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נקודות משיחות קודש - מזמור קיז מתוך "תהילות מנחם"
א-ב – הללו את הוי' כל גוים שבחהו כל האומים. כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם הללוי'

אוה"ע משבחים את ישראל על התיישבותם בא"י
ה. ענין זה )ש"הללו את הוי' כל גוים", מתחיל מהענין שישראל מרגישים "כי גבר עלינו 
חסדו"(, קשור גם עם ענין ההתיישבות בשטחי ארץ ישראל שנכבשו לאחרונה: כאשר הם חדורים 
בהכרה שזהו רק מפני "כי גבר עלינו חסדו", ואין זה "כוחי ועוצם ידי גו'"1, ומרגישים שזוהי 
רק מתנה וחסד של הקב"ה – "כי גבר עלינו חסדו" )שהעניק לבני ישראל את האפשרות לשבת 
בארץ ישראל(, אזי ההתיישבות בכל חלקי הארץ נעשית בשקט ובביטחה בלי רעש והתפארות 

וכו', וזה ממלא וחודר בהם כ"כ עד שהם מרגישים שבזה הם מבצעים שליחות של הקב"ה.

גוים שבחהו כל האומים" – על כך שבני ישראל  ועי"ז נפעל אשר "הללו את הוי' כל 
בממונם  מסייעים  והם  עולם,  לעם  שניתנה  עולם  נחלת  שהיא  ישראל,  ארץ  בכל  התיישבו 

ונפשם לשליחות זו2.

1( עקב ח, יז.
2( מלקו"ש ח"כ ע' 313 )משיחת מוצש"ק פ' לך לך ה'תשל"ח(.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰Ê רא ׁשֹון ליֹום  זּכר ֹון מע ׂשי ּתח ּלת  ,1ה ּיֹום  ∆ְְֲִִִֶַַַָ

אדם  ּבר ֹוא  יֹום  ֿ ה ּׁשנה , רא ׁש על  ְְֵַַָָָָָֹּדקאי

מע ׂשי),2הרא ׁשֹון  (ּכל  מע ׂשי ּתח ּלת  ונקרא  , ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָ

הע ֹולם  נברא  ּבאל ּול  ׁשּבכ "ה  היֹות  ּדעם  ,3והינּו, ְְְְְֱֱִִֶֶַָָָ

לפי  ,מע ׂשי ּתח ּלת  נקרא  אינֹו ֿ מק ֹום  ְְְֲִִִִֵֶַַָָָמ ּכל 

ל ּיֹום  עד  ה ּבריאה , ּכונת  ּבֹו נׁשלמה  לא  ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹׁשעדין

אדם  ּבר ֹוא  י ֹום  ּברא ׁשית , למע ׂשה  ְְְֲִִִֵֵַַָָה ּׁשּׁשי

ה ּוא  ולכן ה ּבריאה , ּכונת  נׁשלמה  ׁשּבֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהרא ׁשֹון,

מע ׂשי ּכל  כ "ק 4ּתח ּלת  ּבזה  ׁשמד ּיק  מה  ויד ּוע  . ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

תש "ד  ֿ ה ּׁשנה  רא ׁש ּבהמ ׁש) אדמ ֹו"ר  ),5מו"ח  ְְְֵֶַַָָֹ

צרי ה ּבריאה  ּבענין ּובפרט  הענינים  ּבכל  ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָֹהלא 

ּכיון  ֿ ּכן ואם  וס ֹוף , ּבתח ּלה  מס ּודר  סדר  ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָלהיֹות 

ה ּבריאה , ס ֹוף  ה ּוא  ּברא ׁשית  למע ׂשה  ׁשּׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשּיֹום 

ּתח ּלת  ּבׁשם  נקרא  אי מ ּובן אינֹו עדין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָהרי

ה ּוא  ּבזה  ה ּבא ּור  ּוכלל ּות  .ּדה ּנה ,6מע ׂשי , ְְֲִֵֵֶֶַַָָ

מ ּצד  ה ּוא  הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ּכלל ּות  ְְְְְִִִֵֶַַַַָהתה ּוּות 

'א ּנא   ית ּבר ּברצ ֹונֹו ׁשעלה  למל ּוכה , ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָהרצ ֹון

'ׁשּנע ׂשה 7אמל ֹו ּכפי ה ּמל ּוכה  ענין זה  ׁשאין , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ענין  ה ּוא  א ּלא  נפרדים , נבראים  ׁשּיׁשנם  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאחרי

נברא " יצ ּור  ּכל  "ּבטרם  ׁשה ּוא  ּכפי ,8ה ּמל ּוכה  ְְְְְִִֶֶֶַָָָ

וענין  עצמית . והתנּׂשא ּות  ר ֹוממ ּות  ּבחינת  ְְְְְְְְְְִִִִַַַַָּדהינּו

ׁשעל ֿ הרא ׁשֹון, אדם  ֿ ידי על  ונת ּגּלה  נמ ׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָזה 

ּגא ּות   מל הוי' ׁשאמר  ּבחינת 9לב ׁשידי המ ׁשי , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

אדם  ּפעל  ֿ כן ּוכמ ֹו ּבגל ּוי. העצמית  ְְְְִֵַַָָָָָר ֹוממ ּות 
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ו   

ּדה ּנה  ה ּנבראים , ּבכל  ה ּמל ּוכה  ענין את  ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהרא ׁשֹון

לממ ׁשלה  מל ּוכה  ּבין ההפר ׁש ׁשּמל ּוכה 10יד ּוע  , ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּדוקא , ּברצ ֹון ּברצ ֹון 11היא  ּומלכ ּות ֹו ְְְְְִֶַַָָָָ

על ֿ נע ׂשה  ּברצ ֹון ה ּמל ּוכה  וענין עליהם . ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָק ּבל ּו

ּבּזהר  ּכדאיתא  הרא ׁשֹון, אדם  ׁשּכא ׁשר 12ידי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּופעל  - ה ּנבראים  לכל  אמר  הרא ׁשֹון אדם  ְְְִִִִַַַָָָָָָָָנברא 

הוי' לפני נברכה  ונכרעה  נׁשּתחוה  ּבא ֹו - ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹאצלם 

הרא ׁשֹון 13ע ֹוׂשנּו אדם  ּבר ֹוא  יֹום  נקרא  ולכן . ְְְִִֵֵָָָָָ

ּבאל ּול  ׁשּבכ "ה  היֹות  עם  ּכי ,מע ׂשי ְְֱֱֲִִִֶֶֶַַּתח ּלת 

ּביֹום  ׁשּדוקא  ּכיון ֿ מק ֹום  מ ּכל  הע ֹולם , ְְְִִֵֶַָָָָָָָנברא 

,'אמל ֹו ּד'א ּנא  הרצ ֹון נׁשלם  הרא ׁשֹון אדם  ְְְְֲִִֶַָָָָָָּבר ֹוא 

ׁשּזֹוהי  העצמית , ר ֹוממ ּות  ּבחינת  ּבגיל ּוי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָׁשּנמ ׁש

אדם  ּבר ֹוא  יֹום  נקרא  לכן ה ּבריאה , ּכל  ְְְִִִֵַַָָָָָָסיּבת 

ּברא ׁשֿ ּגם  ה ּוא  וכן ."מע ׂשי "ּתח ּלת  ְְְֲִִֵֶַַַָֹהרא ׁשֹון

ּכּיד ּוע  וׁשנה , ׁשנה  ּבכל  רא ׁש14ֿה ּׁשנה  ׁשּבכל  ְְְֶַַַָָָָָָָָָֹ

ּוצריכים  לקדמ ּותם , ה ּדברים  ח ֹוזרים  ְְְְְִִִִַַַָָָָה ּׁשנה 

ֿ ידי  על  מחד ׁש, ה ּבריאה  ּכלל ּות  את  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָלהמ ׁשי

'אמל ֹו ּד'א ּנא  הרצ ֹון התע ֹורר ּות  ְְְְֲֲִִֶֶָָָׁשּפֹועלים 

ּדאף  והינּו, העצמית . ר ֹוממ ּות  ּבחינת  ְְְְְְִִֶַַַַָׁשה ּוא 

רק  היא  ׁשּברא ׁשֿה ּׁשנה  ההמ ׁשכה  ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלכא ֹורה 

ּב'א ּגרת  מבאר  הרי זֹו, ל ׁשנה  ּפרטית  ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹהמ ׁשכה 

ּפס ּוק 15ה ּקד ׁש' עיני 16על  ּתמיד  ג ֹו' א ׁשר  ארץ  ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשנה , אחרית  ועד  ה ּׁשנה  מר ׁשית  ּבּה אלקי ְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹה '

כ ּו', חד ׁש א ֹור  כ ּו' ּומאיר  יֹורד  וׁשנה  ׁשנה  ְְִֵֵֶָָָָָָָׁשּבכל 

ׁשה ּוא  ועצמי, אמ ּתי חיד ּוׁש ׁשּזה ּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַוהינּו,

ׁשּכל  וזה ּו ּדוקא . העצמית  ר ֹוממ ּות  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָמ ּבחינת 
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ֿ הוא ÎeÏÓ‰ברוך  ÔÈa LÙ‰‰ Úe„È ‰p‰c ,ÌÈ‡p‰ ÏÎa¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»««∆¿≈≈¿»
‰ÏLÓÓÏ10,‡˜Âc ÔBˆa ‡È‰ ‰ÎeÏnL מלך , של  שמלוכה כפי  ¿∆¿»»∆¿»ƒ¿»«¿»

שהעם  מזה וכתוצאה עליהם שימלוך  העם של  הרצון  מכוח רק היא גשמי 

מלכותו  את עצמו  על  ¿BÓkמקבל 
e˙kL11 לגבי ערבית תפילת בנוסח ∆»

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  מלכותו 

.Ì‰ÈÏÚ eÏa˜ ÔBˆa B˙eÎÏÓe«¿¿»ƒ¿¬≈∆
‰NÚ ÔBˆa ‰ÎeÏn‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««¿»¿»«¬»

,ÔBL‡‰ Ì„‡ È„ÈŒÏÚ שפעל «¿≈»»»ƒ
 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  מלכותו  קבלת את

הנבראים ֿ ידי  על  «È‡„kƒ¿ƒ˙‡הוא
‰fa12‡כמובא L‡kL «…«∆«¬∆ƒ¿»
„‡ÏÎÏ Ó‡ ÔBL‡‰ Ì »»»ƒ»«¿»

ÌÏˆ‡ ÏÚÙe  ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ»«∆¿»
- האמירה תוכן  את עליהם והשפיע

‰Î ‰ÚÎÂ ‰ÂÁzL B‡a…ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»ƒ¿¿»
eNBÚ 'ÈÂ‰ ÈÙÏ13 שאדם כלומר  ƒ¿≈¬»»≈

לאלוקות  ביטול  בנבראים פעל  הראשון 

ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש של  מלכותו  וקבלת

Ì„‡ ‡Ba ÌBÈ ‡˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»¿»»
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,ÌÏBÚ‰ ‡ התחילו ולמעשה ƒ¿»»»
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לבריאה, ÔÂÈkהראשון  ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
Ì„‡ ‡Ba ÌBÈa ‡˜ÂcL∆«¿»¿¿»»

ÔBˆ‰ ÌÏL ÔBL‡‰ האלוקי »ƒƒ¿«»»
CLÓpLהעליון  ,'CBÏÓ‡ ‡p‡'c¿¬»∆¿∆ƒ¿«

ÈeÏÈ‚aהנבראים ÈÁa˙בתודעת ¿ƒ¿ƒ«
È‰BfL ,˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¿»«¿ƒ∆ƒ
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לא  בעולם ה' מלכות גילוי  לפני  אבל  לכן  קודם ימים כמה נבראו  הנבראים

לבריאה. השישי  ביום קבלו  שהם החשיבות את למציאותם הייתה
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ומסתלק  עולה בעולמות חיות להשפעת הגורם שהוא ÌÈÎÈˆe¿ƒƒהעולמות

,L„ÁÓ ‰‡Èa‰ ˙eÏÏk ˙‡ CÈLÓ‰Ï מחדש ולעורר  לחזור  והדרך  ¿«¿ƒ∆¿»«¿ƒ»≈»»

היא  לעולמות חיות והשפעת למלוכה ÌÈÏÚBtLרצון  È„ÈŒÏÚ ידי ֿ על  «¿≈∆¬ƒ
מלמטה  האדם ‰ÔBˆעבודת ˙eBÚ˙‰ העליון'CBÏÓ‡ ‡p‡'c ƒ¿¿»»¿¬»∆¿

˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB ˙ÈÁa ‡e‰L.לנבראים מהתייחסות שלמעלה ∆¿ƒ«¿»«¿ƒ
B‡ÎlL Û‡c ,eÈ‰Â‰ÎLÓ‰‰ ‰ חיות והשפעת למלוכה רצון  של  ¿«¿¿«∆ƒ¿»««¿»»

…¿∆ŒL‡aLולנבראים לעולמות 
‰ÎLÓ‰ ˜ ‡È‰ ‰M‰«»»ƒ««¿»»

˙ÈËt מיוחדתBÊ ‰LÏ בפרט, ¿»ƒ¿»»
'L„w‰ ˙b‡'a ‡Ó È‰15 ¬≈¿…»¿ƒ∆∆«…∆

התניא  eÒt˜שבספר  ÏÚ16ı‡ «»∆∆
'‰ ÈÈÚ „ÈÓz 'B‚ L‡¬∆»ƒ≈≈
„ÚÂ ‰M‰ ˙ÈLÓ da EÈ˜Ï‡¡…∆»≈≈ƒ«»»¿«
‰L ÏÎaL ,‰L ˙ÈÁ‡«¬ƒ»»∆¿»»»

‰LÂ השנה ביום BÈ„ראש ¿»»≈
'eÎ L„Á B‡ 'eÎ È‡Óe וזה) ≈ƒ»»

..." שם: הקודש' ב'אגרת לשונו 

בה  אלוקיך  ה' עיני  תמיד  כדכתיב

דהאי  שנה, אחרית ועד  השנה מרשית

לכאורה  מובן  אינו  כו ' אחרית ועד 

שנה  מתחלת זו  שנה באחרית שהרי 

לעולם  ֿ למימר  ֿ ליה הוה כן  ואם שנייה

שכתוב  מה ֿ פי  על  יובן  העניין  אך  ועד .

הארץ  שיסוד  ארץ, יסד  בחכמה ה'

עלמין ' כל  'ממלא בחינת היא העליונה

המכוונת  חפץ ארץ היא והתחתונה

ארץ  שמה על  ונקרא ממש כנגדה

מהמשכת  נמשך  הוא הנה החיים,

החיים  מקור  עילאה חכמה והארת

תחייה  החכמה כדכתיב העליונים

היא  זו  והמשכה והארה וכו ', בעליה

שנה  בכל  ממש חדש באור  מתחדשת

אחד  וחכמתו  יתברך  הוא כי  ושנה,

ושנה  שנה ובכל  ... היחוד  בתכלית

חדש  אור  עילאה מחכמה ומאיר  יורד 

מעולם  עדיין  מאיר  היה שלא ומחודש

ושנה  שנה כל  אור  כי  העליונה לארץ

השנה  ראש ערב בכל  לשרשו  מסתלק

אור  נמשך  והתפילות שופר  תקיעת ֿ ידי  על  ֿ כך  ואחר  בו  מתכסה כשהחדש

עליונה  לארץ להאיר  עילאה חכמה שבמדרגת יותר  עליונה מבחינה עליון  חדש

חיותם  המקבלים והתחתונים העליונים העולמות כל  הם עליה ולדרים

e‰fLממנה..."), ,eÈ‰Â השנה בראש הנמשכת החדשה ההמשכה ¿«¿∆∆
,ÈÓˆÚÂ ÈzÓ‡ Le„ÈÁ שמעולם שהרי עליון  אור  של  בהמשכה מדובר  ƒ¬ƒƒ¿«¿ƒ

כמוהו  נמשך  Âc˜לא ˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB ˙ÈÁaÓ ‡e‰L‡ למעלה ∆ƒ¿ƒ«¿»«¿ƒ«¿»
מסוימת. אחת לשנה מסויימת פרטית מהשפעה
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ז    

ה ּו ֿ ה ּׁשנה  ׁשּנמ ׁשרא ׁש לפי ,"מע ׂשי "ּתח ּלת  א  ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

ֿ ה ּׁשנה  רא ׁש ּכמ ֹו העצמית , ר ֹוממ ּות  ּבחינת  ְְְְִִַַַָָָֹּבֹו

ר ֹוממ ּות  ּבחינת  נמ ׁש ׁשּבֹו הרא ׁשֹונה  ְְְִִִֶַַַַַָָּבּפעם 

הרא ׁשֹון. אדם  ֿ ידי על  ּבגיל ּוי ְְְִִִֵַַָָָָהעצמית 

להק ּדים ÔÈ‰Ïeב ) יׁש יֹותר , ּבע ֹומק  מה 17זה  ¿»ƒְְְִֵֵֶֶַַ

יׂשראל : ּכל  ּבׁשם   ה ּמל ּדוד  ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשאמר 

" ה ּמל אלקי  18"אר ֹוממ," אר ֹוממ" ּדפיר ּוׁש , ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַֹ

ר ֹוממ ּות  ּבחינת  היא  הר ֹוממ ּות  ענין אמ ּתית  ְְְְֲִִִִִִֵַַָה ּנה 

ר ֹוממ ּות  מ ּבחינת  ער ֹו ֿ ּבאין ׁשּלמעלה  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָעצמית 

נבראים  על  ּבחינה 19והתנּׂשא ּות  ׁשהיא  והינּו, , ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָ

מ ּספירת  למעלה  רק  לא  מה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹׁשּלמעלה 

החכמה  מ ּספירת  למעלה  ּגם  א ּלא  ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָה ּמלכ ּות ,

ּגם  ּולמעלה  הה ׁשּתל ׁשל ּות , רא ׁשית  ְְְְְִִִֵֶַַַַָׁשהיא 

ּבכלל  היא  ׁשּגם  ׁשּבּכתר  חכמה  ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמ ּבחינת 

הרמ "ז  ּׁשּכתב  מה  ּכּיד ּוע  20הה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְִֶַַַַַַַַָָָ

חכמה  מ ּבחינת  ה ּוא  האציל ּות  ְְְֲִִִֶַַַָָָָׁשהתחלת 

חכמה  חיצ ֹונּיּות  ׁשּבחינת  והינּו, ְְְְְִִִִֶַַָָָָסתימאה ,

היא  - ה ּגל ּויה  החכמה  מק ֹור  ׁשהיא  ְְְְִִִֶַַָָָָָסתימאה 

ּבחינת  ׁשּגם  מ ּזה , ויתרה  האציל ּות . ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבכלל 

ֿ ּפנים  ֿ ּכל  על  מק ֹור  ׁשהיא  ּכיון ה ּכתר , ִִִִֵֶֶֶַַָָָָחיצ ֹונּיּות 

סדר  אל  ׁשּיכ ּות  ל ּה יׁש ה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָלסדר 

וכ ּיד ּוע  חיצ ֹונּיּות 21הה ׁשּתל ׁשל ּות , ׁשּבחינת  ְְְְְִִִִֶַַַַַָ

ּבבחינת  היא  ולכן ה ּספיר ֹות , ּבמנין נמנית  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָה ּכתר 

ּבבחינת  ואינּה ּבלבד , הה ׁשּתל ׁשל ּות  על  ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָר ֹוממ ּות 

ׁשהיא  הר ֹוממ ּות  ואמיּתת  עצמית . ְְְֲִִִֶַַַָר ֹוממ ּות 

ה ּכתר , ּפנימ ּיּות  ּבחינת  ה ּוא  עצמית  ְְְְִִִִֶֶַַַר ֹוממ ּות 

ונב ּדל  ׁשּנע ּתק  הע ּתקה , ל ׁשֹון ע ּתיק , ּבחינת  ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָוה ּוא 

אינּה ׁשּלכן הה ׁשּתל ׁשל ּות , ענין מ ּכל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלגמרי
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ואיל 17) תרכא) (ס "ע  שה פרק  ח "א תער"ב  (המשך תרד"ע  נצבים אתם וד"ה לדודי  אני  ד"ה ראה - לקמן וראה בהבא ך).

ואילך. שז ע ' תרצ "ב  סה"מ  א.18)גם קמה, ואילך).19)תהלים ג (קח , פק "ס  האמצעי  לאדמו"ר המלות פירוש ראה

ב .20) פח , ובכ"מ .21)לזח "ג ערה. ע ' ח "א להצ "צ  ביאוה"ז ג. מט , שלח  לקו"ת ואילך. ג צא, תו"א ראה

    
CLÓpL ÈÙÏ ,"EÈNÚÓ ˙lÁz" ‡e‰ ‰M‰ŒL‡ ÏkL e‰ÊÂ¿∆∆»…«»»¿ƒ««¬∆¿ƒ∆ƒ¿»

,˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB ˙ÈÁa Ba הרוממות מעניין  והארה המשכה ¿ƒ«¿»«¿ƒ
העצמית  BaLוההתנשאות ‰BL‡‰ ÌÚta ‰M‰ŒL‡ BÓk¿…«»»«««»ƒ»∆

Ì„‡ È„ÈŒÏÚ ÈeÏÈ‚a ˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB ˙ÈÁa CLÓƒ¿«¿ƒ«¿»«¿ƒ¿ƒ«¿≈»»
ÔBL‡‰. לעיל כמבואר  »ƒ

,˙BÈ ˜ÓBÚa ‰Ê ÔÈ‰Ïe (¿»ƒ∆¿∆≈
ÌÈc˜‰Ï LÈ17„Âc Ó‡M ‰Ó ≈¿«¿ƒ«∆»«»ƒ

CÏn‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ÌLaאל  «∆∆¿≈
È˜Ï‡ EÓÓB‡" :Ï‡NÈ Ïk»ƒ¿»≈¬ƒ¿¡…«

"CÏn‰18LeÈÙc , «∆∆¿≈
,"EÓÓB‡" המשמעות ֿ פי  על  ¬ƒ¿

ÔÈÚהפנימית, ˙ÈzÓ‡ ‰p‰ƒ≈¬ƒƒƒ¿«
˙eÓÓB‰ רוממות של  במובן  »¿

והנבראים  מהעולמות È‰ƒ‡והבדלה
˙ÈÓˆÚ ˙eÓÓB ˙ÈÁa היותו ¿ƒ«¿«¿ƒ

נבדל  מרומם, ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של 

רוממות  שהיא מהותו  בעצם ונישא

‰ÏÚÓlL בדרגה יותר , נעלית ∆¿«¿»
יותר  כל CBÚŒÔÈ‡aגבוהה ללא ¿≈¬

eÓÓB˙והשוואה יחס  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿
˙e‡O˙‰Â האלוקות ÏÚשל  ¿ƒ¿«¿«

ÌÈ‡19 ולא יחסית רוממות שהיא ƒ¿»ƒ
'עצמית', È‰L‡רוממות ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ

‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa¿ƒ»∆¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰Ó ההשתלשלות סדר  ≈ƒ¿«¿¿

יורד  המצומצם האלוקי  האור  שבו 

למדרגה  ממדרגה ˜ונמשך  ‡Ï…«
שהיא  ומדרגה «¿»¿ÏÚÓÏ‰בחינה

,˙eÎÏn‰ ˙ÈÙqÓ הספירה ƒ¿ƒ«««¿
יורד  האור  שדרכה ביותר  התחתונה

להוות  בחינה ‡l‡עולמות ונמשך  ∆»
שהיא  ÏÚÓÏ‰ומדריגה Ìb«¿«¿»

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÙqÓ הספירה ƒ¿ƒ««»¿»
ביותר  ÈL‡˙העליונה ‡È‰L∆ƒ≈ƒ

,˙eÏLÏzL‰‰ הנעלית הדרגה «ƒ¿«¿¿
השתלשלות  בסדר  «¿»¿ÏÚÓÏe‰ביותר 

˙kaL ‰ÓÎÁ ˙ÈÁaÓ Ìb«ƒ¿ƒ«»¿»∆«∆∆
למעלה  וחסידות, בקבלה כמבואר 

הנקראת  בחינה נמצאת הספירות מעשר 

הוא  כפשוטו  שכתר  כשם החכמה, מספירת גם למעלה (שהיא עליון ' 'כתר 

(אם  ספירות לעשר  מסויימת התחלקות יש עצמו  ב'כתר ' גם אך  הראש) מעל 

עצמית  שרוממות כאן  מבואר  כך  ועל  עצמן ) בעולמות מאשר  אחר  באופן  כי 

כיון  בכתר , שהיא כפי  מחכמה גם למעלה ‰È‡היא ÌbL שהיא כפי  חכמה ∆«ƒ
‰Ê"Óבכתר  ˙kM ‰Ó Úe„ik ,˙eÏLÏzL‰‰ ÏÏÎa20 ƒ¿»«ƒ¿«¿¿«»««∆»«»««

זכות  משה רבי  ‰‡ˆeÏÈ˙המקובל  ˙ÏÁ˙‰L והעליון הראשון  העולם ∆«¿»«»¬ƒ
את  המרכיבים השתלשלות'שבעולמות ÓÎÁ‰'סדר  ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«»¿»

,‰‡ÓÈ˙Ò חכמה סתומה, חכמה ¿ƒ»»
מגילוי , שלמעלה ¿»¿eÈ‰Â,נעלמת

‰ÓÎÁ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«ƒƒ»¿»
‰‡ÓÈ˙Ò של החלק והחיצוני  הנמוך  ¿ƒ»»

הנעלמת  הנעלית È‰L∆ƒ‡החכמה
‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ‰ B˜Ó בהתאם ¿«»¿»«¿»

דרגה  כל  של  החיצונית שהבחינה לכלל 

של  והעיקרית הפנימית הבחינה נעשית

- שמעליה ÏÏÎaהדרגה ‡È‰ƒƒ¿«
˙eÏÈˆ‡‰ האצילות מעולם חלק »¬ƒ

שלמעשה  ונמצא השתלשלות' ו 'סדר 

(במידה  קשורה סתימאה' 'חכמא גם

השתלשלות'. ב'סדר  מסוימת)

˙ÈÁa ÌbL ,‰fÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«¿ƒ«
˙k‰ ˙eiBˆÈÁ רק (לא עצמו  ƒƒ«∆∆

שבכתר ), B˜Óחכמה ‡È‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ»
„ÒÏ ÌÈtŒÏkŒÏÚ«»»ƒ¿≈∆

,˙eÏLÏzL‰ למעלה כי היותה עם ƒ¿«¿¿
היא  זאת בכל  השתלשלות', מ'סדר 

השתלשלות' ל 'סדר  ומקור  ≈LÈשורש
„Ò Ï‡ ˙eÎiL dÏ»«»∆≈∆
Úe„iÎÂ ,˙eÏLÏzL‰‰21 «ƒ¿«¿¿¿«»«

וחסידות  »ÈÁaL∆¿ƒ˙בקבלה
˙ÈÓ ˙k‰ ˙eiBˆÈÁ לפעמים ƒƒ«∆∆ƒ¿≈

‡È‰ ÔÎÏÂ ,˙BÈÙq‰ ÔÈÓa¿ƒ¿««¿ƒ¿»≈ƒ
˙eÓÓB ˙ÈÁa, יחסי באופן  רק ƒ¿ƒ«¿

רוממות  ‰‰eÏLÏzL˙היינו  ÏÚ««ƒ¿«¿¿
˙ÈÁa dÈ‡Â ,„Ïaƒ¿«¿≈»ƒ¿ƒ«
˙zÈÓ‡Â .˙ÈÓˆÚ ˙eÓÓB¿«¿ƒ«¬ƒ«

˙eÓÓB‰ בהבדלה האלוקות, של  »¿
eÓÓB˙והתנשאות ‡È‰L∆ƒ¿

˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡e‰ ˙ÈÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
,˜ÈzÚ ˙ÈÁa ‡e‰Â ,˙k‰«∆∆¿¿ƒ««ƒ

יומין ' 'עתיק ¿ÔBLÏהנקראת
ÏcÂ ˜zÚpL ,‰˜zÚ‰«¿»»∆∆¿«¿ƒ¿«

˙eÏLÏzL‰‰ ÔÈÚ ÏkÓ ÈÓ‚Ï תער "ב ב'המשך ' המאמר  (ובלשון  ¿«¿≈ƒ»ƒ¿««ƒ¿«¿¿
שמרומם  ֿ סוף אין  עצמות בחינת זהו  שעתיק ""להיות זה: מאמר  מיוסד  שעליו 

לבדו "), המרומם המלך  שאומרים וכמו  עצמו  מצד  פנימיות ÔÎlLומנושא ∆»≈
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ח   

ּבמ  לע ֹולם  ֿ זה נמנית  ֿ ּפי על  אמנם , ה ּספיר ֹות . נין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

לר ֹומם  ּדמ ׁשמע  ," אר ֹוממ" ענין מה ּו מ ּובן ְְְְְֲִִֵֵַַַַָאינֹו

ר ֹוממ ּות  ענין ׁשה ּוא  ּדמאחר  למעלה , ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָּולהג ּביּה

למעלה  זֹו ּבחינה  לר ֹומם  ּׁשּי מה  (ּכּנ"ל ), ְְְְְִִֵַַַַַַָָָעצמית 

ה ּוא  " אר ֹוממ" ּדפיר ּוׁש ה ּוא , הענין  א 22יֹותר . ְְְֲִִֵֵַָָ

מלמעלה  העצמית  ר ֹוממ ּות  ּבחינת  ְְְְְְְִִִִַַַַָָלהמ ׁשי

ּבבחינת  ּתהיה  העצמית  ר ֹוממ ּות  ׁשּבחינת  ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָלמ ּטה ,

ּבכ "ף  " אר ֹוממ" ׁשּזה ּו למ ּטה , וגיל ּוי ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָהמ ׁשכה 

מ ּטה  למ ּטה  עד  ההמ ׁשכה  על  ׁשּמֹורה  .19ּפׁשּוטה , ְְְֶַַַַַַָָָָָָ

היא  ֿ עצמ ּה מ ּצד  העצמית  הר ֹוממ ּות  ּבחינת  ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּדה ּנה ,

הר ֹוממ ּות  ענין ּכל  ׁשהרי  והס ּתר , העלם  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבבחינת 

סת ּום  זה  הרי  ּובמילא  ונב ּדל , מר ֹומם  היֹות ֹו ְְְְֱֲִֵֵֶָָָָה ּוא 

ה ּוא  ּבזה  ׁשהחיד ּוׁש ," אר ֹוממ" ענין וזה ּו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָונעלם .

ּבחינת  ּתּומ ׁש ּבהם  ׁשּגם  הע ֹולמ ֹות , ְְְִֵֶֶַַַַָָָלג ּבי

ּפיר ּוׁש וע ֹוד  ּבגיל ּוי. מאירה  להיֹות  ְְְְְִִִֵָָהר ֹוממ ּות 

ההעלאה  ענין ׁשה ּוא  ," ה ּמל אלקי  ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֹּב"אר ֹוממ

אלקה  אלקי, ׁשּבחינת  והינּו, למעלה , ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָֹֹמ ּלמ ּטה 

לק ּמן  ׁשּית ּבאר ּו ׁשּבזה , ה ּפיר ּוׁשים  (ּכׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלי

ר ֹוממ ּות  ּבבחינת  ויתע ּלה  יתר ֹומם  ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַּבאריכ ּות ),

אדם  ֿ ידי על  נע ׂשּו א ּלּו ענינים  ּוׁשני ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָהעצמ ּות .

ה ּבריאה  ּבתח ּלת  ּדה ּנה , ֿ ה ּׁשנה . ּברא ׁש ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהרא ׁשֹון

א ׁשר  היֹות  ּדעם  ּבהעלם , הר ֹוממ ּות  ענין ְְְְְֱֲִִֵֶֶַָָָהיה 

צבאם  ּכל  ּפיו ּובר ּוח  נע ׂשּו ׁשמים  הוי' ,23ּבדבר  ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָ

הרא ׁשֹון  ואדם  ּבהעלם , זה  הרי ֿ מק ֹום  ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָמ ּכל 

למ ּטה , ּבגיל ּוי ׁשּתהיה  העצמית  ר ֹוממ ּות  ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָהמ ׁשי

ֿ כן  ּוכמ ֹו למ ּטה . מ ּלמעלה  ההמ ׁשכה  ענין ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּזה ּו

מ ּלמ ּטה  ה ּבריאה  ּכל  העלאת  הרא ׁשֹון אדם  ְְֲִִִַַַַַָָָָָָָָּפעל 

ּבא ֹו ל ּנבראים : ׁשאמר  ֿ זה  ֿ ידי על  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלמעלה ,

ׁשה ּוא  ע ֹוׂשנּו, הוי' לפני נברכה  ונכרעה  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָנׁשּתחוה 

העצמית . ר ֹוממ ּות  לבחינת  ההעלאה  ְְְְֲִִִִַַַַַָָָענין
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ג.22) מ , מקץ  תו"א ו.23)ראה לג, תהלים

    
‰BÈÙq˙הכתר  ÔÈÓa ÌÏBÚÏ ˙ÈÓ dÈ‡ ומרוממת נבדלת היא כי  ≈»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿««¿ƒ

מהספירות. לגמרי 

ÚÓLÓc ,"EÓÓB‡" ÔÈÚ e‰Ó ÔeÓ BÈ‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚ ,ÌÓ‡»¿»«ƒ∆≈»«ƒ¿«¬ƒ¿¿«¿«
היא  ותכליתה שמטרתה עבודה ÏÚÓÏ‰,שישנה dÈa‚‰Ïe ÌÓBÏ¿≈¿«¿ƒ«¿«¿»
˙eÓÓB ÔÈÚ ‡e‰L Á‡Óc¿≈««∆ƒ¿«¿
CiM ‰Ó ,(Ï"pk) ˙ÈÓˆÚ«¿ƒ««««»
˙BÈ ‰ÏÚÓÏ BÊ ‰ÈÁa ÌÓBÏ¿≈¿ƒ»¿«¿»≈
מצד  בתכלית מרוממת היא והרי 

עצמה?

LeÈÙc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿≈
‡e‰ "EÓÓB‡"22CÈLÓ‰Ï ¬ƒ¿¿«¿ƒ

של  לגילוי  eÓÓB˙ולהביא ˙ÈÁa¿ƒ«¿
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒƒ¿«¿»¿«»
˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB ˙ÈÁaL∆¿ƒ«¿»«¿ƒ
ÈeÏÈ‚Â ‰ÎLÓ‰ ˙ÈÁa ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿»»¿ƒ
"EÓÓB‡" e‰fL ,‰hÓÏ¿«»∆∆¬ƒ¿

t Û"Îa,‰ËeL שנקראת סופית כ "ף ¿»¿»
הנקראת  רגילה כ "ף (ולא פשוטה' 'כף

כפופה') ÏÚ'כ "ף ‰BnL∆»«
‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ‰ÎLÓ‰‰19, ««¿»»«¿«»«»

שם: תער "ב ב'המשך ' גם (וכמבואר 

ארוממך  תיבת שבסוף ך ' אות "וזה

התגלות, על  שמורה נוכח לשון  שהוא

שסתום  מה הוא הרוממות בחינת והלא

בהמשכת  הוא הכוונה אלא כו ' ונעלם

גילוי ...") בבחינת להיות הרוממות

˙eÓÓB‰ ˙ÈÁa ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«»¿
‡È‰ dÓˆÚŒ„vÓ ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒƒ««¿»ƒ

,zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa בחינה ƒ¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈
למעלה  היא מהותה שבעצם ומדרגה

‰eÓÓB˙מגילוי  ÔÈÚ Ïk È‰L∆¬≈»ƒ¿«»¿
ÏcÂ ÌÓBÓ B˙BÈ‰ ‡e‰¡¿»¿ƒ¿»
ונבראים  לעולמות גלוי  מלהיות

Ìe˙Òתחתונים, ‰Ê È‰ ‡ÏÈÓe¿≈»¬≈∆»
ÌÏÚÂ.מהנבראיםÔÈÚ e‰ÊÂ ¿∆¿»¿∆ƒ¿«

‰Êa Le„ÈÁ‰L ,"EÓÓB‡"¬ƒ¿∆«ƒ»∆
ÌbL ,˙BÓÏBÚ‰ Èa‚Ï ‡e‰¿«≈»»∆«

Ì‰a נעלמת הרוממות כלל  שבדרך  »∆
מהם ÈÁa˙ונסתרת CLÓez¿«¿ƒ«

‰È‡Ó ˙BÈ‰Ï ˙eÓÓB‰»¿ƒ¿¿ƒ»
ÈeÏÈ‚a שאדם לעיל  המבואר  ֿ דרך  (ועל  ¿ƒ

עצמי ). ענין  שהוא כפי  למלוכה הרצון  עניין  את הנבראים  על  המשיך  הראשון 

,"CÏn‰ È˜Ï‡ EÓÓB‡"a LeÈt „BÚÂ חסידות ֿ פי  e‰L‡על  ¿≈¿¬ƒ¿¡…««∆∆∆
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ שקיימות החסידות בתורת כמבואר  ƒ¿«««¬»»ƒ¿«»¿«¿»

'המשכה' היא אחת דרך  לאלוקות, והנבראים העולמות קירוב של  דרכים שתי 

שנייה  ודרך  ונבראים, לעולמות מאלוקות אלוקי  אור  הארת למטה, מלמעלה

פירוש  ולפי  והנבראים העולמות מצד  התקרבות למעלה, מלמטה 'העלאה' היא

למעלה מלמטה ההעלאה ענין  הוא המלך ' אלקי  'ארוממך  ¿»¿eÈ‰Â,זה
ÈlL ‰˜Ï‡ ,È˜Ï‡ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«¡…«∆…«∆ƒ
,‰ÊaL ÌÈLeÈt‰ ÈLk)ƒ¿≈«≈ƒ∆»∆
,(˙eÎÈ‡a Ôn˜Ï e‡a˙iL∆ƒ¿»¬¿«»«¬ƒ
˙ÈÁa ‰lÚ˙ÈÂ ÌÓB˙Èƒ¿≈¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«

˙eÓˆÚ‰ ˙eÓÓB ומאחר ¿»«¿
"אלקה  בחינת של  בהתעלות שמדובר 

שמתייחסת  כפי  אלוקות שלי ",

יותר , נעלית לבחינה לנבראים,

של  פעולה זו  הרי  העצמות', 'רוממות

למעלה.'ה  מלמטה עלאה'

el‡ ÌÈÈÚ ÈLe המשכת ¿≈ƒ¿»ƒ≈
למטה  העצמית הרוממות והתגלות

לבחינת  'אלוקי ' בחינת והעלאת

העצמית  È„ÈŒÏÚהרוממות eNÚ«¬«¿≈
,‰M‰ŒL‡a ÔBL‡‰ Ì„‡»»»ƒ¿…«»»

ומבאר . שממשיך  ≈p‰c¿ƒ‰,כפי 
‰‡Èa‰ ˙lÁ˙a בריאת לפני  ƒ¿ƒ««¿ƒ»
האדם  ועבודת ÔÈÚהאדם ‰È‰»»ƒ¿«

˙eÓÓB‰ העצמיתÌÏÚ‰a »¿¿∆¿≈
‰BÈ˙והנבראים,מהעולמות  ÌÚc¿ƒ¡

eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰ „a L‡¬∆ƒ¿«¬»»»«ƒ«¬
Ì‡ˆ Ïk ÂÈt Áee23, וכל ¿«ƒ»¿»»

מאלקות  היא ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהבריאה
,ÌÏÚ‰a ‰Ê È‰ הבריאה שהרי  ¬≈∆¿∆¿≈

ניכר  אינו  שהבורא כזה באופן  היא

ולחשוב  לטעות ואפשר  בגלוי 

עצמאית  מציאות בעלי  הם שהנבראים

CÈLÓ‰ ÔBL‡‰ Ì„‡Â¿»»»ƒƒ¿ƒ
˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB היא שבעצם ¿»«¿ƒ

לנבראים  מגילוי  ∆¿È‰zL∆ƒ‰למעלה
ÔÈÚ e‰fL ,‰hÓÏ ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿«»∆∆ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ אלוקות ÏÚÓlÓ‰של  ««¿»»ƒ¿«¿»
‰hÓÏ.בעולמותÏÚt ÔÎŒBÓÎe ¿«»¿≈»«

ÔBL‡‰ Ì„‡ השני העניין  את גם »»»ƒ
המלך ' אלוקי  »«¬»‰ÏÚ‡˙שב'ארוממך 

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡Èa‰ Ïk»«¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»
:ÌÈ‡pÏ Ó‡L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆»««ƒ¿»ƒ

eNBÚ 'ÈÂ‰ ÈÙÏ ‰Î ‰ÚÎÂ ‰ÂÁzL B‡a בהם ועורר  …ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»ƒ¿¿»ƒ¿≈¬»»≈
לאלוקות, ‰‰ÏÚ‡‰התבטלות ÔÈÚ ‡e‰L והנבראים של העולמות ∆ƒ¿«««¬»»

.˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«¿»«¿ƒ
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ט    

יׁשe‡eג ) "אלקי" ּבתיבת  ּדה ּנה , הענין, ≈ְְְֱִִֵֵֵַַָָֹ

ּפיר ּו 'ּכח ',ׁשני מ ּלׁשֹון "אלקי" ׁשים , ְְֱִִֵֵַַֹֹ

אלק ּות  מ ּלׁשֹון א ּלּו24ו"אלקי" ּפיר ּוׁשים  ּוׁשני . ְְְֱֱִִֵֵֵַֹֹ

האלק ּות , ּדענין הפכ ּיים . ענינים  לכא ֹורה  ְְְְְֱִִִִִִֵַָָָָֹהם 

וגיל ּוי  א ֹור  ּבחינת  ה ּוא  אלקית , הארה  ְְְֱִִִֶַַָָֹהינּו

האציל ּות  ׁשע ֹולם  ׁשּזה ּו העצם , מן ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָה ּמת ּפּׁשט 

האלק ּות  ע ֹולם  הת ּפּׁשט ּות 25נקרא  ׁשּזה ּו הינּו , ְְְְֱִִֶֶַַָָָֹ

אבל  ּבר ּוֿה ּוא . ה ּמאציל  ֿ ס ֹוף  ֿ אין מא ֹור  ֲֲִֵֵֶַַָָָָהארה 

הת ּפּׁשט ּות  ׁשאינֹו וגיל ּוי, א ֹור  ּבחינת  אינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַֹ'ּכח '

ּדבר  ּכמ ֹו מ ּמק ֹור ֹו נמצא  א ּלא  מ ּמק ֹור ֹו, ְְְְִִִֶֶָָָָָָהארה 

ּומ ּכל ֿ נעלם . ּכח  ּבבחינת  ּובא  מ ּמּנּו, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹה ּנב ּדל 

"אלקי", ּבתיבת  ה ּפיר ּוׁשים  ׁשני נכללים  ְְְֱִִִֵֵֵַַַָָֹמק ֹום 

ׁשּיׁש והינּו, מהם . אחד  ּבכל  מעלה  ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלפי

ּב'כח ' מעלה  ּגם  ויׁש 'ּכח ', לג ּבי ּב'א ֹור ' ְְְְֲֲֵֵַַַַַַָָֹֹמעלה 

ׁשני  ס ֹובל  ׁש"אלקי" וזה ּו (ּכדלק ּמן), 'א ֹור ' ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָֹלג ּבי

ה ּמעל ֹות . ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶַַַה ּפיר ּוׁשים ,

'א ֹור 'ÔeÈÂד ) ּבין ההפר ׁש ּבא ּור  ּבהק ּדם  ¿»ְְְֵֵֵֵֶֶַ

ה ּמלכ ּות , ענין ה ּוא  [ּד'ׁשם ' ְְְְִֵֵַַַל 'ׁשם '

ּכמאמר  ," ה ּמל ׁשהרי 26"אלקי נקרא , ׁשמ ֹו  מל ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

וכל  והעבדים  ה ּׂשרים  על   מה ּמל ּׁשּמת ּפּׁשט  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה 

'ׁשמ ֹו' רק  א ּלא   ה ּמל עצם  אינֹו ה ּמדינה , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאנׁשי

ל 'כח '. 'א ֹור ' ּבין ההפר ׁש  ּדר ֿ על  ׁשה ּוא  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַֹּבלבד ],

ּבדבק ּות  וה ּוא  ּגיל ּוי ה ּוא  ּד'א ֹור ' ה ּוא , ְְְְְִִִֵָָוהענין

ּבל ּתי  ּבדבק ּות  וה ּוא  העלם  ה ּוא  ו'ׁשם ' ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶנּכרת ,

ׁשהא ֹור  והינּו, ּגיל ּוי, ה ּוא  'א ֹור ' ּדה ּנה , ְְְִִִֵֶֶֶַָנּכרת .

אם  ּבגל ּוי ניּכר  ּב'א ֹור ' ׁשהרי ה ּמא ֹור , את  ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָמג ּלה 

א ֹור  א ֹו ה ּׁשמ ׁש א ֹור  ה ּירח , א ֹור  ה ּנר , א ֹור  ֵֵֶֶַַַַָה ּוא 

ּב'א ֹור ', ּבגיל ּוי ה ּוא  ׁשה ּמא ֹור  לפי והינּו, ְְְְִִֶַַַָָה ּיֹום ,
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"È˜Ï‡" ˙È˙a ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ e‡e בכלל ‚) ב"אלוקים" כמו  ≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿≈«¡…«

,ÌÈLeÈt ÈL LÈ אחד 'Ák'פירוש ÔBLlÓ "È˜Ï‡" בפסוק כמו  ≈¿≈≈ƒ¡…«ƒ¿…«
הארץ  אלי  שני "ואת פירוש ‡e˜Ï˙לקח", ÔBLlÓ "È˜Ï‡"Â24. ¿¡…«ƒ¿¡…

el‡ ÌÈLeÈt ÈLe כוח אלוקות לשון  ÌÈÈÚולשון  ‰B‡ÎÏ Ì‰ ¿≈≈ƒ≈≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ
eÈ‰ ,˙e˜Ï‡‰ ÔÈÚc .ÌÈiÎÙ‰»¿ƒƒ¿ƒ¿«»¡…«¿
˙ÈÁa ‡e‰ ,˙È˜Ï‡ ‰‡‰∆»»¡…ƒ¿ƒ«

ËMt˙n‰ ÈeÏÈ‚Â B‡ ומאירÔÓ ¿ƒ«ƒ¿«≈ƒ
e‰fL ,ÌˆÚ‰ לכך הטעם »∆∆∆∆

ÌÏBÚ ‡˜ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL∆»»¬ƒƒ¿»»
˙e˜Ï‡‰25e‰fL eÈ‰ , »¡…«¿∆∆

ŒÔÈ‡ŒB‡Ó ‰‡‰ ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿∆»»≈≈
‡e‰ŒCea ÏÈˆ‡n‰ ÛBÒ««¬ƒ»
מקור  העצם, של  התגלות כלומר ,

ÈÁa˙האור . BÈ‡ 'Ák' Ï‡¬»…«≈¿ƒ«
,ÈeÏÈ‚Â B‡,העצם של  התגלות ¿ƒ

האור , ‰˙eËMt˙מקור  BÈ‡L∆≈ƒ¿«¿
‡ˆÓ ‡l‡ ,BB˜nÓ ‰‡‰∆»»ƒ¿∆»ƒ¿»

ונובע  cבא BÓk BB˜nÓƒ¿¿»»
˙ÈÁa ‡e ,epnÓ Ïcp‰«ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ«

ÌÏÚ Ák. גלוי ÌB˜ÓŒÏkÓeולא …«∆¿»ƒ»»
שני  לכאורה למרות הפכיים דברים

ÌÈLeÈt‰ ÈL ÌÈÏÏÎ עניין ƒ¿»ƒ¿≈«≈ƒ
הכוח  ועניין  »≈¿È˙a˙האור 

‰ÏÚÓ LiL ÈÙÏ ,"È˜Ï‡"¡…«¿ƒ∆≈«¬»
מיוחד  Ì‰Ó.ויתרון  „Á‡ ÏÎa¿»∆»≈∆

'B‡'a ‰ÏÚÓ LiL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«¬»¿
Èa‚ÏלעומתÌb LÈÂ ,'Ák' ¿«≈…«¿≈«

Èa‚Ï 'ÁÎ'a ‰ÏÚÓ לעומת «¬»¿…«¿«≈
e‰ÊÂ ,(Ôn˜Ï„k) 'B‡'¿ƒ¿«»¿∆

"È˜Ï‡"L והוא אחד  ענין  הוא ∆¡…«
ÏBÒ בתוכו ÈLנושא ≈¿≈

ÌÈLeÈt‰, יחדBa LiL בעצם «≈ƒ∆≈
‰BÏÚn˙את  ÈzL מעלת את גם ¿≈««¬

כפי  ה'כוח', מעלת את וגם ה'אור '

להלן . שיתבאר 

ÔeÈÂ והמעלה „) 'אור ' של  המעלה ¿»
שניהם) של  (והחיבור  'כוח' של 

ÔÈa LÙ‰‰ e‡a Ìc˜‰a¿∆¿≈≈«∆¿≈≈
‡e‰ 'ÌL'c] 'ÌL'Ï 'B‡'¿≈¿≈

,˙eÎÏn‰ ÔÈÚככתוב זה, בפסוק מוזכר  הוא ‰CÏn",שגם È˜Ï‡" ƒ¿«««¿¡…««∆∆
Ó‡Ók26'עולם ב'אדון  שאומרם Ó‰כפי  È‰L ,‡˜ BÓL CÏÓ ¿«¬«∆∆¿ƒ¿»∆¬≈«

CÏn‰Ó ËMt˙nMומשפיע ÏÎÂומאיר  ÌÈ„Ú‰Â ÌÈO‰ ÏÚ ∆ƒ¿«≈≈«∆∆««»ƒ¿»¬»ƒ¿»

CÏn‰ ÌˆÚ BÈ‡ ,‰È„n‰ ÈL‡מהם ונבדל  מרומם ‡l‡שהוא «¿≈«¿ƒ»≈∆∆«∆∆∆»
'BÓL' ˜ ממנו מסויימת הארה המלך , e‰L‡של  ,[„Ïa זה הבדל  «¿ƒ¿«∆

הוא ל 'שם' 'אור ' '‡B'בין  ÔÈa LÙ‰‰ CcŒÏÚ התגלות שהוא «∆∆«∆¿≈≈
'ÁÎ'Ï.בהעלם שהוא ¿…«

‡e‰ 'B‡'c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿
,˙k ˙e˜„a ‡e‰Â ÈeÏÈbƒ¿ƒ¿≈ƒ∆∆
‡e‰Â ÌÏÚ‰ ‡e‰ 'ÌL'Â¿≈∆¿≈¿

˙k ÈzÏa ˙e˜„a מבואר ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆∆
והתאחדות  שבדבקות החסידות בתורת

– דרגות שתי  יש דברים שני  בין 

התאחדות  היא שגם ניכרת' 'דבקות

עדיין  מסויימת במידה אבל  ודבקות

המתאחדים  דברים שני  כאן  שיש ניכר 

גבוהה  יותר  בדרגה והתאחדות ודבקות

היינו  ניכרת', בלתי  'דבקות היא

שיש  ניכר  שלא כך  כדי  עד  שנתאחדו 

אלא  ומחוברים דבקים דברים שני  כאן 

זה  (ובהקשר  אחת כמציאות נראים הם

ביטול  אודות הזוהר  לשון  מבואר 

עם  דאצילות הספירות והתאחדות

"איהו  בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

איהו  חד , והאורות) (הוא וחיוהי 

נאמר  שלא חד " והכלים) (הוא וגרמוהי 

אלא  חד " וגרמוהי  וחיוהי  "איהו 

בפני  נאמרת האורות של  ההתאחדות

נאמרת  הכלים של  וההתאחדות עצמה

ביניהם, הבדל  יש אכן  עצמה, בפני 

בלתי  ב'דבקות היא האורות התאחדות

ב'דבקות  היא הכלים והתאחדות ניכרת'

כיו  ולענייננו , התגלות ניכרת') שאור  ון 

הדבקות  העצם, של  והתפשטות

היא  העצם עם שלו  וההתאחדות

מאוחד  ה'שם' ואילו  ניכרת' 'דבקות

יותר , נעלית בדבקות בעצם ודבוק

ולא  בעצם בהעלם הוא כי  ניכרת, בלתי 

כפי  עצמה, בפני  כמציאות נראה

ומבאר . '‡B'שממשיך  ,‰p‰c¿ƒ≈
B‡‰L ,eÈ‰Â ,ÈeÏÈb ‡e‰ƒ¿«¿∆»

,B‡n‰ ˙‡ ‰l‚Ó, האור מקור  ¿«∆∆«»
ÈeÏ‚a kÈ 'B‡'a È‰L ומהותו טיבו  ‰p,מה B‡ ‡e‰ Ì‡ ∆¬≈»ƒ»¿»ƒ«≈

B‡n‰L ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,ÌBi‰ B‡ B‡ LÓM‰ B‡ ,Ái‰ B‡«»≈««∆∆«¿«¿¿ƒ∆«»
,'B‡'a ÈeÏÈ‚a ‡e‰, עצמו המאור  של  וביטוי  גילוי  הוא והאור  ¿ƒ»
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י   

ׁשה ּוא  לפי ה ּמא ֹור  מעין ה ּוא  א ֹור  ׁשּכל  ְְִֵֵֶֶַַַָָָוכ ּיד ּוע 

ּגיל ּוי, ה ּוא  עצמ ֹו ׁשהא ֹור  ּוכ ׁשם  ּבּמא ֹור . ְְִֵֶַַָָָּדב ּוק 

מ ּוא  ׁשּנע ׂשה  ּבּדבר  ּפע ּולת ֹו ּגם  ֿ יד ֹוה ּנה  על  ר  ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

אם  נּכר  ה ּמּואר  ׁשּבּדבר  ּגיל ּוי, ׁשל  ּבא ֹופן ְִִִִֶֶֶַַָָָָהיא 

מא ֹור  א ֹו ה ּירח  מא ֹור  ה ּנר , מא ֹור  מ ּואר  ֵֵֵֵֵַַַָָה ּוא 

למעלה , הא ֹור  ּבענין ה ּוא  ֿ כן ּוכמ ֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָה ּׁשמ ׁש.

מעין  ּגם  ׁשה ּוא  מ ּזה , ויתרה  ה ּמא ֹור , מעין ִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשה ּוא 

מא ֹור , מ ּבחינת  ׁשּלמעלה  ׁשּב'עצמ ּות ' ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהענינים 

מה  האלק ּות  עיקר  זה ּו ׁשּלא  ּכׁשם  ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשהרי

מ ּמּנּו מתה ּוים  זה ּו27ּׁשהע ֹולמ ֹות  לא  ֿ כן ּכמ ֹו , ְְִִִֵֶֶֶַָָֹ

והינּו, מ ּמּנּו, נמ ׁש ּׁשהא ֹור  מה  האלק ּות  ְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹעיקר 

ּבעצמ ֹו ה 'עצמ ּות ' נֹוׂשא  הא ֹור , ענין ְְְְְִִֵֶַַַַָָׁשּמּלבד 

וכל  ס ֹוף , אין עד  ענינים  וכ ּמה  ּכּמה  ְְְְִִִֵַַַָָָָָּכביכ ֹול 

ּב'א ֹור '. ּגם  נמ ׁשכים  ּב'עצמ ּות ' ׁשּיׁשנם  ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָהענינים 

ּדה ּנה , מאין. יׁש התה ּוּות  מענין ל ּדבר  ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּוראיה 

ה ּקד ׁש' ּב'א ּגרת  מא ֹור 28מבאר  היא  ׁשההתה ּוּות  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

מה ּות ֹו ה ּוא  ה ּמא ֹור  ּכעין ה ּוא  ׁשהא ֹור  ֿ ס ֹוף , ְֵֵֶַַָָאין

ׁשה ּוא  כ ּו' ּבר ּוֿה ּוא  ה ּמאציל  ׁשל  ְְֲִֶֶַַַָועצמ ּות ֹו

ואפס  מאין יׁש לבר ֹוא  ויכל ּתֹו ּבכח ֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹלב ּדֹו

ההתה ּוּות  ּכח  והרי כ ּו', מ ּמׁש ְְֲִֵַַַַַַָָֹה ּמּוחלט 

א ּלא  ׁשּבֹו, ה ּמא ֹור  ענין מ ּצד  אינֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּב'עצמ ּות '

נמ ׁש זה  ענין ּגם  ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ּבֹורא , היֹות ֹו ְְֱִִִִֵֶַַָָָָמ ּצד 

ּכח  ּגם  ּב'א ֹור ' ׁשּנמ ׁש) ה ּדבר  וטעם  ְְִֶַַַַַָָָָָֹּב'א ֹור '.

ה ּוא  ׁשהא ֹור  לפי ה ּוא  ה ּבֹורא ) ׁשּמּצד  ְְִִִֵֶֶַַַַָההתה ּוּות 

ה ּקד ׁש'), ּב'א ּגרת  ׁשּכת ּוב  (ּכמ ֹו ה ּמא ֹור  ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹּכעין

לח ּלק  ׁשּי לא  ׁשּב'עצמ ּות ' ּדלהיֹות  ּבזה , ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוה ּכונה 

לכן  ׁשּבֹו, הענינים  ל ׁשאר  ׁשּבֹו ה ּמא ֹור  ענין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבין

ּכל  מעין ּגם  ה ּוא  הרי ה ּמא ֹור , מעין ְֲִֵֵֵֵֵַַָָלהיֹות ֹו

הענינים  ׁשאר  ּכל  אמנם , ׁשּב'עצמ ּות '. ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָהענינים 

ּׁשּנת ּגּלה  ּומה  ּבהעלם , ּב'א ֹור ' יׁשנם  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּב'עצמ ּות '

ׁשהא ֹור  ׁשּזה ּו ּבלבד , ה ּמא ֹור  ּבחינת  ה ּוא  ְְִִֶֶֶַַַָָָּב'א ֹור '

ּברצ ֹונֹו עלה  ׁשּכ לפי והינּו, ה ּמא ֹור , מעין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָה ּוא 
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B‡n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰ B‡ ÏkL Úe„iÎÂ למקורו דומות תכונות לו  ויש ¿«»«∆»≈≈«»

ÈeÏÈb ‡e‰ BÓˆÚ B‡‰L ÌLÎe .B‡na ˜ec ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»«»¿≈∆»«¿ƒ
המאור , של  B˙ÏeÚtוביטוי  Ìb ‰p‰ האור של  caוהשפעתו  ƒ≈«¿»«»»

caL ,ÈeÏÈb ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ B„ÈŒÏÚ ‡eÓ ‰NÚpL∆«¬∆»«»ƒ¿∆∆ƒ∆«»»
‡eÓ ‡e‰ Ì‡ k ‡en‰«»ƒ»ƒ»
B‡ Ái‰ B‡Ó ,p‰ B‡Ó≈«≈≈«»≈«

LÓM‰ B‡Ó האור שמקור  כפי  ≈«∆∆
עצמו . באור  ניכר 

B‡‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ,באלוקותÔÈÚÓ ‡e‰L ¿«¿»∆≈≈

‡e‰L ,‰fÓ ‰˙ÈÂ ,B‡n‰«»ƒ≈»ƒ∆∆
ÌÈÈÚ‰ ÔÈÚÓ Ìb«≈≈»ƒ¿»ƒ

'˙eÓˆÚ'aL האלוקות מהות עצם ∆»«¿
,B‡Ó ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL שכן ∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»

מלהיות  אפילו  מהתגלות נעלה העצם

לאור  lL‡מקור  ÌLk È‰L∆¬≈¿≈∆…
‰Ó ˙e˜Ï‡‰ ˜ÈÚ e‰Ê∆ƒ«»¡…«

epnÓ ÌÈe‰˙Ó ˙BÓÏBÚ‰M27, ∆»»ƒ¿«ƒƒ∆
הוא  בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש אלא

לגמרי  מהעולמות ≈¿ÔÎŒBÓkלמעלה
‰Ó ˙e˜Ï‡‰ ˜ÈÚ e‰Ê ‡Ï…∆ƒ«»¡…«

pnÓ CLÓ B‡‰M,e ועצם ∆»ƒ¿»ƒ∆
מכל  למעלה הוא האלוקות של  המהות

האור  ÔÈÚעניין  „lnL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«ƒ¿«
,B‡‰ והתפשטות הארה אלא שאינו  »

ית', עצמותו  של  ≈NB‡מסויימת
ÏBÎÈk BÓˆÚa '˙eÓˆÚ'‰»«¿¿«¿ƒ¿»

ÌÈÈÚ ‰nÎÂ ‰nkאחרים„Ú «»¿«»ƒ¿»ƒ«
ÌÈÈÚ‰ ÏÎÂ ,ÛBÒ ÔÈ‡≈¿»»ƒ¿»ƒ
ÌÈÎLÓ '˙eÓˆÚ'a ÌLiL∆∆¿»»«¿ƒ¿»ƒ

'B‡'a Ìb הוא האור  כאמור  כי  «»
המאור . מעין 

cÏ ‰È‡e של שהעיקרון  האמור  ¿»»«»»
שבאור  מחייב המאור ' מעין  'אור 

ית', שבעצמותו  העניינים גם יומשכו 

˙ee‰˙‰ ÔÈÚÓ העולמות ≈ƒ¿«ƒ¿«
בדרך  ÔÈ‡Óוהנבראים LÈ ֿ דבר  ≈≈«ƒ

ֿ דבר . מלא ‡Óמציאות ,‰p‰c¿ƒ≈¿…»
'L„w‰ ˙b‡'a28 התניא שבספר  ¿ƒ∆∆«…∆

˙ee‰˙‰‰Lהבריאה כל  ‰È‡של  ∆«ƒ¿«ƒ
,ÛBÒŒÔÈ‡ B‡Ó האלוקי האור  ≈≈

מקורו , כמו  גבול , בלי  ֿ סוף, אין  שהוא

B‡n‰ ÔÈÚk ‡e‰ B‡‰L כי ∆»¿≈«»

דומות  תכונות יש האור ,לאור  מקור  הוא ‰e‡למאור , »B˙e‰Óוהמאור 
‡e‰L 'eÎ ‡e‰ŒCea ÏÈˆ‡n‰ ÏL B˙eÓˆÚÂ'ה'עצמותBcÏ ¿«¿∆««¬ƒ»∆¿«

LÈ ‡BÏ BzÏÎÈÂ BÁÎa דבר ‰ËÏÁenמציאות ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó ¿…ƒ»¿ƒ¿≈≈«ƒ¿∆∆«¿»
,'eÎ LnÓ באה אחת שדרגה השתלשלות' ב'סדר  כמו  (לא  ממש ֿ דבר  מלא «»

עילה  היא שהעליונה באופן  מחברתה

עילה  שום שאין  אלא לתחתונה, וסיבה

שאינו  המוחלט' ואפס שמ'אין  וסיבה

'יש', מציאות תהיה כלל  מציאות

ה'עצמותו ' בכוח רק אפשרי  והדבר 

ועילה  סיבה ללא קיים עצמו  שהוא

הקודש' ב'אגרת כמבואר  לו , הקודמת

‰‰˙‰ee˙שם) Ák È‰Â«¬≈…««ƒ¿«
ÔÈÚ „vÓ BÈ‡ '˙eÓˆÚ'aL∆»«¿≈ƒ«ƒ¿«

,BaL B‡n‰'ית מהווה עצמותו  «»∆
מקור  שהוא בגלל  לא מאין  יש נבראים

אור  vÓשל  ‡l‡,‡Ba B˙BÈ‰ „ ∆»ƒ«¡≈
‰Ê ÔÈÚ Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓe של ƒ»»«ƒ¿»∆

להוות  והיכולת «¿CLÓƒהכוח
'B‡'a היא ההתהוות ולמעשה »

האור . ‰cבאמצעות ÌÚËÂ¿«««»»
Ák Ìb 'B‡'a CLÓpL)∆ƒ¿»»«…«
(‡Ba‰ „vnL ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«∆ƒ««≈
ÔÈÚk ‡e‰ B‡‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆»¿≈
˙b‡'a e˙kL BÓk) B‡n‰«»¿∆»¿ƒ∆∆

'L„w‰ לעיל שהובא ),כפי  «…∆
˙BÈ‰Ïc ,‰Êa ‰Âk‰Â¿««»»»∆¿ƒ¿
˜lÁÏ CiL ‡Ï '˙eÓˆÚ'aL∆»«¿…«»¿«≈
‡LÏ BaL B‡n‰ ÔÈÚ ÔÈa≈ƒ¿««»∆ƒ¿»

,BaL ÌÈÈÚ‰ ה'תכונות'אלא כל  »ƒ¿»ƒ∆
אחד  עניין  הם שלו  והיכולות והכוחות

נפרד  בלתי  וחלק עצמו ממש מהעצם

B˙BÈ‰Ï ÔÎÏ האור ÔÈÚÓשל  »≈ƒ¿≈≈
ÔÈÚÓ Ìb ‡e‰ È‰ ,B‡n‰«»¬≈«≈≈

'˙eÓˆÚ'aL ÌÈÈÚ‰ Ïk כולל »»ƒ¿»ƒ∆»«¿
להוות. הכוח עניין  Ïkגם ,ÌÓ‡»¿»»

'˙eÓˆÚ'aL ÌÈÈÚ‰ ‡L¿»»ƒ¿»ƒ∆»«¿
,ÌÏÚ‰a 'B‡'a ÌLÈ ועם ∆¿»»¿∆¿≈

בו  ניכרות לא המאור ' 'מעין  היותו 

של  והיכולות התכונות כל  בגילוי 

B‡'a'העצמותו  ‰lb˙pM ‰Óe«∆ƒ¿«∆»
,„Ïa B‡n‰ ˙ÈÁa ‡e‰ רק ¿ƒ««»ƒ¿«

אור  של  מקור  שהוא בעצמותו  זה עניין 

ÔÈÚÓ ‡e‰ B‡‰L e‰fL∆∆∆»≈≈

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



יי    

ּבהעלם  ּב'א ֹור ' יהיּו הענינים  ׁשאר  ׁשּכל   ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָית ּבר

אבל  ּבגיל ּוי, ּבֹו יהיה  ה ּמא ֹור  ענין ורק  ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָוהס ּתר ,

ׁשּב'עצמ ּות '. הענינים  ּכל  ּב'א ֹור ' יׁשנם  ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָּבהעלם 

C‡' ה ׁשהרי ענין העלם , ּבבחינת  ה ּוא  ּׁשם ' «ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַ

ה ּדבר  מה ּות  יֹודעים  אין ה ּׁשם  ֿ ידי ְְִֵֵֵַַַַָָעל 

ה ּׁשם  ֿ ידי  ׁשעל  היֹות  ועם  זה . ּבׁשם  ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּנקרא 

ּכּיד ּוע  הח ּיּות , ה ּכת ּוב 29נמ ׁש וכל 30ּבפיר ּוׁש ְְְִֵַַַַַָָָֹ

וה ּוא  ׁשמ ֹו, ה ּוא  ח ּיה  נפ ׁש האדם  ל ֹו יקרא  ְְְֲִֶֶֶַָָָָָא ׁשר 

הס ּכמ ּיים , ׁשאינם  ה ּקד ׁש, ּבל ׁשֹון ה ּׁשמ ֹות  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹענין

ה ּדבר , עצם  אל  ל 'ּׁשם ' מ ּמׁש ׁשּיכ ּות  יׁש ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָא ּלא 

ּבּׁשל "ה  וכדאיתא  ׁשר ׁשֹו, על  ׁשאדם 31ּומ ֹורה  ְְְְִִֶֶַַָָָָָ

היה  ּכן ועל  העלי ֹונה , מר ּכבה  ס ֹוד  ידע  ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהרא ׁשֹון

ׁשֹור  לקר ֹוא  נאה  לזה  ׁשמ ֹות , לקר ֹוא  ,32יֹודע  ְְְִִֵֵֶֶַָ

ׁשּבּמר ּכבה , ׁשֹור  ּפני מ ּבחינת  ׁשּׁשר ׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמ ּפני

זה  ּכל  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּנבראים , ּבׁשאר  ֿ ּדר ֿזה  ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָועל 

ֿ ידי  ׁשעל  יֹודעים  רק  ׁשאנּו והינּו, ּבהעלם , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָה ּוא 

מת ּגּלה  אינּה הח ּיּות  אבל  הח ּיּות , נמ ׁש ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָה ּׁשם 

ה ּׁשם  ֿ ידי על  מת ּגּלה  לא  ֿ כן ּוכמ ֹו ה ּׁשם , ֿ ידי  ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹעל 

יֹודעים  ׁשאנּו א ּלא  זה  ואין ה ּדבר , ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשר ׁש

ּבהתאם  הם  ה ּנבראים  לכל  ׁשּנּתנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשה ּׁשמ ֹות 

חל ּוקי  את  לידע  אנּו יכ ֹולים  ולכן ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָל ׁשר ׁשם ,

ה ּׁשם  אבל  ׁשמ ֹותיהם , מח ּלּוקי ה ּנבראים  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשר ׁשי

וכן  ּכלל . ׁשר ׁשֹו ּבֹו נּכר  ולא  מג ּלה  אינֹו ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹעצמ ֹו

היֹות  ּדעם  אדם , ּכל  ׁשל  ה ּפרטי ּבּׁשם  ּגם  ְְֱִִֵֶַַַָָָָה ּוא 

והח ּיּות  ּבּגּוף , ה ּנׁשמה  את  מק ּׁשר  ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָׁשה ּׁשם 

היא  ה ּגּוף  את  ּומח ּיה  מה ּנׁשמה  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָה ּנמ ׁשכת 

ה ּזקן  אדמ ֹו"ר  ׁשּמבאר  (ּכפי ּבּׁשם  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָנׁשר ׁשת 

ּתֹורה ' ּבהעלם 33ּב'ל ּקּוטי זה  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ,( ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָ
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ÏL ÈËt‰ ÌMa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««≈«¿»ƒ∆
ÌM‰L ˙BÈ‰ ÌÚc ,Ì„‡ Ïk»»»¿ƒ¡∆«≈
,Ûeba ‰ÓLp‰ ˙‡ M˜Ó¿«≈∆«¿»»«
‰ÓLp‰Ó ˙ÎLÓp‰ ˙eiÁ‰Â¿«««ƒ¿∆∆≈«¿»»
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'‰Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰33 וזה «»≈¿ƒ≈»
עצמה  הנשמה ..." בואה לשונו : קודם

והרי  ... כלל  בשם נקראת אינה בגוף

השם  אין  עצמו  לגוף אך גם מועיל ,

והחיות  בגוף הנשמה מקשר  השם

הוא  הגוף ומחייה מהנשמה הנמשך 

שלו  חיות ראובן  דהיינו  בהשם. נשרש

מבחינת  הוא כי  אלף ריש באותיות

המעשה  שראתה מחמת ולאה ... ראיה

ששורש  ידעה כו ' בני  בין  מה ראו 

נראה  ראובן ... שמו  באותיות נשמתו 

ואינם  חומריים הם השם שאותיות

כ  דהיינו  הגוף. את שמחייה מעט חיות יש שבו  רק והחיות כלום שהאור  נודע

הגוף  איברי  רמ"ח בכל  המתפשט החיות דהיינו  בהגוף מהנשמה המתפשט

... ממנו  והארה גילוי  בחינת רק אלא ממש הנשמה ועצמות מהות זה אין 

בהתלבשות  דווקא שייך  השם לכן  השם. באותיות נשרש זו  הארה והמשכת
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יב   

מצינּו ולכן ּכלל . נּכר  אדם 34ואינֹו ּבני ּכּמה  ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ

אחד  ׁשּׁשר ׁשם  לפי ׁשּזה ּו ׁשוים , ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּׁשמ ֹותיהם 

הם  חל ּוקים  ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ק ּבלה ), ּבספרי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ(ּכמבאר 

ל  מ ּזה  ּגם זה  א ּלא  חיצ ֹונּיים , ּבענינים  רק  א  ְְִִִִִִֶֶֶַַָָֹ

ׁשּבין  ההפר ׁש ּכלל ּות  וזה ּו עיקר ּיים . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבענינים 

ׁשהא ֹור  הינּו, ּגיל ּוי, ה ּוא  ׁש'א ֹור ' ל 'ׁשם ', ְְִֵֶֶַָ'א ֹור '

ה ּמא ֹור , מעין ׁשה ּוא  ּגיל ּוי, ּבבחינת  ה ּוא  ְְִִִֵֵֶַַַָעצמ ֹו

ֿ יד ֹו, על  מ ּואר  ׁשּנע ׂשה  ּבדבר  ּגם  ּבגיל ּוי ְְֲִֶַַַַָָָָָוה ּוא 

העלם , ּבבחינת  ה ּוא  ה ּׁשם  ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַּכּנ"ל .

ּבׁשם  ה ּנקרא  ה ּדבר  לג ּבי הן ּבהעלם  ׁשה ּוא  ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהינּו,

זה . ּבׁשם  ה ּדבר  את  ה ּקֹורא  האדם  לג ּבי והן ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה ,

ÌÓ‡ ענין לג ּבי ה 'ּׁשם ' ּבענין מעלה  ּגם  יׁש »¿»ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָ

ּבלבד  הארה  ה ּוא  ה 'א ֹור ' ּדה ּנה , ְְִִֵֶַָָָָה 'א ֹור '.

ּבמק ֹומ ֹו נׁשאר  ׁשהעצם  העצם , את  ממ ׁשי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָואינֹו

ה 'ּׁשם ' ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ּב'א ֹור ', נמ ׁש ְְִֵֵֵֵֶַַָָואינֹו

לאדם  ק ֹורין ּכא ׁשר  ׁשהרי העצם , את  ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָממ ׁשי

ּבעניניו  רק  (לא  לק ֹורא ֹו נפנה  ה ּוא  אזי - ְְְְְְֲִִִֶַַָָֹּבׁשמ ֹו

ֿ אפ ׁשר  ואי עצמ ּות ֹו. ּבכל  א ּלא ) ְְְְִִִִֶֶַַָָָהחיצ ֹונּיים ,

ענין  ה ּוא  ּבׁשמ ֹו ל ּקֹורא  נפנה  ׁשהאדם  ׁשּזה  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָל ֹומר 

יקרא ּוה ּו ׁשּכא ׁשר  ּבעצמ ֹו הס ּכים  ׁשּכ ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָהס ּכמי,

ֿ ידי  ׁשעל  ר ֹואים  אנּו ׁשהרי לק ֹורא ֹו, יפנה  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבׁשמ ֹו

ה ּנפ ׁש, מעצם  חד ׁשה  ח ּיּות  נמ ׁש ה ּׁשם  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקריאת 

ֿ לצלן, רחמנא  חזקה  התע ּלפ ּות  ׁשל  ּבמ ּצב  ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָּכמ ֹו

ה ּׁשּיכים  מה ּנפ ׁש ה ּגיל ּויים  ּכל  מס ּתּלקים  ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאז

ׁשאינֹו ועד  ה ּנפ ׁש, ּבעצם  ל ׁשר ׁשם  וע ֹולים  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָל ּגּוף 

ענין  אפיל ּו א ּלא ) ּוׁשת ּיה , אכילה  רק  (לא  ְְֲֲִִִִִֶַָָָָֹמ ֹועיל 

מע ֹוררים  ּבאזנֹו ׁשמ ֹו ׁשּלֹוח ׁשים  ֿ זה  ֿ ידי על  ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  רפ ּואה , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָׁשל 

ה ּנפ ׁש מעצם  חד ׁשה  ח ּיּות  ׁשאינֹו35ּוממ ׁשיכים  ה 'א ֹור ', על  ה 'ּׁשם ' מעלת  וזֹוהי . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

מה  ּגם  וזה ּו העצם . את  ּומע ֹורר  ׁשּמּגיע  העצם , אל  ׁשּי א ּלא  ּבלבד , ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהארה 

ח ּיּות  חיּבּור  נע ׂשה  ֿ יד ֹו (ׁשעל  ּבּגּוף  ה ּנפ ׁש להתל ּבׁשּות  יֹותר  ׁשּי ה 'ּׁשם ' ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשענין

מצינּו ולכן ּב'ׁשם ', נקרא  ּדוקא  ׁשאז ּדוקא , ה ּגּוף ) עם  ׁשּבנׁשמת 36ה ּנפ ׁש ׁשאף  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
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ועוד. .73 ע ' תש"ב  .82 ע ' תש"א .163 ע ' תרצ "ט  שם.36)סה"מ  ואוה"ת הזקן אדמו"ר מאמרי  ראה

    
בחינת  ֿ ידי  על  וזהו  בגוף להתפשט מהנשמה הארה נמשך  שאז  בגוף הנשמה

Ê‰השם..."), È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ האדם למהות ושייכותו  ה'שם' עניין  ƒ»»¬≈∆
ÏÏk k BÈ‡Â ÌÏÚ‰a.מסויים בשם הנקרא eÈˆÓבאדם ÔÎÏÂ34 ¿∆¿≈¿≈ƒ»¿»¿»≈»ƒ

ÌLML ÈÙÏ e‰fL ,ÌÈÂL Ì‰È˙BÓML Ì„‡ Èa ‰nk למעלה «»¿≈»»∆¿≈∆»ƒ∆∆¿ƒ∆»¿»
(‡Ókזהה‡Á„באלוקות ∆»«¿…»

ÌB˜ÓŒÏkÓe ,(‰Ïa˜ ÈÙÒa¿ƒ¿≈«»»ƒ»»
Ì‰ ÌÈ˜eÏÁ הנקראים האנשים ¬ƒ≈

זהה  ˜בשם ‡Ï ‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆…«
Ìb ‡l‡ ,ÌÈiBˆÈÁ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒƒƒƒ∆»«

ÌÈi˜ÈÚ ÌÈÈÚa בא לא השם כי  ¿ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ
ולא  פנימי  לא דבר , בשום ביטוי  לידי 

חיצוני .

ÔÈaL LÙ‰‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»«∆¿≈∆≈
‡e‰ 'B‡'L ,'ÌL'Ï 'B‡'¿≈∆
BÓˆÚ B‡‰L ,eÈ‰ ,ÈeÏÈbƒ«¿∆»«¿
‡e‰L ,ÈeÏÈb ˙ÈÁa ‡e‰ƒ¿ƒ«ƒ∆

,B‡n‰ ÔÈÚÓ ביטוי הוא והאור  ≈≈«»
המאור  של  מאיר e‰Â‡וגילוי  האור  ¿

„aומתבטא  Ìb ÈeÏÈ‚a¿ƒ««»»
.Ï"pk ,B„ÈŒÏÚ ‡eÓ ‰NÚpL∆«¬»»«»««
‡e‰ ÌM‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«≈
‡e‰L ,eÈ‰ ,ÌÏÚ‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«∆¿≈«¿∆
c‰ Èa‚Ï Ô‰ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈≈¿«≈«»»
Èa‚Ï Ô‰Â ,‰Ê ÌLa ‡˜p‰«ƒ¿»¿≈∆¿≈¿«≈
ÌLa c‰ ˙‡ ‡Bw‰ Ì„‡‰»»»«≈∆«»»¿≈

‰Ê מגלה האור  אין  שניהם שלגבי  ∆
הנקרא  הדבר  מהות אודות דבר  ומבטא

שייך  אכן  שה'שם' (למרות זה בשם

לעיל ). כמבואר  הדבר , למהות

ÔÈÚa ‰ÏÚÓ Ìb LÈ ÌÓ‡»¿»≈««¬»¿ƒ¿«
.'B‡'‰ ÔÈÚ Èa‚Ï 'ÌM'‰«≈¿«≈ƒ¿«»

'B‡'‰ ,‰p‰c היותו 'מעין עם ¿ƒ≈»
זאת  בכל  המאור , של  והתגלות המאור '

‰‡‰ ‡e‰BÈ‡Â „Ïa ∆»»ƒ¿«¿≈
CÈLÓÓ מגלה ‰ÌˆÚ,ואינו  ˙‡ «¿ƒ∆»∆∆

BÈ‡Â BÓB˜Óa ‡L ÌˆÚ‰L∆»∆∆ƒ¿»ƒ¿¿≈
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'B‡'a CLÓƒ¿»»«∆≈≈

CÈLÓÓ 'ÌM'‰' ו 'מושך˙‡ «≈«¿ƒ∆
ÔÈB˜ L‡k È‰L ,ÌˆÚ‰»∆∆∆¬≈«¬∆ƒ
‰Ù ‡e‰ ÈÊ‡  BÓLa Ì„‡Ï¿»»ƒ¿¬«ƒ¿∆

ÂÈÈÚaפונה  ˜ ‡Ï) B‡B˜Ï¿¿…«¿ƒ¿»»
ÏÎa (‡l‡ ,ÌÈiBˆÈÁ‰«ƒƒƒ∆»¿»

‡BwÏ ‰Ù Ì„‡‰L ‰fL ÓBÏ LÙ‡ŒÈ‡Â .B˙eÓˆÚ«¿¿ƒ∆¿»«∆∆∆»»»ƒ¿∆«≈
BÓLa קשור אלא לא למהותו  שמו  של  ‰ÈÓkÒ,לשייכות ÔÈÚ ‡e‰ ƒ¿ƒ¿»∆¿≈ƒ

,B‡B˜Ï ‰ÙÈ BÓLa e‰e‡˜È L‡kL BÓˆÚa ÌÈkÒ‰ CkL∆»ƒ¿ƒ¿«¿∆«¬∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆¿¿
ÌM‰ ˙‡È˜ È„ÈŒÏÚL ÌÈ‡B e‡ È‰L באוזניו האדם של  ∆¬≈»ƒ∆«¿≈¿ƒ««≈

ÌˆÚÓ ‰L„Á ˙eiÁ CLÓƒ¿»«¬»»≈∆∆
ÏL vÓa BÓk ,LÙp‰«∆∆¿¿«»∆
Œ‡ÓÁ ‰˜ÊÁ ˙eÙlÚ˙‰ƒ¿«¿¬»»«¬»»
Ïk ÌÈ˜lzÒÓ Ê‡L ,ÔÏˆÏƒ¿»∆»ƒ¿«¿ƒ»
ÌÈÎiM‰ LÙp‰Ó ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒ≈«∆∆««»ƒ
ÌˆÚa ÌLLÏ ÌÈÏBÚÂ ÛebÏ«¿ƒ¿»¿»¿∆∆
ÏÈÚBÓ BÈ‡L „ÚÂ ,LÙp‰«∆∆¿«∆≈ƒ

,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ˜ ‡Ï) שהם …«¬ƒ»¿ƒ»
אל  הנפש חיות להמשכת האמצעים

בריא  במצב «∆‡l‡)ורגיל הגוף
‰‡eÙ ÏL ÔÈÚ eÏÈÙ‡ המהווה ¬ƒƒ¿»∆¿»
הנפש  חיות להמשכת הגוף אמצעי  אל 

במצב  מועיל  הוא גם חולי , של  במצב

הסתלקות  יש שבה כזו  התעלפות של 

בעצם  לשורשם מהגוף הכוחות כל  של 

ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰הנפש  ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»«¿≈∆
BÊ‡a BÓL ÌÈLÁBlL∆¬ƒ¿¿»¿
˙eiÁ ÌÈÎÈLÓÓe ÌÈBÚÓ¿¿ƒ«¿ƒƒ«

LÙp‰ ÌˆÚÓ ‰L„Á35 ומזה ¬»»≈∆∆«∆∆
את  ומגלה ממשיך  שהשם מוכח

העצם.

ÏÚ 'ÌM'‰ ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬««≈«
,„Ïa ‰‡‰ BÈ‡L ,'B‡'‰»∆≈∆»»ƒ¿«
ÚÈbnL ,ÌˆÚ‰ Ï‡ CiL ‡l‡∆»«»∆»∆∆∆«ƒ«

e‰ÊÂ'נוגע' .ÌˆÚ‰ ˙‡ BÚÓe¿≈∆»∆∆¿∆
CiL 'ÌM'‰ ÔÈÚL ‰Ó Ìb««∆ƒ¿««≈«»
Ûeba LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰Ï ˙BÈ≈¿ƒ¿«¿«∆∆«

B„ÈŒÏÚL)'ה'שם ֿ ידי  NÚ‰על  ∆«»«¬∆
(Ûeb‰ ÌÚ LÙp‰ ˙eiÁ eaÈÁƒ««∆∆ƒ«
‡˜ ‡˜Âc Ê‡L ,‡˜Âc«¿»∆»«¿»ƒ¿»

eÈˆÓ ÔÎÏÂ ,'ÌL'a36Û‡L ¿≈¿»≈»ƒ∆«
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יג    

המנּונא  רב  ּבנׁשמת  וכן יֹוחאי ּבר  ׁשמע ֹון ְְְְְִִִִֵַַַַַָָר ּבי

ני  היה  יֹותר סבא  נעלית  ּבחינה  ּגם  (ואפ ׁשר  צ ֹוץ  ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

(ּכמבאר  ר ּבנּו מ ׁשה  מ ּנׁשמת  ניצ ֹוץ ) ְְְִִִִִֵֶַַַַָֹֹמ ּבחינת 

ק ּבלה  ּבׁשם 37ּבספרי נקראים  אינם  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ,( ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָ

לפי  והינּו, המנּונא , א ֹו ׁשמע ֹון ּבׁשם  א ּלא  ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹמ ׁשה ,

ה ּגּוף  עם  הח ּיּות  התאחד ּות  אל  ׁשּי ְֲִִֵֶֶַַַַַַָׁשה ּׁשם 

ּבּגּוף  ה ּנפ ׁש התל ּבׁשּות  והרי ּדוקא . ׁשּלֹו) ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָ(ה ּגּוף 

כ ּו' העצם  מ ּוגדר  ׁשּבזה  ּבא ֹופן .38היא  ְְְִֶֶֶֶֶָָ

ו'ׁשם ',p‰Â‰ה ) 'א ֹור ' ּבין ההפר ׁש  ּדר ֿ על  ¿ƒ≈ְְֵֵֵֶֶֶַַ

ל 'כח '. 'א ֹור ' ּבין ההפר ׁש ּגם  ְְֵֵֶַַַֹה ּוא 

אינֹו39ּדה ּנה  ּכּנ"ל , ּגיל ּוי להיֹות ֹו ה 'א ֹור ', ענין , ְְְִִִִֵֵַַַָ

לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו התח ּדׁשּות . ׁשל  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָענין

ֿ זה  ׁשּלפני ּבּמא ֹור ,40ּבּמאמר  ּכל ּול  ׁשהא ֹור  ּדכיון ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּביתר  ה ּוא  ּבּמא ֹור  ּכל ּול  ׁשּבהיֹות ֹו א ּלא  ע ֹוד  ְְְִֶֶֶֶַָָָֹולא 

והאמ ּונה ' ה ּיח ּוד  ּב'ׁשער  (ּכמבאר  אם 41ֿׂשאת  ,( ְְְְֱִִֵַַַַָָָֹ

ׁשל  ענין זה  אין הא ֹור  ּׁשּנמצא  מה  ְְִִֵֵֶֶֶַָָָּכן

ׁשהיה  הא ֹור  ּׁשּנת ּגּלה  מה  ֿ אם  ּכי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָהתח ּדׁשּות ,

אינֹו עצמ ֹו ׁשהא ֹור  ּוכ ׁשם  ּבּמא ֹור . ּתחלה  ְְְִֵֵֶַַָָָָּכל ּול 

את  להאיר  ּפע ּולת ֹו ֿ כן ּכמ ֹו התח ּדׁשּות , ׁשל  ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָענין

לא  ֿ ּכן ּגם  היא  - ֿ יד ֹו על  מ ּואר  ׁשּנע ׂשה  ֲִֵֶַַַַָָָָָֹה ּדבר 

נמצא  עצמ ֹו ה ּדבר  ׁשהרי התח ּדׁשּות , ׁשל  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבא ֹופן

נראה , היה  לא  ׁשּמּקֹודם  א ּלא  ֿ זה , לפני ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּגם 

ּוכמ ֹוֿ נראה . ה ּוא  הרי מאיר  ׁשהא ֹור  ֿ ידיֿזה  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָועל 

א ֹור  ֿ ידי על  ׁשּנע ׂשית  ה ּצמיחה  לפע ּולת  ּבנֹוגע  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָכן

ש ּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּירח , וא ֹור  מ ּמגד 42ה ּׁשמ ׁש ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

זה  ׁשאין ירחים , ּגר ׁש ּומ ּמגד  ׁשמ ׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָּתב ּוא ֹות 

ה ּקד ׁש' ּב'א ּגרת  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּבלבד , וגד ּול  צמיחה  א ּלא  ּבּגׁשם , 43התח ּדׁשּות  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּגדל  ל ֹו וא ֹומר  ּבֹו ה ּמּכה  ה ּמּזל  לגדל ּות .44ּבענין מ ּקטנּות  ה ּצמיחה  רק  ׁשּזה ּו , ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

כ ּו', הפסק  ּבֹו ׁשּי לא  ּגיל ּוי, ּבחינת  ׁשּלהיֹות ֹו ה 'א ֹור ', ּבענין ה ּוא  זה  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוכל 

ׁשל  ּבא ֹופן ה ּוא  ה 'ּכח ' ענין אמנם , התח ּדׁשּות . ׁשל  ענין ּבֹו אין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובמילא 

ּכח  מה ּות  אינּה ׁשה ּפע ּולה  ׁשּבאדם , וה ּמע ׂשה  ה ּפע ּולה  ּכח  ּוכמ ֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹהתח ּדׁשּות ,
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ועוד.37) א). (סב , פ "ט  קדישא) דיקנא (שער יא שער המלך עמק  כה. נהר חמישי  מעין לאברהם חסד קצת 38)ראה חסר

ואילך).39)(המו"ל). תרלב  ע ' שם תער"ב  (המשך הנ"ל תרד"ע  נצבים אתם ד"ה ראה - לקמן נצבים 40)בהבא אתם ד"ה

המו"ל). לידינו. הגיע  לא יד.42)פ "ג.41)(לעתֿעתה לג, א).43)ברכה (קלב , א 44)ס "כ רנא, ח "א זהר ו. פ "י , ב "ר ראה

    
‡eÓ‰  ˙ÓLa ÔÎÂ È‡ÁBÈ a ÔBÚÓL Èa ˙ÓLaL∆¿ƒ¿««ƒƒ¿«»ƒ¿≈¿ƒ¿«««¿»
˙ÈÁaÓ ˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa Ìb LÙ‡Â) ıBˆÈ ‰È‰ ‡Ò»»»»ƒ¿∆¿»«¿ƒ»«¬≈≈ƒ¿ƒ«

ıBˆÈ מזו גדולה הארה אלא (‡Ókבלבד  ea ‰LÓ ˙ÓLpÓ ( ƒƒƒ¿«…∆«≈«¿…»
‰Ïa˜ ÈÙÒa37,‰LÓ ÌLa ÌÈ‡˜ ÌÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,( ¿ƒ¿≈«»»ƒ»»≈»ƒ¿»ƒ¿≈…∆

B‡ ÔBÚÓL ÌLa ‡l‡∆»¿≈ƒ¿
ÌM‰L ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,‡eÓ‰«¿»¿«¿¿ƒ∆«≈

˙eiÁ‰ ˙e„Á‡˙‰ Ï‡ CiL של «»∆ƒ¿«¬««
BlLהנפש Ûeb‰) Ûeb‰ ÌÚƒ««∆

זו  לנפש È‰Âהמיוחד  .‡˜Âc («¿»«¬≈
‡È‰ Ûeba LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«∆∆«ƒ
ÌˆÚ‰ „‚eÓ ‰ÊaL ÔÙB‡a¿∆∆¿∆¿»»∆∆

'eÎ38 שבקריאה מזה שמוכח כפי 

עצמותו  בכל  פונה הוא בשמו  לאדם

לעורר  אפשר  השם ֿ ידי  שעל  מכך  וכן 

לעיל . כמבואר  מהתעלפות,

ÔÈa LÙ‰‰ CcŒÏÚ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈«∆∆«∆¿≈≈
Ìb ‡e‰ ,'ÌL'Â 'B‡'¿≈«
'ÁÎ'Ï 'B‡' ÔÈa LÙ‰‰«∆¿≈≈¿…«
ל 'שם' 'אור ' בין  שההבדלים וכיוון 

מובן  ל 'כח', 'אור ' בין  להבדלים דומים

מעלה  יש אחד  מצד  זה בעניין  שגם

מעלה  יש שני  ומצד  'כח', לגבי  ב'אור '
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יד   

ר ּוחני, ּכח  ה ּוא  ה ּפֹועל  ּכח  ׁשהרי ֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹה ּפֹועל ,

ּגׁשמית , ּפע ּולה  היא  מ ּזה  ה ּנע ׂשית  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָוה ּפע ּולה 

ׁשל  ענין היא  מה 'ּכח ' ׁשּבאה  ה ּפע ּולה  ֿ ּכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹואם 

איזה  ה ּפֹועל  הא ּומן ּבכח  ה ּוא  וכן ְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹהתח ּדׁשּות .

ּדבר , התח ּדׁשּות  זה  הרי ּכלי, ע ׂשּית  ּכמ ֹו ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָּדבר 

הא ּומן  ּכח  ֿ ידי ועל  ּפׁשּוט , ח ֹומר  ה ּוא  ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּבתח ּלה 

את  נֹוׂשא  ׁשהח ֹומר  היֹות  ועם  צ ּורה . ּבֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָנתח ּדׁש

לכא ֹורה  ל ֹומר  אפ ׁשר  ֿ ּכן ואם  ּבת ֹוכ ֹו, ְְְְִִֵֶַַָָָה ּצּורה 

ההעלם  ּגיל ּוי ּבבחינת  רק  היא  ְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשה ּצּורה 

ׁשהח ֹומר  זה  ׁשענין היא  האמת  הרי ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמהח ֹומר ,

ּבלבד , על ּולית  רק  ה ּוא  ה ּצּורה  את  ּבת ֹוכ ֹו ְְֲִִֵֶַַַָנֹוׂשא 

זה  ואין צ ּורה , ּבֹו לע ׂשֹות  רא ּוי ׁשהח ֹומר  ְְְֲֵֶֶֶַַַָָוהינּו,

לא  ּבח ֹומר , ּבהעלם  ּכל ּולה  ׁשה ּצּורה  ְְְְֵֶֶֶֶַַָָֹּבא ֹופן

לא  ואפיל ּו ּבמציא ּות , ׁשּיׁשנֹו העלם  ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַֹּבבחינת 

ה ּצּורה  ֿ ּכן ואם  ּבמציא ּות , ׁשאינֹו העלם  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבבחינת 

ּבבחינת  היא  הא ּומן ּכח  ֿ ידי על  ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּנע ׂשית 

ּבכח  יֹותר  נּכר  ההתח ּדׁשּות  וענין ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָֹהתח ּדׁשּות .

למעלה , מ ּלמ ּטה  אבן זֹורק  ׁשּכא ׁשר  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה ּזריקה ,

ׁשהרי  ה ּטבע , היּפ התח ּדׁשּות  ׁשל  ענין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנע ׂשה 

ֿ ידי  ועל  למ ּטה , וליּפֹול  לירד  ה ּוא  האבן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָטבע 

טבע ֹו היּפ התח ּדׁשּות  ּבֹו נע ׂשה  ה ּזריקה  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹּכח 

ׁשּבענין  ה ּמעלה  וזֹוהי למעלה . מ ּלמ ּטה   ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָליל

ׁשל  ענין ּבֹו אין ׁשה 'א ֹור ' ה 'א ֹור ', ענין על  ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹה 'ּכח '

ּבֹו ׁשּי לא  ּגיל ּוי , ּבחינת  ּדלהיֹות ֹו ְְְְְִִִִַַַָֹהתח ּדׁשּות ,

(ּכּנ"ל ), התח ּדׁשּות  ּבֹו ׁשּי לא  ּובמילא  ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹהפסק ,

ׁשּי העלם , ּבחינת  להיֹות ֹו ה 'ּכח ', ֿ ּׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמה 

מעלה , ּבֹו יׁש ּגּופא  זה  מ ּצד   א כ ּו', הפסק  ְֲִֵֵֶֶַַַָָּבֹו

התח ּדׁשּו ׁשל  ענין יּובן ׁשּפֹועל  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ת . ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו למעלה , ה 'ּכח ' ע ׂשית 45ּבענין א ּתה  ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשענין  ה ּגד ֹול ,  ּבכח הארץ  ואת  ה ּׁשמים  ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת 

ענין  וה ּוא  ליׁש, מאין וארץ  ּדׁשמים  ההתח ּדׁשּות  נע ׂשה  ֿ יד ֹו ׁשעל  ה ּוא  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹה 'ּכח '

ּדאציל ּות  ה ּמלכ ּות  ּכח  ּבחינת  ֿ ידי על  ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹהתח ּדׁשּות 

ֿ יד ֹו ׁשעל  ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  לבריאה  אציל ּות  ׁשּבין ה ּפרסא  לאחר  ׁשהיא  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכמ ֹו
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ÔÈÚa ÔeÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ 'Ák'‰,באלוקותBÓk «…«¿«¿»¿

e˙kL45˙‡ ˙ÈNÚ ‰z‡ ∆»«»»ƒ»∆
EÁÎa ı‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿∆»»∆¿…¬

,ÏB„b‰ מעשה הבריאה, שעניין  הרי  «»
של  בכוחו  (גם) קשור  וארץ שמים

ֿ הוא  ֿ ברוך  ‰'Ák'הקדוש ÔÈÚL∆ƒ¿««…«
NÚ‰למעלה  B„ÈŒÏÚL ‡e‰∆«»«¬∆

ı‡Â ÌÈÓLc ˙eLcÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»«ƒ»»∆
,LÈÏ ÔÈ‡Ó חידוש בוודאי  שהוא ≈«ƒ¿≈
ועצום  ÔÈÚגדול  ‡e‰Â¿ƒ¿«

Œ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿»¿ƒ»
‰iNÚŒ‰ÈˆÈ יש העולמות שבהם ¿ƒ»¬ƒ»

נפרדים  נבראים של  ≈¿»È„ÈŒÏÚמציאות
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰ Ák ˙ÈÁa¿ƒ«…«««¿«¬ƒ

Á‡Ï ‡È‰L BÓk מעולם שירדה ¿∆ƒ¿««
דרך  ועברה «¿»»‰Òt‡האצילות

(כפי  המבדיל  כמסך  ומפסקת המבדילה

נקראת  "פרוכת" אונקלוס שבתרגום

‡ˆeÏÈ˙"פרסא") ÔÈaL שהוא ∆≈¬ƒ
שבו  והספירות אלוקות, שכולו  עולם

לגמרי  לאלוקות בביטול  הם

‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈÏ,שהם ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
נפרדים, נבראים עם עולמות כאמור ,

B„ÈŒÏÚL המלכות כח ֿ ידי  על  ∆«»
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טו    

ּדבריאה ֿ ה ּנבראים  ּדהתה ּוּות  החיד ּוׁש ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָנע ׂשה 

ּבכלל ּות  ּגם  ה ּוא  וכן ליׁש. מאין ֿ ע ׂשּיה  ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָיצירה 

ּכּיד ּוע  אדם 46הע ֹולמ ֹות , נקרא  ֿ קדמ ֹון' ׁש'אדם  ְְִֶַַַָָָָָָָָ

לאחרי  היא  ׁשהתה ּוּות ֹו לפי ּדכלל ּות , ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָּדבריאה 

ענין  ּכלל ּות  נע ׂשה  ֿ יד ֹו ׁשעל  הרא ׁשֹון, ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָה ּצמצ ּום 

ליׁש, מאין התח ּדׁשּות  ׁשל  ּבא ֹופן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַהה ׁשּתל ׁשל ּות 

כ ּו'. ה 'ּכח ' ענין ְִֶֶַַַֹׁשּזה ּו

ׁשּבין ÈÚ‰Ïe,ו) ּבחל ּוק  לעיל  האמ ּור  ׁשּכל  ¿»ƒְִֵֵֶֶַָָָ

אינֹו ו'כח ', ל 'ׁשם ' ְְֵֵַֹ'א ֹור '

מק ֹומ ֹות 47ּבסתירה  ּבכ ּמה  ׁש'ּׁשם '48למבאר  ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

'ׁשם ', נקרא  ׁשּבּמדר ׁש ּומה  אחד , ענין הם  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָו'א ֹור '

מה  ּכי  'א ֹור ', וה ּקּבלה  ה ּזהר  ּבל ׁשֹון ְְְִִִַַַַַָָָֹנקרא 

רק  זה  הרי אחד  ענין ה ּוא  ו'א ֹור ' ְְֲִֵֵֶֶֶַָָׁש'ּׁשם '

'א ֹור ' ּגם  הענינים  ׁשּבכלל ּות  והינּו, ְְְְְִִִִֶַַָָָָּבכלל ּות ,

ה ּגיל ּויים , ׁשּכלל ּות  ּכיון ּבלבד , 'ׁשם ' ּכמ ֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָה ּוא 

לג ּבי  ער ֹו ֿ ּבאין הם  נעלים , ה ּיֹותר  הא ֹור ֹות  ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָּגם 

ּכמ ֹו לג ּביּה העלם  ּבבחינת  והם  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָה 'עצמ ּות ',

אתר  ׁש"ּלית  זה  מ ּצד  ה ּנה  ּגיסא ,  ּולאיד ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ'ׁשם '.

מיניּה" מ ּלב ּדֹו"49ּפנּוי ע ֹוד  ו"אין ּגם 50, הרי , ְְֲִִֵֵֵַַָ

לג ּבי ההעלם  ּכי 'א ֹור ', ּכמ ֹו ה ּוא  'ׁשם ' ּדבחינת  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַ

ּומס ּתיר  מעלים  ּדבר  ׁשּום  ׁשאין ְְְִִֵֶַַַָָָה 'עצמ ּות '

ענין  ה ּוא  ּגד ֹול  ה ּיֹותר  והס ּתר  העלם  ּגם  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלפניו,

'ׁשם ' נח ׁשבים  ׁשּבכלל ּות  וזה ּו וגיל ּוי. א ֹור  ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָׁשל 

נקרא  ּׁשּבּמדר ׁש מה  ׁשּלכן אחד , לענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָו'א ֹור '

אבל  'א ֹור '. וה ּקּבלה  ה ּזהר  ּבל ׁשֹון נקרא  - ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ'ׁשם '

למעלה  מ ּצד  הן א ׁשר  ענינים  יׁש יֹותר , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבפרט ּיּות 

ענינים  ויׁש 'א ֹור ', ּבבחינת  הם  למ ּטה  מ ּצד  ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָוהן

ו'כח '. 'ׁשם ' ּבבחינת  ְְִִֵֵֶַַֹׁשהם 
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אצילות 46) (סדר ג שער ב . ענף  עגולים) דרך י "ס  (השתלשלות ב  שער ד. ענף  ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ 

תרמ "ד. טובך רב  מה ד"ה ואילך. עז ע ' ענינים אוה"ת ואילך. א ע ' ענינים הזקן אדמו"ר מאמרי  פ "א. ראה 47)למהרח "ו)

ואילך. פא ס "ע  תרס "ח  ואילך. סז ס "ע  תר"ל סה"מ  ובכ"מ .48)גם שם. בהר ב ).49)לקו"ת (צא, תנ"ז ואתחנן 50)תקו"ז

לה. ד,

    
Œ‰ÈˆÈŒ‰‡Ècדאצילות  ÌÈ‡p‰ ˙ee‰˙‰c Le„ÈÁ‰ ‰NÚ«¬∆«ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»

LÈÏ ÔÈ‡Ó ‰iNÚ של פעולתו  ואופן  עניינו  זה חידוש.כי  לעשות – כוח ¬ƒ»≈«ƒ¿≈
˙eÏÏÎa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ התהוותÚe„ik ,˙BÓÏBÚ‰46ŒÌ„‡'L ¿≈«ƒ¿»»»«»«∆»»

'ÔBÓ„˜ אשר בחסידות (כמבואר  הנבראים כל  כלולים שבה עליונה בחינה «¿
פרטית  ומדרגה עולם שלכל  כשם

להתהוות  רצון  קדם השתלשלות' ב'סדר 

ביחס  גם הוא כן  זו , ומדרגה עולם

שקדם  ההשתלשלות, סדר  כל  לכללות

"אדם  מדרגת והוא כללי , רצון  לו 

כללי ") "אור  גם ונקרא (א"ק), קדמון "

,˙eÏÏÎc ‰‡Èc Ì„‡ ‡˜ƒ¿»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
עולמות  ארבע יש השתלשלות' (ב'סדר 

שהם  כפי  ֿ עשיה ֿ יצירה ֿ בריאה אצילות

התחלקות  וישנה פרטיים עולמות ארבע

עשיה  יצירה בריאה אצילות של 

שלפני  ֿ סוף האין  אור  כללות הכללים:

דכללות"; "אצילות נקרא הצמצום

דכללות"; "בריאה נקרא קדמון " "אדם

– האצילות ועולם יצירה, – כתר 

B˙ee‰˙‰Lעשיה) ÈÙÏ אדם' של  ¿ƒ∆ƒ¿«
דבריאה' 'אדם גם הנקרא È‰ƒ‡קדמון '

,ÔBL‡‰ ÌeˆÓv‰ ÈÁ‡Ï¿«¬≈«ƒ¿»ƒ
ÈÚ ˙eÏÏk ‰NÚ B„ÈŒÏÚLÔ ∆«»«¬∆¿»ƒ¿«
ÏL ÔÙB‡a ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿∆∆
e‰fL ,LÈÏ ÔÈ‡Ó ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿≈«ƒ¿≈∆∆

'eÎ 'Ák'‰ ÔÈÚ בדרך שפועל  ƒ¿««…«
התחדשות.

eÓ‡‰ ÏkL ,ÈÚ‰Ïe (Â¿»ƒ∆»»»
˜eÏÁa ÏÈÚÏ בהבדלÔÈaL ¿≈«ƒ∆≈

BÈ‡ ,'ÁÎ'Â 'ÌL'Ï 'B‡'¿≈¿…«≈
‰È˙Òa47‰nÎa ‡ÓÏ ƒ¿ƒ»«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó48 החסידות בתורת  ¿

„Á‡ ÔÈÚ Ì‰ 'B‡'Â 'ÌM'L∆≈¿≈ƒ¿»∆»
ובמשמעותו , בתוכנו  »Óe‰זהה

‡˜ ,'ÌL' ‡˜ L„naL∆«ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿»
,'B‡' ‰Ïaw‰Â ‰f‰ ÔBLÏaƒ¿«…«¿««»»
‡e‰ 'B‡'Â 'ÌM'L ‰Ó Èkƒ«∆≈¿
˜ ‰Ê È‰ „Á‡ ÔÈÚƒ¿»∆»¬≈∆«

,˙eÏÏÎa, כללי ‰ÌÈÈÚובאופן  ˙eÏÏÎaL ,eÈ‰Â שהדברים כפי  ƒ¿»¿«¿∆ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
באופן  Ïa„,כללי ,הם 'ÌL' BÓk ‡e‰ 'B‡' Ìb מהותו מבחינת «¿≈ƒ¿«

העצם  מהות ‰ÌÈÈeÏÈbלגבי  ˙eÏÏkL ÔÂÈk והתפשטות הארה שהם ≈»∆¿»«ƒƒ
עצמו , העצם ולא ÌÈÏÚמהמקור  ˙Bi‰ ˙BB‡‰ Ìb הם גם שהרי  «»«≈«¬ƒ

העצם, ולא אורות אלא CBÚŒÔÈ‡aאינם Ì‰ והשוואה יחס כל  ללא ≈¿≈¬
'ÌL' BÓk dÈa‚Ï ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa Ì‰Â ,'˙eÓˆÚ'‰ Èa‚Ï לגבי ¿«≈»«¿¿≈ƒ¿ƒ«∆¿≈¿«≈¿≈

את  מגלים לא האורות גם ה'עצמות'

'העלם' הם גם ולגביו  מהותו , עצם

ומתכסה. מתעלם הוא «C„È‡Ïe¿ƒשבו 
,‡ÒÈb, שני Ê‰מצד  „vÓ ‰p‰ ƒ»ƒ≈ƒ«∆

"dÈÈÓ Èet ˙‡ ˙Èl"L49, ∆≈¬«»ƒ≈
הקב"ה  אלא ממנו , פנוי  מקום שום אין 

מקום, בכל  ומאיר  BÚ„נמצא ÔÈ‡"Â¿≈
"BclÓ50 קיימת מציאות ולא ƒ¿«

ממנו ,א  נפרדת Ìbחרת È‰¬≈«
‡e‰ 'ÌL' ˙ÈÁc ÌÏÚ‰‰«∆¿≈ƒ¿ƒ«≈

של  וגם לאמיתו  גמור , העלם לא דבר 

הוא  Èa‚Ïהכוח Èk ,'B‡' BÓk¿ƒ¿«≈
c ÌeL ÔÈ‡L '˙eÓˆÚ'‰»«¿∆≈»»
Ìb ,ÂÈÙÏ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ¿»»«
ÏB„b ˙Bi‰ zÒ‰Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈«≈»
ÈeÏÈ‚Â B‡ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿ƒ
ואופן  הכוחות נביעת שכל  ולמרות

לעיל  (כמבואר  בהעלם היא פעולתם

אין  ית' עצמותו  לגבי  הרי  באריכות),

שהוא  דבר  אין  ובעצם שמעלים, דבר 

האלוקות. על  ומסתיר  מעלים באמת

e‰ÊÂ כך על  eÏÏÎaL˙הטעם ¿∆∆ƒ¿»
ÔÈÚÏ 'B‡'Â 'ÌL' ÌÈLÁ∆¿»ƒ≈¿¿ƒ¿»
L„naM ‰Ó ÔÎlL ,„Á‡∆»∆»≈«∆«ƒ¿»
ÔBLÏa ‡˜  'ÌL' ‡˜ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿

.'B‡' ‰Ïaw‰Â ‰f‰«…«¿««»»
LÈ ,˙BÈ ˙eiËÙa Ï‡¬»ƒ¿»ƒ≈≈
‰ÏÚÓÏ „vÓ Ô‰ L‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¬∆≈ƒ«¿«¿»
˙ÈÁa Ì‰ ‰hÓÏ „vÓ Ô‰Â¿≈ƒ«¿«»≈ƒ¿ƒ«
Ì‰L ÌÈÈÚ LÈÂ ,'B‡'¿≈ƒ¿»ƒ∆≈

'ÁÎ'Â 'ÌL' ˙ÈÁa וכפי ƒ¿ƒ«≈¿…«
כך  לעיל  נתבארו  ביניהם שההבדלים

לגבי  ומעלה יתרון  יש מהם אחד  שבכל 

האחר .

הפירושים  שני  את ומבאר  חוזר  לעיל , האמורה ההקדמה כל  לאחר  ועתה,

לעיל : שנזכרו  המלך " אלוקי  ב"ארוממך 
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טז   

ּבענין ÈtŒÏÚÂז) מעלה  ׁשּיׁש לעיל , המבאר  ¿«ƒְְְְֲִֵֵֶַַַָָֹ

וה 'ּכח ', ה 'ּׁשם ' ענין על  ְְִֵַַַַַָֹה 'א ֹור '

ה 'א ֹור ', ענין על  וה 'ּכח ' ה 'ּׁשם ' ּבענין מעלה  ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָֹויׁש

ה ּגיל ּוי, ּבענין ה ּוא  ה 'א ֹור ' ׁשּמעלת  ְְְֲִִֶַַַַַַָוכ ּנ"ל 

התח ּדׁשּות , ׁשל  ענין ׁשּפֹועל  ה ּוא  ה 'ּכח ' ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹּומעלת 

ּפיר ּוׁשים , ׁשני יׁש "אלקי" ׁשּבתיבת  מה  ְְֱִֵֵֵֵֶַַַָֹיּובן

הן  ּבֹו ׁשּיׁש לה ֹור ֹות  ּכח , ל ׁשֹון וגם  אלק ּות  ְְְְֱֵֵֶַַֹֹל ׁשֹון

מעלת  והן ּגיל ּוי, ׁשל  ענין ׁשה ּוא  ה 'א ֹור ' ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָמעלת 

"אלקי  וזה ּו התח ּדׁשּות . ׁשל  ענין ׁשּפֹועל  ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹה 'ּכח '

ה ּפיר ּוׁשים  ּבׁשני "אלקי", ׁשּבחינת  ," ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַֹה ּמל

הם  ה 'ּכח ', ּומעלת  ה 'א ֹור ' מעלת  על  ֲֲִֵֶַַַַַַַָֹׁשּמֹורים 

ֿ ידי  ׁשעל  והינּו, ,( ה ּמל) ה ּמלכ ּות  ּבחינת  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַמ ּצד 

ּבבחינת  ׁשה ּוא  א ֹור  נמ ׁש ה ּמלכ ּות  ְְְְִִִִֶַַַַָּבחינת 

אלק ּות  מ ּלׁשֹון ׁשהא ֹור 51"אלקי", 'ּכח ', ּומ ּלׁשֹון ְְֱֱִִֶַַָֹֹֹ

לה ּוֹות  ּבּנפעל  ה ּפֹועל  ּכח  ּבבחינת  ּבא  ְְְֱִִִִֵַַַַַָָָֹֹהאלקי

מאין. יׁש התח ּדׁשּות  ּבבחינת  ה ּנבראים  ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָמציא ּות 

ה ּמלכ ּות 52וכ ּיד ּוע  ספירת  ּבין ההפר ׁש ּבענין ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָ

להיֹות  ה ּנבראים  ׁשהתה ּוּות  ה ּספיר ֹות , ְְְְְִִִִִִֶַַַָָל ׁשאר 

ּדוקא , ה ּמלכ ּות  ספירת  ֿ ידי על  היא  נפרד  ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָּדבר 

ׁשאינן  מ ּזה  ׁשּלמעלה  ה ּמדרגֹות  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמה 

ּבחינֹות  מ ּבעי לא  לע ֹולמ ֹות , מק ֹור  ְְִִִִֵַָָָָֹּבבחינת 

ׁשּבאדם  ה ּׂשכל  ּכמ ׁשל  ׁשּזה ּו ֿ ּובינה , ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחכמה 

ליׁשב  יכ ֹול  ׁשהרי ה ּזּולת , אל  מ ּוכרח  ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו

ה ׂשּכל ֹות , ּולה ׂשּכיל  ה ּמּדֹות לעצמ ֹו ואפיל ּו ְְְְְֲִִִַַַַַָ

להתח ּסד  ׁשּי אינֹו ׁשהרי ה ּזּולת , אל  ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּׁשּיכ ֹות 

וכ ּיד ּוע  זּולת ֹו, על  רק  א ּלא  עצמ ֹו הראיה 53על  ְְְֶַַַַַַָָָָָָ

והאהבה  החסד  ׁשּמּדת  לפי א ֹורחים , ל ֹו היּו ׁשּלא  ׁשהצטער  אבינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמאברהם 

ּתהיה  מה ּמּדֹות  ׁשהה ׁשּפעה  הכרח  אין ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּדוקא , ה ּזּולת  על  רק  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשּיכת 

להיֹות  אפ ׁשר  ׁשהרי מ ּמּנּו, ונב ּדל  ׁשנפרד  לגמרי, זּולת  ׁשה ּוא  למי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדוקא 

ה ּוא  ה ּמל ּוכה  ענין ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  כ ּו', וׂשרים  ּבנים  על  ּגם  ה ּמּדֹות  ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָה ׁשּפעת 

ּדברים 54ּכמאמר  ׁשהם  ע ֹוממ ֹות , מ ּלׁשֹון "עם " ּפיר ּוׁש עם ", ּבלא   מל "אין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

והאמ ּונה ' ה ּיח ּוד  ּב'ׁשער  (ּכמבאר   ה ּמל מ ּמעלת  ּורח ֹוקים  וזרים  ).55נפרדים  ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
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יז    

ה ּמלכ ּות , ּבחינת  ," ה ּמל" ענין ׁשּמּצד  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַוזה ּו

ּומ ּלׁשֹון  אלק ּות  מ ּלׁשֹון "אלקי", להיֹות  ְְְְֱֱִִִִַָֹֹנמ ׁש

ה ּפֹועל  ּכח  ּבבחינת  ּבא  האלקי ׁשהא ֹור  הינּו, ְְֱִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹּכח ,

ּבבחינת  ה ּנבראים  מציא ּות  לה ּוֹות  ְְְְְִִִִִִַַַַָָּבּנפעל 

אלקי   אר ֹוממ" נאמר  זה  ועל  ְְְְֱֱֲִִֶֶַַַַֹהתח ּדׁשּות .

(" ה ּמל") ה ּמלכ ּות  ּבחינת  ׁשּמּצד  ּדכיון ," ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָה ּמל

וגם  אלק ּות  מ ּלׁשֹון "אלקי", להיֹות  ְְְְֱֱִִִַַָֹֹנמ ׁש

החיד ּוׁש נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּכח , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹמ ּלׁשֹון

ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  ְְְְֲִִִִַָָָָּדהתה ּוּות 

הפסק  ׁשל  ּבא ֹופן נע ׂשה  זה  ׁשענין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָה ּנפרדים ,

צרי לכן ּגיל ּוי, ׁשל   ּבדר ולא  ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹוהתח ּדׁשּות ,

," ה ּמל אלקי  ּד"אר ֹוממ הענין ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָֹלהיֹות 

ּבגיל ּוי  וּתאיר  ּתּומ ׁש " ה ּמל "אלקי ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּבבחינת 

" אר ֹוממ" ענין ׁשּזה ּו העצמית , ר ֹוממ ּות  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּבחינת 

ׁשּבחינת  למ ּטה , מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ׁשל  ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָּבא ֹופן

ּבגיל ּוי  וּתאיר  ּתּומ ׁש העצמית  ְְְְְִִִַַָָר ֹוממ ּות 

אלקי   אר ֹוממ" ֿ כן ּוכמ ֹו ׁשּלמ ּטה . ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹּבּנבראים 

את  לר ֹומם  הינּו, למעלה , מ ּלמ ּטה  " ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָה ּמל

ה  "אלקי העצמית .ּבחינת  ר ֹוממ ּות  לבחינת  " ּמל ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָֹ

הרא ׁשֹון,p‰Â‰ח ) אדם  ֿ ידי על  נפעל  זה  ענין ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶַַָָָָ

ׁשעל ֿ לב ׁש, ּגא ּות   מל הוי' ְְֲֵֵֶַָָָָָָּבאמר ֹו

ּבגיל ּוי, העצמית  ר ֹוממ ּות  ּבחינת  המ ׁשי ֿ זה  ְְְְְְִִִִִֵֶַַָידי

נׁשּתחוה  ּבא ּו ּבאמר ֹו ה ּנבראים , ּבכל  זאת  ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹּופעל 

ה ּוא  וכן ב ). (סעיף  ּכּנ"ל  ג ֹו', נברכה  ְְְְְְִִִֵַַָָָונכרעה 

ּגיל ּוי  נמ ׁש ֿ ה ּׁשנה  רא ׁש ׁשּבכל  וׁשנה , ׁשנה  ְְְְִִֶַָָָָָָָָָֹּבכל 

ּדה ּנה , מ ּטה . למ ּטה  עד  העצמית  ר ֹוממ ּות  ְְְְְִִִֵַַַַַָָָּבחינת 

עצמית  הזזה  ּבבחינת  היא  ֿ ה ּׁשנה  ּדרא ׁש ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָֹהעב ֹודה 

ה ּנׁשמה  עצם  ּדערנעמט 56ׁשּמּצד  ה ּנׁשמה  ועצם  , ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

העצמית . ר ֹוממ ּות  ּבחינת  ׁשּלמעלה , העצם  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָאת 

מה  ׁשּזה ּו ּתח ּתֹון, ה ּיֹותר  ל ּכח  עד  נמ ׁש זה  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹוענין

אדמ ֹו"ר  מו"ח  כ "ק  ּבאמירת 57ּׁשּכתב  ה ּוא  ֿ ה ּׁשנה  ּדרא ׁש העב ֹודה  ׁשעיקר  ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
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ואילך).56) לז ע ' תרצ "א (סה"מ  תרצ "א דרשו סד"ה וראה תרלד). ע ' שם תער"ב  (המשך הנ"ל נצבים אתם ד"ה ראה

וש"נ.57) .310 ע ' תרצ "ז סה"מ  ראה

    
הוא  הנה עצמו , בפני  נפרד  דבר  נראה העולם שיהיה כדי  העולם של  החיות

דאין  יתברך  מלכותו  התגלות בשביל  הוא העולם בריאת תכלית כי  לכל  ידוע

ורחוקים  וזרים נפרדים דברים שהם עוממות מלשון  עם, פירוש עם, בלא מלך 

מלוכה  שם שייך  לא מאד  רבים בנים לו  היו  אפילו  אילו  כי  המלך  ממעלת

רק  לבדם שרים על  אפילו  וכן  עליהם

מלך "). הדרת דווקא עם ברוב

,"CÏn‰" ÔÈÚ „vnL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ«ƒ¿««∆∆
CLÓ ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ויורד ¿ƒ«««¿ƒ¿»

אלוקי  ¿BÈ‰Ïƒ˙לנבראים אור 
˙e˜Ï‡ ÔBLlÓ ,"È˜Ï‡"¡…«ƒ¿¡…
B‡‰L ,eÈ‰ ,Ák ÔBLlÓeƒ¿…««¿∆»
Ák ˙ÈÁa ‡a È˜Ï‡‰»¡…ƒ»ƒ¿ƒ«…«
˙e‡ÈˆÓ ˙Be‰Ï ÏÚÙpa ÏÚBt‰«≈«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙eLcÁ˙‰ ˙ÈÁa ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«¿

באריכות. לעיל  כמבואר 

EÓÓB‡" Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¬ƒ¿
„vnL ÔÂÈÎc ,"CÏn‰ È˜Ï‡¡…««∆∆¿≈»∆ƒ«
("CÏn‰") ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿«∆∆
,"È˜Ï‡" ˙BÈ‰Ï CLÓƒ¿»ƒ¿¡…«
ÔBLlÓ Ì‚Â ˙e˜Ï‡ ÔBLlÓƒ¿¡…¿«ƒ¿
‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ák…«∆«¿≈∆«¬∆
˙BÓÏBÚ ˙ee‰˙‰c Le„ÈÁ‰«ƒ¿ƒ¿«»
‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL ,ÌÈ„Ùp‰ לא «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»∆«¬∆
בדרך  המקור  של  והתפשטות כהתגלות

אלא  ‰ÒÙ˜ממילא ÏL ÔÙB‡a¿∆∆∆¿≈
ÏL C„a ‡ÏÂ ,˙eLcÁ˙‰Â¿ƒ¿«¿¿…¿∆∆∆
ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ÔÎÏ ,ÈeÏÈbƒ»≈»ƒƒ¿»ƒ¿»
,"CÏn‰ È˜Ï‡ EÓÓB‡"c¿¬ƒ¿¡…««∆∆
"CÏn‰ È˜Ï‡" ˙ÈÁaL∆ƒ¿ƒ«¡…««∆∆

ונמשך  שירד  כפי  ֿ ידי האור  על  למטה

ÈeÏÈ‚aהמלכות, È‡zÂ CLÓez¿«¿»ƒ¿ƒ
˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB ˙ÈÁa שמצד ¿ƒ«¿»«¿ƒ

לגמרי , מעולמות למעלה היא עצמה

ÔÙB‡a "EÓÓB‡" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬ƒ¿¿∆
‰ÎLÓ‰ ÏL בעולמות אלוקות של  ∆«¿»»

hÓÏ‰,בדרך  ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB ˙ÈÁaL∆¿ƒ«¿»«¿ƒ
ÈeÏÈ‚a È‡zÂ CLÓez¿«¿»ƒ¿ƒ

.‰hÓlL ÌÈ‡pa«ƒ¿»ƒ∆¿«»
È˜Ï‡ EÓÓB‡" ÔÎŒBÓÎe¿≈¬ƒ¿¡…«

"CÏn‰ לעיל האמור  השני  באופן  «∆∆

העלאה  של  ÈÁa˙בדרך  ˙‡ ÌÓBÏ ,eÈ‰ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«¿¿≈∆¿ƒ«
"CÏn‰ È˜Ï‡" ולהעלותה המלכות למטה eÓÓB˙שירדה ˙ÈÁÏ ¡…««∆∆ƒ¿ƒ«¿

.˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ
‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â (Á האופנים בשני  והעולמות האלוקות וקירוב חיבור  של  ¿ƒ≈ƒ¿»∆

‡„Ìהאמורים  È„ÈŒÏÚ ÏÚÙƒ¿««¿≈»»
BÓ‡a ,ÔBL‡‰,שנברא ביום »ƒ¿»¿

בתשרי  השנה,בא' ראש ««¬‰ÈÂ'שהוא
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,LÏ ˙e‡b CÏÓ»»≈»≈∆«¿≈∆

CÈLÓ‰ בעולם˙eÓÓB ˙ÈÁa ƒ¿ƒ¿ƒ«¿
˙‡Ê ÏÚÙe ,ÈeÏÈ‚a ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿ƒ»«…

‡a ,ÌÈ‡p‰ ÏÎae‡a BÓ ¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿…
,'B‚ ‰Î ‰ÚÎÂ ‰ÂÁzLƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»ƒ¿¿»

.( ÛÈÚÒ) Ï"pk««¿ƒ
‰LÂ ‰L ÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿»»»¿»»

M‰ŒL‡‰מחדש, ÏÎaL∆¿»…«»»
CLÓ מלמעלה מחדש ויורד  למטה ƒ¿»

˙eÓÓB ˙ÈÁa ÈeÏÈbƒ¿ƒ«¿
.‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ«¿«»«»
‰M‰ŒL‡c ‰„BÚ‰ ,‰p‰c¿ƒ≈»¬»¿…«»»
˙ÈÓˆÚ ‰ÊÊ‰ ˙ÈÁa ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¬»»«¿ƒ

‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL56, ∆ƒ«∆∆«¿»»
פועלת  מוגבלת פרטית התעוררות

עצמית' 'הזזה אבל  מוגבל  פרטי  בעניין 

בעצם  והתעוררות 'זעזוע' היא

נובע  זה ודבר  האדם של  המציאות

פירוט מעצם  מכל  שלמעלה הנשמה

‰ÓLp‰והגדרה  ÌˆÚÂ¿∆∆«¿»»
ËÓÚÚc'ומעורר 'תופס˙‡ ∆¿∆¿∆

˙ÈÁa ,‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰»∆∆∆¿«¿»¿ƒ«
‰Ê ÔÈÚÂ .˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¿»«¿ƒ¿ƒ¿»∆

CLÓ השפעה לו  ÁkÏויש „Ú ƒ¿»««…«
,ÔBzÁz ˙Bi‰ כשהעצם כי  «≈«¿

פרטי  כל  על  השפעה לו  יש מתגלה

האדם  של  (הרוחנית) ∆∆e‰fLהמציאות
Á"ÂÓ ˜"Î ˙kM ‰Ó«∆»«

"BÓ„‡57 של חותנו  הריי "צ, הרבי  «¿
ŒL‡cהרבי , ‰„BÚ‰ ˜ÈÚL∆ƒ«»¬»¿…

,˙Bi˙B‡ ˙ÈÓ‡a ‡e‰ ‰M‰«»»«¬ƒ«ƒ
ואמירת  תפילה תורה, של  מילים
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יח   

ה ּוא  הא ֹות ּיֹות  אמירת  ענין והרי ְֲֲִִִִֵַַַָא ֹות ּיֹות ,

ו'כח ' 'ׁשם ' ּד'כלי', הענין ויתרה 58ּבד ּוגמת  , ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ

ּבש ֹופר  ה ּיֹום  מצות  ה ּוא 59מ ּזה , ׁשֹופר  ׁשּתקיעת  , ְְְִִִֶֶַַַָָ

ׁשּתקיעת  ּדאף  מ ּדּבּור , ׁשּלמ ּטה  ה ּמע ׂשה  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָענין

מלאכה  ואינּה חכמה  היא  ֿ מק ֹום 60ׁשֹופר  מ ּכל  , ְְְִִֵָָָָָָָָ

מאמירת  ּגם  ׁשּלמ ּטה  מע ׂשה  ּבחינת  זה  ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָהרי

וׁשֹופר ֹות . זכר ֹונֹות  מלכ ּיֹות  ּדפס ּוקי ְְְְִִִֵַָָֻהא ֹות ּיֹות 

היא  ׁשהעב ֹודה  ֿ ה ּׁשנה , ּדרא ׁש העב ֹודה  ענין ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹוזה ּו

(נעמט  וח ֹודרת  ׁשּנמ ׁשכת  ּכפי ה ּנׁשמה  עצם  ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמ ּצד 

ּתח ּתֹון. ה ּיֹותר  ל ּכח  עד  ( ְְֵַַַַַֹּדּור

כתיב e‰ÊÂט ) ֿ ה ּׁשנה  רא ׁש ׁשּגּבי א ּתם 61ּגם  ¿∆ְִֵֶֶַַַַָָֹ

ֿ ה ּׁשנה  רא ׁש על  (ּדקאי ה ּיֹום  )62נּצבים  ְִִֵַַַָָָָֹ

אלקיכ  הוי' לפני  וג ֹו'ּכלכם  ׁשבטיכם  רא ׁשיכם  ם  ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֻ

ה ּכת ּוב  ׁשּפרט  ׁשאף  והינּו, ,מימי ׁשֹואב  ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָעד 

יׂשראל  ּבבני מדרג ֹות  נּצבים 63ע ׂשר  ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אדמ ֹו"ר  ׁשּמבאר  ּוכפי ּכאחד , לאחדים  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻּכלכם 

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי נׁשמ ֹות 64ה ּזקן ניצ ֹוצי ׁשּכל  ְְִִֵֵֵֶַָָָָ

ּובהק ּדם  כ ּו'. הרא ׁשֹון ּבמק ֹורם  ּומתע ּלים  ְְְְִִִִִִֵֶַָָָנּצבים 

למע ׂשה  ה ּׁשּׁשי (יֹום  ֿ ה ּׁשנה  רא ׁש ׁשּבין ְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹהחל ּוק 

(ׁשּׁשי  ֿ ּתֹורה  ּדמ ּתן ה ּׁשּׁשי ל ּיֹום  ְְִִִִִֵַַַַָּברא ׁשית )

ּכדר ׁשת  לזה , זה  ׁשּיכים  היֹותם  ּדעם  ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָּבסיון),

ז"ל  ּדכתיב 65ר ּבֹותינּו וׁשקטה 66מאי יראה  ארץ  ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

מה  וזה ּו ׁשקטה , ּולב ּסֹוף  יראה  ּבתח ּלה  ְְְְִִֶַַָָָָָָכ ּו'

ּבה "א 67ּׁשּכת ּוב  ה ּׁשּׁשי, יֹום  בקר  ויהי ערב  ויהי  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשמים  מע ׂשה  עם  ה ּקּב"ה  ׁשהתנה  מל ּמד  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיתרה ,

ה ּתֹורה  מק ּבלים  יׂשראל  אם  להם : ואמר  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוארץ 

נע ׂשה  ֿ ּתֹורה  ׁשּבמ ּתן הינּו, כ ּו', מתקימין ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָא ּתם 

ׁשע ֹולם  ּכפי (ּגם  ּברא ׁשית  ּבמע ׂשה  ות ֹוקף  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָק ּיּום 

נברא  מיל ּוא ֹו הפר ׁש68על  יׁש ֿ מק ֹום  מ ּכל  ,( ְְִִִֵֵֶַָָָ
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(58.(25 ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת פ "ג תשרי  וא"ו שובה, דשבת המעלות שיר ד"ה כו,59)ראה ר"ה משנה

א. כז, שם גמרא ב .60)ב . כט , ט ֿי .61)שם כט , עשירי62)נצבים ד"ה נצבים עמוקות מגלה נצבים. ס "פ  רזא פענח  ראה

ד). הבאה.63)(ס , שבהערה בלקו"ת הובא א. פב , ח "ב  זהר נצבים.64)ראה א.65)ר"פ  פח , ט .66)שבת עו, תהלים

לא.67) א, שם).68)בראשית (וביפ "ת ג פי "ג, ו. פי "ב , שם וראה ז. פי "ד, ב "ר ראה

    
‰ÔÈÚתהילים, ˙Ó‚e„a ‡e‰ ˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÓ‡ ÔÈÚ È‰Â«¬≈ƒ¿«¬ƒ«»ƒ¿¿«»ƒ¿»

'ÁÎ'Â 'ÌL' ,'ÈÏÎ'c58, השכל את שמכילים ה'כלים' הם המילים שהרי  ƒ¿ƒ≈¿…«
ממשיכות  אלו  קדושות ש'אותיות' כביכול , למעלה, גם וכך  הרגש, ואת

מלמעלה, ומידות מוחין  ‰ÌBiהמשכת ˙ÂˆÓ ,‰fÓ ‰˙ÈÂ העיקרית ƒ≈»ƒ∆ƒ¿««
היא  השנה ראש ,ÙB˘a59של  ¿»

˜zLÔÈÚ ‡e‰ ÙBL ˙ÚÈ ∆¿ƒ«»ƒ¿«
,eacÓ ‰hÓlL ‰NÚn‰««¬∆∆¿«»ƒƒ
שנמשכים  הנעלים שהעניינים להורות

'רוממות  של  (המשכה השנה בראש

לעשייה  עד  וחודרים יורדים העצמית')

תחתון  דבר  ÚÈ˜zL˙שהיא Û‡c¿«∆¿ƒ«
‡È‰ ÙBL ז "ל כמאמר חכמינו  »ƒ

‰Î‡ÏÓ dÈ‡Â ‰ÓÎÁ60 ולכן) »¿»¿≈»¿»»
בשבת) בשופר  לתקוע מותר  התורה מן 

לא  היא שופר  תקיעת לכאורה כן  ואם

מלאכות  כמו  'מעשה' שנחשבת פעולה

Ê‰אחרות, È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆
‰NÚÓ ˙ÈÁa מדובר סוף סוף ¿ƒ««¬∆

עשייה  של  Ìbבפעולה ‰hÓlL∆¿«»«
È˜eÒÙc ˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÓ‡Ó≈¬ƒ«»ƒƒ¿≈
˙BÙBLÂ ˙BBÎÊ ˙BiÎÏÓ«¿Àƒ¿¿»
'רוממות  המשכת היא ומשמעותה

במעשה. גם עצמותו '

‰„BÚ‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ הרוחנית ¿∆ƒ¿«»¬»
‡È‰ ‰„BÚ‰L ,‰M‰ŒL‡c¿…«»»∆»¬»ƒ
ÈÙk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»¿ƒ
ËÓÚ) ˙„BÁÂ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆¿∆∆∆¿

(Cec כוחות בכל  מטה, למטה ¿
ופעולותיה ‰˙Biהנפש ÁkÏ „Ú««…««≈

ÔBzÁz.המעשה כוח שהוא «¿
Ìb e‰ÊÂ (Ë לכך הפנימי  הטעם ¿∆«

È˙Î ‰M‰ŒL‡ ÈabL61 ∆«≈…«»»¿ƒ
ÏÚ È‡˜c) ÌBi‰ ÌÈv Ìz‡«∆ƒ»ƒ«¿»≈«

‰M‰ŒL‡62 לעיל כמובא …«»»
שכתוב  מקום שכל  המאמר  בתחילת

השנה  לראש הכוונה ÌÎÏk"היום" (À¿∆
ÌÎÈL‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÙÏƒ¿≈¬»»¡…≈∆»≈∆
‡BL „Ú 'B‚Â ÌÎÈËLƒ¿≈∆¿«≈
ËtL Û‡L ,eÈ‰Â ,EÈÓÈÓ≈∆¿«¿∆«∆ƒ≈

˙B‚„Ó NÚ e˙k‰ שונות «»∆∆«¿≈

Ï‡NÈ Èa63, הערך ריחוק יש מימך " ל "שואב "ראשיכם" ובין  ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÌÎÏk ÌÈv ÌB˜ÓŒÏkÓ ומתאחדים Á‡k„,ביחד  ÌÈ„Á‡Ï ƒ»»ƒ»ƒÀ¿∆«¬»ƒ¿∆»

'‰Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰ "BÓ„‡ ‡nL ÈÙÎe64 שהמשמעות ¿ƒ∆¿»≈«¿«»≈¿ƒ≈»
היא  זו  אחדות של  BÓL˙הפנימית ÈˆBˆÈ ÏkL ישראל בני  ÌÈvכל  ∆»ƒ≈¿»ƒ»ƒ

ÔBL‡‰ ÌB˜Óa ÌÈlÚ˙Óeƒ¿«ƒƒ¿»»ƒ
'eÎ כל בשוה.שם הן  הנשמות

ŒL‡ ÔÈaL ˜eÏÁ‰ Ìc˜‰e¿∆¿≈«ƒ∆≈…
‰NÚÓÏ ÈMM‰ ÌBÈ) ‰M‰«»»«ƒƒ¿«¬≈
ŒÔzÓc ÈMM‰ ÌBiÏ (˙ÈL‡a¿≈ƒ««ƒƒ¿««
ÌÚc ,(ÔÂÈÒa ÈML) ‰Bz»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎiL Ì˙BÈ‰ ויש ¡»«»ƒ∆»∆
בריאת  בין  פנימית ושייכות קשר 

תורה  למתן  »«¿L„kƒ˙העולם
Ï"Ê eÈ˙Ba65È˙Îc È‡Ó66 «≈««ƒ¿ƒ

'eÎ ‰Ë˜LÂ ‰‡È ı‡∆∆»¿»¿»»»
ÛBqÏe ‰‡È ‰lÁ˙aƒ¿ƒ»»¿»¿«
e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ ,‰Ë˜L67 »»»¿∆«∆»

ÌBÈ ˜ È‰ÈÂ Ú È‰ÈÂ«¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆
,‰˙È ‡"‰a ,ÈMM‰ כפי לא «ƒƒ¿≈¿≈»

שלישי ' 'שני ', הקודמים בימים שכתוב

‰aw"‰וכדומה  ‰˙‰L „nÏÓ¿«≈∆ƒ¿»«»»
Ó‡Â ı‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓ ÌÚƒ«¬≈»«ƒ»»∆¿»«
ÌÈÏa˜Ó Ï‡NÈ Ì‡ :Ì‰Ï»∆ƒƒ¿»≈¿«¿ƒ
,'eÎ ÔÈÓÈ˜˙Ó Ìz‡ ‰Bz‰«»«∆ƒ¿«¿ƒ
משמים  דכתיב מאי  הגמרא: לשון  וזה

אם  ושקטה, יראה ארץ דין  השמעת

למה  שקטה ואם שקטה, למה יראה

תורה] מתן  [לפני  בתחילה אלא יראה,

יראה, ולמה שקטה. ולבסוף יראה

מאי כדריש  לקיש: ריש דאמר  לקיש,

השישי , יום בקר  ויהי  ערב ויהי  דכתיב

שהתנה  מלמד  לי , למה יתירה ה'

בראשית  מעשה עם ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

התורה  מקבלים ישראל  אם להם: ואמר 

מחזיר  אני  - לאו  ואם מתקיימין , אתם

ובוהו " לתוהו  ‰eÈ,אתכם («¿
Ìei˜ ‰NÚ ‰BzŒÔzÓaL∆¿««»«¬»ƒ
Ìb) ˙ÈL‡a ‰NÚÓa Û˜B˙Â¿∆¿«¬≈¿≈ƒ«
B‡eÏÈÓ ÏÚ ÌÏBÚL ÈÙk¿ƒ∆»«ƒ

‡68 במדרש ז "ל  חכמינו  אמרו  ƒ¿»
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יט    

ּבבני  מדרגֹות  חל ּוקי  הי ּו ׁשּבמ ּתןּֿתֹורה  ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּביניהם ,

מ ּלמעלה  ׁשה ּגיל ּוי היֹות  ּדעם  והינּו, ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָיׂשראל ,

סיני  הר  על  הוי' ה ּפמליא 69(וּירד  ּכל  עם  , ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָ

מהתח ּלק ּות ,70ּדיליּה ׁשּלמעלה  ּבא ֹופן היה  ( ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

היּו למ ּטה  נמ ׁש זה  ׁשּגיל ּוי ּכפי ֿ מק ֹום  ְְְִִִִֶֶַָָָָָמ ּכל 

אהרן  ֿ עצמ ֹו, ּבפני מחיצה  מ ׁשה  מדרג ֹות , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹחל ּוקי

וכ ּו' ֿ עצמ ֹו ּבפני ּברא ׁש71ֿמחיצה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  , ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ

ו  ּכלכם , ה ּיֹום  נּצבים  א ּתם  ּכתיב : הינּו,ה ּׁשנה  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻ

וטעם  התח ּלק ּות . ׁשל  ענין אין ה ּמּטה  מ ּצד  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשּגם 

ה ּוא  ּגיל ּוי 6ה ּדבר  ה ּוא  ֿ ּתֹורה  ׁשּבמ ּתן לפי , ְְִִֶַַַָָָ

החכמה  ּובבחינת  חכמה , ּבחינת  ׁשהיא  ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָה ּתֹורה 

עצמ ּות  ּבחינת  היא  ׁשה ּתֹורה  ואף  התח ּלק ּות . ְְְְְִִִֵֶַַַַַָיׁש

ּפנימי  א ֹור  ּבחינת  זה  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָהחכמה ,

ּבבחינת  ּגם  ׁשהיא , מק ֹום  ּבכל  ׁשהחכמה  ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ(והינּו,

ׁשּבא  ּפנימי), א ֹור  ּבבחינת  היא  החכמה , ְְְְִִִִִֶַַַָָָעצמ ּות 

היה  ולכן ה ּמק ּבלים ,  ער לפי מדידה  ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבבחינת 

ּבפניֿ מחיצה  מ ׁשה  התח ּלק ּות , ׁשל  ענין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹּבזה 

מה ֿ וכ ּו'. ֿ עצמ ֹו ּבפני מחיצה  אהרן ְְְְְֲִִֵַַַַָֹעצמ ֹו,

ר ֹוממ ּות  ּבחינת  נמ ׁש ֿ ה ּׁשנה  ּברא ׁש ֿ ּכן ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹּׁשאין

היא  ֿ ה ּׁשנה  ּדרא ׁש העב ֹודה  וגם  ְְְֲִִַַַָָָָָֹהעצמית ,

ׁשּלמעלה  ענין ׁשּזה ּו ה ּנׁשמה , עצם  ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבבחינת 

ּפרטי  ׁשּגם  והינּו, ׁשוים . ׁשה ּכל  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹמהתח ּלק ּות ,

ׁשֹואב  ּבחינת  עד  כ ּו' ֿ רא ׁשיכם  מ  ְְִֵֵֵֵֶַַַַָה ּמדרג ֹות 

ע ׂשר  הם  ּבפרט  אחד  ּבכל  ׁשּדּוגמתן ,ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמימי

ּכאחד , לאחדים  ּדּכלכם , ּבא ֹופן הם  ה ּנפ ׁש, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּכח ֹות 

(זיינען  חד ּורים  ה ּגל ּויים  ה ּכח ֹות  ׁשּגם  ְְֲִִִֶֶַַַַֹלפי

מו"ח  כ "ק  ׁשּמבאר  מה  ּגם  וזה ּו מהתח ּלק ּות . ׁשּלמעלה  ּבהעצם  ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּדּורכ ּגענּומען)

תש "ה  ֿ ה ּׁשנה  ּדרא ׁש ּבׂשיחה  ההכ ּתרה 72אדמ ֹו"ר  ענין יׁשנֹו ֿ ה ּׁשנה  ׁשּברא ׁש ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

את  ׁשּמכ ּתירים  ה ּוא  ההכ ּתרה  ׁשענין ּביניהם , והחל ּוק  הה ׁשּתחואה . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוענין

ׁשל  ענין ּכבר  ה ּוא  יצ ּוה  א ׁשר  ּבכל  והרי יצ ּוה , א ׁשר  ּבכל  אליו ליּבטל   ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָה ּמל

ּכיון  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּבפ ֹועל , ציּוּוי ׁשל  ענין אין ׁשעדין היֹות  ּדעם  והינּו, ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָצ ּיּור ,
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כ.69) יט , (פי70)יתרו פכ"א רבתי  פסיקתא ב . פכ"ט , שמו"ר ז.ראה הדברות), עשרת יתרו 71)סקא ופירש"י  מכילתא ראה

כד. 72.9)שם, ע ' תש"ה השיחות ספר

    
חוזק  בו  מוסיף תורה מתן  זאת, ועם ומתוקן , שלם מילואו ', 'על  נברא שהעולם

Ì‰ÈÈa,ושלימות  LÙ‰ LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ הראשון ), אדם בריאת בין  ƒ»»≈∆¿≈≈≈∆
סיון  לחודש השישי  ביום תורה למתן  לבריאה השישי  «»»¿∆BzŒÔzÓaL‰ביום

˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â ,Ï‡NÈ Èa ˙B‚„Ó È˜eÏÁ eÈ‰»ƒ≈«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ¡
'ÈÂ‰ „iÂ) ‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb‰L∆«ƒƒ¿«¿»«≈∆¬»»

ÈÈÒ ‰ ÏÚ69, של והירידה ««ƒ«
הייתה  ֿ הוא ֿ ברוך  Ïkהקדוש ÌÚƒ»

dÈÏÈc ‡ÈÏÓt‰70 שלו‰È‰ ( «»«¿»ƒ≈»»
,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

מלמעלה  ההתגלות ההתגלות ומצד 

בשווה  לכולם ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהייתה
CLÓ ‰Ê ÈeÏÈbL ÈÙk לבני ¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿»

È˜eÏÁישראל  eÈ‰ ‰hÓÏ¿«»»ƒ≈
˙B‚„Ó,נקלט הגילוי  מידה באיזו  «¿≈

,BÓˆÚŒÈÙa ‰ˆÈÁÓ ‰LÓ…∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿
BÓˆÚŒÈÙa ‰ˆÈÁÓ Ô‰‡«¬…¿ƒ»ƒ¿≈«¿

'eÎÂ71ŒL‡a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó , ¿«∆≈≈¿…
ÌÈv Ìz‡ :È˙k ‰M‰«»»¿ƒ«∆ƒ»ƒ
„vÓ ÌbL ,eÈ‰Â ,ÌÎÏk ÌBi‰«À¿∆¿«¿∆«ƒ«
ÏL ÔÈÚ ÔÈ‡ ‰hn‰««»≈ƒ¿»∆

.˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿
‡e‰ c‰ ÌÚËÂ6ÈÙÏ , ¿«««»»¿ƒ

ÈeÏÈb ‡e‰ ‰BzŒÔzÓaL∆¿««»ƒ
,‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡È‰L ‰Bz‰«»∆ƒ¿ƒ«»¿»

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁe שכל שעניינה ƒ¿ƒ««»¿»
˙e˜lÁ˙‰ LÈ שווים כולם ולא ≈ƒ¿«¿

וההשגה. התפיסה »¿Û‡Âבמידת
˙eÓˆÚ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰Bz‰L∆«»ƒ¿ƒ««¿

,‰ÓÎÁ‰ חלוקו דרגות אין  ת,ובעצם «»¿»
˙ÈÁa ‰Ê È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰L ,eÈ‰Â) ÈÓÈt B‡¿ƒƒ¿«¿∆«»¿»
Ìb ,‡È‰L ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆ƒ«
‡È‰ ,‰ÓÎÁ‰ ˙eÓˆÚ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿«»¿»ƒ

ÈÓÈt B‡ ˙ÈÁa אור ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
המידה  לפי  ומאיר  בפנימיות שמתלבש

של  והתפיסה הקליטה ויכולת

אותו  ÈÁa˙המקבלים ‡aL ,(∆»ƒ¿ƒ«
,ÌÈÏa˜n‰ CÚ ÈÙÏ ‰„È„Ó¿ƒ»¿ƒ∆∆«¿«¿ƒ

‰Êa ‰È‰ ÔÎÏÂ החכמה בהתגלות ¿»≈»»»∆
תורה  ‰˙e˜lÁ˙,במתן  ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿«¿

,BÓˆÚŒÈÙa ‰ˆÈÁÓ ‰LÓ…∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿
BÓˆÚŒÈÙa ‰ˆÈÁÓ Ô‰‡«¬…¿ƒ»ƒ¿≈«¿

˙eÓÓB ˙ÈÁa CLÓ ‰M‰ŒL‡a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .'eÎÂ¿«∆≈≈¿…«»»ƒ¿»¿ƒ«¿
ÌˆÚ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰M‰ŒL‡c ‰„BÚ‰ Ì‚Â ,˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»¬»¿…«»»ƒƒ¿ƒ«∆∆
ÌÈÂL Ïk‰L ,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ e‰fL ,‰ÓLp‰«¿»»∆∆ƒ¿»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿∆«…»ƒ

כולכם". היום נצבים "אתם כך  על  נאמר  ÈËtולכן  ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»≈
„Ú 'eÎ ÌÎÈL‡Ó ˙B‚„n‰««¿≈≈»≈∆«
,EÈÓÈÓ ‡BL ˙ÈÁa¿ƒ«≈≈∆
ËÙa „Á‡ ÏÎa Ô˙Ó‚ecL∆¿»»¿»∆»ƒ¿»
Ì‰ ,LÙp‰ ˙BÁk NÚ Ì‰≈∆∆…«∆∆≈
ÌÈ„Á‡Ï ,ÌÎÏkc ÔÙB‡a¿∆¿À¿∆«¬»ƒ

,„Á‡k הסוגים עשר  שכל  וכשם ¿∆»
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כ   

א ׁשר  ּבכל  אליו ליּבטל  ה ּוא  ע ֹול ' ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשה 'ּקּבלת 

ּפרט ּיים , רצ ֹונֹות  ּכ ֿ אחר  יּומ ׁש ׁשּמּזה  ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָיצ ּונּו,

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  הרצ ֹון, לבחינת  ּביט ּול  זה  ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָהרי

ּביט ּול  העצם , אל  ה ּביט ּול  ה ּוא  ְְִִִֶֶֶַַַָָָהה ׁשּתחואה 

ע ֹול ' ה 'ּקּבלת  מעלת  ּגם  וזה ּו הרצ ֹון. לבעל  ְְְֲִֶַַַַַַַַַָָָעצמי

ה ּׁשנה , ּדכל  ע ֹול ' ה 'ּקּבלת  על  ֿ ה ּׁשנה  ְְַַַַַַָָָָָָֹּדרא ׁש

לבחינת  ה ּביט ּול  ה ּוא  ה ּׁשנה  ּדכל  ע ֹול ' ְְִִִֶַַַַַַָָָָׁשה 'ּקּבלת 

ּביט ּול  ה ּוא  ֿ ה ּׁשנה  ּדרא ׁש ע ֹול ' וה 'ּקּבלת  ְְִַַַַָָָָָֹהרצ ֹון,

הרצ ֹון  לבעל  .73עצמי ְְִַַַָָ

e‰ÊÂֿׁשּברא ׁש ג ֹו', ּכלכם  ה ּיֹום  נּצבים  א ּתם  ¿∆ְְִִֶֶֶַַָֹֻ

ּבבחינת  וע ֹומדים  ק ּימים  נּצבים  ְְְִִִִִִַַַָָָָה ּׁשנה 

נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  הרצ ֹון, לבעל  עצמי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּביט ּול 

העצמית  ר ֹוממ ּות  ּבחינת  ע ׂשר 38המ ׁשכת  ּבכל  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָ

ׁשּזה ּו ּבגיל ּוי, ׁשּמאיר  ּובא ֹופן ה ּנפ ׁש, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַֹּכח ֹות 

ענין  על  מ ֹורה  ׁש"ה ּיֹום " ה ּיֹום ", נּצבים  ְִִִֶֶֶַַַַַָ"א ּתם 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּוכמאמר  וה ּגיל ּוי, ה ּיֹום 74הא ֹור  מה  ְְֲִֵַַַַַַַָ

העצמית  ר ֹוממ ּות  ׁשּבחינת  והינּו, כ ּו', ְְְְְִִִֵֶַַַָמאיר 

ל ּכח  עד  ה ּנפ ׁש ּכח ֹות  ע ׂשר  ּבכל  ּבגיל ּוי ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנמ ׁשכת 

ׁשּנר ּגׁש ּבע ֹולם , ּגם  ׁשּנמ ׁש ועד  העצם , ּבחינת  מאיר  ׁשּבכ ּולם  ּתח ּתֹון, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה ּיֹותר 

הרא ׁשֹונה , ּבּפעם  ֿ ה ּׁשנה  ּברא ׁש ׁשהיה  ּכמ ֹו , ית ּבר מלכ ּות ֹו ּכּול ּה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבּבריאה 

וזה ּו ג ֹו'. ונכרעה  נׁשּתחוה  ּבא ֹו לב ׁש, ּגא ּות   מל הוי' הרא ׁשֹון אדם  אמר  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹׁשאז

וחתימה  ּבכתיבה  ּובא  כ ּו', חד ׁש א ֹור  נמ ׁש העצמית  ר ֹוממ ּות  ׁשּמּבחינת  ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָּגם 

ּומת ּוקה  ט ֹובה  ל ׁשנה  .75ט ֹובה  ְְָָָָָ
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÈL'הוי קראתי מ ּמעמ ּקים  ואיתא 1ה ּמעל ֹות  , ƒְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ

ּבׁשּלח  ּפר ׁשת  ּפס ּוק 2ּבּזהר  ּכי 3על  רא ּו ְְִַַַַַַָָָֹ

ׁשיר  ּפתח : חזק ּיה  ר ּבי ה ּׁשּבת , לכם  נתן ְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָהוי'

"ׁשיר  הוי', קראתי מ ּמעמ ּקים  ְֲֲֲִִִִַַַַָָָה ּמעל ֹות 

(ּדלא  א ֹומר ֹו מאן ּפריׁש ולא  סתם , ְְְֲִַַַָָָֹֹה ּמעל ֹות "

לדוד ", ה ּמעל ֹות  "ׁשיר  נאמר  ׁשּבהם  ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָּכבמזמ ֹורים 

א ּלא  ּבזה ), וכ ּיֹוצא  ל ׁשלמה " ה ּמעל ֹות  "ׁשיר  ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹא ֹו

למימריּה עלמא  ּבני ּכל  ּדזמינין ה ּמעל ֹות " ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ"ׁשיר 

כ ּו'. קראתי מ ּמעמ ּקים  ה ּוא , ּומאי עלמא , ְְְֲִִִֵַַַָָָָלדרי

ּכתיב  והא  הכי, ּדוד  אמר  ּדר ׁשּתי4ּומי ל ּבי ּבכל  ְְְְְִִִִִִִַַָָָָָ

ׁשמה  ּומבאר , "מ ּמעמ ּקים ", ּבעי מאי ְֲִִֵֵֶַַַַָָכ ּו',

נעלה  ענין ה ּוא  "קראתי "מ ּמעמ ּקים  ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָׁשּכת ּוב 

ּכי  ,"ּדר ׁשּתי ל ּבי "ּבכל  ּׁשּכת ּוב  מ ּמה  ְְְִִִִִֵֶַַָָיֹותר 

ּדבירא , ע ֹומקא  ּבחינת  על  קאי ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ'מ ּמעמ ּקים '

ּכה ּלׁשֹון  א ֹו ע ֹומקין, ּדכל  ע ֹומקא  ּדכ ּלא , ְְְְְְִַָָָָָֻע ֹומקא 

ּתּקנּו זה  מזמ ֹור  וה ּנה , עיקרין. ּדכל  ְְְְִִִִִִֵֶָָָָעיּקרא 

מרא ׁש (החל  ּתׁשּובה  ימי ּבע ׂשרת  ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָֹלא ֹומר ֹו

מ ּבחינת  להמ ׁשי צריכים  ׁשאז ְְְְִִִִִֶַַַָָָה ּׁשנה ),

ואחד  אחד  לכל  ׁשּי זה  וענין כ ּו'. ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ'מעמ ּקים '

לדוד ", "מזמ ֹור  ּכאן נאמר  לא  ׁשּלכן ְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָֹמ ּיׂשראל ,

מה  זה  ׁשאין ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  ועל  יׂשראל , ּכל  ּבׁשם  ּדוד  ּׁשא ֹומר  מה  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּזה ּו

ואחד  אחד  ׁשּכל  הינּו, סתם , ה ּמעל ֹות " "ׁשיר  א ּלא  לעצמ ֹו, ּדוד  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּׁשא ֹומר 

עלמא  ּבני ּכל  ּדזמינין ה ּזהר  (ּכל ׁשֹון ּבעצמ ֹו זה  מזמ ֹור  א ֹומר  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמ ּיׂשראל 

להבין  וצרי עלמא ). לדרי מ ּמעמ ּקים "5למימריּה ה ּמעל ֹות  ׁש"ׁשיר  ּדמאחר  , ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּי אי ,"ּדר ׁשּתי ל ּבי ּד"ּבכל  מהענין ּגם  ׁשּלמעלה  ּביֹותר , נעלה  ענין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה ּוא 

ׁשּבין  החיל ּוק  להבין צרי ּגם  מ ּיׂשראל . ואחד  אחד  ּכל  אצל  יהיה  זה  ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשענין

מ ּזה  ּדה ּנה , .ּדר ׁשּתי ל ּבי ֿ ּבכל  ּד להענין הוי' קראתי ֿ מ ּמעמ ּקים  ּד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהענין

ּתׁשּובה , ימי ע ׂשרת  ּבכל  מ ּמעמ ּקים " ה ּמעל ֹות  "ׁשיר  מזמ ֹור  ל ֹומר  ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּתּקנּו
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א.1) קל, ואילך.2)תהלים סע "א כט .3)סג, טז, י .4)בשלח  קיט , ח "א 5)תהלים תער"ב  (המשך עדר"ת זה רד"ה גם ראה

שצח ). ע '

    
נאמר : תשובה ימי  בעשרת בתפילה שמוסיפים מתהילים בפרק

'ÈÂ‰ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ÈL1‡˙È‡Â ‰faמובא , ƒ««¬ƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»¿ƒ»«…«
ÁlLa ˙Lt2˜eÒt ÏÚ3,˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ 'ÈÂ‰ Èk e‡ »»«¿«««»¿ƒ¬»»»«»∆««»

,'ÈÂ‰ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ÈL :Á˙t ‰i˜ÊÁ Èa«ƒƒ¿ƒ»»«ƒ««¬ƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»
Ì˙Ò "˙BÏÚn‰ ÈL",הכתוב ƒ««¬»«

BÓB‡ Ô‡Ó LÈt ‡ÏÂ ולא ¿…»ƒ»¿
אומרו  מי  …¿(Ïc‡פירש

ÌÈBÓÊÓk תהילים בספר  אחרים ƒ¿ƒ¿ƒ
Ó‡ Ì‰aL את אומר  מי  במפורש ∆»∆∆¡«

כמו  ‰BÏÚn˙המזמור  ÈL"ƒ««¬
˙BÏÚn‰ ÈL" B‡ ,"„Â„Ï¿»ƒƒ««¬
‡l‡ ,(‰Êa ‡ˆBiÎÂ "‰ÓÏLÏƒ¿……¿«≈»∆∆»
Ïk ÔÈÈÓÊc "˙BÏÚn‰ ÈL"ƒ««¬¿»ƒƒ»
È„Ï dÈÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ Èa¿≈»¿»¿ƒ¿≈¿»≈

,‡ÓÏÚ בני כל  ומזומנים שמוכנים »¿»
עולם  לדורות לאומרו  »È‡Óeהעולם

,‡e‰ הוא ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒומה
„Âc Ó‡ ÈÓe .'eÎ EÈ˙‡¿̃»ƒƒ»«»ƒ

,ÈÎ‰ לקרוא שיש דוד  אמר  כך  והאם »ƒ
"ממעמקים" È˙kלה' ‡‰Â4 והרי ¿»¿ƒ

eÎ',כתוב  EÈzLc ÈaÏ ÏÎa¿»ƒƒ¿«¿ƒ
ÈÚa È‡Ó הצורך ומהו  «»≈

‡Óe ,"ÌÈwÓÚnÓ" הזוהר, ƒ«¬«ƒ¿»≈
ÌÈwÓÚnÓ" e˙kL ‰ÓL∆«∆»ƒ«¬«ƒ
‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ "EÈ˙‡¿̃»ƒƒ¿»«¬∆
ÈaÏ ÏÎa" e˙kM ‰nÓ ˙BÈ≈ƒ«∆»¿»ƒƒ
'ÌÈwÓÚnÓ' Èk ,"EÈzLc¿«¿ƒƒƒ«¬«ƒ

È‡˜ מכוון‡˜ÓBÚ ˙ÈÁa ÏÚ »≈«¿ƒ«¿»
,‡lÎc ‡˜ÓBÚ ,‡Èc¿≈»¿»¿À»

,ÔÈ˜ÓBÚ ÏÎc ‡˜ÓBÚ עומק ¿»¿»¿ƒ
העומקים  כל  עומק הכול , עומק הבור ,

ÏÎc ‡wÈÚ ÔBLl‰k B‡¿«»ƒ»»¿»
ÔÈ˜ÈÚ וכפי העיקרים, כל  עיקר  ƒ»ƒ

להלן . שיתבאר 

‰Ê BÓÊÓ ,‰p‰Â המעלות "שיר  ¿ƒ≈ƒ¿∆
BÓB‡Ïממעמקים" ewzƒ¿¿¿

ÏÁ‰) ‰eLz ÈÓÈ ˙NÚa«¬∆∆¿≈¿»»≈
Ê‡L ,(‰M‰ L‡Ó בימי ≈…«»»∆»

CÈLÓ‰Ïהתשובה  ÌÈÎÈˆ אור ¿ƒƒ¿«¿ƒ
נעלה  'ÌÈwÓÚÓ'אלוקי  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¬«ƒ

„Á‡ ÏÎÏ CiL ‰Ê ÔÈÚÂ .'eÎ¿ƒ¿»∆«»¿»∆»
‡Ï ÔÎlL ,Ï‡NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈∆»≈…

Ô‡k Ó‡ המזמור בתחילת ∆¡«»

,Ï‡NÈ Ïk ÌLa „Âc ÓB‡M ‰Ó e‰fL ,"„Â„Ï BÓÊÓ"ƒ¿¿»ƒ∆∆«∆≈»ƒ¿≈»ƒ¿»≈
BÓˆÚÏ „Âc ÓB‡M ‰Ó ‰Ê ÔÈ‡L ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»∆≈∆«∆≈»ƒ¿«¿

Ì˙Òבלבד  "˙BÏÚn‰ ÈL" ‡l‡ מחבר , של  שמו  את לפרט מבלי  ∆»ƒ««¬¿»
Ê‰המזמור , BÓÊÓ ÓB‡ Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏkL ,eÈ‰«¿∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ¿∆

BÓˆÚa של והעבודה התוכן  כי  ¿«¿
ואחד  אחד  לכל  שייכת זה מזמור 

ÔÈÈÓÊcמישראל  ‰f‰ ÔBLÏk)ƒ¿«…«¿»ƒƒ
È„Ï dÈÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ Èa Ïk»¿≈»¿»¿ƒ¿≈¿»≈

‡ÓÏÚ– העולם בני  כל  שמוכנים »¿»
בעלי  רק ולא הכלל , מן  יוצא  מבלי 

לדורות  לאומרו  – גבוהה מדריגה

עולם).

ÔÈ‰Ï CÈˆÂ5Á‡Óc , ¿»ƒ¿»ƒ¿≈««
"ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ÈL"L∆ƒ««¬ƒ«¬«ƒ
,˙BÈa ‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»«¬∆¿≈
ÏÎa"c ÔÈÚ‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈»ƒ¿»¿¿»

,"EÈzLc ÈaÏ לעיל ,כמבואר ƒƒ¿«¿ƒ
Ïˆ‡ ‰È‰È ‰Ê ÔÈÚL CiL CÈ‡≈«»∆ƒ¿»∆ƒ¿∆≈∆

,Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk תהיה »∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
הרוחנית? דרגתו  תהיה אשר 

˜eÏÈÁ‰ ÔÈ‰Ï CÈˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«ƒ
‰ÔÈÚההבדל  ÔÈaL הפנימי והתוכן  ∆≈»ƒ¿»

'ÈÂ‰ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓc¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»
ÔÈÚ‰Ï הפנימי ÏÎacוהתוכן  ¿»ƒ¿»¿¿»

EÈzLc ÈaÏ מהי יובן  זה פי  (ועל  ƒƒ¿«¿ƒ
"בכל  על  "ממעמקים" של  המעלה

לבי ")?

ÓBÏ ewzL ‰fÓ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ∆∆ƒ¿«
˙BÏÚn‰ ÈL" BÓÊÓƒ¿ƒ««¬
ÈÓÈ ˙NÚ ÏÎa "ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿»¬∆∆¿≈

ÌÈÚL ,‰eLz עשרת של  ¿»∆ƒ¿»»
הללו  Ôw˙Ïהימים ‡e‰ הפגמים את ¿«≈
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כב    

הע ׂשר  ּכל  את  ּולהמ ׁשי לת ּקן ה ּוא  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשענינם 

ּב'ּפרי  (ּכמבאר  ה ּנפ ׁש ּכח ֹות  ע ׂשר  וכל  ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹספיר ֹות 

חיים ' ׁשהענין 6עץ  מ ּובן הרי מק ֹומ ֹות ), ּובכ ּמה  ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ

 ּולאיד ּפנימ ּיים . לכח ֹות  ּגם  ׁשּי ְְְְֲִִִִִִַַַַָָֹּד"מ ּמעמ ּקים "

מ ֹורה  "ּדר ׁשּתי ל ּבי "ּבכל  ּׁשּכת ּוב  מה  ְְְִִִִֶֶַַָָָּגיסא ,

ה ּדּיּוק  ׁשּזה ּו ה ּכח ֹות , ּבׁשלמ ּות  היא  ְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשהעב ֹודה 

העב ֹודה  מעלת  מהי ֿ ּכן ואם  ל ּבי". ְְֲֲִִִִֵַַַָָָ"ּבכל 

ׁשּדוקא  ל ּבי", ּד"ּבכל  העב ֹודה  על  ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָּד"מ ּמעמ ּקים "

"מ ּמעמ ּקים ", היא  העב ֹודה  ּתׁשּובה  ימי ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָּבע ׂשרת 

ימי  ּובע ׂשרת  זה , מזמ ֹור  אז א ֹומרים  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּלכן

ּבּיֹום  ה ּמזמ ֹור  אמירת  ּדֹומה  אינּה ּגּופא  ְְֲִִֵַַַָָָָּתׁשּובה 

ל ּיֹום  עד  ׁשּלאחריו ּבּימים  לאמירת ֹו ְֲֲִִִֶַַַַַָָָָהרא ׁשֹון,

ּתׁשּובה . ימי ּדע ׂשרת  ְְֲֲֵֶֶַַָָהאחר ֹון

מה ÔÈ‰Ïeב ) ּתחלה  להק ּדים  צרי זה , ¿»ƒְְְִִִֶַַָָ

לעיל  ּבין 7ּׁשּנת ּבאר  ההפר ׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַָ

ּכתיב  ֿ ה ּׁשנה  ּדברא ׁש ֿ ּתֹורה , למ ּתן ֿ ה ּׁשנה  8רא ׁש ְְְִִַַַַָָָָָֹֹ

ׁשבטיכם  רא ׁשיכם  ג ֹו' ּכלכם  ה ּיֹום  נּצבים  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻא ּתם 

ּד"ה ּיֹום " ,מימי ׁשֹואב  עד  עצי מח ֹוטב  ְֵֵֵֵֵֶֶַַג ֹו'

ֿ ה ּׁשנה  רא ׁש על  ר ּבא 9קאי ּדדינא  יֹומא  ּוביֹום 10, , ְְִֵַַַָָָָָָֹ

נׁשמ ֹות  ניצ ֹוצי ׁשּכל  ג ֹו', ּכלכם " נּצבים  "א ּתם  ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻזה 

(ּכמבאר  כ ּו' הרא ׁשֹון ּבמק ֹורם  ּומתע ּלים  ְְְִִִִִִַַָָָָֹנּצבים 

ּתֹורה ' ה ּכת ּוב 11ּב'ל ּקּוטי ׁשּפרט  ׁשאף  והינּו, ,( ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

יׂשראל  ּבבני מדרג ֹות  ׁשבטיכם 12ע ׂשר  רא ׁשיכם  , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

"נּצבים  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ,מימי ׁשֹואב  עד  ִִִֵֵֶַָָָג ֹו'

האחד ּות  ׁשענין והינּו, ּכאחד . לאחדים  ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֻּכלכם ",

ּגם  א ּלא  ׁשּמּלמעלה , ה ּגיל ּוי מ ּצד  רק  לא  ְְִִִֶֶַַַַַָָֹה ּוא 

ּכאחד . לאחדים  ּכּולם  מתאחדים  למ ּטה  ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָּבהיֹותם 

ׁשה ּגיל ּוי  אף  ה ּנה  ּבמ ּתןּֿתֹורה , ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָמה 

סיני  הר  על  הוי' (וּירד  ּכּמה 13מ ּלמעלה  היּו למ ּטה  הרי התח ּלק ּות , ּבלי היה  ( ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

וכ ּו' ֿ עצמ ֹו ּבפני מחיצה  ואהרן ֿ עצמ ֹו ּבפני מחיצה  ּדמ ׁשה  חל ּוקים , .14וכ ּמה  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
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ספ "ו.6) הכולל בשער הובא פ "ז. השנה ראש תפלת מנחם 7)שער (תורת פ "ט  דר"ה ב ' דיום מעשיך תחלת היום זה ד"ה

ואילך). 12 ע ' חמ "א התוועדויות ט ֿי .8)- כט , ד).9)נצבים (ס , עשירי  ד"ה נצבים עמוקות מגלה נצבים. ס "פ  רזא פענח 

א.10) רלא, ח "ג שם. וברמ "ז ב  לב , ח "ב  זהר וראה א. ב , לאיוב  נצבים.11)תרגום הובא 12)ר"פ  א. פב , זח "ב  ראה

שם. כ.13)בלקו"ת יט , כד.14)יתרו יט , יתרו ופירש"י  מכילתא

    
חטאים ֿ ידי  על  גילוי CÈLÓ‰Ïeשנוצרו  לידי  ולהביא למטה ‡˙מלמעלה ¿«¿ƒ∆

˙BÈÙÒ NÚ‰ Ïkהעליונות ‰LÙpהקדושות ˙BÁk NÚ ÏÎÂ »»∆∆¿ƒ¿»∆∆…«∆∆
הספירות לעשר  ÌÈÈÁ'שמקבילים ıÚ Èt'a ‡Ók)6 מכתבי «¿…»ƒ¿ƒ≈«ƒ

BÓB˜Ó˙האריז "ל  ‰nÎe ימי עשרת של  המיוחדת העבודה אודות ¿«»¿
ÔÈÚ‰Lתשובה), ÔeÓ È‰¬≈»∆»ƒ¿»

Ìb CiL "ÌÈwÓÚnÓ"c¿ƒ«¬«ƒ«»«
ÌÈiÓÈt ˙BÁÎÏ מוגדרים כוחות ¿…¿ƒƒƒ

ב'כלים' שמתלבשים ומוגבלים

רק  ולא פנימית, בהתלבשות וב'אברים'

רק  ופועלים המאירים נעלים בכוחות

'מקיף'. ÒÈb‡,בדרך  C„È‡Ïe מצד ¿ƒ»ƒ»
ÈaÏשני , ÏÎa" e˙kM ‰Ó«∆»¿»ƒƒ

‰„BÚ‰L ‰BÓ "EÈzLc¿«¿ƒ∆∆»¬»
e‰fL ,˙BÁk‰ ˙eÓÏLa ‡È‰ƒƒ¿≈«…∆∆

˜eic‰הפסוק ÈaÏ"בלשון  ÏÎa" «ƒ¿»ƒƒ
הכוחות  כל  כלומר  דווקא, "בכל "

הכוחות. È‰Óובשלמות ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«ƒ
‰„BÚ‰ ˙ÏÚÓ«¬«»¬»
‰„BÚ‰ ÏÚ "ÌÈwÓÚnÓ"c¿ƒ«¬«ƒ«»¬»
‡˜ÂcL ,"ÈaÏ ÏÎa"c¿¿»ƒƒ∆«¿»
‰„BÚ‰ ‰eLz ÈÓÈ ˙NÚa«¬∆∆¿≈¿»»¬»
ÔÎlL ,"ÌÈwÓÚnÓ" ‡È‰ƒƒ«¬«ƒ∆»≈
,‰Ê BÓÊÓ Ê‡ ÌÈÓB‡¿ƒ»ƒ¿∆
‡Ùeb ‰eLz ÈÓÈ ˙NÚe«¬∆∆¿≈¿»»

‡ÈÓ˙עצמם ‰ÓBc dÈ‡≈»»¬ƒ«
,ÔBL‡‰ ÌBia BÓÊn‰«ƒ¿«»ƒ
ÂÈÁ‡lL ÌÈÓia B˙ÈÓ‡Ï«¬ƒ»«»ƒ∆¿«¬»

ÌBiÏ „ÚÈÓÈ ˙NÚc ÔBÁ‡‰ ««»«¬«¬∆∆¿≈
‰eLz בכך יש ויום יום בכל  אלא ¿»

המעלה  מה ולכאורה ועילוי , תוספת

האדם  לכן  קודם שכבר  לאחר  זה, בכל 

של  העבודה ידי  על  לשלימות מגיע

דרשתיך "? לבי  "בכל 

ÌÈc˜‰Ï CÈˆ ,‰Ê ÔÈ‰Ïe (¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ
ÏÈÚÏ ‡a˙pM ‰Ó ‰ÏÁz7 ¿ƒ»«∆ƒ¿»≈¿≈

היום  "זה ֿ המתחיל  דיבור  במאמר 

השנה  בראש שנאמר  מעשיך " תחילת

ביאור  עם לאור  ויוצא תשכ "ה, זו , שנה

חוברת  בתחילת ֿ אפשר  )זו בדרך 
‰M‰ŒL‡ ÔÈa LÙ‰‰«∆¿≈≈…«»»

È˙k ‰M‰ŒL‡c ,‰BzŒÔzÓÏ8ÌÎÏk ÌBi‰ ÌÈv Ìz‡ ¿««»ƒ¿…«»»¿ƒ«∆ƒ»ƒ«À¿∆
,EÈÓÈÓ ‡BL „Ú EÈˆÚ ËBÁÓ 'B‚ ÌÎÈËL ÌÎÈL‡ 'B‚»≈∆ƒ¿≈∆≈≈≈∆«≈≈∆

"ÌBi‰"c"היום" שכתוב מקום M‰ŒL‡‰הכוונה˜‡Èכל  ÏÚ9, ¿«»≈«…«»»
‡a ‡È„c ‡ÓBÈ10, הגדול הדין  ÌÈvיום Ìz‡" ‰Ê ÌBÈe »¿ƒ»«»¿∆«∆ƒ»ƒ

ÈˆBˆÈ ÏkL ,'B‚ "ÌÎÏkÀ¿∆∆»ƒ≈
˙BÓL מ"ראשיכם הדרגות בכל  ¿»

ושואב  עציך  "חוטב ועד  שבטיכם"

בחוזק ÌÈvמימך " עומדים ƒ»ƒ
ÔBL‡‰ ÌB˜Óa ÌÈlÚ˙Óeƒ¿«ƒƒ¿»»ƒ

הנשמות  כל  (‡Ókשורש 'eÎ«¿…»
'‰Bz ÈËewÏ'a11,eÈ‰Â ,( ¿ƒ≈»¿«¿

e˙k‰ ËtL Û‡L אתם" ∆«∆≈≈«»
Èaנצבים" ˙B‚„Ó NÚ∆∆«¿≈ƒ¿≈

Ï‡NÈ12ÌÎÈËL ÌÎÈL‡ , ƒ¿»≈»≈∆ƒ¿≈∆
ŒÏkÓ ,EÈÓÈÓ ‡BL „Ú 'B‚«≈≈∆ƒ»
,"ÌÎÏk ÌÈv" ÌB˜Ó»ƒ»ƒÀ¿∆

„Á‡k ÌÈ„Á‡Ï.מלאה באחדות «¬»ƒ¿∆»
‡e‰ ˙e„Á‡‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«»«¿
ÈeÏÈb‰ „vÓ ˜ ‡Ï…«ƒ««ƒ

,‰ÏÚÓlnL נחשבים כולם שלגביו  ∆ƒ¿«¿»
מידה, Ì˙BÈ‰aבאותה Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿»

‰hÓÏ ביניהם והחילוקים וההבדלים ¿«»
וני  ֿ מקום נראים מכל  כרים,

ÌÈ„Á‡Ï ÌÏek ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ»«¬»ƒ
ŒÔzÓa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .„Á‡k¿∆»«∆≈≈¿««
ÈeÏÈb‰L Û‡ ‰p‰ ,‰Bz»ƒ≈«∆«ƒ
‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „iÂ) ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«≈∆¬»»««

ÈÈÒ13˙e˜lÁ˙‰ ÈÏa ‰È‰ ( ƒ«»»¿ƒƒ¿«¿
האיר  תורה מתן  של  האלוקי  והגילוי 

בשווה, ישראל  בני  כל  אצל ‰Èעל  ¬≈
שהיו  כפי  ישראל  ‰eÈבני  ‰hÓÏ¿«»»

ÌÈ˜eÏÁ ‰nÎÂ ‰nk והבדלים «»¿«»ƒƒ
כדברי  אחד , במצב היו  כולם ולא

שבו  הגשמי  המקום לגבי  ז "ל  חכמינו 

תורה במתן  ישראל  בני  ∆…¿LÓc‰עמדו 
Ô‰‡Â BÓˆÚŒÈÙa ‰ˆÈÁÓ¿ƒ»ƒ¿≈«¿¿«¬…

'eÎÂ BÓˆÚŒÈÙa ‰ˆÈÁÓ14. ¿ƒ»ƒ¿≈«¿¿
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כג        

 היפ להיֹות  צרי היה  ּדלכא ֹורה  להבין, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָוצרי

ה ּגיל ּוי  נמ ׁש ׁשּבֹו ֿ ּתֹורה  ׁשּבמ ּתן ְְְִִִֶֶַַַַַָָה ּדברים ,

ּדרג ֹות , חל ּוקי להיֹות  צרי היה  לא  ְְְְִִִִֵַָָָָָֹמ ּלמעלה ,

ֿ ידי  על  ה ּגיל ּוי נמ ׁש ׁשּבֹו ֿ ה ּׁשנה  ּברא ׁש ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹואיל ּו

ּדרג ֹות . חל ּוקי להיֹות  היה  צרי ה ּמּטה , ְְֲִִִֵַַַָָָָָעב ֹודת 

˙eiËÙeּֿדמ ּתן הענין ּכלל ּות  ּדה ּנה , יֹותר , ƒ¿»ƒְְְְִִֵֵַַָָָ

ׁשהרי  מ ּלמעלה , ה ּגיל ּוי ה ּוא  ְְֲִִֵֶַַָָּתֹורה 

ּובפרט  סיני, הר  על  הוי' וּירד  ּכתיב  ֿ ּתֹורה  ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּבמ ּתן

ז"ל  חכמינּו ּבמדר ׁשי המבאר  ֿ ּפי ׁשּקֹודם 15על  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ירד ּו לא  ׁש"עליֹונים  ה ּגזרה  היתה  ֿ ּתֹורה  ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹמ ּתן

לעליֹונים ", יעל ּו לא  ותח ּתֹונים  ְְְְְֲִִִֶַַַָֹלתח ּתֹונים ,

חיּבּור  ונע ׂשה  ה ּגזרה  נת ּבּטלה  ֿ ּתֹורה  ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּובמ ּתן

ּכמאמר  ה ּקּב"ה , ֿ ידי על  ותח ּתֹונים  ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָעליֹונים 

ה ּתֹורה  ּגם  ה ּנה  לזה , ונֹוסף  ה ּמתחיל ". ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ"ואני

ההפר ׁש ּכּיד ּוע  מהתח ּלק ּות , למעלה  היא  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָעצמ ּה

ּבד ּוגמת  הן ׁשה ּמצ ֹות  למצ ֹות , ּתֹורה  ְְְְְִִֵֵֶַַָּבין

אברין  רמ "ח  הן ּפיק ּודין ּדרמ "ח  ְִִִִֵֵֵַַַַָָָהאברים ,

ויׁש16ּדמל ּכא  מ ּזּולת ֹו, מח ּולק  ה ּוא  אבר  ׁשּכל  , ְְְְִֵֵֶַָָָָָ

מצ ֹות  יׁש ׁשהרי והג ּבל ֹות , מדיד ֹות  ּכּמה  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבהם 

ּכל  ׁשּלא  מצ ֹות  ויׁש ּבהן, חיבים  יׂשראל  ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל 

וההג ּבלה  ה ּמדידה  על  ונֹוסף  ּבהן. חיבים  ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָיׂשראל 

ּגם  והג ּבלה  מדידה  ּבּמצ ֹות  יׁש יׂשראל , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּמּצד 

ּבזמן  ׁשּתל ּויֹות  מצ ֹות  ׁשּיׁש וה ּמק ֹום , ה ּזמן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָמ ּצד 

ה ּזמן  ׁשּמּצד  וההג ּבלה  ׁשהמדידה  ּומ ּובן, ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָּומק ֹום .

ׁשּמּצד  וההג ּבלה  מה ּמדידה  למ ּטה  היא  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָוה ּמק ֹום 

מהע ֹולם , למעלה  הם  ׁשּיׂשראל  ּכיון ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָיׂשראל ,

ּומק ֹום  זמן ה ּוא  ה ּתֹורה 17ׁשּגדר ֹו ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  . ְְִֵֵֶֶַַַָָ

ּבׁשוה , האברים  ּבכל  ׁשה ּוא  ּבאברים , הח ּיּות  את  ׁשּממ ׁשי ה ּדם  ּדּוגמת  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיא 

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ּבאר ּוכה  .18ּכמבאר  ְְֲִֵַַָָָֹ

ה ּדם LÈÂג ) ּבד ּוגמת  ׁשהיא  ּבּתֹורה , ההתח ּלק ּות  הע ּדר  ענין ּבבא ּור  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

את  ׁשּממ ׁשי ּבּדם  ההתח ּלק ּות  הע ּדר  ּדה ּנה , ּבאברים . ח ּיּות  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּממ ׁשי
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ג.15) פי "ב , שמו"ר טו. וארא סע "א).16)תנחומא (עד, ת"ל תקו"ז א).17)ראה (פב , פ "ז שעהיוה"א תניא במדבר 18)ראה

ואילך. א יג,

    
,ÌÈc‰ CÙÈ‰ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ ‰B‡ÎÏc ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»»ƒƒ¿≈∆«¿»ƒ

ÈeÏÈb‰ CLÓ BaL ‰BzŒÔzÓaL האלוקי‰È‰ ‡Ï ,‰ÏÚÓlÓ ∆¿««»∆ƒ¿««ƒƒ¿«¿»…»»
˙B‚c È˜eÏÁ ˙BÈ‰Ï CÈˆ מול אל  שווים להיות צריכים היו  וכולם »ƒƒ¿ƒ≈¿»

הגדול , È„ÈŒÏÚהגילוי  ÈeÏÈb‰ CLÓ BaL ‰M‰ŒL‡a eÏÈ‡Â¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿»«ƒ«¿≈
‰È‰ CÈˆ ,‰hn‰ ˙„BÚ¬«««»»ƒ»»

˙B‚c È˜eÏÁ ˙BÈ‰Ï כל שהרי  ƒ¿ƒ≈¿»
בבני  סוג  (וכל  ישראל  מבני  אחד 

בהתאם  עבודתו  את עובד  ישראל )

ולמה  שלו , הפרטית וליכולת לדרגה

אחדות  יש השנה בראש למעשה כן  אם

שבבני  הסוגים עשרת כל  של  מלאה

מדרגות  יש תורה במתן  ודווקא ישראל ,

שונות? 'ומחיצות'

,‰p‰c ,˙BÈ ˙eiËÙeƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk הכללי העניין  ¿»»ƒ¿»

ÈeÏÈb‰ ‡e‰ ‰BzŒÔzÓc של ¿««»«ƒ
È‰Lהאלוקות  ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆¬≈

'ÈÂ‰ „iÂ È˙k ‰BzŒÔzÓa¿««»¿ƒ«≈∆¬»»
,ÈÈÒ ‰ ÏÚ והתגלות ירידה היינו  ««ƒ«

למטה, ÈtŒÏÚמלמעלה ËÙeƒ¿»«ƒ
‡Ó‰eÈÓÎÁ ÈL„Óa  «¿…»¿ƒ¿¿≈¬»≈

Ï"Ê15‰BzŒÔzÓ Ì„BwL «∆∆««»
‰Êb‰ ‰˙È‰ ֿ הקדוש וגזר  שקבע »¿»«¿≈»

ֿ הוא  e„Èברוך  ‡Ï ÌÈBÈÏÚ"L∆∆¿ƒ…≈¿
eÏÚÈ ‡Ï ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBzÁ˙Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ…«¬
‰BzŒÔzÓe ,"ÌÈBÈÏÚÏ»∆¿ƒ¿««»

‰Êb‰ ‰Ïha˙ הזו ההבדלה של  ƒ¿«¿»«¿≈»
ÌÈBÈÏÚ eaÈÁ ‰NÚÂ¿«¬»ƒ∆¿ƒ
,‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈBzÁ˙Â¿«¿ƒ«¿≈«»»

Ó‡Ók הגזירה ביטול  שעם המדרש ¿«¬«
ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש È‡Â"«¬ƒאמר 

"ÏÈÁ˙n‰,ומטה מעלה בין  לחבר  ««¿ƒ
סיני ". הר  אל  ה' "וירד  «¿ÛÒBÂככתוב

,‰ÊÏ גילוי הוא תורה מתן  שעניין  ¿∆
הנבראים  של  פעולה ולא מלמעלה

באופן  הוא הגילוי  (ולכן  התחתונים

בפרט) נברא לכל  בהתאמה ולא כללי 

dÓˆÚ ‰Bz‰ Ìb ‰p‰ מצד ƒ≈««»«¿»
ומהותה ÏÚÓÏ‰עניינה ‡È‰ƒ¿«¿»
˙e˜lÁ˙‰Ó ועניינים לפרטים ≈ƒ¿«¿

ÔÈaשונים, LÙ‰‰ Úe„ik«»««∆¿≈≈
Ô‰ ˙Bˆn‰L ,˙BˆÓÏ ‰Bz»¿ƒ¿∆«ƒ¿≈

,ÌÈ‡‰ ˙Ó‚e„a הזוהר ÔÈ„e˜Ètכלשון  Á"Óc הציוויים ,רמ"ח ¿¿«»≈»ƒ¿««ƒƒ
kÏÓc‡המצוות ÔÈ‡ Á"Ó Ô‰16, האברים ותכונות המלך , אברי  ≈««≈»ƒ¿«¿»

B˙ÏefÓהן  ˜ÏeÁÓ ‡e‰ ‡ ÏkL, לו מיוחדות תכונות לו  LÈÂויש ∆»≈»¿»ƒ»¿≈
Ì‰aבמצוות גם וכך  השונים BÏa‚‰Â˙,באברים ˙B„È„Ó ‰nk »∆«»¿ƒ¿«¿»

Ï‡NÈ ÏkL ˙BˆÓ LÈ È‰L∆¬≈≈ƒ¿∆»ƒ¿»≈
‡lL ˙BˆÓ LÈÂ ,Ô‰a ÌÈÈÁ«»ƒ»∆¿≈ƒ¿∆…

Ô‰a ÌÈÈÁ Ï‡NÈ Ïk רק אלא »ƒ¿»≈«»ƒ»∆
וכד '. המלך  רק או  ÏÚכוהנים ÛÒBÂ¿»«
‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰ המצוות של  «¿ƒ»¿««¿»»

˙Bˆna LÈ ,Ï‡NÈ „vnL∆ƒ«ƒ¿»≈≈«ƒ¿
„vÓ Ìb ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó¿ƒ»¿«¿»»«ƒ«
˙BˆÓ LiL ,ÌB˜n‰Â ÔÓf‰«¿«¿«»∆≈ƒ¿

ÔÓÊa ˙BÈeÏzL מצוות כמו  מסוים ∆¿ƒ¿«
התלויות ÌB˜Óeהחגים המצוות כמו  »

נ  ולא לארץ.בארץ בחוץ והגות

‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„Ó‰L ,ÔeÓe»∆«¿ƒ»¿««¿»»
‡È‰ ÌB˜n‰Â ÔÓf‰ „vnL∆ƒ««¿«¿«»ƒ
‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰Ó ‰hÓÏ¿«»≈«¿ƒ»¿««¿»»

,Ï‡NÈ „vnL הגבלה והיא ∆ƒ«ƒ¿»≈
יותר  עוד  שמגבילה «≈ÔÂÈkוהגדרה

Ì‰ Ï‡NiL מהותם עצם מצד  ∆ƒ¿»≈≈
‡e‰ B„bL ,ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»»∆ƒ¿

ÌB˜Óe ÔÓÊ17 ההגבלות שתי  ¿«»
גשמית. מציאות שמגדירות

למצוות ביחס אמור  זה »Œ‰Óוכל 
˙Ó‚ec ‡È‰ ‰Bz‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«»ƒ¿«
˙eiÁ‰ ˙‡ CÈLÓnL Ìc‰«»∆«¿ƒ∆««

‡e‰L ,ÌÈ‡a חיות ומביא זורם »≈»ƒ∆
‡Ók ,‰ÂLa ÌÈ‡‰ ÏÎa¿»»≈»ƒ¿»∆«¿…»

'‰Bz ÈËewÏ'a ‰Îe‡a18. «¬»¿ƒ≈»
ÔÈÚ e‡a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿«
,‰Bza ˙e˜lÁ˙‰‰ cÚ‰∆¿≈«ƒ¿«¿«»
Ìc‰ ˙Ó‚e„a ‡È‰L∆ƒ¿¿««»
.ÌÈ‡a ˙eiÁ CÈLÓnL∆«¿ƒ«»≈»ƒ
˙e˜lÁ˙‰‰ cÚ‰ ,‰p‰c¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿«¿
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כד    

ּומח ּיה  ּבאברים  ּבא  ׁשּכבר  ּכמ ֹו ּגם  ה ּוא  ְְְִֵֶֶַַַַָָָָהח ּיּות ,

והח ּיּות  ה ּדם  ּבין הפר ׁש אין אז ׁשּגם  ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָא ֹותם ,

זה  ואין ׁשּברגל . ּבאצ ּבע  והח ּיּות  לה ּדם  ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּברא ׁש

מ ּצד  ׁשהא ֹור ֹות  היֹות  ּדעם  הא ֹור ֹות , ּפׁשיט ּות  ְְְֱִִִֶַָָּכמ ֹו

ׁשהא ֹור ֹות  ל ּׁשיטה  מ ּבעי [לא  ּפׁשּוטים  הם  ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹעצמם 

אינם  ׁשהא ֹור ֹות  ל ּׁשיטה  ּגם  א ּלא  ּפׁשּוטים , ְִִֵֵֶֶַַָָָָהם 

ה ּכלים  לג ּבי ּבפ ׁשיט ּות  הם  הרי - ],19ּפׁשּוטים  ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַ

ּגם  מצט ּירים  ּבּכלים  ּבהתל ּבׁשּותם  ֿ מק ֹום  ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָמ ּכל 

ׁשהם  ׁשּבּכלים  ה ּצּיּור  ׁשּמּצד  והינּו, ֿ ידם , על  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהם 

ּגם  צ ּיּור  נע ׂשה  כ ּו', וחסד  חכמה  ׁשל  ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָּבצ ּיּור 

הא ֹור ֹות  ׁשּגם  ּבּכלים , ה ּמתל ּבׁשים  ְְִִִֵֶַַַַָָּבא ֹור ֹות 

וכ ּו', החסד  וא ֹור  החכמה  א ֹור  ּבׁשם  ְְְְְִִֵֶֶַַָָָנקראים 

והענין  הא ֹור ֹות . את  מג ּלים  ׁשה ּכלים  לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָוהינּו

- ּגיל ּוי ׁשענינּה ׁשה ּמלכ ּות  יד ּוע  ּדה ּנה  ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבזה ,

וׁשם , ּכח  ּכלי, א ֹור , ׁשמ ֹות , ּבד ' ְְְְִִֵֵֵַֹנקראת 

ענין - אחד  ענינם  אבל ׁשּבכלל ּות  ה ּגיל ּוי, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

מה   ּדר ֿ ועל  ּביניהם . חל ּוקים  יׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבפרט ּיּות 

לעיל  ׁשּבכלל ּות 20ׁשּנת ּבאר  ו'ׁשם ', 'א ֹור ' ּבענין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

מ ּלב ּדֹו" ע ֹוד  ׁש"אין זה  מ ּצד  ּכי אחד , ענין 21הם  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

מיּניּה" ּפנּוי אתר  ה ּׁשם 22ו"לית  ענין ּגם  ה ּנה  , ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָ

ּכיון  וגיל ּוי, א ֹור  ּכמ ֹו ה ּוא  ּבהעלם ) ְְְְִֵֵֶֶָ(ׁשה ּוא 

ּגיסא ,  ּולאיד ּבגיל ּוי. ה ּוא  ה ּכל  העצמ ּות  ְְְִִִִֶַַַָָָֹׁשּמּצד 

הא ֹור ֹות  ּגם  וה ּגיל ּויים , הא ֹור ֹות  ׁשּכל  זה  ְִִִֶֶַַַָָָמ ּצד 

העצמ ּות , לג ּבי ער ֹו ֿ ּבאין הם  נעלים , ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָה ּיֹותר 

ּכמ ֹו ה ּוא  ּבגיל ּוי) (ׁשה ּוא  ה 'א ֹור ' ענין ּגם  ְְְִִִֵֶַַָה ּנה 

הפר ׁש יׁש ּבפרט ּיּות  אבל  ּבהעלם . ׁשה ּוא  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ'ׁשם '
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"פשיטותם"19) - דספירות אורות ערך הערכיםֿחב "ד ספר וראה סב ). (ע ' תרנ"ח  - שבתו"א אליהו פתח  לד"ה הגהות ראה

וש"נ. ס "ג. 6).20)ו"ציורם" ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת פ "ד היום זה לה.21)ד"ה ד, תנ"ז 22)ואתחנן תקו"ז

סע "ב ). (צא,

    
‡e‰ ,˙eiÁ‰ ˙‡ CÈLÓnL Ìca מהנפש באה שהחיות כפי  רק לא «»∆«¿ƒ∆««

a‡אלא  kL BÓk Ìb ומתפשט בגוף ÌÈ‡aהדם השונים «¿∆¿»»»≈»ƒ
Ê‡ ÌbL ,Ì˙B‡ ‰iÁÓe מהאברים ואחד  אחד  לכל  זורם כבר  כשהדם גם  ¿«∆»∆«»

eiÁ‰Â˙בפרט Ìc‰Ï L‡aL ˙eiÁ‰Â Ìc‰ ÔÈa LÙ‰ ÔÈ‡≈∆¿≈≈«»¿««∆»…¿«»¿««
Ï‚aL Úaˆ‡a זה לעניין  »∆¿«∆»∆∆

הבדל  אין  חיים, אברים הם ששניהם

חיה, יד  או  חי  ראש זהו  אם

או  בראש החיות של  וההתלבשות

שום  בה פועלת לא הדם) ידי  (על  ברגל 

והגדרה. BÓkהגבלה ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¿
,˙BB‡‰ ˙eËÈLt בקבלה מבואר  ¿ƒ»

העליונות  הספירות שעשר  וחסידות

מאירות  בכלל ) האלוקי  (והאור 

ההארה  (שהם 'אורות' באמצעות

ו 'כלים' האלוקית) וההתגלות

ה  במידה שבאמצעותם הוא אור 

כאן  מבאר  כך  ועל  מסוימת ובהגדרה

רחוק  החיות בענין  ההתחלקות שאי 

מאשר  יותר  והגבלה מהגדרה

וההגדרה) ה'ציור ' (העדר  ה'פשיטות'

ה'אורות', ‰BÈ˙של  ÌÚc¿ƒ¡
ÌÓˆÚ „vÓ ˙BB‡‰L בעצם ∆»ƒ««¿»

ÈÚaÓמהותם ‡Ï] ÌÈËeLt Ì‰≈¿ƒ…ƒ»≈
לומר  צריך  של ËÈMÏ‰אין  «ƒ»

הסוברים מצד BB‡‰L˙המקובלים ∆»
ÌÈËeLt,עצמם Ì‰' ציור' כל  ללא ≈¿ƒ

בא  ה'ציור ' מושג  וכל  והגדרה,

בוודאי  זו  שיטה שלפי  מהכלים

פשוטים הם האורות «∆‡l‡שבמהותם
‰ËÈMÏ Ìb המקובלים של  ««ƒ»

ÌÈËeLt ÌÈ‡ ˙BB‡‰L∆»≈»¿ƒ
'ציור ' יש עצמם באורות וגם במהותם,

מאיר  למשל , החסד , ובספירת מסוים.

- חסד  של  אור  גם ‰Èמלכתחילה ¬≈
האורות  זו  eËÈLÙa˙לשיטה Ì‰≈ƒ¿ƒ
ÌÈÏk‰ Èa‚Ï19 בין להשוות אין  כי  ¿«≈«≈ƒ

ב'כלים'], שהוא לכפי  באורות שהוא כפי  למרות ÌB˜ÓŒÏkÓה'ציור ' ƒ»»
הרי  'פשוטים', עצמם מצד  ÌÈiËˆÓשהאורות ÌÈÏka Ì˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿»«≈ƒƒ¿«¿ƒ

,Ì„ÈŒÏÚ Ì‰ Ìb בכלים ה'פשוטים' האורות של  ההתלבשות כלומר , «≈«»»
'מצויירים' יהיו  האורות שגם גורמת ‰eiv'מצויירים', „vnL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ««ƒ

,'eÎ „ÒÁÂ ‰ÓÎÁ ÏL eiˆa Ì‰L ÌÈÏkaL' ציור' בכלים והרי  ∆«≈ƒ∆≈¿ƒ∆»¿»¿∆∆
ומודגש בולט באופן  הם החסד  ו 'ציור ' ˆeiהחכמה ‰NÚ והגדרהÌb «¬∆ƒ«

ÌLa ÌÈ‡˜ ˙BB‡‰ ÌbL ,ÌÈÏka ÌÈLaÏ˙n‰ ˙BB‡a»«ƒ¿«¿ƒ«≈ƒ∆«»ƒ¿»ƒ¿≈
,'eÎÂ „ÒÁ‰ B‡Â ‰ÓÎÁ‰ B‡' ציור' עצמם בהם שיש אורות היינו  «»¿»¿«∆∆¿

˙BB‡‰ ˙‡ ÌÈl‚Ó ÌÈÏk‰L ÈÙÏ eÈ‰Â ידי על  הוא האורות גילוי  ¿«¿¿ƒ∆«≈ƒ¿«ƒ∆»
ומאחר  ממקורם, מתגלים ולא מאירים האורות אין  הכלים וללא הכלים,

האורות, את המגלים הם שהכלים

הכלים  כמו  מצויירים נעשים האורות

אותם. ומגלים הממשיכים

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
˙eÎÏn‰L האחרונה הספ ירה ∆««¿

ומאיר  יורד  הספירות אור  שדרכה

ÈeÏÈbלמטה dÈÚL הספירות של  ∆ƒ¿»»ƒ
BÓL˙,שמעליה '„a ˙‡˜ ƒ¿≈¿≈

,ÌLÂ Ák ,ÈÏk ,B‡¿ƒ…«¿≈
ÔÈÚ  „Á‡ ÌÈÚ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»ƒ¿»»∆»ƒ¿«

,ÈeÏÈb‰ הארה הוא אור  שהרי  «ƒ
האור . מקור  המאור , של  והתפשטות

מאיר . האור  דרכו  אמצעי  הוא הכלי 

שגם  ועשיה לפעולה אמצעי  הוא הכוח

'לקרוא' דרך  הוא והשם גילוי . זה

זה  בשם הנקרא הדבר  את ולהמשיך 

ÌÈ˜eÏÁ LÈ ˙eiËÙa Ï‡¬»ƒ¿»ƒ≈ƒƒ
Ì‰ÈÈa ההגדרות מארבעת אחת וכל  ≈≈∆

מיוחד . עניין  מבטאת ∆∆»¿CcŒÏÚÂהללו 
ÏÈÚÏ ‡a˙pL ‰Ó20 במאמר «∆ƒ¿»≈¿≈

תחילת  היום "זה ֿ המתחיל  דיבור 

לעיל  הנזכר  '‡B'מעשיך " ÔÈÚa¿ƒ¿«
ÔÈÚ Ì‰ ˙eÏÏÎaL ,'ÌL'Â¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿»
„BÚ ÔÈ‡"L ‰Ê „vÓ Èk ,„Á‡∆»ƒƒ«∆∆≈

"BclÓ21 אחרת מציאות אין  ƒ¿«
בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש מלבד 

"dÈpÈÓ Èet ˙‡ ˙ÈÏ"Â22, ¿≈¬»»ƒ≈
ממנו  פנוי  מקום ÔÈÚאין  Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿«

ÌÏÚ‰a ‡e‰L) ÌM‰ כמבואר «≈∆¿∆¿≈
אינו  שה'שם' הנזכר  במאמר  באריכות

הדבר  של  המהות את כלל  מגלה

זה) בשם ‡Bהנקרא BÓk ‡e‰¿
ÈeÏÈ‚a ‡e‰ Ïk‰ ˙eÓˆÚ‰ „vnL ÔÂÈk ,ÈeÏÈ‚Â לגבי כי  ¿ƒ≈»∆ƒ«»«¿«…¿ƒ

והסתר . העלם מהווה לא דבר  שום ה'עצמות'

,‡ÒÈb C„È‡Ïe, שני ÌÈÈeÏÈb‰Â,מצד  ˙BB‡‰ ÏkL ‰Ê „vÓ ¿ƒ»ƒ»ƒ«∆∆»»¿«ƒƒ
CBÚŒÔÈ‡a Ì‰ ,ÌÈÏÚ ˙Bi‰ ˙BB‡‰ Ìb יחס כל  להם אין  «»«≈«¬ƒ≈¿≈¬

ÈeÏÈ‚a)והשוואה ‡e‰L) 'B‡'‰ ÔÈÚ Ìb ‰p‰ ,˙eÓˆÚ‰ Èa‚Ï¿«≈»«¿ƒ≈«ƒ¿«»∆¿ƒ
LÙ‰ LÈ ˙eiËÙa Ï‡ .ÌÏÚ‰a ‡e‰L 'ÌL' BÓk ‡e‰¿≈∆¿∆¿≈¬»ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
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כה        

העלם . ה ּוא  ו'ׁשם ' ּגיל ּוי, ה ּוא  ׁש'א ֹור ' ְְִֵֵֵֵֶֶֶּביניהם ,

'ּכלי' 'א ֹור ' ה ּבחינֹות  לד ' ּבנֹוגע  ה ּוא  ֿ כן ְְְְְִִֵֵַַּוכמ ֹו

ענין  - אחד  ענינם  ׁשּבכלל ּות  ו'ׁשם ', ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ'ּכח '

נקראת  - ּגיל ּוי ׁשענינּה ה ּמלכ ּות  ולכן ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָה ּגיל ּוי,

ּבׁשם  נקראת  ׁשּלפעמים  והינּו, א ּלּו, ׁשמ ֹות  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָּבד '

ׁשּב'א ֹור ', ה ּגיל ּוי ענין מ ּצד  וה ּוא  וא ֹור , ְְְִִִֶֶַַַָָָהארה 

אבל  ו'ׁשם '. 'ּכח ' 'ּכלי' ּבׁשם  נקראת  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָֹולפעמים 

להענינים  ה 'א ֹור ' ענין ּבין חל ּוק  יׁש ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָּבפרט ּיּות ,

ּדבק ּות ֹו מ ּצד  ה 'א ֹור ', ּדענין ו'ׁשם '. 'ּכח ' ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹּד'כלי'

ולכן  ּבמק ֹור ֹו, נכלל  להיֹות  ה ּוא  טבע ֹו ְְְְְִִִִֵַָָָּבּמא ֹור ,

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ה ּגיל ּוי,  היפ ה ּוא  עצמ ֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַַמ ּצד 

ּבבחינת  להיֹותם  ו'ׁשם ', 'ּכח ' ּד'כלי' ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָֹהענינים 

ולפע ֹול  להמ ׁשי ה ּוא  ענינם  נּכרת , ּבל ּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָּדבק ּות 

הענינים  ּבפרטי ּגם  ה ּוא  וכן כ ּו'. למ ּטה  ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָה ּגיל ּוי

הם  ׁשּכּולם  היֹות  עם  ּגּופא , ו'ׁשם ' 'ּכח ' ְְֱִִִֵֵֶַָָֹּד'כלי'

ֿ מק ֹום  מ ּכל  נּכרת , ּבל ּתי ּודבק ּות  העלם  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבבחינת 

העלם  ּבבחינת  ה ּוא  ׁשה 'ּׁשם ' ּביניהם , הפר ׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַיׁש

לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו אינֹו20לגמרי, ׁשה 'ּׁשם ' ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  כ ּו', ׁשר ׁשֹו את  ּכלל  ּומג ּלה  ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָמ ֹורה 

ׁשע  והינּו, הא ֹור ֹות , את  מג ּלים  הם  נין ה ּכלים  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשה 'ּׁשם ' ל 'ׁשם ', 'א ֹור ' ּבין ממ ּוצע  ה ּוא  ְְִֵֵֵֵֶַַָה ּכלים 

מג ּלים  הם  וה ּכלים  לגמרי, העלם  ּבבחינת  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַה ּוא 

הא ֹור ֹות  את 23את  מג ּלים  ׁשה ּכלים  וכיון . ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּבהם  ה ּמתל ּבׁשים  הא ֹור ֹות  לכן ְְִִֵֶַַָָָָהא ֹור ֹות ,

ׁשּגם  ֿ ידם , על  מצט ּירים  ֿ ידם , על  ְְְִִִִֶַַַַַָָָָּומת ּגּלים 

החסד . וא ֹור  החכמה  א ֹור  ּבׁשם  נקראים  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהא ֹור ֹות 

ׁשּמּצד  היֹות  ּדעם  הא ֹור ֹות , ּבענין ה ּוא  זה  ְְְְֱִִִֶֶַַָָוכל 

ּבהתל ּבׁשּותם  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּפׁשּוטים , הם  ְְְְְִִִֵַַָָָָעצמם 

ענין  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  מצט ּירים . הם  הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַּבּכלים 

ּבאברים  ׁשּמתל ּבׁש ּכפי ּגם  ה ּנה  והח ּיּות , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָה ּדם 
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כו    

ּבלי  ּבפ ׁשיט ּות ֹו ה ּוא  נׁשאר  א ֹותם , ְְְְִִִִֶַָָּומח ּיה 

ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן ּומ ּזה  ּכלל . וצ ּיּור  ְְְְְִִִֵֶַַַָָהתח ּלק ּות 

למעלה  ׁשהיא  לדם , ׁשּנמ ׁשלה  ְְְְְִִֶֶַַָָָָל ּתֹורה 

ּגם  להיֹות  צריכה  היתה  ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָמהתח ּלק ּות .

חל ּוקי  יהיּו ׁשּלא  ּבא ֹופן למ ּטה  ה ּתֹורה  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹנתינת 

ואהרן  ֿ עצמ ֹו ּבפני מחיצה  ּדמ ׁשה  ְְְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹּדרג ֹות ,

כ ּו'. ֿ עצמ ֹו ּבפני ְְְִִֵַָמחיצה 

ÌÓ‡ ׁשה ּוא ֿ ּתֹורה  למ ּתן ּבנֹוגע  ה ּוא  זה  ּכל  »¿»ְְֵֶֶַַַָָ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  מלמעלה . ּגיל ּוי ׁשל  ְְְִִֵֵֶֶֶַַָּבא ֹופן

ה ּמּטה  עב ֹודת  מ ּצד  ה ּוא  ׁשה ּגיל ּוי ֿ ה ּׁשנה  ְֲִִֶַַַַַַָָָֹּברא ׁש

לד ֹודי" "אני להיֹות  צרי ׁשּתחלה  ׁשּזה ּו ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָּדוקא ,

לי" "ּדֹודי ּכ ֿ אחר  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי הרי 24ועל  , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ

חל ּוקי  יׁש ה ּמּטה  ּדעב ֹודת  הענין ּכלל ּות  ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָמ ּצד 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ּדע ֹותיהם 25ּדרג ֹות , אין ְְֲֵֵֵֵֶַַַַָ

זה  ואין ּתֹורה , ֿ ּפי על  ה ּוא  ׁשּכן והינּו, ְְְִֵֵֶֶַַָָׁשוֹות ,

ּגדל ּות  מ ּצד  ׁשּזה ּו א ּדר ּבה , א ּלא  ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּגריע ּותא ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ּגד ּולת ֹו26ה ּבֹורא , לה ּגיד  ְְְֲִֵֵַַַַַַָ

ּבח ֹותם  מט ּבע ֹות  ּכּמה  ט ֹובע  ׁשאדם  ה ּקּב"ה , ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשל 

ה ּמלכים  מלכי  ּומל לזה , זה  ּדֹומין ּכּולם  - ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד 

הרא ׁשֹון  אדם  ׁשל  ּבח ֹותמ ֹו אדם  ּכל  טבע  ְִֶַַָָָָָָָָָָה ּקּב"ה 

ּגם  ּומה  לחבר ֹו. ּדֹומה  מהם  אחד  ואין -ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָ

ע  היא  ּדרא ׁשֿה ּׁשנה  העב ֹודה  ב ֹודת ׁשּכלל ּות  ְְֲֲִֶַַָָָָָֹ

לה ּבא , על  וק ּבלה  העבר  על  ּבחרטה  ְְְֲֶַַַַַַָָָָָָָָה ּתׁשּובה 

ׁשהרי  ּדרג ֹות , חל ּוקי יׁש העבר  על  ה ּתק ּון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּובענין

חבר ֹו ׁשל  להעבר  אחד  ׁשל  העבר  ּדֹומה  ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָאינֹו

ּדרג ֹות  חל ּוקי להיֹות  צרי היה  ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ְְְִִִִֵֶַָָָָכ ּו'.

ׁשּברא ׁשֿ אפ ׁשר  אי מ ּובן ואינֹו ֿ ה ּׁשנה . ְְְְֵֵֶֶַָָָָֹֹּברא ׁש

לאחדים  ּכלכם  ּד"נּצבים  הענין יהיה  ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֻה ּׁשנה 

ּדרג ֹות  חל ּוקי היּו - מ ּלמעלה  ה ּגיל ּוי מ ּצד  ׁשה ּוא  ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ודוקא  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכאחד ",

וכ ּו'. ֿ עצמ ֹו ּבפני מחיצה  ֿ מ ׁשה  ְְְְְִִֵֶַָֹּד

ה ּוא ‡Cד ) ּובענין 27הענין ׁשּלמעלה . חכמה  ּבחינת  היא  ה ּתֹורה  ּדה ּנה , , «ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

אחר  ּבמק ֹום  ּומבאר  יד ּוע  ּבעצם 28החכמה , ׁשה ּנפ ׁש היֹות  ׁשעם  ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
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ואילך)). תרלד (ס "ע  בסופו ח "א תער"ב  (המשך תרד"ע  נצבים שיב .28)אתם ע ' תרצ "ב  סה"מ  פש"י . שם תער"ב  המשך

    
‡e‰ ‡L ,Ì˙B‡ ‰iÁÓe ÌÈ‡a LaÏ˙nL ÈÙk Ìb ‰p‰ƒ≈«¿ƒ∆ƒ¿«≈»≈»ƒ¿«∆»ƒ¿»

ÏÏk eiˆÂ ˙e˜lÁ˙‰ ÈÏa B˙eËÈLÙa החיות עניין  שבעצם וכאמור  ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿»
באותו  לראש, הנפש חיות את מביא שהדם וכשם והרגל  הראש בין  הבדל  אין 

השינויים  בגלל  משתנה הוא ואין  לרגל  החיות את ומזרים מביא הוא מידה

השונים. האברים שבין  והחילוקים

‰BzÏ Ú‚Ba Ìb ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈««»
‡È‰L ,Ì„Ï ‰ÏLÓpL∆ƒ¿¿»¿»∆ƒ

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ כשהיא וגם ¿«¿»≈ƒ¿«¿
הוא  ממנה וחלק חלק כל  למטה, יורדת

מידה. באותה ∆ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ‰תורה
˙È˙ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ«
‡lL ÔÙB‡a ‰hÓÏ ‰Bz‰«»¿«»¿∆∆…
‰LÓc ,˙B‚c È˜eÏÁ eÈ‰Èƒ¿ƒ≈¿»¿…∆
Ô‰‡Â BÓˆÚŒÈÙa ‰ˆÈÁÓ¿ƒ»ƒ¿≈«¿¿«¬…

'eÎ BÓˆÚŒÈÙa ‰ˆÈÁÓ ולמה ¿ƒ»ƒ¿≈«¿
רק  נזכר  המלאה האחדות ענין  בפועל 

היום  נצבים ("אתם השנה ראש לגבי 

יש  התורה לגבי  ואילו  כולכם")

ומחיצות? וחילוקים הבדלים

Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡»¿»»∆¿≈«
ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L ‰BzŒÔzÓÏ¿««»∆¿∆∆
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .‰ÏÚÓÏÓ ÈeÏÈbƒƒ¿«¿»«∆≈≈

ÈeÏÈb‰L ‰M‰ŒL‡a של ¿…«»»∆«ƒ
השנה  בראש הנמשך  האלוקי  האור 

Âc˜‡,הּוא ‰hn‰ ˙„BÚ „vÓƒ«¬«««»«¿»
˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰ÏÁzL e‰fL∆∆∆¿ƒ»»ƒƒ¿

"È„B„Ï È‡" מצד התעוררות ¬ƒ¿ƒ
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש אל  להתקרב האדם

עבודה  אהוב, ל 'דוד ', כאן  הנמשל 

למעלה, מלמטה ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בדרך 
"ÈÏ È„Bc" CkŒÁ‡ ‰NÚ24, «¬∆««»ƒƒ

למטה, מלמעלה vÓ„המשכה È‰¬≈ƒ«
‰hn‰ ˙„BÚc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»«¬«««»
Ó‡Ók ,˙B‚c È˜eÏÁ LÈ≈ƒ≈¿»¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba25Ì‰È˙BÚc ÔÈ‡ «≈«≈≈≈∆
ÈtŒÏÚ ‡e‰ ÔkL ,eÈ‰Â ,˙BÂL»¿«¿∆≈«ƒ

,‡˙eÚÈb ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰Bz עצם »¿≈∆¿ƒ»
ולא  שוות' דעותיהם ש'אין  העובדה

חסרון  בה אין  דרגה באותה הם כולם

e‰fL ,‰ac‡ ‡l‡ העובדה ∆»«¿«»∆∆
בפרצופיהם  מזה זה שונים האדם שבני 

היא vÓ˙eÏ„bובדעותיהם „ ƒ««¿
eÈ˙Ba Ó‡Ók ,‡Ba‰«≈¿«¬««≈

Ï"Ê26Ì„‡L ,‰"aw‰ ÏL B˙Ïe„b „Èb‰Ïודם ÚBËבשר  «¿«ƒ¿»∆«»»∆»»≈«
„Á‡ Ì˙BÁa ˙BÚaËÓ ‰nkאחת Ê‰ובצורה ÔÈÓBc ÌÏek  «»«¿≈¿»∆»»ƒ∆

‰ÊÏ, הדבר אותו  בדיוק ÚËונראים ‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓe »∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»»«
‰ÓBc Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â  ÔBL‡‰ Ì„‡ ÏL BÓ˙BÁa Ì„‡ Ïk»»»¿»∆»»»ƒ¿≈∆»≈∆∆

BÁÏ השנה ראש שעבודת וכיוון  «¬≈
אמור  מלמטה, בהתעוררות מתחילה

בהתאם  ושינויים הבדלים בה להיות

אחד  כל  של  העבודה ומדריגת לאופן 

eÏÏkL˙ואחד . Ìb ‰Óe««∆¿»
‡È‰ ‰M‰ŒL‡c ‰„BÚ‰»¬»¿…«»»ƒ

‰eLz‰ ˙„BÚ היא והתשובה ¬««¿»
ÏÚ ‰Ïa˜Â Ú‰ ÏÚ ‰ËÁa«¬»»«∆»»¿«»»«
ÏÚ Ôe˜z‰ ÔÈÚe ,‡a‰Ï¿«»¿ƒ¿««ƒ«
,˙B‚c È˜eÏÁ LÈ Ú‰∆»»≈ƒ≈¿»
ÏL Ú‰ ‰ÓBc BÈ‡ È‰L∆¬≈≈∆∆»»∆
'eÎ BÁ ÏL Ú‰Ï „Á‡∆»¿∆»»∆¬≈
בהתאם  תשובה לעשות צריך  אחד  וכל 

בפרט. שלו  ‰È‰לעבר  ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»»
˙B‚c È˜eÏÁ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿ƒ≈¿»
ÔeÓ BÈ‡Â .‰M‰ŒL‡a¿…«»»¿≈»
‰M‰ŒL‡aL LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»∆¿…«»»
ÌÎÏk ÌÈv"c ÔÈÚ‰ ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ¿»¿ƒ»ƒÀ¿∆
‡˜Â„Â ,"„Á‡k ÌÈ„Á‡Ï«¬»ƒ¿∆»¿«¿»
„vÓ ‡e‰L ‰BzŒÔzÓa¿««»∆ƒ«

‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb‰ אין שמצידו  «ƒƒ¿«¿»
מאיר  הוא מי  על  ‰eÈהבדלים »

‰ˆÈÁÓ ‰LÓc ˙B‚c È˜eÏÁƒ≈¿»¿…∆¿ƒ»
?'eÎÂ BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿¿

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ („27,‰p‰c , «»ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰Bz‰«»ƒ¿ƒ«»¿»

‰ÏÚÓlL המובא הזוהר  כלשון  ∆¿«¿»
החסידות, בתורת רבות פעמים

התורה  נפקת", מחכמה "אורייתא

 ֿ הקדוש של  מחכמתו  ונמשכת יוצאת

ֿ הוא. Úe„Èברוך  ,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚe¿ƒ¿««»¿»»«
Á‡ ÌB˜Óa ‡Óe28 בחסידות ¿…»¿»«≈

ÌˆÚa LÙp‰L ˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡∆«∆∆¿∆∆
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כז        

ענין  אמ ּתית  לפי זה  הרי חכמה , היא  ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָמה ּות ּה

ה ּוא  ה ּנפ ׁש ענין - ּבהת ּגּלּות  אבל  ה ּנפ ׁש. ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָעצם 

ּוּבּכח ֹות  ה ּכח ֹות , ענין ה ּוא  מ ּזה  ּולמ ּטה  ְְִִֶַַַַַָֹֹח ּיּות ,

ּובחינת  ּפנימ ּיים , וכח ֹות  מ ּקיפים  ּכח ֹות  יׁש ְְְִִִִִִֵַַָֹֹּגּופא 

והינּו, ה ּפנימ ּיים , ה ּכח ֹות  התחלת  היא  ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹהחכמה 

ּכח  ּבבחינת  רק  היא  החכמה  - ההת ּגּלּות  ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹׁשּבענין

צמצ ּום  ויׁש ה ּנפ ׁש, מעצם  ּבריח ּוק  ׁשה ּוא  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַּבלבד ,

ועל ֿ החכמה . לבחינת  ה ּנפ ׁש עצם  ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהפסק 

החכמה  ׁשהיא  ה ּתֹורה  ּבענין יּובן ֿ זה   ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּדר

ּכל  יׁשנֹו ׁשּבּתֹורה  היֹות  ּדעם  ְְְְֱִֶֶֶַַָָָׁשּלמעלה ,

א ּנא 29העצמ ּות  ֿ ּתיב ֹות  רא ׁשי אנכי, ענין ׁשּזה ּו , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יהבית  ּכתבית  העצמ ּות 30נפ ׁשי ענין ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ְְְְְִִִִִַַַָָָָָ

ּבאה  ׁשה ּתֹורה  ּוכפי ּבגיל ּוי, ּבא  אינֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּבּתֹורה 

ׁשה ּתֹורה  וכיון ּפנימי. א ֹור  ּבחינת  היא  ְְְְִִִִִֵֶַַָָּבגיל ּוי

לפי  למ ּטה  ּובאה  נמ ׁשכת  ּפנימי, א ֹור  ּבחינת  ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָהיא 

ּכּמה  יׁשנם  ולכן ה ּמק ּבלים ,  מדיד ֹות ער ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

אבל  וכ ּו'. לעצמ ֹו מחיצה  מ ׁשה  ְְְְְֲִִִֶַָָֹוחיל ּוקים ,

ּוכמ ֹו ּבגיל ּוי, העצם  נמ ׁש ֿ ה ּׁשנה  ְְְְִִֶֶַָָָָֹּברא ׁש

לעיל  ּבחינת 31ׁשּנת ּבאר  נמ ׁשכת  ֿ ה ּׁשנה  ׁשּברא ׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּגם  וכיון למ ּטה . ּבגיל ּוי - העצמית  ְְְְְִִֵֶַַַָָָר ֹוממ ּות 

ּבגיל ּוי  נמ ׁש מהתח ּלק ּות  ׁשּלמעלה  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָהעצם 

האחד ּות , ענין למ ּטה  ּגם  נע ׂשה  לכן ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָלמ ּטה ,

ּכאחד ". לאחדים  ּכלכם  ְְֲִִִֶֶֶַָָָֻׁש"נּצבים 

עם p‰Â‰ה ) ק ׁשּור  ֿ ה ּׁשנה  ּדרא ׁש העצם  ּגיל ּוי ¿ƒ≈ְִִֶֶַָָָָֹ

ׁשהעב ֹודה  ׁשּזה ּו ּדוקא , ה ּׁשם  ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָּבחינת 

א ֹות ּיֹות  ּבאמירת  היא  ֿ ה ּׁשנה  ׁשהם 32ּדרא ׁש , ְֲִִִֵֶַַַָָֹ

נת ּבאר  ּדה ּנה  ּבזה , והענין ה ּׁשם . ענין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדּוגמת 

ה ּוא 20לעיל  ׁש'א ֹור ' ל 'ׁשם ', 'א ֹור ' ּבין ההפר ׁש ְְְֵֵֵֵֶֶַ

מג ּלה  אינֹו ה ּׁשם  ׁשהרי העלם , ה ּוא  ו'ׁשם ' ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַּגיל ּוי,
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פר"ג. הנ"ל המשך גם ובכ"מ .29)וראה פמ "ז. תניא מח ,30)ראה שלח  לקו"ת וראה יעקב ). העין (כגירסת א קה, שבת

ואילך. 13).31)סע "ד ע ' ;4 ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת וספ "ט  פ "א היום זה היום 32)ד"ה זה ד"ה לעיל ראה

וש"נ. .(11 ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת פ "ח 

    
‰ÓÎÁ ‡È‰ d˙e‰Ó, ושכלÌˆÚ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ÈÙÏ ‰Ê È‰ «»ƒ»¿»¬≈∆¿ƒ¬ƒƒƒ¿«∆∆

˙elb˙‰a Ï‡ .LÙp‰ את ופועלת גילוי  לידי  באה  שהנפש כפי  «∆∆¬»¿ƒ¿«
- בגוף fÓ‰פעולתה ‰hÓÏe ,˙eiÁ ‡e‰ LÙp‰ ÔÈÚ יותר בדרגה ƒ¿««∆∆«¿«»ƒ∆

ופנימית קרובה יותר  בצורה בגוף מתלבשת שהנפש כפי  ÔÈÚנמוכה, ‡e‰ƒ¿«
‡Ùeb ˙BÁkae ,˙BÁk‰ עצמם «…«…»

ÌÈÙÈwÓ ˙BÁk LÈ המאירים ≈…«ƒƒ
'מלמעלה' …¿BÁÎÂ˙ופועלים

ÌÈiÓÈt ומתלבשים מוגדרים יותר  ¿ƒƒƒ
בפנימיות, ‰ÓÎÁ‰יותר  ˙ÈÁe¿ƒ««»¿»

˙BÁk‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡È‰ƒ«¿»««…
,ÌÈiÓÈt‰ בחסידות כמבואר  «¿ƒƒƒ

הפועלים  הנפש כוחות כללי  שבאופן 

שהם  ועונג  לרצון  מתחלקים בגוף

שהם כוחות פנימיים וכוחות מקיפים,

ותחילת  ורגש. שכל  - ומידות מוחין 

החכמה  מדרגת היא והשכל  המוחין 

˙elb˙‰‰ ÔÈÚaL ,eÈ‰Â ואופן ¿«¿∆¿ƒ¿««ƒ¿«
˜פעולתה ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ «»¿»ƒ«

‡e‰L ,„Ïa Ák ˙ÈÁaƒ¿ƒ«…«ƒ¿«∆
LÙp‰ ÌˆÚÓ ˜eÁÈa שהיא ¿ƒ≈∆∆«∆∆

בהגדרה  מוגדרת ולא מופשטת מהות

הכוחות, כמו  ˆÌeˆÓמסויימת LÈÂ¿≈ƒ¿
LÙp‰ ÌˆÚ ÔÈa ˜ÒÙ‰Â¿∆¿≈≈∆∆«∆∆

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁÏ כדי כלומר , ƒ¿ƒ««»¿»
של  כוח יוגדר  עצמו  הנפש שאור 

מסויים  באופן  ויפעל  ויתגלה חכמה

המופשט  ה'עצמי ' האור  צריך  ומוגדר ,

ורק  'צמצום', לעבור  הנפש עצם של 

בחכמה  מאירה ממנו  מועטת הארה

עצם  בין  גדול , פער  וריחוק, הפסק  ויש

המוגדרים. הפרטיים לכוחות הנפש

ÔÈÚa ÔeÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿ƒ¿«
‰ÓÎÁ‰ ‡È‰L ‰Bz‰ האלוקית «»∆ƒ«»¿»

˙BÈ‰ ÌÚc ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿ƒ¡
˙eÓˆÚ‰ Ïk BLÈ ‰BzaL29 ∆«»∆¿»»«¿

האלוקות  ‡ÈÎ,של  ÔÈÚ e‰fL ,∆∆ƒ¿«»…ƒ
ככתוב  הדברות, עשרת מתחילות שבו 

אלוקיך " ה' ≈≈«BÈzŒÈL‡˙"אנכי 
˙È‰È ˙È˙k ÈLÙ ‡p‡30, ¬»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

נתתי  כתבתי  עצמי  [את] «ŒÏkÓƒאני 
,ÈeÏÈ‚a ‡a BÈ‡ ‰BzaL ˙eÓˆÚ‰ ÔÈÚ ÌB˜Ó תורה והלומד  »ƒ¿«»«¿∆«»≈»¿ƒ

בה שקיימת האלוקות עצמות את בה לראות מסוגל  לא ÈÙÎe¿ƒלמטה
ÈÓÈt B‡ ˙ÈÁa ‡È‰ ÈeÏÈ‚a ‰‡a ‰Bz‰L אור לעיל  וכאמור  ∆«»»»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ

מהעצם. רחוק מצומצם אור  הוא ÈÁa˙פנימי  ‡È‰ ‰Bz‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»ƒ¿ƒ«
,ÈÓÈt B‡התורה CÚלכן  ÈÙÏ ‰hÓÏ ‰‡e ˙ÎLÓ ¿ƒƒƒ¿∆∆»»¿«»¿ƒ∆∆

ÌÈÏa˜n‰,התורה ÔÎÏÂאת «¿«¿ƒ¿»≈
˙B„È„Ó ‰nk ÌLÈ∆¿»«»¿ƒ

,ÌÈ˜eÏÈÁÂ למעמדם בהתאם ¿ƒƒ
המקבלים של  ∆…LÓ‰ומדריגתם

Ï‡ .'eÎÂ BÓˆÚÏ ‰ˆÈÁÓ¿ƒ»¿«¿¿¬»
ÌˆÚ‰ CLÓ ‰M‰ŒL‡a¿…«»»ƒ¿»»∆∆

מועטת ÈeÏÈ‚a,עצמו  הארה רק ולא ¿ƒ
ממנו  ‡a˙pLומצומצמת BÓÎe¿∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ31 זה" ֿ המתחיל  דיבור  במאמר  ¿≈
הנזכר  מעשיך " תחילת היום

˙ÎLÓ ‰M‰ŒL‡aL∆¿…«»»ƒ¿∆∆
˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB ˙ÈÁa עניין ¿ƒ«¿»«¿ƒ

ה'עצמית' וההתנשאות הרוממות

מלכות  עניין  לכל  (המקור  שבאלוקות

ונבראים) עולמות על  ÈeÏÈ‚aה' ¿ƒ
ÌˆÚ‰ ÌbL ÔÂÈÎÂ .‰hÓÏ¿«»¿≈»∆«»∆∆
CLÓ ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿»
Ìb ‰NÚ ÔÎÏ ,‰hÓÏ ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿«»»≈«¬∆«

,˙e„Á‡‰ ÔÈÚ ‰hÓÏ וגם ¿«»ƒ¿«»«¿
ואין  החילוקים כל  מתבטלים למטה

מלאה  אחדות אלא מחיצות

ÌÈ„Á‡Ï ÌÎÏk ÌÈv"L∆ƒ»ƒÀ¿∆«¬»ƒ
."„Á‡k¿∆»

ÌˆÚ‰ ÈeÏÈb ‰p‰Â של ‰) ¿ƒ≈ƒ»∆∆
˜eLהאלוקות ‰M‰ŒL‡c¿…«»»»

e‰fL ,‡˜Âc ÌM‰ ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ««≈«¿»∆∆
‡È‰ ‰M‰ŒL‡c ‰„BÚ‰L∆»¬»¿…«»»ƒ

‡Bi˙B˙בעיקר  ˙ÈÓ‡a32, של «¬ƒ«ƒ
השנה  בראש וכידוע ותפילה, תורה

תהלים באמירת להרבות ≈∆‰LÌנוהגים
‰ÌM,האותיות  ÔÈÚ ˙Ó‚ec כפי ¿«ƒ¿««≈

במאמר  גם (וראה ומבאר  שממשיך 

מעשיך '). תחילת היום 'זה ד "ה

‡a˙ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ20'B‡' ÔÈa LÙ‰‰ ¿≈«∆¿≈≈

,ÈeÏÈb ‡e‰ 'B‡'L ,'ÌL'Ï¿≈∆ƒ
‰l‚Ó BÈ‡ ÌM‰ È‰L ,ÌÏÚ‰ ‡e‰ 'ÌL'Â אודות מאומה ¿≈∆¿≈∆¬≈«≈≈¿«∆
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כח    

ּוכפי  ּב'ּׁשם ', ה ּנקרא  ׁשל  ּומק ֹור ֹו ׁשר ׁשֹו ְְְְִִֵֶַַַָָמה ּות ֹו

ׁשוין, ׁשּׁשמ ֹותיהם  אדם  ּבני ּכּמה  ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשר ֹואים 

ּבענינים  מ ּזה  זה  חל ּוקים  הם  ֿ כן ֿ ּפי  ֿ על  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָואף 

וזה  ֿ חכם  ּתלמיד  ׁשּזה  להיֹות  ׁשּיכ ֹול  ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָעיקר ּיים ,

ּגיסא   לאיד  א ֿ הארץ . זה 33עם  מ ּצד  ה ּנה  , ְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

על  מעלה  ּבֹו יׁש העלם , ה ּוא  ׁשה 'ּׁשם ' ְֲֵֵֵֶֶַַַָָּגּופא 

ּבלבד  הארה  ה ּוא  ּגיל ּוי ׁשענינֹו 'א ֹור ' ּכי ְְִִִִֶֶַָָָ'א ֹור ',

ׁשה ּוא  ה 'ּׁשם ' ודוקא  העצם , את  ממ ׁשי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָואינֹו

ֿ ידי  על  ׁשהרי העצם , את  ממ ׁשי ה ּוא  – ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהעלם 

עצמ ּות ֹו. ּבכל  לק ֹורא ֹו האדם  נפנה  ה ּׁשם  ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָקריאת 

המ ׁשכת  נע ׂשה  ה ּׁשם  ֿ ידי ׁשעל  מ ּזה  ּגם  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוכ ּמּובן

ויד ּוע  ּבּגּוף , ה ּנׁשמה  קיׁשּור  לפע ֹול  ְְְִִַַַַַָָָהח ּיּות 

ּבּגּוף  ההתל ּבׁשּות  ּבענין מ ּוגדר  ה ּנפ ׁש ,34ׁשעצם  ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָ

ר ּבה ' ּב'אדרא  ׁשּמצינּו ּבא 35ּוכמ ֹו לא  ׁשּפעם  ְְְִִֶֶַַַָָָָֹ

ּבן  ׁשמע ֹון ר ּבי ּוׁשאל ֹו ל 'אדרא ', ה ּנביא  ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָאל ּיה ּו

ל ֹו, וה ׁשיב  ּב'אדרא ', היה  לא  מה  מ ּפני ְְְִִִִֵֵַָָָָָֹיֹוחאי,

א  לה ּציל  צרי וחבריו,ׁשהיה  סבא  המנּונא  רב  ת  ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

נמצא  מילה  ּבברית  הרי מ ּובן, אינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָולכא ֹורה 

ה ּנביא  אחד .36אל ּיה ּו ּברגע  ׁשֹונים  ּבמק ֹומ ֹות  ְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבזה  ניצ ֹוץ 37וה ּבא ּור  רק  נמצא  מילה  ׁשּבברית  , ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

יכ ֹול  ולכן העצם ), (ולא  אל ּיה ּו ׁשל  ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹמ ּנׁשמת ֹו

אבל  אחד , ּברגע  ׁשֹונים  ּבמק ֹומ ֹות  ְְְֲִִִֶֶַָָלהיֹות 

ׁשל  לכב ֹוד ֹו וכן סבא , המנּונא  רב  ׁשל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָלכב ֹוד ֹו

לבא  צרי היה  יֹוחאי ּבן ׁשמע ֹון ְִִִִֶַָָָָָֹר ּבי

ההתל ּבׁשּות  ּובענין ּדוקא , ּבג ּוף  ְְְְְְְְְִִִַַַַַָּבהתל ּבׁשּות 

היא  העצם  ׁשהמ ׁשכת  והינּו, העצם , מ ּוגדר  ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבג ּוף 

העצם , את  מג ּדיר  ה ּגּוף  ולכן ּדוקא , ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָּבג ּוף 

מ ּובן  ּומ ּזה  אחת . ּבבת  מק ֹומ ֹות  ּבב ' להיֹות  יכ ֹול  אינֹו ולכן ּבֹו, מ ּוגדר  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהעצם 

עצם  ּומ ּוגדר  נמ ׁש ׁשּבזה  ּבּגּוף , ה ּנׁשמה  קיׁשּור  נע ׂשה  ֿ יד ֹו ׁשעל  ה 'ּׁשם ', ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמעלת 

לא  ּבזה , וכ ּיֹוצא  ּבת ֹורת ֹו וכן מה ּנפ ׁש, ׁשּנמ ׁשכים  ׁשּבניצ ֹוצ ֹות  והינּו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹה ּנפ ׁש,

וקיׁשּור  ׁשהתל ּבׁשּות  וכיון העצם , נמ ׁש ּבג ּוף  ּבהתל ּבׁשּות  ורק  העצם , ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנמ ׁש

העצם . את  ממ ׁשי ׁשה 'ּׁשם ' נמצא  ה 'ּׁשם ', ֿ ידי על  נע ׂשה  ּבג ּוף  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָה ּנׁשמה 
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פש"ח .33) שם) תער"ב  (המשך הנ"ל נצבים אתם ד"ה ראה - לקמן תרצ "ב 34)בהבא סה"מ  קעח . ע ' תרס "ו המשך ראה

ואילך. רז ב .35)ע ' קמד, א.36)זח "ג צג, א. יג, זח "א ספכ"ט . דר"א פרקי  אורות 37)ראה וניצוצי  ב ) (קז, ברמה קול ראה

    
ÌÈ‡BL ÈÙÎe ,'ÌM'a ‡˜p‰ ÏL BB˜Óe BLL B˙e‰Ó«»¿¿∆«ƒ¿»«≈¿ƒ∆ƒ
Ì‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈÂL Ì‰È˙BÓML Ì„‡ Èa ‰nk LiL∆≈«»¿≈»»∆¿≈∆»ƒ¿««ƒ≈≈
‰fL ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,ÌÈi˜ÈÚ ÌÈÈÚa ‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜eÏÁ¬ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ∆»ƒ¿∆∆

ı‡‰ŒÌÚ ‰ÊÂ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz אודות דבר  מגלה לא השם כן  ואם «¿ƒ»»¿∆«»»∆
ÒÈb‡המהות. C„È‡Ï C‡33, מצד «¿ƒ»ƒ»

Ùeb‡שני  ‰Ê „vÓ ‰p‰ עצמו ƒ≈ƒ«∆»
Ba LÈ ,ÌÏÚ‰ ‡e‰ 'ÌM'‰L∆«≈∆¿≈≈

‰ÏÚÓ יתרוןÈk ,'B‡' ÏÚ «¬»«ƒ
‡e‰ ÈeÏÈb BÈÚL 'B‡'∆ƒ¿»ƒ

‰‡‰מועטתBÈ‡Â „Ïa ∆»»ƒ¿«¿≈
CÈLÓÓומגלהÌˆÚ‰ עצמו ,‡˙ «¿ƒ∆»∆∆

Y ÌÏÚ‰ ‡e‰L 'ÌM'‰ ‡˜Â„Â¿«¿»«≈∆∆¿≈
,ÌˆÚ‰ ˙‡ CÈLÓÓ ‡e‰«¿ƒ∆»∆∆
ÌM‰ ˙‡È˜ È„ÈŒÏÚ È‰L∆¬≈«¿≈¿ƒ««≈
ÏÎa B‡B˜Ï Ì„‡‰ ‰Ùƒ¿∆»»»¿¿¿»

B˙eÓˆÚ. ממנו בחלק רק ולא «¿
È„ÈŒÏÚL ‰fÓ Ìb ÔenÎÂ¿«»«ƒ∆∆«¿≈

˙ÎLÓ‰ ‰NÚ ÌM‰ והתגלות «≈«¬∆«¿»«
˙eiÁ‰מהנפשeLÈ˜ ÏBÚÙÏ ««ƒ¿ƒ

,Ûeba ‰ÓLp‰ כאשר שרואים כמו  «¿»»«
ואי  חזקה בהתעלפות מתעלף האדם

אחרים, באמצעים אותו  להעיר  אפשר 

מתעורר  הוא בשמו  »«¿Úe„ÈÂכשקוראים
ÔÈÚa „‚eÓ LÙp‰ ÌˆÚL∆∆∆«∆∆¿»¿ƒ¿«

Ûeba ˙eLaÏ˙‰‰34, וכיון «ƒ¿«¿«
לגוף, הנפש חיות את ממשיך  שהשם

בין  קשר  שיש לומר  מחייב זה הרי 

הנפש,ה'שם' eÈˆnLועצם BÓÎe¿∆»ƒ
'‰a ‡„‡'a35 הזוהר שבספר  ¿ƒ¿»«»

‡Èp‰ e‰iÏ‡ ‡a ‡Ï ÌÚtL∆««…»≈ƒ»«»ƒ
'‡„‡'Ï מתאספים החכמים היו  בה «ƒ¿»

ללימוד , ÔBÚÓLיחד  Èa BÏ‡Le¿»«ƒƒ¿
‰È‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ ,È‡ÁBÈ Ôa∆»ƒƒ¿≈«…»»
‰È‰L ,BÏ ÈL‰Â ,'‡„‡'a»ƒ¿»¿≈ƒ∆»»
‡eÓ‰  ˙‡ ÏÈv‰Ï CÈ»̂ƒ¿«ƒ∆««¿»
BÈ‡ ‰B‡ÎÏÂ ,ÂÈÁÂ ‡Ò»»«¬≈»¿ƒ¿»≈
‰ÏÈÓ ˙Èa È‰ ,ÔeÓ»¬≈ƒ¿ƒƒ»
‡Èp‰ e‰iÏ‡ ‡ˆÓ36 ƒ¿»≈ƒ»«»ƒ

„Á‡ Ú‚a ÌÈBL ˙BÓB˜Óaƒ¿ƒ¿∆«∆»
נוכח  להיות ממנו  נבצר  כאן  ולמה

צריך  היה שעה באותה כי  ב'אדרא'

אחר .? במקום להיות

‰Êa e‡a‰Â37B˙ÓLpÓ ıBˆÈ ˜ ‡ˆÓ ‰ÏÈÓ ˙ÈaL , ¿«≈¿∆∆ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»«ƒƒƒ¿»
ÌÈBL ˙BÓB˜Óa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÏÂ ,(ÌˆÚ‰ ‡ÏÂ) e‰iÏ‡ ÏL∆≈ƒ»¿…»∆∆¿»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ

„Á‡ Ú‚a,שונים במקומות להאיר  יכולים שונים ניצוצות ‡Ïכי  ¿∆«∆»¬»
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המהות  שבין  וחומרית גשמית מהות

עצום, פער  יש הנפש של  והמהות שלו 

הגדולה  מעלתה בגלל  הנפש עצם רק

הארה  אבל  ולהחיותו , לבוא יכולה

את  להחיות בכוחה אין  מהנפש מועטת

‡˙הגוף Èc‚Ó Ûeb‰ ÔÎÏÂ¿»≈««¿ƒ∆
ÌˆÚ‰L ,ÌˆÚ‰ מהות היותו  עם »∆∆∆»∆∆

שיעור , לאין  מהגוף ונעלית מופשטת
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,LÙp‰Ó אליהו של  הניצוצות כמו  ≈«∆∆
מילה לברית בא שהוא ≈¿ÔÎÂכפי 
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כט        

ÈtŒÏÚŒÛ‡Âנמ ׁש הא ֹור  ּבבחינת  ׁשּגם  ¿««ƒְְִִִֶַַָָ

לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו 20העצמ ּות , ְְְְִֵֵֶַָָ

ּגם  א ּלא  ה ּמא ֹור , מעין רק  לא  ה ּוא  ֵֵֶֶַַַָָָֹׁשה 'א ֹור '

מ ּזה  ּוכדמ ּוכח  ׁשּבעצמ ּות , הענינים  ּכל  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמעין

ּגם  ּבֹו יׁש ה ּמא ֹור , מעין ה ּוא  ׁשה 'א ֹור ' ְִֵֵֵֶֶַַָָׁשּלהיֹות 

ּכח  והרי ה ּמּוחלט , ואפס  מאין יׁש לה ּוֹות  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹּכח 

א ּלא  ה ּמא ֹור , ענין מ ּצד  אינֹו מאין יׁש ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָההתה ּוּות 

מעצמ ּות ֹו ׁשּמציא ּות ֹו ּדכיון ּדוקא , העצמ ּות  ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹּבכח 

ֿ וׁשל ֹום , חס  ל ֹו ׁשּקדמה  עילה  מאיזה  על ּול  ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָואינֹו

מאין  יׁש לבר ֹוא  ויכל ּתֹו ּבכח ֹו לב ּדֹו ה ּוא  ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹלכן

וס ּבה  עלה  ׁשּום  ּבלי מ ּמׁש ה ּמּוחלט  ְְְְִִִֶֶַַָָָָואפס 

ה ּזה  ל ּיׁש ק ֹודמת  ׁשה ּוא 38אחרת  (ּכפי ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַ

ּכח 39ּבהר ּגׁשת ֹו ּגם  ּב'א ֹור ' ׁשּיׁש ּכיון ֿ ּכן, ואם  ,( ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּב'א ֹור ' ׁשּגם  נמצא , העצמ ּות , ׁשּמּצד  ְְְִִִֶֶַַַַַָָָההתה ּוּות 

העצמ ּות  ּכח  ֿ מק ֹום  מ ּכל  העצמ ּות , ְְְִִַַַָָָָָֹנמ ׁש

ה ּמא ֹור  ענין ׁשרק  והינּו, ּבהעלם , ה ּוא  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשּב'א ֹור '

ה ּוא  ׁשּבֹו העצמ ּות  ענין אבל  ּבא ֹור , ּבגיל ּוי ְְְֲִִֶַַָָָָּבא 

ׁשעל ֿ ה 'א ֹור ', על  ה 'ּׁשם ' מעלת  וזֹוהי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָּבהעלם .

ׁשהרי  ּדוקא , ּבגיל ּוי העצם  נמ ׁש ה 'ּׁשם ' ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָידי

עצמ ּות ֹו ּבכל  לק ֹורא ֹו נפנה  ה ּׁשם  קריאת  ֿ ידי  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָעל 

ה ּוא  ה ּׁשם  ׁשענין מ ּפני ה ּוא  זה  וכל  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָּבגיל ּוי.

את  ממ ׁשי ה ּוא  הרי ׁשּלכן העלם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבבחינת 

ּבגיל ּוי. ְִֶֶָהעצם 

ּבענין LÈÂו) מעלה  יׁש זה  ׁשּמּצד  לה ֹוסיף , ¿≈ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

ֿ על ֿ ּדאף  ה 'ּכח ', ענין לג ּבי ּגם  ְְְִֵֵַַַַַַַַֹה 'ּׁשם '

ג ), סעיף  (ּכּנ"ל  העלם  ּבחינת  ה ּוא  'ּכח ' ׁשּגם  ְְְִִִֵֶֶַַַַַֹּפי

להעלם  ּד'כח ' ההעלם  ּדֹומה  אינֹו ֿ מק ֹום  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמ ּכל 

ּכמ ֹו ׁשאינם  ׁשאף  ה ּנפ ׁש, מ ּכח ֹות  ויּובן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּד'ׁשם '.

