרק בהר בתורתֿכהנים השניה וכהדיעה שנים. שאר

ט. הערה למעלה ראה ג, שם.150)הלכה למעלה ראה

.‚Î?‰OBÚ „ˆÈÎÂ151ÌÈ‡z152ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÏL ¿≈«∆¿≈ƒ∆¿ƒƒ≈
ÔÈˆB˜153‰ˆ˜na Ô˙B‡154‰a¯Áa ÔLaÈÓ Ï·‡ ,155. ƒ»«À¿∆¬»¿«¿»¿»¿»

˙ba ÌÈ·Ú C¯„È ‡ÏÂ156‰·¯Úa ‡e‰ C¯Bc Ï·‡ ,157. ¿…ƒ¿…¬»ƒ««¬»≈«¬≈»
‰OÚÈ ‡ÏÂ158„a‰ ˙È·a ÌÈ˙ÈÊ159‡e‰ L˙Bk Ï·‡ ,160 ¿…«¬∆≈ƒ¿≈««¬»≈

¯˙BÈa ÔË˜ „a CB˙Ï ÒÈÎÓe161„a‰ ˙È·a ÔÁBËÂ ,162 «¿ƒ¿«»»¿≈¿≈¿≈««
·Ë˜·e163‰pË˜ „·Ï ÒÈÎÓe164,ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ÔÎÂ . ¿…∆«¿ƒ¿«¿«»¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

.‰pLÓ - ˙BpLÏ ÏBÎiL Ïk…∆»¿«¿«∆

הבוצרים.151) מדרך משנה כיצד שביעית 152)כלומר,
ו. משנה לייבש.153)פ"ח מקום 154)שוטחים שם

(פירוש  והענבים התאנים שטחי עליו שוטחין ששם
לדעת 155)המשנה). שלמה (מלאכת בחורבה כלומר,

(שם).157)כדרכן.156)רבינו). העיסה בו שלשין כלי
שלמה).158) ומלאכת יו"ט שדורכים 159)(תוספות יקב

בבד  זיתים עושין "ואין שם: ובמשנה (שם). הזיתים בו
[ולדעת  כסףֿמשנה). – קטן בד הוא (קוטב ובקוטב"
"ובקוטב" כאן רבינו בדברי להוסיף יש איש" ה"חזון
בירושלמי  שאמרו ומה להלן. ראה בטעות, בסמוך שנכתבה
ורבותינו  ובקוטבי, בבד זיתים עושין "ואין ו) הלכה (שם
תנאֿקמא  לדברי הכוונה אין בקוטבי", לעשות התירו
ר' בדברי המשנה לסוף אלא בתחילה, הזיתים בעשיית

להלן]. ראה או 160)שמעון, הבד בבית במכתשת,
למעלה. ראה (כסףֿמשנה)161)בקוטב, "הבודידה" היא

ומכניס  הוא כותש "אבל שם: במשנה תנאֿקמא וכדעת
מן  וגדול קטן, בד שהוא בקוטב, להכניס (אבל לבודידה"

כנ"ל). אסור, – במשנה 162)הבודידה שמעון רבי כדעת
פסקו  וכן הבד", בבית הוא טוחן "אף שאמר: שם,
שכבר  אחר לטוחן שהכוונה להלן [וראה שם בירושלמי

והשני]. הראשון השמן והוציא זו 163)נכבש, תיבה
וכסףֿ קורקוס מהר"י לפני היתה ולא רומי, בדפוס איננה
למעלה  שכתבנו מה [ולפי בפאתֿהשולחן. וראה משנה,
מסוף  בטעות לכאן שנשתרבבה נראה איש" "חזון בשם
ושם  הבד", בבית זיתים יעשה "ולא הקודמת: השורה

אמרו 164)מקומה]. וכן (כסףֿמשנה). הקוטב [הוא
רבי  דבית לאילין (=הורה) הורי יוחנן "רבי שם: בירושלמי
שמעון  כר' הבד) בבית (כלומר: בריחיים לטחון ינאי
שהתירו  שם, למעלה רבותינו, והם כרבנן", בקוטבי ולעשות
שכן  בריחיים. וטחנו שכבשו לאחר והיינו בקוטבי, לעשות
הזיתים  את כותשים בתחילה השמן: עשיית מלאכת היתה
אותם  טוענים כך ואחר ראשון, שמן ומוציאים לסל ונותנם
טוחנם  כך ואחר שני, שמן להוציא הבד בית קורת תחת
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שלישי  שמן מהן להוציא הבד לבית שוב ומכניסם בריחיים
שאחר  השני השמן תפוקת כי ומסתבר פו.). במנחות (משנה
שלאחר  השלישית מהתפוקה יותר נוחה היא הכתישה,
לעשות  הראשונה בתפוקה נהגו ולפיכך בריחיים, הטחינה
אין  קשה, שהיא השניה, התפוקה אבל בקוטב, וגם בבד גם
"כותש  ולפיכך בקוטב. ולא הבד בבית אלא אותה עושים
בה  שרק הבודידה, היא ביותר", קטן בד לתוך ומכניס הוא
בריחיים  הטחינה לאחר אבל הבוצרים, מדרך משנה הוא
מדרך  משנה הוא בו שגם (=קוטב), קטן בד לתוך גם מכניס
הבד, בבית רק זו שלישית דריכה לעשות הנוהגים הבוצרים,
קורקוס, בר"י וראה נכון. על רבינו דברי מבוארים ובזה

ובחזוןֿאיש). בפאתֿהשולחן בכסףֿמשנה,

.„Î‰OÚ ˙ÂˆÓ165ËÈÓL‰Ï166‡ÈˆBzM ‰Ó Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«∆ƒ
‰pËÓLz ˙ÈÚÈ·M‰Â :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ı¯‡‰»»∆«¿ƒƒ∆∆¡«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»

‚Ò B‡ BÓ¯k ÏÚBp‰ ÏÎÂ .dzLËe167˙ÈÚÈ·Ma e‰„O ¿«¿»¿»«≈«¿»»≈«¿ƒƒ
ÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha -168CB˙Ï ÂÈ˙B¯t Ïk ƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈ƒ»«»≈»¿

ÔÈÂL Ïk‰ „ÈÂ Ïk‰ ¯È˜ÙÈ ‡l‡ .B˙Èa169ÏÎa ≈∆»«¿ƒ«…¿««…»ƒ¿»
ÌB˜Ó170BÏ LÈÂ .EnÚ ÈÈ·‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL , »∆∆¡«¿»¿∆¿…≈«∆¿≈
‡È·‰Ï171ÔÓ ÔÈ‡È·nL C¯„k ,ËÚÓ B˙Èa CB˙Ï ¿»ƒ¿≈¿«¿∆∆∆¿ƒƒƒ

ÔÈÈ Èck ‰¯OÚ LÓÁ ,ÔÓL Èck LÓÁ - ¯˜Ù‰‰172. «∆¿≈»≈«≈∆∆¬≈∆¿≈«≈«ƒ
¯zÓ - ‰fÓ ¯˙È ‡È·‰ Ì‡Â173. ¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆À»

ãycew zegiyn zecewpã

בשביעית, הארץ שתוציא מה כל להשמיט "מצות־עשה
המצוות  ובספר ונטשתה". תשמטנה והשביעית שנאמר
כי  שתצמח". מה כל להפקיר "שציונו כתב: קלד ) (מ"ע
הארץ  שתוציא מה כל להשמיט החיוב הרמב"ם לדעת
דמלכא", "אפקעתא ולא הקרקע בעל על הוא בשביעית
למי  ונפק"מ בשמיטה. שדהו את הפקירה שהתורה היינו
דמלכא" "אפקעתא הוא אם בשמיטה, שדהו הפקיר שלא
התורה  שהרי הפירות, ולקחת לשדהו להיכנס מותר
הרי  הקרקע, בעל על חיוב הוא אם אבל הפקר. עשאתן
לשדהו, להיכנס אסור עדיין המצוה וביטל הפקיר לא שאם

הפקר. אינה שהרי
(287 cenr f"i wlg y"ewl itÎlr)

קלד.165) עשה המצוות, בספר להפקיר.166)ראה
קט.167) הערה פ"ב למעלה וראה סייג. מלשון גדר,
אמרה 168) מה מפני וכי תאמר, "שלא שם: במכילתא

ומחלקה  מכניסה אני הרי עניים, אותה שיאכלו לא תורה,
שהוא  מגיד תשמטנה, והשביעית לומר, תלמוד לעניים.
שם  סיימו שבסוף אלא שדהו)". של (בגדר פרצות פורץ
תיקון  מפני יפרוץ) (שלא חכמים שגזרו "אלא זו: בלשון
אבל  רענן). זית – אילנותיו ויקלקל יחריב (שלא העולם"
אסור. – לאסוף כן, וכמו (רדב"ז). שאסור בוודאי לגדור

א,169) הלכה פ"ו פאה (ירושלמי עשירים ובין עניים בין
ו). הלכה שם (אם 170)ושביעית בבית ובין בשדה בין

לשם). למעלה 171)אספם וראה ז. משנה פ"ה שביעית
ג. הלכה פ"ח ולהלן א, הלכה כי 172)סוף חכמים שיערו

ביתו. בני למאכל הזאת הכמות צריכה כלל בדרך
למאכל 173) יותר צריך שהוא אמר אם כלומר, שם. משנה

ראשונה). (משנה מותר – ביתו אנשי

.‰ÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡≈¿ƒƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
„·Ïa174.¯ÓB‚Â ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ˙‚‰BÂ175. ¿∆∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

שהיא 174) מצוה ש"כל הסמוכה). הלכה (וראה התורה מן
לו:). (קידושין בארץ" אלא נוהגת אינה בארץ, תלויה

בזמן 175) אולם, המקדש. בבית תלויה אינה השביעית כי
בזמן  גם היה וזה נוהג, היובל ואין עליה, יושביה כל שאין
להלן  וראה התורה, מן אז נוהגת אינה כי יתכן השני, הבית
(פ"א  רבינו כתב ומעשרות, תרומות גבי וכן ט. הלכה פ"י
ובין  הבית בפני בין שנוהגים א) הלכה תרומות מהלכות
כו) הלכה (שם כתב ואףֿעלֿפיֿכן הבית, בפני שלא
באו  שלא לפי מדרבנן, אלא נהגו לא עזרא בימי שאפילו

ובפאתֿהשולחן. בכסףֿמשנה וראה ישראל, לארץ כולם

.ÂÎÏk176·ÈÊk „Ú Ï·a ÈÏBÚ Ba e˜ÈÊÁ‰L177¯eÒ‡ - …∆∆¡ƒ≈»∆«¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡ Ba ÔÈÁÓBvL ÔÈÁÈÙq‰ ÏÎÂ ,‰„B·Úa«¬»¿»«¿ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ ‡l‡ Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÏÎÂ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¿…∆…∆¡ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

¯‰p‰ „ÚÂ ·ÈÊkÓ ‡e‰L ,„·Ïa178‰Ó‡ „ÚÂ179Û‡ , ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿««»»¿«¬»»«
‰„B·Úa ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ180ÔÈÁÈÙq‰ - ˙ÈÚÈ·Ma «ƒ∆»«¬»«¿ƒƒ«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯zÓ Ba ÔÈÁÓBvL181‰Ó‡Óe ¯‰p‰Óe . ∆¿ƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈«»»≈¬»»
‰„B·Úa ¯zÓ - ‰‡Ï‰Â182.˙ÈÚÈ·Ma »»¿»À»«¬»«¿ƒƒ

א.176) משנה פ"ו לא 177)שביעית עצמה וכזיב
בבל  עולי בו שהחזיקו למקום כחוץ ודינה בה, החזיקו
הלכה  מעשר מהלכות ופי"ג ח, הלכה שם תרומות (הלכות

שם).178)ג). תרומות (הלכות מצרים נחל והוא
(שם).179) אמנום כבהלכה 180)והוא מדרבנן,

"נאכל 181)הקודמת. שם: ששנינו מה רבינו מפרש כן
שאין  שכיון המשנה), בפירוש שם (ועיין נעבד" לא אבל
הספיחין. על שם גזרו לא מדרבנן, אלא שם נוהגת שביעית

מדרבנן.182) אפילו

.ÊÎ‡È¯eÒ183da ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»
‰¯Bz‰ ÔÓ184‰„B·Úa ‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ‰ÈÏÚ e¯Êb ,185 ƒ«»»¿»∆»∆ƒ¿∆¬»«¬»

È„k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡k ˙ÈÚÈ·Ma186ı¯‡ eÁÈpÈ ‡lL «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆…«ƒ∆∆
·‡BÓe ÔBnÚ Ï·‡ .ÌL eÚwzLÈÂ eÎÏÈÂ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿¿ƒ¿«¿»¬»«»
˙B¯OÚÓa ˙B·iÁ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚLÂ ÌÈ¯ˆÓeƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈«»¿««¿

Ì‰È¯·cÓ187Ô‰a ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡ -188. ƒƒ¿≈∆≈¿ƒƒ∆∆»∆

בהלכות 183) וראה עקיבא, וכרבי כחכמים ב, משנה שם
סוריא. היא איזו ט, הלכה שם בפני 184)תרומות אפילו

שלא  ישראל בארץ למקומות בניגוד זמן, בשום הבית
התורה, מן בשביעית חייבים שהיו – בבל עולי כבשום

מצרים. עולי בה שהחזיקו לקרקע 185)בשעה במחובר
ט). הלכה פ"ח להלן וראה שם, ירושלמי 186)(משנה

א.187)שם. הלכה שם תרומות בהלכות כנ"ל
שרוב 188) כיון דבר, של וטעמו ג. משנה פ"ד ידים

אבל  במעשרות. חייבו ולכן שם, ושבין הולכין ישראל
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לא  כנ"ל, שם, ישתקעו שמא הוא שהחשש בשביעית
לארץ, חוץ מכלל שיצאה בסוריא, אלא אףֿעלֿפי חששו

אבל  ג), הלכה (שם, הגיעה לא ישראל כארץ שלהיות
לארץ  כחוץ שהן (=בבל) ושנער ומצרים ומואב בעמון

שם. ישתקעו שמא חשש אין (שם), דבר לכל

.ÁÎÔc¯i‰ ¯·Ú189da ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L - ≈∆««¿≈¿ƒƒ∆∆»
Ì‰È¯·cÓ190ÔÈ¯zÓ - Ôc¯i‰ ¯·ÚÂ ‡È¯eÒ ÈÁÈÙÒe . ƒƒ¿≈∆¿ƒ≈¿»¿≈∆««¿≈À»ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙Bˆ¯‡ eÈ‰È ‡Ï ;‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»…ƒ¿¬»≈¬ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L191. ∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

ועוג.189) סיחון ארץ טעם 190)היא מה עיון, צריך
שביעית. בה שם,191)הנהיגו נוהגת ששביעית כלומר,

כו. בהלכה למעלה מותרים, וספיחין

.ËÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a Ú˜¯˜ ‰wL ÌÈ·ÎBk „·BÚ192 ≈»ƒ∆»»«¿«¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÈ¯zÓ ‰È˙B¯t - ˙ÈÚÈ·Ma dÚ¯Êe193e¯Ê‚ ‡lL ;ÏÚ ¿»»«¿ƒƒ≈∆»À»ƒ∆…»¿«

‰¯·Ú È¯·BÚ ÈtÓ ‡l‡ ÔÈÁÈÙq‰194È„·BÚ‰Â , «¿ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈»¿»¿≈
.Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚pL È„k ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»¿Àƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆

של 192) שספיחין בבל, עולי בו שהחזיקו במקום אפילו
שם). (למעלה בו אסורים ראיה 193)ישראל שמביאים יש

ישראל  עם לדון שבאו כנען בבני שאמרו צא. מסנהדרין
בארץ  היו ששדותיהם מפרשים (הם שדותיהם והניחו
כסףֿ – היתה שביעית שנה ואותה זרועות, כשהן ישראל

ופרח). כפתור בשם אבל 194)משנה ב. בהלכה כנ"ל
ישראל  בארץ לגוי קנין אין שהרי בהם, יש שביעית קדושת
שם  תרומות בהלכות (למעלה קדושתה מידי להפקיעה

בהערות). שם ועיין י, הלכה

.Ï˙B¯ÈÚ195¯ÙqÏ ˙BÎeÓq‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡196- «»∆∆ƒ¿»≈«¿«¿»
È„·BÚ eˆeÙÈ ‡lL È„k ,ÔÓ‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·ÈLBÓƒƒ¬≈∆∆¡»¿≈∆…»¿≈

˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ef·ÈÂ ÌÈ·ÎBk197. »ƒ¿»…≈¿ƒƒ

ח.195) הלכה פ"ד שביעית לגבול.196)תוספתא
שביעית 197) פירות לגוי מאכילין שאין שנינו והרי כלומר,

לכם, שנאמר: משום שם), ובהערות יג, הלכה פ"ה (להלן
ובמקומות  ו). הלכה א פרק בהר פר' (ספרא לאחרים ולא
לא  - גויים ומיעוטם ישראל שרובם לספר, סמוכים שאינם

(רדב"ז). למיעוט חששו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שלא 1) מהם. וליהנות לאכלן מותר שביעית שפירות יבאר

ואם  לחו"ל, אותם מוציאין אם שביעית פירות ברייתן. ישנה
ואם  שביעית. פירות לאשה פוסקין אם לגוי. מאכילין
לאכול  מותר מאימתי ודין בוסר. כשהם הפירות אוספין
האילן. קוצצין אין מאימתי שביעית. בשדה האילן פירות
ודין  שביעית. בתבן שהסיקוהו במרחץ לרחוץ מותר ואם
תבלין  הצורר לזרים. בתרומה שמותרין והגרעינין הקליפין

התבשיל. לתוך ונותן שביעית של

.‡˙ÈÚÈ·L ˙B¯t2‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ez3 ≈¿ƒƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ÚÈ·ˆÏÂ ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ïe4: ¿«¿»««≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿

‰È‰z5.Ú·ˆ da ÚaˆÏÂ ¯ ˙˜Ï„‰Ï Û‡ - ƒ¿∆«¿«¿»«≈¿ƒ¿…«»∆«

מ"ב.2) פ"ח והיתה 3)שביעית ו): כה , (ויקרא שנאמר
בכלל  ושתיה כשתיה, וסיכה לאכלה, לכם הארץ שבת
ה"ב  בפ"י שם וראה ה"א). תרומות מהל' (פי"א אכילה
וראה  התורה. מן כשתיה, שסיכה רבינו שדעת שם, ובהערות

בהי"א. ה"י.4)להלן פ"א בהר פרשת כל 5)'ספרא'
ז). (שם, לאכול" תבואתה כל "תהיה הפסוק:

.·ÏÎ‡Ï ?„ˆÈk ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï6Bk¯cL ¯·c «¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈«∆¡…»»∆«¿
˙BzLÏÂ ,ÏÎ‡Ï7‰Óe¯z ÔÈ„k ,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·c8 ∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿¿ƒ¿»

ÈL ¯OÚÓe9. «¬≈≈ƒ

שם.6) ה"א.7)משנה, פ"ו שם בהל'8)תוספתא ראה
שם. הי"א.9)תרומות, שני מעשר מהל' בפ"ג ראה

.‚‰pLÓ BÈ‡L C¯„k ,Ô˙i¯aÓ ˙B¯t ‰pLÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆≈ƒ¿ƒ»»¿∆∆∆≈¿«∆
ÈL ¯OÚÓe ‰Óe¯˙a10¯·c .11- ÈÁ ÏÎ‡Ï Bk¯cL ƒ¿»«¬≈≈ƒ»»∆«¿≈»≈«

- ÏM·Ó ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·„Â ,ÏM·Ó epÏÎ‡È ‡Ï……¿∆¿À»¿»»∆«¿¿≈»≈¿À»
CÎÈÙÏ .ÈÁ B˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡12ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡13ÈÏÎ‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»≈¿ƒ»¿≈

ÏthÓ BÈ‡Â .‰Ó‰a14˙t‰Â „ÒÙpL ÏÈL·z ÏÎ‡Ï ¿≈»¿≈ƒ«≈∆¡…«¿ƒ∆ƒ¿«¿««
¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ BÈ‡L C¯„k ,‰LtÚL15. ∆ƒ¿»¿∆∆∆≈≈ƒ¿»«¬≈

שם.10) שני, מעשר ובהל' תרומות בהל' כנ"ל
או 11) חיין תרדין לוכל "שביקש ה"ב: שם ב'ירושלמי'

להאכל  שדרכו דבר הם אלו (ודברים חיות חיטין לכוס
לאכול  שדרכו "דבר שכתב: ומה לו". שומעין אין מבושל),
מאכל  שולקין שאין ממה נלמד מבושל", יאכלנו לא חי,

דלהלן. פירות 12)בהמה משנים שאין לפי כלומר,
כנ"ל. מברייתם, וראה 13)שביעית ה"א. שם 'ירושלמי'

הי"א. בסוף ה"ב.14)להלן שם בהל'15)'ירושלמי'
אףֿעלֿ בתרומה אבל הי"א), (פ"ג רבינו הביאו שני, מעשר
בדברי  זה אין ה"י), (פ"ט תרומות בתוספתא הוא שכן פי

תרומות. בהל' רבינו

.„ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡Â16,‰Óe¯z ÔÓLa ˙ÈÚÈ·L ÏL ˜¯È ¿≈¿«¿ƒ»»∆¿ƒƒ¿∆∆¿»
ÏeÒt È„ÈÏ ep‡È·È ‡lL17ÏMa Ì‡Â .18BÏÎ‡Â ËÚÓ ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿ƒƒ≈¿««¬»

Ï ‡B·Ï È„k ÔÁÈp‰ ‡Ï È¯‰L ,¯zÓ - „iÓ.ÏeÒt È„È ƒ»À»∆¬≈…ƒƒ»¿≈»ƒ≈¿

שנראה 16) כמו מאיר, רבי (הוא כתנאֿקמא מ"ז, שם
שב'ירושלמי' ואףֿעלֿפי שמעון. כרבי ולא צ:), בזבחים
דעת  על רבינו סמך - שמעון כרבי פסקו שם) (שביעית
מאיר  רבי בפלוגתת הכריעו שלא - ב מו, בעירובין הבבלי
במשנתנו  כאן והרי (כסףֿמשנה), כמי הלכה שמעון, ורבי
שם. רידב"ז ועי' משנה, כסתם זה והרי מאיר, רבי נזכר לא

התרומה 17) לשרוף ויצטרך התבשיל יטמא אם כלומר,
ונמצא  השמן, את גם לשרוף יצטרך טמאה) תרומה (כדין
נראה  וכן המשנה). (פירוש שביעית לפירות הפסד גורם
זה  ובפרק שמיטה, בהל' זו הלכה שהביא כאן, רבינו מדברי
יפסיד  שמא הוא שהחשש הרי שביעית, פירות באכילת הדן
לידי  תבוא שהתרומה מפרש, הר"ש אבל שביעית, פירות
וראה  א. עו, בזבחים נראה וכן הביעור, זמן אחר פסול

ואילך. פט מעמ' "אמנה" שם.18)בקובץ 'ירושלמי'
כן  לעשות לו מותר מעט, לבשל רצה שאם לומר רוצה

טומאה. לידי שיבוא חשש אין שבמעט (כסףֿמשנה).
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.‰˙B¯t19ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ≈«¿À»ƒ¿«¬«»»≈«¬ƒƒ
‰ÈÏ‡Ó ‰Ó‰a‰ ‰ÎÏ‰ .˙BÙBÚÏÂ ‰iÁÏ ‰Ó‰aÏ Ô˙B‡»«¿≈»««»¿»»¿»«¿≈»≈≈∆»
;d¯ÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÎ‡Â ‰‡z‰ ˙Á˙Ï¿«««¿≈»¿»¿»≈¿«¿ƒ¿«¬ƒ»
ÏÎ ‰È‰z Eˆ¯‡a ¯L‡ ‰iÁÏÂ EzÓ‰·ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»

d˙‡e·z20.ÏÎ‡Ï ¿»»∆¡…

ה"ז.19) שם ב'ספרא' הוא וכן ה"כ. פ"ה שם תוספתא
נה.20) בנדרים [וראה אדם. למאכל המיוחד אף כלומר,

אדם, במאכל שמדובר הרי דגן, מיני מחמשת היא שתבואה
ה"א]. פ"ז להלן עוד וראה

.ÂCeÒÏ ?„ˆÈk ‰ÎÈÒÏ21CeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c ¿ƒ»≈«»»»∆«¿»…»
ÌhÙÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ22˙‡ «ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…¿«≈∆

CeÒÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰23ıÁ¯na24ıeÁaÓ ‡e‰ CÒ Ï·‡ , «∆∆¿…»«∆¿»¬»»ƒ«
ÒÎÂ25. ¿ƒ¿»

מ"ב.21) שם, שם 22)שביעית ותוספתא שם, 'ירושלמי'
והם  בשמים. שרשי בשמן ששמים הוא, ופיטום הי"ג. פ"ו
משחה  לשמן אותו ועושים מאכל מכלל אותו מוציאים

ה"ג). תרומות מהל' ה"ב.23)(פי"א סוף שם 'ירושלמי'
(משנהֿלמלך). פ"א סוף דמאי בתוספתא שזה 24)וראה

שביעית. לפירות ונבלע 25)בזיון השמן את שסך שכיון
בזיון. כאן אין שוב בגופו,

.ÊÔÓL26ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÏL27¯epz Ba ∆∆∆¿ƒƒ≈¿ƒ«
B˙B‡ ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÈÎÂ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿≈»ƒ

˙B‡ÓË ÌÈ„Èa28ÏÙ .29BÙLÙLÓ - B¯Oa ÏÚ30 ¿»«ƒ¿≈»««¿»¿«¿¿
ÏÚn‰ CB˙a BÏ‚¯ CeÒÈ ‡ÏÂ .˙B‡ÓË ÌÈ„Èa31Ï·‡ , ¿»«ƒ¿≈¿…»«¿¿«ƒ¿»¬»

ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb CÒÂ .ÏÚn‰ L·BÏÂ BÏ‚¯ ‡e‰ CÒ»«¿¿≈«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈«
‡ÈÏ·Ë˜ Èab32. «≈»»»¿»

ה"י.26) שם בו 27)תוספתא ומקשין סותמין אין כלומר,
אדם  לסיכת אלא שביעית של שמן ניתן שלא התנור, סדקי

תחילה),28)בלבד. ידים נטילת (בלי ידים בסתם [כלומר,
ה"ח), הטומאות אבות מהל' (פ"ח לטומאה שניות שהן
(שם  לטומאה ראשון אותו עושים במשקה נוגעות שכשהן
חולין  האוכלים שהרי השמן, באוכלי ממעט ונמצא ה"י),
ישתו  ולא יאכלו לא הקודש, טהרת על או תרומה טהרת על

בידים  שנטמא זה, שאין שמן בתרומה אמרו וכן טמאות,
פי"א מבשלי  (תרומות ממעיטו שהוא מפני תרומה של יין ם

יין  שותים הכל שאין ה"ד), תרומות מהל' ופי"א מ"א,
ועי' שם, ('ירושלמי' משותיו ממעטו הוא והרי מבושל
יתכן  לא זה ודין כנ"ל. לשביעית, והואֿהדין שם), רדב"ז
והכלי  בידיו, בו נוגע אינו שהרי שביעית, של אחר במשקה
פירות  וכשאוכל נב.), (ברכות בו הידים בנגיעת טמא אינו
שני  "אין שהרי טמאים, אינם טמאות בידים שביעית של
שביעית  של שמן הסך אבל (שם), בחולין" שלישי עושה
שאמרו  ומה כנ"ל. לטומאה, ראשון הוא הרי טמאות, בידים
לו  נותן בשביעית מחבירו לולב "הלוקח (לט.) בסוכה
מפני  שביעית, של אתרוג ליטול אסרו ולא במתנה", אתרוג
(שם  טהורה תרומה של אתרוג שאסרו כשם מכשירו, שהוא
טומאה, שגורם משום אלא אינו הכשרה שאיסור – ( לה:
אבל  "משמרת", בה שכתוב בתרומה אלא אינו וזה

הפסד  גרם אסרו ולא "משמרת" נאמר לא בשביעית
שגרם  רבינו שדעת נחליט אם ואם פג), סי' ח"א (מהרי"ט
בלשון  בה נאמר שלא משום אסור, שביעית בפירות הפסד
"לאכלה" 'עשה' בלשון אלא ( קכ: בשבת (ראה לאֿתעשה
לומר  מקום יש שם), וב"אמנה" טז, הערה למעלה (ראה
על  לגמרי שנפסדת בתרומה אלא בהכשרה, החמירו שלא
הטומאה, ידי על נפסדת שאינה בשביעית אבל הטומאה, ידי
לא  – בטהרה הנזהרים אוכלים מכמה מתמעטת אלא
שם]. הארץ, לשבת בקונטרסֿאחרון וראה כך. כל החמירו

שם.29) מפני 30)תוספתא, כרגיל, אותו, סך כלומר,
ה"ז. שם תרומות בהל' וראה השמן. נתחלל שכבר

פירות 31) מאבד ונמצא הנעל, על השמן מן ישפך שמא
ה"ו. שם וראה שיש.32)שביעית. של טבלא היא

התעגלותו  אגב שמא חושש אינו חדשה, שהיא ואףֿעלֿפי
על  השמן מן יתן לא אבל השיש. על השמן מן מעט נסוך

שם. ראה עליו, להתעמל כדי השיש

.ÁÔÓLa ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„nL ?„ˆÈk ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï¿«¿»««≈≈«∆«¿ƒ∆«≈¿∆∆
B¯ÎÓ .BÓˆÚ ˙ÈÚÈ·L33Ba Á˜ÏÂ34B‡ ¯Á‡ ÔÓL ¿ƒƒ«¿¿»¿»«∆∆«≈

ÛÈÏÁ‰L35;‰˜Ï„‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÔÓLa ÔÓL ∆∆¡ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆¬ƒ¿«¿»»
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L36ÔzÈ ‡ÏÂ .37ÔÓM‰ ∆≈«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ≈«∆∆

‰¯e„n‰ CB˙Ï38.¯a B˜ÈÏ„Ó ‡l‡ , ¿«¿»∆»«¿ƒ¿≈

הי"ד.33) שם שמכר.34)תוספתא, השמן בדמי
ה"א.35) פ"ז שם מותר 36)'ירושלמי' בשמן רק שהרי

שהוא  לפי אחרים להדליק, באוכלין אבל להדלקה, עומד
נתפסים  אינם שביעית ודמי להדליק, אסור שביעית, של
גם  בה שיש סתם, שביעית בקדושת אלא השמן, בקדושת

בהדלקה. שאסורים שם.37)דברים כיון 38)תוספתא,
בפירות  משתמשין אין והרי בשמן, מדורה להסיק דרך שאין

כנ"ל. כדרכן, שלא שביעית

.ËÌÈ¯·c ?„ˆÈk ‰ÚÈ·ˆÏ39Û‡ ,Ô‰a ÚaˆÏ Ôk¯cL ƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ¿…«»∆«
Ì„‡Ï Ô‰a ÔÈÚ·Bˆ - Ì„‡ ÈÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ40Ï·‡ . «ƒ∆≈««¿≈»»¿ƒ»∆¿»»¬»

ÈÏÎ‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ‰Ó‰aÏ ÔÈÚ·Bˆ ÔÈ‡≈¿ƒ«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ¬ƒ««¿≈
ÈÚ·ˆ ÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ ÔÈ‡L ;‰Ó‰·¿≈»∆≈¿À«¿ƒƒ»»«ƒ¿≈

‰Ó‰·41. ¿≈»

ה"א.39) פ"ח שביעית אדם.40)'ירושלמי' בן לצורך
ניתנים 41) שביעית שפירות השמועה מפי שכשלמדו

ולא  אדם, לצבעי אלא למדו לא ה"א), (כנ"ל לצביעה
קדושת  חלה אוכלין שלענין ואףֿעלֿפי בהמה, לצבעי
(כסףֿמשנה). בהי"א כדלהלן בהמה, אוכלי על אף שביעית

.ÈÌÈÒeaÎ ÈÈÓ42Ï‰‡Â ˙È¯Ba ÔB‚k ,43˙M„˜ - ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»»¿À«
˙ÈÚÈ·L44:¯Ó‡pL ;Ô‰a ÔÈÒaÎÓe Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ¿ƒƒ»»¬≈∆¿«¿ƒ»∆∆∆¡«

È‰ÂÌÎÈÎ¯ˆ ÏÎÏ - ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙aL ‰˙45ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿»¿»««»»∆»∆¿»»¿≈∆¬»≈
ÔÈÒaÎÓ46ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa47Ì‰Ó ¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆
‡Ó‚eÏÓ48‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙aL ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ; ¿¿»∆∆¡«¿»¿»««»»∆»∆¿»¿»

‡È˜‰Ï ‡ÏÂ ,ÛelÊÏ ‡ÏÂ ,‡Ó‚eÏÓÏ ‡ÏÂ -49‡ÏÂ , ¿…ƒ¿¿»¿…¿ƒ¿…¿»ƒ¿…
‰¯LÓÏ50.‰ÒÈ·ÎÏ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ»

להלן.42) וראה לאכילה. ראויים ואינם בהם, שמכבסים
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(43.550 עמוד כפשוטה' ב'תוספתא וראה צמחים. מיני
בשם 44) הוגה הרמב"ם, ובגליון ה"א. פ"ז שם 'ירושלמי'

בכל  אבל עליהן", חלה שביעית קדושת "אין אחר נוסח
שלפנינו  כמו הגירסא כתביֿיד, ובחמשה הישנים הדפוסים

.(17 הערה שם כפשוטה' רבינו 45)('תוספתא דעת
מתקלקלים  שאינם שווה, וביעורם הנאתם ואהל שבורית

השולחן'). ('פאת הכ"ה,46)מיד פ"ו שביעית תוספתא
יוסי. כרבי ולא א.47)כחכמים קב, בבאֿקמא ברייתא

אפיקטוזין".49)רפואה.48) ממנה "לעשות שם:
שם:50) ובגמרא שביעית. של ביין פשתן להשרות כלומר,

לא ומדוע (כלומר, לכם הכתיב: נמי משרה ורבנן התירו
וביעורו  שהנאתו במי ד"לאכלה", דומיא "לכם" וכבוסה),
וראה  ביעורן. אחר שהנאתן וכבוסה משרה יצאו שוין,

ואהל. בבורית למעלה

.‡ÈÏB„b ÏÏk51‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa e¯Ó‡ ¿»»»¿¿≈¿ƒƒ…∆
ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÌÈhÁ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ¿À»¿«¬«»»¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
‰iË¯ B‡ ‡Ó‚eÏÓ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒƒ∆¿¿»¿ƒ»
Ïk - ‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ :¯Ó‡pL ;Ì„‡Ï elÙ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¬ƒ¿»»∆∆¡«»∆¿»¿»…

‰‡eÙ¯Ï ‡ÏÂ ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ „ÁÈÓ ‡e‰L52ÏÎÂ . ∆¿À»»∆ƒ¿∆¿»¿»¿…ƒ¿»¿…
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L53ÔÈ¯c¯„Â ÔÈˆB˜ ÔB‚k ,54 ∆≈¿À»¿«¬«»»¿ƒ¿«¿»ƒ

Ì„‡Ï ‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ - ÌÈk¯‰55‡Ï Ï·‡ , »«ƒƒ≈∆¿¿»¿»»¬»…
‰Ó‰aÏ56‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .57, «¿≈»¿…∆≈¿À»…»∆¿…»∆

ÈeÏz ‡e‰ È¯‰ - ˙È¯Bw‰Â ·BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰ ÔB‚k¿«ƒ»¿»≈¿«»ƒ¬≈»
ÌÈˆÚk ‡e‰ È¯‰ - ÌÈˆÚÏ ÂÈÏÚ ·LÁ :Bz·LÁÓa58; ¿«¬«¿»«»»¿≈ƒ¬≈»≈ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï59˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ -60Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ . «¬ƒ»¬≈«≈¿«¬«»»
,Ì„‡ ÏÎ‡Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏe¿«¬«¿≈»¿ƒ»»À¿≈«¬«»»

‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L61,‰Ó‰a ÏÎ‡Ó È¯ÓÁÂ , ∆≈ƒ≈∆¿¿»¿À¿≈«¬«¿≈»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡L62. ∆≈¿ƒ

מ"א.51) פ"ח הקודמת.52)שביעית הלכה כבסוף
בהמה.53) למאכל הי"ח.54)אלא פ"ד למעלה ראה
לכם 55) שיהיה הוא לכם המיוחד לאכלה, לכם "שנאמר

לכם  מיוחד (שאינו וזולתו למלוגמא), (ולא בלבד לאכלה
המשנה). (פירוש ולמלוגמא" לאכלה לבהמה) אלא

כל 56) תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך שנאמר:
מלוגמא  לה לעשות ולא לבהמה לאכול - לאכול תבואתה

בהמה.57)(רע"ב). למאכל ולא אדם למאכל לא כלומר,
כלל.58) שביעית קדושת עליהם חלה אדם.59)ולא של
שביעית.60) קדושת בהם  שם.61)שיש 'ירושלמי'
אבל 62) אחר, בענין פירש שם המשנה ובפירוש ה"ג. כנ"ל

במבוא  ליברמן הר"ש (ראה כלפנינו - שם בתרא במהדורה
ניו  כת"י הגהות בשם ז עמ' להרמב"ם ה'ירושלמי' להלכות
כת"י  המשנה בפירוש הוא וכן ניאפולי. דפוס למשניות יורק
עליהם  חשב לא שאם הי"ד, בפ"ז להלן וראה ירושלים).
שביעית, קדושת עליהם חלה כעצים, שאינם כיון כלל,

משנה'. ב'כסף ועיי"ש

.·È¯zÓ63¯kÓÏ64ÁwÏÂ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡Â Ì„‡ ÈÏÎ‡ À»ƒ¿…»¿≈»»¿»¿≈¿≈»¿ƒ«
ÁwÏ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ;Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ì‰a»∆»¿≈»»¬»≈¿ƒ»¿≈¿≈»ƒ«

˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a65ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »∆»¿≈¿≈»«∆∆¿≈»ƒ«∆≈
Ì‡Â .‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a ÁwÏ Ì„‡ ÈÏÎ‡ ÔÈ¯ÎBÓ¿ƒ»¿≈»»ƒ«»∆»¿≈¿≈»¿ƒ

Á˜Ï66‰Ó‰a ÈÏÎ‡a Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ô‰a ÛÈÏÁ‰ B‡ Ô‰a »«»∆∆¡ƒ»∆»¿≈»»¿»¿≈¿≈»
‡Ó‚eÏÓ Ì‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L Ì„‡ ÈÏÎ‡k Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿»¿≈»»∆≈ƒ≈∆¿¿»

Ì„‡Ï67. »»»

ה"א.63) פ"ז שם ו'ירושלמי' הי"ט, פ"ה שם תוספתא
ה"א.64) בפ"ו כדלהלן מעט, פירות 65)מעט שדמי לפי

אלא  בו, שלקחו הדבר אותו בקדושת נתפסים אינם שביעית
אדם, מאכל שהיא סתם שביעית קדושת עליהם חלה
ה"ח). למעלה וראה כפשוטה', ('תוספתא שם כדלהלן

שם.66) למעלה וראה שם. כבראש 67)'ירושלמי'
בדמי  בהמה אוכלי לקח אם והואֿהדין הקודמת. ההלכה
ואין  למעלה, כמבואר אדם, כאוכלי הן שהרי בהמה, אוכלי

לאדם. מלוגמא מהם עושים

.‚È˙B¯t68ı¯‡‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ≈¿ƒƒ≈ƒƒ»≈»»∆
‡È¯eÒÏ elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ69ÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â .ÔÈ70 ¿»»»∆«¬ƒ¿¿»¿≈«¬ƒƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‡Ï Ô˙B‡71¯ÈÎOÏ ‡ÏÂ72‰È‰ Ì‡Â . »…¿≈»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒ»»
˙aL ¯ÈÎO73B‡ ,L„Á ¯ÈÎO B‡ ‰L ¯ÈÎO B‡ ¿ƒ«»¿ƒ»»¿ƒ…∆

ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊÓ ıvwL74B˙Èa ÈL‡k ‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ≈¿»»»¬≈¿«¿≈≈
‡ÈÒÎ‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe .B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe75˙B¯t «¬ƒƒ«¬ƒƒ∆»«¿«¿»≈

˙ÈÚÈ·L76. ¿ƒƒ

מ"ה.68) פ"ו שמעון.69)שם כרבי ולא כתנאֿקמא שם,
ה"כ.70) שם לכם 71)תוספתא לאכלה, לכם שנאמר:

וראה  ה"ו). פ"א בהר פרשת ('ספרא' לאחרים ולא
כפשוטה'. כמשלם 72)ב'תוספתא נראה שהוא יום. שכיר

בבית, קצר זמן אותו שהרואה לפי שביעית, מפירות חובו
משלם  הבית ובעל הבית, מאנשי זה אין אומר: הבית בעל
בפ"ו  כדלהלן כן, לעשות ואסור שביעית, בפירות שכירותו

שנים.73)ה"י. שבע שכיר ב'תוספתא 74)כלומר, ראה
שם. היהודים 75)כפשוטה' בבתי גרים שהיו המלך חיל

היהודים. עם כהדא 76)יחד ה"א: פ"ג דמאי וב'ירושלמי'
אומר, לעזר רבי האכסניא. את לרבות עמכם" "הגרים דתני,
גויים. שהם אף אותם מאכילין ולכן גוי. של אכסניא זו

כפשוטה'. ב'תוספתא וראה

.„ÈÔÈ‡77˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa78, ≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ
˙Bf Ï·‡ ;˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ·BÁ ÌlLÓk ‰fL ÈtÓƒ¿≈∆∆ƒ¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¬»ƒ∆

‡È‰79dÏÚa ÏMÓ80. ƒƒ∆«¿»

הכ"ב.77) שם אינו 78)תוספתא כשבעלה במזונותיה,
את 80)עצמה.79)לפנינו. שמשלם מי כאן אין שהרי

ניזונת  שהיא עלֿידיֿזה מעצמו משתלם החוב אלא החוב,
בעצמה.

.ÂËÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡81¯Òa Ô‰Lk ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t82; ≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆≈…∆
eÏÎ‡z :¯Ó‡pL83„Ú ˙ÏÎ‡ dÈ‡ - d˙‡e·z ˙‡ ∆∆¡«…¿∆¿»»≈»∆¡∆∆«
‰‡e·z ‰OÚzL84‰„Oa ËÚÓ Ô‰Ó ÏÎB‡ Ï·‡ .85 ∆≈»∆¿»¬»≈≈∆¿««»∆

ÔÈbt Ì‰Lk86C¯„k ,87.Úe·L ÈL ¯‡La ÏÎB‡L ¿∆≈«ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»«
˙BÚÏ eÚÈbiL „Ú B˙Èa CB˙a ÏÎ‡Ï ÒÈÎÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ∆¡…¿≈«∆«ƒ¿«

˙B¯OÚn‰88. «««¿

ה"י.81) שם המעשרות,82)'ספרא' לעונת שהגיעו לפני
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כל 83)כדלהלן. תהיה הכתוב: מן זאת למדו שם
לאכול. המעשרות,84)תבואתה לעונת משיגיעו והיינו,

אכילתן. דרך הוא וזה אדם 85)כדלהלן. בני שמנהג "כמו
בישל  שלא הפרי לאכול כן כמו ומנהגם פירותיהם, לאכול
(פירוש  להם" שיזדמן דרך על מעט, קשה ועודנו צרכו, כל

המעשרות.86)המשנה). לעונת שהגיעו קודם היינו,
כדלהלן.87) פתו, בהן שאוכל הם 88)כלומר, שאז

ה"ג. מעשרות מהל' פ"ב למעלה וראה "תבואה", קרויים

.ÊËÈ˙ÓÈ‡Óe89‰„Oa ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰È‰È ≈≈»«ƒ¿∆À»∆¡…≈»ƒ»«»∆
?˙ÈÚÈ·Ma90eÁÈ¯ÊiMÓ - ÌÈ‡z ÏL ÔÈbt‰91ÏÎB‡ «¿ƒƒ««ƒ∆¿≈ƒƒ∆«¿ƒ≈

Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa Bzt Ô‰a92¯Òa‰ .93- »∆ƒ«»∆¿≈…«≈»∆«…∆
BÏÎB‡Â ÌÈÓ ‡ÈˆBiMÓ94.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa ƒ∆ƒ«ƒ¿¿«»∆¿≈…«≈

ÌÈ˙Èf‰95eÒÈÎiMÓ -96˙ÈÚÈ·¯ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ‰‡Ò97 «≈ƒƒ∆«¿ƒ¿»∆≈ƒ¿ƒƒ
ÏÎB‡Â ÚˆBt ÔÓL98L˙Bk - ‚Ï ÈˆÁ eÒÈÎ‰ .‰„Oa ∆∆≈«¿≈«»∆ƒ¿ƒ¬ƒ…≈

CÒÂ99LÈÏL eÒÈÎ‰ .‰„Oa100ÒÈÎ‰Ï ¯zÓ - ¿»«»∆ƒ¿ƒ¿ƒÀ»¿«¿ƒ
.˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ È¯‰L ,B˙È·Ï¿≈∆¬≈ƒƒ¿««««¿

מ"ז.89) פ"ד לאכלם 90)שביעית דרך שמאז כלומר,
כנ"ל. שבוע, שני בשאר גופם 91)מעט וישוב "יבהיקו,

המים  להכנס כשיתחיל הפגים, התאנים דרך וכן חלק.
המשנה). (פירוש מפרש 92)בתוכם" שרבינו נראה

לענין  למעלה שכתוב מה על עולה במשנה זו שפיסקא
שם. דלהלן מעשר על ולא מ"ח.93)שביעית, שם

פתו.94) בו אוכל מ"ט.95)שם: לומר:96)שם, צריך
לסוך 98)הלוג.97)משיכניסו. ראוי השמן אין שעדיין

בשמן.99)בו. אחד 100)גופו עושים שהזיתים כלומר,
שליש  וזה כשיגמרו, לעשות ראויין שהן ממה מתשעה

ה"ה). מעשר מהל' (פ"ב שלהן

.ÊÈ¯zÓ101Ì„˜ ˙ÈÚÈ·Ma ÌÈˆÚÏ ˙BÏÈ‡ ı˜Ï À»»…ƒ»¿≈ƒ«¿ƒƒ…∆
È¯t Ô‰a ‰È‰iL102ÏÈÁ˙iMÓ Ï·‡ .103- È¯t ˙BOÚÏ ∆ƒ¿∆»∆¿ƒ¬»ƒ∆«¿ƒ«¬¿ƒ

„ÈÒÙÓ È¯‰L ;B˙B‡ ı˜È ‡Ï104ÌÎÏ :¯Ó‡Â ,ÏÎ‡‰ …»…∆¬≈«¿ƒ»…∆¿∆¡«»∆
‡ÈˆB‰ Ì‡Â .„ÈÒÙ‰Ï ‡ÏÂ - ‰ÏÎ‡Ï105eÚÈb‰Â ˙B¯t ¿»¿»¿…¿«¿ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ

‡ÈˆB‰ È¯‰L ;B˙B‡ ı˜Ï ¯zÓ - ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿À»»…∆¬≈ƒ
.epnÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈc ÏË·e ,ÂÈ˙B¯t≈»»«ƒ¿ƒƒƒ∆

בשביעית.101) המשנה מן להלן שכתב ממה משמע כן
כשדמי 102) אלא השחתה, דרך קוצץ שאינו באופן ומדובר

בשאר  אפילו לעולם לקצוץ אסור כן לא שאם יקרים, האילן
המשנה. פירוש - ה"ח) מלכים מהל' בפ"ו (ראה שנים

הסמוכה.103) בפירוש 104)כבהלכה וראה ב. נב, פסחים
מ"י. שם לשביעית שם.105)המשנה שביעית משנה,

.ÁÈÈ˙ÓÈ‡Óe106?˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡107 ≈≈»«≈¿ƒ»ƒ»«¿ƒƒ
eÏLÏLiMÓ - ÔÈ·e¯Á‰108eÚ¯‚iMÓ - ÌÈÙb‰Â ,109, ∆»ƒƒ∆¿«¿¿¿«¿»ƒƒ∆¿»¿
eˆiMÓ - ÌÈ˙Èf‰Â110- ˙BÏÈ‡‰ Ïk ¯‡Le , ¿«≈ƒƒ∆»≈¿»»»ƒ»

ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡Â .¯Òa e‡ÈˆBiMÓ111˙BiÙk‰ ˙‡112 ƒ∆ƒ…∆¿≈¿ƒ∆««¿ƒ
È¯t „ÒÙ‰ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·Ma113ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒƒƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿ƒ≈

Ôk¯c114ıÈˆÈL ‡l‡ ÌÈ¯Óz ˙BOÚ‰Ï115ı˜Ï ¯zÓ - «¿»¿≈»¿»ƒ∆»ƒƒÀ»»…
˙BiÙk Ô˙B‡116. »«¿ƒ

פרי.107)שם.106) עשיית התחלת היא מאימתי כלומר,

"משעה 108) ופירושו שמאי. כבית ולא הלל כבית שם,
המשנה). (פירוש וגדלים" נמשכים שהענפים

(שם).109) הגרעינין" להם "משעה 110)"משיעשו
(שם). הנצנים" בהם שם.111)שיראו פסחים,

(רש"י).112) בשלו" שלא קטנים שהרי 113)"תמרים
לגדול. רבי 114)סופו של מעשה א. נג, ב. נב, שם

(עיי"ש 115)אילעא. "שיצין" העתיק קורקוס [ר"י
שם). הארץ' ב'שבת (וראה שם בפסחים ונזכרו בדבריו).
התשובות  חלק שם, פסחים הגאונים' ('אוצר המכבדות והם
('ערוך' התמרים תלויים שבהם האשכולות כלומר: ,(73 עמ'
אינו  הללו האילנות של קיומם שכל באופן מכבד). ערך
בשביל  אלא שהם, כמו לעולם שיישארו הכפניות, בשביל

המכבדות]. כלומר, פרי,116)השיצין, אינם עתה שהרי
לגדול. סופם אין וגם

.ËÈÔÈ‡117ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·L ÏL L˜Â Ô·z ÔÈÙ¯BO ≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒƒ¿≈
‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L118Ï·‡ .119˙Ù‚a ÔÈ˜ÈqÓ ∆»¿«¬«¿≈»¬»«ƒƒ¿∆∆

˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈbÊ·e120. ¿«ƒ∆¿ƒƒ

בתבן 117) ושורפין נהנין מאימתי מ"ז: פ"ט בשביעית
הכ"ג), להלן (ראה שניה רביעה משתרד שביעית, של ובקש
(כסףֿמשנה). אותם שורפין אין לכן שקודם משמע

כנ"ל 118) שביעית קדושת עליהם חלה בהמה אוכלי ואף
לסחורה. ולא לאכלה, תורה: אמרה עליהם ואף וט'. ה"ג,
לעוברי  חששו שלא ספיחים, משום התבן על גזרו לא אבל
למעלה  ראה בהמה. באוכלי ולא אדם באוכלי אלא עבירה

וברדב"ז. שם, ובהערות ה"ד פ"ו 119)פ"ד שם תוספתא
שאין 120)הט"ז. כעצים, הם והרי כלל, אוכל שאינם

שביעית. קדושת בהם

.ÎıÁ¯Ó121‰˜q‰L122- ˙ÈÚÈ·L ÏL L˜·e Ô·˙a ∆¿»∆À¿»¿∆∆¿«∆¿ƒƒ
da ıÁ¯Ï ¯zÓ123¯ÎOa124- ‡e‰ ·eLÁ Ì„‡ Ì‡Â . À»ƒ¿…»¿»»¿ƒ»»»

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c da e˜ÈqÈ ‡nL ;¯eÒ‡125È„k BÏÈ·La »∆»«ƒ»¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ¿≈
.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈ„ÈÒÙÓ e‡ˆÓÂ ,Û„B dÁÈ¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»≈¿ƒ¿¿«¿ƒƒ≈¿ƒƒ

מי"א.121) פ"ח תבן 122)שם שורפין אין שהרי בדיעבד,
(כסףֿמשנה). כנ"ל שביעית, של בדיעבד.123)וקש

שישרפו  לחשוש ואין (שם), והקש התבן נשרפו כבר שהרי
שמותר 124)עוד. וכלֿשכן כסחורה, שנראה אףֿעלֿפי

מן  בשכר, אפילו שמדובר כן ולמד ראב"ד. ועי' בחינם,
ומסתבר  וכו', יסיקו שמא חשוב, אדם שאסרו הסיפא,

קורקוס). (ר"י כן יעשו לא אוכלי 125)שבחינם כלומר,
לאדם  מלוגמא לעשות מותר בהמה מאוכלי אבל אדם.

שווה. וביעורו הנאתו זה והרי הי"א), (למעלה

.‡ÎÌÈ¯fÏ ‰Óe¯˙a ÔÈ¯znL ÔÈÈÚ¯b‰Â ÔÈtÏw‰126 «¿ƒƒ¿««¿ƒƒ∆À»ƒƒ¿»«»ƒ
,ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ ÔÈ‡ -≈¿À«¿ƒƒ»»¬≈∆«¬≈≈¿≈ƒ

‰ÚÈ·ˆÏ ÔÈÈe‡¯ Ôk Ì‡ ‡l‡127¯Bw‰Â .128˙M„˜ - ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿À«
.ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ»»»»

ה"יֿיא.126) תרומות מהל' בפי"א תוספתא 127)ראה
לאבדם  אסור לצביעה, ראויים שהם שכיון הט"ז. שם
ב'תוספתא  וראה בהם. להסיק שרגילים אףֿעלֿפי בהסקה

ראש 128)כפשוטה'. והוא ה"ו. סוף פ"ד שם 'ירושלמי'
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מהל' ופ"ח לו. (ברכות אותו אוכלים רך וכשהוא הדקל,
ה"ו). ברכות

.·Î¯¯Bv‰129CB˙Ï Ô˙BÂ ˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈÏ·z «≈¿»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿
ÏÈL·z‰130ÏÎÏ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÓÚË ÏËa Ì‡ : ««¿ƒƒ»««¿»¬≈≈À»ƒ¿»

¯·c131˙M„˜a Ì‰ ÔÈ„Ú - ÌÚË Ô‰a ¯‡L Ì‡Â ; »»¿ƒƒ¿«»∆««¬«ƒ≈ƒ¿À«
.˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ

ה"ז.129) שם, ונתנו 130)תוספתא בשקיק צררו כלומר,
התבשיל. כעצים.131)לתוך הם שהרי

.‚ÎÔÈ‡132CB˙Ï ‡Ï ˙ÈÚÈ·L ÏL L˜Â Ô·z ÔÈ˙B ≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒ…¿
ËÈh‰ CB˙Ï ‡ÏÂ ¯k‰133Ô˙ Ì‡Â .134‰Ê È¯‰ - ««¿…¿«ƒ¿ƒ»«¬≈∆

¯Ú·Ók135¯epz .136e‰e˜Èq‰L137ÏL L˜·e Ô·˙a ƒ¿…»«∆ƒƒ¿∆∆¿«∆
ÔˆeÈ - ˙ÈÚÈ·L138„¯zMÓe .139È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ·¯ ¿ƒƒ«ƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈

ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈ‰ ˙ÈÚÈ·L140.˙ÈÚÈ·L ÏL Lw·e Ô·za ¿ƒƒ∆¡ƒ¿¿ƒ«∆∆¿«∆¿ƒƒ

הי"ח.132) פ"ה שם, ראוי 133)תוספתא שהוא מפני
בהי"ט. כנ"ל בהמה, נתן 134)למאכל אם אפילו משמע

נתן  שאם משמע אחרים", נתנוהו "אם שם: ובתוספתא הוא.
כפשוטה'). ('תוספתא התירו לא על135ֿ)בעצמו ובטל

התירו  לא וב'ירושלמי' בהמה. מאכל מלהיות ידיֿזה
פסק  ורבינו בטיט, וגבל הכר גבי על ישן אלאֿאםֿכן

(רדב"ז). כן התנו שלא הנ"ל, תוספתא 136)כתוספתא
הי"ט. לעשות 137)שם, אסור לכתחילה שהרי בדיעבד,

בהי"ט. כנ"ל כיון 138)כן, לחם, בו יאפו ולא כלומר,
שלא  לחם, בו ואפו עברו שאם ונראה באיסור. שהסיקוהו
לרחוץ  מותר זה ומטעם לאכלו. ומותר כך, כל קנסוהו
שחממו  שהמים ה"כ), (למעלה באיסור שהוסק במרחץ
משנה'. 'כסף ועי' בתנור. שנאפה כלחם הם הרי אותם

מ"ז.139) פ"ט שנייה,140)שביעית רביעה שמשירדה
מהשנה  וקש ותבן הבהמות, לאכילת חדשים זרעים צמחו
קדושתם  ובטלה בהמה למאכל עומדים אינם שוב הקודמת
מה  שתסרח "מכיון אמרו: שם וב'ירושלמי' שמח'). ('אור

שבבית". מה הותר שבשדה,

ה'תשפ"א  כסלו ט"ו שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מכר 1) ואם שביעית. בפירות סחורה עושין שאין יבאר

פירות  מוכרין אין ודין והמעות. הפירות דין מה מעט,
בשביעית  חומר ודין לארץ שנכנסו חו"ל פירות שביעית.
אם  שביעית דמי ודין מתחללת. שביעית ואיך מבהקדש.
שביעית  בפירות העושין החמרים החוב. את מהם פורעין
ואם  בפונדיון, ככר מהנחתום הלוקח האסורה. מלאכה

בטובה. ושלא בטובה שביעית פירות אוכלין

.‡˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡2‰ˆ¯ Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»
¯ÎBÓ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ËÚÓ ¯kÓÏ3ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â . ƒ¿…¿«ƒ≈¿ƒƒ≈¿»«»ƒ

˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰4ÏÎ‡Ó Ô‰a Á˜lÈÂ ,5ÏÎ‡ÈÂ ¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ»«»∆«¬»¿≈»≈
˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a6‡e‰ È¯‰ ¯kÓp‰ È¯t‰ B˙B‡Â ; ƒ¿À«¿ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¬≈

.‰È‰Lk B˙M„˜aƒ¿À»¿∆»»

ולא 2) "לאכלה לאכלה". לכם הארץ שבת "והיתה שנאמר:

סחורה.3)לסחורה". נקראת אינה מועטה שמכירה
שאין  אמרו הארץ מעם שביעית פירות קניית ולעניין
שגם  משם, ולמדו סעודות. שלוש ממזון יותר ממנו לוקחים
מזון  הוא מותר, שהוא המעט שיעור סחורה, באיסור כאן

סעודות. תהיה 4)שלוש קודש היא יובל "כי שנאמר
[ויובל] שביעית אף ואסור דמיו את תופס קודש מה - לכם"

ואסורה. דמיה את ולא 6)לאדם.5)תופסת לאכלה
אחרים. לדברים

.·Á˜BÏ ‰È‰È ‡Ï7‰„O ˙B˜¯È8¯ÎBÓe9ÚaˆÈ ‡ÏÂ . …ƒ¿∆≈««¿»∆≈¿…ƒ¿«
˙ÈÚÈ·L ÈtÏwÓ10‰¯BÁÒ ‰OBÚ ‰fL ÈtÓ ,¯ÎOa ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆∆∆¿»

¯zÓ - ¯È˙B‰Â ÏÎ‡Ï ˙B˜¯È Á˜Ï .˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa¿≈¿ƒƒ»«¿»∆¡…¿ƒÀ»
¯˙Bn‰ ¯kÓÏ11ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚÈ·L ÌÈÓc‰Â , ƒ¿…«»¿«»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ≈
BÓˆÚÏ ˙B˜¯È12Ba Ô‰Ó Á˜ÏÂ13- ¯ÎÓe Bza Ôa B‡ ¿»¿«¿¿»«≈∆¿∆ƒ»«

¯zÓ ‰Ê È¯‰14.˙ÈÚÈ·L ÈÓc ÌÈÓc‰Â , ¬≈∆À»¿«»ƒ¿≈¿ƒƒ

לוקט.7) בור,8)היינו בשדה מאליהם שגדלו כלומר,
ספיחים. איסור בהם דעת 9)שאין על ילקוט לא כלומר,

קדושת 10)למכור. עליהם שחלה לצביעה, הראויים
וניכרים 11)שביעית. למכור, דעת על לקח לא שהרי

אלא  מוכר ואינו מהם, אכל שהרי לאכילה, שלקטם הדברים
שהותיר. למכור.12)מה דעת על שהתחיל 13)לא לפני

למכרם. אסור עצמו שהוא באופן יקח 14)לאכלם, "שאם
שלעולם  בזה". חובה עליו אין ומכרו, אביו שאסף ממה הבן

מוכר. עצמו כשהמלקט אלא סחורה איסור אין

.‚ÔÈ¯ÎBnLk15Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈¿ƒ»
‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÓa ‡ÏÂ Ï˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa ‡Ï16 …¿ƒ»¿…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆

·Ma ˙B¯t ¯ÁBÒk¯ÎBnL ËÚÓ‰ ¯ÎBÓ ‡l‡ .˙ÈÚÈ ¿≈≈«¿ƒƒ∆»≈«¿«∆≈
‰¯ÒÎ‡17¯˜Ù‰ ‡e‰L ÚÈ„B‰Ï ,18ÌÈÓc‰ Á˜BÏÂ «¿¿»¿ƒ«∆∆¿≈¿≈««»ƒ

.¯Á‡ ÏÎ‡ Ô‰a ˙B˜Ïƒ¿»∆…∆«≈

אֿב.15) בהלכות למעלה המבואר המותר, באופן
ייראה.16) שלא האומד.17)כלומר, לפי כלומר,
זכה 18) אלא בהם כסוחר ואינו ההפקר מן בו זכה כלומר,

מאכל  בדמיהם ולקנות למכרם רוצה ועתה לאכלם, בהם
אחר.

.„„‚B‡Â19˜eMa ¯kÓÏ ˙ÈaÏ „‚‡‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·c ¿≈¿»ƒ∆«¿»¿≈»≈««ƒƒ¿…«
˙ÈaÏ ‡È·‰Ï ÔÈ„‚B‡L C¯„k ,‰¯ÒÎ‡20C¯„k ‡Ï , «¿¿»¿∆∆∆¿ƒ¿»ƒ««ƒ…¿∆∆

˜eMÏ ÔÈ„‚B‡L21ÌeˆÓˆa ¯ÎBÓk ‰È‰È ‡lL È„k ,22. ∆¿ƒ«¿≈∆…ƒ¿∆¿≈¿ƒ¿
„‚‡È ‡Ï - ˜eMÏ ‡l‡ „‚‡‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈«¿»¿≈»≈∆»«…∆¡…

.Ô˙B‡»

אוגדין 19) בבית לאגוד שדרכו "את שאמרו: הלל כבית
האגד  כדרך אלא הותר שלא רבינו ומפרש בשוק. אותו
כיוון  לשוק, שאוגד כדרך גם מתיר והראב"ד שבבית.

לבית. גם לאגוד בו.20)שדרכו מדקדקים שאין
בו.21) שבשוק,22)שמדקדקים כאגד אוגדו אם כלומר,

אכסרה. ולא בצמצום למכור כעומד נראה זה הרי בדקדוק,

.‰eÈ‰È ‡Ï - ı¯‡Ï eÒÎpL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆…ƒ¿
˙B¯Ùk ‡l‡ ,ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ÌÈ¯kÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈
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‰¯ÒÎ‡ ı¯‡‰23ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Ì‰L ÔÈ¯k eÈ‰ Ì‡Â . »»∆«¿¿»¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈ƒ»»»∆
.¯zÓ -À»

ואומר 23) לארץ, מחוץ הם שהפירות מבחין אינו שהרואה
שביעית. בפירות סוחר שהלה

.ÂLc˜‰‰ ˙‡ ‰„Bt‰L :Lc˜‰aÓ ˙ÈÚÈ·Ma ¯ÓÁ…∆«¿ƒƒƒ¿∆¿≈∆«∆∆«∆¿≈
;ÂÈzÁz ÌÈÓc‰ eOÙzÈÂ ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ -»»∆¿≈¿Àƒ¿ƒ»¿«»ƒ«¿»
- ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,Ôk dÈ‡ ˙ÈÚÈ·M‰Â¿«¿ƒƒ≈»≈∆»«≈≈¿ƒƒ
ÔÓˆÚ ˙B¯t‰Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk eOÚÈÂ ÌÈÓc‰ eOÙzÈƒ»¿«»ƒ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿«≈«¿»

ÌÈL ¯‡L ˙B¯Ùk eOÚÂ eÏlÁ˙ ‡Ï24:da ¯Ó‡pL . …ƒ¿«¿¿«¬¿≈¿»»ƒ∆∆¡«»
L„˜ ˙‡¯˜pL ÈÙÏe ;ÌÏBÚÏ ‡‰z d˙ÈÂ‰a - ‰È‰zƒ¿∆«¬»»»¿≈¿»¿ƒ∆ƒ¿≈…∆
Ot˙ ÔB¯Á‡‰ :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÈÓc ˙OÙBz -∆∆»∆»ƒ¿≈»≈»«¬ƒ¿»

.‰È‰L BÓk ‡e‰ BÓˆÚ È¯t‰Â ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿¿∆»»

השנים.24) שאר של כפירות חולין נעשו לא כלומר,

.Ê- ¯Oa Ô‰ÈÓ„· B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«¿≈¿ƒƒƒ¿≈∆»»
˙B¯t‰ Ô˙B‡k ¯Oa‰ ‰OÚ25˙B¯Ùk BÏÎB‡Â , «¬»«»»¿»«≈¿¿¿≈

.˙ÈÚÈ·M‰ ¯eÚa ˙ÚLa Ô˙B‡ ¯Ú·Ï CÈ¯ˆÂ ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
¯Oa‰ ‡ˆÈ - ÌÈ‚c ÂÈÓ„a B‡ ¯Oa B˙B‡a Á˜Ï26 »«¿»»¿»»»ƒ»»«»»

e‡ˆÈ - ÔÓL Ô‰ÈÓ„a B‡ ÌÈ‚ca Á˜Ï .ÌÈ‚c‰ eOt˙Â¿ƒ¿¿«»ƒ»««»ƒƒ¿≈∆∆∆»¿
ÌÈ‚„27- L·c ÂÈÓ„a B‡ ÔÓMa Á˜Ï .ÔÓL Ot˙Â »ƒ¿ƒ¿«∆∆»««∆∆¿»»¿«

˙B¯t‰ ¯Ú·Ï CÈ¯ˆÂ .L·c Ot˙Â ÔÓL ‡ˆÈ»»∆∆¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿«≈«≈
ÔÈ¯Ú·nL C¯„k ,ÔB¯Á‡‰ L·c‰ ÌÚ ˙BBL‡¯‰»ƒƒ«¿«»«¬¿∆∆∆¿«¬ƒ
‡ÏÂ ‡Ó‚eÏÓ Ì‰ÈMÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈ·L ˙B¯t≈¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿¿»¿…

.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¯‡Lk ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒ

כדמיהם.25) דמיהם.27)לחולין.26)או או

.Á˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡28ÁwÓ C¯c ÏÚ ‡l‡ ˙ÏlÁ˙Ó29. ≈¿ƒƒƒ¿«∆∆∆»«∆∆ƒ»
È¯Ùa Ï·‡ ;ÔBL‡¯ È¯Ùa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

ÈL30.ÏelÁ C¯c ÔÈa ÁwÓ C¯c ÔÈa ÏlÁ˙Ó - ≈ƒƒ¿«≈≈∆∆ƒ»≈∆∆ƒ

עצמם.28) שביעית פירות ממה 29)כלומר, כן למדו
תמכרו  "וכי לפסוק ויובל שביעית פרשת התורה שהסמיכה
מכר. דרך אלא מתחללים אינם כי להורות ממכר"

שביעית.30) בדמי

.Ë˙ÈL Á˜Ïp‰ È¯t ÔÈÏlÁnLÎe31ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
ÌÁÈpÈ ‡nL ,ÌÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ B˙B‡32 «¿≈»«»»«ƒ∆»«ƒ≈

ÌÈ¯„Ú Ì‰Ó Ïc‚ÈÂ33˙ÈÚÈ·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ«≈≈∆¬»ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ
dÓˆÚ34ÌÈËeÁM‰ ÏÚ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÔÈÏlÁÓ Ï·‡ .35. «¿»¬»¿«¿ƒ»«≈««¿ƒ

שני.31) פרי הביעור.32)כלומר, בשעת יבערם ולא
קנה 33) לא חילל שאם רבינו, כתב שם שני מעשר בהלכות

ונראה  שביעית. לעניין כאן הדין שהוא ופשוט מעשר.
הפקר". דין בית "הפקר מכח הקדושה הפקיעו שחכמים

על 34) אותו מחללים שאין שני, בפרי אמרו אם [כלומר:
על  נשארה והקדושה מחולל, אינו בדיעבד ואף חיה, בהמה
הפקיעו  פעולות: שתי כאן עשו שחכמים ונמצא השני, הפרי
מן  שהרי הפרי, על הקדושה והטילו מהבהמה, הקדושה
ראשון, בפרי שכן מכל - הבהמה ונכנסה הפרי יצא הדין

שום  נתפסה לא שוודאי מקדושתו, לעולם יוצא שאינו
בפעולה  אלא צורך כאן אין שהרי החיה, הבהמה על קדושה

מהבהמה]. הקדושה הפקעת והיא: שלא 35)אחת, כיוון
הנ"ל. החשש כאן שייך

.È·BÁ‰ ˙‡ Ì‰Ó ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÈÓc36ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆«¿≈
Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ,˙eÈ·LBL Ô‰a ÔÈOBÚƒ»∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓ‚z37˙È·a ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»«¬ƒƒ¿≈
˙Òk‰38˙eÏÈÓb ÏL ÌÈ¯·c Ô‰Ó ÔÈÁlLÓ Ï·‡ ; «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆¿ƒ

ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÌÈ„ÒÁ39Ì‰Ó ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈≈¿ƒ≈∆
‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú40ÏÎ‡È - Á˜Ï Ì‡Â . ¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»¿ƒ»«…«

ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â .ÈL ¯OÚÓa ‰OBÚL C¯„k ,Ôc‚k¿∆¿»¿∆∆∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈¿ƒƒ
ÌÈ·Ê Èp˜ Ô‰Ó41.˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ ˙B„ÏBÈÂ ˙B·ÊÂ ≈∆ƒ≈»ƒ¿»¿¿¿«»«¬»

Ôc‚k ÏÎ‡È - ‡È·‰ Ì‡Â42˙B¯BÚÂ ÌÈÏk ÌÈÎÒ ÔÈ‡Â . ¿ƒ≈ƒ…«¿∆¿»¿≈»ƒ≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÓLa43.Ôc‚k ÏÎ‡È - CÒ Ì‡Â . ¿∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»…«¿∆¿»

סחורה.36) בהם כעושה הוא כלומר,37)שהרי
חבירו. לו שעשה טובה עבור ותגמול אין 38)תשלום

בבית  לעניים שהתחייב מה עבור השביעית דמי את נותנים
מן  שהרי שביעית, בדמי חובו כפורע שזה כיוון הכנסת,

חולין. מעות לשלם התחייב המתנה,39)הסתם למקבל
יחזיק  שלא כדי ועוד, שביעית. קדושת בפירות שינהג כדי

זה. עבור ביותר טובה שביעית 40)לו בדמי לוקחים שאין
מאכל. דבר יונה 41)אלא בני שני או תורים שתי "הם

כפרה". מחוסרי אלו בהם מממונו 42)שחייבים "שיוציא
פירות  בלבד פירות, בו ויקנה ההוא הדבר שווה שהוא מה

שביעית". בקדושת ויאכלם ניתנה 43)שביעית שלא
בלבד. האדם לסיכת אלא שביעית

.‡ÈÔ‰Ó ÔÈ˙B ÔÈ‡44ÔlaÏ ‡Ï45‡ÏÂ ¯tqÏ ‡ÏÂ ≈¿ƒ≈∆…««»¿…««»¿…
ÔÈn‡‰ ¯‡LÏ ‡ÏÂ ÔtqÏ46ÈÓÏ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ; ««»¿…ƒ¿»»À»ƒ¬»≈¿ƒ

ÔzÏ ¯zÓe .ÌÈÓ B˙B˜L‰Ï ¯Ba‰ ÔÓ ÌÈÓ ‰ÏBcL∆∆«ƒƒ«¿«¿«ƒÀ»ƒ≈
ÌpÁ ˙zÓ ÔÈn‡Ï Ô‰ÈÓcÓ B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ47. ƒ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»À»ƒ«¿«ƒ»

שביעית.44) המרחץ".45)מדמי קונים 46)"בעל שאין
מאכל. דבר אלא וצריך 47)בהם חסד. כגמילות זה שהרי

יכירו  שהאומנין פי על ואף שביעית. של שהדמים להודיעם
ושלא  בטובה שביעית פירות אוכלין הרי כך, עבור טובה לו

בטובה.

.·È˜¯È ÈÏ ËwÏÂ ‰Ê ¯q‡ EÏ ‡‰ :ÏÚBtÏ ¯ÓB‡‰48 »≈«≈≈¿ƒ»∆¿«≈ƒ»»
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k BÈ‡Â ,¯zÓ B¯ÎO - ÌBi‰49‡l‡ , «¿»À»¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ∆»

‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎa B‡ÈˆBÓ50˙BÈ‰Ï ÏÚBt‰ eÒ˜ ‡ÏÂ . ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿…»¿«≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k B¯ÎO51Ba ÈÏ ËwÏ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .52 ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»««≈ƒ

˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k ‰Ê È¯‰ - ˜¯È ÌBi‰53B‡ÈˆBÓ BÈ‡Â , «»»¬≈∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ
.˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‡l‡∆»«¬ƒ»¿ƒ»¿≈¿ƒƒ

ספיחין.48) מטעם אסור שאינו ובאופן שביעית, של ירק
כלומר,49) רגלו", "שכר אלא אינו טרחתו שהאיסר שכר

הירק. את שאין 50)ללקט לפי ושתייה, באכילה רק ולא
שביעית. קדושת כבהלכה 51)בו בחמרים שקנסו כדרך

לי 53)באיסר.52)הסמוכה. תן לו כאומר זה "שהרי
שביעית". פירות כמוכר זה והרי ירק, זה בדינר
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.‚È˙Î‡ÏÓ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ÌÈOBÚ‰ ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ»ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆
È‡cÓ ¯˙BÈ e‡È·‰L ÔB‚k ,‰¯eÒ‡‰ ˙ÈÚÈ·L54È¯‰ - ¿ƒƒ»¬»¿∆≈ƒ≈ƒ«¬≈

˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k Ô¯ÎO55ÈtÓe .Ì‰Ï Ò˜ ‰Ê ¯·„Â . ¿»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»∆¿»»∆ƒ¿≈
?ÏÚBt‰ ¯ÎOa eÒ˜ ‡ÏÂ ÌÈ¯nÁ‰ ¯ÎOa eÒ˜ ‰Ó»»¿ƒ¿«««»ƒ¿…»¿ƒ¿««≈

ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ba eÒ˜ ‡Ï ËÚÓ B¯ÎOL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆¿»¿«…»¿ƒ¿≈«»

יין.54) כדי עשר וחמשה שמן כדי מחמשה יותר כלומר,
לי 55) ולקטו פלוני סך לכם הא להם: אמר אפילו כלומר,

כדמי  שכרו אין פועל אצל שכזה שבאופן היום, ירק
כדי 56)שביעית. אלא אינו הפועל של ששכרו כלומר,

ביותר. גדול החמרים של שכרם אבל חייו,

.„ÈBÏ ¯Ó‡Â ,ÔBÈceÙa ¯kk ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ««¿ƒ»¿¿¿¿»«
‰„O ˙B˜¯È ËwÏ‡Lk :‰ÁÈ˜Ï ˙ÚLa57EÏ ‡È·‡ ƒ¿«¿ƒ»¿∆¬«≈«¿»∆»ƒ¿

Ba58˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ ¯kk‰ B˙B‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿«ƒ»¬≈¿≈
˙ÈÚÈ·L59Ì˙Ò epnÓ Á˜Ï Ì‡Â .60BÏ ÌlLÈ ‡Ï - ¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆¿»…¿«≈

˙ÈÚÈ·L ÈÓcÓ61Ô‰Ó ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡L ,62. ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ≈∆

בפירות 57) שאפילו "ירקות", כתב וכאן שביעית. של
מותר. עצמם, חליפי 59)בכיכר.58)שביעית הוא שהרי

ששניהם  הירושלמי, פי על פירש שם והר"ש שביעית.
חינם. מתנות לזה זה בשעת 60)נותנים לו לומר מבלי

כנ"ל. בו", לך "אביא מפירות 61)לקיחה שכן וכל
עצמן. מעות,62)שביעית לו נתחייב סתם, שלקח שכיוון

בהן. חובו פורע נמצא שביעית, דמי לו וכשנותן

.ÂË‰·BËa ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÏÎB‡63‰·BËa ‡lLÂ64. ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆…¿»
‰OÚL BÓk ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t BÏ ÔziL ?„ˆÈk ‰·BËa¿»≈«∆ƒ≈≈¿ƒƒ¿∆»»

Ô˙pL ‰·BË BnÚÈÓk ÏÎ‡Ï B˙p‚Ï BÒÈÎiL B‡ ,BÏ ƒ»∆»«∆«¿ƒ¿ƒ»∆¡…¿ƒ
˙ÈÚÈ·L ˙B¯t BÏ e˙pL ÈÓe .‰·BË BÏ ‰OÚL∆»»»ƒ∆»¿≈¿ƒƒ

‰M¯Èa BÏ eÏÙpL B‡ ‰zÓa65ÌÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ¿«»»∆»¿ƒÀ»¬≈∆¿»
ÔÓ BÓˆÚa ‡e‰ Ô˙B‡ ÛÒB‡L ˙B¯t ÏÎB‡L C¯„k¿∆∆∆≈≈∆≈»¿«¿ƒ

‰„O‰66. «»∆

עבור 63) טובה לו שיכיר פי על אף כן לעשות ומותר
שביעית. בפירות סחורה נקראת זו שאין לו, שנתן הפירות

דבית 64) אליבא יהודה ר' מדברי להוציא בזה השמיענו
אלא אוכלין שאין לשדה הלל להיכנס יתרגל שלא בטובה,

לכך. לחשוש שאין השמיענו - מדעתו שלא חבירו
במתנה.65) לו שנתנו חושב שם:66)והרואה במשנה

בפירוש  רבינו וכתב לאוכליהן", יינתנו אומר אליעזר "רבי
אוכלים  שאין שמאי כבית סובר אליעזר שר' שם, המשנה
לאוכליהן", "יינתנו אמר: ולפיכך בטובה, שביעית פירות
בטובה" אוכל שיהיה מפני באכילתן לבדו יתייחד ש"לא
החולקים  חכמים וגם לו), שנתנם למי טובה יחזיק (כלומר,
כבית  פוסקים שאנו מה לפי אבל שיטתו, לפי לו אמרו עליו
שאוכל  כדרך אוכלם בטובה, שביעית פירות שאוכלים הלל

השדה. מן בעצמו הוא אותם שאוסף פירות

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זמן 1) כל אלא מהן אוכלין אין שביעית שפירות יבאר

פעמים  ב' פירות שעושה אילן בשדה. מצוי, המין שאותו
וששלשתן  לביעור ארצות ג' הדמים. מבערין ואם בשנה.

שכלו  ממקום פירות המוליך פירות. לקצת כאחת חשובות
יהיה  מתי עד לעלין. הביעור שעת זהו אי כלו. שלא למקום
שביעית, לו אין הקטף בשביעית. לחים עשבים מלקט אדם

ששית. בשמן שביעית ורד והכובש

.‡˙B¯t2ÔÓÊ Ïk ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆»»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡L3EzÓ‰·ÏÂ :¯Ó‡pL .‰„Oa ÈeˆÓ ∆«ƒ»«»∆∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿

Ïk ;ÏÎ‡Ï d˙‡e·z ÏÎ ‰È‰z Eˆ¯‡a ¯L‡ ‰iÁÏÂ¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»¿»»∆¡…»
ÏÎB‡ ‰z‡ - ‰„O‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈnÓ ˙ÏÎB‡ ‰iÁL ÔÓÊ4 ¿«∆«»∆∆ƒƒ∆ƒ«»∆«»≈
¯Ú·Ï ·iÁ - ‰„O‰ ÔÓ ‰iÁÏ ‰Ïk ;˙ÈaaM ‰nÓƒ«∆««ƒ»»¿«»ƒ«»∆«»¿«≈

¯eÚa e‰ÊÂ .˙Èa‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡5.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÏL «ƒƒ««ƒ¿∆ƒ∆≈¿ƒƒ

נב:2) בפסחים וראה ח). הלכה א (פרק בהר פרשת ספרא
ד.3) הלכה להלן ו:4)ראה תענית נב: (פסחים [בבבלי

באוכלי  שהמדובר הרי לבהמתך", "האכל אמרו נא:) ונדה
לבהמה  אותם מאכילים אין אדם אוכלי שהרי בהמה,
בספרא  אבל רוקח. במעשה וראה ה). הלכה פ"ה (למעלה
אם  ומה לומר, תלמוד מה ולחיה, "ולבהמתך אמרו: (שם)
שהיא  בהמה אוכלת, היא הרי ברשותך, שאינה חיה
ברשותך, שאינה חיה אם ומה שתאכל. דין אינו ברשותך
שתאכל, דין אינו ברשותך שהיא בהמה אוכלת, היא  הרי
לעולם, אוכלת ותהא לבהמה יכנוס אומר הייתי כן אילו
אבל  אדם, בפירות שביעית, פירות ביעור מקיים אני (ו)מה
ולבהמתך  אומר וכשהוא לעולם, אוכלת תהיה בהמה
בשדה, אוכלת שחיה זמן כל לחיה, בהמה מקיש ולחיה,
לבהמתך  כלה שבשדה, לחיה כלה בבית. אוכלת בהמה
הלכה  פ"ט שביעית בירושלמי גם הברייתא (סוף שבבית"
ונראה  אדם, ובאוכלי באדם מקרא של שפשוטו הרי ב),
לכם  הארץ שבת "והיתה שם: הפסוקים מהמשך כן שלמדו
הגרים  ולתושבך ולשכירך ולאמתך ולעבדך לך לאכלה,
תבואתה  כל תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך עמך,
וגו' לאכלה לכם הארץ שבת "והיתה כן: ודרשו לאכול",
אוכל  אתה בשדה, אוכלת החיה אם בארצך", אשר ולחיה
שאין  שאףֿעלֿפי (ומכאן אוכל אינך לאו, ואם בבית.
אין  מאיליה, הלכה אם – לבהמה אדם אוכלי מאכילים
הכתוב  שפשטות לפי שם), פ"ה (למעלה להחזירה חייבים
מיתור  ורק אוכלת, החיה ואףֿעלֿפיֿכן אדם, באוכלי היא
כלומר, לבהמה, גם איסור דרשו "ולבהמתך", המלה
"וכשם  ו): (הלכה להלן רבינו כתב ולכן בהמה. לאוכלי
שעיקר  לפי בהמה", אוכלי מבער כך אדם, אוכלי  שמבער

כנ"ל]. אדם, באוכלי פ"ט 5)הכתוב בשביעית הנזכר
המשנה. בפירוש שם ועיין ב, משנה

.·˙B¯‚B¯‚ BÏ eÈ‰L È¯‰ ?„ˆÈk6CB˙a ˙ÈÚÈ·L ≈«¬≈∆»¿¿¿ƒƒ¿
˙BÏÈ‡a ÌÈ‡z‰L ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ - B˙Èa≈≈≈∆»¿«∆«¿≈ƒ»ƒ»

‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡z‰ eÏk ;‰„Oa7ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - «»∆»«¿≈ƒƒ«»∆»∆¡…
Ô˙B‡ ¯Ú·Ó ‡l‡ ,˙ÈaaL Ô˙B‡Ó8. ≈»∆««ƒ∆»¿«≈»

מיובשות.6) שזמנם 7)תאנים יא, הלכה להלן ראה
הסמוכה.8)בחנוכה. כבהלכה

.‚eÈ‰9ÔÈa¯Ó ˙B¯t BÏ10LÏL ÔBÊÓ Ô˜lÁÓ - »≈¿Àƒ¿«¿»¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ11¯eÚa‰ ¯Á‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â . ¿À¿»∆»¿∆»¿»∆¡…«««ƒ
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ÌÈ¯ÈLÚÏ ÔÈa ÌÈiÚÏ ÔÈa12ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¬ƒƒ≈»¬ƒƒ¿ƒ…»»¿ƒ
L‡a Û¯BO - ¯eÚa‰ ˙ÚLa13ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÓ B‡ ƒ¿««ƒ≈»≈«¿ƒ¿»«∆«

.„a‡nL ¯·c ÏÎÏ Ô„a‡Óe¿«¿»¿»»»∆¿«≈

ח.9) משנה שם בעצמו.10)שביעית לאכלם יכול שאינו
להלן. ראה הביעור, זמן שלפני האחרון ביום והמדובר

לאכול 11) בידם סיפק שאין האחרון, ביום המדובר שהרי
סעודות. משלש אוכלין 12)יותר "ועניים שם: במשנה

יוסי  רבי יהודה. רבי דברי עשירים, לא אבל הביעור, אחר
הביעור". אחר אוכלין עשירים, ואחד עניים אחד אומר,
כמותו, שהלכה יוסי, רבי בדברי הגירסא היתה רבינו ולפני
שם  המשנה מפירוש נראה וכן הביעור". אחר אוכלין "אין
בפירוש  וראה קפו). (סימן היראים גם גרס וכן ג. משנה פ"ה

ז. כה, ויקרא התורה על לחלק 13)הרמב"ן שהתירו שמה
שכלה  קודם אלא אינו זה כנ"ל, אחד, לכל שביעית פירות
הפירות  את שורף השדה, מן כשכלה אבל השדה, מן לחיה
מן  לבער כמשמעו, פירושו ביעור ולפיֿזה מאבדן, או
שני  מעשר מהלכות בפי"א וראה הראב"ד, דעת וכן העולם.
שביעור  ומפרשים חולקים הראשונים יתר אבל ח. הלכה
ב: הלכה פ"ח שם ובתוספתא שירצה. מי לכל הפקר היינו
ולקרוביו  לשכניו מהן מחלק וכו', לחלק פירות לו שיש "מי
ישראל, בית אחינו ואומר: ביתו על ומניח ומוציא וליודעיו,

ל  ומכניס חוזר ויטול, יבוא ליטול שצריך מי ביתו כל תוך
הראשונים  יתר ולדעת שיכלו". שעה עד והולך ואוכל
עד  הפקר, לאחר הפירות את בעצמו אפילו שיאכל פירושו,
הפירות  מן שאוכל פירושו, רבינו לדעת אבל הפירות. שיכלו
מקיים  כך ואחר השדה, מן לחיה שיכלו עד חלוקה, לאחר
(תוספתא  אחר איבוד או שריפה דהיינו, ביעור, מצות

בכסףֿמשנה. וראה כפשוטה),

.„eÈ‰14ÔÓ ÌÈ·Ú‰ eÏÎÂ ,˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈ˜enˆ BÏ »ƒƒ∆¿ƒƒ¿»»¬»ƒƒ
¯˜Ù‰ Ô‰L ÌÈÒc¯t‰Â ˙Bpb‰ ÔÓ ‰„O‰15ÏÚ Û‡ , «»∆ƒ«ƒ¿««¿≈ƒ∆≈∆¿≈««

ÈtBÈ‡ - ˙B¯ˆÁ‰ CB˙aL ÌÈÙba ÌÈ·Ú LÈ ÔÈ„ÚL ƒ∆¬«ƒ≈¬»ƒ«¿»ƒ∆¿«¬≈≈
ÈÙÏ ,¯ˆÁaL el‡ ÌÈ·Ú ÈtÓ ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡≈ƒ«ƒƒƒ¿≈¬»ƒ≈∆∆»≈¿ƒ

‰iÁÏ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡L16ÌÈL˜ ÌÈ·Ú LÈ Ì‡ Ï·‡ .17 ∆≈»¿ƒ««»¬»ƒ≈¬»ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰M‰ ÛBÒa ‡l‡ ÔÈ¯Ó‚ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa¿≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆»¿«»»¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏÈ·La ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡18. ≈ƒ«ƒƒƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆

השמור".14) על ולא המופקר על "אוכלים ד: משנה שם
יוסי. כרבי ולא מהן.15)וכחכמים לאכול חיה ויכולה

הבית,16) מן לכלות חייב השדה, מן לחיה שכלה וכיון
ובפירוש 17)כנ"ל. הטפיחין". על "אוכלין שם: משנה

התבואה  ממיני הקשים הגרגרים והם טפיח, "קבוץ המשנה:
יבישותם  לרוב רבים ימים בארץ וישארו וכו' והקטניות
בענבים  אוכלין רבנן, "תנו נג. בפסחים הוא וכן וחוזקתם".
(כלומר, מהן מאוחרות יש אם אוכל, של דליות שיכלו עד

עליהן". אוכלין כדלהלן), קשים טפיחין 18)ענבים שהרי
כנ"ל. הקשים, הדברים לכל כולל שם הוא

.‰ÔÏÈ‡19‰Ma ÌÈÓÚt ÈzL ˙B¯t ‰OBÚL20eÈ‰Â , ƒ»∆∆≈¿≈¿»ƒ«»»¿»
ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙BBL‡¯‰ ÂÈ˙B¯tÓ BÏƒ≈»»ƒ¬≈∆≈≈∆»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡Ó È¯‰L ;‰„Oa ˙BÈeˆÓ ˙BiL ˙B¯tL∆≈¿ƒ¿«»∆∆¬≈≈«ƒ

ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - Â˙q‰ ˙B¯t Ï·‡ .‰„Oa21,ÔÏÈ·La «»∆¬»≈«¿»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.˙¯Á‡ ‰L ÏL ˙B¯ÙÏ ÔÈÓBcL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»»«∆∆

"והיא 20)שם.19) הדופרא". ועל וכו', "אוכלין שם:
שם). המשנה (פירוש פרי" דו מורכבת: שם,21)מילה

יהודה. כרבי ולא כחכמים

.ÂL·Bk‰22ÌÈL·k ‰LÏL23Ïk - ˙Á‡ ˙È·Áa «≈¿»¿»ƒ¿»ƒ««…
˙È·Á‰ ÔÓ BÈÓ ¯Ú·È ‰„O‰ ÔÓ BÈÓ ‰ÏkL24Ì‡Â . ∆»»ƒƒ«»∆¿«≈ƒƒ∆»ƒ¿ƒ

ÏÈÁ˙‰25¯Ú·Ók Ïk‰ È¯‰ - da26ÌLÎe .27¯Ú·nL ƒ¿ƒ»¬≈«…ƒ¿…»¿≈∆¿«≈
BÈ‡Â ,˙Èa‰ ÔÓ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ¯Ú·Ó Ck ,Ì„‡ ÈÏÎ‡»¿≈»»»¿«≈»¿≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈
.‰„O‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰Ïk Ì‡ ‰Ó‰aÏ ÔÏÈÎ‡Ó«¬ƒ»«¿≈»ƒ»»«ƒƒ«»∆

ורבי 22) אליעזר כרבי ולא גמליאל כרבן ה, משנה שם
גמליאל: רבן דברי על שם במשנה אמרו שהרי יהושע.
ה, הלכה פ"ג שם בספרא הוא וכן כדבריו". "והלכה
להלכות  ובמבוא שם, המשנה פירוש וראה נב. ובפסחים

ז. עמוד להרמב"ם שונים.23)הירושלמי ביעורם שזמני
לבער.24) חייב אינו האחרים, הכבשים שני את אבל

ביתר  טעם נתן השדה, מן שכלה הזה שהמין ואףֿעלֿפי
הטעם  הרי הביעור, זמן לפני טעם בהם שנתן כיון – המינים
בתוספות  וראה יב) כה, לויקרא (רמב"ן אוסר ואינו כמבוער,
כאֿכב. הלכות ולהלן הכובש, ד"ה שם פסחים

שם.25) כאילו 26)ירושלמי התערובות כל הרי [כלומר,
והמדובר  ואסורה, השדה, מן מינה כששלשת כלה כאן

בתרי", "חד כאן ויש ובמדתם, בגדלם כולם שווים הכבשים
רבינו  ולדעת איסור. של אחד נגד היתר, של שנים כלומר,
מהלכות  (פט"ו התורה מן איסור אין ממשו" ולא "בטעמו
ואינו  שאינו, כמי זה והרי א), הלכה אסורות מאכלות
כן  אם ההיתר, מן לאכול התחיל אם אבל בביעור. מתחייב
שם  (ראה התורה מן בטל ואינו בתרי", "חד כאן אין מעתה
כשנים  האליה חלב היה "אם לכתוב רבינו שדקדק ד, הלכה
בפמ"ג  ועיין התורה", מן מותר הכל הרי הכליות, בחלב
למעלה  וראה ביבש, יבש והנה ד"ה א חלק התערובת בשער
והרי  שם), שכתבנו ובמה ז הלכה תרומות מהלכות פי"ד
ובמראה  ברדב"ז וראה לבערו. וחייב בעין, כנמצא הוא

כאֿכב]. הלכות להלן עוד ועיין שם. ספרא 27)הפנים
א. הלכה למעלה וראה ח. הלכה פ"א שם,

.ÊÌLÎe28˙‡ ÔÈ¯Ú·Ó Ck ,˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ¯Ú·nL ¿≈∆¿«¬ƒ∆«≈»¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰29˙ÈÚÈ·L ÏL ÌÈBn¯ ¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk . «»ƒ≈«¬≈∆»«ƒƒ∆¿ƒƒ

Ô‰ÈÓ„a ÏÎB‡ ‡e‰ È¯‰Â30ÔÓ ÌÈBn¯‰ eÏÎÂ , «¬≈≈ƒ¿≈∆¿»»ƒƒƒ
¯ÎnL ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏˆ‡ ¯‡LÂ ‰„OaL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆«»∆¿ƒ¿«∆¿ƒ«»ƒ∆»«

Ô‰a31.Ô¯Ú·Ï ·iÁ - »∆«»¿«¬»

ומאכל 28) אדם מאכל שהוא "כל א: משנה בפ"ז שם
ביעור  לו יש שביעית, ולדמיו שביעית לו יש וכו', בהמה

(כסףֿמשנה). ביעור" בקדושת 29)ולדמיו נתפשו שהרי
ו). הלכה פ"ו (למעלה עצמן כפירות ונעשו שביעית,

מאכלים.30) בהם תמורתם 31)שקונה שמכר כלומר,
שביעית. רימוני

.Á‰B˜ ?‰OBÚ „ˆÈk32ÔBÊÓ Ô˜lÁÓe ˙BÏÎ‡Ó Ô‰a ≈«∆∆»∆«¬»¿«¿»¿
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„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ LÏL33ÌÎÈÏLÈ B‡ ;34ÌÈÏ »¿À¿»∆»¿∆»«¿ƒ≈¿»
.ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ ,ÁÏn‰«∆«ƒ…»»¿ƒ

מאכלים,32) בהם יקנו לא שמא עצמם, הדמים נותן ואינו
(רדב"ז). אותם ביער שלא ג.33)ונמצא בהלכה כנ"ל

שם.34)

.ËLÏL35dlk ‰„e‰È ı¯‡ :¯eÚaÏ ˙Bˆ¯‡36¯‰‰ , »¬»«ƒ∆∆¿»À»»»
Ôc¯i‰ ¯·Ú .˙Á‡ ı¯‡ - ˜ÓÚ‰Â ‰ÏÙM‰Â37,Blk ¿«¿≈»¿»≈∆∆∆««≈∆««¿≈À

Ìi‰ „Ú ÔB¯BÁ ˙ÈaÓe „BÏ ˙ÏÙL ¯‰Â „BÏ ˙ÏÙL38 ¿≈«¿«¿≈«ƒ≈««»
Áz‰Â ÔBÈÏÚ‰ ,Blk ÏÈÏb‰Â .˙Á‡ ı¯‡ -ÌeÁ˙e ÔBz ∆∆««¿«»ƒÀ»∆¿¿««¿¿

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÔÈÏÎB‡Â .˙Á‡ ı¯‡ - ‡È¯·Ë39 ¿∆¿»∆∆««¿¿ƒ¿»««¿««
daL ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÔzLÏMÓ40. ƒ¿»¿»«∆ƒ¿∆»«¬∆»

ב.35) משנה פ"ט חלקיה:36)שם שלשת על כלומר,
והעמק. והשפלה מרכז 37)ההר והוא המערבי. כלומר,

כפתור  בשם רעק"א (תוספות ויהודה הגליל בין הארץ,
במשנה.38)ופרח). הוא וכן הארץ). (שבת הים עד צ"ל

שמעון.39) כרבי ולא כתנאֿקמא ג, משנה שם
האחרון 40) החלק של השדה מן המין שיכלה עד כלומר,

המשנה. בפירוש וראה וארץ, ארץ כל חלקי משלשת

.ÈÔ‰Ó ÏÎB‡ - ‰„e‰È ı¯‡a ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿∆∆¿»≈≈∆
‰„e‰È ı¯‡ ÏÎa ÔÈn‰ B˙B‡Ó LiL ÔÓÊ Ïk41dlk42. »¿«∆≈≈«ƒ¿»∆∆¿»À»

ÏÈÏb ˙B¯t BÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ43.Ôc¯i‰ ¯·Úa ÔÎÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒ¿≈¿≈∆««¿≈

יב.41) הלכה להלן ראה יהודה, בארץ אפילו 42)שגדלו
וראה  השדה. מן המין כלה כבר הארץ חלקי משני אם

המשנה. כנ"ל.43)בפירוש בגליל, שגדלו

.‡ÈLÏLÂ44ı¯‡k ˙B·eLÁ Ôlk - el‡ ˙Bˆ¯‡ ¿»¬»≈À»¬¿∆∆
˙Á‡45ÔÈÏÎB‡Â .ÌÈ¯ÓzÏÂ ÌÈ˙ÈfÏÂ ÔÈ·e¯ÁÏ46 ««∆»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ

¯ÚˆaL ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÌÈ¯Óza47‡e‰ È˙ÓÈ‡Â . «¿»ƒ«∆ƒ¿∆»«¬∆¿…«¿≈»«
ÌÈ¯et‰ „Ú ?‰Ïk48˙¯ˆÚ‰ „Ú ÌÈ˙Èfa ÔÈÏÎB‡Â .49, »∆««ƒ¿¿ƒ«≈ƒ«»¬∆∆

ÌÈ·Ú·e50˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ÁÒt‰ „Ú -51, «¬»ƒ««∆«∆»≈¿ƒƒ
‰kÁ‰ „Ú - ˙B¯‚B¯b·e52. «¿»««¬À»

ולתמרים",44) לזיתים כאחת הארצות "וכל שם: במשנה
לחרובין". אף "תני שם בגליל 45)ובירושלמי שאוכלין

משתי  באחת כלה שלא זמן כל בגליל, שכלה אףֿעלֿפי
יוצאה  אחת שבארץ חיה שאין שאףֿעלֿפי הנ"ל. הארצות
הן  אלו לפירות כי היה ידוע – אחרת שבארץ פירות לאכול

ישראל). (תפארת אחרת למדינה ברייתא 46)יוצאות
נג. ומצויים 47)בפסחים התמרים, עיר ליריחו קרובה היא

אחר. ממקום שכלו אףֿעלֿפי תמרים בשם 48)בה שם,
כרש"י. ולא ר"ח וכפירוש יוחנן, השבועות.49)ר' חג

למה 50) בקשר בירושלמי ולא במשנה לא נזכרו לא ענבים
לא  וכן כאחת חשובות כולן אלו ארצות ששלש שאמרו
המאוחרים  הזמנים הם ההם הזמנים כי ויתכן גרוגרות. נזכרו

שם). (ר"ש האלה הזמנים 51)בפירות לכל מכוון זה
ופסח. עצרת פורים, למעלה: מוצאי 52)שנכתבו של

כנ"ל. שביעית,

.·ÈCÈÏBn‰53ÌB˜ÓÏ eÏkL ÌB˜nÓ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t «ƒ≈¿ƒƒƒ»∆»¿»

·iÁ - eÏkL ÌB˜ÓÏ eÏk ‡lL ÌB˜nÓ B‡ ,eÏk ‡lL∆…»ƒ»∆…»¿»∆»«»
¯Ú·Ï54‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÈÙÏ , ¿«≈¿ƒ∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
ÌMÓ55ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ56˙B¯Ùe .57ı¯‡‰ ƒ»¿À¿≈»∆»«¿»≈»»∆

‡ÏÂ ,ÔÓB˜Óa ÌÈ¯Úa˙Ó - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ e‡ˆiL∆»¿¿»»»∆ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿…
.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ì¯È·ÚÈ«¬ƒ≈ƒ»¿»

נ:53) שם יהודה.54)משנה כרבי ולא כתנאֿקמא שם,
לחזור.55) דעתו שאין מפני 56)אףֿעלֿפי ישנה שלא

כאנשי  נוהג למקומו, לחזור דעתו אם אבל המחלוקת,
בפני  יתראה שלא והוא להחמיר, ובין להקל בין מקומו
מהלכות  (פ"ח המחלוקת מפני בו, שהוא המקום אנשי

כ). הלכה ולא 57)יוםֿטוב כתנאֿקמא נב: שם בברייתא
הונא  רב ליה אמר שם: אמרו שהרי אלעזר, בן שמעון כרבי
שמעון  כרבי הלכה אין אבהו, רב אמר הכי איקא, דרב בריה
בידך, הונא דרב כללא הא נקוט ספרא, רב אמר אלעזר. בן
דפומבדיתא. כרחבה דרביה מפומיה שמעתתא וגמר דדייק

.‚ÈÏÏk58ÏÎ‡Ó ‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈ·Ma e¯Ó‡ ÏB„b ¿»»»¿«¿ƒƒ…∆«¬«
BÈ‡ Ì‡ ,ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó B‡ Ì„‡»»«¬«¿≈»ƒƒ«¿ƒƒ≈
¯eÚaa ·iÁÂ ,˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ - ı¯‡a Ìi˜˙Óƒ¿«≈»»∆≈¿»»¿ƒƒ¿«»«ƒ
‰pcc‰ ÈÏÚÂ ‰ËBM‰ Ûel‰ ÈÏÚ ÔB‚k .ÂÈÓ„Â ‡e‰59 ¿»»¿¬≈««∆«¬≈««¿«»

ÔÈ¯c¯c‰Â ÌÈÁBÁ‰ ÔB‚Îe ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÔÈLÏÚ‰Â¿»À¿ƒ≈…∆»»¿«ƒ¿««¿»ƒ
.ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ ‰ˆB˜Â ÒËq‡ ÔB‚Îe ,‰Ó‰a‰ ÏÎ‡Ó≈…∆«¿≈»¿ƒ»≈¿»ƒƒ«¿ƒ

Ìi˜˙Ó ‰È‰ Ì‡Â60‰tÎ¯‰Â ‰‡et‰ ÔB‚k ,ı¯‡a ¿ƒ»»ƒ¿«≈»»∆¿«»¿»ƒ¿»
nÓÂÈÓ„Ïe ˙ÈÚÈ·L BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈ ƒƒ«¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ¿»»

È¯‰L ,Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ ¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆∆¬≈
ı¯‡a Ìi˜˙Ó61L‡¯ „Ú Ba ÔÈÚ·BˆÂ ÔÈ‰ ‡l‡ , ƒ¿«≈»»∆∆»∆¡ƒ¿¿ƒ«…

‰M‰62. «»»

א.58) משנה פ"ז "מינטא"59)שביעית "נענע", היא
הסמוכה.60)בלע"ז. בהלכה וראה ב. משנה שם

השדה.61) מן לחיה הכלה דבר אלא לבער נתחייב ולא
כרבי 62) ולא כחכמים השנה", ראש "אחר לומר: צריך

(חזוןֿאיש). מאיר

.„ÈÏÎÂ63ÏÎ‡ÓÏ ‡ÏÂ Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ¿…∆≈¿À»…¿«¬«»»¿…¿«¬«
ÌÈˆÚÏ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ BÈ‡Â ‰Ó‰a64 ¿≈»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ

¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ ,˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ -65Û‡ , ≈¿»»¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ«
ı¯‡a Ìi˜˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ66B‡ Ba ÔÈ‰ ‡l‡ , «ƒ∆≈ƒ¿«≈»»∆∆»∆¡ƒ

‰M‰ L‡¯ „Ú ÂÈÓ„a67‰ËBM‰ Ûel‰ È¯wÚ ÔB‚k . ¿»»«…«»»¿ƒ»≈««∆
ÔÈ·¯˜Ú‰Â ‰pcc‰ ¯wÚÂ68. ¿ƒ«««¿«»¿»«¿¿»ƒ

וממין 63) בהמה, ומאכל אדם, מאכל שאינו "כל שם:
לדמיו  ואין ביעור לו אין וכו' בארץ ומתקיים הצובעין,
זה  בארץ", "ומתקיים שאמרו שמה רבינו, ומפרש ביעור".
וממין  בהמה ומאכל אדם מאכל שאינם אלה על עולה לא
מתקיים  אינו אם אפילו ביעור להם אין אלה שכל הצובעין,
ראה  והרכפא, הפואה הצובעין מין על עולה זה אלא בארץ,

הקודמת. אין 64)הלכה ועצים לעצים, עליהם חשב שלא
כא. הלכה בפ"ה כנ"ל שביעית, קדושת שהרי 65)בהם

לבער  נצטוינו ולא בארצך", אשר ולחיה "ולבהמתך נאמר:
לבהמה. הראוי את אבל 66)אלא ביעור, לענין זה וכל
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כנ"ל. עליו, חלה שביעית לומר:67)קדושת צריך כאן גם
כנ"ל. השנה", ראש שם 68)"אחר ובמשנה עשב. מין

לפי  כאן, הזכירם ולא והבוכריה", "והחלבצין גם נזכרים
שם). המשנה בפירוש (ראה ידועים שאינם

.ÂËÈtÏ˜69ıp‰Â ÔBn¯70ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜ ,BlL71 ¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈¡ƒ
ÔÈÈÚ¯b‰Â72˙ÈÚÈ·L Ì‰ÈÓ„ÏÂ ˙ÈÚÈ·L Ì‰Ï LÈ -73, ¿««¿ƒƒ≈»∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ

¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡74ÌÈ„¯Ê È·ÏeÏ .Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ75 ¬»≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆¿≈¿»ƒ
˙ÈÚÈ·L Ì‰ÈÓ„ÏÂ Ì‰Ï LÈ - ÌÈ·e¯Á‰Â76¯eÚ·e77. ¿∆»ƒ≈»∆¿ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ

‰Ëa‰Â ‰Ï‡‰ È·ÏeÏ78ÔÈ„Ë‡‰Â79Ô‰Ï LÈ - ¿≈»≈»¿«»¿»¿»¬»ƒ≈»∆
˙ÈÚÈ·L Ô‰ÈÓ„ÏÂ80Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ ,81¯eÚa82Ï·‡ ; ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ¬»

¯eÚa LÈ Ô‰lL ÌÈÏÚÏ83. ∆»ƒ∆»∆≈ƒ

ג.69) משנה הירוקה 71)הפרח.70)שם, הקליפה היינו
כעצים  היא הרי הקשה, הקליפה אבל לצביעה, שראויה

אין 72)(רדב"ז). שהרי אגוזים של ולא פירות, שאר של 
(כסףֿמשנה). גרעינים ראויים 73)להם שהם כיון

כא. הלכה בפ"ה למעלה וראה זה 74)לצביעה. אין
שם. הירושלמי מן כן שלמד וכנראה שם. במשנה מפורש
ראשונה" ("משנה בארץ מתקיימים אלה שכל בזה והטעם
יוםֿטוב). ותוספות כסףֿמשנה ועיין אנשיֿשם, ותוספות

מן 75) אותם שזמרו ענפים "פרחי והם: ה. משנה שם
המשנה). (פירוש אדם.76)הגפנים" מאכל כן 77)שהם

מדוייקים  בספרים הוא וכן קורקוס). (מהר"י להיות צריך
שם  ועיין שם. במשנה הוא וכן שלמה). ומלאכת (רדב"ז

שלמה. רבים 78)במלאכת לשון (כלומר, וקבוצו "פסתאק
המשנה). (פירוש בטנים" הקוצים 79)שלו) ממיני "מין

קשים  שחורים גרגרים בו שצומחין יג) הלכה למעלה (ראה
(שם). ונאכלים" אפונים, לאוכל 80)כמו ראויים שהם

(רדב"ז). מתקיימים 82)ולדמיהם.81)אדם שהם
נושרים. ואינם מאביהן.83)באילנות שנושרין מפני שם:

אליהם  מיוחסים שהם מהענפים נופלין המשנה: ובפירוש
לבן. אב כיחס

.ÊËeÏBaiL ˙Úa ?ÔÈÏÚ‰ ¯eÚa ˙ÚL ‡È‰ BÊÈ‡84 ≈ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ
Ô‰È˙BÏÈ‡Ó ÔÈ¯LBÂ85ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÚ .86ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ÈÏÚÂ ¿¿ƒ≈ƒ»≈∆¬≈≈ƒ«¬≈»ƒ«¬≈

.˙BÏÎÂ ˙BÏ·B ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ - ÔÈ·e¯Á»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ∆≈»¿¿»

שלהם.84) השדה" מן לחיה "כלה בפ"ז 85)וזהו ראה
שם. המשנה ובפירוש ה, פ"ה 86)משנה שם תוספתא

עד  גפנים ועלי קנים "עלי ו משנה שם ט ובפרק יב. הלכה
אולם  קנים. לעלי ביעור שיש הרי מאביהן". שישרו
עלי  כאן לית יוחנן, ר' בשם אבין "ר' אמרו: שם בירושלמי

גפנים". עלי אלא קנים

.ÊÈÈ˙Ó „ÚÂ87ËwÏÏ È‡M¯ Ì„‡ ‰È‰È88ÌÈ·OÚ ¿«»«ƒ¿∆»»««¿«≈¬»ƒ
˜B˙n‰ L·ÈiL „Ú ?˙ÈÚÈ·Ma ÔÈÁÏ89ÌÈ·OÚ ·a‚ÈÂ . «ƒ«¿ƒƒ«∆ƒ««»ƒ«≈¬»ƒ

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zL „Ú - ÌÈL·È90. ¿≈ƒ«∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

שם.87) מלקט,88)משנה נקרא הלחים העשבים "אוסף 
המשנה). (פירוש מגבב" נקרא היבשים פרי 89)ואוסף

בפ"ב  למעלה וראה נהור, סגי בלשון מתוק הנקרא מר,
יג. יא.90)הערה בהלכה למעלה ראה

.ÁÈÈ˙Ó „ÚÂ91˙BÒc¯ta Òk‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈiÚ‰ eÈ‰È ¿«»«ƒ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»≈««¿≈
?˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÛÒ‡Ï ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa92„¯zL „Ú ¿»≈¿ƒƒ∆¡…≈¿ƒƒ«∆≈≈

‰iL ‰ÚÈ·¯93. ¿ƒ»¿ƒ»

ז.91) משנה "עניים",92)שם לשון נקטו ואףֿעלֿפיֿכן
(רדב"ז). אצלם עניים כולם שביעית שפירות שאז 93)לפי

למעלה  וראה בר"ש. וראה ביעורם, שעת וזהו הפירות, כלים
יא. הלכה עניים מתנות מהלכות פ"א

.ËÈ„¯e‰94¯Ùk‰Â95Ô‰ÈÓ„ÏÂ Ô‰Ï LÈ - ÌËl‰Â «∆∆¿«…∆¿«…∆≈»∆¿ƒ¿≈∆
˙ÈÚÈ·L96ÛËw‰ .97Û¯O ‡e‰Â ,98˙BÏÈ‡‰Ó ‡ˆBi‰ ¿ƒƒ«¿»¿¿»«≈≈»ƒ»

ÌÈ¯wÚ‰Óe ÌÈÏÚ‰ ÔÓ99˙ÈÚÈ·L BÏ ÔÈ‡ -100‡ˆBi‰Â . ƒ∆»ƒ≈»ƒ»ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
.˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ - ÌÈbt‰ ÔÓƒ««ƒ≈¿»»¿ƒƒ

ו.94) משנה פ"ז הנזכר 95)שם הכופר אשכול הוא
כלומר, גרופלי, שהוא אומרים ויש יד. א, בשירֿהשירים

המשנה). (פירוש ומשנתנו 96)נעגאלאך פירות. שהם כיון
ולדמיהן  ביעור להן "יש שם: ונוסף ח. בנדה הובאה

והשרף 98)שם.97)ביעור". קטף. האילן: שם כלומר,
(וראה  ו. בכריתות בברייתא הנזכר הצרי הוא ממנו היוצא
קטף  נקרא השרף ואף ד). הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"ב
קטף. ד"ה שם ובתוספות שם, בנדה וראה האילן. שם על

והענפים.99) בנדה 100)הגזע אמרו וכן שביעית. קדושת
(הסובר  אליעזר דרבי עליה רבנן פליגי לא כאן "עד שם:
אלא  אסור), ערלה בשרף המעמיד ז, משנה פ"א בערלה
אמר  דתנן, ליה. מודו דפירא בקטפא אבל דאווזא, בקטפא
בשרף  העלין, בשרף שהמעמיד בפירוש שמעתי יהושע, רבי

פרי". שהוא מפני אסור הפגין בשרף מותר, העיקרין

.ÎÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na101Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ««¬»¬»
- ÌÈ¯wÚ‰ ÔÓe ÔÈÏÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Û‡ ,˜¯Ò ÔÏÈ‡a¿ƒ«¿»««≈ƒ∆»ƒƒ»ƒ»ƒ

Ô‰lL È¯tk102.˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈÂ , «¿ƒ∆»∆¿≈¿»»¿ƒƒ

דרבי 101) עליה רבנן פליגי כי אימא, "ואיבעית שם:
בין  הבדל יש (שלדבריהם פירות העושה באילן אליעזר
כנ"ל, הפגים, מן היוצא שרף לבין העלים מן היוצא שרף
עושה  שאינו באילן אבל אסור), בשניהם אליעזר רבי ולדעת
אין  אומר שמעון רבי דתנן פריו, זהו דקטפו מודו פירות,
מפני  שביעית לקטף יש אומרים וחכמים שביעית, לקטף

פריו". זהו אחר.102)שקטפו פרי להם אין שהרי

.‡ÎL·Bk‰103˙ÈÚÈ·L „¯Â104- ˙ÈML ÏL ÔÓMa «≈∆∆¿ƒƒ«∆∆∆ƒƒ
„¯e‰ ˙‡ ËwÏÈ105ÔÓM‰Â ,106¯zÓ107BL·k .108ÔÓLa ¿«≈∆«∆∆¿«∆∆À»¿»¿∆∆

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL109ÔÓM‰ ¯Ú·Ï ·iÁ -110È¯‰L ; ∆»≈¿ƒƒ«»¿«≈«∆∆∆¬≈
‡e‰ L·È „¯e‰111¯eÚaa ·iÁ˙ ¯·Îe ,112. «∆∆»≈¿»ƒ¿«≈«ƒ

יגֿיד.103) הלכות פ"ה שם ותוספתא ז, משנה שם
פ"ז.104) סוף שביעית ויאכלנו 105)ירושלמי

שביעית. שם.106)בקדושת שלא 107)תוספתא "מפני
והורד  ישן הוא שהשמן בשמן, וטעמם הורדין כח יכנס

המשנה). (פירוש רב" זמן יניחהו אם אלא את 108)חדש,
שביעית. של ישן,109)הורד הורד שאז שביעית, במוצאי
בשמן. טעם הורד 110)ונותן וכלֿשכן השמן, גם כלומר:

אנשיֿשם. בתוספות וראה ויש 111)עצמו. יושנו, מחמת
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החדש. בשמן טעם לתת כשנתערב 112)בכוחו [המדובר
ואףֿעלֿפיֿכן  הסמוכה), בהלכה (ראה הביעור זמן לפני
ו) (הלכה למעלה שכתבנו למה דומה זה ואין לבער, חייב
לפי  כמבוער, הוא המעורב שטעם כבשים, שלשה בדין
כולם  שהרי הביעור, זמן לפני השאלה נשאלה לא ששם

ש  ומכיון הביעור, זמן לאחר אלא שביעית, נתערב פירות
מזיתי  אינו שהשמן כאן, אבל כמבוער. הוא הרי – קודם
השמן  לאכול יש אם עכשיו השאלה ונתעוררה שביעית,
לאכלו  שחייבים ההלכה ונפסקה לא, או שביעית בקדושת
ממילא  הוא מתחייב הביעור, זמן כשבא – שביעית כפירות

שביעית]. כפירות עכשיו עד אותו שהחזקנו כיון בביעור,

.·ÎÔÈ·e¯Á113˙ÈML ÔÈÈa ÔL·kL ˙ÈÚÈ·L ÏL114 »ƒ∆¿ƒƒ∆¿»»¿≈ƒƒ
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÔÈÈa B‡115È¯‰L ;ÔÈi‰ ¯Ú·Ï ·iÁ - ¿≈»≈¿ƒƒ«»¿«≈««ƒ∆¬≈

Ba ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÌÚË116ÏÏk‰ ‰Ê .117˙B¯t : ««≈¿ƒƒ∆«¿»≈
ÏÎa - BÈÓa ÔÈÓ ,˙B¯Á‡ ˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆ƒ¿»¿¿≈¬≈ƒ¿ƒ¿»

‡e‰L118ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓa ‡lLÂ ,119. ∆¿∆…¿ƒ¿≈««

ראה 114)שם.113) הביעור, זמן לפני המדובר [הרי
שכיון 115)למעלה]. כנ"ל, הביעור, זמן לפני [אף

– שביעית בקדושת נתקדש שהשמן ההלכה שנפסקה
בביעור]. גם שהוא 116)נתחייב אףֿעלֿפי שהחרוב,

ישן. ביין גם טעם לתת כח בו יש שם.117)חדש, משנה
שיש 118) כדבר זה והרי הביעור. זמן לפני בנתערב היינו

שלש  מזון ולחלקו בקדושה לאכלו אפשר שהרי מתירין, לו
אסורות  מאכלות ובהלכות כאן (רדב"ז אחד לכל סעודות

ח). הלכה חדש,119)שם בשמן שנתערב ישן ורד היינו
(ראה  בשמן שנתערבו ישנים בין חדשים בין חרובים או
שנתבאר  וכמו הביעור, זמן לפני והכל הקודמת), בהלכה

למעלה.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הכלים 1) הם ומה עבירה. עוברי ידי לחזק שאסור יבאר

למי  אותם למכור מותר אם בשביעית. למכרן רשאי שהאומן
אם  לישראל. בחו"ל רבים כדים היוצר שמוכר חשוד. שאינו
שביעית  פירות ליקח מותר אם בשביעית. נכרים ידי מחזיקין
חשוד  הוא ומי בשביעית. הארץ מעם לולב הלוקח מע"ה.
חשוד  אם השביעית על החשוד בשביעית. סחורה לעשות
אחרים. על נאמן הוא אם החשוד בהיפך. או המעשרות על
אם  והצבעונין הפטמין השביעית. על חשודין אם והכהנים

אדם. מכל מורסן לוקחין

.‡˙ÈÚÈ·Ma ı¯‡‰ „·ÚÏ ¯eÒ‡L C¯„k2¯eÒ‡ Ck , ¿∆∆∆»«¬…»»∆«¿ƒƒ»»
˜fÁÏ3d˙B‡ ÔÈ„·BÚL Ï‡¯OÈ È„È4Ô‰Ï ¯kÓÏ B‡ , ¿«≈¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ»ƒ¿…»∆

¯eÒ‡L ÈÙÏ ;‰„B·Ú ÈÏk5‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜fÁÏ6. ¿≈¬»¿ƒ∆»¿«≈¿≈¿≈¬≈»

ה"א.2) פ"א מ"ט.3)כנ"ל פ"ה כגון 4)שביעית
תצליח, או תתחזק לו יאמר לא זורע, או חורש שראהו
ה"ח. להלן וראה בידיים. לסעדו שאסור וקלֿוחומר

רצונו 6)שם.5) מכשול. תתן לא עור לפני הכתוב: "אמר
אותו  תעזור אל הרע, ויצר התאוה עיניו, שסגרה מי לומר,
זה  ומפני היושר. מן להרחיקו ותוסיף בעוורונו להוסיף
ראוי  אבל כלים, להם יתקנו ולא עבירה, עוברי לעזור אסור
שכתב  כאן רבינו [ומדברי המשנה). (פירוש להם" לקלקל

לחזק  אסור כך בשביעית, הארץ לעבוד שאסור "כדרך
מן  (חוץ בידו ולמחזיק לעובד אחד שאיסור נראה וכו'",
במחזק). אלא שאינו מכשול", תתן לא עור "לפני של הלאו
ה"א) פ"א (למעלה הארץ" "ושבתה של ה'עשה' והיינו
בשביעית  לגוי שאמירה צ.) מציעא (בבא מהרש"ל וכדעת
"שבת  של זו, ב'עשה' הישראל ועובר התורה, מן אסורה
המשנה  בפירוש רבינו שכתב וזהו לארץ". יהיה שבתון
לקלקל, בידו אם כלומר, להם", לקלקל ראוי "אבל הנ"ל
שמה  אלא הארץ". "ושבתה של 'עשה' משום לקלקל חייב
שאסור  מ"ו) פ"ה שביעית (ממס' הסמוכה בהלכה שכתב
של  מצותֿעשה על עובר אינו בזה המזרה, לו למכור
תתן  לא עור "לפני של לאו אלא כאן ואין הארץ". "ושבתה
פרה  שבמוכר נראה - ב טו, זרה בעבודה אולם מכשול".
'עשה' איסור ואין הארץ, שביתת משום אין לחשוד, חורשת

וצ"ע]. אחרים, של בשדה ולא בשדהו, אלא

.·el‡Â7˙ÈÚÈ·Ma Ô¯ÎÓÏ È‡M¯ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈»À»««¿»¿»«¿ƒƒ
„eLÁL ÈÓÏ8,‰ÈÏk ÏÎÂ ‰L¯ÁÓ :˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ¿ƒ∆»««¿ƒƒ«¬≈»¿»≈∆»
‰¯Ên‰Â ÏÚ‰9¯˜c‰ÂBzÎ‡ÏnL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »…¿«ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»…∆¿«¿

B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ - ˙ÈÚÈ·Ma ‰¯eÒ‡L ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆ƒ¿»»∆¬»«¿ƒƒ»¿»¿
‰È‰˙Â ‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓÏÂ ;„eLÁÏ¿»¿ƒ¿»»∆∆¿»∆ƒ¿∆¬»¿ƒ¿∆

B¯ÎÓÏ ¯zÓ - ˙¯zÓ10.„eLÁÏ À∆∆À»¿»¿¿»

מ"ו.7) ה"ד).8)שם, להלן (ראה שם 'ירושלמי'
ועבודה 9) המשנה), (פירוש התבואה" את בו שיזרו "הוא

ה"ט. כדלהלן מדרבנן, אסורה התלוש בדבר בשביעית
בהיתר 10) אנו תולים בהיתר, לתלות שאפשר שכיון

על  עובר אינו שלעולם דבר, של וטעמו שם). זרה, (עבודה
ולא  ודאי, במכשול אלא מכשול" תתן לא עור "לפני
בעבודה  הריטב"א כתב וכן ראשונה', ('משנה ספק במכשול
הלאו  מן שחוץ למעלה, שכתבנו מה לפי [וגם שם). זרה,
שאינו  יתכן הארץ", "ושבתה של מצותֿעשה גם ישנה הזה,
או  עבודה עשה עצמו הוא אם אלא זו, 'עשה' על עובר

ודאי]. היה שסיועו באופן

.‚?„ˆÈk11Ïbn‰ BÏ ‡e‰ ¯ÎBÓ12ÏÎÂ ‰Ï‚Ú‰Â ≈«≈««»¿»¬»»¿»
ËÚÓ Ba ¯ˆ˜È Ì‡L .‰ÈÏk13‰Ï‚Ú‰ ÏÚ ‡È·ÈÂ ≈∆»∆ƒƒ¿…¿«¿»ƒ«»¬»»

ËÚÓ14ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¯ˆ˜È Ì‡Â ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ -15 ¿«¬≈∆À»¿ƒƒ¿…¿∆∆«¿ƒ
e‰„O ˙B¯t Ïk ‡È·È B‡16.¯eÒ‡ - »ƒ»≈»≈»

קציר".12)שם.11) ומגל יד "מגל פ"ד 13)שם: כנ"ל
ה"א. הכ"ד.14)סוף  שם כל 15)כנ"ל  שקצר כגון

שם). (למעלה וכו' מעט,16)שדהו מעט קצר אם שאפילו
(למעלה  אסור זה הרי אחת, בבת בביתו כולם שהביא כיון
לביתו  ולהביאו מעט מעט לקצור אלא הותר ולא ושם). שם

(שם). מעט מעט לאכילה

.„Ì˙Ò ¯kÓÏ ¯zÓe17¯·„ elÙ‡ „eLÁ BÈ‡L ÈÓÏ À»ƒ¿…¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ»»
;˙ÈÚÈ·Ma ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ BzÎ‡ÏnL∆¿«¿¿À∆∆ƒ¿»»»¬»«¿ƒƒ
‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ˙ÈÚÈ·Ma ‰wL ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»∆»»«¿ƒƒ«¬¿»»

.˙ÈÚÈ·L ¯Á‡Ï¿««¿ƒƒ

רשאי 17) האומן שאין כלים "אלו ה"ג): (שם ב'ירושלמי'
בני  סתם =) סתמן השביעית, על לחשוד בשביעית, למוכרן
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לענין  =) דתני (ו)ממה מהו? לחשודים) ידועים שאינם אדם
אמרה  הדא מותר, ולהיתר לאיסור ה"ב) למעלה ראה חשוד,

מותר". סתמן

.‰¯ˆBi‰18¯ÎBÓ19¯OÚ ‰MÓÁÂ ÔÓL Èck ‰MÓÁ «≈≈¬ƒ»«≈∆∆«¬ƒ»»»
ÔÈÈ Èck20ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ ¯zÓe .21‰fÓ ¯˙È22, «≈«ƒÀ»ƒ¿…¿≈»ƒ»≈ƒ∆

Ï‡¯OÈÏ ¯kÓÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â23ÌÈck ¯ÎBÓe . ¿≈≈∆»ƒ¿…¿ƒ¿»≈≈«ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡¯OÈÏ ÌÈa¯24LLBÁ BÈ‡Â ,25‡nL «ƒ¿ƒ¿»≈¿»»»∆¿≈≈∆»

.ı¯‡Ï Ì‡È·È¿ƒ≈»»∆

חרס.18) כלי העושה אומן והוא מ"ז. לישראל 19)שם,
כנ"ל. השביעית, על להביא 20)החשוד דרכו שכן שם:

מן  כזאת כמות להביא מותר הרי כלומר: ההפקר. מן
הכ"ד. סוף שם כנ"ל בארץ.21)ההפקר, אפילו

הארץ.22) שביתת על מצווים שאינם מפני שם. 'ירושלמי'
כנ"ל.23) תלינן", למיתלי דאיכא היכא "כל שהרי
שם.24) נוהגת שביעית לקולא 25)שאין לתלות יש שהרי

לארץ. יביאם שלא

.Â¯ÎBÓe26È¯‰L ,˙ÈÚÈ·Ma ˙L¯BÁ ‰¯t „eLÁÏ ≈¿»»»∆∆«¿ƒƒ∆¬≈
¯ÎBÓe .dËÁLÏ ¯LÙ‡27È¯‰L ,e‰„O BÏ28¯LÙ‡ ∆¿»¿»√»≈»≈∆¬≈∆¿»

Ï·‡ .d¯È·BiL29ÔÏÈ‡‰ ‰„O BÏ ¯kÓÈ ‡Ï30‡l‡ , ∆ƒ»¬»…ƒ¿…¿≈»ƒ»∆»
.ÔÏÈ‡a BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ƒ≈»«ƒ«¿»∆≈»ƒ»

BÏÈ‡LÓe31‰‡Ò32Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,da „cÓÏ «¿ƒ¿»ƒ¿…»««ƒ∆≈«
Ô¯b BÏ LiL33CB˙a da „cÓiL ¯LÙ‡ È¯‰L , ∆≈…∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿…»¿

B˙Èa34Ë¯BÙe .35Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚÓ BÏ ≈≈»««ƒ∆≈«
ÌÈÏÚBt BÏ LiL36ÌÈ¯eÒ‡ - Le¯Ùa ÔlÎÂ .37. ∆≈¬ƒ¿À»¿≈¬ƒ

שמאי.26) כבית ולא הלל כבית מ"ח, תוספתא 27)שם
כבית  ולא הלל כבית שם, זרה עבודה ובבלי ה"ה, פ"ד שם,

שם.28)שמאי. זרה, פ"ג.29)עבודה סוף שם תוספתא
וראה 30) האסורות, עבודות באילן שיעשה לודאי שקרוב

שם. כפשוטה' שם.31)ב'תוספתא מדה.32)משנה,
כדי 33) שביעית, פירות למדוד ואסור שביעית. פירות של

ה"ג. פ"ו כנ"ל בהם, כסוחר יהא למכירה,34)שלא ולא
כנ"ל. להקל, לו 35)ותולים ויתן דינר, ממנו שיקח "כגון

המשנה). (פירוש האסורה 36)מעות" עבודה העושים
אלא  הפועלים, עבור פורט שאינו להקל ותולים בשביעית.

אחרוש 37)לצרכו. הפרה, זו לי מכור לו, שאמר "כגון
הזרע  בה אמוד הסאה לי ותן פלוני, זרע בה אזרע או בה

(שם). דשתי" אשר

.Ê˙Ï‡LÓ ÔÎÂ38ÏÚ ‰„eLÁ‰ dz¯·ÁÏ ‰M‡ ¿≈«¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¬»«
‰Ù ˙ÈÚÈ·M‰39‰¯·Îe40¯ep˙Â ÌÈÁ¯ ,41‡Ï Ï·‡ ; «¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿«¬»…

dnÚ ÔBÁËz ‡ÏÂ ¯B·˙42. »¿…ƒ¿ƒ»

שתולים 38) שנינו שלמעלה שכשם רבינו וכוונת מ"ט. שם,
להלן. ראה להקל, תולים כאן כן כמו לנפות 39)להקל,

קומח. תבואה.40)בה בה שם 41)לנקות במשנה,
כאן  שיש ואףֿעלֿפי שלום, דרכי משום כן שהתירו מפורש
"שאני  ה"ד) (שם ב'ירושלמי' שאמרו כמו לקולא, לתלות
ריחיים  חול, בה לכבור כברה מעות, בו לספור  נפה אומר,
נראה  - פשתן" של אונין בו לטמון תנור סממנים, בו לטחון

אלא  התירו לא ולפיכך שכיחה, כלֿכך אינה זו שתלייה
שם). יוםֿטוב' ('תוספות שלום דרכי שוודאי 42)משום

מלשון  שמשמע כמו שביעית, פירות אלא לה שאין
וכו', בחול במעות, אלא לקולא תלו שלא שם, ה'ירושלמי'
ד"ה  סא. גיטין ב'תוספות' (ראה היתר של בפירות ולא
עור", "לפני של בחשש אלא התירו שלא ועוד משאלת).
התירו. לא - עמה ותטחון שתבור מעשה עצמה לעשות אבל

.ÁÔÈ˜ÈÊÁÓ43ÌÈ¯·„a ˙ÈÚÈ·Ma ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È„È «¬ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»ƒ
„·Ïa44BÏ ¯ÓB‡ - Ú¯BÊ B‡ L¯BÁ e‰‡¯L ÔB‚k , ƒ¿«¿∆»»≈≈«≈

'˜fÁ˙z'45'ÁÈÏˆz' B‡46ÈtÓ ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿«≈«¿ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ı¯‡‰ ˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ ÌÈ‡L47ep„ÚÒÈ ‡Ï Ï·‡ ; ∆≈»¿Àƒ«¿ƒ«»»∆¬»…ƒ¿»∆

„ia48˙¯ek‰ Ô‰nÚ ˙Bc¯Ï ¯zÓe .49ÔÈ¯ÎBÁÂ .50Ô‰Ó «»À»ƒ¿ƒ»∆««∆∆¿¿ƒ≈∆
ÔÈ¯È51Ô˙B‡ Ò˜Ï È„k ·eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,52. ƒƒ¿ƒ∆≈»¿≈ƒ¿≈ƒ¿…»

שם.43) א.44)משנה, סב, יהודה.45)גיטין כרב שם,
ששת.46) כרב לא 47)שם, בידו, ימחה אם [ואפילו

וראה  בידו. מסייע אינו מברכו, אם כן, ואם לו, ישמע
ה"א]. שביתת 48)למעלה על מצווה הישראל שהרי שם,

(פ"א  מקדושתה הארץ להפקיע גוי ביד קנין ואין הארץ,
ה"י). תרומות ה"ג:49)מהל' סוף פ"ד שם 'ירושלמי'

עמו  לרדות רבינו: ופירשה עמו", לרדות אימי רבי "הורה
(סי' השולחן' וב'פאת משה' ב'פני וראה הכוורת. מן הדבש
לכאן  נשתרבבו ה'ירושלמי' שדברי שכתבו כד) אות כח
ברדיית  ומדובר ה"י). סוף (פ"ד שם זרה בעבודה מהסוגיא
רבינו: בדברי אחרים בספרים והנה דבש. ברדיית ולא הפת
רומי: ובדפוס קורקוס). מהר"י (כת"י הפירות" עמו "לדרוך
ספר  בשם קורקוס בר"י הוא וכן הפירות". עמהן "לרדות
שבא  לומר צריך שלנו הנוסחא ולפי מבורר. ואינו אחר,
כקרקע  היא הרי כוורת שאמר אליעזר רבי מדעת להוציא
לענין  שהואֿהדין ואפשר מ"ז), פ"י (שביעית שבת לענין
"חלות  עוקצין מס' סוף בתוספתא לפרש יש וכן שביעית.
שרבי  השביעית, ועל השבת על נחלקו מה על כו' דבש
היא  הרי אומרים וחכמים כקרקע, היא הרי אומר אליעזר
ראה  פרוזבול, לענין לפרשה שיש (אףֿעלֿפי ככלי"
דינה  לרבנן שגם [וכיון קורקוס). ר"י - מ"ז פ"י בשביעית
אסרוה  ה"ו), שבת מהל' (פכ"א מדרבנן לקרקע כמחוברת
קנין  יש אמרו: שבדרבנן לפי התירו, בגוי אבל בישראל,
סוריא, לענין הי"ז תרומות מהל' בפ"א ראה להפקיע, לגוי
אלא  שאינו אחר לאופן והואֿהדין מדרבנן, אלא שאינה

ישר  ארץ בהלכות התרומה' 'ספר וכדעת ועי'מדרבנן, אל,
מ"ג.50)רדב"ז]. פ"ד שחרשוה 51)שם קרקע

שקנסו 52)בשביעית. משום חוכרין, אין מישראל אבל
פ"א  למעלה ראה בשביעית, השדה את שחרשו על אותם

הי"ג.

.Ë¯zÓ53‡È¯eÒa ˙BOÚÏ54LeÏ˙a55‡Ï Ï·‡ , À»«¬¿¿»¿»¬»…
¯aÁÓa56,ÔÈ¯nÚÓe ÔÈÎ¯B„Â ÔÈ¯BÊÂ ÔÈLc ?„ˆÈk . ƒ¿À»≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

ÔÎÂ .ÔÈ˜ÒBÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯ˆBa ‡ÏÂ ÔÈ¯ˆB˜ ‡Ï Ï·‡57Ïk ¬»…¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒ¿≈…
.el‡a ‡ˆBik«≈»≈

מ"ב.53) פ"ו ולכלל 54)שם לארץ, חוצה מכלל שיצאה
וראה  ה"ג). שם תרומות (הל' הגיעה לא ישראל ארץ
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הכ"ז. פ"ד מדרבנן,55)למעלה אלא אינו איסורו שכל
ראשונה). (משנה בסוריא הקילו 'ירושלמי'56)ולפיכך

שם  ומשתקעים ישראל) (מארץ הולכים יהו שלא : שם
כל 57)(בסוריא). עקיבא, רבי אמר "כלל שם: במשנה,

עושין  התורה), מן (כלומר, ישראל בארץ מותר בו שכיוצא
בסוריא". אותו

.È˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L ÌLk58B‡ ¿≈∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ
Ô¯ÓLÏ59ÁwÏ ¯eÒ‡ Ck ,60ı¯‡‰ ÌÚÓ61ÔÈ‡L ÈÙÏ ; ¿»¿»»»ƒ«≈«»»∆¿ƒ∆≈

ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙ÈÚÈ·L ÈÓc ÔÈ¯ÒBÓ62Ïk elÙ‡Â , ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»»∆«¬ƒ»
‡e‰L63Ô˙B‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡nL ,64˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a65. ∆∆»……«»ƒ¿À«¿ƒƒ

ה"א.58) פ"ו כנ"ל 59)כנ"ל (רדב"ז), הביעור לאחר עד
ה"ג. ליקח,60)פ"ז מותר שמחבר ובאופן שביעית, פירות

פירות  שקניית לומר, ורוצה שם. פ"ו כנ"ל מעט שלוקח כגון
סחורה  איסור על לעבור למוכר גורמת מעםֿהארץ שביעית
הביעור. לאחר שביעית פירות שמירת איסור ועל

א.61) לט, סוכה ממנו 62)ברייתא שקונה שעלֿידי
פ"ו  כנ"ל שביעית, בקדושת הדמים נתפשים שביעית, פירות

בכחצי 63)ה"ו. אפילו המשומר מן "הלוקח ב: לט, שם
הי"ב. להלן וראה אסור". - הדמים.64)איסר את

כנ"ל,65) הביעור, לאחר וישמרם סחורה בהם יעשה אלא
מכשול". תתן לא עור "לפני על עובר הלוקח ונמצא
כנ"ל  לקולא, תולין ודאי, האיסור שאין שבמקום ואףֿעלֿפי

ודאי. להיות הדבר קרוב כאן - ה"ב בסוף

.‡ÈÁ˜Bl‰66·ÏeÏ67ı¯‡‰ ÌÚÓ68Ô˙B - ˙ÈÚÈ·Ma «≈«»≈«»»∆«¿ƒƒ≈
BÏ69‚B¯˙‡70‰zÓ71BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .72ÚÈÏ·Ó - ∆¿«»»¿ƒ…»««¿ƒ«

BÏ73·ÏeÏ ÈÓ„a ‚B¯˙‡ ÈÓ„74. ¿≈∆¿ƒ¿≈»

שם.66) סוכה המינים 67)משנה, ארבעת כל כלומר,
מעםֿהארץ.68)(רש"י). גורס: רש"י אולם מחבירו. שם:

שם  ב'תוספות' וראה רבינו. גירסת גם היתה שזו וכנראה
הלוקח. לישראל.69)ד"ה שנלקט 70)עםֿהארץ

שהרי  שביעית. קדושת עליו וחלה פרי שהוא בשביעית,
אבל  הי"ב). פ"ד (למעלה להחמיר לקיטה אחר בו הולכים
שביעית. בקדושת קדושים ואינם כעצים, הם המינים יתר
(סוכה  שביעית ערב של חנטה אחר בהם שהולכים ועוד

מ.). שביעית 71)לט: דמי מוסר הוא הרי כן, לא שאם
שם.72)לעםֿהארץ. דמים 73)סוכה, לו קבע כלומר,

המינים. ארבעת עבור 74)לכל יותר לו משלם כלומר,
המינים. בשאר נבלעים האתרוג דמי ונמצא המינים, שלשת

.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na75ÔÓÊa76¯ÎBÓ ‰È‰L «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»»≈
‡ˆBiÎÂ ÌÈBn¯Â ÌÈ‡z ÔB‚k ,¯eÓLa Ô˙BÓkL ˙B¯t≈∆¿»¿»¿¿≈ƒ¿ƒƒ¿«≈
,¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙B¯t ¯ÎBÓ ‰È‰ Ï·‡ ;Ô‰a»∆¬»»»≈≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈

Ì‚Èt‰ ÔB‚k77ÌÈËBM‰Â ÔÈÊea¯i‰Â78˙B‚BÏ‚ÏÁ‰Â ¿«≈»¿««¿ƒ¿«ƒ¿«¬«¿
ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯‰ ÏL ¯aÒk‰Â¿«À¿»∆»ƒ¿«≈»∆¬≈∆À»ƒ«

ËÚÓ epnÓ79˙BcÚÒ LÏL ÈÓ„k ,80aÈ„k ÌeMÓ ,„·Ï ƒ∆¿«ƒ¿≈»¿Àƒ¿«ƒ¿≈
.¯ÎBÓ ÏL ÂÈiÁ«»∆≈

כל 75) אפילו הארץ, מעם שביעית פירות ליקח שאסור
כנ"ל. מכל 76)שהוא, "ונלקחים מ"א: פ"ט בשביעית

משמע  נשמר". בהם כיוצא שאין מעםֿהארץ), (אפילו אדם

מעםֿהארץ. אותם לקנות אסור נשמר, בהם כיוצא שכשיש
אמורים  דברים "במה שם: בסוכה שאמרו מה זה, ולפי
מן  בלוקח סעודות) שלש בדמי מעםֿהארץ ליקח (שמותר
- איסר בכחצי אפילו המשומר מן בלוקח אבל המופקר,
מן  בהם כיוצא שישנם ממינים לוקח שהוא פירושו, אסור",

(פירוש 77)המשומר. "רודא" והוא: שם. שביעית,
להיות:78)המשנה). שצריך העירו הגליון, על בהגהה

אחד. מין והוא רומי, בדפוס הוא וכן השוטים, והירבוזין
עיי"ש. ה"ג, פ"ד למעלה רבינו בדברי פירות.79)וכן

ההפקר,80) מן שחזקתן פירות מוכר שכשהוא שם. סוכה,
שמא אחד חשש אלא כאן בקדושת ואין אותן יאכל לא

כיוצא  כשיש אבל חייו, כדי ממנו לקנות התירו – שביעית
פירות  שומר הוא שמא גם לחשוש שיש המשומר, מן בהם
שהוא, כל אפילו ממנו לקנות ואסרו החמירו – שביעית

כנ"ל.

.‚È¯·c ÏÎÂ81ÏÚa ÌeL ÔB‚k ,˙B¯OÚÓa ·iÁ BÈ‡L ¿»»»∆≈«»¿««¿¿««
ÈÎa82‰tÎ¯ ÏL Ïˆ·e83ÌÈL„ÚÂ ˙Bi˜Ïw‰ ÔÈÒÈ¯‚e ∆ƒ»»∆ƒ¿»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«¬»ƒ

˙Bi¯ˆn‰84˙BÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰p‚ ÈBÚ¯Ê ÔÎÂ ,85ÔB‚k , «ƒ¿ƒ¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»¿
ÔBˆe ˙ÙÏ Ú¯Ê86ÔÈÁ˜Ï el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«∆∆¿¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»ƒ

Ì„‡ ÏkÓ87.˙ÈÚÈ·Ma ƒ»»»«¿ƒƒ

יוסי.81) ורבי מאיר כרבי ולא כחכמים מ"ח. פ"ה מעשרות
לאכילה,82) ראויים ואינם מאד החריפים השומין "הם

(פירוש  בכי" בעל נקרא ולכך דמעות, יורדין עיניו והאוכלן
האדם 83)המשנה). עין אל כשיקרב וכו', בצל "הוא

מן  למקום מיוחסים הם ואולי וכו', הרבה דמעות מדמע
(שם). משום 84)המקומות" ההפקר מן חזקתם וכולם

המעשרות. מן פטור וההפקר כנ"ל, לאכילה, ראויים שאינם
הי"ב. תרומות מהל' פ"ב נאכלים.85)וראה צ"ל:

אינם 86) לזריעה, שראויים מכיון נאכלים, שאינם ואע"פ
הי"א. פ"ה כנ"ל שביעית, קדושת עליהם חלה שלא כעצים

לקחת 87) לו שמותר רבינו שכוונת ונראה מעםֿהארץ. אף
גם  שהרי כנ"ל, בלבד, סעודות שלוש כדמי מעםֿהארץ
ונלקחים  המעשרות מן פטורים השוטים, והירבוזין הפיגם

כמ  בשביעית, אדם ואףֿעלֿפיֿכן מכל וכו', בכי בעל שום ו
שלוש  בדמי אלא התירו שלא הנ"ל, סוכה בבבלי ביארו
('פאת  וכו' בכי בעל לשום הואֿהדין כן אם סעודות,
ההלכות  שתי רבינו עירב לא למה להבין יש אבל השולחן'),

שם. ראשונה' וב'משנה ברדב"ז וראה כאחת,

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na88ı¯‡‰ ÌÚa89Ï·‡ ;Ì˙Ò «∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆¿»¬»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ „eLÁ ‡e‰L ÈÓ90B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ƒ∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ

¯·„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ¯kÓÏÂ ÂÈ˙B¯t ¯ÓLÏƒ¿…≈»¿ƒ¿…≈∆≈¿ƒƒ∆»»
˙ÈÚÈ·L ˙wÊ ÂÈÏÚ LiL91ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÏk92epnÓ ∆≈»»ƒ«¿ƒƒ¿»¿≈¿ƒƒ∆

˜e¯Ò elÙ‡ ,ÔzLt93ÈeÂË epnÓ ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ; ƒ¿»¬ƒ»¬»¿ƒƒ∆»
¯eÊLÂ94. ¿»

סעודות,88) שלוש כדמי שביעית פירות לקנות שהתירו
דתימר,89)כנ"ל. "הדא פ"ה: סוף מעשרות 'ירושלמי'

בריא  דבר הא חשוד, אינו אם הוא חשוד אם יודע כשאינו
ב. כט, בכורות משנה וראה אסור". חשוד, ראה 90)שהוא

שם. ובהערות ה"י, עליו 91)בתחילת שאין דבר אבל
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(לענין  שם בבכורות שמעון כרבי ממנו, קונים שביעית, זיקת
מהל' בפי"ב וראה יהודה, כרבי ולא ומעשרות) תרומה

הט"ז. שם.92)מעשר ב'ירושלמי'93)בכורות,
הרי  כן ואם (כלומר, הוא קסמין לאו "ופשתן שם: מעשרות
שביעית), קדושת עליהם חלה ומדוע בעלמא, כעצים הם
וזהו  שבקסמין)". הזרע (כלומר, זרעה מפני חנינא, רבי אמר

שביעית. זיקת עליו שיש דבר רבינו: משנה,94)שכתב
ובנינן, טווי "השתא ובגמרא: ובגדים. טווי שם: בכורות
וראה  שזור, ופירושו: תיכי". אריג, מאי מיבעיא, אריג
את  שזר או שמשטווה דבר של וטעמו המשנה. בפירוש

כלל. זרע בו אין שוב הפשתן,

.ÂË„eLÁ‰95ÏÚ „eLÁ BÈ‡ - ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ∆»««¿ƒƒ≈»«
˙B¯OÚn‰96„eLÁ BÈ‡ - ˙B¯OÚn‰ ÏÚ „eLÁ‰Â , «««¿¿∆»««««¿≈»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÊÂ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L .˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ97- ««¿ƒƒ∆««ƒ∆∆»∆ƒ«»
¯OÚÓ98ÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚË99Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , «¬≈»¬»«»«∆≈≈

˙ÈÚÈ·Ma100ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ ˙ÈÚÈ·Le ,101ÔÈ‡M ‰Ó , «¿ƒƒ¿ƒƒ≈»ƒ¿«∆≈
¯OÚÓa Ôk102. ≈¿«¬≈

א.95) ל, שם כדלהלן.96)משנה, שני, מעשר על כלומר,
זיקת  בו שיש דבר ממנו לוקחין אין המעשרות, על והחשוד
לוקח  סתם, עםֿהארץ אבל שם. מעשר בהל' כנ"ל מעשר,

דמאי. הפירות והחשוד 97)ומתקן הראשון, הבית בזמן
שם). המשנה, (פירוש לו השוה אחר לדבר אף חשוד לדבר,
תרומות  מהל' פ"א כנ"ל מדרבנן, אלא אינם הזה בזמן אבל
ובהערה  הכ"ה, פ"ד ראה הזה, בזמן שביעית ולענין הכ"ו.

שם.98)קעד. בגמרא מפורש והכל כלומר,99)שני.
הוא  חמור ולכן ה"א. שני מעשר מהל' פ"ב ראה לירושלים,
אינו  השביעית, על "החשוד ולפיכך ביותר, בו ונזהר עליו,

המעשרות". על מקום,100)חשוד הבאת צריכה שאינה
מקום. בכל נאכלת היא 101)והיא ולכן ה"ו. פ"ו כנ"ל

על  חשוד אינו המעשרות על החשוד ולפיכך עליו, חמורה
ה"א.102)השביעית. שני מעשר מהל' פ"ד ראה

.ÊË„eLÁ‰103˙B¯‰h‰ ÏÚ104ÏÚ ‡Ï „eLÁ BÈ‡ - ∆»««¿»≈»…«
˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ‡ÏÂ ¯OÚn‰105‰f‰ ‡Óh‰ ÏÎ‡‰L . ««¬≈¿…««¿ƒƒ∆»…∆«»≈«∆

‡l‡ ÌÈ¯Á‡ ‡nËÓ BÈ‡ - ¯B‰Ë ˙˜ÊÁa B¯ÎnL∆¿»¿∆¿«»≈¿«≈¬≈ƒ∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„Ï „eLÁ‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ106BÈ‡ - ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈¿ƒ≈

‰¯Bz È¯·„Ï „eLÁ107. »¿ƒ¿≈»

שם.103) כגון 104)משנה, מדרבנן, שהן בטהרות מדובר
וראה  שם), המשנה, (פירוש ידים וטומאת אוכלים טומאת

כנ"ל.105)להלן. התורה, מן שהם ראה 106)בזמן
ה"י. הטומאות אבות מהל' שם.107)פ"ח גמרא,

.ÊÈ„eLÁ‰ Ïk108ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯·c ÏÚ »∆»«»»««ƒ∆≈∆¡»
‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡ - BÓˆÚ ÏL ÏÚ109 «∆«¿∆¡»«∆¬≈ƒ¬»»

¯·c‰ ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈«¬≈ƒ¿ƒ»∆»««»»
Bc -110.B„ÈÚÓe »¿ƒ

כרבי 108) ולא גמליאל בן שמעון כרבי א. לה, שם משנה,
גם  נאמן שאינו מאיר, כרבי ופסק חולק, (והראב"ד מאיר

אחרים). של מקומות.109)על ובעוד ב. ה, בבאֿמציעא

חשוד 110) עצמו שהוא דבר, באותו החשוד אחר אדם דן
הי"ז. מעשר מהל' פי"ב וראה עליו.

.ÁÈÌÈ‰k‰111˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ112ÈÙÏ .113 «…¬ƒ¬ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
˙BÓe¯z‰Â ÏÈ‡B‰ :ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰L114Û‡ eÏ ˙B¯zÓ ∆≈¿ƒƒ¿«¿À»»«

‰˙ÈÓa ÌÈ¯f‰ ÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ115Ï˜ ,¯ÓÁÂ «ƒ∆≈¬ƒ««»ƒ¿ƒ»«»…∆
‰‡Ò ,CÎÈÙÏ .˙ÈÚÈ·L ˙B¯t116‰ÏÙpL ‰Óe¯z ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»∆»¿»

‰ÏÚz - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ117‰ÏÙ ; ¿≈»¿»∆≈¿ƒƒ«¬∆»¿»
‰‡nÓ ˙BÁÙÏ118ÌÈ‰kÏ e¯ÎnÈ ‡ÏÂ Ïk‰ e·˜¯È -119 ¿»ƒ≈»ƒ¿¿«…¿…ƒ»¿«…¬ƒ

˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ì‰L ÈÙÏ ,Ún„Ó ÏÎk120. ¿»¿À»¿ƒ∆≈¬ƒ««¿ƒƒ

א.111) כו, שביעית 112)סנהדרין פירות ולמכור לאכול
הביעור. זמן וראה 113)אחר מדעתו. רבינו כתב זה טעם

שם. וב'מאירי' מעשר,114)ברש"י תרומת גדולה, תרומה
ה"ו, תרומות מהל' (פ"ו תרומה נקראת היא שאף וחלה
הי"ג). ביכורים מהל' ופ"ה ה"ה, מעשר מהל' ופ"א

שם.115) (הובאה 116)כנ"ל ה"ג פ"ו תרומות תוספתא
ה"א,117)שם). תרומות מהל' פי"ג כנ"ל לכהן, ותינתן

כנ"ל, הביעור, זמן אחר הכהנים יאכלוה שמא חושש ואינו
הרי  – השיריים להתיר כדי להעלותה צריך שהוא שמכיון
כשם  זה, חשש מחמת לעכבה ואיֿאפשר כהנים, ממון היא
שם). כפשוטה' ('תוספתא שביעית של חלה מעכבים שאין

לזרים.118) אסור מדמי 119)שהכל חוץ תרומה בדמי
ה"ב. שם כנ"ל סאה, כנ"ל.120)אותה

.ËÈÔÈÚ·v‰121ÔÈÓht‰Â122ÔÒ¯Ó ÔÈÁ˜BÏ123ÏkÓ ««¿»ƒ¿««»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ»
ÌB˜Ó124˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , »¿≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

‡e‰125.

ה"ח.121) פ"ה שביעית בהמות 122)תוספתא מפטמי
וגם 123)ועופות. ולעופות לבהמה העומדים גסים, סיבים

כפשוטה' ('תוספתא ה"ט פ"ט שבת תוספתא ראה לצבע,
ירמיה 124)שם). רבי "סבר : ה"ה פ"ט שם ב'ירושלמי'

אלא  אמרו לא יוסי, רבי ליה אמר החשוד. מן אפילו מימר
ברי ב  דבר הא חשוד, אינו אם הוא חשוד אם יודע שאינו

אסור". חשוד, שכיון 125)שהוא דבר, של וטעמו
לכן  ה"ב, פ"ד כנ"ל מדרבנן, רק אסורים שביעית שספיחי
ברי  הדבר – בחשוד אבל לקולא, הולכים ספק כשהדבר

לודאי. וקרוב

.ÎÈ‡ab126ÔÈ˜c˜„Ó eÈ‰È ‡Ï ˙ÈÚÈ·M· ‰t˜ «»≈À»«¿ƒƒ…ƒ¿¿«¿¿ƒ
˙ÈÚÈ·L ÈÏÎB‡ ÏL ˙B¯ˆÁa127- ˙t Ô‰Ï e˙ Ì‡Â . «¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆«

˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓÀ∆∆¿≈¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ
‡È‰128‡lL ;129ÔÈ˙B ˙BÈ‰Ï Ï‡¯OÈ e„LÁ130‡l‡ ƒ∆…∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ∆»

ÈÓ„a ˙BÁ˜Ïp‰ ÌÈˆÈa B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙BÚÓ B‡¿¿ƒƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈÚÈ·L131¯zÓe .132˙BÂÏÏ133˙B¯t ÌÈiÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈
˙ÈÚÈ·L134˙B¯t Ô‰Ï ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,135˙ÈÈÓL ‰La136. ¿ƒƒ«¬ƒƒ»∆≈¿»»¿ƒƒ

וכן 126) מאיר. כרבי ולא כחכמים הי"ז, פ"ג דמאי תוספתא
ה"א. פ"ג שם ב'ירושלמי' ימנעו 127)הוא לא כלומר,

שביעית. ספיחי מאוכלי העניים עבור מאכלים מלקבל
היא.128) שם.129)צ"ל: פירות 130)'ירושלמי'

אדם  "שאין ב): (ח, פאה וב'ירושלמי' צדקה. בתור שביעית
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ערוה". בטעות] ונמחק בכי"ל, כן – [מצוה בדבר עושה
כפשוטה'. ב'תוספתא סבורים 131)וראה שעמיֿהארץ

את  תופסת שאינה וכלֿשכן דמיה, את תופסת שביעית שאין
(רדב"ז). דמיה ב.132)דמי סב, זרה אבל 133)עבודה

לעםֿהארץ. שביעית דמי מוסרין שאין לפי לקנות, לא
(רש"י).134) הביעור זמן אבל 135)קודם שמינית, של

שם. כנ"ל בקדושה, אותם יאכלו לא שמא שביעית, של לא
יאות. וד"ה יזפי, ד"ה שם ב'תוספות' שכיון 136)וראה

מחזיר  שהוא בשעה בעין אינם מהעניים, שלוה שהפירות
מחזיר. שהוא אלו על חלה שביעית קדושת אין – להם

ה'תשפ"א  כסלו ט"ז רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי השה. באחריות חייב אם שיפדה. עד
וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי של חמורו עובר הלוקח בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי
זכרים  בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה ביכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי עשרה לו שהיה ומי נקבות, ושתי

.‡ËÈÓL‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2,˙ÈÚÈ·Ma ‰ÂÏn‰ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒƒ
·BÁ Ú·Bz‰Â .B„È ‰MÓ ÏÚa Ïk ËBÓL :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«««≈»¿«≈«

˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL3,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú - ∆»¿»»»¿ƒƒ»««…«¬∆
.ÂÈÁ‡ ˙‡Â e‰Ú¯ ˙‡ ObÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ…∆≈≈¿∆»ƒ

מלגבות.2) כספים 3)להניח משמטת שביעית אין שהרי
בסופה. אלא

.·ÌÈÙÒk ˙hÓL ÔÈ‡4ÔÓÊa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙‚‰B ≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«»∆»ƒ¿«
Ú˜¯˜ ˙hÓL ÌL LiL ,‚‰B Ï·Bi‰L5·eLÈ È¯‰L , ∆«≈≈∆≈»¿ƒ««¿«∆¬≈»

ÛÒk ‡Ïa ÂÈÏÚ·Ï Ú˜¯w‰6‰Ê ¯·„Â .7.‡e‰ ‰Ïa˜ ««¿«ƒ¿»»¿…∆∆¿»»∆«»»
‰z‡ - Ú˜¯˜ ËÈÓLÓ ‰z‡L ÔÓÊa :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒƒ¿«∆«»«¿ƒ«¿««»
‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈»»∆≈¿»
‰z‡ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ ˙hÓL ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ;ı¯‡Ï»»∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ««¿«≈«»

ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ8.ı¯‡a elÙ‡ ˙ÈÚÈ·Ma «¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»»∆

אינה 4) הארץ שביתת אבל החובות. השמטת כלומר,
היובל  שאין בזמן אף התורה מן נוהגת והיא ביובל, תלוייה

למוכר.5)נוהג. והחזרתה הקרקע עזיבת כלומר,
ולפיכך 6) כספים שמיטת יש קרקע בשמיטת גם כן [ואם

להן]. הושוותה לא הארץ שביתת אבל שתיהן. הושוו
תלוייה 7) הגוף, חובת שהיא פי על אף כספים ששמיטת

בארץ. התלוייה מצוה שהיא ביובל השבת 8)היא כלומר,
ביובל. והיינו לבעליה, הקרקע

.‚ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe9˙‚‰B ÌÈÙÒk ˙hÓL ‡‰zL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆
ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰ ÔÓfa10Ï·Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â «¿««∆¿»»¿««ƒ∆≈«≈

‚‰B11ÌÈÙÒk‰ ˙hÓL ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k , ≈¿≈∆…ƒ¿«««¿ƒ««¿»ƒ
.Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈

לשביעית".9) זכר דתשמט, רבנן "ותקינו שם: בגיטין
ושם 10) התורה. מן נוהגת שהייתה כשם לארץ, בחוץ אף

את  סידרו אסי ורב אמי רב של דינם שבבית אמרו,
אבטליניה, חילי איישר אי שמואל: אמר וכן הפרוזבול,
מדרבנן. בבבל גם נוהגת כספים שמיטת שהייתה משמע

שנות 11) שתי חכמים תיקנו שלא נוהג, אינו מדרבנן אפילו
יכולים  הצבור רוב שאין דבר שהוא תכופות, שביתה,

בו. לעמוד

.„dÙBÒa ‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡12. ≈¿ƒƒ¿«∆∆¿»ƒ∆»¿»
¯·c ‰ÊÂ ‰hÓL ‰OÚz ÌÈL Ú·L ıwÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈∆«»ƒ«¬∆¿ƒ»¿∆¿«

ÌLÂ ,‰hÓM‰13„ÚÓa ÌÈL Ú·L ıwÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ «¿ƒ»¿»≈ƒ≈∆«»ƒ¿…≈
Ú·L ¯Á‡ - ÌM ‰Ó ;˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L14, ¿««¿ƒ»¿««À«»««∆«

CÎÈÙÏ .Ú·L ¯Á‡ - ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰ Û‡15‰ÂÏ‰ , ««¿»«¿»ƒ««∆«¿ƒ»ƒ¿»
,‰M‰ Ïk B·BÁ ‰·Bb - dÓˆÚ ˙ÈÚÈ·Ma B¯·Á ˙‡∆¬≈«¿ƒƒ«¿»∆»«»»

‰nÁ Ú˜LzLÎe16È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰ L‡¯ ÈÏÈÏa ¿∆ƒ¿««»¿≈≈…«»»∆»≈
·BÁ‰ „·‡ - ˙ÈÚÈ·L17. ¿ƒƒ»««

מתחילתה.12) נוהגת קרקע שביתת במצות 13)אבל
יכול  שנים, שבע "מקץ אמרו: שם בספרי והנה הקהל.
קץ  כאן נאמר דן: אתה הרי בסופה, או השנה, מתחילת
ולא  בסופה, להלן האמור קץ מה קץ, להלן ונאמר
ולא  בתחילתה" ולא בסופה כאן האמור קץ אף בתחילתה,
פירש  ורבינו מכוונים, הדברים "קץ" לאיזה שם מבואר

הקהל. במצות הנאמר לקץ נאמר 14)שהכוונה [שהרי
היינו  "מקץ" ואם הסוכות" בחג השמיטה שנת "במועד שם:
"במועד  לאמר התורה הוצרכה למה השמיטה, שנת בתחילת
הוצרכה  השנה, לסוף הכוונה אם אבל השמיטה", שנת
שכבר  פי על שאף לנו לאמר השמיטה" שנת "במועד לאמר
בשביעית, שליש שהביאה תבואה - השמיטה שנת עברה
שבסוטה  פי על ואף בשמינית. שביעית מנהג בה נוהג אתה
כן  לא שאם "שמיטה", לאמר התורה שהוצרכה אמרו מא.
שזה  פי על ואף לארץ, כניסתם מעת שנים שבע מונים היינו
מקום  לה אין הזאת הטעות כל - השמיטה בשנת יהיה לא
כן  ואם שנים, שבע בסוף היינו ש"מקץ" האמת לפי אלא
שנים  שבע לסוף הכוונה כי לטעות יש "שמיטה" המלה בלי
בתחילת  "מקץ", נפרש אם אבל כנ"ל, לארץ, היכנסם מיום
זה  לפי כי מעכשיו, למנות לטעות מקום אין שנים, שבע
על  אלא שנים", שבע "מקץ ולא "מעתה" להיות צריך היה
לומר  הוצרך ולפיכך שנים, שבע בסוף הוא ש"מקץ" כרחנו
בלי  שנים שבע לסוף שהכוונה לומר נטעה שלא "שמיטה",

אלא 15)שמיטה]. אינה כספים ששמיטת לפי כלומר,
שביעית. פירוש 16)בסוף אלא מ"הקהל" לומדים ואין

שלא  משם, למדו לא אבל בסוף, שהוא "מקץ" המלה
הסוכות. בחג אלא הלווה 17)תישמט רוצה כן אם אלא

מתנה. בתורת להחזיר

.‰L‡¯ ÌBi‰L ˙Úc ÏÚ d˜lÁÂ ‰¯t‰ ˙‡ ËÁL»«∆«»»¿ƒ¿»«««∆«…
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰18ÏeÏ‡ ¯aÚ˙Â ,19‡ˆÓÂ «»»∆»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¡¿ƒ¿»

i‰ B˙B‡È¯‰L ,ÌÈÓc‰ e„·‡ - ˙ÈÚÈ·L ÛBÒ ÌB «¿ƒƒ»¿«»ƒ∆¬≈
·BÁ‰ ÏÚ ˙ÈÚÈ·L ‰¯·Ú20. »¿»¿ƒƒ««

נשמטים.18) החובות אין ושוב שביעית, עברה וכבר
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השנה 19) ראש וקדשו יום, שלושים בן החודש שנעשה
ואחד. שלושים ביום להקפת 20)למחר דומה זה ואין

תובעו  החנות בעל אין ששם כיוון נשמטת, שאינה חנות
מעט  מחנותו לוקח שהיה מרובה זמן שלאחר אלא כלל,
יודע  היה שאם כאן, אבל כאחד. הכל משלם  הוא מעט,
הרי  ולכן מיד, הבשר דמי נוטל היה השנה, ראש היום שאין

משמטתו. ששביעית במלווה, כזקפו זה

.Â‰ÂÏÓ elÙ‡Â .‰ÂÏn‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»
ËÈÓLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÒÎ ˙eÈ¯Á‡ Ba LiL ¯ËLaL21. ∆ƒ¿»∆≈«¬»¿»ƒ¬≈∆«¿ƒ

BÏ ÌiÒ Ì‡Â22ËÈÓLÓ BÈ‡ - B˙‡ÂÏ‰a ‰„O23. ¿ƒƒ≈»∆¿«¿»»≈«¿ƒ
‰Úe·M‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰Â24‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ¿«∆∆∆«¿»∆∆¡«…

ÌlLÏ ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏkÓ - ObÈ25Ú·M‰Ï ‡ÏÂ26. ƒ…ƒ»»…¿«≈¿…¿ƒ»«

דמי".21) כגבוי לגבות העומד ש"שטר אומרים אנו ואין
למלווה.22) והרא 23)הלווה לו שייחדה את שכיוון לו ה

כבר. כגבויה היא הרי סביב, במיצריה כגון 24)השדה
וכופר  בחמישים מודה והלה זוז מאה מחברו התובע
על  עבר אם - במקצת מודה כדין שבועה שחייב בחמישים,
ומלהישבע. מלשלם הוא פטור השמיטה, שנת סוף זה

אינה 25) - הממון את משמטת השביעית שאין ודבר
השבועה. את גם מן 26)משמטת זאת למדו מט. ושם

שבועה) (היינו, דיבור ואפילו השמיטה", דבר "וזה הפסוק:
משמטת.

