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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

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

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

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

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

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

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

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

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

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

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

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

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

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

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

... ב( בנוגע לשאלתו מה כוונתי בלימוד דא"ח, אם הוא בענין של עבודה המעורר את הלב, הנה 
ידוע בכ"מ בשיחות כ"ק נשיאינו הק' שעיקר הלימוד ובפרט לימוד דא"ח הוא ענין העבודה, אבל אין 
זה אומר צריך ללמוד רק מאמרים שבהם מבואר עניני עבודה, כי גם מענינים שבהשכלה יש למצוא בכן 
בנוגע לעבודה, ואי אפשר לתת בזה הוראות כלליות, כי זה תלוי בכשרונות איש הפרטי בזמן הפנוי שלו 
וכו' אבל דבר השוה לכל הוא, שצ"ל לימוד הן בעניני השכלה שבתורת החסידות והן בעניני העבודה, 
אלא שאופן חלוק הזמן של לימוד זה כמה ללמוד עניני עבודה וכמה לעניני השכלה זהו תלוי במהות 
איש פרטי ובטח לכשיתייעץ עם זקני אנ"ש המכירים אותו, יורוהו הדרך הנכון לזה, ועוד למודעי מה 
שכתבתי לכמה מאנ"ש זה מכבר שבכללם צ"ל בלימוד הדא"ח ג"כ הענין דלימוד לעיונא ולמיגרס בכדי 
לדעת עכ"פ באופן כללי ענינים שבחסידות, ואין בזה סתירה להמבואר בכמה מקומות, אז מי דארף 
ניט זיין קיין חיצון וחב"ד מאנט פנימיות ובפרט בלימוד החסידות, כי גם הלימוד למיגרס אצ"ל בדרך 
חיצוניות אלא ע"ד המבואר בלימוד תורה שבכתב וכן בלימוד ספר התניא אשר הגדול שבגדולים אי 

אפשר לו לירד לתכליתו ואפי' הקטן שבקטנים אפשר לו להשיג עכ"פ מקצת מפירוש הפשוט.

השבוע  של  מסדרה  ולא  פרש"י  עם  חומש  תלמידיו  עם  שלומד  מה  אם  לשאלתו,  בנוגע  ג( 
היוצאים בזה שיעור הקבוע מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, אין הדבר כן, כי הלימוד בפרשת השבוע הוא 
מתאים לפתגם אדמו"ר הזקן, אז מען דארף לעבען מיט דער צייט )עיין ג"כ בשיחת ש"ק מברכים ח' 
אלול דהאי שתא(, ולכן בלוח היום יום שהוגה בשעתו ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר הנה בכל יום מסומן 

שיעור פרשת השבוע שצריך להיות נלמד ביום זה.

ד( הפ"נ שלו נתקבל ובל"נ אקראהו על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר בעת רצון.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 
ולב"ב שיחיו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

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

 

כללי  מפתח  

 ב   ................................    סדר החת תפילין  )א

 ג   .......................  קכב  ,אקכ  תהליםמזמורי   )ב

  להבין עין חג הסוכות ה  "ד מאמר  ) ג

 ה  .........................  ט " כה'תש ,יום ב' דחג הסוכות

  אשי מעשה חסידים וה  "ד מאמר  )ד

 יז  ....................ט "כה'תש ,סוכותשבת חול המועד 

 כח  ...............  פות שיות באה''ק מברקים להק   )ה

 ל  .........  , ה'תשי"ב שיחת יום ב' דחג הסוכות  )ו

  דחוה''מ סוכות,  'אי יום אשיחת מוצ  )ז

 לח   ................  , ה'תשי"בבהואשמחת בית הש

 ו  .....  ט י ך כר שמח"ת-ברכה 'פשיחות -לקוטי   )ח

 בס  .......  ב , טי  ךכר  שמחת תורה ותשיח -י לקוט  )ט

  ה"גהר "קלכ רה ותה  לע ק חצי יו ל  טקויל  )י

 סח  .  "ל  זצ ןה אסרוא יש  צחקיי  ול  'ר  ובלק מה ח"הרה

 ע  ..........  חוה"מ סוכות שבת  – מ"או קוט גלי  )יא

  עא  ......סוכות לשבוע חג ה יומיחומש   י רעושי  )יב

 צח  ...........  לשבוע חג הסוכות  תהלים י רועיש  ) יג

    ה)(מוג יא הת  רפסב  יםרשיעו  )יד

 צט.................................  לשבוע חג הסוכות  

 קח  ........  לשבוע חג הסוכות ם" וי םהיו"  חלו  )טו

 קי   ...................  ם "מברב וןילע  תי מיו  הכלה  )טז

 ם"מבר ירועיש

 יג ק  ......  לשבוע חג הסוכות  ,םולי ם  קירפ' ג –  )יז

 פח ק.....  לשבוע חג הסוכות   ,ליום  דחפרק א –  ) יח

 ריז  ........  ת ג הסוכולשבוע ח ,תוו צמהפר ס –  )יט

  ובים  תם וכייאב  )כ

 רכב  ............  יב -יארק  פ דברי הימים  ,כופרק  אל זקיח

  ה/ערלה חלת מסכ –משיות   )כא

 כדר  ..........................................  קהתי אור יב

 

 בלר  .....................................  מא יוכת מס  יעקבן  עי  )כב

  ביאורים עם  ותכתוב תמסכ  ) כג

 לדר  ......................................  א ק ף ד עד  צה  ףמד

  :"ד חביאי  ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כד

 גסר  ............................................  זקן "ר האדמו

  פסח ת ך הלכו לחן ערושו  )כה

  גסר  ........................  קן ז ה אדמו"ר  יומיוח רב  לפי ל

    הבין מה שכתוב "ביום השמיי" ל הרתולקוטי    )כו

 ו סר  ...........................................  זקן הר ו"מ אד 

    םיחי תתור  )כז

 עאר  .......................................  צעי אמר ה"מואד

  ותיך מצ ך רד – צ"צה ימרמא  )כח

 ג ער  ..................................  דק"צ  חמה"צ  ר "דמוא

  ג ואל תרל" שמ רתות  )כט

 דרע  ........................................  ש הר"ומ  מו"ר דא

    "בהמשך תער –המאמרים  ספר  ) ל

 ערה   ..................................... "ב שהר"ר מומואד

  תרפ"ט  –ם ימאמר ר הספ  )לא

 רעו   ......................................  ''צ והריימ ''ר דמו א

  ק ה"בל תש"הה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  )לב

 זער  ......................................  צ '' יי רהמו ר 'מו'דא

 פר  ....................................  ל קפרק  ת וכרו זה ספר  ) לג

  ודש  ק  ותרגא  )לד

 בפר  .............................................  צ "יהרי מו ר "ואדמ

 

 דפר  ...........  דשוק- בתשת חמלהתורה   תאקרי  ) לה

 פה ר  .................  לשבוע חג הסוכותים מזוח ל  ) לו

 פזר  .....  ק "שו סחה"ל  תור קת ל דהצות סדר מ  ) לז
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÔÈ·‰Ï ּבּזהר ּדאיתא הּסּכֹות, חג ּומבאר 1ענין ¿»ƒְְְִִַַַַַָָֹֹֻ

ּבחסידּות  מקֹומֹות ׁשּׁשלׁשת 2ּבכּמה ְְְֲִֶֶַַָֹ

הּסּכֹות  וחג הּׁשבּועֹות חג הּפסח, חג ְֲִֶַַַַַַַַָֻהּמֹועדים

חג  ויעקב. יצחק אברהם אבֹותינּו ּכנגד ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹהם

ועׂשי  "לּוׁשי ׁשאמר אברהם, ּכנגד ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּפסח

ּכנגד 3עּוגֹות" מּתןּֿתֹורה זמן הּׁשבּועֹות חג .ְְֶֶַַַַַָָ

אילֹו ׁשל הּׁשֹופר ּבקֹול היה מּתןּֿתֹורה ּכי ְְִִֵֶַַַָָָָָיצחק,

יצחק  ּכמֹו4ׁשל יעקב, ּכנגד הּסּכֹות וחג . ְְְְֲִֶֶֶַַַָֹֻ

להבין 5ׁשּכתּוב  וצרי סּכתה. נסע ויעקב ְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹֻ

הּפסח  ּבחג ּדהּנה, ליעקב. הּסּכֹות ּדחג ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָֹֻהּׁשּיכּות

ויכֹול" ייתי ּדכפין "ּכל ענין ענין 6הּוא ׁשהּוא , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ

וכן  אבינּו. אברהם ׁשל מּדתֹו אֹורחים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהכנסת

ּמסירתֿ ענין הּוא יצחק עקדת הּׁשבּועֹות, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָּבחג

"נעׂשה  עלֿידי היא הּתֹורה וקּבלת ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָנפׁש,

ׁשהּוא  ל"נׁשמע", "נעׂשה" ּובהקּדמת ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָונׁשמע"

ּולמעלה  הרצֹון' ל'בעל הרצֹון מסירת ְְְְְִִַַַַַָָָָָענין

לכאֹורה 7יֹותר  אבל מסירתֿנפׁש. ענין ׁשּזהּו , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

אבינּו. ליעקב הּסּכֹות ּדחג הּׁשּיכּות להבין ְְְֲִִִַַַַַָָָָֹֻצרי

ּׁשּנתּבאר ÔÈ·‰Ïeב) מה להקּדים צרי זה, ¿»ƒְְְִִִֵֶֶַַָָ

גֹו'8לעיל  קּנֹו יעיר "ּכנׁשר ּבענין ְְְְִִִֵֶֶַָ

אברתֹו" על ּכתיב 9יּׂשאהּו מיּניּה ּולעיל ,10 ְְְִִִֵֵֵֶַָָ

עינֹו", ּכאיׁשֹון יּצרנהּו יבֹוננהּו, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶ"יסֹובבנהּו

ּבדּבּורֿהּמתחיל  הּזקן אדמֹו"ר ּׁשּכתב מה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָוידּוע

ּומּקפת 11"יסֹובבנהּו" סֹובבת הּסּכה ּכי הּסּכֹות, חג על קאי ׁש"ּיסֹובבנהּו" , ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻֻ

ּובחסידּות  ּבּקּבלה הּמבאר לפי ּובפרט האדם, מּקיף.12על ּבחינת היא ׁשּסּכה ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
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) תיקונים כמה שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן זה במאמר (*l"end.(1(.ב רנז, לר"ה )2זח"ג דרושים ג. יד, במדבר לקו"ת

ובכ"מ. א. ו.)3נח, יח, יג.)4וירא יט, יתרו יז.)5פירש"י לג, עניא.)6וישלח לחמא הא פיסקא פסח, של ראה )7הגדה

ואילך. 148 ע' תש"ט סה"מ תקצז. ע' ח"א תער"ב המשך א. צא, אסתר מגילת האזינו,)8תו"א דש"פ קנו יעיר כנשר ד"ה

ואילך). 53 ע' (לעיל תשרי יא.)9י"ג לב, י.)10האזינו לקו"ת )11שם, וראה שצז. ע' שם שסד. ע' תקס"ו אדה"ז מאמרי

ע"ב. ריש סג, לר"ה ובכ"מ.)12דרושים .45 ובהערה הקודמת בהערה שצויינו מקומות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï של הפנימי È‡c˙‡התוכן ,˙Bkq‰ ‚Á מובא¯‰fa1 ¿»ƒƒ¿«««À¿ƒ»«…«

˙e„ÈÒÁa ˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Óe2ÌÈ„ÚBn‰ ˙LÏML החגים ¿…»¿«»¿«¬ƒ∆¿…∆«¬ƒ
„‚k Ì‰ ˙Bkq‰ ‚ÁÂ ˙BÚe·M‰ ‚Á ,ÁÒt‰ ‚Á שלושת ««∆«««»¿««À≈¿∆∆
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BÓk ,·˜ÚÈ „‚k ˙Bkq‰«À¿∆∆«¬…¿

·e˙kL5‰˙kÒ ÚÒ ·˜ÚÈÂ ∆»¿«¬…»«À…»
לחג  רמז זה והרי סוכות ששמו למקום

הסוכות.

‚Ác ˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««»¿«
·˜ÚÈÏ ˙Bkq‰ פנימיות לפי «À¿«¬…
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אבינו, ÁˆÈ˜יצחק ˙„˜Ú המעשה ¬≈«ƒ¿»

שהסכים  אבינו יצחק שעשה המיוחד

לקרבן, להעלותו מנת על אותו שיעקדו

LÙŒ˙¯ÈÒn ÔÈÚ ‡e‰ למען ƒ¿«¿ƒ«∆∆
‰Bz¯‰הקדושֿברוךֿהוא, ˙Ïa˜Â¿«»««»

השבועות בחג ŒÏÚשהייתה ‡È‰ƒ«
"ÚÓLÂ ‰NÚ" È„È שבני ¿≈«¬∆¿ƒ¿«

דבר  את לקיים עצמם את מסרו ישראל

בתורה "NÚ‰"ה' ˙Óc˜‰·e¿«¿»««¬∆
,"ÚÓL"Ï מיוחדת הדגשה ויש ¿ƒ¿«

על  (שקיבלו "נעשה" שהקדימו בכך

והבינו  שידעו (לפני "נשמע" לפני בפועל) ה' דבר את ולקיים לעשות עצמם

ה') רצון ל"נשמע"e‰L‡מהו "נעשה" ‰¯ˆÔBהקדמת ˙¯ÈÒÓ ÔÈÚ ∆ƒ¿«¿ƒ«»»
האדם של האישי הרצון של מוחלט ‰¯ˆÔB'ביטול ÏÚ·'Ïֿלהקדושֿברוך ¿««»»

הרצונות  על ושליט הרצונות את היוצר האדון שהוא BÈ˙¯הוא ‰ÏÚÓÏe7, ¿«¿»≈
כלפי  ביטול יותר, עמוק ביטול ואף

שלמעלה  באלוקות גבוהות דרגות

הרצון' 'בעל הביטול e‰fLמדרגת ∆∆
הוא הללו Œ˙¯ÈÒÓוהמסירּות ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«

LÙ יצחק של עניינו כאמור, שהיא, ∆∆
של  והשייכות הקשר מהו ומובן אבינו

תורתנו. מתן זמן השבועות, לחג יצחק

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏ Ï·‡ מהו ¬»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
של ‰Bkq˙הטעם ‚Ác ˙eÎiM‰««»¿««À

eÈ·‡ ·˜ÚÈÏ פנימיות עלֿפי ¿«¬…»ƒ
העניינים?

,‰Ê ÔÈ·‰Ïe יעקב ·) של הקשר ¿»ƒ∆
הסוכות  לחג ÌÈc˜‰Ïאבינו CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ

תחילה a˙pM‡¯ולהבין ‰Ó«∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ8 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈

פרשת  בשבת שנאמר קנו" יעיר "כנשר

תשכ"ט, זו, שנה תשרי, י"ג האזינו,

ÔÈÈÚa של הפנימית המשמעות ¿ƒ¿«
‚B'הכתוב Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk"¿∆∆»ƒƒ

"B˙¯·‡ ÏÚ e‰‡OÈ9ÏÈÚÏe , ƒ»≈«∆¿»¿≈
dÈpÈÓ,הקודם בפסוק ממנו, למעלה ƒ≈
·È˙k10,e‰B·È e‰··BÒÈ" ¿ƒ¿¿∆¿¿¿≈

Úe„ÈÂ ,"BÈÚ ÔBLÈ‡k e‰¯vÈƒ¿∆¿¿ƒ≈¿»«
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ·˙kM ‰Ó«∆»««¿«»≈

ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a הפותח מאמר ¿ƒ««¿ƒ
,e‰··BÒÈ"11"בכתוב ¿¿∆¿

È‡˜ "e‰··BÒi"LמכווןÏÚ ∆¿¿∆¿»≈«
˙··BÒ ‰kq‰ Èk ,˙Bkq‰ ‚Á««Àƒ«À»∆∆

Ì„‡‰ ÏÚ ˙ÙwÓe,בסוכה הנמצא «∆∆«»»»
‰Ïawa ¯‡·n‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ«¿…»««»»

˙e„ÈÒÁ·e12‡È‰ ‰kqL «¬ƒ∆À»ƒ
ÛÈwÓ ˙ÈÁa עוד שיתבאר וכפי ¿ƒ««ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zekeqdו bg oipr oiadl

גֹו', ּכנׁשר" גֹו' "יסֹובבנהּו הּכתּובים ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַּומהמׁש

הּסּכֹות) (חג "יסֹובבנהּו" הענינים, ׁשּׁשני ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻמּובן,

ׁש"ּיסֹובבנהּו" ואף ּבזה. זה ּתלּויים ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָּו"ּכנׁשר",

על  קאי יעיר" "ּכנׁשר ּגם הרי הּקּב"ה, על ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקאי

הּסּכה, ׁשענין מּובן זה ּומּכל ְִִֶֶַַַָָָָָֻהּקּב"ה.

"ּכנׁשר". עם אחד ענין הּוא ְְְְְִִֶֶֶֶָָ"יסֹובבנהּו",

‰p‰Â לעיל ּׁשּכתּוב 13נתּבאר מה 14ּבענין ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֶַַָָ

הּנׁשר  ּדר ּגֹו' מּמּני נפלאּו הּמה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשלׁשה

על  האמצעי, קו - ׁשּבּנׁשר ׁשהעּלּוי ְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּׁשמים,

ּׁש"ּנׁשר" מה - נׁשר ׁשּגם הּוא, הּקּוים ְִֶֶֶֶַַַַַָָׁשאר

העליֹונה, ּבּמרּכבה "ּבּׁשמים", הּוא ְְְִֶֶַַַַָָָָָָונפל,

יֹותר  הּתׁשּובה 15ּולמעלה ׁשעלֿידי הענין וזהּו . ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכזכּיֹות" לֹו נעׂשים הּזדֹונֹות,16"זדֹונֹות ׁשּגם , ְְְֲִִֶַַַֻ

"נעׂשים  כּו', ּונפילה נׁשירה ּבדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָׁשהם

"ּבמקֹום  ּכי יֹותר, למעלה ועֹוד ְְְְְִִֵַָָֻּכזכּיֹות",

אין  ּגמּורים צּדיקים עֹומדים, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשּבעליּֿתׁשּובה

ׁשם" לעמֹוד הּתׁשּובה 17יכֹולים ׁשעלֿידי והינּו , ְְְְְֲִֵֶַַַַָָ

סדר  ּכל מראׁש ּגם ׁשּלמעלה לבחינה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמתעּלים

סדר  ּכל על ההמלכה ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר היא ּבמי 18ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְֲִִִֵַַַַַ

ׁשהּתׁשּובה נמל  וכיון צּדיקים, ׁשל ּבנׁשמֹותיהם  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

היא  הרי הּצּדיקים, מעבֹודת יֹותר למעלה ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָהיא

מה  וזהּו ההׁשּתלׁשלּות. סדר מּכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָלמעלה

אף  ּדוקא), ("ּכנׁשר " קּנֹו" יעיר "ּכנׁשר ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָּׁשּכתּוב

ּבי"ג  הּוא ׁשרׁשן הּמרּכבה חּיֹות ארּבע ְְְְֶֶַַַַָָָָָׁשּכל

ּדיקנא  ּבי"ג 19ּתּקּוני ּכי הרחמים, מּדֹות י"ג ׁשהן ְְֲִִִִִֵֵֶַָָ
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13(.(56 ע' (לעיל 8 שבהערה קנו יעיר כנשר יחֿיט.)14ד"ה ל, כנשר )15משלי ד"ה ואילך. א'תרפט ע' האזינו אוה"ת

ל). ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח קנו ב.)16יעיר פו, ה"ד.)17יומא פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ז.)18ברכות פ"ח, ב"ר

ג. פ"ב, רבה תרע"ח )19רות הנ"ל רד"ה א'תרפה. ע' שם באוה"ת הובא עקב. ס"פ לזח"ג רמ"ז סע"ב. יח, זח"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‚B',להלן  "¯Lk 'B‚ e‰··BÒÈ" ÌÈ·e˙k‰ CLÓ‰Óe .≈∆¿≈«¿ƒ¿¿∆¿¿∆∆

ו"כנשר" "יסובבנהו" הפסוקים שני של ÈMLמהסמיכות ,Ô·eÓ»∆¿≈
ÌÈÈÚ‰,כאן Lk"e¯"האמורים (˙Bkq‰ ‚Á) "e‰··BÒÈ" »ƒ¿»ƒ¿¿∆¿««À¿∆∆

הרחמי  מידת שהוא לעיל הנזכר "כנשר" בדיבורֿהמתחיל מבואר ם),(שעניינו

Û‡Â .‰Êa ‰Ê ÌÈÈeÏz¿ƒ∆»∆¿«
È‡˜ "e‰··BÒi"L מכווןÏÚ ∆¿¿∆¿»≈«

,‰"aw‰ בני את ה'מסובב' שהוא «»»
לכאורה  כן ואם עליהם, וסוכך ישראל

יותר, נעלה שונה, עניין זה הרי

זו  אין ב"כנשר", המרומז מהעניין

כי ÈÚÈ¯"קושיא ¯Lk" Ìb È¯‰¬≈«¿∆∆»ƒ
È‡˜מכווןÏkÓe .‰"aw‰ ÏÚ »≈««»»ƒ»

,‰kq‰ ÔÈÚL Ô·eÓ ‰Ê∆»∆ƒ¿««À»
‡e‰ ,"e‰··BÒÈ" התוכן לפי ¿¿∆¿

"Lk¯"הפנימי ÌÚ „Á‡ ÔÈÚƒ¿»∆»ƒ¿∆∆
של  וברחמים בהגנה עוסקים ושניהם

ישראל. בני על הקדושֿברוךֿהוא

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â13 במאמר ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
הנזכר  קנו' יעיר 'כנשר דיבורֿהמתחיל

·e˙kM ‰Ó ÔÈÚa14 בספר ¿ƒ¿««∆»
אומר, המלך שלמה «…¿LÏL‰משלי,

בעולם דברים e‡ÏÙשלושה ‰n‰≈»ƒ¿¿
'Bb ÈpnÓ הדברים משלושת ואחד ƒ∆ƒ

הוא ‰Lp¯המופלאים C¯c∆∆«∆∆
ÈelÚ‰L ,ÌÈÓMa והיתרון «»«ƒ∆»ƒ

מידת LpaL¯,המיוחד את המסמל ∆«∆∆
ÏÚהרחמים ,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ -«»∆¿»ƒ«

ÌÈew‰ ¯‡L שעיקרו) הימין קו ¿»««ƒ
(שעיקרו  השמאל וקו החסד) מידת

הגבורה) ÌbLמידת ,‡e‰ אפילו ∆«
,ÏÙÂ "¯Lp"M ‰Ó - ¯L∆∆«∆»«¿»«
‰·k¯na ,"ÌÈÓMa" ‡e‰«»«ƒ«∆¿»»

,‰BÈÏÚ‰'נשר 'פני יש שבה »∆¿»
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe15 בדרגות ואפילו ¿«¿»≈

מהמרכבה, שלמעלה האלוקות

שהחידוש  הנזכר במאמר שנתבאר וכפי

'פני  כמו העליונה שבמרכבה הקודש חיות בשאר קיים (שלא 'נשר' של המיוחד

נשאר  וכאילו 'בשמים' הוא הרי למטה מה'נשר' שנפל מה שגם הוא אריה')

כפי ואילו בשמים שרשו שרק מ'אריה' (בשונה חיה למעלה הוא למטה שנפל

הרחמים, מידת האמצעי', 'קו מעלת מפני הוא זה וכל 'בשמים'), אינו וכבר טמאה

ונפל  ש'נשר' מה גם הרחמים, מידת האמצעי, קו ומצד השמאל. וקו הימין קו לגבי

העליון. ומקורו לשורשו מחובר נשאר עדיין העליונה, ממדרגתו

ÔÈÚ‰ e‰ÊÂז"ל חכמינו לדברי הפנימי ‰eLz·‰הטעם È„ÈŒÏÚL ¿∆»ƒ¿»∆«¿≈«¿»
˙BB„Ê" במזיד עשה שהאדם BiÎÊk˙עבירות BÏ ÌÈNÚ לו ונחשבים ¿«¬ƒƒ¿À