מ ּכל ֿ העצם , מן ּגיל ּוי ּבבחינת  ׁשה ּוא  ְִִִִִֶֶֶַָָ'א ֹור '

ולכן  ה ּנפ ׁש, את  קצת  מג ּלים  הם  הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָמק ֹום 

ּתק ּונים  ּבׁשם  ּבהם 40נקראים  מת ּתּקנת  ׁשה ּנפ ׁש , ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
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וירא. ר"פ  תו"א

    
ÌˆÚ‰ ˙‡ CÈLÓÓ 'ÌM'‰L'שב'שם 'אור ' לגבי  'שם' של  היתרון  וזה ∆«≈«¿ƒ∆»∆∆

בלבד . הארה הוא ו 'אור ' העצם נמשך 

BÓÎe ,˙eÓˆÚ‰ CLÓ B‡‰ ˙ÈÁa ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«ƒ¿ƒ«»ƒ¿»»«¿¿
ÏÈÚÏ ‡a˙pL20"היום "זה ֿ המתחיל  Ï‡בדיבור  ‡e‰ 'B‡'‰L ∆ƒ¿»≈¿≈∆»…

Ìb ‡l‡ ,B‡n‰ ÔÈÚÓ ˜«≈≈«»∆»«
,˙eÓˆÚaL ÌÈÈÚ‰ Ïk ÔÈÚÓ≈≈»»ƒ¿»ƒ∆»«¿
דומות  תכונות יש שלאור  בלבד  זו  לא

התפשטות  הוא כי  האור , מקור  למאור ,

מזו , יתירה אלא המאור , של  והתגלות

בפני  מציאות לא הוא שהאור  כיוון 

יש  המאור , של  התפשטות אלא עצמו ,

ב'עצמות' הקיימים העניינים את גם בו 

fÓ‰עצמה  ÁÎeÓ„Îe לכך וראיה ¿¿»ƒ∆
היא  ה'עצמות' ענייני  את גם יש שבאור 

ÔÈÚÓ ‡e‰ 'B‡'‰L ˙BÈ‰lL∆ƒ¿∆»≈≈
,B‡n‰ כל את בו  יש ולמעשה «»

המאור  Ákתכונות Ìb Ba LÈ≈«…«
LÈ ˙Be‰Ï דבר ֿ ÔÈ‡Óמציאות ¿«≈≈«ƒ

ËÏÁen‰ ÒÙ‡Â דבר ֿ È‰Âלא , ¿∆∆«¿»«¬≈
BÈ‡ ÔÈ‡Ó LÈ ˙ee‰˙‰‰ Ák…««ƒ¿«≈≈«ƒ≈

,B‡n‰ ÔÈÚ „vÓ האלוקי הכוח ƒ«ƒ¿««»
מכך  נובע לא מאין  יש להוות

אור  של  מקור  היא «∆‡l‡שהאלוקות
ÔÂÈÎc ,‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ ÁÎa¿…«»«¿«¿»¿≈»

B˙e‡ÈˆnL הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  ∆¿ƒ
היא  BÈ‡Âבעצמו  B˙eÓˆÚÓ≈«¿¿≈

ÏeÏÚ תוצאה‰ÏÈÚ ‰ÊÈ‡Ó סיבה »≈≈∆ƒ»
ŒÒÁחיצונית  BÏ ‰Ó„wL∆»¿»«
ÌBÏLÂ, הסיבה אלא הוא עצמו  הוא ¿»

למציאותו  BcÏוהמקור  ‡e‰ ÔÎÏ»≈¿«
ÔÈ‡Ó LÈ ‡BÏ BzÏÎÈÂ BÁÎa¿…ƒ»¿ƒ¿≈≈«ƒ
ÈÏa LnÓ ËÏÁen‰ ÒÙ‡Â¿∆∆«¿»«»¿ƒ
˙Á‡ ‰aÒÂ ‰ÏÚ ÌeLƒ»¿ƒ»«∆∆

‰f‰ LiÏ ˙Ó„B˜38ÈÙk) ∆∆«≈«∆¿ƒ
B˙Lb‰a ‡e‰L39 בתחושה ∆¿«¿»»

הוא  הרי  הנברא ה'יש' של  וההרגשה

לו  שיש לכך  מודע ולא מרגיש לא

מציאות  שהוא לו  ונדמה בורא,

LiLעצמאית  ÔÂÈk ,ÔkŒÌ‡Â ,(¿ƒ≈≈»∆≈
˙ee‰˙‰‰ Ák Ìb 'B‡'a»«…««ƒ¿«
ÌbL ,‡ˆÓ ,˙eÓˆÚ‰ „vnL∆ƒ«»«¿ƒ¿»∆«

,˙eÓˆÚ‰ CLÓ 'B‡'a כן ואם »ƒ¿»»«¿

נמשך  ב'שם' שדווקא הוא לשם אור  בין  שההבדל  האמורים הדברים כוונת מה

ההסבר  בא כך  על  ‰e‡העצם, 'B‡'aL ˙eÓˆÚ‰ Ák ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»…«»«¿∆»
ÌÏÚ‰a בו ניכר  ‰B‡nואינו  ÔÈÚ ˜L ,eÈ‰Â היא , שהאלוקות זה ¿∆¿≈¿«¿∆«ƒ¿««»

אור  של  ‰e‡מקור  BaL ˙eÓˆÚ‰ ÔÈÚ Ï‡ ,B‡a ÈeÏÈ‚a ‡a»¿ƒ»¬»ƒ¿«»«¿∆
'ÌM'‰ ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ .ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿ƒ«¬««≈
'ÌM'‰ È„ÈŒÏÚL ,'B‡'‰ ÏÚ«»∆«¿≈«≈
,‡˜Âc ÈeÏÈ‚a ÌˆÚ‰ CLÓƒ¿»»∆∆¿ƒ«¿»
קשור  שהוא האדם בשם שמצינו  כמו 

הנפש  È„ÈŒÏÚבעצם È‰L∆¬≈«¿≈
B‡B˜Ï ‰Ù ÌM‰ ˙‡È¿̃ƒ««≈ƒ¿∆¿¿
‰Ê ÏÎÂ .ÈeÏÈ‚a B˙eÓˆÚ ÏÎa¿»«¿¿ƒ¿»∆
‡e‰ ÌM‰ ÔÈÚL ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆ƒ¿««≈

ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa בפני מציאות ולא ƒ¿ƒ«∆¿≈
CÈLÓÓעצמה  ‡e‰ È‰ ÔÎlL ,∆»≈¬≈«¿ƒ

ÈeÏÈ‚a ÌˆÚ‰ וכמבואר ‡˙ ∆»∆∆¿ƒ
הנפש  השבת לעניין  בחסידות

בשם, הקריאה ידי  על  בהתעלפות

את  וממשיך  משיב ה'שם' שדווקא

למעלה  הנפש, מעצם מחדש הנפש

מקור  שהיא בנפש זו  מבחינה

הנפש  חיות וגילוי  .להתפשטות
LÈ ‰Ê „vnL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ∆ƒ«∆≈
Èa‚Ï Ìb 'ÌM'‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓ«¬»¿ƒ¿««≈«¿«≈

ŒÏÚŒÛ‡cלעומת ,'Ák'‰ ÔÈÚƒ¿««…«¿««
˙ÈÁa ‡e‰ 'Ák' ÌbL Ètƒ∆«…«¿ƒ«
ŒÏkÓ ,(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ÌÏÚ‰∆¿≈««¿ƒƒ»
ÌÏÚ‰‰ ‰ÓBc BÈ‡ ÌB˜Ó»≈∆«∆¿≈

c ÌÏÚ‰Ï 'ÁÎ'c'ÌL' אלא ¿…««∆¿≈¿≈
יותר  הרבה העלם הוא ד 'שם' ההעלם

ומבאר . שממשיך  כפי  גדול ,

Û‡L ,LÙp‰ ˙BÁkÓ ÔeÈÂ¿»ƒ…«∆∆∆«
‡e‰L 'B‡' BÓk ÌÈ‡L∆≈»¿∆

,ÌˆÚ‰ ÔÓ ÈeÏÈb ˙ÈÁa אלא ƒ¿ƒ«ƒƒ»∆∆
והתפשטות  הארה ולא חדש עניין 

ממילא, ‰Èבדרך  ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
,LÙp‰ ˙‡ ˙ˆ˜ ÌÈl‚Ó Ì‰≈¿«ƒ¿»∆«∆∆
ב'אור  כמו  לא (אמנם מסויימת ובמידה

המאור  את מגלה שהאור  המאור ' מעין 

מגלים  הכוחות העצם) את ואפילו 

עצמה  הנפש את ביטוי  לידי  ומביאים

ÌÈe˜z ÌLa ÌÈ‡˜ ÔÎÏÂ40, ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ
Ì‰a ˙wz˙Ó LÙp‰L כי ∆«∆∆ƒ¿«∆∆»∆
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ל    

ּבכח  ּוכמ ֹו ֿ ידם , על  קצת  ּומת ּגּלה  ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּפֹועלת 

ה ּוא  אם  יֹודעים  ׁשּמּזה  ה ּמע ׂשה  וכח  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹהחכמה 

מג ּלה  אינֹו ה ּׁשם  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  כ ּו', וג ּבֹור  ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָחכם 

לגמרי. העלם  ּבבחינת  וה ּוא  ּכלל , ה ּנפ ׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָאת 

ה 'ּׁשם ' ּבבחינת  ה ּוא  העצם  ּגיל ּוי ה ּנה  זה  ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּומ ּצד 

ּתמיד  לא  הרי 'ּכח ', ּבחינת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּדוקא ,

לא  ה ּפעמים  ּבר ֹוב  ואדר ּבה , העצם , ּגיל ּוי ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹיׁש

מההפר ׁש וכ ּמּובן 'ּכח '. ּבבחינת  העצם  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמת ּגּלה 

ה ּנבראים  ל ׁשאר  יׂשראל  נׁשמ ֹות  ,41ׁשּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

ּכתיב  יׂשראל  נׁשמת 42ׁשּבנׁשמ ֹות  ּבא ּפיו וּיּפח  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ּבּזהר  ואיתא  נפח ,43ח ּיים , מ ּתֹוכיּה ּדנפח  מאן ְְִִִֵַַַַַָָָָֹ

ּבּתניא  ּומ ּפנימ ּיּות ֹו,44ּומבאר  מ ּתֹוכ ּיּות ֹו ּדהינּו ְְְְְִִִִִַַַָָֹ

מ ֹוציא  ׁשּבאדם  הח ּיּות  ּופנימ ּיּות  ְִִִִֶֶַַָָָׁשּתֹוכ ּיּות 

יׂשראל  ׁשּבנׁשמ ֹות  ה ּכח  ה ּנה  ּבכח , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּבנפיחת ֹו

המ ׁשכת  ּבֹו יׁש ּומ ּפנימ ּיּות ֹו, מ ּתֹוכ ּיּות ֹו ְְִִִִִֵֶַַָׁשה ּוא 

אף  ה ּנבראים , ּבהתה ּוּות  ֿ ּׁשאיןּֿכן מה  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהעצמ ּות ,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו 'ּכח ', מ ּבחינת  נתה ּוּו הם  45ׁשּגם  ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹ

 ּבכח הארץ  ואת  ה ּׁשמים  את  ע ׂשית  ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹא ּתה 

על ֿ היא  ּבפ ֹועל  התה ּוּותם  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְִִִַַַַָָָָה ּגד ֹול ,

ּבעלמא . והארה  הבל  ּבחינת  ׁשה ּוא  ה ּדּבּור , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָידי

לא  ה ּנבראים , ׁשּבהתה ּוּות  ה 'ּכח ' ׁשּבענין ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹונמצא ,

לג ּבי  ה 'ּׁשם ' מעלת  היא  זה  ּובענין העצם . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנמ ׁש

העצם  את  (ּתמיד ) ממ ׁשי ׁשה 'ּׁשם ' ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ'ּכח ',

עצמ ּות ֹו, ּבכל  לק ֹורא ֹו נפנה  ֿ יד ֹו ׁשעל  ְְְְְְִִֶֶַַָָּבגיל ּוי,

ה ּכח ֹות  את  ממ ׁשיכים  ה 'ּׁשם ' ֿ ידי ׁשעל  ְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹועד 

ּבה ֹוספ ֹות  ּכמבאר  העצמי, ּומק ֹורם  ְְְְְִִַַָָָָָָֹמ ּׁשר ׁשם 

א ֹור ' א ֹו46ל 'ת ֹורה  חכם  ׁשם  לקריאת  ּבנֹוגע  ְְְִִֵֵַַָָָ

את  מע ֹוררים  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּבזה , וכ ּיֹוצא  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָחסדן

[וזה ּו ה ּגיל ּוי אל  מההעלם  החסד  א ֹו החכמה  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכח 

הת ּגּלּות  את  לע ֹורר  ּכדי יֹוחאי, ּבן ׁשמע ֹון ר ּבי את  ׁשּׁשּבח ּו ׁשּמצינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָה ּטעם 

כ ּו' מ ּמּנּו ּדֹומה 47ה ּׁשפע  ׁשאינּה למעלה , ה ּׁשמ ֹות  קריאת  ּבענין מ ּזה  ויתרה  .[ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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לי        

קריאת  ק ֹודם  ׁשּגם  למ ּטה , ה ּׁשמ ֹות  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָלקריאת 

ּופע ּולת  ּבהעלם , ה ּכח ֹות  ּכבר  יׁשנם  ְְְְְֵֵֶֶַַַָָֹה ּׁשמ ֹות 

אל  ההעלם  מן להמ ׁשיכם  א ּלא  אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה ּקריאה 

ה ּקריאה  ׁשּקֹודם  למעלה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָה ּגיל ּוי,

ׁשאין  ּבתכלית , ּפׁשיט ּות  ׁשל  ּבא ֹופן זה  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַהרי

ּבבחינת  לא  אפיל ּו ּכלל , ספיר ֹות  ׁשל  ְְְְֲִִִִִֶַָֹמציא ּות 

ה ּׁשמ ֹות  קריאת  ֿ ידי ועל  ּבמציא ּות , ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַהעלם 

ה  מציא ּות  ענין ּכלל ּות  ונמצא ,48ּספיר ֹות נתח ּדׁש , ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ

ׁשּלמעלה  ּבּבחינה  ּגם  מע ֹורר  ה 'ּׁשם ' ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשענין

ּבמציא ּות . ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶמהעלם 

ּבענין e‰ÊÂז) היא  ֿ ה ּׁשנה  ּדרא ׁש ׁשהעב ֹודה  ¿∆ְְְֲִִֶַַָָָָֹ

ענין  ּדּוגמת  ׁשה ּוא  א ֹות ּיֹות  ְְֲִִִֶַַַאמירת 

העצם  נמ ׁש ה ּׁשם  ֿ ידי ׁשעל  לפי והינּו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה 'ּׁשם ',

ׁשל  ענינֹו ּגם  וזה ּו ד ), סעיף  (כנ"ל  ּבגיל ּוי ְְְְְִִִֶֶַַָָלמ ּטה 

ר ֹוממ ּות  מ ּבחינת  ממ ׁשיכים  ׁשּבֹו ֿ ה ּׁשנה  ְְְִִִִֶַַַָָֹרא ׁש

ׁשּזה ּו מ ּטה , למ ּטה  עד  ּבגיל ּוי להיֹות  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָהעצמית 

ּבׁשֹופר " ה ּיֹום  "מצות  ׁשֹופר 49ענין ׁשּתקיעת  , ְְְְִִִֶַַַַָָ

מאמירת  ּגם  ׁשּלמ ּטה  מע ׂשה , ׁשל  ענין ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָה ּוא 

על  לה ֹור ֹות  ּדּבּור , ׁשל  ענין ׁשה ּוא  ְְִִִֶֶַָָהא ֹות ּיֹות 

למ ּטה  עד  ּבגיל ּוי העצמית  ר ֹוממ ּות  ְְְְְִִַַַַַָָָהמ ׁשכת 

ׁשמב ּקׁשים  ּכמ ֹו ע ּז50מ ּטה , ּגא ֹון ּבהדר  וה ֹופע  ְְְְְֲִֶֶַַַַַָֻ

לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו ה ּגיל ּוי. ענין ׁשה ּוא  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָכ ּו',

העצמית  ר ֹוממ ּות  ׁשּבחינת  ׁשּכיון ג ) ְְְְִִִֵֶֶַַָָ(סעיף 

ענין  למ ּטה  ּגם  נע ׂשה  לכן למ ּטה , ּבגיל ּוי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָנמ ׁש

ּכאחד ", לאחדים  ּכלכם  ּד"נּצבים  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻההתאח ּדּות 

מדרג ֹות , ע ׂשר  ׁשּיׁשנן ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָוהינּו,

ֿ מק ֹום  מ ּכל  ,מימי ׁשֹואב  עד  ג ֹו' ִֵֵֵֶֶַָָָרא ׁשיכם 

ׁשּברא ׁשֿ לפי ּכאחד , לאחדים  ּכּולם  ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹמתאחדים 

עד  ּבגיל ּוי העצמית  ר ֹוממ ּות  ּבחינת  נמ ׁש ְְְְְִִִִַַַַָָָָה ּׁשנה 

הם  ֿ עצמם  ׁשּמּצד  ּבענינים  ּגם  הינּו, מ ּטה , ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָלמ ּטה 

ולכן  , מימי ׁשֹואב  עד  גֹו' רא ׁשיכם  ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָּבהתח ּלק ּות ,

ּומאיר  ׁשּנמ ׁש העצם  מ ּצד  הם  ּגם  ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמתאחדים 

האדם , ּבנפ ׁש ּבעב ֹודה  ּגם  ה ּוא  וכן ְְֲֵֶֶֶַָָָָָָּבהם .

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

ג.48) קג, שם תו"א א.49)ראה כז, שם גמרא ב . כו, ר"ה ר"ה.50)משנה תפלת

    
˙‡È˜ Ì„B˜ ÌbL ,‰hÓÏ ˙BÓM‰ ˙‡È˜Ï ‰ÓBc dÈ‡L∆≈»»ƒ¿ƒ««≈¿«»∆«∆¿ƒ«
dÈ‡ ‰‡Èw‰ ˙ÏeÚÙe ,ÌÏÚ‰a ˙BÁk‰ k ÌLÈ ˙BÓM‰«≈∆¿»¿»«…¿∆¿≈¿««¿ƒ»≈»

ÌÎÈLÓ‰Ï ‡l‡ולגלותם ‰ÈeÏÈb,להוציאם Ï‡ ÌÏÚ‰‰ ÔÓ כמו ∆»¿«¿ƒ»ƒ«∆¿≈∆«ƒ
מעוררת  השם וקריאת בו  קיימים כבר  הללו  שהכוחות והחסדן  החכם לגבי 

הגילוי  אל  מההעלם הוצאתם »Œ‰Óאת
Ì„BwL ‰ÏÚÓÏ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿«¿»∆∆

‰‡Èw‰ וההשפעות האורות של  «¿ƒ»
ב'שם' ÔÙB‡aהעליונות ‰Ê È‰¬≈∆¿∆

ÔÈ‡L ,˙ÈÏÎ˙a ˙eËÈLt ÏL∆¿ƒ¿«¿ƒ∆≈
,ÏÏk ˙BÈÙÒ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆¿ƒ¿»
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡Ï eÏÈÙ‡¬ƒ…ƒ¿ƒ«∆¿≈

,˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L כמבואר ∆≈ƒ¿ƒ
שישנו  העלם שישנו  בחסידות

הנקראת  שבאבן  האש כמו  במציאות

במציאות  קיימת שהיא החלמיש צור 

שאינו  העלם ויש בהעלם, היא אבל 

והחכמה  החסד  עניין  וכך  במציאות.

'פשוטות' עליונות בדרגות למעלה,

והגדרה, 'ציור ' כל  בהם שאין  לגמרי 

אפילו  כלל , קיימים לא אלה עניינים

במציאות, שאינו  ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂכהעלם
˙BÓM‰ ˙‡È˜ כמו וההגדרות ¿ƒ««≈

ו 'חסד ' eÏÏk˙'חכמה' LcÁ˙ƒ¿«≈¿»
˙BÈÙq‰ ˙e‡ÈˆÓ ÔÈÚ48, ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ

BÚÓ 'ÌM'‰ ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿««≈¿≈
והמשכה  התגלות »Ìbשתהיה

ÌÏÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaa«¿ƒ»∆¿«¿»≈∆¿≈
,˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L בבחינה ∆≈ƒ¿ƒ

קיים  לא הענין  כללות שבה ומדריגה

עדיין .

ŒL‡c ‰„BÚ‰L e‰ÊÂ (Ê¿∆∆»¬»¿…
˙ÈÓ‡ ÔÈÚa ‡È‰ ‰M‰«»»ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«

˙Bi˙B‡ותפילה תורה e‰L‡של  ƒ∆
'ÌM'‰ ÔÈÚ ˙Ó‚ec הממשיך ¿«ƒ¿««≈

È„ÈŒÏÚLומעורר , ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿≈
‰hÓÏ ÌˆÚ‰ CLÓ ÌM‰«≈ƒ¿»»∆∆¿«»
e‰ÊÂ ,(„ ÛÈÚÒ Ï"Î) ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿ƒ¿∆
‰M‰ŒL‡ ÏL BÈÚ Ìb«ƒ¿»∆…«»»
˙ÈÁaÓ ÌÈÎÈLÓÓ BaL∆«¿ƒƒƒ¿ƒ«

˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB עצמה שמצד  ¿»«¿ƒ
ולמעלה  והתנשאות ברוממות היא

לגמרי  הנבראים ¿BÈ‰Ïƒ˙מגדרי 
,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ÈeÏÈ‚a¿ƒ«¿«»«»
גילוי  הוא השנה שבראש לעיל  וכאמור 

כולכם") היום נצבים "אתם מוחלטת, אחדות של  יום הוא (ולכן  ∆∆e‰fLהעצם
ÌBi‰ ˙ÂˆÓ" ÔÈÚהשנה ראש של  ÙBLa49˙ÚÈ˜zL"העיקרית , ƒ¿«ƒ¿««¿»∆¿ƒ«

˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÓ‡Ó Ìb ‰hÓlL ,‰NÚÓ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ÙBL»ƒ¿»∆«¬∆∆¿«»«≈¬ƒ«»ƒ
,eac ÏL ÔÈÚ ‡e‰L הוא המעשה כוח בגוף, הפועלים הנפש בכוחות ∆ƒ¿»∆ƒ

מכוח  נחות ויותר  חיצוני  יותר  כוח

יש  ֿ השנה שבראש אף ולכן  הדיבור ,

'אותיות' לאמירות מיוחדת חשיבות

דווקא  היא היום" "מצות קדושה, של 

שופר , תקיעת מעשה, של  בעניין 

˙eÓÓB ˙ÎLÓ‰ ÏÚ ˙BB‰Ï¿««¿»«¿
‰hÓÏ „Ú ÈeÏÈ‚a ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿ƒ«¿«»
ÌÈLwÓL BÓk ,‰hÓ50 «»¿∆¿«¿ƒ

השנה ראש „‰aבתפילות ÚÙB‰Â¿««¬«
‡e‰L ,'eÎ EfÚ ÔB‡b"והופע" ¿À∆∆

‡a˙pL BÓÎe .ÈeÏÈb‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿∆ƒ¿»≈
ÏÔÂÈkL (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚ¿≈¿ƒ∆≈»

˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB ˙ÈÁaL∆¿ƒ«¿»«¿ƒ
ÔÎÏ ,‰hÓÏ ÈeÏÈ‚a CLÓƒ¿»¿ƒ¿«»»≈
ÔÈÚ ‰hÓÏ Ìb ‰NÚ«¬∆«¿«»ƒ¿«
ÌÎÏk ÌÈv"c ˙ecÁ‡˙‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ»ƒÀ¿∆

,"„Á‡k ÌÈ„Á‡Ï מדגיש זה שכל  «¬»ƒ¿∆»
ראש  של  המיוחד  והעניין  החידוש את

וההמשכה  ההתגלות שבו  השנה

יורדת  העצמית) ("רוממות מהעצם

מטה למטה עד  ¿»¿eÈ‰Â,ונמשכת
NÚ ÔLiL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆∆¿»∆∆

,˙B‚„Ó מזו זו  ורחוקות שונות «¿≈
‡BLביותר  „Ú 'B‚ ÌÎÈL‡»≈∆«≈

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,EÈÓÈÓ≈∆ƒ»»
ÌÈ„Á‡Ï ÌÏek ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ»«¬»ƒ
‰M‰ŒL‡aL ÈÙÏ ,„Á‡k¿∆»¿ƒ∆¿…«»»
˙eÓÓB ˙ÈÁa CLÓƒ¿»¿ƒ«¿
‰hÓÏ „Ú ÈeÏÈ‚a ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿ƒ«¿«»
ÌÈÈÚa Ìb ,eÈ‰ ,‰hÓ«»«¿«¿ƒ¿»ƒ
Ì‰ ÌÓˆÚŒ„vnL∆ƒ««¿»≈
„Ú 'B‚ ÌÎÈL‡ ,˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿»≈∆«

,EÈÓÈÓ ‡BL נמשך בהם גם ≈≈∆
ה'עצם' בגילוי  ≈«¿ÔÎÏÂומאיר 

Ì‰ Ìb ÌÈ„Á‡˙Ó החילוקים וכל  ƒ¿«¬ƒ«≈
זה  וכל  מתבטלים השונות הדרגות בין 

CLÓpLהוא ÌˆÚ‰ „vÓƒ«»∆∆∆ƒ¿»
.Ì‰a È‡Óe≈ƒ»∆

LÙa ‰„BÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«»¬»¿∆∆
ŒL‡c ‰„BÚ‰L ,Ì„‡‰»»»∆»¬»¿…
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לב    

הזזה  ׁשל  ּבא ֹופן היא  ּדרא ׁשֿה ּׁשנה  ְְֲֲִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהעב ֹודה 

אדמ ֹו"ר 32עצמית  מו"ח  כ "ק  ׁשּמבאר  ּוכפי ,51 ְְְְִִֵֶַַָ

ֿ ה ּׁשנה , ׁשּברא ׁש והה ׁשּתחואה  ההכ ּתרה  ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹּבענין

 ה ּמל את  ׁשּמכ ּתירים  ה ּוא  ההכ ּתרה  ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשענין

ׁשּי זה  ׁשענין יצ ּוה , א ׁשר  ּבכל  אליו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָליּבטל 

ה ּוא  ה ׁשּתחואה  ֿ ּׁשאיןּֿכן מה  הרצ ֹון, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָלבחינת 

העצמי  ה ּביט ּול  ה ּנה  הרצ ֹון, לבעל  עצמי ְְְִִִִִֵַַַַַָָָּביט ּול 

ּכח ֹות  ּבע ׂשרה  ּגם  מאיר  ה ּנׁשמה  עצם  ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמּצד 

ּדֿ ה ּמדרג ֹות  ע ׂשר  הם  (ׁשּדּוגמתם  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָה ּגל ּויים 

רק  לא  והינּו, ,(מימי ׁשֹואב  עד  ג ֹו' ְְֵֵֵֶֶַַַָֹרא ׁשיכם 

ּכמ ֹו ּגם  א ּלא  ּבּנפ ׁש, ּכל ּולים  ׁשהם  ּכמ ֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹּבּכח ֹות 

ׁשּגם  התח ּלק ּות , ּבבחינת  ּבגיל ּוי ּבאים  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹׁשה ּכח ֹות 

העצמי  ּבּביט ּול  (ּדּורכ ּגענּומען) חד ּורים  ְְְֲִִִֵֶֶַַָהם 

להיֹות  מתאחדים  ולכן ה ּנׁשמה , עצם  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּמּצד 

ּבמבאר  ּגם  מר ּומז זה  וענין ּכאחד . ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹלאחדים 

ה ּתקיע ֹות ' ּב'ׁשער  ּתקיעת 52ּב'סיד ּור ' ׁשענין ְְְְִִִִֶַַַַַַ

עצם  החכמה , עצם  העצם , המ ׁשכת  ה ּוא  ְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹופר 

הרי  מ ּובן, אינֹו ולכא ֹורה  ה ּמלכ ּות , ועצם  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָה ּמּדֹות 

א ֹומר ֹו ּומה ּו ּפרט ּיים , ּכח ֹות  הם  וה ּמּדֹות  ְְְְִִִֵַַַָָָֹהחכמה 

ה ּוא , הענין  א וכ ּו'. ה ּמּדֹות  עצם  החכמה , ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָעצם 

היא  ֿ ה ּׁשנה  ּדרא ׁש ׁשהעב ֹודה  מר ּומז ְְֲִֶֶֶַָָָָָָֹׁשּבזה 

חד ּורים  יהיּו ה ּגל ּויים  ה ּכח ֹות  ׁשּגם  ְְְֲִִִֶֶַַַֹּבא ֹופן

העצם . ְִִֶֶַָּבבחינת 

"ׁשיר Êe‰ח ) מזמ ֹור  אמירת  ענין יּובן »∆ְְֲִִִִַַָ

ע ׂשרת  ּבכל  מ ּמעמ ּקים " ְֲֲֲִִֶֶַַַַָה ּמעל ֹות 

ׁשהעב ֹודה  ֿ ּפי ֿ על  אף  ּדה ּנה , ּתׁשּובה . ְְְֲִִֵֵֶַַָָָימי

את   ּולהמ ׁשי לת ּקן היא  ּתׁשּובה  ימי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּדע ׂשרת 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּנפ ׁש, ּכח ֹות  וע ׂשרה  ספיר ֹות  ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהע ׂשר 

"מ ּמעמקים " ענין ׁשה ּוא  העצם , את  ּבהם  ׁשּממ ׁשיכים  ּבא ֹופן זה  ע ֹומקא 53הרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ר ּבים , ל ׁשֹון "מ ּמעמ ּקים " והיינּו ע ֹומקין, ּדכל  ע ֹומקא  ּדכ ּוּלא , ע ֹומקא  ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָּדבירא ,
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(51.(13 ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת פ "ט  היום זה ד"ה וראה .9 ע ' תש"ה השיחות לה"ע 52)ספר ד"ה ראה

ואילך. ג רמד, - ז"ל הבעש"ט  כוונת ע "פ  ח "א 53)תק "ש תער"ב  (המשך עדר"ת ממעמקים המעלות שיר סד"ה גם ראה

ואילך). תד ס "ע 

    
˙ÈÓˆÚ ‰ÊÊ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰M‰32, בעצם ו 'זעזוע' שינוי  היינו  «»»ƒ¿∆∆¬»»«¿ƒ

השנה  שבראש בגלל  וזאת אחר , או  כזה בפרט רק ולא האדם, של  המציאות

האלקות, עצם של  התגלות ‡„"BÓיש Á"ÂÓ ˜"Î ‡nL ÈÙÎe51 ¿ƒ∆¿»≈«¿
ÔÈÚL ,‰M‰ŒL‡aL ‰‡ÂÁzL‰‰Â ‰zÎ‰‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««¿»»¿«ƒ¿«¬»»∆¿…«»»∆ƒ¿«

˙‡ ÌÈÈzÎnL ‡e‰ ‰zÎ‰‰««¿»»∆«¿ƒƒ∆
L‡ ÏÎa ÂÈÏ‡ ÏËaÈÏ CÏn‰«∆∆ƒ»≈≈»¿»¬∆
˙ÈÁÏ CiL ‰Ê ÔÈÚL ,‰eˆÈ¿«∆∆ƒ¿»∆«»ƒ¿ƒ«

,ÔBˆ‰ מצב יתכן  זו  ובמדריגה »»
לגמרי  לאלוקות בטל  לא עדיין  שהאדם

עצמו  בפני  מציאות נשאר  הוא אלא

אל  בטל  שהוא בכך  הוא שלו  והביטול 

את  ממלא הוא ולמעשה העליון  הרצון 

ה' ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óרצון 
‰‡ÂÁzL‰ÈÓˆÚ ÏeËÈa ‡e‰ ƒ¿«¬»»ƒ«¿ƒ

המציאות  כל  של  ומוחלט מלא ביטול 

‰ÔBˆ,האישית ÏÚÏ¿««»»
זה הקדוש  ובביטול  בעצמו , ֿ הוא ברוך 

שלו  המציאות כל  את מבטל  האדם

הרצון ' ל 'בעל  הביטול  כי  לחלוטין ,

ופנימי  עמוק יותר  הרבה ביטול  הוא

של  זה ובביטול  לרצון , הביטול  מאשר 

‰ÏeËÈa'השתחוואה' ‰p‰ƒ≈«ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ∆ƒ«∆∆«¿»»
˙BÁk ‰NÚa Ìb È‡Ó≈ƒ««¬»»…
NÚ Ì‰ Ì˙Ó‚ecL) ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ∆¿»»≈∆∆
„Ú 'B‚ ÌÎÈL‡c ˙B‚„n‰««¿≈¿»≈∆«
˜ ‡Ï ,eÈ‰Â ,(EÈÓÈÓ ‡BL≈≈∆¿«¿…«
ÌÈÏeÏk Ì‰L BÓk ˙BÁka«…¿∆≈¿ƒ

LÙpa ופנימית גבוהה במדריגה «∆∆
BÁk‰L˙בנפש, BÓk Ìb ‡l‡∆»«¿∆«…

˙ÈÁa ÈeÏÈ‚a ÌÈ‡a»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«
˙e˜lÁ˙‰ יש מהם אחד  ולכל  ƒ¿«¿

מההגדרות  שונות לו , מיוחדות הגדרות

האחרים, הכוחות ‰Ìשל  ÌbL∆«≈
ÔÚÓeÚbÎec) ÌÈe„Á חדורים ¬ƒ¿¿∆∆

תוכם) ‰ÈÓˆÚבתוך  ÏeËÈaa«ƒ»«¿ƒ
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL וכפי ∆ƒ«∆∆«¿»»

מתגלה  העצם שכאשר  לעיל  שמבואר 

הכי  בדרגות גם ופועל  מאיר  הוא הרי 

מטה, למטה ≈«¿ÔÎÏÂנמוכות,

ÌÈ„Á‡˙Óהשונים והסוגים הכוחות עשר  ÌÈ„Á‡Ïכל  ˙BÈ‰Ï ƒ¿«¬ƒƒ¿«¬»ƒ
.„Á‡k¿∆»

'e„ÈÒ'a ‡Óa Ìb ÊÓeÓ ‰Ê ÔÈÚÂ אלוקים (דברי  דא"ח עם ¿ƒ¿»∆¿»««¿…»«ƒ
הזקן  רבנו  של  החסידות ממאמרי  ‰BÚÈ˜z˙'חיים) ÚL'a52ÔÈÚL ¿«««¿ƒ∆ƒ¿«

˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÙBL ˙ÚÈ˜z¿ƒ«»«¿»«
ÌˆÚ ,‰ÓÎÁ‰ ÌˆÚ ,ÌˆÚ‰»∆∆∆∆«»¿»∆∆
,˙eÎÏn‰ ÌˆÚÂ ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆««¿
È‰ ,ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»¬≈
˙BÁk Ì‰ ˙Bcn‰Â ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«ƒ≈…

ÌÈiËt והגדרות הגבלות עם ¿»ƒƒ
מיוחדות, ‡BÓBפרטיות e‰Óe«¿

˙Bcn‰ ÌˆÚ ,‰ÓÎÁ‰ ÌˆÚ∆∆«»¿»∆∆«ƒ
'eÎÂ הרבה בדרגה הם לכאורה והרי  ¿

מה'עצם'? נמוכה יותר 

ÊÓeÓ ‰ÊaL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»∆¿»
‡È‰ ‰M‰ŒL‡c ‰„BÚ‰L∆»¬»¿…«»»ƒ
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk‰ ÌbL ÔÙB‡a¿∆∆««…«¿ƒ

והמלכות, המידות המוחין , ¿eÈ‰Èƒכולל 
ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa ÌÈe„Á וגילוי ¬ƒƒ¿ƒ«»∆∆
בהם. ויפעל  יאיר  העצם

˙ÈÓ‡ ÔÈÚ ÔeÈ ‰Êe (Á»∆»ƒ¿«¬ƒ«
˙BÏÚn‰ ÈL" BÓÊÓƒ¿ƒ««¬
ÈÓÈ ˙NÚ ÏÎa "ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿»¬∆∆¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰c .‰eLz¿»¿ƒ≈««ƒ
ÈÓÈ ˙NÚc ‰„BÚ‰L∆»¬»«¬∆∆¿≈
CÈLÓ‰Ïe Ôw˙Ï ‡È‰ ‰eLz¿»ƒ¿«≈¿«¿ƒ

˙BÈÙÒ NÚ‰ הפרטיות ‡˙ ∆»∆∆¿ƒ
‰LÙpהמוגדרות, ˙BÁk ‰NÚÂ«¬»»…«∆∆

המוגדרים, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהפרטיים
ÌÈÎÈLÓnL ÔÙB‡a ‰Ê È‰¬≈∆¿∆∆«¿ƒƒ
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌˆÚ‰ ˙‡ Ì‰a»∆∆»∆∆∆ƒ¿«

"ÌÈ˜ÓÚnÓ"53, העומק ƒ«¬«ƒ
גופא, ובזה הדברים, של  והפנימיות

הזוהר  כלשון  מעומק, לפנים עומק

המאמר  בתחילת לעיל  שהובא

‡˜ÓBÚ ,‡Èc ‡˜ÓBÚ¿»¿≈»¿»
,ÔÈ˜ÓBÚ ÏÎc ‡˜ÓBÚ ,‡leÎc¿»¿»¿»¿ƒ
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לג        

העצם . ּבחינת  ׁשה ּוא  לע ֹומק , וע ֹומק  ְְְִֶֶֶֶֶֶַָע ֹומק 

ּדע ֹומק  ה ּפיר ּוׁש מ ּובן אינֹו לכא ֹורה  ְְְִִֵֵֵֶַָָּדה ּנה ,

יֹותר , נעלה  ע ֹומק  ׁשּיׁשנֹו ּדמאחר  לע ֹומק , ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַוע ֹומק 

לאמ ּתת ֹו. הע ֹומק  ענין אינֹו הרא ׁשֹון הע ֹומק  ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

ה ּוא  לע ֹומק  ע ֹומק  ׁשּבחינת  ה ּוא , הענין  ְְְִִֶֶֶַַָָא

ורק  ור ֹוחב ),  א ֹור) ע ֹומק  מ ּגדר  לגמרי ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָלמעלה 

ׁשא  א ֹות ֹומ ּפני ק ֹורין לקר ֹות ֹו, אחר  ׁשם  לנּו ין ְְִִִֵֵֵֵֶַָ

למעלה  ה ּוא  ׁשּבאמת  אף  לע ֹומק , ע ֹומק  ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָּבׁשם 

ר ֹוממ ּות  העצם , ּבחינת  וה ּוא  ע ֹומק , מ ּגדר  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָלגמרי

ספיר ֹות  הע ׂשר  ּבכל  נמ ׁשכת  זֹו ּובחינה  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָהעצמית .

ימי  ּבע ׂשרת  ׁשּממ ׁשיכים  ה ּנפ ׁש ּכח ֹות  ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוע ׂשרה 

העצם  ּבבחינת  חד ּורים  נע ׂשים  הם  ׁשּגם  ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּתׁשּובה ,

ׁשּבכל  לעיל , האמ ּור   ּדר ֿ (על  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּד"מ ּמעמ ּקים "

ׁשֹואב  עד  גֹו' מ "רא ׁשיכם  ה ּמדרג ֹות  ְִֵֵֵֶֶֶַַַָע ׂשר 

מעלת  יּובן ּובזה  העצם ). ּבחינת  מאיר  "ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמימי

העב ֹודה  על  " קראתי ּד"מ ּמעמ ּקים  ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָהעב ֹודה 

ל ּבי  ּד"ּבכל  העב ֹודה  ּכי ,"דר ׁשּתי ל ּבי ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָּד"ּבכל 

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ה ּכח ֹות , ׁשלמ ּות  רק  היא  "ְְְִִֵֵֵֶַַַַֹדר ׁשּתי

על  ׁשּנֹוסף  ּבא ֹופן היא  ּד"מ ּמעמ ּקים " ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָהעב ֹודה 

ּבבחינת  חד ּורים  הם  הרי - ה ּכח ֹות  ְְֲֲִִִֵֵֵַַֹׁשלמ ּות 

סתם , ה ּמעל ֹות " "ׁשיר  ּׁשּנאמר  מה  וזה ּו ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָהעצם .

ה ּמעל ֹות " "ׁשיר  א ּלא  א ֹומר ֹו, מאן ּפריׁש ְֲִֵֶֶַַָָָֹׁשּלא 

עלמא , לדרי למימריּה עלמא  ּבני ּכל  ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָּדזמינין

עם  א ׁשר  לדוד ", ה ּמעל ֹות  "ׁשיר  ׁשּיׁשנֹו ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָוהינּו,

ּכל  ּבׁשם  ה ּמזמ ֹורים  ואמר  יׂשראל ,  מל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָהיֹות ֹו

ׁשּיׁש54יׂשראל  התח ּלק ּות , ּבזה  יׁש ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

העם  מ ּכל  ּגב ֹוּה ומעלה  מ ּׁשכמ ֹו ׁשה ּוא  ויׁש55מי , ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשאין  מ ּפני ה ּוא  זה  וכל  כ ּו', למ ּטה  ׁשה ּוא  ְְְִִֵֵֶֶֶַָָמי

ה ּמעל ֹות " "ׁשיר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  העצם , ּבחינת  ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבזה 

לדרי  למימריּה עלמא  ּבני ּכל  ּדזמינין ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָסתם ,

ּבׁשוה  ּבכ ּולם  ׁשה ּוא  העצם  ּבחינת  ה ּוא  ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָעלמא ,
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קסה.54) רמז שמואלֿב  שמעוני  ילקוט  א. פ "א, תהלים מדרש ח "ד 55)ראה וירא באוה"ת נתבאר ב . ט , שמואלֿא ראה

ואילך. תיד ע ' ח "ב  שה"ש ב . תשסד,

    
העומקים כל  עומק הכל , עומק הבור , הפנימית eÈÈ‰Âעומק המשמעות זו  ¿«¿

ÓBÚÏ˜,של  ˜ÓBÚÂ ˜ÓBÚ ,ÌÈa ÔBLÏ "ÌÈwÓÚnÓ" עומק ƒ«¬«ƒ¿«ƒ∆¿∆¿∆
הלאה, וכן  מעומק ‰ÌˆÚלפנים ˙ÈÁa ‡e‰L.העומק תכלית ∆¿ƒ«»∆∆

,˜ÓBÚÏ ˜ÓBÚÂ ˜ÓBÚc LeÈt‰ ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈»«≈¿∆¿∆¿∆
‰ÏÚ ˜ÓBÚ BLiL Á‡Óc¿≈««∆∆¿∆«¬∆
ÔBL‡‰ ˜ÓBÚ‰ È‰ ,˙BÈ≈¬≈»∆»ƒ
B˙zÓ‡Ï ˜ÓBÚ‰ ÔÈÚ BÈ‡≈ƒ¿«»∆«¬ƒ»
עמוק  עומק יש עצמו  זה בעומק שהרי 

נקרא  הוא גם כן  אם ומדוע יותר ,

'עומק'.?

˙ÈÁaL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˜ÓBÚÏ ˜ÓBÚ∆¿∆¿«¿»

˜ÓBÚ „bÓ ÈÓ‚ÏסתםCB‡) ¿«¿≈ƒ∆∆∆∆
ÁBÂ ופרטי הדבר  של  ההיקף ¿«

שלו ), ÔÈ‡Lהמציאות ÈtÓ ˜Â¿«ƒ¿≈∆≈
ÔÈB˜ ,B˙B˜Ï Á‡ ÌL eÏ»≈«≈ƒ¿ƒ
Û‡ ,˜ÓBÚÏ ˜ÓBÚ ÌLa B˙B‡¿≈∆¿∆«
ÈÓ‚Ï ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙Ó‡aL∆∆¡∆¿«¿»¿«¿≈
˙ÈÁa ‡e‰Â ,˜ÓBÚ „bÓƒ∆∆∆¿¿ƒ«
˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB ,ÌˆÚ‰»∆∆¿»«¿ƒ
עומק  הוא סתם 'עומק' שאמנם כלומר ,

ומה  זה, בשם להיקרא וראוי  אמיתי 

הוא  כך  נקרא מעומק לפנים שהעומק

שם  לנו  ואין  ל 'עצם' שהכוונה מפני 

ולכ  לו  הדבר לקרוא שהוא אומרים ן 

נרמז  זה וכל  מהעומק, עמוק שיותר 

לשון  "ממעמקים" בביטוי  כאמור 

רבים.

BÊ ‰ÈÁeהעצם ÎLÓ˙של  ¿ƒ»ƒ¿∆∆
גילוי  לידי  ‰NÚובאה ÏÎa¿»»∆∆

LÙp‰ ˙BÁk ‰NÚÂ ˙BÈÙÒ¿ƒ«¬»»…«∆∆
ÌÈÎÈLÓnL גילוי לידי  ומביאים ∆«¿ƒƒ

ÌbL ,‰eLz ÈÓÈ ˙NÚa«¬∆∆¿≈¿»∆«
Ì‰ מן למטה הם מהותם שמצד  אף ≈

ֿ ערוך  באין  ÌÈe„Áהעצם ÌÈNÚ«¬ƒ¬ƒ
"ÌÈwÓÚnÓ"c ÌˆÚ‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»∆∆¿ƒ«¬«ƒ
,ÏÈÚÏ eÓ‡‰ CcŒÏÚ)«∆∆»»¿≈
˙B‚„n‰ NÚ ÏÎaL∆¿»∆∆««¿≈
‡BL „Ú 'B‚ ÌÎÈL‡"Óƒ»≈∆«≈
ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa È‡Ó "EÈÓÈÓ≈∆≈ƒ¿ƒ«»∆∆
מוחלטת). באחדות מתאחדים הם ולכן 

‰„BÚ‰ ˙ÏÚÓ ÔeÈ ‰Êe»∆»«¬«»¬»

,"EÈzL„ ÈaÏ ÏÎa"c ‰„BÚ‰ ÏÚ "EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓ"c¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ«»¬»¿¿»ƒƒ¿«¿ƒ
של  וההוספה העילוי  מה המאמר  בתחילת שנשאלה השאלה ומיושבת

ליבי " "בכל  של  השלימות את יש כבר  לכן  קודם גם אם Èkƒ"ממעמקים"
,˙BÁk‰ ˙eÓÏL ˜ ‡È‰ "EÈzL„ ÈaÏ ÏÎa"c ‰„BÚ‰»¬»¿¿»ƒƒ¿«¿ƒƒ«¿≈«…
‰„BÚ‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»¬»
ÔÙB‡a ‡È‰ "ÌÈwÓÚnÓ"c¿ƒ«¬«ƒƒ¿∆
 ˙BÁk‰ ˙eÓÏL ÏÚ ÛÒBpL∆»«¿≈«…

Ì‰ È‰ הכוחותÌÈe„Á ¬≈≈¬ƒ
ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa חידוש כמובן  וזה ƒ¿ƒ«»∆∆

עצום. ויתרון 

ÈL" Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆∆¡«ƒ
LÈt ‡lL ,Ì˙Ò "˙BÏÚn‰««¬¿»∆…»≈

,BÓB‡ Ô‡Ó מי מפרש לא והכתוב »¿
בפרקים  (כמו  הזה הפרק את אמר 

המעלות  "שיר  בהם שנאמר  אחרים

וכד ') "ÈLלדוד " ‡l‡∆»ƒ
Èa Ïk ÔÈÈÓÊc "˙BÏÚn‰««¬¿»ƒƒ»¿≈
,‡ÓÏÚ È„Ï dÈÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ»¿»¿≈¿≈¿»≈»¿»
לדורות  לאמרו  העולם בני  כל  שמוכנים

אחד  מכל  הנדרשת עבודה והיא עולם,

"ÈLואחד  BLiL ,eÈ‰Â¿«¿∆∆¿ƒ
ÌÚ L‡ ,"„Â„Ï ˙BÏÚn‰««¬¿»ƒ¬∆ƒ

Ï‡NÈ CÏÓ B˙BÈ‰ קשור והמלך  ¡∆∆ƒ¿»≈
מאד , חזק בקשר  »«¿Ó‡Âלעם

Ïk ÌLa ÌÈBÓÊn‰«ƒ¿ƒ¿≈»
Ï‡NÈ54, המזמורים גם כן  ואם ƒ¿»≈

ה  "שיר  בהם לדוד "שנאמר  מעלות

ישראל , בני  לכל  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒשייכים
˙e˜lÁ˙‰ ‰Êa LÈ כולם ולא ≈»∆ƒ¿«¿

בדבר , e‰L‡שווים ÈÓ LiL∆≈ƒ∆
ÏkÓ dBb ‰ÏÚÓÂ BÓÎMÓƒƒ¿»«¿»»«ƒ»

ÌÚ‰55, שאול לגבי  הכתוב כלשון  »»
hÓÏ‰המלך , ‡e‰L ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆¿«»

ÔÈ‡L ÈtÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ ,'eÎ¿»∆ƒ¿≈∆≈
,ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa ‰Êa לעיל כמבואר  »∆¿ƒ«»∆∆

יש  מהעצם נמוכות שבדרגות באריכות

שונים וגדרים ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óהתחלקות
,Ì˙Ò "˙BÏÚn‰ ÈL" Ôk≈ƒ««¬¿»
‡ÓÏÚ Èa Ïk ÔÈÈÓÊc¿»ƒƒ»¿≈»¿»

,‡ÓÏÚ È„Ï dÈÓÈÓÏ שהוא ¿≈¿≈¿»≈»¿»
בשווה לכולם השייך  ‰e‡מזמור 

ÌÏeÎa ‡e‰L ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»∆∆∆¿»
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לד    

- העצם  ּבחינת  ׁשּמּצד  לעיל , האמ ּור   ּדר ֿ ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ(על 

ׁשֹואב  עד  גֹו' ּד"רא ׁשיכם  ההתאח ּדּות  ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָנע ׂשית 

ׁשּדוקא  והינּו, ּכאחד ), לאחדים  להיֹות  "ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָמימי

נמ ׁש - עלמא  ּבני לכל  מ ּטה  למ ּטה  ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָּבהמ ׁשכה 

ׁשּדוקא 56העצם  לעיל  ּׁשּנת ּבאר  מה   ּדר ֿ (על  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הרי  - מ 'ּכח ' יֹותר  העלם  ּבבחינת  ׁשה ּוא  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹה 'ּׁשם '

העצם ). את  ממ ׁשי ְִֶֶֶַָה ּוא 

È„ÈŒÏÚÂׁשה ּביט ּול ּכלל ּו ּבא ֹופן ּתׁשּובה  ימי וע ׂשרת  ֿ ה ּׁשנה  ּדרא ׁש העב ֹודה  ת  ¿«¿≈ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

עד  ה ּגל ּויים  ּבּכח ֹות  ּגם  וח ֹודר  נמ ׁש ה ּנׁשמה  עצם  ׁשּמּצד  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהעצמי

העצמית  ר ֹוממ ּות  מ ּבחינת  ׁשּנמ ׁש למעלה , ּגם  ּכן ּפֹועלים  ּתח ּתֹון, ה ּיֹותר  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹל ּכח 

ּדירה   ית ּבר ל ֹו להיֹות  ה ּכּונה  נׁשלמת  ֿ זה  ֿ ידי ועל  מ ּטה , למ ּטה  עד  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבגיל ּוי

.57ּבתח ּתֹונים  ְְִַ
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(המו"ל).56) קצת פל"ו.57)חסר תניא

    
 ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa „vnL ,ÏÈÚÏ eÓ‡‰ CcŒÏÚ) ‰ÂLa¿»∆«∆∆»»¿≈∆ƒ«¿ƒ«»∆∆
"EÈÓÈÓ ‡BL „Ú 'B‚ ÌÎÈL‡"c ˙ecÁ‡˙‰‰ ˙ÈNÚ«¬≈«ƒ¿«¿¿»≈∆«≈≈∆
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰a ‡˜ÂcL ,eÈ‰Â ,(„Á‡k ÌÈ„Á‡Ï ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»ƒ¿∆»¿«¿∆«¿»««¿»»¿«»

‡ÓÏÚ Èa ÏÎÏ ‰hÓ למטה שהם אלה אפילו  הכלל , מן  יוצא מבלי  «»¿»¿≈»¿»
‰ÌˆÚמטה CLÓ 56ŒÏÚ) ƒ¿»»∆∆«

ÏÈÚÏ ‡a˙pM ‰Ó Cc∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
‡e‰L 'ÌM'‰ ‡˜ÂcL∆«¿»«≈∆
 'Ák'Ó ˙BÈ ÌÏÚ‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«∆¿≈≈ƒ…«

CÈLÓÓ ‡e‰ È‰ ומעורר ומגלה ¬≈«¿ƒ
‰ÌˆÚ).ו 'קורא' ˙‡∆»∆∆

‰„BÚ‰ ˙eÏÏk È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿»»¬»
ÈÓÈ ˙NÚÂ ‰M‰ŒL‡c¿…«»»«¬∆∆¿≈
ÏeËÈa‰L ÔÙB‡a ‰eLz¿»¿∆∆«ƒ

ÈÓˆÚ‰ האישית המציאות כל  ביטול  »«¿ƒ
‰ÓLp‰לגמרי  ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»

˙BÁka Ìb „BÁÂ CLÓƒ¿»¿≈««…
˙Bi‰ ÁkÏ „Ú ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ««…««≈

,ÔBzÁz מצות שלכן  לעיל  וכמבואר  «¿

הכי  הכוח הוא המעשה כוח כי  מעשית, פעולה של  מצוה בשופר , היא היום

eÓÓB˙נחות, ˙ÈÁaÓ CLÓpL ,‰ÏÚÓÏ Ìb Ôk ÌÈÏÚBt¬ƒ≈«¿«¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿
,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ÈeÏÈ‚a ˙ÈÓˆÚ‰ הכי לדרגות עד  העצם המשכת »«¿ƒ¿ƒ«¿«»«»

באריכות, לעיל  כמבואר  ‰ek‰תחתונות, ˙ÓÏL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿∆∆««»»
בריאת  של  הפנימית האלוקית והמטרה

Èc‰העולם Ca˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
ÌÈBzÁ˙a57 התחתון הזה שהעולם ¿«¿ƒ

בספר  הזקן  רבנו  (כלשון  ביותר  והנחות

שאין  התחתון  העולם שזהו  התניא

ראוי  מקום יהיה הימנו ) למטה תחתון 

השכינה. והשראת להתגלות
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו שואל אם יש כבר אתחלתא דגאולה או לא.

ולפלא השאלה בדבר הפשוט ונפסק בהלכה ע"י המורה הגדול הוא הרמב"ם סוף הלכות מלכים 

מיוסד על כמה כתובים בתורה ובנביאים ורז"ל, שיעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות 

ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה )והוא דוקא( ויקבץ נדחי ישראל, עיי"ש, ובהלכות תשובה סוף 

פרק ט', ונמצאים עתה בגלות חשך כפול ומכופל עוד יותר מדורות שלפנינו, כיון שכמה מגדולי ישראל 

הלכו למנוחות וכו' ולא די בהחשך מצד עצמו, הנה נתקיים גם החזון דשמים חשך לאור ואור לחשך.

בלימוד  ושקידה  להתמדה  זמנו  את  ינצל  האמורים,  בענינים  שאלות  תחת  אשר  רצון  ויהי 

תורתנו הק' בנגלה ובחסידות ויוסיף בהידור בקיום המצות, שכל פעולה כזו מוסיפה אור בעולם ומעט 

אור דוחה אפילו הרבה חשך ומקרב עי"ז קץ הגלות המר.

מכאן  עליהם  ישמור  ועכ"פ  יום,  בכל  ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים  משלשת  יודע  בטח 

ולהבא.

בברכה לכוח"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



לה

       


 
מוגה  בלתי

- החדשה  השנה  של  הראשונה  הפרשה  - זה  ֿ קודש  השבת  ביום  שקראו הפרשה  בהתחלת 
וגו'". אליהם  ויאמר  ישראל  כל  אל  האלה  הדברים  את  וידבר  משה  "וילך  נאמר :

להבין: וצריך 

.א ) האלה  הדברים  את  "וידבר  נאמר  וגם מדוע  אליהם "? "ויאמר  מיד  נאמר  ולא  - אליהם " ויאמר  .
ויאמר  ישראל  כל  אל  משה  "וילך  ֿ למימר  ֿ ליה  הוה  - ישראל  כל  אל  הדיבור  את  להדגיש  הכתוב  כוונת  אם 

ישראל "? כל  אל  משה  "ויאמר  או אליהם "

ענינים ב ) ב ' אלא  שונות , במליצות  הענין כפל  רק  אינו אליהם " ו"ויאמר  ישראל " כל  אל  גו' "וידבר 
שכתוב  כמו קשה , דיבור  על  מורה  "וידבר " הלשון שהרי ואילו 1שונים , קשות ", אתנו גו' האיש  "דיבר 

רכה  לשון הוא  ֿ דידן?2"ויאמר " בנידון רכה  ואמירה  קשה  דדיבור  הענינים  ב ' הם  מה  להבין, וצריך  .

שבהמשך ג ) ֿ רצויים  בלתי ענינים  מפני האזהרה  מופנית  (שאליהם  בגופים  נשמות  אדם , בני טבע  מצד 
יתברך  אתו באמנה  תמיד  היא  הנשמה  שהרי כו')3הפרשה , אזהרה  דרושה  הבהמית  ונפש  הגוף  מצד  ורק  ,

יכול  אזי רכה , אמירה  קירוב , של  בדרך  שמתחילים  שלאחרי והיינו, הכבד , אל  הקל  מן להתחיל  צריך  -
זה  הרי קשה , בדיבור  מתחילים  אם  ֿ כן ֿ שאין מה  קשה , דיבור  גם  כו'.לקבל  דחיה  לפעול  יכול 

מקרבת " "ימין להיות  צריך  ֿ לראש  דוחה "4לכל  "שמאל  ֿ כך  אחר  ורק  הדחיה 5, הנה  אז שגם  זאת , ועוד  ,
כהה  יד  שהיא  בשמאל , רק  כחו 6היא  עיקר  הוא  שבה  בימין, הוא  הקירוב  ואילו ,7.

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שסיפר  הנסתרים ,8וכפי הצדיקים  אצל  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  שהנהיג  העבודה  סדר  אודות 
להוכיחו  ֿ זה  לאחרי ורק  האפשרי), (כפי ברוחניות  או בגשמיות  ליהודי, טובה  לעשות  צריך  לראש  שלכל 

ומצוות . התורה  בקיום  לתקן שצריך  הענינים  אודות  ולעוררו

היה  בריאתו ומתחילת  ֿ ישראל , בני של  הראשון נאמן רועה  שהיה  - רבינו שמשה  היתכן ֿ כן, ואם 
שכתוב  כמו לכך , שיש 9מתוקן מי גם  (כולל  ישראל " "רועה  כל  ללמוד  צריך  וממנו רועה ", היה  "ומשה 

קשה  דיבור  יקדים  - נמוך ) הכי בציור  כי אם  "רועה ", הוא  הרי אליו שביחס  אחד , יהודי על  השפעה  לו
("ויאמר ")? רכה  אמירה  לפני ("וידבר ")

הענין:ד ) מתחילת  החל  רבים , לשון פעמים  כמה  מצינו הפרשה , שבהתחלת  ֿ ישראל  לבני משה  בדברי
אלי  אלקי "ויאמר  "ה ' כמו: יחיד , בלשון פעמים  וכמה  ," לפני עובר  עמ "10הוא  ההולך  "הוא  , לא

יעזב ירפ  ."11ולא 

אחת  קומה  הם  ֿ ישראל  בני שכל  כיון יחיד , בלשון ישראל  לכלל  דיבור  מקומות  בכמה  שמצינו 12ואף 

לשונות , ב ' כאן שנאמרו וכיון יחיד , בלשון להאמר  צריכים  כאן הכתובים  כל  היו הא , משום  אי הרי -
לכל  הוא  כאן שהדיבור  לומר , צריך  כרחך  על  יחיד , ולשון רבים  ישראל ),לשון  לכלל  (ולא  מישראל 

הוא  הדיבור  שאז עצמו, בפני שעומד  כפי אחד  לכל  הוא  הדיבור  אם  ֿ מינה  נפקא  יש  גופא  שבזה  אלא 
רבים . בלשון הוא  הדיבור  שאז ֿ ישראל , בני שאר  עם  שעומד  כפי או יחיד , בלשון
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הרבנית )* נסתלקה המנחה, בעלות ההתוועדות, לאחרי 
אדמו"ר  כ "ק - יבדלח "ט  - של  אמו ע "ה, חנה מרת הצדקנית

שליט "א.
ל .1) מב, מקץ
ובפרש"י .2) ג  יט , יתרו ראה
ספכ "ד .3) תניא
וש"נ.4) א. מז, סוטה
מנחם 5) (תורת ס"ח  תולדות ש"פ שיחת ראה - בזה הביאור

73 ס"ע חי "ז לקו"ש גם וראה .(289 ע' חמ "א התוועדויות -

ואילך .
וש"נ.6) רסכ "ז. או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
שם.7) סוטה לע"י  יעקב עיון ראה
ועוד .8) מד . ע' ח "ב "התמים" ראה
ד .9) פ"ב, שמו"ר וראה א. ג , שמות

ג .10) לא,
ו.11) שם,
ובכ "מ .12) נצבים. ר"פ לקו"ת



לו       

לאחרי ה ) באה  זו פרשה  להבין: וצריך  משה ". "וילך  נאמר  אליהם " ויאמר  גו' ל "וידבר  בהקדמה 
וגו'" כולכם  היום  נצבים  "אתם  - ֿ ישראל  בני כל  אל  משה  דיבר  בה  שגם  נצבים , לפרשת  13ובהמשך 

הפרשה  בהמשך  שכתוב  כמו אלא  שבדורו, ֿ ישראל  בני כל  אל  רק  לא  מזה : ישנו 14(ויתירה  אשר  "את  :
זה , שלפני בדורות  וגם  הבאים , שבדורות  ֿ ישראל  בני כל  אל  גם  היינו, גו'", פה  איננו אשר  ואת  גו' פה 

אליעזר  דרבי בפרקי הוצרך 15כדאיתא  למה  כן, אם  אליהם , ודיבר  ישראל  כל  במעמד  היה  שכבר  וכיון .(
ישראל ? כל  אל  לדבר  בכדי - משה " "וילך  - לילך 

כשהיא ו) השנה : ראש  שלפני לשבת  או שובה , לשבת  וילך  פרשת  של  שייכותה  מהי להבין צריך  גם 
וטפלה  נצבים  לפרשת  מחוברת  וכשהיא  זו), שנה  (כבקביעות  שובה  בשבת  אותה  קורין - עצמה  בפני

הגאונים  [וכסימן הטורים 16אליה  בבעל  גם  כשחל 17שהובא  המלך , ב "ג  פירוש  וילך , פ "ת  המלך  "ב "ג  :
עליכם " "תמליכוני היא  היום  שעבודת  שם  על  "המלך ", (שנקרא  השנה  נצבים 18ראש  אז ג ', או ב ' יום  (

אותה " "פתות  מלשון וילך ", ("פת  נפרדים " השנה .19וילך  ראש  שלפני בשבת  אותה  קורין - [(

: בזה הביאור  לומר  ויש 

ישמיד  גו' אלקיך  ("ה ' עממין שבעה  ארץ  להם  נותן שהקב "ה  - הוא  ֿ ישראל  לבני משה  דברי תוכן
. וירשתם  מלפניך  האלה  הגוים  לפניכם "את  ה ' ונתנם  העולם 20. כל  שהרי כולו, העולם  כל  נכלל  שבה  ,(

ישראל  ארץ  מתמצית  אתכם "21שותה  צויתי אשר  המצוה  ככל  גו' "ועשיתם  - ובשביל  בתנאי - זה  וכל  ;22,
העולם  את  הקב "ה  נותן המצוות , את  מקיימים  ֿ ישראל  שבני ֿ זה  ֿ ידי ועל  שבשביל  והיינו, המצוות , קיום 

בתחתונים  דירה  ית ' לו לעשות  כדי לבעלותם , .23כולו

ולהעיר :

- בתחתונים " "דירה  ענין שהוא  לפניכם "), ה ' ("ונתנם  ֿ ישראל  בני של  לבעלותם  כולו העולם  נתינת 
הוא  התורה  כי: המצוה "), ככל  גו' ("ועשיתם  ומצוות  התורה  דקיום  העבודה  מאשר  יותר  נעלה  זה  הרי
שלא  או נתגלו, מצוות  טעמי אם  רק  היא  השאלה  - טעם . להם  יש  המצוות  וכן ודעת , טעם  של  ענין

לעתיד  ויתגלו לגמרי 24נתגלו, למעלה  הוא  בתחתונים " ד "דירה  הענין ֿ כן ֿ שאין מה  להם ; יש  טעם  אבל  ,
המדרש  כלשון "23מטעם , : הזקן רבינו וכמאמר  בתחתונים ", דירה  לו להיות  א 25הקב "ה  "אויף  :ַ

וכאשר  עתה , להשיגו ֿ אפשר  שאי ביותר  נעלה  טעם  בו שיש  ענין זה  שאין והיינו, קשיא ", קיין איז תאוה 
ענין  זהו אלא  לבוא ), לעתיד  שיתגלו מצוות  טעמי (בדוגמת  להשיגו יוכלו אזי בעבודה  עילוי יהיה 

טעם . מגדר  לגמרי שלמעלה 

רז"ל - במאמר  הביאור  גם  התורה 26וזהו למחשבת  גם  דבר , לכל  קדמה  ישראל  של  שמחשבתן
ישראל . נשמות  ֿ כן ֿ שאין מה  (כנ"ל ), טעם  של  בגדר  הם  ומצוות  שתורה  כיון ומצוות ,

אחרת  באומה  להחליפם  הנה  ומצוות , תורה  על  ֿ ושלום  חס  עוברים  ֿ ישראל  בני כאשר  אפילו ולכן,
אפשר  אי ֿ ושלום  אתו"27חס  "באמנה  בהקב "ה , קשורים  תמיד  נשארים  ֿ ישראל  בני ובשתים : ו(טעם 3, ,

התורה  על  ֿ ישראל  נשמות  מעלת  מצד  והיינו ֿ ישראל . בני עם  קשור  תמיד  נשאר  ש )הקב "ה  כיון - הדבר 
ממש " ממעל  אלקה  "חלק  להיותם  אדמו"ר 28ומצוות , מו"ח  כ "ק  במכתב  בתיבת 29[וכמבואר  הפירושים  ב '

קאי  "ממש " שתיבת  (ב ) כו', גשמיות  בבחינת  נתפסת  שהנשמה  כפי והיינו, ממשות , מלשון (א ) "ממש ":
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ט .13) כט ,
ואילך .14) 266 ע' חי "ט  לקו"ש גם וראה ובפרש"י . יד  שם,
פמ "א.15)
סש"נ.16) ויטרי  מחזור ס"ד . סתכ "ח  או"ח  בטושו"ע הובא

וההפטרות. הפרשיות בסדר אבודרהם
פרשתנו.17) ריש
וש"נ.18) סע"א. טז, ר"ה
ו.19) ב, ויקרא
ֿ ה.20) ג  שם, פרשתנו
יב.21) יא, עקב פרש"י  רע"א. יו"ד , תענית ראה

ה.22) שם,
במדב"ר 23) ספ"ג . ב"ר טז. נשא ג . בחוקותי  תנחומא ראה

ובכ "מ . רפל "ו. תניא ו. פי "ג ,
וש"נ.24) ואילך . 174 ע' חל "ב לקו"ש ראה
ואילך .25) ז ס"ע תרס"ו המשך  תתקצז. ע' בלק אוה"ת ראה

ועוד . .34 ע' תש"ב סה"מ 
ד .26) פ"א, ב"ר
ובכ "מ .27) ג . רבה דרות פתיחתא
רפ"ב.28) תניא
תז.29) ע' תד . ע' ח "ד  שלו אג "ק ראה



לז        

בגשמיות  שנתפסת  כפי שגם  והיינו, אחת , בתיבה  הם  הפירושים  וב ' אלקה . חלק  ממש  - מיניה  אדלעיל 
כו'" ופנימיותו מתוכיותו פירוש  נפח , מתוכיה  דנפח  ו"מאן אלקה ], חלק  ממש  נשארת  היא  שלכן,28הרי ,

אפשר . אי כו' להחליפם  הנה  ומצוות , התורה  בקיום  ומצבם  מעמדם  על  הבט  מבלי -הנה 

ה  מקיום  יותר  נעלה  הוא  בתחתונים " ד "דירה  שהענין אף  לו אמנם , הידוע  מטעם  הנה  ומצוות , תורה 
שלא  כדי שזהו בספרים  וכמבואר  גו'", המצוה  ככל  גו' "ועשיתם  - ומצוות  דתורה  העבודה  להיות  צריכה 

דכיסופא " "נהמא  בבחינת  דוקא 30יהיה  עבודה  ֿ ידי על  בתחתונים " ד "דירה  הענין להיות  צריך  שלכן ,31.

:" אליהם ויאמר  ישראל  כל  אל  האלה  הדברים  את  "וידבר  - לזה  ובהקדמה 

יתברך  לו דירה  שתהיה  היא  שהכוונה  שהקליפות כיון התחתון ֿ הזה  בעולם  היינו, דוקא ,
כו' בו לפעול 32גוברים  צריך  ֿ לראש  לכל  הנה  - יתברך  לו דירה  ומצוות ) התורה  ֿ ידי (על  ממנו לעשות  ,

ממנה  לעשות  הגשמיות , זיכוך  ומצוות  התורה  ֿ ידי על  לפעול  יכולים  ֿ כך  ואחר  העולם , חומריות  שבירת 
יתברך . לו דירה 

" -וזהו להעולם  בנוגע  אלא  ֿ ישראל , לבני בנוגע  לא  אבל  קשה , דיבור  - האלה " הדברים  את 
" - רכה  באמירה  ֿ ישראל  לבני הדיבור  מתחיל  ֿ כך  ואחר  העולם ; חומריות  שבירת  אליהם ",לפעול 

הזיכוך . באופן מפורטת  הוראה  נתינת  תוך  קירוב , של  באופן שמדבר  נאמן רועה  של  כדרכו

אחר  במקום  המבואר  דרך  מצד 33ועל  הוא  שהעולם  כפי כי, - ֿ תורה  למתן מצרים  גלות  הקדמת  בענין
מצרים . גלות  ֿ ידי על  כללי זיכוך  תחילה  להיות  הוצרך  ולכן ֿ תורה , דמתן הענין בו שיהיה  שייך  לא  עצמו,

הגילוי  שמצד  הזיכוך  (ב ) מצרים , גלות  ֿ ידי על  החומריות  שבירת  (א ) ענינים : ג ' בזה  יש  - ובפרטיות 
ֿ תורה , מתן לאחרי ומצוות  התורה  בקיום  ֿ ישראל  בני של  פרטית  עבודה  (ג ) ֿ תורה , במתן מלמעלה 

בפועל . יתברך  לו דירה  עושים  ֿ זה  ֿ ידי שעל 

וביניכם " הוי' בין עומד  "אנכי - רבינו משה  אצל  כן דיבור 34וכמו "וידבר ", (א ) אלו: ענינים  ג ' היו -
העולם  נברא  שבהם  מאמרות  עשרה  לא  - האלה " הדברים  "את  (ב ) החומריות , שבירת  לפעול  ,35קשה ,

ֿ ישראל  לבני הוראה  - אליהם " "ויאמר  (ג ) מלמעלה ), הזיכוך  (פעולת  תורה  - האלה " "הדברים  אלא 
העולם . בזיכוך  העבודה  לפרטי בנוגע 

 בשעה בה  העולם , את  ולזכך  לברר  בכחו יהיה  כיצד  ולחשוב  להתיירא  יהודי יכול  אמנם ,
טעניתא " ביום 36ש "אקדמיה  רק  נברא  האדם  ואילו בראשית , למעשה  ראשון ביום  נברא  העולם  שהרי ,

הששי.

נאמר  זה  תוקף 11ועל  מפני להתיירא  שאין והיינו, מפניהם ", תערצו ואל  תיראו אל  ואמצו "חזקו :
"בשביל  היא  העולם  שבריאת  גם  ומה  כנ"ל . החומריות , שבירת  כבר  פעל  רבינו שמשה  כיון העולם ,

ראשית " שנקראו העולם .37ישראל  כל  על  ובעלות  כח  להם  יש  ובמילא  ,

להורות 11ומסיים  - יחיד  בלשון - יעזבך " ולא  ירפך  לא  עמך  ההולך  הוא  אלקיך  ה ' "כי : 
 בשביל" העולם  בבריאת  הכוונה  כי העולם , כל  על  וממשלה  שליטה  לו שתהיה  מלמעלה  כח  ניתן

רז"ל  וכמאמר  מישראל , אחד  לכל  בנוגע  היא  העולם ".38ישראל " נברא  בשבילי לומר  חייב  ואחד  אחד  "כל 

מצד  הוא  זו לשליטה  שהכח  זאת , מישראל בחינת ועוד  אחד  .39שבכל 
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ריש 30) ז, צו בלקו"ת הובא ה"ג . פ"א ערלה ירושלמי  ראה
ובכ "מ . ע"ד .

וש"נ.31) .106 ע' חל "ד  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
פכ "ד .32) פ"ו. בתניא הובא ספ"ד . שמ "ב ע"ח  ראה
ובכ "מ .33) ב. עד , יתרו תו"א ראה
ה.34) ה, ואתחנן

רפ"ה.35) אבות
ֿ ב.36) א קעט , זח "א ראה
בראשית.37) ר"פ פרש"י 
(במשנה).38) סע"א לז, סנהדרין
(39) קצת חסר



לח       

 נצחית היא  שהתורה  פעמים  כמה  דובר  מכל 40והנה , ההוראה  שגם  כך  להוראותיה , בנוגע  גם  ,
דרא " בכל  דמשה  ש "אתפשטותא  כיון ודור , דור  בכל  ישנה  פועל 41הנ"ל  דור  שבכל  שמשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ,

כו'. הגשמיות  זיכוך  לפעול  מישראל  אחד  לכל  כח  ניתן העולם , בחומריות  כללית  שבירה 

פרט  ובדרך  כלל  בדרך  הם  התורה  עניני שכל  זאת , אחד 42ועוד  בכל  גם  ישנו משה  של  שענינו כך  ,
בתניא  וכמבואר  זוטרתי 43מישראל , מילתא  משה  ש "לגבי היראה , לענין בנוגע  ארז"ל  מאמר  בפירוש 

כללית 44היא " שבירה  פועל  הוא  הרי זה  ובכח  מישראל , אחד  שבכל  משה  לניצוץ  היא  בזה  שהכוונה  ,
יתברך  לו לעשות  הגשמיות , זיכוך  ומצוות ) בתורה  עבודתו ֿ ידי (על  פועל  ֿ כך  ואחר  העולם , בחומריות 

בתחתונים . דירה 

: השנה ראש  שקודם  לשבת  או תשובה  ימי לעשרת  וילך  דפרשת  השייכות  גם  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 

מחדש , הענינים  כל  את  לבנות  צריכים  שבו הזמן הוא  תשובה ) ימי בעשרת  (והמשכו השנה  ראש 
לקדמותם  חוזרים  הענינים  שכל  לפי רז"ל 45והיינו, וכמאמר  מחדש , הכל  לבנות  יהודי צריך  ולכן "מה 46,

הע  את  ולעשות  עולמות ", בורא  (יעקב ) אביכם  אף  עולמות , בורא  יתברך .הקב "ה  לו דירה  ולם 

הדברים  את  (משה ) ש "וידבר  ֿ זה  ֿ ידי על  כי, - זה  ענין על  כח ' ה 'נתינת  אודות  בתורה  אז קורין ולכן
בתורה  שילמד  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ביחוד , מישראל  אחד  לכל  כח  נתן כו', החומריות  שבירת  ופעל  גו'", האלה 
ענין  ומצוות  התורה  קיום  ֿ ידי על  יפעל  ֿ כך  ואחר  החומריות , שבירת  יפעל  פסוקים , שאר  או זה  פסוק 

כו'. הזיכוך 

מהי  מובן: אינו דלכאורה  - רפיון" לך  יתן "לא  ירפך ", "לא  הפסוק  על  רש "י שפירש  מה  גם  וזהו
ה 'נתינת  מרומזת  שבזה  הוא , הענין אך  - בפסוק ? שנאמר  מה  על  בדבריו מוסיף  ומה  רש "י דברי משמעות 
קודם  בעולם  שההמשכה  לפי השנה , בראש  לפעול  שצריך  העולמות  בנין על  מישראל  אחד  לכל  כח '

של  באופן היא  התקיעות   התקיעות שער  ב 'סידור ' ש "לא 47(כמבואר  כח ' ה 'נתינת  היא  זה  ועל  ,(
רפיון". לך  יתן

***

- האלה ") הדברים  את  "וידבר  לפני (גם  הענינים  לכל  שקודמת  נוספת  הוראה  יש  לעיל  מהאמור 
משה ": "וילך 

ורק  מעצמו. ומובן פשוט  דבר  שזהו כיון הלך , להיכן לפרש  צריכה  אינה  שבכתב  שתורה  - ובהקדמה 
הנה  - שבכתב  תורה  בדרגת  שנמצאים  לאלו הפשוטים  הענינים  את  גם  מפרשת  שהיא  ֿ פה , שבעל  בתורה 
ֿ המדרש  בית  שזהו אולפנא ", בית  למשכן משה  "ואזל  נתפרש  ֿ פה ) שבעל  (תורה  עוזיאל  בן יונתן בתרגום 
לימד  רבינו שמשה  שקודם  והיינו, לימוד , מלשון תפלה ), בית  (ולא  אולפנא " "בית  תורה , לומדים  שבו

בתורה . תחילה  הסתכל  ֿ ישראל , לבני הוראה 

עצמך : והגע 

שכתוב  כמו השלימות , בתכלית  אז היה  רבינו מלאו 48משה  "היום  היום ", אנכי שנה  ועשרים  מאה  "בן
בתכלית  שנה  דק "כ  הענינים  כל  אצלו שהיו והיינו, ברוחניות , גם  אלא  בגשמיות , רק  לא  - ושנותי" ימי

למות " ימיך  קרבו "הן למשה  באמרו זה , על  מעיד  בעצמו העולם  שבורא  ובאופן והיינו 49השלימות , ,50,
בשלימות . היו עניניו שכל  לו אמר  שהקב "ה 
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ובכ "מ .40) רפי "ז. תניא
רע"א).41) קיד , רע"א. (קיב, תס"ט  תקו"ז
וש"נ.42) .109 ע' ח "מ  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
רפמ "ב.43)
וש"נ.44) סע"ב. לג , ברכות
לקו"ת 45) ר"ה. ענין הכוונות שער ר"ה. שער פע"ח  ראה

ואילך . א רמו, התקיעות שער דא"ח ) (עם סידור ב. נא, נצבים

ובכ "מ .
ג .46) פצ"ח , ב"ר
ב.47) רמו, שם סידור
ובפרש"י .48) ב שם, פרשתנו
יד .49) שם,
דברי50) על  מיוסד  - בחסידות כמבואר ההנחה: ברשימת

הזהר.



לט        

ימי  כל  במשך  ועמל  שעבד  העבודה  עניני כל  ומאירים  מתאספים  ההסתלקות  שביום  ידוע  ועוד : זאת 
וב 'סידור ' הקודש ' ב 'אגרות  (כמבואר  שנה 51חייו ק "כ  במשך  עבודתו מעניני ענין כל  מעלת  על  שנוסף  כך , ,(

" כולנה על  העולה  ה "אור  גם  ישנו ,52. ההסתלקות ביום  הענינים  כל 

בנוגע  השלימות  תכלית  אז אצלו שהיתה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  עבודתו, עניני לכל  בנוגע  - זה  וכל 
מסיני" תורה  קיבל  "משה  - תורה  - העיקרי שמו"53לענינו על  "נקראת  שהתורה  ועד  שכתוב 54, כמו ,55

עבדי". משה  תורת  "זכרו

ענין  והרי במתנה , התורה  לו ניתנה  ויגיעתו, עבודתו ֿ ידי על  שקיבל  מה  על  נוסף  הנה  - התורה  ובענין
נותן" הוא  יפה  בעין הנותן ד "כל  הגבלות , ללא  הוא  במתנה 56המתנה  התורה  נתינת  מצד  הנה  שלכן, ,

רז"ל  כמאמר  השכחה , ענין שייך  היה  לא  שניתנה 57מלמעלה  עד  ומשכחה  תורה  למד  משה  היה  "בתחלה 
במתנה ".ל  ו

שאפילו עד  השכחה , ענין אצלו מושלל  היה  כך  וכל   בגמרא כדאיתא  הכל , "בשעה 58זכר 
הנחתיך  כלום  רבי, לו, אמר  לך , שיש  ספיקות  כל  ממני שאל  ליהושע  לו אמר  ֿ עדן לגן רבינו משה  שנפטר 

אצל  גם  אלא  יהושע , אצל  רק  ולא  כו'", אחר  למקום  והלכתי אחת  שעה   ענין אז היה  לא 
כו' נשתכחו משה  של  אבלו בימי ורק  .58השכחה ,

של  מציאות  אצלו היתה  ולא  השלימות , בתכלית  אצלו היו התורה  עניני שכל  למרות  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
("אתם  ישראל  כל  במעמד  היה  שכבר  למרות  הרי - ֿ ישראל  לבני הוראה  ללמד  כשהוצרך  הנה  שכחה ,

ודיבר  גו'") בתורה ,נצבים  תחילה  להסתכל  אולפנא ", בית  "למשכן משה ", "וילך  ֿ מקום , מכל  עמהם ,
מעמדו  את  שעזב  היינו, ד "וילך ", באופן אלא  חובה , ידי לצאת  כדי רק  לא  זאת  שעשה  מזה , ויתירה 
(מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  של  הידוע  וכפתגם  כו', העכבה  של  באופן אולפנא  לבית  והלך  הקודם  ומצבו

עדן  בזה .59נשמתו לגמרי מונח  הוא  הרי מעשה  בשעת  הנה  שעוסק , ענין שבכל  ל "פנימי", בנוגע  ,

לסמוך  לו אין ֿ ערוך . בשלחן לעיין עליו שאלה , איזו מתעוררת  שכאשר  ואחד , אחד  לכל  הוראה  וזוהי
הדין, את  היטב  זוכר  ובמילא  פעמים , ואחד  למאה  עד  פעמים , וכמה  כמה  זה  ענין למד  שכבר  העובדה  על 
בשולחן  לעיין עליו אלא  השאלה , שהתעוררה  לפני אחד  רגע  זה  דין שלמד  זה  על  אפילו לסמוך  לו ואין

פנימי  באופן "וילך ", - אלא  חובה , ידי לצאת  כדי רק  ולא  מחדש , .60ֿ ערוך 

 אדמו"ר מו"ח  כ "ק  סיפור  גם  יובן ֿ זה  ֿ פי (מהורש "ב )61על  אדמו"ר  כ "ק  אביו, עם  שהה  שפעם  ,
קראוהו  זאת  בכל  וכאשר  ב "מפטיר ", שיכבדוהו חשב  לא  ולכן הכירוהו, שלא  במקום  עדן, נשמתו
ורק  ההפטרה , על  ועבר  צדדי, לחדר  ונכנס  רגע , שימתינו ביקש  כו', החיצוני פניו ציור  מצד  למפטיר ,

פלא : דבר  שזהו - למפטיר  עלה  ֿ כך  אחר 

מתוך  לא  - החסידים  וכמנהג  ההפטרה , עם  יחד  הסדרה  את  מעביר  ֿ מצוה  בר  מגיל  ילד  כל  כלל , בדרך 
רחוק  היה  שבכלל  נ"ע  אדמו"ר  לכ "ק  בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  טעמים . עם  חומש  מתוך  אלא  מגילה ,
השנה ) שבתות  (בכל  למפטיר  עולה  היה  שהרי ההפטרה , באמירת  רגיל  שהיה  גם  ומה  השכחה , ממציאות 

הנשיאים  כמנהג  הסדרה , כשהעביר  ההפטרה  את  קרא  שכבר  לאחרי וזאת , בשנה , שנה  ובכלל 62מידי .
עם  חומש  מתוך  אותה  שקורין בשעה  בה  ההפטרה , על  ("איבערקוקן") לעבור  הצורך  מהו מובן אינו

טעמים .
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הל "ג51) שער דא"ח ) (עם סידור ֿ וכ "ח . סז"ך  אגה"ק תניא
ואילך . סע"ב דש, בעומר

ובכ "מ .52) רפי "ב. שעהיוה"א תניא ראה
רפ"א.53) אבות
וש"נ.54) ד . פ"ל , שמו"ר א. פט , שבת ראה
כב.55) ג , מלאכי 
וש"נ.56) רע"א. נג , ב"ב ראה
סע"א.57) לח , נדרים

א.58) טז, תמורה
וראה59) ואילך . 39 ע' שלום תורת -סה"ש מנחם תורת גם

וש"נ. .67 ע' חל "ט  התוועדויות
עם60) השואל  הנהגת "סדר גם הפמ "ג )ראה (לבעל  הנשאל "

בתחלתו השלישי  ח "א).סדר או"ח  שו"ע בסוף (נדפס
ואילך .61) 134 ס"ע חט "ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
קצז.62) ס"ע קצד . ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה

וש"נ.



מ       

לומר , ובהכרח  דציבורא , טירחא  על  הבט  מבלי רגע , שימתינו נ"ע  אדמו"ר  ביקש  - זה  כל  ולמרות 
זה . על  חשוב  טעם  לו שהיה 

פרטיהם  בכל  מדוייקים  הם  נשיאינו רבותינו סיפורי שהרי - בזה  דיוק  כדי 63ועוד  צדדי לחדר  שיצא  -
על  זאת  לעשות  יכול  היה  הרי ההפטרה , על  לעבור  צריך  היה  אם  גם  שלכאורה , אף  ההפטרה , על  לעבור 

מקומו.

ד "וילך ", באופן להיות  צריך  אלא  חובה , ידי לצאת  כדי רק  זאת  לעשות  די שלא  - הוא  הענין אך 
כנ"ל . העכבה , של  באופן

 לעיין עליו שפוסק , לפני הנה  שאלה , מתעוררת  שכאשר  ואחד , אחד  לכל  הוראה  זה  הרי וכאמור ,
כבר . שלמד  מה  שזוכר  לסמוך  ולא  ֿ ערוך , בשולחן

הלכות  כמו אליו, השייכים  הדינים  פרטי ֿ טוב  יום  כל  לפני ללמוד  שצריכים  ללימוד  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
שלפני  בשנים  כבר  שלמדו מה  על  לסמוך  שאין - וסוכות  הכיפורים  יום  תשובה , ימי עשרת  השנה , ראש 

הפעם . עוד  וללמוד  לחזור  יש  אלא  זה ,

ֿ גבול  הבלי מצד  מספיק , זה  אין פעמים  כמה  לומדים  כאשר  שגם  - דתורה  בהעילוי הביאור  גם  וזהו
שבתורה . והעצמיות 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שסיפר  אמר 64וכפי מהר "ש  שאדמו"ר  נ"ע , אדמו"ר  כ "ק  מאביו ששמע  מה 
לפעם שצ  הנ"ט  פעם  בין החילוק  מהו וכששאלוהו פעמים ), ס "א  (או פעמים  ששים  מאמר  לחזור  ריכים 

חילוק  אותו שזהו השיב , פעם 65הס ', ֿ ידי שעל  שאמר , נוספת , גירסא  ויש  הס '. לפעם  הא ' פעם  בין כמו
עצמי. ענין נעשה  זה  הרי הס '

ֿ זה  שלפני שברגע  אף  ולכן, ומקום , מזמן שלמעלה  עצמי, ענין הוא  שתורה  - בזה  הביאור  וכללות 
מהזמן. שלמעלה  ענין שזהו כיון ֿ זה , שלאחרי  לרגע  נוגע  זה  אין עמו, ונתעצם  הענין את  למד 

בחסידות  כמבואר  - ד "וילך " הענין גם  ֿ גבול ,66וזהו בלי של  באופן עליה  על  מורה  ההליכה  שענין
שבתורה . והעצמיות  ֿ גבול  הבלי את  לוקחים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 

, תשובה ימי לעשרת  וכן השנה , לראש  שייכת  וילך  שפרשת  כנ"ל  - השנה  לראש  שייך  זה  ענין וגם 
תורה  בלקוטי כמבואר  השנה , בראש  סופם  וגם  השנה  בראש  ֿ כן 67שהתחלתם  גם  נקרא  הכיפורים  ש "יום 

בכתוב " השנה  :68ראש 

ידוע  הרי - התשובה  בענין היא  אלו ימים  שעבודת  ֿ פי ֿ על  מהתורה ,69אף  נלקח  התשובה  ענין שגם 
התשובה . עבודת  להיות  צריכה  כיצד  ומורה  התשובה , ענין את  מגלה  שהתורה 

שהתורה  והיינו, התורה , מפסוקי ראיה  זה  על  שמביאים  ושופרות , זכרונות  מלכיות  בענין הוא  וכן
בית  יבנה  בחכמה  ֿ המתחיל  בדבור  כמבואר  ישונה , בל  בתוקף  ישאר  שכן ה "חותם ", ענין בזה  פועלת 

הזקן  התקיעות 70לרבינו וכוונת  התקיעות  דיני ללמוד  צריך  שופר  תקיעת  שקודם  לכך  נוסף  - זה  וכל  .71.

לימוד  ֿ ידי ועל  אולפנא ", "לבית  ד "וילך " הענין על  מיוחדת  הדגשה  להיות  צריך  אלו בימים  הנה  ולכן,
כו' חדשה  המשכה  של  ובאופן הענינים , כל  את  פועלים  גבול , בלי הליכה  ד "וילך ", באופן .39התורה 

***
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וש"נ.63) .201 ע' ח "מ  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.64) רנט . ע' שם ראה
יותר.65) גדול  חילוק או אחדים: בזכרון
ועוד .66) יח . ע' תרס"ו המשך  ואילך . קז ע' תר"ס סה"מ  ראה
א.67) נח , ר"ה דרושי 

א.68) מ , יחזקאל 
וש"נ.69) .121 ע' חי "ח  לקו"ש ראה
מנחם 70) תורת גם וראה ואילך . ריז ע' תקס"ד  אדה"ז מאמרי 

וש"נ. ואילך . 107 ע' חל "ה התוועדויות -
שם.71) 7 ובהערה 56 ע' חב"ד  המנהגים ספר ראה



מי        

 ממעמקים המעלות  שיר  ֿ המתחיל  דבור  .72מאמר 

***

" ההוא ביום  פני אסתיר  הסתר  "ואנכי בענין נעלית ,73נתבאר  ברכה  זה  הרי דבר  של  שלאמיתתו
תורה ' ב 'לקוטי המבואר  ֿ דרך  (על  שהם בנוגע 74ביותר  אלא  ברכות ", רק  אינם  האמת  ש "לפי לתוכחה 

סתום " הזקן 75"מבחינת  לאדמו"ר  ישנה " "אני ֿ המתחיל  בדבור  המבואר  ֿ פי על  כל 76), ממלא  שבבחינת  ,
אפשר  אי עלמין כל  סובב  מבחינת  ֿ כן ֿ שאין מה  פירוד , של  ענין שייך  פנימי) אור  פני, (בחינת  עלמין

אדם  בכל  שישנה  דליבא  רעותא  בחינת  באה  ממנה  כי זה 77ליפרד , הרי כו'", לו שאין לו "שנראה  ומה  ,
" - עלמין כל  מסובב  גם  שלמעלה  בחינה  ענין מצד  מתגלה  גופא  שבזה  ונמצא , פני", אסתיר  הסתר 

הגילוי  קו ֿ ידי על  מאשר  יותר  התשובה 78נעלה  ענין הוא  ובעבודה  לזכיות שפועלת 79; הזדונות  80הפיכת 

ואילך . 193 עמוד  ט  חלק  שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  הוגה  -
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10

אדמו"ר72) כ "ק אמר המאמר שנמצאאחרי  כיון  שליט"א:
למדינה  שנוסע  שליח  צפון כאן בצד  משקה *רחוקה ויקח  יבוא -

באמרו,(ונתן משקה), קנקן שליט "א אדמו"ר כ "ק שחלק לו
התענית  לפני  השליחות), (במקום שם - חלק כאן, יחלק מהמשקה
- וחלק זיך "), ֿ פאסטן ("אּפ התענית ולאחרי  זיך ") ֿ פאסטן ַַַָ("פאר

לכאן  בשובו עמו יחזיר
יח .73) לא, פרשתנו
ואילך .74) סע"א מח , בחוקותי 
חסדים 75) הם אבל  חסדים, מבחי ' הוא שהשרש רק ולא

ההמשכה  ואילו פכ "ו), תניא ראה - דאתכסיא (מעלמא מכוסים
כמובא  - טוב ה"ז בגילוי  שגם אלא הפכי , באופן היא בגילוי 
כולהו  הנך  ע"ב ד "ט  דמו"ק פ"ק בגמ ' "מ "ש הצ"צ בהגהת

מודים  שהכל  רב", "מעשה שזהו כו'", נינהו בו ברכתא שיש
מפי לא כו' למדין "אין ב) קל , (ב"ב כמארז"ל  גדול , הכי  תוקף
שהתוכחה  זאת, ועוד  למעשה"; הלכה לו שיאמרו עד  כו' לימוד 
אדמו"ר  וכדברי  לבנו", הקורא "כאב שזהו המקרא, לשון היא
וש"נ): שלח . ע' היומן רשימת - מנחם תורת (ראה האמצעי 
בלשון  ה"ז בגמרא משא"כ  קללות, שומעים לא קורא כשאבא
גם  אלא בשרש, רק ולא חסדים, של  ענין ה"ז ואעפ"כ , תרגום,

בגילוי .
ע'76) שם בהנסמן וראה קנו, ע' ח "ב כתובים אדה"ז מאמרי 

רעא.
ש"במאור,77) ב) יד , (וירא בתו"א מהמבואר גם ולהעיר

ואדרבה, העלם, ולא ח "ו צמצום שייך  לא עצמו, א"ס שהוא
שם  שיש יודעים תנוקות אפילו ולכן בהתגלות, הוא המאור
כו'". ומה איך  ותפיסה השגה בהם שאין אף כו', מצוי  אלוקה

ת  בסה"מ  (נסמן כל " בפי  שגור שמים ש"שם  מה גם רפ"ט וזהו
(כפי השם" "ברוך  שאומר פשוט  יהודי  אצל  - (20 ע' ריש

וש"נ) ס"ס. בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם (כתר שהבעש"ט 
כו', וגילויים ספירות לעניני  כוונתו שאין הענין), בגודל  הפליא
(וכשם  כלל  הסתר שייך  לא העצמות על  והרי  להעצמות, אלא
עם  הקשורה הנשמה עצם מצד  גם הוא כן - העצמות מצד  שהוא
התוועדויות  - מנחם בתורת (נסמן הזקן רבינו וכמאמר העצמות,
("דערהערט ") ומרגיש מכיר שיהודי  ישראל , שמע :(231 ע' ח "מ 

"שגור הדיוק גם וזהו ח "ו). מאלקות נפרד  להיות יכול  ואינו
גילוי . של  הו"ע בפה שדיבור - כל "

לבחי '78) בנוגע גם ההסתר מתבטל  ("פני ").ועי "ז הגילויים
בתורת המבואר וע"ד  אפרים- מחנה  דגל בספר ****הבעש"ט 

שהובא  חב"ד (ספר  בחסידות הסתר *****גם "ואנכי  עה"פ (
מחיצות כמה שעשה למלך  "משל  פני ", לפניאסתיר עינים באחיזת

. אליו ליכנס יוכלו שלא לדבר היכלו לב נתן חכם שהי ' מי  והנה .
.. עינים אחיזת אם כי  זה (ש)אין .. הסתרה שום אין ובאמת ..

כו'". עינים אחיזת נסתר (ואז)
הצדיקים 79) מעבודת (רמב"ם ******שלמעלה כמארז"ל  ,

צדיקים  אין עומדין תשובה שבעלי  "מקום ה"ד ) פ"ז תשובה הל '
באופן  רק אינו התשובה ענין גם והרי  - בו". לעמוד  יכולין גמורין

,למטה גם בגלוי  הוא כן אלא כו', וחביב מרוצה נעשה
הראשונים" מעשיך  זכור לבע"ת לומר הוא גמור "חטא שלכן
מהחטא, רושם נשאר לא למטה שגם כיון ה"ח ), שם (רמב"ם

עילוי בו נעשה החטא.ואדרבה, קודם ומצבו מעמדו לגבי 
עבור80) גם שכר של  ענין שישנו שאין ונמצא, - הזדונות

חשבון ע"פ מקום נעלה לזה באופן מהטעם, למעלה אלא וטעם,
בזהיותר והענין הטעם. ע"פ שהוא דתומ "צ שבזדונות מהשכר -

שהם  דתוהו ניצוצות קיום נעלים ישנם ע"י  נמשכים ואינם ביותר,
כו'. מגילויים למעלה שהיא התשובה ע"י  אם כי  התומ "צ,

           המו"ל
                 

   המו"ל
                

                       

   
                  

                
                   

             



מב       

שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (וסיים 

גילוי, מבחינת  שלמעלה  העצמי רוממות  בחינת  המשכת  שפועלים  - השנה  ראש  של  ענינו כל  גם  וזהו
לעיל  שנתבאר  כמו דוקא , בגילוי שיומשך  .81ובאופן

כל  "וידע  לפרט : ומוסיפים  הגילוי, ענין שזהו - כו'" "והופע  השנה : ראש  בתפלת  שאומרים  וכפי
עשיה  יצירה  בריאה  עולמות  ג ' על  דקאי כו'", באפו נשמה  אשר  כל  ויאמר  כו' יצור  כל  ויבין כו' פעול 

האריז"ל  בכתבי דבריאה 82(כמבואר  בנבראים  בגלוי נמשך  אלא  למעלה , שנשאר  ענין זה  שאין והיינו, ,(
הגשמי. ֿ הזה  לעולם  ועד  עשיה , יצירה 

וכל  ומנהיגו, העולם  בורא  הוא  שהקב "ה  פעלתו", אתה  "כי ידע  ֿ הזה  בעולם  גוי שגם  - ובפשטות 
לעבוד  שיוכל  כדי בגשמיות , טוב  לו שיהיה  צריך  ובמילא  ומצוות , תורה  לקיים  שלוחו הוא  ישראל  איש 

ֿ לבוא , לעתיד  יהיה  שאכן כפי - בהרחבה  אלא  והגבלות , מדידות  בלי עבודתו

מאשר - יותר  עמוק  ענין יש  ומצוות  התורה  לקיום  מסייעת  בגשמיות  שההרחבה  שבזה  ולהעיר ,
הדירה  ענין מתבטא  בזה  שדוקא  כיון עצמם , ומצוות  ימות התורה  של  השלימות  זוהי ולכן ,

. נתאוו "לא  התכלית ) שזוהי משום  (דוקא , ספרו וחותם  בסיום  הרמב "ם  שכתב  כמו ימות המשיח , .
. הרחבה המשיח  בהרחבה , ה ' את  לעבוד  שיוכלו כדי היינו, וחכמתה ", בתורה  פנויין שיהיו כדי אלא  .
-83בגשמיות 

המשיח , ביאת  לפני עוד  מתחילים  ֿ לבוא  דלעתיד  הענינים  שכל  וכיון

הששי - באלף  כן וכמו השבת , ממאכלי טועמים  שבת  שבערב  זכו", חיים  ד "טועמי' הענין ֿ דרך  ועל 
המשיח  דימות  מהגילויים  כבר  טועמים  המשיח ) ביאת  לפני גילוי 84(עוד  רוחניים , לענינים  בנוגע  רק  ולא  ,

כפשוטו, שבת  לערב  בנוגע  ד "טועמיה " הדין כמו אלא  החסידות , דתורת  המעיינות  ֿ ידי על  תורה  רזי
החסידות  תורת  של  הפסק  ֿ פי שעל  הבר , ושור  ללויתן בנוגע  וכן כו', מהדגים  לטעום  יהיו 85שצריך 

-בגשמיות 

מתוך  ה ' את  לעבוד  ויוכלו בגשמיות , השפעה  ריבוי ֿ ישראל  לבני תהיה  המשיח  ביאת  קודם  עוד  הרי
הרחבה .

***

," הארץ ותשמע  גו' השמים  "האזינו - מנחה ) בתפלת  (שקורין האזינו פרשת  התחלת  אודות  דובר 
. וארץ  שמים  בהם  ."העיד  שכרם  ויתנו העדים  יבואו טלם ". יתנו והשמים  יבולה  תתן הארץ  שבזה 86. ,

. ֿ בתחתונים  ֿ דירה  ד  העילוי כללות  מודגש 

•

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

(81- מנחם (תורת ופ"ו פ"א דר"ה היום זה בד "ה
(שם  ספ"ד  המעלות שיר ד "ה ;(12 ע' ;4 ע' חמ "א התוועדויות

.(25 ע'
מ "ב.82) פ"ח  ר"ה ליל  מס' מ "ח  במקומו. האריז"ל  סידור

א. מז, שלח  בלקו"ת הובאו
ואילך .83) 79 ע' חל "ז לקו"ש גם ראה

וש"נ.84) .173 ע' ריש ח "כ  לקו"ש ראה
ה"ד ,85) פ"ח  תשובה הל ' הראב"ד  כדעת ג . טו, צו לקו"ת

הגמול  בשער ואילך ,והרמב"ן עו ע' ח "ב אג "ק וראה בסופו.
שם.ובהערות

תשובה 86) שבת האזינו ש"פ שיחת גם וראה עה"פ. פרש"י 
ואילך ). 30 ע' חל "ה התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה תשכ "ג 



מג

 


     
מוגה  בלתי

לסעודה . הק ' ידיו נטל  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 

 רבותינו כל  את  להזכיר  – דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שהנהיג  כפי – זה  בזמן הרגיל  הסדר 
יותר  ונוגע  מהקרוב  למעלה , דמלמטה  ובסדר  בשמותיהם , הכללית ) החסידות  נשיאי גם  (כולל  נשיאינו

אלינו:
    ,('וכו זקנו אביו (ולפנ"ז אביו מקום  וממלא  יחידו בנו  , 

– ולפנ"ז , " אריבער "לכתחילה  שענינו י"ג )1, (גימטריא  באח "ד  שלו ההילולא  שיום  , ַ
– ולפנ"ז בתשרי, ,

המיוחדת – השייכות  מודגשת  שבזה  (י"ג ), אח "ד  ביום  הוא  הצ "צ  של  ההילולא  יום  שגם  ולהעיר 
הכתוב  ובלשון באח "ד , שלהם  ההילולא  שיום  מהר "ש , ואדמו"ר  הצ "צ  אדמו"ר  באחד 2שבין "אחד  :

המהר "ש  עם  הראשון) (אחד  הצ "צ  (א ) אופנים : בב ' לפרש  יש  (סתם ) באחד " ש "אחד  מזה , ויתירה  יגשו".
שביניהם  השייכות  שהדגשת  ולהוסיף , השני). (אחד  הצ "צ  עם  הראשון) (אחד  המהר "ש  (ב ) השני), (אחד 
משאר  יותר  מהר "ש  לאדמו"ר  הצ "צ  אדמו"ר  של  המיוחד  היחס  כידוע  הצ "צ , בחיי (ובעיקר ) גם  היתה 
הענין  להיות  ויצטרך  הגאולה  תתעכב  ח "ו (באם  בנשיאות  מקומו למלא  שהועידו שכיון לומר , ויש  בניו.

תשוב " עפר  "אין 3ד "אל  (שהרי המחלוקת  לבטל  המשיחה  ענין ובדוגמת  ע "ד  מיוחד , יחס  לו נתן לכן ,(
מחלוקת " שם  היתה  אא "כ  מלך  בן מלך  –)4מושחין

– ולפנ"ז – ולפנ"ז ,  נשיאי – ולפנ"ז חב "ד , חסידות  תורת  מייסד  ,
הכללית , החסידות   הכללית החסידות  בתורת  כי, חב "ד , לחסידות  במיוחד  ששייכים  ,

הכללית  החסידות  תורת  בהרחבה  נתבארה  חב "ד  חסידות  ובתורת  חב "ד , חסידות  תורת  גם  .5נכללת 

האמיתית  הגאולה  את  להביא  נשיאינו רבותינו של  עבודתם  ונשלמת  שמסתיימת  – העיקר  והוא  ועוד 
הידוע  בסיפור  גם  כמודגש  ממש , בפועל  צדקנו משיח  ע "י ואדמו"ר 6והשלימה  הצ "צ  לאדמו"ר  בנוגע 

אלא ) החסידות , תורת  והפצת  גילוי ע "י ברוחניות , רק  (לא  משיח  וביאת  גאולה  שצריכים  מהר "ש 
ממש . בפועל  טפחים , מעשרה  למטה  בגשמיות ,

 זו להתקיים  שסופה  שמים  לשם  המחלוקת ) לבטל  המשיחה  לענין (בהמשך  מחלוקת  אודות  דובר 
שתהי' השני' בתקופה  ובמיוחד  כב "ש , הלכה  שתהי' לבוא , לעתיד  להתקיים  שסופה  – וב "ה  ב "ש  מחלוקת 
– ובארוכה  ס "ה , הנ"ל  משיחות  בקונטרס  (י"ל  הנמנעות " "נמנע  מצד  יחד , גם  וכב "ה  כב "ש  הלכה 

ואילך  ס "ח  לעולם  בטלין שאינן פה  שבעל  תורה  של  הלכות  ).7בקונטרס 
: השנה דראש  העבודה  תוכן עם  זה  ענין לקשר  ויש 

בכבודך ", כולו העולם  על  "מלוך  – היום  וברכות  בתפלות  כמודגש  – הוא  השנה  ראש  של  ענינו
("כבודך ") הכתר  לפנימיות  עד  לכתר  ("מלוך ") המלכות  עליית  בעולם ,8שהו"ע  והתגלותה  והמשכתה 

כמארז"ל  שופר , דתקיעת  העבודה  ע "י בעיקר  נעשה  זה  שתמליכוני 9שענין כדי מלכיות  כו' לפני "אמרו
בברכת  שמסיימים  (כפי לחרותנו" גדול  בשופר  ד "תקע  להשלימות  ועד  בשופר ", ובמה  כו' עליכם 
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וי "ל )* שליט "א, אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה זו משיחה חלק
וילך  וש"פ דר"ה ב' יום תנש"א, נצבים ש"פ משיחות בקונטרס

המו"ל . – ואילך ) 10 ע' (לעיל  תשנ"ב
תריז.1) ע' ח "א מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות ראה
ח .2) מא, איוב
יט .3) ג , בראשית
ספ"א.4) מלכים הל ' רמב"ם

ביותר 5) כמודגש זל "ז, חב"ד  דנשיאי  בהשייכות ודוגמתו
כנ"ל . יגשו", באחד  "אחד  מהר"ש, ואדמו"ר הצ"צ אדמו"ר אצל 

ועוד .6) .70 הערה 80 ע' ח "ו לקו"ש ראה
הדרנים 7) – מנחם תורת ובספר ואילך . 178 ע' לקמן נדפס

ואילך . רלח  ע' וש"ס הרמב"ם על 
וש"נ.8) .220 ע' ח "ט  לקו"ש ראה
וש"נ.9) סע"א. טז, ר"ה



מד      

בתכלית  בכבודך " כולו העולם  על  "מלוך  הבקשה  תתקיים  שאז והשלימה , האמיתית  בגאולה  שופרות ),
השלימות .

יותר : ובפרטיות 

שסיומם  אחריו, הקהל  וכל  התוקע  ע "י התקיעות  שלפני הפסוקים  באמירת  היא  לתק "ש  ההכנה 
בפסוק  תוכן 10וחותמם  שזהו אלקים ), (שם  המלכות  עליית  שהו"ע  שופר ", בקול  ה ' בתרועה  אלקים  "עלה 

דתק "ש  .11העבודה 

וג "פ  תש "ת  ג "פ  תשר "ת , ג "פ  תוקעים  שבהם  דמיושב , התקיעות  – עצמם  התקיעות  באים  ולאח "ז
תשר "ת  תוקעים  שבהם  הש "ץ ), ובחזרת  לחש  (בתפלת  מוסף  בתפלת  דמעומד , התקיעות  גם  ולאח "ז תר "ת ,
אמירת  לאחרי ועד "ז דמלכיות , הענינים ) על  התורה  מן (ראיות  הפסוקים  אמירת  לאחרי תר "ת  תש "ת 
שהש "ץ  ישראל  (כמנהג  בהכרזה  וחותמם  שסיומם  שופרות , פסוקי אמירת  לאחרי וכן זכרונות , פסוקי

של  בלשון שהיא  לחרותנו", גדול  בשופר  "תקע  באמירת ) קולו של מגבי' בלשון וגם  , ועד ,
של  ללשון  הש "ץ מספר  זו שבהכרזה  ,12!"לחרותנו גדול  בשופר  ד "תקע  הענין

"ותחזינה " ברחמים ", לציון בשובך  עינינו "ותחזינה  – שלאח "ז התפלה  עניני גם  באים  לזה  [ובהמשך 
העתיד  שמהפך  וא "ו, בתוספת  (הן 13דייקא , לך " אנחנו "מודים  – להקב "ה  ההודאה  באה  זה  ועל  .

שנתקיימה  כיון סלה ", יודוך  החיים  ד "וכל  ההודאה  גם  כולל  דרבנן), במודים  הקהל  כל  ע "י והן הש "ץ , ע "י 
טובים  חיים  בריתך ", בני כל  טובים  לחיים  לעבר ) העתיד  שמהפך  וא "ו (בתוספת  "וכתוב  הבקשה  גם 

"ברית  תהי' שבה  והשלימה  האמיתית  לסיום 15חדשה "14דהגאולה  ועד  בריתך "), ("בני ובנ"י הקב "ה  בין
פניך " את  ישרים  ישבו לשמך  יודו צדיקים  "אך  באמירת  התפלה  קולות 16וחותם  ל ' עוד  תוקעין שלאח "ז ,

נפטרים  כך  "ואחר  דמיושב ), תקיעות  בארצנו 17לשלום "(ע "ד  מישראל , דכאו"א  האמיתי לביתו –
הקדשים  ובקדש  המקדש  בבית  הקודש , בהר  הקודש , עיר  בירושלים  ].18הקדושה ,

יקימנו  השלישי ביום  מיומיים  ש "יחיינו (כידוע  יוהכ "פ  וחותם  שבסיום  גדולה  להתקיעה  שבאים  ועד 
ויוהכ "פ 19גו'" דר "ה  הימים  ב ' על  ז"פ 20קאי האלקים " הוא  "הוי' אמירת  שלאחרי – ז'21) על  שקאי ,

לעתיק  המלכות  דספירת  בקול 22העליות  הוי' בתרועה  אלקים  ד "עלה  הענין ושלימות  שופר "),(גמר 
" ומכריזים  גדולה , תקיעה  תוקעים    שפירושו) ובמילא 23" הגאולה , באה  ומיד  שתיכף 

לחרותנו". גדול  בשופר  ל "תקע  והכנה  ודוגמא  מעין היא  זו שתקיעה  בירושלים "), הבאה  "לשנה  יהי'

:"לחרותנו גדול  בשופר  "תקע  עם  שקשור  – שופר  דתקיעת  להענין בנוגע  להוסיף  ויש 
התוקע  פני שיאדימו עד  צ "ל  שופר  היגיעה 24תקיעת  מגודל  דהתוקע  להפנים  עולה  הדם  שעיקר  עי"ז –

יותר  עוד  ניתוסף  שעי"ז אדרבה , אלא  הגוף , בבריאות  ח "ו שפוגע  באופן לא  אבל , שבתק "ש , והמאמץ 
גם  כמודגש  הגוף , בבריאות   פניו (מאדמימות  התוקע  הקהל 25של  לעיני שנראה  כפי (
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ו.10) מז, תהלים
ובכ "מ .11) ואילך . א רלה, ר"ה שער דא"ח ) (עם סידור ראה
גם 12) ידו (ועל  "מזלי ' בבחינת – לכך  מכוין אינו אם גם

הציבו  כל  של  וש"נ).מזלם א. ג , מגילה (ראה חזי " ר)
ועוד .13) נח . ר"פ פרש"י  ראה
ל .14) לא, ירמי '
ויק"ר 15) ד . נא, (ישעי ' תצא" מאתי  חדשה "תורה ועד "ז

ג ). פי "ג ,
יד .16) קמ , תהלים
דר"ה.17) מוסף תפלת לאחרי  אדה"ז סידור
דכאו"א 18) הפרטיים לבתיהם מביהמ "ק ההליכה גם וכולל 

ישראל  ארץ בכל  תאנתו", ותחת גפנו תחת "איש מישראל ,
רמז  ישעי ' (יל "ש במדרש כדאיתא – כולו העולם בכל  שתתפשט 

בחדשו  חודש מידי  ("והי ' ובשבת חודש בראש באים "איך  תקג )
בשבתו") שבת ומידי   וטוענים באים העבים אלא ,

. לירושלים אותם ומביאים לבתיהם".אותם אותם טוענים והן .
ב.19) ו, הושע
ובכ "מ .20) סע"ב. סג , ר"ה דרושי  לקו"ת ראה
ג "פ.21) שם" ו"ברוך  פ"א, ישראל " "שמע אמירת לאחרי 
וש"נ.22) שמט . ע' ח "א מלוקט  סה"מ  ראה
"לשנה 23) לאמירת בנוגע אדמו"ר מו"ח  כ "ק פירוש כידוע

ועד "ז  ,(83 ע' ריש תש"ה (סה"ש הסדר בליל  בירושלים" הבאה
יוהכ "פ. וחותם בסיום

ועוד .24) פ"א. השופר שער פע"ח  ראה
רלז.25) ע' ֿ קודש אגרות לוי "צ לקוטי  ראה



מה       

הקהל ) בפני מסתכל  שהתוקע  (כמו התוקע  פני על  דייקא 26שמסתכלים  הסתכלות  ראי'27– על  שמורה  ,
דחכמה ). ראי' גם  (כולל  סתם  מראי' שלמעלה  זיך ") ("איינקוקן ַפנימית 

רבו  פני שראיית  בלבד  זו לא  כלומר , רבו, בפני להסתכל  וצריך  מותר  שבהם  זמנים  שיש  ולהעיר ,
רבי  כמאמר  – כו' שמועילה  אדרבה , אלא  מזיקה , מאיר 28אינה  לר ' דחזיתי' מחבראי דמחדדא  "האי
דכתיב  טפי, מחדדנא  הוה  מקמי' חזיתי ' ואילו מוריך ".29מאחורי', את  רואות  עיניך  והיו

בפני  ההסתכלות  נעשית  לזה  שבהמשך  – לחרותנו" גדול  בשופר  ל "תקע  בנוגע  העיקר  והוא  ועד "ז
התוקע ,   האמיתית בגאולה  מוריך ", את  רואות  עיניך  והיו מוריך  עוד  יכנף  ש "לא  באופן ,

והשלימה .

:זו בשנה  ובמיוחד  זה  בדורנו יתירה  ובהדגשה 
מרבי  הלימוד  כבר  נשלם  שבו – הגאולה  של  הראשון ודור  הגלות  של  האחרון דור  הוא  זה  דורנו

משנה  סדרי בששה  מוריך ") את  רואות  עיניך  ד "והיו המאמר  ונתחדשו 30(בעל  שנתגלו כו' ופירושיהם 
משנה  "בכלל  הזה  שבזמן והגהותיו" והשו"ע  ה "טור  לימוד  גם  כולל  הדורות , שבכל  ותיק " "תלמיד  ע "י

והגהות 31יחשבו" למעשה ) הלכה  הטור  על  הארוך  מפירושו ֿ הכל  וסך  (המשך  ֿ יוסף  הבית  שו"ע  הן ,
הזקן 32מ "א הר  רבינו של  השו"ע  ובמיוחד  והן בטעמיהן"33, "הלכות  עם 34, הב "י דשו"ע  חיבור  (מעין

ועד  זה , לדורנו עד  ותיק " "תלמיד  ע "י שנתחדשו הפירושים  כל  עם  הטור ), על  הארוך  פירושו
"הקיצין כל  ש "כלו הכפתורים "35– "צחצוח  גם  כבר  והשלימו תשובה , עשו וכבר  ועומדים 36, ,

כולכם " הכן ("עמדו והשלימה .37מוכנים  האמיתית  להגאולה  (

" ר "ת  הם  השנה  דמספר  ראשונות  אותיות  שד ' – ה 'תשנ"ב  זו, בשנה  ובמיוחד    ,"
נאמר  עלי' והשלימה , האמיתית  דהגאולה  ה "נפלאות " על  אראנו 38שרומז מצרים  מארץ  צאתך  "כימי

" ר "ת  היא  בי"ת , אות  החמישית ), לגאולה  (ששייכת  החמישית  ואות  כל ","39נפלאות ", מכל  "בכל  ,
ויעקב  יצחק  באברהם  בי'40כמ "ש  ואברהם ) (יעקב  תרווייהו ש "אחידן לתק "ש , השייכות  מודגשת  שבזה  ,

"41 יאמרו שאז והשלימה  האמיתית  בהגאולה  ודוגמתו העיקר , הוא  יצחק  האבות  ג ' שבין היינו, ,
"אבינו אתה  "כי .42דוקא 

– והשלימה  האמיתית  להגאולה  זו, בשנה  ובפרט  השנה , דראש  המיוחדת  השייכות  מובנת  עפ "ז
ביום  לחרותנו" גדול  בשופר  "תקע  באמירת  בפועל ) באה  היתה  זכינו (ואילו בפועל  לבוא  צריכה  שהיתה 

סיבה  ומפני דר "ה , ראשון       אמירת לאחרי גם  הגאולה  באה  לא 
דר "ה ! ב ' ביום  לחרותנו" גדול  בשופר  "תקע 

ארוך " אחד  "כיום  שנחשבים  ר "ה  ימי ב ' של  וחותמם  בסיומם  בסעודה  בעמדנו אופן, ה "ז 43ובכל  ,
"ליום  – ממש  בפועל  והשלימה  האמיתית  הגאולה  שתבוא  ביותר  מסוגל  ארוך "44זמן .45שכולו

" לו: ואומרים  צדקנו משיח  נכנס  זו סעודה  של  שבעיצומה  – ובפשטות    !"
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לה.26) ס"ע ח "א "התמים" ראה
ועוד .27) סל "ו. סקכ "ח  או"ח  אדה"ז שו"ע  ראה
ב.28) יג , עירובין
כ .29) ל , ישעי '
תורה.30) חומשי  חמשה על  נוסף
רפ"ב.31) לאדה"ז ת"ת הל '
(32– רמה" ביד  יוצאים ישראל  "ובני  בפסוק הרמז כידוע

ועוד ). סק"ג . או"ח  חת"ס שו"ת (ראה רמ "א ביד 
שה 33) שבו הסימנים חיים, אורח  חלק ובפרט  לידינו, גיעו

וסוכות. יוהכ "פ ר"ה, הלכות – אלו דימים ההלכות נכללים
אדה"ז.34) לשו"ע המחבר הגאון בני  הקדמת לשון
ב.35) צז, סנהדרין
תרפ"ט .36) שמח "ת שיחת ראה
וראה 37) רעט . ע' ריש ח "ד  מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות

ובכ "מ . טבת. ט "ו יום" "היום
טו.38) ז, מיכה
ר"ת39) לגביוגם גם בבינה שניתוסף השלימות –

בחכמה  והבן בבינה דחכם הענין גם כולל  "אראנו"), (ראי ', חכמה
וש"נ). ואילך . עג  ס"ע תרנ"ט  סה"מ  וראה מ "ד . פ"א יצירה (ספר

ואילך .40) סע"ב טז, ב"ב ראה
התקיעות 41) שער דא"ח ) (עם סידור וראה רע"א. ק, זח "ג 

ובכ "מ . ואילך . סע"ד  רמו,
ב.42) פט , שבת
ואילך .43) ס"ג  סת"ר או"ח  אדה"ז שו"ע
סע"ד .44) יח , תולדות תו"א וש"נ. ב. לט , קידושין ראה
ובכ "מ .
היא 45) ביותר) גדולה (אריכות הגלות שאריכות יתגלה ואז

ארוך ". אחד  "כיום



מו      

בתוככי  מאתנו, לכאו"א  מגיש  שהקב "ה  – לבוא  דלעתיד  בהסעודה  זו דסעודה  ההמשך  נעשה  ובמילא 
הבר  ושור  דלויתן הסעודה  ישראל , המשומר 46כלל  .47ויין

לך " נתן אשר  הטובה  הארץ  על  אלקיך  ה ' את  וברכת  ושבעת  "ואכלת  המזון: בברכת  לסיומה  48ועד 

עלי'" יושבי' "כל  הקדושה , לארצנו באים  בנ"י שכל  לאחרי בשלימות 49– המצוות  כל  מקיימים  שאז ,
יובל  מצות  ).50(גם 

 ליום שייכותו – דר "ה  הימים  ב ' וחותם  דסיום  בהזמן נוסף  בתשרי:וענין
להדעה  ביותר  מודגשת  לר "ה  ושייכותו גדלי', צום  הוא  בתשרי ודחו 51שלישי בר "ה , הי' שהמאורע 

ימים  ב ' ר "ה  לפעמים  הי' הראי' ע "פ  מקדשין שהיו בזמן גם  (כי בתשרי לשלישי הצום  ).52קביעת 

במק "א  גדלי'53ונתבאר  דצום  המאורע  של  שייכותו  ,רצוי ֿ בלתי באופן שהי' אלא , ,
ושלימותו  תכליתו אבל  צום , ליום  שנקבע  ועד  והשלום , האמת  ע "י54היפך  דוד  בית  מלכות  בחידוש 

 ביום גם  כמרומז , מיומיים "יחיינו כמ "ש  – דר "ה ) הימים  לב ' ובהמשך  (לאחרי בתשרי
השלישי  וביהמ "ק  השלישית  גאולה  עם  שקשור  לפניו", ונחי' יקימנו השלישי .55ביום 

הרמב "ם  כפס "ד  ולשמחה , לששון ויהפך  הצום  יבטל  שאז ליבטל 56וכיון עתידים  האלה  הצומות  "כל 
שנאמר  ושמחה , ששון וימי טובים  ימים  להיות  עתידים  שהם  אלא  עוד  ולא  המשיח , אמר 57לימות  כה 

אהבו" והשלום  והאמת  (כי) טובים  ולמועדים  ולשמחה  לששון יהודה  לבית  יהי' גו' השביעי צום  גו' ה '
להכין יש  זו, לסעודה  ובשייכות  בהמשך  הרי, –   שלמה ,59בשעתו"58("כסעודת 

ה '" כסא  על  שלמה  בתשרי 60כש "וישב  שלישי עבור  (61.

"רבנן מלכי "מאן – זה  בדורנו ותיק  דתלמיד  הפס "ד  בפועל  שיתקיים  העיקר  והוא  ובראשם 62ויה "ר  ,
ממלא  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הדור , –נשיא  שלפנ"ז בדורות  נשיאינו רבותינו כל  של  מקומם 

ד "מיד ", הר "ת  וכן כפשוטו, מיד  ומיד , תיכף  לבוא  צריך  צדקנו גואל שמשיח  הוא  ראשון ("גואל  שה 
החסידות ))63אחרון" נשיאי כל  גם  שכולל  (הבעש "ט , משיחא ).שראל  (מלכא  וד 

לקבץ  נס  ושא  לחרותנו גדול  בשופר  "תקע  הבקשה  מתקיימת  ממש  ומיד  שתיכף  – ובפשטות 
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, כל  ומתקבצים  נגאלים  הארץ  כנפות  שמארבע  ,64גלויותנו",

אתם " וזהבם  רב ")65ו"כספם  שלל  "כמוצא  תקיעות  שלפני בהפסוקים  (כמ "ש  רב " "שלל  בגשמיות 66, הן ,
וזהב ) (כסף  ויראה  אהבה  על  שמיוסדים  העבודה  עניני כל  ברוחניות , (מקור 67והן בדעת  שרשם  וכן ,

ה '"68המדות  את  דעה  הארץ  ד "מלאה  השלימות  גם  כולל  ,(69.

הסוכות  ו)בחג  (ביוהכ "פ  דר "ה  והשלימות  ההמשך  לפני מצרים 70ועוד  יציאת  עם  בסיומו 71שקשור  –
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ג .46) פי "ג , ויק"ר א. עה, ב"ב ראה
ועוד .47) ב. לד , ברכות ראה
יו"ד .48) ח , עקב
סע"ב.49) לב, ערכין
בביאת 50) ויובלות דשמיטין למנין בנוגע מהשקו"ט  להעיר

שלפנ"ז. להמנין בהמשך  צדקנו משיח 
ועוד .51) יט . ח , זכרי ' ראב"ע
הערה 52) 370 ע' ח "ט  .1 הערה 646 ע' ח "ב לקו"ש ראה

וש"נ. ולפעמים. ד "ה
ח "א 53) תנש"א (התוועדויות ס"ח  תנש"א גדלי ' צום שיחת
.(39 ע'
זה54) מזכירים בלתי ֿולכן ענין בו מזכירים (שלא

שנתהפך  ועד  ֿ רצוי , הבלתי  הענין כבר נתבטל  בודאי  כי , – רצוי )
בפנים) (כדלקמן .לטוב

(55.158 הערה הנ"ל  משיחות קונטרס ראה
בסופן.56) תעניות הל '
שם.57) זכרי '
בית 58) מלכות עם קשור גדלי ' שצום האמור ע"פ ובפרט 

דוד .

ועוד .59) רפ"ז. ב"מ  – חז"ל  לשון
שם.60) ב"מ  פרש"י  וראה כג . כט , דה"א
זו 61) להתוועדות שהגיעו יהודים עתה שנמצאים ולהעיר,

להכין  להתחיל  הם יכולים ובמילא, הבדלה, עשו שכבר לאחרי 
עדיין  שאצלם אלה עבור גם בתשרי  דשלישי  לסעודה בהכנה

יו"ט .
ב.62) רנג , זח "ג  סע"א. סב, גיטין ראה
וש"נ.63) ואילך . 8 ע' חי "א לקו"ש ראה
ט .64) יו"ד , בא
ט .65) ס, ישעי '
קסב.66) קיט , תהלים
ובכ "מ .67) וישב. ר"פ תו"א ראה
ספ"ג .68) תניא ראה
ט .69) יא, ישעי '
ובכ "מ .70) רע"ד . נד , ר"ה דרושי  לקו"ת ראה
(71. לקיים ש"צריך  כדי  בה שיושב  בסוכה בישיבתו לכוין .

כמ "ש  מצרים", ליציאת לזכר בסוכה לישב שצונו הקב "ה מצות
בהוציאי ישראל  בני  את הושבתי  בסוכות כי  גו' תשבו "בסוכות

סוכה). הל ' ריש או"ח  אדה"ז (שו"ע מצרים" מארץ אותם
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לישב  זוכים  שאז נפלאות ", אראנו מצרים  מארץ  צאתך  "כימי  היעוד  לקיום  זוכים  – ר "ה  של  וחותמו
לויתן  של  עורו ממש .72בסוכת  ומיד  תיכף  ,

מו"ח  שכ "ק  ולהכריז שמותיהם , בהזכרת  נשיאינו רבותינו ניגוני לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
(להבעש "ט , תנועות  ג ' ניגנו: ואח "כ  שמותיהם . בהזכרת  הרביים  כל  של  הניגונים  לנגן הנהיג  אדמו"ר 
– ה ' ימין האמצעי. לאדמו"ר  – ה "קאפעליע " הזקן. לאדמו"ר  – אתה  ֿ לי א  הזקן). ואדמו"ר  המגיד 
– הבינוני מהורש "ב . לאדמו"ר  – הכנה  ניגון מהר "ש . לאדמו"ר  – אריבער  לכתחילה  הצ "צ . לאדמו"ר 

שליט "א ]. אדמו"ר  לכ "ק  – בחרתנו אתה  מהוריי"צ . לאדמו"ר 

***

 דמועט באופן בקיצור , הם  השנה  דראש  שההתוועדויות  – אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הנהגת  ע "פ  – כנהוג 
כולה  השנה  כל  את  שכולל  השנה  ראש  של  לענינו מתאים  המרובה , את  .73המחזיק 

לכ  (שנקבע ובהתאם  כהסימן השנה  כללות  של  המיוחדת  הקביעות  ע "ד  עכ "פ  בקיצור  להזכיר  יש  ך 
ובב "י  בטור  כמובא  ישראל , גדולי בראש )74ע "י גם  זה ) על  ֿ כח  יישר  להם  (ומגיע  שהדפיסו כפי ,

חקוקים  שיהיו (כדי גרמא  שהזמן בענינים  והמנהגים  הדינים  בקיצור  לוקטו שבו חב "ד ) (דכולל  הלוח 
חבירו  אצל  לשאול  יצטרך  ולא  כאו"א  המרובה .75בזכרון את  המחזיק  מועט  בבחינת  ,(

הנ"ל ]. משיחות  בקונטרס  נכלל  – להגאולה  ושייכותו בש "ז בהסימן [הביאור 

ד " (ב ' ב ' ביום  שחל  בר "ה  שבעמדנו ד "ב ויה "ר  (ש ' שלמים  ששניהם  וכסלו חשון לפני "ז"),ש "ז"),
ד "בש " (ז' בשבת  שחל  הפסח  חג  לפני שבת ועאכו"כ  שכולו ד "יום  השלימות  כבר  תהי' – ומנוחה 76")

העולמים " תהיינה "77לחיי תמימות  שבתות  ד "שבע  המצוה  קיום  יהי' ובמילא  ימי 78, כששת  (תמימות 
השבועות  בחג  הלחם  שתי והקרבת  הפסח  ממחרת  העומר  הקרבת  ע "י השלימות , בתכלית  .79בראשית )

לקיום  כבר  זוכים  בתשרי, שלישי לפני עוד  בכל , נפלאות  שנת  תהא  הי' זו, שנה  שבהתחלת  – וכאמור 
להסעודה  ומתכוננים  השלישי, וביהמ "ק  שלישית  גאולה  לפניו", ונחי' יקימנו השלישי "ביום  היעוד 

ממש . ומיד  תיכף  צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בהגאולה  המשומר  ויין הבר  ושור  דלויתן

ר "ה . של  להזכיר  ישכחו ושלא  המזון, ברכת  אודות  להכריז צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

ברכה . של  מכוס  לכאו"א  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  חילק  – והבדלה  ערבית  תפלת  המזון, ברכת  לאחרי

ז"ל ]. הרלוי"צ  לאביו הקפות  ניגון לנגן התחיל  צאתו טרם 
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א.72) עה, ב"ב ראה
ובכ "מ .73) א. נח , ר"ה דרושי  לקו"ת ראה
ֿ תכח .74) סתכ "ז או"ח 
דינים 75) לפרטי  בנוגע כמו להפסיק, שאסור במקום ובפרט 

שמודגש  – השנה דכל  התפלה לגבי  עשי "ת שבתפלת בהשינויים
אלה. בהלכות בקי  ויהי ' בעצמו ילמד  שכאו"א הצורך  יותר

שהרי76) בשבת, שחל  ר"ה של  ביו"ט  גם תק"ש תהי ' ואז

שני בית בזמן שנתחדשו כו' הגזירות כל  יתבטלו לבוא לעתיד 
ובכ "מ ). ג . נז, ר"ה דרושי  לקו"ת (ראה

בסופה.77) תמיד 
טו.78) כג , אמור
תנש"א 79) (התוועדויות תמימות" הן "אימתי  קונטרס ראה

ואילך ). 447 ע' ח "א תנש"א סה"ש ואילך . 89 ע' ח "ג 



מח

    
מוגה  בלתי

 בקרא כמפורש  – הוא  צום  יום  של  הזקן 1ענינו רבינו שמבאר  וכפי רצון", "יום  ש "הצום 2–
יום  הוא  הוא 3רצון"הנרצה  הרצון שענין היינו, ,  באופן ("ביים [ולא  הצום  יום 

ע  (ומוסיפים  ומשלימים  ממלאים  זיך ") ֿ פאסטן "יום א ּפ הוא  עצמו זה  שיום  בהצום ], שהי' החסרון ל ) ַָ
רצון".

ֿ רצוי  הבלתי הענין שמצד  כך , כדי ועד  ֿ רצוי, בלתי הו"ע  הצום  שביום  הגוף  שעינוי אע "פ  – זה  וכל 
ֿ רצויים  בלתי שהם  תעניות  ישנם  הגוף ) לבריאות  ח "ו להזיק  (שיכול  הגוף  המעלה 4שבעינוי בהם  אין שאז ,

רצון" .5ד "יום 

נשיאינו  רבותינו בסיפורי מהמסופר  החסידים 6[ולהעיר  מגדולי א ' תענית 7אודות  עצמו על  שקיבל 
(בגלל  נעלה  הכי לדבר  בקשר  שבת ), לערב  עד  ראשון מיום  או שבת  (ממוצאי שלם  שבוע  ביותר , גדולה 
להשלים  רשות  לו נתן אדנ"ע  שכ "ק  לאחרי שגם  – ֿ רצויים ) בלתי ענינים  לתקן שצריך  לו נראה  שהי'
בעצמו  הלך  אדנ"ע  שכ "ק  ועד  בשלומו, ולדרוש  אותו לבקר  לפעם  מפעם  שלוחים  שולח  הי' התענית ,
הגוף  בריאות  מצב  על  התענית  השפעת  אם  לראות  כדי – בפשטות  – היתה  בזה  והכוונה  אותו. לבקר 

התענית ]. להפסיק  לו להורות  שיש  עד  כ "כ  ֿ רצוי בלתי באופן היא 

 זה צום  ביום  ביותר  מודגשת  רצון") ("יום  הצום  יום  שמעלת  לומר , ע "ש ויש  (לא  שנקרא  –
שם  על  אלא ) התענית , נקבע  שבגללו ֿ רצוי הבלתי :8המאורע 

הוא  – גדלי' הריגת  – התענית  נקבע  שבגללו המאורע   רצוי ֿ בלתי שזהו"ע  גדלי', של  (חייו)
כפי  כולה , התורה  כל  דוחה  נפש  שפיקוח  התורה  בדיני כמודגש  מישראל , לכאו"א  בנוגע  חמור  הכי באופן

ממש "נ  בהם "9שלמדים  שימות  "ולא  בהם ", וחי האדם  אותם  יעשה  תורה 10"אשר  בין לבחור  כשצריך  ולכן ,
לתורה . קודמת  יהודי של  שמציאותו התורה  מכריעה  יהודי, של  למציאותו

שמדברי  הצומות  ארבע  נקבעו זה  שעל  החורבן ענין לכללות  בהמשך  – גדלי' בהריגת  מיוחד  וחומר 
" שעי"ז – סופרים    "11 י"ז בטבת , (י' דהחורבן המאורעות  ג ' לאחרי גם  כי, ,

שארי  בבל  מלך  "נתן באב ) וט ' .תמוז ליהודה  גו'"ת  גדליהו את  עליהם  הפקיד  נשאר 12. ועי"ז "שיריים ",
ונעשה  דוד , דמלכות  ה "שיריים " גם  בטלו גדלי' ובהריגת  דוד , למלכות   ובכל הענינים  בכל 

הפרטים .

ע "ש  (לא  היום  נקרא  אלא )ואעפ "כ , החורבן, תוקף  נעשה  שעי"ז גדלי', של ) החיים  (היפך 
   ושייך שקשור  היום  של  שמו פירוש  כפשטות  –13" ליהודה "שארית  היתה  ידו שעל  –

בבל  מלך  של  רצונו מצד  זיין") יוצא  ("אויף  המתחייב  כפי רק  המשך 14(לא  שיהי' באופן גם ) אלא  ,
 .החורבן ענין כללות  לביטול  להביא  – ועד  החורבן, כללות  המשך  ולמנוע  לעכב  כדי בו שהי'
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ה.1) נח , ישעי '
ספ"ב.2) אגה"ת תניא
מוסר.3) בספרי  וגם חסידות, מאמרי  בכמה מבואר ועד "ז
פ"ג .4) אגה"ת תניא ראה
נשתלשל 5) ֿ רצוי  בלתי  באופן התענית שענין לומר, ויש

שבתורה  מזה כו') ושבירה לנפילה עד  צמצומים כמה (לאחרי 
כו'. תעשה לא מצוות גם) עשה, מצוות על  (נוסף ישנם עצמה

(6.307 ע' ֿ ש"ת תרצ"ו סה"ש
יפרשו 7) שלא כדי  זה, בענין שמו את להזכיר רוצה אינני 

מעלות  לו היו שבהם עניניו, לשאר בנוגע ֿ רצוי  בלתי  באופן
גדולות. הכי  וזכיות

בנדו"ז 8) נחשבים התיבות ב' הרי , גדלי '", "צום שנקרא ואף

– אחד  ס"ג ).לענין לקמן (וראה
ה.9) יח , אחרי 

וש"נ.10) ב. פה, א. פב, יומא
ה"ב.11) פ"ב תעניות הל ' רמב"ם
יא.12) מ , ירמי '
ה"ז 13) – גדלי ' הריגת עם שקשור צום גם לפרש שיש ואף

אחת בתיבה שונים פירושים מב' גרע לא  ,
לחיוב  בנוגע בהלכה עד "ז שמצינו מזה לדבר הראי ' כידוע
טווי "שוע הענינים שג ' כיון ונוז", טווי  שוע שיהי ' "עד  שעטנז
וש"נ). .782 ע' ח "ג  לקו"ש (ראה "שעטנז" בתיבת נכללים ונוז"

(14.76 הערה 23 ע' ח "א תנש"א סה"ש ראה
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 תיבת רק  מודגשת  בזה  שגם  – גדלי' דמיתת  המאורע  בגלל  הצום  לקביעת  בנוגע  גם  להוסיף  ויש 
""15:

"צום " בתפוצות 16תיבת  שנתפשטו במחזורים  שנדפסו שוה ) שלהם  (שהגימטריא  התיבות  מג ' א ' היא 
תפלה  (צום ) תשובה  התיבות  מג ' למעלה  נשיאינו) רבותינו התפללו שבהם  במחזורים  גם  (כולל  ישראל 
שבה  תפלה  תוקף ", "ונתנה  שבתפלת  – הגזירה  רוע  את  המעבירין הדברים  ג ' – (ממון) צדקה  (קול )
ביום  גם  (ולאח "ז דר "ה  הימים  בשני ֿ עתה  זה  שאמרנו היום , תפלות  (המחזור ) כל  של  ה "תוקף " מתבטא 

יוהכ "פ ). – השלישי

ענינים  כו"כ  בינתיים  שמזכירים  לאחרי בא  זה  וענין , ביוהכ "פ (וגם  שבר "ה  אע "פ  –
הטוב  דהיפך  ענינים  להזכיר  שלא  נזהרים  בשבת ) כשחל  .17ובפרט 

התוקף  ניתן שלבנ"י – בזה  הביאור  לומר  הענינים 18ויש  גם  הענינים , שמכל  לפעול  שיוכלו
לאחרי  תיכף  שממשיכים  כפי – ויחידה  אחת  תוצאה  תהי' תוקף ", "ונתנה  בתפלת  שנזכרים  ֿ רצויים  הבלתי

" – תוקף " "ונתנה  תפלת  סיום   "19 פ כל  עם  תוקף ", "ונתנה  שתפלת  מרומז הענינים (שבזה  רטי
מהוה  לך ").שבה , יתנו ד "כתר  להענין

אדמו"ר  דברי אודות  הסיפור  ע "ד  הטוב , דהיפך  ענינים  נשמעים  לא  שמלכתחילה  – מזה  ויתירה 
הברכות " היפך  שהם  ענינים  נשמעים  לא  קורא  "כשאבא  תפלת 20האמצעי: שכאשר  בנדו"ד , ועד "ז ,

לך " יתנו ל "כתר  באים  שממנה  ידיעה  מתוך  גם  כולל  קורא ", ש "האבא  באופן נאמרת  תוקף " ,21"ונתנה 
הטוב . דהיפך  ענינים  מלכתחילה  נשמעים  לא  אזי

") היום  של  בשמו "צום " לתיבת  בנוגע  גם  מובן מרומזת ומזה  שבזה  – ר "ה  שלמחרת  גדלי'")
הענינים  להפיכת  דבנ"י התוקף  מודגש  שבה  – תוקף " "ונתנה  בתפלת  שמודפסת  "צום " לתיבת  השייכות 

הטוב . דהיפך  ענינים  אין שמלכתחילה  לאופן ועד  ֿ רצויים , הבלתי

 ראש למחרת  בקביעותו גם  מודגש  ה "ז – גדלי'" "צום  היום , של  לשמו בנוגע  האמור  על  ונוסף 
השנה :

כיון 22להדעות  – למחרתו התענית  קביעת  את  דחו ולכן השנה , בראש  הי' גדלי' דהריגת  שהמאורע 
של  באופן היא  התענית  קביעת  התעניות שהתחלת  שאר  כמו כ "כ  בתוקף  אינו שנדחה 23(שלכן ,(

ממתקים " ושתו משמנים  "אכלו ציווי ישנו שבר "ה  ,24מפני

יום  היינו, מובדל , שפירושו דייקא , "קדוש " – לאדוננו" היום  קדוש  "כי דקרא : בסיומא  גם  [ומרומז
רק  לא  הם  עצמו בעולם  שגם  מענינים  ועאכו"כ  העולם , מעניני ועאכו"כ  הענינים , מכל  שמובדל 

שגורמים  אלא  ֿ רצויים , עצמו],בלתי בהעולם 

ֿ כח  הנתינת  בו מודגשת   לתשעה (בנוגע  מארז"ל  ע "ד  החורבן), ענין כללות  (ביטול 
שבת  עונג  מצות  קיום  מפני הצום  ונדחה  בשבת  שחל  ידחה "25באב  ונדחה  "הואיל  (26.
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צום15) – הצום נקבע שבגללו המאורע הזכרת ללא
גדלי '.

ֿ תיבות.16) ראשי  כו"כ  בה שיש לכך  נוסף
ס"ב.17) סתקפד  ס"ז. סתקפ"ב או"ח  אדה"ז שו"ע ראה

ועוד .
נתינה,18) מלשון (גם) "נתנה" – תוקף" ב"נתנה כמרומז

וש"נ), רע"א. נג , ב"ב (ראה נותן" הוא יפה בעין הנותן ו"כל 
לבנ"י . תוקף נתינת – תוקף" ו"נתנה

רק)19) (לא אלקינו ה' לך  יתנו "כתר יותר: ובפרטיות
העיקר) והוא גם (אלא מעלה המוני  מלאכים – "

כולםשב  "עמך  ישראל , של  מעלתם מודגשת (ישעי 'זה "
(ראה  לחיים לאלתר כולה השנה כל  על  ונחתמין שנכתבין כא), ס,

ר"ה. בהתחלת ב), טז, ר"ה
אלול .20) יז יום" "היום
ש"כתר21) הידיעה – גופא גםובזה קאי  (על לך "

זו). תפלה שאומר זה
רבינו 22) א. מא, ירמי ' ה. ז, שם רד "ק יט . ח , זכרי ' ראב"ע

סו"ס  או"ח  בב"י  הוא ח "ב. יח  נתיב וחוה אדם בתולדות ירוחם
שם. ובט "ז תקמט ,

סתקמ "ט .23) או"ח  השו"ע נו"כ  ראה
ס"ד .24) סתקפ"ג  או"ח  אדה"ז שו"ע וראה יו"ד . ח , נחמי '
"יום 25) עם שקשור השבת דיום ה"רחבות" כל  עם – ובפרט 

בסופה). (תמיד  העולמים" לחיי  ומנוחה שבת שכולו
רע"ב.26) ה, מגילה



נ   

להדעות  בתוקף 27וגם  אינו שבו שהתענית  יום  ה "ז – בתשרי בשלישי  הי' גדלי' דהריגת  שהמאורע 
:28כ "כ 

. מתענין היו ("לא  בשבת " "באחד  התענית  בשלילת  הביאור  בנוגע ובהקדם  שמצינו בשבת ") באחד  .
מעמד  דאנשי ,29להתענית 

בפרט – להאריך  יש  כזה  בענין אשר , המקדש , בבית  התמיד  דהקרבת  השלימות  עם  הקשורה  תענית 
גדלי' עם  הקשור  התענית  –ביום 

היינו, וימותו", ותענית  ליגיעה  ועונג  ממנוחה  יצאו שלא  "כדי במשנה ) (המפורש  הטעם  על  שנוסף 
התורה  דורשת  ולכן הגוף , לבריאות  ח "ו להזיק  שיכולה  ועונג  למנוחה  הסמוכה  בתענית  מיוחד  קושי שיש 
הקרבנות  עבודת  שלימות  עם  שקשורה  ביותר  חשובה  תענית  אודות  כשמדובר  גם  התענית  מקושי להזהר 

נוסף : טעם  גם  בזה  (ומרומז) לומר  יש  – בביהמ "ק 

גם  כולל  יין, ושתיית  ודגים  בשר  באכילת  כהלכתה , שבת  עונג  מצות  מקיימים  שכאשר  במוחש  רואים 
. ריח  ומיני ומגדים  "בפירות  ברכות "ההוספה  מאה  מנין להשלים  כדי התענוג30. גודל  השפעת  אזי –

בשבת . לאחד  גם  ומספיקה  ונמשכת  הולכת  השבת  דיום  וההנאה 

להיות  צריכה  הקרבנות ) דעבודת  בהשלימות  פעולתה  (שפועלת  מעמד  דאנשי שהתענית  וכיון
 בגלל (לא  בשבת  באחד  מתענין היו לא  ,  אלא כזו, בושבתענית  שיש  בגלל  (

 השבת התענית .דיום  תוקף  את 

ושתיית  ה "משמנים " דאכילת  התענוג  השפעת  עדיין נמשכת  ר "ה  שלמחרת  – בנדו"ד  גם  מובן ומזה 
התענית . בתוקף  חלישות  נעשית  מזה  וכתוצאה  בר "ה , ה "ממתקים "

 הצום כשמתבטל  היא  גדלי'") ד "צום  (גם  רצון" ד "יום  האמיתית  שהשלימות  ופשוט  מובן אמנם ,
–  הרמב "ם כפס "ד  שהם 31, אלא  עוד  ולא  המשיח , בימות  ליבטל  עתידים  האלו הצומות  "כל 

שנאמר  ושמחה , ששון וימי טובים  ימים  להיות  .32עתידים  ה ' אמר  יהודה כה  לבית  יהי' השביעי צום  .
טובים ". ולמועדים  ולשמחה  לששון

מוסיף  שהרמב "ם  אהבו"ולהעיר , והשלום  "והאמת  הפסוק  סיום  גם  שנוסף 33ומעתיק  מודגש  שבזה  –
דכל  השלימות  גם  תהי' גדלי', של  בזמנו שהיתה  ליהודה " ה "שארית  תמורת  יהודה " ד "בית  השלימות  על 

עלי'" יושבי' "כל  לששים 34ישראל , מתחלק  שרש  וכל  שרשים  "שהן פרטיות , נשמות  ריבוא  ששים  כל  ,
אחת " נשמה  הוא  ניצוץ  שכל  ניצוצות  וגדלי'35ריבוא  הקדושה , בארצנו ושלמים , בריאים  בגופים  נשמות  ,

עפר " שוכני ורננו ("הקיצו אחיקם  (אף 36בן דוד  דמלכות  ההמשך  הי' ידו שעל  דכיון ובראשם , בתוכם  (
דוד  מבית  הי' להם 37שלא  שהיתה  אלה  את  – לראש  לכל  – עמו לוקח  משיחא  מלכא  שדוד  מובן , ,(

דוד . למלכות  שייכות 

לדוד  בנוגע  כמ "ש  – דוקא  דוד  לבית  שייך  המלכות  שענין מרומז ֿ ה " "גדלי שבשם  להוסיף , ויש 
ש " הגדיל "ויהונתן ישנם 38(דוקא ) שבשמותיהם  בכך  כמרומז ליהונתן, [ששייך  לגדליהו בנוגע  ועד "ז ,

יה "ו  הוי', משם  אותיות  ֿ ה ).39ג ' גדלי (אותיות  הגדיל " (דוקא ) ש "דוד  מכריז בעצמו שהוא  ,[
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של "ט .27) ג "א בסדה"ד  הובא פכ "ו. עולם סדר
שנים 28) בכמה אלו) לדעות (גם הצום דחיית על  נוסף

בנוגע  לעיל  המוזכר (ע"ד  השבת ביום בתשרי  שלישי  חל  שבהם
ידחה"). ונדחה "הואיל  בשבת שחל  דת"ב להקביעות

רפ"ד .29) תענית
רס"ד .30) או"ח  אדה"ז שו"ע
בסופן.31) תעניות הל '
יט .32) ח , זכרי '
ועוד .33) ואילך . 414 ע' חט "ו לקו"ש בארוכה ראה
ה"ח .34) פ"י  ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין
פל "ז.35) תניא

יט .36) כו, ישעי '
כה.37) כה, ֿ ב מלכים מצו"ד  ראה
מא.38) כ , ֿ א שמואל 
שהיא 39) כפי  אחרונה ה' אות גם נרמז – וב"יהונתן"

הגימטריא  ת"ק, שעולה יו"ד , פעמים יו"ד  פעמים ה' בשלימותה,
לומר, ויש – וש"נ). רמד . ע' ח "ה מלוקט  סה"מ  (ראה ד "נתן"
תוקף") "ונתנה בענין לעיל  האמור (ע"ד  התוקף נתינת על  שרומז
גלוי באופן שנעשית גם כולל  הגדיל "), ("דוד  הגאולה ענין על 
הארץ  עמי  כל  "וראו יו"ד ) כח , (תבוא מ "ש ע"ד  העמים, כל  לעיני 
כל  גם מתבררים ובמילא, ממך ", ויראו עליך  נקרא הוי ' שם כי 

העולם. אומות בשבעים הנמצאים הקדושה ניצוצות



ני    

: ה 'תשנ"ב שנת  בתחלת  ובעמדנו ה 'תנש "א  משנת  בבואנו מיוחד  עילוי ניתוסף  הנ"ל  ובכל 

תהא  "הי' שלה  והר "ת  תוקף "), "ונתנה  בתפלת  (כמ "ש  מלכותך " "תנשא  שסימנה  משנה  אנו באים 
נאמר  עלי' והשלימה  האמיתית  הגאולה  על  שרומז נפלאות ", אראנו מצרים 40שנת  מארץ  צאתך  "כימי

החולפת ), השנה  במשך  בהתוועדויות  בארוכה  (כמדובר  נפלאות " אראנו

אחד  מספר  הנוכחית  בשנה  ניתוסף  זה  בענין 41ועל  והשלימות  ההוספה  נרמזת  שבזה  א ', במקום  ב ' ,
לתושי'" ד "כפלים  באופן ,42ה "נפלאות "

ב ': האות  של  בתוכנה  הרמזים  וכן

"(נפלאות ) נקבעת ר "ת  כולה  השנה  שמציאות  היינו, (בהשנה ), אויסגעשטעלט ")" ("ווערט 
"נפלאות "; של  באופן מלכתחילה 

"(נפלאות ) שהוא ר "ת  צדקנו, משיח  של  מפיו התורה , פנימיות  ובפרט  התורה , לימוד  על  שרומז ,"
רב  וגם  ו 43מלך  ל "חכם ; עד  דחכמה , ראי' ד "אראנו", באופן רק  לא  הוא  התורה  פנימיות  שלימוד  גם ,

היתירה  השלימות  גם  שישנה  אלא  (כמבואר בחכמה ", בחכמה " ד "חכם  מהשרש  גם  למעלה  שהיא 
חסידות  ד "רחובות 44בדרושי ובאופן ;46הנהר "45),

"(נפלאות ) "קבץ "ר "ת  בגימטריא  – כל " מכל  ל "בכל  ועד  גדול 47", בשופר  ד "תקע  שזהו"ע  ,
נס  ושא  לארצנו".גלויותינולחרותנו הארץ  כנפות  מארבע  יחד 

(ה 'תשנ"ב ) הנוכחית  השנה  והתחלת  אלול  בחודש  (ה 'תנש "א ) החולפת  השנה  של  שסיומה  ולהוסיף ,
לדודי  ד "אני בס "ת  כמרומז – אחת  לתקופה  ונחשבים  זל "ז שייכים  ליוהכ "פ , ר "ה  שבין ימים  בעשרה 

לי" יודי"ן 48ודודי ד ' יוהכ "פ 49, עד  אלול  מר "ח  יום  הארבעים  על  שרומז בהכרזה 50, וחותמה  שסיומה  –
וכידוע  בירושלים ", הבאה  אדמו"ר 51"לשנה  מו"ח  כ "ק  היא 52פירוש  שהכוונה    כל באים 

לירושלים , בירושלים .בנ"י כולה  הבאה  השנה  במשך  נהי'

ומתעטפים  לבנים  ש "לובשים  באופן ר "ה , בערב  החולפת , השנה  של  סיומה  שלאחרי – לנו תהי' וכן
. ושמחים לבנים  ושותין ואוכלין נס ".53. להם  יעשה  שהקב "ה  שיודעין לפי השנה 54. התחלת  ולאחרי ,

של  באופן תפילותיהם הנוכחית  ע "י פעלו בנ"י וכל  מישראל  שכאו"א  הברכות  [בכל  ומתוקה  טובה  שנה 
הרחמים "ובקשותיהם  ו"אב  הרחמן" "אב  שבשמים , אבינו אצל  אויסגעבטן") זיך  שאין 55("מ 'האט  וכיון , ָ

דהלוך  באופן ליתן וימשיך  טוב , דבר  כל  לבנ"י ליתן הקב "ה  התחיל  ומיד  שתיכף  בודאי בעדו, שמעכב  מי
לעשות " לישראל  אומר  הוא  עושה  שהוא  ("מה  כהציווי ואור , בקודש "56ומוסיף  "מעלין לך 57) אין והרי ,

ש "גופא  ישראל , כמו קדוש  כו'"58דבר  קדישא  דילהון נפשא  קדישא  השנה 59דילהון של  המשכה  יהי' – [
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טו.40) ז, מיכה
אחד 41) מספר אלא י "ג ), (מספר ד "אחד " הגימטריא לא

כפשוטו.
ו.42) יא, איוב
וב 43) פ"ג . מלך  מינוי  מצות להצ"צ כ "מ .סהמ "צ
וש"נ.44) ואילך . עג  ס"ע תרנ"ט  סה"מ  ראה
לז.45) לו, וישלח  – הכתוב לשון
מהשבירה 46) ֿ רצויים הבלתי  הענינים והפיכת תיקון גם כולל 

משמונת  א' הוא הנהר" מרחובות ש"שאול  – התוהו שבעולם
האורות  שגם – וישלח ) ס"פ להאריז"ל  ל "ת (ראה דתוהו המלכים

דתיקון. בכלים נמשכים דתוהו
א.47) יז, לב"ב חת"ס חי ' ראה
ג .48) ו, שה"ש
ועוד .49) סתקפ"א. או"ח  ב"ח 
אלול 50) אלול , ר"ת לי " ודודי  לדודי  ש"אני  אע"פ כלומר:

מ "מ , ליוהכ "פ, ר"ה שבין ימים העשרה כולל  שאינו דוקא,

ד "אני בס"ת אלול ) חודש שלאחרי  הימים (עשרת הם נכללים
והיפוכו! דבר – לי " ודודי  לדודי 

(51.83 ע' ריש תש"ה סה"ש
בירושלים"52) הבאה "לשנה אמירת בשעת – אומרים יש

"לשנה  אמירת בשעת – אומרים ויש פסח , של  ההגדה  בסיום
יוהכ "פ. תפלות בסיום בירושלים" הבאה

במשך 53) או ר"ה ערב (בליל  ר"ה בערב גם ועד "ז בר"ה,
זה. בער"ה גם כן נהגו ובודאי  המעל "ע),

תקפא.54) סו"ס או"ח  טור
ובכ "מ .55) סע"ג . יו"ד , שה"ש א. כג , נשא לקו"ת ראה
ט .56) פ"ל , שמו"ר
וש"נ.57) א. כח , ברכות
המאמר 58) התחלת ואדרבה, הגוף, גם אלא הנשמה, רק לא

ושלם. בריא גוף להגוף, בנוגע היא
בעת 59) לשון" ב"מענה זה לומר ונוהגים – רע"ב. ע, זח "ג 

צדיקים. ציוני  על  ההשתטחות
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עם  ביחד  בנ"י כל  נמצאים  להתחלתה  שבסמיכות  עליו באופן השלישי, המקדש  בבית  ,
הראשון"."60נאמר  מן האחרון הזה  הבית  כבוד  יהי'

. לצדקה שליחות  נתינת  עם  אחרון) הכי בזמן ובפרט  (כנהוג , זה  לקשר  ויש 
עם  גם  קשור  ה "ז – תוקף " "ונתנה  בענין לעיל  להמדובר  בכל ובהמשך  להיות  שצריכה  הצדקה 

 אלא אינה  לצדקה  שהנתינה  שאע "פ  כך , כדי עד  ,  מצוה (להידור  ואפילו מעשר  –61(
אז62חומש  שגם  לכם ", יהי' הידות  בה 63"ארבע  יש  –   נכסיו כל  מתעלים  ידה  ועד 64שעל  ,

לפרעה " "חמישית  לצדקה , שנתן החומש  כמו העלי' ד "אתפריעו 63לשלימות  כל 65, מיני' ואתגליין
נהורין"!

ביותר  מודגש  נהורין", "כל  אצלו ומתגלים  שמאירים  באופן יהודי של  ומצב  שהמעמד  [ולהוסיף ,
לי" ד "דודי  הגילוי ומיד  תיכף  נעשה  שעי"ז לדודי", ד "אני באופן אלול  דחודש  העבודה  שלימות  לאחרי

נהורין"]. כל  מיני' ואתגליין ד "אתפריעו באופן

הגאולה  בקירוב  יותר  עוד  מוסיפה  הצדקה  אפילו 66ונתינת  אשר , תומ "צ , בעניני הפעולות  כל  עם  ביחד  ,
והצלה " תשועה  ולהם  לו וגרם  זכות  לכף  כולו העולם  כל  ואת  עצמו את  הכריע  אחת , "מצוה  ובפרט 67ע "י ,

ההוספה  הקשורים ע "י חסידות  מאמרי לימוד  גרמא , שהזמן בענינים  ובמיוחד  התורה  פנימיות  בלימוד 
ע "י  זה  גם  נשלם  עילאה , בתשובה  חסרון איזשהו נשאר  אם  גם  אשר , גדלי', וצום  ר "ה  ר "ה , ערב  עם 
יחוד  ברוחא , רוחא  דאתדבקות  באופן התורה  לימוד  ענינה  עילאה  תשובה  כי אלו, בימים  החסידות  לימוד 

בתניא  (כמבואר  המוחין האמיתית 68פנימיות  דגאולה  והצלה " ה "תשועה  להיות  צריכה  שעכשיו ובודאי ,(
והשלימה .

 היתה שהתחלתו – עצמו זה  דיום  שההמשך  כך , ממש , ומיד  תיכף  זה  שיהי' העיקר  והוא  ויה "ר 
כיון  הרגיל , ע "ד  מאשר  יותר  ועוד  ושתי', אכילה  של  באופן יהי' – גדלי') (צום  ועינוי תענית  של  באופן

טובים . ולמועדים  ולשמחה  לששון שיהפך 
המשומר  ויין הבר  ושור  דלויתן לסעודה  מסבים  ומיד  שתיכף  – באופן 69ועד  הסעודה  ולאחרי ,

ושבעת " לך "70ד "ואכלת  נתן אשר  הטובה  הארץ  על  אלקיך  ה ' את  "וברכת  אזי לשון 70, דייקא , "נתן" ,
שלפנ"ז, ברגע  כבר  נעשה  זה  שגם  ובאופן ירושלים ", "בונה  בברכת  וממשיכים  שלפנ"ז, ברגע  עבר ,

והתוקף  הקיום  על  שמורה  "אמן", ד "ילכו 71וחותמים  באופן וניתוסף  הולך  גופא  ובזה  נצחי, באופן ,72

בציון" אלקים  אל  יראה  חיל  אל  .73מחיל 

נאמר  עלי' השואבה  בית  משמחת  יותר  עוד  גדולה , שמחה  מתוך  – זה  שמחת 74וכל  ראה  שלא  "מי
. ראה  שלא  ("מי להעבר  בנוגע  הוא  זה  מאמר  שכן, מימיו", שמחה  ראה  לא  השואבה  ראה בית  לא  .

גדולה  הכי שמחה  בודאי ה "ז והשלימה , האמיתית  בגאולה  להיות  העתידה  לשמחה  בנוגע  אבל  כו'"),
כמוה . שאין
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א.60) כח , זח "א וראה ט . ב, חגי 
רמט .61) ר"ס יו"ד  שו"ע
ערכין 62) הל ' (סוף הרמב"ם כפס"ד  נכסיו", "כל  לא ובודאי 

ורק  – נכסיו". כל  יחרים ולא אדם יקדיש לא "לעולם וחרמין)
ֿ רצויים  בלתי  ענינים ותיקון תשובה עם הקשורה צדקה בנתינת
ש"אין  סוס"י ) אגה"ק שם פ"ג . אגה"ת (תניא הזקן רבינו פוסק
הנפש  רפואת גרעה "לא מחומש", יותר יבזבז אל  משום לחוש
(וראה  נפשו" בעד  יתן לאיש אשר ש"כל  ועד  הגוף", מרפואת

וש"נ). ואילך . 217 ע' חכ "ז לקו"ש בארוכה
כד .63) מז, ויגש
פל "ד .64) תניא ראה

א.65) רי , זח "א
פל "ז.66) תניא א. יו"ד , ב"ב ראה
ה"ד .67) פ"ג  תשובה הל ' רמב"ם
ואילך .68) ספ"ח  אגה"ת תניא
ועוד .69) ב. לד , ברכות ג . פי "ג , ויק"ר
יו"ד .70) ח , עקב
סע"ב.71) קי , לסנהדרין מהרש"א חדא"ג  ראה
פרשת72) – השבוע לפרשת מהשייכות .ולהעיר
ח .73) פד , תהלים
סע"א.74) נא, סוכה

המשך בעמוד רר



נג

    
       

החדשה א . השנה  של  המיוחדת  מעלתה 

בקביעות  לראש ) (לכל  מודגשת  – (ה 'תשנ"ב )
עליהם  שנקבעו העיקריים  בהענינים  ובפרט  השנה ,

ומהם : ישראל , גדולי ע "י סימנים 

– בשבוע  שני ביום  השנה  דראש  הקביעות  א )
המלך " "פתבג  וילך "כהסימן פת  המלך  "ב "ג  ,,

עליכם " "תמליכוני (שענינו ר "ה  ,שכשחל 
ביום  מלשון "המלך ") פת  וילך , "פת  ג ', ביום  או

פתים  אותה  וילך פתות  נצבים  שמחלקים  ,
ר "ה ,לשתים " שלפני בשבת  נצבים  פרשת  שקורין ,

הב ' סליחות  ר "ה ,שבת  שלאחרי בשבת  וילך  ופ ' ,
שובה . שבת 

לגבי  גם  ב ' ביום  דר "ה  בהקביעות  יתירה  ומעלה 
בהסימן  נכללים  (ששניהם  ג ' ביום  דר "ה  הקביעות 
"ב "ג בהסימן (א ) בשתים : – המלך ") "פתבג 
גם  רומזים  (ב "ג ) והג ' שהב ' לומר , דיש  – המלך "
שני  ויום  ב ', – דר "ה  ראשון (יום  דר "ה  הימים  לב '
("פת  התורה  לקריאת  ובשייכות  (ב ) ג '), – דר "ה 

. שקורין וילך  – לשתים ") וילך  נצבים  שמחלקים  .
ראש  על  קאי (ש "היום " גו'" היום  נצבים  "אתם 

ר "ה ,השנה  ערב  ראשון יום  (שבת , ימים  ג ' תוך  (
אחת  למציאות  ענינים ) (בכמה  שנחשבים  .ור "ה )

גם  (כמודפס  השנה  דקביעות  הסימן ב )
ש ' ר "ה , חל  שבו ב ' יום  – ב ' בש "ז: הוא  בהלוחות )

שלמים  וכסלו שחשון שלימה , – שבו ז' יום  – ז' ,
ניסן. ר "ח  חל 

כי, – מעוברת  שנה  היותה  עם  קשור  זה  וענין
מלאים , וכסלו וחשון (ב '), ב ' ביום  חל  כשר "ה 
(ז') בשבת  ניסן ר "ח  יחול  לא  (ש '), שלימה  שנה 

מעוברת . בשנה  אלא 

שלימות  של  ענינים  ג ' ישנם  זו שבשנה  ונמצא ,
(א ) משולשת : שלימות  עם – הקשורה  השלימות 

(ב ) מלאים , ששניהם  וכסלו חשון החדשים 
הוספת  שע "י – העיבור  שנת  עם  הקשורה  השלימות 
"שנה  כולה  השנה  נעשית  (הי"ג ) העיבור  חודש 

חז"ל  כדרשת  להביא תמימה ", תמימה , "שנה 
עם חוד  הקשורה  והשלימות  (ג ) העיבור ", ש 

ראשון  יום  שגם  – השבת  ביום  ניסן דר "ח  הקביעות 
הפסח ) (ממחרת  ספה "ע  והתחלת  בשבת , חל  דפסח 
כפשוטו, גם  השבת " "ממחרת  שבת , במוצאי היא 
בשלימות , תמימות " שבתות  "שבע  ישנם  שאז
בשבת , ומסיימות  בשבת  באחד  שמתחילות  שבועות 

בראשית  בשלימות כימי תמימות  ,.

השנה , שבקביעות  המיוחדת  המעלה  לבאר  ויש 
המלך ), (ב "ג  וג ' ב ' ביום  דר "ה  להקביעות  בנוגע  הן
הסדר : ועל  השנה , דהמשך  להקביעות  בנוגע  והן
(וחג ניסן ור "ח  מעוברת , שנה  מלאים , וכסלו חשון
דקביעות  המעלה  על  ונוסף  (בש "ז); בשבת  הפסח )
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(1. ומאיר יורד  ושנה שנה ש"בכל  לכך  חדש נוסף אור .
עליון .ומחודש  אור עולם מימי  עדיין מאיר הי ' שלא יותר עליון .

סי "ד ). אגה"ק (תניא כזה"
ועוד .2) ה. א, דניאל  – הכתוב לשון
אבודרהם 3) שנ. סי ' ויטרי  מחזור ס"ד . סתכ "ח  או"ח  טושו"ע

וילך . ר"פ בעה"ט  וההפטרות. הפרשיות בסדר
וש"נ.4) סע"א. טז, ר"ה
ו.5) ב, ויקרא
פרשת 6) וחילק ("פת שם ויטרי  מחזור שם. פר"ח  שם. מג "א

שם. אבודרהם פתים"). אותה פתות מלשון וילך ,
כזו 7) שבקביעות תבוא, פ' שבת הא', סליחות שבת על  נוסף

תבוא  דפ' מנוחה" "במוצאי  הסליחות אמירת מתחילים המלך ) (ב"ג 
דאמירת  ימים ד ' שישנם ז', ביום או ה' ביום חל  כשר"ה (משא"כ 
באמירת  ומאריכין נצבים), דפ' מנוחה" מ "מוצאי  הסליחות
ר"ס  או"ח  לשו"ע עט "ז (ראה שלם משבוע יותר במשך  הסליחות

שם). לבוש תקפא.
גם 8) וראה ג ). מא, תבוא בלקו"ת (הובא ב לב, לזח "ב רמ "ז

נצבים. ר"פ לקו"ת נצבים. ס"פ רזא פענח  א. רלא, זח "ג 
סע"א.9) קו, פסחים (לדוגמא) .ראה

(10. והחסרים המלאים החדשים ואחד "סדר מלא אחד  .
. הסדר על  וכסלו חסר מרחשון מלאים פעמי*. שניהם יהיו ם

וכסלו  חסר מרחשון יהי ' ופעמים חסרים שניהם יהיו ופעמים
שנקראו  היא מלאים אלו חדשים שני  בה שיהי ' ושנה מלא.

ֿ ו). ה"ה פ"ח  קדוה"ח  הל ' (רמב"ם שלמים" חדשי '
פי "ב 11) ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם במשנה. – א לא, ערכין

ה"ה.
ראבי "ה 12) ספ"ו. ראב"ן פי "ח . פס"ר ח . פי ' דר"כ  פסיקתא

ועוד . סתקכ "ו. פסחים
בלקו"ש 13) (נדפס תנש"א פסח  של  אחרון שיחת בארוכה ראה

ֿ תמוז  סיון ב"המאור" הוספות עם שני ' ובהוצאה ,7 ע' חל "ח 
תנש"א).
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דשנת  המיוחדת  המעלה  גם  לבאר  יש  השנה 
וכן  היא , כן שקביעותם  שנים  שאר  לגבי ה 'תשנ"ב 
הנ"ל , ענינים  דכל  והשייכות  הקשר  לבאר  יש 

כדלקמן.

המלך :ב . ב "ג 

להיותו  – שני ביום  דר "ה  הקביעות  מעלת 
גדולה  הכי בסמיכות  :

ראשון  יום  בדוגמת  הוא  בשבוע  ראשון יום 
אף  ראשון" "יום  נקרא  שלכן – הבריאה  דהתחלת 

בראשית  ימי מששת  ימים  רבבות  עברו ,שכבר 
היו  מה  "בראשון יום , של  בשירו גם  וכמודגש 
והקנה  שקנה  שם  על  ומלואה , הארץ  לה ' אומרים 

בעולמו" .ושליט 

כמ "ש  – ר "ה  של  ענינו גם  היום וזהו "זה 
זכרון מעשיך  תחלת   גם וכמודגש  ,"

ומלואה  הארץ  לה ' מזמור  לדוד  המזמור  באמירת 
ר "ה  דליל  ערבית  בתפלת  ראשון) יום  של  ,(שירו

דר "ה  הראשונה  .התפלה 

יותר : ובפרטיות 

מעשיך ידוע  תחלת  היום  ש "זה  הטעם  ביאור 
אף  בתשרי), (א ' ר "ה  על  קאי ראשון" ליום  זכרון

העולם  נברא  באלול  יום שבכ "ה  הוא  בתשרי וא '
 עיקר אדה "ר , ברוא  יום  להיותו – לברה "ע 

נפעלה  ידו ועל  כולה , הבריאה  ומטרת  ותכלית 
במדרשי  כמבואר  כולה , הבריאה  בכל  שלימות 

שבעולם חז"ל  הנבראים  לכל  ואמר  קרא  שאדה "ר 
עושנו" ה ' לפני נברכה  ונכרעה  נשתחוה  ,"בואו

ההכרזה  ע "י הארץ , כל  על  למלך  הקב "ה  את  והמליך 

לבש ""ה ' גאות  ר "ה ,מלך  בכל  ודוגמתו ,
הק כמארז"ל  ."אמר  מלכיות ב "ה  בר "ה  לפני אמרו .

"מלך . גם  נעשה  בנ"י וע "י עליכם ", שתמליכוני כדי .
הארץ ". כל  על 

גדולה  הכי בסמיכות  דר "ה  שבקביעות  י"ל , ועפ "ז
(כל  כולה  הבריאה  שלימות  מודגשת  ראשון ליום 
דיום  ומצב  במעמד  שהיא  כמו בראשית ) ימי ששת 

אחד " "יום  שנקרא  יחיד ראשון הקב "ה  "שהי' ,
הנבראים בעולמו" כל  שנבראו לאחרי שגם  היינו, ,

יחיד  ש "הקב "ה  בעולם  ומתגלה  מאיר  שבעולם 
בעולמו".

דר "ה  שבקביעות  ועיקר , ראשון ועוד  יום 
עצמו), ראשון ביום  לא  אבל  אליו, הסמוך  שני (ביום 

ענין ישנו שבר "ה  מודגש   יום לאחרי שבא 
– בעולמו") יחיד  ש "הקב "ה  אחד ", ("יום  ראשון

האדם  עבודת  שע "י שלימות החידוש  על  בהוספה 
הקב "ה , ע "י האדם ) בריאת  גם  (כולל  הבריאה 

כדלקמן.

ראש ג . הוא  אדה "ר  ברוא  שיום  – ובהקדים 
. מעשיך  ("תחלת  רק השנה  לא  ראשון") יום  .

השלימות  הנבראים ,בגלל  (בחיר  האדם 
הקב "ה  של  כפיו גם יציר  אלא  כשלעצמה , (

בהבריאה  שנעשית  השלימות  בגלל  (ובעיקר ?)
ע "י נשתחוה כולה  "בואו באמרו האדם ,

יותר  נעלית  שלימות  שזוהי גו'", מלך  "ה ' גו'",
הקב "ה . ע "י הבריאה  משלימות 

בזה : והענין

האדם  בבריאת  כולה  הבריאה  וסיום  גמר  לאחרי
נאמר  הששי אלקים ביום  ברא  ","אשר 

"לתקן" בריאתו שפירושו שלימות  שלאחרי היינו, ,
"לעשות ", צ "ל  אלקים ", ברא  "אשר  הקב "ה , של 
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אד "ו 14) "לא כהכלל  ר"ה, חל  לא עצמו ראשון ביום כי ,
ס"ה. לקמן וראה תכח ). ר"ס או"ח  (טושו"ע ראש"

ובכ "מ .15) סע"א. כה, שה"ש לקו"ת
רע"א.16) לא, ר"ה
א.17) כז, שם
במקומו.18) ואדה"ז האריז"ל  סידור סקכ "ג . סתקפ"ב מט "א
רבותינו 19) של  עבודתם הפלאת גודל  ע"ד  מהידוע להעיר

כ "ק  אצל  שראינו (כפי  דר"ה א' דליל  ערבית בתפלת נשיאינו
וכל  אדנ"ע, כ "ק אביו מקום ממלא דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח 
צ"ל  מנהו ושמץ זה שמעין מובן ומזה שלפנ"ז), נשיאינו רבותינו

מהחסידים. כאו"א אצל  גם
בתחלתו.20) ח "ג  מלוקט  סה"מ  וראה ג . מז, נצבים לקו"ת

וש"נ.
ועוד .21) רפכ "ט . ויק"ר
פי "א.22) פרדר"א וראה ב. קז, ח "ג  ב. רכא, ח "א זהר
ו.23) צה, תהלים

א.24) צג , שם
גאות 25) מלך  ה' אומרים היו "בששי  א: לא, מר"ה ולהעיר

עליהן". ומלך  מלאכתו שגמר שם על  לבש,
ה.26) א, בראשית
ח ).27) פ"ג , (מב"ר עה"פ פרש"י 
כי28) בחי ' מצד  היתה הראשון) (ר"ה אדה"ר שבריאת כידוע

שנה) דכל  (בר"ה ועכשיו הוא, חסד  חפץ 
סה"מ  וראה ב. מז, נצבים (לקו"ת מילתא תליא האדם) (עבודת

וש"נ). שם. מלוקט 
(ב).29) יא פ"ג , קה"ר ה. פכ "ד , ב"ר ראה
ג .30) ב, בראשית
ובפרש"י .31) ו פי "א, ב"ר ראה



נה            

ע "י והוספה  תיקון  קרויין ("אתם 
לעליון אדם " אדמה  ע "ש  ,, התומ "צ בקיום  (

ב "יום  שנרמז בסיון בששי ֿ תורה  במתן גם  כמודגש 
יתירה , בה "א  "הששי" בראשית , דמעשה  הששי"

המיוחד " למתן "הששי המוכן בסיון ששי "הוא  ,
.תורה " התורה  ישראל  שקבלו בסיון ששי ש "יום  ,.

עתה " העולם  נברא  כאילו ומדגישים נחשב  ,
כיון  תורה , דמתן הענין דר "ה  שופרות  בפסוקי
של  עבודתם  בשביל  היא  בר "ה  העולם  שבריאת 

התורה . בקיום  ישראל 

עבודת  שע "י וההוספה  התיקון תוכן וביאור 
גם  (כולל  העולם  שלימות  לגבי ("לעשות ") האדם 
– אלקים " ברא  "אשר  מצד  האדם ) בו שנברא  לאחרי
האלקות  דרגת  אלא  אינה  הבריאה  שמצד  שהשלימות 

  התומ "צ בקיום  האדם  עבודת  וע "י ,
האלקות  דרגת  גם  בעולם  ומתגלה  נמשכת 

' ית ועצמותו מהותו וגילוי להמשכת  ועד  ,
דירה בעולם  ית ' לו להיות  הקב "ה  דנתאוה  שזהו"ע  ,

נעשית בתחתונים  (תחתונים ) העולם  שמציאות  ,
ית '. ועצמותו מהותו מתגלה  שבה  דירה 

באופן  האדם  בבריאת  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
ויפח  האדמה  מן עפר  האדם  את  אלקים  ה ' ד "וייצר 

חיים " נשמת  ה "באפיו שע "י –  שנפח "

מ " שנעשה  האדם  בגוף  הקב "ה    שהוא "
העפר " מן הי' ש "הכל  כולה  הבריאה  דכל  ,היסוד 

בכל  חיים " ה "נשמת  וגילוי להמשכת  כח  ניתן
חיים " ה "נשמת  גילוי – לראש  לכל  כולה : הבריאה 

  האלקי הכח  בעולם  ניכר  שיהי' ,
שבערך  האלקות  (דרגת  העולם  את  ומחי' שמהוה 
"נשמת  וגילוי המשכת  – ועיקר  ועוד  להעולם ),

ממש "חיים " ממעל  אלקה  "חלק  , מן חלק  ,
האלקות  דרגת  גם  בעולם  שתתגלה  ד "אלקה ", העצם 
ית '. ועצמותו מהותו לגילוי ועד  מהעולם , שלמעלה 

שהכריז  אדה "ר  של  עבודתו ע "י נעשה  זה  וענין
לפני  נברכה  ונכרעה  נשתחוה  "בואו הבריאה  בכל 
על  שנוסף  – לבש " גאות  מלך  "ה ' עושנו", ה '

ד "ה ' שבערך ההכרה  האלקות  (דרגת  "
והחיות  והקיום  ההתהוות  נעשית  ידה  שעל  להעולם 
ההשתחוואה  הבריאה  בכל  אדה "ר  פעל  דהעולם ),

(ופועלת  עם  את )הקשורה  ' ה" ,
לבש " בעולם גאות  שמתגלה  ,  ,

להעולם  (כלל ) ערוך  שבאין האלקות  ,דרגת 
הידוע  ע "פ  למעלה ובפרט  הוא  המלכות  ששרש 

הכתר , לפנימיות  ועד  הכתר , בבחי' הספירות , מכל 
ית '. ועצמותו למהותו ועד 

(שלימות ד . אלו ענינים  ששני להוסיף , ויש 
שנעשית  היתירה  והשלימות  הבריאה , מצד  העולם 
אבות  בפרקי גם  מרומזים  האדם ) עבודת  ע "י

מתברך  (וממנו שלפני בשבת  –שלומדים  ר "ה  (
ששי  ופרק  חמישי :פרק 

נברא  מאמרות  "בעשרה  חמישי , פרק  התחלת 
דרגת  הבריאה , שמצד  השלימות  – העולם "

ששי  ופרק  להעולם ; שבערך  שהתחלתו האלקות  ,

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

רע"א.32) סא, יבמות
של "ה 33) פל "ג . אכ "ח  מאמר מפאנו) (להרמ "ע עש"מ  ראה

ועוד . ב. שח , ב. רסח , ב. כ , א. ג ,
א.34) פח , שבת פרש"י 
לא.35) א, בראשית פרש"י 
ס"א).36) בשם – (בחצע"ג  שם פרש"י 
היא 37) המוחלט  ואפס מאין העולם שהתהוות לכך  נוסף

שבהתהוות  העצמות כח  כי , – ס"כ ) אגה"ק (תניא העצמות בכח 
תשט "ו  אליהו פתח  ד "ה בארוכה (ראה הבדלה של  באופן הוא

וש"נ). ואילך ). קב ע' כסלו סה"מ  (תו"מ  פ"ו
ובכ "מ .38) רפל "ו. תניא ועוד . טז. נשא תנחומא ראה
ז.39) ב, בראשית
מתוכיותו 40) פי ' נפח , מתוכי ' דנפח  "מאן – דייקא "נפח "

רפ"ב). תניא ומפנימיותו"
כ .41) ג , קהלת

שם.42) תניא
באתם 43) להם "אמר :(22 שבהערה (פרדר"א חז"ל  ובלשון

ונמליך  ועוז גאות ונלביש נלך  ואתם אני  בואו לי , להשתחוות
ראשון אותו והמליך  לעצמו אדם הלך  שבראנו, מי  עלינו

 ."'וגו לבש גאות מלך  ה' ואמר
התפיסת 44) מצד  (לא היא בעולם המלכות התגלות וגם

שבהתחלת  הוא" חסד  חפץ ד "כי  הגילוי  כמו דהעולם, מקום
אינו  שהעולם באופן בעולם) חסד  להשפיע ית' שרצונו הבריאה,
ומציאות  והתנשאות, רוממות ענינה שמלוכה כיון מקום, תופס

ואכ "מ . ועצ"ע. עם". בלא מלך  ש"אין מפני  אלא אינה העולם
וש"נ.45) קז. ע' ח "ב מלוקט  סה"מ  ראה
השבוע 46) ימי  כל  מתברכים השבת שמיום לכך  נוסף כי ,

ר"ה  שלפני  בשבת מיוחדת ברכה יש א), פח , ב. סג , זח "ב (ראה
של  ברכתו וע"י  תשרי , חודש דכל  מברכים שבת גם להיותו –

י "א  החדשים את בנ"י  מברכים זה שבכח  בשנה *הקב"ה, פעמים
אלו  כ "ה יום" ובכ "מ ).("היום ל .

הקיץ.47) שבתות בכל  (גם) אבות דפרקי  הלימוד  לסיים כדי 
הקשורים 48) בסיון וששי  בראשית דמעשה ששי  יום כנגד 

ס"ג ). (כנ"ל  ר"ה עם

         
        
        



נו           

של "שנו עבודתם  שע "י המשנה ", בלשון
ה '" לימודי בניך  ("כל  בלימוד "חכמים " (

הגאולה ה "משנה " ענין עם  נעשית הקשורה  ,
העולם  דבריאת  וההגבלה  מהמדידה  גאולה 

של  ומלכותו כבודו גילוי ע "י מאמרות ", "בעשרה 
מה  "כל  ששי דפרק  והחותם  כהסיום  הקב "ה ,
לכבודו, אלא  בראו לא  בעולמו הקב "ה  שברא 

יצרתיו שנאמר  בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא  כל 
ואומר  עשיתיו, –אף  ועד " לעולם  ימלוך  ה '

ע "י  שנעשית  ההוספה  בשביל  הבריאה  כוונת 
של  ומלכותו כבודו בעולם  לגלות  האדם  עבודת 

להעולם . ֿ ערוך  שבאין הקב "ה 

הפרקים  בצירוף  מהרמז להעיר  יש  ואולי
 עולה מספריהם  שצירוף  – ביחד  ,

ולא כידוע  חד  הוא  "אנת  בחי' על  שמורה 
ולמעלה בחושבן" ספירות , מעשר  למעלה  ,

ספירות  העשר  שכנגד  מאמרות " ,מ "עשרה 
הקשורים  שבתורה  הדברות  מעשרת  גם  ולמעלה 

מאמרות  עשרה  ומ עם  נמשכת  זו שבחי' תגלה ,
ע "י  , ה )תורה וקיום  ב (לימוד 

בפסוק  שבמתןֿכמרומז מחורב ", יום  עשר  "אחד 
ניתנו ב "חורב " התורה תורה  (דרגת  הדברות 

מאמרות ), בעשרה  שנברא  לעולם  השייכת 
מחורב ו" (כשהולכים  עבודתם חורב " מתחילה  (

(בתורה  ולגלות  להמשיך  בתורה , ישראל  של 
"אחד  בחי' בעולם ) גם  זה  ידי ועל  לעולם , שירדה 
מהעולם , למעלה  שהיא  כמו התורה  דרגת  עשר ",
ולא  חד  הוא  ("אנת  ית ' בעצמותו שהיא  כמו ועד 

.בחושבן")

ע "י ה . שנעשית  (ההוספה  זה  שענין לומר , ויש 
בהקביעות  יתירה  בהדגשה  הוא  האדם ) עבודת 
המלך ": "ב "ג  – ג ' ב )יום  ו(המשכו ב ' ביום  דר "ה 

גדולה  הכי בסמיכות  דר "ה  בהקביעות  ,
ימי  ששת  (בכל  כולה  הבריאה  שלימות  מודגשת  שבו
יחיד  "הקב "ה  אחד ", ב "יום  שהיא  כמו בראשית )
שמצד  השלימות  מודגשת  – ס "ב ) (כנ"ל  בעולמו"

העולם  בריאת  ;( האדם עבודת  (לפני
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יג .49) נד , ישעי '
משנה,50) אינם עצמם שמצד  שאף ברייתות, גם כולל 

בלשון  עצמם) (בכח  חכמים ש"שנו עי "ז למשנה הם גם מצטרפים
המשנה".

בזכות 51) אלא מתכנסות הללו הגליות כל  "אין כמארז"ל 
כי  גם מ "ט  אקבצם"המשניות, עתה בגוים משנה) (מלשון

ג ). פ"ז, (ויק"ר
של 52) וענינם (תוכנם ה"הלכות" בענין גם ומרומז

"א"ת  לו", עולם "הליכות הפסוק על  חז"ל  כדרשת – המשניות)
"הלכות" שע"י  וש"נ), סע"ב. כח , (מגילה הלכות" אלא הליכות
שבאיןֿ באופן ועד  מתעלה שהעולם בעולם, "הליכות" נעשה

עצמו. שמצד  והגבלה להמדידה (הליכה) לגמרי  ערוך 
ז.53) מג , ישעי '
יח .54) טו, בשלח 
אוה"ת 55) מח . ע' אור) (יהל  לתהלים הצ"צ רשימות ראה

ועוד . תקפז. ע' עטר"ת סה"מ  יט . ע' דברים
א).56) (יז, בהקדמה תקו"ז
בסופו).57) – ז"ל  והחסיד  (ד "ה כאן שמואל  מדרש ראה
בשקל 58) הכף עשרה "עשרה הפסוק על  חז"ל  כדרשת

סע"ב). יא, (זח "ג  הקודש"
ב.59) א, דברים
ב)60) פח , (שבת כמארז"ל  – עצמו בחורב בזה וההתחלה

היינו, נשמתן", פרחה הקב"ה מפי  שיצא ודיבור דיבור כל  "על 

התגלות מאמרות שלאחרי  עשרה עם (הקשורים הדברות
ע"י  העולם) נברא התחילהשבהם ,  

ד )באופן והגבלה נשמתן"מ (המדידה "פרחה –
המתים  את בו להחיות שעתיד  בטל  הקב"ה להם שהחזירה (אלא
בגופים  דנשמות באופן היא העבודה ששלימות כיון שם), (שבת
(שקורין  אהרן" בני  שני  מות ד "אחרי  בהציווי  כמודגש דוקא,
ויצא  בשלום ד "נכנס באופן צ"ל  הקודש אל  שהכניסה ביוהכ "פ)

דוקא). בשלום"
נפלאת 61) "לא ֿ יד ) יא (ל , נצבים בפ' מ "ש לבאר יש ועפ"ז

היא  לים מעבר ולא גו' היא בשמים לא  היא רחוקה ולא ממך  היא
– קמ "ל  מאי  מובן: אינו דלכאורה – וגו'" הדבר אליך  קרוב כי  גו'
ש"לא  – שנה ארבעים במשך  לבנ"י  ולימודה ֿ תורה, מתן  לאחרי 
לדרגת  בנוגע (לא הוא שהחידוש לומר, ויש היא"?! בשמים

התורה לדרגת בנוגע אלא) לעולם, ששייכת התורה 
*,"היא ו "רחוקה היא" "נפלאת עצמה שמצד  שאף ,

לים" ו"מעבר היא" היא**"בשמים נפלאת "לא מ "מ , ,כי גו'
לפניקרוב גו' ש"נצבים ישראל  של  מעלתם גודל  מצד  גו'",

גו'" אלקיכם .***ה'

         
        

    
       

          
    

         
       
         
        
            
          
        

         
 

          
        





נז            

ע "י שניתוסף  והעילוי  בשלילת מרומז –
("לא  עצמו ראשון ביום  דר "ה  הקביעות  אפשרות 

ראש ") בימים אד "ו אם  כי , ביום ובמיוחד  ,
" שלישי, וביום  המלך ".שני

בזה : והביאור 

חז"ל  במדרשי נבראת מבואר  שני שביום 
ונעשה  המחלוקת  בטלה  שלישי וביום  מחלוקת ,

שלום .

האדם : בעבודת  וענינו

וההסתר  ההעלם  מפני היא  שני דיום  ה "מחלוקת "
העלם  מלשון (עולם  העולם  אלקות ,דמציאות  על  (

יחיד  הקב "ה  ש "הי' אחד ", ד "יום  ומצב  המעמד  כי,
מצד  הוא  יחיד בעולמו", ("הקב "ה  העולם 

אבל בעולמ  שלו), עולם  ,"( הנברא) 
והחידוש  (שני); "מחלוקת " של  ומצב  במעמד  הוא 

ונעש  המחלוקת  שבטלה  – השלישי בין דיום  שלום  ה 
באופן לאלקות  העולם    

אלקות . עם  (כביכול ) "מסכים "

בקיום  ישראל  של  עבודתם  ע "י נעשה  זה  וענין
"שלישי", נקראים  ותורה ) (ישראל  ששניהם  – התורה 

כו'" תליתאי לעם  תליתאי המכריע "אוריאן שלישי ,
ושניהם  הדעות  ב ' ש "כולל  עי"ז החולקים , בין

המכריע " לדעת  שישראל מסכימים  כמארז"ל  –
ובין  ביני שלום  שעשתה  אומה  "שולמית , נקראים 

ש "ניתנה עולמי" התורה  בקיום  עבודתם  ע "י ,
בעולם " שלום  .לעשות 

יותר : ובעומק 

(ובעיקר ) גם  היא  שני) (דיום  ב "מחלוקת " הכוונה 
חמישי  (בפרק  המשנה  ובלשון דקדושה , ל "מחלוקת "

"מחלוקת דאבות  ר "ה ) שלפני בשבת  שלומדים 

. להתקיים  (ש )סופה  שמים  לשם  מחלוקת שהיא  זו .
מחלוקת  – ושמאי" ההתחלקות הלל  מצד  ,

ושמאל , ימין קוין דב ' התחלקות ) מלשון (מחלוקת 
להחמיר  או להקל  וגבורה , ;חסד 

המשכת  ע "י נעשה  – שלישי) (דיום  והשלום 
שלמעלה  בתורה  יותר  נעלית  דרגא  והתגלות 
ביחד , שניהם  כוללת  ולכן קוין, דב ' מהתחלקות 
וקיום  בלימוד  ישראל  של  עבודתם  שע "י היינו,
ועל  בעולם , שירדה  (בתורה  ומתגלה  נמשכת  התורה 
לעולם  השייכת  התורה  דרגת  רק  לא  בעולם ) גם  ידה 
דרגת  גם  אלא  קוין), דב ' התחלקות  בה  יש  (שלכן
כפי  התורה  לדרגת  ועד  מהעולם , שלמעלה  התורה 
הפשוטה  אחדות  ית ', ועצמותו במהותו שהיא 

התחלקות  מגדר  .שלמעלה 

ליום  (בסמיכות  דר "ה  שבהקביעות  מובן ועפ "ז
. מעשיך  "תחלת  לא ראשון, אבל  ראשון", יום  .

שלישי  וביום  שני ביום  אלא ) עצמו, ראשון ביום 
– (המלך ) ר "ה  של  העיקרי ענינו מודגש  (ב "ג ),

ע "י שנעשה  החידוש   על בהוספה 
מצ "ע  העולם  שגם  – הקב "ה  ע "י הבריאה  שלימות 
בעולמו") "יחיד  שהוא  כמו הקב "ה  מצד  רק  (לא 
אלקות , עם  "מסכים " מחלוקת  של  באופן שהוא 

דר  עם  רק  ("יחיד ולא  העולם  שבערך  האלקות  גת 
 דרגת גם  אלא  עולם "), של  "יחידו ע "ד  ,"

למעלה  ועד  להעולם , לגמרי ֿ ערוך  שבאין האלקות 
ולא  חד  הוא  "אנת  (בחי' התחלקות  מגדר 

בחושבן").

המלך "ו. "פתבג  בהסימן גם  מרומז זה  וענין
המלך  "ב "ג  – התורה  לקריאת  בנוגע  ,"

נצבים  פרשת  לשתים ", וילך  נצבים  "שמחלקים 
שובה : בשבת  וילך  ופרשת  ר "ה , שלפני בשבת 

ה ' לפני גו' נצבים  "אתם  נצבים , בפרשת 
בברית  לעברך  גו' –אלקיכם  וגו'" אלקיך  ה '

מצד  ישראל  של  ומצבם  מעמדם  אודות  מדובר 
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ראש)62) אד "ו (לא ראשון מיום דר"ה שהדחי ' – יותר ויומתק

ע"פ אלא הראי ' ע"פ מקדשים שאין בזמן שהחשבון היא ,
ע"י  נעשה  שרואה הראי', ע "פ) (בהקידוש משא"כ  ,

הקב"ה. ע"י  הלבנה מולד 
ועוד .63) א. יח , א. יז, זח "א ו. פ"ד , ב"ר
ובכ "מ .64) ד . לז, שלח  לקו"ת
א.65) פח , שבת
ואילך .66) 111 ע' חכ "א לקו"ש וראה תלה. ע' תרס"ו המשך 

וש"נ.
רפ"ז.67) שהש"ר
(68943 ע' ח "ח  לקו"ש (וראה בסופן חנוכה הל ' רמב"ם

וש"נ). ואילך .
יז.69) משנה

ובכ "מ .70) סי "ג . אגה"ק שם בהקדמה. תניא ראה
חדשה71) ב"תורה יתגלה זה שענין לומר, (דייקא)ויש

שהלכה  באופן ושמאי  הלל  מחלוקת תתקיים ואז לבוא, לעתיד  תצא"
הלכה  שתהי ' המשיח  דימות הראשונה התקופה (לאחרי  כשניהם
הנמנעות  נמנע ית', בעצמותו שהיא כפי  התורה דרגת מצד  כב"ש),

בענין בקונטרס וי "ל  – בהתוועדות בארוכה של (נתבאר "הלכות
ואילך ). 178 ע' לקמן גם ונדפס לעולם" בטלין שאינן תושבע"פ

(72. אחד  לבשר נעשו כאילו והתקשרות נק'"ברית ולכן .
בין  ויעברו העגל  את כרתו אשר כמ "ש ברית, כריתת בלשון



נח           

  יצחק אברהם  בני (להיותם 
(לפני ויעקב  הקב "ה  ע "י שנבראו כפי (

הפרשה העבודה  וראש  בהתחלת  גם  כמודגש  ,(
" לראש בתיבת  לכל  שמדגישים  ,"

   הענינים פרטי באים  ולאח "ז ,
וגו'". כולכם  היום  ד "נצבים 

ועשרים  מאה  בן גו' משה  "וילך  וילך , ובפרשת 
ומצבו  מעמדו אודות  מדובר  – היום " אנכי שנה 
ודוגמתו  עבודתו, ושלימות  בגמר  רבינו משה  של 

בנוגע  גם   מצד מישראל  כאו"א  של 
שבו  משה  .ניצוץ 

המעמד  לגבי העבודה  ע "י שניתוסף  והעילוי
מודגש  העבודה  שלפני (שמורה ומצב  הפרשה  בשם 

תוכנה  "על  – ( הליכה נעשית  שעי"ז – "
ֿ ערוך  באין שהיא  ומצב אמיתית  המעמד  לגבי

.ד "נצבים "

נצבים  פרשת  כשקורין יותר  מודגש  זה  וכל 
ב ' ביום  חל  (כשר "ה  בפ "ע  וילך  ופרשת  בפ "ע 
של  מעלתם  הדגשת  שתגדל  ככל  כי, ג '), וביום 
נצבים  דפרשת  הקריאה  (ע "י העבודה  לפני ישראל 

העילוי  הדגשת  יותר  תגדל  והשלימות בפ "ע ),
בפ "ע ). וילך  דפרשת  הקריאה  (ע "י שבעבודה 

המלך  "ב "ג  בהסימן הלשון דיוק  יותר  ויומתק 
. וילך  –פת  לשתים " וילך  נצבים  שמחלקים  .

 (" ד "בג (הב ' שני יום  של  (תוכנו
ד "הקב "ה שנבר  האחדות  היפך  מחלוקת ), בו את 

את  להדגיש  כדי היא , בעולמו", יחיד 
(" ד "בג ג ' שלישי, דיום  (השלום  שביניהם 

ֿ ערוך  שבאין עילוי נעשה  שעי"ז האדם , עבודת  ע "י
" לגמרי,  באופן שהיא  ("וילך ") הליכה  ,"

העבודה  שלפני ומצב  מהמעמד  ("פת ") הבדלה  של 
("נצבים ").

והשלימות ז. המעלה  שהדגשת  להוסיף , ויש 
דפרשת  בהקריאה  ("וילך ") האדם  עבודת  שע "י
(ובעיקר ) גם  היא  וילך ") ("פת  בפ "ע  בשבת  וילך 

השבת  של  תוכנו וילך ",מצד  ("פת  ר "ה 
בשבת  שקורין נצבים  מפרשת  ר "ה )שמחולק 

ליוה "כ " ר "ה  שבין ימים  שב "עשרה  השבת  –,
 :

( עצמם ויוה "כ  ר "ה  למנות  (מבלי ליוה "כ  ר "ה 
השבוע , ימי שבעת  כל  רצופים , ימים  שבעה  ישנם 

כולה  השנה  שבכל  השבוע  ימי שבעת  שבהם כנגד  ,
דשנה  השבוע  ימי דשבעת  והשלימות  התיקון נעשה 
ימי  דשבעת  העבודה  לשלימות  וההכנה  שעברה ,
כנגד  שבעשי"ת  ראשון יום  – החדשה  דשנה  השבוע 
שבכל  שני ימי כנגד  שני יום  השנה , דכל  ראשון ימי
כולל  שבעשי"ת , השבוע  ימי בשאר  וכיו"ב  השנה ,

השנה  דכל  השבתות  כנגד  שובה , .שבת 
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להיות  אחד  גוף בתוך  עוברים שניהם להיות כלומר, בתריו,
נצבים). ר"פ (לקו"ת לאחדים"

גו'73) לעם לו היום אותך  הקים "למען הפרשה כהמשך 
לסיום  ועד  וליעקב", ליצחק לאברהם לאבותיך  נשבע וכאשר
לאבותיך  ה' נשבע אשר האדמה על  "לשבת הפרשה, וחותם

להם". לתת וליעקב ליצחק לאברהם
התומ "צ 74) דקיום העבודה על  ברית כריתת עושים ולכן

ש"לא  ההודעה גם כולל  הפרשה), בהמשך  בפרטיות (כמבואר
גו'" מאד  הדבר אליך  קרוב כי  גו' היא בשמים לא גו' היא נפלאת

לפניך  נתתי  "ראה הבחירה, ענין והדגשת ֿ יד ), יא ובחרת (ל , וגו'
ֿ יט ). טו (שם, בחיים"

רפמ "ב.75) תניא ראה
וש"נ.76) ואילך . 75 ע' ח "ה לקו"ש ראה
גם 77) הוא האדם) עבודת (ע"י  ד "וילך " שהעילוי  לומר, ויש

שנחלקים כפי  דבנ"י  ומצב למעמד  "אתם ביחס סוגים,
מימיך ", שואב עד  עציך  מחוטב וגו' שבטיכם ראשיכם גו' נצבים
דרגת  מאמרות, עשרה נשתלשלו שמהם ספירות עשר כנגד 
ההליכה  נעשית העבודה ע"י  כי , – לעולם שבערך  האלקות
הוא  "אנת ספירות, מעשר שלמעלה עשר" "אחד  לבחי ' ("וילך ")
שמתאחדים  בישראל  ודוגמתו ס"ד ), (כנ"ל  בחושבן" ולא חד 
כמודגש  סוגים, לעשר מהתחלקות שלמעלה באופן כאחד  לאחדים

וילך . שבפרשת הקהל  במצות
הנשמה 78) ומצב מעמד  על  גם רומז ש"נצבים" ולהעיר,

אשר  ישראל  אלקי  ה' "חי  א) יז, (מ "א כמ "ש למטה, ירידתה קודם
 ירידתה וע"י  אלקיכם"), ה' לפני  גו' ("נצבים לפניו"

כמ "ש  משה"), ("וילך  "מהלך " בבחינת נעשית למטה ועבודתה
ובכ "מ ). וישב. ס"פ תו"א (ראה מהלכים" לך  "ונתתי  ז) ג , (זכרי '

היא79) וילך  שנצבים להעיר, ,לשתים שנחלקת
נפרדות  פרשיות שתי  שמחברים מחוברות פרשיות כשאר דלא

וש"נ). .298 ע' חי "ט  לקו"ש (ראה
וש"נ.80) א. יח , ר"ה
במקומו.81) האריז"ל  סידור ראה
דיש 82) – וילך  בפרשת חל  שובה כששבת ביותר ומודגש

שמיני ' השבת מיום וההמשכה ההליכה על  רומז ש"וילך " לומר,
כולה. השנה בכל  השבוע ימי  כל  על  יומין כולהו מתברכין

צריכים  וילך ) בפ' כשחל  (ובפרט  שובה שבשבת מובן ומזה
בנוגע  הן – השנה דכל  להשבתות בנוגע טובות החלטות לקבל 
(וכל  השבת צרכי  לנתינת בנוגע והן בשבת, קהילות להקהלת
שמן  בשר ותענוג , הרחבה של  באופן לכך  שזקוק מי  לכל  השבוע)

ושתו  משמנים "אכלו בר"ה: (וכמודגש ישן מעין ויין ממתקים"),
לעתיד  המשומר ויין הבר ושור דלויתן להסעודה והכנה ודוגמא

לבוא.

           

השנה  דכל  השבתות  כל  כולל  שובה  ששבת  וכיון
– השבת  יום  של  וענינו תוכנו ביותר  בו מודגש  כולה ,

   כמ "ש – השמים "ויכולו
החיות  ש "עולה  גו'", השביעי ביום  וישבות  גו' והארץ 
שנברא  מאמרות  בעשרה  המעשה  ימי בששת  שנמשך 

המחשבה  לבחי' דיבור ) (בחי' שבת .העולם  ולכן .
תשב  אחד ,אותיות  הכל  תשובה  וענין שבת  שענין ,

דהיינו   " ובלש ון ,
נתנה ",הכתוב  אשר  האלקים  אל  תשוב  "והרוח 

(בכל  בגופים  נשמות  בעוה "ז, שנמצאים  היינו,
הגוף  דבריאות  טובות התוקף  ושנים  ימים  לאורך  (

לפני  כמו נעלה , הכי ומצב  במעמד  נצחיים , לחיים  ועד 
נתנה "), אשר  האלקים  אל  ("תשוב  למטה  הירידה 
שישנו  כיון ("וילך "), ֿ ערוך  באין יותר  נעלה  ובאופן

העבודה . כל  ושלימות  דגמר  העילוי

(פרשת  ר "ה  שלפני שהשבת  לומר , יש  ועפ "ז
השבת  ובדוגמת  ע "ד  היא  התחלת נצבים )

היא הבריאה  שהבריאה  כפי להבריאה , ושייכת  ,
המחשבה  מעשה בבחינת  "סוף  המעשה ,
תחילה " שבת במחשבה  ר "ה , שלאחרי והשבת  ,

השבת  ובדוגמת  ע "ד  היא  וילך ), (פרשת  שובה 
'העלי המעשה , ימי בששת  הבריאה  גמר 

המחשבה  המעשה .לבחי' ושלימות  גמר 

"ח . בסימן הרמז גם  לבאר  ויש   סימן) "
השנה , לקביעות  בהתאם  הפרשיות  חלוקת  לזכרון
הם  התורה  עניני שכל  דכיון – וילך ") פת  המלך  "ב "ג 
שנקבעו  שבתורה  שבסימנים  מובן, הדיוק , בתכלית 

תוכן  גם  יש  הזכרון לתועלת  ישראל  גדולי ע "י
:בפ "ע 

שם "פתבג "הוא  – המלך " ' בל
הכתוב כשדים " ובלשון , דבר המלך  להם  "וימן

היין  (מן משתיו" ומיין המלך  מפתבג  ביומו יום 
הוא  ישתה  (שנקרא אשר  שבר "ה  היינו, ,(

לכאו"א  עולם ) של  (מלכו הקב "ה  מזמין "המלך ")
(שנקראים  צרכיו כל  כל "מאכל "מישראל  על  (

ההרחבה , בתכלית  ביומו") יום  ("דבר  כולה  השנה 
 !

דר "ה  בהקביעות  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  וענין
. וילך  פת  המלך  "ב "ג  ג ', וביום  ב ' שמחלקים ביום  .

"פתבג הסימן רומז זה  (שעל  לשתים " וילך  נצבים 
יום  דבר  המלך  להם  ש "וימן מרומז שבזה  – המלך ")

מצד  וישנו צ "ל  המלך " מפתבג  ביומו 
גם  (נצבים ) ישראל  וילך ,של  (פת  עבודתם 

המשנה  וכפס "ד  מנצבים ), וילך  בנוגע שמפרידים 
להן  עושה  אתה  אם  "אפילו לפועלים : בעה "ב  לחיוב 

   עמהם חובתך  ידי יצאת  לא 
שהם     ליעקב דבריו ו"מגיד  ,"

לישראל " ומשפטיו הוא חוקיו עושה  שהוא  "מה  ,
לעשות " לישראל  ונותן אומר  ליתן צריך  שהקב "ה  ,

רק  לא  בשעתו", שלמה  "כסעודת  מישראל  לכאו"א 
לו" יחסר  אשר  מחסורו "סוס "די גם  שכולל  ,

לפניו" לרוץ  ועבד  עליו "לרכב  גם  אלא  ,,"
בשעתו! דשלמה  להעשירות  ועד 

שאין  דר "ה  ומשפט  להדין בנוגע  גם  מובן ומזה 
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ֿ ב.83) א ב, בראשית
(84" מבחי ' גם היא שהעלי ' לומר, מאמרות"ויש

" לבחי '  בכך כמודגש בחושבן"), ולא חד  הוא ("אנת "
הוא שובה ה"ששבת ליוה"כ "מכל  ר"ה שבין ימים

והשלימות  העילוי  נעשה שבו כיון ויוה"כ ), ר"ה גם (כולל 
ועצ"ע. יוה"כ . מתברך  וממנו דר"ה, ("ויכולו")

דכל 85) השבתות (שכנגד  שובה" ב"שבת יתירה ובהדגשה
שבת בשם שנקרא – בקביעות השנה) יתירה (ובהדגשה "

דסליחות). שבתות שתי  לאחרי  שבא – זו שנה
ג .86) סו, שובה לשבת דרושים לקו"ת
האזינו.87) ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
לא 88) ת"ל  כחו שתשש "יכול  וילך : בר"פ פרש"י  ובלשון

ליחו". נס ולא עינו כהתה
העולה 89) תורת פ"ז. וכלים) עצמות (שער ד  שער פרדס

יצירה  לספר דונולו) שבתי  (לר' חכמוני  פי ' פנ"ט . ח "ג  (להרמ "א)
מ "ד . פ"ד 

דודי ".90) "לכה פיוט 

תורת 91) ראה – קג "ם יע"ל  הסימן ביאור לדבר: דוגמא
ועוד . קלט . ע' לוי "צ

לוי "צ 92) לקוטי  ראה – הקבלה ע"ד  ד "פתבג " הביאור
ואכ "מ ). כאן. המבואר עם לקשר (ויש פט  ע' לזח "ב

מאכל 93) לחם "ממטעמי  הרס"ג : ובפי ' ה. א, דניאל  פרש"י 
בג ". פת בגימטריא המלך 

עה"פ.94) מצו"ד 
ובפרש"י .95) א לח , סנהדרין ראה
ויין 96) המוכרחים, דברים – פת יותר: בפרטיות י "ל  ואולי 

תענוג . של  דברים –
רפ"ז.97) ב"מ 
יט .98) קמז, תהלים
ט .99) פ"ל , שמו"ר

ח .100) טו, ראה פ'
עה"פ.101) בפרש"י  הובא ב. סז, כתובות
רצים 102) איש ד "חמישים באופן המלכות להנהגת ועד 

ה). א, מ "א א. טו, (ש"ב לפניו"
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השנה  דכל  השבתות  כל  כולל  שובה  ששבת  וכיון
– השבת  יום  של  וענינו תוכנו ביותר  בו מודגש  כולה ,

   כמ "ש – השמים "ויכולו
החיות  ש "עולה  גו'", השביעי ביום  וישבות  גו' והארץ 
שנברא  מאמרות  בעשרה  המעשה  ימי בששת  שנמשך 

המחשבה  לבחי' דיבור ) (בחי' שבת .העולם  ולכן .
תשב  אחד ,אותיות  הכל  תשובה  וענין שבת  שענין ,

דהיינו   " ובלש ון ,
נתנה ",הכתוב  אשר  האלקים  אל  תשוב  "והרוח 

(בכל  בגופים  נשמות  בעוה "ז, שנמצאים  היינו,
הגוף  דבריאות  טובות התוקף  ושנים  ימים  לאורך  (

לפני  כמו נעלה , הכי ומצב  במעמד  נצחיים , לחיים  ועד 
נתנה "), אשר  האלקים  אל  ("תשוב  למטה  הירידה 
שישנו  כיון ("וילך "), ֿ ערוך  באין יותר  נעלה  ובאופן

העבודה . כל  ושלימות  דגמר  העילוי

(פרשת  ר "ה  שלפני שהשבת  לומר , יש  ועפ "ז
השבת  ובדוגמת  ע "ד  היא  התחלת נצבים )

היא הבריאה  שהבריאה  כפי להבריאה , ושייכת  ,
המחשבה  מעשה בבחינת  "סוף  המעשה ,
תחילה " שבת במחשבה  ר "ה , שלאחרי והשבת  ,

השבת  ובדוגמת  ע "ד  היא  וילך ), (פרשת  שובה 
'העלי המעשה , ימי בששת  הבריאה  גמר 

המחשבה  המעשה .לבחי' ושלימות  גמר 

"ח . בסימן הרמז גם  לבאר  ויש   סימן) "
השנה , לקביעות  בהתאם  הפרשיות  חלוקת  לזכרון
הם  התורה  עניני שכל  דכיון – וילך ") פת  המלך  "ב "ג 
שנקבעו  שבתורה  שבסימנים  מובן, הדיוק , בתכלית 

תוכן  גם  יש  הזכרון לתועלת  ישראל  גדולי ע "י
:בפ "ע 

שם "פתבג "הוא  – המלך " ' בל
הכתוב כשדים " ובלשון , דבר המלך  להם  "וימן

היין  (מן משתיו" ומיין המלך  מפתבג  ביומו יום 
הוא  ישתה  (שנקרא אשר  שבר "ה  היינו, ,(

לכאו"א  עולם ) של  (מלכו הקב "ה  מזמין "המלך ")
(שנקראים  צרכיו כל  כל "מאכל "מישראל  על  (

ההרחבה , בתכלית  ביומו") יום  ("דבר  כולה  השנה 
 !

דר "ה  בהקביעות  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  וענין
. וילך  פת  המלך  "ב "ג  ג ', וביום  ב ' שמחלקים ביום  .

"פתבג הסימן רומז זה  (שעל  לשתים " וילך  נצבים 
יום  דבר  המלך  להם  ש "וימן מרומז שבזה  – המלך ")

מצד  וישנו צ "ל  המלך " מפתבג  ביומו 
גם  (נצבים ) ישראל  וילך ,של  (פת  עבודתם 

המשנה  וכפס "ד  מנצבים ), וילך  בנוגע שמפרידים 
להן  עושה  אתה  אם  "אפילו לפועלים : בעה "ב  לחיוב 

   עמהם חובתך  ידי יצאת  לא 
שהם     ליעקב דבריו ו"מגיד  ,"

לישראל " ומשפטיו הוא חוקיו עושה  שהוא  "מה  ,
לעשות " לישראל  ונותן אומר  ליתן צריך  שהקב "ה  ,

רק  לא  בשעתו", שלמה  "כסעודת  מישראל  לכאו"א 
לו" יחסר  אשר  מחסורו "סוס "די גם  שכולל  ,

לפניו" לרוץ  ועבד  עליו "לרכב  גם  אלא  ,,"
בשעתו! דשלמה  להעשירות  ועד 

שאין  דר "ה  ומשפט  להדין בנוגע  גם  מובן ומזה 
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ֿ ב.83) א ב, בראשית
(84" מבחי ' גם היא שהעלי ' לומר, מאמרות"ויש

" לבחי '  בכך כמודגש בחושבן"), ולא חד  הוא ("אנת "
הוא שובה ה"ששבת ליוה"כ "מכל  ר"ה שבין ימים

והשלימות  העילוי  נעשה שבו כיון ויוה"כ ), ר"ה גם (כולל 
ועצ"ע. יוה"כ . מתברך  וממנו דר"ה, ("ויכולו")

דכל 85) השבתות (שכנגד  שובה" ב"שבת יתירה ובהדגשה
שבת בשם שנקרא – בקביעות השנה) יתירה (ובהדגשה "

דסליחות). שבתות שתי  לאחרי  שבא – זו שנה
ג .86) סו, שובה לשבת דרושים לקו"ת
האזינו.87) ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
לא 88) ת"ל  כחו שתשש "יכול  וילך : בר"פ פרש"י  ובלשון

ליחו". נס ולא עינו כהתה
העולה 89) תורת פ"ז. וכלים) עצמות (שער ד  שער פרדס

יצירה  לספר דונולו) שבתי  (לר' חכמוני  פי ' פנ"ט . ח "ג  (להרמ "א)
מ "ד . פ"ד 

דודי ".90) "לכה פיוט 

תורת 91) ראה – קג "ם יע"ל  הסימן ביאור לדבר: דוגמא
ועוד . קלט . ע' לוי "צ

לוי "צ 92) לקוטי  ראה – הקבלה ע"ד  ד "פתבג " הביאור
ואכ "מ ). כאן. המבואר עם לקשר (ויש פט  ע' לזח "ב

מאכל 93) לחם "ממטעמי  הרס"ג : ובפי ' ה. א, דניאל  פרש"י 
בג ". פת בגימטריא המלך 

עה"פ.94) מצו"ד 
ובפרש"י .95) א לח , סנהדרין ראה
ויין 96) המוכרחים, דברים – פת יותר: בפרטיות י "ל  ואולי 

תענוג . של  דברים –
רפ"ז.97) ב"מ 
יט .98) קמז, תהלים
ט .99) פ"ל , שמו"ר

ח .100) טו, ראה פ'
עה"פ.101) בפרש"י  הובא ב. סז, כתובות
רצים 102) איש ד "חמישים באופן המלכות להנהגת ועד 

ה). א, מ "א א. טו, (ש"ב לפניו"
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"משמאילים " של  לטענה  השקו"ט מקום  כי, –
בנוגע  אלא  אינה  ל "משמאילים " "מימינים " שבין
של  מציאותם  עצם  מצד  אבל , העבודה , לענין

ובודאי בודאי ישראל   הוא הפס "ד 
יום  דבר  המלך  להם  ד "וימן באופן ההנהגה  שצ "ל 
לענין  בנוגע  שגם  ובפרט  המלך ", מפתבג  ביומו
ישראל  ש "כל  כיון המזכין, שרבו בודאי העבודה 

כשרות " התשובה בחזקת  עבודת  לאחרי ובפרט  ,
נעשו  ש "זדונות  באופן הסליחות  וימי אלול  דחודש 

כזכיות " ש "נכתבין לו ובודאי ממש , לזכיות  ועד  ,
לאלתר  גמורים ) צדיקים  של  (בספרן ונחתמין

בגשמיות לחיים " ומתוקה  טובה  לשנה  ,
יחד . גם  וברוחניות 

והשייכות ט . הקשר  גם  לבאר  יש  עפ "ז
בש "ז  – השנה  :לקביעות 

על  בהוספה  האדם  עבודת  שע "י השלימות  מעלת 
שמודגשת  עצמה  הבריאה  שמצד  השלימות 
גם  מודגשת  (ב '), שני ביום  דר "ה  בהקביעות 
(ש '), שלמים  ששניהם  וכסלו דחשון בהקביעות 
(ז'), השבת  ביום  הפסח  וחג  ניסן דר "ח  ובהקביעות 
עניני  ב ' כי, – תמימות " שבתות  ד "שבע  השלימות 
להשלימות  מתאימים  השנה  שבקביעות  שלימות 
עבודת  שע "י היתירה  והשלימות  הבריאה  שמצד 

וכסל  דחשון השלימות  מקיבוץ האדם : (כתוצאה  ו
שיש  חלקים ) (תשצ "ג  החלקים  מפני וימים  שעות 

היום  חצי על  יותר  וחודש  חודש  שלימות בכל  – (
 " תמימות שבתות  ד "שבע  והשלימות  ,

(שלימות   שלימות – העומר ) דספירת 
  נעלית שלימות  ופועלת  (הקשורה 

כימי  תמימות  הבריאה , שלימות  לגבי יותר 
).בראשית 

דשנת  בהשלימות  גם  מודגש  זה  שענין לומר , ויש 
שאף  – תמימה " "שנה  העיבור ,  יתרה"

עשר  מאחד  קרוב  הלבנה  שנת  של  החמה  שנת 

אותה יום " ועושין אחד  חודש  "מוסיפין מ "מ , ,
שנה  הנקראת  והיא  חודש  עשר  שלשה  השנה 

ע "ימעוברת " שנעשית  הוספה  ,  ,
ולצורך    כדי האביב  זמן "מפני ,

חודש  את  שמור  שנאמר  זמן, באותו הפסח  שיהא 
האביב " בזמן זה  חודש  שיהי' .האביב 

–י. זו בשנה  יתירה  הדגשה  ניתוסף  זה  ובכל 
ה 'תשנ"ב : שנת 

שנקבע  ֿ תיבות  הראשי בנ"א  ע "י ומתקבל  הולך 
הראשונים  אותיות  שד ' – השנה  למנין בנ"י ע "י

" ר "ת  הם  (ה 'תש "נ)    בהוספה) "
החמישית  והאות  נסים ), שנת  ר "ת על  היא  (ב ')

" אלא בהשנה , פרטי ענין אינם  שה "נפלאות " ,"
" ר "ת  וגם  השנה , של  ענינה  ש "הנפלאות "הם  ,"

כולם  הענינים  בכל  כל "הם  מכל  "בכל  , וגם ,
"רחובות ר "ת  של  באופן הם  ש "הנפלאות " ,

.הנהר "

בזה : והענין

האמיתית  הגאולה  על  (בעיקר ) קאי – "נפלאות "
הכתוב  כלשון צדקנו, משיח  ע "י "כימי והשלימה 
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ועוד .103) טו. משפטים יח . שמות תנחומא ראה
ה"ב.104) פ"ב קידוה"ח  הל ' רמב"ם
ב.105) פו, יומא
ב.106) טז, ר"ה
המלך ),107) (ב"ג  ג ' ב' כמו הם ש' ב' לחידודי : לומר ויש

רומז התח  וז' האדם, עבודת שע"י  החידוש (ג '), ושלום (ב') לקות
(כנ"ל  השבת יום של  ענינו העבודה, שלימות שלאחרי  העלי ' על 

ס"ז).
ה"ג .108) פ"ח  שם רמב"ם

(109– יום" עשר מאחד  "קרוב הלשון בדיוק הרמז ויומתק
ממשיכים  השנה) בעיבור (שמודגשת ישראל  של  עבודתם שע"י 

ס"ד ). (כנ"ל  עשר" "אחד  בחי ' ומגלים
ה"ב.110) פ"א שם רמב"ם
שהקב"ה 111) כמארז"ל  מעלה, של  בב"ד  גם נקבע ידם ועל 

כו'" מטה של  ב"ד  אצל  נלך  ואתם "אני  השרת למלאכי  אומר
ב). פט "ו, שמו"ר וראה יד . פ"ב, (דב"ר

רפ"ד .112) שם רמב"ם
"דאתפריעו 113) לפרעה", ד "חמישית מהעילוי  להעיר

מסדר  שלמעלה החמישית דרגא נהורין", כל  מיני ' ואתגליין
ס"פ  לקו"ת (ראה עולמות לד ' בכללות שמתחלק השתלשלות
שלמעלה  עשר" ד "אחד  העילוי  ובדוגמת ע"ד  – ובכ "מ ) פינחס.

ספירות. דעשר השתלשלות מסדר
אות114) היא ב' שאות הענינים ולהעיר, לכל  בנוגע

שמתחילים  כולם הענינים בכל  מבורכת היא שהשנה ורומז כולם,
ב  הא"ב: מאותיות ב בא' ב ורה, ב רכה, ב דלות, ו יצה, דר,וד 

ב ב  טוב, ב עד  גדולות, ב כיות וארוכים, טובים הנראה יים וב
ב  ב והנגלה, טוב, הענינים עוד  בכל  – וכו' כל ", מכל  "בכל  ל ,

ב  תי "ו, אות עד  הגאולה ו הלותבאותיות נפלאות על  שבחות
והשלימה. האמיתית

המזון 115) ברכת בסוף אבותינו *כהנוסח  את שברך  "כמו –
יחד ". כולנו אותנו יברך  כן כל  מכל  בכל  ויעקב יצחק אברהם

ובכ "מ .116) ד . פח , שמע"צ דרושי  לקו"ת ראה
טו.117) ז, מיכה

     

           

יראו  שבה  נפלאות ", אראנו מצרים  מארץ  צאתך 
השלימו  ובגילוי בפועל  ע "י ("אראנו") שנפעלה  ת 

דהוי  שנין אלפי שית  במשך  ועבודתינו מעשינו
הבריאה , שבהתחלת  השלימות  על  בהוספה  עלמא 

נברא " מילואו על  ד "עולם  השלימות  על  ,שנוסף 
בהבראם " והארץ  השמים  (מלא ) תולדות  ,"אלה 
פרץ " (מלא ) תולדות  ד "אלה  השלימות  ,תהי'

פרץ " עליך  "פרצת  גדר , פריצת  של  "זה באופן ,
שנאמר  לפניהם "משיח , הפורץ  .עלה 

כל "בכל " כולל  – כל ") מכל  "בכל  (ובפרט 
כמובן  האפשריים , ושלימות  טובה  עניני

הזה ממארז"ל  בעולם  הקב "ה  הטעימן "שלשה 
ויעקב , יצחק  אברהם  הן, אלו הבא , העולם  מעין
אברהם  את  ברך  ("וה ' בכל  בי' דכתיב  אברהם 

מכל "בכל " ("ואוכל  מכל  בי' דכתיב  יצחק  ,(,(
כל " לי יש  ("וכי כל " בי' דכתיב  היינו,יעקב  ,(

טובה " שום  חסרו ש "לא  מורה  הן ש "כל " ,
השלימות  ובעיקר  והן הבריאה , שמצד  השלימות 
דסיום  להשלימות  ועד  האדם , עבודת  שע "י היתירה 

בעוה "ז  הבא ") העולם  ("מעין העבודה  כל  ,וגמר 
לכאו"א  ויעקב  יצחק  מאברהם  נמשך  זה  וענין

מישראל .

("נפלאות  ל "נפלאות " בשייכות  ובפרט  "בינה ",
פלאות  נו"ן דשער בינה "), הגילוי על  מורה  –

בתכלית  העבודה  וגמר  בסיום  דבינה  הנו"ן
וסיום  שבגמר  רבינו במשה  שמצינו כפי השלימות ,
שנה  ועשרים  מאה  בן גו' משה  (כש "וילך  עבודתו

היום " "נו"ן אנכי נבו", ל "הר  נתעלה  (

באופן בו" הבריאה  לשלימות  ֿ ערוך  באין ,
. אחת "ד "חמישים  חסר  ..

דהגאולה יא . שהשלימות  להוסיף , ויש 
השנה : בקביעות  גם  מודגשת 

פת  המלך  "ב "ג  (וג '), ב ' ביום  דר "ה  הקביעות 
שובה  דשבת  העבודה  ושלימות  שגמר  – וילך "

שבגמר  ההליכה  ובעיקר  גם  שכולל  וילך , בפרשת  הוא 
ושבים  באים  בנ"י שכל  כולה , העבודה  כל  ושלימות 
ולבית  הקודש  עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו

כמ "ש  אל מחיל "המקדש , יראה  חיל  אל 
וילך אלקים  בפרשת  הכתוב  ובלשון "בבוא ",

והטף  והנשים  האנשים  העם  את  ("הקהל  ישראל  כל 
גו'"וגו'" אלקיך  ה ' פני את  לראות  ( לסיום ועד  ,

תומם ", עד  הזאת  השירה  ב "דברי הפרשה  וחותם 
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ז.118) פי "ד , ג . פי "ג , ו. פי "ב, ב"ר ראה
ד .119) ב, בראשית
יח .120) ד , רות
כט .121) לח , וישב
יג .122) ב, מיכה
ובפרש"י .123) ספפ"ה ב"ר וראה ספס"ג . בראשית אגדת
בגימטריא124) ש"בכל " לחידודי  כל להעיר שכולל  ,

בינה. נפלאות בכל , נפלאות בה, נפלאות האמורים: הר"ת
ואילך .125) סע"ב טז, ב"ב
א.126) כד , שרה חיי 
לג .127) כז, תולדות
יא.128) לג , וישלח 
שם.129) ב"ב פרש"י 
וילך ,130) פרשת לשבת בנוגע (ס"ז) לעיל  המבואר ע"ד 

שובה. שבת
ב.131) רסא, זח "א
וילך .132) ר"פ
בשל "ה 133) הובא – כו) (ג , ואתחנן להאריז"ל  הליקוטים ס'

עה"ת  ש"ך  הרח "ו. בשם א) (שסט , ואתחנן פ' תושב"כ  חלק
א  יב, במדבר לקו"ת בארוכה וראה כתוב). מצאתי  (בשם עה"פ

ועוד . המגיד ). (בשם ואילך 
(134– ה(תש)נ"ב דשנת הר"ת פירוש גם שזהו לומר, ויש
בו. נו"ן
תהיינה",135) תמימות שבתות ד "שבע העבודה בסיום ועד "ז

דשער  להעילוי  באים החמישים שביום – דספה"ע ימים מ "ט 
ובכ "מ ). שם. לקו"ת (ראה הנו"ן

שובה 136) שבת בא המלך ) (ב"ג  זו שבקביעות להעיר,
לאחרי    הגאולה ענין ביותר מודגש שבזה ,

ענין כללות מצד  הן – שכולו "יום ודוגמת מעין שהוא ,
מצד  הן בסופה), (תמיד  העולמים" לחיי  ומנוחה שבת

הן *שבתות  מיד  כהלכתן שבתות שתי  ישראל  משמרין ש"אלמלי  ,
שבתות שתי  מצד  והן ב), קיח , (שבת ענין נגאלים" ,

ש  עילאה), תשובה (ובפרט  ישראל התשובה שסוף תורה "הבטיחה
תשובה  הל ' (רמב"ם נגאלין" הן ומיד  גלותן בסוף תשובה לעשות

ה"ה). פ"ז
ח .137) פד , תהלים
למספר 138) שרומז די "ל  מ "ח , בגימטריא ש"חיל " להעיר,

ראה  – כדכד  בגימט ' אריכתא"), ("יומא ר"ה ימי  דב' השעות
ועוד . ואילך ). ד  כד , ראה (פ' כדכד  ושמתי  ד "ה לקו"ת

יא.139) לא,
יב.140) שם,
עד 141) ישראל  "שובה – שובה דשבת בהפטרה גם ומודגש

נעשה  שהוי ' עד  היא שהתשובה בזה, הפירוש וידוע אלקיך ", הוי '
וענין  ובכ "מ ), א. סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת (ראה אלקיך 
פני את לראות ישראל  כל  "בבוא בביהמ "ק, בשלימות הוא זה
בגלוי שרואה לראות, בא כך  ליראות שבא וכשם אלקיך ", הוי '
ההפטרה  והמשך  אלקיך ; נעשה שהוי ' אלקיך ", הוי ' "פני 
ע"י היא בזה האמיתית השלימות אשר, שפתינו", פרים "ונשלמה

שבביהמ "ק. המזבח  ע"ג  שבקרבנות) (מובחר הפרים הקרבת

       
         





סי            

יראו  שבה  נפלאות ", אראנו מצרים  מארץ  צאתך 
השלימו  ובגילוי בפועל  ע "י ("אראנו") שנפעלה  ת 

דהוי  שנין אלפי שית  במשך  ועבודתינו מעשינו
הבריאה , שבהתחלת  השלימות  על  בהוספה  עלמא 

נברא " מילואו על  ד "עולם  השלימות  על  ,שנוסף 
בהבראם " והארץ  השמים  (מלא ) תולדות  ,"אלה 
פרץ " (מלא ) תולדות  ד "אלה  השלימות  ,תהי'

פרץ " עליך  "פרצת  גדר , פריצת  של  "זה באופן ,
שנאמר  לפניהם "משיח , הפורץ  .עלה 

כל "בכל " כולל  – כל ") מכל  "בכל  (ובפרט 
כמובן  האפשריים , ושלימות  טובה  עניני

הזה ממארז"ל  בעולם  הקב "ה  הטעימן "שלשה 
ויעקב , יצחק  אברהם  הן, אלו הבא , העולם  מעין
אברהם  את  ברך  ("וה ' בכל  בי' דכתיב  אברהם 

מכל "בכל " ("ואוכל  מכל  בי' דכתיב  יצחק  ,(,(
כל " לי יש  ("וכי כל " בי' דכתיב  היינו,יעקב  ,(

טובה " שום  חסרו ש "לא  מורה  הן ש "כל " ,
השלימות  ובעיקר  והן הבריאה , שמצד  השלימות 
דסיום  להשלימות  ועד  האדם , עבודת  שע "י היתירה 

בעוה "ז  הבא ") העולם  ("מעין העבודה  כל  ,וגמר 
לכאו"א  ויעקב  יצחק  מאברהם  נמשך  זה  וענין

מישראל .

("נפלאות  ל "נפלאות " בשייכות  ובפרט  "בינה ",
פלאות  נו"ן דשער בינה "), הגילוי על  מורה  –

בתכלית  העבודה  וגמר  בסיום  דבינה  הנו"ן
וסיום  שבגמר  רבינו במשה  שמצינו כפי השלימות ,
שנה  ועשרים  מאה  בן גו' משה  (כש "וילך  עבודתו

היום " "נו"ן אנכי נבו", ל "הר  נתעלה  (

באופן בו" הבריאה  לשלימות  ֿ ערוך  באין ,
. אחת "ד "חמישים  חסר  ..

דהגאולה יא . שהשלימות  להוסיף , ויש 
השנה : בקביעות  גם  מודגשת 

פת  המלך  "ב "ג  (וג '), ב ' ביום  דר "ה  הקביעות 
שובה  דשבת  העבודה  ושלימות  שגמר  – וילך "

שבגמר  ההליכה  ובעיקר  גם  שכולל  וילך , בפרשת  הוא 
ושבים  באים  בנ"י שכל  כולה , העבודה  כל  ושלימות 
ולבית  הקודש  עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו

כמ "ש  אל מחיל "המקדש , יראה  חיל  אל 
וילך אלקים  בפרשת  הכתוב  ובלשון "בבוא ",

והטף  והנשים  האנשים  העם  את  ("הקהל  ישראל  כל 
גו'"וגו'" אלקיך  ה ' פני את  לראות  ( לסיום ועד  ,

תומם ", עד  הזאת  השירה  ב "דברי הפרשה  וחותם 
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ז.118) פי "ד , ג . פי "ג , ו. פי "ב, ב"ר ראה
ד .119) ב, בראשית
יח .120) ד , רות
כט .121) לח , וישב
יג .122) ב, מיכה
ובפרש"י .123) ספפ"ה ב"ר וראה ספס"ג . בראשית אגדת
בגימטריא124) ש"בכל " לחידודי  כל להעיר שכולל  ,

בינה. נפלאות בכל , נפלאות בה, נפלאות האמורים: הר"ת
ואילך .125) סע"ב טז, ב"ב
א.126) כד , שרה חיי 
לג .127) כז, תולדות
יא.128) לג , וישלח 
שם.129) ב"ב פרש"י 
וילך ,130) פרשת לשבת בנוגע (ס"ז) לעיל  המבואר ע"ד 

שובה. שבת
ב.131) רסא, זח "א
וילך .132) ר"פ
בשל "ה 133) הובא – כו) (ג , ואתחנן להאריז"ל  הליקוטים ס'

עה"ת  ש"ך  הרח "ו. בשם א) (שסט , ואתחנן פ' תושב"כ  חלק
א  יב, במדבר לקו"ת בארוכה וראה כתוב). מצאתי  (בשם עה"פ

ועוד . המגיד ). (בשם ואילך 
(134– ה(תש)נ"ב דשנת הר"ת פירוש גם שזהו לומר, ויש
בו. נו"ן
תהיינה",135) תמימות שבתות ד "שבע העבודה בסיום ועד "ז

דשער  להעילוי  באים החמישים שביום – דספה"ע ימים מ "ט 
ובכ "מ ). שם. לקו"ת (ראה הנו"ן

שובה 136) שבת בא המלך ) (ב"ג  זו שבקביעות להעיר,
לאחרי    הגאולה ענין ביותר מודגש שבזה ,

ענין כללות מצד  הן – שכולו "יום ודוגמת מעין שהוא ,
מצד  הן בסופה), (תמיד  העולמים" לחיי  ומנוחה שבת

הן *שבתות  מיד  כהלכתן שבתות שתי  ישראל  משמרין ש"אלמלי  ,
שבתות שתי  מצד  והן ב), קיח , (שבת ענין נגאלים" ,

ש  עילאה), תשובה (ובפרט  ישראל התשובה שסוף תורה "הבטיחה
תשובה  הל ' (רמב"ם נגאלין" הן ומיד  גלותן בסוף תשובה לעשות

ה"ה). פ"ז
ח .137) פד , תהלים
למספר 138) שרומז די "ל  מ "ח , בגימטריא ש"חיל " להעיר,

ראה  – כדכד  בגימט ' אריכתא"), ("יומא ר"ה ימי  דב' השעות
ועוד . ואילך ). ד  כד , ראה (פ' כדכד  ושמתי  ד "ה לקו"ת

יא.139) לא,
יב.140) שם,
עד 141) ישראל  "שובה – שובה דשבת בהפטרה גם ומודגש

נעשה  שהוי ' עד  היא שהתשובה בזה, הפירוש וידוע אלקיך ", הוי '
וענין  ובכ "מ ), א. סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת (ראה אלקיך 
פני את לראות ישראל  כל  "בבוא בביהמ "ק, בשלימות הוא זה
בגלוי שרואה לראות, בא כך  ליראות שבא וכשם אלקיך ", הוי '
ההפטרה  והמשך  אלקיך ; נעשה שהוי ' אלקיך ", הוי ' "פני 
ע"י היא בזה האמיתית השלימות אשר, שפתינו", פרים "ונשלמה

שבביהמ "ק. המזבח  ע"ג  שבקרבנות) (מובחר הפרים הקרבת

       
         





סב           

דלעתיד  תמים ) (מלשון השירה  לשלימות  גם  שרומז
עשירית  (שירה  חדש "לבוא  שיר  לה ' "שירו ,(,

שאין  והשלימה  האמיתית  בגאולה  זכר , לשון
גלות  .אחרי'

מלאים , ששניהם  וכסלו דחשון הקביעות 
מורה  החדשים  ששלימות  – (ש ') שלמים " "חדשי'

דישראל  השלימות  ו"מונין על  ללבנה " ש "דומין
כמותה "ללבנה " להתחדש  ו"עתידים  ,,

ישראל  מלך  "דוד  ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה 
וקיים " משיחא .חי מלכא  דוד  ,

העיבור  דשנת  השלימות  שגם  להוסיף , [ויש 
לשנת  הלבנה  שנת  השוואת  – הגאולה  עם  קשורה 
לבוא  דלעתיד  ומצב  המעמד  על  שרומז החמה ,
ימי  שבעת  כאור  כחמה  כאור  הלבנה  אור  ש "יהי'

].בראשית "

(ז'), השבת  ביום  הפסח  דחג  והקביעות 
– בראשית  כימי תמימות  הן (דספה "ע ) שהשבתות 
תמימות  שבתות  ד "שבע  השלימות  שתכלית 
הלחם  ושתי העומר  הקרבת  ע "י היא  תהיינה "

השלישי. בביהמ "ק 

אראנו יב . שנת  של  מסיומה  שבבואנו ויה "ר 
בכל , נפלאות  בה , נפלאות  לשנת  ובהכנסנו נפלאות ,
ממש  ומיד  ותיכף  ממש  בפועל  תבוא  בינה , נפלאות 
מארץ  צאתך  "כימי והשלימה , האמיתית  הגאולה 

נפלאות ". אראנו מצרים 

לעולם  שקורין נצבים  בפרשת  הכתוב  ובלשון
שבותך  את  אלקיך  ה ' "ושב  ר "ה : שלפני בשבת 

ושב  בהר "ת וגו'"ורחמך  במיוחד  וכמודגש  ,
כל " מכל  ש "בכל  כל ", מכל  "בכל  בכל ", ד "נפלאות 

" והשלימה "בגימטריא  האמיתית  בגאולה  –
חנה  בתפלת  נאמר  עליו צדקנו, משיח  ע "י

קרן  וירם  למלכו עוז "ויתן דר "ה ) א ' ביום  (שמפטירין
.משיחו"

(שבה  שופרות  ברכת  בסיום  התפלה  ובלשון
זכרונות  דמלכיות  הברכות  ג ' וחותמים  מסיימים 

נס ושופרות  ושא  לחרותנו גדול  בשופר  "תקע  :(
ישראל  של  עבודתם  לאחרי אשר , גלויותינו", לקבץ 

שופר  מקיים בתקיעת  דר "ה ) הימים  בב ' (ובפרט 
בשופר  יתקע  ההוא  ביום  "והי' הבטחתו הקב "ה 

הוה ,גדול " בלשון אלא  עתיד , בלשון רק  ולא  ועד ,
גדול , בשופר  התקיעה  היתה  שכבר  עבר , בלשון

לשלום " לבתיהם  "נפטרין ומיד  לבית ותיכף  ,
השלישי  המקדש  בית  – מישראל  דכאו"א  האמיתי
השלישי  ביום  מיומיים  ("יחיינו השלישית  בגאולה 

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

נשיאינו 142) רבותינו ניגוני  לנגן בר"ה מהמנהג  להעיר
כ "ק ב  דורנו, נשיא – אלינו מהקרוב [ומתחיל  שמותיהם הזכרת

אדמו"ר  מהר"ש, אדמו"ר מהורש"ב, אדמו"ר אדמו"ר, מו"ח 
צדק  והבעש"ט ],*הצמח  המגיד  הזקן, אדמו"ר האמצעי , אדמו"ר ,

העשירית. דשירה לניגון הכנה הם אלו שניגונים לומר, דיש
ועוד .143) יו"ד . מב, ישעי '
ועוד .144) א. טו, בשלח  מכילתא
ישנם145) מלאים וכסלו שכשחשון חדשים ולהעיר,
 זה לאחר –זה וכסלו) חשון מלא) (שלעולם (תשרי 

ללבנה. שדומין דישראל  בהשלימות "חזקה"
סע"ב 146) ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה

ועוד . ואילך .
א).147) מב, (מסנהדרין לבנה קידוש ברכת
א).148) כה, (מר"ה שם
כו).149) ל , ישעי ' (ע"פ שם

         
        

 

ג .150) ל ,
שם.151) לב"ב חת"ס חידושי  ראה
(שחל 152) בתשרי  דו' ֿ צייט  היאר לבעלת מהשייכות להעיר

שובה  ששמה**בשבת ,(ר"ת ,להדה הנר ***דלקת
מיימוניות), הגהות בשם – ד ) (יז, שלח  פ' עה"ת עמוקות (מגלה
ישראל , לנשי  שניתנו ישראל ) בית כל  עומד  (שעליהם המצוות ג '
(סוטה  להגאל  עתידין ובזכותן ממצרים ישראל  נגאלו שבזכותן

(בסופו)). תרו רמז רות יל "ש ב. יא,
יו"ד .153) ב, ֿ א שמואל 
זכרונות 154) מלכיות לפני  "אמרו חז"ל  בלשון גם כמודגש

הפירושים  וא' בשופר", ובמה כו' זכרונות כו' מלכיות ושופרות,
על  גם אלא) תק"ש, על  רק (לא קאי  בשופר" ש"במה בזה,

פסוקי ע"י  (גם) נעשה וזכרונות דמלכיות שהענין היינו, ,
וש"נ). ואילך . 180 ע' חל "ד  לקו"ש בארוכה (ראה שופרות

השייכות 155) צ"ע (דלכאורה בדא"ח  מהסיום ולהדגיש להעיר
"ולא  בסופו: התקיעות שער דא"ח ) (עם בסידור חותם) בתור ובפרט 

וד "ל ". אמן ב"ב משיח  ויבוא כ "כ  בירורים זמן יתארך 
יג .ישעי '156) כז,
במקומו.157) אדה"ז סידור

        
          
           

     
        
        

          
        

המשך בעמוד ריד
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הפסוק  חזק מן  אליו ... ויאמר  ליהושע משה "ויקרא
נשבע  אשר  הארץ  אל  הזה העם את  תבוא אתה  כי  ואמץ
"כי המילים את רש"י  מצטט  אותם ", תנחילנה  ואתה  ה'...
עם תיעול את  "ארי ומפרש: הזה", העם את תבוא אתה 

הדין  אמר עמא משה  הזה). העם  עם תיכנס אתה  (=כי 
יהיו  שבדור  זקנים ועצתן.ליהושע: דעתן  לפי  הכל  עמך,

כי ליהושע: אמר  ֿ ברוך ֿהוא  הקדוש אתאבל  תביא אתה 
להם נשבעתי אשר  הארץ אל  ישראל על בני  תביא –

ד '). בסעיף  (כדלהלן  כרחם ..."

את לצטט  רש"י  צריך שבגללו בפסוק, הקושי מהו
בפירושו? כך  כל ולהרחיב התרגום  לשון 

המפרשים דברי  הסתירהלפי  את לתרץ רש"י רוצה  ,
הגמרא וכלשון  – הפסוקים שני  אתהבין  כי  "כתיב :

אתה כי הואוכתיב והתירוץ ." כנאמר ,
דברי על מדובר  ("תבוא") שכאן  ליהושע בגמרא,

מה מסופר  ושם עמך ..."), יהיו שבדור  "("זקנים 
ֿ כרחם..."). על  ("תביא ליהושע  אמר 

את  כך  להסביר  קשה  בפשטות  אך ":כי ,

רש"י היה צריך  כך , אם  פירושו א) את
תביא ... אתה  כי אומר  הוא "ולהלן  שהואבמילים  כפי  ,

אחרים במקומות  ?כותב

את רק המתחיל " ב "דיבור  לצטט צריך  היה רש "י  ב)
"תבוא " העם "המילה  את "תבוא  או ,הוא ומדוע ,

הזה"? העם את  תבוא אתה  "כי  המילים כל  את מצטט

כללג ) מתעורר  אינו  זה  קושי  :שלומדים
היה לא רש"י תביא...". אתה  "כי יותר  המאוחר  הפסוק את
"כי בפסוק אלא זה, ענין  על  בפסוקנו  להתעכב אפוא  צריך 

הסתירה מתעוררת  שבו  תביא...", ?אתה 

.
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את גם המתחיל " ב"דיבור  בצטטו  הוא: לכך  ההסבר 
" "אתההמילה שהמילים  רש"י  מדגיש  תבוא...", אתה

העם  את בפסוק תבוא  כן  לפני  לנאמר  סיבה  מהוות הזה "
ואמץ", "חזק –

לארץ  ייכנס שיהושע העובדה מהווה כיצד  וקשה:
ישראל    " הזה העם את  תבוא "אתה –

ואמץ"? ל "חזק סיבה  –

לדברי ההמשך  שזהו  להסביר , היה  ניתן  [בדוחק 
רבינו  משה  של  לארץ החיזוק שבהכנסם ישראל ,

ֿ כן  לפני  כנאמר  האלה ", "הגוים  מן  יבהלו  לא ישראל 
מפניהם " תערצו  ואל תיראו  אל  ואמצו  גם"חזקו כך  .

ישראל, לארץ שייכנס  ליהושע מורה רבינו  משה  כאשר 
האלה הגויים מן  להבהל  שלא אותו  מחזק .הוא 

שזהו  מובן  הפסוק מן  כי  ביותר , דחוק זה  פירוש  אך
המתאים  מיוחד חיזוק .[
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ז .)1 לא, פרשתנו 
2(.17 הערה לקמן  וראה התרגום. לשון 
עמהם.)3 עמוד שני : ובדפוס עמה'. שכינה דרש "י : ראשון  בדפוס
כג .)4 שם, פרשתנו 
להם")5 .. ("אל אלו * תיבות גם מעתיק שרש "י  –)הטעם

ישראל)", בני  (את תביא אתה "כי  התיבות רק להעתיק הו "ל שלכאורה
העתיק שלא רק "כמו  כי  – להם" .. "אל כאן  הכתוב מן  התיבות

דברי  שהם ראי ' אלו  משה "מתיבות דברי  שם**.")(ולא
כאן .)6 וש "ח טוב דבק רא"ם, ראה
א.)7 רפד, פרשתנו  בזהר ועד"ז  א. ח, סנהדרין 
שצריך )8 .. דעתך על יעלה ש "אל התרגום פירוש  מקדים ורש "י 

אתה כי  "תביא"שיתפרש  (כמו  יוצא פועל הזה העם –)את כו '"

כאן : מתיב"ע ולהעיר כאן . כו '.רא"ם
(פס"ז )9 טוב (וזהר )כבלקח בסנהדרין  כהלשון  או  שם.)עה"פ.

(בפ )10 הקודמת לדוגמא כ.)רשה כט, נצבים פרש "י  –
(ובזהר )11 בגמרא וג "ז )וגם תבוא"***. אתה "כי  כ"א העתיק לא

שהוא י "ל אתה" "כי  ולהעיר שמעתיק הכוונה. כתוב לאיזה סימן  רק
תביא"). אתה "כי  (ולא תביא" "ולבתר הלשון  שבזהר

("עם").)12 ד"את" הפירוש  משתנה שעפ"ז  מכיון 
13(.10 שבהערה פרש "י  ע"ד
ו .)14 שם, פרשתנו 
ולא )15 תירא לא גו ' לפניך ההולך הוא "וה' הכתוב כהמשך

דברים. ס"פ וראה תחת".

           
                   
                           

                    



סד   

המילה שפירוש לחשוב היה ניתן  זה  קושי ועקב
אתה – "תביא " הוא  ישראל,"תבוא " לארץ אותם

מיוחד, לעידוד זקוק הוא  ולכן 

דברים בפרשת  כן  לפני  שנאמר  "אותוכפי :כי
ישראל ".הוא  את

לשון  את  רש"י מצטט  זה  פירוש לשלול  וכדי
שהמשמעותהתרגום ,העם את תבוא "אתה  של 

את "ארי  היא  הזה" אתה – הדין " עמא
מידי "תבוא " המילה את  מוציאים ואין  – ישראל 

פשוטה .

העם את תבוא  "אתה מהווה  כיצד  השאלה: נותרה אך 
ואומר  רש"י ממשיך כך  על  ואמץ"? ל"חזק  סיבה  הזה "
מן  – עמך ..." יהיו  שבדור  זקנים ליהושע אמר  "משה 

את  תבוא "אתה הנאמר  "–לפני (שעמד 
זקניכם "משה), שבטיכם ודאי"ראשיכם  הרי  –

"ואתהשהזקנים מפני לחשוש לך  ואל עמך ", "יהיו 
לך. יסייעו  הם כי  אותם ", תנחילנה

לחיזוק זקוק יהושע תנחילנהכלומר , "ואתה 
הם הזה" העם  את תבוא "אתה  והמילים  מן אותם ",

עמך ". יהיו  שבדור  ש"זקנים החיזוק,

.‚
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שבדור  "זקנים רש"י דברי המשך  את  להבין  צריך  אך 
עמך  יהיו   :"

יהיו  שבדור  "זקנים באומרו  מסתפק אינו שרש"י מזה 
" מוסיף  אלא  זו עמך", שלא  מובן , ועצתן ", דעתן לפי 

דעתם לפי ייעשה  שהכל  אלא לו , יסייעו  שהזקנים  בלבד 
לא יהושע של  שדעתו בלבד  זו לא כלומר , ועצתם .

אלא  לבדה , מכריעה דעתתהיה לפי ייקבע
.הזקנים

ותמוה:

מקרא ? של  פשוטו  לפי  רש "י  זאת לומד  מנין  א )

בגמרא מזה: יותר  שבדור נאמר ב) והזקנים "אתה 
יהושע כלומר , ורש"יהזקניםעמהם". .שהם

" אלא שוים, ועצתן "?יהיו דעתן  לפי

את לזקנים מסר  שמשה לומר  ייתכן  כיצד  ג)
 ֿ מהקדוש ביקש  עצמו  משה כאשר  דעתם , לפי  ההחלטה

פינחס  בפרשת ֿ הוא העדה "ברוך על  איש  ה'... "יפקוד 
.. שנצטווה ממה  ויותר  יותר  יפה  "בעין יהושע על וסמך 

ידיו ... ישראל .כמנהיג בשתי של   

" ארץ נאמר  את ינחיל  שיהושע אותם", תנחילנה
בדברי רש "י  מפרש אפוא , כיצד , ישראל. לבני  ישראל 

" משה   "

.„
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אמר  הקדושֿברוך ֿהוא  "אבל  רש"י: אומר  בהמשך 
אשר  הארץ אל  ישראל  בני את  תביא אתה כי  ליהושע:

כרח  על  תביא – להם  מקל נשבעתי טול  בך . תלוי הכל ם .
לדור ". דברים  שני ולא לדור  אחד  דבר  קדקדן . על  והך 

להבין : וצריך 

את רק רש"י מפרש א), (סעיף  לעיל  כאמור  א)
בפסוק מוכרח הקשיים שבגללו  בפסוק הקושי ומהו .

את ולפרש אמר ...", ֿ ברוך ֿהוא  הקדוש "אבל לומר  רש"י
תביא..." אתה "כי יותר  המאוחר  ?הפסוק
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יעבור )16 הוא כי  ואמצהו  וחזקהו  כח: ג , ואתחנן  ועד"ז  לח. א,
גו '. ינחיל והוא גו '

היא)17 ההוכחה כי  – "כתרגומו "* כתב לא מפירוש ומ"מ
מפירוש  כ"א אלא התרגום, העם": את "תבוא התיבות של

מביא כן .ראי ' מפרש  התרגום שגם התרגום,
"הזה".)18 תיבת גם בהד"ה רש "י  מעתיק למה עפ"ז  ומתורץ
נצבים.)19 ר"פ הכתוב לשון 

(גם )*19 אומר ה"ראשיכם )ואינו  כי  – שבטיכם" "ראשיכם
שם  (כפרש "י  בנוגע )לשבטיכם" בפ"ע כאו "א רק עמו  להיות יכולים

הזה". "העם ע"ד מדובר וכאן  – שלו  לשבט
בהם)20 התיעץ עה"פ: טוב לקח גם וראה   

: דרש "י ראשון  בדפוס אבל .
וזהו  ועצתם דעתם ע"פ עשה אלא גדולה בדרך עמהם תתנהג  אל

(תבוא?תש  כלומר)א הזה העם את .23 הערה לקמן  וראה כו '.