.ÊÔÈic‰ ˙Úe·La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÏÎÂ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«««»ƒ¿…
Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓ da ‡ˆBik28˙ÈÚÈ·L «≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆¿ƒƒ

Ô˙ËnLÓ29ÔÈÙzM‰Â ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L Ï·‡ ;30 ¿««¿»¬»¿««¿ƒ¿«À»ƒ
‰„BÈ Ì‡L ˙BÚe·MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ31ÌlLÈ32È¯‰ - ¿«≈»∆ƒ¿∆ƒ∆¿«≈¬≈

‰hÓM‰ ¯Á‡ Ú·MÈ ‰Ê33. ∆ƒ»««««¿ƒ»

במקצת.27) מודה שבועת בכל 28)שהיא כלומר,
תובעו. שהמלווה הודה 29)ההלוואה לא אם ולכן

השבועה. נשמטת שבועה נעשים 30)ונתחייב שהם
של  דבר נגנב מהן אחד מבית שאם לזה, זה שכר שומרי
חבירו  שגם שכרו, וזהו שכר. כשומר לשלם חייב שותפות

עכשיו. זה שמשמר זמן כשיעור הכל סוף 31)ישמור לפני
שהם 32)שביעית. "לפי שמינית, של השנה ראש לאחר

מלווה". ולא השמיטה,33)פקדון אחר אפילו כלומר,
כספים. שמיטת זמן זה על עבר שכבר

.Áe‰ÂÏ‰34‡e‰Â ‰hÓM‰ ÚÈb‰Â ,Ba ¯ÙÎÂ BÚ·˙e ƒ¿»¿»¿»«¿ƒƒ««¿ƒ»¿
B˙¯ÈÙÎa35ÚL ¯Á‡ ‰„B‰Â ,e‡aL B‡ ˙ÈÚÈ·L ‰¯· ƒ¿ƒ»¿»««∆»¿»¿ƒƒ∆»

˙ÈÚÈ·M‰ ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ36˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡ - »»≈ƒ«««¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
˙ËnLÓ37. ¿«∆∆

דא 34) "פשיטא א: הלכה סוף י פרק שביעית ירושלמי
משמטת". אינה כפרנית נעשית שהיא מלווה מילתא,

לפי 35) כך, על ולנגשו ממון לתובעו יכול המלווה אין שאז
היסת  שבועת אלא עליו לו ואין מלשלם, פטור הכל שכופר

השביעית,36)בלבד. שנת שעברה לפני הודה אם אבל
משמטת. היא אלא 37)הרי משמטת אינה ששביעית כיוון

השמיטה  דבר "וזה שנאמר ונגישה, תביעה בו שיש דבר
רעהו". את יגוש לא וגו'

.Ë- ÌÈL ¯OÚÏ ÔÓÊ BÏ Ú·˜Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿∆∆»ƒ
BÈ‡38ObÈ ‡Ï È„ÈÏ ‡a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ËnLÓ39, ≈¿«≈««ƒ∆»ƒ≈…ƒ…

‰zÚ ‡e‰ È¯‰40BnÚ ‰˙‰ .ObÏ ÏBÎÈ BÈ‡41‡lL ¬≈«»≈»ƒ¿…ƒ¿»ƒ∆…
˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L - epÚa˙È42. ƒ¿»∆¿ƒƒ¿«∆∆

השמיטה.38) שנת ישנה שנים עשר בתוך לאחר 39)והרי
שנים. הזמן.40)עשר המלווה.41)לפני עם הלווה

למלווה 42) יהא שלא הייתה, יגוש" ב"לא התורה כוונת כי
הרי  לתבעו, יכול שאינו פי על אף וכאן מאומה, הלווה על
הוא  והרי ורגע, רגע בכל ההלוואה להחזיר חייב הלווה

מעצמו. כנתבע

.ÈepËnLz ‡lL BnÚ ‰˙‰Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆…¿«¿∆
ÔÈc Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ;ËÓL ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈»¿«≈ƒ

˙ÈÚÈ·M‰43‰Ê ·BÁ ‡e‰ ËÈÓLÈ ‡lL BnÚ ‰˙‰ .44 «¿ƒƒƒ¿»ƒ∆…«¿ƒ∆
ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ;Ìi˜ B‡z - ˙ÈÚÈ·Ma elÙ‡Â«¬ƒ«¿ƒƒ¿»«»∆»¿«∆¿»
ez·iÁ ‡lL ÔBÓÓa BÓˆÚ ·iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,Ìi˜ -«»¿ƒ¿»∆ƒ≈«¿¿»∆…ƒ¿«

·iÁ ‡e‰L ,‰¯Bz45. »∆«»

התנה 43) אלא לו, שישלם הלווה עם  התנה לא שהרי
ייתכן. לא וזה תשמט, לא שלא 44)שהשמיטה כלומר,

לו  ישלם אלא שביעית, כשתשמטנו החוב, מן עצמו יפטור
ההשמטה. עם להתחשב בפרק 45)מבלי רבינו שכתב כמו

חייב  שהלווה לומר, וצריך טו. הלכה מכירה מהלכות י"א
וייתכן, שם. שנזכרים האופנים ביתר או עדים בפני עצמו
כאילו  זה הרי השטר, כתיבת בשעת עמו שהתנה שכיוון

מועיל. שהדבר בשטר, לו כתב

.‡È˙Ùw‰46d‡OÚ Ì‡Â .˙ËÓL dÈ‡ - ˙eÁ‰ «»««¬≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¬»»
‰ÂÏÓ47ËÓL BÈ‡ - ¯ÈÎO ¯ÎO .˙ËÓL -48Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿∆∆¿«»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ BÙ˜Ê49.ËÓL - ‰ÂÏÓa ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿»

נפרע 46) ואינו זמן אחר זמן להקיף שדרך הוא: והטעם
כאילו  זה והרי לנוגשו דרך ואין מעות, לו שיזדמנו עד ממנו
משמטתו. שביעית שאין השביעית, אחר עד הלווהו
י  בהלכה שנאמר למה דומה זה אין מדוע לבדוק [=וכדאי

מׁשּמטת]. ׁשביעית - יתּבעּנּו ׁשּלא עּמֹו כלומר,47)התנה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ
לפרעו. זמן החנווני לו קבע אם הדין והוא בדין. העמידו

אותו 48) השוכר ביד שנתיים או שנה שכר לקבץ שדרך
כפיקדון. בידו והם לו לתיתם נוגשו [למעלה 49)ואינו

"עשאה  כתב שביעית, לאחר כמלווה שהיא חנות בהקפת
בפיקדון  אלא כלל, מלווה שאינו שכיר בשכר אבל מלווה"

במלווה"]. עליו "זקפו כתב

.·ÈÚ¯ ÌL ‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ ÏLÂ ÒB‡ ÏL ˙BÒ¿̃»∆≈¿∆¿«∆¿«ƒ≈«
-ÔÈËÓL ÌÈ‡50.ÌÈËÓL - ‰ÂÏÓa ÔÙ˜Ê Ì‡Â . ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚMÓ ?‰ÂÏÓa ÔÈÙ˜Ê È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¬»»«ƒ

שהאיש 50) חיובים הם אבל חובות, כשאר "שאינם כיוון
שיפרעם". עד פטור יהיה לא ההוא והאיש בהם, נתחייב
התובע  שיקבל שצריך בממון שרק היא: רבינו דברי [וכוונת
אינו  קנס אבל קבלתו, כאילו ידך", "תשמט תורה אמרה
צריך  שהנתבע ממון אלא לקבל, צריך שהתובע ממון
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הלא  קיבלו? כאילו ידו יסלק הנתבע אם יועיל ומה לשלם,
בקנס. מחילה מועילה שלא נראה זה ולפי שילם. לא זה

.‚Èd˙a˙k ÔÈ‡ - ‰hÓM‰ Ì„˜ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿À»»
˙ËÓL51‰zÓ‚t Ì‡Â .52- ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ‰zÙ˜Ê B‡ ƒ¿∆∆¿ƒ¿»«»¿»«»»»¿ƒ¿»

.˙ËÓLƒ¿∆∆

ודין 51) שכיר. ושכר חנות כהקפת אלא מלווה שאינה
הכתובה. כעיקר הכתובה נתקבלה 52)תוספת כלומר,

למלווה. הכתובה הפכה זה ידי שעל הכתובה, מן חלק

.„ÈÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰53ËÈÓLÓ BÈ‡ -54‡e‰Â . ««¿∆«««¿≈«¿ƒ¿
- ¯˙È ‰È‰ Ì‡Â ;ÔBkLn‰ „‚k ·BÁ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆∆««¿¿ƒ»»»≈

.¯˙i‰ ËÈÓLÓ«¿ƒ«»≈

מטלטלין.53) קונה 54)של חוב "בעל הלכה שהרי
המשכון, על אותו כשילווה לפיכך, מטלטלין). (של משכון
לזמן  שהלווהו, ההוא בממון המשכון הקנהו כאילו יהיה

נשמט". ואינו ידוע,

.ÂËÌz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ÂÈ˙B¯ËL ¯ÒBn‰«≈¿»»¿≈ƒ¿»«»∆«∆
‰È‰È ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;ËÓL BÈ‡ - ‰Ê È·BÁ ÈÏ e·b¿ƒƒ∆≈ƒ¿»∆∆¡««¬∆ƒ¿∆
˙Èa ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈc ˙Èa ‰ÊÂ ,EÈÁ‡ ˙‡ EÏ¿∆»ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿≈≈

ÔÈc55e·˙ÎÂ ÔÈc‰ ˙‡ eÎ˙ÁL56‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ∆»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»
·iÁ57Èe·‚k ‰fL ;ËÓL BÈ‡ - CÎÂ Ck ‰ÊÏ ÔzÏ «»ƒ≈»∆»»»≈ƒ¿»∆∆¿»

.‰ÂÏÓk BÈ‡Â ,B„ÈÏ ‡a el‡Îe ,‡e‰¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ¿»

משמטין".55) אין דין בית מעשה "וכל שם: שביעית
דינים.56) גזרי אלו דין, בית מעשה וכל שם: ירושלמי

פי  על אף גמרו, לא עוד אם אבל הדין, את כשגמרו ודווקא
הוא  שדין בפניהם, עדים הביאו או דין בית בפני שהודה
כגבוי. אינו כתבו שלא זמן כל - כותבים דין שבית

דין.57) גמר של נוסח שזהו

.ÊË˙‡ ‰Ê ˙BÂÏ‰lÓ eÚÓpL Ô˜f‰ Ïl‰ ‰‡¯Lk¿∆»»ƒ≈«»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆∆
‰Ê58‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚÂ ,59Ôt EÏ ¯ÓM‰ : ∆¿¿ƒ««»«»ƒ»∆¿∆

ÏeaÊB¯t ÔÈ˜˙‰ ,¯ÓB‚Â ¯·„ ‰È‰È60ËÓMÈ ‡lL È„k , ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈∆…ƒ»≈
ÏÈÚBÓ ÏeaÊB¯t‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏiL „Ú ,·BÁ‰««∆«¿∆∆∆¿≈«¿¿ƒ
È¯·cÓ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓfa ÌÈÙÒk ˙hÓLa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¿««∆∆ƒƒƒ¿≈
ÏeaÊB¯t‰ ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL ‰hÓL Ï·‡ ;ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¬»¿ƒ»∆»≈«¿¿

.da ÏÈÚBÓƒ»

שחששו 58) מפני לעניים, מלהלוות נמנעו העשירים כלומר,
למסור  היו שיכולים פי על ואף חובותיהם. לשמיטת
כל  להביא להם היה שקשה נראה דין, לבית שטרותיהם
למלווה  אלא תקנה זו שאין ועוד, דין. לבית השטרות

פה. על למלווה ולא רבינו 59)בשטר, שכתב מה לפי
בזמן  כספים בשמיטת אלא מועיל הפרוזבול שאין בסמוך,
דווקא, לאו בתורה" "הכתוב - מדרבנן אלא שאינה הזה

הכתוב. על שהסמיכו דרבנן "מאי 60)אלא לו: בגיטין
ובוטי  (=עשירים) בולי פרוס חסדא, רב אמר פרוסבול,
שלא  עשירים ועניים. עשירים תקנת כלומר, (=עניים),
שלא  ועניים הנ"ל, הלאו על יעברו ושלא ממונם, יפסידו

בפניהם. דלת תנעל

.ÊÈ,¯˙BÈa ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ‡l‡ ÏeaÊB¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ,Èq‡ Èa¯Â Èn‡ Èa¯ ÏL BÈc ˙È·k¿≈ƒ∆«ƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ

Ì„‡ Èa ÔBÓÓ ÚÈ˜Ù‰Ï61- ÔÈÈ„ Èza ¯‡L Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«»¿≈»»¬»¿»»≈ƒƒ
ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡62. ≈¿ƒ

שהכריז 61) ממה הפקר, דין בית שהפקר שם למדו שהרי
השרים  כעצת ימים לשלושת יבוא לא אשר וכל עזרא:
ובית  הגולה. מקהל ייבדל והוא רכושו כל יחרם והזקנים
הגדולים  הדין בתי הם האבות, ראשי וכן עזרא של דינו
אמורים  הדברים אין רבינו שלדעת פי על ואף שבדורם.
גם  - סופרים מדברי אלא אינה כספים ששמיטת בזמן אלא
דין. בית הפקר לכח צריך סופרים מדברי דבר לעקור

חכמים,62) תלמידי והלווה המלווה כשאין דווקא זה וכל
הפרוזבול  את למסור יכולים חכמים תלמידי הם אם אבל

פה. בעל ואפילו רגיל דין בית בפני אף

.ÁÈÌÎÏ È¯ÒBÓ :ÏeaÊB¯t ÏL BÙe‚ e‰Ê63ÈBÏt ∆∆¿¿¿«ƒ»∆¿ƒ
ÈBÏÙe64ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈic‰65ÈÏ LiL ·BÁ ÏkL , ¿ƒ««»ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ

‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L66ÔÈic‰Â .67ÌÈ„Ú‰ B‡68 ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆¿««»ƒ»≈ƒ
.‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒƒ¿«»

שהוא 63) אלא החוב, שטר את מוסר שהוא הכוונה אין
מסירת  כעין זה והרי הדין, לבית דלהלן הדברים את מוסר

וודאי 64)מודעה. אבל כלשונה, המשנה כתב רבינו
דיינים. לשלושה במקום 65)שכוונתו הדיינים אם כלומר,

עדים. לפני כאן דבריו מוסר והוא לאחר 66)אחר אפילו
לפניהם.67)שמיטה. דבריו מוסר הוא היינו,68)אם

לבית  עדים, לפני כאן דבריו מוסר הוא אם העדים, אפילו
אחר. שבמקום הדין

.ËÈÚ˜¯w‰ ÏÚ ‡l‡ ÏeaÊB¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡69ÔÈ‡ Ì‡ . ≈¿ƒ¿¿∆»«««¿«ƒ≈
BÏ ¯ÎBÓ - ‰ÂlÏ Ú˜¯˜70‡e‰L Ïk ‰ÂÏn‰71CB˙a «¿««…∆≈««¿∆»∆¿

·e¯k ÏL ÁÏ˜ elÙ‡ ,e‰„O72BÏÈ‡L‰ .73ÌB˜Ó »≈¬ƒ∆«∆¿ƒ¿ƒ»
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‰¯ÈÎÏ B‡ ¯ep˙Ï74BÏ ‰˙È‰ .ÏeaÊB¯t ¿«¿ƒ»¿ƒ»»¿¿»¿»

˙kLÓÓ ‰„O75.ÏeaÊB¯t ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - »∆¿À¿∆∆¿ƒ»∆»¿¿

הרי 69) קרקע ללווה יש שאם הדברים וטעם הלווה. של
שאין  ללווה שהלוואה משום או דין. בית ביד כגבוי החוב
להלוות  הנה יסור פתי מי כי שכיח שאינו דבר זהו קרקע לו
להשמיטה  יכול שאינו קרקע, ודווקא בטוחות. בלי מעות לו

עבדים. לא וגם מטלטלין, לא אבל ללווה 70)ולהצניעה,
ובהסכמתו. שאין 71)מדעתו שכיוון דבר, של וטעמו

את  זה שהוא" ב"כל לגבות הוא ראוי לקרקעות, כלל אונאה
החוב. לזרוע 72)כל אפשר שאי שהוא כל קרקע כלומר,

כרוב. של אחד קלח אלא ללווה.73)בה המלווה כלומר,
כאילו 74) זה הרי בקרקע, תשמיש זכות לשואל שיש שכיוון

לו. השכיר אם הדין והוא שלו. שהייתה 75)הקרקע בין
שדה  שהייתה בין אחרים, ביד ממושכנת הלווה של השדה

בידו. ממושכנת אחרים של

.ÎLÈ‡Ï ÔÈ·˙Bk76BzL‡ ÈÒÎ ÏÚ77ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÏÂ , ¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿ƒ«
ÒBtB¯ËBt‡ ÈÒÎ78BÏ LÈ ·¯ÚÏÂ ,Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ . ƒ¿≈«¿≈«¿«¿∆»≈≈

ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰ .ÏeaÊB¯t ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - Ú˜¯«̃¿«¿ƒ»∆»¿¿»»«
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‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ LÈÂ B¯·Á79˙Áz ¬≈¿≈«¬≈«¿«ƒ¿««
B„eaÚL80ÏeaÊB¯t ÂÈÏÚ ·˙Bk -81. ƒ¿≈»»¿¿

הלווה.76) שהוא אוכל 77)כלומר, שהבעל מלוג נכסי
היתומים.78)פירותיהם. לצורך האפוטרופוס כשלווה

כשל  נחשבים האפוטרופוס שנכסי פרוזבול, כותב והמלווה
להם. ומשועבד להם אשר על ממונה שהוא כיוון היתומים,
ומה  להלן]. ערב כדין כאן אפוטרופוס דין כי עוד [=וייתכן
המדובר  פרוזבול", צריכים אינם "היתומים שאמרו:

המלווים. הם השני.79)כשהיתומים הלווה כלומר,
השני.80) המלווה משתעבד 81)של השני הלווה שהרי

נתן". דרבי "שעבודא מדין הראשון, למלווה

.‡ÎÌÈÎÈ¯ˆ - ‰MÓÁÓ ‰ÂlL „Á‡82ÏÎÏ ÏeaÊB¯t ∆»∆»»≈¬ƒ»¿ƒƒ¿¿¿»
ÏeaÊB¯t Bic - „Á‡Ó eÂlL ‰MÓÁÂ ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«¬ƒ»∆»≈∆»«¿¿

ÔlÎÏ „Á‡83. ∆»¿À»

ומלווה.82) מלווה את 83)כל כותב המלווה שהרי
שאם  ונראה דין. לבית חובותיו כל מוסר והוא הפרוזבול,
ויכול  לזה, זה ערבים כולם שאז אחד, בשטר כולם לוו
קרקע. מהם לאחד שיהא די שירצה, מאיזה לגבות המלווה

.·ÎBÈ‡ - ‰ÂÏ‰ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ÏeaÊB¯t‰ ·˙k»««¿¿¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈
ÏÈÚBÓ84¯Á‡ ÏeaÊB¯t‰ ·zÎiL „Ú ËÈÓLÓ ‡l‡ , ƒ∆»«¿ƒ«∆ƒ¿…«¿¿««

˙Ó„Bw‰ ‰ÂÏÓ ÏkL :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈»≈∆»ƒ¿»«∆∆
Ì‡Â ;‰Ê ÏeaÊB¯Ùa ˙ËÓL dÈ‡ - ÏeaÊB¯tÏ«¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆¿ƒ
.‰Ê ÏeaÊB¯Ùa ˙ËÓL - ‰ÂÏnÏ Ì„B˜ ÏeaÊB¯t‰«¿¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆

בשעת 84) הקיימים לחובות רק מועיל הפרוזבול כי
כתיבתו.

.‚Î- ¯Á‡Ó‰Â ,¯Lk - Ìc˜n‰ ÏeaÊB¯t :CÎÈÙÏ¿ƒ»¿¿«À¿»»≈¿«¿À»
- ¯„‡Ó BpÓÊ ÌÈc˜‰Â ÔÒÈa B·˙k ?„ˆÈk .ÏeÒt»≈«¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈¬»

BÁk Ú¯e‰ È¯‰L ;¯Lk85„Ú ‡l‡ ËÈÓLÓ BÈ‡L , »≈∆¬≈«…∆≈«¿ƒ∆»«
¯„‡86;ÏeÒt - ¯i‡Ó B·˙Îe BpÓÊ ¯Á‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬»¬»ƒ≈«¿«¿»≈ƒ»»

¯i‡ „Ú ËÈÓLÓ BÈ‡L ,BÁÎ ‰tÈÓ È¯‰L87‡lL ∆¬≈¿«∆…∆≈«¿ƒ«ƒ»∆…
˙ÚLa ,ÔÒÈ „Ú ‡l‡ ËÈÓLÈ ‡lL BÈc ÔÈ‡L ,ÔÈck«ƒ∆≈ƒ∆…«¿ƒ∆»«ƒ»ƒ¿«

.ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ¯·c‰ ˙¯ÈÒÓ¿ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ

המלווה.85) בכלל 86)של אינו כך אחר שהלווה מה אבל
ומשמטים. (אחר 87)הפרוזבול, מניסן שהלווה מה כלומר,

בפרוזבול). הכתוב (הזמן אייר עד הפרוזבול) כתיבת

.„ÎBnÚ ÔÈ‡Â ˙ÈÚÈ·L ¯Á‡ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«««¿ƒƒ¿≈ƒ
B·BÁ „a‡ - ÏeaÊB¯t88ÈÏ ‰È‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .89„·‡Â ¿¿ƒ≈¿ƒ»«»»ƒ¿»«

‰kq‰ ÔÓfnL ;ÔÓ‡ -90‰·Bb ·BÁ ÏÚa CÏÈ‡Â ∆¡»∆ƒ¿«««»»¿≈«««∆
ÏeaÊB¯Ùa ‡lL91·BÁ ÏÚa ‡È·iLk ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ∆…ƒ¿¿¿…∆»¿∆»ƒ««

- ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa Úa˙Ï ‡B·iLk B‡ B¯ËL ˙‡∆¿»¿∆»ƒ¿…«¿ƒ¿»«∆
:¯Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚË Ì‡Â .BÏ ÌlL :Úa˙pÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»«≈¿ƒ»««ƒ¿»¿»«
EÏ ‰È‰ :Ú·BzÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?BlL ÏeaÊB¯t ‰i‡«≈¿¿∆¿ƒ«≈«»»¿
‰„B‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡ - Ô‰ ¯Ó‡ Ì‡ ?„·‡Â ÏeaÊB¯t¿¿¿»«ƒ»«≈∆¡»¿ƒ»

ÌÈÓB˙È‰Â .B·BÁ „a‡ - ÏeaÊB¯t ·˙k ‡lL92ÔÈ‡ ∆…»«¿¿ƒ≈¿«¿ƒ≈»
.ÏeaÊB¯t ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿¿

שביעית.88) שמטתו היו 90)פרוזבול.89)שהרי שלא
לא  - מצוה אינו שפרוזבול פי על ואף מצוות, לקיים יכולים
שמיטת  מצות ניכרת ידו שעל כיוון לעשותו, הגויים התירו
תורת  תישכח שלא הוא עיקרה שכל הזה, בזמן כספים
"להשכיחם  הייתה כוונתם כל והרי מישראל, כספים שמיטת

המאירי 91)תורתך". כתב וכן ואבד. לי היה אמר, אם
אדם  שאין החזקה, מכח האמינו ואילך הסכנה שמזמן שם,
שבזמן  לומר, ורוצה אסור. דבר ואוכל מותר דבר מניח
לי  היה פרוזבול לומר נאמן שיהא חכמים תיקנו הסכנה
במקומה. התקנה נשארה הסכנה, שבטלה אחר ואף ואבד,

שהלוו.92)

.‰Î‡ÈˆB‰93‰ÂÏÓ :¯Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚËÂ ,ÏeaÊB¯t ƒ¿¿¿»««ƒ¿»¿»«ƒ¿»
‰˙È‰ ‰Ê ÏeaÊB¯t ¯Á‡ Ú·Bz ‡e‰L BÊ94Ú·Bz‰Â , ∆≈«««¿¿∆»¿»¿«≈«

ÔÓ‡ Ú·Bz‰ - ‰˙È‰ ÏeaÊB¯t Ì„˜ :¯ÓB‡95el‡L ; ≈…∆¿¿»¿»«≈«∆¡»∆ƒ
„·‡Â ÈÏ ‰È‰ :¯Ó‡96e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓ‡ - »«»»ƒ¿»«∆¡»¿««ƒ∆≈»

„·‡L ÏeaÊB¯t‰ ÔÓÊ ÔÈÚ„BÈ97. ¿ƒ¿««¿¿∆»«

כלום.94)המלווה.93) מועיל הפרוזבול ואין
אדם 95) שאין היא חזקה פרוזבול, חכמים שתקנו "שכיוון

פרוזבול  עשה ובוודאי אסור" דבר ואוכל מותר דבר מניח
זו. הלוואה אחר מוציא 96)שזמנו היה ולא כלומר,

הזמן.97)פרוזבול. על גם שנאמן הרי

.ÂÎÂ Úa˙p‰ ÔÚËÈÏˆ‡ BÏ LÈ ‰ÂÏÓ :¯Ó‡98, »««ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈∆¿ƒ
,‡È‰ ˙eÁ ˙Ùw‰ ‡l‡ Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Ú·Bz‰Â¿«≈«≈…ƒ∆»«»«¬ƒ
È¯‰ - ‰ÂÏÓ ‰ÈzÙ˜Ê ‡Ï È¯‰L ,˙ËÓL dÈ‡L∆≈»ƒ¿∆∆∆¬≈…¿«¿ƒ»ƒ¿»¬≈
‰˙È‰ ‰ÂÏÓ :¯Ó‡È ‰ˆ¯È Ì‡ È¯‰L ;ÔÓ‡ ‰Ê99 ∆∆¡»∆¬≈ƒƒ¿∆…«ƒ¿»»¿»

„·‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊB¯Ùe100ÔÂÈkL .101ewzL ¿¿»»ƒ¿»«∆≈»∆ƒ¿
¯·c ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ ,ÏeaÊB¯t ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿¿¬»»ƒ∆≈»»«ƒ«»»

¯zÓ102¯eÒ‡ ¯·c ÏÎB‡Â103. À»¿≈»»»

נשמטת.98) המלווה הרי פרוזבול למלווה שאין וכיוון
להוציא 100)כדבריך.99) מיגו אמרו שלא פי על ואף

אדם  שאין חזקה המסייעת: חזקה גם ישנה כאן - ממון
כדבריו  הוא כן ובוודאי אסור, דבר ואוכל מותר דבר מניח

היא. חנות במיגו 101)שהקפת האמינו מדוע הוא זה טעם
ממון. נשמטה.102)להוציא שלא מלווה כלומר,

שנשמטה.103) מלווה

.ÊÎÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz104‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L105¯ÒÓe ,106 «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆»«
ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈ¯·c107ÌÎÏ È¯ÒBÓ :¯Ó‡Â108ÏkL , ¿»»««¿ƒƒ¿»«¿«ƒ»∆∆»

CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L ÈÏ LiL ·BÁ∆≈ƒ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆≈»ƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰L ÌÈÚ„BÈ Ô‰L ÈtÓ ;ÏeaÊB¯t ·zÎÏƒ¿…¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆«¿»«¿»ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e ,Ì‰È¯·cÓ ‰f‰ ÔÓfa109. «¿««∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈

להדדי 104) מילייהו מסרי אשי רב דבי "רבנן לז. שם
תלמידים, לפני ומסרוהו פה, בעל פרוזבול שעשו (כלומר,
זה  וכל אסי. ורב אמי רב של דינו כבית גדולים שאינם
מסר  יונתן רבי חכמים.) תלמידי והלווה כשהמלווה דווקא
אחרינא? מידי צריכנא ליה אמר אבא, בר חייא לר' מילי

צריכת". לא ליה שגם 105)אמר נזכר לא שם בגמרא
ורבינ  חכם, תלמיד להיות צריך מה הלווה פי על זאת כתב ו
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ללוות  מותרים חכמים "תלמידי עה. מציעא בבבא שאמרו
אסורה  דריבית ידעי מידע טעמא, מאי בריבית, מזה זה
אינו  המלווה אם גם ולכאורה אהדדי". דיהבו היא ומתנה
שהוא  הלווה שהרי ריבית, לו לתת מותר חכם, תלמיד
שמא  כן לעשות שאסרו אלא במתנה, נותנה חכם תלמיד
לא  לענייננו, גם כן אם ריבית. בדין להקל המלווה יבוא
שלא  חכם, תלמיד הלווה כשאף אלא כזה פרוזבול התירו

כספים. בשמיטת להקל המלווה.106)יבוא
ביותר.107) גדולים חכמים ופלוני 108)שאינם פלוני

בית 109)הדיינין. בלא וכן פרוזבול, כתיבת  בלא כלומר,
אף  התורה, מן הייתה כספים כששמיטת אבל חשוב. דין
בפני  ולמוסרו פרוזבול לכתוב צריכים היו חכמים תלמידי
ששמיטת  שחושבים אדם בני שאר ולכן חשוב, דין בית
לכתוב  חכמים הזקיקום מדאורייתא, הזה בזמן כספים
יבוא  להם נקל שאם חשוב, דין בית בפני ולמסרו פרוזבול

כספים. בשמיטת להקל

.ÁÎÁe¯ - ˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL ·BÁ ¯ÈÊÁn‰ Ïk»««¬ƒ∆»¿»»»¿ƒƒ«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ110¯ÓBÏ ‰ÂÏn‰ CÈ¯ˆÂ . ¬»ƒ»≈∆¿»ƒ««¿∆«

:BÏ ¯Ó‡ .ÈpnÓ z¯ËÙ ¯·Îe È‡ ËÈÓLÓ :¯ÈÊÁnÏ««¬ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ»«
:¯Ó‡pL ;epnÓ Ïa˜È - Ïa˜zL ÈBˆ¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈¿ƒ∆¿«≈¿«≈ƒ∆∆∆¡«

,ObÈ ‡ÏO‚ ‡Ï È¯‰Â111È‡ È·BÁa :BÏ ¯Ó‡È Ï‡Â . …ƒ…«¬≈…»«¿«…«¿ƒ¬ƒ
Ì‰ ÈlL :BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ,EÏ Ô˙B112È‡ ‰zÓ·e ≈¿∆»…«∆ƒ≈¿«»»¬ƒ

.EÏ Ô˙B≈¿

בעיניהם 110) וישר זה, על אותו אוהבים שהחכמים "עניינו,
מלהלוות. יימנעו שלא כדי דבר, של וטעמו שעשה". מה

שאמר 111) ממה "הראיה השמיטה. דבר וזה שנאמר: שם:
התירו". מפיו, הדבר שהוציא מאחר כלומר, "דבר",

שביעית.112) ששמטתן המעות,

.ËÎ¯ÈÊÁ‰113·aÒÓ - Ôk BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ B·BÁ BÏ114 ∆¡ƒ¿…»«≈¿«≈
‰zÓ·e Ì‰ ÈlL :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ÌÈ¯·„a BnÚƒƒ¿»ƒ«∆…«∆ƒ≈¿«»»
‡l‡ ,epnÓ Ïa˜È ‡Ï - ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ÌÈz˙¿«ƒ¿¿ƒ…»«…¿«≈ƒ∆∆»

ÏhÈ115BÏ CÏÈÂ ÂÈ˙BÚÓ116. ƒ…»»¿≈≈

מרתא.113) בר לאבא מעות שהלווה ברבה מעשה שם,
דאמר 114) עד נמי ליה תלי לאביי), (רבה ליה אמר שם:

רבינו  ומפרש לך). נותן אני ובמתנה הם שלי  (כלומר, הכי
שהרי  כופהו, לא אבל בדברים, עמו מסבב שהכוונה
אלא  מרתא, בר אבא את רבה כפה לא שם, הנזכר במעשה
כן". פי על "אף לו: ויאמר לרבה שילך בדברים שידלו אביי

(אביי 116)הלווה.115) אשכחיה שם: אמרו שהרי
הכי  ליה אמר מר, עציב אמאי ליה, אמר עציב. דהוה  לרבה)
מן  המעות את יקבל בדיעבד ואם לגביה. אזל מעשה, הוה
עצוב, להיות לו היה לא כן", פי על "אף בלי אפילו הלווה

מרתא. בר לאבא אביי את ולשלוח

.Ï‰hÓM‰ Ì„˜ B¯·Á ˙‡ ˙BÂÏ‰lÓ ÚÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿∆¬≈…∆«¿ƒ»
BlL ·BÁ‰ ¯Á‡˙È ‡nL117‡Ïa ¯·Ú - ËÓMÈÂ ∆»ƒ¿«≈«∆¿ƒ»≈»«¿…

,‡e‰ ÏB„b ‡ËÁÂ .¯ÓB‚Â EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«ƒ»∆¿¿≈¿≈¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÂ‡Ï ÈLa ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«
B‡ '¯ÓM‰' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,¯ÓB‚Â Ôt EÏ ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆¿≈¿»»∆∆¡«ƒ»∆

‰¯Bz‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - 'Ï‡' B‡ 'Ôt'∆«¬≈∆ƒ¿«…«¬∆¿«»
ÏÚiÏa ez‡¯˜e BÊ ‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰118È¯‰Â . ƒ¿ƒ»««¬»»»»¿»«¿ƒ«««¬≈
ÚnÈ ‡lL ˙BeˆÏe ¯È‰Ê‰Ï ·e˙k‰ ÛÈÒB‰119‡l‡ ƒ«»¿«¿ƒ¿«∆…ƒ»«∆»

ÔzÈ120Ôzz ÔB˙ :¯Ó‡pL ,121Ú¯È ‡ÏÂ BÏ122E··Ï ƒ≈∆∆¡«»ƒ≈¿…≈«¿»¿
¯ÎOa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÁÈË·‰Â .¯ÓB‚Â BÏ Ez˙a¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«

‰f‰ ÌÏBÚa BÊ ‰ÂˆÓ123¯·c‰ ÏÏ‚a Èk :¯Ó‡pL , ƒ¿»»»«∆∆∆¡«ƒƒ¿««»»
.¯ÓB‚Â EÎ¯·È ‰f‰«∆¿»∆¿¿≈

הפירעון.117) בזמן חובו את לו יחזיר לא שהלווה כלומר,
לפי 118) זה מפסוק כן למדו צדקה לעניין וגם שם.

נאמר  שכן הלוואה, על וגם צדקה על גם נאמר שהפסוק
והעבט  צדקה) (הרי לו ידך את תפתח פתח "כי שם:
עם  דבר יהיה פן לך השמר וגו' הלוואה) (הרי תעביטנו

וגו'". השבע שנת קרבה לאמר בליעל היינו 119)לבבך
"לצוות".120)"להזהיר". הציווי.121)היינו, זהו

האזהרה.122) חסדים,123)זוהי גמילות בכלל והוא
לעולם  לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיה אוכל שאדם
שזהו  המשנה בפירוש שם ועיין א, משנה א פרק (פאה הבא
עיון  שצריך אלא לחבירו). אדם שבין המצוות לכל כלל
"רודף  במשלי: מפסוק מ.) (קידושין ללמוד הוצרכו למה
חסדים  שגמילות וכבוד", צדקה חיים ימצא וחסד צדקה
הפסוק  מן כן למדו ולא הזה, בעולם פירותיה אוכל אדם

רבינו. שהביא שבתורה, הנ"ל

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מאימתי 1) החמשים. שנת לקדש שמצותֿעשה יבאר

שני  למנין עולה היובל אם יובל. שנת למנות התחילו
תלויות  מצוות כמה ודין היובלות. בטלו ומאימתי השבוע.
בשנת  לתשרי בעשירי לתקוע מצותֿעשה היובל. בהנהגת
ודין  היובל שדין ביובל. מעכבין דברים שלשה היובל.

הוא. אחד הארץ, שביתת לעניין השמיטה,

.‡¯tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈL Ú·L Ú·L3Lc˜Ïe4 ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«»ƒ¿«≈
˙˙aL Ú·L EÏ z¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ˙L¿««¬ƒƒ∆∆¡«¿»«¿»¿∆««¿…

,¯ÓB‚Â ÌÈLÈzLe .ÌÈMÓÁ‰ ˙L ˙‡ ÌzLc˜Â »ƒ¿≈¿ƒ«¿∆≈¿««¬ƒƒ¿≈
„·Ïa ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ¯eÒÓ el‡ ˙BˆÓ5. ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«

קמ.2) עשה המצוות, בספר ארבעים 3)ראה כלומר,
פעמים". שבע שנים "שבע הכתוב: כלשון שנים, ותשע

שנת 4) את לקדש "שנצטוינו רבינו כתב קלו) (עשה שם
כמו  האדמה, עבודת בה להשבית כלומר, החמשים,
יד  ספר שבהקדמת המצוות במניין הוא (וכן בשמיטה"
מצות  שהרי לביתֿדין, מסורה זו שמצוה כתב ולא החזקה)
נוספת  בהערה שם (ועיין ישראל כל על מוטלת השביתה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' בדברי דבריו ומקור תקצח).
"וקדשתם  של זה פסוק שדרש ח:) השנה (ראש ברוקא בן
והולכת  "שמתקדשת לומר שנה" החמשים שנת את
בדבריו  הזכיר ולא השנה, מראש כלומר, מתחילתה".
כמו  השנה מקודשת לומר ביתֿדין עלֿידי אותה שמקדשים
חזר  כנראה, וכאן, שם). רש"י (עיין רבנן מדברי שם שנראה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' לדברי שאפילו ונקט רבינו, בו
מצוה  יש יד), הלכה (להלן כמותו שהלכה ברוקא בן
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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
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
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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∆»«»«¬»…»¿«

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
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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
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…»
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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»¿≈

ÔÈc92˙B„O e¯ÊÁÂ Ô‰Èz·Ï ÌÈ„·Ú e¯ËÙ ,¯ÙBLa ƒ¿»ƒ¿¿¬»ƒ¿»≈∆¿»¿»
.Ô‰ÈÏÚ·Ï¿«¿≈∆

ברוקא 85) בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' של ברייתא
ח: השנה יתקעו 87)עברים.86)בראש לא שמא

משלשת  אחת היא ותקיעה הכיפורים, ביום בשופר ביתֿדין
(מנחת  למעלה כמפורש היובל, את המעכבים הדברים

שלא). מצוה הכיפורים,88)חינוך, ביום יתקעו שמא
השנה. מראש למפרע היובל בהר 89)ויהיה פ' סיפרא

א. הלכה ב חירותם.90)פרק כמו 91)על החירות, דרך
ועטרותיהם  ש"יושבים הבא, שבעולם בצדיקים שאמרו
נוהגים  היו וכן יז.). (ברכות השכינה" מזיו ונהנים בראשיהם

מט. סוטה ראה וכלות, מסורה 92)חתנים להם שהרי
הקודמת. בהלכה וראה י. בהלכה כנ"ל תחילה, זו מצוה

.ÂËÏ·Bi‰ ÔÈc93„Á‡ ‰hÓM‰ ÔÈ„Â ı¯‡‰ ˙˙È·La ƒ«≈ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ«¿ƒ»∆»
˙„B·ÚÓ ˙ÈÚÈ·Ma ¯eÒ‡L Ïk .¯·c ÏÎÏ ‡e‰¿»»»…∆»«¿ƒƒ≈¬«

ı¯‡‰94- ˙ÈÚÈ·Ma ¯znL ÏÎÂ ,Ï·BÈ ˙La ¯eÒ‡ - »»∆»ƒ¿«≈¿…∆À»«¿ƒƒ
˙ÈÚÈ·Ma Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ˙BÎ‡ÏÓe ,Ï·Bia ¯zÓ95- À»«≈¿»∆ƒ¬≈∆«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a Ï·BÈ ˙L ˙B¯t ÔÈ„Â .Ï·Bia Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ96 ƒ¬≈∆«≈¿ƒ≈¿«≈«¬ƒ»
‰¯ÈÎÓ·e97¯eÚ··e98.¯·c ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈ„k - ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»»

תקצרו 93) ולא תזרעו "לא ב: הלכה ג פרק שם בסיפרא
בשביעית, שנאמר כשם נזיריה, את תבצרו ולא ספיחיה את
רכד, לאֿתעשה לעם, המצוות בספר וראה ביובל". נאמר כך

רסב. בהערה גם 94)ובהוספה כתב שם המצוות בספר
האילן. ובצירה,95)עבודת קצירה זמירה, זריעה כמו

וחפירה  ב, הלכה בפ"א כנ"ל התורה, מן עליהן שלוקין
ד. הלכה שם מדרבנן, עליהן שלוקים ועוד, חרישה

שלא 96) וכן ולהפסידם, לשרפם ולא לאכלם שיש כלומר,
ג. הלכה בפ"ב כנ"ל מברייתם , עושים 97)לשנותם שאין

בפ"ו. שנזכרו באופנים אלא סחורה, בפ"ז 98)בהם כנ"ל
א. הלכה

.ÊË‰¯˙È99˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰L ,Ï·Bi‰ ÏÚ ˙ÈÚÈ·L ¿≈»¿ƒƒ««≈∆«¿ƒƒ¿«∆∆
Ï·Bi‰L ,˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ Ï·BÈ ¯˙BÈÂ .Ï·BÈ ‡ÏÂ ÌÈÙÒk¿»ƒ¿…≈¿≈≈««¿ƒƒ∆«≈

e‰ÊÂ .Ú˜¯˜ ËÈÓLÓe ÌÈ„·Ú ‡ÈˆBÓ100˙¯ÈÎÓ ÔÈ„ ƒ¬»ƒ«¿ƒ«¿«¿∆ƒ¿ƒ«
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰Â ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙B„O101, »»¬«»¿ƒƒ¿«¬≈

Ï·BÈ .ı¯‡Ï ezz ‰l‡b :¯Ó‡pL102Ú˜¯˜ ËÈÓLÓ ∆∆¡«¿À»ƒ¿»»∆≈«¿ƒ«¿«
B˙lÁ˙a103È‡ ˙ÈÚÈ·Le ,‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ d ƒ¿ƒ»¿ƒƒ≈»¿«∆∆¿»ƒ∆»

dÙBÒa104e¯‡aL BÓk ,105. ¿»¿∆≈«¿

ו.99) הלכה שם הקרקע 100)סיפרא השמטת כלומר,
ביובל. לבעליהן השדות חזרת בספר 101)שהיא ראה

קלח. עשה כח:102)המצוות, שם 103)ערכין סיפרא
שנת  את וקדשתם אומר, "וכשהוא א: הלכה ב פרק
וכן  השנה". מראש מתקדשת שהיא מלמד שנה, החמשים
ר' של בנו ישמעאל ר' של בברייתא ח: השנה בראש הוא

הלכה  למעלה ראה הכיפורים, ביום והיינו ברוקא. בן יוחנן
שמיטה".104)יד. תעשה שנים שבע "מקץ שנאמר:

ד.105) הלכה בפ"ט למעלה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
תמכר 1) לא לשבטים המתחלקת ישראל שארץ יבאר

אלאֿאםֿכן  אחוזתו שדה או ביתו אדם ימכור לא לצמיתות.
אחוזה  שדה הלוקח דין שבתוכה. והזמורות הקנים העני.
ודין  שנים. משתי בפחות לגאול מותר ואם אילנות. ונטעה
לבעלים  חוזרין אם ואילנות עצמה. היובל בשנת מכרה
למכור  הרוצה אחוזה, שדה המוכר כח מייפין לעולם ביובל.
השדה. חצי לגאול רצה אם הראשון. לגאול אחרות שדות

אשתו. את והיורש שחלקו. האחין במתנה. שדהו נותן

.‡Ï‡¯OÈ ı¯‡2˙¯kÓ dÈ‡ ÌÈË·MÏ ˙˜lÁ˙n‰ ∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆«¿»ƒ≈»ƒ¿∆∆
˙e˙ÈÓˆÏ3ı¯‡‰Â :¯Ó‡pL ,4Ì‡Â .˙˙ÓˆÏ ¯În˙ ‡Ï ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»∆…ƒ»≈ƒ¿ƒÀ¿ƒ

Ì‰ÈL - ˙e˙ÈÓˆÏ ¯ÎÓ5‰OÚ˙ ‡Ïa ÔÈ¯·BÚ6ÔÈ‡Â . »«ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«¬∆¿≈
ÔÈÏÈÚBÓ Ô‰ÈOÚÓ7‰ÈÏÚ·Ï ‰„O‰ ¯ÊÁz ‡l‡ , «¬≈∆ƒƒ∆»«¬…«»∆ƒ¿»∆»

.Ï·Bia«≈

כדלהלן.2) לארץ, חוץ המתחלקת 3)ולא הארץ [כלומר,
אבל  לצמיתות, נמכרת אינה לזמן, שנמכרת לשבטים,
משכירין  ואין יב.) (יומא לשבטים נתחלקה שלא ירושלים
הי"ד), הבחירה בית מהל' בפ"ז זה וכל (שם. בתים בה
פרק  נתן' דרבי ('אבות בתים בה מוכרים שאין וכלֿשכן
בה  שייך לא מכירה, אינה לזמן מכירה שגם כיון לה),
שם: נתן' דברי 'אבות ולשון לצמיתות. מכירה של האיסור
וצריך  (=בירושלים)". בתוכה לצמיתות הבית מוכרין "ואין

א]. סי' סוף בהר פ' תנחומא במדרש וראה היינו,4)עיון.
ישראל. ארץ והיא הידועה, שניהם,5)הארץ ידי על שהרי

המכירה. מכיון 6)נעשית זה, לאו על לוקין אינם אבל
בכורות  מהל' בפ"ו רבינו כתב וכן מעשיהם, הועילו שלא
מנה  לא ולכן לוקה. אינו מועיל, המעשה שאין שכל ה"ה,
שלוקין  הלאוין בין סנהדרין, מהל' בפי"ט זה לאו רבינו

להלן. וראה (משנהֿלמלך). דמאי 7)עליהם ב'ירושלמי'
תמכר  לא "והארץ זה מפסוק ראיה הביאו ה"ח, פ"ה
בארץ  לגוי קנין אין שסובר למי הארץ", לי כי לצמיתות
ה"י) תרומות מהל' פ"א (ועי' מקדושתה להפקיעה ישראל
בהשגות  וראה רבינו. כדברי מועילים, מעשיהם שאין הרי –
כתב  והרדב"ז רכז. לאֿתעשה המצוות' ל'ספר הרמב"ן
רחמנא  דאמר מילתא "כל ד:) (תמורה כרבא רבינו שדעת
ה'חינוך' מדברי נראה וכן מהני". לא עביד אי תעביד, לא
וזוהי  מלקות, שחייב רבינו בדעת שכתב שלט, מצוה סוף
דרחמנא", אמימרא דעבר משום ד"לקי (שם) רבא של דעתו
למעלה. ראה שם, בכורות בהל' רבינו מדברי נסתר זה אבל

.·¯ÎBn‰Â8‰‡ˆBÈ dÈ‡ - ‰L ÌÈMLÏ e‰„O ¿«≈»≈¿ƒƒ»»≈»¿»
ÔÈ‡L ;Ï·Bia9Ì˙Ò ¯kÓp‰ ¯·„ ‡l‡ Ï·Bia ¯ÊBÁ10 «≈∆≈≈«≈∆»»»«ƒ¿»¿»

˙e˙ÈÓˆÏ ¯kÓp‰ B‡11. «ƒ¿»ƒ¿ƒ

א.8) עט, (היינו,9)בבאֿמציעא יובל שם שאין "מי שם:
יצתה  נצמתת, אינה - יובל שם יש נצמתת, - היובל) אלמלא
- יובל שם שאין שאףֿעלֿפי שנה), לששים (שנמכרה זו
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נצמתת". ללוקח 10)אינה חלוט הדבר היה היובל שבלי
בפירוש.11)לעולם.

.‚¯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»
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שם.43) ב'סיפרא' וראה ב. כט, ערכין היינו,44)משנה,
עליה. יושביה ה"ח.45)כשכל פ"י המוכר 46)למעלה
הקונה. ברצון ביד 47)שלא שנתיים השדה שתהא לפני

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¬∆»«¿»»
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‰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»≈
¯ÎnM ‰Ó ÈÙÏ ·MÁÓ - ÌÈ˙‡Óa81d¯ÎÓ Ì‡Â . ¿»«ƒ¿«≈¿ƒ«∆»«¿ƒ¿»»

‰‡Óa ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰Â ‰ÙÈÒÎ‰Â ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈¿≈»
‡È‰M ‰Ó ÈÙÏ ·MÁÓ -82¯ÎBÓ Ák ÌÈtÈÓ ÌÏBÚÏe . ¿«≈¿ƒ«∆ƒ¿»¿«ƒ…«≈

.Á˜Bl‰ Ák ÔÈÚ¯Óe ,‰fÁ‡ ‰„O¿≈¬À»¿≈ƒ…««≈«

שם 77) ותוספתא א. ל, ערכין ומשנה ה"ג, שם 'סיפרא'
עבור 78)פ"ה. העודף את לראשון שמחזיר כלומר,

ממנו. שקיבל דינר מאה לפי היובל, עד שנותרו השנים
המוכר. לטובת את 79)והיינו, והשיב שנאמר, שם:

מקובצת' ב'שיטה וראה בתוכה. אשר לאיש לאיש, העודף
ה. אות יהודה.80)שם בן דוסתאי כרבי שם,81)שם,

לפי  (היינו, שבידו העודף העודף, את והשיב שנאמר: ב.
מהלוקח). שקיבל דינר העודף 82)מאה העודף, שם:

עתה). שוויה (לפי שבקרקע

.ÊÈ¯ÎBn‰83,˙B¯Á‡ ˙B„O BÏ eÈ‰Â B˙fÁ‡ ‰„O «≈¿≈¬À»¿»»¬≈
ÔÈ‡ - ¯ÎnL ‰„O Ï‡‚Ï È„k ˙B„O‰ Ì˙B‡Ó ¯ÎÓe»«≈»«»¿≈ƒ¿…»∆∆»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL84¯Ó‡pL ;85„Ú - B˙l‡‚ È„k ‡ˆÓe : ¿ƒ∆∆¡«»»¿≈¿À»«
ÔÎÂ .¯ÎnL ‰ÚLa BÏ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡ˆÓiL86Ì‡ ∆ƒ¿»»»∆≈»¿»»∆»«¿≈ƒ

B„È ‰‚ÈO‰Â :¯Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ï‡‚Ï ‰ÂÏ»»ƒ¿…≈¿ƒ∆∆¡«¿ƒƒ»»
.‰ÂÏiL ‡Ï -…∆ƒ¿∆

שם.83) הגר"א וכגירסת וה', ה"ב, שם ו'סיפרא' שם, משנה
ויפה 84) קרובה שמכר והשדה ורעות, רחוקות הן אם אפילו

ב.85)(שם). ל, שם.86)שם ו'סיפרא' משנה,

.ÁÈ‡ˆÓ87ËÚÓ88- ¯ÎnL ‰„O‰ ÈˆÁ Ï‡‚Ï ‰ˆ¯Â »»¿«¿»»ƒ¿…¬ƒ«»∆∆»«
˙‡ Ï‡Bb B‡ - B˙l‡‚ È„k :¯Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆¡«¿≈¿À»≈∆

eˆ¯ Ì‡Â .Ï‡B‚ BÈ‡ B‡ dlk89- Ï‡‚Ï ÂÈ·B¯˜ À»≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿…
.ÂÈÏ‡ ·¯w‰ BÏ‡‚ ‡·e :¯Ó‡pL ;ÌÈÏ‡Bb¬ƒ∆∆¡«»…¬«»…≈»

כנ"ל.88)שם.87) שמכר, בשעה לו מצוי שאינו דבר
ה"א.89) סוף שם 'סיפרא'

.ËÈÔ˙Bp‰90;Ï·Bia BÏ ˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - ‰zÓ e‰„O «≈»≈«»»¬≈∆∆«≈
¯Ó‡pL91˙‡ ˙Ba¯Ï - B˙fÁ‡ Ï‡ LÈ‡ e·Lz : ∆∆¡«»Àƒ∆¬À»¿«∆

‰zn‰92. ««»»

מאיר.90) כרבי ולא כחכמים ב. נב, בכורות משנה,
לפני 91) לגאול הנותן יכול במתנה אם וצ"ע, שם. גמרא

שם). (רש"ש ה"ד פי"ב להלן חומה, ערי בבתי כמו היובל,
(חידושי 92) ביובל חוזרת אינה רבים מתנת כי אומרים יש

לג). כד, ביהושע הרד"ק בשם הרמב"ם על איגר ר"ע

.ÎÔÈÁ‡‰93˙BÁB˜Ïk - e˜ÏÁL94‰Ê ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,Ô‰ »«ƒ∆»¿¿»≈«¬ƒƒ∆
ÏËa˙ ‡ÏÂ ,Ï·Bia B˜ÏÁ ‰ÊÏ95kÓ Ô˙wÏÁ˙BÓ »∆∆¿«≈¿…ƒ»≈¬À»»ƒ¿

¯BÎa‰ ÔÎÂ .‰˙È‰L96ÌaÈÓ‰Â97¯ÈÊÁÓ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ∆»¿»¿≈«¿¿«¿«≈≈∆»ƒ«¬ƒ
ÏËBÂ ,ÏËpL ˜ÏÁ Ï·Bia98.Bc‚kL ˜ÏÁ‰ «≈≈∆∆»«¿≈«≈∆∆¿∆¿

יוחנן.93) רבי אמר אסי כרבי שם, כלומר,94)בכורות
שני  של חלקו תמורת חלקו את לחבירו אחד כל מכר כאילו

שזה  הדבר שהוברר "ברירה", אומרים אנו ואין הוא. שקיבל
השני. של חלקו וזה הושעיא,95)חלקו רב "מתיב שם:

הם, לקוחות ואם (כלומר, הבכורה ביובל חוזרין שאין ואלו
אין  מאי אלעזר, רבי ליה אמר לחזור). צריכה הבכורה היתה
את  מבטלים שאין רבינו, וסובר לבטלה". חוזרין אין חוזרין,
אלא  רש"י), (כפירוש מחדש ומחלקים הראשונה החלוקה

(כסףֿמשנה). חלקיהם את שם:96)מחליפים במשנה
כנ"ל, לבטלה חוזרין אין (כלומר, ביובל חוזרין שאין ואלו
והמתנה  אחיו אשת את והמייבם אשתו את והיורש הבכורה,
(הלכה  כמכר המתנה אומרים וחכמים מאיר. רבי דברי
לרבי  חכמים מודים הדברים שבשאר משמע כנ"ל. כחכמים,
לרבות  "תשובו", דרבנן טעמייהו מאי שם: ובגמרא מאיר).
חוזרים  אינם (ולכן נינהו ירושה כולהו והני המתנה, את

נחלות 97)ביובל). מהל' (פ"ג המת אחיו נכסי כל שיורש
בכור, הכתוב שקראו ממה שם, בבכורות כן ולמדו ה"ז).

תלד". אשר הבכור "והיה כנ"ל.98)שנאמר:

.‡ÎL¯Bi‰ Ï·‡99˙M¯iL Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ˙‡ ¬»«≈∆ƒ¿««ƒ∆¿À«
Ì‰È¯·cÓ ÏÚa‰100˜efÁ eOÚ -101ÏLk Ì‰È¯·„Ï «««ƒƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆

Ì‡Â .Ï·Bia ¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â ,‰¯Bz102˙Èa ‰pnÓ L¯È »¿≈«¬ƒ«≈¿ƒ»«ƒ∆»≈
˙B¯·w‰103‰ÁtLÓ È·Ï ¯ÈÊÁÈ -104Ì‚t ÌeMÓ , «¿»«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿«
‰ÁtLÓ105ÔÈkÓe ,‰ÈÓ„ BÏ ezÈÂ ,106¯·˜ ÈÓ„ BÏ ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»¿«ƒ¿≈∆∆

BzL‡107d˙¯e·˜a ·iÁ È¯‰L ,108. ƒ¿∆¬≈«»ƒ¿»»

כנ"ל.99) ופ"א 100)שם, ה"ג, אישות מהל' פי"ב ראה
שטעמו  שם, אמרו שהרי רבינו, וכוונת ה"ח. נחלות מהל'
ביובל, מחזיר אינו אשתו את שהיורש הסובר מאיר רבי של
שלמאןֿ מזה משמע דאורייתא, הבעל שירושת משום הוא
אשתו  קבורת תחת לו ותקנוה דרבנן, הבעל ירושת דאמר
וחוזרת  כמכר היא הרי ד). ה"ב, שם אישות בהל' (כנ"ל

רבנן 101)ביובל. שויהו יובל "גבי ב: קלט, בבאֿבתרא
יצטרך  (שלא דידיה" פסידא משום כיורש, הבעל) (את
גבי, ד"ה שם בתוספתא וראה כנ"ל). לקרובים, להחזיר

שמח'. ברוקה.102)וב'אור בן יוחנן כרבי שם, בכורות
שם.103) להם 105)ביובל.104)גמרא, הוא שגנאי

אחרים  בקברות יקברו והם עמהם, נקברים אחרים שיהיו
חיזוק  חכמים כאן עשו לא ולכן פד.) בכתובות (רש"י
מהל' פכ"ד וראה כנ"ל. ביובל, תחזור שלא לדבריהם
ברשב"ם  - ב ק, בתרא ובבבא שם. ובהערות הי"ז מכירה

משום. עבורו.107)שם.106)ד "ה משלמים שאינם
שם.108) אישות, בהל' ראה

ה'תשפ"א  כסלו י"ז חמישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הקרובין 1) ואם חומה. המוקפת עיר בתוך בית המוכר יבאר

לראשון  והמוכר המוכר. או הלוקח מת אם אותה, פודין
אדר  בחצי האחד בתים ב' מכר השנה. בתוך לשני וראשון
נמצא  ולא חדש י"ב הגיע אם שני. אדר בראש ואחד ראשון
בעיר  בית מכר ואם חומה. בעיר בית המקדיש ודין הלוקח.
בבתי  בית המוכר המכר. שנת תוך יובל והגיע חומה
על  אמות ד' בו שאין בית מוקפת. שאינה בעיר או החצרים
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שראויה  העיר בירושלים. נחלט הבית ואם אמות, ארבע
כל  נתקדשו שני בבית עזרא שעלה כיון חומה. עיר להקרא

הערים.

.‡‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ¯ÈÚ CB˙a ˙Èa ¯ÎBn‰2‰Ê È¯‰ - «≈«ƒ¿ƒ«À∆∆»¬≈∆
L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk dÏ‡B‚3¯ÎnL ÌBiÓ4˙Ú ÏÎa ¬»»¿≈»»…∆ƒ∆»«¿»≈

‰ˆ¯iL5- ˙BcÙÏ ‰ˆB¯LÎe .¯ÎnL ÌBia elÙ‡Â , ∆ƒ¿∆«¬ƒ«∆»«¿∆∆ƒ¿
Ô˙B6ÌeÏk Á˜BlÏ Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Á˜lL ÌÈÓc‰ Ïk7. ≈»«»ƒ∆»«¿≈≈««≈«¿

הארץ.2) כיבוש עד 3)בשעת גאולתו "והייתה שנאמר
ממכרו". שנת מיום 4)תום חודש עשר שנים כלומר,

כשנה. לו תיחשב תשרי, משהגיע אומרים: ואין ליום.
אחוזה.5) שדה במוכר כמו שנים שתי מחכה ואינו
כספו,6) כל מקבל (שהלוקח ריבית כמין זה הרי שם:

המעות  החזקת תמורת המוכר בשדה שהשתמש ונמצא
במכר). ולא בהלוואה, אלא ריבית (שאין ריבית ואינו בידו),

אחוזה.7) שדה כדין ולא

.·BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»∆»«≈«¿
B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡8BÏ LÈÂ .9;B˙BcÙÏÂ ÂÈÒÎpÓ ¯kÓÏ ƒƒƒ»»¿≈ƒ¿…ƒ¿»»¿ƒ¿

ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡‚È ‡ÏÂ ,Ï‡‚ÈÂ ‰ÂÏÈ ‡Ï Ï·‡10. ¬»…ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…ƒ¿««¬»ƒ

זה.8) לעניין אחוזה לשדה חומה עיר בית הוקש שלא
בשדה 9) שנאמר כשם גאולתו" כדי "ומצא כאן נאמר שלא

לשדה 10)אחוזה. חומה עיר בית הוקש זה שלעניין

אחוזה.

.‚‰cÙÈ - Á˜Bl‰ ˙Ó11Ba „iÓ12˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«ƒ¿∆ƒ«¿¿≈ƒ≈
L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk d˙BcÙÏ B·Ï LÈ - ¯ÎBn‰13. «≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿≈»»…∆

אותו 12)המוכר.11) לקונה דתימא "מהו שם: בגמרא
לן  משמע קא קנה, לא הלוקח) (בן והא רחמנא, אמר

מקום". מכל גאולתו ואיש 13)והייתה דתימא "מהו שם:
משמע  קא מכר, לא המוכר) (בן והאי רחמנא, אמר ימכר כי

מקום". מכל גאולתו והייתה לן

.„‰M‰ CB˙a ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,ÔBL‡¯Ï ¯ÎÓ14- »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»»
ÔÈBÓ15ÔBL‡¯Ï16‰BL‡¯ ‰L ‰ÓÏML ÔÂÈk . ƒ»ƒ≈»∆»¿»»»ƒ»

Ïk ÈMÏ ¯ÎÓ ¯ÎBn‰L ;ÈM‰ „Èa ˙Èa‰ ËÏÁ‰À¿«««ƒ¿««≈ƒ∆«≈»««≈ƒ»
B„ÈÏ ‡B·zL ˙eÎÊ17‡ÏÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ÚÈb‰ . ¿∆»¿»ƒƒ«¿≈»»…∆¿…

Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Á˜Bl‰ „Èa ˙ËÏÁ BÊ È¯‰ - dÏ‡‚¿»»¬≈∆¿∆∆¿««≈«¿≈ƒ»«
‰zÓ ˙Èa‰18È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk BÏ‡‚ ‡ÏÂ ««ƒ«»»¿…¿»»¿≈»»…∆¬≈

.‰zÓ BÏ Ô˙pL ‰Ê „Èa ËÏÁ ‰Ê∆∆¿»¿«∆∆»««»»

המכר.14) משעת חודש.15)הראשונה משעת 16)י"ב
למי  (משמע, שנה לו מלאת עד "שנאמר: ושם: המכר.

רש"י)". - מונין שלו אחוזה הייתה 17)שהייתה ואילו
נחלטת  כשמכרה, ולכן לו, נחלטת הייתה בידו הקרקע

ביובל. יצא לא לדורותיו, אותו היא 18)לקונה זו, והלכה
כמכר. שמתנה הסוברים נב: בבכורות כחכמים

.‰;dÙBÒ „Ú ËÏÁ BÈ‡ - ˙¯aÚÓ ‰L ‰˙È‰»¿»»»¿À∆∆≈∆¿»«»
L„Á ‡È·‰Ï - ‰ÓÈÓ˙ ‰L BÏ ˙‡ÏÓ „Ú :¯Ó‡pL∆∆¡««¿…»»¿ƒ»¿»ƒ…∆

.¯eaÚ‰»ƒ

.Â„Á‡Â ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa „Á‡ ,ÌÈza ÈL ¯ÎÓ»«¿≈»ƒ∆»«¬ƒ¬»ƒ¿∆»
ÔÂÈk - ÈL ¯„‡ L‡¯a ¯ÎnL ‰Ê :ÈL ¯„‡ L‡¯a¿…¬»≈ƒ∆∆»«¿…¬»≈ƒ≈»

‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡a „Á‡ ÚÈb‰L19BÏ ‰˙ÏÚ ∆ƒƒ«∆»«¬»∆»»«»»»¿»
‰L20‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa ¯ÎnL ‰ÊÂ ; »»¿∆∆»««¬ƒ¬»ƒ…»¿»

„¯iL ÈtÓ ,‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡ ÈˆÁ „Ú ‰L BÏ»»«¬ƒ¬»∆»»«»»ƒ¿≈∆»«
¯eaÚ‰ L„Áa Á˜Bl‰21. «≈«¿…∆»ƒ

פשוטה.19) אדר 20)שהייתה בראש ירד כאילו זה שהרי
מעוברת. שאינה שנה שהוא 21)של ראשון באדר היינו,

נחלטת  השדה אין מעוברת שבשנה הדין עליו וחל מעובר,
הבאה. שנה של אדר אמצע עד היינו, סופה, עד

.ÊÚÈb‰22‡ˆÓ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ÌBÈ23Á˜Bl‰ ƒƒ«¿≈»»…∆¿…ƒ¿»«≈«
ÔÈc ˙È·a ÂÈ˙BÚÓ ÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ˙BcÙÏƒ¿ƒ∆¬≈∆«ƒ«¿»¿≈ƒ

B˙È·Ï ÒÎÂ ˙Ïc‰ ˙‡ ¯·BLÂ24‡B·iL È˙ÓÈ‡Â , ¿≈∆«∆∆¿ƒ¿»¿≈¿≈»«∆»
.ÂÈ˙BÚÓ ÏhÈÂ ‡B·È - Á˜Bl‰«≈«»¿ƒ…¿»

הלל.22) כתקנת שם: באותו 23)משנה שנטמן כלומר,
לו. חלוט הבית שיהיה כדי כרחו 24)יום, בעל שהנתינה

נזקק  שהלל אלא מקום, בכל טובה, נתינה היא המקבל של
בפני  שלא היא אם אפילו טובה הנתינה שתהא לתקן,

כאן. כמו המקבל

.Á„iÓ ¯Á‡ BÏ‡‚e ,‰ÓBÁ ¯ÈÚ ˙Èa LÈc˜n‰««¿ƒ≈ƒ»¿»«≈ƒ«
BÏ ‰˙ÏÚL ÔÂÈk - Lc˜‰‰25„iÓ Ï‡‚pL ‰ÚMÓ ‰L «∆¿≈≈»∆»¿»»»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ«

Ï‡Bb‰ „Èa ËÏÁ ,ÂÈÏÚa BÏ‡‚ ‡ÏÂ Lc˜‰‰26ÔÈ‡L . «∆¿≈¿…¿»¿»»∆¿«¿««≈∆≈
B˙‡ ‰wÏ :¯Ó‡pL ;Á˜Bl‰ ‡l‡ ,ËÏBÁ Lc˜‰‰«∆¿≈≈∆»«≈«∆∆¡««…∆…

.ÂÈ˙¯„Ï¿……»

מיד 26)לבית.25) ואפילו אותו", "לקונה קרא דאמר שם:
יצא  "לדורותיו", קרא אמר הקדש? ולחלטיה ההקדש.

דורות. לו שאין הקדש

.Ë˙L CB˙a Ï·BÈ ÚÈb‰Â ‰ÓBÁ ¯ÈÚ ˙Èa ¯ÎÓ»«≈ƒ»¿ƒƒ«≈¿¿«
¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯În‰27Á˜Bl‰ „Èa ‰È‰È ‡l‡ ;Ï·Bia «∆∆≈≈«≈∆»ƒ¿∆¿««≈«

‡Ïn˙ B‡ ,¯În‰ ˙L Ïk Ï‡‚Ï ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯iL „Ú«∆ƒ¿∆«≈ƒ¿…»¿««∆∆ƒ»≈
.ËÏÁÈÂ ‰L»»¿«¿…

ביובל.27) יצא לא שנאמר:

.È˙ÙwÓ dÈ‡L ¯ÈÚa B‡ ÌÈ¯ˆÁ Èz·a ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ¿»≈¬≈ƒ¿ƒ∆≈»À∆∆
Èe‡¯k ‰ÓBÁ28‰ÙÈ ÁÎa Ï‡‚ ‰Ê È¯‰ -29ÔÈ„aL »»»¬≈∆ƒ¿»¿…«»∆∆¿ƒ

‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰ ÌÈza‰ ÔÈ„aLÂ ‰„O‰30Ì‡ ?„ˆÈk . «»∆¿∆¿ƒ«»ƒ«À»ƒ»≈«ƒ
„iÓ Ï‡‚Ï ‰ˆ¯31ÌÈza‰ ÔÈ„k ,Ï‡Bb -32ÌÈL ÚÈb‰ . »»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ«»ƒƒƒ«¿≈

È¯‰ - Ï‡‚ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚÏ‡B‚ ‰Ê33˙L „Ú »»…∆¿…»«¬≈∆≈«¿«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,Ï·Bi‰34Ï‡BbL ˙Ú·e .35ÌÚ ·MÁÓ - «≈¿ƒ«»¿≈∆≈¿«≈ƒ

ÏÎ‡M ‰Ó BÏ Ú¯B‚Â ¯ÎBn‰36Ï·BÈ ÚÈb‰ .37Ï‡‚ ‡ÏÂ «≈¿≈««∆»«ƒƒ«≈¿…»«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ˙Èa‰ ¯ÊBÁ -38. ≈««ƒ¿…»ƒ¿ƒ«»

שיבנו 28) לפני החומה ושּתּוקף הארץ. כיבוש בשעת היינו,
בתוכה. המוכר.29)החצרות כח את שמייפים היינו,

שמכר.31)כראוי.30) אינו 32)ביום אחוזה בשדה אבל
שנים. משתי לפחות לגאול בשנה 33)מותר אפילו
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"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,
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»¿
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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«¬∆«»≈»
da ‚‰B ‰z‡ E˙M¯È Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈«¿À»¿«»≈»

.el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈

אבל 60) עזרא. בימי בהם החזיקו שלא המקומות היינו
בקדושתם, הם הרי עזרא, בימי בהם שהחזיקו המקומות
לפי  לבוא, לעתיד וקדשה לשעתה קדשה שנייה שקדושה
החזקה, מצד אלא הכיבוש, מצד הייתה לא עזרא שקדושת

בטלה. לא אלה 61)וחזקה בכל יתחייבו כולם, כשיבואו
התורה. מן

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
נותנין 1) לשבת. ערים לוי לשבט לתת ישראל שנצטוו יבאר

לויים  להיפך. או מגרש עיר עושין ואם קברות. בית עיר לכל
אבי  את שירש ישראל כישראל. גואלין אם שדה שמכרו
שלא  כנען. בארץ ינחלו שלא מוזהרין לוי ששבט לוי. אמו
מלקות. חייבים נטלו ואם בביזה, חלק הכהן או הלוי יטול

.‡ı¯‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÂÏ Ë·L2, ≈∆≈ƒ««ƒ∆≈»∆≈∆»»∆
eeËˆ ¯·k3˙·LÏ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï ÔzÏ Ï‡¯OÈ ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ≈»∆»ƒ»∆∆

ËÏ˜Ó È¯Ú LL Ì‰ ÌÈ¯Ú‰Â .Ì‰ÈL¯‚Óe4Ô‰ÈÏÚÂ , ƒ¿¿≈∆¿∆»ƒ≈≈»≈ƒ¿»«¬≈∆
˙B¯Á‡ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈÙÈÒBnLÎe .¯ÈÚ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzL¿«ƒ¿«¿»ƒƒ¿∆ƒƒ»≈ƒ¿»¬≈

ÁÈLn‰ ÈÓÈa5ÌiÂÏÏ Ïk‰ -6. ƒ≈«»ƒ««…«¿ƒƒ

כל 2) הלויים לכהנים יהיה "לא א): יח, (דברים שנאמר
כט, יד, שם נאמר וכן ישראל". עם ונחלה חלק לוי שבט
ולהלן  קכב. בתרא בבבא ברייתא ועיין לג. יג, וביהושע

י. ישראל 3)בהלכה בני את "צו ב): לה, (במדבר שנאמר
לערים  ומגרש לשבת, ערים אחוזתם מנחלת ללוים ונתנו
ב. בא, ביהושע וראה ללוים". תתנו סביבותיהם

ו.4) שם, "ואם 5)במדבר חֿט): יט, (דברים שנאמר
על  ערים שלש עוד לך ויספת וגו', גבולך את אל' ה' ירחיב
רוצח  מהלכות בפ"ח וראה שם. רש"י ועיין האלה". השלש

ד. וכו'.6)הלכה מקום לך ושמתי רבנן, "תנו יב: במכות
ר"ח), – מקום לך (כלומר, מקום בחייך. לך, ושמתי
יהיו  מקלט ערי ואף קולטת, לויה מחנה (שתהא ממקומך
מקום, לך ושמתי הקב"ה: וכשאמר רש"י). – לויה ערי
ועל  שלעתידֿלבוא, הערים לשלש אף הכוונה היתה בוודאי
ללויים. שייכות המקלט שערי ממקומך, מקום, דרשו: הכל
ללויים  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם ומכאן באורֿשמח. וראה
ארץ  שעתידה שם, בתרא בבבא שאמרו ומה ונחלה. חלק
השלשה  החלק שבטים, עשר לשלשה שתתחלק ישראל
בסוף  כמפורש המשיח, למלך אלא לוי לשבט יהיה לא עשר
ח. הלכה מלכים מהלכות בפ"ד רבינו פסק וכן שם, הסוגיא

רעו. לאוין הסמ"ג כדעת ולא

.·ÌÈ¯Ú‰ ÈL¯‚Ó7‰¯Bza eL¯t˙ ¯·k8Ì‰L ƒ¿¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«»∆≈
‰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
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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»∆»

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¿»≈
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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¿««¬…∆¿»¿»¿
;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)
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xtq `Ede ipinW xtq¥¤§¦¦§¥¤
dcFar

dxigAdziAzFkld-dcearxtq
£¨

¦§¥©§¦̈
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿∆ƒ»

Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ .· .‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ¿¿≈«ƒ¿»
˙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
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עירובין  (ועי' מקדש לי ועשו שנאמר הבחירה, בית לבנין גם
מלכים  מהל' ובפ"א מקדש). נקרא שמשכן טו: ושבועות ב:
הבחירה  בית בנין למצוות אחר פסוק רבינו הביא ה"א
משנה'. ב'לחם ועיי"ש שמה", ובאת תדרשו "לשכנו

ויקהלֿפקודי.6) פרשיות שמות המנוחה 7)בספר "אל
זו  המנוחה "אל קיט.) (זבחים חכמים ודרשו הנחלה", ואל
המקדש  קדושת כי ירושלים", זו הנחלה ואל שילה,
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¿≈«…∆
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קעי dxigad zia zekld - dcear xtq - elqk f"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ‡¯˜ ÔzLÏLe ,ÌÏe‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,„Á‡ ÌB˜Ó»∆»¿«ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÏÎÈ‰29‰˜BÁ¯ ,ÏÎÈ‰Ï ·È·Ò ˙¯Á‡ ‰vÁÓ ÔÈOBÚÂ . ≈»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ«≈»¿»

Ûwn‰ ÏÎÂ .¯a„na eÈ‰L ¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ÔÈÚk ,epnÓƒ∆¿≈«¿≈∆»≈∆»«ƒ¿»¿»«À»
‡e‰ ,„ÚBÓ Ï‰‡ ¯ˆÁ ÔÈÚk ‡e‰L ,BÊ ‰vÁÓaƒ¿ƒ»∆¿≈¬«…∆≈

‰¯ÊÚ ‡¯˜p‰30.Lc˜Ó ‡¯˜ Ïk‰Â . «ƒ¿»¬»»¿«…ƒ¿»ƒ¿»

בו.26) המעכבים הדברים ההיכל.27)כלומר, הוא
הפרוכת.28) מן לפנים היכל 29)הוא קדושת שהרי

וכן  א. יד, בזבחים כמפורש היא, אחת - אולם וקדושת
פ"א  כלים יוםֿטוב' ב'תוספות וראה ה"א. פ"ז להלן נראה
ממה  שמקורו שכתבו ויש המוריה). (הר ההיכל ד"ה מ"ט,
השקר  דברי אלו לכם תבטחו "אל ד) ז, (ירמיה שנאמר
שלש  אומר לכן שם הרד"ק וכתב ה'", היכל ה' היכל לאמר
ודביר  היכל אולם, שלושה: שהיו לפי ה'", "היכל פעמים
"וההיכל  מ"ו פ"ד במדות מפורש (וכן הקודש'). ('שביל
לשלשה  והכוונה ה"ג, פ"ד להלן הוא וכן מאה". על מאה

בצרות"30)אלה). "עזרה הפסוק שם על כן נקראת
ועוזר  ושומע לאלקים מתפללים שם כלומר, ב) מו, (תהלים

עזרה). ערך ('ערוך'

.Â¯‡LÏÂ ‰ÏBÚÏ ÁaÊÓ :ÌÈÏk Lc˜na ÔÈOBÚÂ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»
˙Ba¯w‰31L·ÎÂ ;32BÓB˜Óe ,ÁaÊnÏ Ba ÌÈÏBÚL «»¿»¿∆∆∆ƒ«ƒ¿≈«¿

¯BiÎÂ ;ÌB¯„Ï CeLÓ ÌÏe‡‰ ÈÙÏ33BpÎÂ34Lc˜Ï ƒ¿≈»»»¿»¿ƒ¿«¿«≈
‰„B·ÚÏ Ì‰ÈÏ‚¯Â Ì‰È„È ÌÈ‰k‰ epnÓ35BÓB˜Óe ,36 ƒ∆«…¬ƒ¿≈∆¿«¿≈∆»¬»¿

Ï‡ÓO ‡e‰L ,ÌB¯„Ï CeLÓ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa≈»»¿«ƒ¿≈«»¿»∆¿…
Lc˜nÏ ÒÎp‰37;ÔÁÏLÂ ;‰¯BÓe ;˙¯Ë˜Ï ÁaÊÓe ; «ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿…∆¿»¿À¿»

L„w‰ CB˙a ÔzLÏLe38.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÈÙÏ ¿»¿»¿«…∆ƒ¿≈…∆«√»ƒ

"מזבח 31) פעמים כמה התורה שקראתו שאףֿעלֿפי
מפני  אלא זה אין – י) מ, טז: לה, כח: ל, (שמות העולה"

יום. בכל פעמיים עליו קרבה התמיד תל 32)שעולת "כמו
הארץ" עד המזבח מראש ויורד מתמעט מזבח, של בדרומו

הי"ז). מים.33)(להלן המריקים דדים ולו גדול, דוד כמין
לרחוץ 35)בסיסו.34) הכהנים צריכים העבודה לפני

פ"ה  להלן ראה ורגלים", ידים "קידוש וזהו ורגליהם, ידיהם
ה"א. המקדש ביאת א.36)מהל' נט, שהרי 37)זבחים

ממזרח. (שמות 38)נכנס בתורה כמפורש בהיכל. כלומר,
ו). ל, לה: כו,

.Ê‰¯Bn‰39ÔÈÓiÓ ÔÁÏLÂ ,ÒÎp‰ Ï‡ÓOÓ ÌB¯„a «¿»¿»ƒ¿…«ƒ¿»¿À¿»ƒ»ƒ
ÌÈL„w‰ŒL„˜ „ˆa Ì‰ÈLe .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚL∆»»∆∆«»ƒ¿≈∆¿«…∆«√»ƒ
.ıeÁÏ Ì‰ÈL ÔÈaÓ CeLÓ ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓe ,ıeÁaÓƒ«ƒ¿««¿…∆»ƒ≈¿≈∆«

ÔÈÏe·b ‰¯ÊÚ‰ CB˙a ÔÈOBÚÂ40Ï‡¯OÈÏ Ô‡k „Ú :41, ¿ƒ¿»¬»»¿ƒ«»¿ƒ¿»≈
ÌÈ‰kÏ Ô‡k „Ú42ÈÎ¯ˆ ¯‡LÏ ÌÈza da ÌÈB·e . «»«…¬ƒƒ»»ƒƒ¿»»¿≈

"‰kLÏ" ‡¯˜ Ì‰Ó ˙Èa Ïk .Lc˜n‰43. «ƒ¿»»«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ¿»

לה).39) כו, (שם הוא מפורש ומקרא ב. לג, יומא
מ"ו.40) פ"ב ישראל"41)מדות "עזרת כאן עד כלומר,

"שאין  הכהנים", "עזרת ואילך ומכאן הי"ח), פ"ז (להלן
וגבול  הי"ט). (שם וכו'" לסמיכה אלא לשם נכנסים ישראל
שעזרת  בזה היה הכהנים לעזרת ישראל עזרת שבין זה
כרבי  מ"ו, פ"ב (מדות אמה ישראל מעזרת גבוהה הכהנים

ה"ג). פ"ו ולהלן יעקב, בן כאן 42)אליעזר עד כלומר,
הכהנים". הי"ז.43)"עזרת פ"ה להלן ראה

.ÁÌÈ·‡a ÔÈBa ,‰¯ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰ ÔÈBaLk¿∆ƒ«≈»¿»¬»»ƒ«¬»ƒ
˙BÏB„b44ÌÈ·Ïa ÔÈBa ,ÌÈ·‡ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .45. ¿¿ƒ…»¿¬»ƒƒƒ¿≈ƒ

ÔÈÏvÙÓ ÔÈ‡Â46‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰a ÔÈa‰ È·‡ ˙‡ ¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈«ƒ¿»¿«««ƒ∆»
CkŒ¯Á‡Â ,ıeÁaÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙zÒÓe Ô˙B‡ ÔÈÏvÙÓ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ«¿««»

ÔÈ·Ï Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ47˙BÏ„b ÌÈ·‡" :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆∆¡«¬»ƒ¿…
˙B¯˜È ÌÈ·‡48"˙ÈÊ‚ È·‡ ,˙Èa‰ „qÈÏ49:¯ÓB‡Â ; ¬»ƒ¿»¿«≈«»ƒ«¿≈»ƒ¿≈

˙B·wÓe"50˙Èaa ÚÓL ‡Ï ÏÊ¯· ÈÏk Ïk ÔÊ¯b‰Â «»¿««¿∆»¿ƒ«¿∆…ƒ¿«««ƒ
"B˙a‰a51. ¿ƒ»…

ãycew zegiyn zecewpã

oze` oilvtn `l` ziad xda oipad ipa` z` oilvtn oi`"
."oipal oze` oiqipkn k"g`e uegan oze` oizzqne

הוא  בעבודה האבנים סיתות שפעולת בדבר, הרמז וי"ל
השמחה) (היפך מרירות על־ידי האבן לב ביטול עניין

אלא שאינו כיון דווקא, "מבחוץ" להיות הכנה שצריך
היא  הבית) בהר (הבנין עצמה העבודה ואילו לעבודה,

דווקא. שמחה מתוך

אבנים 44) "שנאמר זו הלכה בסוף רבינו שכתב כמו
מזבח 45)גדולות". "ואם יתרו): פרשת (סוף מכילתא

ומכאן  עושה". לבנים של יעשה, אבנים של רצה וגו', אבנים
(כסףֿמשנה). הבית לבנין גם במגרה.46)למדים מגררים

ב.47) כו, בתמיד מפורש וכן ב. מח, בסוטה נחמיה כרבי
מסותתות.49)כבדות.48) פטישים.50)אבנים
שצריך 51) עלֿכרחנו אלא הפסוקים, בין סתירה כאן ויש

(שם). מותר בחוץ אבל אסור, בבית שרק כנ"ל, לחלק

.ËıÚ Ba ÔÈBa ÔÈ‡Â52ËÏBa53ÌÈ·‡a B‡ ‡l‡ ,ÏÏk ¿≈ƒ≈≈¿»∆»«¬»ƒ
˙B¯„ÒÎ‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .„ÈÒÂ ÌÈ·Ïa B‡54ıÚ ÏL ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ«¿«¿∆≈

‰¯ÊÚ‰ ÏÎa55.ÌÈ·Ï B‡ ÌÈ·‡ ÏL ‡l‡ , ¿»»¬»»∆»∆¬»ƒ¿≈ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

ur ly zeixcqk` oiyer oi`e ..llk hlea ur ea oipea oi`e"
."dxfrd lka

בחג  המנחות שיירי את הכהנים אכלו איך להבין, וצריך
שלה  הסכך הפחות שלכל סוכה לבנות אסור אם הסוכות,

מעץ.
"לא  משום הוא במקדש עץ בניית שאיסור כיון לומר: ויש
זה  הרי - אלקיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תטע
קבע  של וגם עץ של בנין שיהיה האחד תנאים, בשני
להיות  צריך הכס"מ ולדעת ספ"ו), עכו"ם הלכות (רמב"ם

בבנין. קבוע שיהיה שלישי תנאי
(497 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

עץ 52) כל לך... תטע "לא כא) טז, (דברים שנאמר משום
ואינו  בבנין שהוא ו"אףֿעלֿפי כח:), (תמיד ה'" מזבח אצל
מהל' (פ"ו עץ" כל שנאמר היא, יתירה הרחקה – נטוע עץ

ה"י). זרה בנין 53)עבודה שהרי מותר. – בולט אינו שאם
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י). ו, א, (מלכים מבפנים בעצים מחופה היה שלמה
והרוח 54) רוחותיו משלש סגור אולם והוא שם. תמיד,

כולה. פתוחה ולפנים,55)הרביעית נקנור משער היינו
(כסףֿמשנה). הראב"ד וכדעת מותר. נשים בעזרת אבל

.ÈÔÈÙv¯Óe56Ì‡Â .˙B¯˜È ÌÈ·‡a ‰¯ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ¿«¿ƒ∆»»¬»»«¬»ƒ¿»¿ƒ
Ô·‡ ‰¯˜Ú57,dÓB˜Óa ˙„ÓBÚ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆∆¿»∆∆««ƒ∆ƒ∆∆ƒ¿»

‰ÏeÒt ‰Ï˜Ï˜˙Â ÏÈ‡B‰58„·BÚ‰ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡Â , ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿…≈»≈
ı¯‡a Ú·wzL „Ú ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‰ÈÏÚ „ÓÚÏ59. «¬…»∆»ƒ¿«»¬»«∆ƒ»«»»∆

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
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(רש"י  שבת נקרא ויו"ט ו.) (יבמות השבת על שהזהרתי
שם). שבועות,

.‚È˙ÈÊb ÌÈ·‡ ÔÈa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÁaÊn‰69. «ƒ¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿«¬»ƒ»ƒ
- "Èl ‰OÚz ‰Ó„‡ ÁaÊÓ" :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»ƒ¿«¬»»«¬∆ƒ

‰Ó„‡a ¯aÁÓ ‰È‰iL70ÈabŒÏÚ ‡Ï e‰e·È ‡lL , ∆ƒ¿∆¿À»»¬»»∆…ƒ¿…««≈
ÔÈtk71˙BlÁÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ72Ì‡Â" ¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ƒƒ¿…««≈¿ƒ¿∆∆∆¡«¿ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "ÌÈ·‡ ÁaÊÓ73˙eL¯ BÈ‡L , ƒ¿«¬»ƒƒƒ«¿»»¿∆≈¿
‰·BÁ ‡l‡74. ∆»»

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.
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.ÁÈ‰ÈÏÎÂ ‰¯Bn‰105ÁaÊÓe ,ÂÈÏÎÂ ÔÁÏM‰Â , «¿»¿≈∆»¿«À¿»¿≈»ƒ¿«
ÔÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,˙¯L ÈÏk ÏÎÂ ˙¯Ëw‰«¿…∆¿»¿≈»≈≈ƒ»∆»ƒ
Ô·‡ B‡ ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL Ìe‡OÚ Ì‡Â ;„·Ïa ˙Îzn‰««∆∆ƒ¿«¿ƒ¬»∆≈∆∆∆∆

.ÔÈÏeÒt - ˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡∆¿ƒ¿ƒ

ומחתותיה.105) מלקחיה והיינו א. כח, מנחות

.ËÈÏL elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ - ÌÈiÚ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»¬ƒƒƒ»¬ƒ∆
ÏÈ„a106·‰Ê ÏL Ô˙B‡ ÔÈOBÚ - e¯ÈLÚ‰ Ì‡Â ,107. ¿ƒ¿ƒ∆¡ƒƒ»∆»»

˙BÙ¯‚n‰Â ÔÈ„etM‰Â ˙B˜¯Ên‰ elÙ‡108ÁaÊÓ ÏL ¬ƒ«ƒ¿»¿««ƒ¿««¿≈∆ƒ¿«
Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ,¯eava Ák LÈ Ì‡ - ˙Bcn‰Â ,‰ÏBÚ‰»»¿«ƒƒ≈…««ƒƒ»
Ì‡ ,·‰Ê Ô˙B‡ ÔÈtÁÓ ‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL elÙ‡ .·‰Ê ÏL∆»»¬ƒ«¬≈»¬»»¿«ƒ»»»ƒ

Ì„È ‰‡ˆÓ109. »¿»»»

ב.106) כח, א.107)שם מג, זרה יעים 108)עבודה
הדשן. שהיו 109)להסיר השערים "כל מ"ג: פ"ב מדות

עניים, היו הגולה בני כשעלו זהב". של להיות נשתנו שם,
זהב. השערים כל ציפו - וכשנתעשרו עניותם, לפי ובנו

.Î.L„w‰ ÌLÏ ‡l‡ Ô˙lÁzÓ ÌÈÏk‰ Ïk ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ»«≈ƒƒ¿ƒ»»∆»¿≈«…∆
ËBÈ„‰Ï Ô˙lÁzÓ eOÚ Ì‡Â110Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»¿∆¿≈ƒ»

dB·‚ ÈÏÎe .dB·‚Ï111dB·b Ì‰a LnzL ‡lL „Ú , ¿»«¿≈»««∆…ƒ¿«≈»∆»«
Ô‰a LnzLpMÓe ,ËBÈ„‰ Ô‰a LnzL‰Ï È‡M¯ -««¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆
Ô·ˆÁL ˙B¯B˜Â ÌÈ·‡ .ËBÈ„‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ - dB·b»«¬ƒ¿∆¿¬»ƒ¿∆¬»»

˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰lÁzÓ112.˙Èa‰ ¯‰Ï Ô˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ , ƒ¿ƒ»¿≈«¿∆∆≈ƒ»¿«««ƒ

פ"ב 110) מכות תוספתא בהם. נשתמש לא שעוד אףֿעלֿפי
.(24 244 עמוד שם.111)(צוק"מ תוספתא,

לבית 112) מתחילה שנפסלו וקורות "אבנים שם: תוספתא,
אותן  בונין אין הגנוז') 'אור לפי ווין בכת"י הוא (כן הכנסת

משנה'. ב'כסף וראה הבית", בהר

ה'תשפ"א  כסלו י"ח שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אותו 1) משנים ואין ביותר מכוון מקומו המזבח כי בו יבאר

את  ושלמה דוד בו שבנו שבמקום היא ושמסורת במקומו,
אבינו. יצחק נעקד שעליו המזבח היה המזבח,

.‡¯˙BÈa ÔeÎÓ BÓB˜Ó ÁaÊn‰2B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈«¿¿À»¿≈¿≈¿«ƒ
‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ BÓB˜nÓƒ¿¿»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈«¿…»

"Ï‡¯OÈÏ3:¯Ó‡pL ,eÈ·‡ ˜ÁˆÈ „˜Ú Lc˜n·e . ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»∆¡«ƒ¿»»ƒ∆∆¡«
:ÌÈÓi‰ŒÈ¯·„a ¯Ó‡Â ;"‰i¯n‰ ı¯‡ Ï‡ EÏŒCÏÂ"¿∆¿∆∆∆«…ƒ»¿∆¡«¿ƒ¿≈«»ƒ
¯‰a ,ÌÈÏLe¯Èa '‰ ˙Èa ˙‡ ˙B·Ï ‰ÓÏL ÏÁiÂ"«»∆¿……ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿«
ÌB˜Óa ÔÈÎ‰ ¯L‡ ,e‰È·‡ „ÈÂ„Ï ‰‡¯ ¯L‡ ‰i¯Bn‰«ƒ»¬∆ƒ¿»¿»ƒ»ƒ¬∆≈ƒƒ¿

."ÈÒe·È‰ Ô¯‡ Ô¯‚a „ÈÂc»ƒ¿…∆»¿»«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

kn enewn gafnd"enewnn eze` oipyn oi`e ,xzeia oee
."'ek gafnd mdxa` ea dpay mewnd `ed ..mlerl

המזבח  על רק ביותר" "מכוון הלשון כתב מדוע להבין, וצריך
הבית  לפי נקבע המזבח מקום הרי המקדש, בית על ולא

המקדש  שמקום נמצא לדרום", משוך האולם "לפני כולו
המזבח  של שמקומו יתכן ואיך המזבח, למקום בהתאם הוא
שיהיה  כתב לא המקדש מקום על ואילו ביותר, מכוון יהיה

במקומו". המקדש בית "ובנה רק אלא ביותר מכוון
בית  לגבי שני בבית שינויים כמה שמצינו שכשם וי"ל
כבר  שלמה שבנה שהבנין פ"א, ברמב"ם כמפורש ראשון,
שלמה, כבנין בנוהו שני בית אנשי ואילו במלכים, מפורש
יתכן  איך ולכאורה ביחזקאל. המפורשים הדברים ומעין
בהכרח  אלא שלמה, שבנה מהבניין כלשהו שינוי שיהיה
לדוד  שמואל שמסר שבמגילה הפרטים כל שלא לומר
ממקדש  שינויים היו ולכן לדורות, ציווי בתור נאמרו

פרטים. בכמה למקדש
לביהמ"ק, המזבח שבין החילוק את גם לבאר יש על־פי־זה
בית  של מקומו משא"כ ביותר מכוון המזבח של שמקומו
המדויק  מקומו אבל המוריה בהר שיהיה מחוייב המקדש
מה  גם יובן ובזה לבית. מבית להשתנות ויכול הכרח אינו
"שאלו  בפסוק עבודה' 'ספר הלכות את הרמב"ם שפתח
ביותר  מכוון אינו המקדש של מקומו כי ירושלים", שלום

בירושלים. להיות ומוכרח קשור אבל
(h oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

מקומו.2) על להעיד לנביאים הוצרכו זה 3)שהרי כלומר,
אחר. ולא

.·„Âc Ba ‰aL ÌB˜n‰L ,Ïk‰ „Èa ˙¯ÒÓe»…∆¿««…∆«»∆»»»ƒ
‰ÓÏLe4Ba ‰aL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,‰Â¯‡ Ô¯‚a ÁaÊn‰ ¿……«ƒ¿≈«¿…∆¬«¿»«»∆»»

ÁaÊn‰ Ì‰¯·‡5ÌB˜n‰ ‡e‰Â .˜ÁˆÈ ÂÈÏÚ „˜ÚÂ «¿»»«ƒ¿≈«¿»«»»ƒ¿»¿«»
ÁaÊn‰ ‡e‰Â .‰·z‰ ÔÓ ‡ˆiLk Á Ba ‰aL∆»»…«¿∆»»ƒ«≈»¿«ƒ¿≈«
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ·È¯˜‰ B·e .Ï·‰Â ÔÈ˜ ÂÈÏÚ ·È¯˜‰L∆ƒ¿ƒ»»«ƒ»∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ
Ì„‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‡¯· ÌMÓe .‡¯·pLk Ôa¯»̃¿»¿∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿»»¿¬»ƒ»»

.‡¯· B˙¯tk ÌB˜nÓƒ¿«»»ƒ¿»

להקריב 4) במה שם בנה דוד אלא ביחד, שניהם בנו לא
עולמים. בית בנה ושלמה אמרו 5)בשעתה סב. בזבחים

א  שם דרבי שראו בפרקי שאמרו [ומה יצחק. של אפרו ת
עליו  שנעקד המזבח מאבני אבנים י"ב יעקב "לקח אליעזר
בראשית  שמעוני (ילקוט מראשותיו" אותם ושם אבינו יצחק
הטביע  ימינו ברגל הקדושֿברוךֿהוא, עשה "ומה קיט), רמז
אותו  ועשה תהום עמקי עד מראשותיו יעקב שם אשר האבן
קכ), רמז (שם שתייה" אבן נקרא לפיכך וכו' לארץ סניף
ולפנים, לפני הארון, במקום הייתה השתייה אבן והרי
כו. השנה בראש נראה וכן נג: יומא במשנה כמפורש
קטיגור  שאין לפי פסול שהוא הפרה מקרן שופר על שאמרו
כעבודת  הוא הרי לזיכרון בא שהשופר כיוון סניגור, נעשה
הוא  טז.) (שם העקידה לזיכרון שהוא כיוון כלומר, פנים,
ברור  - השתייה אבן על הייתה שהעקידה הרי כלפנים,
בפנים, ולא המזבח, על אמנם הייתה העקידה כי הדבר
של  טעמו וזהו רבינו, שכתב וכמו שם בזבחים וכמפורש
חוץ, עבודת שהוא מפני הפרה, קרן שמכשיר שם יוסי רבי
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הארון  במקום אותם ושם המקום מאבני יעקב לקח הרי אבל
טעמם  וזהו בפנים, היא יצחק נעקד שעליה שהאבן ונמצא

הפרה]. קרן הפוסלים חכמים של

.‚LÈ‡ ‰Úe„È B˙¯eˆÂ ,‰a¯‰ ˙BeÎÓ ÁaÊn‰ ˙BcÓƒ«ƒ¿≈«¿À»«¿≈¿»¿»ƒ
‰ÏBb‰ Èa eaL ÁaÊÓe .LÈ‡Ó6„È˙ÚL ÁaÊÓ ÔÈÚk ≈ƒƒ¿≈«∆»¿≈«»¿≈ƒ¿≈«∆»ƒ

Ú¯‚Ï ‡ÏÂ B˙cÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â ,e‰eOÚ ˙Ba‰Ï¿ƒ»»¿≈¿ƒ«ƒ»¿…ƒ¿…«
‰pnÓ7. ƒ∆»

השני.6) המקדש בית את ובנו הגולה מן ששבו אותם
המזבח 7) לעשות קפידא יש לכתחילה - מעכב שאינו אף

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,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ ÌÈÁÙË ÌÈLÏL ‰ÏÚ . ¿»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ
··BÒ e‰Ê17ÌB˜Ó e‰Ê ,ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] . ∆≈»»¿»»»¿»ƒ∆¿

‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL BaÁ¯ ‡ˆÓ .[‰Î¯Ún‰««¬»»ƒ¿»»¿¿»¿∆¿ƒ«»
Â ‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â‰Úa¯‡ ¿«¿»»¿»ƒ«¿»¿∆¿ƒ«»¿«¿»»

˙ÈÂÊ Ô¯˜Ï ÒBÎÂ ,ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] .ÌÈÁÙË¿»ƒ»»¿»»»¿»ƒ¿≈¿∆∆»ƒ
Úa¯‡ ÏÎÏ Úa¯Ó ÏeÏÁ ÔÈa ¯OÚŒ‰BÓM‰ ÏL∆«¿»»»ƒ¿»»¿À»¿»«¿«
.·È·Ò ‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ˙B¯w‰ ÌB˜Óe .[˙B¯¿̃»¿«¿»«»ƒ∆¿«»ƒ∆»ƒ
ÌB˜Ó ‡ˆÓ .·È·Ò ‰n‡ ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈¿«¿≈«…¬ƒ«»»ƒƒ¿»¿
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ˙Bn‡ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ BaÁ¯ ‰Î¯Ún‰««¬»»»¿∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ˙Bn‡ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ÏÚ18. «∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

של 15) ואמה אמה". וכנס אמה "עלה שם במדות משנה
טפחים. חמישה של הוא מן 16)יסוד לקח היסוד שהרי

שני  פחות אמות שתי ביחד צד, מכל טפחים חמישה המזבח
ולרוחב. לאורך סובב 17)טפחים שהוא מפני כן נקרא

היה  שלא ליסוד בניגוד רוחותיו, מארבע המזבח את ומקיף
רוחות. מארבע המזבח 18)מקיף מן לקח הסובב שהרי

טפחים  שני פחות אמות שתי היינו צד, מכל טפחים חמישה
צד. לכל

.ÁÔ¯˜ Ïk Úea¯Â ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ Ô¯˜Â Ô¯˜ Ïk d·b…«»∆∆»∆∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ«»∆∆
eÈ‰ ˙BÏeÏÁ ˙B¯w‰ Úa¯‡Â .‰n‡ ÏÚ ‰n‡19.ÔÎBzÓ «»««»¿«¿««¿»¬»ƒ»

‡ˆÓ .ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó d·‚Â¿…«¿««¬»»¿»»»¿»ƒƒ¿»
.‰hÓÏe ··Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË Ë"Î ÁaÊn‰ d·‚ ÈˆÁ¬ƒ…««ƒ¿≈«¿»ƒƒ«≈¿»»

כמזרק 19) "ומלאו שנאמר ממה זאת ולמדו נד: זבחים
להן  יש קיבול שבית הרי טו) ט, (זכריה מזבח" כזוויות
חלולות  היו הקרנות ארבע שכל סובר ורבינו כמזרקות.

שם. בזבחים רש"י וכדעת

.Ë‡¯˜Ò ÏL ËeÁÂ20ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡a ¯‚BÁ ‰È‰ ¿∆ƒ¿»»»≈¿∆¿««ƒ¿≈«
ÔÈa ÏÈc·‰Ï [‰hÓÏe ··Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË ‰MLk]¿ƒ»¿»ƒƒ«≈¿«»¿«¿ƒ≈

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓc21ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓ„Ï22B‰·b ‡ˆÓÂ . »ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿»»¿
˙BÁt ˙Bn‡ ÚLz ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó „Ú ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆«¿««¬»»≈««»

ÁÙË23. ∆«

ה)20) כז, (שמות שנאמר ממה כן ולמדו אדום. צבע
מחיצה  נתנה "התורה - המזבח" חצי עד הרשת "והיתה
(זבחים  העליונים" דמים לבין התחתונים דמים בין להבדיל

החוט.21)נג.). מן למעלה מתמצה שדמה העוף עולת
הדין 22) והוא החוט. מן למטה דמה שמזים העוף חטאת

ושלמים. אשם בהמה, של 23)לעולת גבהו אמת שהרי
הריהן  טפחים. שלושים והסובב טפחים, חמישה היסוד

טפח. פחות אחת) כל טפחים שישה (בנות אמות תשע

.ÈBÓk ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó ÛÈwÓ ‰È‰ ‡Ï ÁaÊn‰ „BÒÈ¿«ƒ¿≈«…»»«ƒ≈«¿«»¿
ÔBÙˆ Áe¯ Ïk „‚k CeLÓ „BÒÈ‰ ‰È‰ ‡l‡ ,··Bq‰«≈∆»»»«¿»¿∆∆»«»

ÏÎB‡Â ,È·¯ÚÓe24‰n‡ Á¯ÊÓ·e ˙Á‡ ‰n‡ ÌB¯„a «¬»ƒ¿≈¿»«»««¿ƒ¿»«»
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Â ,˙Á‡25. ««¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ…»»»¿

מקום.24) תופס = שרצועה 25)מחזיק, לפי נג: זבחים
היינו  טורף, של בחלקו ולא יהודה של בחלקו הייתה זו
יטרף" זאב "בנימין כז) מט, (בראשית בו שכתוב בנימין
ותרגם  עד" יאכל "בבוקר ואמר אבינו יעקב נתנבא ועליו
שם  בזבחים ורש"י מקדשא". יתבני "ובאחסנתה אונקלוס

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



dxigadקעו zia zekld - dcear xtq - elqk g"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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כלומר: מדבחא", תיתבני "באחסנתיה התרגום: בשם הביא
בחלקו. ייבנה המזבח

.‡È˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜·e26ÔÈÓk ÌÈ·˜ ÈL eÈ‰ ¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÔÈ˙ÈL ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL27ÌÈÓc‰L , ¿≈√»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ∆«»ƒ

‰n‡a Ô¯w‰ d˙B‡a ÔÈ·¯Ú˙Óe Ô‰a ÔÈ„¯BÈ28ÔÈ‡ˆBÈÂ , ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿»«∆∆»«»¿¿ƒ
.ÔB¯„˜ ÏÁÏ¿««ƒ¿

ויש 26) מערבי יסוד על ששופכים מהם יש הדם ששיירי
הנקבים  שני נתן לפיכך דרומי, יסוד על ששופכים מהם

דרומית. מערבית שהדמים 27)בקרן מפני כן ונקראו
הנ"ל, מהטעם כן נקרא נסכים של זה וכן לשם, שותתין

לשם. הנסכים בעזרה.28)ששותתין שעוברת המים אמת

.·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
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"המזבח" שם). (זבחים לעכב הוא "המזבח", שנאמר מקום
לא. לא ואם מזבח, נקרא הוא כן שכשהוא משמע:

.ÁÈBÈaÓ ÌbÙ Ì‡ :BÈaÓ ÌbÙpL ÁaÊÓ52ÁÙË ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»∆«
‰È‰È ‡lL ‡e‰Â ,¯Lk - ÁÙhÓ ˙BÁt ,ÏeÒt -»»ƒ∆«»≈¿∆…ƒ¿∆

‰Óe‚t Ô·‡ ¯‡Lpa53. «ƒ¿»∆∆¿»

שעליו.52) והטיח הסיד מן פוסלת 53)כלומר, שבאבן
שהיא. כל פגימה גם

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ופרחיה.1) כפתוריה גביעיה, המנורה, צורת בו תתבאר

.‡‰¯Bza d˙¯eˆ ˙L¯ÙÓ ‰¯Bn‰2‰Úa¯‡Â . «¿»¿…∆∆»»«»¿«¿»»
ÌÈÚÈ·‚3ÌÈ¯BzÙÎ ÈLe4ÌÈÁ¯Ù ÈLe5‰˜a eÈ‰ ¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bn‰6ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e" :¯Ó‡pL , «¿»∆∆¡««¿…»«¿»»¿ƒƒ
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)
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.ÂÌÈÁ˜Ïn‰31˙BzÁn‰Â32ÏÏkÓ ÔÈ‡ ÔÓM‰ ÈÏÎe «∆¿»«ƒ¿««¿¿≈«∆∆≈»ƒ¿«
¯kk‰33¯ÊÁÂ ,"¯B‰Ë ·‰Ê" ‰¯Bna ¯Ó‡ È¯‰L , «ƒ»∆¬≈∆¡««¿»»»»¿»«

¯Ó‡ ‡ÏÂ ."¯B‰Ë ·‰Ê ‰È˙zÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe" ¯Ó‡Â¿»««¿»∆»«¿…∆»»»»¿…∆¡«
‰¯Bna ÔÈÚe·˜ ˙B¯p‰L ÈtÓ ,"¯B‰Ë ·‰Ê ‰È˙B¯"≈∆»»»»ƒ¿≈∆«≈¿ƒ«¿»

¯kk‰ ÏÏkÓ Ì‰Â34. ¿≈ƒ¿««ƒ»

מתוך 31) הפתילה בהם ליקח העשויים הצבתים "הם
בהם, שלוקחים שם ועל הנרות. בפי ולמשכן ליישבן השמן,

לח). כה, בשמות (רש"י מלקחיים" כמין 32)קרויים הם
(רש"י  שבנר האפר את בהם שחותה קטנים (=כפות) בזיכין

נחמיה 33)שם). כרבי ולא כתנאֿקמא פח: מנחות
ראשונה. פ"ט.34)בברייתא המשכן דמלאכת ברייתא

.Ê˙Ú·L35˙Ú·LÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰¯Bn‰ È˜ ƒ¿«¿≈«¿»¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ¿«
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«»¿»
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במשנה.54) בארץ 55)שם עומדים זהב יתידות "כמין
מערכת  גובה כנגד הרבה, השולחן מן למעלה עד וגבוהים

כט). כה, בשמות (רש"י מנוקבים.56)הלחם"
השולחן 57) מן למעלה שעולה שבהן חלק באותו כלומר,

ו). משנה פי"א שם יוםֿטוב אחד 58)(תוספות בכל והיו
מכניסים  שהיו הקנים כמנין פיצולים, עשר ארבעה מהם

שם). שם.59)(רש"י של 60)שמות מימרא צז. מנחות
ומחזקים  הלחם את שמקשים שם על כן ונקראו קטינא. רב

שם). (רש"י ישבר שלא אותו

.„ÈÌÈ˜ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe61Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,·‰Ê ÏL ¿»¿∆¿ƒ»ƒ∆»»»∆»≈∆
ÏeÏÁ ‰˜ ÈˆÁk62,‰Ê ¯„ÒÏ ¯OÚŒ‰Úa¯‡ :BÏ eÈ‰ , «¬ƒ»∆»»«¿»»»»¿≈∆∆

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .‰Ê ¯„ÒÏ ¯OÚŒ‰Úa¯‡Â63 ¿«¿»»»»¿≈∆∆¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙BiwÓ"64‰B·l‰ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe ." ¿«ƒ»¿≈«»ƒƒ∆«ƒƒ»∆«¿»

˙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
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בלינה  המים יפסלו שלא כדי כן ועשו יותר. ולא הצורך
לז. ביומא שאמרו מה וזהו שרת, כלי שהוא הכיור בתוך

ב. אלא במשנה. המוכני מן מים הרבה ונכנסו שכחו אם
המוכני  שישקיעו תיקנו בלינה, שיפסלו חשש ויש הכיור
שאמרו  מה וזהו בלינה, מימיו יפסלו שלא כדי בבור
המקדש  ביאת מהלכות בפ"ה רבינו הביא וכן כ. בזבחים

כאן]. בכסףֿמשנה וראה יד, נ.88)הלכה סוכה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מקום 1) בנה וששלמה הארון, הנחת מקום רבינו בו יבאר

עמו. נגנז ומה גנזו, ומי הארון, לגניזת

.‡Ô·‡2ÌÈL„w‰ŒL„˜a ‰˙È‰3B·¯ÚÓa4‰ÈÏÚL , ∆∆»¿»¿…∆«√»ƒ¿«¬»∆»∆»
ÁpÓ ÔB¯‡‰ ‰È‰5Ôn‰ ˙ˆˆ ÂÈÙÏe .6Ô¯‰‡ ‰hÓe7. »»»»À»¿»»ƒ¿∆∆«»«≈«¬…

‰ÓÏL ‰aL ˙Ú·e8,·¯ÁÏ BÙBqL Ú„ÈÂ ,˙Èa‰ ˙‡ ¿≈∆»»¿……∆««ƒ¿»«∆≈»≈
˙BiBÓËÓa ‰hÓÏ ÔB¯‡‰ Ba Ê‚Ï ÌB˜Ó Ba ‰a»»»ƒ¿…»»¿«»¿«¿ƒ
BÊ‚e ‰eˆ CÏn‰ e‰iL‡ÈÂ .˙Bl˜Ï˜ÚÂ ˙BwÓÚ¬À«¬«¿«¿…ƒ»«∆∆ƒ»¿»

‰ÓÏL ‰aL ÌB˜na9ÌiÂÏÏ ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL , «»∆»»¿……∆∆¡««…∆«¿ƒƒ
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oex`d did dilry ,eaxrna miycwd ycewa dzid oa`"
."gpen

הדינים  פרטי את כאן הרמב"ם שהביא מאחר להבין, וצריך
של  הפרטים את הביא לא מדוע הכלים, שאר בעשיית

הארון. עשיית
הרמב"ן  במחלוקת תלוי זה שעניין לומר יש ולכאורה
הרמב"ן  שלדעת אחר, במקום שהתבאר כפי והרמב"ם,
עשיית  מנה ולכן עצמה, בפני מצוה היא הכלים עשיית
עשיית  הרמב"ם לדעת אבל עצמה, בפני כמצוה הארון
בנין  ממצות חלק אלא עצמה בפני מצוה אינה הכלים
שני  בית תקופת ובכל שנגנז אחרי והארון והואיל ביהמ"ק,
עשיית  בציווי פרט זה שאין נמצא המקדש, בבית היה לא

הארון. ללא בשלימותו עומד המקדש שהרי המקדש,
הרמב"ם  של שדרכו הכלל ידוע שהרי כן, לומר קשה אבל
מבואר  שהוא מאחר כלל, בגמרא נזכר שאינו פסוק להביא
מכיון  כאן גם וממילא לפועל. נפק"מ כשאין יותר,
כמה  וישנם במקדש, ארון לעשות צריכים שבפועל
להביאם, לו היה הארון, עשיית אודות המדברים פסוקים

במקדש. ארון לעשות צריכים סוף־סוף שהרי
לא  "שהארון הרוגוצ'ובי הגאון שכתב מה על־פי לתרץ ויש
קדושה  תוספת שפעל הגם כלומר, שרת". כלי היה
המקדש, בשביל אינה הארון עשיית מכל־מקום במקדש,
דבר  על הרמב"ם הזכיר לא ולכן שרת, כלי היה לא שהרי

למקדש. קשורה שאינה עשייתו
הוא  הארון של עניינו שהרי לומר, יש העניינים ובפנימיות
גודל  ומצד אבנים"), לוחות שני אלא בארון ("אין תורה
יתכן  לא הרי חד" כולא וקוב"ה ש"אורייתא התורה מעלת
בית  לא גם מסוים, עניין בשביל היא שהתורה לומר

המקדש.
החפץ  שעיקר הרמב"ן דעת עומק שזהו לומר ויש
היינו  הארון, שהוא השכינה מנוחת מקום הוא במקדש
ותכלית  הכוונה וזוהי הארון, בשביל נבנה שהמקדש

עשייתו.
(`"i oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

נקראת 2) היתה ושתיה פ"ב. שם ותוספתא ב. נג, יומא
שהיא  הקרבנות, עבודת שם על יסוד, שתיה: ופירוש (שם).

המשניות יסו  (פירוש מ"ב פ"א באבות שאמרו כמו העולם, ד
מ"ב). פ"ה ש"עשר 3)שם שבקדשים, קודש שהוא בית

וכו' וכו' הארצות מכל מקודשת ישראל ארץ הן, קדושות
וכו' מהם מקודש ירושלים) חומת =) החומה מן לפנים
מדות  הגר"א (ביאורי וכו'" מהם מקודש הקדשים קודש

מ"ד). להלן.4)פ"ה וראה הקדשים. קודש כן 5)של
.(10 186 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ב יומא בתוספתא הוא
מפורש  ה"ב) פ"ו (בבאֿבתרא שב'ירושלמי' (ואףֿעלֿפי
רוח  לכל אמות עשר הבית וחלק באמצע, עמד שהארון
קדושים  (פרשת בתנחומא וכן צט.), בבבאֿבתרא (וראה
היתה  האבן גם כן ואם ההיכל", באמצע "והארון י): אות
מערב. לצד יותר היתה שהאבן רבינו סובר – באמצע?
שם: שאמרו מה ופירש (שם), מהתנחומא שמקורו וכנראה
כלומר  הארון, מן לפנים היינו הארון", לפני שתיה "ואבן
ועי' שם. ב'ירושלמי' הפנים' 'מראה פירש וכן מערב . לצד
יוםֿטוב' וב'תוספות וצבא, ד"ה כה. בבאֿבתרא 'תוספות'

מ"ט). פ"ב צנצנת 6)שם "קח לג) טז, (שמות שנאמר כמו
וכן  ה'". לפני אותו והנח מן, העמר מלא שמה ותן אחת,

(כסףֿמשנה). המשכן' ד'מלאכת בברייתא כמו 7)הוא
העדות  לפני אהרן מטה את "השב כה) יז, (במדבר שנאמר
שם. המשכן' ד'מלאכת בברייתא הוא וכן למשמרת".

שם.8) המשכן' ד'מלאכת נג,9)ברייתא ושם ב. נב, יומא
לבבל, גלה שהארון אומרים יש בזה: מחלוקת ישנה - ב
דבר  רבינו והביא שנגנז, פוסק ורבינו שנגנז. אומרים ויש
הט"ו) פ"ו (להלן רבינו פסק הנה כי להלכה. נוגע שהוא זה
לעתידֿלבוא", וקידשה לשעתה קידשה ראשונה ש"קדושה
כי  ומסתבר כרת. חייב המקדש במקום הזה בזמן וההולך
ארון  שם אין אם אבל וכפורת, ארון שם כשיש אלא אינו זה
לענין  כז: במנחות אמרו זה (וכעין חייב אינו וכפורת
במקומו  נגנז שארון זה דין רבינו הביא כך משום הזאות),

יעב"ץ). הגר"י לכן?10)(הגהות קודם גם היה שם והלא
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שם). יומא, (רש"י לגניזה שם לתתו שאמר אלא –
ב.11) נב, ומלכים 12)יומא כהנים ממנו מושחין שהיו

ה"ז). המקדש כלי מהל' גאון 13)(פ"א האי רבינו (לדעת
וראה  ו', סי' התשובות חלק ברכות, הגאונים' ('אוצר
רב  בשם שהביא מה - ו כח, שמות עזרא בן ר"א בפירוש
האפוד  אבני הם ד) סי' שם (אוצה"ג גאון נסים ורב האי)
(להלן  משנה' ב'כסף כתב וכן החושן), אבני כלומר, =)
הם  ל) שם, (שמות והרמב"ן רש"י ולדעת רבינו. בדעת כאן)
להלן). וראה החושן, כפלי בתוך שנתנו המפורש שם כתב

שחסרו 14) הדברים בין ותומים אורים נמנו - ב כא, ביומא
בהם. לנשאלים השיבו שלא היינו רבינו, ולדעת שני. בבית
פירשו  וכן ה"י. המקדש כלי מהל' בפ"י רבינו כתב וכן
אמרו  זה (וכעין ותומים ואורים ד"ה שם ביומא ה'תוספות'
להם). מסייע היתה ולא שהיתה, המערכה אש על שם

היתה 15) שלא מפני – בהן? שואלין היו לא מה "ומפני
ואין  הקודש ברוח מדבר שאינו כהן וכל הקודש, רוח שם
המקדש, כלי (הל' בו" נשאלין אין - עליו שורה שכינה
רוח  עלֿידי שרק שם, התורה על ברמב"ן (וראה שם).
האותיות  בקריאת הנכון הסדר את יודע הכהן היה הקודש

בגדים 16)המאירות). "וחיסור בהשגותיו הראב"ד כתב
לדעת  כי הבגדים". מחשבון שאינו כלום, אינו שאמר
בין  נותנים שהיו המפורש שם הם ותומים" "אורים הראב"ד
שנאמר  ומה הנ"ל. והרמב"ן רש"י כדעת החושן, כפלי
ואת  האורים את המשפט חושן אל "ונתת שם) (שמות
וראה  ב. ה, יומא רש"י עי' בדיעבד, מעכב אינו התומים",
ו'חזון  האזל' וב'אבן בינייהו. מאי ד"ה ה. שם ארי' ב'גבורת
(כסףֿמשנה), החושן אבני הם רבינו ולדעת כאן. איש'

יב. הערה למעלה וראה

.·ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ÏÈc·Ó Ï˙k ‰È‰ ÔBL‡¯ ˙È·a¿«ƒƒ»»…∆«¿ƒ≈«…∆≈
ÈL ˙Èa‰ eaL ÔÂÈÎÂ .‰n‡ BÈ·Ú ,ÌÈL„w‰ŒL„˜17 …∆«√»ƒ»¿«»¿≈»∆»««ƒ≈ƒ

B‡ L„w‰ ˙cnÓ ‰È‰ Ï˙k‰ È·Ú Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒƒ¿«≈»∆ƒ√ƒ«…∆»»ƒƒ««…∆
ÌÈL„w‰ŒL„˜ eOÚ CÎÈÙÏ ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙cnÓƒƒ«…∆«√»ƒ¿ƒ»»…∆«√»ƒ
ÌÈÚa¯‡ L„w‰ eOÚÂ ,˙BÓÈÓz ‰n‡ ÌÈ¯OÚ BÈ·Ú»¿∆¿ƒ«»¿ƒ¿»«…∆«¿»ƒ
ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ‰¯˙È ‰n‡ eÁÈp‰Â ,˙BÓÈÓz ‰n‡«»¿ƒ¿ƒƒ«»¿≈»≈«…∆≈

ÈL ˙È·a Ï˙k e· ‡ÏÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜18eOÚ ‡l‡ , …∆«√»ƒ¿…»…∆¿«ƒ≈ƒ∆»»
˙BÎB¯t ÈzL19˙Á‡Â ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ „vÓ ˙Á‡ : ¿≈»««ƒ«…∆«√»ƒ¿««

„‚k ,‰n‡ Ô‰ÈÈ·e ,L„w‰ „vÓ‰È‰L Ï˙k‰ È·Ú ƒ««…∆≈≈∆«»¿∆∆√ƒ«…∆∆»»
ÔBL‡¯ Lc˜Óa Ï·‡ .ÔBL‡¯a20‡l‡ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï »ƒ¬»¿ƒ¿»ƒ…»¿»»∆»

ÌÎÏ ˙Î¯t‰ ‰ÏÈc·‰Â" :¯Ó‡pL ,„·Ïa ˙Á‡ ˙Î¯t»…∆««ƒ¿«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»«»…∆»∆
."'B‚Â¿

ב.17) נא, מהבית 18)יומא יותר הרבה גבוה שהיה מפני
(בבא  אמה בעובי לעמוד יכול הכותל היה ולא ראשון,
שנאמר  משום איֿאפשר, הכותל את ולהרחיב ג:). בתרא
השכיל" עלי ה' מיד בכתב "הכל יט) כח, הימיםֿא (דברי
שאפשר  הגובה עד כותל ולבנות המדות. את לשנות שאין
אפשר, אי כן גם בפרוכת, לחצות השאר ואת לעמוד, לו
בפרוכת  כולה או להיות צריכה זו שמחיצה בידינו שמסורת
כמפורש  ראשון, במקדש כמו בבנין כולה או במשכן, כמו

שם). יומא, (רש"י שם פרוכת 19)בבבאֿבתרא עשו ולא
"והבדילה  כג) לו, (שמות שנאמר לפי אמה, שעביה אחת

ומשמעו  הקדשים", קודש ובין הקודש בין לכם הפרוכת
ואם  הקדשים, קודש יהיה ולפנים הפרוכת עובי שמתחילת
אינו  ולפנים עוביה שמתחילת נמצא כלחוץ, האמה קדושת

שם). ('תוספות' הקדשים (שנקרא 20)קודש משכן היינו
מקדש", לי "ועשו ח כה, בשמות כמפורש "מקדש", גם
היה  לא ראשון בבית שאילו ב:). בעירובין שאמרו וכמו

ב. נא, ביומא וראה (כסףֿמשנה). כותל אלא פרוכת

.‚‰ÏB‚ŒÈa eaL ÏÎÈ‰‰21‰‡Ó ÏÚ ‰n‡ ‰‡Ó ‰È‰ «≈»∆»¿≈»»»≈»«»«≈»
d·b ea :BÓe¯ ˙cÓ ‰˙È‰ ÔÎÂ .‰‡Ó Ìe¯ ÏÚ ‰n‡«»«≈»¿≈»¿»ƒ«»…«
ÈÏ˙k Ìe¯Â .BÏ „BÒÈ BÓk Ìe˙Ò ÌeË‡ ˙Bn‡ LL≈«»»¿¿¿»¿≈

¯eik‰ Ìe¯Â .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ˙Èa‰22.‰n‡ ‰¯˜zaL ««ƒ«¿»ƒ«»¿«ƒ∆«ƒ¿»«»
ÛÏc‰ Ba ÒkiL ,Èet ˙Bn‡ ÈzL d·b ÂÈab ÏÚÂ23, ¿««»…«¿≈«»∆ƒ»≈«∆∆

ÈabŒÏÚL ‰¯˜z‰ È·ÚÂ ."‡tÏcŒ˙Èa" ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»»√ƒ«ƒ¿»∆««≈
‰·ÈÊÚÓe .‰n‡ ‡tÏcŒ˙Èa24‰Èea ‰iÏÚÂ .‰n‡ d·b ≈ƒ¿»«»«¬ƒ»…««»«¬ƒ»¿»

d·b db‚·e .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ‰ÈÏ˙k d·b ,ÂÈabŒÏÚ««»…«¿»∆»«¿»ƒ«»¿«»…«
.‰¯˜z ‰n‡Â .‡tÏcŒ˙Èa d·b ÌÈ˙n‡Â .¯eik ‰n‡«»ƒ¿«»«ƒ…«≈ƒ¿»¿«»ƒ¿»
ÏL ÒËÂ .˙Bn‡ LÏL ‰˜Ún‰ d·‚Â .‰·ÈÊÚÓ ‰n‡Â¿«»«¬ƒ»¿…«««¬∆»«¿«∆
,·È·Ò ‰˜Ún‰ ÈabŒÏÚ ,‰n‡ B‰·b ÛÈÒ BÓk ÏÊ¯a«¿∆¿«ƒ»¿«»««≈««¬∆»ƒ
‰Ïk" ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÂÈÏÚ eÁeÈ ‡lL È„k¿≈∆…»»»»¿«ƒ¿»»∆

"·¯BÚ25.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ È¯‰ . ≈¬≈«…≈»«»

פ"ד 21) (מדות השני הבית את ובנו בבל מגלות שעלו אלו
שם).22)מ"ו). לרבינו, המשנה (פירוש וציור פיתוח הוא

עוביה  היתה תקרה של התחתונה "הקורה כתב: שם והרע"ב
- נאים ציורים ומצויירת בזהב טוחה שהיתה ולפי אמה,

כיור". המשנה 23)נקראת בפירוש רבינו כתב הגשם.
קירויים, שני לבית לעשות בבנינים אצלם נהוג "היה שם:
הרחקה, מעט שניהם בין ונותנים מהקירוי, למעלה קירוי
כדי  הדלף, שם על הדילפא" "בית החלל אותו וקוראים
החלל". באותו המים יעמדו העליון, הקירוי יטיף שאם

התקרה.24) שעל והסיד העורב,25)הטיט את שמכלה
הגג. את יטנף ולא שם ינוח שלא

.„:ÔBaLÁ e‰ÊÂ .‰n‡ ‰‡Ó Á¯ÊnÏ ·¯Ún‰ ÔÓƒ««¬»«ƒ¿»≈»«»¿∆∆¿»
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Ï˙k‰ ÔÈ·e È·¯Ún‰ Ï˙k‰ ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó¿¿ƒ≈«…∆««¬»ƒ≈«…∆
ÈLÈÏLe ÈL Ï˙k ÔÈ·e ;˙Bn‡ LÓÁ - epnÓ ÌÈÙlL∆ƒ¿ƒƒ∆»≈«≈…∆≈ƒ¿ƒƒ
.˙Bn‡ LL - ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL Ï˙k ÔÈ·e ;˙Bn‡ LL -≈«≈…∆¿ƒƒ¿ƒƒ≈«
Èet‰ ÌB˜n‰ ÌÚ Ï˙k‰ È·Ú ÏL Ô‰ ˙Bcn‰ el‡Â¿≈«ƒ≈∆√ƒ«…∆ƒ«»«»
ÌÈ¯OÚ - ÌÈL„w‰ŒL„˜ C¯‡Â .ÌÈÏ˙k ÈL ÔÈaL∆≈¿≈¿»ƒ¿…∆…∆«√»ƒ∆¿ƒ
ÔÈ·e BÈa ˙BÏÈc·n‰ ˙BÎB¯t‰ ÈzL ÔÈ·e .‰n‡«»≈¿≈«»««¿ƒ≈≈
È·ÚÂ .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ - L„w‰ C¯‡Â .‰n‡ - L„w‰«…∆«»¿…∆«…∆«¿»ƒ«»»√ƒ
- ÌÏe‡‰Â .˙Bn‡ LL - ¯ÚM‰ BaL ,ÈÁ¯Ên‰ Ï˙k‰«…∆«ƒ¿»ƒ∆«««≈«¿»»

˙k È·ÚÂ .‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡LÓÁ - ÌÏe‡‰ Ï ««∆¿≈«»»√ƒ…∆»»»≈
˙Bn‡26.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ ‡ˆÓ . «ƒ¿»«…≈»«»

מ"ז 26) שם במדות זה וכל הנכונה, הנוסחא היא כן
(כסףֿמשנה).

.‰ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÓ27Ï˙k È·Ú :‰n‡ ‰‡Ó28 ƒ«»«»≈»«»√ƒ…∆
L„w‰ Ï˙k „Ú ÌÏe‡ Ï˙kÓe .˙Bn‡ LÓÁ - ÌÏe‡‰»»»≈«ƒ…∆»«…∆«…∆
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ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙Î ‰ML L„w‰ ÈÏ˙ÎÂ .˙Bn‡ ¯OÚ -∆∆«¿»¿≈«…∆ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBˆÈÁ Ï˙k ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁ Ô‰ÈÈ·e ,‰fÓƒ∆≈≈∆¬ƒ»¿¿ƒ≈…∆ƒ
LÏL - ÈLÈÏLe ÈL ÔÈ·e ;˙Bn‡ LÓÁ - ÈM‰ ÔÈ·e≈«≈ƒ»≈«≈≈ƒ¿ƒƒ»
ÈÚÈ·¯ ÔÈ·e ;ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL ÔÈa LÓÁÂ ;˙Bn‡«¿»≈≈¿ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
.LL - ÈÓÈt‰ Ï˙ÎÂ ÈLÈÓÁ ÔÈ·e ;LL - ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ≈≈¬ƒƒ¿…∆«¿ƒƒ≈
‰n‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰Ê „vÓ ‰n‡ ÌÈÚa¯‡ Ïk‰ ‡ˆÓƒ¿»«…«¿»ƒ«»ƒ«∆¿«¿»ƒ«»
È¯‰ .ÌÈ¯OÚ - ÌÈÙaÓ ˙Èa‰ ·Á¯Â .Bc‚kL „vÓƒ«∆¿∆¿¿…«««ƒƒƒ¿ƒ∆¿ƒ¬≈

.‰n‡ ‰‡Ó≈»«»

שם.27) ראב"ד.28)מדות, עי'

.ÂeÈ‰ ÔÈLtLt ÈLe ,ÔË˜‰ ¯ÚL ‡e‰Â LtLt‰«ƒ¿»¿«««»»¿≈ƒ¿»ƒ»
ÚˆÓ‡aL ÏB„b‰ ¯ÚM‰ ÈcvÓ ÏÎÈ‰Ï29ÔBÙva „Á‡ : «≈»ƒƒ≈««««»∆»∆¿«∆»«»

,ÌÏBÚÓ Ì„‡ Ba ÒÎ ‡Ï ÌB¯caL .ÌB¯ca „Á‡Â¿∆»«»∆«»…ƒ¿«»»≈»
‰f‰ ¯ÚM‰" :Ï‡˜ÊÁÈ È„ÈŒÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ¿»»¿…»«¿≈¿∆¿≈««««∆

"Á˙tÈ ‡Ï ,‰È‰È ¯e‚Ò30.ÔÈÒÎ Ba ÔBÙvaLÂ ; »ƒ¿∆…ƒ»≈«¿∆«»ƒ¿»ƒ
Áe˙t ÌB˜ÓÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa Cl‰Óe¿«≈≈¿≈«¿»ƒ«∆«ƒ«¿»»«
„Ú Cl‰Óe ,ÏÎÈ‰‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,BÏ‡ÓOÓ L„wÏ«…∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿«≈»¿«≈«

.BÁ˙BÙe ÏB„b‰ ¯ÚL«««»¿

ההיכל,29) קדושת גודל מחמת כן ונקרא מ"ב. פ"ד מדות
על  ז) א, (דברים הגדול" "הנהר פרת לנהר קראו וכן
בשם  שם יוםֿטוב' ('תוספות מז: שבועות ראה חשיבותו,

ישראל 30)ראבי"ה). אלקי ה' כי בו, יבא לא "ואיש וגו':
סגור". והיה בו, בא

.ÊB‰·‚Â ˙Bn‡ ¯OÚ BaÁ¯ ‰È‰ ÏB„b‰ ¯ÚM‰««««»»»»¿∆∆«¿»¿
ÌÈÙa ÌÈzL :BÏ eÈ‰ ˙B˙Ïc Úa¯‡Â .‰n‡ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ«»¿«¿«¿»»¿«ƒƒ¿ƒ
Á˙t‰ CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BBˆÈÁ‰ .ıeÁa ÌÈzLe¿«ƒ««ƒƒ¿»¿«∆«
CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BiÓÈt‰Â ,Ï˙k ÏL BÈ·Ú ˙BqÎÏ¿«»¿∆…∆¿«¿ƒƒƒ¿»¿

.˙B˙Ïc‰ È¯BÁ‡ ˙BqÎÏ ˙Èa‰««ƒ¿«¬≈«¿»

.ÁÌÏe‡ ÏL BÁ˙t31·Á¯Â ‰n‡ ÌÈÚa¯‡ dB·‚ ‰È‰ ƒ¿∆»»»»««¿»ƒ«»¿…«
ÌÈ¯ÚL BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚ32LÓÁÂ .33˙Bi¯zÏÓ34 ∆¿ƒ¿…»»¿»ƒ¿»≈«¿¿ƒ

‡ÏÈÓ ÏL35‰BzÁz‰ ,‰ÏÚÓÏÓ BÁ˙t ÈabŒÏÚ eÈ‰ ∆≈»»««≈ƒ¿ƒ¿«¿»««¿»
˙Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ Á˙t‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆««∆««»ƒ∆¿«»ƒ∆¿»««
‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ‰pnÓ ‰hÓlL ÏÚ ˙Ù„BÚ ÔzLÓÁÓ≈¬ƒ¿»∆∆«∆¿«»ƒ∆»«»ƒ∆¿«»

‰n‡ ÌÈLÏL ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ .‰fÓ36Ca„Â .37ÏL ƒ∆ƒ¿≈»∆¿»¿ƒ«»¿ƒ¿»∆
.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÔÈa ‰È‰ ÌÈ·‡¬»ƒ»»≈»««¿∆»

מ"ז.31) פ"ג וה'תוספות'32)מדות מ"ג. פ"ב שם
במלואו, פרוץ שהיה כתבו אכסדרא) ד"ה מג. זרה (בעבודה
מקומות  בהרבה האולם פתח לו קוראים ומכלֿמקום
לרוח  במילואו פרוץ שהיה המשכן פתח כמו בתלמוד,

בתורה. "פתח" ונקרא מ"ז.33)מזרחית, פ"ג שם
צורות 34) חופרין שבה המפותחת, הקורה היא "מלתרא

(פירוש  מלתריות" המשנה בלשון והקיבוץ ודימיונות,
שם). היה 35)המשנה שבהן הקורות למין שם "הוא

שם). המשנה, (פירוש ההוא" לבנין שם או – הפיתוח
לרחבו 36) הפתח משקוף על מושכבת התחתונה הקורה כי

אמה  הפתח על עודפת והקורה אמה, כ' רחב שהוא פתח של

וקורה  אמה, ושתים עשרים ארכה נמצא מזה, ואמה מזה
ואמה  מזה אמה הראשונה על עודפת ממנה שלמעלה שנייה
והרביעית  כ"ו, והשלישית וארבע, עשרים ארכה נמצא מזה,

אמה. שלשים והחמישית ושמונה, שורה.37)עשרים

.ËÏÎÈ‰‰38ÂÈÙlÓ ·Á¯ BÈa ‰È‰39ÂÈ¯BÁ‡Ó ¯ˆÂ «≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿»»¿«≈¬»
È¯‡ BÓk40ÌÈÚÈˆÈÂ .41·È·qÓ Blk ˙ÈaÏ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ¿¬ƒƒƒƒ»«ƒƒ««ƒÀƒ»ƒ

„·¯Â .LÓÁ ‰BzÁz‰ ÚÈˆÈÂ .‰aÒn‰ Ï˙ÎÏ ıeÁ42 ¿…∆«¿ƒ»¿»ƒ«««¿»»≈¿…∆
LL dab ÏÚ43dab ÏÚ „·¯Â .LL ˙ÈÚˆÓ‡ ÚÈˆÈÂ . ««»≈¿»ƒ«∆¿»ƒ≈¿…∆««»

‰zÁz‰ ÚÈˆi‰" :¯Ó‡pL .Ú·L ‰BÈÏÚ‰Â .Ú·L∆«¿»∆¿»∆«∆∆¡««»ƒ«««¿…»
˙ÈaÏ ÌÈÙÈwÓ ÌÈÚÈˆÈ LÏM‰ eÈ‰ ÔÎÂ ."'B‚Â¿¿≈»«»¿ƒƒ«ƒƒ««ƒ
‰hÓlÓ ÌÏe‡‰ ÈÏ˙ÎÏ ·È·Ò ÔÎÂ .ÂÈ˙BÁe¯ ‰LÏMÓƒ¿»»¿≈»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿«»
LÏL „·¯Â ,˜ÏÁ ˙Á‡ ‰n‡ :eÈ‰ Ck ‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»»»«»««»»¿…∆»
.‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL „·¯Â ,˜ÏÁ ‰n‡Â .˙Bn‡«¿«»»»¿…∆»««¿«¿»

ÔÈ„·¯‰ e‡ˆÓÂ44„·¯ Ïk ·Á¯ .ÌÈÏ˙kÏ ÔÈÙwÓ ¿ƒ¿¿»¿»ƒÀ»ƒ«¿»ƒ…«»…∆
.‰n‡ „·¯Â „·¯ Ïk ÔÈ·e ,‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL»««¿«¿»≈»…∆»…∆«»

.˙Bn‡ Úa¯‡ BaÁ¯ ‰È‰ ÔBÈÏÚ‰ „·¯Â¿…∆»∆¿»»»¿«¿««

וגם 38) "היכל", הנקרא לכל והכוונה מ"ז. סוף פ"ד מדות
יותר  רחב היה והאולם ה"ה). פ"א למעלה (ראה בכלל אולם
אמה  עשרים וחמש הדרום, מן אמה עשרה חמש במזרח:

שם). (מדות, הצפון כנ"ל.39)מן המזרח, מן
לצד 40) וכשימשך מערב, לצד מעט הבנין מטין "שהיו

וצר  מלפניו רחב שהוא הארי כדמות מתרחב המזרח
שם). המשנה, (פירוש גזוזטראות.41)מאחוריו"

הרצפה 43)אצטבא.42) שהוא התחתונה שעל התקרה
רחבה. באמה שש התיכונה אצטבאות.44)של

.ÈÌ‰ ÌÈÏ˙k‰ ÔÈaL ÌÈÈet‰ ˙BÓB˜n‰ el‡ Ïk»≈«¿«¿ƒ∆≈«¿»ƒ≈
ÌÈ‡z ÌÈ‡¯˜p‰45:Lc˜nÏ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈ‡z‰ e‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿¿«»ƒ««ƒƒ«ƒ¿»

ÔÓ ‰LÏLe ,ÌB¯c‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ,ÔBÙv‰ ÔÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«»¿»ƒ
.‡ËBÈc ÈabŒÏÚ ‡ËBÈc ,eÈ‰ ˙BËBÈc LÏLÂ .·¯Ún‰««¬»¿»¿»¿»««≈¿»
ÈabŒÏÚ ‰MÓÁ :ÌB¯ca ÌÈ‡z ¯OÚŒ‰MÓÁ e‡ˆÓƒ¿¿¬ƒ»»»»ƒ«»¬ƒ»««≈
.¯OÚŒ‰MÓÁ ÔBÙva ÔÎÂ .Ô‰Èab ÏÚ ‰MÓÁÂ ,‰MÓÁ¬ƒ»«¬ƒ»««≈∆¿≈«»¬ƒ»»»
,‰LÏL ÈabŒÏÚ ‰LÏL :·¯Úna eÈ‰ ÌÈ‡z ‰BÓLe¿»»ƒ»««¬»¿»««≈¿»

ÌÈ‡z Á"Ï Ïk‰ .˙Á‡ ‡ËBÈ„a Ô‰Èab ÏÚ ÌÈLe46. ¿«ƒ««≈∆ƒ¿»∆»«…»ƒ

מ"ג.46)לשכות.45) פ"ד שם

.‡ÈÌÈÁ˙t ‰LÏL47ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ eÈ‰ ¿»¿»ƒ»¿»∆»¿∆»ƒ
ÔÓ ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈ‡z‰«»ƒ∆»«»ƒ«»ƒ¿∆»«»ƒ
Œ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜·e .ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,Ï‡ÓO‰«¿…¿∆»«»∆««»¿∆∆ƒ¿»ƒ
‰MÓÁ eÈ‰ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‡ËBÈcaL ‡za ˙ÈBÙ¿̂ƒ«»∆«¿»»∆¿»ƒ»¬ƒ»
,ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓiÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙t¿»ƒ∆»«»ƒ»ƒ¿∆»«»∆««»

LtLt‰ Ba LiL ‡zÏ „Á‡Â ,‰aÒnÏ „Á‡Â48„Á‡Â , ¿∆»«¿ƒ»¿∆»«»∆≈«ƒ¿»¿∆»
.ÏÎÈ‰Ï«≈»

שם.47) ה"ו.48)מדות, למעלה ראה

.·È‰aÒÓe49˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ¿ƒ»»¿»»ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙Bb‚Ï ÔÈÏBÚ eÈ‰ daL ,˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ Ô¯˜Ï¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿«
˙‡ CÏ‰ .·¯ÚÓÏ ÂÈÙe ‰aÒna ‰ÏBÚ ‰È‰ .ÌÈ‡z‰«»ƒ»»∆«¿ƒ»»»¿«¬»»«∆
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ÚÈb‰ .·¯ÚÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÔBÙv‰ Èt Ïk»¿≈«»«∆«ƒ«¿«¬»ƒƒ«
‰ .ÌB¯„Ï ÂÈt CÙ‰ ,·¯ÚÓÏ·¯Ún‰ Èt Ïk ˙‡ CÏ ¿«¬»»«»»¿»»«∆»¿≈««¬»

ÂÈt CÙ‰ ,ÌB¯„Ï ÚÈb‰ .ÌB¯„Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú«∆«ƒ«¿»ƒƒ«¿»»«»»
dÁ˙ÙÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÌB¯„Ï Cl‰Ó ‰È‰Â ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»¿»»¿«≈¿»«∆«ƒ«¿ƒ¿»
.ÌB¯„Ï Áe˙t ‰È‰ ‰iÏÚ ÏL dÁ˙tL ,‰iÏÚ ÏL∆¬ƒ»∆ƒ¿»∆¬ƒ»»»»«¿»

סביב,49) מעלות כמו עשוי חלול, עמוד כמין עשוי בנין
מ"ה. שם מדות היקף, דרך עולה בו והעולה

.‚ÈdÁ˙Ù·e50ÏL ˙BÒBÏk ÈzL eÈ‰ ‰iÏÚ ÏL ¿ƒ¿»∆¬ƒ»»¿≈¿¿∆
Ê¯‡51ÈL‡¯Â .‰iÏÚ ÏL db‚Ï ÔÈÏBÚ Ô‰aL , ∆∆∆»∆ƒ¿«»∆¬ƒ»¿»≈

ÔÈÒtÒt52‰iÏÚa ÔÈÏÈc·Ó eÈ‰53‚‚Ï L„w‰ ‚b ÔÈa ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬ƒ»≈««…∆¿«
ÌÈL„w‰ŒL„˜54ÔÈÏeÏÂ .55˙È·Ï ‰iÏÚa ÔÈÁe˙t eÈ‰ …∆«√»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈

ÔÈn‡‰ ˙‡ ÔÈÏLÏLÓ Ô‰aL ,ÌÈL„w‰ŒL„˜56 …∆«√»ƒ∆»∆¿«¿¿ƒ∆»À»ƒ
˙B·˙a57Ì‰ÈÈÚ eeÊÈ ‡lL È„k ,58ŒL„˜ ˙ÈaÓ ¿≈¿≈∆…»≈≈∆ƒ≈…∆

‰Ma ˙Á‡ ÌÚÙe .ÌÈL„w‰59ÔÈaÏÓ ÁÒÙÏ ÁÒtÓ60 «√»ƒ«««««»»ƒ∆«¿∆«¿«¿ƒ
.ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»

שם.50) מדריגות.51)שם, בהן שהיו 52)שהיו קורות,
מדות  (תויו"ט פספסין נקראו כך ומשום היד, פסת כרוחב

ה"י. פ"ה להלן וראה מ"ו). ההיכל.53)פ"ב עליית
קודש 54) לבין ההיכל בין פרוכות שתי שהיו אףֿעלֿפי

גם  עשו – הט"ז) המקדש כלי מהל' (פ"ז הקדשים
יותר  הקדשים קודש עליית קדושת חומר מפני הפספסין,
נכנס  כהןֿגדול הקדשים שבקודש עצמו, הקדשים מקודש
נכנסים  אין הקדשים קודש ובעליית בשנה, אחת פעם לו
הכ"ג  פ"ז להלן כמבואר שנים, לשבע אחת פעם אלא שם

שם). ישראל' (פירוש 55)('תפארת קטן" פתח הוא "לול
שם). קודש 56)המשנה, כותלי לתקן צריכים כשהיו

שם)57)הקדשים. בתוי"ט (הובא הראבי"ה כתב
לתקן  להם שהיה במקום אחד, לרוח פרוצות היו שהתיבות
אין  החומה ואצל סתומות. היו צדדין ובשלש החומה, אצל

ושמאל. ימין להסתכל הנאה,58)דרך לשון יזונו,
ונהנה. המלאכה נוי ממראית עצמו שמשביע כמזונות
איסור  – מעילה" בהם אין וריח מראה ש"קול ואףֿעלֿפי

כו.). (פסחים מ"ד.59)יש פ"ג בסיד.60)מדות

ה'תשפ"א  כסלו י"ט ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הבנינים,1) אורך וכמה הבית, בנין צורת רבינו בו יבאר

היו. לשכות וכמה

.‡‰i¯Bn‰ ¯‰ ‡e‰Â ,˙Èa‰ ¯‰2˙B‡ÓŒLÓÁ ‰È‰ , «««ƒ¿««ƒ»»»¬≈≈
‰n‡ ˙B‡ÓŒLÓÁ ÏÚ ‰n‡3.‰ÓBÁ ÛwÓ ‰È‰Â , «»«¬≈≈«»¿»»À»»

Ï‰‡ ÈtÓ ,ÂÈzÁzÓ ˙BÈea eÈ‰ ÔÈtÎ ÈabŒÏÚ ÔÈtÎÂ¿ƒƒ««≈ƒƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿≈…∆
‰‡Óh‰4‰¯˜Ó ‰È‰ BlÎÂ .5ÂËqÓ ÌÈÙÏ ÂËÒ6. «À¿»¿À»»¿…∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

המוריה" הר והוא הבית "הר ה', פרק מתחילת ההוראה
של  הפרטי המקדש לבית בנוגע להיות צריכה שדוגמתו
את  אצלו תופסים הקדושה שענייני מישראל, אחד כל

בדרכי  ההליכה גם בנוסף, בחייו. והחשוב הגבוה המקום
מתבייש  שאינו רק שלא הר, בצורת להיות צריכה התורה
באופן  יעקב" "גאון מתוך היא שהנהגתו אלא ביהדותו ח"ו

ורוממות. הגבהה של
אלא  היה לא כולו ש"המקדש ו', פרק מתחילת ההוראה
הפרטי  בביהמ"ק יהודי של עבודתו גם כך ההר", במעלה
עולה  אלא במקומו עומד שאינו באופן להיות צריכה

עילוי. אחר בעילוי לדרגה מדרגה במעלות
כו'", המקדש מן לירא "מצות־עשה ז', מפרק וההוראה
אף  של בערכה להפחית לא הכוונה יהודי של ובעבודתו
הקפדה  תוך ושליחותו תפקידו את ולמלא ומצוה, פעולה

הפרטים. ופרטי הפרטים כל על מוחלטת
(ai oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.2) ג, הימיםֿב בדברי משנה 3)כמפורש ב פרק מדות
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך יח) כז, (שמות שנאמר א.
למדו  "בחמישים" המלה ומייתור בחמישים", חמישים
שהן  חמישים, על מאה פעמים חמישים לעשות שצריך
חמש  על מאות חמש והיינו אמה, אלף וחמישים מאתיים

אמה. ועשו 4)מאות מתחתיו קבר יש שמא חששו כלומר,
והנה  למעלה. תעלה לא שהטומאה להפסיק בכדי זה חלל
ג  פרק (פרה במשנה מפורש למטה חלול שהיה הדבר עצם
קבר  מפני חלול תחתם והעזרות הבית "הר ג) משנה
מפורש  אינו כיפין", גבי על "כיפין שכתב מה אבל התהום".
כבש  גבי ו) משנה (שם ששנינו ממה רבינו ולמדו שם.
גבי  על כיפין היו ששם המשחה, להר הבית מהר שעשו

הוא,5)כיפין. דווקא לאו מקורה, היה שכולו שכתב ומה
ה  פרק באבות כמפורש גלוי, היה החיצוני המזבח שהרי

ה. מקפת,6)משנה סביב סביב "אצטבא יג: פסחים
אחר". עוד היקף אותו ובתוך

.·„Á‡Â ,·¯Ún‰ ÔÓ „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈ¯ÚL ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ««¬»¿∆»
·Á¯ .ÌB¯c‰ ÔÓ ÌÈLe ,ÔBÙv‰ ÔÓ „Á‡Â ,Á¯Ên‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆»ƒ«»¿«ƒƒ«»…«
Ì‰Ï LÈÂ .ÌÈ¯OÚ B‰·‚Â ,˙Bn‡ ¯OÚ ¯ÚL Ïk»««∆∆«¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆

.˙B˙Ïc¿»

.‚epnÓ ÌÈÙÏ7‚¯BÒ8‰¯OÚ B‰·b ,·È·Ò ÛÈwÓ ƒ¿ƒƒ∆≈«ƒ»ƒ»¿¬»»
ÌÈÁÙË9ÏÈÁ‰ ‚¯Bq‰ ÔÓ ÌÈÙÏÂ .10¯OÚ [B‰·b] , ¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ«≈«≈»¿∆∆
˙Bn‡11ÏÁ Ï·‡iÂ" :˙BÈ˜a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . «¿»»≈«ƒ««¬∆≈

.‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁ BÊ - "‰ÓBÁÂ¿»«»¬»»

הבית.7) כמיטה 8)מהר נקבים נקבים עשוייה מחיצה
בחבלים. הרא"ש 9)מסורגת בשם משנה הכסף כתב

טפחים  עשרה גבוה היה ולזה בשבת לטלטל נעשה שהסורג
פתח", ולבסוף "הוקף הבית הר שהיקף מחיצה, כל כדין
אמה  (=מאה סאתיים מבית יותר שהוא בקרפף מועיל ואינו
וכאן  כד.) (עירובין בטלטול להתירו אמה), חמישים על
כך  ואחר הבית הר חומת את מתחילה בנו הבית הר בחומת
שאין  ואף הסורג. את כך אחר בנו ולכן בפנים, פתחו בנו
ארבע  מוקף שהוא מה כל התורה מן שהרי מדרבנן, אלא זה
- שבות על גזרו לא ובמקדש היחיד, רשות הוא מחיצות
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כן. אמרו השבותים כל על חומה 10)לא הוא "חיל
הבית". הר לחומת מבית העזרה כל במשנה 11)שסובבת

פנוי  "מקום שם: הרע"ב ופירש אמות" עשר "החיל שם:
גובה. שום היה לא זה ולפי חיל" נקרא והוא אמות עשר
זה  ולפי חומה הוא שחיל המשנה בפירוש כתב רבינו אבל

"גובהו". כאן הנוסחא היא יפה

.„‰¯ÊÚ‰ ÏÈÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ12‰¯ÊÚ‰ ÏÎÂ .13‰˙È‰ ƒ¿ƒƒ«≈»¬»»¿»»¬»»»¿»
:dÏ eÈ‰ ÌÈ¯ÚL ‰Ú·LÂ .‰"Ï˜ ·Á¯ ÏÚ Ê"Ù˜ C¯‡…∆«…«¿ƒ¿»¿»ƒ»»
ÔÓ ‰LÏLe .·¯ÚÓÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ«»«¿ƒ¿«¬»¿»ƒ
„‚k ÔeÎÓ ,Á¯ÊÓa „Á‡Â .·¯ÚÓÏ ÔÈÎeÓÒ ÌB¯c‰«»¿ƒ¿«¬»¿∆»¿ƒ¿»¿À»¿∆∆

ÚˆÓ‡a ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa14. ≈…∆«√»ƒ»∆¿«

לפני 12) שהייתה נשים, עזרת על [ודילג ישראל. עזרת היא
מקיפה  הייתה ישראל עזרת שחומת מפני ישראל, עזרת
במערב]. אלא הייתה לא נשים עזרת ואילו מסביב,

עשרה 13) עשתי עד ולמעלה ישראל עזרת מתחילת "הוא
כרת  זדונו על שחייבין הוא זה ומקום - ההיכל אחורי אמה
מוחלט". מקדש הנקרא והוא חטאת שגגתו ועל

בית 14) כנגד מכוון שהוא המזרח "שער במשנה: נד. ברכות
הקדשים". קדשי

.‰B‰·‚Â ˙Bn‡ ¯OÚ BaÁ¯ ‰È‰ Ô‰Ó ¯ÚL Ïk»««≈∆»»»¿∆∆«¿»¿
˙BtÁÓ ˙B˙Ïc BÏ eÈ‰Â .‰n‡ ÌÈ¯OÚ15ıeÁ ,·‰Ê ∆¿ƒ«»¿»¿»¿À»»

·‰ÊÏ ‰ÓBc ˙LÁ ‰tˆÓ ‰È‰L ,ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ16. ƒ««ƒ¿»ƒ∆»»¿À∆¿∆»¿»»
ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ¯ÚLÂ17¯ÚL ‡e‰Â , ¿««∆«ƒ¿»««»∆¿¿««

¯B˜È18. ƒ»

זהב.16)מצופות.15) לצפותו הוצרכו לא לפיכך
שהוא 17) לפי העליון שער נקרא "ולמה במשנה. נא: סוכה

נשים". מעזרת ונקרא 18)למעלה ד. משנה א פרק מדות
ונעשו  ניקנור, ושמו הדלתות שהעמיד חסיד איש שם על כן
שנקרא  שכתבו ויש לח. ביומא כמסופר בדלתותיו נסים לו
ובא  ביוון, צבא שר שהיה ניקנור ששמו גוי שם על כן
ותלו  וזרועו ראשו את וכרתו והרגוהו, בישראל להילחם

המקדש. בית משערי שער על אותם

.Â‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰ ÚˆÓ‡a ˙eÎÓ ‰˙È‰ ‡Ï ‰¯ÊÚ‰»¬»»…»¿»¿À∆∆¿∆¿««««ƒ∆»
˙BÁe¯‰ ÏkÓ ¯˙È ˙Èa‰ ¯‰ ÌB¯cÓ ‰˜BÁ¯19, ¿»ƒ¿«««ƒ»≈ƒ»»

ÔBÙv‰ ÔÈ·e dÈ·e .˙BÁe¯‰ ÏkÓ ¯˙È ·¯ÚÓÏ ‰·B¯˜e¿»¿«¬»»≈ƒ»»≈»≈«»
Á¯Ên‰ ÔÈ·e dÈ·e ,·¯Ún‰ ÔÈ·e dÈaM ‰nÓ ¯˙È»≈ƒ«∆≈»≈««¬»≈»≈«ƒ¿»

.ÔBÙv‰ ÔÈ·e dÈaM ‰nÓ ¯˙È»≈ƒ«∆≈»≈«»

ושלושים 19) מאה הוא לדרום, מצפון העזרה, רוחב כל כי
אלו  רוחות משתי הבית מהר שהנותר נמצא אמה, וחמש
היה  הבית הר כל כי אמה, וחמש ושישים מאות שלוש הוא
מהר  שהנותר נמצא אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש
עשרה  ושלוש מאות שלוש הוא אלו רוחות בשתי הבית
מכל  יתר הבית הר מדרום "רחוקה היא כן אם אמה,
מאתיים  הוא הבית הר מדרום המרחק כי הרוחות",
כי  הרוחות", מכל יתר למערב "וקרובה אמה, וחמישים
יתר  הצפון ובין "ובינה אמה מאה הוא למערב בינה המרחק
וחמש  מאה הוא לצפון בינה כי המערב" ובין שבינה ממה

ובין  שבינה ממה יתר המזרח ובין "ובינה אמה עשרה
אמה. עשרה ושלוש מאתיים הוא למזרח בינה כי הצפון"

.Ê‡È‰Â .ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ ‰˙È‰ Á¯ÊÓa ‰¯ÊÚ‰ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈»¬»»¿ƒ¿»»¿»∆¿««»ƒ¿ƒ
C¯‡ ‰˙È‰20·Á¯ ÏÚ ‰"ÏÂ ‰n‡ ‰‡Ó21.‰"Ï˜ »¿»…∆≈»«»¿«…«

‰È˙BÚBˆ˜Ó Úa¯‡a eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â22ÏL ¿«¿«¿»»¿«¿«ƒ¿∆»∆
‰n‡ ÌÈÚa¯‡23˙B¯˜Ó eÈ‰ ‡ÏÂ ,24ÔÈ„È˙Ú ÔÎÂ , «¿»ƒ«»¿…»¿…¿≈¬ƒƒ

˙BÈ‰Ï25. ƒ¿

למערב.20) לעזרת 21)ממזרח ביחס וזהו לדרום. מצפון
למערב  ממזרח ארוכה וצרה: ארוכה שהייתה ישראל,
הייתה  עצמה נשים עזרת אבל לדרום, מצפון ורחבה

מבפנים.22)מרובעת. פינותיה כלומר,23)בארבע
ארבעים. על השלישי 25)בתקרה.24)ארבעים בבניין

בימינו. במהרה שייבנה

.Á˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c ?˙BLnLÓ Ì‰ ‰Óe«≈¿«¿¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙‡ ÔÈÁl‚Óe Ì‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó ÌML ,ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿≈∆¿«¿ƒ∆
,ÌÈˆÚ‰ - ¯Èc ˙kLÏ - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ;Ì¯ÚO¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»≈ƒ

ÔÈÓeÓŒÈÏÚa ÌÈ‰k ÌML26ÌÈˆÚa ÌÈÚl˙Ó27ÏkL , ∆»…¬ƒ«¬≈ƒ¿«¿ƒ»≈ƒ∆»
ÏeÒt ˙ÚÏBz Ba ‡ˆÓpL ıÚ28- ˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; ≈∆ƒ¿»««»¿ƒ«¬»ƒ

ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏ29eÈ‰ da - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ; ƒ¿««¿…»ƒ«¬»ƒ¿ƒ»»
˙Èa ˙kLÏ" ‰‡¯˜ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,ÔÓLÂ ÔÈÈ ÔÈ˙B¿ƒ«ƒ»∆∆¿ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿«≈

"‡iÓL30. «¿«»

לעבודה.26) ראויים שנמצא 27)שאינם העצים "מסירים
מסקלין  ג), משנה ב פרק (שביעית שאמר כמו תולעת, בהם

בדרך". שהושלכו האבנים הרמת למערכה 28)על
יהיו  תמימים שנאמר ונבחר תמים קרבן כל להיות "שמצוה
יהיה  ולא נבחרים אלא יהיו לא המערכה עצי "וכן לכם"
למזבח, פסול לח כשהוא שהתליע עץ וכל תולעת בהם

שהתליע". המקום את גורר יבש שטבל 29)התליע שאחר
נשים, לעזרת להיכנס הוא רשאי שמשו, והעריב בשביעי
קרבנותיו  שיביא עד ישראל, לעזרת להיכנס הוא אסור אבל
ישראל  לעזרת בהונותיו להכניס וכשצריך שלו שמיני ביום
וממתין  זו בלשכה הוא טובל שמיני, ביום ושמן דם למתן

בהונותיו. שיכניס עד יין 30)שם שגם ואף שם. מדות
אינם  שהנסכים מפני היין, שם על נקראת לא שם, היה
את  מעכב שהוא השמן שם על אלא הזבח, את מעכבים

הקרבן.