טובים" 16Ì‰Lכמעשים ,˙BB„f‰ ÌbL עושה, שאדם C¯„aמעשים ∆««¿∆≈¿∆∆
‰ÏÈÙe ‰¯ÈLנחות רוחני למצב ומתעלים eÎ',למטה, נהפכים ¿ƒ»¿ƒ»

„BÚÂ ,"˙BiÎÊk ÌÈNÚ"«¬ƒƒ¿À¿
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ נעלים אפילו והם ¿«¿»≈

רגילים מצוות ממעשי Èkƒיותר
‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa"¿»∆«¬≈¿»
ש"זדונות  כזו ברמה תשובה שעשו

כזכיות" ˆÌÈ˜Ècנעשו ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ«ƒƒ
ÌÈ¯eÓb ומצוות בתורה שעוסקים ¿ƒ

שקדמה  ללא רגילה, נפילה בצורה לכך

BÓÚÏ„וירידה  ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡≈¿ƒ«¬
"ÌL17È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â , »¿«¿∆«¿≈

ÌÈlÚ˙Ó ‰·eLz‰ התשובה בעלי «¿»ƒ¿«ƒ
L‡¯Ó Ìb ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·Ïƒ¿ƒ»∆¿«¿»«≈…

של  Ò„¯וההתחלה Ïk»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור בו «ƒ¿«¿¿

ונמשך  למטה,יורד ≈¬∆È¯‰Lמלמעלה
‰ÎÏÓ‰‰ֿהקדוש של ההתייעצות ««¿»»

כביכול, Ò„¯ברוךֿהוא, Ïk ÏÚ«»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ אותו לעשות האם «ƒ¿«¿¿

לא  ¯aאו ¯Ó‡Ók ‡È‰eÈ˙B ƒ¿«¬««≈
Ï"Ê18CÏÓ ÈÓa התייעץ מי עם ¿ƒƒ¿«

אודות  כביכול, הקדושֿברוךֿהוא,

ÏLהבריאה, Ì‰È˙BÓLa¿ƒ¿≈∆∆
‰·eLz‰L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿≈»∆«¿»
˙„B·ÚÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈≈¬«

,ÌÈ˜Ècv‰,לעיל ‰¯Èכמבואר ««ƒƒ¬≈
‡È‰ התשובה ÏÚÓÏ‰עבודת ƒ¿«¿»

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏkÓƒ»≈∆«ƒ¿«¿¿
'מגיע' הוא תשובה עושה וכשיהודי

סדר  מכל שלמעלה אלוקי לאור

גבול. ללא איןֿסוף אור השתלשלות,

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ הנזכר בפסוק ¿∆«∆»
במעלת  מדבר הפנימי הפירוש שלפי

הרחמים, מידת האמצעי, Âc˜‡הקו "¯Lk") "Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk"¿∆∆»ƒƒ¿∆∆«¿»
ישראל  לבני המאירה העליונה הרחמים מידת את לדמות מדייק והכתוב

לנשר  ‰e‡דווקא ÔL¯L ‰·k¯n‰ ˙BiÁ Úa¯‡ ÏkL Û‡ ,(«∆»«¿«««∆¿»»»¿»
‡˜Èc Èewz ‚"Èa19'הזקן 'תיקוני שבו Ô‰Lשלושֿעשרה הביטוי ¿ƒ≈ƒ¿»∆≈

לגבי  הזוהר ‰¯ÌÈÓÁ,משתמש ˙BcÓ ‚"È עניין ואם לכאורה כן ƒ»«¬ƒ
דווקא  לנשר שייך לא ÔÓˆÚ,הרחמים ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èa Èkƒ¿ƒ»«¬ƒ«¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז h"kyz'd ,zekeqdÎbgc 'a mei

האמצעי  קו הּנׁשר, ּבחינת עצמן, הרחמים ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמּדֹות

ּכּמה  יׁשנן ּברחמים ּדהּנה, יֹותר. למעלה מּגיע -ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבבחינת  מּגיע האמצעי, קו נׁשר, ּובחינת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּדרגֹות,

ׁשּמּטעם  עליֹונה, הּיֹותר ּבחינה רּבים', ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ'רחמים

טמא, עֹוף היֹותֹו עם ׁשּלמּטה, הּנׁשר ּגם הּנה ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָזה,

ז"ל  חכמינּו ּבמדרׁשי ּכּמבאר רחמני, הּוא .20הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֹ

הּתיכֹון" "ּבריח הּוא האמצעי ׁשּקו ְְְִִִֶֶַַַַַָָָוכּידּוע

הּקצה  עד עליֹון הּיֹותר הּקצה מן ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּמבריח

הּיֹותר  לּקצה עד ׁשּנמׁש ׁשהּטעם ּתחּתֹון, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּיֹותר

הּיֹותר  מהּקצה ׁש'ּלֹוקח' זה מּצד הּוא ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּתחּתֹון

"חד  ּוׂשמאל, ימין הּקּוין ׁשּׁשני והינּו, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹעליֹון,

קציר" וחד ּבחיצֹונּיּות 21ארי רק מּגיעים , ְְְֲִִִִִִַַַ

ּבינּוני" "חד - האמצעי וקו מּגיע 21הּכתר. , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּכתר  עד 22ּבפנימּיּות נמׁש הּוא זה ּומּצד , ְְִִִִִֶֶֶַַַָ

הּוא  ׁשּנמׁש מקֹום ּובכל ּתחּתֹון, הּיֹותר ְְְִֵֶֶַַַָָָָלּקצה

על  הּדגמא ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ׁשּנּוי. ׁשּום ּבלי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻּבׁשוה

ּודמּות  ּבצלם ׁשהּוא האדם, ּגּוף מּצּיּור ְְִִֶֶֶֶָָָזה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבצלמנּו23ׁשּלמעלה, אדם נעׂשה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָ

ורגל  ימין יד קּוין, ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיׁשנם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכדמּותנּו,

ׂשמאל  ורגל ׂשמאל יד הּימין, קו ׁשהּוא ְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹימין

קו  ׁשהּוא ויסֹוד ּגּוף ראׁש הּׂשמאל, קו ְִֶֶַַַֹֹׁשהּוא
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לג). ע' תרפ"ב (סה"מ תרפ"ב הנ"ל רד"ה ואילך). כג ס"ע תרע"ח יא.)20(סה"מ שם, האזינו פרש"י ב. עקב תנחומא

א).)21 (יז, בהקדמה תרפ"ג )22תקו"ז סה"מ ואילך. תשמב ע' ח"ב ואילך. רכ ע' ח"א תער"ב המשך ב. סה, נח תו"ח ראה

ועוד. ואילך. 152 ע' תש"ז ואילך. קז כו.)23ע' א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ,¯Lp‰ ˙ÈÁa הימין קו לגבי ויתרון מעלה לו שיש ¿ƒ««∆∆«»∆¿»ƒ

השמאל  ÚÈbÓוקו BÈ˙¯ו'נוגע'- ‰ÏÚÓÏ,הרחמים מידות שאר מכל «ƒ«¿«¿»≈
ומבאר. שממשיך כפי

ÌÈÓÁ¯a ,‰p‰c העליונות המידות בכל B‚¯c˙,כמו ‰nk ÔLÈ ¿ƒ≈¿«¬ƒ∆¿»«»¿»
,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ,¯L ˙ÈÁ·e¿ƒ«∆∆«»∆¿»ƒ
,'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯' ˙ÈÁ·a ÚÈbÓ«ƒ«ƒ¿ƒ««¬ƒ«ƒ

,‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa הדרגה ¿ƒ»«≈∆¿»
עצמה  הרחמים במידת ביותר הגבוהה

,‰Ê ÌÚhnL נמשך שהנשר מאחר ∆ƒ««∆
גבוהה  מידת מדרגה של ביותר

‰Lp¯הרחמים, Ìb ‰p‰ הגשמי ƒ≈««∆∆
ÛBÚ B˙BÈ‰ ÌÚ ,‰hÓlL∆¿«»ƒ¡

,‡ÓË שלא מסתבר היה ולכאורה »≈
טובה, מידה שהיא רחמנות לו תהיה

למעשה  ‰e‡מכלֿמקום È¯‰ הנשר ¬≈
nk·‡¯הגשמי  ,ÈÓÁ«̄¿»ƒ«¿…»

Ï"Ê eÈÓÎÁ ÈL¯„Óa20 ומובא ¿ƒ¿¿≈¬»≈
"ינהגם גם  זה, פסוק על רש"י בפירוש

בני  את מנהיג [הקדושֿברוךֿהוא

הזה  כנשר ובחמלה ברחמים ישראל]

לקינו  נכנס ואינו בניו על רחמני

על  ומטרף מקשקש שהוא עד פתאום,

שוכה  בין לאילן, אילן בין בכנפיו בניו

בהן  ויהא בניו שיעורו כדי לחברתה,

על  בניו. יעורר קנו, יעיר לקבלו. כוח

עליהם  עצמו מכביד אינו ירחף, גוזליו

." נוגע... ואינו נוגע מחפף, אלא

Úe„iÎÂהסוד ÂwLבתורת ¿«»«∆«
ÁÈ¯a" ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ¿ƒ«

ÁÈ¯·n‰ "ÔBÎÈz‰ ומחבר נמשך «ƒ««¿ƒ«
„Ú ÔBÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ˆw‰ ÔÓƒ«»∆«≈∆¿«

,ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ‰ˆw‰ הדרגות בכל CLÓpLומאיר ÌÚh‰L הקו , «»∆«≈«¿∆«««∆ƒ¿»
Á˜Bl'L'האמצעי ‰Ê „vÓ ‡e‰ ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ‰ˆwÏ „Ú ובא ««»∆«≈«¿ƒ«∆∆≈«

ÔÈÓÈונמשך  ÔÈew‰ ÈML ,eÈ‰Â ,ÔBÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ˆw‰Ó שורש ≈«»∆«≈∆¿¿«¿∆¿≈««ƒ»ƒ
והגילוי החסד נאמר Ï‡ÓNeמידת שעליהם והצמצום, הגבורה מידת שורש ¿…

שהם  אליהו' ‡¯CÈב'פתח „Á" הגילוי שם (על ארוך הימין) (קו אחד «¬ƒ
˜ˆÈ¯"וההשפעה) „ÁÂ ומניעת הצמצום שם (על קצר ואחד ¿«¿ƒ
21ÌÈÚÈbÓההשפעה) ו'נגיעה', שייכות להם ‰k˙¯יש ˙eiBˆÈÁa ˜¯ «ƒƒ«¿ƒƒ«∆∆

הספירות). מעשר (שלמעלה עליון' 'כתר של החיצוני בחלק »¿Â˜Âרק
Y ÈÚˆÓ‡‰ שהוא נאמר ÈeÈa"עליו „Á"21 שם (על בינוני אחד »∆¿»ƒ«≈ƒ

והקיצור), האריכות הגבורה, ואת החסד את משלב לו ÚÈbÓשהוא יש «ƒ«
ו'נגיעה' ‰k˙¯שייכות ˙eiÓÈÙa22‰Ê „vÓe שלו , הקשר בגלל ƒ¿ƒƒ«∆∆ƒ«∆

גבול, ובלי האיןֿסוף הכתר', ‰Bi˙¯ל'פנימיות ‰ˆwÏ „Ú CLÓ ‡e‰ƒ¿»««»∆«≈
ÔBzÁz,שלו ההארה למידת גבול CLÓpLואין ÌB˜Ó ÏÎ·e הקצה מן «¿¿»»∆ƒ¿»

ביותר, התחתון הקצה ועד ביותר ÌeLמאיר ‰e‡העליון ÈÏa ‰ÂLa¿»∆¿ƒ
.ÈepLƒ

ב'המשך' הרש"ב הרבי שמבאר וכפי

מב' חלוק האמצעי דקו "וידוע תער"ב:

הא' דברים, בב' ושמאל דימין הקוין

למעלה  ביותר העליון קצה מן שמבריח

רק  אך בכתר כן גם דשרשן הקוין מב'

קו  אבל הכתר, חיצוניות בבחינת

מבחינת  המשכתו שורש האמצעי

קצה  עד ומבריח כו', הכתר פנימיות

המלכות  בחינת דהיינו ביותר התחתון

חכמה  דהנה דאצילות, דרגין כל סוף

בקו  [שהיא ובינה הימין] בקו [שהיא

הוד  עד רק בינה הרי השמאל]

עד  שנמשך ארוך אבא ויסוד אתפשטת,

האמצעי  קו אבל זעירֿאנפין, יסוד

כל  סוף המלכות בחינת עד מבריח

האחרונות  ובבחינות דאצילות דרגין

הוא  ההמשכה דאופן והב' כו'. שבה

ממש, אחת כמהות היא הקו דכללות

[חכמה, חח"ן כמו קוין הב' כמו ולא

מהות  הוא החסד הרי מימין נצח] חסד,

[בינה, בג"ה וכן החכמה מבחינת אחר

כן  שאין מה כו', משמאל הוד] גבורה,

הם  כולם יסוד] תפארת, [דעת, דת"י

שהדעת  והיינו ממש... אחת מהות

ואותה  הכתר פנימיות מבחינת ממשיך

בבחינת  שנמשך הוא ממש ההמשכה

בהא  הא הדברים וב' כו', ויסוד תפארת

משתנית  אינה כן על דוקא הכתר פנימיות מבחינת היא שההמשכה דלפי תליא

כו'". המדריגות בכל ממש המהות בחינת ונמשך

¯‡a˙pL BÓÎeהחסידות Ê‰בתורת ÏÚ ‡Ó‚c‰ קו על שהארת כך ¿∆ƒ¿»≈«À¿»«∆
הארת  ואילו למעלה כמו למטה מאירה איננה ולכן מוגבלת השמאל וקו הימין

בשווה  הקצה) אל הקצה (מן מקום בכל נמשכת האמצעי Ûebקו ¯eivÓƒƒ
‡e‰L ,Ì„‡‰הוא ומכלֿמקום גשמית eÓ„e˙מציאות ÌÏˆa »»»∆¿∆∆¿

,‰ÏÚÓlLכביכול לאלוקות, דמיון יש וצורתו e˙kL·ובדמותו BÓk23 ∆¿«¿»¿∆»
אמר  שהקדושֿברוךֿהוא האדם בריאת לגבי eÓÏˆaבתורה Ì„‡ ‰NÚ«¬∆»»¿«¿≈

Ba ÌLiL ,e˙eÓ„kהאדם Ï‚¯Âבגוף ÔÈÓÈ „È ,ÔÈe˜ ‰LÏL ƒ¿≈∆∆¿»¿…»«ƒ»»ƒ¿∆∆
Â˜ ‡e‰L Ï‡ÓN Ï‚¯Â Ï‡ÓN „È ,ÔÈÓi‰ Â˜ ‡e‰L ÔÈÓÈ»ƒ∆««»ƒ»¿…¿∆∆¿…∆«

„BÒÈÂ Ûeb L‡¯ ,Ï‡ÓO‰קודש ‰‡ÈÚˆÓ,הברית Â˜ ‡e‰L «¿……ƒ∆«»∆¿»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zekeqdר bg oipr oiadl

ּבין  ׁשּנּוי יׁש והּׂשמאל הּימין ּבקו הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהאמצעי,

ּבּקו  מהּֿׁשאיןּֿכן לצּפרנים, ועד לרגלים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָידים

ׁשּנּויים. ּבֹו אין ויסֹוד, ּגּוף ראׁש ְִִִִֵֶָָֹהאמצעי,

יׁשCÈ¯ˆÂג) האמצעי ּבּקו ּגם ׁשהרי להבין, ¿»ƒְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּגּוף  ּבין וכן לגּוף, ראׁש ּבין ְְִֵֵֵֹׁשּנּוי

זה  ּבאיןֿער הם והּגּוף הראׁש ׁשהרי ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָֹֹלּיסֹוד.

מצר  עלֿידי הּוא ׁשּביניהם החּבּור ׁשּלכן ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלזה,

הּתחּתֹונֹות  וׁשלׁש הּגּוף ּגם וכן ּדוקא, ְְְְֵַַַַַַָָָֹהּגרֹון

ונמצא, ,ּבאיןֿער הם הּיסֹוד) הּוא מהם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹ(ׁשאחד

ּומּכלֿ הּגּוף, לגּבי ּגם ּבאיןֿער הּוא ְְְֲִֵֵֶַַַַָֹׁשהּיסֹוד

ׁשּבּגּוף  ּוכמֹו הראׁש. לגּבי ּבאיןֿער ׁשהּוא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשּכן

והּגּוף  מהּגּוף, למעלה הּוא הראׁש הרי ְְְְֲִֵֵַַַַַָָֹהּגׁשמי,

ּבענין  ּגם הּוא ּכן מהּיסֹוד, למעלה ְְְְְִֵֵַַַַָהּוא

ׁשהם  למעלה, האמצעי ׁשּבּקו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמדרגֹות

ּבּקו  ּגם ׁשהרי ּומּטה, מעלה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָּבהתחּלקּות

זֹו מׁשּתלׁשלֹות ּבֹו ׁשּיׁש הּמדרגֹות הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהאמצעי,

ּוכמֹו ּומּטה, מעלה ּבבחינת הם ואםּֿכן ְְְְִִִִֵֵַַַָָמּזֹו,

הרמּב"ם  ּומּטה 24ׁשּכתב הּמעלה ּבענין ְְְְִֶַַַַַַַָָָָ

הּספירֹות  עׂשר מענין זה ויּובן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּמלאכים.

ּדהּנה  האמצעי. קו הרחמים, ּבמּדת 25ׁשּיׁשנן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

לׁשמּה, ראּויה ׁשּתהיה ּבכדי מּדה, ׁשּכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָידּוע

חסדּֿגבּורהֿ חכמהּֿבינהּֿדעת ּבּה להיֹות ְְְִִִֶֶַַָָָָָָצרי

האהבה, ּבמּדת ּוכמ ֹו נצחֿהֹודֿיסֹוד. ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָּתפארת

ׁשהּדבר  אי ההתּבֹוננּות להיֹות צריכה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּתחּלה

ּדבר  ּבמעלת ההתּבֹוננּות אֹו לֹו, טֹוב ְְְֱֲִֶַַַַָָָהּנאהב

הּוא  מתעֹורר זֹו ּומהתּבֹוננּות ּבעצם, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָהּנאהב

הׁשּפעה  לידי ּבא הּוא ואחרּֿכ האהבה, ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָּבמּדת
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ה"ו.)24 פ"ב יסוה"ת ואילך).)25הל' לה ע' תרפ"ב ואילך. כד ע' תרע"ח (סה"מ הנ"ל כנשר ד"ה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÚÂ ,ÌÈÏ‚¯Ï ÌÈ„È ÔÈa ÈepL LÈ Ï‡ÓO‰Â ÔÈÓi‰ Â˜a ‰p‰ƒ≈¿««»ƒ¿«¿…≈ƒ≈»«ƒ¿«¿«ƒ¿«

,ÌÈ¯tˆÏ שבצפרנים מזו וכלֿשכן שברגלים מזו מרובה שבידים והחיות ¿ƒ»¿«ƒ
ביותר מועטת חיות Ûebשהיא L‡¯ ,ÈÚˆÓ‡‰ Âwa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««»∆¿»ƒ…

ÌÈÈepL Ba ÔÈ‡ ,„BÒÈÂ עד מלמעלה האמצעי, הקו של החלקים ובכל ƒ≈ƒƒ
וכפי  בשווה, היא החיות למטה,

להלן. ומבאר שמוסיף

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ לעיל האמור את ¿»ƒ¿»ƒ
בכל  היא ההארה האמצעי' שב'קו

האדם  וגוף בשווה דרגה ובכל מקום

לכך, משל Âwaמהווה Ìb È¯‰L∆¬≈«««
ÈepL LÈ ÈÚˆÓ‡‰ ברמת הבדלים »∆¿»ƒ≈ƒ

ÔÎÂהחיות  ,Ûe‚Ï L‡¯ ÔÈa יש ≈…¿¿≈
גם החיות ברמת Ûebהבדלים ÔÈa≈

Ûeb‰Â L‡¯‰ È¯‰L .„BÒiÏ«¿∆¬≈»…¿«
,‰ÊÏ ‰Ê C¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰ בין ≈¿≈¬…∆»∆

שיעור  לאין גדול פער יש לגוף הראש

ללא  שבגוף מזו נעלית שבראש והחיות

והשוואה יחס ‰eaÁ¯כל ÔÎlL∆»≈«ƒ
Ì‰ÈÈaL שתי והגוף, הראש בין ∆≈≈∆

מאד  גדול ביניהם שהפער יישויות

ÔB¯b‰ ¯ˆÓ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈≈««»
,‡˜Âc יש לגוף הראש שבין העובדה «¿»

שבראש  שהחיות מלמדת צר גרון

עוברת  שהיא לאחר רק לגוף עוברת

אכן  כי ומיעוט צמצום של תהליך

מזו  שיעור לאין נחותה שבגוף החיות

LÏLÂשבראש  Ûeb‰ Ìb ÔÎÂ¿≈««¿»…
˙BBzÁz‰ הנחותים החלקים ««¿

‰e‡שבאדם  Ì‰Ó „Á‡L)∆∆»≈∆
Ì‰ („BÒi‰ נמוכה ŒÔÈ‡aבדרגה «¿≈¿≈

C¯Ú,עצמו הגוף ÓÂˆ‡,לעומת ¬…¿ƒ¿»
‡e‰ „BÒi‰L נחותC¯ÚŒÔÈ‡a ∆«¿¿≈¬…

אלא  הראש לגבי רק Èa‚Ïלא Ìb«¿«≈
ÔkLŒÏkÓe ,Ûeb‰ קלֿוחומר «ƒ»∆≈

‡e‰L נחות C¯ÚŒÔÈ‡aה'יסוד' ∆¿≈¬…
L‡¯‰ Èa‚Ï עצמוBÓÎe . ¿«≈»…¿

L‡¯‰ È¯‰ ,ÈÓLb‰ ÛebaL∆«««¿ƒ¬≈»…
Ûeb‰Â ,Ûeb‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈«¿«

,„BÒi‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ביניהם יש כי בגשמיות, הגוף צורת היא וכך ¿«¿»≈«¿
ברוחניות, ופערים ‰B‚¯„n˙הבדלים ÔÈÚa Ìb ‡e‰ Ôk השונות ≈«¿ƒ¿«««¿≈

,‰ÏÚÓÏ ÈÚˆÓ‡‰ ÂwaL,באלוקות‰ÏÚÓ ˙e˜lÁ˙‰a Ì‰L ∆««»∆¿»ƒ¿«¿»∆≈¿ƒ¿«¿«¿»
,‰hÓe נמוכות לדרגות עליונות דרגות בין חלוקה ביניהם לא È¯‰Lשיש «»∆¬≈

אלא  השמאל וקו הימין לקו השייכות בדרגות ‰‡ÈÚˆÓ,רק Âwa Ìb«««»∆¿»ƒ

˙B‚¯„n‰ ‰p‰ והשונות BfÓהרבות BÊ ˙BÏLÏzLÓ Ba LiL ƒ≈««¿≈∆≈ƒ¿«¿¿ƒ
שלפניה, מהדרגה ויורדת באה דרגה שכל כך בנוי הדרגות ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒוסולם

Ì‰'האמצעי ב'קו השונות הדרגות BÓÎeגם ,‰hÓe ‰ÏÚÓ ˙ÈÁ·a ≈ƒ¿ƒ««¿»«»¿
Ì"aÓ¯‰ ·˙kL24ÌÈÎ‡ÏnaL ‰hÓe ‰ÏÚn‰ ÔÈÚa גם ∆»«»«¿«¿ƒ¿«««¿»«»∆««¿»ƒ

ויש  דרגות. הבדלי יש במלאכים

'מעלה' גבוהה, בדרגה שהם מלאכים

נמוכה, בדרגה שהם מלאכים ויש

במציאות  ומדובר שמאחר אלא 'מטה',

ו'מטה' 'מעלה' על מדובר לא רוחנית,

כדברי  אלא גשמי מקום של במובן

ממעלתו  למטה שאמרנו "זה הרמב"ם,

אדם  כמו מקום מעלת אינה חבירו של

כמו  אלא מחבירו למעלה שיושב

גדול  שאחד חכמים בשני שאומרין

למעלה  שהוא בחכמה מחבירו

זה". של ממעלתו

‰Ê Ô·eÈÂ הדרגות חלוקת עניין ¿»∆
'מעלה' בקו והמושגים ו'מטה'

ויובהר  יובן NÚ¯האמצעי ÔÈÚÓ≈ƒ¿«∆∆
˙cÓa ÔLiL ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ∆∆¿»¿ƒ«

ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ,ÌÈÓÁ¯‰ כמבואר »«¬ƒ«»∆¿»ƒ
מעשר  אחת שכל וחסידות בקבלה

(בספירת  העשר מכל כלולה הספירות

שבחכמה, חכמה יש למשל, החכמה,

בכל  וכך הלאה, וכן שבחכמה בינה

שממשיך  כפי הספירות), מעשר אחת

בתורת p‰c25Úe„È‰ומפרט. ¿ƒ≈»«
È„Îaהחסידות  ,‰cÓ ÏkL∆»ƒ»ƒ¿≈

dÓLÏ ‰Èe‡¯ ‰È‰zL יהיו ואכן ∆ƒ¿∆¿»ƒ¿»
עליונה, מידה של התכונות כל בה

da ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ כל של העניין את »ƒƒ¿»
והעניין  התוכן את רק (ולא הספירות

בלבד) פרטית ספירה אותה שהם של

ÎÁŒ„ÒÁ ˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰Ó »¿»ƒ»««∆∆
Œ„B‰ŒÁˆ ˙¯‡ÙzŒ‰¯e·b¿»ƒ¿∆∆≈«

BÓÎe .„BÒÈ למשל˙cÓa ¿¿¿ƒ«
‰lÁzL הכנה ‰‡‰·‰, בתור »«¬»∆¿ƒ»

אהבה  של רגש להתעוררות והקדמה

˙eBa˙‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ השכלית·BË ·‰‡p‰ ¯·c‰L CÈ‡ ¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿¿≈∆«»»«∆¡»
BÏ ולאהוב אליו להתקרב לעצמו, אותו להשיג לו וכדאי המתבונן לאדם

‰‰˙eBa˙אותו, B‡ שכליתÌˆÚa ·‰‡p‰ ¯·c ˙ÏÚÓa מצד «ƒ¿¿¿«¬«»»«∆¡»¿∆∆
אישית , עבורו טוב הדבר כיצד דווקא לאו הדבר, BÊעצם ˙eBa˙‰Óe≈ƒ¿¿

בחכמהֿבינהֿדעת  ‰‡‰·‰שהיא ˙cÓa ‡e‰ ¯¯BÚ˙Ó הזה והרגש ƒ¿≈¿ƒ«»«¬»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ט h"kyz'd ,zekeqdÎbgc 'a mei

ׁשּבתחילה  ּדקדּׁשה, אהבה ּבמּדת ּוכמֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֻּבפעל.