שם.)21 סנהדרין 
שבדור )22 זקנים כאן ): פרש "י  (ע"ד הגירסא שם ורא"ש  וברי "ף

(אבל שם בדק"ס הגירסאות וראה שווה).עמך. כולם
תשתרר )23 ולא מעשה עשה פיהם "על שם: סנהדרין  בפרש "י 

שיהיו  לפרש  אפשר זה אבל – הערה עליהם" דלעיל הגירסא (ראה
.(20

טז .)24 כז ,
25(". כג שם, פינחס
יח.)26 שם, טז . שם, פרש "י  ראה
משה )27 מדברי  אי "ז  ששם (אלא 16 שבהערה במקומות וראה

למשה). ה' ציווי  אלא ליהושע
רק )28 מקום בכל (שמפרש  כג פסוק ולקמן  כאן  מחזקוני  ולהעיר

אתר). על שנוגע מה

      



סה    

רש"י בלשון  מההרחבה הכל ב) כרחם, על "תביא –
בלבד  זו שלא ברור , קדקדן " על  והך  מקל  טול  בך  תלוי
דעתן  לפי "הכל  של  הנהגה שלל  ֿ ברוך ֿהוא  שהקדוש
או  ליהושע, שווים יהיו  שהם בלבד  זו  ולא  ועצתן ",
לא אלו  זקנים  של  לדעתם מכך : יותר  אלא  לו , כיועצים

–יהיה בהם להתחשב כלל צריך  אינו  יהושע משקל ,
"    –

דברים שני ולא לדור  אחד  "דבר  אמנם מובן : ואינו 
ישראל, של  היחיד והמנהיג ה"דבר " הוא  ויהושע לדור ",
רבינו  למשה  הרי  לו ? יסייעו  לא  שהזקנים  ההכרח  מנין אך 

" אשר  זקנים" "שבעים היו  עצמו  העם במשא
לבדך " אתה תשא לכלל ולא  סותר  זה  שאין  מובן  ומזה ,

רבינו  משה  גם  כי  לדור ", דברים שני ולא לדור  אחד  "דבר 
יהושע  שאצל רש"י לומד ומנין  – ושולט  "דבר " היה

אפשרית אינה כזאת  ?הנהגה 

לדור  אחד  "דבר  רש"י דברי  של  הסיום מוסיף מה  ג )
הפסוק  להבנת  לדור " דברים שני  ?ולא

"ולא  הביטוי  כוונת  מהי  רש"יד ) לדור ". דברים 
צריך  היה הוא (א ) כך: ואם  הזקנים , את  לשלול מתכוין 
(ב) אחר . דומה  ביטוי או  לדור ", דברים הרבה "ולא לומר 

ש"ולא  יודעים  מנין  שני: רק ומצד  אולי לדור ", דברים 
"שנים" אך  ואחד ", שבעים ובמיוחד "ולא שיהיו ?

מוצאים ו כאשר  אהרן  "הוא להם: ה' אמר  אשר  משה
צבאותם"? על  מצרים מארץ ישראל  בני  את הוציאו 

.‰
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הוא: זה לכל  ההסבר 

" ישראל התואר  של  למעלתם כינוי אינו  .הזה"

תבוא  "אתה שבמילים  ויוצא, היא הכוונה "
עם  ביחד  גם  יהיה ומצד שיהושע שבישראל.

"העם הנאמר  מן  העם ,שני, לכל היא שהכוונה  מובן, "
הזקנים . בראש, העומדים  כולל 

לומר  מתכוין שהפסוק  רש"י מסביר  דברים:לפיכך 

"העם  הנאמר  מן  לומדיםא ) – הזקנים כולל  – "
עמך ". יהיו  שבדור  ש"זקנים

" ההדגשה מן  ביחד ב) יהיה שיהושע לומדים , "
אפשרי וכיצד  שבישראל , הפחותים  עם  עם ") – ("את

" רש"י : מסביר  לזקניםהדבר ? ועצתן ": דעתן  לפי 
זהתימסר  בענין  יהושע שווה  ממילא והעצה, הדעה

העם . לשאר 

.Â
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עם ועצתן " דעתן לפי "הכל  ההוראה  מתאימה כיצד
כאמור  ישראל , כמנהיג  יהושע את סמך  שמשה העובדה 

שם: בפירושו  רש"י מסביר  זאת – פינחס  בפרשת

לפניהם " יצא  "אשר  המילים  "לאעל  רש"י: מפרש 
את ומשלחין  בבתיהם שיושבים  האומות מלכי  כדרך 
עבור  חיפש  רבינו משה  כלומר , למלחמה...". חילותיהם

משה ציוה  כבר  וכן  למלחמה. שיוליכם מלך  ישראל 

שבאה הארץ, חלוקת  – ישראל ארץ את  ינחיל  שיהושע 
אין  רש"י) פירוש  (לפי אך במלחמה. הארץ כיבוש לאחר 

" את עצמו על  שיקבל  מנהיג  חיפש שמשה  מוזכר 
. הפנימיים בענינים העם הנהגת  ,"

בענינים יטפל  זו מי  אין  למקרא ' חמש 'בן  אצל ?
שבעים עזרו  עצמו  רבינו משה  שאצל  כשם  כלל: שאלה 

ימשיכו  שהם  משה חשב העם ", "במשא  לעשותהזקנים
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עה"פ:)29 טוב ובלקח כו '". מקל "טול רק איתא שבגמרא ובפרט
כו '. מקל טול רשותך תחת יהו  הכל

בש "ח )30 (הובא דוד זקנים )בדברי  מ"ש  סותר "ואי "ז  כאן :
לענין  אבל מהזקנים עצה תטול עצה שלענין  אמת זה דגם עמך שבדור
סותר  ה"ז  שמ"מ (נוסף אבל – לבדך" לך רק יהי ' לא והממשלה הכח

הרי ל" – כבפנים ועצתן ", דעתן  משמע )לפי  רש "י  לשון  מאריכות
כבפנים. מהם, ליטול אי "צ עצה שגם

ולהע )31 יז . יא, יח,בהעלותך יתרו  – כו ' אלפים משרי  ג "כ יר
ואילך. ט א, דברים ואילך. כא

העם )32 את לישא יכול הי ' לא דמשה כתב שם סנהדרין  בחדא"ג 
"מצד  יב] שם, ט. שם, דברים ועד"ז  יד. שם, ֿ יב. יא שם, בהעלותך [ראה
.. ליהושע ג "כ משה אמר ולכך .. וסרבנים טרחנים שהיו  המקבלים
כי  א"ל הקב"ה אבל לבדך אותם לישא תוכל שלא עמך שבדור הזקנים

לפי  אלקית והנהגה כח לו  שנתן  תביא אתה  ההנהגה המקבלים

אבל)(אלקית  – כו '" לארץ ליכנס וזכו  תורה בעלי  (פינחס "שהיו 
לארץ): שנכנסו  לדור (בנוגע יהושע אצל ה' בציווי  גם מפורש  יט) שם,

כח. ג , ואתחנן  בפרש "י  ועד"ז  כו '. הם סרבנים הם שטרחנין  דע
א )33 אפ"ל: ב )בגמרא יותר. ומאריך וכו ')מפרש  הוראה הוא

כו '. הכתובים לפרש  אלא בא לא רש "י  אבל אחר. לזמן 
כו .)*33 ו , וארא

והאמונה "ראה)34 היחוד שער וראה א. שם, בהעלותך
כשרים" כשהם – "עמי " כשכתוב גם [שזהו  כו ' עוממות מלשון  עם רפ"ז :

שם  כמובן ].)(פרש "י  –
שנק')35 מוקצים גם בבנ "י  יש  כי  כאן : יקר מכלי  ג"כ להעיר

בארוכה. עיי "ש  עם, בשם
יז .)36 שם, פינחס
37(.16 הערה ראה



סו   

(לבדם רקזאת  להיות יכול  למלחמה  מלך אבל  .(,
יהושע  את וסמך  העדה" על  "איש משה  חיפש .ולכך

"איש  חיפש שמשה העובדה בין  סתירה אין  כך , אם 
דבריו  לבין  העדה" כיעל – ועצתן" דעתן  לפי  "הכל 

רק  – אותם " "תנחילנה התפקידים : בין  הבדיל  הוא  כאן
על  המצביע ביטוי – ההולך " הוא "והוי' "אתה ",

"מלחמה –יהיה –הוא  "הכל " ואילו  ,"...
ל"חזק  מוסיף זה וגם העם". "משא מזה, חוץ הכוונה
כי העם ", ל"משא  לדאוג  יצטרך  לא כלל  שהוא ואמץ",

הזקנים יעשו  זאת .את
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מניח  למקרא' חמש 'בן  כי "חלק ", הכל  אין  עדיין  אך 
משה הנהגת את קיבל  רק פרטיהשיהושע  ולא  ,

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש כאשר  ובמיוחד  וחלוקה . למלחמה בקשר 
אלא יהושע, את לסמוך רק לא רבינו משה על  ציוה הוא 
בני עדת  כל  ישמעו  למען  עליו מהודך  "ונתת גם

"וצויתישראל " אמר  ֿ הוא ֿ ברוך  והקדוש , על אותו ,
הם סרבנים הם  שטרחנין  דע  זהכו '"ישראל  ומכל –

העם". "משא  את  גם קיבל שיהושע  מובן ,

" שרק בדוחק, להשיב  וצריך  של היו  "
את  אך  הזקנים, זאת גם  ולכן  יהושע, ביצע
הנהגה , נקראת

"תבוא הנאמר  שאת וממשיך זה  דוחק שולל רש"י אך 
דעתן  לפי הכל עמך  יהיו  שבדור  ש"זקנים  – הזה " העם את

"אבל  משה. רק אמר  אמר ועצתן ",

– כרחם ..." על  תביא "משאליהושע... את גם ינהיג 
.העם "

.Á
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"תבוא " כתוב  שכאן  הפסוקים , בלשון  להבדל בנוסף
"העם כתוב כאן ביניהם: הבדל עוד  יש "תביא ", ושם

ישראל " בני "את ושם שםהזה", הוא  ישראל " ש "בני  ,
על  "המורה  כתואר  (לא כאמור ישראל  הזה",

ה'). בסעיף לעיל

שהתורה בפסוק מזה וכותבת כן, לפני הנאמר  מן 
היא שבזה רש"י מסיק  ישראל", "בני התואר  את  "תביא"
"במשא ינהיג שיהושע בלבד  זו  לא ענין : עוד מוסיפה 
המעלה אנשי  על  ימשול גם הוא  ישראל , כלל  של העם"

.שבישראל ,

כרחם  על  ש"תביא בלבד זו  לא ולכן,  ,"
" כשהזקנים משה  כאצל שלא ,"העם במשא 

" – מכך יותר  אף אלא     יהושע :"
תהיה לא  ולזקנים  ישראל , שאר  על  כמו  הזקנים על  ימשול

."העם "במשא  ועצה  דעה 
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ההיפך  בדיוק היא  יהושע שהנהגת  יוצא, זה לפי  אך
"במשא הזקנים סייעו רבינו משה אצל  משה: מהנהגת 
חשיבות . שום  לדעתם  היתה  לא יהושע אצל  ואילו  העם",

משה משרת  היה יהושע מובן : ימיש ואינו  "לא אשר 
האהל " כלבנה "מתוך  יהושע ופני כחמה משה ו "פני ,,
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"נשאו )38 משה שאצל במשא וזה ישא לא יהושע (משא"כ "
()העם  כלבנה" יהושע פני  כחמה משה "פני  כי  –",(כ שם, פינחס

גו '" לפניהם ש "יצא כ"א יהושע של בכחו  שאין  משה חשב ולכן 
למלחמה.
יז .)39 לד, מסעי  כח. לב, ממטות להעיר

טו .)*39 כג , תצא ד. כ, שופטים
ואילך )40 ב שם, (פרשתנו  לבנ "י  משה שבדברי  זה יומתק )ועפ"ז 

אמר  "וה' להם שאמר [אף העם" ל"משא בנוגע יהי ' מה משה אמר לא
לפניך  עובר הוא ד"יהושע להם אמר רק הזה"] הירדן  את תעבור לא אלי 

ידו  על יהי ' הארץ (שכיבוש  לא)גו '" העם" ב"משא כי  (לדעת – יהי '
הזקנים )משה  ע"י  יהי ' כי  ליהושע), (בנוגע לפנ "ז  ההנהגה על חידוש 

משה. כבימי 
טז :)41 שם, פינחס פרש "י  אתועייג "כ א"ל בני  ..

כו '. יהושע הוא כדאי  .. הקב"ה
כ.)42 שם, פינחס

את )43 וצו  ובפרש "י : כח ג , ואתחנן  בפ' ועד"ז  ובפרש "י . יט שם,
המריבות. ועל המשאות ועל הטרחות על יהושע,

סרבנים )44 (טרחנין  זה שלשון  בהעלותך "כתב)ולהעיר בפ'
יז  כו ').)(שם, אלפים שרי  (גבי  יב א, דברים וראה העם". ל"משא בנוגע

שיהא)45 מנהיג  טז : שם, פינחס פרש "י  וראה   
 .ואחד אחד כל של רוחו  כנגד להלוך שיוכל יח: שם, פרש "י  .

גו '"*)46 "ויצו  ולא ואמץ" "חזק רק נאמר משה שבדברי  ולהעיר
ורק ,(43 הערה לעיל יד "(וראה שם, (פרשתנו  את )אמר "קרא

כג ). (שם, ואמץ" חזק ויאמר גו ' יהושע את "ויצו  גו '", ואצונו  גו ' יהושע
כב.)47 שם, פרשתנו  עה"ת ש "ך כאן . יקר כלי  גם ראה
ל )48 וישלח כט.ראה ב,
בהעלותך )49 יא. לג , תשא שם). פרש "י  (וראה יג  כד, משפטים
כח. שם,

שם.)50 תשא
51(.38 הערה לעיל נסמן 
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תהיה שהנהגתו  ייתכן  וכיצד  החמה. מאור  נובע אורה אשר 
רבו  מהנהגת רבינו?להיפך  משה –

שני ולא לדור  אחד  "דבר  ואומר  רש"י ממשיך  כך  על 
שליטת את  גם  רמז  בדרך  שולל  הוא ובכך  לדור ", דברים

 :הזקנים שליטת  את  רק ולא ,

להנהגת כולו  והתמסר  משרתו  יהושע  היה  משה בחיי 
 העת מגיעה כאשר  אך  כלל . אין  מנהיג , יהא שיהושע

לנהוג  צריך  יהושע  בזמן  רבינו . משה של  לדרכו  מקום
של  מהותו  מצד  בדרכו כנדרש יהושע ינהג  אילו  כי  ,

" יהיו  משה, נוהג של  (שיהושע  ומשה  יהושע דברים":
.בדרכו )

שונה לדור ", דברים שני  ולא  לדור  אחד  ש"דבר  וכיון 
העם ממשא חלק  מסר  משה  משה, מהנהגת יהושע הנהגת
להם . זקוק אינו  יהושע ואילו  "ואצלת"), ידי  (על לזקנים 

היה לא  שם  כי ומשה", "אהרן  היו מצרים ביציאת רק
הוצאת של  השליחות  ביצוע אלא  לדור ", "דבר  של ענין 

פרטיה . לכל  בדיוק מצרים " מארץ  ישראל "בני

.È
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רש"י: בפירוש אשר  תורה " של  מ "יינה

החסידות שתיבתורת  יש יהושע שאצל  מוסבר 
כשלעצמו, ב) ממנו . ומקבל  משה  כמשרת  א ) דרגות :

נער  בדרגת משה, הסתלקות  .לאחר 

כנאמר  וקטנות , נער  בדרגת  דוקא יתרון  יש "כיאך 
זו  בדרגה דוקא  כי  – ואוהבהו" לכן ) (ודוקא ישראל  נער 

עצמית התבטלות יותר קיימת שמים מלכות  עול  וקבלת

אז  דוקא ולכן  ובלב, במוח גדלות, מצד  בעבודה  מאשר 
ית ' עצמותו  מצד – ."ואוהבהו "

תבוא "אתה הפסוק הפסוקים : שני  בין  ההבדל וזהו 
ממשה , כמקבל יהושע דרגת את מבטא  הזה" העם  את

חכמה שקנה  זה  – הזקנים ענין ישנו  משה –ובדרגת
"אתה הפסוק ואילו ודעת. טעם שעל ֿפי שכלית עבודה

דבר  הוא  ישראל " בני את  ליהושע,תביא 
ישראל  "נער  – יהושע של ההתבטלות מעלת  מצד 
ודעת , לטעם שמעל  ההתבטלות, דרגת ומצד  – ואוהבהו "

חכמה שקנו  לזקנים להזדקק צורך  .אין 

האותיות שבין  בהבדל  גם נרמז זה שענין  לומר , יש
ו "תביא " בוא"ו , "תבוא " – "תביא " ושל  "תבוא " של 

:ביו"ד 

למטה " מלמעלה ההמשכה על  מורה  –"הוי "ו
זו  הרוחנית  ובעבודה  ומוגבל . מדוד  היא  ולכן  לעצמיות ,
נזקקים שבה ודעת, טעם ֿ פי שעל השכלית , העבודה 
למקום יופנו  וההשפעה שההמשכה  המשגיחים ל "זקנים "

המתאים .

לבד " נקודה  בחינת שהיא  "היו "ד זאת מורהלעומת  ,
התבטלות עבודהעל  ומצד  ,,"ל "זקנים נזקקים אין 

אצל  גם נגרם ה "יו "ד " דרגת מצד  – ענין ואדרבה 
והך מקל טול  .. כרחם על "תביא  התבטלות , של 

."

.‡È

ÂÂ„ ˙ÂÈÈÚÓ‰ ˙ˆÙ‰ ˜ÂÒÈÚ :‰‡Â‰‰

זה: רש"י  מפירוש לפועל  ההוראה
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פרש "י )52 – העדה על יהושע שנתמנה הטעם שזהו  ובפרט
טז . שם, פינחס

אדמו "ר )53 בחיי  הצ"צ אדמו "ר האבות, לענין  – עד"ז  ראה
ואילך. 373 ע' ח"ה לקו "ש  – האמצעי 

(בהוצאת )54 תרס"ו  להמשך (בהוספות תרס"ו  ישראל נער כי  ד"ה
ח"ג תער"ב המשך א. שג , חנוכה אוה"ת וראה תקעח)). ס"ע – תנש "א

ועוד. ֿ ה. א'תמד ע'
א.)55 יא. הושע
אוה"ת )56 ג "כ וראה ואילך. שפב ע' בשלח אוה"ת בארוכה ראה

פז  (ע' ע"ד )ואתחנן  הוא יהושע ע"י  היתה לארץ שהכניסה עי "ז  שהעילוי 
ב  שעי "ז  בחי ' זהו  אספשא"מ בחי ' שע"י  ש "בעבודה לבחי 'זה א

'ע שם  .65 הערה  13 ע' [המתורגם] ח"ט לקו "ש  ג "כ וראה כו '".
.58

שם.)57 ישראל נער כי  סד"ה

(ופרש "י )58 ב.)תו "כ לב, קדושין  לב. יט, קדושים
לי ')59 לבשרא תבא חד :(7 הערה (דלעיל פרשתנו  מזהר ולהעיר

 כי – כו ' ישראל על שלטנותא לי ' לבשרא תביא וחד כו ' לארעא*
מד  לארץ מצד נכנס (שלא משה יכנס )רגת שיהושע באווארעניש  ַָצריך

כו '. הקב"ה מצד משא"כ לארץ**,
יו "ד.)60 תניינא וא"ו  קדמאה כאן : שי  מנחת ראה
פ"ד.)61 אגה"ת
משה )62 מדריגת (שזוהי  חכמה על קאי  דהיו "ד  מפרש  באגה"ת

ההתחלה )כידוע  –) ביו "ד קאי  שם אבל לזה )– כאן  והכוונה הוי ', דשם
(חכמה המל' פי "ג ).)שספי ' האותיות שער (פרדס יו "ד ג "כ היא

אדנ "י  דשם סיום) –) ויו "ד הוי ' דשם יו "ד יודי "ן  דשני  מהענין  ולהעיר
ה' (כרך א. רד, ב. קצד, ויצא, אוה"ת תרפט. ע' אור יהל ב. רמד, )(זח"ג 

ועוד). ואילך. 1718 ע'

               
     



סח   

להקדיש  חייב אחד  שכל  בתקופתינו  דורשים  כאשר 
בעשרת ובמיוחד  בכלל , והיהדות התורה להפצת  זמן 

הידועים ב"יפוצו המבצעים חדור  להיות צריך זה ושכל  ,
לא שעברו  שבדורות הטוענים  יש  – חוצה" מעינותיך
עסקו  לא  הקודמים  בדורות  כזאת , ודרך  הנהגה היתה
השנים עד  ואם ישראל . באהבת כזאת בהתלהבות
לא לאמריקה אדמו "ר  מו "ח  כ "ק הגיע  כאשר  האחרונות,
בדרכים לנהוג להתחיל ייתכן  כיצד  – כזו  דרך  היתה

"חדשות"?

לדור ", דברים שני ולא לדור  אחד  "דבר  עונים: כך על 
אך  כזו , לעבודה נזקקו  לא הקודמים  שבדורות  ייתכן

–בדורנו 

חז"ל  והוראת למאמר  לבבל ובדומה  שכשהגיעו ,
בה "וגדר  הרי  מצא ", ו"בקעה התקופות) של  בבל – (וכך

גדר ",

לעסוק  הכרחי  שבתקופתנו  אומר  הנשיא והרבי –
הקודש  באגרת מכך , ויותר  חוצה. המעיינות  בהפצת

 שלביאת תלויה  שבזה נאמר 
המשיח.

הדור  ומנהיג  ה"דבר " של  בדרך  לנהוג  אפוא , צריך ,
,

עבודה  לבצע חייב אחד  אתישכל  קא ֿ זה  ֿ ידי  ועל  ,
ממש. בקרוב משיחא  מלכא  דא מר 
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מזוזה,)63 תפלין , תורה, חינוך, ישראל, אהבת מבצע בפרטיות:
כשרות, קודש , שבת נרות וחכמי '), יבנה – ספרים מלא (בית צדקה,

המשפחה. טהרת
א.)64 קי , חולין  ב. ק, א. ו , עירובין 

             

        
       

       
         

        
       

          
        
          

        
        


        

       

        

        
        

          
      

        
       

        
        

            
          
        

        


























































המשך ביאור למס' מנחות ליום חמישי עמ' א

             

        
         

         
         

          
        

         
           

         
       

          
          
            
         

          

        
    
          

        
           

          
        

          
          

          
         

          
        

  



























































המשך ביאור למס' מנחות ליום רביעי עמ' ב



סט

ְמלְֹך  ַוּיִ ן־ַעְכּבֹור  ּבֶ ָחָנן  ַעל  ּבַ ָמת  ַוּיָ לט:  לו,  בראשית 
יַטְבֵאל  ְמֵהֽ ּתֹו  ִאׁשְ ם  ְוׁשֵ עּו  ּפָ ִעירֹו  ם  ְוׁשֵ ֲהַדר  יו  ְחּתָ ּתַ

ב: ת ֵמי ָזָהֽ ת־ַמְטֵרד ּבַ ּבַ

קסג

רמז בהמלך הח' "הדר", דפותחין בחרטה" )עירובין 
סד:(, "חרט" נוט' "ח" מלך ה"ח" התחלת עולם התיקון — 

ואותיות ר"ט בגי' "הדר"

והיה  החמור  על  רוכב  שהיה  גמליאל  ברבי  מעשה 

מהלך מעכו לכזיב, כיון שהגיע לכזיב בא אחד לישאל 

וישב  ונתעטף  החמור  מן  גמליאל  רבי  ירד  נדרו,  על 

והתיר לו נדרו.

שאין  למדנו  שעה,  באותה  למדנו  דברים  והרבה 

מפירין נדרים לא רכוב ולא מהלך ולא עומד אלא יושב, 

מפירין נדרים למאן דאמר 1פותחין בחרטה.
עירובין סד, ב

פותחין בחרטה, צריך לחכם למצוא פתח לשואל 
ואילו  נדרתי,  לא  כן  לדעת  לומר  פה  פתחון  לו  שיהא 

הייתי יודע שכן הוא, לא הייתי נודר ונמצא נדר נעקר 

גמליאל סבר כמאן דאמר פותחין, לפיכך  רבן  מאליו, 

הוצרך ישוב הדעת לחשב איזה פתח ימצא לו.
רש"י

ענין הנדרים הוא מה שפורש מדברים המותרים כי 

גם כל הדברים שרשן מתוהו, והתירתם התורה כי הם 

לבררם  יכול  כשאינו  אך  לבררם,  שיכולים  מניצוצין 

למצוא  החכם  צריך  נדר,  להתיר  כדי  )כלומר,  בחרטה  פותחין   )1

פתח לשואל, שיהי' לו פתחון פה לומר "לדעת כן לא נדרתי ואילו 

הייתי יודע שכך הוא, לא הייתי נודר", ונמצא שהנדר נעקר מאליו, 

ומפני שזה טעון ישוב הדעת לחשוב איזה פתח ימצא לו, צריך החכם 

לשבת(. )עירובין סד:(

הוא נודר מהם, והוא מפני שאינו יכול לברר הניצוצין 

דתהו.
ויתפרש מה שצריך להיות פתח חרטה שאז יכולים 

להתיר הנדר.

מקור  שהוא  הדר  הח'  מלך  בחי'  הוא  החרטה 

התיקון2, והוא המברר הניצוצין דתהו.

הדר, פירושו כמו3 הדר בי' רבא, הדר בי'4, דהיינו 
חרטה.

זהו תיבת חרט, ]אותיות[ ח' ר"ט.

ח' הוא מלך הח', ששמו הד"ר מספר ר"ט.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד רב

קסד

"הדר מהיטבאל" הם מקור התיקון, ורמז דהם גימטריא 
נֹו — דענינם לטהר הכיו"ר וּכַ

הכיור וכנו — בהמשכן — הי' עומד בין אהל מועד 

ובין המזבח כלפי דרום כדאיתא בזבחים נ"ט ע"א.

והכיור הי' ענינו5 לטהר.

ן" ביחד, מספרם הד"ר מהיטבא"ל  ורמז "6כיור— 7ּכַ

מקור התיקון8.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שצ

2( ראה גם לעיל סימנים קמו. קמז ואילך.

3( שבת כז, א.

4( עירובין נב, א.

5( מרמז, דהמלך השמיני מלך הדר ומהיטבאל שורש עולם התיקון 

הו"ע ה"טהרה", ו"טומאה" שרשו מהז' מלכי אדום דתהו. ראה גם 

לעיל סימן קנט. קס. וזה גם מרומז ב"הכיור".

 +  ,)209( הד"ר  וכן   ,306  =  )70( "ן  ּכַ  +  ,)236 )בגי'  כיו"ר   )6

מהיטבא"ל )97( = 306.

נוֹ )שמות לא, ט( בסיסי'. רש"י דברים  ן הוא הבסיס. ראה תרגום ּכַ 7( ּכַ

לב, ו ד"ה ויכוננך. )לעיל סימן ע(.

8( ראה לעיל סימים קמו. קמז ואילך )ועיין ספר המאמרים ה'תרנ"ד 

עמוד קצג ביאור ענין מראות הצובאות(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



ע

שוכב  הנך  משה  אל  ה'  ויאמר   – טז  לא, 
עם אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר 
הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר 

את בריתי אשר כרתי אתו

במסכת סנהדרין פרק חלק )צ:( וז"ל שאלו המינים  א. 
את ר' גמליאל מנין שהקב"ה מחי' מתים ויודע מה שעתיד 
להיות א"ל תרווייהו מן המקרא הזה הנך שוכב עם אבותיך 
וקם א"ל ודלמא וקם העם הזה וזנה א"ל נקוטו מיהא פלגא 
בידייכו דיודע מה שעתיד להיות, הגמרא הזאת היא תמוה 

הלא שתים שאל ממנו והוא לא השיב לו אלא אחת.

יהודא  רב  אמר  )שם(  דחלק  הגמרא  אקדים  להבין 
ונתתם  שנאמר  התורה  מן  המתים  לתחיות  מנין  רב  אמר 
שישראל  קיים  לעולם  אהרן  וכי  הכהן  לאהרן  ה'  תרומת 
נותנים לו תרומה פי' רש"י הלא אהרן לא בא לארץ ישראל 
רומז  אלא  בארץ  אלא  נוהגת  שאינו  תרומה  לו  יתנו  ואיך 
מוכח  אינו  וזה  תרומה.  לו  יתנו  שלעתיד  המתים  לתחיות 
הלא  קשיא  שאז  עתידות  יודע  שהקב"ה  שנאמר  אם  כי 
הקב"ה ידע כשאמר ונתתם תרומת ה' לאהרן שעתיד יוגזר 
עליו שלא יבא לארץ ואיך אמר ונתתם תרומת ה' לאהרן 
שאין  ח"ו  שכופר  הרשע  אבל  המתים  לתחיות  רומז  אלא 
הקב"ה יודע עתידות אינו מוכח כלום כי הרשע כופר ואומר 
שכביכול באותו שעה שאמר ונתתם תרומת ה' לאהרן לא 
הי' יודע שיוגזר עליו שלא יבא לארץ והי' סבר שיבא לארץ 

ויקוים ונתתם תרומת ה'.

מתים,  מחי'  שהקב"ה  מנין  שאלו  שהמינים  ה"פ  לכן 
אהרן  וכי  לאהרן  ה'  תרומת  ונתתם  מהפסוק  תאמר  אם 
דיודע  מנין  קשה  תרומה  לו  נותנין  שישראל  קיים  לעולם 
מה שעתיד להיות דלמא אינו יודע מה שעתיד להיות, וא"כ 
כשאמר ונתתם תרומת ה' לאהרן עדיין לא הי' יודע שיבא 
לארץ אבל אינו רומז על תחיות המתים א"ל הנך שוכב עם 
אבותיך וקם א"ל ודלמא וקם העם הזה וזנה שמורה דידע 
עתידות א"ל נקוטו מיהא פלגא בידייכו שיודע מה שעתיד 
מהפסוק  המתים  תחיות  מוכח  נמי  ממילא  וא"כ  להיות, 
ישראל  לארץ  יבא  לא  שאהרן  ידע  כי  ה'  תרומת  ונתתם 
לתחיות  מכאן  אלא  לאהרן  ה'  תרומת  ונתתם  אמר  ולמה 

המתים מן התורה.

בגדי אהרן

ב. בפרק חלק וז"ש שאלו הרומיים את רבי יהושע ב"ח 
ויודע עתידות א"ל תרווייהו מן  מנין שהקב"ה מחי' מתים 
עם  שוכב  הנך  משה  אל  ה'  ויאמר  שנאמר  הזה  המקרא 
אבותיך וקם העם הזה וזנה כו' א"ל ודילמא וקם העם הזה 
והנה המאמר הזה הוא  נקוט מיהא פלגא עכ"ל.  וזנה א"ל 

תמוה במאד, מחד למה שאלו הרומיים שני שאלות כא' כל 
אחד וא' בפ"ע, ולאחר שהשיבו להם שאלה ראשונה הי"ל 
לשאול שאלה שני'. גם יש להקשות אחר ששאלו ודילמא 
וקם העם הזה וזנה א"ל נקוט מיהא פלגא וא"כ לא השיב 

להם כלום על שאלה שני'.

והובא  בראשית  פ'  במ"ר  דאיתא  במה  שיובן  ולע"נ 
בילקוט תהלים סי' תשצ"ד וז"ל אמר ר' יוחנן אלה תולדות 
נברא  העולם  הוי  בראם  בה"א  בהבראם  והארץ  השמים 
בהא ומה ה"א זו פתוח מלמטה וסתום מכל צדדיו רמז שכל 
והקוץ שלו מלמעלה רמז לתחיית  יורדים לשאול  המתים 
המתים והחלון שמן הצד רמז לבעלי תשובה עכ"ל יע"ש. 

נמצינו למדין דמה שנברא העולם בה"א לרמוז שיש ת"ה.

עוד נקדים מ"ש שם במ"ר וז"ל בהבראם מהו בהבראם 
זה  לפי  עכ"ל.  העולם  נברא  אברהם  של  בזכותו  באברהם 
ראי'  הא  להיות  שעתיד  מה  יודע  הוא  שהקב"ה  משמע 
שראה שעתיד לצאת אברהם בעולם ובזכותו נברא העולם 
נקוט מיהא דיש ב' סברות דנלמדין מן הה"א תחיית המתים 

ושיודע עתידות.

ובזה יובן לשון הגמרא דהרומיים היו סוברים דבהבראם 
היו  אם  כן  ואם  עתידות  יודע  שהקב"ה  על  ת"ה  נלמד 
שואלין רק חד שאלה מניין לתחיית המתים מן התורה הי' 
שאלות  ב'  שאלו  וע"כ  בהבראם,  כתיב  הלא  להשיב  יכול 
כאחת מניין שהקב"ה מחי' המתים ויודע מה שעתיד להיות 
מנין שניהם מן התורה, ואם משיב הרי כתיב בהבראם והיינו 
בה"א בראם ונלמד תחיית המתים, אם כן אי אפשר ללמד 
תחיית  מכאן  נלמד  שכבר  דכיון  עתידות  שיודע  מכאן 
על  משיב  דאם  המקרא  מן  כאחד  שאלות  ב'  לכן  המתים 

אחד מהנה ישאר השני' בקושיא.

המקרא  מן  תרווייהו  חנניא  בן  יהושע  רבי  להם  והשיב 
וסברו  וזנה,  הזה  העם  וקם  אבותיך  עם  שוכב  הנך  דכתיב 
הרומיים שר' יוחנן אינו לומד כלום מן המקרא דבהבראם 
רק ב' למד מן המקרא דהנך שוכב עם אבותיך לכן שאלו 
ודילמא וקם העם הזה וזנה, וא"כ לא מן הפסוק הזה נלמד 

אלא חדא.

כלומר לא  בידייכו,  נקוט מיהא פלגא  ולכך השיב להם 
מן  תרווייהו  להם  שאמרתי  שמה  סוברים  שאתם  כמו 
המקרא שאפילו הוא שתרווייהו אני לומד מן המקרא הזה 
ח"ו גם אני סובר שהכתוב דבהבראם בא ללמד או תחיית 
המתים או שיודע העתידות, ומה שהבאתי לכם מן הכתוב 
דהנך שוכב עם אבותיך ר"ל שגם מן הכתוב הזה יש ראי' 
שאין  תאמר  ואם  עתידות,  יודע  או  המתים  תחיית  שיש 
מן  פלגא  מיהא  נקוט  חדא א"כ  אלא  ראי'  הזה  הכתוב  מן 

הכתוב הזה וחדא מן הכתוב דבהבראם וק"ל.
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ׁשל  ּבקציר  ּבּה, נֹוהגת  ׁשביעית  ׁשעדין ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָה ׁשמ ּטה "?
ׁשביעית ׁשביעית  למ ֹוצאי .ה ּיֹוצא  ְְְִִִִֵֵַָ
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       ̈©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬©−§¨®
       §¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½

  §¨−¦¨«¨¬¨¥«¤
ÈÙ ÈzzÒ‰Â∑ּבצרתם ׁשאיני ּכמ ֹו .ר ֹואה  ¿ƒ¿«¿ƒ»«ְְִֵֶֶָָָ

      §¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬
      ̈¨«¨−̈£¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«

     §©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬
    ¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹

    ©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
Œ˙‡˙‡f‰ ‰ÈM‰∑( לב ע ּמֹו(לקמן אדמת ֹו "וכ ּפר  עד  ה ּׁשמים ", .""האזינּו ∆«ƒ»«…ְְֲִִִֶַַַַַַָָ

     

  ¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
       ©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®¨º̈
     ¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−¤

§¦¦«
Èeˆ‡Â∑ ּכעס ל ׁשֹון נא ּוץ , ל ׁשֹון ּכל  וכן .והכעיס ּוני. ¿ƒ¬ƒְְְְְִִִִֵַַָ
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       Â§¨«§Â̈©¦¸̈©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−
       ¦¦´©§®¦¨©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ
     ©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦

‰‰È‡יז ‡„ÈÚa ÔB‰ ÈÊ‚ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ
ÊaÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜lÒ‡Â Ôep˜Á‡Â¿«¿≈ƒ∆¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
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:ÔÈl‡‰ ‡iLÈa ÈeÚÚ ÈÈa≈ƒ»¿ƒƒ«»»ƒ≈

ÓBÈa‡יח  ÔB‰pÓ ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡˜lÒ ‡‡Â«¬»«»»¡««¿ƒ¿ƒƒ¿¿»
eit˙‡ È‡ e„Ú Èc ‡LÈa Ïk ÏÚ ‡e‰‰««»ƒ»ƒ¬»¬≈ƒ¿¿ƒ

:‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»

‰„‡יט  ‡zÁaLz ˙È ÔBÎÏ eÈ˙k ÔÚÎe¿«¿ƒ¿»À¿«¿»»»
ÏÈ„a ÔB‰ÓÙa dÈeL Ï‡NÈ ÈÏ dÙl‡Â¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿«¿À¿¿ƒ
Èa „È‰ÒÏ ‡„‰ ‡zÁaLz ÈÓ„˜ È‰˙cƒ¿≈√»«À¿«¿»»»¿»ƒƒ¿≈

:Ï‡NÈƒ¿»≈

ÔB‰˙‰‡Ïכ  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú‡Ï ÔepÏÚ‡ È‡¬≈»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ«¬»»¿
ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ L„e ÏÁ ‡„Ú»¿»¬«¿«¿≈¿¿ƒ¿¿
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙a Ôet˙ÈÂ Ôe˜pt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»««¬««¿«»
:ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈÓ„˜ ÔeÊbÈÂ ÔepÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À¿«¿¿√»«¿«¿»¿»«

Ô˜ÚÂכא  Ô‡ÈbÒ ÔLÈa d˙È ÔÚÚÈ È‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿»¿»»≈ƒ»«ƒ»¿»»
‡ „È‰ÒÏ È‰BÓ„˜ ‡„‰ ‡zÁaLz ˙˙ÂÈ ¿»≈À¿«¿»»»√»ƒ¿»ƒ¬≈
˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È‡ ÔB‰Èa ÌtÓ ÈL˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈ƒÀ¿≈¬≈¡ƒ√»«»
‡Ï „Ú ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„Ú Ôep‡ Èc ÔB‰ˆÈƒ¿¿ƒƒ»¿ƒ»≈«»

:˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú‡Ï ÔepÏÚ‡»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ



   
 

    
    

     
    

      
     

    

     
     
     
    

    
     


      

     

    
   
  

  
     

    
     
    
    



פג               
„ÚÏ ÂÈÙÏ ˙‡f‰ ‰ÈM‰ ‰˙ÚÂ∑ ¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈

ּבת ֹוכ ּה ּבֹו א ֹות ֹוׁשהתריתי ה ּמֹוצא ֹות  ּכל  Èk.על  ְְְִִֵֶַַָָƒ
BÚÊ ÈtÓ ÁÎM˙ ‡Ï∑, ליׂשראל הבטחה  זֹו הרי …ƒ»«ƒƒ«¿ְְְֲִֵֵַָָָ

לגמרי  מ ּזרעם  מ ׁשּתּכחת  ּתֹורה  .ׁשאין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

     ©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®
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      ©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
     ©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

    ¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«
ÔeŒÔa ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÈÂ∑:ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו ׁשכינה , ּכל ּפי למעלה  להם מ ּוסב  נׁשּבע ּתי א ׁשר  הארץ  .""אל  «¿«∆¿À«ƒְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

     ©§¦´§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«
   ©−Ÿ©¥®¤©−ª¨«

     

     ©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−
¥«Ÿ

       ̈ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²
     £¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«

Á˜Ï∑," זכ ֹור" "הל ֹו"ּכמ ֹו: ."ׁשמ ֹור ", »…«ְָָָ
'‰Œ˙Èa ÔB‡ „vÓ∑ יׂשראל חכמי ּבֹו נחלק ּו ƒ«¬¿ƒְְְְִֵֵֶַָ

ּבֹולט  היה  'ּדף  א ֹומרים : מהם  יׁש ּבתרא ': ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּב'בבא 

א ֹומרים : ויׁש מ ּנח ', היה  וׁשם  מ ּבח ּוץ , האר ֹון ְְְִִִֵַָָָָָָֻמן
האר ֹון' ּבת ֹו מ ּנח , היה  ה ּלּוח ֹות  .'מ ּצד  ְִַַָָָָָֻ

      ¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®
      ¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ

   ¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«

ÓBÈa‡כב  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È ‰LÓ ˙Îe¿«…∆»¿«¿»»»¿»
:Ï‡NÈ ÈÏ dpÙl‡Â ‡e‰‰«¿«≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»≈

Û˜zכג  Ó‡Â Ôe a ÚLB‰È ˙È „ÈwÙe«ƒ»¿À«««¬«¿≈
‡Ú‡Ï Ï‡NÈ Èa ˙È ÏÚz z‡ È‡ ÌÈl‡Â¿«ƒ¬≈«¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:CcÚÒ È‰È ÈÓÈÓe ÔB‰Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»

ÈÓb˙tכד  ˙È zÎÓÏ ‰LÓ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈…∆¿ƒ¿«»ƒ¿»≈
:eÓÈÏLc „Ú ‡ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙ÈB‡«¿»»»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ

˜ÓÈ‡כה  ÔB‡ ÈÏË È‡ÂÏ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»≈»≈»¿≈¬¿»»
:ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»

ÔeeL˙eכו ÔÈ„‰ ‡˙ÈB‡„ ‡ÙÒ ˙È eÈÒƒ»ƒ¿»¿«¿»»≈¿«
È‰ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ‡B‡ ËqÓ d˙È»≈ƒ¿«¬»¿»»«¿»¡»¬ƒ≈

:„È‰ÒÏ Ca Ôn«̇»»¿»ƒ

ÈÂ˙כז C˙eÒ ˙È (‡Ú„È) ‡Ú„È ‡‡ È‡¬≈¬»¿«¿»»«¿»»«¿»»¿»
ÔBÎnÚ Ìi˜ ‡‡ „Ú ‡‰ ‡ÈL˜c CÏ„¿̃»»¿«¿»»¿«¬»«»ƒ¿
(È‡) Û‡Â ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈÒÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»¿«¬≈

:˙eÓ‡c ˙a»«¿≈



     
    
     

    
    

      
      

      
     

     

     
    

     
      
      
     
     
     
      

 

    
     
     

      
     
     
    
    
      

       



פד              

    ©§¦¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
     ©«£©§¨´§¨§¥¤À¥©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨

  ̈½¤©¨©−¦§¤¨¨«¤
ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰∑ ה ּיֹום א ֹות ֹו ּתקע ּו ולא  «¿ƒ≈«ְְַָֹ

ׁשּנאמר : לפי ה ּקהל , את  להקהיל  י )ּבחצצר ֹות  (במדבר ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹ
ּבח ּייו  ואף  עליהם , יה ֹוׁשע  ה ׁשליט  ולא  ," ל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹֻ"ע ׂשה 

מ ֹות ֹו יֹום  קדם  מֹותֹו)נגנזּו ּבי ֹום אחרים: מה (ספרים לק ּים  , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹ
ח)ר :ּׁשּנאמ  ה ּמות "(קהלת ּביֹום  ׁשלט ֹון ."ואין ְְְֱִֵֶֶֶַַָ

ı‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ Ìa ‰„ÈÚ‡Â∑ ואם ¿»ƒ»»∆«»«ƒ¿∆»»∆ְִ
למעלה : העיד  ּכבר  הרי ל )ּתאמר : "העידתי (לעיל  ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹ

ל ּׁשמים  אבל  אמר , ליׂשראל  התם  וג ֹו'"? ה ּיֹום  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָבכם 
ה ּׁשמים  "האזינּו ל ֹומר : ּבא  ועכ ׁשו אמר , לא  ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹוארץ 

."וג ֹו' ְ

     ¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
     §©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
     ¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤

     ̈©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«
Ôe˙ÁLz ˙ÁL‰ŒÈk È˙BÓ ÈÁ‡∑ ּכל והרי «¬≈ƒƒ«¿≈«¿ƒֲֵַָ

ׁשּנאמר : ה ׁשחית ּו, לא  יה ֹוׁשע  ב )ימ ֹות  (שופטים ְְְֱִִֶֶַַֹֻ
מ ּכאן  יה ֹוׁשע "? ימי ּכל  ה ' את  יׂשראל  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻ"וּיעבד ּו

זמן  ׁשּכל  ּכג ּופ ֹו, עליו חביב  אדם  ׁשל  ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּתלמיד ֹו
נראה  היה  חי, חי ׁשּיה ֹוׁשע  ה ּוא  ּכא ּלּו .למ ׁשה  ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֻ

     ©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
   ©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

.סימ אדני"ה  ,פסוקי ע' נצבי של מ ' וע וילךל' פרשת חסלת

ÔBÎÈËLכח  ÈÒ Ïk ˙È È˙ÂÏ eLÈk¿ƒ¿»ƒ»»»≈ƒ¿≈
‡iÓb˙t ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÏlÓ‡Â ÔBÎÈÎÒÂ¿»¿≈∆¡«≈√»≈»ƒ¿»«»
:‡Ú‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÔB‰a „‰Ò‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿«¿≈¿»¿«»¿»«¿»

‡Èכט  ˙eÓ‡c ˙a (‡Ú„È) ‡Ú„È È‡¬≈¿«¿»»«¿»»«¿≈¬≈
˙È„wÙ Èc ‡Á‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÏaÁ«»»¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ«≈ƒ
È‡ ‡iÓBÈ ÛBÒa ‡zLa ÔBÎ˙È ÚÚ˙e ÔBÎ˙È»¿¿»«»¿ƒ¿»¿«»¬≈
È‰BÓ„˜ ‡Êb‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈc ˙È Ôe„aÚ«̇¿¿»¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

:ÔBÎÈ„È È„BÚa¿»≈¿≈

È˙ל  Ï‡NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»»¿»»¿ƒ¿»≈»
:eÓÈÏLc „Ú ‡„‰ ‡zÁaLez ÈÓb˙tƒ¿»≈¿«¿»»»«ƒ¿ƒ
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פה

יום ראשון - כ"ט אלול
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קנ
ופרקים פה-פז

יום רביעי - ג' תשרי
מפרק יח

עד סוף פרק כב
ופרקים צד-צו

יום שני - א' תשרי
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט
ופרקים פח-צ

יום חמישי - ד' תשרי
מפרק כג

עד סוף פרק כח
ופרקים צז-צט

יום שלישי - ב' תשרי
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז
ופרקים צא-צג

יום שישי -ה' תשרי
מפרק כט

עד סוף פרק לד
ופרקים ק-קב

שבת קודש - ו' תשרי
פרק כ

מפרק לה עד סוף פרק לח ופרקים קג-קה

לשבוע פרשת וילך תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

    ... בשר  ועד 



פו             

אלול  כ"ט  ראשון  יום 
אגרת יט           
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ב.1. קד , עה"פ.2.תהלים הצ"צ) (רשימות אור יהל  וש"נ.3.ראה ואילך . 11 ע' חי "ט  לקו"ש ˘ËÈÏ"‡:4.ראה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰
ט . יא, ˘ËÈÏ"‡:5."איוב "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰דוקא שנלמד  ואיך  בל "ת, ממ "ש - באגה"ק כהנ"ל  ללמוד  איך  היטב ÛÂÈˆ"עיי "ש

ובויקרא". בכ "ת כבפנים.6.הנא' שצ"ל  שליט "א אדמו"ר כ "ק תיקן ותיקונים" ב"הערות אבל  "המלובשת", שלפנינו: ב"ר 7.בתניא
ז. פי "ז,



פז              

תשרי  א' שני יום 
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כג .8. לג , י .9.תשא לד , תשל "ג .10.ברכה א.11.קה"ת כח , ˘ËÈÏ"‡:12.לסוכה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ ב"השגת השגתם "משא"כ 
וכו'". בכתר השיגו ודעת" יא.13.חכ ' ו, א.14.ישעי ' יח , הוי '15.וירא "אליו שליט "א אדמו"ר כ "ק תיקן ותיקונים" ב"הערות

הנעלם".
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וז"ל :16. שם בהערות שליט "א אדמו"ר כ "ק ע"ז ומעיר עליהם, שצ"ל : כאן הגי ' הצ"צ אדמו"ר כ "ק אשר מביא ותיקונים" ב"הערות
וצ"ל : טעה ואולי  אינו). הצ"צ כתי "ק (גוף המעתיק בכת"י  הוא לפנ"ז:‡Ì‰ÈÏ.כן באגה"ק ותיקונים"ÂÈÏ‡.17.וכמו"ש ב"הערות

שצ"ל : כאן הגי ' הצ"צ אדמו"ר כ "ק אשר ב"ה").מביא "הנעלם תיבות (בלי  בבחי ' א.18.הוי ' יב, ‡„19"ÂÓ.ב"ב ˜"Î ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘." כנ"ל בהשגתם, א.20."משא"כ  כח , ה'תשכ "ד .21.זח "ג  וישב ש"פ



פט              

תשרי  ב' שלישי יום 
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ב.22. יז.23.ד , סימן לעיל  נתבאר צו. קיט , ˘ËÈÏ"‡:24.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ אשר האומר... ב): לג  (ברכות מהמשנה "להעיר
טעם'!". לו ש'אין מצוה שהיא עצמו הרמב"ם כ ' ובפיה"מ  לקבוע... כדי  הקן ] [דשילוח  דשה"ק המצוה טעם פי ' פמ "ח  ח "ג  25.במו "נ

ח . ו, א.26.ואתחנן יד , מגילה רפ"ק.27.ראה ב"ר וראה ג . ק, ˘ËÈÏ"‡:28.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ יהל) אוה"ת ב. קכ , "זח "א
עה"פ. לתהלים להצ"צ ˘"˘Â.29:‡"ËÈÏ.אור) "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."שם פירש"י  עיין "אבל 
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ובכ "מ )". .170 ע' תש"ח  (סה"מ  זמן ˘ËÈÏ"‡:45.לאחר "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰עפמש"נ - שזהו È˘ÓÂ"דוגמא איך  אלוקה אחזה
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צג              

         

         

         

     

  

   

  

   

   

  

  

  

  

        

         

          

          

          

          

         

        

          

         



         

            

          

      

      

         

 

         

       

          

         

      

 

           

          

      

        

         

         

       

         

          

           

          

          



   

    

 

  

   

   

  

   

  

           

       

          

         

          

         

         

    

          

        

        

          

         



         

       

         

       

         

         

        



         
        

         

      
         

         

       
       

         
          

        

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

 
      

     
       
        
       
       

1

2

3

4

5

6

תרצ"ד .2. ˘ËÈÏ"‡:3.אחש"פ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.פי "ב שמ "ז אליהו").Ó"ÎÂ.".4"ע"ח  ("פתח  בהקדמה Î"˜5.תקו"ז ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡." וגרמוהי בחיוהי  אחר פי ' "יש



צד             

      
        

     
        

   
   

    
   

  

    

   

    

   

   

 

   

          

         
         

        

       

       

       

        

         

          

          

            

         

          

         

         

        

            

       

       

      

       

         

         

        

         
        

         

        

         

        
       

   

  

   

  

  

  

   

   

   

   

   

   

         

        

      
       
       
       

        
      

        

      
        

        

        
      

          
         

       

       

        

          

          

         

      
        

        

       
      

        

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

 
       
      
      
     
        
        
       
      

1

2

3

4

5

6

7

8

ועוד .6. פ"ג . ב' ב.7.שער קפב, פ"ח .8.ויצא ריש ˘ËÈÏ"‡:9.ח "א "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."הטעם ע"ב) (קל , ראה 10."וכדלקמן
ועוד . ב. פי "ט , ויק"ר יד . פל "ט , ב"ר הי "ג . פ"ז סנהדרין ועוד .11.ירושלמי  פ"ו. ו שער רימונים ואילך .12.פרדס ב יט , פ"א 13.ח "א

ועוד . ˘ËÈÏ"‡:14.מ "ב. "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."הספירות יצירת ˘ËÈÏ"‡:15."גם "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰' והראי דבריאה. יש לא "גם
שאינן". - כך  כדי  ועד  א).16.- (יז, בהקדמה כג .17.תקו"ז לג , תשא
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לא  (וגם לשוה"א! בנוגע רק הנ"ל , השתל ' כל  לאחרי  - נאמר אלקים" ד "ברא פשש"מ  מובן דעפ"ז - כו') דספירות השתל ' לגבי  -
"אין")". נק' וא"כ  הגשמי , דיש דמציאות באופן החכ ' שאין כיון - מאין החכ ' א.22.במציאות א,
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שבידיעה)". ההרגש - (משא"כ  באדם גם שייכת - פ"ג .24.שמלמעלמ "ט  והאמונה היחוד  ˘ËÈÏ"‡:25.שער "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ גם"
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המשך ביאור למס' מנחות ליום ראשון עמ' ב



היום יום . . . צח

ה'תש"גכט אלול, ערב ר"היום רביעי
יִלין.  ְבׁשִ ָרה. ֵערּוב ּתַ ַרת ְנָדִרים, ּוַבֲעׂשָ ִים. ַהּתָ ֹמֶרת ַהּבֶֹקר, ְוֵאין ְנִפיַלת ַאּפַ ַאׁשְ ְסִליחֹות ּבְ

חומש: האזינו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ. פה־פז.

תניא: האותיות הנגלות . . . כנודע.

יום הולדת את הצ"צ - שנת תקמ"ט.
מפתגמי רבינו הזקן: מען הָאט גָאר קיין השגה ניט, ווי עס איז טייער בא השי"ת 

דער גוף פון א אידען.

ַנת תקמ"ט. ַמח ֶצֶדק" – ׁשְ ֶדת ֶאת ַה"ּצֶ יֹום ֻהּלֶ

ל ְיהּוִדי. רּוְך־הּוא ּגּופֹו ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ה ָיָקר ֵאֶצל ַהּקָ ּמָ ג, ַעד ּכַ ֵקן: ֵאין ָלנּו ׁשּום ֻמּשָׂ נּו ַהּזָ ֵמי ַרּבֵ ְתּגָ ִמּפִ

ה'תש"דא תשרי, א דר"היום חמישי

חומש: האזינו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. פח־צ.

תניא: כ. איהו . . . ־258־ בלה"ק.

ִעיָלה. ְלָדִוד גו'  יׁש, ְלַבד ִמּנְ ּדִ ּקַ א" ּבַ ֶהֱחָינּו. ֵאין ּכֹוְפִלין "ְלֵעּלָ רֹון. ׁשֶ ּכָ ל יֹום ַהּזִ רֹות: ׁשֶ ת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ְרּכַ ּבִ
ה מֹוֲעֵדי", ְו"ַאְתִקינּו".  י ֹחק. ְוֵאין אֹוְמִרים "ֵאּלֶ ְקעּו, ּכִ ִקּדּוׁש ַהּיֹום: ּתִ ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה גו' - ֹקֶדם ָעֵלינּו. ּבְ

ית־ָקָטן. ּלִ ִליְך: ְמַנֲעִרים ׁשּוֵלי ַהּטַ ְלַתׁשְ
ָרָכה ְוֹקֶדם ָהֲאִכיָלה. אֹוְכִלים ֹראׁש ַאִיל, ֲאָבל ֵאין אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון"  ּפּוַח - ַאַחר ַהּבְ ַעל ַהּתַ "ְיִהי ָרצֹון" ׁשֶ

ּפּוַח. י־ִאם ַעל ַהּתַ ּכִ

ה'תש"דב תשרי, ב דר"היום ששי
ת מּוָסף. ְתִפּלַ ין - ּבִ ְלֵאל עֹוֵרְך ּדִ

חומש: האזינו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. צא־צג.

תניא: והגם שהיש . . . . ־קל־ עילתו.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

א(,  ַעּמּוד  )ע"ד  ַהֶהְפֵרׁש"  "ְלָהִבין  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ַמע"  ִריַאת־ׁשְ ַהּקְ ַער  "ׁשַ ּדּור  ּסִ ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה 
י  ָראׁשֵ ׁשֶ סּוִקים  ֵמַהּפְ נֹות  ּוָ ַהּכַ ֵהם  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ רּוׁשֹו:  ּפֵ ֹכַח",  ּבְ א  "ָאּנָ אֹוְמִרים  ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ ּקֶֹדם  ׁשֶ
ֲאָבל  ָבה,  ַמֲחׁשָ ּבְ כּו'"  ֹכַח  ּבְ א  "ָאּנָ בֹות  ַהּתֵ ִנים  ַכּוְ ּמְ ׁשֶ ֵיׁש  ָאְמָנם  ם מ"ב,  ֵ ִמּשׁ ִני  ׁשֵ ם  ׁשֵ ֶהם  ּלָ ׁשֶ בֹות  ּתֵ
ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ְוָאז  רּור ּבְ נֹות ָצִריְך ִלְלֹמד ָהִעְנָיִנים ּבָ ַכּוָ בֹות. ְוָהעֹוֵסק ּבְ ֵאין אֹוְמִרים ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּתֵ

ָנתֹו ְרצּוָיה. ּוָ ּכַ

ה'תש"דג תשרי ש"תשבת
ת מֹוָצֵאי יֹום טֹוב.  ּבָ ָכל ׁשַ ָנה", ְוֵכן ּבְ ַמְתִחיִלין "ִמְזמֹור ְלָדִוד" ְוֹלא "ְלכּו ְנַרּנְ

מֹוָך - ִמיֵמי ֶקֶדם. לּו ָבם. ִמי ֵאל ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ׁשּוָבה - ִיּכָ
חומש: האזינו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: יחכב. צדצו.
תניא: אך נשמת . . . 260 בבי"ע.

ת  ּבָ ׁשַ נּו:  ַרּבֵ לֹו  ר  ִסּפֵ תקס"ד  ֱאלּול  ּבֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ֵצא  ּתֵ ב  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ יִחידּות  ּבִ
ְבּתָ ַעד ֲהָוָי'  יד ִמּמֶעְזִריְטׁש( – ּתֹוָרה, ְוַהְתָחָלָתּה "ְוׁשַ ּגִ י )ָהַרב ַהּמַ בֹוא תקכ"ח ָאַמר מֹוִרי ְוַרּבִ ת ּתָ ָרׁשַ ּפָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



צט היום יום . . . 
הּוא ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלמֹות, ִיְהֶיה  ר ֲהָוָי', ׁשֶ ׁשּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעד ֲאׁשֶ י ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֱאלֶֹקיָך", ּוֵבֵאר ּכִ
ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ָהיּו  א  יׁשָ ַקּדִ א  ַהֶחְבַרּיָ ל  ּכָ ֱאלִֹקים.  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ַבע,  ַהּטֶ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ֱאלִֹקים  ֱאלֶֹהיָך, 
יַע  ְלַהּגִ ָיכֹול  ֵאינֹו  הּוא  י  ּכִ ָאַמר,  יּפָאִלי  ֵמַאּנִ זּוְסָיא  ְמׁשּוָלם  ר'  יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  ַהִהיא.  ִמּתֹוָרה  דֹוָלה  ּגְ
ְהֶיה  ִמים ּתִ בֹות: ת, ּתָ י ּתֵ ׁשּוָבה ָראׁשֵ י ּתְ ׁשּוָבה ַלֲחָלִקים, ּכִ ק ֶאת ַהּתְ ן ְיַחּלֵ זֹו, ְוַעל ּכֵ ׁשּוָבה ּכָ ְלַמֲעַלת ּתְ
ֵעהּו. ה, ַהְצֵנַע  ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ מֹוָך. ב, ּבְ י ָתִמיד. ו, ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ִעם ֲהָוָי' ֱאלֶֹקיָך. ש, ׁשִ

ֶלֶכת ִעם ה' ֱאלֶֹקיָך.

ֵמָחֵמׁש  ְצרּוָפה  ׁשּוָבה"  "ּתְ ַבת  ּתֵ ם:  ִסּיֵ "ל,  ַהּנַ ֶאת  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ם  ה ָהֳאָפִנים – ְוֻכּלָ ָ ֲאִריכּות ֲחִמּשׁ ׁשּוָבה – ּוֵבֵאר ּבַ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶרְך ְוֹאֶפן ּבַ ל אֹות הּוא ּדֶ ר ּכָ אֹוִתּיֹות, ֲאׁשֶ

ה. ִפּלָ ִאים ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּבָ

ה'תש"דד תשרייום ראשון
נּו. ְסִליחֹות. ַדְלָיה ִנְדֶחה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ צֹום ּגְ

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. צז־צט.

תניא: אמנם . . . קלא והלידה.

ֹאֶפן ָהא': "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ אּור ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִקּצּור ּבֵ

ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ִמימּות,  ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ֱאלֶֹקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ְהֶיה  ּתִ ִמים  ּתָ ת, 
ְקֵראת  ַהּנִ  – ב  ַהּלֵ ִמימּות  ּתְ ִהיא  ָנה  ּלָ ּכֻ ַעל  ָהעֹוָלה  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶאל  ּוְבַיַחס  ִמימּות,  ַהּתְ ִעְנַין  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות 

ַאְבָרָהם "ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך". ָאמּור ּבְ ֶעְרְנְסְטַקייט ]=ְרִצינּות[ – ּכָ

ה'תש"דה תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. ק־קב.

תניא: ובזה יובן . . . קלא וכדלקמן.

אּור ֹאֶפן ַהּב': ִקּצּור ּבֵ

ר ִהְתַהּוּות  ְבָרִאים, ֲאׁשֶ י ָתִמיד. ֲהָוָי' מֹוֶרה ַעל ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלם ְוִהְתַהּוּות ַהּנִ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ש, ׁשִ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ְוִהיא  ְלֵיׁש.  ֵמַאִין  ֵאין־ֲערֹוְך  ֶדֶרְך  ּבְ ְוַחּיּוָתּה הּוא  ּה  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ

ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו. ִמיד ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִעְנַין ַהֲהָוָי' ׁשֶ ר ּתָ ֲאׁשֶ

ה'תש"דו תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. קג־קה.

תניא: והנה כמו"כ . . . 262 להחיותם.

אּור ֹאֶפן ַהג': ִקּצּור ּבֵ

ֱאלֶֹקיָך",  ֲהָוָי'  ֵאת  ִל"ְוָאַהְבּתָ  ִלי  ּכְ ֶזהּו  ר  ֲאׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹוָך,  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  ו, 
ת  ִסּבַ ׁשּוָבה ּבְ קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו". ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו רּוַח ַהּמָ רּוַח ַהּבְ ל ׁשֶ ַמֲאָמר "ּכָ ּוֵבאּור ּבְ

ֵלב טֹוב.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



ק            

ה'תשע''ח  אלול כ"ט ראשון יום  ?   

        
         


הגמרא בדברי  הרמב "ם  של  א),מקורו יא, "אמר(תענית

חוטא". נראה בתענית היושב  כל  שמואל:

שמואל(שם)והתוספות לדברי  סותרים  שהדברים  הקשו

ב)עצמו צא, כי(ב"ק בגמרא  ופירשו רשאי" בעצמו "החובל :

להתענות ? שמותר הרי  בתענית, השרוי  באדם  מדובר

גם יש  בתענית  שכן הדברים, בין סתירה  אין כי  ותירצו

השלילה על  גובר החיוב  ולמעשה  שלילי , צד  וגם  חיובי  צד

צד גם בזה ויש  מאחר מכלֿמקום  אך  כן, לנהוג מותר ולכן

חלום תענית  מדין לדבר דוגמא כך. על כפרה  צריך חטא , של

גזר את לו  שיקרעו ומועילה  מותרת שהיא שאע "פ  בשבת

מצות את שמבטל משום חטא צד  גם בה  יש  מכל ֿמקום דינו,

כך . על  ככפרה בחול  ולהתענות  לשוב  צריך  ולכן שבת, עונג

ולפי לחלוטין, אסורה  שהתענית  נראה  הרמב "ם מדברי אך

למקומה ! התוספות  קושיית  חוזרת  זה 

שמתענין  "אלו הרמב "ם לשון  דיוק  פי  על  ליישב  ויש 

להתענות הנוהג רק  כלומר, טובה". בדרך  אינן

חדֿפעמי באופן כן העושה אך  טובה , דרך זו אין  בקביעות 

הרי צרה , מחמת  או חטא  על  כתשובה כגון מסוימת , למטרה

תעניות  בהלכות  הרמב "ם  שכתב  וכפי  טובה  דרך  ה"ט)זו (פ"א

מצוה כך  צרה, בעת  להתענות  הציבור על  שמצוה  כשם  כי 

היחיד על שם)גם  תענית אורה .(קרן 

רשאי רשע  שהיה מי  האנשים: סוגי  בין שחילקו ויש 

להתענות  לאדם אך עוונותיו, על לכפר כדי

סיבה  ללא  נפשו את לענות  רשות  אין ה"ד )כשר  המלך , .(אוצר 

כותב  הזקן אדמו"ר פ"ג)אך התשובה חלש(אגרת אדם כי 

חוטא  נקרא התענית מפני  חולי  לידי  לבוא  שעלול 
   שריבוי ובריא  חזק  לאדם ורק 

בזמנינו  ולכן להתענות . מותר כלל , לו מזיק  אינו הצומות 

אסור בקביעות , להתענות דיים חזקים אינם אדם  שבני 

בתעניות . להרבות

ה'תשע"ט  תשרי א' שני יום  ־      

       
     

הב "ח מנהג)מדברי  היה ד "ה רמה סי ' האב (יור "ד  שחיוב  משמע 

אך וכתובים , נביאים גם  כולל שבכתב  תורה בנו את  ללמד

בשכר . ללמדו חייב  אינו  ותלמוד  משנה

הזקן אדמו"ר עליו סק"א)ותמה  קו "א פ"א ת"ת :(הל '

מדוע  ותלמוד, משנה בנו את ללמד האב  על חובה אין אם 

הגמרא ב)אומרת  כט, ממנו,(קדושין  ומשכיל נבון בנו שאם 

ללימודו  קודם בנו בה"ד )לימוד  לעיל  להלכה הובא ומשמעות(וכן  ,

בחריפות שהוא תלמוד בלימוד  הוא שהנידון היא  הגמרא 

יעקב)ובעומק  בר  אחא רב על  שם שמסופר  חייב (כפי  האב  אין והרי  -

הל לעצמו ואילו תלמוד , בנו  את  חיוב ללמד  הוא ימוד

בשכר אפילו עצמו ללמד  וחייב  א)מדאורייתא, כט, ?(בכורות

את אותם 'ולמדתם  מצוות  מקיים בנו ש "בלימוד מכאן אלא

שבעלֿפה". תורה  בלימוד  גם בניכם'

שהפסוק  לדבריו נוספת  ראיה  הזקן אדמו"ר ומביא 

בתורה גם  מדבר בם' לדבר בניכם  את  אותם 'ולמדתם 

שבעל ֿפה .

ב)בגמרא  יג, תורה(ברכות בנייכו "אגמירו זה: פסוק  מתפרש 

כדי תורה  בניכם  את  למדו כלומר, בה", דליגרסו היכי כי 

בדרך כשהולכים  עליה  לחזור רגילים אותם...שיהיו ("ולמדתם

בדרך ") שמדוברובלכתך  ובהכרח .  שיכולים

' כי  בדרך , בלכתם  בה  לעסוק  רשאי אתה אי 

בעלֿפה'. לאומרם 

עד בשכר ללמדו ש "חייב  כאן הרמב "ם  כתב  ומדוע 

שיקרא  תורה גם ללמדו חייב  שהאב  אף  כולה ",

שבעלֿפה ?

המלך' 'עבודת  בספר  כאן )מבאר הרמב"ם :(על 

תינוקות מלמדי  להושיב  גמלא , בן יהושע  רבי  תקנת לאחר

שכר  להם א)ולשלם  כא, בתרא אחד(בבא כל לכוף  אפשר  ,

שבכתב , תורה ללימוד  רק  זהו אך למלמד, בנו  את  להוליך

בנו  ללמד כדי  הספר לבית להוליכו אותו מחייבים  אין אבל

שחייב  ומובן בביתו, ללמדו הוא יכול  אלא שבעלֿפה תורה 

ש 'עד כאן הרמב "ם  דברי  הם  והם  וגמרא . משניות  גם ללמדו

ואף  הספר", לבית  להוליכו חייב  כולה ' שבכתב  תורה  שיקרא 

מחייבים אין וגמרא במשנה הלימוד להמשך  אך שכר, לשלם 

בביתו. ללמדו רשאי  אלא הספר לבית  להוליכו אותו

ה'תשע"ט  תשרי ב' שלישי יום   

        
          
        

       

תורה' תלמוד ה"א)ב 'הלכות  דעת(פ"ד  הזקן אדמו"ר הביא 

כב)ראשונים  סוטה תוס' פ"ד , פסחים 'לעולם(רא"ש  חכמים שמאמר  ,

לשמה ' שלא אפילו ובמצוות בתורה  אדם  ב)יעסוק  נ , (פסחים

זאת עושה אינו אך  בתורה  שלומד  המצוות את  כשמקיים הוא 
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"ליקח  או השכר  מאהבת  או העונש  מיראת אלא  שמים לשם

אבל ישיבה , ראש  ויהיה  רבי  שיקראוהו וגדולה  כבוד לעצמו 

אומר הכתוב  ועליו רשע  נקרא שלומד מה  מקיים  אינו אם 

חוקי '". לספר לך מה  אלקים  אמר  'ולרשע 

אם שגם  כאן, הרמב "ם  דעת היא שניה , דעה גם והביא 

בתורה . יעסוק  שלומד, מה  מקיים ואינו במצוות מזלזל 

"התלמוד כי  למעשה  קודם  שהתלמוד מלשונו כך ומדויק 

מעשה" לידי  ה"ג)מביא  לעולם(לעיל  חכמים "אמרו  ולכן

לשמה שלא שמתוך  לשמה  שלא  אפילו בתורה אדם  יעסוק 

שאמרו  כמו למוטב , מחזירו שבה "המאור כי לשמה ", בא 

אותי הלואי - שמרו' לא  ותורתי  עזבו 'אותי  פסוק  על  חכמים 

למוטב ". מחזירם  היה שבה  שהמאור שמרו, ותורתי  עזבו

סם לו נעשית  ש 'תורתו זה אדם  על  חכמים  שאמרו ומה 

ב)המוות ' עב, הקבלה(יומא חכמי  שאמרו הזקן אדמו"ר  מביא –

פל "ט) סוף תניא בעודו (ראה עשה  שאדם  ומצוות  התורה  "שכל

בקליפות  כח שמוסיף  אך רשע , מכל ֿמקום –

התורה כל  מהקליפה  מוציא בתשובה ... כך  אחר כשיחזור

למנוע  לו אין  ולפיכך בחזרתו, לקדושה  וחוזרים  והמצוות 

לע  ולם".מלעסוק 

אדם "יעסוק  הרמב "ם  לשמה",וכתב  שלא  אפילו 

חז"ל  כלשון ב)ולא  כב, בתורה (סוטה אפילו "יעסוק 

כתיקונה שנעשתה כיון לשמה, שלא במצוה  כי  לשמה", שלא

הרמב "ם צריך  לא  המצוה , לשם  אינה  המחשבה ורק 

אבל לשמה , שלא  אף  במצוות לעסוק  שצריך  להשמיענו

הלימוד שלומד , מה מקיים  ואינו כשלומד תורה , בתלמוד

ומשמיענו  כלל . ילמד שלא  לומר מקום והיה כתיקונו אינו

ללמוד סופו מעשה ' לידי  מביא  ש 'תלמוד שכיון הרמב "ם,

שלא אפילו בתורה  אדם  יעסוק  ו"לעולם לשמה , ולקיים 

לשמה".

         

ה'תשע"ט  תשרי ג ' רביעי יום      

        
      

את שמראה יוהרה משום הוא רבו בצד להתפלל האיסור

אליו שווה  הוא  כאילו ב)עצמו כז , ברכות וכשמתפלל(רש "י  ,

ביזיון משום אסור לרבו, ואחוריו שם)לפניו ברכות יונה .(רבינו 

כמה נאמרו רבו , מאחורי להתפלל האיסור ובטעם 

ואסור רבו אל עצמו שמשווה  נראה  בכך גם  א . ביאורים:

יוהרה  שם)משום לרבו(רש "י  משתחווה  כאילו נראה  ב . (תוספות .

ויצטרךשם) התלמיד  לפני  תפילתו  את הרב  יסיים  שמא  ג. .

כנגד לפסוע  אסור  שהרי  פסיעות שלוש  מלפסוע  להמתין 

שם)המתפלל יונה .(רבינו 

יונה רבינו כתב  להרחיק ? צריך  ארבע (שם)וכמה שבריחוק 

נחשב  זה  שהרי  בצדו, או מאחוריו להתפלל מותר  אמות

יוסף ' וה 'בית אחרת. צ)כרשות  סי ' שדווקא(או "ח מכך דייק 

אפילו  אסור לפניו, להתפלל  אבל מותר, בצדו או מאחוריו

וכן  מותר . לפניו שגם משמע  מהטור אך  יותר, גדול  במרחק 

להלכה  סכ "ג)נפסק  שם אדה"ז  שו "ע .(ראה

שמא הוא  שהאיסור הטעם  לפי  רבו, מאחורי  וכשמתפלל

צריך לאחוריו, מלפסוע  להמתין ויצטרך קודם  יסיים הרב 

שלוש לפסוע  יוכל  שהרב  כדי  אמות , מארבע  יותר  להרחיק 

שמתפלל  בשעה אמותיו לארבע  להיכנס  בלא  (פר "ח פסיעות

כד ) שם, .או "ח

אך ביחידות , כשמתפללים  נאמר  זה  שכל אומרים  ויש 

לחשוש אין הקבוע  מקומו זהו אם  הכנסת , בבית  כשמתפללים 

אך בזה , להקל והמנהג  אחריו, או רבו לפני מתפלל אם 

לרב  לגרום שלא כדי להתרחק  צריך לאחוריו מכלֿמקום 

שם)להמתין אדה"ז  שו "ע סכ "ד , שם .(רמ"א

ערוך בשולחן  רבו? נקרא ל )ומי  רמב, מי(יו "ד  שזהו נאמר 

כל שבימינו הוסיף  הרמ "א  אך חכמתו, רוב  את  ממנו שלמד

והיושר ' האמת  על והעמידו והעיון הלכה  פסק  ש 'למדו  מי 

דינו  הדור , כגדול ומפורסם  בחכמה  והמופלג כרבו. נחשב 

ממנו למד לא אם  אף  המובהק  י )כרבו .(שם,

ה'תשע"ט  תשרי ד' חמישי יום  ?         

        
         

הוא  א)כלל  פז , כדיבור(נדרים דיבור כדי  "תוך התורה שבכל 

דבריו  דיבור , כדי  תוך מדבריו בו חוזר  אדם  ואם  דמי"

במגדף  אך בטלים. ה')הראשונים את עבודהֿ('מברך ' ובעובד

הלכות)זרה  כמה דיבור .(ועוד  כדי  תוך חזרה  מועילה  אינה

מקובצת ' ע "ז (שם)וב 'שיטה  והעובד המגדף  הרי  הקשה :

לבטלה שאפשר הדעת על  עולה היה  ואיך עבירה, עברו

העבירה את  לבטל יכול למשל, שבת , המחלל וכי  למפרע ,

מעשה ? לאחר

שאינה וודאי  שבת , חילול  כגון במעשה , בעבירה  ומתרץ :

מעשה , מבטל דיבור אין כי  דיבור, כדי  תוך  אף  חזרה  מועילה

דיבור . כדי  תוך לבטלה  אפשר בדיבור  בעבירה כן שאין מה 

ע "ז  בעובד וכן דיבור, ידי  על היא שהעבירה  במגדף  ולכן

היא ה"ד )שהפעולה פ"ג 'אלי(להלן  לה  ואמר לבינה "שהגביה

חזרה . שתועיל לומר מקום  היה  בדיבור ", כיוצא וכל  אתה'

לאו  – דיבור כדי  'תוך אלה  שבדברים הגמרא  ומחדשת 

כדיבור'.

התורה דיני  משאר  ע "ז ועובד  המגדף  שונים ומדוע 

דיבור? כדי  תוך  חזרה  בהם  שמועילה  דיבור  ידי  על הנעשים 

הר "ן (שם):מבאר

גמירות עדיין לו אין כלל  בדרך  פעולה , עושה כשאדם

כדי תוך בו לחזור  שיוכל כך על ומסתמך מעשה, בשעת דעת 

מגדף  של אלו פעולות ואילו בו. לחזור יכול כך  ומשום דיבור
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ולכן  גמורה , בדעה נעשות  ביותר , חמורות  שהן ע "ז ועובד 

חזרה . בהן מועילה לא 

מבאר: המלך' וה 'יד 

שבדיבור , עבירות  הם  עבודהֿזרה ועובד שהמגדף  אף 

אשר "והנפש נאמר שהרי  כמעשה  נחשב  זה דיבור  מכלֿמקום 

" מגדף הוא ה ' את  ל )... טו , ולכן,(במדבר  סקילה. וחייב 

המעשה . את  מבטלת לא בדיבור  חזרה 

ה'תשע"ט  תשרי ה' שישי יום        

        
          

     
אחרונים תסד והקשו מצוה חינוך  מנחת כד , סי ' חו "מ סופר  (חתם

:ועוד )

בגמרא א)מבואר ב, עדים(מכות של עונש  להטיל שאין

זמם ' כאשר לו 'ועשיתם שנאמר אשתו על  או זרעו על  זוממין 

עיר אנשי על  המעידים  עדים  גם כן , ואם  לזרעו'. ולא 'לו -

ונשים')הנידחת  טף חרב, 'לפי  להורגם לא(שזממו  אותם , יזימו אם 

מקבלים איך כן, ואם וזרעם . נשותיהם  את  להעניש  ניתן יהיה

יכול אתה שאי 'עדות זו והרי הנידחת, עיר אנשי  על  עדות 

לו  'ועשיתם בהם  לקיים אפשר אי  יוזמו אם  כי  להזימה'

עדות ? אינה להזימה  יכול אתה שאי  ועדות  זמם ', כאשר

ענגל  הגר "י  א)ותירץ  ב, מכות הש "ס, דברי(גליוני  פי  על

מהר "מ)ה 'מרדכי ' בשם תרטז  סי ' שהקטנים(סנהדרין  הנשים), (וכן 

אף  שנהרגים הוא (והחידוש  עבודהֿזרה  עבדו אם  רק  נהרגים 

הקטנים על היא העדים עדות כן, ואם  עונשין). בני  שאינם

ואם אביהם ), מחמת  (ולא  חטאם  על  מיתה  החייבים עצמם 

כהלכה . זמם' כאשר  לו 'ועשיתם  בהם יקיימו יוזמו

הנידחת שבעיר  והטף  שהנשים היא הרמב "ם משמעות  אך 

חטאו לא  עצמם שהם  אף  שם נענשים חינוך  מנחת כאן , עוז  ,(מגדל 

זממו  כאשר לעשות  יהיה  אפשר  אי  עצמם  שלעדים וכיון

'ועשיתם הדין יתקיים  לא  הרי  והטף ) הנשים  את גם (להעניש 

ז  כאשר מם'!לו

המלך ': 'עבודת בספר ומבאר 

עבודה שעבדו שבעיר יחידים על רק  היא העדים עדות 

בית כך שאחר אלא  התראה, ולאחר כדין היא ועדותם זרה,

ברורה בידיעה שידעו עד וחוקרים  "דורשים הגדול  דין

'עיר דין העיר על ומחילים  רובה " או העיר כל שהודחה 

מכוח  זה  אין אך והטף . הנשים  דין  נגמר וכך  הנידחת',

עדים . צריכים  לא הנידחת  עיר שזו דין בית ולקביעת  העדות,

בהם להתקיים יכול  היחידים , על רק  היא שעדותם  וכיון

זמם'. 'כאשר

ה'תשע"ט  תשרי ו' קודש  שבת  

      
          


מגויה ? לינוק  לתינוק  לתת  לכתחילה  מותר האם

הר"ח  א)לדעת  כו , ע"ז  בר "ן  שמותר(הובא זו בהלכה הנאמר ,

כשאין  נפש , פיקוח במקום  רק  הוא מגויה לינוק  לתינוק  לתת

אחרת  שהגויה אפשרות  כדי  האם בנוכחות להיעשות צריך  הדבר  (ומכל ֿמקום

התינוק) את תהרוג .לא

הגמרא מדברי  כן א)והוכיח  קיד , והולך(יבמות תינוק  "יונק 

טמאה בהמה  חלב  והרי  טמאה", בהמה  ומחלב  עכו"ם מחלב 

בגויה . הדין והוא סכנה , במקום  רק  הותר

נכרית חלב  הדין שמעיקר כתב  שם) (יבמות  הרשב "א  אך

שטבע  משום מכך  להימנע  יש  חסידות  ממידת  ורק  מותר,

עשוי הדבר  מנכרית ינק  ואם  הנכרים , מטבע  טוב  ישראל 

טבעו. על  לרעה להשפיע 

ברשותה', בנה את  "ומניקה הוא  הרמב "ם  לשון אמנם

מכך . להימנע  אין  חסידות  ממידת שאפילו ומשמע 

המדרש  מדברי  הוא  הרמב "ם של שמקורו בברכי ויתכן (הובא

קנד ) יו "ד  ברשותה;יוסף ישראלית  של בנה  את מניקה "נכרית  :

יש כלומר: ומניקתו". ידה  מתחת אוכלת ברשותה, מאי 

ממאכלות הוא שהחלב  משום הנכרית מיניקת  להימנע 

ואוכלת הישראל ברשות  היא  כאשר אך שאכלה , אסורות

חשש  אין מותרים, ע'דברים א, הפסגה אשדת יא. ו , דברים דבר  (הרחב

.קיז )

הוא הטעם  אופן, בכל  להימנע  שראוי  הסוברים  ולדעת

האסורות המאכלות  מחמת  ולא  הנכרית  של  הרע  הטבע  משום 

איסורים תאכל  לא  אם אף  ועוד , הרשב "א. וכדברי  שאכלה,

לפני שאכלה האסורות  שהמאכלות  יתכן ההנקה , בתקופת

החלב  על משפיעים הריטב"א)ההנקה  דברי  ע"פ שם ע"ז  עיניים .(פתח

הרמ"א  פסק  ס"ז )ולהלכה  פא סי ' "חלב (יו "ד  הרשב "א : כדעת

הישראלית כחלב  מותר )נכרית הדין  לא(שמעיקר  ומכל ֿמקום ,

נכרית דחלב  בישראלית , אפשר  אם הנכרית  מן תינוק  יניקו

של אמו שאף  עוד וכתב  רע ". טבע  לו  ומוליד הלב  מטמטם 

מחמת האסורים דברים אכלה אם  אותו תניק  לא  התינוק 

מזיק  הדבר מכל ֿמקום בהיתר, שאכלה ואף  נפש . פיקוח

התינוק . לנפש 
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ה'תשע"ח  אלול כ"ט  ראשון  יום 
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ÌÈÓÎÁ eÓ‡  "LÙp‰ ÏÚ3‡lL ,ÈÊ Ì‡ ‰Óe : ««»∆»¿¬»ƒ»ƒ»ƒ∆…
ÏkÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ;‰tk CÈˆ ,ÔÈi‰ ÔÓ ‡l‡ LÙ»«∆»ƒ««ƒ»ƒ«»»«≈««¿ƒ»
eeˆ CÎÈÙÏ .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ,„Â c»»¿»»««««»¿«»¿ƒ»ƒ
ÌÈcÓ ‡l‡ ,BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆»ƒ¿»ƒ
BÓˆÚ ÒB‡ ‡‰È ‡ÏÂ ;„Ïa ‰Bz‰ ezÚnL∆¿»««»ƒ¿«¿…¿≈≈«¿
eÓ‡ Ck .ÌÈzn‰ ÌÈc ÏÚ ˙BÚeLe ÌÈ„aƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ«À»ƒ»»¿

ÌÈÓÎÁ4‰z‡L ‡l‡ ,‰Bz ‰Ò‡M ‰Ó Ei„ ‡Ï" : ¬»ƒ…«∆«∆»¿»»∆»»«»
el‡  ‰f‰ ÏÏke "!ÌÈÁ‡ ÌÈc EÈÏÚ ÒB‡≈»∆¿»ƒ¬≈ƒ«¿»«∆≈
ÌÈÓÎÁ eÒ‡Â .‰BË C„a ÔÈ‡ ,„ÈÓz ÔÈpÚ˙nL5 ∆ƒ¿«ƒ»ƒ≈»¿∆∆»¿»¿¬»ƒ
ÌÈc‰ Ïk ÏÚÂ .˙ÈÚ˙a BÓˆÚ ÛbÒÓ Ì„‡ ‡‰iL∆¿≈»»¿«≈«¿¿«¬ƒ¿«»«¿»ƒ
È‰z Ï‡" :Ó‡Â ‰ÓÏL ‰eˆ Ô‰ ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆ƒ»¿……¿»««¿ƒ

"ÌÓBMz ‰nÏ ,˙BÈ ÌkÁ˙z Ï‡Â ‰a‰ ˜Ècˆ6. «ƒ«¿≈¿«ƒ¿««≈»»ƒ≈

הלכה 2) א, (פרק  למעלה כמבואר והשלילה, הצמצום לצד
יא.).3)ה). הלכה 4)(תענית ט , פרק  נדרים (ירושלמי ,
(תענית 5)א). חוטא נקרא: בתענית היושב  שמואל: אמר

עליו?6)יא.). חרב  שעולמו משומם כאיש תהיה למה

.Ú„ÈÏ Ìlk ÂÈNÚÓ ÏÎÂ BaÏ ÔeÎiL ,Ì„‡‰ CÈ»̂ƒ»»»∆¿«≈ƒ¿»«¬»À»≈«
ÌM‰ ˙‡7BÓe˜Â BzL ‰È‰ÈÂ .„Ïa ‡e‰ Cea ∆«≈»ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿¿

c‰ ‰Ê ˙nÚÏ Ïk‰ ,Bea„Â8,ÔzÈÂ ‡NiLk ?„ˆÈk . ¿ƒ«…¿À«∆«»»≈«¿∆ƒ»¿ƒ≈
ıa˜Ï BaÏ ‰È‰È ‡Ï  ÎN ÏhÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡«¬∆¿»»ƒ…»»…ƒ¿∆¿ƒƒ¿…
‡ˆÓiL È„k el‡‰ ÌÈ„ ‰NÚÈ ‡l‡ ,„Ïa ÔBÓÓ»ƒ¿«∆»«¬∆¿»ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»
˙ÈLÈÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ,Ì‰Ï CÈˆ Ûeb‰L ÌÈ„¿»ƒ∆«»ƒ»∆≈¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ«
‡Ï ,ÏÚÈÂ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iLk ÔÎÂ .‰M‡ ˙‡ÈNe ˙Èa«ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆…«¿ƒ¿∆¿ƒ¿«…
,„Ïa ˙B‰Ï È„k el‡‰ ÌÈc ˙BNÚÏ BaÏa ÌÈNÈ»ƒ¿ƒ«¬¿»ƒ»≈¿≈≈»ƒ¿«
,CÁÏ ˜B˙n‰ ‡l‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ BÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»∆≈≈¿∆∆»«»«≈
ÏÎ‡iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;˙B‰Ï È„k ÏÚÈÂ¿ƒ¿«¿≈≈»∆»»ƒ«ƒ∆…«
‡Ï CÎÈÙÏ .„Ïa ÂÈÈ‡Â BÙeb ˙B‰Ï È„k ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿≈¿«¿¿≈»»ƒ¿»¿ƒ»…
ÏÎ‡È ‡l‡ ,BÓÁÂ ÏÎk ,‰e‡˙Ó CÁ‰L Ïk ÏÎ‡È…«…∆«≈ƒ¿«∆¿∆∆«¬∆»…«

‡ÏÂ ;ÌÈ˜e˙Ó Ì‡ ÌÈÓ Ì‡ ,ÛebÏ ÌÈÏÈÚBn‰ ÌÈc¿»ƒ«ƒƒ«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿…
ÌÈ˜e˙Ó Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛebÏ ÌÈÚ‰ ÌÈc ÏÎ‡È…«¿»ƒ»»ƒ«««ƒ∆≈¿ƒ
Na ÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÁ BN ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .CÁÏ«≈≈«ƒ∆»»¿»«……«»»
‰ÓÏL Ó‡L ÔÈÚk ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,L„ ‡ÏÂ¿…¿«¿…ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿»∆»«¿……
."BË ‡Ï ˙Ba‰ Lc ÏÎ‡" :ÏLÓ Cc CÏn‰«∆∆∆∆»»»…¿««¿…

ÔÈLÏÚ‰ ÈÓ ‰˙BLÂ9‡ˆÓpL ;Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆≈»…»ƒ««ƒ∆«∆ƒ¿»
„ÓÚÈÂ ‡ÈiL È„k ,„Ïa ‰‡eÙ Cc ‰˙BLÂ ÏÎB‡≈¿∆∆∆¿»ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ¿«¬…
‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ˙BÈÁÏ Ì„‡Ï LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏL»≈ƒ¿ƒ∆¿»»»»ƒ¿∆»«¬ƒ»
˙B‰Ï È„k ‡l‡ ÏÚÈ ‡Ï ,ÏÚiLk ÔÎÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿≈¿∆ƒ¿«…ƒ¿«∆»¿≈¿«¿

Úf‰ ˙‡ Ìi˜Ï È„Îe ,BÙeb10ÏÚB BÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿≈¿«≈∆«»«¿ƒ»≈≈
CÈˆ ‡e‰L Ú„iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,‰e‡˙iL ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ¿«∆∆»»≈∆≈«∆»ƒ
˙‡ Ìi˜Ï B‡ ‰‡eÙ‰ Cc BÓk ,ÚÊŒ˙ÎL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«∆«¿∆∆»¿»¿«≈∆

.Úf‰«»«

ומנהיגו.7) העולם להשגת 8)בורא כאמצעי  מכּוון ְָהכל
הבורא. ידיעת הקלויים 9)התכלית: שמשורשיו צמח  מין

בלע "ז) (ציקורי  ברותחים לשתייה חומר מין יעשו באש
ב ). משנה א, פרק  (כלאיים במשנה המין 10)ונזכר קיום

האנושי .

.‚,BaÏ ÏÚ ÌN Ì‡  ‰‡eÙ‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ‚È‰n‰««¿ƒ«¿«ƒ»¿»ƒ»«ƒ
BÏ eÈ‰iLÂ ,„Ïa ÌÈÓÏL ÂÈ‡Â BÙeb Ïk ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬»»¿≈ƒƒ¿«¿∆ƒ¿
Cc BÊ ÔÈ‡ ,BkˆÏ ÔÈÏÓÚÂ BzÎ‡ÏÓ ÔÈNBÚ ÌÈ»ƒƒ¿«¿«¬≈ƒ¿»¿≈∆∆
,˜ÊÁÂ ÌÏL BÙe‚ ‡‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;‰BË»∆»»ƒ«ƒ∆¿≈»≈¿»»
LÙ‡ È‡L ;'‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰LÈ BLÙ ‰È‰zL È„k¿≈∆ƒ¿∆«¿¿»»»««∆∆ƒ∆¿»

ÏkzNÈÂ ÔÈiL11„Á‡ B‡ ‰ÏBÁÂ Ú ‡e‰Â ,˙BÓÎÁa ∆»ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿»≈¿∆∆»
ÈÏe‡ ,Ôa BÏ ‰È‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈÂ ;‡Bk ÂÈ‡Ó≈¬»»≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆≈«
BÊ C„a Cl‰Ó‰ ‡ˆÓ .Ï‡NÈa ÏB„‚Â ÌÎÁ ‰È‰Èƒ¿∆»»¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«¿«≈¿∆∆
‡NBpL ‰ÚLa elÙ‡ ,„ÈÓz ÌM‰ ˙‡ „BÚ ,ÂÈÓÈ Ïk»»»≈∆«≈»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Ïka BzLÁnL ÈtÓ ,ÏÚBaL ‰ÚLa elÙ‡Â ,Ô˙BÂ¿≈«¬ƒ¿»»∆≈ƒ¿≈∆«¬«¿«…
˙‡ „ÚÏ ÌÏL BÙe‚ ‰È‰iL „Ú ,ÂÈÎˆ ‡ˆÓiL È„k¿≈∆ƒ¿»¿»»«∆ƒ¿∆»≈«¬…∆

˙Ú„Ï ÔLÈ Ì‡  ÔLÈ ‡e‰L ‰ÚLa elÙ‡Â .'‰12È„k «¬ƒ¿»»∆»≈ƒ»≈»««¿≈
‡ÏÂ ,‰ÏÁÈ ‡lL È„k ,BÙeb ÁeÈÂ ÂÈÏÚ BzÚc ÁezL∆»««¿»»¿»«¿≈∆…∆¡∆¿…
BlL ‰L ˙‡ˆÓ  ‰ÏBÁ ‡e‰Â '‰ ˙‡ „ÚÏ ÏÎeÈ««¬…∆¿∆ƒ¿≈≈»∆
ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÂ .‡e‰ Cea ÌB˜nÏ ‰„BÚ¬»«»»¿«ƒ¿»∆ƒ¬»ƒ

"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ ÏÎÂ" :eÓ‡Â13‡e‰Â ; ¿»¿¿»«¬∆ƒ¿¿≈»»ƒ¿
e‰Ú„ EÈÎc ÏÎa" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL Ó‡L14‡e‰Â ∆»«¿……¿»¿»¿»¿»∆»≈¿

."EÈ˙Á‡ MÈÈ¿«≈…¿…∆

תחילה.12)וישכיל.11) במחשבה (אבות 13)בכוונה,
היו  מעשיו שכל טז.). (ביצה הלל על אמרו וכך יב ). ב , פרק 
לתלמידיו: אומר היה למרחץ  הולך וכשהיה לשםֿשמים.
זה: מאמר על לד). (ויקראֿרבה, מצוה לקיים הולך הנני 
את  המחזיק  מועט  שהוא לשםֿשמים", יהיו מעשיך "וכל
("שמונה  אבות למסכת בהקדמתו רבינו יאמר המרובה
הביע  מלים שבקוצר זה, מאמר "כשתבחן ה): פרק  פרקים"
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קד               
         

ולא  בו חיברו שלמים שחיבורים ועצום גדול עניין
ספק ". בלי  אלוקי  בכוח  שנאמר תדע  - השלימוהו

(14- בה? תלויים תורה גופי  שכל קטנה, פרשה איזוהי 
סג.). (ברכות דעהו" דרכיך "בכל

    
שיהיו 1) צריך דברים כמה הבריאות; אור ישכון דרך באיזה

חכם. תלמיד בה שידור בעיר

.‡ÌM‰ ÈÎcÓ ,ÌÏLÂ ‡Èa Ûeb‰ ˙BÈ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ∆¡«»ƒ¿»≈ƒ«¿≈«≈
˙ÚÈ„ÈÓ c Ú„È B‡ ÔÈiL LÙ‡ È‡ È‰L ,‡e‰∆¬≈ƒ∆¿»∆»ƒ≈«»»ƒƒ«
Ì„‡ ˜ÈÁ‰Ï CÈˆ CÎÈÙÏ  ‰ÏBÁ ‡e‰Â ‡Ba‰«≈¿∆¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ»»
BÓˆÚ ‚È‰‰Ïe ,Ûeb‰ ˙‡ ÔÈ„a‡Ó‰ ÌÈcÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«¿«¿ƒ«¿
‡Ï ÌÏBÚÏ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÈÏÁn‰Â ÔÈn‰ ÌÈ„aƒ¿»ƒ««¿ƒ¿««¬ƒƒ¿≈≈¿»…

Ú ‡e‰Lk ‡l‡ Ì„‡ ÏÎ‡È‡l‡ ‰zLÈ ‡ÏÂ , …«»»∆»¿∆»≈¿…ƒ¿∆∆»
ÂÈ˜ ‡‰LÈ Ï‡Â .‡Óˆ ‡e‰Lk,„Á‡ Ú‚ elÙ‡ ¿∆»≈¿««¿∆¿»»¬ƒ∆«∆»

ÔÈzL‰Ï CÈvL ÔÓÊŒÏk ‡l‡ÂÈÏ‚ ˙‡ CÒ‰Ï B‡, ∆»»¿«∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆«¿»
.„iÓ „ÓÚÈ«¬…ƒ»

ב .2) סב , המשהה 3)ברכות טז:) (מכות ז"ל כמאמרם
יא, (ויקרא נפשותיכם" את תשקצו "אל משום: עובר נקביו,
ומתחייב  רעים חליים עצמו על מביא הוא זה על ונוסף  מג).
וכן  לא). הלכה יז, פרק  אסורות מאכלות (הלכות בנפשו
מנופחי מעיים חלי  ממותי  "מרובים לג:): (שבת אמרו

קטנים.4)רעב ". גדולים.5)נקבים נקבים

.BÒÎ ‡lÓ˙zL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï˙ÁÙÈ ‡l‡ , ……«»»«∆ƒ¿«≈¿≈∆»ƒ¿…
ÚÈ BÓk,ÔBÊn‰ CB˙a ÌÈÓ ‰zLÈ ‡ÏÂ .B˙ÚNÓ ¿¿ƒ«ƒ»¿»¿…ƒ¿∆«ƒ¿«»

‚eÊÓe ,ËÚÓ ‡l‡ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLÎe .ÔÈÈa ∆»¿«»¿»ƒ¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
‰aÈ ‡ÏÂ .˙BzLÏ CÈˆ ‡e‰M ‰Ó ‰˙BL ,ÂÈÚÓa¿≈»∆«∆»ƒƒ¿¿…«¿∆

˙BzLÏÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk elÙ‡Â ,ÌÈÓ ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«»¿……«
CÈˆ ‰È‰È ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜ciL „Ú«∆ƒ¿…«¿»∆»∆∆»ƒ¿∆»ƒ

ÂÈ˜Ï‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ CÏiL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï ., ƒ¿»»……«»»«∆≈≈…∆¬ƒ»
ÚbÈ˙È B‡ ,‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡ ,ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ»…«¬∆¿»»ƒ¿««

Ú‚ÈaÏk Ú‚ÈÈÂ BÙe‚ ‰pÚÈ :c ÏL BÏÏk .Á‡ ¿∆««≈¿»∆»»¿«∆¿ƒ«»
ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú ,˜aa ÌBÈËÚÓ Ë˜LÈÂ , «…∆«∆«¿ƒ»…¿ƒ¿…¿«

BLÙ MÈ˙zL „ÚÁ‡ ÔÈnÁa ıÁ Ì‡Â .ÏÎB‡Â , «∆ƒ¿«≈«¿¿≈¿ƒ»«¿«ƒ««
BË ‰Ê È‰ ,Ú‚iL.ÏÎB‡Â ËÚÓ ‰‰BL CkŒÁ‡Â , ∆»«¬≈∆¿««»∆¿«¿≈

א.6) ע , שליש 7)גיטין אכול נתן: לרבי  אליהו אמר
מלואך  על תעמוד ולכשתכעס  שליש, והנח  שליש ושתה
רביע  הוא הכרס  מילוי  שליש כי  רבינו, וסבור (שם).

המלך). (עבודת אדם של את 8)משבעתו לשרות כדי 
רגילים  היו "ולא שם: אומר ורש"י  מב :). (ברכות המאכל

מעט ". אלא הסעודה בתוך שיעור 9)לשתות וכמה
ואמרו: נג:): (שם, אכילתו מחמת שיצמא זמן כל עיכול?

סב :). (שם, שתה! – מי10)כשתצמא כל אמרו: שכן
כד:). (נדה שרופות עצמותיו - אכילתו על מרובה ששתייתו

לתנור 11) דומה ואוכל, לנקביו "הנצרך פב .): (שבת
זוהמא". ריח  תחילת זוהי  – אפרו גב  על שהסיקוהו

ב .12) כג, התעלמות.13)ברכות, כגון: אחר, מייגע  בדבר
בדפוס  גם וכן ואוכל", שיתייגע  "עד קושטא: דפוס  ונוסח 

מלאכה 14)מנטובה. וזיעת לגוף ... יפות זיעות שלוש
שהיה  ששת וכרב  מא): פרק  נתן, דרבי  (אבות מהן אחת
סז:). (גיטין בעליה" את שמחממת מלאכה "גדולה אומר:

ויינפש.15) (שבת 16)ינוח  ומשתטף  יוצא ומזיע , נכנס 
הזיעה. אחר יפה שהשטיפה נמצא, מ .).

.‚BÓB˜Óa LÈ ,Ì„‡ ÏÎ‡iLk ÌÏBÚÏÏÚ ‰hÈ B‡ ¿»¿∆…«»»≈≈ƒ¿ƒ∆«
Ï‡ÓNÚÊÚÊÈ ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ kÈ ‡ÏÂ Cl‰È ‡ÏÂ . ¿…¿…¿«≈¿…ƒ¿«¿…ƒ«¿…¿«¿«

ÏÎÂ .ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL „Ú ,ÏiËÈ ‡ÏÂ BÙeb¿…¿«≈«∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»¿»
ÏÚ ‡ÈÓ ‰Ê È‰ ,Ú‚iL B‡ B˙ÏÈÎ‡ Á‡ ÏiËÓ‰«¿«≈««¬ƒ»∆»≈«¬≈∆≈ƒ«

ÌÈ‡ÏÁ BÓˆÚ.ÌÈL˜Â ÌÈÚ «¿√»ƒ»ƒ¿»ƒ

א.17) ע , לאו 18)גיטין - ימין "והסיבת ב  מו, ברכות
קח .). (פסחים הסיבה" ב .19)שמה י , תענית

.„BÏ Èc .˙BÚL Úa‡ÂŒÌÈNÚ  ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰«¿««¿»∆¿ƒ¿«¿«»«
‰BÓL ‡e‰L ,ÔLÈÏL ÔLÈÏ Ì„‡ÏeÈ‰ÈÂ ,˙BÚL ¿»»ƒ…¿ƒ»∆¿∆»¿ƒ¿

ÛBÒa„Ú B˙L ˙lÁzÓ ‰È‰zL È„k ,‰ÏÈl‰ ¿««¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿»«
B˙hnÓ „ÓBÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚL ‰BÓL LÓM‰ ‰ÏÚzL∆«¬∆«∆∆¿∆»¿ƒ¿»≈ƒƒ»

.LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆«»∆

"אז"20) יג). ג, (איוב  לי  ינוח  אז ישנתי  לדבר: וזכר
המאירי , מנחם לרבי  הבחירה" ("בית שמונה בגימטריא:
סי ' אברהם" "מגן או"ח , שו"ע  מ "ו: פ "ו, אבות מסכת
ששבע  חז"ל, מאמר מובא הספרדי  רוקח " וב "מעשה רלט ).

מקורו. מציין ואינו אדם, כל שינת הן לפי21)שעות
ברכות  במסכת כמבואר לגוף , יפה הלילה בסוף  שהשינה
כהשחזה  – לפרזלא כאיסטמא השחר בעמוד שינה ב : סב ,

(פר"ח ). אותו שמחדדת לברזל

.‰‡l‡ ,BtÚ ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈt ÏÚ ‡Ï ,Ì„‡ ÔLÈÈ ‡Ï…ƒ«»»…«»»¿…«»¿∆»
Bcˆ ÏÚ„ˆ ÏÚ ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a ;Ï‡ÓNÛBÒe , «ƒƒ¿ƒ«««¿»««¿…¿

‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï CeÓÒ ÔLÈÈ ‡ÏÂ .ÔÈÓÈ „ˆ ÏÚ ‰ÏÈl‰««¿»««»ƒ¿…ƒ«»»¬ƒ»∆»
‡ÏÂ .˙BÚL Úa‡ B‡ LÏL BÓk ‰ÏÈÎ‡ Á‡ ÔÈzÓÈ«¿ƒ««¬ƒ»¿»«¿«»¿…

ÌBia ÔLÈÈ. ƒ««

ב .22) יג, על 23)ברכות בימין שהוא הכבד שיהא כדי 
(פר"ח ). המזון עיכול להחיש ויחממהו האצטומכא,

(סוכה 24) ואמרו רוקח ). (מעשה קבועה לשינה רבינו כוונת
ששים  כדי  ארעית, שינה ביום ישן היה המלך שדוד כו:),

נשימות.

.ÂÔÈÏLÏLÓ‰ ÌÈcÌÈÚ ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ«¿«¿¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿¬»ƒ
ÌÈ˙e˙Â ÌÈ‡˙eÌÈÁÈh‡Â ÌÈÒb‡ÂÈÈÓe ¿≈ƒ¿ƒ¿«»ƒ«¬«ƒƒƒ≈

˙BBÙÙÏÓ ÈÈÓe ÌÈ‡eMw‰Ì„‡‰ Ì˙B‡ ÏÎB‡  «ƒƒƒ≈¿»¿≈»»»»
Ì„˜ ‰lÁza‡l‡ ,ÔBÊn‰ ÌÚ ÌÚÈ ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ «¿ƒ»…∆¬ƒ»¿…¿»¿≈ƒ«»∆»

.BBÊÓ ÏÎB‡Â ,ÔBÈÏÚ‰ ÔËaÓ e‡ˆiL „Ú ËÚÓ ‰‰BL∆¿««∆≈¿ƒ∆∆»∆¿¿≈¿
ÔÈˆn‡nL ÌÈ„eÌÈBn ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿ƒƒ

ÌÈLÈÙeÔÈÏBÓBËNe˜e ÌÈÁet˙ÂÔ˙B‡ ÏÎB‡ , ¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈»
.Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰aÈ ‡ÏÂ ,BBÊÓÏ ÛÎz≈∆ƒ¿¿…«¿∆∆¡…≈∆

הקיבה.25) את ניתנים 26)המרפים שלו שעלים עץ  פרי 
בעערבוים). (מויל בלע "ז ונקרא המשי , לתולעי  למאכל
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בלע "ז).27) מעלאנע  מעלאנע ).28)(וואססער (צוקער
ב .29) י , משלשלים.30)כתובות של הם 31)ההיפך

ונזכרים  קיטען, ובלע "ז: ספרגל, בערבית ונקראים חבושים,
מ "ד). פ "א, (כלאים ונזכר 32)במשנה קטן, אגס  מין

(שם).

.Ê‰Ó‰aŒNe ÛBÚŒNa ÏÎ‡Ï Ì„‡ ‰ˆiLk¿∆ƒ¿∆»»∆¡…¿«¿«¿≈»
ŒNe ÌÈˆÈa ÔÎÂ ;ÛBÚ‰ Na ‰lÁza ÏÎB‡ ,„Á‡k¿∆»≈«¿ƒ»¿«»¿≈≈ƒ¿«
Ne ‰w„ ‰Ó‰a Na ;ÌÈˆÈa ‰lÁza ÏÎB‡  ÛBÚ≈«¿ƒ»≈ƒ¿«¿≈»«»¿«
ÌÈc˜È ÌÏBÚÏ .‰wc Na ‰lÁza ÏÎB‡  ‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»≈«¿ƒ»¿««»¿»«¿ƒ

„k‰ Á‡Óe ,Ïw‰ c Ì„‡. »»»»««¿«≈«»≈

(33– מיד מתעכל שהקל בעוד להתעכל, מאחר הכבד כי 
העליון  הבטן מן לצאת שימהר הקל את יקדים לפיכך

(פר"ח ).

.Á‰aÈ ‡ÏÂ ,ÌÈw‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»≈«¬»ƒ«»ƒ¿…«¿∆
ÌÈÏ˙aıÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈe . ƒ¿»ƒ¿≈∆«…∆ƒ«¿»ƒ

ÌÈnÁ‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡ÏÎB‡Â ,ÌÈÏ˙a ‰aÓe , ≈«¬»ƒ««ƒ«¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈzÏÁ‰ ÔÓe ÏcÁ‰ ÔÓ ËÚÓCÏB‰ BÊ Cc ÏÚÂ . ¿«ƒ««¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«∆∆≈

ÏÎa ,ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜ne ÌÈw‰ ˙BÓB˜na ‰NBÚÂ¿∆«¿«»ƒ«¿««ƒ¿»
.BÏ Èe‡‰  ÌB˜Óe ÌB˜Ó»»»»

תבשילים 34) לתיקון אחרים וסממנים ירקות מיני  תבלין.
מחממים. והם המאכלים, טעם את 35)ולהטבת בו טובל

(שבת  ואמרו יד), ב , (רות בחומץ  פתך וטבלת כתוב : פתו.
אבל  "אוכל", ודווקא לשרב ". יפה שהחומץ  "מכאן קיג:):

מזיקה. ב .36)השתייה נו, תבלין 37)עירובין מיני 
קמ , ושבת א מ , ברכות במסכת ונזכרים ומחממים, חריפים
אחת  בחרדל "הרגיל שם): (ברכות אמרו החרדל ועל א,
יום, בכל לא אבל ביתו. מתוך חליים מונע  – יום לשלשים
רק  אוכלים החלתית את הלב ". את מחליש שהוא מפני 

הקרות. בארצות

.ËÈe‡Â ,„‡Ó „Ú ˙BÈa ÌÈÚ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈ≈«¬»∆≈»ƒ¿≈«¿…¿»
,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ‚c‰ ÔB‚k ,ÌÏBÚÏ ÔÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï»»»∆…¿»¿»¿»¿«»ƒ«¿ƒ
,‰LÈ‰ ‰ÁeÏn‰ ‰Èb‰Â ,ÌÈLÈ‰ ÌÈÁeÏn‰«¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿»«¿»»

ÁÈÏn‰ Na‰Â ,˙BiËÙe ÔÈ‰Ók‰ÂÔÈÈÂ ,ÔLi‰ ¿«¿≈ƒƒ¿ƒ¿«»»«»ƒ««»»¿«ƒ
BzbÓÏk ÔÎÂ ,BÁÈ Û„pL „Ú ‰‰ML ÏÈL˙Â , ƒƒ¿«¿ƒ∆»»«∆»«≈¿≈»

BÓk ÛebÏ el‡ È‰  ˙BÈa Ó B‡ Ú BÁÈL ÏÎ‡Ó«¬»∆≈««¿≈¬≈≈«¿
BÓk ÔÈ‡ Ï‡ ,ÌÈÚ Ô‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ .˙Ân‰ŒÌÒ««»∆¿≈«¬»∆≈»ƒ¬»≈»¿
Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï Èe‡ CÎÈÙÏ .ÚÏ ÌÈBL‡‰»ƒƒ»…«¿ƒ»»»»»∆…∆¡…≈∆
BÓˆÚ ÏÈbÈ ‡ÏÂ ;‰a‰ ÌÈÓÈ Á‡Â ,ËÚÓ ‡l‡∆»¿«¿««»ƒ«¿≈¿…«¿ƒ«¿
:ÔB‚k ,„ÈÓz BBÊÓ ÌÚ ÔÏÎ‡Ï B‡ ,Ì‰Ó BBÊÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿
ÏÁpL Á‡ ‡‰ML ÏÁÂ ,‰È‚e ,ÌÈÏB„b ÌÈ‚c»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»»∆»»««∆∆¡«

˙BÚL Úa‡ÂŒÌÈNÚÌÈÏB„b ÌÈÂL Ne , ∆¿ƒ¿«¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ
Ètq‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈLÈ˙eÌÁÏÂ , ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿««ƒ¿∆∆

ÌÈBÚNek‰Â ,˙BvÓ ÌÁÏÂÈˆÁ‰Â ¿ƒ¿∆∆«¿«¿¿∆»ƒ
ÌÈÏˆa‰ÂÌÈÓeM‰Âel‡ Ïk  ÔBv‰Â ÏcÁ‰Â ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿««¿»¿«¿»≈

el‡Ó ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï Èe‡ ÔÈ‡ ,Ì‰ ÌÈÚ ÌÈÏÎ‡Ó«¬»ƒ»ƒ≈≈»»»»∆¡…≈≈
˙BÓÈa Ï‡ ;ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈe ,„‡Ó „Ú ËÚÓ ‡l‡∆»¿««¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ

,„Ïa ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â .ÏÏk Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‰nÁ‰««»……«≈∆¿»¿«¿»¬»ƒƒ¿«
˙BÓÈa ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‡Ï ,ÔÏÎ‡Ï Èe‡ ÔÈ‡≈»¿»¿»…ƒ««»¿…ƒ

ÔÈÚeÏc‰Â .ÌÈÓLb‰.‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ , «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ««»

ב .38) עד, בתרא מעורבים 39)בבא עדיין ששמריו
פ "ו, (עדויות מגיתו יין נקרא: ימים ארבעים עד בתוכו.

הבבלי40)מ "א). שכותח  מב .): (פסחים שאמרו כמו
שנתיישן  כלומר: החלב , נסיוב  משום הלב  את מטמטם

בלע "ז). (מאלקען נסיוב  ונעשה ונתקלקל ע "ז 41)החלב 
א. ונזכר 42)כט , נאהיט , בלע "ז: הנקרא קטנית מין

מ "א). פ "א, (כלאים א.43)במשנה סב , קידושין
חכמינו 44) מנו מבושל כרוב  כי  חי , בכרוב  פה עוסק  רבינו

כט .). (ע "ז החולים את המרפאים הדברים בצלים 45)בין
סב .). (קידושין כחרבות לגוף  חז"ל 46)קשים אמרו

שהם  מאכל דבר לכל משתנה היה המן בהעלותך): (ספרי ,
את  זכרנו בפסוק : המנויים המינים מחמשת חוץ  רוצים,
ואת  החציר, ואת האבטיחים, ואת הקישואים, את הדגה...

ה). יא, (במדבר השומים ואת קירביס 47)הבצלים,
את  בהם מתבלים והחולים הם, טובים רכים בעודם בלע "ז.
(נדרים  המוות כמלאך הם מזיקים קשים, וכשהם פתם.

מט .).

.È:Ì‰Â ,el‡ BÓk ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ¿≈«¬»∆≈»ƒ¿≈»¿≈¿≈
ÌÈn‰ ÛBÚÌÁÏÂ ,ÌÈÓz‰Â ,ÌÈpËw‰ ‰BÈŒÈe , ««ƒ¿≈»«¿«ƒ¿«¿»ƒ¿∆∆

ÈeÏ˜etpL ˙Ïq‰Â ,ÔÓLa LBlpL ÌÁÏ B‡ ,ÔÓLa »¿∆∆∆∆∆ƒ¿∆∆¿«…∆∆ƒ
ÔÒÓ ÁÈ d ‰‡L ‡lL „Ú ,dkˆŒÏk d˙B‡, »»»¿»«∆…ƒ¿¬»»≈«À¿»

Èv‰ÂÒÈen‰Â˙BÏÎ‡Ó ˙Ba‰Ï Èe‡ ÔÈ‡  ¿«ƒ¿«¿»≈»¿«¿«¬»
CLnÈ ‡ÏÂ ,BˆÈ ˙‡ LBÎÂ ÌÎÁ ‡e‰L Ì„‡Â .el‡≈¿»»∆»»¿≈∆ƒ¿¿…ƒ»≈
Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÌÈkÊp‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,B˙Â‡z Á‡«««¬»¿……«ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ

.Ba‚ ‰Ê È‰  ‰‡eÙÏ Ì‰Ï Cˆƒ¿»»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ

וכיו"ב .48) שנעשה 49)ברווזים מקמח  אפוי  לחם
יד). כג, ויקרא (רש"י , בתנור שנתייבשו מקליות

ומתאים 50) מ "ז. פ "ב , פסחים במסכת ונזכר גסים, סובים
ולא  הדור בני  בה שמתהללים החדשה הרפואה לתורת

המלך). (עבודת זקן מפי  שיצאו בדברים מיץ 51)הרגישו
ומלוחים. כבושים אחרים ממאכלים או מדגים היוצא

נא:).52) (נדרים כבושים מדגים היוצאת שמנונית

.‡È‡ÏÂ ;˙BÏÈ‡‰ ˙BÈtÓ BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿«»»«¿ƒ≈»ƒ»¿…
.ÌÈaË ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈLÈ elÙ‡Â ,Ô‰Ó ‰aÈ«¿∆≈∆«¬ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿Àƒ
˙BÁk Ô‰ È‰ ,ÔkˆŒÏk eÏMa˙iL Ì„˜ Ï‡¬»…∆∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈≈«¬»
˙Bt‰ ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ÌÈÚ ÌÈeÁ‰ ÔÎÂ .ÛebÏ«¿≈«¬ƒ»ƒ¿»¿»«≈
ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ  ÔÈˆeÓÁ‰«¬ƒ»ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆»¿«

ÓÈaÌÈ‡z‰Â .ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜ne ,‰nÁ‰ ˙B ƒ««»«¿««ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈa ,ÔÈaË ÔÈa  ÌÈBË ÌÏBÚÏ ,ÌÈ„˜M‰Â ÌÈÚ‰Â¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈¿Àƒ≈
„ÈÓ˙È ‡ÏÂ ;Bkˆ Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ÏÎB‡Â ;ÔÈLÈ¿≈ƒ¿≈»»≈∆»»¿¿…«¿ƒ
.˙BÏÈ‡‰ Èt ÏkÓ ÌÈBË Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»««ƒ∆≈ƒƒ»¿ƒ»ƒ»

למאכל 53) טובה "התאנה י ): ה, קהלת (מדרש חז"ל ואמרו
חכמה". ומוסיפה לעינים ויפה

.È,ÌÈ˜fÏ ‰ÙÈÂ ÌÈpËwÏ Ú  ÔÈi‰Â Lc‰«¿«¿««ƒ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ
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˙BÓÈa ÏÎ‡Ï Ì„‡ CÈˆÂ .ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»»∆¡…ƒ
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ÈLÈÏL ÈL ‰nÁ‰««»¿≈¿ƒ≈«∆≈ƒ«¿»ƒ

.‚ÈÔÈÙ ÂÈÚÓ eÈ‰iL ,Ì„‡ ÏczLÈ ÌÏBÚÏÏk ¿»ƒ¿«≈»»∆ƒ¿≈»»ƒ»
ÏeLÏLÏ B˜ ‰È‰ÈÂ ,ÂÈÓÈÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .ËÚÓ »»¿ƒ¿∆»¿ƒ¿¿«¿∆¿»»
ÈÚ‰L ÔÓÊŒÏk :‰‡eÙa ÈL˜a ‡ˆBÈ B‡ ÚÓ »¿»»¿«∆»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ

Ì‡ ÂÈÚÓ Ì„‡ ‰tÈ ‰ne .ÌÈ‡a ÌÈÚ ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ»ƒ»ƒ«∆¿«∆»»≈»ƒ
˜aa ˜aa ÏÎ‡È  eÁ ‰È‰ Ì‡ ?ËÚÓ eˆn‡˙Èƒ¿«¿¿«ƒ»»»…««…∆«…∆

ÌÈÁeÏÓÌÈ˜eÏLÒÈeÓe ˙ÈÊŒÔÓLa ÔÈÏa˙Ó ¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿∆∆«ƒ¿¿»
ÔÈ„z ÏL ˜ÏLŒÈÓ ‰zLÈ B‡ ;˙Ù ‡Ïa ÁÏÓeB‡ ¿∆«¿…«ƒ¿∆≈∆∆∆¿»ƒ

 Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â .ÁÏÓÂ ÒÈeÓe ˙ÈÊŒÔÓLa ,eÎ¿¿∆∆«ƒ¿»»∆«¿ƒ»»»≈
BÓk ‡‰LÈÂ ,˜aa ÌÈnÁ ÌÈÓa ‚eÊÓ L„ ‰zLÈƒ¿∆¿«»¿«ƒ«ƒ«…∆¿ƒ¿∆¿
Ôk ‰NÚÈÂ .B˙„eÚÒ ÏÎ‡È CkŒÁ‡Â ,˙BÚL Úa‡«¿«»¿««»…«¿»¿«¬∆≈
,CÎÏ CÈˆ Ì‡ ,ÌÈÓÈ ‰Úa‡ B‡ ‰LÏL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿»«¿»»»ƒƒ»ƒ¿»

.ÂÈÚÓ etiL „Ú«∆ƒ¿≈»

בשר,54) כל רופא יצר": "אשר בברכת אומרים ולפיכך
ס :). ברכות (רש"י , הגוף  כל רפואת היא שהיציאה  מפני 

התמרים,55) של בשבחם שם חכמינו דיברו ב : י , כתובות
הקיבה. את מרפים שהם צמחים 57)צואה.56)מפני 

ד). ל, (איוב  שיח  עלי  מלוח  הקוטפים בטעמם: מלוחים
מאלווע . נקרא: הרבה.58)ובלע "ז תרד 59)מבושלים

- תרדין בהם ששלקו ומים שפינאט . בלע "ז: שקורין ירק  –
שנתאמצה. לקיבה יפים

.„ÈÔÓÊŒÏk :Ûeb‰ ˙e‡Èa eÓ‡ Á‡ ÏÏk „BÚÂ¿¿»«≈»¿ƒ¿ƒ«»¿«
ÚN BÈ‡Â ,‰a‰ Ú‚ÈÂ ÏnÚ˙Ó Ì„‡LÂÈÚÓe , ∆»»ƒ¿«≈¿»≈««¿≈¿≈»≈«≈»

ÏÎB‡ elÙ‡Â ,˜fÁ˙Ó BÁÎÂ ÂÈÏÚ ‡a ÈÏÁ ÔÈ‡  ÔÈÙ»ƒ≈…ƒ»»»¿…ƒ¿«≈«¬ƒ≈
.ÌÈÚ‰ ˙BÏÎ‡Ó«¬»»»ƒ

כמבואר 60) משבעתו, רביע  ופוחת כרסו ממלא שאינו
ב ). (הלכה בפרקנו למעלה

.ÂËB‡ ,ÏnÚ˙Ó BÈ‡Â ÁËÏ LBÈ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈»∆«¿≈ƒ¿«≈
ÏÎ‡ elÙ‡  ÔÈL˜ ÂÈÚnL ÈÓ B‡ ,ÂÈ˜ ‡‰LnL ÈÓƒ∆«¿∆¿»»ƒ∆≈»»ƒ¬ƒ»«
Ïk  ‰‡eÙ‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ÓLÂ ÌÈBË ˙BÏÎ‡Ó«¬»ƒ¿»««¿«ƒ»¿»»

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Â .LLz BÁÎÂ ÌÈB‡ÎÓ eÈ‰È ÂÈÓÈÛe‚Ï »»ƒ¿«¿ƒ¿…»≈«¬ƒ»«»¿
.ÌÈ‡ÏÁ‰ ÏÎÏ wÚ ‡e‰Â ,˙Ân‰ŒÌÒ BÓk  Ì„‡ Ïk»»»¿««»∆¿ƒ»¿»∆√»ƒ

ÏÚ ÌÈ‡aL ÌÈ‡ÏÁ‰ ÂÈtÓ B‡ ‡l‡ ÌÈ‡ Ì„‡‰ ¿…∆√»ƒ∆»ƒ«»»»≈»∆»ƒ¿≈
‡lÓÓ ‡e‰L ÈtÓ B‡ ,ÌÈÚ ÌÈÏÎ‡ÓÏÎB‡Â BË «¬»ƒ»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿¿≈

‰ÓÏML ‡e‰ .ÌÈBË ÌÈÏÎ‡nÓ elÙ‡ ,‰q‚ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«»¬ƒƒ«¬»ƒƒ∆¿……
˙BvÓ ÓL ,BBLÏe ÂÈt ÓL" :B˙ÓÎÁa Ó‡»«¿»¿»…≈ƒ¿…≈ƒ»
B‡ Ú ÏÎ‡Ó ÏÎ‡lÓ ÂÈt ÓBL  ÓBÏk ;"BLÙ«¿¿«≈ƒƒ∆¡…«¬»«

ÚaNlÓÂÈÎˆa ‡l‡ a„lÓ BBLÏe ,. ƒƒ¿…«¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»»

שבעה.61) מכדי  יותר מגדל 62)אכילה – כריסו "ממלא
לב .). (ברכות גם 63)חליים" פירש וכן גסה. באכילה

שם. בטלים.64)הראב "ע  דברים ולא החיוניים,

.ÊË‰ÚMÓ ıÁnÏ Ì„‡ ÒkiL  ‰ˆÈÁ‰ Cc∆∆»¿ƒ»∆ƒ»≈»»«∆¿»ƒƒ¿»
‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï CeÓÒ ÒkÈ ‡ÏÂ .ÌÈÓÈ ‰ÚLÏ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿…ƒ»≈»»¬ƒ»¿…

ıÁBÂ .ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLk ‡l‡ ,Ú ‡e‰LÎ¿∆»≈∆»¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈¿≈
BL‡Â ;Ô‰a ‰ÂÎ Ûeb‰ ÔÈ‡L ,ÔÈnÁa BÙeb Ïk»¿«ƒ∆≈«ƒ¿∆»∆¿…
ıÁÈ CkŒÁ‡Â .Ô‰a ‰ÂÎ Ûeb‰L ÔÈnÁa  „Ïaƒ¿«¿«ƒ∆«ƒ¿∆»∆¿««»ƒ¿«

ÔÈLBÙa BÙeb,ÔÈLBt‰ ÔÓ ÔÈLBÙa CkŒÁ‡Â , ¿¿ƒ¿««»¿¿ƒƒ«¿ƒ
ÔBˆa ıÁiL „Ú‡Ï ,ÌÈÓ BL‡ ÏÚ ÚÈ ‡ÏÂ . «∆ƒ¿«¿≈¿…«¬…«…«ƒ…

.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔBˆa ıÁÈ ‡ÏÂ .ÔBˆ ‡ÏÂ ÔÈLBÙ¿ƒ¿…≈¿…ƒ¿«¿≈ƒ«¿»ƒ
CÙÈÂ ÚÈfiL „Ú ıÁÈ ‡ÏÂCÈ‡È ‡ÏÂ .BÙeb Ïk ¿…ƒ¿««∆«ƒ«ƒ»≈»¿…«¬ƒ

.‡ˆÈÂ ÛhzLÈ ,BÙeb CÙÈÂ ÚÈfiLk ‡l‡ ,ıÁna«∆¿»∆»¿∆»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«≈¿≈≈
‡nL ,‡ˆiL Á‡Â ıÁnÏ ÒkiL Ì„˜ BÓˆÚ ˜„Be≈«¿…∆∆ƒ»≈«∆¿»¿««∆≈≈∆»
Ì„˜ „ÈÓz BÓˆÚ Ì„‡ ˜„Ba ÔÎÂ .ÂÈ˜Ï CÈˆ ‡‰È¿≈»ƒƒ¿»»¿≈≈»»«¿»ƒ…∆
,‰ÏÈÚa Á‡Â ‰ÏÈÚa Ì„˜Â ,‰ÏÈÎ‡ Á‡Â ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿««¬ƒ»¿…∆¿ƒ»¿««¿ƒ»
Ì„˜Â ,ÏnÚ˙ÈÂ Ú‚ÈiL Á‡Â ÏnÚ˙ÈÂ Ú‚ÈiL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ«¿ƒ¿«≈¿««∆ƒ«¿ƒ¿«≈¿…∆

eÚLe .(ÔLÈiL Á‡Â) ÔLÈiL.‰NÚ  Ïk‰ ∆ƒ«¿««∆ƒ«¿ƒ«…¬»»

קרים.65) ולא חמים ולא 66)לא בחמין "רחץ  קרים
הכניסוהו  ולא לאור שהכניסוהו לברזל דומה בצונן, נשתטף 
(שבת  הברזל את מחזיקים שהם רש"י : ומפרש לצונן",

וישפשף .67)מא.). יחד.68)יעסה הבדיקות כל מספר
שיישן  "וקודם אוקספורד: ונוסח  לזכרון. נקט  בעלמא סימן

עשרה". הכל – ְֵֶּוכׁשיע ֹור

.ÊÈ‰qÎÈÂ ÂÈ„‚a LaÏÈ ,ıÁn‰ ÔÓ Ì„‡ ‡ˆiLk¿∆≈≈»»ƒ«∆¿»ƒ¿«¿»»ƒ«∆
Áe Ba ËÏL˙ ‡lL È„k ,ÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa BL‡…««ƒ«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«

‰˜‡‰LÈÂ .‰f‰Ï CÈˆ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ; »»«¬ƒƒ««»»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆
eÒ˙Â BÙeb ÁeÈÂ BLÙ MÈ˙zL „Ú ‡ˆiL Á‡««∆»»«∆ƒ¿«≈«¿¿»«¿»
‡ˆiLk ËÚÓ ÔLÈ Ì‡Â .ÏÎ‡È CkŒÁ‡Â ,˙eÓÈÓÁ‰«¬ƒ¿««»…«¿ƒ»≈¿«¿∆»»
‡ÏÂ .„‡Ó ‰ÙÈ ‰Ê È‰  ‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ ıÁn‰ ÔÓƒ«∆¿»…∆¬ƒ»¬≈∆»∆¿…¿…

ÌÈ˜ ÌÈÓ ‰zLÈCÈˆ ÔÈ‡Â ,ıÁn‰ ÔÓ B˙‡ˆa ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿≈ƒ«∆¿»¿≈»ƒ
ÔÓ ‡ˆiLk ‡Óˆ Ì‡Â .ıÁna ‰zLÈ ‡lL ÓBÏ«∆…ƒ¿∆«∆¿»¿ƒ»≈¿∆»»ƒ
ÔÈÈa ÌÈn‰ ÚÈ  BÓˆÚ ÚÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ıÁn‰«∆¿»¿≈»ƒ¿…««¿¿»≈««ƒ¿«ƒ

L„ B‡˙BÓÈa ıÁna ÔÓLa CÒ Ì‡Â .‰zLÈÂ ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆«∆¿»ƒ
BË ‰Ê È‰  ÛhzLiL Á‡ ÌÈÓLb‰. «¿»ƒ««∆ƒ¿«≈¬≈∆

יצטנן.69) כמאמר 71)ימתין.70)שלא חמין, אלא
שהסיקוהו  לתנור דומה מהם, שתה ולא בחמין "רחץ  חז"ל:
מועיל  שאינו א), מא, (שבת מבפנים" הסיקוהו ולא מבחוץ 

א.72)כלום. קמ , למים 73)שם דומה סך  ולא "רחץ 
מא.). (שם, חבית" גבי  על

.ÁÈÊÈw‰Ï Ì„‡ ÏÈbÈ ‡ÏÊÈwÈ ‡ÏÂ ,„ÈÓz Ìc …«¿ƒ»»¿«ƒ»»ƒ¿…«ƒ
˙BÈa BÏ CÈˆ ‰È‰È Ì‡ ‡l‡‡Ï ,ÊÈwÈ ‡ÏÂ . ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿≈¿…«ƒ…

ÈÓÈa ËÚÓ ‡l‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈƒ««»¿…ƒ«¿»ƒ∆»¿«ƒ≈
‰L ÌÈMÓÁ Á‡Óe .ÈL˙ ÈÓÈa ËÚÓe ÔÒÈ‡Ï , ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈≈««¬ƒƒ»»…

Ba ıÁnÏ ÒkÈÂ ,Ìc Ì„‡ ÊÈwÈ ‡ÏÂ .ÏÏk ÊÈwÈ«ƒ¿»¿…«ƒ»»»¿ƒ»≈«∆¿»
ÌBiÔÓ ‡iL ÌBÈa ‡ÏÂ ,CcÏ ‡ˆÈÂ ÊÈwÈ ‡ÏÂ , «¿…«ƒ¿≈≈«∆∆¿…¿∆»…ƒ

‡e‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰Êw‰‰ ÌBÈa ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ .Cc‰«»∆¿…«¿ƒ¿∆¿««»»»ƒ«∆
‰Êw‰‰ ÌBÈa ÁeÈÂ .ÏÈ‚ÏnÚ˙È ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ , »ƒ¿»«¿««»»¿…ƒ«¿…ƒ¿«≈

.ÏiËÈ ‡ÏÂ¿…¿«≈

קרני74) או עלוקות ידי  על הגוף  מן דם מותרות להוציא
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קז                
         

על  או הצואר, על שמהדקים בלע "ז) (באנקעס  דאומנא
ע .). (גיטין רפואה לשם היא 75)הכתפיים שההקזה לפי 

יפה  מיעוטם חז"ל: עליהם שאמרו הדברים משמונת
(שם). קשה אמרו 76)וריבויים – ימעט " הפרקים "ובין

הגיע  שם: חננאל רבינו ופירש קכט :), (שבת חכמינו
ימעט . – שנה א.77)לחמשים ע , שם.78)גיטין

.ËÈ.ÌÈÈÚ‰ B‡Óe ÂÈiÁÂ Ûeb‰ Ák ‡È‰ ÚÊŒ˙ÎLƒ¿«∆«ƒ…««¿«»¿»≈«ƒ
ÂÈiÁÂ ‰ÏÎ BÁÎÂ ‰Ïk Ûeb‰ ,˙BÈa ‡ˆzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆≈≈¿≈«»∆¿…»∆¿«»
Ôzz Ï‡" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL Ó‡L ‡e‰ .ÌÈ„B‡¿ƒ∆»«¿……¿»¿»«ƒ≈
˙ˆÙB˜ ‰˜Ê ,‰ÏÈÚa ÛeËM‰ Ïk ."EÏÈÁ ÌÈLpÏ «»ƒ≈∆»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆∆

LLz BÁÎÂ ,ÂÈÏÚÛ„B Ú ÁÈÂ ,˙B‰k ÂÈÈÚÂ , »»¿…»≈¿≈»≈¿≈««≈
BÈÁMÓe ÂÈtÓÈÒÈÂ ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â BL‡ ÚNe , ƒƒƒ∆¿¿«…¿«≈»¿ƒ≈

;‰ ÂÈÏ‚ ÚNe BÈÁLÂ B˜Ê ÚNe ,˙BLB ÂÈÈÚ≈»¿¿«¿»¿∆¿¿««¿»»∆
.ÂÈÏÚ ÌÈ‡a el‡Ó ıeÁ ÌÈ‡Î ‰a‰Â ,˙BÏÙB ÂÈpLƒ»¿¿«¿≈¿≈ƒ≈≈»ƒ»»
‡La ˙Ó ÛÏ‡Ó „Á‡ :ÌÈ‡ÙB‰ ÈÓÎÁ eÓ‡»¿«¿≈»¿ƒ∆»≈∆∆≈ƒ¿»
Ì„‡ CÈˆ CÎÈÙÏ .LÈÓLz‰ Ó  ÛÏ‡‰Â ,ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ¿»∆∆≈…««¿ƒ¿ƒ»»ƒ»»
,ÏÚÈ ‡ÏÂ .‰BËa ˙BÈÁÏ ‰ˆ Ì‡ ,‰Ê „a ‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»∆ƒ»»ƒ¿¿»¿…ƒ¿«
‡e‰Â ,˙BÈa ˜ÊÁÂ ‡Èa BÙe‚ ‡ˆÓiLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈¿
„Ï BÓˆÚ ÁÈqÓe ,BzÚ„Ï ‡lL ‰a‰ ‰M˜˙Óƒ¿«∆«¿≈∆…¿«¿«ƒ««¿¿»»
ÂÈ˙nÓ „Î ‡ˆÓÈÂ ,‰È‰Lk Ba ÈeMw‰Â ,Á‡«≈¿«ƒ¿∆»»¿ƒ¿»…∆ƒ»¿»
 ÌÁ BNe ÌÈÎLÓ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁ el‡Îe ,‰hÓÏe¿«»¿ƒ≈«≈ƒƒ¿»ƒ¿»«

‡ ÏÚÈ ‡Ï .ÏÚiL BÏ ‰‡eÙe ,ÏÚÏ CÈˆ ‰ÊÌ„ ∆»ƒƒ¿…¿»∆ƒ¿«…ƒ¿«»»
ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL Á‡ ‡l‡ ,Ú ‡ÏÂ ,ÚN ‡e‰Â¿»≈«¿…»≈∆»««∆ƒ¿«≈«»

ÂÈÚÓaL.‰ÏÈÚa Á‡ÏÂ ‰ÏÈÚa Ì„˜ ÂÈ˜ ˜cÈÂ . ∆¿≈»¿ƒ¿…¿»»…∆¿ƒ»¿¿««¿ƒ»
,ıÁn‰Œ˙Èa ‡ÏÂ ,MÈÓ ‡ÏÂ „nÚÓ ÏÚÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿À»¿…¿À»¿…¿≈«∆¿»
‡ÏÂ ,‰Êw‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ,ıÁnÏ ÒkiL ÌBi ‡ÏÂ¿…«∆ƒ»≈«∆¿»¿…¿«»»¿…
Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,Cc‰ ÔÓ ‰‡È B‡ CcÏ ‰‡ÈˆÈ ÌBÈa¿¿ƒ»«∆∆ƒ»ƒ«∆∆…ƒ¿≈∆

Ì‰ÈÁ‡Ï ‡ÏÂ. ¿…¿«¬≈∆

א.79) קנב , וחלש.80)שבת הלוך הולך מתמעט ,
הידים.81) לאצילי  שמתחת עיניו.82)השקע  עפעפי 
לקמן 83) ועיין ב . כ, נדרים במסכת נמצא זו הלכה מקור

ה"ד). א.84)(פ "ה, ע , גיטין במסכת אלה כל מקור

.ÎeÈB‰L el‡ ÌÈÎ„a BÓˆÚ ‚È‰n‰ ÏkÈ‡  »««¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¬ƒ
ÔÈ˜ÊiL „Ú ,ÂÈÓÈ Ïk ÈÏÁ È„ÈÏ ‡ BÈ‡L ,BÏ Ú»≈∆≈»ƒ≈…ƒ»»»«∆«¿ƒ
ÌÏL BÙe‚ ‰È‰ÈÂ ,‡ÙBÏ CÈˆ BÈ‡Â ,˙eÓÈÂ ‰a‰«¿≈¿»¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆»≈
Ú BÙe‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ .ÂÈÓÈ Ïk BÈa ÏÚ „ÓBÚÂ ¿≈«À¿»»»∆»ƒ≈»»«

ÔÓ ‚‰Óa ÏÈ‚ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,B˙ia ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ‰ ˙B‚‰n‰‡z Ì‡ B‡ ,Bz„ÏBÓ ˙lÁzÓ «ƒ¿»»»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»…

˙va ˙kÓ B‡ c ˙kÓ.ÌÏBÚÏ ««∆∆«««…∆»»

של 85) בדורו הדקדוק  ידיעת היתה רפויה כמה עד
בדבר  לפניו שהביאו התמימה השאלה מעידה הרמב "ם,
והוא  בצירה. או בחירק  אם "הורינו", המילה: קריאת
לקרוא: שצריכים מצדו, הערה בלי  להם, השיב  בענוותנותו

פ "ג). הרמב "ם, (תשובות מטבעו,86)הֹורינּו חלש ִ
בהם.87)מלידה. הנוהג האדם כוחות את המחלישים

ידאג 88) לא בצורת ובשנת גשמים: מחוסר הבא רעבון
ח ). יז, (ירמיה

.‡ÎÔÈ‡ ,eÓ‡L el‡‰ ÌÈBh‰ ˙B‚‰n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»«ƒ»≈∆»«¿≈
ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ‰ Ï‡ ;‡Èa‰ ‡l‡ Ô‰a ‚‰Ï Èe‡»ƒ¿…»∆∆»«»ƒ¬»«∆ƒ
ÌÈL Ú ‚‰Ó ‚‰pL ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ ÂÈ‡Ó „Á‡L∆∆»≈¬»»∆ƒ∆»«ƒ¿»«»ƒ
˙B‚‰‰Â ÌÈÁ‡ ÌÈÎc Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ  ˙Ba«≈¿»∆»≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿«¿»
ÈepLÂ .˙B‡eÙ‰ ÙÒa ‡a˙iL BÓk ,BÈÏÁ ÈÙk¿ƒ»¿¿∆ƒ¿»≈¿≈∆»¿¿ƒ

˙ÒÂ.ÈÏÁ ˙lÁz  ∆∆¿ƒ«…ƒ

חולי89) תחילת וסת "שינוי  קבוע . ומנהג הרגל חיים, אורח 
קי :). (כתובות מעיים"

.Î„Á‡Â ‡Èa‰ „Á‡  ‡ÙB Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆≈≈∆»«»ƒ¿∆»
el‡‰ ÌÈÎc‰ ÏkÓ ÊeÊÏ BÏ Èe‡ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ‰«∆≈»»ƒ»«¿»ƒ»≈
‰BË ˙ÈÁ‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰Ê ˜Ùa eÓ‡pL∆∆∆¿¿∆∆∆∆»∆»≈∆¿«¬ƒ»

.‡ÈÓ≈ƒ

.‚ÎÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ„ ‰NÚ da ÔÈ‡L ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¬»»¿»ƒ»≈≈
ÌÎÁŒ„ÈÓÏz,‡ÙB :Ô‰ el‡Â ,dÎB˙a e„Ï È‡M «¿ƒ»»««»¿»¿≈≈≈

Ôn‡Â,ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓe ,‡qk‰Œ˙Èe ,ıÁn‰Œ˙Èe , ¿À»≈«∆¿»≈«ƒ≈«ƒ¿ƒ
ÚÓe ‰ ÔB‚k,˙B˜BÈz „nÏÓe ,˙Òk‰Œ˙Èe ,ÔÈ ¿»»«¿»≈«¿∆∆¿«≈ƒ

ÏÏÂÌÈLBÁÂ ÌÈkÓ ÔÈcŒ˙Èe ,‰˜„ˆŒÈ‡a‚Â ,. ¿«¿»¿««¿»»≈ƒ«ƒ¿¿ƒ

ב .90) יז, דם.91)סנהדרין לכתוב 92)מקיז סופר
ראוי93)ספרים. הסוהר. בבית הפושעים את אוסרים

אולם  ועונשים". "מכים הנוסחא: שלנו, בגמרא כי  להעיר
במקום  "וחובשים" הנוסחא: סופרים" ב "דקדוקי 

"ועונשים".

    
בדיבורו,1) במעשיו, ניכר שיהא חכם; תלמיד התנהגות

ומתנו. ובמשאו

.‡‡e‰Â ,ÂÈ˙BÚ„e B˙ÓÎÁa k ÌÎÁ‰L ÌLk¿≈∆∆»»ƒ»¿»¿»¿≈»¿
k ‰È‰iL CÈˆ Ck ,ÌÚ‰ ‡MÓ Ì‰a ÏcÓÀ¿»»∆ƒ¿»»»»»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»
˙iNÚe ,B˙ÏÈÚe ,e‰˜LÓe BÏÎ‡Óa  ÂÈNÚÓa¿«¬»¿«¬»¿«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ«

ÂÈÎˆBea„e ,ÏekÏÎe ,BLeaÏÓe ,BÎel‰e , ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿
ÂÈcBzÓe B‡NÓe ,Ún‰ Ïk eÈ‰ÈÂ .el‡‰ ÌÈN ¿»»¿«»¿«»¿ƒ¿»««¬ƒ»≈

‰È‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ?„ˆÈk .˙BÈa ÌÈw˙Óe ÌÈ‡»ƒ¿À»ƒ¿≈≈««¿ƒ»»…ƒ¿∆
Ôb‚‡ÏÂ ,BÙeb ˙B‰Ï Èe‡‰ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‡l‡ , «¿¿»∆»≈«¬»»»¿«¿¿…

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ epnÓ ÏÎ‡È˙‡lÓÏ Û„B ‡‰È ‡ÏÂ , …«ƒ∆¬ƒ»«»¿…¿≈≈¿«…
ÁtzL „Ú ‰zLÓe ÏÎ‡nÓ ÔÈ‡lÓ˙nL el‡k ,BËaƒ¿»≈∆ƒ¿«¿ƒƒ«¬»ƒ¿∆«∆ƒ«

ÌÒk‰Ïawa LÙÓ Ì‰ÈÏÚÂ ;LÙ È˙ÈÊÂ" :ÏÚ ¿≈»«¬≈∆¿…»««»»¿≈ƒƒ∆∆«
ÌÈÓÎÁ eÓ‡  "ÌÎÈbÁ Nt ÌÎÈtŒÈ el‡ : ¿≈∆∆∆«≈∆»¿¬»ƒ≈¿≈

ÌÈbÁk Ì‰ÈÓÈ Ïk ÔÈNBÚÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L Ì„‡, »»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆¿«ƒ
e‰ÊÂ ,"˙eÓ ÁÓ Èk B˙LÂ ÏBÎ‡" :ÌÈÓB‡‰ Ì‰Â¿≈»¿ƒ»¿»ƒ»»»¿∆

ÌÈÚL‰ ÏÎ‡Óe˙k‰ ‰pbL Ì‰ el‡ ˙BÁÏLÂ . «¬«»¿»ƒ¿À¿»≈≈∆ƒ»«»
‰‡Bˆ ‡È˜ e‡ÏÓ ˙BÁÏL Ïk Èk" :Ó‡ÂÈÏa , ¿»«ƒ»À¿»»¿ƒ»¿ƒ

"ÌB˜Ó„Á‡ ÏÈLz ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï‡ . »¬»∆»»≈≈∆»«¿ƒ∆»
Ó‡L ‡e‰ .Bi„Â ÂÈiÁ È„k epnÓ ÏÎB‡Â ,ÌÈL B‡¿«ƒ¿≈ƒ∆¿≈«»¿«∆»«

."BLÙ ÚNÏ ÏÎ‡ ˜Ècˆ" :‰ÓÏL¿……«ƒ…≈¿««¿

סב .).2) (ברכות לנקביו בנחת 3)ביציאתו שהיא
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חכם  שתלמיד ניכר שפתיך מעקימת אמרו: וכן ובמתינות.
יז:). (מעילה מלשון:4)אתה וסידורם, עניניו הנהלת

ה). קיב , (תהלים במשפט  דבריו בעסקיו 5)יכלכל
הבריות. עם בהליכותיו ידו: וסובא 6)ובמשלח  זולל

לרע  טוב  בין מבחין ואינו ושתייה, אכילה אחרי הלהוט 
גופו. שבעתו.7)לבריאות מכדי  צבה 8)יותר בטנם

לחמשה 9)ומתבקעת. בניגוד וכתובים: נביאים דברי 
כמו: תורה", "דברי  או תורה, הנקראים: תורה חומשי 

ב :). (ב "ק  ילפינן" לא קבלה מדברי  תורה מה 10)"דברי 
צואה. המעיים, מן ויוצא ב .11)שנפרש קנא, שבת

נוצרו.12) לכך רק  כאילו בחיים, אחרת תכלית להם שאין
חשובה,13) מטרה לאיזו אמצעי  אצלם אינה שאכילתם

לעצמה. תכלית אלא – ה"ג) (פ "ג, למעלה כמבואר
(ראב "ע ).14) מתחת וצואה ממעל יהא 15)קיא לא

מלוכלך.

.epÏÎ‡È ‡Ï ,BÏ Èe‡‰ ‰Ê ËÚÓ ÏÎB‡ ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»≈¿«∆»»……¿∆
‡ÏÂ ˙eÁa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .BÁÏL ÏÚ B˙Èa ‡l‡∆»¿≈«À¿»¿……««¬¿…

˜eMÈÙa ‰pb˙È ‡lL È„k ,ÏB„b Cˆ ÈtÓ ‡l‡ , «∆»ƒ¿≈…∆»¿≈∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈
˙Bia‰ı‡‰ŒÈnÚ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÏÚ ‡ÏÂ , «¿ƒ¿……«≈∆«≈»»∆¿…«

‰aÈ ‡ÏÂ .‰‡Bˆ ‡È˜ ÌÈ‡Ïn‰ ,˙BÁÏM‰ Ô˙B‡»«À¿»«¿≈ƒƒ»¿…«¿∆
ÌÈÓÎÁ‰ ÌÚ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈ˙B„eÚÒ‡ÏÂ . ¿»¿»»«¬ƒƒ«¬»ƒ¿…

‰a‰ ıea˜ Ô‰a LiL ˙B„eÚÒa ÏÎ‡ÈÈe‡ ÔÈ‡Â . …«ƒ¿∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈»
a ‡l‡ .ÌÈÁ‡ ÏMÓ ÏÎ‡Ï BÏ‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ∆¡…ƒ∆¬≈ƒ∆»ƒ¿»∆ƒ¿»

‡e‰Â ;ÔÈ‡eNÂ ÔÈÒe‡ ˙„eÚÒ ÔB‚k ,„Ïa‰È‰iL , ƒ¿«¿¿«≈ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÈ˜Ècv‰Â .ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ˙a ‡NpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ«̇¿ƒ»»∆»»««¿ƒ»»¿««ƒƒ
dÈ‡L ‰„eÚqÓ eÏÎ‡ ‡Ï ÌÈBL‡‰ ÌÈ„ÈÒÁ‰Â¿«¬ƒƒ»ƒƒ…»¿ƒ¿»∆≈»

Ô‰lL. ∆»∆

בשוק 16) אוכל להיות חכם תלמיד של שבחו שאין
אמרו  שחז"ל ואף ֿעלֿפי  ה"ב ). פ "ג, מעשרות (ירושלמי ,
זהו  מ :), (קידושין לכלב  דומה בשוק  האוכל אדם: כל לגבי 
לתלמיד  אלא גנאי  אינה ארעי  אכילת אבל קבע , בסעודת רק 
ויש  דיבורֿהמתחיל: שם ב 'תוספות' (רבינוֿתם, בלבד. חכם

התורה.17)אומרים). כבוד יחלל מג,18)ולא ברכות
א.19)ב . מט , הם 20)פסחים מי  יודע  שאינו שם ,

יסב . הוא מי  ועם רק ...21)המסובים אז אמרו 22)ואם
על  בצע  לא דעתו על שעמד שמיום יאיר, בן פנחס  רבי  על

ז:). (חולין שלו שאינה פרוסה

.‚˙BLÏ È„k ‡l‡ ‰˙BL BÈ‡ ,ÔÈÈ ‰˙BL ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»∆«ƒ≈∆∆»¿≈ƒ¿
ÂÈÚÓaL ‰ÏÈÎ‡‡ËBÁ ‰Ê È‰ ,kzLn‰ ÏÎÂ . ¬ƒ»∆¿≈»¿»«ƒ¿«≈¬≈∆≈

ŒÈnÚ ÈÙa kzL Ì‡Â .B˙ÓÎÁ „ÈÒÙÓe ,‰p‚Óe¿À∆«¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈«≈
ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê È‰ ,ı‡‰ÔÈÈ ˙BzLÏ eÒ‡Â . »»∆¬≈∆ƒ≈∆«≈¿»ƒ¿«ƒ

ÌÈ‰vaÏÏÎa ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,ËÚÓ elÙ‡Â , «»√«ƒ«¬ƒ¿«∆»ƒ»»ƒ¿«
dÈ‡ ‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa ‡È‰L ‰i˙M‰L ;‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿«»¬ƒ»≈»

˙kLÓ.ÔBÊn‰ Á‡lL ÔÈiÓ ‡l‡ ÔÈ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿«∆∆¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ«ƒ∆¿«««»

ח :).23) (כתובות להתעכל נוחה שתהא כי24)לרככה
ולא  תרווי  "לא כמאמרם: חטא, לידי  מביאה השכרות
מרבנן  צורבא האי  יהודה: רב  אמר כט :). (ברכות תחטא"
ולא  כב ). יא, (משלי  חזיר באף  זהב  נזם ביה: קרינן דמרווי ,

לג). יט , בראשית (זוהר, שםֿשמים שמחלל אלא עוד,

ה"ד). כה, פרק  סנהדרין (הלכות רבינו דברי  והשווה
ולומדיה.25) התורה כבוד בזה הוא מבזה אבות 26)כי 

י . ה"ו.27)פ "ג, פ "י , פסחים ירושלמי ,

.„ „ÈÓz BÏ ˙zÓ Ì„‡ ÏL BzL‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿∆»»À∆∆»ƒ
‰M„˜a BÓˆÚ ‚È‰iL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï BÏ Èe‡‡ÏÂ , »¿«¿ƒ»»∆«¿ƒ«¿ƒ¿À»¿…

ÏB‚zk BzL‡ Ïˆ‡ ÈeˆÓ ‡‰È˙aLŒÈÏÈlÓ ‡l‡ , ¿≈»≈∆ƒ¿««¿¿∆»ƒ≈≈«»
˙aLŒÈÏÈÏÏdnÚ tÒÓ ‡e‰LÎe .Ák Ba LÈ Ì‡ , ¿≈≈«»ƒ∆…«¿∆¿«≈ƒ»

BËe ÚN ‡e‰Lk ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a tÒÈ ‡Ï …¿«≈ƒ¿ƒ«««¿»¿∆»≈«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡l‡ ,Ú ‡e‰Lk ‰ÏÈl‰ ÛBÒa ‡ÏÂ ,‡ÏÓ»≈¿…¿««¿»¿∆»≈∆»¿∆¿«

ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk ,‰ÏÈl‰Ï˜È ‡ÏÂ . ««¿»¿∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»¿…»≈
BL‡,È‡‰ È„a ÂÈt ˙‡ ÏaÈ ‡ÏÂ ,˙BÈa …¿≈¿…¿«≈∆ƒ¿ƒ¿≈¬«

‰Ïawa ÓB‡ ‡e‰ È‰ .dÈÏ BÈa elÙ‡Â: «¬ƒ≈¿≈»¬≈≈««»»
ÌÈÓÎÁ eÓ‡  "BÁN ‰Ó Ì„‡Ï „ÈbÓe"elÙ‡ : «ƒ¿»»«≈»¿¬»ƒ¬ƒ

˙‡ ‰ÈÏÚ ÔzÏ „È˙Ú BzL‡Ï Ì„‡ ÔÈaL ‰l˜ ‰ÁÈNƒ»«»∆≈»»¿ƒ¿»ƒƒ≈»∆»∆
ÌÈBkL ‡Ï ,Ì‰ÈL eÈ‰È ‡ÏÂ .ÔÈc‰ÌÈÏˆÚ ‡ÏÂ «ƒ¿…ƒ¿¿≈∆…ƒƒ¿…«¿»ƒ

ÌÈaˆÚ ‡ÏÂ‰LÈ ‰È‰˙ ‡ÏÂ .Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ,. ¿…«¿»ƒ¿…∆»≈∆¿…ƒ¿∆¿≈»
‰ˆB dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ Ò‡È ‡ÏÂÔBˆ ‡l‡ , ¿…∆¡…»¿ƒ≈»»∆»ƒ¿

È„k ,dnÚ ËÚÓ ˜ÁNÈÂ tÒÈ .Ì˙ÁÓNe Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»»¿«≈ƒ«≈¿«ƒ»¿≈
Ù MÈ˙zLdLLÙÈÂ ˙efÚ ‡ÏÂ ‰Lea ÏÚÈÂ , ∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿«¿»¿…¿«¿ƒ¿

„iÓ. ƒ»

ב .28) יח , אריסטו 29)שבועות ובספרי  א. כב , ברכות
על  (הגהות לעולם תאוותו משביע  אינו שהתרנגול כתוב ,

מנטובה). דפוס  יתן 30)ה"ידֿהחזקה", פריו "אשר
לערב ֿשבת  מערב ֿשבת תלמידֿחכם עונת זוהי  – בעתו"

סב :). הלכה 31)(כתובות (פ "ד, למעלה עיין ב . כ, נדרים
ראש.32)יט ). בקלות יתנהג למעלה 33)לא מבואר

ב .34)(ה"א). ה, דעתו 35)חגיגה אין שכרותם שמתוך
כ:). (נדרים עליו דעתה אין וכן אמרו:36)עליה, שכן

עב :). (פסחים מצוה לדבר אשתו את לשמח  אדם חייב 
ובדפוסים  מנטובה. ודפוס  אברבנאל עלֿפי  הוא נוסחנו

עצבנים. (נדה 37)אחרים: ה'תוספות' ומדברי  כלה. מסכת
במסכת  גם היתה זו שנוסחה נראה, ישינות") "בין ד"ה: יב .

פיק . ישעיה ר' הגאון הערת ב . כ, ק ,38)נדרים עירובין
ב .39)ב . ה, ב .40)חגיגה כ, נדרים

.‰BLÙ LcwL BÏ È„ ‡Ï  ‰Ê ‚‰Ó ‚‰Bp‰ Ïk»«≈ƒ¿»∆…«∆ƒ≈«¿
,ÌÈa BÏ eÈ‰ Ì‡L ‡l‡ ,ÂÈ˙BÚc Ôw˙Â BÓˆÚ ‰ËÂ¿ƒ≈«¿¿ƒ≈≈»∆»∆ƒ»»ƒ

˙e„ÈÒÁÏÂ ‰ÓÎÁÏ ÔÈÈe‡ ,ÌÈLie ÌÈ‡ eÈ‰È. ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¬ƒ
CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÚ‰ ‡L ˙B‚‰Óa ‚‰Bp‰ ÏÎÂ ¿»«≈¿ƒ¿¬¿»»»«¿ƒ«∆

.ÌÚ‰ Ì˙B‡ BÓk ÌÈa BÏ eÈ‰Èƒ¿»ƒ¿»»»

צניעות.41) דרך יודעים פ "ה.42)ואינם זוטא ארץ  דרך

.Â‰ÏB„b ˙eÚÈˆ.ÔÓˆÚa ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÈ‚‰B ¿ƒ¿»¬ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿»
ÔL‡ elb˙È ‡ÏÂ ,efa˙È ‡ÏelÙ‡Â .ÔÙe‚ ‡ÏÂ …ƒ¿«¿…ƒ¿«…»¿…»«¬ƒ

‰l‚È ‡ÏÂ ,Úeˆ ‡‰È ,‡qk‰Œ˙ÈÏ ÒkiL ‰ÚLa¿»»∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈»«¿…¿«∆
LiL „Ú ÂÈ„‚ÔÈÓÈa Áp˜È ‡ÏÂ .ÏkÓ ˜Á˙ÈÂ . ¿»»«∆≈≈¿…¿««¿»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»

Ì„‡ÔÓ ÌÈÙÏ ‰ÚÓ ,„ÁÓ ÌÈÙÏ „Á ÒkÈÂ . »»¿ƒ»≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆∆¿»»ƒ¿ƒƒ
‰Ún‰˜Á˙È  „b‰ ÈBÁ‡ ‰Ù Ì‡Â .‰ÙÂ , «¿»»¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¬≈«»≈ƒ¿«≈
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‰Ù Ì‡Â .LhÚ˙ Ì‡ BÏB˜ BÁ ÚÓLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«¬≈ƒƒ¿«≈¿ƒƒ¿∆
BÚet BÁ ‰‡È ‡lL È„k ˜ÈÁÈ  ‰Ú˜a. ¿ƒ¿»«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¬≈≈

ÏB„b CˆÏ elÙ‡ ,‰Ù ‡e‰Lk a„È ‡ÏÂC„Îe . ¿…¿«≈¿∆ƒ¿∆¬ƒ¿…∆»¿∆∆
.‰ÏÈla ‚‰B Ck ,‡qk‰Œ˙Èa ÌBia ˙eÚÈˆ ‚‰BpL∆≈¿ƒ«¿≈«ƒ≈»≈«»¿»
˙ÈÁL ˙Bt‰Ï BÓˆÚ Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏe ¿»¿«≈»»«¿¿ƒ»«¬ƒ

˙ÈÚÂ˜Á˙È ‡lL È„k ,„Ïa. ¿«¿ƒƒ¿«¿≈∆…ƒ¿«≈

את 43) מצא אבא בר חייא שרבי  שם, יסופר א. ל, קידושין
שלא  ומפני  לביתֿהכנסת, בנו את מוליך לוי  בן יהושע  רבי 
על  שם לו, הוגנת עטיפה בסודרו להתעטף  פנאי  לו היה

ראש. בגילוי  ילך שלא ובלבד ארעי  כיסוי  שב 44)ראשו
כז. (תמיד וקום כסה - א.46)45)וגלה סב , ברכות

ב .47) יג, הוריות רש"י , ויבא 48)שם. שכתוב : כמו
(שמואלֿא  להסך שאול ויבא מערה ושם הצאן... אלֿגדרות
מערה  מן לפנים ומערה גדר, מן לפנים גדר תנא: ג). כד,

סב :). (שם).49)(ברכות המגולה "קבלה 50)גופו
סב .). (שם, ושתיקה" צניעות - הכסא בבוקר 51)דבית

היום. אור לפני  יצטרך 53)משחשכה.52)השכם שלא
ושבים  עוברים אין אלה בשעות כי  הדרך, מן להתרחק 
שהיו  בבבל כמו בתי ֿכבוד, שם שאין ובעיר בשוק . מצויים
יתדחק ", "שלא גורסים: ויש פה. ידובר הגמרא, חכמי  שם
שחרית  ולהיפנות קיבתו את לווסת אדם צריך כלומר:
את  לדחוק  ויצטרך עצירות ליד יבוא שלא כדי  וערבית,

עצמו.

.ÊBeac ˙ÚLa ÁÂBˆÂ ˜ÚBˆ ‡‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»…¿≈≈¿≈«ƒ¿«ƒ
Beac ‡l‡ ,˙BÈa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ .˙BiÁÂ ˙BÓ‰kƒ¿≈¿«¿…«¿ƒ«¿≈∆»ƒ

˙Bia‰ Ïk ÌÚ ˙Áa‡lL ‰fÈ ,˙Áa a„iLÎe . ¿««ƒ»«¿ƒ¿∆¿«≈¿««ƒ»≈∆…
˜Á˙ÈÁe‰ŒÈq‚ È„k ‰‡iL „ÚÌÈc˜Óe . ƒ¿«≈«∆≈»∆¿ƒ¿≈«≈»««¿ƒ

Ì„‡‰ ÏÎÏ ÌBÏL.epÓÈ‰ ‰ÁB ÔÁe ‡‰zL È„k , »¿»»»»¿≈∆¿≈»»≈∆
BÁ ÁLa tÒÓ .˙eÎÊŒÛÎÏ Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ô„Â, ¿»∆»»»»¿«¿¿«≈¿∆«¬≈

ÏÏk B˙e‚ ‡ÏÂÌBÏL Û„BÂ ÌBÏL ‰B‡ .Ì‡ . ¿…ƒ¿¿»≈»¿≈»ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,ÓB‡  ÌÈÚÓLÂ ÌÈÏÈÚBÓ ÂÈcL ‰‡B∆∆¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»

˜˙BL BÒÚk ˙ÚLa BÁ ‰vÈ ‡Ï ?„ˆÈk .; ≈≈«…¿«∆¬≈ƒ¿««¿
„pL ‰ÚLa B„ ÏÚ BÏ Ï‡LÈ ‡ÏÂ˜˙zL „Ú , ¿…ƒ¿««ƒ¿¿»»∆»««∆ƒ¿»≈

,ÂÈÙÏ ÏËeÓ B˙nL ‰ÚLa epÓÁÈ ‡ÏÂ ;ÁeÈÂ BzÚc«¿¿»«¿…¿«¬∆¿»»∆≈»¿»»
a˜iL „Ú Ïe‰ ‡e‰L ÈtÓe‰‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ƒ¿≈∆»«∆ƒ¿¿≈¿≈…«≈

B˙Ï˜Ï˜ ˙ÚLa BÁÏ ‰‡È ‡ÏÂ .el‡‡l‡ , »≈¿…ƒ¿∆«¬≈ƒ¿««¿»»∆»
ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ ,Bea„a ‰pLÈ ‡ÏÂ .epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÈ«¿ƒ≈»ƒ∆¿…¿«∆¿ƒ¿…ƒ

Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÌBÏL È„a ‡l‡ ,Ú‚È ‡ÏÂBÏÏk . ¿…ƒ¿«∆»¿ƒ¿≈»¿«≈»∆¿»
˙eÏÈÓ‚a B‡ ‰ÓÎÁ È„a ‡l‡ a„Ó BÈ‡ :c ÏL∆»»≈¿«≈∆»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ
,˜eMa ‰M‡ ÌÚ tÒÈ ‡ÏÂ .Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿«≈»∆¿…¿«≈ƒƒ»«

Bz B‡ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ ‡È‰ elÙ‡Â. «¬ƒƒƒ¿¬ƒ

א.54) פו, יישמע 55)יומא שלא כך כדי  עד לקיצוניות,
כלל. ההוגים 56)קולו "אלה פ "ב ). ארץ , דרך מסכת

הכתוב  שעליהם אצבעותיהם, בראשי  והמהלכים כיונים
יב ). לו, (תהלים גאוה" רגל תבואני  אל אמרו 57)אומר:

מעולם, שלום אדם הקדימו שלא בןֿזכאי , יוחנן רבן על
יז.). (ברכות בשוק  נכרי  לחכמינו 58)ואפילו מצינו שכן

סז. (גיטין ותלמידיהם חבריהם בשבח  מספרים שהיו
כט :). א.59)קידושין פא, יב .60)נדרים פ "א, אבות

מצוה 61) כך הנשמע , דבר לומר אדם על שמצוה כשם כי 
וכן  סה:). (יבמות נשמע  שאינו דבר לומר שלא אדם על
דברי שמוציא מי  "כל מא): פ ' (שמות, במדרשֿרבה אמרו
אמרם". שלא לו נוח  שומעיהם, על ערבים ואינם  תורה

דעתו 62) שתתיישב  עד להמתין וטוב  אז, יתרצה לא כי 
יח ). פ "ד, שישאלהו,63)(אבות שאלה כל על כי  (שם)

פתחי כל ימצא - ולכשיתחרט  נדרתי ". כן מנת "על לו: יענה
בפניו. נעולים מקובלים 64)חרטה התנחומים ואין (שם).

מרובה 65)עליו. ובשתו הגון, שאינו בדבר כשנכשל
הקב "ה 66)(שם). שאף  השלום, "גדול סה:) (יבמות

הקב "ה  וכשגילה זקן", "ואדוני  אמרה: שרה – בו" שינה
זקנתי ", ואני  שרה... צחקה זה "למה אמר: לאברהם, הדבר

שם). (רש"י , השלום מפני  הדבר הכל 67)ושינה שאין
מג:). (ברכות אותו וחושדים בקרבותיו בקיאים

.Á‰Ùe˜Ê ‰ÓB˜a ÌÎÁŒ„ÈÓÏz CÏÈ ‡Ï,ÈeË ÔB‚Â …≈≈«¿ƒ»»¿»¿»¿»»
˙BwNÓe ÔBb ˙BÈeË ‰ÎÏzÂ" :Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««≈«¿»¿»¿«¿

Ï„eb „ˆa ˜Ú Cl‰È ‡ÏÂ ."ÌÈÈÚBÓk ,˙Áa ≈»ƒ¿…¿«≈»≈¿«»¿««¿
ÛBÙËÂ CBÏ‰" :Ó‡pL ÔÈÚk ,Áe‰ŒÈq‚Â ÌÈLp‰«»ƒ¿«≈»«»ƒ¿»∆∆¡«»¿»
Œ˙eLa ıeÈ ‡ÏÂ ."‰ÒkÚz Ì‰ÈÏ‚e ‰ÎÏz≈«¿»¿«¿≈∆¿««¿»¿…»ƒ¿

ÌÈÚbLÓ ‚‰Ók ,ÌÈa‰ÈÏÚk B˙ÓB˜ ÛtÎÈ ‡ÏÂ ; »«ƒ¿ƒ¿«¿À»ƒ¿…ƒ¿…»¿«¬≈
˙ËBËÁ„ÓBÚ ‡e‰L BÓk ,‰hÓÏ ÏkzÒÓ ‡l‡ ; ¬∆∆∆»ƒ¿«≈¿«»¿∆≈
‰lÙza„eË ‡e‰L Ì„‡k ˜eMa Cl‰Óe , «¿ƒ»¿«≈«¿»»∆»
ÂÈ˜ÒÚaÌÎÁ Ì‡ k Ì„‡ ÏL BÎÏ‰nÓ Ìb . «¬»»«ƒ«¬»∆»»ƒ»ƒ»»

‰ÓÏL Ó‡ ÔÎÂŒÏÎÒÂ ‰ËBL B‡ ‡e‰ ‰ÚcŒÏÚe««≈»∆¿»»¿≈»«¿……
,ÒÁ BaÏ CÏ‰ ÏÎq‰Lk Cca Ì‚Â" :B˙ÓÎÁa¿»¿»¿««∆∆¿∆«»»…≈ƒ»≈
BÓˆÚ ÏÚ ÏkÏ ÚÈ„BÓ ‡e‰  "‡e‰ ÏÎÒ ÏkÏ Ó‡Â¿»««…»»ƒ««…««¿

.ÏÎÒ ‡e‰L∆»»

בפסיעות 69)שם.68) הליכה שברגל. הגדולה האצבע 
נוגע  האחת רגלו שעקב  עד גאוה, של מתינות מתוך קטנות

השנית. רגלו (ברשותֿהרבים 70)באגודל רץ  אמרו: וכן
לב .). (ב "ק  משונה שהוא מפני  חייב , – כאילו 71)והזיק )

כב :). (סוטה הגבן גב  שעל הגבנון – חטוטרת גבן. הוא
למעלה"72) ולבו למטה עיניו שיתן צריך "המתפלל,

קה:). רצינות.73)(יבמות מביעים שפניו

.ËeÒ‡Â ;È˜Â ‰‡ LeaÏÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz LeaÏÓ«¿«¿ƒ»»«¿»∆¿»ƒ¿»
˙ÈeÓL B‡ Ì˙k B„‚a ‡ˆniL BÏ.Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ»≈¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿«≈»∆

‰Ê È„‚a ÔB‚k ,ÌÈÎÏÓ LeaÏÓ ‡Ï ,LaÏÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«…«¿¿»ƒ¿ƒ¿≈»»
ÔÓb‡Â,ÌÈiÚ LeaÏÓ ‡ÏÂ ,Ì‰a ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰L , ¿«¿»»∆«…ƒ¿«¿ƒ»∆¿…«¿¬ƒƒ

.ÌÈ‡ ÌÈBÈa ÌÈ„‚a ‡l‡ ,ÂÈLBÏ ˙‡ ‰fÓ ‡e‰L∆¿«∆∆¿»∆»¿»ƒ≈ƒ»ƒ
ÂÈcÓ ˙ÁzÓ ‰‡ BN ‡‰È ‡ÏÂÈ„‚a BÓk , ¿…¿≈¿»ƒ¿∆ƒ«««»¿ƒ¿≈

eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈˆÓa ÌÈNBÚL ˙BÈa ÌÈlw‰ ÔzLt‰«ƒ¿»««ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿
eÁÒ ÂÈ„‚‡l‡ ,Áe‰ŒÈq‚ È„‚a BÓk ı‡‰ ÏÚ ÔÈ ¿»»¿ƒ«»»∆¿ƒ¿≈«≈»«∆»

„ÈŒ˙Èe ,B˜Ú „ÚÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡ „Ú  BlL. «¬≈≈»∆«»≈∆¿¿»
,Áe‰ ˙eq‚k ‰‡pL ÈtÓ ,B˙ÈlË ÏLÏLÈ ‡ÏÂ¿…¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«»«

ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „Ïa ˙aLa ‡l‡ÏÚÈ ‡ÏÂ . ∆»¿«»ƒ¿«ƒ≈¿«¬ƒ¿…ƒ¿«
˙BÓÈa È‡ÏË ÈabŒÏÚ È‡ÏË ÌÈ‡lËÓ ÌÈÏÚÓƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿«««≈¿«ƒ
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קי               
         

‰nÁ‰.ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,zÓ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï‡ , ««»¬»ƒ«¿»ƒÀ»ƒ»»»ƒ
‡ÏÂ ;ÌÈÓNÓ ÌÈ„‚a ‡ÏÂ ,˜eMÏ ÌNÓ ‡ˆÈ ‡Ï…≈≈¿À»«¿…ƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿…
È„k ÌNa BNa ÁLÓ Ì‡ Ï‡ ;BÚNa ÌNa ÌÈNÈ»ƒ…∆ƒ¿»¬»ƒ»«¿»¿…∆¿≈
È„ÈÁÈ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÎÂ .zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ÈÚ‰Ï¿«¬ƒ∆«À¬»À»¿≈…≈≈¿ƒƒ
Ba ˙‡ˆÏ Úe˜ ÔÓÊ BÏ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰ÏÈla««¿»∆»ƒ≈»»¿«»«»≈

B„eÓÏ˙Ï„LÁ‰ ÈtÓ el‡ Ïk . ¿«¿»≈ƒ¿≈«¬»

מיתה"74) חייב  – בגדו על רבב  שנמצא תלמידֿחכם "כל
על  ומשניאה התורה את מבזה שהוא מפני  קיד.). (שבת

ב .75)הבריות. קמה, ב .76)שם, נז, בבאֿבתרא
שם:78)שרוול.77) נאמר קמג. רמז שמעוני , ילקוט 

היתה  אבא של משפחתו לדוד: שאול בת מיכל לו "אמרה
רגל  ופיסת יד פיסת מימיהם שנראה להם, חלילה ממך: נאה
ה"ב ). פ "ה, ביצה ירושלמי , גם (השווה מגולים". ועקב 

נראים 79) שיהיו מטה כלפי  בגדיהם לשלשל העשירים דרך
לסלקם  צריכים ואינם ממלאכה בטלים והם הואיל ארוכים,
נראה  יהא שלא זאת לעשות אסור ולתלמידֿחכם הארץ . מן
אחרים  בגדים לו כשאין שבת לכבוד אולם רוח . כגס 
קיג.). (שבת בגדיו לשלשל לו מותר – להחליף 

ב .80) מג, לשיעור 81)ברכות הולך שהוא לכל שידוע 
יחשדוהו. ולא ילעיזו 82)תלמודו שלא עבירה, דבר של

שם. אלה, כל מקור עליו.

.ÈËtLÓa ÂÈc ÏkÏÎÓ ÌÎÁŒ„ÈÓÏzÏÎB‡ : «¿ƒ»»¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,B˙ÁÏˆ‰Â BBÓÓ ÈÙk B˙ÈŒÈL‡ ˙‡ ÔÊÂ ‰˙BLÂ¿∆¿»∆«¿≈≈¿ƒ»¿«¿»»¿…

ÈcÓ ˙BÈ BÓˆÚ ÏÚ ÁÈËÈÌÈÓÎÁ eeˆ .ŒC„a «¿ƒ«««¿≈ƒ»ƒ¬»ƒ¿∆∆
ı‡ÔB‡˙Ï ‡l‡ Na Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL ,, ∆∆∆……«»»»»∆»¿≈»

‡ÈaÏ Bic ."Na ÏÎ‡Ï ELÙ ‰e‡˙ Èk" :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«∆«¿¿∆¡…»»««»ƒ
˙aLŒÚÏ ˙aLŒÚÓ Na ÏÎ‡Ï‰È‰ Ì‡Â . ∆¡…»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿ƒ»»

eeˆ .ÏÎB‡  ÌBÈ ÏÎa Na ÏÎ‡Ï È„k ÈLÚ»ƒ¿≈∆¡…»»¿»≈ƒ
ÌÈÓÎÁÈe‡‰ ÔÓ ˙BÁt Ì„‡ ÏÎ‡È ÌÏBÚÏ :eÓ‡Â ¬»ƒ¿»¿¿»…«»»»ƒ»»

BzL‡ „aÎÈÂ ,BÏ Èe‡k  LaÏÈÂ ,BBÓÓ ÈÙÏ BÏ¿ƒ»¿ƒ¿«»»ƒ«≈ƒ¿
BÏ Èe‡‰ ÔÓ ˙BÈ  ÂÈe. »»≈ƒ»»

כהוגן.83) ביתו הליכות ומנהל עניניו ואינו 84)מסדר
ז"ל: כמאמרם מרובות, הוצאות של בעול צוארו מכניס 
במועט  הסתפק  כלומר: קיד.), (פסחים בצל ושב  בצל אכול
יטרידוך. לא ונושים קורתך, בצל במנוחה ותשב 

א.85) פד, והנהגתו.86)חולין אדם חיי  לא 87)באורח 
ובהזדמנות. לפרקים אלא –88)בתדירות, חולה אולם

שיבריא. עד ואוכל ב .89)לווה פד, יותר 90)חולין
והוא  בו, תלויים "שהם שם: מסיימת והגמרא יכלתו. מכפי 

העולם". והיה שאמר במי  תלוי 

.‡È‰Ú„ŒÈÏÚa Cc‰Î‡ÏÓ Ì„‡ BÏ Úa˜iL , ∆∆«¬≈≈»∆ƒ¿«»»¿»»
,‰ÈcŒ˙Èa ‰˜È CkŒÁ‡Â ,‰lÁz B˙B‡ ˙ÒÙÓ‰«¿«¿∆∆¿ƒ»¿««»ƒ¿∆≈ƒ»
L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" :Ó‡pL ;‰M‡ ‡NÈ CkŒÁ‡Â¿««»ƒ»ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¬∆
˙È ‰a L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" ,"BÏlÁ ‡ÏÂ Ìk ÚË»«∆∆¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬∆»»«ƒ

"BÎÁ ‡ÏÂ L„Á‰M‡ N‡ L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" , »»¿…¬»ƒ»ƒ¬∆≈«ƒ»
,‰M‡ ‡NÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÔÈLth‰ Ï‡ ."dÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¬»«ƒ¿ƒ«¿ƒƒƒ»ƒ»
,CkŒÁ‡Â ,˙Èa ‰˜È ,B„È ‡ˆÓz Ì‡ CkŒÁ‡Â¿««»ƒƒ¿»»ƒ¿∆«ƒ¿««»

ÔÓ Òt˙È B‡ ,˙en‡ LwÏ ÊÁÈ ,ÂÈÓÈ ÛBÒa¿»»«¬…¿«≈À»ƒ¿«¿≈ƒ
,"N‡˙ ‰M‡" :˙BÏÏwa ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‰˜„v‰«¿»»¿≈≈«¿»ƒ»¿»≈
EÈNÚÓ eÈ‰È :ÓBÏk ,"Úhz Ìk" ,"‰z ˙Èa"«ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿«ƒ¿«¬∆

ÔÈÎeÙ‰‰Îae .EÈÎc ˙‡ ÁÈÏˆ˙ ‡lL È„k , ¬ƒ¿≈∆…«¿ƒ«∆¿»∆«¿»»
'‰Â ÏÈkNÓ ÂÈÎc ÏÎÏ „Â„ È‰ÈÂ" :ÓB‡ ‡e‰≈«¿ƒ»ƒ¿»¿»»«¿ƒ«

."BnÚƒ

בריא.91) והגיון שכל הסדר 92)בעלי  על מסתמך רבינו
משם  ומביא למלחמה, היוצא העם אל השוטרים שבדברי 
בית, כרם, דעה": בעלי  של החיים ב "דרך לשיטתו ראיה
לכרם? בית הקדימו השוטרים הלא הדבר, ותמוה – אשה

הביא זו סתירה חריף ליישב  תירוץ  רוקח " "מעשה בעל
"חילול  על מדברים השוטרים והוא: אדרבי , מהר"י  בשם
שעתו  הגיעה וכבר לנטיעתו הרביעית בשנה שחל הכרם",
ביתו. בנין לפני  באמת היתה הכרם" "נטיעת אבל לחללו,

זוטרתא.93) פסיקתא

.È,ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰Ï B‡ È˜Ù‰Ï Ì„‡Ï BÏ eÒ‡Â¿»¿»»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»
˙Bia‰ ÏÚ ÁÈËÈÂ˙È ‰˜ÈÂ ‰„N kÓÈ ‡ÏÂ ., ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿…ƒ¿…»∆¿ƒ¿∆«ƒ

ÈÓ„a ‰BÁÒ ‰NÚÈ B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ‰˜ÈÂ ˙È ‡ÏÂ¿…«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿¿ƒ«¬∆¿»ƒ¿≈
BÏÏk .‰„N ‰B˜Â ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰ ÎBÓ Ï‡ .B˙È≈¬»≈ƒ«¿¿ƒ¿∆»∆¿»
ÛÈÏÁ‰Ïe ÂÈÒÎ ÁÈÏˆ‰Ï B˙n‚Ó ÌÈNÈ :c ÏL∆»»»ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»»¿«¬ƒ

Ìiwa ‰Ïk‰ÈÙÏ ËÚÓ ˙B‰Ï B˙eÎ ‰È‰˙ ‡ÏÂ ; «»∆««»¿…ƒ¿∆«»»≈»¿«¿ƒ
‰ÚL‰a‰ „ÈÒÙÈÂ ËÚÓ ˙B‰Ï B‡ ,. »»≈»¿«¿«¿ƒ«¿≈

מ "ד).94) פ "ח , (ערכין הבריות על למשא ויפול
בהר).95) כהנים', בבית,96)'תורת מטלטלין כגון :

אינו  ועומד: הקיים נכס  הוא שדה כי  בשדה, – ושניהם
נב .). גיטין עט . (כתובות נהרס  ואינו נשרף  אינו נגנב ,

הנולד.97) את רואים שאינם דעת קלי  ולא 98)כדרך
מעות  אביו לו שהניח  מי  כמאמרם: הונו, ולאבד להתקשט 
זכוכית  בכלי  וישתמש פשתן בגדי  ילבש – לאבדן  ורוצה
אברבנאל. כתב ֿיד כנוסחת היא נוסחתנו כט :). (ב "מ  לבנה
הרבה". ויפסיד מעט  ליהנות "או היא: הדפוסים רוב  ונוסחת

.‚È˙Ó‡a  ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏL BzÓe B‡NÓ«»«»∆«¿ƒ»»∆¡∆
‰eÓ‡e˜c˜„Ó .Ô‰ Ô‰ ÏÚÂ Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ ÓB‡ . ∆¡»≈«»«¿«≈≈¿«¿≈

ÌÈÁ‡Ï zÂÓe Ô˙BÂ ,ÔBaLÁa BÓˆÚ ÏÚÁwiLk ««¿¿∆¿¿≈¿«≈«¬≈ƒ¿∆ƒ«
Áwn‰ ÈÓc Ô˙BÂ .Ô‰ÈÏÚ ˜c˜„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó≈∆¿…¿«¿≈¬≈∆¿≈¿≈«ƒ»

zÏ‡ÏÚ ‡Ï ,‰NÚ BÈ‡Â ;ÔÏa˜ ‡ÏÂ ¿«¿«¿≈«¬∆…»≈¿…«¿»
‰‡L‰a ‡È ‡ÏÂÁwÓ È„a BÓˆÚ iÁÓ ¿…»…¿«¿»»¿«≈«¿¿ƒ¿≈ƒ»

‰Bz B˙B‡ ‰iÁ ‡lL ÌB˜Óa kÓÓeÈ„k , ƒ¿»¿»∆…ƒ¿»»¿≈
ÌÈÁ‡ BÏ eiÁ˙ Ì‡Â .e‰pLÈ ‡ÏÂ Bea„a „ÓÚiL∆«¬…¿ƒ¿…¿«≈¿ƒƒ¿«¿¬≈ƒ
„È ‡ÏÂ .ÔBÁÂ ‰ÂÏÓe ,Ì‰Ï ÏÁBÓe CÈ‡Ó  ÔÈca«ƒ«¬ƒ≈»∆«¿∆¿≈¿…≈≈

BÁ ˙en‡ CB˙ÏÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ˆÈ ‡ÏÂ , ¿À»¬≈¿…»≈¿»»¿»
ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈÙcp‰ ÔÓ ‰È‰È :c ÏL BÏÏk .ÂÈiÁa¿«»¿»∆»»ƒ¿∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒ
Ì„‡Â ,ÌÈÏBÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈÏÚp‰ ÔÓ ,ÌÈÙ„B‰»¿ƒƒ«∆¡»ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ Ô‰ ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈNÚn‰ Ïk ‰NBÚL ∆∆»««¬ƒ»≈¿«≈»∆»»
L‡ Ï‡NÈ ,‰z‡ ÈcÚ ÈÏ Ó‡iÂ" :ÓB‡ e˙k‰«»≈«…∆ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»≈¬∆

."‡t˙‡ Ea¿∆¿»»
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א.99) פו, משלו 100)יומא ומוותר עצמו על מחמיר
אמ  כח .). ימים (מגילה שהאריך הקנה, בן נחוניא רבי  על רו

בממונו". "ותרן שהיה – מהן ואחת הטובות, מדותיו בגלל
לשלם.101) כסף  לו כשיש בהקפה לוקח  ואינו א פו, יומא

יא). הלכה פ "ה, התורה יסודי  הלכות (מ "ת, כי102)עיין
ז). יא, (משלי  זר ערב  כי  ירוע  פקדונות 103)רש המקבל

כן  גם הוא "קבלן" מפרשים: ויש קט .). (יבמות לשמירה
למלוה: האומר זה – ערב  ביניהם: וההבדל "ערב ", מסוג
ממנו  לתבוע  למלוה רשות אין אז אתן, ואני  – הלוהו
– וקבלן פורע . אינו וזה הלווה, מן קודם תבע  אלאֿאםֿכן
ביד  הרשות ואז לך", אתן ואני  – לו "תן האומר: זה הוא
ולווה  מלוה הלכות (מ "ת, מלכתחילה ממנו להיפרע  המלוה

ה"ה). כה, המלוה 104)פרק  מטעם כמורשה יופיע  שלא
טוב  לא ואשר אמרו: וכן הלווה, עם ולדון חובו לגבות
בהרשאה  הבא זהו – יח ) יח , (יחזקאל עמיו בתוך עשה
ריב  על "מתעבר הוא כי  שם: רש"י  ופירש לא.), (שבועות
והראב "ד  לפשרה. יותר לו נוח  הראשון ושמא לו": לא
היה  שאם ה"ה), פ "ג, ושותפין שלוחין הלכות (מ "ת, העיד
ומצוה  הוא, חבירו ממון מציל – אחרת בעיר דינו בעל
רוצה  ואינו קשה הלווה שאם הכסף ֿמשנה כתב  וכן קעביד.

מורשה. למנות מותר - אין 105)לשלם הדין, שמצד
יכול  אחד וכל בעלמא, בדברים נגמר וממכר" "מקח  מעשה
ולעמוד  עצמו על לדקדק  צריך תלמידֿחכם אבל בו. לחזור

ויחי ). פ ' של"ו, (שאילתות א 106)בדיבורו פא, סנהדרין
גבולו. את ולהסיג ידו במשלח  עמו להתחרות

בממון,107) ולא בגוף  לא משפטים. פרשת מכילתא,
השערים  "כל נט :): (בבאֿמציעא דברים באונאת וכלֿשכן
אין  דברים אונאת על הצועק  – אונאה" משערי  חוץ  ננעלו
להוריד  וקרוב  הוא הלב  שצער לפי  בפניו, ננעל השער
ריבו. ויריב  נפשו בצרת ה' ורואה (רש"י ), דמעות

א.108) פו, יומא

ה'תשע"ט  תשרי א' שני יום 

    
אהבת 1) לישרי ֿלב ; ולהתחבר רשע  מאנשי  להתרחק 

ובאלמנות. ביתומים הזהירות הבריות;

.‡Ì„‡ ÏL B˙ia Cc2ÂÈ˙BÚ„a CLÓ ˙BÈ‰Ï ∆∆¿ƒ»∆»»ƒ¿ƒ¿»¿≈»
ÈL‡ ‚‰Ók ‚‰BÂ ,ÂÈÁÂ ÂÈÚ Á‡ ÂÈNÚÓe¿«¬»««≈»«¬≈»¿≈¿ƒ¿««¿≈

B˙È„Ó3ÌÈ˜ÈcvÏ aÁ˙‰Ï Ì„‡ CÈˆ CÎÈÙÏ . ¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈««ƒƒ
;Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏiL È„k ,„ÈÓz ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ LÈÏÂ¿≈≈≈∆«¬»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ«¬≈∆
‡lL È„k ,CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÈÚL‰ ÔÓ ˜Á˙ÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ«¿ƒ«∆¿≈∆…
˙‡ CÏB‰" :ÓB‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÈƒ¿«ƒ«¬≈∆∆¿……≈≈∆

ÌkÁÈ ÌÈÓÎÁ4"ÚBÈ ÌÈÏÈÒÎ ‰ÚÂ ,5:ÓB‡Â ; ¬»ƒ∆¿»¿…∆¿ƒƒ≈«¿≈
‰È„Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ."'B‚Â LÈ‡‰ ÈL‡"«¿≈»ƒ¿¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»
‰LÈ C„a ÌÈÎÏB‰ ‰ÈL‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚ ‰È˙B‚‰nL∆ƒ¿»∆»»ƒ¿≈¬»∆»¿ƒ¿∆∆¿»»
C„a ÌÈ‚‰BÂ ÌÈ˜Ècˆ ‰ÈL‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈ ≈≈¿»∆¬»∆»«ƒƒ¿¬ƒ¿∆∆
ÚÓBLÂ ÌÚ„BÈ ‡e‰L ˙BÈ„n‰ Ïk eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈBËƒ¿ƒ»»«¿ƒ∆¿»¿≈«
B‡ ;epÓÊ BÓk ,‰BË ‡Ï C„a ÌÈ‚‰B Ô˙ÚeÓL¿»»¬ƒ¿∆∆…»¿¿«≈
ÈtÓ ,ÌÈBË ‰È˙B‚‰nL ‰È„ÓÏ ˙ÎÏÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»»∆∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿≈

ÔÈÚk ,È„ÈÁÈ BcÏ LÈ  ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ ˙BÒÈb‰«¿»ƒ¿≈«…ƒ≈≈¿«¿ƒƒ»ƒ¿»
,ÌÈ‡hÁÂ ÌÈÚ eÈ‰ Ì‡Â ."ÌcÈÂ „„a LÈ" :Ó‡pL∆∆¡«≈≈»»¿ƒ…¿ƒ»»ƒ¿«»ƒ
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰È„na LÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈≈«¿ƒ»∆»ƒ≈
˙BÚnÏ ‡ˆÈ  Ú‰ Ì‚‰Óa ‚‰BÂ Ô‰nÚ Ú˙ƒ¿»≈ƒ»∆¿≈¿ƒ¿»»»«≈≈«¿»

ÌÈÁÂÁÏÂ6C„a BÓˆÚ ‚È‰È Ï‡Â ,˙Ba„nÏÂ ¿«¬»ƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ«¿¿∆∆
ÔBÏÓ a„n ÈzÈ ÈÓ" :Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ‡hÁ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¿

."ÌÈÁ‡…¿ƒ

אדם.2) של אצל 3)מטבעו פירושה - מדינה עירו, אנשי 
"עלת  אומר: המשל ערב . כבלשון עיר, רוב : פי  על רבינו
עליך  עיר, לאיזו כשנכנסת - בנימוסיה" הלך לקרייה,

מח ). (בראשיתֿרבה, העיר אנשי  כמנהג למה 4)להתנהג
שלא  פי  על אף  המרקחים, לבתי  שנכנס  למי  דומה? הדבר
עימו  והוציא טוב  ריח  לקח  מקום מכל כלום, נתן ולא לקח 
וממעשיהם  מדרכיהם לוקח  צדיקים עם שהולך מי  כל כך -

כה). אליעזר, דרבי  (פרקי  דומה?5)הטובים הדבר למה
פי על אף  עורות). עיבוד (בית הבורסקי  לתוך שנכנס  לאדם
והוציא  קלט  רע  ריח  מקום מכל כלום, נתן ולא לקח  שלא

(שם). במערות 6)עימו העם ויתחבא הכתוב : כלשון
מן  שורים כמו ח ֹוח , מן חוחים א). יג, (שמואלֿא ְֲֲִִִַַָָָּובחוחים
וכן  שם. (רש"י , קוצים קבוצת מקום - חוחים ופירוש שֹור.
הכופרים  בין הדר שכל השמד", ב "אגרת גם רבינו יאמר
גרשוני כי  שאמר: דוד דברי  על ומסתמך כמותם, שהוא
וכי יט ). כו, (שמואלֿא אחרים אלוהים עבוד לך מהסתפח ...
בין  דירתו שקולה אלא זרה? עבודה לעבוד לו אמר מי 

אחרים. אלוהים עבד כאילו נכרים

.È„k Ì‰È„ÈÓÏ˙Â ÌÈÓÎÁa ˜ac‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ«≈«¬»ƒ¿«¿ƒ≈∆¿≈
ÈÎÂ  "˜a„˙ Be" :Ó‡pL ÔÈÚk ,Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÏƒ¿…ƒ«¬≈∆»ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»¿ƒ
eÓ‡ Ck ‡l‡ ?‰ÈÎMa ˜ac‰Ï Ì„‡Ï LÙ‡∆¿»¿»»¿ƒ«≈«¿ƒ»∆»»»¿

ÌÈÓÎÁ7ÌÈÓÎÁa ˜ac‰ :BÊ ‰ÂˆÓ LeÙa ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈«¬»ƒ
˙a ‡NiL ,ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈˆ CÎÈÙÏ .Ì‰È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈∆¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈∆ƒ»«
ÏÎ‡ÏÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Bz ‡ÈNÈÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»¿∆¡…

ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÚ ˙BzLÏÂ8‡ÈËÓ˜t ˙BNÚÏÂ ,9 ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¬¿«¿«¿»
,eaÁ ÈÈÓ ÏÎa Ô‰Ï aÁ˙‰Ïe ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈»∆¿»ƒ≈ƒ

"B ‰˜„Ïe" :Ó‡pL10:eÓ‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ . ∆∆¡«¿»¿»¿≈ƒ¬»ƒ¿»¿
˙‡ ‡Óˆ ‰˙BLÂ Ì‰ÈÏ‚ ÙÚa ˜a‡˙Ó ÈÂ‰Â"∆≈ƒ¿«≈«¬««¿≈∆¿∆¿»»∆

"Ì‰Èc11. ƒ¿≈∆

קיא:).7) כתובות עקב ; מסעודה 8)(ספרי , הנהנה כל
השכינה  מזיו נהנה כאילו בתוכה, שרוי  חכם שתלמיד

סד.). כדי9)(ברכות חכמים תלמידי  בממון מתעסק 
(כתובות  בתורה לעסוק  פנויים והם שכר, להם להמציא

רש"י ). אוכלה 10)קיא:, אש והלא כן, לומר אפשר וכי 
עליך  אני  ומעלה ובתלמידים בחכמים הידבק  אלא הוא?

מט ). עקב  (ספרי , בו נדבקת ד).11)כאילו א, פרק  (אבות

.‚„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙‡ ‰‡Ï Ì„‡ Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓƒ¿»«»»»∆¡…∆»∆»¿∆»
."EBÓk EÚÏ z‰‡Â" :Ó‡pL ,BÙe‚k Ï‡NiÓƒƒ¿»≈¿∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
L‡k ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ ,BÁLa tÒÏ CÈˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»«»«¬∆

BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ ‡e‰12.BÓˆÚ „BÎa ‰ˆBÂ »«»«¿¿∆ƒ¿«¿
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,BÁ ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â13. ¿«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈≈∆»»«»
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י ֿיב ).12) משנה ב , פרק  פרק 13)(שם חגיגה (ירושלמי ,
א). הלכה ב ,

.„ÈzL  ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÒÎÂ ‡aL b‰ ˙‰‡«¬««≈∆»¿ƒ¿««««¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈÚ ÏÏÎa ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡ :‰NÚ ˙BˆÓ14, ƒ¿¬≈««ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ

Ìz‰‡Â" :‰Ó‡ ‰Bz‰Â ,‚ ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡Â¿««ƒ¿≈∆≈¿«»»¿»«¬«¿∆
˙‰‡ ÏÚ ‰evL BÓk b‰ ˙‰‡ ÏÚ ‰eˆ  "b‰ ˙‡∆«≈ƒ»««¬««≈¿∆ƒ»««¬«
ŒLB„w‰ ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z‰‡Â" :Ó‡pL ,BÓˆÚ«¿∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆«»
."b ‰‡Â" :Ó‡pL ,ÌÈb ‰B‡ BÓˆÚa ‡e‰ŒCea»¿«¿≈≈ƒ∆∆¡«¿…≈≈

הקודמת.14) בהלכה כמבואר אהבתם, על ציוותה והתורה

.‰BaÏa Ï‡NiÓ „Á‡ ‡BN‰ Ïk15Œ‡Ïa BÚ , »«≈∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿…
."EÏa EÈÁ‡ ˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«…ƒ¿»∆»ƒƒ¿»∆

‰NÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â16‡ÏÂ . ¿≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈«¬∆¿…
‰kn‰ Ï‡ ,laL ‰‡N ÏÚ ‡l‡ ‰B˙ ‰È‰Ê‰ƒ¿ƒ»»∆»«ƒ¿»∆«≈¬»««∆

È‡M BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  BÙÁÓ‰Â BÁ ˙‡17, ∆¬≈¿«¿»¿««ƒ∆≈««
."‡N˙ ‡Ï" ÌeMÓ BÚ BÈ‡≈≈ƒ…ƒ¿»

גילוי .15) לידי  באה ולא בליבו שמורה שנאתו כלומר:
טז.).16) יכנו 17)(מכות ארבעים התורה: הזהירה שהרי 

חרש  תקלל לא הזהירה: וכן ב ); כה, (דברים יוסיף  לא
מפני עובר, אינו תשנא" "לא על אבל יד), יט , (ויקרא

טז:). (ערכין שבלב  שנאה ואינה גלוייה ששנאתו

.Â˜zLÈÂ epÓËNÈ ‡Ï ,LÈ‡Ï LÈ‡ ‡ËÁiLk18BÓk , ¿∆∆¡»ƒ¿ƒ…ƒ¿¿∆¿ƒ¿…¿
ÔBÓ‡ ˙‡ ÌBÏL‡ a„ ‡ÏÂ" :ÌÈÚLa Ó‡pL∆∆¡«»¿»ƒ¿…ƒ∆«¿»∆«¿
˙‡ ÌBÏL‡ ‡N Èk ,BË „ÚÂ ÚÓÏ ‰Óe‡Ó¿»¿≈»¿«ƒ»≈«¿»∆
‰ÓÏ :BÏ ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ;"ÔBÓ‡«¿∆»ƒ¿»»»¿ƒ¿«»»
?ÈBÏt „a Èl ˙‡ËÁ ‰nÏÂ ,CÎÂ Ck Èl ˙ÈNÚ»ƒ»ƒ»»»¿»»»»»ƒ¿»»¿ƒ
Lwe ÊÁ Ì‡Â ."E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :Ó‡pL∆∆¡«≈«ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈
ÏÁBn‰ ‡‰È ‡ÏÂ .ÏÁÓÏ CÈˆ ,BÏ ÏÁÓÏ epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ¿…¿…¿≈«≈

"ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ Ì‰‡ Ïlt˙iÂ" :Ó‡pL ,ÈÊÎ‡19. «¿»ƒ∆∆¡««ƒ¿«≈«¿»»∆»¡…ƒ

ביניהם.18) נפל לא כאילו פנים ויעמיד חשאית, משטמה
שנאה  על וכאן חינם שנאת על רבינו דיבר הקודמת בהלכה

כנגדו. חטא שחבירו החטא, בעקב  פי19)הבאה על אף 
בעדו  התפלל וגם לו, למחול נמנע  לא כנגדו חטא שאבימלך

צב .). קמא (בבא

.Ê‰BË ‡Ï C„a CÏ‰L B‡ ‡ËÁL BÁ ‰‡B‰»∆¬≈∆»»∆»«¿∆∆…»
ËeÓÏ BÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓ 20‡ËBÁ ‡e‰L BÚÈ„B‰Ïe ƒ¿»¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆≈

ÁÈÎBz ÁÎB‰" :Ó‡pL ,ÌÈÚ‰ ÂÈNÚÓa BÓˆÚ ÏÚ««¿¿«¬»»»ƒ∆∆¡«≈«ƒ«
BÈaL ÌÈ„a ÔÈa  BÁ ˙‡ ÁÈÎBn‰ ."E˙ÈÓÚ ˙‡∆¬ƒ∆«ƒ«∆¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

BÈÏ21ÌB˜n‰ ÔÈÏ BÈaL ÌÈ„a ÔÈa ,22CÈˆ  ¿≈≈ƒ¿»ƒ∆≈¿≈«»»ƒ
BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa BÁÈÎB‰Ï23ÔBLÏe ˙Áa BÏ a„ÈÂ . ¿ƒ≈¿≈«¿ƒ«≈¿««¿»

B‡È‰Ï ,B˙BËÏ ‡l‡ BÏ ÓB‡ BÈ‡L BÚÈ„BÈÂ ,‰k«»¿ƒ∆≈≈∆»¿»«¬ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,ËeÓ  epnÓ Ïa˜ Ì‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»ƒƒ≈ƒ∆»¿ƒ»
Ì„‡ iÁ ,„ÈÓz ÔÎÂ .˙ÈLÈÏLe ‰iL ÌÚt epÁÈÎBÈ ƒ∆««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«»»»

e‰kiL „Ú BÁÈÎB‰Ï24ÈÈ‡ :BÏ Ó‡ÈÂ ‡ËBÁ‰ ¿ƒ«∆«≈«≈¿…«≈ƒ
˙BÁÓÏ B„Èa LÙ‡L ÏÎÂ !ÚÓBL25,‰ÁBÓ BÈ‡Â ≈«¿…∆∆¿»¿»ƒ¿¿≈∆

Nt˙ ‡e‰26˙BÁÓÏ BÏ LÙ‡L ÔÂÈk ,el‡ ÔBÚa ƒ¿»«¬≈≈»∆∆¿»ƒ¿
Ì‰a27. »∆

הוכיחה 20) לשיכורה חנה את שחשב  הכהן עלי  כגון:
לרואה  "מכאן יד). א, (שמואלֿא תשתכרין? מתי  עד ואמר:
לא.). (ברכות להוכיחו" שצריך הגון שאינו דבר בחבירו

כנגדו.21) שחטא וזה המוכיח  הקדושֿברוךֿהוא,22)בין
מקומו. העולם ואין עולם של מקומו הוא כי  - כן ונקרא

טז:).23) (ערכין אחרים בפני  פניו להלבין שלא
קטרגה 24) הדין שמידת תזריע ): (תנחומא, אמרו וכן (שם).

דורם  בבני  מיחו שלא הצדיקים על הקדושֿברוךֿהוא לפני 
ולסבול  להתבזות להם "היה ראשון: בית חורבן בזמן
למורטים" ּולחיי  למכים נתתי  גוי  הנביא: כדברי  ְִֵַָהכאות,

ו). נ, נשמעים.25)(ישעיה ודבריו השפעה בעל שהוא
על 26) ראשון בית חורבן בימי  הצדיקים שנענשו כמו נענש,

נה:). (שבת דורם באנשי  מיחו שהיה 27)שלא ואפשר
הוכיחם. אלמלי  למוטב  מחזירם

.Á‰lÁz BÁ ˙‡ ÁÈÎBn‰28˙BL˜ BÏ a„È ‡Ï , «ƒ«∆¬≈¿ƒ»…¿«≈»
Ck ."‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :Ó‡pL ,epÓÈÏÎiL „Ú«∆«¿ƒ∆∆∆¡«¿…ƒ»»»≈¿»

ÌÈÓÎÁ eÓ‡29ÂÈÙe BÁÈÎBÓ ‰z‡ ÏBÎÈ : »¿¬»ƒ»«»ƒ»»
˙BpzLÓ30ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :ÓBÏ „eÓÏz ? ƒ¿««¿«¿…ƒ»»»
"‡ËÁ31,Ï‡NÈ ˙‡ ÌÈÏÎ‰Ï Ì„‡Ï eÒ‡L Ô‡kÓ ; ≈¿ƒ»∆»¿»»¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈

BÁ ˙‡ ÌÈÏÎn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈaa ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈»«ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¬≈
‰˜BÏ BÈ‡32eÓ‡ Ck .‡e‰ ÏB„b ÔBÚ  ÂÈÏÚ ≈∆»»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ33˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈaa BÁ Èt ÔÈaÏn‰" : ¬»ƒ««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ≈≈∆
LiÏ ‡lL ,‰f‰Ï Ì„‡ CÈˆ CÎÈÙÏ ."‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ»≈∆…¿«≈

ÔË˜ ÔÈa ,ÌÈaa BÁ34BÏ ‡˜È ‡ÏÂ .ÏB„b ÔÈa ¬≈»«ƒ≈»»≈»¿…ƒ¿»
ÌLa35c ÂÈÙÏ tÒÈ ‡ÏÂ ,epnÓ LB ‡e‰L ¿≈∆ƒ∆¿…¿«≈¿»»»»

epnÓ LB ‡e‰L36ÌÈ„a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ∆ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ
ÊÁ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈÓL È„a Ï‡ ,BÁÏ Ì„‡ ÔÈaL∆≈»»«¬≈¬»¿ƒ¿≈»«ƒƒ…»«
,B‡ËÁ ÌÈÓÒÙÓe ,ÌÈaa B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓ  ˙qa Ba«≈∆«¿ƒƒ»«ƒ¿«¿¿ƒ∆¿
„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏl˜Óe ÔÈfÓe ,ÂÈÙa B˙B‡ ÌÈÙÁÓe¿»¿ƒ¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ«
.Ï‡NÈa ÌÈ‡Èp‰ Ïk eNÚL BÓk ,ËeÓÏ ÊÁiL∆«¬…¿»¿∆»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈

הראשונה.28) טז:).29)בפעם מאדימות 30)(ערכין
תוכחתך. בדברי  שביישתו בושה מתוך ומלבינות

(שם).31) פנים הלבנת של חטא בה תהא שלא כזו תוכחה
ה).32) (הלכה לעיל כאמור הוא, מעשה בו שאין לאו שהרי 
יא).33) ג, פרק  פו.).34)(אבות קמא כינוי35)(בבא

נח :). מציעא אל 36)(בבא תשובה, בעל היה אם כגון:
הראשונים! מעשיך זכור לו: יאמר

.Ë‡ÏÂ BÁÈÎB‰Ï ‰ˆ ‡ÏÂ ,BÁ ÂÈÏÚ ‡ËÁL ÈÓƒ∆»»»»¬≈¿…»»¿ƒ¿…
˙BÈa ËBÈ„‰ ‡ËBÁ‰ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌeÏk BÏ a„Ï37, ¿«≈¿ƒ¿≈∆»»«≈∆¿¿≈

˙LaLÓ BzÚ„ ‰˙È‰L B‡38‡ÏÂ BaÏa BÏ ÏÁÓe ∆»¿»«¿¿À∆∆»«¿ƒ¿…
˙e„ÈÒÁ ˙cÓ BÊ È‰  BÁÈÎB‰ ‡ÏÂ BÓËN39‡Ï . ¿»¿…ƒ¬≈ƒ«¬ƒ…

‰ÓËNn‰ ÏÚ ‡l‡ ‰B˙ ‰„Èt˜‰40. ƒ¿ƒ»»∆»«««¿≈»

בדברים.37) איתו לבוא כבודו לפי  זה מטורפת 38)ואין
מעשיו. על נתפס  שאינו שפוייה, זוטרא 39)ובלתי  מר

לכל  ה' "יסלח  אומר: היה בערב  מיטתו על עולה כשהיה
כח .). (מגילה שציערוני " כבושה 40)אלה שנאה שהיא

כמו אחריו:בלב . וכתוב  יעקב , את עשיו וישטום שנאמר:
מא). כז, (בראשית בליבו... עשיו ויאמר
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.ÈÔLÙpL ÈtÓ ,˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙Èa ‰f‰Ï Ì„‡ iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆«¿»
ÈÏÚa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÎeÓ ÌÁeÂ „‡ÓÏ ‰ÏÙL¿»»ƒ¿…¿»¿»««ƒ∆≈«¬≈

CÏÓ ÏL B˙ÓÏ‡ elÙ‡ .ÔBÓÓ41ÌÈ‰ÊÓ ,ÂÈÓB˙ÈÂ »¬ƒ«¿»»∆∆∆ƒ»À¿»ƒ
."ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ Ïk" :Ó‡pL ,Ô‰ÈÏÚ e‡»¬≈∆∆∆¡«»«¿»»¿»…¿«
,˙Bk ‡l‡ Ì‰ÈÏ‡ a„È ‡Ï ?Ô‰nÚ ÔÈ‚‰B C‡È‰Â¿≈«¬ƒƒ»∆…¿«≈¬≈∆∆»«
ÌÙeb È‡ÎÈ ‡ÏÂ ,„Bk ‚‰Ó ‡l‡ Ô‰a ‚‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»∆∆»ƒ¿«»¿…«¿ƒ»

ÌÈL˜ ÌÈ„a ÌaÏÂ ,‰„BÚa42ÌBÓÓ ÏÚ ÒeÁÈÂ , «¬»¿ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«»»
BÓˆÚ ÔBÓnÓ ˙BÈ43B‡ ,ÔÒÈÚÎÓ B‡ ÔËÈ˜n‰ Ïk . ≈ƒ»«¿»««¿ƒ»«¿ƒ»

‰„ B‡ ,ÌaÏ È‡Î‰44È‰  ÔBÓÓ „a‡ B‡ ,Ô‰ ƒ¿ƒƒ»»»»∆ƒ≈»»¬≈
B‡ Ì˙B‡ ‰kn‰ ÔkLŒÏÎÂ ;‰NÚ˙Œ‡Ïa BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆¿»∆≈««∆»

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .ÔÏl˜Ó‰45 «¿«¿»¿»∆««ƒ∆≈ƒ»»
ÌÎ˙‡ Èz‚‰Â Èt‡ ‰ÁÂ" :‰Bza LÙÓ BLÚ È‰¬≈»¿¿…»«»¿»»«ƒ¿»«¿ƒ∆¿∆
,ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â Ó‡L ÈÓ Ô‰Ï ˙k ˙Èa  "Áa∆»∆¿ƒ»«»∆ƒ∆»«¿»»»»
:Ó‡pL ,ÌÈÚ Ì‰ ÒÓÁÓ ÌÈ˜ÚBˆ Ì‰L ÔÓÊŒÏkL∆»¿«∆≈¬ƒ≈»»≈«¬ƒ∆∆¡«
‰na ."B˙˜Úˆ ÚÓL‡ ÚÓL ÈÏ‡ ˜ÚˆÈ ˜Úˆ Ì‡ Èk"ƒƒ»…ƒ¿«≈«»…«∆¿««¬»«∆
,BÓˆÚ CˆÏ Ô˙B‡ ‰pÚL ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ»»¿…∆«¿
,˙en‡ B‡ ‰Bz Ô„nÏÏ È„k ‰ Ì˙B‡ ‰pÚ Ï‡¬»ƒ»»»«¿≈¿«¿»»À»

zÓ ‰Ê È‰  ‰LÈ C„a ÔÎÈÏB‰Ï B‡46ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»¿∆∆¿»»¬≈∆À»¿««
‰NÚÈ ‡l‡ ,Ì„‡ Ïk ‚‰Ó Ô‰a ‚‰È ‡Ï ,ÔÎŒÈtƒ≈…ƒ¿«»∆ƒ¿«»»»∆»«¬∆
,„BÎÂ ÌÈÏB„b ÌÈÓÁe ˙Áa ÌÏ‰ÈÂ ,LÙ‰ Ì‰Ï»∆∆¿≈ƒ«¬≈¿««¿«¬ƒ¿ƒ¿»

"ÌÈ ÈÈ '‰ Èk" :Ó‡pL47Ó ÌB˙È „Á‡ .,‡ ∆∆¡«ƒ»ƒƒ»∆»»≈»
Ì‡Ó ÌB˙È „Á‡48ÔÈÚÏ ÌÈÓB˙È ÌÈ‡˜ È˙ÓÈ‡ „ÚÂ . ∆»»≈≈¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

CÓq‰Ï ÏB„b Ì„‡Ï ÔÈÎÈˆ eÈ‰È ‡lL „Ú ?‰Ê∆«∆…ƒ¿¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»≈
ÂÈÏÚ49ÔÓ‡Ïe50Ïk ‰NBÚ ‰È‰È ‡l‡ ,Ô‰a Ïth‰Ïe »»¿»¿»¿ƒ«≈»∆∆»ƒ¿∆∆»

ÌÈÏB„b‰ Ïk ‡Lk BÓˆÚÏ BÓˆÚ ÈÎˆ51. »¿≈«¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ

דרשב "י ).41) וצרת 42)(מכילתא גורלם קושי  להם די  כי 
שומר 43)נפשם. היה שמואל אבי  יח :), (ברכת כמסופר

שלו  את שלו, בתוך בידו מפקידים שהיו היתומים כסף  את
שאם  - באמצע  נתן היתומים של ואת ומתחת ממעל נתן
העליונים  משלו: וייגנבו יירקבו ייגנבו, או יירקבו

באמצע . אשר היתומים משל ולא שיעבד 44)והתחתונים,
בחזקה. בהם ושלט  תמוהים:45)אותם בזה רבינו דברי 

בלאֿתעשה  עליהם שעוברים כאן הנמנים הדברים בין הלא
ומדוע  מעשה", בו שיש "לאו וזהו אותם" "המכה גם נמצא
מפרשים  ולכן עליו"? לוקים שאין פי  על "אף  רבינו: אומר
שעונש  מפני  מלקות, עונש לו די  לא אותם היכה שאם כאן:
אפי " "וחרה בתורה: המפורש והוא לו, צפוי  חמור יותר
מיתת  לאזהרת הניתן לאו יג:): (מכות שאמרו וכמו וגו',
(ב "ספר  הדברים מפורשים וכן עליו. לוקין אין ביתֿדין,

רנו). לאֿתעשה דרשב "י ).46)המצוות" (מכילתא
"כי47) יא) כג, (משלי  הפסוק  מובא שבהם דפוסים ישנם

כתוב : זה שלפני  ובפסוק  ריבם, את הואֿיריב  חזק  גואלם
כאן  מובא הדפוסים ברוב  אך אלֿתבוא". יתומים "ובשדי 
לא  שם אבל כג); כב , (משלי  ריבם יריב  ה' כי  הפסוק :

מיתומים. כלל דרשב "י ).48)ידובר (מכילתא
את 50)בפרנסתם.49) אומן ויהי  מלשון: ולחנכם, לגדלם

ז). ב , (אסתר דרשב "י ).51)הדסה (מכילתא

    
ונטירה.1) נקימה הרע ; ולשון רכילות

.‡ÏbÓ‰:Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa BÚ ,BÁa «¿«≈«¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«
ÏÈÎ CÏ˙ ‡Ï"ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."EÈnÚa …≈≈»ƒ¿«∆¿««ƒ∆≈ƒ

c ÏÚÙ ‚‰Ï ÌB‚Â ,‡e‰ ÏB„b ÔBÚ  ‰Ê˙BL «»»∆»»¿≈«¬…¿»
Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :BÏ CÓÒ CÎÏ ;Ï‡NiÓ ˙Ba«ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿…«¬…««

"EÚÈÓB„‡‰ ‚‡B„Ï Ú‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .. ≈∆≈¿«»≈«¿≈»¬ƒ

רעה 2) דיבתו להביא כדי  ולמעשיו, לדבריו לחבירו, האורב 
יט , (שמואלֿב  אדוני  אל בעבדך וירגל לשון: אחרים. אל

הכתוב :3)יח ). ופירוש גיכ"ק . אותיות בחילוף  רגיל כמו:
רעהו, אל איש דיבת ומביא לשונו על הרוגל מרגל תהיה לא
לזה  זה של ודבריו לזה זה של דבריו המטעין רוכל כאותו

א). הלכה פ "א, פאה שאין 4)(ירושלמי , לאו שהוא מפני 
שבכללות: לאו שהוא מפני  וגם טז.): (מכות מעשה בו
ואין  – כדלקמן בו כלולות לשוןֿהרע  מיני  כל על שאזהרות

מא:). (פסחים שבכללות לאו על ללמדך 5)לוקין
רכיל  ההולך וכל דמים, שפיכות לידי  מביאה שהרכילות

א). פרק  דרךֿארץ , (מסכת דמים שופך שעלֿידו 6)כאילו
בד  אפוד נושאי  כהנים וחמשה שמונים ונהרגו נוב  חרבה
מיני כל על רבינו מדבר זו בהלכה כב ). (שמואלֿא,
הראשונות: המלים בשתי  יחד וכוללם כלל בדרך לשוןֿהרע 
אלה  כל על דן הוא ואילך מכאן בחבירו": "המרגל
בלשוןֿהרע , מדריגות ארבע  ופורט  הולך והוא בפרוטרוט ,
לשון  מספר ב ) רכיל. א) הן: ואלו מחברתה, גרועה אחת

הרע . לשון בעל ד) רע . שם מוציא ג) הרע .

.‰fÓ CÏB‰Â ,ÌÈc ÔÚBhL ‰Ê ?ÏÈÎ e‰ÊŒÈ‡≈∆»ƒ∆∆≈¿»ƒ¿≈ƒ∆
‰ÊÏÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ Ck !ÈBÏt Ó‡ Ck :ÓB‡Â »∆¿≈»»«¿ƒ»¿»»«¿ƒ«

ÈBÏt˙Ó‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ !˙‡ ÈÁÓ ‰Ê È‰ , ¿ƒ««ƒ∆¡∆¬≈∆«¬ƒ∆
ÌÏBÚ‰ÏÏÎa ‡e‰Â ,„‡Ó „Ú ‰fÓ ÏB„b ÔBÚ LÈ . »»≈»»ƒ∆«¿…¿ƒ¿«
‰Ê Â‡Ï˙e‚a tÒÓ‰ ,‡e‰Â ;Ú‰ ÔBLÏ  ‡e‰Â , »∆¿»»»¿«¿«≈ƒ¿

˙Ó‡ ÓB‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÁ,˜L ÓB‡‰ Ï‡ . ¬≈««ƒ∆≈¡∆¬»»≈∆∆
BÁ ÏÚ Ú ÌL ‡ÈˆBÓ ‡˜ÔBLÏ ÏÚa Ï‡ . ƒ¿»ƒ≈««¬≈¬»««»

Ú‰CÎÂ !ÈBÏÙ ‰NÚ CÎÂ Ck :ÓB‡Â LBiL ‰Ê , »»∆∆≈¿≈»¿»»»¿ƒ¿»
Ó‡Â !ÂÈÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ CÎÂ !ÂÈ˙B‡ eÈ‰ CÎÂ¿»»¬»¿»¿»»«¿ƒ»»¿»«
'‰ ˙ÎÈ" :e˙k‰ Ó‡ ‰Ê ÏÚ  È‡b ÏL ÌÈc¿»ƒ∆¿««∆»««»«¿≈

."˙BÏ„b ˙a„Ó ÔBLÏ ,˙B˜ÏÁ È˙ÙN Ïk»ƒ¿≈¬»»¿«∆∆¿…

קונה 7) בעיירות, המחזר כרוכל ה"א. פ "א, פאה ירושלמי ,
לזה. ומוכר עליך.8)מזה בדברים 9)שאמר אין וגם

מכוונים  שהדברים כיון אבל עליו, הנאמר כלפי  גנות משום
ביניהם. שנאה לגרום לפעמים הם עלולים המקבל, כלפי 

דבר 10) ולא שקר דבר היה לא האדומי  דואג בדברי  גם
רק  לא עצמו אחימלך שהרי  הכהן, אחימלך כלפי  גנאי 
לדוד, שעשה מה כל לצדקה לו חשב  גם אלא בכל, שהודה
לדראון, שמו נחתם זאת ובכל – הוא המלך חתן כן על כי 
בדבר  נוגע  שהיה שאול כלפי  מכוונים היו שדבריו מפני 

דמים. לשפיכות בזה רכיל".11)וגרם תלך "לא
שאין 12) לשוןֿהרע ", "מספר הנקרא: וזהו מאד, גדול עוונו

רפיון  של מקרה אלא אצלו, קביעות זאת ואין בכך דרכו

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
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הקודמים.13)רוחני . השניים מעוון גדול ועוונו
ודרכו 14) אצלו היא שקביעות מפני  מכולם, הגרוע  והוא

ולהזיק . ולספר לילך באחרים, ולדבר לישב  בכך:

.‚Á eÓ‡ÌÈÓÎÌ„‡‰ ÔÓ ÔÈÚÙ ˙BÚ LÏL : »¿¬»ƒ»¬≈ƒ¿»ƒƒ»»»
˙„BÚ :‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈∆»»«»¬«
Ú‰ ÔBLÏÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe ,˙BÈÚ Èel‚Â ,ÌÈÎBk»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»ƒ¿»»»

ÌÈÓÎÁ eÓ‡ „BÚÂ .Ìlk „‚kÔBLÏa tÒÓ‰ Ïk : ¿∆∆À»¿»¿¬»ƒ»«¿«≈¿»
wÚa ÙBk el‡k ,Ú‰eÓ‡ L‡" :Ó‡pL , »»¿ƒ≈»ƒ»∆∆¡«¬∆»¿

„BÚÂ ."eÏ ÔB„‡ ÈÓ ez‡ eÈ˙ÙN Èa‚ eLÏÏƒ¿…≈«¿ƒ¿»≈ƒ»ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ eÓ‡,BÓB‡‰ :˙‚B‰ Ú‰ ÔBLÏ ‰LÏL : »¿¬»ƒ¿»»»»∆∆»¿

ÂÈÏÚ ÓB‡L ‰ÊÂ ,BÏa˜Ó‰ÂÔÓ ˙BÈ  BÏa˜Ó‰Â ; ¿«¿«¿¿∆∆≈»»¿«¿«¿≈ƒ
BÓB‡‰. »¿

ה"א.15) פ "א, פאה ֿ 17)שם.16)ירושלמי , בהקדוש
ומקיימו. בוראו עולם: של עיקרו שהוא ברוךֿהוא,

ב .18) טו, גואלי19)ערכין האומר: את הורג המקבל
שניהם  דם וגואלי  המקבל: את ההורגים האומר של הדם
במדרשֿרבה  מסופר וכן שם). (רש"י , המספר את הורגים
מספרת  מהן ואחת בנות, שלוש לו שהיו אחד על אמור) (פ '
חמיה, אביה, נפשות: שלש ידה על ונהרגו היתה, לשוןֿהרע 

בעצמה. היא גם נו.)20)ולאחרונה (שבת אמרו שכן
לא  מפיבושת) על (מציבא לשוןֿהרע  דוד קיבל "אלמלא
ולא  עבודהֿזרה ישראל עבדו ולא דוד, בית מלכות נחלקה
המקבל  בדוד הקולר את חכמינו תלו הרי  – מארצנו" גלינו
פ "א, (אבות רבינו דברי  מתוך אמנם המספר. בציבא ולא
בגמרא  אולם כלשונו, לפניו היה זה חז"ל שמאמר נראה , יז)

חסר. הוא שלנו

.„˜‡ Ô‰L ÌÈc LÈÂÈÓ ?„ˆÈk .Ú‰ ÔBLÏ ¿≈¿»ƒ∆≈¬«»»»≈«ƒ
‰zÚ ‡e‰L ˙BÓk ‰È‰iL ,ÈBÏÙÏ Ó‡ÈB‡ ! …«ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¿∆»»

‰Ó ÚÈ„B‰Ï ‰ˆB ÈÈ‡  ÈBÏtÓ e˜˙L :Ó‡iL∆…«ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ«»
tÒÓ‰ ÏÎÂ .el‡‰ ÌÈca ‡ˆBiÎÂ !‰È‰ ‰Óe Ú‡≈«∆»»¿«≈«¿»ƒ»≈¿»«¿«≈

ÂÈ‡BN ÈÙa BÁ ˙BËaÔBLÏ ˜‡ ‰Ê È‰ , ¿«¬≈ƒ¿≈¿»¬≈∆¬«»
ÔÈÚ‰ ‰Ê ÏÚÂ .B˙e‚a etÒiL Ì‰Ï ÌB‚ ‰fL ,Ú‰»»∆∆≈»∆∆¿«¿ƒ¿¿«∆»ƒ¿»
,ÌkL‰ ˜aa ÏB„b ÏB˜a e‰Ú CÓ" :‰ÓÏL Ó‡»«¿……¿»≈≈≈¿»«…∆«¿≈
.B˙Ú È„ÈÏ ‡a B˙BË CBznL ,"BÏ LÁz ‰ÏÏ¿̃»»≈»∆∆ƒ»»ƒ≈»»

˜BÁN Cc Ú‰ ÔBLÏa tÒÓ‰ ÔÎÂŒ˙el˜ C„Â ¿≈«¿«≈¿»»»∆∆¿¿∆∆«
‰ÓÏML ‡e‰ .‰‡Na a„Ó BÈ‡L ,ÓBÏk ,L‡…¿«∆≈¿«≈¿ƒ¿»∆¿……

dÏ‰Ï˙Ók" :B˙ÓÎÁa Ó‡ÌÈvÁ ÌÈwÊ ‰i‰ »«¿»¿»¿ƒ¿«¿≈««…∆ƒƒƒƒ
ÔBLÏ tÒÓ‰ ÔÎÂ ."È‡ ˜ÁNÓ ‡Ï‰ Ó‡Â ,˙ÂÓÂ»»∆¿»«¬…¿«≈»ƒ¿≈«¿«≈»

˙e‡n Cc Ú‰Bn˙Ï tÒiL ,‡e‰Â ;BÈ‡ el‡k »«∆∆«»¿∆¿«≈¿À¿ƒ≈
‡l‡ ;‡e‰ Ú‰ ÔBLÏ acL ‰Ê cL Ú„BÈ≈«∆»»∆∆ƒ≈»»«∆»

ÔÈÁÓnLkÔBLÏ ‰Ê cL Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ ,B„Èa ¿∆¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«∆»»∆»
!ÈBÏt ÏL ÂÈNÚÓ el‡L B‡ ,Ú‰»«∆≈«¬»∆¿ƒ

שהוא 21) אבק  כמו ממש, לשוןֿהרע  ולא לשוןֿהרע  מעין
באבות  רבינו דיבר כאן עד ממש. עפר ולא עפר כעין
תולדותיהם. על מדבר הוא ופה לשוןֿהרע , של הנזיקין

הדברים 22) כיום?! שהוא למה יגיע  שפלוני  פילל מי 
מעין  זהו ולגנאי . לשבח  שונים: בפנים ומתפרשים סתומים

גלויות  מדבר כשהמספר הוא הרע ֿממש ולשון לשוןֿהרע .
פ "א, (אבות רבינו של בפירושו כמבואר לכל, ברור באופן

בפני23)יז). דאילו שונאיו", "בפני  דווקא א: קס , ב "ב 
בשבח  מספרים היו שחכמינו מצינו שהרי  מותר, – אוהבים
ובגמרא  סו). גיטין מ "ה. פ "ב , (אבות ותלמידיהם חבריהם
של  תוספת והיא שונאיו" "בפני  המלים: אין שם) (ב "ב ,

זקן",24)רבינו. ואדוני  צחוק : בדרך שאמרה אמנו כשרה
 ֿ הקדוש היה צריך אברהם, ובין בינה שלום להטיל וכדי 
(ירושלמי , זקנתי " "ואני  ואמר: לשנות כביכול, ברוךֿהוא,

א). הלכה פ "א, עושה 25)פאה (ראב "ע ), משתטה
ראש. וקלות השתובבות מתוך יסופר:26)מעשים (שם)

ואיש  המלך, לעבודת נתגייסה ציפורי  העיר של חבורה
החבורה  מן אחד לעבודה. בא ולא השתמט  יוחנן ושמו
היום  נבקר לא לחבירו: ואמר התחכם בו, צרה היתה שעינו
אבק  זהו – הנעדר ביוחנן הרגישו מיד יוחנן? ר' את

רמאות. דרך לפי27)לשוןֿהרע  כמסיח  ומתחפש מיתמם
שהוא. למי  להרע  כוונה כל בלי  כשמוכיחים 28)תומו

לדבר.אותו, לו נותנים כשאין או

.‰BÁ ÈÙa Ú‰ ÔBLÏa tÒÓ‰ „Á‡‡lL B‡ ∆»«¿«≈¿»»«ƒ¿≈¬≈∆…
ÌÈÓBbL ÌÈc tÒÓ‰Â ;ÂÈÙaLÈ‡ eÚÓL Ì‡ , ¿»»¿«¿«≈¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿¿ƒ

elÙ‡Â ,BBÓÓ B‡ BÙe‚a BÁ ˜Èf‰Ï ,LÈ‡ ÈtÓƒƒƒ¿«ƒ¬≈¿¿»«¬ƒ
Ì‡Â .Ú‰ ÔBLÏ ‰Ê È‰  B„ÈÁÙ‰Ï B‡ BÏ ˆ‰Ï¿»≈¿«¿ƒ¬≈∆»»»¿ƒ

el‡ ÌÈ„ eÓ‡c‰ ÚÓL k  ‰LÏL ÈÙa ∆∆¿¿»ƒ≈ƒ¿≈¿»¿»ƒ¿««»»
ÌÚt ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ c‰ tÒ Ì‡Â .Ú„BÂ¿«¿ƒƒ≈«»»∆»ƒ«¿»««

Ba ÔÈ‡ ,˙Á‡Ú‰ ÔBLÏ ÌeMÓ‡lL ,‡e‰Â ; «∆∆≈ƒ»»»¿∆…
˙BÈ B˙Bl‚Ïe ÏBw‰ ÈÚ‰Ï Ôek˙È. ƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿«≈

(ערכין 29) מצח  עזות משום כאן יש לשוןֿהרע , על שנוסף 
ש"כל  וסובר אביי , על שם חולק  שרבא ואף ֿעלֿפי  טו:).
משום  בו אין – הדבר מכוון שאליו בעליו בפני  הנאמר דבר
מפורשת  שברייתא משום כאביי  רבינו פסק  הרע ", לשון
משה  של בגנותו דיברה שלא מרים "ומה והיא: מסייעתו,
– בפניו חבירו של בגנותו המדבר נענשה, – בפניו
יד). ויקרא כהנים', ('תורת עלֿאחתֿכמהֿוכמה!"

אלא 30) גנות, משום בהם אין לעצמם כשהם שהדברים
בן  יהודה בר' המעשה כמו לנזקים, גורמים להיות יכולים
כלפי בןֿיוחאי  שמעון רבי  דברי  תלמידיו לפני  שסיפר גרים
שמעון  ורבי  המלכות, לאזני  הגיעו הדברים רומי . מלכות
רבות. שנים ולהתחבא לברוח  הוכרחו אליעזר ובנו בןֿיוחאי 
לא  שכוונתו אף ֿעלֿפי  זה, על נענש גם גרים בן יהודה ור'
לג:). (שבת בןֿיוחאי  שמעון רבי  של בגנותו לדבר היתה
לחבירו  דבר לאומר מנין ד:): (יומא חכמינו אמרו כבר
שנאמר: אמור! לך לו: שיאמר עד יאמר" ב "בל שהוא
יאמר  לא – א) א, (ויקרא לאמר מועד מאוהל אליו ה' וידבר

שם). (רש"י , רשות לו נותן אלאֿאםֿכן שאין 31)הדברים
היזק , לגרום לפעמים הם עלולים אבל גנאי , דברי  בהם

בדבר. הנוגעים עצמם בעליהם ידי  על שהרי32)ונאמרו
ואינו  לו איכפת שלא דעתו גילה שלשה, לפני  שאמרם בזה
אפילו  – לומר שלא מזהיר האומר ואם לפרסומם. חושש
חז"ל  שסיפרו וכמו הרע , לשון משום בו יש רבים בפני  אמר
 ֿ בבית שנאמר שסיפר בתלמיד מעשה לא.): (סנהדרין
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אמי רבי  והוציאהו שנה, ושתים עשרים לפני  המדרש
הולך  וכתיב : זה. הוא סוד מגלה אמר: כי  מביתֿהמדרש,

יג). יא, (משלי  סוד מגלה כשהוא 33)רכיל רק  כלומר:
לשוןֿהרע , משום בזה אין והזדמנות מקרה בדרך מספר
בהם  יש ואם לדבר. פרסום לתת מתכוון כשהוא לא אבל
זאת  למרות לאחרים, לספרם לשומעים אסור גנות, דברי 

המלך). (עבודת רבים ולפני  הבעלים ידי  על שנאמרו

.Âe„Ï eÒ‡L ,Ú‰ ÔBLÏ ÈÏÚa Ì‰ el‡ŒÏk»≈≈«¬≈»»«∆»»
Ì˙eÎLaÚÓLÏÂ Ì‰nÚ LÈÏ ÔkLŒÏÎÂ , ƒ¿»»¿»∆≈≈≈ƒ»∆¿ƒ¿…«
Ì‰Èca„na eÈ˙B‡ ÏÚ ÔÈcŒÊb ÌzÁ ‡ÏÂ ., ƒ¿≈∆¿…∆¿«¿«ƒ«¬≈«ƒ¿»

„Ï Ú‰ ÔBLÏ ÏÚ ‡l‡. ∆»«»»«¿»

ד.34) קרח  פרשת אמר 35)תנחומא, לשוןֿהרע , המספר 
טו:). (ערכין בעולם לדור יכולים והוא אני  אין הקב "ה:

(שם).36) לארץ  להיכנס  יזכו ולא במדבר, כולם שיתמו
קיבלו 37) ובני ֿישראל הארץ , דיבת המרגלים שהוציאו

כי בסמיכות, "לשוןֿהרע " כאחרים ניקדנו לא מהם. אותה
בפי שגור הוא שכך מפני  – הרע  לשון זכר: ותואר בשם אם
צדקך  תהגה לשוני  כמו: ונקבה, זכר משמש ו"לשון" העם.
וכן  ד). כז, (איוב  רמיה יהגה אם ולשוני  כח ): לה, (תהלים
שנוגע  ומה העם. בפני  הורגל שכך טז), ב , (אבות הרע  עין
לשון  של דרכה כך – הֿהידיעה המחוסר המתואר לשם
יום  כמו: במקרא, כבר מוצאים אנו שראשיתה המשנה,
כו): מא, (שם הטובות פרות שבע  לא): א, (בראשית הששי 

כב ). יט , (שמואלֿא הגדול בור עד ויבא

.Ê‡Ï" :Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa BÚ ,BÁÓ Ì˜Bp‰«≈≈¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…
ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ìw˙‰Ú ‰Úc  ƒ…¿««ƒ∆≈∆»»≈»»»

ÏÚ ÈÚÓ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡ ‡l‡ .„‡Ó „Ú ‡È‰ƒ«¿…∆»»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
ÂÈ˙BcÓÏˆ‡ Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ Èc Ïk ÏÚ ƒ»«»ƒ¿≈»»∆«…≈∆

ÌÈÈn‰È‡‰Â Ï‰ ÈcÌ˜Ï È„k ÔÈ‡Â , «¿ƒƒƒ¿≈∆∆«¬«¿≈»¿«ƒ¿…
‰ÓÈ˜p‰ ‡È‰ „ˆÈk .Ì‰ÈÏÚ:BÁ BÏ Ó‡ ? ¬≈∆≈«ƒ«¿ƒ»»«¬≈

ÁÓÏ !EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ Ó‡ !EÓc˜ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ«¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿»»
ÈÏÈ‡L‰ :BÁ BÏ Ó‡ ,epnÓ Ï‡LÏ CÈ»̂ƒƒ¿…ƒ∆»«¬≈«¿ƒ≈ƒ
‡lL C„k ,EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ Ó‡ !EÓc«̃¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿∆∆∆…
‡l‡ ;Ì˜B ‰Ê È‰  !EnÓ ÈzÏ‡MLk ÈzÏ‡L‰ƒ¿«¿«ƒ¿∆»«¿ƒƒ¿¬≈∆≈∆»
BÏ ÏÓ‚È ‡ÏÂ ,ÌÏL Ïa ÔzÈ ,Ï‡LÏ BÏ ‡BiLk¿∆»ƒ¿…ƒ≈¿≈»≈¿…ƒ¿…
„Âc Ó‡ ÔÎÂ .el‡ ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,BÏÓb L‡k«¬∆¿»¿≈…«≈»≈¿≈»«»ƒ

Ú ÈÓÏBL ÈzÏÓb Ì‡" :˙BBh‰ ÂÈ˙BÚ„a‰ˆlÁ‡Â ¿≈»«ƒ»«¿ƒ¿ƒ»»¬«¿»
."'B‚Â¿

הוא.38) מעשה  בו  שאין שלאו רעה.39)מפני  מידה 
את 40) מניח  כג.). (ב "מ , האוכלין על מעבירין אין כמו:

מקפיד  ואינו שלו על מוותר הוא כלומר: לו, והולך מידותיו
(השווה  מידה. כנגד מידה כמעשהו: המצערו לחבירו לשלם

יז.) ר"ה והחיים 41)רש"י , העולם את המבינים החכמים
בטלים.42)לאמיתם. א.43)דברים כג, וכי44)יומא

את  מצרה חילצתי  אדרבה, כמעשיהם? לי  למרעים שילמתי 
חנם. שונאי 

.ÁŒ‡Ïa BÚ ,Ï‡NiÓ „Á‡Ï ËBp‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈¿∆»ƒƒ¿»≈≈¿…

„ˆÈk ."EnÚ Èa ˙‡ h˙ ‡ÏÂ" :Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«¿…ƒ…∆¿≈«∆≈«
‰ÈËp‰ ‡È‰kN‰ :ÔBÚÓLÏ Ó‡L Ôe‡ ?ÈÏ ƒ«¿ƒ»¿≈∆»«¿ƒ¿«¿≈ƒ

.ÔBÚÓL ‰ˆ ‡ÏÂ !‰Ê BL ÈÏÈ‡L‰ B‡ ,‰Ê ˙Èa«ƒ∆«¿ƒ≈ƒ∆¿…»»ƒ¿
Ï B‡ epnÓ Ï‡LÏ Ôe‡Ï ÔBÚÓL ‡a ÌÈÓÈÏkN ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿…

!EÏÈ‡LÓ ÈÈ‰ ,EÏ ‡‰ :Ôe‡ BÏ Ó‡Â ,epnÓƒ∆¿»«¿≈≈¿¬≈ƒ«¿ƒ¿
‰NBÚ‰  !EÈNÚÓk EÏ ÌlL‡ ‡Ï ,E˙BÓk ÈÈ‡Â¿≈ƒ¿¿…¬«≈¿¿«¬∆»∆
BalÓ c‰ ‰ÁÓÈ ‡l‡ ;"h˙ ‡Ï"a BÚ ,‰Êk»∆≈¿…ƒ…∆»ƒ¿∆«»»ƒƒ
BÎBÊÂ c‰ ˙‡ ËB ‡e‰L ÔÓÊŒÏkL ,ephÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆∆»¿«∆≈∆«»»¿¿
ÏÚ ‰B˙ ‰„Èt˜‰ CÎÈÙÏ .Ì˜Ï ‡È ‡nL ∆»»…ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»»«
.ÏÏk epkÊÈ ‡ÏÂ BalÓ ÔBÚ‰ ‰ÁÓiL „Ú ,‰ÈËp‰«¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆»ƒƒ¿…ƒ¿¿∆¿»

‰BÎp‰ ‰Úc‰ ‡È‰ BÊÂeMÈ da Ìi˜˙iL LÙ‡L , ¿ƒ«≈»«¿»∆∆¿»∆ƒ¿«≈»ƒ
.‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì„‡ŒÈa ÏL ÌzÓe Ì‡NÓe ı‡‰»»∆«»»«»»∆¿≈»»∆ƒ∆

א.45) כג, שברוב 46)יומא והגירסא וילנא. דפוס  עלֿפי 
מובנת. בלתי  וגם נכונה בלתי  לי " "שכור הדפוסים:

ונטירה,47) נקימה ללא וסליחה ויתור של הנכונה המידה
הגונים. חברתיים לחיים אי ֿאפשר שבלעדיה 


  

„ÓÏÏ (‡ :ÔËt e‰ÊÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ ( .‰Bz»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL e‡e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

    
בשכר,1) ללמד מותר אם וללמד; ללמוד החייב  הוא מי 

הלימוד. זמן לשלש

.‡ÌÈLÌÈ„ÚÂÌÈpË˜e.‰Bz „eÓÏzÓ ÌÈeËt »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿»
B„nÏÏ iÁ ÂÈ‡ ,ÔË˜ Ï‡:Ó‡pL ,‰Bz ¬»»»»ƒ«»¿«¿»∆∆¡«

‰M‡‰ ÔÈ‡Â ."Ìa a„Ï ÌÎÈa ˙‡ Ì˙‡ Ìz„nÏÂ"¿ƒ«¿∆…»∆¿≈∆¿«≈»¿≈»ƒ»
iÁ ,„ÓÏÏ iÁ‰ ÏkL ;da ˙‡ „nÏÏ ˙iÁ«∆∆¿«≈∆¿»∆»««»ƒ¿…«»

„nÏÏ. ¿«≈

בנותיכם.2) ולא – "בניכם" את אותם ולמדתם שנאמר:
מללמד  הן גם פטורות עליהן, מצווים אינם ואחרים והואיל

כט :). (קידושין עצמן את 3)את שילמד לאדם "אסור
כח .). (כתובות תורה" המלה 4)עבדו אוקספרד, בכתב ֿיד

"מגד  בעל וגם איננה, אותה."וקטנים" גורס  אינו עוז" ל
מכל  פטור דעת בר שאינו "קטן" שהרי  מובן: והטעם

תורה. מתלמוד והואֿהדין "כשהתינוק 5)המצוות,
עקב ). (ספרי , תורה" מלמדו אביו – לדבר מתחיל

למעלה,6) שאמרנו כמו מללמוד פטורה שהאשה ומכיון
כט :). (קידושין מללמד גם היא פטורה

.iÁ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ Ì„‡ iÁL ÌLk¿≈∆«»»»¿«≈∆¿»«»
ÈÏÂ EÈÏ ÌzÚ„B‰Â" :Ó‡pL ,BaŒÔa ˙‡ „nÏÏ¿«≈∆∆¿∆∆¡«¿«¿»¿»∆¿ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ,„Ïa BaŒÔe B ‡ÏÂ ."EÈ»∆¿…¿∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿»«»
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ „nÏÏ Ï‡NiÓ ÌÎÁÂ ÌÎÁ»»¿»»ƒƒ¿»≈¿«≈∆««¿ƒƒ««
ÈtÓ  "EÈÏ ÌzpLÂ" :Ó‡pL ,ÂÈa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»∆∆¡«¿ƒ«¿»¿»∆ƒƒ

‰ÚeÓM‰EÈ„ÈÓÏ˙ el‡ 'EÈa' :e„ÓÏ, «¿»»¿»∆≈«¿ƒ∆
È e‡ˆiÂ" :Ó‡pL ,ÌÈa ÔÈÈe˜ ÌÈ„ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡««≈¿¿≈
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קטז                
         

ŒÔa ÏÚÂ Ba ÏÚ ‰eËˆ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ ."ÌÈ‡Èp‰«¿ƒƒƒ≈»»ƒ¿«»«¿¿«∆
Ba.BÁ ÔÏ BaŒÔe ,BaŒÔÏ Ba ÌÈc˜‰Ï ? ¿¿«¿ƒ¿¿∆¿∆¿¿∆¬≈

אסמכתא 7) לה ויש בקבלה, מסורה הלכה היא "שמועה"
ה"ד). פ "ה, התורה יסודי  (הלכות ביאורנו ראה בקרא.

ואתחנן.8) בכלל.9)'ספרי ', הם גם הלא מיוחד, בצו

.‚BÏ „nÏÓ kNÏ iÁÂiÁ BÈ‡Â ,B„nÏÏ ¿«»ƒ¿…¿«≈ƒ¿¿«¿¿≈«»
ÌpÁa ‡l‡ ,BÁŒÔa „nÏÏ,ÂÈ‡ B„nÏ ‡lL ÈÓ . ¿«≈∆¬≈∆»¿ƒ»ƒ∆…ƒ¿»ƒ

„nÏÏ iÁÈkiLk BÓˆÚ ˙‡Ìz„ÓÏe" :Ó‡pL , «»¿«≈∆«¿¿∆«ƒ∆∆¡«¿«¿∆
ÏÎa ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ ."Ì˙BNÚÏ ÌzÓLe Ì˙‡…»¿«¿∆«¬»¿≈«»≈¿»

ÌB˜Ó„eÓÏz‰L ÈtÓ ,‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰L , »∆««¿≈««¬∆ƒ¿≈∆««¿
È„ÈÏ ‡ÈÓ ‰NÚn‰ ÔÈ‡Â ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡ÈÓ≈ƒƒ≈«¬∆¿≈««¬∆≈ƒƒ≈

„eÓÏ˙. «¿

א)10) ובןֿבנו: מבנו בןֿחבירו נבדל דברים בשני  כלומר:
את  ללמד כי  לימוד. שכר בתשלום ב ) קדימה, בדין
גופו, הוא ואם בממונו. לא אבל בגופו רק  נתחייב  בןֿחבירו
מה  מלמד, לו לשכור מחוייב  אינו אותו ללמד יכול אינו

ובבןֿבנו. בבנו כן לפי11)שאינו ב ', הלכה סוף  כאן
רוקח ". ב "מעשה גם הנוסחא וכן מנטובה. דפוס 

ב .12) כט , והכרה.13)קידושין בינה לידי  כשיבוא
שהבן 14) אותם", "ולמדתם מן רבינו אותנו שלימד אחר

שכתוב  ממה אותנו ומלמד חוזר הוא עצמו, את ללמד חייב 
תמיד  הוא ש"המעשה" לעשותם", "ושמרתם אחריו: בסמוך
מקום  בכל מוצא אתה וכן אומר: והוא ה"תלמוד", אחר
מקרא  מתוך כאן דווקא ולאו למעשה", קודם ש"התלמוד
חייב  – לעשות וחייב  גדל שכבר ואחר מ :). (קידושין זה
ונתחייבתי גדלתי  "כבר לומר: יכול ואינו ללמוד, הוא
עלי אלא – בלימוד" ולא במעשה רק  אטפל לכן ו במצוות,

עם  ולא שאמרו: כמו לעשות, מה שידע  כדי  קודם ללמוד
ויטל). חיים רבי  בשם המשנה, ("מרכבת חסיד הארץ 

ב .15) מ , קידושין

.„„ÓÏÏ Ô BÏŒLÈÂ ,‰Bz „ÓÏÏ ‰ˆB ‡e‰ ‰È‰»»∆ƒ¿…»¿∆≈ƒ¿…
‰BzBÏ Ì„B˜ ‡e‰ ÔB B ‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ¿¿ƒ»»¿»

Ì„B˜ Ba  epnÓ ˙BÈ „ÓÏiM ‰Ó ÔÈ‰Ï ÏÈkNÓe. «¿ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ∆¿≈
‡e‰ ÏËaÈ ‡Ï ,Ì„B˜ BaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ÂÌLkL , ¿««ƒ∆¿≈…ƒ»≈∆¿≈

„nÏÏ ‰eˆÓ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆnL∆ƒ¿»»»¿«≈∆¿»¿À∆¿«≈
.BÓˆÚ«¿

שניהם.16) ולפרנסת למזונות לדאוג צריך מהם ואחד
ב .17) כט , ותלמודו 18)שם, וממולח  זריז בנו "אם

(שם). קודמו" בנו – בידו לקבוע 19)מתקיים הוא וחייב 
הפנאי . בשעת לתורה עתים

.‰ÌÏBÚÏ,‰M‡ ‡NÈ CkŒÁ‡Â ‰Bz Ì„‡ „ÓÏÈ ¿»ƒ¿«»»»¿««»ƒ»ƒ»
Ì‡Â .„ÓÏÏ ‰Èet BzÚc ÔÈ‡ ,‰lÁz ‰M‡ ‡N Ì‡L∆ƒ»»ƒ»¿ƒ»≈«¿¿»ƒ¿…¿ƒ
ÈeÙ BaÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈÏÚ ab˙Ó BˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«∆ƒ¿»∆≈ƒ»

‰Bz „ÓÏÈ CkŒÁ‡Â ‡NÈ . ƒ»¿««»ƒ¿«»

שנה 20) משמונהֿעשרה למעלה כשהוא ואפילו שם,
ויטל). חיים רבי  בשם המשנה" קידושין,21)("מרכבת

שם.