.ËeÈ‰iL È„k ,‡¯ËÊeÊb ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ∆¿««»ƒ»¿»À∆∆¿¿¿»¿≈∆ƒ¿
ÔÏÚÓÏÓ ˙B‡B¯ ÌÈLp‰31È„k ,ÔhÓlÓ ÌÈL‡‰Â «»ƒƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈

ÔÈ·a¯ÚÓ eÈ‰È ‡lL32‰¯ÊÚ‰ „ˆa ‰È‰ ÏB„b ˙È·e . ∆…ƒ¿¿À¿»ƒ«ƒ»»»¿«»¬»»
Èea ‰È‰Â ,ÏÈÁ‰Â ‰¯ÊÚ‰ ÔÈa ,ıeÁaÓ dBÙˆaƒ¿»ƒ«≈»¬»»¿«≈¿»»»

‰tk33ÔÈ„·¯ ÛwÓe34‡¯˜ ‰È‰ ‡e‰Â ,Ô·‡ ÏL ƒ»À»¿»ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿»
"„˜Bn‰Œ˙Èa"35Áe˙t „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈÁ˙Ù ÈLe . ≈«≈¿≈¿»ƒ»∆»»«

.ÏÈÁÏ Áe˙t „Á‡Â ,‰¯ÊÚÏ»¬»»¿∆»»««≈

הגזוזטרא.31) על בית 32)כשיושבות שמחת בשעת
הסוכות. בחג נשים בעזרת שעשו עגול.33)השואבה גג

א)35)איצטבאות.34) פרק סוף (שבת המשנה [בפירוש
שעל  האש לקיום תמיד אש מדורת הייתה שם כי רבינו כתב
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שם  כי ופירש בו, חזר שם לתלמוד בפירושו אבל המזבח.
מתחממים]. הכהנים היו

.ÈB· eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â36ÌÈzLe L„˜ ÌÈzL : ¿«¿«¿»»¿«ƒ…∆¿«ƒ
ÏÁ37ÔÈÒtÒÙ ÈL‡¯Â .38.ÏÁ‰Â L„w‰ ÔÈa ÔÈÏÈc·Ó …¿»≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈«…∆¿«…

˙kLÏ - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ?˙BLnLÓ eÈ‰ ‰Óe∆»¿«¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ‡Ïh‰39ÌÁÏ ÈOBÚ ˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯„e ; «¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«≈∆∆
ÌÈt‰40ÈBÓLÁ ˙Èa eÊb da - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ; «»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¿«

ÔÂÈ ÈÎÏÓ ÌeˆwML ÁaÊÓ È·‡41˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; «¿≈ƒ¿≈«∆ƒ¿«¿≈»»¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÔÈ„¯BÈ da -42. »¿ƒ¿≈«¿ƒ»

המוקד.36) בתוך 37)בבית מקצתו בנוי שביתֿהמוקד
שהחלק  ונראה בחול. בנוי ומקצתו המקודשת העזרה
קודש. היה לעזרה, הסמוך הדרומי, והחלק חול, היה הצפוני

קודש 38) בין המפסיק במקום לסימן מבדילין עצים חתיכות
חול. מנהג בקודש ינהגו שלא כדי שהיו 39)לחול,

טלאים  מששה פחותין "ואין לתמידין מבוקרים טלאים
הייתה  זו ולשכה שבמקדש". הטלאים בלשכת המבוקרין

לשכה 40)בקודש. וגם הפנים לחם עושים היו זו בלשכה
בעזרה". בפנים "אפייתם שהרי בקודש, הייתה זו

אנטיוכוס,41) בימי ישראל ארץ את היוונים כשכבשו
אבני  גנזו החשמונאים וכשנצחום זרה, לעבודה עליו הקריבו
בחול. הייתה זו ולשכה הזאת. בלשכה מזבח אותו

(=תעלה 42) במחילה זו לשכה דרך יורד קרי שראה כהן
בו. לטבול מקווה יש ששם הטבילה לבית הבית) שתחת

בחול. הייתה זו לשכה ואף

.‡ÈCÏB‰ ‰È‰ BÊ ‰kLlÓ ‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï „¯Bi‰«≈¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»»»≈
‰aÒna43˙B¯p‰Â ,Blk Lc˜n‰ ˙Áz ˙ÎÏB‰‰ «¿ƒ»«∆∆«««ƒ¿»À¿«≈

.‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B˜ÏBc¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ«¿≈«¿ƒ»
˙È‰ ‰¯e„ÓeÌL ‰44„B·k ÏL ‡qk‰Œ˙È·e ,45e‰ÊÂ . ¿»»¿»»≈«ƒ≈∆»¿∆

B„B·k46.Ì„‡ ÌL LiL Úe„Èa ÏeÚ B‡ˆÓ : ¿¿»»¿»«∆≈»»»

דרך 43) מהלך היה לא קרי, בעל שהיה ומפני במערה.
שהמחילות  הקרקע, שתחת במסיבה "הולך אלא העזרה,

נתקדשו". לא הבית להר שהייתה 44)הפתוחות בלשכה
לשכת  והיא הטבילה, לבית יורדים שבה מערבית בצפונית

ג. משנה ג פרק בתמיד הנזכרת המוקד פרק 45)בית תמיד
לבית  צריך שהיה שם, בפירושו הראב"ד וכתב א. משנה א
"בעל  כדתנן הטבילה, לפני מים שם שיטיל כדי שם הכסא
טמא". המים את כשיטיל המים את הטיל ולא שטבל קרי

שם.46) חברו שהיה זמן כל מעולם אדם בו נכנס שלא

.·ÈÌÈBÓLe ‰‡Ó ·¯ÚnÏ Á¯Ên‰ ÔÓ ‰¯ÊÚ‰ C¯‡…∆»¬»»ƒ«ƒ¿»««¬»≈»¿ƒ
Ú·LÂ47‰¯ÊÚ ÏL È·¯ÚÓ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,48„Ú »∆«¿∆∆¿»ƒ…∆«¬»ƒ∆¬»»«

Blk ÏÎÈ‰‰ C¯‡Â .‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡ - ÏÎÈ‰‰ Ï˙k49 …∆«≈»««∆¿≈«»¿…∆«≈»À
‰n‡ ‰‡Ó -50ÌÈzL - ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa . ≈»«»≈»»¿«ƒ¿≈«¿«ƒ

˙ÒÈ¯c ÌB˜Ó .ÌÈLÏLe ÌÈzL - ÁaÊn‰ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ«
Œ˙Á‡ - ÌÈ‰k ˙¯ÊÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚«̄¿≈«…¬ƒ¿«ƒ¿»∆¿«…¬ƒ««
‡e‰Â ,Ï‡¯OÈ ÈÏ‚¯ ˙ÒÈ¯c ÌB˜Ó .‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¿¿ƒ««¿≈ƒ¿»≈¿

.‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡ - Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ‡¯˜p‰«ƒ¿»∆¿«ƒ¿»≈««∆¿≈«»

עשרה 47) אחת סוף עד במזרח ישראל עזרת מהתחלת היינו

במערב. הקדשים קודש שמאחורי הכותל 48)אמה הוא
הקדשים. קודש הקדשים,49)שמאחורי קודש היינו

והאולם. שבאמצע.50)ההיכל הכתלים עובי עם

.‚ÈÌÈLÏLe ‰‡Ó ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰¯ÊÚ‰ ·Á¯Â¿…«»¬»»ƒ«»«»≈»¿ƒ
ÈBÙˆ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,LÓÁÂ51˙Èa „Ú ¿»≈¿∆∆¿»ƒ…∆¿ƒ«≈

ÌÈÁaËn‰ ˙Èa .˙Bn‡ ‰BÓL - ÌÈÁaËn‰52- «ƒ¿»«ƒ¿∆«≈«ƒ¿»«ƒ
ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz ÌLÂ ,‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ‰¯OÚŒÌÈzL¿≈∆¿≈«∆¡»¿»ƒ«¿ƒƒ

Bcˆa ÌÈL„w‰ ˙‡53. ∆«√»ƒ¿ƒ

שבבית 51) הקטנים העמודים (הם הננסין "מן ב: משנה שם
(=הצפוני) העזרה לכותל ה) משנה ג פרק שם - המטבחיים

אמות". הנ"ל.52)שמונה הננסין שמלה 53)הם [ברור
וכו'"]. השלחנות מקום "בצידו הבאה: להלכה שייכת זו

.„ÈÌB˜Ó54˙BÁÏL B·e ,˙Bn‡ ‰BÓL - ˙BÁÏM‰ ¿«À¿»¿∆«À¿»
LÈL ÏL55ÌÈÁ˙p‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ,56ÔÈÁÈ„Óe57˙‡ ∆«ƒ∆«ƒƒ¬≈∆«¿»ƒ¿ƒƒ∆

¯Oa‰58BÏM·Ï59ÌB˜Ó „ˆ·e .eÈ‰ ˙BÁÏL ‰ÓLe . «»»¿«¿¿…»À¿»»¿«¿
˙BÚah‰ ÌB˜Ó ˙BÁÏM‰60,‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ - «À¿»¿««»«¿«¿∆¿ƒ«»

ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÌLÂ61. ¿»¬ƒ∆«√»ƒ

(=אמות),54) ארבע לשולחנות הטבעות מן שם: במשנה
הטבעות  מן רבינו: ומפרש ארבע" לננסין השולחנות מן
לננסין  השלחנות חצי ומן אמות, ארבע - השולחנות לחצי
אמות. שמונה השולחנות מידת כן ואם אמות, ארבע -

ויתקלקל.55) הבשר יחמם שלא כדי זהב, של עשאום ולא
בעזרה.56) לכהנים הנאכלים קדשים קדשי מקור 57)של

מאכלות  מהלכות ו בפרק וראה קיג. בחולין זו הדחה
דמו  מידי יוצא שאינו חולין, בשר לעניין י הלכה אסורות
קדשים. לבשר הדין והוא ומליחה, בהדחה אלא

משנה 58) ו פרק ושקלים ב משנה ד פרק (תמיד [במשנה
הקרביים, את מדיחים היו הללו השולחנות שעל מפורש ב)
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו בפרק רבינו כתב וכן
מדיחין  היו המדיחין שבלשכת יז הלכה להלן שכתב ומה
המדובר  שם - ג משנה ה פרק ממדות ומקורו הקרביים, את
הקרבנות  מעשה ובהלכות שם בתמיד מפורש שעליו בכרס,
של  השולחנות על ולא המדיחין בלשכת אותו שמדיחים שם
כאן  רבינו שכתב מה אבל רב. שזבלו לפי שבעזרה, שיש
על  כן שעשו במשנה מקור לו אין - הבשר" את "ומדיחים
קרביים  מהדחת רבינו כן שלמד ונראה הנ"ל. השולחנות
בהם  שיש הקרביים אם הוא: וחומר קל ועוד, בעזרה. שהיא
דם, אלא זבל בו שאין בשר, שכן כל בעזרה, מודחים - זבל

בעזרה]. מודח הוא )59שוודאי צריך לבשלו שדווקא
הדחה. צריך אינו לצלי אבל היו 60)הדחה, טבעות

שחיטה". בשעת הבהמה רגלי בהם לאסור בקרקע "קבועות
קדשים 61) אבל בצפון, ששחיטתם קדשים קדשי כלומר,

בעזרה. מקום בכל שחיטתם קלים

.ÂË.˙Bn‡ ‰ÓL - ÁaÊn‰Â ˙BÚah‰ ÌB˜Ó ÔÈ·e≈¿««»¿«ƒ¿≈«¿…∆«
ÌÈLÏL - L·k‰Â .ÌÈLÏLe ÌÈzL - ÁaÊn‰Â62ÔÈ·e . ¿«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆¿ƒ≈

.‰ˆÁÓe ‰n‡ ‰¯OÚŒÌÈzL - ÈÓB¯c Ï˙ÎÏe L·k‰«∆∆¿…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«»∆¡»
·Á¯ ‡e‰L ÁaÊn‰ Ï˙k „Ú ‰¯ÊÚ ÏL ÈBÙˆ Ï˙kÓƒ…∆¿ƒ∆¬»»«…∆«ƒ¿≈«∆…«
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dxigadקפו zia zekld - dcear xtq - elqk h"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ˆÁÓe ÌÈML -63Ï˙k „Ú ÌÏe‡‰ Ï˙kÓ Bc‚Îe . ƒƒ∆¡»¿∆¿ƒ…∆»»«…∆
ÌÈÚ·LÂ LL - C¯‡ ‡e‰L ‰¯ÊÚ ÏL ÈÁ¯ÊÓ64. ƒ¿»ƒ∆¬»»∆…∆≈¿ƒ¿ƒ

היה 62) לא אבל אמה, ושתיים שלושים ארכו היה הכבש
על  אמה פורח שהיה לפי אמה, שלושים אלא בעזרה אוכל

סובב. על ואמה ושלושים 63)יסוד מאה הרוחב כל שהרי
וכבש, מזבח של אמה ושתיים שישים מהן צא וחמש,
ששים  הרי דרומי, לכותל כבש שבין מה וחצי עשרה ושתים

שבין 64)ומחצה. מה אמה ושתיים עשרים כיצד? הא
המזבח, ושתיים שלושים יב), הלכה (למעלה למזבח האולם
הרי  ישראל, עזרת עשרה ואחת כהנים עזרת עשרה אחת

ושש. שבעים

.ÊËÌB˜n‰ ‡e‰ ,ÔBÙˆ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰f‰ Úa¯Ó‰ Ïk»«¿À»«∆«ƒ¿»»«»
.ÌÈL„˜ŒÈL„˜ Ba ÔÈËÁBML∆¬ƒ»¿≈»»ƒ

.ÊÈ‰BÓL65LÏL :Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚa eÈ‰ ˙BÎLÏ ¿∆¿»»¿∆¿«ƒ¿»≈»
,ÁÏn‰ ˙kLÏ :ÌB¯caL .ÌB¯ca LÏLÂ ,ÔBÙva«»¿»«»∆«»ƒ¿««∆«
ÌL - ÁÏn‰ ˙kLÏ .ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ,‰Â¯t‰ ˙kLÏƒ¿«««¿»ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««∆«»

‰Â¯t‰ ˙kLÏ ;Ôa¯wÏ ÁÏÓ ÔÈ˙B66ÔÈÁÏBÓ ÌL - ¿ƒ∆««»¿»ƒ¿«««¿»»¿ƒ
ÌÈL„w‰ ˙B¯BÚ67Ô‰ÎÏ ‰ÏÈ·Ë ˙Èa ‰˙È‰ dbb ÏÚÂ , «√»ƒ¿««»»¿»≈¿ƒ»¿…≈

eÈ‰ ÌL - ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ;ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒƒ¿««¿ƒƒ»»
ÌÈL„w‰ È·¯˜ ÔÈÁÈ„Ó68‰aÒÓ ÌMÓe ,69‚‚Ï ‰ÏBÚ ¿ƒƒƒ¿≈«√»ƒƒ»¿ƒ»»¿«

˙ÈÊb‰ ˙kLÏ :ÔBÙvaL LÏM‰Â .‰Â¯t‰Œ˙Èa70, ≈««¿»¿«»∆«»ƒ¿««»ƒ
daL - ˙ÈÊb‰ ˙kLÏ .ıÚ‰ ˙kLÏ ,‰lb‰ ˙kLÏƒ¿««À»ƒ¿«»≈ƒ¿««»ƒ∆»

˙·LBÈ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò71dÈˆÁÂ ,L„˜ ‰È‰ dÈˆÁÂ . «¿∆¿≈¿»∆∆¿∆¿»»»…∆¿∆¿»
.ÏÁÏ „Á‡Â L„wÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙Ù ÈL dÏÂ .ÏÁ ‰È‰»»…¿»¿≈¿»ƒ∆»«…∆¿∆»«…

ÔÈ·LBÈ ÔÈ¯„‰q‰ eÈ‰ ÏÁ ÏL ÈˆÁ·e72‰lb‰ ˙kLÏ . «¬ƒ∆…»««¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿««À»
‰l‚a epnÓ ÔÈ‡ÏÓnL ¯Ba ‰˙È‰ ÌL -73ÌMÓe , »»¿»∆¿«¿ƒƒ∆¿À»ƒ»
ıÚ‰ ˙kLÏÂ .‰¯ÊÚ‰ ÏÎÏ ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓ74‰˙È‰ ¿«¿ƒ«ƒ¿»»¬»»¿ƒ¿«»≈»¿»

‡È‰Â ,ÏB„b Ô‰k ˙kLÏ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,Ô‰ÈzL È¯BÁ‡¬≈¿≈∆¿ƒ»¿»ƒ¿«…≈»¿ƒ
ÈzLe .‰ÂL ÔzLÏL ‚‚Â .ÔÈ¯„‰¯t ˙kLÏ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¿»¿»»∆¿≈
ÔÈÓÈÓ ˙Á‡ :Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚa ÌL eÈ‰ ˙B¯Á‡ ˙BÎLÏ¿»¬≈»»¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒƒ

ÒÁÈt ˙kLÏ ‡e‰Â ,ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL75LÈaÏn‰76˙Á‡Â ; ««ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒ¿««
ÔÈz·Á ‰OBÚ ˙kLÏ ‡e‰Â ,BÏ‡ÓOÓ77. ƒ¿…¿ƒ¿«≈¬ƒƒ

פרק 65) ושם לשכות, שש רק נמנו ג משנה ה פרק במדות
המלביש  פנחס לשכת נוספות: שתיים נמנו ד משנה א

חביתין. עושי אמגושי 66)ולשכת איש שם "פרוה
העבודה  לראות כדי זו בלשכה העזרה בקיר שחתר (מכשף)

שמו". על הלשכה נקראת כן על ה'67)ונהרג, בפרק
המלח  ש"בלשכת רבינו כתב יג הלכה מזבח איסורי מהלכות
שהמלח  סובר שרבינו והנראה הקדשים". עורות מולחין היו
הייתה  העורות מליחת אבל המלח, בלשכת מוצנע היה
המלח. מלשכת המלח נוטלין והיו הפרוה, בלשכת

הכרס.68) ומפני 69)היינו מעלות בלי כבש כמין
מסיבה. נקראת בעיגול מפני 70)שהולכת כן נקראת

סנהדרין. של לכבודם מרובעות גזית מאבני עשוייה שהייתה
הכהונה 71) את ודנין יושבין שהיו - מעשיהם "ועיקר

ובמומין". ביוחסין הכהנים קודש 72)ובודקין של שבחצי
דוד  בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין לישב, אסור

בזכריה.73)בלבד. הנזכר ראשה" על "וגולה כמו ספל
בבניין,74) קבוע היינו כלל", בולט עץ בו בונים ש"אין אף

אלא  עץ של נקראת שלא עוד וייתכן מותר. בניין בלא אבל
עצים. בה שהניחו שזו 75)מפני במשנה מפורש לא

מימינו  "אחת שנאמר ממה רבינו כן למד אלא בימין, הייתה
לשכת  ואחת המלביש פינחס לשכת אחת משמאלו, ואחת
ראשוןֿראשון  על מדבר שהתנא ומסתבר חביתין", עושי

אחרוןֿאחרון. בגדי 76)ועל מעשי על "הממונה שהיה
גדול  כהן ובגדי הדיוטים כהנים בגדי בהכנת עוסק כהונה

הכל". נעשה ידו ומתחת היה 77)ובאריגתן גדול כהן
בערב, ומחציתה בבקר מחציתה מנחה, יום בכל מקריב
מחבת  "על שנאמר כמו במחבת עשוייה שהייתה ומפני

חביתין. קרוייה תעשה" בשמן

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
קרקע 1) גובה וכמה במישור, היה לא המקדש כי בו יתבאר

שם. אחרים ממקומות יותר ההיכל

.‡‰ÏÚÓa ‡l‡ ,¯BLÈÓa ‰È‰ ‡Ï Blk Lc˜n‰«ƒ¿»À…»»¿ƒ∆»¿«¬≈
,˙Èa‰ ¯‰ ÏL ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ ÒÎ Ì„‡Lk .¯‰‰»»¿∆»»ƒ¿»ƒ««ƒ¿»ƒ∆«««ƒ
ÏÈÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÏÈÁ‰ ÛBÒ „Ú Cl‰Ó¿«≈««≈¿»∆¿∆ƒ«≈

Ìe¯ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ2Ïk ¿∆¿««»ƒƒ¿≈∆¿≈«¬»
dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ3.‰n‡ ÈˆÁ «¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ«»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek xdd dlrna `l` xeyina did `l elek ycwnd"

וממנה  הנשים, לעזרת מהחיל העליות את לפרט וממשיך
לשם  ולכאורה, והמזבח. האולם אל ומשם ישראל, לעזרת
מובן  זה והלא ההר, במעלה היה שהמקדש הקדים מה
לעזרת  נשים מעזרת עולה למקדש שהבא הנ"ל מהפירוט

וכו'. ישראל
שהוא  לומר ההר" ב"מעלה הרמב"ם שכוונת לומר ואין
צריך  כי לעיכובא, היא ההר במעלה המקדש ובית בדווקא,
שהם  "הדברים שהרי ובפרט לכך, המקור מהיכן ביאור
הם  ועזרה הקדשים...אולם וקודש קודש בבית... עיקר
במעלה  ולא דווקא במישור היה והמשכן המשכן, בדוגמת

ההר.
שהמקדש  הלכה, לפסוק בכוונתו שאין לומר, צריך לכן
בפועל. המציאות היא שכך אלא ההר, במעלה להיות צריך
שמדבר  בפשטות, לומר יש זו, בהקדמה שפתח ומה
על  להקל כדי שבו הפרטים ואח"כ הענין בכללות בתחילה
הכללי  המספר את מקדים מקומות שבריבוי כמו הלומד,

הזכרון. לתועלת -
הפרטי, למקדש בקשר הוראה ישנה העניינים, ובפנימיות
עצמו  את ומרומם שמעלה באופן להיות צריכה שהכניסה
יתברך. לו דירה נהיה כולו שהעולם עד בעולם, חלקו ואת
המציאות  היא כך מכל־מקום לעיכובא, דין שאינו ואף
כו'. ועולה כו' מהלך בו והנכנס ההר, במעלה היה שהמקדש
ביאת  שסדר משמע הרמב"ם מלשון בזה: וההסברה
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גם  הוא וכך עליה, אחר עליה של באופן היא המקדש
ועולה, מהלך של באופן שיהיה הרוחנית העבודה בסדר
זה  הרי גבוה, הכי למקום ההגעה לאחר וגם ועולה. מהלך
שיבוא  העילוי שלגבי ובוודאי בהווה, למצב בנוגע רק
תחילה  זקוק ולכן לחסרון, עכשיו דרגתו נחשבת בעתיד
נעלית  (בדרגה וכליו המקדש ותיקון בבניית לשלימות
הדרושה  בשלימות המקדש ביאת תהיה ואח"כ יותר)

סוף. אין עד עילוי אחר בעילוי
(eh oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ג.2) משנה פ"ב מדות המעלה,3)גובה. רוחב משך
ההר  רוחב בכל וארכה אמה, חצי הרגל דריסת מקום דהיינו
(בבא  כדתניא שלחה ולשון טז.), יומא (רש"י ולדרום לצפון
וכן  הרגל, זה ד) כב, שמות – בעירה (את ושלח ב:) קמא
שם). מדות (תויו"ט הרגל משלחי כ) לב, (ישעיה אומר הוא

.·Cl‰Óe4‰pnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««»ƒ¿»∆¿∆ƒ∆»
‰¯OÚŒLÓÁa ‰¯ÊÚ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ¿∆¿«ƒ¿»≈∆¿ƒ«»¬»»«¬≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

.‰n‡«»

ה.4) משנה שם מדות

.‚Cl‰Óe5epnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿«ƒ¿»≈¿»∆¿∆ƒ∆
ÔÎec ‰ÈÏÚÂ .‰n‡ ‰‰B·b ‰ÏÚÓa ÌÈ‰k‰ ˙¯ÊÚÏ6, ¿∆¿««…¬ƒ¿«¬»¿»«»¿»∆»»

,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ LÏL Ba LÈ≈»«¬»«¬»¬ƒ«»
ÏÚ ‰‰B·b ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ ˙‡ˆÓ .‰n‡ ÈˆÁ dÁÏLÂ¿ƒ¿»¬ƒ«»ƒ¿≈∆¿««…¬ƒ¿»«

.‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ÈzL Ï‡¯OÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿≈«∆¡»

ו.5) משנה עומדים 6)שם הלוים היו ועליו אצטבא.
ו). הלכה (להלן שירה שאומרים בשעה

.„Cl‰Óe7ÌÏe‡‰ ÔÈ·e ÁaÊn‰Â ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««…¬ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»
‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÏe‡Ï ÌMÓ ‰ÏBÚÂ .‰ÂLa ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«¿»∆¿∆ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

‰n‡8.‰ÂLa Blk ÏÎÈ‰‰Â ÌÏe‡‰Â . «»¿»»¿«≈»À¿»∆

ו.7) משנה פ"ג אמה",8)מדות "ושלחה שם: במשנה
שם. נוסחאות שינויי (עיין רבינו כלשון אחרים בספרים אבל

כסףֿמשנה). ועיין טז. ביומא הוא וכן

.‰Á¯Ên‰ ¯ÚL Ú˜¯˜ ÏÚ ÏÎÈ‰‰ Ú˜¯˜ d·b ‡ˆÓƒ¿»…««¿««≈»««¿««««ƒ¿»
˙Bn‡ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL ˙Èa‰ ¯‰ ÏL9¯‰ ¯ÚL d·‚Â . ∆«««ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ«¿…««««

‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙Èa‰10¯ÚL „‚k „ÓBÚ‰ CÎÈÙÏ . ««ƒ∆¿ƒ«»¿ƒ»»≈¿∆∆««
ÏÎÈ‰‰ Á˙t ‰‡B¯ BÈ‡ Á¯Ên‰11‰Ê ÈtÓe .12eOÚ «ƒ¿»≈∆∆««≈»ƒ¿≈∆»

„ÓBÚ‰ Ô‰k ‡‰iL È„k ,CeÓ ‰Ê ¯ÚL ÈabŒÏÚL Ï˙k…∆∆««≈««∆»¿≈∆¿≈…≈»≈
‰ÁLn‰ ¯‰a13‰‡B¯14ÏÎÈ‰‰ Á˙t15‰fnL ‰ÚLa ¿««ƒ¿»∆∆««≈»¿»»∆«∆

‰¯t‰ ÌcÓ16ÏÎÈ‰‰ ÁÎ17. ƒ««»»…««≈»

אמות 9) בשש הבית מהר גבוהה נשים עזרת כיצד? הא
בשבע  נשים מעזרת גבוהה ישראל עזרת א), הלכה (למעלה
מעזרת  גבוהה הכהנים עזרת ב), הלכה (למעלה וחצי אמות
גבוה  והאולם ג) הלכה (למעלה וחצי אמות בשתי ישראל

ביחד  הרי ד) הלכה (למעלה אמות בשש הכהנים מעזרת
אמות. ושתים ג.10)עשרים משנה פ"ב מדות

יותר.11) אמות בשתי גבוהה שלו שם 12)שהרצפה
ד. ופני 13)משנה ביתֿהמקדש, שבמזרח הזיתים הר

למערב. הרֿהבית.14)הכהן לכותל כמו 15)ממעל
וגו'. מועד אהל פני נכח אל והזה ד) יט, (במדבר שכתוב

אדומה.16) "כנגד 17)פרה שנינו: ט משנה פ"ג בפרה
פרה  מהלכות בפ"ג כן כתב רבינו וגם הקדשים", קדשי בית
אמת, ששניהם כתב שם בפרה חדשים ובתוספות ב. הלכה

להיכל. מבעד קדשֿהקדשים את שיראה וצריך

.Â˙BÎLÏe18˙BÁe˙t Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ˙Áz ÌL eÈ‰ ¿»»»««∆¿«ƒ¿»≈¿
˙B¯Bpk‰ ÔÈ˙B ÌÈiÂÏ‰ ÌML ,ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ¿∆¿««»ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
ÔÎec‰ ÏÚÂ .¯ÈM‰ ÈÏk ÏÎÂ ÌÈzÏˆÓ‰Â ÌÈÏ·p‰Â19 ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈«ƒ¿««»

ÌÈiÂÏ‰ eÈ‰ ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚÏ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ ‰ÏBÚ‰»∆≈∆¿«ƒ¿»≈¿∆¿««…¬ƒ»«¿ƒƒ
Ôa¯w‰ ÏÚ ‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡L ‰ÚLa ÌÈ„ÓBÚ20. ¿ƒ¿»»∆¿ƒƒ»««»¿»

ו.18) משנה מקומות 19)שם יש והנה, יג: ערכין
את  לברך עומדים שהכהנים מקום נקרא שהדוכן בתלמוד
המקום  כן שנקרא ופעמים ועוד), לא: ר"ה טז. (חגיגה העם
וערכין  נג. ושם כ: (יומא הקרבן על בשיר עומדים שהלויים
עליה, שעומדים איצטבא הוא הדוכן כי והנראה, ועוד). יג:
שיר, בכלי עליו עומדים שהלויים מקום על הונח ועיקרה
העם. את לברך עליו עומדים שהכהנים למקום גם והושאל
(הר  דוכן בשם כפים לנשיאות לקרוא זה שם הושאל ושוב

הציבור 20)המוריה). עולות כל על שירה? אומר "ומתי
מהלכות  (פ"ג היין" ניסוך בעת עצרת שלמי ועל החובה,

ב). הלכה המקדש כלי

.Ê˙BÎLl‰21eÈ‰ Ì‡ :ÏÁÏ ˙BÁe˙Ùe L„wa ˙BÈea‰ «¿»«¿«…∆¿«…ƒ»
Ú ÔÈÂL Ô‰È˙BbbÔ‰È˙Bb‚Â ÏÁ ÔÎBz - ‰¯ÊÚ‰ Ú˜¯˜ Ì «≈∆»ƒƒ«¿«»¬»»»…¿«≈∆

˙Bbb‰L ,ÏÁ Ô‰È˙Bbb Û‡ - ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ;L„…̃∆¿ƒ≈»»ƒ««≈∆…∆««
eLc˜˙ ‡Ï ˙BiÏÚ‰Â22CÎÈÙÏ .23ÔÈ‡ el‡ ÌÈbb ¿»¬ƒ…ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ≈≈

ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÌL ÔÈÏÎB‡24ÌÈL„˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , ¿ƒ»»¿≈»»ƒ¿…¬ƒ»»ƒ
ÌÈl˜25. «ƒ

פו.21) פה: בהר 22)פסחים וראה העזרה. בקדושת
שם.23)המוריה. בעזרה.24)פסחים רק שנאכל

של 25) שלמים כבשי ושני והאשמות והחטאות העולות כל
והבכור  יחיד של ו"שלמים קדשים". "קדשי נקראים עצרת,
מהלכות  (פ"א קלים" קדשים נקראים והפסח, והמעשר

יז). הלכה הקרבנות מעשה

.ÁeÈ‰26L„wÏ ˙BÁe˙Ùe ÏÁÏ ˙BÈea27L„˜ ÔÎBz - »¿«…¿«…∆»…∆
ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï28ÌL ÔÈËÁBL ÔÈ‡ Ï·‡ , «¬ƒ«»¿≈»»ƒ¬»≈¬ƒ»

¯eËt - ‰‡ÓËa ÌLÏ ÒÎp‰Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜29. »»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿»¿À¿»»
¯·c ÏÎÏ ÏÁ Ô‰È˙Bb‚Â30. ¿«≈∆…¿»»»

נו.26) חצרות 28)לעזרה.27)זבחים התורה שריבתה
כעזרה  דינם שאין אףֿעלֿפי קדשים, קדשי לאכילת הרבה

שם). (זבחים שם).29)ממש (בזבחים אסור אבל
שם.30) להיות הטמא מותר לכתחילה שאפילו

.Ë˙BlÁn‰31L„˜ - ‰¯ÊÚÏ ˙BÁe˙t‰32˙BÁe˙t‰Â , «¿ƒ«¿»¬»»…∆¿«¿
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ÏÁ - ˙Èa‰ ¯‰Ï33˙BBlÁ‰ .34- ‰ÓBÁ‰ È·ÚÂ ¿«««ƒ…««»√ƒ«»
ÌÈÙÏk35.‰‡ÓËÏ ÔÈa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ«»¿≈»»ƒ≈¿À¿»

פו.31) פסחים – העזרה.32)המערות אין 33)בקדושת
עזרה. קדושת פה:34)עליו הראב"ד 35)שם כתב

בבר  להו ומשכחת העזרה, לקרקע "בששוים בהשגות:
כאן  השמיט ורבינו שם. פסחים בגמרא הוא וכן שורא".
למעלה  שכתב מה על שסמך משום כנראה, אלו, דברים
בביאורו  הגר"א אולם, (כסףֿמשנה). בלשכות ז הלכה
זו  סוגיא כל גרס לא שרבינו כתב כו, ס"ק נה סימן לאו"ח

שם. בפסחים

.ÈÔÈcŒ˙Èa36eˆ¯L37B‡ ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ≈ƒ∆»¿ƒ«¿»«ƒ
CLÓÏ Ì‰Ï LÈÂ .ÔÈÙÈÒBÓ - ‰¯ÊÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«»¬»»ƒƒ¿≈»∆ƒ¿…

˙Èa‰ ¯‰Ó eˆ¯iL ÌB˜n‰ „Ú ‰¯ÊÚ‰38CLÓÏÂ , »¬»»««»∆ƒ¿≈«««ƒ¿ƒ¿…
eˆ¯iL ÌB˜Ó „Ú ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁ39. «¿»«ƒ«»∆ƒ¿

יא).36) הלכה (להלן ואחד שבעים כתבו 37)של
על  מוסיפין שאין וליעבד) ד"ה לג. (זבחים בתוספות

שהרי העזרות  להוסיף, שצריכים פסוק מצאו אלאֿאםֿכן
עלי  ה' מיד בכתב "הכל יט): כח, הימיםֿא (דברי נאמר
שם, (זבחים בתלמוד מקומות בכמה למדו ומכאן השכיל"
כי  להעיר יש העזרה. על כלום להוסיף שאין נא:) וסוכה
ההיכל  על הוספה של הזה האיסור את כלל הזכיר לא רבינו

שלמה). (יריעות הר 38)והעזרות עד על רבינו הגביל כאן
ה' "בהר יד): כב, (בראשית שנאמר ממה לזה ורמז הבית,

שמח). (אור להוסיף רשות אין ההר שעל בלי 39)יראה",
העזרה. על בהוספה למעלה וראה הגבלה. שום

.‡ÈÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡40¯ÈÚ‰ ÏÚ41‡l‡ ˙B¯ÊÚ‰ ÏÚ B‡ ≈ƒƒ«»ƒ«»¬»∆»
ŒÏÚÂ ,ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡·e ,‡È· ÈtŒÏÚÂ ,CÏn‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«∆∆¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿Àƒ¿«
ÏÎk" :¯Ó‡pL .ÌÈ˜Ê „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ètƒ«¿∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ∆∆¡«¿…

"eOÚz ÔÎÂ ,E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡42.˙B¯B„Ï - ¬∆¬ƒ«¿∆¿¿≈«¬¿
‰È‰ CÏÓ ea¯ ‰LÓe43. ∆«≈∆∆»»

במשנה.40) יד. ללמדך 42)ירושלים.41)שבועות
טו.). יט: (שם אלו עלֿידי אלא להוסיף אין לדורות שאף

קא.43) זבחים נביא, שהיה לזה נוסף

.·È„ˆÈÎÂ44?¯ÈÚ‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ45ÔÈcŒ˙Èa ÔÈOBÚ ¿≈«ƒƒ«»ƒƒ≈ƒ
˙B„B˙ ÈzL46Ì‰aL ıÓÁ ÌÁÏ ÔÈÁ˜BÏÂ ,47ÌÈÎÏB‰Â , ¿≈¿¿ƒ∆∆»≈∆»∆¿¿ƒ

˙B„Bz‰ ÈzL ¯Á‡ ÔÈcŒ˙Èa48¯Á‡ BÊ ˙B„Bz‰ ÈzLe , ≈ƒ««¿≈«¿≈«««
BÊ49ÏˆÏˆ·e ÌÈÏ··e ˙B¯BpÎa ÔÈ„ÓBÚÂ ,50Ïk ÏÚ ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«»

(Ô·‡Â) Ô·‡ Ïk ÏÚÂ ‰pÙe ‰pt51[‰ÏB„b] ƒ»ƒ»¿«»∆∆»∆∆¿»
È˙Èl„ Èk '‰ EÓÓB¯‡" :¯ÓB‡Â ,ÌÈÏLe¯ÈaL∆ƒ»«ƒ¿≈¬ƒ¿ƒƒƒ»ƒ

"'B‚Â52,B˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰ ÛBÒÏ ÔÈÚÈbnL „Ú , ¿«∆«ƒƒ¿«»∆¿«¿ƒ
‡ ‰„Bz ÌÁÏ ÌL ÌÈÏÎB‡Â .ÌL ÔÈ„ÓBÚÂÈ˙MÓ ˙Á ¿¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆»««ƒ¿≈

˙Ù¯O ‰iM‰Â ,˙B„Bz‰53ÔÈÙ¯BO ‡È·p‰ ÈtŒÏÚÂ . «¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿«ƒ«»ƒ¿ƒ
.BÊ ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â BÊ ˙‡∆¿¿ƒ∆

במשנה.44) יד. במשנה 46)ירושלים.45)שבועות
הכוונה 47)שם. אין תודות", "שתי שאמרנו מה כלומר,

לחמי  שני היינו בגמרא), טו. (שם שבהן החמץ ללחם אלא

בפ"ט  ראה תודה. קרבנות משתי לכהן המורמים החמץ
שם). ישראל (תפארת כא הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

המשנה.48) דברי בפירוש בגמרא טו: שם.49)שם גמרא
רש"י  (ראה זה אחר זה אותן נושאים היו כהנים שני כלומר,
ישראל  "וכל שלפנינו: הספרים לפי שם ובמשנה שם).
הנ"ל. הדברים נשמטו נוסחאות בכמה אבל אחריהם",

שם.50) ברייתא שיר. אבן 51)כלי "כל שם: בברייתא
בברייתא 52)גדולה". והנה הבית. חנוכת שיר מזמור הוא

וכו' ובנבלים בכינורות תודה של שיר "ת"ר אמרו: שם
אומרים או  היו תודה של שיר ופירש"י וכו', ארוממך" מר

ורבינו  לתודה. מזמור תודה של שיר ומהו בכינורות, שם
בסוף  שאמרו שמה שמפרש מפני לתודה, מזמור השמיט
"שיר  בתחילה שאמרו למה פירוש זהו ארוממך", "ואומר
שאומרים  אמרו שם ובברייתא (משנהֿלמלך). תודה" של
כל  אבל וגו', עליון בסתר יושב היינו פגעים, של שיר גם
הבנין, בשעת להם מצירים שהיו שני, בבית אלא אינו זה
(משנהֿלמלך). עד ד"ה שם בתוספות הוא וכן

אבל 53) נשרפת", והחיצונה נאכלת הפנימית שם: במשנה
אלא  בדבר טעם שאין טז.) טו: (שם הגמרא מסקנת לפי
וחיצונה  פנימית נשרפת, נביא ועלֿפי נאכלת נביא עלֿפי

(כסףֿמשנה). נביא שיאמר כמו אלא דוקא, לאו

.‚È‰¯ÊÚ‰ ÏÚ eÙÈÒB‰ Ì‡ ÔÎÂ54d˙B‡ ÔÈLc˜Ó , ¿≈ƒƒ«»¬»»¿«¿ƒ»
da ˙ÏÎ‡pL ‰„Bz‰ ÌÈÏLe¯i ‰Ó .‰Án‰ È¯ÈLaƒ¿»≈«ƒ¿»«¿»«ƒ«»∆∆¡∆∆»
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ˙BÁn‰ È¯ÈL ‰¯ÊÚ‰ Û‡ ,dzLc˜Ó¿««¿»«»¬»»¿»≈«¿»∆≈∆¡»ƒ
Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â .Ô‰a d˙B‡ ÔÈLc˜nL Ô‰ da ‡l‡∆»»≈∆¿«¿ƒ»»∆¿¿ƒ»

eLcwL ÌB˜n‰ ÛBÒa55. ¿«»∆ƒ¿

טו.54) שם חמא בר רמי של מדברי 55)מימרא נראה
נראה  וכן האכילה. עלֿידי אלא מתקדש המקום שאין רבינו
המקום  לסוף שמגיעין "עד הקודמת בהלכה שכתב ממה
תודה". לחם שם ואוכלים שם ועומדין אותו שמקדישין

שם). ברשב"א (מובאת מיגש הר"י רבו וכדעת

.„È- ‰f‰ ¯„qÎÂ el‡ ÏÎa ‰OÚ ‡lL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«¬»¿»≈¿«≈∆«∆
¯eÓb Lec˜ ÔÈ‡56‡¯ÊÚ ‰OÚL ‰ÊÂ .57- ˙B„B˙ ÈzL ≈ƒ»¿∆∆»»∆¿»¿≈

‰OÚL ‡e‰ ÔB¯kÊ58,ÌB˜n‰ Lc˜˙ ÂÈOÚÓ· ‡Ï , ƒ»∆»»…¿«¬»ƒ¿«≈«»
ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ÌL ‰È‰ ‡lL59‰n·e . ∆…»»»…∆∆¿…ƒ¿Àƒ«∆

‡e‰L ,‰ÓÏL dLcwL ‰BL‡¯ ‰M„˜a ?‰Lc˜˙ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿……∆
„È˙ÚÏ ÔLc˜Â ,Ô˙ÚLÏ ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰¯ÊÚ‰ Lcƒ̃≈»¬»»ƒ»«ƒƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

‡B·Ï60. »

לג)56) סימן (ח"ג ובמהרי"ט יש, קדושה שקצת משמע
אףֿעלֿפיֿכן  ואוריםֿותומים במלך שלא נתקדש שאם כתב
יד:) (שם המשנה מלשון נראה [וכן מדרבנן. קדושה בה יש
– עליה" חייב אין לשם הנכנס אלו, בכל נעשית שלא "וכל

יש]. איסור אבל שם, אין שחיוב יב,57)משמע נחמיה
הונא.58)לא. רב לדעת בגמרא טז. ש"אורים 59)שם

הקודש" ברוח משיבין היו לא שני בבית שהיו ותומים
א). הלכה פ"ד שם.60)(למעלה

.ÂËCÎÈÙÏ61ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ôlk ˙Ba¯w‰ ÔÈ·È¯˜Ó ¿ƒ»«¿ƒƒ«»¿»À»««ƒ
Èea ˙Èa ÌL ÔÈ‡L62ÏÎa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ; ∆≈»«ƒ»¿¿ƒ»¿≈»»ƒ¿»
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קפט dxigad zia zekld - dcear xtq - elqk h"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ÙwÓ dÈ‡Â ‰·¯Á ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰¯ÊÚ‰»¬»»««ƒ∆ƒ¬≈»¿≈»À∆∆
ÏÎa ÈL ¯OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ;‰vÁÓaƒ¿ƒ»¿¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒ¿»
‰M„w‰L ;˙BÓBÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿À»

‰BL‡¯[‰]63.‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ «ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ»

בברייתא.61) י. ראה 62)מגילה צריך. – מזבח (אבל
א). הלכה שני מעשר מהלכות ובפ"ב ד, הלכה פ"ב למעלה

שלמה.63) בימי שנתקדשה

.ÊË‰M„˜ ÌÈÏLe¯ÈÂ Lc˜na ¯ÓB‡ È‡ ‰ÓÏÂ¿»»¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿À»
Œı¯‡ ¯‡L ˙M„˜·e ,‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜ ‰BL‡ƒ̄»»¿»∆»ƒ»ƒ¿À«¿»∆∆
‡Ï ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯OÚÓe ˙ÈÚÈ·L ÔÈÚÏ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ««¿¿«≈»∆…

?‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜64Lc˜n‰ ˙M„wL ÈÙÏ »¿»∆»ƒ»¿ƒ∆¿À««ƒ¿»
‰ÏËa dÈ‡ ‰ÈÎLe ,‰ÈÎM‰ ÈtÓ ÌÈÏLe¯ÈÂ65; ƒ»«ƒƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ»≈»¿≈»

È˙BnL‰Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Âe¯Ó‡Â ,"ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ «¬≈≈«¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆¿»¿
ÌÈÓÎÁ66ÔÈÓeÓML ÈtŒÏÚŒÛ‡ :67Ô‰ Ô˙M„˜a , ¬»ƒ««ƒ∆¿ƒƒ¿À»»≈

˙B¯OÚÓ·e ˙ÈÚÈ·La ı¯‡‰ ·eiÁ Ï·‡ ;ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ»»∆ƒ¿ƒƒ¿««¿
ÌÈa¯ Leak ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ BÈ‡68‰Á˜ÏpL ÔÂÈÎÂ , ≈∆»ƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿≈»∆ƒ¿¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ Leak‰ ÏËa Ì‰È„ÈÓ ı¯‡‰»»∆ƒ≈∆»««ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«»
Œı¯‡ ÔÓ dÈ‡ È¯‰L ,˙ÈÚÈ·MÓe ˙B¯OÚnÓƒ««¿ƒ¿ƒƒ∆¬≈≈»ƒ∆∆

Ï‡¯OÈ69dLc˜ ‡Ï ,dLc˜Â ‡¯ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈÎÂ . ƒ¿»≈¿≈»∆»»∆¿»¿ƒ¿»…ƒ¿»
da e˜ÈÊÁ‰L ‰˜ÊÁa ‡l‡ ,LeaÎa70Ïk CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆¡ƒ»¿ƒ»»

‡¯ÊÚ ˙M„˜a Lc˜˙Â Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó»∆∆¡ƒ»≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿À«∆¿»
‰Á˜ÏpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌBi‰ Lc˜Ó ‡e‰ - ‰iM‰«¿ƒ»¿À»«¿««ƒ∆ƒ¿¿»

epnÓ ı¯‡‰71C¯c‰ ÏÚ ˙B¯OÚÓ·e ˙ÈÚÈ·La ·iÁÂ , »»∆ƒ∆¿«»ƒ¿ƒƒ¿««¿««∆∆
‰Óe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL72. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ãycew zegiyn zecewpã

dyciw dpey`x dyecw milyexie ycwna xne` ip` dnle"
dyciw `l ..zexyrne ziriay oiprl ... `ealÎcizrl

"..`ealÎcizrl

אלא  בכיבוש קידשה לא עזרא, שעלה "וכיון וממשיך
עולי  בו שהחזיקו מקום כל ולפיכך בה, שהחזיקו בחזקה
כו'". היום מקודש הוא השניה עזרא בקדושת ונתקדש בבל
לשעתה  היתה עזרא שקידש שקדושה כיון להקשות, ויש
ישראל  ארץ את לקדש בכוחו שהיה כלומר ולעתיד־לבוא,
ולא  מסויימים חלקים רק קידש מדוע לעולם, בקדושה

כולה.קידש את
כורש  של רשותו על־ידי היתה עזרא עליית בזה: והביאור
פעולות  לעשות עזרא היה יכול לא ולכן בארץ, להחזיק
ללא  המוכרח מכפי יותר הארץ וקידוש בחזקת נוספות
יקדשו  שלעתיד־לבוא שידע גם מה כורש, של רשותו

הכל.
וחזקה  בכיבוש עזרא בקדושת המעלה מהי להבין, צריך גם
בזמן  גם הרי רבים", "כיבוש על־ידי יהושע קדושת על
ה'כסף  וכקושיית הכיבוש, לאחר חזקה היתה יהושע
עם  מחזקה כיבוש בלא חזקה עדיפא "מי כאן משנה'

כיבוש".

מצינו  מזה וגדולה לקנות, בכוונה תלוי קנין לומר: ויש
בטלה  אחר, קנין עשה ואח"כ הגר בנכסי החזיק שאם
שהחזיקו  מה הרי בכיבוש, קנו שכבר כיון ולכן, החזקה.

חזקה. של קנין איננו וממילא קנין, לשם היה לא אח"כ
לכל  לומדים שממנה חזקה, של מעלתה מגודל וההוראה
בה  יש שאם קדושה, בענייני יהודי של ופעולה פעולה
עולמים, ולעולמי לעד נצחי ענין בה יש "חזקה" של תוקף

לבטלה. שיכול בעולם אחד אף ואין
(fh oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ה.64) הלכה תרומות מהלכות בדברי 65)פ"א מפורש וכן
עול  עד וכו' הזה הבית את "והקדשתי טז ז, ם".הימיםֿב

שמח). (אור לעולם" הקדיש אשר "למקדשו ח ל, ושם
(מהר"י  עולם" קדושת שקדושתו "מקדש טז: ובשבועות
קדושתו). ד"ה בתוספות שם ועיין בעה"ת, בשם קורקוס

ז. הלכה פ"ז להלן במשנה.66)וראה כח. מגילה
שם.67) במשנה הוא וכן "ששוממין", רומי: בדפוס
ובהוספה 68) ה, הלכה תרומות מהלכות בפ"א למעלה (ראה

היא 69)שם). מקום בכל האמורה ישראל ש"ארץ
ישראל, רוב מדעת נביא או ישראל מלך שכיבשן בארצות
ב). הלכה שם תרומות (הלכות רבים" כיבוש הנקרא וזהו

לחזקה 70) ואחד אחד כל של החזקות כל את צירפו כלומר,
קדשוה. ובזה ישראל, כלל עבור שאין 71)כללית, [לפי

מהלכות  פ"א – מעשר מידי להפקיע ישראל בארץ לגוי קנין
שם]. נוספת ובהערה ה בהלכה שם ועיין י. הלכה תרומות

אינן 72) הזה בזמן ומעשרות שתרומות כו, הלכה א (פרק
ומכיון  ישראל. לארץ כולם באו שלא כיון מדרבנן, אלא
נראה  ויובל", שמיטה "ובהלכות גם רבינו הוסיף שלא
וכדעת  הזה, בזמן אף התורה מן הארץ ששביעית שדעתו
ט. הלכה שמיטה מהלכות בפ"י רבינו בשיטת הכסףֿמשנה
"ספר  (ראה קלה עשה המצוות, בספר מדבריו נראה  וכן
רבינו  ובפירוש תקצו) נוספת הערה שם לעם" המצוות
קדמון  "מפירוש הקטע הוא – סח. שבת מסכת לתלמוד
אסף  הר"ש הוצאת הגאונים" "מספרות שבספר שבת" למס'
הרמב"ם  ב"חידושי וראה ,192 עמ' תרצ"ג ירושלים

.(7 הערה מז עמ' ונדפס) (ההולך לתלמוד"

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היא 1) ומה המקדש, מן לירא מצותֿעשה כי בו יבואר

גם  ממנו לירא והחיוב בו, לישב ושאסור הזאת, היראה
חורבנו. לאחרי

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»∆∆¡«
‡¯È ‰z‡ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ."e‡¯Èz ÈLc˜Óe"3‡l‡ , ƒ¿»ƒƒ»¿…ƒ«ƒ¿»«»»≈∆»

.B˙‡¯È ÏÚ ‰evL ÈnÓƒƒ∆ƒ»«ƒ¿»

ה"ז.2) פ"ז קדושים ו'ספרא' א. ו, ב.3)יבמות ו, שם
ישתחוה  שלא שהכוונה יכול, ד"ה ה'תוספות' שם ופירשו

אלהות. לשם לו

.·BÊ È‡Â4˙Èa‰ ¯‰Ï Ì„‡ ÒkÈ ‡Ï ?B˙‡¯È ‡È‰ ¿≈ƒƒ¿»…ƒ»≈»»¿«««ƒ
BÏ˜Óa5B˙cÙ‡· B‡ ÂÈÏ‚¯aL ÏÚÓ· B‡6˜·‡· B‡ ¿«¿¿ƒ¿»∆¿«¿»«¬À¿»¿»»
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BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯v‰ ˙BÚÓ· B‡ ÂÈÏ‚¯ ÏÚL7ÔÈ‡Â . ∆««¿»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰ ÏÎa ˜¯Ï ¯eÒ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ8Ì‡ ‡l‡ , »ƒ«∆»»…¿»«««ƒ∆»ƒ

B˙eÒÎa BÚÈÏ·Ó - ˜¯ BÏ ÔncÊ9¯‰ ‰OÚÈ ‡ÏÂ . ƒ¿«≈…«¿ƒƒ¿¿…«¬∆«
dc‚kL Á˙tÓ ‡ˆÈÂ BÊ Á˙tÓ ÒkiL C¯c ˙Èa‰««ƒ∆∆∆ƒ»≈ƒ∆«¿≈≈ƒ∆«∆¿∆¿»

C¯c‰ ¯v˜Ï È„k10BÏ ÒkÈ ‡ÏÂ .ıeÁaÓ BÙÈwÈ ‡l‡ , ¿≈¿«≈«∆∆∆»«ƒƒ«¿…ƒ»≈
‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡11. ∆»ƒ¿«ƒ¿»

א.4) נד, וברכות שם, יבמות ה"ט, שם המטה 5)'ספרא'
יקל). לא ד"ה פ"ט ברכות המשנה, (פירוש בידו אשר

בגדיו 6) יטנף ולא בו להזיע בשרו על האדם שילבש "בגד
שילבש  עד לבדו בו לצאת אדם מנהג ואין בזיעה, החמודות

שם). המשנה, (פירוש אחר" בגד ב.7)עליו סב, ברכות
אם  אלא אסרו שלא בהר) ד"ה כו. (ב"מ ה'תוספות' וכתבו

מותר. – בצנעא הן אם אבל בפרהסיא, בברכות 8)המעות
דרך  בו שאין מנעל ומה ממנעל, מקלֿוחומר "ורקיקה שם:
דרך  שהיא רקיקה רגליך, מעל נעלך של תורה אמרה בזיון,

כלֿשכן". לא - בברכות 9)בזיון שאמרו ממה כן למד
ו  בתפלה עומד לענין - ב המוריה').כד, ('הר לרוק צריך

במשנה.10) - א נד, -11)שם ב כח, במגילה הוא כן
החמה  מפני בחמה בו נכנסים שאין הכנסת, בית לענין
(כסףֿ המקדש בבית וכלֿשכן הגשמים, מפני ובגשמים

משנה).

.‚ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ12,ÔÈÓÈ C¯c ÔÈÒÎ - ˙Èa‰ ¯‰Ï ¿»«ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ¿»ƒ∆∆»ƒ
Ï‡ÓO C¯c ÔÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÙÈwÓe13BÚ¯‡L ÈnÓ ıeÁ ; «ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿…ƒƒ∆≈¿

¯·c14Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰L ,15eÈ‰ CÎÈÙÏ . »»∆«ƒ««¿…¿ƒ»»
?Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ El ‰Ó" :BÏ ÔÈÏ‡BL16È‡L" " ¬ƒ«¿«ƒ««¿…∆¬ƒ

"Ï·‡17"EÓÁÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .18È‡L" . »≈«≈««ƒ«∆¿«¬∆∆¬ƒ
"‰cÓ19E··Ïa ÔzÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .20ÚÓL˙Â ¿À∆«≈««ƒ«∆ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«

È¯·„Ï"Ee·¯˜ÈÂ EÈ¯·Á21. ¿ƒ¿≈¬≈∆ƒ»¿

מ"ב.12) פ"ב שושן 13)מדות שער אל שנכנס מי "כגון
(שבדרום) חולדה שער לצד הולך אינו (שבמזרח) הבירה
אל  הנכנס לכל תקיש וכן (שבצפון), טדי שער לצד אלא
(ומתוך  שם). מדות, המשנה' ('פירוש השערים" שאר
זה  שאף סובר שהוא נראה כאן, זו הלכה העתיק שרבינו

ימין). דרך שיכנס והכבוד היראה אבל 14)ממדת שהוא
כדלהלן. מנודה, אל 15)או פונה המזרח, מן נכנס שאם

העולם,16)הדרום. כל של בימין מקיף איטר שגם מכאן
('מגן  הוא איטר שמא זו? היא שאלה מה כן, לא שאם

כא). ס"ק תרנא סי' שהוא 17)אברהם' עונה היה אם
השומעים.18)אבל. לו אומרים עונה 19)כן היה אם

מנודה. לו.20)שהוא עונים יוסי 21)כן רבי כדעת
שם. במשנה,

.„ÌÈÏL‰L Ïk22‡ˆBÈ BÈ‡ ,BÏ ˜lzÒÂ ‰„B·Ú …∆ƒ¿ƒ¬»¿ƒ¿«≈≈≈
,ËÚÓ ËÚÓ ˙Èp¯BÁ‡ Cl‰Ó ‡l‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»«≈»∆»¿«≈¬«ƒ¿«¿«

Bcˆ ÏÚ ˙Áa Cl‰Óe23ÔÎÂ .‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆiL „Ú , ¿«≈¿«««ƒ«∆≈≈ƒ»¬»»¿≈
„ÓÚÓ ÈL‡Â ¯ÓLÓ ÈL‡24Ì‰ Ck ÔÎecÓ ÌiÂÏe «¿≈ƒ¿»¿«¿≈«¬»¿ƒƒƒ»»»≈

‰lÙz ¯Á‡ ÚÒBtL ÈÓk ,Lc˜n‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈«««¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ï25.Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ ‰Ê Ïk . «¬»»∆¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

א.22) נג פניו 23)יומא "מצדד שם: ביומא, הוא כן

והוא 24)והולך". קרב אדם של קרבנו שיהיה "איֿאפשר
כל  של קרבן הם הציבור וקרבנות גביו, על עומד אינו
בשעת  בעזרה עומדין כולן ישראל שיהיו ואיֿאפשר ישראל,
מישראל  שיבחרו הראשונים נביאים תיקנו לפיכך הקרבן,
על  לעמוד ישראל כל שלוחי ויהיו חטא, ויראי כשרים
כלי  מהל' (פ"ו מעמד" אנשי הנקראים והם הקרבנות,

ה"א). מהל'25)המקדש ובפ"ה ב. נג, ביומא כמפורש
כמו  צדו על ללכת לו מותר בתפילה שגם ונראה ה"י. תפלה

המוריה'). ('הר במקדש

.‰Ï˜È ‡Ï26BL‡¯ ˙‡ Ì„‡27ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL „‚k …»≈»»∆…¿∆∆««ƒ¿»ƒ
¯B˜È ¯ÚL ‡e‰L ,‰¯ÊÚ ÏL28ÔeÎÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆¬»»∆««ƒ»ƒ¿≈∆¿À»

Cl‰È ,‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ ÏÎÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa „‚k¿∆∆≈…∆«√»ƒ¿»«ƒ¿»»¬»»¿«≈
˙Áa29‰‡¯ÈÂ ,ÌLÏ Òk‰Ï BÏ ¯znL ÌB˜na ¿«««»∆À»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿∆

eÈ‰Â" :¯Ó‡pL BÓk ,'‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰L BÓˆÚ«¿∆≈ƒ¿≈¿∆∆¡«¿»
‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a Cl‰Óe ."ÌÈÓi‰ Ïk ÌL ÈaÏÂ ÈÈÚ≈«¿ƒƒ»»«»ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿»
."L‚¯a Cl‰ ÌÈ‰Ï‡ ˙È·a" :¯Ó‡pL ,‰„Ú¯e¿»»∆∆¡«¿≈¡…ƒ¿«≈¿»∆

במשנה.26) - א נד, קלות 27)ברכות ינהג שלא היינו
(פירוש  שעשועים ודברי בשחוק ירבה שלא ענינו ראש,

שם). לרבינו, שער 28)המשניות דהיינו פירש, שם רש"י
הבית. הר של בהשגותיו:29)המזרחי הראב"ד כתב

ה"ח  דעות מהל' בפ"ה וראה הדיוטות. דרך ילך שלא פירוש
הכתוב  דברי מפשטות כן למד כי (ויתכן המוריה'). ('הר
האלקים", בית אל תלך כאשר רגלך "שמור יז ד, קהלת

כג.). בברכות וראה

.ÂÌ„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡Â30‰·ÈLÈ ÔÈ‡Â .‰¯ÊÚ‰ ÏÎa ·LÈÏ ¿»¿»»»≈≈¿»»¬»»¿≈¿ƒ»
„·Ïa „ÂcŒ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa31:¯Ó‡pL , »¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒƒ¿«∆∆¡«

ÔÈ¯„‰q‰Â ."'‰ ÈÙÏ ·LiÂ „Âc CÏn‰ ‡·iÂ"32 «»…«∆∆»ƒ«≈∆ƒ¿≈¿««¿∆¿ƒ
‡l‡ ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ‡Ï ,˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ eÈ‰L∆»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ…»¿ƒ∆»

.ÏÁ ÏL dÈˆÁa¿∆¿»∆…

מן 30) זה איסור אם נתבאר ולא נסמן. ושם א. כה, יומא
עשה  המצוות' (וב'ספר (משנהֿלמלך). מדרבנן או התורה
שם  לעם' המצוות ב'ספר וראה התורה. מן שהוא נראה כא,

ה"ז). להלן וראה פד, הערה סה להם 31)עמוד שחלק
בסוטה  (רש"י שלימה שמלכותם להראות כבוד, המקום

שם.32)מ:). יומא,

.Ê·iÁ ,eÈ˙BBÚa ·¯Á ÌBi‰ Lc˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»«»≈«¬≈«»
B‡¯BÓa Ì„‡33ÒkÈ ‡Ï :BÈ·a Ba ‚‰B ‰È‰L BÓk »»¿»¿∆»»≈¿ƒ¿»…ƒ»≈

ÌLÏ Òk‰Ï ¯znL ÌB˜nÏ ‡l‡34·LÈ ‡ÏÂ , ∆»«»∆À»¿ƒ»≈¿»¿…≈≈
‰¯ÊÚa35ÏÂ ,.Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k BL‡¯ Ï˜È ‡ »¬»»¿…»≈…¿∆∆«««ƒ¿»

‰Ó - "e‡¯Èz ÈLc˜Óe e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ»«
,ÌÏBÚÏ Lc˜Ó ‡¯BÓ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ˙aL ˙¯ÈÓM¿ƒ««»¿»«»ƒ¿»¿»

.„ÓBÚ B˙M„˜a ·¯ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆»«ƒ¿À»≈

בברייתא:33) - ב ו, וביבמות ה"ח, פ"ז קדושים ב'ספרא'
את  תלמודֿלומר – לן? מנא קיים, המקדש בית שאין "בזמן
האמורה  שמירה מה תיראו, ומקדשי תשמורו שבתותי
וכן  לעולם". במקדש, האמורה מורא אף לעולם, – בשבת
רוקק  כאילו הזה בזמן הבית בהר הרוקק - ב סב, בברכות
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קצי dxigad zia zekld - dcear xtq - elqk h"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כל  שם ולבי עיני "והיו ג) ט, (מלכיםֿא שנאמר עינו, בבבת
הט"ז. פ"ו למעלה וראה טהור.34)הימים". הוא אם

להטהר, פרה אפר לנו ואין מתים טמאי כולנו כהיום אולם
כרת. חייב שם הוא 35)והנכנס בעזרה ישיבה (שאיסור

לעולם, הוא מקדש ומורא שם) המצוות' ('ספר מורא מטעם
כדלהלן).

.ÁÔÓÊa36˙‡ Ï˜‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡ Èea Lc˜n‰L ƒ¿«∆«ƒ¿»»»¿»»¿»≈∆
ÌÈÙBv‰ ÔÓ BL‡¯37.ÌÈÙÏÂ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡e‰L , …ƒ«ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Lc˜n‰ ˙‡ ‰‡B¯ ‰È‰iL ‡e‰Â38¯„b ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«ƒ¿»¿…ƒ¿∆»≈
.Lc˜n‰ ÔÈ·e BÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈«ƒ¿»

,ב.36) סא הר 37)ברכות משם לראות שיכולים "מקום
שם). (רש"י לראותו" יכולים אין והלאה ומשם הבית,

המקדש 38) שחרב שאףֿעלֿפי (ה"ז) למעלה שאמרנו ומה
אבל  בלבד, המזרח שער כנגד אלא זה אין ראש, להקל אסור
בזמן  אלא אסרו לא ולפנים הצופים מן ראש להקל
שם). ברכות, ב'מאירי' וראה המוריה', ('הר בנוי שהמקדש

.ËÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡39‰tiL40ÔÈa ÔLÈiL B‡ »¿»»¿»∆ƒ»∆∆ƒ«≈
·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓ41ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿«¬»¿≈»ƒ«∆≈¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓ ÔÈa ‡qk‰Œ˙Èa42ÈtÓ , ≈«ƒ≈≈ƒ¿»¿«¬»¿»»ƒ¿≈
‡ÏÂ ·¯ÚÓÏ ‰tÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .·¯ÚÓa ÏÎÈ‰‰L∆«≈»¿«¬»¿ƒ»…ƒ»∆¿«¬»¿…
ÔBÙˆ ÔÈa ‡l‡ ,·¯Ún‰ „‚k ‡e‰L ÈtÓ ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆∆««¬»∆»≈»

ÌÈÓ ÏÈhn‰ ÏÎÂ .ÌÈLÈÂ ÌÈÙ ÌB¯„Ï43ÌÈÙBv‰ ÔÓ ¿»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»««ƒ«ƒƒ«ƒ
B‡ ÔBÙˆÏ ‡l‡ ,L„w‰ ÈtÏk ÂÈÙe ·LÈ ‡Ï ,ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ…≈≈»»¿«≈«…∆∆»¿»

.ÔÈ„„ˆÏ L„w‰ ˜lÒÈ B‡ ,ÌB¯„Ï¿»¿«≈«…∆ƒ¿»ƒ

ורבי 39) תנאֿקמא וכדעת חרב. שהמקדש בזמן אפילו
ראש  שקלות ואףֿעלֿפי להלן. וראה שם. בברכות עקיבא

נאסר. הגדולים.40)לא וסובר 41)לצרכיו ב. ה, ברכות
למערב. מזרח בין לישן אסור לבדו האדם שאפילו רבינו
עם  כשיישן שדוקא כתבו כל) ד"ה (שם ה'תוספות' ואילו
התשמיש. מפני אשתו אצל לשכב גנאי שהדבר אשתו

נאסרה 42) לא ראש שקלות ואףֿעלֿפי לארץ. בחוץ אפילו
– ה"ח) (למעלה קיים שהמקדש בזמן אלא למקדש חוץ
מקום  בכל אסרו גדול, יותר גנאי שהוא צרכיו לעשות
המוריה'). ('הר מקדש לנו שאין בשעה ואפילו

ה"ה.43) פ"ט ברכות 'ירושלמי'

.ÈÌ„‡Ï ¯eÒ‡Â44ÏÎÈ‰ ˙È·z ˙Èa ‰OÚiL45; ¿»¿»»∆«¬∆«ƒ«¿ƒ≈»
ÌÏe‡ ˙È·z ‰¯„ÒÎ‡46‰¯ÊÚ‰ „‚k ¯ˆÁ ;47ÔÁÏL ; «¿«¿»«¿ƒ»»≈¿∆∆»¬»»À¿»

‰¯BÓ ˙¯eˆa ‰¯BÓe ;ÔÁÏL ˙¯eˆa48‰OBÚ Ï·‡ . ¿«À¿»¿»¿«¿»¬»∆
ÌÈ˜ ‰BÓL ÏL B‡ ÌÈ˜ ‰MÓÁ ÏL ‰¯BÓ ‡e‰49, ¿»∆¬ƒ»»ƒ∆¿»»ƒ

˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰¯BÓ B‡50dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¿»∆≈»∆«∆∆««ƒ∆≈»
.ÌÈ˜ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ

מדרבנן,44) אלא אסור שאינו ואפשר א. מג, זרה עבודה
התכוו  שלא ספר').כל ('קרית לקדש גבהו 45)ן כשיעור

ס"ח). קמא סי' יו"ד (שו"ע ורחבו אףֿעלֿפי 46)ארכו
ארבע  היו באולם ואילו דפנות, שלשה אלא אינה שאכסדרא
היו  ולא מאד וגבוה רחב היה האולם שפתח כיון – דפנות
ד"ה  כח: מנחות ('תוספות' לאכסדרה דומה היה דלתות, לו

שם.47)אכסדרא). בגמרא וכן העזרה, כתבנית כלומר,
כיון 48) ופרחים, וכפתורים גביעים בלא שהיא אףֿעלֿפי

למעלה  כמפורש מתכות, משאר כשבאה בה מעכבים שאינם
שם). יו"ד (שו"ע ה"ד היתה 49)פ"ג מקדש של שמנורה

קנים. שבעה עושין 50)בת אין המקדש שמנורת מפני
הי"ח). פ"א (למעלה מתכת של אלא אותה

.‡È˙BÁÓ LÏL51‡e‰Â ,Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ :¯a„na eÈ‰ »«¬»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»≈¿
˙BÁÓ Úa¯‡52·È·ÒÂ" :da ¯Ó‡pL ,‰iÂÏ ‰ÁÓe ; «¿««¬«¬≈¿ƒ»∆∆¡«»¿»ƒ

¯ˆÁ Á˙tÓ ‡e‰Â ,‰ÈÎL ‰ÁÓe ;"eÁÈ ÔkLnÏ«ƒ¿»«¬«¬≈¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
ÌÈÏLe¯È Á˙tÓ :˙B¯B„Ï Ôc‚Îe .ÌÈÙÏÂ „ÚBÓŒÏ‰‡…∆≈¿ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ∆«¿»«ƒ
„Ú ˙Èa‰ ¯‰ Á˙tÓe ,Ï‡¯OÈ ‰ÁÓk - ˙Èa‰ ¯‰ „Ú««««ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈ƒ∆««««ƒ«
,‰iÂÏ ‰ÁÓk - ¯B˜È ¯ÚL ‡e‰L ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t∆«»¬»»∆««ƒ»¿«¬≈¿ƒ»
ÏÈÁ‰Â .‰ÈÎL ‰ÁÓ - ÌÈÙÏÂ ‰¯ÊÚ‰ Á˙tÓeƒ∆«»¬»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ»¿«≈

.ÌÈÓÏBÚ ˙È·a ‰¯˙È ‰ÏÚÓ ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÂ¿∆¿««»ƒ«¬»¿≈»¿≈»ƒ

עמוד 51) צוק"מ (הוצאת פ"א בבאֿקמא כלים תוספתא,
ב. קטז, וזבחים ,(10 ראובן,52)570 מחנה יהודה, מחנה

כ). (במדבר דן ומחנה אפרים מחנה

.·ÈÏk53˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ˙Lc˜Ó Ï‡¯OÈŒı¯‡54‰Óe . »∆∆ƒ¿»≈¿À∆∆ƒ»»¬»«
ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ ‰pnÓ ÔÈ‡È·nL ?d˙M„˜ ‡È‰ƒ¿À»»∆¿ƒƒƒ∆»»…∆¿≈«∆∆

ÌÈ¯eka‰Â55˙Bˆ¯‡ ¯‡MÓ Ôk ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡M ‰Ó ,56. ¿«ƒƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿»¬»

ãycew zegiyn zecewpã

"'eke zevx`d lkn zycewn l`xyi ux` lk"

ישראל, בארץ הן קדושות "עשר הבאה בהלכה וממשיך
וכתב  ביחד כללם לא מדוע להבין, וצריך מזו". למעלה וזו

ישראל. לארץ מעלות אחד־עשר
על  המורה שלם, מספר עשר היות מלבד בזה: והביאור
בלשון  הפנימי הפירוש את להוסיף שיש הרי שלימות,

מקודשת ישראל "ארץ הארצות"הרמב"ם היינו מכל ,
מכל  נלקחת ישראל ארץ של המיוחדת שקדושתה
עתידה  ולכן לארץ, בחוץ הבירורים מעבודת היינו הארצות,

הארצות". בכל שתתפשט ישראל ארץ
(gi oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

למה 53) שכיוון נראה ישראל", ארץ "כל רבינו שכתב (מה
כשירות", היו הארצות "כל במשנה - ב פג, במנחות שאמרו
בפירוש  (וראה ישראל" שבארץ הארצות "כל שם וכפירש"י

שלדע  אלא שם). ועבר המשניות, יהודה כולל זה רש"י ת
ביכורים  מביאים אין רבינו לדעת ואילו והגליל, הירדן
ביכורים  מהל' בפ"ב כמבואר מדרבנן, אלא הירדן מעבר
לנדרים  בר"ן ראה הירדן, מעבר העומר הבאת ובדבר ה"א.

יב:). לסנהדרין וברש"י מ"ו.54)כב. פ"א כלים
משום 55) הלחם", ושתי "והביכורים שם כלים (במשנה,

כשרים  הם הלחם שתי קודם ביכורים הביא אם שבדיעבד
המשנה  מלשון שינה ורבינו שם) שם', אנשי ('תוספות
הלחם, שתי קודם ביכורים להביא אין שלכתחילה משום

סח:). מנחות במשנה בעומר 56)כמפורש ה' "אמר שהרי
ואמר  עומר, את והבאתם קצירה את וקצרתם י) כג, (ויקרא
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תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם יז) שם, (שם הלחם בשתי
פרי  כל מראשית ולקחת ב) כו, (דברים בביכורים ואמר
שם). כלים המשניות, (פירוש מארצך" תביא אשר האדמה

.‚È˙BM„˜ ¯OÚ57Ï‡¯OÈŒı¯‡a Ô‰58‰ÏÚÓÏ BÊÂ , ∆∆¿À≈¿∆∆ƒ¿»≈¿¿«¿»
‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ˙B¯ÈÚ :BfÓ59¯‡MÓ ˙BLc˜Ó ƒ¬»«À»»¿À»ƒ¿»

ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙‡ ÔÎBzÓ ÔÈÁlLnL :ı¯‡‰60ÔÈ‡Â ; »»∆∆¿«¿ƒƒ»∆«¿…»ƒ¿≈
ÔÎB˙a ÔÈ¯·B˜61¯ÈÚ‰ È·eË ‰Ú·L eˆ¯iL „Ú ˙Ó62 ¿ƒ¿»≈«∆ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ

¯ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk B‡63ÔÈ‡ ,¯ÈÚÏ ıeÁ ˙n‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ; »«¿≈»ƒ¿ƒ»»«≈»ƒ≈
ÔlÎ eˆ¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿»««ƒ∆»À»

¯ÈÚ‰ Èa eˆ¯ .B¯ÈÊÁ‰Ï64ÔÓ ¯·w‰ ‡ÈˆB‰Ï ¿«¬ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ«∆∆ƒ
‰È„n‰65ıeÁ ,ÔÈpÙÓ ˙B¯·w‰ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈpÙÓ - «¿ƒ»¿«ƒ¿»«¿»¿«ƒ

ÔÈa ,¯ÈÚ‰ ezÙÈw‰L ¯·˜ .CÏÓ B‡ ‡È· ¯·wÓƒ∆∆»ƒ∆∆∆∆∆ƒƒ«»ƒ≈
Ì‡ :BÊ „‚k BÊ ˙BÁe¯ È˙MÓ ÔÈa ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó≈«¿«»≈ƒ¿≈¿∆∆ƒ
Ô‡ÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁÓ ¯˙È ¯ÈÚ‰ ÔÈ·e BÈa ‰˙È‰»¿»≈≈»ƒ»≈≈¬ƒƒ«»¿»
,ÔlÎ eˆ¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈpÙÓ ÔÈ‡ - Ô‡ÎÏ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿»≈¿«ƒ«∆ƒ¿À»

.B˙B‡ ÔÈpÙÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt»ƒ»¿«ƒ

שם.57) (שם)58)כלים, שלמה' 'מלאכת כתבו כן
שאמרו  שמה הגאונים, בשם הפרק) בסוף (שם והרע"ב
בארץ  קדושות עשר היינו קדושות, עשר שם: במשנה

בכלל. אינה עצמה ישראל ארץ ואילו לדעת 59)ישראל,
בן  יהושע מימות חומה מוקפות היינו שם, והרע"ב הר"ש
ב'תוספות' וראה לב.). (ערכין חומה ערי בבתי כמו נון,

קדשן. ד"ה - ב לב, ה)60)ערכין (במדבר "שנאמר
זה  לנפש, טמא וכל זב וכל צרוע כל המחנה מן וישלחו
עזרת  מפתח שהוא שכינה, מחנה הוא כאן האמור המחנה
מת  וטמא והזב שהמצורע אני שומע ולפנים, ישראל
למחנה  מחוץ ישב בדד במצורע: ת"ל אחד, במקום שלשתן
מה  ולפנים, ירושלים מפתח שהוא ישראל מחנה זה מושבו,
חבירו, משילוח שילוחו חמור - חמורה שטומאתו מצורע
חבירו. משילוח שילוחו חמור - חמורה שטומאתו כל אף
חוץ  שהוא מחנות לג' חוץ המצורע את משלחין לפיכך
הזב  שאין מה בביאה, מטמא שהוא מפני לירושלים,
המוקפות  ועיירות ה"ב). מקדש ביאת מהל' (פ"ג מטמא"
(ויקרא  במצורע שנאמר "מושבו" בגזירהֿשוה למדו חומה,
ערי  בבתי שנאמר מ"מושב" מושבו", למחנה "מחוץ מו) יג,
('תוספות' חומה" עיר מושב "בית כט) כה, (שם חומה

שם). עד 61)ערכין, מת לתוכן "ומסבבין במשנה: שם
לתוכן  "ומשכיבין שם: רבינו שנוסחות ונראה שירצו",
בעיר  אותו קוברין ואין במשכבו אותו שמניחין היינו וכו'",

(כסףֿמשנה). המדינה בני שירצו חשובים 62)עד שבעה
העיר. מתנהגת פיהם בפירוש 63)שעל גם כתב כן

שם. ירושלמי 64)המשניות, פ"א, בבאֿבתרא תוספתא
פי"ד. שמחות ומסכת ה"ד, פ"ט רבינו 65)נזיר מדברי

אבל  חומה, המוקפות בעיירות אלא המדובר שאין נראה
אמורים  הדברים אחרות בערים שאף נראה, הנ"ל במקורות

המוריה'). ('הר

.„È˙Lc˜Ó ÌÈÏLe¯È66˙BÙwn‰ ˙B¯ÈÚ‰ ¯‡MÓ ¿»«ƒ¿À∆∆ƒ¿»»¬»«À»
ÌÈÙÏ ÈL ¯OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡L ,‰ÓBÁ»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒƒ¿ƒ

d˙ÓBÁÓ67ÌÈ¯·c el‡Â .68ÌÈÏLe¯Èa e¯Ó‡pL69ÔÈ‡ : ≈»»¿≈¿»ƒ∆∆∆¿ƒ»«ƒ≈

˙n‰ ˙‡ da ÔÈÈÏÓ70ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â ;71dÎB˙a ¿ƒƒ»∆«≈¿≈«¬ƒƒ¿»
Ì„‡ ˙BÓˆÚ72ÌÈza dÎB˙a ÔÈ¯ÈkOÓ ÔÈ‡Â ;73ÔÈ‡Â ; «¿»»¿≈«¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈

·LBz ¯‚Ï ÌB˜Ó dÎB˙a ÔÈ˙B74da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿ƒ¿»»¿≈»¿≈¿«¿ƒ»
eÈ‰L ,‰cÏÁ ¯·˜Â „ÂcŒ˙Èa È¯·wÓ ıeÁ ,˙B¯·¿̃»ƒƒ¿≈≈»ƒ¿∆∆À¿»∆»

da75ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È· ˙BÓÈÓ76da ÌÈÚËB ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ»
˙L¯Á dÈ‡Â ˙Ú¯Ê dÈ‡Â ;ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb77‡nL , ««¿≈ƒ¿≈»ƒ¿««¿≈»∆¡∆∆∆»

Á¯Òz78˙pbÓ ıeÁ ,˙BÏÈ‡ da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ»ƒ»ƒƒ«
ÌÈ„¯Â79ÓÈÓ ÌL ‰˙È‰LÔÈ‡Â ;ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È· ˙B ¿»ƒ∆»¿»»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈˆ¯M‰ ÈtÓ ,‰tL‡ da ÔÈÓi˜Ó80ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÊÈÊ ‰pÓÈ‰81ÈtÓ ,ÌÈa¯‰Œ˙eL¯Ï ˙B‡¯ËÊeÊ‚e ≈∆»ƒƒ¿¿¿»ƒ¿»«ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰ Ï‰‡82˙BBL·k da ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ;83ÈtÓ , …∆«À¿»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈

ÔLÚ‰84ÈtÓ ,˙BÏB‚¯z da ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡Â ; ∆»»¿≈¿«¿ƒ»«¿¿ƒ¿≈
ÌÈL„w‰85ÏÎa ÌÈÏB‚¯z ÌÈ‰k‰ eÏc‚È ‡Ï ÔÎÂ ; «√»ƒ¿≈…¿«¿«…¬ƒ«¿¿ƒ¿»

˙B¯‰h‰ ÈtÓ ,Ï‡¯OÈŒı¯‡86ËÏÁ ˙Èa‰ ÔÈ‡Â ; ∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿»¿≈««ƒ∆¿»
da87¯ÈÚ ˙ÈOÚ dÈ‡Â ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡Â ; »¿≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ

‡lL ÈÙÏ ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ‰‡È·Ó dÈ‡Â ;˙Ácp‰«ƒ««¿≈»¿ƒ»∆¿»¬»¿ƒ∆…
ÌÈË·MÏ ‰˜lÁ˙88. ƒ¿«¿»«¿»ƒ

מ"ח.66) שם הט"ו.67)כלים, פ"ו למעלה ראה
צוק"מ 68) (הוצאת פ"ו נגעים ותוספתא ב. פב, בבאֿקמא

לה. פרק נתן' דרבי ו'אבות ,(8 625 אומרים 69)עמוד יש
לא  גוים, בידי הקודש ועיר מת טמאי שכולנו הזה שבזמן
תרלג). סי' (רדב"ז בירושלים דלהלן הדברים נאמרו

להלין 70) מותר אחר שבמקום שאףֿעלֿפי שם. בבאֿקמא
(ראה  אסור בירושלים – ה"ח) אבל מהל' (פ"ד לכבודו המת
בירושלים  שהחומרא אומרים ויש שם). מקובצת' ב'שיטה
(פ"ת  הלילה כל הוא הלנה איסור אחר שבמקום בזה היא
אסור  בירושלים ואילו רדב"ז), בשם א ס"ק שנז סי' ביו"ד
עמוד  זק"ש להגרמי"ל ב"זמנים" (ראה השקיעה אחר להלין

שם.71)מז). נתן' דרבי ו'אבות נגעים, תוספתא
לעיר.72) מחוץ שקוברו מפני 73)אףֿעלֿפי א. יב, יומא

(שם). לשבטים נתחלקה לא שירושלים שלהם, שאינה
זה 74) תושב, גר זהו "אי שם. נתן' דרבי ו'אבות תוספתא

המצות  שאר עם עכו"ם יעבוד שלא עליו שקיבל עכו"ם
והוא  אותו מקבלין זה הרי טבל, ולא מל ולא נח בני שנצטוו
שמותר  לפי תושב, שמו נקרא ולמה העולם. אומות מחסידי
ביאה  איסורי מהל' (פי"ד ישראל" בארץ בינינו להושיבו לנו
מן  כן למדו טז) כג, (דברים כיֿתצא פ' וב'ספרי' ה"ז),
תושב". גר "לרבות – אדוניו" מעם אליך ינצל "אשר הפסוק
בירושלים". ולא "בשעריך, – שעריך" "באחד

ונביא,75) מלך אף בירושלים לקבור אין לכתחילה כלומר:
בתוך  בתחילה היו לא חולדה וקבר דוד בית שקברי אלא
לא  כבודם ומפני שנקברו, אחר העיר שהקיפו אלא העיר
לז). סי' בתשובה (מהרי"ט מעולם בהם אדם נגע ולא פגע

יב).76) ט, סוטה המשניות, (פירוש ראשון" בית נביאי "הם
בשבת 77) כדאיתא זורע בכלל והוא הזרעים, להפוך היינו

('י  שלמה').ע"ג גינות 78)ריעות שדרך שם. בבאֿקמא
שם). (רש"י סרחון ויש היתה 79)לזבלן והיא שמה, כך

שם). (רש"י הירדן כיפת והיינו לקטורת, בבא80ֿ)צריכה
ומטמאים  שם ומתים באשפה, ליגדל שדרכם שם. קמא
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שבירושלים. הכותל.81)הקדשים מן יוצאין קורות
והגזוזטראות 82) בארץ, מוטל המת מן כזית יהא שמא

ונמצאת  תחתיהם העוברים האנשים ועל עליו מאהילות
הטומאה. את לקדירות.83)מרבה סיד משרפות

(רש"י).84) הוא וגנאי החומה את שמשחיר שם.
שרצים 85) בשר ומביאין באשפה, מנקרים שהתרנגולים

הקדשים. את ומטמאין -86)בפיהם ב עט, בבאֿקמא
אם 87)במשנה. לו תהא גאולה אלא חומה, ערי בית כדין

חצרים. ערי כבתי ביובל יוצא יובל יגיע ואם לגאול, ירצה
אחד 88) שבכל האחרונים, הדברים ארבעת על מוסב זה

חומה, ערי בבתי ירושלים: למעט מיעוט בתורה נאמר מהם
ובירושלים  לקונה", וגו' הבית "וקם ל) כה, (ויקרא נאמר
(שם  נאמר בנגעים לשבטים. נתחלקה שלא לפי שייך, לא זה
זה  בכלל ירושלים ואין אחוזתכם", ארץ "בבית לד) יד,
"באחת  יג) יג, (דברים נאמר הנדחת בעיר הנ"ל. מהטעם
נאמר  ערופה ובעגלה כנ"ל, "עריך" אינה וירושלים עריך",
וירושלים  לרשתה", לך נותן וגו' אשר "באדמה א) כא, (שם

כנ"ל. בכלל אינה

.ÂËLc˜Ó ˙Èa‰ ¯‰89ÔÈ·Ê ÔÈ‡L ,‰pnÓ90˙B·ÊÂ «««ƒ¿À»ƒ∆»∆≈»ƒ¿»
ÌLÏ ÔÈÒÎ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc91˙n‰ ÒÈÎ‰Ï ¯zÓe . ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿»À»¿«¿ƒ«≈

BÓˆÚ92‡e‰L ˙ÓŒ‡ÓË ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ¯‰Ï «¿¿«««ƒ¿≈»ƒ«¿≈≈∆
.ÌLÏ ÒÎƒ¿»¿»

מ"ח.89) שם שכבת 90)כלים, הוא בתורה, האמור "הזוב
וכשיוצא  בהן, מתקבצת שהיא החללים מחוליי הבא זרע
ולא  תאוה ביציאתו ואין זרע, כשכבת בקושי יוצא אינו הזוב
כלובן  כהה שעורים של בצק כמו ויוצא נגרר אלא הנאה
ביצה  כלובן קשורה לבנה זרע שכבת אבל מוזרת: ביצה
ה"א). כפרה מחוסרי מהל' (פ"ב מוזרת" שאינה

מחנות 91) לשני חוץ ויולדות נדות וזבות זבין משלחין
וזהו  ה"ג), המקדש ביאת מהל' (פ"ג הבית להר חוץ שהוא

התורה. מן ממה 92)איסור זאת ולמדו א. סז, פסחים
עמו" יוסף עצמות את משה "ויקח יט) יג, (שמות שנאמר

לויה. במחנה במחיצתו", "עמו –

.ÊËÏÈÁ‰93˙ÓŒ‡ÓËe Ì"ekÚ ÔÈ‡L ,epnÓ Lc˜Ó «≈¿À»ƒ∆∆≈«¿≈≈
‰c ÏÚB·e94ÌLÏ ÌÈÒÎ95. ≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»

ה"ג.93) פ"ה למעלה ראה החיל? ומהו שם. כלים,
ב 94) לענין מפורש מת כטמא נדה שבועל - א סח, פסחים

מחנות. (ראב"ד).95)שילוח מדרבנן איסור זהו

.ÊÈÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ96ŒÏe·Ë ÔÈ‡L ,ÏÈÁ‰ ÔÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««»ƒ¿À∆∆ƒ«≈∆≈¿
ÌBÈ97ÌLÏ ÒÎ98ÔÓ Ï·‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯eq‡Â . ƒ¿»¿»¿ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬»ƒ

.‰iÂÏ ‰ÁÓÏ Òk‰Ï ÌBÈŒÏe·ËÏ ¯zÓ ‰¯Bz‰«»À»ƒ¿¿ƒ»≈¿«¬≈¿ƒ»
˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡ ,ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ˙ÓŒ‡ÓËe99. ¿≈≈∆ƒ¿«¿∆¿««»ƒ≈«»«»

שם.96) שמשו.97)כלים, העריב לא ועדיין שטבל, טמא
מחוסר 98) נרחיק ולא יום טבול נשים מעזרת "הרחקנו

כיפורים  ומחוסר בתרומה, אסור יום שטבול לפי כיפורים,
שטומאתו  כל הנזכר, השורש על כולו וזה בתרומה, מותר
חבירו" משילוח שילוחו חמור חבירו, מטומאת חמורה

שם). כלים המשנה, התורה 99)(פירוש מן אסור שאינו

לויה  מחנה היא נשים עזרת ואילו שכינה, במחנה אלא
הי"א). (למעלה

.ÁÈÏ‡¯OÈ ˙¯ÊÚ100ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙¯ÊÚÓ ˙Lc˜Ó ∆¿«ƒ¿»≈¿À∆∆≈∆¿«»ƒ∆≈
ÌÈ¯etkŒ¯qÁÓ101,ÌLÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ .ÌLÏ ÒÎ ¿À«ƒƒƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿«¿»

˙¯k ·iÁ102. «»»≈

אחת100ֿ) ישראל, רגלי דריסת מקום והוא שם. כלים,
הי"ב). פ"ה (למעלה אמה הביא 101)עשרה לא שעדיין

מח 102)קרבנותיו. שכן ואף זה, בכלל כיפורים וסר
חייב  לעזרה שנכנס כיפורים שמחוסר שם במשנה מפורש

כרת. חייב שבמזיד מפורש - ב כז, ובמנחות חטאת.

.ËÈÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ103Ï‡¯OÈ ÔÈ‡L ,‰pnÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««…¬ƒ¿À∆∆ƒ∆»∆≈ƒ¿»≈
‰ÎÈÓÒÏ :Ì‰ÈÎ¯ˆ ˙ÚLa ‡l‡ ÌLÏ ÔÈÒÎ104 ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‰¯tÎÏe105‰ËÈÁLÏÂ106‰Ùe˙ÏÂ107. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

דריסת 103) מקום שהוא שם, פ"ה למעלה וראה שם. כלים,
אמה. אחתֿעשרה הכהנים, בבעלים.104)רגלי שהיו

ורבינו 105) ושחיטה, סמיכה אלא נזכרו לא שם (במשנה
מהל' (פ"ג הסמיכה בעת שהוא וידוי דהיינו כפרה, הוסיף
מ, ביומא כפרה הנקרא וידוי ומצאנו הי"ד) הקרבנות מעשה
מדבר", הכתוב דברים בכפרת – הקודש את מכפר "וכלה ב:

המוריה'). ב'הר מעשה 106)וראה מהל' (פ"ה בזר שכשרה
ה"א). ה"ו).107)הקרבנות שם (פ"ט בבעלים שהיא

.ÎÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa108ÔÈ‡L ,‰pnÓ Lc˜Ó ≈»»¿«ƒ¿≈«¿À»ƒ∆»∆≈
ÓŒÈÏÚaÌÈ„‚·ŒÈÚe¯˜e L‡¯ŒÈÚe¯Ùe ÔÈÓe109ÔÈÒÎ «¬≈ƒ¿≈…¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ

.ÌLÏ¿»

מ"ט.108) שם קרועי 109)כלים, נזכרו לא שם, במשנה
תפרעו  אל "ראשיכם שכתוב משום רבינו של וטעמו בגדים.
ראש, לפרועי בגדים קרועי הוקשו תפרומו", לא ובגדיכם
וראה  הי"ד, מקדש ביאת מהל' פ"א להלן רבינו כתב וכן
יין, לשתויי והואֿהדין קורקוס. ר"י בשם משנה' ב'כסף
שם  להלן ועי' (הגרע"א), מקדש ביאת הל' בתחלת כמפורש
ושהראב"ד  התורה, מן איסור שזהו רבינו שדעת יד) (הלכה

בזה. עליו חלק

.‡ÎÔÈ‡L ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Lc˜Ó ÏÎÈ‰‰«≈»¿À»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«∆≈
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡l‡ ÌLÏ ÒÎ110. ƒ¿»¿»∆»¿»«ƒ¿«¿»ƒ

קידוש 110) שצריך נראה רבינו דברי מפשטות שם. כלים,
ביאת  מהל' פ"ה להלן ראה לעבודה, כמו ורגלים ידים

מקדש.

.·ÎepnÓ Lc˜Ó ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa111ÒÎ ÔÈ‡L , ≈…∆«√»ƒ¿À»ƒ∆∆≈ƒ¿»
˙ÚLa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÌLÏ¿»∆»…≈»¿«ƒƒƒ¿«

‰„B·Ú‰112. »¬»

שם.111) בכל 112)כלים, יבא ואל ב) טז, (ויקרא "אמר
בזה  יכנס והוא וגו', אהרן יבא בזאת וכו' הקודש אל עת
בקטורת, הראשונה פעמים. ד' כיפור צום ביום המקום
והפעם  יומא, במס' שאמרו כמו הקדשים בקודש שם ויקטיר
והפעם  השעיר, בדם השלישית והפעם הפר, בדם השנית
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מקודש  המתחה ואת הכף את להוציא יכנס הרביעית
שם). המשניות, (פירוש הקדשים"

.‚Î‰iÏÚa ‰È‰L ÌB˜Ó113ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÏÚ ÔeÎÓ »∆»»»¬ƒ»¿À»«…∆«√»ƒ
Úe·La ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ BÏ ÔÈÒÎ ÔÈ‡114‰Ó Ú„ÈÏ ≈ƒ¿»ƒ∆»««««¿»«≈««

ÌÈ‡pa‰ ÔÈÒÎpL ‰ÚLa .B˜„a ˜fÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰»ƒ¿«≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿»ƒ««»ƒ
ÏÎÈ‰a Ôw˙Ïe ˙B·Ï115˙‡ ÌMÓ ‡ÈˆB‰Ï B‡ ƒ¿¿«≈«≈»¿ƒƒ»∆

‡Ï .ÌÈÓÈÓz ÌÈ‰k ÔÈÒÎp‰ eÈ‰iL ‰ÂˆÓ ,‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ…¬ƒ¿ƒƒ…
ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÔÈÓeÓŒÈÏÚa eÒkÈ - ÌÈÓÈÓz e‡ˆÓ»¿¿ƒƒƒ»¿«¬≈ƒ¿ƒ≈»
.Ï‡¯OÈ eÒkÈ - ÌiÂÏ e‡ˆÓ ‡Ï .ÌiÂÏ eÒkÈ - ÌÈ‰k…¬ƒƒ»¿¿ƒƒ…»¿¿ƒƒƒ»¿ƒ¿»≈
.ÌÈ‡ÓË eÒkÈ - ÌÈ¯B‰Ë e‡ˆÓ ‡Ï .ÌÈ¯B‰Ëa ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿ƒ…»¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ
,‡ÓË ÒkÈ Ï‡Â ,ÌeÓŒÏÚa ÒkÈ - ÌeÓŒÏÚ·e ‡ÓË»≈««ƒ»≈««¿«ƒ»≈»≈

¯eaˆa ‰ÈeÁc ‰‡Óh‰L116ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ .117 ∆«À¿»¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«≈»
¯LÙ‡ È‡ B‡ ˙B·z ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .˙B·˙a eÒkÈ ,Ôw˙Ï¿«≈ƒ»¿¿≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»

.ÌÈÁ˙t C¯c eÒkÈ ,˙B·˙a eOÚiL Ì‰Ï»∆∆«¬¿≈ƒ»¿∆∆¿»ƒ

א.113) פו, כדיעה 114)פסחים שנים. בשבע אחת פעם
ה'יש  כדעת ולא בסתם. שנאמרה שם, בברייתא הראשונה
יוםֿטוב' ב'תוספות וראה זה. על החולקים שם אומרים'

מ"ה. פ"ד פ"ד 115)מדות למעלה וראה א. קה, עירובין
הקדשים. קדשי לענין הנוסח 116)הי"ג קדמון, בכת"י

בעל  יכנס ואל טמא יכנס מום, ובעל "טמא רבינו בדברי

וכן  רוקח'). ('מעשה בציבור" דחויה שהטומאה מום,
מי  יש בשם משנה' ה'כסף הביא וכן ספר'. ב'קרית העתיק
רבינו  פסק ולפי"ז למלך'. ה'משנה הסכים ולזה שהגיה,
שאמר  ומה שם. בעירובין רב, אמר אשי בר חייא רב כדברי
שהותרה  הכוונה איך ציבור", בעבודת אישתרי "דקא שם
טומאה  כמאןֿדאמר היא הלכה שהרי בציבור, הטומאה
המקדש  ביאת מהל' (פ"ד הותרה ולא בציבור היא דחיוה
שהוא  אףֿעלֿפי היתר, שיש שכיון הכוונה אלא הט"ו),
כניסה. היתר לו שאין מום מבעל יותר קל הוא דיחוי, מטעם
לעבודת  חזי "דהא הנוסחא שם, בגמרא אוקספורד ובכת"י
הדברים  מתפרשים ולפי"ז שם), סופרים' ('דקדוקי ציבור"
היא  דחויה טומאה שסובר למי שמדובר רבינו, כדברי היטב
בדברי  שלפנינו הנוסחא את קיים משנה' וה'כסף בציבור.
שם, בעירובין אלעזר רבי כדעת רבינו פסק ולפי"ז רבינו,
ולא  קדשים, באכילת מותר שהוא משום יכנס מום שבעל
טומאה  שהרי בציבור, שהותר מפני יכנס טמא שאומר כרב

הותרה. ולא על 117)דחויה רק מדובר מ"ה, פ"ד במדות
נראה  רבינו כדברי אבל ההיכל. על ולא הקדשים קדשי
"הכל  אמרו: פ"א) (בבאֿקמא כלים בתוספתא הרי כדלהלן:
ואותה  וכו'" בתיבות שיכנסו מצוה וכו' לתקן נכנסים
ושם: בראשיתה), רק (אמנם שם בעירובין נשנתה ברייתא

המוריה'). ('הר וכו'" לתקן לבנות בהיכל נכנסין "הכל



meil cg` wxt m"anx ixeriyelqk h"iÎb"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  כסלו י"ג ראשון יום

-mipnfxtq
oiaExr zFkld¦§¥¦

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כל 1) בו ונתבארו המבוי, שיתוף עניין רבינו בו כלל

רצונוֿלומר  הקודמים, פרקים בג' בחצרות, שנזכרו הפרטים
ד'. ופרק ג' פרק ב', פרק

.‡ÈL‡2ÈB·Ó3„Á‡ ÏÎ‡Óa ÛezL Ô‰ÈÈa ‰È‰L «¿≈»∆»»≈≈∆ƒ¿«¬»∆»
B‡ ÔÓL B‡ ˙eÙzLa ÔÈÈ ewL ÔB‚k ,‰¯BÁÒ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿»¿∆»«ƒ¿À»∆∆
ÔÈÚÏ ¯Á‡ ÛezL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L·c¿«¿«≈»∆≈»¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿«
,‡e‰Â .‰¯BÁÒ ÏL ÛezL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ‡l‡ ,˙aL«»∆»¿ƒ«ƒ∆¿»»
„Á‡ ÈÏÎ·e „Á‡ ÔÈÓ Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÔÈn‰ ‰È‰iL4; ∆ƒ¿∆«ƒ∆≈À»ƒƒ∆»ƒ¿ƒ∆»

¯Á‡Ïe ÔÈÈa ‰ÊÏ ÛzL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»∆»≈∆À»»∆¿«ƒ¿«≈
È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa ‰È‰Â ÔÈÈ Ïk‰ ‰È‰L B‡ ,ÔÓLa¿∆∆∆»»«…«ƒ¿»»ƒ¿≈≈ƒ¬≈

.˙aL ÔÈÚÏ ¯Á‡ ÛezL ÔÈÎÈ¯ˆ el‡≈¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿««»

א.2) עא, עירובין הרבה 3)משנה, לתוכו שפתוחות
החצרות  דיירי שיעשו עד במבוי לטלטל ואסור חצירות,
ובין  בפת בין אותם ועושים "שיתופיֿמבואות". ביניהם
עושים  שאין חצרות בעירובי מהֿשאיןֿכן אוכלים, בשאר
מגידֿמשנה). ועיין ה"ז, פ"א (למעלה בפת אלא אותם

ביין 4) לזה שותפין היו שאם שפו) סי' (או"ח ה'טור' דעת
(וכ"ה  שיתוף כן גם נקרא אחד, בכלי והם בשמן ולזה

בהג"ה). ס"ג שסו סי' או"ח בשו"ע

.·„Á‡5ÔÓL B‡ ÔÈÈ B¯·ÁÓ LwaL ÈB·n‰ ÈaÓ6 ∆»ƒ¿≈«»∆ƒ≈≈¬≈«ƒ∆∆
ÛezM‰ ÏËa - BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜7‰lb È¯‰L ; …∆««»¿…»«»≈«ƒ∆¬≈ƒ»

.‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L ÔÈÙzLk Ôlk ÔÈ‡L ,BzÚ„«¿∆≈»À»¿À»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆«∆
„Á‡8,ÈB·n‰ Èa ÌÚ ÛzzL‰Ï ÏÈ‚¯L ÈB·n‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«»

ÛzzL ‡ÏÂ9epnÓ ÔÈÏËBÂ B˙È·Ï ÔÈÒÎ ÈB·Ó Èa - ¿…ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿¿ƒƒ∆
BÁ¯k ÏÚa ÛezL10„Á‡Â .11BÈ‡L ÈB·n‰ ÈaÓ ƒ¿«»¿¿∆»ƒ¿≈«»∆≈

ÏÏk ÛzzL‰Ï ‰ˆB¯12B˙B‡ ÔÈÙBk - ÈB·n‰ Èa ÌÚ13 ∆¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈«»ƒ
.Ô‰nÚ ÛzzL‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆

א.5) סח, לשיתוף.6)עירובין כיון 7)המיוחדים
"שכולנו  לומר: הוא והשיתוף העירוב של טעמו שעיקר
חולק  מאתנו אחד כל ואין לכולנו, אחד ואוכל מעורבין
בטלים  זה, על זה מקפידים אם - ה"ו) (פ"א מחבירו" רשות
אלא  זה דין נאמר לא הראב"ד ולדעת והשיתוף. העירוב
נותן  הוא אם אבל אחר, ידי על העירוב את לו כשמזכים
מבטלת  הקפדתו אין שם, מונח וחלקו השיתוף, בתוך חלקו

השיתוף. א.8)את פ, הטלטול 9)עירובין את ואוסר
המבוי. בני שהוא 10)לכל אלא לטובתו, גם שהדבר כיון

עם  נפשי "תמות בבחינת לאחרים, צער לגרום רוצה

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



קצה oiaexr zekld - mipnf xtq - elqk b"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יהונתן'). ('רבינו בבאֿבתרא 11)פלשתים" 'ירושלמי'
ה"ה. המבוי.12)פ"א בני עם השתתף לא פעם שאף

בעל 13) ממנו ליטול רשות אין ליחידים (אבל דין, בית
'מדת  הוא חסר" לא וזה נהנה ש"זה בדבר שעיכוב כרחו).
פי"ב  שכנים (הל' סדום' 'מדת על כופין וביתֿדין סדום',

ה"א).

.‚„Á‡14B‡ ÔÈÈ ÏL ¯ˆB‡ BÏ ‰È‰L ÈB·n‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»»»∆«ƒ
ÏÎÏ ËÚÓ epnÓ ‰kÊÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÓL∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿«∆ƒ∆¿«¿»

ÈB·n‰ Èa15Û‡Â .Ì‰ÈÏÚ Ba ·¯ÚÓe ,Ba ÛzzL‰Ï ¿≈«»¿ƒ¿«≈¿»≈¬≈∆¿«
B„ÁÈ ‡ÏÂ BLÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ16‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , «ƒ∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¬∆»¬≈

.ÛezL ‰Ê È¯‰ - ¯ˆB‡a ·¯ÚÓ¿…»»»¬≈∆ƒ

א.14) סח, בו.15)עירובין חלק אחד לכל שיהיה
לשיתוף.16) שישמש החלק את ייחד שלא

.„¯ˆÁ17Ì‡ ,˙B‡B·Ó ÈLÏ ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL »≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ
,ÈM‰ ÈB·na ‰¯Ò‡ - „·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰ÙzzLƒ¿«¿»ƒ∆»≈∆ƒ¿«∆∆¿»«»«≈ƒ

Ba ‰ÒÈÎÓe ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡Â18„Á‡ ‰kÊ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ»∆»
ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,Ô‰ÈÏÚ ÛzLÂ ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ÛezMa«ƒ¿»¿≈«»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ¿ƒ«
;ÔzÚcÓ ‡l‡ ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ,BÊ ¯ˆÁ‰ ÈL‡Ï¿«¿≈∆»≈∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ«¿»
ÌÈˆB¯ ÈM‰ ÈB·na ‡nL ,Ô‰Ï ˙eÎÊ dÈ‡L∆≈»¿»∆∆»«»«≈ƒƒ

‰Êa ‡ÏÂ ÛzzL‰Ï19. ¿ƒ¿«≈¿…»∆

ב.17) פ, אתו.18)עירובין שיתוף לה שאין כיון
המבואות 19) שני עם להשתתף יכולה שהיא ואףֿעלֿפי

זו  אין כן ואם הכ"ג), פ"ד למעלה (ראה בשניהם ולטלטל
(פ"א  למעלה רבינו שכתב שיתוף בכל כמו זכות, אלא חובה
רוצה  שאינו יתכן - (ראב"ד) להודיע צריך שאינו ה"כ)
כליהם, שם וישימו חצר באותה ישתמשו רבים שאנשים
דרך  יציאה לה יש שהרי מבוי, לאותו זקוקה שאינה בשעה

(מגידֿמשנה). האחר המבוי

.‰BzÚcÓ ‡lL BÏ ˙·¯ÚÓ Ì„‡ ÏL BzL‡20,‡e‰Â . ƒ¿∆»»¿»∆∆∆…ƒ«¿»
ÎL ÏÚ B¯Ò‡È ‡lLdÈ‡ - ¯ÒB‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈ ∆…««¿«¿≈»¬»ƒ≈≈»

„ˆÈk .BzÚcÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˙ÙzzLÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ˙·¯ÚÓ¿»∆∆»»¿…ƒ¿«∆∆»»∆»ƒ«¿≈«
ÈÈ‡ :B‡ ,ÌÎnÚ ·¯ÚÓ ÈÈ‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ?¯ÒB‡≈¿∆»«≈ƒ¿»≈ƒ»∆≈ƒ

ÌÎnÚ ÛzzLÓ21. ƒ¿«≈ƒ»∆

הנשק 20) (שומר טרזינא "ההוא אמרו: א פ, בעירובין
דרבי  (בשכנותו) בשבבותיה דהוה היה) נכרי העיר, לשמירת
אוגר  לא רשותך! לנו) (השכיר לן אוגיר ליה: אמרו זירא,
אמרו  זירא, דרבי לקמיה (באו) אתו להם), השכיר (לא להו
רשותו  את לשכור מספיק (האם מדביתהו למיגר מהו ליה:
משמיה  לקיש ריש אמר (כך) הכי להו: אמר מאשתו)?
חנינא: רבי (ומיהו) ומנו גדול) אדם (בשם רבה דגברא

מדעתו". שלא מערבת אדם, של בעירובין,21)אשתו
אין  - בעליהן מדעת שלא ונשתתפו שעירבו "נשים שם:
בגמרא: שם ומחלקים שיתוף", שיתופן ואין עירוב עירובן
בפירוש  והראב"ד רש"י ודעת אסר". דלא והא דאסר, "הא
העירוב  מן הימנעותו אם - דאסר" "הא להיפך: הסוגיא
לערב  אשתו יכולה אצלם, מלהשתמש המבוי בני על תאסור
עליהם  אוסר אינו הוא אם אסר", דלא "הא מדעתו, שלא

להשתתף  לאשתו רשות אין מלהשתתף, הימנעותו ידי על
בעלה. הסכמת בלי

.ÂeÙzzL22ÈMÓ „Á‡ ÌÚ BÊ ¯ˆÁ ÈL‡ ƒ¿«¿«¿≈»≈ƒ∆»ƒ¿≈
B˙B‡ ‰Ïk elÙ‡ ,eÙzzL „Á‡ ÔÈÓa Ì‡ :˙B‡B·n‰«¿ƒ¿ƒ∆»ƒ¿«¿¬ƒ»»
BÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰kÊÓe ¯Á‡ ÛezL ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰«ƒ¬≈∆∆ƒ«≈¿«∆»∆¿≈

ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ23ÔÈÈÓ ÈLa Ì‡Â ;‰iL ÌÚt »ƒ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒƒ
eÙzzL24ÏÎ‡‰ ËÚÓ˙Â ,25BÈ‡Â ,‰kÊÓe ÛÈÒBÓ - ƒ¿«¿¿ƒ¿«≈»…∆ƒ¿«∆¿≈

ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ26CÈ¯ˆÂ ,Ì‰Ï ‰kÊÓ - eÏk Ì‡Â ; »ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«∆»∆¿»ƒ
ÌÚÈ„B‰Ï27ÌÈÎL eÙÒBz .28,Ì‰Ï ‰kÊÓ - ‰Ê ¯ˆÁa ¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈∆¿«∆»∆

.ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿ƒ»

ב.22) פ, עירובין מסכימים 23)משנה, אם לשאלם
חזקתם  על אותם מעמידים כי שניה, פעם להשתתף
('לבוש'). הקודמת בפעם כמו יסכימו שבוודאי

מצטרפין 24) האוכלין שכל הי"א פ"א למעלה כדעתו
וכאן. שם עליו חולק והראב"ד שיתוף. מן 25)לשיעור

ה"ט. בפ"א המבואר יסכימו 26)השיעור שבוודאי
העירוב. את מבוי 27)להשלים איזה עם יודעים אנו שאין

צריך  אין אחד למבוי הפתוח חצר אבל להשתתף, רוצה הוא
ז  שהרי יוכל לשאלו, השיתוף ידי שעל - לו היא כות

א  בפרק כמבואר בפניו, שלא לאדם וזכים שם, להשתמש
כ. (משנה,28)הלכה השיתוף הנחת בשעת היו שלא

שם).

.Ê‰ÙzzL29BÊ ¯ˆÁ30,‰Ê Á˙tÓ ‰Ê ÈB·n‰ Èa ÌÚ ƒ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»∆ƒ∆«∆
ÌÚ ˙¯zÓ - ¯Á‡‰ Á˙t‰ ÔÓ ÈM‰ ÈB·n‰ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈«»«≈ƒƒ«∆«»«≈À∆∆ƒ

Ô‰ÈL31˙B‡B·n‰ ÈLe ,dnÚ ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ,32ÔÈ¯eÒ‡ ¿≈∆¿≈À»ƒƒ»¿≈«¿¬ƒ
Ì‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰·¯Ú ‡Ï .‰Ê ÌÚ ‰Ê33ÏÚ ˙¯ÒB‡ - ∆ƒ∆…≈¿»ƒ∆»≈∆∆∆«

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.29) מט, לשני 30)עירובין פתחים שני לה שיש
(מגיד31ֿ)מבואות. כשמואל ולא - שם רב, כדעת
ביניהם.32)משנה). השתתפו אחד 33)שלא אף עם

זה. עם ולא זה עם לא כלומר מהם,

.Á‰˙È‰34„Á‡ Á˙Ùa ‰ÏÈ‚¯ BÊ ¯ˆÁ35Á˙t‰Â , »¿»»≈¿ƒ»¿∆«∆»¿«∆«
Ba ˙‡ˆÏÂ Òk‰Ï ‰ÏÈ‚¯L ‰Ê - ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡ ÈM‰«≈ƒ≈»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈¿»≈

¯ÒB‡36ÌÚ ‰·¯Ú .¯ÒB‡ BÈ‡ Ba ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡LÂ , ≈¿∆≈»¿ƒ»≈≈≈¿»ƒ
¯Á‡‰ ÈB·n‰ ¯z‰ - Ba ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·Ó»∆≈»¿ƒ»À««»»«≈

BÓˆÚÏ37.dnÚ ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ¿«¿¿≈»ƒ¿»≈ƒ»

שם.34) שם.35)עירובין, דרך ולבוא לצאת בחול
עמו.36) עירבה לא מן 37)אם בזה הסתלקה שהרי

בו. רגילה אינה וכאילו בו, רגילה שהיא המבוי

.Ëe·¯Ú38‡È‰Â ,ÔÓˆÚÏ Ba ‰ÏÈ‚¯ ‡È‰L ÈB·n‰ Èa ≈¿¿≈«»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
dÈ‡L ¯Á‡‰ ÈB·n‰ Èa ÌÚ ‡ÏÂ BnÚ ‰·¯Ú ‡Ï…≈¿»ƒ¿…ƒ¿≈«»»«≈∆≈»
‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·n‰ Èa e·¯Ú ‡Ï Ì‚Â ,Ba ‰ÏÈ‚¿̄ƒ»¿«…≈¿¿≈«»∆≈»¿ƒ»

‡ ÔÈÁBc - Ba‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·n‰ ‰Ê Ïˆ‡ d˙B39, ƒ»≈∆∆«»∆≈»¿ƒ»
‡Ï ‡e‰Â ‰·¯Ú ‡Ï ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ .·¯Ú ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…≈«ƒ¿ƒ…≈¿»¿…
ÈB·Ó ÏÚ ¯Ò‡z ‡lL È„k ,BÏˆ‡ d˙B‡ ÔÈÁBc ,·¯Ú≈«ƒ»∆¿¿≈∆…∆¡…«»

.BÓˆÚÏ ·¯ÚL ‰Ê∆∆≈«¿«¿
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שם.38) שיהא 39)עירובין, כדי שרגילה, מאותו ותסתלק
לא  שהרי בדבר, מפסדת אינה שהיא כיון מותר, המבוי
בהסתלקותה, לאחרים רווח ויש המבוי, בני עם שיתפה
כופין  - חסר לא וזה נהנה "זה מותרים, יהיו שעלֿידיֿזה

שפו). סי' (או"ח סדום" מדת על

.È¯ˆÁ40‰Ú˜·Ï ¯Á‡ Á˙Ùe ÈB·ÓÏ Á˙t dÏ LiL41 »≈∆≈»∆«¿»∆««≈¿ƒ¿»
Ût¯˜Ï B‡42ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È43¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ - ¿«¿≈»≈ƒ≈»«ƒƒ¿»

ÏÚ ‡l‡ CÓBÒ BÈ‡ ,Ût¯w‰ B˙B‡Ï ¯ˆÁÓ ÏËÏËÏ¿«¿≈≈»≈¿««¿≈≈≈∆»«
„Ú ÈB·n‰ Èa ÏÚ ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ ,ÈB·Ó ÏL Á˙t∆«∆»¿ƒ»≈«¿≈«»«
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa Ût¯w‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰nÚ ÛzzLiL∆ƒ¿«≈ƒ»∆¬»ƒ»»««¿≈≈»«ƒ

˙BÁt B‡44Á˙t‰ ÏÚL ;ÈB·n‰ Èa ÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - »≈≈«¿≈«»∆««∆«
BÏ „ÁÈÓ‰45ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈ‡B‰ ,CÓBÒ «¿À»≈ƒÀ»¿«¿≈¿»

.Ût¯w‰««¿≈

ב.40) סז, מחיצות.41)עירובין לה מקום 42)שאין
המחיצות  אין דירה, בית בתוכו ואין מחיצות לו שיש נרחב
ה"א). פט"ז שבת בהל' (רבינו בתוכו לטלטל מועילות

מאה 43) שארכו המשכן, חצר כשיעור הוא סאתים שיעור
אמה  אלפים חמשת של שטח שהוא חמישים, ורחבו אמה

ה"ג). פט"ז שבת (הל' היה 44)מרובעות אם והואֿהדין
(רש"י). דירה לשם ומוקף סאתים, מבית ואין 45)יותר

בו. הרגל דריסת לאחרים

.‡È„Á‡46˙aLÏ CÏ‰L ÈB·Ó ÈaÓ47- ¯Á‡ ÈB·Óa ∆»ƒ¿≈»∆»«ƒ¿…¿»«≈
Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡48ÔÎÂ .49‰aL ÈB·Ó ÈaÓ „Á‡ ≈≈¬≈∆¿≈∆»ƒ¿≈»∆»»

‰·vÓ50BÈ‡ - BÁ˙t ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰·Á¯ «≈»¿»»«¿»»¿»ƒ«ƒ¿≈
˜ÏÁÂ ,Ô‰Ó BÓˆÚ LÈ¯Ù‰ È¯‰L ;Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡≈¬≈∆∆¬≈ƒ¿ƒ«¿≈∆¿»«

.B˙eL¿̄

א.46) פו, עירובין באותה 47)משנה, לחזור דעתו ואין
החצר. מבני אחד לענין הי"ג, ד' בפרק כמבואר שבת,

בעלים 48) בלא שדירה מפני מהם, שהלך מבוי אותו בני על
לאסור. יכולה ואינה דירה ב.49)אינה נט, עירובין

עמוד.50)

.·ÈÈB·Ó ÈL‡51Ô˙ˆ˜Ó eÁÎLÂ ,Ô˙ˆ˜Ó eÙzzLpL «¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»»
.eÙzzLpL el‡Ï Ô˙eL¯ ÔÈÏh·Ó - eÙzzL ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿
ÁÎML ¯ˆÁ ÈL‡ ÔÈ„k - ˙eL¯ Ïeha ÔÈÚÏ ÌÈ„Â¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈»≈∆»«

e·¯Ú ‡ÏÂ ÌÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡52e¯Ó‡ ¯·Îe .53ÏkL , ∆»≈∆¿«ƒ¿…≈¿¿»»«¿∆»
LÈ‡k - BÁÏL ÏÚ ÌÈÎeÓq‰ B˙Èa ÈL‡ ÌÚ Ì„‡»»ƒ«¿≈≈«¿ƒ«À¿»¿ƒ
ÈÙezLÏ ÔÈa ˙B¯ˆÁ È·e¯ÚÏ ÔÈa ,ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ≈¿≈≈¬≈≈¿ƒ≈

.˙B‡B·Ó¿

ב.51) עג, ה"א.52)עירובין בפ"ב בפ"ד 53)המבואר
ה"א.

.‚ÈÈB·Ó54¯ˆÁÂ ¯ˆÁ Ïk ,BaL ˙B¯ˆÁ Ïk e·¯ÚL »∆≈¿»¬≈∆»»≈¿»≈
lk eÙzzL Ck ¯Á‡Â ,dÓˆÚ ÈÙaÁÎL ,ÈB·na Ô ƒ¿≈«¿»¿««»ƒ¿«¿À»«»»«

‡Ï - B¯ˆÁ Èa ÌÚ ·¯Ú ‡ÏÂ ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆»≈¿…≈«ƒ¿≈¬≈…
ÛezM‰ ÏÚÂ ,eÙzzL Ìlk È¯‰L ;ÌeÏk „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ¿∆¬≈À»ƒ¿«¿¿««ƒ
ÛezM‰ ÌÚ ˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ«ƒ

·e¯Ú ˙¯Bz ˙B˜BÈzÏ ÁkLÏ ‡lL ‡l‡55e·¯Ú È¯‰Â , ∆»∆…¿«≈««ƒ«≈«¬≈≈¿

˙B¯ˆÁa56‡ÏÂ ÈB·n‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎL Ì‡ Ï·‡ . «¬≈¬»ƒ»«∆»ƒ¿≈«»¿…
¯ˆÁ Èa Ïk ÔÈ¯zÓe ,ÈB·na ÌÈ¯eÒ‡ - ÛzzLƒ¿«≈¬ƒ«»À»ƒ»¿≈»≈

ÌÈzaÏ ¯ˆÁk ˙B¯ˆÁÏ ÈB·n‰L ;Ô¯ˆÁa ÏËÏËÏ57. ¿«¿≈«¬≈»∆«»«¬≈¿»≈«»ƒ

ב.54) עג, עירובין יודעים 55)משנה, התינוקות אין שהרי
עירבו. לא אבותינו ויאמרו: במבוי, שנעשה ודעת 56)מה

השיתוף  מלבד לערב שההלכה שפז) סי' (או"ח הרמ"א
אלא  לשיתוף, נתנו לא החצר שבני התלמוד, בזמן רק היתה
נכון  יותר אבל לשיתוף, נתן החצר מבני ואחד יחד עירבו
ושיתוף  לעירוב יהיה וזה בו, ישתתף החצר מבני אחד שכל

שם). ברורה' ('משנה מן 57)יחד להוציא שאסור כשם
למבוי  החצר מן להוציא אסור כך עירוב, בלי לחצר הבתים

(רש"י). שיתוף בלא

.„ÈeÙzzL58,˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ Ôlk eÁÎLÂ ,ÈB·na ƒ¿«¿«»¿»¿À»¿»≈«¬≈
Ô˙Òe¯t ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ Ì‡59ÛezM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ƒ≈«¿ƒƒ«¿»»¿ƒ««ƒ

‰Ê ¯·c Ô‰Ï ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡Â .„·Ïa ‰BL‡¯‰ ˙aMa««»»ƒ»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»∆»»∆
˜ÁcÓ ‡l‡60. ∆»ƒ…«

ה"ח.58) פ"ו עירובין שאוכלים.59)'ירושלמי' הלחם על
בשם  בון רבי בי יוסה "רבי הנוסח: שלפנינו, וב'ירושלמי'
על  מקפידין שאינן דליה בר אנשי (כגון) כדון יהודה, רב
זה. על זה מקפידים ואין שותפים שהם פרוטתן",

עירובי 60) גם לעשות צריכים לכתחילה אבל הדחק, בשעת
התינוקות, מן עירוב תורת תשתכח שלא כדי חצירות,

הקודמת. בהלכה כמבואר

.ÂËÈB·Ó61ÌÚ ˙B¯ˆÁ e·¯Ú Ì‡ ,Ba eÙzzL ‡lL »∆…ƒ¿«¿ƒ≈¿¬≈ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ÌÈza‰«»ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««
‰NÚ ,ÌÈza‰ ÌÚ ˙B¯ˆÁ e·¯ÚL ¯Á‡Ó .˙ÈÏÓ¯Îk¿«¿¿ƒ≈««∆≈¿¬≈ƒ«»ƒ«¬»
‡Ïa „·Ïa ÌÈza ‡l‡ BÏ Áe˙t BÈ‡ el‡k ÈB·n‰«»¿ƒ≈»«∆»»ƒƒ¿«¿…

˙B¯ˆÁ62BlÎa ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,63‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ¿À¿ƒ…
BlÎa ÔÈÏËÏËÓ - ˙B¯ˆÁ‰ ÈL‡ e·¯Ú63ÌÈÏk ≈¿«¿≈«¬≈¿«¿¿ƒ¿À≈ƒ

e˙·ML64da e·¯Ú ‡lL ¯ˆÁk ,BÎB˙a65. ∆»¿¿¿»≈∆…≈¿»

ב.61) קל, ה"ח,62)שבת פי"ז שבת הל' למעלה ראה
וחצרות  בתים שיהיו עד וקורה בלחי ניתר המבוי שאין
דברי  על חולקים הפוסקים וכל והראב"ד לתוכו. פתוחים
לכלים  הם אחת רשות ומבוי שחצר ודעתם אלו, רבינו

בתוכם. "בכולו".63)ששבתו בתוכו 64)צ"ל שהיו
השבת. ואחד 65)בכניסת גגות אחד אומר, שמעון "רבי

ששבתו  לכלים הן אחד רשות כולן קרפיפות, ואחד חצירות
פ"ד  למעלה וראה הבית". בתוך ששבתו לכלים ולא בתוכן

הט"ו.

.ÊËÌÈ·ÎBk „·BÚ66ÈB·ÓaL ¯ˆÁa Èe¯M‰ È˜B„ˆ B‡ ≈»ƒ»ƒ«»¿»≈∆¿»
¯ˆÁ‰ Èa ÌÚ BÈ„k ÈB·n‰ Èa ÌÚ BÈc -67, ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ¿≈∆»≈

B˙È· ÈaÓ „Á‡Ó B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ¯ÎBNL∆¿ƒƒ»≈»ƒ≈∆»ƒ¿≈≈
‰È‰ Ì‡Â .È˜B„v‰ Ô‰Ï Ïh·Ó B‡ ,ÈB·naL B˙eL¿̄∆«»¿«≈»∆«»ƒ¿ƒ»»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - „Á‡ Ï‡¯NÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈB·na«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»≈»ƒ

ÛezL68ÔÈÎÓBÒ Ô‰L ÌÈa¯ ÔÈ„Â „Á‡ Ï‡¯NÈ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒƒ¿»≈∆»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈc - „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ69. «À¿»∆»ƒ∆»
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ב.66) סא, עירובין הט"ז.67)משנה, בפ"ב כמבואר
אתו,68) להתייחד אסור שהרי מצוי, דבר שאינו "מפני

ה"ט). בפ"ב (כמבואר יהרגנו" בפ"ד 69)שמא כמבואר
ט. הלכה ב בפרק המגיד' 'הרב שכתב מה וראה ה"א.

.ÊÈÌÈ·ÎBk „·BÚ70BÏ LÈ Ì‡ - ÈB·na ¯„ ‰È‰L ≈»ƒ∆»»»¿»ƒ≈
Á˙t B¯ˆÁa71‰Ú˜·Ï „Á‡72Èa ÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ , «¬≈∆«∆»¿ƒ¿»≈≈«¿≈

,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ÔË˜ Á˙t ‰È‰ elÙ‡Â ;ÈB·n‰«»«¬ƒ»»∆«»»«¿»»««¿»»
Á˙t‰ C¯c ˙BB¯˜e ÌÈlÓb ‡ÈˆBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«∆«
ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡L ;Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ÈB·naL∆«»≈≈¬≈∆∆≈«¿∆»«
Áe˙t ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ú˜aÏ ‡e‰L ,BÏ „ÁÈÓ‰ Á˙t∆««¿À»∆«ƒ¿»¿≈ƒ»»»«

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È ‡e‰L Ût¯˜Ï73Áe˙Ùk ‰Ê È¯‰ - ¿«¿≈∆»≈«≈»«ƒ¬≈∆¿»«
B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡Â ,‰Ú˜·Ï¿ƒ¿»¿≈≈¬≈∆»»≈»«ƒ

˙BÁt74„Ú Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡ - »≈≈¬≈∆¿≈¬≈∆«
.epnÓ e¯kNiL∆ƒ¿¿ƒ∆

א.70) סז, שפט).71)עירובין סי' (או"ח חלון או
הצר 72) בפתח להשתמש לו ונוח טוב. אויר שם שיש

הבקעה. לעבר י.73)המוביל בהלכה למעלה מבואר
הפתוח 74) בפתח גם ומשתמש לו, נוח ואינו קטן המקום

למבוי.

.ÁÈÈB·Ó75„Á‡ BcˆÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡ BcvL »∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
ÌÈÏ‡¯NÈ76˙BBlÁ eÈ‰Â ,77ÏL ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ˙BÁe˙t ƒ¿¿≈ƒ¿»«¿≈»≈¿»≈∆

eNÚpL Èt ÏÚ Û‡ - ˙BBlÁ C¯c Ôlk e·¯ÚÂ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¿À»∆∆«««ƒ∆«¬
C¯c ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓe „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆∆
C¯c ÈB·na LnzL‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,˙BBlÁ«¬≈≈¬ƒ¿ƒ¿«≈«»∆∆

ÌÈÁ˙t78ÔÈ‡L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ e¯kNiL „Ú ¿»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ»≈»ƒ∆≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ÌÈNÚ79. «¬ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ

ב.75) עד, למבוי.76)עירובין פתוחות וחצרותיהם
לחצר.77) מחצר פתוחים פתחים הפתוחים 78)או

הט"ו.79)למבוי. בפ"ב למעלה חצר, לגבי כמבואר

.ËÈ„ˆÈk80?‰È„Óa ÔÈÙzzLÓ81¯ˆÁÂ ¯ˆÁ Ïk ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈¿»≈
dÓˆÚÏ ˙·¯ÚÓ82˙B˜BÈz‰ ÁkLÏ ‡lL ,83¯Á‡Â , ¿»∆∆¿«¿»∆…¿«≈««ƒ¿««

ÔÈÙzzLnL C¯„k ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÔÈÙzzLÓ Ck»ƒ¿«¿ƒ»«¿≈«¿ƒ»¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ
ÈB·Óa84elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔÈ˜ ‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¬ƒ

„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ - ÌÈa¯ ÏL ˙ÈNÚ85, «¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»
LÈÂ ,ÌÈa¯ ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„n‰ ÏÎa eÏËÏËÈÂƒ«¿¿¿»«¿ƒ»¿≈ƒ»¿»∆«ƒ¿≈

„Á‡ Á˙t dÏ86.„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ - »∆«∆»ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»

א.80) נט, עירובין גבוהה 81)משנה, חומה המוקפת עיר
בפ"א  (כמבואר היחיד כרשות דלתות לה ויש טפחים, עשרה
היחיד  רשות העיר שכל לחצאין, אותה מערבים "ואין ה"א)
מבוי" חצי מערבים ואין אחד כמבוי הוא והרי גמורה,

חצרות.82)(מגידֿמשנה). שהיתר 83)עירובי שידעו
העירוב. מסיבת הוא החצרות 84)הטלטול ואותן

ואלו  זו, עם זו לטלטל מותרות - המבואות עם שהשתתפו
אסורות. - השתתפו קנין 85)שלא תחילה שהיה כיון

יחד. לערב החצר בני כל וצריכים דומה, אחת כחצר יחיד,
פתח 86) אותו דרך ורק הצדדים, מכל סתומה שהיא

כולה. את ומערבים כחצר, דינה יוצאים,

.ÎÏ·‡87,ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LÈÂ ,ÌÈa¯ ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ¬»ƒ»¿»∆«ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ
ÏL ˙ÈNÚ elÙ‡ - ‰Êa ÔÈ‡ˆBÈÂ ‰Êa ÔÈÒÎ ÌÚ‰L∆»»ƒ¿»ƒ»∆¿¿ƒ»∆¬ƒ«¬≈∆

„ÈÁÈ88dlk ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ ,89‰pnÓ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ; »ƒ≈¿»¿ƒ∆À»∆»«ƒƒƒ∆»
ÔÈÙzzLÓe ,˙Á‡ ¯ˆÁa „Á‡ ˙Èa elÙ‡ ,„Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒ«ƒ∆»¿»≈««ƒ¿«¿ƒ

¯‡M‰90ÏÎa ÔÈ¯zÓ Ôlk ÔÈÙzzLn‰ el‡ eÈ‰ÈÂ . «¿»¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒÀ»À»ƒ¿»
Ô˙B‡ eÈ‰ÈÂ .e¯iML ÌB˜Ó B˙B‡Ó ıeÁ ,‰È„n‰«¿ƒ»≈»∆ƒ¿¿ƒ¿»
,ÔÓˆÚÏ ÔÈNBÚL ÛezMa ÔÓB˜Óa ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯‡Lp‰«ƒ¿»ƒÀ»ƒƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«¿»
Ïk ¯‡La ÏËÏËÏ ÔÈ¯eÒ‡Â ,ÌÈa¯ ÌÈ¯‡Lp‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«ƒ¿»ƒ«ƒ«¬ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

.‰È„n‰«¿ƒ»

א.87) נט, לו.88)עירובין שמא 89)שמכרוה גזירה
בשבת; לטלטל כן גם ויקלו הרבים, רשות ותעשה תחזור
ואפשר  רבים, של בעיר אפילו בזה, להזהר נוהגים ואין
שבת  בהל' (כמבואר ו'תוספות' רש"י דעת על שסומכים
ששים  שם יש אם אלא הרבים רשות שאין ה"א), פי"ד
ברורה' ו'משנה אברהם' ('מגן שכיח אינו זה ודבר רבוא,

שצב). סי' רבים 90)או"ח של עיר כי אצלנו: "העיקר
אחרת, ברשותֿהרבים אדם בני יכנסו שערים, שני לה כשיש
התשמיש  להם שהתיר הוא העירוב כי יודעים אינם והם
כדי  עירוב בלי שיור ממנה להניח חובה ולפיכך בתוכה,
הוא  העירוב כי להודיע המדינה עם שיור אותו ישתמש שלא
לכן  מקודם העיר כשהיתה וגם בתוכה, התשמיש לנו שהתיר
לשיור  צריכה שהיא יחיד, של היום היא אפילו רבים של

המשניות). (פירוש עלֿכלֿפנים"

.‡Î·e¯Ú‰L eÚ„iL È„k ,‡e‰ ¯k‰ ÌeMÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒ∆≈¿≈∆≈¿∆»≈
BÊ ‰È„Óa ÏËÏËÏ Ô‰Ï ¯Èz‰91;da ÔÈÚ˜Ba ÌÈa¯L ƒƒ»∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡ - Ô‰nÚ ÛzzL ‡ÏÂ ¯‡LpL ÌB˜n‰ È¯‰L∆¬≈«»∆ƒ¿«¿…ƒ¿«≈ƒ»∆≈
.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ‡l‡ ,Ba ÔÈÏËÏËÓ¿«¿¿ƒ∆»≈¿«¿»¿≈¿«¿»

תורת 91) ותשתכח העירוב ישתכח שיור, יעשו לא ואם
הרבים  לרשות הדומה בעיר טלטול ידי על הרבים, רשות

שצב). סי' או"ח ברורה' ('משנה

.·Î‰È„Ó92ÌlÒÂ „Á‡ Á˙t dÏ LiL ÌÈa¯ ÏL ¿ƒ»∆«ƒ∆≈»∆«∆»¿À»
¯Á‡ ÌB˜Óa93dlk ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓ -94‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , ¿»«≈¿»¿ƒ∆À»¿≈»¿ƒ»

Á˙Ùk ·eLÁ ‰ÓBÁaL Ìlq‰ ÔÈ‡L ;¯eiL95. ƒ∆≈«À»∆«»»¿∆«
ÌÈza‰96ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯eiL B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «»ƒ∆«ƒƒƒ««ƒ∆≈»

- ıeÁÏ Ì‰ÈÙe ¯ÈÚÏ Ô‰È¯BÁ‡ ‡l‡ ,¯ÈÚÏ ÔÈÁe˙t¿ƒ»ƒ∆»¬≈∆»ƒ¿≈∆«
¯eiL B˙B‡ ÔÈNBÚ97.¯‡M‰ ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓe , ƒƒ¿»¿ƒ∆«¿»

ב.92) נט, יורדים 93)עירובין הסולם ודרך השני, בצד
לחומה. אחד.94)מעבר פתח לה שיש עיר כדין

נוח.95) אינו הסולם, דרך א:96)שההילוך ס, בעירובין
לן  הב ליה: אמרו יוסף, דרב לקמיה (שבאו) דאתי "הנהו
לעירנו), עירוב שיתקן אדם לנו (תן מאתין לן דליערב גברא
בבי  עלה מצווחא דלא וחזי להו, ערב זיל לאביי: ליה אמר
חזא  אזל, המדרש), בבית זה על יתנגדו שלא (ראה מדרשא
אחורי  שפתחיהם בתים (ראה לנהרא דפתיחי בתי להנהו
יהיו  (אלה למתא שיור ליהוי הני אמר: הנהר), לצד העיר
יחיד  של ונעשית רבים של בעיר מדובר ושם לעיר)" שיור

שיור. בית 97)הצריכה אפילו אחד, בית רק הוא ואפילו
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גרים  אין אם לעירוב צריכים שאינם התבן, בית או הבקר
שצב). סי' (או"ח שיור אותם עושים בהם, ואוכלים

.‚ÎÔlk e·¯Ú Ì‡ ,‰È„n‰ È·Ï ÛezLa ‰kÊÓ‰98 «¿«∆¿ƒƒ¿≈«¿ƒ»ƒ≈¿À»
„Á‡ ·e¯Ú99‡e‰ ˙eÎfL ;ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ≈∆»≈»ƒ¿ƒ»∆¿

Ô‰Ï100Èa ÌÚ ÛzzL ‡ÏÂ ÁÎML ÈÓ ÔÈ„Â . »∆¿ƒƒ∆»«¿…ƒ¿«≈ƒ¿≈
„·BÚ B‡ ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa ˙aLÏ CÏ‰L ÈÓ B‡ ,‰È„n‰«¿ƒ»ƒ∆»«ƒ¿…¿ƒ«∆∆≈
ÌÈ„k Ïk‰ ÔÈc - ‰È„na Ô‰nÚ ‰È‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»»ƒ»∆«¿ƒ»ƒ«…¿ƒ»

ÈB·Óe ¯ˆÁa101. ¿»≈»

לכולן".98) עירב "אם צ"ל: משנה', ה'מגיד לדעת
זכות.99) אינו אחד עירוב לכולן, עירב לא אם אבל

בפניו.100) שלא לאדם בחצר,101)וזכין שכח דין
בפ"ד  - אחרת בעיר לשבות הלך ודין ה"א. בפ"ב מבואר

הי"ג. ובפ"ד ה"ט בפ"ב - גוי ודין הי"ג.

.„Î‰È„Ó102ÈB·nÓ ıeÁ ‰È·LBÈ Ïk eÙzzLpL ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»
‰·vÓ ea Ì‡Â .Ôlk ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - „Á‡103ÏÚ ∆»¬≈∆≈«À»¿ƒ»«≈»«

¯ÒB‡ BÈ‡ - ÈB·n‰ Á˙t104ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆««»≈≈¿ƒ»≈¿»¿ƒ
ÈB·Ó ÈB·Ó B‡ dlk B‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡ˆÁÏ ‰È„Ó105. ¿ƒ»«¬»ƒ∆»À»»»

‰ˆ¯ Ì‡ ,BÁ˙t ÏÚ ‰·vÓ ÈB·Óe ÈB·Ó Ïk ‰B·e∆»»»«≈»«ƒ¿ƒ»»
¯‡L ÏÚ ¯Ò‡È ‡lL È„k ,Ô‰Ó B˙eL¯ ˜ÏÁÏ«¬…¿≈∆¿≈∆…∆¡…«¿»

.˙B‡B·n‰«¿

כולה 102) את שמערבים יחיד, של שהיתה עיר נט: עירובין
שיור. צריכה ארבעה 103)ואינה רחב שהוא עמוד

הט"ז. פ"ד למעלה וראה מפרידה 104)טפחים, שהמצבה
המדינה. משאר המבוי על 105)את זה יאסרו שלא כדי

זה.

ה'תשפ"א  כסלו י"ד שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיצד 1) מהו, בפת, תחומין עירוב עניין בכלל בו נתבאר

ומי  עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר זה ומאי הוא,
עירוב  בעניין ראשון בפרק שנתבאר כמו העושהו, הוא

החצרות.

.‡ÈÓ2‰È„n‰ ÔÓ ‡ˆiL3ÔBÊÓ ÁÈp‰Â ,˙aL ·¯Úa ƒ∆»»ƒ«¿ƒ»¿∆∆«»¿ƒƒ«¿
˙BcÚÒ ÈzL4ÌeÁz‰ CB˙a ‰È„n‰ ÔÓ ˜BÁ¯5Ú·˜Â , ¿≈¿À»ƒ«¿ƒ»¿«¿¿»«
ÌL B˙˙È·L6‰È„nÏ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,7B˙È·a ÔÏÂ ¿ƒ»»««ƒ∆»««¿ƒ»¿»¿≈

ÈzL Ba ÁÈp‰L ÌB˜na ˙·L el‡k B˙B‡ ·LÁ -∆¿»¿ƒ»««»∆ƒƒ«¿≈
ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙BcÚq‰8. «¿À¿∆«ƒ¿»≈≈¿ƒ

א'.2) עמוד ס' דף עירובין במסכת שגר 3)משנה עיר
כשש 4)בתוכה. שהן גרוגרות, עשרה "כשמונה שהן

ט'). הלכה א' בפרק למעלה (כמבואר בינוניות" ביצים
ברורה 5) (משנה מביתו מתחום יותר שהוא אף העיר, של

ת"ח). סימן חיים המזון 6)אורח את שם שהניח בזה
שביתה. שם לקנות שאם 7)בכוונה השבת, כניסת לפני

קנה  שהרי עירוב, להניח צריך אינו השבת, עד שם נשאר
א'). הלכה ז' פרק להלן (ראה בעצמו נקרא 8)שביתה

בו  ללכת יכול היה שלא תחום מערב שהוא לפי – "עירוב"
בו. ללכת יכול שהוא התחום עם תחילה

.·‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÁÓÏ B·e¯Ú ÌB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈÂ9 ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»»«¿«ƒ«»
B·e¯Ú ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‡e‰Lk ,CÎÈÙÏ .Áe¯ ÏÎÏ¿»«¿ƒ»¿∆¿«≈ƒ¿≈

‰È„n‰ „‚k ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÁÓÏ10Cl‰Ó BÈ‡ , ¿»»«¿«ƒ«»¿∆∆«¿ƒ»≈¿«≈
B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ ‰È„na11‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»∆»«ƒ»¿ƒ»¿»«¿ƒ»

B˙cÓ CB˙a ˙ÚÏ·Ó12Úa¯‡k dlk ‰È„n‰ ·LÁz - À¿««¿ƒ»≈»≈«¿ƒ»À»¿«¿«
.dl ‰ˆeÁ B˙cÓ ÌÈÏLÈÂ ,˙Bn‡«¿«¿ƒƒ»»»

בשבת 9) תחומין מהלכות כדין כ"ז בפרק רבינו שכתב וכמו
לעיר  חוץ אדם יצא שלא סופרים "מדברי א': הלכה שבת
אסור, אמה לאלפים חוץ אבל אמה, אלפים עד אלא
– אמה אלפים ושיעור העיר" מגרש הוא אמה שאלפים

בערך. מטרים בה.10)1516 גר שהוא העיר לצד
יותר.11) להלך לו אסור העיר, באמצע כלתה מדתו ואם
ב'.12) בהלכה יבואר

.‚?„ˆÈk13‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ˙‡ ÁÈp‰L È¯‰ ≈«¬≈∆ƒƒ«∆≈¿ƒ∆∆«»
¯ÁÓÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ - Á¯ÊÓ Áe¯Ï ‰È„naL B˙ÈaÓƒ≈∆«¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿»¿«≈¿»»
ÌB˜nÓ Cl‰Óe ,Á¯ÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú ÌB˜nÓƒ¿≈«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿«≈ƒ¿
„Ú ·e¯Ú‰ ÔnL ÛÏ‡ :·¯ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú≈«¿«ƒ«»¿«¬»∆∆∆ƒ»≈«
Cl‰Ó BÈ‡Â ,‰È„n‰ CB˙a B˙ÈaÓ ‰n‡ ÛÏ‡Â ,B˙Èa≈¿∆∆«»ƒ≈¿«¿ƒ»¿≈¿«≈
ÛBÒ „Ú B˙ÈaÓ ‰È‰ .ÛÏ‡‰ ÛBÒ „Ú ‡l‡ ‰È„na«¿ƒ»∆»«»∆∆»»ƒ≈«
˙‡ˆÓpL ,˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ,ÛÏ‡Ó ˙BÁt ‰È„n‰«¿ƒ»»≈∆∆¬ƒ«»««∆ƒ¿≈

‰È„nÏ ıeÁ ‰˙Ïk B˙cÓ14dlk ‰È„n‰ ·LÁz - ƒ»»¿»«¿ƒ»≈»≈«¿ƒ»À»
LL ˙B‡Ó ÚLz dl ‰ˆeÁ Cl‰ÈÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡k¿«¿««ƒ«≈»»¿«≈≈

.ÌÈtÏ‡‰ ÌeÏLz ,‰n‡ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿»«¿«ƒ

שם.13) עירובין במסכת של 14)משנה מדתו שכלתה או
העיר  כל נחשבת כן גם העיר, מדת עם בשווה אמה אלפים
לעיר  מחוץ אמה אלפים למנות ומתחיל אמות, כארבע

המשניות). (פירוש

.„CÎÈÙÏ15‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
dlk ‰È„n‰ Ïk ˙‡ „ÈÒÙ‰ - ‰È„naL B˙ÈaÓ16; ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ»À»

,‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú „Ú B˙ÈaÓ Cl‰Ó ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«≈ƒ≈«≈«¿«ƒ«»
Áe¯Ï ‰È„na B˙ÈaÓ Cl‰Ó BÈ‡Â ,ÌÈtÏ‡ B·e¯ÚÓe≈≈«¿«ƒ¿≈¿«≈ƒ≈«¿ƒ»¿«

ÁÈpn‰ .˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ·¯ÚÓ17˙eL¯a B·e¯Ú «¬»¬ƒ«»∆»««ƒ«≈ƒ¿
„ÈÁi‰18‰ÂÈk ‰ÏB„‚ ‰È„Ó ‰˙È‰ elÙ‡ -19, «»ƒ¬ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

‰·¯Á ¯ÈÚ elÙ‡Â20ÔÈ¯BÈ„Ï ‰Èe‡¯‰ ‰¯ÚÓ B‡21- «¬ƒƒ¬≈»¿»»»¿»¿»ƒ
.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ dlk ˙‡ Cl‰Ó¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«

שם.15) עירובין במסכת ההליכה 16)משנה לו אסורה
ללכת  לו מותר לעירוב בכיוון ורק כולה משנה 17).בעיר

א'. עמוד ס"א דף עירובין המוקף 18)במסכת מקום
אחר. במקום עכשיו ושביתתו נקראת 19)מחיצות. שכן

לאלהים". גדולה "עיר ג'): פסוק ג' פרק (יונה הנביא בדברי
נשארו.20) המחיצות אבל דיירים בה במסכת 21)שאין

כמערת  (גדולה) היא "אפילו ב' עמוד ס"א דף עירובין
(רש"י). יהודה" מלך צדקיהו

.‰ÁÈpn‰22‡Ï - da ˙·ML ‰È„n‰ CB˙a B·e¯Ú ««ƒ«≈¿«¿ƒ»∆»«»…
ÌeÏk ‰NÚ23‡l‡ ,B·e¯Ú ÌB˜nÓ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â , »»¿¿≈¿ƒƒ¿≈∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ï LiL ,Ôlk ‰È„n‰ È·k ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿≈«¿ƒ»À»∆≈»∆«¿«ƒ«»
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˙BÓB˜na B·e¯Ú Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„nÏ ıeÁ Áe¯ ÏÎÏ¿»««¿ƒ»¿≈ƒ»«≈«¿
¯ÈÚÏ ÔÈÙ¯Ëˆn‰24- Ì‰Ó ıeÁ ÌeÁz‰ ÔÈ„„BnL , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«¿≈∆

ÌeÁzÏ ıeÁ B·e¯Ú Ô˙ .¯ÈÚ‰ CB˙a B˙Bk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿¿»ƒ»«≈«¿
·e¯Ú BÈ‡ -25. ≈≈

א'.22) עמוד ס' דף עירובין במסכת בלא 23)משנה שהרי
וכל  רוח, לכל אמה אלפים העיר מן לו יש כן גם עירוב

(רש"י). בשבילו אמות כארבע "עיבורה 24)העיר היינו
(כמבואר  אמה שלישי ושני אמה שבעים שהוא עיר", של

וב'). א' הלכה כ"ח פרק שבת שאי 25)בהלכות מכיון
העירוב, קניית זמן השבת, בכניסת לשם להגיע לו אפשר

(רש"י). לתחום חוץ שהוא מפני

.Â‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡26, ≈¿»¿ƒ≈≈¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»
ÏL ‰zLÓÏ B‡ Ï·‡‰ ˙È·Ï CÏÈÏ ‰ˆB¯ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»∆≈≈¿≈»≈∆¿ƒ¿∆∆

Ba¯ Èt ÏÈa˜‰Ï B‡ ,ÔÈ‡eN27B¯·Á B‡28ÔÓ ‡aL ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«¬≈∆»ƒ
‰È‰L ÔB‚k ,‰‡¯i‰ ÈtÓ B‡ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ,C¯c‰«∆∆¿«≈»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿∆»»
ÌÈËÒl‰ ÔÓ B‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ Á¯·Ï ‰ˆB¯∆ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿ƒ
‡l‡ ,el‡ ÏkÓ „Á‡Ï ‡lL ·¯Ú Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ≈«∆…¿∆»ƒ»≈∆»

·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯‰ È¯·„Ï29. ¿ƒ¿≈»¿¬≈∆≈

חכמים 26) התירו ש"לא א' עמוד פ "ב דף עירובין מסכת
(רש"י). עירוב" ידי על לתחום חוץ משנה 27)לצאת

ב'. עמוד ל"ו דף עירובין לומד 28)במסכת שהוא חכם
שם: עירובין במסכת הדבר ומקור תט"ו). סימן (ב"י ממנו
(הגר"א). טפי" בחבריה ליה דניחא זימנין "ורבנן

"ולשבות 29) א' עמוד מ"ט דף פסחים במסכת משנה
לקנות  התחום על להחשיך הולך "שהיה – הרשות" שביתת
לילך  אמה אלפים ולהלן משם לו שיהא כדי שם, שביתה
הרמב"ם  [ובספרי (הגר"א). רש"י – הרשות" לדבר
במסכת  מאירי עירוב". אינו זה "הרי כתוב המדוייקים
מ"ט  דף פסחים ובמסכת 120 עמ' א' עמוד פ"ב דף עירובין

.[70 עמ' א' עמוד

.ÊÔÈÓeÁz È·e¯Ú Ba ÔÈ·¯ÚÓ - Ba ÔÈÙzzLnL Ïk30, …∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈≈¿ƒ
.ÔÈÓeÁz Ba ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - Ba ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈ƒ¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ
ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ?ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ≈≈¿ƒ¿¿≈¿À¿»

„Á‡Â „Á‡31ÔzÙÏ ‰È‰ Ì‡Â ;32ÈzL Ba ÏÎ‡Ï È„k - ∆»¿∆»¿ƒ»»ƒ¿»¿≈∆¡…¿≈
ÛezM‰ BÓk .˙BcÚÒ33. ¿À¿«ƒ

מערבין 30) "בכל ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
שם. בתוספות ועיין במסכת 31)ומשתתפין" משנה

א'. בהלכה כמבואר ב' עמוד פ"ב דף מסכת 32)עירובין
הפת. עם לאכול שרגילים דבר ב' עמוד כ"ט דף עירובין

י'.33) הלכה א' פרק למעלה

.ÁCÈ¯ˆÂ34È„k ,„Á‡ ÌB˜Óa B·e¯ÚÂ ‡e‰ ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿»∆»¿≈
˙BLÓM‰ ÔÈa BÏÎ‡Ï BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL35Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿∆∆¿»¿»¿≈«¿»¿ƒ»ƒ

˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿
˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a B‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿
˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡L ;·e¯Ú BÈ‡ - ÌÈa¯‰»«ƒ≈≈∆ƒ∆¿»¿ƒ≈¿
.‰¯·Úa ‡l‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰«»ƒƒ¿»«ƒ≈«¿»∆»«¬≈»

ב'.34) עמוד ל"ב דף עירובין במסכת זמן 35)משנה הוא
ואז  ד'). הלכה ה' פרק שבת בהלכות (כמבואר השבת כניסת

העירוב. ידי על שביתה קניית זמן –

.ËÏ·‡36˙eL¯a B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿«»ƒƒ¿
˙ÈÏÓ¯Îa B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÌÈa¯‰37˙aLÏ Ôek˙pL B‡ , »«ƒ¿ƒƒ«≈¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…

˙eL¯a B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,˙ÈÏÓ¯Îa¿«¿¿ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿«»ƒƒ¿
‡e‰L ,·e¯Ú‰ ˙i˜ ˙ÚLaL ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰»«ƒ¬≈∆≈∆ƒ¿«¿ƒ«»≈∆
˙Á‡ ÏkÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»À»¿ƒ¿«¿ƒƒ»««
¯·c ÏkL ;‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙ÈÏÓ¯ÎÏ ˙BiL¯‰ È˙MÓƒ¿≈»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆»»»
˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L∆ƒƒ¿≈¿ƒ…»¿»»≈«¿»

˜Ác‰ ˙ÚLa B‡ ‰ÂˆÓ ÌB˜Óa38. ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¿»

ב'.36) עמוד ל"ב דף עירובין במסכת משנה
אלא 37) אינו ממנה, ולהוציא אליה להכניס שהאיסור

י"ד). פרק שבת בהלכות (כמבואר מפורש 38)מדרבנן וכן
י'. הלכה שבת מהלכות כ"ד בפרק

.ÈB˙39ÏBÎÈ Ì‡ ,ÁzÙn‰ „·‡Â ,ÏÚÂ Ïc‚Óa ¿»¿ƒ¿»¿»«¿»«««¿≈«ƒ»
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ‡Ïa B‡ÈˆB‰Ï40ÔÈ‡L ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿…¬ƒ«¿»»¬≈∆≈∆≈

‡l‡ ‰ÂˆÓ ÌB˜Óa ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙BNÚÏ ¯eÒ‡»«¬≈«¿»ƒ¿ƒ¿»∆»
Òcw‰ B‡ ‰w‰ L‡¯a B˙ .‰Î‡ÏÓ41ÔÓ ÔÈÁÓBv‰ ¿»»¿»¿…«»∆«À¿»«¿ƒƒ

LÏ˙È ‡nL ‰¯Êb ;·e¯Ú BÈ‡ - ı¯‡‰42eÈ‰ Ì‡Â . »»∆≈≈¿≈»∆»ƒ¿¿ƒ»
.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÔÈˆeÚe ÔÈLeÏz¿ƒ¿ƒ¬≈∆≈

ב'.39) עמוד ל"ד דף עירובין במסכת האסורה 40)משנה
התורה. הרמחים.41)מן ממנו שעושין דק שבט

מחובר 42) לו יתחלף בתלוש, בו להשתמש שרגילים כיון
בין  גם זה על גזרו לכן שיתלוש, לודאי וקרוב בתלוש,

משנה"). ("מגיד השמשות

.‡ÈÚa¯‡ B·e¯Ú ÌB˜Óa BÏ LÈ ,B·e¯Ú ÁÈpn‰ Ïk»««ƒ«≈≈ƒ¿≈«¿«
˙Bn‡43CÎÈÙÏ .44ÛBÒa BlL ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÁÈpn‰ , «¿ƒ»««ƒ«≈≈¿ƒ∆¿

ÏbÏb˙Â ,ÌeÁz‰45CB˙a ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ ·e¯Ú‰ «¿¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»«¿¿
˙Bn‡ ÈzL46‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe ,·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ¿≈«¬≈∆≈¿ƒ…»»

;·e¯Ú BÈ‡ - ˙Bn‡ ÈzLÏ ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡Â .BÓB˜nÓƒ¿¿ƒ»»ƒ¿≈«≈≈
ıeÁ B·e¯Ú ÁÈpn‰Â ,ÌeÁzÏ ıeÁ ‰NÚ È¯‰L∆¬≈«¬»«¿¿««ƒ«≈

ÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,·e¯Ú BÈ‡ - ÌeÁzÏÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏB «¿≈≈ƒ¿≈∆≈»¿«ƒ«∆
.B·e¯Ú≈

עירובו 43) מקום כלומר: א'. עמוד ל"ה דף עירובין מסכת
שנותנים  אמה מאלפים (חוץ סביבותיו אמות ארבע לו קונה
אמות  ושתי זה מצד אמות שתי לומר, רוצה רוח), לכל לו
חולקים  שיש להלן וראה אמות. ארבע הם שביחד זה מצד

רבינו. שם.44)על עירובין במסכת בין 45)משנה לפני
צד 46)השמשות. מכל אמות ארבע לו שיש סוברים ויש

אורח  ערוך בשולחן פסק וכן אמות שמונה הם שביחד וצד,
ה'. סעיף ת"ט סימן חיים

.·ÈÏbÏb˙47,ÌeÁzÏ ıeÁ ˙Bn‡ ÈzL ‡ˆÈÂ ·e¯Ú‰ ƒ¿«¿≈»≈¿»»¿≈««¿
˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z ‰È‰L B‡ ,Û¯N B‡ „·‡ B‡48: »«ƒ¿«∆»»¿»¿ƒ¿≈

;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ ;·e¯Ú BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓƒ¿≈≈ƒ∆»≈»¬≈∆≈
˜ÙÒ Ì‡Â .˙BLÓM‰ ÔÈa ·e¯Ú‰ ˙iwL49‰Ê È¯‰ - ∆¿ƒ«»≈≈«¿»¿ƒ»≈¬≈∆
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¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;·e¯Ú50ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .51 ≈∆¿≈»≈»≈¿ƒ»ƒ∆¡«
˙BLÓM‰ ÔÈa ·e¯Ú‰52.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - »≈≈«¿»¬≈∆≈

שם.47) עירובין במסכת לא 48)משנה ראויה שאינה
לישראל. ולא נטמא 49)לכהן או נשרף או אבד אם

משחשיכה. – או יום, את 50)מבעוד מעמידים שאנו
שחשכה. לאחרי נתקלקל כי ותולים חזקתו על העירוב

נטמא.51) או נשרף לילה.52)או ספק יום ספק

.‚ÈBÏ e¯Ó‡53eÈÏÚ ·¯ÚÂ ‡ˆ :ÌÈL54„Á‡ ,55·¯Ú »¿¿«ƒ≈¿»≈»≈∆»≈«
„Á‡Â ,ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ56,˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ ·¯Ú »»ƒ¿¿∆»≈«»»≈«¿»

ÔÈa B·e¯Ú ÏÎ‡ ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ ·¯ÚL ‰ÊÂ¿∆∆≈«»»ƒ¿∆¡«≈≈
ÏÎ‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ ·¯ÚL ‰ÊÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿∆∆≈«»»≈«¿»∆¡«
ÔÈaL ;·e¯Ú e˜ Ì‰ÈL - ‰ÎLÁMÓ B·e¯Ú≈ƒ∆»≈»¿≈∆»≈∆≈

¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙÒe ,‡e‰ ˜ÙÒ ˙BLÓM‰57ÏÚ Û‡ . «¿»»≈¿≈»≈»≈««
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ‰ÎLÁ ‡Ï ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ ,ÔÎ Ètƒ≈»≈»≈»»≈…»≈»≈¿»¿ƒ

‰lÁzÎÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú58.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ·¯Ú Ì‡Â ; ≈≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈«¬≈∆≈

א'.53) עמוד ל"ד דף שבת שליח 54)מסכת שעשאוהו
בשבילם. אחד.55)לערב אחד.56)בשביל ובשביל

סותרים 57) והעירובין לשניהם, נעשה הזה שהשליח ואף
מועיל  אינו ליום, השמשות בין נחשוב שאם זה, את זה
נחשוב  ואם השמשות, בין עירובו שנאכל זה של העירוב
עירובו  את שהניח זה של העירוב מועיל אינו ללילה, אותו
להקל, ספקו מדרבנן, הוא שעירוב כיון – השמשות בין
ללילה, אותו נחשוב השמשות, בין עירובו שנאכל ולאותו
ליום. נחשבהו השמשות, בין עירובו שהניח ולאותו

שעירובי 58) פי על ואף שם. שבת במסכת וגמרא משנה
הלכה  א' פרק (למעלה השמשות בין לעשות מותר חצרות
המשניות  (פירוש חמור יותר תחומין עירובי דין – כ"א)

שם). שבת במסכת

.„ÈÏÙ59Ïb ·e¯Ú‰ ÏÚ60ÏBÎÈ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ »««»≈«ƒ¿ƒ»
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ‡Ïa B‡ÈˆB‰Ï61;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿…¬ƒ«¿»»¬≈∆»≈
˙BLÓM‰ ÔÈa B‡ÈˆB‰Ï ¯znL62˙i˜ ˙ÚL ‡È‰L , ∆À»¿ƒ≈«¿»∆ƒ¿«¿ƒ«

,·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡Â .·e¯Ú‰»≈¿ƒ»«»»«ƒ∆»≈»¬≈∆≈
˙iNÚa ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ∆¿»¿ƒ∆»«¬ƒ«

‰Î‡ÏÓ63È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ B‡ ÏÙ ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÙÒ . ¿»»»≈ƒ¿»«ƒ∆»≈»¬≈
.¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;¯Lk ‰Ê∆»≈∆¿≈»≈»≈

א'.59) עמוד ל"ה דף עירובין במסכת של 60)משנה
מוקצה. איסור משום מדרבנן בשבת לטלטל שאסור אבנים,

התורה.61) מן משום 62)האסורה האסור דבר שכל
ט'). הלכה (למעלה השמשות בין עליו גזרו לא שבות

בו.63) להשתמש אפשר היה העירוב, קניית בשעת שהרי

.ÂËÏ·‡64- ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Óe¯˙a ·¯Ú Ì‡ ¬»ƒ≈«ƒ¿»∆ƒ»≈¿≈»
‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ dÈ‡L ;·e¯Ú BÈ‡65eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈≈∆≈»¿À»»¿»¿≈ƒ»

˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ,‰Óe¯z ÏL ˙B¯kk ÈzL ÂÈÙÏ¿»»¿≈ƒ»∆¿»««¿»¿««
Â ,‰‡ÓË:¯Ó‡Â ,Ô‰ÈzLÓ ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ¿≈»¿≈≈«≈ƒƒ¿≈∆¿»«

;·e¯Ú BÈ‡ - ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯B‰ha È·e¯Ú≈ƒ«¿»¿»»∆≈≈
.‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ Ô‡k ÔÈ‡L∆≈»¿À»»¿»«¬ƒ»

א'.64) עמוד ל"ו דף עירובין אסורה 65)מסכת שהרי
ספק  כאן, לומר אפשר ואי טומאה. ספק מחמת באכילה
לעירוב  היתה שם כי י"ב, בהלכה למעלה כמו כשר, עירוב
דבר  קרה כך שאחר אלא שם, שהניחו בשעה היתר חזקת
את  מעמידים ואנו העירוב, נתקלקל אם בו מסופקים שאנו
כשרות  חזקת היתה לא כאן, אבל כשר, בחזקת העירוב

(רש"י). מעולם זה לעירוב

.ÊË¯Ó‡66·¯ÚÂ ,L„˜ ¯ÁÓÏe ÏÁ ÌBi‰ BÊ ¯kk : »«ƒ»«…¿»»…∆¿≈«
‡Ï ÔÈ„Ú ˙BLÓM‰ ÔÈaL ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - da»¬≈∆≈∆≈«¿»¬«ƒ…
Ì‡ Ï·‡ .ÌBÈ „BÚaÓ ‰˙È‰ ‰Èe‡¯e ,È‡cÂ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»««¿»»¿»ƒ¿¬»ƒ
;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÏÁ ¯ÁÓÏe L„˜ ÌBi‰ :¯Ó‡»««…∆¿»»…≈¿»¿ƒ»

CLÁzL „Ú ‰Èe‡¯ dÈ‡L67LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈»¿»«∆∆¿«¿≈ƒƒ¿ƒ
„Ú ‰Óe¯z ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â ,‰Óe¯z¿»¿ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿∆¿»«
ÔÈa Ïk Ï·Ë ‡È‰ È¯‰L ;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - CLÁzL∆∆¿«≈¿»¿ƒ»∆¬≈ƒ∆∆»≈
.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯ ‰cÚq‰ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆«¿À»¿»ƒ¿

א'.66) עמוד ל"ו דף עירובין עירובין 67)מסכת במסכת
ההבדל  (מה שנא מאי נחמן: לרב רבא לו "אמר שם:
(ירדה) נחתא לא קדש, ולמחר חול היום לו: אמר ביניהם)?
בין  העירוב חל ולכן (מספק, מספיקא קדושה ליה
פקעא  לא מספיקא חול, ולמחר קדש היום השמשות),
ולכן  אותו, עוזבת הקדושה אין – (מספק מיניה קדושתיה

השמשות)". בין העירוב חל לא

.ÊÈÔ˙Bp‰68ÈÙÏ ;·e¯Ú BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a B·e¯Ú «≈≈¿≈«¿»≈≈¿ƒ
aL‰È‰a ¯eÒ‡ ˙B¯·w‰ ˙È69Ìei˜a ‰ˆB¯L ÔÂÈÎÂ , ∆≈«¿»»«¬»»¿≈»∆∆¿ƒ

‰i˜ ¯Á‡ ÌL ·e¯Ú‰70Ba ‰‰ È¯‰ -71˙È·a B˙ . »≈»««¿ƒ»¬≈∆¡∆¿»¿≈
Ò¯t‰72·e¯Ú ‰Ê È¯‰ -73ÈtÓ ;Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â , «¿»¬≈∆≈«¬ƒ»»…≈ƒ¿≈

Á¯Bt‰ Ïc‚Óa ÌL ÒkÏ ÏBÎiL74ÁtiL B‡ ∆»ƒ»≈»¿ƒ¿»«≈«∆¿«≈«
CÏB‰Â75. ¿≈

ל"א 68) דף ושם ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
בגמרא. ב' כיצד?69)עמוד בהנאה, אסורים קברות "בתי

בהם  עושין ואין בהם שותין ואין בהם אוכלין אין –
י"ג). הלכה י"ד פרק אבל (הלכות ועצם 70)מלאכה"

לדבר  אלא מערבין שאין לפי הנאה אינה העירוב הנחת
(גמרא  ניתנו ליהנות לאו ומצוות ו') הלכה (למעלה מצוה
מן  יהנה שלא כדי העירוב, את שם לתת ואסור שם).

איגר). (ר"ע אינו 71)האיסור באיסור עירובו שהניח וכיון
מילתא  ש"כל מפני עביד עירוב אי תעביד, לא רחמנא דאמר

מסכת  ובועז' ב'יכין ראה ב') עמוד ד' דף (תמורה מהני" לא
לשו"ע  הגרע"א ובהגהות ג' אות א' משנה ג' פרק עירובין

א'. סעיף ת"ט סימן קבר,72)או"ח בו שנחרש "מקום
בכל  ונתפזרו העפר, בתוך המת עצמות נתדקדקו שהרי
בהלכות  (רבינו השדה" כל על טומאה חכמים וגזרו השדה,

א'). הלכה י' פרק מת חכמים 73)טומאת בו גזרו שלא
גזרו. לא הנאה איסור אבל טומאה איסור באויר,74)אלא

בטומאה. נוגע נמצאת 75)ואינו אם ובודק העפר את
כן, לעשות חכמים לו והתירו המטמאו. כשעורה עצם בתוכו
קרבן  ולענין מצוה. לדבר שהוא כיון נטמא, שהוא פי על אף
פסח, קרבן לעשות לו ומותר כלל טומאה עליו גזרו לא פסח
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כרת  חיוב בו שיש במקום גזרותיהם חכמים העמידו שלא
בפרק  רבינו שכתב כמו כרת) יתחייב פסח יעשה לא (שאם
כ"ט  דף בכורות תוס' (ועיין ח' הלכה פסח קרבן מהלכות ו'

היכי). ד"ה א' עמוד

.ÁÈÌÈa¯76- ÔÈÓeÁz È·e¯Úa ÛzzL‰Ï eˆ¯L «ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ,Ô·e¯Ú Ôlk ÔÈˆa˜Ó77, ¿«¿ƒÀ»≈»¿≈¿À¿»∆»¿∆»

‰NÚ Ì‡Â .eˆ¯iL ÌB˜Óa „Á‡ ÈÏÎa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒƒ¿ƒ∆»¿»∆ƒ¿¿ƒ»»
È„È ÏÚ Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ - Ôlk È„È ÏÚ ·e¯Ú „Á‡∆»≈«¿≈À»»ƒƒ«»∆«¿≈

¯Á‡78Ì„‡Ï BÏ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ;ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . «≈¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»¿ƒ»»»
BzÚ„Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú79·¯ÚÏ ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡nL , ≈≈¿ƒ∆»¿«¿∆»≈∆¿»≈

Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ BÚÈ„B‰ Ì‡Â .‰Ê ‰ˆ¯L Áe¯‰ d˙B‡a¿»»«∆»»∆¿ƒƒƒ¿«
Ì‡Â .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - CLÁzMÓ ‡l‡ ‰ˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»∆»ƒ∆∆¿«¬≈∆≈¿ƒ
ÔÈ‡L ;Ba ‡ˆBÈ BÈ‡ - ‰ÎLÁL „Ú BÚÈ„B‰ ‡Ï…ƒ«∆»¿»≈≈∆≈

.CLÁzMÓ ÔÈ·¯ÚÓ¿»¿ƒƒ∆∆¿«

א'.76) עמוד פ"ב דף עירובין במסכת "הצריכו 77)משנה
הוא, תחומין עירובי שענין לפי אחד, לכל סעודות שתי מזון
אליו  הצריך מזונו שם ויניח מקום באותו שביתתו שיתן

המשניות). (פירוש פת 78)לשבת" קבל לאחר: שיאמר
אינו  עצמו ידי ועל בו. לזכות הרוצים אלה לכל בה וזכה זה
מרשותו, יצא לא בידו שהעירוב זמן שכל להם, לזכות יכול

בו. לזכות יכולים האחרים לצד 79)ואין עירוב המניח כי
אם  לשאול צריך ולכן השני, לצד אמה אלפים מפסיד אחד,

זה. בצד לזכות כדי זה בצד להפסיד הוא מסכים

.ËÈ‰ÎBf‰ Ïk80˙B¯ˆÁ È·e¯Úa81B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ - »«∆¿≈≈¬≈¿«ƒ«»
‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÓeÁz È·e¯ÚaÈ·e¯Ú B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ∆≈¿«ƒ«»≈≈

.ÔÈÓeÁz È·e¯Ú B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙B¯ˆÁ¬≈≈¿«ƒ«»≈≈¿ƒ

ב'.80) עמוד פ' דף עירובין א'81)מסכת בפרק כמבואר
כ'. הלכה

.ÎÔ˙B82˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰ÚÓ Ì„‡83BÏ ÁwiL È„k , ≈»»»»¿««««ƒ¿≈∆ƒ«
ÈÂÁÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÓeÁz È·e¯Ú da BÏ ·¯ÚÈÂ ˙t«ƒ»≈»≈≈¿ƒ¬»ƒ»«¿∆¿»ƒ

ÌBzÁÏ B‡84BÈ‡ - BÊ ‰ÚÓa ÈÏ ‰ÎÊ :BÏ ¯Ó‡Â , ¿«¿¿»«¿≈ƒ¿»»≈
‰Ê È¯‰ - BÊ ‰ÚÓa ÈÏÚ ·¯Ú :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .·e¯Ú≈¿ƒ»«»≈»«¿»»¬≈∆

ÂÈÏÚ ·¯ÚÓe ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ÏÎ‡ B‡ ˙t da Á˜BÏ85. ≈«»«…∆ƒ»√»ƒ¿»≈»»
ÈÏ ‰ÎÊe ÏÎ‡ ‰Êa ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÈÏk BÏ Ô˙ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«≈ƒ»∆…∆¿≈ƒ

ÏÚ ·¯ÚÓe ÏÎ‡ Á˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BaBa ÂÈ86. ¬≈∆≈«…∆¿»≈»»

ב'.82) עמוד פ"א דף עירובין במסכת אף 83)משנה
שנתן  כיון במשיכה, אלא במעות נקנים אינם שמטלטלין
נתכוון  שלא תולים אנו למכור, דרכו שאין הבית לבעל

עליו. לערב שליח לעשותו אלא פת, ממנו כיון 84)לקנות
אינן  ומעות מהם, לקנות שהתכוון תולים אנו למכור, שדרכן

ימשוך. עד – עירוב 85)קונות לעשות שליח שעשאו
חזקה  אומרים: שאנו עליו, ומערב מאחר פת וקונה עבורו

לדעתו. ומערב שליחותו עושה הוא 86)שליח הדין כי
כלי  קנה לו: ואומר שהוא כל כלי למקנה הקונה נותן "אם
וקנהו, הכלי את המוכר שהגביה כיון . . . מטלטלין חלף זה
הדמים  נתן לא שעדיין אע"פ המטלטלין את הלוקח קנה

חליפין  קנין הנקרא והוא לחזור" יכול אינו מהם ואחד
ה'). הלכה ה' פרק מכירה בהל' (רבינו

.‡Î·¯ÚÓ87Bz·e Ba È„È ÏÚ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú Ì„‡ ¿»≈»»≈≈¿ƒ«¿≈¿ƒ
ÌÈpËw‰88ÔÈa ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚÂ , «¿«ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ≈

ÔzÚcÓ ‡lL ÔÈa ÔzÚcÓ89Ô‰ÈÏÚ ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ«¿»≈∆…ƒ«¿»¿ƒ»ƒ≈«¬≈∆
·¯ÚÓ BÈ‡ Ï·‡ .Ôa¯ ÏLa ÔÈ‡ˆBÈ - ÔÓˆÚÏ e·¯ÚÂ¿≈¿¿«¿»¿ƒ¿∆«»¬»≈¿»≈
Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÏB„b‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ‡Ï…«¿≈¿ƒ«¿ƒ¿…«¿≈«¿
,ÔzÚcÓ ‡l‡ ,BzL‡ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿…«¿≈ƒ¿∆»ƒ«¿»
·¯Ú Ì‡Â .BÁÏL ÏÚ BÏˆ‡ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¿ƒ∆¿«À¿»¿ƒ≈«
.B·e¯Úa ÔÈ‡ˆBÈ - eÁÓ ‡ÏÂ e˜˙LÂ eÚÓLÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿≈
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - ÔÓˆÚÏ Ô‰ e·¯ÚÂ Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ·¯Ú≈««∆»≈∆¿≈¿≈¿«¿»≈¿∆»»

ÔÓˆÚ ·e¯Úa ÔÈ‡ˆBÈÂ ,BfÓ ‰ÏB„b90LL Ôa ÔË˜ . ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈«¿»»»∆≈
Bn‡ ·e¯Úa ‡ˆBÈ - ˙BÁt B‡ ÌÈL91CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »ƒ»≈¿≈ƒ¿≈»ƒ

.BÓˆÚÏ ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ÂÈÏÚ ÁÈp‰Ï¿«ƒ«»»¿¿≈¿À¿«¿

ב'.87) עמוד פ"ב דף עירובין עד 88)מסכת שש מגיל
תי"ד). סימן חיים אורח ברורה (משנה עשרה שלש

מצוה,89) לדבר אלא תחומין עירובי מערבין שאין כיון
(הרא"ש). במצוות לחנכם כדי ידיעתם בלי עליהם מערב

שעירבו.90) צד לאותו הוא 91)והולכים שש גיל שעד
אמו. אחרי כרוך

.·ÎBÏ BÁÈp‰Ï ¯Á‡ „Èa B·e¯Ú ÁlLÏ ‰ˆB¯‰»∆¿«≈«≈¿««≈¿«ƒ
˙eL¯‰ - ÌL B˙˙È·L Úa˜Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L ÌB˜na«»∆∆ƒ¿…«¿ƒ»»»¿

B„Èa92L¯Á „Èa BÁlLÓ BÈ‡ - BÁlLÓ ‡e‰LÎe . ¿»¿∆¿«¿≈¿«¿¿«≈≈
ÔË˜Â ‰ËBL93˙ÂˆÓa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ „Èa ‡ÏÂ , ∆¿»»¿…¿«ƒ∆≈∆¿ƒ¿«

·e¯Ú94„Èa BÁlL Ì‡Â .·e¯Ú BÈ‡ - ÁlL Ì‡Â . ≈¿ƒƒ«≈≈¿ƒƒ¿¿«
È„k ,¯Lk Ì„‡Ï BÎÈÏB‰Ï ÔÈÏeÒt‰ el‡Ó „Á‡∆»≈≈«¿ƒ¿ƒ¿»»»≈¿≈
‰Ê È¯‰ - ·e¯Ú‰ ÌB˜Óa BÁÈpÈÂ ¯Lk‰ BÎÈÏBiL∆ƒ«»≈¿«ƒƒ¿»≈¬≈∆

¯Lk95ÏÈt‰ ÏÚ B‡ ÛBw‰ ÏÚ BÁlL elÙ‡Â .96,‡e‰Â . »≈«¬ƒƒ¿««««ƒ»
B‡ ÏeÒt‰ ‰Ê ‰‡¯iL „Ú ,˜BÁ¯Ó „ÓBÚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈»«∆ƒ¿∆∆«»
˙‡ CÈÏB‰Ï BÏ ¯Ó‡L ¯Lk‰ Ïˆ‡ eÚÈb‰L ‰Ó‰a‰«¿≈»∆ƒƒ≈∆«»≈∆»«¿ƒ∆

ÔÎÂ .·e¯Ú‰97eˆ¯Â ÔÈÓeÁz È·e¯Úa eÙzzLpL ÌÈa¯ »≈¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿¿≈≈¿ƒ¿»
.ÔÈÁlLÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡ „Èa Ô·e¯Ú ÁÏLÏƒ¿…«≈»¿««≈¬≈≈¿«¿ƒ

לסמוך 92) ויכול ב' עמוד ל"א דף עירובין במסכת משנה
שליחותו". עושה שליח "חזקה כי בשבת, וללכת עליו

עבורו.93) שביתה לקנות יכולים ואינם דעת בני שאינם
עירוב.94) לשם הניחו לא שמא גוי, או כותי אם 95)כגון

לס  הבטיח הכשר שליח האדם "חזקה כי העירוב, את לו דר
שליחותו". שם.96)עושה עירובין מסכת 97)מסכת

ב'. עמוד פ"ב דף עירובין

.‚Î„Á‡98·¯ÚÂ ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ÌÈa¯ B‡ ∆»«ƒ∆»¿¿∆»≈¿»≈
eÈÏÚ99‰ˆ¯L Áe¯ ‰Ê È‡a Ô‰ÈÏÚ ·¯ÚÂ ,100È¯‰ - »≈¿≈«¬≈∆¿≈∆«∆»»¬≈

Ba ÔÈ‡ˆBÈÂ ·e¯Ú ‰Ê101.Áe¯ BÏ e„ÁÈ ‡Ï È¯‰L , ∆≈¿¿ƒ∆¬≈…ƒ¬«
¯ÓB‡‰102ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,ÌÈ¯Ó˙a ÈÏÚ ·¯Ú :B¯·ÁÏ »≈«¬≈»≈»«ƒ¿»ƒ¿≈«»»

˙B¯‚B¯‚a103¯Ó‡ ;ÌÈ¯Ó˙a ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,˙B¯‚B¯‚a ; ƒ¿»ƒ¿»¿≈«»»ƒ¿»ƒ»«
,C·BLa ;C·BLa BÁÈp‰Â ,Ïc‚Óa È·e¯Ú Áp‰ :BÏ««≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»

a ;Ïc‚Óa BÁÈp‰Â,‰iÏÚa ;‰iÏÚa BÁÈp‰Â ,˙È· ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»«¬ƒ»
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·e¯Ú BÈ‡ - ˙È·a BÁÈp‰Â104·¯Ú" BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ¿«ƒ≈≈¬»ƒ»«»≈
,ÌÈ¯Ó˙a ÔÈa ˙B¯‚B¯‚a ÔÈa - ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,Ì˙Ò "ÈÏÚ»«¿»¿≈≈»»≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚa ÔÈa ˙È·a ÔÈa105. ≈¿«ƒ≈«¬ƒ»¬≈∆≈

ב'.98) עמוד נ' דף עירובין לו 99)מסכת פירשו ולא
יערב. צד אינם 100)לאיזה והמשלחים שרצה, צד לאיזה

עליהם. שעירב צד באותו אלא ללכת עכשיו יכולים
למפרע 101) הדבר הוברר – ברירה" "יש אומרים ואנו

ועיין  עליהם, לערב שליח לעשותו נתכוונו זה שלצד
ב'.102)ראב"ד. עמוד ס"ה דף גיטין מסכת

יבשות.103) המשלח,104)תאנים מדעת ששינה כיון
לשליח. עוד נחשב ואינו שליחותו, את שאנו 105)עקר

שהשליח  במה לו שיערב המשלח מסכים הסתם מן אומרים
יערב. במה מתחילה לו פירש שלא כיון רוצה,

.„Î˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌLk106ÈÙezLÂ ¿≈∆¿»¿ƒ«≈≈¬≈¿ƒ≈
ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ck ,˙B‡B·Ó107:¯ÓB‡Â . ¿»¿»¿ƒ«≈≈¿ƒ¿≈

Cl‰Ï ÈÏ ¯zÓ ‰È‰È ·e¯Ú‰ ‰Êa108ÌB˜ÓÏ109‰Ê ¿∆»≈ƒ¿∆À»ƒ¿«≈¿»∆
È„È ÏÚ ·¯ÚÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ»»∆»¿»≈«¿≈
B‡ ,ÈBÏÙÏ ¯zÓ ‰È‰È ·e¯Ú‰ ‰Êa :¯ÓB‡ ,ÌÈa«̄ƒ≈¿∆»≈ƒ¿∆À»ƒ¿ƒ
ÌB˜nÓ Cl‰Ï ,BÊ ¯ÈÚ È·Ï B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó È·Ïƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»

.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰Ê∆«¿«ƒ«»¿»«

ט"ז.106) הלכה א' בפרק למעלה על 107)כמבואר ואף
ד'). הלכה שם (למעלה מדרבנן אלא אינה עירוב שמצות פי
אמרו  שהרי – וצונו" במצותיו קדשנו "אשר מברך: –
אמר  אויא רב צונו? והיכן א'): עמוד כ"ג דף שבת (מסכת
(דברים  ושמאל" ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא
זקניך  ויגדך אביך "שאל אמר נחמיה רב י"א) פסוק ז' פרק
שצוה  היינו ו"צונו" ז'). פסוק ל"ב פרק (שם לך ויאמרו
(מגיד  עירוב בלי לתחום חוץ בשבת לצאת שלא עלינו

אברהם). ומגן לכל 108)משנה מערב ואם "למחר",
השנה". שבתות "לכל יאמר השנה צריך 109)שבתות

סימן  חיים אורח ערוך בשולחן הוא וכן "ממקום" לומר:
ד'. סעיף תט"ו

ה'תשפ"א  כסלו ט"ו שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כן,1) גם ובאמירה דינו, מה ברגל העירוב עניין בו נתבאר

וזמן  בו, עומד שאינו במקום שביתתו שיקבע לומר רצונו
וקביעות  חבירו, בעד כן לעשות יכול אחד ואם זה, עשיית

לסיימו. צריך כיצד המקום,

.‡ÈÓ2‰È„nÏ ıeÁ ˙aL ·¯ÚÓ ‡ˆiL3„ÓÚÂ , ƒ∆»»≈∆∆«»«¿ƒ»¿»«
Úe„È ÌB˜Óa4BÙBÒa B‡ ÌeÁz‰ CB˙a5:¯Ó‡Â , ¿»»«¿«¿¿¿»«

B¯ÈÚÏ ¯ÊÁÂ ,‰Ê ÌB˜Óa È˙˙È·L6BÏ LÈ - ÌL ÔÏÂ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿»«¿ƒ¿»»≈
Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜Ó B˙B‡Ó ¯ÁÓÏ Cl‰Ï7. ¿«≈¿»»≈»«¿«ƒ«»¿»«

‡ÏÂ .ÂÈÏ‚¯a ·¯ÚÏ ,ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ¯wÚ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ«≈≈¿ƒ¿»≈¿«¿»¿…
,ÌB˜na „·Ïa ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ˙Áp‰a ·¯ÚÏ e¯Ó‡»¿¿»≈¿«»«¿¿≈¿Àƒ¿««»
ÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ ‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿…»«»∆»¿»≈«

¯Á‡ „Èa B·e¯Ú ÁlLÈ ‡l‡ ,‡ˆÈ ‡lL ,¯ÈLÚ‰8 ∆»ƒ∆…≈≈∆»ƒ¿«≈¿««≈
.BÏ BÁÈpÈÂ¿«ƒ

ב.2) מט, עירובין מסויים.4)לעיר.3)משנה, מקום
וה"ח. ה"ה להלן מחוץ 5)ראה ולא אמה, אלפים בסוף

ה"א.6)להן. פ"ו למעלה וראה השבת, כניסת אחרי וחזר
מקום.7) באותו שביתה קנה השבת בכניסת שהרי
בכניסת 8) התחום בסוף נמצא בעצמו הוא כאילו ונחשב

שביתה. וקנה השבת

.·ÔÎÂ9Úe„È ÌB˜Óa B˙˙È·L Úa˜Ï Ôek˙ Ì‡ ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¿ƒ»¿»»«
¯ÈkÓ ‡e‰L ¯„b B‡ ˙Èa B‡ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,BÏˆ‡∆¿¿ƒ»«ƒ»≈∆«ƒ
B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰ÎLÁLk BÈ·e BÈa LÈÂ ,BÓB˜Ó¿¿≈≈≈¿∆»¿»«¿«ƒ«»

L È„k CÏ‰Â C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â ,˙BÁtB˙B‡Ï ÚÈbi »¿∆¡ƒ«∆∆¿»«¿≈∆«ƒ«¿
ÌB˜Ó10‡ÏÂ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙È·L Ba ‰˜ÈÂ »¿ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ∆…ƒƒ«¿…

¯ÊÁL B‡ ,BÏˆ‡ ÔeÏÏ B¯·Á B¯ÈÊÁ‰ ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ»«»∆»∆¡ƒ¬≈»∆¿∆»«
„Ú Cl‰Ï BÏ LÈ ¯ÁÓÏ - ·kÚ˙ B‡ ,ÔeÏÏ BÓˆÚÓ≈«¿»ƒ¿«≈¿»»≈¿«≈«
ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜n‰ B˙B‡Óe ,BÏ Ôek˙pL ÌB˜Ó»∆ƒ¿«≈≈«»«¿«ƒ«»¿»
˜ÈÊÁ‰Â B˙˙È·L ÌL Úa˜Ï BaÏa ¯ÓbL ÔÂÈkL ;Áe¯«∆≈»∆»«¿ƒƒ¿…«»¿ƒ»¿∆¡ƒ

ÌL „ÓÚL ÈÓk ‰NÚ ,C¯ca11B·e¯Ú ÁÈp‰L B‡ «∆∆«¬»¿ƒ∆»«»∆ƒƒ«≈
.ÌL»

א.9) נב, עירובין השבת.10)משנה, כניסת לפני
ברגליו.11) ועירב

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12ÔÈÁÈ¯ËÓ ÔÈ‡L ,ÈÚa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ
·e¯Ú ÁÈp‰Ï B˙B‡13‡a ‰È‰L ÈÓ ÔB‚k ,˜BÁ¯a B‡ , ¿«ƒ«≈¿»¿ƒ∆»»»

ÔÓ ¯‡MiL ,‡e‰Â ;CLÁz ‡nL ‡¯È ‰È‰Â C¯ca«∆∆¿»»»≈∆»∆¿«»∆ƒ»≈ƒ
Ì„˜ ‰˙È·L Ba ‰wL ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÚÈb‰Ï È„k ÌBi‰«¿≈¿«ƒ«¿»∆»»¿ƒ»…∆
B˙B‡ ÔÈ·e BÈa ‰È‰Â ,BÁk ÏÎa ı¯ Ì‡ CLÁzL∆∆¿«ƒ»¿»…¿»»≈≈
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙BÁt B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CLÁzLk ÌB˜Ó»¿∆∆¿««¿«ƒ«»»¬»ƒ…
È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡lL B‡ ,ÈÚ ‡ÏÂ ˜BÁ¯ ‰È‰»»»¿…»ƒ∆…ƒ¿«ƒ«¿≈

ÚÈbiL14ÌB˜n‰ ÔÈa ‰È‰L B‡ ,BÁk ÏÎa ı¯ elÙ‡ ∆«ƒ«¬ƒ»¿»…∆»»≈«»
Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜n‰ ÔÈ·e Ba ˙aLÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿…≈«»∆≈
ÌB˜n‰ Ôek ‡lL B‡ ,‰n‡ ÌÈtÏ‡Ó ¯˙È ‰ÎLÁLk¿∆»¿»»≈≈«¿«ƒ«»∆…ƒ≈«»
˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰˙È·L Ba ‰wL∆»»¿ƒ»¬≈∆…»»¿ƒ»¿ƒ

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÌB˜Ó15ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ »¿≈∆»«¿«ƒ«»¿»«ƒ»
.‰ÎLÁLk Ba „ÓBÚ ‡e‰L∆≈¿∆»¿»

ב.12) נא, סעודות 13)עירובין שתי מזון לו שאין
לכן  חכמים, רצו לא ברגליו ולערב ללכת ולהטריחו לעירוב,
('משנה  פלוני במקום שביתתי בביתו: אומר אם מספיק

תי). סי' או"ח לאותו 14)ברורה' "שיגיע אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה בין 15)מקום" יש "אם הראב"ד: לדעת

בו  לשבות שנתכוון למקום משחשיכה עומד שהוא המקום
ואין  לתחום חוץ שיצא כמו הוא הרי אמה, מאלפיים יותר

במקומו". אמות ארבע אלא לו

.„ÈÓ16„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌBÈ „BÚaÓ „ÓÚL17ÌL ‰˜Â ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»»»
˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙Â C¯ca ‡a ‰È‰L B‡ ,‰˙È·L¿ƒ»∆»»»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È¯‰ - B˙˙È·L ÌL ‰˜Â BÏˆ‡ Úe„i‰ „ÈÁi‰«»ƒ«»«∆¿¿»»»¿ƒ»¬≈∆
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dlk ˙‡ Cl‰Ó18.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ , ¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«
‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL ÌB˜Ó BÊ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿«»ƒ»∆…À«¿ƒ»

‰Ú˜a B‡ Ïz B‡19B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa da ‰È‰ Ì‡ : ≈ƒ¿»ƒ»»»≈»«ƒ
n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰Ó - ˙BÁt‰ »¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙BÈ ‰˙È‰ Ì‡Â ;Áe¯ ÏÎÏ20ÔÈ‡ - ¿»«¿ƒ»¿»≈«≈»«ƒ≈
‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ó ‰ˆeÁÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ da BÏ»∆»«¿««¿»≈∆«¿«ƒ«»
Ûw‰ ‡lL ÌB˜Óa B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .Áe¯ ÏÎÏ¿»«¿≈ƒƒƒ«≈¿»∆…À«

.‰¯È„Ï¿ƒ»

ב.16) נ, דירה.17)עירובין לשם שהוקף מקום או עיר
מאד.18) גדול השטח אם "או 19)אפילו אחר: בנוסח

גומה  כעין השדה בתוך חפירה והוא התימנים). (כת"י נקע"
ה"א.20)('הערוך'). שבת מהל' בפט"ז למעלה ראה

.‰‰Bw‰21ÌiÒ ‡ÏÂ ,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰˙È·L22ÌB˜Ó «∆¿ƒ»¿ƒ»¿…ƒ≈¿
‡a ‰È‰ ?„ˆÈk .ÌL ‰˙È·L ‰˜ ‡Ï - B˙˙È·L¿ƒ»…»»¿ƒ»»≈«»»»
‰„Na :B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa È˙˙È·L :¯Ó‡Â ,C¯ca«∆∆¿»«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆
‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a :B‡ ,˙ÈBÏt ‰Ú˜·a :B‡ ,˙ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆∆«»
‰˙È·L ‰˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÓB˜nÓ ÌÈtÏ‡ B‡«¿«ƒƒ¿ƒ∆¬≈∆…»»¿ƒ»
ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,˜eÁ¯a¿ƒ¿≈∆»«¿«ƒ«»¿»«ƒ»

‰ÎLÁLk Ba „ÓBÚ ‡e‰L23. ∆≈¿∆»¿»

ב.21) מט, בדיוק.22)עירובין שם,23)ציין כשמואל
ממקומו. לזוז לו שאסור שאמר כרב ולא

.Â¯Ó‡24ÚÏÒ ˙Áz :B‡ ,ÈBÏt ÔÏÈ‡ ˙Áz È˙˙È·L : »«¿ƒ»ƒ««ƒ»¿ƒ««∆«
‰BÓL ÚÏÒ B˙B‡ B‡ ÔÏÈ‡ B˙B‡ ˙Áz LÈ Ì‡ ,ÈBÏt¿ƒƒ≈««ƒ»∆«¿∆

˙Bn‡25Ôek ‡Ï È¯‰L ,‰˙È·L ‰˜ ‡Ï - ¯˙È B‡ «»≈…»»¿ƒ»∆¬≈…ƒ≈
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ˙aLÏ ‡a Ì‡L ;B˙˙È·L ÌB˜Ó¿¿ƒ»∆ƒ»ƒ¿…¿«¿««
‰wL ‡e‰ ˙B¯Á‡‰ ˙Bn‡ Úa¯‡a ‡nL ,el‡≈∆»¿«¿««»¬≈∆»»

.‰˙È·L¿ƒ»

ב.24) נ, אדם,25)עירובין של מקומו הן אמות ארבע כי
איש  יצא אל תחתיו איש "שבו כט): טז, (שמות כתוב שכן
"כמה  מח.): (עירובין ואמרו השביעי". ביום ממקומו
ידיו  לפשוט כדי ואמה לגופו שלש אמות, ארבע תחתיו?
לשני  נחשב - אמות שמונה האילן תחת יש אם לכן ורגליו",
מקום  את ציין לא - תחתיו שביתתי אמר ואם מקומות,

כלל. שביתה קנה לא לכן בדיוק, השביתה

.ÊCÎÈÙÏ26Úa¯‡a B‡ ,B¯wÚa ˙aLÏ Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ»¿«¿«
˙BÁt ÂÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .BBÙˆaL B‡ BÓB¯„aL ˙Bn‡«∆ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»»«¿»»
È¯‰L ;‰˜ - ÂÈzÁz ˙aLÏ Ôek˙Â ,˙Bn‡ ‰BÓMÓƒ¿∆«¿ƒ¿«≈ƒ¿…«¿»»»∆¬≈
BÓB˜Ó ˙ˆ˜Ó È¯‰Â ,˙BÓB˜Ó ÈL ¯eÚL ÌL ÔÈ‡≈»ƒ¿≈¿«¬≈ƒ¿»¿

ÌiÒÓ27¯ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ ,C¯ca ÌÈ‡a ÌÈL eÈ‰ . ¿À»»¿«ƒ»ƒ«∆∆∆»≈∆«ƒ
,‰˙È·L Ba Ú·B˜ ‡e‰L ÌB˜Ó B‡ ¯„b B‡ ÔÏÈ‡ƒ»»≈»∆≈«¿ƒ»
B˙˙È·L ¯ÒBÓ ¯ÈkÓ BÈ‡L ‰Ê - ¯ÈkÓ BÈ‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ≈¿ƒ»
ÌB˜na B¯·ÁÂ ‡e‰ ˙aLÏ Ôek˙Ó ¯Èkn‰Â ,¯ÈknÏ««ƒ¿««ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¬≈«»

¯ÈkÓ ‡e‰L28. ∆«ƒ

ב.26) נ, אמה 27)עירובין הרי אמות, שבע היו שאם
הזאת  שבאמה אומרים ואנו מקומות, לשני משותפת אחת

שביתה. קא 28)קנה הוו יוסף ורב "רבה א: נא, בעירובין
לרב  רבה ליה אמר בדרך), מהלכים (היו באורחא אזלי
ליה: אמר - הדקל) (תחת דקלא תותי שביתתנו תהא יוסף:
ליה: אמר האילן). מקום את מכיר (אינני ליה ידענא לא
אומר: והמכיר עמך, שביתתי לו שאומר - עלי" סמוך

(רש"י). פלוני" במקום שביתתנו

.Á¯ÈÚ‰ ÈL‡29Ô‰Ï CÈÏB‰Ï Ô‰Ó „Á‡ eÁÏML «¿≈»ƒ∆»¿∆»≈∆¿ƒ»∆
Úe„È ÌB˜ÓÏ Ô·e¯Ú30C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â ,31B¯ÈÊÁ‰Â , ≈»¿»»«¿∆¡ƒ«∆∆¿∆¡ƒ

B˙B‡a ‰˙È·L e˜ ‡Ï Ô‰ - Ô·e¯Ú CÈÏB‰ ‡ÏÂ B¯·Á¬≈¿…ƒ≈»≈…»¿ƒ»¿
Cl‰Ï Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô·e¯Ú ÌL Áp‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌB˜Ó»∆¬≈…À«»≈»¿≈»∆¿«≈

ÌÈtÏ‡ ‡l‡ Ô˙È„nÓÌL ‰˜ ‡e‰Â ;Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ƒ¿ƒ»»∆»«¿«ƒ«»¿»«¿»»»
ÌL ˙aLÏ Ôek˙Â C¯ca ‡a ‡e‰ È¯‰L ,·e¯Ú≈∆¬≈»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…»
ÌB˜Ó B˙B‡Ï Cl‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ ,C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«∆∆¿ƒ»≈¿«≈¿»

.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ epnÓ Cl‰Ïe ,¯ÁÓÏ¿»»¿«≈ƒ∆«¿«ƒ«»¿»«

א.29) נב, עירובין וה"ה.30)משנה, ה"א למעלה ראה
בעלמא 31) בדיבור לערב חכמים התירו בדרך, שבא ובמי

(בעירובין  הראשונים מגדולי כמה ודעת ה"ג). למעלה (ראה
אבל  ממש, לדרך ביוצא אלא בדרך בא נקרא לא כי נב.)
שביתה  קנה לא העירוב את להניח במיוחד יצא אם
אבל  ברגליו, שעירב או העירוב, את שם הניח אלאֿאםֿכן

לא. - לחוד בדיבור

.Ë‰Ê32˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰Bw‰ CÈ¯vL e¯Ó‡L ∆∆»«¿∆»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ,‰„Na CÏÈÂ ‡ˆiL ‡Ï - C¯ca ˜ÈÊÁiL ÌB˜Ó»∆«¬ƒ«∆∆…∆≈≈¿≈≈«»∆∆»

‰iÏÚ‰ ÔÓ „¯È elÙ‡33Ì„˜Â ,ÌB˜Ó B˙B‡Ï CÏÈÏ ¬ƒ»«ƒ»¬ƒ»≈≈¿»¿…∆
,˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á B¯ÈÊÁ‰ ¯ˆÁ‰ Á˙tÓ ‡ˆiL∆»»ƒ∆«∆»≈∆¡ƒ¬≈¬≈∆∆¡ƒ
,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰Bw‰ ÏÎÂ .‰˙È·L ‰˜Â¿»»¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»¿ƒ»
ÔÂÈk ‡l‡ ;ÈBÏt ÌB˜Óa È˙˙È·L :¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ∆»≈»
ÌL ‰˜ - ‡e‰L Ïk C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â BaÏa ¯ÓbL∆»«¿ƒ¿∆¡ƒ«∆∆»∆»»»
„ÓÚÂ ÂÈÏ‚¯a ‡ˆiL ÈÓ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰˙È·L¿ƒ»¿≈»ƒ«ƒ∆»»¿«¿»¿»«
;ÌeÏk ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ,‰˙È·L Ba ‰BwL ÌB˜na«»∆∆¿ƒ»∆≈»ƒ«¿

.‰˜ - BaÏa ¯ÓbL ÔÂÈk ‡l‡∆»≈»∆»«¿ƒ»»

א.32) נב, אייתו 33)עירובין אישתתא, בר יהודה "רב
בר  נתן לרב פירות) עם (סל דפירי כלכלה לו) (הביאו ליה

מאלפים), יותר רחוק (ממקום אזיל אושעיא הוה כי
אמה, אלפים לסוף שביתה לקנות שבת לפני לחזור (כשרצה
דרגא  דנחית עד שבקיה בשבת), לביתו לחזור שיוכל כדי
(החזירו  ליה אמר אחת), ממדרגה שירד עד ללכת לו (הניח
(למחר  ואזיל קדים למחר כאן), (לין הכא בית לו): ואמר
בדרך, החזיק נקרא ללכת, שהתחיל כיון ותלך)". תשכים

שם). (עירובין, שביתה לקנות מחשבתו לו ומספיקה

.ÈÌÈ„ÈÓÏz‰34˙aL ÈÏÈÏa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ««¿ƒƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈«»
‰ÈeˆÓ ÔztL ,ÌÈza‰ ÈÏÚa Ïˆ‡ ÌÈÓ¯Îe ˙B„Na¿»¿»ƒ≈∆«¬≈«»ƒ∆ƒ»¿»
˙È·a ÌÈÏÂ ÌÈ‡·e ,ÌL ÌÈ‡a‰ ÌÈÎ¯„ È¯·BÚÏ¿¿≈¿»ƒ«»ƒ»»ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈaÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÔÈÎl‰Ó - L¯„n‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ≈
Ô˙cÚÒ e‡ˆÓ el‡L ;‰ÏÈÎ‡‰ ÌB˜nÓ ‡Ï ,L¯„n‰«ƒ¿»…ƒ¿»¬ƒ»∆ƒ»¿¿À»»
ÔzÚc ÔÈ‡Â ,‰„NÏ ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰ ‡Ï ,L¯„n‰ ˙È·a¿≈«ƒ¿»…»¿ƒ«»∆¿≈«¿»

ÌL¯„Ó ˙Èa ÏÚ ‡l‡ ‰¯È„Ï ˙ÎÓBÒ35. ∆∆¿ƒ»∆»«≈ƒ¿»»
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ב.34) עג, מרב 35)עירובין אבין בר חייא רב מניה "בעא
דאכלי  רבם) אצל הלומדים (תלמידים רב בי בני ששת:
אכסניא  (בית בבאגא סעודתם) לחם (האוכלים נהמא
בתוך  שהיה המדרש (בבית רב בבי (ולנים) ובייתי בבקעה)
רב  מבי - תחומא (כשמודדים) משחינן כי אמה), אלפים
משחינן  ליה: אמר להו? משחינן מבאגא או להו משחינן
דאי  שבת), תחום להם מודדים (מביתֿהמדרש רב מבי להו
רצוי  היה (יותר טפי להו ניחא רב, לבי ריפתא להו מייתו
מקומם  שהוא המדרש לבית מאכלים להם שיביאו להם

שם. עירובין, – הקבוע)"

ה'תשפ"א  כסלו ט"ז רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שני 1) המערב רצונוֿלומר עירובין, שני משפט בו נתבארו

או  אחד, ביום חלוקות, לשעות חלוקים, במקומות עירובין
מחולקין. או לזה, זה סמוכין שהימים אם חלוקים, לימים
עירב  ולא לשבת הסמוכין טובים ימים ביאור לזה ונמשך
ונשלמו  בהן [ו]תחומין [חצרות] עירובי דין מה בערביהן.