לי  אלקים ׁש"ּקרבת אי ההתּבֹוננּות ְְְֱִִִִִֵֶַַֹהיא

ּבעצם,26טֹוב" טֹוב הּוא ׁשאלקּות אֹו ,ְֱֶֶֶֹ

הוי' את ל"ואהבּת ּבא הּוא זֹו ְְְְְֲִֵֵַָָָָָּומהתּבֹוננּות

"27אלקי"ּכמֹו לרע ל"ואהבּת ּומּזה 28אֹו , ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָֹ

נצחֿ ּבחינת יֹותר, ׁשּלמּטה לבחינה ּבא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּוא

הם  והּמּדֹות הּמֹוחין והּנה, כּו'. ְְְִִִֵֵַַהֹודֿיסֹוד

ּבׂשכל  ׁשעֹוסק ׁשּבׁשעה לזה, זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּבסתירה

התעֹוררּות  אצלֹו להיֹות אפׁשר אי ְְְְְְְְִִִִֶֶָוהתּבֹוננּות,

עלֿידי  מתעּלמים, ׁשהּמחין לאחרי ורק ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹהּמּדֹות,

אזי  מּקיף, ּבבחינת עליו ּומאירים הּגרֹון, ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָמצר

ּגיסא, לאיד וכן הּמּדֹות. התעֹוררּות ְְְְֲִִִִֵֵַַָָנעׂשית

מבלּבלֹות  הן הרי ּבגּלּוי, הן הּמּדֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַׁשּכאׁשר

יעּור" "הּׁשחד ּבענין ּוכמֹו ׁשהּמּדֹות 29לּמֹוחין, , ְְְְִִִֵֶַַַַַַֹ

לּמסקנה  לבא יּוכל ׁשּלא עד הּׂשכל, את ְֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמּטֹות

ׁשהּמֹוחין  ונמצא אליה. לבא ׁשּצרי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהאמּתית

וחסדּֿגבּורהֿ (חכמהּֿבינהּֿדעת ְְְְִִֶֶַַַָָָָוהּמּדֹות

ּגם  הּוא וכן לזה. זה ּבאיןֿער הם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּתפארת)

נצחֿהֹודֿיסֹוד) (ּבחינת ּבפעל ההׁשּפעה ְְְְְְִִֵַַַַַַָָֹּבענין

ׁשהיא  (חסדּֿגבּורהּֿתפארת), מהּמּדה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּבאה

האהבה  ּדכאׁשר הּמּדה, צמצּום לאחרי רק ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבאה

הׁשּפעת  את לקּבל הּזּולת יּוכל לא ּבתקּפּה, ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹהיא

יבין  לא ההׁשּפעה, את יקּבל אם וגם ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהחסד,

ּבמּדת  ׁשהּוא ּוכמֹו ׁשּבזה. החסד את ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָוירּגיׁש

וכן  הּגבּורה, ּבמּדת ּגם הּוא ּכן והאהבה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהחסד

מּכל  ּכלּולה ׁשהיא הרחמים, ּבמּדת ּגם ְְֲִִִִֶַַַָָָהּוא

חסדּֿגבּורהֿ חכמהּֿבינהּֿדעת ספירֹות ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָהעׂשר

להיֹות  צריכה ׁשּבתחילה נצחֿהֹודֿיסֹוד, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּתפארת
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החסד, למידת ÏÚÙaשייך ‰ÚtL‰ È„ÈÏ ‡a ‡e‰ CkŒ¯Á‡Â¿«««»ƒ≈«¿»»¿…«

המידות  M„˜c‰,נצחֿהודֿיסוד.באמצעות ‰·‰‡ ˙cÓa BÓÎe רגש ¿¿ƒ««¬»ƒ¿À»
ה' אהבת הרגש ÏÈÁ˙aL‰של התעוררות כהקדמה לפני ה', אהבת של ∆ƒ¿ƒ»
אליו, ‰‰˙eBa˙והכנה ‡È‰ היינו בשכלו, מתבונן החכמהֿשהאדם ƒ«ƒ¿¿

שבנפשו  w"L¯·˙בינהֿדעת CÈ‡≈∆ƒ¿«
"·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡26 כיצד ¡…ƒƒ

באלוקות  והדבקות היא ההתקרבות

התבוננות  אֹו בשבילו, טובה

ÌˆÚa ·BË ‡e‰ ˙e˜Ï‡L לאו ∆¡…¿∆∆
אישית, עבורו ¿¿eBa˙‰Óe≈ƒ˙דווקא

האמורים BÊשכלית  האופנים בשני

'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â"Ï ‡a ‡e‰»¿¿»«¿»≈¬»»
"EÈ˜Ï‡27'ה אהבת של ‡Bרגש ¡…∆

"EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â"Ï28 רגש ¿¿»«¿»¿≈¬»
לחברו, אהבה השכל fÓe‰של מתוך ƒ∆

זו  (בדוגמה והרגש (חכמהֿבינהֿדעת)

החסד) למידת ששייך האהבה רגש

‰hÓlL ‰ÈÁ·Ï ‡a ‡e‰»ƒ¿ƒ»∆¿«»
¯˙BÈ,הספירות ÈÁa˙בסולם ≈¿ƒ«

„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ שכאמור המידות ≈«¿
וכוחות  לזולת בהשפעה יותר קשורות

eÎ'.המעשה 
ÔÈÁBn‰ ,‰p‰Â היא שבאמצעותם ¿ƒ≈«ƒ

השכלית  Bcn‰Â¿«ƒ˙ההתבוננות
שבלב  הרגש הוא ≈‰Ìשבאמצעותם

,‰ÊÏ ‰Ê ‰¯È˙Òa הפכיות תכונות ƒ¿ƒ»∆»∆
ÏÎNa ˜ÒBÚL ‰ÚLaL∆¿»»∆≈¿≈∆
˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ ,˙eBa˙‰Â¿ƒ¿¿ƒ∆¿»ƒ¿
,˙Bcn‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ BÏˆ‡∆¿ƒ¿¿«ƒ
בהתבוננות  ושקוע עסוק כשאדם

להתעורר  מסוגל לא הוא ברגש שכלית

ÔÈÁn‰Lהלב  È¯Á‡Ï ˜¯Â¿«¿«¬≈∆«…ƒ
¯ˆÓ È„ÈŒÏÚ ,ÌÈÓlÚ˙Óƒ¿«¿ƒ«¿≈≈«

ÔB¯b‰ הרעיון את ומעלים שמצמצם «»
ÈÁ·a˙השכלי, ÂÈÏÚ ÌÈ¯È‡Óe¿ƒƒ»»ƒ¿ƒ«
ÛÈwÓ רק באדם מאירים והמוחין «ƒ

אבל  מלמעלה עליו ה'מקיף' כדבר

בפנימיותו, חודר ÈNÚ˙איננו ÈÊ‡¬««¬≈
˙Bcn‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ אבל והרגש, ƒ¿¿«ƒ

ייתכן  לא שכלית, בהתבוננות שקוע והאדם מאירים המוחין שעיקר זמן כל

יתעורר  אין שהרגש השכל ובעולם הפכים, שני הם והרגש השכל כי ויפעל

לרגשות. ÒÈb‡,מקום C„È‡Ï ÔÎÂ,שני ‰Ôבצד ˙Bcn‰ ¯L‡kL ¿≈¿ƒ»ƒ»∆«¬∆«ƒ≈
Èel‚a וניכר גלוי ÔÈÁBnÏונרגש,והרגש ˙BÏaÏ·Ó Ô‰ È¯‰ הרגשות ¿ƒ¬≈≈¿«¿¿«ƒ
לשכל,מהוות  מקום אין שעה ובאותה ולמוחין לשכל ÔÈÚaהפרעה BÓÎe¿¿ƒ¿«

"¯eÚÈ „ÁM‰"29, כי שוחר לקחת ושופט לדיין שאסור בתורה נאמר «…«¿«≈
שנתן  לצד נוטה להיות לו גורם שהשוחד כיוון חכמים", עיני יעוור "השוחד

השוחד  את צד,Bcn‰L˙לו אותו כלפי לו שיש ‡˙הרגשות ˙BhÓ ∆«ƒ«∆
ÏÎeÈ ‡lL „Ú ,ÏÎO‰ והשופט הדין של ˜ÒnÏ‰השכל ‡·Ï «≈∆«∆…«»…««¿»»

‰ÈÏ‡ ‡·Ï CÈ¯vL ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ∆»ƒ»…≈∆»
פי  כי על מחייב וההיגיון שהשכל מה

אין  בגלוי, הוא שהרגש בעת כאמור

כראוי. פועל «¿ÓÂ¿ƒˆ‡השכל
˙Bcn‰Â ÔÈÁBn‰L והרגש השכל ∆«ƒ¿«ƒ

Œ„ÒÁÂ ˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ)»¿»ƒ»««¿∆∆
ŒÔÈ‡a Ì‰ (˙¯‡ÙzŒ‰¯e·b¿»ƒ¿∆∆≈¿≈

‰ÊÏ ‰Ê C¯Ú מזה זה רחוקים ¬…∆»∆
שיעור. לאין מזה זה ושונים

ÔÎÂ היחס אודות לעיל לאמור בדומה ¿≈
הרגש  שהתעוררות למידות המוחין בין

צמצום  לאחר דווקא היא שבלב

המוחין  ÔÈÚaוהתעלמות Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«
˙ÈÁa) ÏÚÙa ‰ÚtL‰‰««¿»»¿…«¿ƒ«
‰‡a‰ („BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ≈«¿«»»
Œ‰¯e·bŒ„ÒÁ) ‰cn‰Ó≈«ƒ»∆∆¿»

,(˙¯‡Ùz לזולת הנתינה למשל, ƒ¿∆∆
כלפיו  אהבה של מרגש כתוצאה בפועל

È¯Á‡Ï ˜¯ ‰‡a ‡È‰L∆ƒ»»«¿«¬≈
‰cn‰ ÌeˆÓˆ שהרגש ולאחר ƒ¿«ƒ»

בגלוי, ונרגש ניכר ∆¬»¿L‡Îc¯איננו
dt˜˙a ‡È‰ רגש ‰‡‰·‰ בתור »«¬»ƒ¿»¿»

וחזק, ‰Ïef˙גלוי ÏÎeÈ ‡Ï…«««
ÒÁ‰ ˙ÚtL‰ ˙‡ Ïa˜Ï,„ ¿«≈∆«¿»««∆∆

‰ÚtL‰‰ ˙‡ Ïa˜È Ì‡ Ì‚Â¿«ƒ¿«≈∆««¿»»
‡˙בפועל  LÈb¯ÈÂ ÔÈ·È ‡Ï ,…»ƒ¿«¿ƒ∆

‰ÊaL „ÒÁ‰ צורך יש אלא «∆∆∆»∆
הנתינה  ומעשה הרגש בין להבדיל

בפועל. e‰L‡וההשפעה BÓÎe¿∆
Ôk ,‰·‰‡‰Â „ÒÁ‰ ˙cÓa¿ƒ««∆∆¿»«¬»≈

‰¯e·b‰ ˙cÓa Ìb ‡e‰ שהיא «¿ƒ««¿»
שגם  וריחוק יראה של לרגש המקור

הרגש  בין ולהבדיל להבחין יש בה

שני  והם הרגש בעקבות שבא והמעשה

מזה, זה ונפרדים שונים ≈¿ÔÎÂעניינים
‡È‰L ,ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓa Ìb ‡e‰ הספירות כל ÏkÓכמו ‰ÏeÏk «¿ƒ«»«¬ƒ∆ƒ¿»ƒ»

ŒÁˆ ˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ ˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰»∆∆¿ƒ»¿»ƒ»««∆∆¿»ƒ¿∆∆≈«
,„BÒÈŒ„B‰ שהם לעיל המבוארים המרכיבים שלושת כל את בה ויש ¿

בפועל  וההשפעה המידות של ÏÈÁ˙aL‰המוחין, התהליך בראשית ∆ƒ¿ƒ»
הרחמים  מידת והתגלות ‰‰˙eBa˙התעוררות ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«ƒ¿¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zekeqdי bg oipr oiadl

ּכּמבאר  הרחמים, למּדת הּמביאה ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹההתּבֹוננּות

ואחרּֿכ ּבזה, ההתּבֹוננּות ּפרטי אחר ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָּבמקֹום

לידי  ּבא הּוא ּומּזה הּמּדה, להתעֹוררּות ּבא ְְְִִִִֵֶַָָָהּוא

למּדת  הּמביאה ההתּבֹוננּות הּנה ּבפעל, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹהׁשּפעה

מּזֹו, זֹו הפכּיֹות הן עצמ ּה, והּמּדה ְְְֲִִִִֵַַַָָָָהרחמים,

איֿאפׁשר  ּבהתּבֹוננּות עסּוק ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶָָָָּובׁשעה

רק  ּבאה הּמּדה והתעֹוררּות כּו', ּבמּדה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשּיתעֹורר 

ּבנֹוגע  ּגם הּוא וכן הּמֹוחין, התעּלמּות ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַלאחרי

הרחמ  מּדת ׁשּמּצד לּזּולת ׁשהיא להׁשּפעה ים, ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָ

וכאׁשר  ּדוקא, הּמּדה התעּלמּות לאחרי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָּבאה

את  לקּבל הּזּולת יּוכל לא ּבתקּפּה היא ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹהּמּדה

ׁשּמּצד  אֹו ּפנים. מּׁשני ּבאחד והּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָההׁשּפעה.

ׁשּיתּבּטל  ועד יתּבלּבל, ההׁשּפעה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָרּבּוי

ההׁשּפעה, את ּכלל יקּבל ׁשּלא אֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמּמציאּותֹו,

מּובן, זה  ּומּכל להּמׁשּפיע. ּבאיןֿער ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלהיֹותֹו

יׁש האמצעי, ּבּקו ׁשהיא הרחמים, ּבמּדת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּגם

מה  להבין צרי ואםּֿכן וׁשּנּוי, ְְְְְִִִִִֵַַָָהתחּלקּות

ועד  מראׁשיתֹו האמצעי, ׁשהּקו לעיל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשּנתּבאר

ּבׁשוה. הּוא ְֶָסֹופֹו,

הקו ‡Cד) ׁשּגם אמת ּדהן הּוא, הענין «ְְֱִֵֶֶַַַָָ

(ׁשּנקרא  קו ּבחינת להיֹותֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָָהאמצעי,

ענין  ּבֹו יׁש הּוא), ּכן וכׁשמֹו האמצעי, קו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּבׁשם

למּטה, מּלמעלה ׁשּמׁשּתלׁשל ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות

ּדמעלה  מדרגֹות חּלּוקי ּבֹו ּגם יׁשנם זה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּומּצד

ׁשהּוא  ענין, עֹוד ּבֹו יׁש מּכלֿמקֹום ּכּנ"ל, ְִִֵֶַַַָָָָּומּטה

מּכל  ׁשּלמעלה הּכתר, ּפנימּיּות מּבחינת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָנמׁש

ׁשּבֹו, הּכתר ּפנימּיּות ּומּצד ההׁשּתלׁשלּות. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַסדר

ּבחינת  ּכי סֹופֹו, ועד מראׁשיתֹו ּבׁשוה הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָהרי

הּׁשּנּויים, מענין למעלה היא הּכתר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָּפנימּיּות

ּבׁשוה. הּוא ,נמׁש ׁשהּוא מקֹום ּבכל ְְְְִֵֶֶָָָָָולכן

אחר  ּבמקֹום ׁשהּוא 30וכּמבאר הרחמים, ּבענין ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ

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

ואילך.)30 א'שמ ע' ח"ג תער"ב המשך ואילך. מט ע' תרס"ה ואילך. קח ע' תרנ"ה סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈË¯t ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk ,ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓÏ ‰‡È·n‰«¿ƒ»¿ƒ«»«¬ƒ«¿…»¿»«≈¿»≈

CkŒ¯Á‡Â ,‰Êa ˙eBa˙‰‰ מתעלם שהשכל לאחר הבא, בשלב «ƒ¿¿»∆¿«««
מלמעלה, 'מקיף' בדרך רק ‰cn‰ונשאר ˙e¯¯BÚ˙‰Ï ‡a ‡e‰ כרגש »¿ƒ¿¿«ƒ»

fÓe‰גלוי  הרחמים , רגש ÏÚÙa,מתוך ‰ÚtL‰ È„ÈÏ ‡a ‡e‰ ƒ∆»ƒ≈«¿»»¿…«
‰p‰ הרחמים במידת גם ƒ≈

˙eBa˙‰‰ השכלית‰‡È·n‰ «ƒ¿¿«¿ƒ»
‰cn‰Â ,ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓÏ¿ƒ«»«¬ƒ¿«ƒ»

,dÓˆÚ,שבלב ‰BiÎÙ˙הרגש Ô‰ «¿»≈»¿ƒ
,BfÓ BÊ שאר לגבי לעיל כאמור ƒ

הרגש  ועולם השכל שעולם הספירות

לחלוטין  ונפרדים שונים דברים שני הם

˜eÒÚ ‡e‰L ‰ÚL·e¿»»∆»
a¯LÙ‡ŒÈ‡ ˙eBa˙‰¿ƒ¿¿ƒ∆¿»

,'eÎ ‰cÓa ¯¯BÚ˙iL∆ƒ¿≈«ƒ»
˜¯ ‰‡a ‰cn‰ ˙e¯¯BÚ˙‰Â¿ƒ¿¿«ƒ»»»«
,ÔÈÁBn‰ ˙eÓlÚ˙‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈ƒ¿«¿«ƒ

באריכות לעיל Ìbכמבואר ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«
˙ÏefÏ ‰ÚtL‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¿»»««
‡È‰L ,ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓ „vnL∆ƒ«ƒ«»«¬ƒ∆ƒ
‰cn‰ ˙eÓlÚ˙‰ È¯Á‡Ï ‰‡a»»¿«¬≈ƒ¿«¿«ƒ»

‡˜Âc,וגלוי ניכר  רגש אין כבר כאשר «¿»
dt˜˙a ‡È‰ ‰cn‰ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆«ƒ»ƒ¿»¿»
שלו  החזקים ברגשות 'תפוס' והאדם

˙‡ Ïa˜Ï ˙Ïef‰ ÏÎeÈ ‡Ï…«««¿«≈∆
ÈMÓ „Á‡a ‡e‰Â .‰ÚtL‰‰««¿»»¿¿∆»ƒ¿≈

.ÌÈt כאשר שבהשפעה והחיסרון »ƒ
יכול  שלו החזק ברגש 'תפוס' המשפיע

אופנים בשני vnL„להיות B‡∆ƒ«
ÏaÏa˙È ‰ÚtL‰‰ Èea¯ מקבל ƒ««¿»»ƒ¿«¿≈

והיכולת  הכלים את לו אין כי השפע,

כלֿכך, גדול שפע ולהכיל »¿ÚÂ„לקבל
‡lL B‡ ,B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙iL∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ∆…
,‰ÚtL‰‰ ˙‡ ÏÏk Ïa˜È¿«≈¿»∆««¿»»
ÚÈtLn‰Ï C¯ÚŒÔÈ‡a B˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈¬…¿««¿ƒ«
המשפיע  בין הגדול הפער שמפני או

לאין  מרחק שהוא ההשפעה, למקבל

אל  יגיע לא בכלל השפע שיעור,

המקבל.