.ÂÏÈÁ˙iMÓ ?‰Bz B„nÏÏ iÁ ÂÈ‡ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«»ƒ«»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ
ÚÓL"e "‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰Bz" :B„nÏÓ ,a„Ï¿«≈¿«¿»ƒ»»∆¿«

"Ï‡NÈÌÈ˜eÒt ,ËÚÓ ËÚÓ B„nÏÓ CkŒÁ‡Â , ƒ¿»≈¿««»¿«¿¿«¿«¿ƒ
ÈÙÏ Ïk‰ ,ÚL Ôa B‡ LL Ôa ‰È‰iL „Ú ,ÌÈ˜eÒt¿ƒ«∆ƒ¿∆∆≈∆∆««…¿ƒ

BÈ˙B˜BÈz‰ „nÏÓ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓe ,. À¿ƒ≈∆¿«≈«ƒ

ישראל".22) ו"שמע  הדפוסים: ובשאר אוקספורד. כנוסח 
מב .). סוכה עקב : (ספרי , זו הלכה בריאות 23)ומקור לפי 

– והחלש בןֿשש, כשהוא הבריא שכלו: והתפתחות גופו
בןֿחמש  כא): פ "ה, (אבות שאמרו ומה כא.). (ב "ב  בןֿשבע 

בביתו. מלמדו שהאב  למה הכוונה - ֿ 24)למקרא בבא
א. כא, בתרא

.Ê‚‰Ó ‰È‰,ÎN ˙B˜BÈz‰ „nÏÓ ÁwÏ ‰È„n‰ »»ƒ¿««¿ƒ»ƒ«¿«≈«ƒ»»
‰Bz ‡˜iL „Ú ,ÎNa B„nÏÏ iÁÂ .BÎN BÏ Ô˙B≈¿»¿«»¿«¿¿»»«∆ƒ¿»»

dlk ˙ÎaL˙ÎaL ‰Bz „nÏÏ e‚‰pL ÌB˜Ó . ∆ƒ¿»À»»∆»¬¿«≈»∆ƒ¿»
ÎNaÎNa „nÏÏ zÓ ,,‰tŒÏÚaL ‰Bz Ï‡ ; ¿»»À»¿«≈¿»»¬»»∆¿«∆

ÌÎ˙‡ Èz„nÏ ‰‡" :Ó‡pL ,ÎNa d„nÏÏ eÒ‡»¿«¿»¿»»∆∆¡«¿≈ƒ«¿ƒ∆¿∆
È‡ ‰Ó  "'B‚Â '‰ Èeˆ L‡k ÌÈËtLÓe ÌÈwÁÀƒƒ¿»ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿»¬ƒ
ÔÎÂ ;ÈpnÓ ÌpÁa Ìz„ÓÏ Ìz‡ Û‡ ,Èz„ÓÏ ÌpÁa¿ƒ»»«¿ƒ««∆¿«¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿≈
Ìz„ÓlL BÓk ,ÌpÁa e„nÏ ,˙BBcÏ e„nÏzLk¿∆¿«¿««¿¿ƒ»¿∆¿«¿∆

ÈpnÓ„ÓÏÈ ,ÌpÁa B„nÏiL ÈÓ ‡ˆÓ ‡Ï . ƒ∆ƒ…»»ƒ∆¿«¿¿ƒ»ƒ¿«
ÎNaÌÈÁ‡Ï „nÏÈ ÏBÎÈ ;"‰˜ ˙Ó‡" :Ó‡pL , ¿»»∆∆¡«¡∆¿≈»¿«≈«¬≈ƒ
ÎNa,z„ÓÏ ‡‰ ,"kÓz Ï‡Â" :ÓBÏ „eÓÏz ? ¿»»«¿«¿«ƒ¿…»»«¿»

Ba B„nlL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÎNa „nÏÏ BÏ eÒ‡L∆»¿«≈¿»»««ƒ∆ƒ¿«
ÎNa. ¿»»

שבכתב ,25) תורה בעד לימוד שכר ליקח  מותר הדין, מן
גם  שכר ליקח  שלא עצמם על שהחמירו מקומות היו אלא
מנהג  "היה ואומר: רבינו מדגיש לפיכך זה, לימוד בעד

המקום. במנהג שתלוי  לפי  נביאים 26)המדינה", גם
בכלל. זה 27)וכתובים ששכר לפי  והטעם: א. לז, נדרים

שכר  אלא לימוד שכר אינו שבכתב , תורה בעד שמקבלים
לשמירה. זקוקים המקרא שבגיל ילדים באשר שימור,
שכבר  שבעלֿפה, תורה המשנה, בגיל ילדים מהֿשאיןֿכן

המלמדם. רבם לשמירת שוב  זקוקים ואינם שם.28)גדלו
תורה  על גם לימוד שכר לקבל עכשיו שנוהגים ומה
המלמד  שהרב  בטלה", "שכר אלא שאינו מפני  שבעלֿפה,
למלאכת  והתמסר מהן, שיתפרנס  מלאכות משאר התבטל

רוב 29)הוראה. ונוסח  ומנטובה. אוקספורד כנוסח 
הוא. ודחוק  "ילמדו", א.30)הדפוסים: כט , בכורות

בשכר.31) אלמד כך בשכר, שלמדתי  כשם שיאמר:
שאין 32) רבינו, שכתב  אף ֿעלֿפי  בזה: להעיר וראוי  שם.

בלבד, שבכתב  תורה אלא בשכר בנו את ללמד  חייב  האב 
כשאפשר  אבל דחוק . הכספי  כשמצבו אמורים? דברים במה
ואגדות  הלכות תלמוד, משנה, גם בשכר ללמדו חייב  לו,

ו). סעיף  רמה, סי ' יו"ד ושו"ע  מיימוניות. (הגהות

.ÁiÁ Ï‡NiÓ LÈ‡ ÏkÈÚ ÔÈa  ‰Bz „eÓÏ˙a »ƒƒƒ¿»≈«»¿«¿»≈»ƒ
ÔÈeqÈ ÏÚa ÔÈa BÙe‚a ÌÏL ÔÈa ,ÈLÚ ÔÈaÔÈa , ≈»ƒ≈»≈¿≈««ƒƒ≈

LLzL ÏB„b Ô˜Ê ‰È‰L ÔÈa eÁa‰È‰ elÙ‡ ;BÁk »≈∆»»»≈»∆»«…¬ƒ»»
,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ fÁÓe ‰˜„v‰ ÔÓ Òt˙n‰ ÈÚ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¿«≈««¿»ƒ
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קיז                 
         

ÌÈe ‰M‡ ÏÚa elÙ‡ÂÔÓÊ BÏ Úa˜Ï iÁ  «¬ƒ««ƒ»»ƒ«»ƒ¿…«¿«
‰ÏÈle ÌBia ‰Bz „eÓÏ˙ÏBa ˙È‚‰Â" :Ó‡pL , ¿«¿»«««¿»∆∆¡«¿»ƒ»

."‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ»»«¿»

ב .33) לה, חולי ,34)יומא ידוע  או הזמן: מפגעי  שסובל
(עירובין  בתורה" יעסוק  – גופו בכל "חש ז"ל : כמאמרם

מביתֿהמדרש 35)נד.). עצמו את אדם ימנע  אל לעולם
פג:). (שבת שחורות 36)וכו' שנאמר: בצוארו", ש"רחיים

מוצא  אתה במי  חז"ל: ואמרו י ), ה, (שירֿהשירים כעורב 
ובני ֿביתו  בניו על אכזרי  עצמו שמשים במי  – תורה? דברי 

כב .). (עירובין ב .37)כעורב  צט , מנחות

.ËÌÈˆÚ ÈËBÁ Ô‰Ó eÈ‰ ,Ï‡NÈ ÈÓÎÁ ÈÏB„b, ¿≈«¿≈ƒ¿»≈»≈∆¿≈≈ƒ
È‡BL Ô‰ÓeÌÈÓeÒ Ô‰Óe ,ÌÈÓÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ≈∆¬≈«ƒ≈∆ƒ¿««ƒ≈

ÏÏkÓ Ì‰Â ,‰ÏÈle ÌBia ‰Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰»¿ƒ¿«¿»«««¿»¿≈ƒ¿«
‰ÚeÓM‰ È˜ÈzÚÓ.ea ‰LÓ ÈtÓ LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ «¿ƒ≈«¿»ƒƒƒƒƒƒ∆«≈

(יומא 38) מקורו ומציין הלל, כגון כאן: מפרש הכסף ֿמשנה
רבינו  גם עצים. חוטב  היה שהלל שם נזכר לא אולם לה):
"וכבר  כותב : ה) פ "ד, (אבות המשנה בפירוש עצמו ז"ל
את  גילה לא אבל וכו', עצים" חוטב  היה שהלל ידעת
יסופר  ו) (פרק  נתן דרבי  באבות אכן זו. ידיעה של המקור
מביא  היה יום שבכל – עקיבא רבי  על אלא הלל, על לא –

וכו'. מוכר היה חציה עצים, של הונא 39)חבילה רב  כגון
קה.). קטז:).40)(כתובות (פסחים ששת ורב  יוסף  רב 

ומסרוה 41) שבעלֿפה, התורה את שקיבלו המסורת בעלי 
השמועה  מקבלי  כמו: השמועה", "מעתיקי  הבאים. לדורות
אלה  כל ואמנם המילים). בפירוש אבןֿתיבון שמואל (ר'
קיבל  בןֿזכאי  יוחנן רבן קבלה: בעלי  היו כאן , שמנינו

ו  אביי  הונא, מרב  קיבלו יוסף  ורב  רבה קיבלו מהלל, רבא
יוסף . מרב 

.ÈB˙BÓ ÌBÈ „Ú ?‰Bz „ÓÏÏ iÁ È˙ÓÈ‡ „Ú, «≈»««»ƒ¿…»«
ÔÓÊŒÏÎÂ ."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ElÓ eeÒÈ ÔÙe" :Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿»¿…¿≈«∆¿»¿«

ÁÎBL ‡e‰ ,„enÏa ˜ÒÚÈ ‡lL. ∆…«¬…¿ƒ≈«

ב .42) פג, אמרו 43)שבת וכך כד. פ ' נתן, דרבי  אבות
ונוח  זהב  ככלי  לקנותם קשה תורה "דברי  טו.): (חגיגה

זכוכית". ככלי  לאבדם

.‡ÈÔÓÊ ˙‡ LlLÏ iÁÂ‰Bza LÈÏL :B˙„ÈÓÏ ¿«»¿«≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ«»
ÔÈÈ  LÈÏLe ,‰tŒÏÚaL ‰Bza LÈÏLe ,˙ÎaL∆ƒ¿»¿ƒ«»∆¿«∆¿ƒ»ƒ
,cÓ c ‡ÈˆBÈÂ ,B˙ÈL‡Ó c ˙ÈÁ‡ ÏÈkNÈÂ¿«¿ƒ«¬ƒ»»≈≈ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙Bcna ÔÈÈÂ ,„Ï c ‰n„ÈÂ˙L„ ‰Bz‰L ƒ«∆»»¿»»¿»ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆
‡ÈˆBÈ C‡È‰Â ,˙Bcn‰ wÚ ‡e‰ C‡È‰ Ú„iL „Ú ,Ô‰a»∆«∆≈«≈«ƒ««ƒ¿≈«ƒ

 ‡ˆBiÎÂ ,zn‰Â eÒ‡‰ÈtÓ „ÓlL ÌÈcÓ Ô‰ »»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»«ƒƒ
‡Ób ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ ;‰ÚeÓM‰. «¿»¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»

רש"י44) כדעת ולא יב . הלכה בסמוך כמבואר יום, בכל
לימי אותו לחלק  – לימודו" "לשלש ל.): (קידושין המפרש
ימים  ושני  למשנה, ימים שני  למקרא, ימים שני  השבוע :
על  סומכים שאנו ב 'תוספות'): (שם, פירוש ור"ת לגמרא.
במשנה  במקרא, "בלולה – בבל כד.): (סנהדרין אמרם
חובתנו. ידי  יוצאים אנו בבלי  ש"ס  ובלימוד ובגמרא":

ישמעאל,45) דרבי  מידות י "ג התלמודי : ההגיון כללי  הם
הגלילי . יוסי  דרבי  מידות אוקספורד.46)ול"ב  נוסח 

גמרא. הדפוסים: וברוב 

.ÈBzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰Â ,˙en‡ ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»««À»¿»»≈ƒ¿«¿
‡B˜ ,ÚLz‰ Ô˙B‡  ÚLz ‰Bze ,ÌBia ˙BÚL LÏL»»««»≈«»«≈«≈
ŒÏÚaL ‰Bza LÏLe ,˙ÎaL ‰Bza Ô‰Ó LÏLa¿»≈∆«»∆ƒ¿»¿»«»∆¿«

LÏLe ,‰tc ÔÈ‰Ï BzÚ„a ÔBa˙Ó ˙BÁ‡ ∆¿»¬≈ƒ¿≈¿«¿¿»ƒ»»
cÓ‰Ïa˜ È„Â .,Ô‰ ˙ÎaL ‰Bz ÏÏÎa  ƒ»»¿ƒ¿≈«»»ƒ¿«»∆ƒ¿»≈

ÌÈÈÚ‰Â ;‰tŒÏÚaL ‰Bz ÏÏÎa  ÔLeÙe≈»ƒ¿«»∆¿«∆¿»ƒ¿»ƒ
'Òct' ÌÈ‡˜p‰ÌÈc ‰na .Ô‰ ‡Ób‰ ÏÏÎa  «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿««¿»»≈«∆¿»ƒ

ÌÈeÓ‡ÏÈc‚iLk Ï‡ ;Ì„‡ ÏL B„eÓÏz ˙lÁ˙a ? ¬ƒƒ¿ƒ««¿∆»»¬»¿∆«¿ƒ
,˙ÎaL ‰Bz „ÓÏÏ ‡Ï ,CÈˆ ‡‰È ‡ÏÂ ,‰ÓÎÁa«»¿»¿…¿≈»ƒ…ƒ¿…»∆ƒ¿»
ÌÈzÚa ‡˜È  ‰tŒÏÚaL ‰Bza „ÈÓz ˜ÒÚÏ ‡ÏÂ ¿…«¬…»ƒ«»∆¿«∆ƒ¿»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰ È„Â ˙ÎaL ‰Bz ÌÈnÊÓ‡lL È„k , ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«¿»¿≈∆…
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÙÈÂ ,‰B˙ŒÈÈc ÈcÓ c ÁkLÈƒ¿«»»ƒƒ¿≈ƒ≈»¿ƒ¿∆»»»

‡ÓbÏ.BzÚc eMÈÂ BaÏa LiL Á ÈÙÏ ,„Ïa «¿»»ƒ¿«¿ƒ…«∆≈¿ƒ¿ƒ«¿

אחרות".47) "שלש הדפוסים: וברוב  אוקספורד: כנוסח 
הגמרא.48) לימוד עיקר וכתובים 49)זהו נביאים

מט .). כמבואר 50)(קידושין הטבע , ותורת אלהית חכמה
יג). הל' פ "ד, התורה יסודי  (הל' שצריכים 51)למעלה

הלימוד. זמן לזמן.52)לשלש מזמן מסוימות: שעות
וכיו"ב .53) ותוספתא  משנה  ֿ פה, שבעל מפני54)תורה 

יחד. וכוללם הלימודים מכל מכיל שהוא

.‚ÈBÈ‡ Ï‡ ,ÎN dÏŒLÈ ,‰B˙ ‰„ÓlL ‰M‡ƒ»∆»¿»»∆»»»¬»≈
˙ÈeËˆ ‡lL ÈtÓ ,LÈ‡‰ ÎNk‰NBÚ‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«»ƒƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿»»∆

ÎNk BÎN ÔÈ‡ ,B˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L „»»∆≈¿À∆»»«¬≈¿»ƒ¿«
epnÓ ˙BÁt ‡l‡ ,‰NÚL ‰eˆÓ‰ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «¿À∆∆»»∆»»ƒ∆¿««ƒ

ÌÈÓÎÁ eeˆ  ÎN dÏŒLiL˙‡ Ì„‡ „nÏÈ ‡lL , ∆∆»»»ƒ¬»ƒ∆…¿«≈»»∆
˙eÎÓ ÔzÚc ÔÈ‡ ÌÈLp‰ L ÈtÓ ,‰Bz Bzaƒ»ƒ¿≈∆…«»ƒ≈«¿»¿À∆∆

„nÏ˙‰ÏÈ„Ï ‰B˙ŒÈc ˙B‡ÈˆBÓ Ô‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿«≈∆»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .ÔzÚc ˙eiÚ ÈÙÏ ,È‡‰Ïk" : ¬«¿ƒ¬ƒ«¿»»¿¬»ƒ»
"˙eÏÙz d„nÏ el‡k ,‰Bz Bza ˙‡ „nÏÓ‰‰na . «¿«≈∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆

‰Bz Ï‡ ,‰tŒÏÚaL ‰B˙a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿»∆¿«∆¬»»
BÈ‡ ,d„nÏ Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ d˙B‡ „nÏÈ ‡Ï ,˙ÎaL∆ƒ¿»…¿«≈»¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»≈

˙eÏÙz d„nÏÓk. ƒ¿«¿»ƒ¿

כא).55) כה, (ויקרא התבואה את ועשת עלֿדרך נצטוותה.
יקיים 56) לא שמא ומצטער דואג שהמצווה א. לא, קידושין

– צערא ולפום מצווה, שאינו מי  כן לא כהלכה. חובתו
א.57)אגרא. כ, לרדת 58)סוטה מסוגלת דעתן אין

מבארות  והן לאמיתם, ולהבינם תורה עניני  של דעתם לסוף 
רוחן. לפי  ב .59)אותם כא, בטלים 60)סוטה דברים

ו). ו, (איוב  מלח  מבלי  תפל היאכל מלשון: טעם, וחסרי 
היא, עזאי  בן של דעתו אבל אליעזר: כרבי  פוסק  רבינו

תורה. בתו את ללמד אדם "אבל 61)שחייב  ב : לה, נדרים
– מקרא" הנאה) המודר (של ובנותיו בניו את הוא מלמד
כמלמדה  אינו שבכתב , תורה האשה את שהמלמד הרי 

כה). ס "ק  רמו, סי ' יו"ד (הגר"א, תפלות
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קיח                
         

ה'תשע"ט  תשרי ב' שלישי יום 

    
ייבטלו 1) מתי  ועיר; עיר בכל תינוקות מלמדי  הושבת

אחד. מלמד אצל התלמידים מספר מלימודם; התינוקות

.‡ÔÈÈLBÓ2,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa ˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»
CÏt ÏÎe3da ÔÈ‡L ÈÚ ÏÎÂ .ÈÚÂ ÈÚ ÏÎe ,CÏÙÂ ¿»∆∆»∆∆¿»ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈÓÈÁÓ ,Ôa ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz4„Ú ,ÈÚ‰ ÈL‡ ˙‡ ƒ∆≈«»«¬ƒƒ∆«¿≈»ƒ«
 eÈLB‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÔÈÈLBnL∆ƒƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ…ƒ

ÔÈÓÈÁÓ5‡l‡ ,Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ;ÈÚ‰ ˙‡ «¬ƒƒ∆»ƒ∆≈»»ƒ¿«≈∆»
Ï‰a6.Ôa ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ÏL Ì‰Èt «¬≈ƒ∆∆ƒ∆≈«»

כהן 2) (שהיה בןֿגמלא יהושע  "התקין כא.) בתרא (בבא
וכו'. תינוקות" מלמדי  מושיבין שיהיו שני ) בית בימי  גדול

ג,3) (נחמיה המצפה פלך שר כמו: מדינה, של חלק  גליל.
נקראות: אחד במקום מקובצות עיירות שש או חמש טו).

("הערוך"). חרם 4)פלך לשון - מחרימין קיט :). (שבת
עם  בברית לבוא ושלא העיר. לתוך להיכנס  שלא ונידוי :

באלו. וכיוצא מחריבים.5)תושביה אוקספורד, בנוסח 
תורה.6) לומדים שהם בשעה מפיהם היוצא האד ֵבזכות

חטא" בו שאין להבל חטא בו שיש הבל דומה "שאינו
(שם).

.Ôk LL Ôk ,„nÏ˙‰Ï ˙B˜BÈz‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆«ƒ¿ƒ¿«≈¿∆≈¿∆
BÙeb ÔÈe Ôa‰ Ák ÈÙÏ ,ÚL7,LL ÔaÓ ˙BÁÙe . ∆«¿ƒ…««≈ƒ¿«»ƒ∆≈

B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡8ÏÈh‰Ï „nÏÓ‰ Ô˙B‡ ‰kÓe . ≈«¿ƒƒ«∆»«¿«≈¿«ƒ
‰ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ9˙kÓ ,ÈB‡ ˙kÓ Ì˙B‡ ‰kÓ BÈ‡Â ; ¬≈∆≈»¿≈«∆»««≈««

‡ÏÂ ÌÈËBLa Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .ÈÊÎ‡«¿»ƒ¿ƒ»…«∆»¿ƒ¿…
˙BÏ˜Ó10‰pË˜ ‰Úeˆa ‡l‡ ,11Ô„nÏÓe LBÈÂ . ¿«¿∆»ƒ¿»¿«»¿≈¿«¿»

‰ÏÈl‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óe Blk ÌBi‰ Ïk12„ÓÏÏ ÔÎpÁÏ È„k , »«Àƒ¿»ƒ««¿»¿≈¿«¿»ƒ¿…
ıeÁ ,ÏÏk ˙B˜BÈz‰ eÏËaÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈle ÌBia««»¿»¿…ƒ»¿«ƒ¿»

ÛBÒa ÌÈBË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL ÈÚÓ13ÌÈÓÈe ,ÌÈÓi‰ ≈«¿≈«»¿»ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ
ÌÈBË14‰lÁza ÔÈB˜ ÔÈ‡ ,˙aLa Ï‡ .15Ï‡ , ƒ¬»¿«»≈ƒ«¿ƒ»¬»

ÔBL‡a ÔÈBL16elÙ‡Â ,˙B˜BÈz‰ ÔÈÏhÓ ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ«ƒ«¬ƒ
ÏLc˜n‰ ˙Èa ÔÈ17. ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»

ו).7) הלכה א, (פרק  למעלה כמבואר כא.), בתרא (בבא
כא):8) ה, פרק  (אבות שאמרו ומה נ.) כתובות (שם;

בדעת; ומפותח  גמור בריא בילד היינו - למקרא" "בןֿחמש
ומגלגל  מעט  מלמדו שאביו הפסוקים לאותם שכוונתם או
מיימוניות). (הגהות הלימוד לגיל שהגיע  בטרם עוד עימו

ללימודים.9) קשבת אוזן ויטו בקולו ישמעו למען (שם)
סכנה.10) וגם אכזריות משום בזה מכה 11)שיש שיכהו

ייזוק . שלא ואילך 12)קלה "מכאן לא.): (תענית
והלילות  וקצרים הולכים שהימים באב  (מחמישהֿעשר
הלילות  את שיוסיף  (מי  יוסיף " - דמוסיף  ארוכים) נעשים
וכן  חייו). על חיים יוסיף  בתורה, לעסוק  הימים על
עם  שם ויהי  הפסוק : על מז) פרשה (שמות, במדרשֿרבה
לכך  אמרו: כח ) לד, (שמות לילה וארבעים יום ארבעים ה'
לתלמידים) משנה (המלמדים המשנים שיהיו ְִַַהתקינו
ספר  ימוש לא שנאמר: מה לקיים ובערב , בבוקר יושבים

ח ). א, (יהושע  ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התורה
יוחנן 13) רבן על אמרו כח .). (סוכה היום חצות מאחר

מביתֿהמדרש  לעמוד עת הגיעה אמר: לא שמימיו בןֿזכאי ,
חננאל). רבינו (כגירסת טובים וימים שבתות מערבי  חוץ 

חייב 14) שאמרו: כמו יוםֿטוב , שמחת וישמחו שיתענגו
קט .). (פסחים ברגל ביתו ובני  בניו לשמח  מה 15)אדם

אותם  ומצער להם הוא שטורח  מימיהם, עוד קראו שלא
לז.). פעם 16)(נדרים כבר שקראו מה על חוזרים אבל

(שם). ראשונה חזרה ואפילו השבת, (שבת 17)קודם
קיט :).

.‚˙B˜BÈz‰ ÁÈpÓ ‡e‰L ,˙B˜BÈz‰ „nÏÓ18,‡ˆBÈÂ ¿«≈«ƒ∆«ƒ««ƒ¿≈
Ô‰nÚ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡e‰L B‡19‡e‰L B‡ , ∆∆¿»»«∆∆ƒ»∆∆

Ô„enÏa ÏM˙Ó20‰NÚ e‡" ÏÏÎa ‰Ê È‰  ƒ¿«≈¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«»…∆
"‰iÓ '‰ ˙Î‡ÏÓ21ÈLB‰Ï Èe‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈»¿ƒ

‰‡È ÏÚa ‡l‡ ,„nÏÓ22˙B˜Ï È‰Ó ,23˜c˜„Ïe24. ¿«≈∆»««ƒ¿»»ƒƒ¿¿«¿≈

ח :).18) בתרא (בבא לימודם שהוא 19)בשעת בשעה
וליבו  עיניו ואין אחרת במלאכה גם הוא עוסק  אותם מלמד
בתוספתא  שאמרו וכמו לתלמידים. כליל ונתונים פנויים
למחצית  בחנות חבירו את המושיב  ד): פרק  מציעא, (בבא
עיניו  שאין לפי  מלאכתו, יעשה אל אומן היה אם - שכר
כשהוא  מפרשים: ויש שמים. במלאכת שכן וכל החנות, על
התלמידים. עם לימודו אחרי  אפילו בביתו מלאכה עושה
למלא  כך אחר יכול ואינו כוחותיו אז מחלישה המלאכה
פרק  דמאי  (ירושלמי , שאמרו וכמו התלמידים. כלפי  חובתו
ביום, עצמו וישכיר בלילה שלו בתוך יעשה לא ג): הלכה ז,
מצא  יוחנן רבי  הבית. בעל של במלאכתו ממעט  שהוא מפני 
לו: אמר חלש, כשהוא לימודו בשעת תינוקות מלמד פעם
אם  ומה, לך, אסור לו: אמר אני . צם לו: אמר זה? מה
 ֿ הקדושֿברוך של מלאכתו - אסור ודם בשר של מלאכתו

שכן! כל לא מש 20)הוא כל ואינו שיבינו להסבירם תדל
ישתבשו. ולא לאשורו מסופר 21)דבר כא:). בתרא (בבא

הזכרים  את רק  באדום הרג למה יואב  את שאל דוד שם:
יואב  שם ישב  חדשים ששת כי  ככתוב : הנקבות, את גם ולא

ה  עד ישראל טז).וכל יא, (מלכיםֿא באדום זכר כל כרית
עמלק  זכר תמחה מחה בתורה: שכתוב  מפני  יואב : ָָָֹענה
רצה  כתוב ? זכר הלא ושאל: דוד תמה יט ). כה, ֵֶ(דברים

רבו את להרוג ובאשמתו יואב  בלימודו עימו דיקדק  לא כי 
רמייה"! ה' מלאכת עושה "ארור עליו: וקרא נשתבש,

חטא.22) ויראת שמים יראת בו בקריאה 23)שיש מרבה
בוריו.24)עמהם. על דבר כל שיבינו ומקפיד מדייק 

.„˙B˜BÈz „nÏÈ ‡Ï ,‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe25ÈtÓ , ƒ∆≈ƒ»…¿«≈ƒƒ¿≈
ÏÎÂ .Ì‰Èa Ïˆ‡ ˙B‡a‰ ,Ì‰È˙Bn‡26‡Ï ‰M‡ ƒ≈∆«»≈∆¿≈∆¿»ƒ»…

˙B˜BÈz „nÏ˙27Ïˆ‡ ÌÈ‡a Ì‰L ,Ì‰È˙B‡ ÈtÓ , ¿«≈ƒƒ¿≈¬≈∆∆≈»ƒ≈∆
.ÌÈa‰«»ƒ

מדברת.25) ההלכה הפרטי  במעונו פב .) (קידושין
"וכן".26) אוקספורד הפרטי .27)בנוסחת במעונה

.‰„nÏÓ Ïˆ‡ ÌÈ„ÓÏ ˙B˜BÈ˙ ‰MÓÁÂŒÌÈNÚ∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈∆¿«≈
 ÌÈÚa‡ „Ú ,‰MÓÁÂŒÌÈNÚ ÏÚ ˙BÈ eÈ‰.„Á‡∆»»≈«∆¿ƒ«¬ƒ»««¿»ƒ
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BÚiÒÏ Á‡ BnÚ ÔÈÈLBÓ28ÏÚ ˙BÈ eÈ‰ ;Ì„enÏa ƒƒƒ«≈¿«¿¿ƒ»»≈«
ÌÈÚa‡29.˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÈL Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ  «¿»ƒ«¬ƒƒ»∆¿≈¿«¿≈ƒ

"ריש 28) בתלמוד: נקרא זה ועוזר בעבודתו. לעזר לו להיות
ותפקידו  התלמדים. יושבים שעליו הספסל ראש דוכנא",
ומשגירו  וחוזר המלמד מפי  התינוקות עם שומע  רש"י : לפי 

כא.). בתרא (בבא התינוקות עד 29)בפי  הרא"ש: ולדעת
עד  מארבעים סיוע ; בלי  אחד מלמד מספיק  ארבעים
מושיבים  - חמישים וכשהם לסיוע , אחר מושיבים חמישים

מיימוניות). (הגהות שניים להם

.ÂnÏÓÏ „nÏnÓ ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ‡e‰L ,Á‡ „ ƒƒ∆«»»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«≈∆
È‰Ó30ÌÈc ‰na .˜ec˜„a ÔÈa ‡˜Óa ÔÈa ,epnÓ »ƒƒ∆≈¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆¿»ƒ

‰p‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ÈÚa Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ««¿…»»«»»
‰p‰ „vÓ B‡ ,ÈÚÏ ÈÚÓ Ï‡ ;Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈∆¬»≈ƒ¿ƒƒ««»»
,ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡  ÈÚ‰ d˙B‡a elÙ‡ BcˆÏ¿ƒ¬ƒ¿»»ƒ≈ƒƒ∆«»»

‡Èa ÔÈa ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡31ÔÈa ,‰p‰ ÈabŒÏÚ ∆»ƒ≈»»ƒ¿»»ƒ««≈«»»ƒ¿
Èe‡ BÈ‡L32.‰‰Óa ÏtÏ ∆≈»ƒ…ƒ¿≈»

יותר 30) הוראה בכישרונות מחונן שהוא שם). בתרא, (בבא
המקצועות. בשני  הראשון וחזק .31)מן רחב  גשר

אסון.32) יקראנו פן לנפול. ועלול רעוע 

.ÊÈBÓ ÈaÓ „Á‡33elÙ‡ ,„nÏÓ ˙BNÚ‰Ï LwaL ∆»ƒ¿≈»∆ƒ≈¿≈»¿«≈¬ƒ
B„Èa ˙BÁÓÏ ÂÈÎL ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡  ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡34. ∆»ƒ¿≈∆»≈≈¿ƒ¿≈»ƒ¿¿»

„nÏÏ ˙Èa Á˙Ùe BÁ ‡aL ,˙B˜BÈz „nÏÓ ÔÎÂ¿≈¿«≈ƒ∆»¬≈»««ƒ¿«≈
B‡ ,BÏ ÌÈÁ‡ ˙B˜BÈz e‡BiL È„k ,Bcˆa ˙B˜BÈzƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¬≈ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡  ‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÏL ˙B˜BÈzÓ e‡BiL È„k¿≈∆»ƒƒ∆∆≈∆∆≈»

B„Èa ˙BÁÓÏ35ÏÈc‚È B˜„ˆ ÔÚÓÏ ıÙÁ '‰" :Ó‡pL , ƒ¿¿»∆∆¡«»≈¿««ƒ¿«¿ƒ
"Èc‡ÈÂ ‰Bz36. »¿«¿ƒ

צדדי33) רחוב  כד). א, (שופטים העיר מבוא מלשון:
לתוכו. פתוחות חצרות והרבה הרבים לרשות הפתוח 

החצר.34) דיורי  מנוחת מפריע  התינוקות קול כי  ולומר:
גבול.35) הסגת של ההתחרות 36)בטענה ידי  ועל

סופרים  "קנאת כי  התלמידים, של הדעת תרבה שביניהם
לרדת  לאחד אסור אחרת באומנות אבל חכמה". תרבה

(שם). בחררתו ולהפוך חבירו לאומנות

    
מי1) יתנהג כיצד המצוות; כל כנגד שקול תורה שתלמוד

בכיתרה. ולזכות תורה ללמוד שרוצה

.‡ÌÈ˙Î ‰LÏLa,‰Bz ˙k :Ï‡NÈ ezÎ ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈∆∆»
B ‰ÎÊ  ‰p‰k ˙k .˙eÎÏÓ ˙ÎÂ ,‰p‰k ˙ÎÂ¿∆∆¿À»¿∆∆«¿∆∆¿À»»»
˙Èa ÂÈÁ‡ BÚÊÏe Bl ‰˙È‰Â" :Ó‡pL ,Ô‰‡«¬…∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»¿ƒ
:Ó‡pL ,„Âc B ‰ÎÊ  ˙eÎÏÓ ˙k ."ÌÏBÚ ˙p‰k¿À«»∆∆«¿»»»ƒ∆∆¡«
‰Bz ˙k ."Èc‚ LÓMk B‡ÒÎÂ ‰È‰È ÌÏBÚÏ BÚÊ"«¿¿»ƒ¿∆¿ƒ¿«∆∆∆¿ƒ∆∆»
:Ó‡pL ,Ï‡NÈ ÏÎÏ ÔÎeÓe „ÓBÚÂ ÁpÓ È‰ ¬≈À»¿≈»¿»ƒ¿»≈∆∆¡«
Ïk  "˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰LBÓ ,‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰Bz"»ƒ»»∆»»¿ƒ««¬…»
Ì˙B‡L ,Ó‡˙ ‡nL .ÏhÈÂ ‡BÈ ,‰ˆiL ÈÓƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ…∆»…«∆»

:ÓB‡ ‡e‰ È‰  ‰Bz ˙kÓ ÌÈÏB„b ÌÈ˙k‰Èa" «¿»ƒ¿ƒƒ∆∆»¬≈≈ƒ

eÎÏÓÈ ÌÈÎÏÓÌÈN Èa ,˜„ˆ e˜˜BÁÈ ÌÈÊBÂ ¿»ƒƒ¿…¿¿ƒ¿¿∆∆ƒ»ƒ
Ì‰ÈMÓ ÏB„b ‰Bz ˙kL ,z„ÓÏ ‡‰ ;"eNÈ. »»»«¿»∆∆∆»»ƒ¿≈∆

"שלשה 2) אחר: בנוסח  ושם עב :) יומא מא; פ ' (אבדר"נ
- מזבח  של שלחן. ושל ארון, ושל מזבח , של הם: ִֵזרים
דוד  זכה - המלכות) וסמל שלחן של ונטלו; אהרן זכה
כל  הוא; מונח  עדיין - כתרֿתורה) (סמל ארון של ונטלו;

ויקח ". יבוא - ליקח  זה:3)הרוצה מקרא אומרת התורה
שם). (רש"י , המלך מן הממליך הובא 4)וגדול וכן

שני של עצמם "כל ה"ספרי ": מאמר ח ' משלי  בילקוט 
מכוחה  אלא אינם וכתרֿמלכות, כתרֿכהונה הללו: כתרים

תורה". של

.Ì„B˜ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÊÓÓ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Ô‰ÎÏ »¿¬»ƒ«¿≈«¿ƒ»»≈¿…≈
 "ÌÈÈtÓ ‡È‰ ‰˜È" :Ó‡pL ,ı‡‰ŒÌÚ ÏB„b»«»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ÒÎpL ÏB„b Ô‰kÓ. ƒ…≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

פ "ג,5) שם ירוש', יג.; (הוריות וכיו"ב  לפדותו להחיותו,
על 6)ה"ה). מיוסד זה מדרש ביוה"כ. הקדשים לקודש

שמח )". (אור "מפנינים" הכתיב :

.‚‰Ïe˜L ‡È‰L ,Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎa ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡ ≈¿ƒ¿»¿»«ƒ¿À»∆ƒ¿»
Ïk „‚k ‰Bz „eÓÏz ‡l‡ ,‰Bz „eÓÏz „‚k¿∆∆«¿»∆»«¿»¿∆∆»

Ôlk ˙Bˆn‰‰NÚÓ È„ÈÏ ‡ÈÓ „eÓÏz‰L ,CÎÈÙÏ ; «ƒ¿À»∆««¿≈ƒƒ≈«¬∆¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰. ««¿≈««¬∆¿»»

להשתוות.7) מ "א).8)שתוכל פ "א, (קידושין 9)(פאה
יעסוק 10)מ :). או תחילה  ילמד אם להימלך אחד בא ואם

עםֿהארץ  שאין לפי  - תחילה למד לו: אומרים במעשה,
שם). (תוספות, חסיד

.„Ì‡  ‰Bz „eÓÏ˙Â ‰ÂˆÓ ˙iNÚ ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¬ƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,ÌÈÁ‡ È„ÈŒÏÚ ˙BNÚ‰Ï ‰ÂˆnÏ LÙ‡∆¿»«ƒ¿»¿≈»«¿≈¬≈ƒ…«¿ƒ

B„eÓÏzÂ‡Ï Ì‡Â ;ÊÁÈÂ ‰Âˆn‰ ‰NÚÈ  «¿¿ƒ»«¬∆«ƒ¿»¿«¬…
.B„eÓÏ˙Ï¿«¿

ללמוד 11) בנו את ששלח  קסרין מן אבהו ר' על יסופר
מטפל  הוא, חסדים גומל בנך לו: ואמרו באו בטבריה. תורה
אין  המבלי  אביו: לו שלח  בקבורתם. ועוסק  במתים הוא
וגמרו, נמנו כבר לטבריה? שלחתיך בקסרין קברים
ה"ז). פ "ג, פסחים (ירושלמי , למעשה! קודם שהתלמוד

(שם;12) ילמד כך ואחר יעשה - מצוה מת קבורת כגון
ט :). מ "ק 

.‰ÏÚ ‡l‡ ÔBc BÈ‡ ,Ì„‡ ÏL BÈc ˙lÁz¿ƒ«ƒ∆»»≈ƒ∆»«
„eÓÏz‰eÓ‡ CÎÈÙÏ .ÂÈNÚÓ ‡L ÏÚ CkŒÁ‡Â , ««¿¿««»«¿»«¬»¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁdÓLÏ ÔÈa ,‰Bza Ì„‡ ˜ÒÚÈ ÌÏBÚÏ :, ¬»ƒ¿»«¬…»»«»≈ƒ¿»

dÓLÏ ‡lL ÔÈa‡a dÓLÏ ‡lL CBznL , ≈∆…ƒ¿»∆ƒ∆…ƒ¿»»
dÓLÏ. ƒ¿»

כל 13) קודם ממנו ונפרעים לדין אותו תובעים לבוא לעתיד
מ :). (קידושין תורה ביטול עוון נ:).14)על (פסחים

לעצמה.15) תכלית בתור גופא, התורה בתור 16)לשם
וכיו"ב . "רבי " שיקראוהו: כגון אחרת, תכלית לשם אמצעי 
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בתורתו 17) אחרים ולקפח  לקנטר מנת על שלומד מי  אבל
יז.). (ברכות נברא שלא לו נוח  -

.Â‰ÂˆÓ Ìi˜Ï BaÏ B‡NpL ÈÓ˙BÈ‰ÏÂ Èe‡k BÊ ƒ∆¿»ƒ¿«≈ƒ¿»»»¿ƒ¿
BzÚc ÁÈqÈ ‡Ï  ‰BzŒ˙Îa zÎÓÌÈ„Ï À¿»¿∆∆»…«ƒ««¿ƒ¿»ƒ

LÚ‰ ÌÚ ‰B˙ ‰˜iL BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿…»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆
˙Á‡k „Bk‰Â‰Bz ÏL dk„ ‡È‰ Ck .˙t : ¿«»¿∆»»ƒ«¿»∆»«

Â ,‰zLz ‰eNÓa ÌÈÓe ,ÏÎ‡z ÁÏnaı‡‰ ÏÚ «∆«…≈«ƒ«¿»ƒ¿∆¿«»»∆
‡ÏÂ .ÏÓÚ ‰z‡ ‰Bze  ‰ÈÁz Úˆ ÈiÁÂ ,ÔLÈzƒ«¿«≈««ƒ¿∆«»«»»≈¿…

Ó‚Ï c‰ EÈÏÚÏËaÏ ÔÈBÁŒÔa ‰z‡ ‡ÏÂ , »∆«»»ƒ¿…¿…«»∆ƒƒ»≈
ÈÙÏ ÎN‰Â ,ÎN ˙Èa‰ ,‰Bz ˙Èa‰ Ì‡Â .‰pnÓƒ∆»¿ƒƒ¿≈»»ƒ¿≈»»»¿«»»¿ƒ

Úv‰. «««

התורה.18) לימוד בה.19)של והתעסקות התורה מלימוד
בתגרים".20) ולא בסחרנים תימצא "לא נה.): (עירובין
רודף 21) ואינו במועט  שמסתפק  מי  רק  ד). פ "ו, (אבות

תורה. לכתר זוכה - רווחה וחיי  מותרות (שם 22)אחרי 
כדי כולה את לגמור הקב "ה שכרך "לא כי  טז). פ "ב .
הוא  העיקר (ברטנורא); תגמרנה לא אם שכרך שתפסיד

ממנה. תיבטל פ "ה,23)שלא (שם אגרא - צערא לפום
כג).

.Ê‡˜‡Â ÊÁ‡ ÔBÓÓ ıa˜‡L „Ú :Ó‡˙ ‡nL! ∆»…««∆∆¿…»∆¡…¿∆¿»
ÊÁ‡Â ,È˜ÒÚÓ ‰t‡Â CÈˆ È‡M ‰Ó ‰˜‡L „Ú«∆∆¿∆«∆¬ƒ»ƒ¿ƒ»∆≈¬»«¿∆¡…
‰z‡ ÔÈ‡ ,EaÏ ÏÚ BÊ ‰LÁÓ ‰ÏÚz Ì‡  !‡˜‡Â¿∆¿»ƒ«¬∆«¬»»«ƒ¿≈«»

ÌÏBÚÏ ‰Bz ÏL d˙ÎÏ ‰ÎBÊE˙B˙ ‰NÚ ‡l‡ ; ∆¿ƒ¿»∆»¿»∆»¬≈»¿
Ú˜‰t‡LÎÏ :Ó‡˙ ‡ÏÂ ,È‡Ú EzÎ‡ÏÓe ∆«¿«¿¿¬«¿……«ƒ¿∆∆»∆

‰t˙ ‡Ï ‡nL !‰L‡. ∆¿∆∆»…ƒ»∆

מעושר.24) כך אחר שאקיימנה כדי  ממנה איבטל עתה לעת
לקיבוץ 25) כי  אליה, תחזור בנקל לא ממנה בטלת שאם

גבולות. אין קנינים ורכישת ובכל 26)ממון העתים בכל
ד).27)המצבים. פ "ב , (שם

.ÁÚÓ ‡ÏÂ" ,"‡È‰ ÌÈÓM ‡Ï" :‰Bza e˙k»«»…«»«ƒƒ¿…≈≈∆
‡È‰ Áe‰ Èq‚a ‡Ï  "‡È‰ ÌÈÓM ‡Ï" ;"‡È‰ ÌiÏ«»ƒ…«»«ƒƒ…¿«≈»«ƒ

ÌiÏ ÚÓ ÈÎl‰Ó ‡ÏÂ ,‰ÈeˆÓeÓ‡ CÎÈÙÏ .‡È‰ ¿»¿…ƒ¿«¿≈≈≈∆«»ƒ¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁeeˆÂ ,ÌÈkÁÓ ‰BÁÒ ‰an‰ Ïk ‡Ï : ¬»ƒ…»««¿∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ

ÌÈÓÎÁ˜ÒÚa ËÚÓÓ ÈÂ‰ :.‰Bza ˜ÒÚÂ , ¬»ƒ¡≈¿«≈¿≈∆«¬…«»

נה.).28) (עירובין סוחר באניות היורדים בתגרים
ה).29) פ "ב , י ).30)(שם פ "ד, ארץ 31)(שם בדרך

ומתן. ובמשא

.ËÏk ÈB‰" :Ó‡pL ,ÌÈÓk eÏLÓ ‰B˙ŒÈcƒ¿≈»ƒ¿¿¿«ƒ∆∆¡«»
ÔÈÒpk˙Ó ÌÈ‡ ÌÈn ‰Ó :EÏ ÓBÏ ,"ÌÈnÏ eÎÏ ‡Ó»̂≈¿««ƒ«»««ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ

ÔB„Ó ÌB˜ÓaÌÈˆa˜˙Óe ÂÈÏÚÓ ÔÈÏÁÊ ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ
ÔaL‡ ÌB˜ÓaÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡ ‰B˙ŒÈc Ck ; ƒ¿∆¿…∆»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»ƒ

Áe‰ŒÈq‚a‡k„a ‡l‡ ,ÏŒdb Ïk Ïa ‡ÏÂ , ¿«≈»«¿…¿≈»¿«≈∆»¿«»
ÈÒÓe ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏ‚ ÙÚa ˜a‡˙nL ,ÁeŒÏÙLe¿««∆ƒ¿«≈«¬««¿≈«¬»ƒ≈ƒ

ÔÓf‰ È‚eÚ˙Â ˙BÂ‡z‰ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚÂ ,BalÓ ««¬¿«¬≈«¿«ƒƒ¿∆¿»»¿»
ÂÈiÁ È„k ËÚÓ ÌBÈ,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ , ¿«¿≈«»ƒ…»»«…«

.‰Bza ˜ÒBÚ BÏÈÏÂ BÓBÈ ‡Le¿»¿≈≈«»

שיפוע .32) מורד, - מדרון ז.) במקום 33)(תענית שקע 
("הערוך"). מים למקוה גאוותנים.34)שטוח 

שדורסת 35) זו כחיה עצמו משים אדם "אם נד.) (עירובין
"שאינו  רש"י : ופירש בידו". מתקיים תלמודו - ואוכלת
חיה  כאותה תבלין, בלא בשר ואוכל תענוגים על מקפיד
עינוגים". שאר וכן הריגתה; לאחר מיד ואוכלת הדורסת

קבע 36) תורתם עשו הראשונים "דורות לה:) (ברכות
האחרונים  דורות בידם; נתקיימו וזו זו - ארעי  ומלאכתם
נתקיימו  לא וזו זו - עראי  ותורתם קבע  מלאכתם שעשו

בידם".

.È‰NÚÈ ‡ÏÂ ,‰Bza ˜ÒÚiL BaÏ ÏÚ ÌÈNn‰ Ïk»«≈ƒ«ƒ∆«¬…«»¿…«¬∆
˙‡ ÏlÁ ‰Ê È‰  ‰˜„v‰ ÔÓ Òt˙ÈÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¬≈∆ƒ≈∆
‰Ú Ì‚Â ,˙c‰ B‡Ó ‰aÎÂ ,‰Bz‰ ˙‡ ‰Êe ,ÌM‰«≈»»∆«»¿ƒ»¿«»¿»«»»

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏËÂ ,BÓˆÚÏeÒ‡L ÈÙÏ , ¿«¿¿»««»ƒ»»«»¿ƒ∆»
‰f‰ ÌÏBÚa ‰B˙ŒÈcÓ ˙B‰ÏÎÁ eÓ‡ .ÌÈÓ: ≈»ƒƒ¿≈»»»«∆»¿¬»ƒ

."ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏË ,‰B˙ŒÈcÓ ‰‰p‰ Ïk"»«∆¡∆ƒƒ¿≈»»««»ƒ»»
eÓ‡Â eeˆ „BÚÂÔ‰a Ïcb˙‰Ï ‰ËÚ ÌNÚz Ï‡" : ¿ƒ¿»¿««¬≈¬»»¿ƒ¿«≈»∆

eÓ‡Â eeˆ „BÚÂ ."Ô‰a tÁÏ Ìc˜ ‡ÏÂ‰‡" : ¿…«¿…«¿…»∆¿ƒ¿»¿¡«
ÔÈ‡L ‰Bz ÏÎÂ" ;"˙ea‰ ˙‡ ‡Ne ‰Î‡Ïn‰ ˙‡∆«¿»»¿»∆»«»¿»»∆≈

‰Î‡ÏÓ dnÚÛBÒÂ ,"ÔBÚ ˙B‚Â ‰ÏËa dÙBÒ , ƒ»¿»»»¿≈»¿∆∆»¿
˙Bia‰ ˙‡ ÌËÒÏÓ ‡‰iL ,‰Ê Ì„‡. »»∆∆¿≈¿«¿≈∆«¿ƒ

בעולם 37) אכלו כבר כי  הבא, לעולם חלק  לו אין כלומר:
(פ "ד,38)הזה. לאבות בפירושו ז"ל רבינו סב .). (נדרים

אומנותם  תורתם העושים הרבנים שכר נגד קשות מדבר ה)
ודברי התורה למוסר בניגוד שזהו - בה לחפור וקרדום
רבינו  נגד טוען כאן משנה" וה"כסף  הראשונים. חכמינו
 ֿ בתלמידי  לתמוך עלינו שמוטל שונות בהוכחות ומוכיח 
רבנים  להיות רמה: ולתעודה לתורה שיתמסרו חכמים
פרנסתם  ואם תיישים. אין גדיים אין שאם - בישראל ודיינים
התורה  בעסק  לעסוק  יוכלו ולא ובטוחה מצויה תהא לא
תורה  חס ֿושלום תשתכח  אז - הדעת הרחבת מתוך כראוי 
סימן  דעה יורה (בשו"ע , ההלכה נפסקה וכבר מישראל.
שם  נמצאים שבני ֿישראל מקומות בכל נוהגים וכן רמו)
בפני במלאכה לעסוק  יצטרך שלא רבם את בכבוד לפרנס 

ההמון. בפני  התורה ותתבזה ה).39)הבריות פ "ד, (אבות
י ).41)(שם).40) פ "א, ב ).42)(שם פ "ב , (אבות
אומנות 43) בנו את מלמד שאינו מי  "כל כט .) (קידושין

ליסטות". מלמדו כאילו

.‡È‰NÚnÓ Òt˙Ó ‡e‰L ÈÓÏ ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰ÏÚÓ«¬»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ«¬≈
ÂÈ„È‰ÎBÊ ‰Êe ;‡È‰ ÌÈBL‡‰ ÌÈ„ÈÒÁ ˙cÓe , »»ƒ«¬ƒƒ»ƒƒƒ»∆∆

,‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚaL ‰BËÂ „Bk ÏÎÏ¿»»¿»∆»»«∆¿»»«»
 "CÏ BËÂ EÈL‡ ,ÏÎ‡˙ Èk EÈtk ÚÈ‚È" :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ««∆ƒ…≈«¿∆¿»
,‡a‰ ÌÏBÚÏ "CÏ BËÂ" ,‰f‰ ÌÏBÚa "EÈL‡"«¿∆»»«∆¿»»»«»

BË BlkL. ∆À

מיראֿשמים".44) יותר כפו מיגיע  הנהנה "גדול ח .) (ברכות
(שם).45)

.È‰tnL ÈÓa ÔÈÓi˜˙Ó ‰B˙ŒÈc ÔÈ‡BÓˆÚ ≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆«¿∆«¿
ÔecÚ CBzÓ ÔÈ„ÓBlL el‡ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚCBzÓe ¬≈∆¿…¿≈∆¿ƒƒƒƒ
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קכי                 
         

Ô‰ÈÏÚ BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡, ¬ƒ»¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¬≈∆
„ÈÓz BÙeb ÚˆÓeÂÈÈÚÏ ‰L ÔzÈ ‡ÏÂ , ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈≈»¿≈»

ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .‰Óez ÂÈtÚÙÚÏe˙‡Ê" :ÊÓ Cc ¿«¿«»¿»»¿¬»ƒ∆∆∆∆…
‰Bz‰ ÔÈ‡  "Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡ ‰Bz‰«»»»ƒ»¿…∆≈«»

ÌÈÓÎÁ ÈÏ‰‡a BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ˙Ói˜˙Ó. ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¿»√≈¬»ƒ
‰ˆ ÌBÈa ,˙Èt˙‰" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL Ó‡ ÔÎÂ¿≈»«¿……¿»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»

"‰ÎÁk ˆ"Èl ‰„ÓÚ È˙ÓÎÁ Û‡" :Ó‡ „BÚÂ ; «…∆»¿»««»¿»ƒ»¿»ƒ
Û‡a Èz„ÓlL ‰ÓÎÁ eÓ‡ .Èl ‰„ÓÚ ‡È‰ , »¿»∆»«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ»¿

ÌÈÓÎÁB˙B˙a Ú‚i‰ ÏkL ,‰˙ek ˙Èa : ¬»ƒ¿ƒ¿»∆»«»≈«¿»
L„n‰Œ˙ÈaÏÎÂ ;ÁkLÓ ‡e‰ ‰‰Ó ‡Ï , ¿≈«ƒ¿»…ƒ¿≈»¿«≈«¿»

‰Úˆa B„eÓÏ˙a Ú‚i‰˙‡Â" :Ó‡pL ,ÌÈkÁÓ , «»≈«¿«¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿∆
˙ÚLa BÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÏÎÂ ;"‰ÓÎÁ ÌÈÚe¿̂ƒ»¿»¿»««¿ƒ«ƒ¿«
‡Bw‰ Ï‡ ;B„Èa Ìi˜˙Ó B„eÓÏz ,B„eÓÏz«¿«¿ƒ¿«≈¿»¬»«≈

ÁÎBL ‡e‰ ‰‰Óa ,LÁÏa. ¿««ƒ¿≈»≈«

דכתיב :46) מאי  אלעזר: רבי  אמר נד.). (עירובין מתרשל
זו  כאבן לחייו את עצמו, משים אדם אם - אבן? לוחות
נלאין  אינן לחייו כך בני ֿאדם, רגלי  (מדריסת נמחית שאינה
תלמודו  - רש"י ) לאחרים, וללמד לימודו על מלחזור
בידו. מתקיים תלמודו אין לאו, ואם בידו; מתקיים

עצמו 47) שמחיה במי  תורה תימצא "לא והתענגות. פינוק 
(נ  בתנחומא וכן קיא.). (סנהדרין לא עליה" ג): אות ח ,

תאוה  העולם, עונג שמבקש מי  אצל שבעלֿפה תורה תימצא
החיים  בארץ  תמצא לא שנאמר: הזה, בעולם וגדולה וכבוד
במי אלא - תימצא? המתים בארץ  וכי  יג). כח , (איוב 

עליה". עצמו סג:).48)שמחיה כי49)(ברכות (שם)
מוצא  אתה "במי  לג). ל, (משלי  חמאה יוציא חלב  מיץ 
אמו". משדי  שינק  חלב  שמקיא במי  - תורה? של חמאה

סב .).50) סג:).51)(כתובות נוסח 52)(ברכות
"החכמים". הדפוסים: רוב  ונוסח  (שם,53)אוקספורד;

כח  בו אין תורה מדברי  עצמו המרפה "כל אמרו: סג.)
צרה". ביום על 54)לעמוד וסטר עלי  כעס  שרבי  בכעס 

פ "ב ). (קהלתֿרבה פ "ה,55)לחיי  ברכות (ירושלמי ,
ֿ 56)ה"א). לתלמוד המיוחד בביתֿהמדרש וכלֿשכן

נוסח  הוא כך לתפילה. עיקרו שביתֿהכנסת בעוד תורה,
הדפוסים: בשאר בירושלמי . גם וכן קושטא; אוקספורד,

קולות 57)"ביתֿהמדרש". בקולי  ולא בשוק , לא
טז.). מ "ק  ה"א; פ "ה, ברכות (עירובין 58)(ירושלמי ,

נד.).

.‚ÈÔÈ‡  ‰ÏÈle ÌBia „ÓÏÏ ‰ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿…«««¿»≈
Ì„‡‰ÏÈl ‡l‡ ,B˙ÓÎÁ  „ÓÏÈÓ CÎÈÙÏ . »»»≈…»¿»∆»«»¿»¿ƒ»ƒ

‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏÈÏ ÏÎa ‰fÈ ,‰Bz‰ ˙Îa ˙BkÊÏ ‰ˆL∆»»ƒ¿¿∆∆«»ƒ»≈¿»≈»¿…
‰ÁÈNÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Â ‰La Ô‰Ó „Á‡ elÙ‡ „a‡È¿«≈¬ƒ∆»≈∆¿≈»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»
.‰ÓÎÁ È„Â ‰Bz „eÓÏ˙a ‡l‡ ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»¿«¿»¿ƒ¿≈»¿»

ÌÈÓÎÁ eÓ‡,‰ÏÈla ‡l‡ ‰Bz ÏL ‰p ÔÈ‡ : »¿¬»ƒ≈ƒ»∆»∆»««¿»
‰Bza ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ ."‰ÏÈl Èp ÈÓe˜" :Ó‡pL∆∆¡«ƒ…ƒ««¿»¿»»≈«»

ÌBia ÂÈÏÚ CLÓ „ÒÁ ÏL ËeÁ ,‰ÏÈla:Ó‡pL , ««¿»∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆¡«
‰lÙz ÈnÚ ‰ÈL ‰ÏÈle ,BcÒÁ '‰ ‰eˆÈ ÌÓBÈ"»¿«∆«¿««¿»ƒ…ƒƒ¿ƒ»
‰B˙ŒÈc Ba ÌÈÚÓL ÔÈ‡L ,˙Èa ÏÎÂ ."ÈiÁ Ï‡Ï¿≈«»¿»«ƒ∆≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»

BzÏÎB‡ L‡ ,‰ÏÈlaÔeÓË CLÁ Ïk" :Ó‡pL , ««¿»≈«¿∆∆¡«»∆»
"Át ‡Ï L‡ e‰ÏÎ‡z ,ÂÈeÙˆÏ'‰ „ Èk" . ƒ¿»¿»¿≈≈…À»ƒ¿«

wÚ Ïk ‰B˙ŒÈc ÏÚ ÁÈbL‰ ‡lL ‰Ê  "‰Êa. »»∆∆…ƒ¿ƒ««ƒ¿≈»»ƒ»
B‡ ,˜ÒBÚ BÈ‡Â ‰Bza ˜ÒÚÏ BÏ LÙ‡L Ïk ÔÎÂ¿≈…∆∆¿»«¬…«»¿≈≈

LÙe ‰LÂ ‡wLB„eÓÏz ÁÈp‰Â ,ÌÏBÚ ÈÏ‰Ï ∆»»¿»»»«¿«¿≈»¿ƒƒ««¿
eÓ‡ ."'‰ c ‰ÊBa" ÏÏÎa ‰Ê È‰  BÁÊe¿»¬≈∆ƒ¿«∆¿«»¿

ÌÈÓÎÁBÙBÒ ,LÚÓ ‰Bz‰ ˙‡ ÏhÓ‰ Ïk : ¬»ƒ»«¿«≈∆«»≈∆
BÙBÒ ,ÈÚÓ ‰Bz‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ ;ÈÚÓ dÏhÏ¿«¿»≈…ƒ¿»«¿«≈∆«»≈…ƒ
È‰  ‰Bza ‡e‰ LÙÓ ‰Ê ÔÈÚÂ .LÚÓ dÓi˜Ï¿«¿»≈∆¿ƒ¿»∆¿…»«»¬≈
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„Ú ‡Ï L‡ ˙Áz" :ÓB‡ ‡e‰≈««¬∆…»«¿»∆¡…∆
;"EÈÈ‡ ˙‡ z„ÚÂ ,Ïk Ó Ï eËe ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿≈»≈……¿»«¿»∆…¿∆

E˙pÚ ÔÚÓÏ" :ÓB‡Â."E˙ÈÁ‡a EËÈ‰Ï ¿≈¿««¬…¿¿≈ƒ¿¿«¬ƒ∆

במנוחת 59) כי  לגירסא", אלא סהרא איברא "לא סה.) (שם,
הפרעה. ללא ללימוד ולהתמסר להתרכז יכולים הלילה

מז).60) פ ' אלהים 61)(שמותֿרבה, בעיני  חן מוצא הוא
ג:). (ע "ז צב .).62)ואדם לפי63)(סנהדרין ופירושו

התורה: (מסתרי ) ממצפוני  ונחבא צפון לילה כל שם: ִֵרש"י 
תאכלהו  זה בגלל - בית באותו נשמעים תורה דברי  שאין

ניפוח . צריכה שאינה גיהנום של מתחשב 64)אש שאינו
צט .). (סנהדרין כלל לב  אליהם שם ואינו קרא 65)עמהם

לימודי וזנח  נתרחק  ולבסוף  שבעלֿפה תורה ושנה מקרא
ט ).66)ה'. פ "ד, תורה 67)(אבות ולומד שמתענה מי 

כל. ומרוב  מעושר לקיימה סופו - מעוני 

    
הרב 1) לימוד סדר הגון; שאינו לתלמיד מלמדים שאין

שני המדרש; בבית ההתנהגות ישיבתם; ואופן לתלמידים
תחילה? עונים למי  כאחת, ששאלו תלמידיו

.‡Ôe‚‰ „ÈÓÏ˙Ï ‡l‡ ,‰Bz ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡‰‡ , ≈¿«¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»»∆
Ì˙Ï B‡ ,ÂÈNÚÓa‡Ï C„a CÏB‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . ¿«¬»¿»¬»ƒ»»≈¿∆∆…

C„a B˙B‡ ÔÈ‚È‰Óe ,ËeÓÏ B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ ,‰BË»«¬ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈ˜„Be ,‰LÈB˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ CkŒÁ‡Â ,B˙B‡ ¿»»¿ƒ¿««»«¿ƒƒ

ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe L„n‰Œ˙ÈÏÏk : ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ»¿¬»ƒ»
Ô‡ ˜Ê el‡k ,Ôe‚‰ BÈ‡L „ÈÓÏ˙Ï ‰BM‰«∆¿«¿ƒ∆≈»¿ƒ»«∆∆

ÒÈÏe˜ÓÏ‰ÓbÓa Ô‡ Bˆk" :Ó‡pL ,Ôk , ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ¿∆∆¿«¿≈»≈
l‡ „Bk ÔÈ‡  "„Bk ÏÈÒÎÏ Ô˙B‰B˙ ‡:Ó‡pL , ≈ƒ¿ƒ»≈»∆»»∆∆¡«

C„a CÏB‰ BÈ‡L ‰ ÔÎÂ ."eÏÁÈ ÌÈÓÎÁ „Bk"»¬»ƒƒ¿»¿≈»«∆≈≈¿∆∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ‡e‰ ÏB„b ÌÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰BË»««ƒ∆»»»¿»»»

ÔÈ„nÏ˙Ó ÔÈ‡ ,BÏ ÔÈÎÈˆ,ËeÓÏ BeL „Ú ,epnÓ ¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿»
eL˜È ‰B˙Â ˙Ú„ eÓLÈ Ô‰Î È˙ÙN Èk" :Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿≈…≈ƒ¿¿««¿»¿«¿

ÌÈÓÎÁ eÓ‡  "‡e‰ ˙B‡ˆ '‰ C‡ÏÓ Èk ,e‰ÈtÓ: ƒƒƒ«¿«¿»»¿¬»ƒ
eL˜È ‰Bz ,˙B‡ˆ '‰ C‡ÏÓÏ ‰ÓBc ‰ Ì‡ƒ»«∆¿«¿«¿»»¿«¿

.e‰ÈtÓ ‰B˙ eL˜È Ï‡ ,Â‡Ï Ì‡ ;e‰ÈtÓƒƒƒ»«¿«¿»ƒƒ

ז.).2) לא.3)(תענית או הגון הוא אם יודעים אנו שאין
שאין  תלמיד "כל מכריז: כח .), (ברכות גמליאל רבן שהיה
פתח  על שומר והעמיד המדרש" לבית ייכנס  אל כברו, תוכו
הסכימו  לא חבריו אבל - התלמידים את לבדוק  ביתֿהמדרש
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קכב                
         

שהתלמיד  עוד כל באמרם: הפתח , לשומר וסילקוהו עמו
 ֿ מבית ולרחקו לדחותו אסור הגון", ל"אינו מוחזק  אינו

דרכו.4)המדרש. היטיב  אם קלג.).5)לדעת (חולין
אותו 6) עובדים שהיו אליל, שם - מרקור או מרקוריוס 

נ.) ע "ז עב . ס , (סנהדרין כמבואר לפניו, אבנים בזריקת
רגימה.7) ע "י  שנצברה אבנים הנותן 8)ערימת ופירושו:

תוך  אל אבן צרור זרק  כאילו תורה, כלומר: כבוד, לכסיל
מרקוליס . ע "ז לכבוד שנרגמה יז.).9)המרגמה (מ "ק 

(שם).10)

.ÌÈ„ÈÓÏz‰Â ,L‡a LBÈ ‰ ?ÌÈ„nÏÓ „ˆÈk≈«¿«¿ƒ»«≈»…¿««¿ƒƒ
‰ ÌÈ‡B ÌlÎ eÈ‰iL È„k ,‰ËÚk ÂÈÙÏ ÌÈÙwÓ À»ƒ¿»»«¬»»¿≈∆ƒ¿À»ƒ»«

ÂÈ„ÈÓÏ˙Â ‡qk‰ ÏÚ ‰ LÈ ‡ÏÂ .ÂÈc ÌÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»¿…≈≈»«««ƒ≈¿«¿ƒ»
ÏÚ Ïk‰ B‡ ,ı‡‰ ÏÚ Ïk‰ B‡ ‡l‡ ,Ú˜w‰ ÏÚ«««¿«∆»«…«»»∆«…«

˙B‡Òk‰LBÈ ‰ ‰È‰ ‰BL‡e .ÌÈ„ÈÓÏz‰Â , «ƒ¿»ƒ»»»»«≈¿««¿ƒƒ
ÈL ˙Èa ÔaÁ Ì„wÓe .ÌÈ„ÓBÚ„nÏÏ Ïk‰ e‚‰ , ¿ƒƒ…∆À¿««ƒ≈ƒ»¬«…¿«≈

.ÌÈLBÈ Ì‰Â ÌÈ„ÈÓÏzÏ««¿ƒƒ¿≈¿ƒ

פניו,11) את תראו רבכם לפני  כשתשבו ו.): (כריתות
כ). ל, (ישעיה מוריך את רואות עיניך והיו שנאמר:

וישנה 12) המיטה גבי  על ישב  שלא לרב  "מנין כא.) (מגילה
המיטה, גבי  על שניהם או (אלא הקרקע ? גבי  על לתלמידו
עמוד  פה ואתה שנאמר: רש"י ) הקרקע , גבי  על שניהם או

כח ). ה, (דברים עד 13)עמדי  רבינו משה "מימות (שם)
תורה  לומדין היו לא הב "ח ) כגירסת (הזקן, גמליאל רבן
היה  שהרב  בפירוש פה נזכר שלא פי  על ואף  מעומד". אלא
בכמה  זה מצינו הרי  לימודו, בשעת תלמידיו לפני  יושב 
נד:): (עירובין משה" לשמאל וישב  אהרן "נסתלק  מקומות:
טז:). (מ "ק  לרבנן" להר מתני  והוה אארעא יתיב  הוה "דוד

אבי14) והוא שני  בית בסוף  שהיה הזקן גמליאל רבן משמת
פ "ט , (סוטה ששנינו וזהו דיבנה. גמליאל רבן של אביו
- התורה" כבוד בטל הזקן גמליאל רבן "משמת מ "טו):
מעומד: לומדים והיו בעולם בריאות היתה הוא שמת שעד
מיושב , ללמוד והתחילו לעולם כח  תשות באה ומשמת

(ברטנורא). התורה" כבוד "בטל וזהו:

.‚Ì‡Â ;„nÏÓ ,ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈtÓ „nÏÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿«≈ƒƒ««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ
Ìb˙Ó ÈtŒÏÚ „nÏÓ ‰È‰BÈa „ÓBÚ [Ìb˙Ó‰]  »»¿«≈«ƒ¿«¿≈«¿«¿≈≈≈

Ìb˙Ó‰Â ,Ìb˙ÓÏ ÓB‡ ‰Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÈe≈««¿ƒƒ¿»«≈«¿«¿≈¿«¿«¿≈
,Ìb˙ÓÏ ÔÈÏ‡BL Ô‰LÎe .ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÏ ÚÈÓLÓ«¿ƒ«¿»««¿ƒƒ¿∆≈¬ƒ«¿«¿≈
Ìb˙Ó‰Â ,Ìb˙ÓÏ ÈLÓ ‰Â ,Ï Ï‡BL ‡e‰≈»«¿»«≈ƒ«¿«¿≈¿«¿«¿≈

BÏB˜ ‰ dÈa‚È ‡ÏÂ .Ï‡BMÏ ÈLÓÏBwÓ ˙BÈ ≈ƒ«≈¿…«¿ƒ«»«≈ƒ
Ï‡BML ˙Úa BÏB˜ Ìb˙Ó‰ dÈa‚È ‡ÏÂ ,Ìb˙Ó‰ «¿«¿≈¿…«¿ƒ««¿«¿≈¿≈∆≈

‡Ï ,È‡M Ìb˙Ó‰ ÔÈ‡ .‰ ÏBwÓ ˙BÈ ‰ ˙‡∆»«≈ƒ»«≈«¿«¿≈««…
‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BpLÏ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ˙BÁÙÏƒ¿¿…¿ƒ¿…¿«∆»ƒ≈»»

ÂÈ‡ ÔÓb˙Ó‰ÓB‡ .Ba B‡ ÌÎÁ ÏL‰ «¿À¿¿»»ƒ∆»»«≈»«
‡a‡ ÈÏ Ó‡ Ck' B‡ '!Èa ÈÏ Ó‡ Ck' :ÔÓb˙ÓÏ«¿À¿¿»»»«ƒ«ƒ»»«ƒ«»

ÓB‡LÎe '!ÈÓÓB‡ ,ÌÚÏ ÌÈc‰ ÔÓb˙Ó‰ »ƒ¿∆≈«¿À¿¿»«¿»ƒ»»≈
,Ba ÏL B‡ ‰ È‡ ÏL BÓL ÈkÊÓe ,ÌÎÁ‰ ÌLa¿≈∆»»«¿ƒ¿∆¬ƒ»«∆«
‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ !ÈBÏt ‡a Ó‡ Ck :ÓB‡Â¿≈»»««»»¿ƒ««ƒ∆…

B‡ BaÏ ˙B˜Ï eÒ‡L ,ÌÎÁ ÏL BÓL ‰ ÈkÊ‰ƒ¿ƒ»«¿∆»»∆»ƒ¿¿«
BÓLa ÂÈ‡Ï. ¿»ƒƒ¿

החכם 15) הדורש. החכם לפני  עומד שהיה המתורגמן זהו
שהם  בלשון לרבים מתרגם והוא עברית, בלשון לו לוחש

כ:). יומא (רש"י , מה.).16)שומעים אבל 17)(ברכות
לו  מותר ודאי  הקהל לפני  הדברים משמיע  שהוא בעת
הרב  דברי  להשמיע  תפקידו זה שהרי  קולו, להגביה
המתרגם  שאין והטעם, ולהסבירם. בלחישה הנאמרים
מן  יותר קולו מגביה הרב  ושאין ששואל בעת קולו מגביה
רוקח ). (מעשה לזה זה כבוד לחלוק  כדי  - המתרגם

ה"י ).18) פ "ד, מגילה אוקספורד.19)(ירושלמי , כנוסח 
אומר. אחר: אחר:20)ונוסח  ונוסח  אוקספורד. כנוסח 

לא:).21)וכשאומר. (קידושין

.„ÒÚÎÈ ‡Ï  ÌÈ„ÈÓÏz‰ eÈ‰ ‡ÏÂ „nlL ‰ »«∆ƒ≈¿…≈ƒ««¿ƒƒ…ƒ¿«
‰nk elÙ‡ c‰ ‰BLÂ ÊBÁ ‡l‡ ,ÊbÈÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ¿«∆»≈¿∆«»»¬ƒ«»

ÌÈÓÚÙÓ‡È ‡Ï ÔÎÂ .‰ÎÏ‰‰ ˜ÓÚ eÈiL „Ú , ¿»ƒ«∆»ƒ…∆«¬»»¿≈……«
ÔÈ‰ ‡Ï ‡e‰Â !Èz‰ :„ÈÓÏz‰ÊBÁ ‡l‡ , ««¿ƒ≈«¿ƒ¿…≈ƒ∆»≈

ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡ Ï‡BLÂBa ÂÈÏÚ ÒÚk Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»«»»«
CÈˆ È‡ „ÓÏÏÂ ,‡È‰ ‰Bz ,Èa :BÏ Ó‡È ,Ê‚Â, ¿»«…««ƒ»ƒ¿ƒ¿…¬ƒ»ƒ

!‰ˆ˜ ÈzÚ„Â¿«¿ƒ¿»»

במסכת 22) אמרו וכן ה). פ "ב , (אבות מלמד הקפדן ולא
מסבירות  פנים להלכה, שוחקות "פנים טז): פ ' (סופרים

מניין 23)לאגדה". אומר: עקיבא רבי  נד:) (עירובין
שנאמר: - שילמדנו? עד לתלמידו לשנות אדם שחייב 
שתהא  עד ומניין יט ). לא, (דברים בני ֿישראל את ולמדה

(שם). בפיהם שימה שנאמר: - בפיהם? שהוא 24)סדורה
למד  הביישן ולא אמרו: זה כגון ועל האמת. את לומר בוש

ה). ב , שמעת,25)(אבות ולא לך שנו "ואם פ "ב ) (דא"ז
לי "! שנו לומר: תבוש שם:26)אל מסופר כח .) (מגילה

הארכת  במה רבי , בןֿקרחה: יהושע  ר' את שאל שרבי 
מה  למשא, עליך חיי  כלומר: בחיי ? קצת לו: אמר ימים?
אני וללמוד היא תורה רבי , לו: אמר ימי ?! ולאריכות לך
שבמקום  מזה, אנו רואים לכך. זכית במה לדעת רצוני  צריך,

הרב . של רוגזו על משגיחים אין תורה

.‰ÌÚtÓ e„ÓlL ,ÂÈÁÓ LBa „ÈÓÏz‰ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆««¿ƒ≈¬≈»∆»¿ƒ««
‰nk Á‡ ‡l‡ „ÓÏ ‡Ï ‡e‰Â ,‰iL B‡ ‰BL‡ƒ»¿ƒ»¿…»«∆»«««»

ÌÈÓÚÙ‡ˆBÈÂ ÒÎ ‡ˆÓ ,‰Ê cÓ Lia˙ Ì‡L ; ¿»ƒ∆ƒƒ¿«≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿≈
eÓ‡ CÎÈÙÏ .ÌeÏk „ÓÏ BÈ‡ ‡e‰Â L„n‰Œ˙ÈÏ¿≈«ƒ¿»¿≈»≈¿¿ƒ»»¿

ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁÔ„tw‰ ‡ÏÂ ,„ÓÏ ÔLia‰ ÔÈ‡" : ¬»ƒ»ƒƒ≈««¿»»≈¿…««¿»
eÈ‰ ‡lL ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na ."„nÏÓ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…≈ƒ
‡È‰L ÔzÚ„ ÈtÓ B‡ ,B˜ÓÚ ÈtÓ c‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰««¿ƒƒ«»»ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»∆ƒ
ŒÈ„a ÔÈÏM˙Ó Ì‰L ,Ï k Ì‡ Ï‡ ;‰ˆ¿̃»»¬»ƒƒ»»«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÊbÏ iÁ  eÈ‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈt˙Óe ‰B˙»ƒ¿«ƒ¬≈∆¿ƒ»…≈ƒ«»ƒ¿…

Ì„cÁÏ È„k ÌÈ„a ÔÓÈÏÎ‰Ïe Ô‰ÈÏÚ‰Ê ÔÈÚÎe . ¬≈∆¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿»∆
ÌÈÓÎÁ eÓ‡‰Ó ˜Ê :ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈ„ÈÓÏza »¿¬»ƒ¿…»»««¿ƒƒ¿ƒ»≈

L‡Œ˙el˜ ‚‰Ï Ï Èe‡‡ÏÂ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÈÙÏ »»«ƒ¿…«…ƒ¿≈««¿ƒƒ¿…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42



קכג                 
         

È„k ,Ì‰nÚ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ˜ÁNÏƒ¿…ƒ¿≈∆¿…∆¡…¿ƒ¿ƒ»∆¿≈
Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡ ‡‰zL.‰‰Óa epnÓ e„ÓÏÈÂ ∆¿≈≈»¬≈∆¿ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿≈»

ס 27) סופו (ברכות - תורה דברי  על עצמו המנבל "כל ג:)
פי על ואף  ספקותיו כל ששואל רש"י : ופירש להתנשא".

עליו. מלעיגים שחבריו בהם ה).28)שיש פ "ב , (אבות
ולזרזם.29) לעוררם קג:).30)כלומר: (כתובות
אימה.31) עליהם בעצמו.32)הטל "כל 33)זלזול

מר  נוטפות שפתותיו ואין רבו לפני  שיושב  תלמידֿחכם
ל:). (שבת תכוינה" - פחד) (מחמת

.Â„Ú ,L„nÏ ÒkiLk ‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡≈¬ƒ∆»«¿∆ƒ»≈«ƒ¿»«
ÂÈÏÚ BzÚc MÈ˙zLÏ‡BL „ÈÓÏz‰ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿«≈«¿»»¿≈««¿ƒ≈

ÁeÈÂ MÈ˙iL „Ú ,ÒkiLkÌÈL ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ»≈«∆ƒ¿«≈¿»«¿≈¬ƒ¿«ƒ
„Á‡k‡l‡ ,Á‡ ÔÈÚÓ ‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆»¿≈¬ƒ∆»«≈ƒ¿»«≈∆»

Lia˙È ‡lL È„k ,Ba ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÔÈÚ‰ B˙B‡Ó. ≈»ƒ¿»∆≈¬ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈
˙BÚË‰Ï Ï LÈÂÂÈ˙BÏ‡La ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ ¿≈»«¿«¿∆««¿ƒƒƒ¿≈»

ÌÈNÚneÈ„Îe ,Ô„cÁÏ È„k ,Ì‰ÈÙa ‰NBÚL ««¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿≈
.ÌÈÎBÊ ÌÈ‡ B‡ Ì„nlM ‰Ó Ì‰ ÌÈÎBÊ Ì‡ Ú„iL∆≈«ƒ¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈»¿ƒ
ÔÈÚa Ì˙B‡ Ï‡LÏ ˙eL BÏŒLiL ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆¿ƒ¿…»¿ƒ¿»

ÌÊÊÏ È„k ,Ba ÔÈ˜ÒBÚ ÔÈ‡L Á‡. «≈∆≈¿ƒ¿≈¿»¿»

פ "ז).34) סנהדרין שאלתו 35)(תוספתא, תהא שלא
כענין. ושלא ֿ 36)מבוהלת ודרך נימוס  משום בזה שאין

נשמעים. אינם קולות שני  ועוד: ג:).37)ארץ . (שבת
רבי38) אמרה "לא מוצאים: שאנו כמו שולל, להוליך

לידע  כדי  יג.), (עירובין התלמידים בה לחדד אלא עקיבא,
לתורה  לבם שישימו פירש: ורש"י  דבריו. על ישיבו אם

מלבם". פלפול אביי39)ויאמרו בפני  שבדק  רבה, כגון
ושט  בודקים שאין פי  על אף  מבחוץ , הושט  את תלמידו
מג:). (חולין בדבר אביי  ירגיש אם לראות כדי  מבפנים, אלא

התענינותם.40) לעורר

.ÊÔÈÏ‡BL ÔÈ‡„nÚÓ ÔÈÈLÓ ÔÈ‡Â „nÚÓ‡ÏÂ , ≈¬ƒ¿À»¿≈¿ƒƒ¿À»¿…
ÈBÁ‡Ó ‡ÏÂ ,˜BÁÓ ‡ÏÂ dBbÓÔÈ‡Â .ÌÈ˜f‰ ƒ»«¿…≈»¿…≈¬≈«¿≈ƒ¿≈

ÔÈB˜ Ô‰L ÔÈÚa ‡l‡ ,‰ ÔÈÏ‡BLÔÈ‡Â .Ba ¬ƒ»«∆»»ƒ¿»∆≈ƒ¿≈
‰‡iÓ ‡l‡ ,ÔÈÏ‡BL˙BÈ ÔÈÚa Ï‡LÈ ‡ÏÂ . ¬ƒ∆»ƒƒ¿»¿…ƒ¿«»ƒ¿»≈

.˙BÎÏ‰ LÏMÓƒ»¬»

סנהדרין 41) (תוספתא, הוא זו שבהלכה הדינים לכל המקור
ז). הניתנת 42)פרק  התשובה או המוצעת שהשאלה מפני 

ממתוך  יותר ומתוקנת מיושבת תמיד היא ישיבה מתוך
הראשונה,43)עמידה. בשורה לרב  קרוב  יושבים הזקנים

לפניהם  ולעמוד לצאת מאחריהם היושב  השואל על ולכן
הדיון. בשעת הם גם שיראוהו רבינו 44)כדי  הזהיר כבר

הרב  את ישאל שלא אמר שם אלא הקודמת, בהלכה זה על
אל  שבת דיני  לומדים שאם שלומדים: נושא באותו  רק 
באותו  שאפילו אומר, הוא ופה יוםֿטוב : בדיני  ישאלנו
כלומר: למדים, שהם בענין אלא שואלים אין עצמו נושא
ישאלנו: אל לרשות מרשות הוצאה בדיני  עסוקים שאם
שהכל  אם אף  בשבת? יעשו תקנה מה שנשברה, חבית

(כסף ֿמשנה). שבת (תנחומא,45)מדיני  בקלותֿראש ולא
יא). אות בהעלותך

.ÁÔÈÚk „Á‡ Ï‡L  eÏ‡ML ÌÈL„Á‡ Ï‡LÂ , ¿«ƒ∆»¬»«∆»»ƒ¿»¿»«∆»
‰NÚÓ ;ÔÈÚÏ ÔÈ˜˜Ê  ÔÈÚk ‡lL‰NÚÓ BÈ‡LÂ ∆…»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¬∆¿∆≈«¬∆

‰ÎÏ‰ ;‰NÚnÏ ÔÈ˜˜Ê L„ÓeÔÈ˜˜Ê  ƒ¿»ƒ««¬∆¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰„b‡Â L„Ó ;‰ÎÏ‰Ï‰„b‡ ;L„nÏ ÔÈ˜˜Ê  «¬»»ƒ¿»¿«»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»«»»

ÓÁÂŒÏ˜Â‰Ê‚e ÓÁÂŒÏ˜ ;ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê  ¿«»…∆ƒ¿»ƒ¿«»…∆«»…∆¿≈»
„Á‡ ,ÌÈL ÔÈÏ‡BM‰ eÈ‰ .ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê  ‰ÂL»»ƒ¿»ƒ¿«»…∆»«¬ƒ¿«ƒ∆»
ŒÌÚÂ „ÈÓÏz ;ÌÎÁÏ ÔÈ˜˜Ê  „ÈÓÏz „Á‡Â ÌÎÁ»»¿∆»«¿ƒƒ¿»ƒ∆»»«¿ƒ¿«
Ì‰ÈL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰ÈL ;„ÈÓÏzÏ ÔÈ˜˜Ê  ı‡‰»»∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿≈∆¬»ƒ¿≈∆
ÈzLa Ì‰ÈL eÏ‡L ;ı‡‰ŒÈnÚ Ì‰ÈL ,ÌÈ„ÈÓÏz«¿ƒƒ¿≈∆«≈»»∆»¬¿≈∆ƒ¿≈

˙BeL˙ ÈzLa B‡ ˙BÎÏ‰˙BÏ‡L ÈzLa B‡ÈL ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈¿≈
‰zÚÓ Ìb˙Ó‰ „Èa ˙eL‰  ÌÈNÚÓ. «¬ƒ»¿¿««¿«¿≈≈»»

פסח 46) בהלכות כששואלים בענין. אחרינא: ונוסחא
נסים, (רבינו כענין שואל זהו - הפסח  לפני  יום שלשים

לדעת 47)מגילה). שצריכים אקטואלית: שהיא שאלה
רק  שהיא לשאלה קודמת להתנהג, ואיך לעשות מה כעת

תיאורטית. מסיני .48)להלכה, למשה שנאמרה
מתוך 49) הלכה מדרשי  שהם וספרי  ספרא מכילתא, כגון:

שבתורה. לב 50)הפסוקים והגיוני  חכמה, אמרי  שיחות
המ  על הרא"ש סומכים עיין לדינים. ענין בהם ואין קרא

לו:). בהן.51)(נדרים נדרשת שהתורה מידות מי "ג אחת
אדם 52) וחומר" ש"קל בעוד אלא המידות, מי "ג היא גם

מעצמו  שוה" "גזירה דן אדם אין סברא, פי  על מעצמו דן
המתחיל: דיבור רש"י , לא., (סוכה מרבו קיבלה כן אם אלא
אין  בקבלה, שהיא שוה" "גזירה ולפיכך מקשינן). לא
מסברא  רק  שהיא וחומר" "קל אבל ישכחנה: שמא לחשוש
(פר"ח ). תחילה לה נזקקין לכן - לשכחה לחוש ויש

התלמידים 53) עליו משיבים חידוש איזה אמר כשהרב 
(קידושין  בדבר תשובות שתי  שאמרו: כמו וניתוח . בביקורת

עדיפה 54)ה:). אחת ואין למעשה ששתיהן שאלות בשתי 
י ). הערה קא, עמוד לעיל (עיין בידו 55)מחברתה הרשות
השני . פני  על רוצה שהוא מי  את לבכר

.ËÌÈLÈ ÔÈ‡ÌÓ˙n‰ ÏÎÂ .L„n‰Œ˙Èa ≈¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»«ƒ¿«¿≈
ÌÈÚ˜ ÌÈÚ˜ ˙ÈNÚ B˙ÓÎÁ ,L„n‰Œ˙ÈaÔÎÂ ; ¿≈«ƒ¿»»¿»«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ."‰Óe LÈaÏz ÌÈÚ˜e" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL Ó‡»«¿……¿»¿»¿»ƒ«¿ƒ»¿≈
.„Ïa ‰B˙ŒÈ„a ‡l‡ ,L„n‰Œ˙Èa ÔÈÁÈNÓ¿ƒƒ¿≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿»
'‰‡eÙ' BÏ ÌÈÓB‡ ÔÈ‡ ,LhÚ˙pL ÈÓ elÙ‡ ¬ƒƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
ÌÈc‰ ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,L„n‰Œ˙Èa. ¿≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»«¿»ƒ

‰eÓÁ L„n‰Œ˙Èa ˙M„˜e.˙BiÒÎŒÈza ˙M„wÓ ¿À«≈«ƒ¿»¬»ƒ¿À«»≈¿≈ƒ

כח .).56) אלא 57)(סוכה נזכר ואינו תלמודו שוכח  הוא
כלו  עא.), סנהדרין (רש"י , לקויות לסירוגין ידיעותיו מר:

ובהירות. שלימות בהן מטעם 58)ואין נוהגים בימינו גם
מרפא! אסותא! שנתעטש לאיש לומר ודרךֿארץ  נימוס 
"מרפא!" אומרים: היו לא גמליאל רבן בית ו"של רפואה!
נג.). (ברכות ביתֿהמדרש" ביטול משום - בביתֿהמדרש

דרךֿארץ .59) ולא תורה לא בהם ביתֿהמדרש,60)שאין
יעיד  כאשר - תורה בו להרביץ  היה ותעדותו יסודו עיקר
מיוחד  וביתֿהכנסת בו: מתפללים גם היו אבל - שמו עליו
מבית  תורה, בו שמגדלים הבית וגדול לתפילה. רק 
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 ֿ בבית אומרים ולכן - כז.) (מגילה תפילה בו שמגדלים
בביתֿהמדרש. כן שאין מה רפואה! הכנסת:

ה'תשע"ט  תשרי ג' רביעי יום 

    
הרב 1) אהבת להוראה; הראוי  הוא מי  ומוראו; הרב  כבוד

לתלמידיו.

.‡‡e‰ Ck ,B˙‡ÈÂ ÂÈ‡ „BÎa ‰eˆÓ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»¿À∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
Ba „BÎa iÁ2ÂÈ‡Ó ˙È B˙‡ÈÂ3B‡ÈÓ ÂÈ‡L ; «»ƒ¿«¿ƒ¿»»≈≈»ƒ∆»ƒ¿ƒ

ÈiÁÏ B‡Ó ,‰ÓÎÁ B„nlL ,BaÂ ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«∆¿«∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈
‡a‰ ÌÏBÚ‰4ÏL  Ba ˙„‡Â ÂÈ‡ ˙„‡ ‰‡ . »»«»»»¬≈«»ƒ«¬≈««∆

 ‡NÓa ÌÈ‡NB BaÂ ÂÈ‡ .ÂÈ‡ ÏLÏ ˙Ó„B˜ Ba«∆∆¿∆»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ‡ ÏL CkŒÁ‡Â ,Ba ÏL ˙‡ ÁÈpÓ5BaÂ ÂÈ‡ . «ƒ«∆∆«¿««»∆»ƒ»ƒ¿«

Ba ˙‡ ‰„Bt  ‰ÈMa ÌÈÈeL6‰„Bt CkŒÁ‡Â , ¿ƒ«ƒ¿»∆∆«¿««»∆
˙‡ ‰„Bt  ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ‡ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈ‡ ˙‡∆»ƒ¿ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»∆∆

‰lÁz ÂÈ‡7,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»
Ba „‚k Ïe˜L BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡8,B˙„‡ ÈLÓ  ««ƒ∆≈»¿∆∆«≈ƒ¬≈»

ÏB„b „Bk EÏ ÔÈ‡Â .Ba ˙„‡ ÈLÓ CkŒÁ‡Â¿««»≈ƒ¬≈««¿≈¿»»
eÓ‡ .‰ ‡BnÓ ‡BÓ ‡ÏÂ ,‰ „BkÓƒ¿»«¿…»ƒ»»«»¿

ÌÈÓÎÁ9eÓ‡ CÎÈÙÏ ;ÌÈÓL ‡BÓk Ca ‡BÓ :10: ¬»ƒ»«»¿»»»ƒ¿ƒ»»¿
˜ÏBÁ‰ Ïk11:Ó‡pL ,‰ÈÎM‰ ÏÚ ˜ÏBÁk ,Ba ÏÚ »«≈««¿≈««¿ƒ»∆∆¡«

"'‰ ÏÚ Ì˙v‰a"12‰ÈÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ ;13,Ba ÌÚ ¿«…»«¿»»∆¿ƒ»ƒ«
È e L‡" :Ó‡pL ,‰ÈÎM‰ ÌÚ ‰ÈÓ ‰NBÚk¿∆¿ƒ»ƒ«¿ƒ»∆∆¡«¬∆»¿≈

ÌÚ˙n‰ ÏÎÂ ;"Ìa L„wiÂ '‰ ˙‡ Ï‡NÈ14,Ba ÏÚ ƒ¿»≈∆«ƒ»≈»¿»«ƒ¿»≈««
Èk ÌÎÈ˙pÏ˙ eÈÏÚ ‡Ï" :Ó‡pL ,'‰ ÏÚ ÌÚ˙Ók¿ƒ¿»≈«∆∆¡«…»≈¿À…≈∆ƒ

‰‰Ó‰ ÏÎÂ ;"'‰ ÏÚ15‰‰Ó el‡k ,Ba Á‡ «¿»«¿«¿≈«««¿ƒ¿«¿≈
ÌÈ‰Ï‡a ÌÚ‰ a„ÈÂ" :Ó‡pL ,‰ÈÎL Á‡««¿ƒ»∆∆¡««¿«≈»»≈…ƒ

"‰LÓe16. ¿∆

ממנו.2) למד חכמתו רוב  ואביו 3)המובהק , שהוא "מפני 
וכתב  אוקספורד ובנוסח  כח .). (כריתות רבו" בכבוד חייבים
כך  ויראתו, אביו בכבוד מצווה שאדם "כשם אברבנאל יד
.".... מאביו יתר ורבו ויראתו; רבו בכבוד חייב  הוא

לג.).4) מציעא חכם 5)(בבא אביו היה אם אבל (שם).
קודמת. אביו של  - רבו כנגד ואפילו 7)(שם).6)ושקול

בסכנה. חייו שבשבי  מפני  רבו, כנגד שקול כשאינו
הם 8) רבו" כנגד שקול שאינו פי  על "אף  כאן: רבינו דברי 

י "ב , פרק  ואבידה גזילה בהלכות לדבריו גלוייה סתירה
רבו, אבידת עם אביו באבידת "פגע  שם: שכתב  ב , הלכה

אביו היה Âאם „‚Î ÏÂ˜˘ לאו ואם קודמת; אביו של -
הרמב "ם  מפרשי  רוב  הסכימו וכבר קודמת. רבו של -
והנוסח  כאן יש סופר שטעות מיימוניות", "הגהות ובראשם
במשנה  גם הנוסחה שכן עיקר, ואבידה" "גזילה בהלכות
זה  דין וטעם י "א). משנה ב , פרק  מציעא (בבא ירושלמי 
כיוון  בסכנה, שחייהם שבויים בפדיון - במשנה: השנוי 
להציל  חייב  הוא - שקול אינו אם אף  תלמידֿחכם שאביו
סכנת  שאין במקום אבל אדם; כל קודם שחת מיני  נפשו
ונשיאת  אבידה כגון: הגוף , יגיעת או ממון הפסד רק  נפשות
כאן  להביא וכדאי  קודם. רבו - שקול האב  אין אם משא,

בשם  לד, סעיף  רמב , סימן ערוך (שולחן הרמ "א שכתב  מה
לאביו? קודם שרבו אמורים דברים במה החסידים"): "ספר

א  אבל חינם; אותו כשמלמד ומלמדו - רב  לו שכר אביו ם
דבר. לכל קודם אביו יב ).9)- ד, פרק  (אבות

קי .).10) וקובע 11)(סנהדרין רבו ישיבת על שחולק  זה
כמבואר  רבו. ברשות שלא שם ומלמד אחרת ישיבה לו

ב ). (הלכה על 12)בסמוך אלא חלקו שלא פי  על אף 
וחלקו  היצו כאילו הכתוב  עליהם מעלה תורתו, ועל משה

השכינה. בדברים 13)על נגדו לפטפט  וקטטה תגר
מידת 14)(רש"י ). כבושה, מידה בו שנוהג רבו על ואומר

(שם). עליו 15)אכזריות שבודה (שם), דברים עליו מחפה
גנאי . דברי  "אם 16)מליבו בשלח ): (מכילתא, ואמרו

המדבר  שכל ללמדך, - במשה? וחומר קל דיברו, באלוקים
העולם". והיה שאמר במי  מדבר כאילו ישראל ברועה

.,L„Ó BÏ ÚBwL ‰Ê ?Ba ÏÚ ˜ÏBÁ e‰ÊÈ‡≈∆≈««∆∆≈«ƒ¿»
Ba ˙eL ‡lL „nÏÓe LB„Â LBÈÂ17,Ìi˜ BaÂ , ¿≈¿≈¿«≈∆…ƒ¿«¿««»

Ì„‡Ï eÒ‡Â .˙Á‡ ‰È„Óa BaL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»»
ÌÏBÚÏ Ba ÈÙa ˙BB‰Ï18ÈÙa ‰ÎÏ‰ ‰Bn‰ ÏÎÂ ; ¿ƒ¿≈«¿»¿»«∆¬»»ƒ¿≈

‰˙ÈÓ iÁ ,Ba19. ««»ƒ»

יורה,17) אל "תלמיד ה:): (סנהדרין אמרו וכן כז:). (ברכות
יתנהג  שלא - האיסור וטעם מרבו". רשות נטל כן אם אלא
שנותיו  "כל סד.): (ברכות שאמרו כמו רבו, בחיי  בשררה
אומן  קורא יוסף  רב  היה לא ישיבה כראש שמלך רבה של
שום  להראות שלא כדי  אליו, הולך והיה לביתו דם מקיז

רבו. בחיי  שררה רשות 18)צד כבר כשנטל אפילו
רבו. במקום שלא אלא רבו, בפני  להורות לו אסור להורות,
שאינו  ארעי , בדרך הוראה אפילו - "לעולם" מפרשים: ויש

רבו. בפני  אסור כן גם מדרש שום (עירובין 19)קובע 
סג.).

.‚NÚŒÌÈL Ba ÔÈe BÈ ‰È‰20Ï‡LÂ ,ÏÈÓ »»≈≈«¿≈»»ƒ¿»«
ÈL‰Ï zÓ  ‰ÎÏ‰ c Ì„‡ BÏ21LÈÙ‰Ïe . »»¿«¬»»À»¿»ƒ¿«¿ƒ

eq‡‰ ÔÓ22.˙BB‰Ï zÓ Ba ÈÙa elÙ‡  ƒ»ƒ¬ƒƒ¿≈«À»¿
,eÒ‡‰ „ ‰NBÚ Ì„‡ ‰‡L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»»»∆»»»»
 BÚL ÈtÓ B‡ ,Beq‡a Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿
!eÒ‡ ‰Ê c :BÏ ÓBÏÂ BLÈÙ‰Ï BÏŒLÈ∆¿«¿ƒ¿«»»∆»
Ba BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ba ÈÙa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈«¿««ƒ∆…»««
ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ,'‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó ÏkL ,˙eL¿∆»»∆≈ƒ≈¿ƒ

Ï „Bk23ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .24„a ? »»««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»
‰˜Ó ‰˜pL25,‰‡B‰Ï BÓˆÚ Úa˜Ï Ï‡ ; ∆ƒ¿»ƒ¿∆¬»ƒ¿…««¿¿»»

ÛBÒa ‡e‰ elÙ‡ ,Ï‡BL ÏÎÏ ˙BB‰Ïe LÈÏÂ¿≈≈¿¿»≈¬ƒ¿
˙BB‰Ï BÏ eÒ‡  ÌÏBÚ‰ ÛBÒa BaÂ ÌÏBÚ‰»»¿«¿»»»¿

˙eÓiL „ÚBa26.BaÓ ˙eL ÏË ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «∆»«∆»ƒ≈»«¿≈«
‡ÏÂ27˙BB‰Ïe LÈÏ BÏ zÓ ,Ba ˙nL ÈÓ Ïk ¿…»ƒ∆≈«À»≈≈¿

ÚÈb‰L „ÈÓÏ˙ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;‰Bza«»∆»ƒ≈»»«¿ƒ∆ƒƒ«
‰‡B‰Ï28. ¿»»

מחנה 20) כנגד הוא זה ושיעור רבו". במקום "שלא זהו
שהן  פרסאות, שלוש של שטח  שתפס  במדבר ישראל
אמה. אלפיים המיל ושיעור נה:). (עירובין מיל שניםֿעשר
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למשה, ישר פונה היה מה, דבר לשאול צריך שהיה מי  וכל
(שמות  מועד אוהל אל יצא ה' מבקש כל והיה שכתוב : כמו

ז). וישיבה.21)לג, מדרש לקבוע  לא להרחיק 22)אבל
העבירה. מן הכתוב :23)אדם על וסמכו סג.), (עירובין

ל). כא, (משלי  ה' לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין
מגורי24) ממקום מיל שניםֿעשר בריחוק  להשיב  לו שמותר

ארעי .25)רבו? ובדרך בהזדמנות בעמלא, באקראי 
היה 26) הונא שרב  זמן שכל סב :): (עירובין שאמרו כמו

"ביעתא  אפילו תלמידו חיסדא רב  הורה לא בחיים
כמו, ופשוטות קלות הכי  הוראות אפילו כלומר: בכותחא",
עשוי רוטב  (מין בכותח  טבולה ביצה לאכול שמותר למשל,
כתבו, מיימוניות "והגהות הפת). את בו לטבל חמוץ  מחלב 
הגאונים, מספרי  בספר רואה שאדם מפורש הלכה שפסק 
להורות  לו אסור רק  רבו, בימי  אפילו להורות הוא יכול

בינתו. על ולסמוך שכאן 27)מליבו הדברים נראים
רמב  סימן דעה יורה בטור הנוסח  הוא וכן ד. הלכה תחילת
יח ). קטן סעיף  (שם, הש"ך הכריע  וכך הרמב "ם . בשם

היתר 28) וקיבל הדרושים הלימודים חוק  את כבר שגמר
הגעה  שזמן יט :), (עבודהֿזרה אמרו חכמינו הוראה.
סובר, זה שיעור נתן שלא ורבינו שנה. ארבעים הוא להוראה
מפי הרב , מפי  רק  לומדים כשהיו אז היה שזה כנראה,
"שאין  ה:): (עבודהֿזרה ואמרו ספרים; מפי  ולא סופרים
אבל  שנה". ארבעים עד רבו של דעתו סוף  על עומד אדם
ואנו  לפנינו ומונחים כתובים ופירושיה שהתורה כיום,
אלא  ובשנים, בגיל תלוייה ההוראה אין - מתוכם לומדים
ורבינו  משנה), (לחם החכם של ובמידותיו חכמתו במעלת
לדיין: שיתמנה כדי  לחכם הדרושים התנאים את מונה ז"ל
נאה, ופירקו ושפל ועניו ויראֿחטא, חכם שימצאוהו מי  "כל
תורה, (משנה דיין" אותו עושים - הימנו נוחה הבריות ורוח 

הג  שנות ואילו ח ), הלכה ב , פרק  סנהדרין לא הלכות יל
הזכיר.

.„‰Ê È‰  ‰BÓe ‰‡B‰Ï ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ÏÎÂ¿»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»∆¬≈∆
Áe‰ Ò‚Â ‰ËBL ,ÚL29ÌÈa Èk" :Ó‡ ÂÈÏÚÂ , »»∆¿«»«¿»»∆¡«ƒ«ƒ

‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ30‰‡B‰Ï ÚÈb‰L ÌÎÁ ÔÎÂ ."'B‚Â ¬»ƒƒƒ»¿¿≈»»∆ƒƒ«¿»»
˙BÏBLÎÓ Ô˙BÂ ,‰Bz ÚBÓ ‰Ê È‰  ‰BÓ BÈ‡Â¿≈∆¬≈∆≈«»¿≈ƒ¿

ÌÈÓˆÚÂ" :Ó‡ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈÂÚ‰ ÈÙÏ31"‰È‚‰ Ïk ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»∆¡««¬Àƒ»¬À∆»
,Èe‡k ‰B˙ ea‰ ‡lL ,ÌÈpËw‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰ el‡ ≈««¿ƒƒ«¿«ƒ∆…ƒ¿»»»
ÈL‡ ÔÈe ı‡‰ŒÈnÚ ÈÙa Ïcb˙‰Ï ÌÈL˜Ó Ì‰Â¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«≈»»∆≈«¿≈
˙BB‰Ïe ÔÈ„Ï L‡a ÔÈLBÈÂ ÔÈˆÙB˜Â ,ÌÈÚƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ»…»ƒ¿
ÌÈÈÁn‰ Ì‰Â ,˙˜ÏÁn‰ ÌÈan‰ Ì‰ ;Ï‡NÈa¿ƒ¿»≈≈««¿ƒ««¬…∆¿≈««¬ƒƒ
ÌÈÏaÁÓ‰Â ,‰Bz ÏL d ÔÈaÎÓ‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿«¿«ƒ≈»∆»¿«¿«¿ƒ
:B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL Ó‡ Ì‰ÈÏÚ .˙B‡ˆ '‰ Ìk∆∆¿»¬≈∆»«¿……¿»¿»
ÌÈÏaÁÓ ÌÈpË˜ ÌÈÏÚL ,ÌÈÏÚeL eÏ eÊÁ‡"∆¡»»ƒÀ»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

."ÌÈÓk¿»ƒ

הזכאי ,29) את יחייב  שלפעמים - רשע  ז). ד, פרק  (אבות
שיצא  בעלֿהדין איבת עליו שמרבה - שוטה כגוזלו; והריהו
הגדולים  כאחד שם לו לקנות שגאוותו - וגס ֿרוח  חייב ;
להוראה  שהגיע  בטרם ולדון להורות כך לידי  הביאתהו

שמואל). ועדיין 30)(מדרש חדשיו כלו שלא נפל, ֵֶלשון

ולכן  ומורה, - להוראה עדיין הגיע  לא הוא: כן נגמר, לא
חלליו. טו).31)רבים לג, (ישעיה עיניו ועוצם מלשון:

את  בזה והורג מלהורות ומתאפק  ומחריש מתעצם שהוא
יט :). זרה עבודה (רש"י , דורו בני 

.‰elÙ‡Â ,BÓLa BaÏ ˙B˜Ï „ÈÓÏ˙Ï BÏ eÒ‡Â¿»¿«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿«¬ƒ
ÂÈÙa ‡lL32ÏkL ,È‡Ït ÌM‰ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ∆…¿»»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ∆»

;ÂÈÙa BÓL ÈkÊÈ ‡ÏÂ .ÈBÏÙ ‡e‰L Ú„È ÚÓBM‰«≈«≈«∆¿ƒ¿…«¿ƒ¿¿»»
C„k ,Ba ÌLk ÌÓML ÌÈÁ‡Ï ˙B˜Ï elÙ‡Â«¬ƒƒ¿«¬≈ƒ∆¿»¿≈«¿∆∆

ÂÈ‡ ÌLa ‰NBÚL33‡l‡ ;ÌÓL ˙‡ ‰pLÈ34elÙ‡ , ∆∆¿≈»ƒ∆»¿«∆∆¿»¬ƒ
Ì˙BÓ Á‡Ï35È‡Ït Ì˘‰ ‰È‰È˘ ‡e‰Â .36Ïk˘ , ¿««»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ¿»

ÈBÏt ‡e‰˘ Ú„È ÚÓB˘‰37B‡ BaÏ ÌBÏL ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈«≈«¿¿ƒ¿…ƒ≈»¿«
‰Ê ÌÈÈÊÁÓe ÌÈÚÏ ÌÈ˙BpL C„k ,ÌBÏL BÏ ÈÊÁÈ«¬ƒ»¿∆∆∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆

‰ÊÏ38‰ÁBL ‡l‡ ;39:„BÎÂ ‰‡Èa BÏ ÓB‡Â ÂÈÙÏ »∆∆»∆¿»»¿≈¿ƒ¿»¿»
ÈÊÁÈ ,ÌBÏL Ba BÏ Ô˙ Ì‡Â !Èa ,EÈÏÚ ÌBÏL»»∆«ƒ¿ƒ»««»«¬ƒ

ÈBÓe Èa ,EÈÏÚ ÌBÏL :BÏ40! »»∆«ƒƒ

פלוני ,32) אומר: "כשהוא רש"י : ומפרש ק .) (סנהדרין
בשמו  לרבו שקרא כגיחזי  לא ורבי . מורי  פלוני  אומר: ואינו
(מלכיםֿב  אלישע  החייה אשר בנה וזה האשה זאת ואמר:
(במדבר  כלאם! משה, אדוני  שאמר: כיהושע  אלא ה), ח ,

כח ). "אב "33)יא, ערך "בערוך", רבו, בשם יעשה כן
על  אף  "אביי ", לתלמידו: קרא שרבה הגאונים, בשם מובא
אבי של שמו שגם מפני  - "נחמני " היה האמיתי  ששמו פי 
כשם  שהוא בשמו אותו קרא לא לפיכך נחמני , היה רבה

שמו: נתהווה ומזה אבא, אותו: (וקרא ואם ‡ÈÈאביו ,
שכן. כל לא לרבו כך, שכן 34)לאביו ומכל אחרים, של

ורבו. אביו קרא 35)של שאביי  מצינו ורבו, אביו של
נט :). (גיטין "מר" מותו אחרי  הכתוב :36)לרבה מלשון

שמות  משאר ומובדל מופלא יח ). יג, (שופטים פלאי  והוא
אברהם,37)בני ֿאדם. כגון: מופלא, השם כשאין אבל

שם  לקרוא מותר - מצויים שמות וכדומה, משה יצחק ,
או  רבו בפני  שלא אביו כשם או רבו כשם ששמם אחרים
לפני שאמר רבי  את קג:) (כתובות מוצאים אנו וכן אביו.
אביו, שם היה שזה פי  על אף  חכם", - בני  "שמעון מותו:

ורבו. מורו גם שלו 38)שהיה "הנותן כז:) ם (ברכות
רש"י : ופירש מישראל", שכינה שתסתלק  גורם לרבו
רבי ". עליך, שלום ולא עליך, שלום אדם: כל "כשאר

אות 39) בהעלותך (תנחומא, בשלומו ושואל לפניו כורע 
ג.).40)יא). (ברכות

.ÂÂÈlÙz ıÏÁÈ ‡Ï ÔÎÂ41ÒÈ ‡ÏÂ ,Ba ÈÙÏ42‡l‡ , ¿≈…«¬…¿ƒ»ƒ¿≈«¿…»≈∆»
CÏn‰ ÈÙÏ LBÈk LBÈ43ÈÙÏ ‡Ï ,Ïlt˙È ‡ÏÂ .44 ≈¿≈ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿«≈…ƒ¿≈

,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ;Ba „ˆa ‡ÏÂ Ba Á‡Ï ‡ÏÂ Ba«¿…¿«««¿…¿««¿≈»ƒ«
,Ba Á‡Ï ˜Á˙È ‡l‡ ;Bcˆa Cl‰Ï BÏ eÒ‡L∆»¿«≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿«««
‡ÏÂ .Ïlt˙È CkŒÁ‡Â ,ÂÈBÁ‡ „‚k ÔeÎÓ ‡‰È ‡ÏÂ¿…¿≈¿À»¿∆∆¬»¿««»ƒ¿«≈¿…

ıÁna Ba ÌÚ ÒkÈ45LÈ ‡ÏÂ ,46‡ÏÂ ,Ba ÌB˜Óa ƒ»≈ƒ««∆¿»¿…≈≈ƒ¿«¿…
ÚÈÎÈ47zÒÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÙa ÂÈc48‡ÏÂ .ÂÈc ˙‡ «¿ƒ«¿»»¿»»¿…ƒ¿…∆¿»»¿…

L :BÏ Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙÏ LÈ49„ÓÚÈ ‡ÏÂ , ≈≈¿»»«∆…«≈¿…«¬…
˙eL ÏhiL „Ú B‡ ,„ÓÚ :BÏ Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙlÓ50 ƒ¿»»«∆…«¬…«∆ƒ…¿
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קכו                
         

ÂÈBÁ‡Ï BÏ ÊÁÈ ‡Ï ,BaÓ ËtiLÎe .„ÓÚÏ51, «¬…¿∆ƒ»≈≈«…«¬…«¬»
ÂÈBÁ‡Ï Úz ‡l‡52.ÂÈt „‚k ÂÈÙe , ∆»ƒ¿»«¬»»»¿∆∆»»

אמרו 41) הרי  שם, ידובר שבמלך פי  על ואף  קא:) (סנהדרין
לנו  אין - שמת חכם למלך: קודם "חכם יג.): (הוריות חז"ל
למלכות". ראויים ישראל כל - שמת מלך בו; כיוצא חכם
שנאמר: מלכים, נקראים: שהרבנים סב .) (גיטין אמרו ועוד
אורח  שהטור להעיר, וראוי  טו). ח , (משלי  ימלוכו מלכים בי 
לחלוץ  "אסור רבא: מאת מאמר הביא לח , סימן חיים,
בש"ס . נמצא לא כזה ומאמר רבו", בפני  תפילין
נמצא  הוא כאילו זה, מאמר מובא רבא" וב "שימושא

שלפנינו. בסוגייה הסיבה 42)בסנהדרין כי  קח .), (פסחים
פגיעה  והריהי  מדי  יותר חופשית ישיבה היא שמאל צד על

רבו". ה).43)ב "מורא הלכה ג, פרק  הוריות (ירושלמי ,
יהירות 44) משום אלה, כל וטעם כז:. ברכות במסכת הכל

שם). רש"י , שצריך 45)(כפירוש מפני  נא.), (פסחים
לו  צריך רבו ואם שם). (רש"י , וממוראו מכבודו להתבייש

מותר. - זאת,46)שישמשהו אמרו באביו לא:), (קידושין
ברבו. וחומר חלוקים 47)וקל אחר וחכם רבו היה שאם

דברי נראים ויאמר: כנגדו השני  לצד יכריע  לא הלכה , בדבר
נכון!48)פלוני . לא הדבר! כן לא לו: לומר

וישבו 49) פה! שבו ויאמר: ד) פרשה רות (מדרשֿרבה,
ע  לישב  לקטן רשות שאין מכאן ב ), ד, רבו (רות לו שייתן ד

לנו 50)רשות. נתת "רבי , לוי : אמר יט .) זרה (עבודה
לעמוד". לו 51)רשות יחזיר "לא אוקספורד: נוסח 

נג.).52)אחוריו". (יומא אחורנית ילך

.Ê‡ÏÓ ˜BÁÓ ep‡iMÓ  Ba ÈtÓ „ÓÚÏ iÁÂ¿«»«¬…ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…
ÂÈÈÚ53epnÓ ‰qk˙iL „Ú ,54,B˙ÓB˜ ‰‡È ‡ÏÂ ≈»«∆ƒ¿«∆ƒ∆¿…ƒ¿∆»

ÏÈa˜‰Ï Ì„‡ iÁÂ .LÈ CkŒÁ‡Â55.Ï‚a Ba Èt ¿««»≈≈¿«»»»¿«¿ƒ¿≈«»∆∆

רואה.53) שהעין המרחק  שלו; הראות כוח  שליטת כשיעור
ולא 54) הבתים בין מעיניו ייעלם או המרחק  בתוך שייבלע 

נג.). (יומא עוד פניו,55)יראנו את לקדם כז:) (סוכה
ולא  יצחק  כרבי  פוסק  רבינו רגלים. בשלוש לפניו להיראות
שאינם  העצלנים את אני  "משבח  שאמר: אליעזר כרבי 
וביתך  אתה ושמחת דכתיב : ברגל", מבתיהם יוצאים
פניו, להקביל ברגל תלמיד אליו בא ופעם כו). יד, (דברים

(כסף ֿמשנה). עשה יפה שלא לו ואמר

.ÁŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ba ÈÙa „ÈÓÏ˙Ï „Bk ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈«∆»ƒ
˜ÏÁÏ Ba Cc Ôk56˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÂ .„Bk BÏ ≈∆∆««¬…»¿»«¿»

„Ú‰L57‰È‰ Ì‡Â .BaÏ ‰NBÚ „ÈÓÏz ,BaÏ ‰NBÚ ∆»∆∆∆¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ»»
ÔÈlÙz BÏ eÈ‰ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa58, ¿»∆≈«ƒƒ¿…»¿ƒƒ

BÏÚÓ BÏ ÏÚB BÈ‡  ‡e‰ „Ú eÓ‡È ‡nL LÁÂ¿»∆»…¿∆∆≈≈ƒ¿»
ÚBÓ ,BLnLlÓ B„ÈÓÏz ÚBn‰ ÏÎÂ .BˆÏBÁ BÈ‡Â¿≈¿¿»«≈««¿ƒƒ¿«¿≈«

„ÒÁ epnÓ59„ÈÓÏz ÏÎÂ .ÌÈÓL ˙‡È epnÓ ˜BÙe ƒ∆∆∆≈ƒ∆ƒ¿«»»ƒ¿»«¿ƒ
‰ÈÎMÏ ÌBb ,Ba „Bk ÏkÓ c ÏÊÏÊnL∆¿«¿≈»»ƒ»¿«≈«¿ƒ»

˜lzÒzL60.Ï‡NiÓ ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈

בכבודו,56) רוצה עצמו הרב  שאם קיט :) בתרא (בבא
כבוד. בו נוהגים אחרים שגם לראות ישמח  בוודאי 

הנעלת 57) רגליים, רחיצת כגון: כנעני . עבד צו.) (כתובות

וכדומה. וחליצתם בזה 58)המנעלים שיכירו להניחן,
תפילין. להניח  עבדים דרך אין כי  עבד. אינו שהוא

כז:).60)(שם).59) (ברכות

.Ë:BÏ ÓB‡  ‰B˙ŒÈc ÏÚ BÚ Ba ‰‡»»«≈«ƒ¿≈»≈
ez„nÏ61‰ÚeÓL ÈkÊnL ÔÓÊŒÏÎÂ !CÎÂ Ck ea ƒ«¿»«≈»»»¿»¿«∆«¿ƒ¿»

ez„nÏ Ck :BÏ ÓB‡ ,ÂÈÙa62Ó‡È Ï‡Â !ea ¿»»≈»ƒ«¿»«≈¿«…«
ÓL ‡lL cBÓB‡ ÌL ÈkÊiL „Ú ,BaÓ Ú63. »»∆…»«≈««∆«¿ƒ≈¿

˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L „Ú ÂÈ„‚a Ïk ÚB˜ ,Ba ˙eÓiLÎe¿∆»«≈«»¿»»«∆¿«∆∆
BaÏ64‰Á‡Ó BÈ‡Â ,65?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÌÏBÚÏ ƒ¿≈¿«∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˜‰Ó Baa66‡Ï Ì‡ Ï‡ ;B˙ÓÎÁ  epnÓ „ÓlL , ¿«À¿»∆»«ƒ∆…»¿»¬»ƒ…
Á „ÈÓÏz ‰Ê È‰ ,B˙ÓÎÁ  epnÓ „ÓÏ67BÈ‡Â , »«ƒ∆…»¿»¬≈∆«¿ƒ»≈¿≈

„ÓBÚ Ï‡ ;ÌÈc‰ el‡ ÏÎa B„BÎa iÁ«»ƒ¿¿»≈«¿»ƒ¬»≈
ÂÈÙlÓ68Ïk ÏÚ ÚB˜ ‡e‰L ÌLk ,ÂÈÏÚ ÚB˜Â , ƒ¿»»¿≈«»»¿≈∆≈««»

Ì‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L ÌÈ˙n‰69„ÓÏ ‡Ï elÙ‡ . «≈ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆¬ƒ…»«
„ÓBÚ  ÏB„b ÔÈa ,ÔË˜ ÔÈa  „Á‡ c ‡l‡ epnÓƒ∆∆»»»∆»≈»»≈»≈

.ÂÈÏÚ ÚB˜Â ÂÈÙlÓƒ¿»»¿≈«»»

(ברכות 61) מצינו כן תורה, דברי  על עברת לו: יאמר ולא
וכו'. רבינו לימדתנו גמליאל: לרבן תלמידיו לו אמרו טז:):
תורה", דברי  על עברת "אבא, יאמר: אל לב .) (קידושין וכן
וחומר  וקל - כך" בתורה כתוב  "מקרא לו: יאמר כך אלא

(כסף ֿמשנה). ז:).62)לרב  קטן (ברכות 63)(מועד
ששמע  שמועה אבל רבו, מדברי  זה שאין שידעו כדי  כז:),
מרבו  הסתם שמן יודעים שהכול סתם. לאומרה רשאי  מרבו
פרק  ברכות ירושלמי , כז:; (סוכה בפיו רבו ותורת שמעה

א). הלכה הקורע 64)ב , מתאחים: שאינם קרעים "ואלו
כו.), קטן (מועד תורה" שלימדו רבו ועל ואמו אביו על
לעניין  ואמו לאביו רבו שהושווה כשם רבינו: וסובר
שהוא  ליבו" שיגלה "עד קריעה לעניין הושוו כך "איחוי ",

כב :). קטן (מועד כמפורש ואמו, אביו על אינו 65)חייב 
תפירה  ּבשלל: אלא כתיקונה, בתפירה הקרע  מקום את ְֶֶתופר

כו.). (שם, וארעית על 66)גסה ומוסב  נוגה, באור מואר
ו"רבו  רבו. עליו שיצק  התורה באור המזהיר התלמיד
הוא  הרב  כי  המובהק , התלמיד של רבו פירושו: מובהק ",
מציעא  בבא טוב , יום (תוספות הפעול ולא הפועל המבהיק ,

י "א). משנה ב , דבר 67)פרק  ממנו למד אלא כמותו חכם
סג.). עירובין (רש"י , שניים או ארבע 68)אחד בריחוק 

עיניו. כמלוא ולא שאינו 69)אמות ואמו, אביו שאינם
יום. שלושים לאחר הקרע  את ומאחה אחד בגד אלא קורע 

.È˙BeÎÓ ÂÈ˙BÚcL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏÎÂ70a„Ó BÈ‡ , ¿»«¿ƒ»»∆≈»¿À»≈¿«≈
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÈÙa71ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆¿»¿»««ƒ
.ÌeÏk epnÓ „ÓÏ ‡lL∆…»«ƒ∆¿

וישרות.70) ז).71)נכונות ה, פרק  (אבות

.‡ÈÏÎa B„Bk ÏÚ ÏÁÓÏ ‰ˆL ,˜‰n‰ ‰»««À¿»∆»»ƒ¿…«¿¿»
B‡ ÂÈ„ÈÓÏz ÏÎÏ ,Ô‰Ó „Á‡ B‡ el‡‰ ÌÈc‰«¿»ƒ»≈¿∆»≈∆¿»«¿ƒ»

B„Èa ˙eL‰  Ô‰Ó „Á‡Ï72,ÏÁnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿∆»≈∆»¿¿»¿««ƒ∆»«
Bc‰Ï „ÈÓÏz‰ iÁ73ÏÁnL ‰ÚLa elÙ‡Â ,74. «»««¿ƒ¿«¿«¬ƒ¿»»∆»«

בחתונת 72) יין להם ומזג תלמידיו את ששירת רבא כגון
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לב :). (קידושין (שם).73)בנו מפניו לקום כגון:
מועילה 74) הרב  שמחילת מחול, אינו - גופו ההידור על

כמלוא  מפניו "לעמוד כגון: שאת, יתר של להידור בנוגע  רק 
מפניו" "לקום מעין: הידור אבל בזה; וכיוצא עיניו" ראות
אין  ולפיכך תיחשב , לבזיון שלילתו - במקומו" ישב  "לא או
על  למחול, הרב  יכול כבודו על שאם מועילה: הרב  מחילת

המלך). (עבודת למחול? יוכל מי  התורה, כבוד חילול

.È‰ Ck ,‰ „BÎa ÔÈiÁ ÌÈ„ÈÓÏz‰L ÌLk¿≈∆««¿ƒƒ«»ƒƒ¿»«»»«
eÓ‡ Ck .Ô˜Ïe ÂÈ„ÈÓÏz ˙‡ „aÎÏ CÈ»̂ƒ¿«≈∆«¿ƒ»¿»¿»»»¿

ÌÈÓÎÁ75Ú ÈÁ E„ÈÓÏz „BÎ È‰È" :."ClLk EÈÏ ¬»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»∆¿∆»
,ÌÈa‰ Ì‰L ,Ì‰‡Ïe ÂÈ„ÈÓÏ˙a ‰f‰Ï Ì„‡ CÈˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»¿»√»∆≈«»ƒ

ÌÈp‰Ó‰76.‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚÏ «¿«ƒ»»«∆¿»»«»

ליהושע :75) שאמר במשה מצינו וכן יב ). ד, פרק  (אבות
דרבי (אבות לו שווה עשאו - ט ) יז, (שמות אנשים לנו בחר

כז). פרק  וכשם 76)נתן, רוח . וקורת הנאה הגורמים
(ספרי , אב  קרוי : הרב  כך בנים, קרויים: שהתלמידים
רבו  רישֿלקיש קיבל אדא בר חייא רבי  וכשמת ואתחנן);
כבנו  עליו חביב  אדם של שתלמידו עליו, תנחומים

ח ). הלכה ב , פרק  ברכות (ירושלמי ,

.‚ÈBaÏ ÔÈÈÁÓe ‰ ˙ÓÎÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈ„ÈÓÏz‰77. ««¿ƒƒƒƒ»¿«»««¿ƒƒƒ
˙BÈÂ ,È˙BaÓ Èz„ÓÏ ‰ÓÎÁ ‰a‰ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡»¿¬»ƒ«¿≈»¿»»«¿ƒ≈««¿≈

ÌlkÓ ˙BÈ  È„ÈÓÏzÓe ,ÈÁÓ 78ıÚL ÌLÎe . ≈¬≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒÀ»¿≈∆≈
,‰ „cÁÓ ÔË˜ „ÈÓÏz Ck ,ÏB„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ÔË»̃»«¿ƒ∆«»»«¿ƒ»»¿«≈»«

.‰‡ÙÓ ‰ÓÎÁ ÂÈ˙BÏ‡La epnÓ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒƒ∆ƒ¿≈»»¿»¿…»»

(חגיגה 77) רבו את המחכים תלמיד זה - חרשים" "וחכם
ז.).78)יד.). (תענית

    
לאב 1) חכם תלמיד שבין ההבדל חכמים; תלמידי  פני  להדר

מה  החכם את המבזה והידור; קימה לעניין ונשיא דין בית
האדם. את מנדים דברים כמה על דינו;

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Bc‰Ï ‰ÂˆÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk»«¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿¿««ƒ
Èt z„‰Â Ìe˜z ‰ÈN ÈtÓ" :Ó‡pL ,Ba BÈ‡L∆≈«∆∆¡«ƒ¿≈≈»»¿»«¿»¿≈

Ô˜Ê  "Ô˜ÊÔÈiÁ È˙ÓÈ‡Óe .‰ÓÎÁ ‰wL ‰Ê , »≈»≈∆∆»»»¿»≈≈»««»ƒ
˙Bn‡ Úa‡a epnÓ ˜iMÓ ?ÂÈtÓ „ÓÚÏ„Ú , «¬…ƒ»»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿«¿«««

Èt „‚kÓ ÚiL.Â ∆«¬…ƒ¿∆∆»»

חכמה"2) שקנה זה אלא זקן "אין - קנה זה נוטריקון:
בשנים. רך כשהוא ואפילו לב :) "איזוהי3)(קידושין

הוי עמד)? שבשבילו ניכר (שיהא הידור בה שיש קימה
משיראנו  - מובהק  וברבו לג.). (שם, אמות" ארבע  אומר:

ה"ז). (פ "ה, למעלה כמבואר עיניו, מלוא

.Œ˙Èa ‡ÏÂ ıÁn‰Œ˙Èa ‡Ï ,ÂÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»…¿≈«∆¿»¿…¿≈
daŒLiL ‰ÓÈ˜  "z„‰Â Ìe˜z" :Ó‡pL ,‡qk‰«ƒ≈∆∆¡«»¿»«¿»ƒ»∆∆»

ec‰È„ÈÓÏz ÈtÓ „ÓÚÏ ÔÈiÁ ˙Bin‡ ÈÏÚa ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬≈À»À«»ƒ«¬…ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÔzÎ‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚL ‰ÚLa ÌÈÓÎÁÌe˜z" :Ó‡pL , ¬»ƒ¿»»∆¿ƒƒ¿«¿»∆∆¡«»

ÒÈkŒÔBÒÁ da ÔÈ‡L ,ec‰ ‰Ó  "z„‰ÂÛ‡ , ¿»«¿»«ƒ∆≈»∆¿ƒ«
ÂÈÈÚ ÌÈˆÚÈ ‡lL ÔÈpÓe .ÒÈkŒÔBÒÁ da ÔÈ‡L ,‰ÓÈƒ̃»∆≈»∆¿ƒƒ«ƒ∆…«¬ƒ≈»

ÌÎÁ‰ ÔÓe‰‡È ‡lL È„k ,?ÂÈtÓ „ÓÚÈ ‡lL „Ú ƒ∆»»¿≈∆…ƒ¿≈«∆…«¬…ƒ»»
‡e‰L c Ïk ‡‰  "EÈ‰Ï‡n ˙‡ÈÂ" :Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»≈¡…∆»»»»∆

lÏ eÒÓ:Ba Ó‡ ,"EÈ‰Ï‡n ˙‡ÈÂ". »«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

שם).4) (קידושין, אלו במקומות "הידור" ואין כבוד.
שבני ֿאדם  הפנימיים בחדרים דווקא - ובביתֿהמרחץ 
אסור  תורה בדברי  הרהור ושאפילו ערומים, שם עומדים
וחייבים  הוא "הידור" מקום החיצוניים, בחדרים אבל שם;

(כסף ֿמשנה). כשהם 5)לקום אבל מלאכה; ביטול משום
עוסקים  כשהם ודווקא הם; רשאים - ולהדר להיבטל רוצים
גזל  משום אסור, - אחרים במלאכת אבל הם, במלאכתם

ובתוספות). שם (קידושין, ממון.6)בעלים הפסד
נתחייב 7) כבר - מקרוב  דאילו ממנו, רחוק  עוד כשהוא

בקימה.8)בקימה. יתחייב  ולא אמותיו לארבע  כשיתקרב 
את 9) יודע  לבדו העושה ורק  בו, תשלוט  לא אדם שעין

שאתה 10)האמת. מחשבותיך, ויודע  ולב  כליות הבוחן
שם). (רש"י , ממצוותו להיפטר תחבולות מבקש

.‚BÓˆÚ ÔeÎÈÂ ÌÚ‰ ˙‡ ÁÈËiL ,ÌÎÁÏ Èe‡ ÔÈ‡≈»∆»»∆«¿ƒ«∆»»ƒ«≈«¿
Ì‰Ï,‰ˆ˜ C„a CÏÈ ‡l‡ ;ÂÈtÓ e„ÓÚiL È„k , »∆¿≈∆««¿ƒ»»∆»≈≈¿∆∆¿»»

.„ÓÚÏ ÔÁÈËÈ ‡lL È„k ,B˙B‡ e‡È ‡lL Ôek˙Óeƒ¿«≈∆…ƒ¿¿≈∆…«¿ƒ≈«¬…
ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰Â,‰BˆÈÁ‰ Cca ÔÈÎÏB‰Â ¿«¬»ƒ»«ƒƒ¿¿ƒ«∆∆«ƒ»

.ÌeÁÈËÈ ‡lL È„k ,ÌL ÔÈÈeˆÓ Ô‰ÈÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒ≈∆¿ƒ»¿≈∆…«¿ƒ

דרך 11) ללכת יכול שהוא בשעה בכוונה לפניהם לעבור
לב :). (קידושין סחור 12)אחרת והולכים מסבבים היו

נקטינן  אביי : "אמר הציבור. את להטריח  שלא כדי  סחור,
לג.). (שם, יחיה" - מקיף  אם בידינו) (מסורת

.„ÈtÓ ÌÈ„ÓBÚL ÌLÎe ;Cl‰Ók ‡e‰ È‰ ÎB≈¬≈ƒ¿«≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈
ÎB‰ ÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ Ck ,Cl‰Ó‰. «¿«≈»¿ƒƒ¿≈»≈

אינו 13) בהמתו גבי  על יושב  והוא הואיל תאמר: לא
רב  את מרחוק  כשראה אביי  מפניו. לעמוד ופטורים כמהלך

(שם). קם מיד - החמור על רוכב  רבו יוסף 

.‰ÚˆÓ‡a ‰  Cca ÔÈÎÏB‰ eÈ‰L ‰LÏL, ¿»∆»¿ƒ«∆∆»«¿∆¿«
BÈÓÈÓ ÏB„b.BÏ‡ÓNÓ ÔË˜Â , »ƒƒ¿»»ƒ¿…

זה,14) בצד זה אלא זה, אחר זה ילכו לא לז.). (יומא
אצלם: שכתוב  אבינו, אברהם את לבקר שבאו כמלאכים
"ניצבים" היו לא זה אחר זה הלכו ואלמלי  - עליו" "נצבים

שם). (רש"י , ראשון רק  "לימינו"15)עליו, סמוך לא
זה  הרי  - רבו לימין "המהלך (שם): אמרו שהרי  ממש,
לבאר  דק  שלא ורבינו לאחוריו. קצת ימינו מצד אלא  בור",
ה"ו  פ "ה, לעיל כבר שכתב  מה על סמך  כי  זה, כל

(כסף ֿמשנה).

.ÂÌÎÁ ‰‡B‰BÏ ÚÈbiL „Ú ,ÂÈtÓ „ÓBÚ BÈ‡  »∆»»≈≈ƒ»»«∆«ƒ«
ÔÈcŒ˙ÈaŒ‡ ‰‡ .LBÈ ,ÚL ÔÂÈÎÂ ;˙Bn‡ Úa‡Ï¿«¿««¿≈»∆»«≈»»«≈ƒ
BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ˜BÁÓ ep‡iMÓ ,ÂÈÙlÓ „ÓBÚ ≈ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…≈»¿≈
˙‡ ‰‡ .˙Bn‡ Úa‡ ÂÈÁ‡Ó ÚiL „Ú ,LBÈ≈«∆«¬…≈«¬»«¿««»»∆
„Ú ,LBÈ BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ÂÈÙlÓ „ÓBÚ  ‡ÈNp‰«»ƒ≈ƒ¿»»¿…≈»¿≈≈«

ÂÈÈÚÓ ‰qk˙iL „Ú B‡ BÓB˜Óa LiL‡ÈNp‰Â . ∆≈≈ƒ¿«∆ƒ¿«∆≈≈»¿«»ƒ
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ÏeÁÓ B„Bk  B„Bk ÏÚ ÏÁnL‡ÈNp‰Lk . ∆»««¿¿»¿∆«»ƒ
ÒÎÓ‡iL „Ú ,ÔÈLBÈ ÔÈ‡Â ;ÌÈ„ÓBÚ ÌÚ‰ Ïk , ƒ¿»»»»¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆…«

ÈzL BÏ ÔÈNBÚ ,ÒÎ ÔÈcŒ˙ÈaŒ‡Lk !eL :Ì‰Ï»∆≈¿∆«≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
˙BeLLBÈÂ ÒÎpL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈ„ÓBÚÂ¿¿ƒƒ»ƒ»«∆ƒ¿»¿≈

ÌÚ‰ ‡Le ,BÓB˜Óa.ÔÓB˜Óa ÔÈLBÈ ƒ¿¿»»»¿ƒƒ¿»

גדולה 16) סנהדרי  הסנהדרין. מחברי  אחד לג:) (קידושין
- שבכולם הגדול חכמים. ואחד משבעים מורכבת היתה
"חכמים" נקראים: והשאר ביתֿדין, אב  - משנהו נשיא;

ה"ג). פ "א, סנהדרין הלכות והביטו 17)(מ "ת, שנאמר:
נשיא  ומשה - ח ) לג, (שמות האהלה באו עד משה אחרי 

מחול,18)היה. כבודו שאין כמלך ולא לב :). (קידושין
ט :) יז, (דברים מלך עליך תשים שום אצלו: שנאמר משום

עליך. אימתו שתהא יג:),19)- (הוריות לביתֿהמדרש
שבשוק . מ "הידור" רבינו דיבר כאן שתי20)ועד רק 

באמצע . ביניהן הולך והוא מכאן ואחת מכאן אחת שורות:
שבביתֿהמדרש.21) השורות כל שאר

.Ê„ÓBÚ ,˙Bn‡ Úa‡a BÏ ÚÈbiL Ïk  ÒÎpL ÌÎÁ»»∆ƒ¿»…∆«ƒ«¿«¿««≈
LBÈ „Á‡Â „ÓBÚ „Á‡ ,ÂÈÙlÓLBÈÂ ÒÎpL „Ú , ƒ¿»»∆»≈¿∆»≈«∆ƒ¿»¿≈

ÌÈÓÎÁ Èa .BÓB˜ÓaÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ÂÔÓÊa , ƒ¿¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«
Ì‰Ï ÔÈÎÈˆ ÌÈa‰LÌÚ‰ ÈL‡ ÏÚ ÔÈˆt˜Ó , ∆»«ƒ¿ƒƒ»∆¿«¿ƒ«»≈»»

ÌÓB˜ÓÏ ÌÈÒÎÂÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï ÁL ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈∆«¿«¿ƒ≈¬»ƒ
‰BÁ‡Ï eÒkiLCˆÏ ‡ˆÈ .Èa .BÓB˜ÓÏ ÊBÁ , ∆ƒ»¿»«¬»»»¿…∆≈ƒ¿¿≈

Ô‰Èt ÔÈÎÙB‰ ,ÚÓLÏ ˙Úc Ô‰a LiL ÔÓÊa  ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ¿«∆≈»∆««ƒ¿…«¿ƒ¿≈∆
Ô‰È‡ ÈtÏkÔ‰Èt ÔÈÎÙB‰  ÚÓLÏ ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡ ; ¿«≈¬ƒ∆≈»∆««ƒ¿…«¿ƒ¿≈∆

.ÌÚ‰ ÈtÏk¿«≈»»

כלל.22) שורה לו עושים על 23)ואין ממונים שאביהם
הזקנים  בצד אותם מושיבים אביהם כבוד ומשום הציבור

שם). למעלת 24)(רש"י , הגיעו ולא נסמכו לא שעדיין
יו"ד 25)"חכם". (הט "ז, הרבים לצורך בהם שמשתמשים

תלמידים  לחכמתכם: שצריכים מפרשים: ויש ז); ס "ק  רמד,
ברבי ישמעאל ברבי  מעשה כאותו רבותיהם, את המחכימים
- קדוש עם לו שצריך "מי  נאמר: ושם קה:), (יבמות יוסי 

חדש). (פרי  קדוש" עם ראשי  על לשבת 26)יפסע 
להם. הקבוע  "פושע "27)במקומם ליה: דקרו משום

מתעצל  פושע , קוראים: לאחרונה שנכנס  לזה - מג:) (ברכות
ויותר  כותב : (שם) אגדות" "בחידושי  והמהרש"א (רש"י ).
בשין  "פושע " (כלומר: בסמך "פוסע " לפרש נראה
שהבא  קדוש", עם ראשי  על "פוסע  לו: שקוראים שמאלית)
כאן, רבינו דברי  הם והם עליהם. לפסוע  צריך באחרונה
(הגהות  הלימוד בשעת העם ראשי  על לפסוע  שלא

לצורך 28)האדר"ת). מפרשים: ויש יג:). (הוריות לנקבים
ובאמצע  קה:), יבמות תוספות, (עיין שליחות באיזו העם,
ראשי על פוסע  אינו לצורך, שלא יצא אם אבל השיעור;

הפנוי . במקום לו יושב  אלא כל 29)העם כשאר
- לשמוע  דעת להם שיש "בזמן אמרו: כן כי  השומעים,
בזמן  העם; כלפי  ואחוריהם אביהם לפני  ויושבים נכנסים
אביהם, אחורי  ויושבים נכנסים - לשמוע  דעת להם שאין

יג:). (הוריות העם" כלפי  ופניהם

.ÁÈ‡M BÈ‡ ,„ÈÓz Ba ÈÙÏ LBÈ ‡e‰L „ÈÓÏz«¿ƒ∆≈ƒ¿≈«»ƒ≈««

‡‰È ‡lL ;„Ïa ˙ÈÚÂ ˙ÈÁL ‡l‡ ,ÂÈtÓ „ÓÚÏ«¬…ƒ»»∆»«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆…¿≈
ÌÈÓL „BkÓ ‰aÓ B„BÎ. ¿¿À∆ƒ¿»»ƒ

ביום:30) פעמים אלא שמים מלכות עול עליו מקבל שאינו
דברים  במה לג:). (קידושין שמע " ב "קריאת וערבית שחרית
אפילו  לעמוד חייב  בחוץ  אבל בביתֿהמדרש; - אמורים?
(כסף ֿמשנה, רבו בכבוד כמזלזל ייראה שלא פעמים, כמה

התוספות). בשם

.Ë‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡e‰L ÈÓBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜Êa ƒ∆»≈À¿»¿ƒ¿»««ƒ∆≈
„ÏÈ ‡e‰L ÌÎÁ‰ elÙ‡Â .ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ,ÌÎÁ, »»¿ƒ¿»»«¬ƒ∆»»∆∆∆

„ÓÚÏ iÁ BÈ‡Â .‰˜Êa ‚ÏÙn‰ Ô˜f‰ ÈÙa „ÓBÚ≈ƒ¿≈«»≈«À¿»¿ƒ¿»¿≈«»«¬…
B˙ÓB˜ ‡ÏÓBc‰Ï È„k ‡l‡ ,,È˙ek Ô˜Ê elÙ‡Â . ¿…»∆»¿≈¿«¿«¬ƒ»≈ƒ

ÌÈ„a B˙B‡ ÔÈc‰ÓBÎÓÒÏ „È BÏ ÔÈ˙BÂ, ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿»¿
‰ÈN Ïk  "Ìe˜z ‰ÈN ÈtÓ" :Ó‡pL ∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»≈»

.ÚÓLÓa¿«¿«

למאד.31) לימים.32)זקן עצמו 33)צעיר שהוא מכיון
בכבודו. חייבים ואחרים לנוע 34)חכם כלשהו: הידור

אחר  איש כל אבל מפניו. לעמוד רוצה הוא כאילו מעט 
(טור  קומתו מלוא מופלג זקן מפני  לקום צריך חכם, שאינו

רמד). סימן לג.).35)יו"ד, בחולשתו.36)(קידושין
ליהודי37) אלא יהודי ; כשאינו ואפילו חכם, כשאינו אפילו

יד  ונתינת בדברים - יהודי  ולשאינו קימה, של בהידור
(כסף ֿמשנה). לסמכו

.ÈÔÓˆÚa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏzÌÚ ˙BNÚÏ «¿ƒ≈¬»ƒ≈»¿ƒ¿«¿»«¬ƒ
,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ‰È„Ó ÏL ‰ÈÙÁÂ ÔÈa Ï‰w‰ Ïk»«»»¿ƒ¿»«¬ƒ»∆¿ƒ»¿«≈»∆

ı‡‰ŒÈnÚ ÈÙa efa˙È ‡lL È„kÔ‰Ó ÔÈBb ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»∆¿≈ƒ≈∆
ÌÈÓBM‰ ÎNe ÌÈÚM‰ Ôew˙Â ‰ÓBÁ‰ ÔÈÏ ¿ƒ¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿««¿ƒ

CÏn‰ ˙eL˙Ï ‡ÏÂ ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂÌÈiÁÓ ÔÈ‡Â . ¿«≈»∆¿…ƒ¿««∆∆¿≈¿«¿ƒ
Èa ÏÚ eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa  Òn‰ ÔzÏ Ô˙B‡»ƒ≈««≈«∆»«¿≈

ÈÚ‰LÈ‡ Ïk ÏÚ eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa ,,LÈ‡Â »ƒ≈«∆»«»ƒ»ƒ
e˙È Èk Ìb" :Ó‡pLelÁiÂ ,Ìˆa˜‡ ‰zÚ ÌÈBb ∆∆¡««ƒƒ¿«ƒ«»¬«¿≈«»≈

"ÌÈNÂ CÏÓ ‡NnÓ ËÚn‰BÁÒ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ«»∆∆¿»ƒ¿≈ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Â ,‰lÁz kÓÏ B˙B‡ ÌÈÁÈpÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»«ƒƒƒ¿…¿ƒ»¿≈

kÓÏ ˜eM‰ ÈaÓ „Á‡ ÌÈÁÈpÓkÓiL „Ú.‡e‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈«ƒ¿…«∆ƒ¿…
ÌÈÈ„ŒÈÏÚa ÏÏÎa „ÓBÚ ‰È‰Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿»»≈ƒ¿««¬≈ƒƒ

ÔÈÈLBÓe B˙B‡ ÔÈÓÈc˜Ó  ‰a‰.B˙B‡ «¿≈«¿ƒƒƒƒ

ח .).38) יעשו 39)(ב "ב  שהם פועלים הם שוכרים אלא
מלאכתם. כי40)את (שם), נטירותא" צריכי  לא "רבנן

משמרּתם. והיא לחומה להם שנותנים 41)התורה מתנה ְְַַָ
(שמואלֿא  האלהים לאיש להביא אין ותשורה כמו: לגדול,
אנו  שכן האלה, המסים מכל פטורים ותלמידי ֿחכמים ז). ט ,
הנהר  עבר פחת את דריוש המלך שציוה בבל בעולי  מוצאים
בלֹו אדמה), (מס  מנּדה מס : שום להטיל שלא כד) ז, ְְִָ(עזרא
אנשי על הרי "ף ) לדעת המלך, (תשורת והלּך אוכל ) ֲַָ(מס 
בבנין  במלאכתֿשמים עוסקים שהיו מפני  כנסתֿהגדולה,
בתורה  העוסקים לתלמידי ֿחכמים הדין והוא - המקדש בית

שם). ותוספות, ציבורי .42)(רש"י  גולגולת.43)מס  מס 
כשיגלו 44) (ישנו) יתנו אם (שם): חז"ל פירשוהו ְְִִוכך
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אם  ואף  אקבצם; בקרוב  עתה - כולם בתורה ויעסקו בגויים
גם  יהיו העמים, בין בתורה ועוסקים השונים יהיו מועטים
המסים. מן כלומר: ושרים מלך ממשא וחפשים בטלים כן
ביטול. לשון ג), ל, (במדבר דברו יחל לא מלשון: "ויחלו"

שבתנ"ך 45) והנוסחה ח .). (ב "ב  במסכת הש"ס  כנוסחת
החיבור. "ו" בלי  שרים", "מלך כב .).46)היא: (ב "ב 

לפני47) במשפט  בעמדם לעמוד הדין בעלי  שעל אע "פ 
הריב  להם אשר האנשים שני  ועמדו שנאמר: כמו השופטים,
ה' את התורה: כבוד של מצותֿעשה אבל יז); יט , (דברים
עדיפה  - כב :) (פסחים תלמידֿחכם לרבות - תירא אלהיך

ל:). (שבועות

.‡È.Ô˙‡NÏ B‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ˙BfÏ ‡e‰ ÏB„b ÔBÚ»»¿«∆«¬»ƒƒ¿…»
efaL „Ú ,ÌÈÏLeÈ ‰Á ‡Ï,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz d …»¿»¿»«ƒ«∆ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ

ÌÈÊBe ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈÚÏÓ eÈ‰iÂ" :Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒƒ
È„nÏÓ ÌÈÊBa :ÓBÏk ,"ÂÈ‡a ÌÈÚzÚzÓe ÂÈc¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿≈
"eÒ‡Óz È˙wÁa Ì‡" :‰B˙ ‰Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ ;ÂÈ„¿»»¿≈∆∆»¿»»ƒ¿À…«ƒ¿»

È„nÏÓ ,ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰fÓ‰ ÏÎÂ .eÒ‡Óz È˙wÁ ¿«¿≈À…«ƒ¿»¿»«¿«∆∆«¬»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡„ Èk" ÏÏÎa ‡e‰ È‰Â , ≈≈∆»»«»«¬≈ƒ¿«ƒ¿«

."‰Êa '‰»»

קיט :).48) בחוקותי ).49)(שבת צ .)50)(ת"כ, (סנה'
ואפיקורוס , ... הבא: לעולם חלק  להם אין "ואלו שם: שנינו
תלמידי המבזה זה - אפיקורוס  צט :); (שם, חז"ל ואמרו

חכמים.

.È˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰fÓ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿«∆∆«¬»ƒ≈≈∆
,ÌÈ„a elÙ‡ ,e‰faL ÌÈ„Ú e‡a Ì‡  ‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ

Èec iÁÌÈaa ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÌÈcÓe ,ÔÈÒB˜Â , «»ƒ¿«ƒ≈ƒ»«ƒ¿¿ƒ
‡ËÈÏ B˙B‡ÌB˜Ó ÏÎa ‰Êd˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿»»»¿»»¿¿ƒ»

Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ„a ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰fÓ‰Â .ÌÎÁÏ∆»»¿«¿«∆∆∆»»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿««
‰˙ÈÓB˙B‡ ÔÈÈzÓ Ì‰Â ,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈcÓ  ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡ ,ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .‰eL˙a ÊÁiLk¿∆«¬…ƒ¿»¬»ƒ»»∆»»«≈
‰viL „Ú B˙B‡ ÔÈÈzÓÔÎÂ .BÏÈ˘a e‰ecpL ‰Ê «ƒƒ«∆¿«∆∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

BÓˆÚ ÌÎÁ‰È˜Ù‰L ı‡‰ŒÌÚÏ B„BÎÏ ‰cÓ ∆»»«¿¿«∆ƒ¿¿«»»∆∆ƒ¿ƒ
‰‡˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ,CÈˆ ÔÈ‡Â ,BaÔÈ‡Â ; ¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿≈

,ÌÎÁ‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰viL „Ú BÏ ÔÈÈzÓ«ƒƒ«∆¿«∆∆∆»»¿ƒ≈∆»»
BÏ ÏÁÓÏ ÌÎÁ‰ ‰ˆ Ì‡Â .BÏ ÔÈÈzÓe ‰LÏL ÔÈ‡a»ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»»∆»»ƒ¿…

B„Èa ˙eL‰  e‰c ‡ÏÂ. ¿…ƒ»»¿¿»

אין 51) הקהל: מתוך אותו שמבדילים והבדלה. ריחוק  לשון
דבר  לכל אותו מצרפים ואין אמותיו, בארבע  יושבים
ה"ד). (פ "ז, לקמן כמבואר וכדומה, שבקדושה

כבודו.52) על חסים ואין שלשים 53)בפרהסיא, משקלה
ומזיק  חובל הלכות מ "ת, הלכות (השווה זהב . דינרי  וחמשה

ה"ה). הלכה 54)פ "ג, מקור בחוץ ֿלארץ . ובין בארץ  בין
(יו"ד, שבשו"ע  להעיר, וראוי  ה"ו). פ "ח , ב "ק  (ירושלמי , זו
לענין  כזה חכם עכשיו בדורנו "אין הרמ "א: כתב  רמג) סימן

אין כי  בושתו". על זהב  ליטרא אלא קנס  אמורים הדברים
שם). (הגר"א, מאד בחכמה מופלג יט .).55)בזקן (ברכות

בחייו  המבזהו עונש שגדול נראה "אפילו" רבינו מלשון

(הריב "ש). מותו לאחר ממבזהו ואם 56)יותר טז.). (מ "ק 
מה  ועשה הואיל - לו מתירין ביתֿדין החכם, לו נתרצה לא
פ "ו, דעות הלכות (עיין (כסף ֿמשנה). לעשות עליו שהיה

ביתֿדין.57)ה"ו). כלומר:58)בלי  הפקרות, בו שנהג
בכבודו. וזילזל מרבנן 59)שהתחצף  "צורבא יז.): (מ "ק ,

ספק . כל בו לו שאין ברור, בדבר לנפשו דין עושה
(60- יומי " מן אינש שמית דלא לי  "תיתי  פפא: רב  אמר

(מ "ק  מעולם איש נידיתי  שלא ולזכות, לצדקה לי  תיחשב 
בריב "ל  מעשה ה"א) ס "ג, מ "ק  (ירושלמי , גם ועיין יז.),
ביזהו  ואם נידוי . לו שנתחייב  איש לנדות רצה שלא
התורה, כבוד שהוא כבודו, על למחול לו אסור - בפרהסיא

ה"יג). (פ "ז, לקמן כמבואר

.‚È‚‰Ï ÔÈiÁ ÂÈ„ÈÓÏz Ïk  B„BÎÏ ‰cpL ‰»«∆ƒ»ƒ¿»«¿ƒ»«»ƒƒ¿…
BÓˆÚ „BÎÏ ‰cpL „ÈÓÏz Ï‡ .‰cÓa ÈecÔÈ‡ , ƒ«¿À∆¬»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿«¿≈

‚‰Ï ÔÈiÁ ÌÚ‰ Ïk Ï‡ ,Èec Ba ‚‰Ï iÁ ‰»««»ƒ¿…ƒ¬»»»»«»ƒƒ¿…
;Ï‡NÈ ÏÎÏ ‰cÓ  ‡ÈNpÏ ‰cÓ ÔÎÂ .Èec Baƒ¿≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿»ƒ¿»≈
BÈÚÏ ‰cÓ .‡ÈNpÏ ‰cÓ BÈ‡  Ï‡NÈ ÏÎÏ ‰cÓ¿À∆¿»ƒ¿»≈≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿ƒ
BÈ‡  ˙Á‡ ÈÚÏ ‰cÓ ;˙Á‡ ÈÚÏ ‰cÓ ¿À∆¿ƒ«∆∆¿À∆¿ƒ«∆∆≈

BÈÚÏ ‰cÓ. ¿À∆¿ƒ

או 61) שמים, כלפי  שעבר עבירות על כשנידהו אבל דווקא.
נידוי . בו לנהוג הרב  גם חייב  החברה, וחיי  הבריות כלפי 

לה 62) כפוף  שהוא עירו לגבי  אחרת עיר שדין מפני 
לרב " מנודה שאינו לתלמיד "מנודה כדין ולנימוסיה,
(מו"ק  הוא י "ג הלכה לכל המקור שלד). יו"ד ("ביתֿיוסף ",

ע "א.). טז,

.„ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na‰ÊaL ÏÚ e‰ecpL ÈÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ«∆ƒ»
ÌÈc ‡L ÏÚ e‰ecpL ÈÓ Ï‡ ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿»¿»ƒ

Èec Ì‰ÈÏÚ ÌÈiÁLÏ‡NÈaL ÔË˜ e‰c elÙ‡ , ∆«»ƒ¬≈∆ƒ¬ƒƒ»»»∆¿ƒ¿»≈
ÊÁiL „Ú ,Èec Ba ‚‰Ï Ï‡NÈ ÏÎÂ ‡ÈNp‰ iÁ «»«»ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿…ƒ«∆«¬…
ÏÚ .BÏ eÈzÈÂ ,BÏÈLa e‰ecpL cÓ ‰eL˙aƒ¿»ƒ»»∆ƒƒ¿ƒ¿«ƒ«

‰Úa‡ÂŒÌÈNÚÔÈa ,Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcÓ ÌÈ„ ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆»»»≈
:Ô‰ el‡Â ,‰M‡ ÔÈa ,LÈ‡ƒ≈ƒ»¿≈≈

אלה 63) כל וכן לרב , מנודה אינו לתלמיד שהמנודה
לזה? מנודה אינו לזה לעיל:64)שהמנודה שאמרנו כמו

בסמוך. וכמבואר והחברה, שמים כלפי  עבירות על
יט .).65) (ברכות

B˙BÓ Á‡Ï elÙ‡Â ,ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰fÓ‰ .(‡( . «¿«∆∆∆»»«¬ƒ¿««
ÔÈcŒ˙Èa ÁÈÏL ‰fÓ‰„Ú BÁÏ ‡Bw‰ (‚ .. «¿«∆¿ƒ«≈ƒ«≈«¬≈∆∆

‡ ‡ÏÂ ÔÓÊ BÏ eÚ˜Â ÔÈcŒ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓ („. ƒ∆»¿≈ƒ¿»¿¿«¿…»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ „Á‡ „a ÏÊÏÊÓ‰ (‰CÈˆ ÔÈ‡Â , «¿«¿≈¿»»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ

,ÔÈc‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓ (Â .‰B˙ŒÈ„a ÓBÏ«¿ƒ¿≈»ƒ∆…ƒ≈»»∆«ƒ
ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓc B˙eLa LiL ÈÓ (Ê . ¿«ƒ«∆ƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»»

ÚeÚ ÌlÒ B‡ Ú Ïk ÔB‚k ,˜Èfn‰B˙B‡ ÔÈcÓ , ««ƒ¿∆∆«À»»«¿«ƒ
Œ„BÚÏ BlL Ú˜˜ ÎBn‰ (Á .B˜f‰ ÈÒiL „Ú«∆»ƒ∆≈«≈«¿«∆¿≈
Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈcÓ ,ÌÈÎBk »ƒ¿«ƒ«∆¿«≈»»»…∆

.ˆn‰ ÏÚa BÁ Ï‡NÈÏ ÌÈÎBkŒ„BÚ‰ ÔÓ ‡iL∆»…ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿»≈¬≈«««∆∆
˙B‡kÚa Ï‡NÈ ÏÚ „ÈÚn‰ (ËŒÈ„BÚ ÏL «≈ƒ«ƒ¿»≈¿«¿»∆¿≈
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ÔÈ„Î ‡lL ÔBÓÓ B˙e„Úa epnÓ ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÎBÎ»ƒ¿ƒƒ∆¿≈»∆…¿ƒ
Ï‡NÈÌlLiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ,,Ô‰k ÁaË (È . ƒ¿»≈¿«ƒ«∆¿«≈«»…≈

˙Bzn‰ LÈÙÓ BÈ‡LÔÈcÓ ,Á‡ Ô‰ÎÏ Ô˙BÂ ∆≈«¿ƒ««»¿¿»¿…≈«≈¿«ƒ
ÏL ÈL BËŒÌBÈ ÏlÁÓ‰ (‡È .ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈«¿«≈≈ƒ∆

˙BiÏb‚‰Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰NBÚ‰ (È . »À««ƒ∆ƒ¿»»∆
˙BˆÁ Á‡ ÁÒt‰ Úa ‰Î‡ÏÓÈkÊn‰ (‚È . ¿»»¿∆∆«∆«««¬««¿ƒ

‰ÏhÏ ÌÈÓLŒÌLÈ‡‰ È„a ‰ÚeLÏ B‡(„È . ≈»«ƒ¿«»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¬«
ÌM‰ ÏelÁ È„ÈÏ ÌÈa‰ ˙‡ ‡Èn‰‡Èn‰ (ÂË . «≈ƒ∆»«ƒƒ≈ƒ«≈«≈ƒ

ıeÁa ÌÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡ È„ÈÏ ÌÈa‰ ˙‡(ÊË . ∆»«ƒƒ≈¬ƒ«»»ƒ«
ÌÈL MÁÓ‰ÌÈL„Á ÚB˜ÂÁaı‡ÏŒ‰ˆe. «¿«≈»ƒ¿≈«√»ƒ¿»»»∆

eÚ‰ ˙‡ ÏÈLÎn‰ (ÊÈÌÈa‰ kÚÓ‰ (ÁÈ . ««¿ƒ∆»ƒ≈«¿«≈»«ƒ
‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ‰ÙË ‰‡ˆiL ÁaË (ËÈ .˙ÁzÓ ƒ«¬ƒ¿»«»∆»¿»¿≈»ƒ««

BÈkÒ ˜„ ‡lL ÁaË (Î .B„È(‡Î .ÌÎÁ ÈÙÏ »«»∆…»««ƒƒ¿≈»»
˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰L˜n‰,BzL‡ ˙‡ LbL ÈÓ (Î . ««¿∆«¿»»«ƒ∆≈≈∆ƒ¿

ÔÈ‡Èn‰ ,ÔzÓeŒ‡NÓ B‡ ˙eÙzL dÈe BÈa ‰NÚÂ¿»»≈≈»À»«»«»«¿ƒƒ
˜˜f‰Ï Ô‰ÏÔÈcŒ˙ÈÏ e‡BiLk  ‰ÊÏ ‰ÊÔÈcÓ , »∆¿ƒ»≈∆»∆¿∆»¿≈ƒ¿«ƒ

Ì˙B‡‰Ú B˙ÚeÓML ÌÎÁ (‚Î .ÈÓ ‰cÓ‰ („Î . »»»∆¿»»»«¿«∆ƒ
iÁ BÈ‡L.Èec ∆≈««ƒ

ע :).67)(שם).66) שהוא 68)(קידושין כנעני  עבד
על  כה). ט , (בראשית וגו' עבדים עבד כנען ארור בכלל:
(קידושין  נידוי  שזהו ב "ארור", אותו מקללים כזה זלזול

"הקורא"). ד"ה: שם, ובתוספות פתיחא 69)כח ., כתבינן
שם). ובירושלמי , ; קיב : (ב "ק  שמתא) (שטר עילויה

מ "ו).70) פ "ה, (עדויות לסעודה ידים בנטילת המזלזל כגון:
שהיה 71) אלא - לומר? היה צריך שיקבל" "עד קיג.) (ב "ק 

- וכשקיבלו הדין; את עליו לקבל שסירב  על מנודה כבר
מנדים  ולפיכך מלפרוע , גם משתמט  הוא וכעת התירוהו.

(כסף ֿמשנה). שיתן עד שוב  מא:).72)אותו (כתובות
(73- היהודי  לשכנו הנכרי  הלוקח  ידי  על שנגרם היזק  כל

ובתוספות  קיד.). (ב "ק  המצר לבעל למכור היה שעליו מפני 
לתת  רצה המצר כשבעל - אמורים? דברים במה שם: העירו
להפסיד  למוכר אין - לא אם אבל הנכרי , שנתן המחיר אותו

(כסף ֿמשנה). כך המשפט .74)משום כגון:75)בבתי 
בדיני הנתבע . של לחובתו יחידי  בערכאותיהם שהעיד
על  קם שבממון דבר שאין מפני  פטור, הנתבע  היה ישראל
ממון. הפסד לו גרם אצלם זו ובעדותו אחד, עד פי 

קיד.).76) (ב "ק  היזקו שכל 77)דמי  וקיבה , לחיים זרוע ,
כהן  רק  שנשחטה; מבהמתו לכהן להפריש חייב  בןֿישראל
בשר  המוכר טבח  הוא הכהן אם אבל פטור. - ששחט 
אינו  ואם לכהן. המתנות את להפריש הוא גם חייב  באטליז,

קלב :). (חולין נידוי  חייב  - חוץ 78)מפרישן נב .) (פסחים
 ֿ שבית בזמן גם ימים שני  יוםֿטוב  שעשאוהו מראשֿהשנה
היו  ל:). (ר"ה שהיה מעשה משום קיים, היה המקדש
והיהודים  אחד. יום רק  החגים כל ארץ ֿישראל בני  עושים
לא  ישראל שבארץ  ביתֿדין ששליחי  הגולה, שבתפוצות
היו  ראשֿחודש, היה מתי  ולהודיעם אליהם להגיע  יכלו

יוםֿט  ימים שני  "יום עושים נקרא: הוא ולכן - מספק  וב 
גלויות". של שני  הגדול 79)טוב  שביתֿהדין מאחר כי 

ראיה  עדי  פי  על החדשים את מקדש שהיה שבארץ ֿישראל

חוץ ֿלארץ  בני  - ומאז האמוראים, אחרוני  בתקופת עוד בטל
השנים  את ומעברים החדשים את קובעים ארץ ֿישראל כבני 
יעשו  לא הם שגם היה הראוי  מן קבוע , חשבון פי  על
תקנת  אלא - ארץ ֿישראל כבני  אחד יום אלא יוםֿטוב 
אבותיהם  מנהג משום שני , ביוםֿטוב  שייזהרו היא חכמים

ד:). (ביצה יהא 80)בידיהם שלא היא, חכמים תקנת
הלילה  ולסדר החג לצרכי  הכל ויכין במלאכה, טרוד

נ:). תירא 81)(פסחים אלהיך ה' את שנאמר: ז:), (נדרים
לזה  אזהרה שזוהי  ד.), (תמורה חז"ל וקיבלו כ), י , (דברים

לבטלה. שםֿשמים בכך,82)שמזכיר מה של דברים
עליהם. להישבע  כדאי  ואינם הכרח  כאותו 83)שאין

ועמד  עוגה עג בצורת בשנת שפעם המעגל, בחוני  מעשה
עד  מכאן זז שאיני  הגדול בשמך אני  "נשבע  ואמר: בתוכה
לו  שלח  יורדים. גשמים התחילו ואז בניך", על שתרחם
גזירה  נגזרה שאלמלי  להתנדות, אתה צריך בןֿשטח : שמעון
את  מביא נמצאת לא גשמים, ירדו שלא אליהו בימי  כמו
חילול  לידי  רבים המביא וכל השם?! חילול לידי  הרבים
ה"י ). פ "ג, תענית (ירושלמי , נידוי  חייב  - השם

בלילי84) לאכול הנהיג רומי  איש תודוס  נג.): (פסחים
ועל  כרעיו על "ראשו (צלויים) מקולסים גדיים פסחים
תודוס  "אלמלא לו: שלחו פסח ). קרבן צליית (כדרך קרבו"
ישראל  את להאכיל קרוב  שאתה נידוי , עליך גזרנו אתה,

בחוץ ". מעוברת.85)קדשים או פשוטה, תהא השנה אם
חסר.86) או לביתֿדין 87)מלא, מסורים אלה שכל בעוד

מ  "כי  שנאמר: הכל שבארץ , כמבואר תורה", תצא ציון
סג:). חבירו 88)(ברכות את המכשיל דווקא, לאו עיוור

(ראב "ד). הגדול בנו את המכה כגון: עבירה, לידי  ומביאו
איש  ראתה רבי  של שפחתו יז.): (מ "ק  חכמינו סיפרו וכן
על  שעברת בנידוי ! תהא לו: אמרה הגדול, בנו את מכה
באביו, ויבעט  יתרגז (שמא מכשול" תתן לא עיוור "ולפני 

יותר 89)רש"י ). לוד עירו דרך עברו שפעם עקיבא, כרבי 
- היתה ושבת - החודש עדות להעיד שבאו זוג מארבעים
אחד, בזוג "די  אמר: כי  לירושלים, לעלות נתנם ולא ועיכבם
רבן  לו שלח  השבת". את יחללו שכולם הצורך מן ואין
שנית  פעם יבואו לא מעכבם אתה אם עקיבא! גמליאל:
(ירושלמי , נידוי  חייבים זה ועל - המצוה מן מעכבם ואתה

ה"ה). פ "א, ללקוחותיו 90)ר"ה טריפה בשר שמכר
כה.). להראות 91)(סנהדרין השוחט  שעל יח .) (חולין

(יו"ד, הטור וכתב  יז:). (שם, כמבואר לבדיקה לחכם סכינו
(כסף ֿמשנה). עכשיו נוהג אינו זה שדין יח ), סימן

חמורות 92) עבירות לידי  המביאו יצרו את במתכוון מגרה
יג:). בדברים.93)(נדה ולהתקרב  לזו זה זקוקים להיות

שותפות 95)לדין.94) ביניהם שעשו על כח .) (כתובות
בזו. זה גס  לבם בהיות עבירה, לידי  בוודאי  שתביאם

יז.).96) (מ "ק  כשורה נוהג שאינו קול עליו שיצא
מן 97) ואכל איש בא פרדסים, שומר היה לקיש ריש

לו  אמר בו. השגיח  לא והלה לקיש ריש בו גער הפירות,
אתה  תהא אדרבה, השיב : הלה בנידוי ! תהא לקיש: ריש
אמרו  נתחייבתי ? מי  נידוי  נתחייבתי , ממון אם בנידוי !
נידוי אינו לקיש ריש של נידוי , האחרון של בביתֿהמדרש:
בעצמו  הריהו נידוי , חייב  שאינו מי  את שמנדה מי  הרי  -
סעיף  שלד, סימן (יו"ד ב "שולחןֿערוך" יז.). (מ "ק  בנידוי 
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קלי                 
         

שכולם  אלא נידוי , עליהם שחייבים דברים עוד נמנים פז)
כאן. המנויים אלה וארבעה עשרים בתוך כלולים

    
כיצד 1) וחרם; נידוי  אותם; מנדים אם נשיא או זקן, חכם

שום  לנדות שלא הראשונים חסידים מנהג אותם; מתירים
אדם.

.‡Ô˜Ê ÌÎÁÔÈcŒ˙ÈaŒ‡ B‡ ‡ÈN ÔÎÂ ,‰ÓÎÁa, »»»≈¿»¿»¿≈»ƒ«≈ƒ
ÁqLÔÈcÓ ÔÈ‡ ‡ÈÒ‰Ùa B˙B‡ÌÏBÚÏ; ∆»«≈¿«ƒ¿«¿∆¿»¿»

ÌÚÈk ‰NÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡Ï‡ .ÂÈÁÂ ËŒÔa ∆»ƒ≈»»¿»»¿»∆¿»«¬≈»¬»
‡L ‡ËÁLk‰Úˆa B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ,˙B‡hÁ, ¿∆»»¿»«»«¿ƒ¿ƒ¿»

"‰ÏÈÏ EnÚ ‡È Ìb ÏLÎÂ ÌBi‰ zÏLÎÂ" :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»«¿»««»ƒƒ¿»¿»
‰ÏÈlk e‰qk ,ÏLkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ BÏ ÌÈÓB‡Â ;: ««ƒ∆»««≈«»¿»¿¿ƒ

„k‰iÁ˙pL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk ÔÎÂ !E˙Èa LÂ ƒ»≈¿≈¿≈∆¿≈»«¿ƒ»»∆ƒ¿«≈
ıt˜Ï ÔÈcŒ˙ÈÏ eÒ‡ ,Èec‰‰Óa B˙BcÏe, ƒ»¿≈ƒƒ¿…¿«ƒ¿≈»

ÔÈËÓLÂ ‰Ê cÓ ÔÈÁBa ‡l‡È„ÈÒÁÂ .epnÓ ∆»¿ƒƒ»»∆¿ƒ¿»ƒƒ∆«¬ƒ≈
ÌÏBÚÓ eÓ ‡lL ,ÌÈÁazLÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰˙BcÏ «¬»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ¿≈»¿«

Ì‡ B˙B˜Ï‰Ï ÔÈÓpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
˙e˜ÏÓ iÁ˙˙e„ÓŒ˙kÓ elÙ‡Â ;ÂÈÏÚ ÔÈÓ ƒ¿«≈«¿«¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ»»

.B˙Bk‰Ï¿«

בחכמה 2) ה"יג).3)מופלג (פ "ו, למעלה מבואר
ה).5)שחטא.4) סו, (ישעיה מנדיכם אחיכם מלשון:

הכלל. מן אותו מוציאים מנדים 6)מרחיקים, בצנעה אבל
בסמוך. כמבואר וחטא 7)אותו, וחזר כשחטא, אפילו

יז.). (מ "ק  פעמים הרבים 8)כמה את והחטיא שחטא
ה"א). פ "ג, מ "ק  נידוי9)(ירושלמי , עונש עליהם שאין

מלקות. של 10)אלא בבי "ד ולא שלשה, של בבי "ד
להעלים  כדי  - הנשיא כדין ואחד שבעים או ושלשה עשרים
נמצאת  - כן תאמר לא שאם לדבר: פרסום לתת ולא קלונו

ה"א). פ "ב , סנה' (שם, ירידתו ואין 11)עלייתו שחשיכה
ריש  בדברי  כי  להעיר, וכדאי  יז.). מ "ק  (רש"י , רואה אדם
יז.), (מ "ק  אותו" מנדין אין שסרח  חכם "תלמיד לקיש:
בין  משמע  וזה - אותו" מבזין "אין חננאל: רבינו גורס 

כאן. רבינו כדברי  במלקות, ובין אל 12)בנידוי  חוזר
בצנעה. בחשאי , אותו כשמנדים הכתוב 13)נידוי , מלשון

מנודה  בפירוש: לו אומרים אין כלומר: י ), יד, (מלכיםֿב 
פני על תיראה ולא פנימה בבית ושב  היכבד אלא אתה!
עליו  שכבד כאדם עצמך "עשה (שם): פירש ורש"י  חוץ .

בביתך". ושב  יתירה.14)ראשו ובזריזות בחפזון
שהיות.15) זוטרא 16)בלי  כמר מזה. ונמנעים משתמטים

צער  מתוך היה, מרבנן צורבא איזה לנדות צריך כשהיה
להרגיש  כדי  עצמו, את תחילה מנדה לנדות, עליו שניטל

המנודה. של לי17)בצערו תיתי  שאמר: פפא כרב 
(שם). מימי  מרבנן צורבא שמתי  דלא שכרי ) (ישולם

יותר 18) שנידוי  מפני  אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:
ומעליב . קצוב 19)חמור מספר לה שאין דרבנן, מלקות

עבירות  על רק  באה והיא מדאורייתא כמלקות ומסויים
מן  לביתו שבא מרבנן צורבא כאותו מדבריהם, על שעברו
גלויות  של שני  ביוםֿטוב  לתחום מחוץ  שהיתה הישיבה

נב .). (פסחים

.‡˙nLa ‡‰È ÈBÏt :ÓB‡ ?Èecp‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ! ¿≈««ƒ≈¿ƒ¿≈¿«¿»
!‡˙nLa ‰Ê ÈBÏt :BÏ ÓB‡ ,ÂÈÙa e‰ec Ì‡Â¿ƒƒ¿»»≈¿ƒ∆¿«¿»

ÌÁ‰ÂBa  e‡Â !ÌÁÓ ÈBÏt :BÏ ÓB‡  ¿«≈∆≈¿ƒ»√»¿»
!Èec Ba ,‰ÚeL Ba ,‰Ï‡»»¿»ƒ

והוא 20) הך, היינו ושמתא נידוי  לרבינו כי  כאן: אנו רואים
בשם  שלד) (סימן הטור ולפי  וחרם. שמתא בין רק  מפריד
- שבהם הקל מדרגותיהם: חומר לפי  המה שלשה הראב "ד
שאומרים  קללה, גם עמה שיש שמתא - ממנה חמור נידוי :
ומאי מכולם. החמור - וחרם אתה! ארור נידויו: בשעת לו
יהיה  שממה אמר: ושמואל מיתה. שם רב : אמר שמתא?
עונש  זה - "שמתא" לשמואל ובין לרב  ובין יז.). (מ "ק ,
ז, (דברים אותם תחרים החרם יימחה. בל רושם המשאיר

בשמתא. יתהון תגמר גמרא יונתן: מתרגם מבואר 21)ב )
המוחרם. ודיני  מחרימים, מה על בסמוך: למטה

ואם 22) הללו. הוראות שלש כוללת "ארור" לשון כלומר:
מנודה  הוא הרי  אתה! ארור נידוי : שנתחייב  למי  אמר החכם
ואמר  חבירו איש השביע  ואם כבמנודה: בו לנהוג וצריכים
שבועה: זו הרי  - אמן בעניית קיבלה והלה אם... ארור לו:
"המקלל  משום וחייב  קללה זו הרי  - ב "ארור" קיללו ואם

לו.). (שבועות חבירו" את

.‚ÔÈÈzÓ „ˆÈÎÂ:BÏ ÓB‡ ?ÌÁ‰ B‡ Èecp‰ ¿≈««ƒƒ«ƒ«≈∆≈
ÈeL,ÂÈÙa ‡lL e‰eÈz‰ Ì‡Â !CÏ ÏeÁÓe CÏ »»»»¿ƒƒƒ∆…¿»»

!BÏ ÏeÁÓe BÏ ÈeL ÈBÏt :BÏ ÓB‡≈¿ƒ»»

התרה 23) בלי  מעצמם כי  החרם: או הנידוי  זמן כשנשלם
מותרים. אינם אליעזר 24)מפורשת ברבי  שמצינו כמו

רגליו  על יהושע  רבי  עמד מנידויו, כשהתירוהו הגדול
סח .). (סנהדרין הנדר! הותר הנדר! הותר ואמר:

.„Ó‰ ‚‰iL ‚‰n‰ e‰ÓÔÈ‚‰BpLÂ ,BÓˆÚa ‰c ««ƒ¿»∆ƒ¿««¿À∆¿«¿¿∆¬ƒ
tÒÏ eÒ‡ ‰cÓ ?BnÚÈÓÈ Ïk ,Ï‡k ÒaÎÏe ƒ¿À∆»¿«≈¿«≈¿»≈»¿≈

ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â ;BÈecB˙B‡ ÔÈÏÏBÎ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¿…¿ƒ
‰NÚ CÈvL c ÏÎÏ ‰NÚaBnÚ ÔÈLBÈ ‡ÏÂ ; «¬»»¿»»»∆»ƒ¬»»¿…¿ƒƒ

˙Bn‡ Úa‡a‰BL Ï‡ ;ÔÈBLÂ ,ÌÈÁ‡Ï ‡e‰ ¿«¿««¬»∆«¬≈ƒ¿ƒ
kNÂ ,BÏÎBNÂ ,ÔÈcŒ˙Èa  Èeca ˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈ƒ

Ô‰L ,ÓBÏk ,BB‡ ÏÚ Ô‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁÏBL¿ƒ«ƒƒ∆∆«¬¿«∆≈
ÔÈÓ‚BÔÈ‡Â .eav‰ ÔÓ ÏcÓ ‡e‰L ÈÙÏ ,B˙B‡ ¿ƒ¿ƒ∆À¿»ƒ«ƒ¿≈

˙‡ ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡L ,ÓBÏ CÈ»̂ƒ«∆≈«¿ƒƒ¿≈¿«ƒ∆
.B˙hÓƒ»

טו.).25) (מ "ק  לברכת 26)להסתפר אותו מצרפים אין
בשלשה. שהיא כל 27)המזון כי  וכיו"ב . בציבור תפילה

ואם  עדתו, קהל מתוך להבדילו אלא אינו "נידוי " של עצמו
בתקנתם? הועיל ומה קללתם? היכן - עמהם יצרפוהו
נזכר  לא שלנו בגמרא הגהות). בשם (כסף ֿמשנה,
גדולות" "הלכות בספר אולם הקהל: מתוך אותו שמרחיקים
טז.) (מ "ק  שלנו הגמרא של גירסא נמצאת רומי  כתב ֿיד
אשר  וכל דכתיב : - ציבורא? מן ליה דמנזרינן "ומנלן והיא:
כל  יחרם והזקנים, השרים בעצת הימים לשלשת יבוא לא
שזהו  וכנראה ח ). י , (עזרא הגולה מקהל ייבדל והוא רכושו

רבינו. לדברי  נט :).28)המקור מלמד 29)(ב "מ 
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אותו.30)לאחרים. לעשות 31)ומלמדים לאחרים הוא
טו.).32)מלאכתם. (מ "ק , מלאכתו לעשות אחרים

מ "ו).33) פ "ה, עדויות (שם:

.‰ÌÁn‰ ÂÈÏÚ ˙BÈÔÈ‡Â ÌÈÁ‡Ï ‰BL BÈ‡L , ≈»»«»√»∆≈∆«¬≈ƒ¿≈
ÁkLÈ ‡lL ,BÓˆÚÏ ‡e‰ ‰BL Ï‡ ;BÏ ÔÈBLƒ¬»∆¿«¿∆…ƒ¿«
ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈkN ÔÈ‡Â ,kN BÈ‡Â .B„eÓÏz«¿¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ
˜ÒÚ ËÚÓ ‡l‡ ,BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡Â ;BnÚ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»¿«≈∆

B˙ÒÙ È„k. ¿≈«¿»»

בשמתא.34) מהמנודה חמור נפשו 35)שהוא להחיות
טו.). (מ "ק  בני ֿביתו ונפש

.Â,BÈz‰Ï Lw ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL Èeca LiL ÈÓƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿…ƒ≈¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈÁ‡ ÌBÈ ÌÈLÏL LÈ .‰iL B˙B‡ ÔÈcÓ¿«ƒ¿ƒ»»«¿ƒ¬≈ƒ¿…

B˙B‡ ÔÈÓÈÁÓ ,BÈz‰Ï Lw. ƒ≈¿«ƒ«¬ƒƒ

טז.).36) (שם,

.Ê‰LÏLa ?ÌÁ‰ B‡ Èecp‰ ÔÈÈzÓ ‰nÎaelÙ‡ , ¿«»«ƒƒ«ƒ«≈∆ƒ¿»¬ƒ
˙BËBÈ„‰‰ÁÓÓ „ÈÁÈÂ .ÌÁ‰ B‡ Èecp‰ ÈzÓ ∆¿¿»ƒÀ¿∆«ƒ«ƒ«≈∆

BcÏelÙ‡Â ,ÌÁ‰ B‡ Èecp‰ Èz‰Ï „ÈÓÏ˙Ï LÈÂ . ¿«¿≈¿«¿ƒ¿«ƒ«ƒ«≈∆«¬ƒ
‰ ÌB˜Óa. ƒ¿»«

עח .).37) (נדרים נדרים התרת תלמידי38)כדין שאינם
בהלכות.39)חכמים. הבקי  מובהק  חכם תלמיד

שלשה 40) או מומחה, יחיד או בנדר: כמו ח :), (נדרים
שהתירו  בשעה שהרי  נדר, נקרא: הוא גם ונידוי  הדיוטות.
עיין  הנדר! הותר יהושע : רבי  קרא מנידוי , אליעזר רסי  את

ה). הערה קיח , (עמוד אין 41)למעלה שבנדר פי  על אף 
הנדר  מן הנידוי  הוא שונה אבל רבו, במקום מתיר התלמיד
את  שימצא עד המנודה על רובץ  שיהא אותו מניחים ואין

הרא"ש). וכפירוש (שם, מיד לו מתירים אלא - הרב 

Ë.‰Ê ÊÁÂ ,Ô‰Ï eÎÏ‰Â ecpL ‰LÏLcÓ ¿»∆ƒ¿»¿»∆¿»«∆ƒ»»
ÌÈÁ‡ ‰LÏL ÔÈ‡a  BÏÏ‚a e‰cpL.BÏ ÔÈÈzÓe ∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»¬≈ƒ«ƒƒ

ומסיימת 42) ח , הלכה כאן מתחילה אוקספורד בנוסח 
שבפרק  ההלכות וסכום לו": ומתירים אחרים שלשה "באים
יג, - ההלכות סכום הדפוסים כל שבשאר בעוד יב , - זה
הזה? ההעדר טעם ויבן חכם ומי  לגמרי . חסרה ח  וההלכה
שסימנוהו  "חרם" הוא ותכנו הפרק  שנושא מפני  אולי 

עליה. דילגו ולכן "ח " באות תמיד בתשובה 43)בקצרה
שנידוהו 44)שלימה. אלה כמו חשובים כשאינם ואפילו

ולפיכך  שמים, כלפי  כשחטא אלא אינה זאת כל טז.). (מ "ק 
החטא  מאותו בתשובה חזר כי  נכון אל שיודעים מכיון
אינם  הם שהרי  הדיוטות, בשלשה די  אז בגללו, שנידוהו
אם  אבל מעוונו: שב  כבר כי  הראשונים, דברי  מבטלים
יכולים  אחרים שלשה אין שביזהו, על נידהו חכם תלמיד

אותו. פייס  שלא זמן כל להתירו

.È‡ÈNp‰ Ïˆ‡ BÏ CÏÈ ,e‰cp ÈÓ Ú„È ‡lL ÈÓ ƒ∆…»«ƒƒ»≈∆≈∆«»ƒ
.BÈec BÏ ÈzÈÂ¿«ƒƒ

מלבד 45) אחרים, אין ולכן מופלא, חכם המנדה היה שמא
יז.). (מ "ק  להתירו יכולים הנשיא.

.‡ÈÈ‡z ÏÚ ÈecBÓˆÚ ÈtŒÏÚ elÙ‡ ,CÈˆ , ƒ«¿«¬ƒ«ƒ«¿»ƒ
‰Ù‰‰c elÙ‡Â ,BÓˆÚ ‰cpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz . ¬»»«¿ƒ»»∆ƒ»«¿«¬ƒƒ»

˙Úc ÏÚ BÓˆÚiÁL c ÏÚ elÙ‡Â ,ÈBÏtÂÈÏÚ «¿«««¿ƒ«¬ƒ«»»∆«»»»
BÓˆÚÏ ÙÓ ‰Ê È‰  Èec. ƒ¬≈∆≈≈¿«¿

(46- יהיה לא אם או יהיה הדבר אותו אם שאמר: כגון
בנידוי . אבינו 47)יהא יעקב  רצה כשלא יהודה, כגון

אליך  הביאותיו לא אם אמר: בנימין, את אתם לשלוח 
ט ), מג, (בראשית הימים כל לאבי  וחטאתי  לפניך והצגתיו

חייו. ימי  כל בנידוי  יהא נתקיים 48)כלומר: כשלא אפילו
ויהודה  הפרה. בלי  מנידויו יוצא אינו לנידוי , הגורם התנאי 
התירוהו  שלא מפני  אבל התנאי , ונתבטל בנימין את שהחזיר
אותן  "כל חז"ל: ואמרו מותו, אחרי  גם בו נשאר מנידויו
יהודה  של עצמותיו היו במדבר, ישראל שהיו שנה ארבעים
(תוספות, כתב  ורבינוֿתם יא:). (מכות בארון" מגולגלין
כשלא  אפילו הפרה צריך תנאי  על "נידוי  שאמרו: מה שם):
בשעת  מסופק  היה כשהמתנה רק  זה - התנאי " נתקיים
יצליח  אם בטוח  היה שלא כיהודה לקיימו, יוכל אם התנאי 
שיוכל  לו וברור המתנה בידי  התלוי  תנאי  אבל בדרכו:
וממילא  התנאי , נתקיים כשלא כלל חל הנידוי  אין - לקיימו

התרה. צריך או 49)אינו להתנדות: לו אמר שרבו כגון
("תשובת  בנידוי " אהיה - זאת יעשה פלוני  "אם  כשאמר:

לפסיא). פ , סימן מר 50)הרמב "ם" של כנידויו רק  ולא
והיה  המנודה, התלמיד לכבוד עצמו מנדה שהיה זוטרא
ז:). (נדרים לתלמידו התירו לפני  לעצמו אז מתיר

מבית 51) עצמו מתיר חבוש "אין אומרים: אנו ואין (שם)
המתיר. גם הוא האוסר, היה שהוא מתוך - האסורים"

.ÈCÈˆ  e‰c ÈÓ Ú„È elÙ‡ ,ÌBÏÁ e‰ecpL ÈÓƒ∆ƒ«¬¬ƒ»«ƒƒ»»ƒ
‰NÚ˙BÎÏ‰ ÔÈBML Ì„‡ŒÈ.BÈecpÓ BÈz‰Ï ¬»»¿≈»»∆ƒ¬»¿«ƒƒƒ

‡Òt „Ú Ì‰ÈÁ‡ ÁBË ,‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â‡ˆÓ ‡Ï . ¿ƒ…»»≈««¬≈∆««¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰LÓ ÔÈBML ‰NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈÈzÓ «ƒƒ¬ƒ¬»»∆ƒƒ¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰Bza ˙B˜Ï ÔÈÚ„BiL ‰NÚ BÏ ÔÈÈzÓ «ƒƒ¬»»∆¿ƒƒ¿«»…»»
‡Ï .˙B˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ‰NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈÈzÓ «ƒƒ¬ƒ¬»»∆≈»¿ƒƒ¿…

ÈzÓ  ‰NÚ BÓB˜Óa ‡ˆÓ‰LÏL elÙ‡ BÏ ÔÈ. »»ƒ¿¬»»«ƒƒ¬ƒ¿»

צריך 52) לפיכך נתנדה, המקום שבשליחות שאפשר לפי 
ח .). נדרים (ר"ן, עמהם שרויה שהשכינה עשרה, להתרתו

התרה.53) בדיני  והמיל 54)שבקיאים מיל. ארבעה היא
שאמר  פרסה". עד "וטורח  צג:). (פסחים אמה אלפיים -
הדברים  מקור - ה"כסף ֿמשנה" ולדעת בש"ס . אינו רבינו,
פרשת  על ישב  - מצא "לא ח .): (נדרים שאמרו במה הוא
רבי הגאון אולם וכו'". בני ֿאדם לעשרה שלום ויתן דרכים
ב "שאילתות" נמצא שהמקור העיר, בהגהותיו ברלין ישעיה

שכט . סימן גאון, אחא בגמרא 55)דרבי  אינו זה גם
הנ"ל. ב "שאילתות" ומקורו

.‚ÈÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈÈzÓ ÔÈ‡ ,ÂÈÙa e‰ecpL ÈÓ. ƒ∆ƒ¿»»≈«ƒƒ∆»¿»»
ÂÈÙa ‡lLÂ ÂÈÙa BÏ ÔÈÈzÓ  ÂÈÙa ‡lL e‰ec. ƒ∆…¿»»«ƒƒ¿»»¿∆…¿»»

ÔÈÈzÓe ÔÈcÓ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰Ù‰Ï Èec ÔÈa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ«¬»»¿∆»¿«ƒ«ƒƒ
„Á‡ Ú‚ae‡ Ì‡Â .ËeÓÏ ‰cÓ‰ ÊÁiLk , ¿∆«∆»¿∆«¬…«¿À∆¿»¿ƒ»

ÔÈÁÈpÓ  ÌÈL ‰nk Èeca ‰Ê ÁÈp‰Ï ÔÈcŒ˙ÈÈÙk ≈ƒ¿«ƒ«∆¿ƒ«»»ƒ«ƒƒ¿ƒ
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‰ÊÏ ÌÈÁ‰Ï ÔÈcŒ˙È e‡ Ì‡ ÔÎÂ .BÚLƒ¿¿≈ƒ»≈ƒ¿«¬ƒ»∆
‰lÁzÎÏ‰˙BLÂ BnÚ ÏÎ‡iL ÈÓ ÌÈÁ‰Ïe ,,BnÚ ¿«¿ƒ»¿«¬ƒƒ∆…«ƒ¿∆ƒ

È„k ÔÈÓÈÁÓ  ˙Bn‡ Úa‡a BnÚ „ÓÚiL ÈÓ B‡ƒ∆«¬…ƒ¿«¿«««¬ƒƒ¿≈
eˆÙÈ ‡lL „Ú ,‰BzÏ ‚ÈÒ ˙BNÚÏ È„Îe BqÈÏ ¿«¿¿≈«¬¿»«»«∆…ƒ¿¿

˙BcÏ ÌÎÁÏ ˙eL LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈ‡ËBÁ‰«¿ƒ««ƒ∆≈¿∆»»¿«
BÓˆÚ ‚È‰‰Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï ÁL BÈ‡  B„BÎÏƒ¿≈∆«¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ«¿

ÌÈÏÚÓ ‡l‡ ,‰Ê „a‡ÏÂ ı‡‰ŒÌÚ ÈcÓ ÂÈÊ‡ ¿»»∆∆»«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈«»»∆¿…
Ìb" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰Ï BaÏ ˙ÈLÈ»ƒƒ»∆»ƒ¿»∆»«¿……¿»¿»«
‰È‰ ÔÎÂ ."EaÏ Ôzz Ï‡ ea„È L‡ ÌÈc‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¬∆¿«≈«ƒ≈ƒ∆¿≈»»
ÔÈ‡Â Ì˙tÁ ÌÈÚÓBL ,ÌÈBL‡‰ ÌÈ„ÈÒÁ Cc∆∆¬ƒƒ»ƒƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»
ÛÁÓÏ ÌÈÏÁBnL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ;ÔÈÈLÓ¿ƒƒ¿…∆»∆¬ƒ«¿»≈

ÌÈÁÏBÒÂÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ .BÏÈÁazLÓ eÈ‰Ì ¿¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ
Ì„‡ ec ‡Ï ÌÏBÚnL ,ÌÈÓB‡Â ÌÈ‡p‰ Ì‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆«»ƒ¿¿ƒ∆≈»…ƒ»»
È„ÈÓÏz ÏL Ôk„ ‡È‰ BÊÂ ;Ô„BÎÏ e‰eÓÈÁ‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿»¿ƒ«¿»∆«¿ƒ≈

ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .da CÏÈÏ Èe‡L ÌÈÓÎÁ? ¬»ƒ∆»≈≈»«∆¿»ƒ¬ƒ
,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ï‡ ;˙qa e‰ÙÁ B‡ e‰faLk¿∆ƒ»≈¿»«≈∆¬»«¿ƒ»»

‡ÈÒ‰Ùa Ì„‡ BÙÁ B‡ e‰faLÏÁÓÏ BÏ eÒ‡ , ∆ƒ»≈¬»»¿«¿∆¿»»ƒ¿…
‰Bz ÔBÈÊa ‰fL ,LÚ ,ÏÁÓ Ì‡Â ;B„Bk ÏÚ; «¿¿ƒ»«∆¡»∆∆ƒ¿»

LÁk c‰ ËBÂ Ì˜B ‡l‡epnÓ LwiL „Ú , ∆»≈¿≈«»»¿»»«∆¿«≈ƒ∆
.BÏ ÁÏÒÈÂ ‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿ƒ¿«

יתירוהו 56) שאם - חשד משום הר"ן: שם וכתב  ז:). (נדרים
כמנודה, בו נוהגים שאין ובראותו ידע , לא והוא בפניו שלא
(שם): כתב  והרא"ש חכמים. במצוות זלזול שנוהגים יחשוד
כך  בפניו, ונידוהו שביישוהו כשם - המנודה כבוד משום
בפניו  שלא התירוהו אם ובדיעבד בפניו. ויתירוהו יכבדוהו

הוא. מותר בפני57)- שלא שנידוני  כשם בלבו: שיאמר
הר"ן). (שם, באיש יחשוד ולא התירוני , כך זה 58)-

שהתפקר  כלומר: לאפקרותא, אבל ממון, עסקי  על בנידוי 
ואפילו  יום, שלשים קודם התרה לו אין - חכם תלמיד וביזה

מיימוניות). (הגהות לו ומחל החכם מפני59)כשנתפייס 
אנו  וכן (כסף ֿמשנה). לתורה סייג לעשות רשאין שביתֿדין
חכמים  נהגו "שלא יז.) (מ "ק  דרבי  באמתא מוצאים
שלש  ידה על המנודה את והחזיקו בנידויה", קלותֿראש

בנידויו. שלשים 60)שנים שלשים, של נידוי  התראת בלי 
וכן  ונציה, בדפוס  ו). (הלכה בפרקנו לעיל כמבואר יום,
"לכתחילה". במקום "בתחילה" - רוקח " "מעשה בנוסחת

טז.).61) (מ "ק  נידוי  חיובי  אין הדברים אלה שעל פי  על אף 
ירבו.62) עצמו 63)שלא מעמיד כלומר: אזניו, אוטם

שומע . אינו שאמר:64)כאילו בןֿהקנה נחוניא רבי  כמו
וכמר  כח .). (מגילה חברי " קללת מטתי  על עלתה לא "מימי 
וסולח  מוחל היה בלילות משכבו על כשעלה חסידא, זוטרא

(שם). שציערוהו אחד בןֿלוי65)לכל יהושע  רבי  כמו
שלח  בא. לא והלה פעמים שלש לבןֿאדם לקרוא ששלח 
מטיל  הייתי  איש החרמתי  לא שמימי  אני , אלמלא לו: לומר
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל החרם, את עליך
א). הלכה ג, פרק  מועדֿקטן (ירושלמי , מהם אחד

ויתור.66) מנהג ולנהוג להעלים יכול גם 67)שהוא שאם
ושמעו. ראו אחרים הלא אזנו, ויאטם עינו יעלים הוא

שנתחלל 68) התורה כבוד על מוחל, הוא כבודו על שאם

למחול. לו ואסור למחול יכול כג.)69)אינו (יומא
ויש  בראשית. ימי  מששת לאדם ניצחת ואיבה עברה השומר
ונוטר  נוקם חכם תלמיד יהא שלא - כנחש שמפרשים:
ונטירתו  נקימתו אלא רוחו: ולסיפוק  להנאתו עצמו, לכבוד
כאותה  כבודה, וחילול עלבונה על התורה, לכבוד יהיו
למלא  אלא הנחש, של להנאתו שאינה נחש של נשיכה
טו: (ערכין שאמרו מה על מיוסד וזה מקום. של שליחותו
ובאות  החיות מתקבצות לבוא לעתיד אמור): מדרשֿרבה,
- טורף  זאב  ואוכל: - דורס  ארי  ואומרות: הנחש אצל
ישוך  אם להם: אומר לך? יש הנאה מה - אתה ואוכל:
כלום  עושה שאני  אפשר יא), י , (קהלת לחש? בלא הנחש

קעט ). אות התורה, (חנוכת מלמעלה?! נצטוויתי  ולא

ה'תשע"ט  תשרי ד' ה' יום 
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ÊÚÏ ‡lL (ÂË .˙ÈÒn‰ ‰‡Ï ‡lL („È .d„ÚÏ¿»¿»∆…∆¡…«≈ƒ∆…«¬…
ÂÈÏÚ „nÏÏ ‡lL (ÊÈ .BÏÈv‰Ï ‡lL (ÊË .B˙‡Nƒ¿»∆…¿«ƒ∆…¿«≈»»
(ËÈ .‰BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ ÚnÈ ‡lL (ÁÈ .˙eÎÊ¿∆…ƒ»«ƒ¿«≈»»»
‡a˙n‰ ÔÓ ÚÓLÏ ‡lL (Î .dÓLa ‡a˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿»∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ¿«≈
ÌLa elÙ‡Â ,˜La ‡a˙‰Ï ‡lL (‡Î .dÓLaƒ¿»∆…¿ƒ¿«≈¿∆∆«¬ƒ¿≈
(‚Î .˜L ‡È ˙‚È‰Ó e‚Ï ‡lL (Î .ÌM‰«≈∆…»≈¬ƒ«¿ƒ∆∆
‡lL („Î .ÌÈÎBk ˙„BÚ ÌLa ÚMÏ ‡lL∆…ƒ»«¿≈¬«»ƒ∆…
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.‰ÈLnLÓ ÏÎe ÌÈÎBk ˙„BÚa ˙B‰Ï ‡lL (‡Ï∆…≈»«¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
˙ÎÏ ‡lL (‚Ï .„Ú Èetˆa ˙B‰Ï ‡lL (Ï∆…≈»¿ƒ∆¡»∆…ƒ¿…
(‰Ï .Ì‰ÈÏÚ ÔÁÏ ‡lL („Ï .ÌÈÎBÎ È„BÚÏ ˙Èa¿ƒ¿¿≈»ƒ∆…»…¬≈∆
Ì˙B‚‰Óa ˙Bnc‰Ï ‡lL (ÂÏ .eˆ‡a eLÈ ‡lL∆…≈¿¿«¿≈∆…¿ƒ«¿ƒ¿»»
.ÌÒ˜Ï ‡lL (ÁÏ .LÁÏ ‡lL (ÊÏ .ÌLeaÏÓe¿«¿»∆…¿«≈∆…ƒ¿…
‡lL (‡Ó .Á ÁÏ ‡lL (Ó .ÔBÚÏ ‡lL (ËÏ∆…¿≈∆…«¬…∆∆∆…
(‚Ó .B‡a Ï‡LÏ ‡lL (Ó .ÌÈ˙n‰ Ï‡ L„Ïƒ¿∆«≈ƒ∆…ƒ¿…¿
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קלד                
         

.Ô˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL‰Ï ‡lL (ÂÓ .L‡‰ ˙‡t ÛÈw‰Ï¿«ƒ¿«»…∆…¿«¿ƒ¿«»»
‰cÚ˙ ‡lL (ÁÓ .‰M‡ È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡lL (ÊÓ∆…«¿∆ƒ¬ƒƒ»∆…«¿∆
.Ú˜Ú˜ zÎÏ ‡lL (ËÓ .LÈ‡ È„ÚÂ ÔÈÊ ÈÏk ‰M‡ƒ»¿ƒ«ƒ«¬ƒƒ∆…ƒ¿…«¬«
.˙Ó ÏÚ ‰Á˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡ .„„Bb˙‰Ï ‡lL (∆…¿ƒ¿≈∆…«¬»¿»«≈

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk e‡e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

  
אבינו 1) אברהם שבא עד הכוכבים, עבודת השתלשלות

בעולם. יחודו את והודיע  הבורא את והכיר

.‡LB‡ ÈÓÈa2Ì„‡‰ È eÚË3ÏB„b ˙eÚË4, ƒ≈¡»¿≈»»»»»
‰ÚÂ5BÓˆÚ LB‡Â ,Bc‰ B˙B‡ ÈÓÎÁ ˙ˆÚ6ÔÓ ¿ƒ¿¬»¬««¿≈«∆¡«¿ƒ

ÏÈ‡B‰ :eÓ‡  Ì˙eÚË ‰˙È‰ BÊÂ .‰È‰ ÌÈÚBh‰«ƒ»»¿»¿»»»»¿ƒ
˙‡ ‚È‰‰Ï ÌÈlbÏ‚Â el‡ ÌÈÎBÎ ‡a ÌÈ‰Ï‡‰Â¿»¡…ƒ»»»ƒ≈¿«¿«ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÏBÚ‰7„Bk Ì‰Ï ˜ÏÁÂ ,ÌBna Ì˙e ,8Ì‰Â , »»¿»»«»¿»«»∆»¿≈
ÌÁaLÏ Ì‰ ÔÈÈe‡  ÂÈÙÏ ÌÈLnLÓ‰ ÌÈLnL«»ƒ«¿«¿ƒ¿»»¿ƒ≈¿«¿»
Cea ,Ï‡‰ ÔBˆ e‰ÊÂ ;„Bk Ì‰Ï ˜ÏÁÏÂ Ì‡ÙÏe¿»√»¿«¬…»∆»¿∆¿»≈»

ÈÓ „aÎÏe Ïc‚Ï ,‡e‰9CÏn‰L BÓk ,B„aÎÂ BÏcbL ¿«≈¿«≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿¿∆«∆∆
.CÏÓ ÏL B„BÎ e‰ÊÂ ,ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ‰ „aÎÏ ‰ˆB∆¿«≈»¿ƒ¿»»¿∆¿∆∆∆
˙BÏ eÏÈÁ˙‰ ,ÌaÏ ÏÚ ‰Ê „ ‰ÏÚL ÔÂÈk≈»∆»»»»∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿
ÌÁaLÏe ,˙Ba˜ Ì‰Ï È˜‰Ïe ,˙BÏÎÈ‰ ÌÈÎBkÏ«»ƒ≈»¿«¿ƒ»∆»¿»¿«¿»

ÏeÌÈ„a Ì‡Ù10‚ÈN‰Ï È„k ,ÌÏeÓÏ ˙BÁzL‰Ïe11 ¿»√»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬¿»¿≈¿«ƒ
‰Ú‰ ÌzÚ„a ‡Ba‰ ÔBˆ12˙„BÚ wÚ ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿«≈¿«¿»»»»¿∆»»ƒ«¬«

ÌÈÎBk13ÌÈÚ„Bi‰ ,‰È„BÚ ÌÈÓB‡ eÈ‰ CÎÂ . »ƒ¿»»¿ƒ¿∆»«¿ƒ
ÎBk ‡l‡ dBÏ‡ ÌL ÔÈ‡L ,ÌÈÓB‡ Ô‰L ‡Ï ;dwÚƒ»»…∆≈¿ƒ∆≈»¡«∆»»
ÌÈBb‰ CÏÓ E‡È ‡Ï ÈÓ" :ÓB‡ e‰ÈÓiL ‡e‰ .‰Ê∆∆ƒ¿¿»≈ƒ…ƒ»¬∆∆«ƒ
Ì˙eÎÏÓ ÏÎe ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ ÏÎ Èk ,‰˙‡È EÏ Èkƒ¿»»»ƒ¿»«¿≈«ƒ¿»«¿»
ıÚ ÌÈÏ‰ ÒeÓ ,eÏÒÎÈÂ eÚÈ ˙Á‡e .EBÓk ÔÈ‡Ó≈≈»¿««ƒ¿¬¿ƒ¿»«¬»ƒ≈
Ï‡ ,EcÏ ‡e‰ ‰z‡L ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ :ÓBÏk ."‡e‰¿««…¿ƒ»«»¿«∆¬»
EBˆ Ï‰‰ ‰fL ÌÈn„nL ,Ì˙eÏÈÒÎe Ì˙eÚË»»¿ƒ»∆¿«ƒ∆∆«∆∆¿¿

‡e‰14.

הראשון.2) אדם של בןֿבנו אז 3)בןֿשת, שנאמר: כמו
"לשון  רש"י : ופירש כו) ד, (בראשית ה' בשם לקרוא הוחל
בשמו  העצבים שמות ואת האדם שמות את לקרוא - חולין
(על  רבתי  בפסיקתא וכן וכו'. אלילים" ולעשותם ה' של
אנוש  של דורו "כשעמד יוולד): כי  כשב  או שור הפיסקא:
ה'". בשם לקרוא הוחל אז - בצלמם אותו והכעיסו

"גדולה".4) אוקספורד: וניטפשה,5)בנוסח  נכסלה
כסילים. עצת - יא) יט , (ישעיה נבערה עצה מלשון:

(שבת 6) כאנוש" זרה עבודה עובד "אפילו שמצינו: כמו
א).7)קיח :). הלכה ג, פרק  התורה יסודי  (הלכות כמבואר

המלך".8) פני  "רואים ולהיות לפניו מי .9)לשמש את
ואומרים:10) חמה גלגל עונקים שהיו אומר: אחא רבי 

תכשיטים  עושים שהיו שם: רש"י  ופירש גשמים! לנו הורד
אומרים  והם - לה משתחווים שהיו לפי  - חמה דמות
גשמים! לנו הורידו לכבודכם, עשינו מה ראו לשמים:

כו). פרק  לפי12)באמצעותם.11)(בראשיתֿרבה,
המשובשת. במקום 13)דעתם תמיד העתיקות בנוסחות

עבודהֿזרה. - ֿ 14)עבודתֿכוכבים שבני  רצונך כלומר:
ובינם. בינך המתווכים סרסורים בתור בהם ישתמשו אדם

.È‡È Ì„‡‰ Èa e„ÓÚ ,ÌÈÓi‰ eÎ‡L Á‡Â¿««∆»¿«»ƒ»¿ƒ¿≈»»»¿ƒ≈
ÎBk e„Ú :Ì‰Ï Ó‡Â ‰eˆ Ï‡‰L ,eÓ‡Â ˜L∆∆¿»¿∆»≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
Ck BÏ eÎqÂ BÏ eÈ˜‰Â ,ÌÈÎBk‰ Ïk B‡ ÈBÏt¿ƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
BÏ ˙BÁzL‰Ï È„k ,B˙eˆ eNÚÂ ÏÎÈ‰ BÏ ee ,CÎÂ»»¿≈»«¬»¿≈¿ƒ¿«¬
!ı‡‰ ÈnÚ ‡Le ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ÌÚ‰ Ïk»»»«»ƒ¿«¿«ƒ¿»«≈»»∆

ÚÈ„BÓe15‡È‰ BÊ :ÓB‡Â ,BalÓ ‰„aL ‰eˆ Ì‰Ï ƒ«»∆»∆»»ƒƒ¿≈ƒ
e‰eÚÈ„B‰L ,ÈBÏt ÎBk‰ ˙eˆ16.B˙‡ea ««»¿ƒ∆ƒƒ¿»

˙Á˙Â ˙BÏÎÈ‰a ˙Beˆ ˙BNÚÏ BÊ Cc ÏÚ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«¬«≈»¿««
˙BÚb‰ ÏÚÂ ÌÈ‰‰ ÈL‡e ˙BÏÈ‡‰17ÌÈˆa˜˙Óe , »ƒ»¿»≈∆»ƒ¿««¿»ƒ¿«¿ƒ

‰ev‰ BfL ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ÌÈÓB‡Â ,Ì‰Ï ÌÈÂÁzLÓeƒ¿«¬ƒ»∆¿¿ƒ¿»»»∆«»
‰ÈËÓ18‰ÚÓe19.‰pnÓ ‰‡ÈÏe d„ÚÏ Èe‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ∆»

,Ì‰Ï ÌÈÓB‡ Ì‰È‰ÎÂ,eÁÈÏˆ˙Â eaz BÊ ‰„BÚaL ¿…¬≈∆¿ƒ»∆∆«¬»ƒ¿¿«¿ƒ
eÏÈÁ˙‰Â !CÎÂ CÎ eNÚz Ï‡Â CÎÂ CÎ eNÚÂ«¬»»»¿««¬»»»¿ƒ¿ƒ

ÌÈÊBk20B‡ BÓˆÚ ÎBk‰L ,ÓBÏÂ „ÓÚÏ ÌÈÁ‡ ¿ƒ¬≈ƒ«¬…¿«∆«»«¿
Èe„Ú :Ì‰Ï Ó‡Â Ì‰nÚ ac C‡Ïn‰ B‡ ÏbÏb‰««¿«««¿»ƒ∆ƒ»∆¿»«»∆ƒ¿ƒ
Ï‡Â CÎ eNÚÂ ;B˙„BÚ Cc Ì‰Ï ÚÈ„B‰Â !CÎÂ CÎa¿»»»¿ƒ«»∆∆∆¬»«¬»¿«
˙‡ „ÚÏ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ‰Ê c ËLÙe !CÎ eNÚz«¬»»«»»∆¿»»»«¬…∆
Ì‰Ï È˜‰Ïe ,BfÓ BÊ ˙BpLÓ ˙B„BÚa ˙Bev‰««¬¿Àƒ¿«¿ƒ»∆
ÌM‰ ÁkzL ,ÌÈÓi‰ eÎ‡L ÔÂÈÎÂ .˙BÁzL‰Ïe¿ƒ¿«¬¿≈»∆»¿«»ƒƒ¿«««≈
‡ÏÂ ÌzÚcÓe Ìe˜È‰ Ïk ÈtÓ ‡Bp‰Â „aÎp‰«ƒ¿»¿«»ƒƒ»«¿ƒ«¿»¿…
,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ı‡‰ ÌÚ Ïk e‡ˆÓÂ ,e‰eÈk‰ƒƒ¿ƒ¿¿»«»»∆«»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÎÈ‰‰Â Ô‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ‰ev‰ ‡l‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡≈»¿ƒ∆»«»∆≈¿∆∆∆¿«≈»
dÏ ˙BÁzL‰Ï Ì˙eËwÓ eÎpÁ˙pL ÌÈ‡ ÏL∆¬»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¿»¿ƒ¿«¬»

dÓLa ÚM‰Ïe d„ÚÏe21,Ì‰ eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰Â . ¿»¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿«¬»ƒ∆»»∆
ÌL ÔÈ‡L ÔÈn„Ó ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ Ì‰È‰k ÔB‚k22dBÏ‡ ¿…¬≈∆¿«≈»∆¿«ƒ∆≈»¡«

el‡‰ ˙Bev‰ eNÚpL ,ÌÈlbÏb‰Â ÌÈÎBk‰ ‡l‡23 ∆»«»ƒ¿««¿«ƒ∆«¬«»≈
ÌÏÏ‚a24Ô˙eÓ„ÏÂ25eˆ Ï‡ .26‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÏBÚ‰ ƒ¿»»¿ƒ¿»¬»»»ƒ…»»

ÌÈ„ÈÁÈ ‡l‡ ,BÚ„BÈ ‡ÏÂ BÈkÓ ‰È‰L Ì„‡ ÌeL»»∆»»«ƒ¿…¿∆»¿ƒƒ
ÚÂ ÌL Á ,ÁÏLe˙Óe CBÁ ÔB‚k ,ÌÏBÚa27ÏÚÂ . »»¿¬¿∆«…«≈»≈∆¿«

ÏbÏb˙Óe CÏB‰ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ê Cc28„ÏBpL „Ú , ∆∆∆»»»»≈ƒ¿«¿≈«∆«
ÌÏBÚ ÏL B„enÚ29.eÈ‡ Ì‰‡ ‡e‰Â «∆»¿«¿»»»ƒ

הנביאים.15) מאותם אחד השמים.16)כל מן
מאז.17) אלילים לעבודת נבחרים למכבדיה.)18מקומות
שקר.20)לבוזיה.19) במדרשֿרבה 21)נביאי  כמבואר

נח ). פרשת ערב ,22)(סוף  בשפת הלשון לתיקון מלה
א). הלכה א, פרק  התורה יסודי  (הלכות כמבואר

לעבדן.23) בהיכלות לפי25)לשמם.24)הנתונות
תבניתם. אלה 27)הקדושֿברוךֿהוא.26)דמות חמישה

התורה; מעידה עליו - חנוך גמורים: כצדיקים מפורסמים
אמרו  וחז"ל כד). ה, (בראשית האלוקים את חנוך ויתהלך
וכו' אליהו חנוך, הם: ואלה עדן, בגן בחייהם נכנסו תשעה
אבכיר) מדרש בשם מב , אות בראשית שמעוני , (ילקוט 
לדור  נתלו ימים "שבעה אמרו: קח :) (סנהדרין ובמסכת
שיוכלו  כדי  כלומר: מתושלח ", של אבלו ימי  והם המבול,
המבול  נתעכב  צדיק , לאותו לו כראוי  ולהספיד להתאבל
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צדיק  איש נח  התורה: מעידה - נח  לכבודו. ימים שבעה
כמרביצי ידועים - ועבר שם ט ). ו, (בראשית היה תמים
כה, (בראשית ה' את לדרוש ותלך בבתי ֿמדרשיהם: תורה
(בראשיתֿרבה, ועבר שם של לביתֿמדרשם שהלכה כב ),
שם  של בביתֿדינו לו:): (עבודהֿזרה אמרו וכן סג). פרק 
ותישרף  הוציאוה יהודה ויאמר דכתיב  הזנות, על גזרו ועבר
חלק  נבוכים (מורה רבינו דברי  והשווה כד). לח , (בראשית
הנביאים  באלה אומרים החכמים תמצא "וכן לט ): ב ,
מתושלח , של ביתֿדינו עבר, של ביתֿדינו למשה: שקדמו
נביאים" היו השלום, עליהם כולם, - מתושלח  של מדרשו

ומתפתח .28)וכו'. הולך ונמשך, שהעולם 29)הולך
עליו. עומד הרוחני 

.‚ÏÓ‚pL ÔÂÈk30Ô˙È‡31ËËBLÏ ÏÈÁ˙‰ ,‰Ê32 ≈»∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿ƒ¿≈
Â BzÚ„a‰ÏÈle ÌBia LÁÏ ÏÈÁ˙‰Â ,ÔË˜ ‡e‰ ¿«¿¿»»¿ƒ¿ƒ«¿…«««¿»

‚‰B ‰f‰ ÏbÏb‰ ‰È‰iL LÙ‡ C‡È‰ :dÓ˙ ‰È‰Â¿»»»≈«≈«∆¿»∆ƒ¿∆««¿««∆≈
‚È‰Ó BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ „ÈÓz33È‡ Èk ,B˙B‡ aÒÈ ÈÓe ? »ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒƒ¿«≈ƒƒ

‡ÏÂ „nÏÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ?BÓˆÚ ˙‡ aÒiL LÙ‡∆¿»∆¿«≈∆«¿¿…»»¿«≈¿…
Ú˜LÓ ‡l‡ ,c ÚÈ„BÓ34È„BÚ ÔÈa ÌÈcNkŒe‡a ƒ«»»∆»À¿»¿«¿ƒ≈¿≈

È„BÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ Bn‡Â ÂÈ‡Â ,ÌÈLth‰ ÌÈÎBÎ»ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈
Ì‰nÚ „BÚ ‡e‰Â ,ÌÈÎBÎ35ÔÈÓe ËËBLÓ BaÏÂ .36, »ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿≈≈ƒ

B˙ezÓ ˜„v‰ Â˜ ÔÈ‰Â ˙Ó‡‰ Cc ‚ÈN‰L „Ú«∆ƒƒ∆∆»¡∆¿≈ƒ««∆∆ƒ¿»
‰BÎp‰37‚È‰Ó ‡e‰Â „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÂ , «¿»¿»«∆≈»¡«∆»¿«¿ƒ

‡ˆÓp‰ ÏÎa ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‡ ‡e‰Â ,ÏbÏb‰38dBÏ‡ ««¿«¿»»«…¿≈¿»«ƒ¿»¡«
„Â .ÌÈÚBË ÌÏBÚ‰ ÏkL Ú„ÈÂ .epnÓ ıeÁ39ÌbL ƒ∆¿»«∆»»»ƒ¿»»∆»«

˙‡Â ÌÈÎBk‰ ˙‡ ÌÈ„BÚL ,‰Ê ˙eÚËÏ Ì‰Ï»∆¿»∆∆¿ƒ∆«»ƒ¿∆
‰L ÌÈÚa‡ Ôe .ÌzÚcÓ ˙Ó‡‰ „‡L „Ú ˙Bev‰««∆»«»¡∆ƒ«¿»∆«¿»ƒ»»
ÏÈÁ˙‰ ,Ú„ÈÂ Èk‰L ÔÂÈk .B‡Ba ˙‡ Ì‰‡ Èk‰ƒƒ«¿»»∆¿≈»∆ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ

˙BeLz ÈL‰Ï40ÌÈcNkŒe‡ Èa ÏÚ41ÔÈc CÚÏÂ42 ¿»ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿«¬…ƒ
ÌÈÎÏB‰ Ìz‡L ˙Ó‡‰ Cc BÊ ÔÈ‡L ,ÓBÏÂ Ì‰nÚƒ»∆¿«∆≈∆∆»¡∆∆«∆¿ƒ

ÌÈÓÏv‰ aLÂ !da43ÔÈ‡L ,ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ÏÈÁ˙‰Â , »¿ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»»∆≈
˙BÁzL‰Ï Èe‡ BÏÂ ,ÌÏBÚ‰ dBÏ‡Ï ‡l‡ „ÚÏ Èe‡»«¬…∆»∆¡«»»¿»¿ƒ¿«¬
ÌÈ‡ea‰ Ïk e‰eÈkiL È„k ,CqÏe È˜‰Ïe¿«¿ƒ¿«≈¿≈∆«ƒ»«¿ƒ
‡lL È„k ,˙Bev‰ Ïk aLÏe „a‡Ï Èe‡Â ;ÌÈ‡a‰«»ƒ¿»¿«≈¿«≈»«¿≈∆…
ÌL ÔÈ‡L ÌÈn„Ó Ì‰L el‡ BÓk ,ÌÚ‰ Ïk Ô‰ eÚËÈƒ¿»∆»»»¿≈∆≈¿«ƒ∆≈»

bL ÔÂÈk .el‡ ‡l‡ dBÏ‡Lwa ,ÂÈ˙BÈ‡a Ì‰ÈÏÚ  ¡«∆»≈≈»∆»«¬≈∆ƒ¿»»ƒ≈
CÏn‰44ÏÈÁ˙‰Â .ÔÁÏ ‡ˆÈÂ Ò BÏ ‰NÚÂ ,B‚‰Ï «∆∆¿»¿¿«¬»≈¿»»¿»»¿ƒ¿ƒ

,ÌÚÈ„B‰Ïe ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ÏB„b ÏB˜a ‡˜ÏÂ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ¿…¿»¿»»»¿ƒ»
.„ÚÏ Èe‡ BÏÂ ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL∆≈»¡«∆»¿»»»¿»«¬…
ÈÚÏ ÈÚÓ ÌÚ‰ ıa˜Óe ‡B˜Â Cl‰Ó ‰È‰Â¿»»¿«≈¿≈¿«≈»»≈ƒ¿ƒ
‡e‰Â ÔÚk ı‡Ï ÚÈb‰L „Ú ,‰ÎÏÓÓÏ ‰ÎÏÓnÓeƒ«¿»»¿«¿»»«∆ƒƒ«¿∆∆¿««¿

‡˜iÂ" :Ó‡pL ,‡B˜45."ÌÏBÚ Ï‡ '‰ ÌLa ÌL ≈∆∆¡««ƒ¿»»¿≈≈»
ÏÚ BÏ ÔÈÏ‡BLÂ ÂÈÏ‡ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»ƒ¿«¿ƒ≈»¿¬ƒ«
„Ú ,BzÚ„ ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÚÈ„BÓ ‰È‰ ,ÂÈc¿»»»»ƒ«¿»∆»¿∆»¿ƒ«¿«
ÌÈÙÏ‡ ÂÈÏ‡ eˆa˜˙pL „Ú ;˙Ó‡‰ C„Ï e‰ÈÊÁiL∆«¬ƒ≈¿∆∆»¡∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»ƒ

Ì‰‡ ˙Èa ÈL‡ Ì‰Â ,˙Be46ÌaÏa Ï˙LÂ . ¿»¿≈«¿≈≈«¿»»¿»«¿ƒ»
‰f‰ ÏB„b‰ wÚ‰47ÌÈÙÒ Ba aÁÂ ,48BÚÈ„B‰Â , »ƒ»«»«∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

È‰ÊÓe „nÏÓ ˜ÁˆÈ LÈÂ .Ba ˜ÁˆÈÏ49˜ÁˆÈÂ . ¿ƒ¿»¿¿»«ƒ¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿»

˜ÚÈÏ ÚÈ„B‰50˜ÈÊÁÓe „nÏÓ LÈÂ ,„nÏÏ e‰pÓe ƒ«¿«¬…ƒ»¿«≈¿»«¿«≈«¬ƒ
ÂÈÏ‡ ÌÈÂÏp‰ Ïk51,Ìlk ÂÈa „nÏ eÈ‡ ˜ÚÈÂ . »«ƒ¿ƒ≈»¿«¬…»ƒƒ≈»»À»

e‰pÓe ÈÂÏ ÏÈc‰Â52‰ÈLÈa BÈLB‰Â ,L‡53, ¿ƒ¿ƒ≈ƒƒ»…¿ƒƒƒ»
˙‡ ‰eˆÂ .Ì‰‡ ˙ÂˆÓ ÓLÏÂ ÌM‰ Cc „nÏÏ¿«≈∆∆«≈¿ƒ¿…ƒ¿««¿»»¿ƒ»∆
È„k ,‰pÓÓ Á‡ ‰pÓÓ ÈÂÏ ÈaÓ e˜ÈÒÙÈ ‡lL ,ÂÈa»»∆…«¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿À∆««¿À∆¿≈
Èa ab˙Óe CÏB‰ c‰ ‰È‰Â .„enl‰ ÁÎM˙ ‡lL∆…ƒ»««ƒ¿»»«»»≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

˙ÈNÚÂ ,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÂÏpe ˜ÚÈ54‡È‰L ‰n‡ ÌÏBÚa «¬…«ƒ¿ƒ¬≈∆¿«¬≈»»À»∆ƒ
,ÌÈˆÓa Ï‡NÈÏ ÌÈÓi‰ eÎ‡L „Ú .'‰ ˙‡ ˙Ú„BÈ««∆«∆»¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ

ÌÈÎBk „ÚÏÂ Ô‰ÈNÚÓ „ÓÏÏ eÊÁÂ55ıeÁ ,Ô˙BÓk ¿»¿ƒ¿…«¬≈∆¿«¬…»ƒ¿»
Ú ‡Ï ÌÏBÚÓe .˙B‡ ˙ÂˆÓa „ÓÚL ,ÈÂÏ ËMÓ„ ƒ≈∆≈ƒ∆»«¿ƒ¿«»≈»…»«

ÈÂÏ ËL56Ë˜ŒËÚÓÎÂ .ÌÈÎBk ˙„BÚ57‰È‰ ≈∆≈ƒ¬«»ƒ¿ƒ¿«»»»
wÚ‰58˜ÚÈ Èa ÔÈÊBÁÂ ,˜Ú Ì‰‡ Ï˙ML »ƒ»∆»««¿»»∆¡«¿¿ƒ¿≈«¬…

ÌÏBÚ‰ ˙eÚËÏ59,e˙B‡ '‰ ˙‰‡Óe .Ô˙BiÚ˙e ¿»»»¿ƒ»≈«¬«»
Ì‰‡Ï ‰ÚeM‰ ˙‡ BÓMÓe60‰NÚ ,eÈ‡61 ƒ»¿∆«¿»¿«¿»»»ƒ»»

ÔÂÈk .BÁÏLe ÌÈ‡Èp‰ Ïk ÏL Ôa ea ‰LÓ∆«≈«»∆»«¿ƒƒ¿»≈»
,‰ÏÁÏ Ï‡NÈ '‰ Áe ,ea ‰LÓ ‡a˙pL∆ƒ¿«≈∆«≈»«ƒ¿»≈¿«¬»
‰È‰i ‰Óe ,B˙„BÚ Cc ÌÚÈ„B‰Â ˙BˆÓa ÔÈzÎ‰ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»∆∆¬»«ƒ¿∆

.‰ÈÁ‡ ÌÈÚBh‰ ÏÎÂ ÌÈÎBk ˙„BÚ ËtLÓƒ¿«¬«»ƒ¿»«ƒ«¬∆»

שנים.30) שלש כבן אז והוא אמו, משדי  כשנעתק 
אבינו,31) אברהם - והוא לעולם, ימוט  שלא זה חזק  עמוד

איתן  רב : אמר א). פט , (תהילים האזרחי " "איתן שנקרא:
השנה  (ראש ואמרו טו.). בתרא (בבא אברהם זה - האזרחי 
עולם  איתני  בו שנולדו תשרי  חודש הוא - איתנים ירח  יא.):
כמו: בקיומו, ומתמיד חזק  פירושו: - איתן האבות. -
כד) ה, (עמוס  איתן נחל י ); ו, (מיכה ארץ  מוסדי  והאיתנים

פוסקים. אינם שמימיו לחקור 32)- ברוחו: לחפש
(עמוס  ה' דבר את לבקש ישוטטו הכתוב : שם על ולהתבונן.
ד). יב , (דניאל הדעת ותרבה רבים ישוטטו יב ); ח ,

שהעולם 33) תאמר, אומר: אבינו אברהם שהיה כמאמרם:
לו: ואמר הקדושֿברוךֿהוא עליו הציץ  מנהיג?! בלי  הזה
לט ). פרק  (בראשיתֿרבה, העולם! בעל הוא אני 

בתוכם.34) ונתון אבינו 35)שקוע  אברהם שמצינו: כמו
עובד  שהייתי  עוון בידי  יש שמא ואומר: מתפחד היה
לך  הקדושֿברוךֿהוא: לו אמר הללו. השנים כל עבודהֿזרה
אתה  אף  פורח , זה טל מה - ג) קי , (תהילים ילדותיך טל
סד). פרק  (בראשיתֿרבה, ואינם פורחים עוונותיך

לימדו,37)ומתבונן.36) לא אב  שמעון: רבי  שאמר כמו
לו  זימן - התורה? את למד ומהיכן לו. היה לא ורב 
נובעות  והיו רבנים שני  כמין כליותיו שתי  הקדושֿברוךֿהוא
סא). פרק  (בראשיתֿרבה, וחכמה תורה אותו ומלמדות

כולו.38) העולם בכל המציאות, גלגולי39)בכל גם ידע 
בדמות  עבודהֿזרה לעבוד כך: לידי  שהביאום הסיבות

ותמונות. לשון 40)צורות דרך על קושיות, להקשות
תשובה". יש - לדין "ואם בדבר"; תשובות "שתי  החכמים:

(בראשיתֿרבה,41) המדרש לפי  מגוריו, עיר או מולדתו עיר
על  ט ), לא, (ישעיה בציון לו אור אשר מלשון: לח ), פרק 
אביו. צלמי  את שברו על בה שהשליכוהו האש מדורת שם

בבל זהו 44)(שם).43)להתווכח .42) מלך נמרוד
אלא 45)(שם). - ויקרא תקרא: "אל חז"ל: ואמרו
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 ֿ הקדוש של שמו אבינו אברהם שהקריא מלמד: ויקריא,
י .). (סוטה ושב " עובר כל בפי  הנפש 46)ברוךֿהוא ואת

כנפי תחת שהכניסן - ה) יב , (בראשית בחרן עשו אשר
הנשים  מגיירת ושרה האנשים את מגייר אברהם השכינה:
לט ). (בראשיתֿרבה, עשאום כאילו הכתוב  עליהם ומעלה

האלילים.47) ואפסות אחד עולם באֿל האמונה שורש
פירקי48) מאה ארבע  אבינו דאברהם דעבודהֿזרה גמירי ,

ארבע  בן שספר בידינו, קבלה - יד:) (עבודהֿזרה הויין
אברהם. בידי  היה עבודהֿזרה ענייני  על פרקים מאות

האמת)",49) לדרך (=אותם "ומחזיר אחרות: נוסחאות
א).50)"ומחזיק ". פרשה שהלכו 51)(שמותֿרבה,

אליו. ונתחברו תורתו לא 52)אחרי  ליעקב : המלאך "אמר
ולא  בנים לך יש הרי  - לך" אעשרנו "עשר אמרת: כך
לה'" "קודש ללוי  ועלה מבנימין התחיל אותם"... עישרת
השרת  כמלאכי  בארץ  לפניו משרתים בני ֿלוי  שיהיו וברכו,

לז). פרק  אליעזר, דרבי  (פרקי  של 53)בשמים" מימיהם
הייתה  - במצרים היו מהם: ישיבה פסקה לא אבותינו
(יומא  וכו' עימהם ישיבה - במדבר היו עימהם; ישיבה

אוקספורד.54)כח :). כנוסח  (שמותֿרבה,55)ונעשתה,
היו  במצרים כשהיו בישראל, מוצא אתה "וכן טז): פרשה

עבודהֿזרה". כי56)עובדי  ברכה): (ספרי , כמאמרם
זו  - "אמרתך" ט ), לג, (דברים ינצורו ובריתך אמרתך שמרו
אמרו  וכן בריתֿמילה. זו - ינצורו" "ובריתך עבודהֿזרה,
עבודהֿזרה. עבד לא לוי  של שבטו סו:): (יומא

קט 57) מז). טז, (יחזקאל הכתוב : כלשון מועט , זמן כעבור
במילה. נופל יסוד שהנון קטן, מן מקוצרת תמונה  -

למעלה.58) שנזכר האמונה אוקספורד:59)שורש נוסח 
בו.60)"העמים". יתברכו הארץ  גויי  ושכל זרעו, להרבות

הרמה.61) לתעודתו והכשירו מיוחדות בסגולות חננו

    
עבודהֿזרה;1) עיקר שזהו הברואים, אחד לעבוד שלא

ה'. את המגדף  דין כוכבים; עבודת בספרי  לקרוא שלא

.‡„Á‡ „ÚÏ ‡lL ,ÌÈÎBk ˙„BÚa Èeev‰ wÚƒ««ƒ«¬«»ƒ∆…«¬…∆»
C‡ÏÓ ‡Ï  ÌÈ‡ea‰ ÏkÓÏbÏ‚ ‡ÏÂ,ÎBÎ ‡ÏÂ ƒ»«¿ƒ…«¿»¿…«¿«¿…»

˙B„BÒÈ‰ ‰Úa‡Ó „Á‡ ‡ÏÂÏkÓ „Á‡ ‡ÏÂ , ¿…∆»≈«¿»»«¿¿…∆»ƒ»
Ô‰Ó ÌÈ‡p‰‡e‰ '‰L Ú„BÈ „BÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «ƒ¿»ƒ≈∆¿««ƒ∆»≈≈«∆

„ÚL Cc ÏÚ ‰f‰ ‡p‰ „BÚ ‡e‰Â ,ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ¿≈«ƒ¿»«∆«∆∆∆»«
‰lÁz BB„ ÈL‡Â LB‡.ÌÈÎBk „BÚ ‰Ê È‰  ¡¿«¿≈¿ƒ»¬≈∆≈»ƒ

‰Ê ÔÈÚÂÔÙe" :‰Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰B˙ ‰È‰Ê‰L ‡e‰ ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»»»»¿»¿»∆
L‡ ,'B‚Â LÓM‰ ˙‡ ˙È‡Â ‰ÓÈÓM‰ EÈÈÚ ‡Nzƒ»≈∆«»«¿»¿»ƒ»∆«∆∆¿¬∆
‡nL :ÓBÏk ;"ÌÈnÚ‰ ÏÎÏ Ì˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˜ÏÁ»«¡…∆…»¿…»«ƒ¿«∆»

ËeLzEaÏ ÔÈÚaÌÈ‚È‰n‰ Ô‰ el‡L ‰‡z ,˙‡ »¿≈ƒ¿ƒ¿∆∆≈≈««¿ƒƒ∆
˙BÈ‰Ï ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ Ì˙B‡ '‰ ˜ÏÁL Ì‰Â ,ÌÏBÚ‰»»¿≈∆»«»¿»»»ƒ¿

ÌÈÂ‰Â ÌÈiÁÌÈ„ÒÙ ÌÈ‡ÂÌÏBÚ ÏL B‚‰Ók, «ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»
Ô„ÚÏe Ì‰Ï ˙BÁzL‰Ï Èe‡L ,Ó‡˙ÂÈÚe .Ô ¿…«∆»¿ƒ¿«¬»∆¿»¿»»ƒ¿»

;"ÌÎÏ ‰zÙÈ Ôt ÌÎÏ eÓM‰" :Ó‡Â ‰eˆ ‰f‰«∆ƒ»¿»«ƒ»¿»∆∆ƒ¿∆¿«¿∆
˙BÈ‰Ï ,el‡ „ÚÏ l‰ e‰‰a eÚË˙ ‡lL ,ÓBÏk¿«∆…ƒ¿¿ƒ¿«≈«¬…≈ƒ¿

eÒÒ.‡Ba‰ ÔÈe ÌÎÈÈa «¿≈≈∆≈«≈

פרק 2) התורה, יסודי  הלכות (עיין הנפרדות. מהצורות אחת
הלכת 3)ב ). כוכבי  לשבעת שבעה בעיקרם: המה תשעה

שבו  השמיני , הגלגל - מהם למעלה חנכ"ל; שצ "ם -
התשיעי הגלגל - מכולם ולמעלה השבת; כוכבי  קבועים
(שם, כמבואר בהקפתו, הכל את ומסבב  הכל את המקיף 

עפר.4)פ "ג). מים, רוח , אלה.5)אש, יסודות מארבעה
ברואי כל תמיד ומתהווים נתהוו והרכבתם מהתערבותם כי 
המקור  פ "ד). (שם, כמבואר מדבר, חי , צומח , דומם, מטה:
(שמות  וגו' פסל לך תעשה לא כד:): (ר"ה הוא רבינו לדברי 
כוכבים  ולבנה. חמה לרבות: - בשמים" "אשר ד). כ,
בארץ " "ואשר השרת; מלאכי  לרבות: - "ממעל" ומזלות;
לרבות: - "מתחת" ונהרות; ימים וגבעות, הרים לרבות: -
תעבדם". ב "לא מוזהר הוא אלה כל שעל קטן. שלשול

ונביאי6) כוזבים ידי  על עולמים צור מהם שנשתכח  בטרם
לבין  בינם מתווכים סרסורים עוד שימשו כשהצורות שקר,

ה"א). (פ "א, למעלה כמבואר הזה 7)הקב "ה, הדבר ואל
וגו'. השמימה" עיניך תשא "ופן באזהרתה: התורה נתכוונה

טז,8) (דברי ֿהימיםֿב  הארץ  בכל משוטטות עיניו מלשון:
לבך.9)ט ). בתבונת ופירושו: השאלה, בדרך
להתקיים.10) יכול העולם אין הויה 11)שבלעדיהם

ועוברים.12)מתמדת. שהוא 13)כלים שלנו התחתון
כמבואר  הרף , בלי  צורה ולובש צורה פושט  ונפסד, הווה

פ "ד). התורה, יסודי  וקיימים 14)(הלכות הם חיים שהרי 
ביח 15)לעד. לח :) (סנה' חז"ל אמרו וכן ס המתווך.