ההלכות.

.‡ÔÈ‡2„Á‡Â Á¯ÊÓa „Á‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒ¿≈≈ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆»
ÈMÓ „Á‡ ÏÚ ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa Cl‰iL È„k ,·¯ÚÓa¿«¬»¿≈∆¿«≈¿ƒ¿»««∆»ƒ¿≈
ÔÈ‡L ;ÈM‰ ·e¯Ú‰ ÏÚ ÌBi‰ ¯‡L·e ,ÔÈ·e¯Ú‰»≈ƒƒ¿»««»≈«≈ƒ∆≈

‰ÚË .„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ3ÈzLÏ ·¯ÚÂ ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿∆»»»¿≈«ƒ¿≈
B‡ ,˙BÁe¯ ÈzLÏ ÔÈ·¯ÚnL ‡e‰ ‰n„Ók ,˙BÁe¯ƒ¿À∆∆¿»¿ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ ·¯Ú „Á‡ ,ÈÏÚ e·¯ÚÂ e‡ˆ :ÌÈLÏ ¯Ó‡L∆»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»«∆»≈«»»
ÈÏ‚¯k Cl‰Ó - ÌB¯„Ï ÂÈÏÚ ·¯Ú „Á‡Â ÔBÙˆÏ¿»¿∆»≈«»»¿»¿«≈¿«¿≈

Ì‰ÈL4. ¿≈∆

א.2) לח, עירובין היה 3)משנה, שסבור ב. נ, עירובין
וערבית  אחת, לרוח שחרית ללכת מנת על לערב שאפשר

ללכת 4)לאחרת. יכול ואינו שניהם, חומרות עליו נותנים
אחד  שרק למקום אבל ללכת, יכולים ששניהם למקום אלא

אסור. - ללכת יכול

.·„ˆÈk5Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ?Ì‰ÈL ÈÏ‚¯k Cl‰Ó ≈«¿«≈¿«¿≈¿≈∆∆≈»¿«≈
„Á‡‰ Ô˙ .Ba Cl‰Ï Ì‰ÈLÏ LiL ÌB˜Óa ‡l‡∆»¿»∆≈ƒ¿≈∆¿«≈»«»∆»

Á¯ÊÓ Áe¯Ï ‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a ·e¯Ú6ÈM‰ ÁÈp‰Â , ≈¿ƒ∆∆«»¿«ƒ¿»¿ƒƒ««≈ƒ
·¯ÚÓ Áe¯Ï ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ ˜eÁ¯a B·e¯Ú Ô‰Ó7- ≈∆≈¿ƒ¬≈≈«»¿««¬»

Ï‡ ‡l‡ ·¯ÚÓa Cl‰Ó ÂÈÏÚ e·¯ÚL ‰Ê ÔÈ‡,‰n‡ Û ≈∆∆≈¿»»¿«≈¿«¬»∆»∆∆«»
Á¯ÊÓa Cl‰È ‡ÏÂ ;Á¯ÊÓa ÂÈÏÚ ·¯ÚL ÈÓ ÈÏ‚¯k¿«¿≈ƒ∆≈«»»¿ƒ¿»¿…¿«≈¿ƒ¿»
ÂÈÏÚ ·¯ÚL ÈÓ ÈÏ‚¯k ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ‡l‡∆»∆∆«¬≈≈«»¿«¿≈ƒ∆≈«»»
ÔÈ·e¯Ú ÈL ÂÈÏÚ e·¯Ú B‡ ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯ÚÓa¿«¬»¿ƒ»ƒ≈«≈¿»»¿≈≈ƒ
˜eÁ¯a „Á‡Â Á¯ÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a „Á‡ el‡≈∆»¿ƒ«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿∆»¿ƒ

BÓB˜nÓ ÊeÊÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ·¯ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡8. «¿«ƒ«»¿«¬»¬≈∆…»ƒ¿

שם.5) מערב 6)עירובין, לצד אלף בזה הפסיד כן אם
לשם. ללכת יכול אמה 7)שאינו מאות חמש בזה והפסיד

מזרח. אלא 8)לצד במקומו, לשבות נתכוון לא שהרי
עירוב, קנה מהם איזה יודעים אנו ואין עירובו, במקום

של  ועירובו מערב, לצד אלפים מפסידו מזרח של ועירובו
ממקומו. יזוז לא לכן מזרח, לצד אלפים מפסידו מערב

.‚·¯ÚÓ9‰˙Óe ,˙BÁe¯ ÈzLa ÔÈ·e¯Ú ÈL Ì„‡10 ¿»≈»»¿≈≈ƒƒ¿≈«¿∆
‰ÂˆÓ ¯·c ÈÏ Ú¯‡ Ì‡ :¯ÓB‡Â11ÈzˆÁÏ B‡ ,12 ¿≈ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

È‡L ‡e‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê - BÊ Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆÂ ¯ÁÓÏ¿»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ˙ÈM‰ Áe¯aL ·e¯Ú‰Â ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿»≈∆»««≈ƒ≈¿¿ƒ
È‡L ‡e‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê - ˙ÈM‰ BÊ Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆƒ¿«¿ƒ¿««≈ƒ∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ‰BL‡¯‰ Áe¯aLÂ ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿∆»«»ƒ»≈¿¿ƒ

¯ˆ·e¯Ú ‰ÊÈ‡ ÏÚ CÓÒÏ ÈÏ LÈ - ˙BÁe¯‰ ÈzLÏ ÈzÎ ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿…«≈∆≈
¯·c ÈÏ Ú¯‡ ‡Ï Ì‡Â ;CÏ‡ ‰ˆ¯‡L ‰ÊÈ‡Ïe ,‰ˆ¯‡L∆∆¿∆¿≈∆∆∆¿∆≈≈¿ƒ…≈«ƒ»»

Ô‰Ó Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆ ‡ÏÂ13el‡‰ ÔÈ·e¯Ú‰ ÈL ÔÈ‡ - ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆≈¿≈»≈ƒ»≈
È·k ÈÈ¯‰ ‡l‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ CÓBÒ ÈÈ‡Â ,·e¯Ú≈¿≈ƒ≈«∆»≈∆∆»¬≈ƒƒ¿≈
.‰ÓBÁÏ ıeÁÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÈÏ LiL È¯ÈÚƒƒ∆≈ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ«»

(9- ואומר עירובו על אדם "מתנה ב: לו, עירובין משנה,
לברוח  צריך (ואני המזרח מן המכס) (גובי גויים באו אם
ואם  למערב. עירובי אמה) אלפים ארבעת לסוף מפניהם
- ומכאן מכאן באו אם למזרח. עירובי - המערב מן יבואו
עירי. כבני הריני מכאן, ולא מכאן לא אלך. שארצה למקום
- המזרח מן דרשתו) לשמוע רוצה (שאני חכם בא אם
מכאן  בא למערב, עירובי - המערב מן למזרח, עירובי
הריני  - מכאן ולא מכאן לא אלך, שארצה למקום - ומכאן

עירי". הדבר 10)כבני הוברר אומרים: אנו השבת וביום
שביתה  וקנה עירובו, שיחול התכוון זה לצד כי למפרע
אנו  מדרבנן) אלא אינם (=עירובין בדרבנן כי צד, באותו
ז). הלכה ולהלן לז: (עירובין ברירה" "יש אומרים

בזה.11) וכיוצא חכם פני גויים 12)קבלת מפני לברוח
בזה. וכיוצא להתנפל, "לרוח 13)הבאים אחר: בנוסח

התימנים). (כת"י משתיהן"

.„˙aLa ÌeÁzÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡L ÌLk14Ck , ¿≈∆»»≈«¿¿«»»
·BË ÌBÈa ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡15ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e16ÌLÎe . »»≈¿¿«ƒƒ¿≈
¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰L·iÁ - ˙aLa ˙eL17Ck , ∆«ƒ≈¿ƒ¿¿«»«»»

·iÁ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰18. «ƒ≈¿ƒ¿¿«ƒƒ«»
˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ ·BË ÌBÈa Ï·‡19. ¬»¿À»¿ƒ≈¿ƒ¿

˙B‡B·Óa ÔÈÙzzLÓe ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿»¿ƒ≈≈¬≈ƒ¿«¿ƒƒ¿
ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe ,˙aLk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ¿«ƒƒ¿«»¿»¿ƒ≈≈¿ƒ¿
.˙aLÏ ÔÈ·¯ÚnL C¯„k ÌÈ·BË ÌÈÓÈÏe ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»ƒƒ¿∆∆∆¿»¿ƒ¿«»

ביום 14) ממקומו איש יצא "אל כט): טז, (שמות שנאמר
אלפים  אלו - "ממקומו נא.): (עירובין ואמרו השביעי",

ז,15)אמה". במגילה אמרו וכן במשנה. א לח, עירובין
בלבד". נפש אוכל אלא לשבת יוםֿטוב בין "אין במשנה: ב

זדונו 16) (שבת) שזה אלא הכיפורים ליום שבת בין "אין
(יום  וזה ביתֿדין), (מיתת אדם בידי במזיד) שבת חילל (אם
אין  ואףֿעלֿפיֿכן שם). (מגילה בכרת" זדונו הכיפורים)
יש  שבשבת לשבת, זה בדין שוים הכיפורים ויום יוםֿטוב
(פכ"ז  מיל עשר לשנים חוץ כגון התורה מן תחומין איסור
אין  בזה גם ויוםֿכיפור ביוםֿטוב ואילו הי"א) שבת מהל'
י, הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה מדרבנן אלא איסור

יד]. הלכה שם ה"ח.17)ובפ"ה פי"ב שבת בהל' כמבואר
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הוצאה 18) איסור אין כי שאמר רפרם דברי נדחו שהרי
יד.). (כריתות הכיפורים הוצאה 19)ביום שהותרה מתוך

אשר  "אך טז): יב, (שמות כתוב שהרי נפש, אוכל לצורך
שלא  גם הותרה - לכם" יעשה לבדו הוא נפש, לכל יאכל

יב.). (ביצה לצורך

.‰·BË ÌBÈ20ÔÈa ,˙aLÏ CeÓÒ ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿»¿«»≈
‰ÈÙlÓ21‰È¯Á‡lÓ ÔÈa22ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL B‡ , ƒ¿»∆»≈ƒ¿«¬∆»¿≈»ƒƒ∆
˙BiÏb23BÏ LÈ -24,˙BÁe¯ ÈzLÏ ÔÈ·e¯Ú ÈL ·¯ÚÏ »À≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈

ÏÚÂ ,ÔBL‡¯‰ ÌBiÏ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡ ÏÚ CÓBÒÂ¿≈«≈∆≈∆∆ƒ¿∆«»ƒ¿«
ÈM‰ ÌBiÏ ‰iM‰ Áe¯aL ·e¯Ú‰25·e¯Ú ·¯ÚÓ B‡ . »≈∆»««¿ƒ»««≈ƒ¿»≈≈

,ÌÈÓÈ ÈMÓ „Á‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ,˙Á‡ Áe¯Ï „Á‡∆»¿«««¿≈»»¿∆»ƒ¿≈»ƒ
,·e¯Ú ‰NÚ ‡Ï el‡Îe ,¯ÈÚ‰ È·k ‰È‰È ÈM‰ ÌBi·e««≈ƒƒ¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ…»»≈
ÌÈ¯·c ‰na .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ¿≈«¿«ƒ«»¿»««∆¿»ƒ
ÈLa Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈

‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ26,„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È¯‰ - »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»
.˙Á‡ Áe¯Ï ‡l‡ ÌÈÓÈ ÈLÏ ·¯ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈ƒ¿≈»ƒ∆»¿«∆»

א.20) לח, עירובין ששי.21)משנה, ביום 22)ביום
יום  (מלבד המועדים כל את עושים לארץ, בחוץ ראשון.
בגולה  יודעים היו שלא הספק, "מפני ימים, שני הכיפורים)
ואפילו  החודש", את ישראל ארץ בני בו שקבעו היום את
אלא  עדים פי על ישראל בארץ מקדשים שאין הזה בזמן
במנהג  שיזהרו היא חכמים "תקנת המקובל, החשבון לפי
ה"ד  פ"ה החודש קידוש הל' (רבינו שבידיהם" אבותיהם

הוא.23)וה"ה). שני 24)יכול הם ושבת שיוםֿטוב לפי
לח:) (עירובין להם נפרדות קדושות שתי נפרדים, ימים
- נקבעו ספק מפני גלויות, של ימיםֿטובים שני כן וכמו

חול. מהם פי 25)ואחד על מקדשים שהיו בזמן "אפילו
שני  ראשֿהשנה עושים היו ישראל בארץ ואפילו הראיה,

ה"ז). פ"ה החודש קידוש (הל' ימי 26)ימים" שני
ו"קדושה  ארוך) (יום אריכתא" "יומא נקראים ראשֿהשנה
ומקצתו  זה לצד מקצתו אחד ביום לערב אפשר ואי אחת",

ד. הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"א וראה אחר. לצד

.ÂÔÎÂ27˙aLÏ È·e¯Ú :¯ÓB‡Â B·e¯Ú ÏÚ Ì„‡ ‰˙Ó ¿≈«¿∆»»«≈¿≈≈ƒ¿«»
Ï·‡ ,˙¯Á‡ ˙aLÏ :B‡ ;˙¯Á‡ ˙aLÏ ‡Ï Ï·‡ ,BÊ¬»…¿«»«∆∆¿«»«∆∆¬»
ÌÈÓÈÏ ;ÌÈ·BË ÌÈÓÈÏ ‡ÏÂ ,˙B˙aLÏ ;BÊ ˙aLÏ ‡Ï…¿«»¿«»¿…¿»ƒƒ¿»ƒ

.˙B˙aLÏ ‡ÏÂ ,ÌÈ·BËƒ¿…¿«»

פ"ג.27) עירובין 'תוספתא'

.Ê¯Ó‡28·¯ÚÓ ÈÈ¯‰ :‰MÓÁÏ29ÌkÓ ‰ÊÈ‡ ÏÚ »««¬ƒ»¬≈ƒ¿»≈«≈∆ƒ∆
CÏÈ ‡Ï - È˙Èˆ¯ ‡Ï ,CÏÈ - È˙Èˆ¯ ,‰ˆ¯‡L30Û‡ , ∆∆¿∆»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈«

‰ÎLÁMÓ ‰ˆ¯L Èt ÏÚ31È¯·cÓ ‡e‰L ¯·c .CÏÈ - «ƒ∆»»ƒ∆»¿»≈≈»»∆ƒƒ¿≈
‰¯¯a Ba LÈ ÌÈ¯ÙBÒ32Ïk ÏL ˙B˙aLÏ ·¯ÚÓ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿≈»¿≈«¿»≈¿«»∆»
È˙Èˆ¯ :¯Ó‡Â ,‰M‰33,CÏ‡ ‡Ï - È˙Èˆ¯ ‡Ï ,CÏ‡ - «»»¿»«»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈

Û‡ ,CÏÈ ‰ˆ¯iL ˙aL Ïk - È¯ÈÚ È·k ‰È‰‡ ‡l‡∆»∆¿∆ƒ¿≈ƒƒ»«»∆ƒ¿∆≈≈«
.CLÁzMÓ ‰ˆ¯L Èt ÏÚ«ƒ∆»»ƒ∆∆¿«

ב.28) לז, עירוב.29)עירובין רומי:30)מניח בדפוס
בדפוסי  הוא וכן ילך" לא - רציתי לא ילך, - "רציתי

רוקח'. ו'מעשה שונצינו שאחרי 31)ויניציאה, זמן שהוא

העירוב. שרוצה 32)קניית שכשם למפרע, הדבר הוברר
העירוב. קניית בעת גם רצה - שאני 33)עכשיו בשבת

בעירובי. רוצה

.Á·¯ÚÓ‰34˙aLÏ B‡ ˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLÏ «¿»≈ƒ¿≈»ƒƒ∆»À¿«»
·BË ÌBÈÂ35˙Á‡ Áe¯Ï „Á‡ ·e¯Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆≈∆»¿«««

ÌÈÓi‰ ÈLÏ36ÈeˆÓ BÓB˜Óa ·e¯Ú‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ , ƒ¿≈«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»≈ƒ¿»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk ÈL ÏÈÏ·e ÔBL‡¯‰ ÏÈÏa37„ˆÈk . ¿≈»ƒ¿≈≈ƒ»≈«¿»≈«

˙aL ·¯Úa B‡ ·BË ÌBÈ ·¯Úa BÎÈÏBÓ ?‰NBÚ ‡e‰∆ƒ¿∆∆¿∆∆«»
B„Èa BÏËBÂ ,ÂÈÏÚ CÈLÁÓe38ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - BÏ ‡·e «¿ƒ»»¿¿¿»»ƒ»»≈

·BË ÌBÈ39ÌL BÁÈpÓe ÌB˜Ó B˙B‡Ï BÎÈÏBÓ ¯ÁÓÏe ,¿»»ƒ¿»«ƒ»
˙aL ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - BÏÎB‡Â ,CLÁzL „Ú40B‡ , «∆∆¿«¿¿ƒ»»≈«»

ÈzL Ô‰L ÈtÓ .·BË ÌBÈ ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - B‡È·Ó¿ƒƒ»»≈ƒ¿≈∆≈¿≈
ÔBL‡¯ ÏÈlÓ :¯Ó‡pL È„k ,„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,˙BM„¿̃À¿≈»¿∆»¿≈∆…«ƒ≈ƒ

ÌÈÓÈ ÈLÏ ·e¯Ú‰ ‰˜41. »»»≈ƒ¿≈»ƒ

א.34) לח, עירובין שהעירוב 35)משנה, בפירוש שאמר
ושבת. יוםֿטוב על או הימים, שני על שהוא 36)יחול

כיוון. באותו הימים בשני ללכת קניית 37)רוצה שעת
יהיה 38)העירוב. ולא יאבד, או יגנב שמא מתיירא אם

השני. בלילה הוצאה.39)שם איסור בו שאין
משם.40) להוליכו ימיםֿטובים 41)שאסור בשני אבל 

אחת  וקדושה אריכתא" כ"יומא שהם ראשֿהשנה, של
לסמוך  יכול ראשון, בליל עירוב הניח אם - ה"ה) (למעלה
- הראשון היום של השמשות בין כי שני, ליום גם עליו
"כיומא  אמרו שלא הראב"ד ודעת הימים. לשני קונה
שהעירוב  מצריך ולכן לקולא, ולא לחומרא אלא אריכתא"

ראשֿהשנה. של שני בליל גם קיים יהיה

.ËÏÎ‡42ÔBL‡¯a ·e¯Ú‰43,ÔBL‡¯Ï ·e¯Ú‰ ‰˜ - ∆¡«»≈»ƒ»»»≈»ƒ
CÈ¯ˆ - ÔBL‡¯a ÂÈÏ‚¯a ·¯Ú .ÈMÏ ·e¯Ú BÏ ÔÈ‡Â¿≈≈«≈ƒ≈«¿«¿»»ƒ»ƒ
B˙B‡a „ÓÚÈÂ CÏiL ,‡e‰Â ;ÈMa ÂÈÏ‚¯a ·¯ÚÏ¿»≈¿«¿»«≈ƒ¿∆≈≈¿«¬…¿

BaÏa ·LÁÈÂ ,ÌB˜Ó44˙Ùa ·¯Ú .‰˙È·L ÌL ‰˜iL »¿«¿…¿ƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ»≈«¿«
‰Ê È¯‰ - ÈMa ÂÈÏ‚¯a ·¯ÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ :ÔBL‡¯a»ƒƒ»»¿»≈¿«¿»«≈ƒ¬≈∆
d˙B‡a ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ - ˙Ùa ·¯ÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â ;·e¯Ú≈¿ƒ»»¿»≈¿«»ƒ¿»≈¿»

dÓˆÚ ˙t‰45.ÔBL‡¯a da ·¯ÚL «««¿»∆≈«»»ƒ

א.42) לח, ימי 43)עירובין בשני נאמרה זו םֿהלכה
או  לפניה לשבת הסמוך ביוםֿטוב או גלויות, של טובים

מיוםֿטוב 44)לאחריה. הכנה משום אסורה אמירה אבל
(מגידֿמשנה). צריך 45)לחבירו אחרת, פת יקח שאם

מכין  הוא והרי יום, מבעוד עירוב שם עליה לקרוא
לחבירו. מיוםֿטוב

.È¯Á‡Ï B‡ ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ∆»ƒ¿∆∆«»¿««
‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜nL ÔÓÊa ,˙aL46ÈÏ ‰‡¯È - «»ƒ¿«∆¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»≈»∆ƒ

Ì‰ ˙Á‡ ‰M„˜e ,„Á‡ ÌBÈk Ô‰L47. ∆≈¿∆»¿À»««≈

לשבת,46) סמוך הכיפורים יום לחול יכול זמן ובאותו
מעת  אבל שם. ו'תוספות' ברש"י ועיין מז. בפסחים כמבואר
בהלכות  כמבואר החשבון, לפי החדשים את קובעין שאנו
לשבת, סמוך הכיפורים יום יחול לא פ"ה, החודש קידוש
ולהכין  המתים, את לקבור שביניהם חול ביום שיספיקו כדי
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(ראש  הכיפורים יום לערב או שבת לכבוד טריים ירקות
כ.). ביום 47)השנה אסור בשבת, שאסור שכל לפי

משנה'). ('מגיד הכיפורים

.‡È‰Ê48ÈzLa ÔÈ·e¯Ú ÈL ·¯ÚÏ BÏ LiL ,e¯Ó‡L ∆∆»«¿∆≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈
ÚÈb‰Ï BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â ,ÌÈÓi‰ ÈLÏ ˙BÁe¯ƒ¿≈«»ƒ»∆ƒ¿∆∆¿»¿«ƒ«

ÔBL‡¯‰ ÌBia ÔÈ·e¯Ú‰ ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ49Ì‡ Ï·‡ ; ¿»∆»ƒ¿≈»≈ƒ«»ƒ¬»ƒ
ÌBia ÈM‰ ÌBÈ ÏL ·e¯ÚÏ ÚÈb‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿«ƒ«»≈∆«≈ƒ«
B˙ÂˆÓ ·e¯Ú‰L .·e¯Ú ÈM‰ ·e¯Ú ÔÈ‡ - ÔBL‡¯‰»ƒ≈≈«≈ƒ≈∆»≈ƒ¿»

‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒa ‰È‰iLÌBÈ „BÚaÓ50ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÂ , ∆ƒ¿∆ƒ¿À»»¿»ƒ¿¿∆ƒ
BÊ È¯‰ ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ·e¯Ú‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»¿«ƒ«¿∆»≈«»ƒ¬≈

.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯ dÈ‡≈»¿»ƒ¿

ב.48) לח, זה 49)עירובין רחוקים אינם המקומות ששני
יום. באותו ללכת ויכול אמה, מאלפים יותר אף 50)מזה

צריך  מכלֿמקום משתחשך, הוא העירוב שביתת שקנין
ראשון. יום בסוף לעירוב להגיע באפשרותו שתהיה

.·È‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
ÁÈp‰Â ,ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,Á¯ÊÓ Áe¯Ï B˙ÈaÓƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿ƒ¿ƒƒ«
Áe¯a ÛÏ‡ B‡ ‰‡Ó B‡ ˙Á‡ ‰n‡ ˜eÁ¯a ÈL ·e¯Ú≈≈ƒ¿ƒ«»««≈»∆∆¿«
;·e¯Ú ÈM‰ ‰Ê ÔÈ‡ - ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,·¯ÚÓ«¬»¿»«»»¿≈ƒ≈∆«≈ƒ≈
BÏ Èe‡¯ ÈM‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê ÔÈ‡ ÔBL‡¯‰ ÌBia È¯‰L∆¬≈«»ƒ≈∆»≈«≈ƒ»
‡Ï È¯‰L ,ÂÈÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ∆≈»¿«ƒ«≈»∆¬≈…

ÌeÏk ·¯ÚÓ Áe¯a BÏ ¯‡L51. ƒ¿«¿««¬»¿

והפסיד 51) מזרח, לצד אמה אלפים ארבעת לו יש שהרי
מערב. בצד עלֿידיֿזה

.‚È˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ«≈¿ƒ∆∆«¬≈≈
B˙ÈaÓ ‰n‡52Á¯ÊÓ Áe¯a53ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ , «»ƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿

·¯ÚÓ Áe¯Ï B˙ÈaÓ ˜BÁ¯ ÈL ·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿ƒƒ«≈≈ƒ»ƒ≈¿««¬»
È¯‰ - ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ CB˙a¿¬≈≈«»¿»«»»¿≈ƒ¬≈
.ÔBL‡¯‰ ÌBia BÏ ÚÈbiL BÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;·e¯Ú ‰Ê∆≈∆¬≈∆¿»∆«ƒ««»ƒ

חשובה 52) העיר כל בעיר, ביתו אם אבל בשדה. כשביתו
העיר  לחומת מחוץ אמה אלפים ומודדים אמות, כארבע לו

תטז). סי' או"ח ברורה' עוד 53)('משנה לו יש זה, ולפי
ביום  שמה להגיע שביכלתו למערב, אמה מאות חמש

ראשון.

.„È·BË ÌBÈ54‰NBÚ BÈ‡ - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿¿∆∆«»≈∆
È·e¯Ú ‡ÏÂ ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡Ï ,·BË ÌBÈa ·e¯Ú≈¿…≈≈¬≈¿…≈≈

ÔÈÓeÁz55·¯Ú ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÌBÈa ‡e‰ ·¯ÚÓ ‡l‡ ; ¿ƒ∆»¿»≈¿¬ƒƒ∆∆∆
˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL eÏÁ Ì‡Â .·BË ÌBÈ¿ƒ»¿≈»ƒƒ∆»À
È·e¯Ú ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ·¯ÚÓ - ˙aL ·¯ÚÂ ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿∆∆«»¿»≈ƒ¿ƒƒ≈≈
È¯‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡Â .˙B¯ˆÁ È·e¯ÚÂ ÔÈÓeÁz¿ƒ¿≈≈¬≈¿ƒ»«¿…≈«¬≈
˙aL ·¯Ú·e ÈLÈÓÁa ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ·¯ÚÓ ‰Ê∆¿»≈≈≈¬≈«¬ƒƒ¿∆∆«»

ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ‡Ï Ï·‡ ,‰˙Óe56. «¿∆¬»…≈≈¿ƒ

ב.54) טז, מחר,55)ביצה לצורך דבר כמתקן שנראה
לשבת. מיוםֿטוב להכין הוא 56)ואסור שביתה שקנין

בתנאי. אפילו ביוםֿטוב לקנות ואסור בית, כקנין

.ÂËÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :ÈLÈÓÁa ¯ÓB‡ ?‰˙Ó „ˆÈk≈««¿∆≈«¬ƒƒƒ«
·BË57ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ -58Â‡Ï Ì‡Â ,59‰Ê È¯‰ - ≈ƒ¿»«¿¿ƒ»¬≈∆
·e¯Ú60ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â ,·¯ÚÓe ¯ÊBÁ ¯ÁÓÏe ; ≈¿»»≈¿»≈¿≈ƒ«

,ÌeÏk ÌBi‰ È¯·„a ÔÈ‡Â LÓ‡Ó Èz·¯Ú ¯·k - ·BË¿»≈«¿ƒ≈∆∆¿≈ƒ¿»««¿
LÓ‡ Ì‡ÂÌÈ¯·c ‰na .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ‰È‰ ¿ƒ∆∆»»¬≈∆≈«∆¿»ƒ

ÈLa Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈
„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ61, »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»

.·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‡l‡ Ô‰Ï ·¯ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈»∆∆»≈∆∆

יום 57) ובכל מספק, הם גלויות של ימיםֿטובים שני שהרי
יוםֿטוב. או חול הוא אם מסופקים לערב 58)אנו שאסור

חול.59)ביוםֿטוב. יום בין 60)והיום העירוב יחול
(מגיד61ֿ)השמשות. תבשילין עירובי לענין א. ו, ביצה

משנה).

ה'תשפ"א  כסלו י"ז חמישי יום

-mipnfxtq
xFUr zziaW zFkld¦§§¦©¨

ÈzLe ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
Ba ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…
(‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (· .‰Î‡ÏnÓƒ¿»»∆…«¬¿»»

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡lL („ .Ba ˙BpÚ˙‰Ï
-mipnfxtqxFUrzziaW'ld

¿ƒ¿«∆…∆¡…¿ƒ¿
¦§¦©̈ :el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שבת 1) עם בשווה והוא בכלל, המלאכה איסור בו נתבאר

דברים, משני חוץ ומדבריהם, התורה מן האיסור בכל
ואיסור  והשתייה, האכילה איסור בו ונזכר שם. כמבואר
וזמן  ותשמיש, וסיכה הסנדל ונעילת כרחיצה הדברים, שאר

ויציאתו. היום התחלת

ãycew zegiyn zecewpã

הלכות  אחרי הרמב"ם סידר העשור, שביתת הלכות את
הלא  ולכאורה ולולב. סוכה שופר, הלכות עם ולא שבת
הלכות  לפני סידרן לא ומדוע השנה, זמני לפי הוא הסדר
מתאים  היה "זמנים" הספר שם שעל־פי ובפרט סוכה,

שבשנה. הזמנים סדר לפי ההלכות כל את לסדר
שאסור  דבר "כל כתב ההלכות בתחילת בזה: והביאור
כללו  וכו' הכיפורים ביום לעשותו אסור בשבת.. לעשותו
אלא  אלו בעניינים הכיפורים ליום שבת בין אין דבר של
בכרת" הכיפורים וביום בסקילה בשבת מלאכה שזדון
סמכם  ולכן השבת, לדיני שווים יוה"כ שדיני כלומר

לזה. זה הרמב"ם
לנקודת  הרמב"ם שנתן העדיפות כאן מודגשת ובכלל
כי  הזמנים, סדר פני על החזקה' ה'יד של ההלכתית המבט
יוה"כ  הלכות את להביא יש הלכות" "הלכות ספר להיותו

ההלכתי. לתוכנן בהתאם שבת לדיני בסמיכות
(` oniq mipnf xtq zekln oii it lr)
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.‡‰NÚ ˙ÂˆÓ2L„ÁÏ ¯BNÚa ‰Î‡ÏnÓ ˙aLÏ ƒ¿«¬≈ƒ¿…ƒ¿»»∆»«…∆
ÈÚÈ·M‰3ÏÎÂ .ÌÎÏ ‡e‰ ÔB˙aL ˙aL :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ∆∆¡««««»»∆¿»

‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰»∆¿»»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…
‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïk ¯ÓB‚Â ¯BNÚ·e :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«∆»¿≈»¿»»…
?‰Ê ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ÏÚ ·iÁ ‡e‰ ‰Óe .eNÚ˙4 «¬««»«¬ƒ«¿»»¿∆

BBˆ¯a ‰NÚ Ì‡5ÔB„Êa6˙¯k ·iÁ -7‰NÚ Ì‡Â ; ƒ»»ƒ¿¿»«»»≈¿ƒ»»
‰‚‚La8‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -9. ƒ¿»»«»»¿««»¿»

שבתון 2) אמר אשי "רב ב': עמוד כ"ד דף שבת במסכת
הוא". הוא 3)עשה ניסן חודש כי תשרי, חודש הוא

פסוק  י"ב פרק (שמות שנאמר כמו החדשים, למנין הראשון
לכם  הוא ראשון חדשים, ראש לכם הזה "החודש ב'):

השנה". עמוד 4)לחדשי ב' דף כריתות במסכת (משנה
לכך.5)א'). אנסוהו לעשות 6)שלא אסור שהיום יודע

מהלכות  ב' בפרק (ראה כרת עליה ושחייבין זו מלאכה
ב'). הלכה ל'):7)שגגות פסוק כ"ג פרק (ויקרא שנאמר

הזה, היום בעצם מלאכה כל תעשה אשר הנפש "וכל
כרת  הוא ואבדון עמה", מקרב ההיא הנפש את והאבדתי

כהנים). שלא 8)(תורת או אסורה, זו שמלאכה ידע שלא
הכפורים. יום שהיום הבהמה 9)ידע מן הבאה "היא

קבוע, שאינו קרבן שהוא ויורד עולה לקרבן בניגוד בלבד,
מביא  עני היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה אם אלא
פרק  שגגות בהלכות (ראה האיפה" עשירית מביא ודל עוף,

א').

.·‰Î‡ÏÓ Ïk10‰ÏÈ˜Ò ˙aLa dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL11, »¿»»∆«»ƒ«¿»¿«»¿ƒ»
ÔÈ·iÁ12ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ÏÎÂ .˙¯k ¯BNÚa dB„Ê ÏÚ «»ƒ«¿»∆»»≈¿…∆«»ƒ»»

˙aLa ˙‡hÁ Ôa¯˜13ÌBÈa ˙‡hÁ Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ , »¿««»¿«»«»ƒ»»»¿««»¿
ÏÚ Û‡ ˙aLa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ¯·c ÏÎÂ .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»»»∆»«¬¿«»««

‰Î‡ÏÓ dÈ‡L Èt14;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ , ƒ∆≈»¿»»»«¬¿«ƒƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰NÚ Ì‡Â15ÔÈknL C¯„k , ¿ƒ»»«ƒ«««¿¿∆∆∆«ƒ

˙aLa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ .˙aM‰ ÏÚ B˙B‡16, «««»¿…∆»¿«¿¿¿«»
B¯Ó‡Ï ¯eÒ‡L ÏÎÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡17 »¿«¿¿¿«ƒƒ¿…∆»¿»¿

‰lÁzÎÏ B˙BNÚÏ B‡18ÌBÈa ¯eÒ‡ Ck ,˙aLa «¬¿«¿ƒ»¿«»»»¿
ÌBÈÏ ˙aL ÔÈa ÔÈ‡ :¯·c ÏL BÏÏk .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»∆»»≈≈«»¿

el‡ ÌÈÈÚa ÌÈ¯etk‰19˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÔB„fL ‡l‡ , «ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»∆¿¿»»¿«»
.˙¯Îa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ,‰ÏÈ˜Òa -ƒ¿ƒ»¿«ƒƒ¿»≈

הוצאה 10) מלאכת גם ובכללן מלאכות, ותשע שלשים
הוצאה  איסור שאין רפרם, לדעת בניגוד לרשות, מרשות
בפרק  וראה א'). עמוד י"ד דף כריתות (מסכת הכפורים ביום

ג'. הלכה עירובין מהלכות מגילה 11)ח' במסכת משנה
זדונו  שזה אלא הכפורים ליום שבת בין "אין ב' עמוד ז' דף
בכרת". זדונו וזה דין) בית ידי על (=סקילה אדם בידי

לצורך 12) שהן המלאכות הותרו הטובים הימים בשאר
הוא  נפש לכל יאכל אשר "אך אמרה: שהתורה לפי אכילה,
יום  אבל ט"ז), פסוק י"ב פרק (שמות לכם" יעשה לבדו
אוכל  מלאכת בו להתיר אין באכילה אסור שהוא הכפורים
כ"חֿ פסוקים כ"ג פרק (ויקרא בכתוב מבואר וזה  נפש,
כל  כי . . . הזה היום בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כ"ט):
מה  זה, "כי" ". . . הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש

על  טעם הוא אלא הם, שונים איסורים שני והרי טיבו?
(העמק  לאכול שאסור משום - נפש, אוכל מלאכת איסור

חייב 13)דבר). במזיד בשבת, עשאה שאם מלאכה כל
בפרק  (ראה חטאת חייב בשוגג עשאה אם - סקילה, עליה

שבת). מהלכות כל 14)א' עשהו אם התורה, מן ואסור
כ"א  בפרק רבינו דעת וכן הרמב"ן. שכתב כמו היום,

שם. במ"מ ועיין א' הלכה שבת אין 15)מהלכות ומלקות
"תשבות". של בעשה אלא בלאו שאינן מפורש 16)בהן
ואילך. י"ב מהלכה שבת מהלכות כ"ד מפורש 17)בפרק

ואילך. א' מהלכה בשטחים 19)מדרבנן.18)שם אבל
שיתבאר  כפי הכפורים, ליום שבת בין הבדלים ישנם אחרים

להלן.

.‚ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ˜¯i‰ ˙‡ ·p˜Ï ¯zÓe20ÔÓ À»¿«≈∆«»»¿«ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰21˙‡ ¯ÈÒiL ?·epw‰ e‰Óe . «ƒ¿»¿«¿»««ƒ∆»ƒ∆
˙BLtÚÓ‰ ÌÈÏÚ‰22B˙B‡ Ôw˙ÈÂ ,¯‡M‰ ıv˜ÈÂ , ∆»ƒ«¿À»ƒ«≈«¿»ƒ«≈

ÔÈÚvÙÓ ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡Ï23ÔÈÎ¯ÙÓe ÔÈÊB‚‡a24 «¬ƒ»¿≈¿«¿ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ
LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,‰ÏÚÓÏe ‰Án‰ ÔÓ ÌÈBn¯a25. ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ¿≈»¿«∆∆

˙·È˜a ¯eÒ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ∆»ƒ¿¿«»»ƒ¿ƒ«
ÌBi‰ Ïk ÌÈBn¯ ˙ÎÈ¯Ù·e ÌÈÊB‚‡ ˙ÚÈˆÙ·e ˜¯È26. »»ƒ¿ƒ«¡ƒƒ¿ƒ«ƒƒ»«

¯ÚLa ÌÚ‰ e‚‰ ¯·Îe27·¯Ún·e28eNÚÈ ‡lL , ¿»»¬»»¿ƒ¿»««¬»∆…«¬
ÌBv‰ ÌBÈa el‡ ÏkÓ ˙Á‡29‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , ««ƒ»≈¿«∆»¬≈

.ÂÈ¯·c ÏÎÏ ˙aLk¿«»¿»¿»»

ב').20) עמוד קי"ד דף שבת לזה 21)(מסכת מקודם אבל
המאור). (בעל מהם ויאכל ישכח שמא אסור,

הירק".22) "הדחת מפרשים: והרשב"א והרמב"ן
הקליפה.23) שבירת ידי על הפרי מוציאים מפצחין, כלומר:
מתוכה.24) הפרי ומוציאים הקליפה שלא 25)פותחים

(מגיד  מבערב מוכן מאכל לו כשיהיה נפש, עגמת לו תהיה
ועינוי  נפש עגמת לו שתהיה להיפך: פירש ורש"י משנה).
לאכול  תאבה שנפשו אכילה איסור בשעת ביום שיתקן יותר

שאסור 26)ביום. בשבת להיות שחל הכפורים ליום "מנין
כ"ג): פסוק ט"ז פרק (שמות לומר תלמוד ירק בקניבת
קי"ד  דף שבת (מסכת שבות" שבתון – קדש" שבת "שבתון

ולמעלה. המנחה מן אפילו ואסור ב') בכל.27)עמוד היא
מרכז 28) שהיתה בבל של במערבה שהיא ישראל ארץ היא

התלמוד. בזמן עמוד 29)היהדות קט"ו דף שבת במסכת
(שהיו  מחרפי קא דהוו [רבה] שראה) (מאחר דחזא "כיון א'
(באה  איגרתא אתא להו אמר יום), מבעוד לעשות מקדימין
שרבה  הרי דאסור", יוחנן דרבי משמיה ממערבא אגרת)

אסרו. ישראל בארץ שהיה יוחנן ורבי בבבל שהיה

.„˙¯Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ30:‡È‰Â ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa LÈ ƒ¿«¬≈«∆∆≈¿«ƒƒ»ƒ
˙‡ epÚz :¯Ó‡pL ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó Ba ˙aLÏƒ¿…≈¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«¿«∆
ÈepÚ ‡e‰ ‰Ê È‡ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÎÈ˙LÙ«¿…≈∆ƒƒ«¿»»¿≈∆ƒ

ÌBv‰ ‰Ê ?LÙpÏ ‡e‰L31˙ÂˆÓ Ìi˜ - Ba Ìv‰ ÏÎÂ . ∆«∆∆∆«¿»«»ƒ≈ƒ¿«
,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - Ba ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ ,‰NÚ¬≈¿»»≈¿∆ƒ≈ƒ¿«¬≈

‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ32¯L‡ LÙp‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL , ¿»««…«¬∆∆∆¡«ƒ»«∆∆¬∆
LÚL ¯Á‡Ó ;‰˙¯ÎÂ ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰pÚ˙ ‡Ï…¿À∆¿∆∆««∆¿ƒ¿¿»≈««∆»«
e‡ ÔÈ¯‰ÊnL e„ÓÏ ,‰pÚ˙ ‡lL ÈÓÏ ˙¯k ·e˙k‰«»»≈¿ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆À¿»ƒ»
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Ba33‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ34‰˙BM‰ B‡ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ . «¬ƒ»¿ƒ»¿»»≈«∆
Ba35‚‚BLa36‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -37. ¿≈«»»¿««»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ea zeayl `ide mixetikd meia yi zg` dyrÎzevn"
."dizye dlik`n

מושם  ובו שבנפש, היחידה בחינת עניין הוא הכיפורים יום
אכילה  והזדככותה, טהרתה הנשמה על הגדול הדגש
הנבראים  כל גופי של והמשותף הבסיסי הצורך הם ושתיה
כי  ביוה"כ ושתיה אכילה נאסרה ולכן בעולם, הגשמיים
- היום של תוכנו מודגש ידו ועל ומהותי, יסודי עניין הוא

שבנפש. יחידה
(525 cenr h"k wlg y"ewl it lr)

שתיה 30) כי אחת", עשה "מצות הגירסא ספרים בקצת
היא  שלפנינו הנוסחא אבל אחת. מצוה והן אכילה בכלל

רוקח). מעשה (עיין בו,31)הנכונה תלויה שהנפש דבר
המשניות). בפירוש (רבינו ושתיה אכילה (משנה 32)היא

א') עמוד פ"א דף ויומא א' עמוד ב' דף כריתות במסכת
קצ"ו. לאוין המצוות בספר הכתוב 33)וראה ענש לא כי

מתחילה. הזהיר כן אם מכלל 34)אלא ושתיה. מאכילה
אינם  ובעילה הסנדל נעילת סיכה רחיצה, העינויים: יתר כי
וראה  משנה). (לחם סופרים מדברי אלא התורה מן אסורים

ה'. הלכה א'.35)להלן עמוד פ"א דף ביומא משנה
שהיום 36) ידע שלא או ולשתות, לאכול שאסור ידע שלא

הכפורים. למעלה 37)יום ראה ויורד, עולה לקרבן בניגוד
א'. הלכה

.‰ÔÎÂ38‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ39ıÁ¯Ï ¯eÒ‡L ,40,Ba ¿≈»«¿ƒƒ«¿»∆»ƒ¿…
CeÒÏ B‡41Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ B‡ ,Ba42ÏÚ·Ï B‡ ,43. »ƒ¿…∆««¿»ƒ¿…

aLÏ ‰ÂˆÓe‰ÏÈÎ‡Ó ˙·BML C¯„k el‡ ÏkÓ ˙ ƒ¿»ƒ¿…ƒ»≈¿∆∆∆≈≈¬ƒ»
ÔÈÚÏ - ˙aL ;ÔB˙aL ˙aL :¯Ó‡pL ,‰i˙Le¿ƒ»∆∆¡««««»««¿ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡44˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .el‡ ÌÈÈÚÏ - ÔB˙aLÂ , ¬ƒ»¿«»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈«»ƒ»≈
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ Ôa¯˜ B‡45ıÁ¯ Ì‡ Ï·‡ ; »¿»∆»«¬ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»«

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÏÚa B‡ ÏÚ B‡ CÒ B‡46. »»«»««ƒ«««¿

ב').38) עמוד ע"ג דף יומא במסכת קבלו 39)(משנה כך
הכפורים. ביום "עינוי" של פירושו שנאמר 40)חכמים

וכשמן  בקרבו כמים "ותבא י"ח): פסוק ק"ט פרק (תהלים
"מנין 41)בעצמותיו". א'. עמוד פ"ו דף שבת במסכת

ראיה  שאין פי על אף הכפורים? ביום כשתייה שהיא לסיכה
המשניות: בפירוש שם רבינו וכותב ". . . לדבר זכר לדבר
שהוא  כמו כרת עליה חייב שיהיה כשתיה באמרו רוצה "אין
השתיה  כמו אסור שהוא הכוונה אבל השתיה, על חייב
ראשונים  ושאר תם רבינו דעת אבל מלקות". עליה ויתחייב
ד' הלכה למעלה וראה מדרבנן, אלא אינם אלו עינויים כי

משנה. כ"ה):42)בלחם פסוק ב' פרק (ירמיה שנאמר
מצמאה". וגרונך מיחף רגלך (בראשית 43)"מנעי שנאמר

("להשבית  בנותי" את תענה "אם נ'): פסוק ל"א פרק
אלו  שכל הרי ב'). עמוד ע"ז דף יומא רש"י, – עונתן"
הפעולות: מאלה ישבות ואם לעינוי, נחשבים הדברים

את  משלים הוא והבעילה הסנדל נעילת הסיכה, הרחיצה,
משנה). (סדר "לענין 44)העינוי הגירסא: ספרים ובקצת

זה  בפרק רבינו ביאר כך כי הנכונה, הגירסא והיא מלאכה",
בשביתה  עשה מצות שיש ללמדנו בא זה פסוק כי א', הלכה

רוקח). (מעשה עמוד 45)ממלאכה ע"ד דף יומא מסכת
וראה 46)א'. חכמים, דברי נגד שמרד על דרבנן עונש

ד'. הלכה למעלה

.Â‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia ÔÈa Ba ‰Î‡ÏÓ ˙e·ML ÌLk47, ¿≈∆¿¿»»≈«≈««¿»
ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ÈepÚÏ ˙e·L Ck»¿¿ƒ≈«≈««¿»¿»ƒ¿ƒ

L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ48:¯Ó‡pL ,B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ≈…««…∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆∆¡«
:¯ÓBÏk ;·¯Úa L„ÁÏ ‰ÚL˙a ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ Ì˙ÈpÚÂ¿ƒƒ∆∆«¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆»∆∆¿«

ÌeˆÏ ÏÁ˙‰49‰ÚLz ·¯ÚÓ ˙BpÚ˙‰Ïe50CeÓq‰ «¿≈»¿ƒ¿«≈∆∆ƒ¿»«»
„Á‡ ÏÈlÓ ËÚÓ BÈepÚa ‰‰BL ‰‡ÈˆÈa ÔÎÂ .È¯ÈNÚÏ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»∆¿ƒ¿«ƒ≈««

¯NÚ51·¯Ú „ÚÂ ·¯ÚÓ :¯Ó‡pL ,È¯ÈNÚÏ CeÓÒ »»»«¬ƒƒ∆∆¡«≈∆∆¿«∆∆
ÌÎzaL e˙aLz52. ƒ¿¿««¿∆

וחד 47) דיממא, לאזהרה חד במלאכה, כתיבי קראי "חמשה
דליליא, לעונש וחד דיממא, לעונש חד דליליא, לאזהרה

למגמ  לאפנויי דליליא"וחד בין דיממא בין ממלאכה עינוי ר
הלילה  מקום שבכל ואף א'). עמוד פ"א דף יומא (מסכת
ללילה, מיוחד פסוק לכתוב כאן צריך - היום, אחר הולך
היום  "בעצם כ"ח): פסוק כ"ג פרק (ויקרא שכתוב מפני

א').48)הזה". עמוד ט' פרק השנה ראש (מסכת
אלא 49) הקודש על מחול להוסיף חיוב אין רבינו לדעת

מלאכה, בשביתת גם להוסיף שיש אומרים ויש הצום. לענין
טובים, ימים ושאר בשבתות גם אלא הכפורים ביום רק ולא
על  מחול מוסיפין שבות משום בו שיש מקום ש"כל

משנה. מגיד ועיין שיעור 50)הקודש" זו לתוספת אין
בין  (כי להוסיף צריך השמשות בין קודם אבל קצוב,
ספק  מכח ממילא אסור לילה ספק יום ספק שהוא השמשות
"פלג  של הגבול בתוך הרבה או מעט אם – הכפורים) יום

תר"ח). (או"ח ומעלה הכוכבים 51)המנחה" צאת אחרי
לילה. ודאי עמוד 52)שהוא ט' דף ר"ה בגמרא הוא כן

מענין  התוספת דין לומד עקיבא ר' ואילו ישמעאל. לרבי א'
לומד  הוא זה ומפסוק יום שביעית בערב לאכול שמצוה

וכי  – לחודש בתשעה נפשותיכם את "ועניתם הכפורים,
כל  לך: לומר אלא מתענין? בעשירי והלא מתענין בתשעה
התענה  כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי ושותה האוכל
עצמכם  הכינו "כלומר הרא"ש: וביאר ועשירי", תשיעי
כדי  ושתיה באכילה להתחזק המחרת לעינוי לחודש בתשעה
ברוך  המקום של חיבתו להראות מחר, להתענות שתוכלו
יום  להתענות עליו וגזר שעשועים ילד לו שיש כאדם הוא,
שיוכל  כדי התענית יום ערב ולהשקותו להאכילו וצוה אחד,
הלכה  ג' פרק נדרים בהלכות זה לדין רמז [ורבינו לסבול".
ועיין  תוספת. לענין נדרש זה פסוק שהרי עיון וצריך ט'.

כאילו]. ד"ה ב' עמוד ט' דף ר"ה תוספות

.ÊÌÈL53‰ÎLÁL „Ú ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡L54Ô‰Â , »ƒ∆¿¿«∆»¿»¿≈
ÔÈ‡ - L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ ÛÈÒB‰Ï ‰ÂˆnL ˙BÚ„BÈ ÔÈ‡≈»¿∆ƒ¿»¿ƒ≈…««…∆≈
È‡ È¯‰L .ÔB„Êa ˙BNÚÏ e‡B·È ‡lL ;Ô„Èa ÔÈÁÓÓ¿«ƒ¿»»∆…»«¬¿»∆¬≈ƒ
¯È‰Ê‰Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙È·a ¯ËBL ‰È‰iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆≈¿≈»∆»¿∆»¿«¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



רט xeyr zziay 'ld - mipnf xtq - elqk g"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

L ,Ô‰Ï Áp‰Â ,ÂÈLÔÈ„ÈÊÓ e‰È Ï‡Â ,ÔÈ‚‚BL e‰i55. »»¿««»∆∆¿¿ƒ¿«¿¿ƒƒ
‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ56. ¿≈»«∆»∆

א'.53) עמוד ל' דף ביצה שקדש 54)מסכת לפני כלומר:
להוכיחו 55)היום. מחוייב מזיד, הוא החוטא אם אבל

פרק  (ויקרא בתורה כתוב שכן לו, ישמע שלא יודע אם אף
אברהם  (מגן עמיתך" את תוכיח "הוכח י"ז): פסוק י"ט
עליו, חולקים רוקח ומעשה ורדים בגנת אבל סמ"ג), בשם
חיוב  אין לעולם – לו ישמע לא שהחוטא שברור במקום כי

בו 56)תוכחה. ונהגו בתורה, מפורש שאינו דבר בכל
שיהו  מוטב כי כן, הדין אדם, בני לכל מסור והדבר היתר,

משנה). (מגיד מזידין יהו ואל שוגגין

ה'תשפ"א  כסלו י"ח שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הראויים 1) והדברים והשתייה, האכילה שיעורי בו נתבארו

וכן  זה. איסור נדחה מי אצל ביאור בו ונזכר ראויים. ושאינן
מתענה. שאינו ומי מדבריהם המתענה הוא מי בו נאמר

.‡ÏÎB‡‰2ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÏÎ‡Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa3ÏÎ‡Ï »≈¿«ƒƒ«¬»ƒ»¿ƒ∆¡…
˙·˙BÎk Ì„‡Ï4‰qb‰5‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ‡È‰L ,6 ¿»»¿∆∆««»∆ƒ»ƒ¿≈»

ËÚÓk7ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«¬≈∆«»¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ
‰Ê ¯eÚLÏ8˙i˙LÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈«∆«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓk Ì„‡9ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,‰˙BL ÏL »»ƒ¿…À¿»∆∆»∆»¿∆»¿ƒ
ÂÈÓ‚Ï10·iÁ -11Ì˜lÒiL È„k ?ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰nÎÂ . À¿»«»¿«»¿…À¿»¿≈∆¿«¿≈

„Á‡ „ˆÏ12Ì„‡a ‰Ê ¯eÚLÂ .ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰‡¯ÈÂ ¿«∆»¿≈»∆¿…À¿»¿ƒ∆¿»»
ÈBÈa13˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt -14ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ

¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰Â .‰Ê ¯eÚLÏ¿ƒ∆¿»¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
„Á‡15. ∆»

ב.2) עג, יומא כזֿכט)3)משנה, כג, (ויקרא  שנאמר:
תעונה" לא אשר הנפש כל כי - נפשותיכם את "ועניתם
יומא  (ראה העינוי את ומבטלים הנפש את המשיבים דברים
שאינם  ה) הלכה (להלן ראויים שאינם לאוכלין פרט פא:)

הנפש. את להתייבש.4)משיבים בהחלו התמר פרי
ב:6)הגדולה.5) עט, ביומא הגמרא מסקנת היא כן

(כלים  בינונית" אלא קטנה ולא גדולה לא שאמרו, "וכביצה
ו). "במעט".7)יז, הגירסא ספרים, משנה,8)בקצת

שם. הפה.9)יומא שוה 10)כמלוא השיעור אין שכאן
כל  של לוגמיו מלוא לפי אלא באכילה, כמו אדם, לכל
שפיו  ולמי גדול, שיעורו - גדול שפיו למי ושותה, שותה

קטן. שיעורו - זה 11)קטן בשיעור כי חכמים שקיבלו
העינוי. ממנו וסר אדם, של דעתו שאין 12)מתיישבת

מלאים  פיו צידי שני שיהיו ממש, לוגמיו מלוא הכוונה
למלוא  נחשב זה ובולט, מלא אחד צד אם אלא משקה,

פ.). (יומא השיעור 13)לוגמיו (=במדה) גדול באדם אבל
מרביעית" יותר מחזיק אבטיח בן של "לוגמו שהרי יותר,

ה"ב). פ"ח יומא יום 14)('ירושלמי' שדין נמצא
דברים  משאר שונה עינוי, מצות בו שיש הכיפורים

בכזי  הם אכילה שיעורי רוב כי באכילה, ורוב שאסורים ת,
שיעור  כיפור, ביום ואילו ברביעית. הם שתיה שיעורי

- השתיה ושיעור הגסה, בככותבת - העינוי לבטל אכילה
לגומיו. ושתה 15)במלוא מככותבת, פחות אכל שאם

שאין  חכמים קיבלו כי מצטרפים, אינם לוגמיו ממלוא פחות
עינוי. מצוות בטל ולא בזה, מתיישבת אדם של דעתו

.·ÌÈ¯·c ÏÎ‡L B‡ ÌÈ¯zn‰ ÌÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ „Á‡∆»»≈√»ƒ«À»ƒ∆»«¿»ƒ
ÔÈ¯eÒ‡‰16Ïebt ÔB‚k ,17¯˙BÂ18Ï·ËÂ19˙BÏ·e »¬ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿≈

ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ - Ì„ B‡ ·ÏÁÂ ˙BÙ¯Ëe¿≈¿≈∆»ƒ¿»«√»ƒ»¿ƒ
ÌBÈa ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,Ì„‡Ï¿»»¬≈∆«»»≈ƒ≈¿

ÌÈ¯etk‰20. «ƒƒ

ב.16) עד, ידי 17)יומא על ונפסלו שנתפלגו קדשים 
שקבעה  הזמן לאחר לאכלם ההקרבה בשעת הכהן מחשבת

יח). ז, (ויקרא אחר 18)התורה שלהם בשר שנותר קדשים
ולילה  ימים שני או ולילה יום התורה, להם שקבעה זמנם

ל). כב, (ויקרא ממנה 19)אחד הופרשה שלא תבואה
ומעשרות. משום 20)תרומות כרת חייב שממילא ואף

שאכל  יתכן - ודם) חלב נותר, (פיגול, ההוא האיסור אוכל
האכילה  את והשלים כזית, משיעור פחות אלו מאיסורים
אלא  ההם האיסורים משום חייב שאינו באופן היתר, בדבר

(מהרש"ל). הכיפורים יום איסור מחמת

.‚·iÁ BÈ‡ - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰˙L B‡ ÏÎ‡»«»»»ƒƒ∆≈«»
˙¯k21‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;22ÈˆÁa »≈««ƒ∆»ƒ«»«¬ƒ

B‡ ÏÎB‡‰Â .¯eÚLk ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ,¯eÚLƒ≈«»ƒ»≈∆»«¿ƒ¿»≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯eÚL ÈˆÁ ‰˙BM‰23. «∆¬ƒƒ«ƒ«««¿

א.21) עד, "כל 22)יומא כג): ז, (ויקרא שנאמר משום
כל  משמעו זה "כל" תאכלו", לא ועז וכשב שור חלב
עח, (תהילים שנאמר כעין מכשיעור, פחות ואפילו שהוא,
והסבירו  שהוא, כל שפירושו חמתו" כל יעיר "ולא לח):
ראוי  שהוא משום "חציֿהשיעור" איסור את עד.) (ביומא
פרס  אכילת כדי בתוך יאכל שאם איסור, לשיעור להצטרף
שניהם  יצטרפו - שיעור חצי עוד ד) הלכה להלן (ראה
סב), סי' יו"ד מגדים' 'פרי (ראה כרת ויתחייב שלם לשיעור
התורה  מן לאסור שבתורה איסורים לכל נלמד חלב ומדין

ה"ז. ומצה חמץ מהל' בפ"א וראה שיעור'. עונש 23)'חצי
מרדו. על חכמים עליו שהטילו

.„ÏÎ‡24ËÚÓ25ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ26˙lÁzÓ LÈ Ì‡ : »«¿«¿»«¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
˙ÏÈÎ‡ È„k ‰B¯Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ»«¬ƒ»«¬»¿≈¬ƒ«

ÌÈˆÈa LÏL27¯eÚMÎÏ ˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -28Ì‡Â ; »≈ƒ¬≈≈ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ
¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰˙L .¯eÚMÎÏ ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï»≈ƒ¿»¿¿«ƒ»»¿«¿»«
ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰i˙L ˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :‰˙LÂ¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«

˙ÈÚÈ·¯ ˙i˙L È„k ‰B¯Á‡ ‰i˙L29ÔÈÙ¯ËˆÓ - ¿ƒ»«¬»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ
¯eÚLÏ.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ

א.24) פ, מכשיעור.25)יומא יש 26)פחות הכל ובין
"אכילת 27)כשיעור. והפוסקים התלמוד בלשון ונקרא

חצי  הוא זה ושיעור דבר, איזה של חציו פירושו פרס פרס",
כי  אומרים ויש מ"ב). פ"ח (עירובין ביצים שש של ככר
הוא  הזמן ושיעור (מגידֿמשנה). ביצים ארבע שיעורו
ויש  טז). סי' ו חלק סופר' 'חתם (שו"ת רגעים תשעה
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ארבעה  או שלשה רגעים, ששה רגעים, שמונה אומרים
פרס). אכילת ערך תלמודית (אנציקולופדיא רגעים

שיעור.28) חצי כאוכל תרומות 29)ודינו בהלכות גם
שאמרו: ממה שם הראב"ד והשיגו כן, רבינו כתב ה"ג) (פ"י
הגוף) את (לטמא הגויה את לפסול מצטרפין המשקין  "כל
נאמר  שזה סובר, ורבינו יג.). (כריתות פרס" אכילת בכדי
צריך  הצירוף שיעור אז ברביעית, ששיעורה בשתיה רק
פרס. אכילת בכדי שהוא מרביעית, גדול בשיעור להיות
מרביעית, בפחות הוא שתיה ששיעור הכיפורים, ביום אבל
דעת  נראה וכן מנוח'). ('רבינו רביעית שתיית בכדי מצטרף

רבינו. על כאן השיג שלא הראב"ד

.‰Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ÏÎ‡30ÔB‚k , »«√»ƒ∆≈¿ƒ¿«¬«»»¿
ÌÈÙ¯N B‡ ÌÈ¯n‰ ÌÈ·NÚ31‰˙ML B‡ ,ÔÈLe‡a‰ ¬»ƒ«»ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆»»

¯Èˆ ÔB‚k ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓ32ÒÈ¯eÓ B‡33 «¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÈÁ ıÓÁÂ34‰Ê È¯‰ - ‰a¯‰ Ô‰Ó ‰˙LÂ ÏÎ‡ elÙ‡ , ¿…∆«¬ƒ»«¿»»≈∆«¿≈¬≈∆

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt35. »ƒ«»≈¬»«ƒ«««¿

א.30) פא, יומא האילנות.31)משנה, מן הנוטפים מיצים
מלוחים.32) מדגים היוצאים מדגים 33)מים היוצא שומן

את 34)מלוחים. משיב שחומץ ב פא, ביומא רבי דעת
כרבי, הלכה אין מבירי: מנשה בר גידל רב "דרש הנפש.
בחומץ) מים (עירבו מזגו (כולם) עלמא כולי (יצאו) נפקו
דאמרי  אימר אמר: (והקפיד), ואיקפד גידל רב שמע ושתו,
פורתא  אנא דאמרי אימר אמרי? מי לכתחילה - דיעבד אנא
- חי אנא דאמרי אימר אמרי? מי (הרבה) טובא - (מעט)

אמרי?". מי הביא 35)מזוג תרי"ב סי' באו"ח ה'טור'
ראויים  שאינם אוכלין אכל שאם העזרי': 'אבי בשם
וכדומה  בעפר שם והמדובר ליכא, איסורא אפילו לאכילה,

כלל. אוכל שם עליהם שאין

.Â·iÁ - ÌÈÓa ‚eÊÓ ıÓÁ ‰˙L36ÒÒBk‰ .37ÔÈÏtÏt »»…∆»¿«ƒ«»«≈ƒ¿¿ƒ
ÏÈ·bÊ Ï·‡ ;¯eËt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L·È ÏÈ·bÊÂ38 ¿«¿¿ƒ»≈¿«≈»∆»¬»«¿¿ƒ

·iÁ - ·Ë¯39È·ÏeÏ ;¯eËt - ÌÈÙ‚ ÈÏÚ ÏÎ‡ . »…«»»«¬≈¿»ƒ»¿≈
ÌÈÙ‚40Ïk ?ÌÈÙ‚ È·ÏeÏ Ô‰ eÏÈ‡Â .·iÁ - ¿»ƒ«»¿≈≈¿≈¿»ƒ…

e·Ï·lL41Ï‡¯NÈ ı¯‡a42ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈≈…«»»¿«
ÌÈ¯etk‰43ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;44.¯eËÙe «ƒƒ»≈«∆¬≈≈¿≈ƒ»

.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

שם.36) כדרכו,37)יומא, שלא אוכל שאדם דבר "כל
לו:). ברכות (רש"י כסיסה" מגיד39ֿ)קנמון.38)נקרא

וכן  פלפלין. על גם ומוסב חייב", רטובין "אבל גורס: משנה
ה"ז  ברכות מהל' בפ"ח רבינו כתב וכן שם. בגמרא הוא
פרי  "בורא עליהם ומברך אוכל, הם רטובין שפלפלין

משנה'. 'מגיד ועיין גפנים.40)האדמה". של רכים ענפים
בשאר 42)שהניצו.41) גם הדין כן כי דוקא, לאו

כך. להיות רגילים ישראל שבארץ אלא הארצות,
לאכילה.43) וראויים הם, ורכים לחים שכבר 44)עדיין

קשים. נעשו

.ÊÏÎ‡45¯Èˆ ;¯NaÏ ÁÏn‰ Û¯ËˆÓ - ÁÏÓa ÈÏˆ46 »«»ƒ¿∆«ƒ¿»≈«∆««»»ƒ
Û¯ËˆÓ - ˜¯È Èab ÏÚL47ÏÎ‡‰ È¯ÈLÎnL ÈtÓ ; ∆««≈»»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈»…∆

Ú·N ‰È‰ .ÌÈ·eLÁ Ô‰ ÏÎ‡k - ÏÎ‡‰ ÌÚ ÌÈ·¯ÚÓ‰«¿…»ƒƒ»…∆¿…∆≈¬ƒ»»»≈«

ÏÎ‡L ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Ó48¯˙È ÏÎ‡Â ,BBÊÓa ıwL „Ú ≈¬ƒ»«»∆»««∆»ƒ¿¿»«»≈
¯eËt - BÚ·N ÏÚ49ÌÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L ÈÓk , «»¿»¿ƒ∆»«√»ƒ∆≈»

¯˙i‰ ÏÎ‡n‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L ;‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»∆««ƒ∆∆««¬»«»≈
‰Êk Ú·NL ÈÓ ÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡ ,·Ú¯Ï Èe‡¯50. »¿»≈≈»¿»ƒ∆»≈«»∆

ב.45) פ, שהיא 47)מיץ.46)יומא הגסה" ל"ככותבת
שם). (יומא אכילה כיפור,48)שיעור יום ליל בתחילת

שעוד  - וראה מדובר (מגידֿמשנה). ביום מאכילתו ֵַָׂשבע
אכילה 49)להלן. האוכל לקיש, ריש "אמר ב: פ, ביומא

תעונה' לא 'אשר טעמא? מאי פטור, - הכיפורים ביום גסה
ׂשבע  "היה אחרת: גירסא כאן ויש למזיק". פרט כתיב, -ֵַָ
אכל  ואחרֿכך ראויין שאינן אוכלין שאכל גסה מאכילה
למסכת  ב'שיטה' הוא וכן (המאירי). פטור" - ראויין אוכלין
כי  זו, לגירסא הכרח ויש בהקדמה), רוקח' ('מעשה יומא
גסה, אכילה על פטור שהוא יתכן איך שלפנינו, גירסא לפי
משנה' 'מגיד ולדעת אכילתו? בתחילת נתחייב שכבר כיון
על  מיד הכיפורים יום ליל בתחילת שאכל כגון פירושו, –

הכיפורים. יום בערב שאכל מאכלים 50)אכילה אכל ואם
"רווחא  כי חייב, - אכילתו על מתובלים או מבושמים
בבטן  גם מצוי (רווחֿמקום ז:) (מגילה שכיח" לבסומא

('כלבו'). וטוב) מבוסם לדבר מלאה

.Á‰ÏBÁ51‰kÒ Ba LiL52ÌBÈa ÏÎ‡Ï Ï‡ML , ∆∆≈«»»∆»«∆¡…¿
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡È˜a‰ ÌÈ‡ÙB¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ««ƒ∆»¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ BÈ‡53BÓˆÚ Èt ÏÚ54„Ú , ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ«¿«
Èic :¯Ó‡iL55ÈÈ‡ :‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡ .‡ÙB¯‰Â ,CÈ¯ˆ ∆…««ƒ»««∆≈ƒ»ƒ¿»≈

ÂÈt ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ :¯ÓB‡56,‡e‰Â . ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ»
È˜a ‡ÙB¯ ‰È‰iL57„Á‡Â ,CÈ¯ˆ :¯ÓB‡ „Á‡ ‡ÙB¯ . ∆ƒ¿∆≈»ƒ≈∆»≈»ƒ¿∆»

ÔÈ‡ÙB¯‰ ˙ˆ˜Ó .B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ BÈ‡ :¯ÓB‡≈≈»ƒ«¬ƒƒƒ¿»»¿ƒ
- CÈ¯ˆ BÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô˙ˆ˜Óe ,CÈ¯ˆ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»ƒƒ¿»»¿ƒ≈»ƒ
‡lL „·Ï·e .ÔÈ‡È˜a‰ ¯Á‡ B‡ ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰¿ƒ««»…«««¿ƒƒƒ¿«∆…
È‡ CÈ¯ˆ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;È‡ CÈ¯ˆ :‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡È…««∆»ƒ¬ƒ¬»ƒ»«»ƒ¬ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó -58,CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡ ‡Ï . «¬ƒƒ…»««∆∆»ƒ
e¯Ó‡L el‡Â ,ÔÈ‡È˜a ÌlÎ eÈ‰Â ,ÌÈ‡ÙB¯‰ e˜ÏÁÂ¿∆¿¿»¿ƒ¿»À»¿ƒƒ¿≈∆»¿
.B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ e¯Ó‡L ÔÈnk CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«ƒ¿»∆»¿»ƒ«¬ƒƒ

א.51) פב, יומא לאכול,52)משנה, לו יתנו לא שאם
תריח). סי' או"ח (שו"ע ויסתכן החולי עליו שיכבד אפשר

ואת 53) חוקותי את "ושמרתם ה): יח, (ויקרא שכתוב מפני
בהם, "וחי - בהם" וחי האדם אותם יעשה אשר משפטי

פה:). (יומא בהם" שימות "אמר 54)ולא א: פג, ביומא
- צריך אינו אומר ורופא צריך, אומר חולה ינאי, רבי
יד, (משלי נפשו מרת יודע לב טעמא? מאי לחולה, שומעין

ומשקין 55)י)". מאכילין סי"ג) פ"ח (יומא הרא"ש לדעת
לאכילה  אכילה בין וישהה מכשיעור, פחות מעט מעט אותו
פרס  אכילת כדי בתוך יצטרפו שלא כדי לשתיה, שתיה ובין
אבל  ס"ז. תריח סי' או"ח בשו"ע הוא וכן ד), בהלכה (ראה
לא  זה שדין העלה קסז) שאילתא שאלה' ('העמק הנצי"ב
חולה  גבי אבל יג.), כריתות (ראה מעוברת לענין אלא נאמר

הגבלות. שום בלי כדרכו אותו החולה 56)מאכילין שמא
מרגיש  ואינו שם).נבעת (יומא חולשא רוב מחמת בחליו
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('פרי  לו שומעין אין מומחה, רופא בעצמו החולה ואפילו
אומן".57)מגדים'). "רופא תימני: בכתבֿיד

צריך 58) דאמר היכא כל אשי, רב בר מר אמר שם: ביומא,
(אין  להו צייתנו לא צריך, לא אמרי מאה אפילו אני,

להם). שומעין

.Ë‰¯aÚ59‰ÁÈ¯‰L60ÌBiL dÊ‡a dÏ ÔÈLÁBÏ - À»»∆≈ƒ»¬ƒ»¿»¿»∆
‡e‰ ÌÈ¯etk‰61- ‰Ê ÔB¯kÊa dzÚ„ ‰¯¯˜˙ Ì‡ ; «ƒƒƒƒ¿»¿»«¿»¿ƒ»∆

·MÈ˙zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ»¿ƒ»«¬ƒƒ»«∆ƒ¿«≈
ÔÎÂ .dLÙ62ÒBÓÏa BÊÁ‡L ÈÓ63B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - «¿»¿≈ƒ∆¬»À¿«¬ƒƒ

ÔÈÏÈÎ‡Ó ÌÈˆ˜Le ˙BÏ· elÙ‡Â .ÂÈÈÚ e¯B‡iL „Ú«∆≈≈»«¬ƒ¿≈¿»ƒ«¬ƒƒ
„iÓ B˙B‡64ÌÈ¯·c e‡ˆÓiL „Ú B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈«¿ƒ«∆ƒ¿¿¿»ƒ

.ÔÈ¯zn‰«À»ƒ

א.59) פב, יומא לא 60)משנה, שאם וידוע מאכל. ריח
מסוכנים. וולדה היא מתאווה, שהיא מה לה נותנים

עוברה 61) "ההיא פב:): (יומא בזה ספרו ז"ל חכמינו
לקמיה  (באו) אתו הכיפורים), ביום מאכל (שהריחה דארחה

זילו  להו, אמר דכיפורא דרבי, דיומא (באזנה) לה ולחושו
העובר  שפסק הלחישה, (קבלה ואילחשה לה לחושו הוא,
א, (ירמיה ידעתיך בבטן אצרך בטרם עליה: קרי מתאוותו),
עוברה  ההיא יוחנן. רבי זה) מעובר (נולד מינה נפק ד).
ולא  לה, לחושו להו, אמר חנינא, דרבי לקמיה אתו דארחה,
ד), נח, (תהילים מרחם רשעים זורו עליה: קרי אילחישא,
להפקיע  כדי פירות (שאוצר אוצרֿפירי שבתאי מינה נפק

אין ותניא דבר שערים, וכל ישראל בארץ פירות אוצרין
השערים)". את שמפקיעין לפי נפש, חיי שהוא

א.62) פג, יומא שעיניו 63)משנה, וסימנו הרעבון, חולי
לראות. יכול ואינו (איסור 64)כהות הקל אותו "ומאכילין

מאכילין  לאו ואם דיו, - עיניו האירו אם תחילה, הקל הקל)
הט"ז). פי"ד אסורות מאכלות בהל' (רבינו החמור" אותו

.ÈÔË˜65ÚLz Ôa66ÌÈL67ÌÈL ¯NÚ Ô·e68, »»∆≈«»ƒ∆∆∆»ƒ
ÔÈÎpÁÓ69ÏÎ‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰ ?„ˆÈk .˙BÚLÏ B˙B‡ ¿«¿ƒ¿»≈«»»»ƒ∆¡…

LÏLa B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ÌBia ˙BÚL ÈzLa70‰È‰ ; ƒ¿≈»««¬ƒƒ¿»»»
Ôa‰ Ák ÈÙÏ .Úa¯‡a B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - LÏLa ÏÈ‚»̄ƒ¿»«¬ƒƒ¿«¿«¿ƒ…««≈
,‰L ‰¯NÚ ˙Á‡ Ôa .˙BÚLa B˙B‡ ˙BpÚÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿«¿»∆««∆¿≈»»

‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa71È¯·cÓ ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó , ≈»»≈¿≈»ƒ¿«∆«¿ƒƒƒ¿≈
.˙Bˆna BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿«ƒ¿

א.65) פב, יומא בריא.66)משנה, הוא שלמות,67)אם
(פוסקים). הכיפורים יום לפני נשלמו אם 68)שהשנים

חלש. קצת "חנוך 69)הוא ו): כב, (משלי שנאמר משום
דרכו". פי על לענין 70)לנער אותן מחנכים כן וכמו

('טור'). וסיכה ההשלמה 71)רחיצה שגם הראב"ד, ודעת
זמנה. לפי והנקבה זמנו לפי הזכר הבריאות, לפי הכל -

.‡È˙a72LÏL Ô·e „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL «¿≈∆¿≈»»¿∆»∆¿
˙B¯ÚN ÈzL e‡È·‰L ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ73È¯‰ - ∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¬≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓÈÏLÓe ,˙Bˆn‰ ÏÎÏ ÌÈÏB„‚k Ô‰74; ≈ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒƒƒ«»
,Ô‰ ÌÈpË˜ ÔÈ„Ú - ˙B¯ÚN ÈzL e‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…≈ƒ¿≈¿»¬«ƒ¿«ƒ≈

ÔË˜ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈÓÈÏLÓ ÌÈ‡Â75‡e‰L ¿≈»«¿ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ»»∆

B˙B‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡ ,ÚLz ÔaÓ ˙BÁt76,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa »ƒ∆≈«≈¿«ƒ¿«ƒƒ
‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k77. ¿≈∆…»ƒ≈«»»

ב.72) מה, נדה בדברי 73)משנה, אלו הלכות פרטי ראה
ואילך. י הלכה פ"ב אישות בהל' למשה 74)רבינו הלכה

ה:). (סוכה מסיני" למשה הלכה . . . "שיעורין כי מסיני.
שיהא  התורה בכל מצאנו לא כי הכתוב, מן לזה רמז ויש
מצינו  שנה י"ג בבן אבל שנה, י"ג מבן בפחות איש קרוי
. "ויקחו כה): לד, (בראשית כדכתיב איש, הכתוב שקראו
י"ג  בני היו שעה ובאותה חרבו", איש . . ולוי שמעון . .
כתוב  התורה מצוות וברוב שם), ברש"י כט: (נזיר שנה

ה). פרק ב'אבות' מוילנה (הגאון יומא 75)"איש" משנה,
א. שעות.76)סב, לחינוך  רוצה 77)אפילו אפילו

('כלבו'). בידו מוחים - עצמו על להחמיר

ה'תשפ"א  כסלו י"ט ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובאי 1) לו, הדומין ושאר הרחיצה ענייני פרטי בו נתבארו

הסדר  על לאחת אחת עניינן בו ונזכר והותרו. נאסרו צד זה
ראשון. בפרק שנזכרו

.‡¯eÒ‡2ıÁ¯Ï3ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa »ƒ¿…¿«ƒƒ≈¿«ƒ≈
ÔBˆa4Úaˆ‡ elÙ‡ .„Á‡ ¯·‡ ÔÈa BÙeb Ïk ÔÈa , ¿≈≈»≈≈»∆»¬ƒ∆¿«

ÌÈna dËÈLB‰Ï ¯eÒ‡ ‰pË˜5CÏn‰Â .6‰lk‰Â ¿«»»¿ƒ»¿«ƒ¿«∆∆¿««»
ÔÈˆÁB¯7Ô‰Èt ˙‡8ÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k - ‰lk ; ¬ƒ∆¿≈∆«»¿≈∆…ƒ¿«∆«
dÏÚa9CÏÓ :¯Ó‡pL ,BÈÙÈa ‰‡¯iL È„k - CÏn‰Â , «¿»¿«∆∆¿≈∆≈»∆¿»¿∆∆¡«∆∆

„Ú ?‰lk ˙‡¯˜ ‰nk „ÚÂ .EÈÈÚ ‰ÈÊÁz BÈÙÈa¿»¿∆¡∆»≈∆¿««»ƒ¿≈«»«
ÌBÈ ÌÈLÏL10. ¿ƒ

ב.2) עז, ודף ב. עג, יש 3)יומא הכיפורים ביום שהרי
ב, (מלכיםֿא שכתוב ממה עז.) (ביומא ולמדו עינוי, מצוות
כי  שדיך על לך ענתות המלך, אמר הכהן "ולאביתר כו):
וכי  . . . נשאת כי אמיתך לא הזה וביום אתה, מות איש
(שמואלֿב  כתוב דוד וגבי אבי". התענה אשר בכל התענית
העם  אמרו כי . . . לדוד הגישו . . . וחמאה "ודבש כט): יז,
שכן  מרחיצה, עיף הכוונה ועיף במדבר", ומצא ועיף רעב
הרי  עיפה", נפש על קרים "מים כה): כה, (משלי כתוב

עינוי. נקרא רחיצה המובא 4)שהעדר בפסוק [שהרי
"מים כתוב: עיפה"].˜¯ÌÈלמעלה, נפש פסחים 5)על

ב. ב.6)נד, עג, יומא הסנדל 7)משנה, נעילת אבל
אפשר  הסנדל בנעילת כי וכלה, למלך אף התירו לא וסיכה
משום  אלא אינה וסיכה חשוב, ומשי בגד של ללבוש להם

חביב). בן (מהר"ם יופי משום ולא העדר 8)תענוג כי
הפנים. על יותר ניכר כאן 9)הרחיצה יש התימנים, בכת"י

איסור  התירו איך - מובן ובזה מגרשה", "ונמצא הוספה:
של  חשש שיש כיון - לכלה? הכיפורים ביום רחיצה
שנכתב  "שמי סו:): (נדרים שמבואר וכמו גירושין,
בין  שלום לעשות כדי המאררים מים על ימחה בקדושה,

לאשתו". חופתה.10)איש אחרי

.·ÈÓ11ÌB˜Ó ıÁB¯ - ËÈË B‡ ‰‡Bˆa CÏÎÏÓ ‰È‰L ƒ∆»»¿À¿»¿»ƒ≈¿
d„È ‰M‡ ‰ÁÈ„Óe .LLBÁ BÈ‡Â ,Bk¯„k ˙Ùph‰«ƒ…∆¿«¿¿≈≈¿ƒ»ƒ»»»
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ıÁB¯ ‰ÏBÁ‰Â .˜BÈzÏ ˙t ˙˙BÂ ,ÌÈÓa ˙Á‡««¿«ƒ¿∆∆««ƒ¿«∆≈
È·iÁ ÏÎÂ .ÔkÒÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Bk¯„k12˙BÏÈ·Ë ¿«¿««ƒ∆≈¿À»¿»«»≈¿ƒ

Ôk¯„k ÔÈÏ·BË13ÌBÈa ÔÈa ·‡a ‰ÚL˙a ÔÈa , ¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿»¿»≈¿
.ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

ב.11) עז, ב.12)יומא יח, שדעת 13)ביצה אףֿעלֿפי
בזמנה  שטבילה ה"ו) התורה יסודי מהל' פ"ו (למעלה רבינו
ה'תוספות' כתבו וכן לטבול. מותר זאת בכל - מצוה אינה
עוד: שם וכתבו שם). (לחםֿמשנה כל ד"ה שם בביצה
לטבול  צריכין היו בטהרות, עושים שהיו בזמניהם ש"דוקא
להם  אסור בזמנינו אבל הטהרות, את יטמאו שלא כדי מיד

הכיפורים". יום מוצאי עד לטבול

.‚ÈÓ14‰f‰ ÔÓfa È¯˜ ‰‡¯L15,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ƒ∆»»∆ƒ«¿««∆¿«ƒƒ
‡e‰ L·È Ì‡Â ;Bi„Â ‰tÓa Áp˜Ó - ‡e‰ ÁÏ Ì‡ƒ«¿«≈«¿«»¿«¿ƒ»≈
„·Ïa ÔÈÎÏÎÏÓ‰ ˙BÓB˜Ó ıÁB¯ - CÏÎÏ˙pL B‡∆ƒ¿«¿≈≈¿«¿À¿»ƒƒ¿«
;ÏaËÏ B‡ BÙeb Ïk ıÁ¯Ï BÏ ¯eÒ‡Â .Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ¿…»ƒ¿…
,˙Ó ˙‡ÓË ÈtÓ ,¯B‰Ë ‰f‰ ÔÓfa Ï·Bh‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«¿««∆»ƒ¿≈À¿«≈
‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ‰lÙ˙Ï È¯wÓ ‰ˆÈÁ¯‰ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¿««∆∆»

‚‰Ó16Ïh·Ï ‚‰Ó ÔÈ‡Â ,17‡l‡ ,¯eÒ‡‰ ¯·c ƒ¿»¿≈ƒ¿»¿«≈»»»»∆»
ÌBÈa È¯˜ ‰‡B¯‰L e¯Ó‡ ‡ÏÂ .¯zn‰ ˙‡ ¯Ò‡Ï∆¡…∆«À»¿…»¿∆»∆∆ƒ¿
ÈÏÚ·Ï ‰ÏÈ·Ë ewzLk ‡l‡ ,Ï·BË ÌÈ¯etk‰«ƒƒ≈∆»¿∆ƒ¿¿ƒ»¿«¬≈

e¯‡a ¯·Îe ,ÔÈÈ¯˜18‰ÏËaL19.BÊ ‰wz ¿»ƒ¿»≈«¿∆»¿»«»»

א.14) פח, ובית 15)יומא עזרא תקנת שנתבטלה אחרי
יקרא  לא בתורה, יקרא לא קרי שבעל תיקנו שהם דינו,
באה  זו טומאה כי שיטבול, עד יתפלל, ולא שמע קריאת
יורד  קרי בעל כי הדין היה ובזמניהם ראש, קלות מפני
הקדוש. ביום ותפילה מתורה יתבטל שלא כדי וטובל,

ה"ו.16) פ"ד תפילה הל' המנהג 17)ראה בידי כח אין
טו:): השנה (ראש כמבואר הדין, מצד שאסור דבר להתיר

ליה?". שבקינן נהגו כי איסורא, ק"ש 18)"במקום בהל'
פ"ד. תפילה ובהל' "אין 19)פ"ד, כי שבטלוה, לא

גדול  אלאֿאםֿכן חבירו, דין בית דברי לבטל יכול ביתֿדין
לא  שמתחילה אלא א), פרק (עדיות ובמנין" בחכמה ממנו
כח  היה שלא נתקבלה, ולא ישראל, בכל זו תקנה פשטה
נהגו  "וכבר מקרה, כל אחרי לטבול בה, לעמוד ישראל ברוב
שאין  לפי שמע, קריאת ולקרות בתורה לקרות ישראל כל
לעולם, בטהרתם עומדים אלא טומאה, מקבלים תורה דברי
ה'", נאום כאש, דברי כה "הלא כט): כג, (ירמיה שנאמר
מקבלים  אינם תורה דברי אף טומאה, מקבלת אינה אש מה

ה"ח). פ"ד ק"ש בהל' (רבינו טומאה"

.„ËÈË20B„È Ì„‡ ÁÈpiL È„k ,¯˙BÈa ÁÏ ‡e‰L ƒ∆«¿≈¿≈∆«ƒ«»»»
B„ÈÏ d˙B‡ ˜Èa„‰ Ì‡L ,˙ÈÁeÏÁÏ da ‰ÏÚ˙Â ÂÈÏÚ»»¿«¬∆»«¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿»

ÂÈÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ˙ÈÁeÏÁÏ da ˜a„z ˙¯Á‡‰21. »«∆∆ƒ¿«»«¿ƒ»≈≈»»
‡Ï22k Ì„‡ ‡lÓÈÌÈn‰L ;Ba ÔpËˆÈÂ ÌÈÓ N¯Á ÈÏ …¿«≈»»¿ƒ∆∆«ƒ¿ƒ¿«≈∆««ƒ

ÌÈÏÁÊ23‡nL ,¯eÒ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk elÙ‡ .ÂÈÙcÓ ƒ¿»ƒƒ¿»»¬ƒ¿ƒ«»»∆»
˙B¯Ùa ÔpËˆ‰Ï ¯zÓe .B¯Na ÏÚ ÌÈÓ eÊ˙pÈ24. ƒ»¿«ƒ«¿»À»¿ƒ¿«≈¿≈

א.20) עח, וקרוב 21)יומא עונג, הוי הטיט "שלחלוח

(רש"י). שם.22)לרחיצה" התימנים:23)יומא, בכת"י
לחלוחית.24)"נוזלים". בהם שאין כיון

.‰Á˜BÏ25,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙ÁtËÓ Ì„‡ ≈«»»ƒ¿««≈∆∆«ƒƒ
ËÚÓ d·bÓe ,ÌÈÓa d˙B‡ ‰¯BLÂ26˙Áz dÁÈpÓe , ¿∆»¿«ƒ¿«¿»¿««ƒ»««

LLBÁ BÈ‡Â ,ÂÈt ÏÚ d¯È·ÚÓ ¯ÁÓÏe ,ÌÈ„‚a‰27, «¿»ƒ¿»»«¬ƒ»«»»¿≈≈
.‰a¯‰ ¯˜ da LiL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»…«¿≈

שם.25) להטפיח",26)יומא, מנת על  "טופח תהא שלא
להרטיב  יוכל בה שהנוגע כזו רטיבות בה תהא שלא כלומר:

ד). בהלכה למעלה (כנזכר ביום 27)אחרים רחיצה מדין
שלא  ליזהר צריך אבל קצת. נגובה שהיא כיון הכיפורים,
דברי  (ראה המטפחת מן המים סחיטת של חשש בה יהיה

פכ"ב). שבת בהל' רבינו

.ÂCÏB‰‰28Ba¯ Èt ÏÈa˜‰Ï29ÈÓ B‡ ÂÈ·‡ Èt B‡ «≈¿«¿ƒ¿≈«¿≈»ƒƒ
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L30˙È·a ˙B¯˜Ï B‡ , ∆»ƒ∆¿»¿»ƒ¿¿≈

ÌÈna ¯·BÚ - L¯„n‰31LLBÁ BÈ‡Â ,B¯‡eˆ „Ú32. «ƒ¿»≈««ƒ««»¿≈≈
ÌÈna ¯ÊBÁÂ ,d˙BNÚÏ CÏ‰L ‰ÂˆÓ ‰NBÚÂ¿∆ƒ¿»∆»««¬»¿≈««ƒ

CÏB‰ BÈ‡ - ¯ÊÁÏ BÏ ¯Èzz ‡Ï Ì‡L ;BÓB˜ÓÏ33, ƒ¿∆ƒ…«ƒ«¬…≈≈
ÏLÎ ‡ˆÓÂ34¯ÓLÏ CÏB‰‰ ÔÎÂ .‰Âˆn‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿…

LLBÁ BÈ‡Â ,B¯‡eˆ „Ú ÌÈna ¯·BÚ - ÂÈ˙B¯t35. ≈»≈««ƒ««»¿≈≈
„·Ï·e36ÈÏeL ˙ÁzÓ Ì‰È„È e‡ÈˆBÈ ‡lL ƒ¿«∆…ƒ¿≈∆ƒ««≈

Ì‰ÈÏÈÚÓ37ÏÁa ÔÈNBÚL C¯„k ,38. ¿ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿…

ב.28) עז, יצחק,29)יומא רבי "אמר ב: טו, השנה ראש
כג): ד, (מלכיםֿב שנאמר ברגל, רבו פני להקביל אדם חייב
מכלל  שבת", ולא חודש לא היום אליו הולכת את "מדוע
(הל' רבינו בדברי מובא וכן למיזל", איבעי ושבת דבחודש

ה"ז). פ"ה תורה פניו,30)תלמוד להקביל שמצוה
ואזלו  שקלו הוו חייא, ורבי "רבי ה:): (חגיגה כמבואר
(כאשר  מתא לההיא מטו כי בדרך), מהלכין (היו באורחא
הכא  מרבנן צורבא איכא אי אמרו: מקום), לאותו הגיעו
ונקבל  (נלך אפיה ונקביל ניזיל תלמידֿחכם) כאן יש (אם

אסור 31)פניו)". - בספינה לעבור או במים לשחות אבל
גדולות'). 'הלכות בעל בשם איסור 32)('טור' משום

להנאת  מתכוין ואינו מצוה, לדבר שהולך כיון רחיצה,
אחרת  דרך לו כשאין שהמדובר הפוסקים וכתבו רחיצה.

הנהר. דרך תחילתו".33)אלא משום סופו "התירו
"נ 34) הגירסא ספרים, הפסד 35)מנע".בקצת משום

התירו. - ישראל של ב.36)ממונם עז, בכת"י 37)יומא
"בגדיהם". הגירסא פני 38)התימנים, על כשט [ונראה

והואֿהדין  ה), הלכה שבת מהל' (פכ"ג בשבת שאסור המים
ליוםֿכיפור].

.Ê¯eÒ‡39ÏÚÓ ÏÚÏ40.˙Á‡ BÏ‚¯a elÙ‡ ÏcÒÂ »ƒ¿…ƒ¿»¿«¿»¬ƒ¿«¿««
¯zÓe41ÌÚL ÏL ÏcÒa ˙‡ˆÏ42ÈÓb ÏLÂ43‡ˆBiÎÂ À»»≈¿«¿»∆««¿∆∆ƒ¿«≈

C¯BÎÂ .Ô‰a44È¯‰L ,Ba ‡ˆBÈÂ ÂÈÏ‚¯ ÏÚ „‚a Ì„‡ »∆¿≈»»∆∆««¿»¿≈∆¬≈
ÛÁÈ ‡e‰L LÈb¯Óe ÂÈÏ‚¯Ï ÚÈbÓ ı¯‡‰ ÈL˜45. ¿ƒ»»∆«ƒ«¿«¿»«¿ƒ∆»≈

‰i˙L·e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜BÈz‰«ƒ««ƒ∆≈À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒ»
ÏcÒÂ ÏÚnÓ Ô˙B‡ ÔÈÚBÓ ,‰ÎÈÒÂ ‰ˆÈÁ¯e46. ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿»¿«¿»

ב.39) עג, שנחשב 40)יומא עז.) (יומא בגמרא למדו
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מיחף  רגלך "מנעי כה): ב, (ירמיה שכתוב ממה לעינוי,
מצמאה". ב.41)וגרונך עח, עץ.42)יומא קליפת

עשב.43) סודרא 44)מין כריך הונא, רב בר "רבה
שם). (יומא, ונפיק" עינוי 45)אכרעיה מצוות בזה ומקיים

הכיפורים. לגידולו 46)ביום שנחוצים וסיכה "רחיצה
נעילת  אבל רבנן, בהם גזרו לא הילד, של והתפתחותו
רבנן" בה גזרו - בה תלוי הילד של גידולו שאין הסנדל

(מגידֿמשנה).

.Á¯zÓ47·¯˜Ú ˙ÓÁÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ Ì„‡ ÏÎÏ48 À»¿»»»ƒ¿…∆««¿»≈¬««¿»
da ‡ˆBiÎÂ49‰iÁ‰Â .epÎMz ‡lL È„k ,50˙¯zÓ ¿«≈»¿≈∆…ƒ»∆¿««»À∆∆

‰pˆ ÌeMÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ51ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk52. ƒ¿…∆««¿»ƒƒ»»¿ƒ
‰ÏBÁ‰Â53.‰kÒ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,da ‡ˆBik ¿«∆«≈»««ƒ∆≈»«»»

ב.47) עח, דברים 48)יומא או עקרבים שם מצויים אם
תריד). סי' או"ח (שו"ע המזיקים.49)הנושכים מן

ב.51)היולדת.50) עג, יומא זמן 52)משנה, אותו שעד
הי"ג  שבת מהל' בפ"ב כמבואר סכנה, בו שאין כחולה היא

"רבי 53)(מגידֿמשנה). ה"א): פ"ח (יומא 'ירושלמי'
בליל  לוי בן יהושע רבי לגבי (עלה) סליק נחמן, בר יצחק
לקראתו) (יצא לגביה נפיק הכיפורים), יום (בליל רבא צומא
איסטניס  לו אמר דין? מה לו אמר עור), (נעלי סוליסא לבוש

משנה'). ('סדר אני)" ומצונן (חלש אנא

.Ë¯eÒ‡54CeÒÏ55ÔÈa ,BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó56‰ÎÈÒ »»ƒ¿»¿»≈ƒ»
‚eÚz ÏL dÈ‡L ‰ÎÈÒ ÔÈa ‚eÚz ÏL57Ì‡Â .58‰È‰ ∆«¬≈ƒ»∆≈»∆«¬¿ƒ»»

BÏ LiL B‡ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏBÁ∆««ƒ∆≈«»»∆≈
ÔÈËËÁ59LLBÁ BÈ‡Â Bk¯„k CÒ - BL‡¯a60. ¬»ƒ¿…»¿«¿¿≈≈

ב.54) עז, המשניות),55)יומא בפירוש (רבינו "בשמן"
רחיצה  שנקרא מים לאפוקי דברים בשאר הדין והוא

רוקח'). "ביום 56)('מעשה ה"א: פ"ח יומא ב'ירושלמי'
של  שאינה סיכה בין תענוג של שהיא סיכה  בין כיפור
שהיא  סיכה ציבור, ובתענית באב בתשעה אסור. - תענוג
פסק  ולכן מותר". - תענוג של שאינה אסור, - תענוג של
(פ"ה  הזוהמא להעביר שהיא בסיכה מותר שבאבל רבינו

באב. תשעה כדין אבל שדין ה"ד), אבל כגון 57)מהל'
עצם  כי בסיכה, אסור הלכלוך את או הזוהמא את להעביר

כוונתו  אין אם מותר ברחיצה אבל תענוג, היא הסיכה
רוקח'). ('מעשה הלכלוך את להעביר רק דין 58)לתענוג

לגבי  זו, שלפני בהלכה המבואר ה'ירושלמי' מן נלמד זה
ושתייה  אכילה מלבד - העינויים שאר כל כי הסנדל, נעילת
חכמים. גזרו לא צער במקום להם: אחד דין -

רפואה 60)אבעבועות.59) עשיית משום איסור כאן ואין
וכמו בשבת  בחול, כן לסוך הבריאים שדרך מפני ויוםֿטוב,

סי' ברורה' ('משנה הכ"ג שבת מהל' בפכ"א רבינו שכתב
תריד).

.ÈLÈ61ÌBÈ ÈÏÈÏa ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó ≈¿∆»¬¿«¿ƒ∆«≈¿≈≈
‡ÏÂ ,BzL‡Ó ÌÈt ˙La BÏ ‰È‰iL È„k ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆»ƒ≈ƒ¿¿…
‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰hn‰ LÈÓLz È„ÈÏ ‡B·È»ƒ≈«¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆»¬∆…

˜ÈÏ„‰Ï62,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡N˙Â BzL‡ ‰‡¯È ‡nL , ¿«¿ƒ∆»ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»≈¿≈»
LÈÓLz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ63˙BÈ‰Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â . ¿»ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»«ƒƒƒ¿

ÌB˜Ó ÏÎa ˜ÈÏ„‰Ï Ïk‰ ÔÈ·iÁ - ˙aLa64˙˜Ï„‰L ; ¿«»«»ƒ«…¿«¿ƒ¿»»∆«¿»«
‰·BÁ - ˙aLa ¯65. ≈¿«»»

הנר 61) את להדליק שנהגו "מקום ב: נג, פסחים משנה,
להדליק, שלא שנהגו מקום מדליקין. הכיפורים, יום בלילי

מדליקין". כא):62)אין ס, (ישעיה אומר הוא שניהם ועל
שאמרו  בין וגו', ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם "ועמך
אלא  נתכוונו לא שניהם להדליק, שלא שאמרו ובין להדליק
המנהג  ובמקומותינו בגמרא). שם, (פסחים אחד" לדבר
(שו"ע). ההדלקה על ולברך הכיפורים יום בליל נר להדליק

ובמבואות 63) מדרשות ובבתי כנסיות בבתי "ומדליקין
שם). (משנה, החולים" גבי ועל תנא 64)האפלים "תני

יום  אומר: אלעזר בן שמעון רבי יוחנן, דרבי קמיה
שלא  שאמרו במקום אף בשבת, להיות שחל הכיפורים
השבת" כבוד מפני מדליקים הכיפורים], [ביום להדליק
בשם  סימון "רבי ה"ד): פ"ד (שם וב'ירושלמי' נג:). (פסחים
הלכה  - רבי בשם שאול בן יוסי רבי לוי, בן יהושע רבי

(מגידֿמשנה). אלעזר" בן שמעון שכתב 65)כרבי כמו
ה"א. שבת מהל' פ"ה למעלה רבינו
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ה'תשפ"א  כסלו י"ג ראשון יום

קלה. פב. עשה מצות
רכב. רכא. רכ. תעשה לא מצות

― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly ey`x)והּוא לפּדֹותֹו, רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְְֲִִֵֶֶֶּפטר

וערפּתֹו" תפּדה "ואםֿלא יתעּלה: a)אמרֹו ,cl zeny), ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו `)ּוכבר wxt) ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָאפׁשר
ּכמצוה אֹותן מֹונה ואינ מצות, ּכׁשּתי ועריפתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹּפדּיתֹו
ׁשּבארּת ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות עריפתֹו ותהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחת,

לּולא ּכן, מחּיב היה ׁשהּדין ועד יֹודע ה' הּׁשביעי? ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּכלל
והּוא מצות, ׁשּתי היֹותן על הּמֹורה לׁשֹון זה ּבענין ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָֹמצאנּו

bi)אמרם zexeka)קֹו ּפדּיה "מצות למצות(dticr)דמת: ְְְְְִִִֶֶַַָָָ
ּכמֹו הינּו: חליצה". למצות קֹודמת יּבּום ּומצות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָעריפה,
מצוה והּיּבּום ― לחליצה אֹו ליּבּום אֹו עֹומדת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשהיבמה
ּפטר ּכ ― עצמּה ּבפני מצוה והחליצה ׁשהזּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו
ּכמֹו מצוה וזֹו לעריפה, אֹו לפדּיה אֹו עֹומד ְְְְֲֲִִִִֵַָָָחמֹור

ְֶָׁשאמרּו.

― הקל"ה עבֹודתהּמצוה להׁשּבית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
"ּבחריׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָהאדמה
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ּתׁשּבת" k`)ּובּקציר ,cl zeny)ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְִִִִִַַַָָָֹ
לארץ" יהיה ׁשּבתֹון "ׁשּבת ואמר: ּפעמים ּכּמה (xwie`זה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(c ,dkמּקדם הזּכרנּו ּוכבר ,(v dyr zevn)―oldl) ְְְִִֶַָֹ
(crw xeriyלברכה זכרֹונם ּדבריהם cere)את :ck zay): ְְְִִִֵֶֶָָָ

עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון ְְֲִֵֶַַַַָָָ"האי
לה'" ׁשּבת הארץ a)"וׁשבתה ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ואינה ׁשביעית; ּבמּסכת זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמצוה
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשהזהרנּו

תזרע" לא ׂשד" c)יתעּלה: ,my)― זה על והעֹובר . ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָלֹוקה.

― הרכ"א מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
וכרמ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָאתֿהאילן

תזמר" מלקּות.(my)לא חּיב ― זה על העֹובר וגם . ְְְִֵֶַַַַָָֹֹ
ספרא xda)ּולׁשֹון zyxt zligz)ּבּכלל והּזמיר "הּזרע : ְְְְְִִֶַַַַָָ

illkdהיּו xeqi`a milelk xak dxinfde drixfd zek`ln) ָ
(ziriaya cearl `lyמה אליהם, להּקיׁש יצאּו? ולּמה ,ְְְֲִֵֶַַָָָ

אני אף ּובאילן, ּבארץ עבֹודה ׁשהם מיחדים ּוזמיר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּזרע
ּוכבר ּובאילן". ּבארץ עבֹודה ׁשהּוא ּדבר אּלא לי ְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאין

ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָנתּבארּו

― הרכ"ב מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּכדר הּׁשביעית ּבּׁשנה מעצמּה האדמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמהּֿׁשהצמיחה
הזהרנּו ׁשאנּו זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ּכלֿׁשנה. קֹוצרים ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשאנּו
לעיל. ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּׁשמּטה, ועבֹודת האדמה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמעבֹודת
ּבּׁשנה ּבּה מּמהּֿׁשּנזרע האדמה ׁשהצמיחה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוהּדבר

לאכלֹו מּתר ספיח הּנקרא: והּוא dxezd)הּׁשּׁשית on) ְְְְִִִִַַַָָָָֻ
ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר אין אבל ׁשביעית, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֻּבׁשנה
לא קציר ספיח "את יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹמןֿהרגיל.

d)תקצֹור" ,my)ׁשּכבר לפי ּכלל יקצרּנּו ׁשּלא ּכּונתֹו אין , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
לאכלה" לכם הארץ ׁשּבת "והיתה e)אמר: ,my)אּלא , ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשנים, ׁשאר ּתבּואת ׁשּקֹוצרים ּכדר ּתקצרּנּו לא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכּונתֹו:
ּובלי הכנה ּבלי הפקר, ׁשהּוא ּדבר ׁשּקֹוצר ּכמי אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָּכי

ׁשּנבאר. ּכמֹו ְְְְִֵֶָהתּכֹוננּות,

ה'תשפ"א  כסלו י"ד שני יום

רכג. תעשה לא מצות
קמא. קלד. עשה מצות

רלא. רל. תעשה לא מצות
― הרכ"ג ּגםהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ

ּכדר ׁשביעית ּבׁשנה מןֿהּפרֹות האילנֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמהּֿׁשּמצמיחים
ּכדי ׁשּנּוי ּבכ נעׂשה אּלא ּכלֿׁשנה, ּפרֹות אֹוספים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאנּו
"ואתֿעּנבי יתעּלה: אמרֹו והּוא הפקר, ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָלהראֹות

נזיר(ziriay zext el`e ,xwtd oeyln)"תבצר (xwie`לא ְְִִֶֹֹ

(d ,dkהּפרּוׁש ּבא .(xda zyxt `xtq)ּכדר ּתבצר "לא : ְְִֵֶֶַָֹֹ
קֹוצין אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָהּבֹוצרים.

ּבמקצה jkl)אֹותן creind mewna yeaiil oze` oighey oi`), ְְָָֻ
ּבגת ענבים ּדֹורכין ואין ּבחרּבה: הּוא קֹוצה (ivedl`אבל ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָֻ

(oiiּבבד זיתים עֹוׂשין ואין ּבערבה; הּוא ּדֹור אבל ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ
mizif)ּובקטּבי oda yezkl oilibxy zenewn)ּכֹותׁש אבל : ְְֲִֵָֻ

לבֹודדה" ּומכניס dphw)הּוא dhgqn)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵַָָָ
ׁשביעית. ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָמצוה

― הקל"ד ּכלהּמצוה להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה (xiwtdl)מהּֿׁשהצמיחה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

"והּׁשביעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכלֿצמחי
וגֹו'" ּונטׁשּתּה i`)ּתׁשמטּנה ,bk zeny):הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְְְְְְִִֶַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל והּזית הּכרם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"והלא
ּבלאֿתעׂשה, עליו עֹוברין ּבעׂשה, ׁשהּוא מיחד ּכרם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמה
וענין ּבלאֿתעׂשה". עליו עֹוברין ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ּכמֹו זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּדבר
הּׁשביעית: ּבּׁשנה ּכלֿהּצֹומח הפקרת ּכֹולל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּונטׁשּתּה"
ּוׂשעֹורים וחּטים ורּמֹונים ואפרסקים ּותאנים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָענבים
אחרּֿכ עׂשה מצות ― הּכל ׁשהׁשמטת יֹוצא, ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוזּולתם.
הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ "ּכןּֿתעׂשה ואמר: ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפרט
הּצּוּוי ּבא לא אּלא ― מןֿהאדמה מהּֿׁשּצֹומח ּכל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבכלל
הּכתּוב ּבהם ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ּבכרם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּזה
"ואתֿעּנבי אמרֹו: והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבמיחד

תבצר" לא נזיר(d ,dk `xwie)הּכרם ּכמֹו הּנה . ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹ
מניעתֹו עׂשה, מצות ― ―(xiwtdln)ׁשהפקרתֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָ

ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה מהּֿׁשּתצמיח ּכל ּכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלאֿתעׂשה,
ּכן אם ּבלאֿתעׂשה. מניעתֹו ּתהיה ― ּבעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהפקרתֹו
זית ודין ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה הּכרם ּכדין הּזית ּדין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹיהיה
― מהּֿׁשּקדם מּכל נתּבאר הּנה ׁשוה. ּפרֹות ׁשאר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹודין
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ּגּדּולי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהׁשמטת

אּלאמ  מןֿהּתֹורה חֹובה ואינּה ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ ְְְִִֵֵֶֶָָלפרֹות

― הקמ"א ּכספים,הּמצוה להׁשמיט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
ּכלֿהּמּׁשאֹות אמרֹו(zeaegd)ּכלֹומר והּוא הּׁשמּטה, ּבׁשנת ְְְְְִִַַַַַָָָָ

"יד ּתׁשמט אתֿאחי ל יהיה "ואׁשר eh,יתעּלה: mixac) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
(bהּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ

ידֹו" מּׁשה ּכלּֿבעל a)ׁשמֹוט ,my):הּתֹוספּתא ּולׁשֹון , ְְֵֶַַַַָָָָ
ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ׁשמּטֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָ"ּבׁשּתי
מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשמּטת
מןֿ נֹוהגת היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבכלֿמקֹום". ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

ׁשביעית. מּמּסכת ְֲִִִֶֶַַאחרֹון

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
אּלא הּׁשמּטה, ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
ּכלּֿבעל "ׁשמֹוט יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָֻיׁשמטּו
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רטו elqk e"h iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ואתֿ אתֿרעהּו לאֿיּגׂש ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמּׁשה
ּבארץ(my)אחיו" אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינֹו וזה , ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

הּיֹובל. ּכלֹומר: קרקע, ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיׂשראל
ואסּור ּובכלֿזמן ּבכלֿמקֹום חֹובה זה ּדבר מּדרּבנן ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָָאבל
ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית עליו ׁשעברה החֹוב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלתּבֹוע

ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
לפי החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלהלות
ל "הּׁשמר ואמר: הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּכתּוב

וגֹו'" ּדבר h)ּפןֿיהיה ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my)הּׁשמר" : ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
ׁשני ּכלֹומר: ּבלאֿתעׂשה", ― ּפןֿיהיה ּבלאֿתעׂשה, ―ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹ

ּבא אּלּו לחּזּוק.לאוין זה אחר זה זה, ּבענין ּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ה'תשפ"א  כסלו ט"ו שלישי יום

קלז. קלו. קמ. עשה מצות
רכו. רכה. רכד. תעשה לא מצות

― הק"מ אתֿהּׁשניםהּמצוה לסּפֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשנים ׁשבע ׁשבע ― ּבּה והחזקנּו הארץ על מׁשלנּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעת
היא ׁשמּטה, ׁשני ספירת ּכלֹומר: זֹו, ּומצוה הּיֹובל. ׁשנת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָעד
הם ׁשהם ּגדֹולה, סנהדרי ּכלֹומר: ּדין, לבית ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמסּורה
ׁשּכלֿאחד ּכדר הּׁשנים, מחמּׁשים ׁשנה ׁשנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּסֹופרים
"וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ימי מֹונה מּמּנּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואחד

וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל(g ,dk `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְְִִֶַַָָֹ
(xda zyxt)זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר "יכֹול :ila) ְְִִִֶַַַָֹ

(zeccea mipy xetqlׁשבע" לֹומר: ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶֶַַַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ּכתּובים(my)ׁשנים ׁשני ׁשּיאמרּו עד הא ,cr) ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

hxt siqei cg` lky ,ipyd z` cg` miaezkd ipy enilyiy
(devna xg`לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ׁשמעינן", לא לאו ואם ;ְְְְִִִַַָָָָֹ

ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא עׂשּיתּה איכּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּתּׂשג
ׁשענין ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשנים
ּבהחלט ׁשהיא מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשנים מנין ּכלֹומר: מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹמצוה
ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו 'עד אֹומר היה לא ― ׁשמּטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּומנין

ּכ Ðllk)ּכי jxcaÐ)ּכלֿׁשּתי נלמדֹות ּכתּובים מּׁשני ְְְְִִִִֵֵָָָ
אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ּכלֿמצוה וכן ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹמצות,
אחת, ּבמצוה אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד "הא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומרים
הּבכֹור ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

הּכתּו ּבֹו לי"ׁשאמר רחם "ּכלּֿפטר hi)ב: ,cl zeny)ּכי , ִִֶֶֶֶֶַַָָָ
נקבה ּבין זכר ּבין ― לה' ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכתּוב

לה'" "הּזכרים אחר, ּכתּוב ּובא ―(ai ,bi my)זה ּופסּוק , ְִֵֶַַַָָָָ
אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ׁשּכלֿזכר מֹורה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָלבּדֹו
ּבלבד זכר ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג הּכתּובים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמּׁשני

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ְְְֲִֵֶַָּכמֹו

― הקל"ו ׁשנתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ

ּכמֹו האדמה עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָהחמּׁשים,
ׁשנת את "וקּדׁשּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבּׁשמּטה.

ׁשנה" i)החמּׁשים ,dk `xwie)אמרּו ּובפרּוׁש ,zyxt `xtq) ְְֲִִֵַָָָ
(xda,"ּבּיֹובל נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ׁשּנאמר "ּכׁשם :ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָ

הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ּביניהם הׁשוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכלֹומר:
ׁשאבאר ּכמֹו ּבלאו, ckx)ּביניהם dyrz `l)ׁשנת ודיני . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָ

והפקרת האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ׁשמּטה ּוׁשנת ְְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָיֹובל
האּלה הּדברים ואתֿׁשני ׁשוים. ― (zzaydּכלֿהּצֹומח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(gnevd zxwtde ,dceardׁשנת את "וקּדׁשּתם אמרֹו: ְְְְִֵֵֶַַָּכֹולל
ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין הּכתּוב, ּבאר ּוכבר ׁשנה". ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהחמּׁשים
היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ּותבּואתן ּפרֹותיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיּו

אתּֿתבּואתּה" ּתאכלּו מןֿהּׂשדה לכם ּתהיה (my,קדׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
(aiׁשּיהא ּובתנאי ּבארץ, אּלא נֹוהג אינֹו זה יֹובל .ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

מארץ ׁשּלֹו ּבחלק ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּכלֿׁשבט
ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא ְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹיׂשראל

― הקל"ז ּבּׁשֹופרהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי laei)ּבעׂשרה ly)ּֿבכל ּולהכריז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

לחפׁשי, עברי ּכלֿעבד ויציאת לעבדים חרּות על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארצנּו
אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, עׂשרה ּכלֹומר: זה, ּביֹום ּדמים, ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָּבלי
ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹיתעּלה:

ּבכלֿארצכם" ׁשֹופר ּתעבירּו הּכּפרים ּביֹום (my,לחדׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻ
(h"לכלֿיׁשביה ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ואמר: ,(i ,my), ְְְְְֶֶֶַָָָָָָ

נתּבאר ek:)ּוכבר dpyd y`x)הּׁשנה לראׁש הּיֹובל ׁש'ּׁשוה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ראׁש ּתקיעֹות ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולברכֹות'. ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֹלתקיעה
ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה וידּוע, הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשנה
מןֿההכרזה, חלק וׁשהיא החרּות, לפרסּום אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאינה
ּכענין ענינּה ואין ּבארץ": ּדרֹור "ּוקראתם אמרֹו: ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָוהּוא
ואּלה ה'", לפני "זּכרֹון ׁשהן הּׁשנה, ראׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתקיעֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו העבדים, ְְְְֲִִֵֶַָָלׁשחרּור

― הרכ"ד עבֹודתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֻ
תזרעּו" "לא ּבּה: אמרֹו והּוא הּיֹובל, ּבׁשנת (my,הארץ ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

(`iּוכׁשם תזרע". לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ׁשאמר ּכמֹו ,ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האילן, עבֹודת ּבין הארץ עבֹודת ּבין ּבּׁשמּטה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאסּורה

ּכללי ּבלׁשֹון תזרעּו", "לא אמר ּולפיכ הּיֹובל, ּכoeyl) ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹ
(oli`d zceara ode ux`d zceara od `id drixfלכלֹול ,ְִ

לֹוקה. ― זה על העֹובר וגם והאילן. ְְִֵֶֶֶַַָָָָָהארץ

― הרכ"ה מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל ׁשנת (l`ספיחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

(akx dyrzולא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְְְִִִֶַָָָֹּבׁשנה
אתֿספיחיה" i`)תקצרּו ,my). ְְְִִֶֶָ

― הרכ"ו מּלאסֹוףהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשאר אֹוספים ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרֹות

אתֿנזריה" תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא ,(my)הּׁשנים, ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכדר(bkx dyrz `l)ּובספרא ׁשביעית. ּבׁשנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
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elqkרטז f"iÎf"h iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(my xda zyxt)ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו "לא ְְְְְְְִִֵָֹֹאמרּו:
ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנאמרּו
ּכּלם והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. האּלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבכלֿהּלאוין

יׂשראל. ּבארץ אּלא חֹובה ְְִֵֵֶֶֶָָָָאינם

ה'תשפ"א  כסלו ט"ז רביעי יום

קלח. עשה מצות
קלט. עשה מצות רכז. תעשה לא מצות

― הקל"ח ּכלֿהּמצוה ׁשּיחזרּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
מּתחת ויצאּו לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה הּמכּורים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ארץ "ּובכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי הּקֹונים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹידי

לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה ck)אחּזתכם ,dk `xwie),לנּו ּובאר . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻֻ
הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: זֹו ּבׁשנה ּתהיה זֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּגאּלה

אלֿאחּזתֹו" איׁש bi)ּתׁשבּו ,my)ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר זֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָמצוה
ׁשנת ׁשּתחּול קדם הּמכּורה אתֿאדמתֹו לפּדֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹרֹוצה
מחּוץ ׁשהן לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ּגםּֿכן ּובאר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּיֹובל.
― ּבּכפרים הּבנּוים והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָלחֹומת
הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי לחֹומה, מּבפנים נבנּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכיון
"עלֿ הּכתּוב: אמר ׁשעליהם החצרים ּבּתי והם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּגּנֹות.

יצא" ּובּיבל ּתהיהּֿלֹו ּגאּלה יחׁשב הארץ l`)ׂשדה ,my) ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבערכים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו hk:)ּוכבר oikxr)ה וגם יא. ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאינה

― הרכ"ז מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
"והארץ אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ּבארץ ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאדמֹותינּו

לצמתת" תּמכר bk)לא ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָֹֻ
ערכין jli`e)ּבסֹוף ,hk). ְֲִָ

― הקל"ט ּפדּיתהּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ׁשנה לסֹוף עד עיר, לחֹומת מּבפנים הּמכּורים ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָהּקנינים
יצאּו ולא הּקֹונה ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ואחרי ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחת
ּביתֿמֹוׁשב ימּכר ּכי "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּבּיֹובל,

וגֹו'" חֹומה hk)עיר ,my)ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה , ְְִִִִֵֵָָָָ
ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר :(l`:)חֹומה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבארץ. אּלא נֹוהגת אינּה ְִֵֶֶֶֶָָָָוהיא

ה'תשפ"א  כסלו י"ז חמישי יום

קע. קסט. תעשה לא מצות
קפג. עשה מצות
יום רביעיֿ חמישי ט "זֿ י "ז כסלו 

כ. עשה מצות רכח. תעשה לא מצות
― הקס"ט לויהּמצוה ּכלֿׁשבט ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

יׂשראל ּבארץ חלק mihayd)מּלקחת x`yl dwlgpy), ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּכלֿׁשבט הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא

ונחלה" חלק `)לוי ,gi mixac). ְֲִֵֵֶַָ

― וׁשבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ׁשּבֹוזזים ּבּבּזה חלק מּלקחת לוי ּכלֿׁשבט עֹוד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהזהר
"לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל. ארץ ּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּבׁשעת
ספרי ּולׁשֹון ונחלה". חלק לוי ּכלֿׁשבט הלוּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּכהנים

(my mihtey zyxt)אפׁשר ּבארץ". ונחלה ּבּבּזה, "חלק :ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּתי אּלּו ענינים ׁשני מנית לּמה ולֹומר: עלי להקׁשֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָל
והאזהרה ּבארץ חלק מּלקחת האזהרה והם: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמצות,
לאו זה והרי אחד ּבלאו הם והלא ּבּבּזה, חלק ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּלקחת

ׁשהקּדמּת llkdׁשּבכללּות lirl Ð dncwda zazk) ְְְִִֶֶַָָ
(iriyzdלאו נתחּלק ׁשּכבר ּדע אחד? לאו נמנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

לאֿיהיהּֿלֹו" "ונחלה ואמר: a)זה ,my)ׁשני הם והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לּכהנים "לאֿיהיה מהם: האחד ׁשמֹות, ּבׁשני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאוין
ּבבּזת חלק מּלקחת האזהרה והּוא ונחלה" חלק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהלוּים

weqtay)הארץ "wlg" dlindn zcnlpe)ונחלה" והּׁשני: , ְְֲִֵֶַַָָָ
נכּפל ּוכבר ּבארץ. חלק מּלקחת האזהרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלאֿיהיהּֿלֹו",
אמרֹו והּוא ּבּכהנים, עצמם אּלּו ענינים ׁשני על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹהּלאו
ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיתעּלה

k)ּבתֹוכם" ,gi xacna)הּפרּוׁש ּובא ,gxw zyxt ixtq) ְֵַָָ
(my:הארץ חּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא "ּבארצם :ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ּתחׁשֹוב ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" לאֿיהיהֿל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ"וחלק
ּולפיכ מצות ׁשּתי ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּׁשני

למנֹותם Îiptaראּוי iel hay x`yae ,mnvrÎipta mipdka) ְִָָ
(mnvrּכלֿׁשבט" ּכללי: ּבאפן ּבא ׁשהּלאו ׁשּכיון ּדע ―ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבּכהנים ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים נכנסּו הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹלוי",
swez)לחּזּוק xzil)והּפרט מןֿהּכלל לזה ּכלֿהּדֹומה וכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּׂשג ׁשּלא ּכיון הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאינֹו
אמרֹו מנינּו ואּלּו האחד. מןֿהּלאו ּבׁשלמּות ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּדין
ּבתֹוכם" ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא "ּבארצם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹלאהרן:
אז ּכי וגֹו', הלוּים" לּכהנים "לאֿיהיה אמרֹו: על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֹנֹוסף

הּזה ההּקׁש לפי למנֹות נצטר(ef d`eeyd)אּסּור ּבעצמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ
לאוין ׁשלׁשה ּגדֹול ּכהן על והּזֹונה והחללה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹֹהּגרּוׁשה
ּגדֹול ּבין ּבכלל, ּבכלּֿכהן ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה על ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹנֹוסף
למנֹות, צרי ּבאמת ׁשּכ האֹומר: יאמר ואם הדיֹוט. ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבין
ׁשּתים: חּיב ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּכהן יהיה ׁשּבהכרח לֹו: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
והּׁשנּיה: לֹו, אסּורה והּגרּוׁשה ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹאחת
אחר ּבלאו עֹוד עליו אסּורה והיא ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹמּׁשּום

קּדּוׁשין ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ―(.fr)אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
וכלֿלאו ׁשּנמנה הּוא ּבלבד הּכללי ׁשהּלאו נמצא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאחת.
איזה ללּמד אּלא אינֹו ּבפרטּות ענין ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחר
קס"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכדר הענין, להׁשלמת אֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדין,

ּבעצמֹו הּזה ּומןֿהּסּוג אּלּו. מּמצות ztqepקס"ה dnbec) ְְְִִִֵֶַַַֹ
(df beqnׁשּלאֿיקרחּו אתֿהּכהנים ׁשהזהיר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹהאזהרה

יׂשרטּו לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם ּופאת ּבראׁשם ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹֹקרחה
d)ׂשרטת ,`k `xwie)ּכבר ּבעצמם אּלּו לאוין ּוׁשלׁשה , ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ

ראׁשכם ּפאת תּקפּו "לא ואמר: ּבכלל לכלֿיׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹקדמּו
תׁשחית" fk)ולא ,hi my)עיניכם ּבין קרחה "ולאֿתׂשימּו , ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹ
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`)למת" ,ci mixac)"ּבבׂשרכם תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
(gk ,hi `xwie)ּכמֹו ּבלבד, הּדין להׁשלמת ּבּכהנים ונכּפלּו ,ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹ

מּכֹות ּבסֹוף הּמצות(k.)ׁשּנתּבאר ׁשלׁש ּדיני ּכׁשּנתּבארּו : ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
היּו ולא ּבּכהנים מיחדים לאוין היּו ואּלּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻהאּלה;
הּכהן היה אז ּכי נפרדֹות, מצות היּו אּלא ּדין ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹלהׁשלמת
ׁשהּוא מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשּתי מהם ּכלֿמעׂשה על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֻחּיב
אּלא ּכן, הּדבר ואין ― ּכהן ׁשהּוא ּומּׁשּום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיׂשראלי
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׂשראל, ּכׁשאר ּבלבד אחת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָמלקּות

ודעהּו. זה ּכלל ְְְֵֵֶָָָוהבן

― הקפ"ג ללוּיםהּמצוה ערים לּתן ׁשּנּצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּכיון ּבהן, ְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָלדּור

לׁשבת" ערים וגֹו' ללוּים "ונתנּו a)יתעּלה: ,dl xacna). ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
מקלט ערי הן הלוּים, ערי ּכלֹומר: אּלּו, ערים ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוגם

d l`eb ly eznwp iptn my oben dbbya ytp bxeddy)(mc
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו להן, המיחדים ּבּתנאים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻוקֹולטֹות

(.e).

― הרכ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
לא עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא הלוּים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹמגרׁשי

cl)יּמכר" ,dk `xwie)הּתֹורה לׁשֹון יֹודע ואּתה .xacna) ְְִֵֵַַַָָָ
(dÎa ,dl,מגרׁש ּוׂשדה ּומגרׁש ערים ללוּים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָׁשּנֹותנים

להם חּוצה אּמה ואלּפים מגרׁש אּמה אלף ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכלֹומר:
סֹוטה ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּוכרמים, ּובאה(fk:)לׂשדֹות , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

יעׂשּו לבל האּלה אתֿהּגבּולֹות מּלׁשּנֹות ללוּים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהאזהרה
ולא מגרׁש הּׂשדה ולא עיר, הּמגרׁש ולא מגרׁש ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹאתֿהעיר
ּבּקּבלה ּבא יּמכר". "לא אמרֹו: והּוא ׂשדה, ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּמגרׁש
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׁשּנה. לא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֻׁשענינֹו:

.(bl:)ערכין ֲִָ

― עׂשרים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּתהיה ׁשּבֹו לעבֹודה ּביתֿהּבחירה [לעׂשֹות] ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָלבנֹות

ּתמיד האׁש והבערת gafnd)ההקרבה lr cwezy)ואליו , ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ
לרגל והעלּיה החגיגה ּתהיה ּובֹו ההליכה ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּתהיה
אמרֹו והּוא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבכלֿׁשנה, ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָוההתקּבצּות

מקּדׁש" לי "ועׂשּו g)יתעּלה: ,dk zeny)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְְִִִִֵֶַָָ
(i ,ai mixac)ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש :ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ

הּבחירה, ּבית להם ולבנֹות מל להם למּנֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלארץ:
ּבית ׁשּבנין ,ל נתּבאר הּנה עמלק". ׁשל זרעֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּולהכרית

ּבארנּו ּוכבר עצמּה. ּבפני מצוה ai)הּבחירה llk lirl) ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
הּזאת "ycwn")ׁשהּכללּות dnyy),ּפרטים ּכֹוללת ְְִֶֶֶַַָָֹ

והּמזּב והּׁשלחן מחלקיוׁשהּמנֹורה ּכּלם וזּולתם ח ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
לכלֿ צּוּוי נתיחד ּוכבר "מקּדׁש", נקרא והּכל ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּמקּדׁש
אדמה "מזּבח הּמזּבח על אמרֹו אבל וחלק. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחלק

k`)ּתעׂשהּֿלי" ,k zeny),זה ּפסּוק על לחׁשב ׁשאפׁשר , ְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹ
הרי ― מקּדׁש מצות מּלבד עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא
מדּבר הּוא הרי ּדקרא ּפׁשטּה :ל ׁשאבאר ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָענינֹו
לעׂשֹות ההּוא ּבּזמן לנּו מּתר ׁשהיה הּבמֹות, הּתר ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבׁשעת

אמרּו ּוכבר עליו; ּולהקריב ּבכלֿמקֹום אדמה ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָמזּבח
לבנֹות צּוה ׁשהּוא הּוא, הּדּבּור ׁשענין הּׁשלֹום ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעליהם
ׁשהיה ּכמֹו מּטלטל יהא וׁשּלא ּבארץ, מחּבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמזּבח
ּבפרּוׁש יׁשמעאל ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרם והּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבּמדּבר,
המחּבר מזּבח לי עׂשה לארץ "ּכׁשּתּכנס זה: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפסּוק
נֹוהג צּוּוי הּוא הרי ― ּכ ׁשהּדבר ּכיון ֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָּבאדמה".
ׁשּיבנה לֹומר: רצֹוני הּמקּדׁש, מחלקי הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלדֹורֹות

ּובּמכלּתא ּדוקא. מןֿהאבנים i`)מזּבח dyxt exzi)אמרּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
ּתעׂשהּֿלי" אבנים "ואםֿמזּבח יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבפרּוׁש
ׁשּבּתֹורה 'ואם' ּכלֿ'אם' אֹומר: יׁשמעאל "רּבי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאמרּו:
אבנים ואםֿמזּבח מהם: אחד ― מּׁשלׁשה חּוץ ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹרׁשּות,
אּתה חֹובה. ― אבנים" מזּבח "ואם אמרּו: ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּתעׂשהּֿלי".
"אבנים לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, ְְֲִֵֵֶַַָָָאֹומר

"אלהי ה' אתֿמזּבח ּתבנה e)ׁשלמֹות ,fk mixac)ּוכבר , ְְְְֱִִֵֶֶֶַָֹ
הּמקּדׁש ּבנין ּכלֹומר ּבכללם, זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָנתּבארּו

וחּלּוקֹו eke')ותארֹו miycwd ycwe ycwd ,xvgd zewelg). ְְֳִָ
היא ,ּכ לׁשם ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ּומׁשּפטיו, הּמזּבח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּובנין
ּומזּבח והּׁשלחן הּמנֹורה ּתאר נתּבאר וכן מּדֹות. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמּסכת

מנחֹות ּבגמרא ּבהיכל הּנחתם ּומקֹום fvהּזהב ,gk) ְְְִֵַַַָָָָָָָָָ
(jli`eויֹומא(:bl). ְָ

ה'תשפ"א  כסלו י"ח שישי יום

פ. עט. תעשה לא מצות
― הע"ט מזּבחהּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

"לאֿתבנה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברזל, ּבהן ׁשּנגע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמאבנים
וּתחללה" עליה הנפּת חרּב ּכי ּגזית ak)אתהן ,k zeny), ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מקריבים ואין ּפסּול הּוא הרי ― מזּבח מהן ּבנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואם
מּמּדֹות ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (dpynעליו. ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

(c.

― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּגּסֹות ּפסיעֹות יפסע ׁשּלא ּכדי ּבמעלֹות, לּמזּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹמּלעלֹות
אמרֹו והּוא ּגּדל, ּבצד עקב יל אּלא עלּיתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבׁשעת

וגֹו'" עלֿמזּבחי במעלת "לאֿתעלה bk)יתעּלה: ,my). ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַֹֹ
הּמכלּתא exzi)ּולׁשֹון zyxt seq):לֹומר "מהּֿתלמּוד : ְְְְִַַַַָ

לא לּמזּבח ׁשּכׁשעֹולה עליו"? ערות לאֿתּגלה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"אׁשר
ּוכבר ּגּדל". ּבצד עקב מהּל אּלא ּגּסה, ּפסיעה ּפֹוסע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻיהא

מּמּדֹות ג' ּבפרק ּבנינֹו ואי הּכבׁש צּורת (dpynנתּבארה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּתּגלה`) עד הּמזּבח על ּגּסה ּפסיעה וכלֿהּפֹוסע .ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

לֹוקה. ― עליו ערותֹו
יום שישיֿ שבתֿ קודש י "חֿ י "ט כסלו 

ְֶֶָָָ

ה'תשפ"א  כסלו י"ט ש"ק יום

כא. עשה מצות
― הכ"א הּמקּדׁשהּמצוה מן ליראה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ

הּיראה מקֹום ּבלּבנּו לֹו ׁשּנקּבע עד מאד, מאד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מקּדׁש, מֹוראת היא וזֹו ― ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָוהּפחד
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elqkריח h"i w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתיראּו" l)"ּומקּדׁשי ,hi `xwie)ּכמֹו זֹו יראה והגּדרת . ְְְְְִִִִַַָָָָ
ּבּספרא יּכנס(miyecw)ׁשהזּכירּו לא מֹורא? הּוא "איזה : ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּובאפנּדתֹו ּובמנעלֹו ּבמקלֹו הּבית `mcלהר yaely cba) ְְְְְְֲִִַַַַַָָֻ
yealn ila eyaell jxc oi`e ,drifd betqiy ick eteb lr

(oeilrקּפנּדריא יעׂשּנּו ולא רגליו ׁשעל (xarn,ּובאבק ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
(jxcd xvwl"מּקלֿוחמר ּורקיקה ,(xeq`y i`ce Ð)ּוכבר . ְְִִֶַָָָֹ

לׁשבת ּבהחלט ׁשאסּור ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנתּבאר
ׁשאמר לפי וכלֿזה ּבלבד; ּדוד ּבית למלכי אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבעזרה
ּבזמן אפּלּו לעֹולם, חֹובה וזֹו ּתיראּו" "ּומקּדׁשי ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָיתעּלה:

ספרא ּולׁשֹון ׁשרּבּו. ּבעונֹותינּו חרב ׁשהּוא :(my)הּזה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבית ׁשאין ּבזמן קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא לי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"אין
ּתׁשמרּו אתֿׁשּבתתי לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִִֶַַַַַַָֹֹהּמקּדׁש
מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת מהּֿׁשמירת ― ּתיראּו ְְְִִִִַַַַָָָָָּומקּדׁשי
אּתה מןֿהּמקּדׁש "לא עֹוד: אמרּו וׁשם לעֹולם". ְְְְְִִִַַָָָָָָֹמקּדׁש

הּמקּדׁש". על ׁשּפקד מּמי אּלא ְִִִֵֶֶַַַָָָָירא,
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc migqt(oey`x meil)

`edy÷tzñîmeyn mwceal jixvy ,ezcerq jxevl mdn ¦§©¥
ezityk ynyd myl qpkpe ,ogleyd lry oiid xnbp minrtly

.ztd z` my gkeye ,oii `iadl ecia
:`xnbd dywnéëä éàmdn miwtzqny zexve`a xaecn m` ± ¦¨¦

zexve`a ,dcerqd jxevlénð ïîLqpkp `ny yeygl yi [ok mb-] ¤¤©¦
mikixv mpi`y mda epipy recne ,ecia ezityk ynyd myl

,`xnbd zvxzn .dwicaLé ïîLly dcinäìéëàì òá÷,ely ¤¤¥¤©©£¦¨
epi`e ,ef dcerqay micreqd zenkl jxhvi ony dnk mc` rceie

la` .dcerqd rvn`a epnn cer `iadl jixvì òá÷ ïéà ïééäiúL ©¦¥¤©¦§¦¨
ynyd oi`e ,lenz` lyn daexn df mei ziizy minrtle ,ely
iptl oikdy oiia ic oi` minrtl ok lre ,meid ezyi dnk rcei

.dcerqd rvn`a epnn cer `iadl jixve ,dcerqd
:xky zexve` oica `ziixa d`ian `xnbdéðz[dpy-]àéiç éaø ¨¥©¦¦¨

,`ziixaa.ìàøNé õøàa ïéé úBøöBàk ,ìááa øëL úBøöBà eNò̈§¥¨§¨¤§§©¦§¤¤¦§¨¥
dreaw dcin oi`e ,xky ziizya milibx laaay xg`ny

ungn wecal jixv ,eziizylay xky xve`÷tzñîjxevl epnn §¦§©¥
.ezcerq

:mibc zexve` oica dpc `xnbdéa ,àcñç áø øîà[xve` zia-] ¨©©¦§¨¥
éøö ïéà íéâã.ä÷éãa C,`xnbd dywnàéðúäåepipy ixde ± ¨¦¥¨¦§¦¨§¨©§¨

mibc zexve` ,`ziixaa.ä÷éãa ïéëéøö,`xnbd zvxznàéL÷ àì §¦¦§¦¨Ÿ©§¨
,`iyew ef oi` ±àädwica mikixv mpi`y `cqg ax xn`y dn ± ¨

`edamibc ly zexve`éáøáødnk cne`e raw yiy ,[milecb-] §©§§¥
dcerqd rvn`a cenrl jixv ynyd oi`e ,dcerql ekxhvi mibc

e .mitqep mibc mdn `iadleàämdy `ziixaa epipyy dne ± ¨
xv`ed ,dwica mikiamibc ly zexve`éøèeæmdl oi`y ,[miphw-] §§¥

dcerqd jeza cenrl ynyd jixv minrtle ,dreaw dcin
.ecia ezityk xve`l qpkpe ,mitqep mibc mdn `iadle

:mitqep zexve` ly dwica aeiga dpc `xnbdáø øa äaø øîà̈©©¨©©
éçìéî éa ,àðeä[gln xve`-]éøé÷ éáe[xe`nl dery xve`-]éøöC ¨¥¦§¥¥¦¥¨¦

,ä÷éãajeza cenrl jixv minrtle ,dreaw dcin mdl oi`y itl §¦¨
e .ztqep zenk mdn `iadle dcerqdéaéö éa ,àtt áø øîà̈©©¨¨¥¦¥

[mivr xve`-]éøîz éáe[mixnz xve`-]éøö,ä÷éãa Coi`y meyn ¥©§¥¨¦§¦¨
.xen`d yygl mda yeygl yie ,dreaw dcin mdl

:dpkq mewna dwican zxhetd `ziixa d`ian `xnbdàðz± ¨¨

,`ziixaa epipyBúBà ïéáéiçî ïéà[ziad lra z`-]ñéðëäìz`Bãé ¥§©§¦§©§¦¨
ïé÷ãñìå ïéøBçìick÷Bcáì,ung my yi m`.äðkqä éðtîzl`ey §¦§¦§¨¦¦§¦§¥©©¨¨

,`xnbdéàîyyg [dn-]äðkñ,xaca yiàîéð éà[xn`p m`-] ©©¨¨¦¥¨
`edyáø÷ò úðkñ éðtîok m` ,miwcqae mixega `vnidl lelrd ¦§¥©¨©©§¨

ék[xy`k-]LnzLîmkeza gipdl ziad lra mda [ynzyd-] ¦¦§©¥
ungLnzLéà éëéädpkql yyg `l recne ,mda ynzyd ji` ± ¥¦¦§©¥

,`xnbd daiyn .efàëéøö àìoic xnel `ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨
ziaa `l` df,ìôðceilzk ixega ynzyd miiw ziad didy onfae §¨©

miaxwr zpkq eipa` oia yi ziad ltpyk dzre ,ung mda gipde
oi`y epcnll `ziixad d`ae .mipa` ilbae zezty`a miievnd
oi` la` ,oird d`xn itl wx `l` mipa`d lb z` wecal jixv

.dpkqd iptn mipa`d oia eci z` qipkdl jixv
:`xnbd dywnéày ziaa xaecn [m`-]ä÷éãa éì änì ,ìôð ¦¨©¨¨¦§¦¨

,dpkqd iptn exhetl `ziixad dkxved recne ,llk eipa`aïðúäå§¨§©
oldl dpyna epipy ixde ±(:`l),àeä éøä úìBtî åéìò äìôpL õîç̈¥¤¨§¨¨¨©¤£¥

,øòBáîk:`xnbd zvxzn .exral jixv oi`eíúädpyna [my-] ¦§¨¨¨
ote`a zletnd zgz ievnd unga xaecnNtçì ìBëé áìkä ïéàL¤¥©¤¤¨§©¥

åéøçàla` .exral jixv oi`e xreank aygp `ed ok lreàëä ©£¨¨¨
xaecn ,`ziixaa [o`k-]åéøçà Ntçì ìBëé áìkäLkungd xg` ± §¤©¤¤¨§©¥©£¨

ilel ok lre ,xreank aygp epi` df unge ,zletnd zgz `vnpy
.ewceal jixv did dpkqd

,dpkqd iptn dwican minkg edexht recn :`xnbd dywn cer
àäå[ixde-].ïé÷Bféð ïðéà äåöî éçeìL ,øæòìà éaø øîàok m`e §¨¨©©¦¤§¨¨§¥¦§¨¥¨¦¦

recne ,axwrd zpkql yeygl oi` ung xeria zevn meiw zrya
:`xnbd zvxzn .zletnd zgz wecai `l,éMà áø øîàeyyg ¨©©©¦

minkgèçî Bì ãáàz ànL,mipa`d lb jezaåungd zwica ab` ¤¨Ÿ©©©§
døúa éðeiòì éúàezpeek oi`y xg`ne .hgnd xg` ytgl `eai ± ¨¥§©¥©§¨

lelr `ed ok lre ,devn gilyk aygp epi` cala devn myl
.dwican edexht jkitle ,miaxwrn wfpidl

:`xnbd dywn aeyàðååb éàä éëåwceady [df ote`a m`d-] §¦©©§¨
,xg` xac myl s` ezwicaa oieknåàìdyrnàéðúäå .àeä äåöî ¨¦§¨§¨©§¨

,`ziixaa epipy ixde ±Bæ òìñ øîBàäozep ip`ìéáLa ä÷ãöì ¨¥¤©¦§¨¨¦§¦
Bà ,éða äéçiLliaya,àaä íìBòä ïa äéäàL ¤¦§¤§¦¤¤§¤¤¨¨©¨

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
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i"yx
(‡).ìàøùéì ïéà íéðáä פתח חטף וה"א רפה בי"ת

תמיהה: ל' עמון íëìî.שהוא בני של כוכבים עבודת
שנאמר שמה כ"ג)מלכם ב  בני (מלכים  תועבת ולמלכם

éò.(‚)עמון: äããåù éë עמון ומארץ לה הסמוכה
äáø.היא: úåðá:עמון בני úåøãâá.רבת äðèèåùúäå

פתר  בחיילות התגודדו בסיען ואתהממון יונתן תירגמו
לשון  וגדרות משוטטים חיילות לשון והתשוטטנה
והתשוטטנה  לפתור ויש עדרים המלאים צאן גדרות
עשו  ויבז בזיון ל' צאן גדרות בזבל והתעוללנה

כה) עשו:(בראשית  וונטי"ר éììäúú.(„)ושט תתפארי
עצירת íé÷îòá.בלע"ז: ואין עמקים ארץ שארצך

בה: שולטת חמה שאין לה קשה ê÷îò.גשמים áæ מכת
שרשי  ושטפו בעמק המים שזבו עד באה גשמים רוב

מנחם: פי' כך åéðôì.(‰)התבואה ùéà יוכל אשר כל
ולנוס: ונדããåðì.למהר נע ד )ל' ïîéúá.(Ê):(שם

והיה  שנאמר כמה היא ישראל ארץ של בדרומה אדום
אדום ע"י צין ממדבר נגב פאת לד )לכם :(במדבר 

.íéðáî:זה אתקלקלת:äçøñð.מדור

cec zcevn
(‡).ÔÂÓÚ È·Ï:'וכו ה' אמר כה  אמר עמון בני על  ר"ל

.'ÂÎÂ ÌÈ·‰:ארצם לרשת בנים לישראל  אין ÂÈ¯˘וכי  Ì‡
.'ÂÎÂ: במ"ש הדבר  ÂÎÂ'.כפל ÌÎÏÓ ˘¯È ÚÂ„Óבני כשגלו כי

בנחלת וישבו עמון בני באו אשור  מלך ידי על ראובן ובני גד
גד: את  שלהם העכו"ם מלכם ירש מדוע  אמר  ולכן ÂÓÚÂ.גד

גד: בערי ישב  מדוע מלכם של  ¯·˙.(·)עמו  Ï‡היתה היא 
עמון: בני  של  המלוכה ÓÁÏÓ‰.עיר  ˙ÚÂ¯˙הכשדים מן 

וילכדוה: עליהם ˘ÓÓ‰.שיבואו Ï˙Ï:שממון תל  למקום 
.‰È˙Â·Â:באש נשרפות תהיינה לה הסמוכים ÈÂ¯˘הכפרים
.Ï‡¯˘Èעמון בני ירשו ישראל  אשר זמן יבוא ועוד  ר"ל 

המשיח : בימי  יהיה  הייעוד  וזהו  ישראל  יורש עתה  שהמה 
(‚).ÔÂ·˘Á ÈÏÈÏ‰כי הילילי מואב מארץ  שהיא  חשבון את

מן כי לחשבון  מוכה  עמון  בני מארץ  שהיא עי שודדה  כבר
ללכדה : לחשבון יבוא  ˘˜ÌÈ.עי ‰¯Â‚Áוצער אבל דרך 

רבה: אבדן על  ·‚„¯Â˙.וספודנה ‰ËËÂ˘˙‰Â:הצאן רביצת מקום  בגדרות להיטמן והנה  הנה שומעים ÌÎÏÓ.היו ÈÎאף כי 
וזהב: מכסף  העשוי פסלו יקח  האויב כי בגולה ילך מלכם ·ÌÈ˜ÓÚ.(„)העכו"ם  ÂÏÏ‰˙˙ ‰Óמה עמון בני מול  כמהתל אמר 

השובבה הבת את בקרבך  ישפך  דמים  הרבה אז  הנה תבואה  להצמיח  הרטיבות  בהם ורב עמקים ארץ שהיא בארצך תתפארי 
הדם: רטיבות במרבית  יזוב  בידי:‰·ÁËÂ‰.ועמקך  למחות אלי יבוא מי נא  אמרי באוצרותיה הבוטחה ÍÈ·È·Ò.(‰)את ÏÎÓ

פחד: עליך  יבוא עבר  ÂÈÙÏ.מכל  ˘È‡הנדודים את מקבץ  להיות  מי ימצא  ולא  ימצא באשר  לנוס  פניו נגד  נדח  יהיה  איש כל 
מאלה: אלה  מנוחמים  להיות  יחד  ÔÎ.(Â)לשבת È¯Á‡Â:עמון בני של  השבי  בני את לארצם  אשיב הגמול די שיקבלו  אחר 

(Ê).ÌÂ„‡Ï:'וכו ה' אמר כה אמר אדום על בתימן‰‡ÔÈ.ר "ל  חכמה עוד אין וכי בבל  ממלך  נפשו  מלט לא  איך  לומר, רצה
א "י: של  בדרומה היושבת אדום Úˆ‰.היא  ובינה‡·„‰ חכמה אנשי מעולם המה הלא וכאומר בינה מאנשי עצה אבדה  וכי

חכמתם: להם עמדה לא  Ì˙ÓÎÁ.ומדוע  ‰Á¯Ò:תועלת בה מצאו  ולא חכמתם נפסדה עתה  הנה

oeiv zcevn
(‡).ÌÎÏÓמלכם ואחרי כמ "ש  עמון בני של הגלולים שם כך 

עמונים י"א)שקץ תל Ï˙Ï.(·):(מ"א והיתה  כמו ודגור  גל 
י"ג)עולם מנפילת(דברים תילים בהם להמצא החרבות דרך כי

וכדומה: ובנותיהÈ˙Â·Â‰.הכתלים שאן בית כמו הכפרים  הם 
י"ז) בסבכי˙ˆ˙‰.:(יהושע ותצת כמו  ושריפה הבערה  ענין

ט')היער עמון:¯·‰.(‚):(ישעיה בני  רבת  ËËÂ˘˙‰Â‰.הוא
ירושלים בחוצות שוטטו וכן והנה  הנה ההליכה ה')ענין :(לעיל

.˙Â¯„‚·נאמר וכן הצאן מרבץ למקום  העשויות  מחיצות
צאן ל"ב)גדרות הילול ˙˙‰ÈÏÏ.(„):(במדבר מלשון
מדוקריםÊ·.והתפארות : יזובו  כמו והזלה  נטיפה  (איכה ענין

‰˘Â··‰.:ד) וכן‰·˙ ומורדת לבה בדרכי  ההולכת  העדה
שובבים  בנים  ג')שובו שבי:˘·È˙.(Â):(לעיל מלשון

(Ê).ÌÈ·Ó: והשכל בינה ונתקלקלה:Á¯Ò‰.מל ' נבאשה 
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וילכדוה: עליהם ˘ÓÓ‰.שיבואו Ï˙Ï:שממון תל  למקום 
.‰È˙Â·Â:באש נשרפות תהיינה לה הסמוכים ÈÂ¯˘הכפרים
.Ï‡¯˘Èעמון בני ירשו ישראל  אשר זמן יבוא ועוד  ר"ל 

המשיח : בימי  יהיה  הייעוד  וזהו  ישראל  יורש עתה  שהמה 
(‚).ÔÂ·˘Á ÈÏÈÏ‰כי הילילי מואב מארץ  שהיא  חשבון את

מן כי לחשבון  מוכה  עמון  בני מארץ  שהיא עי שודדה  כבר
ללכדה : לחשבון יבוא  ˘˜ÌÈ.עי ‰¯Â‚Áוצער אבל דרך 

רבה: אבדן על  ·‚„¯Â˙.וספודנה ‰ËËÂ˘˙‰Â:הצאן רביצת מקום  בגדרות להיטמן והנה  הנה שומעים ÌÎÏÓ.היו ÈÎאף כי 
וזהב: מכסף  העשוי פסלו יקח  האויב כי בגולה ילך מלכם ·ÌÈ˜ÓÚ.(„)העכו"ם  ÂÏÏ‰˙˙ ‰Óמה עמון בני מול  כמהתל אמר 

השובבה הבת את בקרבך  ישפך  דמים  הרבה אז  הנה תבואה  להצמיח  הרטיבות  בהם ורב עמקים ארץ שהיא בארצך תתפארי 
הדם: רטיבות במרבית  יזוב  בידי:‰·ÁËÂ‰.ועמקך  למחות אלי יבוא מי נא  אמרי באוצרותיה הבוטחה ÍÈ·È·Ò.(‰)את ÏÎÓ

פחד: עליך  יבוא עבר  ÂÈÙÏ.מכל  ˘È‡הנדודים את מקבץ  להיות  מי ימצא  ולא  ימצא באשר  לנוס  פניו נגד  נדח  יהיה  איש כל 
מאלה: אלה  מנוחמים  להיות  יחד  ÔÎ.(Â)לשבת È¯Á‡Â:עמון בני של  השבי  בני את לארצם  אשיב הגמול די שיקבלו  אחר 

(Ê).ÌÂ„‡Ï:'וכו ה' אמר כה אמר אדום על בתימן‰‡ÔÈ.ר "ל  חכמה עוד אין וכי בבל  ממלך  נפשו  מלט לא  איך  לומר, רצה
א "י: של  בדרומה היושבת אדום Úˆ‰.היא  ובינה‡·„‰ חכמה אנשי מעולם המה הלא וכאומר בינה מאנשי עצה אבדה  וכי

חכמתם: להם עמדה לא  Ì˙ÓÎÁ.ומדוע  ‰Á¯Ò:תועלת בה מצאו  ולא חכמתם נפסדה עתה  הנה

oeiv zcevn
(‡).ÌÎÏÓמלכם ואחרי כמ "ש  עמון בני של הגלולים שם כך 

עמונים י"א)שקץ תל Ï˙Ï.(·):(מ"א והיתה  כמו ודגור  גל 
י"ג)עולם מנפילת(דברים תילים בהם להמצא החרבות דרך כי

וכדומה: ובנותיהÈ˙Â·Â‰.הכתלים שאן בית כמו הכפרים  הם 
י"ז) בסבכי˙ˆ˙‰.:(יהושע ותצת כמו  ושריפה הבערה  ענין

ט')היער עמון:¯·‰.(‚):(ישעיה בני  רבת  ËËÂ˘˙‰Â‰.הוא
ירושלים בחוצות שוטטו וכן והנה  הנה ההליכה ה')ענין :(לעיל

.˙Â¯„‚·נאמר וכן הצאן מרבץ למקום  העשויות  מחיצות
צאן ל"ב)גדרות הילול ˙˙‰ÈÏÏ.(„):(במדבר מלשון
מדוקריםÊ·.והתפארות : יזובו  כמו והזלה  נטיפה  (איכה ענין

‰˘Â··‰.:ד) וכן‰·˙ ומורדת לבה בדרכי  ההולכת  העדה
שובבים  בנים  ג')שובו שבי:˘·È˙.(Â):(לעיל מלשון

(Ê).ÌÈ·Ó: והשכל בינה ונתקלקלה:Á¯Ò‰.מל ' נבאשה 



iרכ wxt l`ipc - miaezk

é-÷øô ìàéðãaiÎb

âìL úàìî-ãò ézëñ-àì CBñå ét-ìà àá-àì ïééå øNáe ézìëà àì úBãîç íçì:íéîé íéòáL úL ¤´¤£ªº´Ÿ¨©À§¦¨¨¬¨©²¦Ÿ¨¬¤¦−§´Ÿ¨®§¦©§¾Ÿ§¬Ÿ¤¨ª¦−¨¦«
(ô)ã:ì÷cç àeä ìBãbä øäpä ãé ìò éúééä éðàå ïBLàøä Lãçì äòaøàå íéøNò íBéáeäàOàå §²¤§¦¬§©§¨−̈©´Ÿ¤¨¦®©£¦À¨¦²¦©´©¯©¨¨²©¨−¬¦¨«¤¨¤¨³

:æôeà íúëa íéøâç åéðúîe íéca Leáì ãçà-Léà äpäå àøàå éðéò-úàååéðôe LéLøúë Búiåâe ¤¥©Æ¨¥½¤§¦¥¬¦¤−̈¨´©¦®¨§¨¬£ª¦−§¤¬¤¨«§¦¨´§©§¦À¨º̈
:ïBîä ìB÷k åéøác ìB÷å ìì÷ úLçð ïéòk åéúìbøîe åéúòøæe Là éãétìk åéðéòå ÷øá äàøîkæéúéàøå §©§¥³¨¨Æ§¥¨Æ§©¦´¥¥½§«ŸŸ¨Æ©§§Ÿ½̈§¥−§´Ÿ¤¨¨®§¬§¨−̈§¬¨«§¨¦¦Á

äìôð äìãâ äãøç ìáà äàønä-úà eàø àì énò eéä øLà íéLðàäå äàønä-úà écáì ìàiðã éðà£¦̧¨¦¥³§©¦Æ¤©©§½̈§¨£¨¦Æ£¤´¨´¦¦½¬Ÿ¨−¤©©§¨®£À̈£¨¨³§Ÿ¨Æ¨§¨´
:àáçäa eçøáiå íäéìòççk éa-øàLð àìå úàfä äìãbä äàønä-úà äàøàå écáì ézøàLð éðàå £¥¤½©«¦§§−§¥¨¥«©£¦Æ¦§©´§¦§©¦½¨«¤§¤À¤©©§¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¬Ÿ¦§©¦−®Ÿ©

:çk ézøöò àìå úéçLîì éìò Ctäð éãBäåèåéøác ìB÷-úà éòîLëe åéøác ìB÷-úà òîLàåéðàå §¦À¤§©³¨©Æ§©§¦½§¬Ÿ¨©−§¦«Ÿ©¨¤§©−¤´§¨¨®§¨§¦Æ¤´§¨½̈©£¦À
:äöøà éðôe éðt-ìò ícøð éúééäé:éãé úBtëå ékøa-ìò éðòéðzå éa äòâð ãé-äpäåàééìà øîàiå ¨¦²¦¦§¨¬©¨©−¨©¬¨«§¨§¦¥−̈¨´§¨¦®©§¦¥¬¦©¦§©−§©¬¨¨«©´Ÿ¤¥©¿

éìà øáã éëðà øLà íéøáca ïáä úBãîç-Léà ìàiðcéìà ézçlL äzò ék Eãîò-ìò ãîòå EBøaãáe E ¨¦¥´¦£Âª¨¥̧©§¨¦¹£¤Á¨Ÿ¦̧Ÿ¥³¥¤ÆÆ©£´Ÿ©¨§¤½¦¬©−̈ª©´§¦¥¤®§©§¬
:ãéòøî ézãîò äfä øácä-úà énòáézúð øLà ïBLàøä íBiä-ïî | ék ìàiðã àøéz-ìà éìà øîàiå ¦¦²¤©¨¨¬©¤−¨©¬§¦©§¦«©´Ÿ¤¥©»©¦¨´¨¦¥¼¦´¦©´¨¦À£¤̧¨©¯¨

éäìà éðôì úBpòúäìe ïéáäì Eaì-úàéøáã eòîLð Eéøáãa éúàá-éðàå E:E ¤«¦§²§¨¦¯§¦§©²¦§¥¬¡Ÿ¤−¦§§´§¨¤®©£¦−̈¦¦§¨¤«

i"yx
(‚).úåãåîç íçì את אונקלוס שתרגם כמו נקייה פת

דכייתא: כד) (בראשית החמודות עשו ùåáìבגדי
.íéãá: בוץ æôåà.(‰)בגד  íúëá קבוצת של בחגורה

יקרה: ואבן זהב קבוצת ל' כתם כל åúéåâå(Â)מרגליות
.ùéùøúë גדול גופו (צא) חולין בשחיטת רז"ל פירשו

ימה  והוא תרשיש ששמו ים כמדת פרסה אלפים שני
אפריקא: ומצהיב:÷ìì.של ומזוקק ïåîä.צרוף ìå÷ë

למרחוק: נשמע שקולם רב המון קבוצת כקול
(Ê).éîò åéä øùà íéùðàäå זכריה חגי הם ארז"ל

íäéìò.ומלאכי: äìôð äìåãâ äãøç ìáà אע"פ ארז"ל
שברקיע  מזלו ממנו, נבעת שהוא דבר רואה אינו שאדם

נבעת: ולכך úéçùîì.(Á)רואהו éìò êôäð להשחתה
מזוינים  סוסים ה) (ירמיה כמו כן לדבר המקראות ודרך

הבקר: בהשכמת (משכים) היו çë.משכים éúøöò àìå
מקרבי: הלך כחי) (כי כחי כל כנסתי לא כלומר

(Ë).íãøð:פחד את éðòéðúå.(È)מרוב המניע כאדם
להקיצו: úåãåîç.(È‡)הישן ùéà:טהור ìòאיש

.êãîò:רגליך מעמד êéìà.על éúçìù אליך נשתלחתי
המקום: êéøáãá.(È·)מרתית:ãéòøî.מאת éúàá éðàå

במס' דרשו ורבותינו דבריך בשביל זו בשליחות באתי
מגורש  שהייתי ידך על הפרגוד לתוך באתי ואני יומא

מתוכו:

cec zcevn
(‚).˙Â„ÂÓÁ ÌÁÏ:ונקיה חמודה  ÂÎÂ'.פת  ÍÂÒÂסכתי לא

המתענגים: כדרך  ÂÎÂ'.(„)בשמן  ÌÂÈ·Âבמלאת היה והוא
השבועים: È„.שלשת ÏÚ:' וכו הנהר  מקום ·„ÌÈ.(‰)אצל 

בד: ‡ÊÙÂ.בגדי Ì˙Î·: פז È˘¯˙Î˘.(Â)בזהב Â˙ÈÂ‚Âגופו
התכלת: למראה  הנוטה תרשיש  אבן כעין ‰ÔÂÓ.היה ÏÂ˜Î

רב : עם  המיית ÂÎÂ'.(Ê)כקול  ÌÈ˘‡‰Âחגי היו הם  ארז"ל
ומלאכי: Á¯„‰.זכריה Ï·‡כי חזועם מזלייהו  כי  ראו לא הם 

ארז"ל : ומסתור:·‰Á·‡.כן מחבואה  במקום עצמם נשחת :È„Â‰Â.(Á)להסתיר להיות עלי נהפך  פני מראית È˙¯ˆÚתואר ‡ÏÂ
.ÁÎ:לה תלך לבל  הכח  אצלי לעכב יכולתי  Ì„¯.(Ë)לא È˙ÈÈ‰ È‡Â:בארץ פני על  מושכב  הפחד  בתרדמת  נרדם  נעשיתי  ואז
(È).ÈÚÈ˙Â: השינה מן  מי את המעורר כדרך ידי וכפות  ברכי  על אותי  נעה ההיא Â„ÂÓÁ˙.(È‡)היד ˘È‡:חמודות מעלות  בעל

.Í„ÓÚ ÏÚ:לכן קודם  עמדת כאשר וברתת:ÈÚ¯Ó„.ר "ל  ˙È¯‡.(È·)ברעד  Ï‡:רעה עמך אעשה לא הלא ‡˙כאומר  ˙˙ ¯˘‡
.Í·Ï:יחשב לעינוי זה  גם  כי ויין ובשר חמודות  מלחם לפניו  ולהתענות ה' ביראת  להבין  לבך  את  התעוררת  אשר ÂÚÓ˘ר"ל

.ÍÈ¯·„:שאלתך דברי ונתקבל נשמע רעה:·„·¯ÍÈ.מאז עמך לעשות ולא  הנה באתי שאלתך  דברי בעבור 

oeiv zcevn
(‚).˙‡ÏÓ „Ú:נשלם זהב·Ì˙Î.פשתן:·„ÌÈ.(‰)עד  ענין

כ "ה ): (משלי כתם וחלי  כלהבות:È„ÈÙÏÎ.(Â)וכן
.ÂÈ˙ÂÏ‚¯ÓÂ:רגליו.ÔÈÚÎ הבדולח כעין ועינו  כמו כגוון

יא): (ויקרא˜ÏÏ.(במדבר באש קלוי מל ' והוא באש מזוקק 
(לקמןÈ˙¯ˆÚ.(Á)ב ): הזרוע כח תעצור ולא כמו עכבה ענין 

נענוע:ÈÚÈ˙Â.(È)י"א): מל'

c dpyn draye mixyr wxt milk zkqn

·äLGL ìò äLGL íeMî ànhî ãâaä–ñøãîì,LGL ìò LGL íeMîe–úî àîèì.ìò äòaøà ÷Oä ©¤¤¦©¥¦§¨©§¨§¦§¨¦¨©¨¦§¥¥©©©§¨¨©
äòaøà,äMîç ìò äMîç øBòä,äML ìò äML õtî–úî àîèìå ñøãîì ïéåL.øéàî éaøøîBà:åéøéL ÷Oä ©§¨¨¨£¦¨©£¦¨©¥¦¨©¦¨¨¦§¦§¨§¦§¥¥©¦¥¦¥©©§¨¨
äòaøà,øîbiMî Búlçúe. ©§¨¨§¦¨¦¤¦¨¥

‚÷Oä ïî ãçàå ãâaä ïî íéðL äNBòä,ìLøBòä ïî ãçàå ÷Oä ïî ïzL,õtnä ïî ãçàå øBòä ïî äòaøà– ¨¤§©¦¦©¤¤§¤¨¦©©§¨§¨¦©©§¤¨¦¨©§¨¨¦¨§¤¨¦©©¥
øBäè.øBòä ïî ãçàå õtnä ïî äMîç,÷Oä ïî ãçàå øBòä ïî äòaøà,ãâaä ïî ãçàå ÷Oä ïî äLGL– ¨£¦¨¦©©¥§¤¨¦¨©§¨¨¦¨§¤¨¦©©§¨¦©©§¤¨¦©¤¤
àîè.ììkä äæ:epnî øeîçä ïî Bì øaçL ìk–àîè;epnî ìwä ïî–øBäè. ¨¥¤©§¨¨¤¦¥¦¤¨¦¤¨¥¦©©¦¤¨
„çôè ìò çôè ílkî òv÷îä–àîè.ätwä éìeMîçôè ìò çôè–àîè.ätwä éããvî–ïBòîL éaø ©§©¥©¦ª¨¤©©¤©¨¥¦¥©ª¨¤©©¤©¨¥¦¦§¥©ª¨©¦¦§

a.`nhin cbadìáà .ãâáäå áéúëãî éáøúàå ,íééðòì éæçã íåùî .úåòáöà ùìù ìò úåòáöà ùìù íåùî ,ñøãîî õåç úåàîåè øàù ìëìå úî àîèì
:áùåîì éæç àì íéçôè äùìù ìò íéçôè äùìùî úåçôáå ,äáéùéì éæçã éãéî ïðéòá ñøãîì.wydúî àîèì ïéá åøåòéù ,íéæò ìù äöåðå øòùî âåøàä

:íéçôè äòáøà ìò íéçôè äòáøàî úåçô ïéà ñøãîì ïéá.oiey:õôîå øåòå ÷ù .úî àîèå ñøãî úàîåè àîèì.drax` eixiiyåøåòéù øîàð äæ ïéðòì
:øéàî éáøë äëìä ïéàå . åìåë âøàéù ãò äàîåè ìá÷î åðéà åúâéøà úìçúá ìáà .íéçôè äòáøà øåòéù åðîî øééúùðå òø÷ðå äìáùë .,äòáøàá

b.cbad on mipy dyer did:íéçôè éðù.wyd on cg`e:ãçà çôè.xedháåùçä ìáà .äáåøî åøåòéù òåøâäã ,áåùç ìù åøåòéù íéìùî òåøâä ïéàã
:äàîåè ìá÷î áåùçä èòåî øåòéùá åìéôàã ,òåøâ ìù åøåòéù íéìùî.xengd on:èòåî øåòéùá äéì éâñã.lwd onøãñë à÷åãå .äáåøî øåòéù éòáã

ïøáçîäã ,ïéôøèöî ïéà ,õôîå ÷ù åà ,õôîå ãâá åà ,øåòå ãâá ìáà .õôîäå øåòä ,øåòäå ÷ùä ,÷ùäå ãâáä ,ïäáù ì÷ì ïéôøèöî äðùîá áåúëä äæä
ìù úòãøîì éàìè åúåà äùòéå çôè òö÷éù ïäî äæéàîã ,ïéôøèöî ïìåë ,øåîç ìù úòãøî éáâ ìò éàìè ïäî úåùòì åäéîå .íãà ìë ìöà åúòã äìèá

:íéðéî éðùî àåä íà íùì ãéô÷î åðéàã ,óøèöî ,øåîç
c.mlekn,'åëå äòáøà ìò äòáøà ÷ùäå ñøãîì äùìù ìò äùìù ãâáä ,ìéòì ïðúã éøåòéù éðäã .áùåî àîèì éåàø çôè ìò çôè òö÷éù ïäî äæéàî

áùéì éãë çôè ìò çôè ïìåëî ãçàî ï÷úîäå êúçîä åðééäã òö÷îä ìáà ,äáéùéì äð÷úå äëúç àìù õôî åà øåò åà ÷ù åà ãâá úëéúçá àìà éåä àì

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

GL íeMî ànhî ãâaäGL ìò äLäL,טפחים –ñøãîì– ÇÆÆÄÇÅÄÀÈÇÀÈÀÄÀÈ
מקבל הריהו טפחים שלושה על טפחים שלושה בו יש  אם דווקא
שאינו  לפי  מדרס, טומאת מקבל אינו מכן  בפחות אבל מדרס. טומאת

לישיבה; GLראוי  íeMîeGL ìò LL,אצבעות –úî àîèì ÄÈÇÈÄÀÅÅ
טומאות לשאר  הדין  והוא –,(qxcn z`nehn ueg) בו אין  שאפילו 

שחתיכת  משום טומאה, מקבל הוא אצבעות שלוש  על שלוש אלא
עניים. אצל  היא חשובה זו äòaøàבגד ìò äòaøà ÷Oä– ÇÇÇÀÈÈÇÇÀÈÈ

äMîçטפחים, ìò äMîç øBòä,טפחים –õtî מגומא אריג – ÈÂÄÈÇÂÄÈÇÅ
בו, äMLוכיוצא ìò äML,טפחים –ïéåL הללו השיעורים – ÄÈÇÄÈÈÄ
בעו  ובמפץ,בשק, מדרס,ñøãîìר  טומאת לקבל –úî àîèìå ÀÄÀÈÀÄÀÅÅ

הטומאות. ושאר  מת טומאת ולקבל  –÷Oä :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÇ
äòaøà åéøéLעל טפחים ארבעה ממנו ונשתיירו השק כשנקרע – ÀÈÈÇÀÈÈ

טומאה, מקבל  הוא טפחים, עשייתו ,Búlçúeארבעה בתחילת אבל – ÀÄÈ
øîbiMî. אריגתו שנגמרה לאחר אלא טומאה מקבל אינו –oi`e ÄÆÄÈÅ

.xi`n iaxk dkld

ג ה נ ש מ ר ו א ב

÷Oä ïî ãçàå ãâaä ïî íéðL äNBòä מטלית שעשה כלומר  – ÈÆÀÇÄÄÇÆÆÀÆÈÄÇÇ
בה  שחיבר אלא בגד , של  כשיעור טפחים, שלושה על שלושה של

השק, מן  אחד וטפח הבגד  מן  טפחים ãçàåשני  ÷Oä ïî ïzLìLÀÈÀÈÄÇÇÀÆÈ
øBòä ïî,טפחים ארבעה על טפחים ארבעה של  מטלית שעשה או – ÄÈ

וטפח  השק מן טפחים שלושה בה שחיבר אלא שק, של  כשיעורו 
העור, מן õtnäאחד  ïî ãçàå øBòä ïî äòaøà שעשה או – ÇÀÈÈÄÈÀÆÈÄÇÇÅ

שחיבר אלא עור  של כשיעורו  טפחים חמישה על  חמישה של מטלית

המפץ, מן אחד  וטפח העור  מן  טפחים ארבעה אין øBäèבה – È
לקבלת  מרובה שיעור הצריך המין שאין  טומאה, מקבלת המטלית

מצטרף  השק אין הלכך מועט. בשיעור שדיו  המין  את משלים טומאה
כותב הרמב"ם לעור . המפץ ולא לשק העור  ולא כג,לבגד כלים  (הל'

qxcnd.ד ): on xedh מפ יש אם אבל  מת, מטומאת אף שטהור  רשים,
השק, מן  ואחד הבגד  מן  בשניים כגון המשלים, במין הטומאה נגעה

שהרי טמא, הבגד בבגד, הטומאה נגעה אם אבל בשק. טומאה שנגעה

טהור והשק אצבעות, שלוש על שלוש  משום מיטמא (הר"ש ;הוא

ישראל "). øBòä"תפארת ïî ãçàå õtnä ïî äMîç אם אבל  – ÂÄÈÄÇÇÅÀÆÈÄÈ
ששה  כאן ויש העור , מן אחד  וטפח המפץ מן טפחים חמישה חיבר

מפץ, של  כשיעורו  טפחים ששה ïîעל ãçàå øBòä ïî äòaøàÇÀÈÈÄÈÀÆÈÄ
÷Oä,השק מן  אחד  וטפח העור  מן טפחים ארבעה שחיבר או – ÇÇ

עור, של כשיעורו  טפחים חמישה על  חמישה כאן  GLïîויש äL ÀÈÄ
ãâaä ïî ãçàå ÷Oä וטפח השק מן טפחים שלושה שחיבר  או  – ÇÇÀÆÈÄÇÆÆ

שק, של  כשיעורו  טפחים ארבעה על  ארבעה כאן  ויש  הבגד, מן אחד 

àîè לטומאה קטן שיעור הצריך שהמין טומאה, מקבל  זה הרי  – ÈÅ
גדול. שיעור שצריך המין את Bìמשלים øaçL ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÆÄÅ

המטלית, של  העיקרי  לחלק –epnî øeîçä ïîבשיעור שדיו  – ÄÆÈÄÆ
להיטמא, כדי טומאה;àîèקטן מקבלת המטלית –epnî ìwä ïî ÈÅÄÇÇÄÆ

להיטמא, כדי  גדול  שיעור שצריך  ממנו , הקל  מן  לו  חיבר  אם אבל –
øBäè שיעורו להשלים כדי  החמור  לדבר  מצטרף הקל הדבר  שאין  – È

לקל, החמור  מצטרף במשנתנו  השנוי הסדר כאותו  ודווקא להיטמא.