˙cÓa ÌbL ,Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆«¿ƒ«
Âwa ‡È‰L ,ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ∆ƒ«»

,ÈÚˆÓ‡‰ החסד במידת רק ולא »∆¿»ƒ
הגבורה  ובמידת הימין בקו שהיא

השמאל בקו ‰˙e˜lÁ˙שהיא LÈ למטה מלמעלה שונות ÈepLÂלדרגות ≈ƒ¿«¿¿ƒ
שלה, וההארה הפעולה a˙pM‡¯באופן ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿»≈

‰ÂLa ‡e‰ ,BÙBÒ „ÚÂ B˙ÈL‡¯Ó ,ÈÚˆÓ‡‰ Âw‰L ÏÈÚÏ¿≈∆««»∆¿»ƒ≈≈ƒ¿«¿»∆

לעיל  נתבאר והרי בשוה, תחתון הכי הקצה' 'אל עליון הכי הקצה' 'מן ומאיר

לדרגות  חלוקה יש האמצעי בקו שהיא הרחמים במידת שגם באריכות

ומטה? מעלה בין והבדלים

ÔÈÚ‰ C‡ בכל „) מאיר האמצעי שהקו בכך הביאור מהו לשאלה המענה «»ƒ¿»
'מעלה' יש בו גם והרי בשוה, מקום

ÌbLו'מטה' ˙Ó‡ Ô‰c ,‡e‰¿≈¡∆∆«
˙ÈÁa B˙BÈ‰Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜‰««»∆¿»ƒƒ¿¿ƒ«
Â˜ ÌLa ‡¯˜pL) Â«̃∆ƒ¿»¿≈«
(‡e‰ Ôk BÓLÎÂ ,ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ¿ƒ¿≈

קו והמושג גם היא שמשמעותו 'קו'

וללא  סוף אין שהיא הארה ולא דק

מוגבלת  להארה מתייחס גבול,

ÔÈÚומצומצמת, Ba LÈ≈ƒ¿«
ÏLÏzLnL ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿∆ƒ¿«¿≈

למדריגה ממדריגה «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰ויורד
‰Ê „vÓe ,‰hÓÏ היא שהארתו ¿«»ƒ«∆

למדריגה  ממדרגה בהשתלשלות

Ba Ìb ÌLÈ בקו כמו האמצעי, בקו ∆¿»«
השמאל, וקו B‚¯„Ó˙הימין È˜elÁƒ≈«¿≈

דרגות hÓe‰הבדלי ‰ÏÚÓc¿«¿»«»
,Ï"pk,באריכות לעיל כמבואר ««

Ba LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ האמצעי בקו ƒ»»≈
,ÔÈÚ „BÚ בקו קיים ולא לו המיוחד ƒ¿»

הקו  זה עניין ומצד השמאל, וקו הימין

מ'השתלשלות, למעלה הוא האמצעי

ומבאר שממשיך CLÓכפי ‡e‰L∆ƒ¿»
ומתגלה ויורד »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙ובא
,¯˙k‰ ˙eiÓÈt העמוק החלק ¿ƒƒ«∆∆

עליון' 'כתר במדריגת ביותר והפנימי

¯„Ò ÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ למעלה והוא «ƒ¿«¿¿

הספירה  שהיא החכמה מספירת

כשם  ביותר, והעליונה הראשונה

הראש. מעל הוא הגשמי שהכתר

BaL ¯˙k‰ ˙eiÓÈt „vÓeƒ«¿ƒƒ«∆∆∆
בכל  בו נרגשת והיא מקורו שהיא

‰e‡הדרגות, È¯‰ האמצעי הקו ¬≈
ÚÂ„מאיר B˙ÈL‡¯Ó ‰ÂLa¿»∆≈≈ƒ¿«

˙eiÓÈt ˙ÈÁa Èk ,BÙBÒƒ¿ƒ«¿ƒƒ
¯˙k‰'מ'השתלשלות למעלה שהיא «∆∆

ÌÈÈepM‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈ƒ¿««ƒƒ
וצמצום  מ'השתלשלות' הנובעים

ÂLa‰ההארה, ‡e‰ ,CLÓ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÎÏÂ הנקודה כי ¿»≈¿»»∆ƒ¿»¿»∆
ביותר. למטה ו'משתלשל' יורד כשהוא בו נמצאת הכתר' 'פנימיות של

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ30 החסידות ‰¯ÌÈÓÁבתורת ÔÈÚa על ¿«¿…»¿»«≈¿ƒ¿«»«¬ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יי h"kyz'd ,zekeqdÎbgc 'a mei

ועלֿידי  עצמֹו, את ׁשּמרּגיׁש ההרּגׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַענין

את  מרּגיׁש הּוא עצמֹו את ׁשּמרּגיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַההרּגׁש

ׁשהאדם  ההרּגׁש הרי עליו), (ּומרחם ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָזּולתֹו

הּׂשכל  מענין למעלה הּוא עצמֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָמרּגיׁש

זה  ּובהרּגׁש עצמי), הרּגׁש (ּבחינת ׁשּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַּומּדֹות

עצמֹו הרּגׁש ענין ולכן הּׁשּנּוי, ענין ׁשּי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָאין

חכמהֿ הּבחינֹות ּבכל ּבׁשוה הּוא ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָׁשּברחמים

ונצחֿהֹודֿיסֹוד  חסדּֿגבּורהּֿתפארת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָּבינהּֿדעת

האמצעי  הקו ענין ּבכללּות הּוא וכן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשּבֹו.

(מה  האמּתית ׁשּמהּותֹו ויסֹוד', ּגּוף ְֲִִִֶֶַַָֹׁשּב'ראׁש

ּבׁשוה, מקֹום ּבכל הּוא העצם) מּבחינת ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָּׁשּיׁש

לעיל  ּׁשּנתּבאר מה קּׁשּוי 31ׁשּזהּו "אין ּבענין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

לדעת" ׁשּבּמח 32אּלא ׁשּבּדעת ׁשההתעֹוררּות , ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

אחת  ּבבת היא קֹודׁש' ּברית אֹות ְְְְִִֶֶַַַַוׁשּב'יסֹוד

ׁשהיתה  ּביעקב ׁשּמצינּו וזהּו כּו'. הּתקף ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹּובאֹותֹו

ׁשלמה  "ׁשלימּו33מּטתֹו ׁשּיעקב, ּדכיון , ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

ׁשּׁשרׁשֹו34ּדאבהן" האמצעי, הקו מּבחינת הּוא , ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ

ּבּקו  ׁשּגם אף הּנה הּכתר , ּפנימּיּות ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַּבבחינת

ּומּטה, מעלה מדרגֹות חּלּוקי יׁשנם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאמצעי

נצחֿ חסדּֿגבּורהּֿתפארת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחכמהּֿבינהּֿדעת

למּטה, ׁשהּוא ּכמֹו ּגם מּכלֿמקֹום ְְְִֶַַָָָהֹודֿיסֹוד,

הּׁשלמּות. ּבתכלית הּוא הרי "מּטתֹו", ְְְְֲִִִִֵֵַַַָּבבחינת

ׁשּיׁשנֹו הּכתר ּפנימּיּות ּבחינת ׁשּמּצד מּזֹו, ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָויתרה

ימין  ּבקּוין ּגם ׁשלמּות הּוא ּפֹועל האמצעי, ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּקו

ּב"ׁשלימּו הּׁשני הּפרּוׁש וכּידּוע ְְְְִִֵֵַַַַָֹּוׂשמאל,

האבֹות  ּבכל ׁשלמּות ּפֹועל ׁשּיעקב .35ּדאבהן", ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָֹ

נפלאּו הּמה "ׁשלׁשה ּׁשּכתּוב מה ּגםּֿכן ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹוזהּו

ּבחינת  הּוא "נפלאּו" ּבּׁשמים", הּנׁשר ּדר ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָמּמּני,

כ"ק  ׁשּמבאר ּוכמֹו הּכתר, ּפנימּיּות ְְְִִִֵֶֶֶַַָ'עּתיק',

צדק' ה'צמח ּכמֹו36אדמֹו"ר הּוא ׁש"נפלאּו" ְְְְִֶֶֶֶַַַ
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31(.(55 ע' (לעיל 8 שבהערה קנו יעיר כנשר סע"ב.)32ד"ה נג, פל )33יבמות ויק"ר מב. כו, בחוקותי ה.תו"כ זח"א )34"ו,

ע"ב. ריש קמט, שם (בס"ת). ב א.)35קמז, קמח, תולדות תו"ח א. יא, נח תו"א א'תרצ.)36ראה ע' האזינו אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚהזולת, ‡e‰Lהוא הזולת על לרחמים ‰‰¯Lbשהמקור ∆ƒ¿««∆¿≈

LÈb¯nLהאדם˙‡ LÈb¯nL Lb¯‰‰ È„ÈŒÏÚÂ ,BÓˆÚ ˙‡ ∆«¿ƒ∆«¿¿«¿≈«∆¿≈∆«¿ƒ∆
Lb¯‰‰ È¯‰ ,(ÂÈÏÚ ÌÁ¯Óe) B˙ÏeÊ ˙‡ LÈb¯Ó ‡e‰ BÓˆÚ«¿«¿ƒ∆»¿«≈»»¬≈«∆¿≈
˙BcÓe ÏÎO‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ ˙‡ LÈb¯Ó Ì„‡‰L∆»»»«¿ƒ∆«¿¿«¿»≈ƒ¿««≈∆ƒ

) BaL הבנה על  שמיוסד  דבר זה ואין  ∆
אלא מסויים רגש או »ÈÁa¿ƒ˙שכלית

ÈÓˆÚ Lb¯‰ מהותו מעצם הנובע ∆¿≈«¿ƒ
האדם  Ê‰של Lb¯‰·e שהאדם ), ¿∆¿≈∆

למציאות  ומודע עצמו את מרגיש

שלו ÔÈÚהאישית CiL ÔÈ‡≈«»ƒ¿«
ÈepM‰ בו שקיים מהותי דבר זה אלא «ƒ

BÓˆÚתמיד  Lb¯‰ ÔÈÚ ÔÎÏÂ ,¿»≈ƒ¿«∆¿≈«¿
ÌÈÓÁ¯aL במידת ביטוי לידי הבא ∆¿«¬ƒ

הזולת) (על ÂLa‰הרחמים ‡e‰¿»∆
Œ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ ˙BÈÁa‰ ÏÎa¿»«¿ƒ»¿»ƒ»
˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ ˙Úc««∆∆¿»ƒ¿∆∆

BaL „BÒÈŒ„B‰ŒÁˆÂ בשכל הן ¿≈«¿∆
כתוצאה  שבאה בהשפעה והן ברגש הן

הרחמים ÔÎÂמכך. שבמידת כמו הּוא ¿≈
בכל  בה מתבטא עצמי' ה'הרגש

הוא  כן למטה, עד מלמעלה הדרגות

ÈÚˆÓ‡‰ Â˜‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿«««»∆¿»ƒ
,'„BÒÈÂ Ûeb L‡¯'aL אף שעל ∆¿…ƒ

בזה  יש שבהחלט לעיל המבואר

שהפערים  כך כדי ועד דרגות חילוקי

ערוך, באין הם וליסוד לגוף הראש בין

בכולם  מאיר האמצעי הקו מכלֿמקום

כיון  ‰‡ÈzÓ˙בשוה, B˙e‰nL∆«»¬ƒƒ
(ÌˆÚ‰ ˙ÈÁaÓ Ba LiM ‰Ó)«∆≈ƒ¿ƒ«»∆∆
e‰fL ,‰ÂLa ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰¿»»¿»∆∆∆

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó31 במאמר «∆ƒ¿»≈¿≈
הנזכר  קנו' יעיר 'כנשר דיבורֿהמתחיל

‡l‡לעיל ÈeM˜ ÔÈ‡" ÔÈÚa¿ƒ¿«≈ƒ∆»
"˙Ú„Ï32˙e¯¯BÚ˙‰‰L , ¿««∆«ƒ¿¿

„BÒÈ'aLÂ ÁnaL ˙ÚcaL∆«««∆«…«¿∆«¿
˙·a ‡È‰ 'L„B˜ ˙È¯a ˙B‡¿ƒ∆ƒ¿«

'eÎ Û˜z‰ B˙B‡·e ˙Á‡ ולמרות ««¿«…∆
שבראש  המוח בין הערך ריחוק

כי  בשניהם, שווה ההתעוררות ל'יסוד',

נמצאת  שבאדם האמצעי' ה'קו מהות

בשוה. ולמטה למעלה

·˜ÚÈa eÈˆnL e‰ÊÂ ממנו שיצא אבינו מאברהם בשונה דווקא, אבינו ¿∆∆»ƒ¿«¬…
עשו, ממנו שיצא אבינו ויצחק ÓÏL‰ישמעאל B˙hÓ ‰˙È‰L33 וכל ∆»¿»ƒ»¿≈»

צדיקים, היו השבטים עשר "eÓÈÏLשנים ,·˜ÚiL ÔÂÈÎc¿≈»∆«¬…¿ƒ
"Ô‰·‡c34,,האבות ‰‡ÈÚˆÓ,שלימות Â˜‰ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ «¬»»ƒ¿ƒ«««»∆¿»ƒ

,¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a BL¯ML,לעיל ÌbLכמבואר Û‡ ‰p‰ ∆»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆ƒ≈«∆«
,‰hÓe ‰ÏÚÓ ˙B‚¯„Ó È˜elÁ ÌLÈ ÈÚˆÓ‡‰ Âwa יש בו וגם ««»∆¿»ƒ∆¿»ƒ≈«¿≈«¿»«»

הדרגות  חילוקי כל על הספירות כל את

Œ„ÒÁשבהן  ˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»««∆∆
Œ„B‰ŒÁˆ ˙¯‡ÙzŒ‰¯e·b¿»ƒ¿∆∆≈«
BÓk Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓ ,„BÒÈ¿ƒ»»«¿

‡e‰L,'האמצעי hÓÏ‰,ה'קו ∆¿«»
B˙hÓ" ˙ÈÁ·a שרומז ביטוי ," ƒ¿ƒ«ƒ»

נמוכות, דרגות היינו ≈¬‰¯Èל'מטה'
˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ לא ¿«¿ƒ«¿≈

שהוא  כפי שלו מהשלימות פחות

הגבוהות. בדרגות 'למעלה'

,BfÓ ‰¯˙ÈÂ שב'קו בלבד זו לא ƒ≈»ƒ
יש  עצמו למעלה האמצעי' שלימות

מזה  יותר אלא למטה, »vnL∆ƒ„כמו
BLiL ¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆∆∆¿

ÈÚˆÓ‡‰ Âwa,שורשו מצד ««»∆¿»ƒ
לעיל, eÓÏL˙כמבואר ‡e‰ ÏÚBt≈¿≈

Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ ÔÈe˜a Ìb שמצד «««ƒ»ƒ¿…
זו, שלימות חסרי הרי »«»¿Úe„iÎÂעצמם

eÓÈÏL"a ÈM‰ Le¯t‰«≈«≈ƒ¿¿ƒ
,"Ô‰·‡c הפירוש על הנוסף «¬»»

האבות') ('שלמות הנזכר הראשון

,·˜ÚiL,האמצעי ÏÚBtקו ∆«¬…≈
˙B·‡‰ ÏÎa ˙eÓÏL35 גם ¿≈¿»»»

ביצחק  וגם הימין, קו אבינו, באברהם

השמאל. קו אבינו,

·e˙kM ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ בדברי ¿∆«≈«∆»
המלך  ‰n‰שלמה ‰LÏL"¿…»≈»

¯Lp‰ C¯c ,ÈpnÓ e‡ÏÙƒ¿¿ƒ∆ƒ∆∆«∆∆
,"ÌÈÓMa בכתוב הפנימי והפירוש «»«ƒ

˙ÈÁa ‡e‰ "e‡ÏÙ"ƒ¿¿¿ƒ«
¯˙k‰ ˙eiÓÈt ,'˜ÈzÚ', «ƒ¿ƒƒ«∆∆

וחסידות  בקבלה שהחלק כמבואר

עליון' 'כתר בבחינת והפנימי העמוק

הפירושים  (ואחד יומין' 'עתיק נקרא

– הוא מבחינת בזה ונבדל נעתק

כלומר  והתגלות, הארה היינו 'יומין',

למעלה  שהוא מפני מכוסה שהוא

בשם  נקראת זו גבוהה ודרגה Î"˜'פלא',מהתגלות) ¯‡·nL BÓÎe¿∆¿»≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡36‡Ï" ÔÈÚ BÓk ‡e‰ "e‡ÏÙ"L «¿«∆«∆∆∆ƒ¿¿¿ƒ¿«…
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zekeqdיב bg oipr oiadl

היא" נפלאת "לא ּבחינת 37ענין על ׁשּקאי , ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

לעיל 38'עּתיק' ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבחינת 39, ּומּצד . ְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

ּבחינת  ּגם הּנה האמצעי, ׁשּבּקו הּכתר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּפנימּיּות

הּוא  ּונפילה, נׁשירה  ּבדר ּׁשּבא מה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָ"הּנׁשר"

הּתׁשּובה, ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּבּׁשמים",

יעיר  "ּכנׁשר וזהּו ּכזכּיֹות. נעׂשים הּזדֹונֹות ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֻׁשּגם

ּדוקא), ("על" אברתֹו" על יּׂשאהּו ּגֹו' ְְִִֵֶַַַָָָקּנֹו

רמ"ח למעל  על ּדקאי "אברתֹו", מּבחינת ה ְְְְְִִֵֶַַַָָָ

ּדמלּכא  הּמצֹות.40אברין ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָ

מּלמעלה p‰Â‰ה) ׁשּנמׁשכת ׁשההמׁשכה ּכׁשם  ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מּבחינה  היא הּתׁשּובה ְְְִִִֵַַָָעלֿידי

ּכן  אברתֹו", "על הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

ּבאה  הּתׁשּובה ׁשעבֹודת האדם, ּבעבֹודת ּגם ְֲֲֶַַַַַָָָָָָהּוא

מה  וזהּו מהּדעת. ׁשּלמעלה הּנפׁש עצם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָמּבחינת

ילל 10ּׁשּכתּוב  ּובתהּו מדּבר ּבארץ "ימצאהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹ

יׁשב  לא "אׁשר מקֹום הּוא ׁש"מדּבר" ְְֲִִֶֶַָָָֹיׁשמֹון",

ׁשם" הּוא 41אדם ׁשם" אדם יׁשב ּׁש"ּלא ּומה , ֶַַָָָָָָָֹ

"מדּבר" ּדבחינת ּכן, הּוא ּברּוחנּיּות ׁשּגם ְְְְִִִִִֵֶַַָָלפי

העליֹון'. 'אדם ׁשם" יׁשב לא "אׁשר מקֹום ְֲֶֶַָָָָָָֹהּוא

ו"תהּו "מדּבר" ּבחינת ּגם ולהפ לברר ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹּובכדי

ּדוקא, "ימצאהּו" עלֿידי זה הרי יׁשמֹון", ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָילל

הּדעת  ּבהיסח ּבאה ענין 42ׁשּמציאה והּוא , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

העצם  מּבחינת ׁשּבאה הּתׁשּובה ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָעבֹודת

הּוא  הּתׁשּובה ענין ׁשהרי מהּדעת, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה

וענין  חדׁשה, מציאּות ונעׂשה רצֹונֹו את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָׁשעֹוקר

והּדעת. מהּׂשכל ׁשּלמעלה מּבחינה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה
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יא.)37 ל, וכו')38נצבים הוספות ועם ואילך. תתקמו ע' ח"ב תקס"ה אדה "ז במאמרי הזאת המצוה כי ע"פ ביאור ראה

ואילך. שכד ע' תרל"ח ואילך. רמט ע' תרכ"ו סה"מ ואילך. א'רלה ע' נצבים אוה"ת דש"פ )39– הזאת המצוה כי ד"ה

ואילך). 459 ע' חנ"ג (תו"מ פ"ד תשכ"ח אלול כ"ח סע"א).)40נצבים, (עד, ת"ל ו.)41תקו"ז ב, צז,)42ירמי' סנהדרין

א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‡È‰ ˙‡ÏÙ37,התשובה מצוות אודות בתורה מכוון È‡wLהאמור ƒ¿≈ƒ∆»≈

'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ÏÚ38 בפנימיות ששורשה האמצעי' 'קו שבחינת (וכשם «¿ƒ««ƒ
הוא  כן 'עתיק', לבחינת ושייכת ההשתלשלות מסדר ונעלית 'נפלאת' הכתר

התשובה), מצוות של ומעלתה עניינה ÏÈÚÏגם ¯‡a˙pL BÓk39 ¿∆ƒ¿»≈¿≈
המצוה  'כי דיבורֿהמתחיל במאמר

'לא  נאמר בו הפסוק (תחילת הזאת'

פרשת נפל  בשבת שנאמר היא') את

ראש נצבים  שלפני השבת תשכ"ח,

תשכ"ט. זו, שנה »vÓeƒ„השנה
ÂwaL ¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆∆««

Ìb ‰p‰ ,ÈÚˆÓ‡‰ אפילו »∆¿»ƒƒ≈«
‡aM ‰Ó "¯Lp‰" ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆«∆»

,‰ÏÈÙe ‰¯ÈL C¯„a היינו ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»
שלמטה, התחתונות ‰e‡המדרגות

,"ÌÈÓMa" לעיל כמבואר «»«ƒ
בכל באריכות  מאיר האמצעי שהקו

בשווה, a˙pL‡¯הדרגות BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
ÌbL ,‰·eLz‰ ÔÈÚa ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿««¿»∆«

שנעשו ‰BB„f˙אפילו  עבירות «¿
e‰ÊÂבמזיד  .˙BiÎÊk ÌÈNÚ«¬ƒƒ¿À¿∆

e‰‡OÈ 'Bb Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk"¿∆∆»ƒƒƒ»≈
‡˜Âc "ÏÚ") "B˙¯·‡ ÏÚ«∆¿»««¿»
מרחם  שהנשר ואומר מדייק והכתוב

גופו  מעל אותם ונושא גוזליו על

ÈÁaÓ˙ואבריו  ‰ÏÚÓÏ ,(¿«¿»ƒ¿ƒ«
È‡˜c ,"B˙¯·‡",שמכוון ∆¿»¿»≈

ברוחניות, ¯Á"Óבנמשל ÏÚ«
‡kÏÓc ÔÈ¯·‡40,המלך אברי ≈»ƒ¿«¿»

כביכול, ∆e‰L‡הקדושֿברוךֿהוא,
˙Bˆn‰ ÔÈÚ נעלית שהתשובה ƒ¿««ƒ¿

המצוות. מעניין יותר

‰ÎLÓ‰‰L ÌLk ‰p‰Â (‰¿ƒ≈¿≈∆««¿»»
‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL היינו למטה, ∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»

האדם, על ≈¿»È„ÈŒÏÚמהאלוקות
‰·eLz‰ נעלית עבודה שהיא «¿»

של למעלה ,ביותר  הרגילה מהעבודה

המצוות, וקיום התורה È‰ƒ‡לימוד
,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ הכתוב בלשון כנרמז ƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

,"B˙¯·‡ ÏÚ" שהוא כשם הנה השתלשלות, סדר של מה'אברים' למעלה «∆¿»
למטה, מלמעלה האלוקות, ‰‡„Ìמצד ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ Ôk מצד וגם ≈««¬«»»»

המתעלה  נעלית האדם בעבודה מדובר לאלוקות להתקרב למעלה מלמטה

הרגילה, ה' מעבודת ÌˆÚיותר ˙ÈÁaÓ ‰‡a ‰·eLz‰ ˙„B·ÚL∆¬««¿»»»ƒ¿ƒ«∆∆
˙Úc‰Ó ‰ÏÚÓlL LÙp‰ המציאות גדרי מעל עלֿשכלית, עבודה והיא «∆∆∆¿«¿»≈«««

האדם. של הרגילה

e‰ÊÂ עניינה אודות לעיל האמור ¿∆
גם  הוא התשובה מצוות של המיוחד

של  הפנימי e˙kM·התוכן ‰Ó10 «∆»
לפסוק  הקודם יעיר בפסוק "כנשר

a„Ó¯קנו", ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ"ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»
,"ÔBÓLÈ ÏÏÈ e‰˙·e¿…¿≈¿ƒ
¯L‡" ÌB˜Ó ‡e‰ "¯a„Ó"L∆ƒ¿»»¬∆

"ÌL Ì„‡ ·LÈ ‡Ï41, מקום …»«»»»
מיושב, ולא l"M‡שומם ‰Óe«∆…
"ÌL Ì„‡ ·LÈ,בגשמיות‡e‰ »«»»»

,Ôk ‡e‰ ˙eiÁe¯a ÌbL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»ƒ≈
"¯a„Ó" ˙ÈÁ·c ברוחניות‡e‰ ƒ¿ƒ«ƒ¿»

"ÌL ·LÈ ‡Ï ¯L‡" ÌB˜Ó»¬∆…»«»
'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡',הקדושֿברוךֿהוא »»»∆¿

אלוקות היינו  גילוי ללא מקום

השכינה. Ï·¯¯והשראת È„Î·eƒ¿≈¿»≈
ולהעלות  מהיפך CÙ‰ÏÂלתקן ¿«¬…

לקדושה  ÈÁa˙הקדושה Ìb«¿ƒ«
,"ÔBÓLÈ ÏÏÈ e‰˙"Â "¯a„Ó"ƒ¿»¿…¿≈¿ƒ
מקדושה  ושממה ריקנות של מקום

"e‰‡ˆÓÈ" È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈ƒ¿»≈
ÁÒÈ‰a ‰‡a ‰‡ÈˆnL ,‡˜Âc«¿»∆¿ƒ»»»¿≈«

˙Úc‰42, חכ ז"ל כמאמר מינו «««
מתפרש  הדעת' 'היסח והמושג בגמרא,

למעלה  של במובן למעליותא, גם

B·Ú„˙מהדעת, ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«¬«
˙ÈÁaÓ ‰‡aL ‰·eLz‰«¿»∆»»ƒ¿ƒ«

ÌˆÚ‰ הנשמה ÏÚÓlL‰של »∆∆∆¿«¿»
,˙Úc‰Ó בגדרי שקשור השכל ≈«««

האדם המציאות  של ≈¬∆È¯‰Lהמוגבלת
¯˜BÚL ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»∆≈