לא  נמי  בפרוונקא דאפילו בידינו, "הימנותא למטטרון:
אנו  אין גרידא שליח  בתור גם בידינו, (אמונה נקבליה"
(סנהדרין  המשנה בפירוש רבינו דברי  והשוה לקבלו). רוצים
להיותם  לעבדם ראוי  אין "וכן החמישי ): היסוד פ "י ,
יכוונו  לבד אליו אלא ה'), (אל אליו לקרבה אמצעים
בינינו  יושר למליצי  צריכים אנו אין כלומר: המחשבות".
גם  אליו בקראנו לנו קרוב  בהיותו - שבשמים אבינו לבין

ומתווכים. מליצים בלי 

.,d˙„BÚa ÌÈÎBÎ È„BÚ eaÁ ÌÈa ÌÈÙÒ¿»ƒ«ƒƒ¿¿≈»ƒ«¬»»
eeˆ  ‰ÈËtLÓe ‰ÈNÚn ‰Óe d˙„BÚ wÚ C‡È‰≈«ƒ«¬»»««¬∆»ƒ¿»∆»ƒ»
ÌÈÙq‰ Ô˙B‡a ˙B˜Ï ‡lL ,‡e‰ŒCeaŒLB„w‰«»»∆…ƒ¿¿»«¿»ƒ
elÙ‡Â .‰ÈcÓ „ ‡ÏÂ da ‰‰ ‡ÏÂ ,ÏÏk¿»¿…¿«¿≈»¿…¿»»ƒ¿»∆»«¬ƒ

‰ev‰ ˙eÓ„a ÏkzÒ‰ÏeÙz Ï‡" :Ó‡pL ,eÒ‡ ¿ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆∆¡««ƒ¿
L„z ÔÙe" :Ó‡ ‰f‰ ÔÈÚe ."ÌÏÈÏ‡‰ Ï‡∆»¡ƒƒ»ƒ¿»«∆∆¡«∆ƒ¿
ÏÚ Ï‡L˙ ‡lL  "e„ÚÈ ‰ÎÈ‡ Ó‡Ï Ì‰È‰Ï‡Ï≈…≈∆≈…≈»««¿∆…ƒ¿««
‰z‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡È‰ C‡È‰ d˙„BÚ Cc∆∆¬»»≈«ƒ««ƒ∆≈«»
˙BNÚÏÂ ‰ÈÁ‡ ˙Bt‰Ï ÌB‚ ‰Ê cL ,d„BÚ¿»∆»»∆≈¿ƒ»«¬∆»¿«¬

ÔÈNBÚ Ô‰L ‰Ók."È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â" :Ó‡pL , ¿»∆≈ƒ∆∆¡«¿∆¡∆≈«»ƒ

אסור 16) (צורות) "דיוקנאות עבודהֿזרה. לשם שנעשתה
קמט .). (שבת בהן" "אל 17)להסתכל קדושים). (ת"כ,

אפילו  תפנו אל יהודה: רבי  אמר - האלילים" אל תפנו
- אחריהם פונה אתה ואם הם, "אלילים" תחילה לראותם...
המצוות" "ספר "והשווה אלוהות". אותם עושה אתה סופך

י ). ל"ת,

.‚el‡‰ ÔÈÂ‡l‰ ÏÎÂ‡lL ,‡e‰Â ,Ô‰ „Á‡ ÔÈÚa ¿»«»ƒ»≈¿ƒ¿»∆»≈¿∆…
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‰tÈ‰ÈÁ‡ ‰Ùp‰ ÏÎÂ .ÌÈÎBk ˙„BÚ Á‡ ƒ»∆««¬«»ƒ¿»«ƒ¿∆«¬∆»
‰NÚÓ B ‰NBÚ ‡e‰L C„a‡ÏÂ .‰˜BÏ ‰Ê È‰  ¿∆∆∆∆«¬∆¬≈∆∆¿…

‰ÈÁ‡ ˙Bt‰Ï eÒ‡L ‡e‰ „Ïa ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒƒ¿«∆»¿ƒ»«¬∆»
ÌB‚ ‡e‰L ‰LÁÓ Ïk ‡l‡ ,‰LÁÓaÌ„‡Ï BÏ ¿«¬»»∆»»«¬»»∆≈»»»

wÚ ˜ÚÏ‡lL e‡ ÔÈ‰ÊÓ ,‰Bz‰ ÈwÚÓ «¬…ƒ»≈ƒ»≈«»À¿»ƒ»∆…
ezÚc ÁÈq ‡ÏÂ ,eaÏ ÏÚ d˙BÏÚ‰ÏLÁÂ CÎÏ ¿«¬»«ƒ≈¿…«ƒ««¿≈¿»¿«¿…

Èe‰‰ Á‡ CLnÂÌ„‡ ÏL BzÚcL ÈtÓ ,l‰ ¿ƒ»≈««ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆«¿∆»»
‰ˆ˜ÏÚ ˙Ó‡‰ ‚ÈN‰Ï ÔÈÏBÎÈ ˙BÚc‰ ÏÎ ‡ÏÂ , ¿»»¿…»«≈¿ƒ¿«ƒ»¡∆«
BÈa,BaÏ ˙BLÁÓ Á‡ Ì„‡ Ïk CLnÈ Ì‡Â . À¿¿ƒƒ»≈»»»«««¿¿ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÈÁÓ ‡ˆÓ„ˆÈk .BzÚc ˆ˜ ÈÙÏ ,? ƒ¿»«¬ƒ∆»»¿ƒ…∆«¿≈«
ÌÈÎBk ˙„BÚ Á‡ e˙È ÌÈÓÚtLÁÈ ÌÈÓÚÙe , ¿»ƒ»««¬«»ƒ¿»ƒ«¿…

„eÁÈa‡e‰ ‡nL ,‡Ba‰‰Ó ;BÈ‡ ‡nL ¿ƒ«≈∆»∆»≈«
‰ÏÚÓl‰hÓl ‰ÓeÌÈÙl ‰Ó ;BÁ‡l ‰Óe; ¿«¿»«¿«»«¿»ƒ«¿»

˙Ó‡ ‡È‰ ‡nL ,‰‡epa ÌÈÓÚÙe‡È‰ ‡nL ¿»ƒ«¿»∆»ƒ¡∆∆»ƒ
dÈ‡‡nL ÌÈÓM‰ ÔÓ ‡È‰ ‡nL ,‰Bza ÌÈÓÚÙe ; ≈»¿»ƒ«»∆»ƒƒ«»«ƒ∆»

˙Bcn‰ Ú„BÈ BÈ‡Â .dÈ‡Ú„iL „Ú Ô‰a ÔÈ„iL ≈»¿≈≈««ƒ∆»ƒ»∆«∆≈«
˙eÈÓ È„ÈÏ ‡ˆBÈ ‡ˆÓÂ ,BÈa ÏÚ ˙Ó‡‰ÔÈÚ ÏÚÂ . »¡∆«À¿¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿«ƒ¿»

ÈÁ‡ ee˙˙ ‡ÏÂ" :da Ó‡Â ‰B˙ ‰È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿∆¡«»¿…»«¬≈
‡Ï :ÓBÏk ;"ÌÈÊ Ìz‡ L‡ ÌÎÈÈÚ ÈÁ‡Â ÌÎÏ¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆¬∆«∆…ƒ¿«…
‰n„ÈÂ ,‰ˆw‰ BzÚc Á‡ ÌkÓ „Á‡ Ïk CLnÈƒ»≈»∆»ƒ∆«««¿«¿»»ƒ«∆

ÌÈÓÎÁ eÓ‡ Ck .˙Ó‡‰ ˙‚NÓ BzLÁnL: ∆«¬«¿«∆∆»¡∆»»¿¬»ƒ
BÊ  "ÌÎÈÈÚ ÈÁ‡Â" ,˙eÈÓ BÊ  "ÌÎÏ ÈÁ‡"«¬≈¿«¿∆ƒ¿«¬≈≈≈∆
B„ËÏ Ì„‡Ï ÌB‚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .˙eÊ¿¿»∆««ƒ∆≈»»»¿»¿

˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ. ƒ»»«»≈«¿

עיניך 18) תשא "פן כגון: כאן, עד בפרקנו שנזכרו
"כל  אמרו: שכן ועוד. יפתה" פן לכם "השמרו השמימה";
ל"ת" אלא אינו - ו"אל" "פן" "השמר", שנאמר: ַמקום

צו.). לדרוש 19)(עירובין ולא עשייתה באופן לחקור לא
עבודתה. כדי20)דרך וגילהו מכוסה האליל שהיה כגון,

עליו  ולוקים מעשה בו שיש לאו זה הרי  - לראותו
הסמ "ג). על בפירושו להיות 21)(מהרש"ל, שסופה

האמונה,22)גורמת. יסודות את ולערער בנטיעות לקצץ 
יד:). (חגיגה בןֿאבויה כח 23)כאלישע  כל נרכז ולא

על  מחשוב  חדול פירושו: - מ ... דעת היסח  לכך. מחשבתנו
בו  ולחשוב  לזה הלב  תשומת להפנות - ל... דעת היסח  זה;

בלב .24)כתמיד. המנקרים ופקפוקים ספיקות
לאמיתה.26)מוגבלת.25) האמת את על 27)הבהירה,

בדעותיו  האנושית בחברה מכניס  שהוא האנדרלמוסיה ידי 
והנפסדות. המחשבות 28)הכוזבות הן מה כלומר:

נטיעות? וקיצוץ  עיקרים עקירת לידי  האדם את המביאות
ממש.29) בה יש ואין 31)באחדותו.30)שמא אחד

האלוהות. הם רבים או לו, השמים.32)שני  משמי 
לארץ .33) העולם.34)מתחת שנברא קודם
(35- לפנים מפרשים: ויש הכל. ככלות הימים באחרית

"כל  אמרו: אלה ועל למערב . - לאחור למזרח ; הרקיע  מעבר
בא  לא כאילו לו ראוי  הללו דברים בארבעה המסתכל

מ "א). פ "ב , (חגיגה מודיעים 36)לעולם" השמים ומן
הכל. ידבר.37)לנביא  לבו חזון הנכונות,38)אלא

במישרים. בהן לשפוט  הגיון אפיקורסות:39)מידות
בערבית  יסודה לוי , החכם לדעת בה'. וכפירה כוזבות דעות

שקר. כזב , יב :).40)והוראתה: ברכות שלח ; (ספרי ,
טז.).41) (מכות מעשה בו שאין לאו על לוקים שאין לפי 

.„,‡È‰ Ôlk ˙Bˆn‰ „‚k ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬«»ƒ¿∆∆«ƒ¿À»ƒ
"˙Bˆn‰ Ïk ˙‡ eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ" :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ¿¿…«¬≈»«ƒ¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .'B‚ÂÌÈÎBk ˙„BÚaL , ¿ƒƒ«¿»»¿∆«¬«»ƒ
˙„BÚa ‰„Bn‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .a„Ó e˙k‰«»¿«≈»»«¿»∆»«∆«¬«
ÏÎe ÌÈ‡Èp‰ ÏÎe dlk ‰Bz‰ ÏÎa ÙBk ,ÌÈÎBk»ƒ≈¿»«»À»¿»«¿ƒƒ¿»

Ì„‡Ó ,ÌÈ‡Èp‰ eeËˆpM ‰ÓÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ, «∆ƒ¿««¿ƒƒ≈»»¿«»»
."ÌÎÈ˙„Ï ‰‡Ï‰Â '‰ ‰eˆ L‡ ÌBi‰ ÔÓ" :Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¬∆ƒ»»»¿»¿……≈∆

‰„BÓ ,ÌÈÎBk ˙„BÚa ÙBk‰ ÏÎÂ‰Bz‰ ÏÎa ¿»«≈«¬«»ƒ∆¿»«»
,ÌÈ‡Èp‰ eeËˆpM ‰Ó ÏÎe ÌÈ‡Èp‰ ÏÎe dlÎÀ»¿»«¿ƒƒ¿»«∆ƒ¿««¿ƒƒ
.Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk wÚ ‡e‰Â ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ Ì„‡Ó≈»»¿«»»¿ƒ«»«ƒ¿À»

כנגד 42) השקולה מצוה איזוהי  ח .): הוריות שלח ; (ספרי ,
עבודהֿזרה. זו אומר: הוי  - המצוות? בו:43)כל שכתוב 

טז). ב , (בראשית האדם על אלהים ה' לשון 44)ויצו וכך
בעשרת  כופר - בעכו"ם המודה "כל שלח ): (ה"ספרי ",
שנצטוו  ובמה והנביאים, משה שנצטוה ובמה הדיברות
האדם" על אלהים ה' ויצו בו: שנאמר לאדם, עד האבות
לשנים  "משל אמרו: ה"ט ) פ "ז, (סנהדרין ובירושלמי  וגו'.
ידו  אחד פשט  ביניהם. גריסים של וקערה יושבים שהיו
ועובד  המגדף  כך - כלום בה שייר ולא הקערה כל את וגרף 

מצוה". אחריו משייר אינו ה.).45)עבודהֿזרה, (חולין

.‰ÌÈÎBk ˙„BÚ „ÚL Ï‡NÈ‡e‰ È‰ , ƒ¿»≈∆»«¬«»ƒ¬≈
ÂÈc ÏÎÏ ÌÈÎBkŒ„BÚÎBÚL Ï‡NÈÎ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ¿»≈∆≈

‰ÏÈ˜Ò da LiL ‰Ú,ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ÓeÓ . ¬≈»∆∆»¿ƒ»»«¬«»ƒ
dlÎ ‰Bz‰ ÏÎÏ ÓeÓ ‡e‰ È‰ÌÈÈn‰ ÔÎÂ . ¬≈»¿»«»À»¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡Â ,ÌÈc‰ ÔÓ „Ï Ï‡NÈk ÔÈ‡ Ï‡NiÓƒƒ¿»≈≈»¿ƒ¿»≈¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈
ÌÏBÚÏ ‰eL˙a Ì˙B‡ ÌÈÏa˜ÓÏk" :Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆∆¡«»

"ÌÈiÁ ˙BÁ‡ e‚ÈNÈ ‡ÏÂ ÔeeLÈ ‡Ï ‰È‡a. »∆»…¿¿…«ƒ»¿«ƒ
˙eÏÎÒa ÌaÏ ˙BLÁÓ Á‡ ÌÈz‰ Ì‰  ÌÈÈn‰Â¿«ƒƒ≈«»ƒ«««¿¿ƒ»¿ƒ¿

eÓ‡L ÌÈcÈÙeb ÏÚ ÌÈBÚ e‡ˆÓpL „Ú , ¿»ƒ∆»«¿«∆ƒ¿¿¿ƒ«≈
ÒÈÚÎ‰Ï ‰B˙LÙa Ë‡La ,‰Ó „Èa ,, »¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿»»»

tÒÏ eÒ‡Â .ÔBÚ ‰Êa ÔÈ‡L ÌÈÓB‡ÂÔ‰nÚ ¿¿ƒ∆≈»∆»¿»¿«≈ƒ»∆
Ô‰ÈÏÚ ÈL‰Ïe‰eLz˜z Ï‡Â" :Ó‡pL ,ÏÏk ¿»ƒ¬≈∆¿»¿»∆∆¡«¿«ƒ¿«

‰LÁÓe ;"d˙Èa Á˙t Ï‡ ÒBB˜Èt‡ ÏL ∆∆«≈»«¬»»∆∆ƒ
.ÌÈÎBk ˙„BÚÏ«¬«»ƒ

אחת.46) פעם רק  -47)אפילו יינו פסולה, שחיטתו
וכיו"ב . שבקדושה דבר לכל אותו מצרפין ואין ייןֿנסך

דבר.48) לכל הוא ישראל כן, פי  על כלומר:49)שאף 
עכו"ם  הריהו - אחת פעם רק  עבודהֿזרה שעבד ישראל
בקביעות, עבודהֿזרה שעובד לעכו"ם מומר כמו גמור,
מוכיחים  מ "א) פ "א, (חולין המשנה בפירוש רבינו ודברי 

אבן). (טורי  זה פירוש בני50)נכוחות ה"ערוך": לדעת
"מאמינים", לעצמם: וקראו האמת מדת שנטו ידועה כת
בהם  שיש מפני  "מינים", וקראום המלה את קטעו וחז"ל
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לעיל, שהזכרנו כמו לוי , החכם ולדעת שונים. ממינים מינים
כוזבים  - "מינים" כזב . והוראתה: בערבית, המלה מקור

כוזבות. דעות בתשובה 51)ובעלי  אותם מקבלים כלומר:
פ "ג, תשובה (הלכות עצמו רבינו שהרי  מועילה, ותשובתם
שחזרו  בהם וכיוצא והמומרים הרשעים "כל אומר: ה"יד)
שובבים  בנים שובו שנאמר: אותם, מקבלים - בתשובה
אלא  - התשובה בפני  העומד דבר לך ושאין כב ), ג, (ירמיה
אין  אומרת: זאת "לעולם", בתשובה אותם מקבלים אין
אנו  ואין רע  שסורם מפני  הראשונה, לחזקתם אותם מחזירים
מחר  ישובו לא ואם לעולם, היא היום תשובתם אם בטוחים
הרמב "ם  בלשונות הרדב "ז תשובות (עיין לכסלה פעם עוד

תי "ח ). אלף  מאחר 52)מ "ה "וכי  יז.): (עבודהֿזרה אמרו
כשישובו  אפילו אלא חיים? ארחות ישיגו מהיכן שבו, שלא
המינות  מן הפורש שכל לך: לומר חיים. ארחות ישיגו לא -
וכפיית  צרה מתוך למות "שממהרים לומר: רצה מת", -
יז.). ע "ז (רש"י , עליהם" המלך גזירת וזוהי  יצרם

ג).53) (הלכה עיקריות.54)למעלה את 55)מצוות
תאוה  שנפשם גופנית הנאה או תועלת, איזו לשם לא השם;

הכתוב :56)לה. כלשון בנפשם, הנטוע  בוז מתוך
לד) כה, (בראשית הבכורה את עשו ויבז טו). כה, (יחזקאל

ּבכרּותא. ית עשו ושט  מצח 57)תרגומו: ובזדון.בעזות ְֵֵַָָָ
ימשכו 58) פן דברים, ואריכות בשיחה אתם להיכנס 

כז:). (ע "ז פ "ב ,59)אחריהם (אבות שאמרו פי  על ואף 
נכרי , במין אלא זה אין - לאפיקורוס " שתשיב  מה "ודע  ד):
ידי שעל מפני  באולתו", כסיל תען "אל ישראל במין אבל

לח :). (סנהדרין יותר עוד מתפקר הוא (חולין 60)הוויכוח 
שחט  אם ולפיכך בה; מעייניו וכל אחריה כרוך הוא יג:)
בהנאה; ואסורה לעבודהֿזרה כתקרובת היא אסורה - בהמה
שספר  בעוד אזכרותיה, עם תישרף  - תורה ספר כתב  ואם
כמבואר  שריפה, לא אבל גניזה, טעון גוי  שכתב  תורה

ה"ח ). פ "ו, התורה יסודי  (הלכות

.ÂŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ó‡ ‡È‰L ÌÈÎBk ˙„BÚa ‰„Bn‰ Ïk»«∆«¬«»ƒ∆ƒ¡∆««
ÌM‰ ˙‡ Ûc‚Óe ÛÁÓ ‰Ê È‰ ,d„Ú ‡lL Ètƒ∆…¬»»¬≈∆¿»≈¿«≈∆«≈

„Á‡Â .‡Bp‰Â „aÎp‰„Á‡Â ,ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ‰ «ƒ¿»¿«»¿∆»»≈¬«»ƒ¿∆»
„È ‰NÚz L‡ LÙp‰Â" :Ó‡pL ,'‰ ˙‡ Ûc‚Ó‰«¿«≈∆∆∆¡«¿«∆∆¬∆«¬∆¿»

"Ûc‚Ó ‡e‰ '‰ ˙‡ ,b‰ ÔÓe ÁÊ‡‰ ÔÓ ‰Ó. »»ƒ»∆¿»ƒ«≈∆¿«≈
CÎÈÙÏÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ ÔÈÏBzÔÈÏBzL BÓk , ¿ƒ»ƒ≈¬«»ƒ¿∆ƒ

Ûc‚Ó‰ ˙‡ÈzÏÏk ‰Ê ÈtÓe .ÔÈÏ˜Ò Ì‰ÈLe ,ÔÈc ∆«¿«≈¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»«¿ƒƒ
Ûc‚Ó‰ÌÈÙBk Ì‰ÈML ,ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙BÎÏ‰a «¿«≈¿ƒ¿¬«»ƒ∆¿≈∆¿ƒ

.Ì‰ wÚa»ƒ»≈

להם.61) המגיע  והעונש העוון בחומר שוים שניהם
העובד 62) את התורה שהשוותה הרי  ה'. ומקלל מחרף 

שוים.63)למגדף . והם הסקילה 64)הואיל אחר עץ  על
נתלים  אינם הנסקלים ששאר בעוד השמש, בוא עד

מה:). כי65)(סנהדרין ככתוב : אצלו, מפורשת שהתלייה
ה' שקילל זה כלומר: כג), כא, (דברים תלוי  אלהים קללת

עבודהֿזרה.66)תלוי . הלכות בתוך אותו הכנסתי 
על 67) אף  טז), כד, (ויקרא בתורה דינו שנזכר השם מגדף 

אברהם, רבי  של פירושו פי  (על עבודהֿזרה עובד שאינו פי 
ד). תשובה "ברכתֿאברהם" ז"ל, רבינו של בנו

.Ê,‰ÏÈ˜Ò iÁ Ûc‚Ó‰ ÔÈ‡ :Ûc‚Ó‰ ÈÈc Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ≈«¿«≈≈«¿«≈«»¿ƒ»
LÙiL „Ú,˙BÈ˙B‡ Úa‡ ÏL „ÁÈÓ‰ ÌM‰ ˙‡ «∆¿»≈∆«≈«¿À»∆«¿«ƒ

„"eÈ Ô"e ˙"Ïc Û"Ï‡ ‡e‰LCÈÂ ,ÌLa B˙B‡ ∆»∆»∆ƒ»≈¿≈
ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L ˙BÓM‰ ÔÓÌL ˜Â" :Ó‡pL , ƒ«≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿…≈≈

'‰‡L ÏÚÂ ,‰ÏÈ˜Ò iÁ „ÁÈÓ‰ ÌM‰ ÏÚ  "««≈«¿À»«»¿ƒ»¿«¿»
ÌÈÈepk‰‰‰Ê‡aÈÓ LÈÂ .iÁ BÈ‡L ,LÙnL «ƒƒ¿«¿»»¿≈ƒ∆¿»≈∆≈«»

‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eÈ ÌL ÏÚ ‡l‡,ÓB‡ È‡Â . ∆»«≈≈»≈«¬ƒ≈
Ì‰ÈL ÏÚL.Ï˜Ò ‡e‰ ∆«¿≈∆ƒ¿»

שאם 68) ויקללנו; השם את הוא בשפתיו ויבטא שינקוב 
פטור. - ביטאו שאחרים השם את "אדני ",69)קילל

הויה. שם נקייה 70)ומכלֿשכן לשון ויקלל, כלומר:
מעלה. אל 71)כלפי  ואדני , הוי "ה הם: שמות ,ושבעה

ומנויים  למחקם, שאסור צבאות שדי , אהיה, אלהים, אלוה,
ה"ב ). פ "ו, התורה יסודי  (בהלכות (סנהדרין 72)הם אמרו

יומת  ה' שם בנקבו ה'... שם ונוקב  בתורה : נאמר נו.):
בשם, השם את שיברך עד חייב  אינו - טז) כד, (ויקרא

פלוני . שם את פלוני  שם יכה נמחקים.73)כלומר: שאינם
בלאו.74) עובר אלא נסקל, הובאה 75)אינו זו דעה

הלוי . מאיר רבי  בשם שם 76)ב "כסף ֿמשנה" על לא אבל
עד 77)אדנות. חייב  "אינו ס .): (סנהדרין שאמרו מפני 

- אותיות" שתי  בן לאפוקי  אותיות, ארבע  בן שם שיברך
הוא. אותיות ארבע  בן שם בכלל אדנות ושם

.ÁÌÈ‰Ï‡" :Ó‡pL ?ÔÈpÓ Ûc‚Ó ÏL ‰‰Ê‡‡Ï «¿»»∆¿«≈ƒ«ƒ∆∆¡«¡…ƒ…
ÌÈepÎa ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ."Ïl˜˙: ¿«≈¿»»¿ƒ∆»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈc‰ Ó‚ ."ÈÒBÈ ˙‡ ÈÒBÈ ‰kÈ"Ïk ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  «∆≈∆≈ƒ¿««ƒƒƒ∆»
ıeÁÏ Ì„‡ÌÈÓB‡Â ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ , »»«¿¬ƒ∆«»∆»≈ƒ¿¿ƒ

LeÙa zÚÓMM ‰Ó Ó‡ :BÏ,ÓB‡ ‡e‰Â ! ¡…«∆»«¿»¿≈¿≈
Ì‰ÈÏ‚ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈic‰ÂÔÈÚB˜Â‡ÏÂ , ¿««»ƒ¿ƒ««¿≈∆¿¿ƒ¿…

B˙BÓk È‡ Û‡ :ÓB‡ ÈM‰ „Ú‰Â .ÔÈÁ‡Ó ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ≈«¬ƒ¿
„Á‡ Ïk CÈˆ  ÌÈa ÌÈ„Ú eÈ‰ Ì‡Â !ÈzÚÓL»«¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«ƒ»ƒ»∆»

„Á‡Â!ÈzÚÓL ‰Êk :ÓBÏ Ô‰Ó ¿∆»≈∆«»∆»«¿ƒ

למדים 78) הדיין, את למקלל באה זו שאזהרה פי  על ואף 
סו.). (סנהדרין מחול קודש שם 79)אנו להזכיר שלא כדי 

זכאי , הנידון יצא שמא ועוד: בקללה. פעם בכל שמים
לעדים  אסור לפיכך - לבטלה שמים שם שנזכר ונמצא
המיוחדים  השמות את לפרש והבדיקה החקירה בשעת

כ  בכינויים, אלא נמחקים, במקום שאינם למשל: ינויי ֿחול,
מפני אלהים, בשם ההויה שם את קילל שהמגדף  לומר,
יוסי "יכה העדים: יאמרו בשם, שם שיקלל עד חייב  שאינו
לשמות  כינוי  בתור "יוסי " דווקא ומדוע  יוסי ". את
הויה, בשם כמו אותיות ארבע  בו שיש מפני  - המיוחדים?
שב "אלהים". האותיות כחשבון פ "ו, עולה שלו והגימטריא

והגיעה 80) הדיונים ונגמרו והבדיקות החקירות נגמרו
המשפט . את לחרוץ  את 81)השעה להשמיע  שלא כדי 

ברבים. השם כל 82)ברכת בלי  ששמעת כמו בדיוק ,
עדות  יסוד על מות משפט  איש לשפוט  אין כי  כינוי ,

ס .).83)בכינויים. יהודה,84)(סנהדרין מלך כחזקיה
בשמעו  א), לז, (ישעיה אתֿבגדיו" "ויקרע  אצלו: שכתוב 
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וגידף . שחירף  אשור מלך צבא שר רבשקה, דברי  את
ברכת85) מפורש להזכיר צריך כקודמו.ואינו השם
אחד 86) שאם מכיון אולם עדים, בשני  שדי  פי  על אף 

אין  כן על - העדות כל בטלה יתבדה, או יופסל, מהעדים
הם. רבים אם מהם אחד על אף  לפסוח 

.Ëea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ÊÁL Ûc‚ÓÌeÏÎ BÈ‡ ,; ¿«≈∆»«¿¿≈ƒ≈¿
ÛcbL ÔÂÈk ‡l‡ÌÈ„ÚaÌM‰ ˙‡ ÛcbL ÈÓ .Ï˜Ò , ∆»≈»∆ƒ≈¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆«≈

ÌÈ‡p˜  ÌÈÎBk ˙„BÚ ÌLaÌÈÚ‚BtBa ¿≈¬«»ƒ«»ƒ¿ƒ
Œ˙ÈÏ ‡e ,ÌÈ‡p˜ e‰e‚‰ ‡Ï Ì‡Â .B˙B‡ ÌÈ‚B‰Â¿¿ƒ¿ƒ…¬»«»ƒ»¿≈
˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa CiL „Ú Ï˜Ò BÈ‡  ÔÈcƒ≈ƒ¿»«∆¿»≈¿≈ƒ«≈

ÌÈ„ÁÈÓ‰. «¿À»ƒ

רבי !87) עליך, שלום אמירת: שבכל 88)כדי  פי  על אף 
הדיבור  את לבטל מועילה דיבור כדי  בתוך חזרה מקום
כזה  חמור שעוון מפני  שאני , - "מגדף " אבל הראשון,
מחושבת  כוונה מתוך אלא עושה אדם אין גדול  שענשו
(ר"ן, מועילה חזרתו אין ולפיכך - מראש גמורה ובהסכמה

פז.). ֿ 89)נדרים ה"כסף  בעל סובר - התראה בלא אפילו
בעדים". שגידף  "כיון שאמר: רבינו מדברי  להוכיח  משנה",
ואין  רבינו, מדברי  מוכח  זה אין המלך" "עבודת לדעת אבל
רק  היתה רבינו כוונת אלא התראה, בלי  ביתֿדין מיתת
לדעת  להם עוד נזקקים אנו אין בעדים שגידף  כיון לומר:
אלא  עוד, מועילה אינה חזרתו כי  - חזרתו את שמעו אם

נסקל. ה'90)הוא קנאת המקנאים נלהבים צדיקים
המעשה, את רואים שהם בשעה פתאומית בהתפרצות
לעיני זמה מעשה בעשותו בןֿסלוא זמרי  את שהרג כפינחס 
הכהן  בןֿאהרן בןֿאלעזר פנחס  בו: ונאמר ישראל, עדת כל
בתוכם  קנאתי  את בקנאו ישראל בני  מעל חמתי  את השיב 
הבעל, נביאי  את שהרג הנביא וכאליהו יא); כה, (במדבר
(מלכיםֿא  וגו' בריתך עזבו כי  לה'... קנאתי  קנוא בו: ונאמר

י ). מו).91)יט , ב , (מלכיםֿא וימת בו ויפגע  מלשון:
שאינם 92) בזה המיוחדים הקדושים השמות משבעת

ברשות  אין - עכו"ם בשם השם שגידף  וזה נמחקים;
להמיתו. ביתֿהדין

.ÈÏÚ elÙ‡Â .Ú˜Ï iÁ ,ÌM‰ ˙ka ÚÓBM‰ Ïk»«≈«ƒ¿««≈«»ƒ¿…««¬ƒ«
ÔÈÈepk‰ ˙ka‰pÚÓLiL ,‡e‰Â .Ú˜Ï iÁ ƒ¿««ƒƒ«»ƒ¿…«¿∆ƒ¿»∆»

,ÚÓBM‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ,ÚÓBM‰ „Á‡ .Ï‡NiÓƒƒ¿»≈∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ«≈«
BÈ‡ ,ÌÈÎBk „BÚ‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ Ï‡ .Ú˜Ï iÁ«»ƒ¿…«¬»«≈«ƒƒ»≈»ƒ≈

‡LÂ ÌÈ˜ÈÏ‡ eÚ˜ ‡ÏÂ .Ú˜Ï iÁÈtÓ ‡l‡ , «»ƒ¿…«¿…»¿∆¿»ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿≈
‰˜LLÓeÓ Ï‡NÈ ‰È‰ÌÈic‰Â ÌÈ„Ú‰ Ïk . ∆«¿»≈»»ƒ¿»≈»»»≈ƒ¿««»ƒ
ÌÈÎÓBÒ,Ûc‚Ó‰ L‡ ÏÚ „Á‡ „Á‡ Ì‰È„È ˙‡ ¿ƒ∆¿≈∆∆»∆»«…«¿«≈

ÔÈ‡Â !EÏ zÓ‚ ‰z‡L ,EL‡a EÓc :BÏ ÓB‡Â¿≈»¿¿…∆»«»»«¿»¿¿≈
Ûc‚Ó ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈÎÓBqL ÈÓ ÔÈcŒ˙È È‚e‰ ÏÎa¿»¬≈≈ƒƒ∆¿ƒ»»∆»¿«≈

"Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÚÓM‰ ÏÎ eÎÓÒÂ" :Ó‡pL ,„Ïa. ƒ¿«∆∆¡«¿»¿»«…¿ƒ∆¿≈∆

השמות 93) לשבעת מחוץ  שהם "חנון", "רחום", כגון:
כמבואר  למשה), (תפלה למעלה המנויים המיוחדים

בענ  א) סעיף  כז, סימן חבירו ("חושןֿמשפט " המקלל ין
כב ).94)בשם. לו, (סנהדרין 96)המגדף .95)(ישעיה

אמור).97)ס .). המגדף 98)(ספרא , המקלל , ראש  על
הפסוק . שבראש

    
עבודתה,1) כדרך במזיד; או בשוגג עבודהֿזרה העובד דין

לאחרים; או לעצמו אליל עשיית דין עבודתה; כדרך ושלא
ההבדל  עבודהֿזרה; לשם שלא אפילו לנוי , צורות איסור

לשוקעת. בולטת צורה שבין

.‡BBˆa ÌÈÎBk „BÚ‰ ÏkÔB„Êa˙k iÁ ,. »»≈»ƒƒ¿¿»«»»≈
‰‡˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â„Ú Ì‡Â .Ï˜Ò  ¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ»«

‰‚‚La‰Úe˜ ˙‡hÁ Ôa˜ ‡ÈÓ . ƒ¿»»≈ƒ»¿««»¿»

לאנוס .2) (הלכות 3)פרט  רבינו דברי  השווה לשוגג. פרט 
ה"טו). פ "ג, ביאה תשובה 4)איסורי  (הלכות להלן מבואר

ה"ב ). פ "ט , התורה יסודי  (הלכות למעלה ועיין ה"א): פ "ח ,
אותה 5) עשותו קודם - העבירה עובר את מתרים שהעדים

בעקבו. לו הצפוי  והעונש החטא חומר על ידע 6)- שלא
(הלכות  כמבואר "כרת", שענשה ידע  שלא או היא, שעבירה

ה"ב ). פ "ב , עוון 7)שגגות על הבאה עזים שעירת
לקרבן  בניגוד "קבועה", ונקראת: בשגגה. עבודהֿזרה
יד  השגת כפי  ידועות עבירות על הבא ויורד" "עולה
עמוד  שגגות, (הלכות המצוות" ב "מנין כמבואר החוטא,
ההלכה  מקור קבועה". חטאת "קרבן אחרת: נוסחה ס "ז),

נג.). סנה' ב .: (כריתות שלפנינו

.ÌÏˆ ÏÎÏ ÌÈÎBÎ È„BÚ eÚ˜ ‰a‰ ˙B„BÚ ¬«¿≈»¿¿≈»ƒ¿»∆∆
‰eˆ ÏÎÏe ÌÏˆÂ˙„BÚk dÈ‡ ‰Ê ˙„BÚÂ ,‰eˆÂ »∆∆¿»»¿»«¬«∆≈»«¬«
BÚt ÔB‚k .‰ÊÚBtL ,B˙„BÚL ,BÓˆÚ Ì„‡ ∆¿¿∆¬»∆≈»»«¿
ÒÈÏe˜Óe ;BÏL ,B˙„BÚL ,B‡ ÌÈ‡ BÏ ˜Êi «¿ƒ∆¬»∆ƒ¿…¬»ƒ

ÏwÒÈÌÈ‡ ÂÈÙlÓel‡ ÔB‚k ˙B„BÚ ‰a‰Â ; ¿«≈ƒ¿»»¬»ƒ¿«¿≈¬¿≈
BÓˆÚ ÚBt‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓÏˆ ‡LÏ ewzƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«≈«¿

eËt ,BÚÙÏ Ô‡ ˜fL B‡ ,ÒÈÏe˜ÓÏ„Ú , ¿«¿ƒ∆»«∆∆ƒ¿»«
e„ÚÈ ‰ÎÈ‡" :Ó‡pL ,B˙„BÚ Cc B˙B‡ „ÚiL∆«¬…∆∆¬»∆∆¡«≈»««¿

Ì‰È‰Ï‡ ˙‡ ‰l‡‰ ÌÈBb‰"È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â. «ƒ»≈∆∆¡…≈∆¿∆¡∆≈«»ƒ
ÈÎc Ú„ÈÏ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈÎÈˆ ,ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ≈««¿≈

˙B„BÚ‰eÚ„iL „Ú ,ÌÈÎBk „BÚ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡L , »¬∆≈¿ƒ≈»ƒ«∆≈¿
.B˙„BÚ Cc ‡È‰ BfL∆ƒ∆∆¬»

ידי8) מעשה - מתכת יצוק  או אבן, חצוב  עץ , מחוטב  פסל
צלם. תרגומו: ד) כ, (שמות פסל לך תעשה לא פסל.

מעשי9) בציור ובין בפיסול בין ותבנית דמות לכל כולל שם
צייר. מואב 10)ידי  בני  אליל שבתורה, פעור בעל זהו

"הפוער  סא.): (סנהדרין שבגמרא ובמשנה ג), כה, (במדבר
פיה  ופערה כמו: פה, פתוח  והוראתו: פעור". לבעל עצמו

יד). ה, לפניו.11)(ישעיה רעי  מרקוריוס ,12)ומתריז
והרומים. היוונים אצל והדרכים המסחר אליל מרקור, או
הנטויה  ובידו אבן עשוי  זה פסל מקימים היו דרכים בפרשת
אבן  מקימים היו ידו על בה. ילכו אשר הדרך מורה היה
שם  משליכים היו דרכים ועוברי  אחרות, שתים על אחת

זה). ערך ב "ערוך" (מוספיא לכבודו מלשון:13)אבנים
ופינוים, אבנים סילוק  ופירושו: ד), ה, (ישעיה ויסקלהו

השר  את לעקור - שרש הדשן: את לפנות - דשן שים.כמו:
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יסלק . אחרת: הנוטלה 14)ונוסחה "אחד סד.): (סנהדרין
- לפניה) אבן (הזורק  הנותנה ואחד מאבניה) אבן (המסקל
הוא  מלפניה, אבנים ומסלק  מסקל שהוא בזה שהרי  חייב ",
אבניהם. ויזרקו שיבואו לאחרים פנוי  ומקום ריוח  מניח 

סא.).15) (סנהדרין עבודתו דרך זו כדרך 16)שאין
הם. על 17)עבודתם אלא תורה הקפידה לא כמותם.

עובדיה. הגויים כדרכי  אותה האלילים 18)העובד כל של
למיניהם.

.‚el‡ ˙B„BÚ ÏL ‰‰Ê‡Â‰Ó ‡e‰ ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»»∆¬≈¿«≈»∆«
"Ì„Ú˙ ‡ÏÂ" :e˙kMÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .? ∆»¿…»»¿≈«∆¿»ƒ¬ƒ

ÈË˜Óe ÁBÊÂ ‰ÂÁzLnÓ ıeÁ ,˙B„BÚ ‡Laƒ¿»¬ƒƒ¿«¬∆¿≈««¿ƒ
CqÓeel‡ ˙B„BÚ Úa‡Ó ˙Á‡a „BÚ‰ Ï‡ ; ¿«≈¬»»≈¿««≈«¿«¬≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,iÁ ,ÌÈÎBk ˙„BÚ ÈÈÓ ÏkÓ „Á‡Ï¿∆»ƒ»ƒ≈¬«»ƒ«»¿««ƒ
BÚÙÏ CqpL È‰ ?„ˆÈk .CÎa B˙„BÚ Cc ÔÈ‡L∆≈∆∆¬»¿»≈«¬≈∆ƒ≈ƒ¿
ÌÈ‰Ï‡Ï ÁÊ" :Ó‡pL ,iÁ ,ÒÈÏe˜ÓÏ ÁfL B‡ ∆»«¿«¿ƒ«»∆∆¡«…≈«»¡…ƒ

ÌÁÈ‰„BÚ ÏÏÎa ‰ÁÈÊ  "BcÏ '‰Ï ÈzÏa , »√»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿«¬»
,˙„ÁÈÓ ‰ÁÈf ‰Ó :EÏ ÓBÏ ?˙‡ˆÈ ‰nÏÂ ,‰˙È‰»¿»¿»»»»«¿«¿ƒ»¿À∆∆

ÌMÏ da ÔÈ„BÚL‰ÏÈ˜Ò Á‡ Ï‡Ï ÁBf‰ iÁÂ , ∆¿ƒ»«≈¿«»«≈«¿≈«≈¿ƒ»
dÈ‡ B‡ ‰ÁÈÊa B˙„BÚ Cc ‰˙È‰ ÔÈa ,‰ÈÏÚ»∆»≈»¿»∆∆¬»ƒ¿ƒ»≈»

ÌMÏ ˙„ÁÈÓ ‡È‰L ‰„BÚ Ïk Û‡  ‰ÁÈÊaÌ‡ , ƒ¿ƒ»«»¬»∆ƒ¿À∆∆«≈ƒ
CÎa B˙„BÚ Cc ‰˙È‰L ÔÈa ,Á‡ Ï‡Ï da „Ú»«»¿≈«≈≈∆»¿»∆∆¬»¿»
‡Ï" :Ó‡ CÎÏ .‰ÈÏÚ iÁ ,CÎa dÈ‡L ÔÈa≈∆≈»¿»«»»∆»¿»∆¡«…

"Á‡ Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙‰ÈÂÁzL‰‰ ÏÚ iÁÏ ,elÙ‡ ƒ¿«¬∆¿≈«≈¿«≈««ƒ¿«¬»»¬ƒ
ÔÈc‰ ‡e‰Â ;CÎa B˙„BÚ Cc ÔÈ‡.CqÓe h˜ÓÏ ≈∆∆¬»¿»¿«ƒƒ¿«≈¿«≈

CqÓe ˜BÊÂ.‡e‰ „Á‡ ¿≈¿«≈∆»

כלומר:19) עבודתן. כדרך שעשאון למעלה, כאן שהזכרנו
באבנים  וסקלתם שמענו: עבודהֿזרה עובדי  של העונש את
הזהירה  איפה מנין? האזהרה אבל ה), יז, (דברים ומתו
מזהירין? כן אם אלא עונשין אין הלא לעבדה, שלא התורה

למיניהן.20) אלילים עבודות חייב 21)כל העובד שאין
בכך? עבודתה דרך היתה כן אם ארבע 22)אלא אלא

במקדש. ה' לעבודת מיוחדות היו לאלהים 23)העבודות
לא  שהרי  בזביחה: עבודתם דרך שאין לאלה גם אחרים,
משמע  שהיה יחרם", בזביחה לאלהים "עובד תורה: אמרה

ס :). סנהדרין (רש"י , עבודתה דרך היא יומת.24)שזביחה
ה).25) יז, (דברים אחרים אלהים ויעבוד ֿ 26)וילך בבית

פנים. עבודת הן 27)המקדש, שגם ומנסך מקטר כגון:
רבי של המידות משלשֿעשרה אחת והיא פנים. עבודות היו
ויצא  בכלל שהיה דבר כל בהן: נדרשת שהתורה ישמעאל
עצמו  על ללמד לא - דידן) בנידון "זביחה" (כמו הכלל מן
וניסוך). קיטור על (גם יצא כולו הכלל על ללמד אלא יצא,

ארבע 28) בין "משתחוה" למעלה כאן שמנה רבינו
עשאון  אם סקילה עליהן שחייבים לה', המיוחדות העבודות
להשמיענו  רצונו עבודתה, כדרך שלא אפילו זרה, לעבודה

לומדים אנו מפנישאין הנ"ל, המידה פי  על "משתחוה"
אלא  - האחרות העבודות כשלש פנים מעבודות לא שהיא
כבר  שהרי  זאת, לומדים אנו מיותר שהוא אחר ממקרא
ד), יז, (דברים וישתחו אחרים אלהים ויעבוד וילך נאמר:

אחר?" לאל תשתחוה "לא לי : אינה 29)ולמה שהיא אף 

פנים. מה 30)עבודת לסיים ממנו לשלמעלה חוזר
ומנסך  מקטר אף  - וכו' מיוחדת זביחה מה שהתחיל:

הן. פנים וגם 31)עבודות הדם זריקת גם כולל - ניסוך
וכן  נסיכם: יין ישתנו לח ): לב , (דברים ככתוב  היין, ניסוך

ס :). (סנהדרין מדם נסכיהם אסיך בל ד): טז, (תהלים

.„˙ÙÒËÈÚ dÏ CqpL B‡ ‰‡Bˆ dÏÏL »«»»∆ƒ≈»»ƒ∆
iÁ  ÌÈÏ‚ŒÈÓeËt  ‚Á dÏ ËÁL ., ≈«¿«ƒ«»»«»»»»

dÏ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .CÎa d˙„BÚ ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»¿»¬»»¿»¿≈ƒ»«»
eËt ,‡ ˙qÁÓ ‰Ó‰aCc ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ¿≈»¿À∆∆≈∆»∆»ƒ≈»¿»∆∆

d˙B‡ ÔÈ„BÚL ÌÈÎBk ˙„BÚ .CÎa d˙„BÚ¬»»¿»¬«»ƒ∆¿ƒ»
ÏwÓaiÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ L ˙Ò‡Â ,˜Ê ; ¿«≈»««≈¿»∆»«»¿∆¡∆∆»«

iÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ˙Ò‡ dÈ‡Â ,˙˜ÈÊ ÔÈ‡L , «≈¿»∆»«»¿≈»∆¡∆∆∆≈¿ƒ«
‡e‰L BÓk Ïwn‰ È‰L ,Ìc‰ ˙˜ÈÊ ÔÈÚk Ïwn‰, ««≈¿≈¿ƒ««»∆¬≈««≈¿∆

ÈÓ ÏkÓ „Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ .ft˙Ó Ìc‰Â˙„BÚ È ¿«»ƒ¿«≈«¿«≈»»∆»ƒ»ƒ≈¬«
ÌÈÎBk‰ÏÈ˜Ò iÁ ,dBÏ‡adÈa‚‰ elÙ‡Â . »ƒ∆¡««»¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«
‰Ïea„ ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‰z‡ ÈÏ‡ :dÏ Ó‡Â ¿≈»¿»«»≈ƒ«»¿≈…«≈¿ƒ

ÔÈ‡ :Ó‡Â ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ÊÁ elÙ‡Â .iÁ ,‰Ê∆«»«¬ƒ»«¿¿≈ƒ¿»«≈
ÌeÏk B˙ÊÁ ÔÈ‡  !ÈÏ‡ ‰Ê.Ï˜Ò ‡l‡ , ∆≈ƒ≈¬»»¿∆»ƒ¿»

(כסף ֿמשנה 32) פיה לתוך זריקה ידי  על האכילה נ:) (ע "ז
מלשון: "ספת", פירשו שם והתוספות שם). לפרש"י ,
ליכלכה  כלומר: פט :), (ב "מ  במלח  יספות לא כמו: טיבול,
בחטמו  וקינח  בפניו פער פעור: גבי  ומצינו בצואה.

סד.). לכך.33)(סנהדרין מיוחד כעין 34)כלי  שהיא
עבודתה. כדרך שלא אפילו עליה וחייבים כי35)זריקה

זביחה. משום בזה ואין בחגבים, שחיטה אין
בבמה 36) נח  לבני  אפילו להקריב  אסור אבר שמחוסר

ראויה  שהיא מכיון שלמים, ואבריה מום בעלת אבל שלהם.
ואם  פנים, כעבודת שחיטתה נחשבת - נח  בני  אצל להקרבה
בכך  עבודתה דרך כשאין אפילו חייב , - לעבודהֿזרה שחטה

נא.). במקל.37)(ע "ז לפניה כי38)שמקשקשים
חיתוך  בה שיש זביחה כעין היא בפניה המקל שבירת

נ:). ע "ז (רש"י , "נאסר",39)ושבירה הגירסא ובר"ן בטור
"תקרובת" שכל מפני  נאסר, המקל שגם המקל, על ומוסב 
ועיין  נא.). ע "ז (רש"י , נאסרת - עבודהֿזרה לפני  שמגישים
היא  מוסבה "נאסרת" גירסתנו נקיים ואם ה"ב ). (פ "ז, להלן

בהנאה לעבודהֿזרה: אסורה אינה ישראל של שעבודהֿזרה
ה"ד). (פ "ז, להלן כמבואר שתיעבד, זורק 40)עד משום

(כסף ֿמשנה). מקל בזריקת אותה וכשעובדים לעבודהֿזרה,
שאין 41) י ). הערה לעיל, (עיין המקל או העבודהֿזרה,

בעבודה  אלא בהנאה נאסרות שלה ותקרובת עבודהֿזרה
כמו  הדם, כזריקת אינה מקל וזריקת - פנים עבודת כעין

והולך. כדם 42)שמבאר מפורד ולא ומחובר שלם
נא.) (ע "ז ורסיסים ֿ 43)לטיפות לעבודה כבר היה כשזה

לאלוה. עכשיו קיבלו והוא כעובד 44)זרה ס .) (סנהדרין
אלא 45)עבודהֿזרה. לעבודהֿזרה, עוד היתה שלא

אתה! אלי  לה: באמרו לכזאת עכשיו אותה עושה  שהוא
לאו  "הגביה" ז"ל רבינו שכתב  מה לכאורה, (לחםֿמשנה).
מהגמרא  מוכח  שכן חייב : כן גם בעלמא באמירה כי  דווקא,
חייב  אינו בשגגה עבד אם קרבן לענין אלא סג.): (סנהדרין
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שרבינו  ומפני  מ "ב ). פ "א, (כריתות מעשה שיעשה עד
כן  על קרבן. בחיוב  גם חיוב , מיני  בכל הפרק  את התחיל
הספרדים). (חכמי  מעשה בה -שעשה "הגביה" לומר הוצרך
נאסרת  הלבינה שאין בזה, רבינו כוונת "לחםֿמשנה" ולפי 
לבינה, זקף  כמו: מעשה, בה שייעשה עד כעבודהֿזרה

ה"ג). (פ "ח , להלן כדי46)המבואר "תוך ההלכה: פי  על
למעלה  עיין פז.). (נדרים מעבודהֿזרה חוץ  - כדיבור דיבור

ה"ט ). (פ "ב ,

.‰Cc ‰NÚ elÙ‡Â ,dk„k ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ‰»≈¬«»ƒ¿«¿»«¬ƒ»»∆∆
ÔBÈfaiÁ È„k BÚÙÏ BÓˆÚ ÚBt‰ ?„ˆÈk . ƒ»«»≈««≈«¿«¿¿≈

B˙BfÏ È„k ÒÈÏe˜ÓÏ Ô‡ ˜Ê B‡ ,B˙BfÏ ¿«»«∆∆¿«¿ƒ¿≈¿«
ÏÚ Ôa˜ ‡ÈÓe ,iÁ ,CÎa B˙„BÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ«¬»¿»«»≈ƒ»¿»«

B˙‚‚L. ƒ¿»

לבזותה.47) הוא 48)שכוונתו מה ומפרש הולך והוא
ועובדיה 49)חייב . בכך עבודתה שדרך פי  על אף 

הוא  אבל זה, לביזוי  חושקת שהעבודהֿזרה מאמינים"
הרמ "ך). בשם ("כסף ֿמשנה", לבזותה וכוונתו "טועה"

והוא 50) הואיל - במזיד כשעשה כרת ולא מיתה לא אבל
ויש  ה"ד). פ "ה, התורה יסודי  (הלכות כמבואר מוטעה,
אפילו  זאת יעשה שלא בו והתרו במזיד עשה שאם חולקים:
"מוטעה"? נקרא ואיך שאסור, הוא יודע  הרי  - בזיון בדרך
 ֿ עבודת כעובד מיתה חייב  כך: רבינו דברי  מפרשים והם
מכיון  נאמר: ולא שגגתו, על קרבן מביא הוא וכן כוכבים:
עושה  שהוא שחשב  משום קרבן, אף  יתחייב  לא ששגג

חיים"). (("תורת מצוה

.Â˜LÁL ÔB‚k ,‰‰‡Ó ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ‰»≈¬«»ƒ≈«¬»¿∆»«
B‡ ,˙BÈa ‰‡ ‰˙È‰L dzÎ‡ÏÓ ÈtÓ BÊ ‰eˆa¿»ƒ¿≈¿«¿»∆»¿»»»¿≈
ÌÈn„Ó Ô‰L BÓk ,BÏ Úz ‡nL dÏ B˙‡iÓ d„ÚL∆¬»»ƒƒ¿»»∆»»≈«¿∆≈¿«ƒ

‰ÈËÓ ‡È‰L ,‰È„BÚ‰ÚÓeÂÈÏÚ dÏa˜ Ì‡  ¿∆»∆ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ¿»»»
dBÏ‡aB‡ ,d˙„BÚ Cc d„Ú Ì‡Â ;‰ÏÈ˜Ò iÁ , ∆¡««»¿ƒ»¿ƒ¬»»∆∆¬»»

˙B„BÚ Úa‡Ó ˙Á‡‰‡iÓ B‡ ‰‰‡Ó , ¿««≈«¿«¬≈«¬»ƒƒ¿»
eËtÛt‚Ó‰ .,dÏ ˜MÓ‰Â ÌÈÎBk ˙„BÚ »«¿«≈¬«»ƒ¿«¿«≈»

„aÎÓ‰ÂıaÓ‰ÂCq‰Â dÏ ıÈÁn‰Â ,‰ÈÙÏ ¿«¿«≈¿«¿«≈¿»∆»¿««¿ƒ»¿«»
el‡‰ „BÎ È„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÏÈÚn‰Â LÈaÏn‰Â ¿««¿ƒ¿««¿ƒ¿…«≈¿ƒ¿≈»»≈

,"Ì„Ú˙ ‡ÏÂ" :Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa BÚ ≈¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»¿≈
‰„BÚ ÏÏÎa el‡ ÌÈ„eBÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰ ¿»ƒ≈ƒ¿»¬»≈¿««ƒ≈≈

LeÙa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‰˜BÏ‰˙È‰ Ì‡Â . ∆«««≈∆¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¿»
e‰NÚÂ ,el‡‰ ÌÈc‰ ÏkÓ „Á‡a d˙„BÚ Cc∆∆¬»»¿∆»ƒ»«¿»ƒ»≈¿»»

iÁ  d„ÚÏ. ¿»¿»«»

בה.52)לעובדיה.51) לשם 53)לכופרים ועבדה
זביחה,54)אלוהות. השתחויה, בביתֿהמקדש: שהיו

לעיל. כנזכר עבודתה כדרך שלא אפילו וניסוך זריקה
אלוהות.55) בתור האומר:56)ולא סא:) (סנהדרין, כרבא

פטור. - באלוה עליו קבלו ולא ומיראה מאהבה שהעובד
מאהבה  ומיראה": "מאהבה רבינו מפרש שראינו, כפי 
ורבים  לו. תרע  שמא מפניה, יראה מתוך או לעבודהֿזרה
עובדים  אינם עבודהֿזרה עובדי  כל הלא עליו: מקשים
ירעו  פן יראה מתוך וביחוד אהבה, מתוך אלא לאליליהם

מאהבה  בראשם: והראב "ד כולם מפרשים ולפיכך להם?
אדם  יראת מתוך או בעיניו. חן למצוא שרוצים לאדם
 ֿ עבודה מיראת או "מאהבה שפירש: ורבינו (כסף ֿמשנה).
(שבת  כך פירש הוא שגם חננאל רבינו בעקבות הלך - זרה"

תרגומו:57)עב :). יג), כט , (בראשית לו ויחבק  המחבק .
ליה. את 59)במטאטא.58)וגפף  להשכיב  מים מזלף 

בשמים.60)האבק . ובמיני  כשאין 61)בשמן אפילו
בכך. עבודתה השתחויה 62)דרך מעין הן כבוד עבודות

עליהן. לא 63)ומוזהרים תגפף , לא תורה: אמרה שלא
היא: והלכה תעבדם", "לא בלאו: הן כלולות אלא תנשק ,

ס :). (סנהדרין שבכללות לאו על לוקין שכל 64)אין
וגו' האלה" הגויים יעבדו מ "איכה אנו למדים "שכדרכה"

ס :). סנהדרין (רש"י ,

.ÊıB˜ BÏ LÈ‡Ï ,ÌÈÎBk ˙„BÚ ÈÙÏ BÏ‚a »«¿«¿ƒ¿≈¬«»ƒ…
ÁeLÈ‰ÂÁzLÓk ‰‡pL ÈtÓ ,epÏhÈÂdÏ. »«¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»

ÈtÓ ,ÌÏhÈÂ ÁeLÈ ‡Ï ,‰ÈÙa ˙BÚÓ BÏ eft˙ƒ¿«¿»¿»∆»…»«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
.ÏhÈ CkŒÁ‡Â ,LÈ ‡l‡ ;dÏ ‰ÂÁzLÓk ‰‡pL∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»∆»≈≈¿««»ƒ…

ברגלו.65) קוץ  לו יב .).67)יתכופף .66)נתחב  (ע "ז
צדו  או אחוריו שמפנה כגון לה, כמשתחווה נראה אינו ואם

מותר. - לעבודהֿזרה

.Á˙BÁl˜Ó‰ ˙BÙeˆtÈÙa ÌÈÓÌÈÎBk ˙„BÚ «¿«¿«¿«ƒƒ¿≈¬«»ƒ
‰‡pL ÈtÓ ,‰zLÈÂ Ì‰Èt ÏÚ ÂÈt ÁÈpÈ ‡Ï …«ƒ«ƒ«ƒ∆¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ˜MÓk. ƒ¿«≈«¬«»ƒ

לתוכן 68) מאחוריהן מים סילון ונכנס  חלולין אדם פרצופות
שם). (רש"י , פיהן דרך עצמן 69)ויוצאים שהן כלומר:

עבודהֿזרה. לפני  מים מקלחין אלא עבודהֿזרה אינן
לפני70) מים המושך "מעין גם: יש שלנו הש"ס  ובנוסחת

כמשתחוה  שנראה מפני  וישתה, ישחה לא עבודהֿזרה
(שם). לעבודהֿזרה

.ËBÓˆÚÏ ÌÈÎBk ˙„BÚ ‰NBÚ‰ÈtŒÏÚŒÛ‡  »∆¬«»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï" :Ó‡pL ,‰˜BÏ ,d„Ú ‡ÏÂ B„Èa d‡NÚ ‡lL∆…¬»»¿»¿…¬»»∆∆∆¡«…

EÏ ‰NÚ˙˙„BÚ ‰NBÚ‰ ÔÎÂ ."‰eÓz ÏÎÂ ÏÒÙ «¬∆¿∆∆¿»¿»¿≈»∆¬«
,ÌÈÎBk „BÚÏ d‡NÚ elÙ‡ ,ÌÈÁ‡Ï B„Èa ÌÈÎBk»ƒ¿»«¬≈ƒ¬ƒ¬»»¿≈»ƒ

"ÌÎÏ eNÚ˙ ‡Ï ‰ÎqÓ È‰Ï‡Â" :Ó‡pL ,‰˜BÏ. ∆∆∆¡«≈…≈«≈»…«¬»∆
‰˜BÏ ,BÓˆÚÏ B„Èa ÌÈÎBk ˙„BÚ ‰NBÚ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆

.ÌÈzL¿»ƒ

בשבילו.71) לעשותה אומן אצל אזהרה 72)שהזמין
לא  אחרים וגם בידיו, לעצמו פסל יעשה שלא היא: כפולה
(הוצאת  דרשב "י  במכילתא נמצא לזה המקור למענו. יעשו
העושה  שכל מלמד - לך" תעשה "לא הופמן): ד"ר
"לא  - משום שתים: משום עובר לעצמו עבודהֿזרה
זו  הלכה רבינו שמסיים כמו "לך", - ומשום תעשה",

תעשו 73)שלפנינו. לא כפשוטו: המקרא לפרש שאין
אחרים". אלהים לך יהיה "לא כבר: כתוב  שהרי  לעצמכם,
אלא  - יהיה לא לך עשוהו שאחרים בין עשיתו, שאתה  בין
אמרו  וכן חכמים). (שפתי  לאחרים תעשו שאל ללמדך
לומר: תלמוד - לאחרים? יעשו הם "יכול קדושים): (ספרא,
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לאחרים  אלא לכם לא אפילו כלומר: לכם, לא תעשו, לא
תעשו". אל

.È˙Beˆ ˙BNÚÏ eÒ‡dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈBÏ »«¬¿¿««ƒ∆≈»
;"Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï" :Ó‡pL ,ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ∆∆¡«…«¬ƒƒ

ÈBÏ ‡l‡ ÌÈ‡L ,‰ÊÂ ÛÒk ÏL ˙Beˆ :ÓBÏk ¿«∆∆∆¿»»∆≈»∆»¿
˙„BÚÏ Ì‰L en„ÈÂ ÌÈÚBh‰ Ô‰ eÚËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆«ƒƒ«∆≈«¬«
Ì„‡‰ ˙eˆ ‡l‡ ,ÈBÏ eˆÏ eÒ‡ ÔÈ‡Â .ÌÈÎBk»ƒ¿≈»»¿∆»«»»»

„Ïa‡ÏÂ „ÈÒ ‡ÏÂ ıÚ ‡Ï ,ÌÈiˆÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ…¿≈¿…¿ƒ¿…
,˙ËÏBa ‰ev‰ ‰È‰zL ,‡e‰Â .Ì„‡‰ ˙eˆ ,Ô‡¿∆∆«»»»¿∆ƒ¿∆«»∆∆

eik‰Â eiv‰ ÔB‚kÌ‡Â .Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏ˜ËaL ¿«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ
‰˜BÏ  ˆB‡ ˙Ú˜LÓ ‰ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ . »∆¬»ƒ»¿»«»À¿««

ÔÈnÒ ÏL ‰eˆ˙BÁel‰ ÈabŒÏÚL ˙Bev‰ ÔB‚k , »∆«»ƒ¿«∆««≈«
˙BiÏh‰Âel‡ È‰  ‚È‡a ÔÈÓ˜BL ˙Beˆ B‡ , ¿««¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¬≈≈

˙BzÓ. À»

רבינו.74) שמסיים כמו אדם, יתדו)75)צורות (מכילתא,
עושים  שאחרים כדרך לנוי  עושה הריני  תאמר: "שלא
רבינו: מסיים ד) (ל"ת, המצוות" וב "ספר וכו'. במדינות"
 ֿ עבודה עובדי  הסכלים שיחשבו כמו בהם יחשבו "שלא

כחות". לצורות כי  כל 76)זרה, תניא: מג:) (ע "ז
תעשון  "לא ודרשו: אדם. מפרצוף  חוץ  מותרים הפרצופים
נגלה  אני  שבה אדם בדמות כלומר: אותי , תעשון לא - אתי "
בכל  שלמה צורה ודווקא קמא). יו"ד (ש"ך, לנביאים
אין  - ראש בלא גוף  או גוף  בלא ראש צורת אבל איבריה,

שם). (טור, איסור הקיר 77)בה על מחוקקים ציורים
סקולפטור. מעשה שהם נג:), ב "ב  שעבר 78)(רשב "ם,

אתי ". תעשון "לא ושל 80)צבעים.79)על עץ  של
בולטות. הצורות שאין מג:).81)שיש (ע "ז

.‡ÈÌ‡  Ì„‡ ˙eˆ ‡e‰L Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ˙ÚaË«««∆≈»∆»»∆«»»ƒ
dÁÈp‰Ï eÒ‡ ,˙ËÏBa ‰ev‰ ‰˙È‰ÌzÁÏ zÓe , »¿»«»∆∆»¿«ƒ»À»«¿…

da,dÁÈp‰Ï zÓ  ˙Ú˜BL ‰ev‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; »¿ƒ»¿»«»««À»¿«ƒ»
‰ev‰ B ‰NÚz ÌzÁp‰L ÈtÓ ,da ÌzÁÏ eÒ‡Â¿»«¿…»ƒ¿≈∆«∆¿»≈»∆«»

˙ËÏBa,‰Ïe ‰nÁ ˙eÓc eˆÏ eÒ‡ ÔÎÂ . ∆∆¿≈»»¿«»¿»»
ÔeNÚ˙ ‡Ï" :Ó‡pL ,ÌÈÎ‡ÏÓe ˙BÏfÓ ÌÈÎBk»ƒ«»«¿»ƒ∆∆¡«…«¬

‰ ÈLnL ˙eÓ„k eNÚ˙ ‡Ï  "Èz‡ÈÙÏ ÔÈLnLÓ ƒƒ…«¬ƒ¿«»««¿«¿ƒ¿»«
ÌBnaÁel‰ ÏÚ elÙ‡Â‡Le ˙BÓ‰a‰ ˙Beˆ ; «»«¬ƒ««««¿≈¿»

ÌÈ‡L„e ˙BÏÈ‡‰ ˙BeˆÂ ,Ì„‡‰ ÔÓ ıeÁ ‰iÁ LÙ∆∆«»ƒ»»»¿»ƒ»¿»ƒ
Ì˙B‡ eˆÏ zÓ  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ‰˙È‰ elÙ‡Â , ¿«≈»∆À»»»«¬ƒ»¿»

˙ËÏBa ‰ev‰. «»∆∆

שלא 82) החשד, מפני  - בביתו להשהותה או באצבעו,
עבודהֿזרה. עובד שהוא שהצורה 83)יחשדוהו מפני 

ומשוקעת  - משוקעת נעשית הנייר על בחתימתה הבולטת,
-84)מותר. בשוה שוה שאפילו וסובר משיג הראב "ד

לעשותה. לישראל כן גם מג.).85)אסור (ע "ז
בולטות 86) לא - שוות הן אפילו במרום המשמשים צורות

- בולטת אינה אם אדם צורת ורק  אסור: - שוקעות ולא
לנו  נראים אינם במרום שהמשמשים מפני  - והטעם מותר.
(כסף ֿמשנה). אופן בכל לעשותם אסור ולכן כבולטים,

בצורתא"87) אלא רב  דבי  לגינתא קני  לא "דרב  נד.) (ב "ב 
ידי על אלא ביתֿמדרשו שלפני  הגינה את קנה לא רב  -
בלי שמת גר של (בגינה בה להחזיק  בתוכה שצייר הצורות

שם). ידובר לעשות 88)יורשים שאסור הרמ "ך, כתב 
המשמשים  פנים ארבעה כדמות ביחד, פנים ארבעה דמות
- שוקעת בצורה ואפילו ונשר, ואריה ואדם שור במרום:
וראוי (כסף ֿמשנה). במרום המשמשים צורת היא שזו
מותר  - להתלמד נעשו אם האסורות הצורות שכל להעיר,
וכמו  ד), סעיף  קמא, יו"ד (שו"ע , בולטות כשהן ואפילו
ט ) יח , (דברים הגויים כתועבות לעשות תלמד לא שאמרו:
ולהורות  להבין למד אתה אבל לומד, אתה אי  "לעשות" -

סח .). (סנהדרין

ה'תשע"ט  תשרי ה' שישי יום 

    
בירושלים 1) נוהגים הנידחת עיר דיני  אין הנידחת; עיר דיני 

מקלט . וערי 

.‡ÈÁÈcÓ2ÔÈÏ˜Ò el‡ È‰ ,Ï‡NiÓ ÈÚ3, «ƒ≈ƒƒƒ¿»≈¬≈≈ƒ¿»ƒ
ÌÈÎBk ˙„BÚ e„Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡4eÁÈc‰ ‡l‡ , ««ƒ∆…»¿¬«»ƒ∆»ƒƒ

ÈÚ‰ ÈL‡Â .d˙B‡ e„ÚL „Ú ÌÈÚ ÈLBÈ ˙‡∆¿≈ƒ»«∆»¿»¿«¿≈»ƒ
ÛÈÒa ÔÈ‚‰ ÔÈÁcn‰5˙„BÚ e„ÚL ,‡e‰Â . «À»ƒ∆¡»ƒ¿«ƒ¿∆»¿¬«
‰eÏawL B‡ ,ÌÈÎBk6‰‰Ê‡Â .dBÏ‡a Ì‰ÈÏÚ »ƒ∆ƒ¿»¬≈∆∆¡«¿«¿»»

ÔÈpÓ ÁÈcnÏ7"EÈt ÏÚ ÚÓMÈ ‡Ï" :Ó‡pL ?8. ««ƒ«ƒ«ƒ∆∆¡«…ƒ»««ƒ

  

     

את  תכה  ("הכה  בחרב  הוא  הנידחת עיר ליושבי  מיתה  די
העיר  בני  רוב  הודחו   וא חרב "), לפי  ההיא  העיר יושבי 
והפכה   היחידי של  מציאות שפקעה  מצד  , כול נהרגי
, בסיי  כול ודי עבודה ־זרה , שעבד  ציבור של למציאות
של  ציבור  שה מצד  אינו   המדיחי של המיתה  חיוב  אבל
 אי ולכ ואחד , אחד  כל על פרטי  חיוב  אלא  הנידחת עיר

.נסקלי אלא   בסיי  דינ
       

"עיר 2) בפרשת כמפורש לעבודהֿזרה, יושביה את שהדיחו
יגֿיט ). יג, (דברים פי3)הנידחת" על אף  פט :) (סנהדרין

מ "גזירה  חכמינו למדוה בפירוש, סקילה בהם נאמרה שלא
ונאמר  עירם", יושבי  את "וידיחו במדיח : כאן נאמר שווה":
מסית  מה - יא) יג, (דברים להדיחך" ביקש "כי  במסית: שם
אף  (שם), ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו שנאמר בסקילה,
 ֿ לעבודה היחיד את מדיח  כשהוא - מסית בסקילה . מדיח 
רובה  או העיר כל הרבים; את מדיח  כשהוא - מדיח  זרה;

נתחייבו 4)ככולה. הרי  - עבדוה שאם עצמם; המדיחים
הדיחו. כשלא ואפילו עבודה, משום בחרב ,5)סקילה

(שם, חרב  לפי  ההיא העיר אתֿיושבי  תכה הכה  ככתוב :
סקילה, ביתֿדין: מיתות מארבע  אחת "הרג", - וזוהי  טז),
(עמוד  המצוות במניין למעלה שנתבארו וחנק , הרג שריפה,

(פרק 6)פט ). לעיל כמבואר עדיין, עבדוה כשלא אפילו
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כגון  בעלמא, באמירה באֿלוה קיבלה שאם ד), הלכה ג,
וישתחוו  שנאמר: חייב , - עבדה ולא אתה"! "אֿלי  שאמר:
ח ), לב , (שמות וגו' אלוקיך אלה ויאמרו: לו ויזבחו לו
זביחה  על כמו אמירה על וחייב  לזביחה אמירה מקיש

ס :). שלא 7)(סנהדרין והזהירה התורה אסרה היכן
(יומא  הזהיר כן אם אלא הכתוב  ענש לא שהרי  להדיח ?

סג:).8)פא.). (סנהדרין

.eÈ‰iL „Ú ,˙Ácp‰ ÈÚ ˙ÈNÚ ÈÚ‰ ÔÈ‡≈»ƒ«¬≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿
dÎBzÓ ‰ÈÁÈcÓ9ËM‰ B˙B‡Óe10:Ó‡pL , «ƒ∆»ƒ»≈«≈∆∆∆¡«

EawÓ"11eÈ‰iL „ÚÂ ;"ÌÈÚ ÈLÈ ˙‡ eÁÈciÂ ƒƒ¿∆««ƒ∆¿≈ƒ»¿«∆ƒ¿
ÌÈL ‰ÈÁÈcÓ12e‡ˆÈ" :Ó‡pL ,ÌÈL ÏÚ ˙È B‡ «ƒ∆»¿«ƒ»≈«¿«ƒ∆∆¡«»¿

ÌÈL‡13"ÌÈÚ ÈLÈ ˙‡ eÁÈciÂ ,ÏÚiÏ Èa14„ÚÂ ; ¬»ƒ¿≈¿ƒ««««ƒ∆¿≈ƒ»¿«
da eÁÈciL15„ÚÂ ‰‡nÓ ÔÈÁcn‰ eÈ‰ÈÂ ,16ÏL Ba ∆«ƒÀ»¿ƒ¿«À»ƒƒ≈»¿«À∆

ËL ÏL Ba Ác‰ Ì‡ Ï‡ .ËL17Ì˙B‡ ÔÈc , ≈∆¬»ƒÀ«À∆≈∆»ƒ»
ÌÈ„ÈÁÈk18ÔË˜ Ùk ‡Ï  "ÈÚ‰ ÈLÈ" :Ó‡pL , ƒƒƒ∆∆¡«¿≈»ƒ…¿»»»

ÏB„b EÎ ‡ÏÂ19ÔË˜ Ùk  ‰‡nÓ ˙BÁt ÏÎÂ ;20, ¿…¿»»¿»»ƒ≈»¿»»»
ÌÈL ‰eÁÈc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÏB„b EÎ  ËL ÏL BaÂ21 ¿À∆≈∆¿»»¿≈ƒƒƒ»»ƒ
dËeÚÓ Ác‰L B‡ ,„ÈÁÈ dÁÈc‰L B‡ ,ÌÈpË˜ B‡22, ¿«ƒ∆ƒƒ»»ƒ∆À«ƒ»
dl ‰ˆeÁÓ ‰ÈÁÈcÓ eÈ‰L B‡ ,Ô‰ÈÏ‡Ó eÁc‰L B‡23 ∆À¿≈¬≈∆∆»«ƒ∆»ƒ»»

Ô‰ È‰ ‡l‡ ;˙Ácp‰ ÈÚ ÔÈc da ÔÈc ÔÈ‡ ≈»ƒ»ƒƒ«ƒ««∆»¬≈≈
ÈÓ Ïk ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈÎBk ˙„BÚ e„ÚL ÌÈ„ÈÁÈkƒƒƒ∆»¿¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒ

ÔÈcŒ˙È È‚e‰ ‡Lk ,Ô‰ÈLBÈÏ ÔBÓÓe ,ÚL24. ∆»«»»¿¿≈∆ƒ¿»¬≈≈ƒ

העיר.9) שיהיו 10)מאותה אפשר איך תאמר: ושמא
נתחלקו  הערים הלא שבט , מאותו ולא עיר מאותה
בחלקה  נכנסת אחד שבט  של שעיר ייתכן - לשבטים?
אחד  לשבט  העיר של שרובה באופן אחר, שבט  של בתחומו

קיא:). (סנהדרין השני  לשבט  שבטך 11)ומיעוטה מקרב 
אוקספורד.12)ומתוכו. נוסח  פי  אנשים 13)על ואין

משניים. (שם).14)פחות אחרת עיר יושבי  ולא
רובה 15) וזהו - העיר של ישובה משמע : - עירם" "יושבי 

שם). והולך.16)(רש"י , מפרש שהוא כמו בכלל, עד ולא
בו.17) נאחזו השבט  אנשי  שרוב  גדול, שעבדו 18)כרך

חמורה  מיתה אמנם שהיא בסקילה, שמיתתם עבודהֿזרה
וממונם  ניצולים וטפם נשיהם - זאת לעומת חרב , ממיתת

לקמן. כמבואר ליורשיהם, וניתן טו:).19)פלט , (סנהדרין
המתחיל:20) דבור בתוספות (שם, מצאו לזה רמז

מאה  תשאיר אלף  היוצאת העיר שנאמר: ממה "מעשרה")
ג). ה' ולא 21)(עמוס  - אנשים אנשים", "יצאו שנאמר:

אחד  איש ולא - אנשים קטנים; ולא - אנשים נשים;
קיא:). העיר.22)(סנהדרין עיר 23)של אותה מתוך לא

שבט . אותו מקרב  (סנהדרין 24)ולא ליורשים שנכסיהם
מח :).

.‚„Á‡ ÏL ÔÈcŒ˙Èa ‡l‡ ˙Ácp‰ ÈÚ ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒƒ«ƒ««∆»¿≈ƒ∆∆»
ÌÈÚLÂ25B‡ ‡e‰‰ LÈ‡‰ ˙‡ ˙‡ˆB‰Â" :Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈»∆»ƒ«

Ï‡ ‰f‰ Ú‰ c‰ ˙‡ eNÚ L‡ ‡Â‰‰ ‰M‡‰ ˙‡∆»ƒ»«ƒ¬∆»∆«»»»««∆∆
ÚL Ïk ÏL ÔÈcŒ˙Èa ÌÈ‚‰ ÌÈ„ÈÁÈ  "EÈÚL26 ¿»∆¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈ƒ∆»««
ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ‡l‡ ÔÈ‚‰ ÌÈaÓ‰ ÔÈ‡Â ,ÚLÂ27. »««¿≈«¿Àƒ∆¡»ƒ∆»¿≈ƒ«»

הגזית 25) בלשכת בירושלים הנמצא הגדול ביתֿהדין הוא

ב .). (סנהדרין גדולה סנהדרי  ונקרא: הוא 26)שבמקדש,
(שם). קטנה סנהדרי  הנקרא: ושלושה, עשרים של ביתֿדין

טז.).27) (שם

.„,˙Ácp‰ ÈÚ ˙ÈNÚ ËÏ˜Ó ÈÚÓ ˙Á‡ ÔÈ‡≈««≈»≈ƒ¿»«¬≈ƒ«ƒ««
EÈÚ ˙Á‡a]" :Ó‡pL28‡ÏÂ ."(EÈÚL „Á‡a) [ ∆∆¡«¿««»∆¿««¿»∆¿…

 ‡lL ÈÙÏ ,˙Ácp‰ ÈÚ ˙ÈNÚ ÌÈÏLeÈ‰˜lÁ˙ ¿»«ƒ«¬≈ƒ«ƒ««¿ƒ∆…ƒ¿«¿»
ÌÈËLÏ29Ùqa ˙Ácp‰ ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .30È„k , ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ«ƒ«««¿»¿≈

Œı‡ ˙‡ eÈÁÈÂ ÌÈÎBÎ È„BÚ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿¿≈»ƒ¿«¬ƒ∆∆∆
Ï‡NÈ31„Á‡ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡Â .32˙BÈÚ LÏL ‰NBÚ ƒ¿»≈¿≈≈ƒ∆»∆»¬»

BÊ „ˆa BÊ ˙BÁcp‰33,˙B˜ÁÓ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ; «ƒ»¿«¬»ƒ»¿À»
‰NBÚ34. ∆

ואינן 28) מחלקם השבטים שהפרישון המקלט " ל"ערי  פרט 
והראב "ד  "עריך". בהן: שנקרא לבעליהן עוד מיוחדות
נאמר  ולא זה? לו מאין ידעתי  "לא ואומר: רבינו על משיג
מפרשי העירו כבר אולם ירושלים". על אלא בגמרא
ב "ילקוט ", והובא זוטא" ב "ספרי  נמצא זה שדין הרמב "ם,
- "תהיינה יג), לה, (במדבר לכם תהיינה מקלט  ערי  מסעי :
ולא  הנידחת" "עיר דין בהן יעשו שלא יהיו; בהווייתן
מ "באחת  זו הלכה הוציא ורבינו אבן). (טורי  לעולם תחרבנה

קוראים 29)עריך". אנו ואין ישראל לכלל נחלה שהיא
פב :). קמא (בבא עריך" "באחת על 30)בה היושבת עיר

העמים. ארץ  קוראה 31)גבול הפירצה תהא שלא
טז:). סנהדרין ("המאירי ", שניים,32)לאויבים אבל

ומשמש  נתמנה אחר וביתֿדין הראשון כשמת כלומר:
עושה. - קרחה;33)תחתיו משום - הארץ  בפנים אפילו

היישוב  בתוך קרחת מהווה נחרבות ערים שלוש של שטח 
חורבן. של (כסף 34)ורושם כך כל ניכרת הקרחה שאין

שיבוש. זה "כל ואומר: משיג הראב "ד אין ÌÏÂÚÏמשנה).
ולא  אחד בביתֿדין לא נידחות: ערים שלוש עושים
יהודה  אלא - מרוחקות ולא אחד במקום לא  בשלוש;
כליו  נושאי  והמפרשים נבדלות. ארצות כשתי  שהן וגליל",
משנה). כסף  עוז", ("מגדל עיין זאת. מסבירים הרמב "ם של

.‰‰ÈÁÈcÓ ‰eÁÈciL „Ú ,˙Ácp‰ ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ«ƒ«««∆«ƒ»«ƒ∆»
ÌÈa ÔBLÏa35„ÚÂ CÏ :Ô‰Ï eÓ‡ÈÂ ,36CÏ B‡ ! ƒ¿«ƒ¿…¿»∆≈≈¿«¬…≈≈

ÁaÊe37CÏ B‡ .Cqe CÏ B‡ !ÈË˜Â CÏ B‡ ! ¿«≈«≈≈¿«¿ƒ≈≈¿«≈≈≈
,ÌÈÚÓBL Ì‰Â !dBÏ‡a Ïa˜e CÏ B‡ !‰ÂÁzLÂ¿ƒ¿«¬∆≈≈¿«≈∆¡«¿≈¿ƒ
Úa‡Ó ˙Á‡ B‡ ,d˙„BÚ Cc d˙B‡ e„ÚÂ¿»¿»∆∆¬»»¿««≈«¿«

‰eÏawL B‡ ,˙B„BÚ38‡lL ˙Ácp‰ ÈÚ .dBÏ‡a ¬∆ƒ¿»∆¡«ƒ«ƒ««∆…
el‡‰ ÌÈ‡z‰ Ïk ‰ÈÁÈcÓe d eÓi˜˙39C‡È‰ , ƒ¿«¿»¿«ƒ∆»»«¿»ƒ»≈≈«

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈ˙Ó ?Ì‰Ï ÌÈNBÚƒ»∆«¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»¿∆»≈∆
ÌÈ„ÈÁÈk Ì˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈÎBk ˙„BÚ „ÚL∆»«¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒƒƒ

Ì‰ÈLBÈÏ ÌBÓÓe ,e„ÚL40. ∆»¿»»¿¿≈∆

אתה 35) מכאן - ונעבדה" "נלכה שנאמר: סז.). (סנהדרין
מדיחיה  שידיחוה עד הנידחת עיר נעשית שאינה למד
הופמן). הוצאת תנאים", ("מדרש רבים בלשון

היא 36) - עבודה וסתם אמר. כלל ובדרך עבודהֿזרה,
בכך. שדרכה העבודה.37)עבודה מין את שפירט  או

"נלך  עד מכאן המנויים העבודה מיני  ארבעה ואלה
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קמד                
         

הבחירה, בבית ישראל לאלוקי  בהם עובדים היו ונשתחווה"
למעלה  כמבואר בכך, דרכה שאין פי  על אף  עליהם וחייבים

כ). הלכה ג, כל 38)(פרק  אבל בפועל, כעבודה זה שגם
המדיחים  אין - ממש בפועל עבדו לא שהמודחים עוד
שמשמעו  עירם", יושבי  את "וידיחו שנאמר: מפני  נסקלים,
"כי אצלו: שכתוב  במסית, כן לא בפועל; כבר שהדיחום -
שרצה  רצונו גילוי  רק  שדי  - שמשמעו להדיחך", ביקש
ולא  ניסת לא שהמוסת פי  על ואף  נתחייב , וכבר להדיח 
המלך"). "עבודת לפי  הנ"ל, תנאים (מדרש כלום עשה

כאן 39) עד ושנמנו הנידחת עיר לעשות כדי  הדרושים
(מיתה 40)בפרקנו. בסקילה "שהיחידים קיא:) (סנהדרין

קלה) (מיתה בסייף  והמרובים פלט ; ממונם לפיכך - חמורה)
אבד". ממונם ולפיכך -

.Â‰Èe‡ ‰È‰zL ÔÓÊa ,˙Ácp‰ ÈÚ ÔÈc C‡È‰Â¿≈«ƒƒ«ƒ««ƒ¿«∆ƒ¿∆¿»
ÔÈÁÏBL ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ?˙Ácp‰ ÈÚ ˙BNÚ‰Ï¿≈»ƒ«ƒ««≈ƒ«»¿ƒ
‰e ‰È‡a eÚ„iL „Ú ,ÔÈ˜BÁÂ ÔÈLB„Â41 ¿¿ƒ¿¿ƒ«∆≈¿ƒ¿»»¿»

˙„BÚÏ eÊÁÂ da B‡ ÈÚ‰ Ïk ‰Ác‰L∆À¿»»»ƒÀ»¿»¿«¬«
È„ÈÓÏz ÈL Ì‰Ï ÌÈÁÏBL CkŒÁ‡ .ÌÈÎBk»ƒ««»¿ƒ»∆¿≈«¿ƒ≈

ÌÈÊÁ‰Ïe ÌÈ‰Ê‰Ï ÌÈÓÎÁ42eNÚÂ eÊÁ Ì‡ . ¬»ƒ¿«¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ»¿¿»
ËeÓ  ‰eL˙43ÔÈcŒ˙Èa  ÔzÏe‡ e„ÓÚÈ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««¿¿ƒ«¿»≈ƒ

ÔÈˆ Ô‰Â .‡vÏ Ô‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ Ï‡NÈ ÏÎÏ ÔÈeˆÓ¿«ƒ¿»ƒ¿»≈«¬¬≈∆«»»¿≈»ƒ
.ÈÚ‰ Ú˜azL „Ú ‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈÎBÚÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿¿ƒƒ»∆ƒ¿»»«∆ƒ»«»ƒ

ÔÈaÓ „iÓ ,Ú˜azLk44ÌÈ„Â ÔÈÈ„ŒÈza Ì‰Ï ¿∆ƒ»«ƒ»«¿ƒ»∆»≈ƒƒ¿»ƒ
„ÚL ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ e‡aL ÈÓ Ïk .Ì˙B‡»»ƒ∆»»»¿≈≈ƒ∆»«
ÔÈLÈÙÓ ,B˙B‡ e˙‰L Á‡ ÌÈÎBk ˙„BÚ45 ¬«»ƒ««∆ƒ¿«¿ƒƒ

ÔÈÏ˜BÒ  dËeÚÓ ÌÈ„BÚ‰ ÏÎ e‡ˆÓ .B˙B‡ƒ¿¿»»¿ƒƒ»¿ƒ
Ô˙B‡46ÔÈÏÚÓ  da e‡ˆÓ .ÏBv ÈÚ‰ ‡Le , »¿»»ƒƒƒ¿¿À»«¬ƒ

ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙ÈÏ Ô˙B‡47,ÌÈc ÌL ÔÈÓB‚Â »¿≈ƒ«»¿¿ƒ»ƒ»
Ïk ˙‡ ÔÈkÓe .ÛÈÒa e„ÚL el‡ Ïk ÔÈ‚B‰Â¿¿ƒ»≈∆»¿¿«ƒ«ƒ∆»

ÌÈLÂ ÛË ,Á ÈÙÏ da L‡ Ì„‡ LÙ48Ì‡ , ∆∆»»¬∆»¿ƒ∆∆«¿»ƒƒ
ÌÈ„BÚ‰ e‡ˆÓ Ì‡Â .dlk ‰Ác‰ÌÈkÓ  da À¿»À»¿ƒƒ¿¿»¿ƒÀ»«ƒ

.Á ÈÙÏ ÌÈ„BÚ ÏL ÌÈLÂ Ûh‰ Ïk ˙‡ÔÈe ∆»««¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ»∆≈
˙‡ ÔÈÏ˜BÒ ,da ‰Ác‰L ÔÈa ,dlÎ ‰Ác‰L∆À¿»À»≈∆À¿»À»¿ƒ∆

‰ÈÁÈcÓ49dÏÏL Ïk ÔÈˆa˜Óe ,50CBz Ï‡51.dBÁ «ƒ∆»¿«¿ƒ»¿»»∆¿»
dBÁ ‰È‰ .BÁ dÏ ÔÈNBÚ  BÁ dÏ ÔÈ‡≈»¿ƒ»¿»»¿»
ÒkiL „Ú epnÓ ıeÁ ‰ÓBÁ ÔÈBa  dl ‰ˆeÁ»»ƒ»ƒ∆«∆ƒ»≈

CBz Ï‡" :Ó‡pL ,dÎB˙Ï52Ïk ÔÈ‚B‰Â ."dÁ ¿»∆∆¡«∆¿…»¿¿ƒ»
da L‡ ‰iÁ LÙ53ÌÚ dÏÏL Ïk ˙‡ ÔÈÙBNÂ , ∆∆«»¬∆»¿¿ƒ∆»¿»»ƒ

d˙ÙNe .L‡a ‰È„n‰54:Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓ  «¿ƒ»»≈¿≈»»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
k ˙‡Â ÈÚ‰ ˙‡ L‡ zÙNÂ"."dÏÏL Ï ¿»«¿»»≈∆»ƒ¿∆»¿»»

  

     

התראה  לאחר מועלת תשובה  אי "שהרי  בראב "ד  הקשה 
 בית־די במיתת מועילה  תשובה  שאי וכידוע  ומעשה ",
 לדיי לו  אי שהרי  , שמי בידי  מיתות בחייבי  רק  אלא 

רואות. שעיניו  מה  אלא 

עשו   ש "א  " הרמב שכתב  שמה  הרוגוצ'ובי ,  ומתר
עיר  יושבי  של די  לה שאי לעניי הוא  מוטב "  תשובה 
 נהרגי בה  אשר חיה  נפש  וכל  וטפ  נשיה  שג הנידחת,
חייבי עדיי אבל בה , אשר  הצדיקי נכסי  כולל , עמ

עבודה ־זרה . שעבדו  אלה  כל סקילה 
הנדחת  עיר מגדר  להוציא  זה  עניי  ג כי  קשה , ועדיי
 לדיי לו  אי כי  לבית־די נמסר לא  תשובה , שעשו  בגלל 

ללב . המסור עניי היא  ותשובה  רואות, שעיניו  מה  אלא 
 בית־די מיתת חיובי  שני   האד על יש   שא קשה , ובפרט
שבתחילה  יוצא  כא ואילו  , שביניה בקשה  שחייב  הוא 
נהרגי ועתה  , עמ  נהרגי  וטפ  נשיה  שג הדי היה 

. ה רק 
שמה  , מסדו זה  די הגמרא  שלומדת מה  ,להבי צרי  וג
א היינו  וגו " הכצעקתה .. ואראה  נא  "ארדה  הקב "ה  שאמר
 מת מלפני  די  למדי שאי הוא  הכלל והלא  תשובה , עשו 

. מסדו ללומדו  אפשר והיא תורה ,
עבדו  הנידחת עיר של יושביה  שרוב  ברגע  לומר: ויש 
היחיד , מציאות ואחד  אחד  מכל הופקעה  עבודה ־זרה ,
 ולכ הנידחת", "עיר של אחת למציאות  כול והפכו 
להפקיע הוא  תשובה  שמועילה  ומה  מיתה .  כול  חייבי
תשובה  שעשו  ומרגע  הנידחת, עיר גדר את בחזרה  ממנה 

יחיד . של ב "מעמד " לעצמו  ואחד  אחד  כל נידו
מעיר  זה  די ללמוד  אפשר מדוע   ג יוב ועל־פי ־זה 
על  לימוד  אלא  ,בדי חידוש  לא  הוא  הלימוד  כי  הנידחת,
על  ולימוד  ציבור, של אחרת מציאות היא  שעיר כ

תורה . מת מלפני   ג ללמוד  אפשר מציאות
     

קיא:)41) (סנהדרין "המאירי " כדעת והתראה, בעדים
רבינו. בספר 42)בדברי  אולי  - אלה רבינו לדברי  המקור

אלעזר  בן פינחס  את ישראל בני  ששלחו כב ), פרק  (יהושע ,
גד  ובני  ראובן בני  את להזהיר עימו אנשים ועשרה הכהן
למוטב  ולהחזירם לעבודהֿזרה מזבח  שבנו בהם שחשדו

משנה). מצינו 43)(סדר איפה משיג: והראב "ד
רבינו  כוונת אכן - ומעשה? התראה אחר מועילה שהתשובה
אלא  - הנידחת כעיר אז נידונים שאינם "מוטב ": באמרו:
(עבודת  פלט  וממונם ניצולים וטפם שנשיהם כיחידים

וייגמר 44)המלך). אחד ביום כולם עדות שתתקבל כדי 
אלה  אז מעטים, יהיו כשבתי ֿהדין אבל אחד; ביום דינם
עד  הפועל אל משפטם להוציא יוכלו לא דינם נגמר שכבר
ונמצא  - לא או רובה הודח  אם לדעת כולם מספר שיקבלו
שם). וברש"י , קיב . (סנהדרין הדין את שמענים

אם 45) כולם: מספר שידעו עד הסוהר בבית אותו וחובשים
לא. אם הם, עיר של שעבדו 46)רובה יחידים כדין

הנידחת 47)עבודהֿזרה. עיר דנים "שאין שבירושלים,
שבירושלים". הגדול בביתֿהדין ה"מגדל 48)אלא וכותב 

העניש  למה עליו: מטוליטולה הרמ "ה תמה "וכבר עוז":
על  השיבו לוניל וחכמי  חיוב "? בני  שאינם והקטנים הנשים
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העיר" את תכה "הכה ראה): (ספרי , גירסתם לפי  בראיות זה
שהמלה  הטפלים"; את מקיימים "אין חכמים: אמרו מכאן -
מעדת  אנו לומדים - ונשים הקטנים. את לרבות באה "את"
שהנשים  יאֿיב ). כא, (שופטים גלעד יבש ומלחמת קורח 
חומר  את מנמק  עוז" וה"מגדל האנשים. בעוון הומתו
עליהם  ולאיים הגדולים לרדות "כדי  הנידחת: בעיר העונש
ישמעו  למען בבחינת: עליהם", החביבים אלה של בהריגתם

יוסיפו ולא א,וייראון חלק  (מורהֿנבוכים אומר ורבינו וגו'.
אין  - בנים" על אבות עוון "פוקד בתורה: שכתוב  "מה נד):
בעיר  שציווה כמו בלבד... עבודהֿזרה בעוון אלא זה
את  למחות זה כל בה". אשר כל ואת אותה "החרם הנידחת:
חיים  רבי  הגאון ודעת גדול". להפסד המביא ההוא הרושם
בכוונת  שאין המלך") ב "עבודת (הובאה ז"ל סולובייצ 'יק 
הן  צדקניות הרי  ייהרגו, חטאו שלא שנשים לומר, הרמב "ם
כמבואר  נהרגים", אינם הנידחת עיר שבתוך ו"צדיקים
ושלא  ידובר הן אף  שחטאו בנשים אלא - קיב .) (סנהדרין
- שדיים ביונקי  ולא - הם אף  שעבדו בקטנים וכן בהן. התרו
הנידחת  עיר אנשי  "קטני  התוספתא: מלשון משמע  שכן

‰ÓÈÚ ÂÁ„Â‰˘ שבכל פי  על אף  הוא: והחידוש נהרגים". -
גזירת  - הנידחת בעיר אבל עונשין, בני  הקטנים אין העבירות
יג, (דברים התורה על בפירושו הרמב "ן כן כמו היא. הכתוב 
לרבות  - בה" אשר כל "ואת ה"ספרי ": דרשת מביא טז)
שבנשים  משמע  מדבריו האנשים. אחר הנגררות הנשים
י "ד  פרק  דסנהדרין בתוספתא כי  להעיר וכדאי  ידובר. שחטאו
נכתבה  ולא להיות עתידה ולא הייתה לא הנידחת "עיר אמרו:
ט "ו  (הלכה לקמן עיין שכר"! וקבל דרוש לומר: אלא

מדיחיה 49)בביאורנו). אין - רובה הודחה לא אם אבל
ולא  הואיל והטעם: מיעוטה. שהודח  פי  על אף  נסקלים,
אינם  - ככולם רובם או כולם, להדיח  מחשבתם נתקיימה

משנה). (כסף  מיתה גדולה 51)רכושה.50)חייבים כיכר
העיר. אנשי  לאסיפת קיא:).52)ומיוחדת (סנהדרין

י ,53) פרק  סנהדרין (ירושלמי , הוא: רבינו לדברי  המקור
דגים" ושל עופות, ושל חיה, של ביברין שם "היו ו). הלכה
ואת  (67 עמוד תנאים" (ב "מדרש שהובאה ובמכילתא וכו'.
את  "ושרפת שנאמר: לפי  - נאמר? למה - חרב " לפי  בהמתה
דבר  ובין חיים רוח  בו שיש דבר בין אני  שומע  שללה", כל
"בהמתה  לומר: תלמוד - בשריפה הכול חיים, רוח  בו שאין
על  ללמד ויצתה הייתה, "שללה" בכלל "בהמתה" חרב ". לפי 
ואינה  חיים רוח  בה שיש מיוחדת בהמה מה כולו: הכלל

רו  בו שיש דבר כל אף  - בסייף  אלא יהא נידונית לא חיים ח 
בסייף . אלא ושריפתם.54)נידון קושטא: בדפוס 

.ÊÈÚ‰ ÈLBÈ ‡L Ì‰Â ,dÎB˙aL ÌÈ˜Ècv‰ ÈÒÎƒ¿≈««ƒƒ∆¿»¿≈¿»¿≈»ƒ
ÏÈ‡B‰ dÏÏL ÏÏÎa ÔÈÙN  da ÌÚ eÁc‰ ‡lL∆…À¿ƒÀ»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»»ƒ

ÌL eLÈÂ55ŒÏÎa ‰pnÓ ‰‰p‰ ÏÎÂ .„‡ ÔBÓÓ , ¿»¿»»»»»¿»«∆¡∆ƒ∆»¿»
‡e‰L56˙Á‡ ‰˜BÏ ,57E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ" :Ó‡pL , ∆∆««∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿

‰Óe‡Ó58."ÌÁ‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈∆

(לצדיקים)55) להם גרם מי  שמעון: רבי  אמר קיב .) (סנהדרין
אבד. ממונם לפיכך ממונם. - בתוכה? אפילו 56)שידורו

צ .). (שבת כמבואר  מכשיעור, הנהנה 57)פחות כאותו לא
"ולא  - משום שתיים: שלוקה ומתקרובתה מעבודתֿכוכבים

מאומה", בידך ידבק  "ולא - ומשום ביתך", אל תועבה תביא
- משום אחת: לוקה אלא - ב ) הלכה ז, (פרק  לקמן כמבואר
אסור  בעבודהֿזרה שאסור דבר שכל פי  על אף  ידבק ", "ולא
יד). פרק  דסנהדרין, (בתוספתא כמבואר הנידחת, בעיר גם
המלה: חסרה רוקח " וב "מעשה שונצינה, קושטא, בדפוס 
כד). לאֿתעשה, המצוות" ("ספר והשווה "אחת".

שהוא.58) כל משמעו:

.ÁeÓÊe‰L ˙Ácp‰ ÈÚÂ59˜ÈÊÁn‰ Ïk  ‰È„Ú ¿ƒ«ƒ««∆¿≈∆»»««¬ƒ
‰ÎÊ ‰ÈÒÎa60enÊe‰ È‰L ,Ba ˙B‰Ï zÓe ,61. ƒ¿»∆»»»À»≈»∆¬≈«

BBÓÓ È˜Ù‰ k „Á‡Â „Á‡ ÏkL ?d ‰ÎÊ ‰nÏÂ¿»»»»»∆»∆»¿∆»¿»ƒ¿ƒ»
BÈc Ó‚pL ‰ÚMÓ62ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ˙È dÈ‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿≈¿»¿»

."„BÚ ‰a˙ ‡Ï" :Ó‡pL ,‰˜BÏ d˙B‡ ‰Ba‰«∆»∆∆∆¡«…ƒ»∆
‰a˙ ‡Ï" :Ó‡pL ,ÌÈÒcÙe ˙Bpb d˙BNÚÏ zÓeÀ»«¬»««¿≈ƒ∆∆¡«…ƒ»∆

‰È„Ó ‰a˙ ‡Ï  "„BÚ63‰˙È‰L BÓk64. …ƒ»∆¿ƒ»¿∆»¿»

עדי59) כי  להיחרב , דינה שנגמר לאחר שנתברר, שנתבדו.
לא  אליו מכוונת שעדותם היום באותו וכי  בה, העידו שקר

אחר. במקום אלא מקום, באותו כלל מן 60)היו כזוכה
ונתבטל.61)ההפקר. הותר כבר פי62)והחרם על שאף 

אבל  חטא, לא שהוא בעצמו ידע  הנידונים מן אחד שכל
יישרף  רכושו גם ואז אחרים חטאו אולי  יודע ? מי  חשב :
שבתוכה  הצדיקים נכסי  גם שהרי  - הנשרף  השלל בתוך
(כריתות  אותם והפקיר מנכסיו התייאש ולפיכך - נשרפים

ערב .63)כד.). בלשון נעשית 64)עיר אבל בתים, בבניין
קיא:). (סנהדרין ופרדסים גנות היא

.Ë‡iL65ÈÚa ‰Ú Ì‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÚ‰ «»»»∆∆ƒ»¿»ƒ»¿»»ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰˙‰L Ì‡  dnÚ ‰Ác‰Â ˙Ácp‰«ƒ««¿À¿»ƒ»ƒ»¬»»¿ƒ

„‡ ÌBÓÓe ÛÈÒa ÔÈ‚‰66Ô‰  Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¡»ƒ¿«ƒ»»»«¿ƒ»≈
Ô‰ÈLBÈÏ ÌBÓÓe ,‰ÏÈ˜Òa67. ƒ¿ƒ»»»¿¿≈∆

ישמעאלים 65) אורחת והנה דרך. עוברי  חבורת אורחה:
(הערוך). ערבאי  שיירת אונקלוס : מתרגם כה) לז, (בראשית

העיר",66) "יושבי  נקראים: אינם יום משלושים ופחות
קיב .), (סנהדרין העיר" יושבי  את תכה "הכה אמרה: והתורה
מצילה  ש"השיירה שנינו קיא:), (שם שבמשנה להעיר וראוי 
העיר  יושבי  רוב  חטא שאם כלומר: הנידחת", עיר אנשי  את
רוב  אותו ועושה חטא שלא המיעוט  את משלימה והשיירה
נידונים  והחוטאים נחרבת העיר אין אזי  - צדיקים של

כיחידים.67)כיחידים.

.È‰È„Ó ÈL‡ ÈÒÎ68dÎB˙a ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰L ˙Á‡69 ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»«∆∆∆»À¿»ƒ¿»
˙eÈÁ‡ Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÈtŒÏÚŒÛ‡ 70ÔÈÙN ÔÈ‡ ,71, ««ƒ∆ƒ¿¬≈∆«¬»≈ƒ¿»ƒ

Ô‰ÈÏÚÏ eÊÁÈ ‡l‡72‡ÏÂ ,"dÏÏL" :Ó‡pL , ∆»««¿¿«¿≈∆∆∆¡«¿»»¿…
ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰L eÁc‰L ÌÈÚL‰ ÈÒÎ .dzÁ ÏÏL¿«¬∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ∆À¿∆»À¿»ƒ

dnÚ eˆa˜ Ì‡  ˙Á‡ ‰È„Óa73;dÏÏÎa ÔÈÙN , ƒ¿ƒ»«∆∆ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿»»
Ì˙B‡ ÌÈ„a‡Ó ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â74e˙pÈ ‡l‡ , ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»ƒ»¿

.Ì‰ÈLBÈÏ¿¿≈∆

אחרת.68) פיקדון.69)עיר או 70)בתורת יאבדו שאם
הפיקדון. דמי  לשלם עליהם שלל 71)ייגנבו, עם יחד

אחריות 72)העיר. עליהם קיבלו כשלא שכן ומכל
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קיב .). העיר 73)(סנהדרין אל ולהכניסם לקבצם שהספיקו
השלל. שריפת האומר:74)לפני  (שם) חסדא רב  כדברי 

אלה  ו"בנקבצים": שם מפרש ורש"י  לתוכה". "ובנקבצים
אם  אבל עימה; נשרפים - בתוכה מקובצים פעם שהיו נכסים
זה  אין בירושה, להם שנפלו כגון: בתוכה, היו לא מעולם

אותם. מאבדים ואין שללה בכלל

.‡ÈÈÚ ÏL dÈˆÁÂ ˙Ácp‰ ÈÚ ÏL dÈˆÁ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»∆ƒ«ƒ««¿∆¿»∆ƒ
˙Á‡75‰eÒ‡ BÊ È‰  dÎB˙ ‰˙È‰L ,76‰qÚÂ . «∆∆∆»¿»¿»¬≈¬»¿ƒ»

ÔÎ ‡È‰L77d˜lÁÏ LÙ‡L ÈÙÏ ,˙zÓ ,78. ∆ƒ≈À∆∆¿ƒ∆∆¿»¿«¿»

בעיר 75) יושב  והשני  הודח  שאחד שותפים שני  של בהמה
לחלוקה;76)אחרת. עומדת אינה בחייה שהרי 

עיר  של חצייה כי  לה, מועילה השחיטה אין - וכשנשחטה
שחיטתה  - וכששחטה לשחיטה, עומדת אינה הנידחת
רש"י ). פי  על (שם ניתרת אינה שחיטה בחצי  ובהמה מיתתה,

הקודמים.77) כאלה שותפים לשני  ולפיכך 78)משותפת
ואין  מתחילה היא חלוקה כאילו אותה האסור רואים החלק 

השני . החלק  עם מעורב 

.È‰ËÁLpL ˙Ácp‰ ÈÚ ÏL ‰Ó‰a79‰eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ«ƒ««∆ƒ¿¬»¬»
ËÁLpL Ï˜Òp‰ BLk ,‰‡‰a80L‡‰ ÚN .81 «¬»»««ƒ¿»∆ƒ¿»¿«»…

‰‡‰a zÓ  daL ÌÈL ÏL ÔÈa ÌÈL‡ ÏL ÔÈa82; ≈∆¬»ƒ≈∆»ƒ∆»À»«¬»»
˙ÈÎ ‰‡t ÏL Ï‡83dÏÏL ÏÏkÓ ‡e‰ È‰ , ¬»∆≈»»¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»»

eÒ‡Â84. ¿»

להיחרב .79) העיר דין שנגמר דינו 80)אחר שנגמר שור
- ושחטוהו הקדימו ובעליו אדם, שהמית על לסקילה
כב :), (פסחים לו מועילה שחיטתו ואין בהנאה הוא שאסור
לפי בהמתה "ואת בה: דכתיב  הנידחת, עיר בהמת גם כן
שחט . הרוגה בהמה - ושחטה הקדים אם חרב ",

עדיין.81) נגזז ולא הדין גמר בעת לראש המחובר
שאינו 82) מי  - ושרפת" רחובה תוך אל "תקבוץ  שנאמר:

קביצה  תלישה, שמחוסר: זה יצא ושריפה, קביצה אלא חסר
שם). (סנהדרין, זרים 83)ושריפה שערות של גידול

לנוי . קביצה 84)שעושים רק  ומחוסר מחובר, שאינו מפני 
(שם). ושריפה

.‚ÈÔÈaÁÓ‰ ˙Bt85:Ó‡pL ,ÔÈzÓ ,dÎB˙aL ≈«¿À»ƒ∆¿»À»ƒ∆∆¡«
ıea˜ ‡l‡ qÁÓ BÈ‡L ÈÓ  "zÙNÂ ıa˜z"ƒ¿…¿»«¿»ƒ∆≈¿À»∆»ƒ
‰LÈÏz ÔÈqÁÓ Ô‰L ,ÔÈaÁÓ‰ ˙BÙ e‡ˆÈ ;‰ÙNe¿≈»»¿≈«¿À»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒ»

L‡‰ ÚNÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰ÙNe ıea˜Â86ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»¿«ƒƒ¿«»…¿≈
ÌÈzÓ Ô‰L ,ÔÓˆÚ ˙BÏÈ‡‰ ÓBÏ CÈˆ87Ô‰ È‰Â , »ƒ«»ƒ»«¿»∆≈À»ƒ«¬≈≈

Ì‰ÈLBÈ ÏL88dÎB˙aL ˙BLc˜‰‰ .89ÁaÊÓ ÈL„˜ : ∆¿≈∆«∆¿≈∆¿»»¿≈ƒ¿≈«
e˙eÓÈ90˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ;"‰ÚBz ÌÈÚL ÁÊ"  »∆«¿»ƒ≈»»¿≈∆∆««ƒ
e„tÈ91Ô˙B‡ ÔÈÙBN CkŒÁ‡Â ,92:Ó‡pL , ƒ»¿««»¿ƒ»∆∆¡«

ÌÈÓL ÏÏL ‡ÏÂ ,"dÏÏL"93. ¿»»¿…¿«»»ƒ

שהבאנו 86)לאילן.85) הראש שער של הדין גם כלומר:
אלה  כמו ושרפת" "תקבוץ  מתוך הוצאנו הקודמת בהלכה

קיג.).87)(כסף ֿמשנה). אחרת,88)(סנהדרין שבעיר
הודחו. שלא שבעיר הצדיקים ליורשיהם מיני89)או שני 

- מזבח  קדשי  הבית. בדק  וקדשי  מזבח  קדשי  הם: הקדש

המזבח  על לעלות שראוייה ותמימה טהורה בהמה
נפדית  ואינה הגוף  קדושת היא קדושתה, לקרבן. והקדישוה
דבר, כל - הבית בדק  קדשי  הוממה. כן אם אלא לעולם,
ואפילו  חיים, רוח  בו שאין ובין חיים רוח  בו שיש בין
הבית  בדקי  לתקן ההקדש לקופת שהקדישום טמאה, בהמה
נמכרים  הם ולפיכך הגוף , קדושת אינה קדושתם וכדומה.

כלומ  וכסף להדיוטות, לחולין, יוצאים הם אותם, פודים ר:
ההקדש. קופת לגזבר נמסר שללה 90)פדיונם עם יחד לא

העיר, של "שללה" ולא הם שמים" "שלל שהרי  העיר, של
אפשר, אי  המזבח  גבי  על אותה ולהקריב  בסמוך; כמבואר
אלא  - תועבה" רשעים ו"זבח  הם, רשעים בעליה שהרי 
גדלם  לפי  רק  מאוד, צר (מקום לכיפה אותם כונסים
והם  נבקעת שכריסם עד שעורים אותם ומאכילים וקומתם)

קיב :). (שם, ביתֿהדין.91)מתים ידי  עם 92)על יחד
ובדברים  קדושתם. מהם פקעה שנפדו מאחר כי  העיר, שלל
נהרגת, - חיה" "נפש דאילו ידובר, חיים רוח  בהם שאין
"לא  שואל: והראב "ד ז). (הלכה למעלה שנתבאר כמו
חל  ולא היה שמים שלל הלא אותם, שורפים למה ידעתי 
ב "מדרש  מפורש נמצא רבינו כדברי  אולם איסור"? עליו

שם. עיין .68 עמוד מזבח 93)תנאים", קדשי  לא ולפיכך
או  להישרף  יכולים פדיונם לפני  הבית בדק  קדשי  ולא

העיר. שלל עם יחד להיהרג

.„ÈBÎa‰94NÚn‰Â95Ô‰ È‰ ,ÌÈÓÈÓz  dÎB˙aL «¿¿««¬≈∆¿»¿ƒƒ¬≈≈
e˙eÓÈÂ ,ÁaÊÓ ÈL„˜96ÏÏÎa Ô‰ È‰ ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚe ; »¿≈ƒ¿≈«¿»«¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿«

ÔÈ‚‰Â ,dzÓ‰a97eÚÈb‰ Ì‡  dÎB˙aL ˙BÓez‰ . ¿∆¿»¿∆¡»ƒ«¿∆¿»ƒƒƒ
ÂÈÒÎ Ì‰L ÈtÓ ,e˜È ,Ô‰k „ÈÏ98Ô‰ ÔÈ„Ú Ì‡Â ; ¿«…≈≈»¿ƒ¿≈∆≈¿»»¿ƒ¬«ƒ≈

˙Á‡ ‰È„Ó ÏL Ô‰ÎÏ e˙pÈ ,Ï‡NÈ „Èa99ÈtÓ , ¿«ƒ¿»≈ƒ»¿¿…≈∆¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
ÓL ÈÒÎ Ô‰LÛeb‰ ˙M„˜ Ô˙M„˜e ,ÌÈ100. ∆≈ƒ¿≈»«ƒ¿À»»¿À««

בהמה.94) בהמה.95)בכור כמבואר 96)מעשר
הקודמת. בהלכה שללה,97)למעלה עם יחד בחרב 

כל  בלי  לבעליהם ונאכלים ראויים אינם ולמזבח  הואיל
קיב :). (סנהדרין והואיל 98)פדיון שמים". "ממון ולא

יהיו  רק  יחד, העיר שלל עם ולשרפן לבזותן אין הן וקודש
שיירקבו. עד אחרת.99)מונחות עיר וגם 100)של

שלל  ולפיכך הבית, בדק  לקדשי  שיש כמו להם אין פדיון
עליהן. חל אינו הנידחת עיר ואיסור הן שמים

.ÂËÈL NÚÓ101ÈL NÚÓ ÛÒÎÂ102L„w‰ŒÈ˙ÎÂ «¬≈≈ƒ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆
eÊbÈ el‡ È‰ ,dÎB˙aL103. ∆¿»¬≈≈ƒ»≈

ללוי ,101) הניתן הראשון העישור אחר שמפרישים זה
הקודש. טהרת על שם ולאכלו לירושלים להעלותו

להעלות 102) וקשה רחוקה הדרך הייתה שאם פדיונו, כסף 
מעלים  פדיונו כסף  ואת אותו, פודים - המעשר פירות את
שם  אותם ואוכלים ומשקה אוכל צרכי  בו וקונים לירושלים

שהם 103)בטהרה. מאחר פדיונו וכסף  המעשר כי 
אינם  קדושתם מפני  אלא הם, "ממונם" לבעליהם נאכלים
ומדוע  אותם. גונזים ורק  ממונם שאר עם יחד נשרפים
כמו  שיירקבו בגלוי  אתם מניחים ולא אותם גונזים
מהם. ליהנות יבואו שמא לתקלה: חוששים כי  - בתרומות?
זריזים  ו"כהנים כהנים, בידי  המסורות בתרומות כן שאין מה
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הדין  והוא טוב ). יום תוספות ו, משנה ו, פרק  (סנהדרין הם"
של  ההנאה איסור עליהם וחל הם "ממונם" בכתבי ֿהקודש:
ואינם  אותם מצניעים קדושתם מפני  אלא הנידחת, עיר
אינה  זו שהלכה להעיר, וראוי  (שם). העיר שלל עם נשרפים
מזוזה  אפילו בה יש עיר כל האומר: אליעזר דרבי  אליבא
- "ושרפת" בה: שנאמר הנידחת, עיר נעשית אינה אחת,
בה, שיש האזכרות משום המזוזה את לשרוף  אסור והרי 
לא  כתבי ֿהקודש - כך מזוזה ואם ניצולה. העיר כל ולפיכך

העיר! את שמצילים שכן כל

.ÊË‰NBÚ‰ Ïk104È˜Ók ‰Ê È‰ ,˙Ácp‰ ÈÚa ÔÈ„ »»∆ƒ¿ƒ«ƒ««¬≈∆¿«¿ƒ
ÏÈÏÎ ‰ÏBÚ105‡ÏÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÏÈÏk" :Ó‡pL , »»ƒ∆∆¡«»ƒ«¡…∆¿…

Û‡ŒÔBÁ ˜lÒnL ‡l‡ ,„BÚ106:Ó‡pL ,Ï‡NiÓ ∆»∆¿«≈¬«ƒƒ¿»≈∆∆¡«
‰Îa Ì‰ÈÏÚ ‡ÈÓe ;"Bt‡ ÔBÁÓ '‰ eLÈ ÔÚÓÏ"¿««»≈¬«≈ƒ¬≈∆¿»»

ÌÈÓÁÂ107EÓÁÂ ÌÈÓÁ EÏ Ô˙Â" :Ó‡pL , ¿«¬ƒ∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿
‰Â"Ea108. ¿ƒ¿∆

בחורבנה.104) המסייע  על 105)כל כולה הנקטרת
אף 106)המזבח . חרון - בעולם שרשעים זמן שכל

מן  אף  חרון נסתלק  - העולם מן רשעים אבדו בעולם;
קיא:). (סנהדרין (תוספתא,107)העולם שאמרו כמו

עושים  אנו הרי  ביתֿדין: יאמרו שמא י "ד): פרק  סנהדרין
שנאה  קושרים וקרוביהם אחיהם יהיו ולמחר הנידחת עיר
אותם  ממלא הריני  הקדושֿברוךֿהוא: אמר עלינו! בליבם
דין  כלום. עליכם בליבם שאין בליבם, אהבתי  ומטיל רחמים
העם  את שמטעים אלה על "שהאכזריות מפני  דנתם, אמת
פרק  סנהדרין (הלכות בעולם" הם רחמים - ההבל אחרי 

ה). הלכה ערי108)י "א, את מחריב  הריני  תאמר: שלא
תנאים"). ("מדרש "והרבך" לומר: תלמוד ישראל,

    
נביא 1) דין למדיח ; מסית שבין ההפרש המסית; דיני 

ביראתו. גוי  השבעת איסור השקר;

.‡˙ÈÒn‰2LÈ‡ ÔÈa ,Ï‡NiÓ „Á‡3 ‰M‡ ÔÈa «≈ƒ∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ≈ƒ»
Ï˜Ò ‰Ê È‰4‡ÏÂ ˙ÈÒn‰ „Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆…»««≈ƒ¿…

e‰B‰L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙Òen‰5.„ÚÏ «»¬«»ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬…
ËBÈ„‰ ˙ÈÒn‰ ‰È‰L ÔÈa6‡È ‰È‰L ÔÈa ,7ÔÈa ; ≈∆»»«≈ƒ∆¿≈∆»»»ƒ≈

ÌÈ„ÈÁÈ B‡ ‰M‡ B‡ LÈ‡ ,„ÈÁÈ ˙Òen‰ ‰È‰L8 ∆»»«»»ƒƒƒ»¿ƒƒ
B˙˙ÈÓ9‰ÏÈ˜Òa10. ƒ»ƒ¿ƒ»

מג,2) (ירמיה אותך מ ּסית בןֿנריה ברוך כמו: המ ּסית, ֵַאו:
עבודהֿזרה. לעבוד המפתה כאן: ופירושו על 3)ג), מוסב 

ז). יג, (דברים בתך או אחיך... יסיתך כי  שנאמר: המסית,
אשה. זו - בתך איש; זה - וסקלתו 4)"אחיך שנאמר:

יא). (שם, ומת בקש 5)באבנים "כי  (שם): שנאמר
שלא  פי  על אף  להדיח , רצונו וגילה שביקש מפני  להדיחך",

בביאור). ה"ה (פ "ד, למעלה עיין פשוט 6)הדיח . איש
נביא. עבודהֿזרה.7)שאינו לעבוד ה' בשם המתנבא

של 8) רובה מהווים שאינם מפני  אלא רבים, סא:) (שם,
"יחידים". נקראים: המסית.9)העיר, אל ואף 10)מוסב 

(שם, ימות ההוא... והנביא כתוב : המדיח  שבנביא פי  על
(סנהדרין  חנק  אלא אינה בתורה האמורה מיתה וסתם ו),

נאמר  בסקילה: שדינו שוה, מגזירה חז"ל למדו - נב :)
הדיוט : במסית ונאמר הדרך", מן "להדיחך המסית: בנביא
שנאמר  בסקילה, - הדיוט  מסית מה - להדיחך" בקש "כי 
המסית  נביא אף  יא), (שם, ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו

פט :). (סנהדרין בסקילה -

.BÈ‡Â ,ÁÈcÓ ‰Ê È‰ ,ÈÚ‰ ÈL‡  ˙‡ ˙ÈÒn‰«≈ƒ∆…«¿≈»ƒ¬≈∆«ƒ«¿≈
˙ÈÒÓ ‡˜11 ‡È ÈÚ‰  ÁÈc‰L ‰Ê ‰È‰ . ƒ¿»≈ƒ»»∆∆ƒƒ«…»ƒ»ƒ

ÌÈ„ÈÁÈk Ô‰ È‰  ÌÈÁcp‰Â ;‰ÏÈ˜Òa B˙˙ÈÓ12, ƒ»ƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ¬≈≈ƒƒƒ
,˙Ácp‰ ÈÚ ÈL‡k ÌÈ‡ÂÌÈÁÈcn‰ eÈ‰iL „Ú ¿≈»¿«¿≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿««ƒƒ

:ÌÈÎBk ˙„BÚ ÈÏ ‰Ó‡" :ÓB‡‰ „Á‡Â .ÌÈL¿»ƒ¿∆»»≈»¿»ƒ¬«»ƒ
:‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ÈÏ Ó‡" :Ó‡L B‡ "!‰ecÚƒ¿»∆»«»«ƒ«»»
Ì‡Â .ÁÈc‰L ‡È ‰Ê È‰  "!ÌÈÎBk ˙„BÚ e„Úƒ¿¬«»ƒ¬≈∆»ƒ∆ƒƒ«¿ƒ

Ï˜Ò  ÈÚ‰  ÂÈÁ‡ eÁc‰13 ˙ÈÒ‰L ˙ÈÒn‰ . À¿«¬»…»ƒƒ¿»«≈ƒ∆≈ƒ
.Ï˜Ò ‰Ê È‰  „ÈÁÈ ÔBLÏa ÔÈa ,ÌÈa ÔBLÏa ÔÈa≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»

„Ú‡ :BÁÏ ÓB‡‰ ?„ˆÈk14CÏ‡ !ÌÈÎBk15 ≈«»≈«¬≈∆¡…»ƒ≈≈
„ÚÂ CÏ !„Ú‡Â16d˙B‡ CcL ,˙ÈBÏÙ ‰„BÚa ¿∆¡…≈≈¿«¬…«¬»¿ƒ∆∆∆»

!ÁaÊ‡Â CÏ‡ !ÁaÊ‡ ;da „Ú‰Ï ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ¿≈»≈»∆¿«≈≈¿∆¿«
!h˜e CÏ .h˜‡Â CÏ‡ .h˜‡ !ÁaÊÂ CÏ≈≈¿ƒ¿«¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈
CÏ‡ .‰ÂÁzL‡ .Cqe CÏ !Cq‡Â CÏ‡ !Cq‡¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈∆¿«¬∆≈≈

‰ÂÁzLÂ CÏ .‰ÂÁzL‡Â17.˙ÈÒÓ ‰Ê È‰  ! ¿∆¿«¬∆≈≈¿ƒ¿«¬∆¬≈∆≈ƒ
˙ÈÒ‰18ÌÈLÏ19ÂÈ„Ú Ô‰ È‰ 20B˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ Ô‰Â , ≈ƒƒ¿«ƒ¬≈≈≈»¿≈¿ƒƒ

ÔÈÏ˜BÒÂ ,Ô‰Ï Ó‡ CkL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈcŒ˙ÈÏ¿≈ƒ¿ƒƒ»»∆»»«»∆¿¿ƒ
.B˙B‡

סז.).11) (סנהדרין "מדיח " לכלל ונכנס  "מסית" מכלל יצא
ומדיח  התראה, צריך אינו מסית - למסית? מדיח  בין ומה
עבד, לא כשהמוסת אפילו חייב  - מסית התראה; צריך -
כשהמודחים  - והוא המודחים, שיעבדו עד חייב  אינו ומדיח 
(ה"ג), בסמוך כמבואר מכמינים למסית העיר; אנשי  רוב  הם

לו. מכמינים אין - שהמדיח 12)ומדיח  פי  על אף  כלומר:
עיר  דין להם אין שנים ולא הוא ויחיד הואיל - נביא
הם  עבודהֿזרה: שעבדו כיחידים הם נידונים אלא הנידחת,
כמבואר  פלט , וממונם ניצולים וטפם נשיהם בסקילה,

ה"ה). (פ "ד, הודחו 13)למעלה לא ואם פט :); (סנהדרין
שקר, כנביא בחנק  נידון הוא - העיר אנשי  רוב  אחריו
והדיוט : ה"ה). פ "ט , התורה יסודי  (הלכות למעלה כמבואר
נידונים  והם נסקל, - העיר אנשי  רוב  אחריו הודחו אם
שלא  מאחר כלל, מיתה חייב  אינו - לא ואם כיחידים;
המלך"). ו"עבודת רוקח " ("מעשה מחשבתו נתקיימה

הסתה 14) פה אין - כן לא שאם אחרי ; ואתה תחילה,
הליכה,15)(כס "מ ). פה שמחוסר פי  על ואף  אחרי . ואתה

ילך. ולא בינתים בו שיחזור באחת 16)ואפשר הסית אם
כאן. המנויות הללו אלה 17)מלשונות עבודות ארבע  על

 ֿ עבודה של דרכה כשאין אפילו חייבים באחרונה המנויות
כבר. שביארנו כמו בהן, להיעבד תחילת 18)זרה כאן

מתחילה  הדפוסים ובשאר שכ"ו. מנטובה, דפוס  לפי  ההלכה
הדבקים. בין ומפרידה התראה" צריך המסית "ואין מן ה"ג

בקולו.19) שמוע  אבו ולא ניסתו לא הניסתים 20)והם
שאין  בסמוך, כמפורש בו, להתרות צריכים ואינם עצמם.

פח :). (סנהדרין התראה צריך המסית
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.‚„Á‡Ï Ó‡ .‰‡˙‰ CÈˆ ˙ÈÒn‰ ÔÈ‡Â21‡e‰  ¿≈«≈ƒ»ƒ«¿»»»«¿∆»
ÓB‡22ÌÈÚÓe !CÎa ÌÈˆB ÌÈÁ ÈÏ LÈ :23,ÂÈÏÚ ≈∆ƒ¬≈ƒƒ¿»«¬ƒ»»

B‚‰Ï È„k ,ÌÈL ÈÙa ˙ÈÒiL „Ú24‰ˆ ‡Ï Ì‡ . «∆»ƒƒ¿≈¿«ƒ¿≈¿»¿ƒ…»»
ÌÈLÏ ˙ÈÒ‰Ï ˙ÈÒn‰25ÔÈÓÎ‰Ï ‰ÂˆÓ 26Ïk .BÏ «≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿ƒ»

.‰fÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈÓÎÓ ÔÈ‡ ‰BzaL ˙B˙ÈÓ ÈiÁ«»≈ƒ∆«»≈«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆
ÌÈL ‡ÈÓ ˙Òen‰ ?BÏ ÔÈÈÓÎÓ „ˆÈk27Ô„ÈÓÚÓe ≈««¿ƒƒ«»≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»

,ÂÈ„ eÚÓLÈÂ ˙ÈÒn‰ e‡iL È„k ,ÏÙ‡ ÌB˜Óa¿»»≈¿≈∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿¿¿»»
‰Ó Ó‡ :˙ÈÒnÏ ÓB‡ ‡e‰Â .Ì˙B‡ ‰‡È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»¿≈«≈ƒ¡…«

„eÁÈa Èl zÓ‡M28˙Òen‰Â .BÏ ÓB‡ ‡e‰Â ! ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«»
CÏÂ ,ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ ˙‡ ÁÈp C‡È‰ :BÈLÓ¿ƒ≈««ƒ«∆¡…≈∆«»«ƒ¿≈≈
B‡ Ba ÊÁ Ì‡ !?ÌÈ‡‰ ˙‡Â ÌÈˆÚ‰ ˙‡ „ÚÂ¿«¬…∆»≈ƒ¿∆»¬»ƒƒ»«
CÎÂ e˙BÁ ‡È‰ Ck :BÏ Ó‡ Ì‡Â .eËt  ˜˙L»«»¿ƒ»«»ƒ»≈¿»
B˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ ˜BÁa ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰  !eÏ ‰ÙÈ»∆»»¿ƒ»¿»¿ƒƒ

B˙B‡ ÌÈÏ˜BÒÂ ÔÈcŒ˙ÈÏ29. ¿≈ƒ¿¿ƒ

שנים 21) ולא הוא שאחד מפני  בו, להעיד יכול אינו וזה
המוסת.22)כהקודמים. האחד לו.23)זה מתחכם

בערמה. בו עליו 24)מתנהג להעיד נאמן אינו אחד עד כי 
עליו.25)שיהרגוהו. יעידו פן לו 26)מיראתו לשים

וישמעו  יראם, שלא עדים עליו להטמין כלומר: מארבים,
ליה. ויכמן תרגומו: יא) יט , (דברים לו וארב  הסתתו. דברי 
עמוד  תנאים", (ב "מדרש מצינו - לו? להכמין שמצוה ומנין
יסיתך? כי  נאמר: כבר והלא לי , למה - לאמר" "בסתר :(56
או  בסתר היתה ההסתה אם מינה, נפקא מאי  (כלומר:
- להיתפש) שלא (וזהיר ערום רשע  היה אם אלא: בגלוי )?

המלך). (עבודת עדים" לו למה 27)מכמינים תאמר: ואם
כבר  אולם - שנים? ויהיו עמו ויצטרף  אחד יביא שנים,
אם  נפשות שבעדי  ה"א), פ "ד, עדות (הלכות רבינו הורה
מחלון  העבירה) את עובר כשהוא הנידון (את ראהו אחד
העדים  שני  היו אם אחר: מחלון ראהו השני  והעד זה,
מצטרפים. אין לאו ואם מצטרפים; - זה את זה רואים
במקום  במסתרים לו יושב  המוכמן שהאורב  כאן ולפיכך
אינו  המוסת העד גם הרי  יראהו, לא שהמסית כדי  אפל,
עדים  שני  להכמין המוסת על ולכן - מצטרפים ואינם רואהו

הסמ "ג). על בפירושו (מהרש"ל, ביחידות,28)מבחוץ 
מה  לומר אתה ויכול אתנו איש "אין עצמנו. לבין בינינו

סז.). סנהדרין (רש"י , לי " סז.).29)שאמרת (סנהדרין

.„‰È‰z E„È" :Ó‡pL ,B‚‰Ï ˙Òen‰ „Èa ‰ÂˆÓƒ¿»¿««»¿»¿∆∆¡«»¿ƒ¿∆
‰‡Ï ˙ÒenÏ eÒ‡Â .'B‚Â "B˙ÈÓ‰Ï ‰BL‡ Ba»ƒ»«¬ƒ¿¿»«»∆¡…

‰‡˙ ‡Ï" :Ó‡pL ,˙ÈÒn‰ ˙‡30ÈÙÏe ."BÏ ∆«≈ƒ∆∆¡«……∆¿ƒ
‰z‡ ÏBÎÈ  "BnÚ ÊÚz ÊÚ" :‡BNa Ó‡pL∆∆¡««≈»…«¬…ƒ»«»

ÊBÚ31."ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ" :ÓBÏ „eÓÏz ?‰ÊÏ ≈»∆«¿«¿…ƒ¿«≈»
È‡ ÏBÎÈ  "EÚ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :Ó‡pL ÈÙÏe¿ƒ∆∆¡«¿…«¬…««≈∆»ƒ
‡ÏÂ" :ÓBÏ „eÓÏz ?‰Ê ÏL BÓc ÏÚ „ÓBÚ ‰z‡«»≈«»∆∆«¿«¿…
,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ˙ÒenÏ eÒ‡Â ."ÂÈÏÚ EÈÚ ÒBÁ»̇≈¿»»¿»«»¿«≈»»¿
BÈ‡ ,‰BÁ BÏ Ú„È Ì‡Â ."ÏÓÁ˙ ‡ÏÂ" :Ó‡pL∆∆¡«¿…«¿…¿ƒ»«»≈

‰qÎ˙ ‡ÏÂ" :Ó‡pL ,‰pnÓ ˜zLÏ È‡M32."ÂÈÏÚ ««ƒ¿…ƒ∆»∆∆¡«¿…¿«∆»»
ÏÎÂ" :Ó‡pL ?ÔÈpÓ ˙ÈÒn‰ ËBÈ„‰Ï ‰‰Ê‡Â¿«¿»»¿∆¿«≈ƒƒ«ƒ∆∆¡«¿»

"e‡ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡NÈ33. ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»

התורה).30) על (רש"י , תאהבנו לא לו; תאב  תהא לא
גם 31) ולעזור לעזוב  אותנו חייבה התורה שהרי  לזה, עוזר

תעזוב  עזוב  שונאך... חמור תראה "כי  ככתוב : לשונא,
ראה).32)עמו". (ספרי , אלה כל (סנהדרין 33)מקור

טז). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו דברי  והשווה סג:).

.‰B„ÚÏ ÌÈÁ‡ ˙ÈÒn‰34 !Èe„Ú :Ì‰Ï Ó‡Â «≈ƒ¬≈ƒ¿»¿¿»«»∆ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰e„Ú ‡Ï Ì‡Â .Ï˜Ò ,e‰e„Ú Ì‡ƒ¬»ƒ¿»¿ƒ…¬»««ƒ

Ï˜Ò BÈ‡  Ô‰ eÓ‡Â epnÓ eÏawL35Ì‡ Ï‡ . ∆ƒ¿ƒ∆¿»¿≈≈ƒ¿»¬»ƒ
˙„BÚ ÈÈÓ ‡LÏ B‡ Á‡ LÈ‡ ˙„BÚÏ ˙ÈÒ‰≈ƒ«¬«ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈¬«
!„ÚÂ CÏ ,Ô‰ :Ó‡Â epnÓ Ïa˜ Ì‡ ,ÌÈÎBk»ƒƒƒ≈ƒ∆¿»«≈≈≈¿«¬…
˙ÈÒn‰ ,ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL  „Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬«ƒ…»«¿≈∆ƒ¿»ƒ«≈ƒ
,"ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ BÏ ‰‡˙ ‡Ï" :Ó‡pL ,˙Òen‰Â¿«»∆∆¡«……∆¿…ƒ¿«≈»

iÁ ,‰‡Â ÚÓL Ì‡ ‡‰36. »ƒ»«¿»»«»

המסית.34) את עצמו, בו 35)אותו משטים רק  שהם
הוא  ומי  כמותנו, הוא אדם בלבם: באמרם עליו ומגלגלים

סא:). (סנהדרין נעבדנו? עבד.36)כי  שלא פי  על אף 

.Â‰Ê ?„ˆÈk ,ÌÈÎBk ˙„BÚ ÌLa ‡a˙n‰ ‡È»ƒ«ƒ¿«≈¿≈¬«»ƒ≈«∆
ÎBÎ B‡ ˙ÈBÏt ÌÈÎBk ˙„BÚ ÈÏ ‰Ó‡ :ÓB‡‰»≈»¿»ƒ¬«»ƒ¿ƒ»
 ˙BNÚÏ ‡lL B‡ ,CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ‰ÂˆnL ,ÈBÏt¿ƒ∆ƒ¿»«¬»»»∆…«¬
˙‡ ‰ËÏe ‡Óh‰ ˙‡ ‡nËÏ ,‰ÎÏ‰‰ ˙‡ Ôek elÙ‡¬ƒƒ≈∆«¬»»¿«≈∆«»≈¿«≈∆

B‰h‰37,˜Á ‰Ê È‰ ,ÌÈL ÈÙa B e˙‰ Ì‡ , «»ƒƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ¬≈∆∆¡»
˙Óe ,ÌÈÁ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa a„È L‡Â" :Ó‡pL38 ∆∆¡««¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒ≈

ÌLÂ" :Ó‡pL ,ÏÏkÓ BlL ‰‰Ê‡Â ."‡e‰‰ ‡Èp‰«»ƒ«¿«¿»»∆ƒ¿»∆∆¡«¿≈
"eÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈÁ‡ ÌÈ‰Ï‡39. ¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ

פט .).37) -38)(סנהדרין בתורה האמורה מיתה וסתם
נב :). (סנהדרין חנק  שמעון 39)היא דרבי  (מכילתא

זו  - תזכירו" לא אחרים אלהים "ושם אחר: דבר בןֿיוחאי )
עבודהֿזרה. בשם המתנבא לנביא אזהרה

.Ê‰eL˙e ÔÈc CÚÏ eÒ‡Â40ÌLa ‡a˙n‰ ÌÚ ¿»«¬…ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈¿≈
Ï‡BL ÔÈ‡Â ,ÌÈÎBk ˙„BÚ˙ÙBÓe ˙B‡ epnÓ ÔÈ41. ¬«»ƒ¿≈¬ƒƒ∆≈

ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡  BÓˆÚÓ ‰NÚ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿≈«¿ƒƒ»»¿≈
Ba ÔÈ‰‰Ó42‡nL BlL ˙B˙B‡a MÁÓ‰ ÏÎÂ . ¿«¿¬ƒ¿»«¿«≈»∆∆»

ÚÓL˙ ‡Ï" :Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa BÚ ,Ô‰ ˙Ó‡¡∆≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«
‡Èp‰ Èc Ï‡43˜M‰ ‡È ÔÎÂ ."‡e‰‰44B˙˙ÈÓ , ∆ƒ¿≈«»ƒ«¿≈¿ƒ«∆∆ƒ»

ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ '‰ ÌLa ‡a˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜Áa45 ¿∆∆««ƒ∆ƒ¿«≈¿≈¿…ƒ
Ú‚ ‡ÏÂ46a„Ï „ÈÊÈ L‡ ‡Èp‰ C‡" :Ó‡pL , ¿…»«∆∆¡«««»ƒ¬∆»ƒ¿«≈

˙Óe ,È˙Èeˆ ‡Ï L‡ ˙‡ ÈÓLa c47‡Èp‰ »»ƒ¿ƒ≈¬∆…ƒƒƒ≈«»ƒ
."‡e‰‰«

דברים.40) ששואלים 41)ויכוחי  ה' בשם  כמתנבא לא
להווכח  כדי  הראשונות בהופעותיו ומופת אות ממנו
ה"א). פ "י , התורה יסודי  (הלכות כמבואר נבואתו, מאמיתת

"שאפילו 42) שאמרו: וכמו ממש, בה יש אולי  לחשוב 
צ .), (סנה' לו" תשמע  אל הרקיע  באמצע  חמה לך מעמיד
עינים. ואחיזת כישוף  ידי  על נעשו שאותותיו ספק  שאין

ולא 43) לעבודהֿזרה המדיח  בנביא מדבר זה מקרא אמנם,
בנביא  שאף  רבינו, דן הסברא שמצד אלא בשמה, במתנבא
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קמט                 
         

(משנת  ובמופתיו בו להרהר אסור עבודהֿזרה בשם המתנבא
כמבואר 44)חכמים). שמע , שלא מה ה' בשם המתנבא

(ה"ח ). התורה.45)בסמוך מצוות ממצוותיה.46)על
מלא 47) - ואזהרתו שאמרנו, כמו בחנק , - מיתה וסתם

הירושלמי כדברי  יד), כ, (שמות שקר עד ברעך תענה
עד  ברעך תענה "לא בכלל: היה הכל ה"ו): פ "יא, (סנהדרין

שמח ). (אור שקר"

.Á‰‡ep‰ ‰‡Óa ÚÓL ‡lM ‰Ó ‡a˙n‰ „Á‡48, ∆»«ƒ¿«≈«∆…»«¿«¿≈«¿»
BÏ ‰Ê cL Ó‡Â ,BÁ ‡È Èc ÚÓML ÈÓ B‡49 ƒ∆»«ƒ¿≈»ƒ¬≈¿»«∆»»∆

˜L ‡È ‰Ê È‰  B ‡a˙ ‡e‰Â Ó‡50B˙˙ÈÓe , ∆¡«¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ∆∆ƒ»
.˜Áa¿∆∆

כ).48) יח , (דברים וגו' בשמי  דבר לדבר יזיד אשר ככתוב :
אבל 49) צויתי , לא אותו - (שם) צויתיו לא אשר ככתוב :

צויתי . חבירו פט .).50)את (סנהדרין

.ËÈtÓ ˜M‰ ‡È ˙‚È‰Ó BÓˆÚ ÚBn‰ Ïk»«≈««¿≈¬ƒ«¿ƒ«∆∆ƒ¿≈
‰‡ep‰ ÈÎ„a CÏB‰ È‰L ,B˙ÏÚÓ51‰Ê È‰  «¬»∆¬≈≈¿«¿≈«¿»¬≈∆
e‚˙ ‡Ï" :Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa BÚ52ÔÎÂ ."epnÓ ≈¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒ∆¿≈

‡ÈÂ „ÁBt‰ B‡ ,‰BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ BÓˆÚ ÚBn‰«≈««¿ƒ¿«≈»»»«≈¿»≈
"epnÓ e‚˙ ‡Ï" ÏÏÎa ‡e‰ È‰ ,ÂÈcÓ53ÔÈ‡Â . ƒ¿»»¬≈ƒ¿«…»ƒ∆¿≈

ÌÈÚL ÏL ÔÈcŒ˙Èa ‡l‡ ,˜M‰ ‡È ÔÈc»ƒ¿ƒ«∆∆∆»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ
„Á‡Â54. ¿∆»

לו.51) רוח  של 52)ושאר הנוסח  לפי  שופטים) (ספרי ,
הובאה  ובמכילתא, אינו. - שלנו וב "ספרי " ה"כסף ֿמשנה";
- ממנו" תגורו "לא נאמר: (211 עמוד תנאים" (ב "מדרש

מלהרגו". תימנע  אל שבישראל, גדול (ספרי ,53)אפילו
"דבר"54)שם). שוה' מ 'גזירה ולמדוה ב .). (סנהדרין

יזיד  אשר שקר: נביא אצל כתוב  ממרא". מ "זקן "דבר"
יפלא  כי  ממרא": ב "זקן וכתוב  כ). יח , (דברים דבר לדבר
והמראתו  עלייתו ממרא" "זקן מה - ח ) יז, (שם דבר ממך
אף  (שם), וגו' ועלית וקמת דכתיב : הגדול, ביתֿדין פי  על

טז.). (סנהדרין הגדול בביתֿדין שקר נביא

.ÈÌÈÎBk ˙„BÚ ÌLa „Bp‰55ÚaLp‰Â56 da «≈¿≈¬«»ƒ¿«ƒ¿»»
 "eÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈÁ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ" :Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ
˙„BÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡Â ,BÓˆÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»»¿«¿¿∆»«ƒ¿»»«¬«

ÌÈÎBk57ÌÈÎBk „BÚ‰ ÚÈaL‰Ï eÒ‡Â .58.B˙‡Èa »ƒ¿»¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿ƒ¿»
,‰ÚeL Cc ‡lL ÌÈÎBk ˙„BÚ ÌL ÈkÊ‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ≈¬«»ƒ∆…∆∆¿»

eÒ‡59."eÈkÊ˙ ‡Ï" :Ó‡pL , »∆∆¡«…«¿ƒ

בשם 55) - שבעולם פירות כל עלי  קונם שאמר: כגון
ס :). סנהדרין (רש"י , ארחץ  אם - פלונית עבודהֿזרה

בשמה.56) נשבע  הריני  הגוי57)שאמר: לו שיאמין כדי 
בשמה. לו נשבע  עובד 58)הוא שותף  לו שיש כגון

ורבינוֿתם  בו. מעל שלא באלילו לו שיישבע  ורוצה כוכבים
"אסר  דיבורֿהמתחיל: בתוספות סג: (סנהדרין אומר
לקבל  לו מותר הגוי  עם שותפות עשה כבר "שאם לאדם"):
עמו  יעשה לא לכתחילה רק  ממונו; יפסיד ולא שבועה ממנו

שבועה". לו יתחייב  שמא שם).59)שותפות, (סנהדרין,

.‡È„‡ Ó‡È ‡Ï˙„BÚ „ˆa ÈÏ ÓL :BÁÏ Ì ……«»»«¬≈¿…ƒ¿«¬«

˙ÈBÏt ÌÈÎBk60ÌÈÎBk ˙„BÚ ÏÎÂ .d ‡ˆBiÎÂ ! »ƒ¿ƒ¿«≈»¿»¬«»ƒ
dÓL ÈkÊ‰Ï zÓ L„w‰ È˙Îa ‰e˙k‰61ÔB‚k , «¿»¿ƒ¿≈«…∆À»¿«¿ƒ¿»¿

„‚Â Be Ïe BÚt62Ô‰ ‡ˆBiÎÂ63Ì‚Ï eÒ‡Â . ¿≈¿¿»¿«≈»∆¿»ƒ¿…
ÌÈÁ‡Ï64eÓi˜iLÂ eciL65.ÌÈÎBk ˙„BÚ ÌLa «¬≈ƒ∆ƒ¿¿∆¿«¿¿≈¬«»ƒ

dÓLa Ìi˜Ó‰Â dÓLa „Bp‰ ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡Â66, ¿≈∆∆»«≈ƒ¿»¿«¿«≈ƒ¿»
dÓLa ÚaLp‰ ‡e‰Â67. ¿«ƒ¿»ƒ¿»

תזכירו".60) לא אחרים אלהים "ושם כתוב : שהרי  (שם),
בתורה.61) כקורא אלא עבודהֿזרה, שם כמזכיר זה שאין
בל 62) ג); כה, (במדבר פעור בתנ"ך: נזכרים וכולם (שם)

יא). סה, (שם גד (שם); נבו א); מו, כגון:63)(ישעיה
ועוד. כמוש דגון, צפון, שותפות 64)בעל לעשות כגון

סג.). (סנהדרין שבועה לו יתחייב  שמא נכרי , עם
כה,65) (בראשית לי  השבעה מ "ו). פ "ז, (סנהדרין שיישבעו

לי . קים - אונקלוס : מתרגם הדברים 66)לג) יתר אבל ֵַ
ולא  בלבד, איסור אלא בהם אין האחרונות ההלכות בשתי 

זה 67)מלקות. על משיג והראב "ד סג.). (סנהדרין
בו  שאין "לאו האומר: יהודה כר' הלכה אין הלא ושואל:
הגלילי יוסי  רבי  משום יוחנן כר' אלא עליו", לוקים מעשה
בו  עשה שבתורה: לאֿתעשה "כל ג.): (תמורה שאומר
מנשבע  חוץ  פטור, - מעשה בו עשה לא לוקה; - מעשה
ומקלל  בטוב ) רע  או ברע  טוב  (קרבן וממיר לשוא) ה' (בשם
ואומר: רבנו על מגן ה"כסף ֿמשנה" ומרן בשם?" חברו את
אף  לוקה, שהוא ה' בשם בנשבע  הכתוב  לנו וגילה הואיל
זרה. עבודה בשם בנשבע  הדין הוא - מעשה בו שאין פי  על

    
משכית,1) אבן מצבה, המולך; עבודת וידעוני ; אוב  דיני 

במקדש. עץ  נטיעת ואיסור

.‡‰NBÚ‰B‡ÈBÚcÈ B‡BBˆaÔB„ÊaiÁ , »∆ƒ¿ƒƒ¿¿»«»
˙kÏ˜Ò  ‰‡˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .‰È‰ . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»»»
‚‚BL˙‡hÁ ‡ÈÓ ‰Úe˜‰NÚÓ ‡e‰ „ˆÈk . ≈≈ƒ«»¿»≈««¬≈

,‰Úe„È ˙Ë˜ ÈË˜Óe „ÓBÚ ‡e‰L ‰Ê ?B‡‰»∆∆≈«¿ƒ¿…∆¿»
BÙÈÓe B„Èa Ò„‰ ÏL ËÈL ÊÁB‡Âa„Ó ‡e‰Â , ¿≈«¿ƒ∆¬«¿»¿ƒ¿¿«≈

ÌÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÌÈ„a Ë‡laÚÓLiL „Ú , «»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ¿«
Ï‡BM‰BnÚ a„Ó „Á‡ el‡k‰Ó ÏÚ BÈLÓe , «≈¿ƒ∆»¿«≈ƒ¿ƒ««

ı‡‰ ˙ÁzÓ ÌÈ„a Ï‡BL ‡e‰M„Ú CeÓ ÏB˜a ∆≈ƒ¿»ƒƒ««»»∆¿»«
‰LÁna ‡l‡ ,ÔÊ‡Ï k BÈ‡ el‡Îe ,„‡Ó¿…¿ƒ≈ƒ»»…∆∆»««¬»»

LÈbÓdÏ ÈË˜Óe ˙n‰ ˙ÏbÏb Á˜Bl‰ ÔÎÂ .Ba «¿ƒ¿≈«≈«À¿…∆«≈«¿ƒ»
LÁÓe˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ÏB˜ el‡k ÚÓLiL „Ú ,da ¿«≈»«∆ƒ¿«¿ƒ≈ƒ««
BÈÁL‰NÚÓ el‡ Ïk  BÈLÓe ,„‡Ó „Ú ÏÙL ∆¿»≈«¿…¿ƒ»≈«¬≈

Ô‰ B‡.Ï˜Ò Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â , ≈¿»∆∆»≈∆ƒ¿»

וידעוני .2) אוב  החיים 3)מעשה בין המתווך קוסם
ז). כח , (שמואלֿא שאול של אוב  בעלת כאשת והמתים

עתידות.4) ומגיד תעלומות ליודע  המתיימר מכשף 
לאנוס .5) לשוגג.6)פרט  בתורה 7)פרט  כמפורש

הידעונים... ואל האובות אל תפנה אשר והנפש בשניהם:
ו). כ, (ויקרא עמו מקרב  אותו באבן 8)והכרתי  ככתוב :

כז). (שם, אותם ה"א).9)ירגמו (פ "ג, למעלה מבואר

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



קנ                
         

על 10) שניהם: על קרבן שמביא סה.): (סנהדרין כמבואר
ידעוני . ועל ה"א).11)אוב  (פ "ג, לעיל מניע 12)מבואר

והנה. הנה לחש.13)אותו לשאול 14)מיני  שבא זה
האוב .15)באוב . בעל והיה 16)עם הכתוב : כלשון

ד). כט , (ישעיה קולך מארץ  כאן 17)כאוב  אין כלומר:
ודמיונו  השואל הזיית אלא שומעת, לאוזן החודר ממש קול
המשנה  בפירוש רבנו, דברי  והשוה לשמוע . המדמה
ממאמרם: רואה שאתה מה וכל האומר: מ "ז) פ "ז, (סנהדרין
שישים  מה כפי  כוזבת, שמועה היא - ושומע " "מדבר
הרבה  אדם לבני  שיארע  וכמו הדמיון), (בכח  במחשבתו
שהם  ה"התייחדות", בשעת לומר: רוצה הפנוי , במקום
נבראו. ולא היו שלא דברים נפשם בהלך אז שומעים

משונים.18) ובמעשים בלחשים בה השקע 19)וקוסם
היד  אצילי  (סנהדרין שמתחת ז"ל כמאמרם השכם, מול ים

פרקי (בין הפרקים בין ויושב  המת את שמעלה סה:):
היא  וכן יסודם. והזיה בדמיון אלה וכל המכשף ). עצמות
מאד  ומעניינים יב ). כח , (שמואלֿא בפירושו הרלב "ג דעת
מ "ז) פ "ז, (סנהדרין ישראל" "תפארת בעל הגאון דברי 
אלגאזי שלמה רבי  הגאון שכתב  מה להודיע  מצוה האומר:
שבהם  הימים, לאחרית קרוב  "שעתה החיים": "עץ  בספרו
אין  כי  בשר, כל וראו בשר כל על האלוהי  האור יתפשט 
וכבר  ובא. ומאיר הבקיע  כבר הזה האור לכן מלבדו. עוד
האומנויות  בעלי  וכל הטומאה, כחות ונתבטלו בשטן ה' גער
ולנשף . לכשף  בידו כח  אשר אחד גם ואין ידם, יבשה האלה
במוחות  אלא תקנן לא הכישוף  ובכח  באלה והאמונה
הדור, גדולי  בשם הנ"ל הגאון והעיד והתינוקות. השוטים
ולא  הארץ  קצוות בכל וביראה בתורה שם אנשי  חיפשו כי 
נאמן  איש וכל אלה. בדברים ממשות שמץ  אפילו מצאו
"כך  אומר: מהם אחד אין אבל שמעתי ", "כך רק : יאמר

סה:).20)ראיתי ". (סנהדרין מבוארים והם

.ÛBÚ ÌˆÚ ÁÈpÓ ?ÈBÚci‰ ‰NÚÓ „ˆÈkBÓML , ≈««¬≈«ƒ¿ƒ«ƒ«∆∆∆¿
ÈË˜Óe ,ÂÈÙa ,Úe„ÈÌÈÁ‡ ÌÈNÚÓ ‰NBÚÂ ,„Ú , ««¿ƒ«¿ƒ¿∆«¬ƒ¬≈ƒ«

‰tÎk ÏtiL.˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈc ÂÈÙa a„ÈÂ ∆ƒ…¿ƒ¿∆ƒ«≈¿ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
Ô‰lL ‰‰Ê‡Â .Ô‰ ÌÈÎBk ˙„BÚ ÈÈÓ ,el‡ ÏÎÂ¿»≈ƒ≈¬«»ƒ≈¿«¿»»∆»∆

eÙz Ï‡" :Ó‡pL ?ÔÈpÓÏ‡Â ˙‡‰ Ï‡ ƒ«ƒ∆∆¡««ƒ¿∆»……¿∆
."ÌÈBÚcÈ‰«ƒ¿ƒ

נמשכים 21) המפרשים רוב  חיה. מין (שם): רש"י  ולדעת
רבינו, כשיטת מפורש בלק ) (פ ' בזוהר אך רש"י , אחרי  בזה
ומה  בצפור. מכשף  שהיה - בןֿצפור" "בלק  דבריו: ואלה
זו  בצפור המכשפים אלה וכל ידוע . - זו? צפור של שמה

בלק ". שידע  כמו לכשף  ידעו וכן 22)לא סה.): (שם,
זו. לציפור קטורת שהקטירו (שם) ב "זוהר" נאמר

דעתו.23) את וטורפים מוחו את המבלבלים מוזרים,
הנופלים.24) במחלת לשואל 25)החולה אזהרה זו שאין

(ת"כ, עצמם וידעוני  אוב  לבעלי  אלא אחריהם, לפנות שלא
יח , (דברים מפורש לשואל ואזהרה שם). בנוספות קדושים,

ה"יד). (פ "יא לקמן וכמבואר י ),

.‚CÏnÏ BÚfÓ Ô˙Bp‰;˙k iÁ ,ÔB„Êe BBˆa «≈ƒ«¿«…∆ƒ¿¿»«»»≈
ÌÈ„Ú ‰NÚ Ì‡Â .‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿ƒ»»¿≈ƒ

CÏnÏ BÚfÓ ÔzÈ L‡" :Ó‡pL ,Ï˜Ò ,‰‡˙‰Â¿«¿»»ƒ¿»∆∆¡«¬∆ƒ≈ƒ«¿«…∆
:Ó‡pL ?ÔÈpÓ BlL ‰‰Ê‡Â .'B‚Â "˙ÓeÈ ˙BÓ»¿¿«¿»»∆ƒ«ƒ∆∆¡«

Ôl‰Ïe ,"CÏnÏ ÈÚ‰Ï Ôz˙ ‡Ï EÚfÓe"‡e‰ ƒ«¿¬…ƒ≈¿«¬ƒ«…∆¿«»
„ˆÈk ."L‡a Bze Ba ÈÚÓ E ‡ˆnÈ ‡Ï" :ÓB‡≈…ƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈≈«
˙ˆ˜Ó Á˜BÏÂ ,‰ÏB„b L‡ ˜ÈÏ„Ó ?ÌÈNBÚ eÈ‰ »ƒ«¿ƒ≈¿»¿≈«ƒ¿»

ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡Â ,L‡‰ È„BÚ Ì‰È‰ÎÏ BÒBÓe BÚÊ«¿¿¿…¬≈∆¿≈»≈¿»«…¬ƒ
ÔÈ˙BBÈÚ‰Ï Ô„Èa ÒÓpL Á‡ ÂÈ‡Ï Ôa‰ ¿ƒ«≈¿»ƒ««∆ƒ¿«¿»»¿«¬ƒ

B˙eLa L‡‡e‰ Ôa‰ È‡Â ;ÏÚ Ba ÈÚnL »≈ƒ¿«¬ƒ«≈∆«¬ƒ¿«
ÂÈÏ‚a BÈÚÓe ,ÌÈ‰k‰ ˙eLa L‡‰‰Ê „vÓ »≈ƒ¿«…¬ƒ«¬ƒ¿«¿»ƒ«∆

˙‰ÏM‰ CB˙a Á‡ „ˆÏCÏnÏ BÙBN ‡e‰L ‡Ï . ¿««≈¿««¿»∆…∆¿«…∆
ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Ì‰È˙Be Ì‰Èa ÔÈÙBNL C„k¿∆∆∆¿ƒ¿≈∆¿≈∆«¬«»ƒ

˙Á‡„Ï ‰Ú‰a ‡l‡ ,BÊ ‰„BÚ ‰˙È‰ «∆∆∆»¿«¬»»ƒ¿«»¿»¬»
CÎÈÙÏ .CÏÓ dÓML˙„BÚÏ BÊ ‰„BÚ ‰NBÚ‰ ∆¿»…∆¿ƒ»»∆¬»«¬«

eËt ,CÏnÓ ıeÁ ˙Á‡ ÌÈÎBk. »ƒ«∆∆ƒ…∆»

בני26) שקוץ  ולמולך שנאמר: כמו עמון, בני  אליל שם
מלכום  ואחרי  "מלכום": גם ונקרא ז). יא, (מלכיםֿא עמון

ה). (שם, עמונים אזהרה 27)שקוץ  כאן הביא רבינו
מפני י ), (יח , דברים ומספר כא) (יח , ויקרא מספר כפולה:
על  אותנו ומעמידות זו את זו משלימות אלה אזהרות ששתי 
שב "ויקרא" באזהרה למולך. העברה של הנכון הפירוש
באזהרה  "אש": נזכר ולא למולך", "להעביר נאמר:
באש", ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא נאמר: שב "דברים"
זה  של האמור ליתן סד:): (סנה' ואמרו "מולך". נזכר ולא
למולך  מזרעו שיתן עד חייב  ואינו - בזה זה ושל בזה

(כס "מ ). באש "ומזרעך 28)ויעבירו שנאמר: מזרעו, חלק 
זרעך. כל ולא - "מזרעך" תתן", בחזרה.29)לא

אוקספורד.30) לדעת 31)כנוסח  בניגוד הכהנים, ולא
סד:). (סנהד' אותו מעבירים שהכהנים שסובר ז"ל רש"י 
ה"י ), פ "ז, (סנהדרין בירושלמי  הוא רבינו לשיטת והמקור
לכמרים, שימסרנו עד חייב  אינו "לעולם שם: שנאמר

ויעבירנו". ונושא 32)ויטלנו ברגליו עובר שהאב  כלומר:
בידו  בנו אוחז כשהאב  אבל כתפיו. על או זרועו על הבן את
חז"ל  שאמרו וזהו פטור. - הבן של ברגליו ומעבירו
העברה", דרך שיעבירנו עד חייב  "אינו סד:): (סנהדרין
נישא  שהחפץ  למקום, ממקום חפץ  שמעבירים כמו כלומר:
("לחםֿמשנה" המעביר הנושא של זרועותיו ועל כתפיו על

רבינו). דברי  בפירוש בקפיצה,33)ו"תפארתֿישראל"
יישרף . באש 34)שלא בניהם את שורפים והספרוים כגון:

לא). יז, (מלכיםֿב  וענמלך דברי35)לאדרמלך השוה
'העברה' "זו האומר: מ "ז) פ "ז, (סנהדרין בפירושו רבינו
עיקרו  אבל - למאד רב  המון שחשב  כמו - שריפה אינה
אותו  לשם אותה מלהטים והיו אש מבערים שהיו הוא:
מולך. הנקרא: והוא בכך, אותו עובדים שהיו הידוע , הפסל

מעבירו 36) אלא ממש, שריפה בנו את שורף  ואינו הואיל
בלבד. לעבודת 37)באש רק  מיוחדת זו שעבודה מפני 

חייב  אינו - אחר אליל לשם אותה עשה אם ולכן המולך,
אז  ממש, שריפה באש" "העברה היתה אלמלי  אבל מיתה.
שהיא  "מקטר", משום האלילים בשאר גם עליה חייב  היה

אפ  עליהן שחייבים העבודות מארבע  דרכה אחת כשאין ילו
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כא) יח , (ויקרא בפירושו והרמב "ן (כסף ֿמשנה). בכך"
ממש, שריפה נשרף  שהבן הרבה בראיות להוכיח  מאריך
שיצתה  אחרי  תיכף  כי  לאפר, להיות כליל נשרף  שלא אלא
בנו  "מעביר מפרש והוא האש. מתוך אותו מעבירים נשמתו
באש  תעבירו באש יבוא אשר דבר כל כמו: באש", ובתו
שהכלים, באש. תלהטו שפירושו: כג), לא, (במדבר וטהר
(שם). עיין ולובנו. לוהטו אלא כליל נשרפו לא המתכת, כלי 
והוא  הרמב "ם בשיטת הולך סד.) (סנהדרין המאירי  והרב 
הכמרים  אותו לוקחים המדורה מן "כשיצא שם: אומר
אותה  מבני  או עמהם: כומר ונעשה בגדיהם אותו ומלבישים

האמונה".

.„˙k iÁ BÈ‡‰ÏÈ˜Ò B‡Ba ÒÓiL „Ú , ≈«»»≈¿ƒ»«∆ƒ¿…¿
‰Ú‰ Cc L‡a ÂÈÏ‚ BÈÚÈÂ CÏnÏÒÓ . «…∆¿«¬ƒ¿«¿»»≈∆∆«¬»»»«

ÈÚ‰Â ÒnL B‡ ,ÒÓ ‡ÏÂ ÈÚ‰ ,ÈÚ‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒ∆¡ƒ¿…»«∆»«¿∆¡ƒ
C„ ‡lLÒÓiL „Ú iÁ BÈ‡Â .eËt  ‰Ú‰ ∆…¿∆∆«¬»»»¿≈«»«∆ƒ¿…

Ô˙ BÚfÓ Èk" :Ó‡pL ,˙ˆ˜Ó ÁÈpÈÂ BÚÊ ˙ˆ˜Óƒ¿»«¿¿«ƒ«ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ«¿»«
BlÎ ‡ÏÂ B˙ˆ˜Ó  "CÏnÏ. «…∆ƒ¿»¿…À

התראה.38) בלי  אבל ובהתראה.39)במזיד, במזיד
נישא 40) והבן ברגליו עובר שהאב  שביארנו: כמו

- לארץ  למטה הבן של ורגליו כתפיו על או בזרועותיו
העברה". "דרך שהבן 42)לכהנים.41)שזוהי  כגון:

אבל  אותו, נושא שהאב  או בידו: מוליכו והאב  ברגליו הולך
(כסף ֿמשנה). לצדדין או למעלה (סנהדרין 43)רגליו

אותנו: שמונים ל"מינים" להשיב  טעם נותן והסמ "ג סד:)
והוא  למולך?" זרעו כל כשהעביר פטור שיהא "היתכן
וזה  מתכפרים: המומתים ביתֿדין שבמיתת מפני  אומר:
- כפרה לו שאין גדול כך כל עוונו זרעו, כל שהעביר
ביתֿדין, מיתת שימות הקדושֿברוךֿהוא רצה לא ולפיכך
דיבורֿהמתחיל: (שם, ובתוספות כפרה. לו תהא שלא כדי 
כשהעביר  פטור שיהא אפשר איך הקשו: זרעו") כל "העביר
בנו  את שהעביר משעה כבר שנתחייב  מאחר זרעו  כל
זרעו: כל שהוא יחיד בן לו שהיה כגון, ותירצו: הראשון?

אחת. בבת זרעו כל שהקריב  או

.‰ÏeÒt ÚÊ „Á‡Â Lk ÚÊ „Á‡ÂÈa „Á‡ ; ∆»∆«»≈¿∆»∆«»∆»»»
‡e‰ BÎÈ È‡ˆBÈ Ïk ÏÚ  Ì‰È Èe Ì‰Èa ,ÂÈ˙Be¿»¿≈∆¿≈¿≈∆«»¿≈¿≈
B‡ ÂÈÁ‡ ÈÚ‰ Ì‡ Ï‡ .BÚÊ Ô‰L ÈtÓ ,iÁ«»ƒ¿≈∆≈«¿¬»ƒ∆¡ƒ∆»
.eËt ,BÓˆÚ ÈÚ‰L B‡ ,ÂÈ˙B‡ B‡ ÂÈ˙BÈÁ‡«¿»¬»∆∆¡ƒ«¿»

‡ÓeÒ ‰È‰L B‡ ÔLÈ ‡e‰Â BÚfÓ „Á‡ ÈÚ‰ ∆¡ƒ∆»ƒ«¿¿»≈∆»»»
.eËt»

וכדומה.44) איש מאשת מערוה: בן לו שיש כגון
(שם).45)

.ÂÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰L ÔÈ ‡È‰ ‰B˙ ‰Ò‡L ‰vÓ«≈»∆»¿»»ƒƒ¿»∆«…ƒ¿«¿ƒ
'‰ ˙‡ „ÚÏ elÙ‡Â ,dÏˆ‡‰È‰ ÔkL ,È„BÚ C„ ∆¿»«¬ƒ«¬…∆∆≈»»∆∆¿≈

ÏÎÂ ."‰vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ" :Ó‡pL ,ÌÈÎBÎ»ƒ∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¿»
˙ÈkNÓ Ô‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ,‰vÓ ÌÈ˜n‰‰eÓ‡‰ «≈ƒ«≈»∆¿≈∆∆«¿ƒ»¬»

'‰Ï ‰ÈÏÚ ‰ÂÁzLÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Bz, «»««ƒ∆ƒ¿«¬∆»∆»«
ÌÎˆ‡a ez˙ ‡Ï ˙ÈkNÓ Ô‡Â" :Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿∆∆«¿ƒ…ƒ¿¿«¿¿∆
ÌÈÎBÎ È„BÚ Cc ‰È‰L ÈtÓ ;"‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬»∆»ƒ¿≈∆»»∆∆¿≈»ƒ

‰ÈÙÏ Ô‡ ÁÈp‰ÏÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¿«ƒ«∆∆¿»∆»¿ƒ¿«¬»∆»¿ƒ»≈
ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ËLÙiL „Ú ,‰˜BÏ BÈ‡Â .'‰Ï Ôk ÔÈNBÚƒ≈«¿≈∆«∆ƒ¿…»»¿«¿»
‡È‰ BfL ,‰ÈÏÚ ÏËeÓ BlÎ ‡ˆÓÂ Ô‡‰ ÏÚ«»∆∆¿ƒ¿»À»»∆»∆ƒ

‰Bz ‰eÓ‡‰ ‰ÈÂÁzL‰. ƒ¿«¬»»»¬»«»

  

     

שמי בידי  נעשו   שאבני הוא ,  ללבני  אבני בי ההבדל
יד בהתערבות  ה  לבני ואילו  , אד ידי  התערבות ללא 

. אד
המרמזי  ה כי  דווקא ,  מאבני המקדש  בית נבנה  לכ
נאסרה  זה   ומטע בקדושה . יותר נעלית דרגה  על
דווקא   אבני רצפת על  ורגלי  ידי בפישוט השתחוויה 

. לבני ברצפת ולא 
הוא  עבודה ־זרה , עובדי  דר היא  שכ שמה  לומר, ויש 
היא  באב ע "ז שעבדו  והסיבה  במקדש . היה  שכ מפני 
במצבה  שמצינו  ועל־דר בקודש , עבודה  שזו   משו
על  אהובה  ש "היתה  ( " ברמב משכית אב לדי (שקדמה 

כב .)האבות" טז, דווקא (שופטי זה  שמפני  לומר שיש 
 כא  " הרמב כוונת  ג וזוהי  לעבודה ־זרה , חוק  עשאוה 
בדוגמת  כ שעשו  כו '" עבודה ־זרה  עובדי  דר היה  שכ"

שבמקדש .  האבני
       

שופטים):46) (ספרי , חז"ל אמרו שכן אסורה, כן גם
הלא  האבות של והמצבה לבנים". ושנואה לאבות "אהובה
 ֿ (כסף  לבנים" "שנואה שהיא אמרו זאת ובכל המה, לה'

שהם 47)משנה). ומפני  כך: נוהגים התחילו הם שגם
א  לפולחן לחוק  המצבה את להם אצלנו עשו נאסרה ליליהם,

יח , (ויקרא תלכו לא ובחוקותיהם משום: ה', לשם ואפילו
העין 48)ג). את המושכות צורות עליה שחקוקות אבן

הבט  שפירושו: שכה, משורש - משכית בהן. להסתכל
התורה). על (רשב "ם כב :).49)והסתכל (מגילה כמבואר

עבודהֿזרה.50) הבוא 51)לפני  הכתוב : על חז"ל וסמכו
י ), לז, (בראשית ארצה לך להשתחוות ואמך... אני  נבוא
כב :). (מגילה ורגלים ידים פישוט  זו - שהשתחוויה מכאן

.Ê‡") ˙Bˆ‡‰ ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»¬»
˙BÓB˜n‰ÏÚ ˙BÁzL‰Ï zÓ Lc˜na Ï‡ ;( «¿¬»«ƒ¿»À»¿ƒ¿«¬«

ÌÎˆ‡a  "ÌÎˆ‡a" :Ó‡pL ,ÌÈ‡‰Ìz‡ È‡ »¬»ƒ∆∆¡«¿«¿¿∆¿«¿¿∆ƒ«∆
ÏÚ ÌÈÂÁzLÓ Ìz‡ Ï‡ ,ÌÈ‡‰ ÏÚ ÌÈÂÁzLÓƒ¿«¬ƒ«»¬»ƒ¬»«∆ƒ¿«¬ƒ«

˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ‡‰Lc˜na‰Ê ÈtÓe .ÏÎ e‚‰ »¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¬»
ÚÈv‰Ï Ï‡NÈ˙B‡ÏˆÁÓ˙BÙeˆ‰ ˙BiÒÎŒÈza ƒ¿»≈¿«ƒ««¿¿»¿»≈¿≈ƒ»¿

ÔÈe Ì‰Èt ÔÈa ÏÈc‰Ï ,Ô˙Â L˜ ÈÈÓ B‡ ,ÌÈ‡a«¬»ƒƒ≈«»∆∆¿«¿ƒ≈¿≈∆≈
ÌÈ‡‰ÔÈe BÈa ÏÈcÓ c ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . »¬»ƒ¿ƒ…»»»»«¿ƒ≈≈

Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏB‰ ,Ô‡‰ÏÚ ‰ÁBL B‡ ,‰ÂÁzLÓe »∆∆≈¿»«≈ƒ¿«¬∆∆«
‰hÓe Bcˆ.Ô‡a ÂÈt ˜Èa„È ‡lL È„k , ƒ«∆¿≈∆…«¿ƒ»»»»∆

הארצות.52) הדפוסים: ובשאר וילנא: כלומר:53)כנוסח 
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קנב                
         

שבארצכם. המקומות שאר במגרה 54)בכל המגוררות
ה"ח ). פ "א, הבחירה בית (הלכות רבינו כלשון ומסותתות,

הרצפה 55) על אפים ויכרעו ג): ז, הימיםֿב  דברי  ככתוב 
האבן.56)וישתחוו. על להשתחוות שאסור

דקים.58)לשטוח .57) קנים או קש קלועים שטיחים
ויוםֿהכיפורים 59) בראשֿהשנה כיום נוהגים אנו וכן

כורעים. כשאנו המוספים רצוף 60)בתפילת שאינו
ורבא 61)אבנים. אביי  שנהגו כמו לצדדים, פניו נוטה

כג.). (מגילה

.Á‡Ïa ˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ‡‰ ÏÚ '‰Ï ‰ÂÁzLn‰ Ïk»«ƒ¿«¬∆¿«»¬»ƒ«¿À»¿…
‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ËeMÙB˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ≈∆∆»«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ„Á‡ ,ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Ï‡ . «««¿¬»«¬«»ƒ∆»
ÌÈ„È ËeMÙ ‡Ïa B‡ ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ËeMÙa ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿…ƒ»«ƒ

ÂÈt LaÎiL ‰ÚMÓ  ÌÈÏ‚ÂÏ˜Ò ,Ú˜wa. ¿«¿«ƒƒ»»∆ƒ¿»»««¿«ƒ¿»

בתורה.62) האמורה השתחוויה זו מלקות 63)שאין
אבל  ה"ג). פ "ו, התורה יסודי  (הלכות נתבאר כבר דרבנן.
שתיקנו  הכריעות כל ולכרוע  אבנים רצפת על להתפלל
כשפניו  אלא חכמים אסרו שלא מותר, - בתפילה חכמים
הרמב "ם). בדעת ("כסף ֿמשנה" בקרקע  דבוקות

הקרקע .64) כלפי  ופניו ראשו ומרכין קומתו כופף  כשהוא
כפיפת 65) - לעכו"ם השתחוויה לעניין כי  ד.). (הוריות

סה.). (סנהדרין מעשה היא קומה

.Ë‰ÊÚ‰ ÏÎa B‡ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ÔÈa  «≈«ƒ»≈∆«ƒ¿≈«¿»»¬»»≈
˜Ò ÔÏÈ‡B‡NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÔÈa , ƒ«¿»≈ƒ««¬»««ƒ∆¬»

‡Ï" :Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È‰  BÏ ÈÙÈÂ Lc˜nÏ ÈBÏ¿«ƒ¿»¿…ƒ¬≈∆∆∆∆¡«…
Ïˆ‡ ,ıÚ Ïk ‰L‡ EÏ Úh˙;"EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆

ÚËB ,ÌÈÎBÎ È„BÚ Cc ‰Ê ‰È‰L ÈtÓ˙BÏÈ‡ ÔÈ ƒ¿≈∆»»∆∆∆¿≈»ƒ¿ƒƒ»
.ÌÚ‰ ÌL eˆa˜˙iL È„k ,dlL ÁaÊÓ „ˆa¿«ƒ¿≈«∆»¿≈∆ƒ¿«¿»»»

המקדש 66) בית חצר היא - והמזבח  ההיכל את שהכילה
מאה  ורחבה: אמה, ושבע  ושמונים מאה שארכה: הפנימית,
פ "ב , (מדות ישראל" "עזרת ונקראת: אמה וחמש ושלשים

פירות.67)מ "ו). עושה שאינו פי68)אילן על ואף 
כח :), (תמיד חז"ל למדו מזבח ", "אצל אמרה: שהתורה
'ספרי ', (וכן עץ . של בנין ולבנות לנטוע  אסור העזרה שבכל

שופטים).

.È˙B‡„ÒÎ‡ ˙BNÚÏ eÒ‡C„k Lc˜na ıÚ ÏL »«¬«¿«¿»∆≈«ƒ¿»¿∆∆
ıÚ BÈ‡Â ÔÈa ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈««ƒ∆«ƒ¿»¿≈≈
‡l‡ ."ıÚ Ïk" :Ó‡pL ,‡È‰ ‰˙È ‰˜Á‰  ÚeË»««¿»»¿≈»ƒ∆∆¡«»≈∆»

˙BÎq‰Â ˙B‡„ÒÎ‡‰ ÏkÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰ »»«¿«¿»¿«¿»«¿ƒ«¿»ƒ
.ıÚ ÏL ‡Ï ,eÈ‰ Ô‡ ÏL ,Lc˜na eÈ‰L∆»«ƒ¿»∆∆∆»…∆≈

כולה,69) פתוחה הרביעית והרוח  רוחות משלש סגור אולם
לאכסדרה, דומה הזה העולם כט :): (מנחות שאמרו כמו

יוצא. רעה) (לתרבות לצאת הרוצה כנוסח 70)שכל
זיזים  סככות: ופירוש והסבכות. דפוסים: ובשאר אוקספורד.
החמה  מפני  ולמחסה לסוכך להיות הבנין מקירות היוצאים

וכדומה.

ה'תשע"ט  תשרי ו ' ש "ק יום 

    
של 1) אליל בין מה וממשמשיה; מעבודהֿזרה הנאה איסור

ישראל. של לאליל גוי 

.‡ÌÈÎBk ˙„BÚ „a‡Ï ‡È‰ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿«≈¬«»ƒ
‰ÈLnLÓe2„a‡" :Ó‡pL ,dÏÈLa ‰NÚp‰ ÏÎÂ ¿«¿∆»¿»««¬∆ƒ¿ƒ»∆∆¡««≈

"˙BÓ˜n‰ Ïk ˙‡ Ôe„a‡z3‰k Ì‡ Èk" :Ó‡Â , ¿«¿∆»«¿…¿∆¡«ƒƒ…
Ï‡NÈŒı‡e ."eˆzz Ì‰È˙ÁaÊÓ Ì‰Ï eNÚ«̇¬»∆ƒ¿¿…≈∆ƒ…¿∆∆ƒ¿»≈
.eˆ‡ ÏkÓ d˙B‡ „a‡pL „Ú ,‰ÈÁ‡ ÛcÏ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…«¬∆»«∆¿«≈»ƒ»«¿≈
‡l‡ ,‰ÈÁ‡ ÛcÏ ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ı‡Ï ıeÁa Ï‡¬»¿»»∆≈»¿Àƒƒ¿…«¬∆»∆»
ÌÈÎBk ˙„BÚ Ïk „a‡ ,B˙B‡ LaÎpL ÌB˜Ó Ïk»»∆ƒ¿¿«≈»¬«»ƒ
ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â" :Ó‡pL ,BaL∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»
,Ô‰ÈÁ‡ ÛcÏ ‰eˆÓ ‰z‡ Ï‡NÈŒı‡a  "‡e‰‰«¿∆∆ƒ¿»≈«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆

ÛcÏ ‰eˆÓ ‰z‡ È‡Â4.ı‡Ï ıeÁa Ô‰ÈÁ‡ ¿ƒ«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆¿»»∆

לעבודהֿזרה.2) יין בהן  שמנסכים הכוסות "אם 3)כגון
ההרים  שעל אלוהיהם שהרי  עצמם, למקומות עניין אינו
לכלים  עניין תנהו - אלוהיהם ההרים ולא נאסרים,
נא:). (עבודהֿזרה לעבודהֿזרה בהם שהשתמשו

לחוץ ֿלארץ 4) ארץ ֿישראל שבין החילוק  ראה). (ספרי ,
אפילו  ולאבדה אחריה לרדוף  אנו מחוייבים - בארץ  הוא:
עבודהֿזרה  לאבד עלינו מצוה כי  כבשנוהו, שלא במקום
במקום  אלא לאבדה מצווים אנו אין ובחוץ ֿלארץ  מארצנו;

שכבשנוהו.

.˙˜˙Â ,‰ÈLnLÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ5ÏÎÂ ,dlL ¬«»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿»
‰NÚp‰6‡ÏÂ" :Ó‡pL ,‰‡‰a eÒ‡ ,dÏÈLa ««¬∆ƒ¿ƒ»»«¬»»∆∆¡«¿…

ÏkÓ „Á‡a ‰‰p‰ ÏÎÂ ."E˙Èa Ï‡ ‰ÚB˙ ‡È»̇ƒ≈»∆≈∆¿»«∆¡∆¿∆»ƒ»
˙Á‡Â ,"‡È˙ ‡ÏÂ" ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ,el‡≈∆¿«ƒ««ƒ¿…»ƒ¿««

˜a„È ‡ÏÂ" ÌeMÓ7."ÌÁ‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

לפניה.5) שמקריבים הבשר או שמנסכים, היין כגון,
וכן 6) לפניה, שמדליקים נרות כגון: עבודהֿזרה, נויי  כל

לכבודה. ששוטחים אף 7)בגדים כב .) מכות ראה; (ספרי ,
בעבודהֿזרה, ולא הנידחת בעיר נאמר זה שמקרא פי  על
שעבודהֿזרה, מפני  עבודהֿזרה, לעניין חז"ל דרשוהו
(דברים  הוא" חרם כי  תתעבנו "ותעב  ככתוב : חרם, נקראת
לנו  גילתה החרם" מן בידך... ידבק  "ולא ובפסוק  כו); ז,
על  ומוזהרים בהנאה אסור חרם שהוא מה שכל התורה,
ב "ספר  הרמב "ן ובראשם רבינו, על חולקים ורבים הנאתו.
שתיים  מלקות שאין הסובר קצב ), (לאֿתעשה, המצוות"
כב .) (מכות שאמרו ומה עבודהֿזרה; ממשמשי  בנהנה
ולא  עצמה, מעבודהֿזרה בנהנה אלא אינו שתיים, שלוקה
בירושלמי מפורש רבינו כדברי  אבל ותקרובתה. ממשמשיה
נסך  יין שם: שנאמר י "ב ), הלכה ה, פרק  (עבודהֿזרה
ידבק  "ולא שנאמר: משום בהנאה, אסורים לבובים ועורות
לעניין  גם נדרש זה שפסוק  הרי  - החרם" מן מאומה בידך

") רבינו דברי  והשווה עבודהֿזרה. המצוות",תקרובת ספר
כה). לאֿתעשה

.‚ÌÈÎBk ˙„BÚÏ dlÎ ‰eÈ˜‰L ‰Ó‰a8‰eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ¿ƒ»À»«¬«»ƒ¬»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32



קנג                 
         

dLt elÙ‡ ;‰‡‰a9‰ÈÙÏËe ‰È˜Â ‰È˙BÓˆÚÂ «¬»»¬ƒƒ¿»¿«¿∆»¿«¿∆»¿»∆»
BÚa ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .‰‡‰a eÒ‡ Ïk‰ ,dBÚÂ¿»«…»«¬»»¿ƒ»ƒ»»»
ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙˜z BÚ‰ ‰fL Ba Ú„BiL ,ÔÓÈÒƒ»∆≈«∆∆»ƒ¿…∆¬«»ƒ

Ï‚Ú Ú˜ ÌÈÚBwL ,ÌÈNBÚ eÈ‰L ÔB‚k ,‡e‰10„‚k ¿∆»ƒ∆¿ƒ∆«»…¿∆∆
Ck Ô‰L ˙BBÚ‰ Ô˙B‡ Ïk È‰  l‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe l‰«≈ƒƒ«≈¬≈»»»∆≈»

.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰‡‰a ÔÈeÒ‡¬ƒ«¬»»¿≈…«≈»∆

(8 ֿ לעבודת שהקריבוה "בהמה מנטובא, קושטא, בנוסח 
ידבק 9)כוכבים". "ולא שנאמר: משום לד:) (עבודהֿזרה

שאין ÓÂ‡Ó."(10‰בידך שמותר, - משוך לקרע  פרט 
במשנה  נקראים העורות ואלו לעבודהֿזרה, כן עושים
שם  על לבובים", "עורות ג): משנה ב , פרק  זרה (עבודה

הלב . כנגד קריעתם

.„ÌÈÎBk „BÚ ÏL ÌÈÎBk ˙„BÚ ÔÈa ‰Ó«≈¬«»ƒ∆≈»ƒ
ÏL ÌÈÎBk ˙„BÚ ?Ï‡NÈ ÏL ÌÈÎBk ˙„BÚÏ«¬«»ƒ∆ƒ¿»≈¬«»ƒ∆

„iÓ ‰‡‰a ‰eÒ‡ ÌÈÎBk „BÚ11:Ó‡pL , ≈»ƒ¬»«¬»»ƒ»∆∆¡«
‰NÚ ,BÏÒtMÓ  "L‡a ÔeÙNz Ì‰È‰Ï‡ ÈÏÈÒt"¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈ƒ∆¿»«¬»
„Ú ‰‡‰a ‰eÒ‡ dÈ‡ Ï‡NÈ ÏLÂ .dBÏ‡ BÏ¡«¿∆ƒ¿»≈≈»¬»«¬»»«

„ÚzL12dÏ ‰NÚiL „Ú  "˙qa ÌNÂ" :Ó‡pL , ∆≈»≈∆∆¡«¿»«»∆«∆«¬∆»
˙qaL ÌÈc13˙„BÚ ÈLnLÓe .d˙„BÚ Ô‰L , ¿»ƒ∆«≈∆∆≈¬»»¿«¿≈¬«

ÔÈ‡ ,Ï‡NÈ ÏL ÔÈa ÌÈÎBk „BÚ ÏL ÔÈa ,ÌÈÎBk»ƒ≈∆≈»ƒ≈∆ƒ¿»≈≈»
ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Ô‰ eLnzLiL „Ú ÔÈeÒ‡14. ¬ƒ«∆ƒ¿«¿»∆«¬«»ƒ

עדיין.11) עבדה כשלא אפילו עשייתה, בגמר תיכף 
נב .).12) עבודהֿזרה,13)(עבודה ֿזרה עובד ישראל כי 

ביתֿדין  ישמעו שמא יראוהו, שלא בסתר אותה עובד
אשר 14)ויסקלוהו. תאבדון... אבד נאמר: במשמשיה כי 

בהם  שיעבדו עד אסורים אינם - ב ) יב , (דברים עבדו
נא:). זרה (עבודה

.‰ÈtŒÏÚŒÛ‡  ÌÈÁ‡Ï ÌÈÎBk ˙„BÚ ‰NBÚ‰»∆¬«»ƒ«¬≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ ‡e‰L15„BÚÏ d‡NÚ elÙ‡Â ;zÓ BÎN , ∆∆¿»À»«¬ƒ¬»»¿≈

„Ú ˙Ò‡ dÈ‡L ÈtÓ ,„iÓ ‰eÒ‡ ‡È‰L ,ÌÈÎBk»ƒ∆ƒ¬»ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆¡∆∆«
L˘BkÓe ,Óbz16‰ÂL Ba ÔÈ‡ dÓBbL ÔBÁ‡ ∆ƒ»≈««¬∆¿»≈»∆

‰ËeÙ17˙B‡Ëeb Á˜Bl‰ .18ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ¿»«≈«¿»ƒ»≈»ƒ
ÌÈÎBk ˙„BÚ Ô‰ ‡ˆÓe19‡ÏÂ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡  »»»∆¬«»ƒƒ»«»¿…

ÌÈÎBk „BÚÏ ÌÈÊÁÈ ,CLÓ20‡ÏÂ CLÓ Ì‡ ÔÎÂ . »««¬ƒ≈»≈»ƒ¿≈ƒ»«¿…
ÌÈÎBk „BÚa ‰ÎÈLnL ÈtŒÏÚŒÛ‡  ˙BÚÓ Ô˙»«»««ƒ∆¿ƒ»¿≈»ƒ

‰B˜21‡e‰ ˙eÚË ÁwÓk ,22 CLÓe ˙BÚÓ Ô˙ . »¿ƒ«»»«»»«
ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ23eLiL ,‚Â ÌÈÎBk „BÚ ÔÎÂ . ƒ≈¿»«∆«¿≈≈»ƒ¿≈∆»¿

„BÚÏ ÓBÏ b‰ ÏBÎÈ  ÌÈÎBk „BÚ Ô‰È‡ ˙‡∆¬ƒ∆≈»ƒ»«≈«»≈
˙BÚÓ È‡Â ,ÌÈÎBk ˙„BÚ ‰z‡ ÏË :ÌÈÎBk24ÏË ! »ƒ…«»¬«»ƒ«¬ƒ»…

b‰ ˙eLÏ e‡aMÓ Ì‡Â !˙Bt È‡Â ,CÒŒÔÈÈ ‰z‡«»≈∆∆«¬ƒ≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«≈
eÒ‡ 25. »

למעלה 15) כמבואר לכם, תעשו לא מסכה ואלוהי  משום:
ט ). הלכה ג, שהוא 16)(פרק  בפטיש, האחרונה ההכאה

מלאכה. לשכירות 17)גמר "ישנה היא: הלכה כי 
כלי לעשות עליו המקבל אומן כלומר: סוף ", ועד מתחילה
התקדמות  של וחלק  חלק  כל עם שכרו את קונה הוא

כל  הצלם, עשיית בעד שכר המקבל האומן ולכן מלאכתו.
האחרונה  וההכאה הוא; בהיתר האחרונה להכאה עד שכרו
בה  אין הרי  הצלם, נגמר שאז מפני  באיסור, שהיתה בפטיש
שכר  כאן שאין מותר, שכרו ולכן - פרוטה שוה כדי 
עשייתה  גמר מלפני  קנה כבר שכרו כל שהרי  עבודהֿזרה,

יט :). מתכות.18)(עבודהֿזרה כלי  והרי19)שברי 
מעבודהֿזרה. ליהנות את 20)אסור משך שלא עוד כל כי 

נתן  כשכבר ואפילו לישראל, לו נקנה לא הנכרי  מידי  החפץ 
מעות. ולא קונה משיכה בנכרי  כי  - הכסף  את לו

אלא 21) לבערה מחוייב  אינו זאת בכל ישראל, של זה והרי 
ודיו. לנכרי  ביניהם 22)מחזירה שעבודהֿזרה ידע  אילו כי 

היה. בטעות קניינו שכל נמצא מושכם, היה לא
רבינו,23) (פירוש לעולם ימצאו ולא עמוקים שמימיו

לא  הדין שמצד פי  על אף  ט ). משנה ג, פרק  זרה עבודה
את  לדרוש הוא ויכול הייתה בטעות משיכתו כי  עוד, קנה
הרי ומשך כסף  שנתן כיוון זאת בכל מהנכרי , חזרה כספו
הנכרי מאת כספו וכשידרוש היא, שלו עבודהֿזרה כאילו זה
- ואסור לנכרי  עבודהֿזרה מוכר הוא כאילו נראה יהא
ביד  עבודהֿזרה כדין אותה, לבער חייב  בעצמו הוא לפיכך

עא:). (עבודהֿזרה אבוד וכספו פי24)ישראל, על ואף 
גר  שאין היא: הלכה אבל אסורים, עבודהֿזרה שחליפי 
שלא  כדי  זיכוהו החכמים אלא התורה, מן אביו את יורש
חליפי מצד ולא ההפקר מן כזוכה זה והרי  - לסורו יחזור

ליהנות 25)עבודהֿזרה. ואסור הם שלו לידו ובאו הואיל
י ). משנה ו, פרק  (דמאי  בחליפיה אפילו מעבודהֿזרה,

.ÂÔÈzÓ ,ÈBÏ ÌÈÎBÎ È„BÚ Ìe‡NÚL ˙Beˆ∆¬»¿≈»ƒ¿À»ƒ
.ÔÈeÒ‡ ,ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Ìe‡NÚL ˙BeˆÂ ,‰‡‰a«¬»»¿∆¬»«¬«»ƒ¬ƒ
ÌÈeÒ‡ ,ÌÈÙka ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙Bev‰ Ïk ?„ˆÈk≈«»««ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¬ƒ
Ô‰ ÌÈÎBk ˙„BÚlL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,‰‡‰a«¬»»ƒ¿≈∆∆¿»»∆«¬«»ƒ≈

ÔÈÈeNÚ26‰È„na ˙B‡ˆÓp‰Â ;27ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰ Ì‡  ¬ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ«
Btˆ B‡ ÏwÓ ˙eˆ ‰ev‰ „Èa ‰È‰Â ,‰È„n‰ Á˙t∆««¿ƒ»¿»»¿««»««≈ƒ

ÛÈÒ B‡ ecÎ B‡28‡e‰L B˙˜ÊÁ ,˙ÚaËÂ ‰ËÚ B‡ ««ƒ¬»»¿«««∆¿»∆
È‰  Â‡Ï Ì‡Â ;‰‡‰a eÒ‡Â ,ÌÈÎBk ˙„BÚÏ«¬«»ƒ¿»«¬»»¿ƒ»¬≈

.zÓe ÈBÏ ˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿«¿À»

לנוי .26) צורות לעשות הכפרים בני  דרך בעיר.27)שאין
אצלם,28) הן חשובות צורות אלה כל מא.). זרה (עבודה

כאילו  הרידוי , את מסמל - המקל הם. ואדנות מלכות וסימני 
כל  את תופש כאילו - הציפור העולם; בכל רודה הוא
בכל; צופות ועיניה במרומים שתעוף  כציפור תחתיו, העולם
העגול  כולו העולם את בידו הוא תופש כאילו - הכדור
רבינו  בדברי  ירוחם רבינו ולדעת הסמלים. שאר וכן ככדור.
מלכים  של אנדרטה בצורות אלא הללו בצורות האיסור אין
- אחרת לזיכרון), העיר בשער שהקימו המת המלך (מצבת
וחידוש  וכדומה. מקל בידם כשיש ואפילו איסור, בהם אין

(שם). הגמרא דברי  על מיוסד זה

.ÊÌÈ˜ÂMa ÌÈÎÏLÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÎBk ˙„BÚ ÈÓÏ«̂¿≈¬«»ƒ«ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¿»ƒ
ÔÈzÓ el‡ È‰ ,˙B‡Ëeb‰ CB˙ B‡29CÈˆ ÔÈ‡Â ; ¿«¿»¬≈≈À»ƒ¿≈»ƒ

Ô‰ÈÓÏˆ ÈL ÓBÏ30„È ‡ˆBn‰ Ï‡ .31˙evÓ «ƒ¿≈«¿≈∆¬»«≈»ƒ«
 CÏLÓ ‰ÈÈ‡Ó ‡ B‡ dÏ‚ B‡ ÏfÓ B‡ ÎBk»«»«¿»≈∆≈≈»∆»À¿»
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קנד                
         

‡‰ ‰fL È‡cÂa Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a eÒ‡ ‰Ê È‰¬≈∆»«¬»»ƒ¿»«¿««∆∆»≈∆
,deq‡a ‡È‰ È‰ ,˙„Úp‰ ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙eˆ ÔÓƒ«¬«»ƒ«∆¡∆∆¬≈ƒ¿ƒ»

‰eÏha ‰È„BÚ ÌÈÎBÎ È„BÚ‰L BÏ Ú„eiL „Ú32. «∆ƒ»«∆»¿≈»ƒ¿∆»ƒ¿»

מאוד 29) הרחוק  דבר כפול; (ספק  "ספיק ֿספיקא", מכוח 
ייתכן  כי  נעבדים; לא ספק  הם, נעבדים ספק  מוודאות):
ביטלום  כבר שמא הם, נעבדים ואפילו לנוי , אלא שאינם
היא: והלכה - בחוץ  מושלכים והם הואיל עובדיהם,
כמבואר  בהנאה, מותרת עובדיה שביטלוה שעבודהֿזרה

ח ). הלכה ח , (פרק  עליהם 30)לקמן מוכיחה שבירתם כי 
"ספק ֿספיקא". מכוח  ומותרים זו 31)שביטלום "יד"

הם  צלמים" "שברי  כן שאם השלימה, הצורה מן שבר אינה
או  יד בדמות זו: בתבנית נעשתה מתחילתה אלא ומותרים,
 ֿ (עבודה המשנה בפירוש רבינו של כפירושו וכדומה, רגל

ב ). משנה ג, פרק  מיימוניות"32)זרה ו"הגהות (שם).
ליהנות  ולא במשכון, ליקח  לא להיזהר "שצריך כתבו:
ומעילים  ומחתות גביעים כגון: ונויה, עבודהֿזרה מתשמישי 
בין  לביתו, אלה כל את והמכניס  עבודתה. בשעת שלובשים
- שהיא דרך בכל או בשאלה, בין בקנייה, בין במשכון,
"ולא  ומשום: ביתיך", אל תועבה תביא "לא משום : עובר

וגו'. מאומה" בידך ידבק 

.Á‰nÁ ˙eˆ Ô‰ÈÏÚÂ ÌÈÏÎ ‡ˆBn‰33‰Ïe «≈≈ƒ«¬≈∆««»¿»»
ÔB˜„e34ÈL È„‚ B‡ ‰ÊÂ ÛÒÎ ÈÏk eÈ‰ Ì‡ 35, ¿»ƒ»¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈÓÊp‰ ÏÚ ÌÈ˜e˜Á eÈ‰L B‡36È‰ ,˙BÚah‰ ÏÚÂ ∆»¬ƒ««¿»ƒ¿«««»¬≈
ÔÈeÒ‡ el‡37ÌÈÏk‰ ‡L ÏÚÂ ;38ÈtÓ ,ÔÈzÓ , ≈¬ƒ¿«¿»«≈ƒÀ»ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô˙˜ÊÁL39Ïk ÏÚ ˙B‡ˆÓp‰ ˙Bev‰ ‡L ÔÎÂ . ∆∆¿»»¿¿≈¿»««ƒ¿»«»

ÌÈÏk‰40.ÔÈzÓe ÈBÏ Ô˙˜ÊÁ , «≈ƒ∆¿»»¿À»ƒ

ב )33) משנה ג, פרק  (עבודהֿזרה למשנה בפירושו רבינו
צורה  שמצא עניינה אין ולבנה, חמה של זו "צורה יאמר:
אלא  לבנה, זו עליה: ויאמר עגולה, קשת או כשמש, עגולה
מייחסים  טלאס "ם בערבית הנקראים הצלמים בעלי 
שחור; זקן היא: "שבתי " צורת ויאמרו: צורות לכוכבים
צורת  היא השמש וצורת יפה, נערה צורת - "נוגה" צורת
הכוכבים  לכל ייחסו וכן עגלה, על יושב  מעוטר המלך
"צורת  (שם): במשנה שאמרו מה ולפיכך שונות". צורות
- נאסרת שאינה עצמה השמש לצורת הכוונה אין חמה",
או  לשמש, המייחסים לצורה אלא - נעבדת ואינה הואיל
ח ). קטן סעיף  קמא, יורהֿדעה (ש"ך, כאן ידובר ללבנה

בחוליות 34) וקשקשים סנפירים לו שיש נחש מין הוא
לחלק  זו צורה מייחסים והיו מג.), (עבודהֿזרה צווארו

הלבנה. אדום.35)מגלגל צבע  הצבועים יקרים משי  בגדי 
והאוזניים.36) האף  נעבדות 37)תכשיט  אלו צורות כי 
וחשובים.38)הן. יקרים לעבודהֿזרה 39)שאינם ולא

המכובדים  "שעל אומר: גמליאל בן שמעון רבן מב :): (שם,
מותרים". - המבוזים שעל אסורים: אפילו 40)-

מכובדים.

.Ë,dlL ˙˜z‰ ÏÎÂ ‰ÈLnLÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ¿«¿∆»¿»«ƒ¿…∆∆»
Ô‰LŒÏÎa ÌÈÒB‡41ÌÈÎBk ˙„BÚ ?„ˆÈk . ¿ƒ¿»∆≈≈«¬«»ƒ

ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ˙Á‡ elÙ‡ ,ÈB ÏL ˙Beˆa ‰Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿∆¬ƒ««¿«»¬»ƒ
ÒBk Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ Ïk‰ CÈÏBÈ 42ÏL ƒ«…¿»«∆«¿≈ƒƒ¿»≈∆

Na‰ ÔÓ ‰ÎÈ˙Á B‡ ,˙BÒBÎ ‰nÎa ÌÈÎBk ˙„BÚ43 ¬«»ƒ¿«»¬ƒ»ƒ«»»
.ÁÏn‰ ÌÈÏ Ïk‰ CÈÏBÈ  ˙BÎÈ˙Á ‰nÎa ‰Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿«»¬ƒƒ«…¿»«∆«

eÏ BÚ ÔÎÂ44eÒ‡ Ïk‰  ˙BBÚ ‰nÎa Ú˙pL ¿≈»∆ƒ¿»≈¿«»«…»
‰‡‰a45„Á‡ B‡ ÌÈÎBk ˙„BÚ ÎÓe Ú . «¬»»»«»«¬«»ƒ∆»

ÔÈeÒ‡ ÌÈÓc‰ È‰  dlL ˙˜˙ B‡ ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»ƒ¿…∆∆»¬≈«»ƒ¬ƒ
,ÌÈÎBk ˙„BÚk ,Ô‰LŒÏÎa ÔÈÒB‡Â ,‰‡‰a«¬»»¿¿ƒ¿»∆≈«¬«»ƒ
‡ÈÓ ‰z‡M ‰Ó Ïk  "e‰Ók ÌÁ ˙ÈÈ‰Â" :Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»≈∆»……«»«»≈ƒ
È‰ ,dz˜˙Â ‰ÈLnLÓ ÏkÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÓ≈¬«»ƒƒ»¿«¿∆»¿ƒ¿»¿»¬≈

‰BÓÎ ‡È‰46. ƒ»»

עד.).41) "משמשי42)(עבודהֿזרה משום: אסורה היא
(זבחים  בברייתא כמבואר שהיא, בכל ואוסרת עבודהֿזרה"
ונקבה. זכר משמש משותף : שם - כוס  עד.).

לעבודהֿזרה.43) הלב 44)שהקריבוה כנגד שקרוע  עור
השור  לב  את מוציאים היו שם שדרך עגולה, ארובה כעין

ג). (הלכה לעיל כמבואר עד.).45)מחיים, (עבודהֿזרה
הריהו 46) - ממנו (מהווה) מהיה שאתה מה "כל נד:) ְְֶֶַַ(שם,

כמוהו".

.ÈeÒ‡ dÙ‡ ,‰ÙNpL ‰L‡ B‡ ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ¬≈»∆ƒ¿¿»∆¿»»
‰‡‰a47,‰eÒ‡ ÌÈÎBk ˙„BÚ ÏL ˙ÏÁ‚Â . «¬»»¿«∆∆∆¬«»ƒ¬»

˙‰ÏM‰Â48˜ÙÒ .LnÓ da ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙zÓ ¿««¿∆∆À∆∆ƒ¿≈∆≈»«»«≈
ÒBk ?„ˆÈk .zÓ d˜ÙÒ ˜ÙÒ ;eÒ‡ ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ»¿≈¿≈»À»≈«
Ôlk ,˙BÒBÎ ‡ÏÓ ˆB‡a ÏÙpL ÌÈÎBk ˙„BÚ ÏL∆¬«»ƒ∆»«¿»»≈À»
‰ÈLnLÓ ÏÎÂ ÌÈÎBk ˙„BÚL ÈtÓ ,ÌÈeÒ‡¬ƒƒ¿≈∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÙÂ ˙Úz‰ ÔÓ „Á‡ ÒBk Lt .Ô‰LŒÏÎa ÔÈÒB‡¿ƒ¿»∆≈≈«∆»ƒ««¬…∆¿»«

ÌÈL ˙BÒBÎÏ49ÔÈzÓ el‡ È‰ 50ÏL ˙ÚaË . ¿¿«ƒ¬≈≈À»ƒ«««∆
ÌÈÎBk ˙„BÚ51eÏÙÂ ,˙BÚaË ‰‡Óa ‰Ú˙pL ¬«»ƒ∆ƒ¿»¿»¿≈»«»¿»¿

:ÓB‡ È‡L ,ÔlÎ ez‰  ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ÌÈzL¿«ƒ≈∆«»«»À¿À»∆¬ƒ≈
ÌÈzL‰ ÏÏÎa ‰˙È‰ ˙Úah‰ d˙B‡52‰Ú˙ . »««««»¿»ƒ¿««¿»ƒƒ¿»¿»

ÌÈMLÂ „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈÚa‡ e˜lÁ˙Â ,‰‡Óa¿≈»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿»∆»¿ƒƒ
eÏÙÂ ,Á‡ ÌB˜ÓÏ˙BÁ‡ ˙BÚaËÏ Ôlk ÌÈÚa‡‰ ¿»«≈¿»¿»«¿»ƒÀ»¿«»¬≈

‰eÒ‡‰ ˙Úah‰ d˙B‡ :ÓB‡ È‡L ,˙BzÓ Ôlk À»À»∆¬ƒ≈»««««»¬»
‡È‰ a53Ôlk  ˙BÁ‡ ˙BÚaËÏ ÌÈMM‰ eÏÙ . ¿…ƒ»¿«ƒƒ¿«»¬≈À»

˙BeÒ‡54. ¬

לד.).47) (תמורה וכדומה לכביסה בורית ממנו להכין
לט .).48) (ביצה השלהבת בלהב  נר להדליק  כגון
הכשרים.49) ברוב  בטל  הרי  השלישי , (זבחים 50)והוא

שפרשה  הכוס  אם ספק  ספק ֿספיקא: מחמת עד.)
לא; או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה מהתערובת
משתמש  שהוא זו כוס  שמא הייתה, עבודהֿזרה של ואפילו
כוס  בכל וכן שנפלה. אותה איננה השנייה מהתערובת בה
תולים  אנו בה, להשתמש בא כשהוא השנייה, מהתערובת
הראשונה. מהתערובת שנפלה הכוס  אינה שמא להקל:
לרבוא, מהם אחד "פרש אמרו: בגמרא ששם להעיר, וראוי 
התערובת  שגם משמע , הרי  מותרים". - לרבוא ומרבוא
השלישית? התערובת אלא הותרה ולא אסורה השנייה
(כסף ֿמשנה). רבינו לפני  הייתה אחרת שגירסא ואפשר
שגם  חידשו: אחד") "פרש המתחיל: דיבור (שם, ובתוספות
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קנה                 
         

שבכל  אלא ספק ֿספיקא", מטעם מותרת השנייה התערובת
שהשנייה  לשלישית: השנייה התערובת בין חילוק  יש זאת
לא  אז כי  אחת, בבת הכוסות מכל ממנה ליהנות אסור
מהתערובת  שפרשה הכוס  אותה אם אחד: ספק  אלא יישאר
אחד  וספק  - לא או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה
ליהנות  מותר השלישית התערובת אבל אסור: בעבודהֿזרה
אחת. בבת הכוסות בכל להשתמש בא כשהוא אפילו ממנה
של  הראשונה מהתערובת שנפלה שהכוס  נניח  אם אפילו כי 
אותה  שמא "ספק ֿספיקא": נשאר עדיין הייתה, עבודהֿזרה
מותר  ולפיכך הייתה, היתר של לשלישית מהשנייה שנפלה

אחת. בבת מכולן עבודהֿזרה.51)ליהנות בה שנתקשטה
שמא 52) "ספק ֿספיקא": יסוד על מבוסס  זה היתר גם (שם)

אם  ואפילו הייתה; עבודהֿזרה של לים שנפלה הטבעת
אינה  בה שמשתמש זו טבעת שמא נפלה, היתר של נניח :
אינו  - שתיים" "נפילת רבינו שמצריך ומה עבודהֿזרה. של
אין  אחת טבעת נפילת כי  ניכרת, נפילתה שתהא כדי  אלא
אף  להתיר יבואו ושמא קטנותה, מרוב  כך כל ניכר חסרונה
תרומה  של בחבית רואים אנו ואמנם כלל. נפילה בלא
- לים מהן אחת ונפלה חולין, של חביות במאה שנתערבה
 ֿ משנה עד:; (זבחים ניכרת החבית נפילת כי  מותרות, כולן
 ֿ (כסף  עיין ב ). הלכה ט "ו, פרק  תרומות הלכות תורה,

אלה 53)משנה). נפלו לא אם אבל האחרות; השישים בין
שיש  פי  על אף  מותרות, אינן - אחרות לטבעות הארבעים
רואים  אנו אין כי  היא, ברוב  האסורה שהטבעת לתלות
לים, שנפל כגון לגמרי , כשאבד אלא כנתבטל האיסור

אלא כבה  בעולם ישנו שהאיסור כל אבל הקודמת; לכה
אין  כי  - וודאי  כדבר לראותו אין השישים, ברוב  שנשאר
נחשבות  הטבעות כל ולפיכך לעבודהֿזרה, ברוב  ביטול
מותרות  כולן - באחרות וכשנתערבו ואסורות. אחד לספק 
שם). רש"י , בשם (כסף ֿמשנה כאמור "ספק ֿספיקא", מחמת

התערובת 54) כי  שמותרות, וודאי  כולן, נפלו לא אם אבל
ומותרת. "ספק ֿספיקא" אלא בה אין האחרונה

.‡È‰L‡‰55˙„Ú ‰˙È‰L ÔÈa 56‰˙È‰L ÔÈa , »¬≈»≈∆»¿»∆¡∆∆≈∆»¿»
‰ÈzÁz ˙ÁpÓ ÌÈÎBk ˙„BÚ57Ïˆa LÈÏ eÒ‡  ¬«»ƒÀ«««¿∆»»≈≈¿≈

d˙ÓB˜58ÌÈ‚ÈN‰ Ïˆa LÈÏ zÓe ,59ÌÈÏÚ‰Â »»À»≈≈¿≈«»ƒƒ¿∆»ƒ
˙Á‡ Cc BÏ LÈ Ì‡Â .dlL60ÚÏ BÏ eÒ‡ , ∆»¿ƒ∆∆∆«∆∆»«¬…

‰ÈzÁz BÚ  ˙Á‡ Cc ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ≈»∆∆«∆∆≈«¿∆»
ı ‡e‰Lk61. ¿∆»

ח ,55) (פרק  לקמן כמבואר עבודהֿזרה, לשם הנטוע  אילן
(בראשית, ה"זוהר" כדברי  הירח , לעובדי  ומיוחד ג), הלכה
והעובדים  הבעל", "עובדי  נקראו: השמש, עובדי  "כל מט ):

אשרה". "עובדי  נקראו: עצמו.56)לירח  לאילן שעבדו
(57 ֿ (עבודה תחתיה עבודהֿזרה להעמיד מתחילה שנטעוה

מח .). עבודהֿזרה.58)זרה כשאר בהנאה היא שאסורה
לשבת.59) שאסור וודאי  עצמם הענפים תחת אבל הענפים.

המשנה  כלשון להם, חוצה הנוטה בצל אלא ידובר לא וכאן
האיסור  שאין רבינו וסובר בצילה", ישב  "לא מח :): (שם,
וה"כסף ֿמשנה" ענפיו. בצל לא עצמו, האילן בצל אלא
ענפיו, בצל מתיר מדוע  רבינו: על הרמ "ך קושיית הביא
כדברי אבל אסור"? צילה "צל שגם אמרו (שם) בגמרא הלא

י "א): הלכה ג, פרק  (עבודהֿזרה בירושלמי  מפורש רבינו
שאילו  כל צילה? איזהו מותר. - צילה צל אסור; - "צילה
וכל  צילה, זהו - עצמה) (האשרה בו נוגעת והיא תיפול
השריגים  אלא עצמה, (האשרה נוגעת ואינה תיפול שאילו
מקורו  רבינו של שהיתירו הרי  צילה". צל זהו - והעלים)
"צל  לבין "צל" בין החילוק  את פירש ורש"י  מירושלמי .
יש  במערב , או במזרח  כשהחמה וערבית, "שחרית הצל":
אורך  מידת עברה שלא זמן וכל מאוד. ארוך צל דבר לכל
והוא  וחשוך, עב  הצל האילן, קומת גובה מידת את הצל
צילו" צל - והוא וקלוש. דק  הצל ואילך מכאן הצל;

מח :). כמותה.60)(עבודהֿזרה מח :)61)קצרה (שם,
אדם  כל אבל חשוב , באדם אלא שם אמרו שלא פי  על ואף 

מחויי אינו בכל רגיל - אחרת דרך לו ואין הואיל לרוץ , ב 
אדם  כל רבינו השווה גדול, טורח  בדבר ואין הואיל זאת

(כסף ֿמשנה). חשוב  כאדם

.Èd epwL ÌÈÁBÙ‡62Ôn‡Ï ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â63 ∆¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»
Ôn‡Ï ÔÈÎÈvL ÌÈˆÈa‰Â ÌÈÁBÙ‡‰Â ;ÔÈzÓ64, À»ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»

Ô‰Ï ÒÈÒ BÓk ‰L‡‰ È‰L ,ÔÈeÒ‡65Ôw‰Â . ¬ƒ∆¬≈»¬≈»¿»ƒ»∆¿«≈
dÓˆÚ66ÂÈˆÚ ‡ÈÓ ÛBÚ‰L ÈtÓ ,zÓ dL‡aL «¿»∆¿…»À»ƒ¿≈∆»≈ƒ≈»

Á‡ ÌB˜nÓ67. ƒ»«≈

הם.63)באשרה.62) ואינם 64)שגדולים הם שקטנים
לעוף . יבואו 65)יכולים שלא כדי  בהם, חכמים וגזרו

על  יעלה שמא לחוש יש וכן עצמה; מהאשירה ליהנות
ובתוספות, מב : (עבודהֿזרה יפלו פן עליהם יחוס  כי  האילן,

קינו.66)שם). את העוף  בנה שמהם והעשבים העצים
וכתוב 67) (שם). האשרה מעצי  בנהו שמא לחוש ואין

העצים, לקחת האילן על יעלה "שלא מיימוניות": ב "הגהות
סולם, במקום באשרה להשתמש אסור כי  האפרוחים, או

נופלים". והם במקל יתיז אלא

.‚È‰pnÓ ÏË68Ô‰a ˜Èq‰ .‰‡‰a ÌÈeÒ‡  ÌÈˆÚ »«ƒ∆»≈ƒ¬ƒ«¬»»ƒƒ»∆
ÔvÈ ,epz‰ ˙‡69ÏL ÌÈÁ‡ ÌÈˆÚa ˜ÈqÈ CkŒÁ‡Â , ∆««À«¿««»«ƒ¿≈ƒ¬≈ƒ∆

˙t‰  Bpˆ ‡ÏÂ ˙t‰ ˙‡ B ‰Ù‡ .B ‰Ù‡ÈÂ z‰∆≈¿∆¡∆»»∆««¿…ƒ¿««
d˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,˙BÁ‡a ‰Ú˙ .‰‡‰a ‰eÒ‡¬»«¬»»ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¿≈»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙t‰70‡Le ,d ‰‰È ‡lL È„k , ««¿»«∆«¿≈∆…≈»∆»¿»
ÔÈzÓ ˙Bkk‰71. «ƒ»À»ƒ

של 69)מהאשרה.68) חומו שיפוג עד להמתין צריכים
אמרו: שם ובמשנה מט :). (שם, האיסור בעצי  ההיסק 
הראשון  ההיסק  כי  יותץ ", - חדש אם התנור את בהם "הסיק 
נתיצה. אלא תקנה לו אין ולפיכך - ומחסמו התנור מחזק 
הואיל  כי  זו, כמשנה הלכה אין כי  זה, דין הביא לא ורבינו
תנור  גם מותר", - גורם וזה "זה יד): (הלכה בסמוך ופוסק 
באיסור  שנגמר התנור כי  הפת, את בו לאפות מותר זה
ולפיכך  ומותרת. שתיאפה לפת גורמים היתר של והעצים
ישן  בין יוצן", - התנור את בהם "הסיק  וכתב : רבינו סתם

(כסף ֿמשנה). הצינון לו מועיל חדש גילה 70)בין כבר
הגדול  לים קוראים שבערבית לרמב "ם, בהגהותיו הרד"ל
מלוחים, מימיהם כי  מלח ". "אל בשם: הגדולים הימים וכל
התיכון: הים נקרא היום ועד מתוקים, שהם נהר למי  בניגוד
פירושו  בסוף  רבינו שכותב  ממה לזה, וראייה יםֿהמלח .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



קנו                
         

בים  בספינות עליתי  ואני  כתבתים עניינים "ומהם למשנה:
הרמב "ם  עלה שבו הגדול לים כוונתו שוודאי , המלח ",
בעניין  כאן להלכתנו בנוגע  אולם כידוע . למצרים מספרד
נראה  המשנה בלשון כשנעיין המלח , בים עבודהֿזרה איבוד
שידובר  מקומות בכמה שהרי  דווקא, המלח " "ים שפירושו:
סתם. "ים" אלא המלח ", "ים בהם נזכר לא ה"ים" על בהם
וכן  הרואה, ברכת לעניין ב ) משנה ט , פרק  (ברכות ראה
וכן  ועוד. חמץ  ביעור לעניין א) משנה ב , פרק  (פסחים
לעניין  המוזכר המלח " ש"ים כח .), (פסחים הדבר מבואר
מפרש  ורש"י  דווקא, המלח " "ים פירושו: עבודהֿזרה,
אין  המוות) (ים בטיא"ה מי "ר "הנקרא המלח , ים (שם):
טעונה  שעבודהֿזרה איפוא מבואר בו". עוברת ספינה
בני ֿאדם  בה ייכשלו שלא כדי  דווקא, המלח " ל"ים איבוד
המתחיל: דיבור (שם, התוספות הקשו וכבר ויטלוה.
תמיד  האם בעבודהֿזרה, יעשו מה אלילים"): "עבודת
לרוח  ולזרותה לפוררה שאפשר ותירצו, המלח ? לים נוליכה
ולא  ממנה; ייהנו שלא כדי  צמחים, מגדל שאינו במקום
כמו  שלימה להשליכה רוצה אם אלא המלח " "ים נאמר
"בים  אלא תקנה לה אין אז כי  שחוקה, בלתי  שהיא,
תקלה. חשש ואין שם, עוברות ספינות שאין מקום המלח ",

וחכמים 71) מט :), (עבודהֿזרה במשנה אליעזר רבי  כדעת
וכל  לעבודהֿזרה" פדיון "אין ואומרים: עליו חולקים
כרבי ההלכה קבעו (שם) שבגמרא אלא אסורות, הכיכרות

אליעזר.

.„Èkk ‰pnÓ ÏË72eÒ‡  „‚a‰ ˙‡ Ba ‚‡Â »«ƒ∆»«¿»¿»«∆«∆∆»
B˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,ÌÈÁ‡ ÌÈ„‚a Ú˙ .‰‡‰a«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈

ÌÈ„‚a‰ Ïk ‡Le ,ÁÏn‰ ÌÈÏ „‚a‰73zÓe .ÔÈzÓ «∆∆¿»«∆«¿»»«¿»ƒÀ»ƒÀ»
ÔÈÎÈˆ Ô‰L ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÔÈa  ˙B˜È ‰ÈzÁz ÚhÏƒ««¿∆»¿»≈ƒ««»∆≈¿ƒƒ

ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÈa ,ÏˆÏ74,‰L‡‰ ÏvL ÈtÓ , ¿≈≈ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆≈»¬≈»
ÔÈÓBb ,˙Ò‡ dÈ‡L ,Ú˜w‰ ÌÚ ,eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ««¿«∆≈»∆¡∆∆¿ƒ
zÓ „Â eÒ‡ cL ÏÎÂ ;ÁÓˆÏ el‡ ˙B˜ÈÏƒ»≈ƒ¿…«¿…∆»»»¿»»À»

ÌB˜Ó ÏÎa zÓ ‰Ê È‰ ,BÏ ÔÈÓBb75‰„N CÎÈÙÏ . ¿ƒ¬≈∆À»¿»»¿ƒ»»∆
,d˙B‡ ÚÊÏ zÓ ,ÌÈÎBk ˙„BÚ ÏÊa dÏafL∆ƒ¿»¿∆∆¬«»ƒÀ»ƒ¿…«»

ÈÈLÎa dÓhtL ‰Ùe76ÌÈÎBk ˙„BÚ77ÏÎ‡z78, »»∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈¬«»ƒ≈»≈
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חוט 72) את בה שקושרים עץ , עשוייה האורגים מחט  הוא
השתי . חוטי  בין לזרקו מוכר 73)הערב  אינו אבל (שם);

עצמו. בפני  אחד כל אלא כאחד, הבגדים שהאילן 74)כל
החמה. זהרי  את מהם שמעכב  להם, מח :).75)קשה (שם,

ונזכר 76) בהמה, למאכל המיוחד הקטניות ממשפחת ירק  מין
ה). משנה א, פרק  (שבת ֿ 77)במשנה עבודה תקרובת של

מט .). שם, רש"י  (לשון שעבדום או כי78)זרה, (שם)
גם  נתפטמה הלא והפרה מותר", - גורם וזה "זה היא: הלכה

מותרת. לפיכך - היתר בכרשיני 

.ÂËÌÈ˜‰Ï ÌeÈÎ‰L ,˙BÙ B‡ ÔÈÈ B‡ Na»»«ƒ≈∆¡ƒ¿«¿ƒ»
‰‡‰a eÒ‡ ‡Ï ,ÌÈÎBk ˙„BÚÏ79ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¬«»ƒ…∆∆¿«¬»»««ƒ

ÌeÈ˜iL „Ú ,ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙ÈÏ ÌeÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬«»ƒ«∆«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;˙˜z eNÚ  ‰ÈÙÏ ÌeÈ˜‰ .‰ÈÙÏ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»«¬ƒ¿…∆¿««ƒ

Ìe‡ÈˆB‰Â eÊÁL80ÌÏBÚÏ ÔÈeÒ‡ el‡ È‰ ,81ÏÎÂ . ∆»¿¿ƒ¬≈≈¬ƒ¿»¿»

ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙Èa ‡ˆÓp‰82ÌÈÓ elÙ‡ ,83,ÁÏÓe «ƒ¿»¿≈¬«»ƒ¬ƒ«ƒ∆«
‡e‰LŒÏk epnÓ ÏÎB‡‰Â ;‰Bz‰ ÔÓ ‰‡‰a eÒ‡84, »«¬»»ƒ«»¿»≈ƒ∆»∆

‰˜BÏ85. ∆

הואיל 79) אוסרתם, גרידא הכנתם אין כי  כט :) (עבודהֿזרה
מד:). (שם, לעבודהֿזרה" הקדש אחרי80)ו"אין

והוציאום. בהם חזרו לעבודהֿזרה (שם,81)שהקריבום
לעבודתה.82)כט :). המיוחד לנוי83)במקום שאינם

להקריבו  המלח  דרך אין כי  להקרבה, מיוחדים אינם ואף 
ניסוך  ואפילו - לבדם לניסוך באים אינם המים וגם לבדו,
ניסוך  עם אלא לבדו בא היה לא שבביתֿהמקדש בחג המים
עבודתה  במקום ונמצאו הואיל כי  אסורים, זאת בכל - היין
וודאי - עבודהֿזרה לפני  הפרוס  הוילון מן לפנים שהוא
הובאו  עבודהֿזרה של אחר תשמיש לצורך או לתקרובת

נא:). (שם, כמשמעות 84)לשם מכשיעור, פחות אפילו
בידך ידבק  "ולא הכתוב : החרם".ÓÂ‡Ó‰לשון מן

אלא 85) שתיים, שלוקה ב ) (הלכה לעיל רבינו כתב  וכבר
(לחםֿמשנה; ראה למעלה. כבר שביאר מה על כאן שסמך

א). הלכה יא, פרק  אסורות מאכלות הלכות

  

    

אתה  במקצתו  תופס  כשאתה  ,' שה 'עצ  הכלל ידוע 
בכל  , הפכי שני   ה ו "כולו " ש "מקצתו "  והג בכולו , תופס 
היא  שבו  ונקודה  נקודה  כל הרי  ,' ב 'עצ כשמדובר זאת

ככולו .
 קט במשהו  יפגע   א  ג כללי  בעניי פוגע   כשאד  ג כ
בגדר   אופני שני  יש  לכ בכולו . פוגע  הוא  הרי  ממנו ,
חלק  שהוא  משהו  להיות שיכול הוא  האחד  "משהו ",
חדשה , מציאות ונעשה  ממנו  ונפרד  מתחלק  כי  ממשהו ,
של  המציאות ישנו  ,קט הכי  חלק  שבכל הוא  השני  והאופ

ה "משהו ".
ממנה  וחלק  חלק  שכל מעבודה ־זרה , הנאה  באיסורי  ג כ
כל  ממנו  "האוכל  ג ולכ הכל, שאסור סיבה  מאותה  אסור

לוקה ".  שהוא 
     

.ÊË˙„BÚ L‡a ˙BÚÓe ÌÈÏÎÂ ˙eÒÎ ‡ˆBn‰«≈¿¿≈ƒ»¿…¬«
;ÔÈzÓ el‡ È‰ ,ÔBÈfa Cc Ô‡ˆÓ Ì‡  ÌÈÎBk»ƒƒ¿»»∆∆ƒ»¬≈≈À»ƒ

ÔÈeÒ‡ el‡ È‰ ,„Bk Cc Ô‡ˆÓ Ì‡Â86?„ˆÈk . ¿ƒ¿»»∆∆»¬≈≈¬ƒ≈«
B‡eˆa ÈeÏz ÒÈÎ ‡ˆÓ87˙Ït˜Ó ˙eÒk ,88ÏÚ ˙ÁpÓe »»ƒ»¿«»¿¿À∆∆À«««

ÈtÓ ,zÓ ‰Ê È‰  BL‡ ÏÚ ÈeÙÎ ÈÏk ,BL‡…¿ƒ»«…¬≈∆À»ƒ¿≈
BL‡ ‡ˆÓ .‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔBÈfa Cc ‡e‰L∆∆∆ƒ»¿≈…«≈»∆»»¿…

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˜ B ‡ˆBikL „89‰Ê È‰  »»∆«≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«¬≈∆
eÒ‡90ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .91ıeÁ Ô‡ˆnL ÔÓÊa ? »«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»»

ÌÈÙa B‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ ;B˙„BÚ ÌB˜ÓÏ92Cc ÔÈa  ƒ¿¬»¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆
c ÔÈa ÁaÊnÏ Èe‡‰ c ÔÈa ,ÔBÈfa Cc ÔÈa „Bk»≈∆∆ƒ»≈»»»»«ƒ¿≈«≈»»
ÌÈÓ elÙ‡ ,eÒ‡ ÌÈÙa ‡ˆÓp‰ Ïk  Èe‡ BÈ‡L93 ∆≈»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒ

ÒÈÏe˜Óe BÚÙe .ÁÏÓÂ94ÔÈa ,Ô‰nÚ ‡ˆÓp‰ Ïk , »∆«¿«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ»∆≈
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קנז                 
         

eÒ‡ ,ıeÁa ÔÈa ÌÈÙa95ÒÈÏe˜Ó È‡ ÔÎÂ .‰‡‰a ƒ¿ƒ≈¿»«¬»»¿≈«¿≈«¿ƒ
‰‡‰a eÒ‡ ,BnÚ ‡È‰L ˙È‡p‰ Ô‡ 96. ∆∆«ƒ¿≈∆ƒƒ»«¬»»

ותראו 86) ככתוב : עבודהֿזרה, נויי  משום נא:) (עבודהֿזרה
כל  - טז) כט , (דברם עימהם אשר וזהב  כסף  שיקוציהם... את

שיקוצים. הם הרי  ולכבודם, למעות 87)שעימהם פרט 
הן. כבוד שדרך - ראשה על המונחות כיס  בלי  עצמן

שדרך 88) - ראשה מעל לה ותלוייה מקופלת לבלתי  פרט 
היא. ושמנים 89)כבוד יינות סלתות, כגון: שבמקדש,

בכליהם. ֿ 90)נתונים לעבודה תקרובת מהם עשו וודאי  כי 
שם). (ר"ן, הם שיריים שנמצאו ואלה לחלק 91)זרה שיש

ועוד. בזיון לדרך כבוד דרך המחיצה 92)בין מן לפנים
עבודתו. מקום שהוא עבודהֿזרה, לפני  שאין 93)הפרוסה

הקודמת, בהלכה כמבואר תקרובת, מהם לעשות דרכם
עבודהֿזרה  תשמיש לאיזה וודאי  בפנים, ונמצאו הואיל

שם. לעיל 94)הובאו כמבואר היא, בזיון דרך שעבודתם
ב ). הלכה ג, למקום 95)(פרק  חוץ  - המבוזים באלה כי 

נחשב  והכל המכובדים, אחרים של עבודתם כמקום עבודתם
(שם). עבודהֿזרה לתקרובת מט :)96)אצלם (שם,

- אמה בתוך לו סמוכה שהאבן כל האומרים: כחכמים
רחוקה  שהיא וכל נפלה, שמהמרקוליס  חוששים כי  אסורה,

נפלה. שממנו לחוש שאין מותרת, - מאמה יותר ממנו

.ÊÈıÁÓ dÏ ‰È‰L ÌÈÎBk ˙„BÚ97 ‰p‚ B‡ ¬«»ƒ∆»»»∆¿»ƒ»
‰BË ‡lL Ì‰a ÌÈ‰98.‰BËa Ì‰a ÌÈ‰ ÔÈ‡Â , ∆¡ƒ»∆∆…¿»¿≈∆¡ƒ»∆¿»

ÌÈÁ‡ÏÂ dÏ ‰È‰99˙BËa elÙ‡ Ô‰a ÔÈ‰  »»»¿«¬≈ƒ∆¡ƒ»∆¬ƒ¿«
ÎN ÔzÈ ‡lL „Ïe ,‰È‰k100. …¬∆»ƒ¿«∆…ƒ≈»»

עבודהֿזרה.97) קושטא 98)בחצר ונציה, בנוסח 
כוהניה". בטובת "שלא משותף 99)ומנטובה; שהמרחץ 

נכרים. ולסתם הנאה 100)לעבודהֿזרה לגרום שאסור
לנהנה  דומה זה ואין מותרת. שם הרחיצה אבל לעבודהֿזרה,
 ֿ עבודה מ "משמשי  אינו הזה שהמרחץ  מפני  מעבודהֿזרה,
לעבודהֿזרה", הקדש "אין מד:): (שם אמרו זה ועל זרה",

בתקרובת. שיקריבנה עד די , לא בעלמא באמירה כלומר:

.ÁÈÌÈÎBk ˙„BÚ da LiL ıÁÓ101ıÁÏ zÓ , ∆¿»∆∆»¬«»ƒÀ»ƒ¿…
d„ÚÏ ‡ÏÂ ÈBÏ ÌL ˙ÈNÚ ‡È‰L ÈtÓ ,da102, »ƒ¿≈∆ƒ«¬≈»¿¿…¿»¿»

‚‰Ó da ÌÈ‚‰BpL ÔÓÊa  "Ì‰È‰Ï‡" :Ó‡pL∆∆¡«¡…≈∆ƒ¿«∆¬ƒ»ƒ¿«
‡È‰L BÊ ÔB‚k ;Ô˙B‡ ÔÈfnL ÔÓÊ ‡ÏÂ ,˙e‰Ï‡¡»¿…ƒ¿«∆¿«ƒ»¿∆ƒ

Èa‰ ÏÚ ˙„ÓBÚ103‰ÈÙa ÔÈÈzLÓ Ïk‰Â104Ì‡Â . ∆∆««ƒ¿«…«¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ
CÎa d˙„BÚ Cc ‰˙È‰105.Ba ÒkÏ eÒ‡ , »¿»∆∆¬»»¿»»ƒ»≈

בתוכו.101) עומד נוי102)שאליל משמש שהאליל נמצא,
עיקר. והמרחץ  להוציא 103)למרחץ  בקרקע  עשוי  חריץ 

לחוץ . עומד 104)השופכים האליל שאין ראייה וזוהי 
ג, פרק  (עבודהֿזרה למרחץ  נוי  משמש הוא אלא  לעבדו,
להתיר, טעם עוד הוסיפו שבמשנה להעיר, וראוי  ד:). משנה
גמליאל  רבן את בןֿפלוספוס  פרוקלוס  "שאל שם: שנינו וכך
כתוב  לו: אמר אפרודיטי . של במרחץ  רוחץ  שהיה בעכו,
יח ), יג, (דברים החרם מן מאומה בידך ידבק  ולא בתורתכם:
אני לו: אמר אפרודיטי ?... של במרחץ  רוחץ  אתה מה מפני 

(שהמ  בגבולי  באה היא בגבולה, באתי  לה לא קדם רחץ 

נוי מרחץ  "נעשה אומרים: אין לרחוץ ). הבא לכל ונעשה
למרחץ ". נוי  אפרודיטי  "נעשה אומרים: אלא לאפרודיטי ",
 ֿ לעבודה נכנס  אתה אי  הרבה ממון לך נותנים אם אחר: דבר
וכל  הביב  פי  על עומדת וזו בפניה: ומשתין ערום.... שלך זרה
שנוהג  את - "אלוהיהם" אלא נאמר לא בפניה. משתינים העם
ה"לחםֿמשנה": תמה וכבר וכו'. אסור" אלוה משום בו
שיש  שבמשנתנו, הראשון הטעם את רבנו מביא לא מדוע 
אולם  להיפך? או לעבודהֿזרה, שקדם מרחץ  בין לחלק 
באה  "היא פירשו: ה"אשכול" בספר וכן רי "ד בתוספות
 ֿ שעבודה אלא לעבודהֿזרה, קדם שהמרחץ  לא - בגבולי "
כן  לא ומותר, בגבולי  באה היא ובזה למרחץ , נוי  נעשית זרה
בגבולה  בא אני  הייתי  אז לעבודהֿזרה, נוי  המרחץ  היה אילו
אלא  אינם שבמשנתנו והשני  הראשון הטעם זה ולפי  ואסור.
אלא  במשנתנו ואין זה; את זה המשלימים אחד, שהם שניים
המלך). (עבודת זו בהלכה רבינו הביאם ושניהם טעמים, שני 

(שם).105)

.ËÈÌÈÎBk ˙„BÚ ÏL ÔÈkÒ106‰Ê È‰ ,da ËÁML «ƒ∆¬«»ƒ∆»«»¬≈∆
zÓ107Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,108‰Ó‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . À»ƒ¿≈∆¿«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»

˙kÒÓ109Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰eÒ‡ BÊ È‰ ,110; ¿À∆∆¬≈¬»ƒ¿≈∆¿«≈
ÈLnLÓ ˙‡‰Ó Ôewz‰ ‰Ê È‰Â111.ÌÈÎBk ˙„BÚ «¬≈∆«ƒ≈¬»«¿«¿≈¬«»ƒ

Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,Na da CzÁÏ eÒ‡ ÔÎÂ112Ì‡Â . ¿≈»«¿…»»»ƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ
„ÒÙ‰ Cc C˙Á113.zÓ  ‰˙ÁL‰Â »«∆∆∆¿≈¿«¿»»À»

וכן 106) בהמות, לשחוט  לעבודהֿזרה בה שמשתמשים
כתקרובת. לפניה להגיש בשר מנות הבשר 107)לחתוך

אסור. לכתחילה בה לשחוט  אבל באכילה, מותר הנשחט 
עמדה 108) שבחייה הבהמה, את מקלקל הוא שבשחיטתה

ולפיכך  ולשחיטה, לחרישה וולדות, לגדל דברים: לשלושה
דמיה. ונפחתו לאכילה אלא אינה - נשחטה מרובים; דמיה

ונעשית 110)חולה.109) מתה הייתה שחטה שאלמלא
באכילה. אסורה והייתה לעיל 111)נבילה, נתבאר וכבר

בהנאה. אסורים עבודהֿזרה שמשמשי  ב ) (הלכה
מוליך 112) אם אבל בהנאה. נאסר הבשר - בה חתכו ואם

(כסף ֿמשנה; מותר" הבשר - המלח  לים הסכין הנאת דמי 
ו). קטן סעיף  קמב , סימן יורהֿדעה כגון,113)ש"ך,

לאנשים  מתנות להשתלח  העומדות יפות חתיכות שחתך
חשיבותן  אבדה זה ידי  ועל קטנות, לחתיכות חשובים
שאם  ידובר, באש מלובנת שבסכין הוסיפו: ושם ח .). (חולין
הנבלע  נבילה איסור בליעת מחמת הבשר נאסר הרי  כן לא
כן. גם אוסרת הייתה עבודהֿזרה של אינה ואפילו בסכין,

    
ביטול 1) עבודהֿזרה; משום נאסרים אינם דברים אלו

דיניו. וכל עבודהֿזרה

.‡Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L Ïke‰NÚ ‡ÏÂ,Ì„‡ …∆≈¿ƒ««»»¿…»»»»
zÓ ‰Ê È‰ ,„ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡CÎÈÙÏ .‰‡‰a ««ƒ∆∆¡«¬≈∆À»«¬»»¿ƒ»

Î È„BÚ˙BÚb‰ ˙‡Â ÌÈ‰‰ ˙‡ ÌÈ„BÚ‰ ÌÈÎB ¿≈»ƒ»¿ƒ∆∆»ƒ¿∆«¿»
ÔÈÚeËp‰ ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â˙BÙÏ Ô˙lÁzÓ˙‡Â , ¿∆»ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ»»¿≈¿∆
ÌÈaÏ ÔÈÚBp‰ ˙BÈÚn‰‰Ó‰a‰ ˙‡Âel‡ È‰  ««¿»«¿ƒ»«ƒ¿∆«¿≈»¬≈≈

e„ÚpL ˙Bt‰ Ô˙B‡ ÏÎ‡Ï zÓe ,‰‡‰a ÔÈzÓÀ»ƒ«¬»»À»∆¡…»«≈∆∆∆¿
Ô˙ÏÈ„b ÌB˜ÓaÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .‰Ó‰a‰ d˙B‡Â ƒ¿¿ƒ»»¿»«¿≈»¿≈»ƒ«
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קנח                
         

˙ˆ˜‰L ‰Ó‰a‰˙zÓ ‡È‰L ,ÌÈÎBk ˙„BÚÏ «¿≈»∆À¿»«¬«»ƒ∆ƒÀ∆∆
‰eˆ˜‰L ÔÈa ,d„ÚÏ ‰eˆ˜‰L ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈∆ƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿»

dÈ˜‰Ï˙zÓ BÊ È‰ ,ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿«¿ƒ»¬≈À∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌLÏ ‰NÚÓ d ‰NÚ ‡lLa ?˙Ò‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡L∆≈«¿≈»∆¡∆∆¿∆…»»»«¬∆¿≈
,‡e‰LŒÏk ‰NÚÓ d ‰NÚ Ï‡ ,ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ¬»»»»«¬∆»∆

ÔÓÈÒ da ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk .dÒ‡˙„BÚÏ ¬»»≈«¿∆»«»ƒ»«¬«
ÔÈÙÈÏÁ d‡NÚ .ÌÈÎBk;dÒ‡ ,ÌÈÎBk ˙„BÚÏ »ƒ¬»»¬ƒƒ«¬«»ƒ¬»»

ÔÈÙÈÏÁ ÈÙÈÏÁ ÔÎÂ˙„BÚ ÈÓc ÌÈNÚpL ÈtÓ , ¿≈¬ƒ≈¬ƒƒƒ¿≈∆«¬ƒ¿≈¬«
ÌÈÎBkÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .;BÓˆÚ ˙Ó‰a ? »ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¡««¿

B‡ ÌÈÎBk ˙„BÚÏ BÁ ˙Ó‰a ËÁL Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«∆¡«¬≈«¬«»ƒ
BÈ‡L c ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰Ò‡ ‡Ï ,dÙÈÏÁ‰∆¡ƒ»…∆¡¿»∆≈»»≈»»∆≈

BlLÌÏBÚ Ú˜˜Ï ‰ÂÁzLn‰ .ÙÁ .dÒ‡ ‡Ï , ∆«ƒ¿«¬∆¿«¿«»…¬»»»«
 ÌÈÎBk ˙„BÚ ÌLÏ ,˙BÚÓe ÔÈÁÈL ,˙BBa da»ƒƒ¿»¿≈¬«»ƒ

dÒ‡. ¬»»

בידי2) נתפסים ואינם מחוברים, שהם וגבעות הרים כגון
פי3)אדם. על אף  חיים, בעלי  ושאר בהמה כגון

בידי עשייתם אין אבל אדם, בידי  ונתפסים הם שתלושים
תאבדון 4)אדם. אבד ב ): יב , (דברים שנאמר מה.) (ע "ז

על  אלהיהם את הגויים... שם עבדו אשר המקומות כל את
אלהיהם, ההרים ולא אסורים, ההרים על אלהיהם - ההרים
נאסרים, אינם חיים" "בעלי  וכן נאסר. ה"מחובר" אין כי 
לקרבן, נעבד חי  בעל למעט  מיוחד בפסוק  צורך שהיה מתוך
- ב ) א, (ויקרא הבקר" "מן כח :): (תמורה שדרשו כמו
אילו  כי  באכילה; להדיוט  שמותר מכלל הנעבד, את להוציא
לקרבן  הוא פסול ממילא הרי  באכילה, להדיוט  נאסר היה
המותר  מן - טו) מה, (יחזקאל ישראל ממשקה הכלל: פי  על

כט .). (תמורה האסור מן ולא תקריב , על 5)לישראל אף 
הקרקע  כי  אדם", "עשהו בכלל: הם אין אדם, שנטעם פי 

(כסף ֿמשנה). אותן המגדלים הם הם פרט 6)והמים
זוהי שהרי  שנאסרים, עבודהֿזרה לשם מתחילה לנטעם
תשרפון  "ואשריהם בצוותה: תורה, שאסרתה ה"אשרה"

יג). יב , (דברים ואינם 7)באש" הם מחוברים שהרי 
יש  כי  אסורים, יחיד של מעיינות אבל אדם; בידי  נתפסים
נאסרו  ואז עבודהֿזרה לשם הבור את חפר שמא לחוש
לשם  מעשה בו כשעושה נאסר ה"מחובר" גם כי  מימיו,
הרבים  במעיינות אבל בסמוך; שיתבאר כמו עבודהֿזרה,
אינם  ולפיכך עבודהֿזרה, לשם חפרום שרבים לחוש אין
ראה  קמה; יו"ד טור (פרישה, "מחובר" כל כדין נאסרים

ג). ס "ק  שם, יו"ד בו 8)ט "ז, שיש "דבר כח :): (תמורה
מותר". - חיים על 9)רוח  ואף  באילן, מחוברים כשהם

כ"תלוש". נחשבים אינם מהאילן להיתלש שסופם פי 
נעבדה.10) לא ועדיין לעבודהֿזרה תקרובת 11)שייחדוה

אפילו 12)לעבודהֿזרה. אסור לעבודהֿזרה מוקצה אין כי 
לשם  אותו שיגזזו כגון: מעשה, בו שיעשו עד לגבוה,
עבודהֿזרה  לשם עבודה איזו בו יעבדו או עבודהֿזרה,

כט .). או 13)(תמורה הוושט  השחיטה: סימני  משני 
מ .). (חולין עבודהֿזרה תקרובת משום אותה ואסר הגרגרת

נד:).14) (ע "ז בבהמה והחליפו אליל לו שהיה
אותו 15) הרי  אחר, בחפץ  המוחלפת הבהמה את כשהחליף 

חליפין". "חלופי  נקרא: משום 16)החפץ  ואסורים,
שאתה  כך - כמוהו" חרם "והיית כו): ז, (דברים שנאמר

(שם). כמוהו הוא הרי  ממנו נאסרת 17)מהיה שהבהמה
מעשה. ידי  אלא 18)על אמורים הדברים ואין מ :) (חולין

לאסרה  מתכוון הוא אין הוא וכשר שהואיל סתם, בישראל
גוי או מומר, ישראל אבל בעלמא; חברו את לצער אלא
(שם, כמבואר אסרה, - לעבודהֿזרה ישראל בהמת ששחט 
וקיצר  ה"כב ) (פ "ב , שחיטה בהלכות ביארו ורבינו מא.).
ומניין  (כסף ֿמשנה). שם שכתב  מה על שסמך מפני  כאן,
של  מכלים - מעשה? ידי  על שלו שאינו דבר אוסר שאדם
הכלים  כל "ואת יט ): כט , הימיםֿב  (דברי  בהם שנאמר אחז,
והקדשנו". הכּנּו במעלו, במלכותו אחז המלך הזניח  ֵַאשר
להדיוט ; אף  נאסרו כי  שגנזנום, - הכנו חז"ל: ואמרו
המקדש  כלי  והלא תחתיהם, אחרים שהקדשנו - והקדשנו
מתוך  אלא במעלו? נאסרו ולמה היו, אחז של לא האלה
נאסרו  - לעבודהֿזרה בהם והשתמש מעשה בהם שעשה

נד:). תלוש 19)(ע "ז עפר הביאו שלא טבעית, קרקע 
יש  הרי  תלוש, מעפר מכונסת היתה אילו כי  אחר; ממקום
(הרב  תלוש דבר ככל ונאסרת אדם" יד "תפיסת בה

מז:). לסנה' בה 20)"המאירי " ועשה הואיל נד:) (ע "ז
מעשה.

.ÔÒ‡ ‡Ï ,Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â Ïb‰ Ô˜ÚL ÌÈÓ. «ƒ∆¬»»««¿ƒ¿«¬»»∆…¬»»
ÔÒ‡  Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â B„Èa ÔÏË‰ È‡ . ¿»»¿»¿ƒ¿«¬»»∆¬»»«¿≈«

eÏcÏcpLÌÓB˜Óa Ô„ÚÂÔÈ‡ È‰L ,˙BzÓ  ∆ƒ«¿¿«¬»»ƒ¿»À»∆¬≈≈
Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ô‰a. »∆¿ƒ««»»

מחובר 21) דין להם יש ועדיין אדם, ידי  על נתלשו לא כי 
נט .). הם 22)(ע "ז רבים של אלה מים אם משיג: הראב "ד

אינם  רבים של מים (שם): אמרו הלא נאסרים? מדוע 
בהם  זכה ידו לתוך נטלם שאם סובר רבינו אבל נאסרים?
של  מים כל כדין נאסרו, ולפיכך שלו ונעשו ההפקר מן

(שם). רי "ד התוספות כפירוש ממקומן 23)יחיד, שנעקרו
סערה. ידי  אדם.24)על הגביהן לא (שם,25)שעוד

(שם) בגמרא הלא ושואל: הראב "ד משיג כאן וגם מו.).
מתיר, וחד אוסר חד יוחנן: ורבי  חייא רבי  בני  בזה נחלקו
תורה" איסור "ספק  זה והרי  - המתיר מיהו שם נתברר ולא
נובעים  רבינו דברי  אבל לחומרא? תמיד בו שהולכים
רבי (בן חזקיה שם: שאמרו ה"ה) פ "ג, (ע "ז מהירושלמי 
המתירים  חייא ר' שבני  הרי  - אוסר יוחנן ור' מתיר חייא)

ג). ס "ק  קמה, יו"ד (ש"ך, כמותם ופסק 

.‚‰ÂÁzL‰ ‡ÏÂ dÏ ˙BÁzL‰Ï ‰Ï Û˜fL Ï‡NÈƒ¿»≈∆»«¿≈»¿ƒ¿«¬»¿…ƒ¿«¬»
dÒ‡ ,dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈÎBk „BÚ ‡e ,dÏ »»≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»

‰NÚÓ  d˙ÙÈ˜fL ,‰‡‰a‰ˆÈa Û˜Ê Ì‡ ÔÎÂ ., «¬»»∆¿ƒ»»«¬∆¿≈ƒ»«≈»
dÒ‡  dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈÎBk „BÚ ‡eC˙Á . »≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»»«

dÒ‡  dÏ ‰ÂÁzL‰Â d ‡ˆBiÎÂ ˙ÚÏc‰ÂÁzL‰ . ¿««¿«≈»¿ƒ¿«¬»»¬»»ƒ¿«¬»
‰ÚÓ Á‡‰ ÈˆÁÂ ,˙ÚÏ„ ÈˆÁÏ‰Ê È‰  B «¬ƒ¿««¿≈ƒ»«≈¿…∆¬≈∆

eÒ‡„È BÓk ÈˆÁ‰ ‰Ê ‡nL ,˜ÙqÓÈˆÁÏ »ƒ»≈∆»∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
eÒ‡ ,„Ú ‰È‰iL ‰lÁzÓ BÚËpL ÔÏÈ‡ .„Úp‰«∆¡»ƒ»∆¿»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿∆∆¡»»

‰‡‰a‰È‰ .‰Bz ‰eÓ‡‰ ‰L‡ ‡È‰ BÊÂ ; «¬»»¿ƒ¬≈»»¬»«»»»
BÚc‚Â ,ÚeË ÔÏÈ‡BÏÒÙeÌÈÎBk ˙„BÚ ÌLÏ, ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈¬«»ƒ
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CÈ‰ elÙ‡Èk‰Â‡ÈˆB‰Â ÔÏÈ‡ ÏL BÙe‚a ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ»¿ƒ
ÌÈ‚ÈNÌÈeÒ‡ Ì‰Â ,ÌÈ‚ÈN‰ ˙‡ ˙Bk  »ƒƒ≈∆«»ƒƒ¿≈¬ƒ

zÓ ÔÏÈ‡‰ ‡Le ,‰‡‰a,ÔÏÈ‡Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ . «¬»»¿»»ƒ»À»¿≈«ƒ¿«¬∆¿ƒ»
BÙeb Ò‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚ÈN‰ Ïk  ««ƒ∆…∆¡«»«»ƒƒ¿∆»ƒ

ÔÈÏel‰Â,„Ú ‡e‰L ÔÓÊŒÏk ‡ÈˆBiL ˙Bt‰Â ¿«»ƒ¿«≈∆ƒ»¿«∆∆¡»
‰‡‰a ÔÈeÒ‡ el‡ È‰È„BÚ‰ eÈ‰L ÔÏÈ‡ . ¬≈≈¬ƒ«¬»»ƒ»∆»»¿≈

ÌÈÎeÓ Ì‰L ÌÈÓB‡Â ,ÂÈ˙Bt ˙‡ ÔÈnLÓ ÌÈÎBÎ»ƒ¿«¿ƒ∆≈»¿¿ƒ∆≈»ƒ
ÔÈNBÚÂ ,ÈBÏt ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙ÈÏ ÎL ˙BNÚÏ≈»≈»¿≈¬«»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ‰Ê È‰  ÌbÁ ÌBÈa B˙B‡ ÌÈ˙BLÂ ÎL Ô‰Ó≈∆≈»¿ƒ¿«»¬≈∆»ƒ»
CÎÈÙÏe ,‰L‡ ‡e‰L BÓ˙qL ÈtÓ ,‰‡‰a eÒ‡»«¬»»ƒ¿≈∆¿»∆¬≈»¿ƒ»

‰L‡ ÏL dwÁ ‡È‰ BfL ,Ck ÂÈ˙BÙa ÔÈNBÚ. ƒ¿≈»»∆ƒÀ»∆¬≈»

  

   

והלא  במעשה , צור שיש   " הרמב לקח  מני להקשות, יש 
בגמרא  הוא  הדי נג :)מקור מו . גליא (ע"ז לבנה ,  ש "כשזק

ופלח   " עכו דאתו  וכיו בעבודה ־זרה , ליה  שניחא  דעתי '
דעת  גילוי שמספיק  והיינו  קעביד ", דידי ' שליחותא  לי '

מעשה . צרי ואי
בגמ ' שמקורו  לומר נג :)ויש  ש הפסוק (ע"ז על ששואלת

של   אשיריה זה  אי הלא  באש ", תשרפו  ואשיריה"
והלא  ישראל,  ע ירושת היא  ישראל  אר שהרי  , הגויי
שפלחו  ש "כיו ומתרצת שלו ", שאינו  דבר אוסר  אד אי"
בעבודה ־זרה ". להו  דניחא  דעתייהו  גלו  לעגל, ישראל
ביחד לבוא  חייב  להו " "דניחא  דעת שגילוי  מוכח  ומכא

לעגל. שעבדו  כא כמו  מעשה ,  ע
את  אהר עשה  היא כללית, שאלה   תתור זה , פי  על
כו ' הזהב  נזמי  "פרקו  לישראל שאמר שתירצו  שיש  העגל,
אותו  קנה  שלא  והיינו  לי "), "ותנו  אמר (ולא  אלי " והביאו 
שאינו  דבר אוסר  אד אי" הרי  שלו  שאינו  וכיו , מיד
ש "ניחא  דעת גילוי  כא היה  הרי  קשה , זה   תירו ועל שלו ".
שלא  ומדוע  העגל, לעשות רצו  שהרי  בעבודה ־זרה , " לה
הנ"ל  שע "פ אלא  אליו . שהביאו  הזהב  את לאסור יוכל
כי ,אהר  ש על להקרא  יכול לא  העגל שמעשה   יתור
ג צרי כי  מספיק , אינו  להו " ד "ניחא   דעת שגילו  מה 

י וכשפנו  לא מעשה , עדיי העגל, את שיעשה  לאהר שראל
ואתי מעשה ,  ע דעת גילוי  כא היה  ולא  עבודה ־זרה  עבדו 
אד אי" כי  הזהב , את לאסור היה  יכול שאהר שפיר

שלו ". שאינו  דבר אוסר
היכא  לי ' "מיבעי   ש הגמרא  המש  ג יוב על־פי ־זה 
" עכו והא  לה , השתחווה  ולא  לה  להשתחוות ביצה   שזק
דמינכרא  הוא  "לבינה  לא , או  אסורה  לה  והשתחווה 
ולכאורה  שנא ". לא  דילמא  או  לא . ביצה  אבל זקיפתה ,
הכל  והרי  לא , או  זקיפתה  ניכרת  א מינה ' 'נפקא  למאי 
על   ג להעשות  יכול וזה  , הזוק של הדעת בגילוי  תלוי 

א הגמ ' ששאלת , יתור ועל־פי ־זה  ביצה . זקיפת ידי 
שאינו  זוטא  מעשה  אלא  זה  אי שאולי  זקיפתה " "מינכרא 
כי מספיק  אינו   דעת גילוי  בזה  יש  שבוודאי   וא נחשב ,

מעשה .  ג צרי
     

כן 26) אם אלא שלו שאינו דבר אוסר אדם שאין פי  על אף 
"מעשה". נחשבת אינה והשתחוויה מעשה, בו עשה

וכשהנכרי27) זרה, עבודה לעבוד לו שנוח  דעתו גילה ובה
על  ואף  ואוסרה, ישראל של כשליחו הוא הרי  לה משתחוה

מו.). (ע "ז שלו שאינה זקיפתה 28)פי  שאין פי  על אף 
הלבנה. כזקיפת כך כל פי30)(שם).29)ניכרת על אף 

לחצי "המשתחוה קכח .): (חולין אמרו וכך שלימה. שאינה
אסרה". - הנעבד.31)דלעת השני  החצי  אל מחובר

נעבד.32) הבלתי  השני  בית 33)החצי  כמו לאוכל, יד בית
גם  נאסר ולפיכך עצמו, כאוכל נדונית וה"יד" לכלי ; יד
נסתפקו  (שם) שבגמרא והואיל "יד". בתורת השני  החצי 
כדין  מספק " "אסור רבינו: אומר לפיכך פשטוה, ולא בזה
דאורייתא. באיסור לחומרא בו שהולכים "תיקו" כל

עבודהֿזרה 34) לשם אדם ידי  תפיסת בו היתה שהרי 
שאינו  עבדו ולסוף  שנטעו לאילן דומה זה ואין כשנטעו.

ש  בשעה כי  (ה"א), לעיל כמבואר בו נאסר, אין עובדו
אבל  לה; ומחובר בארץ  הוא מושרש שהרי  "תפיסה".
נטיעת  בשעת הרי  עבודהֿזרה, לשם מתחילה כשנטעו
(ע "ז  עבודהֿזרה לשם אדם" יד "תפיסת בהם יש הגרעינים,

ענפיו.35)מח .). ויש 36)קיצץ  פסולתו. שהסיר
מלשון: יתעבה, שהאילן כדי  ענפיו כל שחתך מפרשים:

"זבל". ערך הערוך, א). לד, (שמות לך" כדי37)"פסל
מעתה. בו שיגדלו גידוליו הכורמים 38)לעבוד דרך

ואת  בעפר אותה ולטמון לאילן המחוברת זמורה לכופף 
משם  ותצמח  שתשריש כדי  אחר, מצד מוציאים הם ראשה
הגמלים" "ויברך מלשון: "הברכה", וזוהי : חדשה, ְַָָכגפן

יא). כד, והרכיבו 39)(בראשית אחר אילן של ענף  הביא
פ "ב , (שביעית במשנה נזכרות ושתיהן הרּכבה, והיא: ְַָָבזה,

ענפים.40)מ "ו). מעשה 41)הצמיח  שעשה פי  על אף 
עבודהֿזרה  לשם מתחילה שנטעו כאילן זה אין האילן, בגוף 
האילן  ושאר אסורים החדשים שריגיו אלא כולו, שנאסר

(שם). מעשה.42)מותר שום בו עשה שלא
הענפים 43) וכן לבלובו. בעת באילן הצומחים הפרחים

נקראים: לבלובו, בשעת האילן מן היוצאים הרכים
מ "ד). פ "ג, (עקצין במשנה ונזכרים (ע "ז 44)"לולבים"

(שם).45)מח .).