בגד או  ועור  בגד אבל למפץ; והעור לעור, השק לשק, הבגד היינו 
כל אצל  דעתו  בטלה שהמחברם מצטרפים, אין  ומפץ שק או  ומפץ

הקל את משלים אינו  החמור  ואף (ברטנורא ).אדם,

i p y m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

çôè ìò çôè ílkî òv÷îäמכל מאחד ומתקן המקצץ – ÇÀÇÅÇÄËÈÆÇÇÆÇ
לישב  בשביל טפח על טפח בשיעור מטלית לעיל  שנימנו המינים

זב àîèעליה, עליה ישב שאם מושב, טומאת מקבלת המטלית – ÈÅ
הבגד לעיל: שנישנו השיעורים שכל  הטומאה; אב נעשית הריהי 
נאמרו  לא וכו', ארבעה על  ארבעה והשק למדרס, שלושה על שלושה

לישיבה, ותיקנה חתכה שלא מפץ או עור  או  שק או  בגד בחתיכת אלא
מושב  טומאת מקבלת היא הרי לישיבה, ותיקנה חתכה אם אבל 

מטלית  ועושים מקציעים לפעמים שכן טפח, על טפח של בשיעור
על טפח אלא בה ואין  חמור, של  למרדעת הללו המינים מן מאחד 

çôèטפח. ìò çôè ätwä éìeMî טפח על טפח המקצע – ÄÅÇËÈÆÇÇÆÇ
הסל , לישיבה.àîèמשולי שראוי  לפי  מושב, טומאת מקבל  זה אף – ÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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é-÷øô ìàéðãaiÎb

âìL úàìî-ãò ézëñ-àì CBñå ét-ìà àá-àì ïééå øNáe ézìëà àì úBãîç íçì:íéîé íéòáL úL ¤´¤£ªº´Ÿ¨©À§¦¨¨¬¨©²¦Ÿ¨¬¤¦−§´Ÿ¨®§¦©§¾Ÿ§¬Ÿ¤¨ª¦−¨¦«
(ô)ã:ì÷cç àeä ìBãbä øäpä ãé ìò éúééä éðàå ïBLàøä Lãçì äòaøàå íéøNò íBéáeäàOàå §²¤§¦¬§©§¨−̈©´Ÿ¤¨¦®©£¦À¨¦²¦©´©¯©¨¨²©¨−¬¦¨«¤¨¤¨³

:æôeà íúëa íéøâç åéðúîe íéca Leáì ãçà-Léà äpäå àøàå éðéò-úàååéðôe LéLøúë Búiåâe ¤¥©Æ¨¥½¤§¦¥¬¦¤−̈¨´©¦®¨§¨¬£ª¦−§¤¬¤¨«§¦¨´§©§¦À¨º̈
:ïBîä ìB÷k åéøác ìB÷å ìì÷ úLçð ïéòk åéúìbøîe åéúòøæe Là éãétìk åéðéòå ÷øá äàøîkæéúéàøå §©§¥³¨¨Æ§¥¨Æ§©¦´¥¥½§«ŸŸ¨Æ©§§Ÿ½̈§¥−§´Ÿ¤¨¨®§¬§¨−̈§¬¨«§¨¦¦Á

äìôð äìãâ äãøç ìáà äàønä-úà eàø àì énò eéä øLà íéLðàäå äàønä-úà écáì ìàiðã éðà£¦̧¨¦¥³§©¦Æ¤©©§½̈§¨£¨¦Æ£¤´¨´¦¦½¬Ÿ¨−¤©©§¨®£À̈£¨¨³§Ÿ¨Æ¨§¨´
:àáçäa eçøáiå íäéìòççk éa-øàLð àìå úàfä äìãbä äàønä-úà äàøàå écáì ézøàLð éðàå £¥¤½©«¦§§−§¥¨¥«©£¦Æ¦§©´§¦§©¦½¨«¤§¤À¤©©§¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¬Ÿ¦§©¦−®Ÿ©

:çk ézøöò àìå úéçLîì éìò Ctäð éãBäåèåéøác ìB÷-úà éòîLëe åéøác ìB÷-úà òîLàåéðàå §¦À¤§©³¨©Æ§©§¦½§¬Ÿ¨©−§¦«Ÿ©¨¤§©−¤´§¨¨®§¨§¦Æ¤´§¨½̈©£¦À
:äöøà éðôe éðt-ìò ícøð éúééäé:éãé úBtëå ékøa-ìò éðòéðzå éa äòâð ãé-äpäåàééìà øîàiå ¨¦²¦¦§¨¬©¨©−¨©¬¨«§¨§¦¥−̈¨´§¨¦®©§¦¥¬¦©¦§©−§©¬¨¨«©´Ÿ¤¥©¿

éìà øáã éëðà øLà íéøáca ïáä úBãîç-Léà ìàiðcéìà ézçlL äzò ék Eãîò-ìò ãîòå EBøaãáe E ¨¦¥´¦£Âª¨¥̧©§¨¦¹£¤Á¨Ÿ¦̧Ÿ¥³¥¤ÆÆ©£´Ÿ©¨§¤½¦¬©−̈ª©´§¦¥¤®§©§¬
:ãéòøî ézãîò äfä øácä-úà énòáézúð øLà ïBLàøä íBiä-ïî | ék ìàiðã àøéz-ìà éìà øîàiå ¦¦²¤©¨¨¬©¤−¨©¬§¦©§¦«©´Ÿ¤¥©»©¦¨´¨¦¥¼¦´¦©´¨¦À£¤̧¨©¯¨

éäìà éðôì úBpòúäìe ïéáäì Eaì-úàéøáã eòîLð Eéøáãa éúàá-éðàå E:E ¤«¦§²§¨¦¯§¦§©²¦§¥¬¡Ÿ¤−¦§§´§¨¤®©£¦−̈¦¦§¨¤«

i"yx
(‚).úåãåîç íçì את אונקלוס שתרגם כמו נקייה פת

דכייתא: כד) (בראשית החמודות עשו ùåáìבגדי
.íéãá: בוץ æôåà.(‰)בגד  íúëá קבוצת של בחגורה

יקרה: ואבן זהב קבוצת ל' כתם כל åúéåâå(Â)מרגליות
.ùéùøúë גדול גופו (צא) חולין בשחיטת רז"ל פירשו

ימה  והוא תרשיש ששמו ים כמדת פרסה אלפים שני
אפריקא: ומצהיב:÷ìì.של ומזוקק ïåîä.צרוף ìå÷ë

למרחוק: נשמע שקולם רב המון קבוצת כקול
(Ê).éîò åéä øùà íéùðàäå זכריה חגי הם ארז"ל

íäéìò.ומלאכי: äìôð äìåãâ äãøç ìáà אע"פ ארז"ל
שברקיע  מזלו ממנו, נבעת שהוא דבר רואה אינו שאדם

נבעת: ולכך úéçùîì.(Á)רואהו éìò êôäð להשחתה
מזוינים  סוסים ה) (ירמיה כמו כן לדבר המקראות ודרך

הבקר: בהשכמת (משכים) היו çë.משכים éúøöò àìå
מקרבי: הלך כחי) (כי כחי כל כנסתי לא כלומר

(Ë).íãøð:פחד את éðòéðúå.(È)מרוב המניע כאדם
להקיצו: úåãåîç.(È‡)הישן ùéà:טהור ìòאיש

.êãîò:רגליך מעמד êéìà.על éúçìù אליך נשתלחתי
המקום: êéøáãá.(È·)מרתית:ãéòøî.מאת éúàá éðàå

במס' דרשו ורבותינו דבריך בשביל זו בשליחות באתי
מגורש  שהייתי ידך על הפרגוד לתוך באתי ואני יומא

מתוכו:

cec zcevn
(‚).˙Â„ÂÓÁ ÌÁÏ:ונקיה חמודה  ÂÎÂ'.פת  ÍÂÒÂסכתי לא

המתענגים: כדרך  ÂÎÂ'.(„)בשמן  ÌÂÈ·Âבמלאת היה והוא
השבועים: È„.שלשת ÏÚ:' וכו הנהר  מקום ·„ÌÈ.(‰)אצל 

בד: ‡ÊÙÂ.בגדי Ì˙Î·: פז È˘¯˙Î˘.(Â)בזהב Â˙ÈÂ‚Âגופו
התכלת: למראה  הנוטה תרשיש  אבן כעין ‰ÔÂÓ.היה ÏÂ˜Î

רב : עם  המיית ÂÎÂ'.(Ê)כקול  ÌÈ˘‡‰Âחגי היו הם  ארז"ל
ומלאכי: Á¯„‰.זכריה Ï·‡כי חזועם מזלייהו  כי  ראו לא הם 

ארז"ל : ומסתור:·‰Á·‡.כן מחבואה  במקום עצמם נשחת :È„Â‰Â.(Á)להסתיר להיות עלי נהפך  פני מראית È˙¯ˆÚתואר ‡ÏÂ
.ÁÎ:לה תלך לבל  הכח  אצלי לעכב יכולתי  Ì„¯.(Ë)לא È˙ÈÈ‰ È‡Â:בארץ פני על  מושכב  הפחד  בתרדמת  נרדם  נעשיתי  ואז
(È).ÈÚÈ˙Â: השינה מן  מי את המעורר כדרך ידי וכפות  ברכי  על אותי  נעה ההיא Â„ÂÓÁ˙.(È‡)היד ˘È‡:חמודות מעלות  בעל

.Í„ÓÚ ÏÚ:לכן קודם  עמדת כאשר וברתת:ÈÚ¯Ó„.ר "ל  ˙È¯‡.(È·)ברעד  Ï‡:רעה עמך אעשה לא הלא ‡˙כאומר  ˙˙ ¯˘‡
.Í·Ï:יחשב לעינוי זה  גם  כי ויין ובשר חמודות  מלחם לפניו  ולהתענות ה' ביראת  להבין  לבך  את  התעוררת  אשר ÂÚÓ˘ר"ל

.ÍÈ¯·„:שאלתך דברי ונתקבל נשמע רעה:·„·¯ÍÈ.מאז עמך לעשות ולא  הנה באתי שאלתך  דברי בעבור 

oeiv zcevn
(‚).˙‡ÏÓ „Ú:נשלם זהב·Ì˙Î.פשתן:·„ÌÈ.(‰)עד  ענין

כ "ה ): (משלי כתם וחלי  כלהבות:È„ÈÙÏÎ.(Â)וכן
.ÂÈ˙ÂÏ‚¯ÓÂ:רגליו.ÔÈÚÎ הבדולח כעין ועינו  כמו כגוון

יא): (ויקרא˜ÏÏ.(במדבר באש קלוי מל ' והוא באש מזוקק 
(לקמןÈ˙¯ˆÚ.(Á)ב ): הזרוע כח תעצור ולא כמו עכבה ענין 

נענוע:ÈÚÈ˙Â.(È)י"א): מל'

c dpyn draye mixyr wxt milk zkqn

·äLGL ìò äLGL íeMî ànhî ãâaä–ñøãîì,LGL ìò LGL íeMîe–úî àîèì.ìò äòaøà ÷Oä ©¤¤¦©¥¦§¨©§¨§¦§¨¦¨©¨¦§¥¥©©©§¨¨©
äòaøà,äMîç ìò äMîç øBòä,äML ìò äML õtî–úî àîèìå ñøãîì ïéåL.øéàî éaøøîBà:åéøéL ÷Oä ©§¨¨¨£¦¨©£¦¨©¥¦¨©¦¨¨¦§¦§¨§¦§¥¥©¦¥¦¥©©§¨¨
äòaøà,øîbiMî Búlçúe. ©§¨¨§¦¨¦¤¦¨¥

‚÷Oä ïî ãçàå ãâaä ïî íéðL äNBòä,ìLøBòä ïî ãçàå ÷Oä ïî ïzL,õtnä ïî ãçàå øBòä ïî äòaøà– ¨¤§©¦¦©¤¤§¤¨¦©©§¨§¨¦©©§¤¨¦¨©§¨¨¦¨§¤¨¦©©¥
øBäè.øBòä ïî ãçàå õtnä ïî äMîç,÷Oä ïî ãçàå øBòä ïî äòaøà,ãâaä ïî ãçàå ÷Oä ïî äLGL– ¨£¦¨¦©©¥§¤¨¦¨©§¨¨¦¨§¤¨¦©©§¨¦©©§¤¨¦©¤¤
àîè.ììkä äæ:epnî øeîçä ïî Bì øaçL ìk–àîè;epnî ìwä ïî–øBäè. ¨¥¤©§¨¨¤¦¥¦¤¨¦¤¨¥¦©©¦¤¨
„çôè ìò çôè ílkî òv÷îä–àîè.ätwä éìeMîçôè ìò çôè–àîè.ätwä éããvî–ïBòîL éaø ©§©¥©¦ª¨¤©©¤©¨¥¦¥©ª¨¤©©¤©¨¥¦¦§¥©ª¨©¦¦§

a.`nhin cbadìáà .ãâáäå áéúëãî éáøúàå ,íééðòì éæçã íåùî .úåòáöà ùìù ìò úåòáöà ùìù íåùî ,ñøãîî õåç úåàîåè øàù ìëìå úî àîèì
:áùåîì éæç àì íéçôè äùìù ìò íéçôè äùìùî úåçôáå ,äáéùéì éæçã éãéî ïðéòá ñøãîì.wydúî àîèì ïéá åøåòéù ,íéæò ìù äöåðå øòùî âåøàä

:íéçôè äòáøà ìò íéçôè äòáøàî úåçô ïéà ñøãîì ïéá.oiey:õôîå øåòå ÷ù .úî àîèå ñøãî úàîåè àîèì.drax` eixiiyåøåòéù øîàð äæ ïéðòì
:øéàî éáøë äëìä ïéàå . åìåë âøàéù ãò äàîåè ìá÷î åðéà åúâéøà úìçúá ìáà .íéçôè äòáøà øåòéù åðîî øééúùðå òø÷ðå äìáùë .,äòáøàá

b.cbad on mipy dyer did:íéçôè éðù.wyd on cg`e:ãçà çôè.xedháåùçä ìáà .äáåøî åøåòéù òåøâäã ,áåùç ìù åøåòéù íéìùî òåøâä ïéàã
:äàîåè ìá÷î áåùçä èòåî øåòéùá åìéôàã ,òåøâ ìù åøåòéù íéìùî.xengd on:èòåî øåòéùá äéì éâñã.lwd onøãñë à÷åãå .äáåøî øåòéù éòáã

ïøáçîäã ,ïéôøèöî ïéà ,õôîå ÷ù åà ,õôîå ãâá åà ,øåòå ãâá ìáà .õôîäå øåòä ,øåòäå ÷ùä ,÷ùäå ãâáä ,ïäáù ì÷ì ïéôøèöî äðùîá áåúëä äæä
ìù úòãøîì éàìè åúåà äùòéå çôè òö÷éù ïäî äæéàîã ,ïéôøèöî ïìåë ,øåîç ìù úòãøî éáâ ìò éàìè ïäî úåùòì åäéîå .íãà ìë ìöà åúòã äìèá

:íéðéî éðùî àåä íà íùì ãéô÷î åðéàã ,óøèöî ,øåîç
c.mlekn,'åëå äòáøà ìò äòáøà ÷ùäå ñøãîì äùìù ìò äùìù ãâáä ,ìéòì ïðúã éøåòéù éðäã .áùåî àîèì éåàø çôè ìò çôè òö÷éù ïäî äæéàî

áùéì éãë çôè ìò çôè ïìåëî ãçàî ï÷úîäå êúçîä åðééäã òö÷îä ìáà ,äáéùéì äð÷úå äëúç àìù õôî åà øåò åà ÷ù åà ãâá úëéúçá àìà éåä àì

`xephxa yexit
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GL íeMî ànhî ãâaäGL ìò äLäL,טפחים –ñøãîì– ÇÆÆÄÇÅÄÀÈÇÀÈÀÄÀÈ
מקבל הריהו טפחים שלושה על טפחים שלושה בו יש  אם דווקא
שאינו  לפי  מדרס, טומאת מקבל אינו מכן  בפחות אבל מדרס. טומאת

לישיבה; GLראוי  íeMîeGL ìò LL,אצבעות –úî àîèì ÄÈÇÈÄÀÅÅ
טומאות לשאר  הדין  והוא –,(qxcn z`nehn ueg) בו אין  שאפילו 

שחתיכת  משום טומאה, מקבל הוא אצבעות שלוש  על שלוש אלא
עניים. אצל  היא חשובה זו äòaøàבגד ìò äòaøà ÷Oä– ÇÇÇÀÈÈÇÇÀÈÈ

äMîçטפחים, ìò äMîç øBòä,טפחים –õtî מגומא אריג – ÈÂÄÈÇÂÄÈÇÅ
בו, äMLוכיוצא ìò äML,טפחים –ïéåL הללו השיעורים – ÄÈÇÄÈÈÄ
בעו  ובמפץ,בשק, מדרס,ñøãîìר  טומאת לקבל –úî àîèìå ÀÄÀÈÀÄÀÅÅ

הטומאות. ושאר  מת טומאת ולקבל  –÷Oä :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÇ
äòaøà åéøéLעל טפחים ארבעה ממנו ונשתיירו השק כשנקרע – ÀÈÈÇÀÈÈ

טומאה, מקבל  הוא טפחים, עשייתו ,Búlçúeארבעה בתחילת אבל – ÀÄÈ
øîbiMî. אריגתו שנגמרה לאחר אלא טומאה מקבל אינו –oi`e ÄÆÄÈÅ

.xi`n iaxk dkld
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÷Oä ïî ãçàå ãâaä ïî íéðL äNBòä מטלית שעשה כלומר  – ÈÆÀÇÄÄÇÆÆÀÆÈÄÇÇ
בה  שחיבר אלא בגד , של  כשיעור טפחים, שלושה על שלושה של

השק, מן  אחד וטפח הבגד  מן  טפחים ãçàåשני  ÷Oä ïî ïzLìLÀÈÀÈÄÇÇÀÆÈ
øBòä ïî,טפחים ארבעה על טפחים ארבעה של  מטלית שעשה או – ÄÈ

וטפח  השק מן טפחים שלושה בה שחיבר אלא שק, של  כשיעורו 
העור, מן õtnäאחד  ïî ãçàå øBòä ïî äòaøà שעשה או – ÇÀÈÈÄÈÀÆÈÄÇÇÅ

שחיבר אלא עור  של כשיעורו  טפחים חמישה על  חמישה של מטלית

המפץ, מן אחד  וטפח העור  מן  טפחים ארבעה אין øBäèבה – È
לקבלת  מרובה שיעור הצריך המין שאין  טומאה, מקבלת המטלית

מצטרף  השק אין הלכך מועט. בשיעור שדיו  המין  את משלים טומאה
כותב הרמב"ם לעור . המפץ ולא לשק העור  ולא כג,לבגד כלים  (הל'

qxcnd.ד ): on xedh מפ יש אם אבל  מת, מטומאת אף שטהור  רשים,
השק, מן  ואחד הבגד  מן  בשניים כגון המשלים, במין הטומאה נגעה

שהרי טמא, הבגד בבגד, הטומאה נגעה אם אבל בשק. טומאה שנגעה

טהור והשק אצבעות, שלוש על שלוש  משום מיטמא (הר"ש ;הוא

ישראל "). øBòä"תפארת ïî ãçàå õtnä ïî äMîç אם אבל  – ÂÄÈÄÇÇÅÀÆÈÄÈ
ששה  כאן ויש העור , מן אחד  וטפח המפץ מן טפחים חמישה חיבר

מפץ, של  כשיעורו  טפחים ששה ïîעל ãçàå øBòä ïî äòaøàÇÀÈÈÄÈÀÆÈÄ
÷Oä,השק מן  אחד  וטפח העור  מן טפחים ארבעה שחיבר או – ÇÇ

עור, של כשיעורו  טפחים חמישה על  חמישה כאן  GLïîויש äL ÀÈÄ
ãâaä ïî ãçàå ÷Oä וטפח השק מן טפחים שלושה שחיבר  או  – ÇÇÀÆÈÄÇÆÆ

שק, של  כשיעורו  טפחים ארבעה על  ארבעה כאן  ויש  הבגד, מן אחד 

àîè לטומאה קטן שיעור הצריך שהמין טומאה, מקבל  זה הרי  – ÈÅ
גדול. שיעור שצריך המין את Bìמשלים øaçL ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÆÄÅ

המטלית, של  העיקרי  לחלק –epnî øeîçä ïîבשיעור שדיו  – ÄÆÈÄÆ
להיטמא, כדי טומאה;àîèקטן מקבלת המטלית –epnî ìwä ïî ÈÅÄÇÇÄÆ

להיטמא, כדי  גדול  שיעור שצריך  ממנו , הקל  מן  לו  חיבר  אם אבל –
øBäè שיעורו להשלים כדי  החמור  לדבר  מצטרף הקל הדבר  שאין  – È

לקל, החמור  מצטרף במשנתנו  השנוי הסדר כאותו  ודווקא להיטמא.

בגד או  ועור  בגד אבל למפץ; והעור לעור, השק לשק, הבגד היינו 
כל אצל  דעתו  בטלה שהמחברם מצטרפים, אין  ומפץ שק או  ומפץ

הקל את משלים אינו  החמור  ואף (ברטנורא ).אדם,

i p y m e i
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çôè ìò çôè ílkî òv÷îäמכל מאחד ומתקן המקצץ – ÇÀÇÅÇÄËÈÆÇÇÆÇ
לישב  בשביל טפח על טפח בשיעור מטלית לעיל  שנימנו המינים

זב àîèעליה, עליה ישב שאם מושב, טומאת מקבלת המטלית – ÈÅ
הבגד לעיל: שנישנו השיעורים שכל  הטומאה; אב נעשית הריהי 
נאמרו  לא וכו', ארבעה על  ארבעה והשק למדרס, שלושה על שלושה

לישיבה, ותיקנה חתכה שלא מפץ או עור  או  שק או  בגד בחתיכת אלא
מושב  טומאת מקבלת היא הרי לישיבה, ותיקנה חתכה אם אבל 

מטלית  ועושים מקציעים לפעמים שכן טפח, על טפח של בשיעור
על טפח אלא בה ואין  חמור, של  למרדעת הללו המינים מן מאחד 

çôèטפח. ìò çôè ätwä éìeMî טפח על טפח המקצע – ÄÅÇËÈÆÇÇÆÇ
הסל , לישיבה.àîèמשולי שראוי  לפי  מושב, טומאת מקבל  זה אף – ÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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øäèî;íéîëçåíéøîBà:íB÷î ìëa çôè ìò çôè òv÷îä–àîè. §©¥©£¨¦§¦©§©¥©¤©©¤©§¨¨¨¥
‰äáéLéì ïðé÷úäL äøáëe äôð ééBìa–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåòv÷iL ãò ïéøäèî.Bì LiL ïè÷ ìL àqk §¥¨¨§¨¨¤¦§¦¨¦¦¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©¤§©¥©¦¥¤¨¨¤¤

íéìâø,çôè dáb Ba ïéàL ét ìò óà–àîè.ïè÷ ìL ÷eìç–øæòéìà éaøøîBà:àeäL ìk;íéîëçåíéøîBà: ©§©¦©©¦¤¥Ÿ©¤©¨¥¨¤¨¨©¦¡¦¤¤¥¨¤©£¨¦§¦
øeòMk Ba äéäiL ãò;ìeôk ãcîðå. ©¤¦§¤©¦§¦§¨¨

Âïéìeôk ïéãcîð elà:àéìtîà,àéðéìBîôe,íéñðëîe,òáBëå,àcðt ìL ñéëå.äôOä ìò déìhL úéìèîe,íà ¥¦§¨¦§¦©§©§¨§¦§¨¦§§©¦§©§¦¤ª§¨©§¦¤§¨¨©©¨¨¦
äèeLt–äèeLt úãcîð;äìeôk íàå–äìeôk úãcîð. §¨¦§¤¤§¨§¦§¨¦§¤¤§¨

ÊäLGL ìò äLGL Ba âøàL ãâaä,àîèðåñøãî,ãâaä ìk úà åéìò íéìLäå,ìèð Ck øçàåãçà èeç ©¤¤¤¨©§¨©§¨§¦§¨¦§¨§¦§¦¨¨¤¨©¤¤§©©¨¨©¤¨

:çôè ìò çôè àìà éåä àìå ,åéìò íéáùåéå øåîç ìù úòãøîì ïäî ãçàî éàìè íéùåòå ïéòéö÷î íéîòôì ïëù ,áùåî àîè ,åéìò.mewn lknïî åìéôàå
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .áùåîì éæç àì íéããöä ïîã øáñ ïåòîù 'øå .íéããöä

d.dxake dtp:õôî ïéãë äðéãå ,éîâ ìùå äôéù ìù íéìáçî äøáë íéùåò íéîòô ïëå .÷ù ïéãë äðéãå ,øòùî äôð íéùåò íéîòôå .íä øåò ìùcr
.rvwiy:íéîëçë äëìäå .áùåîì ï÷úéå êåúçéù.gth deab ea oi`y t"r`â"òàåé÷ôìãäå ïçìùä ÷øôá ìéòì ïðúãë ,çôèî øéöáá àîèéî àì ìåãâ ìùã
['â äðùî]:çôèî øéöáá åìéôà äáéùéì éæç ïè÷ ìù àñë ,.xeriyk ea didiy crãâáä úàîåè øåòéùë ,äùìù ìò äùìù äéäéù ãò ãâáî àåä íà
:ñøãîì.letk ccnpe:åáçøë íéìôë åëøà ,áçåø äùìù ìò êøåà äùù àåäù åèùåôùë àöîð ,åéøçàì äùìùå åéðôì äùìù

e.oiletk miccnp el`,øçà ùåøéô .éðäî àì ãçà ãöî øåòéùä éåä éà ,íéããö éðùî ïäá ùîúùäì åäééçøåàã ïåéë .íéããö éðùî øåòéùä äéäéù êéøöã
ìåôë ããîð åðééäå ,øôåúå êúçä áéáñ èòî ìåôëì íéøôåúä êøãå ,òø÷éì çåðå ì÷ì÷úîå åðîî úàöì íéèåçä êøã êúçä íå÷îá ãâá ìëù ,íéìåôë íéããîð

:éðäî àì ,åúãî éãë åá äéä åèùåôå äøéôúä øéúî äéä íàù ô"òà åúãî éãë àëéì éàå ,åúãî éãë åá äéäéù êéøö ìôëðù øçàìã ,éðú÷ã.`iltp`ìòðî
:øåò ìù ïéá ãâá ìù ïéá .äáåëøàä ãò òéâîä.`ipilent:íéöðù ïäì ùéå ,íéëéøé ãòå íéðúîî íéìåãâ íéñðëî ïéîë.raeke:ùàøáù.`cpet ly qike

:ìá÷ì éåùòä ñéë ïéòë àåäå ,ìåìç øåæà.zilhn:éàìè.dtyd lr diilhy:øàåöì áéáñ äôùä ìò äøôúù.dheyt m`íéããö éðùî äøåôú äðéàù
:äøéôúä áéáñ èåçä ïî ìôëð àìù ,éðùä ùåøéôìå .åéøçàî åà åéðôìî åà àìà

f.migth dyly lr migth dyly ea bx`y cbadéìò íéìùä úåîöîåöî ïäùë ñøãîá åàîèðù øçàå .ñøãî àîèéì øåòéù àåäù ,úåîöîåöîúâéøà å
:ãâáä ìë úâéøà íãå÷ åàîèðù äùìù ìò äùìùì øåáéç éåäã ñøãî àîè ãâáä ìë àúùäå ,ãâáä ìë.ezlgzn cg` heg lhpäùìù ìò äùìùî

`xephxa yexit

ätwä éããvî, הסל של  הצדדים מן  טפח על  טפח המקצע –éaø ÄÄÀÅÇËÈÇÄ
øäèî ïBòîL ואינם כפופים שהצדדים לפי מושב, מטומאת – ÄÀÀÇÅ
לישיבה; çôèראויים ìò çôè òv÷îä :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÀÇÅÇÆÇÇÆÇ

íB÷î ìëa,הצדדים מן  אף –àîèהואיל מושב, טומאת מקבל – ÀÈÈÈÅ
ישיבה. לשם והקציעו 

"ונראה, אחרונה": "משנה בעל  כותב וחכמים שמעון  רבי  של  המחלוקת בטעם
עולים  הכלים שאין  בידינו , המקובלת שההלכה סוברים, וחכמים שמעון  שרבי
אדם  עשוי שבמחשבה משום הוא, טעמה מעשה, בשינוי  אלא מטומאתם
קיבול, כלי  היא הקופה וכאן נמלך. אינו שוב מעשה משעשה אבל להימלך

מו לצורך  קיבול כלי  לקלקל  אדם דרך ויחזירואין  שיימלך  לחשוש ויש שב,
מועיל אינו  מעשה אפילו להימלך, שעלול וכל  הקופה, לדופן למקומו , הטפח

.(g ,ek lirl oiir)שהמקצע שמעון, רבי שמחלק dtewd,וזהו iccvnאינו שעדיין 
חוששים  לשוליה, סמוך לקבל  עוד שראויה לפי בהרבה, הקופה את מקלקל
ראויה  ואינה כבתחילה, כלי היא והרי מעשה, בה מועיל ולא יימלך, שמא
המקצע  אבל מלאכתנו. ונעשה עמוד עליה: שיושב למי  שאומרים למדרס,
סוברים, וחכמים יימלך . שמא חוששים אין שוב כולה, שמקלקל  משוליה,
הלשון אריכות טעם וזהו  יימלך ; שמא חוששים אין  מעשה, בה משעשה

חכמים: nh`".בדברי ± mewn lka gth lr gth rvwnd
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äáéLéì ïðé÷úäL äøáëe äôð ééBìa עשויות וכברה נפה שכן  – ÀÅÈÈÀÈÈÆÄÀÄÈÄÄÈ
לישיבה, בלוייהם את והתקין  נתבלו  ואם מגומא, או  משיער  או מעור

ànèî àáé÷ò éaø טומאת הם שמקבלים סובר, עקיבא רבי  – ÇÄÂÄÈÀÇÅ
להורידם  דיו  מועט תיקון שלדעתו  לישיבה, והתקינם הואיל  מדרס,

מושב, ïéøäèîלטומאת íéîëçå,מושב מטומאת אותם –ãò ÇÂÈÄÀÇÂÄÇ
òv÷iL.לישיבה ראויים ויעשם שיקצצם –LiL ïè÷ ìL àqk ÆÀÇÅÇÄÅÆÈÈÆÆ

íéìâø Bì,קטן לישיבת ראוי והוא –dáb Ba ïéàL ét ìò óà ÇÀÇÄÇÇÄÆÅÙÇ
àîè ,çôèמקבל אינו גדול של  כסא אבל מדרס. טומאת מקבל  – ÆÇÈÅ

טפח. גובה בו יש  כן  אם אלא ÷ïèטומאה ìL ÷eìçשל כגון – ÈÆÈÈ
שנולד ביום àeäL(הרא "ש),תינוק ìk :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÈÆ

טומאה; øîBàמקבל  íéîëçåøeòMk Ba äéäiL ãò :íé– ÇÂÈÄÀÄÇÆÄÀÆÇÄ
שיהא  עד מדרס טומאת מקבל אינו בגד הוא שאם לעיל, המפורש 

טפחים, שלושה על  שלושה ìeôkבו  ãcîðå טפחים שלושה – ÀÄÀÈÈ
פשוט  כשהוא נמצא טפחים; שלושה ברוחב לאחריו ושלושה לפניו 

טפחים. שלושה על ששה שיעורו

i y i l y m e i
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elà,להלן המנויים –ïéìeôk ïéãcîð טומאה לקבלת שיעוריהם – ÅÄÀÈÄÀÄ
ואחד לפניו אחד  שיעור  היינו תשמישם, כדרך כפולים, להיות צריכים

קטן של  בחלוק הקודמת במשנה שבארנו  כמו xephxa`לאחוריו, oiir)
;(xg` yexit my `aenyàéìtîà או צמר  של או בד של מנעל – ÇÀÇÀÈ

פוזמקיים, מפרשים: ויש הרגל ; רוב את החופה לבד  àéðéìBîôeÀÄÀÈשל
רחבים, מכנסיים מין  –àcðt ìL ñéëå ,òáBëå ,íéñðëîe– ÄÀÀÇÄÀÇÀÄÆËÀÈ

כיס; ובו  חלול, miletk.אזור cinz miccnp el` lkdéìhL úéìèîeÇÀÄÆÀÈÈ
äôOä ìò,לצואר סביב כותנתו  שפת על  שתפרה –äèeLt íà ÇÇÈÈÄÀÈ

השפה, של  אחד  בצד המטלית את תפר אם –äèeLt úãcîð– ÄÀÆÆÀÈ
אחד, äìeôkכשיעור  íàå,השפה צידי  בשני המטלית את שתפר  – ÀÄÀÈ

äìeôk úãcîð.כפולים בשיעורים – ÄÀÆÆÀÈ

ז ה נ ש מ ר ו א ב

GL Ba âøàL ãâaäGL ìò äLäLהשיעור שהוא טפחים, – ÇÆÆÆÈÇÀÈÇÀÈ
מדרס, טומאת ñøãîלקבלת àîèðå,זב עליו  שישב כגון  –íéìLäå ÀÄÀÈÄÀÈÀÄÀÄ
ãâaä ìk úà åéìò,מדרס טמא הבגד  כל  ונמצא שנטמא, לאחר  – ÈÈÆÈÇÆÆ

בתחילה, שנטמאו  שלושה על  לשלושה חיבור  ìèðשהוא Ck øçàåÀÇÇÈÈÇ
Búlçzî ãçà èeç, שנטמאו הראשונים שלושה על  משלושה – ÆÈÄÀÄÈ

øBäè– הבגד כל  –ñøãî òbî àîè ìáà ,ñøãnä ïî– ÈÄÇÄÀÈÂÈÈÅÇÇÄÀÈ
שהיו  שלושה על בשלושה הבגד  כל נגע החוט את שנטל שקודם

מדרס. Búlçzîטמאי  ãçà èeç ìèð שלושה על  משלושה – ÈÇÆÈÄÀÄÈ
ãâaäשנטמאו, ìk úà åéìò íéìLä Ck øçàåפי על  אף – ÀÇÇÈÄÀÄÈÈÆÈÇÆÆ

מקום מכל  הבגד, כל את עליו שהשלים קודם שיעורו àîèÈÅשנתמעט
הבגד , כל  –ñøãî òbî שלושה בגד משנתנו  של  התנא שלדעת – ÇÇÄÀÈ

מדרס  מגע טמא הוא הרי נחלק, כך  ואחר במדרס שנטמא שלושה על 

izdw - zex`ean zeipyn
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Búlçzî–ñøãnä ïî øBäè,ñøãî òbî àîè ìáà.Búlçzî ãçà èeç ìèð,ìk úà åéìò íéìLä Ck øçàå ¦§¦¨¨¦©¦§¨£¨¨¥©©¦§¨¨©¤¨¦§¦¨§©©¨¦§¦¨¨¤¨
ãâaä–ñøãî òbî àîè. ©¤¤¨¥©©¦§¨
ÁLGL ìò LGL Ba âøàL ãâa ïëå,úî àîè àîèðå,ãâaä ìk úà åéìò íéìLäå,ãçà èeç ìèð Ck øçàå §¥¤¤¤¨©¨©¨§¦§¨§¥¥§¦§¦¨¨¤¨©¤¤§©©¨¨©¤¨

Búlçzî–úî àîhî øBäè,úî àîè òbî àîè ìáà.Búlçzî ãçà èeç ìèð,ìk úà åéìò íéìLä Ck øçàå ¦§¦¨¨¦§¥¥£¨¨¥©©§¥¥¨©¤¨¦§¦¨§©©¨¦§¦¨¨¤¨
ãâaä–øBäè.eøîàL éðtî:èòîúpL LGL ìò LGL–øBäè.èòîúpL äLGL ìò äLGL ìáà,ét ìò óà ©¤¤¨¦§¥¤¨§¨©¨¤¦§¨©¨£¨§¨©§¨¤¦§¨©©©¦

ñøãnî øBähL–úBàîhä ìëa àîè. ¤¨¦¦§¨¨¥§¨©ª§
Ëñøãî àîè àeäL ïéãñ,ïBìéå BàNòå–ñøãnä ïî øBäè,ñøãî òbî àîè ìáà.øîàéñBé éaø:äæéàa éëå ¨¦¤¨¥¦§¨©£¨¦¨¦©¦§¨£¨¨¥©©¦§¨¨©©¦¥§¦§¥¤

äæ òâð ñøãî?áfä Ba òâð ïk íà àlà–áfä òbîa àîè. ¦§¨¨©¤¤¨¦¥¨©©¨¨¥§©¨©¨

:ñøãî åàîèðù íéðåùàø.xedh:ñøãîä ïî ãâáä ìë.qxcn rbn `nh la`:åøåòéù èòîúðù íãå÷ íéðåùàø äùìù ìò äùìùá òâðù éôìheg lhp
.qxcn rbn `nh cbad lk z` eilr milyd k"g`e ezlgzn cg`ãâáä ìë àîè ë"ôòà ,ãâáä ìë úà åéìò íéìùäù íãå÷ åøåòéù èòîúðã â"òàå

äùìùã åøåòéù èòîúðùë êëìä .ïé÷øôá ïî÷ìãë ,ñøãî òâî àîè ,ñøãîá àîèðù øçà ÷ìçðù äùìù ìò äùìù ãâá äéì àøéáñ àðú éàäã .ñøãî òâî
:åúåîë àîè ,àîèì øáåçîä ìëå ,ñøãî òâî àîèì øáåçî ãâáä éåä ãâáä ìë úà åéìò íéìùäùëå ,ñøãî òâî àîè øàùð ,äùìù ìò

g.zerav` yly lr zerav` yly ea bx`y cba okeàîèéî àì éëäî øéöááå ,ñøãîî õåç ïìåë úåàîåèä ìëá àîèéì åøåòéù äæù ,úåîöîåöî
:íìåòáù äàîåè íåùá.xedh hrnzpy yly lr yly:úåàîåèä ìëî øåäè êëìéä ,íéøéùòì àìå íééðòì àì éãéîì éæç àìã .éøîâì

h.oelie e`yre.òá÷éùî àáé÷ò 'øìå .øù÷éùî ììä úéáìå ,øáçúéùî éàîù úéáì ,ñøãîä ïî øåäè ïë éãé ìòù äùòî åá äùòù ïåâë .çúôä éðôì êñî
úåúñëäå íéøëä ÷øôá ìéòì ïðúãë['å äðùî]:.qxcnd on xedh.áùåîå áëùî úøåúî ìèáãóèòúîå åá íîçúî ùîùäù éðôî ,éæç òâî úàîåèì ìáà

:åéìåùá.df rbp qxcn dfi`a ikeéøáùà äåäã éãéî ,ììë äàîåè åá øàùð àìå éøîâì øåäè éøä ,ïåìéå åäàùòùë ñøãî úàîåèî øåäèå ìéàåä ,øîåìë
:éøîâì ïúàîåèî íéøåäè íäù íéìë.afd ea rbp ok m` `l`åá äúéäù ñøãî úàîåè çëî ìáà .áæä òâî úàîåè åàîèî ,äæ ïåìéåá áæä òâð íà

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .ììë äàîåè ïàë ïéà ,äìçú

`xephxa yexit

לאחר שלושה על השלושה שיעור  כשנתמעט הלכך  י), משנה (כלהלן

את  עליו  וכשהשלים מדרס, מגע טמא נשאר עדיין  במדרס, שנטמא
לטמא, והמחובר  מדרס, מגע לטמא מחובר הבגד כל נמצא הבגד, כל

כמותו . טמא

שנוי: י ) (משנה rbnלהלן `nh la` ,qxcnd on xedh ± wlgpy dyely lr dyely"
rbn `nh ± afd ea rbp ok m` `l` ?df rbp qxcn dfi`a ike :iqei iax xn` .qxcn

."afd קמא כתנא סובר  משנתנו  של  שהתנא בסיפא, במשנתנו, שבארנו זהו 
אומר: הוא ולכן  qxcn.שם, rbn `nh,לגמרי טהור כאן אף יוסי לרבי  ברם,

אבל – מברטנורא. והרב והרא"ש הר"ש פירשו כן בו. אין מדרס מגע ואפילו
י, שבמשנה המחלוקת בענין שכן הרמב"ם, דברי  את להבין  קשה זה לפי

שנחלק, שלושה על ששלושה יוסי , כרבי הוא melknפוסק xedh כלים (הל '
מתחילתו, אחד חוט נטל שאם כמשנתנו , פוסק הוא כן פי על  ואף ט), כג,

הבגד , עליו השלים כך qxcn.ואחר rbn `nh.סתירה כאן  שיש והרי 
שהטעם  הרמב"ם, לשיטת לו  שנראה טוב", יום "תוספות בעל כותב מכאן
הוא, הטעם אלא י , במשנה קמא תנא כדעת שהיא משום אינו משנתנו של 
יגע  שלא לדקדק אפשר  אי גדול, מבגד שלוש על שלוש פירש שאם שכשם
כשנוטל כאן אף הכל , לדברי מדרס מגע טמא ולכך פרישתו, בשעת בבגד
מושכו בעודו יגע שלא לדקדק אפשר  אי  שלושה על משלושה אחד  חוט
כלל, נוגע שאינו שנחלק, שלושה על  שלושה כן  שאין מה החתיכה. מן 
למלך" ו "המשנה – לכאן . וזה לכאן זה ומושך  קורע המחלק שאדרבא,
כמו כוונתו ונראה לו. מובנים טוב" יום ה"תוספות בעל דברי  שאין  כותב,
בגד שכן גדול , לבגד  ענייננו לדמות שאין חדשים", "תוספות בעל  שהעיר
שלוש  על  שלוש הלכך קטן , בגד ממנו שנוטלים לאחר  אף מדרס טמא גדול
אבל פרישתו . בשעת בו שנגעו לפי מדרס, מגע טמאות גדול  מבגד הפורשות
ואינו שיעורו , נתמעט הרי ממנו , אחד  חוט כשנוטל שלושה, על  שלושה
אחרונה" "משנה (עיין מדרס? מגע לידי יבוא והיאך כלל , מדרס טמא

טהרות"). "סדרי  ועיין הרמב"ם; טעם שמיישב

i r i a x m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

GL Ba âøàL ãâa ïëåGL ìò LLשלוש על  אצבעות שלוש  – ÀÅÆÆÆÈÇÈÇÈ
לעיל ששנינו  כמו  ממדרס, חוץ הטומאות כל לקבל  שראוי  אצבעות,

ב), úî(משנה àîè àîèðå,הטומאה אב ונעשה –íéìLäå ÀÄÀÈÀÅÅÀÄÀÄ
ãâaä ìk úà åéìò,הטומאה אב הבגד כל  ונמצא שנטמא, לאחר – ÈÈÆÈÇÆÆ

שנטמא, שלוש על  שלוש  של לבגד חיבור  ìèðשהוא Ck øçàåÀÇÇÈÈÇ
Búlçzî ãçà èeç, שנטמאו הראשונות שלוש על  משלוש  – ÆÈÄÀÄÈ

øBäè, הבגד כל  –úî àîhî,הטומאה אב עוד שאינו –ìáà ÈÄÀÅÅÂÈ
úî àîè òbî àîè את שנטל  שקודם לטומאה, ראשון  והוא – ÈÅÇÇÀÅÅ

הטומאה, אב שהיו הראשונות שלוש על בשלוש הבגד נגע החוט

לטומאה. ראשון  Búlçzîונעשה ãçà èeç ìèðשל הבגד מן  – ÈÇÆÈÄÀÄÈ
מת, טמא שנטמא שלוש על úàשלוש  åéìò íéìLä Ck øçàåÀÇÇÈÄÀÄÈÈÆ

ãâaä ìk שהשלים קודם שלוש  על  משלוש הבגד ונתמעט הואיל – ÈÇÆÆ
הבגד, כל את הטומאות,øBäèעליו מכל  –eøîàL éðtî– ÈÄÀÅÆÈÀ

GLGLחכמים: ìò LøBäè Y èòîúpL L שאינו לפי  לגמרי , – ÈÇÈÆÄÀÈÇÈ
לעשירים. ולא לעניים לא GLראוי ìáàGL ìò äLäLבגד – ÂÈÀÈÇÀÈ

טפחים, שלושה על  טפחים שלושה שיעורו,èòîúpLשל –óà ÆÄÀÈÇÇ
ñøãnî øBähL ét ìò טפחים שלושה על משלושה שפחות – ÇÄÆÈÄÄÀÈ

ב), משנה (כלעיל  מדרס טומאת מקבל  úBàîhäאינו ìëa àîèÈÅÀÈÇËÀ
הטומאות  שאר  לגבי  שהרי  הקודמת, במשנה ששנינו כמו האחרות, –

שלוש של בשיעור אצבעות.די שלוש על אצבעות

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ñøãî àîè àeäL ïéãñ שישב כגון  מדרס, בטומאת שנטמא – ÈÄÆÈÅÄÀÈ
הזב, ïBìéåעליו  BàNòåכדי מעשה בו  שעשה וכגון  לפתח, מסך  – ÇÂÈÄ

ו ), (כ , לעיל כמבואר  ממנו , מדרס תורת ñøãnäלבטל ïî øBäèÈÄÇÄÀÈ
בו  שהיתה מדרס טומאת ממנו בטלה למדרס, ראוי ואינו  הואיל –

ñøãîבתחילה, òbî àîè ìáà שלו במדרס הסדין שנגע לפי  – ÂÈÈÅÇÇÄÀÈ
עליו  כלי  תורת שהוילון ו), כ, (לעיל  בארנו  וכבר  וילון, שנעשה קודם
לפעמים  בו מתעטף שהשמש משום טומאות, משאר  טומאה לקבל

להתחמם. äæ?בשביל òâð ñøãî äæéàa éëå :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÀÄÀÅÆÄÀÈÈÇÆ
נטהר הרי וילון, כשעשאו  המדרס טומאת ממנו  ופקעה הואיל כלומר  –

במדרס  שהנגיעה סובר, יוסי רבי  טומאה; כל בו  נשארה ולא לגמרי ,
לטומאה, מגע אינה עצמו  áfäשל  Ba òâð ïk íà àlà בוילון – ÆÈÄÅÈÇÇÈ

ברטנורא),זה זה(רמב "ם; áfäשבכגון òbîa àîè מכוח אבל  – ÈÅÀÇÈÇÈ
כלל טומאה כאן אין תחילה בו  שהיתה מדרס ויש(ברטנורא).טומאת

izdw - zex`ean zeipyn
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øäèî;íéîëçåíéøîBà:íB÷î ìëa çôè ìò çôè òv÷îä–àîè. §©¥©£¨¦§¦©§©¥©¤©©¤©§¨¨¨¥
‰äáéLéì ïðé÷úäL äøáëe äôð ééBìa–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåòv÷iL ãò ïéøäèî.Bì LiL ïè÷ ìL àqk §¥¨¨§¨¨¤¦§¦¨¦¦¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©¤§©¥©¦¥¤¨¨¤¤

íéìâø,çôè dáb Ba ïéàL ét ìò óà–àîè.ïè÷ ìL ÷eìç–øæòéìà éaøøîBà:àeäL ìk;íéîëçåíéøîBà: ©§©¦©©¦¤¥Ÿ©¤©¨¥¨¤¨¨©¦¡¦¤¤¥¨¤©£¨¦§¦
øeòMk Ba äéäiL ãò;ìeôk ãcîðå. ©¤¦§¤©¦§¦§¨¨

Âïéìeôk ïéãcîð elà:àéìtîà,àéðéìBîôe,íéñðëîe,òáBëå,àcðt ìL ñéëå.äôOä ìò déìhL úéìèîe,íà ¥¦§¨¦§¦©§©§¨§¦§¨¦§§©¦§©§¦¤ª§¨©§¦¤§¨¨©©¨¨¦
äèeLt–äèeLt úãcîð;äìeôk íàå–äìeôk úãcîð. §¨¦§¤¤§¨§¦§¨¦§¤¤§¨

ÊäLGL ìò äLGL Ba âøàL ãâaä,àîèðåñøãî,ãâaä ìk úà åéìò íéìLäå,ìèð Ck øçàåãçà èeç ©¤¤¤¨©§¨©§¨§¦§¨¦§¨§¦§¦¨¨¤¨©¤¤§©©¨¨©¤¨

:çôè ìò çôè àìà éåä àìå ,åéìò íéáùåéå øåîç ìù úòãøîì ïäî ãçàî éàìè íéùåòå ïéòéö÷î íéîòôì ïëù ,áùåî àîè ,åéìò.mewn lknïî åìéôàå
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .áùåîì éæç àì íéããöä ïîã øáñ ïåòîù 'øå .íéããöä

d.dxake dtp:õôî ïéãë äðéãå ,éîâ ìùå äôéù ìù íéìáçî äøáë íéùåò íéîòô ïëå .÷ù ïéãë äðéãå ,øòùî äôð íéùåò íéîòôå .íä øåò ìùcr
.rvwiy:íéîëçë äëìäå .áùåîì ï÷úéå êåúçéù.gth deab ea oi`y t"r`â"òàåé÷ôìãäå ïçìùä ÷øôá ìéòì ïðúãë ,çôèî øéöáá àîèéî àì ìåãâ ìùã
['â äðùî]:çôèî øéöáá åìéôà äáéùéì éæç ïè÷ ìù àñë ,.xeriyk ea didiy crãâáä úàîåè øåòéùë ,äùìù ìò äùìù äéäéù ãò ãâáî àåä íà
:ñøãîì.letk ccnpe:åáçøë íéìôë åëøà ,áçåø äùìù ìò êøåà äùù àåäù åèùåôùë àöîð ,åéøçàì äùìùå åéðôì äùìù

e.oiletk miccnp el`,øçà ùåøéô .éðäî àì ãçà ãöî øåòéùä éåä éà ,íéããö éðùî ïäá ùîúùäì åäééçøåàã ïåéë .íéããö éðùî øåòéùä äéäéù êéøöã
ìåôë ããîð åðééäå ,øôåúå êúçä áéáñ èòî ìåôëì íéøôåúä êøãå ,òø÷éì çåðå ì÷ì÷úîå åðîî úàöì íéèåçä êøã êúçä íå÷îá ãâá ìëù ,íéìåôë íéããîð

:éðäî àì ,åúãî éãë åá äéä åèùåôå äøéôúä øéúî äéä íàù ô"òà åúãî éãë àëéì éàå ,åúãî éãë åá äéäéù êéøö ìôëðù øçàìã ,éðú÷ã.`iltp`ìòðî
:øåò ìù ïéá ãâá ìù ïéá .äáåëøàä ãò òéâîä.`ipilent:íéöðù ïäì ùéå ,íéëéøé ãòå íéðúîî íéìåãâ íéñðëî ïéîë.raeke:ùàøáù.`cpet ly qike

:ìá÷ì éåùòä ñéë ïéòë àåäå ,ìåìç øåæà.zilhn:éàìè.dtyd lr diilhy:øàåöì áéáñ äôùä ìò äøôúù.dheyt m`íéããö éðùî äøåôú äðéàù
:äøéôúä áéáñ èåçä ïî ìôëð àìù ,éðùä ùåøéôìå .åéøçàî åà åéðôìî åà àìà

f.migth dyly lr migth dyly ea bx`y cbadéìò íéìùä úåîöîåöî ïäùë ñøãîá åàîèðù øçàå .ñøãî àîèéì øåòéù àåäù ,úåîöîåöîúâéøà å
:ãâáä ìë úâéøà íãå÷ åàîèðù äùìù ìò äùìùì øåáéç éåäã ñøãî àîè ãâáä ìë àúùäå ,ãâáä ìë.ezlgzn cg` heg lhpäùìù ìò äùìùî

`xephxa yexit

ätwä éããvî, הסל של  הצדדים מן  טפח על  טפח המקצע –éaø ÄÄÀÅÇËÈÇÄ
øäèî ïBòîL ואינם כפופים שהצדדים לפי מושב, מטומאת – ÄÀÀÇÅ
לישיבה; çôèראויים ìò çôè òv÷îä :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÀÇÅÇÆÇÇÆÇ

íB÷î ìëa,הצדדים מן  אף –àîèהואיל מושב, טומאת מקבל – ÀÈÈÈÅ
ישיבה. לשם והקציעו 

"ונראה, אחרונה": "משנה בעל  כותב וחכמים שמעון  רבי  של  המחלוקת בטעם
עולים  הכלים שאין  בידינו , המקובלת שההלכה סוברים, וחכמים שמעון  שרבי
אדם  עשוי שבמחשבה משום הוא, טעמה מעשה, בשינוי  אלא מטומאתם
קיבול, כלי  היא הקופה וכאן נמלך. אינו שוב מעשה משעשה אבל להימלך

מו לצורך  קיבול כלי  לקלקל  אדם דרך ויחזירואין  שיימלך  לחשוש ויש שב,
מועיל אינו  מעשה אפילו להימלך, שעלול וכל  הקופה, לדופן למקומו , הטפח

.(g ,ek lirl oiir)שהמקצע שמעון, רבי שמחלק dtewd,וזהו iccvnאינו שעדיין 
חוששים  לשוליה, סמוך לקבל  עוד שראויה לפי בהרבה, הקופה את מקלקל
ראויה  ואינה כבתחילה, כלי היא והרי מעשה, בה מועיל ולא יימלך, שמא
המקצע  אבל מלאכתנו. ונעשה עמוד עליה: שיושב למי  שאומרים למדרס,
סוברים, וחכמים יימלך . שמא חוששים אין שוב כולה, שמקלקל  משוליה,
הלשון אריכות טעם וזהו  יימלך ; שמא חוששים אין  מעשה, בה משעשה

חכמים: nh`".בדברי ± mewn lka gth lr gth rvwnd

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äáéLéì ïðé÷úäL äøáëe äôð ééBìa עשויות וכברה נפה שכן  – ÀÅÈÈÀÈÈÆÄÀÄÈÄÄÈ
לישיבה, בלוייהם את והתקין  נתבלו  ואם מגומא, או  משיער  או מעור

ànèî àáé÷ò éaø טומאת הם שמקבלים סובר, עקיבא רבי  – ÇÄÂÄÈÀÇÅ
להורידם  דיו  מועט תיקון שלדעתו  לישיבה, והתקינם הואיל  מדרס,

מושב, ïéøäèîלטומאת íéîëçå,מושב מטומאת אותם –ãò ÇÂÈÄÀÇÂÄÇ
òv÷iL.לישיבה ראויים ויעשם שיקצצם –LiL ïè÷ ìL àqk ÆÀÇÅÇÄÅÆÈÈÆÆ

íéìâø Bì,קטן לישיבת ראוי והוא –dáb Ba ïéàL ét ìò óà ÇÀÇÄÇÇÄÆÅÙÇ
àîè ,çôèמקבל אינו גדול של  כסא אבל מדרס. טומאת מקבל  – ÆÇÈÅ

טפח. גובה בו יש  כן  אם אלא ÷ïèטומאה ìL ÷eìçשל כגון – ÈÆÈÈ
שנולד ביום àeäL(הרא "ש),תינוק ìk :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÈÆ

טומאה; øîBàמקבל  íéîëçåøeòMk Ba äéäiL ãò :íé– ÇÂÈÄÀÄÇÆÄÀÆÇÄ
שיהא  עד מדרס טומאת מקבל אינו בגד הוא שאם לעיל, המפורש 

טפחים, שלושה על  שלושה ìeôkבו  ãcîðå טפחים שלושה – ÀÄÀÈÈ
פשוט  כשהוא נמצא טפחים; שלושה ברוחב לאחריו ושלושה לפניו 

טפחים. שלושה על ששה שיעורו

i y i l y m e i
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elà,להלן המנויים –ïéìeôk ïéãcîð טומאה לקבלת שיעוריהם – ÅÄÀÈÄÀÄ
ואחד לפניו אחד  שיעור  היינו תשמישם, כדרך כפולים, להיות צריכים

קטן של  בחלוק הקודמת במשנה שבארנו  כמו xephxa`לאחוריו, oiir)
;(xg` yexit my `aenyàéìtîà או צמר  של או בד של מנעל – ÇÀÇÀÈ

פוזמקיים, מפרשים: ויש הרגל ; רוב את החופה לבד  àéðéìBîôeÀÄÀÈשל
רחבים, מכנסיים מין  –àcðt ìL ñéëå ,òáBëå ,íéñðëîe– ÄÀÀÇÄÀÇÀÄÆËÀÈ

כיס; ובו  חלול, miletk.אזור cinz miccnp el` lkdéìhL úéìèîeÇÀÄÆÀÈÈ
äôOä ìò,לצואר סביב כותנתו  שפת על  שתפרה –äèeLt íà ÇÇÈÈÄÀÈ

השפה, של  אחד  בצד המטלית את תפר אם –äèeLt úãcîð– ÄÀÆÆÀÈ
אחד, äìeôkכשיעור  íàå,השפה צידי  בשני המטלית את שתפר  – ÀÄÀÈ

äìeôk úãcîð.כפולים בשיעורים – ÄÀÆÆÀÈ

ז ה נ ש מ ר ו א ב

GL Ba âøàL ãâaäGL ìò äLäLהשיעור שהוא טפחים, – ÇÆÆÆÈÇÀÈÇÀÈ
מדרס, טומאת ñøãîלקבלת àîèðå,זב עליו  שישב כגון  –íéìLäå ÀÄÀÈÄÀÈÀÄÀÄ
ãâaä ìk úà åéìò,מדרס טמא הבגד  כל  ונמצא שנטמא, לאחר  – ÈÈÆÈÇÆÆ

בתחילה, שנטמאו  שלושה על  לשלושה חיבור  ìèðשהוא Ck øçàåÀÇÇÈÈÇ
Búlçzî ãçà èeç, שנטמאו הראשונים שלושה על  משלושה – ÆÈÄÀÄÈ

øBäè– הבגד כל  –ñøãî òbî àîè ìáà ,ñøãnä ïî– ÈÄÇÄÀÈÂÈÈÅÇÇÄÀÈ
שהיו  שלושה על בשלושה הבגד  כל נגע החוט את שנטל שקודם

מדרס. Búlçzîטמאי  ãçà èeç ìèð שלושה על  משלושה – ÈÇÆÈÄÀÄÈ
ãâaäשנטמאו, ìk úà åéìò íéìLä Ck øçàåפי על  אף – ÀÇÇÈÄÀÄÈÈÆÈÇÆÆ

מקום מכל  הבגד, כל את עליו שהשלים קודם שיעורו àîèÈÅשנתמעט
הבגד , כל  –ñøãî òbî שלושה בגד משנתנו  של  התנא שלדעת – ÇÇÄÀÈ

מדרס  מגע טמא הוא הרי נחלק, כך  ואחר במדרס שנטמא שלושה על 

izdw - zex`ean zeipyn
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Búlçzî–ñøãnä ïî øBäè,ñøãî òbî àîè ìáà.Búlçzî ãçà èeç ìèð,ìk úà åéìò íéìLä Ck øçàå ¦§¦¨¨¦©¦§¨£¨¨¥©©¦§¨¨©¤¨¦§¦¨§©©¨¦§¦¨¨¤¨
ãâaä–ñøãî òbî àîè. ©¤¤¨¥©©¦§¨
ÁLGL ìò LGL Ba âøàL ãâa ïëå,úî àîè àîèðå,ãâaä ìk úà åéìò íéìLäå,ãçà èeç ìèð Ck øçàå §¥¤¤¤¨©¨©¨§¦§¨§¥¥§¦§¦¨¨¤¨©¤¤§©©¨¨©¤¨

Búlçzî–úî àîhî øBäè,úî àîè òbî àîè ìáà.Búlçzî ãçà èeç ìèð,ìk úà åéìò íéìLä Ck øçàå ¦§¦¨¨¦§¥¥£¨¨¥©©§¥¥¨©¤¨¦§¦¨§©©¨¦§¦¨¨¤¨
ãâaä–øBäè.eøîàL éðtî:èòîúpL LGL ìò LGL–øBäè.èòîúpL äLGL ìò äLGL ìáà,ét ìò óà ©¤¤¨¦§¥¤¨§¨©¨¤¦§¨©¨£¨§¨©§¨¤¦§¨©©©¦

ñøãnî øBähL–úBàîhä ìëa àîè. ¤¨¦¦§¨¨¥§¨©ª§
Ëñøãî àîè àeäL ïéãñ,ïBìéå BàNòå–ñøãnä ïî øBäè,ñøãî òbî àîè ìáà.øîàéñBé éaø:äæéàa éëå ¨¦¤¨¥¦§¨©£¨¦¨¦©¦§¨£¨¨¥©©¦§¨¨©©¦¥§¦§¥¤

äæ òâð ñøãî?áfä Ba òâð ïk íà àlà–áfä òbîa àîè. ¦§¨¨©¤¤¨¦¥¨©©¨¨¥§©¨©¨

:ñøãî åàîèðù íéðåùàø.xedh:ñøãîä ïî ãâáä ìë.qxcn rbn `nh la`:åøåòéù èòîúðù íãå÷ íéðåùàø äùìù ìò äùìùá òâðù éôìheg lhp
.qxcn rbn `nh cbad lk z` eilr milyd k"g`e ezlgzn cg`ãâáä ìë àîè ë"ôòà ,ãâáä ìë úà åéìò íéìùäù íãå÷ åøåòéù èòîúðã â"òàå

äùìùã åøåòéù èòîúðùë êëìä .ïé÷øôá ïî÷ìãë ,ñøãî òâî àîè ,ñøãîá àîèðù øçà ÷ìçðù äùìù ìò äùìù ãâá äéì àøéáñ àðú éàäã .ñøãî òâî
:åúåîë àîè ,àîèì øáåçîä ìëå ,ñøãî òâî àîèì øáåçî ãâáä éåä ãâáä ìë úà åéìò íéìùäùëå ,ñøãî òâî àîè øàùð ,äùìù ìò

g.zerav` yly lr zerav` yly ea bx`y cba okeàîèéî àì éëäî øéöááå ,ñøãîî õåç ïìåë úåàîåèä ìëá àîèéì åøåòéù äæù ,úåîöîåöî
:íìåòáù äàîåè íåùá.xedh hrnzpy yly lr yly:úåàîåèä ìëî øåäè êëìéä ,íéøéùòì àìå íééðòì àì éãéîì éæç àìã .éøîâì

h.oelie e`yre.òá÷éùî àáé÷ò 'øìå .øù÷éùî ììä úéáìå ,øáçúéùî éàîù úéáì ,ñøãîä ïî øåäè ïë éãé ìòù äùòî åá äùòù ïåâë .çúôä éðôì êñî
úåúñëäå íéøëä ÷øôá ìéòì ïðúãë['å äðùî]:.qxcnd on xedh.áùåîå áëùî úøåúî ìèáãóèòúîå åá íîçúî ùîùäù éðôî ,éæç òâî úàîåèì ìáà

:åéìåùá.df rbp qxcn dfi`a ikeéøáùà äåäã éãéî ,ììë äàîåè åá øàùð àìå éøîâì øåäè éøä ,ïåìéå åäàùòùë ñøãî úàîåèî øåäèå ìéàåä ,øîåìë
:éøîâì ïúàîåèî íéøåäè íäù íéìë.afd ea rbp ok m` `l`åá äúéäù ñøãî úàîåè çëî ìáà .áæä òâî úàîåè åàîèî ,äæ ïåìéåá áæä òâð íà

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .ììë äàîåè ïàë ïéà ,äìçú

`xephxa yexit

לאחר שלושה על השלושה שיעור  כשנתמעט הלכך  י), משנה (כלהלן

את  עליו  וכשהשלים מדרס, מגע טמא נשאר עדיין  במדרס, שנטמא
לטמא, והמחובר  מדרס, מגע לטמא מחובר הבגד כל נמצא הבגד, כל

כמותו . טמא

שנוי: י ) (משנה rbnלהלן `nh la` ,qxcnd on xedh ± wlgpy dyely lr dyely"
rbn `nh ± afd ea rbp ok m` `l` ?df rbp qxcn dfi`a ike :iqei iax xn` .qxcn

."afd קמא כתנא סובר  משנתנו  של  שהתנא בסיפא, במשנתנו, שבארנו זהו 
אומר: הוא ולכן  qxcn.שם, rbn `nh,לגמרי טהור כאן אף יוסי לרבי  ברם,

אבל – מברטנורא. והרב והרא"ש הר"ש פירשו כן בו. אין מדרס מגע ואפילו
י, שבמשנה המחלוקת בענין שכן הרמב"ם, דברי  את להבין  קשה זה לפי

שנחלק, שלושה על ששלושה יוסי , כרבי הוא melknפוסק xedh כלים (הל '
מתחילתו, אחד חוט נטל שאם כמשנתנו , פוסק הוא כן פי על  ואף ט), כג,

הבגד , עליו השלים כך qxcn.ואחר rbn `nh.סתירה כאן  שיש והרי 
שהטעם  הרמב"ם, לשיטת לו  שנראה טוב", יום "תוספות בעל כותב מכאן
הוא, הטעם אלא י , במשנה קמא תנא כדעת שהיא משום אינו משנתנו של 
יגע  שלא לדקדק אפשר  אי גדול, מבגד שלוש על שלוש פירש שאם שכשם
כשנוטל כאן אף הכל , לדברי מדרס מגע טמא ולכך פרישתו, בשעת בבגד
מושכו בעודו יגע שלא לדקדק אפשר  אי  שלושה על משלושה אחד  חוט
כלל, נוגע שאינו שנחלק, שלושה על  שלושה כן  שאין מה החתיכה. מן 
למלך" ו "המשנה – לכאן . וזה לכאן זה ומושך  קורע המחלק שאדרבא,
כמו כוונתו ונראה לו. מובנים טוב" יום ה"תוספות בעל דברי  שאין  כותב,
בגד שכן גדול , לבגד  ענייננו לדמות שאין חדשים", "תוספות בעל  שהעיר
שלוש  על  שלוש הלכך קטן , בגד ממנו שנוטלים לאחר  אף מדרס טמא גדול
אבל פרישתו . בשעת בו שנגעו לפי מדרס, מגע טמאות גדול  מבגד הפורשות
ואינו שיעורו , נתמעט הרי ממנו , אחד  חוט כשנוטל שלושה, על  שלושה
אחרונה" "משנה (עיין מדרס? מגע לידי יבוא והיאך כלל , מדרס טמא

טהרות"). "סדרי  ועיין הרמב"ם; טעם שמיישב
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GL Ba âøàL ãâa ïëåGL ìò LLשלוש על  אצבעות שלוש  – ÀÅÆÆÆÈÇÈÇÈ
לעיל ששנינו  כמו  ממדרס, חוץ הטומאות כל לקבל  שראוי  אצבעות,

ב), úî(משנה àîè àîèðå,הטומאה אב ונעשה –íéìLäå ÀÄÀÈÀÅÅÀÄÀÄ
ãâaä ìk úà åéìò,הטומאה אב הבגד כל  ונמצא שנטמא, לאחר – ÈÈÆÈÇÆÆ

שנטמא, שלוש על  שלוש  של לבגד חיבור  ìèðשהוא Ck øçàåÀÇÇÈÈÇ
Búlçzî ãçà èeç, שנטמאו הראשונות שלוש על  משלוש  – ÆÈÄÀÄÈ

øBäè, הבגד כל  –úî àîhî,הטומאה אב עוד שאינו –ìáà ÈÄÀÅÅÂÈ
úî àîè òbî àîè את שנטל  שקודם לטומאה, ראשון  והוא – ÈÅÇÇÀÅÅ

הטומאה, אב שהיו הראשונות שלוש על בשלוש הבגד נגע החוט

לטומאה. ראשון  Búlçzîונעשה ãçà èeç ìèðשל הבגד מן  – ÈÇÆÈÄÀÄÈ
מת, טמא שנטמא שלוש על úàשלוש  åéìò íéìLä Ck øçàåÀÇÇÈÄÀÄÈÈÆ

ãâaä ìk שהשלים קודם שלוש  על  משלוש הבגד ונתמעט הואיל – ÈÇÆÆ
הבגד, כל את הטומאות,øBäèעליו מכל  –eøîàL éðtî– ÈÄÀÅÆÈÀ

GLGLחכמים: ìò LøBäè Y èòîúpL L שאינו לפי  לגמרי , – ÈÇÈÆÄÀÈÇÈ
לעשירים. ולא לעניים לא GLראוי ìáàGL ìò äLäLבגד – ÂÈÀÈÇÀÈ

טפחים, שלושה על  טפחים שלושה שיעורו,èòîúpLשל –óà ÆÄÀÈÇÇ
ñøãnî øBähL ét ìò טפחים שלושה על משלושה שפחות – ÇÄÆÈÄÄÀÈ

ב), משנה (כלעיל  מדרס טומאת מקבל  úBàîhäאינו ìëa àîèÈÅÀÈÇËÀ
הטומאות  שאר  לגבי  שהרי  הקודמת, במשנה ששנינו כמו האחרות, –

שלוש של בשיעור אצבעות.די שלוש על אצבעות

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ñøãî àîè àeäL ïéãñ שישב כגון  מדרס, בטומאת שנטמא – ÈÄÆÈÅÄÀÈ
הזב, ïBìéåעליו  BàNòåכדי מעשה בו  שעשה וכגון  לפתח, מסך  – ÇÂÈÄ

ו ), (כ , לעיל כמבואר  ממנו , מדרס תורת ñøãnäלבטל ïî øBäèÈÄÇÄÀÈ
בו  שהיתה מדרס טומאת ממנו בטלה למדרס, ראוי ואינו  הואיל –

ñøãîבתחילה, òbî àîè ìáà שלו במדרס הסדין שנגע לפי  – ÂÈÈÅÇÇÄÀÈ
עליו  כלי  תורת שהוילון ו), כ, (לעיל  בארנו  וכבר  וילון, שנעשה קודם
לפעמים  בו מתעטף שהשמש משום טומאות, משאר  טומאה לקבל

להתחמם. äæ?בשביל òâð ñøãî äæéàa éëå :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÀÄÀÅÆÄÀÈÈÇÆ
נטהר הרי וילון, כשעשאו  המדרס טומאת ממנו  ופקעה הואיל כלומר  –

במדרס  שהנגיעה סובר, יוסי רבי  טומאה; כל בו  נשארה ולא לגמרי ,
לטומאה, מגע אינה עצמו  áfäשל  Ba òâð ïk íà àlà בוילון – ÆÈÄÅÈÇÇÈ

ברטנורא),זה זה(רמב "ם; áfäשבכגון òbîa àîè מכוח אבל  – ÈÅÀÇÈÇÈ
כלל טומאה כאן אין תחילה בו  שהיתה מדרס ויש(ברטנורא).טומאת

izdw - zex`ean zeipyn
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È÷ìçpL äLGL ìò äLGL–ñøãnä ïî øBäè,ñøãî òbî àîè ìáà.øîàéñBé éaø:òâð ñøãî äæéàa éëå §¨©§¨¤¤¡©¨¦©¦§¨£¨¨¥©©¦§¨¨©©¦¥§¦§¥¤¦§¨¨©
äæ?áfä Ba òâð ïk íà àlà–îèáfä òbî à. ¤¤¨¦¥¨©©¨¨¥©©©¨
‡ÈäLGL ìò äLGL,úBtLàa–çìî øøBöå àéøa;úéaa–àéøa Bà,çìî øøBö Bà.øøBö àäé çìî änk? §¨©§¨¨©§¨¦§¥¤©©©¦¨¦¥¤©©¨¤©§¥¥
òáø.äãeäé éaøøîBà:äwãa;íéîëçåíéøîBà:äqâa.ì÷äì íéðekúî elàå elà.ïBòîL éaøøîBà:äLGL íéåL Ÿ©©¦§¨¥§©¨©£¨¦§¦§©¨¥¨¥¦§©§¦§¨¥©¦¦§¥¨¦§¨

ì úBtLàa äLGL ìòúéaa LGL ìò LGL. ©§¨¨©§§¨©¨©©¦
·Èòø÷pL äLGL ìò äLGL,àqka òâBð BøNáe àqkä ìò Bðúð íà–øBäè;åàì íàå–àîè.LGL ìò LGL §¨©§¨¤¦§©¦§¨©©¦¥§¨¥©©¦¥¨§¦¨¨¥¨©¨

i.wlgpy dyly lr dyly,ñøãî úàîåè øåòéù éãë ïäî ãçàá ïéàå ÷ìçð ë"çàå ,áæä ñøãîá àîèðù íéçôè äùìù ìò íéçôè äùìù åá ùéù ãâá
,ñøãî äéäù ìåãâ ãâáî ùøéôù ùìù ìò ùìù ìù ãâá ìáà .éøîâì øåäè øáñ éñåé 'øå ,ñøãî òâî àîè øáñ àî÷ àðúã ,éñåé 'øå àî÷ àðú éâéìô àäá

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ïäéáàî äàîåè úåìá÷î ïäéáàî ïúùéøô úòùáù íéãåî ìëä
`i.gln xxeve `ixa.çìî á÷ òáåø åá øåøöì éåàøå .÷æçå àéøá àäéù ,éúøú äéá úéà ïë íà àìà ,ãâá úøåúî äéì ìèá úåôùàá ìèåîä ãâá .ïðéñøâ

:àéøá åðéàù ô"òà çìî øøåö åà ,çìî øøåö åðéàù ô"òà àéøá åà ,éâñ àãéøâ ãçáå àåä áåùç ïééãò äôùàá úëìùåî äðéàå ìéàåä ,úéáá àöîðä ìáà
.dwca xne` dcedi 'x:ä÷ã çìî òáåø øøåö àäéù ãò àîèéî åðéà íìåòì.mixne` minkge:äñâá øøåö àäéù ãò àîèéî åðéàmipeekzn el`e el`

.lwdlì÷äì ,ä÷ãá ú÷æçî àäúù ãò øòùî êëìä ,äñâä ïî øúåé äãáë àéäù ,äãáë éðôî ,éôè ÷æçå àéøá ãâáá øåøöì äëéøö ä÷ã øáñ äãåäé 'ø
çìî ÷éæçîä ãâáä ìò ì÷äì éãë ,àîèéì äñâá íéøòùî êëìä ,íéèìåá äéúåðø÷å äãåãéç éðôî ,àéøá øúåé ãâá äëéøö äñâ éøáñ ïðáøå .àîèú àìù äéìò

:àîèé àìù ä÷ã.ziaa yly lr ylyl dty`a dyly lr dyly oieyäùìù êë ,ñøãî úåàîèî ïéàå úî àîè úåàîèî úéáá ùìù ìò ùìùù íùë
:ãáìá íéîëçë äëìäå .äôùàì äëéìùäù øçàî ïúåáéùç äìèáã ,ñøãî úåàîèî ïéàå úî àîè úåàîèî äôùàá äùìù ìò

ai.rxwpy dyly lr dyly:åæî åæ íéòø÷ä å÷ìçð àìå.`qka rbep exyaeåøùá åéìò áùéå àñëä ìò ãâáä íéîéùîùëù ãò ìåãâ êë ìë òø÷ä íà
:àñëá òâåð.xedh:ãâá úøåúî äéì ìèáã.e`l m`e:àîèå ,ãâá úøåúî ìèá àì ,àñëá åøùá òâéù êë ìë òø÷ä ïéàù.epnn ddnpy.åðîî äìáù

`xephxa yexit

afdמפרשים: ea rbp ok m` `l` הזב במדרס ונטמא סדין כשהיה –

ונמצא  יחף, כשהוא עליו שעמד כגון דריסתו, בשעת הזב בו נגע אף
מגע  וילון , שעשאו קודם ואמנם הזב; ובמגע הזב במדרס טמא הסדין

ממגע; החמור  במדרס, טמא הוא שהרי  מוריד , ולא מעלה לא הזב
ממנו ופרחה וילון כשעשאו  טומאת אבל  בו  נשתיירה מדרס, טומאת

הזב במגע טמא הוילון זה בכגון  הלכך הזב. רבא";מגע ("אליהו

ותוספות  רש "י ב; כד , מנחות גמרא  ועיין ישראל"; "תפארת  חדשים ; תוספות

ב). עב, חולין

i y i n g m e i
י ה נ ש מ ר ו א ב

GLGL ìò äL÷ìçpL äL שלושה על טפחים שלושה של  בגד – ÀÈÇÀÈÆÆÁÇ
ואין  הואיל  חלקים, לשני  נחלק כך  ואחר  הזב, במדרס שנטמא טפחים

מדרס, טומאת כשיעור חלק ñøãnäבכל ïî øBäèמכל בטלה – ÈÄÇÄÀÈ
המדרס, טומאת ñøãîחלק òbî àîè ìáà במדרס שנגע משום – ÂÈÈÅÇÇÄÀÈ

שנחלק. קודם äæ?שלו  òâð ñøãî äæéàa éëå :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÀÄÀÅÆÄÀÈÈÇÆ
עצמו  של  במדרס שהנגיעה הקודמת, במשנה לשיטתו  הולך  יוסי  רבי –
הוא  הרי המדרס טומאת חלק מכל שפקעה וכיון לטומאה, מגע אינה

כלל , טומאה בו  נשתיירה ולא לגמרי , Baטהור  òâð ïk íà àlàÆÈÄÅÈÇ
áfä òbî àîè ,áfä.הקודמת במשנה שבארנו  כמו  – ÇÈÈÅÇÇÇÈ

טומאת  אם היא, הקודמת ובמשנה במשנתנו  יוסי  ורבי  קמא תנא של מחלוקתם
סובר, הוא ולפיכך מטמאה, קמא תנא שלדעת במגע, מטמאה הסתרים בית
וכל מחוברים, בעודם בזה זה נגעו מדרס משנעשה שכן מדרס, מגע שטמא
אינם  מחוברים שבעודם סובר , יוסי  ורבי  מדרס. מגע כן  גם נעשה מקצת
אם  אלא טמא ואינו  הסתרים, בית זה הרי חיבורם שבמקום מזה, זה נטמאים
בבאור שהבאנו  (כמו יחף כשהוא הזב עליו שדרס דהיינו  הזב, בו  נגע כן
טמא  כן  גם נעשה מדרס שבשעת במנעל, עליו  שדרס או  הקודמת), המשנה
פשוטי היה שדרס בזמן  כן אם אלא טהור  ואינו בסנדל , זה שנגע מדרס, מגע

לבגד רגליו  בין מפסיק עץ ixacnכלי  dlerd itk ,xbi` `aiwr iax zetqez)
,(a ,ck zegpn ;a ,ar oileg zetqezd

א י ה נ ש מ ר ו א ב

GLL ìò äLGäL שלושה על טפחים שלושה בו  שיש  בגד – ÀÈÇÀÈ
בטלúBtLàaטפחים: הוא הרי הזבל, בערימת מוטל הוא אם – ÈÇÀ

מעלות: שתי  בו יש כן  אם אלא טומאה מקבל ואינו בגד , מתורת

çìî øøBöå àéøa;מלח בו לצרור  שראוי חזק ואף שלם שיהא – ÈÄÀÅÆÇ
úéaa לקבלת דיו  בבית, הנמצא שלושה על שלושה בגד  אבל – ÇÇÄ

הללו : המעלות משתי  באחת àéøaטומאה Bà–פי על  אף שלם, ÈÄ
מלח, בו  לצרור ראוי çìîשאינו øøBö Bà– בו לצרור ראוי שהוא ÅÆÇ

שלם שאינו פי  על  אף טוב ").מלח, יום "תוספות  עיין änkÇÈ(רמב "ם;
òáø ?øøBö àäé çìî.(ליטר (כֿ½ הקב רבע –äãeäé éaø ÆÇÀÅÅÙÇÇÄÀÈ

äwãa :øîBà;דקה במלח משערים הרובע –:íéøîBà íéîëçå ÅÀÇÈÇÂÈÄÀÄ
äqâa.הרובע את משערים גסה במלח –íéðekúî elàå elà ÀÇÈÅÈÅÄÀÇÀÄ
ì÷äìבגד צריך דקה מלח לצרור  שבשביל  סובר, יהודה רבי – ÀÈÅ

הגסה, מן כבדה דקה שמלח משום גסה, למלח מאשר  יותר  חזק

טומאה  מקבל שלושה על  שלושה בגד שאין  ואומר , מקל  הוא הלכך 
שלמלח  טוברים, וחכמים דקה; מלח הקב רבע צורר  כן אם אלא

העלולים  וחידודים בליטות לה שיש מפני יותר , חזק בגד צריכים גסה
לענין  גסה מלח הקב ברובע הם משערים הלכך  הבגד , את לקרוע
מלח  בו  לצרור  אלא ראוי שאינו הבגד  על להקל  כדי  טומאה, קבלת

טומאה. יקבל  שלא GLדקה, íéåL :øîBà ïBòîL éaøäL ÇÄÄÀÅÈÄÀÈ
GL ìòGLì úBtLàa äLGL ìò Lúéaa Lשבגד כשם – ÇÀÈÈÇÀÀÈÇÈÇÇÄ

שאר אלא מדרס טומאת מקבל  אינו בבית אצבעות שלוש  על שלוש
באשפה  המוטל טפחים שלושה על  שלושה של בגד כך הטומאות,

בריא  הוא ואפילו הטומאות, שאר  אלא מדרס טומאת מקבל אינו
לענין  חשיבותו  בטלה לאשפה והשליכוהו  שהואיל מלח, וצורר

שלוש. על שלוש כבגד  אלא דינו  ואין מדרס,

i y y m e i
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GLGL ìò äLòø÷pL äL שלושה על  טפחים שלושה של  בגד  – ÀÈÇÀÈÆÄÀÇ
מחוברים, הקרעים שעדיין נחלק, ולא שנקרע, ìòטפחים Bðúð íàÄÀÈÇ

àqka òâBð BøNáe àqkäעל הזה הבגד את כשמניחים אם – ÇÄÅÀÈÅÇÇÄÅ
הקרע, במקום בכסא נוגע בשרו עליו , יושב ואדם –øBäèהכסא È

נחלק כאילו זה שהרי  מדרס, "סדרימטומאת ישראל "; ("תפארת 

åàìטהרות "); íàå,הקרע במקום בכסא נוגע בשרו  שאין  –àîè ÀÄÈÈÅ
לישיבה. הראוי  בגד חשוב שעדיין מדרס, טומאת מקבל  הוא הרי  –

izdw - zex`ean zeipyn
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ãçà èeç äpnî ääîpL,øL÷ Ba àöîpL Bà,ïéîéàúî ïéèeç éðL Bà–äøBäè.dëéìLäL LGL ìò LGL ¤¦§¨¦¤¨¤¨¤¦§¨¤¤§¥¦©§¦¦§¨¨©¨¤¦§¦¨
úBtLàa–äøBäè.døéæçä–äàîè.äzøäèî dúëìLä íìBòì,äzànèî dúøæçå,ìLå ïîbøà ìMî õeç ¨©§§¨¤¡¦¨§¥¨§¨©§¨¨¨§©£©¨©£¨¨¨§©§©¨¦¤©§¨¨§¤

äáBè úéøBäæ.øæòéìà éaøøîBà:ïäá àöBik äLãç úéìèî óà.éaøïBòîLøîBà:ïéøBäè ïlk,àlà eøkæä àG §¦¨©¦¡¦¤¤¥©©§¦£¨¨©¥¨¤©¦¦§¥ª¨§¦ª§§¤¨
äãáà úáLä éðtî. ¦§¥£¨©£¥¨

‰  Â Ó ˘ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡øecka dðúpL LGL ìò LGL,dîöò éðôa øeck dàNòL Bà–äøBäè.øecka BðúpL äLGL ìò äLGL ìáà ¨©¨¤§¨¨©©¤£¨¨©¦§¥©§¨§¨£¨§¨©§¨¤§¨©©
–àîè.Bîöò éðôa øeck BàNò–øBäè,Bèòîî øôzäL éðtî. ¨¥£¨©¦§¥©§¨¦§¥¤©¤¤§©£
·õçønä úà Ba ÷ôì Bðé÷úäL äLGL ìò äLGMî úBçt,äøãwä úà Ba øòðì,íéçøä úà Ba çp÷ì,ïëeî ïéa ¨¦§¨©§¨¤¦§¦¨Ÿ¤©¤§¨§©¥¤©§¥¨§©©¤¨¥©¦¥¨

:øåäèå åøåòéù èòîúð ,úåîöîåöî ùìù ìò ùìù ãâáî ãçà èåç äìáùëå .ïéñéøú äùìù ÷øô óåñá ìéòì ïðúã äàéøá éáâ ìò äééìèù ääåäî åúîâåãå
.oini`zn oiheg ipy e`éðù íàã íåùî .ïéîéàúî íéèåç éðù åà ïéîéàúî íéøù÷ éðù äá åàöîð ,éðú÷ éëäå .øù÷à éîð éà÷ ïéîéàúîã ,éúåáø åùøéô

ìåãâ ììë ÷øô àøîâá ïðéøîà éëäå ,íçéðäì êøã ïéà ãâáá äæ ìöà äæ íéøåù÷ íéèåç[ã"ò óã úáù].ãç øè÷å ãç éøù éããä éãäá éøè÷ éøú éîøúî éà
áùçð ïéåù íäéðùùëå ,àöåé äæ ñðëð äæù íå÷îá àìà ãçà øãñá íéñðëð íéèåç éðù ïéà éúùä êåúì ñðëð áøòäù äâéøàä êøãù ,ïéîéàúîä íéèåç éðùå

:åðéàù éîë ãçàä.dxifgd,úéáì.d`nh:äáùçà øãä àäã.dzxdhn dzklyd mlerlîåìëíéîòô øùò åìéôà úøäèéîå äàîèéî àðååâ éàä éë ø
:íåéá.daeh zixedfe onbx`:æ"òìá é"æéîøë òåáöä éùîä àåä äáåè úéøåäæå .[ãâá úøåúî] åäì äìèáî àìå éáéùç.oda `veik dycg zilhn s`äðéã

:ãâá úøåúî äôùà äì äìèáî àìå ,äáåè úéøåäæå ïîâøà ïéãë.oixedh olek:äáåè úéøåäæå ïîâøà åìéôà äôùàì åëìùåä íà.exkfed `lúéøåäæå ïîâøà
:íéãâá øàùî ÷ìçéì äáåè.dcia` zayd iptn `l`.íéìòáä éùàééî àì åäééúåáéùç éðôîã ,äæøëä åòáå ,íëéìùä úòãî ïðéøîà àì äôùàá íàöî íàã

:àî÷ àðúë äëìäå .äæøëä åòá àì äôùàá íàöî íà ,éáéùç àìã íéãâá øàùå
gk`.xecka dpzpy yly lr yly:æ"òìá à"èåìô ,øåãë êåúá äðúðù úåòáöà ùìù ìò úåòáöà ùìù ìù ãâá.xeck d`yry e`ãâáä ç÷ìù

:åøôúå, úå÷åðéúì íéùåòù åîë ,øåãë ïéîë ìåâò åëøëå.dxedh:äøéôúá äìèáúðù äîöò éðôá øåãë äàùòùë ïëù ìëå ,øåãëá äðúðùë äìèáúðùla`
.dyly lr dylyäøåäèå ,äèòîî äøéôúäù éôì ,äøåäè ,äîöò éðôá øåãë äàùò íà ìáà .íù äøåîù àéäù éôì ,øåãëä êåúì äúðéúðá äìèáî àì

:èòîúðù äùìù ìò äùìù ìë ïéãë úåàîåè øàù ìëá äàîè ìáà ,ñøãîî
a.wetl:íåçä àöé àìù õçøîáù ïéá÷ð íåúñì.dxicwd z` ea xrple:éåçîúä êåúì åà äøò÷ä êåúì äðîî úåøòì éãë äøéã÷ä úà åá æåçàìoia

`xephxa yexit

GLGL ìò LL אצבעות שלוש  על  אצבעות שלוש  של  מטלית – ÈÇÈ
ãçàמצומצמות, èeç äpnî ääîpLשנתבלה –(iEla dyrp) ÆÄÀÈÄÆÈÆÈ

שיעורה, שנתמעט ונמצא שלה, אחד  ÷øLחוט Ba àöîpL Bà– ÆÄÀÈÆÆ
ïéîéàúîבחוט, ïéèeç éðL Bà כפולים נכנסים ערב חוטי שני – ÀÅÄÇÀÄÄ

ואחד נכנס אחד שחוט האריגה כדרך  סדורים הם ואין  השתי , לתוך 
הקשר, על  גם מוסבה "מתאימין " שתיבת מבואר , במפרשים יוצא;

מתאימ  קשרים שני במטלית שנמצאו לזה,כלומר  זה סמוכים היינו  ים,
חוטים  שני או  סמוכים, שקשריהם חוטים שני בבגד להניח דרך ואין

אינו, כאילו מהם שאחד  והרי  לעיל, שבארנו  כמו äøBäèÀÈמתאימים,
שלוש כדין טומאה, מקבלת אינה שיעורה.– שנתמעט שלוש על

GLGL ìò LäøBäè ,úBtLàa dëéìLäL L שביטלה – ÈÇÈÆÄÀÄÈÈÇÀÀÈ
בגד . לבית,døéæçäמתורת האשפה מן  –äàîè שוב מקבלת – ÆÁÄÈÀÅÈ

äzànèîטומאה. dúøæçå ,äzøäèî dúëìLä íìBòì– ÀÈÇÀÈÈÈÀÇÂÇÈÇÂÈÈÈÀÇÀÇÈ
משהשליכה  אחד , ביום פעמים כמה והחזירה השליכה אפילו  כלומר

לעיל , שבארנו כמו טמאה, ומשהחזירה ïîbøàטהורה ìMî õeçÄÆÇÀÈÈ
ארגמן , צבוע צמר  –äáBè úéøBäæ ìLå,זהורית צבוע צמר – ÀÆÀÄÈ
שני " "תולעת ד),והיינו כה, אונקלוס:(שמות  שם תרגם raveשכן 

;ixedf מתורת אותם מבטלת לאשפה השלכתם ואין  חשובים, אלה ששני 

מקבלות  עדיין  לאשפה שהשליך מהם שלוש  על שלוש והלכך  בגד ,
ïäáטומאה. àöBik äLãç úéìèî óà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÇÀÄÂÈÈÇÅÈÆ

מתורת  מבטלה לאשפה השלכתה שאין  טובה, וזהורית כארגמן –
ïéøBäèבגד . ïlk :øîBà ïBòîL éaø וזהורית ארגמן אפילו  – ÇÄÄÀÅËÈÀÄ

מטהרתם, לאשפה השלכתם eøkæäטובה àG החכמים ידי על  – ËÀÀ
בגדים, משאר הם שחשובים באשפות, המוטלים וזהורית àlàÆÈארגמן

äãáà úáLä éðtî שכן להכריז, חייב באשפה מצאם אם שאף – ÄÀÅÂÈÇÂÅÈ
מה  בעליהם, מדעת שלא לאשפה שנזרקו תולים אנו חשיבותם מפני
אבל להכריז. צריך אינו באשפה מצאם שאם בגדים, בשאר  כן שאין

אף  לפיכך מדעתם, בעליהם אותם והשליכו  הואיל טומאה, בענין כאן 
בגדים. שאר  כדין מטהרתם והשלכתם חשיבותם, בטלה אלו

א ה נ ש מ ר ו א ב

GLGL ìò LL,אצבעות שלוש על  אצבעות שלוש  של מטלית – ÈÇÈ
øecka dðúpL,כדור בתוך  –dîöò éðôa øeck dàNòL Bà ÆÀÈÈÇÇÆÂÈÈÇÄÀÅÇÀÈ

כדור , עצמה ממנה ועשה המטלית את שקיפל  –äøBäèמכל – ÀÈ
בפני כדור כשעשאה שכן וכל  בכדור ; כשנתנה שנתבטלה הטומאות,

שלוש על משלוש  בתפירה שנתבטלה ברטנורא );עצמה, ìáàÂÈ(הר"ש ;
GLGL ìò äLøecka BðúpL äLעל טפחים שלושה של  בגד  – ÀÈÇÀÈÆÀÈÇÇ

כדור, בתוך שנתנו  טפחים  מדרס,àîèשלושה בטומאת אפילו – ÈÅ
להיות  בתוכו ניתן כאילו אלא הכדור, לתוך  בנתינתו נתבטל שלא

בו . Bîöòשמור  éðôa øeck BàNò,כדור ממנו  ועשה קיפלו  – ÂÈÇÄÀÅÇÀ
øBäè,מדרס מטומאת –Bèòîî øôzäL éðtî שלושה משיעור  – ÈÄÀÅÆÇÆÆÀÇÂ

(לעיל ששנינו  כמו הטומאות, שאר בכל  הוא טמא ברם, שלושה; על 
ממדרס, שטהור פי על  אף שנתמעט, שלושה על "שלושה ח): כז ,

הטומאות. בכל  טמא

כלי (הל ' הרמב"ם שיטת לפי הסיפא את הרא"ש בארנו  פירשוה וכן  כז ). כב, ם
מפרש: הראב"ד  אבל מברטנורא. nh`והרב ,xecka epzpy dyely lr dyely–

ביטלו הכדור  לתוך בנתינתו שהרי  מדרס, מטומאת חוץ הטומאות, בכל
מדרס. xedhמתורת ,envr ipta xeck e`yr,הטומאות משאר אף –xtzdy iptn

ehrnnשהתקינו שלושה על משלושה כפחות זה והרי שלושה, על  משלושה
וטהור בגד , מתורת שביטלו ב), משנה (כלהלן  המרחץ את בו  (zebydלפקק

.(my m"anxd lr c"a`xd
הפירוש: בשולי  מסיים הרמב"ם, כשיטת בתחילה משנתנו שמפרש הר"ש, אף

שלושה "xedh"אבל על לשלושה דומה זה ואין  הטומאות מכל  לגמרי משמע
בגד ". מתורת ומבטלתו  ממעטתו והכריכה התפירה שכאן שנתמעט,

y c e w z a y
ב ה נ ש מ ר ו א ב

GMî úBçtGL ìò äLäL,טפחים –úà Ba ÷ôì Bðé÷úäL ÈÄÀÈÇÀÈÆÄÀÄÈÙÆ
õçønä,שבמרחץ הנקבים את בו  לסתום –äøãwä úà Ba øòðì ÇÆÀÈÀÇÅÆÇÀÅÈ

או  לנערה, כדי הרותחת הקדירה את בו  לאחוז  או –úà Ba çp÷ìÀÇÇÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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È÷ìçpL äLGL ìò äLGL–ñøãnä ïî øBäè,ñøãî òbî àîè ìáà.øîàéñBé éaø:òâð ñøãî äæéàa éëå §¨©§¨¤¤¡©¨¦©¦§¨£¨¨¥©©¦§¨¨©©¦¥§¦§¥¤¦§¨¨©
äæ?áfä Ba òâð ïk íà àlà–îèáfä òbî à. ¤¤¨¦¥¨©©¨¨¥©©©¨
‡ÈäLGL ìò äLGL,úBtLàa–çìî øøBöå àéøa;úéaa–àéøa Bà,çìî øøBö Bà.øøBö àäé çìî änk? §¨©§¨¨©§¨¦§¥¤©©©¦¨¦¥¤©©¨¤©§¥¥
òáø.äãeäé éaøøîBà:äwãa;íéîëçåíéøîBà:äqâa.ì÷äì íéðekúî elàå elà.ïBòîL éaøøîBà:äLGL íéåL Ÿ©©¦§¨¥§©¨©£¨¦§¦§©¨¥¨¥¦§©§¦§¨¥©¦¦§¥¨¦§¨

ì úBtLàa äLGL ìòúéaa LGL ìò LGL. ©§¨¨©§§¨©¨©©¦
·Èòø÷pL äLGL ìò äLGL,àqka òâBð BøNáe àqkä ìò Bðúð íà–øBäè;åàì íàå–àîè.LGL ìò LGL §¨©§¨¤¦§©¦§¨©©¦¥§¨¥©©¦¥¨§¦¨¨¥¨©¨

i.wlgpy dyly lr dyly,ñøãî úàîåè øåòéù éãë ïäî ãçàá ïéàå ÷ìçð ë"çàå ,áæä ñøãîá àîèðù íéçôè äùìù ìò íéçôè äùìù åá ùéù ãâá
,ñøãî äéäù ìåãâ ãâáî ùøéôù ùìù ìò ùìù ìù ãâá ìáà .éøîâì øåäè øáñ éñåé 'øå ,ñøãî òâî àîè øáñ àî÷ àðúã ,éñåé 'øå àî÷ àðú éâéìô àäá

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ïäéáàî äàîåè úåìá÷î ïäéáàî ïúùéøô úòùáù íéãåî ìëä
`i.gln xxeve `ixa.çìî á÷ òáåø åá øåøöì éåàøå .÷æçå àéøá àäéù ,éúøú äéá úéà ïë íà àìà ,ãâá úøåúî äéì ìèá úåôùàá ìèåîä ãâá .ïðéñøâ

:àéøá åðéàù ô"òà çìî øøåö åà ,çìî øøåö åðéàù ô"òà àéøá åà ,éâñ àãéøâ ãçáå àåä áåùç ïééãò äôùàá úëìùåî äðéàå ìéàåä ,úéáá àöîðä ìáà
.dwca xne` dcedi 'x:ä÷ã çìî òáåø øøåö àäéù ãò àîèéî åðéà íìåòì.mixne` minkge:äñâá øøåö àäéù ãò àîèéî åðéàmipeekzn el`e el`

.lwdlì÷äì ,ä÷ãá ú÷æçî àäúù ãò øòùî êëìä ,äñâä ïî øúåé äãáë àéäù ,äãáë éðôî ,éôè ÷æçå àéøá ãâáá øåøöì äëéøö ä÷ã øáñ äãåäé 'ø
çìî ÷éæçîä ãâáä ìò ì÷äì éãë ,àîèéì äñâá íéøòùî êëìä ,íéèìåá äéúåðø÷å äãåãéç éðôî ,àéøá øúåé ãâá äëéøö äñâ éøáñ ïðáøå .àîèú àìù äéìò

:àîèé àìù ä÷ã.ziaa yly lr ylyl dty`a dyly lr dyly oieyäùìù êë ,ñøãî úåàîèî ïéàå úî àîè úåàîèî úéáá ùìù ìò ùìùù íùë
:ãáìá íéîëçë äëìäå .äôùàì äëéìùäù øçàî ïúåáéùç äìèáã ,ñøãî úåàîèî ïéàå úî àîè úåàîèî äôùàá äùìù ìò

ai.rxwpy dyly lr dyly:åæî åæ íéòø÷ä å÷ìçð àìå.`qka rbep exyaeåøùá åéìò áùéå àñëä ìò ãâáä íéîéùîùëù ãò ìåãâ êë ìë òø÷ä íà
:àñëá òâåð.xedh:ãâá úøåúî äéì ìèáã.e`l m`e:àîèå ,ãâá úøåúî ìèá àì ,àñëá åøùá òâéù êë ìë òø÷ä ïéàù.epnn ddnpy.åðîî äìáù

`xephxa yexit

afdמפרשים: ea rbp ok m` `l` הזב במדרס ונטמא סדין כשהיה –

ונמצא  יחף, כשהוא עליו שעמד כגון דריסתו, בשעת הזב בו נגע אף
מגע  וילון , שעשאו קודם ואמנם הזב; ובמגע הזב במדרס טמא הסדין

ממגע; החמור  במדרס, טמא הוא שהרי  מוריד , ולא מעלה לא הזב
ממנו ופרחה וילון כשעשאו  טומאת אבל  בו  נשתיירה מדרס, טומאת

הזב במגע טמא הוילון זה בכגון  הלכך הזב. רבא";מגע ("אליהו

ותוספות  רש "י ב; כד , מנחות גמרא  ועיין ישראל"; "תפארת  חדשים ; תוספות

ב). עב, חולין

i y i n g m e i
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GLGL ìò äL÷ìçpL äL שלושה על טפחים שלושה של  בגד – ÀÈÇÀÈÆÆÁÇ
ואין  הואיל  חלקים, לשני  נחלק כך  ואחר  הזב, במדרס שנטמא טפחים

מדרס, טומאת כשיעור חלק ñøãnäבכל ïî øBäèמכל בטלה – ÈÄÇÄÀÈ
המדרס, טומאת ñøãîחלק òbî àîè ìáà במדרס שנגע משום – ÂÈÈÅÇÇÄÀÈ

שנחלק. קודם äæ?שלו  òâð ñøãî äæéàa éëå :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÀÄÀÅÆÄÀÈÈÇÆ
עצמו  של  במדרס שהנגיעה הקודמת, במשנה לשיטתו  הולך  יוסי  רבי –
הוא  הרי המדרס טומאת חלק מכל שפקעה וכיון לטומאה, מגע אינה

כלל , טומאה בו  נשתיירה ולא לגמרי , Baטהור  òâð ïk íà àlàÆÈÄÅÈÇ
áfä òbî àîè ,áfä.הקודמת במשנה שבארנו  כמו  – ÇÈÈÅÇÇÇÈ

טומאת  אם היא, הקודמת ובמשנה במשנתנו  יוסי  ורבי  קמא תנא של מחלוקתם
סובר, הוא ולפיכך מטמאה, קמא תנא שלדעת במגע, מטמאה הסתרים בית
וכל מחוברים, בעודם בזה זה נגעו מדרס משנעשה שכן מדרס, מגע שטמא
אינם  מחוברים שבעודם סובר , יוסי  ורבי  מדרס. מגע כן  גם נעשה מקצת
אם  אלא טמא ואינו  הסתרים, בית זה הרי חיבורם שבמקום מזה, זה נטמאים
בבאור שהבאנו  (כמו יחף כשהוא הזב עליו שדרס דהיינו  הזב, בו  נגע כן
טמא  כן  גם נעשה מדרס שבשעת במנעל, עליו  שדרס או  הקודמת), המשנה
פשוטי היה שדרס בזמן  כן אם אלא טהור  ואינו בסנדל , זה שנגע מדרס, מגע

לבגד רגליו  בין מפסיק עץ ixacnכלי  dlerd itk ,xbi` `aiwr iax zetqez)
,(a ,ck zegpn ;a ,ar oileg zetqezd
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GLL ìò äLGäL שלושה על טפחים שלושה בו  שיש  בגד – ÀÈÇÀÈ
בטלúBtLàaטפחים: הוא הרי הזבל, בערימת מוטל הוא אם – ÈÇÀ

מעלות: שתי  בו יש כן  אם אלא טומאה מקבל ואינו בגד , מתורת

çìî øøBöå àéøa;מלח בו לצרור  שראוי חזק ואף שלם שיהא – ÈÄÀÅÆÇ
úéaa לקבלת דיו  בבית, הנמצא שלושה על שלושה בגד  אבל – ÇÇÄ

הללו : המעלות משתי  באחת àéøaטומאה Bà–פי על  אף שלם, ÈÄ
מלח, בו  לצרור ראוי çìîשאינו øøBö Bà– בו לצרור ראוי שהוא ÅÆÇ

שלם שאינו פי  על  אף טוב ").מלח, יום "תוספות  עיין änkÇÈ(רמב "ם;
òáø ?øøBö àäé çìî.(ליטר (כֿ½ הקב רבע –äãeäé éaø ÆÇÀÅÅÙÇÇÄÀÈ

äwãa :øîBà;דקה במלח משערים הרובע –:íéøîBà íéîëçå ÅÀÇÈÇÂÈÄÀÄ
äqâa.הרובע את משערים גסה במלח –íéðekúî elàå elà ÀÇÈÅÈÅÄÀÇÀÄ
ì÷äìבגד צריך דקה מלח לצרור  שבשביל  סובר, יהודה רבי – ÀÈÅ

הגסה, מן כבדה דקה שמלח משום גסה, למלח מאשר  יותר  חזק

טומאה  מקבל שלושה על  שלושה בגד שאין  ואומר , מקל  הוא הלכך 
שלמלח  טוברים, וחכמים דקה; מלח הקב רבע צורר  כן אם אלא

העלולים  וחידודים בליטות לה שיש מפני יותר , חזק בגד צריכים גסה
לענין  גסה מלח הקב ברובע הם משערים הלכך  הבגד , את לקרוע
מלח  בו  לצרור  אלא ראוי שאינו הבגד  על להקל  כדי  טומאה, קבלת

טומאה. יקבל  שלא GLדקה, íéåL :øîBà ïBòîL éaøäL ÇÄÄÀÅÈÄÀÈ
GL ìòGLì úBtLàa äLGL ìò Lúéaa Lשבגד כשם – ÇÀÈÈÇÀÀÈÇÈÇÇÄ

שאר אלא מדרס טומאת מקבל  אינו בבית אצבעות שלוש  על שלוש
באשפה  המוטל טפחים שלושה על  שלושה של בגד כך הטומאות,

בריא  הוא ואפילו הטומאות, שאר  אלא מדרס טומאת מקבל אינו
לענין  חשיבותו  בטלה לאשפה והשליכוהו  שהואיל מלח, וצורר

שלוש. על שלוש כבגד  אלא דינו  ואין מדרס,

i y y m e i
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GLGL ìò äLòø÷pL äL שלושה על  טפחים שלושה של  בגד  – ÀÈÇÀÈÆÄÀÇ
מחוברים, הקרעים שעדיין נחלק, ולא שנקרע, ìòטפחים Bðúð íàÄÀÈÇ

àqka òâBð BøNáe àqkäעל הזה הבגד את כשמניחים אם – ÇÄÅÀÈÅÇÇÄÅ
הקרע, במקום בכסא נוגע בשרו עליו , יושב ואדם –øBäèהכסא È

נחלק כאילו זה שהרי  מדרס, "סדרימטומאת ישראל "; ("תפארת 

åàìטהרות "); íàå,הקרע במקום בכסא נוגע בשרו  שאין  –àîè ÀÄÈÈÅ
לישיבה. הראוי  בגד חשוב שעדיין מדרס, טומאת מקבל  הוא הרי  –

izdw - zex`ean zeipyn
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ãçà èeç äpnî ääîpL,øL÷ Ba àöîpL Bà,ïéîéàúî ïéèeç éðL Bà–äøBäè.dëéìLäL LGL ìò LGL ¤¦§¨¦¤¨¤¨¤¦§¨¤¤§¥¦©§¦¦§¨¨©¨¤¦§¦¨
úBtLàa–äøBäè.døéæçä–äàîè.äzøäèî dúëìLä íìBòì,äzànèî dúøæçå,ìLå ïîbøà ìMî õeç ¨©§§¨¤¡¦¨§¥¨§¨©§¨¨¨§©£©¨©£¨¨¨§©§©¨¦¤©§¨¨§¤

äáBè úéøBäæ.øæòéìà éaøøîBà:ïäá àöBik äLãç úéìèî óà.éaøïBòîLøîBà:ïéøBäè ïlk,àlà eøkæä àG §¦¨©¦¡¦¤¤¥©©§¦£¨¨©¥¨¤©¦¦§¥ª¨§¦ª§§¤¨
äãáà úáLä éðtî. ¦§¥£¨©£¥¨

‰  Â Ó ˘ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡øecka dðúpL LGL ìò LGL,dîöò éðôa øeck dàNòL Bà–äøBäè.øecka BðúpL äLGL ìò äLGL ìáà ¨©¨¤§¨¨©©¤£¨¨©¦§¥©§¨§¨£¨§¨©§¨¤§¨©©
–àîè.Bîöò éðôa øeck BàNò–øBäè,Bèòîî øôzäL éðtî. ¨¥£¨©¦§¥©§¨¦§¥¤©¤¤§©£
·õçønä úà Ba ÷ôì Bðé÷úäL äLGL ìò äLGMî úBçt,äøãwä úà Ba øòðì,íéçøä úà Ba çp÷ì,ïëeî ïéa ¨¦§¨©§¨¤¦§¦¨Ÿ¤©¤§¨§©¥¤©§¥¨§©©¤¨¥©¦¥¨

:øåäèå åøåòéù èòîúð ,úåîöîåöî ùìù ìò ùìù ãâáî ãçà èåç äìáùëå .ïéñéøú äùìù ÷øô óåñá ìéòì ïðúã äàéøá éáâ ìò äééìèù ääåäî åúîâåãå
.oini`zn oiheg ipy e`éðù íàã íåùî .ïéîéàúî íéèåç éðù åà ïéîéàúî íéøù÷ éðù äá åàöîð ,éðú÷ éëäå .øù÷à éîð éà÷ ïéîéàúîã ,éúåáø åùøéô

ìåãâ ììë ÷øô àøîâá ïðéøîà éëäå ,íçéðäì êøã ïéà ãâáá äæ ìöà äæ íéøåù÷ íéèåç[ã"ò óã úáù].ãç øè÷å ãç éøù éããä éãäá éøè÷ éøú éîøúî éà
áùçð ïéåù íäéðùùëå ,àöåé äæ ñðëð äæù íå÷îá àìà ãçà øãñá íéñðëð íéèåç éðù ïéà éúùä êåúì ñðëð áøòäù äâéøàä êøãù ,ïéîéàúîä íéèåç éðùå

:åðéàù éîë ãçàä.dxifgd,úéáì.d`nh:äáùçà øãä àäã.dzxdhn dzklyd mlerlîåìëíéîòô øùò åìéôà úøäèéîå äàîèéî àðååâ éàä éë ø
:íåéá.daeh zixedfe onbx`:æ"òìá é"æéîøë òåáöä éùîä àåä äáåè úéøåäæå .[ãâá úøåúî] åäì äìèáî àìå éáéùç.oda `veik dycg zilhn s`äðéã

:ãâá úøåúî äôùà äì äìèáî àìå ,äáåè úéøåäæå ïîâøà ïéãë.oixedh olek:äáåè úéøåäæå ïîâøà åìéôà äôùàì åëìùåä íà.exkfed `lúéøåäæå ïîâøà
:íéãâá øàùî ÷ìçéì äáåè.dcia` zayd iptn `l`.íéìòáä éùàééî àì åäééúåáéùç éðôîã ,äæøëä åòáå ,íëéìùä úòãî ïðéøîà àì äôùàá íàöî íàã

:àî÷ àðúë äëìäå .äæøëä åòá àì äôùàá íàöî íà ,éáéùç àìã íéãâá øàùå
gk`.xecka dpzpy yly lr yly:æ"òìá à"èåìô ,øåãë êåúá äðúðù úåòáöà ùìù ìò úåòáöà ùìù ìù ãâá.xeck d`yry e`ãâáä ç÷ìù

:åøôúå, úå÷åðéúì íéùåòù åîë ,øåãë ïéîë ìåâò åëøëå.dxedh:äøéôúá äìèáúðù äîöò éðôá øåãë äàùòùë ïëù ìëå ,øåãëá äðúðùë äìèáúðùla`
.dyly lr dylyäøåäèå ,äèòîî äøéôúäù éôì ,äøåäè ,äîöò éðôá øåãë äàùò íà ìáà .íù äøåîù àéäù éôì ,øåãëä êåúì äúðéúðá äìèáî àì

:èòîúðù äùìù ìò äùìù ìë ïéãë úåàîåè øàù ìëá äàîè ìáà ,ñøãîî
a.wetl:íåçä àöé àìù õçøîáù ïéá÷ð íåúñì.dxicwd z` ea xrple:éåçîúä êåúì åà äøò÷ä êåúì äðîî úåøòì éãë äøéã÷ä úà åá æåçàìoia

`xephxa yexit

GLGL ìò LL אצבעות שלוש  על  אצבעות שלוש  של  מטלית – ÈÇÈ
ãçàמצומצמות, èeç äpnî ääîpLשנתבלה –(iEla dyrp) ÆÄÀÈÄÆÈÆÈ

שיעורה, שנתמעט ונמצא שלה, אחד  ÷øLחוט Ba àöîpL Bà– ÆÄÀÈÆÆ
ïéîéàúîבחוט, ïéèeç éðL Bà כפולים נכנסים ערב חוטי שני – ÀÅÄÇÀÄÄ

ואחד נכנס אחד שחוט האריגה כדרך  סדורים הם ואין  השתי , לתוך 
הקשר, על  גם מוסבה "מתאימין " שתיבת מבואר , במפרשים יוצא;

מתאימ  קשרים שני במטלית שנמצאו לזה,כלומר  זה סמוכים היינו  ים,
חוטים  שני או  סמוכים, שקשריהם חוטים שני בבגד להניח דרך ואין

אינו, כאילו מהם שאחד  והרי  לעיל, שבארנו  כמו äøBäèÀÈמתאימים,
שלוש כדין טומאה, מקבלת אינה שיעורה.– שנתמעט שלוש על

GLGL ìò LäøBäè ,úBtLàa dëéìLäL L שביטלה – ÈÇÈÆÄÀÄÈÈÇÀÀÈ
בגד . לבית,døéæçäמתורת האשפה מן  –äàîè שוב מקבלת – ÆÁÄÈÀÅÈ

äzànèîטומאה. dúøæçå ,äzøäèî dúëìLä íìBòì– ÀÈÇÀÈÈÈÀÇÂÇÈÇÂÈÈÈÀÇÀÇÈ
משהשליכה  אחד , ביום פעמים כמה והחזירה השליכה אפילו  כלומר

לעיל , שבארנו כמו טמאה, ומשהחזירה ïîbøàטהורה ìMî õeçÄÆÇÀÈÈ
ארגמן , צבוע צמר  –äáBè úéøBäæ ìLå,זהורית צבוע צמר – ÀÆÀÄÈ
שני " "תולעת ד),והיינו כה, אונקלוס:(שמות  שם תרגם raveשכן 

;ixedf מתורת אותם מבטלת לאשפה השלכתם ואין  חשובים, אלה ששני 

מקבלות  עדיין  לאשפה שהשליך מהם שלוש  על שלוש והלכך  בגד ,
ïäáטומאה. àöBik äLãç úéìèî óà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÇÀÄÂÈÈÇÅÈÆ

מתורת  מבטלה לאשפה השלכתה שאין  טובה, וזהורית כארגמן –
ïéøBäèבגד . ïlk :øîBà ïBòîL éaø וזהורית ארגמן אפילו  – ÇÄÄÀÅËÈÀÄ

מטהרתם, לאשפה השלכתם eøkæäטובה àG החכמים ידי על  – ËÀÀ
בגדים, משאר הם שחשובים באשפות, המוטלים וזהורית àlàÆÈארגמן

äãáà úáLä éðtî שכן להכריז, חייב באשפה מצאם אם שאף – ÄÀÅÂÈÇÂÅÈ
מה  בעליהם, מדעת שלא לאשפה שנזרקו תולים אנו חשיבותם מפני
אבל להכריז. צריך אינו באשפה מצאם שאם בגדים, בשאר  כן שאין

אף  לפיכך מדעתם, בעליהם אותם והשליכו  הואיל טומאה, בענין כאן 
בגדים. שאר  כדין מטהרתם והשלכתם חשיבותם, בטלה אלו

א ה נ ש מ ר ו א ב

GLGL ìò LL,אצבעות שלוש על  אצבעות שלוש  של מטלית – ÈÇÈ
øecka dðúpL,כדור בתוך  –dîöò éðôa øeck dàNòL Bà ÆÀÈÈÇÇÆÂÈÈÇÄÀÅÇÀÈ

כדור , עצמה ממנה ועשה המטלית את שקיפל  –äøBäèמכל – ÀÈ
בפני כדור כשעשאה שכן וכל  בכדור ; כשנתנה שנתבטלה הטומאות,

שלוש על משלוש  בתפירה שנתבטלה ברטנורא );עצמה, ìáàÂÈ(הר"ש ;
GLGL ìò äLøecka BðúpL äLעל טפחים שלושה של  בגד  – ÀÈÇÀÈÆÀÈÇÇ

כדור, בתוך שנתנו  טפחים  מדרס,àîèשלושה בטומאת אפילו – ÈÅ
להיות  בתוכו ניתן כאילו אלא הכדור, לתוך  בנתינתו נתבטל שלא

בו . Bîöòשמור  éðôa øeck BàNò,כדור ממנו  ועשה קיפלו  – ÂÈÇÄÀÅÇÀ
øBäè,מדרס מטומאת –Bèòîî øôzäL éðtî שלושה משיעור  – ÈÄÀÅÆÇÆÆÀÇÂ

(לעיל ששנינו  כמו הטומאות, שאר בכל  הוא טמא ברם, שלושה; על 
ממדרס, שטהור פי על  אף שנתמעט, שלושה על "שלושה ח): כז ,

הטומאות. בכל  טמא

כלי (הל ' הרמב"ם שיטת לפי הסיפא את הרא"ש בארנו  פירשוה וכן  כז ). כב, ם
מפרש: הראב"ד  אבל מברטנורא. nh`והרב ,xecka epzpy dyely lr dyely–

ביטלו הכדור  לתוך בנתינתו שהרי  מדרס, מטומאת חוץ הטומאות, בכל
מדרס. xedhמתורת ,envr ipta xeck e`yr,הטומאות משאר אף –xtzdy iptn

ehrnnשהתקינו שלושה על משלושה כפחות זה והרי שלושה, על  משלושה
וטהור בגד , מתורת שביטלו ב), משנה (כלהלן  המרחץ את בו  (zebydלפקק

.(my m"anxd lr c"a`xd
הפירוש: בשולי  מסיים הרמב"ם, כשיטת בתחילה משנתנו שמפרש הר"ש, אף

שלושה "xedh"אבל על לשלושה דומה זה ואין  הטומאות מכל  לגמרי משמע
בגד ". מתורת ומבטלתו  ממעטתו והכריכה התפירה שכאן שנתמעט,

y c e w z a y
ב ה נ ש מ ר ו א ב

GMî úBçtGL ìò äLäL,טפחים –úà Ba ÷ôì Bðé÷úäL ÈÄÀÈÇÀÈÆÄÀÄÈÙÆ
õçønä,שבמרחץ הנקבים את בו  לסתום –äøãwä úà Ba øòðì ÇÆÀÈÀÇÅÆÇÀÅÈ

או  לנערה, כדי הרותחת הקדירה את בו  לאחוז  או –úà Ba çp÷ìÀÇÇÆ

izdw - zex`ean zeipyn



bרכו dpyn dpenye mixyr wxt milk zkqn

ïëeî BðéàL ïéa–àîè;éøácøæòéìà éaø.òLBäé éaøøîBà:ïëenä ïî BðéàL ïéa ïëenä ïî ïéa–øBäè. ¥¤¥¨¨¥¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥¥¦©¨¥¤¥¦©¨¨
àáé÷ò éaøøîBà:ïëenä ïî–àîè;ïëenä ïî BðéàL–øBäè. ©¦£¦¨¥¦©¨¨¥¤¥¦©¨¨

‚úéðìtñà äNBòä,øBòa ïéa ãâáa ïéa–äøBäè.éñBé éaøøîBà:øBòä ìò–øBäè.àîâìî,ãâáa–äøBäè, ¨¤¦§§¨¦¥§¤¤¥§§¨©¦¥¥©¨¨§ª§¨§¤¤§¨
øBòáe–äàîè.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ãâáa óà–äàîè,úøòðð àéäL éðtî. §§¥¨©¨¦§¤©§¦¥¥©§¤¤§¥¨¦§¥¤¦¦§¤¤

i`y oia okend on.okend on epàîìò éìåë äôùàì å÷øæáå .äéáùçà àäã ,àîèã éâéìô àì àîìò éìåë àñôå÷á åçéðäáã ,çéëåî ïé÷éìãî äîá ÷øôá
ïëåîë äàøðù ãåâîá åçéðä ïéá øáñ øæòéìà 'ø .úìãä éøåçà åçéðä åà ,æ"òìá à"ééìéå÷ ,ãåâîá åúåà äìúã àëéä ,éâéìô éë .äéìèá àäã ,øåäèã éâéìô àì
øåäè íìåòì ,øáñ òùåäé éáøå .äôùàá å÷øæ àìù ïîæ ìë àîè íìåòì ,àñôå÷á åçéðä éáâì ïëåî åðéàë äàøðù úìãä éøåçà åçéðä ïéá ,äôùàá å÷øæ éáâì
éøä ,ïëåîä ïî àìù éåäã úìãä éøåçà åçéðäå ,àîèå àñôå÷á åçéðä åìéàë éåäå àåä ïëåî ãåâîá åàìúã ,øáñ àáé÷ò éáøå .àñôå÷á åçéðä àìù ïîæ ìë

:òùåäé 'øë äëìäå .òùåäé 'ø éáâì àáé÷ò 'ø äéá øãäã ÷éñî íúäå .øåäèå äôùàá å÷øæ åìéàë àåä
b.zipltq`ãâáä ïéàå ,úñàîð àéäå äëîä ìò íéðúåðå øåòä ìò åà ãâáä ìò äúåà íéçøîîå ,äæá àöåéëå ïîùå äàîçå äåòùå áìçî íéùåòù úùåáçú

:øçà ùéîùúì àìå äáéùéì ãåò ïééåàø øåòäå.`nbeln,àîâåìî ùåøéôå .äëîä áâ ìò ïúåðå ñòåì íãàù ,ïäá àöåéëå íéðàúå çî÷î äéåùò úùåáçú
:àîâåì àìî.xedh cbaa:ùéîùúì éæç àì åúå ìèáúîå ñàîð ãâáäù éôì.`nh xeraeøåòä ïéàå ,ãâáä ìò åîë øåòä ìò ú÷áãúî àîâåìîä ïéàù
:êëá ìèáúî.zxrpp `idy iptnïá ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .êåìëìä ìë êìåäå ãâáä ìòî äéìéàî úèîùðå úøòðð àéä ãâáä ìòî äùáéúðù øçàì

:ìàéìîâ

`xephxa yexit

íéçøäבקמח יתערב שלא מהאבק, ישראל"),– "תפארת  (רמב "ם; ÈÅÇÄ
ïëeî BðéàL ïéa ïëeî ïéa בין כבגד, לשימוש  מוכן שהוא בין  – ÅÈÅÆÅÈ

להלן , שנבאר  כמו  מוכן , ברם àîèשאינו טומאה; מקבל  הריהו  – ÈÅ
על משלושה פחות שהוא מאחר  מקבל , אינו מדרס שלושה;טומאת

øæòéìà éaø éøác.להלן טעמו  שנבאר כמו –:øîBà òLBäé éaø ÄÀÅÇÄÁÄÆÆÇÄÀËÇÅ
øBäè ,ïëenä ïî BðéàL ïéa ïëenä ïî ïéa שום מקבל  אינו  – ÅÄÇÈÅÆÅÄÇÈÈ

להלן. שנבאר  כמו àîèטומאה, ,ïëenä ïî :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÄÇÈÈÅ
טומאה, מקבל –øBäè ,ïëenä ïî BðéàL.טומאה מקבל  אינו – ÆÅÄÇÈÈ

א -ב)בגמרא כט, המטלית(שבת  את הניח שאם zwqerמבארים, day)
(epzpynהרי והצניעה שהואיל טומאה, שמקבלת מודים הכל  בקופסה,

את  בה לפקק שהתקינה פי  על  ואף כבגד; עוד  שמחשיבה דעתו גילה

מקום  מכל בזויים, לתשמישים היינו  הקדירה, את בה לנער  או המרחץ
בה  להשתמש  דעתו  שודאי  הוכחה, זו הרי  בקופסה והניחה הואיל 

ההתקנה  אין  הלכך כשיצטרך , בגדו  את בה להטליא כגון כבגד,
טומאה; מקבלת הכל  ולדברי בגד , מתורת מבטלה אלו  לתשמישים

,dty`l zilhnd z` wxf m`eשהרי טומאה מקבלת שאינה מודים הכל 
בין  לעיל הנזכרים לתשמישים שהתקינה ובין בגד , מתורת ביטלה

נחלקו  לא היא; וטהורה בגד  תורת עליה אין שוב התקינה, שלא
אחורי שהניחה או בקולב, היינו  במגוד, שתלאה בכגון אלא במשנתנו 

שהואיל טומאה, מקבלת זה בכגון אף אליעזר רבי  שלדעת הדלת,
שהניחה  כמו דינה בבית, מסויים במקום הניחה אלא לאשפה זרקה ולא

אליעזר : רבי שאומר  וזהו  okenבקופסה. oia המטלית את שתלה היינו –
כבגד , שימוש לשם עדיין הכינה כאילו  שנראה okenבמגוד , epi`y oia

בקופסה  הנחה שלגבי הדלת, אחורי  המטלית את כשהניח היינו  –

כבגד, לשימוש "מוכנה" אינה כאילו  נראית זו  המטלית nh`הרי –
לעיל. טעמו שבארנו  כמו  טומאה, onמקבלת oia :xaeq ryedi iaxe

oia okendxedh ,okend on epi`y המטלית את שתלה בין  כלומר  –
כ "מוכנה", נראית זו  הרי באשפה זריקה שלגבי פי  על  אף במגוד,

מקבלת  אינה מוכנה, שאינה הדלת, אחורי  המטלית את שהניח ובין
כ "מוכנה", נחשבת המטלית אין בקופסה, הניחה שלא זמן שכל טומאה,

היא. וטהורה לאשפה, זרקה כאילו okend,ודינה on ;xaeq `aiwr iaxe
`nhלשימוש "מוכנה" היא הרי במגוד , המטלית את תלה כלומר , –

טומאה; ומקבלת בקופסה, הניחה כאילו  ודינה okend,כבגד , on epi`y
xedh דינה "מוכנה", אינה זה שבכגון הדלת, אחורי הניחה אם אבל  –

טומאה. מקבלת ואינה לאשפה, זרקה כאילו

התוספות לפי  במגוד,(my),בארנו  תלאו  היינו  "מוכן" התנאים כל  שבדברי 
רבי שבדברי  מפרש, רש"י אבל  הדלת. אחורי הניחו  היינו מוכן " ו "שאינו 

ok"אליעזר  en",בקופסה הניחו eok"היינו en e p i`y"או במגוד תלאו היינו 

יהושע, רבי  בדברי  ואילו  הדלת; אחורי ok"הניחו  en"או במגוד  תלאו היינו
הדלת, אחורי  eok"הניחו  en e p i`y"רבי בדברי  ברם, לאשפה. זרקו  היינו 

לעיל. שבארנו כמו פירושם עקיבא,

עוד נוסיף משנתנו  של  יתר  zexdh")ולהבהרת ixcq" i"tr)ששנינו מה כי 
את  בו לקנח הקדירה, את בו  לנער  המרחץ, את בו  לפוק "שהתקינו ברישא:

שיטות. שלוש בזה יש הריחיים",

,i"yx zhiy הם `) אלו  שתשמישים מאחר  לרעה, היא וכו' לפקיקה שההתקנה
ב  מעלת לפי שלא רביבזויים, משום אלא זה ענין משנתנו נקטה ולא גד,

אלו לתשמישים המטלית את שהתקין  בכגון שדווקא עקיבא, ורבי יהושע
הואיל יהושע רבי  שלדעת אליעזר , רבי  על  עקיבא ורבי יהושע רבי  חולקים
תלאה  ואפילו בגד, תורת ממנה בטלה בזויים, לתשמישים המטלית את והתקין 
כשתלאה  אמנם עקיבא, רבי ולדעת וטהורה; לאשפה זרקה כאילו  דינה במגוד 
אלו לתשמישים שהתקינה פי  על  שאף בקופסה, הניחה כאילו  דינה במגוד 
זרקה  כאילו  דינה הדלת אחורי כשהניחה אבל  בגד , מתורת יוצאת אינה
שאפילו מודים, הכל תשמיש לשום התקינה שלא סתם במטלית ברם, לאשפה.
מקבלת  היא הרי הדלת, אחורי הניחה או במגוד תלאה אלא בקופסה הניחה לא

הדלת. אחורי  להניחו  או  במגוד  חפצו לתלות עשוי  שאדם לפי  טומאה,

,m"anxd zhiy (a זה ענין משנתנו ונקטה לשבח, היא וכו ' לפקיקה שההתקנה
מסויים, לשימוש המטלית את שהתקין  בכגון  שדווקא אליעזר , רבי  משום
אלא  בקופסה הניחה שלא פי  על  אף טומאה, שמקבלת  אליעזר  רבי סובר
מסויים, לתשמיש והתקינה שהואיל  הדלת, אחורי  הניחה או במגוד  תלאה
טומאה. מקבלת היא הרי לאשפה זרקה שלא זמן  וכל  אצלו, היא חשובה הרי
שאם  מודה, אליעזר  רבי אף תשמיש, לשום התקינה שלא סתם במטלית אבל 
בטלה  היא הרי  הדלת, אחורי  הניחה או  במגוד  תלאה אלא בקופסה הניחה לא

טומאה. מקבלת ואינה בגד  מתורת

,s"ixd zhiy (b לרעה היא וכו ' לפקיקה שההתקנה רש"י, כשיטת אמנם שהיא
עקיבא  ורבי יהושע רבי  על  אליעזר רבי חולק הרי "ף שלדעת אלא לשבח, ולא
התקינה  שלא בסתם, ובין  וכו' המרחץ את בה לפקק שהתקינה בכגון  בין
לדעת  רבותא להשמיענו אלא ההתקנה ענין  המשנה נקטה ולא תשמיש, לשום
שלא  זמן  כל  מקום מכל גרועים, לתשמישים התקינה שאפילו אליעזר, רבי
מתורת  בטלה אינה הדלת, אחורי הניחה או במגוד תלאה אלא לאשפה זרקה

טומאה ומקבלת s"ixd).בגד , zhiyk `ed dpyna epxe`a mpn`e)

ג ה נ ש מ ר ו א ב

úéðìtñà äNBòä,המכה על שנותנים תחבושת –ïéa ãâáa ïéa ÈÆÄÀÀÈÄÅÀÆÆÅ
øBòa על אף טומאה,– לקבל  השיעור אחד בכל שיש äøBäèפי ÀÀÈ

אחר. לשימוש עוד ראויים העור או  הבגד ואין  שנמאסת, לפי –éaøÇÄ
øBäè ,øBòä ìò :øîBà éñBé גורסים אינם המפרשים רוב – ÅÅÇÈÈ

זו  daaxzypפיסקה ef dwqity xyt` ezrcly ,"aeh mei zetqez" oiir)
.(onwlc e dpynn o`klàîâìî וסממנים מקמח שעושים רטייה – ÀËÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn dpenye mixyr wxt milk zkqn

המכה: את בה לרכך בבגד ,ãâáaושומן  עשאה –äøBäèלפי – ÀÆÆÀÈ
טומאה; מקבל  אינו  הלכך  לשימוש עוד ראוי ואינו נמאס שהבגד

øBòáe, בעור עשאה ואם –äàîè מתדבקת המלוגמא שאין לפי – ÀÀÅÈ
ראוי יהא שוב והעור אותה, לקנח ואפשר  הבגד, על כמו העור על 

טומאה. מקבל  עדיין  הלכך  כבתחילה, ïaלשימוש  ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆ
ãâáa óà :øîBà ìàéìîb, בבגד העשויה מלוגמה אף –äàîè ÇÀÄÅÅÇÀÆÆÀÅÈ

טומאה, מקבל עדיין  הבגד –úøòðð àéäL éðtî שנתייבשה לאחר – ÄÀÅÆÄÄÀÆÆ
הבגד, מעל  ונופלת ננערת היא הרי בו .המלוגמא, להשתמש ואפשר

.l`ilnb oa oerny oaxk dkld oi`e

כותב: אחרונה" "משנה zxrppבעל  `idy iptn שננערה קודם אפילו  הלכך  –
שטמאה... מודה קמא תנא שאף משמע שננערה ולאחר  בטלה. myלא oiir)

.(zwelgnd mrh oipra

izdw - zex`ean zeipyn



רכז b dpyn dpenye mixyr wxt milk zkqn

ïëeî BðéàL ïéa–àîè;éøácøæòéìà éaø.òLBäé éaøøîBà:ïëenä ïî BðéàL ïéa ïëenä ïî ïéa–øBäè. ¥¤¥¨¨¥¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥¥¦©¨¥¤¥¦©¨¨
àáé÷ò éaøøîBà:ïëenä ïî–àîè;ïëenä ïî BðéàL–øBäè. ©¦£¦¨¥¦©¨¨¥¤¥¦©¨¨

‚úéðìtñà äNBòä,øBòa ïéa ãâáa ïéa–äøBäè.éñBé éaøøîBà:øBòä ìò–øBäè.àîâìî,ãâáa–äøBäè, ¨¤¦§§¨¦¥§¤¤¥§§¨©¦¥¥©¨¨§ª§¨§¤¤§¨
øBòáe–äàîè.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ãâáa óà–äàîè,úøòðð àéäL éðtî. §§¥¨©¨¦§¤©§¦¥¥©§¤¤§¥¨¦§¥¤¦¦§¤¤

i`y oia okend on.okend on epàîìò éìåë äôùàì å÷øæáå .äéáùçà àäã ,àîèã éâéìô àì àîìò éìåë àñôå÷á åçéðäáã ,çéëåî ïé÷éìãî äîá ÷øôá
ïëåîë äàøðù ãåâîá åçéðä ïéá øáñ øæòéìà 'ø .úìãä éøåçà åçéðä åà ,æ"òìá à"ééìéå÷ ,ãåâîá åúåà äìúã àëéä ,éâéìô éë .äéìèá àäã ,øåäèã éâéìô àì
øåäè íìåòì ,øáñ òùåäé éáøå .äôùàá å÷øæ àìù ïîæ ìë àîè íìåòì ,àñôå÷á åçéðä éáâì ïëåî åðéàë äàøðù úìãä éøåçà åçéðä ïéá ,äôùàá å÷øæ éáâì
éøä ,ïëåîä ïî àìù éåäã úìãä éøåçà åçéðäå ,àîèå àñôå÷á åçéðä åìéàë éåäå àåä ïëåî ãåâîá åàìúã ,øáñ àáé÷ò éáøå .àñôå÷á åçéðä àìù ïîæ ìë

:òùåäé 'øë äëìäå .òùåäé 'ø éáâì àáé÷ò 'ø äéá øãäã ÷éñî íúäå .øåäèå äôùàá å÷øæ åìéàë àåä
b.zipltq`ãâáä ïéàå ,úñàîð àéäå äëîä ìò íéðúåðå øåòä ìò åà ãâáä ìò äúåà íéçøîîå ,äæá àöåéëå ïîùå äàîçå äåòùå áìçî íéùåòù úùåáçú

:øçà ùéîùúì àìå äáéùéì ãåò ïééåàø øåòäå.`nbeln,àîâåìî ùåøéôå .äëîä áâ ìò ïúåðå ñòåì íãàù ,ïäá àöåéëå íéðàúå çî÷î äéåùò úùåáçú
:àîâåì àìî.xedh cbaa:ùéîùúì éæç àì åúå ìèáúîå ñàîð ãâáäù éôì.`nh xeraeøåòä ïéàå ,ãâáä ìò åîë øåòä ìò ú÷áãúî àîâåìîä ïéàù
:êëá ìèáúî.zxrpp `idy iptnïá ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .êåìëìä ìë êìåäå ãâáä ìòî äéìéàî úèîùðå úøòðð àéä ãâáä ìòî äùáéúðù øçàì

:ìàéìîâ

`xephxa yexit

íéçøäבקמח יתערב שלא מהאבק, ישראל"),– "תפארת  (רמב "ם; ÈÅÇÄ
ïëeî BðéàL ïéa ïëeî ïéa בין כבגד, לשימוש  מוכן שהוא בין  – ÅÈÅÆÅÈ

להלן , שנבאר  כמו  מוכן , ברם àîèשאינו טומאה; מקבל  הריהו  – ÈÅ
על משלושה פחות שהוא מאחר  מקבל , אינו מדרס שלושה;טומאת

øæòéìà éaø éøác.להלן טעמו  שנבאר כמו –:øîBà òLBäé éaø ÄÀÅÇÄÁÄÆÆÇÄÀËÇÅ
øBäè ,ïëenä ïî BðéàL ïéa ïëenä ïî ïéa שום מקבל  אינו  – ÅÄÇÈÅÆÅÄÇÈÈ

להלן. שנבאר  כמו àîèטומאה, ,ïëenä ïî :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÄÇÈÈÅ
טומאה, מקבל –øBäè ,ïëenä ïî BðéàL.טומאה מקבל  אינו – ÆÅÄÇÈÈ

א -ב)בגמרא כט, המטלית(שבת  את הניח שאם zwqerמבארים, day)
(epzpynהרי והצניעה שהואיל טומאה, שמקבלת מודים הכל  בקופסה,

את  בה לפקק שהתקינה פי  על  ואף כבגד; עוד  שמחשיבה דעתו גילה

מקום  מכל בזויים, לתשמישים היינו  הקדירה, את בה לנער  או המרחץ
בה  להשתמש  דעתו  שודאי  הוכחה, זו הרי  בקופסה והניחה הואיל 

ההתקנה  אין  הלכך כשיצטרך , בגדו  את בה להטליא כגון כבגד,
טומאה; מקבלת הכל  ולדברי בגד , מתורת מבטלה אלו  לתשמישים

,dty`l zilhnd z` wxf m`eשהרי טומאה מקבלת שאינה מודים הכל 
בין  לעיל הנזכרים לתשמישים שהתקינה ובין בגד , מתורת ביטלה

נחלקו  לא היא; וטהורה בגד  תורת עליה אין שוב התקינה, שלא
אחורי שהניחה או בקולב, היינו  במגוד, שתלאה בכגון אלא במשנתנו 

שהואיל טומאה, מקבלת זה בכגון אף אליעזר רבי  שלדעת הדלת,
שהניחה  כמו דינה בבית, מסויים במקום הניחה אלא לאשפה זרקה ולא

אליעזר : רבי שאומר  וזהו  okenבקופסה. oia המטלית את שתלה היינו –
כבגד , שימוש לשם עדיין הכינה כאילו  שנראה okenבמגוד , epi`y oia

בקופסה  הנחה שלגבי הדלת, אחורי  המטלית את כשהניח היינו  –

כבגד, לשימוש "מוכנה" אינה כאילו  נראית זו  המטלית nh`הרי –
לעיל. טעמו שבארנו  כמו  טומאה, onמקבלת oia :xaeq ryedi iaxe

oia okendxedh ,okend on epi`y המטלית את שתלה בין  כלומר  –
כ "מוכנה", נראית זו  הרי באשפה זריקה שלגבי פי  על  אף במגוד,

מקבלת  אינה מוכנה, שאינה הדלת, אחורי  המטלית את שהניח ובין
כ "מוכנה", נחשבת המטלית אין בקופסה, הניחה שלא זמן שכל טומאה,

היא. וטהורה לאשפה, זרקה כאילו okend,ודינה on ;xaeq `aiwr iaxe
`nhלשימוש "מוכנה" היא הרי במגוד , המטלית את תלה כלומר , –

טומאה; ומקבלת בקופסה, הניחה כאילו  ודינה okend,כבגד , on epi`y
xedh דינה "מוכנה", אינה זה שבכגון הדלת, אחורי הניחה אם אבל  –

טומאה. מקבלת ואינה לאשפה, זרקה כאילו

התוספות לפי  במגוד,(my),בארנו  תלאו  היינו  "מוכן" התנאים כל  שבדברי 
רבי שבדברי  מפרש, רש"י אבל  הדלת. אחורי הניחו  היינו מוכן " ו "שאינו 

ok"אליעזר  en",בקופסה הניחו eok"היינו en e p i`y"או במגוד תלאו היינו 

יהושע, רבי  בדברי  ואילו  הדלת; אחורי ok"הניחו  en"או במגוד  תלאו היינו
הדלת, אחורי  eok"הניחו  en e p i`y"רבי בדברי  ברם, לאשפה. זרקו  היינו 

לעיל. שבארנו כמו פירושם עקיבא,

עוד נוסיף משנתנו  של  יתר  zexdh")ולהבהרת ixcq" i"tr)ששנינו מה כי 
את  בו לקנח הקדירה, את בו  לנער  המרחץ, את בו  לפוק "שהתקינו ברישא:

שיטות. שלוש בזה יש הריחיים",

,i"yx zhiy הם `) אלו  שתשמישים מאחר  לרעה, היא וכו' לפקיקה שההתקנה
ב  מעלת לפי שלא רביבזויים, משום אלא זה ענין משנתנו נקטה ולא גד,

אלו לתשמישים המטלית את שהתקין  בכגון שדווקא עקיבא, ורבי יהושע
הואיל יהושע רבי  שלדעת אליעזר , רבי  על  עקיבא ורבי יהושע רבי  חולקים
תלאה  ואפילו בגד, תורת ממנה בטלה בזויים, לתשמישים המטלית את והתקין 
כשתלאה  אמנם עקיבא, רבי ולדעת וטהורה; לאשפה זרקה כאילו  דינה במגוד 
אלו לתשמישים שהתקינה פי  על  שאף בקופסה, הניחה כאילו  דינה במגוד 
זרקה  כאילו  דינה הדלת אחורי כשהניחה אבל  בגד , מתורת יוצאת אינה
שאפילו מודים, הכל תשמיש לשום התקינה שלא סתם במטלית ברם, לאשפה.
מקבלת  היא הרי הדלת, אחורי הניחה או במגוד תלאה אלא בקופסה הניחה לא

הדלת. אחורי  להניחו  או  במגוד  חפצו לתלות עשוי  שאדם לפי  טומאה,

,m"anxd zhiy (a זה ענין משנתנו ונקטה לשבח, היא וכו ' לפקיקה שההתקנה
מסויים, לשימוש המטלית את שהתקין  בכגון  שדווקא אליעזר , רבי  משום
אלא  בקופסה הניחה שלא פי  על  אף טומאה, שמקבלת  אליעזר  רבי סובר
מסויים, לתשמיש והתקינה שהואיל  הדלת, אחורי  הניחה או במגוד  תלאה
טומאה. מקבלת היא הרי לאשפה זרקה שלא זמן  וכל  אצלו, היא חשובה הרי
שאם  מודה, אליעזר  רבי אף תשמיש, לשום התקינה שלא סתם במטלית אבל 
בטלה  היא הרי  הדלת, אחורי  הניחה או  במגוד  תלאה אלא בקופסה הניחה לא

טומאה. מקבלת ואינה בגד  מתורת

,s"ixd zhiy (b לרעה היא וכו ' לפקיקה שההתקנה רש"י, כשיטת אמנם שהיא
עקיבא  ורבי יהושע רבי  על  אליעזר רבי חולק הרי "ף שלדעת אלא לשבח, ולא
התקינה  שלא בסתם, ובין  וכו' המרחץ את בה לפקק שהתקינה בכגון  בין
לדעת  רבותא להשמיענו אלא ההתקנה ענין  המשנה נקטה ולא תשמיש, לשום
שלא  זמן  כל  מקום מכל גרועים, לתשמישים התקינה שאפילו אליעזר, רבי
מתורת  בטלה אינה הדלת, אחורי הניחה או במגוד תלאה אלא לאשפה זרקה

טומאה ומקבלת s"ixd).בגד , zhiyk `ed dpyna epxe`a mpn`e)

ג ה נ ש מ ר ו א ב

úéðìtñà äNBòä,המכה על שנותנים תחבושת –ïéa ãâáa ïéa ÈÆÄÀÀÈÄÅÀÆÆÅ
øBòa על אף טומאה,– לקבל  השיעור אחד בכל שיש äøBäèפי ÀÀÈ

אחר. לשימוש עוד ראויים העור או  הבגד ואין  שנמאסת, לפי –éaøÇÄ
øBäè ,øBòä ìò :øîBà éñBé גורסים אינם המפרשים רוב – ÅÅÇÈÈ

זו  daaxzypפיסקה ef dwqity xyt` ezrcly ,"aeh mei zetqez" oiir)
.(onwlc e dpynn o`klàîâìî וסממנים מקמח שעושים רטייה – ÀËÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn dpenye mixyr wxt milk zkqn

המכה: את בה לרכך בבגד ,ãâáaושומן  עשאה –äøBäèלפי – ÀÆÆÀÈ
טומאה; מקבל  אינו  הלכך  לשימוש עוד ראוי ואינו נמאס שהבגד

øBòáe, בעור עשאה ואם –äàîè מתדבקת המלוגמא שאין לפי – ÀÀÅÈ
ראוי יהא שוב והעור אותה, לקנח ואפשר  הבגד, על כמו העור על 

טומאה. מקבל  עדיין  הלכך  כבתחילה, ïaלשימוש  ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆ
ãâáa óà :øîBà ìàéìîb, בבגד העשויה מלוגמה אף –äàîè ÇÀÄÅÅÇÀÆÆÀÅÈ

טומאה, מקבל עדיין  הבגד –úøòðð àéäL éðtî שנתייבשה לאחר – ÄÀÅÆÄÄÀÆÆ
הבגד, מעל  ונופלת ננערת היא הרי בו .המלוגמא, להשתמש ואפשר

.l`ilnb oa oerny oaxk dkld oi`e

כותב: אחרונה" "משנה zxrppבעל  `idy iptn שננערה קודם אפילו  הלכך  –
שטמאה... מודה קמא תנא שאף משמע שננערה ולאחר  בטלה. myלא oiir)

.(zwelgnd mrh oipra

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc migqt(iying meil)

,opernd mei meyn dxifb ,ungd zlik` z` xeq`l yi ziriaxd
dreh mc` dngd mewn it lr xkid `ll dcedi iax zrcl ixdy

:`xnbd zvxzn .edyn zegt zery ylya,àtt áø øîàdry ¨©©¨¨
ìëì äceòñ ïîæ úéòéáømc`,àéämpi`e ,da mi`iwa lkde §¦¦§©§¨§Ÿ¦

.zxg` drya dze` mitilgn
:`ziixa ixacl `tt ax ixacn dxizq dywn `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

äðBLàø äòLd onf `id meid lyìëàîlyíéãeìly dne` - ¨¨¦¨©£©¦
zligza lek`l minicwn md mzepzarx jezne ,mc` ilke`

dry .meidäiðLonf `idïéèñéì ìëàîmd s`y [miapb-] §¦¨©£©¦§¦
drya mipyi md dlild lk mixerip mdy meyn j` ,mipzarx

dry .dipya milke`e meid ly dpey`xdúéLéìLonf `idìëàî §¦¦©£©
ïéLøBémeyn ,ef dryl mzcerq z` minicwny ,ax oed eyxiy §¦

dry .dilr elnr `lyúéòéáøonf `id.ïéìòBt ìëàîdry §¦¦©£©£¦
úéLéîçonf `id.íéîëç éãéîìz ìëàîdryúéMLonf `idìëàî £¦¦©£©©§¦¥£¨¦¦¦©£©

.íãà ìk:`xnbd dywnàtt áø øîàäådryäceòñ ïîæ úéòéáø ¨¨¨§¨¨©©¨¨§¦¦§©§¨
,àéä ìkìdrya `ed mc` lk zcerq onfy `ziixad ixack `le ©Ÿ¦

:`xnbd zvxzn .ziyiydCeôéà àlàcd xcq z` jetd ±mixa ¤¨¥
dry ,dzepyl yi jke ,`ziixaaúéLéîç ,íãà ìk ìëàî úéòéáø§¦¦©£©¨¨¨£¦¦

.íéîëç éãéîìz ìëàî úéML ,íéìòBt ìëàî©£©£¦¦¦©£©©§¦¥£¨¦
lke`d :mze` zx`ane ,`ziixad ixac jynd z` d`ian `xnbd

ïàkîziyiyd dryd dxaryn -,Cìéàå`ed ixdïáà ÷øBæk ¦¨§¥©§¥¤¤
úîçì.melk sebl dliren ef dlik` oi`y itl ,[xer wy-]øîà ©¥¤¨©

ïøîà àì ,ééaàlk`nd oi` zery yy xg`ly [epxn` `l-] ©©¥Ÿ£¨¨
,seb lirenàøôöa éãéî íéòè àìc àlàmelk mrh `lyk ± ¤¨§Ÿ¨¦¦¦§©§¨

,xweaaìáàm`da ïì úéì àøôöa éãéî íéòèmrh m` la` ± £¨¨¦¦¦§©§¨¥¨¨
lk`nd el liren df ote`a `l` ,z`f epxn` `l xweaa edyn

.zery yy xg`l elit`
zecra dcedi iaxe xi`n iax zwelgna oecl zxfeg `xnbd

:ungae,õîça ú÷Bìçî Ck úeãòa ú÷Bìçîk ,éMà áø øîàmyke ¨©©©¦§©£¤§¥¨©£¤§¨¥
xeriyn xzei lecb dcedi iax zrcl zerhd xeriy zecray
dcedi iax zrcly ,unga oicd `ed ,xi`n iax zrcl zerhd
oi` xi`n iax zrcl eli`e ,zery izy ly zerhl ea miyyeg

iaxl oiay s`e .cala zg` dry ly zerhl `l` ea miyyeg
xeriyl dey epi` zecra zerhd xeriy dcedi iaxl oiae xi`n

,unga zerhd:`xnbd dywn .lirl x`eank ,dxizq jka oi`
`ldàèéLte ,`ed jky [heyt-]ïðéøîàc Cä eðééämd el` ixde ± §¦¨©§©§©§¦©

iax zehiy oiay dxizqd aeyiia lirl e`aedy `axe iia` ixac
mdizehiy oial ,zecr oiprl oixcdpqa dpyna dcedi iaxe xi`n

:`xnbd zvxzn .ung oiprl epzpynaïì òîLî à÷ àädf xac ± ¨¨©§©¨
c ,iy` ax eprinydl `aàeä àéepéL ïðépLc ééepéLmivexizdy - ¦¥§©¦©¦¨

,miizin` mivexiz md dxen`d dxizqd aeyiia lirl epvxizy
àéä éàpz àîéz àìåzehiya `id mi`pz zwelgny xnel oi`e ± §Ÿ¥¨©¨¥¦

xi`n iax xaeq oixcdpqa dpynd zrcly ,dcedi iaxe xi`n iax
eli`e ,zery ylya dcedi iax zrcle zery izya dreh mc`y
iaxe zg` drya dreh mc`y xaeq xi`n iax epzpyn zrcl
`l` ,`ed ok `ly iy` ax eprinyne .zery izya xaeq dcedi

.lirl x`eank ,zeipynd izy oia dxizq oi`
:zerya micrd zygkd oica oecl zxfeg `xnbdøa éîéL áø øîà̈©©¦¦©

eðL àì ,éMàdf z` df micrd eyigkd m`y oixcdpqa dpyna ©¦Ÿ¨
,zniiw mzecr miizrya e` dryaa àlàexikfdy ote`úBòL ¤¨§¨

.calaìáàm`ãçàmdnøîBàdyrnd didyõðä íãB÷ £¨¤¨¥¤¨¥
[zgixf ,z`ivi-]øîBà ãçàå ,änçädidyïúeãò ,änçä õðä øçà ©©¨§¤¨¥©©¨¥©©¨¥¨

,äìéèazerh ef oi`e ,upd xg`l upd mcew oia dreh mc` oi` oky §¥¨
`ld :`xnbd dywn .xwy `l`àèéLtxaca dreh mc` oi`y §¦¨

,ea zerhl xyt` i`y wdaen oniq `id dngd zgixf ixdy ,df
:`xnbd zvxzn .df xac eprinydl iniy ax jxved dneàlàjk ¤¨

,iy` xa iniy ax xn`øîBà ãçàå ,änçä õðä íãB÷ øîBà ãçà¤¨¥¤¨¥©©¨§¤¨¥
CBúa[zligza-].äìéèa ïúeãò ,änçä õðä:`xnbd dywn aey §¨¥©©¨¥¨§¥¨

àèéLt énð àäupd mcew oia dreh mc` oi`y dn mb ixd ± ¨©¦§¦¨
xac eprinydl iy` ax jxved dne ,heyt xac `ed upd zligzl

:`xnbd zvxzn .dféøîà÷ àúléî àãç eäééåøz ,àîéúc eäî± ©§¥¨©§©§£¨¦§¨¨¨§¦
dyrnd did mlerle ,cg` xac mixne` mdipyy xn`z `ny

,dngd upd mcewøîà÷c àäåxn`y df cre ± §¨§¨¨©
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המשך ביצור למס' פסחים ליום חמישי עמ' ב 

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

oze`.ïîöòìokeéeçîz éàab[milk`n-]÷lçì íéiðò íäì ïéàL §©§¨©¨¥©§¤¥¨¤£¦¦§©¥
md ixd ,mkxevl eaby lk`nd ipine mingld z` mdlïéøëBî§¦

mze`íéøçàì,elwlwziy mcewåmle`.ïîöòì ïéøëBî ïéàmrhe ©£¥¦§¥§¦§©§¨
,`ed xacdøîàpL íeMî(ak al xacna)'äî íéi÷ð íúééäå' ¦¤¤¡©¦§¦¤§¦¦¥

,'ìàøNiîemze` epw e` ehxty mda ecygi mnvrl exkni m`e ¦¦§¨¥
.miieyn zegta

iax zhiyk iax ixaca yxit envr sqei axy d`ian `xnbd
:dcedi,óñBé áøì äðúî øa àãà áø déì øîà`ldzøîà Leøéôa ¨©¥©£¨©©§¨§©¥§¥£©§§

ïì,ziyingd drya d`wewg opgeil iax xn`y ,[epl zxn`-]àö ¨¥
.íéøëðì ïøëBîeiax xaeqy o`kne,äãeäé éaøkxzen ungdy §¨§¨§¦§©¦§¨

.ziriaxd dryd seq cr wx dlik`a

:xen`d dyrna iax wqta dpc `xnbdàìæà ïàîk ,óñBé áø øîà̈©©¥§©¨§¨
éaøc àzòîL àäyiy wqty iax ly ezreny diepy in zhiya ± ¨§©§¨§©¦

,ziyingd drya ungd z` xeknlkzhiyìàéìîb ïa ïBòîL ïaø §©¨¦§¤©§¦¥
.`idïðúc`rivn `aa zkqna epipyy ±(.gl),ìöà úBøét ãé÷ônä ¦§©©©§¦¥¥¤

ïäa òbé àì ïéãeáà ïä eléôà ,Bøéáçmiklede mixqgpy elit` ± £¥£¦¥£¦Ÿ¦©¨¤
.mxkni `l ceai`la ïøëBî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaølr wey ©¨¦§¤©§¦¥¥§¨©

zney it,äãéáà úáLä éðtî ïéc úéaly epenn z` livdl ick ¥¦¦§¥£¨©£¥¨
,dcia` zayd iptn ungd z` xeknl deiv iax s`e .ciwtnd

.l`ilnb oa oerny oax zhiykééaà déì øîà,sqei axlåàìå ¨©¥©©¥§¨
dìò øîzéà,ef dpyn xe`iaa xn`p `l ike ±äpç øa øa äaø øîà ¦§©£¨¨©©¨©©©¨

eðL àì ,ïðçBé éaø øîà,mda rbi `ly minkgàlàmixqgp mdyk ¨©©¦¨¨Ÿ¨¤¨
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המשך ביצור למס' פסחים ליום שישי עמ' צ



ohwרכח cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ב במשנתנו:דף המבואר בשביעית השקיה איסור בטעם דנה במשנתנו,ïðzהגמרא §©

.úéòéáMáe ãòBna ïéçìMä úéa ïé÷Lî©§¦¥©§¨¦©¥©§¦¦
הגמרא: ה àîìLaמקשה לגבי מובן אמנם -ãòBî מדרבנן בו המלאכה שאיסור ¦§¨¨¥

àãéñt íB÷îáå ,àeä àçøéè íeMî השלחין בית שדה ïðaøכגון eøL התירוה - ¦¦§¨§¦§§¥¨¨©¨¨
במשנתנו. כמבואר מועטת, טרחה במקום אף התירו úéòéáL,ב àlàחכמים כיצד ¤¨§¦¦

והרי  השלחין, בית øîàcלהשקות ïàîì ïéa בשבת אסורה שהשקיה בסמוך לעיל ¥§©§¨©
øîàc ïàîì ïéáe ,òøBæ íeMî שאסורהäLéøçå äòéøæ ,LøBç íeMî ¦¥©¥§©§¨©¦¥§¦¨©£¦¨

éøL éî úéòéáLa להתיר חכמים ביד כח ואין התורה, מן נאסרו הלא הן, מותרות וכי - ¦§¦¦¦¨¥
הפסד. במקום אף זאת

הגמרא: éiaà,מתרצת øîà מדברת eמשנתנו ,äfä ïîæa úéòéáLa כדעתéaø ¨©©©¥¦§¦¦¦§©©¤©¦
,àéä.מדרבנן רק הזה בזמן אסורה øîBà,בברייתא,àéðúcשהשביעית éaø נאמר ¦§©§¨©¦¥

ב) טו èBîL(דברים ähîMä øác äæå' הפסוק מכפל לדרוש ויש ידֹו', מּׁשה ּבעל ּכל §¤§©©§¦¨¨ֵַַַָָ

ש  שמוט', úhéîL'השמיטה úçà ,øaãî áeúkä úBhéîL ézLa עבודת ¦§¥§¦©¨§©¥©©§¦©
íéôñk,ה  úhéîL úçàå ,ò÷ø÷,השביעית שנת והגיעה לחבירו כסף שהמלוה ©§©§©©§¦©§¨¦

שרק  ללמד כדי לזו, זו אלו שמיטות הפסוק והקיש עליו, לו וימחל החוב את ישמיט

éàL ïîæáe ,íéôñk ènLî äzà ò÷ø÷ ènLî äzàL ïîæa[שאין-]äzà ¦§©¤©¨§©¥©§©©¨§©¥§¨¦©§©¤¦©¨
,íéôñk ènLî äzà éà ,ò÷ø÷ ènLî השמטת מצות שאין זמן שיש ומבואר §©¥©§©¦©¨§©¥§¨¦

הזה. זמן כרחך על הוא, זמן ואיזה התורה, מן אסורה קרקע הזה בזמן שהשביעית וכיון

במשנתנו. כמבואר הפסד במקום חכמים התירוה מדרבנן, רק

המשנה: לביאור נוסף eléôàתירוץ ,øîà àáø אםàîéz סוברת שמשנתנו [-תאמר] ¨¨¨©£¦¥¨
הזה,ïðaøכדעת  בזמן אף התורה מן נוהגת קרקעות ששמיטת וסברו רבי על שחלקו ©¨¨

משום  הפסד, במקום בשמיטה מותרת שהשקיה במשנה ששנו כפי לומר ניתן עדיין

בשביעית,úBáàשדווקא  לאיסור בתורה המפורשות המלאכות -àðîçø øñà ¨¨©©£¨¨
בשביעית, לעשותן

כ  שהן המלאכות שאר בתורה,úBãìBzאך המפורשות àðîçøלמלאכות øñà àì ¨Ÿ¨©©£¨¨
ד-ה)áéúëcבשביעית, כה BúaL(ויקרא úaL úéòéáMä äðMáe'õøàì äéäé ï ¦§¦©¨¨©§¦¦©©©¨¦§¤¨¨¤

'Bâå òøæú àì EãNנזיר עּנבי ואת תקצֹור לא קציר ספיח את תזמר, לא וכרמ ¨§Ÿ¦§¨§ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹֹֹ

לברר, ויש תבצר', הרי éãkîלא -äøéîæ היאììëa מלאכתäòéøæ ששתיהן ְִֹֹ¦§¦§¦¨¦§¨§¦¨
פירות, ÷äøéöמצמיחות ììëa äøéöáe ו פרי, קצירת àúëìäששתיהן éàîì §¦¨¦§¨§¦¨§©¦§§¨

àðîçø eäðéáúk ודאי בפירוש, ובצירה זמירה נכתבו ומדוע -àøîéîì ללמד - ©§¦§©£¨¨§¥§¨
úBãìBz éðäàc בתורה מפורש שאיסורן אלו תולדות על שרק -,áéiçéî אך §©¨¥¨¦©©

àúééðøçàà אחרות על -,áéiçéî àì.מדרבנן רק ואסורות ©©£¨§¨¨Ÿ¦©©
הגמרא: בתורה,àìכי åמקשה נתפרשו שלא מלאכות בשביעית התורה מן נאסרו §Ÿ

àéðúäåבשביעית נאמר ד)בברייתא, כה àì(ויקרא Eîøëå òøæú àì EãN' §¨©§¨¨§Ÿ¦§¨§©§§Ÿ
éì ïéà ,'øîæú לאסורòeøéæ àlà השדה זריעת -øenéæå,יבשים גפן ענפי חיתוך - ¦§Ÿ¥¦¤¨¥©§¦

Lekéðì ïépî,יכחישום שלא הטובים מבין רעים עשבים עקירת -øecéòìe חפירה - ¦©¦§¦§¦
הקרקע, לריכוך הגפנים שאסורים,çeqéëìeתחת הטובים, מבין רעים עשבים חיתוך - §¦©

øîBì ãeîìz שיש כרמך', תזמור ולא שדך תזרע 'לא אמר שלא הכתוב מלמדנו - ©§©
נאמר  כאילו àì',לדרוש Eîøk' ,'àì EãN' ש äëàìîתעשה àìולמדים ìk ¨§Ÿ©§§ŸŸ¨§¨¨

,EîøëaL äëàìî ìk àìå ,EãNaL ו הנזכרות. המלאכות את לרבות ïépîובא ¤§¨§§Ÿ¨§¨¨¤§©§§¦©¦
ïéîñø÷îבשביעית Lנלמד  ïéà,מאילן יבשים ענפים חותכים אין -ïéãøæî ïéàå- ¤¥§©§§¦§¥§¨§¦

i"yx

ãråî àîìùá-,ixy ikd meyn
`l` ,dk`ln meya xiq` `lc

.`gxih meynàãéñô íå÷î ìëå
ïðáø åøù-ly elega gxhinl

opiyxtck ,`ciqt mewna cren
.lirlùøåç íåùî øîàã ïàîì ïéá

-lirl sqei axe dax ibiltc
xn` cgc ,mirxfl min dwyna
.rxef meyn xn` cge ,yxeg meyn

éøù éî úéréáùá äùéøç-`d
`wtpyixga"n"zeayz xivwae

zayl oipr epi` m` :opixn`c
lk" xn`p xak ixdy ,jixv epi`y

"dk`ln-.ziriayl oipr edpz
äæä ïîæá úéréáùá-.opaxcéáøå

àéä-,opaxcn `edc xn`c
`ciqtc `zline-.opax exyäæå

èåîù äèéîùä øáã-aizk
ixz aizk i`n` mitqk zhnyda

."heny" "dhny" ipniféàù ïîæá
'åë r÷ø÷ èîùî äúà-llkn

,rwxw hnyn `lc onf `ki`c
df dfi`e-.dfd onfa

ïðáø àîéú åìéôà-dilr ibiltc
dfd onfa ziriayc ixn`e ,iaxc

.`ziixe`cúåëàìî úåáà-xq`
.ziriaya `pngx

úåãìåú-`ly mirxf dwyn oebk
okyna did-.`pngx xq` `l

äréøæ ììëá äøéîæ-ly ekxcy
:rxefk ixit igenvl xnefdxiva

d`eaza dxivwk miapra-
wxta ,`id dk`ln a` dxivwe

"lecb llk")(`,br zaydxiva
.oikzeg odipyc ,dxivw llka

øåîéæ-ly oiyai mitpr jzgn
.otbøåãér-,miptbd zgz xtegy

`rx` iietxl.çåñéë-,miayra
`le .miaehd on mirxd jzegy
on mixwird xwrnc ,yekip epiid
`l` ,oixwer oi` dflc .rwxwd

.dlrnl oikzegêãù øîåì-ãåîìú
àì êîøë àì-`l" :aizk `lcn

`l` "jnxk xenfz `l jcy rxfz
"xenfz `l jnxk rxfz `l jcy"

.`l jnxk ,`l jcy :rnynïéîñø÷î-.zepli`a jiiy meqxiwy `l` ,xenif ,epiidïéãøæî-miyai mitpr jzgn



רכט ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
עליו, להקל מרובים שענפיו מאילן ענפים חותכים ïìéàaאין ïéâqôî ïéàå אין - §¥§©§¦§¦¨

עליו. יכבידו שלא לסומכם ורך רענן אילן ענפי àì'קושרים EãN' øîBì-ãeîìz©§©¨§Ÿ
àì ,'àì Eîøk' תעשה.EîøëaL äëàìî ìk àìå EãNaL äëàìî ìk וïépî ©§§ŸŸ¨§¨¨¤§¨§§Ÿ¨§¨¨¤§©§§¦©¦

ïéìaæîבשביעית Lנלמד  ïéà,אילן בעיקרי זבל מניחים אין -ïé÷øôî ïéàå ממנו ¤¥§©§¦§¥§¨§¦
עיקריו, על המונחות האבנים ïé÷aàîאת ïéàå אילן שורשי באבק מכסים אין - §¥§©§¦

ïéðMòîשנתגלו, ïéàå עשן מעלים אין -ïìéàa,מעליו תולעים øîBì-ãeîìzלהפיל §¥§©§¦§¦¨©§©
.àì EîøëaL äëàìî ìëå àì EãNaL äëàìî ìk ,'àì Eîøk' 'àì EãN'¨§Ÿ©§§Ÿ¨§¨¨¤§¨§Ÿ§¨§¨¨¤§©§§Ÿ

ש ìBëéו  ללמוד, L÷L÷éהיית àì יחפור -íéðôbä úçz øãòé àìå ,íéúéfä úçz ¨Ÿ§©§¥©©©¥¦§Ÿ©£Ÿ©©©§¨¦
שתחתיהם  הקרקע את àlîé,[ä]לרכך àìå ה השדה íéò÷ðאת שסביב גומות - §Ÿ§©¥§¨¦

íéî,להשקותהíéðôbì úBiâeò äNòé àìå מים לאסוף גפן עצי סביב חפירות - ©¦§Ÿ©£¤¦©§¨¦
zøîBìלגפנים, ãeîì(ד כה ììëa(ויקרא äòéøæ ,'òøæú àì EãN' הארץ שביתת ©§©¨§Ÿ¦§¨§¦¨¦§¨

äúöé änìå ,äúéä,ונתפרשה המלאכות Léwäìממנה äîו äéìàכל ,Eì øîBì ¨§¨§¨¨¨§¨§©¦¥¤¨©§©
úãçeéî äòéøf שהיא,íøëaLå äãNaL äãBáò,בשביעית ìkונאסרה óà §¦¨§¤¤£¨¤§¨¤§¤§¤¤©¨

íøëaLåמלאכה  äãNaL äãBáò àéäL שהן האחרונות המלאכות וממעט נאסרה, ¤¦£¨¤§¨¤§¤§¤¤
מלאכות  שיש הברייתא, מדברי מבואר בשביעית. אסורות שאינן בשדה, ולא בכרם

מן  נאסרו המפורשות שרק שאמר לרבא וקשה ואסורות, בתורה מפורשות שאינן

התורה.