לגמרי  ¯ˆBBומבטל הקודם ‡˙ ∆¿
טוב  לא רצון «¬»¿NÚÂ‰שהיה

‰Ê ÔÈÚÂ ,‰L„Á ˙e‡ÈˆÓ קיצוני כך כל מהפך ÈÁaÓ‰של ‡a ¿ƒ¬»»¿ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»
˙Úc‰Â ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL שהם השכל פי על משינויים בשונה ∆¿«¿»≈«≈∆¿«««

לגמרי. חדשה' 'מציאות היא התשובה ואילו קיצוניים, ולא הדרגתיים
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יג h"kyz'd ,zekeqdÎbgc 'a mei

מדּבר,CÈLÓÓeו) ּבארץ "ימצאהּו ּבּכתּוב «¿ƒְְְִִֵֶֶַָָָ

יסֹובבנהּו" יׁשמֹון, ילל ְְְְְְִֵֶֹּובתהּו

ּבארץ  ("ימצאהּו הּתׁשּובה ׁשעלֿידי הינּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָגו',

על  ּדקאי "יסֹובבנהּו" לבחינת ּבאים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָמדּבר")

לאחרי  ּבא הּסּכה ענין והרי (ּכּנ"ל), ְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָֻֻסּכה

יּובן  ועלּֿפיֿזה ּביֹוםֿהּכּפּורים. ְְְִִִֶַַַָָהּתׁשּובה

הקו  אבינּו, ליעקב הּסּכה ּדענין ְְְֲִִַַַַַַַָָָֹֻהּׁשּיכּות

עקב' 'יּו"ד הּוא יעקב ּכי ׁשּממׁשי43האמצעי, , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

"מּטתֹו ּבענין וכּנ"ל 'עקב', לבחינת עד ְְְְִִִִֵַַַַַַָָּגם

ההמׁשכה  ׁשהּוא הּסּכה, ענין הּוא וכן ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשלמה",

ּבכל הּכתר למּטה.מּפנימּיּות עד  ספיר ֹות, העׂשר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבסּכה  הּקּבלה ּבספרי ּׁשּמבאר מה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻוכּידּוע

ספירֹות  העׂשר ּכל ּדהּנה 44נרמזֹות ׁשּסּכה 45. אף , ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

ׁשּזהּו מהּספירֹות, ׁשּלמעלה מּקיף ּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָהיא

מרּבה  צּלתּה להיֹות צריכה ׁשּסּכה ְְְִִִֶַַַָָָָָֻֻהּטעם

מּצּלתּה מרּבה ׁשחּמתּה וסּכה ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻֻמחמתּה,

צל 46ּפסּולה  ּבחינת צל, הּוא ענינּה סּכה ּכי , ְְְִִִֵֵַָָָָֻ

(ּכמֹו הוי' ׁשמׁש ּבחינת ׁשהיא מהחּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּבחינת 47ׁשּכתּוב  והּוא אלקים), הוי' ּומגן ׁשמׁש ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָֹ

הּגלּויֹות, ספירֹות מהעׂשר ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָהּמּקיף

הּמּקיף  המׁשכת הּוא הּסּכה ענין ְְִִִַַַַַַָָָָֻמּכלֿמקֹום

להיֹות  ׁשּצריכים ּגם וזהּו ּדוקא. ְְְְְִִִִִִֶֶַַָּבפנימּיּות
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פ"ב.)43 האצילות) סדר (שער ג שער חיים עץ בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער מצורע )44פרדס פ' מישרים מגיד

א. רמט, שלו סוכה במסכת של"ה סוכה). ערך יעקב בקהלת הסוכות )45(הובא חג ענין להבין ד"ה ראה – לקמן בהבא

תשי"ד  מרובה שחמתה סוכה ד"ה ואילך. א'תשכד ע' סוכות אוה"ת ואילך. א'רכח ע' ח"ד דברים האמצעי אדמו"ר במאמרי

ואילך). יא ע' תשי"ד סוכה.)46(סה"מ ריש יב.)47משנה, פד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÏÈ e‰˙·e ,¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ" ·e˙ka CÈLÓÓe (Â«¿ƒ«»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»¿…¿≈

,ÔBÓLÈ ואומר ממשיך È„ÈŒÏÚLוהכתוב ,eÈ‰ ,'Â‚ "e‰··BÒÈ ¿ƒ¿¿∆¿«¿∆«¿≈
ÈÁ·Ï˙עבודת  ÌÈ‡a ("¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ") ‰·eLz‰«¿»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ«

,(Ï"pk) ‰kÒ ÏÚ È‡˜c "e‰··BÒÈ" בתחילת לעיל כמבואר ¿¿∆¿¿»≈«À»««
הסוכות  לחג רומז ש'יסובבנהו' המאמר

הנמצא  האדם על 'סובבת' הסוכה כי

גם  (ונזכר אותו ומקיפה בסוכה

היא  שסוכה ובחסידות בקבלה המבואר

'מקיף', ‰kq‰בחינת ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿««À»
ŒÌBÈa ‰·eLz‰ È¯Á‡Ï ‡a»¿«¬≈«¿»¿

ÌÈ¯etk‰ הרמז וזהו לו, וכהמשך «ƒƒ
במדבר' בארץ 'ימצאהו לאחר בכתוב,

הכיפורים, ביום התשובה בעבודת

בסוכה. ל'יסובבנהו' באים

˙eÎiM‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««»
,eÈ·‡ ·˜ÚÈÏ ‰kq‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««À»¿«¬…»ƒ

,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜‰ השאלה ומיושבת ««»∆¿»ƒ
הסוכות שבת  חג מדוע המאמר חילת

אבינו, ליעקב במיוחד Èkƒקשור
'·˜Ú „"eÈ' ‡e‰ ·˜ÚÈ43, «¬…»≈

CÈLÓnL וההארה הגילוי את ∆«¿ƒ
לדרגות  עד האמצעי' 'קו של המיוחדת

ביותר, ÈÁ·Ï˙הנמוכות „Ú Ìb««ƒ¿ƒ«
'·˜Ú' בגוף ביותר התחתון החלק »≈

ביותר  הנמוכות לדרגות הרומז האדם

"B˙hÓברוחניות, ÔÈÚa Ï"pÎÂ¿««¿ƒ¿«ƒ»
יעקב  חלק ÓÏL‰",של שגם ¿≈»

והתחתון  שלם,ה'מטה' ≈¿ÔÎÂשלו
ÔÈÚ ‡e‰ של הפנימי התוכן ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰L ,‰kq‰«À»∆««¿»»
¯˙k‰ ˙eiÓÈtÓ העליונה הדרגה ƒ¿ƒƒ«∆∆

Ú„ביותר, ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ ÏÎa¿»»∆∆¿ƒ«
‰hÓÏ הספירות.סוף כל È¯ÙÒaותחתית ¯‡·nM ‰Ó Úe„iÎÂ ¿«»¿«»««∆¿…»¿ƒ¿≈

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ Ïk ˙BÊÓ¯ ‰kÒaL ‰Ïaw‰44. ««»»∆¿À»ƒ¿»»»∆∆¿ƒ
עם  עליונות הכי הדרגות של חיבור יש סוכה במצות גם כיצד ומבאר וממשיך

הכי  המחבר הדרגות האמצעי, קו אבינו, יעקב של ענינו בדוגמת תחתונות,

ביותר. ללמטה ביותר למעלה בין

‰p‰c45ÛÈwÓ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰kqL Û‡ יורד , שלא נעלה אור ¿ƒ≈«∆À»ƒ¿ƒ««ƒ
אור  והוא  מלמעלה , 'מקיף' אלא בפנימיות «¿»¿∆ÏÚÓlL‰ומתלבש

˙B¯ÈÙq‰Ó אור ומתלבש שהן למטה שיורד מוגבל בעולמות פנימי ≈«¿ƒ

בפנימיות, 'מקיף'e‰fLובנבראים בחינת היא שהסוכה זה ‰ÌÚhעניין ∆∆«««
kqL,d˙ÓÁÓלהלכה הפנימי  ‰a¯Ó d˙lˆ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ ∆À»¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿À»≈¬»»

מהחלק  מרובה יהיה שלה שהצל כזו בצורה להיות צריך בסכך הסוכה כיסוי

לשמש החשוף ÏeÒt‰שלה d˙lvÓ ‰a¯Ó d˙nÁL ‰kÒÂ46Èk , ¿À»∆«»»¿À»ƒƒ»»¿»ƒ
,Ïˆ ‡e‰ dÈÚ ‰kÒ ואין À»ƒ¿»»≈

אלא  והסתר העלם במובן ל'צל' הכוונה

ÏÚÓlL‰אדרבה Ïˆ ˙ÈÁa¿ƒ«≈∆¿«¿»
‡È‰L ‰nÁ‰Ó החמה˙ÈÁa ≈««»∆ƒ¿ƒ«

·e˙kL BÓk) 'ÈÂ‰ LÓL47 ∆∆¬»»¿∆»
‰ÈÂ'בתהילים  Ô‚Óe LÓL∆∆»≈¬»»
ÌÈ˜Ï‡ ומגן המאירה השמש כלומר, ¡…ƒ

הם  עליה, המכסה ה'נרתיק' השמש,

האור  גילוי שעניינו הוי' לשם משל

צמצום  שעניינו אלוקים ושם האלוקי,

רומזת  החמה אופן ובכל האור, והסתר

למעלה  הוא וה'צל' אלוקות לגילוי

‰ÛÈwnה'צל'e‰Â‡מזה), ˙ÈÁa ¿¿ƒ«««ƒ
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»∆∆¿ƒ

,˙BÈeÏb‰,וחסידות בקבלה כמבואר «¿
קיימות  העליונות הספירות עשר

החל  בעיקר מוגדרת בצורה ופועלות

באופן  אבל ומטה, האצילות מעולם

הן  הגנוזות") ספירות ("עשר 'נעלם'

שלמעלה  באורֿאיןֿסוף גם קיימות

המשכה  כל בעצם כי מהאצילות,

עשר  באמצעות היא מאלוקות והתגלות

שבספירות  אלא הללו הספירות

לא  הספירות בין החלוקה ה'גנוזות'

בהתכללות  והם כך כל ניכרת

כפי  בספירות מאשר יותר והתאחדות

לפני  וגם האצילות, בעולם שהן

אורֿאיןֿסוף  האיר שאז אף הצמצום,

אלא  הספירות, עשר עניין את יש ו'ציור', הגדרה כל ללא שהוא כפי

באופן  היא הספירות בין וההגדרה החלוקה הצמצום שלפני שבאורֿאיןֿסוף

איננו  (אמנם הסוכה של שה'צל' כאן מבואר כך ועל ניכרת, ואינה ונעלם 'גנוז'

אך  הגלויות, ספירות מעשר למעלה הוא אבל) הגנוזות ספירות מעשר למעלה

ÌB˜ÓŒÏkÓ,'מקיף' היא שהסוכה לעיל המבואר ‰kq‰למרות ÔÈÚ ƒ»»ƒ¿««À»
‡˜Âc ˙eiÓÈÙa ÛÈwn‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ לעיל למבואר בהתאם וזאת «¿»«««ƒƒ¿ƒƒ«¿»

נעלים  הכי הענינים המשכת שעניינו האמצעי הקו לענין דומה הסוכה שענין

ביותר. למטה עד
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zekeqdיד bg oipr oiadl

מּתֹוכּה נראים ּדאף 48ּכֹוכבים ּבגלּוי), ("נראים" ְְְְִִִִִִַָָָ

מּכלֿמקֹום  ּולהעלים, להצל הּוא ענינֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהּסכ

ּכֹוכבים  ׁשּיהיּו ּבאפן סדקים ּבֹו להיֹות ְְְְְִִִִִִֶֶָָֹצריכים

למעלה  הּוא הּכֹוכבים וענין מּתֹוכֹו, ְְְְְִִִִִַַַָָנראים

הרי  קטּנים, נראים ׁשהם ּדאף החּמה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָמּבחינת

מּצד  ׁשּזהּו הּתכּונה ּבספרי  ּגם הּמבאר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹידּוע

ׁשּגדֹולים  ּכֹוכבים יׁשנם ּבאמת אבל ְְֱֲִִִֶֶֶֶָָָָהרחּוק,

מהארץ  ּגדֹולים 49יֹותר ׁשהם ּומה וׁשמׁש, ירח , ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּברּוחנּיּות  הּוא ׁשּכן לפי זה הרי ּבגׁשמּיּות, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָיֹותר

למעלה  היא ּכֹוכבים  ׁשּבחינת הינּו, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהענינים,

להיֹות  צרי ּגּופא זה ּומּצד כּו', ׁשמׁש ְְִִִִִֶֶֶַַָָמּבחינת

יכֹולים  אינם ּכי ּדוקא, צל עלֿידי המׁשכתם ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאפן

ׁשענין  ונמצא, ּבתקּפם. ׁשהם ּכמֹו ּבגּלּוי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָלהאיר

ּבחינת  ּגם עלֿידֹו ׁשּיאיר הּוא הסּכה ְְִִֶַַַַַָָָֻּסכ

מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶַַַַָהּמּקיף

Ô·eÈÂ ׁשאף הּתׁשּובה, ּבענין ׁשהּוא מּכמֹו ¿»ְְְְִִֶֶַַַָ

ׁשּלמעלה  מסירתֿנפׁש הּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָׁשענינּה

מּכלֿמקֹום  ּכּנ"ל, רצֹונֹו את ׁשעֹוקר ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָמהּׂשכל,

יצרּה" לׁשבת ּבראּה לתהּו "לא ׁשּלכן 50הרי , ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹ

עׂשר  ּבכל  להאיר צריכה ּדת ׁשּובה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמסירתֿנפׁש

הּפנימּיים  ׁשהּכחֹות אּלא הּפנימּיים, ְְִִִִִִֶֶַַַַָֹֹהּכחֹות

לפני  ׁשהיּו מּכמֹו לגמרי אחר ּבאפן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹנעׂשים

מׁשלימה  ׁשהּתׁשּובה מה וזהּו הּתׁשּובה. ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָעבֹודת

הּוא  ׁשענינּה ּדאף ׁשּבּתֹורהּֿומצֹות, הּפגמים ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָאת
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הכ"א.)48 פ"ה סוכה הל' רמב"ם ה"ג. פ"ב סוכה הערת )49ירושלמי וראה שם. ואוה"ת האמצעי אדמו"ר במאמרי כ"ה

בהערה. א'רלא ע' שם האמצעי אדמו"ר במאמרי הועתקה – הצ"צ יח.)50אדמו"ר מה, ישעי' ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי ÌÈ‡¯הטעם ÌÈ·ÎBk ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ¿∆«∆¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ
dÎBzÓ48 לפי הסוכה. בסכך מתוך מכוסה להיות צריכה הסוכה ההלכה, ƒ»

שהכוכבים  כזו במידה אלא מידי ועבה סמיך להיות צריך לא הסכך אבל

הסוכה  מתוך ÈeÏ‚aנראים "ÌÈ‡¯") ואומרים מדייקים ז"ל וחכמינו ƒ¿ƒ¿»
"נראים" להיות צריכים שהכוכבים

בגלוי  נראים שיהיו שצריך ),להורות
‡e‰ BÈÚ CÎq‰L Û‡c¿«∆«¿»ƒ¿»

ÌÈÏÚ‰Ïe Ïˆ‰Ï וכן השמש, על ¿»≈¿«¿ƒ
אור  לסוכה על שמחוץ הכוכבים,

Ba ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿ƒƒƒ¿
eÈ‰iLבסכך  ÔÙ‡a ÌÈ˜„Ò¿»ƒ¿…∆∆ƒ¿

ÔÈÚÂ ,BÎBzÓ ÌÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ¿«¿»

,‰nÁ‰ ˙ÈÁaÓ יש בגשמיות ƒ¿ƒ«««»
והמציאות  השמש, על יתרון לכוכבים

של  השתלשלות היא הגשמית

מכך  ונובעת הרוחנית המציאות

על  יתרון לכוכבים יש שברוחניות

ÌÈ‡¯השמש Ì‰L Û‡c לעינינו ¿«∆≈ƒ¿ƒ
ÌÈpË˜,הגדולה השמש ‰¯Èלעומת ¿«ƒ¬≈

È¯ÙÒa Ìb ¯‡·n‰ Úe„È»««¿…»«¿ƒ¿≈
‰eÎz‰ האסטרונומיה חכמת «¿»
e‰fL נראים שהכוכבים העובדה ∆∆

היא ‰¯eÁ˜,קטנים „vÓ בגלל ƒ«»ƒ
לארץ  הכוכבים בין מאד הגדול המרחק

ÌÈ·ÎBk ÌLÈ ˙Ó‡a Ï·‡¬»∆¡∆∆¿»»ƒ
ı¯‡‰Ó ¯˙BÈ ÌÈÏB„bL49, ∆¿ƒ≈≈»»∆

Ì‰L ‰Óe ,LÓLÂ Á¯È»≈«¿∆∆«∆≈
BÈ˙¯הכוכבים  ÌÈÏB„b¿ƒ≈

ÔkL ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆≈
,eÈ‰ ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁe¯a ‡e‰¿»ƒ»ƒ¿»ƒ«¿

ÌÈ·ÎBk ˙ÈÁaL הרוחני במובן ∆¿ƒ«»ƒ
LÓL ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆

‡Ùeb ‰Ê „vÓe ,'eÎ עצמו, ƒ«∆»
הכוכבים  של הגדול היתרון בגלל ‰Ì˙ÎLÓדווקא ÔÙ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿…∆«¿»»»

הכוכבים  של האור והארת הסוכה וגילוי Âc˜‡,בתוך Ïˆ È„ÈŒÏÚ בצורה «¿≈≈«¿»
הסוכה  על המצל שבסכך לסדקים מבעד הסוכה בתוך נראים שהכוכבים כזו

אותה, מאד Èkומכסה נעלים שהכוכבים בגלל ÌÈÏBÎÈדווקא ÌÈ‡ ƒ≈»¿ƒ
¯È‡‰Ï בסוכהÌt˜˙a Ì‰L BÓk Èel‚a כמו רק חודר אלא שאורם ¿»ƒ¿ƒ¿∆≈¿»¿»

המעלים. הסכך ÔÈÚLדרך ,‡ˆÓÂ הפנימית הרוחנית והמטרה הכוונה ¿ƒ¿»∆ƒ¿«
‰e‡של  ‰kÒ‰ CÎq האלוקי האור על והסתר העלם של במובן 'צל' לא ¿««À»

להיפך למטה,È‡iL¯אלא כאן האור B„ÈŒÏÚבעולם, רק לא ובאמצעותו ∆»ƒ«»
יכולים  והנבראים שהעולמות למידה בהתאם והמצומצם המוגבל האלוקי

אלא  ‰ÛÈwnלהכיל ˙ÈÁa Ìb מוגבל הבלתי האלוקי האור הוא «¿ƒ«««ƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL עניינו גם שזהו באריכות לעיל שמוסבר וכפי ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

האור  את להביא התשובה, עבודת של ועניינה האמצעי' 'קו אבינו, יעקב של

למטה. גם הכתר') 'פנימיות ('עתיק', השתלשלות' מ'סדר הנעלה האלוקי

Ô·eÈÂ סכך אודות האמור העניין ¿»
עניינו  אבל 'מקיף' שהוא הסוכה

בפנימי, ה'מקיף' את ולהמשיך להוריד

,‰·eLz‰ ÔÈÚa ‡e‰L BÓkÓƒ¿∆¿ƒ¿««¿»
דברים  המשכת של זה עניין שגם

כפי  ביותר, למטה עד ועליונים נעלים

ומבאר, dÈÚLשממשיך Û‡L∆«∆ƒ¿»»
התשובה LÙŒ˙¯ÈÒÓשל ‡e‰¿ƒ«∆∆

של  מוחלטת והתמסרות התבטלות

מסירותֿנפש  וזו לאלוקות האדם

¯˜BÚL ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆∆≈
,Ï"pk BBˆ¯ לעיל ‡˙ כמבואר ∆¿««

קיצוני  מהפך עושה האדם שבתשובה

עלֿשכלי, תהליך ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒשהוא
d‡¯a e‰˙Ï ‡Ï" È¯‰ֿהקדוש ¬≈…¿…¿»»

בכוונה  העולם את ברא לא ברוךֿהוא

אלא  שמם, יהיה ∆∆«LÏ·˙שהעולם
"d¯ˆÈ50,מיושב יהיה שהעולם כדי ¿»»

הקדושֿברוךֿהוא  ה', לעבודת וביחס

יתרחק  שהאדם כדי העולם את ברא לא

לגמרי  מהגשמיות ויפרוש העולם מן

מתוך  ה' את יעבוד שהאדם כדי אלא

העולם  ועם ≈«∆ÔÎlLהעולם
‰·eL˙c LÙŒ˙¯ÈÒn‰ לא «¿ƒ«∆∆ƒ¿»

לדרגות  להתעלות לאדם לגרום נועדה

ולהישאר  מהעולם ולהתרחק גבוהות

היא  אלא העולם מעל 'מקיף' בבחינת

‰ÎÈ¯ˆ כדי למטה נמשכת להיות ¿ƒ»
˙BÁk‰ ¯NÚ ÏÎa ¯È‡‰Ï¿»ƒ¿»∆∆«…

ÌÈiÓÈt‰ לאברי בהתאם שפועלים «¿ƒƒƒ
בפנימיות, בהם ומתלבשים ‰ÌÈiÓÈtהגוף ˙BÁk‰L ‡l‡ מושפעים ∆»∆«…«¿ƒƒƒ

והם  בפנימיות מהתלבשות למעלה היא עצמה שמצד התשובה מעבודת

והם רב בעילוי È¯Ó‚Ïמתעלים ¯Á‡ ÔÙ‡a ÌÈNÚ שיעור לאין נעלה «¬ƒ¿…∆«≈¿«¿≈
eÈ‰L BÓkÓ פנימיים כוחות ‰eLz·‰.אותם ˙„B·Ú ÈÙÏ ƒ¿∆»ƒ¿≈¬««¿»

e‰ÊÂ לה שיש עלֿשכלית מסירותֿנפש היא התשובה שעבודת האמור העניין ¿∆
על ההסבר גם הוא הגלויים, הכוחות על גם ופעולה »Ó‰השפעה

ÌÈÓ‚t‰ ˙‡ ‰ÓÈÏLÓ ‰·eLz‰LוהחסרונותŒ‰¯BzaL ∆«¿»«¿ƒ»∆«¿»ƒ∆«»
,"B˙¯·‡ ÏÚ" ‡e‰ dÈÚL Û‡c ,˙BˆÓe מהעבודה למעלה והיא ƒ¿¿«∆ƒ¿»»«∆¿»

רמ"ח  אינון פיקודין ('רמ"ח 'אברים' הנקראת ומצוות תורה של הרגילה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טו h"kyz'd ,zekeqdÎbgc 'a mei

את  ממׁשיכה היא מּכלֿמקֹום אברתֹו", ְְִִִֶֶַַָָָָ"על

זה  וענין ּדהׁשּתלּׁשלּות. ּבבחינֹות הּמּקיף ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָּבחינת

ּבּכחֹות  ּגם נמׁשכת להיֹות צריכה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹׁשהּתׁשּובה

חטא, על ּבתׁשּובה רק לא הּוא ְְְִִִִֵַַַָֹהּפנימּיים,

הּתׁשּובה  ּבבחינת ּגם אּלא העֹולם, המֹון ְְְֲִִֶַַַָָָָָּכטעּות

נתנּה" אׁשר האלקים אל ּתׁשּוב .51ּד"והרּוח ְְְֱֲִֶֶַָָָָָֹ

הּוא 52ּדהּנה  ׁשעכׁשו היא, ה'ּנתינה' מעלת , ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

ׁשּי הּנפיחה  ּדבענין ּבי", נפחּתּה "ואּתה ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָּבחינת

ּכי  הפסק, ׁשּי לא ּבנתינה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהפסק,

נֹותן" הּוא יפה ּבעין הּנֹותן ּבחינת 53"ּכל והּוא , ְְְִִֵֵַַַָָָ

"זּולת אלקים ראתה לא ּפקיחא 54"עין עינא , ְֱֲִִִֵֶַָָָָָֹֹ

נאים  לא 55ּדלא ולכן ימין, ׁשּכּלֹו 'עּתיק' ּבחינת , ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ

ּכמֹו ּגם עּתיק, ּבחינת מּצד ּכי הפסק, ּבזה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּי

ּוכׁשם  ּכּנ"ל. ׁשּנּויים ּבֹו אין למּטה, נמׁש ְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשהּוא

הּמּקיף  המׁשכת הּוא ענינּה ְְְִִֶַַַַַָָָָׁשהּתׁשּובה

והענין  ּכּנ"ל. הּסּכה ענין ּגם הּוא ּכן  ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֻּבפנימּיּות,

הּסּכֹות 42ּבזה  ּדחג הּכבֹוד ׁשענני ּכּידּוע , ְְֵֶֶַַַַַַָָָֻ

הּכּפּורים, יֹום ׁשל הּקטרת מענן ְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹנמׁשכים

ּגם  ּוביניהם סממנים, אחדֿעׂשר היּו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּובּקטרת

טמאה  חּיה ּדם ׁשהּוא הפיכת 56מֹור, ענין והּוא , ְְְֲִִֵֶַַַַָָ

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו לקדּׁשה, ְְִֶֶֶֶַַַָָֻֻה'ּלעמתֿזה'
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ז.)51 יב, ב.)52קהלת עב, האזינו לקו"ת ראה – וש"נ.)53בכ"ז א. נג, ג.)54ב"ב סד, קכט,)55ישעי' (אד"ר) זח"ג ראה

ואילך. שה"ש )56סע"ב ד. כב, א. כא, נשא לקו"ת א. צט, אסתר מגילת תו"א ה"ג. פ"א המקדש כלי הל' רמב"ם ראה

סע"א. לב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שתשלים  ומצוות לתורה התשובה של השייכות מהי לכאורה כן ואם אברים')

שלהם  הפגמים ‰È‡את ÌB˜ÓŒÏkÓהתשובה ÎÈLÓÓ‰עבודת ƒ»»ƒ«¿ƒ»
גילוי לידי ‰ÛÈwnומביאה ˙ÈÁa eÏMÏzL‰c˙גם‡˙ ˙BÈÁ·a ∆¿ƒ«««ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¿

ה'מקיף'. לגבי ביותר נחותות בחינות שהם

‰ÎÈ¯ˆ ‰·eLz‰L ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆∆«¿»¿ƒ»
˙BÁka Ìb ˙ÎLÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿∆∆««…

,ÌÈiÓÈt‰'מקיף' להישאר ולא «¿ƒƒƒ
ÏÚבלבד ‰·eL˙a ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«ƒ¿»«

,ÌÏBÚ‰ ÔBÓ‰ ˙eÚËk ,‡ËÁ≈¿¿»¬»»
עבודת  בין שהקשר בטעות הסוברים

רק  הוא הפנימיים לכוחות התשובה

שקשורה  נמוכה בדרגה בתשובה

אלו דבר ‡l‡בכוחות של לאמיתו ∆»
‰·eLz‰ ˙ÈÁ·a Ìb«ƒ¿ƒ««¿»
ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ ·eLz Áe¯‰Â"c¿¿»«»∆»¡…ƒ

"d˙ ¯L‡51 הנשמה חזרת ¬∆¿»»
דבוקה  להיות לשורשה האלוקית

מדובר  שלכאורה ואף באלוקות,

קשורה  שלא נעלית בדרגה בתשובה

נחותים  שהם הפנימיים הכוחות עם

מכלֿמקום  ה'מקיפים', מהכוחות יותר

צריכה  הזו הנעלית התשובה עבודת גם

הפנימיים, בכוחות אף ולהשפיע לפעול

הדבר. טעם את ומבאר וממשיך

‰p‰c52'‰È˙p'‰ ˙ÏÚÓ , ¿ƒ≈«¬««¿ƒ»
˙ÈÁa ‡e‰ ÂLÎÚL ,‡È‰ƒ∆«¿»¿ƒ«

,"Èa dzÁÙ ‰z‡Â",כלומר ¿«»¿«¿»ƒ
הנ  והתגלות המשכת שמה לגבי

היינו  נתנה', 'אשר נאמר מהאלוקות

הנשמה  את 'נותן' שהקדושֿברוךֿהוא

- האדם לגוף הנשמה שירידת מלמד זה הרי 'נתינה' קרוי שהדבר ומאחר

נשמה' 'אלקי ברכת בנוסח אומרים ולכן 'ויפח' הביטוי בתורה נאמר עליה

נעשית  והיא הזמן כל למעשה מתרחשת – בי' נפחתה 'ואתה  השחר בברכות

'עכשיו', ורגע, רגע ‰ÒÙ˜בכל CiL ‰ÁÈÙp‰ ÔÈÚ·c שתהיה וייתכן ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»«»∆¿≈
של  הקשר הרי נפסקת, ה'נפיחה' ואם תיפסק, כך ואחר מסויים בזמן 'נפיחה'

שהיה הנשמה  קירוב מידת ובאותה רמה באותה לא הוא האלוקות עם בגוף

הנשמה  של וההמשכה הגילוי תחילת בין הבדלים שיש ונמצא בתחילה,

נפסקה, ה'נפיחה' אם יותר, מאוחר למצבה ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óממקורה
‰È˙a'מ'נפיחה ÔÈÚaבשונה Ô˙Bp‰ Ïk" Èk ,˜ÒÙ‰ CiL ‡Ï ƒ¿ƒ»…«»∆¿≈ƒ»«≈¿«ƒ

"Ô˙B ‡e‰ ‰ÙÈ53, נתן אדם שכאשר חז"ל אמרו גשמית מתנה לגבי »»≈
להניח  יש המסתעפים, הפרטים על הדבר את נתן האם ספק ויש מתנה

גם  וכך נותן" הוא יפה בעין הנותן, "כל כי הכול לתת היתה שכוונתו

כיון  במיוחד נעלית היא נתינה בלשון שבאה כוח ונתינת המשכה ברוחניות,

יפה". "בעין ניתנת ה'נתינה'e‰Â‡שהיא היא שממנו "ÔÈÚהמקור ˙ÈÁa ¿¿ƒ««ƒ
"E˙ÏeÊ ÌÈ˜Ï‡ ‰˙‡¯ ‡Ï54, מעלתה את להדגיש שכדי גבוהה דרגה …»¬»¡…ƒ»∆

הקדושֿברוךֿהוא  מלבד כי עליה נאמר

ולא  עין לשום התגלתה לא היא בעצמו

לעינו  רק גלוייה והיא אחד לאף נראתה

כביכול, בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של

בזוהר  נאמר שעליה «≈ÈÚ‡'עין'
ÌÈ‡ ‡Ïc ‡ÁÈ˜t55, פקוחה עין ¿ƒ»¿…»ƒ

והיא מנמנמת 'ÈzÚ˜'שלא ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ
,ÔÈÓÈ BlkL'יומין 'עתיק בחינת על ∆À»ƒ

נאמר  לעיל) כמבואר הכתר', ('פנימיות

עניינה  כל כלומר, שמאל, בה שאין

החסד, למידת השייך וגילוי אור הוא

של  מימד כלל בה ואין הימין, קו

השמאל  לקו השייך והעלם צמצום

a CiL ‡Ï ÔÎÏÂÈk ,˜ÒÙ‰ ‰Ê ¿»≈…«»»∆∆¿≈ƒ
BÓk Ìb ,˜ÈzÚ ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ««ƒ«¿
Ba ÔÈ‡ ,‰hÓÏ CLÓ ‡e‰L∆ƒ¿»¿«»≈

Ï"pk ÌÈÈepL לעיל שהוסבר וכפי ƒƒ««
'קו  של ומהותו עניינו לגבי באריכות

דרגות  חילוקי בו יש שאמנם האמצעי'

מאיר  אורו אבל ו'מטה', ו'מעלה'

ביותר  הלמטה של לדרגות גם ונמשך

בשווה  הדרגות בכל מאיר הוא ולכן

עבודת  של ומהותה עניינה גם וזה

גם  ומשפיעה שמגיעה התשובה

וכפי  האדם של ה'למטה' בדרגות

לעיל. שנתבאר

ÛÈwn‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ dÈÚ ‰·eLz‰L ÌLÎe העליונה הבחינה ¿≈∆«¿»ƒ¿»»«¿»«««ƒ
מ'השתלשלות' ביותר,eiÓÈÙa˙שלמעלה הנמוכות לדרגות ‰e‡עד Ôk ƒ¿ƒƒ≈

,Ï"pk ‰kq‰ ÔÈÚ Ìb.ומבאר שממשיך כפי «ƒ¿««À»««
‰Êa ÔÈÚ‰Â42Úe„ik וחסידות , Ác‚בקבלה „B·k‰ ÈÚL ¿»ƒ¿»»∆«»«∆«¿≈«»¿«

˙Bkq‰ הקדושֿברוךֿהוא 'הושיב' שבהם הכבוד ענני לזכר היא הסוכה והרי «À
ממצרים  בצאתם ישראל בני ומשתלשלים ÌÈÎLÓאת ÔÚÓבאים ƒ¿»ƒ≈¬«

¯NÚŒ„Á‡ eÈ‰ ˙¯Ëw·e ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ˙¯Ëw‰«¿…∆∆«ƒƒ«¿…∆»««»»
‰‡ÓË ‰iÁ Ìc ‡e‰L ,¯BÓ Ìb Ì‰ÈÈ·e ,ÌÈÓÓÒ56‡e‰Â , «¿»ƒ≈≈∆«∆««»¿≈»¿

המקדש  בבית קדושה בעבודה קטורת הקטרת של זו טמאה פעולה חיה מדם

'‰ÊŒ˙ÓÚl'‰ ˙ÎÈÙ‰ ÔÈÚ לעומת' הנקראים הקדושה היפך של דברים ƒ¿«¬ƒ««¿À«∆
האלקים' עשה זה לעומת 'זה הכתוב שם על Ó‰זה' e‰fL ,‰M„˜Ïƒ¿À»∆∆«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zekeqdטז bg oipr oiadl

ּבאים  ּומּזה ּכּנ"ל, ּגֹו' מדּבר" ּבארץ ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ"ימצאהּו

הּכבֹוד  ענני ענין ׁשהּוא "יסֹובבנהּו", ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָלבחינת

ֶַָֻׁשּבּסּכה.

מּדת e‰ÊÂז) אבינּו, ליעקב ׁשּי הּסּכֹות ׁשחג ¿∆ְֲִִֶַַַַַָָֹֻ

מּדת  ּכי האמצעי, ׁשּבּקו ְֲִִִִֶֶַַַַָָָהרחמים

רּבים' 'רחמים ּבחינת הם יעקב ׁשל ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹהרחמים

ּבּתניא  וכּמבאר מהׁשּתלׁשלּות, ּבענין 57ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ

וּיבּך" קֹולֹו את למקֹור 58"וּיּׂשא למעלה ּדהינּו , ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָ

הרחמים' 'אב הּנקרא העליֹונים ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהרחמים

הּנה  רּבים', 'רחמים המׁשכת ּומּצד ְְֲִִִִֵַַַַַָָּומקֹורם,

ונפל  ּׁש"ּנׁשר" מה ׁשּגם ּבּׁשמים", הּנׁשר ּדר"ְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּכזכּיֹות, נעׂשים הּזדֹונֹות ׁשּגם "ּבּׁשמים", ְְֲִִִֶַַַַַָֻהּוא

עֹומדים, ׁשּבעליּֿתׁשּובה "ּבמקֹום יֹותר, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָּולמעלה

ׁשּזהּו ׁשם", לעמֹוד יכֹולים אין ּגמּורים ְְֲִִִִֵֶֶַַָצּדיקים

ּגם  וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבחינת

ּדהינּו מּתֹוכּה", נראים ׁש"ּכֹוכבים הּסּכה ְְְְִִִִִֶַַַָָָֻענין

הוי' ׁשמׁש מּבחינת ׁשּלמעלה ּכֹוכבים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּבחינת

ּכי  קטּנים , נראים הם ׁשּמּכלֿמקֹום אּלא ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּכּנ"ל.

הּקטן  המאֹור הּירח, צבא "מי 59הם ּבחינת , ְְִִֵֵַַַַַָָָָָ

הּוא" קטן ּכי יעקב הּקטן"60יקּום הּוא "ּדוד ,61, ֲִִַַָָָָָָֹ

ּבביאת  העתידה הּגאּולה ּתהיה ּדוד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעלֿידי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו ודוד 62מׁשיח ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

לעֹולם. להם נׂשיא ְְִִֶַָָָעבּדי

∑
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כה.)62 לז, יחזקאל
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,Ï"pk 'Bb "¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ" ·e˙kM לעיל כמבואר ∆»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»««

ישוב,שהפסוק  למקום הרוחני, במובן שממה מקום מדבר, הפיכת על רומז 

השכינה, והשראת קדושה של ÈÁ·Ï˙מקום ÌÈ‡a ‰fÓeƒ∆»ƒƒ¿ƒ«
‰kqaL „B·k‰ ÈÚ ÔÈÚ ‡e‰L ,"e‰··BÒÈ"'ה'סובבים ¿¿∆¿∆ƒ¿««¿≈«»∆«À»

היושבים  על וסוככים ומקיפים

בסוכה.

e‰ÊÂ (Ê באריכות שהתבאר לאחר ¿∆
מובן  האמצעי' 'קו של המיוחד עניינו

CiLהטעם  ˙Bkq‰ ‚ÁL∆««À«»
ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓ ,eÈ·‡ ·˜ÚÈÏ¿«¬…»ƒƒ«»«¬ƒ
˙cÓ Èk ,ÈÚˆÓ‡‰ ÂwaL∆««»∆¿»ƒƒƒ«

·˜ÚÈ ÏL ÌÈÓÁ¯‰ רק אינה »«¬ƒ∆«¬…
מהספירות  חלק שהם סתם 'רחמים'

אלא  התפארת) ÈÁa˙(מידת Ì‰≈¿ƒ«
‰ÏÚÓlL 'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯'«¬ƒ«ƒ∆¿«¿»
¯‡·nÎÂ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿«¿…»

‡Èza57 בעבודת העוסק מה, בפרק ««¿»
על  רחמים התעוררות עלֿידי ה'

נאמר ושם הכתוב ÔÈÚaהנשמה, ¿ƒ¿«
אבינו  ביעקב ‡˙האמור ‡OiÂ"«ƒ»∆

"j·iÂ BÏB˜58‰ÏÚÓÏ eÈ‰c , «≈¿¿¿«¿¿«¿»
ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓÁ¯‰ ¯B˜ÓÏƒ¿»«¬ƒ»∆¿ƒ
'ÌÈÓÁ¯‰ ·‡' ‡¯˜p‰«ƒ¿»»»«¬ƒ

) Ì¯B˜Óe:שם בתניא לשונו וזה ¿»
לרחל  יעקב וישק הכתוב שאמר "וזהו

כנסת  היא רחל כי ויבך. קולו את וישא

ויעקב  הנשמות. כל מקור ישראל

הרחמים  מדת שהיא העליונה במדתו

רבים  רחמים המעורר הוא שבאצילות

למקור  למעלה קולו את וישא עליה.

הרחמים  אב הנקרא העליונים הרחמים

משם  ולהמשיך לעורר ויבך ומקורם.

ועל  הנשמות כל על רבים רחמים

מגלותן  להעלותן ישראל כנסת מקור

אורֿאיןֿסוף  העליון ביחוד ולייחדן

¯ÌÈa',ברוךֿהוא), ÌÈÓÁ¯' ˙ÎLÓ‰ „vÓe התגלות יש כאשר ƒ««¿»««¬ƒ«ƒ
גבול, ללא Ó‰רחמים ÌbL ,"ÌÈÓMa ¯Lp‰ C¯c" ‰p‰ƒ≈∆∆«∆∆«»«ƒ∆««

,"ÌÈÓMa" ‡e‰ ÏÙÂ "¯Lp"M זו בחינה של האלוקי האור כי ∆»«¿»««»«ƒ
למעלה, כמו למטה BiÎÊk˙,מאיר ÌÈNÚ ˙BB„f‰ ÌbL כמבואר ∆««¿«¬ƒƒ¿À

באריכות, BÈ˙¯,לעיל ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa"¿»∆«¬≈¿»
ÔÈ‡ ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ≈

,"ÌL „BÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ,כלומר ¿ƒ«¬»
בלבד  זו טובים לא הלא שמעשיהם

כמו  טובים למעשים נחשבים בעבר

מתעלים  התשובה שבעלי אלא מצוות,

הצדיקים  ממדרגת שלמעלה לדרגה

‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«»∆¿«¿»
.˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿

‰kq‰ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿««À»
,"dÎBzÓ ÌÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk"L∆»ƒƒ¿ƒƒ»
ÌÈ·ÎBk ˙ÈÁa eÈ‰c¿«¿¿ƒ«»ƒ
'ÈÂ‰ LÓL ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆¬»»

Ï"pk שלמעלה אור זה וגם ««
לעיל. כמבואר «∆‡l‡מהשתלשלות,

ÌB˜ÓŒÏknL גודל מעלתם למרות ∆ƒ»»
Ì‰ הכוכביםÈk ,ÌÈpË˜ ÌÈ‡¯ ≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ

¯B‡Ó‰ ,Á¯i‰ ‡·ˆ Ì‰≈¿»«»≈««»
ÔËw‰59 המאור שהיא לשמש ביחס «»»

דווקא  היא הקטנות זה ולעניין הגדול,

ישראל  על שכתוב כמו ויתרון, מעלה

למעליותא  'קטן' המלך דוד ועל בכלל

Èk ·˜ÚÈ Ìe˜È ÈÓ" ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»«¬…ƒ
"‡e‰ ÔË˜60‡e‰ „Âc" , »»»ƒ

"ÔËw‰61„Âc È„ÈŒÏÚL , «»»∆«¿≈»ƒ
‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»»¬ƒ»
·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»

·e˙kL BÓk ,LnÓ62„Â„Â «»¿∆»¿»ƒ
Èc·Ú המשיח למלך ÈN‡והכוונה «¿ƒ»ƒ

.ÌÏBÚÏ Ì‰Ï»∆¿»
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ּבאים  ּומּזה ּכּנ"ל, ּגֹו' מדּבר" ּבארץ ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ"ימצאהּו

הּכבֹוד  ענני ענין ׁשהּוא "יסֹובבנהּו", ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָלבחינת

ֶַָֻׁשּבּסּכה.

מּדת e‰ÊÂז) אבינּו, ליעקב ׁשּי הּסּכֹות ׁשחג ¿∆ְֲִִֶַַַַַָָֹֻ

מּדת  ּכי האמצעי, ׁשּבּקו ְֲִִִִֶֶַַַַָָָהרחמים

רּבים' 'רחמים ּבחינת הם יעקב ׁשל ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹהרחמים

ּבּתניא  וכּמבאר מהׁשּתלׁשלּות, ּבענין 57ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ

וּיבּך" קֹולֹו את למקֹור 58"וּיּׂשא למעלה ּדהינּו , ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָ

הרחמים' 'אב הּנקרא העליֹונים ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהרחמים

הּנה  רּבים', 'רחמים המׁשכת ּומּצד ְְֲִִִִֵַַַַַָָּומקֹורם,

ונפל  ּׁש"ּנׁשר" מה ׁשּגם ּבּׁשמים", הּנׁשר ּדר"ְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּכזכּיֹות, נעׂשים הּזדֹונֹות ׁשּגם "ּבּׁשמים", ְְֲִִִֶַַַַַָֻהּוא

עֹומדים, ׁשּבעליּֿתׁשּובה "ּבמקֹום יֹותר, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָּולמעלה

ׁשּזהּו ׁשם", לעמֹוד יכֹולים אין ּגמּורים ְְֲִִִִֵֶֶַַָצּדיקים

ּגם  וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבחינת

ּדהינּו מּתֹוכּה", נראים ׁש"ּכֹוכבים הּסּכה ְְְְִִִִִֶַַַָָָֻענין

הוי' ׁשמׁש מּבחינת ׁשּלמעלה ּכֹוכבים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּבחינת

ּכי  קטּנים , נראים הם ׁשּמּכלֿמקֹום אּלא ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּכּנ"ל.

הּקטן  המאֹור הּירח, צבא "מי 59הם ּבחינת , ְְִִֵֵַַַַַָָָָָ

הּוא" קטן ּכי יעקב הּקטן"60יקּום הּוא "ּדוד ,61, ֲִִַַָָָָָָֹ

ּבביאת  העתידה הּגאּולה ּתהיה ּדוד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעלֿידי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו ודוד 62מׁשיח ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

לעֹולם. להם נׂשיא ְְִִֶַָָָעבּדי
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יא.)58פמ"ה.)57 כט, טז.)59ויצא א, ב.)60בראשית ס, חולין וראה ב. ז, שם.)61עמוס חולין וראה יד. יז, שמואלֿא

כה.)62 לז, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ï"pk 'Bb "¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ" ·e˙kM לעיל כמבואר ∆»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»««

ישוב,שהפסוק  למקום הרוחני, במובן שממה מקום מדבר, הפיכת על רומז 

השכינה, והשראת קדושה של ÈÁ·Ï˙מקום ÌÈ‡a ‰fÓeƒ∆»ƒƒ¿ƒ«
‰kqaL „B·k‰ ÈÚ ÔÈÚ ‡e‰L ,"e‰··BÒÈ"'ה'סובבים ¿¿∆¿∆ƒ¿««¿≈«»∆«À»

היושבים  על וסוככים ומקיפים

בסוכה.

e‰ÊÂ (Ê באריכות שהתבאר לאחר ¿∆
מובן  האמצעי' 'קו של המיוחד עניינו

CiLהטעם  ˙Bkq‰ ‚ÁL∆««À«»
ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓ ,eÈ·‡ ·˜ÚÈÏ¿«¬…»ƒƒ«»«¬ƒ
˙cÓ Èk ,ÈÚˆÓ‡‰ ÂwaL∆««»∆¿»ƒƒƒ«

·˜ÚÈ ÏL ÌÈÓÁ¯‰ רק אינה »«¬ƒ∆«¬…
מהספירות  חלק שהם סתם 'רחמים'

אלא  התפארת) ÈÁa˙(מידת Ì‰≈¿ƒ«
‰ÏÚÓlL 'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯'«¬ƒ«ƒ∆¿«¿»
¯‡·nÎÂ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿«¿…»

‡Èza57 בעבודת העוסק מה, בפרק ««¿»
על  רחמים התעוררות עלֿידי ה'

נאמר ושם הכתוב ÔÈÚaהנשמה, ¿ƒ¿«
אבינו  ביעקב ‡˙האמור ‡OiÂ"«ƒ»∆

"j·iÂ BÏB˜58‰ÏÚÓÏ eÈ‰c , «≈¿¿¿«¿¿«¿»
ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓÁ¯‰ ¯B˜ÓÏƒ¿»«¬ƒ»∆¿ƒ
'ÌÈÓÁ¯‰ ·‡' ‡¯˜p‰«ƒ¿»»»«¬ƒ

) Ì¯B˜Óe:שם בתניא לשונו וזה ¿»
לרחל  יעקב וישק הכתוב שאמר "וזהו

כנסת  היא רחל כי ויבך. קולו את וישא

ויעקב  הנשמות. כל מקור ישראל

הרחמים  מדת שהיא העליונה במדתו

רבים  רחמים המעורר הוא שבאצילות

למקור  למעלה קולו את וישא עליה.

הרחמים  אב הנקרא העליונים הרחמים

משם  ולהמשיך לעורר ויבך ומקורם.