.„ÂÈzÁz ÔÈ„ÈÓÚnL ÔÏÈ‡ ÌÈÎBk ˙„BÚ ƒ»∆«¬ƒƒ«¿»¬«»ƒ
,ÂÈzÁzÓ dÏË .‰‡‰a eÒ‡ ,ÂÈzÁ˙ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ«¿»»«¬»»¿»»ƒ«¿»

zÓ ‰Ê È‰.„Úp‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÔÏÈ‡‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬≈∆À»ƒ¿≈∆≈»ƒ»«¿«∆¡»
˙Èa‰ ‡‰iL ‰lÁzÓ ÌÈÎBk „BÚ‰ B‡aL ˙Èa«ƒ∆¿»»≈»ƒƒ¿ƒ»∆¿≈««ƒ
‰Ê È‰  Èea ˙ÈÏ ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ ,„Ú BÓˆÚ«¿∆¡»¿≈«ƒ¿«¬∆¿«ƒ»¬≈∆

‰‡‰a eÒ‡B„iÒÂ ,Èe ‰È‰ .BiÎÂÌLÏ »«¬»»»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿≈
,LcÁM ‰Ó ÏËB  LcÁ˙pL „Ú ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ«∆ƒ¿«≈≈«∆ƒ≈
,B„ÚÏ e‰‡NÚL ÈtÓ ,‰‡‰a eÒ‡ LecÁ‰Â¿«ƒ»«¬»»ƒ¿≈∆¬»»¿»¿
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zÓ ˙Èa‰ ‡LeCB˙Ï ÌÈÎBk ˙„BÚ ÒÈÎ‰ . ¿»««ƒÀ»ƒ¿ƒ¬«»ƒ¿
˙Èa‰;‰‡‰a eÒ‡ ˙Èa‰ ,ÌL ‡È‰L ÔÓÊŒÏk  ««ƒ»¿«∆ƒ»««ƒ»«¬»»

˙Èa‰ z‰  d‡ÈˆB‰dˆÁL Ô‡ ÔÎÂ .‰lÁzÓ ƒ»À««»ƒ¿≈∆∆∆¬»»ƒ¿ƒ»
‰‡‰a ‰eÒ‡ ,d„ÚÏdiˆÂ ,‰eˆÁ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬»«¬»»»¿»¬»¿ƒ¿»

diÎÂÛe‚a iÎÂ iˆ elÙ‡  „ÚzL,Ô‡‰ ¿ƒ¿»∆≈»≈¬ƒƒ≈¿ƒ≈¿»∆∆
‰ÈÏÚ ik Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡ÂÏËB ‰Ó ¿≈»ƒ«ƒƒ≈»∆»≈«

,„ÚiL ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a eÒ‡ ‡e‰Â ,LcÁM∆ƒ≈¿»«¬»»ƒ¿«¬»∆≈»≈
zÓ Ô‡‰ ‡Le. ¿»»∆∆À»

נאסר 46) אינו כן לא אם כי  כך, לשם מתחילה נטוע  שהיה
נאסר  שאינו עבדו, ולבסוף  שנטעו מאילן גרוע  אינו שהרי  -
בדיבור  מז: (שם, והתוספות שם). ר"ן, (ה"א; לעיל כמבואר
נטעו  שלא פי  על שאף  פירשו: תחתיו") "העמיד המתחיל:
שבשעה  משום - מדרבנן האילן נאסר כך, לשם מתחילה
נטוע  האילן כאילו הדבר נראה תחתיה נראית שעבודהֿזרה

כך. לשם שהבית 48)(שם).47)מתחילה פי  על אף 
וכל  שבנוהו, טרם היו תלושים ואבניו עציו הרי  הוא, מחובר
זה  ואין מז:). (שם, דומה כתלוש - חיברו" ולבסוף  "תלוש
בארץ , מעורים ושרשיו הואיל נאסר שאינו לאילן דומה
ג). ס "ק  קמה, יו"ד (ש"ך, מבית יותר "מחובר" הוא שהרי 

בסיד.49) אותו או 50)טח  בולטות צורות בו עשה
אבל 51)שוקעות. עצמו; לבית עבד לא שהרי  מז): (ע "ז,

כדין  בהנאה נאסר עצמו, הבית את עבד שחידשהו אחרי  אם
לבית. לפי52)המשתחוה אלא לעבודהֿזרה, הקצהו שלא

שעדיין 55)מההר.54)(שם).53)שעה. פי  על אף 
מיד. בהנאה נאסרת נכרי  של עבודהֿזרה כי  עבדה, לא

וציצים.56) ציורים בה גופה.57)שפסל באבן בה שחקק 
גופה.58) באבן בה.59)ולא להשתמש ישראל כשבא
(שם).60) נעבדה לא עצמה שהאבן

.‰‰ÈÏÚ „ÈÓÚ‰L Ô‡BÊ È‰ ,ÌÈÎBk ˙„BÚ ∆∆∆∆¡ƒ»∆»¬«»ƒ¬≈
˙zÓ Ô‡‰  d˜lÒ .‰ÈÏÚ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk ‰eÒ‡. ¬»»¿«∆ƒ»∆»ƒ¿»»∆∆À∆∆

ÌÈÎBk ˙„BÚÏ CeÓÒ B˙È ‰È‰L ÈÓeÒ‡  ÏÙÂ ƒ∆»»≈»«¬«»ƒ¿»«»
B˙BÏBlL CB˙Ï ÒBk ?‰NÚÈ „ˆÈk .,‰Be ƒ¿≈««¬∆≈¿∆∆

‡lL È„k ,‰‡Bˆ B‡ ÌÈˆB˜ e‰‡ÏÓÓ ÁÂ‰ B˙B‡Â¿»∆«¿«¿≈ƒ»¿≈∆…
ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙ÈÏ ÈÁÈÏLÂ BlL Ï˙k‰ ‰È‰ . «¿ƒ¿≈¬«»ƒ»»«…∆∆¿∆

ÌÈÎBk ˙„BÚ‰ˆÁÓ :‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈ  ¬«»ƒƒ∆¡»¿∆¡»∆¡»
BlLeÒ‡ Ïk‰ ,ÌÈÎBk ˙„BÚ ÏLÂ ,‰‡‰a zÓ ∆À»«¬»»¿∆¬«»ƒ«…»

‰‡‰a eÒ‡ Ïk‰ ,BÙÚÂ ÂÈˆÚ ,ÂÈ‡ .‰‡‰a. «¬»»¬»»≈»«¬»«…»«¬»»

זמני .61) את 62)באופן הקצה מתחילה אם אבל (שם)
אסורה  היא הרי  - בקביעות לאליל בסיס  שתשמש האבן
(ה"ט ). בסמוך כמבואר הנכרי , שיבטלנה עד כעבודהֿזרה

עבודהֿזרה.63) לבית קיר משמש מכתליו אחד שהיה
שהיה 64) מפרש: ובירושלמי  לעבודתֿזרה. בית בונה שהרי 

אסור  הרי  כן, לא שאם עבודהֿזרה, לבית קודם ביתו בנין
עבודהֿזרה. בית בקיר ביתו לסמוך כנוסח 65)לישראל

אמות  ארבע  שלו בתוך כונס  מ "ו): פ "ג, (ע "ז המשנה
אברבנאל. כתב ֿיד הרמב "ם וכן מז.).66)ובונה"; (ע "ז

ישראל.67) של וחציו זרה עבודה של חציו הכותל, שעובי 
שלו;68) הן אבנים איזו שמכיר וכגון מותרות, שלו האבנים

לנכרי למכור שיכול אלא אסורות, - מכירן אינו אם אבל
שם). הירושלמי , בשם (ר"ן, שהוא מקום בכל חלקו

אוקספורד.69) כנוסח 

.Â„a‡Ó „ˆÈkÌÈc ‡Le ÌÈÎBk ˙„BÚ ≈«¿«≈¬«»ƒ¿»¿»ƒ
?dlL ˙˜˙Â ‰ÈLnLÓ ÔB‚k ,dÏÏ‚a ÌÈeÒ‡‰»¬ƒƒ¿»»¿¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»

ÁeÏ ‰BÊÂ ˜ÁBLÁÏn‰ ÌÈÏ ÏÈËÓe ÛBN B‡ ,. ≈¿∆»«≈≈ƒ¿»«∆«

ה"א).70) (פ "ז, לעיל כמבואר לאבדה, עליו שמצוה
חוששים 71) אין - לקרקע  ותועיל זבל שתיעשה פי  על ואף 

הצמחים, את מגדלים המותר והקרקע  האסור הזבל כי  לה,
מותר". - גורם וזה כ"שזה ה"יא): (פ "ז, לעיל נתבאר וכבר

כח .),72) פסחים רש"י , (מלשון שם עוברות ספינות שאין
כשהוא  לים לזרקו אבל ה"יג). (פ "ז, לעיל בבאורנו  וראה
לצדדים: רבינו דברי  מפרשים ויש מג:). (ע "ז אסור - שלם
ואין  לשרפו שאפשר עץ  של לאליל הכוונה שורף ", "או
של  ואליל המלח ; לים בהטלתו או לרוח , בזרייתו צורך
בלי המלח  לים להטילו אפשר - לשרפו אפשר שאי  מתכת
ישחקנו  המלח , לים ללכת לטרוח  רוצה אינו ואם שחיקה;
עבודהֿזרה: באיבוד דרכים ששלשה באופן לרוח , ויזרנו
לים  הטלה או עץ , של אליל שריפת לרוח , וזרייה שחיקה
דברי השווה המשנה). (מרכבת שלם כשהוא אפילו המלח 

פ "ג). ומצה, חמץ  (הלכות רבינו

.ÊÌÈ‰ ÔB‚k ,„ÚpL Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L c»»∆≈¿ƒ««»»∆∆¡«¿»ƒ
zÓ BÓˆÚ „Úp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ÔÏÈ‡Â ‰Ó‰e¿≈»¿ƒ»««ƒ∆«∆¡»«¿À»

BÈetˆ ,‰‡‰a‡e‰LŒÏÎa ‰‰p‰Â .‰‡‰a eÒ‡ «¬»»ƒ»«¬»»¿«∆¡∆¿»∆
‰ÊÂ ÛÒk „ÓÁ˙ ‡Ï" :Ó‡pL ,‰˜BÏ ,Ô‰Ó≈∆∆∆∆¡«…«¿…∆∆¿»»

"Ì‰ÈÏÚÌÈÎBk ˙„BÚ ÈÈetˆ ÏÎÂ .ÏÏÎa Ô‰ È‰ ¬≈∆¿»ƒ≈¬«»ƒ¬≈≈ƒ¿«
‰ÈLnLÓ. ¿«¿∆»

דווקא,73) לאו וזהב  וכסף  זהב . או כסף  ההר את ציפה אם
לנוי . ציפוי  מיני  כל שכל 74)אלא היא: הכתוב  גזירת

מה.). (ע "ז נאסר - מחובר" "נעבד שעל אפילו ש"עליהם",
שתים, עליהם לוקה עבודהֿזרה משמשי  ששאר פי  על ואף 
מחובר  נעבד של הציפוי  אין ה"ב ), (פ "ז, לעיל כמבואר
של  ציפויו אבל וזהב "; כסף  תחמוד "לא משום: אלא נאסר
שחייבים  הוא עבודהֿזרה משמשי  כשאר תלוש", "נעבד
לרבינו  המצוות' ל'ספר בפירושו מצוה", ("נר שתים עליהם

כב ). תלושים.75)ל"ת, אלילים  עליהם 76)של  ולוקים
שאם  ביטול: לענין וכן עבודהֿזרה. משמשי  משום שתים,
כמבואר  מאליהם, משמשיה בטלו האליל את הנכרי  ביטל

(ה"ט ). בסמוך

.ÁÌ„˜ ÌÈÎ ‰eÏhaL ÌÈÎ ÏL ÌÈÎBk ˙„BÚ ¬«»ƒ∆»¿ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ…∆
:Ó‡pL ,‰‡‰a ˙zÓ BÊ È‰ ,Ï‡NÈ È„ÈÏ ‡zL∆»…ƒ≈ƒ¿»≈¬≈À∆∆«¬»»∆∆¡«

‡ ÈÏÈÒt"eÈ„ÈÏ e‡aLk  "L‡a ÔeÙNz Ì‰È‰Ï ¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈¿∆»¿»≈
el‡ È‰ ,ÌeÏha Ì‡ Ï‡ ;˙e‰Ï‡ Ì‰a ÔÈ‚‰B Ô‰Â¿≈¬ƒ»∆¡»¬»ƒƒ¿¬≈≈

ÔÈzÓ. À»ƒ

ביטול,77) לה מועיל לא - ישראל לידי  באה כבר אם כי 
בסמוך. נב .)78)כמבואר ע "ז פ "ו; דע "ז, (תוספתא

אלהיהם  פסילי  שנאמר: אלהיו? שפוסל לנכרי  "מנין דרשו:
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כסף  תחמוד "לא כתוב : (שם): אמרו ועוד באש". תשרפון
פסלֹו כיצד? הא - לך" "ולקחת וכתוב : עליהם", וזהב 

לך. ולקחת - (ביטלֹו) מאלוה פסלו תחמוד; לא - ֹלאלוה

.ËÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ Ï‡NÈ ÏL ÌÈÎBk ˙„BÚ. ¬«»ƒ∆ƒ¿»≈≈»¿≈»¿»
˙eÙzL da ÈÎÏ ‰È‰ elÙ‡ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ , ¬ƒ»»¿»¿ƒ»À»≈ƒƒ

‰ÊÈ‚ ‰eÚËe ÌÏBÚÏ ‰‡‰ ‰eÒ‡ ‡l‡ ,ÌeÏk. ¿∆»¬»«¬»»¿»¿»¿ƒ»
,Ï‡NÈ „ÈÏ ˙‡aL ÈÎ ÏL ÌÈÎBk ˙„BÚ ÔÎÂ¿≈¬«»ƒ∆»¿ƒ∆»¿«ƒ¿»≈
,ÌeÏk ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡  ÈÎ‰ dÏha CkŒÁ‡Â¿««»ƒ¿»«»¿ƒ≈ƒƒ¿

ÌÏBÚÏ ‰‡‰ ‰eÒ‡ ‡l‡ÏhÓ Ï‡NÈ ÔÈ‡Â . ∆»¬»«¬»»¿»¿≈ƒ¿»≈¿«≈
ÌÈÎBk „BÚ ˙eLa elÙ‡Â ,ÌÈÎBk ˙„BÚ. ¬«»ƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙„BÚ ÏhÓ BÈ‡ ‰ËBL B‡ ÔË˜ ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ»»∆≈¿«≈¬«
ÌÈÎBkÔÈa ,ÌÈÎBk ˙„BÚ ÏhaL ÌÈÎBk „BÚÂ . »ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈¬«»ƒ≈

,BÁk ÏÚa ,ÌÈÁ‡ ÌÈÎBÎ È„BÚ ÏL ÔÈa ,BlL∆≈∆¿≈»ƒ¬≈ƒ¿«»¿
;‰ÏË BÊ È‰  Ck ÏÚ Ï‡NÈ BÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬»ƒ¿»≈«»¬≈¿≈»
;ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ ÏhÓ‰ ÈÎp‰ ‡‰iL „Ïeƒ¿«∆¿≈«»¿ƒ«¿«≈≈¬«»ƒ
BÏeha ÔÈ‡ ,ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ BÈ‡L ÈÓ Ï‡¬»ƒ∆≈≈¬«»ƒ≈ƒ

Ïeha‰ÈLnLÓ Ïha  ÌÈÎBk ˙„BÚ ÏhÓ‰ .. ƒ«¿«≈¬«»ƒƒ≈¿«¿∆»
‰eÒ‡ ‡È‰Â ,ÌÈzÓ ‰ÈLnLÓ  ‰ÈLnLÓ Ïhaƒ≈¿«¿∆»¿«¿∆»À»ƒ¿ƒ¬»
˙„BÚ ˙˜˙Â .‰pÏhiL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ‰‡‰«¬»»¿∆»¿»«∆¿«¿∆»¿ƒ¿…∆¬«

ÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ ÌÈÎBk. »ƒ≈»¿≈»¿»

פסל...79) יעשה אשר האיש "ארור הפסוק : על חז"ל סמכו
גניזה  אלא תקנה לה אין - טו) כז, (דברים בסתר" ושם

שם). אומרים:80)(ע "ז, אנו אין חלקו, את ביטל וזה
את  ביטל שהנכרי  ומתוך עובדה, הוא הנכרי  דעת על  ישראל
ישראל  אלא - מאליו מבוטל ישראל של חלקו יהיה חלקו
(שם, שותפו הנכרי  בביטול תלוי  ואינו עובדה עצמו דעת על

נכרי81)נג.). של כעבודהֿזרה לא בקרקע ; קבורה
התוספות  וכדעת שריפה. או לרוח , וזרייה שחיקה הטעונה

קד.). סד:).82)(יבמות רשות 83)(ע "ז לו נתן שהנכרי 
כי - כלום מועיל ישראל של ביטול אין שלו, אליל לבטל
נב :). (שם, בלבד לנכרי  אלא ביטול תורת נאמרה לא

ביטולו 84) ואין ומשמשיה עבודהֿזרה בטיב  יודע  אינו כי 
בסמוך. שיתבאר כפי  יהושע 85)מועיל, רבי  "אמר

בריבי הקפר אלעזר רבי  אחר מהלך הייתי  אחת פעם בןֿלוי :
קטן  נכרי  ומצא דרקון. צורת ועליה טבעת שם ומצא בדרך
ולא  ב ּטלּה! לו: ואמר גדול נכרי  מצא כלום; לו אמר ְָולא
שלשה  ממנו למדתי  שעה באותה וביטלה. סטרו ביטלה.
שאינו  מי  וכל חברו, של עבודהֿזרה מבטל שנכרי  דברים:
אפילו  מב ּטל ושנכרי  מבטל, אינו עבודהֿזרה בטיב  יודע 

מג.). (ע "ז כרחו נב :).86)בעל שנאמר:87)(שם,
- יח ) קו, (תהלים מתים זבחי  ויאכלו פעור לבעל ויצמדו

לעול  בהנאה (שאסור לעולם ביטול לו אין מת אף מה ם)
נ.). (שם, עולמית בטלה אינה עבודהֿזרה תקרובת

.È,dÊ‡ L‡ ,dÓËÁ L‡ ÚË˜ ?dÏhÓ „ˆÈk≈«¿«¿»»«…»¿»…»¿»
dÒÁt ;dÚaˆ‡ L‡‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÈÙa …∆¿»»¿»»¿»∆»««ƒ∆…

BÊ È‰  Ï‡NÈ ÛBˆÏ dÎnL B‡ ;dqÁ.‰ÏËa ƒ¿»∆¿»»¿≈ƒ¿»≈¬≈¿≈»
ÌÈÎBk „BÚÏ dÎÓ B‡ dkLÓ Ì‡ Ï‡B‡ ¬»ƒƒ¿¿»¿»»¿≈»ƒ

‡ÏÂ ˙ÏtÓ ‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL B‡ ,ÛBˆ BÈ‡L Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈∆≈≈∆»¿»»∆»«…∆¿…

,‰ÈÙa ˜˜ ;‰eÚ˙ ‡ÏÂ ÌÈËÒÏ ‰eb ;dpÙƒ»¿»»ƒ¿ƒ¿…¿»»»«¿»∆»
db ,‰ÈÙa ÔÈzL‰È‰  ‰‡Bv‰ ˙‡ da ˜Ê , ƒ¿ƒ¿»∆»¿»»»«»∆«»¬≈

‰ÏËa dÈ‡ BÊ. ≈»¿≈»

צורתה.88) ומיעך פניה על בפטיש יודע 89)היכה  כי
כלים  ממנה לעשות ויתיכנה ישברנה שהצורף  מראש הוא
ביטלה, לא עדיין נכרי  לצורף  מכרה אבל נג.); (שם, שונים
ישברנה. ולא יעבדנה הנכרי  שהצורף  המוכר סובר כי 

צורף .90) (רש"י ).91)ואפילו והשלך סחוב  בטיט ,
לבטלה,92) שמתכוון גמורה הוכחה עוד אין אלה בכל כי 

ישוב  כעסו עבור ואחרי  לשעה עליה שכעס  ייתכן כי 
ירעב  כי  "והיה המקרא: על סמכו ז"ל וחכמינו ויעבדנה,
יביט  ארץ  ואל למעלה, ופנה ובאלהיו מלכו וקלל והתקצף ,
מלכו  שקילל פי  על אף  - כאֿכב ) ח , (ישיעה וגו' צרה והנה
שלו  עבודהֿזרה לעבוד ארץ ", אל ל"הביט  חוזר ואלהיו,

(שם).

.‡ÈÎBk ˙„BÚ˙ÚLa  ‰È„BÚ ‰eÁÈp‰L ÌÈ ¬«»ƒ∆ƒƒ»¿∆»ƒ¿«
ÌBÏL‰eÏh È‰L ,‰‡‰a ˙zÓ ,˙ÚLa ; »À∆∆«¬»»∆¬≈ƒ¿»ƒ¿«

ÈtÓ ‡l‡ ‰eÁÈp‰ ‡lL ÈtÓ ,‰eÒ‡ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬»ƒ¿≈∆…ƒƒ»∆»ƒ¿≈
 ‰ÈÏ‡Ó ‰aLpL ÌÈÎBk ˙„BÚ .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¬«»ƒ∆ƒ¿¿»≈≈∆»

ÌÈeÒ‡ ‰ÈL,CÎÈÙÏ .‰eÏhiL „Ú ,‰‡‰a ¿»∆»¬ƒ«¬»»«∆¿«¿»¿ƒ»
ÔÈeÒ‡ el‡ È‰ ,ÌÈÎBk ˙„BÚ ÈL ‡ˆBn‰«≈ƒ¿≈¬«»ƒ¬≈≈¬ƒ

ÌÈÎBÎ È„BÚ‰ ‰eÏh ‡Ï ‡nL ,‰‡‰aÌ‡Â . «¬»»∆»…ƒ¿»»¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜t ÏL ‰˙È‰ËBÈ„‰Â ,CÈˆ  ÌÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ »¿»∆¿»ƒ¿∆¿»¿«¬ƒ»»ƒ

‰È˜tÓ ˜Ùe ˜t Ïk ÏhÏÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆∆∆∆ƒ¿»∆»¿ƒ≈»
Ïk eÏËa ,‰pnÓ „Á‡ ‡ ÏhaL ÔÂÈk  ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ≈»∆ƒ≈≈∆∆»ƒ∆»»¿»

ÌÈM‰. «¿»ƒ

לחזור.93) דעתם עמהם 94)ואין לקחוה לא ולפיכך
נג:). לשברים.95)(שם, אפילו הם עובדים כי  מא:) (שם,

אין 96) שברה, ולפיכך ביטלה הנכרי  לומר: שיש פי  על אף 
וספק  עבודהֿזרה, ודאי  והיא הואיל כך. כל בה מקילים אנו
מא:). (ע "ז ודאי  מידי  מוציא ספק  ואין - לא או ביטלוה

חוליותיה.97) ונתפרקו קטנות חוליות שאינו 98)של מי 
לכך. חבירו.99)אומן בביטול ניתר האחד כי100)ואין

שבור, ככלי  נידון זה הרי  להחזירם יכול ההדיוט  ואין הואיל
מט :). (שם ומותר נתבטל שהוא כל ובביטול

.ÈÌbÙpL ÌÈÎBk ˙„BÚ ÁaÊÓ‡e‰ ÔÈ„Ú  ƒ¿«¬«»ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ
Ba ı˙piL „Ú ,‰‡‰a eÒ‡.ÌÈÎBk „BÚ „Èa »«¬»»«∆ƒ»≈À¿«≈»ƒ

ÒBÓÈezÓ  ÌbÙpL‰ÊŒÈ‡Â ÒBÓÈ e‰ÊŒÈ‡ . ƒ∆ƒ¿«À»≈∆ƒ¿≈∆
Ó ‡e‰ÌÈ‡  ÁaÊÓ ,˙Á‡ Ô‡  ÒBÓÈa ?ÁaÊƒ¿≈«ƒ∆∆««ƒ¿≈«¬»ƒ
‰a‰‰aL ÔÂÈk ?ÒÈÏe˜Ó È‡ ÔÈÏhÓ „ˆÈÎÂ . «¿≈¿≈«¿«¿ƒ«¿≈«¿ƒ≈»∆»»

Ô‰ ‰tÁ B‡ ÔÈa Ì‰Óel‡ ‡ˆBiÎÂ ÌÈÎc‰ ˙‡ ≈∆ƒ¿»ƒ»»∆∆«¿»ƒ¿«≈»≈
‰‡‰a ÔÈzÓ Ô‰ È‰ ˙‡ ÌÈÏhÓ „ˆÈk . ¬≈≈À»ƒ«¬»»≈«¿«¿ƒ∆

ÌÒ˜ ?‰L‡‰‰pnÓ ˜Ê B‡ ‰ÏÚ ‰pnÓ »¬≈»ƒ¿≈ƒ∆»»∆»«ƒ∆»
˜BÈd‡ÙML B‡ ,ËÈL B‡ ÏwÓ ‰pnÓ ÏË ; ≈»«ƒ∆»«≈«¿ƒ∆¿»»

dkˆÏ ‡lL‰ÏË BÊ È‰ dkˆÏ d‡ÙL . ∆…¿»¿»¬≈¿≈»¿»»¿»¿»
‰È‡ÙLe ,‰eÒ‡ ‡È‰ ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈzÓ ƒ¬»¿»∆»À»ƒ¿ƒ»¿»∆

ÔÈe ‡È‰ ÔÈa ,dkˆÏ ‡lL ÔÈa dkˆÏ ÔÈa  Ï‡NÈƒ¿»≈≈¿»¿»≈∆…¿»¿»≈ƒ≈
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קסב                
         

ÌÏBÚÏ ‰eÒ‡  ‰È‡ÙLÏL ÌÈÎBk ˙„BÚL , ¿»∆»¬»¿»∆¬«»ƒ∆
.ÌÏBÚÏ Ïeha dÏ ÔÈ‡ Ï‡NÈƒ¿»≈≈»ƒ¿»

מקצתו.101) ניתץ 102)שניתץ  שלא זמן כל כי  נג:) (שם,
הפסוק : על חכמינו וסמכו לתקנו. עליו דעתם עדיין רובו
אשרים  יקומו לא מנופצות גיר כאבני  מזבח  אבני  כל בשומו
יקומו  לא - גיר כאבני  נופץ  אם ט ), כז, (ישעיה וחמנים
(שם, עליו יקריבו עוד יקומו, - לא ואם וחמנים, אשרים

והיא 103)נד.). עבודהֿזרה, עליה שמעמידים אבן
לה. בסיס  משליכים 104)משמשת ונפגמה הואיל כי 

במקומה. אחרת ונותנים נג:).105)אותה (שם,
ריצף .106) ואפילו 107)כיסה, חשש. כל בלי  נ.) (שם,

מפני קדושים, של בנם נקרא שהיה סימאי  בר' מנחם רבי 
של  חשש משום מטבע  של בצורה מסתכל היה שלא

עליהן. מהלך היה חתך 109)קטף .108)עבודהֿזרה,
רך. במקצועה.110)ענף  כדי111)שהחליקה לא

או  בהם, להסיק  לשפאים צריך שהוא מפני  אלא ליפותה,
אחר. תשמיש שבמעשים 112)לצורך מפני  מט :), (שם,

כן  על כי  ביטלה, וכבר בעיניו היא שבזויה דעתו גילה אלה
להיפך. ולא אותו משמשת היא לצרכיו: בה הוא משתמש

מתחת 114)ליפותה.113) הנופלים הדקים השבבים
(שם).115)המקצועה.

    
ולפני1) בחגיהם עבודהֿזרה עובדי  עם ומתן משא איסור

חגיהם.

.‡eÒ‡ ,ÌÈÎBÎ È„BÚ ÏL ÌbÁ ÈÙÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ¿≈«»∆¿≈»ƒ»
ÁwÏÌi˜˙n‰ c Ì‰Ï kÓÏÂ Ì‰ÓÔ‰Ó ˙BÏÏ ; ƒ«≈∆¿ƒ¿…»∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿≈∆

Ì˙BÏ‰ÏeÚtÏ ,ËL ‰ÂÏÓ Ì‰Ï ÚÙÏÂ Ô‰Ó ¿«¿»ƒ»«≈∆¿ƒ¿…«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
ÔBkLn‰ ÏÚ B‡,Ô‰Ó ÔÈÚÙ ‰tŒÏÚ ‰ÂÏÓ Ï‡ . «««¿¬»ƒ¿∆«∆ƒ¿»ƒ≈∆
k ‡e‰L ÈtÓÏÈvÓc Ô‰Ï kÓÏ zÓe .Ì„iÓ ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»À»ƒ¿…»∆»»

„Ú ,ÏÈL˙Â ˙B˜È ÔB‚k ,Ìi˜˙Ó BÈ‡L.ÌbÁ ÌBÈ ∆≈ƒ¿«≈¿¿»¿«¿ƒ««»
ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÏ‡NÈŒı‡a ?‡La Ï‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ¿»

˙Bˆ‡‡NÂ Ú .„Ïa ÌbÁ ÌBÈ ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡ , ¬»≈»∆»«»ƒ¿»»«¿»»
zÓ ‰Ê È‰  ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ Ô˙B‡a Ô‰nÚ Ô˙Â¿»«ƒ»∆¿»«¿»»ƒ¬≈∆À»
‰Ê È‰ ,Ô‰nÚ ÌbÁ ÌBÈa Ô˙BÂ ‡NBp‰Â .‰‡‰a«¬»»¿«≈¿≈¿«»ƒ»∆¬≈∆

‰‡‰a eÒ‡. »«¬»»

סחורתו,2) במכירת ירויח  שהנכרי  זה ידי  על כי  ב .) (ע "ז
החג, לשמחת לו הנחוצים המצרכים את בקנייתו ישיג או
בדבר. הגורם יהיה והישראל לאלהיו ויודה ישמח 

ביום 3) הנכרי  יראהו שאז מהר, מתקלקל ואינו המשתמר
דבר  ובין המתקיים דבר בין ממנו: ולקחת בו. וישמח  חגו
המונחים  הנמכר החפץ  דמי  כי  אסור. - מתקיים שאינו
ו:). (ע "ז לעבודהֿזרה מודה והוא לבו משמחים ברשותו

לו.4) נצרך שהישראל על לאלהיו יודה שמא לחשוש שיש
ביום 5) מחסור ידע  לא אבל לישראל, שנצטרך פי  על אף 

לעבודהֿזרה. ויודה ואף 6)חגו חוב . תשלום ממנו לקבל
לאחר  הוא שמח  אבל הפרעון, בשעת מצטער שהוא פי  על

ב .). (שם, אידו ביום למחר וישמח  והכסף 7)זמן, הואיל
(שם, מהם להיפרע  לו אסור - ממון הצלת פה ואין בטוח 

ה"א).8)ו:). פ "א, ע "ז ו:).9)(ירושלמי , (ע "ז
מקולקל 10) כבר שיהיה או כבר, יהיה לא חגם וביום הואיל

(שם). יודה ולא בו ישמח  לא ושוב  אלה 11)ונשחת שכל
מתפרנסים 12)אסורים. אנו ואין להם זקוקים אנו שאין

יא:).13)מהם. (שם, מהם ופרנסתו יושבים אנו שבתוכם
סעיף 14) קמח , יו"ד (שו"ע  ההלכה נפסקה וכבר ו:). (שם,

בזמן  אבל בזמנם: אלא אמורים הללו הדברים שאין יב ):
ולתת  לשאת מותר - האלילים בטיב  בקיאים שאינם  הזה
הרשב "א  פי  (על וכדומה ולהלוות ללוות חגם, ביום עמהם
מעות  לתת ואפילו שם: מוסיף  והרמ "א ב .). ע "ז והתוספות,
נוי או תקרובת מהם עושים אין כי  איסור, אין לכהניהם

א  בהם.לעבודהֿזרה ושותים אוכלים לא

.ÔBBc ÁÏLÏ eÒ‡ÂB„È‡ ÌBÈa ÈÎÏŒ‡l‡ , ¿»ƒ¿…«¿»¿ƒ¿≈∆»
BÈ‡Â ÌÈÎBk ˙„BÚa ‰„BÓ BÈ‡L BÏ Ú„B ÔkŒÌ‡ƒ≈«∆≈∆«¬«»ƒ¿≈

d„BÚ,BbÁ ÌBÈa Ï‡NÈÏ ÔBBc ÁÏML ÈÎ ÔÎÂ . ¿»¿≈»¿ƒ∆»«¿ƒ¿»≈¿«
‰È‡Ï LLÁ Ì‡Â .epnÓ epÏa˜È ‡ÏBÏËB  …¿«¿∆ƒ∆¿ƒ»«¿≈»¿

BÈ‡ ÈÎp‰ ‰fL BÏ Ú„eiL „Ú B ‰‰ BÈ‡Â ,ÂÈÙa¿»»¿≈∆¡∆«∆ƒ»«∆∆«»¿ƒ≈
d ‰„BÓ BÈ‡Â ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ. ≈¬«»ƒ¿≈∆»

מלשון 16)מתנה.15) עובדֿכוכבים, של חגו ליום כינוי 
לה). לב , (דברים אידם יום קרוב  כי  (ע "ז 17)הכתוב :

הדורון.18)סה.). את ממנו לקבל סירובו שיגרום
ו:).19) (שם,

.‚ÌÈÓÈ ˙BÏfÓe ÌÈÎBÎ È„BÚ Ô˙B‡ ÏL Ô„È‡ ‰È‰»»≈»∆»¿≈»ƒ«»»ƒ
Ô˙B‡ Ïk  ‰NÚ B‡ ‰Úa‡ B‡ ‰LÏL ,‰a‰«¿≈¿»«¿»»¬»»»»
ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÚ ÔÈeÒ‡ ÔlÎÂ ,Ô‰ „Á‡ ÌBÈk ÌÈÓi‰«»ƒ¿∆»≈¿À»¬ƒƒ¿»»ƒ

Ô‰ÈÙÏ. ƒ¿≈∆

חגים 20) וביניהם חגיהם, את חכמים מנו ובמשנה ח .) (ע "ז
ימים  שמונה הנמשך "קלנדא" כגון: ימים, שמונה הנמשכים
הנמשך  ו"סטרנורא" שנתם: התחלת היא טבת, תקופת אחר
השנה  בסוף  טבת תקופת לפני  הוא גם הוא ימים שמונה
שלשה  גם חכמינו אסרו הם שארוכים פי  על ואף  למנינם.

לפניהם. ימים

.„ÔBL‡ ÌBÈÂ ,Ì‰ ˙BÏfÓe ÌÈÎBÎ È„BÚ ÌÈÚk¿«¬ƒ¿≈»ƒ«»≈¿ƒ
Ì‰nÚ ˙‡NÏÂ ˙˙Ï eÒ‡ CÎÈÙÏ .Ì„È‡ ÌBÈ ‡e‰≈»¿ƒ»»»≈¿»≈ƒ»∆
˙aL ÏÎaL ÈML ÌBÈÂ ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ï‡NÈŒı‡a¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿»«»
‡e‰L ,BÓˆÚ ÔBL‡ ÌBÈ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,˙aLÂ¿«»¿≈»ƒ«ƒ«¿∆

Ì‰È„È‡ ÏÎa Ì‰nÚ ÔÈ‚‰B ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa eÒ‡. »¿»»¿≈¬ƒƒ»∆¿»≈≈∆

יג).21) הערה (ה"א, בפרקנו לעיל עיין

.‰Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈÎBÎ È„BÚ Ba ÔÈÒpk˙nL ÌBÈ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬ƒ»∆
,‡e‰ ÌbÁ ÌBÈ  Ì‰È‰Ï‡Ï ÌÈÒl˜Óe ÔÈÈ˜Óe ,CÏÓ∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ≈…≈∆«»

ÈbÁ ‡Lk ‡e‰ È‰ÂÌ‰ÌÈÎBk „BÚ Ï‡ . «¬≈ƒ¿»«≈∆¬»≈»ƒ
BÒl˜Óe BlL ÎBkÏ ‰„BÓe ,BÓˆÚÏ ‚Á ‡e‰ ‰NBÚL∆∆«¿«¿∆«»∆¿«¿

B˙ÈBÏ B‡ B˜Ê ˙ÁÏ‚z ÌBÈÂ ,Ba „ÏBpL ÌBia, «∆«¿ƒ¿««¿»¿ƒ
ÌBÈÂ ,ÌÈeÒ‡‰Œ˙ÈaÓ ‡ˆiLÂ Ìi‰ ÔÓ B ‰ÏÚL ÌBÈÂ¿∆»»ƒ«»¿∆»»ƒ≈»¬ƒ¿

‰zLÓ B ‰NÚLeÒ‡ BÈ‡  el‡ ‡ˆBiÎÂ ,BÏ ∆»»ƒ¿∆ƒ¿¿«≈»≈≈»
B˙B‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡ÌBÈ ÔÎÂ .„Ïa LÈ‡‰ ∆»«¿»ƒƒ¿»¿≈
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‚Á e‰eNÚÈÂ ˙Ó Ba Ô‰Ï ˙eÓiLÌÈNBÚ‰ Ì˙B‡  ∆»»∆≈¿«¬«»»ƒ
ÌÈÏk da ÔÈÙBNL ‰˙ÈÓ ÏÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈeÒ‡ ¬ƒ«¿»ƒ»∆¿ƒ»≈ƒ

˙Ë˜ ÌÈh˜ÓeÌÈÎBk ˙„BÚ da LiL Úe„Èa ,. ¿«¿ƒ¿…∆¿»«∆∆»¬«»ƒ
Ì˙B‡ Ï‡ ,„Ïa ‰È„BÚÏ ‡l‡ ,eÒ‡ ‚Á‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈∆»»∆»¿¿∆»ƒ¿«¬»»
ÈtÓ B˙B‡ ÔÈnLÓe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â Ba ÌÈÁÓNL∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈

‚‰ÓBa ÔÈ„BÓ ÔÈ‡ Ì‰ Ï‡ ,CÏn‰ „Bk ÈtÓ B‡ ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆∆¬»≈≈ƒ
Ô‰nÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ÔÈzÓ el‡ È‰ . ¬≈≈À»ƒ»≈¿»≈ƒ»∆

אסורים.22) - לפניהם ימים השער 23)ששלשה מניחים
האמצעי השער שסביבותיו. מה כל ומגלחים הראש, באמצע 
פי (על אותה יגלחו בשנה ופעם בלורית, נקרא: שנשאר

מ "ג). פ "א, ע "ז לרבינו, המשנה סעודת 24)פירוש
והסרים 25)נישואין. משרתיו כלומר: למשועבדיו, פרט 

עמהם, וליתן לישא ומותר זה איסור בכלל אינם למשמעתו
אדוניהם  חג ביום לעבודהֿזרה ויודו שילכו חוששים ואין

ח .). לשנה.26)(ע "ז וכלי27)משנה מיטתו כגון:
מותם, ביום המלכים על ששורפים כדרך המת, תשמישי 
אבותיך  ובמשרפות תמות בשלום ה): לד, (ירמיה ככתוב 
ושריפה  לך. ישרפו כן לפניך היו אשר הראשונים המלכים
ראוי אחר אדם אין כלומר: להם, היא חשיבות - זו
שם). ובר"ן יא., (ע "ז זה בו שנשתמש במה להשתמש

ה"ב ).28) פ "א, ע "ז המת 29)(ירושלמי , חשיבות מרוב 
ח .). (ע "ז לחג מותו יום המדינה 30)קבעו שלום משום

בצלה. חוסים ח :).31)שהם (שם,

.ÂÌÈÎBk ˙„BÚ ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÌÈc ¿»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒƒ≈¬«»ƒ
˙„BÚ d˙B‡ È„BÚÏ kÓÏ eÒ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»»ƒ¿…¿¿≈»¬«

ÌÈÎBkÌÏBÚÏ ÌB˜n‰ B˙B‡aLÔÈ‡L ÌÈ„e ; »ƒ∆¿«»¿»¿»ƒ∆≈»
Ì˙Ò Ì˙B‡ ÔÈÎBÓ ,dÏ ÔÈ„ÁÈÓ„BÚ‰ Lt Ì‡Â . ¿À»ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈

eÒ‡  ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Ì˙B‡ ‰B˜ ‡e‰L ÌÈÎBk»ƒ∆∆»«¬«»ƒ»
BÏ kÓÏBÈ˜‰lÓ BÏÒt ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙„BÚÏ ƒ¿…∆»ƒ≈¿»ƒ¿«¿ƒ«¬«

.ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ÒÁ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈÎBk»ƒ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈«¬«»ƒ

יג:).32) (שם, כמבואר זכה, ולבונה לבנות תאנות כגון
משום:33) ישראל ועובר לעבודהֿזרה, שיקריבום לפי  (שם)

על  הוזהרו נח  בני  גם כי  מכשול", תתן לא עור "ולפני 
חגם.34)עבודהֿזרה. בימי  שלא שאינו 35)אפילו כל

קונה. הוא עבודהֿזרה שלצורך הקנייה בשעת מפרש
לעבודהֿזרה.36) מיוחדים שאינם דברים כגון 37)אפילו

להקריבו  שנהגם לבן מתרנגול אצבע  שמכר בטרם שקטע 
יקריבוהו  לא שוב  הוא אבר שמחוסר שמאחר לעבודהֿזרה,

(שם).

.ÊÔÈ‡L ÌÈc ÌÚ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÌÈc ÔÈÚÓ eÈ‰»¿…»ƒ¿»ƒ«¿À»ƒƒ¿»ƒ∆≈
‰kÊ ‰BÏ ÔB‚k ,ÔÈ„ÁÈÓ‰ÁL ‰BÏ ÏÏÎa ¿À»ƒ¿¿»«»ƒ¿«¿»¿…»

‰kf‰ ËwÏÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò Ïk‰ ÎBÓ≈«…¿»¿≈¿ƒ∆»¿«≈««»
‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈÎBk ˙„BÚÏ dcÏ. ¿«»«¬«»ƒ¿≈…«≈»∆

לעבודהֿזרה.38) מיוחדת.39)המיוחדת  שאינה
התרנגולים",40) בין תרנגול לו למכור "מותר (שם).

ואסור  לעבודהֿזרה מיוחד לבן שתרנגול פי  על אף  כלומר:
מצבע  תרנגולים הרבה לו מוכר אם אבל עצמו, בפני  למכרו

השאר, עם למכרו מותר - לבן תרנגול נמצא וביניהם אחר
שלא  הדבר מוכח  אחרים, תרנגולים גם שקונה מכיון כי 
המעורבים. הדברים בכל וכן קונה. הוא עבודהֿזרה לשם
מוכר  הוא "ומכולם אמרו: יד.) (שם, שבגמרא להעיר וראוי 
כלומר: מנים", שלשה משקל - חבילה? וכמה חבילה. להם
המיוחדים  "מינים של גדולה כמות להם למכור שמותר
לעבודהֿזרה, שיקריבום חוששים אנו ואין לעבודהֿזרה",
יש  עדיין תאמר: ושמא מתכוננים. הם לסחורה ודאי  כי 
לשם  לעבודהֿזרה" המיוחדים "דברים מכירת של חשש
לצרכנים  ימכרום שהסוחרים לחשוש שיש עבודהֿזרה,
עור" "לפני  על (שם) בגמרא השיבו כבר יקריבום? שהם
שאין  כל כי  - חוששים אנו אין דלפני " "לפני  על חוששים,

לו. אחראים אנו אין אנו, מידינו קונה הצרכן

.ÁÌÈc ÌÈÎBk „BÚÏ ÔÈÎBÓ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈ˜ÈÊÁnLÔÈ‡ Ck ,ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Ô‰È„È Ô‰a ∆«¬ƒƒ»∆¿≈∆«¬«»ƒ»≈

ÌÈaÏ ˜Ê Ba LiL c Ì‰Ï ÔÈÎBÓÌÈac ÔB‚k , ¿ƒ»∆»»∆∆∆∆»«ƒ¿Àƒ
˙B‡ÏLÏLÂ ÌÈÏÎe ÔÈÊŒÈÏÎe ˙BÈ‡ÂÔÈ‡Â ; «¬»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿≈

ÔÈÊÈÁLÓÔÈf‰ ˙‡ Ì‰ÏBÎÓÏ eÒ‡L ÏÎÂ . «¿ƒƒ»∆∆««ƒ¿…∆»¿»¿
Ï „eLÁ‰ Ï‡NÈÏ BÎÓÏ eÒ‡ ,ÌÈÎBk „BÚÏkÓ ¿≈»ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿…

Ï‡NÈÏ ˜Ê ÈÏk kÓÏ eÒ‡ ÔÎÂ .ÌÈÎBk „BÚÏ¿≈»ƒ¿≈»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ¿»≈
ÌÈËÒÏ. ƒ¿ƒ

להם.41) ישראל 42)שמסייעים את בהם יזיקו שלא כדי 
טו:). ורגליהם 43)(ע "ז, אדם בני  ידי  בהם שקושרים

אותם. והרומח .45)מחדדים.44)ומענים החרב  כגון:
שפיכות 46) על חשוד ואינו רוצח  שאינו פי  על אף  (שם)

בעליו  מידי  ממון השומט  גזלן שהוא מתוך אבל  דמים,
עצמו, ומציל בנשק  נלחם הוא אחריו וכשרודפים ונמלט ,

שם). רש"י , (מלשון ממונו זה יאבד ובינתים

.Ëe˙ÎÂ ÌÈÎBÎ È„BÚ‰ ÔÈa ÌÈÎBL Ï‡NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿ƒ≈»¿≈»ƒ¿»¿
CÏn‰ È„ÚÏ ÔÈÊŒÈÏk kÓÏ zÓ  ˙Èa Ì‰Ï»∆¿ƒÀ»ƒ¿…¿≈«ƒ¿«¿≈«∆∆

ÂÈ˙BÒÈ‚ÂÈˆ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ Ì‰a ÌÈNBÚL ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆ƒ»∆ƒ¿»»ƒ»≈
e‡ È‰L ,eÈÏÚ ÌÈp‚Ó e‡ˆÓÂ ,dÏÈv‰Ï ‰È„n‰«¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿¿¿ƒƒ»≈∆¬≈»

ÌÎB˙a ÔÈÈeLÈÚ .,ÌÈÎBk ˙„BÚ da LiL ¿ƒ¿»ƒ∆∆»¬«»ƒ
‰ˆeÁ Cl‰Ï zÓdÎB˙a Òk‰Ï eÒ‡Â ,dl‰È‰ . À»¿«≈»»¿»¿ƒ»≈¿»»»

.dÎB˙a Cl‰Ï zÓ  ÌÈÎBk ˙„BÚ dl ‰ˆeÁ»»¬«»ƒÀ»¿«≈¿»

שלו.47) טז.).48)חיילות בדפוסים 49)(שם,
מתוך  אבל שלפניה, ט ' להלכה זו הלכה נמשכת האחרונים
וכן  חדשה: הלכה התחלת שכאן נראה הדברים מרוצת

הישנים. הדפוסים מתוך נמשכים 50)נראה הם שאין
להם. הסמוכה שבעיר עבודהֿזרה יא:).51)אחרי  (ע "ז

להיכנס  שאסור "לפי  למשנה: בפירושו רבינו שם יאמר וכה
שכן  וכל בתוכה, לדור שכן כל עבודהֿזרה, בה שיש בעיר
בראשם, והראב "ד המפרשים רוב  אבל וכו'. בה" לסחור
יריד  בה שיש שבעיר שם): (ע "ז, המשנה את מפרשים
אבל  עמהם: ולתת לשאת אלא אינו האיסור וכל ידובר,
לא  אם איסור, בה אין - ומתן משא בלא לתוכה הכניסה

עמהם. ויתן ישא שמא לחוש שיש חגם ביום

.ÈÚÏ BÏ eÒ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰ÈÚa «≈ƒ»¿»»«¬…¿ƒ
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קסד                
         

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÌÈÎBk ˙„BÚ da LiL∆∆»¬«»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
˙„ÁÈÓ Cc‰L ÔÓÊaLÈ Ì‡ Ï‡ ;ÌB˜Ó B˙B‡Ï ƒ¿«∆«∆∆¿À∆∆¿»¬»ƒ∆

‰˜Â ,˙Á‡ Cc ÌLzÓ  BÊa CÏ‰Â. »∆∆«∆∆¿ƒ¿»¿»«»À»

לעיר 52) דרכה לעבור אלא בתוכה, לשהות שלא אפילו
הדרך. מאותה ליהנות שאסור מפני  - שאין 53)אחרת

הוא  אז זו, עיר דרך אלא מקום לאותו להגיע  אחרת דרך
"נהנה". מקרה.54)נקרא: הנאתו 55)וקרה אין כי 

(שם). אחרת עיר דרך ללכת לו ואפשר הואיל ניכרת,

.‡È‰tk ÌÈÎBÎ È„BÚ‰ ÌÚ ˙BÏ eÒ‡ »ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ»
,‰e Ú Ì‡Â .ÌÈÎBk ˙„BÚ da ÌÈ„ÈÓÚnL∆«¬ƒƒ»¬«»ƒ¿ƒ»«»»

zÓ BÎNB‡ ÔÈÏ˜h‰ ‰lÁzÎÏ ‡e‰ ‰Ba Ï‡ . ¿»À»¬»∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ
‰tk‰ d˙B‡ da LiL ˆÁ‰. ∆»≈∆∆»»«ƒ»

מעמידים 56) ובה מקומרת תקרה עם קשת כמין עשוי  בנין
עבודהֿזרה. כמשמשי  זה והרי  האליל, יט :)57)את (ע "ז

אסור  אבל שיעבדו, עד אסורים אינם עבודהֿזרה משמשי  כי 
לכתחילה. מותר 58)לבנותה לכיפה "הגיע  טז.) (שם

ס "ק  קמג, דעה יורה הגר"א, (הגהות לכתחילה אפילו לבנות
להם, לסייע  אלא מותר שאינו ד), ס "ק  (שם, הט "ז והעיר ו).
לבדו  שהישראל אבל עמהם", "בונים (שם): המשנה כלשון

שאסור. ודאי  - הנכרים עזרת בלי  הבונה יהיה

.È˙BiÁ d eÈ‰Â ,ÌÈÎBk ˙„BÚ da LiL ÈÚƒ∆∆»¬«»ƒ¿»»¬À
˙BhÚÓ˙B‰Ï eÒ‡ ˙BhÚÓ‰  ˙BhÚÓ ÔÈ‡LÂ ¿À»¿∆≈»¿À»«¿À»»≈»

ÔÎB˙aM ‰Ó ÏÎa ,Ô‰aÏÏ‚aL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ , »∆¿»«∆¿»ƒ¿≈∆∆¿»»∆ƒ¿«
ehÚ˙ ÌÈÎBk ˙„BÚ˙BzÓ ,˙BhÚÓ ÔÈ‡LÂ ; ¬«»ƒƒ¿«¿¿∆≈»¿À»À»

‰‡‰aÌÈÎBk ˙„BÚ ÏL ˙BiÁ .,ÔÎNÏ eÒ‡ , «¬»»¬À∆¬«»ƒ»¿»¿»
ÌÈÎBk ˙„BÚ ‰p‰nL ÈtÓ. ƒ¿≈∆¿«∆¬«»ƒ

בפירות.59) או והדסים בוורדים אפילו 60)מקושטות
עצמו. הקישוט  מן שבתוכן 61)שלא מה כל ולכן

ורבים  יב :). (שם, הם לעבודהֿזרה" המיוחדים כ"דברים
מכס  מעלות אלה שחנויות מפני  האיסור: טעם מפרשים
ולכן  - וניכרות מסומנות להיות ונתקשטו עבודהֿזרה לכהני 
י (רש, וכהניה עבודהֿזרה הוא מהנה כי  בהן, לקנות אסור

לעבודהֿזרה.63)(שם).62)ור"ן). קנין שהם
ה"ג).64) פ "ד, ע "ז (ירושלמי ,

.‚ÈÌÈeÒ‡ ÂÈÓc ,ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ˙Èa ÎBn‰«≈«ƒ«¬«»ƒ»»¬ƒ
‰‡‰aÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈÂ ,ÌÈÎBÎ È„BÚ Ï‡ . «¬»»¿ƒ≈¿»«∆«¬»¿≈»ƒ

˙„BÚ B e„ÈÓÚ‰Â B˙È eÏÊ‚Â Ï‡NÈ eÒ‡L∆»¿ƒ¿»≈¿»¿≈¿∆¡ƒ¬«
ÔÈzÓ ÂÈÓc ,ÌÈÎBk˙BÎÂ ,˙B‡kÚa ‰ÏÚÓe »ƒ»»À»ƒ¿≈«¬∆¿«¿»

Ì‰lL. ∆»∆

ביתו 65) שמכר קנס , משום מד.) גיטין פ "ז: דע "ז, (תוספתא
שאלו 66)לעבודהֿזרה. וכבר ה"ט ). (פ "ז, לעיל מבואר

בכל  "וכי  "שוחק "): דיבורֿהמתחיל: מג: (ע "ז ה"תוספות"
ולזרות  לשחוק  שאפשר ותירצו: המלח ? לים ילך שעה
אלא  המלח " "ים נאמר: ולא צמחים, מגדל שאינו במקום

צמחים. מגדל שאינו מקום הוא 67)להצריך אנוס  שהרי 
לקנסו. מכירה.68)ואין לחתום 69)שטר דינם בבתי 

שטרו  על שמחתימם בזה מחשיבם שהוא פי  על ואף  עליו.
(שם). מידם כמציל שהוא מפני  מותר, -

.„ÈÔÈÏÈÏÁÂ„tÒÏ eÒ‡ ,ÌÈÎBÎ È„BÚ ÏL «¬ƒƒ∆¿≈»ƒ»ƒ¿…
Ô‰a„ÈÈÏ ÔÈÎÏB‰ .ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈÎBk È„BÚ ÏL »∆¿ƒ¿»ƒ∆¿≈»ƒ¿¿ƒ

Ô˙ei‚a ,˙BÁÙLe ÌÈ„Ú ,‰Ó‰a Ô‰ÓÌÈze , ≈∆¿≈»¬»ƒ¿»¿«»»ƒ
Ô‰lL ˙B‡kÚa ‰ÏÚÓe ˙BÎÂ ,ÌÈÓÎe ˙B„NÂ, ¿»¿»ƒ¿≈«¬∆¿«¿»∆»∆

Ì„iÓ ÏÈvÓk ‡e‰L ÈtÓ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»«∆¿»ƒ¬ƒ
Á˜Bl‰ Ï‡ ,ÒÎÓ Ô˙B BÈ‡L ˙Èa‰ŒÏÚaÓ Á˜BÏa¿≈«ƒ««««ƒ∆≈≈∆∆¬»«≈«

bz‰ ÔÓ ÌL,ÒÎÓ Ô˙B ‡e‰L ÈtÓ ,eÒ‡ , »ƒ««»»ƒ¿≈∆≈∆∆
˙„BÚ ‰p‰Ó ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ÒÎn‰Â¿«∆∆«¬«»ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¬«
,Á˜Ï ‰Ó‰a Ì‡  bz‰ ÔÓ Á˜ÏÂ Ú .ÌÈÎBk»ƒ»«¿»«ƒ««»ƒ¿≈»»«

MÓ˙eÒk Ì‡Â ;‰hÓÏe ‰ak‡‰ ÔÓ ‰È˙BÒt ¿«≈«¿∆»ƒ»«¿À»¿«»¿ƒ¿
˙BÎzÓ ÈÏÎe ˙BÚÓ Á˜Ï .e˜È  Á˜Ï ÌÈÏÎÂ, ¿≈ƒ»«≈»≈»«»¿≈«»

ÌÈÏÚÓ ‡Ï  „Ú Á˜Ï .ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ‡ÏÂ ƒ≈¿»«∆«»«∆∆…«¬ƒ¿…
ÔÈ„ÈBÓ. ƒƒ

במשנה 70) כנזכר המת, את בהם שמספידים כלי ֿנשיפה
מ "א). פ "ו, פ "ז).71)(ב "מ  דע "ז, שוק 72)(תוספתא

חגם  בימי  ושלא הסביבה, מכל לסחורה אליו שבאים גדול
כנענים"73)ידובר. "עבדים שכן וכל נכרים: עדיין שהם

לנכרים  כך אחר ונמכרו ונימולו לישראל פעם נמכרו שכבר
יג.). (ע "ז גרמא הזמן שאין במצוות אז חייבין שהם -

שיודו 74) לחשוש ויש להם, הוא וכבוד שתפארת פי  על אף 
זה. על ומסייעים 75)לאלילים עדים לו יהיו כך "שמתוך

שם). רש"י , (לשון העוררים" מן סוחר.76)להצילו
מקום 77) הארכובה, מן למטה פרסותיה וחותך עוקר מפיל.

ואסור  נטרפת, הארכובה מן למעלה כי  טריפה: עושה שאינו
ייהנה  שלא כדי  - ה"נישור" וטעם בידים. בהמה לטרוף  לנו
וגם  לעבודה ראויה אינה פרסותיה שנעקרו אחרי  כי  בה,
בגמרא  ושם שם). רש"י , (כדעת אסור - ולאכלה לשחטה
"את  ו): יא, (יהושע  שנאמר ממה זה, ל"עיקור" סמך מצאו

תעקר". נרקבים.78)סוסיהם הבור 79)שאינם מן אותו
לתוכו. הנכרים 80)כשנפל כל כדין בידים, ולהמיתו לבור

יג:). (שם, מורידים ולא מעלים שלא עבודהֿזרה עובדי 
הוא  הרי  - הנימול כנעני " "עבד אבל בגויותו", "עבד ודוקא

(שם). להעלותו ומצוה כישראל

.ÂË‰zLÓ BzÏ B‡ BÏ ‰NÚL ÌÈÎBk „BÚ, ≈»ƒ∆»»ƒ¿¿ƒƒ¿∆
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï elÙ‡Â .B˙„eÚqÓ ˙B‰Ï eÒ‡»≈»ƒ¿»«¬ƒ∆¡…¿ƒ¿

eÒ‡ ,ÌL BlMÓ Ï‡Ni‰È„BÚ ˙aÒÓe ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»≈ƒ∆»»ƒƒ¿ƒ«¿≈
?BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï eÒ‡ È˙ÓÈ‡Óe .BÏÎ‡ ÌÈÎBÎ»ƒ¬»≈≈»«»∆¡…∆¿
ÈÓÈ ÏÎÂ ,‰„eÚÒ ÈÎˆ ÔÈÎ‰Ïe ˜ÒÚÏ ÏÈÁ˙iMÓƒ∆«¿ƒ«¬…¿»ƒ»¿≈¿»¿»¿≈
Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL ‰zLn‰ ÈÓÈ Á‡Ïe ,‰zLn‰«ƒ¿∆¿««¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡eNp‰ ˙ÓÁÓ ˙Á‡ ‰„eÚÒ ‰NÚÁ‡Ï elÙ‡  »»¿»«∆∆≈¬««ƒƒ¬ƒ¿««
ÏÎÂ .L„Á NÚŒÌÈL „Ú ,eÒ‡ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»«¿≈»»…∆¿»

ÌÈÎBk ÏL ‰„BÚ ÈtÓ ,˙‡f‰ ‰˜Á‰‰,‡e‰ ««¿»»«…ƒ¿≈¬»∆»ƒ
BÁfÓ zÏÎ‡Â EÏ ‡˜Â" :Ó‡pLÂÈ˙aÓ zÁ˜ÏÂ , ∆∆¡«¿»»¿¿»«¿»ƒƒ¿¿»«¿»ƒ¿…»
.'B‚Â "eÊÂ EÈÏ¿»∆¿»¿

נישואין.81) ח .).82)לשמחת לו 83)(ע "ז שאמר
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הנישואין. מחמת למסיבתו שמזמינו שלא 84)בפירוש:
כדעת  ולא היתירה, התקרבותו ידי  על לעבדה אחריה יימשך
יודה  שהנכרי  מפני  האיסור, את המנמק  (שם) רש"י 

תקרובת. לה ויקריב  רבי85)לעבודהֿזרה (שם): ואמרו
עבודהֿזרה  עובדי  לארץ  שבחוצה ישראל אומר: ישמעאל
כיצד  רש"י ). לב , על שמים ואינם כוונה, (בלא הם בטהרה
על  אף  שבעירו, היהודים כל וזימן לבנו משתה שעשה נכרי 
עומד  שלהם ושמש משלהם, ושותים משלהם שאוכלים פי 
מתים  מזבחי  אכלו כאילו הכתוב  עליהם מעלה - לפניהם
ואכלת  לך "וקרא שנאמר: עבודהֿזרה), לתקרובת (כינוי 
אכילתך  על אני  מעלה לו, קורא שאתה משעה - מזבחו"

מזבחו. היא כאילו

.ÊË˙„BÚ ÏL da ˙‡ ˜ÈÈ˙ ‡Ï Ï‡NÈ ˙a«ƒ¿»≈…≈ƒ∆¿»∆∆∆
ÌÈÎBk‡ÏÂ ;ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Ôa ˙Ïc‚nL ÈtÓ , »ƒƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¬«»ƒ¿…

,ÎNa ‡È‰ ˙„lÈÓ Ï‡ .Ì"ekÚ ˙ÈÎp‰ ˙‡ „lÈ¿̇«≈∆«»¿ƒ«¬»¿«∆∆ƒ¿»»
‰È‡ ÌeMÓ˙a ˙‡ ˙„lÈÓ Ì"ekÚ ˙ÈÎp‰Â . ƒ≈»¿«»¿ƒ«¿«∆∆∆«

da ˙‡ ‰˜ÈÓe Ï‡NÈd˙eLa‡lL È„k , ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿»ƒ¿»¿≈∆…
ep‚‰˙. ««¿∆

ידי86) על שתתעורר לאיבה לחוש אין כי  בשכר, ואפילו
בעלי בעיני  להתגנות רוצה איני  לומר: היא יכולה כי  זה,
חלב  לה יש שאם מיימוניות": ה"הגהות וכתבו כו). (ע "ז
רפואתה. משום להיניק  לה מותר - מצטערת והיא  הרבה

היא 87) יכולה כי  איבה, חשש אין שכר בלא אבל (שם).
ובגמרא  מזונותי . להרויח  לעבודתי  ללכת אני  צריכה לומר:
כי בשכר, אפילו ליילד לה אסור שבשבת אמרו: (שם)
לנו  מותר - השבת את שישמרו בנינו לומר: היא יכולה
נחללה  לא - שבת שומרי  שאינם שלכם, עליהם: לחללה
הלכה  רבינו הזכיר לא למה תמה: וה"כסף ֿמשנה" עליהם.
כי ה"יב ), פ "ב , שבת (הלכות רבינו מביאה באמת אבל זו?

מקומה. למדוה 88)שם ה"א) פ "ב , (ע "ז ובירושלמי 
אומניך  מלכים "והיו כג): מט , (ישעיה מפורש ממקרא
נכרית. מאשה לינוק  שמותר הרי  - מיניקותיך" ושרותיהם

ובנוכחותה.89) הישראלית של כו.).90)בביתה (ע "ז
ותינוקת  תינוק  להשהות שאסור (שם) ה'תוספות' וכתבו
 ֿ שפיכות על שחשודים מפני  לרפואתם, הנכרי  בבית יחידים
ימשכום  שמא אסור, - קצת גדולים הם ואפילו דמים.

למינות.

.ÊÈ˙et˙Ï ÔÈÎÏB‰‰˙˙ÏÂ ˙‡NÏ eÒ‡ ,Ì"ekÚ «¿ƒ¿«¿«»»≈¿»≈
Ô‰nÚÔÈzÓ ÌÈ‡a‰Â ,eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â . ƒ»∆¿«»ƒÀ»ƒ¿∆…ƒ¿

ÔÈeL˜ÔzÚ„ ‡nL  ÔÈeL˜ eÈ‰ Ì‡L ,‰Ê ‰Ê ¿ƒ∆»∆∆ƒ»¿ƒ∆»«¿»
‰ÎÈÏ‰a  Ì"ekÚ ˙et˙Ï CÏB‰‰ Ï‡NÈ .ÊÁÏ«¬…ƒ¿»≈«≈¿«¿««¬ƒ»

Ba ÊÁÈ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ zÓ‰ÈÊÁe , À»»≈¿»≈ƒ∆»«¬…«¬ƒ»
eÒ‡,‰ÈÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa  ÓeÓ Ï‡NÈ . »ƒ¿»≈»≈«¬ƒ»≈«¬ƒ»

eÒ‡. »

שהולכים 91) עבודהֿזרה לבתי  בזיון ודרך גנאי  של כינוי 
"תרף ") (ערך "הערוך" ולפי  למרחוק . מאמיניהם אליהם
מתורגם  יד) מד, (תהלים וקלס " "לעג רומית. בלשון מקורו
פירשו: ה"ג) פ "ב , (ע "ז ובירושלמי  ותורפיתא. ממקנותא
יט ). לא, (בראשית בתורה הנזכרים "תרפים" מלשון

לחוש,92) יש וכן לעבודהֿזרה. ויודה שילך כט :) (ע "ז
לעבודהֿזרה. ויקריבום דברים אצלנו יקנו כי93)שמא

לב :). (שם, עוד לחוש אין משם, שחזרו שלא 94)אחרי 
כל  ילך מסתמא ואז בבד, בד אלא חבורות חבורות ילכו

לג.). (שם, להודות יחזור ולא לביתו ילך 95)אחד ולא
כלל. ויחזור 96)שמה בעבודהֿזרה שדבק  לחוש שיש

לה. וגם 97)להודות נכרי , ככל בהליכתו לע "ז שיודה
(ע "ז  ביותר בה אדוק  והוא הואיל לה ויודה ישוב  בחזירתו

לג.).

.ÁÈ„ÈÈÏ CÏ‰L Ï‡NÈ‰ÈÊÁa  Ì"ekÚ ÏL ƒ¿»≈∆»«¿»ƒ∆««¬ƒ»
ÎÓ Ì"ekÚ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ eÒ‡Ô‰Ï »»≈¿»≈ƒ∆»«»«»∆

„Èe ,‰‡‰a ÔÈeÒ‡ Ï‡NÈ „Èa Ì"ekÚ ÈÓ„e ;ÌL»¿≈«¿«ƒ¿»≈¬ƒ«¬»»¿«
‰‡‰a ÔÈzÓ Ì"ekÚ‰Ê ÈtÓe .ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB «À»ƒ«¬»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ

‡a‰ Ì"ekÚ ÌÚÌ"ekÚ ÏL ˙etz‰ ÔÓÔÈ‡Â , ƒ««»ƒ««¿∆«¿≈
˙etz‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡NÈ ÌÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB ¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿»≈«»ƒ««¿

B˙ÎÈÏ‰ ‡Ï ,ÓeÓ Ï‡NÈ ÌÚ ‡ÏÂ ;‡e‰‰‡ÏÂ «¿…ƒƒ¿»≈»…«¬ƒ»¿…
B˙ÈÊÁ. «¬ƒ»

ויש 98) לסחורה הסביבה מכל שם שמתקבצים גדול שוק 
היריד. ימי  כל אותה שעובדים עבודהֿזרה כי99)שם

אלא  שמה, הולך היה לא למכור אחר חפץ  בידו היה אילו
(שם). לנו כאן מוכרו כי100)היה והטעם: סד.). (שם,

חרם  מ "והיית למדים אנו דמיה תופסת שעבודהֿזרה מה
הוא  הרי  ממנו מהווה שאתה "כל כו), ז, (דברים כמוהו"
נח , בבן ולא נאמר בישראל זה ופסוק  נד:). (ע "ז כמוהו"
שם, (תוספות מותרים נכרי  ביד עבודהֿזרה דמי  ולפיכך

"מסתברא"). המתחיל: ביד 101)דיבור עבודהֿזרה שדמי 
מותרים. - יש 102)נכרים כי  אסור, - שם בהליכתו אבל

(ע "ז, הרי "ף  כגירסת שביריד, לעבודהֿזרה שיודה לחוש
- בחזירתו אסור, - בהליכתו ליריד: ההולך "נכרי  פ "ב ):
שעובדים  ביריד עבודהֿזרה ויש הואיל והטעם: מותר".
וליתן  לישא שאסור חגם לפני  ימים כשלשה זה הרי  אותה,
להודות  ישוב  לא שהרי  לחוש, אין בחזירתו אבל עמהם:
דמי כי  - לחוש אין עבודהֿזרה ולדמי  לעבודהֿזרה.

מותרים. נכרי  ביד דפוס 103)עבודהֿזרה ונציה, כנוסחת
תרפות. אחר: ונוסח  לדמי104)קדום. לחוש יש כי 

כי להודות, ישוב  שמא לחוש אין אבל שבידו: עבודהֿזרה
לא  ע "ז. שם אין זמנו עבור ואחרי  קבוע  זמן לו יש ה"יריד"
לחוש  יש היא, וקבועה הואיל ה"יז) (לעיל, ב "תרפות" כן

להודות. ישוב  ֿ 105)שמא לעבודה ויודה לשם ילך כי 
המלך).106)זרה. (עבודת בידו ע "ז דמי  משום
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ה'תשע"ח  אלול כ"ט  ראשון  יום 


  

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ ÚL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
ÈÎÚa Ôe„Ï (‡ :ÔËt ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»»¿∆¿≈
( .Ì„‡ ÈÎÚ ÔÈ„ e‰ÊÂ ,‰Bza LÙÓ L‡k Ì„‡»»«¬∆¿…»«»¿∆ƒ∆¿≈»»
ÈÎÚ ÔÈc („ .ÌÈz ÈÎÚ ÔÈc (‚ .‰Ó‰ ÈÎÚ ÔÈcƒ∆¿≈¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈
(Ê .ÌÁ ÎnÈ ‡lL (Â .ÂÈÒÎ ÌÈÁÓ ÔÈc (‰ .˙B„O»ƒ«¬ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆

.ÌÁ Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
הכתוב 1) השקל שיעור בתורה, הקצובים האדם ערכי 

שבין  ההבדל נערכים, ולא מעריכים שאינם האישים בתורה,
דינו  נגמר בהם, ייעשה מה נדרו או גוי  נדבת לערכין, דמים
ערכי האומר ובדמים, בערכין מהו לההרג ישראל של בבי "ד
שעמד  לאחר או בדין שיעמוד קודם ומת עלי  דמי  או עלי 

היורשים. של דינם מה בדין,

.‡„ Ì‰ ÌÈÎÚ‰2Lc˜‰ È„ ÏÏkÓ3:Ó‡pL , »¬»ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿≈∆∆¡«
„ ‡ÏÙÈ Èk LÈ‡4CÎÈÙÏ .'‰Ï ˙LÙ EkÚa5ÔÈiÁ ƒƒ«¿ƒ∆∆¿∆¿¿¿»…«¿ƒ»«»ƒ

BÓlLÏ Á‡˙ ‡ÏÂ Bc ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ6, ¬≈∆ƒ…«≈¿»¿…¿«≈¿«¿
‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe7. ƒ¿»«…≈ƒƒ«¬∆

בסוגי2) העוסק  הפלאה, בספר הלכותיהם נסדרו ולפיכך
בזמן  גם הנוהגים איסור נדרי  דיני  והקדים למיניהם. נדרים
כאחד, והקדש איסור נדרי  בה שיש נזירות דיני  ואח "כ הזה,
דיני וקבע  קרבנותיו. להביא עליו - נזירותו שכשישלים
נוהגים  ואינם בלבד הקדש נדרי  הם כי  הספר, בסוף  ערכין
פ "א, נדרים הל' לעיל בביאורנו וראה (רדב "ז). הזה בזמן

המקדש.3)ה"א. לטובת נודר הכתוב :4)שאדם קראו 
נדר.5)נדר. דין להם ויש עליו 6)הואיל שיעברו אחרי 

א. ד, השנה בראש כמבואר ערכו, נתן ולא רגלים שלש
פרשת  כהנים' וב 'תורת הי "ד. פי "ד הקרבנות מעשה ובהל'
נדרים  הקיש - בערכך "נדר אמרו: ג, פרשתא בחוקותי ,
בבל  - ערכים אף  לשלמו, תאחר בבל - נדרים מה לערכים,
"כשם  לז: פרשה רבה', 'ויקרא במדרש וכן לשלמו". תאחר
ומדברי וכו'. בערכין" כך תאחר, ובל יחל בל שבנדרים
שלש  שמשעברו נראה, קנז לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר רבינו
הוא  וכך יחל, לא משום: גם עובר ערכו, נתן ולא רגלים
יחל  בל על שעובר "מגיד זה: פסוק  על מה'ספרי ' מוכיח 
המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב "ן אולם תאחר". לא ועל
על  כשעבר אלא יחל לא על עובר שאינו סובר צד, 'עשה'
בשלש  כלל תלוי  אינו אבל לקיימו, עוד לו אפשר ואי  נדרו,

(משנהֿלמלך). אמרו 7)רגלים וכן נדרים, בפרשת האמור
וכתב  מצותֿעשה", זו - שפתיך "מוצא ו.) השנה (ראש
הציווי נכפל "והנה צד: מצותֿעשה המצוות' ב 'ספר רבינו

ככל  אמרו: והוא זו, במצוה תשמור) שפתיך מוצא (של
יעשה". מפיו היוצא

.LÙÓ L‡k ÔÈÎÚ ÈÈ„a Ôe„Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»¿ƒ≈¬»ƒ«¬∆¿…»
‰Bza8ÈÏÚ ÈkÚ' ÓB‡‰ „Á‡Â .9CÚ' ÓB‡‰ B‡ ,' «»¿∆»»≈∆¿ƒ»«»≈≈∆
ÈÏÚ ‰Ê10CÚ‰ Ô˙B  'ÈÏÚ ÈBÏt CÚ' B‡ ,'11ÈÙÏ ∆»«≈∆¿ƒ»«≈»≈∆¿ƒ

eˆw‰ c‰ ‡e‰Â .CÚp‰ ÈL12‰BzaL13‡Ï , ¿≈«∆¡»¿«»»«»∆«»…
.˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ»¿…»≈

כז.8) בית 9)ויקרא לטובת  לתתו עלי, שלי  השווי 
לפניו.10)המקדש. העובר זה השווי .11)אדם

וחתוך.12) לפי13)פסוק  נערך כל מחיר קבעה שהתורה
אלא  משלם שאינו עלי , פלוני  דמי  לאומר בניגוד שנותיו,
גופו, בריאות לפי  הכל בשוק , הנמכר כעבד שיעריכוהו אחר
רבינו  וכתב  ה"ט . להלן כמבואר בתורה, קצובים דמיו ואין
ספרנון  אשר המצוות וכן . . . " פל"ט : ח "ג נבוכים' ב 'מורה
(לעזור  הצדקות דרך על הולכין כולן וחרמין, ערכין בהל'
שהוא  מה ומהן חרמין), = ) לכהנים שהוא מה מהן לזולת).
ושיבוז  הנדיבות, למידת האדם יגיע  ובכולן הבית, לבדק 
ההפסד  רוב  כי  ידו, יקפוץ  ולא השם לכבוד לממון אדם
והרבות  הממון על החריצות מפני  הוא . . . במדינות הבא
לקמן  והשווה וכבוד". נכסים להוסיף  התאוה ורוב  ממנו,

כילי ". יהיה ולא יצרו את לכוף  "כדי  הי "ב : פ "ח ,

.‚CÚp‰ ‰È‰ Ì‡ ?CÚ‰ ‡e‰ ‰nÎÂ14ÌÈLÏL Ôa ¿«»»≈∆ƒ»»«∆¡»∆¿ƒ
CÚ BÏ ÔÈ‡  ˙BÁt B‡ ÌBÈ15CÚ' ÂÈÏÚ ÓB‡‰Â , »≈≈∆¿»≈»»≈∆

BÈ‡Â ,'ÈÏÚ ‰Ê ÈÏk CÚ' ÓB‡k ‰Ê È‰  'ÈÏÚ ‰Ê∆»«¬≈∆¿≈≈∆¿ƒ∆»«¿≈
ÌeÏk iÁ16Le „Á‡ ÔaÓ ‰È‰ .Ôa „Ú ÌBÈ ÌÈLÏ «»¿»»ƒ∆∆»¿ƒ«∆

,ÌÈÏ˜L ‰MÓÁ Îf‰ CÚ  ˙BeÓb ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿≈∆«»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈÏ˜L ‰LÏL ‰˜p‰Â17ÌBÈ LL ˙La ÒÎpMÓ . ¿«¿≈»¿»¿»ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿«≈

„Á‡18ÌÈOÚ Îf‰ CÚ  ÌÈOÚ ˙L ÌÈÏLiL „Ú ∆»«∆«¿ƒ¿«∆¿ƒ≈∆«»»∆¿ƒ
˙La ÒkiMÓ .ÌÈÏ˜L ‰OÚ ‰˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒƒ∆ƒ»≈ƒ¿«
CÚ  ÌÈML ˙L ÌÈÏLiL „Ú ÌBÈ ÌÈOÚÂ ˙Á‡««¿∆¿ƒ«∆«¿ƒ¿«ƒƒ≈∆
.ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL ‰˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ Îf‰«»»¬ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿»ƒ
,B˙BÓ ÌBÈ „Ú ÌBÈ ÌÈMLÂ ˙Á‡ ˙La ÒkiMÓeƒ∆ƒ»≈ƒ¿«««¿ƒƒ«
OÚ ‰MÓÁ Îf‰ CÚ  ÌÈL ‰nk ‰ÈÁ elÙ‡¬ƒ»»«»»ƒ≈∆«»»¬ƒ»»»

ÌÈÏ˜L ‰OÚ ‰˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L19. ¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒ

הנערך.14) "ואם 15)האדם שנאמר כלום, חייב  ואינו
שלושים  יום יח .) (ערכין חכמינו קיבלו וגו'. חודש" מבן
מבן  "ואם ז) (שם הכתוב  לשון כמשמעות כלמטה, נידון
בשנת  ולא הששים, שנת ששלמה ומעלה" שנה ששים
שם  בתוי "ט  (ראה חודש בן לענין והואֿהדין עצמה, הששים

מ "ד). (אלא 16)פ "ד, לכלי  ערך שאין יודע  שאדם אע "פ 
שלשים, לבן והואֿהדין לבטלה, דבריו הוציא בלבד), לאדם
אבל  ערכין, לענין זה וכל ה.). (ערכין לבטלה דבריו שהוציא
בסמוך  כמבואר דמים, לו יש יומו בן קטן אפילו דמים לענין

ו.17)ה"ט . שם, בתורה רומי18)מפורש בדפוס  כן
הג'. בשורה להלן וכן תימן. ובכ"י  מפורש 19)ר"מ ,
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ומעלה, שנה ששים מבן שם: שנאמר ומתוך שם. בתורה
ששים  בשנת אבל כזקן, נידון ששים שנת כששלמה משמע 
שוה' ב 'גזירה למד אתה מכאן הימנה, כלמטה נידון עצמה
כלמטה  נידונת בה האמורה שנה שבכולן שנה", - "שנה
שלא  אע "פ  יום, שלשים לבן ובנוגע  יח .). בערכין (משנה
במפקד  טו) ג, (במדבר הכתוב  גילה הרי  "שנה", בו נאמרה
בו  שמונים תפקדם" ומעלה חודש מבן זכר "כל הלוים,
יח :). (שם עצמו השלושים מיום ולא ומעלה, יום משלושים

.„‰„l‰ ÌBiÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ  el‡‰ ÌÈM‰ Ïk20ÏÎÂ . »«»ƒ»≈≈≈¿≈ƒ«≈»¿»
L„w‰ Ï˜La  ÌÈÏ˜M‰21˙B‡Ó LÏL Ï˜LÓ ‡e‰Â . «¿»ƒ¿∆∆«…∆¿ƒ¿«¿≈

B‰Ë ÛÒkÓ ‰BÚO ÌÈOÚÂ22ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰ Îe . ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆∆»¿»ƒ»»
ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ23ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,24. ¿»∆«¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

ראש 20) בערב  שנתו שתכלה עולם, למנין ולא ליום, מיום
(ערכין  שניה שנה לו תיחשב  תשרי  חודש וכשיגיע  השנה,
שעה  ואותה יום אותו - לעת" "מעת רש"י  פירש ושם יח :).
דעת  וכן כן, משמע  לא רבינו מדברי  אבל הבאה, לשנה
בערכין  צורך שאין אלחנן, רבי  בשם - א לא, שם ה'תוספות'
כמבואר  שעות, פוסלות בקרבנות ורק  לשעות, לעת מעת
להיות  שמצוותו "קרבן הי "ג: פ "א, הקרבנות מעשה בהל'
נפסל". - אחת שעה השנה על הוסיף  אם שנה, בן

והוא 21) הקודש, שקלי  בו לשקול הקצוב  השקל במשקל
אמרה  וכן שם), וברש"י  יג ל, (שמות השקל גרה עשרים
הקודש". בשקל יהיה ערכך "וכל כה) כז, (ויקרא תורה

היא 22) שהפרוטה - א יב , דף  בקידושין הרי "ף  דברי  ע "פ 
הרי פרוטה, ל"ב  מכילה גרה שכל והיות שעורה, חצי  משקל
עשרים  שהוא השקל נמצא שעורה, ששֿעשרה הגרה משקל
ה"ב ֿג). פ "א, שקלים (כסף ֿמשנה שעורה ש"כ שוקל גרה,

מאות 23) שלש ומשקלו שני , בית בזמן סלע  הנקרא מטבע 
שעורה. וארבע  ה"ב .24)ושמונים פ "א,

.‰ÌeËÓË25ÒBÈ‚Bc‡Â26‡lL ;CÚ Ì‰Ï ÔÈ‡  À¿¿«¿¿ƒ≈»∆≈∆∆…
.˙È‡cÂ ‰˜Ï B‡ È‡cÂ ÎÊÏ ‡l‡ CÚ ‰Bz ‰ˆ»̃¿»»≈∆∆»¿»»««ƒ¿≈»«»ƒ
B‡ ,ÈÏÚ ÈkÚ :Ó‡L ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓË ,CÎÈÙÏ¿ƒ»À¿¿«¿¿ƒ∆»«∆¿ƒ»«

ÌeÏk iÁ BÈ‡  Á‡ BÎÈÚ‰L27. ∆∆¡ƒ«≈≈«»¿

נקבות.25) ולא זכרות לו ואין אטומה, שיש 26)שערוותו
נקיבה  ספק  זכר ספק  והוא נקבות, ואבר זכרות אבר לו

הכ"ד). פ "ב , אישות בהל' רבינו ערכין 27)(לשון משנה,
הרי אחרים העריכו הם אם אבל ב . ד, שם ובגמרא א. ב ,
נערכין". לא אבל "מעריכין, שם המשנה כלשון חייבים, הם
אם  וכן כזכר. הוא הרי  זכר, ונמצא שניתחוהו וטומטום

(רדב "ז). ונערך כנקיבה הוא הרי  נקיבה, נמצא

.ÂBÈ‡ Ï‡ ,CÚ  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ«»∆¡»¬»≈
CÈÚÓ28ÈkÚ :Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ?„ˆÈk . «¬ƒ≈«≈»ƒ«»∆»«∆¿ƒ

;ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ÈÏÚ ‰Ê Ï‡OÈ CÚ B‡ ,ÈÏÚ»«≈∆ƒ¿»≈∆»«…»«¿
,ÈÏÚ ‰Ê ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ CÚ :Ó‡L Ï‡OÈÂ¿ƒ¿»≈∆»«≈∆≈»ƒ«»∆»«
Ô˙B  ÈÏÚ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÈBÏt CÚ B‡≈∆¿ƒ»≈»ƒ«»»«≈

CÚp‰ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÈL ÈÙÏ29ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆¡»¿≈
iÁ  ‰ËBM‰ ˙‡Â LÁ‰ ˙‡ CÈÚn‰30ÈÙÏ Ô˙BÂ , ««¬ƒ∆«≈∆¿∆«∆«»¿≈¿ƒ

.ÂÈL»»

ואמרת 28) ישראל בני  אל "דבר ב ): כז, (ויקרא שנאמר
עובדי ֿכוכבים  ואין מעריכים ישראל בני  - וגו' אליהם"

ה:). (ערכין נדר 29)מעריכים יפליא כי  "איש שנאמר:
מאיר, וכרבי  (שם), עובדֿכוכבים אפילו - איש בערכך"
"לא  ג) ד, (עזרא אומר הכתוב  שכן כמותו, שהלכה ומסתבר

כי לאלקינו" בית לבנות ולנו והואיל לכם לבדנו. לנו אם
גוי שיהא הדין מן אינו הבית, לבדק  נופל  הערכין וכסף 
נערך  שהוא גוי  לרבות בא "איש" שהריבוי  ומכאן מעריך,
יהודה, ורבי  מאיר רבי  הוא: שכלל ואע "פ  שם). (גמרא
טעמו  שמסתבר במקום - (: מו (עירובין יהודה כרבי  הלכה
הכללות  מן למדים ואין כמותו, הלכה מאיר, רבי  של
סא, נזיר הש"ס  סוגיית מסתימת נראה וכן (כסף ֿמשנה).
שמח '). ('אור פסוקה כהלכה מאיר רבי  דעת את שם שנקטו

ה"ז. כאן הרדב "ז קדמו אבל 30)וכבר א. ב , ערכין משנה,
לקטן, ובנוגע  (שם). דעת בהם שאין מפני  מעריכים, אינם

הט "ו. לקמן ראה

.Ê„Ú‰31Ï‡OÈ ‡Lk ,CBÚÂ CÚ 32Ì‡Â . »∆∆∆¡»¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ
BÏ ‰È‰ÈÂ ‰„tÈ33.„pL CÚ ÔzÈ  ƒ»∆¿ƒ¿∆ƒ≈≈∆∆»«

ב 'תורת 32)כנעני .31) אמרו וכן א. ב , ערכין משנה,
- ב ) כז, (ויקרא אליהם" "ואמרת בחוקותי  פרשת כהנים'

ועבדים. גרים לו.33)לרבות ויהיה התימנים: בכת"י 
אבל  לרבו, שייך לו שיש מה כל עבד, כשהוא כלומר,
ערכין  ובתוספתא לשלם. חייב  - כסף  לו ויהיה כשישתחרר
אם  ומעריכים, נערכים . . . ועבדים "נשים אמרו: מ "ב , פ "א
שאין  עלֿמנת כסף , לעבד שנתנו (כגון הזה בזמן להם יש
עליהם  כותבים - לא ואם מהם, גובים בו) רשות לרבו
לעבד  יש מצוות שלגבי  אע "פ  ומסתבר, זמן". לאחר וגובים
ב .). ערכין ('תוספות' כזכר נערך הוא בערכין אשה, של דין

.Ái‰ ˙‡ CÈÚn‰ „Á‡CÈÚn‰ „Á‡Â ,‡Èa‰ ‰Ù ∆»««¬ƒ∆«»∆«»ƒ¿∆»««¬ƒ
eÚk‰ ˙‡34ÔÈÁL ‰kÓ CÚp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰ÏBÁ‰35 ∆«»«∆¬ƒ»»«∆¡»À≈¿ƒ

Ìc‚ B‡ ‡ÓeÒ B‡36ÂÈL ÈÙÏ Ô˙B  ÌeÓ Ïk Ba LÈÂ »ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»»
‰Bza e˙kL BÓk37. ¿∆»«»

מתרגם 34) ו) ג, (נחום כראי  ושמתיך ב . יג, ערכין משנה,
מכערא. ואשוינך "בערכך 35)יונתן: שנאמר: א. ב , ערכין

שהיא. כל נפש אפילו יד.36)נפשות", אבל 37)קטוע 
מוכה  על אמר שאם כן, אינו ה"ט ) בסמוך (ראה בדמים
(שם). דמים לו שאין כלום, משלם אינו - עלי  דמיו שחין,

.ËÌÈÓc‰38,ÈÏÚ ÈÓc :ÓB‡‰ ?„ˆÈk .ÔÈÎÚk ÔÈ‡ «»ƒ≈»«¬»ƒ≈«»≈»«»«
B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc B‡¿≈∆»«¿≈¿ƒ»«¬ƒ»»

BÓBÈ Ôa ÔË˜ ÈBÏt39ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓË B‡40B‡ ¿ƒ»»∆À¿¿«¿¿ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ41‰ÂL ‡e‰M ‰Ó Ô˙B 42, ≈»ƒ«»≈«∆»∆

˜eMa kÓp‰ „Ú ‡e‰ el‡k ,ÛÏ‡ B‡ Èc43. ƒ»∆∆¿ƒ∆∆«ƒ¿»«

שנותיו.38) לפי  ולא האדם שווי  לפי  המשתלמים
(רש"י39) שהוא כל שווי  לו יש שהרי  א. ה, ערכין משנה,

א.40)שם). ב , הי "א.41)שם בסמוך וראה ב . ה, שם
שמשלם 42) עלי , פלוני  דקל דמי  מאומר: גרוע  זה שאין

ד:). (שם נדרו ב .43)כפי  כג, ומגילה א. טו, סנהדרין

.È˜„Ï ÔÓ˙Ò Ïk‰  ÌÈÓc‰Â Ôlk ÌÈÎÚ‰Â¿»¬»ƒÀ»¿«»ƒ«…¿»»¿∆∆
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˙Èa‰44˙ÎeÓ Lc˜na ‰˙È‰L ‰kLlÏ Ïk‰ eÏtÈÂ . ««ƒ¿ƒ¿«…«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»∆∆
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜Ï45. ¿»¿≈∆∆««ƒ

(מלכיםֿב ,44) ככתוב  המקדש, בית בבניין הפרצות לתיקון
בדק ". שם ימצא אשר לכל הבית בדק  את יחזקו "והם ו) יב ,

קודש45) הערכך את ונתן א. כד, שסתם ערכין מכאן - לה'
הבית. לבדק  הקדשות

.‡ÈÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆»«»«»«¿≈
,‰kLlÏ ÏÙB BÈ‡Â .B„ ÈÙk Ô˙B  ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈¿ƒƒ¿¿≈≈«ƒ¿»
B‡ ‰„ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»¿»»

ÌÈÏLeÈ ˜„a B‡ ˙Èa‰ ˜„a ˙‡ ˜fÁÏ „46; ∆∆¿«≈∆∆∆««ƒ∆∆¿»«ƒ
˙Èa ˙BÏ eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :Ó‡pL47:Ó‡Â ;ÓB‚Â ∆∆¡«…»∆»»ƒ¿«ƒ¿≈¿∆¡«

.ÌÈÏLeÈa ÔBkÊÂ ‰˜„ˆe ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ¿»∆≈≈∆¿»»¿ƒ»ƒ»»ƒ

ומגדלותיה.46) ירושלים ה"י ,47)חומת לעיל השווה
שם. ובביאורנו

.È˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ˜„aÈ ?Ô‰a ‰OÚi ‰Óe«≈»∆»∆ƒ»≈»≈»ƒ«»
 Ï‡OÈ ˙Úc ÏÚ „ Ì‡ .„ ÈÓ ˙Úc ÏÚ«««ƒ»«ƒ»««««ƒ¿»≈

Ì‰Ï ‰‡iL ‰Óa ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆBÈ48˜„aÓ ıeÁ ƒ≈ƒ¿«∆≈»∆»∆ƒ∆∆
ÌÈÏLeÈ ˜„e ˙Èa‰49ÌÈÓMÏ :Ó‡ Ì‡Â ;50Èz„ ««ƒ∆∆¿»«ƒ¿ƒ»««»«ƒ»«¿ƒ

eÊbÈ 51. ƒ»≈

יעשו.48) בהם לעשות שירצו מקבלים 49)מה שאין
בהם. וזכרון חלק  לו יהיה שלא כדי  לשם 50)ממנו

שהתנדב 51)הקדש. "גוי  כדין ו.) (ערכין בהנאה ואסורים
עניים  מתנות בהל' הנזכר וכו' אותו" בודקים . . . קורה
מקבלים  הכנסת, לבית "אבל רבינו: מדגיש ושם ה"ח . פ "ח ,
בפירוש: אמר לא שאפילו להעיר, וראוי  לכתחילה". מהם
אני ישראל דעת "על בפירוש: אמר שלא כל שמים", "לשם
שמים  לשם שמא לחוש, יש כי  ממנו, לקבל אסור - נודר"
שמא  גניזה טעון אמר, לא "ואם שם: רבינו כלשון נתכוין,
פ "ד, תרומות הל' והשווה (לחםֿמשנה). לשמים" לבו

הט "ו.

.‚ÈÒÒBb‰52ÌÈÓ„ ‡ÏÂ CÚ ‡Ï BÏ ÔÈ‡53ÏÈ‡B‰ . «≈≈…≈∆¿…»ƒƒ
‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb‰ Â54˙Ók ‡e‰ È‰ ,55ÈÓ ÔÎÂ . ¿…«¿ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈ƒ

‰Ú ÏÚ B‚‰Ï Ï‡OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa BÈc Ó‚pL∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿«¬≈»
Ó‡L B‡ ,BÓˆÚ CÈÚ‰L B‡ Á‡ BÎÈÚ‰Â ,ÚL∆»«¿∆¡ƒ«≈∆∆¡ƒ«¿∆»«
iÁ BÈ‡  'ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc' Á‡ Ó‡L B‡ ,'ÈÏÚ ÈÓc'»«»«∆»««≈¿≈∆»«≈«»
.ÌÈÓ„ ‡ÏÂ CÚ BÏ ÔÈ‡ ˙n‰Â ,‡e‰ ˙Ók ‰fL ;ÌeÏk¿∆∆¿≈¿«≈≈≈∆¿…»ƒ
‡Ï Ì„‡‰ ÔÓ ÌÁÈ L‡ ÌÁ Ïk :Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«»≈∆¬∆»√«ƒ»»»…

BÏ ÔÈ‡ :ÓBÏk .‰„tÈ56‡e‰ È‰ ‡l‡ ,ÔBÈ„t ƒ»∆¿«≈ƒ¿∆»¬≈
˙Ók57. ¿≈

החזה 52) צרות מפני  בגרונו ליחה שמעלה למיתה, הקרוב 
ס "ז). קכא, סי ' אהע "ז הרמ "א נערך 53)(לשון שאינו

ו:). בערכין (משנה נידר א.54)ואינו כח , גיטין
ה"ג.55) פ "ט , תרומות והל' הכ"ח . פ "ו, גירושין הל' השווה

אוציא  המת, ולא - נפשות "בערכך אמרו: - א ד, ובערכין
כל  והעריך, והעמיד ת"ל, הגוסס ? את אוציא ולא המת את
בהעמדה  שאינו וכל בהערכה, ישנו - בהעמדה שישנו

בהערכה". אינו - בהעמדה) אינו שהוא 56)(הגוסס  מי 
וברש"י ). ו: (ערכין פדיון בכלל אינו ולהיהרג, להיחרם ראוי 

ישראל,57) של דינו בבית זה וכל למות. דינו ונגמר הואיל
כמת, אינו גויים, של בביתֿדין למות דינו נגמר אבל
כח , בגיטין כמבואר לחיים, אותו ומחזירים שוחד שלוקחים
בפירושו  ורבינו הכ"ט . פ "ו, גירושין הל' והשווה (רדב "ז). ב 
מיתת  ע "י  ליהרג ביוצא זה וכל אומר: שם), (ערכין למשנה
אותו, ממיתה התורה אלא ברצוננו תלוי  שאינו ביתֿדין,
שלפעמים  ונערך, מעריך המלך, במצות ליהרג היוצא אבל

מדיבורו. המלך חוזר

.„ÈÌ‰ÈÓc „ B‡ ÌÈÁ‡ CÈÚ‰L ‚‰Ï ‡ˆBi‰ ‰Ê∆«≈≈»≈∆∆¡ƒ¬≈ƒ»«¿≈∆
ÂÈÒÎpÓ Ïk‰ ÔÈB‚Â ,ÌlLÏ iÁ  ˜Èf‰ B‡58. ƒƒ«»¿«≈¿ƒ«…ƒ¿»»

ידעת,58) "כבר שם: בפירושו רבינו וכתב  ב . ו, ערכין
פה  על שמלוה היום, בידינו המעשה פי  על ההלכה שפסק 
הנזק  כנגד ונוטלים . . . היורשים מן גובה בשטר) (שלא
רבינו  ומלשון ה"ד. פי "א, מלוה הל' והשווה מעזבונו".
שעסק  הגוסס  את הזכיר ולא וכו' ליהרג" היוצא "זה כאן:
נדר  או שהעריך שגוסס  שסובר משמע  הקודמת, בהלכה בו
 ֿ דיבור א ד, בערכין ה'תוספות' אולם כלום, חייב  אינו
שמחות, ממסכת משנה הביאו אוציא, ולא המתחיל
אחר  פעם שבדקוהו (כגון ומעריך נודר שהגוסס  האומרת,
שמחות  ובמסכת עליו). מיושבת דעתו אם לידע  פעם,
שהגוסס  יודע , רבינו שגם ויתכן, כזאת, משנה אין שלפנינו
"דין  משום הוא גוסס , כאן הזכיר שלא ומה ונודר, מעריך
לשלם" חייב  הזיק  "אם בו: לומר יכול שאינו נזק ",

(לחםֿמשנה).

.ÂË‡Lk ÔÈÎÚÂ ÔÈÎÈÚÓ  ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆¡»ƒƒ¿»
Ï‡OÈ59ÌÈ„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜Â .60B‡ CÈÚ‰Â ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ¿∆¡ƒ

ÌlLÏ iÁ  ÌÈÓc „61BÓk ,ÌÈÓi˜ ÂÈ„ È‰L ; »«»ƒ«»¿«≈∆¬≈¿»»«»ƒ¿
ÌÈ„ ˙BÎÏ‰a e‡aL62. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

מבן 59) "ופדויו טז) יח , (במדבר וכתוב  הואיל אומרים ואין
בערכין, ישנו - הבן בפדיון שישנו כל בערכך", תפדה חודש
(ערכין  בערכין יהיו לא - הבן בפדיון שאינם ולויים וכהנים
לפי כן, הדבר "שאין מ "א שם לרבינו המשנה ובפירוש ד.).

שיהיה". איש איזה בפרשה, כתוב  בן 60)שאיש שהיא
ויום  שנה ואחתֿעשרה לבן, אחד ויום שנה שתיםֿעשרה

לבת. ה"ז.61)אחד לעיל השווה לו, ויהיה לכשיגדל
אֿג.62) הל' פי "א,

.ÊË,CÚp‰ ÈL Ô‰  ÌÈM‰ ÈÙÏ ÔÈeˆw‰ ÔÈÎÚ‰»¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ«»ƒ≈¿≈«∆¡»
ÔÏ Ó‡L ÌÈOÚ Ôa ?„ˆÈk .CÈÚn‰ ÈL ‡ÏÂ¿…¿≈««¬ƒ≈«∆∆¿ƒ∆»«¿∆
ÌÈML Ôe ;ÌÈML Ôa CÚ Ô˙B  ÈÏÚ EkÚ :ÌÈMLƒƒ∆¿¿»«≈≈∆∆ƒƒ∆ƒƒ
Ôa CÚ Ô˙B  ÈÏÚ EkÚ :ÌÈOÚ ÔÏ Ó‡L∆»«¿∆∆¿ƒ∆¿¿»«≈≈∆∆

ÌÈOÚ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿ƒ¿≈…«≈»∆

בנידר".63) "השנים א: יח , ערכין משנה

.ÊÈÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‡‰iL CÈÚn‰ CÈˆÂ64‡Lk , ¿»ƒ««¬ƒ∆¿≈ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
ÌÈ„p‰65ÔÈÎÚ‰ ÏÚ ÔÈÏ‡LÂ .66C„k ,ÌÈÓc‰ ÏÚÂ «¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«»¬»ƒ¿««»ƒ¿∆∆

˙BLc˜‰Â ÌÈ„ ‡L ÏÚ ÔÈÏ‡LpL67. ∆ƒ¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿∆¿≈
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קסט                
         

דבר 64) בשפתיו והוציא וטעה להעריך, בלבו גמר שאם
פטור. זה הרי  בלבו, היה פ "ב ,65)שלא נדרים הל' ראה

הי "א. פ "ב , שבועות והל' את 66)ה"ב . להתיר לחכם
כי "איש ב ) כז, (ויקרא הכתוב  קראו נדר שהרי  התחייבותו,

בערכך". נדר ז.67)יפליא ה"ה, פ "ד, נדרים הל' ראה

.ÁÈÈÏÚ el‡ CÚ :ÓB‡‰68Ôlk CÚ Ô˙B 69Ïk , »≈≈∆≈»«≈≈∆À»»
ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈL ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡70È„È ÏÚ Ô˙B  ∆»¿∆»¿ƒ»»¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈

ÈÚ „Á‡ CÚ Ìlk71È„È ÏÚ Ô˙B  ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â . À»≈∆∆»»ƒ¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈
ÈLÚ CÚ Ôlk72. À»≈∆»ƒ

כולם.68) את והעריך הרבה אנשים לפניו שעמדו
לי69) "אין א: ד, ערכין ובש"ס  מ "ז. פ "ב , ערכין תוספתא

מניין? מאה, שהעריך אחד אחד. שהעריך אחד אלא
נפשות". בערכך לתת 70)תלמודֿלומר: משגת ידו ואין

כולם. של מלא ראה 71)ערך אחד, מסלע  פחות לא שהוא
צריך  משנה' ה'לחם ולדעת שם). (תוספתא ה"ג פ "ג, לקמן
אינו  מסלע  שפחות נערך, לכל אחד סלע  הפחות לכל שיגיע 
יתן  וכשיעשיר חוב , עליו ישאר לו, אין ואם ערך. בתורת

ה"ד. פ "ג, לקמן כמבואר שלם, פ "ג,72)ערך לקמן ראה
ה"ב .

.ËÈÔÎÂ ,ÈÏÚ ÈkÚ :Ó‡Â ÊÁÂ ,ÈÏÚ ÈkÚ :ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿≈
˙Á‡ Ïk ÏÚ iÁ  ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ Ó‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ«»¿»ƒ«»«»««

˙Á‡Â73ÔÈÎÚ ÈL Ô˙B  ÈÏÚ ÈÎÚ ÈL :Ó‡ .74. ¿««»«¿≈¬»«»«≈¿≈¬»ƒ
ÔÈnk Ô˙B  ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰Úa‡ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿»»¬ƒ∆∆≈«ƒ¿»

.„pL∆»«

לעיל 73) כמבואר הם נדר בכלל הערכין שהרי  ב . ז, ערכין
נדר  על חל נדר ה"אֿב ) פ "א, נדרים (הל' היא והלכה ה"א,

אינו 74)(רדב "ז). עני  היה שאם ומסתבר, א. ח , ערכין
ידו  תשיג אשר כפי  ערכין לכמה אחד ערך אלא נותן
הקודמת, יח  בהלכה המוזכר לדין דומה זה ואין (רדב "ז).
אחד  לכל עני  ערך ליתן ועליו הם חלוקים גופים ששם
אחד  ערך ונותן עצמו, את אלא מעריך אינו כאן אבל ואחד,
לקמן  וראה מ "ז). פ "ב  ערכין תוספתא לשמואל' ('מצפה

הי "אֿיב . פ "ג,

.Î‡l‡ ,ÈÓ CÚ Lt ‡ÏÂ ,CÚ ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«≈∆¿…≈≈≈∆ƒ∆»
˙LÏL ‡e‰L ,ÔÈÎÚaL ˙BÁt Ô˙B  Ì˙Ò CÚ≈∆¿»≈»∆»¬»ƒ∆¿∆

ÌÈÏ˜L75. ¿»ƒ

שנים,75) חמש עד יום שלושים מבת הנקיבה ערך שהוא
שם: האמור הכלל ע "פ  ד:), (ערכין ה"ג לעיל כמבואר

תפסת. לא - מרובה תפסת תפסת. מועט , תפסת

.‡Î ÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ˙Óe ,ÈÏÚ ÈkÚ :ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«≈…∆∆«¬…«ƒ
ÈÙÏ B„ÈÓÚ‰Â :Ó‡pL ;ÔzÏ ÔÈiÁ ÔÈLBi‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ«»ƒƒ≈∆∆¡«¿∆¡ƒƒ¿≈

Ô‰k‰ B˙‡ CÈÚ‰Â Ô‰k‰76ÔÈca „ÓÚ .77ezÈ  ˙ÓÂ «…≈¿∆¡ƒ…«…≈»««ƒ»≈ƒ¿
ÔÈLBi‰78. «¿ƒ

להעריכו 76) הכהן, לפני  לעמוד צריך שהנערך הכתוב  גזירת
המעריך, את לחייב  כמה לידע  כדי  שנותיו, ואע "פ כמה

לפני והעמידו מערכך הוא מך "ואם שם: הכתוב  שלשון

- הכהן" יעריכנו הנודר יד תשיג אשר פי  על . . . הכהן
סתירה  זה אין להערכתו, הכהן לפני  עומד שהמעריך משמע 
שהוא  עלי " "ערכי  שאמר במי  מדבר הכתוב  כי  לדברינו,

המשנה'). ('מרכבת הנערך והוא לפני77)המעריך ונערך
והראב "ד 78)הכהן. שם. ובגמרא א. כ, ערכין משנה,

על  מלוה היא: הלכה והלא בדין, העמדה לנו למה משיג
(אלא  בדין עמד כשלא אפילו ואםֿכן היורשים, מן גובה פה
לשלם? היורשים יתחייבו כן גם ביחיד) העריכו הכהן
חייב  ואינו ערכו על נשאל שמא לחוש שיש סובר, ורבינו
לפני כשעמד אולם הי "ז, לעיל כמבואר כלום, לשלם
כגבוי חשוב  זה הרי  הודאתו, פי  על לשלם וחייבו ביתֿדין
נדרו  את פרע  שמא לחוש אין וגם לו. מועילה השאלה ואין
ללשכה, פרע  שלא מעידים הגזברים שהרי  מותו, לפני 

(מה"מ ). היורשים יתנו ולפיכך

.ÎÔÈca „ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :ÓB‡‰ Ï‡¬»»≈»«»«««ƒ∆»««ƒ
eˆv˜ÈL Ì„˜ ˙Óe79‰ÂLÈ ‰nk ÔÈic‰ eÓ‡ÈÂ ÂÈÓ„ ≈…∆∆¿«¿»»¿…¿««»ƒ«»ƒ¿∆

ÔzÏ ÔÈiÁ ÔÈLBi‰ ÔÈ‡ 80Á‡Â ÂÈÓ„ eˆ˜ Ì‡Â . ≈«¿ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ»¿»»¿««
.ÔÈLBi‰ ezÈ  ˙Ó Ck»≈ƒ¿«¿ƒ

ב .79) מה, שבועות הברייתא כלשון שא"א 80)יקצבו,
(משנה, למתים" דמים ש"אין מותו, לאחר דמיו את לשום

בסמוך. וכמבואר שם) ערכין

.‚Î‰Óe81ÔÓ ÔÈeˆ˜ ÔÈÎÚL ?ÌÈÓ„Ï ÔÈÎÚ ÔÈa «≈¬»ƒ¿»ƒ∆¬»ƒ¿ƒƒ
‰Bz‰82CÚ :ÓB‡‰ ÔÎÂ .ÔÈeˆ˜ ÔÈ‡ ÌÈÓc‰Â , «»¿«»ƒ≈»¿ƒ¿≈»≈≈∆

CÚp‰ „ÓÚL Á‡ CÚp‰Â CBÚ‰ ˙Óe ,ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈»≈¿«∆¡»««∆»««∆¡»
ÔÈca83ÔzÏ ÔÈLBi‰ ÔÈiÁ 84Ì„˜ CÚp‰ ˙Ó . «ƒ«»ƒ«¿ƒƒ≈≈«∆¡»…∆

‰Ê È‰  Ìi˜ CÈÚn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca „ÓÚL∆»««ƒ««ƒ∆««¬ƒ«»¬≈∆
‰„ÈÓÚ CÈˆ CÚp‰Â ,˙ÓÏ CÚ ÔÈ‡L ;eËt»∆≈≈∆¿≈¿«∆¡»»ƒ¬ƒ»

ÔÈca85ÔÈca „ÓÚÂ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc :Ó‡ .86˙Óe ,87 «ƒ»«¿≈¿ƒ»«¿»««ƒ≈
‰Ê È‰  ÂÈÓ„ eˆˆ˜iL Ì„˜88ÌÈÓc ÔÈ‡L ;eËt …∆∆ƒ¿¿»»¬≈∆»∆≈»ƒ
ÌÈ˙nÏ89. «≈ƒ

התחלת 81) כאן אין התימנים: בכת"י  וכן ר"מ , רומי  בדפוס 
הבאה  וההלכה הקודמת, ההלכה לסוף  נמשך זה כי  ההלכה,

האומר. וכן במילים: כשחייבו 82)מתחילה ולפיכך
זה  אין כמה, לקבוע  הספיק  שלא אע "פ  לשלם, ביתֿדין
אבל  בתורה, מפורשת הערכתו שקצבת הערכה, מחוסר
הנמכר  כ"עבד שמאים ע "פ  אלא אינה ה"דמים" קצבת
מחוסר  הריהו - דמיו קצצו שלא וכל ה"ט ), (לעיל בשוק "

שם). (גמרא, לפני83)הערכה לעמוד צריך נערך כל כי 
מדבר, הכתוב  ובנערך הכהן". אותו "והעריך ככתוב : הכהן,

עד. אות לעיל בביאורנו שמא 84)כמבואר לחוש ואין
התרת  אין בדין העמדה אחר כי  ערכו, על המעריך נשאל

מועילה. ד.)85)חכם (שם שאמרו וכמו הכתוב , גזירת
בהערכה". אינו בהעמדה, שאינו "כל הנערך גוסס  לענין
אינו  - בדין עמד שלא - בהעמדה שאינו כל רבינו, סובר

(לחםֿמשנה). מותו לאחר הנודר 86)בהערכה עמד אפילו
הנודר  אין למעשה אבל הודאתו, ע "פ  לשלם ונתחייב  בדין
ולפי המשנה'). ('מרכבת בדין כלל לעמוד צריך דמים
נצטרך  שלא לדין, ההעמדה תועיל עו, אות לעיל המבואר
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כגבוי , זה הרי  לדין שמשעמד נדרו, על שאל שמא לחשוש
לו. מועילה השאלה החי .88)הנידר.87)שאין הנודר

זה 89) נידר נמצא דמיו, את לקצוב  ואי ֿאפשר והואיל
שאין  והטעם כ.). ערכין (משנה, דמיו קצבת אומדן מחוסר
יו"ט ' ('תוספות בהנאה" אסור שהמת "לפי  למתים דמים
עלי פלוני  דמי  אמר הוסיפו: שם שבגמרא להעיר ויש שם).
לאחר  דמיו את וקצצו חי , והנידר הנודר, ומת בדין, ועמד
הנודר  נכסי  נשתעבדו שכבר היורשים. יתנו הנודר, מיתת
דמו  את קוצצים - חי  והנידר והואיל בדין, העמדה משעת

הנודר. מות אחר אפילו

ה'תשע"ט  תשרי א' שני יום 

   1 
בו 1) שיש אבר למעריך רגיל אבר המעריך בין החילוק 

עלי משקלי  האומר לדמים, ערכין בין בזה וההבדל נשמה,
ולשכת  חשאים לשכת נדר, משקל מין מאיזה פירש ולא
בדק  מקדשי  משנים אם משמשות, היו מה שבמקדש כלים

להיפך. או מזבח  לקדשי  הבית

.‡B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ‚ B‡ ÈÈÚ CÚ B‡ È„È CÚ :ÓB‡‰»≈≈∆»ƒ≈∆≈ƒ«¿ƒ»«
‰Ê „È CÚ :Ó‡L2ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ÈÏÚ BÈÚ B‡3. ∆»«≈∆«∆≈»«…»«¿

B‡ ÈBÏt ÏL BaÏ CÚ B‡ ,ÈÏÚ È„k B‡ ÈaÏ CÚ≈∆ƒƒ¿≈ƒ»«≈∆ƒ∆¿ƒ
Blk CÚ Ô˙B  ÈÏÚ B„k4ÏËpÈ Ì‡L È‡ Ïk ÔÎÂ . ¿≈»«≈≈∆À¿≈»≈»∆ƒƒ»≈

.Blk CÚ Ô˙B  ÈÏÚ BkÚ Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»«∆¿»«≈≈∆À

זה.2) אדם שנאמר 3)של ד. שם מפורש והטעם
נותן  הוא כולו ערך ללמדך "בערך", נאמר ולא "בערכך"

אברים. ערך נותן שהנשמה 4)ואינו אברים הם אלה כל
הכתוב  תלה נפשות" "בערכך אמרה: והתורה בהם תלוייה

ב "נפש".

.CÚ .BkÚ ÈˆÁ Ô˙B  ÈÏÚ ÈkÚ ÈˆÁ :Ó‡»«¬ƒ∆¿ƒ»«≈¬ƒ∆¿≈∆
ÈÈˆÁ5BÈˆÁ ÏËpiL LÙ‡ È‡L ;Blk CÚ Ô˙B  ÈÏÚ ∆¿ƒ»«≈≈∆À∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆¿

‰ÈÁÈÂ6. ¿ƒ¿∆

גופי .5) כבדי .6)חצי  ערך או לבי  מערך גרוע  זה ואין

.‚ ÈÏÚ ÈBÏt „È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„È ÈÓc :ÓB‡‰»≈¿≈»ƒ»«¿≈«¿ƒ»«
‡Ïa ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ „Èa ‰ÂL ‡e‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÓL»ƒ«»»∆¿»¿«»»∆¿…

Lc˜‰Ï Ô˙BÂ „È7 Blk ‡e‰ kÓ Ì‡ ?„ˆÈk . »¿≈«∆¿≈≈«ƒƒ¿»À
‡MzL ,B„iÓ ıeÁ ÎnÈ Ì‡Â ;ÌÈMÓÁ ‰ÂL [‰È‰È]ƒ¿∆»∆¬ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒ»∆ƒ»≈

ÌeÏk da Á˜BlÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÂÈÏÚÏ BÊ B„È8‰ÂL  »ƒ¿»»¿…ƒ¿∆«≈«»¿»∆
‰OÚ Lc˜‰Ï ÌlLÏ iÁ˙È ‰Ê ‡ˆÓ .ÌÈÚa‡9. «¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿«≈¿«≈¿∆¿≈¬»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

(7- שנותיו לפי  ולא האדם שווי  לפי  המשתלמים - הדמים
כערכים. אלא 8)אינם שני  לרבו מלאכה בה יעשה שלא
ראשון. נזקין",9)לרבו של "אומד אותו שמין אין אבל

בשתי שווה היה וכמה ידו, כשנקטעה יפה הוא כמה לומר
בזול, אלא אותו שמים אין ידו שנקטעה שמי  שלימות, ידיו
הרי עלי , ידי  דמי  שאמר: וזה מזולזל, אותו שרואים לפי 
לעיל. כאמור אלא אותו שמין אין לפיכך, ידו, נקטעה לא

.„BL‡ ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„k B‡ ÈL‡ ÈÓc :ÓB‡‰»≈¿≈…ƒ¿≈ƒ»«¿≈…
ÔÎÂ .Blk ÈÓc Ô˙B  ÈÏÚ B„k B‡ BaÏ B‡ ÈBÏt ÏL∆¿ƒƒ¿≈»«≈¿≈À¿≈
Ï‡ .BlÎ ÈÓc Ô˙B  ÈÏÚ ÈÈˆÁ ÈÓc :ÓB‡‰»≈¿≈∆¿ƒ»«≈¿≈À¬»

Ô˙B  ÈÏÚ ÈÓ„ ÈˆÁ :ÓB‡‰.ÂÈÓ„ ÈˆÁ »≈¬ƒ»«»«≈¬ƒ»»

.‰ ÈÏÚ ÈBÏt Ï˜LÓ B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»«
BÓk ,‰Ê  ‰Ê Ì‡ ,ÛÒk  ÛÒk Ì‡ .BÏ˜LÓ Ô˙B≈ƒ¿»ƒ∆∆∆∆ƒ»»»»¿
‰nk ÔÈ‡B  ÈÏÚ ÈÏ‚ B‡ È„È Ï˜LÓ :Ó‡ .LtL∆≈≈»«ƒ¿«»ƒ«¿ƒ»«ƒ«»

LtL ÔBÓÓ Ô˙BÂ Ï˜LÏ ‰Èe‡ ‡È‰10ÔÎÈ‰ „Ú . ƒ¿»ƒ¿…¿≈»∆≈≈«≈»
ÏÈv‡‰ „Ú ?‰Ê ÔÈÚÏ „i‰ ‡È‰11„Ú ?Ï‚‰Â . ƒ«»¿ƒ¿»∆«»«ƒ¿»∆∆«

‰aÎ‡‰12Èa ÔBLÏ Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ„aL ÈÙÏ . »«¿À»¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈
Ì„‡13. »»

כן 10) ואחרי  בנחת ידו ויכניס  מים כלי  ימלא אומרים ואין
מים  משקל לדמות אין כי  מהכלי , שיצאו המים את ישקול

וגידים. ועצמות  בשר הברך,12)מרפק .11)כמשקל
והירך. השוק  שבין הרגל אחרים 13)פרק  בעניינים אבל

היד  כף  חיבור מקום שהוא הפרק , עד אלא נקראת יד אין
והזרוע .

.ÂËÈL Ô˙B  ‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È˙ÓB˜ :ÓB‡‰14 »≈»ƒ»«∆∆»»≈«¿ƒ
ÛtÎ BÈ‡L15‡ÏÓ :Ó‡ .LtL ÔÈnÓ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ∆≈ƒ¿»¿…»ƒƒ∆≈≈»«¿…

ÛtÎpL ËÈL elÙ‡ Ô˙B  ÈÏÚ È˙ÓB˜16ÔÈnÓ »ƒ»«≈¬ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»ƒƒ
.LtL∆≈≈

ניצבת 15)מקל.14) שהיא כקומתו, עבה, שהוא מעצמו,
נכפפת. ואינה מלוא,16)מעצמה תיבת: והוסיף  הואיל

גובה  למידת אלא דעתו שאין להודיע , אלא זה נתכוון לא
ולפרשה  יתירה לשון בכל לדייק  שעלינו לעובי . ולא קומתו

כראוי .

.ÊÌ‡ ,ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó Lt ‡ÏÂ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«¿…≈≈≈≈∆ƒƒ
Ôek˙Â ˙BÈa ÈLÚ ‰È‰17Ô˙B  ‰aÓ ‰zÓÏ »»»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«»»¿À»≈

ÈÏ‚ B‡ È„È Ï˜LÓ :ÓB‡a ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰Ê BÏ˜LÓƒ¿»»»¿«ƒ»≈ƒ¿«»ƒ«¿ƒ
Ì‡Â .‰Ê Ô˙B  ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó Lt ‡ÏÂ ,È˙ÓB˜ B‡»ƒ¿…≈≈≈≈∆ƒ≈»»¿ƒ
B„È Ï˜LÓ B‡ BÏ˜LÓ Ô˙B  ˙eÈLÚa ‚ÏÙÓ BÈ‡≈À¿»«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»

˙Bt elÙ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡a Ï˜M‰Ï ÔkcL ÌÈcÓ18. ƒ¿»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈¿»¬ƒ≈
ıÚ ÏL elÙ‡ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËÈL Ô˙B ÔÎÂ19Ïk‰ . ¿≈≈«¿ƒ¿…»¬ƒ∆≈«…

BzÚ„Â BBÓÓ ÈÙÏ20. ¿ƒ»¿«¿

סובר 17) לפיכך "ונתכוון", כתוב : שלפנינו הדפוסים בכל
עצמו  הממון שלא לומר, רבינו כוונת לפרש משנה" ה"כסף 
אופיו  אלא להיפך] או ועשיר חשוב  אדם הוא [=אם קובע 
נתכוון  לא עשיר הוא אפילו קמצן, הוא שאם ליבו. ונדבת
דעתו, את לאמוד עלינו אלא עני , כדין ודינו מרובה, למתנה
שדקדק  וזה מרובה. למתנה נתכוון וודאי  נדיב , הוא שאם
נתכוון. לכך כי  אנו שיודעים מרובה" למתנה "ונתכוון רבינו

בצלים.18) עלי .19)ואפילו משקלי  מדין נלמד
ונדיבותו.20) לבו רוחב 

.ÁÌB˜Ó B‡ ,ÈÏÚ È˙ÈLÈ ,ÈÏÚ È„ÓÚ :ÓB‡‰»≈»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»«¿
 ÈÏÚ ÈÙw‰ ,ÈÏÚ ÈÈÚ ,ÈÏÚ ÈaÁ B‡ ,ÈÏÚ È˙ÈLÈ¿ƒ»ƒ»«»¿ƒ»«»¿ƒ»«∆≈ƒ»«
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‡Ï :Ó‡iL „Ú ,BBÓÓ ÈÙÏ ‡ÈÓe ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈≈ƒ¿ƒ»«∆…«…
Èzek˙ Ck21˙BÁt ÌÈLBi‰ ezÈ  ˙Ó Ì‡Â . »ƒ¿««¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»

˙BBLlaL22. ∆«¿

נתכוון.21) לכך שלא בוודאי  שידע  עד רב  כך כל שיהיה
כאן22) יש עצמו הנודר אל ביחס  שלא כי  איסור, שאלת

נדרים  "סתם אמרנו וכבר דברו" יחל "לא על יעבור
הם לה  שהרי  איסור, שאלת אין היורשים לגבי  אבל חמיר".

להקל. ממון וספק  בלבד, ממון שאלת אלא נדרו, לא

.ËÈcÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ÛÒk ÚaËÓ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈«∆∆…ƒ¿…ƒƒ«
ÛÒk23ÛÒk ‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ˙LÁ ÚaËÓ .24È‰ . ∆∆«¿≈«¿∆…ƒ¿…ƒ»»∆∆¬≈

BÚ ‰ÏÎÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï  ÏÊa ÈÏÚ25 »««¿∆…ƒ¿…≈«»««»¿»∆≈
ÏÎÈ‰‰ ‚‚a ‰ÏÚÓÏ ‰È‰L26‡a˙iL BÓk , ∆»»¿«¿»¿««≈»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa27. ƒ¿

מטבע .23) כשהזכיר מעה 24)ודווקא בשווי  נחושת יביא
היה 25)כסף . אמה גבהו סייף , כמין חד ברזל של טס 

עליו  ינוחו שלא כדי  סביב  ההיכל מעקה גבי  על מתוח 
משם. העורבים שמכלה - עורב " "כלה ויטנפוהו. העופות

עלי27)שבמקדש.26) הרי  האומר: דין רבינו ביאר ולא
יפחות  "לא אומרת: במנחות שהמשנה בעוד זהב , מטבע 
בהלכות  שכותב  מה על רבינו סמך ואולי  זהב "? מדינר
מטבע  (בשטר) בו "כתב  יז: הלכה כד פרק  ולווה מלווה
על  השטר בעל שיד בשטר ואם זהב " מדינר פחות אין זהב 

שכן. כל לא כוחו שיפה בהקדש כן, הדין התחתונה

.ÈÚaËÓ ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»«∆∆»»¿…ƒ¿ƒ«¿≈«
ÔBLÏ ‡ÈÈ 28dÏ˜LÓ ‰È‰È .‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL »ƒ»∆∆∆∆»»ƒ¿∆ƒ¿»»

Ï˜Ln‰ Lt Ì‡ ÔÎÂ .Èzek˙ CÎÏ ‡Ï :Ó‡iL „Ú«∆…«…¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ≈≈«ƒ¿»
CÎÏ ‡Ï :Ó‡iL „Ú ‡ÈÈ  Lt ‰nk ÁÎLÂ¿»««»≈≈»ƒ«∆…«…¿»

Èzek˙29. ƒ¿««¿ƒ

לשון.28) בדמות ארוכה עד 29)רצועה כך כל יביא
נתכוון. לכך לא שלעולם בעצמו שיודע 

.‡ÈB‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ÈÏÚ ÈÓc :ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈»«»«¿≈¿ƒ»«
‰Ê B‡ ÛÒk B‡ ÌÈMÓÁ B‡ ‰Ó ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆¬ƒƒ∆∆»»
 ÔÈÎÚ‰Â ÌÈÓc‰Â .ÌÈÓ„ ÈiÁ ÌÈ‡˜p‰ Ô‰ Ïk‰ «…≈«ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿«»ƒ¿»¬»ƒ

.e‡aL BÓk ,˙Èa‰ ˜„Ï¿∆∆««ƒ¿∆≈«¿

.È˙BÎLÏ ÈzL30˙kLÏ  ˙Á‡ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈¿»»«ƒ¿»««ƒ¿«
 ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ .ÌÈÏk‰ ˙kLÏ  ˙Á‡Â ,ÌÈ‡LÁ¬»ƒ¿««ƒ¿««≈ƒƒ¿«¬»ƒ

È‡LÁa ÔÎB˙Ï ÔÈ˙B ‡ËÁ È‡È31Èa ÌÈiÚÂ , ƒ¿≈≈¿¿ƒ¿»«¬««¬ƒƒ¿≈
ÌÈBË32È‡LÁa ‰pnÓ ÌÈÒt˙Ó33ÌÈÏk‰ ˙kLÏ . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«ƒ¿««≈ƒ

ÌÈLÏLÏ ˙Á‡Â ,dÎB˙Ï B˜BÊ ÈÏk c˙‰L ÈÓ Ïk »ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»¿««ƒ¿ƒ
Cˆ Ba ‡ˆÓpL ÈÏk Ïk .d˙B‡ ÔÈÁ˙Bt ÔÈaÊb‰ ÌBÈ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆ƒ¿»…∆
Ô‰ÈÓ„e ÔÈkÓ ‡M‰Â ,B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ  ˙Èa‰ ˜„Ï¿∆∆««ƒ«ƒƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆

.˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏÏ ÔÈÏÙB¿ƒ¿ƒ¿«∆∆««ƒ

יונתן:31)חדרים.30) מתרגם דקה" דממה "קול בסתר,
בחשאי . דמשבחין ומיוחסים.32)קל נכבדים

הנותן 33) ... מזו למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה

לקח , ממי  העני  ידע  ולא נתן למי  ידע  ולא לעניים צדקה
שהייתה  חשאים לשכת כגון לשמה מצוה זו שהרי 

במקדש".

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜Ï eÎˆ‰34˙Óez Ô‰Ï ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ À¿¿¿»¿≈ƒ¿≈«¿…ƒ¿ƒ»»∆¿«
‰kLl‰35˜„a ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  «ƒ¿»ƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆

e‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ˜„Ï eÎˆ‰ Ì‡ Ï‡ ;˙Èa‰««ƒ¬»ƒÀ¿¿¿∆∆««ƒ¿…»¿
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰ c ˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏa¿ƒ¿«∆∆««ƒ»»««¿ƒ»∆≈ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡‰36. »»»∆ƒ»¿≈«ƒ¿≈«

המזבח .34) על קרבנות השקלים 35)להקריב  כסף 
קרבנות. לקניית מתחילה הנועד מתרומת 36)שבלשכה,

וה  מזבח . לקדשי  המיועדת ולדעתו הלשכה חולק , ראב "ד
היו  ששם הבית, בדק  לשכת אחת שם, היו לשכות שלוש
לקחת  היה אסור זה ומכסף  הבית, בדק  לצרכי  הכסף  נותנים
קדשי ואחד מזבח  קדשי  "אחד ששנינו: כמו מזבח , לקדשי 
- ואחת לקדושה" מקדושה אותם משנים אין הבית בדק 
ואין  מזבח , לקדשי  מיועדת שהייתה התרומה, לשכת
הכלים" "לשכת - ואחת הבית. בדק  לקדשי  ממנה מוציאים
נוטלים  היו למזבח  הראוי  כלי  שכל לשניהם, משותפת
לבדק  נועדים היו זו בלשכה שהיו הכלים ושאר ממנה
ומתוך  מתחילתה, זה תנאי  על עשוייה הייתה וכך הבית.
נקראת: הייתה הבית בדק  לצרכי  מיוחדים היה כליה שרוב 
לב . בתמורה המשנה דברי  מפרש ורבינו הבית. בדק  לשכת
לקדושה, מקדושה אותם משנים אין הבית בדק  שקדשי 
אותו  משנים אין ההיכל לבדק  דבר הקדיש "שאם הכוונה,

המזבח ". לבדק 

ה'תשע"ט  תשרי ב' שלישי יום 

   1 
ההעמדה 1) שעת לפי  לא הערך זמן לפי  הערך סכום קביעת

נידון  אם הערך סכום המפרש בערכין, יד הישג תנאי  בדין,
ממשכנים  כיצד ונגנבו, דמיו או ערכו המפריש יד, בהישג
אלא  להקדש שאין להם, משאירים ומה ודמים ערכים חייבי 

ושעתו. מקומו

.‡ÌÈOÚ ÔaÓ ˙BÁt‰ ˙‡ CÈÚn‰2„ÓÚ ‡ÏÂ , ««¬ƒ∆«»ƒ∆∆¿ƒ¿…»«
ÔÈca3ÌÈOÚ ÏÚ ˙È ‰È‰L „Ú4‡l‡ Ô˙B BÈ‡  «ƒ«∆»»»≈«∆¿ƒ≈≈∆»

ÔÓÊa ‡l‡ CÚ‰ ÔÈ‡L ;ÌÈOÚ ÔaÓ ˙BÁt CÚ≈∆»ƒ∆∆¿ƒ∆≈»≈∆∆»ƒ¿«
ÔÈca ‰„ÓÚ‰‰ ÔÓÊa ‡Ï ,CÚ‰5. »≈∆…ƒ¿«««¬»»«ƒ

שקל.2) עשרים הוא לעמוד 3)שערכו צריך נערך שכל
הכ"אֿכג. פ "א, לעיל כמבואר אותו, המעריך הכהן לפני 

שקל.4) חמישים שם 5)וערכו ובגמרא יח . בערכין משנה
בזמן  אלא נותן "אינו יז) כז, (ויקרא יקום" מ "כערכך למדוה

שם. בתוספותֿיו"ט  וראה הערך".

.CÈÚn‰ Ô˙BpL Ô‰ ‰Bza ÔÈeˆw‰ ÔÈÎÚ‰ Ïk»»¬»ƒ«¿ƒ«»≈∆≈««¬ƒ
 ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡Â ÈÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ¿≈»«∆∆

ÚÏÒ elÙ‡ ,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk Ô˙B6ËÙÂ ,„Á‡7; ≈»«ƒ¿»¿»¬ƒ∆«∆»¿ƒ¿«
‚ÈOz L‡ Èt ÏÚ ,EkÚÓ ‡e‰ CÓ Ì‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»≈∆¿∆«ƒ¬∆«ƒ

.„p‰ „È««…≈
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ה"ד.6) בסמוך יתבאר דינו סלע , אפילו בידו אין ואם שקל,
בסמוך 7) כמבואר כלום, חייב  אינו אח "כ יעשיר ואפילו

ה"ז.

.‚BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ Ô˙B ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¬ƒ∆«∆»ƒ≈
Ï˜La ‰È‰È EkÚ ÏÎÂ :Ó‡pL ?„Á‡ ÚÏÒ ‡l‡∆»∆«∆»∆∆¡«¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆

L„w‰8‡ÏÂ ,ÚÏqÓ ˙BÁt ÔÈÎÚa ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ . «…∆»»«¿»∆≈«¬»ƒ»ƒ∆«¿…
ÌÈMÓÁ ÏÚ ˙BÈ9. ≈«¬ƒƒ

(ערכין 8) משקל" פחותים יהו לא מעריך, שאתה ערכין "כל
מדבר. הכתוב  משגת, ידו שאין בעני , ועלֿכרחך ז.)

בן 9) ועד שנה עשרים מבן הזכר, בערך בתורה כמפורש
ג). כז, (ויקרא שנה ששים

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡  ÚÏÒ elÙ‡ B„Èa ‡ˆÓ ‡lL È‰¬≈∆…ƒ¿»¿»¬ƒ∆«≈¿ƒ
ÚÏqÓ ˙BÁt epnÓ10,BÁ ÂÈÏÚ Ïk‰ ‡MÈ ‡l‡ , ƒ∆»ƒ∆«∆»ƒ»≈«…»»

eˆw‰ ÌÏL CÚ ÔzÈ  ÈLÚ‰Â B„È ‰‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»¿»»¿∆¡ƒƒ≈≈∆»≈«»
.‰Bza«»

ומפרש 10) מסלע ", פחות נערכין "אין ז: ערכין משנה
מסלע " פחות יתן לא יד, בהישג הנידון עני  "שאפילו רש"י :

ז. אות לעיל וכמבואר

.‰ÈÚ‰Â CÈÚ‰L ÈLÚ11ÈÚ ‡e‰Lk CÈÚ‰L B‡ , »ƒ∆∆¡ƒ¿∆¡ƒ∆∆¡ƒ¿∆»ƒ
ÈLÚ‰Â12ÈLÚ CÚa iÁ ‰Ê È‰ 13Ì‡ Ï‡ . ¿∆¡ƒ¬≈∆«»¿≈∆»ƒ¬»ƒ

ÈÚ‰Â ÊÁÂ ÈLÚ‰Â ÈÚ ‡e‰Lk CÈÚ‰14Ô˙B  ∆¡ƒ¿∆»ƒ¿∆¡ƒ¿»«¿∆¡ƒ≈
ÈÚ CÚ15. ≈∆»ƒ

הכהן.11) שיעריכנו הכהן 12)קודם לפני  כשעמד
וכן  קיד. מציעא לבבא רש"י  וכפירוש עשיר, הריהו להערכה

שם. שם:13)בתוספותֿיו"ט  ובגמרא יז:, ערכין משנה
ידו  והרי  הנודר", יד תשיג "אשר שנאמר: - והעשיר עני 
משמע  הנודר" יד תשיג אשר "עלֿפי  - והעני  עשיר משגת.
(רבינו  הנדר שעת והיא הולכים, אנו פה אמירת  אחרי 
יהיה  והשאר בידו, שיש מה נותן זה עני  נמצא שם), גרשום
ה"ז. להלן כמבואר וישלים, שיעשיר עד חוב  עליו

הכהן.14) הערכת הנדר 15)בשעת בשעת גם שהרי  שם,
הוא" מך "ואם אומרים: ואין הוא, עני  ההערכה בשעת וגם

(שם). סופו ועד מתחילתו (בעניותו) במכותו שיהא עד -

.ÂÈBÏt CÚ B‡ ,ÈÏÚ ÈkÚ :Ó‡L ÈLÚ16ÚÓLÂ , »ƒ∆»«∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«
iÁ ÈÚ‰ È‰  ÈÏÚ ‰Ê Ó‡M ‰Ó :Ó‡Â ÈÚ‰∆»ƒ¿»««∆»«∆»«¬≈∆»ƒ«»

ÌÏL CÚ ‡e‰L ,ÈLÚ CÚa17CÈÚ‰L ÈÚ Ï‡ . ¿≈∆»ƒ∆≈∆»≈¬»»ƒ∆∆¡ƒ
‡l‡ iÁ BÈ‡  ÈÏÚ ‰Ê CÚ :Ó‡Â ÈLÚ‰ ˙‡∆∆»ƒ¿»«≈∆∆»«≈«»∆»

B„È ‚ÈOz L‡ ÈÙk ‡e‰L ,ÈÚ CÚk18. ¿≈∆»ƒ∆¿ƒ¬∆«ƒ»

עלי .16) פלוני  ערך התימנים: יז.17)בכת"י  ערכין משנה
להלן  כמבואר יד, בהישג נידון ואינו נדר אלא ערך זה שאין
במשנה  רבי  דעת אלא זו אין ולדעתו חולק , והראב "ד ה"ט .
אני , ערך אלא נותן שאינו עליו, חולקים וחכמים שם,
דיבורֿהמתחיל  שם, בתוספות גם מפורש הראב "ד וכדברי 
כתב  כבר אבל וחכמים, רבי  בין מחלוקת בזה שיש יד. הישג
מחלוקת, וחכמים רבי  בין אין שם: למשנה בפירושו רבינו
העני שאמר כיון מעצמם, מוכרחים הם שם רבי  דברי  כי 

נידון  ואינו נדר, אלא ערך זה אין עלי " זה שאמר "מה
וכס "מ ). (רדב "ז יד יד 18)בהישג "הישג שם: משנה

יד  תשיג כאשר שנאמר, שם: בגמרא וכמבואר בנודר",
הנערך). = בנידר (ולא הכתוב  תלה בנודר - הנודר

.Ê,ÈLÚ CÚa iÁ‰Ï ÈÚ CÚa iÁ‰ ÔÈa ‰Ó«≈««»¿≈∆»ƒ¿««»¿≈∆»ƒ
Blk eˆw‰ CÚ‰ ‡e‰L19ÈÚ CÚa iÁ‰L ? ∆»≈∆«»À∆««»¿≈∆»ƒ

,„Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ ,˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk epnÓ eÁ˜lL∆»¿ƒ∆»«∆»«∆∆¬ƒ∆«∆»
ÌlLÏ iÁ BÈ‡  ÈLÚ‰ Ck Á‡Â20iÁ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿««»∆¡ƒ≈«»¿«≈¿ƒ»»«»

ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ CÚ‰ ‡L ‡MÈ  ÈLÚ CÚa¿≈∆»ƒƒ»≈¿»»≈∆»»«∆«¬ƒ
.ÂÈÏÚL CÚ‰ ÌÈÏLÈÂ¿«¿ƒ»≈∆∆»»

עשיר?19) בערך נחייבו אם נרויח  ומה הוא, עני  והלא
הקודמת. ההלכה תחילת על מוסבה זו ושאלה

עני )20) (ערך סלע  בידו "היה מ "ג פ "א, ערכין תוספתא
ולא  דינרים) ארבעה = (הסלע  דינרים שלשה הימנו ונתן
את  עליו מגלגלים שהעשיר, עד האחרון דינר ליתן הספיק 
לעני דומה זה והרי  פטור". נתנו מתחילה שאילו הכל,
אחרֿכך, ונתעשר ז) ה, ויקרא (ראה בדלות קרבנו שהביא

(רדב "ז). עשיר קרבן שנית להביא אותו מחייבים שאין

.ÁÌÈMÓÁ ÈÏÚ ÈkÚ :Ó‡Â CÚ‰ ˙‡ LÙÓ‰«¿»≈∆»≈∆¿»«∆¿ƒ»«¬ƒƒ
BÈ‡  ÌÈÚÏÒ ÌÈLÏL ÈÏÚ ÈBÏt CÚ B‡ ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ≈∆¿ƒ»«¿ƒ¿»ƒ≈

„È ‚O‰a ÔBc21,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈÁ˜BÏ ‡l‡ , ƒ¿∆≈»∆»¿ƒ»«ƒ¿»¿»
.ÔzÈÂ ÈLÚiL „Ú BÁ ÂÈÏÚ ‡M‰Â¿«¿»»»«∆«¬ƒ¿ƒ≈

כך 21) נדר כאילו זה והרי  ערך, זה אין סכום שפירש כיון
בסמוך  כמבואר יד, בהישג נידון שאינו עלי , דמים וכך

ד:). (ערכין

.ËÈÏÚ ÈÓc :ÓB‡‰ ÔÎÂ22BÈ‡  ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ , ¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ»«≈
„È ‚O‰a ÔBc23ÌÈÓ„ ÈiÁL .24Ô„ eLt È‰25, ƒ¿∆≈»∆«»≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿»

ÔzÏ iÁ ‡e‰L ,Lc˜‰ ÈÏÚ ‰Ó :Ó‡L ÈÓk Ô‰ È‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»«»∆»«∆¿≈∆«»ƒ≈
eÓ‚ ‰Ó26. »∆»

מקדיש 22) אני  בשוק , כעבד להמכר אני  שראוי  דמי  שיווי 
הבית. מבערכין.23)לבדק  בנדרים "חומר כ. שם

בהמתי דמי  אמר (אם ועוף  חיה בהמה על חלים שהנדרים
דמי אמר שאם רש"י : ומפרש יד", בהישג נדונים ואין עלי )

לכשיוכל. הכל יתן - משגת ידו ואין לעיל 24)עלי , ראה
הי "א. שהוא 25)פ "ב , פלוני , של דמיו כל אומר כאילו

שאי סתום, הוא שהערך בעוד עלי , - בשוק  להמכר ן שוה
ערכו. ודמי  פלוני  של שנותיו יודעים ואינו 26)הכל

נדונים, ואין דיבורֿהמתחיל כ. שם ובתוספות יד. בהישג
הכהן" "יעריכנו ח ) כז, (ויקרא תורה שכתבה שזה פירשו,
נערך  זה כלומר, לאחר. ולא לזה - יעריכנו - מיעוט  -משמע 
מסביר, והראב "ד דמים". ה"נודר לאחר ולא ידו הישג לפי 
המעריך  אחד שהרי  קנס , כעין נראה ערכין תשלומי  שחיוב 
לפי המחיר אותו נותן החולה, את המעריך ואחד הבריא את
הניתנים  עבד, של שקלים שלשים תשלומי  כעין שניו,
בין  בהם חילוק  אין כן שגם לב ), כא, שמות (ראה לאדוניו
עליו  התורה חסה קנס , שזה ומתוך קנס , וזה לעבד, עבד
ואינו  קנס , משום משלם אינו בדמים אבל יד, בהישג לדונו
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כמפרש, אינם דמים" "חייבי  שגם הראב "ד, סובר בחסיון.
שומה  ומחוסר פלוני , דמי  הם כמה עדיין ידוע  לא שהרי 
שסכום  הקדש" עלי  "מנה האומר: עם להשוותם ואין הוא,

המשנה). (מרכבת היטב  מפורש נדרו

.ÈBÈ‡  Lt ‡ÏÂ ,Ì˙Ò 'CÚ ÈÏÚ È‰' ÓB‡‰»≈¬≈»«≈∆¿»¿…≈≈≈
ÌÈÏ˜L ˙LÏL LÙÓk27‡Lk „È ‚O‰a ÔBc ‡l‡ , ƒ¿»≈¿∆¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈»ƒ¿»

ÔÈÎÈÚn‰28. ««¬ƒƒ

שקלים 27) שלשת שהוא שבערכין, פחות לתת שדינו אע "פ 
בהישג  נידון שאינו כמפרש, אינו - ה"כ פ "א, לעיל כמבואר

נאמר:28)יד. ולא נפשות", "בערכך שנאמר: ד: ערכין
יד  להישג סתום ערך לרבות בא הכ"ף  ייתור נפשות, בערך

ונפטר. נותנו - אחד סלע  אלא לו אין אם ולפיכך (שם).

.‡ÈeÈ‰Â ,ÈÏÚ ÈkÚ :Ó‡Â ÊÁÂ ,ÈÏÚ ÈkÚ :ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿»
‰iMÏ ÚLz Ô˙Â ,ÌÈÚÏÒ OÚ B„Èa29ÚÏÒÂ ¿»∆∆¿»ƒ¿»«≈««¿ƒ»¿∆«

‰BL‡Ï30Ô‰ÈzL È„È ‡ˆÈ 31Â‡Ï ÔÈÎÚ‰L . »ƒ»»»¿≈¿≈∆∆»¬»ƒ»
Ô‰ ˙BBÁk32„aÚLÓ B„ÈaM ‰Ó ÏkL Èt ÏÚ Û‡L . ¿≈∆««ƒ∆»«∆¿»¿À¿»

‰b  ‰bL Á‡Ó Lc˜‰ ,‰BL‡Ï33Ì‡ Ï‡ . »ƒ»∆¿≈¿À»∆»»»»¬»ƒ
‰BL‡Ï ÚLz Ô˙34È ‰iL È„È  ‰iMÏ ˙Á‡Â,‡ˆ »«≈«»ƒ»¿«««¿ƒ»¿≈¿ƒ»»»

ÔÈ‡ È‰Â ÌeÏk B„Èa ‡L ‡Ï ÚÏq‰ Ô˙pLk È‰L∆¬≈¿∆»««∆«…ƒ¿«¿»¿«¬≈≈
‰Ó Ïk È‰L ,‡ˆÈ ‡Ï ‰BL‡ È„È ;˙‚OÓ B„È»«∆∆¿≈ƒ»…»»∆¬≈»«
‡L ÚLz‰ Ô˙pLÎe ,‰BL‡Ï „aÚLÓ B„Èa ‰È‰M∆»»¿»¿À¿»»ƒ»¿∆»««≈«ƒ¿«
CÎÈÙÏ .˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk Ô˙ ‡Ï È‰Â ,ÚÏÒ BÏ∆««¬≈…»«»«∆»«∆∆¿ƒ»

ÂÈÏÚ ‡MÈ35ÈLÚiL „Ú ÔBL‡ CÚ ‡L ƒ»≈»»¿»≈∆ƒ«∆«¬ƒ
ÌÈÏLÈÂ36. ¿«¿ƒ

מה 29) כל היה וזה תחילה, השני  ערכו על הכהן שהעריכו
העשירי הסלע  את גם ליתן יכול היה שלא ידו, שהשיגה
הראשון. לתשלוםערכו הוא משעובד כי  שבידו,

אין 30) והרי  הראשון, ערכו על הכהן העריכו שאחרֿכך
אחד. סלע  אלא סלע 31)בידו נתן אם והואֿהדין ז: שם

שתיהן. ידי  יצא לראשונה, סלעים ותשעה לשניה אחד

צ . לכתובות (תוספות ידו הישג כדי  נתן אחת שלכל
שמע ֿמינה). חובו 32)דיבורֿהמתחיל שקדם כל שדינם:

(הל' מידו מוציאים - וגבה האחרון קדם ואם תחילה, גובה
ה"א). פ "כ, חוב ,33)מלוה לבעל הקדש בין רבינו חילק 

את  שנימקו שם, בערכין הגמרא דברי  את סותר זה ולכאורה
שגבה  מה וגבה, שקדם מאוחר חוב  ש"בעל מפני  הזה הדין
יש  משנה" ה"לחם ולדעת ביניהם, חילקו שלא הרי  - גבה"
מאוחר, חוב  בעל ולא: מאוחר" "הקדש שם: בגמרא להגיה
(הובאו  גאון שרירא רב  דברי  הםֿהם רבינו דברי  אולם
הנ"ל, שבערכין לגמרא בקשר האומר צד.) לכתובות ברי "ף 
מידי מוציא הקדש שאין בהקדש, אמורים דברים במה
הגזבר  שגבה מה ולפיכך היא, אחת רשות (שהכל הקדש
הדיוט  מידי  מוציא הדיוט  אבל גבה), - המאוחר הערך עבור
גבה  לא שגבה מה ולפיכך הן), רשויות שתי  (כלומר,
וב "מרכבת  מוילנה). הכהן שלמה ר' אחיו בשם רב , (מעשה
אינם  ש"הערכין לומר, רבינו דברי  את מכוון המשנה"
בכל  גבה", - שגבה "מה נאמר אם אפילו שבחוב , כחובות".
ונשאר  הראשון, חובו לבעל מלשלם הלוה נפטר לא זאת

סלע  אלא בידו נשאר כשלא בערכין אבל כבתחילה. חייב 
חייב  ואינו בזה נפטר לגזבר, ונתנו הראשון, לערכו אחד
הישג  לפי  המשלמים כל כדין כשיעשיר, אפילו עוד לשלם
ה"ז. לעיל כמבואר לגמרי , ונפטרו חובם שפקע  ידם

תחילה.34) הראשונה על הכהן חוב .35)שהעריכו
שם.36) ברש"י  וכן ח . ערכין

.ÈÈÏÚ ÈÎÚ ÈL :ÓB‡‰37‡l‡ B„Èa ‰È‰ ‡ÏÂ , »≈¿≈¬»«»«¿…»»¿»∆»
Ó ˙BÁtÒt˙ Ì‡ ˜ÙÒ c‰ È‰  ÔÈÎÚ ÈL È„k38 »ƒ¿≈¿≈¬»ƒ¬≈«»»»≈ƒƒ¿«

ÈˆÁÂ „Á‡ CÚÏ BÏ LiM ‰Ó ÈˆÁ Ô˙BÂ Ô‰ÈLÏƒ¿≈∆¿≈¬ƒ«∆≈¿≈∆∆»«¬ƒ
ËtÈÂ ÈM‰ CÚÏ39,ÌÏL Ô‰Ó „Á‡ CÚ ÔzÈ B‡ ; »≈∆«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈≈∆∆»≈∆»≈

‡ˆÓp‰ Ïk B‡40CÚ‰ ‡MÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡a B„Èa »«ƒ¿»¿»¿∆»≈∆¿ƒ»≈»≈∆
˙eÈLÚa B‡ ˙eiÚa B˙B‡ ÔziL „Ú BÁ ÂÈÏÚ Á‡‰»«≈»»«∆ƒ≈«¬ƒ«¬ƒ

B„È ‚O‰ ÈÙk41. ¿ƒ∆≈»

פ "א,37) לעיל כמבואר ערכין, שני  לתת ודינו אחת, בבת
שבידו.38)הי "ט . ידו,39)הכסף  להישג בהתאם

כלום. חייב  יהיה לא אחרֿכך, יעשיר אם אם 40)ואפילו
שלם. אחד ערך לכדי  אפילו מגיע  שם,41)אינו ערכין

לוקח  הגזבר, תפס  אם הרדב "ז ופסק  נפשטה, שלא  בעיה
נותן  תפס , לא ואם חוב . השני  הערך ונשאר אחד, לערך הכל
ממון  ספק  כל כשאר ונפטר, שני  לערך וחצי  אחד, לערך חצי 
ה"ח , פ "ב , לעיל וראה הראיה". עליו מחברו ש"המוציא
שבלשונות" פחות היורשים יתנו מת "ואם רבינו: שכתב 
למעלה. שכתב  מה על שסמך ואפשר כלום, הודיע  לא וכאן
כדי אלא היורשים ישלמו לא שלפנינו בנידון גם ולפי "ז
ה"אור  ולדברי  שם). לעיל (לחםֿמשנה, לשניהם אחד ערך
נתחייב  שבדיננו אלו, דינים שני  בין גדול חילוק  יש שמח "
מנה  כאומר: זה והרי  ספק , הוא והפרעון בוודאי , ערכים שני 

פרעתי אם יודע  איני  טוען והנתבע  בוודאי , בידך ך,לי 
אבל  ה"ט . פ "א, ונטען טוען בהל' כמבואר לשלם, שחייב 
לי מנה כאומר: זה והרי  החיוב , בעצם ספק  ישנו לעיל
ונפטר, שנשבע  הלויתני , אם יודע  איני  טוען והלה בידך,
פחות  אלא משלמים היורשים אין ולפיכך ה"ח , שם כמבואר

שבלשונות.

.‚ÈBkÚ LÈÙn‰42Û‡ ,e„‡ B‡ e‚Â ÂÈÓ„ B‡ ««¿ƒ∆¿»»¿ƒ¿¿»¿«
'ÈÏÚ' Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ43Ô˙eÈÁ‡a iÁ 44„Ú «ƒ∆…»«»««»¿«¬»»«

ÌBia EkÚ‰ ˙‡ Ô˙Â :Ó‡pL ;aÊb‰ „ÈÏ eÚÈbiL∆«ƒ¿««ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿«
ÔLÈÙ‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈlÁ Ô‰ È‰  '‰Ï L„˜ ‡e‰‰«…∆«¬≈≈Àƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»

aÊb‰ È„ÈÏ eÚÈbiL „Ú45. «∆«ƒƒ≈«ƒ¿»

הכהן.42) שהעריכו לאחר ערכו, אמר:43)כסף  אלא
התימנים: ובכת"י  פלוני , בערך הריני  או בערכי , הריני 

אחריותן". חיוב  עלי  אמר שלא שבשאר 44)"אע "פ  אע "פ 
כמבואר  עלי , הרי  שיאמר: עד באחריותו חייב  אינו נדר
הוא  הרי  עלי , שאמר שכל ה"ב , פ "א, נדרים הל' לעיל
(רש"י להקדש ולהביאה כתפיו על להרכיבה כהתחייב 

קלט .). לגזבר,45)לחולין בנתינתו קדושתם הכתוב  תלה
ואע "פ  קלט :). (חולין ברשותו ועודם בהפרשתם ולא
מידי לפדותה שבא אחוזתו, שדה במקדיש מדבר זה שפסוק 
ולא  הערכך" את "ונתן הפסוק : שכתב  מתוך אולם ההקדש,

שם). (רש"י  במעריך מדברת זו ש"נתינה" לימד "ונתנו",
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קעד               
         

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈkLÓÓ  ÌÈÓ„Â ÔÈÎÚ ÈiÁ46ÔÈÁ˜BÏÂ , «»≈¬»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿¿ƒ
e„pM ‰Ó ÔÁk ÏÚa Ô‰Ó47ÈÊÁ‰Ï ÔÈiÁ ÔÈ‡Â . ≈∆¿«»¿»«∆»¿¿≈»«»ƒ¿«¬ƒ

‰ÏÈla B‡ ÌBia ÔBkLn‰ Ì‰Ï48‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈÎBÓe . »∆««¿«««¿»¿ƒ»«ƒ¿»
ÈÏÎe ˙eÒkÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓe Ú˜w‰ ÔÓ Ì‰Ï»∆ƒ««¿«ƒ«ƒ«¿¿ƒƒ¿¿≈
.Ïk‰ ÔÓ ÔÈÚÙÂ ,‰Ó‰e ÌÈ„ÚÂ ˙Èa‰ LÈÓLz«¿ƒ««ƒ«¬»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒƒ«…
‡ÏÂ ,ÂÈa ˙eÒk ‡ÏÂ BzL‡ ˙eÒk ‡Ï ÔÈÎBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ…¿ƒ¿¿…¿»»¿…

ÔÓLÏ ÔÚvL ÌÈ„‚a49ÔÁ˜lL ÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ , ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»¿…«¿»ƒ¬»ƒ∆¿»»
ÔÓLÏ50˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï  ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈««¿ƒ»¿»»…ƒ¿ƒ∆

el‡51. ≈

מהם 46) המגיע  כנגד משכון ליטול לבתיהם נכנס  גזבר
מ "ח  פ "ג שם ובתוספתא וברש"י ). כג: בערכין (משנה

ממשכנים". והדמים וידוע 47)"והערכין שנישומו, לאחר
(יד  ממשכנים אין השומה לפני  אבל מהם, המגיע  הסכום

בו 48)איתן). שנאמר הלוה, את הממשכן מלוה כדין
השמש". כבוא העבוט  את לו תשיב  "השב  יג) כד, (דברים
משכון  במחזיר כי  בערכין, להחזירו חייבים שאין והטעם
מציעא  (בבא חכמינו צדקה",ודרשו תהיה "ולך (שם): נאמר
צריך  שאין הקדש יצא (=הדיוט ), צדקה שצריך "מי  קיד.)

לבשום.49)צדקה". לא שעדיין אע "פ  שילבשום,
לקיחה 50) בשעת בחזקתם הם הרי  עדיין, נעלום ולא

שם). וברע "ב  מ "ה, פ "ו, קב :51)(ערכין קמא ובבא שם,
נכסיו, המקדיש "כל לזה: בקשר שהקנה אמרו כמי  נעשה

אלו  ואין מתחילה" ובניו אשתו כסות ובניו) (=לאשתו להם
ה"ה. פ "א, מלוה הל' והשווה שלו. נכסיו

.ÂËÔÈÎÚ ÂÈÏÚ LiL ‰ÊÏ ,ÂÈÒÎ ÏkÓ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ»¿»»»∆∆≈»»¬»ƒ
˙Èa‰ ˜„Ï ‰Ó LÈc˜‰L B‡ ÌÈÓ„ B‡52 BÏ ÔÈ‡Â »ƒ∆ƒ¿ƒ»∆¿∆∆««ƒ¿≈

‡qÎÂ ,ÂÈÏcÒÂ ,„È ÏLÂ L‡ ÏL ÔÈlÙz BÏ ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒƒ∆…¿∆»¿«¿»»¿ƒ≈
ÚvÓe ‰hÓe ,ÂÈÏÚ LÈÏ53ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡‰ ≈≈»»ƒ»«»»¿ƒƒ«

Ì‰ÈÏÚ54ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .55ıtÓe ‰hÓ BÏ ÔÈ˙B 56 ¬≈∆¿ƒ»»»ƒ¿ƒƒ»«»
ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ57˙eÒÎe , ƒ«»»¿¿ƒ¿¿ƒ¿

L„Á OÚ ÌÈL58BzL‡Ï ‡Ï Ï‡ ,BcÏ BÏ . ¿≈»»…∆¿«¬»…¿ƒ¿
ÂÈe59Ì‰È˙BBÊÓa iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆«»ƒ¿≈∆

Ì˙eÒÎe60.BÏ ‰Èe‡‰ ˙eÒk ‡l‡ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿»¿»

אף 52) נכסיו, כל המקדיש אבל מנה, כשהקדיש דוקא
ה"ג. פ "ו, לקמן יתבאר ודינו בכלל, כלי53)תפיליו

וכר. סדין מזרן כגון לו 54)מיטה, משיירים לו, אין ואם
שם). וברע "ב  מ "ג פ "ו, (ערכין אלה כל את לקנות כסף 

במצעות.55) רגיל של 56)שאינו  מחצלת  כעין גס , מצע 
לענין 57)קנים. קיג:) מציעא (בבא הרגלו לפי  אחד כל

שם. כמבואר ערכין, לענין והואֿהדין חוב , בעל סידור
ה"ו. פ "ג, מלוה הל' משאירים 58)והשווה לו, אין ואם

שם) ערכין למשנה (תפארתֿישראל לקנותם כדי  מעות לו
החייהו  - מערכך הוא מך "ואם אמרו: כד. שם ובגמרא

ערכך. מדמי  חיותו לי  תן כלומר, צורך 59)מערכך". אין
ולא  - מערכך" "הוא שנאמר: וכסות, מזונות להם להשאיר
אין  להם, ייחד שכבר מה אבל (שם), מערכך ובניו אשתו

שם). (תפארתֿישראל מהם אישות 60)לוקחים הל' ראה
ה"ו. ופי "ג, והי "ד. ה"ב , פי "ב ,

.ÊËÔÈÈÚÓ  ÔÈ‰ÊÓ ÌÈ„‚e ÈLÓ ÈÏk ÂÈÏÚ eÈ‰»»»¿≈∆ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¬ƒƒ
LÈ‡Ï ‰Èe‡‰ ˙eÒk BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈÏÚÓ Ô˙B‡»≈»»¿¿ƒ¿»¿»¿ƒ

B˙BÓk61ÌÈBË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÏ ‡Ï Ï‡ ,ÏÁÏ .62. ¿¿…¬»…¿«»¿»ƒƒ

והואֿהדין 61) חוב , בעל סידור לענין קיג: מציעא בבא
עקיבא  ורבי  ישמעאל כרבי  ולא שם, וכחכמים ערכין, לענין

איצטלה". לאותה ראויים ישראל "כל ע "פ 62)האומרים:
ה"ז. פ "א, מלוה הל' והשווה ה"ד. פ "א, קידושין הירושלמי 

.ÊÈÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B  Ôn‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»
LÁ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .ÔÈÓÂ ÔÈÓ63ÈL BÏ ÔÈ˙B  ƒ»ƒ≈«ƒ»»»»¿ƒ¿≈

ÌÈ„ˆÚÓ64˙B‚Ó ÈzLe65ÔÈnÓ ÔÈaÓ ÌÈÏk BÏ eÈ‰ . «¬»ƒ¿≈¿≈»≈ƒ¿Àƒƒƒ
ÔÈËÚeÓe „Á‡66‰aÓ‰ ÔÓ ÔÈÎBÓ ÔÈ‡  ÈL ÔÈnÓ ∆»»ƒƒƒ≈ƒ≈¿ƒƒ«¿À∆

ËÚen‰ ÔÓ BÏ ÔÈÁ˜BÏÂ67ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B ‡l‡ , ¿¿ƒƒ«»∆»¿ƒ¿≈≈ƒ
ËÚen‰ ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ÔÈaÓ‰ ÔÓ68. ƒ«¿Àƒ¿…∆≈ƒ«»

נגר.63) קרשים 64)חרשֿעץ , להקצעת מקצועות
במעצד". חרש ידי  "מעשה ג) י , (ירמה ככתוב  ולהחלקתם,

"וי ׂשר 65) ג) כ, הימיםֿא, (דברי  ככתוב  עצים, לנסר משור
אחד.66)במגרה". למין 67)כלי  כלים שני  לו להשלים
כן 68)המועט . כה, עד זה יחידי  כלי  לו שהספיק  כשם

עד  אומרים ואין כג:), בערכין (משנה להבא לו יספיק 
משאילם  והיה אחד, ממין מרובים כלים לו היו עכשיו
המועט , מהמין לו משאילים היו זה ותמורת לאחרים,
ממין  העודפים הכלים את ממנו יקח  הגזבר ועכשיו
לו  ויקנו המועט , המין מן לו ישאילו לא ממילא המרובה,
כפי אותו מניחים אלא המועט , את להשלים שני  כלי 

כד.). שם (גמרא כה עד שהורגל

.ÁÈk‡ B‡ nÁ ‰È‰69BzÓ‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ 70, »»«»ƒ»≈¿ƒ¿∆¿
‰pnÓ ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡71ÔtÒ ‰È‰ . ««ƒ∆≈¿∆»ƒ∆»»»«»

Ïk‰ ÎnÈ ‡l‡ ,B˙ÈÙÒ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ 72. ≈¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ»≈«…

חקלאי .69) אדמה, כלי71)צמדו.70)עובד אלו אין כי 
רבי על החולקים כחכמים (שם), נכסיו אלא אומנותו,
נותנים  - חמר צמדו, את לו נותנים - אכר האומר: אליעזר,

חמורו. את ספינה 72)לו דין החכמים שלדעת יח . שם
הם, נכסיו אלא אומנות כלי  שאינם וחמור, צמד כדין
צמדו, כדין ספינתו דין שם, אליעזר רבי  ולדעת ונמכרים.

נמכרים. ואינם הם, שפרנסתו

.ËÈeÓ‡Â ,˙BiÏbÓe ÌÈ„ÚÂ ‰Ó‰a ÌÈÒÎpa eÈ‰»«¿»ƒ¿≈»«¬»ƒ«¿»ƒ¿»¿
ÌÈbz‰73ÌÈLÏLa ˙eÒk ‰Ê „ÚÏ Á˜lÈ Ì‡ :74, ««»ƒƒƒ»«¿∆∆∆¿ƒ¿ƒ
ÁaLÓ75da eÈzÓÈ Ì‡ ,˙‡Ê ‰Ùe ;‰‡Ó ‡e‰ ¿«≈«≈»»»…ƒ«¿ƒ»
ÒÏË‡Ï76ÔÈÏÚÓ Ì‡ ,BÊ ˙ÈÏbÓe ;‰OÚ ˙ÁaLÓ , »«¿«¿«««¬»»«¿»ƒƒ«¬ƒ

dÈ‡ Ô‡ÎÂ , ÔBÓÓ ‰ÂLz ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ d˙B‡»¿»¿ƒƒ¿∆»«¿»≈»
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ËÚÓ ‡l‡ ‰ÂL77„ˆÈk ‡l‡ . »»∆»¿«≈¿ƒ»∆∆»≈«

.‡e‰L ‰Ók B˙ÚLe BÓB˜Óa Ïk‰ ÔÈÎBÓ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«…ƒ¿ƒ¿»¿»∆
 '‰Ï L„˜ ‡e‰‰ ÌBia EkÚ‰ ˙‡ Ô˙Â :Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿««…∆«

ÔÈÒkÙÓ ÔÈ‡L Lc˜‰ ÏL c Ïk ˙BaÏ78B˙B‡ ¿«»»»∆∆¿≈∆≈¿«¿¿ƒ
ÌB˜nÓ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‡ÏÂ ˜eMÏ Ba ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ«¿…ƒƒƒ»

BÓB˜Ó ‡l‡ Lc˜‰Ï ÔÈ‡ .ÌB˜ÓÏB˙ÚLe79. ¿»≈¿∆¿≈∆»¿¿»
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מתרגם 73) כח ) לז, (בראשית סוחרים" "מדינים הסוחרים,
תגרי . מדינאי  התימנים:75)דינר.74)אונקלוס : בכת"י 

הבגד  כלומר, מ "ה. פ "ו, ערכין המשנה בלשון וכן משביח ,
שהוא  הדמים, על דינר מאה דמיו את ומעלה משבחו היפה,

וברש"י ). כד. (ערכין עכשיו התימנים:76)שוה ובכת"י 
לחולין  ורש"י  השוק . יום - אטליס  לאטליס , בה תמתינו אם

בשר. בו שמוכרים שוק  מפרש: את 77)צא: להשהות
ומקשטים.78)מכירתם. אם 79)מייפים כי  כד. ערכין

לידי גורם אתה לפעמים להשביחם, כדי  מכירתם את תשהה
מ "ג) פ "ד, (שקלים שאמרו כמו יגנבו, או שיזולו הפסד,
כמבואר  הטעם, מאותו וזהו הקדש". בשל משתכרים "אין
בערכין  לרבינו המשנה פירוש (ע "פ  ה"ב  שם בירושלמי 
אלא  להקדש אין שם, מפרש שרש"י  להעיר, וראוי  שם).
לו  ויש עצמו, העריך עני  אדם שאם - ושעתו מקומו
ולפי לכרך אותה העלה לומר: הגזבר ישהנה לא  מרגלית,
(העני ) וזה שמים, כאן ששוה מה לפי  אלא תן, הדמים אותם
הקודמת  השומה ולפי  שירצה, כמו וימכרנה אותה משהה
ורבינו  יותר, לו היה לא כהן שהעריכו בזמן שהרי  יתן,

שם. גרשום' 'רבינו פירוש אחרי  כנראה נמשך

.ÎÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na80ÌÈ„ÚÂ ÔÈÏËÏhÓa ?81; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ«¬»ƒ
˙BÚ˜w‰ Ï‡82Ú ÔÈÊÈÎÓ ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏ ¬»««¿»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ

Úe ˜aa ÌÈÙeˆ83Ì˙B‡ ÔÈÎBÓ Ck Á‡Â84. ¿ƒ«…∆»∆∆¿««»¿ƒ»

מכירתם.80) את משהים חשש 81)שאין שיש
להקדש, הפסד ויגיע  יברחו, והעבדים יגנבו שהמטלטלין
הי "א. פי "ב , מלוה הל' והשווה ק : בכתובות כמבואר

והברחה.82) גניבה של חשש בהם כניסת 83)שאין שעת
פ "ד, לקמן כמבואר יציאתם, ושעת לעבודתם הפועלים

יום"84)הכ"ז. ששים ההקדש "שום כאן: בערכין משנה
יום  שלשים היתומים "שום שאמרו: כב , שם הגמרא ומדברי 
יום" ששים ההקדש ושום שם) חסדא רב  כמסקנת (רצופים,
הם  רצופים - הקדש הכרזת של יום שששים מוכרח ,
דיבורֿהמתחיל  כד, ערכין תוספות והשווה (לחםֿמשנה).
של  מטלטלין מכירת בין מחלקים הם שגם להקדש, אין
שומת  בין הבדלים עוד וראה קרקעות. למכירת הקדש

ה"ב . פ "ח , לקמן קרקעות, לשומת מטלטלין

ה'תשע"ט  תשרי ג' רביעי יום 

   1 
המקדיש 1) דין בפדיונה, אותה מעריכים כיצד אחוזה שדה

הם  איך לזריעה ראויים שאינם מקומות היובל, בשנת שדהו
שהוקדשה  שדה נפדים, הם כיצד שהוקדשו אילנות נמדדים,
מקנתו  שדה המקדיש שייכת, היא למי  ביובל נפדית ולא
ההכרזה  ימי  היובל, כשמגיע  דינה ומה אותה, פודים כיצד

ההקדש. שדה מכירת שומת על

.‡L ‰„O˙‡˜p‰ ‡È‰  ÂÈLÈBnÓ Ì„‡ dLi2 »∆∆¿»»»»ƒƒ»ƒ«ƒ¿≈
da ‰ÎÊ B‡ dÁ˜lL ‰„OÂ .‰fÁ‡ ‰„O3‡È‰  ¿≈¬À»¿»∆∆¿»»»»»ƒ

‰˜Ó ‰„O ˙‡˜p‰4 B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰Â . «ƒ¿≈¿≈ƒ¿»¿««¿ƒ¿≈¬À»
d˙B‡ ÔÈ„„BÓ5dkÚÂ ,6‰Bza eˆw‰ CÚ‰ ‡e‰7. ¿ƒ»¿∆¿»»≈∆«»«»

יקדיש".2) אחוזתו משדה "ואם טז) כז, (ויקרא בתורה

מורישו.3) שאינו מאחר, את 4)במתנה "ואם כב : שם,
ודיניה  לה'". יקדיש אחוזתו משדה לא אשר מקנתו שדה

הכ"ו. להלן הגזבר,5)מפורשים מידי  לגאלה כשבא
בין  טובה אדמה שהיא בין שטחה גודל לפי  אותה מעריכים

שוויה. לפי  אותה מעריכים ואין רעה, ערך 6)שהיא
להלן.7)פדיונה. וכמבואר טז. כז, ויקרא

.ÓÁ Ba ÚÊÏ Èe‡L ÌB˜Ó Ïk ?‡e‰ ‰nÎÂ8 ¿«»»»∆»ƒ¿…«…∆
„ia epÚÊÈÂ ,ÌÈBÚO9˜È ‡ÏÂ10˜ÁÈ ‡ÏÂ B˙ÚÈÊ ¿ƒ¿ƒ¿»∆«»¿…¿»≈¿ƒ»¿…¿«≈

d˙B‡11ÏBÈ ÈL ÏÎÏ ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ BkÚ 12. »∆¿¬ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈≈
ÏBÈ ˙L ÔÈ‡Â13ÔÈn‰ ÔÓ14‰„O LÈc˜n‰ „Á‡Â . ¿≈¿«≈ƒ«ƒ¿»¿∆»««¿ƒ»∆

‰Ú ‰„O B‡ ,d˙BÓk Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa ÔÈ‡L ‰BË»∆≈¿»∆∆ƒ¿»≈¿»»∆»»
d˙B‡ ÔÈÎÈÚÓ ‰Êk  ÚÏ ‰BÓk ÔÈ‡L15. ∆≈»»»…«»∆«¬ƒƒ»

והלח ,8) היבש ממדות אחת היא סאה סאה, שלשים
ליטר. 13.3 בערך היא זמננו ל'מפולת 9)ובמדות פרט 

השוורים  של זרע  מלאים שקים לתת רגילים שהיו שוורים',
פי על אותם ומוליכים רחבים, נקבים מתחתיהם, ומנוקבים
זרע  כור המקבל קרקע  שטח  וגדול נופל, והזרע  המחרישה
זרע  כור המקבל משטח  ומקובצת, עבה שאינה ביד, הנזרע 
כה. (ערכין ביותר ומקובצת עבה שהיא שוורים' ב 'מפולת

מפסיד.10)וברש"י ). הפודה שנמצא זריעה 11)יצופף ,
(שם). להקדש הפסד שהוא הרבה, ומפורדת מפוזרת

היובל,12) לאחר הראשונה בשנה שדהו הקדיש שאם
לשלם  עליו שנה, באותה ההקדש מידי  לגאלה ורוצה
עתידה  שהיתה שנה ותשע  ארבעים עבור שקלים חמישים
הי "ב . לקמן כמבואר הבא, היובל עד ההקדש ברשות להיות

להקדש 14)הבא.13) נותן שהוא שקל שהחמישים נמצא,
שהיתה  שנה, ותשע  ארבעים עבור רק  הוא שדהו, בפדיון
כמבואר  לשנה. ופונדיון סלע  ברשותו, להיות עומדת
פרשת  כהנים' וב 'תורת כה.). ערכין (משנה, הבאה בהלכה
משנת  בה יכנס  שלא - היובל שנת "עד שנינו: בחוקותי ,
הבא  היובל שנת חושב  שאינו כלומר, כלום", היובל

שקל. חמישים ובדפוס 15)לחשבון זה. קצוב  חשבון לפי 
כהנים' וב 'תורת יד.). ערכין (משנה, אותה מעריכין רומי :
וראה  היא". מלך "גזירת לזה בקשר אמרו בחוקותי  פרשת

הדבר. טעם טז כז, ויקרא להנצי "ב  דבר' ב 'העמק 

.‚ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e‡a k16eÓ‡‰ Ï˜M‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ∆«∆∆»»
‰b‰Â .ÌÈÓÎÁ ÔBLÏa ÚÏÒ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Bza«»«ƒ¿»∆«ƒ¿¬»ƒ¿«≈»

‰Bza ‰eÓ‡‰17.ÌÈÓÎÁ È„a ‰Ún‰ ‡È‰  »¬»«»ƒ«»»¿ƒ¿≈¬»ƒ
Ï˜M‰ ÏÚ eÙÈÒB‰Â18ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ19ÚÏq‰Â . ¿ƒ««∆∆¿»∆«¿«∆«

ÈL ‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL Èc‰Â .ÔÈÈ„ ‰Úa‡«¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»¿≈
ÔÈBÈ„et20‰L ÏÎÏ ‡ˆÓ .21ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ22Û‡L . ¿¿ƒƒ¿»¿»»»∆«¿¿∆«

ÔÈBÈ„et ÌÈÚa‡Â ‰BÓL ÚÏq‰L Èt ÏÚ23ÔziLk , «ƒ∆«∆«¿»¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ≈
ÈÁÏM‰ ÔÓ ÚÏÒ ÁwÏ ˙BBÈ„et24‰ÚLz Ô˙B  ¿¿ƒ«∆«ƒ«À¿»ƒ≈ƒ¿»

ÌÈÚa‡Â25. ¿«¿»ƒ

ה"ב ֿג.16) השקל".17)פ "א, גרה "עשרים יג ל, שמות
שעורה.18) ועשרים מאות שלש משקלו שהיה
כסף 19) שהוא - שני  בית בזמן סלע  הנקרא המטבע  במשקל

(שם). בינונית שעורה ושמונים וארבע  מאות שלש במשקל
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לסלע .20) פונדיונים וארבעים שמונה מארבעים 21)הרי 
המנין. מן שאינה היובל שנת עד שנה משנה,22)ותשע 

שקלים  לחמשים מסתכמים הם וביחד א. כה, ערכין
לכאורה.23)ופונדיון. מיותר הוא המ "ט  שהפונדון נמצא

לשקל 25)החלפן.24) הקלים פונדיונים החלפתו שכר
לפרוטרוט ". "קילבון נ.) (בכורות הכבד

.„k‰ ‡e‰ ÓÁ‰26C˙l‰Â .ÔÈÎ˙Ï ÈL ‡e‰Â , «…∆«…¿¿≈¿»ƒ¿«∆∆
ÔÈ‡Ò ‰OÚ LÓÁ27,‰‡Ò ÌÈLÏL ÓÁ‰ ‡ˆÓ . ¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿»
˙BÙÈ‡ OÚ Ô‰L28Îe .‰ÙÈ‡  ÔÈ‡Ò LÏL Ïk . ∆≈∆∆≈»»¿ƒ≈»¿»

˙aL ˙BÎÏ‰a e‡a29BeaLa LiL ÌB˜n‰L ,30 ≈«¿¿ƒ¿«»∆«»∆≈¿ƒ
‰‡Ò ˙Èa ‡e‰ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ31, ¬ƒƒ«»«¬ƒƒ«»≈¿»

LiL ÌB˜n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‰‡Ò ÚÊÓ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈
‡ ÛÏ‡ ÌÈÚLÂ ‰MÓÁ BeaLa‰n32Úeaa ‡e‰L , ¿ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒ∆∆«»∆¿ƒ«

Úa‡ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙Bn‡ ÌÈÚLÂ Úa‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¿«¿ƒ¿ƒ««»«ƒ«¿«
e˜a ˙Bn‡ ÌÈÚLÂ33ÚÊ ‡e‰Â ,k ˙Èa ‡e‰ , ¿ƒ¿ƒ«¿≈≈…¿∆«

.ÌÈBÚO ÓÁ…∆¿ƒ

(יחזקאל 26) חיטים" "מחומר סאה שלשים של מדה שהוא
חיטין. מכור יונתן: מתרגם יג) ג,27)מה, בהושע  ונזכר

שם. וברש"י  א. קד, בבאֿמציעא וראה שעורים". "ולתך ב :
האיפה".28) החומר "ועשירית יא) מה, (יחזקאל ככתוב 
ה"ג.29) "שיש 30)פט "ז, שם: שבת ובהל' שטחו,

ההנדסיות, המדות לחכמת שם - תשבורת בתשברתו".
תבון, אבן (ר"ש שברים - מדות לחלקי  קוראים ובערבית
ה'לחם  ולדעת נבוכים'). שב 'מורה זרות למלים בפירושו

בריבועו. שיש כאן: הנוסח  אלפים 31)משנה' שני  והוא
תהיה  חמשים, על חמשים כשתכפיל אמה, מאות וחמש

מאות. וחמש אלפים שני  כור,32)התוצאה בית והוא
מאות  וחמש אלפים ושני  סאה, מבית שלשים פי  שהוא
ארכו  וכשתרבעו אלף , וחמש לשבעים עולה שלשים, כפול

כדלהלן. צלע  כל חשבון לך יצא "מאתים 33)כרחבו,
רבינו  (לשון בקירוב " שביעיות ושש ושבעים ושלש
מ "ה, פ "ב  עירובין וראה מ "ט ). פ "ב , לכלאים בפירושו

שם. יו"ט ' וב 'תוספות ברע "ב 

.‰ÔBaLÁ‰ Cc „ˆÈk34È‰ ?˙B„O ÈÎÚa ≈«∆∆«∆¿¿∆¿≈»¬≈
,ÌÈL ‰BÓL ÏBiÏ ‡LÂ ,B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿««≈¿∆»ƒ

e‡aL BÓk ÔBaLÁa dÈ‡L ÏBi‰ ˙MÓ ıeÁ35, ƒ¿««≈∆≈»«∆¿¿∆≈«¿
ÓÁ ÚÊ ÏÎÏ Ô˙B  Lc˜‰ „iÓ d˙BcÙÏ ‰ˆB‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«∆¿≈≈¿»∆«…∆

ÌÈBÚO36˙BBÈ„et ‰BÓLe ÌÈÚÏÒ ‰BÓL37Ì‡Â . ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿»¿¿¿ƒ
‰OÚÂ ÌÈÚÏÒ OÚ ÔÈ˙B  d˙BcÙÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ»«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆∆¿»ƒ«¬»»

LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈÙÏ ,˙BBÈ„et38LÓÁ Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ∆≈ƒƒ…∆¿≈»…∆
˙ÙÒBz‰ ÌÚ Ôw‰ ‡‰iL CÈˆ ,‰Bza eÓ‡‰39 »»«»»ƒ∆¿≈«∆∆ƒ«∆∆

Ôw‰ ÚÈ ÛÈÒB‰L ‡ˆÓ ,‰MÓÁ40‰˙„t Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ««∆∆¿≈ƒ»¿»
ÂÈLBiÓ „Á‡ B‡ LÈc˜Ó ÏL BzL‡41el‡ È‰  ƒ¿∆«¿ƒ∆»ƒ¿»¬≈≈

LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ42. ƒƒ…∆

את 34) הכהן לו "וחשב  יח ) כז, (ויקרא תורה שאמרה
ה"ב .35)הכסף ". לזריעת 36)לעיל הראוי  קרקע  שטח 

שעורים. ראויה 37)כור שהיתה שנה, לכל ופונדיון סלע 
יוצאה  היא נפדית לא אם שהרי  ההקדש, ברשות להיות

ה"ט . בסמוך כמבואר לכהנים, ערכין 38)ביובל משנה,
המקדיש  . . . יגאל גאול "ואם יט ) (שם, שנאמר א. כה,

עליו". ערכך כסף  חמשית ויסף  בדפוסים 39)אותו,
התוספת.ק  רבע 40)דומים: מוסיף  רבעים ארבעה שעל

= מלבר" "חומש בתלמוד הנקרא וזהו החוץ , מן חמישי 
פ "ה, שני  מעשר הל' והשווה נג:). (בבאֿמציעא מבחוץ 

בחיי41)ה"א. אפילו אשתו אבל המקדיש, מות לאחר
(משנהֿלמלך). כגופו שאשתו כהנים'42)בעלה, 'תורת

היורש". ואת האשה את לרבות - יגאל גאול "ואם שם
ה"ג. פ "ה, לקמן והשווה

.ÂÚa‡ ‰„Bt‰ Ô˙B  ÌÈL Úa‡ ÏBiÏ ‡Lƒ¿««≈«¿«»ƒ≈«∆«¿«
ÌÈÏÚa‰ Ì‡Â .ÓÁ ÏÎÏ ˙BBÈ„et ‰Úa‡Â ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿«¿»»¿¿¿»…∆¿ƒ«¿»ƒ

LÓÁ Ô˙B  d˙B‡ e„t43ÚÏÒ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . »»≈…∆¿≈¿ƒ∆¿∆∆«
‰L ÏÎÏ ÔBÈ„eÙe44‰La ‰L Ô˙B BÈ‡Â .45‡l‡ , ¿¿¿»»»¿≈≈»»¿»»∆»

„Á‡k Ïk‰ Ô˙B46. ≈«…¿∆»

פונדיונות.43) וחמשה סלעים שנתיים,44)חמשה עד
בסמוך  יתבאר משנתיים, פחות ליובל עד נשאר אם אבל

שנה.45)ה"ח . בכל שנה שכר ערכין 46)בתשלומים,
שיהא  עד - הכסף " את הכהן לו "וחשב  שנאמר: א. כה,
אם  אבל הדרוש. הכסף  סכום כל כלומר כאחד, כולו כסף 

ה"ב . פ "ה, לקמן כמבואר גואל, - חציה רק  לגאול רצה

.ÊÚÏÒ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ‰L ÏBi‰ ÔÈe BÈa ‡Lƒ¿«≈≈«≈»»≈»ƒ≈∆«
Èt ÏÚ Ô‰k‰ BÏ MÁÂ :Ó‡pL ;d˙BcÙÏ ÔBÈ„eÙe¿¿ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ««…≈«ƒ

ÛÒk ÔBÚ‚a ˙ÈcÙ dÈ‡  ˙B˙Bp‰ ÌÈM‰47‡l‡ «»ƒ«»≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»
ÌÈL ÈzLa ÏBiÏ Ì„˜48.˙BÈ B‡ …∆«≈ƒ¿≈»ƒ≈

שנת 47) עד העבר היובל שמשנת השנים מנין לפי  שגורעים
שם). לתורה (רש"י  שתים 48)הפדיון שנים, שמיעוט 

אם  אבל א. כד, בערכין וכן י ) פרק  בחוקותי  כהנים' ('תורת
כמבואר  ופודה, רשאי  - חומר לכל שקל חמשים ליתן רצה

ה"ט . לקמן

.Á‰ˆ Ì‡ ,ÌÈL„ÁÂ ‰L ÏBi‰ ÔÈe BÈa ‡Lƒ¿«≈≈«≈»»»√»ƒƒ»»
aÊb‰ÌÈL„Á‰ LÁÏ49‰L50ÌÈÏ˜L ÌÈL ÔzÈÂ «ƒ¿»«¿…∆√»ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿»ƒ

zÓ ‰Ê È‰  ÓÁ ÚÊ ÏÎÏ ÌÈBÈ„et ÌÈLe51. ¿«ƒ¿¿ƒ¿»∆«…∆¬≈∆À»
Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈMÁÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÏÚ :Ó‡pL ; ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ¿∆¿≈∆∆¡««

,Lc˜‰Ï MÁÓ ‰z‡ ÌÈL  ˙B˙Bp‰ ÌÈM‰ Ètƒ«»ƒ«»»ƒ«»¿«≈¿∆¿≈
.ÌÈL„Á MÁÓ ‰z‡ È‡Â¿ƒ«»¿«≈√»ƒ

נשארו 50)שנשארו.49) וכאילו שלימה, שנה הם כאילו
היובל. עד שלימות שנים שתי  א.51)למקדיש כה, ערכין

. . . עושה לשנה חדשים לעשות רוצה אתה שאם "מנין
וחשב  לומר: תלמוד ושמונה, ארבעים בחצי  שהקדישה כגון
פי על ונתן נאמר: שלא מתוך מקום". מכל - הכהן לו
תלוי . הדבר שבכהן משמע  הכהן, לו וחשב  אלא השנים,
הגמרא  בנוסח  טעותֿסופר יש ולדעתו חולק , והראב "ד
שנשארו  החדשים לו יחשב  שהכהן אפשר איך כי  שלפנינו,
ושני סלעים שני  רק  הפודה ויתן שלימה, שנה הם כאילו
לא  הכהן שאם ההקדש, את מפסיד הוא והלא פונדיונות.
שקלים  חמשים ליתן הפודה יוכרח  לשנה, חדשים לו יחשב 
עיני בראות תלוי  הכל כי  סובר, רבינו אולם חומר. לכל
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פנים, בשום יגאלנה לא שהמקדיש רואה הוא שאם הכהן,
רשאי אז וחצי , שנה עבור שקלים חמשים ליתן יסכים שלא
פונדיונות, ושני  סלעים שני  וליטול שנה חדשים לעשות
תמורת  לכהנים, השדה תצא היובל עד הכהן יחכה שאם
רוצים  שהבעלים רואה הוא אם אבל בלבד, שווייה דמי 
יטול  אלא לשנה, חדשים יחשב  לא אזי  מחיר, בכל לגאלה
שם, ובביאורנו הי "ט  להלן וראה שקלים. החמישים כל
(רדב "ז). לגזבר מסור הדבר שיהא היא, הכתוב  וגזירת
שם  וב 'תוספות' שם. למשנה בפירושו רבינו דברי  והשווה
בחצי "שהקדישה בגמרא שאמרו מה כי  העירו - א כה,
הדבר  שאין אז, כשהקדישה דוקא לאו ושמונה" ארבעים
לדברי מתאים וזה הגאולה, בשעת אלא ההקדש בשעת תלוי 

כאן. רצה 52)רבינו "אם הקודם: המשפט  אל חוזר זה
יכולים  החדשים אין - ירצה לא שאם משמע  הגזבר",
הגזבר  את לכוף  יכול המקדיש אין ולפיכך כשנה, להחשב 
אולם, שם). (ערכין, כסף  בגרעון לפדות כשנה לחשבם
זו  שפיסקה נראה, ר"מ , רומי  שבדפוס  ההפסק  סימני  מתוך

הבאה. ההלכה התחלת והיא הבאה, ט  להלכה שייכת

.ËCÎÈÙÏ53ÈÙÏ e‰„O LÈc˜‰Ï Ì„‡Ï Èe‡ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»¿»»¿«¿ƒ»≈ƒ¿≈
ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa ÏBi‰54È‰  dLÈc˜‰ Ì‡Â . «≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¬≈

Ì‡ ‡l‡ ;ÛÒk ÔBÚ‚a ˙ÈcÙ dÈ‡Â .˙Lc˜Ó BÊÀ¿∆∆¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»ƒ
‰„Bt  ÓÁ ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰ ‰ˆ»»«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»…∆∆

d˙B‡55ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ BÊ È‰  d‡„t ‡Ï Ì‡Â . »¿ƒ…¿»»¬≈¿»«…¬ƒ
‡a˙iL BÓk ,ÏBia56. «≈¿∆ƒ¿»≈

לשנה.53) חדשים מחשבים ואין שיצטרך 54)הואיל
ממונו  על לחוס  לו וראוי  חומר, כל שקלים בחמשים לפדות

כד.). (ערכין עיקר כל יקדישנה מפסיד 55)ולא ונמצא
(שם). פונדיונות שני  פחות סלעים ושמונה ארבעים

הי "ט .56) לקמן

.ÈdÈ‡  dÓˆÚ ÏBi‰ ˙La e‰„O LÈc˜‰ƒ¿ƒ»≈ƒ¿««≈«¿»≈»
˙Lc˜Ó57dÓˆÚ ÏBi‰ ˙La eLÈc˜‰L ÈÂÏÂ Ô‰ÎÂ . À¿∆∆¿…≈¿≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿««≈«¿»

.˙Lc˜Ó BÊ È‰ ¬≈À¿∆∆

היובל 57) משנת "אם שנאמר: כשמואל, ב  כה, ערכין
נאמר: ולא היובל, שאחר משנה - משנת שדהו", יקדיש
רבינו  בו וחזר בכלל. היובל שנת שאין מכאן היובל, בשנת
כרב , שם שפסק  מ "א, פ "ז, ערכין למשנה מפירושו

מקדושת. ביובל שהקדישה

.‡ÈÔÈÏ‡BbL ÌLk58ÌÏBÚÏ59ÔÈLÈc˜Ó Ck , ¿≈∆¬ƒ¿»»«¿ƒƒ
ÌÏBÚÏ60. ¿»

הקודמת.58) ההלכה סוף  אל מוסב  וזה והלוים. הכהנים
הכ"א,59) לקמן כמבואר היובל, שעבר לאחר אפילו

ללוים". תהיה עולם "גאולת ערכין 60)שנאמר: משנה,
ה"ז. פי "ג שמיטה הל' והשווה ב . כו,

.ÈÏBi‰ Á‡ e‰„O ˙‡ LÈc˜n‰61˙ÈcÙ dÈ‡  ««¿ƒ∆»≈«««≈≈»ƒ¿≈
ÛÒk ÔBÚ‚a62ÈÙÏ ,ÏBi‰ Á‡ ‰L Ó‚iL „Ú ¿ƒ¿∆∆«∆ƒ¿…»»«««≈¿ƒ

Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈMÁÓ ÔÈ‡L63‰ˆ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ«∆¿≈¿ƒ»ƒ»»
‰Ê È‰  ÓÁ ÚÊ ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»∆«…∆¬≈∆

ÌeÏk ÚB‚ BÈ‡Â ,ÏBi‰ Á‡L ÌBia elÙ‡ ‰„Bt64. ∆¬ƒ«∆«««≈¿≈≈«¿

הבא.61) ליובל הראשונה הפדיון 62)בשנה מערך לנכות
שהוא  בניסן, עומד שהיה כגון יצאו, שכבר החדשים כפי 
עבור  פונדיון וחצי  סלע  חצי  אנכה יאמר לא שנה, אמצע 

יצאו. שכבר החדשים שנות 63)ששת בשאר והואֿהדין
כה.). (שם להקדש חדשים מחשבים אין היובל,

פחות 64) היובל אחר גואלים "ולא א: כד, שם משנה,
אבל  בגירוע , גואלים אין שם: בגמרא ונתבאר אחת". משנה

לגאול. יכול גירוע  בלא

.‚ÈÔÈ„„BnLk65ÔÈÈe‡‰ ˙BÓB˜Ó ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡  ¿∆¿ƒ≈¿ƒ∆»¿»¿ƒ
ÌÈÚÏÒ ÌL eÈ‰ .‰ÚÈÊÏ66,ÌÈÁÙË ‰OÚ ÌÈ‰Bb ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÌÈÚ˜ B‡67ÔÈ‡  ÌÈÁÙË ‰OÚ ÌÈwÓÚ ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬Àƒ¬»»¿»ƒ≈
dnÚ ÔÈ„cÓ68dnÚ ÔÈ„cÓ  Ô‡kÓ ˙BÁt ;69. ƒ¿»ƒƒ»»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ה"ב ).65) (לעיל בו לזרוע  ראוי  כמה לראות השדה גודל את
כסלע .66) קשות נפדים 68)גומות.67)אדמות והם

(משנה,69)בשווים. והולך ומודד חבל עליהם ומעביר
טפחים  מעשרה פחות נקעים מפורש: שם ובגמרא כה.). שם
הנמוכים  וסלעים הקרקע , ספלי  נקראים - מים המלאים
הגבוהה  בהמה של כשדרה - הם הקרקע  שדרות מעשרה,

עצמם. בפני  חשובים ואינם - מגבה ובולטת

.„È˙BÎeÓ ˙BÓB˜Ó da eÈ‰70ÔÈ‡Â ˙BÈ B‡ ‰OÚ »»¿¿¬»»≈¿≈
Ùa ÔÈ„cÓ  ÌÈÓ Ô‰a‰Ó Ì‰Ï ÔÈMÁÓe ,ÔÓˆÚ È »∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆«

Ì‰Ï Èe‡M71. ∆»»∆

נקעים.70) מעין חשבון 71)משקעים לפי  ולא שווים, לפי 
שאר  כמו שוים אינם שבוודאי  כור. לבית סלעים חמשים

(כסף ֿמשנה). השדה

.ÂËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰72 »¿»¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈≈
‰ÙÈ ÔÈÚa  LÈc˜n‰ ÏkL ;˙BÏÈ‡‰ Ìb LÈc˜‰ È‰¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ»∆»««¿ƒ¿«ƒ»»

LÈc˜Ó ‡e‰73,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈMÁÓe . «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿¿»≈∆
ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ dkÚ ‰È‰ÈÂ d˙B‡ ÔÈ„„BÓ Ú˜w‰Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿¿

e‡aL BÓk ,ÓÁ ÚÊ ÏÎÏe ‰L ÏÎÏ74. ¿»»»¿»∆«…∆¿∆≈«¿

האילנות.72) את גם  מקדיש לבד 73)שהוא אילנות
יד. (ערכין קרקע  אגב  האילנות שיפדה ולא לבד, וקרקע 

ה"ה.74)וברש"י ). לעיל

.ÊË,‰ÚÈÊÏ ‰Èe‡ dÈ‡L ‰„O‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆«»∆∆≈»¿»ƒ¿ƒ»
ÔÈLË ˙‡˜p‰ ‡È‰Â75‰ÈÂLa d˙B‡ ÔÈ„Bt 76ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿»∆»¿≈

„Ïa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰77Ô˙B‡ ÔÈ„Bt  ««¿ƒ∆»ƒ»ƒ¿«ƒ»
Ô‰ÈÈÂLa78. ¿¿»≈∆

ריבוי75) בגלל לחרישה ניתנת שאינה סלעים, אדמת
שבה. כז,76)הסלעים (ויקרא שנאמר מדתה, לפי  ולא

יד:). (ערכין זריעה בת אינה וזו זרעו", "לפי  טז)
קרקעם.77) ולא אילנות אלא מקדיש שאינו שפירש,
לקמן 78) וראה אילנות. ולא - תורה אמרה "זרע , שם,

הכ"ה.

.ÊÈ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰79, »»ƒ»¿»ƒ»¿≈¿»
‰Ê È‰  LÈc˜‰L ‡e‰ „Ïa ˙BÏÈ‡‰L Lt ‡ÏÂ¿…≈≈∆»ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¬≈∆

Ú˜w‰ ˙‡ LÈc˜‰80Ô‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â81Ï‡ . ƒ¿ƒ∆««¿«¿∆»ƒ»∆≈≈∆¬»
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˙Èa ˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ÌÈÚeË ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ»¿ƒ»¿»ƒ»¿»≈
˙BÁÙa B‡ ‰‡Ò ˙ÈaÓ82‰Ê Á‡ ‰Ê ÔLÈc˜‰L B‡ ,83 ƒ≈¿»¿»∆ƒ¿ƒ»∆««∆

Ú˜w‰ ˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï ‰Ê È‰ 84˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ¬≈∆…ƒ¿ƒ∆««¿«¿…∆»ƒ»
.Ì‰ÈÈaL∆≈≈∆

בית 79) לכל נטועים אילנות שלשה שהוא כסדרם, מפוזרים
ובגירסת  ה"ד. לעיל מבואר סאה בית שטח  ושיעור סאה.
עשרה  ממטע  אילנות "שלשה יד.): (ערכין שלפנינו הגמרא
סאה" לבית אילנות "שלשה שם: גורס  ורבינו סאה". לבית
"נטיעות" אילנות כי  נכונות, הגירסאות ושתי  (כסף ֿמשנה).
גדולים, אילנות ואילו סאה, לבית עשרה נטיעתם (קטנים)
הל' והשווה שם). ('תוספות' סאה לבית שלשה סדרם
אילנות  שלשה כל האילן, שדה היא "איזו ה"ב  פ "ג שמיטה

סאה". האילנות.80)לבית ליניקת הצריכה
בשווים,81) האילנות את ופודה שביניהם, הקטנים האילנות

שם. הונא וכרב  יד.) (ערכין מדתה לפי  אין 82)והקרקע 
אילנות. אלא הקדיש ולא נטיעתם, סדר אילן 83)זה כל

עצמו. אילנות 84)בפני  לשלשה אלא קרקע  קנין שאין
את  ופודה הקרקע , את הקדש קנה ולא אחד, לאילן ולא

(שם). בלבד האילנות

.ÁÈÚ˜w‰ ˙‡ LÈc˜‰ Ck Á‡Â ˙BÏÈ‡‰ LÈc˜‰ƒ¿ƒ»ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆««¿«
Èt ÏÚ Ú˜w‰ ˙‡Â ,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‰„Bt ∆∆»ƒ»¿¿»≈∆¿∆««¿««ƒ

d˙cÓ85. ƒ»»

לא 85) אפילו שהרי  חידוש, שום בזה אין לכאורה שם.
(לעיל  רבינו השמיענו אילנות, בה שיש קרקע  אלא הקדיש
 ֿ קל מידתה, לפי  והקרקע  בשווים אילנות שפודה הט "ו)
הקרקע , את וגם האילנות את בפירוש שהקדיש כאן וחומר
פדיון  וצריכים הקרקע  אגב  נפדים האילנות שאין ודאי 
אותה  אומרים שאין חידוש, כאן יש זאת שבכל אלא מיוחד,
שומת  עם יחד תושם האילנות לצמיחת הצריכה קרקע 
מה  ינכה הקרקע , יתר את לפדות כשבא ואחרֿכך האילנות,
אלא  בשווים פודה שאינו משמיענו, לפיכך לאילנות, שצריך
עם  נמדדת לאילנות הצריכה הקרקע  וכל בלבד, אילנות

(רדב "ז). הקרקע  שאר

.ËÈ,˙ÈcÙ ‡ÏÂ ÏBi‰ ÚÈb‰Â B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈¬À»¿ƒƒ««≈¿…ƒ¿≈
ÌÈ‰k‰  Lc˜‰ „È ˙Áz ‡È‰ È‰ ‡l‡86˙‡ ÔÈ˙B ∆»¬≈ƒ«««∆¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆

‰ÈÓc87‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ ÔÈ‡L ;Ì‰Ï ‰fÁ‡ ‰È‰˙Â »∆»¿ƒ¿∆¬À»»∆∆≈∆¿≈≈¿…
BÈ„tÔ88˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â .89. ƒ¿¿»«»ƒƒ¿¿∆¿≈∆∆««ƒ

הכ"ד.86) להלן ראה בו, פוגע  שהיובל משמר אותו של
לבית 87) שקלים חמשים חשבון לפי  ולא שוה, שהיא כמה

ב  כה, בערכין שרש"י  אלא הכ"ו). לקמן (משנהֿלמלך כור
נותנים  שהם מפרש, בית" "ממקדיש דיבורֿהמתחיל –

כור. לבית שקל לתוכה 88)חמשים נכנסים אינם ולפיכך
וכתבו  יהודה). רבי  וכדעת כה: ערכין (משנה, חינם
(ויקרא  הכתוב  משמעות שכן להלן, מה ד"ה שם ה'תוספות'
אלא  לבעלים הכוונה - השדה" את יגאל לא "ואם כ) כז,
לאיש  השדה את מכר "ואם או היובל עד הגזבר ביד נשאר
. ביובל בצאתו השדה "והיה אלו, דרכים בשתי  . . . אחר"
המקדיש  גאלה ולא לאחר, הגזבר מכרה ואם לכהן". . .

הבאה. בהלכה דינה יתבאר הקדשות 89)מידו, ש"סתם
למד, אתה ומכאן ה"ז. פ "ה, לקמן כמבואר הבית" לבדק 
החדשים  לחשוב  הגזבר רצה "אם ה"ח  לעיל רבינו שכוונת
משום  אינה וכו' פונדיונים" ושני  שקלים שנים ויתן שנה,
יתנו  הכסף , יתנו לא הבעלים אפילו שהרי  ההקדש, רווח 
רווח  מזה שצפוי  ויתכן שוויה, כפי  דמיה את הכהנים
היא, הכתוב  גזירת אלא לבעלים, יחזירוה לא אם להקדש
יפסיד  שלא המקדיש על לחוס  הגזבר, לידי  הדבר למסור

(רדב "ז). שדהו

.ÎBÊ È‰  ÏBi‰ ÚÈbiL Ì„˜ LÈc˜n‰ dÏ‡b90 ¿»»««¿ƒ…∆∆«ƒ««≈¬≈
˙ÊBÁ91,˙Èa‰ ˜„Ï ÏtÈ Ô˙pL CÚ‰Â ,‰ÈÏÚÏ ∆∆ƒ¿»∆»¿»≈∆∆»«ƒ…¿∆∆««ƒ

e‡aL BÓk92È‰  LÈc˜Ó ÏL Ba dÏ‡b Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿»»¿∆«¿ƒ¬≈
ÏBia ÂÈ‡Ï ˙ÊBÁ BÊ93Bza d˙B‡ ‰Ï‡b Ì‡ Ï‡ . ∆∆¿»ƒ«≈¬»ƒ»¬»»ƒ

ÊÁ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ ÈÎ B‡ ÂÈB˜ ‡L B‡¿»¿»»¿ƒƒ««∆¿≈ƒ»«
BÏ ˙ÊBÁ  Ô„iÓ dÏ‡‚e LÈc˜n‰94ÌÏBÚÏ95Ì‡Â ; ««¿ƒ¿»»ƒ»»∆∆¿»¿ƒ

˙a‰ „È ˙Áz ‡È‰Â ÏBi‰ ÚÈb‰ ‡l‡ ,Ô„iÓ dÏ‡‚ ‡Ï…¿»»ƒ»»∆»ƒƒ««≈¿ƒ«««««
,Lc˜‰Ï ‰‡ˆBÈ BÊ È‰  ÈÎ B‡ ÌÈB˜ ‡L B‡¿»¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»«∆¿≈
‰fÁ‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙ÊBÁ dÈ‡Â¿≈»∆∆«¿»ƒ¿»∆»ƒ¿∆¬À»
Ô‰kÏ Ïi B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â :Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»«»∆¿≈«…≈«…≈

ÓB‚Â96kL ,ÌÈÓc ÔzÏ ÔÈÎÈˆ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈«…¬ƒ¿ƒƒƒ≈»ƒ∆¿»
Á˜ÏÂ Lc˜‰‰ „iÓ ˙ÈcÙ97ÊÁz ‡l‡ ,Á‡Ó dkÚ ƒ¿≈ƒ««∆¿≈¿»«∆¿»≈«≈∆»«¬…

‰ÈÏÚa Ì‰ el‡k ÌÈ‰kÏ98. «…¬ƒ¿ƒ≈¿»∆»

ויניציאה.90) וה"ה 91)כנוסח  תמוהה, "חוזרת" לשון
רבינו, כוונת אכן, הראב "ד. על עמד וכבר ידו, תחת כבר
ביובל  אליו היא חוזרת לאחר, ומכרה המקדיש חזר שאם
גאלה  זה מקדיש אומרים: ואין אחוזתו, שדה מוכר כדין
היובל  ובשנת מקנה", כ"שדה אצלו היא והרי  ההקדש, מיד

(רדב "ז). לו שמכרה להקדש הקודמת.92)תחזור בהלכה
אחר"93) לאיש השדה את מכר "ואם שנאמר ב . כה, ערכין

ליעוד  אביו תחת קם שכן אחר, נקרא שאינו לבן, ולא לאחר
שנות  שש בתוך האב  מת (אם עברי  ולעבד עבריה, אמה

בנו). את הוא עובד - א.94)עבדותו כה, ערכין משנה,
יוצאת  אינה מידו, וגאלה . . . אחר "גאלה שם: רבינו וגורס 
אולם  שם. לרבינו המשנה בפירוש וכן ביובל". לכהנים
מידו, וגאלה . . אחר. "גאלה במשנה: שלפנינו הנוסח 

ביובל". לכהנים פו,95)יוצאה אות לעיל בביאורנו ראה
לכאן. לא 96)ותקיש "ואם כתוב : זה מפסוק  למעלה

- יגאל" "לא כה:) (ערכין חז"ל דרשו - השדה" את יגאל
גזבר. - השדה" את מכר "ואם בכת"י97)בעלים,

ולוקח . שם 98)התימנים: המשנה מלשון משמע  וכן
ולא  נכנסים אומר שמעון רבי  . . . נגאלה ולא יובל "הגיע 
אינו  דמיה, את נותנים האומר: יהודה רבי  ואפילו נותנים".
בלא  יוצא הקדש שאין משום כלל, נגאלה כשלא אלא
שמעון, לרבי  מודה - אחר ע "י  נגאלה כשכבר אבל פדיון,

(רדב "ז). דמים נותנים הכהנים שאין

.‡Î?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na99‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;Ï‡OÈa «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ»»
elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ Ï‡B‚ ‰Ê È‰  ÈÂÏ B‡ Ô‰k LÈc˜n‰««¿ƒ…≈≈ƒ¬≈∆≈¿»«¬ƒ
‰„Bt  Lc˜‰‰ ÔÓ ˙ÈcÙ ‡ÏÂ ÏBi‰ ‰ÈÏÚ Ú»«»∆»«≈¿…ƒ¿≈ƒ«∆¿≈∆
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ÏBi‰ Á‡ d˙B‡100‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b :Ó‡pL ; »«««≈∆∆¡«¿À«»ƒ¿∆
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

חלוטה 99) זו הרי  היובל, לפני  המקדיש גאלה לא שאם
ב .100)לכהנים. כו, שם משנה,

.ÎdÏ‡‚e ,d˙fÁ‡ ‰„O ‰LÈc˜‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿≈¬À»»¿»»
dÏÚa101„È ˙Áz ‡È‰Â ÏBi‰ ÚÈb‰Â ,Lc˜‰‰ „iÓ «¿»ƒ««∆¿≈¿ƒƒ««≈¿ƒ«««

‰M‡Ï ÊÁz Ì‡ ˜ÙÒ c‰ È‰  ÏÚa‰102‡ˆz B‡ «««¬≈«»»»≈ƒ«¬…»ƒ»≈≈
ÌÈ‰kÏ103CÎÈÙÏ .104da ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰M‡‰ ‰Ó„˜ , «…¬ƒ¿ƒ»»¿»»ƒ»¿∆¡ƒ»»

ÔÎÂ .d„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡  ÏBi‰ Á‡«««≈≈«…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»¿≈
‰ÏBÎÈ dÈ‡  da e˜ÈÊÁ‰Â ÌÈ‰k‰ eÓ„˜ Ì‡ƒ»¿«…¬ƒ¿∆¡ƒ»≈»¿»

Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï105. ¿ƒƒ»»

הגואלים.101) כשאר יורשה,102)לעצמו, הבעל שהרי 
ה"כ. למעלה המבואר אביו, הקדשת הגואל כבן דינו ויהיה

שזה 103) הבן, לירושת הבעל ירושת לדמות אין אולי  כי 
ליפול  הראויים (נכסים בראוי  אביו בירושת נוטל האחרון
יורש  אינו בעל אבל מיתה, לפני  לו כבמוחזק  מיתה) לאחר
נחלות  הל' וראה כה:) (ערכין כבמוחזק  בראוי  אשתו את

ומוחזק . ראוי  לענין - הי "א ספק 104)פ "א, וזה הואיל
בתלמוד. נפשט  שכל 105)שלא שבממון, ספק  כל כדין

הגר  בנכסי  אמרו וכן מידו, אותו מוציאים אין - וזכה הקודם
מב .) (בבאֿבתרא זכה בהם ומחזיק  הקודם כל הפקר, שהם
אשתו, נכסי  פירות אוכל שהבעל כיון שואל, והראב "ד
בידי היא מוחזקת כאילו השדה הרי  ידו, תחת היא והשדה
אולם  פירותיו. בשביל לעצמו זוכה הבעל שהרי  אשתו,
(לקמן  שעבוד מידי  מפקיע  והקדש הואיל היא, רבינו שיטת
אשתו, נכסי  בפירות הבעל של השעבוד אין הי "ד) פ "ז,
זכה  להחזיק  הקודם כל ולפיכך שהיא, זכות כל לו מקנה

המשנה'). ('מרכבת

.‚Î,Lc˜‰‰ „iÓ Ô‰k d˙B‡ ‰„Ùe e‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ»≈»»»…≈ƒ««∆¿≈
:Ó‡È ‡Ï  Ô‰k‰ „È ˙Áz ‡È‰Â ÏBi‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««≈¿ƒ««««…≈……«

‰‡ˆBÈ ‡È‰ È‰Â ÏÈ‡B‰È„È ˙Áz ‡È‰ È‰ ,ÌÈ‰kÏ ƒ«¬≈ƒ¿»«…¬ƒ¬≈ƒ««»ƒ
da È˙ÈÎÊÂ106ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ ‰‡ˆBÈ ‡l‡ ;107. ¿»ƒƒ»∆»¿»¿»∆»«…¬ƒ

לא 106) עצמי  בשל זוכה, אני  אחרים "בשל מקלֿוחומר
תהיה 107)כלֿשכן". "לכהן שנאמר: ב . כה, ערכין

זו  אבל שלו, תהא מאביו שירש כהן של אחוזתו אחוזתו"
שלו. אינה

.„ÎÌÈ‰kÏ Ô˙pz  ÏBia ÌÈ‰kÏ ‰„O‰ ‡ˆzLk¿∆≈≈«»∆«…¬ƒ«≈ƒ»≈«…¬ƒ
ÓLnaL108‰M‰ L‡ ‰È‰ Ì‡Â .ÏBi‰ Ba Ú‚tL ∆«ƒ¿»∆»««≈¿ƒ»»…«»»

˙aLa ÏBÈ ÏL109ÓLÓe ‡ˆBÈ ÓLÓ È‰L , ∆≈««»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ¿»
ÒÎ110‡ˆBi‰ ÓLnÏ Ô˙pz 111. ƒ¿»ƒ»≈«ƒ¿»«≈

וארבעה 108) לעשרים הכהנים את חילק  המלך דוד
עולה  משמר וכל לשבוע , משמר (קבוצות), משמרות
כלי (הל' שלו בשבוע  המקדש עבודת לעבוד לירושלים

ה"ג). פ "ד, ישמעאל,109)המקדש כרבי  פוסק  רבינו
ראש  (ראה ביוהכ"פ  ולא השנה בראש מתקדש שיובל
ה'משנה  וכהבנת הי "ד), פ "י  שמיטה ובהל' ח :. השנה,

רבינו. בדברי  בשבת,110)למלך' היו המשמרות חילופי 
בין  של תמיד עושה והנכנס  מוסף , קרבן גומר - היוצא
ה"ט ). פ "ד, תמידין והל' נו: (סוכה הערבים

וברש"י ).111) כח : (ערכין אמש היובש התחיל שברשותו
אחוזה  "שדה בפירוש: שנינו - ג פי "ג, מנחות ובתוספתא
לתוכה". נכנס  שהיובל השנה שבראש משמר לאנשי  ניתנת

קכב . סי ' צבי ' 'חכם וראה

.‰Îe„t ‡ÏÂ ÏBi‰ ÚÈb‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆»ƒ»¿ƒƒ««≈¿…»
Ì˙B‡112‰È‰Â :Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡  »≈»¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»

‰„O el‡ ÔÈ‡Â ,Ïi B˙‡ˆa ‰„O‰113Ï‡ . «»∆¿≈«…≈¿≈≈»∆¬»
ÌÈLh‰ ˙‡ LÈc˜n‰114Ô˙B‡ e„t ‡ÏÂ ÏBÈ ÚÈb‰Â , ««¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒƒ«≈¿…»»

‰È‰Â :Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡ È‰  ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»
‰„O ˙‡˜ BÊÂ ,‰„O‰115. «»∆¿ƒ¿≈»∆

אותם 112) שפדו האחרים מידי  או ההקדש מידי  הבעלים
ולדעת 113)מהגזבר. פפא, רב  כדברי  ב . יד, ערכין

עמו  הקדיש שלא אחד, אילן במקדיש אלא זה אין הראב "ד
קרקע  ההקדש קנה אילנות, שלשה המקדיש אבל קרקע ,
משלם  הקרקע  לפדות וכשבא מושביהם, וסביב  שתחתיהם
כל  ללא הקרקע  גבי  על נפדים והאילנות מידתה, לפי 
עמוד  שם הונא כרב  הט "ו לעיל פסק  רבינו אולם תשלום.
לבד  אילנו מקדיש" הוא יפה בעין - המקדיש ש"כל א,
גבה, על האילנות נפדו לא הקרקע  וכשפדה לבד, וקרקע 

(רדב "ז). מיוחד פדיון ראויה 114)וצריכים שאינה שדה
הט "ז. לעיל וכמבואר "שדה"115)לזריעה, ב . יד, ערכין

שהיא. כל ואפילו תורה, אמרה

.ÂÎ?B˙˜Ó ‰„O LÈc˜Ó ÔÈc „ˆÈk116d˙B‡ ÔÈÓL ≈«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»
‰ÈÓ„a117ÏBi‰ „Ú ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ÔÈ‡BÂ ,118, ¿»∆»¿ƒ«»ƒ»»««≈

d˙B‡ ‰„t Ì‡Â .‰ˆiL ÈÓ Ïk d˙B‡ ‰„BÙe∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»»
LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡  LÈc˜n‰119˜„Ï dBÈ„Ùe . ««¿ƒ≈ƒ…∆ƒ¿»¿∆∆

ÊÁz  ÏBi‰ ÚÈbiLÎe .ÌÈÓ„Â ÔÈÎÚ ‡Lk ,˙Èa‰««ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ¿∆«ƒ««≈«¬…
„iÓ ˙ÈcÙpL ÔÈa .‰eÎnL ÌÈBL‡‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ∆¿»»≈∆ƒ¿≈ƒ«
˙ÈcÙ ‡lL ÔÈa ,Á‡ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È‰Â aÊb‰«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»ƒ««≈≈∆…ƒ¿≈
˙ÊBÁ BÊ È‰  Lc˜‰‰ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È‰Â«¬≈ƒ¿»ƒ««∆¿≈¬≈∆∆
LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â ,ÎBnÏ«≈¿≈»¿»«…¬ƒ∆≈»»«¿ƒ

BlL BÈ‡L c120. »»∆≈∆

ה"א.116) לעיל ולא 117)האמורה ושוויה, טיבה לפי 
כור. לבית שקל חמישים בתורה קצוב  ששכרה אחוזה כשדה

פדיון 118) כל ללא חינם למוכר תחזור היובל בשנת שהרי 
בשדה  נאמר אמרו: ב , עמוד שם ובגמרא יד.) ערכין (משנה,
הערכך", מכסת את הכהן לו "וחשב  כג) כז, (ויקרא מקנה
ה'תוספות' גם דמיה. ומנין שוויה לפי  נפדית שהיא מכאן
בפשיטות  סתמו לאו, אי  דיבורֿהמתחיל א מח , בגיטין

נפ  מקנה ששדה זו, בתורה כדיעה רש"י  אולם בשוויה. דית
בדמים  נפדית מקנה שדה שגם מפרש כב , פסוק  שם,
במשנה  אליעזר רבי  דעת עלֿפי  וזה אחוזה, לשדה הקצובים
לבית  שקלים בחמישים נפדות ששתיהן שם, יד.) (ערכין
נפדות  ששתיהן שם, יד.) (ערכין במשנה ברש"י  אולם כור.
ב  כו, לערכין ברש"י  אולם כור. לבית שקלים בחמישים
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רבינו. כדעת מפורש מקנה, כשדה דיבורֿהמתחיל
הכתוב 119) הקישו הערכך", "במכסת ב : יד, שם ערכין

שדה  אף  חומש, מוסיף  אינו ערכין מה אדם). (ערכי  לערכין
חומש. מוסיף  אינו של 120)מקנה היתה לא זו וקרקע 

וברש"י ). כו: ערכין (משנה, היובל עד אלא המקדיש

.ÊÎd˙B‡ kÓÏ Lc˜‰Ï d˙B‡ ÔÈÓML ‰„O Ïk»»∆∆»ƒ»«∆¿≈ƒ¿…»
‰ÈÓ„a121ÔÈÙeˆ ÌBÈ ÌÈML ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈÎÓ ,122˜aa ¿»∆»«¿ƒƒ»∆»ƒƒ¿ƒ«…∆

ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa123˙‡ˆB‰ ˙ÚLa Úe ƒ¿««¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«»«
ÌÈÏÚBt124‰ÈˆÓ ÔÈÓiÒÓe .125ÔÈÓB‡Â126‡È‰ Ck : ¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿¿ƒ»ƒ

‰ÙÈ127‰ÓeL ‡È‰ CÎe128 ÁwÏ ‰ˆB‰ Ïk ,‡BÈ »»¿»ƒ»»»∆ƒ«»
.ÁwÈÂ¿ƒ«

שאינה 121) אחוזה לשדה בניגוד - מקנה שדה פדיון כגון
בתורה. קצוב  פדיונה סכום שהרי  שומה, צריכה

ובביאורנו 122) ה"כ, פ "ג לעיל והשווה ב . כא, שם משנה,
ההכרזה,123)שם. ע "י  הבית בעל שנזכר למלאכתם,

שוויה. ומה פלונית שדה ביקרו אם ושואלם
ובקרו 124) לכו הבית: בעל להם אומר שאז ממלאכתם,

(גמרא  שוויה מה למחר לי  והגידו (המוכרזת) פלונית שדה
שם). וב 'תוספות' ובשעת 125)שם, גבולותיה, מסמנים
מזכירם. הוא ואומרים.126)ההכרזה התימנים: ובכת"י 

שם).127) (רש"י  תבואה עושה ביתֿדין 128)היא ע "י 
(שם).

.ÁÎB˙B‡ ÔÈLÈBn‰ ‡MÓ B‡ ÂÈ‡Ó ‰„O Á˜Bl‰«≈«»∆≈»ƒƒ¿»«ƒƒ
B‡ ÂÈ‡ ˙BÓ Á‡ dLÈc˜‰L ÔÈa ,dLÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»««»ƒ

BLÈBÓ129‡L B‡ ÂÈ‡ ÈiÁa dLÈc˜‰L ÔÈe ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ¿»
ÂÈLÈBÓ130‰„Ok BÊ È‰  ÂÈ‡ ˙Ó Ck Á‡Â ƒ»¿««»≈»ƒ¬≈ƒ¿≈

‰fÁ‡131‡Ï L‡ B˙˜Ó ‰„O ˙‡ Ì‡Â :Ó‡pL ; ¬À»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¬∆…
‰„OÓ132‰„O ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡ dÈ‡L ‰„O  B˙fÁ‡ ƒ¿≈¬À»»∆∆≈»¿»ƒ¿¿≈

‰fÁ‡133dLÈÏ BÏ ‰Èe‡L BÊ ˙‡ˆÈ ,134. ¬À»»»∆¿»¿»¿»

ירושה.129) לו היתה כבר הקדשתו נמצא 130)שבשעת
מקנה. שדה זו שדה לו היתה הקדשתו שבשעת

כור,131) בית לכל שקלים בחמישים אלא נפדית שאינה
לכהנים. יוצאת - היובל עד ידו על נגאלה לא ואם

לכתוב :132) היה שיכול היא, מיותרת "משדה" תיבת והרי 
וברש"י ). כז, (ערכין אחוזתו לא לקחה 133)אשר שלא

והנחילוה 134)ממורישיו. מורישיו שמתו ירשה, ולבסוף 
עדיין  ההקדשה שבשעת אע "פ  אחוזה, שדה היא הרי  לו,
ושדה  אחוזה שדה דיני  ויתר כו:). ערכין (משנה, ירשה לא
בהל' מבוארים ביובל, וחזרתם להדיוט  מכירתם לענין מקנה

פי "א. שמיטה

ה'תשע"ט  תשרי ד' חמישי יום 

   1 
שאין 1) ובזמן אחוזתם, שדה לפדות הבעלים על שמצוה

מבהקדש  בהדיוט  חומר פדיונה, על אותם כופים נוהג היובל
הבית  לבדק  תמימה טהורה בהמה המקדיש הפדייה, בתנאי 
דברים  בהם והיו סתם נכסיו הקדיש אותה. פודים  כיצד
תמימה  בהמה פדיון דין בהם, ייעשה מה למזבח  הראויים

למזבח , בהמה דמי  המקדיש והוממה, למזבח  שהוקדשה
שדה  הקדיש יד, בהישג נידון אם למזבח  ערכו הקדיש

אותה. פודים ערך איזה לפי  למזבח  אחוזה

.‡B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰2d˙BcÙÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ  ««¿ƒ¿≈¬À»ƒ¿»»»ƒ¿»
Ì„B˜ ÔB„‡‰L ,‡e‰3ÔÈÙBk ÔÈ‡  ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â . ∆»»≈¿ƒ…»»≈ƒ

ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .B˙B‡4ÏBÈ ˙ÂˆnL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈
,ÌÈ‰kÏ ‡ˆz  ‰pÏ‡‚È ‡ÏÂ ÏBÈ ÚÈbÈ Ì‡L ,˙‚‰B∆∆∆ƒ«ƒ«≈¿…ƒ¿»∆»≈≈«…¬ƒ

e‡aL BÓk5˙BÏBi‰ eÏËaL ÔÓÊa Ï‡ ;6È‰L , ¿∆≈«¿¬»ƒ¿«∆»¿«¿∆¬≈
 ÌÏBÚÏ ˙B„t‰Ï dÙBÒ ‡l‡ ,ÌÈ‰kÏ ˙‡ˆBÈ dÈ‡≈»≈«…¬ƒ∆»»¿ƒ»¿»

‰lÁz da ÁzÙÏ ÔB„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk7˙ÈcÙ ‡È‰Â . ƒ∆»»ƒ¿…«»¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
dÈÂLa8ÛÈÒBnL ÈÓ ‡ˆÓ Ì‡ .˙BLc˜‰‰ ‡Lk , ¿»¿»ƒ¿»«∆¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ

:BÏ ÔÈÓB‡  Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‡‚È  d˙B‡ Ï‡B‚Â ÂÈÏÚ»»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
E˙ÚÈb‰9˙BÁÙa Á˙Bt BÈ‡Â .Ó‡M ‰Ó ÔzÈÂ , ƒƒ»¿¿ƒ≈«∆»«¿≈≈«¿»

ÛÈÒBnL LÓÁ‰ ‡‰iL È„k ,˙BËet Úa‡Ó≈«¿«¿¿≈∆¿≈«…∆∆ƒ
‰Ëet10. ¿»

ממורישיו.2) טמאה 3)שירשה בהמה במתפיס  שנאמר
באדון  גאולה שמצוות מכאן בערכך" ונמכר יגאל לא "ואם

אחוזה. שדה למקדיש הדין והוא כופים 4)תחילה שאין
ועומד 5)אותו. כפוי  שהרי  לכפותו, צורך שאין נמצא

יפסיד  לא ההקדש וגם לכהנים. תצא יגאלנה לא שאם הוא,
דמיה. את נותנים הכהנים שהרי  שבט 6)בזה, "משגלו

הראשון) הבית ימי  (בסוף  מנשה שבט  וחצי  גד ושבט  ראובן
יושביה" לכל בארץ  דרור "וקראתם שנאמר היובלות, בטלו

עליה". יושביה שכל "בזמן שהבעלים 7)- החומש, מפני 
והיא  הואיל וגם נוהג. היובל שאין בזמן ואפילו מוסיפים

בפדיונה. יוסיף  עליו, חמישים 8)חביבה קצוב  בשכר ולא
כור. לבית שלך.9)שקלים היא נתבא 10)הרי  ר שכבר

בחומשו  שאין בדבר פודים ואין הקרן, רביע  הוא שהחומש
בזמן  אלא נוהגת אינה זו הלכה שכל להעיר, וכדאי  פרוטה.
בית  שאין הזה בזמן אחוזה שדה המקדיש אבל הבית,
ומשליכה  אחת בפרוטה אפילו לפדותה לו מותר המקדש,

המלח . לים

.OÓ ˙BÁ‡ ˙B„O kÓÏ ÔB„‡‰ ‰ˆB‡ ÂÈ˙B„ »»»»ƒ¿…»¬≈ƒ¿»
˙BÂÏÏ11˙eL‰  LÈc˜‰L BÊ ‰„O ˙BcÙÏ È„k ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»¿

ÏBi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊa ÔÈa ‚‰B ÏBi‰L ÔÓÊa ÔÈa .B„Èa¿»≈ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ¿«∆≈«≈
Ï‡‚Ï ‰ˆ Ì‡ ÔÎÂ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‡e‰Â .‚‰B≈¿≈¿»»»¿≈ƒ»»ƒ¿…

Ï‡Bb  dÈˆÁ12‰Ê .ËBÈ„‰Ï ÎBÓa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ∆¿»≈«∆≈≈¿≈«∆¿∆
.Lc˜‰aÓ ËBÈ„‰a ÓÁ…∆«∆¿ƒ«∆¿≈

כולה.12)כסף .11) את יגאל ידו וכשתשיג

.‚B‡ BlL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙‡ B‡ B˙Èa ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆≈∆¿≈»¿≈»∆
ÂÈÏËÏhÓ ‡L13ÔÈa ,Ô‰ÈÈÂLa ÔÈÎÚ el‡ È‰  ¿»ƒ«¿¿»¬≈≈∆¡»ƒ¿¿»≈∆≈

Ú ÔÈe BË14BzL‡ B‡ LÈc˜n‰ Ô˙B‡ ‰„t Ì‡Â . ≈»¿ƒ»»»««¿ƒƒ¿
LÓÁ ÛÈÒBÓ  BLBÈ B‡15ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ…∆¿ƒ∆«¿»ƒ

ÔBL‡ ÁzÙÏ16˙Èa‰ ˜„Ï ÌÈÓc‰Â .17‰È‰L ÔÈa . ƒ¿…«ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ≈∆»»
‰ÓBÁ ÈÚ ÈzaÓ ˙Èa‰18ÌÈˆÁ‰ ÈzaÓ ‰È‰L ÔÈa19 ««ƒƒ»≈»≈»≈∆»»ƒ»≈«¬≈ƒ

ÌÏBÚÏ Ï‡‚ ‰Ê È‰ 20. ¬≈∆ƒ¿»¿»

אמרו:13) בירושלמי  אבל בתורה. מפרש אינו - הקדשם
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בבית  אם קיימים? אנו במה - ביתו" את יקדיש כי  "ואיש
אלא  ביתו, את יגאל המקדיש ואם כתוב : כבר - דירה
הבית. לבדק  הקדשות שסתם - מכאן נכסיו, במקדיש

מבחין 14) שאינו קצוב , שכר לפי  ולא רעתם, או טיבם לפי 
אלא  בתורה קבועים ערכים נאמרו לא כי  לרע , טוב  בין

אחוזה. ובשדה אדם -15)בערכי  יגאלנה גאול "ואם
מוסיפים  שהבעלים והטעם, היורש". ואת האשה את לרבות
אצלו, חפצו שיישאר כדי  יותר, לשלם להם נוח  כי  חומש,
של  קבים מתשעה שלו בקב  רוצה "אדם הכלל פי  על

החומש.16)חבירו". בגלל לאחרים, קודם מחירו להציע 
ושיכלולו.17) המקדש בית תיקון - הבית ערים 18)בדק 

חומה. חומה.19)המוקפות מאין פתוחות עיירות
מן 20) לגאלו יכול עדיין גאלו ולא היובל עבר אפילו

לחבירו. בית למוכר בניגוד ההקדש,

.„,‰ÓBÁ ÈÚ ˙Èa ‰È‰ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ Á‡ BÏ‡b¿»«≈ƒ««∆¿≈ƒ»»≈»≈»
ËÏÁ  L„Á OÚ ÌÈL Ï‡Bb‰ „Èa Ì˜Â21‰È‰ Ì‡Â ; ¿»¿««≈¿≈»»…∆∆¿»¿ƒ»»

ÊBÁ  Ï‡Bb‰ „Èa ‡e‰Â ÏBi‰ ÚÈb‰Â ,ÌÈˆÁ‰ ˙Èa≈«¬≈ƒ¿ƒƒ««≈¿¿««≈≈
ÏBia ÂÈÏÚÏ22. ƒ¿»»«≈

נשאר 21) אבל יוצא. אינו ביובל ואפילו לצמיתות, לו נשאר
פריה  שאין דורות, להקדש שאין לעולם, גואלו הקדש ביד
ונגמר. הדבר נפסק  נחרץ , - נחלט  שמים. כלפי  ורביה

היה 22) אילו אבל הדיוט . לחבירו כזה בית המוכר כדין
עד  לבעליו חוזר היה לא היובל עד ההקדש ברשות נשאר

פדיון. בלא יוצא הקדש שאין שיפדהו,

.‰B‰Ë ‰Ó‰a LÈc˜n‰˙Èa‰ ˜„Ï ‰ÓÈÓz ‰23, ««¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ»¿∆∆««ƒ
‰ÏÁÂ ,ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó  ‰OÚ ÏÚ ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¬≈«∆»»»¿»»

‰ÓÈÓz ‡È‰Lk ˙ÈcÙÂ .‰ÈÏÚ ‰M„˜24CÈÚÓe . ¿À»»∆»¿ƒ¿≈¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ
ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ˜„Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,‰ÈÓ„a Ô‰k‰ d˙B‡»«…≈¿»∆»¿«»ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¿≈
ÁaÊnÏ dÈ˜‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡l‡ ‰„Bt d˙B‡ ‰„Bt‰«∆»∆∆»«¿»¿«¿ƒ»«ƒ¿≈«

‰Èe‡ ‡È‰M ‰ÓÏ25 ÁaÊnÏ Èe‡‰ c ÏkL ; ¿«∆ƒ¿»∆»»»»»«ƒ¿≈«
ÌÏBÚÏ ÁaÊÓ È„ÈÓ ‡ˆBÈ BÈ‡26. ≈≈ƒ≈ƒ¿≈«¿»

הבית.23) בדק  לטובת מקדישה שהוא בפירוש שאמר
נפדית 24) שאינה למזבח , תמימה בהמה למקדיש בניגוד

הגוף  קדושת שאינה הבית, בדק  שבקדושת כשתומם. אלא
לבעלת  תמימה בין בפדיונה לחלק  אין דמים, קדושת אלא

נקבה 25)מום. היא ואם ולאשם לעולה זכר הוא אם 
ולשלמים. הבית 26)לחטאת לבדק  תמימים "המתפיס 

שנפדים  ומכאן, למזבח " אלא נפדים אינם נפדים כשהם
ראויים  אינם מומין בעלי  שהרי  תמימים, כשהם אפילו

למזבח .

.Â?˙Èa‰ ˜„Ï ÔÈÓÈÓz LÈc˜‰Ï eÒ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»¿«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ
ËeÏ˜Â ÚeO ‰OÂ BLÂ :Ó‡pL27‰OÚz ‰„ ∆∆¡«¿»∆»«¿»¿»»«¬∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .B˙‡28˙Èa‰ ˜„Ï ‰„ :e„ÓÏ29. …ƒƒ«¿»»¿¿»»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡ dÈ‡L ÔÈ‡Ó ÌÈc‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ«¿ƒ∆≈»∆»¿À«»ƒ∆≈

ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa ÔÈÈ˜Ó30B˙B‡  'B˙‡' Ó‡L .31 «¿ƒƒ«««ƒ¿≈«∆∆¡«…
‰OBÚ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˜„Ï ‰„ ‰OBÚ ‰z‡«»∆¿»»¿∆∆««ƒ¿≈«»∆
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .˙Èa‰ ˜„Ï ‰„ ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ¿»»¿∆∆««ƒ¿»«»ƒ¿«¬≈

‡e‰ ‰OÚk 32. «¬≈

מחבירו,27) גדול אחד אבר - שרוע  מומים: בעלי  הם אלו
חמור. כשל סדוקות) (אינן קלוטות שפרסותיו - קלוט 

מסיני .28) למשה שנתפרשה פה, שבעל לדמי29)מתורה
הבית. בדק  מהם 30)קדשי  תתנו לא "ואשה שנאמר

לה'". המזבח  על מומים) מום.31)(מבעלי  בעל אותו
תעשה,32) בלא שעובר שם: אומר יהודה שרבי  פי  על ואף 

כלומר, בדברים, אמור" - "לא לאמר" משה "אל  שנאמר:
כוהנים" ב "תורת אולם לאו, איסור כאן שיש לישראל, אמור
בלא  אינו אומרים "וחכמים בפירוש: אמרו זה, לפסוק 
קדמו  וכבר תמימה). (תורה כחכמים רבינו ופסק  תעשה"

בזה. למלך" ה"משנה

.ÊÂÈÒÎ ˙‡ LÈc˜‰L B‡ ,Ì˙Ò BzÓ‰a ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆¿∆¿¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
Ì˙Ò33È˜‰Ï ‰Èe‡‰ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a Ïk ÔÈ‡B  ¿»ƒ»¿≈»¿ƒ»»¿»¿«¿ƒ

˙BÏBÚ ÈÎˆÏ eÎnÈ ÌÈÎÊ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ34 ««≈«ƒ¿≈«¿»ƒƒ»¿¿»¿≈
˙B˜p‰Â ,˙BÏBÚ Ô˙B‡ eÈ˜ÈÂ35ÈÎˆÏ eÎnÈ ¿«¿ƒ»¿«¿≈ƒ»¿¿»¿≈

ÌÈÓÏL36˜„Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,ÌÈÓÏL Ô˙B‡ eÈ˜ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿∆∆
˙Èa‰37‰Ê ÏÚÂ .˙Èa‰ ˜„Ï  ˙BLc˜‰ Ì˙qL ; ««ƒ∆¿«∆¿≈¿∆∆««ƒ¿«∆

,'‰Ï Ôa˜ ‰pnÓ eÈ˜È L‡ ‰Ó‰a Ì‡Â :Ó‡∆¡«¿ƒ¿≈»¬∆«¿ƒƒ∆»»¿»«
Ïk :ÓBÏk .L„w ‰È‰È '‰Ï epnÓ ÔzÈ L‡ Ïk…¬∆ƒ≈ƒ∆«ƒ¿∆…∆¿«»

˜È ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ôa˜Ï Èe‡‰38. »»¿»¿»««≈«ƒ¿≈«ƒ¿«

הבית 33) בדק  לקדשי  או מזבח  לקדשי  אם פירש ולא
עולה.34)הקדיש. קרבן להביא הרוצה ליחיד

הזכרים.35) מן שהיא לעולה, ראויות הבאים 36)שאינן
הנקבות. מן וגם הזכרים מן האומר 37)גם אליעזר, וכרבי 

למזבח . הראוי  בדבר אפילו הבית, לבדק  הקדש סתם
נמצאת 38) לא זו דרשה קדש". "יהיה הכתוב : כמשמעות

דבר" "העמק  לתורה בפירושו הנצי "ב  אולם מקום, בשום
כל  שהרי  מקרא, של פשוטו הוא שכן מוכיח , זה לפסוק 
בפסוק  כתוב  ומדוע  הבית, בדק  בקדשי  מדברת הפרשה
תמורה  דין והלא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי 
הכתוב , כוונת כורחך על אלא מזבח ? בקדשי  אלא נוהג אינו
אינם  תמימים, והם הואיל הבית, לבדק  הקדיש שאפילו
נט . לזבחים בתוספות וראה לעולם. מזבח  מידי  יוצאים
אלא  אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור

מדרבנן.

.ÁÌÈÓLe ˙BÈÈ Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»»∆≈¿»ƒ
˙B˙ÏÒe39ÁaÊn‰ Èab ÏÚ wÏ ÔÈÈe‡‰ ˙BÙBÚÂ40 ¿»¿»¿ƒƒ»≈««≈«ƒ¿≈«

ÌÈÓc‰Â ,Ô˙B‡ eÈ˜ÈÂ ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎˆÏ eÎnÈƒ»¿¿»¿≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ
.˙BÏBÚ e˜ÈÂ ÌÈÎÊ Ô‰a Á˜lÈƒ»«»∆¿»ƒ¿ƒ¿¿

ונסכים.39) למנחות למזבח , הראויים דברים והם
יונה.40) ובני  תורים

.Ë˙BÏBÚ el‡ ÈÓ„ e˜È ‰Ó ÈtÓe41ÈÓ„e , ƒ¿≈»ƒ¿¿¿≈≈¿≈
‰Ó‰a‰L ÈÙÏ ?˙Èa‰ ˜„Ï eÏtÈ ‰ÓÈÓz‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»«¿ƒ»ƒ¿¿∆∆««ƒ¿ƒ∆«¿≈»
dÏ LÈ  ÌeÓ da ÏÙ Ì‡ ,ÁaÊnÏ ‰LB„w‰«¿»«ƒ¿≈«ƒ»«»≈»

‡a˙iL BÓk ,ÔBÈ„t42ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â ˙Ïq‰Â ; ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿«…∆¿««ƒ¿«∆∆
eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰Â43:Ó‡pL .ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡  ¿»∆ƒ¿¿≈»∆ƒ¿∆∆¡«

‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â44ÏÏÎa BLiL Ïk ;ÓB‚Â ¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈…∆∆¿ƒ¿«
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ÏÏÎa BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔBÈ„t dÏ LÈ  ‰ÎÚ‰Â ‰„ÓÚ‰«¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿¿…∆≈ƒ¿«
ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡  ‰ÎÚ‰Â ‰„ÓÚ‰45. «¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿

הבית.41) לבדק  נופלים להם 42)ואינם שיש ודברים
מצוותם. בהם ונעשית פדיונם על קדושתם חלה פדיון

בהם 43) שנולדה או אבר, מהם נחסר - והעופות שנטמאו,
בהם. פוסלים אינם המומים אבל הטריפות, מן אחת

בבהמה".44) אלא פדיון נאמר שישנו 45)"לא "כל
בכלל  אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה
להם  שאין ומתוך לעולם". נפדים אינם לפיכך העמדה
לבדק  יפלו ואפילו דמיהם, על חלה הקדושה אין פדיון,
עולות, בדמיהם יביא ולפיכך מצוותם בהם נעשית לא הבית
אשר  נדבותם ולכל נדריהם "לכל "נאמר אמרו: ובירושלמי 
שנודרים  מה (כל עולה קרב  הכול - לעולה" לה' יקריבו
לעולה), יהיו ושמנים יינות אפילו לה' הנקרבים מדברים
עוף  הקדיש אם או בדמיהם, (יקריב  עופות? אפילו יכול
מקריב  אינו וגו' בכשבים בבקר לומר תלמוד עולה) יקריבנו
פדיון, בני  אלו שאין מפני  הטעם, ועיקר בלבד, בהמה אלא

הבית. בדק  צרכי  על חלה קדושתם אין

.ÈÔÈ˙BpL ˙Ëw‰ Ô‰a ‰˙È‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»¿»»∆«¿…∆∆¿ƒ
ÔÈn‡Ï46ÔÎOa47eÊÁiL „Ú48d˙B‡ eÁ˜ÈÂ49BÓk , »À»ƒƒ¿»»«∆«¿¿¿ƒ¿»¿

ÌÈÏ˜La e‡aL50BÊ È‰ 51,ÔÎOa ÔÈn‡Ï Ô˙pz ∆≈«¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»≈»À»ƒƒ¿»»
˙Ëw‰ ˙BÓa ÔÈOBÚL BÓk52LÈ Ì‡ ÔÈOBÚ ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿««¿…∆¿≈ƒƒ≈
ÈnqÓ „Á‡ ÂÈÒÎa53.˙Ëw‰ ƒ¿»»∆»ƒ«»≈«¿…∆

הקטורת.46) הסממנים) (מיזוג בפיטום העוסקים
עבודתם.47) התרומה 49)הגזברים.48)שכר מכסף 

שבלשכה. במותר 50)החדשה הגזברים עושים היו שכך
הבאה. לשנה להקטירה כדי  שנה, בכל שנשארה הקטורת,
נעשית  הייתה שהקטורת מותר, בה שאין שנה, לך שאין
ושלושה  ליום, מנה החמה, ימי  כנגד - שס "ה מנים. שס "ח 
ביום  חפניו מלוא מכניס  גדול כהן שמהם יתירים מנים
המותר. ונשאר בחפניו כולם נכנסים היו ולא הכיפורים
אלא  ימיה מספר שאין מותר, היה פשוטה שנה בכל ועוד,
ואילך, מניסן הבאה לשנה ראוי  היה לא מותר ואותו שנ"ד,
חדשה, מתרומה וקטורת קרבן ולהביא לחדש צריך שהרי 
והרי האומנים, שכר לצורך שקלים הלשכה מן מפרישים היו
האומנים, לצורך בשקלים הגזברים שזכו ואחרי  חולין. הם
נותנים  והיו השקלים, אותם על הקטורת מחללים היו
בידם, חולין הקטורת נמצאת בשכרם, לאומנים הקטורת
בכסף  מהאומנים אותה וקונים חוזרים היו כן ואחרי 

החדשה. אומן 51)התרומה בידי  שהייתה הקטורת,
שקיבל  קטורת בנכסיו ונמצאת נכסיו, שהקדיש הקטורת,

אפשר 52)בשכרו. שאי  שנה. שבכל הקטורת מותר בכל
הבית, לבדק  שיפלו או עולות, בדמיה ולהביא ליחיד למכרה
לציבור  אותה מוכרים נמצא, קטורת, מתנדב  היחיד אין כי 
וקונים  וחוזרים בשכרם לאומנים אתה ונותנים קטורת לצרכי 
הבאה. לשנה להקטירה החדשה מהתרומה אותה

פרטי53) סממן אלא שבמקדש, מפוטמת מקטורת שאינו
וחוזרים  בשכרם הקטורת לאומני  אותו נותנים משלו, חילוני 
בו  ומשתמשים החדשה התרומה מכסף  מידם אותו ולוקחים

הקטורת. לפיטום

.‡ÈÌeÓ da ÏÙÂ ,ÁaÊnÏ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈«¿»«»
‰ÏÒÙÂ54˙ÎÚ BÊ È‰ 55˙ÈcÙÂ56:Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒ¿¿»¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿≈¿«∆∆¡«

Ì‡Â‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk57Ôa˜ ‰pnÓ eÈ˜È ‡Ï L‡ ¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»
Ôa˜ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ .ÓB‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â ,'‰Ï«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈¿»ƒ¿»∆»»¿»

.d˙BÓk Á‡«≈¿»

המזבח .54) על קרב  מום בעל שאין ידי55)להקרבה, על
לחולין.56)כהן. ויוצאת אותה שאין 57)מוכרים

היא  אמורה שהרי  ממש, טמאה בבהמה מדבר הכתוב 
על  בערכך" ופדה הטמאה בבהמה "ואם אחר: במקום
מדבר, הכתוב  ונפסלה שהוממה טהורה בבהמה כורחך
עד  "ירעו הלשון: ומכאן, טמאה. הכתוב : וקוראה

שיוממו. עד במקום: בתלמוד המצוי  שיסתאבו"

.ÈÔÈa ‰B‰Ë ÔÈa ,‰ÈiÁa ‰Ó‰a LÈc˜n‰ Ïk»««¿ƒ¿≈»¿«∆»≈¿»≈
˙Èa‰ (˜„a) ÈL„˜ ÔÈa ,‰‡ÓË58ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa ¿≈»≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«

wÏ ‰Èe‡‰ ‰ÓÈÓz B‡ ,ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL59BÓk ∆»«»∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿
,ÔÈc ˙Èa ‰„ÓÚ‰ ‰ÎÈˆ BÊ È‰  ‡a˙iL∆ƒ¿»≈¬≈¿ƒ»«¬»»¿≈ƒ
‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â :Ó‡pL60 ∆∆¡«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿ƒ»ƒ≈»

‰„t˙Â CÚzL Ì„˜ ‰Ó‰a‰61d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡  «¿≈»…∆∆≈»≈¿ƒ»∆≈ƒ»
‰˙nL Á‡62wz ‡l‡ ,63‡ .LÈc˜‰ Ì‡ Ï ««∆≈»∆»ƒ»≈¬»ƒƒ¿ƒ

˙Èa‰ ˜„Ï ‰Ï B‡ ‰ËeÁL64‰„tz BÊ È‰  ¿»¿≈»¿∆∆««ƒ¬≈ƒ»∆
ÔÈÏËÏhÓ ‡Lk65. ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ

למזבח .58) שהקדישה לדמיה.59)לאחר והקדישה
להעמדה.60) עוד ראוייה הועמדה 61)ואינה ואפילו

שמתה. עד לפדותה הספיקו שלא אלא והוערכה,
נשחטה.62) לו 63)ואפילו שיש את - והעריך - "והעמיד

ערכה". לו אין עמדה לו שאין ואת ערכה לו יש עמדה
הבית.64) לבדק  יפלו קדושת 65)שדמיהם עליהם שחלה

אם  שאפילו מעיר והראב "ד עמדה. ללא ונפדים הבית בדק 
חיים, כשהם הקדישם ואפילו (=לדמיהם) למזבח  הקדישם
הוא  שכלל עמדה, ללא ייפדו - להקדישם מומם שקדם כל
העמדה  בכלל היו לא (=מתחילתם) מעיקרם מומים "בעלי 
ראויים  שאינם ואבנים, עצים כמקדיש זה שהרי  והערכה"
דברי מיישב  משנה הכסף  ומרן עמדה. ללא ונפדים  למזבח 
המנהג, זהו שכן הבית", "לבדק  בלשונו: שנקט  רבינו,
העולם  דרך ואין הבית, לבדק  רק  אלו מינים להקדיש
רבינו  יודה וודאי  אבל למזבח . נבילה או שחוטה להקדיש
קודם  מתה "ואם כתב : שכן ייפדו, למזבח  הקדישם שאם
גמורה  קדושה חלה לא שהרי  שתמות, אחר נפדית שתיפדה
למזבח ), שהוקדשה - מתחילתה מום בעלת (של גופה על

קבוע " מום בעלת שהייתה מפני  דמיה, על כל אלא הרי 
למזבח , כלל ראוייה הייתה שלא להקדישה מומה שקדם
בחייה  כשתיפדה אמנם העמדה. ללא היא נפדית כשתמות,

והערכה. העמדה תצטרך

.‚ÈÌÈL da ËÁL66ÌÈL  B‡67‡È‰ ÔÈ„ÚÂ »«»¿«ƒ…¿«ƒ«¬«ƒƒ
˙ÒkÙÓ68‰Èc ÏÎÏ ‰iÁk ‡È‰ È‰ 69.˙ÎÚÂ ¿«¿∆∆¬≈ƒ¿«»¿»¿»∆»¿∆¡∆∆

.˙eÓzL „Ú CÈÚ‰Â „ÈÓÚ‰Â ÏÏÎa ‡È‰ È‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ«∆»

והגרגרת.66) הוושט  השחיטה סימני  שהשחיטה 67)שני 
הסימנים. רוב  בחיתוך גם בידיה 68)כשרה מפרפרת
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אינה 69)וברגליה. שנשחטה טמאה חיה או "בהמה
את  שיתיז עד מפרכסת שהיא זמן כל נבילה משום מטמאה
עו. קמא בבבא התוספות שדעת להעיר, וראוי  ראשה".
ידי על כהלכתה שנשחטה שכל שחיטה, המתחיל דיבור
ממש, כמתה היא והרי  נפדית, ואינה נערכת אינה ישראל,
טמאה, בהמה בשחיטת אלא כחיה" "מפרכסת אמרו: ולא
כשרה  שחיטה שאינה גוי , ידי  על ונשחטה בטהורה או

כחיה. היא הרי  מתה שלא כל ולפיכך לאכילה, המתרת

.„ÈLc˜˙ BÊ È‰  ‰ÈÓ„Ï ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»¿»∆»¬≈ƒ¿«≈
Lc˜‰ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :ÓB‡‰ ?„ˆÈk .dÙeb»≈«»≈¿≈¿≈»∆¿≈

ÁaÊnÏ70˜z dÓˆÚ ‡È‰ 71„Á‡ LÈc˜‰ . «ƒ¿≈«ƒ«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ∆»
BÊ ‰t ÏL dÏ‚ ÈÓc :Ó‡Â ,ÂÈÓ„Ï ‰È‡Ó≈≈∆∆»¿»»¿»«¿≈«¿»∆»»
‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ ˜ÙÒ BÊ È‰  ÁaÊnÏ Lc˜‰∆¿≈«ƒ¿≈«¬≈»≈ƒ»¿»¿À»

‰ËLt ‡Ï B‡ dlÎa72˜z CÎÈÙÏe .73.‰„tz ‡ÏÂ ¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«¿…ƒ»∆

עולה.70) בדמיה ואביא שירדה 71)שאמכרנה מתוך
והואיל  הגוף , קדושת גם עליה ירדה דמים, קדושת עליה
אבל  מזבח . מידי  יוצאה אינה להיקרב  ראוייה עצמה והיא
עולה. בדמיה ויביא תימכר מום, בעלת הייתה אם

פשטה 72) מקצתה, שנתקדשה מתוך אומרים: אם ספק 
נתקדשה  דמים, קדושת שנתקדשה ומתוך בכולה, קדושה
מועיל, - אחד (=מיגו) "מתוך" שמא או הגוף , קדושת גם
מתוך  לומר: צריך אתה שהרי  מועילים, לא "מתוך" שני 
ומתוך  בכולה, קדושה פשטה הרגל על קדושה שחלה

הגוף . קדושת גם קדשה לדמיה, עצמה,73)שקדשה היא
ידי על לחולין יוצאה ואינה בכולה, קדושה פשטה שמא
תמימה. כשהיא נפדית שאינה הגוף  קדושת ככל פדיון,
פשטה  אם "ספק  כאן: רבינו בדברי  גורס  שמח " וה"אור
מתוך  שאומרים וודאי  זה כלומר, לא" או בגופה קדושה
הוא  הספק  רק  לדמיה, כולה נתקדשה מקצתה שנתקדשה
לדמיה  שנתקדשה מתוך השני , ה"מתוך" את אומרים אם
פעמים. שתי  "מתוך" אומרים אין אולי  כי  לגופה, נתקדשה

.ÂËÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ74ÈÓÏ dlk d˙B‡ ÔÈÎBÓ ? ¿≈«ƒ¿ƒ»À»¿ƒ
d˙B‡ È˜iL75ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,76B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ ∆«¿ƒ»¿»∆»Àƒƒ¿≈

‡77Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ‡ ‰È‰ Ì‡Â .78‰ËLt  ≈∆¿ƒ»»≈∆∆«¿»»¿»»¿»
dlÎa ‰M„˜79. ¿À»¿À»

פשטה 74) שמא לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי 
כמות  כולה להקריבה לחייבו אין וגם בכולה, הגוף  קדושת
להפסיד  לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא,

בהמתו. עולה.75)כל להביא הדמים 76)שנדר אין
לא  (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים
זו, שכן כל חולין", המעות שיחזרו תורה ודין כלום עשה
הדמים  אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק  רק  שהיא

עולה. בקדושת יכול 77)נתפסים ואינו קדוש שהוא
מחוסרת  בהמה מקריב  זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו.
נדר  והלוקח  קרב , הוא המוכר לחובת אבר שאותו ַָאבר,
שם, ברש"י  הובא ובירושלמי  שלימה? עולה להביא
מבהמה  זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים:

זוזים. כמה כדי  זו בבהמה יש והרי  לב 78)לעולה, כגון

כבד. אבר 79)או בלי  לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון
כולה. הקדישה כאילו זה הרי  זה,

.ÊËwÏ ‰Èe‡ dÈ‡L ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a ‰˙È‰80, »¿»¿≈»«¬«∆≈»¿»ƒ»≈
ÂÈÓ„Ï ‰È‡Ó ‡ LÈc˜‰Â81‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈∆≈¬»∆»¿»»≈∆«¿»»¿»

‡l‡ Lc˜˙ ‡Ï  B ‰ÈeÏz ÔÈ‡ ‰ÓLp‰L ÔÈa Ba≈∆«¿»»≈¿»…ƒ¿«≈∆»
„Ïa ‡ B˙B‡ ÈÓ„82ÈÓc :Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈≈∆ƒ¿«≈«¿∆»«¿≈

‡e‰  ÁaÊnÏ Lc˜‰ daÏ ÈÓ„ B‡ BÊ ‰t Ï‚∆∆»»¿≈ƒ»∆¿≈«ƒ¿≈«
da ÔÈÙzL Lc˜‰Â83. ¿∆¿≈À»ƒ»

המזבח .80) עולה.81)על בדמיו ויביאו שיימכר
אין 82) מומו, מחמת המזבח  על לעלות ראוי  שאינו כיוון

בכולו. קדושה פשטה בו לחצאין,83)לומר שותפות לא
בשלו. זוכה אחד כל אלא

.ÊÈ‰Ê BÓÁ Ï B‡ ‰Ê „Ú L‡ :ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈…∆∆∆≈¬∆
ÁaÊnÏ Lc˜‰84 ÁaÊnÏ Lc˜‰ ÈL‡ :Ó‡L B‡ , ∆¿≈«ƒ¿≈«∆»«…ƒ∆¿≈«ƒ¿≈«

BL‡ ÈÓ„a ‡l‡ iÁ BÈ‡85‰ÂLÈ ‰nk ÔÈ‡BÂ . ≈«»∆»ƒ¿≈…¿ƒ«»ƒ¿∆
kÓ ‰È‰ el‡ ‡ B˙B‡86.Ôa˜ ÂÈÓ„a ‡ÈÈÂ , ≈∆ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»»¿»

עולה.84) להקריבם קודש  יהיו שאינם 85)דמיו מכיוון
אלא  נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים

בלבד. אבר אותו אדם 86)דמי  ישווה מה שואל: הראב "ד
אסור  שהרי  ראוי  אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר כאשר
לאחר, העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן, המת, מן ליהנות
או  תורגמן הוא שאם למוכר, יישאר והראש לקונה, - הגוף 
בשאר  שישתכר ומה למוכר, יהיה למרחוק  צופה או זמר
אותו  "שישומו התוספות כתבו וכן לקונה. יהיה הגוף  אברי 
חכם, כשהוא והכוונה, ראוי " הוא מלאכה לאיזו שמכר אבר
בה  שיש עצה, ממנו ליהנות ויכולים המצאות, וממציא
ראויים  ואינם יועצים שרים כמה שישנם כמו תועלת,
הרדב "ז  ולדעת שבראש. זו אלא אחרת, מלאכה לעשות
הם  שותפים וההקדש שהמקדיש הכוונה רבינו, דברי  בהבנת
בו, תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש מכיוון ממש, לחצאים
הם  חולקים כורחך על זה, בלא זה להתקיים אפשר ואי 
לא  ראשו" בדמי  אלא חייב  "אינו רבינו: שכתב  ומה בשווה.

"שהו  כשם בכולו חייב  שאינו אלא לומר, חייב התכוון א
בהלכות  רבינו דברי  לדבריו, וראייה הבאה. בהלכה בכולו"
או  זה עבד ראש לחבירו "האומר ח  הלכה כז פרק  מכירה
הדין  וכן חציו, מכר זה הרי  לך מוכר אני  זה חמור ראש

בו. תלוייה שהנשמה אבר בכל

.ÁÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na87ÁaÊÓ ÈL„˜a ?88Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¬»
B‡ ‰Ê BÓÁ L‡ ÈÓc :ÓB‡‰ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ»≈¿≈…¬∆

Lc˜‰ B„k89B„k B‡ ‰Ê „Ú L‡ ÈÓc B‡ , ¿≈∆¿≈¿≈…∆∆∆¿≈
È‰  Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L „ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Lc˜‰∆¿≈ƒ¿»»∆«¿»»¿»¬≈

Blk ÈÓ„a iÁ ‰Ê90˙M„˜ ˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏkL . ∆«»ƒ¿≈À∆»∆¿≈∆∆««ƒ¿À«
‡e‰ ÌÈÓc91. »ƒ

לדמיו.87) שהקדישו האבר בדמי  אלא חייב  שאינו
אפילו 88) ולפיכך למזבח , עולות לצרכי  לדמיו, שהקדישו,

אבר  אותו אלא נתקדש לא בו תלוייה שהנשמה אבר הקדיש
אחרי נידון הגוף  שיהא זה דין בתורה מצינו שלא בלבד
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כאלו. בקדשים בו, תלוייה שנפשו הקדש 89)אבר וסתם
הבית. כל 90)לבדק  שערך לומר נפשות" "בערכך שנאמר

אמר  שאם בו, תלוייה שהנפש אבר ערך אחרי  נמשך הגוף 
כולו. ערך נותן עלי  לבי  נתכוון 91)ערך הרדב "ז לדעת

וכיוון  דמיו, את הקדיש הבית, לבדק  שהקדיש כיוון רבינו,
כאילו  ממילא זה הרי  בו תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש
ממנו  טול זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי  כולו, הקדישו

כלל. ושיווי  דמים לו אין זה אבר

.ËÈÁaÊnÏ ÈÏÚ ÈkÚ :ÓB‡‰92BkÚa ‡ÈÓ  »≈∆¿ƒ»««ƒ¿≈«≈ƒ¿∆¿
ÌÏL CÚÏ ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôa˜93‰Ê È‰  »¿»¿ƒ≈»«∆∆¿≈∆»≈¬≈∆

„È ‚O‰a ÔBc Ì‡ ˜ÙÒ c94B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«»≈ƒƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ
ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„È ‚O‰a ÔBc BÈ‡ B‡ ,CÚ ÔBLÏaƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈»ƒ¿«ƒ¿≈«

„95ÁaÊnÏ B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰ CÎÂ .96BÊ È‰  »«¿»««¿ƒ¿≈¬À»«ƒ¿≈«¬≈
ca LÈÂ .ÁaÊnÏ ˙BÏBÚ Ô‰a e‡ÈÈ ÌÈÓc‰Â ,˙ÈcÙƒ¿≈¿«»ƒ»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿≈«»»

da eˆw‰ CÚa d˙B‡ ÔÈ„Bt Ì‡ ,˜ÙÒ97ÔÈ„Bt B‡ »≈ƒƒ»»≈∆«»»ƒ
LÈc˜‰ ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,dÈÂLa d˙B‡98ÏÎa ÔÈ„Â . »¿»¿»ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»
ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡99. ≈¿«≈»∆¿«¿ƒ

למזבח .92) קרבן יהא ערכי  בתור 93)שכסף  ה.הקצוב 
נותן 94) הסכום, כל את לו אין שאם הכספית, יכולתו לפי 

ונפטר. שבידו אלא 95)מה מזבח  בקרבן פדיון מצינו ולא
שוויו. למזבח .96)לפי  קרבן יהא שדהו שכסף 

כור.97) בית לזרע  שקל בקרבנות 98)חמישים מצינו ולא
משווים. פחות שיפדו שהוממו, שבהקדש 99)מזבח 

שלא  ההקדש, טובת ואם העליונה". על הקדש "יד אומרים
זה  הרי  וטיבה, השדה דמי  לפי  אלא קצוב , שכר לפי  ישלם
והוא  בתורה. הקצוב  השכר על העולים דמיה כפי  משלם

להיפך. הדין

ה'תשע"ט  תשרי ה' שישי יום 

   1 
מה 1) לכהנים, ניתן חרם ואיזה הבית לבדק  הוא חרם איזה

על  חל הבית בדק  שהקדש שמים, לחרמי  כהנים חרמי  בין
ושפחתו  עבדו המקדיש דין להיפך, ולא מזבח  קדשי 
מקדיש  אדם שאין עצמו, את המקדיש ומשפט  הכנענים,
מקדיש  אדם שאין אעפ "י  ברשותו, ואינו שלו, שאינו דבר
להקדישו  חייב  – להקדישו נדר אם לעולם, בא שלא דבר
אבינו, מיעקב  לדבר ראיה נדרו, משום לעולם כשיבוא
מותפס  זה הרי  בטעות והמתפיס  הקדש, אינו בטעות הקדש

וקדוש.