רק  אסורות אלו מלאכות הגמרא: àø÷eמתרצת ,ïðaøcî הוא לאוסרן, שדרשוהו ¦§©¨¨§¨
àîìòa àzëîñà.זו בדרשה התורה מן לדבריהם חכמים שהביאו בלבד סמך - ©§©§¨§¨§¨

הגמרא: מקשה בשביעית. מותר שקשקוש בברייתא éîנתבאר úéòéáLa Le÷L÷å§¦§¦§¦¦¦
éøL,מותר האם -áéúk àäå(יא כג dzLèðe',(שמות äpèîLz úéòéáMäå' ¨¥§¨§¦§©§¦¦¦§§¤¨§©§¨

בברייתא מד:)ודרשו L÷L÷lî,(סוכה 'äpèîLz'ìwñlî 'dzLèðe' לסלק - ¦§§¤¨¦§©§¥§©§¨¦§©¥
אסור. שקשקוש ומבואר מהכרם. הגמרא:אבנים àîç,מתרצת øa àá÷eò áø øîà̈©©§¨©¨¨

eåä éLe÷L÷ éøz,קשקושים מיני שני יש -éðìéà ééeøáà ãç,האילנות להשביח - §¥¦§¥¨©©§¥¦¨¥
éìét éîezñ ãçå בהם תיכנס שלא האילן, שורשי את המגלים קרקע בקעי סתימת - §©©¥¦¥

ל  וקשקוש ותייבשם, øeñàרוח ïìéà ééeøáà אך בה, אסורה שהרווחה בשביעית, ©§¥¦¨¨
éøLל  éìét éîezñ.הפסד במקום מותרת האילן שהעמדת מותר, - ©¥¦¥¨¥

i"yx

mitpr oli`l yiy itl ,migle
.i`cn xzeiïéâñôî-mikneq

.i`cn xzei oprx `edy oli`d
ïéìáæî-ixwira laf migipn
.oli`dïé÷øôî-lry mipa`

.oli`d ixwiríé÷áàî-eiyxyy
.wa`a eze` oiqkne ,oi`xpïéðùrî

-ick ,oli`d zgz oyr oiyer
.eilry mirlezd exypiyù÷ù÷é

-xeciry `l` ,xecir epiid
.mizifa yewywe miptbaúåéâår-

ea ozil otbd zgz `neb xteg
.minäúéä ììëá äréøæ-dpyae"

.'ebe "oezay zay ziriaydóà
íøëáå äãùá àéäù äãåár ìë-

yewyw `vi ,ihxt ipd lk oebk
zeibere mirwpa mine xecire

.'ek odipya opi`yù÷ù÷é àì
'åë øãré àìå íéúéæä úçú-m`e

`w !lirl xecir xq` `d :iywz
`d ,zeibera onwl uixz-,izcga

`de-.xecirl oicd `ede .iwizra
ïðáøãî éðä ìë-`ziixe`cn la`

ied `l,dxivae dxinf `l`
ipd :lirl opixn`ck-icin ,oi`

`pixg`-.`lì÷ñìî-`ivedl
.mxkd on mipa`éìéô éîåúñ-

.oli` ly mirwa mzqnyéøù-
.`ciqt meyn dia zi`c

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc migqt(ycew zay meil)

.zncewd ez`neh
:df uexiz `xnbd dgecéëä éà,miwyndn xyad `nhp m` -éàä ¦¨¦©

xyad z` sexyln erpnp `l' ,epzpyna epipyy ef oeyl -
d`nehd clea `nhpy'äàîehä áàa àîèpL øNaä íò,ddenz ¦©¨¨¤¦§¨§©©§¨

df itl ixdyïé÷Lîe øNaä íò''d`nehd a`a e`nhpydéì éòaéî ¦©¨¨©§¦¦¨¥¥
xzeny jka `ed yecigd lk ixdy ,xnel dkixv dpynd dzid ±
xyad iab lry miwynd ici lr iyilyd xyal d`neh siqedl
:xg` uexiz zvxzne `xnbd da zxfeg ef `iyew zngn .oey`xd

éäð àlà[elit`-]ïðaøcî ,àúééøBàcî ìëBà ànèî ìëBà ïéàc ¤¨§¦§¥¤§©¥¤¦§©§¨¦§©¨¨
eäéîlke` [mewn lkn-]ànèîeprinydl dpynd d`ae .lke` ¦§©¥

,oey`xd xyad mr cgi iyilyd xyad z` sexyl xzeny
ipy eze` miyere ,opaxc d`neh el mitiqen jkay elit`e

.mdixacn d`nehl
:dpyna epipy .epzpyna `aiwr iax ixac z` zxxan `xnbd

éñBä'åë ÷éìãälî eòðîð àì íéðäk ìL ïäéîéî ,àáé÷ò éaø óony ¦©¦£¦¨¦¥¤¤Ÿ£¦Ÿ¦§§¦§©§¦
.zn `nha `nhpy xpa mei leaha lqtpy:`xnbd dywnéãkî¦§¦

[ixd-]éåä éàî íBé ìeáèa ìñôpL ïîL`ld ,`ed dn ±éLéìL ¤¤¤¦§©¦§©¨¥§¦¦
,`ed d`nehldéì ÷éìãî éëå[onyd z` miwilcn xy`ke-]ajez §¦©§¦¥§

úî àîèa àîèpL øð,d`nehl oey`x `edyéåä éàîdidp dn ± ¥¤¦§¨¦§¥¥©¨¥
jka dyrp `ed `ld ,onydéðLok m`e .d`nehlòîLî à÷ éàî ¥¦©¨©§©

ïìy df oic `ld ,`aiwr iax eprinyn dn ±éLéìLd`nehløzeî ¨§¦¦¨
Cä eðééä ,éðL BúBNòì`pipg iax eprinydy yecig eze` `ed ± ©£¥¦©§©

eilr siqed dn ok m`e ,lirl x`eank ,miycw xyaa mipdkd obq
'`aiwr iax siqed' dpeyla dpynd dhwp recne ,`aiwr iax
zvxzn .`pipg iax ixac lr ztqez eixaca yiy rnyny

:`xnbdàëä ,äãeäé áø øîà,`aiwr iax ixaca o`k -ìL øða ¨©©§¨¨¨§¥¤
ïðé÷ñò úëzî.xaecn -øîà àðîçøcdxezd dxn` oky ±xacna) ©¤¤¨§¦©§©£¨¨¨©

(fh hi,
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המשך ביצור למס' פסחים ליום שבת קודש עמ' צ



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc migqt(oey`x meil)

,øácì äéàø ïéàL ét ìò óàå .ä÷éãáì äôé øpä øBàL éðtîyiøëæ ¦§¥¤©¥¨¤¦§¦¨§©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤
øîàpL .øácì(hi ai zeny),'íëézáa àöné àì øBàN íéîé úòáL' ©¨¨¤¤¡©¦§©¨¦§Ÿ¦¨¥§¨¥¤

øîBàå(ai cn ziy`xa)ìçä ìBãba Ntçéå'riaBd `vOIe ,dNM ohTaE §¥©§©¥©¨¥¥©¨Ÿ¦¨©¦¨¥©¨¦©
,'onipA zgYn`AøîBàå(ai ` diptv)íéìLeøé úà Ntçà àéää úòa' §©§©©¦§¨¦§¥¨¥©¦£©¥¤§¨©¦

øîBàå ,'úBøpa(fk k ilyn),'ïèá éøãç ìk NôBç íãà úîLð 'ä øð' ©¥§¥¥¦§©¨¨¥¨©§¥¨¤
lr `id unga dxkfpy d`ivn oeyly micnl ep` el` ze`xwnne
d`aedy zncewd `ziixad ixaca x`eank ,zexpa yetig ici

lirl(:f).
xe`l miwcea oi`' `ziixad ixac zligz z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .'dngdéîc éëéä 'änçä øBà' éàämewn dfi`a ± ©©©¨¥¦¨¥
,xaecnàîéð éàxaecny [xn`p m`-]øöça,milzk dl oi`y ¦¥¨§¨¥

eøîàä[xn` ixde-]ä÷éãa äëéøö dðéà øöç ,àáø,llkéðtî ¨¨©¨¨¨¥¥¨§¦¨§¦¨¦§¥
,íL ïééeöî ïéáøBòäLungd z` miaxerd elk` xaky zelzl yie ¤¨§¦§¦¨

.da `vnpyàlàxaecny xn`z `ny -äøãñëàayiy xcg ± ¤¨§©§©§¨
e ,dgezt ziriaxd otecde milzk dylye dxwz el,àáø øîàä̈¨©¨¨

ú÷ãáð døBàì äøãñëà,da dxi`ny dngd xe`l dze` miwcea ± ©§©§¨§¨¦§¤¤
:`xnbd daiyn .xpd xe`l dlila dwceal jixv oi`eàëéøö àìŸ§¦¨

`l` dngd xe`l miwcea oi`y xnel `ziixad [dkxvp `l-]
øãçác äaeøàì.ekxc dxi`n dngdy xeg ea yiy xebq xcgl ± ©£¨§©¤¤

:`xnbd zl`ey aeyeàëéäãmixacd xcga mewn dfi`a - §¥¨
,mixen`éãäáì éàd [cbpk m`-]Y äøãñëà eðééä ,äaeøà`ld ¦§©£¥£¨©§©§©§¨

`ax ixack dngd xe`l zwcap `idy dxcqk` oick dpic
,dxcqk`a enk dngd dxi`n daex`d cbpk oky ,lirl e`aedy

:`xnbd daiyn .xpd xe`l my wecal jixv recneàlàdn ¤¨
`ed ,xpd xe`l `l` dngd xe`l miwcea oi`y `ziixaa epipyy

ïéããöìenk mda daexn dngd xe` oi`y ,daex`d iciva ± ¦§¨¦
.dxcqk`a

.dwea`d xe`l miwcea oi`y ,`ziixad ixac jynda dpc `xnbd
:`xnbd dywnåxe` ikàì ä÷eáà,dwical dtiøîàäåixde-] §£¨Ÿ§¨¨©

[xn`áéúëc éàî ,àáø[xn`py dn-](c b wewag),äéäz øBàk dâBðå' ¨¨©¦§¦§©¨¦§¤
,'Bfeò ïBéáç íLå ,Bì Bãiî íéðø÷,`id mixacd zernynäîì ©§©¦¦¨§¨¤§§¨

éðôa ïéîBc íé÷écöd [znerl-]ä éðôa øðk ,äðéëL.ä÷eáà`ed jke ©¦¦¦¦§¥§¦¨§¥¦§¥¨£¨
ly xe`d didi `eal cizrly ,'didz xe`k dbepe' ,aezkd yexit
mixexdfy ,'el ecin mipxw' .ziy`xa ini zray xe`k miwicvd
`l mewn lkne .miwicvd ipt z` epixwi `ed jexa yecwd xe`n
xe`d swez ,'efer oeiag mye' `l` ,dpikyd xe`l mxe` dnci
lv` xy`n xzei ,cala `ed jexa yecwd lv` didi lecbd
,miwicvd xe`l `ed jexa yecwd xe` oia lcadde .miwicvd
dwea` xe` oial hren exe`y xpd xe` oiay lcadd oirk didi

.xpd xe`n xzei dti dwea`d xe`y `vnp .daexn dxe`yåyi ok §
y dnn gikedläìcáäì ä÷eáà ,àáø øîà`idøçáenä ïî äåöî ¨©¨¨£¨§©§¨¨¦§¨¦©§¨

oi` recn ok m`e .xpd xe`n dti dwea`d xe`y ,xpd xe`n xzei
.dxe`l ungd z` miwcea

:dwea` xe`l miwcea oi` recn mikxc dnka zx`an `xnbdøîà̈©
,÷çöé øa ïîçð áø,dwea`d xe`l `le xpd xe`l `weec miwcea ©©§¨©¦§¨

z`y meynäæ[xpd z`-]ïé÷ãñìå ïéøBçì Bñéðëäì ìBëéick ¤¨§©§¦§¦§¦§¨¦
,ungd on mwcealåz` eli`äæ[dwea`d z`-]Bñéðëäì ìBëé Bðéà §¤¥¨§©§¦

ïé÷ãñìå ïéøBçì:`xnbd zvxzn cer .elceb zngn,øîà ãéáæ áø §¦§¦§¨¦©§¦¨©
äæ[xpd-]BøBàxi`näæå ,åéðôì[dwea`d-]BøBàxi`n,åéøçàì ¤§¨¨§¤§©£¨

lr ,eiptly mewnd z` wcea ecia xpd z` fge`d mc`dy xg`ne
dpi` dixeg`ly mewnd z` wx `l` dxi`n dpi`y dwea` ok

al dxiyk:`xnbd zvxzn cer .dwicéàä ,øîà àtt áødwea` ± ©¨¨¨©©
dfge`d mc`d ,efúéòaok lre ,ziad z` xiraz `ny [`xiizn-] ¨¦

.ie`xk wecal eal my epi`åeli`éàä,df xp ±úéòa àìoi`-] §©Ÿ¨¦
`ed `weec ok lre ,ziad z` xirai `ny efge`d mc`d [`xiizn

:`xnbd zvxzn cer .dwical xykàøBäð CLî éàä ,øîà àðéáø©¦¨¨©©¨©§¨
,zevitwa wlec epi`e cg` mewna zeriawa jynp exe` xpd ±

éôeè÷éà óè÷éî éàäåzvtewe dwiqtn dwea`d zadly eli`e ± §©¦§¨¦§¥
.dwical dxiyk dpi` ok lre ,onfd lk

:epzpyn ixac xe`ial zxfeg `xnbd'åë ïéñéðëî ïéàL íB÷î ìk̈¨¤¥©§¦¦
:`xnbd zl`ey .dwica jixv oi` ung eaíB÷î ìk'miqipkn oi`y ¨¨

dwica jixv oi` ung eaéàî ééeúàì 'oi` `ld ,zeaxl `a dn ± §¨¥©
dixac jynda dpynd dzpy xak ixdy ,ef `aa lka jxev
:`xnbd daiyn .ung ea miqipkny mewna wx `id dwica zaegy

`a 'dwica jixv oi` ung ea miqipkn oi`y mewn lk'ééeúàì§¨¥
[zeaxl-]ïðaø eðúc àä,`ziixaa epipyy dn z` ±éøBçlzek ¨§¨©¨¨¥

díéðBéìòä úéa,myl zrbn mc` ci oi`e daxd mideab mdyåok ©¦¨¤§¦§
mixegdíéðBzçzäung mda gipdl jxc oi`e ,daxd mikenp mdy ©©§¦

,yeniyl migep mpi`y meynåokòéöiä ââoi` eretiy zngny §©©¨¦©
,deab epi`y elit` ung eilr migipnåokìcânä ââ[oex`d-] §©©¦§¨

,milke milke` ekeza migipnyåokïéìeìå ø÷a úôømilebpxz ly §¤¤¨¨§¦
,milebpxzd e` zendad ici lr lk`p my gpend ung lkyåok §

ïaúî,ung ea qipkdl jxc oi`y [oaz zia-]åokïéé úBøöBà ©§¥§§©¦
ïîL úBøöBàåel` zenewn lk ,ung mda qipkdl jxc oi`yïéà §§¤¤¥

,ä÷éãa ïéëéøödtiqed ok lr .mda ievn ungd oi`y meyn §¦¦§¦¨
.dwican el` zenewn mb xehtl ick ,'lk' zaiz epzpyn

:`ziixad ixac jynd z` d`ian `xnbdìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥
úéaä CBúa ú÷ìBçä ähî ,øîBàziad rvn`a dze` micinrny - ¥¦¨©¤¤§©©¦

wlg lka ynzydle mipyl ziad z` wlgl ick ,dvign mewna
,xg` yinyzlú÷ñôîeoia llg wqtd yie zedeab dilbxy ± ©§¤¤

,rwxwd oial dzizgzä÷éãa äëéøömy egipd `ny ,dizgz §¦¨§¦¨
.ung

:zxg` `ziixal ef `ziixa ixacn dxizq dywn `xnbdeäðéîøe§¦§
,zxg` `ziixaa epipy `ld ,zeywdl yie ±L øBçdar lzeka ¤

wiqtndïéaziaíãàcg`ìzia÷ãBa äæ ,Bøéáçezia cvnãò ¥¨¨§£¥¤¥©
÷ãBa äæå ,úòbî BãiL íB÷îezia cvnøàMäå ,úòbî BãiL íB÷î ãò ¨¤¨©©©§¤¥©¨¤¨©©©§©§¨

mci oi`y mewna xegd rvn`a `vndl lelrd ungd z`e -
mdn cg` lk ,zrbn,Baìa Bìháî.dwica jixv df mewn oi`eïaø §©§§¦©¨

ú÷ìBçä ähî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL[zvvegd-]úéaä CBúa ¦§¤©§¦¥¥¦¨©¤¤§©©¦
,miwlg ipyl eze` zwlgneäézçz íéøeãñ íéðáàå íéöòå, §¥¦©£¨¦§¦©§¤¨

ú÷ñôîe,mipa`de mivrd oial dzizgz oia wiqtnd llg yie ± ©§¤¤
.ä÷éãa äëéøö dðéà:dziiyew z` `xnbd dwiqnàéL÷[dyw-] ¥¨§¦¨§¦¨©§¨

oica dpey`xd `ziixaa l`ilnb oa oerny oax xn`y dnnähî¦¨
,dizgz dwica dkixv `idyähnà`ziixaa xn`y dn lr - ©¦¨

oke .dizgz dwica dkixv dpi`y dipydàéL÷dnn [dyw±] ©§¨
oica dpey`xd `ziixaa epipyyïéøBçmikixv mpi`y lzekay ¦

,dwicaïéøBçàwecal jixvy dipyd `ziixaa epipyy dn lr - ©¦
.zrbn eciy mewn cr lzekd ixeg z`

oicn :`xnbd zvxznïéøBçdpey`xd `ziixaayïéøBçàoic lr-] ¦©¦
dipyd `ziixaay [mixeg,àéL÷ àìokyàä`ziixad - Ÿ©§¨¨

zxacn ,dwican mzxhety dpey`xdéàzúáe éàléòamixega - §¦¨¥§©¨¥
,zeynzydl migep mpi`y daxd mikenpe daxd mideabàäå- §¨

zxacn ,mwceal dkixvnd dipyd `ziixadeéòöéîamixega ± §¦§¥
mda gipdle mda ynzydl milibxy ,lzekd daeb rvn`ay

oicn oke .ungähîdpey`xd `ziixaayähnà[dhin oic lr-] ¦¨©¦¨
dipyd `ziixaay,àéL÷ àìokyàäoa oerny oax xn`y [dn-] Ÿ©§¨¨

dhna xaecn ,dizgz wecal jixvy dpey`xd `ziixaa l`ilnb
àéìcéîc,dizgz ynzydl gepe rwxwdn daxd [zdabeny-] §¦©§¨

eli`e .ung my egipd `ny yeygl yi ok lreàäxn`y [dn-] ¨
,dizgz wecal jixv oi`y dipyd `ziixaa l`ilnb oa oerny oax

dhina xaecnéàzzéîcdizgz llg zvw yiy s`e ,[dkenp-] §¦©©
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÷Bfì ïkøcL elà äîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäå .dú÷éfî äcìeç ïéàå ätLàa úøwðî¯ §©¤¤¨©§¨§¥§¨©¦¨¨©£Ÿ§¨¦©¨¤¨¥¤©§¨¦
÷Bfì ïkøc ïéàL íãà éða ,ïé÷Bféð ïðéà¯,äëéìäa àlà éì ïéà .änëå änk úçà ìò ¥¨¦¦§¥¨¨¤¥©§¨¦©©©©¨§©¨¥¦¤¨©£¦¨

éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe" :øîBì ãeîìz ?ïépî äøæçaEìäà àöîúå CìzL ãnìî "E ©£¨¨¦©¦©§©¨¦¨©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤§©¥¤¥¥§¦§¨¨¨§
:éîà éaø øîàc ,éîà éaøãëì ?éì änì äëéìäa ,äøéæça eléôàc øçàî éëå .íBìLa§¨§¦¥©©©£¦©£¦¨©£¦¨¨¨¦§¦§©¦©¦§¨©©¦©¦

ò÷ø÷ Bì LiL íãà ìk¯ò÷ø÷ Bì ïéàLå ,ìâøì äìBò¯éaø øîà .ìâøì äìBò ïéà ¨¨¨¤¥©§©¤¨¤¤§¤¥©§©¥¤¨¤¤¨©©¦
éaø øîà àcà áø øa ïéáàíéìLeøéa øñBpéb úBøt ïéà äî éðtî :÷çöé¯àlL éãk ¨¦©©©¨¨©©¦¦§¨¦§¥¨¥¥¦¨¦¨©¦§¥¤Ÿ

úBøt ìBëàì àlà eðéìò àì àìîìà :íéøîBà íéìâø éìBò eäéíéìLeøéa øñBpéb¯,eðéic §¥§¨¦§¦¦§¨¥Ÿ¨¦¤¨¤¡¥¦¨¦¨©¦©¥
ì àlL äéiìò úàöîðénç ïéà äî éðtî :éàpé éaøa éàzñBc éaø øîà Ba àöBik .dîL ¦§¥£¦¨¤Ÿ¦§¨©¥¨©©¦§©§©¦©©¦§¥¨¥©¥

íéìLeøéa àéøaè¯õçøì àlà eðéìò àì àìîìà :íéøîBà íéìâø éìBò eäé àlL éãk ¦¤§¨¦¨©¦§¥¤Ÿ§¥§¨¦§¦¦§¨¥Ÿ¨¦¤¨¦§Ÿ
àéøaè énça¯ì àlL äéiìò úàöîðå ,eðéic'åëå úBøeL ézL eøîà änáe" .dîLózøî ." §©¥¦¤§¨©¥§¦§¥£¦¨¤Ÿ¦§¨©¤¨§§¥©§¥

õîç Ba ïéñéðëî ïéàL íB÷î ìk :øîà÷ éëä !?déîL øëc ïàî¯éøö ïéà,ä÷éãa C ©§©§¥¨¦¨¨©¨¨¤¥©§¦¦¨¥¥¨¦§¦¨
éøö ïéà éîð ïîL úBøöBàå ïéé úBøöBàåózøna úBøeL ézL eøîà änáe .ä÷éãa C¯íB÷î §§©¦§§¤¤©¦¥¨¦§¦¨©¤¨§§¥©©§¥¨

'åëå úBøeL ézL íéøîBà éànL úéa" .÷tzñîáe ,õîç Ba ïéñéðënL:äãeäé áø øîà ." ¤©§¦¦¨¥§¦§©¥¥©©§¦§¥¨©©§¨
eøîàL úBøeL ézL¯.íàb ïéîk úçà äøeL :øîà ïðçBé éaøå .äøB÷ éîL ãòå õøàä ïî §¥¤¨§¦¨¨¤§©§¥¨§©¦¨¨¨©¨©©§¦©

éànL úéa ,äãeäé áøc déúååk àéðz .ïðçBé éaøc déúååk àéðz ,äãeäé áøc déúåk àéðz©§¨§¨¥§©§¨©§¨§¨¥§©¦¨¨©§¨§¨¥§©§¨¥©©
ézLe .ózønä ìk éðt ìò úBøeL ézL :íéøîBàeøîàL úBøeL¯éîL ãòå õøàä ïî §¦§¥©§¥¨©©§¥§¥¤¨§¦¨¨¤§©§¥

ìk éðt ìò úBøeL ézL :ïðçBé éaøc déúååk àéðz .äøB÷úà äàBø äðBöéç ,ózønä ¨©§¨§¨¥§©¦¨¨§¥©§¥¨©©§¥¦¨¨¤
äpîéä ähîlLå äpîéä íéðôlL .äøBwä úà äàBø äðBéìòå ,çútä¯éøö ïéà.ä÷éãa C ©¤©§¤§¨¤¤©¨¤¦§¦¥¤¨§¤§©¨¥¤¨¥¨¦§¦¨

ähîlLå äðBéìò :áø øîà ."úBðBéìòä ïäL úBðBöéçä úBøeL ézL :íéøîBà ìlä úéa"¥¦¥§¦§¥©¦¤¥¨¤§¨©©¤§¨§¤§©¨
áøc àîòè éàî .äpîéä íéðôlLå äðBéìò :øîà ìàeîLe .äpîéä¯."úBðBöéç" ÷ééc ¥¤¨§¥¨©¤§¨§¤¦§¦¥¤¨©©§¨§©¨¥¦

,äpîéä íéðôlLå äðBéìò :øîà ìàeîLe .àúééúúc éàzz éèBòîì !éðú÷ "úBðBéìò" àäå§¨¤§¨¨¥§©¥©¨¥§©§¨¨§¥¨©¤§¨§¤¦§¦¥¤¨
àîòè éàî¯éaø .àúàééåâc àúàééåb éèBòîì !éðú÷ "äðBöéç" àäå ."úBðBéìò" ÷ééc ©©§¨¨¥¤§§¨¦¨¨¨¥§©¥©§¨¨§©§¨¨©¦

.ìàeîLc déúååk àúëìäå .ìàeîLc déúååk eðz éàpz eäleëå ,áøc déúååk éðz àéiç¦¨¨¥§¨¥§©§§©¨¥¨§¨¥¦§¥§¦§§¨§¨¥¦§¥
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc migqt(oey`x meil)

øeîb ÷écö äæ éøäoiekzn `edy jka dn ok m`e .ef devna £¥¤©¦¨
,`id devn mewn lkn `ld ,hgnd z` `evnl mb ungd zwicaa
`l ,`xnbd zvxzn .axwrd zpkq iptn eilr obdl dl yie

eyygy meyn ,ef dpkq mewna wecal edeaiig÷ãác øúa àîìéc¦§¨¨©§¨©
døúa éðeiòì éúàjiyni ungd z` wecal xenbiy xg`l `ny ± ¨¥§©¥©§¨

oi` aey ,ezeevn z` xnb xaky xg`ne ,hgnd xg` ytgl
.dpkqd iptn eilr dpibn devnd

:miwcqe mixeg zwicaay dpkqa sqep xe`ia d`ian `xnbdáø©
,øîà ÷çöé øa ïîçðwecal edeaiig `ly `ziixaa epipyy dn ©§¨©¦§¨¨©

lzeka mi`vnpd mixega xaecn ,dpkqd iptn miwcqae mixega
`ede ,ixkpd oiae epiaye ,íéøëpä úðkñ íeMîzhiyk.àéä Bîéìt ¦©¨©©¨§¦§¦¦

àéðúc,`ziixaa epipy oky ±øBçlzekayïéaLziaì éãeäézia §©§¨¤¥§¦§
éànøà,[ixkp ,inx`-]÷ãBa,ezia cvn xegd z` icedidíB÷î ãò £©©¥©¨

úòbî BãiL,xzei `leåz`øàMä`vnidl lelrd ungd z`e - ¤¨©©©§©§¨
zrbn eci oi`y mewna,Baìa Bìháî.eixg` wecal jixv oi`e §©§§¦
Bîöò ìk ,øîà Bîéìt[elek xegd z`-]÷ãBa Bðéà,llkéðtî §¦¨©¨©§¥¥¦§¥

,äðkqä.eixac ex`eai jenqae ©©¨¨
:`xnbd zl`eyéàî[dn-]äðkñoiae epiay xegd zwicaa yi ©©¨¨

.ixkpdàîéð éàda yiy [xn`p m`-],íéôùk úðkñlilri ixkpdy ¦¥¨©¨©§¨¦
ok m` ,epbxdie lzeka mityk el dyer `edy eilrLénzLéà ék¦¦§©¥

,lzekay xega l`xyid [ynzydyk-]LénzLéà éëéäji` ± ¥¦¦§©¥
el dyer `edy iebd epcygiy yeygl el did `ld ,ea ynzyd

:`xnbd daiyn .mitykíúä,xega yeniyd zrya my -ék ¨¨¦
dézòcà ÷éqî àìå àøBäðe àîîé LénzLéàea ynzyd xy`k ± ¦§©¥§¨¨§¨§Ÿ©¦©©§¥

ixkpd dlrd `l ok lre ,xe`d zryae meia df did l`xyid
la` ,mityk myl ok dyer `edy eilr lilrdl ezrcaàëä̈¨

,ungd zwica zrya [o`k-]àeä àâøLe àéìéì,`id dlila ixd ± ¥§¨§¨¨
,xpd xe`l ziyrpeåok lrdézòcà ÷éqîezrc lr ixkpd dlrn ± §©¦©©§¥

.mityk myl ok dyery eilr lilrdl
,ixkpd zpkq meyn wecaln edexht recn :`xnbd dywnøîàäå§¨¨©

[xn` ixde-],ïé÷Bféð ïðéà äåöî éçeìL ,øæòìà éaøyeygl oi`e ©¦¤§¨¨§¥¦§¨¥¨¦¦
devnd ziiyr onfa dpkql:`xnbd zvxzn .à÷éféä çéëLc àëéä¥¨¦§¦©¤¥¨

éðàLyi ,devnd meiw ici lr wfp el rx`iy giky xacdy okid ± ¨¦
.devn mewna s` el yeyglLokøîàpz` 'd deivy xg`l ¤¤¡©

le`y zgz jlnl cec z` jilndle zkll l`eny(a fh '` l`eny),
éà ,ìàeîL øîàiå'ø÷a úìâò ,'ä øîàiå .éðâøäå ìeàL òîLå ,Cìà C ©Ÿ¤§¥¥¥¥§¨©¨©£¨¨¦©Ÿ¤¤§©¨¨

Eãéa çwziz`A 'dl gAfl Yxn`e,'åâårci `l ef dleagz ici lre ¦©§¨¤§¨©§¨¦§Ÿ©©¨¦¥©
ici lr l`eny glypy ab lr s`e .cec z` jilndl z`ay le`y
gilyl s`y o`kne .epbxdiy le`y iptn yyg mewn lkn ,'d

.dgiky dpkql yeygl yi devn
:'oiwefip mpi` devn igely' oipra oecip d`ian `xnbddépéî eòä¦¥

áøî,ax z` el`y ±àâàáa éøééãc áø éa éða éðämicinlz mze` ± ¥©¨¥§¥¥©§¨§¦§¨¨
,drwaay mixtka mixbd ax zia lyàëBLçå àîã÷ éúéîì eäî©§¥¥©§¨©£¨

áø éáìoke ,xgyd zelr mcew xweaa `eal md mileki m`d ± §¥©
iptn yeygl mdl yiy e` ,ax zaiyil dkiygy xg`l axra

.meid xi`ny xg`l wx z`vle dlila miievnd miwifndeäì øîà̈©§
,ax [mdl-]eúéðe ,dkiyga e`eai -éøàeö ìòå éìòyper didi ¥¨©§©©¨¦

cenlz zevny meyn ,ewfpi `ly mdl axr ip` ,xnelk .mwfid
:el`eyl etiqed .mdilr dpibn dxezéàî ìéæéðmd mileki m`d - ¥¦©

devnd lr jenqle ,meid jygiy xg`l mziipqk`l xefgl mb
.`l e` ,mzxfg jxca mb miwifnd iptn mdilr obzyeäì øîà,ax ¨©§

àðòãé àìiptn dpibn devnd dxfg jxca mb m`d rcei ipi` ± Ÿ¨©§¨
.miwifnd

:df oecipa drxkdd z` d`ian `xnbdøîzéàziaa xn`p ± ¦§©
,yxcndïúëéìäa àì ïé÷Bféð ïðéà äåöî éçeìL ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¥¦§¨¥¨¦¦Ÿ©£¦¨¨

ås`ïúøéæça àì.[mzxfga-] §Ÿ©£¦¨¨
:`xnbd zl`eyïàîk.xfrl` iax ixac mixen` in zhiyk ± §©

md eixac :`xnbd daiynàpz éàä ékdf `pz zhiy enk ± ¦©©¨
.epiptly `ziixaayétìk ,øîBà äãeäé ïa éñéà ,àéðúc[jezn-] §©§¨¦¦¤§¨¥§©¥

dnäøBz äøîàLmilbx ilera(ck cl zeny)úà Léà ãBîçé àìå' ¤¨§¨¨§Ÿ©§¦¤
EöøàdpXA minrR WlW Lidl` 'd ipR z` zF`xl LzlrAãnìî ,' ©§§©£Ÿ§¥¨¤§¥¡Ÿ¤¨§¨¦©¨¨§©¥

,aezkd÷éfî äiç ïéàå øôàa äòBø Eúøt àäzL,dúdidze ¤§¥¨¨§¨©£¨§¥©¨©¦¨¨
ì÷ íéøác àìäå .dú÷éfî äcìeç ïéàå ätLàa úøwðî EúìBâðøz©§§¨§§©¤¤¨©§¨§¥§¨©¦¨¨©£Ÿ§¨¦©

äîe ,øîBçåzlebpxze dxt÷Bfì ïkøcL ålày mdl ghaenïðéà ¨¤¨¥¤©§¨¦¥¨
,÷Bfì ïkøc ïéàL íãà éða ,ïé÷Bféðxdnn epi`e ,lfn el yi mc` oky ¦¦§¥¨¨¤¥©§¨¦

epenn enk wfpdlänëå änk úçà ìòdkiynn .miwefip mpi`y ©©©©¨§©¨
:`ziixadéì ïéàlbxd iler ewfpi `lya àlàd onfäëéìäzial ¥¦¤¨¦£¦¨

mle` ,ycwndad onfäøæçmdizal mynïépî.miwefip mpi`y epl ¦£¨¨¦©¦
øîBì ãeîìzgqtd z` geafl milyexil milera(f fh mixac),úéðôe' ©§©¨¦¨

éìäàì zëìäå ø÷aá,'Eeãnìîaezkd,íBìLa Eìäà àöîúå CìzL ©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤§©¥¤¥¥§¦§¨¨¨§§¨
.wfp mey `la

:`xnbd dywnøçàî éëå'jld`l zklde'n epcnlyeléôàc §¦¥©©©£¦
äøéæçaxn`py dn ,miwefip mpi` [mzxfg onfa-]äëéìäa`le' ©£¦¨©£¦¨

'jvx` z` yi` cengi,éì änìlk dxfga miwefip mpi` m` `ld ¨¨¦
jxvp df aezk :`xnbd zvxzn .dkilda miwefip mpi`y oky
,ìâøì äìBò ò÷ø÷ Bì LiL íãà ìk ,énà éaø øîàc .énà éaøãëì§¦§©¦©¦§¨©©¦©¦¨¨¨¤¤©§©¤¨¤¤

.ìâøì äìBò ïéà ò÷ø÷ Bì ïéàLå`le' xn`py dnn yxcp df oice §¤¥©§©¥¤¨¤¤
.'jvx` z` yi` cengi

:lbxl dilr oipra ztqep dreny d`ian `xnbdøa ïéáà áø øîà̈©©¨¦©
øñBpéb úBøét ïéà äî éðtî ,÷çöé éaø øîà àãà áømilcb ©£¨¨©©¦¦§¨¦§¥¨¥¥¦¨

eðéìò àì àìîìà' ,íéøîBà íéìâø éìBò eäé àlL éãk ,íéìLeøéa¦¨©¦§¥¤Ÿ§¥§¨¦§¦¦§¨¥Ÿ¨¦
milyexilàlàliaya,'eðéic íéìLeøéa øñBpéb úBøét ìBëàì ¤¨¤¡¥¦¨¦¨©¦©¥

eúàöîðdäéiìòlbxlì àlLéàzñBc éaø øîà Ba àöBik .dîL ¦§¥£¦¨¤Ÿ¦§¨©¥¨©©¦§©
àéøáè énç ïéà äî éðtî ,éàpé éaøami`vnpàlL éãk ,íéìLeøéa §©¦©©¦§¥¨¥©¥§¤§¨¦¨©¦§¥¤Ÿ

eðéìò àì àìîìà' ,íéøîBà íéìâø éìBò eäémilyexilàlàliaya §¥§¨¦§¦¦§¨¥Ÿ¨¦¤¨
úàöîðå ,'eðéic àéøáè énça õBçøìdäéiìòlbxlì àlL.dîL ¦§§©¥§¤§¨©¥§¦§¥£¦¨¤Ÿ¦§¨

,epzpyna epipy :dpynd ixac z` x`al zxfeg `xnbdänáe©¤
úBøeL ézL eøîàung ea miqipkny mewn ,szxna.'åëåzl`ey ¨§§¥

:`xnbddéîL øëc ïàî ózøîdzr cr dpyna xkfp okid ± ©§¥©§©§¥
.dwicaa aiigy szxnd edn l`yzy ick ,dwican xeht szxny

:`xnbd daiynøîà÷ éëä,dpynd `pz xn` jk ±ïéàL íB÷î ìk ¨¦¨¨©¨¨¤¥
éøö ïéà õîç Ba ïéñéðëîe ,ä÷éãa Cy rnzyn jknïéé úBøöBà ©§¦¦¨¥¥¨¦§¦¨§©¦

énð ïîL úBøöBàå[ok mb-]éøö ïéàCmda,ä÷éãa'mewn lk' oky §§¤¤©¦¥¨¦§¦¨
lirl x`eank ,dwican mze` mb xehtl `a dpynd dhwpy(`"r).

,dpynd zl`ey jk lreeøîà änáewecal jixvyúBøeL ézL ©¤¨§§¥
zexecqd oii zeiag ly.ózønaxn`p df oic ,dpynd daiyne ©©§¥

ae ,õîç Ba ïéñéðënL íB÷îoebk÷tzñîamiwtzqny szxna ± ¨¤©§¦¦¨¥§¦§©¥
ynyd myl qpkp `ny yeygl yiy ,dcerqd jxevl oii epnn

lirl x`eank ,my dze` gkye ,ecia ezityk dcerqd jeza(my).
i`ny zia zhiy xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

,dpyna epipy :epzpynaúBøeL ézL ,íéøîBà éànL úéaipt lr ¥©©§¦§¥
szxnd lkúBøeL ézL ,äãeäé áø øîà .'åëåel`eøîàLzia ¨©©§¨§¥¤¨§

lzekd len zecnery zexeyd izy od el` ,owceal jixvy i`ny
,dixg`ly efe zipevigd ,gztd eayäøB÷ éîL ãòå õøàä ïî¦¨¨¤§©§¥¨

.[` xeiv] szxnd lk agexe daeb lkl ,[dxwzd daeb-]ïðçBé éaøå§©¦¨¨
,øîàod i`ny zia exn`y zexey izyíàb ïéîk úçà äøeL± ¨©¨©©§¦©

,dtiwfa zg` dxey ,ziteq s"k ze` zxevk `idy zipeei l"nib
lenn zcnery zipevigd dxeyd od el`e .daikya zg`de
dakyde ,szxnd agexe daeb lkl dxwzd cr ux`dn ,gztd
szxnd agexe jxe` lkl zakeyy dxwzl dkenqd dpeilrd

.[a xeiv]
:el` zehiyn zg` lkl `ziixan reiq d`ian `xnbdàéðz©§¨

,äãeäé áøc déúåkeïðçBé éaøc déúååk àéðzzg` `ziixaa epipy ± §¨¥§©§¨©§¨§¨¥§©¦¨¨
.opgei iax zhiyk zxg` `ziixaae ,dcedi ax zhiykàéðz©§¨

déúååk[eixack epipy-],íéøîBà éànL úéa ,äãeäé áøcjixv §¨¥§©§¨¥©©§¦
wecalúBøeL ézLe ,ózønä ìk éðt ìò úBøeL ézLel`eøîàL §¥©§¥¨©©§¥§¥¤¨§

od ,owceal yiy.äøB÷ éîL ãòå õøàä ïîedéúååk àéðzepipye-] ¦¨¨¤§©§¥¨©§¨§¨¥
[eixack,ïðçBé éaøcwecal yi ,mixne` i`ny ziaìò úBøeL ézL §©¦¨¨§¥©
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc migqt(ipy meil)

äðùî
jezl ung dcleg dqipkd `ny yeygl oi`y zx`an dpynd

:weca ziaäcìeç äøøéb ànL ïéLLBç ïéàungúéaî`l oiicry ¥§¦¤¨¥§¨§¨¦©¦
wcapúéáì.ezwicaa aey aiigzie ,wcap xaky xvg dze`a xg` §©¦

edcleg zxixbl miyyeg oi` ok enkíB÷îì íB÷nî,zia eze`a ¦¨§¨
dxxb ,zxg` zief wecal jlde zg` zief wcay xg`l `ny

.wecad mewnl weca epi`y mewnn ung dclegïk íàcixdy ± §¦¥
mb jkl yeygl yi `ld ,dcleg zxixbl yeygp m`îizaøöç ¦¨¥

zg`ìizaøöçmdil` dxxb el` miza ewcapy xg`ly ,zxg` §¨¥
.ewcap `l oiicry zxg` xvg izan ung dclegåyeygl yi ok §

ung dxxb `nyîizaøéòewcap `l oiicry zg`ìizaøéòzxg` ¦¦§¦
e ,ewcap xaky,óBñ øácì ïéàcr df yygl dpwz oi` ixdy ¥©¨¨

,ok eyriy xyt` i`y xg`ne .zg` zaa mizad lk z` ewcaiy
mewnn `l s`e ,dcleg zxixbl llk minkg eyyg `ly gxkda

.zia eze`a mewnl

àøîâ
dn z` dlk` dclegdy jk lr jenql ozip izn zxxan `xnbd
dpyna epipyy dnn :`xnbd zwiicn .epnn dxized `le ,dxxby
,rnyn ,wecad mewnl ung dcleg dxxb `ny miyyeg oi`y

càîòèzxixb yyg meyn wecale aeyl jixv oi`y [mrhdy-] ©£¨
oeikn wx `ed ,dclegì÷Lc àðéæç àìcung dlhpy epi`x `ly ± §Ÿ£¦¨§¨©

.wecad mewnl ez`iadeïðéLééç ì÷Lc àðéæç àäepi`x m` la` ± ¨£¦¨§¨©¨§¦©
ungd oiicr `ny yeygl yi ,wecad mewnl ez`iade ezlhpy

,o`k `vnpéòáedf mewn [jixve-]ä÷éãa:`xnbd dywn .ztqep ¨¥§¦¨
éànàå,ewceale xefgl jixv recn -dézìëà àîéðyi `ld ± §©©¥¨£©§¥

.ung my x`yp `le ,ezlk` dclegdy xnele zelzl
:ef dilz lr jenql yiy dpynn dgiken `xnbdïðz àì éîike ± ¦Ÿ§©

zeld` zkqna epipy `l(f"n g"it),úBøBãî[zexic-]í"ekòäux`a §¨©
,l`xyiíéàîèmdiltp z` mixaew mdy meyn ,zn z`neha §¥¦

.mdizaaänëåonfääLéixkpdéøö øBãnä àäéå øBãnaä÷éãa C §©¨¦§¤©¨¦¥©¨¨¦§¦¨
,ea xebl l`xyid `eaie ixkpd epnn `viykl miltpn,íBé íéòaøà©§¨¦

ixkpd zy` dleki df onf jynay ,cled zxivi onf xeriyk
.zn z`neha `nhny ltp litdle xarzdlåixkp my xb m` §

`nh ziad ,df xeriyk,äMà Bì ïéàL ét ìò óàmixkpdy meyn ©©¦¤¥¦¨
dxarzpe ely dpi`y dy` myl d`a `nye ,zepfd lr miceyg

dpynd dtiqen .my dlitde ,epnn(g"n my):äcìeçL íB÷î ìëå§¨¨¤§¨
CBìäì ïéìBëé øéæçå,eaéøö ïéà,ä÷éãa Cltp my xawp m` s` oky ©£¦§¦©£¥¨¦§¦¨

df itle .edelk`e rwxwa xifgde dclegd extgy zelzl yi
,dclegd ici lr ltpd lk`py jk lr mikneqy myk `ld ,dyw
epi`x m` recne ,dclegd ezlk`y zelzl yi unga ok enk

.ewceale xefgl jixv wecad mewnl ez`iady
:`xnbd zvxznàéL÷ àì ,àøéæ éaø øîàoky ,`iyew ef oi` ±àä ¨©©¦¥¨Ÿ©§¨¨

zxacn zeld`a dpynd -øNaa,[miltpd ly]àäåeli`e ± §¨¨§¨
zxacn epzpyn.íçla:weligd z` `xif iax x`aneàì øNaa §¤¤©¨¨Ÿ

àøéiLîok lre ,elek z` zlke` i`cea `l` ,dclegd [zxiiyn-] §©§¨
la` .miltp xyal yeygl oi` dievn `idy mewnaàøéiLî íçla©¤¤§©§¨

epi`x m` ok lre ,elek z` zlke` dpi`e ,epnn zxiiyn `id ±
.eixg` wecal jixv ziad jezl mgl dqipkdy

`iyewl mewn llk oi`y xaeqd `ax zhiy z` d`ian `xnbd
:dxen`déàî éàä ,àáø øîàm` elit` `ld ,ef `id `iyew dn - ¨©¨¨©©

zeld`a dpynd oia dxizq oi` xyaa mb xiiyl dclegd dlibx
oky .epzpynlíúä àîìLa,zeld`a dpyna my xacd oaen - ¦§¨¨¨¨

c meyn dclegd zlik` lr mikneqyäåä àì øeîéà äåä øeîéà± ¥£¨¥Ÿ£¨
xg`ne .ea eid `ly xnel okzie ziaa miltp eidy xnel okziy
milez ep` zecleg zeievny mewna ,cala wtq `l` epi`y

,`lewlås`y mixne`øîBì àöîz íàcäåä,ltp my [didy-] §¦¦§¨©£¨
dézìëà øeîéàwtqe ,elek z` dlk` dclegdy xnel okzi `ld ± ¥£©§¥

.ltp wtq icin `iven dlik`àëä ìáàdqipkdy ziaa ,o`k - £¨¨¨
,ekezl ung dclegéàcåc,zial ung qpkpì÷Lc àðéæçcixdy ± §©©©£¦¨§¨©

,o`kl ez`iade dcleg ezlhpy epi`xdézìëàc øîéé éîepl oipn ± ¦¥©©£©§¥
e ,wtq `l` epi` `ld .eze` dlk`y ze`cea xneléåä[df ixde-] ¨¥

÷ôñdlik`éàcåe,ung÷ôñ ïéàåxzidéàcå éãéî àéöBî,xeqi` ¨¥©©§¥¨¥¦¦¥©©
.eixg` wecal jixve ,miiw ungd oiicr `ny yeygl yi ok lre

zexyrn zkqna epipy(`"t)lah meyn mixq`p zexitd oi`y ,
,mzk`ln xnbzy cr ,dxezd on zexyrne zenexza miaiigzne
zwlgd-] ixkd gexina `ed dzk`ln xnby d`eaza oebk
z` e`xiy cr miaiigzn zexitd oi` oke .oxeba [d`eazd znixr
dywn `xnbd .ziad gzt jxc zial eqpkiy ,xnelk ,ziad ipt
xaky xag ly zexita zwqerd `ziixan `ax ly evexiz lr

:zial eqpkpe mzk`ln dxnbpåik÷ôñ ïéà`edy dcleg zlik` §¥¨¥
i`cel aexwéàcå éãéî àéöBî,xeqi`àéðz àäåepipy ixde ± ¦¦¥©©§¨©§¨

,`ziixaaøáçzexyrnd lr on`pdçépäå ,únLezia jezaäøeâî ¨¥¤¥§¦¦©§¨
[oxeb-]ïîBé éða ïä eléôàå ,úBøét äàéìîmeidy mdilr xkipy - §¥¨¥©£¦¥§¥¨

,xyrna eaiigzpe egxnzpïéðweúî ú÷æça ïä éøäitl ,mixyern - £¥¥§¤§©§¨¦
:dziiyew z` `xnbd dwiqn .xagd mxyiry milez ep`yàäå§¨

éøét éðä éìéáè éàcåc àëä`lde ±lr lah my lg i`cey o`k ¨¨§©©§¦¦¨¥¥¥
dxnbpe migxenn md ixdy ,exyrzpy mcew el` zexit

,ziad ipt z` e`x mbe ,mzk`lnåmd dzr eli`ïéøOeòî ÷ôñlr §¨¥§¨¦
zny mcew xagd iciïéøOeòî àì ÷ôñå,eci lremewn lknéúà÷ §¨¥Ÿ§¨¦¨¨¥

[`a-]÷ôñxagd mxyir `ny xzidàéöBîemze`éàcå éãéî ¨¥¦¦¥©©
cin mdizexit z` mixyrn mixag aexy meyn ,lah ly xeqi`
df wtq mb ok m`e .mci zgzn megipiy mcew ,maeig onf ribdyk
xeqi` i`ce icin `ivedl el yi ,ungd z` dclegd dlk` `ny
.`ax ixack `le ,eze` zlke` `id llk jxcay meyn ,ung ly

:`xnbd zvxzníúä,zny xaga [my-]éàcåxeqi`éàcåexzid ¨¨©©©©
,àeäepl xexay myk `l` ,aex ici lr rxkend wtq df oi`e

dzry wetwt ila epl xexa ok enk ,dligzn lah eid zexitdy
meyn `ede .mixyern mdczwfgéàcåmixagd lk lr `id §©©

céøOòî,maeig onf ribdyk cin zexitd z` [mixyrn mdy-] §©§¦
,cala maex `lekeixacàðéðç éaø øîàc .äàæBç àðéðç éaøã ¦§©¦£¦¨¨¨§¨©©¦£¦¨

ïweúî BðéàL øác Bãé úçzî àéöBî ïéàL øáç ìò ä÷æç ,äàæBç¨¨£¨¨©¨¥¤¥¦¦©©¨¨¨¤¥§¨
ef zi`ce dwfg ok lr .mc` ipa ea elyki `ly ick ,xeqi`n
depi`xy dclega ok oi`y dn .lah ly i`ce xeqi` icin d`iven
dclegd zlik` eli`e ,i`ce `ed ungdy ,zial ung dxxby
icin `iven xzid wtq oi`y `ax my xn` ok lre ,wtq `l` dpi`

.xeqi` i`ce

:sqep uexiz zvxzn `xnbdàîéà úéòa éàålkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨
,uxzl,àeä ÷ôñå ÷ôñxyiry xenb i`ce df oi` m` s` ixdy ¨¥§¨¥

,i`ce epi` xyrna zexitd aeig mb mewn lkn ,zexitd z` xagd
yi ok enk ,`l e` xagd mxyir m`d miwteqn ep`y myke

oky .llk lah my mdilr lg m`d wtzqdlàøwéòî àîìéc¦§¨¥¦¨¨
éìéáè àìc øeîéà,lah zexitd eid `l dligzkln `ny ±kote` ¥§Ÿ§¦¦©

ea xhtyàéòLBà éaø.xyrnnìò íãà íéøòî ,àéòLBà éaø øîàc ©¦©§¨§¨©©¦©§¨©£¦¨¨©
Búàeáz,ez`eaz mr dnxera bedpl mc` leki ±dñéðëîejezl §¨©§¦¨

ziadõBna[oeilrd zleaiyd owf-]dlLjk xg`e ,dzyic iptl ©¤¨
,ziaa dze` gxnne dxefe ycúìëBà Bzîäa àäzL éãkdpnn §¥¤§¥§¤§¤¤

ådidz.øNònä ïî äøeètxyrna d`eazd aiigzzy icka oky §§¨¦©©£¥
,gexind `edy dk`ln xnb ,mi`pz ipy da miiwzdl mikixv
ziad ipt zii`x oi`e ,[ziad gzt jxc xarn] ziad ipt zii`xe
zial dqipkd m` jkitl .dzk`ln dxnbpy xg`l `l` zaiign
xg`l oky ,dpgxniy xg`l elit` zaiigzn dpi` dgexin mcew
.egzta zxaer dpi` aeye ,ziad jeza xak `id ixd gexind
,lah wtq `l` dpi` eziaa xagd eixg` gipdy d`eazdy `vnp
ok lre ,xyrnn dxhtpe gexin iptl zial dqipkdy okzi oky

.lah xeqi` wtq icin `iven xagd dxyir `ny wtqd

:`ziixan `ax ixac lr zeywdl dtiqen `xnbdåik÷ôñ ïéà §¥¨¥
xzidéàcå éãéî àéöBî,xeqi`àéðúäå,`ziixaa epipy ixde -øîà ¦¦¥©©§¨©§¨¨©

BúçôLa äNòî ,äãeäé éaøziprpkd÷évî ìL[mil` mc`-]ãçà ©¦§¨©£¤§¦§¨¤©¦¤¨
didy l`xyinaenyy mewnì ìôð äìéhäL ,ïBnéøjez,øBa §¦¤¦¦¨¥¤§
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izni`n` cenr h sc ± oey`x wxtmigqt
äðùîäøøéâ àîù ïéùùåç ïéà'åë äãìåçwecal `ae ef zief wcayk oiyyeg oi` Ð

mewnl ung dcleg dxxib ef wecal `ay jeza `ny ef,wecad`pkixvexefgl

.wecaleïë íàùjkl yegl z`ay Ðizwca ip` :jk xnel yi xvgl xvgn mb ixd Ð

mcewizwica xg`le ,ixiagl.seq xacl oi`e ,ixvgl ixiag xvgn ung dcleg d`iad

iexw xvgd iza lk `l` ,xn`w ynn xvg e`le

.xvgàøîâïðéæç àäez`iady Ðo`klÐ

.wecal jixve ,o`k `ed oiicr `ny opiyiig

:`nip ?i`n`e.dizlk`ïðú àì éîzkqna Ð

:zeld`oixaewy iptn ,oi`nh miebd zexecn

mdiltp,mdizaamiebdes` ozzina oi`nhn

xn`c ,inp igei oa oerny iaxle ,opaxl ld`a

`yne rbna oi`nhn mpi` miebd ixawdcen Ð

`lc ,ld` z`nehn `l` herni` `lc `ed

.mc` exwnàäéå øåãîá éåâä ääùé äîëåøåãîä
ä÷éãá êéøöiebd `viykl Ðl`xyi dvxie

.ea xeclî.íåé '.cled zxivi ickéô ìò óàå
äùà åîò ïéàùceygy itl Ð.zepfd lr `ed

øéæçù íå÷î ìëåïéà êåìäì ïéìåëé äãìåçå
ä÷éãá ïéëéøöm`y ÐjlyedmyÐedehhg

.edelk`eàäjkld ,ixiin `xyaa zeld`c Ð

`lc ,delk` i`ce.`xiizynéàî éàäÐ

`xiiync `gxe` inp i` ?`iyew i`n :xnelk

`xyiaamzdc .icin mzd yginl ol `kil Ð

,ded `l xeni` ded xeni` ;`ed `nlra `yyg

dcleg `gikyc `kid jkld,`lewl opilz Ð

ded xnel `vnz m` :opixn`exeni` Ð

.dizlk`leki dlik` wtqeep`ivedlwtq icin

.dklyd`kid jl `iywc ,ung iab `kd la`

dxxbc opifgc.ded i`ce ,dizlk` `nip inpéî
äéúìëàã øîééung i`ce ;xeria wtq ied Ð

dfd ziad z` `iven xzid wtq oi`e ,o`k did

.xeqi` i`ce icinäøåâî.oxeb Ðïîåé éðáÐ

oixkpcmeidy ,od.egxnzpàëä àäåoeikc Ð

oigxenncziaa dxebn lkc ,ziaa od ixde ,od

.`idéàãåéìéáèe`xe ,ozk`ln dxnbp `dc Ð

,ziad iptlged`xy dryn odilr lah my

wtq .ziad iptoxyir.oxyir `l wtq ,df xag

i`ce icin elld zexit `ivene df wtq iz`e

lah,cin md oixyrn mixag aexc meyn Ð

.eci zgzn mgipiy mcewàåä éàãåå éàãå íúä
iliahc ol `hiytc ikid ik Ð`xwirnikd Ð

,edpixyrc ol `hiyt inpmebnb oi`ejelidelk lr i`ce dwfg `l` ,xaca aexd xg`

.mixagdàåä ÷ôñå ÷ôñ àîéà úéòá éàå`l i` edpixyr i` ol `wtqnc ikid ik Ð

edpixyr`xwirne ,`l i` mlern lah my ediilr lg i` iwetql `ki` inp ikd Ð

ody it lr s`e .leah `l xeni`oigxennziad jezaeiaxck edl car xeni` Ð

uena zial dqipkdy `irye`zii`xa dlg lahd zaege .gxnne yc jk xg`e dly

"xkeyd"a `rivn `aaa ,ziad iptozk`ln dxnbp `l ziad ipt zii`xa dfe ,(a,gt)

xnbyke ,lah my eilr leglozk`lnziad ipt el` oi`e ,`ed ziad jeza xak Ð

jxc odizexit miqipkn eid mipey`xd miciqg :`ipzck ,migzt jxc qpkpyk `l`

zial zetitxwe zexivg jxc zebb jxc oiqipkn eiykr ,xyrna oaiigl ick oenqwxh

.raw zlik` olke`l dfd yxeid xzene ,lah my ediilr liig `l jkld .oxhetl ick

exqzil `din raw zlik` ,i`xr zlik`l `laih ediilr liig `lc idp `niz `leÐ

`xqzinc `dcxeqi` iabe ,`ed opaxcn dk`ln xnbe oxeb zeriaw mcew raw zlik`

.oxyiry xag zwfg` opiknq opaxcúìëåà åúîäá àäúù éãëlkc ,raw elit`e Ð

eilr lah ly epxeb my oi`y onf`l dnda zlik` lke .i`xr zlik`a xqe` epi` Ð

dndal lik`n :(e dpyn oey`x wxt) d`t zkqna opzc ,raw zlik` meyn dlr exfb

diglezeterleon xehtezexyrnd.gxniy crliah `lc idp ,mc` lk`nl la`

`ziixe`cn.`xnb ileka raw lek`l exq` gexin mcew elit` edin Ð÷éöîyipi` Ð

.ded l`xyie ,`nl`
àáå
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ïéàoi`y mewn lk :ipzwc ,opirny `yixn `de :xn`z m`e Ð dcleg dxxib `ny oiyyeg

ung ea oiqipknoileki qlcxae dcleg oi`ya opinwen dedc uixz !dwica jixv oi` Ð

.my jldl

ìëmipdkc :wgvi epiax xne` Ð dwica jixv oi` my oiievn xifge qlcxae dclegy mewn

dclege xifg oi` elit` mieb izaa qpkil oixzen

zexecn oi`c `ztqeza `ipzc meyn ,my oiievn

.ux`l dvega miakek icaerd

øùááepiidc :mz epiax xne` Ð `xiiyn `l

wxta `dc .jikxc miltp xya `wec

lk`y xifg aiyg (mye a,hi) `nw `aac [ipy]

xya.wgcd ici lr dlik` Ðíàåxnel `vnz

zexecn `de :xn`z m`e Ð dizlk` xeni` ded

wxt) zexdh zkqna opze ,od cigid zeyx miebd

zeaxdl leki dz`y mewn lk :(c dpyn iyy

zewitq iwitqe zewitqyie !`nh cigid zeyxa Ð

i`n`c iwitq x`yl `witq jd inc `lc :xnel

i` .d`ia wtql ince ?ltp ea `diy xninl ol zi`

wtqc ,zewitq x`yn sicr dizlk` xni` :inp

icin elit`c ,rcze .i`cel aexwe ,`ed libxd

.wtqd df `veiy xninl ira i`ceéãë`dzy

i`ce ied mewn lknc :dnize Ð zlke` dnda

dqipkd elit` ,raw zlik` oiprl opaxcn lah

,zlke` dnda `dzy ick :xn`ck .dly uena

envr `ed la` :rnyn,`ipz `ztqezae .xeq` Ð

zial qipkd :(`,bi) dviac `nw wxta dl iziine

dqir odn zeyrl oileay,i`xr odn lke` Ð

,opaxc i`ce icin `ivene wtq iz`we .xehte

`l i`n` ,ung iab .mipwezn zwfga edl aiyge

,opaxc dwica i`ce icin `ivene wtq iz`

epiax xne`e !ibq `nlra lehiaa `ziixe`cnc

i`ce iedc ,elhia `lya ixii` oizipznc :wgvi

xn`wc `dc :wgvi epiax xne` cere .`ziixe`c

oipwezn zwfga od ixdefg `lc jpda epiid Ð

iax" wxta zegpna jixtc `de .dndal `l`

iebd gexin xn`wc i`n` (mye a,fq) "l`rnyi

mixiyr :yexit ,oiqik ilra meyn xhet epi`

oipewe oixfege ,gexin mcew iebl oz`eaz oixkeny

gexin ixg` odnciarc xyt` ,inp dnexz Ð

ikd !xeht ixnblc rnyn .'eke `irye` iaxk

lk`nc icinae ,`irye` iaxk edl ciar :eyexit

dnda?ozpwza minkg elired dn Ð

éãë.dlk` `l inp dnda elit` ziad ipt d`xy lahac rnyn Ð zlke` dnda `dzy

xeq` `edy lah epivn `lc ?ixyc d`pd x`yn `py i`n :wgvi epiaxl dnize

`nh laha oiwilcn oi` iab (mye `,ek zay) "oiwilcn dna"a opiyxcc :xnel yie !d`pda

"izenexz zxnyn z`" aizkc meynzg`e dxedh zg` ,xacn aezkd zenexz izya Ð

xcde ,dwlcd epiide ,ok d`nh s` jli`e dnxd zryn `l` da jl oi` dxedh dn .d`nh

dnxd mcew dwlcda xqzinc d`nh dn ,d`nhn dxedh xnblik`dl oke .dxedh s` Ð

ipiyxk ezndal lik`n l`xyi oi`c opirci inp `kdne .ielik ly d`pd lke ,dndal

.zaya ok yxit `l i"yxe .dnexz

åúçôùá`kn Ð dawp m` xkf m` rcil uivde odk `ae wivn lydgtyc gikedl oi` o

dcila d`nhnopixn` mipdk zxeza ,edin .did dzxiab ly `nyc Ð

"l`xyi ipa l` xac" :`icdadgtye zxeib zeaxl oipn ,l`xyi ipa `l` il oi` Ð

zxxgeyn oi`ye zxxgeyna,cr zenai) "lxrd" wxta jixtc `de ."dy`" xnel cenlz Ð

dgtye zxeib ."l`xyi ipa l` xac" `ipzde ,`kd aizk dnexz zxn` zivn in :(mye

oipn zxxgeynzxxgeyn mzd hwpc `d ."dy`" xnel cenlz Ðoi`y ihernl e`l Ð

`wlq i`e :wiqnck zxxgeynn `l` jixt `lc meyn ,`ziixad xviw `l` ,zxxgeyn
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:àéòLBà éaø øîàc .àéòLBà éaøk ,éìéáè àìc§¨§¦¦§©¦©£¨§¨©©¦©£¨
éãk ,dlL õBna dñéðëîe Búàeáz ìò íãà íéøòî©£¦¨¨©§¨©§¦¨©¤¨§¥
÷ôñ ïéàå .øNònä ïî äøeèôe úìëBà Bzîäa àäzL¤§¥§¤§¤¤§¨¦©©£¥§¥¨¥
äNòî :äãeäé éaø øîà ,àéðúäå !?éàcå éãéî àéöBî¦¦¥©©§¨©§¨¨©©¦§¨©£¤
øBaì ìôð äìéèäL ,ïBnéøa ãçà ÷éöî ìL BúçôLa§¦§¨¤¥¦¤¨§¦¤¥¦¨¥¤©

àáå

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



רלה izni`n` cenr h sc ± oey`x wxtmigqt
äðùîäøøéâ àîù ïéùùåç ïéà'åë äãìåçwecal `ae ef zief wcayk oiyyeg oi` Ð

mewnl ung dcleg dxxib ef wecal `ay jeza `ny ef,wecad`pkixvexefgl

.wecaleïë íàùjkl yegl z`ay Ðizwca ip` :jk xnel yi xvgl xvgn mb ixd Ð

mcewizwica xg`le ,ixiagl.seq xacl oi`e ,ixvgl ixiag xvgn ung dcleg d`iad

iexw xvgd iza lk `l` ,xn`w ynn xvg e`le

.xvgàøîâïðéæç àäez`iady Ðo`klÐ

.wecal jixve ,o`k `ed oiicr `ny opiyiig

:`nip ?i`n`e.dizlk`ïðú àì éîzkqna Ð

:zeld`oixaewy iptn ,oi`nh miebd zexecn
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edexxib la` Ðxegl.xn` odlyñìãøáÐ

.i"yiiehet ,q"npl`øééùîù äîåxg` Ð

ezlik`n dwica.drpva epgipi Ðøùò äùìùá
oiyyeg oi` ipzwc `yix Ðwceaa Ðdylya

daxd zt ievny ,xyrdclegl,mizad jeza

zyyeg dpi`e.xiiylda opz `icda `tiqe

,xyr drax`a`ifg `lc oeikezt dclegd

dlibx `idy zenk mizaa daxd.`xiiyn Ð

àéä äàéáð äãìåç éëå,jk lr al zzl Ð

ze`xle`ly zrceie ,clepd z`et`i.meid cer

åðéðôá ìåèéúåopifgc `kide Ðjigxk lr Ð

.opiyiigàöîéåòùú`ki` i`ce `kdc Ð

dqext dlhpy `zlin `gken `dc ,yginl

.zg`òùú'åë ïéøåáéö.od zekld iwqit Ð

ì÷ùå øáëò àúàå`le ,epipta zial qpkpe Ð

`pifgc oeike .lwy ung i` opirciep` oikixv Ð

.lwy dvn `nlic e` ,wecalúåéåðç òùú åðééä
elhpy reaw lkc ,dinwl eda ol `niiwc Ð

reaw mewnn`l` ,aexd xg` ea oikled oi` Ð

`xeqi` wtqe ,dvgn lr dvgnk `ed ixd

.`xneglùøéôon zg`n dqext Ðoixeaivd

on 'g`l,yxit ediipin idn `prci `le ,zeiefd

.zial qpkpe dilwye xakr `z`eàôéñ åðééäÐ

ryzc oizipzncegwl `lc `kidc ,zeiepg

mewnaereaw.aexd xg` ea oikled Ðç÷ìå
äðäî úçàîzepgd jeza Ð,xeq` ewtq Ð

ol `wtpc ,oecip dvgn lr dvgnk reaw lkc

(`neic `xza wxta) "eilr mwe el ax`e" on

.(`,eh) zeaezkc `nw wxtae (a,ct)àöîðáåÐ

zeiepgd oia rwxwa `vnpd xyaxg` jld Ð

yixtc lkc ,aexddaexnyixtc oeikc ,yixtÐ

.reaw zxez o`k oi`úåôå÷ éúùep` df xac Ð

ecnll oilekiopilzc ,zetew izy zpynn

.`lewlïäéðôìåïéàñ éðù.zexit ly Ðåìôðå
åìà êåúì åìài`qd Ðoel` jezl,zetewd

cg`dy epl reciereci oi`e ,efa cg`e efa ltp

.efa df i`e efa df i`ïéøúåî åìà éøäzexit Ð

,dlgzak xfl oixzen oilegd zetew lyelit`

zelrdl ick dtewa oi`d`qd.d`ne cg`a

:`nl` .eltp oileg jezl oileg :mixne` ep`y

s`e ,xeqi`a xeqi`e xzida xzid `lewl opilz

`lewl inp `kd .`kti` xninl `ki`c ab lr

,weca epi`yl qpkp ungd :opixn`e ,opilz

dvnde.wecal
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÷ôñmiaxd zeyxa i` ?i`w `kid xea i`d :xn`z m`e Ð `zry `idd edexxbelit` Ð

cigid zeyxa i`e ,xedh zg` `witqaopzde ,xeal ltp oink dlihdy ipyn i`n Ð

cigid zeyxa zeaxdl leki dz`y zewitqc iwitqe zewitq lk :(c dpyn iyy wxt zexdh)

epiax xne` .lirl izyxitck ,libxd wtq ied qlcxae dcleg zxixbc :xnel yie !`nh Ð

gvizeyxa eid odkd ilbxc xnel jixvc :w

,gth gzet `kil ediixega jgxk lrc .miaxd

gth gzet `ki` i`c?dxixb zlren dn (iptn) Ð

eilbx i`e .d`nehd z` `ian gth gzet `de

cigid zeyxa,eilbx cbp edexxb `ny yegip Ð

odk ilbxc :xnel yi cere .dlere zrwea d`nehe

wtq ied edelk`e edexxbe ,eid cigid zeyxa

.libxd

àìåyegipc jixt `l `d Ð dclegl opiyiig

oi` ok m`c zial zian elit` dclegl

mcew cg` wecai `ly xyt` i`c ,seq xacl

zian dcleg d`iad `ny yginl `ki`e ,exiag

,jixt mewnl mewnn `l` .wecal weca oi`y

opiyiig `le :xnelk .envr ziad eze`a epiidc

.envr zia eze`a dclegl

äùìùámrt :yexit Ð `xiiyn `l xyr

`lc `kid ,ikdle .zxiiyn dpi`y

opifgmrt dxxb elit`c oeik ,opiyiig `l ÐÐ

opifgc `kid la` .zxiiyn oi`yoeik ,opiyiig Ð

mlerl xyr drax`ae .zxiiyn minrtc

opifg `l elit`e ,zxiiynxya iabe .opiyiig ÐÐ

.zxiiyn `l mlerlc ,opiyiig `l opifg elit`

.`xif iaxk iia` xity iz`e

åðééä:qxhpewd yxity dn itl Ð zeiepg ryz

dwica oiprl,wgvi epiaxl `xidp `l Ð

`witq iedc zeiepg ryzn di`x iziin ikidc

opaxc `witq `kde ,`xnegl opilf`e `ziixe`c

oebk ixii`c xnel yi edin !jenqa opixn`ck `ed

`kil zeiepg ryz iabc :dyw cere .lhia `ly

`kd la` ,xzid zwfg,weca zwfg` `nwe` Ð

ikd e`l i`c .ixiin wecaa `dcirac `hiyt Ð

xakr `iady oiprlc :wgvi epiaxl d`xpe !dwica

m`e .e`l i` dlik`l ixy i` ,iraw `vnpe zial

i`n` ,oixeaiv ipdn lwye xakr `z` ik :xn`z

,xakr ita `vnp `py i`n ?reaw dil aiyg

`,dv oileg) "dypd cib" wxtac ,ieb cia `vnpn

oird on mlrzpy xya :xn`c axl jixt (mye

`vnpy :ipyne .aexd xg` jld `vnpan ,xeq`

epi`xyk ixiin `kdc :wgvi epiax xne`e !ieb cia

.zeriaw mewna wtqd clepy ,reawd on gwly

epi`x `l m` la`opilf`e ,yxitk dil ded Ð

(a,br migaf) "zeaexrz"a jixtc `de .`aex xza

xeya e` zeznd ze`hga eaxrzpy migaf iab

,edpiciipe edpiyakp ?mlek ezeni i`n` ,lwqpd

xaky it lr s` .yixt `aexn yixtc lk :`nipe

zeriaw mewna wtqd clep`lc ,mzd ip`y Ð

epi`e xzida axern xeqi`dy ,xenb reaw ied

`l `ziixe`cnc .df reawa exq` opaxcne ,xkip

ikdle enewna reci xeqi`dyk `l` reaw aiyg

,`vnpan reawd on gwi `ny ith mzd opixfb inp

.reci xeqi`d oi`y oeik

åðééäzwica dncnc `ibeq jd Ð zetew izy

iwenc l"xk iz` `l zetew izyl ung

zetew izyc jdl (`,ht zenai) "lxrd" idliya

`lc ,opgei iaxk `l` .dnexzd lr oileg eaxyk

.dizlk` xninl `kilc lecb jk lk xkkdy ixiin `zrny dleke .`iddl ung incnc ,xity iz` diciclc .diiax mzd ira
jld
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc migqt(ipy meil)

ïäk àáexead ztyl,Ba õéöäåickíà òãéìdf ltpàeä øëæen`e ¨Ÿ¥§¥¦¥©¦¨¨
e` ,xkf zclei z`neha d`nhàéä äá÷ð íàd`nh dn`e ¦§¥¨¦

.xead jeza ltpd z` d`x `le ,dawp zclei z`nehaäNòî àáe¨©£¤
dfeäeøäéèå ,íéîëç éðôìlr lid`d `ny eyyg `le ,odkd z` ± ¦§¥£¨¦§¦£

,zn z`neha `nhpe ltpdñìcøáe äcìeçL éðtî[dig oin-]ïééeöî ¦§¥¤§¨©§§©§¦
,íL`vnpe ,xead icivay mdixegl xeadn edexxby zelzl yie ¨

:dziiyew z` `xnbd dwiqn .ltpd lr odkd lid`d `lyàäå§¨
àëä,df dyrna o`k ixde ±äìéhä éàcåc,xeal ltp dgtyd ¨¨§©©¦¦¨

÷ôñåm`d `edeäeøøbqlcxae dcleg myneäeøøb àì ÷ôñå §¨¥¥§§¨¥Ÿ¥§
àzòL àéää,xeaa odkd uivdy dry dze`a ±emewn lknéúà÷ ©¦©§¨¨¨¥

[`a-]÷ôñdxixbéàcå éãéî àéöBîeok m`e .xedh odkde ,d`neh ¨¥¦¦¥©©
wtqy xnel yi ,ziad jezl dcleg eze` dxxby unga s`

.eixg` wecal yi recne ,ung xeqi` i`ce icin `ivei dzlik`
:`xnbd zvxznàîéz àì[xn`z l`-]äìéhäLdgtydìôði`ce Ÿ¥¨¤¦¦¨¥¤
àîéà àlà ,øBaì[xen`-],øBaì ìôð ïéîk äìétäLm`d `ed wtqe ©¤¨¥¨¤¦¦¨§¦¥¤©

,gex `ln [xaerd xer-] xity `l` did `ly e` ,ltp df did
.llk `nhn epi`yåc `vnpéåämy [didy-]÷ôñltp z`neh §¨¥¨¥

÷ôñåwtq ixdy ,odkd z` xdhl ick df wtqa ice ,dcleg zxixb §¨¥
lirl x`eank wtq icin `iven(`"r),i`ce ltp dlitd eli` j` .

.i`ce icin `iven wtq oi`y itl ,odkd z` mi`nhn eid ok`
:df uexiz lr `xnbd dywnàäåick [ixde-]àeä øëæ íà òãéì' §¨¥©¦¨¨

éðz÷ 'àéä äá÷ð íàdid i`cey jkn rnyne ,`ziixaa [epipy-] ¦§¥¨¦¨¨¥
.dawp e` xkf `ed m`d wecal `l` odkd jxved `le ,ltp my

:`xnbd zvxznøîà÷ éëäjxved ,`ziixad zpeek `id jk ± ¨¦¨¨©
ick xead jezl lhedy dn z` wecal odkdäìétä çeø íà òãéì¥©¦©¦¦¨

` ,llk d`nh dpi`y en`l cibdleeäìétä ìôð íà`id ixde ¦¥¤¦¦¨
,dcil z`neha d`nhøîBì àöîz íàåy [d`x` m`e-]ìôð §¦¦§¨©¥¤

,äìétäeilr,àéä äá÷ð íàå àeä øëæ íà òãéìen`l ricedl ick ¦¦¨¥©¦¨¨§¦§¥¨¦
.dxdh inie d`neh inil zayl dilr mini dnk

ote`a `ax lr `ziixad ixacn `iyewd z` zvxzn `xnbd
:xg`àîéà úéòaéàåxaecn ok` ,uxzl lkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

j` ,i`ce ltpa `ziixaaíúä[my-],àeä éàcåe éàcånïåék ¨¨©©©©¥¨
,íL ïééeöî ñìcøáe äcìeçceéàcåxakeäeøøbicivay mdixegl §§¨©§§©§¦¨©©¥§

xeadàzòL àéääaoky ,xead lr odkd lid`dy [dry dze`a-] §©¦©§¨
e .mixxeb mdy ze`cea md miwfgenøøâéî ,àøéiLî éøeiLc éäð§¦§©¥§©§¨¦§¨

àzòL àéääa íeøøb éàcå úäéîdpi`e zxiiyn dclegd m` s`e ± ¦©©©§¨§©¦©§¨
jezl xyad lk z` `id zxxeb i`ce mewn lkn ,lkd z` zlke`
onfa envr xeaa melk epnn x`yp `le ,dry dze`a xegd
oi` dzrne .ld` z`neha `nhp epi` ok lre ,odkd eilr lid`dy
ung dcleg dxxby epi`x m` recn ,epzpyn lr myn zeywdl
.elek z` zlke` dpi` oky ,eixg` wecal jixv ziad jezl
eäeøøb éàcå ,ïðéøîà àì íeìëà éàcåc éäð ,àðéøçà àðLéì)¦§¨©£¦¨§¦§©©£¨Ÿ¨§¦©©©¥§

.(ïðéøîà eäééøBçì§©§¨§¦©
,epzpyna epipyy dn lr oldl dpynd ixacn dywn `xnbd

:dcleg zxixbl miyyeg oi`yïðéøîà éîey [mixne` ep` ike-]ïéà ¦¨§¦©¥
éðz÷ àäå ,äcìeç äøøb ànL ïéLLBçaàôéñdpyna epipy ixde ± §¦¤¨¥§¨§¨§¨¨¨¥¥¨

oldl(:i),evng z` mc` wcay xg`ly ,øéiLnL äîlek`l epnn ©¤§©¥
xgnläòðöa epçépéick ,xenye rpven mewna ±éøö àäé àlLC ©¦¤§¦§¨¤Ÿ§¥¨¦

aey.åéøçà ä÷éãayeygl yi epripvi `l m`y ,`xnbd dxaqe §¦¨©£¨
ok m`e ,epipta `ly ziad jeza xg` mewnl dcleg epxxbz `ny

.jkl miyyeg oi`y epzpyna x`eand z` mixzeq mixacd
:`xnbd zvxznàéL÷ àì ,ééaà øîàoldl dpyndn dyw `l - ¨©©©¥Ÿ©§¨
oky ,epzpyn lràä,dcleg zxixbl miyyegy my epipyy dn - ¨

`edameiøNò äòaøàxaecny ef dpyna yxetn oky ,oqipa §©§¨¨¨¨
e .xyr drax` zwicaaàämiyyeg oi`y epzpyna epipyy dne - ¨

`ed ,jklaa wceay inìLøNò äL:evexiz z` iia` yxtn .oqipa §§Ÿ¨¨¨
ìLaéza eäleëa àzôéø çéëLc øNò äLoqipa xyr dylya ± ¦§Ÿ¨¨¨¦§¦©¦§¨§§¨¥

zyyeg dclegd oi`e ,mizad lka zt daxd dclegl ievny
,okn xg`l lek`l dn dl didi `l `nyàòðöî àìdkxc oi` - Ÿ©§§¨

miyyeg oi`y epzpyna epipy ok lre ,eripvdle ungdn xiiyl
la` .dxxbyameiøNò äòaøà,oqipaeäleëa àzôéø àçéëL àìc §©§¨¨¨¨§Ÿ§¦¨¦§¨§§

ézamda d`ex oi`yke ,df meia mizad lka dievn ztd oi`y ± ¨¥
zyyeg `id ixd ,mei lka dlibx `idy enk daexn zt dclegd

e ,okn xg`l lek`l dn dl didi `lyàòðöî`id ok meyne - ©§§¨
dpynd dkixvd ok lre ,eze` dripvne ungd on zxiiyn i`ce

.xyr drax` meia dwicad xg`l ungd z` ripvdl oldl
:xg` ote`a uxzne ,iia` ly evexiz lr dywn `ax,àáø øîà̈©¨¨

àéä äàéáð äcìeç éëå,cizrd z` zrcle al miylàòãéc §¦§¨§¦¨¦§¨§¨
àønèîe àøéiLîe àúøBàì ãò éôà àìå øñéaøà àðcéàäccr ± §©¦§¨©§¥©§Ÿ¨¥©§§¨§©§¨§©§¨

,dlild cr cer et`i `le oqipa xyr drax` `ed meidy rczy
.eripvze ungd on xiiyz jk meyny,àáø øîà àlà`ed jk ¤¨¨©¨¨

,oldl dpynd ixac yexitøéiLnM äîdwicad xg`lepçépé ©¤§©¥©¦¤
éøö àäéå ,eðéðôa äcìeç ìBhz ànL ,äòðöa.åéøçà ä÷éãa Cla` §¦§¨¤¨¦§¨§¨¥¦¥¨¦§¦¨©£¨

itke ,jkl yeygp `l ok` ,dcleg eze` dlhpy d`xp `l m`
:`ax ixack `ziixan dgiken `xnbd .epzpyna epipyyàéðz©§¨

àáøc déúååk,`ax ly eixack `ziixaa epipy ±ìBëàì äöBøä §¨¥§¨¨¨¤¤¡
,äòðöa epçépé øéiLnM äî ,äNòé ãöék ,ä÷éãa øçà õîçickàlL ¨¥©©§¦¨¥©©£¤©¤§©¥©¦¤§¦§¨¤Ÿ

éøö àäéå ,eðéðôa ìBhéúå äcìeç àBáz.åéøçà ä÷éãa C ¨§¨§¦§¨¥¦¥¨¦§¦¨©£¨
:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà éøî áødpynd dkixvdy dn ©¨¦¨©

meyn `ed dwicad xg`l xiiyny ungd z` ripvdl oldl
øNò çépé ànL ,äøéæbzeqextàöîéåwx,òLzd`xi `l m` elit`e §¥¨¤¨©¦©¤¤§¦§¨¥©

gken ,zg` dqext dxiqgy jkn mewn lkn ,odn dcleg dlhpy
.dixg` wecal jxhvi ok lre ,dcleg dze` dxxby

epiptl eid :ung wtqa mipey zekld iwqt d`ian `xnbdòLz¥©
ïéøeaéö[zenixr-]å ,ävî ìLxeaivàúàå ,õîç ìL ãçà[`ae-] ¦¦¤©¨§¤¨¤¨¥©£¨

ì÷Lå øaëòmixeaivd zxyrn cg`n dqext epipta [lhpe-] ©§¨§¨©
,weca zial epipta dqipkdeì÷L õîç éà ì÷L ävî éà ïðéòãé àìå§Ÿ¨§¦©¦©¨¨©¦¨¥¨©

lhpy e` ,dvnd ixeaivn lhp m` mircei ep` oi`e ±xeaivn
,ziad z` wecale aeyl jixve ungdeðééäxn`py oick [df ixd-] ©§

a jenqa `aezy `ziixaa,úBéeðç òLzaex lr ea mikneq oi`y ¥©£
m` mle`e .dxrale ef dqext xg` wecale aeyl jixve ,xzid

Løét,zeiefd on zg`l mixeaivdn cg`n dqextd [dyxt-] ¥©
,dyxt `id mixeaivdn dfi`n mircei eppi`eàúàå[`ae-]øaëò ©£¨©§¨

ì÷Lå,zial dqipkde dze` [lhpe-]eðééäiepyd oick [df ixd-] §¨©©§
aàôéñjixv oi`e ,aexd lr jenql yiy ,dxen`d `ziixad ly ¥¨

.dixg` wecal
,[àéðúã] (ïðúã)eiptl eidúBéeðç òLzyøNa ïéøëBî ïlekdnda §©§¨¥©£¨§¦§©

äèeçL,xyk `edyåzepgç÷ìå ,äìáð øNa úøëBî úçàxya §¨§©©¤¤§©§¥¨§¨©
ïäî úçàî,zepgd jeza,øeñà B÷éôñ ,ç÷ì ïäî äæéàî òãBé Bðéàå ¥©©¥¤§¥¥©¥¥¤¥¤¨©§¥¨

x`eaiy mrhdn ,dhegy xya zexken zeiepgd aexy elit`e
.jenqaåmle`àöîpazeiepgd zg`n xya zkizg dyxt m` ± §©¦§¨

,dyxt odn efi`n reci oi`e ,zeiepgd oiay rwxwd lr d`vnpe
áBøä øçà Clä,epicia dkld oky .xzen xyade ,zeiepgd ly ©¥©©¨

m`d wtqa lheny xac epiptl epyi m`e ,aexd xg` mikledy
`l` df oi` j` .aexdn `edy zelzl yi ,xeq` e` xzen `ed
,ezyixt xg`l wtqd ea clepe ezeriaw mewnn yxity xaca

lep m` la`ea mikled oi` ,ezeriaw mewnn lhipyk wtqd ea c
`ed ixde ,dvgn lr dvgnk `ed reaw lky meyn ,aexd xg`
xyad z` elhpyk jkitl .`xnegl ea zkll yiy xeqi` wtqk
mikled oi` wtqd ea clep mye ezeriaw mewn `idy zepgdn
xyad yxity xg`l wtqd clep m` la` ,zeiepg aex xg`
aexn zg`n yxity zelzl yie ,reaw zxez o`k oi` aey zepgdn
epi`x m`y ,unge dvn ixeaivl oicd `ede .zexykd zeiepgd
,mdn dfi`n mircei eppi`e mixeaivd cg`n dkizg xakrd lhpy
oi` ,dzeriaw mewna dzid oiicry drya wtqd clepy xg`n
la` .ea xingdl yiy `ed lewy wtq `l` ,aexd xg` ea mikled
clep ixd mixeaivdn dyxt xaky dkizgn xakrd lhp m`
mileze aexd xg` mikled ok lre ,dzeriaw mewna `ly wtqd
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המשך בעמוד ננ



xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc migqt(iyily meil)

wx `ed okäîeøúan `ed daeigy dfd onfaïðaøc,dxezd on `le ¦§¨§©¨¨
la` ,lwdl milez ep` ok lreõîça`ed exeqi`yéî ,àúééøBàc §¨¥§©§¨¦

ïðéøîàzial qpkp ungdy zelzle lwdl yiy mixne` ep` ike ± ¨§¦©
,`xnbd zvxzn .wecad zial dqpkp dvnde weca epi`yeèà̈

[ike-]õîç ú÷éãan `id,àúééøBàcn wx `ldc ,àéä ïðaøcixd §¦©¨¥§©§¨§©¨¨¦©
ìehéáa àúééøBàcîungddéì ébñ àîìòaxaer epi` aeye ,el ic - ¦§©§¨§¦§¨§¨©¦¥

epi` lehiad xg`ly xeriade dwicad aeige ,'d`xi la'a eilr
wecad ziad m`d miwteqn ep`yk ok lr .minkg ixacn `l`
xakrdy mixne`e ,`lewl milez ep` ,ztqep dwicaa aiegn
qpkp eita dvny xakrde ,weca epi`y zial qpkp eita ungy

.ewceale aeyl jixv oi`e ,wecad zial
:miza ipyn cg`l ung qipkdy xakra dpc `xnbdãçà øeaö¦¤¨

àúàå ,ïé÷eãa íéza éðL åéðôìe õîç ìL[`ae-]ì÷Lå øaëòlhpe ± ¤¨¥§¨¨§¥¨¦§¦©£¨©§¨§¨©
,mizad cg`l enr qpkpe ungdnéàäì éà ìò éàäì éà ïðéòãé àìå§Ÿ¨§¦©¦§©¨¦§©

ìò,df zial e` df zial qpkp m`d mircei eppi`e ±eðééä[df ixd-] ¨©§
a d`neh oiprl xn`py oick,ïéìéáL éðLlr myn cenll xyt`e §¥§¦¦

.xen`d oecipdïðúczexdh zkqna epipyy ±(d"n d"t),ïéìéáL éðL ¦§©§¥§¦¦
yãçàmdnàîèlke ,eagx lkl xaw ea lheny ,zn z`neha ¤¨¨¥

,zn z`neha `nhpe eilr lid`n gxkda ea xaerdãçàå§¤¨
miliaydnCìäå ,øBäèmc`å ,ïäî ãçàajk xg`úBøäè äNò± ¨§¨©§¤¨¥¤§¨¨§¨

,mixedh mixaca rbpea Cìäå Bøéáç àáed liayäNòå éðM`ed mb ¨£¥§¨©©¥¦§¨¨
úBøäècg` lky md mirceie ,mixg` mixedh mixaca rbpe ± §¨

ine df liaya jld in mircei mpi`y `l` ,xg` liaya jld mdn
,xedh cg`e `nh i`ce mdn cg`y `vnpe ,dfa liayaäãeäé éaø©¦§¨

eìàLð íà ,øîBàmkgl [le`yl e`a-]éðôa äæå Bîöò éðôa äæ ¥¦¦§£¤¦§¥©§§¤¦§¥
Bîöò,oda erbpy zexdhd oic dn.ïäéðL ïéøBäècg` lky s`e ©§§¦§¥¤

miliayy itl ,wtqn mze`nhl epicia oi` `nh wtq `ed mdn
miaxd zeyxa d`neh wtqy epicia dklde ,miaxd zeyx md el`

xedhle`yl e`a mdipy m` la` .,úçà úáamdipy,ïéàîèitl §©©©§¥¦
aiydl xyt` i` `lde ,zg` d`xeda mdl aiydl epilry
liaya jld i`cea mdn cg` ixdy ,mixedh mdy cgi mdipyl
md ixd mdipy z` xdhl xyt` i`y xg`ne ,`nhpe `nhd

.wtqn mi`nhCk ïéáe Ck ïéa ,øîBà éñBé éaømdipy e`ayk oia ± ©¦¥¥¥¨¥¨
mdipy ,envr ipta cg` lk `ayk oiae ,zg` zaa.ïéàîè§¥¦

e :iqei iaxe dcedi iax zwelgn z` yxtn `axàáø øîàxe`iaa ¨©¨¨
,zwelgndàîézéàåy [mixne` yie-]ïðçBé éaøe`a m` ,ok xn` §¦¥¨©¦¨¨

le`yl mdipy,úçà úáalìkä éøáciaxl oiae dcedi iaxl oia - §©©©¦§¥©Ÿ
mdipy ,iqei.ïéàîèe`a m`e,äæ øçà äæalìkä éøácmdipy §¥¦¨¤©©¤¦§¥©Ÿ

a àlà e÷ìçð àì .ïéøBäèy ote`àaepiptl mdn cg`åéìò ìàMäì §¦Ÿ¤§§¤¨§¨§¦¨¥¨¨
,Bøéáç ìòå.mpic dndéì énãî éñBé éaø[df ote` dncn-]ìote` §©£¥©¦¥§©¥¥§

a l`yidl mdipy e`ay,úçà úá,epiptl mdipy oi`y elit` oky ©©©
e` ,mdipy oic z` zg` d`xeda weqtl ep` mikixv mewn lkn
mdipyl aiydl xyt` i`y xg`ne ,mz` mixedh e` mz` mi`nh

.mi`nh mdipy ,'mz` mixedh' zg` zaadéì énãî äãeäé éaøå§©¦§¨§©¥¥
[df ote` dncn-]ìa le`yl mdipy e`ay ote`,äæ øçà äæoky §¤©©¤

,exiag oic lr mb el aiydl jxev oi`e ,cg` l`ey `l` o`k oi`
,zkld liay dfi`a `ed wtqy meyn dz` xedh eaiydl ic `l`
ote`a `weece ,ezenk xedh exiag mb mrh eze`ny oiai eil`ne
mdipyl aiydl epilre ,xeaic ick jeza cgi mil`ey mdipyy

.mz` mixedh xnel xyt` i` ,cg`k
`a mizad ilran cg` lk m`y ,unga xen`d wtql oicd `ede
el miaiyn ,dwica jixv `ed m`d ezia lr le`yl envr ipta
milez ep` ,opaxcn `l` epi` dwica aeig oky ,wecal aiig epi`y
zaa le`yl mdipy e`a m` la` .xzen ewtqy mixne`e `lewl
cg`a ixdy ,zg` d`xeda mdipy z` xehtl xyt` i` ,zg`

.wecale aeyl miaiig mdipy ok lre ,ung `vnp i`cea mizad
epi`x m` :zial qpkp m` wtqe ung lhpy xakra dpc `xnbd

e ,xvgdn ung xakr lhpy÷ôñm` `edìòxaky zial [qpkp-] ¨¥¨
wcapìò àì ÷ôñ,ekezleðééäa xn`py oick [df ixd-],äò÷a ¨¥Ÿ¨©§¦§¨

àzâeìôáe[zwelgna iepy `edy-]ïðaøå øæòéìà éaøcïðúã .± ¦§§¨§©¦¡¦¤¤§©¨¨¦§©
zexdh zkqna epipyy(d"n e"t),äò÷aì ñðëpäzecy daxd-] ©¦§¨©¦§¨

[cgi mikenqd,íéîLbä úBîéacigid zeyx oick dpic ef dtewzae ¦©§¨¦
,my jldl miaxl zeyx oi`e mirxfd da egnv xaky itläàîeèå§§¨

z`vnp zn lyúéðBìt äãNalke ,drwaay zecyd zg`a - §¨¤§¦
z`vnp dcy efi`a mircei ep`e ,dizeleaba zpneqn dcy

,d`nehdøîàåmc`ælä íB÷na ézëìä ,ãçà,drwa dze`a - §¨©¤¨¨©§¦©¨©¨
åmle`äãN dúBàa ézñðëð íà òãBé éðéà,d`nehd da z`vnpy §¥¦¥©¦¦§©§¦§¨¨¤

íàå[m` e`-]ézñðëð àì,dkezaøäèî øæòéìà éaø.df mc` §¦Ÿ¦§©§¦©¦¡¦¤¤§©¥
ïéànèî íéîëçåzeyxa d`neh wtqy epicia dkld oky ,eze` ©£¨¦§©§¦

meyn ,xdhnd xfril` iax ly enrhe .`nh cigidéaø äéäL¤¨¨©¦
äàéa ÷ôñ ,øîBà øæòéìàllk mc`d qpkp m`d wtq yiyk ± ¡¦¤¤¥§¥¦¨

ewitq ,d`neh ea yiy mewnløBäèwtqy itl ,cigid zeyxa s` ¨
lid`d m`d wtq qpkp m` mbe ,myl qpkp m`d wtq ,`ed `witq

`edy `l` myl qpkp i`ce m` `weece .`l e` d`nehd lr÷ôñ§¥
äàîeè òbî,my z`vnpd d`nehd lr lid`d e` rbp m`d ± ©©§¨

ewitq cigid zeyxa.àîèxen`d wtqd lr cenll yi df oicne ¨¥
yeygl oi` ,zial xakrd qpkpy rcep `ly onf lky ,unga
d`ia wtqy mixaeqy minkg s`e .ung ea xi`yde qpkp `ny
`ed ung zwica aeig oky ,unga micen `nh cigid zeyxa
qpkp `ly mixne`e `lewl ewitq z` milez ok lre ,opaxcn

.zial xakrd
m` :dwicaa `vnp `le ziaa ca`y unga dpc `xnbdìò̈

,ung mr epipta zial xakr [qpkp-]÷ãáeeixg` ziad lraàìå ¨©§Ÿ
çkLà,ungd z` `vn `le -ïðaøå øéàî éaøc àúâeìtyi ± ©§©§§¨§©¦¥¦§©¨¨

xi`n iax ea ewlgpy d`neh oiprl dnec oicn df oecip lr cenll
.minkgeïðúcdcp zkqna epipy oky ±(.`q),,øîBà øéàî éaø äéä ¦§©¨¨©¦¥¦¥

L øác ìk`ed,äàîeè ú÷æçaekeza yiy reciy mipa` lb oebk ¨¨¨¤§¤§©§¨
,znd xyan zifkïëéä äàîehä Eì òãeiL ãò Búàîeèa àeä íìBòì§¨§§¨©¤¦¨©§©§¨¥¨

,àéä,ezwfgn `vei epi` d`nehd ea d`vnp `le wcapy elit`e ¦
.zn z`neha `nhp eilr lid`nd lke÷ãBa ,íéøîBà íéîëçålba ©£¨¦§¦¥

xtege ,eizgzny rwxwaeäìeúa ò÷ø÷ì Bà òìñì òébnL ãò`ly ©¤©¦©§¤©§©§©§¨
`l m`e ,d`nehd my z`vnpy okzi `le ,mlerl dnewnn dff
cenll yie .xedh mewnde ,xakr e` axer dlhpy milez d`vn
oi`y ,dwicaa `vnp `le zial xakr eqipkdy ung lr jkn

d xi`n iax elit`e .el miyyegicin z`vei d`nehd oi`y xaeq
`l` dpi`y ung zwicaa dcen ,dwica ici lr s` dzwfg
milez `l` ,el miyyeg oi` dwicaa `vnp `l m`y ,opaxcn

.xakrd elk`y
ekezl qipkd xakry ziad z` wecal jixv dnk cr dpc `xnbd

:ungìò,eita ungyk weca zial epipta xakr [qpkp-]÷ãáelra ¨¨©
eixg` ziadçkLàåi`cea rcei epi` j` ,ung zqext [`vne-] §©§©

a ielz df oic ,xakrd qipkdy dqext dze` `id efyàúâeìô§§¨
[zwelgna-]ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå éaøc.d`neh oiprlàéðúc± §©¦§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨

,`ziixaa epipy okyøá÷ da ãáàpL äãN,enewn okid reci oi`e ¨¤¤¤¡©¨¤¤
àîè dëBúì ñðëpäm` mle` .xawd lr lid`d `ny ,wtqn ©¦§¨§¨¨¥

okn xg`ldëBúì ñðëpä ,øá÷ da àöîðxawd mewna `ly,øBäè ¦§¨¨¤¤©¦§¨§¨¨
meyn,øîBà éðàLeze`,àöîpL øá÷ àeä ãáàL øá÷dcyd x`ye ¤£¦¥¤¤¤¨©¤¤¤¦§¨

.dxdh zwfga `id÷ãaéz ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨¥
,dlek äãOä ìkxawd epi` `vnpy xaw eze`y okziy meyn ¨©¨¤¨

`id oiicr dlek wcaiz `ly cre ,xg` xaw `ed `l` ,epl recid
.d`neh wtqa zcner

dfy zelzl yi ung `vnpy xg`n iax zrcly ,ungl oicd `ede
z` wecale jiyndl jixv oi`e ,xakrd eqipkdy ung eze` `ed
`vnpd ungdy okzi l`ilnb oa oerny oax zrcl j` .ziad lk
jixv jkitle ,ziaa oiicr xakrd qipkdy ungde ,xg` ung `ed

.elek z` wecale jiyndl
dqext `vne ziaa ung zekizg dnk gipdy ina dpc `xnbd

:dxiziçépäziaa mc`òLz,dwicad xg`l ung zeqextåxg` ¦¦©¥©§
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המשך בעמוד א

izni`n` cenr i sc ± oey`x wxtmigqt
ïðáøã äîåøúá.dfd onfa Ðìò éàäì éàå ìò éàäì éà ïðéòãé àìådwica opikxvn i` Ð

.`l i` ediiexzlïéìéáù éðù åðééä.hytinl epivn oiliay ipy iab opzc `dn Ðãçà
àîè.lid`i `ly ea xaer oi`e ,elek z` `lnne eagxl ea lhen xaw Ðäùòå êìäå

úåøäè.jk xg` zexdha rbp Ðéðùá êìäåjld `l df jldy liayay od oircei Ð

.`nh odn cg` i`ce `zydc ,dfåìàùð íàÐ

` lkenvr ipta ewtq mkgl 'zia oi`e ,xedh Ð

d`neh wtqa ol `niiwck .e`nhl leki oic

,zg` zaa e`a m`e .xedh ewtq miaxd zeyxa

d`xedae li`ede` oi`nh xnel epl yi zg`

mz` mixedh mdl xnel epl xyt` i` ,oixedh

oia :xne` iqei iax .`nh i`ce cg`d ixdy Ð

.qxb ,oi`nh jk oiae jkìëä éøáã äæ øçà äæá
ïéøåäèjk epiptl xne` cg` lky it lr s` Ð

l`yp ipi` la` ,ixiag lye ily dyrnd did

.ilr `dz dn invr lr `l`åøéáç ìòå åéìòÐ
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ìL ãâðk :eäééåøz éøîàc àðeä áøEì äàøé àì" :äøBzaL úBúaLä Lõîçàöné àì øàN íéîé úòáL" ,"øàN Eì äàøé àìå ©¨§¨§¦©§©§§¤¤¨©§¨¤©¨Ÿ¥¨¤§¨¥§Ÿ¥¨¤§§Ÿ¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥

ìLa ÷ãa àlL ìk :øîBà äãeäé éaø ,óñBé áø áéúî ."íëézaî øàN eúéaLz ïBLàøä íBia Cà" ,"íëézáaeìlä íé÷øt äL §¨¥¤©©¨¦©§¦§Ÿ¦¨¥¤§¦©¥©¦§¨¥Ÿ¤Ÿ¨©¦§¨§¨¦©¨
¯÷ãa àlL ìk :øîBà äãeäé éaø ,óñBé áø áéúî ;éëä éðúî àøèeæ øî !éâéìôc àeä Cìéàå ïàkîa :àîìà .÷ãBa Bðéà áeL¥¥©§¨§¦¨§¥¨¦§¦¦¨§¨©§¥¨¦§¦©¥©¦§¨¥Ÿ¤Ÿ¨©

ìMî ãçàaeìlä íé÷øt äL¯,øîà÷ ÷ãa àì íà éîð äãeäé éaø :àlà !éâéìôc àeä ÷ãBa Bðéà áeLa :àîìà .÷ãBa Bðéà áeL §¤¨¦§¨§¨¦©¨¥¥©§¨§¥¥¦§¦¦¤¨©¦§¨©¦¦Ÿ¨©¨¨©
àøeqéà énwî :øáñ øî ,éâìtéî÷ àäa àëäå¯àøeqéà øúa ,ïéà¯.ïðéøæb àì :éøáñ ïðaøå .dépéî ìëéîì éúà àîìéc äøéæb ,àì §¨¨§¨¨¦©§¦¨¨©¦©¥¦¨¦¨©¦¨¨§¥¨¦§¨¨¥§¥©¦¥§©¨©¨§¦¨¨§¦©

.éì÷å çî÷ íéàìî íäL íéìLeøé é÷eL ïéàöBîe ïéàöBé øîBòä áøwMî :ïðz àäå ?dépéî ìëéîì éúà àîìéc äãeäé éaø øæb éîe¦¨©©¦§¨¦§¨¨¥§¥©¦¥§¨§©¦¤¨©¨¤§¦§¦¥§¨©¦¤¥§¥¦¤©§¨¦
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc migqt(iyily meil)

:xg` mewna ung `vne ziaa ung gipdy ina dpc `xnbdçépä¦¦©
ungBæ úéåæa,ziad lyåjk xg`àöîung,úøçà úéåæadf oic §¨¦§¨¨§¨¦©¤¤

a ielzàúâeìt[zwelgna-]àéðúc .ïðaøå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc± §§¨§©¨¦§¤©§¦¥§©¨¨§©§¨
,`ziixaa epipyy,úéaa ãáàL íBcø÷jeza `vnpy ilk lkúéaä ©§¤¨©©©¦©©¦

`ed,àîèmeyn,øîBà éðàL`nyì ñðëð àîè íãàBìèðe íL ¨¥¤£¦¥¨¨¨¥¦§©§¨§¨
`id ok .m`nihe ziad ilk lka ynyn jk ick jeze ,mecxwl

j` ,minkg zhiy,øBäè úéaä ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøoi`e ©¨¦§¤©§¦¥¥©©¦¨
meyn ,`nh mc` myl qpkp `ny yeygløîBà éðàLdf mecxwy ¤£¦¥

BìéàLämilradìmc`çëLå øçà,jknçépäå Bæ úéåfî BìèpL Bà ¦§¦§©¥§¨©¤§¨¦¨¦§¦¦©
çëLå úøçàä úéåfa.jkn ©¨¦¨©¤¤§¨©

nb oa oerny oax ixac seq z` zxxan `xnbdzl`ey .l`il
:`xnbddéîL øëc ïàî úéåæ`vnpy `ziixad ixaca xkfp okid ± ¨¦©§©§¥

.`vnp `le ca`y mecxwa xaecn `ld ,zxg` ziefa mecxwd
:`xnbd zyxtnàøqçî éøeqçeli`k `ziixad z` cenll yi ± ©¥¦©§¨

,dxiqg `idéðz÷ éëäå,dzepyl yi jke -,úéaa ãáàL íBcø÷ §¨¦¨¨¥©§¤¨©©©¦
,àîè úéaämeynøîBà éðàLyì ñðëð àîè íãàBà .Bìèðe íL ©©¦¨¥¤£¦¥¨¨¨¥¦§©§¨§¨

kBçépäLmecxwl,úøçà úéåæa Bàöîe Bæ úéåæadf ote`a mbúéaä ¤¦¦§¨¦§¨§¨¦©¤¤©©¦
,àîèmeynøîBà éðàLyì ñðëð àîè íãàBæ úéåfî Bìèðe ,íL ¨¥¤£¦¥¨¨¨¥¦§©§¨§¨¦¨¦

,úøçà úéåæa Bçépäå.ziad ilk x`ya rbp jk ick jezeïBòîL ïaø §¦¦§¨¦©¤¤©¨¦§
,øîBà ìàéìîb ïamipte`d ipya,øBäè úéaämeynøîBà éðàL ¤©§¦¥¥©©¦¨¤£¦¥

ziad lrayì BìéàLämc`çëLå øçà,jknBìèpL Bàziad lra ¦§¦§©¥§¨©¤§¨
.çëLå Bæ úéåæa çépäå Bæ úéåfî¦¨¦§¦¦©§¨¦§¨©

zrcly ,zxg` ziefa e`vne ef ziefa ung gipna oicd `ede
xg`ne .enewnn ungd z` fifd xakry yeygl yi minkg
df oi`e ,xg` ung qipkd `ny yeygl yi s` ,xakrl miyyegy
j` .dwica jixv ziad ok lre ,dligza o`k gpedy ung eze`
milez `l` ,xakra zelzl oi` l`ilnb oa oerny oax zrcl
`ed dfe ,ok dyry gkye ,zxg` ziefa egipde o`kn elhp mc`dy
.eixg` wecal jixv oi` ok lre ,dligzn ziaa gpedy ung eze`

:zial qpkpy unga mitqep mipecip d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
øaëòyñðëðzialñðëðå ,åéôa økëåmc`dàöîe åéøçàmy ©§¨¦§©§¦¨§¦§¦§©©£¨¨¨

,ïéøeøétziad oiicréøöä÷éãa C,ef xkk xg`ìL Bkøc ïéàL éðtî ¥¦¨¦§¦¨¦§¥¤¥©§¤
,øøôì øaëòxakrd qipkdy xkkd md el` mixexity zelzl oi`e ©§¨§¨¥

.mylåcer÷Bðéz ,àáø øîàyñðëðzialñðëðå ,Bãéa økëåmc`d §¨©¨¨¦¦§©§¦¨§¨§¦§©
àöîe åéøçàmyïéà ,ïéøeøétziadéøöä÷éãa C,ef xkk xg`éðtî ©£¨¨¨¥¦¥¨¦§¦¨¦§¥

,øøôì ÷Bðéz ìL BkøcLxkkd z` xxit wepizdy zelzl yie ¤©§¤¦§¨¥
.e`vnpy mixexitd md el`e ,eciay

ede xkk zqpkd ly mipte` dnka wtzqn `axlr ziadn dz`v
:xakr iciéòa[wtzqd-],àáøepi`x m`øaëòyñðëðzialøkëå ¨¥¨¨©§¨¦§¨§¦¨

å ,åéôay epi`x jk xg`àöBé øaëòziadneäî ,åéôa økëåoic §¦§©§¨¥§¦¨§¦©
.ziad÷ôðc éàä eðééäå ìòc éàä eðééä ïðéøîà éîep` m`d ± ¦¨§¦©©§©§¨§©§©§¨©

mr `viy xakr eze` `ed eita xkkyk qpkpy xakrdy mixne`
,xkk dze`àeä àðéøçà àîìéc Bàmixg` xkke xakr `ny e` ± ¦§¨©£¦¨

.dixg` wecal jixve ziad jeza oiicr dpey`xd xkkde ,md
:`ax wtzqd cer÷ôðc éàä eðééäå ìòc éàä eðééä øîBì àöîz íà¦¦§¨©©§©§¨§©§©§¨©

wtzqdl yi oiicr ,`viy xakrd `ed qpkpy xakr eze`y ±
aïáì øaëòyñðëðzialå ,åéôa økëåepi`x jk xg`øBçL øaëò ©§¨¨¨¦§¨§¦¨§¦§©§¨¨
yàöBémyneäî ,åéôa økëåm`d .ziad oicàeä àðéøçà éàcå éàä ¥§¦¨§¦©©©©©£¦¨

,d`ived xg` xakr ixdy ,zxg` xkk i`ce `id ef xkk m`d ±
àîìéc Bàe ,`id xkk dze` [`ny-]dépéî déîøà ééeîøà± ¦§¨©§¥©§¥¦¥

.d`ivede ipyd dlhpe oey`xd xakrd dkilyde
:`ax wtzqd ceréããäî éì÷L àì íéøaëò øîBì àöîz íàå± §¦¦§¨©©§¨¦Ÿ¨§¦¥£¨¥

oiicr ,xkk dze` ef oi`e ,dfn df lehil mixakr ly mkxc oi`y
a wtzqdl yiøaëòyñðëðzialå ,åéôa økëåepi`x jk xg` ©§¨¦§¨§¦¨§¦§

yäàöBé äcìeçmyneäî ,äéôa økëåd m`d .ziad oicéàcå äcìeç §¨§¨§¦¨§¦¨©§¨©©
dézì÷L øaëòî,`id xkk dze`e ,xkkl [ezlhp-]àîìéc Bàxkk ¥©§¨§©§¥¦§¨

àðéøçà[xg`-],àeämeynøaëò dézì÷L øaëòîc àúéà íàc ©£¦¨§¦¦¨§¥©§¨§©§¥©§¨
çëzLî äåä äéôas` ,xakrdn xkkd z` dlhp ok` m`y ± §¦¨£¨¦§§©

mr cgi eze` zlhep dzid oky ,dita `vnp did envr xakrd

.xkkd
:`ax wtzqd cerøîBì àöîz íàåy meyn ,xkk dze` ef oi`yíà §¦¦§¨©¦

çëzLî äåä äéôa øaëò dézì÷L øaëòîc àúéàdlhp m`y ± ¦¨§¥©§¨§©§¥©§¨§¦¨£¨¦§§©
wtzqdl yi oiicr ,dita `vnp `ed s` did xakrdn dze`

aøaëòyå ,åéôa økëå ñðëðepi`x jk xg`äcìeçyàöBéøkëå ,ä ©§¨¦§¨§¦¨§¦§§¨§¨§¦¨
øaëòådf cva df mi`vnpéôadeäî ,äcìeç.ziad oicéàcå àëä §©§¨§¦§¨©¨¨©©

àeä eäéà,md xkke xakr eze` i`ceay mixne` ep` o`k m`d ± ¦
àîìéc Bàixdy ,xkkd dze` ef oi` [`ny-]eäéð eäéàc àúéà íà ¦§¨¦¦¨§¦¦

,xkk dze`e xakr eze` md ok` m` ±äåä çëzLî øaëò éôa økk¦¨§¦©§¨¦§§©£¨
éçeëzLéà éòa`vnpd xakrd ita `vndl dkixv xkkd dzid - ¨¥¦§§¥

.dclegd ita `le ,dclegd itaàîìéc Bàdi`x jkn oi` [`ny-] ¦§¨
y okzi oky ,md mixg` xkke xakryìôð àeä àúeúòéa íeMî¦¦£¨§©

dézì÷Le,eitn xkkd dltp dclegdn xakrd cgt jezn ± §©§¥
.xakrd mr cgi dita dclegd ezlhpe

:`xnbd dwiqne÷éz.ehytp `le wtqa zecner el` zel`y lk ± ¥
j` ,'d`xi la'a xearl `ly ick ungd lehiaa ic dxezd on
d`ian `xnbd .elehia xg`l s` ungd z` xral minkg eaiig

:df aeiga zewitq dnkéòa[wtzqd-]økk ,àáøz`vnpdéîLa ¨¥¨¨¦¨¦§¥
äøB÷m`d ,bbl zgzny dxew iab lr ±éøöC`iadlíleñ ¨¨¦¨

edãéøBäì,dxral ickéøö ïéà BàCz` `ax yxtn .ok zeyrl §¦¨¥¨¦
,wtqd iccvïðaø eäeçøèà àì éàä élek ïðéøîà éîep` m`d ± ¦¨§¦©¥©Ÿ©§§©¨¨

,ecixedle mleq `iadl jk lk minkg edegixhd `ly mixne`
ydéLôpî úéçð àìc ïåék,dxewd inyn envrn ltep ungd oi`y ± ¥¨§Ÿ§¦¦©§¥

dìëéîì éúà àì.lehiaa el ice ,elke`l `eai `ny yeygl oi` ± Ÿ¨¥§¥§¨
dìëéîì éúàå ìôðc ïéðîéæ ,àîìéc Bàungd minrtl `ny e` ± ¦§¨¦§¦§¨©§¨¥§¥§¨

ecixedl edegixhd ok lre ,elke`l lelr `ede envrn ltep
.exrale

:`ax wtzqd ceréöîz íàå[`vnz-]øîBìcéúàå ìôðc ïéðîéæ §¦¦§¥©¦§¦§¨©§¨¥
dìëéîì`ny yeygl yie dxewd inyn zltep `id minrtly - §¥§¨

wtzqdl yi oiicr ,dcixedle gexhl aiig ok lre ,dlke`l `eai
aøkkz`vnpd,øBaam`déøöC`iadlíleñeïéà Bà ,dúBìòäì ¦¨©¨¦¨§©£¨¥

éøöC,wtqd z` `ax yxtn .ok zeyrlàãéáò àìc éàcå àëä ¨¦¨¨©©§Ÿ£¦¨
dLôpî ä÷ìñczelrl xkkd dieyr oi` i`ce o`ky xg`n m`d ± §¨§¨¦©§¨

,dxral edegixhd `l ,dlke`l `aiy yegl oi`e dnvrn xeadn
éúàå dékøBö ãaòîì úéçðc ïéðîéæ ,àîìéc Bàdéìëéîì`ny e` ± ¦§¨¦§¦§¨¦§¤§©§¥§¨¥§¥§¥

lelr `ede ,eikxvl ea ynzydl ick xeal cxei `ed minrtl
.dxrale dzelrdl edeaiig ok lre ,ef xkk lek`l

:`ax wtzqd cerøîBì éöîz íàcéúàå dékøBöì úéçðc ïéðîéæ ¦¦§¥©¦§¦§¨¦§§¥§¨¥
dìëéîì`eaie eikxvl ea ynzydl xeal cxei `ed minrtly ± §¥§¨

a wtzqdl yi oiicr ,dxral jixv ok lre ,xkkd z` lek`løkk¦¨
z`vnpd,Lçð éôam`déøöCxekyløáçygeld mc`-] §¦¨¨¨¦¨¥

ick [miygplàéöBäì,dxrale eitn dze`Bà`nyéøö ïéàC §¦¥¨¦
,wtqd z` `ax yxtn .ok zeyrlïðaø eäeçøèà déôeâam`d ± §¥©§§©¨¨

epi`yk la` ,ungd z` xral minkgl edegixhd eteba `weec
,eteba xral lekiïðaø eäeçøèà àì déðBîîaedegixhd `l ± §¨¥Ÿ©§§©¨¨

.eaila lhaie ,xral ick oenn `ivedl minkgàðL àì àîìéc Bà¦§¨Ÿ§¨
g oi` `ny e` -oenn `ivedl mb edeaiige ,epennl eteb oia weli

,`xnbd dwiqn .xeriad lre÷ézwtqa zecner el` zel`y lk ± ¥
.ehytp `le

äðùî
lila dpnf xwir caln ,ungd zwica ipnf z` zhxtn dpynd

:c"i,øîBà äãeäé éaø,ungd zwical yi mipnf dylyïé÷ãBa ©¦§¨¥§¦
eze`øBà[lila-]øNò äòaøà,oqipaøNò äòaøàáea,úéøçL ©§¨¨¨¨§©§¨¨¨¨©£¦

øeòéaä úòLáedrax` mei ly ziyiyd dryd `idy ,ungd ly ¦§©©¦
.xyr,íéøîBà íéîëçåm` ,md mipnf drax`øBà ÷ãa àì ©£¨¦§¦Ÿ¨©

la ÷Bcáé ,øNò äòaøàmeiøNò äòaøàm`e .xeriad onf mcewàì ©§¨¨¨¨¦§§©§¨¨¨¨Ÿ
÷ãambøNò äòaøàa,xeriad onf mcewãòBnä CBúa ÷Bcáéonfa ± ¨©§©§¨¨¨¨¦§§©¥

m`e .ziyiyd dryd lk jyn `edy ,xeriad÷ãa àìmbCBúa Ÿ¨©§
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc migqt(iriax meil)

did df xace,(ïéNBò ïä) íéîëç ïBöøa àlLdycg d`eazy meyn ¤Ÿ¦§£¨¦¥¦
`ly xefbl yie ,xnerd zaxwd xg`l cr dlik`a dxeq`

.dlke`l e`eai `ly ick ezaxwd xg`l cr dnr wqrzdléøác¦§¥
ïéNBò eéä íéîëç ïBöøa ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø`ly itl ,ok ©¦¥¦©¦§¨¥¦§£¨¦¨¦

z` `xnbd dwiqn .'ycg'd mr zewqrzdd z` xeq`l exfb
,dziiyewåixdäãeäé éaø øæb à÷ àì'ycg'aìëéîì éúà àîìéc ©Ÿ¨¨©©¦§¨¦§¨¨¥§¥©

dépéîz` wecal xq` recn ok m`e ,epnn lek`l e`eai `ny ± ¦¥
.xen`d yygd meyn exeqi` onf xg`l ungd

:`xnbd zvxznàL ,àáø øîàéðoic [dpey-]Lãçmeyn ,ungn ¨©¨¨¨¦¨¨
yBì zøzä àlL CBzîeylezlóeh÷ éãé ìò àlà[ztihw-] ¦¤Ÿ¦©§¨¤¨©§¥¦

ixdy] dpyd lk jxck ilka dxivw ici lr `le ,cia mileaiyd
ixd ,[xnerd zxivw mcew dycg d`eaz xevwl xeq`øeëæ àeä¨

yeygl oi`e ,dlik`a xeq`e `ed ycgy df dyrn iepiy ici lr
oi`y unga ok oi`y dn .ea weqird ick jez elke`l `eai `ny
`ny dcedi iax yyg ok lre ,dlik`a xeq` `edy epxikfiy dn

.ezwica ick jez elke`l `eai
:`ax ly evexiz lr dywn iia`ééaà déì øîà,`axlçpézok`-] ¨©¥©©¥¦©

recn [oaenäôéè÷ úòLa,dry dze`a eplk`i `ny yeygl oi` ¦§©§¦¨
zrya j`äã÷øäå äðéçèycgd ly [gnwd ietipe-]àkéà éàî §¦¨§©§¨¨©¦¨

øîéîìyyg `le ,dcedi iax oxizdy dn mrha xnel epl yi dn ± §¥©
gnwy xikfiy iepiy mey oda oi` `ld ,gnwdn eit jezl ozi `ny
z` mb dcedi iax xizdy x`ean dpyna eli`e ,dlik`a xeq` df
milyexi iwey eidy da epipy oky ,ea weqirde gnwd zpigh

:`ax el uxiz .ilwe gnwa mi`lnàéL÷ àì àä,`iyew ef oi` ± ¨Ÿ©§¨
xikfdl ick iepiy ici lr ycga zeyrp el` zek`ln mb oky

dy ,dlik`a xeq`d ycg `edyäðéçèwx ea dxzedàéçøa §¦¨§¥£¨
[migixa-]ãéce ,min ly migixa `leäã÷øäwx ea dxzedéab ìò §¨©§¨¨©©¥

äôðz` migipne dze` miktedy ,dtpd ly oezgzd dciv lr - ¨¨
.dtpd jeza `edy libx ietip jxck `le ,ipevigd dciv lr gnwd

:`ax lr iia` dywd aeyàlàn dyw oiicrïðúc àädnn - ¤¨¨¦§©
zegpn zkqna epipyy(.`r),ïéøöB÷zxivw mcew [xevwl xzen-] §¦

ly dycg d`eaz dlibx dxivw jxck lbna xnerdíéçìMä úéa¥©§¨¦
,mc` icia d`wyd dkixvy dcy -åd`eazd z` ok,íé÷îòaL §¤©£¨¦

miaixwny d`eaza `l` xnerd mcew dxivw dxq`p `ly meyn
,xnerd z` odn mi`ian oi`y el` ze`eaza `le ,xnerl dpnn

,xgaend on opi`y itlïéLãBb àì ìáàyicb odn miyer oi` ± £¨Ÿ§¦
.xnerd zaxwd mcewàðîé÷Bàåzegpna [epcnrde-](my)ef dpyn §¦§¨

kzhiy.äãeäé éaøef dxivwaeøîéîì àkéà éàîxnel epl yi dn ± §©¦§¨©¦¨§¥©
xikfiy iepiy mey da oi` `ld ,dcedi iax dxizdy dn mrha
`ny dcedi iax da yyg `l recne ,dlik`a dxeq` d`eazdy

.dpnn lek`l `eai
zne `ax uexiz z` iia` dgec ef `iyew meyn:xg` ote`a ux

,ééaà øîà àlàaLãçlek`l `eai `ny dcedi iax yyg `l ¤¨¨©©©¥¨¨
c meyn ,epnndépéî ìéãazaxwdl cr dpyd lk epnn yxety ± ¨¦¦¥

a ok oi`y dn .ezlik`a lbxen epi`e xnerd,õîçydépéî ìéãa àì ¨¥Ÿ¨¦¦¥
wx dlik`a xq`p ixdy ,dpyd zeni lk epnn yxet epi`y ±
ea yeygl yi ok lre ,elke`l xzen did dzr cre ,gqtd zenia

.elke`l `eai ea wqrziy jezn `ny
lr unga minkg ixac zxizqn iia` uexiz lr dywn `ax

:ycga mdixac,àáø øîàeixacn wx ikeäãeäé éaøcunga ¨©¨¨§©¦§¨
äãeäé éaøcàycga [eixac lr-]àéL÷epiywdy itk [dyw-] ©§©¦§¨©§¨

e ,lirlàéL÷ àì ïðaøcà ïðaøcixac lr unga minkg ixacne ± §©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨
epzpyna minkg ixacn zeywdl yi `ld .dyw `l ycga minkg
oi`e exeqi` onf xg`l mb ungd z` miwceay [xi`n iax `edy]
gnwa wqrdy xi`n iax ixac lr ,elke`l e`eai `ny miyyeg
`ny eyygy meyn ,minkg oevxa did `l xnerd mcew ilwe

n :`xnbd zvxzn .elke`l e`eaiaøcàì äãeäé éaøcà äãeäé é §©¦§¨©§©¦§¨Ÿ
ïðépLãk ,àéL÷,dyw `l dcedi iax ixac lr dcedi iax ixacn ± ©§¨¦§©¦©

ok enke .lirl epvxizy itkàéL÷ àì énð ïðaøcà ïðaøcixacn ± §©¨¨©§©¨¨©¦Ÿ©§¨

eyyg `l md s` oky ,dyw `l mb minkg ixac lr minkg
ixd unga la` ,ycga `l` dlik`låéìò øfçî Bîöò àeä©§§©¥¨¨

BôøBNìon exral ick `id ungd zwicaa ezewqrzd lk - §§
ok m`e ,mlerddépéî ìéëà÷ ìëéî`ld .epnn lek`l `eai ike ± ¥©¨¨¦¦¥

oexkf jl oi`e ,exeqi` z` xikfn exeria jxevl ungd zwica mvr
.dfn lecb

,dcedi iax ixacay dxizqd lr sqep uexiz d`ian `xnbd
:eze` dgece,àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc ,øîà éMà áø©©¦¨©§©¦§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨

y meynïðz 'éì÷å çî÷'mda `weece ,zegpna dpyna [epipy-] ¤©§¨¦§©
meyn ,mlke`l e`eai `ny yyg `le wqrzdl dcedi iax xizd

:df uexiz `xnbd dgec .dlik`l miie`x mpi`yéMà áøc àä̈§©©¦
àéä àúeãac meyn ,zn` mpi`y miieca mixac ±çpéúäok`-] §¨¦¨¦©

miyyeg oi` recn [oaenîd`eazd dzyrpy dryéìwdyaiizpe ¦¨¦
xepza,Cìéàåj` ,mgl dpnn eyriy cr dlik`l die`x dpi`y §¥©

àøwéòîdxivwd ixg`n ,dligzn ±ãòd`eazd dzyrpyéì÷ ¥¦¨¨©¨¦
,dkxe dgl `id oiicryk ,xepza dyeaii xnb iptlàkéà éàî©¦¨

øîéîìedi iax xizdy dn mrha xnel epl yi dn ±wqrzdl dc §¥©
e`eai `ny yyg `l recne ,dlik`l die`x `id oiicr `ld ,dnr

:dziiyew z` zwfgn `xnbd .dlke`làîéz éëåxn`z m`e ± §¦¥¨
ycgdy meyn dlik`l yeygl oi` dxivwl jenqay ,uxzl

ylzpóehé÷ éãé ìò,elke`l `ly xekf `ed jk jeznekevexiz ©§¥¦§
àáøãmiyyeg oi` recn `l` uxzl iy` ax `a `le ,lirl §¨¨

,dcwxdde dpighd zrya dlik`làlàdn ,dywi oiicr [`ld-] ¤¨
zegpna epipyy(my),ïéøöB÷z`eaz z` lbnaå ïéçìMä úéaz` §¦¥©§¨¦§

d`eazdàðîé÷Bàå ,íé÷îòaLef dpyn [epcnrde-],äãeäé éaøk ¤©£¨¦§¦§¨§©¦§¨
øîéîì àkéà éàîf` die`x `ld ,xzidd mrha xnel epl yi dn ± ©¦¨§¥©

iax yyg `l recne ,dzxivwa iepiy oi` mbe ,dlik`l d`eazd
,`xnbd dwiqn .dlke`l e`eai `ny dcediàlàevexizéMà áøc ¤¨§©©¦

,àéä àúeãaycgny ,`ed ycgl ung oiay weligd gxkdae §¨¦
oi`y dn ,dpyd zeni lk milca miyp`lk ea milibxy unga ok

.dpyd
:xg` mewna eixacn unga dcedi iax zhiy lr dywn `xnbd

dépéî ìéãa àìc àëéä ìkå,epnn milca oi`y xeqi` lk ike ±éî §¨¥¨§Ÿ¨¦¦¥¦
[m`d-]øæbeilräãeäé éaø.elke`l e`eai `nyïðúäåixde ± ¨©©¦§¨§¨§©

zay zkqna epipy(:hk),äöéa ìL úøôBôL íãà áBwé àìztilw - Ÿ¦¨¨§¤¤¤¥¨
,dlelg dviaäpðzéå ïîL äpàìîéåzay axraøpä ãöailkd-] ¦©§¤¨¤¤§¦§¤¨§©©¥

,[dliztde onyd ekezayàäzL ìéáLazxtetydúôhðîjezl ¦§¦¤§¥§©¤¤
jiynz jk ici lre ,zxrea dliztdy onfa zewc ony zetih xpd
`ny yygd meyn xacd z` minkg exq`e .dakz `le xeral
xeqi` lr xaer `vnpe ,zxtetyay onydn lek`l zaya `eai

.zaya ieaikåok zeyrl xeq`eléôày zxtetya,ñøç ìL àéä §£¦¦¤¤¤
mewn lkny ,elke`l mc` ipa jxc oi`e ,q`np dkezay onydy

.epnn wtzqdl `eai `ny eyygøézî äãeäé éaøåixd .ok zeyrl §©¦§¨©¦
lkdy elit`e ,onydn lk`i `ny yyeg epi` dcedi iaxy
e`eai `ny yyg unga recne ,epnn milca oi`e elke`l milibx

:`xnbd zvxzn .ezwica ick jez elke`líúäzaya [my-] ¨¨
,dcedi iax xaeqéìéãa ìcáî úaLc àøîeç íeMîxneg meyny ± ¦§¨§©¨¦§¨§¦¦

elk`i `ny yeygl oi`e ,onydn mc` ipa milca zay xeqi`
lk xeng epi`y unga ok oi`y dn .ieaik xeqi` lr exarie epnn

g ok lre ,zay enk jk.elke`l e`eai `ny miyye
dpyna dcedi iaxe minkg zehiyn dxizq dywn `xnbd

:`xnbd dywn .xg` mewna mdixac lr dxen`dúaLc éîøe§¦§©¨
úaMàea ewlgpy zaya xg` oic lr zaya ef dpynn dywe ± ©©¨

.`ziixaa minkge dcedi iaxéìc ìáç ,àéðúcmin enr milecy §©§¨¤¤§¦
,xeadn÷ñôpL,ezirvn`aBøLB÷ àäé àìly xywa zaya ¤¦§©Ÿ§¥§

`ed xyew oky ,[mlerl exizdl `ly ieyry reaw xyw±] `niiw
,zaya zexeq`d zek`ln h"ln cg`àlà`diBáðBòdaipra ¤¨§

jk jezn `ny daipr xeq`l exfb `le ,`niiw ly xyw dpi`y
.dxiyw icil `eai,øîBà äãeäé éaøzevw ipy z` mc`d xagn ©¦§¨¥
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המשך בעמוד אג

izni`n` cenr `i sc ± oey`x wxtmigqt
íéîëç ïåöøá àìùik `nlic xfbinl `ki`c Ðiwqrn.dipin lkinl iz` diaäãåäé éáø

åì äúøúä àìù êåúî 'åë øîåàmicia `l` ,dpyd lk jxck dxivw Ðoithewzelilnd

`xwie) aizkc xnerd iptl xevwl xeq` `dc ,rwxwd onl` mkxivw ziy`x xner" (bk

dxivwl dlgz `edy ,"odkd`le ,dyrnd iepiy ici lr ycgd xeqi` z` `ed xekf Ð

.lkinl iz`äðéçèäã÷øäågnw ixdy Ð

edepghyke ,micia didc ,`pipzedeciwxde

dinetl azinl izil `lc my did epiy dfi`

?`zry `iddäðéçè ïðéðùîåoipgeh eid `l Ð

migxa eze`iedc ,ci ly migxa `l` ,min ly

.oexkfl iepiyäôð éáâ ìòly oezgz cvl Ð

jted ,dtpdtpd.dipt lrïðúã àä àìàÐ

mcew ,leg jxck ,oiglyd zia oixvew :zegpna

.xnerlúéá ìùåíé÷îòädlicbd d`eaz Ð

oiacg` aezk :mzd yxtn `nrhe ,miwnrd

dxivw z` mzxvwe" xne`,"mz`ade`nl`

xne` cg` aezke ,xnerl mcew xevwl xzen

mcew `edy rnync ,"mkxivw ziy`x xner"

`ian dz`y mewnn ?cvik `d .xivw lkl

xneri`y mewnne ,el mcew xvew dz` i` Ð

xner `ian dz`lk" wxta opze .xvew dz` Ð

zegpn) "zepaxwdzleq oi`ian oi` :(`,dt

zian `l dgpnl,oilafd,oiglyd zian `le

zian `led`eazy iptn .miwnrddpi` odly

.xgaend onøîéîì àëéà éàî`kil `d Ð

,`iiepiy mzd`le ,lbnae ,ipzw oixvew `dc

`iddl dinwe`e .lkinl iz` `nlic opixfb

iax" wxta zegpn zkqna ,dcedi iaxk

egixi iyp` :`tiq ipzwcn (`,`r) "l`rnyi

.minkg mcia egin `le ,'ek xnerd iptl oixvew

egin `le egin xn`c dil zrny o`n :opixn`e

.dcedi iax Ðùãçäéðéî éìéãá ìãáîixdy Ð

oi`e ,dpyd lk elke`l elbxed `loicenl

ung la` .mditl hiyedl ci heytloicenl Ð

dpyd lk jka od.àéù÷ àì ïðáøãà ïðáøãÐ

`lc ,dinza`de ,dcedi iaxl `l` zipyn

mzde ,opixfb `l oizipznac !`iyw inp opaxc

minkg oevxa `ly ipzwiax xfbc rnync Ð

.lkinl iz` `nlic dizbelt ipan `edc xi`n

åôøåùì åéìò øæçî åîöò àåäab lr s` Ð

hiyei `ly ea weqry xaca opixfb `nlrac

eitlzwicaa `kd Ð`edc ,xfbinl `kil ung

eilr xfgn `l` epi` unga df ewqr lk envr

etxeyl.dfn lecb xeqi`l oexkf jl oi` Ð

äéðéî ìéëà à÷ ìëéîå.dinza Ðçî÷éì÷åïðú
.dlik`l oiie`x el` oi`e Ðéì÷îêìéàåÐ

yaiizpy xg`l.lek`l ie`x oi` xepza

àø÷éòî,zeilwa jx ecera Ð,yaiziy mcew

.xninl `ki` i`nàîéú éëålr `ed xekf Ð

ici,sehiwd?xninl `ki` i`n sehiw `kilc miglyd zia ,lirl `ax ipyckàúåãá àìà.dry lk ea libxy ,dipin lica `l unge ,dipin ilicac meyn dcedi iaxc `nrhe Ðìë
øðilkd epiid `xnbay.l"iyiiexw Ðúôèðîdliztdyk zewc oitih Ð.zxranñøç ìù àéä åìéôàå`qi`nc zxtety dze` Ð.dpin lkinl iz` `nlic ,xeq` ikd elit` Ð

xpl ony ozepd :`ipzeepnn wtzqnde ,xiran meyn aiig Ð.dakn meyn aiig Ðøéúî äãåäé éáøå`pniwe` `dc ,iieyw`l `kil opaxc` opaxce .ea oixicz lkd onyc ab lr s`e Ð

.etxeyl eilr xfgn envr `edc meyn unga `nrhàîéé÷ ìù øù÷mlerl exizdl `ly ieyr `edy Ð.zay zkqna ,dk`ln a` ied Ðåøùå÷ àäé àì,`niiw ly xyw iedc Ð

`l`.eaper.dxiyw eh` daipr opixfb `leêøåë.`nlra dkixk Ðàãðåô.llg xef` Ðàéé÷éñôoikxeky ,`"lyiit Ð.miiwey zeaiaqåðáðòé àìùli`ed ,dxiyw meyn dxifb Ð

weqrejka.ïðáøã àéù÷,zxtetyc Ð.lagc opaxc`ïîù.dilkinl iz`e ,slgin dpy lkc onya df Ðàéé÷éñôá éìã ïéøùå÷ciqtn epi`c ,`ed miiwzdl ieyry xyw e`lc Ð

.jka ely `iiwiqtìáçá àì ìáà.zinler my epgipi `ny Ðàîìòã ìáç àîéð éàeyinyzy Ð.my epgipi `ny yginl `ki`e ,jkléãøâã ìáç.cinz min ielinl ie`x epi`y Ð

,dilic `xeqi`n iypi` iyxt zayc `xneg meync `nrh `pniwe`ck ,zay iab xfb `le ,xizn dcedi iaxeoixkfpedaiprc opaxc` `kdc opaxc la` .od.`iyw Ðìáç ïðéðùîå
'åë óìçéî ìáçá`zyde Ðevxzi`,slginc `kid lk exfb opaxc .edlekunga la` .laga oke ,zxtetya oke ,exfb xnerd iptl ycga :jklid .ixeqi` x`ya oia zaya oia,`l Ð

xdfenc meyndaiprae .etxeyl eilr`l inpicinae ,dipin ilica `lc ilin lka xfb dcedi iaxe .`tlgin `lc meyn Ðdipin ilicacycga la` ,xfb unga :jklid .xfb `l ÐÐ

zayc jpd lkae .dipin ilicadaipra xingn `wce .ediipin ilicac meyn Ð.`id dxiyw `teb `id xaqwc meyn Ðøåëá`l men" :`ipzck ,mexbl elit`e ,men ea lihdl xeq` Ð

el mexbi `ly oiipn ,men ea lihi `ly `l` il oi` ,"ea didi.(a,fk) dvia zkqna ,"men lk" xnel cenlz Ðíã ïéæé÷î ïéàmewn lka epiidc ,men ea dyer epi`y mewna elit` Ð

miycwc ab lr s`e .men ea dyery mewn eh` dcedi iax xfb `we .men ied `l jci` ,men ied ezencwl xfeg epi`y xac lke ,epf` e` ezty mbet e` mvr epnn jzeg epi` m` eay

odn oilica lkd.mipdk zxeza dcedi iaxe oerny iax zwelgn Ð
ìò
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ïéøöå÷`ian dz` i`y mewnn :i"yx yxit Ð oiglyd ziaziae ,'eke xvew dz` Ð

d`iad m` (`,dt zegpn) "zepaxwd lk" wxta `ipzc ab lr s` ,edpd lke oigly

`iai `l dlgzklc oeik ,xyk Ðin :denzl oi`e .`ian dz` i`y mewnn dil opiayg Ð

ixy caricae ,xeq` dlgzkl `ziixe`cnc icin `ki`dpyiy opirac ,`aeh ilin `ki`c Ð

.miycw oebk ,akrl eilr aezkd

ìáàm` `ciqt `kil dyicbac Ð oiyceb `l

`ciqt meyn `wecc .xnerd xg` oizni

i`e zexit x`yn xvwil oixdnny ,dxivw exizd

edl ixvw `lgnw dcedi iax ixyc `de .icqt Ð

lirl ilwe.eliwd milbx iler meyn :xnel yi Ð

wxta onwl dxivw ixye ,gnwa xqe` xi`n iaxe

oixvew :dizlina ipzwc (`,ep) "ebdpy mewn"

yxit oke .`ciqt meyn epiide ,minkg oevxa

?jixt i`n ok m` :xn`z m`e .zegpna qxhpewd

la` ,`ciqt meyn dcedi iax ixy `kd `nlic

yi xeria zevn meyn :xnel yie !opixfb ung iab

.`ciqt meyn enk xizdl

êøåëelit`c ,jxek `wec e`l .`cpet eilr

epapri `ly calae .dil lhan `lc ,leki xeywl

.i`w lag` Ð

ìëÐ dcedi iax xfb `l dipin licac `kid

,zeywdl dvx `l xi`n iaxc` xi`n iaxc

lk" wxtac .xfb `l xeka iabe ycg iab xfb lirlc

xeka :`ipz (mye a,bl zexeka) "oiycwend ileqt

mc efg`yel oiyer oi`y mewna el oifiwn Ð

.'eke xne` dcedi iaxe .xi`n iax ixac ,men

.`ciqt `ki`c xeka ip`y :iiepyl `ki`c meyn
df
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רמג izni`n` cenr `i sc ± oey`x wxtmigqt
íéîëç ïåöøá àìùik `nlic xfbinl `ki`c Ðiwqrn.dipin lkinl iz` diaäãåäé éáø

åì äúøúä àìù êåúî 'åë øîåàmicia `l` ,dpyd lk jxck dxivw Ðoithewzelilnd

`xwie) aizkc xnerd iptl xevwl xeq` `dc ,rwxwd onl` mkxivw ziy`x xner" (bk

dxivwl dlgz `edy ,"odkd`le ,dyrnd iepiy ici lr ycgd xeqi` z` `ed xekf Ð

.lkinl iz`äðéçèäã÷øäågnw ixdy Ð

edepghyke ,micia didc ,`pipzedeciwxde

dinetl azinl izil `lc my did epiy dfi`

?`zry `iddäðéçè ïðéðùîåoipgeh eid `l Ð

migxa eze`iedc ,ci ly migxa `l` ,min ly

.oexkfl iepiyäôð éáâ ìòly oezgz cvl Ð

jted ,dtpdtpd.dipt lrïðúã àä àìàÐ

mcew ,leg jxck ,oiglyd zia oixvew :zegpna

.xnerlúéá ìùåíé÷îòädlicbd d`eaz Ð

oiacg` aezk :mzd yxtn `nrhe ,miwnrd

dxivw z` mzxvwe" xne`,"mz`ade`nl`

xne` cg` aezke ,xnerl mcew xevwl xzen

mcew `edy rnync ,"mkxivw ziy`x xner"

`ian dz`y mewnn ?cvik `d .xivw lkl

xneri`y mewnne ,el mcew xvew dz` i` Ð

xner `ian dz`lk" wxta opze .xvew dz` Ð

zegpn) "zepaxwdzleq oi`ian oi` :(`,dt

zian `l dgpnl,oilafd,oiglyd zian `le

zian `led`eazy iptn .miwnrddpi` odly

.xgaend onøîéîì àëéà éàî`kil `d Ð

,`iiepiy mzd`le ,lbnae ,ipzw oixvew `dc

`iddl dinwe`e .lkinl iz` `nlic opixfb

iax" wxta zegpn zkqna ,dcedi iaxk

egixi iyp` :`tiq ipzwcn (`,`r) "l`rnyi

.minkg mcia egin `le ,'ek xnerd iptl oixvew

egin `le egin xn`c dil zrny o`n :opixn`e

.dcedi iax Ðùãçäéðéî éìéãá ìãáîixdy Ð

oi`e ,dpyd lk elke`l elbxed `loicenl

ung la` .mditl hiyedl ci heytloicenl Ð

dpyd lk jka od.àéù÷ àì ïðáøãà ïðáøãÐ

`lc ,dinza`de ,dcedi iaxl `l` zipyn

mzde ,opixfb `l oizipznac !`iyw inp opaxc

minkg oevxa `ly ipzwiax xfbc rnync Ð

.lkinl iz` `nlic dizbelt ipan `edc xi`n

åôøåùì åéìò øæçî åîöò àåäab lr s` Ð

hiyei `ly ea weqry xaca opixfb `nlrac

eitlzwicaa `kd Ð`edc ,xfbinl `kil ung

eilr xfgn `l` epi` unga df ewqr lk envr

etxeyl.dfn lecb xeqi`l oexkf jl oi` Ð

äéðéî ìéëà à÷ ìëéîå.dinza Ðçî÷éì÷åïðú
.dlik`l oiie`x el` oi`e Ðéì÷îêìéàåÐ

yaiizpy xg`l.lek`l ie`x oi` xepza

àø÷éòî,zeilwa jx ecera Ð,yaiziy mcew

.xninl `ki` i`nàîéú éëålr `ed xekf Ð

ici,sehiwd?xninl `ki` i`n sehiw `kilc miglyd zia ,lirl `ax ipyckàúåãá àìà.dry lk ea libxy ,dipin lica `l unge ,dipin ilicac meyn dcedi iaxc `nrhe Ðìë
øðilkd epiid `xnbay.l"iyiiexw Ðúôèðîdliztdyk zewc oitih Ð.zxranñøç ìù àéä åìéôàå`qi`nc zxtety dze` Ð.dpin lkinl iz` `nlic ,xeq` ikd elit` Ð

xpl ony ozepd :`ipzeepnn wtzqnde ,xiran meyn aiig Ð.dakn meyn aiig Ðøéúî äãåäé éáøå`pniwe` `dc ,iieyw`l `kil opaxc` opaxce .ea oixicz lkd onyc ab lr s`e Ð

.etxeyl eilr xfgn envr `edc meyn unga `nrhàîéé÷ ìù øù÷mlerl exizdl `ly ieyr `edy Ð.zay zkqna ,dk`ln a` ied Ðåøùå÷ àäé àì,`niiw ly xyw iedc Ð

`l`.eaper.dxiyw eh` daipr opixfb `leêøåë.`nlra dkixk Ðàãðåô.llg xef` Ðàéé÷éñôoikxeky ,`"lyiit Ð.miiwey zeaiaqåðáðòé àìùli`ed ,dxiyw meyn dxifb Ð

weqrejka.ïðáøã àéù÷,zxtetyc Ð.lagc opaxc`ïîù.dilkinl iz`e ,slgin dpy lkc onya df Ðàéé÷éñôá éìã ïéøùå÷ciqtn epi`c ,`ed miiwzdl ieyry xyw e`lc Ð

.jka ely `iiwiqtìáçá àì ìáà.zinler my epgipi `ny Ðàîìòã ìáç àîéð éàeyinyzy Ð.my epgipi `ny yginl `ki`e ,jkléãøâã ìáç.cinz min ielinl ie`x epi`y Ð

,dilic `xeqi`n iypi` iyxt zayc `xneg meync `nrh `pniwe`ck ,zay iab xfb `le ,xizn dcedi iaxeoixkfpedaiprc opaxc` `kdc opaxc la` .od.`iyw Ðìáç ïðéðùîå
'åë óìçéî ìáçá`zyde Ðevxzi`,slginc `kid lk exfb opaxc .edlekunga la` .laga oke ,zxtetya oke ,exfb xnerd iptl ycga :jklid .ixeqi` x`ya oia zaya oia,`l Ð

xdfenc meyndaiprae .etxeyl eilr`l inpicinae ,dipin ilica `lc ilin lka xfb dcedi iaxe .`tlgin `lc meyn Ðdipin ilicacycga la` ,xfb unga :jklid .xfb `l ÐÐ

zayc jpd lkae .dipin ilicadaipra xingn `wce .ediipin ilicac meyn Ð.`id dxiyw `teb `id xaqwc meyn Ðøåëá`l men" :`ipzck ,mexbl elit`e ,men ea lihdl xeq` Ð

el mexbi `ly oiipn ,men ea lihi `ly `l` il oi` ,"ea didi.(a,fk) dvia zkqna ,"men lk" xnel cenlz Ðíã ïéæé÷î ïéàmewn lka epiidc ,men ea dyer epi`y mewna elit` Ð

miycwc ab lr s`e .men ea dyery mewn eh` dcedi iax xfb `we .men ied `l jci` ,men ied ezencwl xfeg epi`y xac lke ,epf` e` ezty mbet e` mvr epnn jzeg epi` m` eay

odn oilica lkd.mipdk zxeza dcedi iaxe oerny iax zwelgn Ð
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ïéøöå÷`ian dz` i`y mewnn :i"yx yxit Ð oiglyd ziaziae ,'eke xvew dz` Ð

d`iad m` (`,dt zegpn) "zepaxwd lk" wxta `ipzc ab lr s` ,edpd lke oigly

`iai `l dlgzklc oeik ,xyk Ðin :denzl oi`e .`ian dz` i`y mewnn dil opiayg Ð

ixy caricae ,xeq` dlgzkl `ziixe`cnc icin `ki`dpyiy opirac ,`aeh ilin `ki`c Ð

.miycw oebk ,akrl eilr aezkd

ìáàm` `ciqt `kil dyicbac Ð oiyceb `l

`ciqt meyn `wecc .xnerd xg` oizni

i`e zexit x`yn xvwil oixdnny ,dxivw exizd

edl ixvw `lgnw dcedi iax ixyc `de .icqt Ð

lirl ilwe.eliwd milbx iler meyn :xnel yi Ð

wxta onwl dxivw ixye ,gnwa xqe` xi`n iaxe

oixvew :dizlina ipzwc (`,ep) "ebdpy mewn"

yxit oke .`ciqt meyn epiide ,minkg oevxa

?jixt i`n ok m` :xn`z m`e .zegpna qxhpewd

la` ,`ciqt meyn dcedi iax ixy `kd `nlic

yi xeria zevn meyn :xnel yie !opixfb ung iab

.`ciqt meyn enk xizdl

êøåëelit`c ,jxek `wec e`l .`cpet eilr

epapri `ly calae .dil lhan `lc ,leki xeywl

.i`w lag` Ð

ìëÐ dcedi iax xfb `l dipin licac `kid

,zeywdl dvx `l xi`n iaxc` xi`n iaxc

lk" wxtac .xfb `l xeka iabe ycg iab xfb lirlc

xeka :`ipz (mye a,bl zexeka) "oiycwend ileqt

mc efg`yel oiyer oi`y mewna el oifiwn Ð

.'eke xne` dcedi iaxe .xi`n iax ixac ,men

.`ciqt `ki`c xeka ip`y :iiepyl `ki`c meyn
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izni`naרמד cenr `i sc ± oey`x wxtmigqt
åðåîî ìò.zeni `ly xekad lr leda df odk Ðïëù ìë,`ed ledae li`ed Ð

men ea dyer epi`y mewna dil zixy `l i`oi` aeye ,dyere jixac lr xaer Ð

.dey lkdy xeaqc ,men mewna `lyl men mewn oia xdfpïéøã÷î.c"ilxhy` Ð

ïéôöø÷î,opiyxtck Ðeipiyy ilkamiig ilraa laegc .dxeag dyer epi`e zeqb

oitvxwn la` zdin ipzw .`id dk`ln a`Ð

zixy i` ,leda mc`y jezn xfb `l `nl`

dilsevxiwciar Ð,xeciwhihdy itlyigkn

.dxrvne dndad z`óìçéî àìopaxe Ð

.slgin :ixaqäðùîùù úìçúá ïéôøåùå
`ziixe`cn ziyy dry lkc ab lr s`e Ð

`ixylr xeaqe ,irh `nlic dlr opax xefb Ð

la` .ziyy `idy ziriaydirh `l ziying`

.xzene ,ziying `idy ziriayd lr xninl

ùîç ìë ïéìåúxeaqe irhc ,lke` epi`e Ð

epi` sexyl ,edine .ziying `idy ziriay lr

ziyy la` .ezndal lik`ne ,jixvs` Ð

.ziriay meyn dxifb ,opaxcn xeq` d`pda

úåìç éúù.ung ly Ðúåìåñô äãåú ìùÐ

.edpilqt o`n yxtn `xnbaeúåçðåî åéäÐ

.gqt axr lkaáâ ìòàáèöéàädidy eihq Ð

oivawzn myy ,ziad xdamiayeie,mc` ipa

.oniql oze` oi`ex eideïäî úçà äìèéðÐ

.zg`d lhepe oic zia gily `a yng zlgza

ùîç ìë äîåøúåmiycw ciqtdl xeq`c Ð

.olke`l lekiy onf lk miciaúìçúá ïéôøåùå
ùù.rayl yy oia erh `aex i`ce `dc Ð

àøîâùãçá íéðùá øîåà ãçàz` df bxd Ð

ycga dylya xne` micrd on cg`e ,ytpd

oze` oiwcea eid oic ziae .zniiw ozecr Ð

odipy eeyedc oeike .onwlck ,zexiwg raya

mewcayke ,iriaxa e` iyilya xnelmei dfi`

iyilya xn` dfe ipya df xn` ycgaodipy Ð

exeaira rci dfy `l` ,ecird cg` mei lr

`ln xary ycegy ,yceg lyy`x rawede

mipya xn`y dfe ,cg`e miyly meia yceg

ycgadyly xn`y dfe ,ea rci Ðxeaq Ð

oireh yie li`ede .miyly meia ycgd rawedy

ozecr z` wlgl ep` oieevny it lr s` ,jka

ytpd z` livdl lhazy ickgk epicia oi` Ð

.ewlgläìèá ïúåãò`kil `dac Ð,irhnl

mixac) aizk `xwezyxce" (bidpde zxwge

"oekp zn``l i`e ,zpeekn ozecr `dzy ÐÐ

oibxdp micr oi`c .mixeht ode `ede ,opilhw `l

.dnfd ici lr `l`úåòù éúùá øîåà ãçà
úîéé÷ ïúåãò 'åë.jka mc` drehc Ðãçà

äìèá ïúåãò òáùá øîåà ãçàå ùîçá øîåà
yngac .dcedi iaxl elit` Ðegxfna dng

ici lr oiadl lekie ,riwx ly,lvdozepykeci

.axrn cvl lvd ded gxfnd cbpkòáùáåäîç
áøòîá.gxfn cvl lvde Ðøîåì àöîúùëÐ

mdixaca wcwczykcenrze`vnz ,epekn lr

mizyc zecr miiwnc xi`n iax ixaclylye

yng lye yly ly lhanedreh mc` oi` Ð

ynge yly s` miiwnc dcedi iax ixacle ,melk `lemelk dreh mc` oi` xi`n iaxl .dry ivg dreh mc` Ðdrehde Ðnc i`de .`ed oxwymizy ly zecr xi`n iax miiw

ylyeded ik dyrnc .cg` rbx lr ecird mdipyy meyn Ðwtina Ðziyilydyk dipy ly dz`ivia ,zlz liirne izxzodipye .zqpkpmizy xn`c i`dc ,ecird jkÐ

ozpeeky rcei in :jixt onwle .'ek xn`wc i`de ,xn`w dipy seqamizy xn`wc i`d `nlic ?dzid jkloi` xi`n iaxle li`ede ,odipia welig yie ,xn`w mizy zlgza Ð

zerha oilez!oipxwy od ixd Ðäòù éöç úåòèá ïéìåú äãåäé éáø éøáãìåynga i`de ylya i`d xn` ik :jklid Ðrax`c `blta ded ik dyrnc ,zniiw ozecr Ðdfe .'ek

opixcdn ikid :dil jixt dinwle .dry ivg dyrnd on drh odn cg` lke ,yng zlgza dfe yly seqa xn`itexvlyly zlgza i`dc xninl ol ded ?ozecr

xn`w yng seqa i`de ,xn`w,odipia lecb welig yie Ðileke,erh `l i`dwlgzeozecrlivpe.ytpd z`åäùî éòè à÷ åäééðî ãçåded mizy seqa m` Ð

mizy xn`wc i`d Ð yly zlgza i`e ,edyn irh `we yly zlgza yly xn`wc i`d Ð.edyn irh `we ,mizy seqaäãåäé éáø éøáãìseqa ded dyrn Ð
ùìù
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äædfe ,ycg ly epexqga rci df xninl ivn dedc oicd `ede Ð ycg ly exeaira rci

dne :xy` oa wgvi epiax dywde .did xqg xary ycgc rci `lipda opiwiic el`

lehwipe mewip ji`e zygken zecr dil dede ycg ly exeaira irci ediiexzc ,icdq

`aexc `kdn wiic (`,hq oixcdpq) "xxeq oa" wxtac ab lr s` .jenqa jixt ikdc ?`witqn

`gxic `xeaira irhc iciar iypi`clkn Ð

`kdc :xnel yie ?mda wcwcp m` ciqtp dn mewn

mei dfi`a edl iliiyc oeik ,xity eda opiwiic

cg` meil ipeekinwe.rci `l dfy dpin rny Ð

`kdn (my) "xxeq oa"a giken xity ,mewn lkne

irh `aexc ,zeytp ipica `aex xza opilf`c

oeik ,`aex xza opilf` `l i`c .`gxic `xeaira

dylya xne` dfe mipya xne` dfyded cin Ð

cg` meil mipeekn xcd ike oiygken dilded Ð

dylya xne` cg` `dc ,rcz .cibne xfeg dil

dynga xne` cg`eit lr s` ,dlha ozecr Ð

ipya erhc opixn` `le ,cg` meil mipeekny

opiayge ,iypi` erh `l ixeair ixzac .mixeair

.cibne xfeg edl

ãçài`n` :xn`z m`e Ð zery izya xne`

,icdq ipda opiwiic eli` ?zniiw ozecr

mizy xn`wc `ddil dede ,mizy zligza Ð

onwl xn`ck ,dlha ozecre dngd upd mcew

,`ed dngd upd mcew dipy dry zligzc

,oilin mirax` ody dqxt xyr meia mc` jldnc

,oilin yng jldn dngd upd cr xgyd zelrne

dler dfe ,(a,bv migqt) "`nh didy in"a xn`ck

upd mcew xne` dfyk :xnel yie !dvgne dryl

oiwcwcnc ,dngd upd xg`l xne` dfe dngd

upda`l` ewcwc `l ipd la` ,iypi` erh `l Ð

oixeaqe ,zerya oi`iwa mc` ipa oi`e zerya

.dngd upd xg` dligzd dipydy
`l`
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ïéNBò ïéàL íB÷îa déì úéøL éà :ïðéøîà ,BðBîî ìò©¨¨§¦©¦¨¥¥§¨¤¥¦
ïðaøå .íeî Ba ïéNBòL íB÷îa ãáòîì éúà íeî Ba¨¥§¤¡©§¨¤¦§©¨©
éîe .ãáòîì éúà ììk déì úéøL àì éàc ,ïkL ìk̈¤¥§¦¨¨¥¥§¨¨¥§¤¡©¦

?BðBîî ìò ìeäa íãà äãeäé éaøì ïðéøîà,ïðúäå ¨§¦©§©¦§¨¨¨¨©¨§¨§©
éðtî áBè íBéa äîäaä ïéøc÷î ïéà :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥§©§¦©§¥¨§¦§¥
:íéøîBà íéîëçå .ïéôöø÷î ìáà ,äøeaç äNBò àeäL¤¤©¨£¨§©§§¦©£¨¦§¦
øecé÷ eäæéà :àéðúå .ïéôöø÷î ïéà óà ,ïéøc÷î ïéà¥§©§¦©¥§©§§¦§©§¨¥¤¦
óeöø÷ .äøeaç ïéNBòå ,íépè÷ øecé÷ ?óeöø÷ eäæéàå§¥¤¦§¦§©¦§¦©¨¦§
úééî déì ÷éáL éàc íúä !äøeaç ïéNBò ïéàå ,íéìBãb§¦§¥¦©¨¨¨§¦¨¥¥©¦
déì ÷éáL éà àëä ,BðBîî ìò ìeäa íãà :ïðéøîà̈§¦©¨¨¨©¨¨¨¦¨¥¥
.BðBîî ìò ìeäa íãà :ïðéøîà àì àeä àîìòa àøòö©£¨§¨§¨¨¨§¦©¨¨¨©¨
éab àðL éàîe øæâc õîç éab àðL éàî ,äãeäé éaøå§©¦§¨©§¨©¥¨¥§¨©©§¨©¥
óeöø÷a øecé÷ ,óìçéî íçìa íçì ?øæb àìc óeöø÷¦§§Ÿ¨©¤¤§¤¤¦£©¦§¦§

.óìçéî àìäðùîìk íéìëBà :øîBà øéàî éaø ¨¦£©©¦¥¦¥§¦¨
ïéìëBà :øîBà äãeäé éaø .LL úlçúa ïéôøBNå ,Lîç̈¥§§¦¦§¦©¥©¦§¨¥§¦
ãBòå .LL úlçúa ïéôøBNå ,Lîç ìk ïéìBúå ,òaøà ìk̈©§©§¦¨¨¥§§¦¦§¦©¥§
úBçpeî úBìeñt äãBz ìL úBlç ézL :äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨§¥©¤¨§¨
,ïéìëBà íòä ìk úBçpenL ïîæ ìk ,àaèöéàä áb ìò©©¨¦§©¨¨§©¤¨¨¨¨§¦
ïäézL eìhéð ,ïéôøBN àìå ïéìëBà àì ,ïéìBz úçà äìhéð¦§¨©©¦Ÿ§¦§Ÿ§¦¦§§¥¤
ïéleç :øîBà ìàéìîb ïaø .ïéôøBN íòä ìk eìéçúä¦§¦¨¨¨§¦©¨©§¦¥¥¦
úlçúa ïéôøBNå ,Lîç ìk äîeøúe ,òaøà ìk ïéìëàð¤¡¨¦¨©§©§¨¨¨¥§§¦¦§¦©