ועל  הנשמות כל על רבים רחמים

מגלותן  להעלותן ישראל כנסת מקור

אורֿאיןֿסוף  העליון ביחוד ולייחדן

¯ÌÈa',ברוךֿהוא), ÌÈÓÁ¯' ˙ÎLÓ‰ „vÓe התגלות יש כאשר ƒ««¿»««¬ƒ«ƒ
גבול, ללא Ó‰רחמים ÌbL ,"ÌÈÓMa ¯Lp‰ C¯c" ‰p‰ƒ≈∆∆«∆∆«»«ƒ∆««

,"ÌÈÓMa" ‡e‰ ÏÙÂ "¯Lp"M זו בחינה של האלוקי האור כי ∆»«¿»««»«ƒ
למעלה, כמו למטה BiÎÊk˙,מאיר ÌÈNÚ ˙BB„f‰ ÌbL כמבואר ∆««¿«¬ƒƒ¿À

באריכות, BÈ˙¯,לעיל ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa"¿»∆«¬≈¿»
ÔÈ‡ ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ≈

,"ÌL „BÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ,כלומר ¿ƒ«¬»
בלבד  זו טובים לא הלא שמעשיהם

כמו  טובים למעשים נחשבים בעבר

מתעלים  התשובה שבעלי אלא מצוות,

הצדיקים  ממדרגת שלמעלה לדרגה

‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«»∆¿«¿»
.˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿

‰kq‰ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿««À»
,"dÎBzÓ ÌÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk"L∆»ƒƒ¿ƒƒ»
ÌÈ·ÎBk ˙ÈÁa eÈ‰c¿«¿¿ƒ«»ƒ
'ÈÂ‰ LÓL ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆¬»»

Ï"pk שלמעלה אור זה וגם ««
לעיל. כמבואר «∆‡l‡מהשתלשלות,

ÌB˜ÓŒÏknL גודל מעלתם למרות ∆ƒ»»
Ì‰ הכוכביםÈk ,ÌÈpË˜ ÌÈ‡¯ ≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ

¯B‡Ó‰ ,Á¯i‰ ‡·ˆ Ì‰≈¿»«»≈««»
ÔËw‰59 המאור שהיא לשמש ביחס «»»

דווקא  היא הקטנות זה ולעניין הגדול,

ישראל  על שכתוב כמו ויתרון, מעלה

למעליותא  'קטן' המלך דוד ועל בכלל

Èk ·˜ÚÈ Ìe˜È ÈÓ" ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»«¬…ƒ
"‡e‰ ÔË˜60‡e‰ „Âc" , »»»ƒ

"ÔËw‰61„Âc È„ÈŒÏÚL , «»»∆«¿≈»ƒ
‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»»¬ƒ»
·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»

·e˙kL BÓk ,LnÓ62„Â„Â «»¿∆»¿»ƒ
Èc·Ú המשיח למלך ÈN‡והכוונה «¿ƒ»ƒ

.ÌÏBÚÏ Ì‰Ï»∆¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יז

,zekeq crendÎleg zay .c"qa
h"kyz'd*

‰Á‰)(‰‚ÂÓ È˙Ï·
ÌÈ„ÈÒÁ לפניהם מרּקדים היּו מעׂשה 1ואנׁשי ¬ƒƒְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

כּו' אֹור ׁשל זה 2ּבאבּוקֹות ׁשענין , ְֲִֶֶֶַָ

הּסּכֹות  חג על ּבית 3קאי ׂשמחת על ּובפרט ,* ְְִִֵֵַַַַַָָֻ

היּו מעׂשה ואנׁשי החסידים ׁשאז ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹואבה,

לראֹות  ּבאין היּו ּכּלֹו העם וכל כּו', ְְְְִִִַָָָָָֻמרּקדים

ּברמּב"ם  ּכּמבאר מהּלׁשֹון 4ולׁשמע, והּנה, . ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֹ

ׁשּיׁש5ּבּגמרא  מּוכח ּבפניהם", מרּקדים "היּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

רק  הרּקּוד היה ּגיסא, מחד ענינים. ׁשני ְְִִִִֵֵַַָָָָָָּכאן

העם  ּכל ּוׁשאר מעׂשה", ואנׁשי "חסידים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָאצל

ּגיסא, לאיד אבל ּכּנ"ל. וׁשֹומעין, רֹואין רק ְְְֲִִִִַַַָָָָהיּו

ּבעם. ּגם ּפעל  ׁשּזה מּוכח  "ּבפניהם", ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהּלׁשֹון

ׁשּנאמר  מקֹום ׁשּבכל הּידּוע לפי ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָּובפרט

ּבפנימּיּותם  היא הּכּונה מּובן 6"ּבפניהם" הרי , ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ויתירה  העם. ׁשל ּבפנימּיּותם ּפעלה זֹו ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֻׁשּפעּלה

הּמּובאת  (והיא ּבּמׁשניֹות הּגירסא לפי ְְְְִִִִִֵַַַָָמּזֹו,

הּוא  "לפניהם" ּדפרּוׁש "לפניהם", ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָּבּמאמרים)

מהם  ּבבחינה x`t(7למעלה ׁשּפעלה הינּו זי), ְְֵֶַָ©ְְֲִִֵֶַָָָ

סּוגים, ׁשני רק חׁשיב ׁשּבּמׁשנה אף והּנה, מּפנימּיּותם**. ּגם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

סּוג  ׁשּכל סּוגים, וכּמה ּכּמה היּו ּבפרטּיּות הרי מעׂשה", ו"אנׁשי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ"חסידים"

סּוגים  ּכל נכללים ׁשמּכלֿמקֹום אּלא ׁשם, ּברמּב"ם ּכּמבאר ּכללי, סּוג ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּוא

ּבכלל  סּוגים אּלּו ׁשני ּבין וההפרׁש מעׂשה". ו"אנׁשי "חסידים" סּוגים ּבׁשני ּות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

רׁש"י  ּכפרּוׁש הינּו ׁש"חסידים" הּוא, ׁשּמּזה 8אּלּו מעּקרֹו, חסיד הוי חסיד ּכל ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּד"ילכּו ּבאפן היא ועבֹודתם ׁשּנּוי, ּבּה ׁשאין ּבאפן היא עבֹודתם ׁשּכללּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹמּובן
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ואכ"מ) א. מג, בבלי הי"א. פ"ג סוכה ובירוש' בתו"כ (וצ"ע ימים" שבעת אלקיכם ה' לפני "ושמחתם שנאמר הי"ב: פ"ח לולב הל' רמב"ם (*

ועצ"ע  בפיה"מ. ועי' הסוכות". חג בימי כו' "מרקדין הי"ד: .3ושם

הגירסאות. ב' לתווך יש שעל◌ֿפי◌ֿזה – לפנימיותם נמשך זו ומבחינה (**

) להגיהו שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל זה מאמר (*l"end.(1( כהגירסא (דלא "לפניהם" היא במשניות שהגירסא לקמן ראה

חסידות. במאמרי הובא וכן "בפניהם"), שבגמרא: סע"א).)2במשנה נא, (סוכה מ"ד פ"ה חי"ז )3סוכה לקו"ש גם ראה

ואילך. 267 הי"ד.)4ע' פ"ח לולב שם.)5הל' רע"ג.)6סוכה כד, וישלח תו"א (בהוצאה )7ראה א תיא, משפטים תו"ח ראה

א'תטז. ע' ריש ח"ג תער"ב המשך ב). רעח, ח"ב – א.)8החדשה נג, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
סוכה: במסכת במשנה נאמר המקדש בבית השואבה בית שמחת אודות על

Ì‰ÈÙÏ ÌÈ„w¯Ó eÈ‰ ‰NÚÓ ÈL‡Â ÌÈ„ÈÒÁ1˙B˜e·‡a ¬ƒƒ¿«¿≈«¬∆»¿«¿ƒƒ¿≈∆«¬
‡B¯לפידים  ÏL אש'eÎ2È‡˜ ‰Ê ÔÈÚL Á‚מכוון , ÏÚ ∆∆ƒ¿»∆»≈««

˙Bkq‰3Ê‡L ,‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓN ÏÚ Ë¯Ù·e בעת *, «Àƒ¿»«ƒ¿«≈«≈»∆»
לשאיבת  בקשר עושים שהיו השמחה

בחג  המזבח על המים לניסוך המים

ÈL‡Âהסוכות ÌÈ„ÈÒÁ‰«¬ƒƒ¿«¿≈
ÏÎÂ ,'eÎ ÌÈ„w¯Ó eÈ‰ ‰NÚÓ«¬∆»¿«¿ƒ¿»

Blk ÌÚ‰'חסידים' שאינם ההמון »»À
מעשה' B‡¯Ï˙ו'אנשי ÔÈ‡a eÈ‰»»ƒƒ¿

ÚÓLÏÂ של והריקודים השמחה את ¿ƒ¿…«
מעשה', ו'אנשי «…¿»nk·‡¯ה'חסידים'

Ì"aÓ¯a4 של המפורט בתיאור »«¿«
במקדש. השואבה בית שמחת

‡¯Óba ÔBLl‰Ó ,‰p‰Â5eÈ‰" ¿ƒ≈≈«»«¿»»»
,"Ì‰ÈÙa ÌÈ„w¯Ó בפני היינו ¿«¿ƒƒ¿≈∆

העם, ÈLכל Ô‡k LiL ÁÎeÓ»∆≈»¿≈
,‡ÒÈb „ÁÓ .ÌÈÈÚ אחד מצד ƒ¿»ƒ≈«ƒ»

Ïˆ‡ ˜¯ „ew¯‰ ‰È‰»»»ƒ«≈∆
,"‰NÚÓ ÈL‡Â ÌÈ„ÈÒÁ"¬ƒƒ¿«¿≈«¬∆

ÌÚ‰ Ïk ¯‡LeלאeÈ‰ רוקדים ¿»»»»»
ÔÈÚÓBLÂאלא ÔÈ‡B¯ כיצד ¯˜ «ƒ¿¿ƒ

רוקדים, מעשה' ואנשי ה'חסידים

"pk,‡ÒÈb C„È‡Ï Ï·‡ .Ï מצד ««¬»¿ƒ»ƒ»
מרקדים ÔBLl‰Óשני, שהיו ≈«»

‰fL ÁÎeÓ ,"Ì‰ÈÙa"ƒ¿≈∆»∆∆
ה"חסידים  של והשמחה הריקודים

מעשה" לכך ÏÚtואנשי והייתה »«
ÈÙÏהשפעה Ë¯Ù·e .ÌÚa Ìb«»»ƒ¿»¿ƒ
Úe„i‰החסידות ÏÎaLבתורת «»«∆¿»

"Ì‰ÈÙa" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«ƒ¿≈∆
Ì˙eiÓÈÙa ‡È‰ ‰ek‰6È¯‰ , ««»»ƒƒ¿ƒƒ»¬≈

‰ÏÚt BÊ ‰lÚtL Ô·eÓ»∆¿À»»¬»
‰ÌÚוהשפיעה  ÏL Ì˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»∆»»

על  חזקה השפעה לכך שהייתה היינו

בפנימיותם. שנגעה השפעה העם,

‡Ò¯Èb‰ ÈÙÏ ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

(ÌÈ¯Ó‡na ˙‡·en‰ ‡È‰Â) ˙BÈLna אלא "בפניהם" גורסים שלא «ƒ¿»¿ƒ«≈««¬»ƒ
"Ì‰ÈÙÏ",העם כל על חזקה יותר השפעה על מלמד זה Le¯Ùcהרי ƒ¿≈∆¿≈

Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ "Ì‰ÈÙÏ"7ÈÊ ¯‡Ù) במובן 'לפניהם' כלומר ƒ¿≈∆¿«¿»≈∆«≈
להם  קודם Lשל eÈ‰ מעשה), ואנשי החסידים של על ÏÚt‰השמחה «¿∆»¬»

כולו  Ìbהעם ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·aƒ¿ƒ»∆¿«¿»«
**Ì˙eiÓÈtÓ עמוקה נקודה ƒ¿ƒƒ»

סתם. מ'פנימיות' למעלה ביותר,

·ÈLÁ ‰LnaL Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆«ƒ¿»¬ƒ
ÌÈ‚eÒ,מונה  ÈL ˜«̄¿≈ƒ

,"‰NÚÓ ÈL‡"Â "ÌÈ„ÈÒÁ"¬ƒƒ¿«¿≈«¬∆
˙eiË¯Ùa È¯‰ יותר לפרט ‰eÈאם ¬≈ƒ¿»ƒ»

‚eÒ ÏkL ,ÌÈ‚eÒ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»ƒ∆»
ÈÏÏk ‚eÒ ‡e‰ כמה יש עצמו שבו ¿»ƒ

ÌL,פרטים, Ì"aÓ¯a ¯‡·nk«¿…»»«¿«»
ÌÈÏÏÎ ÌB˜ÓŒÏkÓL ‡l‡∆»∆ƒ»»ƒ¿»ƒ

˙eÏÏÎa el‡ ÌÈ‚eÒ Ïk באופן »ƒ≈ƒ¿»
"ÌÈ„ÈÒÁ"כללי ÌÈ‚eÒ ÈLaƒ¿≈ƒ¬ƒƒ

Ù‰‰Â ."‰NÚÓ ÈL‡"ÂL¯ ¿«¿≈«¬∆¿«∆¿≈
‡elההבדל  ÌÈ‚eÒ ÈL ÔÈa של ≈¿≈ƒ≈

מעשה' ו'אנשי ‰e‡,'חסידים'
Le¯Ùk eÈ‰ "ÌÈ„ÈÒÁ"L∆¬ƒƒ«¿¿≈

È"L¯8זו משנה על Ïkבגמרא «ƒ»
ÈÂ‰ „ÈÒÁהואB¯wÚÓ „ÈÒÁ »ƒ¬≈»ƒ≈ƒ»

eÏÏkL˙מתחילה, Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆¿»
Ì˙„B·Ú'חסידים' ÔÙ‡aשל ‡È‰ ¬»»ƒ¿…∆

ÈepL da ÔÈ‡L קיצוני ומהפך ∆≈»ƒ
למצב, ‰È‡ממצב Ì˙„B·ÚÂ«¬»»ƒ

Ï‡ ÏÈÁÓ eÎÏÈ"c ÔÙ‡a¿…∆¿≈¿≈«ƒ∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dyrnיר iyp`e miciqg

חיל" אל מהּֿׁשאיןּֿכן 9מחיל ּגּופא. ּבקדּׁשה ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

מעׂשה  על קאי ׁשּבפׁשטּות מעׂשה", ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָ"אנׁשי

ימי  ּבׁשׁשת היא ּבעּקרּה זֹו עבֹודה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָהּמצֹות,

יֹום  ׁשאין הּׁשּנּוי, על מֹוכיח עצמֹו וזה ְְִִֵֶֶַַַַַהחֹול,

יֹומא  "ּכל ּוכהּלׁשֹון הּׁשני, ליֹום ּדֹומה ְִֵֶֶַַַָָָָאחד

עבידּתיּה" עביד הּפרּוׁש10ויֹומא לפי ּובפרט . ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָ

ּכפּיה  על מֹורה על 11ׁש"מעׂשה" "מעּׂשין ּוכמֹו , ְְְֲִִֶֶֶַַַַָ

ענין 12הּצדקה" ּגם ּבעבֹודתם ׁשּיׁש הינּו, , ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

וידּוע  זה. על למלחמה ׁשּצריכים ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּכפּיה,

"חסידים  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבּדרּוׁשים ּבזה ְְֲִִִִִִִֶַַַַָהּדּיּוקים

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּבּמאמר ּובפרט מעׂשה", ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָואנׁשי

עת"ר  מּׁשנת מעׂשה" ואנׁשי ודּבּור13ֿ"חסידים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַ

אדמֹו"ר  מו"ח מכ"ק הּזה ענין 14הּמתחיל מהּו : ְְְִִִֶַַַַַַ

ענין  מהּו וגם ּדוקא. מעׂשה" ואנׁשי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָ"חסידים

להיֹות  יכֹולה הּׂשמחה ׁשהרי ּדוקא, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ"מרּקדין"

"מרּקדין" ּומהּו ודּבּור, והּׂשגה ּבהבנה ְְְְֲִִַַַַַָָָָּגם

אֹור". ׁשל "אבּוקֹות ענין מה וגם ְְְֲִֶַַַַָּדוקא.

ּדּבּורÔ·eÈÂֿב) לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

קּנֹו" יעיר "ּכנׁשר 15הּמתחיל ְְִִִֶֶַַָ

תרמ"א  מּׁשנת ההּלּולא ּבעל ׁשל ,16מהּמאמר ְֲִִֵֶַַַַַַָָ

ּגֹו' יעיר" רּבים'.17ׁש"ּכנׁשר 'רחמים ענין הּוא ְְֲִִִִֶֶֶַַַָ

ּבי"ג  וכּלן ּבּמרּכבה, חּיֹות ארּבע ׁשּיׁשנן ְְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָֻוהגם

ּדיקנא  מּכלֿמקֹום 18ּתּקּוני הרחמים, מּדֹות י"ג , ְֲִִִִִֵַָָָָ

והינּו יֹותר, למעלה הּוא "נׁשר" ְְְְְִֵֶֶַַַָּבחינת

הרחמים  מּדֹות י"ג ׁשל  רּבים' 'רחמים ְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָׁשּבבחינת
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בסופה.)9 ברכות וראה ח. פד, ב.)10תהלים צד, סה"מ )11זח"ג ואילך. תשסא ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי

ובכ"מ. קצב. ע' ואילך. קכד ע' קכא. ע' אדם).)12תרע"ח כל (ד"ה סרמ"ח יו"ד לטור יוסף בית ב. ח, בתרא בבא מרדכי

ל.)13 ע' עת"ר 37.)14סה"מ ע' תש"ד ואילך).)15סה"מ 53 ע' (לעיל תשרי י"ג האזינו, תר"ם )16דש"פ יונתי המשך

מד. יא.)17ע' לב, כנשר )18האזינו רד"ה א'תרפה. ע' האזינו באוה"ת הובא עקב. ס"פ לזח"ג רמ"ז סע"ב. יח, זח"א ראה

לג). ע' תרפ"ב (סה"מ תרפ"ב הנ"ל רד"ה ואילך). כג ס"ע תרע"ח (סה"מ תרע"ח קנו יעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÏÈÁ9ועלייה Ùeb‡התקדמות ‰M„˜a.עצמהÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó »ƒƒ¿À»»«∆≈≈

È‡˜ ˙eËLÙaL ,"‰NÚÓ ÈL‡" היא ב'מעשה' ÏÚהכוונה «¿≈«¬∆∆¿«¿»≈«
BÊ ‰„B·Ú È¯‰ ,˙Bˆn‰ ‰NÚÓהמצוות עשיית ‰È‡של d¯wÚa «¬≈«ƒ¿¬≈¬»¿ƒ»»ƒ

,ÏBÁ‰ ÈÓÈ ˙LLa בפועל לעשות ניתן שלא רבות מצוות יש שהרי ¿≈∆¿≈«
BÓˆÚבשבת  ‰ÊÂ העובדה עצם ¿∆«¿

בימים  נעשים המצוות שמעשי

דווקא  ÏÚמסויימים ÁÈÎBÓƒ««
‰ÓBc „Á‡ ÌBÈ ÔÈ‡L ,ÈepM‰«ƒ∆≈∆»∆

ÔBLl‰Îe ,ÈM‰ ÌBÈÏ בספר ««≈ƒ¿«»
È·Ú„הזוהר ‡ÓBÈÂ ‡ÓBÈ Ïk"»»¿»¬ƒ

"dÈz„È·Ú10 עובד ויום יום בכל ¬ƒ¿≈
ה' עבודת את היינו עבודתו, את

עבודה  שהיא בפרט, ליום המיוחדת

הימים. בשאר מהעבודה שונה

Le¯t‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ«≈
"L‰iÙk ÏÚ ‰¯BÓ "‰NÚÓ11 ∆«¬∆∆«¿ƒ»

לעשות  האדם את ומכריחים שכופין

לרצונו, בניגוד "ÔÈOÚÓדבר BÓÎe¿¿«ƒ
"‰˜„v‰ ÏÚ12, לפי כי שפירושו ««¿»»

צדקה  לתת אדם על לכפות ניתן הדין

Ì˙„B·Úa LiL ,eÈ‰ בעבודת «¿∆≈«¬»»
מעשה' "אנשי של ÔÈÚה' Ìb«ƒ¿«

‰iÙk‰ עצמם את לכפות שעליהם «¿ƒ»
ה', את לעבוד ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒכדי

‰ÓÁÏÓÏ בתוכם Ê‰.פנימית ÏÚ ¿ƒ¿»»«∆
ÌÈ˜eic‰ Úe„ÈÂ השאלות ¿»««ƒƒ

הלשון  דיוק על ∆«Êa‰המבוססות
ÌÈLe¯ca חסידות Œ¯eacמאמרי «¿ƒƒ
ÏÈÁ˙n‰ זו הפותחים משנה בדברי ««¿ƒ

,"‰NÚÓ ÈL‡Â ÌÈ„ÈÒÁ"¬ƒƒ¿«¿≈«¬∆
Œ¯eac ¯Ó‡na Ë¯Ù·eƒ¿»««¬»ƒ
ÈL‡Â ÌÈ„ÈÒÁ" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¬ƒƒ¿«¿≈

"‰NÚÓ הרש"ב הרבי MÓ˙של «¬∆ƒ¿«
¯"˙Ú13‰f‰ ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„Â¿ƒ««¿ƒ«∆

¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"ÎÓ14 הרבי ƒ«¿
תש"ד  משנת ÔÈÚהריי"צ, e‰Ó :«ƒ¿«

‡˜Âc "‰NÚÓ ÈL‡Â ÌÈ„ÈÒÁ" מרקדים היו הם דווקא ומדוע ¬ƒƒ¿«¿≈«¬∆«¿»
השואבה? בית בשמחת

‰ÏBÎÈ ‰ÁÓO‰ È¯‰L ,‡˜Âc "ÔÈ„w¯Ó" ÔÈÚ e‰Ó Ì‚Â¿««ƒ¿«¿«¿ƒ«¿»∆¬≈«ƒ¿»¿»

‡˜Âc "ÔÈ„w¯Ó" e‰Óe ,¯ea„Â ‰‚O‰Â ‰·‰a Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿««¬»»¿«»»¿ƒ«¿«¿ƒ«¿»
והרי  בריקוד, ביטוי לידי הבאה שמחה של המיוחד והעניין התוכן מה כלומר,

עליו? ובדיבור הענין בהבנת גם להיות יכולה השמחה

ÔÈÚ ‰Ó Ì‚Â של הפנימי ‡B¯"התוכן ÏL ˙B˜e·‡" שהחסידים ¿««ƒ¿«¬∆
בידיהם  מחזיקים היו מעשה ואנשי

לעיל? כנזכר הריקוד, בעת

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆¿«¿ƒ«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM במאמרŒ¯eac ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ

"Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk" ÏÈÁ˙n‰15 ««¿ƒ¿∆∆»ƒƒ
תשרי  י"ג האזינו, פרשת בשבת שנאמר

תשכ"ט, זו, ÏLשנה ¯Ó‡n‰Ó≈««¬»∆
‡Ïel‰‰ ÏÚa מהר"ש הרבי «««ƒ»

(בשנת  תשרי י"ג ביום שנסתלק

˙¯Ó"‡תרמ"ג) ˙MÓ16, ƒ¿«
'Bb "¯ÈÚÈ ¯Lk"L17 האמור ∆¿∆∆»ƒ

הקדושֿברוךֿהוא, על האזינו בשירת

כך  על מדבר הכתוב פשוטו ולפי

על  ומסוכך מגן שהקדושֿברוךֿהוא

העניין, פנימיות ולפי ישראל, בני

על  המרחם הנשר אודות כאן האמור

¯ÌÈa'גוזליו  ÌÈÓÁ¯' ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¬ƒ«ƒ
באלוקות. ÔLiLלמעלה Ì‚‰Â«¬«∆∆¿»

,‰·k¯na ˙BiÁ Úa¯‡ נאמר «¿«««∆¿»»
העליונה  שבמרכבה יחזקאל בנבואת

– (מלאכים) הקודש' 'חיות ארבע יש

ואריה  נשר שור, הקבלה Âאדם, פי ¿על
ÔlÎהם הארבע Èewzכל ‚"Èa À»¿ƒ≈

‡˜Èc18, שהם הזקן תיקוני י"ג ƒ¿»
הקבלה, בלשון BcÓ˙כינוי ‚"Èƒ

ÌÈÓÁ¯‰'ה ("ה', בתורה האמורות »«¬ƒ
חסד  ורב אפים ארך וחנון, רחום אֿל

עוון  נושא לאלפים חסד נוצר ואמת,

המבואר  שעלֿפי ונקה") וחטאה ופשע

מעשר  למעלה הם וחסידות בקבלה

השתלשלות', ו'סדר «ŒÏkÓƒהספירות
ÌB˜Ó ארבע כל כללי שבאופן אף »