.‡˙Èa‰ ˜„Ï Lc˜‰ ‰Ê È‰ :ÓB‡‰ „Á‡2B‡ , ∆»»≈¬≈∆∆¿≈¿∆∆««ƒ
ÌÁ3ÌÈÓMÏ ÌÁ B‡ ,˙Èa‰ ˜„Ï4ÏÎa ÔÎÂ ; ≈∆¿∆∆««ƒ≈∆«»«ƒ¿≈¿»

Lc˜‰ ÂÈÒÎ Ïk Ó‡ Ì‡ ,ÂÈÒÎ5˜„Ï ÌÁ B‡ ¿»»ƒ»«»¿»»∆¿≈≈∆¿∆∆
˙Èa‰ ˜„Ï eÏtÈ el‡ È‰  ÌÈÓMÏ ÌÁ B‡ ˙Èa‰6. ««ƒ≈∆«»«ƒ¬≈≈ƒ¿¿∆∆««ƒ

Ì˙Ò ÌÁ Ó‡ Ì‡ Ï‡7ÌÈ‰kÏ el‡ È‰ 8. ¬»ƒ»«≈∆¿»¬≈≈«…¬ƒ
ÌÈ‰kÏ  ÌÈÓÁ Ì˙qL9ÌÁ Ïk :Ó‡pL ; ∆¿»¬»ƒ«…¬ƒ∆∆¡«»≈∆

‰È‰È EÏ Ï‡OÈa10. ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכתוב 2) מלשון ושכלולו, המקדש בית בנין תיקון לצרכי 
הבית". בדק  את יחזקו "והם ו) יב , הקדש.3)(מלכיםֿב ,

אחר, לענין ממציאותו הדבר הסרת והפרשה, הבדלה - חרם
לה' "והחרמתי  יג) ד, (מיכה ככתוב  לקודש, מחול אם
כל  "ואת מ ) י , (יהושע  ככתוב  למות, מחיים אם בצעם":

כט ). כז, ויקרא והקבלה, (הכתב  החרים" לה',4)הנשמה
בשמים. נכסיו,5)השוכן כל להקדיש רשאי  שאינו אע "פ 

ה"ב . להלן הבית",6)כמבואר לבדק  הקדש "סתם שאם
כאן, כלֿשכן שם, ובביאורנו ה"ז, פ "ה, לעיל כמבואר

"לשמים". או הבית לבדק  ואמר פירש 7)שפירש ולא
כמבואר 8)למי . משמר, שבאותו לכהנים מתנה ניתנים

שמים  חרמי  בין ההבדלים יתבארו ה"ד ולהלן ה"ה, בסמוך
כהנים. ואע "פ 9)לחרמי  כחכמים. כח : בערכין משנה

לה'"? הוא קדשים קודש חרם "כל כח ) כז, (ויקרא שנאמר
כמבואר  קדשים, קדשי  על חל שהחרם לומר, הכתוב  נתכוון

(שם). הי "א מפסוק 10)להלן זה דרשו שם, במשנה אמנם
לכהן", החרם כשדה השדה... "והיה כא) כז, (ויקרא אחר
זה, לפסוק  במדבר, זוטא בספרי  נמצא רבינו כדברי אבל
לך  בישראל חרם כל נכסיו... כל אדם החרים שאם "מניין

לכהנים". חרמים שסתם מלמד, - יהיה

.B˜a ÔÓ Ì„‡ ÌÈÁÓ11ÂÈ„ÚÓe B‡vÓe «¬ƒ»»ƒ¿»ƒ…≈¬»»
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙMÓe12‡Ï Ï‡ .B˙fÁ‡ ‰„OÓe ƒƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈¬À»¬»…

„O Ïk ‡ÏÂ ,ÂÈ„Ú Ïk ‡ÏÂ ,BzÓ‰a Ïk ÌÈÁÈ,ÂÈ˙B «¬ƒ»¿∆¿¿…»¬»»¿…»¿»
:Ó‡pL ;ÔÈÏËÏhn‰ ‡MÓ BÏ LiL ÔÈÓ Ïk ‡ÏÂ¿…»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ∆∆¡«

BÏ L‡ ÏkÓ13ÌÈÁ‰ elÙ‡ ,Ïk‰ ˙‡ ÌÈÁ‰ Ì‡Â . ƒ»¬∆¿ƒ∆¡ƒ∆«…¬ƒ∆¡ƒ
ÔÈÓÁÓ el‡ È‰  ÂÈÒÎ Ïk14ÌÈÁ‰L ÔÈa . »¿»»¬≈≈À¿»ƒ≈∆∆¡ƒ

.˙Èa‰ ˜„Ï ÌÈÁ‰L ÔÈa ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈∆∆¡ƒ¿∆∆««ƒ

בקרו.11) לא 12)מקצת  אבל  הגוף , קנין לו הקנויים
להלן  שלו", גופו שאין דבר מקדיש אדם "שאין העברים,

אמרו:13)הכ"א. ושם כח .) (ערכין לו" אשר כל "ולא
רש"י ). = המטלטלין (כל לו אשר כל ולא - לו אשר מכל
אחוזה  משדה הכנענים). עבדיו = ) אדם כל ולא - מאדם
הי "ג. פ "ח , לקמן והשווה אחוזה. שדה כל ולא -

כג:14) ערכין במשנה מפורש וכן מ "י , פ "ד, ערכין תוספתא
המשנה). (מרכבת תפיליו לו מעלין נכסיו המקדיש

.‚ÔÈÁ˜BÏ  ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰ B‡ ÌÈÁ‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆∆¡ƒƒ¿ƒ»¿»»¿ƒ
BL‡aL ÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ LiM ‰Ó Ïk15ÔÈ‡Â , »«∆≈«¬ƒ¿ƒƒ∆¿…¿≈

B‡ Lc˜‰ Ïk‰L ;ÂÈ„‚e B˙en‡ ÈÏk ÓBÏ CÈ»̂ƒ«¿≈À»¿»»∆«…∆¿≈
ÌÁ16. ≈∆

(רש"י15) ההקדש מן אותן ויפדה מעות וילווה שם, משנה
עושה, הוא מצוה סובר נכסיו, שהמקדיש קב :), קמא לבבא

שם). קמא (בבא תפיליו על גם שאפילו 16)ודעתו
פ "ג, לעיל כמבואר מהם, אותם לוקחים ערכין בחייבי 
הט "ו. שם כמבואר תפיליו, לו שמשאירים אע "פ  הט "זֿיז

.„ÌÈ‰k ÈÓÁ ÔÈa ‰Ó17ÈÓÁL ?ÌÈÓL ÈÓÁÏ «≈∆¿≈…¬ƒ¿∆¿≈»«ƒ∆∆¿≈
Lc˜‰  ÌÈÓL18ÔÈcÙÂ ,19ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ ,Ô‰ÈÈÂLa »«ƒ∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ

˙Èa‰ ˜„Ï20ÌÈ‰k ÈÓÁÂ ;ÔÈlÁÏ ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÈÂ , ¿∆∆««ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿Àƒ¿∆¿≈…¬ƒ
ÌÏBÚÏ ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ 21ÌÈ‰kÏ ÔÈz ‡l‡ , ≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ»ƒ«…¬ƒ

‰Óe˙k22ÎnÈ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ‰k ÌÁ ÏÚÂ . «¿»¿«≈∆…¬ƒ≈…ƒ»≈
ÌÈÏÚaÏ Ï‡bÈ ‡ÏÂ ,Á‡Ï ÎnÈ ‡Ï  Ï‡bÈ ‡ÏÂ23. ¿…ƒ»≈…ƒ»≈¿«≈¿…ƒ»≈«¿»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



קפה                
         

לכהן.17) לתתם כדי נכסיו ליהנות 18)שהחרים ואסור
הם  הרי  כהן, ליד שהגיעו לחרמים בניגוד פדיון, בלא מהם

כהן. של ממונו כשאר ע "י19)כחולין, הגזבר, מידי 
אחרים. ע "י  או החרימם,20)הבעלים כן דעת שעל

הבית. בדק  לחיזוק  יהיו נתנם 21)שדמיהם שלא עוד כל
הכהן  יכול כהן, ליד משהגיעו אבל לפדותם. יכול אינו לכהן
בתוספתא  וכן לב .) לבכורות (רש"י  שירצה מי  לכל למכרם

מי "א. פ "ד, כח :).22)ערכין בערכין (משנה נפדית שאינה
מיד  אלא כהן, ביד כתרומה לזרים אסורים אינם אבל
(רדב "ז) לזרים בהנאה מותרים הם הרי  כהן, לרשות שהגיעו

ה"ה. בסמוך זה,23)וכמבואר כהנים'לפסוק  'תורת
מדבר, הכתוב  כהנים בחרמי  ועלֿכרחך שם. הגר"א וכגירסת
בדק  צרכי  מהם לעשות הם נפדים ודאי  הבית בדק  שחרמי 

חרמי ). דיבורֿהמתחיל כח : לערכין (תוספות הבית

.‰È‰  ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜˜ ÌÈÁn‰ „Á‡Â¿∆»««¬ƒ«¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈
ÓLÓ B˙B‡aL Ô‰kÏ ÔÈz el‡24‰ÚMa ≈ƒ»ƒ¿…≈∆¿ƒ¿»¿»»

ÌÈÁ‰L25˙Èa Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌÈ‰k ÈÓÁ . ∆∆¡ƒ∆¿≈…¬ƒ»¿«∆≈¿≈
ÌÈÏÚa‰26Ì‰Èc ÏÎÏ Lc˜‰ Ô‰ È‰ 27; «¿»ƒ¬≈≈∆¿≈¿»ƒ¿≈∆

B˙ .'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜ ÌÁ Ïk :Ó‡pL∆∆¡«»≈∆…∆»»ƒ«¿»
Ì‰Èc ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È‰  Ô‰kÏ28:Ó‡pL ; «…≈¬≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«
‰È‰È EÏ Ï‡OÈa ÌÁ Ïk29. »≈∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכ"ד.24) פ "ד, לעיל לכל 25)מבואר נותנם אינו אבל
הגר  בגזל ונאמר לכהן", החרם "כשדה שנאמר שירצה, כהן
קנאו  שם, מה לכהן". לה' המושב  "האשם ח ) ה, (במדבר
איל  מלבד בו: שנאמר = ) משמר שבאותו לכהן ונתנו ה'
הקרן  יהיה לו בו, המכפר הכהן - בו" יכפר אשר הכיפורים
כח :). (ערכין משמר שבאותו לכהן נותנם כאן אף  והחומש),
ה"ז, להלן כמבואר זה, בענין לקרקעות הושוו מטלטלין וגם
שם). (גמרא משמר אותו לכהני  הם אף  ניתנים ולפיכך

הכהן.26) ליד שהגיעו ומועלים 27)טרם בהנאה אסורים
אפילו 28)בהם. שירצה, מי  לכל ומוכרם ממונו, כשאר

שם.29)לזרים. וברש"י  לב . בבכורות וכן כט . ערכין

.ÂÌÁ ‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô‰k30‰ÎfL31Á‡ da …≈∆»¿»¿≈≈∆∆»»»««
dÓÈÁ‰Â ÏBi‰32ÂÈÁ‡Ï ‰‡ˆBÈÂ ,˙ÓÁÓ BÊ È‰  «≈¿∆¡ƒ»¬≈À¿∆∆¿¿»¿∆»

ÌÈ‰k‰33,„nÏÓ  B˙fÁ‡ ‰È‰z Ô‰kÏ :Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««…≈ƒ¿∆¬À»¿«≈
Ï‡OÈÏ ‰fÁ‡ ‰„Ok BÏ BÓÁ ‰„OL34Ì‡L , ∆¿≈∆¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿»≈∆ƒ
.„iÓ ˙ÓÁÓ ‡È‰  dÓÈÁ‰∆¡ƒ»ƒÀ¿∆∆ƒ»

לחלקו.30) והגיעה ישראל להגיה 31)שהחרימה יש
והכוונה  למבי "ט . ספר בקרית הנוסח  וכן בה, שזכה או כאן:
אחד  וגאלה היובל, לפני  ישראל שהקדישה אחוזה לשדה
שיוצאה  בעלים, גאלוה ולא היובל והגיע  ההקדש, מיד

ה"כ. לעילפ "ד, כמבואר ביובל, סתם,32)לכהנים חרם
לכהנים. לכהנים,33)שהוא ויוצאת הואיל יאמר: שלא

שלי . תהא ידי , תחת היא "והיה 34)והרי  הכתוב : וסדר
אחוזתו", תהיה לכהן החרם כשדה ביובל... בצאתו השדה
בה  שזכה חרם שדה להשוות למד, ונמצא ללמד בא זה הרי 

כט .). (ערכין ישראל של אחוזה לשדה כהן,

.ÊBÓÁ ‰„O Ô‰k‰ ÎÓ35elÙ‡ ,Á˜BÏ dLÈc˜‰Â , »««…≈¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ»≈«¬ƒ

‰  ‰eÓÈÁ‰L ÌÈBL‡‰ ÌÈÏÚa‰ Á˜Bl‰ ‰È‰È »»«≈««¿»ƒ»ƒƒ∆∆¡ƒ»¬≈
BÊ36‰˜Ó ‰„Ok37ÏBia dÎnL Ô‰kÏ ˙ÊBÁÂ ,38. ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆«…≈∆¿»»«≈

ÌiÂÏe ÌÈ‰k ÏL ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜˜ Ï‡39ÌÈ‡  ¬»«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…¬ƒ¿ƒƒ≈»
ÌÏBÚ ˙fÁ‡ Èk :‰„Oa ÓB‡ È‰L .Ô˙B‡ ÔÈÓÈÁÓ«¬ƒƒ»∆¬≈≈«»∆ƒ¬À«»

ÌÎÏ ‡e‰40eLw‰ ÔÈÏËÏhÓe ;41,ÔÈÓÁa ˙BÚ˜˜Ï »∆ƒ«¿¿ƒÀ¿¿«¿»«¬»ƒ
BÏ L‡ ÏkÓ :Ó‡pL42.B˙fÁ‡ ‰„OÓe ∆∆¡«ƒ»¬∆ƒ¿≈¬À»

היובל,35) אחר בה שזכה או האחרים, ישראל מידי  שזכה
הקודמת. זו.36)כבהלכה התימנים: ובכת"י  רומי  ובדפוס 

זה. לוקח  שלקחה לשדה, בה 37)והכוונה זכה שלא
מאחר. לקחה אלא פ "ד,38)ממורישיו, לעיל כמבואר

יוצאה  ואינה למוכר, חוזרת זו הרי  היובל שכשיגיע  הכ"ו,
כאן  ואף  שלו", שאינו דבר מקדיש אדם "שאין לכהנים,
כו.). (ערכין אחוזתו כשדה לכהן היא הרי  זו שדה

לעצמן.39) שקנו מטלטליהן וכן ממורישיהם, בקרקע  שזכו
הוא 40) וכן הכתוב . כלשון להם, וצ "ל: סופר, טעות

הלווים, בשדה מדבר זה שפסוק  ואע "פ  קדומים. בדפוסים
לכה  כח .הואֿהדין בערכין המשנה ולשון (לחםֿמשנה). נים

שהחרמים  מחרימים, היו "הכהנים זו: הלכה מקור שממנה
לך  בישראל חרם כל בהם: שנאמר רש"י : ומפרש שלהם".
הוא  יחרימה, אם בכך, הנאה מה שלו, שהיא וכיון יהיה,
שבין  שם, יהודה רבי  כדעת פסק  ורבינו בה. יזכה עצמו
עמ ' שם בתוספות וראה מחרימים, אינם לויים ובין כהנים
מהכתוב , הוא הטעם שעיקר כמאן. דיבורֿהמתחיל ב 
הואֿהדין  בלויים, שכתוב  ואע "פ  להם". היא עולם "אחוזת

כח .).42)הושוו.41)לכהנים. (שם מטלטלין אלו

.ÁLc˜‰‰ È‰  ˙Èa‰ ˜„Ï ÁaÊÓ ÈL„˜ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆««ƒ¬≈«∆¿≈
‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,‰„t˙Â ‰Ó‰a‰ CÚ˙Â ,Ô‰ÈÏÚ ÏÁ»¬≈∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆»

‰lÁza ‰˙È‰M ‰ÓÏ ˜z ‰Ó‰a‰Â ,˙Èa‰ ˜„Ï43. ¿∆∆««ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿«∆»¿»«¿ƒ»
È‰ :Ó‡Â ÁaÊnÏ ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ LÈc˜n‰ Ï‡¬»««¿ƒ»¿≈∆∆««ƒ«ƒ¿≈«¿»«¬≈
‰OÚ ‡Ï  ÌÈ‰kÏ ÌÓÈÁ‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ»¿»ƒ∆¡ƒ»«…¬ƒ…»»

ÌeÏÎ44ÌÁ‰ ‡ÏÂ ÁaÊÓ Lc˜‰ ÔÈ‡Â ,45ÏÚ ÏÁ ¿¿≈∆¿≈ƒ¿≈«¿…«≈∆»«
BÈ‡L c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„»̃¿≈∆∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»∆≈

BlL46. ∆

שהיא 43) עוד כל ממנה נפקעת המזבח  קדושת שאין
עליה  להוסיף  אלא הבית בדק  הקדש בא ולא תמימה,
אותם  "ומקדישין לב .): בתמורה (משנה דמים קדושת
בברייתא  כמפורש הבית, לבדק  והכוונה עילוי ". הקדש
הרי אמר: כאילו זה הרי  ספר": ה"קרית וכתב  שם, בגמרא
כמסירתו  לגבוה אמירתו כי  שחייב , הבית, לבדק  מנה עלי 

שם.44)להדיוט . כהנים.45)ברייתא חרמי 
דרך 46) התחייבות אינם כהנים חרמי  או מזבח  שקדושת

שהרי תדע , עצמה. הבהמה על חלה הגוף  קדושת אלא נדר,
כהנים  חרמי  וגם תמימים, כשהם נפדים מזבח  קדשי  אין
שהבהמה  ומתוך ה"ד, לעיל כמבואר לעולם, נפדים אינם
נוספת  קדושה ואין שלו, אינה הבית לבדק  הוקדשה כבר
נדר, כמו היא הבית בדק  קדושת אבל עליה. לחול יכולה
לעיל  בביאורנו כאמור מזבח , קדושת על היא חלה ולפיכך
דיבורֿהמתחיל  לב . תמורה ב 'תוספות' וראה מ . אות
הבעלים  שם יש מזבח  "שבקדשי  בזה: אחר טעם מקדישין,
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בהמה  להקריב  הוא רוצה (=שהרי  כשהוממו לפדותם,
עליהם  לבעלים אין הבית בדק  בקדשי  אבל במקומה), אחרת
לפיכך  לגבוה) שלו את מסר כבר (=שהוא אדם משאר יותר

להתפיס ". בידו אין

.ËLc˜‰ ‰Ê BL :ÓB‡‰47,ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï »≈∆∆¿≈¿««¿ƒ
‰‡‰a zÓ ‰Ê È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe48. ¿»¿¿ƒ¬≈∆À»«¬»»

ÁaÊnÏ Lc˜‰ ‰Ê È‰  ÁaÊnÏ BLÈc˜‰49Ì‡ Ï‡ . ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈∆∆¿≈«ƒ¿≈«¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï ÂLÎÚÓ Lc˜‰ ‰Ê È‰ :Ó‡50, »«¬≈∆∆¿≈≈«¿»¿««¿ƒ
‰‡‰a eÒ‡ ‰Ê È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe51. ¿»¿¿ƒ¬≈∆»«¬»»

BÈ‡  ÁaÊnÏ ÌÈLÏM‰ CB˙a BLÈc˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈«≈
Lc˜Ó52. À¿»

פ "ה,47) לעיל הבית, לבדק  הקדשות שסתם הבית, לבדק 
(תוספתא 48)ה"ז. מעכשיו ההקדש חל לא שעדיין

וכתב  באכילה", "מותר כתוב  שם אלא מ "א). פ "ג, תמורה
יחל", "לא משום לוקה זה ומקדיש הואיל שמח ", ה"אור
ישראל  "וצריך גנב , כמו לעבירה מומר הריהו נדרו, שחילל
בה, לשחוט  זה למומר יתננה ואח "כ הסכין, את לבדוק  כשר

טורח  שאינו שחזקתו בהל'מפני  רבינו כלשון לבדוק ",
אסור  - סכינו נבדקה לא אם ולפיכך הי "ד, פ "ד, שחיטה
בהנאה. אלא מותר השור ואין משחיטתו, לאכול

עליו 49) חלה לא שעדיין האמור, מהטעם שם, תוספתא
הבית. בדק  ולא 50)קדושת יום השלשים יעברו שאם

למפרע . ההקדש עליו יחול הבית 51)ימות, בדק  שקדשי 
העמדה  בני  שאינם לפדיון, עוד ראויים אינם שנשחטו
 ֿ (לחם קבורה אלא תקנה להם ואין הי "ב ) פ "ה, (לעיל

שאינו 52)משנה). דבר מקדיש אדם שאין שם, תוספתא
פ "ט , גירושין שבהל' ואע "פ  הקודמת. בהלכה כמבואר שלו,
מהיום  או מעכשיו גיטך זה הרי  "אמר רבינו: כתב  הי "ד
שאמר  אחר שמא מגורשת, ספק  זו הרי  ומת מיתתי  לאחר
על  דעתו וסמכה "מעכשיו", מלשון בו חזר "מעכשיו"
בתוך  הקדישו שאם כאן, רבינו פסק  זאת בכל מיתה", לאחר
בו  "חזר נאמר: אם אפילו שבהקדש מוקדש, אינו שלשים
בהל' רבינו כדברי  מועילה, חזרתו אין מעכשיו" מלשון

ואפילו מ  בהקדש, חזרה "שאין ה"א: פט "ו, הקרבנות עשה
אפרים). מחנה (הגהות דבור" כדי  תוך

.ÈekÚ ‡l‡ da ÔÈ‡  ˙Èa‰ ˜„Ï ‰ÏBÚ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿∆∆««ƒ≈»∆»ƒ
„Ïa ÔÈaÊb53„Ú ËÁMz ‡lL ,ÌÈÙBÒ ÈcÓe . ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈«

‰„tzL54CÎÈÙÏ .55BÊ È‰  dËÁLe Ú Ì‡ , ∆ƒ»∆¿ƒ»ƒ»«¿»»¬≈
‰Lk56. ¿≈»

ויעריכוה 53) שישימוה עד שחיטתה את מעכבים הגזברים
אין  אבל בדמיה, המקדיש את לחייב  כדי  שוה, היא כמה
אלא  זה אין כי  בעלים, שיפדוה עד שחיטתה את מעכבים
תורה  דין זהו שחיטתה, לאחר ישלם והוא המקדיש, על חוב 
גופא). דיבורֿהמתחיל שם וב 'תוספות' לב : (תמורה

העולה.54) גוף  על  נתפס  זה 55)שההקדש ואין הואיל
חכמים. מדברי  לאחר 56)אלא שומתה דמי  ישלם והוא

שם). (תמורה זמן

.‡ÈÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa Ì„‡ ÌÈÁÓ57„˜ ÔÈaÌÈL «¬ƒ»»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ

ÌÈl˜58˙Èa‰ ˜„a ÈÓÁ ÔÈa ÌÈ‰k ÈÓÁ ÔÈa ,59. «ƒ≈∆¿≈…¬ƒ≈∆¿≈∆∆««ƒ
Ô˙eÈÁ‡a iÁ ‡e‰L ÌÈL„˜ eÈ‰ Ì‡Â60˙‡ Ô˙B  ¿ƒ»»»ƒ∆«»¿«¬»»≈∆

Ô˙B‡ e˜ÈÂ ,˙Èa‰ ˜„Ï ÔÈa ÌÈ‰kÏ ÔÈa Ô‰ÈÓc¿≈∆≈«…¬ƒ≈¿∆∆««ƒ¿ƒ¿¿»
Ô‰M ‰ÓÏ e„tiL Á‡ ÌÈL„w‰61. «√»ƒ««∆ƒ»¿«∆≈

עולה.57) ותודה.58)כגון שלמים כלומר,59)כגון
כהנים  חרמי  או שהם: לחרמים, האלה הקדשים את מתפיס 
חרם, כל שנאמר: כח :), בערכין (משנה הבית בדק  חרמי  או
קדשי על אפילו חרם, חל הכל על לה'. הוא קדשים קודש

לב .). לתמורה וברש"י  (שם הרי60)קדשים שנדר כגון
הואיל  החרימה, ואח "כ לנדרו, בהמה והפריש עולה, עלי 
נמצאת  לנדרו, אחרת להביא חייב  הוא נגנבה, או מתה ואם

היא. אחרת,61)שלו לקדושה אותה משנים שאין
דמיה. על אלא החרם חל ולא לב . בתמורה כמבואר

.È‰„ eÈ‰62?Ô˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈk  ÔÓÈÁ‰Â »¿»»¿∆¡ƒ»≈«ƒ»
d˙BÏÚ‰Ï BÊ ‰Ó‰a ÔzÏ ‰ˆB Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡¿ƒ«»»»∆ƒ≈ƒ¿≈»¿«¬»

da iÁ BÈ‡L ‰ÏBÚ63eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,64 »∆≈«»»¿»«≈ƒ
.‰˙È‰L BÓk ‰„ BÊ ‰Ó‰a È˜È«¿ƒ¿≈»¿»»¿∆»¿»

מתו,62) אם באחריותם חייב  ואינו עולות, אלו הרי  שאמר
עליהם? החרם יחול ואיך שלו, אינם אדם 63)נמצאו

להקריבה  נוטלה בזול בהמה ימצא אם עולה, חייב  שאינו
ידי יצא לנדבתו שהפריש אחר זה מקדיש שגם לקונו, דורון
ולא  במקומה, אחרת להביא חייב  אינו תמות ואם חובתו,
ההנאה" "טובת וזוהי  לקונו, דורון הקריב  שלא אלא הפסיד

בנדבתו. עדיין לו את 64)שיש כופים אין כלומר,
אלא  שאינה כיון ולהקריבה, הללו בדמים לפדותה המקדיש
או  לכהנים דמיה שיתן כל אלא מחיובו, נפטר וכבר נדבה
המדברת  הקודמת בהלכה אבל יקריבנה. הבית לבדק 
שיפדנה  המתפיס  את כופים באחריותה, שחייב  ב "נדר"
מפרש, כח : בערכין ורש"י  נדרו. לקיים כדי  ויקריבנה,
בה, לו שיש הנאה טובת כדי  דמיה, יתן עצמו שהמקדיש
יודה  לפדותה, ירצה לא אם ואמנם, לקונו. דורון שיקריב 
ויקריבנה  לפדותה יכול אחר אדם שגם לרבינו, רש"י 

הבית. לבדק  או לכהנים יפלו והדמים (משנהֿלמלך).

.‚ÈÔÈa ,ÌÈÓMÏ ‰Ó‰a BÎa ˙‡ ÌÈÁ‰L Ï‡OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ∆¿¿≈»«»«ƒ≈
ÌeÓ ÏÚa ‰È‰L ÔÈa ÌÈÓz ‰È‰L65‰Ê È‰  ∆»»»ƒ≈∆»»««¬≈∆

ÌÁÓ66ÌÈÓMÏ Ô‰k‰ BÓÈÁ‰L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈»ƒ«∆∆¡ƒ«…≈«»«ƒ
B„ÈÏ ‡aL Á‡67. ««∆»¿»

(65- תמים היה שאם לכהן,אלא הם מתנה ששניהם
למזבח . ואימוריו דמו את מבוארת 66)מקריבים ופדייתו

הי "ד. הוא 67)להלן הרי  מום בו וכשנפל שלו, שהוא
ה"ג. פ "א, בכורות הל' נכסיו, כשאר

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ68‰ˆB Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ? ¿≈«ƒ»¿ƒ«»»»∆
B„Èa ˙eL‰ ‰È‰˙Â BÏ ‰È‰iL È„k ‰Ê BÎa ÔzÏƒ≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆»¿¿»

BB˜Ï ,‰ˆiL Ô‰k ÏÎÏ BzÏ69BÚÏ B‡70ÏÎÂ , ƒ¿¿»…≈∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿»
Ô‰k ÏÎÏ epzÈÂ BÎa‰ ÁwÈ  eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰«≈ƒƒ««¿¿ƒ¿∆¿»…≈

˙Èa‰ ˜„Ï ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ .‰ˆiL71. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ
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נמצא 68) כהן, של אלא שלו, אינו והרי  החרימו, כשישראל
מוחרם. אינו אחותו.69)שגופו לבן או כהן בתו לבן

לו 70) שיתן לישראל כסף  ליתן לו אסור עצמו, הכהן אבל
בגורן  המסייע  ככהן נראה שזה זה, בכור הכהן לחברו או
ואסור, בשכרו, התרומות לו שיתנו כדי  ולזרות לדוש
הי "ד. פ "א, בכורות והל' הי "ח  פי "ב , תרומות בהל' כמבואר

טובת 71) שאותה שם: מפרש ורש"י  כח :, בערכין משנה
בעל  יתן מאחר, לקבל יכול הבכור בעל שהישראל הנאה,
שרש"י ישנו, חילוק  עוד החרם. בשביל לכהן הבכור
חרמי לענין מסבירה ורבינו כהנים, חרמי  לענין מפרשה

הבית. לבדק  שהם שמים,

.ÂËOÚn‰ ˙‡ ÌÈÁn‰72ÈÓÏL ÌÈÁÓk ‰Ê È‰  ««¬ƒ∆««¬≈¬≈∆¿«¬ƒ«¿≈
B˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰„73. ¿»»¿ƒ∆≈«»¿«¬»

ואין 72) לבעלים, שנאכל כשלמים, ודינו בהמה, מעשר
בכורות  (הל' כפסח  לבעלים כולו אלא כלום, בו לכהנים

ה"ד). אחר 73)פ "ו, להקריב  חייב  אינו ימות, שאם
זו  בבהמה ליתן רוצה אדם כמה אומדים ולפיכך במקומו,

(רדב "ז). הבית לבדק  יפלו והדמים שלמים, להקריבה

.ÊËBÏ˜L LÈc˜n‰74‰Ê È‰  ˙Èa‰ ˜„Ï75 ««¿ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¬≈∆
L„˜76L„˜ ÔÈ‡  ˙Èa‰ ˜„Ï ÌÈeka LÈc˜‰ .77. …∆ƒ¿ƒƒƒ¿∆∆««ƒ≈»…∆

el‡ È‰  B„ÈÏ e‡aL Á‡ Ô‰k‰ ÔLÈc˜‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿ƒ»«…≈««∆»¿»¬≈≈
L„˜78. …∆

ההקדש,74) גזבר ליד שיגיע  עד באחריותו חייב  שהוא
מ "א. פ "ב , בשקלים זה.75)כמבואר הרי  תימן: בכת"י 

הוא 76) שהשקל שם, רבינו וכפירוש מ "ח  פ "ח , שקלים
ה"ח  לעיל נתבאר וכבר קרבנות, לצרכי  הלשכה לתרומת

מזבח . קדושת על חלה הבית בדק  שם,77)שקדושת
שלו  שאינו דבר מקדיש אדם ואין הם, לכהנים שהבכורים
מג. אות לעיל בביאורנו וראה שם), (תוספותֿיו"ט 

פ "ד,78) בכורים בהל' כמבואר שלו, וממון נכסיו, שהם
הי "ד.

.ÊÈÌÈÁn‰79ÌÈ‰k‰Â ‡e‰  B˙ÁÙLÂ BcÚ ÈˆÁ ««¬ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿»¿«…¬ƒ
Ba ÔÈÙzL80ÌÈÓMÏ ÌÈÁ‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡ Ï‡ .81 À»ƒ¬»ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ«»«ƒ

e‡aL BÓk ,L„˜ Blk  BcÚ ÈˆÁ82LÈc˜n‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«¿À…∆¿∆≈«¿¿»««¿ƒ
ÚÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc83ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ B‡ , «¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ««¿ƒ»¿»»

L„˜ ÔÙe‚ È‰  ÌÈ„Ú Ô‰a eÈ‰Â84ÌÈeÒ‡ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¬»ƒ¬≈»…∆¿ƒ»¬ƒ
e„tiL „Ú Ô‰a ˙B‰Ï85. ≈»»∆«∆ƒ»

כהנים.79) ובטעות 80)חרמי  הי "א. פ "ד, ערכין תוספתא
שמח ). (אור "המחרים" במקום "המקדיש" שם נכתב 

הבית.81) לבדק  שבהקדש 82)שהוא הי "ח  פ "ה, לעיל
"נידון  שיהא לומר נפשות", "בערכך נאמר: הבית, בדק 
זה  הרי  בו, תלויה שהנשמה אבר והקדיש הואיל בכבודו",

שם. בביאורנו וכמבואר כולו, בדמי  קנוי83)חייב  שגופם
לח :84)לו. יפלו 85)גיטין ודמיהם לאחרים, שימכרו

ה"ט . פ "ח , לקמן וראה הבית. לבדק 

.ÁÈÌÈÁ‡Ó Ô‰ÈÓc ÁwÏ ÔÈ‡M ÔÈaÊb‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ«¿≈∆≈¬≈ƒ
˙eÁÏ Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe86Ô˙B‡ ÔÈÎBÓ ‡l‡ ; ¿ƒ»«≈∆»¿ƒ»

eˆ Ì‡ ˙eÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈÁ‡Â ,ÌÈÁ‡Ï87. «¬≈ƒ«¬≈ƒƒƒ»«≈ƒ»

לחירות,86) להוציאם רשאים הגזברים שאין שכן, וכל
מזלזלים  שהם יאמרו שלא והטעם, שם, בגיטין כמבואר
אותם  שמוכרים יודעים הכל מכירה דרך אבל הקדש, בנכסי 
הגזברים). אין דיבורֿהמתחיל שם (תוספות בשווים

ה"ח :87) פי "א, נחלות הל' רבינו דברי  והשווה שם. גיטין
אפילו  לחירות עבדים להוציא רשאים האפטרופין "אין
אותם  מוכרים אבל לחרות, שיצא דמים העבד מן ליקח 
שם  וגם אותם", שמשחררים הם האחרים ואותם לאחרים...
לא  שלפעמים היתומים, בנכסי  יזלזלו שלא כדי  הטעם
וראה  שם, משנה' ב 'מגיד כמבואר בדמיו, עמו ידקדקו
בזה. לוניל לחכמי  שהשיב  מה רבינו" "תשובות במוספינו

.ËÈB˙Òt ÏÚ ˙i‰ Ïk  BcÚ È„È LÈc˜n‰88 ««¿ƒ¿≈«¿»«»≈««¿»»
‰Ê „Ú Òt˙Ó ‡e‰ „ˆÈÎÂ .L„˜89,ÏÎB‡Â ‰ÂBÏ ? …∆¿≈«ƒ¿«¿≈∆∆∆∆¿≈

‰OBÚÂ90‰ÂMÓ ˙BÁt ˙BÁt ‰OÚiL ‡e‰Â .ÚBÙe ¿∆≈«¿∆«¬∆»»ƒ»∆
‰Ëet91ÔBL‡  ‰ËeÙa ‰OÚ Ì‡L ;ÚÙÈÂ ¿»¿ƒ¿«∆ƒ»»ƒ¿»ƒ

Lc˜‰ ‰˜ ÔBL‡92. ƒ»»∆¿≈

פרנסתו.88) מצרכי  יותר בעבודתו משתכר שהוא מה כל
שידיו  מתוך אבל לעולם, באו לא עדיין ידיו שמעשי  ואע "פ 
(רדב "ז). לעושיהם עבדי  ידי  יקדשו אמר כאילו נעשה ישנן,

לשמים.89) הקדש ידיו ומעשה במזונותיו, חייב  אינו שרבו
תיקדש 90) הראשונה הפרוטה הרי  תחילה, יעשה שאם

ב ). עמ ' שם וברש"י  יב . (גיטין לו הקדש 91)ותיאסר ואין
ה'תוספות' ולדעת שם). (רש"י  פרוטה משוה פחות על חל
פחות  על אפילו חל הקדש כל פחות, דיבורֿהמתחיל שם
פחות  על שיחול המקדיש, בדעת שאין אלא פרוטה, משוה

פרוטה. כדי92)משוה רק  זה וכל (שם). עליו ונאסרה
יעשה  ואפילו הוא, קודש פרנסתו על היתר כל אבל פרנסתו,
אלא  זה היתר תיקנו לא כי  לו, יועיל לא מפרוטה, פחות
שנוח  ההקדש, טובת משום וגם העבד, לטובת פרנסתו, כדי 

(שם). וישביח  ידיו ממעשה יתפרנס  זה שעבד לו

.ÎÂÈÓ„ ‡l‡ LÈc˜‰ ‡Ï  BÓˆÚ ˙‡ LÈc˜n‰93, ««¿ƒ∆«¿…ƒ¿ƒ∆»»»
˙BOÚÏ BÏ zÓe .BÓˆÚ ÈÓ„a iÁ ‡e‰ È‰Â«¬≈«»ƒ¿≈«¿À»«¬

ÏÎ‡ÏÂ94„Úk BÙeb Lc˜˙ ‡Ï È‰L ,95. ¿∆¡…∆¬≈…ƒ¿«≈»∆∆

פ "א,93) לעיל כמבואר בשוק , הנמכר כעבד שוה שהוא מה
הבית. לבדק  יפלו והדמים ידיו 94)ה"ט , מעשה שאין

להקדש  אין מזונותיו, מכדי  יותר שמרויח  מה ואפילו הקדש,
לעושיהם, ידי  יקדשו יאמר אם אבל לט .) (גיטין כלום בו
עצמו, בדמי  חייב  ואינו הקדש, - מזונותיו צרכי  על העדפתו

(רדב "ז). ידיו מעשה אלא הקדיש לא קדוש 95)כי  שהוא
וראוי הי "ז. לעיל כמבואר ממנו, ליהנות ואסור נכסיו, כשאר
מעילה  שאין מפני  בו, מועלים אין בעבד שגם להעיר,
ע "פ  ה"י  פ "ה, מעילה (הל' לקרקעות הוקש ועבד בקרקעות,

לט .). גיטין הש"ס 

.‡ÎBlL BÈ‡L c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡96?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈∆≈«
B‡ ÌÈÚ‰ B˙ÁÙLÂ BcÚÂ Bze Ba ÌÈÁ‰L ÔB‚k¿∆∆¡ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ

B˙˜Ó ‰„O97Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÓÁÓ ÔÈ‡ el‡ È‰  ¿≈ƒ¿»¬≈≈≈»À¿»ƒ∆≈»»
BlL BÙeb ÔÈ‡L c LÈc˜Ó98. «¿ƒ»»∆≈∆

יקדיש 96) כי  "ואיש יד) כז, (ויקרא שנאמר סח : קמא בבא
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שלו. כל אף  שלו, ביתו מה - לה'" קודש ביתו את
הכ"ו.97) פ "ד, כלעיל למוכר, ביובל לחזור שעתידה
כעבדים 98) לו, קנוי  גופם אין שלו, שהם אע "פ  ואלו

הפסוק  את דרשו שם ובגמרא כח .). בערכין (משנה הכנענים
ובהמה" מאדם יחרים... אשר חרם כל "אך כח ) כז, (ויקרא
יכול  (לפיכך למכרה רשות לו יש בהמה מה - וגו'
ובתו  בנו יצאו למכרה. רשות לו שיש כל אף  להחרימה),
אינו  אביה אפילו כי  למכרם, רשות לו שאין העברים, ועבדו

נעוריה. ימי  עד אלא למכרה יכול

.ÎB˙eLa BÈ‡L c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡99?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«
BÏˆ‡ ‡e‰L ‰Ê Ba ÙÎÂ ,Á‡ „Èa ÔB„wt BÏ ‰È‰»»ƒ»¿««≈¿»«∆∆∆¿

BLÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ 100Ùk ‡Ï Ì‡ Ï‡ . ≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ…»«
‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚa ˙eLa ‡e‰ È‰  Ba101. ¬≈ƒ¿¿»»¿»»∆

מה 99) - ביתו את יקדיש כי  ואיש שנאמר, סט : קמא בבא
ברשותו. כל אף  ברשותו, ז.100)ביתו מציעא בבא

יו"ד  בשו"ע  וכן אנשים. שני  עליה שרבו מרחץ  של בעובדא
שם. הגר"א ובביאור ז סעיף  פח .101)רנח , בתרא בבא

וכן  הכ"ה, בסמוך המובאת דלועין, מוכר של בעובדא
לא  דיבורֿהמתחיל ע . קמא בבבא ה'תוספות' הוכיחו

כתבינן.

.‚ÎÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na102Ï‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»
d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ,da ÙÎÂ Á‡ dÏÊbL Ú˜«̃¿«∆¿»»«≈¿»«»ƒ»¿ƒ»

ÔÈi„a103Èt ÏÚ Û‡Â ,dLÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È‰  ¿«»ƒ¬≈∆»¿«¿ƒ»¿««ƒ
‡È‰ È‰ dÓˆÚ Ú˜w‰L ;d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ»∆««¿««¿»¬≈ƒ

‰ÈÏÚa ˙eLa104. ƒ¿¿»∆»

חברו 102) בו שכפר פקדון להקדיש יכולים הבעלים שאין
ברשותם. מספיקות.103)ואינו ראיות שקרקע 104)ע "י 

שבועות  הל' לעיל והשווה ז.). מציעא (בבא נגזלת אינה
ה"ד. פ "ז,

.„ÎÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ BÁ ˙‡ ÏÊBb‰105 «≈∆¬≈¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ
,BlL BÈ‡L ÈÙÏ  ‰Ê ;LÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈL¿≈∆≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ∆≈∆

B˙eLa BÈ‡L ÈÙÏ  ‰ÊÂ106.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿∆¿ƒ∆≈ƒ¿¿≈…«≈»∆

הגזלן.105) מידי  להצילה הם מצפים בבא 106)שעדיין
דינו  ראה הבעלים, שנתייאשו לאחר הקדיש ואם ז. מציעא

ה"ז. פ "ה, מזבח  איסורי  בהל'

.‰ÎÔÈÚeÏc ÎBÓ ‰È‰L ÈÓ107‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈa B‡ ƒ∆»»≈¿ƒ≈ƒ¿«≈
˙Á‡ ÏËÂ Á˜BÏ ‡e ,Ô‰a108ÈÓc eÈ‰ Ì‡ :BÏ CÏ‰Â »∆»≈«¿»«««¿»«ƒ»¿≈

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk109ÔÈeˆ˜110˜ÒtL ÈÓk ‰Ê È‰ 111, »««¿««¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»«
dÈ‡ È‰L ,BÊ ˙ÚÏc LÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ÎBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»¿«¿ƒ¿««∆¬≈≈»

dLÈc˜‰Â ÔÈeˆ˜ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;B˙eLa112 ƒ¿¿ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
‡Ï dÁ˜lL ‰fL ,‡È‰ B˙eLa ÔÈ„ÚL ;˙Lc˜ÓÀ¿∆∆∆¬«ƒƒ¿ƒ∆∆∆¿»»…

‰ÏÊb Cc dÁ˜Ï113.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆∆¿≈»¿≈…«≈»∆

צמח 107) של וצהוב  גדול פרי  והיא דלעת, של ריבוי 
לו.108)מקשה. לשלם בדפוסים 109)עלֿמנת

ואחת. המחיר 111)קבועים.110)קדומים: את המוכר,
הלוקח . וקנה הלוקח  אלא 113)המוכר.112)עם

הלוקח , דעת סמכה לא קצובים, דמיה שאין וכיון לקנותה,
פח .). בתרא (בבא לו ויחזירנה גבוה מחיר ידרוש שמא
בו, כפר לא "שאם הכ"ב , לעיל דינו את רבינו הוציא ומכאן

מקום". בכל בעליו ברשות הוא הרי 

.ÂÎÌÏBÚÏ ‡a ‡lL c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡114. ≈»»«¿ƒ»»∆…»»»
‰Ó ,L„˜ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ?„ˆÈk≈««∆«¬∆¿»ƒƒ«»…∆«

ÌÁ ˙Bt‰ ÔÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM115.ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ∆ƒ»∆ƒ«≈≈∆…»«¿

זה 114) שאין לפי  והטעם, נט . בכתובות וכן פה: נדרים
להמבי "ט ). ספר (קרית להקדישו אפשר ואי  ברשותו,

לכהנים.115)

.ÊÎEÏ ÈzÎnL BÊ ‰„O :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈»∆∆»«¿ƒ¿
˙Lc˜Ó EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ116dÈ‡  dÁ˜Ïe , ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿À¿∆∆¿»»≈»

B˙eLa ‰‡a ‡Ï dLÈc˜‰LkL ÈÙÏ .˙Lc˜Ó117. À¿∆∆¿ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ»…»»ƒ¿

מוקדשת.116) התימנים: התימנים:117)בכת"י  בכת"י 
ברשותו  אינה שוב  שמכרה, כיון כלומר, לרשותו. באת לא
לאחר  להקדישה תנאו גם מעתה להקדישה, היה יכול ולא
שלו  שאינו דבר להקדיש שאי ֿאפשר מועיל, אינו שיקחנה,

נט .). (כתובות

.ÁÎ‰OBÚ BÊ È‰  BzL‡ È„È ‰OÚÓ LÈc˜n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿¬≈»
˙ÏÎB‡Â118˙Bn‰Â ,119CÈ„È eLc˜È :dÏ Ó‡ .ÔÈlÁ ¿∆∆¿«»Àƒ»«»ƒ¿¿»«ƒ

Ô‰ÈOBÚÏ120BÏ ÔÈ„aÚLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ 121Ïk È‰ , ¿≈∆ƒ¿≈¿À¿»ƒ¬≈»
L„˜ ‰È„È ‰OÚÓ122:ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . «¬≈»∆»…∆»¿»∆∆¿≈

L„˜ ‡a‰Ï ‰OÚiL ˙Bt ÏkL ,L„˜ ‰Ê ÔÏÈ‡123. ƒ»∆…∆∆»≈∆«¬∆¿«»…∆
Ïk ÔÎÂ.‰Êa ‡ˆBik ¿≈…«≈»∆

בא 118) לא שעדיין פיו, על קדוש ידיה מעשה אין כלומר
(משנה  ידיה ממעשה לאכול לה מותר ולפיכך לעולם,

הסנדלר. יוחנן וכרבי  נח :) צרכי119)בכתובות על העודף 
מעשה  מותר את הקדיש - המותר פירש: שם רש"י  פרנסתו.
לו  שפסקו הראוי  על יותר לו עושה שהיא מה אשתו ידי 
ה"ב . פכ"א, אישות ובהלכות סד: שם במשנה ראה חכמים,

שעשאן.120) מלאכתו,121)להקדושֿברוךֿהוא לעשות
ה"ג. פי "ב , אישות בהל' כמבואר שלו, הם ידיה ומעשי 

מעשי122) שיעור על העודף  וגם בעולם, ישנן שהידים
בכל  לה שנותן כסף  מאה תמורת לו, שייך לו, הראוי  ידיה
נט . בכתובות כמבואר מזונותיה, על נוסף  שבוע ,

נדרים 123) הל' לעיל והשווה בעולם, ישנו והאילן הואיל
ה"י . ופי "ב , הי "א, פ "ג,

.ËÎÁÏ ÓB‡‰CÏ ÎBÓ È‡L BÊ ‰„O :B »≈«¬≈»∆∆¬ƒ≈»
˙Lc˜Ó BÊ È‰  Lc˜˙z EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ124 ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿ƒ¿«≈¬≈À¿∆∆

‰zÚ È‰L ,‰pÁwiLk125dLÈc˜‰Ï B„È (‡)126. ¿∆ƒ»∆»∆¬≈«»»»¿«¿ƒ»
EÏ ÈzkLnL BÊ ‰„O127EnÓ ‰pcÙ‡LÎÏ128È‰z »∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆»ƒ¿¿ƒ

B„Èa È‰L ,Lc˜˙z d˙B‡ ‰cÙiMÓ  L„…̃∆ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«≈∆¬≈¿»
d˙BcÙÏ129eˆ˜ ÔÓÊÏ ˙kLÓÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â .130, ƒ¿»«¬ƒ»¿»¿À¿∆∆ƒ¿«»

ÔÓf‰ Á‡ d˙BcÙÏ B„Èa È‰L131. ∆¬≈¿»ƒ¿»«««¿«

מוקדשת.124) התימנים: שמכרה.125)בכת"י  טרם
נט .).126) (כתובות לעתיד על גם תנאו כנגד 127)מועיל
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חובך.128)הלוואתך. לך שבידו,129)כשאחזיר וכל
פו.). לנדרים (ר"ן מעשה כמחוסר אותו 130)אינו וכל

חובו. לשלם כשירצה אפילו לפדותה, יוכל לא זמן
ונדרים 131) נט . (כתובות מעשה כמחוסר אינו זמן ומחוסר
פו.).

.Ï‰Ê È‰  BLÈc˜‰Â ÊÁÂ BÁÏ ˙Èa ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙eÈÎO‰ ‰Ú˜Ùe ,L„˜132 ÎBO‰ Ba c Ì‡Â . …∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»«≈

ÏÚÓ133. »«

ההקדש 132) לשוכר, משועבד שהבית ואע "פ  כא. ערכין
ואע "פ  הי "ד. פ "ז, כדלקמן השעבוד, מידי  מפקיע 
להקדיש  יכול הממשכן אין המלוה, אצל שדה שהממשכן
הקודמת? בהלכה כמבואר ממושכנת, שהיא עוד כל שדהו
זמן  תום עם למשכיר חוזר שהבית כיון עדיפה, שכירות
בניגוד  ברשותו, הוא הרי  תשלום, כל ללא השכירות,
ויש  (רדב "ז). דמים בלא לו חוזרת שאינה שדה לממשכן
"עמד  שנינו: מי "ב  פ "ט , מציעא בבא שבתוספתא להעיר
לרשותו", שתחזור עד מקודשת אינה והקדישה, הבית בעל
מדברת  שהתוספתא תירצו, כא. בערכין ה'תוספות' אולם
הגמרא  ואילו שכרו, כל את למשכיר ונתן הקדים כשהשוכר
כשלא  עוסקת להקדיש, יכול שהמשכיר האומרת, בערכין
ה"ט . פ "ד, פסחים בירושלמי  וכן שכרו. לו לתת הקדים
השוכר  הקדים ואפילו בזה חילוק  שאין נראה רבינו ומדברי 
הגמרא  כסתימת להשכיר, המקדיש יכול שכרו את ליתן
ר"ן  וראה (רדב "ז). העיקר הם התלמודֿבבלי  ודברי  בערכין,

דמי . היכי  דיבורֿהמתחיל מו: קרבן 133)לנדרים חייב 
ויש  טו. ה, בויקרא ככתוב  הקדש, מן הנהנה ככל מעילה,
מעילה  "אין ה"ה: פ "ה, מעילה בהל' כותב  שרבינו להעיר,
מן  או הקרקע  מן הנהנה אבל הקרקע , מן בתלוש אלא

וכ  מעל... לא לה לא המחובר בו הדר בנוי , בית המקדיש ן
ומשנהֿלמלך). (לח "מ  וצריךֿעיון מעל",

.‡Ïc LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»
È‰  BLÈc˜‰Ï ÈÏÚ È‰ :Ó‡ Ì‡ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL∆…»»»ƒ»«¬≈»«¿«¿ƒ¬≈
Ì‡Â .B„ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ‡BiLk BLÈc˜‰Ï iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒ¿∆»»»ƒƒ¿¿ƒ
‡ÏÂ Á‡z Ïa ÌeMÓ BÚ ‰Ê È‰  LÈc˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«¿«≈¿…
‡Lk ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe ,Bc ÏÁÈ«≈¿»ƒ¿…«…≈ƒƒ«¬∆ƒ¿»

ÌÈ„p‰134. «¿»ƒ

ה"א.134) פ "א, לעיל ראה

.Ï‰ÏÚzL Ïk LÈc˜‰Ï ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈»«¿«¿ƒ»∆«¬∆
‡ÈˆBzL ˙Bt ÌÈiÚÏ ÔzÏ ÈÏÚ È‰ ,Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ¿»ƒƒ«»¬≈»«ƒ≈«¬ƒƒ≈∆ƒ
Ïk ÌÈÈeLÏ ÔzÏ B‡ ÌÈÁ‰Ï ÈÏÚ È‰ ,BÊ ‰„O»∆¬≈»«¿«¬ƒƒ≈«¿ƒ»
È‰  el‡ ÌÈÓ‡Óa ‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰La kzO‡L∆∆¿«≈¿»»¿…«≈¿«¬»ƒ≈¬≈
.B„ÈÏ e‡BiLk Ó‡M ‰Ó Ô‰a ˙BOÚÏÂ ÔzÏ iÁ ‰Ê∆«»ƒ≈¿«¬»∆«∆»«¿∆»¿»
ÏÏÎa ‡Ï ,‡e‰ ÌÈ„ ÏÏÎa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÊÂ¿∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ…ƒ¿«

˙BLc˜‰135. ∆¿≈

"דין 135) הט "ו פכ"ב , מכירה בהל' רבינו דברי  השווה
בקנייתו  ההדיוט  כדין אינו הנדרים ודין העניים ודין ההקדש
אמר  שאילו לעולם), עדיין בא שלא דבר קונה שאינו =)

אסור  יהי  או הבית, לבדק  הקדש יהיה בהמתי  שתלד מה כל
שאינו  לפי  מתקדש שאינו אע "פ  לצדקה, אתננו או עלי 
מפיו  היוצא ככל שנאמר דברו, לקיים חייב  זה הרי  בעולם,
אמורים  הדברים שאין ואומר: מגדיר שם והראב "ד יעשה".
מן  וכך, כך לעניים אתן שאמר: בכך, עצמו כשחייב  אלא
אבל  חי ), כשהנודר דוקא וזה =) שלי  בכרם שיצאו הפירות
לא  לעולם באו שלא מפירות וכך כך לעניים ינתן אמר: אם
אם  וכן נדר. שום כאן ואין עצמו חייב  לא שהרי  עניים, קנו
לקיים  חייבים היורשים שאין כלום, עניים קנו לא הנודר מת
ז  סעיף  ריב , סימן חושןֿמשפט  ובשו"ע  מורישם. נדר

להורות. ראוי  שכן פסק , הרמ "א בהגהות

.‚ÏÏÎÂ :eÈ‡ ˜ÚÈ Ó‡M ‰Ó ,‰Ê „Ï ‰È‡¿»»¿»»∆«∆»««¬…»ƒ¿…
zz L‡z„ L‡ :Ó‡Â .CÏ epOÚ‡ OÚ ÈÏ Ô ¬∆ƒ∆ƒ«≈¬«¿∆»¿∆¡«¬∆»«¿»

„ ÌL Èl136ÓB‡‰ È‰Â .137ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ët‡ ‡Ï : ƒ»∆∆«¬≈»≈…∆»≈ƒ»»
˙eÈÊa ‚‰Ï iÁ  ÈÊ ‰È‰‡L „Ú138Èt ÏÚ Û‡Â «∆∆¿∆»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿««ƒ

ÈÊa „ ‡Ï ÔÈ„ÚL139ÈÊa ciL Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¬«ƒ…»«¿»ƒƒ¿»«∆ƒ…¿»ƒ
Êp‰Ï iÁ 140.Ôe„Ï Èe‡ ‰ÊÎÂ .Ba ‡ˆBik ‰ÊÂ . «»¿ƒ»≈¿∆«≈¿»∆»»

לא 136) נכסיו עישור את הקדיש שיעקב  שבשעה אע "פ 
נדרו. מחמת בדיבורו התחייב  כלל, נכסים לו היה

לי ,137) נדרת אשר שהדיבור: לומר זו, ראיה תדחה ושמא
לי ה' "והיה הצהרתו: על אלא המעשר, על מוסב  אינו
לפיכך  כא), (שם ככתוב  שעה, באותה שנדר לאלוקים"

(רדב "ז). שניה ראיה רבינו ימות 138)מביא "שמא מיד,
ה"ד. פ "א, נזירות הלכות לעיל כמבואר עתה",

מעכשיו.139) נזיר נזירות,140)להיות עליו ולקבל מיד,
קיבל  שלא שאע "פ  הרי  נדרו, חילול לידי  יבוא שלא כדי 
(מעשה  נדרו מחמת להנזר חייב  מעכשיו, נזירות לנהוג עליו

רוקח ).

.„ÏLc˜‰ BÈ‡  ˙eÚË Lc˜‰141:ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ∆¿≈»≈∆¿≈≈«»≈
,Lc˜‰ ‡e‰ È‰ ÔBL‡ ˙ÈaÓ ‡ˆiL BÁL BL»∆≈≈ƒ«ƒƒ¬≈∆¿≈

Lc˜‰ BÈ‡  ÔÏ ‡ˆÈÂ142È„Èa ‰ÏÚiL ‰Ê Èc . ¿»»»»≈∆¿≈ƒ»»»∆«¬∆¿»ƒ
BÈ‡  ÛÒk ÏL ‰ÏÚÂ ,Lc˜‰ ‡e‰ È‰ ÔBL‡ƒ¬≈∆¿≈¿»»∆∆∆≈

Lc˜‰143‰BL‡ È„Èa ‰ÏÚzL ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ . ∆¿≈»ƒ∆«ƒ∆«¬∆¿»ƒƒ»
‰ÏÚÂ ,Lc˜‰144a ,ÔÓL ÏLÔÓM‰ ÔÓ ˜È ÔÈi‰L ÔÈ ∆¿≈¿»»∆∆∆≈∆««ƒ»»ƒ«∆∆
ÌB˜Ó B˙B‡a145BÈ‡  ÔÈi‰ ÔÓ ˜È ÔÓM‰ B‡ ¿»«∆∆»»ƒ««ƒ≈

Lc˜‰146È‰  BÊk BÊ :Ó‡Â ˙Á‡ da ÒÈt˙‰ . ∆¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«»¬≈
Lc˜‰ ‰iM‰147.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»∆¿≈¿≈…«≈»∆

פ "ח ,141) נדרים הל' (לעיל נדר אינו בטעות שנדר כשם
לשור 142)ה"ג). בעיקר נתכוון זה מקדיש אומרים ואין

שהזכיר  וזה מביתו, שיצאו השוורים לכל ראשון שיצא
(משנה  ראשון שחור שיצא היה סבור כי  דוקא, לאו "שחור"

שם). ובתוספות ל: -143)בנזיר הראשון התיאור שם,
בפ  (רבינו דמים בקדושת - וזה הגוף , שם).בקדושת ירושו

ועלת.144) התימנים: בידו 145)בכת"י  שעלה נמצא
בפחות. לו שנוח  אומרים אין שנדר, מדמים פחות

לא:146) שם ובגמרא במשנה, אם 147)שם תמוה, הדבר
ובמה  אחרת, בה יתפיס  איך קדושה, אינה הראשונה
באחרת". "התפיס  משנה" ה"לחם מגיה ולפיכך תתקדש?
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הקדש, יהיה ראשון שיצא שחור שור אמר שלא כלומר,
נמצא  קדוש, שהוא זה כשור בקדושה מותפס  יהיה אלא
בה  שנאמר הקדשים. תמורת כמו הוא מביתו שיצא שהשור
היא  והלכה קדש", יהיה ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא
שאמרו  וכמו קודש. היא בטעות שתמורה לא.), (נזיר
כסבור  כמזיד... שוגג לרבות - קודש "יהיה יז.) (תמורה
הל' לעיל וראה תמורה", זו הרי  לבן, ואמר שחור שור לומר
שם. ובביאורנו התמורה" על נשאלין "ואין ה"ז פ "ד, נדרים
יודע  היה אילו כי  שלפנינו, הנוסח  את מקיים ספר" וב "קרית
אחרת  בבהמה השניה מתפיס  היה קודש, אינה שהראשונה
התפסה, בלא עצמה, היא מקדישה, שהיה או קדושה,

טעות. הקדש אינו השניה הקדש ולפיכך

ה'תשע"ט  תשרי ו ' ש "ק יום 

   1 
הקר 1) על חומש מוסיף  ומי  ההקדשות את פודים ן,במה

מאה  שוה הקדש דין בפדיונו, חומש טעון שני  הקדש שאין
העליונה  על הקדש יד לעולם פרוטה, שוה על שחללו דינר
מפקיע  שהקדש במשיכה, כשפדה בין בכסף  כשפדה בין
על  קנוניא לענין לחולה בריא בין החילוק  שיעבוד, מידי 

ובהפקר. בהקדש מועיל הקול שאין ההקדש,

.‡˙BLc˜‰‰2‡ÏÂ ,Ú˜˜a ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ «∆¿≈≈ƒ»…¿«¿«¿…
eLw‰ È‰L ,ÌÈ„Úa3˙BÚ˜˜Ï4˙BËLa ‡ÏÂ ,5 «¬»ƒ∆¬≈À¿¿«¿»¿…ƒ¿»

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,(ÈtÓ)6ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :Ó‡pL .7 ƒ¿≈∆≈»»∆∆¡«¿»«∆«∆∆
ÔÈÏËÏhn‰ ‡L „Á‡Â ÛÒk‰ „Á‡ 8,ÛÒk ÔÈÂML ∆»«∆∆¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ∆∆

ÔÈaÒ elÙ‡Â9. «¬ƒÀƒ

הבית.2) לבדק  מקדיש כמבואר 4)הושוו.3)שאדם
ה"ד. פ "ז, שבועות הל' כסף ,5)לעיל לו חייבים שאחרים

לראיה. אלו שטרות לו כלום,6)ונתנו שוה אינו הנייר
ד:). לשבועות (רש"י  שבו לראיה אלא עומד ואינו

(ויקרא 7) כתוב  אלא בתורה, נמצא אינו כצורתו זה פסוק 
ורבינו  לו", וקם עליו ערכך כסף  חמשית "ויסף  יט ) כז,
שם: שאמרו א. ה, בקידושין הגמרא לשון אחר בזה נמשך
הכסף  ונתן דכתיב : שני , ומעשר הקדש בו פודין אין "שטר
 ֿ דיבור א קכח , בשבת ה'תוספות' העירו וכבר לו". וקם
לקצר  הש"ס  שדרך אלא כן, הפסוק  שאין ונתן, המתחיל
נא, בכורות במס ' נמצא זה דין ומקור קצרה. בלשון ולומר
פ ' כהנים' ב 'תורת ומפורש אלו". בכל הקדשות "ולא ב :

פר  יכול בחוקותי  - הקודש בשקל יהיה ערכך "וכל יא ק 
בשקל  תלמודֿלומר: ובקרקעות? ובשטרות בעבדים

"ופדה 8)הקודש". שם: כהנים' ב 'תורת שאמרו כמו
בערכין  וכן המטלטל", דבר לרבות - כז) כז, (ויקרא בערכך

ככסף ". כסף  "שוה א: טחונים,9)כז, גרגרים של קליפות
א. ז, בבאֿקמא וראה הקמח , את מהם שהבדילו לאחר

.LÓÁ ÛÈÒBÓ  ÂÈL„˜ ‰„Bt‰ Ïk10„Á‡Â . »«∆√»»ƒ…∆¿∆»
ÌÈÙÈÒBÓ  LBi‰ B‡ BzL‡ B‡ BÓˆÚ LÈc˜n‰««¿ƒ«¿ƒ¿«≈ƒƒ

LÓÁ11e‡aL BÓk ,12‡l‡ ‰È‰È ‡Ï LÓÁ‰ Û‡Â . …∆¿∆≈«¿¿««…∆…ƒ¿∆∆»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ13‡e‰ È‰  ÛÈÒBnL LÓÁ‰Â . ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«…∆∆ƒ¬≈

BÓˆÚ Lc˜‰k14.Ì‰Ï „Á‡ ÔÈ„Â , «∆¿≈«¿¿ƒ∆»»∆

כז,10) (ויקרא בתורה כמפורש ב . נה, בבאֿמציעא משנה
ערכך  כסף  חמישית ויסף  . . . יגאל המקדיש "ואם טו)

לרבות 11)עליו". - "ואם" הנ"ל לפסוק  כהנים' 'תורת
והיורש. ושם 12)האשה ה"ג. ופ "ה ה"ה, פ "ד לעיל

הקרן. רביע  הוא שהחומש נד,13)מבואר, בבאֿמציעא
לרבות  עליו, - עליו" ערכך כסף  "חמישית שנאמר: א.

כמותו. מוסיף 14)חומשו החומש, את וחילל חזר שאם
הקדש", כתחילת "חומש נד:) (שם אמרו שכן חומש, עליו
שני הקדש שיקרא הראשון תחת נתפס  ולא נתווסף , שמאליו
(רש"י ). ה"ד בסמוך כמבואר חומש, עליו מוסיפים שאין

שמח '). ה'אור (לפי  ה"ה פ "א, מעילה הל' והשווה

.‚Á‡Ó ‡l‡ ,kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡  ÂÈL„˜ ‰„Bt‰«∆√»»≈«…∆¿«≈∆»≈««
˙B‰Ï zÓe ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ Ôw‰ ˙‡ Ô˙pL15.Ba ∆»«∆«∆∆»»∆¿≈¿ÀƒÀ»≈»

ÌÈÙBÒ ÈcÓe16ÔziL „Ú ˙B‰Ï BÏ eÒ‡L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»≈»«∆ƒ≈
L ,LÓÁ‰ÚLÙÈ ‡n17ÈtÓ ,˙aLa Ï‡ .ÔzÈ ‡ÏÂ «…∆∆»ƒ¿«¿…ƒ≈¬»««»ƒ¿≈
˙aL ‚Ú18‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ÏÎ‡Ï BÏ eÈz‰ , …∆«»ƒƒ∆¡…¿««ƒ∆¬«ƒ…

B˙B‡ ÔÈÚBz ÔÈaÊb‰ È‰Â ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙19. »«∆«…∆«¬≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

פדו 15) הקרן) =דמי  ) הזוזים שארבעת א. נד, בבאֿמציעא
מכלל  אינו (=החומש) החמישי  והזוז כנגדם, ההקדש את
(שם). מאליו שמוסיף  היא, תוספת אלא הפדיון,

(קידושין 16) שבתורה" האותיות כל סופרים "שהיו החכמים
בבאֿמציעא 17)ל.). (רש"י  עוד יתן ולא ויתייאש יתעצל

עונג".18)נד.). לשבת "וקראת יג) נח , (ישעיה ככתוב 
יפשע ,19) ולא אותו, תובעים הגזברים שהרי  שני , טעם זהו

לבדו  זה טעם אין בחול אבל התירו, שבת עונג ומשום
יוחנן). כרבי  נד. (בבאֿמציעא לו להתיר מספיק 

.„‰„t Ì‡ ,ecÙÂ ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„»̃¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆¿ƒ¿ƒ»»
˙BLc˜‰‰ ‡Lk LÓÁ ÛÈÒBÓ  BÓˆÚ LÈc˜n‰20. ««¿ƒ«¿ƒ…∆ƒ¿»«∆¿≈

‡Ï ,LÓÁ ÛÈÒBnL ‡e‰ BÓˆÚÏ ‰„tL LÈc˜n‰Â¿««¿ƒ∆»»¿«¿∆ƒ…∆…
d‡„tL da tk˙n‰21iÁL ‡e‰ ÔBL‡ Lc˜‰Â . «ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆¿≈ƒ∆«»

ÈL Lc˜‰ Ï‡ ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a22ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ BÈ‡ ¿∆∆…∆¬»∆¿≈≈ƒ≈ƒ»»
LÓÁ23ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :Ó‡pL ; …∆∆∆¡«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«

ÒÈt˙n‰ ‡ÏÂ LÈc˜n‰  ˙ÈLÈÓÁ24. ¬ƒƒ««¿ƒ¿…««¿ƒ

מפורש 20) שהומם קרבן שפדיון הי "א, פ "ה לעיל ראה
והעריך  . . . טמאה בהמה כל "ואם יא) כז, (ויקרא בתורה
יגאלנה  גאול "ואם נאמר: יג) (פסוק  ושם אותה ". הכהן
עצמו", "המקדיש לכתוב : רבינו ודקדק  חמישיתו". ויסף 
כמבואר  חומש, מוסיפים אינם פדאום אחרים שאם לומר,
הי "ג: פ "ד, תמורה בהל' רבינו וכתב  ה"ה. פ "ח , לקמן
שטבע  הרע , יצרו וקצת האדם מחשבת לסוף  תורה "ירדה
ואע "פ  ממונו, על ולחוס  קנינו להרבות נוטה אדם של
משוויו, בפחות ויפדה וניחם בו שחזר אפשר - שהקדיש

חומש". יוסיף  לעצמו פדה אם תורה, שאם 21)אמרה
שהנודר  משלו, חבירו והפרישו קרבן, להביא נדר אחד
"ואם  שנאמר חומש, מוסיף  המתכפר אין והומם, בו, יתכפר
י .). (תמורה מתכפר ולא מקדיש - וגו' יגאל" המקדיש

בקדושתו.22) ונתפס  עליו, ראשון הקדש שנתחלל
בסמוך.23) וכמבואר לפדותו, ובא השני24)כשהומם את
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קצי                
         

עצמו  מחמת קדושתו לו באה שלא הראשון, בקדושת
וברש"י ). נד: (בבאֿמציעא

.‰ÏlÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ25ÔÈa ,‰iL ‰Ó‰a ÏÚ ‰Ó‰a ¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»«¿≈»¿ƒ»≈
Ì‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜a ÔÈa ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆

ÌeÓ26ÁaÊÓ ÈL„˜a ÈÓ‰L B‡ ,27˙‡ ‰„Bt ‡e‰Lk , ∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆∆
‰iM‰28BÓˆÚÏ ‰eÓz‰ ˙‡ B‡ ‰ÈÏÚ ÏlÁL29 «¿ƒ»∆ƒ≈»∆»∆«¿»¿«¿

LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡30. ≈ƒ…∆

לחול.25) הקדש החליף  מזבח 26)פדה, קדשי  שאין
הי "אֿיב . פ "ה, לעיל כמבואר מום, בהם שיפול עד נפדים

ושתיהן 27) זו, תחת זו הרי  לו: שיש חולין בהמת על שאמר
יהיה  ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא ככתוב  קודש,
בדק  קדשי  כי  מזבח , בקדשי  לכתוב : רבינו ודקדק  קודש".

ה"ז. כבסמוך תמורה, עושים אין גם 28)הבית שנפל כגון
מום. ובהקדש 29)בשניה הפודה, הוא עצמו שהמקדיש

ה"ד. לעיל ראה חומש, להוסיף  דינו שאין 30)ראשון
הקודמת. בהלכה כאמור שני , הקדש על חומש מוסיפים

.ÂBa tk˙‰Ï ÌL‡ LÈÙn‰31,ÌeÓ Ba ÏÙÂ ««¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«
tk˙Â ,˙Á‡ ‰Ó‰a ÏÚ BÏlÁÂ LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Â¿ƒ»»…∆¿ƒ¿«¿≈»«∆∆¿ƒ¿«≈

Á‡ ÌL‡a32‰˜zÂ ,33‰ÈÏÚ ÏlÁL ‰Ó‰a‰ ¿»»«≈¿ƒ¿»«¿≈»∆ƒ≈»∆»
‰iÚÏ34BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,35‡e‰ È‰ 36˜ÙÒ ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬≈»≈

LÓÁ ‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓ Ì‡37‰ÏBÚ Ôa˜ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,38 ƒƒ»∆»…∆ƒ¿»¿«»
˙Á‡ ‰M„˜e Á‡ Ûe‚ ‡e‰ È‰Â39ÛÈÒBÓ BÈ‡ B‡ , «¬≈«≈¿À»«∆∆≈ƒ

ÔBL‡ Lc˜‰ ÁkÓ ‰‡a ‡È‰L ÈtÓ ,LÓÁ ‰ÈÏÚ»∆»…∆ƒ¿≈∆ƒ»»ƒ…«∆¿≈ƒ
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ kL40. ∆¿»ƒ»»…∆

אשמו.31) ונתכפר 32)לשם זה, שני  אשם לו שאבד
זה. נמצא ואח "כ באחר, קרבן 33)בינתיים מדין נעקרה

בה 34)אשם. שיפול עד ותרעה לרועה, אותה שמוסרים
נדה. עולת לקרבן נופלים ודמיה ותיפדה, הל'35)מום

הט "ו. פ "ד, המוקדשין לרעיה.36)פסולי  שניתק  זה אשם
היא. הרי  תימן: פדיונו.37)ובכ"י  שדמיו 38)בשעת

הוא, כשר עולה, הקריבוהו אם בעצמו הוא ואף  עולה,
שם. שנתפס 39)כמבואר הגוף  אותו שזהו אע "פ  כלומר,

הנתפס  שני  הקדש על חומש מוסיפים ואין הראשון, באשם
שמתחילה  בו, נתחדשה אחרת קדושה זאת בכל - בראשון

הרי עולה, הוא ועכשיו אשם ודינו היה ראשון, כהקדש זה
(כסף ֿמשנה). בפדיונו חומש -40)להוסיף  ב  ט , תמורה

הוא  "והרי  הנוסח : התימנים: ובכת"י  נפשטה. שלא בעיה
ספר' ב 'קרית הגירסא וכן אחרת", וקדושה אחר גוף 
אחר  גוף  הוא השני  שהאשם מתוך ודוקא להמבי "ט ,
חדש  כהקדש הוא שהרי  לספק , מקום יש אחרת, וקדושה
ושתי אחד גוף  שהוא כל אבל בפדיונו, חומש ויוסיף 
ונמצא  באחר ונתכפר ואבד, אשם, הפריש (כגון, קדושות
חומש, עליו מוסיפים אין והומם) לעולה, וניתק  הראשון
לאשם  טפל והוא הואיל אחרת, לקדושה שעבר אע "פ 
משנה' ה'לחם דעת וכן שני , כהקדש דינו - בו שנתכפר
וכתב  שם. בגמרא הראשון וכלשון הנכונה, הנוסחה שזוהי 
מוציאים  אין הגזבר, תפס  לא אם ספק , וזה הואיל הרדב "ז,
אין  הגזבר תפס  ואם ולהקל, הוא ממון שספק  הפודה, מידי 

מידי מוציאים שאין ממון, ספק  כל כדין מידו, מוציאים
אין  אבל לדבריו, ברורה ראיה המוציא שיביא עד המוחזק ,
רבינו  פסק  שכבר ולהחמיר", - איסור "ספק  שזהו לומר

מעכב ". החומש "אין ה"ג לעיל

.Ê‰eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡  ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜41‰„ ‡lL , »¿≈∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆…»»
ÁaÊÓ ÈL„˜a ‡l‡ ‰eÓ˙a ‰Bz42k .eÈ‰ ?„ˆÈ »ƒ¿»∆»¿»¿≈ƒ¿≈«≈«»

:Ó‡Â ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ˙Ó‰e ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÂÈÙÏ¿»»∆¡«Àƒ∆¡«»¿≈∆∆««ƒ¿»«
ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  BÊ ˙eÓz BÊ B‡ ,BÊ ˙ÙeÏÁ BÊ43. ¬«¿«…»«¿

˙ÏlÁÓ BÊ È‰ ,BÊ ˙Áz BÊ È‰ :Ó‡ Ì‡ Ï‡44ÏÚ ¬»ƒ»«¬≈««¬≈¿À∆∆«
‰BL‡‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÔÈÓi˜ ÂÈc  BÊ¿»»«»ƒ¿»»»«¿≈»»ƒ»

ÔÈlÁÏ45‰iM‰ ‰Òt˙Â ,46. ¿Àƒ¿ƒ¿¿»«¿ƒ»

פ "א 41) תמורה ובהל' כלום, עשה לא בהם, המיר שאם
אותם  עושים אין הבית בדק  "קרבנות הנוסח : הי "ב ,

(ויקרא 42)תמורה". במעשר שנאמר א. יג, תמורה משנה,
בכלל  המעשר והלא - ימירנו ולא . . . יבקר "לא לג) כז,
ימירנו, המר ואם בו: (שנאמר יצא ולמה היה, הקדשים כל
מה  . . . הכלל על ללמד קודש)? יהיה ותמורתו הוא והיה
בהל' רבינו (לשון הבית" בדק  קדשי  יצאו מזבח , קרב  מעשר

שם). ממירים 43)תמורה ואין תמורה, לשון שזוהי 
הבית. בדק  היא,45)פדויה.44)בקדשי  מום בעלת אם

מזבח  מידי  יוצאים אינם תמימים, הבית בדק  קדשי  כי 
ה"ה. פ "ה, לעיל כמבואר ב .46)לעולם, כו, תמורה

.ÁÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ „Á‡Â ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡∆»»¿≈∆∆««ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿≈«∆»«
.Ô‰ÈÈÂLa ‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡  ÌeÓ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«¿ƒ»∆»¿»¿≈∆
Lc˜‰ elÙ‡ ,Ô‰ÈÈÂMÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÏlÁÂ Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«»ƒ¿»≈∆¬ƒ∆¿≈
‰Ê È‰  ‰Ëet ‰ÂL ÏÚ BÏlÁL È„ ‰‡Ó ‰ÂL»∆≈»ƒ»∆ƒ¿«»∆¿»¬≈∆

Èe„t47ÈcÓe .Ba ˙B‰Ï zÓe ,ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ , »¿»»¿ÀƒÀ»≈»ƒƒ¿≈
ÌÈÓc ˙È˜Á CÈˆ ‡e‰L ,ÌÈÙBÒ48ÌÈÏL‰Ï iÁÂ , ¿ƒ∆»ƒ¬ƒ«»ƒ¿«»¿«¿ƒ

ÂÈÓc ˙‡49. ∆»»

"אל 47) יד): כה, (ויקרא שנאמר בהקדש, אונאה דין שאין
נו:). (בבאֿמציעא הקדש ולא אחיו - אחיו" את איש תונו
שתות), על יותר =אונאה ) מקח ' 'ביטול דין ואפילו
יש  שבהדיוט  בהקדשות. אין לגמרי , המקח  בטל שבהדיוט 
לומר  אין בהקדש, אבל הקנה. לא כן מנת ועל טעה, לומר
אבל). דיבורֿהמתחיל וברש"י  נז. (שם שמים כלפי  טעות

טעות.48) כאן היתה לא אם המחיר, משנה 49)בדיקת
שם  יוחנן רבי  וכדברי  דמים", לעשות "וצריך ב : כו, תמורה
דמים  לעשות וצריך תורה, דבר לחולין "יצא א: כז,
והשווה  דמים". חקירת "צריך רבינו: וסיגנן מדבריהם".

ה"י . פ "ח , לקמן

.Ëda ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙Ó‰a BÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»∆¡«»¿≈ƒ¿≈«∆»«»
‰ÂML ÔÈlÁ ˙Ó‰e ,‰OÚ ‰ÂL ‡È‰ È‰Â ,ÌeÓ«¬≈ƒ»»¬»»∆¡«Àƒ∆»»
BÊ È‰  BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È‰ :Ó‡Â ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»«¬≈¿À∆∆«¬≈
.‰MÓÁ‰ ÌÈÏL‰Ï CÈˆ Ï‡ ,ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈÂ ,˙ÈcÙƒ¿≈¿≈¿Àƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
 ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ‰BL‡‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«¿≈»»ƒ»»¿≈∆∆««ƒ

„Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È‰50‰iM‰ Òk˙Â , ¬≈≈¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈¿ƒ»≈«¿ƒ»
˙È˜Á CÈˆ Ì‰ÈcÓ Ï‡ .‰Bz ÔÈc ,‰ÈzÁz«¿∆»ƒ»¬»ƒƒ¿≈∆»ƒ¬ƒ«
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ÌÈÏLÈ B‡ ‰ÂL ‰ÈÏÚ ÏlÁL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈÓc»ƒƒ»¿»∆ƒ≈»∆»»»«¿ƒ
‰ÈÓc51. »∆»

לעבוד 50) ואסור צמרם) =גיזת ) בגיזה אסורים שהקדשים
יט ). טו, (דברים ככתוב  א.51)בהם, כט , ערכין במס '

אלא  לכתחילה נפדים אינם הבית בדק  קדשי  שגם משמע ,
המלא  השיווי  משמעה ש"ערכך" תורה, דין וזהו בשווים,

ספר'). ('קרית

.È‰LÏL d˙B‡ eÓL52elÙ‡ ,‰ÈÓ„a BfL eÓ‡Â »»¿»¿»¿∆¿»∆»¬ƒ
 ‰ÙÈ ‰˙È‰ L„˜ ÏL :eÓ‡Â ‰‡Ó Ôk Á‡ e‡a»««≈≈»¿»¿∆…∆»¿»»»
‡Ï ,Ì‰ÈcÓ ÌÈÓc‰ ˙È˜ÁÂ ÏÈ‡B‰ .ÊBÁ BÈ‡≈≈ƒ«¬ƒ««»ƒƒƒ¿≈∆…

da eÈÓÁ‰53e‡e ,ÌÈL d˙B‡ eÓL Ì‡ Ï‡ . ∆¿ƒ»¬»ƒ»»¿«ƒ»
‰e‰L eÓ‡Â ‰LÏL54‡e‰L ÏÎa Lc˜‰‰55 ¿»¿»¿∆»«∆¿≈¿»∆

ÊBÁ56. ≈

ההקדש.52) גזבר ע "י  ממונים ב .53)שמאים כז, תמורה
נקנה 55)נתאנה.54) שבהדיוט  שתות, מכדי  פחות אפילו

(בבא  למתאנה האונאה את מחזיר המאנה ואין המקח ,
נ:). ב .56)מציעא כז, תמורה

.‡È‰ÒÎ‡ Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡57˙È˜Áa ‡l‡ , ≈ƒ∆«∆¿≈«¿¿»∆»«¬ƒ«
e‡aL BÓk ,ÌÈÓc58ÏÚ Lc˜‰ „È  ‰„t Ì‡Â . »ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»»«∆¿≈«
t ?„ˆÈk .‰BÈÏÚ‰,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰t ˙Áz BÊ ‰ »∆¿»≈«»»««»»∆∆¿≈

Èe„t BLc˜‰  Lc˜‰ ÏL BÊ ˙ÈlË ˙Áz BÊ ˙ÈlË59, «ƒ«««ƒ∆∆¿≈∆¿≈»
ÔÓ ‰ÙÈ ‰iM‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „ÈÂ¿«∆¿≈«»∆¿»ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ
ÔÈaÊb‰ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ  ˙BÈa ‰BL‡‰»ƒ»¿≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÔÈ˜˙BLÂ60ÌlLÓ  ‰ÙÈ dÈ‡ Ì‡Â ;61,ÌÈÓc‰ ˙‡ ¿¿ƒ¿ƒ≈»»»¿«≈∆«»ƒ
e‡aL BÓk62˙ÈlË :Ó‡ Ì‡ Ï‡ .LÓÁ ÛÈÒBÓe , ¿∆≈«¿ƒ…∆¬»ƒ»««ƒ

BÊ ‰Ùe ,Lc˜‰ ÏL ˙ÈlË ˙Áz ÌÈÚÏÒ OÚa BÊ¿∆∆¿»ƒ«««ƒ∆∆¿≈»»
‰˙È‰ elÙ‡ ,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰t ˙Áz ÌÈÚÏÒ OÚa¿∆∆¿»ƒ««»»∆∆¿≈¬ƒ»¿»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È‰  OÚ BlLÂ LÓÁ ‰ÂL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈»»»≈¿∆∆∆¬≈∆ƒ

‰ˆÁÓe ÌÈÚÏÒ ÈzL Ô˙BÂ LÓÁ63ÌÈÓ„a È‰L , …∆¿≈¿≈¿»ƒ∆¡»∆¬≈¿»ƒ
‰„t ÌÈeˆ˜64BÓk ,LÓÁ ‰eÚË dÈ‡ ‰iLe . ¿ƒ»»¿ƒ»≈»¿»…∆¿

e‡aL65. ∆≈«¿

מדוייקת 57) מדידה או שקילה ללא ובהשערה באומד
"והעריך  יב ) כז, (ויקרא שנאמר בחוקותי ), כהנים' ('תורת
ואם  טוב  אם - בדבר יעיין רע ", ובין טוב  בין אותה הכהן
פ "ב , דמאי  במשנה: ונמצאת יוונית, לשון - אכסרה הוא. רע 

מ "ב . פ "ד, שני  מעשר ה"ח .58)מ "ה; ויוצא 59)לעיל
כי תמורה, עושים שאין מדובר, הבית בדק  ובקדשי  לחולין,
ותמורתו  "הוא אלא לחולין, יוצאים אינם מזבח  בקדשי 
להקדישם, מומם שקדם מזבח , בקדשי  או קודש". יהיה
שם, וב 'תוספות' נה. (בבאֿמציעא תמורה עושים שאינם

זו). פרה שאמרו 60)דיבורֿהמתחיל למה רבינו כיוון
על  יותר שפדאו "הקדש ה"ב ) פ "ד, שני  (מעשר ב 'ירושלמי '
בהקדשו, מרבה להיות מצוי  אדם שכן . . . הכל תפס  דמיו
לכך  לא ואמר האיש, אותו נבדק  אמי : רבי  את שאלו
כלומר, לכשיבדק ". להם, אמר טעיתי )? (=אלא נתכוונתי 
נבדק , שלא זמן כל אבל דבריו, אחר הולכים בדקוהו אם
רבינו: שדייק  וזהו בהקדישו. הרבה ודאי  אומרים:

בדקנוהו  אם אבל אותו, בודקים אין כלומר, ושותקים.
('אור  בקדושה המותר נתפס  לא ודאי  טועה, ומצאנוהו

משלים.61)שמח '). התימנים: ה"ח .62)בכת"י  לעיל
ה"ה.63) פ "ד, לעיל כמבואר הקרן, רביע  הוא חומש שכל
ֿ ונידו 64) (בבא החומש מוסיף  ועליה בלבד, כקרן נים

שם, הברייתא חידוש שעיקר רבינו, ומפרש נה.). מציעא
המקדיש  שנתאנה אע "פ  הקרן, על חומש שמוסיף  בזה הוא
חומש  משלם דמיו, מכדי  יותר ההקדש את ופדה הפודה

(כסף ֿמשנה). המותפסת הקרן דמי  ה"ד.65)לפי  לעיל

.ÈCLÓ ,Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰66‰Óa67˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ «∆ƒ««∆¿≈»«¿»∆¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B  ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰ ÔzÏƒ≈«»ƒ«∆»«¿»«ƒ≈»«ƒ

BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :Ó‡pL68ÛÒk‰ ˙È˙a  ∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ««∆∆
BlL ‡e‰69˙‡ ÔzÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ÌÈ˙‡Óa BÎLÓ . ∆¿»¿»«ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈∆

Ák ‡‰È ‡Ï ;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B  ‰Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰«»ƒ«∆»«¿»∆≈»«ƒ…¿≈…«
‰ÎÈLÓa ‰˜ È‰Â ,Lc˜‰ ÁkÓ eÓÁ ËBÈ„‰70 ∆¿»ƒ…«∆¿≈«¬≈»»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓca iÁ˙Â71. ¿ƒ¿«≈«»ƒ

לרשותו.66) הגזבר מידי  החפץ  ליתן 67)את עלֿמנת
דינר. מאה ו.68)בפדיונו אות לעיל בביאורנו ראה

ההקדש 69) ברשות נתייקר שהחפץ  נמצא קנה, לא ועדיין
כט .). (קידושין -70)ולזכותו ההדיוט  מידי  משכו שאם

במשיכה. מחבירו קונה שההדיוט  וכשהוזל,71)קנהו,
(שם). הוזל ברשותו

.‚ÈBÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰ Ô˙Â ÌÈ˙‡Óa ‰„t»»¿»«ƒ¿»««»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿
ÛÒk‰ ˙È˙a ‰˜ k  ‰Óa „ÓÚL „Ú72CLBÓe «∆»«¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ««∆∆≈

ÌÈ˙‡Óa Lc˜‰ ‰ÎÊÂ ,BlL ˙‡73Ô˙Â ‰Óa e‰„t . ∆∆¿»»∆¿≈¿»«ƒ»»¿»∆¿»«
 ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú BÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿«∆»«¿»«ƒ

Èe„t ‰„tM ‰Ó74.Ô˙ kL ‰n‰ ‡l‡ Ô˙B BÈ‡Â , «∆»»»¿≈≈∆»«»∆∆¿»»«
ÁkÓ eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡Ï :Ô‡k ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»…¿≈…«∆¿»ƒ…«

Lc˜‰75„Ú Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËBÈ„‰ elÙ‡L ; ∆¿≈∆¬ƒ∆¿≈»«¬…«
ÚtL ÈÓ Ïa˜iL76BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,77ÔÈ‡Â , ∆¿«≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈

ÚtL ÈÓ Ïa˜Ï Èe‡ Lc˜‰78. ∆¿≈»¿«≈ƒ∆»«

בכסף .72) מההקדש קונים אמרנו: -73)שכבר וכשהוזל
הוזל. ההדיוט  הוקר.74)ברשות ברשותו - וכשהוקר

זה.75) במקרה בו לחזור המוכר יכול ההדיוט  והרי 
שפרע 76) מי  ואומרים: אותו (=מקללים) אוררים "ביתֿדין

ממי יפרע  הוא . . . הפלגה דור ומאנשי  המבול דור מאנשי 
בדיבורו". עומד ה"ב .77)שאינו פ "ז, מכירה הל'

מקבלו 78) והפודה לחזור, יכול אינו הקדש כרחו, על נמצא
ה"ב . פ "ט , מכירה הל' והשווה שם). (קידושין במנה

.„È‰M‡ ˙a˙k ÂÈÏÚ ‰˙È‰Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰79 ««¿ƒ»¿»»¿»¿»»»¿À«ƒ»
˙Ba‚Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰ ÔÈ‡  ˙BBÁ ÈÏÚa ÈËL B‡ƒ¿≈«¬≈≈»ƒ»¿»ƒ¿
;BBÁ ˙‡ BÁ ÏÚa ‡ÏÂ Lc˜‰‰ ÔÓ d˙a˙k¿À»»ƒ«∆¿≈¿…««∆

Ì„wL „eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L80kÓiLk Ï‡ . ∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿∆»«¬»¿∆ƒ¿…
LÈ  ÔÈlÁÏ ‰„O‰ ‡ˆ˙Â BlL Ú˜w‰ Lc˜‰‰«∆¿≈««¿«∆¿≈≈«»∆¿Àƒ≈
È‰L ,‰„Bt‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‰M‡ÏÂ BÁ ÏÚÏ¿««¿»ƒ»ƒ¿ƒ«∆∆¬≈

BÊ Ú˜˜ ÏÚ „ÓBÚ d„eaÚL81. ƒ¿»≈««¿«

כתובתה.79) לה וחייב  אשתו את משנה,80)שגירש
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ושחרור  חמץ  "הקדש נט :) (כתובות אמרו וכן ב . כג, ערכין
שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה שעבוד". מידי  מפקיעים
הלווה  נכסי  כל תורה, מדין אבל סופרים, מדברי  זה וכל
אשר  "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר למלוה, משועבדים
והואֿהדין  החוצה". העבוט  את אליך יוציא בו, נושה אתה
וברשב "ם  - ב  קעה, בבבאֿבתרא כמבואר שלו, קרקעות
אדם  ואין ה"ה, פי "א ולווה מלוה בהל' רבינו פסק  וכן שם,
רוקח '), ב 'מעשה וכן ספר', ('קרית שלו שאינו דבר מקדיש
אלא  שעבוד, מידי  מפקיע  הקדש אין הראב "ד, ולדעת
שורו  את הלווה ששעבד כגון הגוף , קדושת קדוש כשהוא
המלוה, שעבוד את ההקדש מפקיע  והקדישו, וחזר למלוה
של  דמים קדושת אבל אחר, ממקום חובו את גובה והלה
ב . נט , בכתובות רש"י  דעת וכן מפקיעה, אינה הבית בדק 
דמי , היכי  דיבורֿהמתחיל ב  מ , גיטין ב 'תוספות' וראה
רבינו  וכדברי  שעבוד. מידי  מפקיע  דמים הקדש שאפילו
תשעים  "הקדיש ה"י : פ "ח , כתובות ב 'ירושלמי ' מבואר
יוחנן, רבי  בשם אבהו רבי  . . . מנה מאה חובו והיה מנה,
מפקיעה  דמים קדושת שאפילו הרי  גמורה". מעילה מועלין
הפנים, (מראה בהם מועלים ולפיכך המלוה, שעבוד מידי 

ונמחל,81)שם). שעבודם נפקע  כבר אומרים ואין
הבאה. בהלכה כמבואר

.ÂË?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰82˙BÁB˜Ï ÈLÏ83, »¿»∆∆ƒ¿≈»
‰˙kL84CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ„e ÔÈc :ÔBL‡Ï85, ∆»¿»»ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»

ÎÓe86ÈM‰ ÔÓ ˙ÙBË ‡È‰L  ÈMÏ87. »««≈ƒ∆ƒ∆∆ƒ«≈ƒ

התחלת 82) זו אין התימנים, בכת"י  וכן ר"מ , רומי  בדפוס 
הקודמת. להלכה מחוברת היא כי  נכסי83)הלכה, שלקחו

המוכר.84)הבעל. אשת אצטרך 85)האשה, שאם
ממך. אלו נכסים אטרוף  לא כתובתי , את לגבות

הראשון.86) מאחר 87)הלוקח  כי  כתובתה, לגביית
ללוקח  נחתֿרוח  לעשות רצתה אלא לוותר, מחוייבת שאינה
לזה  לומר, היא יכולה מעליו, זכותה ולסלק  הראשון,
מודה  אינו והראב "ד (כסף ֿמשנה). לזה ולא לוותר הסכמתי 
אם  לאשה: לומר יכול השני  הלוקח  שהרי  הזה, המשל בכל
שטר  אחזיר - לא ואם טוב , הרי  - עמי  ותתפשרי  תשתקי 
ודברים, דין כל לך אין שאתו הראשון, ללוקח  השדה מכירת
ונטען  טוען ובהל' ב . קט , בכתובות זה בכגון שאמרו כמו
שלא  הראשון שהלוקח  סובר, רבינו אולם הי "א. פט "ו,
עצמה  היא אלא האשה, את לסלק  עצמית זכות  לו היתה
לך  אמרה כאילו זו הרי  עמך, לי  אין ודברים דין לו: כתבה
יכול  השני  הלוקח  אין ולפיכך לבאֿכחך, ולא ויתרתי  לבד
מלוה  בהל' וראה (לחםֿמשנה), לבעליו שטרי  אחזיר לומר:

שם. משנה' וב 'מגיד ה"ח , פי "ט  ולווה

.ÊË?‰Ê Ú˜˜ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ88‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ¿≈«ƒ«¿«∆«¿ƒƒ∆»ƒ»
‰lÁz BÁ ÏÚa B‡89ÌÈÒÎpÓ ÚtÏ ‡a‰ Ïk C„k , ««¿ƒ»¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ90ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈÎÓ Ck Á‡Â , ¿À¿»ƒ¿««»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ
e‡aL BÓk ,Úe ˜aa91ÔÈ„ÓB‡Â ,92Ì„‡ ‰nk «…∆»∆∆¿∆≈«¿¿¿ƒ«»»»

d˙a˙k ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB93 ∆ƒ≈¿»∆«¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»
BBÁ ˙‡ BÁ ÏÚÏe94Á˜BÏÂ d˙B‡ ÔÈ„BtL Á‡Â . ¿««∆¿««∆ƒ»¿≈«

È„a elÙ‡ Á˜Bl‰ d˙B‡95Lc˜‰ eÓ‡È ‡lL È„k , »«≈«¬ƒ¿ƒ»¿≈∆……¿∆¿≈
ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ96‰M‡Ï ‰a‚Óe ‰„Bt‰ ÊBÁ , ≈¿…ƒ¿≈«∆«¿∆»ƒ»

BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ .BBÁ ˙‡ BÁ ÏÚÏ B‡ d˙a˙k¿À»»¿««∆¬ƒ»»«
d˙B‡ ‰„Bt Ck ˙Ó ÏÚ  ÌÈÚLz ‰ÂL ‰„O‰Â ‰‡Ó≈»¿«»∆»∆ƒ¿ƒ«¿»»∆»

d˙BcÙÏ ‰ˆB‰97ÈÓ„a ÌÈL BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . »∆ƒ¿»¬»ƒ»»«¿«ƒƒ¿≈
BÁ ÂÈÏÚ LÈÂ ‰‡Ó ‰ÂL ‰˙È‰L ÔB‚k ,‰„O‰«»∆¿∆»¿»»»≈»¿≈»»
ÔzÏ ˙Ó ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡  ÌÈ˙‡Ó ‰M‡ ˙a˙Îe¿À«ƒ»»«ƒ≈ƒ»«¿»ƒ≈

‰a˙k‰ B‡ BÁ‰98Ì˙Ò d˙B‡ ÔÈ„Bt ‡l‡ ,99Ì‡L ; ««¿À»∆»ƒ»¿»∆ƒ
e˙‰100ÏÏk ˙ÈcÙ dÈ‡  ÔzÏ101. ƒ¿ƒ≈≈»ƒ¿≈¿»

יטרפנו 88) החוב  בעל והלא ההקדש, לפדות ירצה מי  וכי 
ההקדש.89)ממנו. ברשות עדיין שאינו 90)כשהנכסים

(משנה, חובו את קיבל לא שעדיין שבועה, בלא נפרע 
משועבדים  לי  "מה ב : מב , שם אמרו וכן מה.) שבועות
נפרע  אינו בשניהם - לגבוה" משועבדים לי  ומה להדיוט ,

שבועה. הכ"ז.91)בלא פ "ד , דפוס ,92)לעיל טעות
ע "פ  תימן, ובכת"י  קדומים בדפוסים וכן ואומרים, וצ "ל:

ב . כא, בערכין התלמוד זו 93)דברי  ששדה כתובתה כסף 
כספה  את לקבל תסכים שהאשה וידוע  לפרעונה, משועבדת

בתשלומים. עלֿיד, צריך 94)עלֿיד החוב  שבעל ואע "פ 
אבל  וכדומה, עסק  לשם אחת, בבת הסכום כל את לקבל
דרך  "שאין וחסרים, שבורים זוזים לקבל הוא מסכים

וברש"י ). שם, (ערכין בכך" מקפידים שהוא 95)סוחרים
חוב , לבעל לפרוע  הלוקח  שיצטרך החוב , סכום על  עודף 
אלא  להקדש למעשה נותן ואינו מועטת, ששומתו נמצא
דינר. וזהו החוב , דמי  על יותר שווה שהשדה הסכום

רבינ 96) לדברי  טעם ֿ זהו הבעל ולא אותה, פודה שאחר ו,
על  (=העודף  זה בדינר יפדנה הבעלֿחוב  אם כי  עצמו, חוב 
כי פדיון, בלא לחולין יצא הקדש יאמרו: חובו), סכום
אלא  זו, שדה בפדיון כלום נתן לא שהמלוה יסבור הרואה
ערכין  התלמוד דברי  ע "פ  (לחםֿמשנה פדיון בלי  לקחה

עשוי97)כג:). ואדם השדה, בשיווי  לצמצם אי ֿאפשר כי 
לקרקעות, אונאה שאין מדמיה, יותר ולשלם שדה לקנות
פדיון  זה והרי  החוב , על נוסף  דינר להקדש יתן ולפיכך

שנים 98)גמור. פי  חוב  לבעל וישלם לפדותה ירצה מי  כי 
השדה. ֿ 99)מדמי  ובעל הפודה, ללוקח  מוחלטת והיא

לגמרי . מפסיד ההקדש.100)חוב  לא 101)גזברי 
זו  בפדיה כספם את שיפסידו כלל, פודים לה ימצאו
דברי גם וכך כג:) ערכין הש"ס  דברי  ע "פ  המשנה' ('מרכבת
ממה  כפול החוב  היה "ואם שם: למשנה, בפירושו רבינו
פנים, בשום בתנאי  אותו פודים אין שהקדיש, הדבר ששוה
 ֿ שהבעל נמצא הקרקע ". מעל מעיקרו החוב  מפקיעים אלא

להקדש. הכסף  וכל סתם, אותה ופודים מפסיד, חוב 

.ÊÈ,BzL‡ ˙‡ L‚ Ck Á‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰««¿ƒ»¿»»¿««»≈≈∆ƒ¿
d˙a˙k ‰˙‚Â102dÈ‡  Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bt‰ ÔÓ ¿»¿»¿À»»ƒ«∆ƒ«∆¿≈≈»

‰‡‰ ‰pÈciL „Ú ‰Bb103‡Èe˜ ‡nL ,104ÏÚ eOÚ »«∆«ƒ∆»¬»»∆»¿¿»»«
Lc˜‰‰105:ÓB‡ ‰È‰ ,‰ˆ el‡ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â . «∆¿≈¿≈¿ƒƒ»»»»≈

BLc˜‰ ÏÚ Ï‡MÈÂ ,ÈzLc˜‰ ˙eÚËa106ÌÎÁÏ107 ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆¿≈¿»»
BÏ ÊÁÈÂ108. ¿«¬…

כתובתה.102) לגבות על 103)באה ידור בעלה כלומר,
לעולם. יחזירנה שלא רבים, ערמה.104)דעת

לו 105) יחזירנה ואח "כ ההקדש מן כתובתה שתגבה
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קצד        
  

ה"ט ֿי . פי "ז, אישות הל' והשווה כג.) ערכין (משנה,
הקדשו.106) אינו 107)נדר טעות והקדש נדרו, לו שיתיר

הל"ד. פ "ו, לעיל כמבואר התימנים:108)הקדש, בכת"י 
חוזר  היה שהקדיש מה כל כלומר, לו". חוזר "והיה
אין  כי  זה, (=מתוך) "מיגו" אומרים שאין והטעם לרשותו,
עליו  להשאל חכם לו שיזדמן יאמר מי  כי  "מיגו", זה
כג.) (ערכין שם במשנה אליעזר כרבי  רבינו ופסק  (רדב "ז).
סובר  גמליאל בן שמעון שרבן מפני  - יהושע  לרבי  בניגוד -
. בכתובתה לאשה הערב  "אף  כדבריו: כמותו, שם במשנה
זה", של נכסים על קנוניא יעשה שמא הנאה, ידירנה . .
אליעזר  כרבי  שסובר מבואר, הערב " "אף  לשונו: ומדיוק 

(כסף ֿמשנה).

.ÁÈÈBÏÙÏ ‰Ó :LÈc˜‰L Á‡ ÓBÏ ÔÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈∆¡»«««∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ
‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÈÏk B‡ ,ÈÏÚ BÁ109eOÚÈ ‡nL , »«¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«¬

Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜110ÏÚa „Èa ËL ‰È‰ elÙ‡Â . ¿¿»««∆¿≈«¬ƒ»»¿»¿«««
‰Ê Èt ÏÚ ‰B‚ BÈ‡  BÁ111ÔÈBbL C„k ‡l‡ ≈∆«ƒ∆∆»¿∆∆∆ƒ

˙BBÁ ÈÏÚa Ïk112e‡aL BÓk ,113. »«¬≈¿∆≈«¿

בידי .109) הוא בשבועות 110)ופקדון וכן א. כג, ערכין
על  לקנוניא שחוששים מודים, הכל בריא שבאדם ב . מב ,

שבועה.111)ההקדש. בלא ההקדש הפודה 112)מן מן
תחילה. ובשבועה חובו, את לבעלֿחוב  ליתן עלֿמנת

שהקדיש,113) קודם זה כל אמר שאם ומובן, הט "ז. לעיל
כלי אותו על או מנה אותו על ההקדש חל ולא נאמן, הוא

(רדב "ז).

.ËÈ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na114‰ÏBÁ Ï‡ ;‡Èa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»∆
LÈc˜‰L ‰ÚLa Ó‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L115‰Ó : ∆ƒ¿ƒ»¿»»¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆

ÏÚ ‰ÓÚ ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡  È„Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿»ƒ∆¡»∆≈»»∆»¿»«
ÌÈÁ‡Ï ‡ËBÁÂ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa Lc˜‰‰116È‰L , «∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿≈«¬≈ƒ∆¬≈

˙eÓÏ CÏB‰ ‡e‰117CÎÈÙÏ .118ez :Ó‡ Ì‡ ,119 ≈»¿ƒ»ƒ»«¿
‰ÚeL ‡Ïa ÏËB  BÏ d˙B‡120'ez' Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . »≈¿…¿»¿ƒ…»«¿

Ìi˜Ó ËL B„Èa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ 121 ≈¿ƒ∆»ƒ≈»»¿»¿»¿À»
Lc˜‰‰ ÔÓ ÏËB ‰Ê È‰ 122‰‡ev‰ ÈtÓ123Ì‡Â . ¬≈∆≈ƒ«∆¿≈ƒ¿≈««»»¿ƒ

LÈc˜‰L Á‡124BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  'ez' Ó‡125, ««∆ƒ¿ƒ»«¿≈¿ƒ
BËL Ìi˜˙ Ì‡ :˙BBÁ ÈÏÚa ‡Lk ‡e‰ È‰ ‡l‡∆»¬≈ƒ¿»«¬≈ƒƒ¿«≈¿»

ÚaL 126‰„Bt‰ ÔÓ ‰B‚Â127Lc˜‰‰ ÔÓ ‡ÏÂ128. ƒ¿«¿∆ƒ«∆¿…ƒ«∆¿≈

עלי .114) חוב  לפלוני , מנה לומר: נאמן שאינו

עסוק 115) עדיין שיהיה ובלבד דיבור, כדי  אחר אפילו
(כסף ֿמשנה). ההקדש יורשיו.116)בענין או בניו

קעד:).117) ובבאֿבתרא כג. (ערכין מהם עוד יהנה ולא
כדי ובתוך שהקדיש, לאחר אפילו או שהקדיש קודם אבל
שכל  נאמן, הבריא אפילו בידי , לפלוני  מנה אמר: דיבור,
(כסף ֿמשנה). דיבורו כדי  תוך בו לחזור יכול אדם

נאמן.118) והוא בידי .119)הואיל לפלוני  מנה על: נוסף 
נאמן.120) אדם מיתה שבשעת כלל, שטר בידו אין אפילו
ע 121) מזוייף .מאושר שאינו ביתֿדין בלא 122)"י 

מיתה 123)שבועה. בשעת נאמן והוא המקדיש, שציוה
"שטר  המלוה ביד ואין "תנו", אמר לא אם אבל כלעיל.
"אדם  כי  מיתה, בשעת ואפילו נאמן החולה אין - מקויים"
אדם  בני  יאמרו שלא עצמו", את להשביע  שלא עשוי 
שקובץ  לפלוני  יש עושר של גדול "מזל מחליו: כשיקום
שם). גרשום רבינו וכפירוש קעה. (בבאֿבתרא כך" כל ממון

הוא  לו" אותה "תנו כשאמר: דבריו,אבל ופסק  וחתך יל
('נמוקי לערמה לחוש ואין היא, אמת ודאי  מיד, לו שיתנו

שם). (לפי124)יוסף ', ההקדש בענין לעסוק  שגמר אחר
הקדם 125)הכסף ֿמשנה). ושל שלו, אינם הנכסים שכבר

בו  חוזר אלא אינו בידי , לפלוני  מנה שאמר: וזה הם,
שהיה  שם, הלוי , יוסף  רבינו (עלֿפי  יכול ואינו מהקדישו,

רבינו). של עדיין.126)רבו נפרע  מנת 127)שלא על
הט "ז. לעיל כאמור חובו, את לבעלֿחוב  כדי128)ליתן

בעלֿחוב  שהרואה פדיון", בלא יוצא "הקדש יאמרו: שלא
וכאמור  לקחה, פדיון שבלא יחשוב  ההקדש, מן ישר לוקחו
החולה: אמר אם הראב "ד: וכתב  משנה'. ה'לחם בשם לעיל
שהקדיש, לאחר אפילו נאמן בידי , פלוני  של פקדון מנה
שדברי לזה, יודה רבינו שגם ואפשר פדיון, שום צריך ואינו
כל  פקדון, של ומנה הם, וכמסורים ככתובים מרע  שכיב 
חל  שלא נמצא, הוא. בעליו לרשות מונח , שהוא מקום
נאמן  - לו" אותו "תנו וכשאמר: מעולם, עליו ההקדש

ולחםֿמשנה). (רדב "ז

.ÎÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓ129B‡ ÂÈÒÎ ˙‡ È˜Ù‰L ƒ∆»»»»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
ÔLÈc˜‰130ÔÓÈÁ‰ B‡131ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ 132„Ú ,BÏ ƒ¿ƒ»∆¡ƒ»≈¿ƒ«

‰ea ‰È‡ ÌL ‰È‰zL133. ∆ƒ¿∆»¿»»¿»

הל'129) ראה אחריו, בדקו ולא בביתֿדין, הקול הוחזק  ולא
הכ"ב . פ "ט , הבית.130)אישות וסתם 131)לבדק 

ה"א. פ "ו, לעיל לכהנים, או 132)חרמים עליו, לאסרם
כהפקר. א.133)להחזיקם פט , גיטין



       

ה'תשע"ח  אלול כ"ט  ראשון  יום 

שב. תעשה לא מצות רז. עשה מצות
שג. תעשה לא מצות רה. עשה מצות

― הר"ז ֿ הּגרים,הּמצוה את לאהב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ֿ הּגר" את "ואהבּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא  . ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ
ֿ יׂשראל ּכל ֿ ּׁשּכֹולל ּבמה זה ּבענין נכלל ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואף
צדק ּגר הּוא הּזה ׁשהּגר לפי ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאמרֹו

   הֹוסיף לּדת ׁשּנכנס מּפני אבל ―ְְֲִִִֵֶַַָָ
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קצה         
  

ּבאזהרה ׁשעׂשה ּכמֹו נֹוספת, מצוה לֹו ויחד אהבה, ה' ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹו
אֹונאתֹו ֿ עמיתֹו"על את איׁש תֹונּו "ולא ׁשאמר: , ְֲִִֶֶַַָָָֹ

  "תֹונה ֿ לא "וגר :ּכ ֿ אחר ואמר .  ְְֵֶַַַָָֹ
ּבגמרא ונתּבאר .  אֹונאת על ׁשחּיבים ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

לא "וגר ּומּׁשּום ֿ עמיתֹו" את איׁש תֹונּו "ולא מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֶַֹֹהּגר
לרע "ואהבּת מּׁשּום לאהבֹו נתחּיבנּו ֿ ּכן ּגם ּכ ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָָָתֹונה".
ּבֹו ואין ּפׁשּוט וזה ֿ הּגר". את "ואהבּתם ּומּׁשּום "ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכמֹו

נסּתר  ֿ את ׁשּמנה מּמי אחד יֹודע ואיני , ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
צּונּו ׁשה' ּבארּו הּמדרׁשֹות ּוברֹוב מּמּנּו. נעלם ׁשּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמצות
"ואהבּת אמרֹו והּוא יתעּלה, עצמֹו על ׁשּצּונּו ּכמֹו הּגר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל

"אלהי ה' את  ."הּגר ֿ את "ואהבּתם ואמר , ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹ

― הש"ב ֿ הּמצוה זה מּלׂשנֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
"ּבלבב אחי ֿ את ֿ תׂשנא "לא אמרֹו: והּוא ֿ זה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹאת

  ספרא ּולׁשֹון . אּלא אמרּתי "לא : ְְְִִֶַָָָֹ
זה וידע הּׂשנאה, את לֹו ּגּלה אם אבל ּבּלב, ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׂשנאה
הּוא עֹובר אבל זה; לאו על עֹובר אינֹו ― ׂשֹונאֹו ְֲֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא

ֿ תּטר'"על ולא ֿ תּקם 'לא עׂשה על ּגם ועֹובר . ְְֲִִֵֵַַַֹֹֹֹ
"ּכמֹו לרע "ואהבּת אמרֹו: ׂשנאתוהּוא אבל . ְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָ

ֿ הּכל. מן חמּור עון ― ִֵַַָָֹֹהּלב

― הר"ה ּבעֹוׂשההּמצוה למחֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּולהזהירֹו לעׂשֹותּה, ׁשרֹוצה ּבמי אֹו ּבדבריםעברה ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יחטא ואם אחטא: לא "אני אדם: יאמר ואל ְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָֹֹּולהֹוכיחֹו.
אנּו אּלא הּתֹורה, נגד זה ― ה'", עם ענינֹו זה ― ְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָזּולתי
לעבֹור. מאּמתנּו לזּולתנּו נּניח ולא לעבֹור ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻמצּוים
להֹוכיחֹו ֿ אדם ּכל על חֹובה ― לעבֹור ׁשרֹוצה ְֲִִֶֶַַָָָָּומי
המחּיבת עדּות עליו נתקּימה ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ואף ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּולמנעֹו,
 ֿ את ּתֹוכיח "הֹוכח יתעּלה: אמרֹו והּוא ענׁש. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלקּים

"עמית  על זה ׁשּנתרעם זֹו ּבמצוה נכלל ּגם . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
חטא, לֹו נׁשמֹור אֹו לֹו נּטֹור ואל לזה, זה הרענּו אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹזה,
יּׁשאר ׁשּלא ּכדי ּבדברים, עליו להתרעם נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלא

ספרא ּולׁשֹון ּכלּום, אפלּוּבּלב הֹוכחּתֹו אם "מּנין : ְְְְֲִִִִִֵַַַָ
לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, וחמּׁשה ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָארּבעה
מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו אּתה אף יכֹול ּתֹוכיח. ְִִִֵַַַַַָָָָהֹוכח
        

   ."חטא עליו ֿ תּׂשא ולא לֹומר: ְְְִֵַַָָָֹּתלמּוד
      ּבארּו ּוכבר .ְֲֵָ

ֿ הּקטן מן אפּלּו ֿ אדם ּכל על חֹובה זֹו ׁשּמצוה ְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹחכמים,
ירּפּו אל וזלזל קּלל ואפּלּו להֹוכיח, חּיב הּוא הרי ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָֻֻלּגדֹול
ׁשּבארּו ּכמֹו יּכה, אׁשר עד מּלהֹוכיח יסּתּלק ואל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻידיו

הּׁשמּועה מעּתיקי   ואמרּו ְְְְִֵַַָָ
ה עד ונתּבאר: והלכֹות, ּתנאים זֹו למצוה ויׁש ּכאה. ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּבּתלמּוד. מפּזרים ְְְִִַַָֻּבמקֹומֹות

― הש"ג לבּיׁשהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּפני מלּבין אֹותֹו: ׁשּקֹוראים הּוא זה ועון ֿ זה, ֿ את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹזה
"הֹוכח אמרֹו: הּוא ּבזה ׁשּבאה והאזהרה ּברּבים, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחברֹו

חטא" עליו ֿ תּׂשא ולא עמית ֿ את ּתֹוכיח . ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ארּבעּובספרא אפּלּו הֹוכחּתֹו אם "מּנין אמרּו: ְְְְְֲִִִִִַַַַָָ

ֿ תּׂשא 'ולא לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹוחמׁש
ׁשּלא מזהיר, הּוא הרי הּכתּוב ּפׁשט אבל חטא'". ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹעליו

ּתזּכרהּו. וׁשּלא ,ּבלּב עון לֹו ְְְְְְִִֵֶַָֹֹּתחׁשֹוב

ה'תשע"ט  תשרי א' שני יום 

שה. דש. שא. רנו. תעשה לא מצות
― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

:יתעּלה אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְְִִֶַַַַָָָעל
תעּנּון" לא ויתֹום ֿ אלמנה "ּכל  זה לאו . ְְְֶַַָָָָָֹ

אּלא ּבמעׂשה, ולא ּבדּבּור לא עליהם יכּביד ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּכֹולל
עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ונֹוחים רּכים ּדברים עּמהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָידּבר
ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ויתיחס ּביֹותר, הּטֹובה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבדר

להפליג ּבאחדויתּכּון נזהר ׁשּלא ּומי ֿ זה. ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
יתעּלה ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ― ֿ אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכל
אּפי "וחרה יתעּלה: אמרֹו והּוא זה לאו על העֹובר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹענׁש

וגֹו'" אתכם והרגּתי . ְְְְִֶֶַָ

― הש"א הרכילּות,הּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבעּמי רכיל תל ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

אמרּו .   לזה ּדברים ר ּתהא לא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ּדברים מטעין ּכרֹוכל ּתהא לא אחר: ּדבר לזה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוקׁשה

רעו  ׁשם הֹוצאת על האזהרה זה לאו ּובכלל .הֹול ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ
 .

― הד"ש זההּמצוה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ואז מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון והּוא: ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּזה,
נצערּנּו אֹו הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד מּלבּקׁשֹו נחּדל ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלא

ֿ תּקם" "לא ואמר: מּכ ה' הזהיר אֹותנּו. ׁשּצער ּכמֹו ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ
ספרא ּולׁשֹון . ?נקימה ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָָֹ

לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו: ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹאמר
ׁשּלא ּכדר מׁשאיל איני לֹו: אמר ,קרּדּמ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהׁשאילני
הּמׁשל ועל ֿ תּקם". לא נאמר: לכ ― מּגל ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהׁשאלּתני

ֿ הענינים. ּבכל הּקׁש ְְִִֵֶֶַָָָהּזה

― הש"ה ואףהּמצוה מּלנטֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
לנּו ׁשחטא החטא את ׁשּנׁשמֹור והּוא: ננקֹום, ׁשּלא ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹעל
ֿ תּקם "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ונזּכרּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹהחֹוטא

ספרא ּולׁשֹון ֿ תּטר". ולא ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו אמר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנטירה?

היל לֹו: אמר ,קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר איני , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
 ֿ 'לא נאמר: לכ ― מּגל הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹּכמֹות

ִֹתּטר'".
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קצו        
  

ה'תשע"ט  תשרי ב' שלישי יום 

יא. עשה מצות
― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

   ּוללמדּה הּתֹורה חכמת (ְְְַַָָָָ
אמרֹו והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד הּנקרא: וזהּו ―ְְְְְִֶַַָָָ

"לבני "וׁשּננּתם  ספרי ּולׁשֹון .  ְְְְְִִֵֶַָָ
מֹוצא אּתה וכן .ּתלמידי אּלּו ― לבני "'וׁשּננּתם :ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

'וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוים ׁשהּתלמידים ֿ מקֹום ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבכל
ֿ הּנביאים'" בני  וׁשם .:אמרּו ְְְְִִֵַָָ

מחּדדים ׁשּיהיּו ― ּפי,"וׁשּננּתם ּבתֹו ְְְְְִִִִֶַָָֻ
ּתהא אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ּדבר, ׁשֹואל ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשאדם
ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר מּיד". לֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָאֹומר

ועׂשיתם "ּולמדּתם     ּולמען ְְְֲִֶֶַַַַ
ילמדּו"  ּולזרז זֹו מצוה להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִִֵַָָָ

ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ואין ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבהרּבה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָעליה
"ּבניכם אמרּו: ֿ ּבניכם", את אתם "ולּמדּתם נאמר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהרי

קּדּוׁשין ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבנֹותיכם", ולא ―. ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ה'תשע"ט  תשרי ג' רביעי יום 

רט. עשה מצות
― הר"ט ֿ החכמיםהּמצוה את לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

"מּפני יתעּלה: אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולעמד
זקן" ּפני והדרּת ּתקּום ׂשיבה       ְְְֵֵֵַָָָָָ

  קימה ― והדרּת "ּתקּום ספרא: ּולׁשֹון .ְְְְִִַָָָָָ
הּדּור" ּבּה ׁשּיׁש        ִֵֶָ

  'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
עלמּקּדּוׁשין חֹובה זֹו ׁשּמצוה ֿ ּפי ֿ על ׁשאף ודע . ְְִִִִִֶֶַַַַָָ

ֿ החכמים את לכּבד ּכלֹומר: ― ּכללי ּבאפן ֿ אדם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכל
ּבאמרם ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, הּׁשוה לחכם ואפּלּו  ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָ

יׁש ― זה" מּפני זה עֹומדין ׁשּבבבל חכמים "ּתלמידי :ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
הּתלמיד ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, על ותֹוספת יחּוד עֹוד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָּבּה

ּתֹוספת ּבֹו יׁש ֿ לרּבֹו לכל חֹובה ׁשהּוא הּכבֹוד על ּגדֹולה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשחֹובתֹו ּבארּו ׁשּכבר לפי ּבמֹורא, חּיב הּכבֹוד ועם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחכם,
הּכתּוב חּיבֹו אׁשר אביו, ּכלּפי מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכלּפי

אמרּו ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. ּבכבֹודֹו  אביו : ְְְְִִֵָָָ
קֹודם רּבֹו ― ורּבֹו       ְֵַַ

     ּבארּו וכבר .  ְֲֵָ
ׁשּיצא ּבמחלקת: ּכּונתי ― רּבֹו על לחלֹוק לּתלמיד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשאסּור
ׁשּירׁשהּו. ּבלי יֹורה אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ּדינֹו ּפסק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגד
לכף אֹותֹו לדּון ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹואסּור
איזה אֹו מּפעּלֹותיו ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻחֹובה,

ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג ּדּבּור    ְְִִֵַַָ
חלק ּובפרק .לכ נתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ― ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

,הּׁשכינה על ּכחֹולק רּבֹו על ֿ החֹולק "ּכל ְְְִֵֵַַַַַָָָאמרּו:
ֿ ה'' על 'ּבהּצתם ׁשּנאמר:   , ְֱֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה רּבֹו עם מריבה ֿ העֹוׂשה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּכל
וגֹו' ֿ ה'' את ֿ יׂשראל בני ֿ רבּו אׁשר מריבה מי 'הּמה  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

          ,
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכמתרעם רּבֹו על ֿ הּמתרעם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכל

תלּנתיכם ֿ עלינּו 'לא       ְֵֵֶָֹֹֻ
ֿ ה'' על ּכי  ּכמהרהר רּבֹו אחר ֿ המהרהר וכל . ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָ

ּובמׁשה'" ּבאלהים העם 'וידּבר ׁשּנאמר: הּׁשכינה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאחר
  וריב קרח ׁשּמחלקת לפי ּברּור, ֿ זה וכל .ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ

עם אּלא היתה לא הרעה ּומחׁשבּתם ותרעמתם ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
הּכתּוב ועׂשה ֿ יׂשראל, ּכל ׁשל רּבן ׁשהּוא ועליו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמׁשה

ה'. ּכלּפי מהם ֿ ּדבר ּכל  אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֵֵֵֶַָָָָ
    זה ֿ וכל ׁשמים". ּכמֹורא רּב "מֹורא :ְְִֶַָָָָָָ

     ּׁשּמצאנּו מּמה ְִִֶַַָָנלמד
ׁשּנתּבאר ּכמֹו וההֹורים, ֿ החכמים את לכּבד צּוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּכתּוב

ׁשהיא לא הּתלמּוד, ּבלׁשֹונֹות ּבפני מצוה ְְְְִִִִֵֶַַָֹ
זאת. והבן עצמּה.
יוםשלישיֿ חמישיב'ֿ ד'תשרי

ְְֵַָָֹ

ה'תשע"ט  תשרי ד' חמישי יום 

ד . ג . ב . ה . ו. ס . מז . י . תעשה  לא מצות 
טו.

כד . כג . תעשה  לא מצות  קפו. עשה  מצות 
― הע ׂשירית  אל ה ּמצוה  מ ּלפנ ֹות  ׁשהזהרנ ּו האזהרה  ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

א ֹותן  וללמ ֹוד  לעּין  ּכל ֹומר: ּבעניניה , ּולהתעּסק זרה  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודה 
ּפל ֹונית ׁשרּוחנית  מי ּסדיה , ׁשא ֹומרים  וההבלים  ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָההזי ֹות 

  והיא , וכ ּכ ּבאפן  א ֹות ּה ְְִִִֶָָָָֹמ ֹורידים 
לפניו  ועֹומדים  ל ֹו מקּטרים  ה ּפל ֹוני  וה ּכֹוכב ; וכ ּכ ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָעֹוׂשה 
א ּלּו. ּבדברים  וכ ּיֹוצא  ּפל ֹוני , מעׂשה  עֹוׂשה  וה ּוא  , וכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכ
ה ּוא ה ּדמי ֹונ ֹות  ּבא ֹותם  והעּיּון  א ּלּו ּבדברים  ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשה ּמח ׁשבה 
וה ּפסּוק  ּולעבדם . ּבהם  לדרׁש ֿ ה ּפתי  את  ׁשמעֹורר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמ ּמה 
אל ֿ ֿ ּתפנ ּו "אל  אמרֹו: ה ּוא  זה  ענין  על  הזהרנ ּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֻׁשּבֹו

האלילם "   ספרא ּול ׁשֹון  .  : ְְֱִִִָָ
ו ׁשם אלה ּות ". א ֹותן  עֹוׂשה  א ּתה  אחריהן  א ּתה  ּפֹונה  ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אם 

לרא ֹותן ", ֿ ּתפנה  אל  א ֹומר: יה ּודה  "רּבי  ּכל ֹומר:אמרּו: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּבעׂשּית ֹו ּולהת ּבֹונן  החיצֹונית  ה ּפסל  ּבצּורת  להסּתּכל  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאפּלּו
ּובפרק  מהם . ּבמ ּׁשה ּו ֿ ה ּזמן  מן  חלק יעסיק ׁשּלא  ּכדי  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאסּור,

מחברֹו" אדם  "ׁשֹואל  המה ּל "ּכתב : ְְֲֵֵֵֵַַָָָ
ה ּצּורה  ּתחת   ה ּדי ֹוקנא ֹות ותחת   ְְְַַַַַַָָ

 ּודי ֹוקני ּבּׁשּבת ; לקרֹות ֹו אסּור   ְְְִֵַַָָ
'אל ֿ ׁשּנאמר: מ ּׁשּום  ּבּה, להסּתּכל  אסּור ּבחל  אף ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹעצמ ּה

ּתלמ ּודא ? מאי  ֿ האלילים '. אל  ּתפנ ּו    ְְֱִִִֶַַָָ
ֿ ּתפנ ּו 'אל  י ֹוחנן : רּבי  מ ּדעּתכם "אמר ― אל '  ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

  ּכל ֹומר עצמ ֹו, זה  ּבענין  ה ּלאו  נכ ּפל  ְְְְְְִִֶַַַַָָָּוכבר
"ה ּׁשמרּו אמרֹו: וה ּוא  זרה  עבֹודה  על  ה ּמח ׁשבה  ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָּבא ּסּור

ועבד ּתם " וסרּתם  לבבכם  ֿ יפּתה  ּפן  לכם   , ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מן  לסּור  ל יגרם  זה  ּבּה, לח ׁשב ל ּב ּתֹועה  אם  ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹּכל ֹומר:



קצז         
  

זה ּבענין  עֹוד  ואמר ּבעבֹודת ּה. ּולהתעּסק הי ׁשרה  ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה ּדר
ואת ֿ ֿ ה ּׁשמ ׁש את  וראית  ה ּׁשמימה   עיני ֿ ּתּׂשא  "ּופן  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצמ ֹו:

וג ֹו'" ה ּירח   אדם ירים  לבל  הזהיר לא  ּכי  , ְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
ּבעין  מ ּלהסּתּכל  הזהיר א ּלא  ּבעיניו , לרא ֹותם  ֿ רא ׁשֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאת 
"ּופן ֿ אמרֹו: וכן  עֹובדיהם . להם  ֿ ּׁשּמיחסים  ּבמה  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָה ּלב
את הא ּלה  ה ּגֹוים  יעבד ּו איכה  לאמר לאלהיהם  ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּתדרׁש

ֿ אני " ּגם  ֿ ּכן  ואעׂשה  אלהיהם    שהזהיר ― ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
לפי יעבד ּנּה, ׁשּלא  ֿ ּפי  ֿ על  אף עבֹודת ּה איכ ּות  על  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמ ּלׁשא ֹול 
― זה  ענין  על  ׁשהעֹובר ודע אחריה . לטעֹות  ּגֹורם  ֿ זה  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל 

מערּובין  א ' ּפרק ּבסֹוף זה  נת ּבאר ּוכבר מלקּות . ,ח ּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
והביא ּו ּתֹורה " ּדבר ּתח ּומין  ערּובי  על  "ל ֹוקין  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשאמרּו:

מ ּמקֹומ ֹו" אי ׁש ֿ יצא  "אל  מאמרֹו: ראיה   ; ְְְִִֵֵֵַָָָ
ולא "אל " ּבל ׁשֹון  ׁשּבא  לאו  על  ילקה   היא ואמרּו: ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהקׁשּו
ֿ מה ּכל  אם  ואמרּו: קׁשיא  ּבדר וה ׁשיבּו לא ? ּבל ׁשֹון  ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻּבא 
ּתפנ ּו "אל  מעּתה  א ּלא  עליו , ל ֹוקין  אין  'אל ' ּבל ׁשֹון  ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּׁשּבא 

נ ּמי  הכי  ֿ האלילם " אל  הרי לאקי ?! ּדלא  ְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ
עליו . ל ֹוקין  זה  ׁשענין  מ ּכאן  ְְִִִֶֶַַָָָָמ ׁשמע

― המ"ז חפׁשּייםה ּמצוה  מ ּלהי ֹות  ׁשהזהרנ ּו האזהרה  ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהביאה ל ּדעֹות  המנ ּגד ֹות  ּדעֹות  ׁשּנאמין  עד  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמח ׁשבֹותינ ּו,
סיג ל ּה ונעׂשה  ֿ מח ׁשבּתנ ּו את  נג ּביל  א ּלא  ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָה ּתֹורה ,
וה ּוא ואזהרֹותיה . ה ּתֹורה  מצות  והן  ― אצל ֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתעמ ֹוד 
עיניכם " ואחרי  לבבכם  אחרי  ֿ תת ּורּו "ולא  יתעּלה : ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמרֹו

  " לבבכם אחרי  תת ּורּו "ולא  ספרי : ּול ׁשֹון  .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ
וג ֹו' מ ּמות " מר אני  "ּומ ֹוצא  ׁשּנאמר: ּכענין  מינ ּות  ז ֹו ―ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָ

  :ׁשּנאמר זנ ּות , ז ֹו ― עיניכם " "ואחרי  ;ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַ
וג ֹו' ֿ אביו " אל  ׁשמ ׁשֹון  "ו ּיאמר  ה ּכּונה . ְְִִֶֶַַַָָָֹ

ה ּגּופנ ּיֹות וה ּתאות  ה ּתענ ּוג ֹות  רדיפת  ― זנ ּות  ז ֹו ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹּבאמרם 
ּתמיד . ּבהן  ה ּמח ׁשבה  ְֲֲִֶַַַַָָָָָוהעסקת 

― ׁשּׁשים  ה ּמׁשלימה  ׁשהזהרנ ּוה ּמצוה  האזהרה  ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מהמ ּלּקֹוב  על  יתעּלה  ― ה ּגד ֹול  ֿ ה ּׁשם  את  ְִִִֵֶֶַַַַַָ

ׁשמכ ּנים הענין  וזה ּו ― לעילא  לעילא  ה ּכֹופרים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשא ֹומרים 
א ֹות ֹו  לאו על  העֹובר וענ ׁש ה ּׁשם ". ְְִֵֵֶַַַָָֹ"ּברּכת 

אמרֹו ה ּוא  נסקל , ׁשה ּוא  ה ּתֹורה  ּבל ׁשֹון  מפרׁש ה ּוא  ְְְְִִֶֶַָָָָֹזה 
ּכל ֿ ֿ בֹו ירּגמ ּו רג ֹום  י ּומת  מ ֹות  ֿ ה ' ׁשם  "ונקב ְְְְִִֵֵֶַָָָֹיתעּלה :

העדה "   ּבּכת ּוב ּבאה  לא  האזהרה , אבל  . ְֲֵַַָָָָָָָָָֹ
אזהרה ּבאה  א ּלא  לבּדֹו, זה  חטא  על  מיחדת  ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאזהרה 
תקּלל " לא  "אלהים  אמרֹו: וה ּוא  וז ּולת ֹו, זה  ענין  ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹה ּכֹוללת 

   ה ּמכל ּתא ּול ׁשֹון  .  לפי" : ְְְְִִַָ
ׁשמענ ּו, ענ ׁש י ּומת ' מ ֹות  ֿ ה ' ׁשם  'ונקב א ֹומר: ְְֵֵֵֶֶַָָֹֹׁשה ּוא 
תקּלל '". לא  'אלהים  ל ֹומר: ּתלמ ּוד  ― ׁשמענ ּו לא  ְְְְֱִֵַַַַַָָָֹֹֹאזהרה 

ּובספרא    המיחד ה ּׁשם  "על  :  ְְְִֵַַַָָֻ
      

    ה ּכּנּויין ׁשאר ועל  ּבמיתה ; ―  ְְְִִִַַָָ
       ―

ּבאזהרה   ּבּמכל ּתא ועֹוד  .(   ְְְְְִַַָָָ

ּברּכת על  ֿ תעׂשה  לא  ל ּתן  תקּלל " לא  "אלהים  :ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ
מ ּסנהדרין . ז ' ּבפרק ז ֹו מצוה  ּדיני  נת ּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָה ּׁשם ".

ודע         ְַ
  ׁשנים ה ּכֹולל  ֿ האזהרֹות  מן  זה  ְְִִֵֶֶַַַָָׁשּסּוג 

ׁשּבכלל ּות  לאו  מ ּסּוג  אינ ֹו ― ענינים  ׁשל ׁשה   ְְְִִִִֵֶָָָָֹ
         

הענ ׁש ֿ את  ה ּכת ּוב ׁשּבאר לפי  (― ְִֵֵֶֶֶַָָֹהתשיעי 
וענין  ֿ ענין  ׁשּכל  ּבהכרח , וה ֹודיענ ּו מהם  וענין  ֿ ענין  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבכל 
ׁשּבארנ ּו ּכמ ֹו ֿ תעׂשה , לא  מצות  ו ׁשה ּוא  עליו  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמזהרים 

זה  למאמר ׁשעׁשינ ּו ּבהקּדמ ֹות     ְְֲִֶֶַַַָָָ
 ֿ א ּלא ענ ׁש לא  ה ּוא : ׁשה ּכלל  וכיון  .(ְְֵֶֶַַָָָָֹ

וי ׁש ּבהכרח . האזהרה  על  אנ ּו ח ֹוקרים  ― הזהיר ֿ ּכן  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאם 
אחר, ענין  ּבכלל  ׁשהיא  וי ׁש ה ּמּדֹות , ּבאחת  נלמדת  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהיא 
אם א ּלא  ׁשּבכלל ּות  לאו  יהא  ולא  ּבהקּדמ ֹות . ׁשּבארנ ּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכמ ֹו
מזהרים הענינים  מא ֹותם  ׁשענין  ּכלל , ידיעה  לנ ּו קדמה  ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹֻלא 

עליו      א ֹות ֹו מחמת  א ּלא  , ֲֵֶַָָָ
ידיעה קדמה  אם  אבל  ה ּתׁשיעי ; ּבּכלל  ׁשּבארנ ּו ּכמ ֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָה ּלאו ,
ּכ ׁשהעֹוׂשה  ּבאמרֹו וה ּוא  ― עליו  מזהרים  ה ּדבר ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשא ֹות ֹו

לח ׁש אין  ― ּכ ּבֹו יעׂשה   וכהיא האזהרה  אם  ְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
 ל ויבֹוא ּו זאת , ודע ּבכלל . א ֹו ּבפרט  הּדין , מן  א ֹו ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹּבפרּוׁש

רּבֹות . מצות  עֹוד  זה  ְְִִֵֶַָֹמענין 

― ה ּׁשּׁשית  עבֹודהה ּמצוה  מ ּלעבֹוד  ׁשהזהרנ ּו האזהרה  ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ה ּנז ּכרֹות  העבֹוד ֹות  ארּבע ּבז ּולת  אפּלּו זרה   ְְְֲֲִִַַַַָָָָ

 :ּכל ֹומר ּכדרּכּה, זה  ׁשּיהא  ּבתנאי   א ―ְְְְְִֵֶֶַַַַָ
ׁשּיפעֹור  ּכג ֹון  להעבד , ה ּנעבד  א ֹות ֹו ּׁשּדר ּבמה  ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיעבד ּנה 

ל ּמרקּוליס אבן  יזרֹוק א ֹו ל ּפעֹור עצמ ֹו . ְְְְִִֶֶֶַַַ
אמר  תעבדם "וה ּוא  "ולא  :ּכ על  ּבאזהרה  יתעּלה  ֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ

  ה ּמכל ּתא ּול ׁשֹון  .ולא להם  ת ׁשּתחוה  "לא  : ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹ
ועל  עצמ ּה ּבפני  העבֹודה  על  לח ּיב ― ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָתעבדם "
א ֹו ל ּפעֹור אבן  ׁשּזֹורק מי   לפיכ עצמ ּה. ּבפני  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהה ׁשּתחויה 
עבֹודת ֹו, ז ֹו ׁשאין  לפי  ח ּיב אינ ֹו ― ל ּמרקּוליס עצמ ֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּפֹוער

"איכה  יתעּלה : אמר ׁשהרי   ה ּגֹוים יעבד ּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ֿ אני " ּגם  ֿ ּכן  ואעׂשה  ֿ אלהיהם  את  הא ּלה   . ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּובׁשֹוגג וכרת , סקילה  ח ּיב ― ּבמזיד  זה  לאו  על  ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹובר
מ ּסנהדרין . ז ' ּבפרק ז ֹו מצוה  ּדיני  ּגם  נת ּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקרּבן .

אחתו ׁשם  ל ּמה ? זרה  ּבעבֹודה  ּכרת ֹות  "ׁשל ׁש אמרּו: ְְְֲֵַַַָָָָָָָָֹ
ּכל ֹומר: ." ל ּמל ואחת  ּכדרּכּה, ל ׁשּלא  ואחת  ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹלכדרּכּה,
מין  ּבאיזה  זרה  עבֹודה  מ ּמיני  ׁשה ּוא  ּדבר לאיזה  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהעֹובד 
ׁשּיעבד  ּבתנאי  ּכרת , ח ּיב זה  הרי  ― העבֹודה  מ ּמיני  ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיהיה 
ּפֹוער  ּכג ֹון  ּבֹו, להעבד  ׁשּדרּכּה ּבדבר ּכל ֹומר: ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּכדרּכּה,
מי וכן  ל ּכמ ֹוׁש. ׂשערֹו ּומעביר ל ּמרקּוליס, אבן  וז ֹורק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָל ּפעֹור
הרי ― ׁשּיהיה  נעבד  לאיזה  עבֹוד ֹות  מארּבע ּבאחת  ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשעבד 
אם ּכג ֹון  , ּבכ עבֹודת ֹו ּדר ׁשאין  ֿ ּפי  ֿ על  אף ּכרת , ח ּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה 
'ׁשּלא וזה ּו ― ל ּמרקּוליס ה ׁשּתחוה  א ֹו ל ּפעֹור ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹהקריב
ּכמ ֹו ' ל ּמל ּבא ׁש ּב'מעביר ה ּוא  ה ּׁשלי ׁשי  וה ּכרת  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכדרּכּה'.
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קצח        
  

― החמיׁשית  מ ּלה ׁשּתחותה ּמצוה  ׁשהזהרנ ּו האזהרה  ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
― זרה , עבֹודה  א ֹומרים , ֿ ּׁשאנ ּו ׁשּמה  ּוברּור, זרה . ְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה 

יתע  אמרֹו וה ּוא  ה ', ז ּולת  ּׁשּנעבד  ֿ מה  ּכל  ּבֹו: ּלה :ה ּכּונה  ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָ
תעבדם " ולא  להם  ֿ ת ׁשּתחוה  "לא  ה ּכּונה ואין  . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

לה ֹוציא  ― לבּדּה הה ׁשּתחויה  ―א ּסּור ז ּולת ּה ְְְֲִִִַַַָָָָָ
הז ּכיר ּכל ֹומר א ּלא  העבֹודה , מ ּדרכי  ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

והעֹובר  ּומ ּלקּטר; ל ּה מ ּלהקריב מזהרים  וכן  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהה ׁשּתחויה ,
― הקטיר א ֹו נ ּס א ֹו הקריב א ֹו וה ׁשּתחוה  מא ּלּו אחת  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָעל 

ה ּמכל ּתא  ּול ׁשֹון  סקילה . ח ּיב   ז ֹובח" : ְְְְִִֵַַַָָָ
יחרם  ׁשמענ ּו,לאלהים  לא  אזהרה  ׁשמענ ּו, ענ ׁש ― ְְְֱֳִֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

זביחה תעבדם ". ולא  להם  ֿ ת ׁשּתחוה  "לא  ל ֹומר: ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּתלמ ּוד 
ּבּה ׁשּכּיֹוצא  מיחדת  ּזביחה  מה  לל ּמד : ויצאת  היתה  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבכלל 

עֹובד ֹו ׁשה ּוא  ּבין  עליה  וח ּיבין  ל ּׁשמים  עֹובדין   ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
 עֹובד ֹו ׁשאינ ֹו ּבין     אף , ְֵֵֶַ

ׁשה ּוא ּבין  עליו , ח ּיב ― ל ּׁשם  עֹובדין  ּבֹו ֿ ׁשּכּיֹוצא  ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל 
ׁשארּבעת הא ּלה , ה ּדברים  וענין  עֹובד ֹו". ׁשאינ ֹו ּבין  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעֹובד ֹו
וה ּקּטּור, וה ּזביחה , הה ׁשּתחויה , והם : א ּלּו, עבֹודה  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמיני 
ֿ מי ּכל  ― יתעּלה  ה ' את  לעבֹוד  נתח ּיבּו ׁשּבהם  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוה ּנּסּו
אפּלּו סקילה , ח ּיב ― מהם  ּבאחד  זרה  עבֹודה  ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד 
ׁשּקֹוראים וז ֹוהי  מא ּלּו. ּבאחת  לעבד ֹו ּדרּכֹו אין  ה ּנעבד  ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָא ֹות ֹו
ׁשּלא א ֹות ּה ׁשעבד  ֿ ּפי  ֿ על  אף ּכל ֹומר: ּכדרּכּה", "ׁשּלא  ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹל ּה:
אם סקילה  ח ּיב מא ּלּו ּבאחת  ׁשעבד  ּכיון  עבֹודת ּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדר

נ ֹודע לא  אם  ּבכרת  וה ּוא  מזיד , ה ּוא  לא א ֹו עליו , ְְִִֵֵַָָָֹֹ
נענ ׁש      א ; ֱֶַַ

קּבל  אם  וכן  קבּועה . ח ּטאת  קרּבן  יקריב ׁשֹוגג , ה ּוא  ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאם 
ּבאל ֹוּה עליו     עליו ׁשּקּבל ֹו ּדבר איזה  ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָ

ח ּיב זה  הרי  ―, זה ּבענין  ה ּלאו  נכ ּפל  ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
אפּלּו א ּלּו מינים  מארּבעת  ּבאחד  עבֹודת ּה ּבא ּסּור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּכל ֹומר:
את עֹוד  ֿ יז ּבח ּו "ולא  יתעּלה : אמרֹו וה ּוא  ּכדרּכּה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא 

ל ּׂשעירם ""זבחיהם    ספרא "אין ּול ׁשֹון  : ְְְְִִִִֵֵֶַָ
זבחים  ּובגמרא  ׁשדים ". א ּלא  ׁשּלאו ׂשעירים  נת ּבאר, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ּדרּכּה אין  אם  אפּלּו זרה , לעבֹודה  ּבׁשֹוחט  ּדוקא  ה ּוא  ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָזה 
ׁשה ּוא ל ּמרקּוליס ּבהמה  לז ֹובח  מ ּנין  אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשחיטה .
אם ל ּׂשעירם ". ֿ זבחיהם  את  עֹוד  יז ּבח ּו "ולא  ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹח ּיב?

ענין  אינ ֹו  ּדכתיב לכדרּכּה,   ְְְְִִִִֵַָָ
 " אלהיהם ֿ את  הא ּלה  ה ּגֹויים  יעבד ּו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ"איכה 

         ענין ּתנה ּו ―ְְִֵָ
 ה ּוא אם  זה  על  העֹובר ּכן , אם  ּכדרּכּה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹל ׁשּלא 

― ּובׁשֹוגג  ׁשּבארנ ּו; ּכמ ֹו ּובסקילה  ּבכרת  הריה ּו ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָמזיד 
ּוכבר  יחרם ". לאלהים  "ז ֹובח  ה ּכת ּוב: ּול ׁשֹון  קרּבן . ְְְְֱֳִִֵַַַָָָָָָָֹיקריב

מ ּסנהדרין  ז ' ּבפרק ז ֹו מצוה  ּדיני  .נת ּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― ה ּׁשנּיה  מ ּלעׂשֹותה ּמצוה  ׁשהזהרנ ּו האזהרה  ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
א ֹו ּביד ֹו ׁשּיעׂשם  ּבין  הבּדל  ואין  יעבד ּו. א ׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּפסילים 

"לא ֿיבּקׁש יתעּלה : אמרֹו וה ּוא  ל ֹו, לעׂשֹותם  ְְְְֲִֵֶַַַָָֹ
ֿ ּתמ ּונה " וכל  פסל  ּל תעׂשה    לאו על  והעֹובר . ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָ

א ֹו זרה  עבֹודה  עׂשּית  על  ּכל ֹומר: מלקּות , ח ּיב ― ְְֲֲִֶַַַַַָָָָזה 
ל ֹוּבּקׁשה  לעׂשֹות  ׁשּלא ֿ ּפי  ֿ על  אף ֲִֶַַַַָָֹ

ֲָָעבד ּה.

― ה ּׁשליׁשית  מ ּלעׂשֹותה ּמצוה  ׁשהזהרנ ּו האזהרה  ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
זה היה  ואפּלּו לעבד ּה, ― לז ּולתנ ּו אפּלּו ― זרה  ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָעבֹודה 
יתעּלה : אמרֹו וה ּוא  ּגֹוי , ה ּוא  לעׂשֹות ּה א ֹותנ ּו ְְְְֲִֵֶַַַַָָָהמבּקׁש

לכם " ― תעׂשּו לא  מ ּסכה  "ואלהי    ּול ׁשֹון . ְֲֵֵֵֶַַָָֹֹ
ספרא     לא מ ּסכה  ואלהי  : ְִֵֵֵַָָֹֹ

זרה עבֹודה  העֹוׂשה  אמרּו: ו ׁשם  לאחרים . אפּלּו ― ְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָתעׂשּו
עֹובר  ׁשה ּוא  ּכל ֹומר: אזהרֹות , ׁשּתי  מ ּׁשּום  עֹובר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָלעצמ ֹו
ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו לאחרים , היא  ואפּלּו ― ּביד ֹו עׂשּית ּה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעל 
זרה עבֹודה  ׁשרכ ׁש על  עֹובר וגם  ― ז ֹו ׁשלי ׁשית  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבמצוה 
ּכמ ֹו אחר, ה ּוא  ל ֹו ׁשעׂשא ּה זה  אם  אף ּברׁשּות ֹו, היא  ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהרי 
ּוכבר  מלקּיֹות . ׁשּתי  ל ֹוקה   לפיכ ― ב ּבמצוה  ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּקדם 
עבֹודה ּבמ ּסכת  ֿ ּׁשּלפניה  מה  עם  ה ּזאת  ה ּמצוה  ּדין  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנת ּבאר

.זרה  ָָ

― הרביעית  מ ּלעׂשֹותה ּמצוה  ׁשהזהרנ ּו האזהרה  ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻ
וד ֹומיהם , העצים  האבנים , ֿ ה ּמּתכ ֹות , מן  האדם  ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָצּורת 
להרחיק  ּכדי  וזאת  לעבדם , ּכדי  נעׂשּו ׁשּלא  ֿ ּפי  ֿ על  ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹאף
מה ֿ עליהם  יח ׁשבּו ׁשּלא  ּכדי  ּבכלל , ה ּצּורֹות  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹמ ּלעׂשֹות 
ׁשח ֹוׁשבים זרה , עבֹודה  עֹובדי  ּכל ֹומר ההמ ֹונים , ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשח ֹוׁשבים 
תעׂשּון  "לא  יתעּלה : אמרֹו וה ּוא  ה ׁשּפעה . ל ּצּורֹות  ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיׁש

א ּתי         ִִ
" לכם תעׂשּו לא  זהב ואלהי  כסף אלהי  ֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

  ה ּמכל ּתא ּול ׁשֹון  .   על זה  לאו  ּבענין  ְְְְְִִֶַַַָָ
― לכם " תעׂשּו לא  זהב ואלהי  כסף "אלהי  ה ּפרּוׁש: ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּדר
עֹוׂשים ׁשאחרים  ּכדר לנ ֹוי  עֹוׂשה  הריני  ּתאמר: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹֹׁשּלא 
לאו  על  והעֹובר לכם ; תעׂשּו לא  ל ֹומר: ּתלמ ּוד  ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹּבּמדינ ֹות ,
ואיז ֹו ז ֹו מצוה  ּדיני  נת ּבארּו ּוכבר מלקּות . ח ּיב ― ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָזה 
וז ּולת ה ּפּתּוח , אפן  יהא   ואי אסּור ואיז ֹו לפּתח  מ ּתר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻצּורה 

ּבסנהדרין  ונת ּבאר זרה . מעבֹודה  ג ' ּבפרק ׁשּלאו זה , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּכֹולל  כסף" אלהי  א ּתי  תעׂשּון  "לא  ׁשּנאמר זה  ּכל ֹומר, ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹזה ,
ּפׁשטי ּה אבל  א ּלּו; מצות  מענין  ח ּוץ אחרים  ענינים  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹּגם 

ֿ ּׁשה ּבמה  מד ּבר ּבּמכל ּתא .ּדקרא  ׁשּנת ּבאר ּכמ ֹו ז ּכרנ ּו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

― הט"ו לעבֹודהה ּמצוה  מ ּלקרֹוא  ׁשהזהרנ ּו האזהרה  ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
, לכ ּולזרזם  לעבֹודת ּה אדם  ּבני  לקרֹוא  ּכל ֹומר: ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָזרה ,
עׂשה ולא  עֹובד , אינ ֹו ה ּזה  ׁשה ּקֹורא  ֿ ּפי  ֿ על  אף ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכל ֹומר,
אם וזה  אליה . ה ּקריאה  ז ּולת  ֿ ה ּמעׂשים  מן  מעׂשה  ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּום 

רּבים  קרא  : יתעּלה אמרֹו וה ּוא  מ ּדיח , נקרא : , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
עירם ֿ י ׁשבי  את  ו ּיּדיח ּו מ ּקרּב ֿ בל ּיעל  ּבני  אנ ׁשים  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"יצא ּו

לאמר"   לאחד קרא  ואם  ;אדם מ ּבני  ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
 יסית "ּכי  יתעּלה : אמרֹו וה ּוא  מסית , נקרא : זה  הרי  ―ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ

וג ֹו'" א ּמ ֿ בן   אחי  ּבמ ּדיח ה ּוא  ז ֹו ּבמצוה  ּודברנ ּו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
"לא יתעּלה : אמרֹו היא  זה  על  ׁשּבאה  והאזהרה  ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלבד ,
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קצט         
  

" ּפי ֿ על  י ּׁשמע   סנהדרין ּובגמרא  . ְְְִִִִֶַַַָָָ
מסית ל ּמסית , אזהרה  ― " ּפי ֿ על  י ּׁשמע "ולא  ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹאמרּו:

ּבּה ּכתיב ּבהדיא     י ׂשראל ֿ "וכל  : ְְְְְִִֵֵֶָָָ
לעׂשֹות " ֿ י ֹוספּו ולא  וירא ּון  י ׁשמעּו  א ּלא !? ְְְְֲִִִֶַָָֹ

"'לא י ׁשמעאל : ּדרּבי  ּבּמכל ּתא  אמרּו וכן  ל ּמּדיח ". ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאזהרה 
― זה  לאו  על  העֹובר ל ּמּדיח ". אזהרה  ― ' ּפי ֿ על  ְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָי ּׁשמע

סנהדרין  ּול ׁשֹון  סקילה . ―ח ּיב ה ּנּדחת  עיר מ ּדיחי  : ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
מ ּסנהדרין  י ' ּבפרק ז ֹו מצוה  ּדיני  נת ּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבסקילה .

.

― הקפ "ו עיר ה ּמצוה  אנ ׁשי  להרג  ׁשּנצט ּוינ ּו ה ּצּוּוי  ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
וזה ּו ֿ ּׁשּבת ֹוכ ּה, ֿ מה  ּכל  על  ֿ העיר את  ול ׂשרֹוף ּכּלם  ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻה ּנּדחת 
בא ׁש "ו ׂשרפּת יתעּלה : אמרֹו וה ּוא  ה ּנּדחת . עיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּדין 

ֿ ׁשלל ּה" ֿ ּכל  ואת  ֿ העיר את  ּדיני נת ּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ
סנהדרין  ּבמ ּסכת  ז ֹו .מצוה  ְְְְִִֶֶֶַַָ

― הכ"ג  עיר ה ּמצוה  מ ּלבנ ֹות  ׁשהזהרנ ּו האזהרה  ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
ת ּבנה לא  עֹולם  ּתל  "והיתה  יתעּלה : אמרֹו וה ּוא  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה ּנּדחת ,

מלקּות ,עֹוד " ח ּיב ּדבר איזה  מ ּמּנה  ֿ ה ּבֹונה  ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוכל 
ּדיני נת ּבארּו ּוכבר ׁשהיתה . ּכמ ֹו עיר א ֹות ּה ׁשּיי ּׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכל ֹומר:

מ ּסנהדרין . י ' ּבפרק ז ֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה 

― הכ"ד מ ּלה ׁשּתּמׁשה ּמצוה  ׁשהזהרנ ּו האזהרה  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו וה ּוא  ה ּנּדחת , עיר מ ּנכסי  ּדבר ּבאיזה  ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּומ ּלהנ ֹות 

ֿ החרם " מן  מא ּומה   ּביד ֿ יד ּבק "ולא  יתעּלה : , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
נת ּבארּו ּוכבר מלקּות . ח ּיב ― ֿ ׁשה ּוא  ּכל  מ ּמּנה  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָוה ּלֹוקח 

מ ּסנהדרין  י ' ּבפרק ז ֹו מצוה  .ּדיני  ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

ה'תשע"ט  תשרי ה' שישי יום 

כא. כ. יט. יח. יז. טז. תעשה לא מצות
ז. ט. ח. יד. כט. כז. כח. כו.

― הט"ז הינּוהּמצוה מּלהסית, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנקרא: וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיקרא

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו מסית,   ּולׁשֹון . ְְְְִֵֵֵֶַ
ֿ יֹוספּו "ולא ּבּמסית: יתעּלה אמרֹו הּוא זה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאזהרה

"ּבקרּב הּזה הרע ּכּדבר לעׂשֹות  העֹובר ; ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ּכמֹו סקילה, חּיב ― מּיׂשראל אדם המפּתה והּוא זה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל

ּתהרגּנּו" הרג "ּכי הּכתּוב: ׁשאמר אׁשר והאדם . ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו ׁשּיהרגּנּו, ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ׁשּיּוסת רצה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמסית
להמיתֹו" בראׁשֹונה ֿ ּבֹו ּתהיה יד" ואמר: יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאר

ספרי ּולׁשֹון .  הּמּוסת ּביד מצוה : ְְְְִִֵַַָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָלהרגֹו.

.

― הי"ז מּלאהבהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא ֿ הּמסית, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאת

לֹו" תאבה "לא ספרי ּולׁשֹון .  : ְְִֵֶֹֹ

לרע "'ואהבּת ׁשּנאמר: ּכמֹו'"מּכלל    ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָ
לֹו'". ֿ תאבה 'לא לֹומר: ּתלמּוד לזה? אֹוהב אּתה ְֵֶֶַַַָָָֹֹיכֹול

― הי"ח יקלהּמצוה ׁשּלא הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבהכרח;ּבּנטירה לֹו לנטֹור חּיב אּלא לּמסית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

והּוא ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר ― לֹו נֹוטר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּוכׁשאינֹו
אליו" תׁשמע "ולא אמרֹו:  הּפרּוׁש ּובא , ְְְִֵֵַַָָָֹ

   "עּמֹו ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
  עֹוזב אּתה יכֹול ּתלמּוד לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". תׁשמע "ולא ְְִֵַַָֹלֹומר:

― הי"ט מּלהּצילהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
והּוא ּוכליה, אּבּוד ׁשל ּבמּצב יראהּו אם ֿ הּמסית, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאת

עליו" עינ ֿ תחס "ולא אמרֹו:  הּפרּוׁש ּובא . ְְְֵֵַָָָָָֹֹ
  ּדם ֿ על תעמד "לא ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִֶֶַַַַַֹֹ

"רע  זה ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אי יכֹול ִֵֵֶֶֶַַָָָ
."עינ ֿ תחֹוס "ולא לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְֵַַָֹ

― העׂשרים מּללּמדהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
לֹו אסּור ― זכּות לֹו יֹודע ואפּלּו הּמסית: על ְְֲִִֵֵַַַַָזכּות
 ֿ "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא זכּות, עליו ילּמד ולא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹלהזּכירֹו

תחמל" הּפרּוׁש ּובא . ,תחמל ולא : ְְְֵַַַָֹֹֹ
זכּות. עליו תלּמד ְְֵַָָֹלא

― הכ"א מּלׁשּתקהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
הּמס על לֹו הידּועה חֹובה ּׁשּמביאמּלֹומר מּמה ית ְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

  אמרֹו והּוא עליו, הענׁש קּיּום ְְִִֵֶָָָָֹלידי
עליו" ֿ תחמֹול "ולא הּפרּוׁשיתעּלה: ּובא . ְְְִֵֶַַַָָָֹ

.זכּות עליו תלּמד לא ― תחמֹול ולא :ְְְְֵַַָָֹֹ

― הכ"ו מּלהתנּבאהּמצוה אדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבׁשמּה  לעבדּה צּוהּו ׁשה' ׁשּיאמר והּוא, , ְְְְִִֶֶַָָָָֹ

וענׁש, ּגמּול והבטיחה עבֹודתּה על צּותה עצמּה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹאֹו
ּבא ולא האׁשרה. ּונביאי הּבעל נביאי ׁשּמדּמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכמֹו
אזהרת ּכלֹומר: זה, ּבענין מיחד מפרׁש לאו ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֻּבּכתּוב
נּדֹון ׁשּכן הענׁש, ּבּכתּוב נתּבאר אבל ּבׁשמּה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמתנּבא
ּבׁשם ידּבר "ואׁשר אמרֹו: והּוא ּבמיתה, ּבׁשמּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמתנּבא

ההּוא" הּנביא ּומת אחרים אלהים  זֹו ּומיתה . ֱֲִִִִֵֵַַָָֹ
סתם ּבּתֹורה האמּורה ׁשּמיתה ׁשאצלנּו הּכלל ּכפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק,
מן י"ד ּבכלל ל ׁשּבארּתי היסֹוד ל ידּוע ּוכבר חנק. ―ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּכתּוב ענׁש לא אמרם: והּוא זה, למאמר ׁשּקדמּו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּכללים
"וׁשם ֿ ּׁשּנאמר: מּמה אזהרתֹו והּנה הזהיר; ֿ ּכן ֿ אם ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

תזּכירּו" לא אחרים אלהים   ֿ מן אינֹו ּכי . ְֱֲִִִִִֵֵַֹֹ
ּדין ּדינֹו ואין רּבים ענינים על מזהיר אחד ׁשּלאו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנמנע
וענין. ֿ ענין ּבכל הענׁש ׁשּנתּבאר ּכיון ׁשּבכללּות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹלאו
זֹו מצוה ּדין נתּבאר ּוכבר ּבמקֹומן. ּדגמאֹות יבֹואּו ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֻּומּזה

מּסנהדרין. י"א ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הכ"ח נבּואתהּמצוה מּלׁשמֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
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ולא עּמֹו נּדֹון ׁשּלא ּכלֹומר: זרה, עבֹודה ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹמתנּבא
ּדבר על ראית ּומה ׁשּל האֹות מה לֹו; ונאמר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹנׁשאלהּו

ה' ּבׁשם מתנּבא עם ׁשּנעׂשה ּכדר זה, ― ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַ
ּכמֹו ,ּכ על ּבֹו נתרה ּבׁשמּה מתנּבא ּכׁשּנׁשמעהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

י ואם ֿ חֹוטא; ּבכל חּיבים ―ׁשאנּו ּבטענתֹו תמיד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
לאֹותֹותיו נחּוׁש ולא הּתֹורה, ּדיני לפי ּכראּוי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹנעניׁשהּו
"לא יתעּלה: ּבאמרֹו הזהירנּו זה ועל לראיֹותיו. ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹולא

ההּוא" הּנביא ֿ ּדברי אל תׁשמע  ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הכ"ז ׁשקר,הּמצוה נבּואת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ה', אמרֹו ּׁשּלא מה ׁשּיאמר אּלא ה' ּבׁשם ׁשּיתנּבא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
ויאמר לעצמֹו זאת ּומיחס לזּולתֹו יתעּלה ּׁשאמרֹו מה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
ּולׁשֹון לֹו. אמרם לא והּוא אּלּו, ּדברים לֹו אמר ְְְֲִֵֶַָָָָֹׁשה'
יזיד אׁשר הּנביא א" אמרֹו: הּוא זה ּבענין ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהאזהרה

לדּבר" ֿ צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי ּדבר לדּבר  . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
      על העֹובר וגם .ְֵַַָ

אמרּו ֿ הּנחנקים את ּוכׁשּמנּו חנק; חּיב זה לאו ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבידי מיתתם ׁשלׁשה אמרּו: וׁשם הּׁשקר". "ּונביא :ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

מה הּמתנּבא זה ― ּבׁשמי" ּדבר לדּבר יזיד "אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאדם:
לחברֹו הא לדּבר, ֿ צּויתיו לא אׁשר "את ׁשמע; ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּׁשּלא
ידּבר "ואׁשר לֹו; נאמר ּׁשּלא מה הּמתנּבא זה ― ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹצּויתי"
זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא זה ― אחרים" אלהים ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׁשם
ֿ מיתה וכל ― ההּוא" הּנביא "ּומת נאמר: ְְֱִִֵֶַַַָָָָֻּובכּלן
ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. היא הרי סתם ּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאמּורה

מּסנהדרין י"א ּבפרק זה ׁשקר .נביא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַ

― הכ"ט ליראהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
מתנּבא ׁשהּוא ּכיון מּלהרגֹו להּמנע אֹו הּׁשקר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמנביא
לנּו ׁשּנתּברר ּכיון ּכלל מענׁש נירא לא אּלא ה', ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹּבׁשם

מּמּנּו" תגּור "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשקרֹו  . ְְְְִִִֶֶַָָֹ
ספרי עצמּולׁשֹון ּתמנע אל ― מּמּנּו תגּור "לא : ְְְְְִִִֵֶַַַָֹ

ּבאר זֹו מצוה ּדיני ּבארנּו ּוכבר חֹובה". עליו ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמּללּמד
הּמׁשנה. לפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָהיטב

― הי"ד מּלהּׁשבעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ּכמֹו ּבּה, יׁשּביעם לא וכן לעֹובדיה. אפּלּו זרה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּבעבֹודה

ּבאמרם לנּו ׁשּבארּו  תׁשּביע לא : ְְְֲִֵֶַַָָָֹ
אחרים אלהים "וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּביראתֹו. ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָֹלגֹוי

תזּכירּו" לא  ,ּביראתֹו לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא , ְְְְְִִִֶַַַָֹֹ
אמרּו יּדֹורוׁשם ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא עֹוד: ְְְִִֶַָָֹֹ

ּובסנהדרין זרה. עבֹודה ׁשּלאּבׁשם ― תזּכירּו "לא : ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ּפלֹונית". זרה עבֹודה ּבצד לי ׁשמֹור לחברֹו: אדם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹיאמר
ּבדבר רֹוממּות ּדר הּנׁשּבע ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹובר
― אלהּות ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ׁשּמאמינים ֿ הּנבראים ְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָמּכל
מּלחּבק ּכׁשהזהירּו סנהדרין, ּבגמרא אמרּו מלקּות. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב
מּמעׂשה ּבזה וכּיֹוצא לפניה ּולכּבד ּולנּׁשקּה זרה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
ֿ הּנֹודר מן חּוץ לֹוקה אינֹו ּכּלם על והאהבה: ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻהּכבֹוד

והמקּים מצוהּבׁשמּה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׁשמּה. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

― הּׁשמינית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מעׂשים ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר והּוא ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹהאֹוב,
ׁשחיֹו מּתחת ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו ונדמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֻמסּימים,

      למה ְֶֶַׁשעֹונה
אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה מּמיני מין וזה ― עליו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּׁשּיׁשאל

ֿ האבת" אל ֿ ּתפנּו "אל  ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַָָֹֹ
 ּפיתֹום זה ― "אֹוב : המדּבר ְִֵֶַַ

לא ואם נסקל; ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּׁשחיֹו".
חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ּבכרת; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָנסקל

ּכלֹומר: קבּועה, ּבידֹו הּמעׂשים אֹותם העֹוׂשה ְְְֲִֶַַַָָָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומתעּסק

מּסנהדרין. ְְִִֶַז'

― הּתׁשיעית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּיּקח והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּיּדעֹוני
ּבקטרת ויקּטר ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו עֹוף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹעצם
הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה עד מעׂשים ויעׂשה ּדברים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹויאמר
אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה ּותבֹואהּו הּמתעּלף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָלמּצב

 והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― "יּדעֹוני :ְְְִִִִִֶֶַַַ
"אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא מאליו". ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמדּבר

ֿ הּיּדענים" ואל ֿ האבת אל ּתפנּו ּתחׁשֹוב ואל . ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹ
את ּכׁשהזּכיר חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות לאו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּזה
סקילה מהם ֿ אחד ּבכל וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ואמר: ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהענׁש
 ֿ ּכי ֿ אּׁשה אֹו "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמזיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוכרת

יּומתּו" מֹות יּדעני אֹו אֹוב בהם יהיה  ּולׁשֹון . ְְְִִִֶֶָָֹ
ספרא אּׁשה ֿ אֹו "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי : ְְְִִִִֵֶָָ

לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", אֹו אֹוב בהם ֿ יהיה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּכי
ואל ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו אל לֹומר ּתלמּוד ― ְְְְִֶֶַַַַָָֹֹׁשמענּו

הּיּדעֹונים"  ּבׁשֹוגג זה לאו על העֹובר וגם ; ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מּסנהדרין .ז' ְְִִֶַ

― הּׁשביעית מּלמסֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
לּנעבד ּבנינּו מקצת מּתן ּבזמן מפרסם ׁשהיה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

"ּומ יתעּלה: אמרֹו והּוא ,מל ׁשמֹו ׁשהיה ּזרעּתֹורה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹ
"לּמל להעביר ֿ תּתן לא  זרה עבֹודה עבֹודת . ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו היתה, ,זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ּומלּבה אׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמעביר

הּנעבד אֹותֹו ּבעבֹודת הּמתעּסק ּבידי   ְֱֲִִֵֵֶַַַַַָ
 ּומעבירֹו ,האׁש אֹותּה על מּצד ֲִִֵַַַָָ

לצד  זה מעׂשה על הּלאו נכּפל ּוכבר , ְְְֲִֶֶַַַַַָָ
ּבאׁש" ֿ ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב ֿ יּמצא "לא ואמר:  ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

אם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר .ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג נסקל; ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹלא

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָּדיני
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רי         
  

ה'תשע"ט  תשרי ו ' ש "ק יום 

יג. יב. יא. תעשה לא מצות
קפה. עשה מצות

נ. מח. כב. כה. תעשה לא מצות
לב. לא. לג. ל. נא.

― הי"א מּצבההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
לעבֹוד נעׂשית אפּלּו ויכּבדּוה, אליה ׁשּיתקּבצּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

יתעּלה ּבעבֹודתֹו נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ֿ זה ּכל ה', את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעליה
מּצבֹות ּבֹונים עֹוׁשים: היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָלעֹובדי
ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא עליהן, הּנעבדים את ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוׂשמים
"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה ל ֿ תקים "ולא :ּכ ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעל

  .מלקּות חּיב ― זה לאו על והעֹובר ;ְְֵֶַַַָָָ

― הי"ב אבניםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
היא ההׁשּתחויה אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמּוכנֹות

זאת וגם יתעּלה. לעֹובדילה' להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
אּמן מעׂשה מצּירֹות אבנים עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֻֻּפסילים,
אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ועליהן הּפסילים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלפני

מׂשּכית "ואבן ּבארצכםיתעּלה: תּתנּו לא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
עליה" להׁשּתחות  ― זה לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. חּיב  תּתנּו "לא : ְְְְִִַַָָֹ
האבנים, על מׁשּתחוים אּתם אין ּבארצכם ― ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבארצכם
ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית האבנים על אּתם מׁשּתחוים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

מגּלה ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

― הי"ג אילנֹותהּמצוה מּלנטֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבכ נתּכּון אפּלּו ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקּדׁש
ׁשהיּו זרה לעבֹודה ּגם מכּבדים היּו ׁשּכ ּכיון ה', ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלעבֹודת
אמר עבֹודתם. ּבבּתי למראה, יפים נאים, עצים לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנֹוטעים
ה' מזּבח אצל ֿ עץ ּכל אׁשרה ל ֿ תּטע "לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיתעּלה:

"אלהי  חּיב ― זה לאו על העֹובר , ֱֵֶֶַַָָָֹ
ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,מלקּות. ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָ
אסּורה. ֿ הּמקּדׁש ּבכל ׁשהּנטיעה נתּבאר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוׁשם

― הקפ"ה ֿ הּמצוה ּכל להׁשמיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
לׁשּבר, והׁשחתה: הׁשמדה ֿ מיני ּבכל ּובּתיה זרה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָעבֹודה
לֹו, ֿ ּׁשראּוי ּבמה ֿ מין ּכל ― ולכרֹות להרֹוס ְְְְֲִִִֶַַָָלׂשרֹוף,
לפי ּבהׁשמדתֹו. ּומהיר ּגמּור יֹותר ּׁשּיהיה ּבמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
יתעּלה: אמרֹו והּוא זכר, לּה נׁשאיר ׁשּלא היא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכּונה

ֿ הּמקמֹות" ֿ ּכל את ּתאּבדּון "אּבד  :אמר ועֹוד . ְְְְֵֶַַַַָָֹ
וגֹו'" ּתּתצּו מזּבחתיהם להם תעׂשּו ֿ ּכה אם "ּכי  , ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹ

ֿ מזּבחתם" את "ונּתצּתם עֹוד: ואמר  ּובדר . ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ
סנהדרין ּבגמרא ׁשּנזּכרה ּדעבֹודהאּגב עׂשה מצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מאי זרה "ּבעבֹודה ּבתמיהה: אמרּו מצותזרה, ְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
אּכא ּתרּגמהעׂשה !?:חסּדא רב ְְְֲִִִֵַָָָ

ספרי ּולׁשֹון 'ונּתצּתם'".  אּתה "מּנין : ְְְְִִִִֵֶַַַָ
ּפעמים עׂשר אפּלּו והחליפּה אׁשרה קּצץ ׁשאם ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹומר

וׁשם ּתאּבדּון'". 'אּבד לֹומר: ּתלמּוד לקּצצּה? ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָׁשחּיב
ההּוא ֿ הּמקֹום מן ֿ ׁשמם את "ואּבדּתם אמרּו: ְְְְִִֶֶַַַָָָ

אּתה ואין אחריהם, לרּדֹוף מצּוה אּתה ֿ יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבארץ
לארץ". ּבחּוצה אחריהם לרּדֹוף ְְְֲִֵֶֶֶַָָָֻמצּוה

― הכ"ה להֹוסיףהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
מּמנה נתרחק אּלא ממֹוננּו על זרה עבֹודה מּׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלּום
"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אליה, ֿ הּמתיחס ּומּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומּבּתיה

"ּבית ֿ אל תֹועבה תביא  ּדבר מאיזה והּנהנה . ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― ׁשהמבּׁשלמּמּנה ּבארּו, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

ֿ תביא "ולא מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― אׁשרה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבעצי
ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית ֿ אל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹתֹועבה

מאּומה"  ―       ְָ
'ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. והבן ;ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

זרה. ֲֵָָָמעבֹודה

― הכ"ב מּלהנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה ּבהם ׁשּקּׁשטּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּתכׁשיטים

עליהם" וזהב ּכסף ֿ תחמד "לא יתעּלה:  . ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּובספרא    ׁשּצּפ נעבדּבארּו, ּויי ְְֱֲִִֵֵֶֶָָ

ֿ תחמד "לא יתעּלה: לאמרֹו ֿ זה את והסמיכּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹֹאסּורין,
מלקּות. חּיב ― זה לאו על העֹובר עליהם". וזהב ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכסף

זרה מעבֹודה ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ

― המ"ח ּבריתהּמצוה מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשבעה ּכלֹומר ּבכפירתם, ׁשקטים ּולהּניחם הּכֹופרים ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָעם

ּברית" להם ֿ תכרת "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא עממין. ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹ
 ׁשּמלחמת קפז, ּבמצוה עׂשה, ּבמצות ּבארנּו ּוכבר .ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואין למנֹותֹו, ראּוי ּבהם, ֿ ּׁשּנאמר מה וכל עממין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבעה
לדֹורֹות. נֹוהגֹות ׁשאינן ּכּמצות ְְֲִִֵֶַָֹּדינֹו

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּוםמּלחמֹול ּומּלׁשּבח זרה עבֹודה עֹובדי על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא להם, ׁשמיחד מה מּכל ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּדבר
תחּנם"  ּבּקּבלה ּובא ,    ְֵַַָָָָ

זרה עבֹודה מעֹובדי אדם ואפּלּו חן". להם תּתן "לא :ְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
זה אֹו ּבצּורתֹו נאה זה לֹומר: לנּו אסּור ― נאה ְֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּצּורתֹו

ּדילן ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּפנים, ּובגמראיפה . ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ירּוׁשלמי זרה עבֹודה   ּתּתן לא אמרּו: ְְְֲִִֵַָָָָֹ

ֿ תעׂשה. ּבלא ― חן ְֲֵֶֶַָֹלהם

― הנ"א ידּורּוהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
והּוא ּכפירתם, נלמד ׁשּלא ּכדי ּבארצנּו זרה עבֹודה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹעֹובדי
לי" את ֿ יחטיאּו ּפן ּבארצ יׁשבּו "לא יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאמרֹו

  אין ּבמֹוׁשבֹותינּו לעבֹור הּגֹוי רצה ואפּלּו .ְְֲֲִֵֵַַַָָ
זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ׁשּיקּבל עד לנּו, מּתר ְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻזה
הּכּונה ּתֹוׁשב. ּגר הּנקרא: וזהּו לדּור, לֹו מּתר יהא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֻואז
וכ ּבלבד. ּבארץ לדּור לֹו ׁשּמּתר לענין "ּגר" ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבזה

אמרּו  עליו ׁשּקּבל זה ּתֹוׁשב? ּגר "איזהּו : ְִֵֵֵֶֶֶָָָָ



רב        
  

עֹובד אבל יהּודה"*; רּבי ּדברי זרה, עבֹודה לעבֹוד ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשּלא
ולא קרקעֹות לֹו מֹוכרין ואין ידּור אל זרה ְְְְֲִֵַַָָָָָֹעבֹודה

הּבאּור לנּו ּבא ּובמפרׁש מׂשּכירין. להם ּתּתן לא : ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּקרקע. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָחניה

זרה. ֲַָָָּובעבֹודה

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ואפּלּו ּכמנהגם, ּומּלהתנהג הּכֹופרים אחרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּללכת
תלכּו "ולא אמרֹו: והּוא ּבאּולמיהם, וכּנּוסיהם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּבמלּבּוׁשם

מּפניכם" מׁשּלח ֿ אני אׁשר הּגֹוי בחּקת  . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַֹֻ
תלכּו" לא "ּובחּקתיהם ּבאמרֹו: זה לאו נכּפל ּוכבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻ

 הּפרּוׁש ּובא .  אמרּתי לא : ְִֵַַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ולאבֹותיהם. להם החקּוקים ּבחּקים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאּלא

ּבנּמּוסֹות ּתהּלכּו ׁשּלא ― תלכּו לא "ּובחּקֹותיהם :ְְְְִֵֵֵֶֶַֹֹֻ
ּתרּטּיֹות ּכגֹון להם, החקּוקים ּבּדברים ׁשּלהם, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ

 וקרקסיֹות  והאסּתטרּיֹות ְְְְְְִִִַָָ
    מסּבֹות מיני הן ְִִֵֵֵֶאּלה

אֹומר: מאיר רּבי האלילים; לעבֹודת ּבהן מתּכּנסים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיּו
ֿ ּבתירא ּבן יהּודה רּבי חכמים; ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

ּתנחֹור ׁשּלא אֹומר:    ולא ְְִֵֶֹֹ
ציצית ּתגּדל "קֹומי ּתסּפר וׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶַַֹ

  חּיב ― ֿ אּלּו מּכל ּדבר והעֹוׂשה .ְִֵֶַָָָָָ
ּב הּלאו ונכּפל אמרֹו:מלקּות. והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ענין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

אחריהם" ֿ ּתּנקׁש ּפן ל "הּׁשמר  ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
―ספרי "הּׁשמר" : "ּפן" ֿ תעׂשה; ּבלא ְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

― ׁשּמא ― אחריהם" "ּתּנקׁש ֿ תעׂשה; ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּבלא
ׁשּלא למֹוקׁש, ל ויהיּו ּכמעׁשיהם ותעׂשה להם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּתדמה

ּבארּגמן יֹוצאין והם הֹואיל ּתאמר: אצא אני ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
אצא אני אף ּבתלּוסין, יֹוצאין והם הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָּבארּגמן;

וזה ― הּצבא.ּבתלּוסין ּתכׁשיטי מּמיני מין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ
ההּוא ּביֹום "[והיה הּנבּואה: ספרי לׁשֹון ל ְְְְְְְִֵַַַָָָָוידּוע

ֿ ּופקדּתי ּכל ועל [...הּמל ֿ ּבני ועל ֿ הּׂשרים על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
נכרי" מלּבּוׁש הּלבׁשים  הרחקה לׁשם ֿ זה ּכל . ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ּוכבר ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― ֿ מנהגיהם לכל וגּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָמהם
מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּבתֹוספּתאנתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּבת  . ַָ

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו ,האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לא הּדר ֿ מן ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכגֹון
הּוא הּיֹום ׁשראיתי הראׁשֹון הּדבר אֹו: ּבמעׂשי; ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָאצליח
מאד נפֹוץ זה ואפן ּדבר. הּיֹום ארויח וּדאי ּפלֹוני, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּדבר
ּפי על מעׂשה ֿ העֹוׂשה וכל הּסכלים. העּמים המֹוני ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצל
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ׁשאמר לפי לֹוקה, ― ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּנחּוׁש

ּומנחׁש" מעֹונן  :ואמר זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
תנחׁשּו" "לא  ספרי ּולׁשֹון . : ְְְֲִֵַֹ

מקלי נפלה מּפי, ּפּתי נפלה האֹומר: ּכגֹון ― ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"מנחׁש

ּובספרא מׂשמאלי". וׁשּועל מימיני נחׁש עבר ְְְְִִִִִִִִַָָָָָָֹמּידי,
  המנחׁשים אּלּו ּכגֹון ― תנחׁשּו "לא :ְְְֲֲִֵַַַֹ

ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ּובּכֹוכבים ּובעֹופֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּבחלּדה
מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם ּובתֹוספתנתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשּבת    . ַָ

― הל"א מּלקסֹום,הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ההׁשערה ֿ ּכח את לעֹורר מּמיניּכלֹומר: ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּׁשיהיה מה הּמּגידים הּכחֹות ֿ ּבעלי ׁשּכל לפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהעֹוררּות.
ׁשּכח מּפני אּלא זה ּדבר להם יּתכן לא ― היֹותֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹקדם
האמת ּכפי ֿ רב ֿ ּפי על ויארע חזק ׁשּלהם ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההׁשערה
זה יתרֹון להם ויׁש ֿ ּׁשיהיה, מה מרּגיׁשים לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּנכֹון;
ֿ ּכח ּבכל זה על זה יתרֹון ֿ אדם ֿ ּבני לכל ׁשּיׁש ּכמֹו זה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל
ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא והכרחי הּנפׁש. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמּכחֹות
ּולעֹודד ֿ ּכחֹו את ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה איזה לעׂשֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהאּלּו

ֿ ּפעּלתֹו את  ּבמּטה ׁשּמּכה מי מהם יׁש . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻ
ּומפּנה מׁשּנֹות צעקֹות וצֹועק ּתכּופֹות הּכאֹות הארץ ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֻעל
מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ממּׁש זמן ּכ ועֹוׂשה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻמחׁשבּתֹו
ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה מה ויּגיד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹהתעּלפּות
קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש הּפנימי. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמערב
וזה יּגיד, ּכ ֿ ואחר ּבהן להּביט ּומארי עֹור ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָּביריעת
חגֹורת ׁשּזֹורק מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ֿ מקֹום ּבכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמפרסם
ֿ אּלּו ּבכל הּכּונה ּומּגיד. ּבּה ּומסּתּכל הארץ על ארּכה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻעֹור
ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו לא ּבֹו, ׁשּיׁש ֿ הּכח את ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלעֹורר
ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי מּׁשהּו. על מֹורה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָמּׁשהּו
אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן מקצת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻמתאּמתֹות

ונמׁש ּׁשּיהיה. מה על מֹורֹות  הּדבר ְְְִִֶֶַַַַָָ
ׁש עד זֹו ּבטעּות הןאצלם הּפעּלֹות אֹותן ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

מׁשּפטי ּבעלי ׁשּמדּמים ּכמֹו ּׁשּיהיה, מה ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּגֹורם
ֿ הּסּוג מן אּלא אינם הּכֹוכבים ׁשּמׁשּפטי לפי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכֹוכבים.

מּמיני מין ׁשהם ּכלֹומר: הּזה, הּכח ֿ עֹוררּות ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ
הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ׁשני אין לכן ;ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהעתידֹות,
 מהּמעׂשים ׁשּיהיה מעׂשה איזה והעֹוׂשה .ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

נקרא: ― זֹו ּבדר ּׁשּנֹוהג ֿ מה מּכל וזּולתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלה
קסם [וגֹו'] ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ה' אמר ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹקֹוסם,

קסמים"  ספרי ּולׁשֹון .?קֹוסם איזהּו : ְְְִִֵֵֵֶָ
סּוג ועל .אל לא אֹו ,אל אם ואֹומר: ּבמקלֹו האֹוחז ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹזה
"עּמי הּנביא: אמר הּזמן ּבאֹותֹו המפרסם עֹוררּות ׁשל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻזה

לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל ּבעצֹו  והעֹובר . ְְְְִִֵֵַַָָ
ּומּגיד הּקֹוסם ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― זה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָּבמעׂשה
 ֿ את הּׁשֹואל לא עֹוׂשה, ׁשהּוא מעׂשה ֿ ידי על ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹעתידֹות

הּקֹוסם ׁשאלת אבל מאדהּקֹוסם; מגּנה  ְְְֲֵֵֵַַַָָֹֻ
  ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָָ

סנהדרין ּבגמרא ׁשּבתמקֹומֹות ּובתֹוספּתא  ְְְְְְִִֶֶַַָָָָ
.ְְִֵּובספרי
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רג         
  

― הל"ב מעׂשינּוהּמצוה מּלכּון ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ,ּבבחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

ונתּכּון ּפלֹונית לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻוהּוא
ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו לעׂשֹות רצּוי לא זה יֹום אֹו ְְֲֲִֶַַָָֹֻלעׂשֹותֹו,
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו וזה מּלעׂשֹותּה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹונּמנע

מעֹונן" ולא" ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָֹ
תעֹוננּו"  ספרא ּולׁשֹון .    : ְְְִֵָ

מן נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― תעֹוננּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹלא
עת האֹומר: עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ּכלֹומר: ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"עֹונה",
זה לאו על העֹובר וגם רעה. ּפלֹונית ועת טֹובה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפלֹונית
זה לא ֿ העֹונֹות, את הּמֹודיע ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ―ְְִֶֶַַַַַָָֹ
אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ּגם אבל עליהן; ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשֹואל
לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר היֹותּה על ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָנֹוסף
― הּפעּלה ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר חּׁשּוב מּתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻֻֻמסּים

ּגם הרי     ׁשעׂשה לפי לֹוקה, זה ְֲִֵֶֶֶַָָ

אחיזת מעׂשה אּסּור הּזה הּמעׂשה ּבכלל ועֹוד ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַמעׂשה.
חכמים ּולׁשֹון העינים. זה ― "מעֹונן : ְְֲִִֵֵֶַָָ

הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג והּוא ֿ העינים", את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוחז
קּלּות לכ לאדםונֹוסף ׁשּנדמים עד הּיד, ּתנּועת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ

עֹוׂשים ׁשהם רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָּדברים
לעיני ּבגּדֹו ּבכנף ונֹותנֹו ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתמיד,
לאויר טּבעת זֹורק אֹו נחׁש; מֹוציאֹו ּכ ֿ ואחר אדם ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָּבני
אחיזת מּמעׂשי ּבזה וכּיֹוצא ׁשּלפניו אדם מּפי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומֹוציאּה
מאּלּו ֿ מעׂשה ּכל ― ההמֹון אצל המפרסמים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהעינים
מין והּוא ֿ העינים את אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאסּור,
ּדעת ּגֹונב הּוא זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּמיני
לפי מאד, עצּום ּכ ֿ ידי על הּנגרם וההפסד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּברּיֹות.
ּבעיני אפׁשרּיים נעׂשים לחלּוטין הּנמנעים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּדברים
לקּבל מתרּגלת ּומחׁשבּתם והּנערים, והּנׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּסכלים
זאת. והבן להיֹות. אפׁשרּיים ׁשהם ולחׁשֹוב ֿ הּנמנעֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאת
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(ÊÎ)   ת"י וכן  והושיענו  קומה אלי

ומודן  בטעותהון  כפרין  עליהון  אתיא דבישתא ובעידן 
ופרוקנא: עלנא רחם ואמרין  (ÁÎ)קדמי 

 : אחר אלוה ועיר  עיר  (ËÎ)בכל 
: חטאנו לא ולומר  בריב להתווכח  תבואו  איך 

   דאמרי היינו  במשמע, הצדיקים אף
כרבא: לקיא הוצא בהדי (Ï)אינשי  על

מוסר : שיקחו  הועיל  לא כי חנם  את
וישעיה: זכריה את הרגתם (Ï‡)נביאכם,  

ה'ה  דבר  מה כאן  ראו  להם אמר  המן  צנצנת להם וציא
מועיל .   נקודה לכך  הוא תימה ל ' .

לאבותיכם  נדמה כלום פתח , בחטף וה"א רפי מ "ם
דבר  זה לחם להם שהורדתי בו  כשהלכו  מדבר  שהוא

ביומו : חושך :יום ל '   
רבי  מדרש כך  התנור  מן  פת הרודה כמו  ממך  נבדלנו 
אחרים: פנים ועוד  ירידה ל ' רדנו  פירש ומנחם תנחומא

(‚Ï) כמו נואפיך  לקראת עצמך  (מלכים תקשטי

ט ) יהוא:ב  בפר ' דאיזבל  ראשה ותיטב  
 המקולקלת את ללמוד  דרך  רוע כל  על  חזרת

אפילו .שבכולם: את ל ' אך  אמת שבועת ל ' .
לעצמך : למדת הדרכים שבכל  הרעה הדרך 

הנהגת:

 
(ÊÎ).ÌÈÓÂ‡אבי אתה מעץ העשוי  לפסל אומרים אשר  על

העולם  בראו  הכוכבים  כאילו ילדתנו אתה  יאמרו מאבן ולצלם
ÛÂÚ.ומלואה: ÈÏ‡ ÂÙ ÈÎ כאדם לדברי שומעים אינם ר"ל 

אמריו : לשמוע יאבה ולא  רעהו מול  עורף  ÚÂ˙המהפך 
.Ì˙Ú קומה ויאמרו אלי  יתפללו הרעה  עליהם בוא  בעת

הרעה: מן  איה È‡Â‰.(ÁÎ)והושיענו  לך אשיב והנה ר "ל 
יכלו  אם ויקומו הם ינסו  ידיך  בפועל לך עשית אשר  אלהיך

הרעה: עליך  בא בעת לך  ÍÈÚ.להושיע  ÙÒÓ ÈÎ חשבון לפי 
רבים  א"כ יהודה אתה כוכבים  של צורות עשית עריך מספר 

להושיעך: שיוכל מהם ימצא  לא אחד ואף  ÓÏ‰(ËÎ)המה
.ÈÏ‡ ÂÈ˙ מן אתכם מציל אני שאין  על למולי  תתרעמו  למה

ומהו  נעדר לא איש בי פשעתם  כולכם הלא הבאה  הרעה
לכם : הנמצא עצם Â˘Ï‡.(Ï)הזכות וכל במרדם עומדים  ועדיין  מוסר  האבות  לקחו  לא  שעכ "ז  כיון בניכם את הכיתי  חנם על

האבות: יוסרו למען  היה הבנים הכאת זכריה:‡ÏÎ‰.כוונת ואת ישעיה  את הרגו כי  נביאיכם את  הרגה חרבכם  È‡Î‰כי
.˙ÈÁ˘Ó:אדם בני המשחית ‡˙Ì.(Ï‡)כאריה Â„‰ גמול תשלום יש  אשר ה ' מצות  את הלב  בהבנת  ראו הדור  בני אתם
ספוק‰„Ó.עליהם: היה לא וכי ר"ל האדם צורך די שמה ימצא לא אשר מאפליה וארץ  כמדבר  לישראל  הייתי הנה עד  וכי

שעשו : המצות על טוב גמול  לשלם אליך:Â„.בידי עוד נבוא ולא ממך נבדלנו שתשכח ‰˙˘ÁÎ.(Ï)כבר הוא  הדרך וכי 
וכאומר להתקשט  בהם  שערה שקושרת המשי  חוטי  הם קשוריה את הכלה תשכח  וכי בו להתקשט  עליה עדיה  להשים הבתולה

ביותר: לו הנצרך דבר לשכוח  האדם דרך אין  עיקרÈÓÚÂ.הלא שזהו  עם להם מספר ואין הרבה ימים אותי  שכחו עמי אבל
האדמה: על  „ÍÎ.(Ï‚)חייהם ÈÈË˙ ‰Óלבקש העכו"ם מעשה אל גמור בדמיון  לעשות הבעל בעבודת  מנהגך תתקני מה

כמעשיהם : בעשותך אהבה יותרÔÎÏ.מהם  לעשות הרעות אתה ר "ל מנהגיך  את אתה למדת  הרעות העכו"ם את גם  באמת
כמוך: יותר להרשיע  למדת שבהן להרעות ואף  מכולן

 
(ÊÎ).È‡דבר הנביא גדול דבר  אבי וכן וגדול  אדון  ענין 
ה)אליך ילדו Â˙„ÏÈ.:(מ"ב הרים בטרם וכן יצרתנו  כמו  הוא 

צ) וסיבוב :ÂÙ.:(תהלים הפנה הפנים ÛÂÚ.מל' אחורי הוא 
ותלונה :˙ÂÈ.(ËÎ)והצואר: תרעומות  Â˘Ï‡.(Ï)ענין 

ראה Â‡.(Ï‡)לחנם: ולבי  וכן הלב הבנת  על גם יאמר 
חכמה א)הרבה  וכשבא ÈÏÙ‡Ó‰.:(קהלת וחושך אופל מלשון 

יה שלהבת  וכן  יה למלת סומכו הדבר  ח)להגדיל והוא (ש "ה
במ "ש : הדבר וכפל מדבר  ממקום Â„.כמו  ההבדל  ענין

הדבש  רדה כמו  יד )הדבוק  עדיÈ„Ú‰.(Ï):(שופטים מל '
ראשה ˙ÈÈËÈ.(Ï‚)ותכשיט : את  ותיטב  כמו תיקון , (מ"ב ענין 

מנהגך:„ÍÎ.:ט)
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(‡È) סגולת לשון  הוא כתם פז , ככתם מבהיק

ישנא  ד ) (איכה. וכן  גנזיהם בבית שאוצרין  מלכים
וכן  מבטחי לכתם אמרתי לא) (איוב וכן  הטוב הכתם

כתם: וחלי כה) (משלי  תלויים לשון 
בלע"ז : פנדלוי"יש . לבחור נוי אלה כל 

   וכן פז  ככתם הבהיקו  דבריו  תחילת
אנכי  פתח  יאיר , דברך  פתח  קיט ) (תהלים אומר  הוא
עליהם  לו  יש מלוכה שמשפט  תחלה הראם אלהיך  ה'

גזירותיו : עליהם גזר  כך  ואחר   על
הלכות: של  תילים תילי וקוץ קוץ כל  

אש  גבי על  שחורה אש לפניו  כתובה שהיתה שם על 
נראה  הים על  כשנראה תלתלים קוצותיו  ד "א לבנה,

בגבורה: נלחם (È)כבחור    
 אפיקי יונים כעיני נאות מים אפיקי על  עיניו 

וכן  לשוט  שם יוצאים והבחורים למראה עריבים מים
אפיקי  על  מביט  כשהוא דודי עיני המשורר  מקלס

יונים: עיני לנוי דומות בחלב:מים דודי עיני
   יותר בולטות לא נוי לשון  זה כל 

גומא  מלאת על  יושבות אלא שוקעות לא מדאי
הדוגמא  לפי הגומא) לפי העין  (ס"א הענין  שלהם
לו  העשויה גומא למלאת שעשוי דבר  כל  לשון  והוא

כה) (שם מלואים אבני כה) (שמות כמו  למושב
אבן : מלואת בו  ומלאת    

בתי  על  עיניו  כך  ארובותיהם אל  צופות שעיניו  כיונים
המשולים  התורה מוצאי ששם מדרשות ובתי כנסיות

למים:  מבררות במשפט  צופות כשהן 
ולהרשיע  כצדקתו  לו  לתת צדיק להצדיק לאמתו  דין 

בראשו : דרכו  לתת רשע   מלאת על 
ורעים, טובים צופות הארץ בכל  משוטטות עולם של 
להאיר  עינים נותנם שהקב"ה חכמים תלמידי ד "א
הנודדים  כיונים לאדם מאירים שהעינים כשם לעולם
ממדרשו  הולכים הם כך  אוכלם לבקש לשובך  משובך 
לבקש  חכם פלוני של  המדרש לבית חכם פלו ' של 

תורה: טעמי   שהם מדרשות בתי על 
תורה: של  מים מוצאי  שקראן לפי

הם  נקבה לשון  רוחצות היא נקבה לשון  והעין  עינים
סתריה  ומלבנים תורה של  בחלב עצמן  מצחצחי

וסתומותיה:   על דברים מישבים
והלכות  תורה של  פרשיות עניניו  עיניו  ד "א אופניהם,
מים  אפיקי על  בהליכתן  נאים שהם כיונים ומשניות
כמו  כחלב מצוחצחות בחלב רוחצות מדרשות בבתי

שפירשתי:

 
(‡È).ÊÙ Ì˙Î Â˘‡, זהב עטרת  בראשו להניח  אין כאומרה 

לומר הוא והנמשל  פז. ככתם עוד ומבהיק  יפה  עצמו  הראש  כי 
ותהלה: ברכה כל על מרומם  הוא כי גדלו, עוצם לספר  אין 

.ÌÈÏ˙Ï˙ ÂÈ˙ÂˆÂ˜ יתהפכו כי ועל מסולסלים. המה שערותיו
נראים  המה לכן  יוצאים , ופעמים נכנסים פעמים בסלסולם 
נוי. דבר וזה העורב, כנוצות שהורות והמה תלים , תלים 

ואין  האדם מעין וחשוכות צפונות והמה בתחבולותיו, יתהפכו  ֿ הוא ברוך  המקום מאת הנשפעות הנפלאות לומר  הוא והנמשל
העין: אל חשוך  הוא שחור  דבר  כי העורב , בנוצות הרמז  ובא ÌÈÂÈÎ.(È)להשיגם. ÂÈÈÚ יונים עיני  כהבטת  יפה  עיניו  הבטת 

מאוד: נאה הבטה והיא צמאונם, שם לרוות  ומביטים  מים, אפיקי  על  ÏÁ.בהתיצבם ˙ÂˆÁÂ ונקיות צחות המה  עיניו  לובן
בחלב : תמיד רוחצות הן כאילו אדמימות , רושם בהן מצוא ÏÓ‡˙.מבלי ÏÚ ˙Â˘ÂÈ מדת לפי שלהן , בגומא  המה קבועות

בהבטת  משגיח  שהוא לומר  הוא והנמשל  נוי. דבר  והוא שוקעות, ואינן  בולטות  אינן  למלאותו , הדין הגומא והשגחת אהבה
ֿ מקום  מכל  ישגיח , הכל על כי עם המיצוע. דרך  על  היא עצמה וההשגחה הרחמים, על יורה החלב  לובן  כי  ברחמים , ממתיק 

ה': ישמע  לא בלבי ראיתי  אם און שנאמר כמו  עליה, לענוש  בה משגיח  אינו רעה מחשבה על 

 
(‡È).ÊÙ Ì˙Î:(ה י  (דניאל אופז  בכתם כמו ויקר . טוב  זהב

.ÂÈ˙ÂˆÂÂ˜:למטה התלוי  הראש  שער  תל ˙ÌÈÏ˙Ï.הוא  מלשון 
עוף :ÂÚÎ.וגובה: מין  ÌÈÓ.(È)שם  È˜ÈÙ‡ מקומות

(תהלים  בנגב  כאפיקים וכן בחוזק . ונגרים שוטפים  שהמים 
ד): קכו
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(ÊÎ)   ת"י וכן  והושיענו  קומה אלי

ומודן  בטעותהון  כפרין  עליהון  אתיא דבישתא ובעידן 
ופרוקנא: עלנא רחם ואמרין  (ÁÎ)קדמי 

 : אחר אלוה ועיר  עיר  (ËÎ)בכל 
: חטאנו לא ולומר  בריב להתווכח  תבואו  איך 

   דאמרי היינו  במשמע, הצדיקים אף
כרבא: לקיא הוצא בהדי (Ï)אינשי  על

מוסר : שיקחו  הועיל  לא כי חנם  את
וישעיה: זכריה את הרגתם (Ï‡)נביאכם,  

ה'ה  דבר  מה כאן  ראו  להם אמר  המן  צנצנת להם וציא
מועיל .   נקודה לכך  הוא תימה ל ' .

לאבותיכם  נדמה כלום פתח , בחטף וה"א רפי מ "ם
דבר  זה לחם להם שהורדתי בו  כשהלכו  מדבר  שהוא

ביומו : חושך :יום ל '   
רבי  מדרש כך  התנור  מן  פת הרודה כמו  ממך  נבדלנו 
אחרים: פנים ועוד  ירידה ל ' רדנו  פירש ומנחם תנחומא

(‚Ï) כמו נואפיך  לקראת עצמך  (מלכים תקשטי

ט ) יהוא:ב  בפר ' דאיזבל  ראשה ותיטב  
 המקולקלת את ללמוד  דרך  רוע כל  על  חזרת

אפילו .שבכולם: את ל ' אך  אמת שבועת ל ' .
לעצמך : למדת הדרכים שבכל  הרעה הדרך 

הנהגת:

 
(ÊÎ).ÌÈÓÂ‡אבי אתה מעץ העשוי  לפסל אומרים אשר  על

העולם  בראו  הכוכבים  כאילו ילדתנו אתה  יאמרו מאבן ולצלם
ÛÂÚ.ומלואה: ÈÏ‡ ÂÙ ÈÎ כאדם לדברי שומעים אינם ר"ל 

אמריו : לשמוע יאבה ולא  רעהו מול  עורף  ÚÂ˙המהפך 
.Ì˙Ú קומה ויאמרו אלי  יתפללו הרעה  עליהם בוא  בעת

הרעה: מן  איה È‡Â‰.(ÁÎ)והושיענו  לך אשיב והנה ר "ל 
יכלו  אם ויקומו הם ינסו  ידיך  בפועל לך עשית אשר  אלהיך

הרעה: עליך  בא בעת לך  ÍÈÚ.להושיע  ÙÒÓ ÈÎ חשבון לפי 
רבים  א"כ יהודה אתה כוכבים  של צורות עשית עריך מספר 

להושיעך: שיוכל מהם ימצא  לא אחד ואף  ÓÏ‰(ËÎ)המה
.ÈÏ‡ ÂÈ˙ מן אתכם מציל אני שאין  על למולי  תתרעמו  למה

ומהו  נעדר לא איש בי פשעתם  כולכם הלא הבאה  הרעה
לכם : הנמצא עצם Â˘Ï‡.(Ï)הזכות וכל במרדם עומדים  ועדיין  מוסר  האבות  לקחו  לא  שעכ "ז  כיון בניכם את הכיתי  חנם על

האבות: יוסרו למען  היה הבנים הכאת זכריה:‡ÏÎ‰.כוונת ואת ישעיה  את הרגו כי  נביאיכם את  הרגה חרבכם  È‡Î‰כי
.˙ÈÁ˘Ó:אדם בני המשחית ‡˙Ì.(Ï‡)כאריה Â„‰ גמול תשלום יש  אשר ה ' מצות  את הלב  בהבנת  ראו הדור  בני אתם
ספוק‰„Ó.עליהם: היה לא וכי ר"ל האדם צורך די שמה ימצא לא אשר מאפליה וארץ  כמדבר  לישראל  הייתי הנה עד  וכי

שעשו : המצות על טוב גמול  לשלם אליך:Â„.בידי עוד נבוא ולא ממך נבדלנו שתשכח ‰˙˘ÁÎ.(Ï)כבר הוא  הדרך וכי 
וכאומר להתקשט  בהם  שערה שקושרת המשי  חוטי  הם קשוריה את הכלה תשכח  וכי בו להתקשט  עליה עדיה  להשים הבתולה

ביותר: לו הנצרך דבר לשכוח  האדם דרך אין  עיקרÈÓÚÂ.הלא שזהו  עם להם מספר ואין הרבה ימים אותי  שכחו עמי אבל
האדמה: על  „ÍÎ.(Ï‚)חייהם ÈÈË˙ ‰Óלבקש העכו"ם מעשה אל גמור בדמיון  לעשות הבעל בעבודת  מנהגך תתקני מה

כמעשיהם : בעשותך אהבה יותרÔÎÏ.מהם  לעשות הרעות אתה ר "ל מנהגיך  את אתה למדת  הרעות העכו"ם את גם  באמת
כמוך: יותר להרשיע  למדת שבהן להרעות ואף  מכולן

 
(ÊÎ).È‡דבר הנביא גדול דבר  אבי וכן וגדול  אדון  ענין 
ה)אליך ילדו Â˙„ÏÈ.:(מ"ב הרים בטרם וכן יצרתנו  כמו  הוא 

צ) וסיבוב :ÂÙ.:(תהלים הפנה הפנים ÛÂÚ.מל' אחורי הוא 
ותלונה :˙ÂÈ.(ËÎ)והצואר: תרעומות  Â˘Ï‡.(Ï)ענין 

ראה Â‡.(Ï‡)לחנם: ולבי  וכן הלב הבנת  על גם יאמר 
חכמה א)הרבה  וכשבא ÈÏÙ‡Ó‰.:(קהלת וחושך אופל מלשון 

יה שלהבת  וכן  יה למלת סומכו הדבר  ח)להגדיל והוא (ש "ה
במ "ש : הדבר וכפל מדבר  ממקום Â„.כמו  ההבדל  ענין

הדבש  רדה כמו  יד )הדבוק  עדיÈ„Ú‰.(Ï):(שופטים מל '
ראשה ˙ÈÈËÈ.(Ï‚)ותכשיט : את  ותיטב  כמו תיקון , (מ"ב ענין 

מנהגך:„ÍÎ.:ט)
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(‡È) סגולת לשון  הוא כתם פז , ככתם מבהיק

ישנא  ד ) (איכה. וכן  גנזיהם בבית שאוצרין  מלכים
וכן  מבטחי לכתם אמרתי לא) (איוב וכן  הטוב הכתם

כתם: וחלי כה) (משלי  תלויים לשון 
בלע"ז : פנדלוי"יש . לבחור נוי אלה כל 

   וכן פז  ככתם הבהיקו  דבריו  תחילת
אנכי  פתח  יאיר , דברך  פתח  קיט ) (תהלים אומר  הוא
עליהם  לו  יש מלוכה שמשפט  תחלה הראם אלהיך  ה'

גזירותיו : עליהם גזר  כך  ואחר   על
הלכות: של  תילים תילי וקוץ קוץ כל  

אש  גבי על  שחורה אש לפניו  כתובה שהיתה שם על 
נראה  הים על  כשנראה תלתלים קוצותיו  ד "א לבנה,

בגבורה: נלחם (È)כבחור    
 אפיקי יונים כעיני נאות מים אפיקי על  עיניו 

וכן  לשוט  שם יוצאים והבחורים למראה עריבים מים
אפיקי  על  מביט  כשהוא דודי עיני המשורר  מקלס

יונים: עיני לנוי דומות בחלב:מים דודי עיני
   יותר בולטות לא נוי לשון  זה כל 

גומא  מלאת על  יושבות אלא שוקעות לא מדאי
הדוגמא  לפי הגומא) לפי העין  (ס"א הענין  שלהם
לו  העשויה גומא למלאת שעשוי דבר  כל  לשון  והוא

כה) (שם מלואים אבני כה) (שמות כמו  למושב
אבן : מלואת בו  ומלאת    

בתי  על  עיניו  כך  ארובותיהם אל  צופות שעיניו  כיונים
המשולים  התורה מוצאי ששם מדרשות ובתי כנסיות

למים:  מבררות במשפט  צופות כשהן 
ולהרשיע  כצדקתו  לו  לתת צדיק להצדיק לאמתו  דין 

בראשו : דרכו  לתת רשע   מלאת על 
ורעים, טובים צופות הארץ בכל  משוטטות עולם של 
להאיר  עינים נותנם שהקב"ה חכמים תלמידי ד "א
הנודדים  כיונים לאדם מאירים שהעינים כשם לעולם
ממדרשו  הולכים הם כך  אוכלם לבקש לשובך  משובך 
לבקש  חכם פלוני של  המדרש לבית חכם פלו ' של 

תורה: טעמי   שהם מדרשות בתי על 
תורה: של  מים מוצאי  שקראן לפי

הם  נקבה לשון  רוחצות היא נקבה לשון  והעין  עינים
סתריה  ומלבנים תורה של  בחלב עצמן  מצחצחי

וסתומותיה:   על דברים מישבים
והלכות  תורה של  פרשיות עניניו  עיניו  ד "א אופניהם,
מים  אפיקי על  בהליכתן  נאים שהם כיונים ומשניות
כמו  כחלב מצוחצחות בחלב רוחצות מדרשות בבתי

שפירשתי:

 
(‡È).ÊÙ Ì˙Î Â˘‡, זהב עטרת  בראשו להניח  אין כאומרה 

לומר הוא והנמשל  פז. ככתם עוד ומבהיק  יפה  עצמו  הראש  כי 
ותהלה: ברכה כל על מרומם  הוא כי גדלו, עוצם לספר  אין 

.ÌÈÏ˙Ï˙ ÂÈ˙ÂˆÂ˜ יתהפכו כי ועל מסולסלים. המה שערותיו
נראים  המה לכן  יוצאים , ופעמים נכנסים פעמים בסלסולם 
נוי. דבר וזה העורב, כנוצות שהורות והמה תלים , תלים 

ואין  האדם מעין וחשוכות צפונות והמה בתחבולותיו, יתהפכו  ֿ הוא ברוך  המקום מאת הנשפעות הנפלאות לומר  הוא והנמשל
העין: אל חשוך  הוא שחור  דבר  כי העורב , בנוצות הרמז  ובא ÌÈÂÈÎ.(È)להשיגם. ÂÈÈÚ יונים עיני  כהבטת  יפה  עיניו  הבטת 

מאוד: נאה הבטה והיא צמאונם, שם לרוות  ומביטים  מים, אפיקי  על  ÏÁ.בהתיצבם ˙ÂˆÁÂ ונקיות צחות המה  עיניו  לובן
בחלב : תמיד רוחצות הן כאילו אדמימות , רושם בהן מצוא ÏÓ‡˙.מבלי ÏÚ ˙Â˘ÂÈ מדת לפי שלהן , בגומא  המה קבועות

בהבטת  משגיח  שהוא לומר  הוא והנמשל  נוי. דבר  והוא שוקעות, ואינן  בולטות  אינן  למלאותו , הדין הגומא והשגחת אהבה
ֿ מקום  מכל  ישגיח , הכל על כי עם המיצוע. דרך  על  היא עצמה וההשגחה הרחמים, על יורה החלב  לובן  כי  ברחמים , ממתיק 

ה': ישמע  לא בלבי ראיתי  אם און שנאמר כמו  עליה, לענוש  בה משגיח  אינו רעה מחשבה על 

 
(‡È).ÊÙ Ì˙Î:(ה י  (דניאל אופז  בכתם כמו ויקר . טוב  זהב

.ÂÈ˙ÂˆÂÂ˜:למטה התלוי  הראש  שער  תל ˙ÌÈÏ˙Ï.הוא  מלשון 
עוף :ÂÚÎ.וגובה: מין  ÌÈÓ.(È)שם  È˜ÈÙ‡ מקומות

(תהלים  בנגב  כאפיקים וכן בחוזק . ונגרים שוטפים  שהמים 
ד): קכו
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ÈìBãb ïäk ïðçBéøNònä úéãBä øéáòä.ïéøøBòîä úà ìha àeä óà,ïéô÷Bpä úàå.äkî Léht äéä åéîé ãò ¨¨Ÿ¥¨¤¡¦¨©©©£¥©¦¥¤©§§¦§¤©§¦©¨¨¨¨©¦©¤
íéìLeøéa.éøö íãà ïéà åéîéáeì Céàîcä ìò ìBàL. ¦¨©¦§¨¨¥¨¨¨¦¦§©©§©

‡Èïéøãäðñ äìèaMî,úBàzLnä úéaî øéMä ìèa,øîàpL(è ,ãë äéòùé):'Bâå "ïéé-ezLé àG øéMa". ¦¤¨§¨©§¤§¦¨©©¦¦¥©¦§¨¤¤¡©©¦¦§¨¦§
·ÈíéðBLàøä íéàéáð eúnMî,éøeà eìèaíénúå í.Lc÷nä úéa áøçMî,íéôeö úôðå øéîMä ìèa,e÷ñôe ¦¤¥§¦¦¨¦¦¨§¦§ª¦¦¤¨©¥©¦§¨¨©©¨¦§Ÿ¤¦¨§

iiii.xyrn ziicedàì éåì éðáå äìåâä ïî äìòùë øùòî íäì åðúé àìù íéåìä úà ñð÷ àøæòù éôì .éåìì åéúúð íâå úéáä ïî ùã÷ä éúøòéá ,øùòî éåãéå
:éåìì åéúúð íâå øîåì ìåëé äéä àìù ,éåãåä ìèá ìåãâ ïäë ïðçåéå .íéðäëì øùòîä åðúéù äåöå ,åîò åìò.mixxernd z` lhaíéøîåà íåé ìëá íéåìä åéäù

:ïìèáå ãîòå ,íå÷îä éðôì äðéù ùé éëå øîà ,'ä ïùéú äîì äøåò ïëåãä ìò.oitwepd z`åéðéòá íã åì ìåôéù éãë åéðø÷ ïéá ïáø÷ ìù ìâòì ïéèøñî åéäù
:äëåúì äîäáä øàåö ñéðëäì ò÷ø÷á úåòáè íäì ïé÷úäå .íåî ìòáë äàøðù ,åìèáå àåä ãîòå .åèçåùìå åúôëì çåð àäéå äàøé àìù éãë.oitwep.ïéëî

åúîâåãå[:æ ïéìåç]:äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéà.milyexia dkn yiht didãáàä úëàìî úåùòì ùéèôá ïéëî åéä ìæøáå úùçð éùøç .ãòåîä ìåçá
:ãòåî ìåæìæ àëéàå àáåè àúìî àùååàã íåùî ,ïìèáå àåä ãîòå .ãòåîá úøúåî àéäù.i`ncd lr le`yl jixv mc` oi` einiaeåøåã éðáì øîà àåäù

øùòî åðîî åàéöåé àìå ,ãáìá éðù øùòîå øùòî úîåøú éàîãä ïî åàéöåéù ï÷éúå .äúéî ïåò ìáèå øùòî úîåøú êë ,äúéî ïåò äìåãâ äîåøúù íùë
.ìåèå ìáè àåäù äéàø àáä éðòì åà éåìì øîåì ïéìåëéù ,éðò øùòî àìå ïåùàøíà ïéð÷åúî ïä íà ìàåù äéä àì ÷åùä ïî úåøéô ç÷åìä êìéàå åæ äð÷úîå

:éàîã íäù ú÷æçá íä úåøéô õøàä íòî ç÷åìä ìëù ,øàùä úà ìëåàå éðù øùòîå øùòî úîåøú íäî ùéøôî ãéî àìà ,åàì
`i`i`i`i.oixcdpq:ïéãá íéðô úøãä íéàðåùù ïéøãäðñ íéàø÷ðå .íéðééãä íù.xiyd lhaáéúëã(ä äëéà)åìèáù ïîæá íúðéâðî íéøåçá åúáù øòùî íéð÷æ

:ïë íâ íúðéâðî íéøåçáä åìèá ïéøãäðñä íäù øòùá íéáùåéä íéð÷æä
aiaiaiai.mipey`xd mi`iap eznyn:éðù úéá ïéðáá åéäù ,åäðéð íéðåøçàã ïäéøáçå éëàìîå äéøëæ éâçî õåç ,íéðåùàø íéàéáð íéàø÷ð íéàéáðä ìëlha

`xephxa yexit
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שני. מעשר מסכת בסוף כבר נשנתה זו  משנה

ìBãb ïäk ïðçBé הצדיק שמעון אחרי גדולה בכהונה ששימש – ÈÈÙÅÈ
øNònä,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) úéãBä øéáòäהמעשר וידוי  אמירת את ביטל  – ÆÁÄÈÇÇÇÂÅ

(d wxt ipy xyrn oiire ;xyrnd iecie oipr epx`a my ± ,` f lirl oiir),

את  נותנים שהיו  לפי ללוי ", נתתיו  "וגם לומר יכולים היו  שלא מפני
עמו  עלו  לא עזרא, שכשעלה ללויים; ולא לכהנים הראשון המעשר

לוי a)מבני  ,et zenai `xnb oiir)המעשר את יתנו  שלא קנסם, ולכן  ,
לכהנים. אלא ללויים àeäהראשון  óà,גדול כהן יוחנן –úà ìha ÇÄÅÆ

ïéøøBòîäהשיר קריאת בשעת יום, בכל אומרים הלויים שהיו  – ÇÀÀÄ
ה'" תישן למה "עורה הקרבן: כדכדכדכד),),),),על  מדמדמדמד,,,, כהן ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  יוחנן  וביטל

הקב"ה?" לפני  שינה יש "וכי  שאמר : הזה, הפסוק אמירת את גדול 
נאמר  דדדד):):):):והלא קכאקכאקכאקכא,,,, ישראל"!((((תהליםתהליםתהליםתהלים שומר יישן ולא ינום לא "הנה

שישראל בזמן  אלא ה'" תישן  למה "עורה הפסוק נאמר  לא ברם,
הרי פנים, הסתרת ויש שהואיל ובשלווה, בנחת והגויים בצער שרויים

המקום לפני  שינה היתה כאילו  כביכול  שבית ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))זה בזמן אבל ;
לאומרו ; ראוי  אין  אדמתם, על יושבים וישראל קיים úàåÀÆהמקדש

ïéô÷Bpäשל לעגל מכים שהיו הנוקפים, מעשה את ביטל וכן  – ÇÀÄ
ויתבלבל, בעיניו  דם לו שיפול כדי  שריטות, בו  ושורטים קרניו  בין קרבן 

וביטל גדול כהן  יוחנן ועמד  ולשחטו ; לכפתו נוח יהא כך  ידי ועל
פירוש ויש  מום. בעל  הוא כאילו  העגל היה שנראה משום זה, דבר

בגמרא בברייתא א א א א ):):):):אחר מח מח מח מח ,,,, אותו ((((סוטהסוטהסוטהסוטה חובטין lbrd)"שהיו z`)
אתם  מתי  עד להם: אמר זרה. עבודה לפני שעושין כדרך  במקלות,

והתקין  עמד  מוח? של  קרום ננקב שמא למזבח, טריפות מאכילים
בקרקע" טבעות okezlלהם dndad x`ev qipkdl)– והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם רשרשרשרש""""יייי;;;;

למשנתנו: בפירושו  `ezeכותב mihgeye oaxwd ilbx oda miqipkn eidy
.(lwpaíéìLeøéa äkî Léht äéä åéîé ãò,מועד של בחולו – ÇÈÈÈÈÇÄÇÆÄÈÇÄ

האבד, דבר  במלאכת ועושים בפטישים המלאכה בבתי  מכים שהיו

שקול לפי זה, דבר גדול כהן יוחנן וביטל  המועד; בחול מותרת שהיא
המועד. זלזול  משום בזה ויש למרחוק, נשמע ïéàהפטישים åéîéáeÀÈÈÅ

éàîcä ìò ìBàLì Céøö íãà היה לא גדול כהן יוחנן בימי  – ÈÈÈÄÄÀÇÇÀÇ
דמאי, הם אם מחברו, לוקח שהיה הפירות על לשאול  צריך  אדם

הופרש אם וספק הארץ מעם שנלקחו  פירות לפיהיינו מעשרותיהם; ו
להפריש צריך  אינו  דמאי, פירות הלוקח שכל גדול , כהן  יוחנן  שתיקן

ומעשר ראשון  מעשר  אבל בלבד , שני ומעשר מעשר תרומת אלא מהם
שיכול ולעני, ללוי  נותנם ואינו  בעצמו, ואוכלם שם להם קורא עני

ראיה  שיביאו  כלומר הראיה, עליו מחברו המוציא להם: לומר הוא
מעשרותיהם יטלו  ואז מעושרים אינם למסכת למסכת למסכת למסכת שהפירות פתיחה פתיחה פתיחה פתיחה  ((((עייןעייןעייןעיין

עלדמאידמאידמאידמאי)))) נאמן המוכר  אם לשאול, צריך  הלוקח היה ימיו  ועד .
הפירות, את אצלו מלקנות נמנע היה נאמן , היה לא ואם המעשרות,
יוחנן  מתקנת אבל המעשרות; כל  את וליתן  להפריש  צריך  והיה הואיל 

הניתנת  מעשר תרומת אלא מפסיד  אינו דמאי הלוקח ואילך , גדול  כהן 
בדמים  פודהו  או  בירושלים אוכלו  הוא הרי שני  מעשר אבל  לכהן,

צריך אינו  השוק מן פירות הלוקח הלכך  כדינו, בירושלים דמיו ואוכל
מעשר תרומת מהם מפריש  אלא לאו, אם מתוקנים הם אם כלל  לשאול

השאר. את ואוכל  שני  ומעשר
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ïéøãäðñ äìèaMî בירושלים שהיה הגדול הדין  בית שבטל לאחר – ÄÆÈÀÈÇÀÆÀÄ
שני, בית úBàzLnäבימי úéaî øéMä ìèa מבית השיר נפסק – ÈÇÇÄÄÅÇÄÀÈ

וכדומה, החתונה מבית כגון  היין , àGמשתה øéMa" :øîàpLÆÆÁÇÇÄ
'Bâå "ïéé-ezLé, סנהדרין משבטלה היה שזה יודעים אנו  אין  ועדיין – ÄÀÈÄÀ

הכתוב שאמר  הגמרא, מוסיפה ידידידיד):):):):לפיכך  הההה,,,, xryn((((איכה איכה איכה איכה  mipwf"
"mzpibpn mixega ,ezay שהם בשער, היושבים הזקנים שבטלו  בזמן  –

מבית  שירתם שבטלה כלומר  מנגינתם, הבחורים בטלו הסנהדרין,
אהבה  של שיר דהיינו  גאון , האי רבנו  בשם הפוסקים ופירשו המשתה.
וזכרון  ותשבחות שירות אבל ביופיו. יפה ולשבח לחברו, אדם שבין

ובבית  חתונה בבית לאמרם ישראל כל  מנהג הקב"ה, של  חסדים
שמחה ובקול  נגינות בקול טובטובטובטוב").").").").משתאות יוםיוםיוםיום ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

i p y m e i
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íéðBLàøä íéàéáð eúnMî היינו הראשון , הבית בימי  שהיו – ÄÆÅÀÄÄÈÄÄ
השני הבית בתחילת שהיו ומלאכי , זכריה מחגי  חוץ הנביאים כל

íénúå((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).). íéøeà eìèa בבית אלא ותומים אורים היו שלא – ÈÀÄÀËÄ
שני . בבית ולא minezeראשון , mixe` נתון שהיה המפורש שם כתב –

שנאמר כמו  הגדול, הכהן  עליו שנשא החושן כפלי  כח כח כח כח ,,,,בין ((((שמות שמות שמות שמות 

`oxdלללל):):):): al lr eide ,minezd z`e mixe`d z` htynd oyeg l` zzpe"
,"'d iptl e`eaaשנאמר ישראל , של  ציבור בענייני  בהם שואלים והיו 

כא כא כא כא ):):):): כז כז כז כז ,,,, mixe`d((((במדברבמדברבמדברבמדבר htyna el l`ye cenri odkd xfrl` iptle"

izdw - zex`ean zeipyn

ci dpyn iriyz wxt dheq zkqn

äðîà éLðà,øîàpL(á ,áé íéìäú):'Bâå "ãéñç øîâ-ék 'ä äòéLBä".ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøíeMî øîBàéaø ©§¥£¨¨¤¤¡©¦¨¦¨©¨¦§©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦
òLBäé:Lc÷nä úéa áøçL íBiî,äìì÷ Ba ïéàL íBé ïéà,äëøáì ìhä ãøé àGå,úBøtä íòè ìhðå.éñBé éaø §ª©¦¤¨©¥©¦§¨¥¤¥§¨¨§¨©©©¦§¨¨§¦©©©©¥©¦¥
øîBà:úBøtä ïîL ìhð óà. ¥©¦©Ÿ¤©¥
‚Èøæòìà ïa ïBòîL éaøøîBà:çéøä úàå íòhä úà äìèð äøähä,ïâcä ïîL úà eìèð úBøNònä.íéîëçå ©¦¦§¤¤§¨¨¥©©£¨¨§¨¤©©©§¤¨¥©©©©§¨§¤Ÿ¤©¨¨©£¨¦

íéøîBà:ìkä úà elk íéôLkäå úeðfä. §¦©§§©§¨¦¦¤©Ÿ
„Èíéðúç úBøèò ìò eøæb ñeðéñtñà ìL ñeîìôa,ñeøàä ìòå.ñeèéè ìL ñeîìôa,úBlk úBøèò ìò eøæb, §ª§¤©§©§¨¨§©©§£¨¦§©¨¥§ª§¤¦¨§©©§©

íãà ãnìé àHLåúéðåé Bða úà.eøæb ïBøçàä ñeîìôaàHLøéòä CBúa ïBéøtàa älkä àöz.eðéúBaøåeøézä §¤§©¥¨¨¤§§¨¦§ª§¨©£¨§¤¥¥©©¨¨©¦§§¨¦§©¥¦¦
øéòä CBúa ïBéøtàa älkä àözL. ¤¥¥©©¨¨©¦§§¨¦

.xinydåäá áéúëã ,ïùåçäå ãåôàä éðáà åçúéô åáå ,ïäéìéàî úåò÷áð ïäå åéãá úåîåùøä íéðáàä ìò åúåà íéàøî åéäù .äøåòùë åúééøá ,úòìåú ïéîë
:õåçá åéãä éðô ìò øéîù íäì äàøîå åéãá ïäéìò áúåë àìà íäá åøñçé àìù úåîéìù åéäéù íúåàåìîá.mitev ztepe,äàéôéö åîùù íå÷îî àáä ùáã

:ãàî çáåùîå.dpn` iyp` ewqte:àåä êåøá ùåã÷äá íéðéîàîù íéùðà
bibibibi.mrhd z` dlha dxdhdøäèî äéä ä"á÷ä óà äøäèá íé÷ñåòå íéøåäè ìàøùé åéäù ïîæáù .íçéøå úåøéôä íòè äìèá ,ìàøùéî ä÷ñôù äøäè

:òø çéøå òø íòèî úåøéôä úà.obc oney lha xyrnáéúëãë ,áìç éø÷éà øùòîã(çé øáãîá):øäöé áìç ìë
cicicici.qepiiqtq` ly qenleta:íéìùåøé ìò ñåðééñôñà àéáäù ìéç.mipzg zexhr lr exfbïéòë ìåìö àåäù çìî ïáàî úåøèò íéðúçì íéùåò åéä

:íéð÷ ìù úåøèò àìà øúåî ïéàå ,íéøåñà íäéðùå .ãøå ìùå ñãä ìù úåøèò éùøôîã úéàå .ì"ééð ïéøå÷ù ïéøåéö ïéòë úéøôâá äúåà ïéòáåöå çìåãáälre
.qexi`d:åøåáðè åì ïéøå÷ æ"òìáå .ìåìö ìå÷ àéöåîå ÷ã ì÷îá åéìò ïéëîå ÷ã øåò äéô ìò íéçèåùå úåìåâò äéúåðôãù äôð ïéîë éåùò.zelk zexhrïéòë

:áäæî äéåùò øéò.zipei epa z` mc` cnli `lyeàøîâáå .íäá íéìéâøä àìà íäá íéøéëî åéä àìå ,íéðåéì åéäù úåãéçå íéæîø íäå .úéðåé äîëç ,ùåøéô

`xephxa yexit

"dcrd lke ez` l`xyi ipa lke `ed e`eai eit lre e`vi eit lr ,'d iptl,

דבריהם, את ומפרשים שמאירים שם על ותומים" "אורים ונקראו 
שיתקיימו  הדברים את ה ה ה ה ))))ומשלימים ז ז ז ז ,,,, יומא יומא יומא יומא  משנהמשנהמשנהמשנה áøçMîÄÆÈÇ.((((עייןעייןעייןעיין

øéîMä ìèa ,Lc÷nä úéa זה "שמיר  ברייתא: מובאת בגמרא – ÅÇÄÀÈÈÇÇÈÄ
יכול קשה דבר  כל  ואין  נברא, בראשית ימי ומששת כשעורה, ברייתו 

בשמיר השתמש  המקדש  בית את שלמה וכשבנה בפניו ". לעמוד 
ואפוד, חושן  אבני  בו  פיתחו כן  המקדש . לבניין  האבנים להבקעת

הללו "אבנים בגמרא: בברייתא שמובא oyegae)כמו cet`ay) אין
שנאמר משום בדיו , אותן  יא יא יא יא ):):):):כותבים כחכחכחכח,,,, חותם",((((שמות שמות שמות שמות  "פיתוחי

שנאמר  משום באיזמל , עליהם מסרטין  ככככ):):):):ואין שם שם שם שם ,,,, "במילואותם",((((שם שם שם שם 
מאליהן , נבקעות והן  מבחוץ, שמיר  להן ומראה בדיו, עליהם כותב אלא

זו  וכבקעה כלום, חסירה ואינה החמה בימות שנבקעת זו  כתאינה
כלום" חסירה ואינה הגשמים בימות ב ב ב ב ););););שנבקעת מח מח מח מח ,,,, úôðåÀÙÆ((((סוטה סוטה סוטה סוטה 

íéôeö היינו צופים, נופת בטלה וכן בטעמו – במראהו , משובח דבש  Ä
מבואר: בגמרא mitevובריחו . ztepהצופים מן הבא דבש  זה –yie)

(ztvl dpeekdy drc;äðîà éLðà e÷ñôe שמאמינים אמונה, אנשי  – ÈÀÇÀÅÂÈÈ
בוטחים  ואינם בלבד, בחריצותם בוטחים "ונעשו  הוא, ברוך  בהקדוש 

Bâå',((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))בקונם" "ãéñç øîâ-ék 'ä äòéLBä" :øîàpLÆÆÁÇÄÈÄÈÇÈÄÀ
הכתוב: והמשך  –."mc` ipan mipen` eqt ik"ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆ

,Lc÷nä úéa áøçL íBiî :òLBäé éaø íeMî øîBà ìàéìîbÇÀÄÅÅÄÇÄÀËÇÄÆÈÇÅÇÄÀÈ
äìì÷ Ba ïéàL íBé ïéà קללתו ויום יום "בכל אמרו: ובגמרא – ÅÆÅÀÈÈ

חברו ", משל äëøáìמרובה ìhä ãøé àGå מביא הטל  אין  – ÀÈÇÇÇÄÀÈÈ
úBøtäברכה, íòè ìhðå.תחילה להם שהיה טעמם בהם שאין – ÀÄÇÇÇÇÅ

úBøtä ïîL ìhð óà :øîBà éñBé éaø ההזנה כוח היינו  – ÇÄÅÅÇÄÇÙÆÇÅ
ישראלישראלישראלישראל")")")")שבהם .("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

úàå íòhä úà äìèð äøähä :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÆÀÈÈÅÇÇÂÈÈÀÈÆÇÇÇÀÆ
çéøä פירותיהם אוכלים שאין מישראל , טהרה שפסקה ידי  על  – ÈÅÇ

טהורים  ישראל שהיו שבזמן  וריחם; הפירות טעם בטל בטהרה,

ומטעם  רע מריח הפירות את מטהר היה הקב"ה אף בטהרה, ונוהגים
ïâcä;((((רש רש רש רש """"יייי))))רע ïîL úà eìèð úBøNònä שפסקו ידי על – ÇÇÇÀÈÀÆÙÆÇÈÈ

כנגד מידה וזוהי הדגן, שומן ניטל כדין , ומעשרות תרומות מלהפריש
כהונה  מתנות בפרשת שנאמר "חלב", נקראים המעשרות שכן  מידה,

יביביביב):):):): יח יח יח יח ,,,, ביטול((((במדברבמדברבמדברבמדבר ובעוון ודגן ", תירוש חלב וכל  יצהר חלב "כל 

התרומות  ביטול בעוון  היינו ודגן ", תירוש וחלב יצהר  "חלב
הדגן. שומן  פסק íéôLkäåוהמעשרות, úeðfä :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÀÀÇÀÈÄ

ìkä úà elkכל" בגמרא: שאמרו כמו רעב, בא זנות ידי  שעל  – ÄÆÇÙ
לחם" כיכר  מבקש  לסוף זונה, אשה על  ב ב ב ב ););););הבא ד ד ד ד ,,,, הכשפים ((((סוטהסוטהסוטהסוטה ועל

בגמרא בבבב):):):):אמרו  ז ז ז ז ,,,, חוליןחוליןחוליןחולין ב ב ב ב ;;;; כז כז כז כז ,,,, כשפים?((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין שמם נקרא למה
מעלה של  פמליא xfbpyשמכחישים in lry epiid ;oewixhepd jxca)

mizinn zeigl–.(.(.(.(רשרשרשרש""""יייי
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ñeðéñtñà ìL ñeîìôa,ירושלים על אספסיינוס במלחמת – ÀËÀÆÇÀÇÀÈ
) השני  הבית חורבן  לפני שנים ומשמעו:qenletכשלוש  יווני, לשון 

חכמים,eøæbמלחמה), –íéðúç úBøèò ìò לעשות נוהגים שהיו – ÈÀÇÇÀÂÈÄ
לעשותם, שלא וגזרו חופתם, ביום לחתנים עטרות ìòåñeøàäמיני ÀÇÈÅ

בבתי בו  להשתמש שלא וגזרו  וחזק, צלול קול המוציא זמר  כלי  הוא –
השמחה. למעט כדי ñeèéèהמשתה, ìL ñeîìôa המלחמה בימי – ÀËÀÆÄ

אחר : (נוסח המקדש בית את ושרף ירושלים את שכבש טיטוס, של
,qehiw ly qenleta שמרדו ביהודים שנלחם טריינוס, של צבאו  שר  היינו

– החורבן לאחר שנה כארבעים אלבק אלבק אלבק אלבק בו  úBøèò),רררר""""חחחח ìò eøæbÈÀÇÇÀ
úBlk עליהן שמצויירת בעטרות חופתן ביום יתקשטו  לא כלות שאף – Ç

זהב של הפולמוס,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))עיר  ימי  עד נוהגות שהיו כפי ,ãnìé àHLåÀÆÀÇÅ
úéðåé Bða úà íãà וחידות רמזים שפת והיא יוונית, חכמה כלומר – ÈÈÆÀÀÈÄ

מעשה  משום עליה שגזרו בגמרא, בברייתא ומובא ליוונים; שהיתה

מבחוץ  הורקנוס היה זה, על זה חשמונאי בית מלכי  שכשצרו  שהיה,
בקופה, דינרים להם משלשלים היו  ויום יום בכל מבפנים. ואריסטובלוס

תמידים להם cinzd)ומעלים zepaxwl miyak) שהיה אחד זקן שם היה .
נמסרים  אין בעבודה, שעוסקים זמן  שכל  להם, לעז יוונית, בחכמת מכיר 

נזדעזעה  חזיר ... להם והעלו בקופה, דינרים להם שלשלו למחר  בידם.
שיגדל אדם ארור  אמרו: שעה אותה פרסה, מאות ארבע ישראל  ארץ

יוונית חכמת לבנו שילמד אדם וארור  בבבב).).).).חזירים, מט מט מט מט ,,,, על((((סוטהסוטהסוטהסוטה ואף
טיטוס, של  הפולמוס לפני שנים הרבה קדמו חשמונאי בית שמלכי  פי 

ואילו  הגזירה, את העם קבלו לא שבימיהם לומר, יש  מקום מכל
הגזירה את עליהם קיבלו ואז  שנית, גזרו  טיטוס של ((((תוספות תוספות תוספות תוספות בפולמוס

izdw - zex`ean zeipyn
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ÈìBãb ïäk ïðçBéøNònä úéãBä øéáòä.ïéøøBòîä úà ìha àeä óà,ïéô÷Bpä úàå.äkî Léht äéä åéîé ãò ¨¨Ÿ¥¨¤¡¦¨©©©£¥©¦¥¤©§§¦§¤©§¦©¨¨¨¨©¦©¤
íéìLeøéa.éøö íãà ïéà åéîéáeì Céàîcä ìò ìBàL. ¦¨©¦§¨¨¥¨¨¨¦¦§©©§©

‡Èïéøãäðñ äìèaMî,úBàzLnä úéaî øéMä ìèa,øîàpL(è ,ãë äéòùé):'Bâå "ïéé-ezLé àG øéMa". ¦¤¨§¨©§¤§¦¨©©¦¦¥©¦§¨¤¤¡©©¦¦§¨¦§
·ÈíéðBLàøä íéàéáð eúnMî,éøeà eìèaíénúå í.Lc÷nä úéa áøçMî,íéôeö úôðå øéîMä ìèa,e÷ñôe ¦¤¥§¦¦¨¦¦¨§¦§ª¦¦¤¨©¥©¦§¨¨©©¨¦§Ÿ¤¦¨§

iiii.xyrn ziicedàì éåì éðáå äìåâä ïî äìòùë øùòî íäì åðúé àìù íéåìä úà ñð÷ àøæòù éôì .éåìì åéúúð íâå úéáä ïî ùã÷ä éúøòéá ,øùòî éåãéå
:éåìì åéúúð íâå øîåì ìåëé äéä àìù ,éåãåä ìèá ìåãâ ïäë ïðçåéå .íéðäëì øùòîä åðúéù äåöå ,åîò åìò.mixxernd z` lhaíéøîåà íåé ìëá íéåìä åéäù

:ïìèáå ãîòå ,íå÷îä éðôì äðéù ùé éëå øîà ,'ä ïùéú äîì äøåò ïëåãä ìò.oitwepd z`åéðéòá íã åì ìåôéù éãë åéðø÷ ïéá ïáø÷ ìù ìâòì ïéèøñî åéäù
:äëåúì äîäáä øàåö ñéðëäì ò÷ø÷á úåòáè íäì ïé÷úäå .íåî ìòáë äàøðù ,åìèáå àåä ãîòå .åèçåùìå åúôëì çåð àäéå äàøé àìù éãë.oitwep.ïéëî

åúîâåãå[:æ ïéìåç]:äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéà.milyexia dkn yiht didãáàä úëàìî úåùòì ùéèôá ïéëî åéä ìæøáå úùçð éùøç .ãòåîä ìåçá
:ãòåî ìåæìæ àëéàå àáåè àúìî àùååàã íåùî ,ïìèáå àåä ãîòå .ãòåîá úøúåî àéäù.i`ncd lr le`yl jixv mc` oi` einiaeåøåã éðáì øîà àåäù

øùòî åðîî åàéöåé àìå ,ãáìá éðù øùòîå øùòî úîåøú éàîãä ïî åàéöåéù ï÷éúå .äúéî ïåò ìáèå øùòî úîåøú êë ,äúéî ïåò äìåãâ äîåøúù íùë
.ìåèå ìáè àåäù äéàø àáä éðòì åà éåìì øîåì ïéìåëéù ,éðò øùòî àìå ïåùàøíà ïéð÷åúî ïä íà ìàåù äéä àì ÷åùä ïî úåøéô ç÷åìä êìéàå åæ äð÷úîå

:éàîã íäù ú÷æçá íä úåøéô õøàä íòî ç÷åìä ìëù ,øàùä úà ìëåàå éðù øùòîå øùòî úîåøú íäî ùéøôî ãéî àìà ,åàì
`i`i`i`i.oixcdpq:ïéãá íéðô úøãä íéàðåùù ïéøãäðñ íéàø÷ðå .íéðééãä íù.xiyd lhaáéúëã(ä äëéà)åìèáù ïîæá íúðéâðî íéøåçá åúáù øòùî íéð÷æ

:ïë íâ íúðéâðî íéøåçáä åìèá ïéøãäðñä íäù øòùá íéáùåéä íéð÷æä
aiaiaiai.mipey`xd mi`iap eznyn:éðù úéá ïéðáá åéäù ,åäðéð íéðåøçàã ïäéøáçå éëàìîå äéøëæ éâçî õåç ,íéðåùàø íéàéáð íéàø÷ð íéàéáðä ìëlha

`xephxa yexit
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שני. מעשר מסכת בסוף כבר נשנתה זו  משנה

ìBãb ïäk ïðçBé הצדיק שמעון אחרי גדולה בכהונה ששימש – ÈÈÙÅÈ
øNònä,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) úéãBä øéáòäהמעשר וידוי  אמירת את ביטל  – ÆÁÄÈÇÇÇÂÅ

(d wxt ipy xyrn oiire ;xyrnd iecie oipr epx`a my ± ,` f lirl oiir),

את  נותנים שהיו  לפי ללוי ", נתתיו  "וגם לומר יכולים היו  שלא מפני
עמו  עלו  לא עזרא, שכשעלה ללויים; ולא לכהנים הראשון המעשר

לוי a)מבני  ,et zenai `xnb oiir)המעשר את יתנו  שלא קנסם, ולכן  ,
לכהנים. אלא ללויים àeäהראשון  óà,גדול כהן יוחנן –úà ìha ÇÄÅÆ

ïéøøBòîäהשיר קריאת בשעת יום, בכל אומרים הלויים שהיו  – ÇÀÀÄ
ה'" תישן למה "עורה הקרבן: כדכדכדכד),),),),על  מדמדמדמד,,,, כהן ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  יוחנן  וביטל

הקב"ה?" לפני  שינה יש "וכי  שאמר : הזה, הפסוק אמירת את גדול 
נאמר  דדדד):):):):והלא קכאקכאקכאקכא,,,, ישראל"!((((תהליםתהליםתהליםתהלים שומר יישן ולא ינום לא "הנה

שישראל בזמן  אלא ה'" תישן  למה "עורה הפסוק נאמר  לא ברם,
הרי פנים, הסתרת ויש שהואיל ובשלווה, בנחת והגויים בצער שרויים

המקום לפני  שינה היתה כאילו  כביכול  שבית ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))זה בזמן אבל ;
לאומרו ; ראוי  אין  אדמתם, על יושבים וישראל קיים úàåÀÆהמקדש

ïéô÷Bpäשל לעגל מכים שהיו הנוקפים, מעשה את ביטל וכן  – ÇÀÄ
ויתבלבל, בעיניו  דם לו שיפול כדי  שריטות, בו  ושורטים קרניו  בין קרבן 

וביטל גדול כהן  יוחנן ועמד  ולשחטו ; לכפתו נוח יהא כך  ידי ועל
פירוש ויש  מום. בעל  הוא כאילו  העגל היה שנראה משום זה, דבר

בגמרא בברייתא א א א א ):):):):אחר מח מח מח מח ,,,, אותו ((((סוטהסוטהסוטהסוטה חובטין lbrd)"שהיו z`)
אתם  מתי  עד להם: אמר זרה. עבודה לפני שעושין כדרך  במקלות,

והתקין  עמד  מוח? של  קרום ננקב שמא למזבח, טריפות מאכילים
בקרקע" טבעות okezlלהם dndad x`ev qipkdl)– והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם רשרשרשרש""""יייי;;;;

למשנתנו: בפירושו  `ezeכותב mihgeye oaxwd ilbx oda miqipkn eidy
.(lwpaíéìLeøéa äkî Léht äéä åéîé ãò,מועד של בחולו – ÇÈÈÈÈÇÄÇÆÄÈÇÄ

האבד, דבר  במלאכת ועושים בפטישים המלאכה בבתי  מכים שהיו

שקול לפי זה, דבר גדול כהן יוחנן וביטל  המועד; בחול מותרת שהיא
המועד. זלזול  משום בזה ויש למרחוק, נשמע ïéàהפטישים åéîéáeÀÈÈÅ

éàîcä ìò ìBàLì Céøö íãà היה לא גדול כהן יוחנן בימי  – ÈÈÈÄÄÀÇÇÀÇ
דמאי, הם אם מחברו, לוקח שהיה הפירות על לשאול  צריך  אדם

הופרש אם וספק הארץ מעם שנלקחו  פירות לפיהיינו מעשרותיהם; ו
להפריש צריך  אינו  דמאי, פירות הלוקח שכל גדול , כהן  יוחנן  שתיקן

ומעשר ראשון  מעשר  אבל בלבד , שני ומעשר מעשר תרומת אלא מהם
שיכול ולעני, ללוי  נותנם ואינו  בעצמו, ואוכלם שם להם קורא עני

ראיה  שיביאו  כלומר הראיה, עליו מחברו המוציא להם: לומר הוא
מעשרותיהם יטלו  ואז מעושרים אינם למסכת למסכת למסכת למסכת שהפירות פתיחה פתיחה פתיחה פתיחה  ((((עייןעייןעייןעיין

עלדמאידמאידמאידמאי)))) נאמן המוכר  אם לשאול, צריך  הלוקח היה ימיו  ועד .
הפירות, את אצלו מלקנות נמנע היה נאמן , היה לא ואם המעשרות,
יוחנן  מתקנת אבל המעשרות; כל  את וליתן  להפריש  צריך  והיה הואיל 

הניתנת  מעשר תרומת אלא מפסיד  אינו דמאי הלוקח ואילך , גדול  כהן 
בדמים  פודהו  או  בירושלים אוכלו  הוא הרי שני  מעשר אבל  לכהן,

צריך אינו  השוק מן פירות הלוקח הלכך  כדינו, בירושלים דמיו ואוכל
מעשר תרומת מהם מפריש  אלא לאו, אם מתוקנים הם אם כלל  לשאול

השאר. את ואוכל  שני  ומעשר

א י ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøãäðñ äìèaMî בירושלים שהיה הגדול הדין  בית שבטל לאחר – ÄÆÈÀÈÇÀÆÀÄ
שני, בית úBàzLnäבימי úéaî øéMä ìèa מבית השיר נפסק – ÈÇÇÄÄÅÇÄÀÈ

וכדומה, החתונה מבית כגון  היין , àGמשתה øéMa" :øîàpLÆÆÁÇÇÄ
'Bâå "ïéé-ezLé, סנהדרין משבטלה היה שזה יודעים אנו  אין  ועדיין – ÄÀÈÄÀ

הכתוב שאמר  הגמרא, מוסיפה ידידידיד):):):):לפיכך  הההה,,,, xryn((((איכה איכה איכה איכה  mipwf"
"mzpibpn mixega ,ezay שהם בשער, היושבים הזקנים שבטלו  בזמן  –

מבית  שירתם שבטלה כלומר  מנגינתם, הבחורים בטלו הסנהדרין,
אהבה  של שיר דהיינו  גאון , האי רבנו  בשם הפוסקים ופירשו המשתה.
וזכרון  ותשבחות שירות אבל ביופיו. יפה ולשבח לחברו, אדם שבין

ובבית  חתונה בבית לאמרם ישראל כל  מנהג הקב"ה, של  חסדים
שמחה ובקול  נגינות בקול טובטובטובטוב").").").").משתאות יוםיוםיוםיום ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

i p y m e i
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íéðBLàøä íéàéáð eúnMî היינו הראשון , הבית בימי  שהיו – ÄÆÅÀÄÄÈÄÄ
השני הבית בתחילת שהיו ומלאכי , זכריה מחגי  חוץ הנביאים כל

íénúå((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).). íéøeà eìèa בבית אלא ותומים אורים היו שלא – ÈÀÄÀËÄ
שני . בבית ולא minezeראשון , mixe` נתון שהיה המפורש שם כתב –

שנאמר כמו  הגדול, הכהן  עליו שנשא החושן כפלי  כח כח כח כח ,,,,בין ((((שמות שמות שמות שמות 

`oxdלללל):):):): al lr eide ,minezd z`e mixe`d z` htynd oyeg l` zzpe"
,"'d iptl e`eaaשנאמר ישראל , של  ציבור בענייני  בהם שואלים והיו 

כא כא כא כא ):):):): כז כז כז כז ,,,, mixe`d((((במדברבמדברבמדברבמדבר htyna el l`ye cenri odkd xfrl` iptle"
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äðîà éLðà,øîàpL(á ,áé íéìäú):'Bâå "ãéñç øîâ-ék 'ä äòéLBä".ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøíeMî øîBàéaø ©§¥£¨¨¤¤¡©¦¨¦¨©¨¦§©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦
òLBäé:Lc÷nä úéa áøçL íBiî,äìì÷ Ba ïéàL íBé ïéà,äëøáì ìhä ãøé àGå,úBøtä íòè ìhðå.éñBé éaø §ª©¦¤¨©¥©¦§¨¥¤¥§¨¨§¨©©©¦§¨¨§¦©©©©¥©¦¥
øîBà:úBøtä ïîL ìhð óà. ¥©¦©Ÿ¤©¥
‚Èøæòìà ïa ïBòîL éaøøîBà:çéøä úàå íòhä úà äìèð äøähä,ïâcä ïîL úà eìèð úBøNònä.íéîëçå ©¦¦§¤¤§¨¨¥©©£¨¨§¨¤©©©§¤¨¥©©©©§¨§¤Ÿ¤©¨¨©£¨¦

íéøîBà:ìkä úà elk íéôLkäå úeðfä. §¦©§§©§¨¦¦¤©Ÿ
„Èíéðúç úBøèò ìò eøæb ñeðéñtñà ìL ñeîìôa,ñeøàä ìòå.ñeèéè ìL ñeîìôa,úBlk úBøèò ìò eøæb, §ª§¤©§©§¨¨§©©§£¨¦§©¨¥§ª§¤¦¨§©©§©

íãà ãnìé àHLåúéðåé Bða úà.eøæb ïBøçàä ñeîìôaàHLøéòä CBúa ïBéøtàa älkä àöz.eðéúBaøåeøézä §¤§©¥¨¨¤§§¨¦§ª§¨©£¨§¤¥¥©©¨¨©¦§§¨¦§©¥¦¦
øéòä CBúa ïBéøtàa älkä àözL. ¤¥¥©©¨¨©¦§§¨¦

.xinydåäá áéúëã ,ïùåçäå ãåôàä éðáà åçúéô åáå ,ïäéìéàî úåò÷áð ïäå åéãá úåîåùøä íéðáàä ìò åúåà íéàøî åéäù .äøåòùë åúééøá ,úòìåú ïéîë
:õåçá åéãä éðô ìò øéîù íäì äàøîå åéãá ïäéìò áúåë àìà íäá åøñçé àìù úåîéìù åéäéù íúåàåìîá.mitev ztepe,äàéôéö åîùù íå÷îî àáä ùáã

:ãàî çáåùîå.dpn` iyp` ewqte:àåä êåøá ùåã÷äá íéðéîàîù íéùðà
bibibibi.mrhd z` dlha dxdhdøäèî äéä ä"á÷ä óà äøäèá íé÷ñåòå íéøåäè ìàøùé åéäù ïîæáù .íçéøå úåøéôä íòè äìèá ,ìàøùéî ä÷ñôù äøäè

:òø çéøå òø íòèî úåøéôä úà.obc oney lha xyrnáéúëãë ,áìç éø÷éà øùòîã(çé øáãîá):øäöé áìç ìë
cicicici.qepiiqtq` ly qenleta:íéìùåøé ìò ñåðééñôñà àéáäù ìéç.mipzg zexhr lr exfbïéòë ìåìö àåäù çìî ïáàî úåøèò íéðúçì íéùåò åéä

:íéð÷ ìù úåøèò àìà øúåî ïéàå ,íéøåñà íäéðùå .ãøå ìùå ñãä ìù úåøèò éùøôîã úéàå .ì"ééð ïéøå÷ù ïéøåéö ïéòë úéøôâá äúåà ïéòáåöå çìåãáälre
.qexi`d:åøåáðè åì ïéøå÷ æ"òìáå .ìåìö ìå÷ àéöåîå ÷ã ì÷îá åéìò ïéëîå ÷ã øåò äéô ìò íéçèåùå úåìåâò äéúåðôãù äôð ïéîë éåùò.zelk zexhrïéòë

:áäæî äéåùò øéò.zipei epa z` mc` cnli `lyeàøîâáå .íäá íéìéâøä àìà íäá íéøéëî åéä àìå ,íéðåéì åéäù úåãéçå íéæîø íäå .úéðåé äîëç ,ùåøéô

`xephxa yexit

"dcrd lke ez` l`xyi ipa lke `ed e`eai eit lre e`vi eit lr ,'d iptl,

דבריהם, את ומפרשים שמאירים שם על ותומים" "אורים ונקראו 
שיתקיימו  הדברים את ה ה ה ה ))))ומשלימים ז ז ז ז ,,,, יומא יומא יומא יומא  משנהמשנהמשנהמשנה áøçMîÄÆÈÇ.((((עייןעייןעייןעיין

øéîMä ìèa ,Lc÷nä úéa זה "שמיר  ברייתא: מובאת בגמרא – ÅÇÄÀÈÈÇÇÈÄ
יכול קשה דבר  כל  ואין  נברא, בראשית ימי ומששת כשעורה, ברייתו 

בשמיר השתמש  המקדש  בית את שלמה וכשבנה בפניו ". לעמוד 
ואפוד, חושן  אבני  בו  פיתחו כן  המקדש . לבניין  האבנים להבקעת

הללו "אבנים בגמרא: בברייתא שמובא oyegae)כמו cet`ay) אין
שנאמר משום בדיו , אותן  יא יא יא יא ):):):):כותבים כחכחכחכח,,,, חותם",((((שמות שמות שמות שמות  "פיתוחי

שנאמר  משום באיזמל , עליהם מסרטין  ככככ):):):):ואין שם שם שם שם ,,,, "במילואותם",((((שם שם שם שם 
מאליהן , נבקעות והן  מבחוץ, שמיר  להן ומראה בדיו, עליהם כותב אלא

זו  וכבקעה כלום, חסירה ואינה החמה בימות שנבקעת זו  כתאינה
כלום" חסירה ואינה הגשמים בימות ב ב ב ב ););););שנבקעת מח מח מח מח ,,,, úôðåÀÙÆ((((סוטה סוטה סוטה סוטה 

íéôeö היינו צופים, נופת בטלה וכן בטעמו – במראהו , משובח דבש  Ä
מבואר: בגמרא mitevובריחו . ztepהצופים מן הבא דבש  זה –yie)

(ztvl dpeekdy drc;äðîà éLðà e÷ñôe שמאמינים אמונה, אנשי  – ÈÀÇÀÅÂÈÈ
בוטחים  ואינם בלבד, בחריצותם בוטחים "ונעשו  הוא, ברוך  בהקדוש 

Bâå',((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))בקונם" "ãéñç øîâ-ék 'ä äòéLBä" :øîàpLÆÆÁÇÄÈÄÈÇÈÄÀ
הכתוב: והמשך  –."mc` ipan mipen` eqt ik"ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆ

,Lc÷nä úéa áøçL íBiî :òLBäé éaø íeMî øîBà ìàéìîbÇÀÄÅÅÄÇÄÀËÇÄÆÈÇÅÇÄÀÈ
äìì÷ Ba ïéàL íBé ïéà קללתו ויום יום "בכל אמרו: ובגמרא – ÅÆÅÀÈÈ

חברו ", משל äëøáìמרובה ìhä ãøé àGå מביא הטל  אין  – ÀÈÇÇÇÄÀÈÈ
úBøtäברכה, íòè ìhðå.תחילה להם שהיה טעמם בהם שאין – ÀÄÇÇÇÇÅ

úBøtä ïîL ìhð óà :øîBà éñBé éaø ההזנה כוח היינו  – ÇÄÅÅÇÄÇÙÆÇÅ
ישראלישראלישראלישראל")")")")שבהם .("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

úàå íòhä úà äìèð äøähä :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÆÀÈÈÅÇÇÂÈÈÀÈÆÇÇÇÀÆ
çéøä פירותיהם אוכלים שאין מישראל , טהרה שפסקה ידי  על  – ÈÅÇ

טהורים  ישראל שהיו שבזמן  וריחם; הפירות טעם בטל בטהרה,

ומטעם  רע מריח הפירות את מטהר היה הקב"ה אף בטהרה, ונוהגים
ïâcä;((((רש רש רש רש """"יייי))))רע ïîL úà eìèð úBøNònä שפסקו ידי על – ÇÇÇÀÈÀÆÙÆÇÈÈ

כנגד מידה וזוהי הדגן, שומן ניטל כדין , ומעשרות תרומות מלהפריש
כהונה  מתנות בפרשת שנאמר "חלב", נקראים המעשרות שכן  מידה,

יביביביב):):):): יח יח יח יח ,,,, ביטול((((במדברבמדברבמדברבמדבר ובעוון ודגן ", תירוש חלב וכל  יצהר חלב "כל 

התרומות  ביטול בעוון  היינו ודגן ", תירוש וחלב יצהר  "חלב
הדגן. שומן  פסק íéôLkäåוהמעשרות, úeðfä :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÀÀÇÀÈÄ

ìkä úà elkכל" בגמרא: שאמרו כמו רעב, בא זנות ידי  שעל  – ÄÆÇÙ
לחם" כיכר  מבקש  לסוף זונה, אשה על  ב ב ב ב ););););הבא ד ד ד ד ,,,, הכשפים ((((סוטהסוטהסוטהסוטה ועל

בגמרא בבבב):):):):אמרו  ז ז ז ז ,,,, חוליןחוליןחוליןחולין ב ב ב ב ;;;; כז כז כז כז ,,,, כשפים?((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין שמם נקרא למה
מעלה של  פמליא xfbpyשמכחישים in lry epiid ;oewixhepd jxca)

mizinn zeigl–.(.(.(.(רשרשרשרש""""יייי

i y i l y m e i
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ñeðéñtñà ìL ñeîìôa,ירושלים על אספסיינוס במלחמת – ÀËÀÆÇÀÇÀÈ
) השני  הבית חורבן  לפני שנים ומשמעו:qenletכשלוש  יווני, לשון 

חכמים,eøæbמלחמה), –íéðúç úBøèò ìò לעשות נוהגים שהיו – ÈÀÇÇÀÂÈÄ
לעשותם, שלא וגזרו חופתם, ביום לחתנים עטרות ìòåñeøàäמיני ÀÇÈÅ

בבתי בו  להשתמש שלא וגזרו  וחזק, צלול קול המוציא זמר  כלי  הוא –
השמחה. למעט כדי ñeèéèהמשתה, ìL ñeîìôa המלחמה בימי – ÀËÀÆÄ

אחר : (נוסח המקדש בית את ושרף ירושלים את שכבש טיטוס, של
,qehiw ly qenleta שמרדו ביהודים שנלחם טריינוס, של צבאו  שר  היינו

– החורבן לאחר שנה כארבעים אלבק אלבק אלבק אלבק בו  úBøèò),רררר""""חחחח ìò eøæbÈÀÇÇÀ
úBlk עליהן שמצויירת בעטרות חופתן ביום יתקשטו  לא כלות שאף – Ç

זהב של הפולמוס,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))עיר  ימי  עד נוהגות שהיו כפי ,ãnìé àHLåÀÆÀÇÅ
úéðåé Bða úà íãà וחידות רמזים שפת והיא יוונית, חכמה כלומר – ÈÈÆÀÀÈÄ

מעשה  משום עליה שגזרו בגמרא, בברייתא ומובא ליוונים; שהיתה

מבחוץ  הורקנוס היה זה, על זה חשמונאי בית מלכי  שכשצרו  שהיה,
בקופה, דינרים להם משלשלים היו  ויום יום בכל מבפנים. ואריסטובלוס

תמידים להם cinzd)ומעלים zepaxwl miyak) שהיה אחד זקן שם היה .
נמסרים  אין בעבודה, שעוסקים זמן  שכל  להם, לעז יוונית, בחכמת מכיר 

נזדעזעה  חזיר ... להם והעלו בקופה, דינרים להם שלשלו למחר  בידם.
שיגדל אדם ארור  אמרו: שעה אותה פרסה, מאות ארבע ישראל  ארץ

יוונית חכמת לבנו שילמד אדם וארור  בבבב).).).).חזירים, מט מט מט מט ,,,, על((((סוטהסוטהסוטהסוטה ואף
טיטוס, של  הפולמוס לפני שנים הרבה קדמו חשמונאי בית שמלכי  פי 

ואילו  הגזירה, את העם קבלו לא שבימיהם לומר, יש  מקום מכל
הגזירה את עליהם קיבלו ואז  שנית, גזרו  טיטוס של ((((תוספות תוספות תוספות תוספות בפולמוס

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂËúnMîøéàî éaø,íéìLî éìLBî eìèa.únMîéàfò ïa,íéðc÷Mä eìèa.únMîàîBæ ïa,íéðLøcä eìèa. ¦¤¥©¦¥¦¨§§¥§¨¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦
únMîòLBäé éaø,íìBòä ïî äáBè ä÷ñt.únMîìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,úBøö eaøå éáBb àa.únMîéaø ¦¤¥©¦§ª©¨§¨¨¦¨¨¦¤¥©¨¦§¤©§¦¥¨©§©¨¦¤¥©¦

äéøæò ïa øæòìà,òä ÷ñtíéîëçä ïî øL.únMîàáé÷ò éaø,äøBzä ãBák ìèa.únMîàñBc ïa àðéðç éaø, ¤§¨¨¤£©§¨¨©¨Ÿ¤¦©£¨¦¦¤¥©¦£¦¨¨©§©¨¦¤¥©¦£¦¨¤¨
äNòî éLðà eìèa.únMîàúeðè÷ éñBé éaø,íéãéñç e÷ñt;àúeðè÷ BîL àø÷ð änìå?ìL ïúeðè÷ äéäL ¨§©§¥©£¤¦¤¥©¦¥©§¨¨§£¦¦§¨¨¦§¨§©§¨¤¨¨©§¨¤

íéãéñç.únMîéàkæ ïa ïðçBé ïaø,äîëçä åéæ ìèa.únMîï÷fä ìàéìîb ïaø,äøäè äúîe äøBzä ãBák ìèa £¦¦¦¤¥©¨¨¨¤©©¨©¦©¨§¨¦¤¥©¨©§¦¥©¨¥¨©§©¨¥¨©£¨
úeLéøôe.únMîéáàt ïa ìàòîLé éaø,äpäkä åéæ ìèa.únMîéaø,àèç úàøéå äåðò äìèa.ïa ñçðt éaø §¦¦¤¥©¦¦§¨¥¤¨¦¨©¦©§ª¨¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§©¦¦§¨¤

øéàéøîBà:Lc÷nä úéa áøçMî,ïéøç éðáe íéøáç eLBa,íLàø eôçå,äNòî éLðà eìcìcðå,éìòa eøáâå ¨¦¥¦¤¨©¥©¦§¨£¥¦§¥Ÿ¦§¨Ÿ¨§¦©§§©§¥©£¤§¨§©£¥
ì éìòáe òBøæïBL,ìàBL ïéàå Lwáî ïéàå LøBc ïéàå;ïòMäì eðì éî ìò?íéîMaL eðéáà ìò.øæòéìà éaø §©©£¥¨§¥¥§¥§©¥§¥¥©¦¨§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦©¦¡¦¤¤

äôå÷á ïéøðéã íåé ìëá õåçáù ïúåàì íéìùìùî íéðôáù ïúåà åéä ,äæ ìò äæ éàðåîùç éëìî [åøöùë ì"ö] (åàöéùë) äéäù äùòî íåùî àîòè ùøôî
äôå÷á íéøðéã íäì åìùìù íåéä åúåà .íëãéá ïéøñîð ïéà äãåáòá ïé÷åñò íäù ïîæ ìë ,úéðåé äîëçá íäì æòìå ãçà ï÷æ íù äéä ,ïéãéîú ïäì ïéìòîå

:úéðåé äîëç åðáì ãîìéù íãà øåøàå ,øéæç ìãâéù íãà øåøà åøîà äòù äúåàá .øéæç íäì åìòäå.oexg`d qenletaéîð ñåèéè ìùå .úéáä ïáøåç àåä
:äåä.oeixt`a:úåáäæåî úåúéìèå ïéìéòî ìù ìäà åîë.oeixt`a dlk `vzy exizd epizeaxe:äëìä ïëå .àúåòéðö íåùî
eheheheh.milyn ilyen elhaïéøãäðñá ïðéøîàã ,íéìòåù úåìùîî ïåâë[:çì]àúãâà àúìúå àúúòîù àúìú ùéøã äåä à÷øôá øéàî éáø ùéøã éåä éë

:éìúî àúìúå.mipcwydúåîáéá ïðéøîàãë ,íåéå äìéì ùøãîä úéá úåúìã ìò íéã÷åù[:âñ]:äøåúá ä÷ùç éùôðå äùòà äî éàæò ïá øîàã.mipyxcd
øîàãë ,úåàø÷î éîòè ùøãîá é÷á äéäù[:áé úåëøá]:àîåæ ïá äùøãù ãò úåìéìá íéøöî úàéöé øîàúù éúéëæ àìå.dxez ceak lhaáì ïúåð äéäù

õå÷å õå÷ ìë ìò ùåøãì[:çë úåçðî]:äìèáì øáã äá ïéàù ,ìåãâ äøåú ãåáë åäæå ..dyrn iyp` elhaúåéðòúá ïðéøîàãë íéàìôåî íéùòî íéùåòù[.äë]
:íäéðø÷á íéáàæ àéáäì íéæòìå ,÷éìãéå õîåçì øîàé.miciqg ly mzephw:ïôåñå ïäéðè÷î äéä àåäå ïéðè÷úîå íéëìåä íéãéñçä åéäùl`ilnb oax znyn

.dxezd ceak lha owfdãîåòî äøåú íéãîåì åéäå íìåòá úåàéøá äéä àåä úîù ãòù[.àë äìéâî].áùåéî ãåîìì åìéçúäå íìåòì çë úåùú úàá úîùîå
:äøåú ãåáë ìèá åäæå.depr dlha iax znyn:äðùîá äæ åáúëå åôéñåä éáø ìù åéãéîìú

`xephxa yexit

ב ב ב ב )))) פבפבפבפב,,,, קמא קמא קמא קמא  ïBøçàä.בבאבבאבבאבבא ñeîìôa חרב שבה האחרונה במלחמה – ÀËÀÈÇÂ
המשנה  שכוונת סוברים, ויש  טיטוס; של  היא ואף המקדש , בית

כוכבא בר  בימי  ביתר על אדריינוס ישראלישראלישראלישראל")")")")למלחמת eøæbÈÀ,("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 
øéòä CBúa ïBéøtàa älkä àöz àHL כשהיא החופה, ביום – ÆÅÅÇÇÈÈÇÄÀÀÈÄ

בעלה. לבית אביה מבית טליתות `oeixtיוצאת של אוהל כעין  –

ïBéøtàaמוזהבות. älkä àözL eøézä eðéúBaøåøéòä CBúa ÀÇÅÄÄÆÅÅÇÇÈÈÇÄÀÀÈÄ
" כותב: הרמב"ם צניעות. משום בגמרא: הטעם ומבואר –epizeaxe–

מסדר הנשיא, יהודה רבי היינו  המחבר ", הקדוש רבנו לומר  רוצה
המשנה.

ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

íéìLî éìLBî eìèa ,øéàî éaø únMî היה מאיר  שרבי  – ÄÆÅÇÄÅÄÈÀÀÅÀÈÄ
בגמרא עליו  שמסופר כמו משלים, במשילת בבבב),),),),גדול  לח לח לח לח ,,,, ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין

משלים; ושליש אגדה שליש הלכה, שליש  בפרקו לדרוש  היה שרגיל
שועלים. משלות מאות שלוש לו eìèaוהיו ,éàfò ïa únMîÄÆÅÆÇÇÈÀ

íéðc÷Mä בגמרא שמובא כמו בתורה, גדול שקדן עזאי בן  שהיה – ÇÇÀÈÄ
בבבב),),),), סגסגסגסג,,,, אעשה,((((יבמות יבמות יבמות יבמות  "ומה אשה: נשא שלא על נגדו לטוענים שאמר

בתורה"?! חשקה íéðLøcäשנפשי  eìèa ,àîBæ ïa únMî– ÄÆÅÆÈÈÀÇÇÀÈÄ
א, (ברכות ששנינו  כמו  המקראות, טעמי במדרש  בקי  זומא בן  שהיה
זכיתי ולא שנה שבעים כבן אני  הרי עזריה: בן  אלעזר רבי  "אמר ה):

בלילות, מצרים יציאת nef`שתיאמר oa dyxcy cr."éaø únMîÄÆÅÇÄ
íìBòä ïî äáBè ä÷ñt ,òLBäé,המשנה כוונת שאולי  דעה, יש – ÀËÇÈÀÈÈÄÈÈ

ביתר . מלחמת התחילה מותו לאחר  שמיד ïBòîLמשום ïaø únMîÄÆÅÇÈÄÀ
úBøö eaøå éáBb àa ,ìàéìîb ïa–iaeb את האוכל  ארבה היינו ÆÇÀÄÅÈÇÀÇÈ

הארץ א א א א ).).).).עשב ז ז ז ז ,,,, עמוסעמוסעמוסעמוס ñt÷((((עייןעייןעייןעיין ,äéøæò ïa øæòìà éaø únMîÄÆÅÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÈÇ
òäíéîëçä ïî øLמאד גדול  עזריה בן אלעזר  רבי  שהיה – ÈÙÆÄÇÂÈÄ

ובעושר  בבבב).).).).בחכמה נד נד נד נד ,,,, שבתשבתשבתשבת בבבב;;;; כז כז כז כז  ברכות ברכות ברכות ברכות  גמראגמראגמראגמרא éaø((((עייןעייןעייןעיין únMîÄÆÅÇÄ
äøBzä ãBák ìèa ,àáé÷ò קוץ כל  על דורש  עקיבא רבי שהיה – ÂÄÈÈÇÀÇÈ

הלכות של  תלים תלי  שבתורה בבבב),),),),וקוץ כחכחכחכח,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  כבוד((((גמרא גמרא גמרא גמרא  וזהו
לבטלה. דבר בה שאין  eìèaתורה, ,àñBc ïa àðéðç éaø únMîÄÆÅÇÄÂÄÈÆÈÈÀ

äNòî éLðà,גדול צדיק חנינא רבי שהיה מופת, אנשי  כלומר – ÇÀÅÇÂÆ
מופלאים מעשים עושה א א א א ).).).).והיה כה כה כה כה ,,,, בבבב;;;; כד כד כד כד ,,,, תעניתתעניתתעניתתענית גמרא גמרא גמרא גמרא  únMîÄÆÅ((((עייןעייןעייןעיין

íéãéñç e÷ñt ,àúeðè÷ éñBé éaø,גדול חסיד  שהיה –änìå ÇÄÅÇÀÈÈÀÂÄÄÀÈÈ
íéãéñç ìL ïúeðè÷ äéäL ?àúeðè÷ BîL àø÷ðכלומר – ÄÀÈÀÇÀÈÆÈÈÇÀÈÆÂÄÄ

מהקודמים קטנים שהיו  החסידים, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))מאחרוני והרמב"ם ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; ;

התחלתו  הדבר  ששורש  "לפי החסידים, של שרשם שהיה מפרש:
äîëçäקטן ". åéæ ìèa ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø únMî שהיה – ÄÆÅÇÈÈÈÆÇÇÈÇÄÇÈÀÈ

בתורה. וגדול העולם בחכמות ï÷fä,חכם ìàéìîb ïaø únMîÄÆÅÇÈÇÀÄÅÇÈÅ
äøBzä ãBák ìèa,בעמידה תורה לומדים היו ימיו סוף שעד  – ÈÇÀÇÈ

כוחם, שתש משום בישיבה, ללמוד התחילו äøäèומשמת äúîeÅÈÇÂÈ
úeLéøôe.ופרישות טהרה בטלה כלומר –ìàòîLé éaø únMî ÀÄÄÆÅÇÄÄÀÈÅ

äpäkä åéæ ìèa ,éáàt ïa חכם והיה גדולה, בכהונה ששימש  – ÆÈÄÈÇÄÇÀËÈ
שולחנו  על  אוכלים היו רבים וכהנים éaø.((((רש רש רש רש """"יייי))))ועשיר , únMî– ÄÆÅÇÄ

המשנה, מסדר הנשיא, יהודה àèçרבי  úàøéå äåðò äìèa– ÈÀÈÂÈÈÀÄÀÇÅÀ
זו  פיסקה יתירה; בקדושה ונהג גדול עניו  הנשיא יהודה רבי שהיה

רבי של תלמידיו  כאן ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))הוסיפו øéàé.((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; ïa ñçðt éaøÇÄÄÀÈÆÈÄ
íéøáç eLBa ,Lc÷nä úéa áøçMî :øîBà כסתה בושה – ÅÄÆÈÇÅÇÄÀÈÂÅÄ

במעשרות  וזהירים במצוות המדקדקים חכמים תלמידי והם חברים, פני
בטהרה, פירותיהם ïéøçואוכלים éðáeשבעם מיוחסים ,((((רש רש רש רש """"יייי))))– ÀÅÙÄ

íLàø eôçå,פנים עזי של ידם שגברה –äNòî éLðà eìcìcðå ÀÈÙÈÀÄÇÀÀÇÀÅÇÂÆ
מעשה, אנשי של  כוחם נתמעט –ïBLì éìòáe òBøæ éìòa eøáâåÀÈÀÇÂÅÀÇÇÂÅÈ

רכיל , והולכי  תקיפים –ìàBL ïéàå Lwáî ïéàå LøBc ïéàå– ÀÅÅÀÅÀÇÅÀÅÅ
הדברים, של לתיקונם דואג שאין ìòכלומר  ?ïòMäì eðì éî ìòÇÄÈÀÄÈÅÇ

íéîMaL eðéáà.הצרות מן יחלצנו  שהוא –ìBãbä øæòéìà éaø ÈÄÆÇÈÇÄÇÄÁÄÆÆÇÈ
éåäîì àiîékç BøL ,Lc÷nä úéa áøçL íBiî :øîBàÅÄÆÈÇÅÇÄÀÈÀÇÄÇÈÀÆÁÅ

àiøôñk,(מקרא (מלמדי  כסופרים להיות החכמים התחילו  –àiøôñå ÀÈÀÇÈÀÈÀÇÈ
àiðfçk,(שמשים) כחזנים והסופרים –àòøàc ànòk àiðfçå ÀÇÈÇÈÀÇÈÇÈÀÇÈÀÇÀÈ

הארץ, כעם והחזנים –äìcìcðå àìæà àòøàc ànòå ועם – ÀÇÈÀÇÀÈÈÀÈÀÄÇÀÀÈ
ומתדלדל, הולך Lwáîהארץ ïéàå;רחמים עליהם –Lé éî ìò ÀÅÀÇÅÇÄÆ

íéîMaL eðéáà ìò ?ïòMäì. לישראל תשועה שיביא –úBá÷òa ÀÄÈÅÇÈÄÆÇÈÇÄÀÄÀ
àçéLîהמשיח ביאת לפני  הגלות בסוף àbñé,((((רש רש רש רש """"יייי))))– àtöç ÀÄÈËÀÈÄÀÅ

תגדל , החוצפה –øéîàé ø÷éå,הרבה יעלה המחיה יוקר –ïôbä ÀÙÆÇÂÄÇÆÆ
ø÷éa ïéiäå déøt ïzz,לשכרה ישתו שהכל –Côäz úeëìnäå ÄÅÄÀÈÀÇÇÄÀÙÆÀÇÇÀÅÈÅ
äçëBz ïéàå ,úeðéîì שכולם להוכיח, שיוכל אדם יהיה ולא – ÀÄÀÅÅÈ
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ìBãbäøîBà:Lc÷nä úéa áøçL íBiî,àiøôñk éåäîì àiîékç BøL,àiðfçk àiøôñå,àòøàc ànòk àiðfçå, ©¨¥¦¤¨©¥©¦§¨§©¦©¨§¤¡¥§¨§©¨§¨§©¨§©¨©¨§©¨©¨§©¨§©§¨
äìcìcðå àìæà àòøàc ànòå,Lwáî ïéàå;ïòMäì Lé éî ìò?íéîMaL eðéáà ìò.àtöç àçéLî úBá÷òa §©¨§©§¨¨§¨§¦©§§¨§¥§©¥©¦¤§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦§¦§§¦¨ª§¨

àbñé,øéîàé ø÷éå,ø÷éa ïéiäå déøt ïzz ïôbä,úeðéîì Côäz úeëìnäå,äçëBz ïéàå;úeðæì äéäé ãòå úéa, ¦§¥§Ÿ¤©£¦©¤¤¦¥¦§¨§©©¦§Ÿ¤§©©§¥¨¥§¦§¥¥¨¥©©¦§¤¦§
áøçé ìéìbäå,åíBMé ïìábä,eððBçé àGå øéòì øéòî eááBñé ìeábä éLðàå,çøñz íéøôBñ úîëçå,àèç éàøéå §©¨¦¤¡©§©©§¨¦§©§¥©§§§¥¦§¦§§¨§¨§©§¦¦§©§¦§¥¥§

eñàné,úøcòð àäz úîàäå;eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòð,íépè÷ éðtî eãîòé íéð÷æ,áà ìaðî ïa",äî÷ úa ¦¨£§¨¡¤§¥¤§¤¤§¨¦§¥§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥§©¦¥§©¥¨©¨¨
dnàá,dúîça älk,"Búéá éLðà Léà éáéà(å ,æ äëéî),áìkä éðôk øBcä éðt,åéáàî Liaúî Bðéà ïaä; §¦¨©¨©£Ÿ¨Ÿ§¥¦©§¥¥§¥©¦§¥©¤¤©¥¥¦§©¥¥¨¦

ïòMäì eðì Lé éî ìòå?íéîMaL eðéáà ìò.øéàé ïa ñçðt éaøøîBà:úei÷ð éãéì äàéáî úeæéøæ,úei÷ðe §©¦¥¨§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦©¦¦§¨¤¨¦¥§¦§¦¨¦¥§¦§¦
äøäè éãéì äàéáî,úeLéøô éãéì äàéáî äøäèå,äMã÷ éãéì äàéáî úeLéøôe,äåðò éãéì äàéáî äMã÷e, §¦¨¦¥©£¨§©£¨§¦¨¦¥§¦§¦§¦¨¦¥§ª¨§ª¨§¦¨¦¥£¨¨

àèç úàøé éãéì äàéáî äåðòå,úeãéñç éãéì äàéáî àèç úàøéå,Lãwä çeø éãéì äàéáî úeãéñçå,çeøå ©£¨¨§¦¨¦¥¦§©¥§§¦§©¥§§¦¨¦¥£¦©£¦§¦¨¦¥©©Ÿ¤§©
íéúnä úiçz éãéì äàéáî Lãwä,áBhì øeëæ eäiìà éãé ìò äàa íéúnä úiçúe,ïîà. ©Ÿ¤§¦¨¦¥§¦©©¥¦§¦©©¥¦¨¨©§¥¥¦¨¨©¨¥
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``̀̀̀.mid zpicnn hb `iand:íéä úðéãî éø÷ õøàì äöåç ìë.mzgp iptae azkp ipta xnel jixvíéä úðéãî éðá ïéàù éôì ,àîòè éøîàã úéà

.ïéà øîåà àåäå ,äîùì áúëð íà äéì ïðéìééù àìéîîå ,íúçð éðôáå áúëð éðôá çéìùä øîåà êëìä .äùàä íùì èâä áåúëì êéøöù ïéòãåé ïéàå ,äøåú éðá
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עבירה; בעלי  úeðæìיהיו äéäé ãòå úéa חכמים של ועד  בית – ÅÇÇÄÀÆÄÀ
ויהא  תורה, לומד  איש יהא ולא החכמים שיכלו  לפי זנות, לבית יהיה

שומם, íBMéהבית ïìábäå ,áøçé ìéìbäå;שמם יהא –olabd ÀÇÈÄÆÁÇÀÇÇÀÈÄ
בבשן ; הגולן  שהוא סוברים ויש מקום; שם ìeábäהוא éLðàå– ÀÇÀÅÇÀ

גורסים: lilbd,ויש  iyp`eeððBçé àGå øéòì øéòî eááBñé לא – ÀÀÅÄÀÄÀÀÈ
עליהם, çøñzירחמו  íéøôBñ úîëçå, לבוז תהיה –àèç éàøéå ÀÈÀÇÀÄÄÀÇÀÄÀÅÅÀ

eñàné,הבריות על  נמאסים יהיו  –úøcòð àäz úîàäå מן – ÄÈÂÀÈÁÆÀÅÆÀÆÆ
÷íépèהחיים. éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòðÀÈÄÀÅÀÅÄÇÀÄÀÅÄÇÇÀÄÀÅÀÇÄ

מיכה  שאמר  מה ויקויים מחוצפים; נערים בידי  יהיה שהשלטון –
áàהנביא: ìaðî ïa",(באביו älk(מזלזל  ,dnàá äî÷ úa ÅÀÇÅÈÇÈÈÀÄÈÇÈ

"Búéá éLðà Léà éáéà ,dúîça אויבים יהיו  אדם של  ביתו  (בני ÇÂÙÈÙÀÅÄÇÀÅÅ
áìkäלו ). éðôk øBcä éðt,וחוצפה עזּות שתכונותיו  –Bðéà ïaä ÀÅÇÄÀÅÇÆÆÇÅÅ

åéáàî Liaúî.ארץ ודרך  בושה של רגש  כל שייעלם –éî ìòå ÄÀÇÅÅÈÄÀÇÄ
íéîMaL eðéáà ìò ?ïòMäì eðì Lé ויביא בקרוב שיגאלנו  – ÅÈÀÄÈÅÇÈÄÆÇÈÇÄ

צדקנו . משיח את xacaלנו zkqnd z` miiql ick ,`ziixa dtqep o`k
aeh.úeæéøæ :øîBà øéàé ïa ñçðt éaø,המצוות בקיום –äàéáî ÇÄÄÀÈÆÈÄÅÀÄÀÄÈ

úei÷ð éãéì,חטא ומכל רעה מידה מכל נקי אדם שיהא –úei÷ðe ÄÅÀÄÀÄ
äøäè éãéì äàéáî,והמחשבה הלב טהרת –äàéáî äøäèå ÀÄÈÄÅÇÂÈÀÇÂÈÀÄÈ

úeLéøô éãéì, חולין מחיי  –äMã÷ éãéì äàéáî úeLéøôe– ÄÅÀÄÀÄÀÄÈÄÅÀËÈ
חכמים שאמרו  כמו החיים, א א א א ):):):):קדושת ככככ,,,, במותר((((יבמות יבמות יבמות יבמות  עצמך "קדש 

jl),לך " xzeny dna s` xnelk)äåðò éãéì äàéáî äMã÷e– ÀËÈÀÄÈÄÅÂÈÈ
ענוה, לידי  בא הוא העולם ענייני מבזה שהוא äàéáîמתוך  äåðòåÇÂÈÈÀÄÈ

àèç úàøé éãéì,מהעונש ולא עצמו מהחטא הוא שירא –úàøéå ÄÅÄÀÇÅÀÀÄÀÇ
úeãéñç éãéì äàéáî àèç, הדין משורת לפנים הכל שעושה – ÅÀÀÄÈÄÅÂÄ

שמים לשם מעשיו שכל  מפרשים: טובטובטובטוב")")")")ויש יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ,((((עייןעייןעייןעיין

Lãwä çeø éãéì äàéáî úeãéñçåשכינה עליו  שתשרה ,((((רש רש רש רש """"יייי))))– ÇÂÄÀÄÈÄÅÇÇÙÆ
íéúnä úiçz éãéì äàéáî Lãwä çeøåשנאמר לז לז לז לז ,,,,– ((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל ÀÇÇÙÆÀÄÈÄÅÀÄÇÇÅÄ

mziige"ידידידיד):):):): mka igex izzpe" רוח בהם יתן  שבתחילה ופירושו , ,
יחיו  זה ידי ועל éãé,((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי))))הקודש  ìò äàa íéúnä úiçúeÀÄÇÇÅÄÈÈÇÀÅ

ïîà ,áBhì øeëæ eäiìàשכתוב כמו  כגכגכגכג):):):):– גגגג,,,, אנכי((((מלאכימלאכימלאכימלאכי "הנה ÅÄÈÈÇÈÅ
והנורא". הגדול ה' יום בוא לפני  הנביא אליה את לכם שולח
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נכתב להיות צריך  שהגט למסכתנו , בפתיחה הזכרנו dכבר n y l, האשה לשם היינו 

א): כד, (דברים שנאמר  dl"המתגרשת, azke"איזו תנאים, ונחלקו לשמה. –

מדבר , הכתוב העדים שבחתימת סובר, מאיר  רבי  לשמה: להיות צריכה כתיבה

הכורתים הם חתימה עדי  izxk")שכן  dnizg icr")הגירושין כתב את ועושים

אינה  הגט כתיבת אבל לשמה, להיות צריכה העדים חתימת הלכך  כריתות, לספר 

הגט, בכתיבת אלא מדברת התורה שאין  סובר , אלעזר ורבי לשמה. להיות צריכה

היינו מסירה, עדי  שכן  חכמים, מתקנת אלא התורה מן  אינה העדים חתימת אבל 

העיקר הם לאשתו, הגט את הבעל מוסר  שבפניהם העדים izxk");שני dxiqn icr")
לשמה. להיות שצריכה היא הגט שכתיבת `xfrl.ומכאן, iaxk dkldeמשנתנו –

שבארץ  לאשתו גט להביא לארץ, בחוץ הנמצא הבעל , ידי על  שנשלח בשליח דנה

נקרא כזה שליח dkledl"ישראל . gily".

èb àéánä, לאשתו הבעל  ששלח –íiä úðéãnî ממדינה – ÇÅÄÅÄÀÄÇÇÈ
לגבולה  מחוץ שהיא ממדינה מפרשים: ויש  לארץ. שבחוץ רחוקה
שם  שאין לפי מערב, גבול התנא ונקט ישראל ; ארץ של המערבי

מחוץ  הדין והוא מפסיק, הים שהרי  ישראל, לארץ סמוכות ערים
כאותן  ישראל  מארץ רחוקות שהן ממדינות היינו  הארץ, גבולות לשאר 

הים ízçð((((הרהרהרהר""""ןןןן),),),),שבמדינת éðôáe ázëð éðôa :øîàiL CéøöÈÄÆÙÇÀÈÇÄÀÇÀÈÇÆÀÇ
הגט  נכתב בפני  הגט: מסירת קודם הדין בבית לומר  השליח צריך –

בגמרא: כך  על נאמרו טעמים ושני העדים. עליו  חתמו  "daxובפני 
"dnyl oi`iwa oi`y itl :xn`,בהלכה בקיאים הים מדינת בני שאין  –

חכמים, תיקנו  לפיכך המתגרשת, האשה לשם הגט את לכתוב שצריך
אם  בירור לידי  יביא וזה נחתם", ובפני נכתב "בפני השליח: שיאמר 

ונחתם  שנכתב מעיד הריהו זו  שבאמירתו או כדינו, ונחתם נכתב הגט
לשמה טוב טוב טוב טוב ").").").").הגט יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות oiievn((((עייןעייןעייןעיין micr oi`y itl :xn` `ax"

"eniiwl חוששים אלא בגט, לפסול  חוששים אין רבא שלדעת כלומר –
והלכה  מזוייף, שהוא הגט על  ויערער הים ממדינת הבעל יבוא שמא
החתומים  העדים אם והיינו  בחותמיו, הגט את לקיים שיש זה בכגון  היא

של זהותן  את מאשרים חתימותיהם, את המכירים אחרים או הגט, על 
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ÂËúnMîøéàî éaø,íéìLî éìLBî eìèa.únMîéàfò ïa,íéðc÷Mä eìèa.únMîàîBæ ïa,íéðLøcä eìèa. ¦¤¥©¦¥¦¨§§¥§¨¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦
únMîòLBäé éaø,íìBòä ïî äáBè ä÷ñt.únMîìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,úBøö eaøå éáBb àa.únMîéaø ¦¤¥©¦§ª©¨§¨¨¦¨¨¦¤¥©¨¦§¤©§¦¥¨©§©¨¦¤¥©¦

äéøæò ïa øæòìà,òä ÷ñtíéîëçä ïî øL.únMîàáé÷ò éaø,äøBzä ãBák ìèa.únMîàñBc ïa àðéðç éaø, ¤§¨¨¤£©§¨¨©¨Ÿ¤¦©£¨¦¦¤¥©¦£¦¨¨©§©¨¦¤¥©¦£¦¨¤¨
äNòî éLðà eìèa.únMîàúeðè÷ éñBé éaø,íéãéñç e÷ñt;àúeðè÷ BîL àø÷ð änìå?ìL ïúeðè÷ äéäL ¨§©§¥©£¤¦¤¥©¦¥©§¨¨§£¦¦§¨¨¦§¨§©§¨¤¨¨©§¨¤

íéãéñç.únMîéàkæ ïa ïðçBé ïaø,äîëçä åéæ ìèa.únMîï÷fä ìàéìîb ïaø,äøäè äúîe äøBzä ãBák ìèa £¦¦¦¤¥©¨¨¨¤©©¨©¦©¨§¨¦¤¥©¨©§¦¥©¨¥¨©§©¨¥¨©£¨
úeLéøôe.únMîéáàt ïa ìàòîLé éaø,äpäkä åéæ ìèa.únMîéaø,àèç úàøéå äåðò äìèa.ïa ñçðt éaø §¦¦¤¥©¦¦§¨¥¤¨¦¨©¦©§ª¨¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§©¦¦§¨¤

øéàéøîBà:Lc÷nä úéa áøçMî,ïéøç éðáe íéøáç eLBa,íLàø eôçå,äNòî éLðà eìcìcðå,éìòa eøáâå ¨¦¥¦¤¨©¥©¦§¨£¥¦§¥Ÿ¦§¨Ÿ¨§¦©§§©§¥©£¤§¨§©£¥
ì éìòáe òBøæïBL,ìàBL ïéàå Lwáî ïéàå LøBc ïéàå;ïòMäì eðì éî ìò?íéîMaL eðéáà ìò.øæòéìà éaø §©©£¥¨§¥¥§¥§©¥§¥¥©¦¨§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦©¦¡¦¤¤

äôå÷á ïéøðéã íåé ìëá õåçáù ïúåàì íéìùìùî íéðôáù ïúåà åéä ,äæ ìò äæ éàðåîùç éëìî [åøöùë ì"ö] (åàöéùë) äéäù äùòî íåùî àîòè ùøôî
äôå÷á íéøðéã íäì åìùìù íåéä åúåà .íëãéá ïéøñîð ïéà äãåáòá ïé÷åñò íäù ïîæ ìë ,úéðåé äîëçá íäì æòìå ãçà ï÷æ íù äéä ,ïéãéîú ïäì ïéìòîå

:úéðåé äîëç åðáì ãîìéù íãà øåøàå ,øéæç ìãâéù íãà øåøà åøîà äòù äúåàá .øéæç íäì åìòäå.oexg`d qenletaéîð ñåèéè ìùå .úéáä ïáøåç àåä
:äåä.oeixt`a:úåáäæåî úåúéìèå ïéìéòî ìù ìäà åîë.oeixt`a dlk `vzy exizd epizeaxe:äëìä ïëå .àúåòéðö íåùî
eheheheh.milyn ilyen elhaïéøãäðñá ïðéøîàã ,íéìòåù úåìùîî ïåâë[:çì]àúãâà àúìúå àúúòîù àúìú ùéøã äåä à÷øôá øéàî éáø ùéøã éåä éë

:éìúî àúìúå.mipcwydúåîáéá ïðéøîàãë ,íåéå äìéì ùøãîä úéá úåúìã ìò íéã÷åù[:âñ]:äøåúá ä÷ùç éùôðå äùòà äî éàæò ïá øîàã.mipyxcd
øîàãë ,úåàø÷î éîòè ùøãîá é÷á äéäù[:áé úåëøá]:àîåæ ïá äùøãù ãò úåìéìá íéøöî úàéöé øîàúù éúéëæ àìå.dxez ceak lhaáì ïúåð äéäù

õå÷å õå÷ ìë ìò ùåøãì[:çë úåçðî]:äìèáì øáã äá ïéàù ,ìåãâ äøåú ãåáë åäæå ..dyrn iyp` elhaúåéðòúá ïðéøîàãë íéàìôåî íéùòî íéùåòù[.äë]
:íäéðø÷á íéáàæ àéáäì íéæòìå ,÷éìãéå õîåçì øîàé.miciqg ly mzephw:ïôåñå ïäéðè÷î äéä àåäå ïéðè÷úîå íéëìåä íéãéñçä åéäùl`ilnb oax znyn

.dxezd ceak lha owfdãîåòî äøåú íéãîåì åéäå íìåòá úåàéøá äéä àåä úîù ãòù[.àë äìéâî].áùåéî ãåîìì åìéçúäå íìåòì çë úåùú úàá úîùîå
:äøåú ãåáë ìèá åäæå.depr dlha iax znyn:äðùîá äæ åáúëå åôéñåä éáø ìù åéãéîìú

`xephxa yexit

ב ב ב ב )))) פבפבפבפב,,,, קמא קמא קמא קמא  ïBøçàä.בבאבבאבבאבבא ñeîìôa חרב שבה האחרונה במלחמה – ÀËÀÈÇÂ
המשנה  שכוונת סוברים, ויש  טיטוס; של  היא ואף המקדש , בית

כוכבא בר  בימי  ביתר על אדריינוס ישראלישראלישראלישראל")")")")למלחמת eøæbÈÀ,("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 
øéòä CBúa ïBéøtàa älkä àöz àHL כשהיא החופה, ביום – ÆÅÅÇÇÈÈÇÄÀÀÈÄ

בעלה. לבית אביה מבית טליתות `oeixtיוצאת של אוהל כעין  –

ïBéøtàaמוזהבות. älkä àözL eøézä eðéúBaøåøéòä CBúa ÀÇÅÄÄÆÅÅÇÇÈÈÇÄÀÀÈÄ
" כותב: הרמב"ם צניעות. משום בגמרא: הטעם ומבואר –epizeaxe–

מסדר הנשיא, יהודה רבי היינו  המחבר ", הקדוש רבנו לומר  רוצה
המשנה.

ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

íéìLî éìLBî eìèa ,øéàî éaø únMî היה מאיר  שרבי  – ÄÆÅÇÄÅÄÈÀÀÅÀÈÄ
בגמרא עליו  שמסופר כמו משלים, במשילת בבבב),),),),גדול  לח לח לח לח ,,,, ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין

משלים; ושליש אגדה שליש הלכה, שליש  בפרקו לדרוש  היה שרגיל
שועלים. משלות מאות שלוש לו eìèaוהיו ,éàfò ïa únMîÄÆÅÆÇÇÈÀ

íéðc÷Mä בגמרא שמובא כמו בתורה, גדול שקדן עזאי בן  שהיה – ÇÇÀÈÄ
בבבב),),),), סגסגסגסג,,,, אעשה,((((יבמות יבמות יבמות יבמות  "ומה אשה: נשא שלא על נגדו לטוענים שאמר

בתורה"?! חשקה íéðLøcäשנפשי  eìèa ,àîBæ ïa únMî– ÄÆÅÆÈÈÀÇÇÀÈÄ
א, (ברכות ששנינו  כמו  המקראות, טעמי במדרש  בקי  זומא בן  שהיה
זכיתי ולא שנה שבעים כבן אני  הרי עזריה: בן  אלעזר רבי  "אמר ה):

בלילות, מצרים יציאת nef`שתיאמר oa dyxcy cr."éaø únMîÄÆÅÇÄ
íìBòä ïî äáBè ä÷ñt ,òLBäé,המשנה כוונת שאולי  דעה, יש – ÀËÇÈÀÈÈÄÈÈ

ביתר . מלחמת התחילה מותו לאחר  שמיד ïBòîLמשום ïaø únMîÄÆÅÇÈÄÀ
úBøö eaøå éáBb àa ,ìàéìîb ïa–iaeb את האוכל  ארבה היינו ÆÇÀÄÅÈÇÀÇÈ

הארץ א א א א ).).).).עשב ז ז ז ז ,,,, עמוסעמוסעמוסעמוס ñt÷((((עייןעייןעייןעיין ,äéøæò ïa øæòìà éaø únMîÄÆÅÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÈÇ
òäíéîëçä ïî øLמאד גדול  עזריה בן אלעזר  רבי  שהיה – ÈÙÆÄÇÂÈÄ

ובעושר  בבבב).).).).בחכמה נד נד נד נד ,,,, שבתשבתשבתשבת בבבב;;;; כז כז כז כז  ברכות ברכות ברכות ברכות  גמראגמראגמראגמרא éaø((((עייןעייןעייןעיין únMîÄÆÅÇÄ
äøBzä ãBák ìèa ,àáé÷ò קוץ כל  על דורש  עקיבא רבי שהיה – ÂÄÈÈÇÀÇÈ

הלכות של  תלים תלי  שבתורה בבבב),),),),וקוץ כחכחכחכח,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  כבוד((((גמרא גמרא גמרא גמרא  וזהו
לבטלה. דבר בה שאין  eìèaתורה, ,àñBc ïa àðéðç éaø únMîÄÆÅÇÄÂÄÈÆÈÈÀ

äNòî éLðà,גדול צדיק חנינא רבי שהיה מופת, אנשי  כלומר – ÇÀÅÇÂÆ
מופלאים מעשים עושה א א א א ).).).).והיה כה כה כה כה ,,,, בבבב;;;; כד כד כד כד ,,,, תעניתתעניתתעניתתענית גמרא גמרא גמרא גמרא  únMîÄÆÅ((((עייןעייןעייןעיין

íéãéñç e÷ñt ,àúeðè÷ éñBé éaø,גדול חסיד  שהיה –änìå ÇÄÅÇÀÈÈÀÂÄÄÀÈÈ
íéãéñç ìL ïúeðè÷ äéäL ?àúeðè÷ BîL àø÷ðכלומר – ÄÀÈÀÇÀÈÆÈÈÇÀÈÆÂÄÄ

מהקודמים קטנים שהיו  החסידים, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))מאחרוני והרמב"ם ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; ;

התחלתו  הדבר  ששורש  "לפי החסידים, של שרשם שהיה מפרש:
äîëçäקטן ". åéæ ìèa ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø únMî שהיה – ÄÆÅÇÈÈÈÆÇÇÈÇÄÇÈÀÈ

בתורה. וגדול העולם בחכמות ï÷fä,חכם ìàéìîb ïaø únMîÄÆÅÇÈÇÀÄÅÇÈÅ
äøBzä ãBák ìèa,בעמידה תורה לומדים היו ימיו סוף שעד  – ÈÇÀÇÈ

כוחם, שתש משום בישיבה, ללמוד התחילו äøäèומשמת äúîeÅÈÇÂÈ
úeLéøôe.ופרישות טהרה בטלה כלומר –ìàòîLé éaø únMî ÀÄÄÆÅÇÄÄÀÈÅ

äpäkä åéæ ìèa ,éáàt ïa חכם והיה גדולה, בכהונה ששימש  – ÆÈÄÈÇÄÇÀËÈ
שולחנו  על  אוכלים היו רבים וכהנים éaø.((((רש רש רש רש """"יייי))))ועשיר , únMî– ÄÆÅÇÄ

המשנה, מסדר הנשיא, יהודה àèçרבי  úàøéå äåðò äìèa– ÈÀÈÂÈÈÀÄÀÇÅÀ
זו  פיסקה יתירה; בקדושה ונהג גדול עניו  הנשיא יהודה רבי שהיה

רבי של תלמידיו  כאן ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))הוסיפו øéàé.((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; ïa ñçðt éaøÇÄÄÀÈÆÈÄ
íéøáç eLBa ,Lc÷nä úéa áøçMî :øîBà כסתה בושה – ÅÄÆÈÇÅÇÄÀÈÂÅÄ

במעשרות  וזהירים במצוות המדקדקים חכמים תלמידי והם חברים, פני
בטהרה, פירותיהם ïéøçואוכלים éðáeשבעם מיוחסים ,((((רש רש רש רש """"יייי))))– ÀÅÙÄ

íLàø eôçå,פנים עזי של ידם שגברה –äNòî éLðà eìcìcðå ÀÈÙÈÀÄÇÀÀÇÀÅÇÂÆ
מעשה, אנשי של  כוחם נתמעט –ïBLì éìòáe òBøæ éìòa eøáâåÀÈÀÇÂÅÀÇÇÂÅÈ

רכיל , והולכי  תקיפים –ìàBL ïéàå Lwáî ïéàå LøBc ïéàå– ÀÅÅÀÅÀÇÅÀÅÅ
הדברים, של לתיקונם דואג שאין ìòכלומר  ?ïòMäì eðì éî ìòÇÄÈÀÄÈÅÇ

íéîMaL eðéáà.הצרות מן יחלצנו  שהוא –ìBãbä øæòéìà éaø ÈÄÆÇÈÇÄÇÄÁÄÆÆÇÈ
éåäîì àiîékç BøL ,Lc÷nä úéa áøçL íBiî :øîBàÅÄÆÈÇÅÇÄÀÈÀÇÄÇÈÀÆÁÅ

àiøôñk,(מקרא (מלמדי  כסופרים להיות החכמים התחילו  –àiøôñå ÀÈÀÇÈÀÈÀÇÈ
àiðfçk,(שמשים) כחזנים והסופרים –àòøàc ànòk àiðfçå ÀÇÈÇÈÀÇÈÇÈÀÇÈÀÇÀÈ

הארץ, כעם והחזנים –äìcìcðå àìæà àòøàc ànòå ועם – ÀÇÈÀÇÀÈÈÀÈÀÄÇÀÀÈ
ומתדלדל, הולך Lwáîהארץ ïéàå;רחמים עליהם –Lé éî ìò ÀÅÀÇÅÇÄÆ

íéîMaL eðéáà ìò ?ïòMäì. לישראל תשועה שיביא –úBá÷òa ÀÄÈÅÇÈÄÆÇÈÇÄÀÄÀ
àçéLîהמשיח ביאת לפני  הגלות בסוף àbñé,((((רש רש רש רש """"יייי))))– àtöç ÀÄÈËÀÈÄÀÅ

תגדל , החוצפה –øéîàé ø÷éå,הרבה יעלה המחיה יוקר –ïôbä ÀÙÆÇÂÄÇÆÆ
ø÷éa ïéiäå déøt ïzz,לשכרה ישתו שהכל –Côäz úeëìnäå ÄÅÄÀÈÀÇÇÄÀÙÆÀÇÇÀÅÈÅ
äçëBz ïéàå ,úeðéîì שכולם להוכיח, שיוכל אדם יהיה ולא – ÀÄÀÅÅÈ
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ìBãbäøîBà:Lc÷nä úéa áøçL íBiî,àiøôñk éåäîì àiîékç BøL,àiðfçk àiøôñå,àòøàc ànòk àiðfçå, ©¨¥¦¤¨©¥©¦§¨§©¦©¨§¤¡¥§¨§©¨§¨§©¨§©¨©¨§©¨©¨§©¨§©§¨
äìcìcðå àìæà àòøàc ànòå,Lwáî ïéàå;ïòMäì Lé éî ìò?íéîMaL eðéáà ìò.àtöç àçéLî úBá÷òa §©¨§©§¨¨§¨§¦©§§¨§¥§©¥©¦¤§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦§¦§§¦¨ª§¨

àbñé,øéîàé ø÷éå,ø÷éa ïéiäå déøt ïzz ïôbä,úeðéîì Côäz úeëìnäå,äçëBz ïéàå;úeðæì äéäé ãòå úéa, ¦§¥§Ÿ¤©£¦©¤¤¦¥¦§¨§©©¦§Ÿ¤§©©§¥¨¥§¦§¥¥¨¥©©¦§¤¦§
áøçé ìéìbäå,åíBMé ïìábä,eððBçé àGå øéòì øéòî eááBñé ìeábä éLðàå,çøñz íéøôBñ úîëçå,àèç éàøéå §©¨¦¤¡©§©©§¨¦§©§¥©§§§¥¦§¦§§¨§¨§©§¦¦§©§¦§¥¥§

eñàné,úøcòð àäz úîàäå;eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòð,íépè÷ éðtî eãîòé íéð÷æ,áà ìaðî ïa",äî÷ úa ¦¨£§¨¡¤§¥¤§¤¤§¨¦§¥§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥§©¦¥§©¥¨©¨¨
dnàá,dúîça älk,"Búéá éLðà Léà éáéà(å ,æ äëéî),áìkä éðôk øBcä éðt,åéáàî Liaúî Bðéà ïaä; §¦¨©¨©£Ÿ¨Ÿ§¥¦©§¥¥§¥©¦§¥©¤¤©¥¥¦§©¥¥¨¦

ïòMäì eðì Lé éî ìòå?íéîMaL eðéáà ìò.øéàé ïa ñçðt éaøøîBà:úei÷ð éãéì äàéáî úeæéøæ,úei÷ðe §©¦¥¨§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦©¦¦§¨¤¨¦¥§¦§¦¨¦¥§¦§¦
äøäè éãéì äàéáî,úeLéøô éãéì äàéáî äøäèå,äMã÷ éãéì äàéáî úeLéøôe,äåðò éãéì äàéáî äMã÷e, §¦¨¦¥©£¨§©£¨§¦¨¦¥§¦§¦§¦¨¦¥§ª¨§ª¨§¦¨¦¥£¨¨

àèç úàøé éãéì äàéáî äåðòå,úeãéñç éãéì äàéáî àèç úàøéå,Lãwä çeø éãéì äàéáî úeãéñçå,çeøå ©£¨¨§¦¨¦¥¦§©¥§§¦§©¥§§¦¨¦¥£¦©£¦§¦¨¦¥©©Ÿ¤§©
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``̀̀̀.mid zpicnn hb `iand:íéä úðéãî éø÷ õøàì äöåç ìë.mzgp iptae azkp ipta xnel jixvíéä úðéãî éðá ïéàù éôì ,àîòè éøîàã úéà

.ïéà øîåà àåäå ,äîùì áúëð íà äéì ïðéìééù àìéîîå ,íúçð éðôáå áúëð éðôá çéìùä øîåà êëìä .äùàä íùì èâä áåúëì êéøöù ïéòãåé ïéàå ,äøåú éðá
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עבירה; בעלי  úeðæìיהיו äéäé ãòå úéa חכמים של ועד  בית – ÅÇÇÄÀÆÄÀ
ויהא  תורה, לומד  איש יהא ולא החכמים שיכלו  לפי זנות, לבית יהיה

שומם, íBMéהבית ïìábäå ,áøçé ìéìbäå;שמם יהא –olabd ÀÇÈÄÆÁÇÀÇÇÀÈÄ
בבשן ; הגולן  שהוא סוברים ויש מקום; שם ìeábäהוא éLðàå– ÀÇÀÅÇÀ

גורסים: lilbd,ויש  iyp`eeððBçé àGå øéòì øéòî eááBñé לא – ÀÀÅÄÀÄÀÀÈ
עליהם, çøñzירחמו  íéøôBñ úîëçå, לבוז תהיה –àèç éàøéå ÀÈÀÇÀÄÄÀÇÀÄÀÅÅÀ

eñàné,הבריות על  נמאסים יהיו  –úøcòð àäz úîàäå מן – ÄÈÂÀÈÁÆÀÅÆÀÆÆ
÷íépèהחיים. éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòðÀÈÄÀÅÀÅÄÇÀÄÀÅÄÇÇÀÄÀÅÀÇÄ

מיכה  שאמר  מה ויקויים מחוצפים; נערים בידי  יהיה שהשלטון –
áàהנביא: ìaðî ïa",(באביו älk(מזלזל  ,dnàá äî÷ úa ÅÀÇÅÈÇÈÈÀÄÈÇÈ

"Búéá éLðà Léà éáéà ,dúîça אויבים יהיו  אדם של  ביתו  (בני ÇÂÙÈÙÀÅÄÇÀÅÅ
áìkäלו ). éðôk øBcä éðt,וחוצפה עזּות שתכונותיו  –Bðéà ïaä ÀÅÇÄÀÅÇÆÆÇÅÅ

åéáàî Liaúî.ארץ ודרך  בושה של רגש  כל שייעלם –éî ìòå ÄÀÇÅÅÈÄÀÇÄ
íéîMaL eðéáà ìò ?ïòMäì eðì Lé ויביא בקרוב שיגאלנו  – ÅÈÀÄÈÅÇÈÄÆÇÈÇÄ

צדקנו . משיח את xacaלנו zkqnd z` miiql ick ,`ziixa dtqep o`k
aeh.úeæéøæ :øîBà øéàé ïa ñçðt éaø,המצוות בקיום –äàéáî ÇÄÄÀÈÆÈÄÅÀÄÀÄÈ

úei÷ð éãéì,חטא ומכל רעה מידה מכל נקי אדם שיהא –úei÷ðe ÄÅÀÄÀÄ
äøäè éãéì äàéáî,והמחשבה הלב טהרת –äàéáî äøäèå ÀÄÈÄÅÇÂÈÀÇÂÈÀÄÈ

úeLéøô éãéì, חולין מחיי  –äMã÷ éãéì äàéáî úeLéøôe– ÄÅÀÄÀÄÀÄÈÄÅÀËÈ
חכמים שאמרו  כמו החיים, א א א א ):):):):קדושת ככככ,,,, במותר((((יבמות יבמות יבמות יבמות  עצמך "קדש 

jl),לך " xzeny dna s` xnelk)äåðò éãéì äàéáî äMã÷e– ÀËÈÀÄÈÄÅÂÈÈ
ענוה, לידי  בא הוא העולם ענייני מבזה שהוא äàéáîמתוך  äåðòåÇÂÈÈÀÄÈ

àèç úàøé éãéì,מהעונש ולא עצמו מהחטא הוא שירא –úàøéå ÄÅÄÀÇÅÀÀÄÀÇ
úeãéñç éãéì äàéáî àèç, הדין משורת לפנים הכל שעושה – ÅÀÀÄÈÄÅÂÄ

שמים לשם מעשיו שכל  מפרשים: טובטובטובטוב")")")")ויש יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ,((((עייןעייןעייןעיין

Lãwä çeø éãéì äàéáî úeãéñçåשכינה עליו  שתשרה ,((((רש רש רש רש """"יייי))))– ÇÂÄÀÄÈÄÅÇÇÙÆ
íéúnä úiçz éãéì äàéáî Lãwä çeøåשנאמר לז לז לז לז ,,,,– ((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל ÀÇÇÙÆÀÄÈÄÅÀÄÇÇÅÄ

mziige"ידידידיד):):):): mka igex izzpe" רוח בהם יתן  שבתחילה ופירושו , ,
יחיו  זה ידי ועל éãé,((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי))))הקודש  ìò äàa íéúnä úiçúeÀÄÇÇÅÄÈÈÇÀÅ

ïîà ,áBhì øeëæ eäiìàשכתוב כמו  כגכגכגכג):):):):– גגגג,,,, אנכי((((מלאכימלאכימלאכימלאכי "הנה ÅÄÈÈÇÈÅ
והנורא". הגדול ה' יום בוא לפני  הנביא אליה את לכם שולח

i r i a x m e i

ï é è é â ú ë ñ î
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נכתב להיות צריך  שהגט למסכתנו , בפתיחה הזכרנו dכבר n y l, האשה לשם היינו 

א): כד, (דברים שנאמר  dl"המתגרשת, azke"איזו תנאים, ונחלקו לשמה. –

מדבר , הכתוב העדים שבחתימת סובר, מאיר  רבי  לשמה: להיות צריכה כתיבה

הכורתים הם חתימה עדי  izxk")שכן  dnizg icr")הגירושין כתב את ועושים

אינה  הגט כתיבת אבל לשמה, להיות צריכה העדים חתימת הלכך  כריתות, לספר 

הגט, בכתיבת אלא מדברת התורה שאין  סובר , אלעזר ורבי לשמה. להיות צריכה

היינו מסירה, עדי  שכן  חכמים, מתקנת אלא התורה מן  אינה העדים חתימת אבל 

העיקר הם לאשתו, הגט את הבעל מוסר  שבפניהם העדים izxk");שני dxiqn icr")
לשמה. להיות שצריכה היא הגט שכתיבת `xfrl.ומכאן, iaxk dkldeמשנתנו –

שבארץ  לאשתו גט להביא לארץ, בחוץ הנמצא הבעל , ידי על  שנשלח בשליח דנה

נקרא כזה שליח dkledl"ישראל . gily".

èb àéánä, לאשתו הבעל  ששלח –íiä úðéãnî ממדינה – ÇÅÄÅÄÀÄÇÇÈ
לגבולה  מחוץ שהיא ממדינה מפרשים: ויש  לארץ. שבחוץ רחוקה
שם  שאין לפי מערב, גבול התנא ונקט ישראל ; ארץ של המערבי

מחוץ  הדין והוא מפסיק, הים שהרי  ישראל, לארץ סמוכות ערים
כאותן  ישראל  מארץ רחוקות שהן ממדינות היינו  הארץ, גבולות לשאר 

הים ízçð((((הרהרהרהר""""ןןןן),),),),שבמדינת éðôáe ázëð éðôa :øîàiL CéøöÈÄÆÙÇÀÈÇÄÀÇÀÈÇÆÀÇ
הגט  נכתב בפני  הגט: מסירת קודם הדין בבית לומר  השליח צריך –

בגמרא: כך  על נאמרו טעמים ושני העדים. עליו  חתמו  "daxובפני 
"dnyl oi`iwa oi`y itl :xn`,בהלכה בקיאים הים מדינת בני שאין  –

חכמים, תיקנו  לפיכך המתגרשת, האשה לשם הגט את לכתוב שצריך
אם  בירור לידי  יביא וזה נחתם", ובפני נכתב "בפני השליח: שיאמר 

ונחתם  שנכתב מעיד הריהו זו  שבאמירתו או כדינו, ונחתם נכתב הגט
לשמה טוב טוב טוב טוב ").").").").הגט יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות oiievn((((עייןעייןעייןעיין micr oi`y itl :xn` `ax"

"eniiwl חוששים אלא בגט, לפסול  חוששים אין רבא שלדעת כלומר –
והלכה  מזוייף, שהוא הגט על  ויערער הים ממדינת הבעל יבוא שמא
החתומים  העדים אם והיינו  בחותמיו, הגט את לקיים שיש זה בכגון  היא

של זהותן  את מאשרים חתימותיהם, את המכירים אחרים או הגט, על 

izdw - zex`ean zeipyn
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בגט  אבל ערעור ; אינו הבעל של  וערעורו  קיים, הגט הרי  החתימות,
את  שיקיימו ישראל בארץ מצויים עדים אין  הים, ממדינת שהובא

לאשה  תקנה תהא לא ויערער, הבעל  יבוא ואם שבגט, העדים חתימות
נכתב  "בפני השליח: שיאמר  חכמים תיקנו הלכך  גיטה, את לקיים

אין  ושוב הגט, את המקיימים עדים כשני  והאמינוהו נחתם", ובפני 
לערער. יכול øîBà:הבעל ìàéìîb ïaø ממדינה המביא רק לא ÇÈÇÀÄÅÅ

אלא øâçäרחוקה, ïîe í÷øä ïî àéánä óà עיירות שהן  – ÇÇÅÄÄÈÆÆÄÇÆÆ
צריך הארץ, של מזרחי הדרום לגבול מעבר  ישראל , לארץ סמוכות
שהן  פי על  שאף כטעמו , לרבה נחתם"; ובפני  נכתב "בפני שיאמר :

שאין  לפי כטעמו, ולרבא לשמה; גט לכתוב שם בקיאים אין  סמוכות,
לקיימו. מצויים עדים ואין ישראל, לארץ משם באים éaøÇÄהרבה

ãeìì íéãeì øôkî elôà :øîBà øæòéìà,מבואר בגמרא – ÁÄÆÆÅÂÄÄÀÇÄÀ
שבארץ  ללוד  מאד  הסמוכה לארץ בחוץ עיירה היא לודים שכפר 

מקיפה  ישראל  שארץ כלומר הארץ, בתחום היא מובלעת ואף ישראל,
לודים  כפר בין  קשר קיים כך ומתוך  הצדדים, משלושת לודים כפר את

סובר מקום ומכל לשמה, הגט בכתיבת הם בקיאים ואף ישראל , לארץ
"בפני שיאמר: צריך ללוד לודים מכפר  המביא שאף אליעזר , רבי

במדינת  תחלוק "שלא בגמרא: מבואר טעמו נחתם". ובפני נכתב
נכתב  "בפני  שיאמר  הים ממדינת גט המביא על  וגזרו שהואיל הים",

דין  אלא קרוב, למקום רחוק מקום בין  בזה לחלק אין נחתם", ובפני 
לארץ. בחוץ שהוא מקום כל  לגבי  הוא íéøîBà:אחד  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

àéánä àlà ,ízçð éðôáe ázëð éðôa :øîàiL Céøö BðéàÅÈÄÆÙÇÀÈÇÄÀÇÀÈÇÆÀÇÆÈÇÅÄ
íiä úðéãnî, ישראל לארץ –CéìBnäå למדינת ישראל מארץ – ÄÀÄÇÇÈÀÇÄ

daxהים. zrcl,סובר קמא תנא שכן  קמא, תנא על חכמים חולקים
המוליך אבל  נחתם", ובפני  נכתב "בפני שיאמר צריך המביא שדווקא

ישראל ארץ שבני לפי נחתם", ובפני נכתב "בפני לומר צריך אינו
מביא. משום במוליך גוזרים חכמים ואילו  לשמה. ax`בקיאים zrcl

שכן  דבריו , את לפרש  באים אלא קמא תנא על חולקים חכמים אין 
להמוליך. המביא בין הבדל אין  לקיימו", מצויים עדים "שאין לטעמו ,
éðôa :øîàiL Céøö ,íiä úðéãîa äðéãîì äðéãnî àéánäåÀÇÅÄÄÀÄÈÄÀÄÈÄÀÄÇÇÈÈÄÆÙÇÀÈÇ

ízçð éðôáe ázëð–daxl הגט בכתיבת בקיאים שאין  משום ÄÀÇÀÈÇÆÀÇ
"בפני שיאמר  צריך  מדינה באותה לעיר מעיר המביא ואף לשמה;

להשמיענו , אלא למדינה" "ממדינה התנא נקט ולא נחתם", ובפני  נכתב
למדינה ממדינה אפילו ישראל  fegnl)שבארץ fegnn).לומר צריך  אין

`axlבפני" לומר  צריך  הים במדינת למדינה ממדינה המביא דווקא
מעיר אבל  לקיימו, מצויים עדים שאין  משום נחתם", ובפני  נכתב

לומר. צריך אין  אחת במדינה ïBòîLלעיר ïaø:øîBà ìàéìîb ïa ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ
àéðBîâäì àéðBîâäî elôàשני בה ששולטים אחת בעיר  אף – ÂÄÅÆÀÀÈÀÆÀÀÈ

זו  הגמוניא בני  ייכנסו  שלא זה על זה הם מקפידים אם הגמונים,
"בפני שיאמר  צריך להגמוניא מהגמוניא גט המביא זו , להגמוניא

שהיתה  כזו לעיר המשנה שכוונת מובא בגמרא נחתם". ובפני  נכתב
רבה  ואף לקיימו . מצויים עדים שאין לפי  הוא, והטעם ישראל , בארץ

"לשמה", לטעם לחוש  שאין מקום שכל רבא, של  לטעמו  כאן חושש 
לקיימו . מצויים עדים שאין  לטעם שחוששים סובר, רבה אף
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ארץ  לגבולות הסמוכות הערים את לציין  יהודה רבי  בא הקודמת למשנה כהמשך 
חוץ  זה הרי ואילך  אלו מערים בצפון. ועכו  בדרום, אשקלון  במזרח, רקם ישראל:

הגבול. הוא הים מערב בצד  ברם, לארץ.

çøænì í÷øî :øîBà äãeäé éaø,מזרח לצד  ואילך  מרקם – ÇÄÀÈÅÅÆÆÇÄÀÈ
לארץ, חוץ זה çøænkהרי  í÷øå.לארץ חוץ בכלל רקם ואף – ÀÆÆÇÄÀÈ

íBøck ïBì÷Làå íBøcì ïBì÷Làî,דרום לצד מאשקלון – ÅÇÀÀÇÈÀÇÀÀÇÈ
לארץ, כחוץ דינו בכלל , ïBôvkואשקלון Bkòå ïBôvì Bkòî– ÅÇÇÈÀÇÇÈ

לארץ. כחוץ דינו בכלל , ועכו צפון , לצד  øîBà:מעכו  øéàî éaøÇÄÅÄÅ
ïéhbì ìàøNé õøàk Bkòלומר צריך אינו  מעכו גט והמביא – ÇÀÆÆÄÀÈÅÇÄÄ

נחתם". ובפני  נכתב "בפני

i y i n g m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

שבמקומות  א, משנה בבאור  הזכרנוהו  שכבר  הדין, את ללמדנו  באה זו משנה
שהוא  הגט על וערער  הבעל  בא אם נחתם", ובפני  נכתב "בפני אומר  השליח שאין 

אחרים  ידי  על  או בו , שחתמו העדים ידי על  הגט את לקיים יש  המכירים מזוייף,
חתימותיהם. את

ìàøNé õøàa èb àéánä,למחוז ממחוז  אפילו  –Céøö Bðéà ÇÅÄÅÀÆÆÄÀÈÅÅÈÄ
ízçð éðôáe ázëð éðôa :øîàiL בקיאים ישראל ארץ שבני  – ÆÙÇÀÈÇÄÀÇÀÈÇÆÀÇ

למחוז , ממחוז שהולכות שיירות מצויות וכן  לשמה, הגט בכתיבת
הגט. את לקיים עדים jkitlíéøøBòויש  åéìò Lé íàכלומר – ÄÅÈÈÀÄ

מזוייף, שהגט טוען  והוא הגט, על ומערער  הבעל  בא íi÷úéÄÀÇÅאם
åéîúBça,חתימותיהם את ויאשרו  הגט על  החתומים העדים יבואו  – ÀÀÈ

של זהותן  את ויאשרו חתימותיהם, המכירים אחרים עדים יבואו או

שאין  זמן  כל ברם, בטל. הבעל  של וערעורו  כשר , הגט ואז  החתימות,
להינשא  ומותרת בחותמיו, הגט את לקיים צורך  אין עוררים, עליו

חכמים. הקילו  עגונה שמשום ידה, מתחת היוצא זה àéánäÇÅÄבגט
íiä úðéãnî èbבפני" לומר  שצריך  א), (משנה לעיל  ששנינו – ÅÄÀÄÇÇÈ

שנשתתק, כגון  אלא נחתם", ובפני  éðôaנכתב :øîBì ìBëé BðéàåÀÅÈÇÀÈÇ
ízçð éðôáe ázëð,פיקח כשהוא לה שנתנו  כגון  מבואר : בגמרא – ÄÀÇÀÈÇÆÀÇ

מפרשים, ויש  שנתחרש; עד נחתם" ובפני נכתב "בפני לומר  הספיק ולא
וחתימתו הגט כתיבת ראה כשלא הדין  ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),שהוא íàÄ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 
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„éìBnì eåL íéãáò éøeøçL ãçàå íéLð éhb ãçààéánìå C.ì íéLð éhb eåML íéëøcä ïî ãçà BæåéøeøçL ¤¨¦¥¨¦§¤¨¦£¥£¨¦¨©¦§©¥¦§¤¨¦©§¨¦¤¨¦¥¨¦§¦£¥
íéãáò. £¨¦
‰éúek ãò åéìò LiL èb ìk–ìeñt,íéãáò éøeøçLå íéLð éhbî õeç.éðôì eàéáäL äNòîìàéìîb ïaøøôëì ¨¥¤¥¨¨¥¦¨¦¦¥¨¦§¦£¥£¨¦©£¤¤¥¦¦§¥©¨©§¦¥¦§©

äMà èb éàðúBò,íéúeë éãò åéãò eéäå–øéLëäå.íéBb ìL úBàkøòa íéìBòä úBøèMä ìk,íäéîúBçL ét ìò óà §©¥¦¨§¨¥¨¥¥¦§¦§¦¨©§¨¨¦§©§¨¤¦©©¦¤§¥¤
íéBb–íéøLk,íéãáò éøeøçLå íéLð éhbî õeç;ïBòîL éaøøîBà:ïéøLk elà óà,eNòpL ïîæa àlà eøkæä àG ¦§¥¦¦¦¥¨¦§¦£¥£¨¦©¦¦§¥©¥§¥¦ª§§¤¨¦§©¤©£

èBéãäa. ©¤§

:ð"ôáå ð"ôá øîåì êéøö ïéà ,åéîúåçá èâä.xnel leki epi`e:ùøçúðù ãò íúçð éðôáå áúëð éðôá øîåì ÷éôñä àìå ç÷ô àåäùë äì åðúðù ïåâë
cccc.`ianle jilenl oiey:ð"ôáå ð"ôá øîåì
dddd.miyp ihibn uegøéùëäå äùòî äùò ìàéìîâ (ïá ïåòîù) ïáøå .íéùð éèéâá åìéôà ÷"ú ìñåô ,íéúåë íäéðù ìáà .øùë ,ãçà éúåë ãò åéìò ùé íàù

:ìåñô éúåë ãçà ãò åìéôà íéùð éèéâ ù"ìå úåøèù øàù àðù àì ,íäéøáã ìëì íéåâë åéäéù íéúåëä ìò åøæâã àðãéàäå .íéúåë íäéðùùë åìéôàze`kxra
.mieb lyúåàåìä éøèùá à÷åãå .àãçåù éìá÷î àìã íéãò íúåàáå èôåù åúåàá åðòãéù àåäå .íäéèôùî áùåî íå÷îá èôåùä éðôì íúåãò íéãòä åãéòäù

:ìåñô ìëä ,íäìù úåàëøòá ã"á äùòî àåäù øáã ìëå ,íéùð éèéâå úåàãåä éøèù ìáà .ïåîîä úðéúðá åàø íéãòäù øëîîå ç÷î éøèùåxne` y"x
.mixyk:ìñôäì ùøãîä úéáá åøëæåä àì.heicda eyrpy onfa `l`:ù"øë äëìä ïéàå .íéðééã íðéàù úåèåéãä íéåâ é"ò

`xephxa yexit

åéîúBça íi÷úé ,íéãò åéìò Lé זה בגט תינשא שלא כלומר – ÅÈÈÅÄÄÀÇÅÀÀÈ
מבואר, בגמרא שבו . העדים חתימות אישור  ידי על  שיקיימוהו עד 

בכתיבת daxשלדעת בקיאים להיות שלמדו  לאחר במשנתנו מדובר

ובפני נכתב "בפני  לומר  השליח צריך  מקום שמכל אלא לשמה, הגט
לקלקולו  הדבר  יחזור  שמא גזירה תקנתם, חכמים עקרו שלא נחתם",
בו  גזרו לא שכיח, בלתי מקרה שהוא ונתחרש פיקח אבל  וישכחו,

חכמים.

" נקטה הם `mמשנתנו  מסירה "עדי  היא: ההלכה שכן  עדים", עליו יש
aeh"),הכורתים" mei zetqez") הם לאשה הגט נמסר שבפניהם העדים כלומר 

לבאור בהקדמה הזכרנו  שכבר  כמו חתימה, עדי ולא הגירושין עדי  עיקר
א. משנה
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לחרות יוצא כנעני  xexgyעבד  xhya שטר של דינו  ודומה מרבו, מקבל  שהוא
המשניות  עוסקות הפרק סוף ועד במשנתנו החל  אחדים. בדברים אשה לגט שחרור 
לפי זה, ענין כאן ובא נשים. לגיטי  שחרורים שטרי  בהם ששווים הדברים באותם
ובפני נכתב "בפני לומר  צריך שהשליח כה, עד ששנינו הדין  הוא הדברים שאחד

משנתנו. עוסקת ובו  נחתם",

íéãáò éøeøçL ãçàå íéLð éhb ãçà ובין נשים גטי בין – ÆÈÄÅÈÄÀÆÈÄÂÅÂÈÄ
שחרורים, àéánìåשטרי CéìBnì eåLמוליך בענין הם שווים – ÈÇÄÀÇÅÄ

מארץ  גט המוליך  ששליח אשה, בגט לעיל ששנינו  שכשם ומביא,
צריך ישראל  לארץ הים ממדינת גט המביא או הים למדינת ישראל

שאם  עדים, כשני  השליח ונאמן  נחתם", ובפני  נכתב "בפני שיאמר 
שחרור, בשטר הדין כך  בערעורו, משגיחים אין ויערער , הבעל יבוא

המביא  או לארץ לחוץ ישראל מארץ שחרור שטר המוליך ששליח
נכתב  "בפני  שיאמר צריך ישראל  לארץ לארץ מחוץ שחרור  שטר

שנאמר לשמו, נכתב שיהא צריך  שחרור  שטר  שאף נחתם", ובפני 
כנענית ככככ):):):):בשפחה יט יט יט יט ,,,, שיכתוב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  עד  – לה" נתן  לא חופשה "או 

וווו););););לשמה וווו,,,, עבדים עבדים עבדים עבדים  הל הל הל הל '''' שאם ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם עדים, כשני השליח נאמן וכן 
בו , משגיחים אין מזוייף, שהוא השחרור שטר  על  ומערער האדון בא

נחתם". ובפני  נכתב "בפני  השליח שאמר ïîמאחר  ãçà BæåÀÆÈÄ
íéëøcä,להלן המפורטים –íéãáò éøeøçLì íéLð éhb eåML ÇÀÈÄÆÈÄÅÈÄÀÄÂÅÂÈÄ

הדברים  מן אחד  הוא ומביא מוליך בדין ששנינו זה ענין  כלומר –

נשים. לגיטי שחרורים שטרי בהם ששווים

– במשנתנו micar"הלשון ixexgyl miyp ihib eeyy" צריכה שכן  מדוייק, אינו –
להיפך : לשנות המשנה miyp",היתה ihibl micar ixexgy eeyy"דין עיקר  שהרי 

נשים, בגיטי המשניות עסקו כה ועד הואיל  אלא באשה, הוא ומביא מוליך
עבדים לשחרורי  נשים גיטי  משנתנו גם הקדימה ("zetqez").לפיכך
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עבדים. ושחרורי נשים גיטי  בהם ששוו  בדרכים ממשיכה משנתנו 

èb ìk, שטר כל היינו –éúek ãò åéìò LiL העדים מן  שאחד – ÈÅÆÅÈÈÅÄ
כותי הוא עליו  mizekd),החתומים oipr epx`a my ± i ,b mixcp oiir)

ìeñtגרי כותים משנתנו של  התנא שלדעת פי על ואף השטר; – È
שקר עדות על הם שחשודים לפי  פסול , השטר  מקום מכל הם, אמת

ממון; íéãáòבענייני  éøeøçLå íéLð éhbî õeçאחד שאם – ÄÄÅÈÄÀÄÂÅÂÈÄ
הגט  כותי , הוא השחרור שטר על או  הגט על  החתומים העדים מן

שהוא  האחר, שהעד  כגון מבואר , בגמרא כשרים. השחרור  ושטר 
בדקדוקי ויודע בקי הכותי  היה שאילולא הכותי , אחרי חתום ישראל,

עדי שאין היא, ההלכה שכן לפניו, לחתום לו  נותן  היה לא גיטין,
וחותמים  הואיל  אחרים, בשטרות אבל זה; בפני  שלא זה חותמים הגט

המקום  את הניח הישראל  שמא לחשוש יש  זה, בפני  שלא זה העדים
הלכך שם. וחתם זה כותי  ובא ממנו, הגדול אחר לישראל הראשון 

י אחריו שחתום פי  על אף כותי , עד  עליו  שחתום ממון  שראל,שטר
כותי, עד עליו שחתום שחרור שטר או אשה גט ואילו פסול ; הריהו

אחרי חתום הכותי  אם אבל  כשר; הריהו  ישראל, אחריו חתום אם
השחרור ושטר הגט אף כותים, הם העדים שני אם שכן וכל הישראל,

סובר, והוא משנתנו, של התנא על  חולק גמליאל רבן  ברם, פסולים.
שחרור ובשטר אשה בגט כשר  כותים, הם העדים שני (xnb`שאפילו

,("`xqgn ixeqg" למעשה:± הלכה גמליאל רבן הורה äNòîÇÂÆוכן
éàðúBò øôëì ìàéìîb ïaø éðôì eàéáäL,הגליל של  בדרומו – ÆÅÄÄÀÅÇÈÇÀÄÅÄÀÇÀÇ

– הכותים ארץ øéLëäåבגבול  ,íéúeë éãò åéãò eéäå ,äMà èbÅÄÈÀÈÅÈÅÅÄÀÄÀÄ
גיטין  בענין וכבקיאים ככשרים הכותים הוחזקו  גמליאל רבן שלדעת –

íéBbושחרורין . ìL úBàkøòa íéìBòä úBøèMä ìk שטרות – ÈÇÀÈÈÄÀÇÀÈÆÄ
בחותמיהם, ידם על ונתקיימו  הגויים, של  דינם בית ללשכת שהובאו

íéBb íäéîúBçL ét ìò óà השטרות על החתומים שהעדים – ÇÇÄÆÀÅÆÄ
גויים, שטריíéøLkהם או  הלוואות בשטרי  ודווקא השטרות; – ÀÅÄ

לקניין; ולא בלבד לראיה אלא השטר  שאין וממכר , éhbîמקח õeçÄÄÅ
íéãáò éøeøçLå íéLð,בהם וכיוצא מתנות שטרי  הדין  והוא – ÈÄÀÄÂÅÂÈÄ

הדבר, ונגמר  הקניין נעשה השטר  ידי שעל הם, קניין שטרי אלו  שכל 

הם. פסולים גויים, של בערכאות עלו  óàאם :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÇ
ïéøLk elàשל בערכאות שעלו עבדים ושחרורי  נשים גיטי  אף – ÅÀÅÄ

מסירה  עדי שמעון  רבי  שלדעת ישראל, מסירה בעדי  כשרים גויים
בגט  החתומים שהעדים בכגון ומדובר חתימה; עדי ולא העיקר הם
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øâçä ïîe.øæòéìà éaøøîBà:ãeìì íéãeì øôkî elôà.íéîëçåíéøîBà:éøö BðéàøîàiL C:éðôáe ázëð éðôa ¦©¤¤©¦¡¦¤¤¥£¦¦§©¦§©£¨¦§¦¥¨¦¤Ÿ©§¨©¦§©§¨©
ízçð,íiä úðéãnî àéánä àlà,éìBnäåC.íiä úðéãîa äðéãîì äðéãnî àéánäå–éøöøîàiL C:ázëð éðôa ¤§©¤¨©¥¦¦§¦©©¨§©¦§©¥¦¦§¦¨¦§¦¨¦§¦©©¨¨¦¤Ÿ©§¨©¦§©

ízçð éðôáe.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:àéðBîâäì àéðBîâäî elôà. §¨©¤§©©¨¦§¤©§¦¥¥£¦¥¤§§¨§¤§§¨
·äãeäé éaøøîBà:çøænk í÷øå çøænì í÷øî,íBøck ïBì÷Làå íBøcì ïBì÷Làî,ïBôvk Bkòå ïBôvì Bkòî.éaø ©¦§¨¥¥¤¤©¦§¨§¤¤©¦§¨¥©§§©¨§©§§©¨¥©©¨§©©¨©¦

øéàîøîBà:ïéhbì ìàøNé õøàk Bkò. ¥¦¥©§¤¤¦§¨¥©¦¦
‚ìàøNé õøàa èb àéánä–éøö BðéàøîàiL C:ôaízçð éðôáe ázëð éð.íéøøBò åéìò Lé íà–åéîúBça íi÷úé. ©¥¦¥§¤¤¦§¨¥¥¨¦¤Ÿ©§¨©¦§©§¨©¤§©¦¥¨¨§¦¦§©¥§§¨

íiä úðéãnî èb àéánä,øîBì ìBëé Bðéàå:ízçð éðôáe ázëð éðôa,íéãò åéìò Lé íà–åéîúBça íi÷úé. ©¥¦¥¦§¦©©¨§¥¨©§¨©¦§©§¨©¤§©¦¥¨¨¥¦¦§©¥§§¨

åäåðéîàäå .íéãòä úîéúç øéëäì ïééåöî íéãò åéäéù åéúáúë àì øîåì øòøòéå ìòáä àáé íàù ,ïàëì íùî úåéåöî úåøééù ïéàù éôì ,àîòè éøîàã úéàå
:ìòáä øåòøò ìéòåé àì áåùå ,éøúáë çéìùì ïðáø.xbgd one mwxd on:àøâç ïéáå í÷ø ïéá ïðéîâøúî ,ãøá ïéáå ùã÷ ïéá.micel xtkn elit`àéäù

:õøàì äöåçî.cell:ìàøùé õøàî àéäå äì äëåîñ àéäù.`ipenbdl `ipenbdn:äæ ìò äæ íéãéô÷îå úçà øéòá íéðåîâä éðù
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úîéúç íàå .íúçð éðôáå áúëð éðôá øîåì êéøöå íéðù éðôá äì åðúéì êéøö ì"åçá ïéá é"àá ïéá èâ àéáîä ,äæäíéé÷úðå èâä úðéúð íå÷îá úøëéð íéãòä
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בגט  אבל ערעור ; אינו הבעל של  וערעורו  קיים, הגט הרי  החתימות,
את  שיקיימו ישראל בארץ מצויים עדים אין  הים, ממדינת שהובא

לאשה  תקנה תהא לא ויערער, הבעל  יבוא ואם שבגט, העדים חתימות
נכתב  "בפני השליח: שיאמר  חכמים תיקנו הלכך  גיטה, את לקיים

אין  ושוב הגט, את המקיימים עדים כשני  והאמינוהו נחתם", ובפני 
לערער. יכול øîBà:הבעל ìàéìîb ïaø ממדינה המביא רק לא ÇÈÇÀÄÅÅ

אלא øâçäרחוקה, ïîe í÷øä ïî àéánä óà עיירות שהן  – ÇÇÅÄÄÈÆÆÄÇÆÆ
צריך הארץ, של מזרחי הדרום לגבול מעבר  ישראל , לארץ סמוכות
שהן  פי על  שאף כטעמו , לרבה נחתם"; ובפני  נכתב "בפני שיאמר :

שאין  לפי כטעמו, ולרבא לשמה; גט לכתוב שם בקיאים אין  סמוכות,
לקיימו. מצויים עדים ואין ישראל, לארץ משם באים éaøÇÄהרבה

ãeìì íéãeì øôkî elôà :øîBà øæòéìà,מבואר בגמרא – ÁÄÆÆÅÂÄÄÀÇÄÀ
שבארץ  ללוד  מאד  הסמוכה לארץ בחוץ עיירה היא לודים שכפר 

מקיפה  ישראל  שארץ כלומר הארץ, בתחום היא מובלעת ואף ישראל,
לודים  כפר בין  קשר קיים כך ומתוך  הצדדים, משלושת לודים כפר את

סובר מקום ומכל לשמה, הגט בכתיבת הם בקיאים ואף ישראל , לארץ
"בפני שיאמר: צריך ללוד לודים מכפר  המביא שאף אליעזר , רבי

במדינת  תחלוק "שלא בגמרא: מבואר טעמו נחתם". ובפני נכתב
נכתב  "בפני  שיאמר  הים ממדינת גט המביא על  וגזרו שהואיל הים",

דין  אלא קרוב, למקום רחוק מקום בין  בזה לחלק אין נחתם", ובפני 
לארץ. בחוץ שהוא מקום כל  לגבי  הוא íéøîBà:אחד  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

àéánä àlà ,ízçð éðôáe ázëð éðôa :øîàiL Céøö BðéàÅÈÄÆÙÇÀÈÇÄÀÇÀÈÇÆÀÇÆÈÇÅÄ
íiä úðéãnî, ישראל לארץ –CéìBnäå למדינת ישראל מארץ – ÄÀÄÇÇÈÀÇÄ

daxהים. zrcl,סובר קמא תנא שכן  קמא, תנא על חכמים חולקים
המוליך אבל  נחתם", ובפני  נכתב "בפני שיאמר צריך המביא שדווקא

ישראל ארץ שבני לפי נחתם", ובפני נכתב "בפני לומר צריך אינו
מביא. משום במוליך גוזרים חכמים ואילו  לשמה. ax`בקיאים zrcl

שכן  דבריו , את לפרש  באים אלא קמא תנא על חולקים חכמים אין 
להמוליך. המביא בין הבדל אין  לקיימו", מצויים עדים "שאין לטעמו ,
éðôa :øîàiL Céøö ,íiä úðéãîa äðéãîì äðéãnî àéánäåÀÇÅÄÄÀÄÈÄÀÄÈÄÀÄÇÇÈÈÄÆÙÇÀÈÇ

ízçð éðôáe ázëð–daxl הגט בכתיבת בקיאים שאין  משום ÄÀÇÀÈÇÆÀÇ
"בפני שיאמר  צריך  מדינה באותה לעיר מעיר המביא ואף לשמה;

להשמיענו , אלא למדינה" "ממדינה התנא נקט ולא נחתם", ובפני  נכתב
למדינה ממדינה אפילו ישראל  fegnl)שבארץ fegnn).לומר צריך  אין

`axlבפני" לומר  צריך  הים במדינת למדינה ממדינה המביא דווקא
מעיר אבל  לקיימו, מצויים עדים שאין  משום נחתם", ובפני  נכתב

לומר. צריך אין  אחת במדינה ïBòîLלעיר ïaø:øîBà ìàéìîb ïa ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ
àéðBîâäì àéðBîâäî elôàשני בה ששולטים אחת בעיר  אף – ÂÄÅÆÀÀÈÀÆÀÀÈ

זו  הגמוניא בני  ייכנסו  שלא זה על זה הם מקפידים אם הגמונים,
"בפני שיאמר  צריך להגמוניא מהגמוניא גט המביא זו , להגמוניא

שהיתה  כזו לעיר המשנה שכוונת מובא בגמרא נחתם". ובפני  נכתב
רבה  ואף לקיימו . מצויים עדים שאין לפי  הוא, והטעם ישראל , בארץ

"לשמה", לטעם לחוש  שאין מקום שכל רבא, של  לטעמו  כאן חושש 
לקיימו . מצויים עדים שאין  לטעם שחוששים סובר, רבה אף
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ארץ  לגבולות הסמוכות הערים את לציין  יהודה רבי  בא הקודמת למשנה כהמשך 
חוץ  זה הרי ואילך  אלו מערים בצפון. ועכו  בדרום, אשקלון  במזרח, רקם ישראל:

הגבול. הוא הים מערב בצד  ברם, לארץ.

çøænì í÷øî :øîBà äãeäé éaø,מזרח לצד  ואילך  מרקם – ÇÄÀÈÅÅÆÆÇÄÀÈ
לארץ, חוץ זה çøænkהרי  í÷øå.לארץ חוץ בכלל רקם ואף – ÀÆÆÇÄÀÈ

íBøck ïBì÷Làå íBøcì ïBì÷Làî,דרום לצד מאשקלון – ÅÇÀÀÇÈÀÇÀÀÇÈ
לארץ, כחוץ דינו בכלל , ïBôvkואשקלון Bkòå ïBôvì Bkòî– ÅÇÇÈÀÇÇÈ

לארץ. כחוץ דינו בכלל , ועכו צפון , לצד  øîBà:מעכו  øéàî éaøÇÄÅÄÅ
ïéhbì ìàøNé õøàk Bkòלומר צריך אינו  מעכו גט והמביא – ÇÀÆÆÄÀÈÅÇÄÄ

נחתם". ובפני  נכתב "בפני
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שבמקומות  א, משנה בבאור  הזכרנוהו  שכבר  הדין, את ללמדנו  באה זו משנה
שהוא  הגט על וערער  הבעל  בא אם נחתם", ובפני  נכתב "בפני אומר  השליח שאין 

אחרים  ידי  על  או בו , שחתמו העדים ידי על  הגט את לקיים יש  המכירים מזוייף,
חתימותיהם. את

ìàøNé õøàa èb àéánä,למחוז ממחוז  אפילו  –Céøö Bðéà ÇÅÄÅÀÆÆÄÀÈÅÅÈÄ
ízçð éðôáe ázëð éðôa :øîàiL בקיאים ישראל ארץ שבני  – ÆÙÇÀÈÇÄÀÇÀÈÇÆÀÇ

למחוז , ממחוז שהולכות שיירות מצויות וכן  לשמה, הגט בכתיבת
הגט. את לקיים עדים jkitlíéøøBòויש  åéìò Lé íàכלומר – ÄÅÈÈÀÄ

מזוייף, שהגט טוען  והוא הגט, על ומערער  הבעל  בא íi÷úéÄÀÇÅאם
åéîúBça,חתימותיהם את ויאשרו  הגט על  החתומים העדים יבואו  – ÀÀÈ

של זהותן  את ויאשרו חתימותיהם, המכירים אחרים עדים יבואו או

שאין  זמן  כל ברם, בטל. הבעל  של וערעורו  כשר , הגט ואז  החתימות,
להינשא  ומותרת בחותמיו, הגט את לקיים צורך  אין עוררים, עליו

חכמים. הקילו  עגונה שמשום ידה, מתחת היוצא זה àéánäÇÅÄבגט
íiä úðéãnî èbבפני" לומר  שצריך  א), (משנה לעיל  ששנינו – ÅÄÀÄÇÇÈ

שנשתתק, כגון  אלא נחתם", ובפני  éðôaנכתב :øîBì ìBëé BðéàåÀÅÈÇÀÈÇ
ízçð éðôáe ázëð,פיקח כשהוא לה שנתנו  כגון  מבואר : בגמרא – ÄÀÇÀÈÇÆÀÇ

מפרשים, ויש  שנתחרש; עד נחתם" ובפני נכתב "בפני לומר  הספיק ולא
וחתימתו הגט כתיבת ראה כשלא הדין  ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),שהוא íàÄ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 
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åéîúBça íi÷úé ,íéãò åéìò Lé זה בגט תינשא שלא כלומר – ÅÈÈÅÄÄÀÇÅÀÀÈ
מבואר, בגמרא שבו . העדים חתימות אישור  ידי על  שיקיימוהו עד 

בכתיבת daxשלדעת בקיאים להיות שלמדו  לאחר במשנתנו מדובר

ובפני נכתב "בפני  לומר  השליח צריך  מקום שמכל אלא לשמה, הגט
לקלקולו  הדבר  יחזור  שמא גזירה תקנתם, חכמים עקרו שלא נחתם",
בו  גזרו לא שכיח, בלתי מקרה שהוא ונתחרש פיקח אבל  וישכחו,

חכמים.

" נקטה הם `mמשנתנו  מסירה "עדי  היא: ההלכה שכן  עדים", עליו יש
aeh"),הכורתים" mei zetqez") הם לאשה הגט נמסר שבפניהם העדים כלומר 

לבאור בהקדמה הזכרנו  שכבר  כמו חתימה, עדי ולא הגירושין עדי  עיקר
א. משנה
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לחרות יוצא כנעני  xexgyעבד  xhya שטר של דינו  ודומה מרבו, מקבל  שהוא
המשניות  עוסקות הפרק סוף ועד במשנתנו החל  אחדים. בדברים אשה לגט שחרור 
לפי זה, ענין כאן ובא נשים. לגיטי  שחרורים שטרי  בהם ששווים הדברים באותם
ובפני נכתב "בפני לומר  צריך שהשליח כה, עד ששנינו הדין  הוא הדברים שאחד

משנתנו. עוסקת ובו  נחתם",

íéãáò éøeøçL ãçàå íéLð éhb ãçà ובין נשים גטי בין – ÆÈÄÅÈÄÀÆÈÄÂÅÂÈÄ
שחרורים, àéánìåשטרי CéìBnì eåLמוליך בענין הם שווים – ÈÇÄÀÇÅÄ

מארץ  גט המוליך  ששליח אשה, בגט לעיל ששנינו  שכשם ומביא,
צריך ישראל  לארץ הים ממדינת גט המביא או הים למדינת ישראל

שאם  עדים, כשני  השליח ונאמן  נחתם", ובפני  נכתב "בפני שיאמר 
שחרור, בשטר הדין כך  בערעורו, משגיחים אין ויערער , הבעל יבוא

המביא  או לארץ לחוץ ישראל מארץ שחרור שטר המוליך ששליח
נכתב  "בפני  שיאמר צריך ישראל  לארץ לארץ מחוץ שחרור  שטר

שנאמר לשמו, נכתב שיהא צריך  שחרור  שטר  שאף נחתם", ובפני 
כנענית ככככ):):):):בשפחה יט יט יט יט ,,,, שיכתוב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  עד  – לה" נתן  לא חופשה "או 

וווו););););לשמה וווו,,,, עבדים עבדים עבדים עבדים  הל הל הל הל '''' שאם ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם עדים, כשני השליח נאמן וכן 
בו , משגיחים אין מזוייף, שהוא השחרור שטר  על  ומערער האדון בא

נחתם". ובפני  נכתב "בפני  השליח שאמר ïîמאחר  ãçà BæåÀÆÈÄ
íéëøcä,להלן המפורטים –íéãáò éøeøçLì íéLð éhb eåML ÇÀÈÄÆÈÄÅÈÄÀÄÂÅÂÈÄ

הדברים  מן אחד  הוא ומביא מוליך בדין ששנינו זה ענין  כלומר –

נשים. לגיטי שחרורים שטרי בהם ששווים

– במשנתנו micar"הלשון ixexgyl miyp ihib eeyy" צריכה שכן  מדוייק, אינו –
להיפך : לשנות המשנה miyp",היתה ihibl micar ixexgy eeyy"דין עיקר  שהרי 

נשים, בגיטי המשניות עסקו כה ועד הואיל  אלא באשה, הוא ומביא מוליך
עבדים לשחרורי  נשים גיטי  משנתנו גם הקדימה ("zetqez").לפיכך
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עבדים. ושחרורי נשים גיטי  בהם ששוו  בדרכים ממשיכה משנתנו 

èb ìk, שטר כל היינו –éúek ãò åéìò LiL העדים מן  שאחד – ÈÅÆÅÈÈÅÄ
כותי הוא עליו  mizekd),החתומים oipr epx`a my ± i ,b mixcp oiir)

ìeñtגרי כותים משנתנו של  התנא שלדעת פי על ואף השטר; – È
שקר עדות על הם שחשודים לפי  פסול , השטר  מקום מכל הם, אמת

ממון; íéãáòבענייני  éøeøçLå íéLð éhbî õeçאחד שאם – ÄÄÅÈÄÀÄÂÅÂÈÄ
הגט  כותי , הוא השחרור שטר על או  הגט על  החתומים העדים מן

שהוא  האחר, שהעד  כגון מבואר , בגמרא כשרים. השחרור  ושטר 
בדקדוקי ויודע בקי הכותי  היה שאילולא הכותי , אחרי חתום ישראל,

עדי שאין היא, ההלכה שכן לפניו, לחתום לו  נותן  היה לא גיטין,
וחותמים  הואיל  אחרים, בשטרות אבל זה; בפני  שלא זה חותמים הגט

המקום  את הניח הישראל  שמא לחשוש יש  זה, בפני  שלא זה העדים
הלכך שם. וחתם זה כותי  ובא ממנו, הגדול אחר לישראל הראשון 

י אחריו שחתום פי  על אף כותי , עד  עליו  שחתום ממון  שראל,שטר
כותי, עד עליו שחתום שחרור שטר או אשה גט ואילו פסול ; הריהו

אחרי חתום הכותי  אם אבל  כשר; הריהו  ישראל, אחריו חתום אם
השחרור ושטר הגט אף כותים, הם העדים שני אם שכן וכל הישראל,

סובר, והוא משנתנו, של התנא על  חולק גמליאל רבן  ברם, פסולים.
שחרור ובשטר אשה בגט כשר  כותים, הם העדים שני (xnb`שאפילו

,("`xqgn ixeqg" למעשה:± הלכה גמליאל רבן הורה äNòîÇÂÆוכן
éàðúBò øôëì ìàéìîb ïaø éðôì eàéáäL,הגליל של  בדרומו – ÆÅÄÄÀÅÇÈÇÀÄÅÄÀÇÀÇ

– הכותים ארץ øéLëäåבגבול  ,íéúeë éãò åéãò eéäå ,äMà èbÅÄÈÀÈÅÈÅÅÄÀÄÀÄ
גיטין  בענין וכבקיאים ככשרים הכותים הוחזקו  גמליאל רבן שלדעת –

íéBbושחרורין . ìL úBàkøòa íéìBòä úBøèMä ìk שטרות – ÈÇÀÈÈÄÀÇÀÈÆÄ
בחותמיהם, ידם על ונתקיימו  הגויים, של  דינם בית ללשכת שהובאו

íéBb íäéîúBçL ét ìò óà השטרות על החתומים שהעדים – ÇÇÄÆÀÅÆÄ
גויים, שטריíéøLkהם או  הלוואות בשטרי  ודווקא השטרות; – ÀÅÄ

לקניין; ולא בלבד לראיה אלא השטר  שאין וממכר , éhbîמקח õeçÄÄÅ
íéãáò éøeøçLå íéLð,בהם וכיוצא מתנות שטרי  הדין  והוא – ÈÄÀÄÂÅÂÈÄ

הדבר, ונגמר  הקניין נעשה השטר  ידי שעל הם, קניין שטרי אלו  שכל 

הם. פסולים גויים, של בערכאות עלו  óàאם :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÇ
ïéøLk elàשל בערכאות שעלו עבדים ושחרורי  נשים גיטי  אף – ÅÀÅÄ

מסירה  עדי שמעון  רבי  שלדעת ישראל, מסירה בעדי  כשרים גויים
בגט  החתומים שהעדים בכגון ומדובר חתימה; עדי ולא העיקר הם
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ÂøîBàä:écáòì äæ øeøçL øèLe ézLàì äæ èb ïz,ïäéðLa øBæçì äöø íà–øæçé;éøácøéàî éaø.íéîëçå ¨¥¥¥¤§¦§¦§©¦£¤§©§¦¦¨¨©£¦§¥¤©£Ÿ¦§¥©¦¥¦©£¨¦
íéøîBà:íéLð éhâa,íéãáò éøeøçLa àG ìáà,åéðôa àHL íãàì ïéëfL éôì,ïéáç ïéàååéðôa àlà Bì;íàL §¦§¦¥¨¦£¨§¦£¥£¨¦§¦¤¨¦¨¨¨¤§¨¨§¥¨¦¤¨§¨¨¤¦

Bcáò úà ïeæì àHL äöøé–éàMø,BzLà úà ïeæì àHLå–àéàMø Bðé.íäì øîà:Bcáò úà ìñBt àeä éøäå ¦§¤¤¨¤©§©©§¤¨¤¦§¥©©¨©¨¤©£¥¥¤©§
äîeøzä ïî,BzLà úà ìñBt àeäL íLk?Bì eøîà:Bðéð÷ àeäL éðtî.øîBàä:øeøçL øèLe ézLàì äæ èb eðz ¦©§¨§¥¤¥¤¦§¨§¦§¥¤¦§¨¨¥§¥¤§¦§¦§©¦£

écáòì äæ,úîå–äúéî øçàì eðzé àG;éðBìt Léàì äðî eðz,úîå–øçàì eðzéäúéî. ¤§©§¦¨¥¦§§©©¦¨§¨¤§¦§¦¨¥¦§§©©¦¨

eeee.odipya xefgl dvx:ãáòäå äùàä ãéì òéâéù íãå÷.xefgi:ïäéúåðåæî ïéãáàîù ,ïäì àåä áåçã ,ïëøöì íäá úåëæì ìåëé çéìùä ïéàåmixne` minkge
.miyp ihba:øåæçì ìåëé.micar ixexgya `l la`:íéîëçë äëìäå.i`yx ecar z` oefl `ly dvxi m`y.éðåæî äéì ãéñôî àì äéì øøçùî éë êëìä

à úà ïåæì àìù ìáà:éðåæî äì ãéñôî äì ùøâî éë êëìä ,éàùø åðéà åúù.epipw `edy iptnàìà åðéà ïäë ãáò àåäùë äîåøúá ìéëà àåäã àä øîåìë
ìåëàìî åãéñôîù ô"òà äéì øøçùî éë êëìä ,àéä àúåéìòî íåùî åàìå ,äîåøú éðéùøëá úìëåàù ïäë ìù åúîäáà äåäã éãéî ,ïäë ìù åðéð÷ àåäù éðôî

:ãáòì äáåç åæ ïéà äîåøúá.dzin xg`l epzi `làèî éë éîð øåøçù øèùå .äúéî øçàì èâ ïéàå úéî àä äãéì éèî éëå äãéì éèîã ãò éåä àì àèéâã
:äéðéî äéúåùø ò÷ôå úéî àä äéãéì.dzin xg`l epzi:åîã ïéøåñîëå ïéáåúëë òøî áéëù éøáãã ,äæ äðî øîà àìã â"òàå
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לסמוך יבואו שמא חשש  ואין  גויים, שמות שהם מובהקים שמותיהם

eøkæäעליהם; àG,אותם לפסול המדרש בבית –ïîæa àlà ËÀÀÆÈÄÀÇ
èBéãäa eNòpLשהואיל בערכאות, שלא הדיוטות, גויים ידי  על – ÆÇÂÇÆÀ

החתומים  העדים על  לסמוך  יבואו  שמא חשש  יש מפורסמים, ואינם
הואיל בערכאות, כשנעשו אבל  מסירה; עדי בלא אף הגט את ויכשירו

את  יכשירו שמא לחשוש אין גויים, של  שהם מפורסמים והערכאות
מסירה עדי בלא oerny.((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).הגט iaxk dkld oi`e

– הסיפא את heicda"בארנו  eyrpy onfa `l` exkfed `l"אבל הר"ן. לפי  –
ללמד, המשנה ובאה שטרות, שאר על  זו פיסקה מוסבה התוספות, לדעת
גם  אותם יכשירו שמא גזירה אופן , בכל  פסולים הם הרי  בהדיוט, נעשו שאם
בין הבדל  אין  בגיטין  אבל  בערכאות. שנעשו שטרות כדין מסירה עדי  בלא
מובהקים, הם אם החתומים, העדים בשמות תלוי הכל  אלא להדיוט, ערכאות

מסירה `xbi)ובעדי  `aiwr iax zetqez oiir).
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øîBàä:לשליח –écáòì äæ øeøçL øèLe ézLàì äæ èb ïz ÈÅÅÅÆÀÄÀÄÀÇÄÂÆÀÇÀÄ
שלשון  מבואר , בגמרא –"oz" ונמצא "זכה", כלשון  הוא הרי  במשנתנו 

זה  שחרור  בשטר "זכה או: לאשתי ", זה בגט "זכה לשליח: שאמר
ïäéðLaלעבדי", øBæçì äöø íà,האשה לידי הגט שהגיע קודם – ÄÈÈÇÂÄÀÅÆ

העבד, לידי  השחרור שטר  שאין øæçéאו בו, לחזור  הוא יכול – ÇÂÙ
בשביל השחרור בשטר ולא האשה בשביל  בגט לזכות יכול  השליח

øéàîהעבד; éaø éøác ג שווים בזה שאף הסובר, נשים – יטי  ÄÀÅÇÄÅÄ
להשתחרר, לעבד  ולא להתגרש  לאשה זכות זו  שאין עבדים, ושחרורי
מקבלים  שהם מזונותיהם מפסידים והם הואיל  להם, הוא חוב אלא

íéLðמבעליהם. éhâa :íéøîBà íéîëçåלחזור הבעל יכול – ÇÂÈÄÀÄÀÄÅÈÄ
íéãáòבו , éøeøçLa àG ìáà אין חכמים שלדעת כלומר – ÂÈÀÄÂÅÂÈÄ

נשים, לגיטי  בזה שווים עבדים àHLשחרורי  íãàì ïéëfL éôìÀÄÆÈÄÈÈÈÆ
åéðôa שהוא הדבר אם מדעתו, שלא לחברו שליח נעשה אדם – ÀÈÈ

בשביל השחרור  בשטר  השליח זוכה הלכך לזכ ּותֹו; הוא בשבילו  ְעושה
להשתחרר, לו  היא שזכות åéðôaהעבד , àlà Bì ïéáç ïéàå– ÀÅÈÄÆÈÀÈÈ

עושה  שהוא הדבר אם מדעתו, שלא לחברו  שליח נעשה אדם ואין
האשה, בשביל בגט זוכה השליח אין הלכך  לו; הוא חוב בשבילו 

והולכת: מפרשת שהמשנה כמו להתגרש , לה הוא äöøéשחוב íàLÆÄÄÀÆ
éàMø ,Bcáò úà ïeæì àHLמפסיד שהעבד פי על  אף כלומר – ÆÈÆÇÀÇÇ

אף  שהרי  ממש , הפסד זה אין מקום מכל שחרורו , ידי  על מזונותיו 
עמי "עשה לו : לומר  רבו  שרשאי  להפסידם, הוא יכול שחרור  בלא

זנך" הצדקה((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),ואיני  מן  שיתפרנס שזכות ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),והיינו  ונמצא
להשתחרר; לעבד  éàMøהיא Bðéà ,BzLà úà ïeæì àHLå– ÀÆÈÆÄÀÅÇÇ

שהרי להתגרש , לה הוא שחוב ונמצא אשתו , במזונות חייב שהבעל

מזונותיה. מפסידה íäìהיא øîà:לחכמים מאיר  רבי –àeä éøäå ÈÇÈÆÇÂÅ
zLà úà ìñBt àeäL íLk ,äîeøzä ïî Bcáò úà ìñBtB ÅÆÇÀÄÇÀÈÀÅÆÅÆÄÀ

על פוסלו  הוא הרי  כהן , רבו  היה שאם לו, הוא חוב שחרורו  והרי  –
התרומה  מן אשתו  את שפוסל  כשם תרומה, מאכילת השחרור ידי 

עמי "עשה לו  שאמר פי על  אף שחררו, שלא זמן וכל כשמגרשה,
בגמרא  שהוא. מקום בכל תרומה ולאכול  ללכת הוא יכול זנך ", ואיני

ומשיבים: להשתחרר? ישראל של לעבד הוא חוב ומה שואלים:
לו  נוח חורין, בבת שמתירו פי  על ואף כנענית, משפחה שפוסלו 

הפקר בחיי dil").לעבד `gip `xiwtda `car")Bì eøîà חכמים – ÈÀ
מאיר: ÷Bðéðלרבי àeäL éðtî אלא בתרומה אוכל  כהן עבד  אין – ÄÀÅÆÄÀÈ

מן  ולפסלו לישראל למכרו  יכול  רבו  והרי  כספו , קניין שהוא מפני

ויש בשחרורו. לעבד חוב שאין  ומכאן שהוא, מקום בכל  התרומה
epiipw,מפרשים: `edy iptn מעלתה משום בתרומה אוכל  העבד  שאין

שבהמת  כשם הכהן , של קניינו  שהוא מפני אלא בשבילו , וחשיבותה
לו  חוב זה אין הלכך  כספו, קניין היא באשר בתרומה, אוכלת הכהן 

התרומה מן שנפסל פי  על  אף ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););להשתחרר , ומה ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;
– אינו זה אף כנענית, משפחה פוסלו  minkgשהשחרור zrcl חוב –

את  השליח משקיבל  לפיכך חורין ; בבת מותר  ונעשה הואיל בשבילו ,
אינו  שוב העבד, בשביל בו לזכות כדי  האדון  מידי השיחרור  שטר

בו . לחזור  שאמר :øîBàäיכול  אנוש) חולה (היינו מרע שכיב – ÈÅ
úîå ,écáòì äæ øeøçL øèLe ézLàì äæ èb eðz קודם – ÀÅÆÀÄÀÄÀÇÄÂÆÀÇÀÄÈÅ

העבד , ליד  השחרור  שטר או האשה, ליד  הגט øçàìשהגיע eðzé àGÄÀÀÇÇ
äúéî שנינו שחרור שבשטר  פי על ואף מיתה; לאחר גט שאין  – ÄÈ

מקום  מכל  העבד , בשביל  בו  לזכות שליח שיכול חכמים, לדעת לעיל ,
שליח  לידי השחרור  שטר את מסר  שלא היינו "תנו ", ואמר הואיל 

ועכשיו בשבילו, שיזכה מי  היה לא הרי השחרורבחייו, שטר  כשהגיע
ממנו רשותו  ופקע מת כבר  הרי  שאפילו ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).לידו, מפרשים, ויש

שחרור שטר  "תן  לו: ואמר שליח, ליד השחרור שטר  את האדון מסר 
סוברים, אינם חכמים שאף מיתה, לאחר  יתננו  לא לעבדי ", זה
האדון  שאין  אלא העבד, נשתחרר  מיד  השליח ליד  השטר שמשהגיע

וכיון  לידו. השטר  שיגיע עד  משתחרר  אינו  העבד אבל  בו , לחזור  יכול
בו  משתחרר  אינו  לידו, השחרור  שטר  שהגיע קודם רבו  ((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;;שמת

`xn:המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). m` la`úîå ,éðBìt Léàì äðî eðz קודם – ÀÈÆÀÄÀÄÈÅ
המנה, את פלוני äúéîשקיבל  øçàì eðzé מרע שכיב שדברי – ÄÀÀÇÇÄÈ
הם. וכמסורים ככתובים
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‡øîàå íiä úðéãnî èb àéánä:ázëð éðôa,ìáàízçð éðôa àG;ízçð éðôa,ázëð éðôa àG ìáà;éðôa ©¥¦¥¦§¦©©¨§¨©§¨©¦§©£¨§¨©¤§©§¨©¤§©£¨§¨©¦§©§¨©

Béöç ízçð éðôáe Blk ázëð;Béöç ázëð éðôaBlk ízçð éðôáe–ìeñt.øîBà ãçà:ázëð éðôa,øîBà ãçàå: ¦§©ª§¨©¤§©¤§§¨©¦§©¤§§¨©¤§©ª¨¤¨¥§¨©¦§©§¤¨¥
ízçð éðôa–ìeñt.íéøîBà íéðL:ázëð eðéðôa,øîBà ãçàå:ízçð éðôa–ìeñt;äãeäé éaøåøéLëî.ãçà §¨©¤§©¨§©¦§¦§¨¥¦§©§¤¨¥§¨©¤§©¨§©¦§¨©§¦¤¨

øîBà:ázëð éðôa,íéøîBà íéðLe:ízçð eðéðôa–øLk. ¥§¨©¦§©§©¦§¦§¨¥¤§©¨¥
·íBia ízçðå íBia ázëð,äìéla ízçðå äìéla,íBia ízçðå äìéla–øLk.äìéla ízçðå íBia–tìeñ; ¦§©©§¤§©©©©§¨§¤§©©©§¨©©§¨§¤§©©¨¥©§¤§©©©§¨¨

a`̀̀̀.eivg mzgp .`iand:éðôá íúç íéãòä ïî ãçà.leqt 'eke eivg azkp iptaíù àåäù ïåùàøä åéöç áúëð éðôá ìáà .ïåøçàä åéöç à÷åãå
àì åú ,äáéúë úòùá øééðä ìò øáåò ãáìá ñåîìå÷ä ìå÷ òîù íà àìà ,äîöò äáéúëä äàøéù êéøö àì éîð ïåùàøä åéöçå .øùë ,ïîæäå äùàäå ùéàä

:êéøö.leqt mzgp ipta xne` cg`e azkp ipta xne` cg`.åäééååøú øîéîì èâ àéáîä çéìùì ïðáø åäåëøöàã ,íäî ãçà ãé úçúî àöåé èâäù ïîæá
:íúçð åðéðôáå áúëð åðéðôá åøîàéù êéøö ïéà èâ åàéáäù íéðùù .øùë ,íäéðù éãé úçúî àöåé èâä íà ìáàxne` cg`e azkp epipta mixne` mipy

.leqt mzgp ipta:øùë ,íäéðù ãé úçúî àöåé íà ìáà .íäî ãçà ãé úçúî àöåé èâäù ïîæá.xiykn dcedi iaxeãçà ìù åãé úçúî àöåé åìéôàå
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íäî

aaaa.xyk meia mzgpe dlila:íã÷åî äæ ïéàå äìéìä øçà êìåä íåéäù.leqt dlila mzgpe meiaäøéæâ ,ïéèéâá ïîæ íéîëç åð÷úå .àåä íã÷åî éøäù
äéåðôå éúééä äùåøâ úøîåàå äèéâ äàéöåî ã"áá äéìò íéãéòîùëå .ïîæ àìá èâ äì ïúåðå ÷ðçú àìù äéìò ñçå åéìò äðæúå åúåçà úá íò éåùð äéäé àîù
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צריך הים ממדינת גט שהמביא א, פרק בתחילת שלמדנו לענין  חוזרת משנתנו
אמר  לא השליח שאם להשמיענו, באה והיא נחתם", ובפני  נכתב "בפני שיאמר

ולטעמו לעולם, פסול – רבה של לטעמו  פסול ; הגט נחתם", ובפני  נכתב "בפני 

בחותמיו שיתקיים עד  – רבא mdinrhשל ep`ad my ± ` ,` lirl epxe`aa oiir)
.(`axe dax ly

àG ìáà ,ázëð éðôa :øîàå íiä úðéãnî èb àéánäאמר ÇÅÄÅÄÀÄÇÇÈÀÈÇÀÈÇÄÀÇÂÈ
;ízçð éðôaשאמר àGאו ìáà ,ízçð éðôaאמר;ázëð éðôa ÀÈÇÆÀÇÀÈÇÆÀÇÂÈÀÈÇÄÀÇ

שאמר : Béöçאו ízçð éðôáe Blk ázëð éðôaבפני חתם שלא – ÀÈÇÄÀÇËÀÈÇÆÀÇÆÀ
או  האחד; העד Blk,שאמר :אלא ízçð éðôáe Béöç ázëð éðôaÀÈÇÄÀÇÆÀÀÈÇÆÀÇË

הגט הוא,ìeñtהרי  הטעם –,"mzgp ipta" xn` `l m`y לרבה È
משום  פסול, ולרבא לשמה, להיות צריכה החתימה שגם משום פסול,

לקיימו ; מצויים עדים azkp",שאין  ipta" xn` `l m`e,פסול לרבה

נחתם" "בפני  ואמר הואיל – ולרבא לשמה, כתיבה שצריך  משום
אחד ; בעד מקיימים אחרים שטרות שאף לומר , יטעו `xnבלבד, m`e

,"eivg mzgp ipta" לא אבל נכתב" "בפני  שאמר השליח  כדין  דינו 
לעיל ; שבארנו  מהטעמים ופסול נחתם", azkp"בפני ipta" xn` m`e

,"eivgוהרי הטופס, היינו  האחרון , בחציו שהמדובר בגמרא, מבואר
"בפני שאמר  השליח כדין  ודינו כלל , בפניו  הגט נכתב לא כאילו זה

הראשון  חציו שנכתב אמר, אם אבל נכתב"; "בפני  לא אבל נחתם"
אמרו  שכן  בפניו, כולו  נכתב כאילו זה הרי  הגט, תורף היינו  בפניו,

שם  היינו  לשמה, אחת שיטה אלא כתב לא אפילו  הגט: תורף בענין
צורך אין  ששוב כלומר צריך, אינו שוב והזמן , האשה ושם האיש

לשמה נכתב הגט שאר  אם éðôa((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לברר  :øîBà ãçàÆÈÅÀÈÇ
ìeñt ,ízçð éðôa :øîBà ãçàå ,ázëð,מבואר בגמרא – ÄÀÇÀÆÈÅÀÈÇÆÀÇÈ

אחד יד  מתחת אלא שניהם ידי מתחת יוצא הגט כשאין  כאן  שמדובר
אומר אינו שהשליח ונמצא השליח, הוא מהם אחד  שרק כלומר מהם,

פסול הגט הלכך  בלבד, נחתם" "בפני או  בלבד נכתב" "בפני  אלא
נאמן  אינו  שליח, ואינו הואיל האחר, שכן  לעיל , שבארנו מהטעמים
אם  אבל השליח. את אלא אחד  בעד  חכמים האמינו  שלא בעדותו,

הגט, בהבאת שליחים ששניהם היינו שניהם, ידי מתחת יוצא הגט
רבא של לטעמו כשר ezenk),הגט dkldy) גט שהביאו  שניים שכן

שהואיל נחתם", ובפנינו  נכתב "בפנינו לומר  צריכים אינם הים, ממדינת
נ  שהבעל  מעידים קיום ושניהם צריך אין שוב הגט, את להם תן 

רירירירי""""ד ד ד ד ).).).). øîBà:((((תוספותתוספותתוספותתוספות ãçàå ,ázëð eðéðôa :íéøîBà íéðLÀÇÄÀÄÀÈÅÄÀÇÀÆÈÅ
ìeñt ,ízçð éðôa מתחת אלא יוצא הגט כשאין מדובר  כאן  אף – ÀÈÇÆÀÇÈ

לעיל ; שבארנו  מהטעמים פסול  הגט ולכן מהם, אחד של éaøåÀÇÄידו 
øéLëî äãeäéשל ידו מתחת יוצא שהוא פי על  אף הגט, את – ÀÈÇÀÄ

חוששים  אין  הגט, כתיבת על  מעידים ושניים שהואיל  מהם, אחד 

אחד בעד אחרים שטרות אף ויקיימו  יטעו רי רי רי רי """"דדדד).).).).שמא תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

מהם  שאחד  שניים, מתחת או  כולם, ידי מתחת יוצא כשהגט ברם,

כשר  הגט קמא תנא לדעת אף נחתם", "בפני האומר  lyהוא enrhl)
,(`ax בפנינו" לומר צריכים אין הים ממדינת גט שהביאו  שניים שהרי 

לעיל שהבאנו  כמו  נהתם", ובפנינו  מפרשים,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).נכתב ויש
נכתב", "בפנינו  האומרים העדים שני  ידי מתחת יוצא הגט שאפילו 

הגט  את להם  נתן  שהבעל המעידים שניים כאן יש  שהרי  כשר , הגט
לעיל. שבארנו כמו  לערעורו, חשש ואין לאשתו, ãçàÆÈלהוליכו

øLk ,ízçð eðéðôa :íéøîBà íéðLe ,ázëð éðôa :øîBà– ÅÀÈÇÄÀÇÀÇÄÀÄÀÈÅÆÀÇÈÅ
כשר, הריהו מהם, אחד יד  מתחת יוצא הגט אפילו רבא, של  לטעמו 

בשיוצא  דווקא רבה, של  ולטעמו  החתימה; על עדים שני ויש  הואיל 
לשליח  חכמים האמינוהו שהרי נכתב", "בפני  האומר  יד  מתחת הגט

החתימה על  ושניים הכתיבה על  שניים שיש ונמצא ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).כשניים,

ידי מתחת יוצא כשהוא אלא כשר  הגט אין לרבה שאף מפרשים, ויש 

המעיד ידי  מתחת יוצא הוא אם אבל  החתימה, על המעידים השניים
כלום  עדותו  אין  חכמים, כתקנת מעיד  ואינו  הואיל  הכתיבה, על 

איגראיגראיגראיגר).).).). עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין טוב טוב טוב טוב ";";";"; יוםיוםיוםיום ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

ו א בב ה נ ש מ ר

בגט  דנה משנתנו  כתיבתו . תאריך  את בגט שכותבים א), א, (לעיל  הזכרנו כבר 
זה  הרי שלאחריו , היום אחר הולך  והלילה שהואיל  בלילה, ונחתם ביום שנכתב

פסול. או כשר הוא אם זה כגון  בגט תנאים ונחלקו מוקדם", "גט

íBia ázëð,כתיבתו תאריך  בו  ונרשם ביום הגט נכתב –ízçðå ÄÀÇÇÀÆÀÇ
íBia,שנכתב יום באותו –äìéla,בלילה הגט שנכתב או –ízçðå ÇÇÇÀÈÀÆÀÇ

äìéla,לילה באותו –íBia ízçðå äìéla נכתב אפילו  או  – ÇÇÀÈÇÇÀÈÀÆÀÇÇ
שלאחריו , ביום ונחתם הגט øLkבלילה וכתיבת הואיל הגט, – ÈÅ

שנאמר שלאחריו, היום אחר הולך  שהלילה אחד , ביום היו  וחתימתו
ה ה ה ה ):):):): אאאא,,,, אחד "((((בראשית בראשית בראשית בראשית  יום בוקר ויהי ערב א א א א ).).).)."ויהי פגפגפגפג,,,, חוליןחוליןחוליןחולין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

äìéla ízçðå íBia בלילה ונחתם ביום הגט נכתב אם אבל  – ÇÀÆÀÇÇÇÀÈ
הלילה, בתחילת ונחתם היום בסוף נכתב אפילו  –ìeñtשלאחריו, È

קודם  אחד  יום הוא בגט הכתוב הזמן שכן  הוא, מוקדם שגט לפי

אחותו , בת משום בגיטין זמן  תיקנו  שחכמים מבואר, בגמרא החתימה.
תחתיו , תזנה והיא אחותו , בת כגון  קרובתו, אשתו תהיה שמא כלומר

גיטה  תוציא דין, בבית עליה וכשיעידו  גט, לה יתן  עליה לחפות וכדי
בגט, זמן תיקנו הלכך שזינתה, בשעה ופנויה גרושה שהיתה ותאמר,

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂøîBàä:écáòì äæ øeøçL øèLe ézLàì äæ èb ïz,ïäéðLa øBæçì äöø íà–øæçé;éøácøéàî éaø.íéîëçå ¨¥¥¥¤§¦§¦§©¦£¤§©§¦¦¨¨©£¦§¥¤©£Ÿ¦§¥©¦¥¦©£¨¦
íéøîBà:íéLð éhâa,íéãáò éøeøçLa àG ìáà,åéðôa àHL íãàì ïéëfL éôì,ïéáç ïéàååéðôa àlà Bì;íàL §¦§¦¥¨¦£¨§¦£¥£¨¦§¦¤¨¦¨¨¨¤§¨¨§¥¨¦¤¨§¨¨¤¦

Bcáò úà ïeæì àHL äöøé–éàMø,BzLà úà ïeæì àHLå–àéàMø Bðé.íäì øîà:Bcáò úà ìñBt àeä éøäå ¦§¤¤¨¤©§©©§¤¨¤¦§¥©©¨©¨¤©£¥¥¤©§
äîeøzä ïî,BzLà úà ìñBt àeäL íLk?Bì eøîà:Bðéð÷ àeäL éðtî.øîBàä:øeøçL øèLe ézLàì äæ èb eðz ¦©§¨§¥¤¥¤¦§¨§¦§¥¤¦§¨¨¥§¥¤§¦§¦§©¦£

écáòì äæ,úîå–äúéî øçàì eðzé àG;éðBìt Léàì äðî eðz,úîå–øçàì eðzéäúéî. ¤§©§¦¨¥¦§§©©¦¨§¨¤§¦§¦¨¥¦§§©©¦¨

eeee.odipya xefgl dvx:ãáòäå äùàä ãéì òéâéù íãå÷.xefgi:ïäéúåðåæî ïéãáàîù ,ïäì àåä áåçã ,ïëøöì íäá úåëæì ìåëé çéìùä ïéàåmixne` minkge
.miyp ihba:øåæçì ìåëé.micar ixexgya `l la`:íéîëçë äëìäå.i`yx ecar z` oefl `ly dvxi m`y.éðåæî äéì ãéñôî àì äéì øøçùî éë êëìä

à úà ïåæì àìù ìáà:éðåæî äì ãéñôî äì ùøâî éë êëìä ,éàùø åðéà åúù.epipw `edy iptnàìà åðéà ïäë ãáò àåäùë äîåøúá ìéëà àåäã àä øîåìë
ìåëàìî åãéñôîù ô"òà äéì øøçùî éë êëìä ,àéä àúåéìòî íåùî åàìå ,äîåøú éðéùøëá úìëåàù ïäë ìù åúîäáà äåäã éãéî ,ïäë ìù åðéð÷ àåäù éðôî

:ãáòì äáåç åæ ïéà äîåøúá.dzin xg`l epzi `làèî éë éîð øåøçù øèùå .äúéî øçàì èâ ïéàå úéî àä äãéì éèî éëå äãéì éèîã ãò éåä àì àèéâã
:äéðéî äéúåùø ò÷ôå úéî àä äéãéì.dzin xg`l epzi:åîã ïéøåñîëå ïéáåúëë òøî áéëù éøáãã ,äæ äðî øîà àìã â"òàå
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לסמוך יבואו שמא חשש  ואין  גויים, שמות שהם מובהקים שמותיהם

eøkæäעליהם; àG,אותם לפסול המדרש בבית –ïîæa àlà ËÀÀÆÈÄÀÇ
èBéãäa eNòpLשהואיל בערכאות, שלא הדיוטות, גויים ידי  על – ÆÇÂÇÆÀ

החתומים  העדים על  לסמוך  יבואו  שמא חשש  יש מפורסמים, ואינם
הואיל בערכאות, כשנעשו אבל  מסירה; עדי בלא אף הגט את ויכשירו

את  יכשירו שמא לחשוש אין גויים, של  שהם מפורסמים והערכאות
מסירה עדי בלא oerny.((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).הגט iaxk dkld oi`e

– הסיפא את heicda"בארנו  eyrpy onfa `l` exkfed `l"אבל הר"ן. לפי  –
ללמד, המשנה ובאה שטרות, שאר על  זו פיסקה מוסבה התוספות, לדעת
גם  אותם יכשירו שמא גזירה אופן , בכל  פסולים הם הרי  בהדיוט, נעשו שאם
בין הבדל  אין  בגיטין  אבל  בערכאות. שנעשו שטרות כדין מסירה עדי  בלא
מובהקים, הם אם החתומים, העדים בשמות תלוי הכל  אלא להדיוט, ערכאות

מסירה `xbi)ובעדי  `aiwr iax zetqez oiir).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

øîBàä:לשליח –écáòì äæ øeøçL øèLe ézLàì äæ èb ïz ÈÅÅÅÆÀÄÀÄÀÇÄÂÆÀÇÀÄ
שלשון  מבואר , בגמרא –"oz" ונמצא "זכה", כלשון  הוא הרי  במשנתנו 

זה  שחרור  בשטר "זכה או: לאשתי ", זה בגט "זכה לשליח: שאמר
ïäéðLaלעבדי", øBæçì äöø íà,האשה לידי הגט שהגיע קודם – ÄÈÈÇÂÄÀÅÆ

העבד, לידי  השחרור שטר  שאין øæçéאו בו, לחזור  הוא יכול – ÇÂÙ
בשביל השחרור בשטר ולא האשה בשביל  בגט לזכות יכול  השליח

øéàîהעבד; éaø éøác ג שווים בזה שאף הסובר, נשים – יטי  ÄÀÅÇÄÅÄ
להשתחרר, לעבד  ולא להתגרש  לאשה זכות זו  שאין עבדים, ושחרורי
מקבלים  שהם מזונותיהם מפסידים והם הואיל  להם, הוא חוב אלא

íéLðמבעליהם. éhâa :íéøîBà íéîëçåלחזור הבעל יכול – ÇÂÈÄÀÄÀÄÅÈÄ
íéãáòבו , éøeøçLa àG ìáà אין חכמים שלדעת כלומר – ÂÈÀÄÂÅÂÈÄ

נשים, לגיטי  בזה שווים עבדים àHLשחרורי  íãàì ïéëfL éôìÀÄÆÈÄÈÈÈÆ
åéðôa שהוא הדבר אם מדעתו, שלא לחברו שליח נעשה אדם – ÀÈÈ

בשביל השחרור  בשטר  השליח זוכה הלכך לזכ ּותֹו; הוא בשבילו  ְעושה
להשתחרר, לו  היא שזכות åéðôaהעבד , àlà Bì ïéáç ïéàå– ÀÅÈÄÆÈÀÈÈ

עושה  שהוא הדבר אם מדעתו, שלא לחברו  שליח נעשה אדם ואין
האשה, בשביל בגט זוכה השליח אין הלכך  לו; הוא חוב בשבילו 

והולכת: מפרשת שהמשנה כמו להתגרש , לה הוא äöøéשחוב íàLÆÄÄÀÆ
éàMø ,Bcáò úà ïeæì àHLמפסיד שהעבד פי על  אף כלומר – ÆÈÆÇÀÇÇ

אף  שהרי  ממש , הפסד זה אין מקום מכל שחרורו , ידי  על מזונותיו 
עמי "עשה לו : לומר  רבו  שרשאי  להפסידם, הוא יכול שחרור  בלא

זנך" הצדקה((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),ואיני  מן  שיתפרנס שזכות ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),והיינו  ונמצא
להשתחרר; לעבד  éàMøהיא Bðéà ,BzLà úà ïeæì àHLå– ÀÆÈÆÄÀÅÇÇ

שהרי להתגרש , לה הוא שחוב ונמצא אשתו , במזונות חייב שהבעל

מזונותיה. מפסידה íäìהיא øîà:לחכמים מאיר  רבי –àeä éøäå ÈÇÈÆÇÂÅ
zLà úà ìñBt àeäL íLk ,äîeøzä ïî Bcáò úà ìñBtB ÅÆÇÀÄÇÀÈÀÅÆÅÆÄÀ

על פוסלו  הוא הרי  כהן , רבו  היה שאם לו, הוא חוב שחרורו  והרי  –
התרומה  מן אשתו  את שפוסל  כשם תרומה, מאכילת השחרור ידי 

עמי "עשה לו  שאמר פי על  אף שחררו, שלא זמן וכל כשמגרשה,
בגמרא  שהוא. מקום בכל תרומה ולאכול  ללכת הוא יכול זנך ", ואיני

ומשיבים: להשתחרר? ישראל של לעבד הוא חוב ומה שואלים:
לו  נוח חורין, בבת שמתירו פי  על ואף כנענית, משפחה שפוסלו 

הפקר בחיי dil").לעבד `gip `xiwtda `car")Bì eøîà חכמים – ÈÀ
מאיר: ÷Bðéðלרבי àeäL éðtî אלא בתרומה אוכל  כהן עבד  אין – ÄÀÅÆÄÀÈ

מן  ולפסלו לישראל למכרו  יכול  רבו  והרי  כספו , קניין שהוא מפני

ויש בשחרורו. לעבד חוב שאין  ומכאן שהוא, מקום בכל  התרומה
epiipw,מפרשים: `edy iptn מעלתה משום בתרומה אוכל  העבד  שאין

שבהמת  כשם הכהן , של קניינו  שהוא מפני אלא בשבילו , וחשיבותה
לו  חוב זה אין הלכך  כספו, קניין היא באשר בתרומה, אוכלת הכהן 

התרומה מן שנפסל פי  על  אף ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););להשתחרר , ומה ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;
– אינו זה אף כנענית, משפחה פוסלו  minkgשהשחרור zrcl חוב –

את  השליח משקיבל  לפיכך חורין ; בבת מותר  ונעשה הואיל בשבילו ,
אינו  שוב העבד, בשביל בו לזכות כדי  האדון  מידי השיחרור  שטר

בו . לחזור  שאמר :øîBàäיכול  אנוש) חולה (היינו מרע שכיב – ÈÅ
úîå ,écáòì äæ øeøçL øèLe ézLàì äæ èb eðz קודם – ÀÅÆÀÄÀÄÀÇÄÂÆÀÇÀÄÈÅ

העבד , ליד  השחרור  שטר או האשה, ליד  הגט øçàìשהגיע eðzé àGÄÀÀÇÇ
äúéî שנינו שחרור שבשטר  פי על ואף מיתה; לאחר גט שאין  – ÄÈ

מקום  מכל  העבד , בשביל  בו  לזכות שליח שיכול חכמים, לדעת לעיל ,
שליח  לידי השחרור  שטר את מסר  שלא היינו "תנו ", ואמר הואיל 

ועכשיו בשבילו, שיזכה מי  היה לא הרי השחרורבחייו, שטר  כשהגיע
ממנו רשותו  ופקע מת כבר  הרי  שאפילו ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).לידו, מפרשים, ויש

שחרור שטר  "תן  לו: ואמר שליח, ליד השחרור שטר  את האדון מסר 
סוברים, אינם חכמים שאף מיתה, לאחר  יתננו  לא לעבדי ", זה
האדון  שאין  אלא העבד, נשתחרר  מיד  השליח ליד  השטר שמשהגיע

וכיון  לידו. השטר  שיגיע עד  משתחרר  אינו  העבד אבל  בו , לחזור  יכול
בו  משתחרר  אינו  לידו, השחרור  שטר  שהגיע קודם רבו  ((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;;שמת

`xn:המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). m` la`úîå ,éðBìt Léàì äðî eðz קודם – ÀÈÆÀÄÀÄÈÅ
המנה, את פלוני äúéîשקיבל  øçàì eðzé מרע שכיב שדברי – ÄÀÀÇÇÄÈ
הם. וכמסורים ככתובים
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‡øîàå íiä úðéãnî èb àéánä:ázëð éðôa,ìáàízçð éðôa àG;ízçð éðôa,ázëð éðôa àG ìáà;éðôa ©¥¦¥¦§¦©©¨§¨©§¨©¦§©£¨§¨©¤§©§¨©¤§©£¨§¨©¦§©§¨©

Béöç ízçð éðôáe Blk ázëð;Béöç ázëð éðôaBlk ízçð éðôáe–ìeñt.øîBà ãçà:ázëð éðôa,øîBà ãçàå: ¦§©ª§¨©¤§©¤§§¨©¦§©¤§§¨©¤§©ª¨¤¨¥§¨©¦§©§¤¨¥
ízçð éðôa–ìeñt.íéøîBà íéðL:ázëð eðéðôa,øîBà ãçàå:ízçð éðôa–ìeñt;äãeäé éaøåøéLëî.ãçà §¨©¤§©¨§©¦§¦§¨¥¦§©§¤¨¥§¨©¤§©¨§©¦§¨©§¦¤¨

øîBà:ázëð éðôa,íéøîBà íéðLe:ízçð eðéðôa–øLk. ¥§¨©¦§©§©¦§¦§¨¥¤§©¨¥
·íBia ízçðå íBia ázëð,äìéla ízçðå äìéla,íBia ízçðå äìéla–øLk.äìéla ízçðå íBia–tìeñ; ¦§©©§¤§©©©©§¨§¤§©©©§¨©©§¨§¤§©©¨¥©§¤§©©©§¨¨

a`̀̀̀.eivg mzgp .`iand:éðôá íúç íéãòä ïî ãçà.leqt 'eke eivg azkp iptaíù àåäù ïåùàøä åéöç áúëð éðôá ìáà .ïåøçàä åéöç à÷åãå
àì åú ,äáéúë úòùá øééðä ìò øáåò ãáìá ñåîìå÷ä ìå÷ òîù íà àìà ,äîöò äáéúëä äàøéù êéøö àì éîð ïåùàøä åéöçå .øùë ,ïîæäå äùàäå ùéàä

:êéøö.leqt mzgp ipta xne` cg`e azkp ipta xne` cg`.åäééååøú øîéîì èâ àéáîä çéìùì ïðáø åäåëøöàã ,íäî ãçà ãé úçúî àöåé èâäù ïîæá
:íúçð åðéðôáå áúëð åðéðôá åøîàéù êéøö ïéà èâ åàéáäù íéðùù .øùë ,íäéðù éãé úçúî àöåé èâä íà ìáàxne` cg`e azkp epipta mixne` mipy

.leqt mzgp ipta:øùë ,íäéðù ãé úçúî àöåé íà ìáà .íäî ãçà ãé úçúî àöåé èâäù ïîæá.xiykn dcedi iaxeãçà ìù åãé úçúî àöåé åìéôàå
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íäî

aaaa.xyk meia mzgpe dlila:íã÷åî äæ ïéàå äìéìä øçà êìåä íåéäù.leqt dlila mzgpe meiaäøéæâ ,ïéèéâá ïîæ íéîëç åð÷úå .àåä íã÷åî éøäù
äéåðôå éúééä äùåøâ úøîåàå äèéâ äàéöåî ã"áá äéìò íéãéòîùëå .ïîæ àìá èâ äì ïúåðå ÷ðçú àìù äéìò ñçå åéìò äðæúå åúåçà úá íò éåùð äéäé àîù
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צריך הים ממדינת גט שהמביא א, פרק בתחילת שלמדנו לענין  חוזרת משנתנו
אמר  לא השליח שאם להשמיענו, באה והיא נחתם", ובפני  נכתב "בפני שיאמר

ולטעמו לעולם, פסול – רבה של לטעמו  פסול ; הגט נחתם", ובפני  נכתב "בפני 

בחותמיו שיתקיים עד  – רבא mdinrhשל ep`ad my ± ` ,` lirl epxe`aa oiir)
.(`axe dax ly

àG ìáà ,ázëð éðôa :øîàå íiä úðéãnî èb àéánäאמר ÇÅÄÅÄÀÄÇÇÈÀÈÇÀÈÇÄÀÇÂÈ
;ízçð éðôaשאמר àGאו ìáà ,ízçð éðôaאמר;ázëð éðôa ÀÈÇÆÀÇÀÈÇÆÀÇÂÈÀÈÇÄÀÇ

שאמר : Béöçאו ízçð éðôáe Blk ázëð éðôaבפני חתם שלא – ÀÈÇÄÀÇËÀÈÇÆÀÇÆÀ
או  האחד; העד Blk,שאמר :אלא ízçð éðôáe Béöç ázëð éðôaÀÈÇÄÀÇÆÀÀÈÇÆÀÇË

הגט הוא,ìeñtהרי  הטעם –,"mzgp ipta" xn` `l m`y לרבה È
משום  פסול, ולרבא לשמה, להיות צריכה החתימה שגם משום פסול,

לקיימו ; מצויים עדים azkp",שאין  ipta" xn` `l m`e,פסול לרבה

נחתם" "בפני  ואמר הואיל – ולרבא לשמה, כתיבה שצריך  משום
אחד ; בעד מקיימים אחרים שטרות שאף לומר , יטעו `xnבלבד, m`e

,"eivg mzgp ipta" לא אבל נכתב" "בפני  שאמר השליח  כדין  דינו 
לעיל ; שבארנו  מהטעמים ופסול נחתם", azkp"בפני ipta" xn` m`e

,"eivgוהרי הטופס, היינו  האחרון , בחציו שהמדובר בגמרא, מבואר
"בפני שאמר  השליח כדין  ודינו כלל , בפניו  הגט נכתב לא כאילו זה

הראשון  חציו שנכתב אמר, אם אבל נכתב"; "בפני  לא אבל נחתם"
אמרו  שכן  בפניו, כולו  נכתב כאילו זה הרי  הגט, תורף היינו  בפניו,

שם  היינו  לשמה, אחת שיטה אלא כתב לא אפילו  הגט: תורף בענין
צורך אין  ששוב כלומר צריך, אינו שוב והזמן , האשה ושם האיש

לשמה נכתב הגט שאר  אם éðôa((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לברר  :øîBà ãçàÆÈÅÀÈÇ
ìeñt ,ízçð éðôa :øîBà ãçàå ,ázëð,מבואר בגמרא – ÄÀÇÀÆÈÅÀÈÇÆÀÇÈ

אחד יד  מתחת אלא שניהם ידי מתחת יוצא הגט כשאין  כאן  שמדובר
אומר אינו שהשליח ונמצא השליח, הוא מהם אחד  שרק כלומר מהם,

פסול הגט הלכך  בלבד, נחתם" "בפני או  בלבד נכתב" "בפני  אלא
נאמן  אינו  שליח, ואינו הואיל האחר, שכן  לעיל , שבארנו מהטעמים
אם  אבל השליח. את אלא אחד  בעד  חכמים האמינו  שלא בעדותו,

הגט, בהבאת שליחים ששניהם היינו שניהם, ידי מתחת יוצא הגט
רבא של לטעמו כשר ezenk),הגט dkldy) גט שהביאו  שניים שכן

שהואיל נחתם", ובפנינו  נכתב "בפנינו לומר  צריכים אינם הים, ממדינת
נ  שהבעל  מעידים קיום ושניהם צריך אין שוב הגט, את להם תן 

רירירירי""""ד ד ד ד ).).).). øîBà:((((תוספותתוספותתוספותתוספות ãçàå ,ázëð eðéðôa :íéøîBà íéðLÀÇÄÀÄÀÈÅÄÀÇÀÆÈÅ
ìeñt ,ízçð éðôa מתחת אלא יוצא הגט כשאין מדובר  כאן  אף – ÀÈÇÆÀÇÈ

לעיל ; שבארנו  מהטעמים פסול  הגט ולכן מהם, אחד של éaøåÀÇÄידו 
øéLëî äãeäéשל ידו מתחת יוצא שהוא פי על  אף הגט, את – ÀÈÇÀÄ

חוששים  אין  הגט, כתיבת על  מעידים ושניים שהואיל  מהם, אחד 

אחד בעד אחרים שטרות אף ויקיימו  יטעו רי רי רי רי """"דדדד).).).).שמא תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

מהם  שאחד  שניים, מתחת או  כולם, ידי מתחת יוצא כשהגט ברם,

כשר  הגט קמא תנא לדעת אף נחתם", "בפני האומר  lyהוא enrhl)
,(`ax בפנינו" לומר צריכים אין הים ממדינת גט שהביאו  שניים שהרי 

לעיל שהבאנו  כמו  נהתם", ובפנינו  מפרשים,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).נכתב ויש
נכתב", "בפנינו  האומרים העדים שני  ידי מתחת יוצא הגט שאפילו 

הגט  את להם  נתן  שהבעל המעידים שניים כאן יש  שהרי  כשר , הגט
לעיל. שבארנו כמו  לערעורו, חשש ואין לאשתו, ãçàÆÈלהוליכו

øLk ,ízçð eðéðôa :íéøîBà íéðLe ,ázëð éðôa :øîBà– ÅÀÈÇÄÀÇÀÇÄÀÄÀÈÅÆÀÇÈÅ
כשר, הריהו מהם, אחד יד  מתחת יוצא הגט אפילו רבא, של  לטעמו 

בשיוצא  דווקא רבה, של  ולטעמו  החתימה; על עדים שני ויש  הואיל 
לשליח  חכמים האמינוהו שהרי נכתב", "בפני  האומר  יד  מתחת הגט

החתימה על  ושניים הכתיבה על  שניים שיש ונמצא ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).כשניים,

ידי מתחת יוצא כשהוא אלא כשר  הגט אין לרבה שאף מפרשים, ויש 

המעיד ידי  מתחת יוצא הוא אם אבל  החתימה, על המעידים השניים
כלום  עדותו  אין  חכמים, כתקנת מעיד  ואינו  הואיל  הכתיבה, על 

איגראיגראיגראיגר).).).). עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין טוב טוב טוב טוב ";";";"; יוםיוםיוםיום ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

ו א בב ה נ ש מ ר

בגט  דנה משנתנו  כתיבתו . תאריך  את בגט שכותבים א), א, (לעיל  הזכרנו כבר 
זה  הרי שלאחריו , היום אחר הולך  והלילה שהואיל  בלילה, ונחתם ביום שנכתב

פסול. או כשר הוא אם זה כגון  בגט תנאים ונחלקו מוקדם", "גט

íBia ázëð,כתיבתו תאריך  בו  ונרשם ביום הגט נכתב –ízçðå ÄÀÇÇÀÆÀÇ
íBia,שנכתב יום באותו –äìéla,בלילה הגט שנכתב או –ízçðå ÇÇÇÀÈÀÆÀÇ

äìéla,לילה באותו –íBia ízçðå äìéla נכתב אפילו  או  – ÇÇÀÈÇÇÀÈÀÆÀÇÇ
שלאחריו , ביום ונחתם הגט øLkבלילה וכתיבת הואיל הגט, – ÈÅ

שנאמר שלאחריו, היום אחר הולך  שהלילה אחד , ביום היו  וחתימתו
ה ה ה ה ):):):): אאאא,,,, אחד "((((בראשית בראשית בראשית בראשית  יום בוקר ויהי ערב א א א א ).).).)."ויהי פגפגפגפג,,,, חוליןחוליןחוליןחולין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

äìéla ízçðå íBia בלילה ונחתם ביום הגט נכתב אם אבל  – ÇÀÆÀÇÇÇÀÈ
הלילה, בתחילת ונחתם היום בסוף נכתב אפילו  –ìeñtשלאחריו, È

קודם  אחד  יום הוא בגט הכתוב הזמן שכן  הוא, מוקדם שגט לפי

אחותו , בת משום בגיטין זמן  תיקנו  שחכמים מבואר, בגמרא החתימה.
תחתיו , תזנה והיא אחותו , בת כגון  קרובתו, אשתו תהיה שמא כלומר

גיטה  תוציא דין, בבית עליה וכשיעידו  גט, לה יתן  עליה לחפות וכדי
בגט, זמן תיקנו הלכך שזינתה, בשעה ופנויה גרושה שהיתה ותאמר,

izdw - zex`ean zeipyn



aריד dpyn ipy wxt oihib zkqn
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:äòù äúåàá.xiykn y"xeåúùà ìù âåìî éñëð úåøéô êìåäå øëåî ìòáä äéäé èâá ïîæ äéäé àì íàù ,éøéô íåùî ïéèéâá ïîæ åð÷ú íéîëçã ù"ø øáñã
åéðéò ïúðù äòùî øáñã ,íã÷åî àåäù ô"òà äìéìá íúçðå íåéá áúëðá ù"ø øéùëî éëäìå .éúøëî ïéùåøéâ íãå÷ øîàé ïéãá åòáúúùëå ,ïéùåøâ øçàì

:ù"øë äëìä ïéàå .úåøéô ìòáì åì ïéà áåù ùøéâ àìù ô"òà ùøâì
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פסול. מוקדם גט זה ומטעם אחותו ; בת על לחפות יוכל  éaøÇÄשלא
øéLëî ïBòîL לא שמעון  רבי  שלדעת מבואר בגמרא הגט. את – ÄÀÇÀÄ

כלומר פירות, משום אלא אחותו , בת משום בגיטין זמן  שאם תיקנו 

אשתו  של  מלוג נכסי פירות הבעל ימכור בגט, הזמן  כתוב יהיה לא
רבי מכשיר  ולפיכך  הגירושין . קודם שמכרם ויאמר הגירושין לאחר

מוקדם, גט שהוא פי על  אף בלילה, ונחתם ביום שנכתב בגט שמעון
על אף אשתו, את לגרש  עיניו הבעל שנתן  משעה הוא: סובר שכן

מלוג, נכסי פירות לו  אין שוב גירשה, שלא ïBòîLפי  éaø äéäLÆÈÈÇÄÄÀ
ïéhbä ìk :øîBà,השטרות כל  היינו  –eîzçðå íBia eázëpL ÅÈÇÄÄÆÄÀÀÇÀÆÀÀ

äìéla,היום אותו שלאחר  –ïéìeñt,מוקדמים שטרות כדין – ÇÇÀÈÀÄ

הוא  השטר אם שטרות, פי  על  משועבדים מנכסים וגובים שהואיל

שבשטרו; המוקדם הזמן יסוד  על כדין שלא נכסים יגבה מוקדם,
שמא  חוששים, אנו  בלילה, ונחתם ביום השטר  כשנכתב אף הלכך 

המוקדם  השטר בעל  ויבוא לחתימה הכתיבה בין אחר  שטר  כתב
הנכסים  על ששיעבודו  ביום, שהיה השטר  כתיבת זמן פי  על  ויוכיח

ויוציאם  בלילה, ונחתם שנכתב האחר השטר בעל  של  לשיעבודו  קודם
שנחתם  לאחר  בלילה אלא שטרו נחתם לא שהרי כדין, שלא מידו

האחר, íéLðהשטר  éhbî õeç ונחתמו ביום שנכתבו  פי על שאף – ÄÄÅÈÄ
שבגט. המוקדם בזמן חשש  כל  שאין  הם, כשרים dkldבלילה, oi`e

.oerny iaxk

izdw - zex`ean zeipyn

           

לפניו" ונחי' בכל יקימנו – עצמו ובביהמ "ק  ,(
שבו  הקדושות  הקדשים שלש  בקדש  ובפרט  ,.

בפו"מ , לנו תהי' שכן – העיקר  והוא  ועוד 

ובפרט  עבר , בלשון לנו, היתה  שכבר  מזה , ויתירה 
ע "ד  נשיאינו רבותינו של  הידוע  הפתגם  ע "פ 

בעיתונים  המשיח  דביאת  כפי הפירסום  ,
שנתפרסם  האחרונה  בתקופה  ממש  בפועל  שנתקיים 
ולפרסם  להוסיף  (ויש  כולו בעולם  עיתונים  בכו"כ 

ש " יותר ) עוד     "– ותיכף  ,
 , טפחים מעשרה  למטה  ממש , בפועל  –

כל  "לעיני ועאכו"כ  עולם , באי כל  לעיני ובגלוי
ממש .ישראל " ומיד  ותיכף  ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(בגאולה 158) השלישי  ביהמ "ק על  וקאי  – ב. ו, הושע
(פרש"י שלפניו מקדשות בתי  שתי  (וכולל ) שלאחרי  השלישית)
דר"ה, ימים ב' על  גם רומז מיומיים" ש"יחיינו ולהעיר, שם).

גדלי ' צום על  רומז השלישי " לר"ה *ו"ביום מהרש"א (חדא"ג 
זל "ז, שייכים א' בפסוק פירושים שב' הידוע וע"פ ב), יח ,
וגאולה  השלישי  לביהמ "ק דר"ה השייכות יותר מודגשת

השלישית.
ה"ה.159) פ"א ביהב"ח  הל ' רמב"ם
דרגות,160) ב' – רבים) (לשון קדשים קדושות: ג ' שכולל 

א. ה, פקודי  לקו"ת (ראה שלישית דרגא – (הקדשים) וקדש
ובכ "מ ).

          
        

(אדמו"ר 161) רבי  "דער :21 ע' שלום תורת סה"ש ראה
. גאזעטען אין שטיין וועט  משיח  אז געזאגט  האט  אלע הזקן) .

שטייט  עס ווי  גלייך  המשיח  ביאת צו פארטיג  זיין וועלען אידען
כתוב  יהי ' שמשיח  אמר הזקן (רבינו גייט " ער אז גאזעטען אין

. ומיד בעיתונים תיכף המשיח  לביאת מוכנים יהיו בנ"י  כל  .
בא). שהוא בעיתונים כשיכתבו

עה"פ.162) ובשהש"ר ח . ב, שה"ש
ברכה.163) פ' וחותם סיום

המשך מעמוד סב



רטו a dpyn ipy wxt oihib zkqn

ïBòîL éaøøéLëî;äéäLïBòîL éaøøîBà:äìéla eîzçðå íBia eázëpL ïéhbä ìk–ïéìeñt,íéLð éhbî õeç. ©¦¦§©§¦¤¨¨©¦¦§¥¨©¦¦¤¦§§©§¤§§©©§¨§¦¦¦¥¨¦

:äòù äúåàá.xiykn y"xeåúùà ìù âåìî éñëð úåøéô êìåäå øëåî ìòáä äéäé èâá ïîæ äéäé àì íàù ,éøéô íåùî ïéèéâá ïîæ åð÷ú íéîëçã ù"ø øáñã
åéðéò ïúðù äòùî øáñã ,íã÷åî àåäù ô"òà äìéìá íúçðå íåéá áúëðá ù"ø øéùëî éëäìå .éúøëî ïéùåøéâ íãå÷ øîàé ïéãá åòáúúùëå ,ïéùåøâ øçàì

:ù"øë äëìä ïéàå .úåøéô ìòáì åì ïéà áåù ùøéâ àìù ô"òà ùøâì

`xephxa yexit

פסול. מוקדם גט זה ומטעם אחותו ; בת על לחפות יוכל  éaøÇÄשלא
øéLëî ïBòîL לא שמעון  רבי  שלדעת מבואר בגמרא הגט. את – ÄÀÇÀÄ

כלומר פירות, משום אלא אחותו , בת משום בגיטין זמן  שאם תיקנו 

אשתו  של  מלוג נכסי פירות הבעל ימכור בגט, הזמן  כתוב יהיה לא
רבי מכשיר  ולפיכך  הגירושין . קודם שמכרם ויאמר הגירושין לאחר

מוקדם, גט שהוא פי על  אף בלילה, ונחתם ביום שנכתב בגט שמעון
על אף אשתו, את לגרש  עיניו הבעל שנתן  משעה הוא: סובר שכן

מלוג, נכסי פירות לו  אין שוב גירשה, שלא ïBòîLפי  éaø äéäLÆÈÈÇÄÄÀ
ïéhbä ìk :øîBà,השטרות כל  היינו  –eîzçðå íBia eázëpL ÅÈÇÄÄÆÄÀÀÇÀÆÀÀ

äìéla,היום אותו שלאחר  –ïéìeñt,מוקדמים שטרות כדין – ÇÇÀÈÀÄ

הוא  השטר אם שטרות, פי  על  משועבדים מנכסים וגובים שהואיל

שבשטרו; המוקדם הזמן יסוד  על כדין שלא נכסים יגבה מוקדם,
שמא  חוששים, אנו  בלילה, ונחתם ביום השטר  כשנכתב אף הלכך 

המוקדם  השטר בעל  ויבוא לחתימה הכתיבה בין אחר  שטר  כתב
הנכסים  על ששיעבודו  ביום, שהיה השטר  כתיבת זמן פי  על  ויוכיח

ויוציאם  בלילה, ונחתם שנכתב האחר השטר בעל  של  לשיעבודו  קודם
שנחתם  לאחר  בלילה אלא שטרו נחתם לא שהרי כדין, שלא מידו

האחר, íéLðהשטר  éhbî õeç ונחתמו ביום שנכתבו  פי על שאף – ÄÄÅÈÄ
שבגט. המוקדם בזמן חשש  כל  שאין  הם, כשרים dkldבלילה, oi`e

.oerny iaxk

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"א: ו  ד  העיר ד בני ,שכבשו  של מקורו   שש 

 הירד.          
מלכות  של  אמא .:המלכות  א נקראת היא מדוע הגמרא ומפרשת 

 משו  . מלכי בני  ש  שמגדלי  משו 
  . מלכי  מש [ ממני]  שמעמידי  

יצחק  רבי אמר הערי:עוד שתי      ש 
   ש ל יאמר  וא ג [נתיישבו ]לו ,  

ש  ל יאמר  א אבל  לו ,    ש או   
  . לו( ב כו  וגו '(יחזקאל  לייר על  ר אמרה  אר יע' ְְֲִֶַַַַָָָֹ

  לדרוש ויש  , ירושלי של  מחורבנה  אתמלא כלומר   
       ואינ האחרת, בבני תלוי אחת שחורב והיינו  

יחד. חריבות או  יחד קיימות     זה דבר ללמוד ,יש  
ועשו  יעקב בלידת כג )שנאמר כה  (בראשית   ישוו שלא והיינו  

נופל זה   ק כשזה  אלא .בגדולה ,

יצחק : רבי של  מימרות עוד מביאה  הגמרא     ישעיה) 
י) כו           , 

 אבינו           
אותו .גמורהקב"ה , לחו ראוי ואי , יצחק   

זכות. עליו  ללמד יכול   אד אי וכי , הקב"ה   עתיד  
המקדש . ובית  ירושלי את להחריב הוא , יצחק     

 לבוא .לעתיד

    (ט קמ  תהלי)    אל] 
ליבו ] תאוות תמלא   בו  חסו שהוא  הזמ את תוציא ][אל  

            
      [מלכות  ש]  

[ שאילו] ה אתלמלחמה ,   
יעקב  תפילת מתקיימת כיצד מבארת :הגמרא     

   מלוכה כתר נושאי מאות שלוש      
    וחמשה  שישי מאות ושלש   דוכסי 

  , השנה מימות   , בזה זה   להילח  יוצאי   , מה אחד ומת  
מרומי  או   מאדו ,או    תחתיו אחר מל להעמיד  וטרודי .העול להחריב  פנויי אינ ולכ , 

        בתורה    כלל .מ יגע שלא ודאי מצא לא  שא  שו 
ל יאמר  א וכ  , יגיעה בלא  ל יאמר  א ורק  יגיעה . בלא התורה  את להשיג אפשר שאי 

  
דבריו  את מבארת ביגיעה ,:הגמרא תלויה  שהמציאה  שאמר מה       ,כ הדבר אי 

אלא   יגיעה ללא ומציאה  מציאה  ללא יגיעה  ויתכ , משמי עזרה  ידי על  רק  להשיגו  אפשר .ג 
   , זה כלל  , ביגיעה תלוי שזה  לעומקו , העני להבי –   להעמיד  

ממנו , ישכח  שלא תלמודו     ימצא ולא יתייגע  שאד ויתכ. 
         שמצליח ,כלומר   (א לז תהלי) 

 הרשעי  ע תתקוטט  אל  .   הרשע של  ( ה י ש) 
[יצליחו ]      ג  גור מזלו    הפסוק בהמש   

ממנו . ומסולק  מוגבה  שהמשפט     הוא א נקמה  הפסוק בהמש  
 . נופלי  ה קלה  שבנפיחה  
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המשך בעמוד כ
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מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף ל עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף ל עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד זצ
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דמוסיף והולך ומעלין בקדש ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב אליבא 

דאמת וגם על חבריו ישפיע בכגון דא.

בברכה לכוח"ט ולת"ת ביראת שמים,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

המשך מעמוד רכצ
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תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

          
        

        
      

         
          

        
        

         
        

        
          

           
         

              
          

         
         

          
           

         
           

           
         

         
   

         
           

          
         

  
        

          
         

        
       

         
          

          
        

       
      

        
         
          

        

        
          

           
           

        
       

        
        
       

      
        
       

    
        
          

         
        

       
         

       
     

       
         

           
          

          
          

        
       

        
         

         
         

          
        

          
        

     
       
        
         

  
           

        
        


























































































































































































הקדוש־ברוך־הוא יקבץ את כל ישראל, אפילו את אלו שנמצאים במעמד ומצב של 'נדחך', ויוציאם ממעמדם ומצבם ויעמיד אותם 
במקומם המתאים, במקומם האמיתי, כפי שהם בנים אתם להוי' אלוקיכם, בני בכורי ישראל, וכל ישראל בני מלכים הם.

ממאמר שבת פרשת נצבים־וילך, ה'תשכ"ז
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום השלישי, בו כותב אודות חוסר המשמעת ככל הצורך וכו'.

בטח יש להתייעץ עם המחנכים על אתר כי הרבה תלוי בזה בתכונות נפש תושבי מדינה ומדינה 

המשמעת,  על  משגיחים  עצמם  התלמידים  מבין  להעמיד  הוא,  מקום  בכל  השוה  וצד  שבו,  והנוער 

המשך בעמוד רלר
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כל הנבראים, גם הקליפות, כיוון שאינם משנים את תפקידם, אינם בבחינת נידחים, מה־שאין־כן האדם שעובר על רצון הקדוש־ברוך־
הוא, שעל־ידי־זה נעשה העניין דנידח.

ממאמר שבת פרשת נצבים־וילך, ה'תשכ"ז
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"ז

ברוקלין.

האברך יחיאל מיכל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג אלול מבשר טוב מפתיחת שיעור בדא"ח בביהכ"נ חפץ חיים, ויהי רצון 

שלא יסתפקו בהפעולות דעת עתה, ויוסיפו עליהם כהנה וכהנה ובפרט עתה דעת התעוררות הוא ימי 

הסליחות והימים נוראים עליהם נאמר דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, ומובן ופשוט שאין 

הנ"ל פוטר את המתעסקים בזה מהתמדה ושקידה בלימוד התורה וקיום המצות בהידור וכו' ובאופן 

המשך בעמוד רכ
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המשך בעמוד סח
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אף שרבי היה הראש והיחיד בדורו בתורה ומצוות, מכל־מקום נתקנא ברבי אלעזר בן דורדיא, מצד המעלה שבתשובה, שעל־ידה 
דווקא באים לגילוי בחינת יחידה.

ממאמר שבת פרשת נצבים־וילך, ה'תשכ"ז
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מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף לה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

מצד גילוי פנימיות הרצון של הקדוש־ברוך־הוא שמאיר בחודש אלול, מתגלה גם פנימיות הרצון שבישראל, שפנימיות רצונו הוא 
להיות מאוחד בו יתברך.

ממאמר שבת פרשת נצבים־וילך, ה'תשכ"ז
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מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף לה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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ודוקא מבין אלו שאינם מושמעים כ"כ, ואם באפשרי דאופן פרנס חדש וכיו"ב וכשיהיו הם המעונינים 

במשמעת הוא ע"ד מרז"ל מני' ובי' אבא לשדי בי' נרגא...

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט.

המשך מעמוד רכר
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אגרות קודש

]שלהי אלול, תשי"ח?[

הוא  ממשיך  אופן  שבכל  חזקה  תקותי  אבל  ידיעות,  ממנו  שאין  ביותר  רב  זמן  שזה  ולפלא 

בלימוד תורתנו הק' בכותלי ישיבה, שגודל הענין מצד עצמו ידוע ומבואר בכמה מקומות בדברי רבותנו 

ז"ל, נוסף על זה ששנים אלו הם שני הכנה לכל משך ימי החיים, שכיוונם ושלימותם תלוים בישרות 

ביסודיות ותוקף ההכנה, שלכן תמיד כדאי להוסיף עוד ועוד בתקיפות ההכנה, כיון שהתועלת נכפלת 

פי כמה במשך עשיריות שנות החיים הבאות לאחרי זה, ובפרט שלפי גילו אין זה עדיין בגדר ההוספה 

לזמן הדרוש כ"א זמן הכנה עצמה, שמהנ"ל מובן, שכל שבוע וחדש שעוסקים בתורה בהתמדה ושקידה 

כדבעי, שענין זה אי אפשרי אלא בדבוק חברים בכותלי ישיבה, ולא רק שאין זה ענין בלתי תועלתי 

ח"ו אלא אדרבה זוהי תועלת המקסימלית שאפשר לקבל ממשך זמן זה, וכידוע גם על זה המשל, אשר 

הוספה קטנה בגרעין הנטוע נכפלת פי כמה וכמה באילן שגדל אחר כך.
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מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף לו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

במקום שבעלי־תשובה עומדים, צדיקים גמורים אין יכולים לעמוד שם, לפי שעל־ידי התשובה מתגלה בחינת היחידה.
ממאמר שבת פרשת נצבים־וילך, ה'תשכ"ז
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מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף לו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

              

         
          

          
         

       
           

           
        

          
        

   
          

         
          

           
    

          
         

         
          
         

  
           

         
         

         
         

          
            

        
        

      
        

      
       

        
        

        
       

            
        

       
         
        
         
        
          

     
          

          
        

         
         

         
        

         
      

         
       

         
          

        

          
        

         
       

          
          

          
      

      
         

         
         

       
         

           
         

        
        
        
          
        

          
         

   
        

         
     

        
         

           
           

        
        

          
          

         
          


         

          
         

         
       

          
       

          
           

   
       

         
      

        
      

          
        

        
      

         
        
          
         

   

























































































































































































































































הלימוד בתלמוד בבלי הוא באופן של פלפול, כי מצד פיזור ופירוד ההלכות, אי־אפשר למצוא הלכה ברורה, רק על־ידי פלפול דווקא.
ממאמר שבת פרשת נצבים־וילך, ה'תשכ"ז



רמג               
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ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

לט סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
   במקום במעות לצאת ההיתר  היינו  -

הפסד .
   חלל שבתוכו  (חגורתֿבד ) אבנט  -

מעות. לנתינת
  גמור מוקצה שהם -.

   בשופי להיות: צריך  אולי -.

  . גופו על  וכל ֿשכן  בידיו , אפילו  -
   כשהמעות בחצר  ללכת היינו  -

וכיו "ב  באזורו  בבגדו , צרורים או  .תפורים
   אלא ממש ביד  שלא מוקצה טלטול  -

יד  כלאחר  כטלטול  נחשב - בגדו  או  גופו  על  ,תלוי
בחול  טלטולו  דרך  היא כך  אם .ואפילו 

 
לח .338) סעיף  תחילת כדלעיל
גם 339) ישנו לכרמלית ובהוצאה ס "ח , שח  סי ' כדלקמן

הוצאה. איסור
(340"Ò „Ï˘ 'ÈÒ ואפילו מוקצה טלטול אוסרים יש :

עיקר. וכן מרובה... הפסד במקום
יוצאת 341) שאינה נקובה ומטבע  סל"ג: סוף  לבוש ראה

בבית. לטלטלה ומותר מוקצה הוי  לא ובמתן, במשא בשופי 
הבגד 342) דאל"כ יום, מבעוד כבר בבגד שלבוש ובלבד

נעשה  שלא שמדובר לומר (ואין המוקצה לדבר בסיס  נעשה
בגופו). טלטול של להיתר נצטרך לא אז כי  בסיס 

סי '343) סי "ט , סוף  רסו בסי ' מבואר בגופו טלטול היתר
כתב  י  ס "ק  ובקו"א סט "ו. שיא סי ' סט "ו, שח  סי ' ס "י , רעו
יש  שלזה (בחצר) שירצה מקום לכל כך לטלטלם שמותר

שלזה  שירצה, כמו המעות עם לעמוד לא אבל וסוף , גבול
היום. כל לעמוד שיכול גבול אין

אבל 344) י : ס "ק  בקו"א יותר ומבואר בשוע "ר, משמע  כן
להתיר, פשוט  הדבר בחיקו... אצלו או עליו תלוי  הוא אם
יד, כלאחר טלטול דהוי  כאן האחרונים שכתבו מה לפי 
ס "ק  שבת כתוס ' שלא (והוא מותר המוקצה לצורך ואפילו

נט ).
בגופו... לטלטלו מותר "אבל סט "ו: שח  מסי ' זה על והעירו
החול". מדרך בשינוי  שהוא יד כלאחר טלטול נקרא וזהו

ואכ"מ . אופנים. בכמה ויישבו
בטלטול 345) איסור אין מוקצה מצד אמנם לח . סעיף 

במקומות  (כמבואר המוקצה לצורך כשמטלטל אף  בגופו
י ). ס "ק  ובקו"א בגופו, טלטול היתר על לעיל שנסמנו



רמה    

          

‚Î לו נתנו שבעליו ואומר למשכון כלי  שמניח  אומן וכן
אם  לומר צריך ואין עליו להלוותו מותר למשכנו רשות

שלו. שהוא אומר

לתקנו  לו שנתנו הבית בעל של שהוא אומר אם אבל
יפסיד  ילוה ואם עליו להלוותו אסור מדעתו שלא וממשכנו
בעלה  חפצי  הממשכנת אשה וכן ממנו. יוציאו הבית בעל כי 
מדעתה  שלא אשתו חפצי  הממשכן בעל או מדעתו שלא
בהלכות  שיתבאר כמו למוכרם רשאי  שאינו חפצים אותם

אישות:

„Î עמו להתנות ורוצה המשכון על חבירו את המלוה
אם  לו יאמר לו חלוט  יהיה פלוני  לזמן יפדנו לא שאם
אמר  לא ואם מעכשיו. לי  קנוי  יהא פלוני  לזמן תפדנו לא
שהלוה  אסמכתא דין בזה יש אם דיעות חילוקי  יש מעכשיו
אבל  מעולם והקנה גמר ולא בזמנו שיפדנו בדעתו סמך

הכל: לדברי  והקנה גמר מעכשיו כשאומר

‰Î שותפין הם אם לו ידוע  ואין ביחד משנים שלוה אחד
את  או חלקו לתבוע  מהם אחד בא כך ואחר זה בממון
שמא  כי  מחבירו הרשאה שיביא עד כלום לו יתן לא הכל
שותפים  שהם לו ידוע  אם אבל זה. בממון שותף  אינו
ואם  החצי . לו יתן לתבוע  מהם אחד ובא בשוה זה בממון
עמו  בא ולא המעות תובע  שזה ויודע  בעיר היה השני 
על  זה מקפידים אינם הסתם שמן הכל את לזה יתן לתבוע 
שהם  לו ידוע  אין ואפילו זה של במעשיו זה ומתרצה זה

שותפים:

ÂÎ הבא זה חכמים דרשו עמיו בתוך עשה טוב  לא ואשר
עמהם  והלוה כשהמלוה אמורים דברים במה בהרשאה.
טענות  בעל שהוא מפני  זה את מרשה והמלוה אחת בעיר
הלוה  אם אבל לו לא ריב  על מתעבר שהוא ונמצא יותר
לטרוח  יכול המלוה ואין זו בעיר אפילו או אחרת בעיר הוא
מיד  עשוק  להציל מצוה עושה זה הרי  עמו לדון בעצמו
טוב  לא ישראל על הנכרי  מן בהרשאה הבא אבל עושקו.
שכתוב  כמו לכתוב  צריך ההרשאה ונוסח  ענין. בכל עושה

שטרות: בתיקוני 

*
ÊÎפי על אף  שאינו שיודע  דבר לטעון אסור המורשה

שא  דבר ואפילו המרשה. בשם בבירור שאומר יודע  ינו
אבל  הוא. שכן המרשה מפי  שישמע  עד לטעון אסור
אפילו  יודע  שאינו דבר לטעון מותר יתומים של אפוטרופוס 
אביהם  היה אם שמא כי  כך להיות מצוי  שאינו דבר הוא
הדבר  שאין יודע  האפוטרופוס  אם אבל כך. טוען היה חי 

שמא: בדרך שטוען פי  על אף  שקר יטעון לא כן

ÁÎכדי או הדין לעוות כדי  שקר לטעון לאדם אסור
כגון  זכאי  שהוא בעצמו שיודע  פי  על אף  לעכבו
אכפור  יאמר לא מאתים תובעו וחבירו מנה לחבירו שחייב 
אהיה  שלא כדי  לבינו ביני  במנה לו ואודה דין בבית הכל
וכן  התורה. מן שבועה ואתחייב  דין בית בפני  במקצת מודה
תובע  אחד יהיה לא בהם וכפר באחד מנה שנושים שלשה

שנושה  מי  וכן יחלוקו. ממנו וכשיוציאו מעידים ושנים
יתבענו  לא אחר ממקום חוב  עליו לו יש וגם מנה בחבירו
עליו  ויגלגל שבועה ויתחייב  במנה שיודה כדי  מאתים
דברים  ועל אחר. ממקום לו שחייב  החוב  על גם שישבע 
פי על אף  תרחק  שקר מדבר הכתוב  הזהיר בהם וכיוצא אלו

אמת. כשידבר הפסד לו שיגיע 

אבל  ודאי  בלשון השקר כשמוציא אמורים דברים במה
חבירו  של שקר מתביעות להנצל כדי  מותר יודע  איני  בלשון
שישבע  עליו לגלגל חבירו ובא שבועה שנתחייב  מי  כגון
שהאמת  בעצמו ויודע  עליו לו שיש אחרות תביעות על גם
שבועה  אם כי  באמת אפילו לישבע  רוצה שאינו רק  אתו
עצמו  לפטור רשאי  ממנו עצמו את לפטור לו אפשר שאי 
איני האחרות התביעות על שיטעון ידי  על הגלגולים מן

עליהן: מלישבע  ויפטר יודע 

ËÎ לבקש אסור כלל מפיו שקר מוציא אינו אם ואפילו
באמת  לו חייב  שהוא חובו מבעל להשתמט  צדדים
השאר  על לו וימחול פשרה עמו לעשות הלה שיתרצה כדי 
כל  לו שישלם עד שמים ידי  יוצא אינו כן עשה ואם מרצונו

לו: חייב  שהיה מה

*
Ï לישבע שמוכן בו ורואה שבועה חבירו לו שנתחייב  מי 

תהיה  ה' שבועת שנאמר לישבע  יתבענו ולא עמו יתפשר
מלמ  שניהם תובעו בין ואם שניהם על חלה שהשבועה ד

מעל  נא סורו לזה זה אומרים שם העומדים הרי  לישבע 
והמשביעו: הנשבע  והם האלה הרשעים האנשים אהלי 

‡Ïברי תובעו וחבירו מחבירו לוה אם לו שנסתפק  מי 
שפטור  פי  על אף  לו ולשלם שמים  ידי  לצאת חייב 
שמים. ידי  לצאת אף  פטור בספק  תובעו ואם אדם. בדיני 
ואינו  אחר מחוב  לו שנתחייב  או ממנו שלוה לו ידוע  ואם
פי על אף  לו ולשלם שמים ידי  לצאת חייב  פרעו אם יודע 
לי חייב  שאינך ודאי  לו משיב  הלה ואם כלל. תובעו שאינו
עדיין: לו חייב  שהוא לו ידוע  אם אף  ופטור לו מחל הרי 

Ï המעות ונתן שליח  ידי  על להמלוה לפרוע  שרצה הלוה
לשון  או להמלוה אלו מעות הולך לו ואמר לחבירו
או  לפלוני  אלו מעות שא כגון הולך בלשון שמשמעו אחר
אלו  במעות זכה לו אמר כאילו זה הרי  לפלוני  זה מנה יהא
הלוה  אין ושוב  בפניו שלא לאדם שזכין לו וזכה לפלוני 
להמלוה  ולפרוע  זה של מידו המעות וליטול בו לחזור רשאי 
זה  לו יחזירם לא ליטלם ורוצה בו חזר ואם כך. אחר
לא  אם להמלוה לשלם יתחייב  לו יחזירם ואם שקיבלם.

הלוה. לו ישלם

הגוף  צער לו לעשות בידו שיש בדבר עליו מאיים הלוה ואם
שהלה  כיון חבירו של ממונו בשביל גופו לצער צריך אין
רוצה  הלה אם אבל עליו. ואונסו זה ממון בשביל מצערו
יחזירנו  לא לו מחזיר שאינו זה ממון בעד ממונו ממנו לגזול
בין  להלה הפרש מה כי  זה ממון על אונסו אינו שהרי  לו
ממון  בשביל נתפס  שממונו ואף  זה של לממון זה ממון
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רמו   

בממון  עצמו להציל ואסור בזה חייב  חבירו אין חבירו
חבירו:

*
‚Ï זכה כלשון הוא הולך שלשון אמורים דברים במה

מעות  שחייב  שכיון אחר חוב  או הלואה חוב  בפירעון
במתנה  אבל בהן לזכות פלוני  יכול בקל לכך לפלוני  הללו
מעות  הולך אומר המלוה אם הדין והוא זכה. כלשון אינו
בממון  עכשיו לזכות שבא שכיון לו להלוותם לפלוני  אלו
מתנה: בהלכות ויתבאר יותר מבורר לשון צריך שלו שאינו

„Ïמדברי הזה בזמן נוהגת בשביעית כספים שמטת
לארץ . ובחוץ  בארץ  סופרים

ועוברים  זה את זה מלהלוות העם שנמנעו חכמים וכשראו
לבבך  עם דבר יהיה פן לך השמר בתורה שכתוב  מה על
פרוזבול. ותקנו עמדו וגו' השבע  שנת קרבה לאמר בליעל
שאינו  פי  על אף  דין לבית חובו את המלוה שימסור דהיינו
מוסר  הריני  השמטה לפני  להם שאמר אלא שטרו להם מוסר
הללו  דברים וכשאומר שארצה זמן כל שאגבנו חובי  לכם
שטרו  והמוסר דין. לבית שטרו מסר כאילו חכמים עשאום
אין  חובי  לי  גבו אתם להם ואומר השמטה לפני  דין לבית
וזה  רעהו את יגוש לא שנאמר התורה מן משמיטת שביעית
שכבר  זה חוב  בשבילו נוגשים דין שהבית ליגוש צריך אינו
חוב  אלא כלל שטר לו אין ואפילו השמטה. לפני  להם נמסר

פרוזבול: מועיל פה בעל

‰Ï טעם שנתנו אלו במדינות בפרוזבול נהגו לא ועכשיו
בלא  חוב  כל לגבות כן שנהגו שכיון לומר למנהג
כאילו  זה הרי  מזה יודע  והלוה השביעית אחר פרוזבול
ישמיט  שלא מנת על הלוואה בשעת המלוה עמו התנה
עצמו  שחייב  שנמצא בשביעית ואפילו לעולם זה חוב  הלוה
התורה. מן וחייב  קיים שתנאו התורה חייבתו שלא בממון
שהוא  פרוזבול לעשות לעצמו יחמיר שמים ירא כל אבל
כשרים  אנשים שלשה לקבץ  לתקן וקל הפסד בו שאין דבר
שיש  חובות כל לכם מוסר הריני  להם ולומר דין בית שהם

שארצה. זמן כל אותם שאגבה לי 

ללוה  שהוא כל קרקע  יש כן אם אלא מועיל פרוזבול אין אך
אלא  לגמרי  שלו אינן אפילו לקרקע  המחובר דבר או
לו  מזכה כלל לו אין ואם שעה. לפי  בשאלה או בשכירות

בפניו: שלא אפילו אחר ידי  על שהוא כל קרקע  המלוה

*
ÂÏ ראש לפני  הששית בסוף  לכתחלה הוא הפרוזבול וזמן

אלא  משמטת אינה ששביעית שאף  שביעית של השנה
אומרים  יש שמטה תעשה שנים שבע  מקץ  שנאמר בסופה
לא  שנאמר חוב  לתבוע  אסור השביעית שנת שמשנכנסה
שקרא  מיד לה' שמטה קרא כי  אחיו ואת רעהו את יגוש
אינו  מעצמו לו פורע  כשהלוה אלא יגוש לא לה' שמטה
שביעית  אחר לומר שצריך כמו אני  משמט  לומר צריך
השמטה  לדבר שצריך וגו' שמוט  השמטה דבר וזה שנאמר
פרוזבול  עשה לא ואם שנים. שבע  מקץ  וזהו בפה השמטה
מוצאי של השנה ראש עד בשביעית יעשה ששית בסוף 

תקמ "ד: שנת היתה השמטה ושנת שביעית.

ÊÏ משמטת השביעית שכר למחצית חבירו את המלוה
פקדון: של החצי  ולא מלוה של החצי 

ÁÏאני שאין משמטת השביעית אין המשכון על המלוה
ליגוש: צריך ואינו הואיל בשביעית יגוש לא בו קורא

ËÏ אינה שביעית אחר זמן לו וקבע  חבירו את המלוה
הואיל  בשביעית יגוש לא בו קורא אני  שאין משמטתו
החנות  הקפת משמטת שביעית אין לפיכך עדיין. הגיע  ולא
ליגוש  דרכו ואין ושנתיים שנה להקיף  החנוני  שדרך לפי 
המוכר  אבל שביעית אחר זמן לו קבע  כאילו זה והרי  מיד
מעות  לו נתחייב  לו שמכרה מיד בהקפה סחורה שאר
וגם  משמטתו. ושביעית כמלוהו הוא הרי  לו וכשמקיף 
משמטתה. שביעית במלוה עליו זקפה אם החנות הקפת
הזמן  והגיע  לפורעו זמן לו שקבע  משעה זקיפה ונקראת
כל  בפנקסו שכתב  משעה אומרים ויש השמטה. לפני 
כן  גם שדרכו משמטת אינה שכיר שכר וכן ביחד. החשבון
במלוה  זקפו ואם ושנתיים. שנה שכר הבית לבעל להקיף 

משמטת:

Ó הגיעה הלוה לו שפרע  וקודם להמלוה שפרע  ערב 
פרוזבול: יעשה לכן משמטת. השמטה

הלואה : דיני

*
לחבירו ‡ ויש להעידו וראוי  לחבירו עדות שיודע  מי  כל

יתבענו  אם דין בבית לו להעיד חייב  בעדותו תועלת
ומכל  לבדו. שהוא בין עמו אחד עד שיש בין לו שיעיד
לידי שמביא שבממון בדבר אלא יעיד לא אחד עד מקום
כבר  אם אבל מאיסור להפריש איסור בדבר או שבועה
חבירו  על רע  שם כמוציא אלא ואינו יעיד לא האיסור נעשה
יקום  לא שנאמר פיו על אדם להעניש נאמן אינו אחד שעד
להעיד  חייבים שנים אבל וגו'. עון לכל באיש אחד עד
בתורה  עשה מצות שזו שעבר עבירה על האדם שיענישו
בשאר  וכן מיתה עליה שחייבים בעבירה מקרבך הרע  ובערת

להן: הראוי  לעונש עבירות

לפני לו שיעיד ותבעו לחבירו עדות שיודע  חכם תלמיד
הוא  אם אצלם לילך לו וגנאי  בחכמה ממנו קטן דין בית
תורה  כבוד של עשה כי  ולהעיד לילך צריך אינו ממון עדות
אנשים  שלשה לו ישלחו הם אלא חבירו ממון מהצלת עדיף 
הפרשה  צד זו בעדות יש אם אבל בפניהם. ויעיד לביתו
ה': נגד תבונה ואין חכמה שאין ולהעיד לילך חייב  מאיסור

ישראל ‚ עם דין לו שיש לנכרי  עדות היודע  ישראל
יותר  הישראל לחייב  בעדותו יגרום אם בערכאותיהם
מותר  לאו ואם להעידו אסור ישראל בדיני  חייב  שהיה ממה
עד  לו להיות לישראל הנכרי  יחדו מתחלה ואם להעידו.
בכל  לו ויעיד ילך לו יעיד לא אם השם חילול ויהיה הואיל

ענין:

חושש „ ואינו לעולם להעיד יכול הדבר שזוכר זמן כל
בוריו. על זוכרו אינו הרבה הדבר שנתיישן מתוך שמא
שכתב  הכתב  מתוך אלא לעדות נזכר אינו אם ואפילו
ועכשיו  העדות לו שאמרו בשעה דברים לזכרון בפנקסו
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רמז    

והוא  להעיד. יכול הכתב  מתוך אלא נזכר ואינו הדבר שכח 
הדבר  נזכר אינו אם אבל הדבר נזכר הכתב  שראה שאחר
שנאמר  בפנקסו שכתב  הדבר הוא שאמת פי  על אף  יעיד לא
על  הדבר נזכר אם וכן כתבם. פי  על ולא עדים שנים פי  על
דין  הבעל אם ואפילו להעיד יכול לו שהזכירו אחר ידי 

מ  חכם בעצמו תלמיד הוא אם להעיד יכול ונזכר זכירו
הדבר: נזכר היה לא אם מעיד היה לא שבודאי 

*
שאמר ‰ פי  על אף  בעצמו  ראה שלא בדבר להעיד אסור

אמר  אם ואפילו לעולם משקר שאינו בו שיודע  אדם לו
שיפחד  רק  תעיד ולא לי  שיש אחד עד עם ועמוד בא לו
לו: ישמע  לא לי  ויודה עדים שני  לי  שיש ויסבור דיני  בעל

Â מן לעדות ופסול רשע  שהוא בחבירו שיודע  כשר עד
עמו  להעיד לו אסור רשעו מכירים הדיינים ואין התורה
רשע  עם ידך תשת אל שנאמר אמת עדות שהוא פי  על אף 
אפילו  בטלה העדות שכל היא מלך גזרת כי  חמס  עד להיות

אחד: פסול ביניהם יש אם רבים הם

Ê דבר על שעבר כל התורה מן לעדות שפסול רשע  ואיזהו
בלא  שהוא דבר והוא עבירה שהיא בישראל שפשט 

היה  שהרי  תשובה עשה ולא בזדון ועבר התורה מן תעשה
מלקות  והמתחייב  עדים שני  בו מתרין היו אם מלקות חייב 
ואין  הרשע . הכות בן אם והיה שנאמר בתורה רשע  נקרא
אשר  שנאמר דין בית מיתת מתחייב  היה אם לומר צריך
או  בשגגה שעשה לתלות יש אם אבל למות. רשע  הוא
מדברי אפילו לעדות כלל נפסל לא האיסור ידע  שלא בטעות

סופרים:

Á מה (שבעירו) דין בבית להעיד לילך שכר ליטול אסור
ואסור  התורה מן בזה מחויב  הוא שהרי  כבר שראה
לילך  שכר ליטול מותר אבל המצות. קיום על שכר ליטול
אינו  זה שהרי  כך אחר בדבר עד שיהיה כדי  הענין לראות
הגט  עדי  מותרים זה ומטעם הענין. לראות כלל מחוייב 

חתימתם: על שכר ליטול

Ë עדות הלכות יודעין מומחין שלשה צריך עדות קבלת
ואחד  אחד כל עדות לכוין בקבלתם וזהירים ופסול כשר
דבריך  מתוך שמא בדבריך זהיר הוי  חכמים שצוו כמו
ומטים  עדים לקבל הדיוטות התחילו ומקרוב  לשקר. ילמדו

עקלקלותם:

ושליש[ו]ת : ושטרות  עדות  דיני
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    והיה" התחיל  ר   ס תאר  מה  יוע ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
יראל " ני מסר  ְְְִִֵֵַָ

 קס על  ב', עד ר ''כ נחס, ג', חלק  זהר   יוע)   אי" ְְִֵֵֵֶַַַַָָֹ
.("'כ   וח ְְֲֶֶַמעה

             

   

              

    

           

     

(' א קע''ד ולח  א ', חלק  זהר   יוע) ְְִֵֵֶַַַַֹ

 קס  ס , פלס קר ב קהלת ר ת, מה  יוע)  מות "זבבי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
חלק  זהר  א '). רס''ד, א '. (ס''ה, ג' חלק  וזהר  ר קח ".  מ ייע ,ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹיבאי
תענית, ג' רק  יר למי, י"ז. רק  ,"ה אל בי "תנא  א '). (מ''ה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָא '

ד'. ַָָהלכה

ה'  סימ  פטי) ר "י  פיר  יוע :" מלכי מע" סק  ,( ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
" עמי ב' יאמר  "ברמל          ְְִֶַַַָֹ

        

  

 אני 'כ  אלקי "וידר  התחיל  דר  מה: תאר  מה  יוע)ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
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" ה וידע"   .( ְְַַָָ
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ְֵַָמלה").

" אלקיכ הוי "ה "אני התחיל  ר   ס מה: תאר  מה  יוע)ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
."  לב "ובי התחיל  ר   וס ציצית. ְְְְְְִִִִִַַַַָָָפר ת

ל   יחת הא   ר דה "נטל  י ע', ר ה וצא , ר ת  יְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָוע

 ס מה תאר  מה  יוע ." ני ל   ת לגא מפ ח   אוע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאבת
"ני "וכל  התחיל  ר     ( ְְִִִַַַָָ
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ב') רע''ד,

        

.(" יעיר "נר  התחיל  דר  תאר  מה  יוע)ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
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.(' א עד ר ''כ, נחס, ג', חלק  זהר   עיי)     ְִֵֵֶַַַָֹ
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. ל "ח ר ה צה, ר ה ר ת תב כמְְְֶֶַַָָָָָָָ

     

            
  

סק  על  ב') עד ק ',  ) אמר  ג', חלק  זהר   יוע   ת" ְֱֵֵֶַַַַַַָֹ
תאר  מ היא , אבי" "ת בחינת ."'כ היא  אבי    ְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

א ה" "יהדה התחיל  ר   ס  "אבי "ני  פיר ְְְְִִִֵֵַַַָָָ

"הוי"ה אל    ואתח" התחיל  ר   ס מה תאר  מה  יוע)ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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 על רא ":  למע הליחה ע "י  מעני עד תאר  מה  יְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוע
"'כ עד יראל  "בה סק     קע" סק  ועל  . ְְְִִֵַַָָָָ

"בחד  ' א ק "א ,  ד אמר , הר   יוע . ְֱֵֶַַַַַֹֹ

            



     

,ית רא ר ת רי הרקיע", ב"זהר  א '. ט''ו, א , חלק  זהר   יע)ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
) סק  על    .("'כ  נרא  ניה" ְִִִַַָָ

         
 ימו" התחיל  ר   ס –  סי  מעני תאר  מה  יוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
דכד"       ע"ט ר ה  ְַָָָֹ

          

    תחילה ר   ס מה תאר  מה  יוע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ואזב" ארז  ע" י פרה", אלי  ויקח"   ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

         

 קס על  תאר  מה  ירעה"וע "ח     עני , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
"'כ רק  ינטע ,'כ  אר י "זרעיה     יע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

סק  על  תבי מה  ." י אל  מי מא אנחנ "והה : ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָ

"'כ והיה 'כ   לב "ובי התחיל  דר  – "ר ה"  יר  מעניְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
     

.ס''ה ר ה  ס לדת, ר ת, תב מְְְֶַָָָָ

"לי אח  ני "מי התחיל  ר   ס תאר : מה  יוע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

   " חזה חנת "זאת התחיל  ר   וס .  ְְְֲִִִֵַַַַַֹ

 

הרכת"  עני  להבי" התחיל  דר  – "ייע"  מעני  ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
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מצ אנכי א ר  האת הצוה "י התחיל  דר  תאר  מְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
"'כ  ה   .   יע , ֵַַָ

  בתר צ''ט. ר ה רי ויחי, ר ת, וכרמל ": "בר   מעני  יְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוע
ד' רק  במרא  ט''ז). ס''ח ,  סימ  יבתה ה'.  סימ  פטי)  נתְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָי

א '). עד כ"ט,  ) ְִִַַָמגיה

   ' א חלק  (' א עד קנ"ח ,  ) ֵֶַַ
          

        

סק  על   יריה ביר  י"ו. ר ה רא ית, ר ת:  יוע  עד" ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ
"'כ  ה פ ח  ֶַַָ

 אחר   מק המבאר   עני וזה  "  ל "ורב  קיס על  ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

  "יעלה ו"רב ,   ְְִַַ

         

          

 מי"  עני האת", הצוה "י התחיל  דר    תאר  מְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
"'כ היה   ְִֶ

       

"לעה חגוי "ינתי התחיל  דר  תאר  מה  יוע  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

     

      

   

  "ב "מה סק  על     , ַַָ

        . 
 רגי "לת י א '), עד ע"ג,  ) אחרי ר ת ג', חלק  זהר   יְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹוע
"ולא  סק  על  יא ר  מה תאר  מה  עי ."'כ דא  א   רי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמתק

מלח " תית    . ְִֶַַ
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מן Â‰ÊÂ(ז ) פטור  אומנתו  שתורתו  דמי שאמרו  הטעם
גלוי  בחי' הוא התורה דשרש ומשום התפלה
עצמו  מצד  רצונו  שכך  העצמיו ' וחכמתו  ברצונו  אא"ס
קדמה  דהתורה וכידוע כלל  מ "ן  והעלאת אתדל "ת בלי
דבר  ע"י הרי וא"כ  כו ' אמון  אצלו  ואהי' כמ "ש לעולם
למטה  מלמעלה עצמו  ה' וחפץ רצון  נמשך  בד "ת ה'
התפלה  מן  פטור  ולכך  כלל  מ "נ  העלאת ע"י שלא
למעלה  מלמטה מ "נ  העלאת בחי' אלא אינה שהתפלה
נמשך  העליון  רצון  להיות למטה מלמעלה לעורר  כדי
התורה  וע"י וכה"ג מלפניך  רצון  יהי באמרו  למטה
לעוררו  צריך  ואין  עצמו  מצד  העליון  רצון  נמשך 
שאמר  מה להבין  יש עדיין  אך  וד "ל . כלל  מ "ן  בהעלאת
מנה  מאתים בכלל  שיש דמשמע התפלה מן  דפטור 
מבחי' אין  הנ "ל  ולפי ת"ת במצות התפלה גם ונכלל 
יש  ועוד  כלל . ת"ת במצות מ "ן  העלאת שהיא התפלה
דוק' אומנתו  כו ' אומנתו  שתורתו  מי שאמרו  מה להבין 
גם  הרי דבאמ ' הוא הענין  הנה אמנם אומנתו  מהו 
הירידה  בבחי' אלקות גלוי המשכות בחי' יש בתפלה
כו ' הוי' אתה ברוך  באמרו  ברכו ' בח "י למטה מלמעלה
דשמונה  ברכות ח "י ע"י שנמשך  מה כל  אך  כידוע
ממלא  בבחי' המל ' בבחי' שהוא שעה חיי נק' עשרה
שנמשך  עד  בבי"ע האלקי הפועל  כח  אלקים שם בחי'
וכה"ג  עלינו  ברך  רפאנו  באמרו  גשמי' ופרנסה רפואה
היא  חיים עץ כמ "ש דחיי אילנא עולם חיי נק' והתורה

בבחי' דאצי' דז "א הוי' דשם המשכות בבחי' שהיא
שם  המל ' לבחי' ומקור  שרש שהן  עליונות מדות
פסול  כשר  שבתורה במדות בד "ת בדברו  והוא אלקים
אור  גילוי נמשך  ומאיליו  ממילא וע"כ  כו ' טהור  טמא
מפני  כלל  מ "ן  העלאת בלא ד "ת בדברו  דז "א הוי' שם
נמשך  מעצמו  רק כו ' לבי"ע מקור  מבחי' למעלה שהוא
חיים  ודבריו  כנ "ל  כו ' ה' וירד  דכתיב במ "ת כמו 
שדברי  ונמצא כו ' כשר  זה באמרו  ה' דבר  בכל  וקיימים
הוי' שם אור  נמשך  ידו  שעל  אומנות כלי נק' תורה
מן  פטור  אומנתו  שתורתו  מי כן  ועל  למטה מלמעלה
שנמשך  מה דכל  מנה מאתים בכלל  שיש מפני התפלה
נכלל  מ "ן  העלאת ע"י עשרה דשמונה ברכות בח "י
שם  כי התור ' ע"י דז "א דהויה עליונות בהמשכת
וזהו  כידוע עיקר  לגבי כטפל  הוי' בשם נכלל  אלקים
עולם  חיי מניחין  ביותר  בתפלה שהאריך  למי שאמר 
בחיי  נכלל  המל ' בחי' שעה דחיי שעה בחיי ועוסקים
המשכה  לגלוי כלל  ערוך  שאין  משום כו ' דז "א עולם
לגבי  לאין  היש ביטול  בבחי' מ "ן  העלאת ע"י הבאה
הכנה  התעוררות בלתי עצמו  מצד  הבאה המשכה גלוי
שקורא  ומה וד "ל  באריכות כנ "ל  מלמטה והעלאה
אמון  אצלו  ואהי' וכמ "ש דוק' אומנות בשם לתורה
דבחי' בירור  דגם דוק' אתברירו  דבחכמה משום היינו 

ה  בטול  בבחי' התפלה חשוכא בטול  לאהפכא לאין  יש
אתברירו  שבתורה דחכמה מ "ה בשם היינו  לנהור '
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רנז    

הטמא  בין  להבדיל  כמ "ש כו ' פסול  וזה כשר  זה באמרו 
כפי  שיהיה הכלי שמתקן  אומנות בכלי עד "מ  כמו  כו '
כך  כו ' שונים מכלים כלים גולמי מדומם ועושה הצריך 
שונים  מכלים כלים מ "ע ברמ "ח  דתורה האומנות
מעלה  כי להרויח  פרנסתו  וזהו  וד "ל . כו ' דנוגה מדברים
מי  והיינו  הרבה קדושות ניצוצות נוגה מבחי' ומברר 
רב  כמו  דנוגה בירורים לברר  פרנסתו  אומנתו  שתורתו 
רק  וזהו  במ "א. כמ "ש הוה בנזיקין  תנויי דכולא יהודא
ה' רצון  גלוי בחי' למטה מלמעלה המשכה בבחי'
כשר  זה לבררם דנוגה תחתוני' בדברי' למטה וחכמתו 
בהכנה  שבתפלה ב"ן  דשם הבירור  בחי' נכלל  ובזה כו '
למעלה  וכמ "ש כו ' במאתים מנה כביטול  מ "ן  והעלאת
בטול  מבחי' גם למעלה עצמו  מצד  המשפיע אור  דגלוי
כו ' עצמו  האמיתי האין  בחי' הוא אלא לאין  היש
אלומתי  קמה כו ' אלומים מאלמים בענין  במ "א וכמ "ש
ע"ג  ידיו  מעביר  הנשיא יהודא רבי היה ולזה וד "ל . כו '
וכן  כו ' אומנתו  תורתו  היה כי דק"ש ראשון  בפסוק עיניו 
לא  מיומא אמר  חייא ורבי יום לשלשים מצלי יהודא רב
מתוך  מדברת שכינה היה ועד "ז  כו ' בתפלה איכוונית

המל ' בחי' שהשכינה בד "ת בדברו  משה של  גרונו 
שם  לגבי בטול  בבחי' כטפל  היה לה קרינן  תושבע"פ
בפיך  דברי ואשים וכמ "ש כנ "ל  משה נשמת שרש הוי'
מבואר  הנה כי כו ' נא אעברה משה שאמר  וזהו  כו '.
שיהיה  רק היה בבקשתו  משה כוונת עיקר  שכל  למעלה
תמיד  מלמעלה לבי"ע דאצי' הוי' שם אור  גלוי בחי'
העלאת  ע"י לבוא יצטרך  ולא ומאליו  ממילא עצמו  מצד 
ולזה  כנ "ל  לעולם והפסק שנוי יהיה שלא בכדי כלל  מ "ן 
עיקר  ת"ת במצות ישראל  מדריגת שיהיה משה רצה
ההמשכה  בבחי' רק אומנתו  תורתו  בבחי' להיות
וחכמה  הרצון  עצמות בחי' שהוא למטה מלמעלה
דתפלה  מ "ן  בהעלאת המקבלים להכנת שא"צ שבתורה
יהיה  שלא כדי כלל  מ "ן  בהעלאת לתפלה יצטרכו  ולא
מן  שפטור  אומנתו  שתורתו  מי כענין  כלל  ושנוי הפסק
אעברה  פי' ואראה נא אעברה שאמר  וזהו  כנ "ל  התפלה
והחפץ  הרצון  עצמות מצד  בלבד  למטה מלמעלה נא
מלמעלה  ההמשכה בחי' רק שהיא שבתורה העליון 
מ "ן  וההעלאת ההכנה התעוררות סיבת בלתי למטה

וד "ל : הנ "ל  מטעם כלל  למעלה מלמטה
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Í‡ תעבוד ימים ששת מ "ש רואים אנו  כי הוא הענין 
צריך  אשר  אסרו  ומי מלאכה על  היתר  משמע
הארץ  ואת השמים את כמ "ש הוא הענין  אך  ע"ז , היתר 
כאילו  זקופה בקומה המהלך  כל  וכמארז "ל  מלא אני
אני  הארץ ואת השמים את כמ "ש השכינה רגלי דוחק
תפילין  החולץ זהו  במלך  יד  מרים ארז "ל  וגם מלא
כי  ועון , חטא שזהו  מלכא קמי' ב]מחוג [מחוי וכמו 
עומד  הוא אזי בו "ד  מלך  לפני כשעומד  למשל  באמת
מלך  לפני הוא כך  יד  מרים ולא ביטול  בבחי' לפניו 
וא"א  ביטול  בבחי' להיות צריך  הקב"ה המלכים מלכי
תעבוד . ימים ששת היתר  כ ' ע"ז  במלאכה, יד  להרים
ובין  הקודש בין  להבדיל  כתי' הנה כי הוא והטעם
כמו  מסך  בחי' וזהו  המפסיק פרסא ע"י שזהו  קדה"ק

המהות, בשינוי הוא מסך  ע"י שמאיר  האור  רואי' שאנו 
כך  לגמרי, מוסתר  הוא האור  אזי מסכים ג' או  ב' וע"י
זהו  הקדשים לקדשי קודש בין  המבדיל  למעלה הוא
וגם  לקודש, קודש בין  הבדלה יש עוד  וגם א', הבדלה
המסכים  ריבוי וע"י לחול , קודש בין  הבדלה יש עוד 
היתר  יש ועי"ז  לגמרי האלקי האור  מוסתר  והבדלות
מלאכה  על  היתר  תעבוד  ימים ששת וזהו  במלאכה,
ולא  בהעלם אבל  מלא אני והארץ שהשמים הגם
סיט ' בין  הבדלה הוא לחול  קודש בין  וההבדלה בגילוי,

בחי' הוא דקדושה סט ' כי סט "א ובין  ביטול דקדושה
נפרד  יש לגמרי ההיפך  הוא וסט "א לגמרי לאלקות
מסך  ע"י והבדלה אלקות הסתר  מחמת פירוד  בבחי'

לחול . קודש בין  המבדיל 
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ÔÂÈÂ כולה התורה כל  אברהם קיים מארז "ל  בהקדם זה
כל  ג"כ  קיימו  ויעקב יצחק וכן  ניתנה, שלא עד 
ע"י  קיים שאברהם בעבודות חלוקי' שהיו  רק התורה,
ויעקב  בארות, חפירת ע"י קיים ויצחק אורחי', הכנסת
ההתחדשות  מהו  צ"ל  וא"כ  במקלות, עבודתו  ע"י קיים
ומהו  ה"ס, על  ה' וירד  וכו ' וברקי' קולות שהי' במ "ת
גם  אותה קיימו  האבות הלא התורה בנתינת החידוש

ולהבי  שניתנה. מדוע קודם יפלא שלכאו ' מה צ"ל  זה ן 
שכולם  עכשיו  וכמו  שוי', בענינים כולם קיימו  לא
בשוה  תפילין  מניחי' שכולם בשוה, התורה מקיימי'
שוי', הכל  המצות וכל  וסוכה ומצה בשוה, וציצית
ואם  מזה, זה שונים ענינים אחד  כל  עשו  האבות ומדוע
ב"ש  הלא אחרת למדה מרכבה הי' מהם שכאו "א מצד 
הכל  המצות מקיימי' היו  ומ "מ  חו "ג, ג"כ  הם וב"ה
המצות, האבות קיימו  איך  בהקדם יובן  הענין  אך  בשוה.
ענין  סיפור  קדש בפ' בה דכתי' תפילין  מצות עד "מ 
ואיך  מצרים שעבוד  כלל  הי' לא עדיין  והלא יצ"מ ,
מה  שענין  אלא והגאולה, השעבוד  סיפור  תפילין  הניחו 
הכנה  ע"י הי' זה עד "מ , תפילין  מצות האבות שקיימו 
שע"פ  דבר  איזהו  בהכנת עובדא איזהו  בעצמם שעשו 
כולם. המצות כל  ועד "ז  תפילין  למצות רומז  כוונתו 

בשוה  להיות א"א הכנתם שענין  יובן  לפ"ז  ונמצא
החסד  למדת מרכבה הי' אברהם כי להיות בכולם
החסד  מדת אמרה הבהיר  ספר  בשם הפרד "ס בס' וכמ "ש
מלאכתי  לעשות הוצרכתי לא בארץ אברהם היות ימי כל 
מרכבה  הי' ויצחק במקומי, ומשמש עומד  אברם שהרי
מבחי' בכ "א כי ואם הת"ת, למדת ויעקב הפחד  למדת
שבחסד  גבורה בחי' להתדמות א"א מ "מ  ע"ס, יש חג"ת
לחסד  שבחסד  ת"ת או  שבגבורה, חסד  לבחי' עד "מ 
בחי' והתגברות התחלקות היא מדה בכל  שהרי שבת"ת,
שוה  כולם יד  להיות יכול  הי' לא לזאת ואי זולתה, על  א'
המצות  כל  קיים אברהם כי להיות שעשו  המצות בקיום
מצות  קיים כי ונמצא החסד , למדת מרכבה היותו  ע"י
ויצחק  החסד , דספי' לחו "ג נחלק שדעת ע"ד  תפילין 
בספי' לחו "ג נחלק שדעת ע"ד  תפילין  מצות קיים
דחסד , לחו "ג כלל  דומה אינו  דגבורה שחו "ג הגבורה
זמ "ז . חלוקי' אחר  באופן  עשייתם ענין  צ"ל  הי' וממילא
ע"פ  כ "א קיימו  הם כי להיות לכ "ז  הגורם הנה אמנם
ומקור  מדרגתו  שורש לפי מלמטלמ "ע עבודתו  סדר 
בין  שוה כולם יד  הנה תורה שניתנה אחר  אבל  חוצבה,
וב"ה  ב"ש ולכן  מגבורה או  מחסד  מדריגתו  שורש היות

כו '. המצות בקיום שוי' היו  מ "מ  חו "ג היותם עם
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המרובה שהמספר אחד , אופן  נ"ע הרבי הסביר כאן עד 
הכולל ), (הסכום  הכולל  מהמספר יותר נעלה (הפירוט )
שהוא הכולל  המספר לעומת  גדלות של  בחינה  והוא

נוסף: באופן  נ "ע הרבי וממשיך  קטנות . של  בחינה
       
        

  הכללית הידיעה  
       

  
כמה יודע לא  - לדוגמא - אדם כאשר הדברים: ביאור
אחד  הספירה אז  לספור, צריך  והוא  בכספת לו  יש כסף
של  הכללי הסכום מאשר יותר רבה בעוצמה היא לאחד 

וכפי הכמות את  יודע  כבר  כאשר לחברו  שמספר הכסף
לו  שיש יודע כבר אדם כאשר  אבל  לעיל . שנתבאר
הקיים הסכום  מכללות  תענוג  לו  יש אלף, מאה בכספת 
שהיא, כל  מטרה  לשם לאחד  אחד  סופר וכאשר אצלו,
הכוללת. הידיעה מאשר בספירה  תענוג  פחות  אצלו יש
עוצמה ובעל  גדלות בעל  הוא הכולל  שהסכום  והיינו ,

לאחד . אחד  הספירה  מאשר יותר  חזקה
הוא הכולל  הסכום ידיעת  ,אדם אז של 

     את בתוכו  כולל  האדם 
שלימה, בצורה לו  מאיר והעניין  כאחד  השכל  פרטי כל 

 כמו הוא לאחד  אחד  הפירוט   שאז
   מפיו להוציא  יכול  לא  שאדם  כיון
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רנט    

לפי לדבר צריך  אלא השכל , פרטי כל  את אחת בבת
מאיר  ודיבור  דיבור שבכל  יוצא, ממילא והדרגה. סדר

מהשכל , אחד  פרט ש רק נמצא , 
  לגבי קטנות בחינת הוא והדיבור

המחשבה.
     שיש הכולל  הסכום  את כשיודע

- לו   - לאחד  אחד  המניין  
  לאחד אחד  המניין  מאשר  

        הרובד היינו,
שבו  החיצוני      

       כבר יודע כאשר
ורצון  תענוג לו יש עליו , וחושב הכולל  הסכום  את

לאחד . אחד  כשמפרט מאשר יותר נעלים
שנתבאר  מה לבין זה ביאור בין  ההבדל  מה ולכאורה,
יש  דווקא הפרטים) (מניית המרובה שבמספר  לעיל ,

הכולל ? הסכום בידיעת מאשר יותר עוצמה 
נ"ע: הרבי מבאר    האדם כאשר

שם, יש כמה  ויודע שלו  שזה כיון  הנה  לו, יש כמה יודע
התענוג מאשר יותר עצמי הוא הכולל  מהסכום התענוג 
שלם הוא  לעצמו שהוא כפי הכללי שהסכום  בפירוט ,

לעצמו , הפירוט מאשר מתייחסיותר הוא כאשר
 , לו שיש מה  על  לו  ומספר 

    וזיכרון
שבא אדם הענין : את להמחיש כדי אפשר בדרך  דוגמא
כללית שהיא  אף הכותרת, את  ורואה  ספר לקרוא
כיון  הספר  מהות  את עבורו  מבטא לא  זה ומסכמת,
מתחיל  כאשר עצמו . הספר את קרא לא  עוד  שהוא 
מהות את תופס הוא פרק בכל  עצמו , הספר את לקרוא
שהוא כיון  הספר, מחבר  זאת לעומת שאת. ביתר  הספר
מהות את הספר כותרת  עבורו  מבטאת הספר, את  כתב
ירידה זו  עצמו , הספר את קורא כאשר ואילו  הספר,

שבכותרת. לכלל  ביחס וקטנות
בין  ההבדלים את הבאות , בשורות  נ "ע הרבי ומחדד 

ובגדלות: בקטנות - הכולל  למספר המרובה  המספר
   דא"ח עם  מסידור שהובא

   " אלף "מאה שאומרים לדוגמא,
-    לאחד אחד  המספר של  הפירוט 
-, אופנים שני  הסכום כלומר,

פירוט  וכן  קטנות , ולפעמים גדלות לפעמים  הוא הכללי
גדלות ולפעמים קטנות לפעמים  הוא  המספרים

 ש זה ולפעמים קטנות לפעמים  יש
כך : מתבטא  גדלות ,    וכמו

הבינה של  הפרטים לפני החכמה הברקת  
        

את יותר  מבטא יותר, רב אור בעל  הוא כלומר ,
העצמיות   העניין כאשר והרגשת  וזה

לאחד  אחד  הפירוט שאין  היינו , לפרט, קודם הכלל 
קודם ידוע היה כבר שהמספר כיון  במספר, משהו  מגלה

לכן .
   יש כמה  ידוע לא כאשר היינו ,

עוצמתית היא הפרטים מניית לאחד , אחד  לספור וצריך 
בסוף נגיע שאליו  הכללי הסכום  מאשר יותר וחזקה
זה וכלל  לעיל , כנזכר  זיכרון רק שהוא כיון  הספירה,

     פחות עצמי שהוא
תענוג פחות בו  ויש

  שני יש בו  גם  - לאחד  אחד  שמפרט 
ובקטנות: בגדלות אופנים ,    

   יש כמה לדעת רוצה  אדםכאשר וכמו
דווקא ברעיון , לו  מוסיף  פרט  וכל  חדש רעיון  שמפתח

ברעיון , מתווסף הפרטים במניית   
  לא היא הספירה כאשר היינו ,

(כמו  עצמו בדבר מתווסף הספירה  ידי שעל  כזה  באופן 
מוסיף פרט  וכל  שונים מפרטים  המורכב שכלי רעיון
שום פועלת אינה שהספירה באופן אלא  הכללי), ברעיון
בלבד , חיצונית היא כאן  הספירה עצמו , בדבר שינוי 
ספירה ולכן משתנית, לא המספר של  שהמהות כיון

קטנות. בחינת היא כזה באופן 
זה האם  הוא בגדלות או  בקטנות זה האם  לזכור והסימן 

'עצמיות '. או  'זולת '  כפי הדברים לגבי 
שכלו , עצם  את  שיודע  המשפיע  של  ביחס שהם

  מניית וגם  הכולל  הסכום גם
הפרטים       

) הבינה  פרטי על  החכמה הברקת לאו כמעלת 
אלא בזמן , קודם  דווקא  

      גם
   פרט ובכל  לעצמו העניין את שמשיג

בעניין . ומרבה מוסיף הוא
מתייחס כאשר שעסוק משפיע כמו 

לצמצם וצריך  נמוכה בדרגה שנמצא לתלמיד  בהשפעה 
עבורו , הדברים  את    

- הכולל  הסכום את לזולת כשאומר   
לבד  זיכרון של  ענין    

שבא עצמי  ענין  היה הפרט המשפיע שאצל  כיון 
שאומר  הכולל  הסכום ואילו  פרט, אחרי פרט  בהשגה
אצל  שהוא  כפי  העניין  להשגת זכר רק זה  לתלמיד 

המשפיע,  הזולת אצל  הכלל 
        

      כבר שהמשפיע  כיון
שוב למנות צריך  איננו  עצמו ובשביל  לעצמו , הכל  יודע
בשביל  הפרטים מניית לכן לפרטים, ולפרטו  הדבר את

לגביו . קטנות בחינת היא התלמיד 
רגע מכל  נהנה  הכסף את לעצמו  שסופר אדם ולדוגמא ,

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



רס   

עבור  סופר הוא  כאשר אבל  לעצמו , סופר שהוא  מכיון 
בזה יש - וכדומה לאחר  לתת בשביל  - אחר מישהו 
אחת, בבת הכל  את לתת שמצידו כיון  וקטנות , ירידה
אחר  מטבע ולמנות  לספור צריך  אפשר שאי בגלל  ורק

מטבע.
נעלה יותר הוא עצמו לצורך  הוא הכלל  שכאשר נמצא,
לצורך  הם  הפרטים וכאשר  הזולת, לצורך מהפרטים 
והיינו , הזולת. לצורך  מהכלל  נעלים יותר הם  עצמו
רמות, בשתי להיות יכול  זה עצמו , את  מרגיש שכשאדם
בחינת הם אלו  אופנים  שני אבל  פרט , ושל  כלל  של 
הדברים סדר גופא ובזה  עצמו, את  שמרגיש  כיון גדלות
רק היא ההרגשה  כאשר ואילו  לפרט . קודם  שהכלל  הוא 
ובזה בקטנות, הם  הפרט  וגם הכלל  גם  לזולת , ביחס

לכלל . קודם  שהפרט  הוא  הדברים סדר  גופא 
פרטים ויש מהפרטים  יותר נעלה  כלל  יש לסיכום :
מה זה מהכלל  יותר נעלים  פרטים  מהכלל . יותר נעלים 
מספר  וכאשר ותענוג , גדלות בזה  לו ויש לעצמו  שסופר
גופא ובזה זיכרון, רק זה הכולל  הסכום את  לשני

לעצמו  הם  שהפרטים כיון  מהכלל  נעלים הם הפרטים
מה זה  מהפרטים נעלה שיותר  כלל  להזולת . הוא והכלל 
נעלה יותר שזה הדבר, וכללות מהות את שתופס 
רק הוא לספור שצריך  שזה כיון  עצמם, מהפרטים 
בעצם ולכן  וכדו', למישהו  לתת בשביל  הזולת, לצורך 

תענוג. אין  הספירה
יחס התייחסות, אופני שני  שיש מסביר  דלעיל  המשל 
הכלל  בין  משתנים והגדלות  והקטנות  לזולת, ויחס עצמי 
הרבי מסביר - עיקרון  אותו  זו . חלוקה לפי הפרט  לבין 
היחס בין  בהבדל  בנמשל  קיים  – הבאות  בשורות נ "ע

הכלים. של  ליחס האורות  של
 הכולל ומספר המרובה ממספר המשל  של 

 - העליונות בספירות    
והחלוקה  החלוקה של 

       
- אחר ולא זה  מספר     

      אלו שהם 
האור. את  המגבילים 
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טעניתיּהp‰Â‰יג) אקדמי ּה הּבהמית ׁשהּנפׁש ,טז מאחר  ¿ƒ≈ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּומתּגּלה  ּבא האלקית הּנפׁש ּכא ׁשר  ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּנה
הּבהמית, ּבהּנפׁש מתעּלם הּוא הרי ׁשנה, י"ג ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָלאחר 
ולזאת  כ ּו', עליו  ּומסּתיר  מעלים הּבהמית ׁשהּנפׁש ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּדהינ ּו
ּדהּנה  מ ֹוסיפין . ּכ ואחר  ּגֹורעין  ּתח ּלה להיֹות ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָצרי
ּוכענין  העב, חמר ּיּות להסיר  הּוא ּדגֹורעין  לעיל , ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָנתּבאר 
ּבהם  מר ּגל  ׁשהּוא החמר ּיּות ּדהינ ּו כ ּו', "עּמ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻ"ׁשכחי
ונעלם  מסּתר  הּזאת ההסרה קדם הרי כ ּו', הּתֹולדה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻמ ּצד 
ּד"ר ׁשע  הּבהמית, ּדנפׁש ּבחמר ּיּות האלקית ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּנפׁש
איזה  ּכלל  ּבֹו ונר ּגׁש נראה ואינ ֹו הּצּדיק", את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמכ ּתיר 
ּכלי  הּוא ּבעצם האלקית הּנפׁש ּדהּנה כ ּו'. אלקי ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹענין 
ּבר ּו להּקד ֹוׁש ּכּסא נקראים הּנׁשמ ֹות ולכן  ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָֹלאלקּות,
נכ ֹון ", וכסאֹו קּים ּוׁשמ ֹו קּים "הּוא ׁשאֹומרים ּוכמ ֹו ְְְְְִִֶַַָָָהּוא,

ּכּסא  ׁשּנקראים נ ׁשמ ֹות על  ּכלי 14ּדקאי ׁשהן  לפי , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מבין  הּוא הרי אלקית, ּבהּׂשגה עֹוסק ּדכאׁשר  ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלאלקּות,
ט ֹובה  הּנחה ּבבחינת ׁשּבא האלקי, הענין  את ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּומר ּגיׁש

כ ּו'. ּבזה ׁשּמתּפעל  ּבנפׁשֹו מאיר  האלקי והאֹור  ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבנפׁשֹו,
מה  ּבהתּגּלּות, הּוא האלקית ּכׁשהּנפׁש הּוא זה ּכל  ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹאבל 
מאיר  אין  הרי הּבהמית, ּבהּנפׁש מסּתר  ּכׁשהּוא ּכן  ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻּׁשאין 

האל  האֹור  היּוּבֹו עֹונ ֹותיכם אם "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמ ֹו קי, ְֱֲִִִֵֶֶָָָָֹ
ה, ּפרק הּתׁשּובה ּבאּגרת ׁשּמבאר  ּוכמ ֹו כ ּו', ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹמבּדילים"
עֹונ ֹותיכם  אם "ּכי לפניו  ּומפסיק ח ֹוצץ ּדבר  ׁשּום ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדאין 
כ ּו'. הּוא ּבר ּו העליֹון  הרצֹון  נגד  ׁשהם לפי כ ּו', ְְִֵֶֶֶֶָָָָָהיּו"
ידי  על  העב החמר ּיּות ּתח ּלה להסיר  ּבהכרח  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולזאת
ּבכדי  כ ּו', ּבפעל  ּכפּיה ּבבחינת נפׁשֹו על  ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹההגּברה
יכ ֹול  ואז  ּפנים, ּכל  על  ּבמקצת האלקית הּנפׁש ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיתּגּלה
אבל  כ ּו', הּׂשגה ידי על  האלקי ּבאֹור  נפׁשֹו ְְְֱֲִִֵַַַָָָָָָֹלהאיר 
הּנפׁש ׁשּיתּגּלה ּבכדי החמר ּיּות להסיר  צריכים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּתח ּלה
מ ּצד  העבֹודה להיֹות צרי ּבאמת ּכ ואחר  ְְֱֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹהאלקית,
ּגּופא, הּבהמית הּנפׁש מ ּצד  כן  ּוכמ ֹו כ ּו'. האלקית ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּנפׁש
ׁשּיהיה  ּבכדי העב, החמר ּיּות ׁשבירת ּתח ּלה להיֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָצרי
יֹותר , ּבתקף ׁשהּוא זמן  ּדכל  כ ּו', להתּתּקן  ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹּבאפׁשר ּותֹו
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רסי    

ׁשאינ ֹו מ ּפני והּבּטּול , ההכנעה ּבֹו לפעל  אפׁשר  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאי
האלקית  ּדנפׁש האֹור  ואין  אלקי, מהאֹור  ּכלל  ְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹמתּפעל 
התּגּלּות  ׁשּזהּו הּתׁשּובה, ּבענין  לא אם הּבּטּול , ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹּפֹועל 
ּכׁשהּנפׁש ּגם ּפֹועל  זה הרי האלקית, מהּנפׁש ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹיתרה
טעם  ּפי ׁשעל  העבֹודה אבל  כ ּו', ּבתקף הּוא ְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹהּבהמית
ּבתקף, ּכׁשהּוא הּבהמית ּבהּנפׁש ּפֹועל  אינ ֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹודעת,
ּומה  ׁשּלֹו, החמר ּיּות ּכלל ּות ּתח ּלה ל ׁשּבר  צריכים ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹולזאת
ּבהּכח ֹות  ׁשּי ּכלי לעׂשֹותֹו והּבר ּור  הּתּקּון  ׁשעּקר  ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹּגם
ּבאלקּות  ירצה הּוא ׁשּגם לאלקּות, להפכם והינ ּו ְְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלֹו,
ׁשּיּנח  ּכלל   ּבער אינ ֹו הּיׁשּות ּבתקף הּוא וכאׁשר  ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻכ ּו',
צרי אם ּכי כ ּו', ּבאלקּות וירצה אלקי, ענין  איזה ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹאצל ֹו
להיֹות  צרי ׁשּזה העב, החמר ּיּות ׁשבירת ּתח ּלה ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָלהיֹות
הּצּיּור  הרי ׁשּלֹו, ּבהּכח ֹות ּדגם לגמרי, העברה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּבבחינת
יכ ֹול  הּמתאּוה הּכח  רק לגמרי, העברה צרי ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהרע

ׁשּמבא  ּוכמ ֹו כ ּו', אחר להתהּפ ּבמקֹום ׁשּכן 15ר  ּומ ּכל  , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
צּיּור  זהּו ׁשהרי להתּתּקן , אפׁשר  אי הּכללית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהחמר ּיּות
ׁשבירה  צריכה אם ּכי כ ּו', ּבֹו ּומ ׁשר ׁש ׁשּמט ּבע ְְְְִִִִֶָָָָָָֻֻהרע
העבֹודה  להיֹות יּוכל  ּכ ואחר  כ ּו', לגמרי ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָוהעברה
הּוא  אל ּול  חד ׁש ּבראׁש והּנה כ ּו'. ׁשּלֹו הּכח ֹות ְְְֱִִֵֶֶַֹֹֹּבתּקּון 

ואז  הרחמים, מ ּדֹות י"ג מאירים ׁשאז  הרחמים, ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָזמן 
בהר  עמד ּתי "ואנכי ּדכתיב יֹותר , ּבנקל  עבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹעניני
ּברצֹון , אּלּו אף ּברצֹון  הראׁשֹונים מה הראׁשנים", ְְִִִִִֵַַָָָָָָֹּכּימים
ּובסֹוף  יֹותר , ּבנקל  הם אּלּו ּבימים העבֹודה הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵָָָָָולכן 
לימי  קבּועים ימים ׁשהם הּסליח ֹות, ימי הם אל ּול  ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹחד ׁש
ּומתּבֹונן  הּׁשנה, ּבמ ׁש עליו  ּׁשעבר  ּבמה וח ׁשּבֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדין 
זה, על  מאד  ּבנפׁשֹו ּומתמרמר  כ ּו',  יל ּבהבל  ּכי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹאי
אל  הכנה והּוא ּומאד ֹו, ונפׁשֹו ל ּבֹו ּבכל  הוי' אל  ְְְְְְֲֲִֶֶַָָָָָָֹו ׁשב
הּוא  העּקר  הרי הּׁשנה ּדבראׁש הּׁשנה, ּדראׁש ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹֹהעבֹודה
עבֹודת  מיני ּבכל  ׁשמים מלכ ּות על  ּדקּבלת ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָֹהעבֹודה
מ ּכל  רצֹונ ֹו לעקר  הּסליחה, ּבימי עבֹודתֹו אפן  ּוכפי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹעבד ,
ּכזה  ּבאפן  ּבפרט , הּפרטים ועניניו  ּבכלל , עֹולם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעניני

הּׁשנה. ּבראׁש עבֹודתֹו ְְֲֵַָָָֹּתהא
.ev˜ הּבהמית ּבּנפׁש מתעּלם האלקית ּדנפ ׁש ימ ׁשי ƒְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּתח ּלה  להיֹות צרי ולכן  טעניתיּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּדאקּדים
צרי ּכן  ּגם עצמ ּה הּבהמית ּבּנפׁש ההסּתר . ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהסרת
ּכ ואחר  החמר ּיּות ּכלל ּות ׁשבירת ּתח ּלה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָלהיֹות
וזהּו ּבנקל , העבֹודה אל ּול  ּבחד ׁש ּכח ֹותיו . ְְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹמתּקנים

הּׁשנה. ּדראׁש להעבֹודה ְְֲֲַָָָָָָֹהכנה
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תרצ "ב] תשרי [ה'

ב"ה,

תבל, במרחבי יעקב ובית ישראל כל אל

יחיו  עליהם  ד'

ואשה  איש  כל אשר הכיפורים , יום  הקדוש  ביום 

ועל  עצמם  על ד' לפני להתחנן אלקים  לבית באים  בישראל

וביום ומתוקה, טובה שנה יתן כי ובנותיהם  בניהם 

לקחת  אלקים  לבית באים  ישראל כל אשר רבה הושענא

ההיא  בעת ובנותיו, בניו אשתו בעד בעדו דחיים  פתקא

במדינת  ובנותיהם  בניהם  ואחיותיכם  אחיכם  את זכרו

ברעב. הגועים  רוסיא

כל  רוסיא למדינת לשלוח התירה הסוביטית הממשלה

אשר  באופן מראש  משתלם  והמכס כשר, ובשר מזון מיני

תשלום . מין מכל נפטר החבילה מקבל

מר  בקול וצועקים  וערומים  רעבים  ואחיותינו אחינו

ברעב. גועים  הננו רחמו, חוסו הושיעו צרח

לאחיכם אכל תנו תבל מרחבי בכל ואחיותינו אחינו

ביד  עזרתכם  להם  והושיטו ברעב הגועים  ואחיותיכם 

דחיים בפתקא ית' מלכנו אבינו מאת תזכו ובזה רחבה.

אשר  עד לאחיכם  לעזור שתוכלו ומתוקה טובה לשנה

בעצמם . להרויח יוכלו

טוב  בכל מברככם  עוז ידידכם 

יצחק  יוסף
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‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆

‡ÙÏ‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÊ‡Â( י ֹונתן (ּתרּגּום «¬«…∆¿ƒ¿«≈À¿»»ְִָָ

לביתֿהּמדרׁש הל לבני ֿי ׂשראל, הֹוראה נתן ׁשמ ׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלפני 

ׁשמ ּועתֹו. את ּוללּבן ּולברר ּבדבר לע ּין ּכדי  אלפנא"), ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ("ּבית

:ל ְַלֹומר

ּבּתֹורה  ידיעתֹו  סמ על הלכה לפס ֹוק  לאדם לֹו ְְְֲִִַַַַָָָָָָָאל

י ֹוציא  אחרּֿכ ורק  ,ּבׁשלחןֿערּו ׁשּוב  לע ּין עליו ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוזכרֹונֹו;

הּדין. ּפסק  ְִֶַַאת

ּכּבדּוהּו ׁשּפעם הרׁש"ּב, אדמ ֹו"ר על מס ּוּפר זה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָּבענין

לחדר  יצא הרּבי  מראׁש. ּכ על לֹו להֹודיע  מ ּבלי  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּב'מפטיר'

לּתֹורה. ועלה לביתֿהּכנסת חזר אז ורק  ּבהפטרה, וע ּין ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָסמ ּו
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‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆
לאחרי מ ׁשה עמד ונׂשגבה רמה ּדרּגה ּבאיזֹו לׁשער ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹנקל

ּבי ֹומ ֹו עסק  ּבּמה – ּובכלֿזאת ה', עב ֹודת ׁשנֹות וע ׂשרים ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹמאה

י ֹותר. ע ֹוד נעלית לדרּגה ועלּיה הליכה ,"ּב"וּיל ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהאחרֹון?
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e„ÓÏÈ ÔÚÓÏe eÚÓLÈ ÔÚÓÏ . . ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰(יב (לא, «¿≈∆»»¿««ƒ¿¿¿««ƒ¿¿
ÏÈ‰˜‰Ï] Ì‰È„Èa ‰Ê ÏL ˙BˆBˆÁÂ . . ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒ«¬¿∆»»ƒ≈∆¿«¿ƒ

[Lc˜n‰ ˙ÈÏ ÌÚ‰ ח)‡˙ ז , סוטה הע ּקרי(ּתֹוספּתא ּתפקידֹו ∆»»¿≈«ƒ¿»ְְִִִֶַָָָ

ּכפי לקדּׁשה, ּבי ֹותר הּנמ ּו את ּגם להעלֹות הּוא ּכהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשל

ׁשּיׁש הּקטרת, ּבעב ֹודת ׁשּמצינּו ּדברים מ ּׁשלׁשה לראֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁש

:("ּבאּפ קט ֹורה "י ׂשימ ּו (ּכּכתּוב  מיחדת ח ׁשיב ּות ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֻּבּה

הרע  הּיצר ׁשל הּזהמא את ראּויה (זהר)מעבירה אינּה ; ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

רע . ׁשריח ּה חלּבנה, ּבּה י ׁש לּקרּבנֹות); (ּבנּגּוד אדם ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלמאכל

הּנמ ּו הּיהּודי  ּגם העם, ּכל את ּומרים מקהיל ׁשּכהן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזהּו

ְֵּבי ֹותר.
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˙BˆÂ ˙Ba ˙BÚ e‰‡ˆÓe . . Ì‰Ó ÈÙ ÈzzÒ‰Â( יז (לא, ¿ƒ¿«¿ƒ»«≈∆¿»À»«¿»
הּוא  מהקב "ה מתנּתק  י ׂשראל עם ׁשּכאׁשר הרמב "ם, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכתב 

"מציאה", ּבדר עליו ּבאֹות והּצרֹות לּמקרה", "מפקר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻנע ׂשה

ּפרטית. ּבהׁשּגחה היא עצמ ּה זֹו הנהגה אמנם, מעצמן. ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָּכאּלּו

ּכאן ּכאן elÒ˜אין ּגם הׁשּגחה ק ּיימת ּבאמת ׁשהרי  ההׁשּגחה, ֵָƒְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הׁשּגחה אּלא ּופרט , ּפרט  ּכל ּפני "),zÒÓ˙על ("והס ּתרּתי  ְְְֶַַָָָָָָÀ¿∆∆ְְְִִַַָ

ּבמקרה. ּבאֹות ׁשּצרֹותיו לח ׁשב  עלּול ׁשאדם ּכ ּכדי  ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעד
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„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â( כו Bz‰(לא, ÙÒ ÈÙÏ LBiL ÈÓ Ïk ¿»»»¿¿≈»ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆»
ÌÏBÚ È‡a ÏÎÏ ÔÓ‡p‰ „Ú‰ ‡e‰L . . L‡ „Îa LÈ רמב"ם) ≈≈¿…∆…∆»≈«∆¡»¿»»≈»

תורה) ספר הלכות ׁשּבחר סוף ּכ על עדּות היא ּתֹורה ׁשּספר ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי 

והּנּכר  הּנראה ּדבר על אינּה עדּות והּנה, הע ּמים. מ ּכל ּבנּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָה'

-,‰Âˆn‰Â ‰Bz‰ Ìei˜ כן ּכמ ֹו לעין. הּנראה ּדבר ׁשהּוא ƒ«»¿«ƒ¿»ְְִִֵֶֶַַָָָ

- לאגלּויי ּדעבידא מ ּלתא על ּבעדּות צר Ï‡NÈאין ˙M„˜, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ¿À«ƒ¿»≈
רצ ֹון) ּבעת (ּכגֹון ׁשּלפעמים יהּודי , ׁשּבכל הּקדֹוׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּנפ ׁש

- הּנעלם ּדבר על היא העדּות ּבגּלּוי . מאירה ‰Lwהיא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ«∆∆
ÈÓˆÚ‰.יתּבר עצמ ּותֹו עם יהּודי  ׁשל »«¿ƒְְְִִִֵֶַָ
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Ûh‰Â ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰(יב (לא, »¬»ƒ¿«»ƒ¿««

הּוא  ׁשּנֹולד ּתינֹוק  ּגם תרי "ב ) (מצוה 'ח ּנּו ה'מנחת ְְְִִִִִֶַַַַָלפי 

ׁשל  ח ּנּוכֹו ח ׁשּוב : ּכלל מ ּזה למ ּדים נמצאנּו המצוה . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכלל

לדתֹו. עם מ ּיד מתחיל יהּודי  ְְִִִִֵֶֶַָָילד

   ©§¦¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−
    §«Ÿ§¥¤®©«£©§¨´§¨§¥¤À¥©§¨¦´
    ̈¥½¤§¨¦´¨½̈¤©¨©−¦§¤¨¨«¤

     ¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
     §©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
     ¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤
     ̈©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«

     ©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
    ©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

        

          

   

      

וּיל כח)ּבפרׁשת זקני(לא, ּכל את אלי  "הקהילּו ּכתּוב  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּיֹום  אֹותֹו תקע ּו "ולא רׁש"י : ּומפרׁש וׁשֹוטריכם". ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשבטיכם

ואין  ּׁשּנאמר מה לק ּים . . הּקהל את להקהיל ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבחצ ֹוצרֹות

הּמות". ּבי ֹום ְְִֶַָׁשלט ֹון

החסידּות: ּבדר זה לפרׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַָוי ׁש

הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב  מה זך ידּוע  סי ' אגה"ק תניא (ראה ְְִִֶַַַַָָָ

ובכ"מ) כח. סי ' ונׁשמתֹווביאורו . צ ּדיק ] [ׁשל רּוח ֹו ה' ְְְְֲִִֶַַָּד"ּבהעלֹות

הּמעלֹות". רּום עד עילּוי  אחר ּבעילּוי  יעלה . . יאסף  ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹאליו

ּבי ֹום  ׁשלט ֹון "אין ּׁשּכתּוב  מה עם מתאים זה  אי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָותמ ּוּה,

הּצּדיק ? ּבנׁשמת ירידה ׁשּנע ׂשה ּדמ ׁשמע ֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּמות"

ּדכׁשאדם  למעלּיּותא, הּוא הּכתּוב  ּדפירּוׁש ּבזה, לֹומר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָוי ׁש

ׁשּביכלּתֹו עד לּדבר הּוא ׁשּׁשּי הּוא סימן מ ּׁשהּו, על ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשֹולט 

מ ּכיון  הּצּדיק , ּפטירת ּבי ֹום מהּֿׁשאיןּֿכן עליו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלׁשלֹוט 

ע ֹולם  לעניני  ׁשּיכּות לֹו אין עילּוי , אחר ּבעילּוי  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּנתע ּלה

הּמות". ּבי ֹום ׁשלט ֹון "אין ּובמילא ְְְִֵֵֶֶַַָָהּזה,

ּכלּֿכ ׁשּנתע ּלה מ ׁשה ּפטירת ּדבי ֹום הוהֿאמינא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹלפי ֿזה

נפסק  י ׂשראל, על "ׁשליטה" לֹו ׁשּיׁש לֹומר ׁשּי ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד

מרעיתֹו. לצאן ּבינֹו רחמנאֿליצלן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּקׁשר

"הקהילּו אמר מ ׁשה, ּפטירת ּבי ֹום ׁשאף  הּכתּוב , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹּומלּמדנּו

ּבכל  ּכי  י ׂשראל, ּבני  ּכל את להקהיל ּבעצמ ֹו ׁשּביק ׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאלי ",

ּומאּוחד  ק ׁשּור עדין מ ׁשה, ּבֹו ׁשּנמצא ּדרּגא ּובאיזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמ ּצב 

רׁש"י  וכלׁשֹון מרעיתֹו. צאן עם כא)הּוא כא, הּוא (חקת "מ ׁשה ְְְִִִִֶַַֹֹ

מ ׁשה". הּוא וי ׂשראל ְְְִִֵֵֶָָֹי ׂשראל,
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]שלהי תש"כ[

... לכתבו במכתבו הסיבה שהפסיק לימוד התניא מובן שתמוה ביותר וביותר, שהרי בהנוגע 

לכל חלקי תורתנו נאמר לא יגעת ומצאת אל תאמין, ומה פלא אם לימוד הנ"ל בכלל זה, ולכתבו שלא 

הבין אף דבר, גוזמא גדולה בזה, אלא שכרגיל אצל רבים, בטח התחיל ללמוד בסדר הפוך ]כי בסוג שלו 

לימוד האמור צריך להתחילו בחלק של אגרת התשובה ואחר כך חלק ב דתניא ואחר כך חלק ראשון[, 

ועכ"פ יעשה זה כנ"ל עתה, או מתאים יותר שלאחרי שילמוד אגרת התשובה ילמוד קונטרס ומעין, 

ובהשתדלות יבינהו גם כשילמוד בעצמו, וישיגו אם בלוד או אצל צעירי אגודת חב"ד, אלא שמובן וגם 

פשוט שבפעם הראשונה שלומדים אין מדייקים על כל תיבה כ"א תופסים כללות הענין ואח"כ לדייק 

יותר ועל דרך לימוד הגמרא, ויהי רצון שיעשה כהאמור, והשי"ת יצליחו.
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6:586:569:309:289:589:5611:0110:5913:3213:3019:0619:0319:2819:2518:4619:34סינגפור, סינגפור )ח(

5:005:107:237:298:148:189:229:2412:0612:0318:0517:5118:4218:2817:3618:42פולין, ורשא )ח(

6:076:038:358:329:049:0110:0610:0312:3512:3318:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

6:116:198:398:429:229:2510:2910:3013:1013:0719:0418:5219:3619:2418:3619:37צרפת, ליאון )ח(

6:186:278:448:489:319:3410:3810:3913:2013:1719:1819:0519:5119:3818:5019:51צרפת, פריז )ח(

5:495:478:218:198:498:479:529:5012:2412:2217:5917:5618:2118:1817:3818:27קולומביה, בוגוטה )ח(

5:505:578:198:229:009:0310:0610:0712:4712:4418:4118:3019:1018:5818:1419:10קנדה, טורונטו )ח(

5:255:337:537:568:368:399:429:4412:2412:2118:1818:0618:4918:3717:5018:50קנדה, מונטריאול )ח(

5:245:287:557:578:318:329:369:3612:1412:1218:0117:5318:2818:2017:3618:30קפריסין, לרנקה )ח(

6:176:288:388:449:339:3810:4110:4313:2713:2319:2919:1320:0819:5218:5820:08רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:496:018:098:159:069:1010:1410:1613:0012:5719:0618:5119:4419:2718:3519:43רוסיה, מוסקבה )ח(

5:505:588:178:219:029:0510:0910:1012:5112:4818:4618:3419:1919:0618:1819:19רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:556:038:228:269:079:1010:1310:1512:5612:5318:5518:4319:2419:1118:2719:24שוויץ, ציריך )ח(

6:076:078:408:399:099:0810:1310:1112:4612:4418:2418:2018:4718:4218:0218:51תאילנד, בנגקוק )ח(

       

לדבר  מתחילה  וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו .... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה  אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה 

הנר. בהדלקת  להן לעזור      

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
צריכים  ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  השני) היום עבור  גם נותנים השנה ראש ראש (בערב

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה

     

. המוסמכי  הגורמי ידי  על  ומקו  מקו בכל  המתפרס כפי  הוא  הנרות הדלקת זמ
של  השני  בלילה  הנרות להדלקת אש  העברת לאפשר כדי  וכדומה ) גז שלהבת (או  נשמה ' 'נר החג כניסת לפני  – להדליק  יש  *

השנה . ראש 
אסור  החג. כניסת לפני  שהודלקה  מאש  העברה  ידי על הנר את להדליק  יש  נכנס , כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה  במידה 

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי מצית), או  (גפרור חדשה  אש  יצירת ידי  על להדליק  אופ  בשו

            
 

          

    

ראש ־השנה . לפני  הדלוקה  מאש  העברה  ידי  על , הכוכבי צאת לאחר בלילה , רק  – הערב  נרות הדלקת זמ
את  ותדליק  חדש , בגד  שתלבש  או  בו  תביט 'שהחיינו ' ברכת ובעת חדש  פרי  המברכת לפני  להניח   נוהגי הנרות הדלקת בעת
 תבר זאת בכל –  חדשי בגד  או  פרי  לה  אי  וא הקידוש . לאחר  תיכ תאכל הנ"ל הפרי  ואת ממש , לקידוש  סמו הנרות

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי 'שהחיינו ',

            
 

          

  

לאחר  להדליק  אופ  בשו אסור   המוסמכי  הגורמי ידי  על  ומקו  מקו בכל  המתפרס כפי  הוא  הנרות הדלקת זמ
זה . זמ

ההדלקה  לאחרי  הצדקה  קופת את ח "ו  לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני  לצדקה  להפריש  .... ישראל בנות של הטוב  מנהג
הבדלה . לאחרי  עד   ש שתישאר  במקו ההדלקה ] [=לפני  לכתחילה  להניחה   צריכי ולכ

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אלול, תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... מובן וגם פשוט שאין זה אומר שכל הנהגת מי שיהי' בישראל יש להצדיקו במאה אחוז, 

מפני שיודעים שכמה מעשים טובים עשה, אבל מובן ג"כ שח"ו וח"ו לבטל פעולה טובה של מי שהוא 

בישראל, ובפרט פעולה ברבים ועל הרבים בישראל, מפני שהנהגה פ' שני' ושלישית אינה כדבעי. ומה 

לנו ראי' יותר מוכחת מימים אלו ימי אלול, אשר ציוו רז"ל לכ"א מישראל לאמר פעמים בכל יום ה' 

אורי וישעי שמע ה' קולי אקרא, וחנני וענני, ואם יתאספו כו"כ ויאמרו אשר לפב"פ אין לומר זה, וככל 

הביטוים שבמכתב כת"ר, תקותי שגם כת"ר יפסוק ההלכה שבטלים דבריהם... ואף שכמובן אין כת"ר 

מחוייב להתחשב במחאתי, אבל כיון שאין זה מחאה שלי מדעת עצמי, כ"א מבוססת על ציווי תוה"ק 

יצורי  כל  במשפט  יעברון  אשר  הנוראים  ולימים  הדין  לימי  הכנה  הרחמים  חדש  אלול  בימי  ובפרט 

עולמים, ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה כהודעת חז"ל, זה מחזק מחאתי עוד יותר כיון שעל כ"א 

להתנהג כמו שרוצה שיתנהגו עמו, ופס"ד בתורה דעלך סני לחברך לא תעביד...

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט.



רעי

       

לדבר  מתחילה  וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו .... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה  אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה 

הנר. בהדלקת  להן לעזור      

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
צריכים  ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  השני) היום עבור  גם נותנים השנה ראש ראש (בערב

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה

     

. המוסמכי  הגורמי ידי  על  ומקו  מקו בכל  המתפרס כפי  הוא  הנרות הדלקת זמ
של  השני  בלילה  הנרות להדלקת אש  העברת לאפשר כדי  וכדומה ) גז שלהבת (או  נשמה ' 'נר החג כניסת לפני  – להדליק  יש  *

השנה . ראש 
אסור  החג. כניסת לפני  שהודלקה  מאש  העברה  ידי על הנר את להדליק  יש  נכנס , כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה  במידה 

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי מצית), או  (גפרור חדשה  אש  יצירת ידי  על להדליק  אופ  בשו

            
 

          

    

ראש ־השנה . לפני  הדלוקה  מאש  העברה  ידי  על , הכוכבי צאת לאחר בלילה , רק  – הערב  נרות הדלקת זמ
את  ותדליק  חדש , בגד  שתלבש  או  בו  תביט 'שהחיינו ' ברכת ובעת חדש  פרי  המברכת לפני  להניח   נוהגי הנרות הדלקת בעת
 תבר זאת בכל –  חדשי בגד  או  פרי  לה  אי  וא הקידוש . לאחר  תיכ תאכל הנ"ל הפרי  ואת ממש , לקידוש  סמו הנרות

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי 'שהחיינו ',

            
 

          

  

לאחר  להדליק  אופ  בשו אסור   המוסמכי  הגורמי ידי  על  ומקו  מקו בכל  המתפרס כפי  הוא  הנרות הדלקת זמ
זה . זמ
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אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן
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