.LLàøîâLãça íéðLa øîBà ãçà :íúä ïðz ¥§©¨¨¤¨¥¦§©¦©Ÿ¤
ìLa øîBà ãçàåäL¯òãBé Bðéà äæå Lãç ìL Bøeaòa òãBé äfL ,úîéi÷ ïúeãò §¤¨¥¦§¨¥¨©¤¤¤¤¥©§¦¤Ÿ¤§¤¥¥©

ìLa øîBà ãçà .Lãç ìL BøeaòaäMéîça øîBà ãçàå äL¯ãçà .äìèa ïúeãò §¦¤Ÿ¤¤¨¥¦§¨§¤¨¥©£¦¨¥¨§¥¨¤¨
ìLa øîBà ãçàå úBòL ézLa øîBàúBòL L¯ìLa øîBà ãçà ,úîéi÷ ïúeãòãçàå L ¥¦§¥¨§¤¨¥§¨¨¥¨©¤¤¤¨¥§¨§¤¨

Lîça øîBà¯ãçà .úîéi÷ ïúeãò :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,äìèa ïúeãò ¥§¨¥¥¨§¥¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¨©¤¤¤¨
òáLa øîBà ãçàå Lîça øîBà¯änç òáLáe çøæna änç LîçaL ,äìèa ïúeãò ¥§¨¥§¤¨¥§¤©¥¨§¥¨¤§¨¥©¨©¦§¨§¤©©¨

øéàî éaø éøáãì ,øîBì àöîzLk :ééaà øîà .áøòna¯,íeìk àìå äòBè íãà ïéà ©©£¨¨©©©¥§¤¦§¨©§¦§¥©¦¥¦¥¨¨¤§Ÿ§
äãeäé éaø éøáãì¯øéàî éaø éøáãì .äòL éöç äòBè íãà¯àìå äòBè íãà ïéà §¦§¥©¦§¨¨¨¤£¦¨¨§¦§¥©¦¥¦¥¨¨¤§Ÿ

íézL øîà÷c àäå ,úìz ìéiòîe ézøz ÷ôéîa äåä ék äNòî ,íeìk¯,íézL óBña §©£¤¦£¨§¥©©§¥§©¥§¨§¨§¨¨©§©¦§§©¦
ìL øîà÷c àäåL¯ìL úlçúaäNòî ,äòL éöç äòBè íãà äãeäé éaø éøáãì .L §¨§¨¨©¨¦§¦©¨§¦§¥©¦§¨¨¨¤£¦¨¨©£¤

äåä ék¯ìL øîà÷c éàäå ,äåä òaøàc àbìôaL¯ìL óBñaàzòLc àbìt éòè÷å L ¦£¨§©§¨§©§©£¨§©§¨¨©¨§¨§¨¨¥©§¨§©§¨
Lîç øîà÷c éàäå ,dén÷ì¯àkéà .déøBçàì àzòLc àbìt éòè÷å Lîç úlçúa §©¥§©§¨¨©¨¥¦§¦©¨¥§¨¨¥©§¨§©§¨©£¥¦¨

øéàî éaø éøáãì ,øîBì àöîzLk :ééaà øîà ,éøîàc¯éaø éøáãì ,eäMî äòBè íãà §¨§¦¨©©©¥§¤¦§¨©§¦§¥©¦¥¦¨¨¤©¤§¦§¥©¦
äãeäé¯ék äNòî ,eäMî äòBè íãà øéàî éaø éøáãì .eäMîe äòL äòBè íãà §¨¨¨¤¨¨©¤§¦§¥©¦¥¦¨¨¤©¤©£¤¦

äåä¯ìL úlçúa Bà äåä íézL óBña Bàéaø éøáãì .eäMî äòBè eäéépéî ãçå ,L £¨§§©¦£¨¦§¦©¨§©¦©§¤©¤§¦§¥©¦
äãeäé¯äåä ék äNòî ,eäMîe äòL äòBè íãà¯óBña BàìL,Lîç úlçúa Bà L §¨¨¨¤¨¨©¤©£¤¦£¨§¨¦§¦©¨¥

ãçå

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

פסחים. פרק ראשון - אור לארבעה עשר דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc migqt(iriax meil)

BðBîî ìòlelr `ed ,xekad mc z` efiwi `l m`e ,elivdl ick ©¨
ok lre ,oenn milrad ciqtie zenlïðéøîàmiyyeg ep` ± ¨§¦©

,mixne`edéì úéøL éàxekad lra `edy odkl [el xizz m`y-] ¦¨¥¥
mc el fiwdlãaòîì éúà ,íeî Ba ïéNBò ïéàL íB÷îa`eai-] §¨¤¥¦¨¥§¤§©

s` ok [zeyrlíeî Ba ïéNBòL íB÷îaz` livdl ezelida jezn §¨¤¦
`ly dcedi iax xfb ,miycwd on lca mc`y s` okle ,epenn

.xekad mc z` fiwdl
,dcedi iax lr miwlegd minkg zrc z` zx`an `xnbd

:men dyer epi`y mewna xekad mc z` fiwdl mixizneïðaøå§©¨¨
,epenn lr leda mc`y oeikn ,daxc` ,mixaeq [minkge-]ïkL ìk̈¤¥

ãaòîì éúà ììk déì úéøL àì éàcmc fiwdl el xizz `l m`y ± §¦Ÿ¨¥¥§¨¨¥§¤§©
`eai `ny yeygl yiy i`ce ,men dyer epi`y mewna elit`
xeq`z m` ,epenn z` livdl leda `edy jezn oky .xeqi` icil
xdfi `l aeye ,jl rnyi `l `ed ,xekad mc z` fiwdl eilr
welig oi`y xeaqiy meyn ,men dyer epi`y mewna `weec fiwdl
fiwdl xeqi`l ,dxezd on `edy df mewna fiwdl xeqi`d oia
sicr ok lr .dxifb zngn `l` epi`y men dyer epi`y mewna
mewna fiwi `ly ick ,men dyer epi`y mewna fiwdl el xizdl

.men dyery
:`xnbd dywnïðéøîà éîe[mixne` ep` ike-]ìzrcäãeäé éaø ¦¨§¦©§©¦§¨

y,BðBîî ìò ìeäa íãà,xeqi` icil `eai jk jezny yeygl yie ¨¨¨©¨
ïðúäådvia zkqna epipy ixde ±(.bk),ïéøc÷î ïéà ,øîBà äãeäé éaø §¨§©©¦§¨¥¥§©§¦

z` [miwxqn-]äîäaädilry hihd z` xiqdléðtî ,áBè íBéa ©§¥¨§¦§¥
Lcexiwd ici lräNBò àeädaäøeaçmcd xxvp dci lry dkn - ¤¤©¨

aeh meie zaya dxeq` miig ilraa dxeag ziiyre ,xerl zgzn
.laeg ly dk`ln a` meynïéôöø÷î ìáà,aeh meia dndad z` £¨§©§§¦

oia dn x`eai jenqae .dxeag da dyer epi` sevxiwdy meyn
.sevxiwl cexiwïéøc÷î ïéà ,íéøîBà íéîëçåeïéôöø÷î ïéà óàz` ©£¨¦§¦¥§©§¦©¥§©§§¦

eilr exfb ,dxeag dyer epi` sevxiwdy s`e ,aeh meia dndad
.cexiw meynàéðúå,`ziixaa epipye ±,óeöø÷ eäæéàå øecé÷ eäæéà §©§¨¥¤¦§¥¤¦§

øecé÷a `edíépè÷,zewc eipiyy wxqna ±åel` miipiyïéNBò ¦§©¦§¦
,äøeaçeli`eóeöø÷a `edíéìBãbzeqb eipiyy wxqna ±ïéàå ©¨¦§§¦§¥

.äøeaç ïéNBòm`y yyg `le ,svxwl dcedi iax xq` `ly ixd ¦©¨
zewpl leda `ed my mby elit`e ,cexiw icil e`eai sevxiw xizp
dze` yigkn dilry hihd oky ,epenn cqtd zngn eznda z`

.dxrvne
:`xnbd zvxzníúäekaa [my-],xúééî déì ÷éáL éàcm`y ± ¨¨§¦¨¦¥¨¦

c dcedi iax xaeq ,zeni enc z` fiwdl ilan epgipiïðéøîàep`y-] ¨§¦©
[mixne`,BðBîî ìò ìeäa íãà`eai `ny yeygl yi ok meyne ¨¨¨©¨

la` .men ea dyery mewnn fiwdlàëä,sevxiwa [o`k-]éà ¨¨¦
déì ÷éáL,dtvxwl ilan dndad z` gipi m` ±àeä àîìòa àøòö ¨¦¥©£¨§¨§¨

iax zrcl ok lre ,dzin zpkq ef oi`e ,jka dl didi cala xrv ±
dcediïðéøîà àìy da [mixne` oi`-],BðBîî ìò ìeäa íãàoi`e Ÿ¨§¦©¨¨¨©¨

.cexiw icil `eai `ny miyyeg
dcedi iax ixacn sevxiwa dcedi iax ixac lr dywn `xnbd

:epzpynaålr dyw oiicràðL éàî ,äãeäé éaøoicd [dpey dna-] §©¦§¨©§¨
løæâc õîç éab`eai `ny exeqi` onf xg`l ewceal `ly eilr ©¥¨¥§¨©

,elke`làðL éàîel oicd [dpey dnae-]øæb àìc óeöø÷ éabeilr ©§¨©¥¦§§Ÿ¨©
:`xnbd zvxzn .cxwl `eai `ny exqe`l dcedi iaxíçìly ¤¤

ungíçìadvn lyólçéîmilelr mde ,mc` ipa lv` slgzn ± §¤¤¦©©
ung wecal dcedi iax xq` ok lre ,dvn `edy xeaqle ea zerhl

la` .edelk`ie ea erhi `ny ,dlik`a xeq` `edy dryaøecé÷¦
ólçéî àì óeöø÷a.mdipia erhi `ny yeygl oi`e ,slgzn epi` ± §¦§Ÿ¦©©

äðùî
dryd seqa `edy oqipa c"i mei zevga xq`p ungd dxezd on
iptl edenicwde xeqi`d onf lr minkg etiqedy `l` ,ziyyd
dpynd .oldl x`eaiy itk ,zerhl eyygy meyn ,meid zevg

:ef dncwd xeriya mi`pz zwelgn d`ian,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥

íéìëBàungd z`Lîç ìk,c"i mei ly zepey`x zeryïéôøBNå §¦¨¨¥§§¦
eze`,LL úlçúaoky ,dxezd on exeria onf mcew zg` dry ¦§¦©¥

`idy ziriayd drya xeaqie ,zg` drya zerhl mc` lelr
e .ziyyd dryd oiicrïéìëBà ,øîBà äãeäé éaøeze`òaøà ìk ©¦§¨¥§¦¨©§©

,cala meid ly zepey`x zeryLîç ìk ïéìBúådryd lk ± §¦¨¨¥
oi` oiicr ok lre ,d`pda xzene dlik`a xeq` ungd ziyingd

,etxeyl jixvïéôøBNåeze`LL úlçúadlik` oiprl oky .zery §§¦¦§¦©¥
lr xeaqie ,miizrya mc` drhi `ny ,xzeia minkg eyyg
xeqi` oiprl la` .ziyingd dryd oiicr `idy ziriayd dryd

.zg` drya wx edenicwde ,jk lk eyyg `l d`pd
úBlç ézL ,äãeäé éaø øîà ãBòåungúBìeñt äãBz ìLeidúBçpeî §¨©©¦§¨§¥©¤¨§¨

gqt axraàaèöéàä áb ìòipa mivawzn eid myy ,ziad xday ©©¨¦§©¨
y ,oniql my oze` egipde .dilr miayeie mc`L ïîæ ìkodizy ¨§©¤

úBçpeîeidïéìëBà íòä ìkxy`ke .ungúçà äìhéðzligza ¨¨¨¨§¦¦§¨©©
eid ,oic zia gily ici lr ziyingd drydïéìëBà àì ,ïéìBzz` ¦Ÿ§¦

ungdïéôøBN àìåxy`ke .d`pda xzen `ed oiicr oky ,eze` §Ÿ§¦
ïäézL eìhéð,ziyyd dryd zligzaïéôøBN íòä ìk eìéçúäz` ¦§§¥¤¦§¦¨¨¨§¦

.mvng
:dnexzl oileg oia zwlgnd ziyily dhiy d`ian dpyndïaø©¨

ïéleç ,øîBà ìàéìîbung lyòaøà ìk ïéìëàðzepey`x zeryly ©§¦¥¥¦¤¡¨¦¨©§©
.dlik`a mixq`p md ziyingd dryae ,gqt axråeli`äîeøz §§¨

zlk`p ung lyLîç ìk,zeryïéôøBNåwx dze`.LL úlçúa ¨¨¥§§¦¦§¦©¥
,dlke`l xyt`y onf lk micia dnexz ciqtdl xeq` oky
zg` drya `l` dzlik` xeqi` onf z` enicwd `l jkitle

.mc` ipa aex mireh day ,cala

àøîâ
:mipnfa mc` ipa zerh oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
mipiicd mikixv zeytp zecra oic ziaa cirdl mi`ay micr
rxi` ycega mei dfi`a ,odipiae ,zexiwg raya mze` xewgl
zg`a df z` df micrd eyigkd m`e .meia dry efi`ae ,dyrnd

e .dleqt mzecr zexiwgdíúä ïðzoixcdpq zkqna my epipye ± §©¨¨
(.n)cr ,Lãça íéðLa øîBà ãçà,ytpd z` ipelt bxdåcrãçà ¤¨¥¦§©¦©Ÿ¤§¤¨

ìLa øîBàäL,bxd ycega.úîéi÷ ïúeãò,dygkdl zaygp ef oi`e ¥¦§Ÿ¨¥¨©¤¤
zelzl yiy meyn,Lãç ìL Bøeaòa òãBé äfLycegd didy ¤¤¥©§¦¤Ÿ¤

miylyd meia df yceg y`x rawpe ,mei miyly oa xaern mcewd
,cg`eìL Bøeaòa òãBé Bðéà äæåeze`,Lãçdidy zerha xaqe §¤¥¥©§¦¤Ÿ¤

meia df yceg y`x rawpe ,mei dryze mixyr oa xqg ycegd
,ea iyilyd `ed ycegl ipyd meid epeayg itl ok lre ,miylyd

meid eze`l epeekzd mdipyy `vnpem` la` .ãçàmdnøîBà ¤¨¥
ìLaäL,dyrnd did ycegaãçàåmdnäMîça øîBà,eaïúeãò ¦§Ÿ¨§¤¨¥©£¦¨¥¨

,äìèadid `l ,ycegd ly exeaira mdn cg` drh m` s` oky §¥¨
.mini ipya `le ,cala cg` meia `l` zerhl el

cr :zerya dygkda oecl dkiynn dpyndézLa øîBà ãçà¤¨¥¦§¥
úBòL,dyrnd did meiaåcrìLa øîBà ãçàúBòL L,did meia ¨§¤¨¥§¨Ÿ¨

,úîéi÷ ïúeãòm` la` .dygkd ef oi`eãçàmdnøîBàyìLaL ¥¨©¤¤¤¨¥§¨Ÿ
,dyrnd did meia zeryãçàåmdnøîBàyLîça,did zery §¤¨¥§¨¥

.øéàî éaø éøác .äìèa ïúeãòla`,øîBà äãeäé éaødf ote`a mb ¥¨§¥¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
,úîéi÷ ïúeãòoldle .zerha dzelzl yiy meyn dygkd ef oi`e ¥¨©¤¤

m` mle` .mzwelgn x`eazãçàmdnLîça øîBàzeryãçàå ¤¨¥§¨¥§¤¨
òáLa øîBàlkd ixacl ,zery,äìèa ïúeãòmeynLîçaLzery ¥§¤©¥¨§¥¨¤§¨¥

d meiaänçzcneracvçøæî,riwxd lyåeli`òáLázery ©¨§¦§¨§§¤©
dänçzcneracváøòîsilgn mc` oi` ok lre ,riwxd ly ©¨§©£¨

.odipia
:dcedi iaxe xi`n iax zwelgn z` yxtn iia`,ééaà øîà̈©©©¥

øîBì àöîzLk,`vnz mceqi lr cenrze mdixaca wcwczyk ± §¤¦§¨©
yäòBè íãà ïéà øéàî éaø éøáãìmeid ipnfa,íeìk àìåeéaø éøáãì §¦§¥©¦¥¦¥¨¨¤§Ÿ§§¦§¥©¦

äòBè íãà äãeäéaàìå äòBè íãà ïéà øéàî éaø éøáãì .äòL éöç §¨¨¨¤£¦¨¨§¦§¥©¦¥¦¥¨¨¤§Ÿ
,íeìkcg`e dyrnd did meia zery izyay xne` cg`yke §
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xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc migqt(iying meil)

éòè÷ eäéépéî ãçåa drh micrdn cg`e ±äòLzg`åcer.eäMî §©¦©§¨¨¥¨¨§©¤
'yng' xn`y dfy zelzl yi ,yly seqa dyrnd did m`y
dyrnd did m`e ,edyne drya drhe yng zligzl oiekzd
yly seql oiekzd 'yly' xn`y dfy zelzl yi yng zligza

.edyne drya drhe
:iia` ixac z` dgec `axìæà[jld-]äãeäé áøc déøa àðeä áø± £©©¨§¥§©§¨

e ,dcedi ax ly epaì døîààáøc dén÷ àúzòîLz` xn`e ± ©§¨¦§©§§¨©¥§¨¨
.`ax iptl ef iia` zrenyøîàzrcly xnel xyt` ike ,`ax el ¨©

recn dywi df itl `ld ,edyne drya wx dreh mc` dcedi iax
.yng xne` cg`e yly xne` cg`yk zecrd z` xiykdäîe©

éãäñ éðäa ïðé÷ééc eléàel` micr miwcea epiid eli` `ld ± ¦¨§¦©§¨¥¨£¥
mi`vene ,mdixaca miwcwcneøîà÷c éàäc[xn`y dfy-]ìL''L §©§¨¨©¨Ÿ

dyrnd didy xnel ezpeekìL úléçúaøîà÷c éàäå ,Ldfe-] ¦§¦©¨Ÿ§©§¨¨©
[xn`y'Lîç'y xnel ezpeekLîç óBña,didådzid jkl ok` m` ¨¥§¨¥§

i`ce mzpeekàéåäi`ce ef [dzid-],úLçëeî úeãòyi ixdy ¨§¨¥§¤¤
dreh mc` oi` iia` ixacle ,zery yly hrnk ly yxtd mdipia

,dfk xeriyaïðéìè÷ àìåit lr oecipd z` mibxed epiid `le ± §Ÿ¨§¦©
.ef zecråok m`à÷ôqî ìéè÷ðå íe÷éð ïðàmircei eppi`y dzr ± §£©¥§¦§¦¦§¥¨

,wtqn epbxdpe mewp ike mzpeek dzid dnøîà àðîçøåixde ± §©£¨¨¨©
dxezd dxn`(dk ,ck dl mixac),'äãòä eìéväå' 'äãòä eèôLå'o`kne §¨§¨¥¨§¦¦¨¥¨

.epiciay lkk dzinn elivdle gvexd ly ezekf xg` ytgl yiy
ebxedl lkepy ick dfl df mzecr z` axwl epilr dnl ok m`e
xn`y dfe yly seql oiekzp yly xn`y dfy zelzle ,dit lr
z` wigxdl epl yi daxc` `ld ,yng zligzl oiekzp yng

.elivdl ick xyt`y dnk cr mzecr
:xg` ote`a dcedi iaxe xi`n iax zwelgn z` yxtn `axàlà¤¨

,eäMî øñç úBòL ézL äòBè íãà øéàî éaø éøáãì ,àáø øîà̈©¨¨§¦§¥©¦¥¦¨¨¤§¥¨¨¥©¤
eìL äòBè íãà äãeäé éaø éøáãìéaø éøáãì .eäMî øñç úBòL L §¦§¥©¦§¨¨¨¤¨Ÿ¨¨¥©¤§¦§¥©¦

øéàîdidy xn` micrdn cg`y ote`a zecrd z` xiykny ¥¦
,did ylyay xn` cg`e mizya dyrndúBòL ézL äòBè íãà̈¨¤§¥¨

,eäMî øñçeäåä ék äNòî,[dyrnd didyke-]íézL úlçúa Bà ¨¥©¤©£¤¦£¨¦§¦©§©¦
didùìL óBña Bà,didåc `vnpéòè÷ eäéépéî ãçmdn cg`y-] §¨Ÿ§©¦©§¨¨¥

a [drhúBòL ézL.eäMî øñçdf mzecr z` wigxp m` mb oky §¥¨¨¥©¤
xn`y dfe ,mizy zligza dyrnd didy xn`pe ,lkepy lkk dfn
yly seqa dyrnd didy xn`py e` ,yly seql oiekzd 'yly'
e` enicwd `l ixd ,'mizy' zligzl oiekzd 'mizy' xn`y dfe
iepiy meyne ,edyn xqg zery izyn xzeia dyrnd z` exgi`
.dfk onf xeriya zerhl ieyr mc` oky ,zlqtp mzecr oi` df

eäãeäé éaø éøáãìxn` cg`e yly xn` cg`y ote`a mb xiyknd §¦§¥©¦§¨
,yngìL äòBè íãàäåä ék äNòî .eäMî øñç úBòL Ldidyke-] ¨¨¤¨Ÿ¨¨¥©¤©£¤¦£¨

,[dyrndìL úlçúa BàLdidLîç óBña Bà,didåc `vnpãç ¦§¦©¨Ÿ§¨¥§©
ìL éòè÷ eäéépéî.eäMî øñç úBòL Ldidy xn`p m` mb oky ¦©§¨¨¥¨Ÿ¨¨¥©¤

e` ,yng seql oiekzd 'yng' xn`y dfe yly zligza dyrnd
zligzl oiekzd 'yly' xn`y dfe yng seqa dyrnd didy
zery ylyn xzeia dyrnd z` exgi` e` enicwd `l ixd ,yly
mzecr dfk onf xeriya zerhl ieyr mc`y xg`ne ,edyn xqg

.zniiw
dcedi iaxe xi`n iax ixaca `ax xe`ia lr dywn `xnbd

:oixcdpqa dpynd ixac zligznïðzdpynd ly `yixa epipy ± §©
oixcdpqa(.n),lirl d`aedyïúBà] (åúåà) ïé÷ãBa eéäz` ± ¨§¦¨

micrdòeáL eæéàa ,úBøé÷ç òáLa [ray jezn mipy ray el`a ± §¤©£¦§¥¨©
,dyrnd did laeid ly mipyd zeiriayäðL Bæéàareayd ly §¥¨¨

,dyrnd didLãç äæéàa,did dpyaänëa[mei dfi`a-]Lãça §¥¤Ÿ¤§©¨©Ÿ¤
,didíBé äæéàa,did [reaya-] zayaäòL Bæéàae ,did meiaäæéàa §¥¤§¥¨¨§¥¤

íB÷îmwceal mitiqen eid el` zexiwg ray calne .did ¨
ixd zewicaa daxnd lke ,dyrnd ihxt zece` zetqep zewicaa

.gaeyn df[ïðúe] (àéðúå),dpynd ixac jynda epipye ±ïéa äî §©§¨§©©¥
,úB÷éãáì úBøé÷çaúBøé÷çm`òãBé éðéà ïäî ãçà øîàlr aiydl £¦¦§¦£¦¨©¤¨¥¤¥¦¥©

,odn zg`.äìéèa ïúeãòa eli`eeléôà ,úB÷éãám`íéøîBà íäéðL ¥¨§¥¨§¦£¦§¥¤§¦
íéòãBé eðà ïéàmewn lkn mieqn hxt.úîéi÷ ïúeãò ¥¨§¦¥¨©¤¤

da ïðéåäå,df oica epl`ye -àðL éàîoic [dpey dna-]úBøé÷ç ©£¦©¨©§¨£¦
,dliha mzecr 'rcei ipi`' micrd cg` xn` m`yàðL éàîe©§¨

oic [dpey dnae-]úB÷éãaaiydl mdipy erci `l m` elit`y §¦
.zniiw mzecry odilrïðéøîàåa ,epayde ±úBøé÷çm`ãçà øîà §¨§¦©£¦¨©¤¨

,äìéèa ïúeãò òãBé éðéà ïäîmeyndì àéåäc[`id efy-]éàL úeãò ¥¤¥¦¥©¥¨§¥¨§¨§¨¨¥¤¦
.dnéæäì ìBëé äzàzk d`ay ici lr wx `id zecrd znfd oky ©¨¨©£¦¨

didy mixne` mz` cvik ,mipey`xl zxne`e micr ly zxg`
epnr mziid onf eze`a `ld ,ipelt mewnae ipelt onfa dyrnd
yper eze`a mipey`xd micrd miyprp df ote`ay ,xg` mewna

mnef cra xn`py ,eilr ecirdy df z` aiigl e`ay(hi hi mixac)

micrd eygked m` la` .'eig`l zFUrl mnf xW`M Fl mziUre'©£¦¤©£¤¨©©£§¨¦
xyt` i`y zecr lky epicia dklde .miyprp mpi` zxg` jxca
onf dfi`a xnel micrd erci `l m` jkitl .dleqt dnifdl
.dleqt mzecr ,mnifdl xyt` i`e ,dyrnd did mewn dfi`ae

a la`úB÷éãáeaiyi `l m` s` ,dyrnd mewnae onfa opi`y §¦
oiicr ,micrd odilr,àéä dnéæäì ìBëé äzàL úeãòm` mb ok lre ¥¤©¨¨©£¦¨¦

.zniiw mzecr 'rcei ipi`' odilr exn`
:dziiyew z` `xnbd dwiqnéàä élek Léðéà éòè úøîà éàåm`e - §¦¨§©¨¥¦¦¥©

zery izya xi`n iaxl ,jk lk lecb xeriya dreh mc`y xn`z
s` `ld ,edyn xqg zery ylya dcedi iaxle ,edyn xqg

d lr micrd eaiydy xg`lénð ,äòL Bæéàc úBøé÷ç[ok mb-]úeãò £¦§¥¨¨©¦¥
.àéä dnéæäì ìBëé äzà éàLminifnd micrd exn`i m` ixdy ¤¦©¨¨©£¦¨¦

meyn ,jka minfen md oi` oiicr ,dry dze`a mziid epnréøîàc§¨§¦
ïðéòè÷ éòèîs`e ,zerya epirh xnel md mileki ixdy ± ¦§¥¨¨¦©

epiid mpn` epcrdy dry dze`ayepiid mewn lkn ,xg` mewna
okl mcew edyn xqg yly e` mizry eilr epcrdy mewn eze`a

:`xnbd zvxzn .dyrnd z` my epi`xe ,okn xg`l e`ïðéáäéc§¨£¦©
eäééúeòè élek eäìmdy zeryd lk z` micrl mipzep ok` ± §¥¨©§

minifnd exn`i m` mnifdl ozip mewn lkne ,oda zerhl milelr
.zery oze` lk mziid epnr

:xi`n iax zhiyl dnfd okziz ote` dfi`a zyxtn `xnbdéaøì§©¦
øéàî,edyn xqg zery izya dreh mc`y xaeqdeäì ïðéáäé± ¥¦¨£¦©§

xn` cg`e 'mizy' xn` mdn cg`y el` micr ipyl mipzep
y onfd lk z` 'yly'úléçzîdäòLdLîç óBñ ãò äðBLàø ¦§¦©¨¨¦¨©¨¥

cr dpey`xd dryd zligzn mipzep 'mizy' xn`y dfl .zery
drya ziid epnr minifnd el exn`i m`e ,ziriaxd dryd seq
izxn`y dry dze`a dyrnd did `l ok` xnel ecia ,dipyd
xn`y dfle .zeryd oeayga izirhe ,dixg`l e` diptl `l`
m`e ,ziyingd seq cr dpey`xd dryd zligzn mipzep 'yly'
izya izirh xnel ecia ziyilyd drya ziid epnr el exn`i

:`xnbd dtiqen .dixg`l e` diptl zeryeäì áéúéðc àeä ïéãáe§¦§¥¦§
éôè àøwéòî'mizy' xne`y dfl zzl epl did oicd on dxe`kle ± ¥¦¨¨§¥

dryd zligzl ezpeek dzidy okzi oky ,dlgzda ztqep dry
ly dpexg`d drya dyrnd dide zery izya drhe ,dipyd

.mcewd dlildàlày meyn dze` el mipzep oi`yàîîé ïéa ¤¨¥§¨¨
éLðéà eòè àì àéìéììok lre ,mireh mc` ipa oi` dlill mei oia ± §¥§¨Ÿ¨¦§¥

leki epi` dpey`xd dryd zligzn enr eidy minifnd exn` m`
,zerya drhe dlild ly dpexg`d drya dyrnd didy xnel
ly dipyd dry `idy aeygl ef drya dreh did `l ixdy

.meid
:dcedi iax zhiyl dnfd okziz ote` dfi`a zyxtn `xnbdéaøìe§©¦

eäì ïðéáäé äãeäéy onfd lk z` [mdl mipzep-]úléçzîdäòL §¨¨£¦©§¦§¦©¨¨
dóBñ ãòå äðBLàød dryd.úéMLz` mipzep 'yly' xn`y dfl ¦¨§©¦¦

,ziyilyd drya ziid epnr minifnd el exn`i m`e ,dfd onfd lk
yly `l` izxn`y dry dze`a dyrnd did `l ok` xnel ecia
xn`y dfle .zeryd oeayga izirhe ,dixg`l e` diptl zery
exn`i m`e ,ziyyd seq cr dipyd dryd zligzn mipzep 'yng'
zery yly izirh xnel ecia ziyingd drya ziid epnr el

,`xnbd dtiqen .dixg`l e` diptlàøwéòî eäì áéúéðc àeä ïéãáe§¦§¥¦§¥¦¨¨
éôèdry 'yly' xne`y dfl zzl epl did oicd on dxe`kle ± §¥

dryd zligzl ezpeek dzidy okzi oky ,dlgzda ztqep
dpexg`d drya dyrnd dide ,zery ylya drhe ,ziyilyd

.dlild ly
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izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxtmigqt
ylyyng zligza xn`c i`de Ð,inp i` .yly seq ly edyne ziriax dry irh Ð

yly seqa xn`c i`de ,ded yng zligza.edyne ziriax dry drh ÐàúúòîùìÐ

.iia`cøîà,xi`n iaxl edyn `l` zerh oilez oi`y xnel xyt` ike :`ax Ðdrye

dfy jl xn` in ?ozecr sxvn dz` j`id ok m` !?dcedi iaxl edynemicwndoiekzp

,dryd seqlxg`nde,dryd zligzl oiekzp

sxvle df lv` df oaxwl ick`dz `ly ozecr

eli` dne ?mc`d zerh xeriy `l` odipia

:xninl zivn ,ozecr wlgl icdq ipda zwiic

yly xn`c i`dxn`c i`de ,yly zlgza Ð

yngyly odipia welig yie ,yng seqa Ð

jk lk dreh mc` oi`c oeike ,edyn xqg zery

zwlgp Ðopilhw `le ,zygken `iede ,ozecr

axwpe mewip op`e .i`dl dilbxdiy ick ozecr

df!?äãòä åìéöäå øîà àðîçø àäåz` Ð

oiytgnc ,gvexdxn`wcn ,i`ce `l` !zekfl

zniiw ozecredl `xiaqc dpin rny Ð

xnele ,lkez xy` enk owlgn dz` elit`c

mcwendydryd zlgzl oiekzpxge`nde

dteqlleki jpi`e ,zerha zelzl jl yi Ð

myigkdl.z`f lka dreh mc`y Ðøîà àìà
øéàî éáøì àáøäòåè íãàdz`y dn lk Ð

epiidc ,ozecr miiwn didy el` z` wlgl leki

edyn xqg zery izyozecr ikd meyne Ð

mizy xn`y df ,zxn` inp ikc .zniiwÐ

yly xn`y dfe ,mizy zlgza,yly seqa Ð

yi oda dyrnd rxi`y miizpiay mirbx lk

.exn`y enk xnele ,zerhl el`läåä éë äùòî
íéúù úìéçúá éà ùìù óåñá éà`l :xnelk Ð

e` mizy seqa dyrnd did m` `irain

b zligza'inp i`c ,`ed zhren zerhc Ð

mizy zligza i`d xn`pzerh o`k oi` Ð

yly seqa xn` inp i` i`de ,dry `l`oi` Ð

dyrn ded elit` `l` ,dry `l` zerh o`k

,yly seqa yly xn`c i`de ,mizy zligza

edyn xqg zery izy zerh o`k yieelit` Ð

dreh mc` jka s`y ,olhal epl gk oi` ikd.

.'ek inp dcedi iaxle,ziyixtc `pipr i`dae

lka edl zwgxn inp ikczlekiderh izk` Ð

dze`ay xn` cg`d elit` .wigxdl leki dz`y dn lka :xnelk .'ek ded ik dyrn ,edyn xqg zery yly epiidc ,ikdadyrnd did drycr oi` Ðwegxdepnn,ygkenerhc

.ikdaåúåà ïé÷ãåá åéä.zeytp icrl Ðúåøé÷ç òáùác) `wxit `edda ,oixcdpqa ol `wtp i`xwn Ð.(`,n 'òåáù.zehiny ray ea yiy ,laei ly dhiny efi`a .dhiny Ðåæéàá
äðù.dhiny ly Ðùãåç äæéàá.dpya Ðíéîé äîëá.ycega Ðíåé äæéàá.mixg`d on cg` e` ,zaya iyilya e` zaya ipya e` zaya cg`a ,zaya Ðúåøé÷ç ïéá äî (àéðúå)

úå÷éãáì?eze` mz` oixikn :mzd ipzwc Ðmzixzdzexiwg oia dne .gaeyn df ixd zewicaa daxnd lke ?mipal e` mixegy eilk ?ebxd oxix`a e` ,ebxd siiqa ?ebxd dna ?eaÐ

zewical ,`ziinw ray jpd.`ziipxge`ãçà øîà úåøé÷çòãåé éðéàrcei ipi` xne` zerya elit`e ,odn zg`a Ð.dliha ozecr Ðäîéæäì ìåëé äúà éàù úåãò äéì àéåäãÐ

" xn` `pngxceyxcemihteydxwy cr dpde ahidcrd'ebemziyrednfd zxez da miiwl leki dz`y zecr ,'ebe "zeyrl mnf xy`k el`l i`e ,zecr ied Ðdpi` dnfde .`l Ð
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רמז izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxtmigqt
ylyyng zligza xn`c i`de Ð,inp i` .yly seq ly edyne ziriax dry irh Ð

yly seqa xn`c i`de ,ded yng zligza.edyne ziriax dry drh ÐàúúòîùìÐ

.iia`cøîà,xi`n iaxl edyn `l` zerh oilez oi`y xnel xyt` ike :`ax Ðdrye

dfy jl xn` in ?ozecr sxvn dz` j`id ok m` !?dcedi iaxl edynemicwndoiekzp

,dryd seqlxg`nde,dryd zligzl oiekzp

sxvle df lv` df oaxwl ick`dz `ly ozecr

eli` dne ?mc`d zerh xeriy `l` odipia

:xninl zivn ,ozecr wlgl icdq ipda zwiic

yly xn`c i`dxn`c i`de ,yly zlgza Ð

yngyly odipia welig yie ,yng seqa Ð

jk lk dreh mc` oi`c oeike ,edyn xqg zery

zwlgp Ðopilhw `le ,zygken `iede ,ozecr

axwpe mewip op`e .i`dl dilbxdiy ick ozecr

df!?äãòä åìéöäå øîà àðîçø àäåz` Ð

oiytgnc ,gvexdxn`wcn ,i`ce `l` !zekfl

zniiw ozecredl `xiaqc dpin rny Ð

xnele ,lkez xy` enk owlgn dz` elit`c

mcwendydryd zlgzl oiekzpxge`nde

dteqlleki jpi`e ,zerha zelzl jl yi Ð

myigkdl.z`f lka dreh mc`y Ðøîà àìà
øéàî éáøì àáøäòåè íãàdz`y dn lk Ð

epiidc ,ozecr miiwn didy el` z` wlgl leki

edyn xqg zery izyozecr ikd meyne Ð

mizy xn`y df ,zxn` inp ikc .zniiwÐ

yly xn`y dfe ,mizy zlgza,yly seqa Ð

yi oda dyrnd rxi`y miizpiay mirbx lk

.exn`y enk xnele ,zerhl el`läåä éë äùòî
íéúù úìéçúá éà ùìù óåñá éà`l :xnelk Ð

e` mizy seqa dyrnd did m` `irain

b zligza'inp i`c ,`ed zhren zerhc Ð

mizy zligza i`d xn`pzerh o`k oi` Ð

yly seqa xn` inp i` i`de ,dry `l`oi` Ð

dyrn ded elit` `l` ,dry `l` zerh o`k

,yly seqa yly xn`c i`de ,mizy zligza

edyn xqg zery izy zerh o`k yieelit` Ð

dreh mc` jka s`y ,olhal epl gk oi` ikd.

.'ek inp dcedi iaxle,ziyixtc `pipr i`dae

lka edl zwgxn inp ikczlekiderh izk` Ð

dze`ay xn` cg`d elit` .wigxdl leki dz`y dn lka :xnelk .'ek ded ik dyrn ,edyn xqg zery yly epiidc ,ikdadyrnd did drycr oi` Ðwegxdepnn,ygkenerhc

.ikdaåúåà ïé÷ãåá åéä.zeytp icrl Ðúåøé÷ç òáùác) `wxit `edda ,oixcdpqa ol `wtp i`xwn Ð.(`,n 'òåáù.zehiny ray ea yiy ,laei ly dhiny efi`a .dhiny Ðåæéàá
äðù.dhiny ly Ðùãåç äæéàá.dpya Ðíéîé äîëá.ycega Ðíåé äæéàá.mixg`d on cg` e` ,zaya iyilya e` zaya ipya e` zaya cg`a ,zaya Ðúåøé÷ç ïéá äî (àéðúå)

úå÷éãáì?eze` mz` oixikn :mzd ipzwc Ðmzixzdzexiwg oia dne .gaeyn df ixd zewicaa daxnd lke ?mipal e` mixegy eilk ?ebxd oxix`a e` ,ebxd siiqa ?ebxd dna ?eaÐ

zewical ,`ziinw ray jpd.`ziipxge`ãçà øîà úåøé÷çòãåé éðéàrcei ipi` xne` zerya elit`e ,odn zg`a Ð.dliha ozecr Ðäîéæäì ìåëé äúà éàù úåãò äéì àéåäãÐ

" xn` `pngxceyxcemihteydxwy cr dpde ahidcrd'ebemziyrednfd zxez da miiwl leki dz`y zecr ,'ebe "zeyrl mnf xy`k el`l i`e ,zecr ied Ðdpi` dnfde .`l Ð

epnr"a `l`mzi`xy oixne` mz`y dry dze`ae meid eze`a ,"mziiddf mewna ef zecrzexiwga elit` ,odn zg`a ixn` ike .ipelt mewna epnr mziid Ðefi`crcei ipi` ,dry

!epnr mziid meid lk exn`ie micr e`eai m` ,meid ici lr dnifdl leki dz` :xn`z m`e .dry dze`a ziid inr el xnel leki jpi` aey Ðdxva ,`din Ðedlon dnfd zxez

"ahid"c dey dxfba zexiwg ray iax `pngxe ,zeryd zexiwg.oixcdpqa "ahid"úå÷éãáoircei ep` oi` ixn` ik Ðoi`y ,`id dnifdl leki dz`y zecr Ðoda dielz dnfdd
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.epnr ziid dzerhe dryd lk :el xneleøéàî éáøìzery izy dreh mc` xn`c Ðmizyc ipdl edl opiadi Ðmizyc i`dl .odipy oia yng seq cr dpey`x dry zligzn ylye

ziid epnr dipya mizyc i`dl dil ixn` ikc .`l eze ziying cer dil opiadi ylyc i`dle ,ziriaxe ziyilye dipye dpey`x dry dil opiadizery izy izirh xnel yi Ð
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ziid epnr zery rax` lk dil ixn` i`e .ziriaxe ziyily ,iptl zery izy izirh xnel ellrale .mfed ixd Ðdixzale ,dipye dpey`x dinwl opiadi inp ylyziriax opiadi
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izni`naרמח cenr ai sc ± oey`x wxtmigqt
àîîé ïéá àìààéìéììéùðéà åòè àìziying ziriax dil opiadi dixzale Ð.ziyye

ol ded izk`e .ziyy dixzale ,dipye ziyilye ziriax dinwl opiadi yng lrale

dng yngay ,erh `l rayl yng oiac `icda dcedi iax yixt `d `l` ,dil azinl

edl opiadic `zerh jpd lke .axrna rayae gxfnailin ipd Ðedpilev`ledpixhtnle

mfedyk dryn ,mewn lkn la` .`lhwncg`

dixg` lyae dcal dry dze`a odncin Ð

,eiptly zerha mfed `l elit`e ,zecrd dlha

ziyily yly lral dil exn` ik `dc

ziriaxeziyingexnel jxvede ,ziid epnr

izirhy `l` did dipya,ozecr dwlgp ixd Ð

dyrnd did dipya m`ycr `l` o`k oi` Ð

diipy oiae ,ynga xn` exiag `dc ,cg`

ziyingl.erh `lúéùù óåñ ãò ìåëéð`dc Ð

`l` xeq` epi` dxezd onexarynopaxe ,yy

dnliypi` erh `lc icina dwgxd cearc `ed

?diaäøåñî úåãòíéæéøæì`a mc` oi` Ð

,zerya iwa ok m` `l` ytpd lr cirdlitl

eteqy `ed rceiyyxcdl.dxiwge dyixca

zerya iwa epi`ye ,lhen lkd lr ung la`

.oda dreháøòîá òáùáå çøæîá äîç ùîçá
oia zerh oi`e ,raya `l` xeq` epi` unge Ð

.rayl yngìåëéð éîð ùùá éëä éà`dc Ð

`l oiicr yyadzhp`l` axrn cvl dng

dzgixfe ,riwxd rvn`alk y`xa dizgz

`l` o`kl `le o`kl `l dhep lv oi`e ,mc`

.eizgzàîåé.dng Ðéà÷ àúðø÷ éárvn`a Ð

zehpl daexwe gxfnl zehpl daexw ,riwxd

`pyil hwp ikdle .dilr oicner oi`e ,axrnl

irvin ia hwp `le `zpxw iacmexccitl ,i`w

dngy dng lblbyzaaeqxace ,`ed lebr ea

egxfne ,ea xkip zegex rax` welig oi` lebr

ivg cr lbrznenexciblt ifgine ,epetv ivge

.axrn y`xe gxfn seqa mexcòáøà úìéçúî
ìåëéð àì:ipyne .rax`e ynge yy irh `dc Ð

rayl yng oia xn`c dcedi iaxl dil opirny

.rax` oky lke ,erh `läøåñî úåãòïéæéøæìÐ

yng oia erh `lc dcedi iax da icen jklide

ilek ,edin .erhe ,xeqn lkl ung la` .rayl

yly zligz oia erhc ab lr s`e .erh `l i`d

zery yly epiidc ,yng seqloia erh `l Ð

rax` seq,ray zligzledpixq`lrax`a

ylyn xiva `ki`c ab lr s` ,ray meynÐ

.dnga `xikid `ki`c meynøîà àáøåÐ

`zerh meyn e`l unga dcedi iaxc `nrh

:xn`wck ,rayl yng oia iypi` erh `lc ,`id

lk oilez xn`wc i`de .'ek gxfna dng yng

yngjci`a xn`c ,dinrhl dcedi iax Ð

,dtixy `l` ung xeria oi` :(`,`k) oiwxit

i`pt el `diy ick ezlik`a opax exq` jklid

yng lk dil zixy i`e ,miizpia mivr hwllÐ

dil ilzc eiykr la` .xkfp epi`inx Ð

.hwll xkcne diytp`éúîéàoi` xne` ip` Ð

.dtixy `l` ung xeriaåøåòéá úòùá àìùixy `ziixe`cn izk`c ,yy lke yy zligza Ðdxezd on xdfen `edy ,raya ,exeria zrya la` .df gxehe .xac lka ezzayd Ð

mivr el oi` m` ?dnl,exeria zry cr oizni Ðepziayie.xac lkaïðåòîä íåé.dnga wecal oileki oi`e ,zgxef dng oi`y Ðàéä ìëì äãåòñ ïîæmicel :da mi`iwa lkde Ð

mihqlemipzarxmihqildy `l` ,odoixerpdlild lkmipyie.dipya oilke`e ,dpey`x dry zixgyïéùøåémeyn e`l Ð,zepzarx.ea elnr `le li`ed `l`ú÷åìçîëiaxc Ð

`lc dcedi iaxl oiae xi`n iaxl oiae .ith iypi` irh dcedi iaxlc meyn ,unga inp oizipzna zwelgn jk ,ith iypi` irh dcedi iaxlc meyn ,zecra dcedi iaxe xi`niwgxn

.zery yly xnle zery izy xnl ,zecra oxn`ck `zerh ilekàééåðéù íåùîïðéðùã,`kdc oizipzne oixcdpqc oizipzn jl `iyw ik ,`id i`pz `niz `lc .xeqn lkl ung Ð

mc` xi`n iaxl :xaq oixcdpqc `pze ,mizy dreh mc` dcedi iaxle zg` dry dreh mc` xi`n iaxl xaq oizipznc `pzc ,dcedi iaxe xi`n iaxc `ail` `id i`pz :`niz `l

yng oia zerh oi` mzd xn`c dcedi iaxl jl dyw ik :inp i` .`ed xeqn lkl ungc meyn `l` ,o`k `ed jk my ly zwelgn eze`k i`ce `l` .yly dcedi iaxle ,mizy dreh

erh xn` `kde ,dng meyn raylungdy `l` ,o`k enrh jk my enrhk `l` ,`id i`pz `niz `l Ð.opernd mei meyn :inp i` .xeqn lklåðù àìecirdy `l` oixcdpqc jd Ð

dngd upd my mdita e`ived la` ,zeryd lr.afk `l` zerh o`k oi` Ðõðä êåúáligznyk Ð.upd
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ìåëéð.yy jez sexyl jixv `dc ,ziy dlek `wec e`l Ð ziy dlekêäìå`pyil

:zeywdl leki did zery izya drh elit` Ð yng seq cr lekip edyne dry dreh mc`c

.axrna dng rayae gxfna dng yngay ,yng seq cr lekip

úéùádcedi iaxl xn`c ,iia`l :xy` oa wgvi epiax dywd Ð i`w `zpxw ia dng

opilze ,dry ivg dreh mc` xn`c

cg`e ynga xne` cg` ,ok m` ,odipya zerhd

oi`c oeik ?dlha ozecr i`n` raya xne`

xn`wc i`d :`nip ,rayl yy zligza `xikd

yngray xn`wc i`de ,yng seqa ÐÐ

drhe ,ziyc `blta ded `caere ,ray zligza

ziy xn`wc `dc :xnel yie !dry ivg cg` lk

yy zligz oia erhe ,i`w `zpxw ia dng Ð

raylzecr la` .xeqn lklc ung epiid Ð

ia xn`wc `iepiy jd :inp i` .oifixfl dxeqn

i`w `zpxw.iia`l dil zil Ð

éúîéà:qxhpewd yxit Ð exeria zrya `ly

exeria zrya `lyzryae ,yya Ð

exeriazryae li`ed :jixte .jli`e o`kn Ð

dywe .ray cr oizni ,xac lka ezzayd exeria

`d ?exral ray cr oizni ikid :mz epiaxl

exeqi` zrya dcedi iax xfbc (a,i) lirl opiwq`

zry :cere !dipin lkinl iz` `nlic ,wecal

oizipznc exeriaxzepnc :cere .yya epiid Ð

ya ungc dcedi iax silixg` xzepe ,dtix

epiax yxtne .ung ok enke ,dtixy oerh exeriy

exeria zrya `lyc :mzaexy ,yy xg` epiid Ð

meyn mrhe .minkg oewizk yya oixran mlerd

xzepn siliczrya la` .exeqi` xg`l epiide Ð

exral devn dpi`y oeik ,yya epiidc ,exeria

opaxcn `l``zi` oke .xac lka ezzayd Ð

."dry lk" wxt inlyexia

òáøài`d jiiy `l Ð `id lkl dcerq onf

oiprl la` ,dlik` oiprl `l` `nrh

zecr.`l Ð
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eäMîe¯úeãò :ééaà øîà àlà !Lîç óBñ ãò ìBëéð ©¤¥©¨¥¤¨¨©©©¥¥
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רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc migqt(iying meil)

àlày meyn ,ef ztqep dry el mipzep oi`yàì àéìéìì àîîé ïéa ¤¨¥§¨¨§¥§¨Ÿ
éLðéà eòè.mc` ipa mireh `l dlile mei oiay ±eok enkàeä ïéãa ¨¦§¥§¦

éôè dén÷ì áéúéðc'yng' xne`y dfl ozipy ie`x did oicd one ± §¥¦§©¥§¥
ziriayd dryd ody ,ziyiyd dryd xg`l zetqep miizry

.zipinydeàlàmeyn el` zery el mipzep oi`yLîçaLdänç ¤¨¤§¨¥©¨
z`vnpacvçøæn,riwxd lyåeli`òáLadänçz`vnpacv §¦§¨§§¤©©¨§

áøòn.mdipia mitilgne mireh mc` ipa oi` ok lre ,riwxd ly ©£¨
epnr minifnd el exn`e ynga dyrnd didy xn` m` jkitl

ef ixd ziyiyd dryd seq cr dpey`xd drydn ziid,dnfd
xaqe crd drhe ziriayd drya dyrnd didy okzi `l oky

.ziyingd dryd `idy
oiprl epzpyna dcedi iaxe xi`n iax zwelgnl zxfeg `xnbd
oiprl mzhiya lirl iia` x`iay dn lr dpnn dywne ,ung

:zecrïðz,epzpyna epipy -ïéìëBà ,øîBà øéàî éaøungd z` §©©¦¥¦¥§¦
Lîç ìk,c"i mei ly zepey`xd zerydïéôøBNåeze`úléçúa ¨¨¥§§¦¦§¦©

.LLyeygl yi ,ray zligza `ed dxezd on exeqi` onfy s`e ¥
e`eai ziyiyd drya ungd z` xizp m`e ,zg` drya zerhl
.ziyiyd `idy zerha exaqiy meyn ,ziriayd drya exizdl

ïéìëBà ,øîBà äãeäé éaøungd z`òaøà ìk,zepey`xd zery ©¦§¨¥§¦¨©§©
ïéìBúåeze` [midyne-],Lîç ìkxq`p xak `ed dry dze`ay §¦¨¨¥

.d`pda xzen `ed oiicre etxeyl jixv oi` j` ,dlik`aïéôøBNå§§¦
wx eze`,LL úléçúa.d`pda s` xq`p `ed dry dze`ay itl ¦§¦©¥

:`xnbd dywnìixaca dpey`xd oeyld itàaélà ééaà §©©¥©¦¨
[ezhiya-]øéàî éaøc,zerya df z` df miyigknd micr iabl §©¦¥¦

äòBè íãà ïéà øîàczeryaúéL dlek ìeëéð ,íeìk àìå`ld ± §¨©¥¨¨¤§Ÿ§¥¨¦
dxezd on oky ,ziyyd dryd lk dlik`a ungd z` xizdl yi
enicwd dnle ,ziriayd dryd zligza `l` xq`p ungd oi`

.exeqi` onf z` minkg
:zeywdl `xnbd dkiynnénð àðLéì Cäìemb zeywdl yi oke ± §©¦§¨©¦

xi`n iax zhiya iia` ixaca dipyd oeyld lräòBè íãà øîàc§¨©¨¨¤
eäMî,[hren onf-]úéL óBñ ãò ìeëéðonf cr elke`l yi `ld ± ©¤¥©¦

ziyyd dryd seq iptl hrenzligza lk`ie drhi `ly ick ,
z` xi`n iax xq` recne ,dxezd on dxeq`d ziriayd dryd

:zeywdl `xnbd dkiynn .ziyyd dryd lkeoeyld itl
zhiya dpey`xdàaélà ééaà[ezhiya-]íãà øîàc ,äãeäé éaøc ©©¥©¦¨§©¦§¨§¨©¨¨

äòBèaúéLc àbìt ãò ìeëéð ,äòL éöçz` xizdl yi `ld ± ¤£¦¨¨¥©©§¨§¦
onf iptl dry ivg ,ziyyd dryd rvn` cr dlik`a ungd

.dxezd on exeqi`
:zeywdl `xnbd dkiynnénð àðLéì Cäìemb zeywdl yi oke ± §©¦§¨©¦

dcedi iax zhiya iia` ixaca dipyd oeyld lrúøîàc§¨§©
[mixne`y-]å äòL äòBè íãàcerLîç óBñ ãò ìeëéð ,eäMî± ¨¨¤¨¨§©¤¥©¨¥

dry ,ziyingd dryd seq iptl hren onf cr elke`l yi `ld
lk z` dcedi iax xq` recne ,dxezd on exeqi` onf mcew edyne

.dlik`a ziyingd dryd
:`xnbd zvxzn,ééaà øîà (àlà)zecra dygkd oic dnec epi` ¤¨¨©©©¥
oky ,ung oicl,íéæéøæì äøeñî úeãòcirdl `a mc` oi` ixdy ¥§¨¦§¦¦

rcei `edy meyn ,zerya iwa `ed ok m` `l` zeytp zecr
oi` xi`n iax zrcl jkitl .zexiwg raya oic zia edexwgiy
iaxle ,cala edyna mirehy e` ,llk zerya mireh micrd
xeqi` la` .edyne drya e` ,dry ivga `l` mireh mpi` dcedi

ìëì õîç`ed mc`,øeñîzhiyle ,zerya iwa epi` mc` mzqe ¨¥§Ÿ¨
dcedi iax zhiyle ,zg` drya zerhl lelr `ed xi`n iax
iptl ungd zlik` xeqi` z` minkg enicwd jkitl .zery izya

.xen`d xeriya dxezd on exeqi` onf
xe`iaa `ax zhiy lr epzpynay ung oicn dywn `xnbd

:zecra mi`pzd zwelgnezrclàaélà àáø[ezhiya-]éaøc ¨¨©¦¨§©¦
àì Lîç úléçzî ,eäMî øñç úBòL ézL äòBè íãà øîàc ,øéàî¥¦§¨©¨¨¤§¥¨¨¥©¤¦§¦©¨¥Ÿ

ìeëéðdryd zligzn ungd zlik` z` xeq`l yi `ld - ¥
dxeq`y ziriayd drya zerhl mc` lelr oky ,ziyingd

lek`le ziyingd dryd `idy xeaqle ,dxezd on ung zlik`a
.ziyingd drya elke`l xi`n iax xizd recne ,ungd z` da

a :`xnbd zvxznLîçd ziyingd drya ±änçzcneracv ¨¥©¨§
çøæn,axrnl dhep lvde riwxd lyåzligza eli`òáLdryd-] ¦§¨§¤©

d [ziriaydänçzcneracváøòndhep lvde riwxd ly ©¨§©£¨
dywn .odipia silgie mc` drhi `ny yeygl oi` ok lre ,gxfnl

:`xnbdìeëéð énð úéLa éëä éàzlik` z` xizdl yi ok m` ± ¦¨¦§¦©¦¥
rvn`a zcner dngd ef drya ixdy ,ziyyd drya mb ungd
y`xa zgxef `idy xg`ne ,axrn cvl dhep dpi` oiicre ,riwxd
zcner ziriayd drya eli`e ,cv meyl dhep lvd oi` mc` lk
.odipia zerhl e`eai recne ,gxfnl dhep lvde axrna dngd

:`xnbd zvxznàîBé ,úéL ,äáäà øa àãà áø øîàéà÷ àúðø÷a ¨©©£¨©©£¨¦¨§©§§¨¨¥
day ziefd oxwa ,riwxd rvn`a zcner dngd ziyyd drya ±
mbe gxfnl mb zehpl daexw `ide ,axrne gxfn mixagzn
yeygl yi ok lre ,dhep `id okidl oigadl xyt` i`e ,axrnl

.ziyyl ziriayd dryd oia erhi `ny
:zeywdl `xnbd dkiynnezrclàaélà àáø[ezhiya-]éaøc ¨¨©¦¨§©¦

ìL äòBè íãà øîàc ,äãeäéòaøà úléçzî ,eäMî øñç úBòL L §¨§¨©¨¨¤¨Ÿ¨¨¥©¤¦§¦©©§©
ìeëéð àìdryd zligzn ungd zlik` z` xeq`l yi `ld ± Ÿ¥

dryd `idy exaqie ziriayd drya erhi `ny ,ziriaxd
oi`y ,dcedi iax xn` zecra mb `ld :`xnbd zvxzn .ziriaxd

a oky ,ziriayl ziyingd dryd oia dreh mc`änç Lîç̈¥©¨
å çøænaa eli`ïkL ìëå ,áøòna änç òáLaòaøà,gxfna `idy ©¦§¨§¤©©¨©©£¨§¨¤¥©§©

:`xnbd dywn .dpial ziriayd dryd oia erhi `leéëä éàm` ± ¦¨¦
okìeëéð énð Lîçadryd oia erhi `l oky ,ung [lk`p-] §¨¥©¦¥

,axrna `id rayae gxfna dng ynga ixdy ,dpial ziriayd
:`xnbd zvxzn .zecr oiprl dcedi iax xaeqy enkdîbøz©§§¨

[yxit-]àaélà ééaà[ezhiya-],íéæéøæì äøeñî úeãò ,àáøclre ©©¥©¦¨§¨¨¥§¨¦§¦¦
eli`e ,rayl yng oia mireh micrd oi` ok,øeñî ìkì õîçoi`e ¨¥©Ÿ¨

.riwxa dngd mewn it lr rayl yng oia oigadl mi`iwa lkd
mewn lcad xkip ziriayd zligzl ziriaxd dryd oia la`
ok lre ,zery ylyn zegt odipia yiy elit`e ,mc` lkl dngd

.ungd z` dcedi iax da xq` `l
:epzpyna dcedi iax zhiy z` xg` ote`a yxtn `axåmle` §

àáøenvrøîàiax xq` recn ,dxen`d `iyewd z` uxzl ¨¨¨©
dpia dreh mc` oi` `ld ,ziyingd drya ung lek`l dcedi

ok`y ,ziriayd dryd oialäãeäé éaøc àîòè eðééä åàìenrh ± ¨©§©£¨§©¦§¨
zerh yyg meyn epi` ziyingd drya xqe`d dcedi iax ly
zligzn ungd z` xeq`l ic did df yyg cvn ok`e ,zerya

.ziyiyd dryddéîòèì äãeäé éaø àlàit lr ,ezhiyl jled ± ¤¨©¦§¨§©§¥
dnøîàcoldl dpyna(.`k),àlà õîç øeòéa ïéàaeáäéå .äôéøN §¨©¥¦¨¥¤¨§¥¨§¨£

ïðaø déìminkg el epzpe -úçà äòLick ziyingd dryd `idy ¥©¨¨¨¨©©
íéöò da èB÷ììzlik`a edexq` ok lre ,ungd ztixy jxevl ¦§¨¥¦

z` dgec `piax .jkl i`pt el didiy ick ef dry lk jyna ung
:`ax uexizdéáéúéà[dywd-],àáøì àðéáø,`ziixaa epipy `ld ¥¦¥©¦¨§¨¨

éúîéà ,äãeäé éaø øîà,dtixya `weec `ed ung xeriaàlL ¨©©¦§¨¥¨©¤Ÿ
Bøeòéa úòLaexeria onf ribd `l oiicry ziyyd dryd jyna ± ¦§©¦

,dxezd ona ìáà`idy ziriayd dryd zligzBøeòéa úòLly £¨¦§©¦
,dxezd on ungd,øác ìëa BúúaLä`l` dtixya `weec e`le ©§¨¨§¨¨¨

epl dnl ok m`e .mil ezklyda e` gexl eziixfe exexita s`
mivr hwll egixhdle ziyingd drya ung zlik` xeq`l
ziriayd dryd zligzl cr oizndl ecia `ld ,ef drya

.mivra jxev el didi `le ,xac lka eziaydle
:xg` uexiz uxzne `ax ea xfeg ef `iyew meyn,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

mewn meyn rayl yng oia dreh mc` oi` libx meiay s`
,ziyingd drya ungd zlik` z` xeq`l yi ,dngdíeMî äøéæb§¥¨¦

ïpeòîä íBédrya df meia zerhl e`eaie ,dngd ea zi`xp oi`y ©§¨
:`xnbd dywn .ziyingd dryd `idy xeaqle ziriaydéëä éà¦¨¦

ìeëéð àì énð úBòL òaøàa eléôàdryd zligzn s` ok m` ± £¦§©§©¨©¦Ÿ¥
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xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc migqt(iyiy meil)

dyrnd didyéà÷ äåä àééeléâa ,änçä õðä CBúacner did ± §¨¥©©¨§¦¨£¨¨¥
,wxa ea xi`dy mewnaàæçc àeä àîìòa éøeøäæåzevevip d`xe ± §©£¥§¨§¨©£¨

.dngd xe` mdy zerha xaqe el` xe`ïì òîLî à÷eprinyn ± ¨©§©¨
zecr `l` ,ef zerha eixac z` zelzl oi`y ,iy` xa iniy ax

.`id zygken
onfa epzpyna dcedi iaxe xi`n iax zwelgnl zxfeg `xnbd

:df oica dkldd z` zxxane ,ung zlik` xeqi`ïîçð áø øîà̈©©©§¨
äãeäé éaøk äëìä ,áø øîàdryd lk ungd z` milezy ¨©©£¨¨§©¦§¨

`ed oiicre ,eze` mitxey `le milke` `le ,c"i mei ly ziyingd
.ziyiyd dryd cr d`pda xzenàîéðå ,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨§¥¨

øîy [ipec` xn`ie-]øéàî éaøk äëìäoiicr ziyingd dryay ©£¨¨§©¦¥¦
meyn ,yy zligza `l` xq`p epi`e dlik`a s` xzen ungd

ïì íúñcd [epl-]àpzdpynadéúååkepicia `ed llke ,[ezenk-] §¨©¨©¨§¨¥
iaxk znzeqy dpynd `id dn yxtn `ax .dpyn mzqk dkldy

:xi`nïðúcoldl dpyna epipyy ±(.`k),ìBëàì øzenL äòL ìk ¦§©¨¨¨¤¨¤¡
,ungìéëàîxeq`y dryay jkn rnyne .eznda z` epnn mc` ©£¦

dzlk`da yiy meyn ,dndal elik`dl xeq` s` ung lek`l
xi`n iax zhiya diepy gxkda ef dpyn ok m`e .milral d`pd
oiae dlik`a oia ungd xzen zepey`x zery yng lky xaeqd
ung lek`l xeq`y it lr s` dcedi iax zhiyl oky ,d`pda

.ezndal elik`dl xzen oiicr ziyingd drya
:`axl ongp ax aiydàeä àîúñ åàì àéäädpi` ef dpyn ± ©¦¨§¨¨

,xi`n iaxk znzeqc íeMî`id xi`n iaxk m`àéL÷[dyw-] ¦§©§¨
oeyløzeî'dry lk' zepyl dl did ixdy .da dzpypy 'lek`l ¨

xzeny dry lky rnyn 'lek`l xzen' oeylne ,'lik`n lke`y
z` lik`dl ,dlik`a xeq`y df mc`l xzen ,lek`l xg` mc`l
`l` .exiagl cg` mc` oia lcad oi` xi`n iaxl ixde ,eznda

,`id dpynd zpeek gxkdalek`l odkl xzeny dry lky
zhiy `ide .ezndal oileg ly ung l`xyi lik`n ,ung znexz
seq cr dlik`a xzen oileg ly ungy ,epzpyna l`ilnb oax
dry seq cr odkl zlk`p ung znexz la` ,ziriax dry
zlik` oicy `vnp .dnexzd cqtdn rpnidl icka ,ziying
ody ,dnexza odkd zlik` oick `ed ungdn d`pde dnda

.ziyingd dryd seq cr zexzen
:ongp ax z` `ax l`y aeyøî àîéðåy [ipec` xn`ie-]äëìä §¥¨©£¨¨

ìàéìîb ïaøkmeyn ,yng lk zlk`p dnexzydéì äåäcoax §©¨©§¦¥©£¨¥
l`ilnbòéøëîznexza oky ,odipia xytne zehiyd izy oia ©§¦©

drya dlik`a zxzen `idy xi`n iaxk xaeq `ed ung
xzen `edy ,dcedi iaxk xaeq `ed oileg unga eli`e ,ziyingd
.rixknd ixack dkldy epicia `ed llke ,zery rax` lk wx

déì øîà,`axl ongp ax [el-]àeä òéøëî åàì ìàéìîb ïaøoia ¨©¥©¨©§¦¥¨©§¦©
`l` ,dcedi iaxe xi`n iaxøîà÷ déLôðc íòèenvr zhiy z` ± ©©§©§¥¨¨©

milk`p dnexz oiae oileg oiay xne` xi`n iax did eli`y .xn`
milk`p dnexz oiae oileg oiay xne` did dcedi iaxe ,yng lk
xg`n j` .drxkdl l`ilnb oax ixac miaygp eid ,rax` lk
oax wxe ,ungl dnexz oia wlgl mewn yiy mdixaca fnxp `ly
zycegn `xaq `l` drxkd ef oi` ,df welig ycig l`ilnb

.ziyily drice
:dcedi iaxk ax wqty jkl sqep mrh d`ian `xnbdúéòaéàå§¦¨¥

àîéà,xnel lkez dvxz m`e ±àpz éàä ék øîàc áøxn`y dn ± ¥¨©§¨©¦©©¨
mzeqd `ziixaa `pzd ixac it lr `ed dcedi iaxk dkldy ax

.ezenkøNò äòaøà ,àéðúcoqipaúà ïéøòáî ,úaMa úBéäì ìçL §©§¨©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨§©£¦¤
ìkäb"i meia ,ezeyxay ungd lk z` ±ïéôøBNå ,úaMä éðôlî ©Ÿ¦¦§¥©©¨§§¦

úBîeøzoia ungúBàîèoiaúBéeìz[ze`nh wtq-]eoia.úBøBäè §§¥§§
ïî ïéøéiLîezenexzdúBceòñ ézL ïBæî úBøBähä,zaydéãk §©§¦¦©§§§¥§§¥

ìBëàìoze`úBòL òaøà ãò.c"i mei lyäãeäé ïa øæòìà éaø éøác ¤¡©©§©¨¦§¥©¦¤§¨¨¤§¨
øîàL ,àúBzøa LéàokBì eøîà .òLBäé éaø íeMî,minkg ¦©§¨¤¨©¦©¦§ª©¨§

zenexzeôøOé àì úBøBäèoda yi m` elit`e ,zay axra llk §Ÿ¦¨§
,ezia ipale odkl zekxvpd zecerq izy oefnn xzeieàöné ànL¤¨¦¨§

ïäìeidiy migxe` mipdkïéìëBàonf lke ,xeqi`d onf mcew oze` ¨¤§¦
dciqtdl xeq` lk`idl dleki dnexzdy.ïäì øîàxfrl` iax ¨©¨¤

`ld ,minkgl dcedi oaeLwa øáklka zayd iptl milrad §¨¦§
zenexzd z` elk`iy mipdk xirdeàöî àìå,olek z` lk`iy in §Ÿ¨§

mcia oi`y mirceie xird ipdk lk z` mixikn xak mdy xg`ne
yeygl oi` `ld .mitqep milke` e`vni oipn ,lkd z` lek`l
`eal xeq` zayd jeza oky ,xirl uegn mipdk e`eai `ny

.xird jezl qpkidle megzl uegnBì eøîà,minkgànLnõeç ¨§¤¨
äîBçìxird megz jezaeðìxgnle ,zay lila migxe` mipdk ©¨¨

.xeqi`d onf mcew dnexzd z` elk`ie ,dil` eqpkiíäì øîàiax ¨©¨¤
,dcedi oa xfrl`íëéøáãìlkezy dxwn rx`i `ny yeygl yiy §¦§¥¤

zenexza `weec ilr miwleg mz` recn ok m` ,lk`idl dnexzd
`ld ,zexedhóàzenexzaúBéeìzxnel mkl yi [ze`nh wtq-] ©§

yeôøOé àì,zay axraeäiìà àáé ànLlr xyal xgn e` meid Ÿ¦¨§¤¨¨Ÿ¥¦¨
lr xn`iy okzie ,epiciay zewitqd lk z` epl heytie ,dle`bd

d`neh oda drbp `ly el` zenexz,íøäèéåonf mcew dplk`ize ¦©£¥
.xeqi`dBì eøîà,minkgeäiìà ïéàL ,ìàøNéì ïäì çèáeî øák ¨§§¨§¨¨¤§¦§¨¥¤¥¥¦¨

çøBhä éðtî ,íéáBè íéîé éáøòa àìå ,úBúaL éáøòa àì àayiy ¨Ÿ§©§¥©¨§Ÿ§©§¥¨¦¦¦§¥©©
enr micexh eidi `eai m`e ,aeh meie zay zecerq zpkda mdl
,xgn e` meid `eai `ny yeygl oi` ok lr .opikdl ewitqi `le

.aeh mei axr `ed xgne zay axr `ed meid ixdyeææ àì ,eøîà̈§Ÿ¨
øîàL àúBzøa Léà äãeäé ïa øæòìà éaøk äëìä eòáwL ãò íMî¦¨©¤¨§£¨¨§©¦¤§¨¨¤§¨¦©§¨¤¨©

,òLBäé éaø íeMî.zecerq izy oefn wx mixiiyny ¦©¦§ª
:dzii`x z` `xnbd dwiqnåàì éàîiax ixack wqtp [`l m`d-] ©¨

dcedi oa xfrl`eléôàick odn mixiiyny xn`y dnaìBëàìcr £¦¤¡
ung znexz elit`y xaeqd dcedi iax zhiyke ,zery rax`
:`xnbd dgec .ziyingd drya `le zery rax` cr wx zlk`p

àì ,àáøc déîMî àtt áø øîà,ezenk dkld dwqtp df oiprl ¨©©¨¨¦§¥§¨¨Ÿ
jixvy ,zecerq izy oefn lr dxizid dnexz oiprl wx `l`øòáì§©¥

.zay axrn dze`
:dcedi iaxk wqet iax s`y dgiken `xnbdàäì øáñ éaø óàå§©©¦¨©§¨

[dn z`-]cxn`ïîçð áø.dcedi iaxk dkldyáø øa ïéáø øîàc §©©§¨§¨©¨¦©©
ài÷ñéc ãé÷ôäL ãçà íãàa äNòî ,àãà[xer zgzn`-]äàìî £¨©£¤§¨¨¤¨¤¦§¦¦§©¨§¥¨

àöBéå õaöáî õîç äéäå ,íéøaëò äeáwðå ,äà÷B÷ç ïðçBé ìöà õîç̈¥¥¤¨¨£¨¨§¦§¨©§¨¦§¨¨¨¥§©§¥§¥
.mixakrd ici lr xqgpe ,dpnnàáeopgeiéaø éðôìaäðBLàø äòL ¨¦§¥©¦¨¨¦¨

cqtd repnl ick exkenl el yi m`d eze` l`ye ,gqt axr ly
milrad e`eai `ny ,ezxikn mr oizndl el yiy e` ,ciwtndn

.edelk`ieBì øîà,iax,ïzîäaey opgei `a .epxknz l` oiicre ¨©©§¥
drya,äiðLaeyeBì øîà,iax.ïzîädrya aey `a,úéLéìL §¦¨¨©©§¥§¦¦

eBì øîà,iax.ïzîädrya `a aey,úéòéáøe.ïzîä Bì øîà ¨©©§¥§¦¦¨©©§¥
d drya aey `aykeBì øîà ,úéLéîç,iaxdøëBîe àö`iwqicl £¦¦¨©¥§¨

ef÷eMad`pda xzen day ungdy onf lk ,dlivdl ickm` oky , ©
lkez `le d`pda xq`i ziyiyd dryd zligzl cr oiznz

:dzii`x z` `xnbd dwiqn .exkenlåàì éàîel xn` [`l m`d-] ©¨
ungd z` xeknl iax,íéøëðìeäãeäé éaøkdryay xaeqd §¨§¦§©¦§¨

:`xnbd dgec .dlik`a l`xyil xeq` xak ungd ziyingdøîà̈©
àì ,óñBé áø`l` ,exkenl iax el xn` mixkpl,ìàøNéìeéaøk ©¥Ÿ§¦§¨¥§©¦

øéàî.dlik`a xzen ungd oiicr ef dryay xaeqd ¥¦
:sqei ax ziigc lr dywn iia`déì øîà[el-]ééaà,sqei axléà ¨©¥©©¥¦

ungd z` xeknl iax el xn`y jixack [m`-]déì÷Léð ,ìàøNéì§¦§¨¥¦§§¥
déLôðìeplk`ie envrl eplhiy el xnel iax did leki `ld - §©§¥

gexhl edekixvd dnle ,ciwtnl einc z` ozie ,ziyingd drya
z` zepwl cwtpl xeq` :iia`l sqei ax aiyd .weya exkenle

,einc z` livdl ick elit` envrl oecwtdàãLç íeMîick ± ¦©§¨
di`x `ian sqei ax .eieeyn zegta eze` dpwy cygi `ly

:`ziixan eixaclàéðúc,`ziixaa epipy oke ±ïéàL ä÷ãö éàab §©§¨©¨¥§¨¨¤¥
÷lçì íéiðò íäì,mdiciay dwcvd ly zyegpd zehext z` mdl ¨¤£¦¦§©¥

md ixd ,lwlwzdle cilgdl zelelr odeïéèøBtel` zehext §¦
oze` mipzepeíéøçàì,sqk zern zxenzåmle`ïéàmdïéèøBt ©£¥¦§¥§¦
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oice .jinq `ni` zirai``c :xnel yie !ez` ediipin cgk "dry lk"c `idd jytp dnnc

.myd zxfra oiwxit seqa yxt` drxkd

ïéôøåùåÐ zexedhe zeielze ze`nh zenexz

sexyl xeq`c xn`p m` elit`

zxnyn z`" (gi xacna) aizkc meyn zexedh

m`nhl xeq`y enk "izenexzs` .ixy `kd Ð

oi`e ,ibq `nlra lehiaa `ziixe`cnc ab lr

dtxeyl jixvxq`il dteqc oeik mewn lkn Ð

ceai`l jlile,dze`nhl enk dtxeyl ixy Ð

mr d`nh sexyl oiwxit seqa xi`n iax ixyc

.dxedhd

ïéøééùîåoky lke Ð zecerq izy oefn

oiaexn odilke`y oilega

.`ztqeza rnynck ,oixiiync

éàîi`c ,miebl rnyn ikdl Ð miebl e`l

l`xyiliia` jixtck ,diytpl lewyil Ð

oic ziaa dxkene `v :qxb inlyexia .jenqa

didy iax zeyx el ozpy it lr s` :rnyn .weya

xeknl oic zia a`oic zia jixv ikd elit` Ð

`py i`n :xn`z m`e .oneyl ick dxikn zrya

ziaae ,oic ziaa `ly mixg`l zxkenc dpnl`n

zeaezka xn`c ,dnvrl elit` akrl dleki oic

dnvrl dnyy dpnl` :(mye `,gv)dzyr `l Ð

oic ziaac :rnyn .jil my o`n :xn`c ,melk `le

`xab `edd :mzd inp opixn`we .meyl dleki

y lf` ,inzic `zqik diab eciwt`c.diytpl dn

:xnel yie .jil my o`n :dil xn` ,xwii` seql

`zqik iabe .`pig meyn oic ziaa `ly zxkenc

envrl akrl lekic inzic.carica `wec epiid Ð

inzi iab inp i`,miciwtnd od onvr oic zia Ð

ly oecwt la` .mdit lr envrl akrl leki jkle

mixg``aa) "ze`ivn el`"a xn`c `de .`l Ð

d`ivn iab ,ogipne mdinc my (a,gk `rivnÐ

.dcia` xifgn `ed ixdy ,cyg `kil mzd
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רנב
`xew dida cenr bi sc ± ipy wxtmigqt

ïðåøñç éãëá`rivn `aaa aevwd zexit ly oexqg jxck `l` oixqgp oi`yk Ð

"ciwtnd"a.xekl oiaw i`vg dryz fxe`le oihgl :(`,n)éøîâì ãéñô à÷ãmixq`py Ð

.d`pdaáâ ìòàáèöéàä.ynn `qkd lr Ðêéøö àåä íòéðöäì éëåd`xnl `lde Ð

zepzip md oird.myàáèöéàä ââ.minybd iptn dlrnl iepa did bb Ðäéä ìåôë åéèñ
eze` jezae ,ztwn aiaq aiaq `ahvi`d Ð

swd.xg` cerúåáåøî ïäù êåúîingl Ð

el yiy in lky ,oqipa xyr dylya dcez

.xyr dylya d`ian lbxa dcez `iadl

úåìñôðäðéìáexweal Ð.xyr drax` ly

,zelg mirax` dcez ingl,ung odn dxyre

`xwie) xn`py."ung mgl zelg lr" (fïéà
úéáì íéùã÷ ïéàéáîìåñôäoaxw oi`ian oi` Ð

drawy ezlik` onf hrnziy meia,dxez el

meil zlk`p dceze .xzep icil `a `vnpe

m`e ,dlileme`iaixyr drax`aopi` Ð

.zery yy cr `l` ung ly zelk`péìåëå
åäì éúééî øùò äùìùá àîìòeilry in lk Ð

,xyr dylya d`ian dcezdpaixwi `ly itl

.gqta oky lke ,xgnläðéìá úåìñôðoi`y Ð

zeleqtc meyne .jk lk oilke` mdlzecnere

zexiyk eid m`c .my oipzip eideid `l Ð

zegpeny ,micia olqetl ick my oze` oipzep

xeriad onf cr my.zetxypeúåøéùëåéäÐ

,dpilk lecb leqt odl did `l elit` :xnelk

dtixyl xak odyoi`y xg`n ,ikd elit` Ð

dpwz mdl,lk`ilzeperh oiicr od elit`e

dxev xeairinc ikide .mzd edl opiadi ÐÐ

zyecw odl yie ,gafd odilr hgyp `ly oebk

minc,eycwedynhgyiy cr xzid odl oi`e

inglc .mcd wxfie gafd odilroi` dcez

oiyecw,gafd zhigya `l` sebd zyecw

aixwi ung mgl zelg lr" :zegpna `ipzck

"gaf lr epaxwyecw mgld oi`y cnln Ð

yecw i`de .dcezd zgiafa `l`zyecw Ð

(ilr) ixd xn`y dryn `dc ,xn`w sebd

izcezloi` la` ,ycwd my mdilr lg

leahae dpila lqtil zeyecwe`nhp m`e ,mei

gafd hgyiy cr oilegl oi`veie oictp Ð

oycwn gafdy myke .odilrzwixfa jk Ð

,envr dcezd xyak dlik`l md oixzip mcd

oiielze li`edcmcd zwixfe .denk `id ixd da

xcde ,"jtyi jigaf mce" aizkc ,miycw zxzn

."lk`z xyade"úøçà äãåú àéáî ïéàlr Ð

mglc .oilegl `veie eze` oicete ,mgl eze`

llbrawedc oeike ,dcezefl.zxg`l leqt Ð

.zxg` dcez mgl e` ,dcez gwi minca la`

íçì ììâ äãåú ïéàå.xwir `idy Ðåäðé÷øôðå
,oeict mdl yi otebl eyciw `ly onf lkc Ð

jka dpwz mdl yie li`edeep` dnl Ð

oiciqtn?miycwïäéìò èçùðù íìåòì àìà
çáæä.dpwz odl oi` aeyc Ðíãä êôùðù ïåâëå
zekixve ,dtixy zeperh opi` oiicr ,edine Ðmigqt) "oilev cvik"a opzc ,ozxev xarl

eleqty lk :(`,atetebamilraae mca ;cin sxyi Ðzial `vie ,ezxev xaerz Ð

.dtixyd.mzd edl opiadie ,eda opilflfn ikd elit`eïàîëdhigyac zxn`w Ðdcegl

.cer zectl `ly eteb yecwä÷éøæå äèéçù.ea ielzd z`e gafd z` oixizn od Ðïéìòî
zg` dlrn eze` oilrn Ðycwil`eazy cr xzip epi`y it lr s`e ,etebaizy :dipyd

`xwie) aizkc minly iyak ipya oiielz zxvr ly mglddpy ipa miyak ipye" (bk

mgl lr mze` odkd sipde ,minlyd gaflmixekadd iptl dtepz'edl opixnbe ."ingln

,dzgiafa `l` miyecw oi`y dcez."zlkzd" wxta zegpnaùåã÷,`veia lqtil Ð

.cer dcti `lyeùåã÷ åðéàåmiyakdy it lr s`e .dlik`a xzip epi`e Ðlk :ol `niiwc ,oixzen onvrmigafdegafpy.daeg myl milral elr `ly `l` ,oixiyk onyl `ly

ohgyy zxvr iyak :(a,k) dviac ipy wxta `ipzeonyl `lyilk`znc `ed edpi` .lk`i xyade wxfi mcd Ð`l `dc ,odilr ony oi` miyakc oeik ,mgl la` ;`nlra minlyk

odilr dacp inly myl `l` daeg myl elrin Ð?epxiziäåáàë.(a,er) "daexn" wxta `nw `aaa Ðãîåòä÷åøæéì.dwixf `l` xqegn epi`y Ðéîã ÷åøæëlk eilr legl Ð

iiexzyi`l la` .miycw iycw leqt my.wixfc cr ixzyin `l Ð
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éãëái`n ok m` :wgvi epiaxl dywe .zexit ly mpexqg jxck :qxhpewd yxit Ð opexqg

ixiinc :wgvi epiax xne`e ?oic ziaa oxken xn`c ,l`ilnb oa oerny oaxc `nrh

opexqg icka ixwe ,ycgl dler oexqgy dnn xzei cg` ycga xqgpc`l oiicry itl Ð

oihgl :(`,n `rivn `aa) "ciwtnd"a yxtnck ,dpyl dlerd oexqg ickn xzei exqgzp

exqgp m` la` .xekl oiaw i`vg dryz fxe`le

xzei.oic ziaa oxken lkd ixac Ð

øîàeax didy itl Ð dcedi iax xn` `agx

.iax dil ixw wdaen

ïéà:qxhpewd yxit Ð zxg` dcez oi`ian

gwie ,oilegl `veie micet mgl eze`e

oi`e .zxg` dcezl mgl e` zxg` dcez minca

zxg` dcezl ifg `l diteb mglc oeik ,d`xpÐ

,zxg` dcezl efg `l inp minc?`py i`nc

yixtd :`icda xn` (`,t zegpn) "dcezd" wxtae

exzezipe dcez ingll zernoda `ian oi` Ð

jixt mixeq` mincdc ab lr s`e .zxg` dcez

i` .dca`y dcez `vnz `nyc edpiwxtipe xity

leki dlgzklc ,dhext deya edpiwxtip :inp

,ycwdl cqtd oi`yk dhext lr dpn dey llgl

.(`,hk) oikxra gkenck

àìàxne` Ð gafd odilr hgypy mlerl

dia xcd `zydc xy` oa wgvi epiax

ixii` xyr dylyac ,eid zexiyk xn`y dnn

dcez oi`ian oi` :lirl xn`ck ,gafd hgypy

mcd jtypy ith elqtin `zyde ,xyr drax`a

,mcd jtypa cinrn jkle .dpila elqtp mbe

ody jezn `pipg iax xn`y oey`xd mrhdy

okzi ji`c ,wgec el d`xp dpila zelqtp zeaexn

`ld ?milke` `vni `l odly ieaix iptnc

ipyn diteb `pipg iax inlyexiae !mixfl oixzen

zeleqt xne` `pipg iax :mzd qxbc ,`iepiy i`d

iptn odizecez `iadl mixdnn eidy iptn ,eid

ly dnc jtyi `ly xyt` i`e zecezay ung

oixdnny iptn xn`wcn .zelqtp ode odn zg`

eid mlekc ,ixiin xyr dylyac rnyn Ð

.oi`ian

ïèçùÐ onyl `ly onc wxfpe onyl `ly

onyl `ly onc wxfp :d`xpe`l Ð

.onyl wxfp m` oicd `edc ,`wec

íçìä(a,fn zegpn) "zlkzd"a Ð yecw

.epeict qetzl yecw xn`c o`n `ki`

oilegl `viy xninl ira `leqtez `l` Ð

izk` ok `l m`c ,oilegl `vei epi`e epeict

.edpiwxtile :iywiz

ìëwxf :xn`z m`e Ð inc wexfk wxfil cnerd

,inc wexfk inp `nip ,onyl `ly onc

epi`c oerny iax oa xfrl` iax xn`w i`n`e

onyln oxwry oeik :xnel yie ?yecwrxb Ð

wexfk ied `lc `zln `ilbi`e ,mcd jtypn

"mikqpde zegpnd" wxtac :dywe .dlaw zrya

dwixfa lbit :xn` (`,aw zegpn)`nhn Ð

lebit oia wlgl wgece .inc wexfk wexfil cnerd lkc meyn ,oerny iaxl milke` z`neh

la` .dwixfa lbitc ab lr s` ,wexfk aiyg gafc diteb diablc :xnel yie .enyl `lyl

mgl oebk ,gafd mr miycwznd mixac iabl`ly dwixfd dyrpyk ,wexfk aiyg `l Ð

.xykda

úåøéùëyie ?xeqi` zry cr oze` oidyn i`n` eid zexiykc xg`n :xn`z m`e Ð eid

,yng lk dnexz :(a,`i) lirl xn`c (l`ilnb oa oerny oaxk) epiidc :xnel

.inlyexia rnyn oke .yng seqa dpexg`d milhep eide ,dnexzk dcez ingle
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רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc migqt(iyiy meil)

ïðBøñç éãëa,zexit ly libx oexqg xeriyk ±ìáàmixqgp md m` ¦§¥¤§¨£¨
ïðBøñç éãkî øúBélkd ixacl ,libxdå .ïéc úéáa ïøëBîok m`ìë ¥¦§¥¤§¨§¨§¥¦§¨

àëä ïkL,exkenl jixvy gqt axra unga [o`k-]àäc[ixdy-] ¤¥¨¨§¨
epxkni `l m`éãéñt[cqti-]éøîâìjkitl .exeria onf ribiykl §¦¦§©§¥

ixacl s` `ed ungd z` xeknl df dyrna iax wqty dn
.minkg

:epzpyna epipy'åë úBlç ézL ,äãeäé éaø øîà ãBòåeid dcez ly §¨©©¦§¨§¥©
eilry lqtq oirk dzidy ,ziad xday `ahvi`d ab lr zegpen
onf lky ,oniql eyniye .my mivawznd mc` ipa miayei eid
`xnbd .ung zlik`a mixzen mrd lk eid zegpen eid odizyy

:el` zelg egipd okid zx`anäãeäé áøc dén÷ àpz éðz± ¨¥©¨©¥§©§¨
epzpyna eiptl qxb dcedi ax iptl zeipyn dpey didy `xen`d

zegpen zelgd eidy,'àaèöéàä áb ìò'ayend mewn lr ,xnelk ©©¨¦§©¨
.ynndéì øîà,dcedi axïòéðöäì éëåzelgléøö àeä,Cixde ¨©¥§¦§©§¦¨¨¦

,ungd xeqi` onf lr mrd lkl oniql eidiy ick my epzip
`l` .lk ipirl ze`xp opi` df mewnneéðz[dpyz-]âb ìò' §¦©©

,'àaèöéàämiayeid lr obdl ick bb `ahvi`d lrn iepa didy ¨¦§©¨
.oniql dcezd ingl z` mipzep eid eilre ,minybd iptn my

:`ahvi`d zxev z` zx`an `xnbd,äãeäé éaø øîà àaçø øîà̈©©§¨¨©©¦§¨
åéèñ úéaä øä[`ahvi`-],äéä ìeôkxda eid ze`ahvi` izyy ©©©¦§¨¨¨¨

lk jxe`l zkynpe dtiwn dzid zg` lke ,efn miptl ef ziad
.eizeaiaqéëä énð àéðz,`ziixaa mb epipy oke ±åéèñ úéaä øä ©§¨©¦¨¦©©©¦§¨

,øîBà äãeäé éaø .äéä ìeôkef `ahvi`.úàø÷ð äúéä 'úéðååèñéà' ¨¨¨©¦§¨¥¦§§¨¦¨§¨¦§¥
eåéèqî íéðôì åéèñeihqy dcedi iax mya `agx ixack ,dzid §¨¦§¦¦§¨

.did letk
izy :epzpyna epipy .dpynd ixac z` x`al dkiynn `xnbd

dcez ly zelg'åëå úBìeñtzl`ey .'eke `ahvi` bb lr zegpen §
:`xnbdúBìeñt éànà:`xnbd daiyn .elqtp recn -éaø øîà ©©§¨©©¦

L CBzî ,àðéðçoqip b"iaeéädcezd zelgúBaeøî`aeiy mrhdn £¦¨¦¤¨§
eid odn dnke ,olek z` lek`l ewitqd `l ,oldläðéìa úBìñôð¦§¨§¦¨

dzaxwd meia wx milk`p dingle dcezd oky ,c"i xweaa
.eixg`ly dlilae

:df meia zeaexn dcez zelg eid recn zyxtn `xnbdàéðúc- §©§¨
,`ziixaa epipyyïéàéáî ïéàoaxwéðtî ,úBvnä âça äãBzingl ¥§¦¦¨§©©©¦§¥

d.daL õîçxyr ,mgl ipin drax` mr d`a dzid dcezd oky ¨¥¤¨
oine ,dkeaxe ,miwiwx ,zelg ,dvn ipin dyly ,oin lkn zelg

`ld ,`ziixad ixac lr dywe .ung zelg ly cg`àèéLt§¦¨
dne ,ungd ingl meyn gqta d`iadl xyt` i`y `ed [heyt-]

e .z`f eprinydl `ziixad dkxvedàëä ,äáäà øa àãà áø øîà̈©©£¨©©£¨¨¨
ïðé÷ñò øNò äòaøàa,oqip c"ia o`k xaecn ±øáñ÷åly `pzd §©§¨¨¨¨¨§¦©§¨¨©

,`ziixadìeñtä úéáì íéLã÷ ïéàéáî ïéàzepaxw aixwdl xeq` - ¥§¦¦¨¨¦§¥©§
drawy dlik`d onfn mzlik`l ie`xd onfd hrnziy ote`a
jkitl .dtixyl e`vie xzep meyn elqti `ly ick ,dxezd mdl
z` lek`l xyt`y s` oky ,xyr drax`a dcez aixwdl oi`
onf hrnzn mewn lkn ,ungd xeqi` onf iptl meia ea dingl
dryd zligz cr wx `ed mzlik`a xzend onfd oky .dzlik`
e`vie mlke`l ewitqi `l `ny yeygl yie ,c"i mei ly ziyyd

.dtixyle,gqtd xg`l cr c"i mein dcez miaixwn oi`y xg`n
ìLa àîìò élekeäì éúééî øNò äLmi`ian dcez miaiigd lk ± ¥¨§¨¦§Ÿ¨¨¨©§¥§

.dingl mr b"ia dze`L CBzîedcezd zelgúBaeøî ïä,df meia ¦¤¥§
olke`l ewitqd `ly odn yi ,olek z` elk`iy miyp` ic oi`e

eide opnfa,äðéìa úBìñôðe`vie el` zelg elqtp xaky meyne ¦§¨§¦¨
xg`l cr gqt axra `ahvi`d bb lr oze` migipn eid ,dtixyl

.miycw cqtd meyn jka oi`e ,ung xeqi` onf
:dlik`n el` zelg leqt zaiqa zxg` dhiy d`ian `xnbd

,eøîà éàpé éaø íeMîmlerlLkeéä úBøé,onvr cvn el` zelg ¦©¦©©¨§§¥¨
.dtixy oic odilr lg ezngny dpilk lecb leqta elqtp `le

eäì éø÷ éànà àlàå[zeiexw od recn-],'úBìeñt'itlèçLð àlL §¤¨©©¨¥§§¤Ÿ¦§©
çáfä ïäéìòoi`y itl ,dlik`a zexeq` od ok meyne ,dcezd ly £¥¤©¤©

oi`y xg`ne .enc wxfie gafd hgyiy cr dlik`a xzip mgld
onf xg`l cr `ahvi`d lr oze` egipd ,lk`idl dpwz odl

.miycw cqtd meyn jka did `le ,xeqi`d
,dlik`a zexeq` od recn :`xnbd dywnèBçLðåepicia `ld ± §¦§

xaecn :`xnbd zvxzn .dlik`a oxizdle b"ia gafd z` hegyl
zelgaçáfä ãáàLdywn aey .dpwz odl oi` aeye ,odly ¤¨©©¤©

:`xnbdéúééðåb"ia [`iape-]çáædcezèBçLðå ,øçàlr eze` §©§¥¤©©¥§¦§
zelga xaecn :`xnbd daiyn .mcewd ogaf ca`y el` zelg

øîàcdnda' ,ezcez z` yicwdy drya odilraBæoaxw didz §¨©
å ,äãBzdlgBædidze ,'dîçìgaf mr d`iadl leki epi` df ote`a ¨§©§¨

,xg`,äaø øîàc .äaøãkfe dcez ef' xne`dm` ,'dngl eãáà ¦§©¨§¨©©¨¨©
øçà íçì àéáî íçläm` mle` .ef dcez znda mr enewnaäãáà ©¤¤¥¦¤¤©¥¨§¨

dúøçà äãBz àéáî ïéà ,äãBz`l` ,df mgl mr cgi dnewna ¨¥¥¦¨©¤¤
:`xnbd zyxtn .xg` mgl mr dp`iaiàîòè éàîmrh dn ± ©©£¨

y meyn ,df weligäãBz ììb íçìdcezd gaf zngn `a mgldy ± ¤¤§©¨
.xg` gaf mr `eal leki epi` df gafl rawpy oeikne ,eixg` xxbpe

åmle`ïéàdíçì ììb äãBz`l` ,mgld ixg` xxbp epi` gafd ± §¥¨§©¤¤
.xg` mgl mr `eal leki ok lre ,xwird `ed

.xg` ote`a i`pi iax ixac z` dcinrne ,df yexit dgec `xnbd
:`xnbd dywnïéleçì eäðé÷tðå eäðé÷øôéðåzectl xyt` `ld ± §¦§§¦§§©§¦§§¦

hgyp `ly onf lk ixdy ,oilegl o`ivedle minc lr zelgd z`
minc zyecwa wx `l` sebd zyecwa eycwzd `l oiicr gafd
zelg gipdle miycwd z` ciqtdl epilr dnle ,oeict dl yiy

:`xnbd dwiqn .etxyie exq`iy cr el`íìBòì àlàxaecn ¤¨§¨
zelgaLxakícä CtLðå ,çáfä ïäéìò èçLpie`x epi` aeye ,ely ¤¦§©£¥¤©¤©§¦§©©¨

elit`e .dpwz el` zelgl oi` jk meyne ,gafnd iab lr wxfidl
,sebd zyecwa zelgd zeycwzn mewn lkn ,mcd wxfp `ly

.oeict odl oi` aeyeïàîëe,mixen` mixacd in zhiyk ±kzhiy §©§
,ïéøéznä íéøác éðL ,éaø øîàc .éaøenc zwixfe gafd zhigy oebk ©¦§¨©©¦§¥§¨¦©©¦¦

,dlik`a mgld z` cgi zexizndïéìòîzg` dlrna eze` ©£¦
s` sebd zyecwa ycwzdl,äæ àìa äæmdn cg`a ic oi`y s`y ¤§Ÿ¤

`ly oiprl eycwl ick ea ic mewn lkn ,mgld z` xizdl ecal
.minca zectidl lkei

:iax zhiy xewn z` d`ian `xnbdàéðúc,`ziixaa epipyy ± §©§¨
lr sebd zyecwa miycwzn zereayd bga mi`ad mgld izy

e .mnr mi`ad minly iyak ipy iciúøöò éNákel`ïéLc÷î ïéà ¦§¥£¤¤¥§©§¦
,äèéçLa àlà íçlä úàwx `l` dlik`a xzip mgld oi`y s`e ¤©¤¤¤¨¦§¦¨

eycwl ick dcal dhigya ic mewn lkn ,mcd zwixf xg`l
.oeict el oi` aeye ,sebd zyecwaïèçL ,ãöékzxvr iyaklìïîL ¥©§¨¨¦§¨

[xeaiv inly myl-]åmb÷øæz`ì ïîcLcé÷ ,ïîL[ycwzd-] §¨©¨¨¦§¨¦©
íçläm`e .dlik`a xzipe ixnblì àlL ïèçLïîLmyl `l` ©¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨

,xg` oaxwåmb÷øæz`ì àlL ïîcíçlä Lcé÷ àì ,ïîLoky .llk §¨©¨¨¤Ÿ¦§¨Ÿ¦©©¤¤
migafa epipy(.a)`ly mnc wxfpy e` ehgypy miycwd lk ,

miycwn mpi` jkitle ,daeg myl miler mpi` j` ,mixyk mnyl
m`e .mgld z`ì ïèçL÷øæå ïîLz`ì àlL ïîc,ïîLdLBã÷ íçì §¨¨¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨¤¤¨
,sebd zyecwaåmle`LBã÷ Bðéà.dlik`a xzen zeidl.éaø éøác §¥¨¦§¥©¦

íçlä LBã÷ Bðéà íìBòì ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaøllkãò ©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¨¥¨©¤¤©
èBçLiLmiyakd z`ìå ïîLmbì ïîc ÷Bøæé.ïîLingll oicd `ede ¤¦§¦§¨§¦§¨¨¦§¨

zyecwa mgld z` ycwl dcal dhigya ic iax zrcly ,dcez
xn` ok lre ,i`pi iax s` xaeq oke .oeict el didi `ly oiprl seba
odilr hgypy zelg eid `ahvi`a egpedy dcezd zelg izyy
`l aey sebd zyecwa eycwzpy xg`ny ,enc wxfp `le gafd

.oeict ici lr dpwz odl did
:`xnbd dgeczhiya `weec i`pi iax ixac z` cinrdl gxkd oi`

`l` ,iaxàîéz eléôàk [xn`z m`-],ïBòîL éaøa øæòìà éaølkn £¦¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§
,xnel yi mewnïðé÷ñò éàîa àëä,mixen` i`pi iax ixac dna ± ¨¨§©¨§¦©

ícä ìa÷úpL ïBâkdcezd lyå ñBkajk xg`,CtLðdf ote`ay §¤¦§©¥©¨©§¦§©
zyecwa eycwzp zelgdy dcen oerny iaxa xfrl` iax mb

.oeict odl oi` aeye ,sebdey meynøáñ ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¨©
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xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc migqt(ycew zay meil)

äçLnä øäa úBLøBç eéä úBøt ézL,gqt axra [mizifd xd-]ìk §¥¨¨§§©©¦§¨¨
ïäézML ïîæeidíòä ìk ,úBLøBçeidïéìëBàxy`ke .ungd z` §©¤§¥¤§¨¨¨§¦

äìhéðmyn,ïäî úçàdryd dribdy jkl oniq xacd did ¦§¨©©¥¤
mlek eide ,ziyingdïéìBz,ungd z`ïéôøBN àìå ïéìëBà àì ¦Ÿ§¦§Ÿ§¦

xy`ke .eze`eìhéðmyn,ïäézLdryd dribdy oniq df did ¦§§¥¤
e ,ziyydïéôøBN íòä ìk eìéçúä.mvng z` ¦§¦¨¨¨§¦

äðùî
znd `ede ,d`nehd zea` ia` .` :d`neha zebxc dnk opyi
zea` dnk cer mpyie .zna rbepd `ede ,d`nehd a` .a .envr

hd a`a rbepd .b .dliape uxy oebk ,d`nehdoey`x dyrp d`ne
erbpy miwyne milke` .c .'d`nehd cle' iexwd `ede ,d`nehl
dpyi miycwe dnexza .d .d`nehl ipy miyrp d`nehl oey`xa
d`nehl ipya miwyne milke` erbp m`y ,ztqep d`neh zbxc
dyer ipy oi` oilega la` .d`nehl iyily miyrp md ixd
milke` erbp m`y ,ztqep d`neh zbxc dpyi miycwa .e .iyily
la` ,d`nehl iriax miyrp md ixd d`nehl iyilya miwyne

.iriax dyer iyily oi` dnexza
mc` ,oileg oiprly .oileg lr miycwe dnexza yi sqep xneg
.erbna mze` `nhn epi` aeye ,cin ez`nehn xdhp lahy `nh
oerh `ed `l` ,dliaha el ic oi` ,miycwe dnexz oiprl la`
,miycwe dnexz zlik`a xeq` `ed dlild cre ,yny axrd
,d`nehl ipyk epicy 'mei leah' iexwd `ede .erbna mze` lqete

.d`nehl iyily erbna dnexzd z` dyere
dnexz oipra xn`p(g gi xacna)iYzp dPd ip`e ,oxd` l` 'd xAcie'©§©¥¤©£Ÿ©£¦¦¥¨©¦

dxdha dze` xenyl yiy eyxc o`kne ,'iznExY zxnWn z` Ll§¤¦§¤¤§Ÿ¨
xeqi` yiy miycw lr s` micnl ep` dnexzne .dze`nhl xeq`e

.mze`nhl
xaky miycwe dnexzl d`neh siqedl dxizn epiptly dpynd
ung znexz `nhl xzeny jkn cenll ozip m`d dpce ,e`nhp

:gqt axra dtixyl z`veiy
íéðäk ìL íäéîéî ,øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaøeidyk ,mlern - ©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥¦¥¤¤Ÿ£¦

z` mitxey mipdkd,e`nhpy zepaxwd xyaóBøNlî eòðîð àìŸ¦§§¦¦§
àîèpL øNaä úàrbn ici lr,äàîehä ãìååacgiøNaä íò ¤©¨¨¤¦§¨¦§©©§¨¦©¨¨

àîèpLrbn ici lräàîehä áàa,d`nehl oey`x dyrpeìò óà ¤¦§¨§©©§¨©©
L éteidïéôéñBnjka.Búàîeè ìò äàîeèmztixy zrya ixdy ¦¤¦¦§¨©§¨

lr d`neh siqen dxeng ez`nehy xyade ,dfa df mirbep md
eyyg `l mewn lkne .xzei dlw ez`nehy xyad ly ez`neh
d`neha `nhd xyad ly epic did okl mcew mby xg`n ,jkl

.mileqt miycw oick ,sxyidl dlwd
éñBäíéðäk ìL íäéîéî ,øîàå àáé÷ò éaø óeidyk ,mlern - ¦©¦£¦¨§¨©¦¥¤¤Ÿ£¦

,`nh dnexz ony miwilcn mipdkdïîMä úà ÷éìãälî eòðîð àìŸ¦§§¦§©§¦¤©¤¤
a ìñôpLrbna íBé ìeáèjeza àîèpL øðrbnét ìò óà ,úî àîè ¤¦§©§§§¥¤¦§¨§§¥¥©©¦
ïéôéñBnLjka.Búàîeè ìò äàîeèerbna dyer mei leah ixdy ¤¦¦§¨©§¨

`nha `nhpy xpa onyd rbepyk dzre ,cala iyilyl onyd z`
itl ,jkl eyyg `l mewn lkne ,ez`neh lr d`neh ztqep zn

.dtixyl cnre d`neh my onyd lr did okl mcew xaky
:gqt axra ung znexz `nhl xzeny giken xi`n iaxéaø øîà̈©©¦

ïéôøBOL ,eðãîì íäéøácî ,øéàîly ungäøBäè äîeøzcgiíò ¥¦¦¦§¥¤¨©§¤§¦§¨§¨¦
ädnexz ly ungçñta äàîèxeria onf ribda gqtd axra ± ©§¥¨©¤©

z`nhpe ,efa ef zerbep od cgi oztixy ick jezy elit`e ,ungd
siqedl xq`p `ly myky .d`nhd zngn dxedhd dnexzd
`l ok enk ,dtixyl micnery mi`nh dnexzle miycwl d`neh
`idy xg`n ,xeriad onfa dxedh ung znexz `nhl xq`p

.ung xeqi`a dxezd on dxeq` `id ixdy ,ceai`l zkled
:xi`n iax ixac lr wleg iqei iaxéñBé éaø øîà,xi`n iaxldðéà ¨©©¦¥¥¨

äcnä àéäi`e ,d`nh dnexzl gqt axra dnexz dnec dpi` ± ¦©¦¨
oldl `xnbae .efn ef z` cenll xyt`(:eh)weligd edn x`eai

:xne`e iqei iax jiynn .odipiaòLBäé éaøå øæòéìà éaø íéãBîe¦©¦¡¦¤¤§©¦§ª©

,df xacaïéôøBOLdxedh ung znexzdîöòì Bæ,[dnvr ipta-] ¤§¦§©§¨
ed`nh ung znexz,dîöòì Bæ`ly ick ,efa ef erbiy ilan §©§¨

xeqi`a lwny ryedi iax elit`e ,dxedhd z` d`nhd `nhz
e .df xaca dcen dnexz `nhle÷ìçð äî ìò,el` mi`pzìò ©¨¤§§©

dnexzdäéeìzä,dxedh wtq d`nh wtq -ìòådnexzd.äàîhä ©§¨§©©§¥¨
Bæ óøOz ,øîBà øæòéìà éaøLdielzddîöòì[dnvr ipta-]Bæå ¤©¦¡¦¤¤¥¦¨¥§©§¨§

d`nhd,øîBà òLBäé éaøå ,dîöòìetxyi.úçàk ïäézL §©§¨§©¦§ª©¥§¥¤§¤¨

àøîâ
`nhpy miycw xya sexyln mipdkd erpnp `ly ,dpyna epipy
it lr s` ,d`nehd a`a `nhpy miycw xya mr ,d`nehd clea

:`xnbd dywn .ez`neh lr d`neh mitiqenyéãkî[ixd-]øNa ¦§¦¨¨
äàîehä ãìååa àîèpL,d`nehl oey`xa -éåä éàî,`ed dn ± ¤¦§¨¦§©©§¨©¨¥

`ldéðLe ,`ed d`nehléøN éëáàa àîèpL øNa éãäa déì ó ¥¦¦¨¦¥©£¥¨¨¤¦§¨§©
äàîehäa`a `nhpy xya mr cgi eze` mitxey xy`ke - ©§¨

,d`nehl oey`x `edy d`nehdéðL éåä éàî`ld ,`ed dn - ©¨¥¥¦
didy `vnp .'ipy' `ed oiicréðLokl mcewådzr mb,àeä éðLm`e ¥¦§¥¦

okéñBî' éàîàkéà 'Búàîeè ìò äàîeè Bì ód`neh ztqez efi` ± ©¦§¨©§¨¦¨
:`xnbd zvxzn .d`nehl oey`xd xyad mr cgi eztixya yi

ïðé÷ñò ãìåå ãìååa àëä ,äãeäé áø øîàxaecn epzpyna o`k - ¨©©§¨¨¨¦§©¨¨¨§¦©
ipya rbpy xyaa xnelk ,d`nehd cle ly clea rbpy xyaa

,d`nehldéì éåäc[didpy-]éLéìLmitxeyyk dzre .d`nehl §¨¥¥§¦¦
ixd ,d`nehl oey`x `edy ,d`nehd a`a `nhpy xya mr eze`
ez`neh lr d`neh el dtqepy `vnpe ,d`nehl ipy dyrp `ed

.zncewdøáñ÷åxyay mipdkd obq `pipg iax [xaqe-]éLéìL §¨¨©§¦¦
dtixyl cnerd,éðL BúBNòì øzeî.ez`neh lr d`neh siqedle ¨©£¥¦

lke` oi`y `ziixaa epipyy dnn epzpyn oic lr dywn `xnbd
z` 'oey`x'd xyad `nhn ji` :`xnbd dywn .lke` `nhn

,'ipy' edyere 'iyily'd xyadàäåy epicia dkld [ixde-]ïéà §¨¥
ìëBà`nhìëBà ànèî.xg`àéðúc,`ziixaa epipy oky -ìBëé ¤§©¥¤§©§¨¨

[`ny-]øîBì ãeîìz ,ìëBà ànèî ìëBà àäéuxy z`neha`xwie) §¥¤§©¥¤©§©
(gl `i,'àeä àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ ìò íéî ïzé éëå'`nh'ne §¦ª©©¦©¤©§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥

wxy rnyn '`edàeä[lk`nd ,rxfd]àîèzlap rbn ici lr ¨¥
,uxydåmle`ïéà`edäNBòxg` xacBa àöBik[ezenk-],àîè §¥¤©¥¨¥

.dwyn wx `nhn `l` ,erbna xg` lke` `nhn epi` ,xnelk
,`ziixad ixac xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:zehiyd zg` itl wx `id dxen`d `iyewdy zyxtneàçéðä± ¨¦¨
xacd oaenìzhiyeðL àì ,øîàc ééaàlke` oi`y `ziixaa §©©¥§¨©Ÿ¨

lke` `nhníéLã÷å äîeøúa ìáà ,ïéleça àlàlke`àöBik äNBò ¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨¦¤©¥
Ba.`nh [xg` lke`-]ìezhiyàáøc déîMî äáäà øa àãà áø §©£¨©©£¨¦§¥§¨¨

[`ax ly enya-]énð,dpynd ixac mipaen ok mb ±cixdàì ,øîà ©¦©¨©Ÿ
eðLlke` `nhn lke` oi`y `ziixaaàlàaìáà ,äîeøúe ïéleç ¨¤¨¦§¨£¨

íéLã÷alke`ïäa àöBik äNBò`nh [xg` lke`-]ok m`e ,øétL §¨¨¦¤©¥¨¤©¦
xyad mr iyilyd xyad sxypy jkay dpyna epipy [dti-]
xyaa xaecn dpyna oky ,ez`neh lr d`neh ztqep oey`xd

.miycwì àlàzhiyàáøc déîMî àðéáø[`ax ly enya-],øîàc ¤¨§©¦¨¦§¥§¨¨§¨©
áeúkä øaéc àìî àø÷î`nhn lke` oi`y '`ed'n hrnny xen`d ¦§¨¨¥¦¤©¨

e ,df oica milke`d lk z` llk `l` eixaca wlig `le ,lke`àìŸ
àðLoic [dpey `le-],ïéleçeàðL àìoic [dpey `le-],äîeøzeàì §¨¦Ÿ§¨§¨Ÿ
àðLoic [dpey `le-],íéLã÷lke` mleka `l`àöBik äNBò Bðéà §¨¨¨¦¥¤©¥

Ba,`nh [xg` lke`-]øîéîì àkéà éàîxe`iaa xnel epl yi dn ± ©¦¨§¥©
.epzpyna dxen`d d`nehd ztqez

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëämixac dna epzpyna o`k ± ¨¨§©¨§¦©
a ,mixen`àkéàc[yiyk-]éãäa ïé÷Lîd [iab lr-]øNadrya §¦¨©§¦©£¥¨¨

mipey`x eyrpe enr cgi miwynd e`nhpe ,d`nehd a`a rbpy
mirbepe ,eilr miwynd oiicr xyad z` sxeyy dryae ,d`nehl

`vnp .enir sxypy d`nehl iyilyd xyaa el` miwynà÷c§¨
ànhéîiyilyd xyad [`nhpy-]úîçîdïé÷Lîmipey`xd ¦©¥¥£©©§¦

lr d`neh mitiqen jkae ,d`nehl ipy dyrpe ea mirbepy
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המשך בעמוד רבט

`xew did` cenr ci sc ± ipy wxtmigqt
åéä úåøô éúùúåùøåç.oniql ,meid eze` Ðäçùîä øäá.mizifd xd `ed Ðäðùî

íéðäë ìù íäéîéîoitxeyy epcnl odixacn :ipzwc ,`tiq meyn dl hwp `kd Ðdnexz

.'ekóåøùìîãìååá àîèðù øùáä úàäàîåèä,d`nehl oey`xa df ycew xya rbpy Ð

erpnp `le ,ipy edi` dil dede.d`nehd a`a rbpy inn ,epnn xeng mr etxeyln

cner dtixyl lwd df s`e li`edceyg `l Ð

`xnbae .'idy dnn xzei eze` oi`nhn m`

mb `ld ?`ki` d`neh ztqez i`n :jixt

rbepe xfeg eiykre ,rbp d`neh cleea dpey`xa

.d`nehd cleea÷éìãäìîïîù.dnexz ly Ð

ìñôðùìåáèáíåémei leahc .iyily `ede Ð

wxt zenaia ,dxezd on dnexzd z` lqet

(`,dr) "lxrd"zcleie ,"rbz `l ycew lka"n

dlahyndxdh ini z`ln cr d`neh ini seql

diie`x dpi` ixdy ,`id jex` mei zleah dly

`l :`nl` ,cg`e mipeny mei cr dxtk `iadl

zriwy cr dlic yny axrd ieddngd

.mipenycúî àîèá àîèðù øðázn `nh Ð

xacna) aizkc ,milk `nhne ,`ed d`nehd a`

ytpde `nhi `nhd ea rbi xy` lke" (hi

iab dxt zyxta ,"axrd cr `nhz zrbepd

,mc` `nhn zn `nh :`nl` .zn z`neh

e`yredliape uxyk ,d`nehd a` aezkd

`nhn oi`y oda rbepk `le ,mc` oi`nhny

`xwie) mivxya aizkck ,oiwyne oilke` `l`

xy` lke`d lkn ,`nhi ekeza xy` lk" (`i

dwyn lke ,`nhi min eilr `eai xy` lk`i

lawn `l :`nl` ,"`nhi ilk lka dzyi xy`

`l` uxyd on d`neh laiwy ilkd on d`neh

xp i`de .milke mc` `le ,cala dwyne lke`

.d`neh ztqez o`k yi eiykre ,oey`x ied

ipy dyrpe xfege ,iyily df ony did dlgzny

`l ,eilr d`neh yie li`edc .xpd ici lr

.micia siqedl xzene ,dil opiyiigïäéøáãî
ïéôøåùù åðãîìäàîèä íò äøåäè äîåøú

çñôázklede li`edc ,xeriad onf mr Ð

`ziixe`cn dxeq`e ,dxedhd s` ceai`l`l Ð

opiyiigoixdfeny ab lr s`e ,dzxinylep`

dxneylxacna) aizkc ,dxdhaz`" (gi

."izenexz zxnynäãîä àéä äðéàdz` i` Ð

yxtn `xnbae .odixacn ef z` cenll leki

.dcnd `id dpi` i`n`'åë øæòéìà éáø íéãåîå
belti`c ab lr s`c ,dl xn`w iqei iax Ðiax

ztixya ryedi iaxe xfril`dnexz`da Ð

.dnvrl efe dnvrl ef oitxeyy ecenàøîâ
àåä éðùå éðùipy oiicre ,ipy did dlgzn Ð

.`edïðé÷ñò ãìåå ãìååá àëäcleea i`d Ð

oizipzn ipzwc d`nehd,xn`w clee clee Ð

xcd ike ,iyily ded ea rbpy xyae .ipy epiidc

d`nehd a`a `nhpy xya icda dil itxy

oey`x `edy.ipy df iyily dyrpe xfeg Ð

ìëåà àîèî ìëåà ïéà àäå`nhn `lc oeike Ð

.`ki` ztqez i`n ,dilåá àöåéë äùåò ïéàåÐ

.ea `veik lke` `nhn oi`eàîè àåärnyn Ð

.`herinäá àöåéë äùåò íéùã÷å äîåøú ìáà
opitlic Ðz`eapnibgmgl Ðcifpeonye oii

.(a ibg)øéôù.'iniiw miycwa oizipznc Ð

àìî àø÷îdnexz `l ernynn `ived `l Ð

lke` oi`c ,xaic mly xac `l` ,miycw `le

z`eape .mlerl lke` `nhnibgxake ,edpip opaxc ze`neh Ð,exfbp`ziixe`c la` .onwlcklke`c dl sili (`,gi) oiwxita onwl .lke` dwyne ,dwyn lke` `l` `nhn `l Ð

.lke` dwyne dwyn `nhnøùá éãäá ïé÷ùî àëéàãrbpyk Ðdtxeyyke .oey`x dwynd s` dede ,dnr `nhpe ,dilr gteh dwyn did d`nehd a`a`nhne ,dilr `ed oiicr

.ipy iyily dyrpe ,oiwynd zngn df mr sxypy xyadàîèî ïðáøãî.opaxcn d`neh dil itqen `we Ðéðù éåä éàî.oey`x ied xpc Ðêä åðééä,ikda `pvixzc `pipg iaxc Ð

.yecig lr yecig ,zecr lr zecr siqedc rnync ?`aiwr iax siqed i`ne
ììçá
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éúùzeyrl `ly ea ebdpy mewn `l milyexi wiic inlyexia Ð zeyxeg eid zext

zenewnn s` my oivawzny oeik ,xeqi` my bedpl `ed `xaq :xnelk ?dk`ln

.zeyxegk ze`xp :ipyne .xeqi` oda ebdpyìáàÐ oda `veik oiyer miycwe dnexz

ibgc `xwn witpc :qxhpewa yxit[`,fi] onwl yxtnc mz epiaxle ."cifpd l`e mgld l`"

dil `wtpc :wgvi epiax xne` "cifpd l` e`"

`xwie) "lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade"n

('f`lc oeik ,ol `wtp dnexze .lke`a elit` Ð

`ki` `dc aezkd xac `ln `xwn xninl epivn

oda `veik oiyerc miycwincca `xw iwep Ð

.oileg epiidc ,ith

àëéàãwcwcn o`kn Ð xya icda oiwyn

`nhn oiwync xy` oa wgvi epiax

zil xya icdac oiwyn mzqc ,ziriaxn zegta

la` :min iab exn` inp (a,fi) onwle .ziriax oda

ziriaxn zegtoi`" wxta xn`c `de .mi`nh Ð

jqp oii iab (mye `,`l dxf dcear) "oicinrn

ipy wxtae ,ziriaxa oiwyn z`neh `nhnc

oizkec dnkae ,wexid mc iab (a,hi) dcpcÐ

,ixii` diieb leqtac :xy` oa wgvi epiax xne`

iycw" wxta dlirna xn`ck ,ziriaxa exeriyc

leqtl oitxhvn miwynd lkc (a,fi) "gafn

opirac `dc :yxtn wgvi epiaxe .ziriaxa diiebd

ziriaxe`l d`neh xwirc jpda epiid Ð

,wexid mce mizek oii mzq oebk ,`ziixe`c

.`ziixe`cn `nhn `l ziriaxn xzia elit`c

oiwyn x`y la`.`edy lka `ziixe`cn Ð

ziriax opira `ziixe`cnc :xne` mz epiaxe

lka mixg` `nhn opaxcn la` ,mixg` `nhl

wiqn `l `zydc xnel jixv eyexitle .`edy

,opaxcn elit` lke` `nhi lke`y dizrc`

iwen `le ,opaxcne oiwyna `nwe`l jixhvi`cn

ab lr s`e opaxcn lke` `nhn lke`c `pwqnk

lkn ,opaxcn elit` lke` `nhn lke` oi`c

e` ,dpeale mivr ici lr iyily `pgkyn mewn

oiwyn ici lrz` lqetd lkc exfb `l izk`c Ð

.dlgz zeidl oiwyn `nhn dnexzd

íò:xn`z m`e Ð dil irain oiwyne xya

a`a `nhpy `ixi` i`n :jixt `l i`n`

d`nehdjixtck ,inp ipye oey`xa elit` Ð

`pipg iaxc meyn :xnel yie !`aiwr iax lr onwl

jk mlerny rnyn ,mipdk ly mdinin xn`w

lkc exfbc "xac xyr dpeny" mcew s` ,`ed

.dlgz zeidl oiwyn `nhn dnexzd lqetd

oilke`d iwen (mye a,ci) zayc `nw wxtac

zngn mi`ad oiwyna oiwyna e`nhpy milkde

dnexzd oilqet micic exfby itle .micioiyer Ð

.dlgz oda erbpy oiwynd

éàîipy ezeyrl xzen iyilyc ol rnyn `w

`nhn lke` oi` xn`c o`nl Ð jd epiid

`ziixe`cn lke`siqed diciclc ,jixt `l Ð

.`ziixe`c ipy s` zeyrl xzenc
eli`e
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ïäézML ïîæ ìk ,äçLnä øäa úBLøBç eéä úBøô ézL§¥¨¨§§©©¦§¨¨§©¤§¥¤
úBLøBç¯ïäî úçà úìhéð ,ïéìëBà íòä ìk¯,ïéìBz §¨¨¨§¦¦¤¤©©¥¤¦

ïäézL eìhéð .ïéôøBN àìå ïéìëBà àì¯ìk eìéçúä Ÿ§¦§Ÿ§¦¦§§¥¤¦§¦¨
.ïéôøBN íòääðùî:øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaø ¨¨§¦©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥

øNaä úà óBøNlî eòðîð àì íéðäk ìL íäéîéî¦¥¤¤Ÿ£¦Ÿ¦§§¦¦§¤©¨¨
áàa àîèpL øNaä íò äàîehä ãìååa àîèpL¤¦§¨¦§©©§¨¦©¨¨¤¦§¨§©
.Búàîeè ìò äàîeè ïéôéñBnL ét ìò óà ,äàîehä©§¨©©¦¤¦¦§¨©§¨

éñBäàì íéðäk ìL íäéîéî :øîàå àáé÷ò éaø ó ¦©¦£¦¨§¨©¦¥¤¤Ÿ£¦Ÿ
øða íBé ìeáèa ìñôpL ïîMä úà ÷éìãälî eòðîð¦§§¦§©§¦¤©¤¤¤¦§©¦§§¥
ìò äàîeè ïéôéñBnL ét ìò óà ,úî àîèa àîèpL¤¦§¨¦§¥¥©©¦¤¦¦§¨©
ïéôøBOL eðãîì íäéøácî :øéàî éaø øîà .Búàîeè§¨¨©©¦¥¦¦¦§¥¤¨©§¤§¦
:éñBé éaø øîà .çñta äàîhä íò äøBäè äîeøz§¨§¨¦©§¥¨©¤©¨©©¦¥
òLBäé éaøå øæòéìà éaø íéãBîe .äcnä àéä dðéà¥¨¦©¦¨¦©¦¡¦¤¤§©¦§ª©

e÷ìçð äî ìò ,dîöòì Bæå dîöòì Bæ ïéôøBOL¯ìò ¤§¦§©§¨§§©§¨©¨¤§§©
óøOz :øîBà øæòéìà éaøL ,äàîhä ìòå äéeìzä©§¨§©©§¥¨¤©¦¡¦¤¤¥¦¨¥
ïäézL :øîBà òLBäé éaøå ,dîöòì Bæå dîöòì Bæ§©§¨§§©§¨§©¦§ª©¥§¥¤

.úçàkàøîâäàîehä ãìååa àîèpL øNa ,éãkî §©©¦§¦¨¨¤¦§¨¦§©©§¨
éåä éàî¯éøN ék ,éðLøNa éãäa déì ó ©¨¥¥¦¦¨¥¥©£¥¨¨

éåä éàî äàîehä áàa àîèpL¯éðL ,éðL ¤¦§¨§©©§¨©¨¥¥¦¥¦
éñBî éàî ,àeä éðLåBúàîeè ìò äàîeè Bì ó §¥¦©¦§¨©§¨

,ïðé÷ñò ãìåå ãìååa àëä :äãeäé áø øîà !?àkéà¦¨¨©©§¨¨¨¦§©§©¨§¦©
BúBNòì øzeî éLéìL :øáñ÷å ,éLéìL déì éåäc§¨¥¥§¦¦§¨¨©§¦¦¨©£

!ìëBà ànèî ìëBà ïéà àäå .éðLìBëé :àéðúc ¥¦§¨¥¤§©¥¤§©§¨¨
ìëBà ànèî ìëBà àäé¯ïzé éëå" :øîBì ãeîìz §¥¤§©¥¤©§©§¦ª©

"àeä àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ ìò íéî¯àeä ©¦©¤©§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥
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רנה `xew did` cenr ci sc ± ipy wxtmigqt
åéä úåøô éúùúåùøåç.oniql ,meid eze` Ðäçùîä øäá.mizifd xd `ed Ðäðùî

íéðäë ìù íäéîéîoitxeyy epcnl odixacn :ipzwc ,`tiq meyn dl hwp `kd Ðdnexz

.'ekóåøùìîãìååá àîèðù øùáä úàäàîåèä,d`nehl oey`xa df ycew xya rbpy Ð

erpnp `le ,ipy edi` dil dede.d`nehd a`a rbpy inn ,epnn xeng mr etxeyln

cner dtixyl lwd df s`e li`edceyg `l Ð

`xnbae .'idy dnn xzei eze` oi`nhn m`

mb `ld ?`ki` d`neh ztqez i`n :jixt

rbepe xfeg eiykre ,rbp d`neh cleea dpey`xa

.d`nehd cleea÷éìãäìîïîù.dnexz ly Ð

ìñôðùìåáèáíåémei leahc .iyily `ede Ð

wxt zenaia ,dxezd on dnexzd z` lqet

(`,dr) "lxrd"zcleie ,"rbz `l ycew lka"n

dlahyndxdh ini z`ln cr d`neh ini seql

diie`x dpi` ixdy ,`id jex` mei zleah dly

`l :`nl` ,cg`e mipeny mei cr dxtk `iadl

zriwy cr dlic yny axrd ieddngd

.mipenycúî àîèá àîèðù øðázn `nh Ð

xacna) aizkc ,milk `nhne ,`ed d`nehd a`

ytpde `nhi `nhd ea rbi xy` lke" (hi

iab dxt zyxta ,"axrd cr `nhz zrbepd

,mc` `nhn zn `nh :`nl` .zn z`neh

e`yredliape uxyk ,d`nehd a` aezkd

`nhn oi`y oda rbepk `le ,mc` oi`nhny

`xwie) mivxya aizkck ,oiwyne oilke` `l`

xy` lke`d lkn ,`nhi ekeza xy` lk" (`i

dwyn lke ,`nhi min eilr `eai xy` lk`i

lawn `l :`nl` ,"`nhi ilk lka dzyi xy`

`l` uxyd on d`neh laiwy ilkd on d`neh

xp i`de .milke mc` `le ,cala dwyne lke`

.d`neh ztqez o`k yi eiykre ,oey`x ied

ipy dyrpe xfege ,iyily df ony did dlgzny

`l ,eilr d`neh yie li`edc .xpd ici lr

.micia siqedl xzene ,dil opiyiigïäéøáãî
ïéôøåùù åðãîìäàîèä íò äøåäè äîåøú

çñôázklede li`edc ,xeriad onf mr Ð

`ziixe`cn dxeq`e ,dxedhd s` ceai`l`l Ð

opiyiigoixdfeny ab lr s`e ,dzxinylep`

dxneylxacna) aizkc ,dxdhaz`" (gi

."izenexz zxnynäãîä àéä äðéàdz` i` Ð

yxtn `xnbae .odixacn ef z` cenll leki

.dcnd `id dpi` i`n`'åë øæòéìà éáø íéãåîå
belti`c ab lr s`c ,dl xn`w iqei iax Ðiax

ztixya ryedi iaxe xfril`dnexz`da Ð

.dnvrl efe dnvrl ef oitxeyy ecenàøîâ
àåä éðùå éðùipy oiicre ,ipy did dlgzn Ð

.`edïðé÷ñò ãìåå ãìååá àëäcleea i`d Ð

oizipzn ipzwc d`nehd,xn`w clee clee Ð

xcd ike ,iyily ded ea rbpy xyae .ipy epiidc

d`nehd a`a `nhpy xya icda dil itxy

oey`x `edy.ipy df iyily dyrpe xfeg Ð

ìëåà àîèî ìëåà ïéà àäå`nhn `lc oeike Ð

.`ki` ztqez i`n ,dilåá àöåéë äùåò ïéàåÐ

.ea `veik lke` `nhn oi`eàîè àåärnyn Ð

.`herinäá àöåéë äùåò íéùã÷å äîåøú ìáà
opitlic Ðz`eapnibgmgl Ðcifpeonye oii

.(a ibg)øéôù.'iniiw miycwa oizipznc Ð

àìî àø÷îdnexz `l ernynn `ived `l Ð

lke` oi`c ,xaic mly xac `l` ,miycw `le

z`eape .mlerl lke` `nhnibgxake ,edpip opaxc ze`neh Ð,exfbp`ziixe`c la` .onwlcklke`c dl sili (`,gi) oiwxita onwl .lke` dwyne ,dwyn lke` `l` `nhn `l Ð

.lke` dwyne dwyn `nhnøùá éãäá ïé÷ùî àëéàãrbpyk Ðdtxeyyke .oey`x dwynd s` dede ,dnr `nhpe ,dilr gteh dwyn did d`nehd a`a`nhne ,dilr `ed oiicr

.ipy iyily dyrpe ,oiwynd zngn df mr sxypy xyadàîèî ïðáøãî.opaxcn d`neh dil itqen `we Ðéðù éåä éàî.oey`x ied xpc Ðêä åðééä,ikda `pvixzc `pipg iaxc Ð

.yecig lr yecig ,zecr lr zecr siqedc rnync ?`aiwr iax siqed i`ne
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éúùzeyrl `ly ea ebdpy mewn `l milyexi wiic inlyexia Ð zeyxeg eid zext

zenewnn s` my oivawzny oeik ,xeqi` my bedpl `ed `xaq :xnelk ?dk`ln

.zeyxegk ze`xp :ipyne .xeqi` oda ebdpyìáàÐ oda `veik oiyer miycwe dnexz

ibgc `xwn witpc :qxhpewa yxit[`,fi] onwl yxtnc mz epiaxle ."cifpd l`e mgld l`"

dil `wtpc :wgvi epiax xne` "cifpd l` e`"

`xwie) "lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade"n

('f`lc oeik ,ol `wtp dnexze .lke`a elit` Ð

`ki` `dc aezkd xac `ln `xwn xninl epivn

oda `veik oiyerc miycwincca `xw iwep Ð

.oileg epiidc ,ith

àëéàãwcwcn o`kn Ð xya icda oiwyn

`nhn oiwync xy` oa wgvi epiax

zil xya icdac oiwyn mzqc ,ziriaxn zegta

la` :min iab exn` inp (a,fi) onwle .ziriax oda

ziriaxn zegtoi`" wxta xn`c `de .mi`nh Ð

jqp oii iab (mye `,`l dxf dcear) "oicinrn

ipy wxtae ,ziriaxa oiwyn z`neh `nhnc

oizkec dnkae ,wexid mc iab (a,hi) dcpcÐ

,ixii` diieb leqtac :xy` oa wgvi epiax xne`

iycw" wxta dlirna xn`ck ,ziriaxa exeriyc

leqtl oitxhvn miwynd lkc (a,fi) "gafn

opirac `dc :yxtn wgvi epiaxe .ziriaxa diiebd

ziriaxe`l d`neh xwirc jpda epiid Ð

,wexid mce mizek oii mzq oebk ,`ziixe`c

.`ziixe`cn `nhn `l ziriaxn xzia elit`c

oiwyn x`y la`.`edy lka `ziixe`cn Ð

ziriax opira `ziixe`cnc :xne` mz epiaxe

lka mixg` `nhn opaxcn la` ,mixg` `nhl

wiqn `l `zydc xnel jixv eyexitle .`edy

,opaxcn elit` lke` `nhi lke`y dizrc`

iwen `le ,opaxcne oiwyna `nwe`l jixhvi`cn

ab lr s`e opaxcn lke` `nhn lke`c `pwqnk

lkn ,opaxcn elit` lke` `nhn lke` oi`c

e` ,dpeale mivr ici lr iyily `pgkyn mewn

oiwyn ici lrz` lqetd lkc exfb `l izk`c Ð

.dlgz zeidl oiwyn `nhn dnexzd

íò:xn`z m`e Ð dil irain oiwyne xya

a`a `nhpy `ixi` i`n :jixt `l i`n`

d`nehdjixtck ,inp ipye oey`xa elit` Ð

`pipg iaxc meyn :xnel yie !`aiwr iax lr onwl

jk mlerny rnyn ,mipdk ly mdinin xn`w

lkc exfbc "xac xyr dpeny" mcew s` ,`ed

.dlgz zeidl oiwyn `nhn dnexzd lqetd

oilke`d iwen (mye a,ci) zayc `nw wxtac

zngn mi`ad oiwyna oiwyna e`nhpy milkde

dnexzd oilqet micic exfby itle .micioiyer Ð

.dlgz oda erbpy oiwynd

éàîipy ezeyrl xzen iyilyc ol rnyn `w

`nhn lke` oi` xn`c o`nl Ð jd epiid

`ziixe`cn lke`siqed diciclc ,jixt `l Ð

.`ziixe`c ipy s` zeyrl xzenc
eli`e
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xew`רנו dida cenr ci sc ± ipy wxtmigqt
áøç ììçáaxg yiwd Ð.llglznk d`nehd zea` ia` `ed ixd zna rbpy zkzn

,envrrbpyezn `nhalv` zkzna `ed aezkd zxifb .edenk d`nehd a` `ed ixd Ð

.ze`neh x`y lv` `le ,zn z`nehäéì äåäåozepyke ,d`nehd a` xp Ðiyily ony

.oey`x dyrp ekezläî÷åðñøç ìù øðá,zn `nha rbepk oey`x `l` epi`c Ð

iyilyc `aiwr iax opirny`eezeyrl xzen

siqed ,`pipg iaxc` siqed i`n jl `iywce .ipy

sixy ik miycw xya iab mzd eli`c ,`aeh

oey`x icda iyilyipy edyredid `nh Ð

iyilydy ,mixg` `nhl dlgzniriax dyer

`nh ied ipy `edyk eiykre ,ycewaxnelk Ð

eny dpzyp `llewlwlxzeiel`e .dpey`xan

,i`w dnexz iab `aiwr iax ly ezecr iab

lk`pe ,zegpn ly `l` epi` ycew ony eli`c

mcew `nhp m`e .xp wilcdl ie`x epi`e `ed

ilka ycwyn dgpna epzpyxzid el oi` Ð

x`yk oycd ziaa ycewa sxype ,mipdkl

`nhpy dnexz ony la` .miycw iycw ileqt

z` jl izzp" aizkc ,ea oiwilcn mipdk Ð

,"izenexz zxnynaezkd zenexz izya

dnexz zg`e dxedh dnexz zg` ,xacn

zgz dwiqdl `dz jly :`pngx xn`e .d`nh

,jliyazonye .(`,cr) "lxrd" wxta zenaia

,mixg` `nhl `nh epi` dnexz ly iyily

leqt `l`iriax dyer iyily oi`c Ð

ipy dil ciar xcd ike ,dnexzadil ded Ð

.`nhäéúéù÷ ïéúéðúîi`n .dcedi axl Ð

,i`w qxg ly xpa i` ?zn `nh ipzc `ixi`

opiwqr oey`xaelaiwy hwpc il dnl Ð

`nhpy ipzil ?zn ly d`nehd a`n ef d`neh

d`neh lawn ilk oi`c ol `niiw op`e ,mzq

znc d`nehd a` il dne ,d`nehd a`n `l`

`l` ?uxyc d`nehd a` il dnzn hwpcnÐ

welig yic ,opiwqr zkzn ly xpa dpin rny

d`nehd a`l znc d`nehd a` zribp oia ea

,`nlrcirny`expac 'a` envr `edy

.xn`w d`nehdäðéî òîù"`aiwr iax siqed" xn`wcn Ðmiwyn z`neh xaqw Ð

oiwyn oi`y onwl ixn`c ,oiwxitc i`pz ipdk `lce ,`id `ziixe`c mixg` `nhl

mixg` oi`nhn oiwyn oi`c jzrc `wlq i`c .opaxcn `l` dxezd on lke` `nhn

opaxcn `l`ede`yr iyily didy onydy xn`c `aiwr iax siqe`c ztqez i`n Ð

ony i`dl oey`x e`yr ik ,d`nehd a` xp i`d ?jka dne ,oey`x,dil ipdn i`n Ð

?mixg` `nhi `ly ixg`éìåñôàìäéôåâ!i`we leqt `d ,dil ipdnc `ed ÐàîìéãÐ

.opaxcn eiykrn mixg` `nhiy dil ipd`éà`z` opaxc ztqez Ði`n ,opirny`l

oiwilcny hwpc `ixi`oey`x ony i`dl eze` oiyery ,d`nehd a` xpa eze`

inp ,d`nehl ipya e` ,d`nehl oey`xa eze` oiwilcny opirny` inp i` ?`ziixe`c

`nhne opaxcn oey`x dyrpy ,`idd ik opaxcn ztqez inp `ki` :xnelk .ied dlgz

ipya oiwyn erbp elit`y oiwynd lr opax xefb `dc ,iyilye ipy cereyri.mipey`x

äîåøúä úà ìñåôä ìë ïðúãopiziinc ipd lk Ðdpeny iab (a,bi) "zayd ze`ivi" wxta

dnexzd z` leqtl miipy zxez mdilr exfby xac xyroileg elit` oiwyn oi`nhn Ð

ueg ,dlgz zeidlleahnlqety meilkne .`id aezkd zxifbe ,dxezd on dnexzl

mewn`yilwi`dxez ixac oi`c ,dlgz oiwyn zeyrl dia exfb `le ,dicic d`neh

oiwync meyne .wefig oikixv`id dne ,d`neh lawl milelrozlilroilawny Ð

mipdk ediy ,daxd xneg odilr exfb ,xykda `ly d`nehoixdfp.oxneylòîù àìà
äðéîxcdncn Ðdpin rny ,`ziixe`c oey`x dicarnliienhlipy ozeyrle mixg`

ipye ,`l eze oilega ipy oey`x oey`x dyer a`c d`neh xcq lk ,xn`w `ziixe`c

ycewa iriax iyilye ,dnexza iyily.oiwxita ,`ed `ziixe`cn dlek Ðøáñ÷ àîéð
øéàî éáøsilicn Ðd`nehd a`a `nhpy xya `pipg iaxc oizipzn xaqw odixacn

ipzwc`nhpy xya" la` .`ed `ziixe`c d`nehd a` lkc ,`ziixe`c d`nehd a`a Ð

ipzwc "d`nehd cleeaexfb opaxe .d`nehd a` dyrp lke` oi`y ,ilk oi`nhn oiwyne oilke` oi` `ziixe`cnc ,oiwyna `nhpy ilk oebk ,opaxc d`nehd cleea `nhpy oebk Ð

eid oiwyndy ,opaxc clee clee iedc ,ilk eze`a `nhp xya i`de .(a,f) dcpc `nw wxta ,eilbx inine ewex oebk ,d`nehd a` ody dafe af dwyn meyn ,ilk oi`nhn oiwyn eidiy

`ziixe`cne .opaxc clee clee `id ilkde ,d`nehd cleeeci lr iyily dyrpy xya i`de ,`ed xedhd`neh dlr `ki`c oeikc ,`pipg iax opirny`e ,`ed dxezd on xenb xedh Ð

opaxc.`ziixe`c oey`xa dl oi`nhn Ð
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åìéàåiyily enk ycewd `nhn dnexz ly iyilyc ab lr s` Ð `nhe leqt `kdª

dwyn `nhn olekay iyily :(f dpyn ipy wxt) zexdh zkqna opzc ,ycewc

`l mei leah rbnc :wgvi epiax xne` mewn lkn ,i`w dnexz`e .ycew ilke` lqete ,ycew

:opz (`,g) "serd z`hg" wxta dlirnac .`nhn `l diteb ycewa elit`c ,iyilyk aiyg

dwlnp ,dycwedyn da oilren serd z`hgÐ

:`xnba wiice .mei leaha lqtil dxyked

ileqti`liienhl ,oi` Ðiax xaq ikde .`l Ð

dpealde zxehwde zleqda (`,hi) onwl `aiwr

iriax dyri mei leahc iyilyc :dniz ,edin .'eke

iqei iax wiqnck ,mixetk xqegnn xnege lwn

xzeny mixetk xqegn dn :`nipe .`nlrc iyily

dnexzamei leahc iyily ,ycewa leqt Ð

dnexza leqtyiriax dyriy oic epi` Ð

mei leahc iyilya herin mey yi m`e .ycewaÐ

iyily :`nip ,xnege lw onwl ciar ik ok m`

jixt dbibg zkqna inlyexiae !gikei mei leahc

.dl

åìéôào`kn Ð ied dlgz inp ipye oey`xa

(`,fi) onwle dwyn aeyg onyc rnyn

`de .izkec dnka oke ,`iigahn zia dwyn iab

xi`n iax ,(a dpyn iyily wxt zexdh) opzc

:xne`s` :mixne` minkge ,mlerl dlgz ony

:yexit .oiid :xne` ixefy oerny iaxe .yacd

jpd la` ,oii `weecunewd"a opiwqte .`l Ð

xne` .dizeek `zkldc (`,`l zegpn) "dax

,genp jk xg`e yxwpa ixiin mzdc :mz epiax

exn` dna :mzd xn`wc .`ztqeza rnynck

mlerl dlgz ony.genp jk xg`e yxwpa Ð

rnyn oke .ecen `nlr ilekc rnyn yxwp `lae

(` dpyn) zexdh zkqnc iyily wxt yixa

ody ,onye alge oiqixbde ahexd :mzd ipzwc

gteh dwynjk xg`e eyxw .dlgz od ixd Ð

egenipiax ,ipzw ikd xzae .miipy od ixd Ð

mlerl epiide .mlerl dlgz onyd :xne` xi`nÐ

`kde .ixefy oerny iax i`w `d`e .eyxw elit`

.yxwp `la dil rnynàëäxeq`c raya `nwel :wgvi epiax dywd Ð `nhe xedh

mdixacn epiide `ziixe`cninp ikd ,ipy ezeyrl xzen `ziixe`c iyilyc ikid ik Ð

dcnd `id dpi` xn`c iqei iaxe .`ziixe`c xeqi`xeqi` slinl ol zilc dil zi` Ð

.d`nehn xeqi` opitli `lc ,`xtw xa meyn yiwl yixl onwl yxt`y enk ,d`nehn

d`nhd mr dxedh dnexz oitxeyc ,raya `nwe`l ira `lc :wgvi epiax xne`ernyn Ð

.yya epiide sexyl oilibx mc` ipay jxck dilíúäÐ `nhe xedh `kde `nhe leqt

lke` `nhn lke` xn`c o`nl `nlya :wgvi epiaxl dywe`xeqi` sili `lc ,xity iz` Ð

`ziixe`cn lke` `nhn lke` oi` xn`c o`nl la` .`ziixe`c leqtn ziyy drya opaxc

`ziixe`c oey`x `ziixe`c leqtn zeyrl xzeny enk ,xity sili `l i`n` Ðinp ikd Ð

xi`n iax xaqwc `nip :xn`wc ,jenqa incnwck ,opaxc ipy opaxc `xeqi`n zeyrl xzen

xzei cer elwlwl lekiy `ziixe`c lewlwnc .inc `lc :wgvi epiax xne`e !'ekoi` Ð

xity incn jenqa la` .opaxc lewlwa elit` ,xzei opaxc lewlw lwlwl lkeiy cenll

z .opaxc iyily lewlwl ,opaxc xeqi` lewlw(` ,fh) onwl dil `xiaqc iqei iax `dc ,rc

`ziixe`c `pipg iaxc d`neh clee dil dede ,`ziixe`c mixg` `nhl oiwyn z`nehÐ

lke` oi` xn`c o`nlc ,opaxc ipy ezeyrl xzen `diy opaxc `xeqi` dipin sili `l

d`nh mr etxeyyk lke` `nhndl miwenc i`nl :xn`z m`e .opaxc ipy `l` ied `l Ð

leqt xn`c `aiwr iaxnc ,`aiwr iaxc` siqen inp `pipg iax ,opaxc d`neh clea

oey`x ezeyrl xzen `ziixe`cn.ipy ezeyrl xzen opaxc iyily `diy opirny `l Ð

opaxc d`neh clea xn`c o`nl :xn`we ,dl jixt inlyexiae`l` `aiwr iax `a `l Ð

xal opgei iax ixac silgny j` .mdixacn `edy qxtd ziac mei leaha xztiz !zegtl
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"áøç ììça"¯déì àéåäå ,ììçk àeä éøä áøç ©£©¤¤¤¤£¥§¨¨§¨§¨¥
.ïBLàø BúBNòì øzeî éLéìL :øáñ÷å ,äàîehä áà©©§¨§¨¨©§¦¦¨©£¦
?úëzî ìL øða déî÷Bàì äãeäé áøc dé÷çBc éàîe©£¥§©§¨§§¥§¥¤©¤¤

éñBä éàîe ,ñøç ìL øða déî÷Bðó¯íúä eléàc §¥§¥¤¤¤©¦§¦¨¨
àëä eléàå ,àîèå àîè¯:àáø øîà !àîèå ìeñt ¨¥§¨¥§¦¨¨¨§¨¥¨©¨¨

àîèa àîèpL øð éðúc àéøéà éàî ,déúéL÷ ïéúéðúî©§¦¦§¦¥©¦§¨§¨¥¥¤¦§¨¦§¥
ä÷eìçL øác eäæéà :àlà !õøLa àîèpL éðúéð ?úî¥¦§¥¤¦§¨§¤¤¤¨¥¤¨¨¤£¨

ì úî úàîeè ïéa BúàîeèõøL¯.úëzî äæ øîBà éåä §¨¥§©¥§¤¤¡¥¥¤©¤¤
úàîeè :àáé÷ò éaø øáñ÷ ,dpéî òîL :àáø øîà̈©¨¨§©¦¨¨¨©©¦£¦¨§©

íéøçà ànèì ïé÷Lî¯Cúòc à÷ìñ éàc .àúééøBàc ©§¦§©¥£¥¦§©§¨§¦¨§¨©£¨
ïðaøc¯?ïîL éàäì àéðäî à÷ éàî øð éàä ,éãkî §©¨©¦§¦©¥©¨§©§¨§©¤¤

déôeb éìeñôéàì éà¯àîìéc ,éànî .éà÷å ìéñt àä ¦§¦§¥¥¨¨¦§¨¥¦©¦§¨
áàa àéøéà éàî ïðaøcî éà !ïðaøcî íéøçà ànèì§©¥£¥¦¦§©¨©¦¦§©¨©©¦§¨§©
:ïðúc ,éåä älçz éîð éðLå ïBLàøa eléôà ,äàîehä©§¨£¦§¦§¥¦©¦§¦¨¨¥¦§©

äîeøzä úà ìñBtä ìk¯,älçz úBéäì ïé÷Lî ànèî ¨©¥¤©§¨§©¥©§¦¦§§¦¨
.àéä àúééøBàc :dpéî òîL àlà .íBé ìeáhî õeç¦§¤¨§©¦¨§©§¨¦

'åëå eðãîì íäéøácî øéàî éaø øîà"íäéøácî ." ¨©©¦¥¦¦¦§¥¤¨©§¦¦§¥¤
íéðäkä ïâñ àðéðç éaø éøácî àîéìéà ?ïàîc§©¦¥¨¦¦§¥©¦£¦¨§©©Ÿ£¦

¯íúä ?éîc éî¯àëä ,àîèå àîè¯øBäè ¦¨¥¨¨¨¥§¨¥¨¨¨
àáé÷ò éaø éøácî àlàå .àîèå¯íúä ?éîc éî §¨¥§¤¨¦¦§¥©¦£¦¨¦¨¥¨¨

¯àëä ,àîèå ìeñt¯øáñ÷ àîéð .àîèå øBäè ¨§¨¥¨¨¨§¨¥¥¨¨¨©
,àúééøBàc äàîehä áàa ïéúéðúî :øéàî éaø©¦¥¦©§¦¦§©©§¨§©§¨
,àéìòî øBäè àúééøBàcîc .ïðaøc äàîehä ãìåe§©©§¨§©¨©§¦§©§¨¨©©§¨
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רנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc migqt(ycew zay meil)

dcVd ipR lr rBi xW` lke'áøç ììçazraW `nhi 'ebe zna F` §Ÿ£¤¦©©§¥©¨¤©£©¤¤§¥¦§¨¦§©
,dfl df eywedy epcnl 'axg'l 'llg' aezkd jnqy jkne ,'minï¦

eàeä éøä áøçììçkia` axgd ziyrpe ,ea zrbep `idy [znk-] ¤¤£¥¤¨¨
`edy ,zna rbpy mc`a axg drbp m` oke .ezenk d`nehd zea`
lkl oicd `ede .ezenk d`nehd a` ziyrp `id ixd ,d`nehd a`
zbxc dze`a `nhp `edy ,zn `nha e` zna rbpy zkzn ilk

.e`nihy xacd ly d`nehåok lrdéì àéåäzkznd xp [didp-] §¨§¨¥
l zn `nha rbpyäàîehä áàdyer `ed ixde ,envr zn `nhk ©©§¨

`aiwr iax cird df xp lre .d`nehl oey`xl ea ozipy onyd z`
dyrpe mei leaha rbpy ony ea wilcdln mipdkd erpnp `ly

,iyilyøáñ÷åy `aiwr iax [xaqe-]éLéìLd`nehløzeî §¨¨©§¦¦¨
,ïBLàø BúBNòì`l` xn` `ly `pipg iax ixac lr jka siqede ©£¦

.ipy ezeyrl xzeny
:`xnbd zl`eyäãeäé áøc dé÷çBc éàîedcedi ax z` wgc dn ± ©£¥§©§¨

déî÷Bàì`aiwr iax ixac z` [cinrdl-]déî÷Bð ,úëzî ìL øða §§¥§¥¤©¤¤§¥
[mcinrdl xyt` `ld-]ñøç ìL øðadyrpe zn `nha rbpy §¥¤¤¤

ipy ekeza ozipd onyd z` dyer `edy ,cala d`nehl oey`x
.d`nehlå,lirl epiywdy dn lréàî[dn-]éñBäó`aiwr iax §©¦

iax jka siqedy ,uxzl yi ,mipdkd obq `pipg iax ixac lr
meyn ,`aiwríúä eléàcxya lr `pipg iax ly ezecra [my-] §¦¨¨

xak mewn lkn ,ipy z`neh iyilyd xyal dtqepy s` ,ycew
didàîè,okl mcewå`ed dzr mb.àîèiyily didyk mb oky ¨¥§¨¥

iriax dyer iyily ixdy ,mixg` `nhl egeka did d`nehl
.dligzan xzei elewlw my dpzyp `l ipy dyrpy jkae ,ycewa

àëä eléàådnexz ly ony lr `aiwr iax ly ezecra [o`k-] §¦¨¨
did dligza ,mei leaha lqtpyìeñtegeka did `l ixdy ,cala ¨

dyer epi` iyilye ,d`nehl iyily did oky ,mixg` `nhl
,dnexza iriaxåixd ,ipy dyrpe xpdn `nhpy xg`l dzr eli` §

`ed,àîèiyily dyer ipy oky ,mixg` `nhl mb egekae ¨¥
siqedl xzeny cala ef `ly ,`aiwr iax ycige .dnexza
dleqt dnexz zeyrl mb xzen `l` ,d`nh dnexz lr d`neh

.d`nh dnexzl
:`xnbd daiyndéúéL÷ ïéúéðúî ,àáø øîàdzidy `iyew gkn ± ¨©¨¨©§¦¦§¦¥

.zkzn ly xpa dcinrdl gxked epzpyn ixaca dcedi axl
dyrpe zn `nha `nhpy qxg ly xpa xaecn m` ,el dywedy

,d`nehl oey`xéðúc àéøéà éàî`weec `aiwr iax [dpy recn-] ©¦§¨§¨¥
éðúéð ,'úî àîèa àîèpL øð'xp' zepyl leki did `ld ±àîèpL ¥¤¦§¨¦§¥¥¦§¥¤¦§¨

,'õøLa.d`nehl oey`x dyrp `ed s`ylààiax hwpy jkn §¤¤¤¨
ly xpl ezpeeky gken ,zn `nha `nhpy xp `weec `aiwr

y meyn ,zkznì úî úàîeè ïéa Búàîeè ä÷eìçL øác eäæéàõøL ¥¤¨¨¤£¨§¨¥§©¥§¤¤
,uxya rbp m` oial zn `nha rbp m` oia welig yiy -øîBà éåä¡¥¥

äæilk.úëzîa` dyrp `ed zn `nha zkzn ilk rbp m` ixdy ¤©¤¤
oey`x `l` dyrp epi` uxya rbp m` eli`e ,ezenk d`nehd
`nha rbp m` oia welig ea oi`y ,qxg ilka ok oi`y dn .d`nehl
oey`x dyrp `ed mipte`d ipyae ,uxya rbp m` oial zn
xzeny eprinydl `aiwr iax `a gxkda jkitl .cala d`nehl
lre ,oey`x ezeyrle d`nehd a` `edy xpa onyd z` wilcdl

.zkzn xpa `weec eixac z` cinrdl dcedi ax gxked ok
on mi`nhn miwyn `aiwr iax zrcly dpyndn giken `ax

:dxezddpéî òîL ,àáø øîàsiqed' epzpyn dzpyy dnn gken ± ¨©¨¨§©¦¨
c ,'`aiwr iaxøáñ÷[xaeqy-],àáé÷ò éaøyànèì ïé÷Lî úàîeè ¨¨©©¦£¦¨§©©§¦§©¥

íéøçàn `idCzòc à÷ìñ éàc .àúééøBàcjzrc lr dlri m` ik ± £¥¦§©§¨§¦¨§¨©§¨
n wx mi`nhn miwyny xnelàépäî à÷ éàî øð éàä éãkî ,ïðaøc§©¨¨¦§¦©¥©¨§©§¨

ïîL éàäìxp liren dn ok m` ±.df onyl d`neh siqedl df `nh §©¤¤
éà÷å ìéñt àä ,déôeb éìeñtéàì éàonyd z` leqtl m` `ld ± ¦§¦§¥¥¨¨¦§¨¥

rbpy xg`n cnere leqt did okl mcew xak ixd ,dlik`n eteb
leqt oial d`nehl oey`x leqt oia lcadd dne ,mei leaha
.mixg` milke` `nhl mileki mpi` mdipy `ld ,d`nehl iyily
m`e ,melk el dtiqed `l d`nehl oey`xl onyd ziiyry `vnp
`l` .mipdkd obq `pipg iax lr melk `aiwr iax siqed `l ok
,dxezd on milke` mi`nhn miwyny `aiwr iax xaeq gxkda

elit`e ,oey`xl iyily ony zeyrl xzeny eprinydl `ae
did `l dzr cr oky ,ez`neh lr d`neh el mitiqen jkay
siqede .milke` `nhl egeka dzrn eli`e ,mixg` `nhl egeka
`l` eprny `l `pipg iax ixacn oky ,`pipg iax ixac lr
.ipy ezeyrle mixg` `nhny ycewa iyily lr siqedl xzeny

:`ax ixac lr `xnbd dywnéànîon mi`nhn miwyny [oipn-] ¦©
,dxezdàîìécmz`neh [`ny-]íéøçà ànèìwx `id,ïðaøcî ¦§¨§©¥£¥¦¦§©¨¨

xzeny ,opaxcn d`neh ztqezl ok` `id `aiwr iax zpeeke
mixg` `nhl egeka yiy oey`xl iyilyd onyd z` zeyrl

:`xnbd zvxzn .opaxcnéàeprinydl `aiwr iax `a [m`-] ¦
mixg` `nhl dgeka yiy d`neh onyl siqedl xzeny,ïðaøcî¦§©¨¨

àéøéà éàîleqtd onyd z` miwilcny [hwp recn-]a`edy xp ©¦§¨§
äàîehä áà`ld ,dxezd on oey`x eze` miyereeléôàm` ©©§¨£¦
eze` ewilciaxpïBLàød`nehléðLå,d`nehl [ipy xpa e`-]énð §¦§¥¦©¦

éåä älçz`nhie opaxcn d`nehl oey`x onyd didi ok mb ± §¦¨¨¥
.mixg`ïðzcepipy ixdy ±dxt zkqna(f"n g"t),ìk`edy xac ¦§©¨

d`nehl ipyäîeøzä úà ìñBtä,d`nehl ziyily dze` dyere ©¥¤©§¨
ànèîd z` opaxcnälçz úBéäì ïé÷Lî,d`nehl mipey`x - §©¥©§¦¦§§¦¨

,oileg ly miwyn elit`e,íBé ìeáhî õeçlqet `edy it lr s`y ¦§
mirbepy miwynd oi`e ,ez`neh dyelw mewn lkn dnexzd z`
d`neha oc `aiwr iaxy xn`p m`e .d`nehl oey`x miyrp ea
ony zeyrl xzeny eprinydl `aiwr iax jxved dnl ,opaxc
`edy xpa eze` miwilcny ote`a `weec oey`xl iyily dnexz
`ed ixd ,d`nehl ipy `l` epi` xpd m` mb `ld ,d`nehd a`

.dnexzd z` lqetd xac lk oick ,oey`xl onyd z` dyeràlà¤¨
dpéî òîL,zn `nha `nhpy xp `aiwr iax hwpy dnn gken ± §©¦¨

mixg` `nhl miwyn z`neh ezhiyly.àéä àúééøBàcsiqede §©§¨¦
,dxezd on oey`x z`neha onyd z` `nhl xzeny ,`aiwr iax
`weec xaic ok lre ,dxezd on ipy myrie mixg` onyd `nhie

.d`nehd a` dyrpe zn `nhn `nhpy xpa
xzeny gikend ,epzpyna xi`n iax ixac z` zxxan `xnbd

:epzpyna epipy .xeriad onfa ung znexz `nhl,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦
'åëå eðãîì íäéøácîqta d`nhd mr dxedh dnexz mitxeyy.g ¦¦§¥¤¨©§

:`xnbd zl`eyïàîc íäéøácîiax cnl mi`pzdn [in ly-] ¦¦§¥¤§©
.df oic xi`nàîéìéàok cnly [xn`p m`-]ïâñ àðéðç éaø éøácî ¦¥¨¦¦§¥©¦£¦¨§©

,íéðäkäxya mr cgi d`nehl iyily ycew xya sexyl xizdy ©Ÿ£¦
,ipy dyrpe d`neh el ztqep jkay s` ,d`nehl oey`x ycewéî¦

éîc`ld .el` mipic ipy minec ike ±íúä,ycew xyaa [my-] ¨¥¨¨
xyad did dligzaå ,àîèxyad rbna `nhpy xg`l dzr mb ¨¥§

`ed ixd ipy dyrpe oey`xd,àîè.dpey`xan eny dpzyp `le ¨¥
la`àëädid dligza ,dnexz ly unga [o`k-]å ,øBäèeli` ¨¨¨§

dyrp `ed d`nh dnexz mr eze` mitxeyyk dzr.àîèok m`e ¨¥
znexz sexyl xzeny `pipg iax ixacn xi`n iax cnly okzi `l

.d`nhd mr dxedh ungàlàåoic xi`n iax cnly xn`z [m`e-] §¤¨
dfàáé÷ò éaø éøácîd`nehl iyily `edy ony wilcdl xiznd ¦¦§¥©¦£¦¨

jka ezeyrle ,d`nehd a` `edy xp jeza ,mei leah rbn zngn
,dywi oiicr `ld ,d`nehl oey`xéîc éîmipic ipy minec ike ± ¦¨¥

`ld ,dfl df el`íúädid dligza mb ,onya [my-]ìeñtxq`pe ¨¨¨
,dlik`aåezeyrl mitiqen wx ep` xpd jezl ezpizpa dzr §

zeidle ,d`nehl oey`xàîèla` .mixg` `nhl mbàëä[o`k-] ¨¥¨¨
a ,dnexz ly ungadid dligzå ,øBäèmr cgi eztixya dzr ¨§

dyrp `ed d`nh dnexz.àîèxi`n iax cnly okzi `l ok m`e ¨¥
.d`nhd mr dxedh dnexz sexyl xzeny `aiwr iax ixacn

:`xnbd daiynàîéðc ,xnel epl yi ±øáñ÷[xaeqy-],øéàî éaø ¥¨¨¨©©¦¥¦
a `pipg iax ixacyïéúéðúîcg` xyaa mixen` [epzpyna-] ©§¦¦

`nhpyàúééøBàc äàîehä áàa,d`nehl oey`x dyrpeexyaa §©©§¨§©§¨
a `nhpy xg`ïðaøc äàîehä ãìåd`nehl iyily dyrpe §©©§¨§©¨¨

,opaxcnàúééøBàcîã`edàéìòî øBäèok it lr s`e ,[ixnbl-] §¦§©§¨¨§©§¨
oey`x z`neha `nhd xya mr etxeyl `pipg iax xizd
mcew `nhp xaky itl ,dxezd on `nh ezeyrle ,`ziixe`c

.opaxc d`neha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122



c"agרנח i`iyp epizeax zxezn

.`
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æBúBNòì Bì æBîøì elôà øeñà ¯ úaLa BúBNòì éøëðì øîBì øeñàL øác ìk[hlÎgløeñàL ïécä àeäå . ¨¨¨¤¨©§¨§¦©£§©¨¨£¦¦§©£§©¦¤¨
éøëðì øîBì ïBâk ,úaLa äëàìî äNòiL Ck CBzî ïéáiL ïéðòa øznä øác úBNòì éeeö äæéà Bì øîBì©¥¤¦©£¨¨©ª¨§¦§¨¤¨¦¦¨¤©£¤§¨¨§©¨§©§¨§¦

Bîèç çp÷iL[nøpä LàøaL íçtä øéñiL ïéáiL éãk[`nàeäL àlà íçtä øéñäì eäeöîk äæ éøäL , ¤§©¥©¨§§¥¤¨¦¤¨¦©¤¨¤§Ÿ©¥¤£¥¤¦§©¥§¨¦©¤¨¤¨¤
.æîøa§¤¤

éøö ¯ ìàøNiä úæéîø àìa íçtä øéñäì Bîöòî àa éøëpä íà elôàåìéáLa äNBò íà Bãéa úBçîì C ©£¦¦©¨§¦¨¥©§§¨¦©¤¨§Ÿ§¦©©¦§¨¥¨¦¦§§¨¦¤¦§¦
ìàøNiä ìL àeä øpäL ïåék ,ìàøNiä[an.å"òø ïnña øàaúpL Bîk , ©¦§¨¥¥¨¤©¥¤©¦§¨¥§¤¦§¨¥§¦¨

dúBNòì äëàìî Bì æBîøì Bà ,úaMä øçà äëàìî úBNòì epnî ïéáiL éeeö äæéà éøëðì øîBì øzî ìáà£¨ª¨©§¨§¦¥¤¦¤¨¦¦¤©£§¨¨©©©©¨¦§§¨¨©£¨
"øác øaãå" øîàpL ,ãáìa øeaã àlà øñàð àlL ,úaMä øçà[bn. ©©©©¨¤Ÿ¤¡©¤¨¦¦§¨¤¤¡©§©¥¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

dkld ixe`ia
åúåùòì åì æåîøì [çì בין דיבור, ידי שעל רמז בין -

תנועות  ידי על .66רמז
åúåùòì åì æåîøì [èì שהחדר "ראה לו שאומר כגון -

חשוך" יהיה כי 67לא לקרוא יכול "אינני אמירת אך ,
לרמז  נחשבת אינה אור" מספיק .68אין

åîèåç çð÷éù [î לפעולת דומה החוטם קינוח פעולת -
שכך  (או ביניהם ומוסכם הנר, מראש הפחם הסרת
זו  שאמירה ומקום) זמן באותו הרגילות הייתה

מהנר  הפחם את שיסיר בקשה .69משמעותה
øðä ùàøáù [àî,יפה דולק הנר הפחם הסרת עלֿידי -

"מכבה" משום .70ואסור
ìàøùé ìù [áî בתרא במהדורא רבינו לשיטת -71

בו  למחות צריך אין הגוף הנאת בה שאין במלאכה
ובפניו  ישראל של בנר להסרת 72אפילו הדין והוא

.73פחם 
øáã øáãå [âî שייך אינו השבת לאחר לעשות ציווי -

zetqede mipeiv
להוריד 66) שאסור קמח סי' ח"ד החכמה בצל שו"ת ראה

יקחוהו  נכרים שפועלים יודע אם בשבת, למרתף זבל
אם  אף מלאכה לעשות לו כמרמז דהוי בשבת וישרפוהו
כשהורדת  אלא לאסור אין לשוע"ר (אמנם הזבל הפקיר
הפועלים  אם אך לפועלים, הוראה כעין מהווה למחסן הזבל
- בשבילו במיוחד באים ואינם וכדו' העיריה של עובדים
בביתֿמלון, וכן הסעיף), שבסוף אגרת פתיחת ע"ד מותר
לפני  ולהניחן הנעלים את להוציא אסור נכרים, של אפילו
(ראה  בשבת שיצחצחן לנכרי במפורש כאומר זה כי הדלת,

לשוע"ר). גם והיינו ס"נ פ"ל שש"כ
מבעוד  ציווי שבדרך רמז בין חילוק אין שלשוע"ר ולהעיר,

י. ס"ק כמשנ"ב ודלא עצמה בשבת לרמז יום
אלא 67) נאסר (שלא דבר" "ודבר משום בזה שאין אף

"אמירה  איסור בזה יש סי"ד)), (כדלהלן מפורש דיבור
ציווי), רמז ידי על גם לשלוחו נחשב (הנכרי שבות" לנכרי
לרמז  נחשב אינו יפסיד" לא המדליק "כל אומר אם ומאידך,
אסור  אך בקשה), או ציווי שום בו (שאין מלאכה לעשות
כיבוי  מעניין בשבת לדבר שאסור דבר" "ודבר משום
"כל  ואמר מקום באותו בלבד אחד נכרי היה (ואם הדליקה
ציווי  כעין נחשב אם להסתפק מקום יש יפסיד, לא המכבה

ל). סי' או"ח צ"צ שו"ת (ראה
מעצמו 68) מבין והנכרי דברים לסיפור נחשבת זו אמירה

(כשלא  דבר" "ודבר משום בה אין וכן לעשות, עליו מה
אור  מעט כבר היה ואם האור), הדלקת את בפירוש הזכיר
(כן  הנכרי שהדליק האור מתוספת ליהנות מותר בחדר
בגדר  אינה אור שתוספת למהדו"ב ובפרט שוע"ר משמעות
ס"ז  פ"ל בשש"כ שכתב וכפי עג)), הערה להלן (ראה הנאה

פלפל  עט סי' יוסף זכרון ובס' לד, ס"ק שלמה כשלחן ודלא
שהדליק  הנר לאור ולהתפלל ללמוד שוע"ר פי על להתיר
ליהנות  גם התיר פ ובסי' כלל, אור בחדר היה לא אם גם

עצ"ע. אך הרשות, לדבר
רמז 69) שום ואין המותר דבר הוא החוטם שקינוח אף

מכל  מעצמו, זאת הבין הנכרי אלא הפחם, להסיר בדבריו
הישראל  של מבקשתו כתוצאה נעשתה הפחם הסרת מקום

כש  משא"כ שלוחו, הוא מסיפור והרי מעצמו הבין הנכרי
מאומה. ממנו ביקש או שציווה בלא ישראל של דברים
נחשב  הנכרי לשאלת "הן" לענות אם סל"ג על להלן וראה

ציווי. או כרמז
כד 70) ס"ק כאן היטב באר וראה סכ"ג, תקיד סי' כדלהלן

מדרבנן. שהוא
הובא 71) מהר"ם, והנה (ד"ה רמג לסי' בתרא במהדורא

ס"ק  שה סי' קו"א ע"פ הוא וכן נה ביאור רנב סי' על לעיל
רק  חלה המחאה שחובת מבואר מעצמו)) שעשה (בנכרי א
בבית  הנעשית במלאכה ואפילו הגוף, הנאת בו שיש במקום
אין  "מכבה" ובמלאכת ובפניו, ישראל של בחפצים ישראל

האור. מחסרון אלא הכיבוי מפעולת הנאה
כך 72) על בעלמא דברים בסיפור לנכרי לומר מותר ולכך

מספיק  שאין או לכבותו, שצריך מבין והוא מפריע  שהאור
קצת  שיש (בתנאי נוסף אור להדליק שצריך מבין והוא אור

בזה). יוסף" ה"זכרון דברי סח הערה לעיל וראה אור
אינה 73) הפחם הסרת בעקבות הבאה האור תוספת

לעיל  (כמובא בלבד תוספת שזו כיון הגוף להנאת נחשבת
ומהאי  ד"ה שם בתרא ממהדורא יד ביאור רעו סי' על
כיבוי  למלאכת הנכרי של בדעתו שאין שכיון ועוד טעמא),
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רק  חלה המחאה שחובת מבואר מעצמו)) שעשה (בנכרי א
בבית  הנעשית במלאכה ואפילו הגוף, הנאת בו שיש במקום
אין  "מכבה" ובמלאכת ובפניו, ישראל של בחפצים ישראל

האור. מחסרון אלא הכיבוי מפעולת הנאה
כך 72) על בעלמא דברים בסיפור לנכרי לומר מותר ולכך

מספיק  שאין או לכבותו, שצריך מבין והוא מפריע  שהאור
קצת  שיש (בתנאי נוסף אור להדליק שצריך מבין והוא אור

בזה). יוסף" ה"זכרון דברי סח הערה לעיל וראה אור
אינה 73) הפחם הסרת בעקבות הבאה האור תוספת

לעיל  (כמובא בלבד תוספת שזו כיון הגוף להנאת נחשבת
ומהאי  ד"ה שם בתרא ממהדורא יד ביאור רעו סי' על
כיבוי  למלאכת הנכרי של בדעתו שאין שכיון ועוד טעמא),

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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בשבת  לנכרי" אמירה חול 74ל"איסור דיבור ככל אלא ,

לנכרי  בין לישראל בין דבר" "ודבר משום .75שנאסר
øúåî äæ éøä [ãî שיעשה לנכרי בשבת כשזקוקים -

מצוה, דבר שאינו במקום שבות או גמורה מלאכה
בו  שיש בדבר מדובר אם חולה, עבור או גדול הפסד

בישול  כגון גופו של 76הנאת סוג בשום להתיר אין ,
ליהנות  אסור מעצמו עשה ואפילו רמז, או אמירה

הגוף,77ממלאכתו  הנאת בו שאין דבר הוא אם אך ,

וכיוצאֿבזה  נזילה סתימת לו:78כגון לומר מותר ,
ברמז  לו ויאמרו לנזקים", לגרום עלולה 79"הנזילה

דברים  סיפור מאליו 80ובדרך ויתקן יבין והנכרי ,81.
äîåúç úøâà [äî חותם עלֿידי סגורה -82.

ì [åîäàøå÷ìå äçúåô בכלים סתירה איסור משום -
סופרים  .83מדברי

åúìåòô íéìùäì [æî להשלמת נעשית האגרת פתיחת -
כבר 84שליחותו  בה לקרוא יוכל שהישראל כדי ולא

zetqede mipeiv
(ראה  לנכרי (וההנאה) אמירה בו שהותרה פס"ר זה הרי
הנאת  בזה שאין לומר אין אך וסכ"ח), ס"י רנג סי' לעיל
מהפתילה  מונע (הפחם מונע" "הסרת שהוא משום הגוף

פה. הערה כדלהלן יפה) לדלוק שתחתיו
ניירֿ לי "אין לנכרי לומר התיר ס"ח ל פרק ובשש"כ
והוא  הנייר), בקריעת הצורך סיפור בלשון (דהיינו טואלט"
בנייר  להשתמש ומותר להכין, מתבקש הוא מה יבין,
שאינו  בנייר גם בדוחק להשתמש אפשר שהיה כיון החתוך,

מהנר. פחם להסרת ודומה חתוך
סיפור  בלשון לנכרי לרמוז שמותר ס"ג פל"א שש"כ וראה
היתר  כל שאין כזו בקבוק) (או קופסה וביו"ט בשבת לפתוח
יכול  "איני לו שיאמר וכגון ביום, בו רגילה בדרך לפותחה
ובהערה  סגורה", שהיא זמן כל שבקופסה מהמאכל לאכול
לקלקל  לישראל גם המתירים שיש משום להתיר נימק ו
ללא  גם ומותר בה להשתמש רגילים אשר כזאת קופסה

בלבד. מונע" "הסרת שזה הסברא
דרך 74) (בכל ציווי בין לחלק יש לנכרי אמירה באיסור

בעלמא  דברים סיפור לבין בידו), לו כשרומז אפילו שהיא
מעצמו. ועושה מאליו מבין שהנכרי

לסיפור 75) ציווי בין לחלק אין דבר" "ודבר באיסור
האסורה  הפעולה את בפירוש המזכיר בין אלא דברים
(אפילו  רמז בדרך אלא מפיו מוציאה שלא מי לבין בשבת

ציווי). של רמז
גופו".76) "הנאת בגדר כו סעיף על וכן להלן ראה
להקל 77) סברא יוסף" מה"זכרון סח הערה לעיל וראה

בו  שיש בדבר אפילו מצוה בדבר ו)ליהנות למחות (שלא
הגוף. הנאת

(הדלקת 78) סזֿסח פלטה), (חיבור נו הערה לעיל ראה
ופתיחת  טואלט נייר (חיתוך עג אור), (כיבוי עב אור),

קופסאות).
תיקון 79) ללא לו: לומר אין ולכך המלאכה, הזכרת ללא

דבר", "ודבר משום האסור נזקים, להיגרם עלולים הנזילה
דליקה. לעניין סל"ג להלן וראה

עליך 80) לו: לומר אין ולכך ציווי, או בקשה שום ללא
לו  מותר אם סל"ג להלן וראה נזקים, כאן יהיו שלא לראות

מאליו. יבין ואז לביתו שיבוא לבקש

שאין 81) משום בו למחות שצריך כתב כאן שלום' ב'דובר
(בנוסף  אך אגרת, הפותח כבנכרי שכר' 'קציצת כאן
נמצא  לא זו בהלכה המבואר הרמז היתר דא"כ לתמיהה
הנה) ופותחה, אגרת המביא בשליח אלא מקום בשום כמעט
על  בודאי שדעתו שכר לו כקצץ נחשב מאליו העושה נכרי
המחאה  חיוב וגם פו), הערה (כדלהלן שיקבל הנאה טובת
אינו  רשות ממנו ליטול שצריך מחמת ישראל בשל בעושה
ולהלן  עא הערה לעיל (ראה הגוף הנאת בו שאין בדבר
אין  מעצמו שכשעושה למהדו"ב וכלֿשכן פה). הערה
הגוף), הנאת שאין (כל ישראל עבור עושה אפילו חוששים
או  דברים סיפור ידי על מעצמו עושה בין לחלק מצינו ולא

אחרת. מסיבה
עבור  הקהל ידי על משולם ששכרו בנכרי להתיר הדין והוא
אות  יוסף זכרון (ראה הקהילה בני בשביל שיעשה דבר כל
שאף  לשבת' מלאכתו 'קובע משום לאסור מקום שהיה עז
מלאכתו  כקובע נחשב מ"מ כציווי, נחשב אינו שהרמז
כבקשה  נחשב לא דברים שסיפור כשם בפשטות אך לשבת,
הנאת  בו שאין בדבר ובפרט לשבת, כקביעה נחשב לא כך

הגוף).
ראה 82) החותם, את לשבור יש האגרת קריאת ובשביל

הבאה. הערה
סי"ז 83) שיד בסי' שנתבאר ואף ס"ו, תקיט בסי' משמע כן

אלא  הותר לא מכלֿמקום נכרי, ידי על בכלים סתירה להתיר
ועוד  לד), ס"ק בדה"ש קיט סי' השלחן (קצות שבת לצורך
וכן  שבת, לצורך האגרת אם עכ"פ ידוע לא לכאורה שכאן
וראה  גמורה, מלאכה היא והתרתה קשורה האגרת לפעמים
שמ  סימן ועל בשבת, האגרת קריאת בדין כה סעיף להלן
הערה  פ"ל שש"כ וראה ימינו. של מעטפות פתיחת בדין
דאורייתא  איסור בין זה בדין נפק"מ אין שלשוע"ר רכו

דרבנן. לאיסור
בזמן 84) המקובל פי על האגרת בהבאת נוסף שלב והיא

דבר  המביא נכרי בימינו, המקובל פי על אך ההם, ומקום
עבור  פותח ואם משליחותו כחלק בפתיחתו רואה אינו דואר
- שבת) צורך או גדול צורך מצוה, במקום (שלא המקבל
לד). ס"ק בדה"ש קיט סי' השלחן קצות (ע"פ בו למחות יש
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גם  הותרה בשבת האגרת הבאת שהותרה וכשם היום,

.85פתיחתה 
åãéá úåçîì [çî שגם משום בידו למחות צריך היה -

מלאכה  עושה אם מעצמו, העושה בנכרי כשהתירו
בו  למחות צריך ישראל של .86בכליו

zetqede mipeiv
פעולתו 85) להשלים שכשעושה ביאר כאן שלום' ב'דובר

לעשות  להניחו לו אסור דמ"מ וצ"ע שכר', לו כ'קצץ דינו
רעו  בסי' יותר ומפורש סוס"ח רנב בסי' (כדמשמע בביתו
גופו  להנאת כשנעשתה ממלאכתו ליהנות אסור וכן ס"ג),
היום, באותו בה שיקראו מנת על נעשית האגרת (פתיחת
תקטו  ובסי' סכ"ו, להלן (ראה גופו הנאת של גדר שזהו
מונע" "הסרת שגם משמע סכ"ב תקיח ובסי' סכ"א,
ככלכלת  ודלא הגוף כהנאת נחשבת החותם) הסרת (ובנדו"ד
הפתיחה  הנכרי שעבור שכיון לומר צריך אלא ס"ה)), שבת
מראית  משום לאסור אין - האגרת מהבאת חלק מהווה
רעו  (סי' לעצמו שהדליק נר כדין ממנה ליהנות ומותר העין,
ממנו  ליטול צריך אם אף בו למחות צריך אין וכן ס"ו),
עז) סי' יוסף (וזכרון א ס"ק שה סי' קו"א (ראה רשות
ליטול  דצריך להא חוששים אין הגוף הנאת שאין שבמקום
להנאת  כוונתו שאין במקום הדין דהוא וי"ל רשות, ממנו
לו  לומר אין אך שם), רעו בסי' וכדמשמע ישראל של גופו
כוונת  (שהרי דבר" "ודבר משום האגרת לפתוח בפירוש
השלמת  בזכות גרידא להנאה ולא עצמו לצורך ישראל

שנראה  מצד או יח), הערה לעיל (ראה הנכרי שליחות
הבאה. הערה וראה סל"ה)), להלן (עיין כשלוחו

כיון 86) למחות צריך שהיה ביאר כאן שלום' ב'דובר
האגרת,שלאו  מביא הנכרי את מכיר שהישראל דוקא

כמה  דאדרבה, וצ"ע הנאה, לטובת מצפה אינו ומסתמא
שאל"כ  הנאה, בטובת שעושה מסתבר יותר פחות שמכירו
ס"י  רנב בסי' ומפורש זו, טובה לו שיעשה סיבה שום אין
משום  גם למחות צריך רואהו שאם שם הוסיף עוד ובכ"מ,
צריך  זה וגם שכר, לו קצץ שלא קבלן ככל העין מראית
בבית  מעצמו העושה שנכרי שם, רנב בסי' מהמבואר עיון
משום  אלא העין מראית משום בו למחות צריך אין ישראל
לומר  וצריך רשות, ממנו ליטול וצריך ישראל בשל שעושה
שעושה  משום בו למחות צריך שהיה בשוע"ר כיון שלזה
עושה  והוא רשות ממנו ליטול צריך והיה ישראל של בכליו
הנכרי  מבין א"כ לו ושותק רואהו והישראל עצמו מדעת כן
בשביל  בעשייתו הוא ומתכוין לו נוח שזה הישראל מדעת
ישראל, בבית שלא אפילו בידו למחות צריך לפיכך הישראל

הקודמת. הערה וראה

•
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ÁÈ אפילו או שבת בליל חול של תפלה והתפלל טעה אם
מראש  מהש"ץ ז' מעין ברכה שמע אם כלל התפלל לא
הש"ץ  אין תפלות שבשאר ואע"פ חובתו ידי יצא סוף ועד
מקום  מכל הבקי את לא אבל בקי שאינו מי את אלא מוציא
במעין  ג"כ יוצא ולכך בה הקלו רשות שהיא ערבית בתפלת

ז'. במקום ז'

אם  אבל חובתו ידי בה כשיוצא הש"ץ עם שיאמרנה וטוב
ידי  בה לצאת כדי לאמרה ליחיד אסור ש"ץ אמרה כבר
עבר  אם מקום ומכל בצבור אלא נתקנה שלא לפי חובתו
רשות: ערבית ותפלת הואיל חובתו ידי יצא ביחיד ואמרה

השבת: בתפלת הטועה דין רסח סימן ב חלק

כדי ‡ הכנסת בבית היין על לקדש תקנו הראשונים חכמים
בחדרים  השובתים יין להם שאין האורחים את להוציא
זה  קידוש אחר מיד שם ואוכלים הכנסת לבית הסמוכים
שהשליח  שבשעה סעודה במקום הוא להם זה קידוש שהרי
בחדריהם  כבר האורחים היו זה קידוש אומר היה ציבור
אינן  הצבור אבל בו ויוצאין הקידוש את משם ושומעים
אותו  שומעין שאין כיון לצאת נתכוונו אם אף בו יוצאים

סעודה: במקום

הכנסת · בית אצל השובתים אורחים לנו שאין עכשיו ואף
הכנסת  בבית לקדש נוהגים אעפ"כ חובתם ידי להוציאם
שבטל  פי על אף בטלה לא חכמים שתקנת לפי היין על
בזמן  אף שאומרים ז' מעין ברכה כמו תקנו שבגללו הטעם
רס"ח  בסי' שנתבאר כמו בישוב הם שלנו כנסיות שבתי הזה
לקדש  שנהגו זה מנהג על ומערערים חולקים שיש ואף
המנהג  נתפשט וכן אורחים שאין עכשיו הכנסת בבית
מקום  מכל הכנסת בבית לקדש שלא הרבה במדינות
כסברא  העיקר כי המנהג לבטל אין בו שנהגו אלו במדינות
מצות  מהקהל לקנות נוהג שהיה הדור מגדולי ויש הראשונה
נוהגים  וכן אחר ולא משלו הוא שיתננו זה קידוש של היין
לבטל  (ואין יקרים בדמים לקנותו מדינות במקצת עכשיו

יסדוהו): גאונים הרבה כי המנהג

* * *
הוא ‚ שהרי מהכוס לטעום לו אסור הכנסת בבית המקדש

קידוש  קודם כלום לטעום ואסור זה בקידוש יוצא אינו
לבטלה  הגפן פרי בורא ברכת תהא שלא יעשה כיצד אלא
הברכה  ישמע והקטן לחינוך שהגיע לקטן מהכוס יטעים
שמותר  לבטלה בירך שלא ונמצא חובתו ידי בה ויוצא ממנו
יום  של בין לילה של בין קידוש קודם הקטן את להאכיל

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



רסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

éøö ïéà Cëìe ,Bæ úøbà úeçéìLaBãéa úBçîì C[gn:( ¦§¦¦¤¤§¨¥¨¦¦§§¨
ז  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

dkld ixe`ia
גם  הותרה בשבת האגרת הבאת שהותרה וכשם היום,

.85פתיחתה 
åãéá úåçîì [çî שגם משום בידו למחות צריך היה -

מלאכה  עושה אם מעצמו, העושה בנכרי כשהתירו
בו  למחות צריך ישראל של .86בכליו

zetqede mipeiv
פעולתו 85) להשלים שכשעושה ביאר כאן שלום' ב'דובר

לעשות  להניחו לו אסור דמ"מ וצ"ע שכר', לו כ'קצץ דינו
רעו  בסי' יותר ומפורש סוס"ח רנב בסי' (כדמשמע בביתו
גופו  להנאת כשנעשתה ממלאכתו ליהנות אסור וכן ס"ג),
היום, באותו בה שיקראו מנת על נעשית האגרת (פתיחת
תקטו  ובסי' סכ"ו, להלן (ראה גופו הנאת של גדר שזהו
מונע" "הסרת שגם משמע סכ"ב תקיח ובסי' סכ"א,
ככלכלת  ודלא הגוף כהנאת נחשבת החותם) הסרת (ובנדו"ד
הפתיחה  הנכרי שעבור שכיון לומר צריך אלא ס"ה)), שבת
מראית  משום לאסור אין - האגרת מהבאת חלק מהווה
רעו  (סי' לעצמו שהדליק נר כדין ממנה ליהנות ומותר העין,
ממנו  ליטול צריך אם אף בו למחות צריך אין וכן ס"ו),
עז) סי' יוסף (וזכרון א ס"ק שה סי' קו"א (ראה רשות
ליטול  דצריך להא חוששים אין הגוף הנאת שאין שבמקום
להנאת  כוונתו שאין במקום הדין דהוא וי"ל רשות, ממנו
לו  לומר אין אך שם), רעו בסי' וכדמשמע ישראל של גופו
כוונת  (שהרי דבר" "ודבר משום האגרת לפתוח בפירוש
השלמת  בזכות גרידא להנאה ולא עצמו לצורך ישראל

שנראה  מצד או יח), הערה לעיל (ראה הנכרי שליחות
הבאה. הערה וראה סל"ה)), להלן (עיין כשלוחו

כיון 86) למחות צריך שהיה ביאר כאן שלום' ב'דובר
האגרת,שלאו  מביא הנכרי את מכיר שהישראל דוקא

כמה  דאדרבה, וצ"ע הנאה, לטובת מצפה אינו ומסתמא
שאל"כ  הנאה, בטובת שעושה מסתבר יותר פחות שמכירו
ס"י  רנב בסי' ומפורש זו, טובה לו שיעשה סיבה שום אין
משום  גם למחות צריך רואהו שאם שם הוסיף עוד ובכ"מ,
צריך  זה וגם שכר, לו קצץ שלא קבלן ככל העין מראית
בבית  מעצמו העושה שנכרי שם, רנב בסי' מהמבואר עיון
משום  אלא העין מראית משום בו למחות צריך אין ישראל
לומר  וצריך רשות, ממנו ליטול וצריך ישראל בשל שעושה
שעושה  משום בו למחות צריך שהיה בשוע"ר כיון שלזה
עושה  והוא רשות ממנו ליטול צריך והיה ישראל של בכליו
הנכרי  מבין א"כ לו ושותק רואהו והישראל עצמו מדעת כן
בשביל  בעשייתו הוא ומתכוין לו נוח שזה הישראל מדעת
ישראל, בבית שלא אפילו בידו למחות צריך לפיכך הישראל

הקודמת. הערה וראה

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

ÁÈ אפילו או שבת בליל חול של תפלה והתפלל טעה אם
מראש  מהש"ץ ז' מעין ברכה שמע אם כלל התפלל לא
הש"ץ  אין תפלות שבשאר ואע"פ חובתו ידי יצא סוף ועד
מקום  מכל הבקי את לא אבל בקי שאינו מי את אלא מוציא
במעין  ג"כ יוצא ולכך בה הקלו רשות שהיא ערבית בתפלת

ז'. במקום ז'

אם  אבל חובתו ידי בה כשיוצא הש"ץ עם שיאמרנה וטוב
ידי  בה לצאת כדי לאמרה ליחיד אסור ש"ץ אמרה כבר
עבר  אם מקום ומכל בצבור אלא נתקנה שלא לפי חובתו
רשות: ערבית ותפלת הואיל חובתו ידי יצא ביחיד ואמרה

השבת: בתפלת הטועה דין רסח סימן ב חלק

כדי ‡ הכנסת בבית היין על לקדש תקנו הראשונים חכמים
בחדרים  השובתים יין להם שאין האורחים את להוציא
זה  קידוש אחר מיד שם ואוכלים הכנסת לבית הסמוכים
שהשליח  שבשעה סעודה במקום הוא להם זה קידוש שהרי
בחדריהם  כבר האורחים היו זה קידוש אומר היה ציבור
אינן  הצבור אבל בו ויוצאין הקידוש את משם ושומעים
אותו  שומעין שאין כיון לצאת נתכוונו אם אף בו יוצאים

סעודה: במקום

הכנסת · בית אצל השובתים אורחים לנו שאין עכשיו ואף
הכנסת  בבית לקדש נוהגים אעפ"כ חובתם ידי להוציאם
שבטל  פי על אף בטלה לא חכמים שתקנת לפי היין על
בזמן  אף שאומרים ז' מעין ברכה כמו תקנו שבגללו הטעם
רס"ח  בסי' שנתבאר כמו בישוב הם שלנו כנסיות שבתי הזה
לקדש  שנהגו זה מנהג על ומערערים חולקים שיש ואף
המנהג  נתפשט וכן אורחים שאין עכשיו הכנסת בבית
מקום  מכל הכנסת בבית לקדש שלא הרבה במדינות
כסברא  העיקר כי המנהג לבטל אין בו שנהגו אלו במדינות
מצות  מהקהל לקנות נוהג שהיה הדור מגדולי ויש הראשונה
נוהגים  וכן אחר ולא משלו הוא שיתננו זה קידוש של היין
לבטל  (ואין יקרים בדמים לקנותו מדינות במקצת עכשיו

יסדוהו): גאונים הרבה כי המנהג

* * *
הוא ‚ שהרי מהכוס לטעום לו אסור הכנסת בבית המקדש

קידוש  קודם כלום לטעום ואסור זה בקידוש יוצא אינו
לבטלה  הגפן פרי בורא ברכת תהא שלא יעשה כיצד אלא
הברכה  ישמע והקטן לחינוך שהגיע לקטן מהכוס יטעים
שמותר  לבטלה בירך שלא ונמצא חובתו ידי בה ויוצא ממנו
יום  של בין לילה של בין קידוש קודם הקטן את להאכיל
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אלא  בידים איסור להאכילו אסרו שלא לענותו ואסור
אבל  בה וכיוצא טרפה כגון עצמו מצד אסור כשהמאכל
האסור  זמן שהוא אלא עצמו מחמת מותר כשהמאכל
ביום  הקטנים מאכילים שהרי לקטן להאכיל מותר באכילה

יתענה  אם סכנה חשש בו שאין קטן אפילו .הכיפורים

אדם  או עצמו המקדש יטעום הכנסת בבית קטן אין ואם
אחרונה  ברכה אחריו לברך שחייבים כשיעור וישתה אחר
במקום  קידוש ידי בזה שיוצא אומרים שיש רביעית דהיינו
ידי  לצאת בדעתו יהא ולכן רע"ג בסי' שיתבאר כמו סעודה
קידוש  קודם לטעום אסור כן לא שאם זה בקידוש חובתו
את  להוציא כדי בביתו ולקדש לחזור הוא יכול ואעפ"כ
כמ"ש  בעצמן לקדש יודעים אינם אם ביתו ובני ובניו אשתו

שם:

ואמרו „ הכנסת בבית מקדש שהש"ץ בשעה לעמוד נהגו
הברכיים: לעייפות מועיל שזה הראשונים

הכנסת: בבית הקידוש דין רסט סימן ב חלק

הדלקה ‡ דין בו שיש לפי מדליקין במה פרק לומר נוהגים
אומרים  והספרדים חשכה עם לומר שצריך דברים והג'
יזכור  זה פרק קריאת שע"י כדי ערבית תפלת קודם אותו
שידעו  כדי וגם עליהם ויזהיר לומר אדם שצריך דברים הג'
אבל  כן לעשות ויזהרו מדליקין אין ובמה מדליקין במה
לתקן  בידו אין הלא שיזכור תועלת מה ערבית תפלת אחר
אומרים  אלא לזה חוששים אין אלו במדינות אבל מעתה
הכנסת  לבית לבא שאיחר שמי כדי התפילה אחר אותו
נוהגין  אין ולכן אותו אומרים שהצבור בעוד תפלתו יסיים
לפי  כך כל מתאחרין אין שאז המועד חול של בשבת לאמרו
להיות  שחל ביו"ט שכן וכל כך כל מלאכה עושים שאין
כדי  לאמרו נוהגין אין בשבת שחל ביו"ט וכן שבת בערב

יו"ט: בשמחת למהר

קודם · לקדש יש הכנסת בבית שמקדשים במקומות
היום  קדושת להקדים שיש לפי מדליקין במה אמירת

שאפשר: מה בכל

מדליקין: במה משנת לומר ער סימן ב חלק

* * *
בדברים ‡ השבת יום את לקדש התורה מן עשה מצות

זכירות  זכרהו כלומר לקדשו השבת יום את זכור שנאמר
וקידוש. שבח

היום  בקידוש בכניסתו וביציאתו בכניסתו לזכרהו וצריך
מדברי  אלא אינה שהבדלה אומרים ויש בהבדלה וביציאתו

צריך  אין התורה ומן בלבד סופרים בכניסתו אלא לזכרהו
רצ"ו: בסי' ויתבאר

בין · יין של כוס על זו זכירה שתהא חכמים ותקנו
ביציאתו. בין בכניסתו

מה  בכל כניסתו לתחלת סמוך לקדש המובחר מן ומצוה
לקדש  לו יש יום מבעוד הכנסת מבית יצא אם ואף שאפשר
כניסת  אצלו זה הרי הקדש על מחול שהוסיף דכיון מיד
צריך  הקידוש ואחר לכניסתו סמוך מיד לקדש לו ויש השבת

אינו  ואם סעודה במקום הקידוש שיהיה כדי מיד ג"כ לאכול
כמה  הלילה תוך מלקדש להמתין יכול מיד לאכול תאב
שכבר  מה על לסמוך ויוכל לתיאבון שיאכל כדי שירצה
מן  בזה יצא שכבר ערבית בתפלת כניסתו בתחלת זכרו
בלבד  בדברים זכירה אלא צריך אין התורה מן שהרי התורה

בתפלה: זכרו והרי יין בלא

הלילה ‚ של ראשונה בשעה לקדש שלא נזהרים יש
תכ"ח) סי' עיין היום חצות אחר שביעית שעה (דהיינו
לפי  הלילה תוך שעה לאחר או הלילה קודם או אלא
עליו  מושל וסמא"ל מאדים מזל הוא הראשונה שבשעה
מבית  בבואו מיד לקדש לו יש שלכתחלה נתבאר וכבר

יום: מבעוד הכנסת

כל „ לו יש ואעפ"כ סופרים מדברי הוא ביו"ט הקידוש
אלא  לו אין שאם אלא דבר לכל שבת של קידוש דיני
קודם  שבת של קידוש הרי שבת בערב יו"ט וחל אחד כוס
אע"פ  התורה מן הוא בשבת הקידוש שעיקר כיון יו"ט לשל

סופרים: מדברי הוא הכוס שעל

* * *
וביו"ט ‰ התורה מן בשבת היום בקידוש חייבות נשים

גרמא  שהזמן עשה מצות שכל ואע"פ סופרים מדברי
את  זכור שנאמר חייבות היום בקידוש ממנה פטורות נשים
ישנו  בשמירה שישנו כל וגו' יום את שמור ונאמר וגו' יום
בו  להשמר בשמירתו מוזהרות והנשים והואיל בזכירה
וכל  וגו' מלאכה כל תעשה לא מצות שהיא מלאכה מעשיית
הרי  בה מוזהרות נשים גרמא שהזמן אף תעשה לא מצות

בזכיר  ג"כ מוזהרות היום:הן קידוש דהיינו תו

Â כמו התורה מן היום בקידוש חייבות שהנשים וכיון
אלא  חובתם ידי האנשים את להוציא יכולות האנשים
יבאו  (שלא למעשה הלכה לשואל כן להורות אין שלכתחלה

במצות): לזלזל

Ê'ב שהביא ידוע אינו אם שנה י"ג בן הוא אפילו וקטן
מן  מחוייבת שהיא כיון האשה את מוציא אינו שערות
לא  שמא כי מספק אלא מחוייב אינו והוא בודאי התורה
התורה  מן המצות מכל פטור והוא עדיין שערות ב' הביא
הקטן  עם תאמר יודעת אינה ואם בעצמה האשה תקדש לכן
מקום  מכל מגדול הקידוש שומעת אם ואפילו במלה מלה
כמו  במלה מלה עמו תאמר הקודש לשון מבינה אינה אם

קצ"ג: בסי' שנתבאר

Á ולהכין שבלילה לקידוש יין לקנות משגת ידו שאין מי
לקידוש  ויין היום ולכבוד הלילה לכבוד סעודה צרכי
התורה  מן שהוא לפי לכל קודם הלילה קידוש הרי שביום
מדברי  אלא אינו היין על וגם הפת על לקדש שיכול אע"פ
התורה  מן הוא זה קידוש שעיקר כיון מקום מכל סופרים
לחם  פת לו אין שאם הפת מן חוץ לכל קודם שלו היין גם
הפת  על ויקדש הלילה קידוש של ליין קודמת היא משנה
אפשר  שאי השבת סעודת מצות עיקר הוא שהפת לפי

רע"ד. בסי' כמ"ש פת בלא כלל לקיימן

לקידוש  יין (לקנות וצריך הלילה לקידוש ויין פת לו יש ואם
הרי  יום ולכבוד לילה לכבוד סעודה צרכי ולהכין שביום)
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ולצרכי  היום) (לקידוש קודמין היום שלכבוד סעודה צרכי
וכן  לילה לכבוד קודם יום שכבוד הלילה שלכבוד סעודה
יאכלם  ולא היום עד יניחם מגדים מיני מעט לו שיש מי
לצרכי  קודם שביום קידוש (וכן קודם היום שכבוד בלילה

הלילה): שלכבוד סעודה

* * *
Ë זמן משהגיע מים אפילו כלום לטעום חכמים אסרו

השמשות  בין משהגיע דהיינו שיקדש עד הקידוש
התפלל  אם יום מבעוד אפילו או מספק היום שנתקדש

יום. מבעוד ערבית

לקבוע  אלא אסרו לא זמן להם הקבוע מצות שכל ואע"פ
בסעודה  ימשך שמא גזרה משום זמנן משהגיע סעודה

לחו  שאין מותר בעלמא טעימה אבל הזמן בה ויעבור ש
בהבדלה  וכן בקידוש מקום מכל הזמן ויעבור ימשך שמא
דהיינו  זמנם בתחלת הוא מצותן שעיקר לפי יותר החמירו

ליציאתו. וסמוך השבת לכניסת סמוך

להפסיק  צריך יום מבעוד ולשתות לאכול התחיל אם ואפילו
של  אפילו המצות כל שבשאר ואע"פ השמשות בין כשיגיע
אין  המצוה שהגיע קודם דהיינו בהיתר התחיל אם תורה
לקריאת  להפסיק צריך אין ג"כ זה ומטעם להפסיק צריך
לא  היום בקידוש מקום מכל זמנן כשיגיע ולתפלה שמע
הקידוש  שעיקר לפי אח"כ ולקדש סעודתו לגמור לו התירו
לאחריה  ולא לה וקודם שבת של סעודה במקום נתקן
עונג  במקום חכמים ודרשו עונג לשבת וקראת שנאמר
קריאת  תהא שם שבת בסעודת שם שיתענג במקום דהיינו

מלפניה. הקידוש

ברכת  ולברך לגמרי סעודתו להפסיק לו אין מקום ומכל
כדי  סעודתו ויגמור מיד יקדש אלא שיתבאר מטעם המזון

שלאחריו: סעודה במקום הקידוש שיהא

È שיקדש קודם הפת לכסות השלחן על מפה לפרוס וצריך
על  עתה הובאה כאלו הפת שתתראה כדי יסירנה ואח"כ

בקידוש: שהזכיר שבת לכבוד השלחן

‡È זה קידוש של כוס על הגפן פרי בורא לברך צריך ואין
של  זה יין שגם זו בסעודה היין על בירך כבר אם
המזון  בתוך ששותה היין על וגם ברכה באותה נפטר קידוש
מקדש  אם וכן זה מטעם לברך צריך אין הקידוש שלאחר
מברכת  יתחיל אלא המוציא עליה לברך צריך אין הפת על
על  המוציא לברך צריך הכוס על קידש אם אבל הקידוש
אי  הקידוש אמירת ובשעת הואיל הקידוש אחר שיאכל פת
כאחד. ולדבר לאכול לו אפשר שאי כלום לטעום לו אפשר

* * *
חשובה  תפלתו שאין סעודתו באמצע למתפלל דומה ואינו
אח"כ  שיאכל פת על המוציא ולברך לחזור להטעינו הפסק
באכילה  אסור היה שלא כיון סעודתו נגמרה לא שעדיין לפי
שהתפלל  בשעה אוכל היה רוצה היה ואם שהתפלל בשעה
לגמור  ביום שהות היה לא אם ואפילו אח"כ מתפלל והיה
סעודתו  להפסיק הוא שחייב אח"כ ולהתפלל סעודתו

מכ  עוד לאכול לו ואסור עליו ולהתפלל נאסר לא מקום ל

אבל  התפלה זמן ויעבור בה ימשך שמא קבע אכילת אלא
ולפיכך  שהתפלל בשעה לו מותרת היתה בעלמא טעימה
עליו  נאסרה שלא (ועוד בסעודה הפסק חשובה תפלתו אין
חוזר  כך ואחר התפלה זמן שהגיע מפני אלא אכילה
כדי  האכילה עליו נאסרה כאן אבל הראשונה לקביעותו
שנתבאר  כמו לאחריה ולא האכילה לפני הקידוש שיהא
כך  אחר שכשאוכל האכילות שתי מחלק הקידוש הרי א"כ
נאסר  הקידוש זמן שהגיע מיד אחרת) סעודה נחשבת היא
סעודתו  כבר נגמרה כאלו ונעשה בעלמא טעימה אפילו עליו
אמירתו  שבשעת כיון הפסק הקידוש אמירת חשובה לכך

סעודתו. גמר אחר אמרו והוא כלום לאכול יכול היה לא

צריך  אין קידוש אחר ששותהו אע"פ קידוש של היין אבל
ואז  הקידוש אמירת קודם הוא ברכתו שזמן כיון עליו לברך
שתקנת  להאומרים ואף מפסקת אמירה שם אין עדיין
עליו  שיברכו כוס הטעון דבר וכל בקידוש הוא חכמים
ברכה  מועלת ק"צ בסי' שנתבאר כמו תחלה היין ברכת
צריך  שאין הנהנין לברכת שמועלת כמו לקידוש הראשונה
וסילוק  גמר חשובה שהיא ובשעה הואיל ולברך לחזור
עדיין  היתה לא קידוש קודם הטעימה איסור מפני סעודה
ובשעת  הראשונה ברכה עדיין נסתלקה ולא המפסקת אמירה
מיד  לשתותו שבידו הכוס על דעתו הרי הקידוש אמירת
הפסק  חשובה ואינה השתיה לצורך היא הקידוש ואמירת
משא"כ  הכוס על מקדש לכל הפסק חשובה שאינה כמו לזה
אמירת  שבשעת הכוס על שקידש לאחר שאוכל בפת
וסילוק  גמר שעת שהיתה אמירתו כקודם הוא הקידוש

סעודה.

האכילה  עליו שנאסר שמה ואומרים זה על חולקין ויש
כיון  הסעודה גמר נחשב זה אין הקידוש זמן משהגיע
אלא  מדעתו אוכל היה עכשיו וגם אח"כ לאכול שבדעתו
אחר  דהיינו המונע וכשיסור אותו מונע הקידוש שחיוב
מפסקת  הקידוש אמירת אין לפיכך לאכילתו יחזור שיקדש
המוציא. ולברך לחזור צריך ואין מפסקת התפלה שאין כמו

ליזהר  לו יש נפש בעל כל מקום ומכל להקל ברכות וספק
ברכת  ויברך סעודתו ויפסיק כך לידי לבא שלא לכתחלה

היום: קידוש זמן שיגיע קודם המזון

* * *
·È ברכת ונברך הכוס לנו תנו עדיין אמר כשלא זה וכל

זמן  קודם כן שאמר בין כבר כן אמר אם אבל המזון
פרי  בורא לברך הוא צריך זמנו שהגיע אחר בין הקידוש
מחמת  משתיה דעתו הסיח שהרי קידוש של כוס על הגפן

המזון. ברכת

מ  אם וכן אבל המוציא עליה לברך צריך אין הפת על קדש
הפת  על המוציא לברך צריך אין הכוס על קידש אם אפילו
אינה  ונברך לנו תנו שאמירת לפי הקידוש אחר שאוכל
בלבד  שתיה לענין אלא אכילה לענין הדעת היסח חשובה

קע"ט. בסי' שנתבאר כמו

המוציא  לברך צריך אחרונים במים ידיו כבר נטל אם אבל
הכוס  על קידש שאם שכן וכל עליה שמקדש הפת על אפילו
מים  שנטילת אח"כ שאוכל הפת על המוציא לברך שצריך
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ולצרכי  היום) (לקידוש קודמין היום שלכבוד סעודה צרכי
וכן  לילה לכבוד קודם יום שכבוד הלילה שלכבוד סעודה
יאכלם  ולא היום עד יניחם מגדים מיני מעט לו שיש מי
לצרכי  קודם שביום קידוש (וכן קודם היום שכבוד בלילה

הלילה): שלכבוד סעודה

* * *
Ë זמן משהגיע מים אפילו כלום לטעום חכמים אסרו

השמשות  בין משהגיע דהיינו שיקדש עד הקידוש
התפלל  אם יום מבעוד אפילו או מספק היום שנתקדש

יום. מבעוד ערבית

לקבוע  אלא אסרו לא זמן להם הקבוע מצות שכל ואע"פ
בסעודה  ימשך שמא גזרה משום זמנן משהגיע סעודה

לחו  שאין מותר בעלמא טעימה אבל הזמן בה ויעבור ש
בהבדלה  וכן בקידוש מקום מכל הזמן ויעבור ימשך שמא
דהיינו  זמנם בתחלת הוא מצותן שעיקר לפי יותר החמירו

ליציאתו. וסמוך השבת לכניסת סמוך

להפסיק  צריך יום מבעוד ולשתות לאכול התחיל אם ואפילו
של  אפילו המצות כל שבשאר ואע"פ השמשות בין כשיגיע
אין  המצוה שהגיע קודם דהיינו בהיתר התחיל אם תורה
לקריאת  להפסיק צריך אין ג"כ זה ומטעם להפסיק צריך
לא  היום בקידוש מקום מכל זמנן כשיגיע ולתפלה שמע
הקידוש  שעיקר לפי אח"כ ולקדש סעודתו לגמור לו התירו
לאחריה  ולא לה וקודם שבת של סעודה במקום נתקן
עונג  במקום חכמים ודרשו עונג לשבת וקראת שנאמר
קריאת  תהא שם שבת בסעודת שם שיתענג במקום דהיינו

מלפניה. הקידוש

ברכת  ולברך לגמרי סעודתו להפסיק לו אין מקום ומכל
כדי  סעודתו ויגמור מיד יקדש אלא שיתבאר מטעם המזון

שלאחריו: סעודה במקום הקידוש שיהא

È שיקדש קודם הפת לכסות השלחן על מפה לפרוס וצריך
על  עתה הובאה כאלו הפת שתתראה כדי יסירנה ואח"כ

בקידוש: שהזכיר שבת לכבוד השלחן

‡È זה קידוש של כוס על הגפן פרי בורא לברך צריך ואין
של  זה יין שגם זו בסעודה היין על בירך כבר אם
המזון  בתוך ששותה היין על וגם ברכה באותה נפטר קידוש
מקדש  אם וכן זה מטעם לברך צריך אין הקידוש שלאחר
מברכת  יתחיל אלא המוציא עליה לברך צריך אין הפת על
על  המוציא לברך צריך הכוס על קידש אם אבל הקידוש
אי  הקידוש אמירת ובשעת הואיל הקידוש אחר שיאכל פת
כאחד. ולדבר לאכול לו אפשר שאי כלום לטעום לו אפשר

* * *
חשובה  תפלתו שאין סעודתו באמצע למתפלל דומה ואינו
אח"כ  שיאכל פת על המוציא ולברך לחזור להטעינו הפסק
באכילה  אסור היה שלא כיון סעודתו נגמרה לא שעדיין לפי
שהתפלל  בשעה אוכל היה רוצה היה ואם שהתפלל בשעה
לגמור  ביום שהות היה לא אם ואפילו אח"כ מתפלל והיה
סעודתו  להפסיק הוא שחייב אח"כ ולהתפלל סעודתו

מכ  עוד לאכול לו ואסור עליו ולהתפלל נאסר לא מקום ל

אבל  התפלה זמן ויעבור בה ימשך שמא קבע אכילת אלא
ולפיכך  שהתפלל בשעה לו מותרת היתה בעלמא טעימה
עליו  נאסרה שלא (ועוד בסעודה הפסק חשובה תפלתו אין
חוזר  כך ואחר התפלה זמן שהגיע מפני אלא אכילה
כדי  האכילה עליו נאסרה כאן אבל הראשונה לקביעותו
שנתבאר  כמו לאחריה ולא האכילה לפני הקידוש שיהא
כך  אחר שכשאוכל האכילות שתי מחלק הקידוש הרי א"כ
נאסר  הקידוש זמן שהגיע מיד אחרת) סעודה נחשבת היא
סעודתו  כבר נגמרה כאלו ונעשה בעלמא טעימה אפילו עליו
אמירתו  שבשעת כיון הפסק הקידוש אמירת חשובה לכך

סעודתו. גמר אחר אמרו והוא כלום לאכול יכול היה לא

צריך  אין קידוש אחר ששותהו אע"פ קידוש של היין אבל
ואז  הקידוש אמירת קודם הוא ברכתו שזמן כיון עליו לברך
שתקנת  להאומרים ואף מפסקת אמירה שם אין עדיין
עליו  שיברכו כוס הטעון דבר וכל בקידוש הוא חכמים
ברכה  מועלת ק"צ בסי' שנתבאר כמו תחלה היין ברכת
צריך  שאין הנהנין לברכת שמועלת כמו לקידוש הראשונה
וסילוק  גמר חשובה שהיא ובשעה הואיל ולברך לחזור
עדיין  היתה לא קידוש קודם הטעימה איסור מפני סעודה
ובשעת  הראשונה ברכה עדיין נסתלקה ולא המפסקת אמירה
מיד  לשתותו שבידו הכוס על דעתו הרי הקידוש אמירת
הפסק  חשובה ואינה השתיה לצורך היא הקידוש ואמירת
משא"כ  הכוס על מקדש לכל הפסק חשובה שאינה כמו לזה
אמירת  שבשעת הכוס על שקידש לאחר שאוכל בפת
וסילוק  גמר שעת שהיתה אמירתו כקודם הוא הקידוש

סעודה.

האכילה  עליו שנאסר שמה ואומרים זה על חולקין ויש
כיון  הסעודה גמר נחשב זה אין הקידוש זמן משהגיע
אלא  מדעתו אוכל היה עכשיו וגם אח"כ לאכול שבדעתו
אחר  דהיינו המונע וכשיסור אותו מונע הקידוש שחיוב
מפסקת  הקידוש אמירת אין לפיכך לאכילתו יחזור שיקדש
המוציא. ולברך לחזור צריך ואין מפסקת התפלה שאין כמו

ליזהר  לו יש נפש בעל כל מקום ומכל להקל ברכות וספק
ברכת  ויברך סעודתו ויפסיק כך לידי לבא שלא לכתחלה

היום: קידוש זמן שיגיע קודם המזון

* * *
·È ברכת ונברך הכוס לנו תנו עדיין אמר כשלא זה וכל

זמן  קודם כן שאמר בין כבר כן אמר אם אבל המזון
פרי  בורא לברך הוא צריך זמנו שהגיע אחר בין הקידוש
מחמת  משתיה דעתו הסיח שהרי קידוש של כוס על הגפן

המזון. ברכת

מ  אם וכן אבל המוציא עליה לברך צריך אין הפת על קדש
הפת  על המוציא לברך צריך אין הכוס על קידש אם אפילו
אינה  ונברך לנו תנו שאמירת לפי הקידוש אחר שאוכל
בלבד  שתיה לענין אלא אכילה לענין הדעת היסח חשובה

קע"ט. בסי' שנתבאר כמו

המוציא  לברך צריך אחרונים במים ידיו כבר נטל אם אבל
הכוס  על קידש שאם שכן וכל עליה שמקדש הפת על אפילו
מים  שנטילת אח"כ שאוכל הפת על המוציא לברך שצריך
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שם  כמ"ש אכילה לענין גם הדעת היסח חשובה אחרונים
נטילת  אחר כלל ולשתות לאכול שלא טוב שלכתחלה ואף
ואח"כ  ושתייתו אכילתו על שמברך אע"פ אחרונים מים
שם  כמ"ש אחרונים מים ויטול יחזור המזון ברכת קודם
אחריו  מעט ויאכל מיד שיקדש טוב יותר כאן מקום מכל
ממה  שלאחריו שבת סעודת במקום הקידוש שיהא כדי
יכנס  כן יעשה שאם מפני אח"כ ויקדש מיד בהמ"ז שיברך

רבות. במחלוקות

המזון  ברכת כוס על הגפן פרי בורא שיברך אומרים שיש
קידוש  של כוס על הגפן פרי בורא שוב יברך ולא ויטעמנו

מכוס  כלום יטעום שלא אומרים ויש זו בברכה נפטר שכבר
יברך  לא ולפיכך עדיין קידש לא שהרי המזון ברכת של
מכוס  שיטעום לאחר עד יניחנו אלא הגפן פרי בורא עליו
ידי  לצאת לו אפשר ואי ממנו ג"כ יטעום ואז קידוש של
ברכת  עליו שבירך עצמו כוס אותו על אותו שיקדש שניהם
והקידוש  עצמה בפני קדושה היא המזון שברכת לפי המזון
אחת  כוס על קדושות ב' אומרים ואין עצמו בפני מצוה הוא

חבילות. חבילות מצות עושין שאין

היין: שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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שהשכל ‰Â‰(טז) הנ"ל מכל ומובן שמבואר אע"פ
המדות  על עכ"פ ומושל שליט שבמוח
שמודיע  בעלמא הוראה בדרך רק זה אין ואמנם שבלב.
נכנעים  הטבעיי' המדות אבל כו'. למדות מקום ומראה
המדות  כח באמת עכ"ז שבמוח. השכל לגבי הן
מציאותם. בעצם השכל מכח יותר הרבה חזק הטבעיים
עצם  עיקר להתהוות האמיתי ששרש לפי והוא
שבמוח. השכל כח משרש הרבה למעלה הוא מציאותם
התהוות  משרש גבוה החומר התהוות דשרש (כנ"ל
כו'). אמו בבטן בולד לצורה החומר קדם ע"כ הצורה
ממקור  שלמעלה עצמה שבנפש יחידה בבחי' והיינו
אין  וע"כ השכלית נפש שנק' שבנפש השכל כח של
מעבר  בדרך רק שבלב המדות על השכל שליטת כח
רק  להיות השכל ע"י עוברים שהמדות בעלמא
השכל  הוראת ע"פ בלבד שלהם והתגלות התפשטות
המדות  טבע עצם להפוך בשכל כח שיש לא אבל כנ"ל.

בבחי' בשרשם שהן כמו המדות עצם כי וכלל. כלל
גם  יותר הרבה הן ותקיפים חזקים ממש הנפש עצמיות
ענין  שזהו (וכמשי"ת הנפש. בעצם בשרשו השכל מכח
גם  למעלה כו' אחיד עצמו בעתיקא דז"א המאמר
בבחי' אלא שאינו השכל מקור נק' שהוא מו"ס מבחי'
רואים  אנו הטעם ומזה וד"ל). כו' דא"א שבכתר חכ'
הלב  על המוח בשליטת הנ"ל מענין גמור להיפוך
הטבעיי' למדות שבמוח השכל שיורה אחר גם שהרי
הנה  לבד. שבמוח הטעם אופן כפי ויתפעלו שיתפשטו

יבא  שבלב המדות התפעלות לכלל בהתגברות ו
כח  מכפי יותר הרבה ויתירה גדולה התפעלות
ודעת  טעם בלא שיתפעלו דהיינו שבמוח התפעלות
שהמה  כמו שבלב המדות עצמות התפעלות רק כלל
לעצור  השכל כלי ביכולת יש שלא עד בלב מוטבעים
שגוברים  מפני וכלל כלל הלב להתפעלות ולבטל
וחזקים  תקיפי' להיותם שבמוח השכל כח על ביותר
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miig zxez

שהשכל ‰Â‰(טז) הנ"ל מכל ומובן שמבואר אע"פ
המדות  על עכ"פ ומושל שליט שבמוח
שמודיע  בעלמא הוראה בדרך רק זה אין ואמנם שבלב.
נכנעים  הטבעיי' המדות אבל כו'. למדות מקום ומראה
המדות  כח באמת עכ"ז שבמוח. השכל לגבי הן
מציאותם. בעצם השכל מכח יותר הרבה חזק הטבעיים
עצם  עיקר להתהוות האמיתי ששרש לפי והוא
שבמוח. השכל כח משרש הרבה למעלה הוא מציאותם
התהוות  משרש גבוה החומר התהוות דשרש (כנ"ל
כו'). אמו בבטן בולד לצורה החומר קדם ע"כ הצורה
ממקור  שלמעלה עצמה שבנפש יחידה בבחי' והיינו
אין  וע"כ השכלית נפש שנק' שבנפש השכל כח של
מעבר  בדרך רק שבלב המדות על השכל שליטת כח
רק  להיות השכל ע"י עוברים שהמדות בעלמא
השכל  הוראת ע"פ בלבד שלהם והתגלות התפשטות
המדות  טבע עצם להפוך בשכל כח שיש לא אבל כנ"ל.

בבחי' בשרשם שהן כמו המדות עצם כי וכלל. כלל
גם  יותר הרבה הן ותקיפים חזקים ממש הנפש עצמיות
ענין  שזהו (וכמשי"ת הנפש. בעצם בשרשו השכל מכח
גם  למעלה כו' אחיד עצמו בעתיקא דז"א המאמר
בבחי' אלא שאינו השכל מקור נק' שהוא מו"ס מבחי'
רואים  אנו הטעם ומזה וד"ל). כו' דא"א שבכתר חכ'
הלב  על המוח בשליטת הנ"ל מענין גמור להיפוך
הטבעיי' למדות שבמוח השכל שיורה אחר גם שהרי
הנה  לבד. שבמוח הטעם אופן כפי ויתפעלו שיתפשטו

יבא  שבלב המדות התפעלות לכלל בהתגברות ו
כח  מכפי יותר הרבה ויתירה גדולה התפעלות
ודעת  טעם בלא שיתפעלו דהיינו שבמוח התפעלות
שהמה  כמו שבלב המדות עצמות התפעלות רק כלל
לעצור  השכל כלי ביכולת יש שלא עד בלב מוטבעים
שגוברים  מפני וכלל כלל הלב להתפעלות ולבטל
וחזקים  תקיפי' להיותם שבמוח השכל כח על ביותר
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רואים  שאנו (וכמו כנ"ל. השכל מכח יותר הרבה בעצם
הגם  הטבעית שבלב וחמדה תאוה בכל בחוש
הדבר  באיכות והשכל המחשבה מעמקות הי' שתחלתה
בזה  לבו נמשך כאשר מ"מ והנחמד הנאהב הטוב
מכח  הרבה ביותר יתגבר בלב התשוקה בהתפעלו'
חולת  לידי לבא שיכול עד בזה לו שהי' ושכל הטעם
כו' בלבו שהעל' בא' מעשה א) עה, (סנהד' כמו אהבה
כלל. הזאת האה"ר את ולבטל לקרר בשכל כח יש ולא
בלבו  הפחד להתפעלות יבא ופחד היראה במדת וכן
וכך  בזה. לו שיש וטעם השכל אופן מציור יותר הרבה
ממדת  יותר הרבה בלב שיגברו ורוגז וכעס בשנאה הוא
כח  על ומושלים שגוברים אלא עוד ולא השכל ושיעור
עד  הטבעיים המדות ירצו אשר לכל להטותו השכל
שכל  להשכיל הלב אחר ינטה שבמוח השכל כח שגם
וראיה  שבלב. הגדולה ותשוקה הרצון כפי רק וטעם
יושבים  היו לא (וע"כ וד"ל. כו' שיעוור השחד מן לזה
המדות  כח בהם נחלש שכבר דוקא זקנים רק בסנהדרין
להטותו  השכל כח על לגבור בהם כח יש ולא הטבעיים
כו' עליהם גובר השכל כח אדרבה אלא האמת מן
שתחלה  רואים אנו האלקי' בעבודה (וגם (כמשי"ת).
ההשגה  לפ"ע רק האלקית האהבה התפעלות יהי' לא
ישער  השיעור אותו כפי לבד באלקות וההתבוננו'
בלב  בתשוקה מורגשת האהבה התפעלו' בלב ויצייר
לבבך  בכל אלקיך ה' את ואהבת כמ"ש הטבעים. בשר
הטבעי' האהבה תתגבר אח"כ ואמנם כו'. יצריך בשני
הטעם  מכפי יותר הרבה גדול ותוקף ברבוי בשר  בלב
יוכל  שלא עד בתחלה האהבה נולדה שממנה והשגה
בשכל  כלל מוגבלת בלתי להיותה ולבו רוחו לעצור
השכל  מן שלמעלה הטבעי' אה"ר הנק' והוא וטעם
מן  שלמטה בהמה דבחי' טבעיו' מדות בחי' שהוא

(תהלים  דוד כמ"ש הדעת. מן למעלה ושרשה הדעת
עוד  וכמשי"ת). כו' עמך הייתי בהמות כו' ואני כב) עג,
חזק  שרש להם יש הטבעיי' שמדות לזה ראייה
רואים  שאנו ממה השכל כח מן יותר הנפש בעצמות
שחושק  מה לדבר באדם הטבעיי' האהבה יגבר שאם
לא  ממש והיפוכו השכל הסכם נגד שהוא אע"פ אליו

המדה יוכל  כח כי הזאת התאוה כח על לעמוד השכל
מכח  יותר חזק בבטן בתולדה שהיא כמו הטבעית
בטבעו  שאוהב למאכל אדם יתאוה אם כמו השכל
המזיק  דבר שזהו בשכלו שיודע אע"פ רעב בהיותו
על  המושל שכלו בכח נפשו על לעמוד יוכל לא לנפשו
ומה  הטבעי'. מדה להפוך לו וא"א כלל שבלב מדותיו
שמושל  כמו אלא אינו הטבעי' על מושל השכל שכח
אם  אבל לעצור. ברשותו לבו כך ברסן הבהמה על
יועיל  לא בעצם שהיא כמו הטבעי' המדה תתגבר
כמו  ממנו הרבה חזקה המדה כי השכל כח ממשלת
אמרו  (וע"כ כו'. האדם מן הרבה חזקה הבהמה שטבע
במה  גדולה גבורה שנק' יצרו את הכובש גבור איזהו
תאותו  על שבנשמתו האלקי השכל כח שמגביר
האדם  מן הרבה שחזקה בהמה בבחי' שהוא הגופנית
נכנס  אא"כ עבירה עובר אדם אין א) ג, (סוטה וכמאמר
כח  שיש ע"פ ואף כו') ממש כבהמה שטות רוח בו
שהמוח  לעין שנראה כמו המדות על למשול לשכל חזק
עצמות  מכח ניתן הכח זה גם הנה כנ"ל. הלב על שליט
אין  אמנם כנ"ל. החומר על הצור' כח שיגביר הנפש
כחם  בעצם לשלוט שיוכל ולא לבד להנהיגם רק זה
יותר  חזק כחם שעצם לפי ביותר לפרקים כשיגברו
הנפש  בעצמות השכל כח מחיזוק יותר הנפש בעצמות
החכמ' מבחי' שלמעלה שבנפש יחידה בבחי' והיינו

וד"ל: כנ"ל השכלית נפש שנק' שבה
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ÔÈÚÂ המרים שקדי' יש כי הוא למיתקא מרירא
מלמטה  עשב לך אין כי ונודע מתוקי', ושקדי'
בחי' ב' ג"כ בשורשן יש כי ונמצא כו', מזל לו שאין
על  אני שוקד כי כמו השפעה ל' הוא ושוקד השפעה,

מיני  שני יש השתלשלות שבבחי' והיינו לעשותו, דברי
נמשך  ומגבורה מתיקות, בחי' הוא חסד חו"ג, המשכות
ה' משה אמר תורה משנה בכל והנה המרירות. טעם
שמע  אמר דק"ש ראשונה ובפ' לנוכח, כמדבר אלקיכם

1

2

3

4

5

6

7

8



c"agער i`iyp epizeax zxezn

זו. בבחי' ישראל כל עם עצמו גם שכלל אלקינו כו'
ושמו  אחד ה' יהי' ההוא ביום ע"פ דארז"ל הוא הענין
ה' מ"ש על ותירצו הוא, אחד לאו האידנא אטו אחד
מברך  הטוב על בעוה"ז העוה"ב, כעוה"ז לא אחד
לע"ל  אבל האמת דיין מברך הרעה ועל והמטיב הטוב
תירצו  אחד ושמו מ"ש ועל והמיטיב. הטוב כולו
הוי' בש' נכתב נכתב, אני נקרא שאני כמו לא עכשיו
ה', בש' ונכתב הוי' בש' נק' ולע"ל אד', בשם ונק'
השפעות  מיני ב' יש בעוה"ז כי הנ"ל מטעם והיינו
על  והמיטיב הטוב מברך הטובה על ולכן חו"ג,
ההיפך  ועל כו', ומיטיב שטוב והטוב החסד המשכת
ולכן  כו', הגבורה השפעת בחי' על שהוא כו' מברך
שהוא  הוי' בש' נכתב נקרא אני נכתב שאני כמו לא
אל"ף  כי רק דין, ל' אדנ' בש' ונק' רחמים בחי'
להיותו  אד' ש' דבחי' הדין, את ממתיק הוא שבאדנ"י
כמ"ש  כו' ופלא מופלא בחי' דאהי' אל מבחי' בשורשו

הנ" הנהגות ב' ענין והיינו כולו במ"א, לע"ל אבל ל.
כלל  עתיקא בהאי שמאלא לית כי והמיטיב הטוב
ג"כ  הם והגבורות כלל, אלו הגבורות בחי' שם שאין
בש' נכתב לע"ל ולכן החסד, תגבורת שהם רק חסדי'
והמיטיב  הטוב כולו בחי' היינו הוי' בש' ג"כ ונק' הוי'
שבסדרי  דחו"ג כשמאלא שמאלא ולית ימין דכולא
יש  שלא אחד ג"כ ושמו אחד ה' ולכן השתלשלות,
הוא  זו דבחי' הגבו' שגם כ"א חו"ג מדריגות חילוקי
כלל  שבק"ש ענין וזהו כו'. החסדים תגבורת בחי'
על  פי' ז"ל רש"י כי והיינו ישראל, כל עם ג"כ משה
עכשיו  אחד ה' יהי' שלע"ל מה כו' אחד ה' אלקינו ה'
בחי' עכשיו גם ממשיכים שנש"י פי' אלקינו, ה' הוא
כמשי"ת  בישראל זו בחי' הממשיך הוא ומשה זו,
מרירא  דטעמין ע"י והיינו משה, זה בשגם בענין לקמן
דגם  מאחר השפעות, ב' כאן אין וא"כ למיתקא,
ג"כ  טועם השתלשלות שבסדרי הגבורה השפעת
שפגם  נפשו עון מכפר לטובה זו גם שאו ' למיתקא
ואוהבו  בנו שונא שבטו חושך כתי' דבאמת עי"ז,
מוסר  תוכחת חיים ודרך כו' נר כי וכתי' מוסר, שחרו
מכל  לנקותה לנפשו זיכוך הוא זו בחי' שהשפעת
באמת  וחסד טוב הוא עצמו ה"ז וא"כ ולכלוך, טינוף
ומזוני  חיי בבני גופו ואהבת בשר שלעיני רק לאמיתו,
כאשר  אבל כנ"ל, קשות גבורות שזהו לו נדמה גשמי'
ללבו  ישים מבלי לאמיתו באמת המשכיל יתבונן
חשבון  ויחשוב הגשמי, בעוה"ז המדומה גופו אהבת

גם  יבין הנה צדק, חשבון קונו לבין בינו נפשו
שבשמים  מאביו והחסד הטוב תכלית זו בהשפעה
מכל  נקי להיות גופו גם ולזכך נפשו לנקות שרוצה
התבוננות  ע"י גורם ואז זה, ביטוש בחי' ע"י ליכלוך
גמלו  אשר הטוב כל על עליו שמחה נפשו להיות זו
וכמ"ש  בו, הנמצא וליכלוך טינוף את בעצמו לרחוץ ד'
הרוחץ  ונורא גדול מלך כמשל ך"ב סי' באגה"ק
יתירה  וחיבה שאהבה מה שז"ע בנו צואת בעצמו
שיומשך  פי' בשרשן הדינים נמתקין ועי"ז לו, נודעת
הגבורה  ענין כלל יש לא ששם דא"א, גבורות מבחי'
השתלשלות, דסדר בחו"ג שהוא כמו ח"ו עונש בבחי'
מתים  מחי' להחיות, החסד תגבורת בחי' הם שם כ"א
כמ"ש  הגבורה מבחי' ג"כ נמשך שזהו רבים, ברחמים
שהם  גשמים גבורות וכמו כו', אגל"א ש' גיבור, אתה
שהם  בעולם, חיות השפעת ה"ה ומ"מ בגבורה, יורדים
כל  מצמיחי' מים וכמא' צמחים מיני כל המגדלי' הם
והצמחי', התבואה המגדילי' עיקר שהם תענוג מיני
לומר  תקנוהו שלכן דוקא בגבורה יורדי' ה"ה ומ"מ
החיות, תגבורת בחי' שזהו אלא גיבור, אתה בברכת
שלהיות  אלא חסד בחי' הוא שנמשך השפעה והרי
במקבל  ושתפעול וניכרת טובה פעולה לפעול נמשך
בש' נק' זהו ללב, נכנסים הלב מן היוצאין דברים ע"ד
מצד  עצמו זהו הלב מן היוצאין דברים וכענין גבורה,

שב  גבורות בבחי' ההשפעה טיב שפע משפיע שנמשך
לב  הוא במקבל פועלים ה"ה לכן ההשפעה, שלצורך
מדה  או והסברא השכל שפע בו שיתקבל השומע
מצד  הוא שכ"ז כו' קיום בבחי' בו נכנס להיות שבלב,
טוב  בחי' הוא ההשפעה עיקר ומ"מ דוקא, הגבורה
כמו  וא"ז לאמיתו, באמת הטוב עיקר וזהו דוקא, וחסד
העלאות  כ"א כלל משפיעים בבחי' שאינם גבורות כל
קציר  חד נק' השמאל קו בחי' ולכן מלמטלמ"ע,
ההשפעה  צמצום בבחי' כ"א השפעה העדר להיותו
שיוכל  שבכדי וכנודע להתעלות, שיוכל בכדי
וההתפשטות  הענף בחי' שיתקצר בהכרח להתעלות
שם  בין ההפרש שורש ג"כ (וזהו כו' להשפעה הנוגע
ספה"ע  ובין במדבר, שהלכו מסעות מ "ב שה"ע מ"ב
אבל  ואכמל"ב), במ"א כמ"ש דוקא ימים מ"ט שהי'
החיות  תגבורת בחי' שהם אלו גבורות בבחי' כן לא
והחסד, הטוב עיקר הם כ"א כלל זה כענין אינם ה"ה
זה  חיות שהוספת שנה, שמונים בגבורות ואם וכענין
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זו. בבחי' ישראל כל עם עצמו גם שכלל אלקינו כו'
ושמו  אחד ה' יהי' ההוא ביום ע"פ דארז"ל הוא הענין
ה' מ"ש על ותירצו הוא, אחד לאו האידנא אטו אחד
מברך  הטוב על בעוה"ז העוה"ב, כעוה"ז לא אחד
לע"ל  אבל האמת דיין מברך הרעה ועל והמטיב הטוב
תירצו  אחד ושמו מ"ש ועל והמיטיב. הטוב כולו
הוי' בש' נכתב נכתב, אני נקרא שאני כמו לא עכשיו
ה', בש' ונכתב הוי' בש' נק' ולע"ל אד', בשם ונק'
השפעות  מיני ב' יש בעוה"ז כי הנ"ל מטעם והיינו
על  והמיטיב הטוב מברך הטובה על ולכן חו"ג,
ההיפך  ועל כו', ומיטיב שטוב והטוב החסד המשכת
ולכן  כו', הגבורה השפעת בחי' על שהוא כו' מברך
שהוא  הוי' בש' נכתב נקרא אני נכתב שאני כמו לא
אל"ף  כי רק דין, ל' אדנ' בש' ונק' רחמים בחי'
להיותו  אד' ש' דבחי' הדין, את ממתיק הוא שבאדנ"י
כמ"ש  כו' ופלא מופלא בחי' דאהי' אל מבחי' בשורשו

הנ" הנהגות ב' ענין והיינו כולו במ"א, לע"ל אבל ל.
כלל  עתיקא בהאי שמאלא לית כי והמיטיב הטוב
ג"כ  הם והגבורות כלל, אלו הגבורות בחי' שם שאין
בש' נכתב לע"ל ולכן החסד, תגבורת שהם רק חסדי'
והמיטיב  הטוב כולו בחי' היינו הוי' בש' ג"כ ונק' הוי'
שבסדרי  דחו"ג כשמאלא שמאלא ולית ימין דכולא
יש  שלא אחד ג"כ ושמו אחד ה' ולכן השתלשלות,
הוא  זו דבחי' הגבו' שגם כ"א חו"ג מדריגות חילוקי
כלל  שבק"ש ענין וזהו כו'. החסדים תגבורת בחי'
על  פי' ז"ל רש"י כי והיינו ישראל, כל עם ג"כ משה
עכשיו  אחד ה' יהי' שלע"ל מה כו' אחד ה' אלקינו ה'
בחי' עכשיו גם ממשיכים שנש"י פי' אלקינו, ה' הוא
כמשי"ת  בישראל זו בחי' הממשיך הוא ומשה זו,
מרירא  דטעמין ע"י והיינו משה, זה בשגם בענין לקמן
דגם  מאחר השפעות, ב' כאן אין וא"כ למיתקא,
ג"כ  טועם השתלשלות שבסדרי הגבורה השפעת
שפגם  נפשו עון מכפר לטובה זו גם שאו ' למיתקא
ואוהבו  בנו שונא שבטו חושך כתי' דבאמת עי"ז,
מוסר  תוכחת חיים ודרך כו' נר כי וכתי' מוסר, שחרו
מכל  לנקותה לנפשו זיכוך הוא זו בחי' שהשפעת
באמת  וחסד טוב הוא עצמו ה"ז וא"כ ולכלוך, טינוף
ומזוני  חיי בבני גופו ואהבת בשר שלעיני רק לאמיתו,
כאשר  אבל כנ"ל, קשות גבורות שזהו לו נדמה גשמי'
ללבו  ישים מבלי לאמיתו באמת המשכיל יתבונן
חשבון  ויחשוב הגשמי, בעוה"ז המדומה גופו אהבת

גם  יבין הנה צדק, חשבון קונו לבין בינו נפשו
שבשמים  מאביו והחסד הטוב תכלית זו בהשפעה
מכל  נקי להיות גופו גם ולזכך נפשו לנקות שרוצה
התבוננות  ע"י גורם ואז זה, ביטוש בחי' ע"י ליכלוך
גמלו  אשר הטוב כל על עליו שמחה נפשו להיות זו
וכמ"ש  בו, הנמצא וליכלוך טינוף את בעצמו לרחוץ ד'
הרוחץ  ונורא גדול מלך כמשל ך"ב סי' באגה"ק
יתירה  וחיבה שאהבה מה שז"ע בנו צואת בעצמו
שיומשך  פי' בשרשן הדינים נמתקין ועי"ז לו, נודעת
הגבורה  ענין כלל יש לא ששם דא"א, גבורות מבחי'
השתלשלות, דסדר בחו"ג שהוא כמו ח"ו עונש בבחי'
מתים  מחי' להחיות, החסד תגבורת בחי' הם שם כ"א
כמ"ש  הגבורה מבחי' ג"כ נמשך שזהו רבים, ברחמים
שהם  גשמים גבורות וכמו כו', אגל"א ש' גיבור, אתה
שהם  בעולם, חיות השפעת ה"ה ומ"מ בגבורה, יורדים
כל  מצמיחי' מים וכמא' צמחים מיני כל המגדלי' הם
והצמחי', התבואה המגדילי' עיקר שהם תענוג מיני
לומר  תקנוהו שלכן דוקא בגבורה יורדי' ה"ה ומ"מ
החיות, תגבורת בחי' שזהו אלא גיבור, אתה בברכת
שלהיות  אלא חסד בחי' הוא שנמשך השפעה והרי
במקבל  ושתפעול וניכרת טובה פעולה לפעול נמשך
בש' נק' זהו ללב, נכנסים הלב מן היוצאין דברים ע"ד
מצד  עצמו זהו הלב מן היוצאין דברים וכענין גבורה,

שב  גבורות בבחי' ההשפעה טיב שפע משפיע שנמשך
לב  הוא במקבל פועלים ה"ה לכן ההשפעה, שלצורך
מדה  או והסברא השכל שפע בו שיתקבל השומע
מצד  הוא שכ"ז כו' קיום בבחי' בו נכנס להיות שבלב,
טוב  בחי' הוא ההשפעה עיקר ומ"מ דוקא, הגבורה
כמו  וא"ז לאמיתו, באמת הטוב עיקר וזהו דוקא, וחסד
העלאות  כ"א כלל משפיעים בבחי' שאינם גבורות כל
קציר  חד נק' השמאל קו בחי' ולכן מלמטלמ"ע,
ההשפעה  צמצום בבחי' כ"א השפעה העדר להיותו
שיוכל  שבכדי וכנודע להתעלות, שיוכל בכדי
וההתפשטות  הענף בחי' שיתקצר בהכרח להתעלות
שם  בין ההפרש שורש ג"כ (וזהו כו' להשפעה הנוגע
ספה"ע  ובין במדבר, שהלכו מסעות מ "ב שה"ע מ"ב
אבל  ואכמל"ב), במ"א כמ"ש דוקא ימים מ"ט שהי'
החיות  תגבורת בחי' שהם אלו גבורות בבחי' כן לא
והחסד, הטוב עיקר הם כ"א כלל זה כענין אינם ה"ה
זה  חיות שהוספת שנה, שמונים בגבורות ואם וכענין
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ׁשּיׁשp‰Â‰ח) הגם הּנה הּמלחמה, ּכּבּוׁש ּבענין ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבאפני  עמּוקֹות חכמֹות והם מלחמה ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָטכסיסי
ּבהׂשּכלֹות  ּומֹועצֹות ּבחכמה הּמלחמה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָהנהגת
ּבהחכמֹות  הּׁשֹוקדים ּגדֹולים חכמים ויׁשנם ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָוהמצאֹות,
עמקי  ּכלל יֹודעים ׁשאינם חיל אנׁשי ויׁשנם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָכּו',
עֹובדים  הם אם ּכי הּמלחמה טכסיסי ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהחכמֹות
הּמסירת  הּוא העּקר ּבאמת הּנה נפׁש, ּובמסירת ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבאמּונה
ּכּבּוׁש ענין עּקר ּדכל ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָנפׁש,
ּבמסירת  הּלֹוחמים ּבאּלּו אּלא ּתלּוי אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּמלחמה
ּבמלחמת  הּוא וכן המנּצחים, הּמה ׁשהן מּמׁש, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנפׁשם
ּבעל  רּבנּו ׁשאֹומר הּבהמית, הּנפׁש עם האלקית ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹהּנפׁש

עדן  נׁשמתֹו אׁשר 97הּׂשמחה החיל הּמה הן ּדהמנּצחים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבא  לייכט ׁשמים יראת ואס ּדי אט ּבלּבם, נגּה ה' ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָיראת

הארצין  אין ּדרכים כא זיי הרּבה ּדיׁש היֹות ּדעם והינּו , ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָ
הּלב  על ׁשּליט יהיה ׁשהּמח ּבאפן ההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹּבעניני
ּבעבֹודה  הּנה מקֹום ּומּכל קטּנה, העיר לכּבׁש ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹּבכדי
את  מנּצחים ּדוקא ּבזה הּנה ּדוקא, נפׁש ּבמסירּות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבפעל

ּוכמאמר  ּג98הּמלחמה, יצרֹו","איזהּו את הּכֹובׁש ּבֹור ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּכל  זיז לזּוז ׁשּלא ּגדֹול ּבתקף חזק עֹומד הּוא ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּדכאׁשר
ׁשהּוא  ּכמֹו האמת אצלֹו ּומחלט הּתֹורה, מּדיני ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשהּוא
ּובכל  ּוזמן עת ּבכל נצחּיים הם ויׂשראל מצוֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָּדתֹורה
על  הּוא ּבּתֹורה לּמּודֹו הּנה ּתֹורה לֹומד וכאׁשר ְֲִִֵֵֶַַַָָָמקֹום,
ּובכל  הּמצות, את מּמׁש ּבפעל ולעׂשֹות לׁשמר ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹֹמנת
ּדלבד  והינּו ועניניה, ּפרטיה יֹודע הּוא הרי ּומצוה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמצוה
ּבפעל  לֹו נֹוגע הענין הרי ההלכה את ּׁשּיֹודע מה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹזאת

ּדער  אן אים רירט עס מּמׁשכב מּמׁש, ּבפעל לקּימֹו ענין ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ
לעׂשֹותֹו לעׂשֹות, ּׁשּצריכים ּומה האסּור, מּדבר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָלהתרחק
לׁשּום  ּכלל לּבֹו ׂשם ואינֹו ּכן עֹוׂשה ּכאׁשר הּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָּכדינֹו,
ּומנּצחֹו. הּמלחמה את ּכֹובׁש הּוא אז הּנה ּומעּכב, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמֹונע
ענין  הּוא ּדירּוׁשלים ירּוׁשלים", ּבנין זֹו "והּנצח ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָוזהּו
ּבא  ּדוקא זה הּנה העליֹון, אֹוצר ּדזהּו הּיראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשלמּות
להתּפעל  ׁשּלא והחזק הּתקף ׁשהּוא הּנצח מּדת ידי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹעל
הּנה  ּגׁשמית ׁשּבמלחמה ּוכׁשם ּכלל. ּומעּכב מֹונע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמּׁשּום

ּבקׁשרי  ונכנס מּנגד חּייו מׁשלי חיל ׁשהאיׁש זה ידי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעל
ּבזה  הּנה נפׁשֹו, את ּומחרף עצּומה ּבגבּורה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּמלחמה
אֹותֹו, ּומחליׁש אֹויבֹו על אימה מטיל הּוא הרי ְֲֲִִֵֵֵַַָָּגּופא
נגד  חזק עֹומד ּדכאׁשר הרּוחנית, ּבּמלחמה הּוא כן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכמֹו
ּומּדיחים  הּמסיתים ׁשהם הרע והּיצר הּבהמית ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָהּנפׁש
אֹותֹו מֹונעים ּגם ולפעמים ה', מצוֹות מּלקּים ְְְְְִִִִִֵַַָאֹותֹו
ּבמקֹומֹו חזק ׁשעֹומד ּגּופא ּבזה הּנה ׁשֹונֹות, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָּבתחּבּולֹות
הּנה  עצּומה, ּובגבּורה נפׁש ּבמסירּות ה' מצוֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָּומקּים
ּוכמֹו הּבהמית, הּנפׁש את מחליׁש הּוא הרי ּגּופא ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבזה
ּתקף  ידי ּדעל הּקדמֹונים ּבּדֹורֹות ּבמּוחׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹׁשראינּו
רחמנא  ּגזרֹות ּכּמה נתּבּטלּו ּומצוֹות ּבתֹורה ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָהעבֹודה
קּבץ  ׁשמֹו יּמח המן ּדבימי ּבּמדרׁש וכדאיתא ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָלּצלן,

רּבן  ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות אלף כ"ב ולּמדם 99מרּדכי ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
לע 100ּתֹורה  יׂשראל ּבכל ועז ּתקף נתן הּׁשנה וזה ּכל מד ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ

הּגזרה  נתּבּטל זה ידי ועל ּומצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָחזק
יׂשראל  ּבנׁשמֹות יׁשנֹו זה ּדתקף טֹוב, ליֹום מאבל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹונהּפ
מֹונע  ּכל נגד לעמד והעז הּכח יׁש ׁשּבהם והינּו ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּדוקא,
"צדקת  וזהּו ה'. מצוֹות ּולקּים ּתֹורה מּללמד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹּומעּכב
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה ּדצדקה ּביׂשראל", ְְְְִִִֵַָָָָָָָּפרזֹונֹו
אי  הרי הּברּורים ּדעבֹודת האּמֹות, לבין ׁשּפזרן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻּביׂשראל
ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה ּוצדקה אחר, ּבאפן להיֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹאפׁשר
הּברּורים  עבֹודת להיֹות ּבחר ּׁשּבהם מה ּביׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּוא
ּבחר  יעקב "ּכי ּוכתיב ּדוקא, ידם על הּגׁשמי הּלזּו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּבארץ
ּדוקא  יׂשראל ּבנׁשמֹות הּבחירה ּׁשהיה מה יּה", ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלֹו
הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העליֹונה הּכּונה יׁשלם ידם ועל ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשּבהם
,יתּבר לׁשבּתֹו ּומכֹון ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָּברּו
אחד  ּכל אׁשר מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל נּתן זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוכח
ּגם  נׁשמתֹו נקּדת עצם מּצד רב ּכחֹו מּיׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻואחד
ׁשהּוא  ירּוׁשלים ּדבנין וזהּו ּגדֹול. ּבתקף ּבּנּסיֹון ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹלעמד
ידי  על הּוא ׁשמים ּדיראת העליֹון מהאֹוצר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָההמׁשכה
קׁשּורים  להיֹותם יׂשראל ונׁשמֹות ּדוקא, הּנצח ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמּדת
נקראים  יׂשראל ּדכל הּיחּוד, ּבתכלית ּבאלקּות ְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻּומיחדים
אלקיכם", לה' אּתם "ּבנים ׁשּכתּוב ּוכמֹו לּמקֹום, ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבנים
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א 97) סימן בתרא מהדורא הזקן אדמו"ר ערוך שולחן ראה
(דיבור  בסופה חצות לתיקון הערה הזקן אדמו"ר סידור ב. סעיף
אלו: (ובמקומות ל סימן הקודש אגרת הדברים). ואחר המתחיל
תש"ח  תמוז י"ב שיחת וראה בלבם). ה' יראת נגע אשר החיל כל
תש"ט  תשרי י"ג שיחת .(208 עמ' תש"ט המאמרים (ספר לז סעיף

.(265 עמ' סוף ה'שי"ת המאמרים (ספר כ סעיף
ד.98) פרק ריש אבות
תתרנז.99) רמז אסתר שמעוני ילקוט ד. ט, פרשה רבה אסתר

רמז 100) אסתר שמעוני ילקוט יד. פרשה רבה אסתר ראה
ועוד. תתרנח.

בלבם.כא. מאירה שמים יראת אשר הענין.כב.אלו לו (מזיז) נוגע
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ׁשּיׁשp‰Â‰ח) הגם הּנה הּמלחמה, ּכּבּוׁש ּבענין ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבאפני  עמּוקֹות חכמֹות והם מלחמה ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָטכסיסי
ּבהׂשּכלֹות  ּומֹועצֹות ּבחכמה הּמלחמה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָהנהגת
ּבהחכמֹות  הּׁשֹוקדים ּגדֹולים חכמים ויׁשנם ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָוהמצאֹות,
עמקי  ּכלל יֹודעים ׁשאינם חיל אנׁשי ויׁשנם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָכּו',
עֹובדים  הם אם ּכי הּמלחמה טכסיסי ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהחכמֹות
הּמסירת  הּוא העּקר ּבאמת הּנה נפׁש, ּובמסירת ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבאמּונה
ּכּבּוׁש ענין עּקר ּדכל ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָנפׁש,
ּבמסירת  הּלֹוחמים ּבאּלּו אּלא ּתלּוי אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּמלחמה
ּבמלחמת  הּוא וכן המנּצחים, הּמה ׁשהן מּמׁש, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנפׁשם
ּבעל  רּבנּו ׁשאֹומר הּבהמית, הּנפׁש עם האלקית ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹהּנפׁש

עדן  נׁשמתֹו אׁשר 97הּׂשמחה החיל הּמה הן ּדהמנּצחים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבא  לייכט ׁשמים יראת ואס ּדי אט ּבלּבם, נגּה ה' ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָיראת

הארצין  אין ּדרכים כא זיי הרּבה ּדיׁש היֹות ּדעם והינּו , ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָ
הּלב  על ׁשּליט יהיה ׁשהּמח ּבאפן ההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹּבעניני
ּבעבֹודה  הּנה מקֹום ּומּכל קטּנה, העיר לכּבׁש ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹּבכדי
את  מנּצחים ּדוקא ּבזה הּנה ּדוקא, נפׁש ּבמסירּות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבפעל

ּוכמאמר  ּג98הּמלחמה, יצרֹו","איזהּו את הּכֹובׁש ּבֹור ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּכל  זיז לזּוז ׁשּלא ּגדֹול ּבתקף חזק עֹומד הּוא ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּדכאׁשר
ׁשהּוא  ּכמֹו האמת אצלֹו ּומחלט הּתֹורה, מּדיני ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשהּוא
ּובכל  ּוזמן עת ּבכל נצחּיים הם ויׂשראל מצוֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָּדתֹורה
על  הּוא ּבּתֹורה לּמּודֹו הּנה ּתֹורה לֹומד וכאׁשר ְֲִִֵֵֶַַַָָָמקֹום,
ּובכל  הּמצות, את מּמׁש ּבפעל ולעׂשֹות לׁשמר ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹֹמנת
ּדלבד  והינּו ועניניה, ּפרטיה יֹודע הּוא הרי ּומצוה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמצוה
ּבפעל  לֹו נֹוגע הענין הרי ההלכה את ּׁשּיֹודע מה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹזאת

ּדער  אן אים רירט עס מּמׁשכב מּמׁש, ּבפעל לקּימֹו ענין ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ
לעׂשֹותֹו לעׂשֹות, ּׁשּצריכים ּומה האסּור, מּדבר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָלהתרחק
לׁשּום  ּכלל לּבֹו ׂשם ואינֹו ּכן עֹוׂשה ּכאׁשר הּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָּכדינֹו,
ּומנּצחֹו. הּמלחמה את ּכֹובׁש הּוא אז הּנה ּומעּכב, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמֹונע
ענין  הּוא ּדירּוׁשלים ירּוׁשלים", ּבנין זֹו "והּנצח ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָוזהּו
ּבא  ּדוקא זה הּנה העליֹון, אֹוצר ּדזהּו הּיראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשלמּות
להתּפעל  ׁשּלא והחזק הּתקף ׁשהּוא הּנצח מּדת ידי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹעל
הּנה  ּגׁשמית ׁשּבמלחמה ּוכׁשם ּכלל. ּומעּכב מֹונע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמּׁשּום

ּבקׁשרי  ונכנס מּנגד חּייו מׁשלי חיל ׁשהאיׁש זה ידי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעל
ּבזה  הּנה נפׁשֹו, את ּומחרף עצּומה ּבגבּורה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּמלחמה
אֹותֹו, ּומחליׁש אֹויבֹו על אימה מטיל הּוא הרי ְֲֲִִֵֵֵַַָָּגּופא
נגד  חזק עֹומד ּדכאׁשר הרּוחנית, ּבּמלחמה הּוא כן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכמֹו
ּומּדיחים  הּמסיתים ׁשהם הרע והּיצר הּבהמית ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָהּנפׁש
אֹותֹו מֹונעים ּגם ולפעמים ה', מצוֹות מּלקּים ְְְְְִִִִִֵַַָאֹותֹו
ּבמקֹומֹו חזק ׁשעֹומד ּגּופא ּבזה הּנה ׁשֹונֹות, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָּבתחּבּולֹות
הּנה  עצּומה, ּובגבּורה נפׁש ּבמסירּות ה' מצוֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָּומקּים
ּוכמֹו הּבהמית, הּנפׁש את מחליׁש הּוא הרי ּגּופא ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבזה
ּתקף  ידי ּדעל הּקדמֹונים ּבּדֹורֹות ּבמּוחׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹׁשראינּו
רחמנא  ּגזרֹות ּכּמה נתּבּטלּו ּומצוֹות ּבתֹורה ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָהעבֹודה
קּבץ  ׁשמֹו יּמח המן ּדבימי ּבּמדרׁש וכדאיתא ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָלּצלן,

רּבן  ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות אלף כ"ב ולּמדם 99מרּדכי ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
לע 100ּתֹורה  יׂשראל ּבכל ועז ּתקף נתן הּׁשנה וזה ּכל מד ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ

הּגזרה  נתּבּטל זה ידי ועל ּומצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָחזק
יׂשראל  ּבנׁשמֹות יׁשנֹו זה ּדתקף טֹוב, ליֹום מאבל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹונהּפ
מֹונע  ּכל נגד לעמד והעז הּכח יׁש ׁשּבהם והינּו ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּדוקא,
"צדקת  וזהּו ה'. מצוֹות ּולקּים ּתֹורה מּללמד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹּומעּכב
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה ּדצדקה ּביׂשראל", ְְְְִִִֵַָָָָָָָּפרזֹונֹו
אי  הרי הּברּורים ּדעבֹודת האּמֹות, לבין ׁשּפזרן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻּביׂשראל
ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה ּוצדקה אחר, ּבאפן להיֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹאפׁשר
הּברּורים  עבֹודת להיֹות ּבחר ּׁשּבהם מה ּביׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּוא
ּבחר  יעקב "ּכי ּוכתיב ּדוקא, ידם על הּגׁשמי הּלזּו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּבארץ
ּדוקא  יׂשראל ּבנׁשמֹות הּבחירה ּׁשהיה מה יּה", ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלֹו
הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העליֹונה הּכּונה יׁשלם ידם ועל ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשּבהם
,יתּבר לׁשבּתֹו ּומכֹון ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָּברּו
אחד  ּכל אׁשר מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל נּתן זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוכח
ּגם  נׁשמתֹו נקּדת עצם מּצד רב ּכחֹו מּיׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻואחד
ׁשהּוא  ירּוׁשלים ּדבנין וזהּו ּגדֹול. ּבתקף ּבּנּסיֹון ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹלעמד
ידי  על הּוא ׁשמים ּדיראת העליֹון מהאֹוצר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָההמׁשכה
קׁשּורים  להיֹותם יׂשראל ונׁשמֹות ּדוקא, הּנצח ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמּדת
נקראים  יׂשראל ּדכל הּיחּוד, ּבתכלית ּבאלקּות ְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻּומיחדים
אלקיכם", לה' אּתם "ּבנים ׁשּכתּוב ּוכמֹו לּמקֹום, ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבנים
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א 97) סימן בתרא מהדורא הזקן אדמו"ר ערוך שולחן ראה
(דיבור  בסופה חצות לתיקון הערה הזקן אדמו"ר סידור ב. סעיף
אלו: (ובמקומות ל סימן הקודש אגרת הדברים). ואחר המתחיל
תש"ח  תמוז י"ב שיחת וראה בלבם). ה' יראת נגע אשר החיל כל
תש"ט  תשרי י"ג שיחת .(208 עמ' תש"ט המאמרים (ספר לז סעיף

.(265 עמ' סוף ה'שי"ת המאמרים (ספר כ סעיף
ד.98) פרק ריש אבות
תתרנז.99) רמז אסתר שמעוני ילקוט ד. ט, פרשה רבה אסתר

רמז 100) אסתר שמעוני ילקוט יד. פרשה רבה אסתר ראה
ועוד. תתרנח.

בלבם.כא. מאירה שמים יראת אשר הענין.כב.אלו לו (מזיז) נוגע

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּוכמאמר  אצלם, ּבתקף הּוא הּנצח מּדת לזאת 101הּנה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
והינּו ,"ליחד יחידה ,עּל טֹוענת ,ּב ּודבּוקה ְְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָֻ"חבּוקה

מּמעל  אלקּה חלק היא יׂשראל איׁש ּכל ,102ּדנׁשמת ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ּברּו סֹוף אין ּבעצמּות מּמׁש ּב ּודבּוקה חבּוקה ְְְֲִֵֶַַָָָָָׁשהיא
ּכי  עד ּומצוֹות הּתֹורה על טֹוענת היא ולזאת ְְִִִֶֶַַָָֹֹהּוא,
הּתֹורה  לּמּוד על מּמׁש נפׁש ּבמסירּות ליחד ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָיחידה
ּפׁשּוטים  ּבאנׁשים יׁשנֹו זה נפׁש ּדמסירת הּמצֹות, ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָוקּיּום

וטע  ּתֹורה, ּביֹודעי מּכמֹו הּוא יֹותר הּדבר לפי 103ם ְְְְְִִֵֵַַַָָָ
לבּוׁש וכל הּנפׁש, לבּוׁשי הם ּומּדֹות ּדׂשכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּידּוע
ּבהם  מאיר ּפׁשּוטים ּבאנׁשים אבל העצם, על ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמעלים
ּגדֹול  ּתקף להם יׁש ולכן לבּוׁשים, ידי על ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהעצם
והם  ולֹומדיה, הּתֹורה על להגן נפׁש ּבמסירּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלעמד

הארֹון" "ּבּדי הּנקראים ּבהם 104הּמה ׁשהּבּדים ּוכׁשם , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּפׁשּוטים  ּגם ּכן הּלחֹות, ׁשם אׁשר הארֹון נֹוׂשאים ְְֲִִֵֶַַַָָָָֻהיּו
ּביׂשראל, מתקּימת הּתֹורה ידם ועל ּבהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּביׂשראל
וזהּו המנּגד. ידי על ּומתּגּלה ּבהעלם הּוא ׁשהּתקף ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאּלא
ּדנׁשמֹות  העבֹודה ידי ּדעל ּביׂשראל", ּפרזֹונֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹ"צדקת
ׁשּלא  נפׁש ּבמסירּות הּמצות וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹיׂשראל

נֹותנים  זה נּצּוח ּדבׁשביל ּומעּכב, מֹונע מּׁשּום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַלהתּפעל
וזהּו ׁשמים. ּדיראת העליֹון מאֹוצר מלמעלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכחֹות
מרב  ירּוׁשלים ּתׁשב "ּפרזֹות ּדר על ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ"ּפרזֹונֹו",

כּו' יהיה 105אדם" ׁשּלא רׁש"י ּופרׁש וׁשעּור 106, קצב לּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
על  נפׁש הּמסירת ידי ּדעל והינּו ליֹום, מּיֹום ותגּדל ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַכּו'
יׂשראל". לבית טּוב "ורב ימׁש זה ידי על הּנה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֻּתֹורה,

.¯ev˜ טכסיסי ׁשּיׁש הגם ּגׁשמית, ּבמלחמה והּנה ƒְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
אּלּו הם המנּצחים מקֹום ּומּכל ְְְִִִֵֵַַָָָָמלחמה,
הרּוחנית, ּבּמלחמה הּוא וכן ּבפעל, נפׁשם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמֹוסרים
ד' יראת אׁשר החיל הּמה ּדהמנּצחים הּגדֹול, רּבנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָאֹומר
מקּימן  הּוא הּנה הּתֹורה ּדיני ׁשּיֹודע זה ּדלבד ּבלּבם, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנגּה
ׁשּמרּדכי  ידי ׁשעל ּוכׁשם נפׁש, ּדמסירּות ּבהּתקף ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּבפעל
לכל  ּכח נתן וזה ּתֹורה ולּמדם ּתלמידים אלף כ"ב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקּבץ
ׁשנׁשּבר  וזכּו הּׁשנה, ּכל נפׁש ּבמסירּות לעמד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל
ּבלּמּוד  החּזּוק ידי על ּכן הּנה ׁשמֹו, יּמח הרׁשע ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָהמן
הּיֹוׁשבים  ליׂשראל ּגם ּכח יּתן זה הּמדינֹות ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּתֹורה
ּולקּים  ּתֹורה ללמד נפׁשם על יעמדּו אׁשר הּגזרה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹּבתֹו

יׂשראל. לבית טּוב רב ימׁש זה ידי ׁשעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻהּמצות
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ג').101) (יום הושענות סדר
ממש 102) תיבת: מוסיף ב פרק ריש ובתניא ב. לא, איוב
(103.51 בהערה שצויינו במקומות ראה
כה,104) תרומה התורה על וש"ך המור צרור טוב, לקח ראה

פט. עמ' תרפ"ז המאמרים ספר ועוד. יגֿיד.
ח.105) ב, זכריה
יהא.106) שלפנינו: רש"י בפירוש

•
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שמח. חג
האור  יום והבהיר, הזך היום הוא אלול ח"י
העולמים  כל בורא מלכנו, שאבינו האמיתי, האלקי
המאורות  בשני העולם את האיר ברוך־הוא,
ישראל  רבי הצדיק הבעל־שם־טוב מורנו הגדולים:
וה'שולחן  ה'תניא' בעל ומורנו אליעזר, רבי בהרב 

ברוך. רבי בהרב  זלמן שניאור רבי הצדיק ערוך'
חמשים  מאות ארבע אלפים חמשת אלול בח"י
הוא  השנה סימן הבעל־שם־טוב, מורנו נולד ושמונה,

ארבעים 8נח"ת  וכעבור לישראל. ונחת להקב"ה נחת ,
רבנו  מורנו אדונינו נולד תק"ה, אלול ח"י שנים, ושבע

תורה. הוד קרני  קה"ת הוא השנה סימן הזקן,
כללות  של מייסדה הוא הבעל־שם־טוב מורנו

החסידי  דרכי ושיטת החסידות הזקן תורת ומורנו ם,
דרכי  ושיטת חב"ד חסידות תורת של מייסדה הוא

חב"ד. חסידי
בשני  ישנן  אנשים של התכנסותם  אסיפות

אופנים:
לרגל  מתאספים אנשים כאשר הוא, אחד אופן

להזכרה, או השמחה zepdilשמחה בעל את בבואם
מסויימת. לאישיות עמוק לבבי כבוד להסב או

אנשים  כאשר ישנו, אנשים בהתכנסות נוסף אופן
בעל  את ליהנות לא מסויימת למטרה מתאספים
כי־אם  גדולה, לאישיות הזכרה לכבדו, או השמחה

zepdil הגדולים והכבוד ומהזכות הגדולה מהשמחה
זו. בהתכנסות חלק הלוקחים בין להימנות

האופן  היא הנוכחית אלול ח"י של ההתכנסות
כולנו שהתכנסנו שבאסיפות, האמיתי zepdilהשני
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שני  הולדת של הגדולה האלקית היהודית מהשמחה
ומורנו  הבעל־שם־טוב מורנו הגדולים, המאורות
עם  להיזכר הגדולים והכבוד ומהזכות הזקן,
הזכרון  ביום הקב"ה לפני ולברכה לטובה משפחותינו

שלהם. הקדוש
של  הולדתו יום את מציינת החסידות תורת
שבהולדת  כלומר, הנשמה", "ירידת בשם האדם
שלה  הרוחני השמיימי מהעולם הנשמה יורדת האדם

הארצי. הגשמי לעולם
להסביר  הזמן הוא כעת ולא המקום כאן לא
התגלות  שבענין העמוקה הפילוסופיה את בהרחבה
שתיחשב  ההכרח שמן הגשמי, בגוף הרוחנית הנשמה
במה  הרוחנית הנשמה של הגדול האמיתי להישג

הגוף. את מחיה שהיא
שאר  כל כמו אלקיים רוחניים נבראים הן נשמות
מתארים  שאנו כפי והגשמיים, הרוחניים הנבראים
בורא  הוא ברוך־הוא, שהוא, והלל בשבח הקב"ה את
הנשמה  מקבלת האמיתי ותיקונה הנשמות, כל

הגשמי. הגוף את בהחיותה

ברוך־הוא  הבורא שמעניק השנה ועשרים מאה
אם  הנשמה, לתיקון הניתן הזמן הן הגוף, לחיי
יותר, עליונה לדרגה טובים מעשים על־ידי תתעלה

יותר. תחתונה לדרגה חלילה תרד או
הם  הנשמה לתיקון והמקום שהזמן עצמו, מזה
הגשמיים־ בחיים חיה שהנשמה השנים מספר
עד  שנים אלפי כמה מחכה נשמה כלומר, גופניים.
הזה, לעולם ברוך־הוא הבורא על־ידי נשלחת שהיא
על  ביותר הגדולה הראיה משום בו יש עצמו זה הרי
יסודות  על הגשמיים החיים של האמיתי האור
גילוי  את מציינים מדוע כך, אם והמצוות. התורה

הנשמה"? "ירידת בביטוי הגופניים בחיים הנשמה
הנשמה  גילוי מדוע כך, על והברור הקצר ההסבר
הרי   "ירידה" בשם בחסידות נקרא הגופניים בחיים

סכנה" בחזקת הדרכים ש"כל מפני בעולם 9זה .
מניעות, כל בלי באלקות הנשמה מרגישה השמיימי,
לה  יש הגשמי־הארצי בעולם באה כשהנשמה ואילו
ברוך־הוא. הבורא בעבודת ועיכובים מניעות הרבה
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בבתי  גילו השאר בין בווילנא. הרבה ללמוד טוביה נחום ור' ירוחם זכריה ר' הספיקו כאמור,
לאישים  התוודעו כן מעולם. ראו לא שאותם וכתביֿיד ספרים של אוצרות העיר של המדרש

ובסביבתה. דליטא, ירושלים בווילנא, לתהילה נודע ששמם מפורסמים

שרה", "של שכנא שלום ר' המפורסם הצדקה ובעל הגביר לעולמו הלך בווילנא בהיותם
של  בניו היו אלה שני העשיר". "הקבצן בכינויו בווילנא שנודע מי שלמה, רפאל ר' של אחיו
מקראקא, דיקטרוביץ שמעון ר' של בנו שהיה מכיריו, ידי על שכונה כפי החביב", אברהם "ר'

שכ"ג. בשנת ווילנא של המפואר הכנסת בית בוני על נמנו ישראל ר' שותפו עם שיחד

אך  עינם, בבת כאל אליו התייחסו שהוריו מובן שמעון. ר' אצל יחיד בן היה אברהם ר'
חונן  לא הוא פשוט, בלימודיו. הרבה הצליח לא המלמדים טובי בידי שהפקידוהו למרות
ומשכנות  בסימטאות תכופות מבקר היה הוא זהב, לב לו היה מאידך, המתאימים. בכישרונות
על  אביו הפקידו שנה, 15 לגיל אברהם כשהגיע רחבה. ביד נדבות שם ומחלק ווילנא של העוני

חלוקתם. לדרכי בקשר הסמכויות את לו ומסר שלו הצדקה כספי

הגאון  של בנו ישראל, רבי הגאון של בתו שרה, עם אביו שידכו שמונהֿעשרה לבן בהיותו
שרה  מפראג. פולק יעקב רבי המפורסם הגאון של תלמידו שהיה מי מלובלין, שכנא שלום ר'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



ערה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ושמה  צדקה, בענייני  תמיד עסקה היא בעלה. מאברהם פחות לא לב וטובת שמים יראת הייתה
אחרות. ובערים ווילנא בכל לתהילה יצא

העיר  את לפאר פקודה הוציא - בירתו לעיר ווילנא את קבע אוגוסט זיגמונד המלך כאשר
עסקיהם  לשאר ובתוספת לווילנא עברו ישראל, ור' שמעון ר' השותפים, שני מפוארים. בבניינים
בתים  של קבלנית לבנייה ממשלתי  במכרז זכו הם  ולהשכירם. וחנויות בתים שם לבנות החלו
והצליחו  מחוץֿלארץ ובנאים מהנדסים הזמינו כך לשם המלוכה. ואישי השרים עבור וארמונות 
כעבור  הווילנאי. הכנסת בית את בנו תקופה באותה רב. ועושר חיל עשו כך במשימתם. מאד

חי  שנים תלוי מספר בלתי דין בית ידי על שנקבעו בתנאים רכושם, את השותפים שני ביניהם לקו
שלושה. של

עצמו  והוא חתניו, ולשני לבנו עסקיו את מסר השישים, גיל את שמעון ר' שעבר לאחר
עצמו, למלך ואפילו בכירים  מלוכה לאישי גישה לו שהייתה מאחר ועבודה. לתורה התמסר
הגוף  ארצות", ארבע "וועד של כנשיא נבחר הוא  השתדלנות. של העול את הקהילה עליו הטילה
עשה  הוא הכלל. בעסקנות מאד הצליח שמעון ר' היהודיים. האינטרסים כל את שייצג הנבחר
ר' גם עבר - לקראקא הועתקה הממלכה בירת כאשר יותר מאוחר ליהודים. רבות "טובות"

הכלל. ענייני לצורך שם , לגור שמעון

לעסוק  זמן לו מצא - עסוק שהיה ככל ברם, מסועפים. עסקים הבן, אברהם, ר' ניהל בינתיים
עסק  גם אלא לצדקה, כסף בחלוקת הסתפק לא אף הוא בחיים. העיקר לדידו שהיו צדקה, בענייני
רק  לא ולנדכאים לעניים מחלק אברהם ר' כי עליו אמרו בווילנא רוחם. והרמת העניים בעידוד
אברהם  ר' שהיה וככל החביב". "אברהם בשם לו קראו כך משום וחיבה. אהבה גם כיֿאם כסף
השקיעה  נשמתה כל את וכמה. כמה פי וחביבה טובה אשתו שרה הייתה לבריות, וחביב טוב
לעניים  התייחסה היא מדהימה. במידה ופשטות ענווה כך כדי תוך וגילתה הצדקה, בעבודת
במו  ביצעה ותכופות והחולים, העניים בבתי שעות מבלה הייתה שרה וכאחות. כאם ולנדכאים

עניות. יולדות עבור ובמיוחד החולים עבור עבודותֿבית ידיה
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ycew zexb`

רפ"ב  כסלו ז' ה' ב"ה

שי' ציון בן מו"ה

וברכה. שלום

לכל  הישועו' מקור החודש הוא הוא גאולה חודש

לחסדי  הנני ומקוה כאחב"י, בתוך שי' לאנ"ש השנה

יתן  והשי"ת שי'. רי"י מגאולת אותי גם יודיעו וכי השי"ת

בגו"ר. כמיועד ובהצלחה בנקל בריוח טובה פרנסה לו

הנעלה  מתלמידינו מנעימות, לבשורות הנני מצפה

טרם  צלחה מביאתו הודיע שבו והגליון שי', הרש"ח

פרנסה  שפע להם וישפיע בעזרם, יהי' הטוב והאל קבלתיו.

הנאמר  ד' רצון מלאות שיוכלו ובהרחבה במנוחה מרובה

נבג"מ  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד עבדו ע"י

שלם. ולבב הדעת בהרחבת זי"ע

בשם.

ci jxk v"iixden w"b`
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çìùéå úùøô
áìãåNr-ìà åéðôì íéëàìî á÷ré çìLiå©¦§©̧©«£³Ÿ©§¨¦Æ§¨½̈¤¥−̈

:íBãà äãN øérN äöøà åéçàäíúà åöéå ¨¦®©¬§¨¥¦−§¥¬¡«©§©³Ÿ¨Æ
øîà äk åNrì éðãàì ïeøîàú äk øîàì¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ¨©Æ
:äzr-ãr øçàå ézøb ïáì-ír á÷ré Ecár©§§´©«£½Ÿ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨

åäçôLå ãárå ïàö øBîçå øBL éì-éäéå©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§®̈
éðéra ïç-àöîì éðãàì ãébäì äçìLàå:E(éåì) ¨«¤§§¨Æ§©¦´©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«

æ-ìà eðàa øîàì á÷ré-ìà íéëàìnä eáLiå©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤
éçà-òaøàå Eúàø÷ì Cìä íâå åNr-ìà E ¨¦̧Æ¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©

:Bnr Léà úBàîçBì øöiå ãàî á÷ré àøéiå ¥¬¦−¦«©¦¨¯©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®
-úàå ïàvä-úàå Bzà-øLà írä-úà õçiå©©¹©¤¨¨´£¤¦À§¤©¯Ÿ§¤

ì íélîbäå ø÷aä:úBðçî éðLè-íà øîàiå ©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬©«£«©¾Ÿ¤¦
äéäå eäkäå úçàä äðçnä-ìà åNr àBáé̈¬¥¨²¤©©«£¤¬¨«©©−§¦¨®§¨¨²

:äèéìôì øàLpä äðçnä(ìàøùé)éá÷ré øîàiå ©©«£¤¬©¦§−̈¦§¥¨«©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼
ýåýé ÷çöé éáà éýìûå íäøáà éáà éýìû¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´¦§¨®§Ÿ̈º
äáéèéàå EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä̈«Ÿ¥´¥©À¯§©§§²§«©§§−§¥¦¬¨

:Cnràéúîàä-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷ ¦¨«¨¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½
ézøár éì÷îá ék Ecár-úà úéNr øLà£¤¬¨¦−¨¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ

iä-úàì éúééä äzrå äfä ïcø:úBðçî éðL ¤©©§¥´©¤½§©¨¬¨¦−¦¦§¥¬©«£«
áééëðà àøé-ék åNr ãiî éçà ãiî àð éðìévä©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥®̈¦«¨¥³¨«Ÿ¦Æ

:íéða-ìr íà éðkäå àBáé-ït Búàâéäzàå Ÿ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«§©¨´
Erøæ-úà ézîNå Cnr áéèéà áèéä zøîà̈©½§¨¥¥¬¥¦−¦®̈§©§¦³¤©§£Æ

:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçk§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ(ד (לב, «ƒ¿««¬…«¿»ƒ
מלאכים  ׁשלח והּוא לּגאּלה, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָֹֻיעקב

יעקב  ּבדברי נרמז הּדבר מּוכן. הּוא ּגם אם לברר עׂשו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאל

הּמׁשיח, מל זה חמֹור רז"ל ואמרּו וחמֹור", ׁשֹור  לי ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָ"ויהי

והׁשיבּו, חזרּו הּמלאכים א חמֹור. על ורֹוכב עני ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר

והתּברר  לֹו, אמרּו ,"אחי אל "ּבאנּו נתּברר. לא עדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשעׂשו

יעקב  הבין ואז הרׁשע. עׂשו אֹותֹו עׂשו", "אל ׁשּבאנּו ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלנּו

לאּטי". אתנהלה "ואני – ארּכה עֹוד הּגאּלה אל ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשהּדר

,ïåùàø
éðùãéBãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²

:åéçà åNrì äçðîåèíéLéúe íéúàî íéfr ¦§−̈§¥¨¬¨¦«¦¦´¨©½¦§¨¦−
:íéøNr íéìéàå íéúàî íéìçø íéøNr¤§¦®§¥¦¬¨©−¦§¥¦¬¤§¦«

æèìL íäéðáe úB÷éðéî íélîbúBøt íéL §©¦¯¥«¦²§¥¤−§¦®¨³
íøérå íéøNr úðúà äøNr íéøôe íéraøà©§¨¦Æ¨¦´£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−

:äøNræéBcáì øãr øãr åéãár-ãéa ïziå £¨¨«©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®
ïéa eîéNz çåøå éðôì eøár åéãár-ìà øîàiå©³Ÿ¤¤£¨¨Æ¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬

:øãr ïéáe øãrçéék øîàì ïBLàøä-úà åöéå ¥−¤¥¬¥«¤©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´
äzà-éîì øîàì EìàLe éçà åNr ELâôé¦§¨«§º¥¨´¨¦À§¥«§Æ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ

éðôì älà éîìe Cìú äðàå:EèéEcárì zøîàå §¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤§¨¤«§¨«©§¨Æ§©§§´
äpäå åNrì éðãàì äçeìL àåä äçðî á÷réì§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈©«Ÿ¦−§¥®̈§¦¥¬

:eðéøçà àeä-íâëíb éðMä-úà íb åöéå ©−©«£¥«©§©º©´¤©¥¦À©µ
éøçà íéëìää-ìk-úà íb éLéìMä-úà¤©§¦¦½©µ¤¨©´Ÿ§¦½©«£¥¬
åNr-ìà ïeøaãz äfä øáck øîàì íéøãrä̈«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´¤¥½̈

:Búà íëàöîaàëEcár äpä íb ízøîàå §Ÿ©«£¤−Ÿ«©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬
äçðna åéðô äøtëà øîà-ék eðéøçà á÷ré©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ
àOé éìeà åéðô äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää©«Ÿ¤´¤§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´¨½̈©−¦¨¬

:éðôáëïì àeäå åéðt-ìr äçðnä øárzå ¨¨«©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬
:äðçna àeää-äìélaâëàeä äìéla | í÷iå ©©«§¨©−©©«£¤«©¨´̈©©´§¨À

-úàå åéúçôL ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´¦§Ÿ½̈§¤
:÷aé øárî úà øáriå åéãìé øNr ãçà©©¬¨−̈§¨®̈©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ

ãë-øLà-úà øáriå ìçpä-úà íøáriå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©®̈©©©«£¥−¤£¤
:Bìäëãr Bnr Léà ÷áàiå Bcáì á÷ré øúeiå «©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−

:øçMä úBìråëòbiå Bì ìëé àì ék àøiå £¬©¨«©©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−
:Bnr B÷áàäa á÷ré Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

æëàì øîàiå øçMä äìr ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:éðzëøa-íà ék EçlLàçë-äî åéìà øîàiå £©¥«£½¦−¦¥«©§¨«¦©¬Ÿ¤¥−̈©

:á÷ré øîàiå EîMèëøîàé á÷ré àì øîàiå §¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬
íéýìû-ír úéøN-ék ìûøNé-íà ék EîL ãBòÆ¦§½¦−¦¦§¨¥®¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²

:ìëezå íéLðà-íråìøîàiå á÷ré ìàLiå §¦£¨¦−©¨«©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ
f änì øîàiå EîL àp-äãébäì ìàLz äéîL ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨¤−¦§©´¦§¦®
:íL Búà Cøáéå©§¨¬¤Ÿ−¨«



רעז iriax ,iyily - bl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz exzi t"y zgiy)

ÏÎezÂ . . ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N Èk(כט (לב, ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ«»

ולטען  ּכ על להצטּדק עלּול רע מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיהּודי

לפני  עֹוד עליו הכריז הּמלא ׁשהרי ּבאׁשמתֹו, אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּדבר

נמצאת  זֹו לאמתלא הּתׁשּובה . . טּפׁש ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנֹולד

"יׂשראל", ּבׁשם נקרא יהּודי ּכל הּצחּות): ּבדר) ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבפסּוקנּו

אם  ׁשּגם ּומּכאן, מלאכים. אפילּו לנּצח ּבכחֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּומּובן

חכם. להיֹות ּביכלּתֹו טּפׁש, ׁשּיהיה עליו הכריז ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּמלא

éùéìù
éòéáø,

àì-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷ré àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt íéýìû éúéàø̈¦³¦¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«

áìàeäå ìûeðt-úà øár øLàk LîMä Bì-çøæiå©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬
:Bëøé-ìr rìöâììûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìr Ÿ¥−©©§¥«©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹

íBiä ãr Cøiä ók-ìr øLà äLpä ãéb-úà¤¦´©¨¤À£¤Æ©©´©¨¥½©−©´
:äLpä ãéâa á÷ré Cøé-óëa òâð ék äfä©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́©«£½Ÿ§¦−©¨¤«

âìààa åNr äpäå àøiå åéðér á÷ré àOiå©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈
íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî òaøà Bnrå§¦¾©§©¬¥−¦®©©´©¤©§¨¦À

:úBçôMä ézL ìrå ìçø-ìrå äàì-ìráíNiå ©¥¨Æ§©¨¥½§©−§¥¬©§¨«©¨¯¤
äàì-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤¥¨³
:íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå¦«¨¤̧¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

âòáL äöøà eçzLiå íäéðôì øár àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©
:åéçà-ãr BzLb-ãr íéîrtãåNr õøiå §¨¦½©¦§−©¨¦«©¨̧¨¥¨³

-ìr ìtiå eä÷açéå Búàø÷ìáéúëåøàåöéø÷åéøàeö ¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈
÷Léå:ekáiå eää-úà àøiå åéðér-úà àOiå ©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ©¦§«©¦¨´¤¥À̈©©³§¤

øîàiå Cl älà-éî øîàiå íéãìéä-úàå íéLpä©¨¦Æ§¤©§¨¦½©−Ÿ¤¦¥´¤¨®©Ÿ©¾
:Ecár-úà íéýìû ïðç-øLà íéãìéä©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−¤©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(298 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓÚt Ú·L ‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ(ג (לג, «ƒ¿««¿»∆«¿»ƒ

אֹופּנים. ׁשני יׁש הרע ‡B¯ּבברּור Èelb C¯„a הּמברר – ְְִֵֵֵַַָ¿∆∆ƒְֵַָ

ּכי  למברר, ּיתרֹון יׁש זה ּבאפן ּגדֹול. אֹור הּמתּברר על ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמאיר

הּמתּברר. אל יֹורד ואינֹו ּבדרּגתֹו נׁשאר ‰˙eLaÏ˙הּוא C¯„a ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ¿∆∆ƒ¿«¿

יתרֹון  יׁש זה ּבאפן הּמתּברר. למקֹום יֹורד הּמברר –ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

מפסיק  ּובדרּגתֹו, ּבמּצבֹו ׁשהּוא ּכפי עצמֹו, הּוא ּכי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלמתּברר,

ּבדר הּברּור נפעל הראׁשֹון ּבאפן (ואּלּו לּקדּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלהתנּגד

הׁשּתחואֹות  ׁשל הּפנימית הּמׁשמעּות זֹוהי ּובּטּול). ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָּדחּיה

הּמתּברר'. ּבלבּוׁשי ו'התלּבׁש עׂשו אל ירד יעקב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאּלּו:

éòéáøå:ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨
æLbð øçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬

:eåçzLiå ìçøå óñBéç-ìk Eì éî øîàiå ¥²§¨¥−©¦§©«£«©¾Ÿ¤¦¬§²¨
ïç-àöîì øîàiå ézLât øLà äfä äðçnä©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−

:éðãà éðéraèéäé éçà áø éì-Lé åNr øîàiå §¥¥¬£Ÿ¦«©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´®̈¨¦¾§¦¬
:Cì-øLà Eìéàð-íà àð-ìà á÷ré øîàiå §−£¤¨«©´Ÿ¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧

éðéra ïç éúàöîék éãiî éúçðî zç÷ìå E ¨¨³¦¥Æ§¥¤½§¨«©§¨¬¦§¨¦−¦¨¦®¦´
éðô éúéàø ïk-ìr:éðöøzå íéýìû éðt úàøk E ©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ§¥¬¡Ÿ¦−©¦§¥«¦

àééðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦
:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå íéýìûáéøîàiå ¡Ÿ¦−§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«©−Ÿ¤

:Ecâðì äëìàå äëìðå ärñðâééðãà åéìà øîàiå ¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈§¤§¤«©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³
éìr úBìr ø÷aäå ïàväå íékø íéãìéä-ék rãéŸ¥̧©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ§©¨−̈¨´¨¨®

:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãeãéàð-øáré §¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ©«£¨¨¬
ìâøì éhàì äìäðúà éðàå Bcár éðôì éðãà£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À§¤̧¤

ãr íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä-øLà ©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²£¤
:äøérN éðãà-ìà àáàåè-äâévà åNr øîàiå ¨¬Ÿ¤£Ÿ¦−¥¦«¨©´Ÿ¤¥½̈©¦«¨

äf änì øîàiå ézà øLà írä-ïî Enr àp̈´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½
:éðãà éðéra ïç-àöîàæèàeää íBia áLiå ¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«©Á̈¨Á©¸©¬

:äøérN Bkøãì åNræéïáiå äúkñ òñð á÷réå ¥¨²§©§−¥¦«¨§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤
àø÷ ïk-ìr úkñ äNr eäð÷îìe úéa Bì−®̈¦§¦§¥̧Æ¨¨´ª½Ÿ©¥²¨¨¬

:úBkñ íB÷nä-íLñçéøér íìL á÷ré àáiå ¥«©¨−ª«©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´
ïçiå íøà ïctî Bàáa ïrðk õøàa øLà íëL§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©§Ÿ−¦©©´£®̈©¦−©

:øérä éðt-úàèéøLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå ¤§¥¬¨¦«©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³
íëL éáà øBîç-éða ãiî Bìäà íL-äèð̈«¨¨Æ¨«¢½¦©¬§¥«£−£¦´§¤®

:äèéN÷ äàîaëìû Bì-àø÷iå çaæî íL-áviå §¥−̈§¦¨«©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−
:ìàøNé éýìûñ ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr `i mgpn zxez)

ÌÈk¯ ÌÈ„ÏÈ‰(יג (לג, «¿»ƒ«ƒ

הּיעּוד  לקּיּום מּוכן לּמׁשיח, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָֹיעקב

עׂשו" הר את לׁשּפט . . מֹוׁשיעים הּבא)"ועלּו ּפסּוק .(רש"י ְְִִִֵֶַַָָָָֹ

זה  ּומעין עדין. מּוכנים אינם יׂשראל, עם "הילדים", ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאבל

ּתבֹות: (ראׁשי יׂשראל נׂשיא ‡·eÈּבכל ·˜ÚÈ ÏL BˆBv,( ְְְִִֵֵֵָָָƒ∆«¬…»ƒ

צאן  עם ּבּגלּות הּוא מתעּכב לּגאּלה, מּוכן עצמֹו ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻׁשאף



iyingרעח - dl ,cl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ׁשּמנּוחתםּֿכבֹוד  הּטעם וזהּו ּבּגלּות. עדין הּׁשקּועים ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָמרעיתֹו,

לצאן  לעזֹור ּכדי - לארץ ּבחּוץ הּוא חּב"ד נׂשיאי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹׁשל

ּכל  על ּומבּקׁשים ה'ּצּיֹון' אל ׁשהֹולכים ידי על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמרעיתם,

.ְִֵַָהּמצטר

éùéîçãìàäãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈
:õøàä úBðáa úBàøì á÷réìádúà àøiå §©«£®Ÿ¦§−¦§¬¨¨«¤©©̧§Ÿ¹̈

dúà çwiå õøàä àéNð éeçä øBîç-ïa íëL§¤¯¤£²©«¦¦−§¦´¨®̈¤©¦©¬Ÿ¨²
:äpréå dúà ákLiåâäðéãa BLôð ÷aãzå ©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨©¦§©´©§½§¦−̈

-úà áäàiå á÷ré-úaáéúëøòðäéø÷äørpä ©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£¨½
áì-ìr øaãéåáéúëøòðäéø÷:äørpäãøîàiå ©§©¥−©¥¬©©«£¨«©Ÿ́¤

äcìiä-úà éì-ç÷ øîàì åéáà øBîç-ìà íëL§¤½¤£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²¤©©§¨¬
:äMàì úàfäääðéc-úà ànè ék òîL á÷réå ©−Ÿ§¦¨«§©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ¤¦¨´

á÷ré Løçäå äãOa eäð÷î-úà eéä åéðáe Bzá¦½¨¨²¨¬¤¦§¥−©¨¤®§¤«¡¦¬©«£−Ÿ
:íàa-ãråá÷ré-ìà íëL-éáà øBîç àöiå ©Ÿ¨«©¥¥²£¬£¦«§¤−¤©«£®Ÿ

:Bzà øaãìæäãOä-ïî eàa á÷ré éðáe §©¥−¦«§¥´©«£ÀŸ¨³¦©¨¤Æ
ék ãàî íäì øçiå íéLðàä eávrúiå írîLk§¨§½̈©¦§©§Æ¨«£¨¦½©¦¬©¨¤−§®Ÿ¦´

ì ìûøNéá äNr äìáðïëå á÷ré-úa-úà ákL §¨º̈¨¨´§¦§¨¥À¦§©Æ¤©©«£½Ÿ§¥−
:äNré àìçéða íëL øîàì ízà øBîç øaãéå ¬Ÿ¥«¨¤«©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´§¦À

:äMàì Bì dúà àð eðz íëzáa BLôð ä÷Lç̈«§¨³©§Æ§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«
è-úàå eðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤

:íëì eç÷z eðéúðaéõøàäå eáLz eðzàå §Ÿ¥−¦§¬¨¤«§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ
:da eæçàäå äeøçñe eáL íëéðôì äéäz¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨§¥¨«£−¨«

àéïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL øîàiå©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−
:ïzà éìà eøîàz øLàå íëéðéraáééìr eaøä §¥«¥¤®©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«©§¸¨©³

éìà eøîàz øLàk äðzàå ïzîe øäî ãàî§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬«Ÿ§−¥¨®
-úà éì-eðúeáéúëøòðäéø÷:äMàì ørpäâéeðriå §¦¬¤©©«£−̈§¦¨«©©«£¸

äîøîa åéáà øBîç-úàå íëL-úà á÷ré-éðá§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬¨¦²§¦§−̈
øLà eøaãéå:íúçà äðéc úà ànèãéeøîàiå ©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«©«Ÿ§´

úúì äfä øácä úBNrì ìëeð àì íäéìà£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½¨¥Æ
ätøç-ék äìør Bì-øLà Léàì eðúçà-úà¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«¤§¨¬

:eðì àåäåèeéäz íà íëì úBàð úàæa-Cà ¦−¨«©§−Ÿ¥´¨¤®¦µ¦«§´
:øëæ-ìk íëì ìnäì eðîëæèeðéúða-úà epúðå ¨½Ÿ§¦¬Ÿ¨¤−¨¨¨«§¨©³¤§Ÿ¥̧Æ

íëzà eðáLéå eðì-çwð íëéúða-úàå íëì̈¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©®̈§¨©´§¦§¤½
eðééäå
éùéîç

:ãçà írìæéeðéìà eòîLú àì-íàå §¨¦−§©¬¤¨«§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−
:eðëìäå eðza-úà eðç÷ìå ìBnäìçéeáèéiå §¦®§¨©¬§¤¦¥−§¨¨«§©¦«§¬

:øBîç-ïa íëL éðéráe øBîç éðéra íäéøáã¦§¥¤−§¥¥´£®§¥¥−§¤¬¤£«
èéõôç ék øácä úBNrì ørpä øçà-àìå§«Ÿ¥©³©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−

:åéáà úéa ìkî ãaëð àeäå á÷ré-úáaëàáiå §©©«£®Ÿ§´¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«©¨¬Ÿ
-ìà eøaãéå íøér ørL-ìà Bða íëLe øBîç£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²¤

:øîàì íøér éLðààëíéîìL älàä íéLðàä ©§¥¬¦−̈¥«Ÿ¨«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯
õøàäå dúà eøçñéå õøàá eáLéå eðzà íä¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤
eðì-çwð íúða-úà íäéðôì íéãé-úáçø äpä¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®¤§Ÿ¨Æ¦©¨´

:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðìáëúàæa-Cà §¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«©§ÂÂŸ
ì íéLðàä eðì eúàéírì úBéäì eðzà úáL ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈¦«§−§©´

:íéìnð íä øLàk øëæ-ìk eðì ìBnäa ãçà¤®̈§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬¦Ÿ¦«
âëíä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®

:eðzà eáLéå íäì äúBàð CàãëeòîLiå ©µ¥´¨¨¤½§¥«§−¦¨«©¦§§³
Bøér ørL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©¦®

:Bøér ørL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniåäëíBiá éäéå ©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«©§¦Á©¸
á÷ré-éðá-éðL eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´§¥«§¥«Â©«£ÂŸ
eàáiå Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½©¨¬Ÿ

:øëæ-ìk eâøäiå çèa øérä-ìråëøBîç-úàå ©¨¦−¤®©©©«©§−¨¨¨«§¤£Æ
äðéc-úà eç÷iå áøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§¯¤¦¨²

:eàöiå íëL úéaîæë-ìr eàa á÷ré éða ¦¥¬§¤−©¥¥«§¥´©«£ÀŸ¨µ©
:íúBçà eànè øLà øérä efáiå íéììçä©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬¦§−£¨«

çëúàå íäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯
:eç÷ì äãOa øLà-úàå øéra-øLàèë-úàå £¤¨¦²§¤£¤¬©¨¤−¨¨«§¤

efáiå eáL íäéLð-úàå ítè-ìk-úàå íìéç-ìk̈¥¨³§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½¨−©¨®Ÿ
:úéaa øLà-ìk úàåìïBòîL-ìà á÷ré øîàiå §¥−¨£¤¬©¨«¦©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´

õøàä áLéa éðLéàáäì éúà ízøër éåì-ìàå§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤
éìr eôñàðå øtñî éúî éðàå éføtáe éðrðka©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ

:éúéáe éðà ézãîLðå éðekäåàìäðBæëä eøîàiå §¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«©«Ÿ§®©§¾̈
:eðúBçà-úà äNréôäìàíéýìû øîàiå ©«£¤−¤£¥«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

-äNrå íL-áLå ìû-úéá äìr íe÷ á÷ré-ìà¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−§¤¨®©«£¥
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éìà äàøpä ìàì çaæî íLéðtî Eçøáa E ¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½§¨̧§£½¦§¥−
éçà åNrE:áìàå Búéa-ìà á÷ré øîàiå ¥¨¬¨¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−

øLà øëpä éýìû-úà eøñä Bnr øLà-ìk̈£¤´¦®¨¦¹¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´
:íëéúìîN eôéìçäå eøähäå íëëúaâäîe÷ðå §«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−¦§«Ÿ¥¤«§¨¬¨

äðòä ìûì çaæî íM-äNràå ìû-úéa äìrðå§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º¨«Ÿ¤³
:ézëìä øLà Cøca éãnr éäéå éúøö íBéa éúàŸ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬¨¨«§¦

ãøLà øëpä éýìû-ìk úà á÷ré-ìà eðziå©¦§´¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´
íúà ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæpä-úàå íãéa§¨½̈§¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ

:íëL-ír øLà äìàä úçz á÷réäeòqiå ©«£½Ÿ©¬©¨«¥−̈£¤¬¦§¤«©¦®̈
øLà íéørä-ìr íéýìû úzç | éäéå©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ

:á÷ré éða éøçà eôãø àìå íäéúBáéáñåàáiå §¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ©¨¸Ÿ
àeä ìà-úéa àåä ïrðk õøàa øLà äæeì á÷ré©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®−

:Bnr-øLà írä-ìëåæàø÷iå çaæî íL ïáiå §¨¨¨¬£¤¦«©¦³¤¨Æ¦§¥½©©¦§¨Æ
íéýìûä åéìà eìâð íL ék ìû-úéa ìû íB÷nì©¨½¥−¥«¥®¦´À̈¦§³¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½

:åéçà éðtî Bçøáaçú÷ðéî äøác úîzå §¨§−¦§¥¬¨¦«©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́
ïBlàä úçz ìû-úéáì úçzî øáwzå ä÷áø¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©§¥«¥−©´©¨«©®

:úeëa ïBlà BîL àø÷iåôèíéýìû àøiå ©¦§¨¬§−©¬¨«©¥¨̧¡Ÿ¦³
:Búà Cøáéå íøà ïctî Bàáa ãBò á÷ré-ìà¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£®̈©§−̈¤Ÿ«

éEîL àøwé-àì á÷ré EîL íéýìû Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸
àø÷iå EîL äéäé ìàøNé-íà ék á÷ré ãBò¹©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬

ìàøNé BîL-úà:àéìû éðà íéýìû Bì øîàiå ¤§−¦§¨¥«©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³
jnî äéäé íéBb ìä÷e éBb äáøe äøt écL©©Æ§¥´§¥½²§©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨

éöìçî íéëìîe:eàöé E §¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gqw 'nr a ycw zexb`)

Ba¯Á LÈ‡ . . ÈÂÏÂ ÔBÚÓL . . eÁ˜iÂ(כה (לד, «ƒ¿ƒ¿¿≈ƒƒ«¿

הּׁש"ס על ּבפרּוׁשֹו א)רׁש"י כט, את (נזיר מּפסּוקנּו לֹומד ְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

היּו זמן ּבאֹותֹו ׁשּכן למצוֹות", עׂשרה ׁשלׁש "ּבן ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹהּדין

נלמד  מּדּוע לׁשאל, ויׁש "איׁש". הּכתּוב ּוקראם ׁשנה, י"ג ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹּבני

ּכׁשּנער  ּדהּנה לֹומר, ויׁש מראּובן. ולא ולוי, מּׁשמעֹון זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹּדין

ראּובן, ׁשל הּנעלית ּבּדרּגה עֹומד הּוא אין מצוֹות לגיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמּגיע

ּומּטרת  ׁשמיעה. ּבחינת ׁשמעֹון, ּבדרּגת אּלא ּבאלקּות, ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹראּיה

ּדרּגת  העֹולם, עם וחּבּורֹו אלקי אֹור המׁשכת היא ְְְֱֲִִִִַַַַָָָָָֹהעבֹודה

אלי"). איׁשי יּלוה "הּפעם ׁשם על ּכן (ׁשּנקרא ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלוי

éùùáé÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈
éøçà Erøæìe äpðzà Eì:õøàä-úà ïzà E §´¤§¤®¨§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤

âé:Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìrî ìriå©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
ãéBzà øac-øLà íB÷na äávî á÷ré áviå©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−

:ïîL äéìr ÷öiå Cñð äéìr Cqiå ïáà úávî©¤´¤¨®¤©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤
åèBzà øac øLà íB÷nä íL-úà á÷ré àø÷iå©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬

:ìà-úéa íéýìû íLæè-éäéå ìà úéaî eòñiå ¨²¡Ÿ¦−¥«¥«©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦
ìçø ãìzå äúøôà àBáì õøàä-úøák ãBò¬¦§©¨−̈¤¨´¤§¨®¨©¥¬¤¨¥−

:dzãìa L÷zåæédzãìa dúL÷äá éäéå ©§©¬§¦§¨«©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§¨®
Cì äæ-íâ-ék éàøéz-ìà úãléîä dì øîàzå©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ©¦´§¦½¦«©¤¬−̈

:ïaçéBîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå ¥«©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå éðBà-ïaèéìçø úîzå ¤¦®§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«©−̈¨¨¥®

:íçì úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzåëáviå ©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬¨«¤©©¥¯
-úøá÷ úávî àåä dúøá÷-ìr äávî á÷ré©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤§ª«©

:íBiä-ãr ìçøàëäìäà èiå ìûøNé òqiå ¨¥−©©«©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ
:øãr-ìcâîì äàìäîáëìàøNé ïkLa éäéå ¥−̈§¨§¦§©¥«¤©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ

ääìa-úà ákLiå ïáeàø Cìiå àåää õøàä¨´¤©¦½©¥´¤§¥½©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ
ìàøNé òîLiå åéáà Lâìétôá÷ré-éðá eéäiå ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®©¦«§¬§¥©«£−Ÿ

:øNr íéðLâëïáeàø á÷ré øBëa äàì éða §¥¬¨¨«§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®
:ïeìáæe øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîLåãëéða §¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈§ª«§¥´

:ïîéðáe óñBé ìçøäëìçø úçôL ääìá éðáe ¨¥½¥−¦§¨¦«§¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½
:éìzôðå ïcåëøLàå ãb äàì úçôL ätìæ éðáe −̈§©§¨¦«§¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®

:íøà ïcôa Bì-ãlé øLà á÷ré éða älàæëàáiå ¥µ¤§¥´©«£½Ÿ£¤¬ª©−§©©¬£¨«©¨³Ÿ
àåä òaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé-ìà á÷ré©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®¦´

:÷çöéå íäøáà íL-øb-øLà ïBøáççëeéäiå ¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«©¦«§−
:äðL íéðîLe äðL úàî ÷çöé éîéèëòåâiå §¥´¦§®̈§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«©¦§©̧

íéîé òáNe ï÷æ åénr-ìà óñàiå úîiå ÷çöé¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´¨¦®
:åéða á÷réå åNr Búà eøa÷iåôåìàälàå ©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«§¥²¤

:íBãà àeä åNr úBãìzáåéLð-úà ç÷ì åNr «Ÿ§¬¥−̈¬¡«¥¨²¨©¬¤¨−̈
-úàå ézçä ïBìéà-úa äãr-úà ïrðk úBðaî¦§´§¨®©¤¨À̈©¥Æ©«¦¦½§¤

:éeçä ïBòáö-úa äðr-úa äîáéìäàâ-úàå ¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©¦§−©«¦¦«§¤



iriayרפ - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úBéáð úBçà ìàrîLé-úa úîNaããìzå ¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«©¥¯¤
-úà äãìé úîNáe æôéìà-úà åNrì äãr̈¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§−̈¤

:ìàeòøääãìé äîáéìäàåáéúëùéòé-úàéø÷-úà §¥«§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤
øLà åNr éða älà çø÷-úàå íìré-úàå Leòé§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬

:ïrðk õøàa Bì-eãléååéLð-úà åNr çwiå ª§−§¤¬¤§¨«©©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈
Búéa úBLôð-ìk-úàå åéúða-úàå åéða-úàå§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤¨©§´¥¼
Bðéð÷-ìk úàå Bzîäa-ìk-úàå eäð÷î-úàå§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ¨¦§¨½
éðtî õøà-ìà Cìiå ïrðk õøàa Lëø øLà£¤¬¨©−§¤´¤§®̈©©¥¤́¤¤½¤¦§¥−

:åéçà á÷réæåcçé úáMî áø íLeëø äéä-ék ©«£¬Ÿ¨¦«¦«¨¨¯§¨²−̈¦¤´¤©§®̈
éðtî íúà úàNì íäéøeâî õøà äìëé àìå§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤§«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−

:íäéð÷îçàeä åNr øérN øäa åNr áLiå ¦§¥¤«©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬
:íBãàèøäa íBãà éáà åNr úBãìz älàå ¡«§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−
:øérNéäãr-ïa æôéìà åNr-éða úBîL älà ¥¦«¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ

:åNr úLà úîNa-ïa ìàeòø åNr úLà¥´¤¥½̈§¥¾¤¨§©−¥¬¤¥¨«
àé:æð÷e ízrâå Bôö øîBà ïîéz æôéìà éða eéäiå©¦«§−§¥´¡¦®̈¥¨´½̈§¬§©§−̈§©«
áéãìzå åNr-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä | òðîúå§¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤

:åNr úLà äãr éða älà ÷ìîr-úà æôéìàì¤¡¦©−¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«
âénL çøæå úçð ìàeòø éða älàåälà äfîe ä §¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤

:åNr úLà úîNá éða eéäãééða eéä älàå ¨½§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«§¥´¤¨À§¥̧
ãìzå åNr úLà ïBòáö-úa äðr-úá äîáéìäà̈«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−¥´¤¥¨®©¥´¤

åNrìáéúëùéòé-úàéø÷íìré-úàå Leòé-úà §¥½̈¤§¬§¤©§−̈
:çø÷-úàååèæôéìà éða åNr-éðá éôelà älà §¤«Ÿ©¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ

Bôö óelà øîBà óelà ïîéz óelà åNr øBëa§´¥½̈©³¥¨Æ©´½̈©¬§−
:æð÷ óelàæèóelà ízrb óelà çø÷ óelà ©¬§©«©¬²Ÿ©©¬©§−̈©´

éða älà íBãà õøàa æôéìà éôelà älà ÷ìîr£¨¥®¥´¤©¥³¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬
:äãræéúçð óelà åNr-ïa ìàeòø éða älàå ¨¨«§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ

éôelà älà äfî óelà änL óelà çøæ óelà©´¤½©©¬©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³
úLà úîNá éða älà íBãà õøàa ìàeòø§¥Æ§¤´¤¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤

:åNrçéóelà åNr úLà äîáéìäà éða älàå ¥¨«§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬
éôelà älà çø÷ óelà íìré óelà Leòé§²©¬©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º

:åNr úLà äðr-úa äîáéìäàèé-éðá älà ¨«¢¦«¨¨²©£−̈¥¬¤¥¨«¥¯¤§¥«
:íBãà àeä íäéôelà älàå åNrñ ¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ai zeniyx)

ÌB„‡ ‡e‰ ÂNÚ(א (לו, ≈»¡
והיא  ,"מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּכתיב

ּברם, העֹולם. את ּומזּככת מבררת זֹו מלאכה ׁשּכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמצוה,

ּדם  ענין והּוא ׁשלילי. ּדבר היא זֹו ּבמלאכה 'וה'ּקא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהחּיּות

ּדוקא  (ולכן רצּוי ּבלּתי ּבאפן הּדם רתיחת על ׁשרֹומז ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנּדה,

הּוא מ"עׂשו ּבאה זֹו ּורתיחה מטּמא). אדם ",‡„ÌBמראה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ¡
" ׁשם על ּכן ‰‡„Ìׁשּנקרא Ì„‡‰ לוי לּקּוטי (ּוראה הּזה". ְִֵֵֶַָ»»…»»…ְִִֵֵֵֶַ

אדֹום). מלכי ז' ּכמֹו הם נּדה ימי ׁשז' שנט, עמ' לזח"ג ְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָיצחק

éòéáùëïèBì õøàä éáLé éøçä øérN-éðá älà¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬
:äðrå ïBòáöå ìáBLåàëälà ïLéãå øöàå ïBLãå §−̈§¦§¬©«£¨«§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤

:íBãà õøàa øérN éða éøçä éôelàáëeéäiå ©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−§¤¬¤¡«©¦«§¬
:òðîz ïèBì úBçàå íîéäå éøç ïèBì-éðá§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«

âëBôL ìáérå úçðîe ïåìr ìáBL éða älàå§¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©§¥®̈§−
:íðBàåãëäðrå äiàå ïBòáö-éðá älàåäðr àeä §¨«§¥¬¤§¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈

-úà Búòøa øaãna íîiä-úà àöî øLà£¤̧¨¨³¤©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤
:åéáà ïBòáöì íéøîçääëïLc äðr-éðá älàå ©«£Ÿ¦−§¦§¬¨¦«§¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ

:äðr-úa äîáéìäàååëïcîç ïLéã éða älàå §¨«¢¦«¨−̈©£¨«§¥−¤§¥´¦®̈¤§¨¬
:ïøëe ïøúéå ïaLàåæëïåræå ïäìa øöà-éða älà §¤§−̈§¦§¨¬§¨«¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈

:ï÷råçë:ïøàå õeò ïLéã-éðá älàèëälà ©«£¨«¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«¥−¤
óelà ìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬

:äðr óelà ïBòáöìøöà óelà ïLc óelà ¦§−©¬£¨«©¬¦²Ÿ©¬¥−¤
õøàa íäéôlàì éøçä éôelà älà ïLéc óelà©´¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤

:øérNôàìõøàa eëìî øLà íéëìnä älàå ¥¦«§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤
:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî éðôì íBãàáìCìîiå ¡®¦§¥¬§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ

:äáäðc Bøér íLå øBòa-ïa òìa íBãàa¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨
âìçøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìa úîiå©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©

:äøöaîãìíLç åézçz Cìîiå ááBé úîiå ¦¨§¨«©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈
:éðîézä õøàîäìåézçz Cìîiå íLç úîiå ¥¤¬¤©¥«¨¦«©−̈¨ª®̈©¦§¸Ÿ©§¹̈

áàBî äãNa ïéãî-úà äknä ããa-ïa ããä£©´¤§©À©©¤³¤¦§¨Æ¦§¥´½̈
:úéår Bøér íLååìåézçz Cìîiå ããä úîiå §¥¬¦−£¦«©−̈¨£®̈©¦§´Ÿ©§½̈
:ä÷øNnî äìîNæìåézçz Cìîiå äìîN úîiå ©§−̈¦©§¥¨«©−̈¨©§®̈©¦§´Ÿ©§½̈

:øäpä úBáçøî ìeàLçìCìîiå ìeàL úîiå ¨−¥«§Ÿ¬©¨¨«©−̈¨¨®©¦§´Ÿ
:øBaër-ïa ïðç ìra åézçzèìïðç ìra úîiå ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«©»̈¨»©´©¨¨´



רפי xihtn - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eòt Bøér íLå øãä åézçz Cìîiå øBaër-ïa¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½§¥¬¦−¨®
:áäæ éî úa ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½©−¥¬¨¨«

îíúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈
äåìr óelà òðîz óelà íúîLa íúî÷îì¦§«ŸŸ−̈¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈

:úúé óelààîäìà óelà äîáéìäà óelà ©¬§¥«©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈
:ïðét óelàáîóelà ïîéz óelà æð÷ óelà ©¬¦«Ÿ©¬§©²©¬¥−̈©¬

:øöáîâî| älà íøér óelà ìûécâî óelà ¦§¨«©¬©§¦¥−©´¦¨®¥´¤
àeä íúfçà õøàa íúáLîì íBãà éôelà©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬

:íBãà éáà åNr¥−̈£¦¬¡«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk h"i xn`nn)

מ"ה, אֹותּיֹות יׁש מהיטבאל ׁשּבתיבת ּבּקּבלה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאיתא

ּדהיינּו ּוב"ן, מ"ה יחּוד ענין והּוא ב"ן. ּבגימטרּיא ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָויטבאל

המׁשכה  עלֿידי ׁשּזהּו ו'תֹוהּו', 'ּתיקּון' והּמתּברר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמברר

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ו'תיקּון', מ'ּתֹוהּו' ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּבחינה

'ּתיקּון'. עם ׁשּיתאחד ּד'תֹוהּו' ְְִִִֵֵֶַַהּבירּור

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨

àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨
éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨

:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

øéèôîîíúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈
äåìr óelà òðîz óelà íúîLa íúî÷îì¦§«ŸŸ−̈¦§Ÿ®̈©¬¦§¨²©¬©§−̈

:úúé óelààîäìà óelà äîáéìäà óelà ©¬§¥«©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈
:ïðét óelàáîóelà ïîéz óelà æð÷ óelà ©¬¦«Ÿ©¬§©²©¬¥−̈©¬

:øöáîâî| älà íøér óelà ìûécâî óelà ¦§¨«©¬©§¦¥−©´¦®̈¥´¤
àeä íúfçà õøàa íúáLîì íBãà éôelà©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬

:íBãà éáà åNr¥−̈£¦¬¡«

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚ Ûel‡(מג (לו, «ƒ»
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íLôð ìéväì äîçìnäøäî äðeáúe ©¦§¨¨§©¦©§¨§−̈¥©¬
:åNrèezçåeøáMééøBaâïîéz E ¥¨«§©¬¦¨§¦¤−¥®̈

dîBøãa øéòN øäa áLBiä íBãà àeä¡©¥§©¥¦¦§¨

ìàøNé õøà ìLúøké ïrîììk ¤¤¤¦§¨¥§©¯©¦¨«¤¨

Léà-øBabìèwî åùr øäîáBøî ¦²¦¥©¬¥−̈Ÿ¦¨«¤¥

:íëéìò àáiL âøäéíäì òébé äæ ìk ¤¤¤¨Ÿ£¥¤¨¤©¦©¨¤

éçà ñîçîá÷ré Eñîçä ììâa ¥«£©²¨¦¬©«£−Ÿ¦§©¤¨¨

àeäå á÷òéì eNòLäLeá Eqëz ¤¨§©£Ÿ§§©§´®̈
zøëðåúøëð äéäúåíìBòìàìå §¦§©−¨§¦§¤¦§¨§¨«§Ÿ

éñBz:íe÷ì óàéãâpî Eãîr íBéa ¦¨§Æ£¨«§´¦¤½¤
Bìéç íéøæ úBáL íBéaeáML úòa §²§¬¨¦−¥®§¥¤¨

øvðãëeáð ìòå) á÷òé ìL øLBòä íéøfä©¨¦¨¤¤©£Ÿ§©§©§¤©

àeäå ,ïBLàøä úéaä áéøçnä ,øîàéŸ©©©£¦©©¦¨¦§

á÷òéì øæò àìå ãâpî ãîòå äæ äàø̈¨¤§¨©¦¤¤§Ÿ¨©§©£Ÿ

(åéçàåørL eàa íéøëðå(åéøòL) ¨¦§¨§¦º¨´§¨À̈§¨¨

á÷òé ìLìøBâ ecé íéìLeøé-ìrå ¤©£Ÿ§©§«¨©̧¦Æ©´½̈
íé÷ìçì íäéðéa e÷lçå ìøBb eëéìLä¦§¦¨§¦§¥¥¤©£¨¦

äzà-íbíBãàíäî ãçàkìéàBä ©©−̈¡§©©¬¥¤«¦

äìòî ,ìàøNéì zøæò àìå ãâpî zãîòå§¨©§¨¦¤¤§Ÿ¨©§¨§¦§¨¥©£¤

éìò éðàïî ãçàk äzà íb úééä elàk E £¦¨¤§¦¨¦¨©©¨§©©¦

:ñîçä eäæå ,íéììBMäå íéîçìpä©¦§¨¦§©§¦§¤¤¨¨

áéàøz-ìàåèéaäì Eì äéä àì §©¥³¤Ÿ¨¨§§©¦

íBéáúøöéçà-Bøëð íBéa EíBéa §«¨©¨¦̧Æ§´¨§½§

éøëðk äéäå Böøàî økðúpL-ìàå ¤¦§©¥¥©§§¨¨§¨§¦§©
íãáà íBéa äãeäé-éðáì çîNz¦§©¬¦§¥«§−̈§´¨§®̈

ét ìcâz-ìàåEäçîOä àéöBz àìå §©©§¥¬¦−§Ÿ¦©¦§¨

ìò æeáå âòì øaãì ätä ìà álaL¤©¥¤©¤§©¥©©¨©

ìàøNé úìtî:äøö íBéaâé-ìà ©¤¤¦§¨¥§¬¨¨«©
àBázàBáì Eì äéä àlL ïkL-ìëå ¨³§¨¤¥¤Ÿ¨¨§¨

ørLáéøòénr-íúBà LBaëì §©«©¨¥©¦Æ¦§¨

éðMä úéaä ïaøça úéNò øLàkíBéa ©£¤¨¦¨§ª§©©©¦©¥¦§´
íãéàíúòø íBéaàøz-ìàäéä àì ¥½̈§¨¨¨©¥¯¤Ÿ¨¨

Eì éeàøäzà-íâúBàøìBúrøa ¨§©©¨²¦§§¨«¨−
íBéaåéìò àaLBãéàBúòø-ìàå §´¤¨¨¨¥®¨¨§©

äðçìLzEãéBìéçáåéñëðaíBéa ¦§©¬§¨¨§§¥−¦§¨¨§¬
:Bãéàãéñeèéè éLðà ìò øîàé äæ ¥«¤Ÿ©©©§¥¦

øîàå ìàøNé úà eìâäL÷øtä-ìr ãîrz-ìàå,ñeðì eìëeé àlL íéëøc úLøôaøbñz-ìàå åéèéìt-úà úéøëäìøñàîìåéãéøNíúéøàL:äøö íBéa ¤¦§¤¦§¨¥§¨©§©©«£ŸÆ©©¤½¤§¨¨©§¨¦¤Ÿ§¨§©§¦−¤§¦®̈§©©§¥¬§©£¨§¦−̈§¥¦¨§¬¨¨«
åèýåýé-íBé áBø÷-ék'äî ïéîeìLzä íBéúéùr øLàk íéBbä-ìk-ìrïk ìàøNéìEìîb Cl äNréEì éeàøä ìeîbä:ELàøa áeLéæèìeî ìà ¦«¨¬«§Ÿ̈−©©§¦¥©¨©¦®©«£¤³¨¦̧Ÿ¨Æ§¦§¨¥¥¥¨´¤½̈§ª«§−©§¨¨§¨¬§Ÿ¤«¤

øîàé äãeäééLã÷ øä-ìr íúéúL øLàk ékïk äìòøzä ñBkîíéBbä-ìë ezLéäìòøzä ñBk úà íëì eòøäLeòìå eúLå ãéîzíéìaìáî eéäé §¨Ÿ©¦À©«£¤³§¦¤Æ©©´¨§¦½¦©©§¥¨¥¦§¬¨©¦−¤¥¥¨¤¤©©§¥¨¨¦®§¨´§¨½¦§§ª§¨¦

úBiðòøetä ïîeéä àBìk eéäå:íìBòî eéä àì elàk íéìk eéäéæéìáàäèéìô äéäz ïBiö øäáeíéLðà eøàMéLã÷ äéäåéñBé àì ékàîè da àBáì ó ¦©§¨¦§¨−§¬¨«¦§¨¦§¦Ÿ¨¥¨£¨§©¬¦²¦«§¤¬§¥−̈¦¨££¨¦§¨´¨®Ÿ¤¦Ÿ¦¨¨¨¥



רפד

:íäéLøBîçéúéáe Là á÷ré-úéá äéäå ¨«¥¤«§¨¨Á¥«©£¸Ÿ¥¹¥¯
ì åNr úéáe äáäì óñBéíäá e÷ìãå L÷ ¥´¤«¨À̈¥³¥¨Æ§©½§¨§¬¨¤−

ék åùr úéáì ãéøN äéäé-àìå íeìëàå©«£¨®§Ÿ¦«§¤³¨¦Æ§¥´¥½̈Ÿ¦¬
:øac ýåýéèéåùr øä-úà áâpä eLøéå §Ÿ̈−¦¥«§¨«§¸©¤¹¤¤©´¥À̈Ÿ

ìt-úà äìôMäåäãN úàå íéøôà äãN-úà eLøéå íézL §©§¥¨Æ¤§¦§¦½§¨«§Æ¤§¥´¤§©½¦§¥−§¥´
:ãrìbä-úà ïîéðáe ïBøîLëìûøNé éðáì äfä-ìçä úìâå «Ÿ§®¦§¨¦−¤©¦§¨«§¨ª´©¥«©Â¤Â¦§¥̧¦§¨¥³

úà eLøé ãøôña øLà íéìLeøé úìâå úôøö-ãr íéðrðk-øLà£¤§©«£¦Æ©¨´§©½§¨ª¬§«¨©−¦£¤´¦§¨¨®¦§¾¥−
:áâpä éøràëì ïBiö øäa íérLBî eìrååùr øä-úà ètL ¨¥¬©¤«¤§¨³«¦¦Æ§©´¦½¦§−Ÿ¤©´¥¨®Ÿ

:äëeìnä ýåýéì äúéäå§¨«§¨¬©«Ÿ̈−©§¨«

`xenl iy
.íãwî íúBà eLøéiL íéBbä(ë,äfä ìçäìàøNé éða ìL äfä ìéçä ©¦¤¦§¨¦Ÿ¤©¥©¤©©¦©¤¤§¥¦§¨¥

.úeìbäî eáeLé øLà,íéðòðk øLàíéiðòðk íénò íò úeìba eéä øLà £¤¨¥©¨£¤§©£¦£¤¨©¨¦©¦§©£¦¦

.òLBäé éîéa ïòðk õøàî eçøaL,úôøö ãòúBîB÷îa eáLéå e÷çøúäL ¤¨§¥¤¤§©©¦¥§ª©©¨§©¤¦§©£§¨§¦§

.úôøö ãò eòébäå íé÷Bçø,ãøôña øLà íéìLeøé úìâåäìBbä éðáe §¦§¦¦©¨§©§¨ª§¨©¦£¤¦§¨©§¥©¨

.ãøôña eáLé øLà íéìLeøé ìL¤§¨©¦£¤¨§¦§¨©

(àë,íéòLBî eìòåCìnä íä §¨¦¦¥©¤¤

.åéøNå çéLnä'äì äúéäå ©¨¦©§¨¨§¨§¨©
,äëeìnäìò 'ä úeëìî älbúúå ©§¨§¦§©¤©§©

'ä úeëìî éäúe ,íìBòä éáLBé ìk̈§¥¨¨§¦©§

.íéîìBò éîìBòìe íìBòì§¨§§¥¨¦

mixn zxhr
íäéLøBî úà á÷ré úéa eLøéå:æàî íúBà eLøiL íéiìáaä úà §¨«§Æ¥´©£½Ÿ¥−¨«¥¤«¤©©§¦¦¤¨§¨¥¨

çéLà á÷ré-úéá äéäåáBøwî øòBaääáäì óñBé úéáe÷Bçøî øòBaä §¨¨Á¥«©£¸Ÿ¥¹©¥¦¨¥¯¥´¤«¨À̈©¥¥¨

ì åNr úéáeL÷øäî óøNpäíäá e÷ìãåíécNkä úéa úà e÷éìãé ìàøNé ¥³¥¨Æ§©½©¦§¨©¥§¨§¬¨¤−¦§¨¥©§¦¤¥©©§¦

íeìëàåíeôøNéåøac ýåýé ék åùr úéáì ãéøN äéäé-àìåéàcåáe ©«£¨®§¦§§§Ÿ¦«§¤³¨¦Æ§¥´¥½̈Ÿ¦¬§Ÿ̈−¦¥«§©©

:äéäé ïkèéeLøéåéáLBé ìàøNé ¥¦§¤§¨«§¸¦§¨¥§¥

äìôMäå åùr øä-úà áâpä©¤¹¤¤©´¥À̈Ÿ§©§¥¨Æ
eLøéé ÷îòäìt-úàeLøéå íézL ¨¥¤¦§¤§¦§¦½§¨«§Æ

íbäãN úàå íéøôà äãN-úà ©¤§¥´¤§©½¦§¥−§¥´
:ãrìbä-úà ïîéðáe ïBøîLë «Ÿ§®¦§¨¦−¤©¦§¨«

eéäé ìàøNé éðaî éîå éî ,ãéúòì äàeáð§¨¤¨¦¦¨¦¦§¥¦§¨¥¦§

:øîàå .íéLøBiäúìâåäìBbä éða ©§¦§¨©§¨ª´§¥©¨

ìçäìéçä ìLìûøNé éðáì äfä- ©¥«¤©¥©Â¤Â¦§¥̧¦§¨¥³
øLàíL eáLéíéðrðk-eçøaL £¤¥§¨§©«£¦Æ¤¨§

íB÷î øLà òLBäé éîéa íöøàî¥©§¨¦¥§ª©£¤§

òébä íáLBîúôøö-ãrà"öðøô ¨¨¦¦©©¨´§©½
úìâåìL äìBbä éðaøLà íéìLeøé §¨ª¬§¥©¨¤§«¨©−¦£¤´

úeìâa eáLéãøôñaíä ,àéîtñà ¥§§¨¦§¨¨®©§©§¨¥

áâpä éør úà eLøéåNò øä úà ¦§¾¥−¨¥¬©¤«¤¤©¥¨

:íBãà õøààëíérLBî eìråCìî ¤¤¡§¨³«¦¦Æ¤¤

åéøNå çéLnäì ïBiö øäaètL ©¨¦©§¨¨§©´¦½¦§−Ÿ
åùr øä-úàìàøNéì eòøäM äî ìòäúéäåæàäëeìnä ýåýéì:eðéîéa äøäîa eäeìa÷éå Búeëìîa eãBé ìkä ¤©´¥®̈Ÿ©©¤¥¥§¦§¨¥§¨«§¨¬¨©«Ÿ̈−©§¨«©Ÿ§©§¦©§¦§¥¨§¨¥

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§



רפה

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
æìàáLiåõøàa åéáà éøeâî õøàa á÷ré ©¥´¤©«£½Ÿ§¤−¤§¥´¨¦®§¤−¤

:ïrðká-òáL-ïa óñBé á÷ré úBãìz | älà §¨«©¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©
àeäå ïàva åéçà-úà ärø äéä äðL äøNr¤§¥³¨¨Æ¨¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´
åéáà éLð ätìæ éða-úàå ääìá éða-úà ørð©À©¤§¥¬¦§¨²§¤§¥¬¦§−̈§¥´¨¦®
:íäéáà-ìà ärø íúac-úà óñBé àáiå©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬¨−̈¤£¦¤«

âíéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNrå Bì àeä(éåì)ãåéçà eàøiå −®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«©¦§´¤À̈

Búà eàðNiå åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈©¦§§−Ÿ®
ì Bøac eìëé àìå:íìLäíBìç óñBé íìçiå §¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ©©«£³Ÿ¥Æ£½

:Búà àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiååøîàiå ©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬ŸŸ«©−Ÿ¤
:ézîìç øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬¨¨«§¦

æäãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½
äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷ äpäå§¦¥²¨¬¨£ª¨¦−§©¦®̈¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ

:éúnìàì ïéåçzLzå íëéúnìà(ìàøùé)çeøîàiå £ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«©³Ÿ§
ìLîz ìBLî-íà eðéìr Cìîz Cìîä åéçà BìÆ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬¦§−Ÿ
-ìrå åéúîìç-ìr Búà àðN ãBò eôñBiå eðä®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈§©

:åéøácèBúà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå §¨¨«©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−
äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä øîàiå åéçàì§¤®̈©ÀŸ¤¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯
íéåçzLî íéáëBk øNr ãçàå çøiäå LîMä©¤´¤§©¨¥À©§©©³¨¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−

:éìéåéáà Ba-ørâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå ¦«©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½
àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì øîàiå©Ÿ́¤½¨²©«£¬©¤−£¤´¨®̈§¨£´

éçàå Enàå éðà àBáðåçzLäì E:äöøà Eì ú ¨À£¦Æ§¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
àé:øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤®̈§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨
:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc migqt(iyily meil)

ãòBnä,xeriad ly,ãòBnä øçàì ÷Bcáédryd zligzn ©¥¦§§©©©¥
`l okn xg`l la` ,dlild cr xyr drax` mei ly ziriayd

.minkge dcedi iax ewlgp dna x`eai `xnbae .wecai
:dwicad xg`l ungd mr bedpl cvik zx`an dpyndäîe©

øéiLnM,exeqi` onf cr ezlik` jxevl ezwica xg`l ungdn ¤§©¥
àòðéöa epçépé,xeny mewna -àlL éãke ca`iéøö àäéä÷éãa C ©¦¤§¦§¨§¥¤Ÿ§¥¨¦§¦¨

.åéøçà©£¨

àøîâ
dxaqe .dwicad ipnfa minkge dcedi iax ewlgpy dpyna epipy
.ungd z` wecal yiy minrtd oipna ewlgpy ,dligza `xnbd
drax`ae xyr drax` xe` oiwcea' xn`y dcedi iax zrcly
cg` lka ungd z` wecal yi ,xeriad zryae zixgy xyr
xe` wca `l' exn`y minkg zrcle .mixen`d mipnfd zylyn
crend jeza wca `l 'eke xyr drax`a wecai xyr drax`
xwira wca `l m`y `l` ,zg` dwicaa ic ,'crend xg`l wecai
ipyd onfa wca `l m`e ,ipyd onfa wecai c"i lila `edy dpnf

:`xnbd zl`ey jkitl .iyilya wecaiàîòè éàî[enrh edn-] ©©£¨
äãeäé éaøc:`xnbd daiyn .minrt yly wecal jixvnyáø §©¦§¨©

eäééåøz éøîàc àðeä áø øa äaøå àcñçyly ,exn` mdipy ± ¦§¨§©¨©©¨§¨§¦©§©§
od el` zewicaìL ãâðkúBúaLä L[dzayd zepeyl-]Lzexen` §¤¤¨Ÿ©§¨¤

'øBàN Eì äàøé àìå õîç Eì äàøé àì' ,äøBza(f bi zeny),úòáL' ©¨Ÿ¥¨¤§¨¥§Ÿ¥¨¤§§¦§©
'íëézáa àöné àì øBàN íéîé(hi ai my)e ,eúéaLz ïBLàøä íBia Cà' ¨¦§Ÿ¦¨¥§¨¥¤©©¨¦©§¦

'íëézaî øBàN(eh ai my)exn`p dzayd zepeyl ylyy ixd . §¦¨¥¤
.dzayde ,d`ivn xcrd ,di`x xcrd ,unga
:dcedi iax ixaca df yexit dgec `xnbdáéúî[dywd-]áø ¥¦©

,óñBé,`ziixaa epipy `ldìLa ÷ãa àlL ìk ,øîBà äãeäé éaøäL ¥©¦§¨¥Ÿ¤Ÿ¨©¦§Ÿ¨
íé÷øt[mipnf-]àîìà .÷ãBa Bðéà áeL ,eìlä[gkene-]ïàkîa §¨¦©¨¥¥©§¨§¦¨

éâéìôc àeä Cìéàåonfdn dwica aeiga `l` ewlgp `ly ± §¥©¦§¦¦
m`e ,md cala mipnf dyly dcedi iax zrcly ,jli`e iyilyd
mb wecai minkg zrcle ,wecai `l aey xeriad zrya wca `l

wca m`e ,zg` dwicaa ic lkd ixacl j` .xeriad onf xg`l
.wecal jixv epi` aey xyr drax` lila

yxetn ditly ,`ziixad ixaca zxg` `qxib d`ian `xnbd
:zg` dwicaa icy dixacaéëä éðúî àøèeæ øî[jk dpey-] ©§¨©§¥¨¦

.ef drenyáéúî[dywd-]óñBé áøxa daxe `cqg ax ixac lr ¥¦©¥
,`ziixaa yexita epipy `ld ,`ped axàlL ìk ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥Ÿ¤Ÿ

ìMî ãçàa ÷ãaàîìà .÷ãBa Bðéà áeL ,eìlä íé÷øt äL[gkene-] ¨©§¤¨¦§Ÿ¨§¨¦©¨¥¥©§¨
wxy'÷ãBa Bðéà áeL'axeriad onf xg`léâéìôc àeä,[ewlgp-] §¥¥¦§¦¦

onfa wxy ixd ,'el` mipnfn cg`a' dcedi iax xn` yexita oky
.mzylya `le wcea `ed cg`:`xnbd dwiqnénð äãeäé éaø àlà¤¨©¦§¨©¦

wx [ok mb-]'÷ãa àì íà'oey`xd onfaøîà÷,ipyd onfa wecaiy ¦Ÿ¨©¨¨©
mipnf zyly lka wecaiy `le ,iyilya wecai ipya wca `l m`e

.el`éâìôéî÷ àäa àëäå,ewlgp jka o`ke ±øî[dcedi iax-],øáñ §¨¨§¨¨¦§§¦©¨©
ïéà àøeqéà énwîdxezd on ungd xeqi` onf mcew `weec ± ¦©¥¦¨¦

la` ,wecal minkg epwiz ,ziriayd dryaàøeqéà øúaxg`l-] ¨©¦¨
[exeqi`àì,wecal epwizdépéî ìëéîì éúà àîìéc äøéæb`ny ± Ÿ§¥¨¦§¨¨¥§¥©¦¥

.epnn lek`l `eai unga zewqrzd ick jezéøáñ ïðaøåminkge ± §©¨¨¨§¦
,mixaeqïðéøæb àìexeqi` onf xg`l s`e ,ef dxifb mixfeb ep` oi` ± Ÿ¨§¦©

.epnn lk`i `ny miyyeg oi`e ,ewceal yi
cre .xnerd zgpn z` oqipa f"h meia aixwdl dxezd on devn
zaxwde ,dlik`a ef dpy ly dycg d`eaz dxeq` dry dze`l
dcedi iax zhiyn dywn `xnbd .dlik`a dze` dxizn xnerd

ca epzpyna ezhiy lr ,df xeqi` oipra:ung zwica oiéîe[ike-] ¦
äãeäé éaø øæbenr wqrzdl `ly xeqi` lk`naéúà àîìéc ¨©©¦§¨¦§¨¨¥

dépéî ìëéîìz` wecal xq` ok meyne ,epnn lek`l `eai `ny ± §¥©¦¥
dxezd on exeqi` onf xg`l ungdïðz àäåzkqna epipy ixde ± §¨§©

zegpn(:fq),áøwMîoaxwøîBòäeid ,oqipa f"haïéàöBîe ïéàöBéea ¦¤¨©¨¤§¦§¦
z` meiaíéìLeøé é÷eLkéì÷å çî÷ íéàìî íäLdzlwpy d`eaz - ¥§¨©¦¤¥§¥¦¤©§¨¦
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לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח - בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:206:258:178:208:538:569:469:4911:5912:0216:3816:3817:0617:0616:1817:17באר שבע )ח(

6:236:288:178:208:548:579:479:5011:5812:0116:3716:3717:0217:0216:0317:13חיפה )ח(

6:206:258:168:198:528:559:459:4811:5812:0016:4016:4017:0317:0316:0017:14ירושלים )ח(

6:226:278:178:218:548:579:479:5011:5912:0216:3616:3617:0517:0516:1417:16תל אביב )ח(

7:227:298:438:479:309:3510:1610:2012:1312:1516:0416:0116:4116:3915:4316:54אוסטריה, וינה )ח(

5:525:518:438:429:299:2910:4310:4413:4513:4720:2620:3220:5721:0420:1221:17אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:187:258:448:489:309:3410:1610:2012:1612:1816:1316:1016:4916:4715:5317:01אוקראינה, אודסה )ח(

6:557:038:178:219:049:099:509:5411:4711:5015:3915:3616:1616:1415:1816:29אוקראינה, דונייצק )ח(

7:087:158:288:329:169:2110:0110:0511:5812:0115:4815:4516:2616:2415:2816:38אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:417:498:558:599:459:5010:2910:3412:2412:2616:0616:0316:4616:4415:4616:59אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:347:428:488:529:389:4310:2210:2612:1612:1915:5815:5516:3816:3615:3716:51אוקראינה, קייב )ח(

7:417:489:099:139:549:5910:4110:4512:4212:4416:4516:4317:1817:1616:2317:30איטליה, מילאנו )ח(

5:596:018:288:308:599:0110:0110:0412:3312:3518:0718:0918:3018:3317:5118:42אקוואדור, קיטו )ח(

5:345:348:248:249:069:0710:2010:2113:1813:2019:5219:5720:2120:2719:3720:39ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:086:068:588:589:499:4911:0511:0614:1114:1421:0021:0621:3521:4220:4721:57ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:067:118:488:529:289:3210:1810:2212:2512:2716:4416:4317:1517:1516:2517:27ארה״ב, בולטימור )ח(

6:597:058:388:429:199:2410:0910:1312:1412:1716:3016:2817:0217:0116:1017:13ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:597:058:398:439:209:2410:1010:1312:1512:1716:3016:2917:0217:0116:1117:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:407:469:169:209:5810:0310:4710:5112:5112:5317:0117:0017:3417:3316:4217:46ארה״ב, דטרויט )ח(

6:587:038:579:009:329:3610:2610:2912:4012:4217:2217:2317:4917:4917:0418:00ארה״ב, האוסטון )ח(

6:386:438:308:339:079:1110:0010:0312:1112:1316:4316:4317:1217:1216:2517:23ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:496:548:538:579:279:3110:2310:2612:3912:4217:2917:3017:5617:5617:1218:07ארה״ב, מיאמי )ח(

6:577:038:358:399:169:2110:0610:0912:1012:1316:2416:2216:5616:5516:0417:08ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:227:289:029:069:439:4710:3310:3712:3812:4116:5416:5317:2617:2616:3517:38ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:577:038:348:389:169:2010:0510:0912:0912:1116:2116:1916:5416:5316:0217:05ארה״ב, שיקגו )ח(

5:505:518:318:329:049:0510:1110:1312:5412:5618:5218:5619:1719:2118:3719:31בוליביה, לה-פס )ח(

8:228:309:339:3710:2410:3011:0811:1213:0113:0316:3916:3617:2017:1716:1817:33בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:218:299:339:3710:2410:2911:0711:1213:0113:0316:4116:3817:2117:1916:2017:34בלגיה, בריסל )ח(

5:115:127:567:578:318:339:419:4212:2912:3118:4418:4819:0619:1018:2519:21ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:015:017:457:468:208:219:299:3112:1712:1918:2618:3018:5218:5718:1119:07ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:417:508:518:569:439:4810:2610:3112:1912:2115:5815:5416:3716:3515:3816:50בריטניה, לונדון )ח(

7:598:089:019:069:5610:0210:3810:4212:2712:3015:5515:5116:3916:3615:3716:52בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:528:018:589:039:519:5710:3410:3812:2512:2715:5915:5516:4016:3715:3616:53גרמניה, ברלין )ח(

8:008:089:159:1910:0510:1010:4910:5312:4412:4616:2716:2417:0717:0416:0617:19גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:075:077:527:538:298:309:399:4112:3012:3218:5218:5719:1319:1718:3119:28דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:546:589:069:099:399:4210:3610:3912:5712:5917:5918:0018:2418:2617:4218:35הודו, מומבאי )ח(

6:496:539:029:059:349:3710:3210:3512:5312:5517:5617:5718:2118:2317:3918:32הודו, פונה )ח(

7:087:168:318:359:189:2310:0410:0812:0212:0415:5515:5316:3316:3115:3516:45הונגריה, בודפשט )ח(

7:047:108:438:479:249:2910:1410:1712:1912:2116:3316:3217:0617:0516:1417:17טורקיה, איסטנבול )ח(

7:217:269:069:099:459:4910:3610:3912:4412:4617:0617:0517:3717:3616:4717:48יוון, אתונה )ח(

7:287:358:528:569:389:4310:2410:2812:2312:2516:1816:1616:5516:5315:5817:07מולדובה, קישינב )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:536:569:049:079:369:3910:3410:3712:5412:5717:5617:5718:2118:2217:3918:32מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:354:347:247:248:268:279:459:4712:5913:0220:0620:1220:4620:5319:5321:10ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:366:408:378:409:129:1510:0710:1012:2212:2417:0817:0817:3517:3616:5017:46נפאל, קטמנדו )ח(

7:157:218:569:009:379:4110:2610:3012:3312:3516:5016:4917:2217:2116:2917:33סין, בייג'ין )ח(

6:516:549:199:229:509:5210:5210:5513:2313:2518:5518:5719:1819:2118:3819:30סינגפור, סינגפור )ח(

7:207:298:278:329:209:2610:0310:0711:5411:5715:2815:2516:1016:0815:0716:23פולין, ורשא )ח(

5:345:358:118:138:438:459:499:5112:2912:3118:2018:2318:4418:4818:0518:58פרו, לימה )ח(

7:598:069:279:3110:1210:1710:5911:0312:5913:0116:5916:5717:3417:3316:3917:46צרפת, ליאון )ח(

8:218:289:399:4410:2810:3311:1311:1713:0913:1116:5916:5617:3617:3416:3717:48צרפת, פריז )ח(

5:495:518:148:168:458:479:469:4912:1512:1717:4117:4318:0518:0717:2518:16קולומביה, בוגוטה )ח(

7:297:369:029:069:469:5010:3410:3712:3612:3816:4516:4417:1617:1516:2317:28קנדה, טורונטו )ח(

7:127:198:408:449:259:3010:1210:1612:1312:1516:1416:1216:4816:4715:5317:01קנדה, מונטריאול )ח(

6:336:398:248:279:029:059:549:5712:0412:0616:3416:3417:0417:0316:1617:15קפריסין, לרנקה )ח(

8:549:039:509:5510:4710:5311:2711:3213:1513:1716:3516:3117:2117:1816:1317:35רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:328:429:249:2910:2310:2911:0311:0712:4812:5016:0716:0316:5116:4715:4117:05רוסיה, מוסקבה )ח(

7:457:529:089:139:5510:0010:4110:4512:4012:4216:3416:3217:1117:0916:1417:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:507:579:139:1710:0010:0510:4610:5012:4412:4716:4316:4117:1517:1316:1817:27שוויץ, ציריך )ח(

6:256:288:428:459:149:1610:1310:1512:3712:3917:4817:4918:1218:1417:3118:24תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



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
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   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 


	סדר הנחת תפילין
	מזמורי תהלים
	מפתח כללי
	מאמר - ד"ה פדה בשלום נפשי ה'תש"ל
	התוועדויות - י"ט כסלו ה'תש"ל
	לקוטי שיחות - פרשת וישלח, כרך טו
	ילקוט לוי יצחק
	ילקוט גאולה ומשיח
	חומש יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	תניא יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	היום יום
	הלכה יומית לעיון ברמב"ם
	רמב"ם - שלושה פרקים ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - פרק אחד ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - ספר המצוות
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	נביאים
	כתובים
	משניות
	עין יעקב
	גמרא - מסכת פסחים
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	מתורת רבותינו נשיאי חב"ד
	שולחן ערוך עם הערות וציונים
	שולחן ערוך לפי לוח "רב יומי"
	תורה אור
	תורת חיים
	דרך מצוותיך
	תורת שמואל - תרל"ב
	קונטרס התפילה
	ספר המאמרים - קונטרסים
	ספר השיחות - ה'תש"ב-תש"ג בלה"ק
	ספר הזכרונות - פרק מ"א
	חומש לקריאה בציבור
	לוח זמנים
	תפילת הדרך