הרחמים, מידות י"ג בעניין קשורות הקודש' ‰e‡'חיות "¯L" ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ,יותר גבוהה בדרגה הרחמים עניין eÈ‰Âהיינו ¿«¿»≈¿«¿

ÔÈ‡L ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È ÏL 'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯' ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ««¬ƒ«ƒ∆ƒ»«¬ƒ∆≈»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יט h"kyz'd ,zekeq crendÎleg zay

ריקם  חֹוזרֹות הּוא 19ׁשאינן הּנׁשר ּגּופא ּבזה , ְֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּביֹותר  רּבים' 'רחמים ּבחינת 20ּבחינת ּומּצד . ְְְֲִִִִִֵַַַַַ

הּנׁשר  ּדר" הּנה אּלּו, רּבים' ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ'רחמים

מּכל21ּֿבּׁשמים" ונפל, ׁש"ּנׁשר" ּכמֹו ׁשּגם הינּו , ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשלמה  אמר זה ועל "ּבּׁשמים". הּוא ְְִֶַַַַָָָֹֹמקֹום

הּנׁשר  ּדר ּגֹו' מּמּני נפלאּו הּמה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ"ׁשלׁשה

מּכל 21ּבּׁשמים" החכם היה ׁשּׁשלמה ּדאף , ְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הּנה 22אדם  וההסּברים, הּבאּורים ּכל את וידע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ענין  והּוא נפלא. היה זה ענין ּבעיניו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּגם

ונפל) ּׁשּנׁשר (מה הּזדֹונֹות ׁשּגם ְְְֶֶַַַַַַָָָהּתׁשּובה,

ּכזכּיֹות  נעׂשה 23נעׂשים הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ועד , ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֻ

ּדתֹורה  העבֹודה עלֿידי מאׁשר למעלה ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהעּלּוי

ּדמלּכא  אברין רמ"ח ּבחינת מה 24ּומצֹות, ׁשּזהּו , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

אברתֹו", על יּׂשאהּו ּגֹו' קּנֹו יעיר "ּכנׁשר ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָּׁשּכתּוב

ּׁשּקֹורין  מה וזהּו "אברתֹו". מּבחינת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָלמעלה

ׁשאז  ּכיון לסּכֹות, ּכסה ּבין האזינּו ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּפרׁשת

הענינים  ּכל על וכּפרה מחילה הּסליחה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָנמׁשכת

אז  קֹורין ולכן הּׁשנה, ּכל ּבמׁש ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהחסירּו

אברתֹו". על יּׂשאהּו ּגֹו' קּנֹו יעיר ְְִִִֵֶֶֶַָָָ"ּכנׁשר

י p‰Â‰ג) ּד"ּכנׁשר הּפעּלה ׁשּפֹועל אפן עיר" ¿ƒ≈ְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֻ

הּוא  אברתֹו" על "יּׂשאהּו ענין ְְִִֵֶֶַַָָאת

ּגֹו'. ּכנפיו" "יפרׂש הּכתּוב ּבהמׁש ׁשּכתּוב ְְְְְִֵֶֶַָָָָֹּכמֹו

ההּלּולא  ּבעל ׁשל ּבּמאמר ׁש"ּכנפיו"25ּומבאר ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ
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22

23

ב.)19 יז, ל).)20ר"ה ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח קנו יעיר כנשר ד"ה ואילך. א'תרפט ע' שם אוה"ת ל,)21ראה משלי

יא.)22יחֿיט. ה, ב.)23מלכיםֿא פו, סע"א).)24יומא (עד, ת"ל כנשר )25תקו"ז ד"ה גם וראה מה. ע' שם יונתי המשך

תשמ"ו.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì˜È¯ ˙B¯ÊBÁ19, בגמרא ז"ל חכמינו Ùeb‡כדברי ‰Êaעצמו¯Lp‰ ¿≈»»∆»«∆∆

¯˙BÈa 'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯' ˙ÈÁa ‡e‰20'הקודש 'חיות משאר יותר ¿ƒ««¬ƒ«ƒ¿≈
כאמור. הרחמים, בעניין קשורות הן '¯ÌÈÓÁשאף ˙ÈÁa „vÓeƒ«¿ƒ««¬ƒ

"ÌÈÓMa ¯Lp‰ C¯c" ‰p‰ ,el‡ 'ÌÈa¯21, במשלי הכתוב כלשון «ƒ≈ƒ≈∆∆«∆∆«»«ƒ
מספר  כי המלך שלמה אומר שם

הוא  מהם ואחד ממנו נפלאו דברים

בשמים, הנשר שהמיוחד ‰eÈדרך «¿
הוא Lp"L¯"בנשר BÓk ÌbL∆«¿∆»«

ÏÙÂ ה'רחמים שמידת היינו למטה, ¿»«
שהיא  כפי שגם בכך מיוחדת רבים'

בדרגות  למטה, ומאירה נמשכת

ביותר, ‰e‡תחתונות ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»
"ÌÈÓMa" עניין אותו היא עדיין «»«ƒ

למעלה  כמו ותוקף חוזק ואותו

Ê‰'בשמים'. ÏÚÂ ותכונה מעלה על ¿«∆
הרחמים  במידת רק שישנה זו מיוחדת

'נשר', ÓÏL‰הרבים, ¯Ó‡»«¿……
‰n‰ ‰LÏL" המיוחדים הדברים ¿…»≈»

אשר  Bb'בעולם ÈpnÓ e‡ÏÙƒ¿¿ƒ∆ƒ
הוא מהם ‰Lp¯ואחד C¯c∆∆«∆∆

"ÌÈÓMa21‰ÓÏML Û‡c , «»«ƒ¿«∆¿……
Ì„‡ ÏkÓ ÌÎÁ‰ ‰È‰22Ú„ÈÂ »»∆»»ƒ»»»¿»«

ÌÈ¯aÒ‰‰Â ÌÈ¯e‡a‰ Ïk ˙‡∆»«≈ƒ¿«∆¿≈ƒ
וה  הרוחניים גם הדברים, נעלים לכל

Ê‰ביותר, ÔÈÚ ÂÈÈÚa Ìb ‰p‰ƒ≈«¿≈»ƒ¿»∆
למטה  גם נמצאת הרחמים שמידת

שהיא  כפי ונפלו, ש'נשרו' בדברים

'בשמים', למעלה, ««‰È‰נמצאת
.‡ÏÙƒ¿»

למבואר  (בהמשך ומבאר וממשיך

דיבורֿהמתחיל  במאמר זה בעניין

במאמר  וכן הנזכר קנו' יעיר 'כנשר

חג  עניין 'להבין דיבורֿהמתחיל

זה  מיוחד שעניין תשכ"ט) זו, שנה הסוכות דחג ב' ביום שנאמר הסוכות'

התשובה: בעבודת קיים הרחמים במידת שמצינו

‡e‰Â למעלה כמו היא הרחמים מידת למטה בירידה שגם זה ÔÈÚדבר ¿ƒ¿«
˙BB„f‰ ÌbL ,‰·eLz‰ במזיד שנעשו ÏÙÂעבירות ¯LpM ‰Ó) «¿»∆««¿«∆»«¿»«

ביותר  נחות אשר )למקום עד מתהפכים הם התשובה ÌÈNÚ«¬ƒעלֿידי
˙BiÎÊk23,המצוות יתירה ÚÂ„כמעשה אלא מצוות כמו שנעשים רק ולא ƒ¿À¿«

‰ÈelÚמזו  ‰NÚ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL האדם של וההתקרבות ∆«¿≈«¿»«¬»»ƒ
BˆÓe˙,לאלוקות  ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ¯L‡Ó ‰ÏÚÓÏ,שהם ¿«¿»≈¬∆«¿≈»¬»¿»ƒ¿

ומצות, תורה kÏÓc‡ענייני ÔÈ¯·‡ Á"Ó¯ ˙ÈÁa24, הזוהר כדברי ¿ƒ«≈»ƒ¿«¿»
המלך', 'אברי הם האדם, גוף אברי כמספר רמ"ח הוא שמספרן שמצוותֿעשה

לאיברים, המצוות של הדמיון משמעות (ועל כביכול הקדושֿברוךֿהוא,

ממשיכה  העין – מהנפש חיות ממשיכים שהאיברים כשם כי בחסידות מוסבר

את  האוזן הראייה, כוח את מהנפש

כך  האיברים, בשאר וכן השמיעה כוח

אורֿאיןֿסוף  את ממשיכות המצוות

לכל  כי הספירות, בעשר ברוךֿהוא

לה), המיוחד וגילוי אור יש מצווה

¯Lk" ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¿∆∆
ÏÚ e‰‡OÈ 'Bb Bp˜ ¯ÈÚÈ»ƒƒƒ»≈«
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ,"B˙¯·‡∆¿»¿«¿»ƒ¿ƒ«

"B˙¯·‡",האיברים מעל כלומר, ∆¿»
היא  התשובה שעבודת כך על לרמז

הרגילה. המצוות מעבודת למעלה

˙L¯t ÔÈ¯BwM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ»»«
eÈÊ‡‰ כנשר' הכתוב מופיע שבה «¬ƒ
קנו' Òk‰יעיר ÔÈa עליו השנה, ראש ≈∆∆

ליום  בכסה שופר בחודש 'תקעו נאמר

Ê‡Lחגנו' ÔÂÈk ,˙BkÒÏ בתקופה ¿À≈»∆»
השנה של מלמעלה ÎLÓ˙זו ובאה ƒ¿∆∆

ÏÚ ‰¯tÎÂ ‰ÏÈÁÓ ‰ÁÈÏq‰«¿ƒ»¿ƒ»¿«»»«
CLÓa e¯ÈÒÁ‰L ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ∆∆¡ƒ¿∆∆

‰M‰ Ïk והכפרה הסליחה ועלֿידי »«»»
על  באים והפגמים החסרונות, נשלמים

"Lk¯תיקונם, Ê‡ ÔÈ¯B˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»¿∆∆
ÏÚ e‰‡OÈ 'Bb Bp˜ ¯ÈÚÈ»ƒƒƒ»≈«

"B˙¯·‡ עניינה על המלמד פסוק ∆¿»
ועל  הרחמים מידת של המיוחד

התשובה. עבודת של המיוחדת מעלתה

‰lÚt‰ ÔÙ‡ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈…∆«¿À»
˙‡ ÏÚBtL "¯ÈÚÈ ¯Lk"c¿¿∆∆»ƒ∆≈∆
"B˙¯·‡ ÏÚ e‰‡OÈ" ÔÈÚƒ¿«ƒ»≈«∆¿»

.'Bb "ÂÈÙk N¯ÙÈ" ·e˙k‰ CLÓ‰a ·e˙kL BÓk ‡e‰ לפי ¿∆»¿∆¿≈«»ƒ¿…¿»»
נמשלה  ישראל בני על הקדושֿברוךֿהוא של שההגנה כך על מדובר פשוטו,

כנפיו  את שפורש כך עלֿידי אברתו' 'על אותם ונושא גוזליו על המרחם  לנשר

עבודת  על מדבר שהכתוב העניינים פנימיות ולפי אותם. ומגביה ולוקח

כנפיו' 'יפרוש עניין ומצוות, תורה של הרגילה העבודה על ומעלתה התשובה

ומבאר. שממשיך כפי התשובה, עבודת לאופן רומז

¯Ó‡na ¯‡·Óeמהר"ש הרבי ׁשל ‰‰Ïel‡הנזכר ÏÚa25 ¿…»««¬»ֶ«««ƒ»
"ÂÈÙk"L,באלוקות למעלה הרוחנית, ‰ÌÈÏkבמשמעות ˙ÈÁa Ì‰ ∆¿»»≈¿ƒ««≈ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dyrnכ iyp`e miciqg

מּבחינת  למעלה ׁשהם הּכלים ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָהם

מה'רׁשימּו'. הּוא הּכלים ׁשּׁשרׁש ְְִִִֵֵֶֶַַָֹהּלבּוׁשים,

ׁשּנכּתב  הּמאמר (ּככל נמרץ ּבקּצּור ׁשם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּומבאר

ענינים  ׁשני יׁש ׁשּב'רׁשימּו' אחד,26ּבקּצּור) . ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

והּׁשני  הּצמצּום, מּלפני ּבלבד רׁשם רק ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹׁשהּוא

ׁשהיה  הּצמצּום קדם ּכמֹו האיןֿסֹוף רׁשם ְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהּוא

ּומבאר, החלל. מקֹום ּכל את ממּלא ְְְֵֵֵֶֶַָָָָאיןֿסֹוף

'ּגרמֹוהי' ּבין לחּלק ׁשּי ּבלבד הרׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּבענין

מה'ּכלים' העלּיה הּוא הּתׁשּובה וענין ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָל'חּיֹוהי',

מהּֿׁשאיןּֿכן  ('חּיֹוהי'), ל'אֹורֹות' ְְִִֵֵֶַַַ('ּגרמֹוהי')

מקֹום  ּכל את ממּלא ׁשהיה ּכמֹו האיןֿסֹוף ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָֹּברׁשם

ל'חּיֹוהי'. 'ּגרמֹוהי' ּבין לחּלק ׁשּי לא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהחלל,

נאמר  זֹו ּבחינה וחייתם,27ועל רּוח ּבכם ונתּתי ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָ

מי. ׁשל נאמר ׁשּלא סתם, ְֱִֶֶֶַַָֹ"רּוח"

ÔÈÚ‰Â מּלפני ּבלבד הרׁשם ענין ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשּמּמּנּו ה'רׁשימּו' ענין הּוא ְְְִִִִֶֶַַָהּצמצּום

וכּמבאר  ההׁשּתלׁשלּות. סדר ּכל אחרּֿכ ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹנמׁש

ואנׁשי  "חסידים ּדּבּורֿהּמתחיל  הּמאמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָּבהמׁש

עת"ר  מּׁשנת ארּבעה 28מעׂשה" ּבזה ׁשּיׁש ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ

יׁשנה  "לעֹולם מענין הראׁשֹון, מׁשל ְְְְִִִִֵֶַָָָָָמׁשלים.

קצרה" ּבדר לתלמידֹו הּוא 29אדם זה ׁשּקּצּור , ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָ

הּוא  הּׁשני ּומׁשל האריכּות. מּכל הרׁשם ְֲִִִֵֶַָָָָָֹּכמֹו

ּופנקסאֹות  ּדפּתראֹות הּבנין, ּומׁשל 30מרׁשם . ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ
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ובכ"מ.)26 א'של. ע' א'רסט. ע' ח"ג  תער"ב המשך רה. ע' תר"ס קצג. ע' תרנ"ט סה"מ גם ו.)27ראה לז, ד"ה )28יחזקאל

ואילך. פי"ב האמצעי לאדמו"ר היחוד שער גם וראה לה). ע' עת"ר (סה"מ עצרת השמיני סג,)29ביום חולין ב. ג, פסחים

ואילך. שסג ע' ח"א הצ"צ לאדמו"ר ד. עו, האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי וראה בתחילתו.)30ב. ב"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העליונים שבהם  האורות ופועלים מאירים ודרכם ה'כלים'Ì‰L'מתלבשים' ∆≈

ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏÌÈLe·l‰ שדרכם ˙ אמצעים ה'לבושים', הם, שגם ¿«¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ
כיוון  היא מהלבושים למעלה הם שהכלים לכך והסיבה מתגלים, האורות

'eÓÈL¯'‰Ó ‡e‰ ÌÈÏk‰ L¯ML לאחר וחסידות, בקבלה כמבואר ∆…∆«≈ƒ≈»¿ƒ
אור  של 'סילוק' שהיה הראשון הצמצום

מהאין  והאיר חזר גבול, הבלי סוף אין

לקו  שנמשל ומצומצם מועט אור סוף

האין  שאור למרות לכך, ובנוסף דק,

ממנו  נשאר 'נסתלק', גבול הבלי סוף

כך  ועל מסוים, רושם היינו 'רשימו',

על  ה'כלים' של שהיתרון כאן מבואר

הכלים  ששורש מכך נובע ה'רשימו'

האין  האור של הרושם ב'רשימו', הוא

הצמצום. לאחר גם שנשאר סוף

ÌL ¯‡·Óe של הנזכר במאמר ¿»≈»
מהר"ש (ÏÎkהרבי ı¯Ó ¯ev˜a¿ƒƒ¿»¿»

(¯ev˜a ·zÎpL ¯Ó‡n‰««¬»∆ƒ¿«¿ƒ
ÈL LÈ 'eÓÈL¯'aL∆»¿ƒ≈¿≈

ÌÈÈÚ26˜¯ ‡e‰L ,„Á‡ . ƒ¿»ƒ∆»∆«
ÌeˆÓv‰ ÈÙlÓ „·Ïa ÌL…̄∆ƒ¿«ƒƒ¿≈«ƒ¿
האור  כמו גבול ובלי איןֿסוף ואינו

הצמצום, לפני ÈM‰Â¿«≈ƒשהאיר
‡e‰L זהו אבל רושם רק אמנם ∆

Ì„˜ BÓk ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÌL…̄∆»≈¿…∆
ÛBÒŒÔÈ‡ ‰È‰L ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆»»≈
ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó Ïk ˙‡ ‡lÓÓ¿«≈∆»¿∆»»
למציאות  מקום נתינת כל הייתה ולא

ונבראים. עולמות ≈«¿Óe·‡¯,של
„·Ïa ÌL¯‰ ÔÈÚaL בעניין ∆¿ƒ¿«»…∆ƒ¿«

שהוא  העובדה ה'רשימו', של הראשון

מרושם  יותר ולא בלבד «»CiLרושם
'È‰BÓ¯b' ÔÈa ˜lÁÏ¿«≈≈«¿ƒ

,'È‰BiÁ'Ï בקבלה מבואר כלומר, ¿«ƒ
ב'סדר  ביותר והנעלה הראשון (העולם האצילות שבעולם וחסידות

חד', וגרמוהי איהו חד, וחיוהי ש'איהו בגלוי מאירה האלוקות השתלשלות')

אחד  דבר הם 'גרמוהי', הכלים וגם 'חיוהי' האורות, שגם כזו במידה כלומר

ביחס  כי כאן מבואר כך ועל נפרדת, מציאות ולא עצמה האלוקות עם ממש

והכלים  האורות בין לחלוקה מקום יש בלבד רושם שהוא ב'רשימו' זה עניין

('È‰BÓ¯b') 'ÌÈÏk'‰Ó ‰iÏÚ‰ ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚÂ שמצמצמים ¿ƒ¿««¿»»¬ƒ»≈«≈ƒ«¿ƒ
האור  את ('È‰BiÁ')ומגבילים '˙B¯B‡'Ï,האור והתגלות המשכת שהם ¿«ƒ

Ïk ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L BÓk ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÌL¯a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿…∆»≈¿∆»»¿«≈∆»

,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó לעיל הנזכר ב'רשימו' השני lÁÏ˜העניין CiL ‡Ï ¿∆»»…«»¿«≈
Ó‡¯ולהבדיל  BÊ ‰ÈÁa ÏÚÂ .'È‰BiÁ'Ï 'È‰BÓ¯b' ÔÈa27 ≈«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»∆¡«

ÈÓ ÏL ¯Ó‡ ‡lL ,Ì˙Ò "Áe¯" ,Ì˙ÈÈÁÂ Áe¯ ÌÎa Èz˙Â¿»«ƒ»∆«ƒ¿ƒ∆«¿»∆…∆¡«∆ƒ
ומצידו  הגדרות בשום מוגדר שלא סוף האין האלוקי האור עצם על מדובר כי

ו'כלים', 'אורות' בין לחלוקה מקום אין

כאן  נאמר לא ולכן ו'גרמוהי', 'חיוהי'

גדרים, לה אין כי מדובר, "רוח" באיזו

להלן. עוד שיבואר וכפי

ÔÈÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«
ÌeˆÓv‰ ÈÙlÓ „·Ïa ÌL¯‰»…∆ƒ¿«ƒƒ¿≈«ƒ¿
העובדה  ב'רשימו', הראשון העניין

סוף  האין מהאור 'רושם' רק שהוא

הצמצום, ÔÈÚשלפני ‡e‰ƒ¿«
CLÓ epnnL 'eÓÈL¯'‰»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿»
¯„Ò Ïk CkŒ¯Á‡««»»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ סוף האין אור שכן «ƒ¿«¿¿
סילוק, בדרך צמצום עבר אמנם עצמו

שקיימות  הדרגות וכל האורות כל אבל

באות  השתלשלות' 'סדר בכל כך אחר

איננה  שההמשכה אלא ממנו ונמשכות

סוף  אין הוא כי ישירות, סוף מהאין

'סדר  ואילו גבול ובלי אמיתי

ומצומצם, מוגבל הוא השתלשלות'

סוף. האין של מה'רשימו' אלא

¯Ó‡n‰ CLÓ‰a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿∆¿≈««¬»
ÌÈ„ÈÒÁ" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¬ƒƒ
¯"˙Ú ˙MÓ "‰NÚÓ ÈL‡Â28 ¿«¿≈«¬∆ƒ¿«

‰Êa LiL הוא שה'רשימו' זה בעניין ∆≈»∆
דרכו  זאת ועם סוף אין מהאור רושם רק

האין  האור של המשכה יש ובאמצעותו

ÌÈÏLÓ.סוף  ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ
ÔÈÚÓ ,ÔBL‡¯‰ ÏLÓ מאמר »»»ƒ≈ƒ¿«

הנכונה  הדרך לגבי בגמרא ז"ל חכמינו

התלמיד  עם הרב C¯„aבלימוד B„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡ ‰LÈ ÌÏBÚÏ"¿»ƒ¿∆»»¿«¿ƒ¿∆∆
אותו ,29˜ˆ¯‰" ללמד שברצונו הדברים תוכן את לתלמידו יאמר כלומר, ¿»»

באריכות  ולא קצרות ‰¯ÌLבמילים BÓk ‡e‰ ‰Ê ¯evwL בלבד ∆ƒ∆¿»…∆
˙eÎÈ¯‡‰ ÏkÓ של רושם הוא הקיצור אבל קיצור רק כאן יש שאמנם כך ƒ»»¬ƒ

האריכות. את גם מכיל ולמעשה האריכות כל

˙B‡Ò˜Ùe ˙B‡¯zÙc ,ÔÈa‰ ÌL¯Ó ‡e‰ ÈM‰ ÏLÓe30 »»«≈ƒ≈…∆«ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ¿¿»
רישומים  אבל הנייר על רישומים רק הם שאמנם הבנין ותבנית תכנית רישומי

כולו. הבנין את בתוכם מכילים אלה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כי h"kyz'd ,zekeq crendÎleg zay

ּוכמֹו ּדבר, איזה על וסימן מאֹות הּוא ְְְִִִֵֵֶַָָָׁשליׁשי

ׁשהן  ואֹותּיֹות ּתבֹות עליהן ׁשּיׁשנן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶָָהלכֹות

ּובׁשלׁשה ההלכֹות. על הרי סימנים אּלּו, מׁשלים ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹ

רׁשם  ׁשהּוא הּדבר עם וׁשּיכּות ער לֹו יׁש ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרׁשם

ׁשּמרּמז  הרמז מענין הּוא הרביעי ּומׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּמּנּו.

ׁשהּוא  ּכמֹו ׁשהענין ענין, איזה על ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָּבאצּבעֹו

ּבדר רק ּובא ההעלם, ּבתכלית הּוא ּברמז ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנמצא

הרמז, הּוא [ׁשעבּורֹו החכם ׁשאפילּו ועד ְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָרמז,

הענין 31ּכמאמר  את ּתֹופס ּברמיזא] לחּכימא ּדי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

ארּבעה  הם אּלּו מׁשלים וארּבעה רמז. ּבדר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרק

רׁשם  ׁשהּוא ּכפי  ה'רׁשימּו' ּבבחינת ְְְִִִִִֶֶַַָֹאֹופּנים

אחרּֿכ נמׁש ׁשּמּמּנּו הּצמצּום, מּלפני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבלבד

ענין  מהּֿׁשאיןּֿכן ההׁשּתלׁשלּות. סדר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּכל

קדם  ּכמֹו האיןֿסֹוף רׁשם ׁשהּוא ּכפי ְְְִִֵֶֶֶָָֹֹה'רׁשימּו'

הּוא  החלל, מקֹום ּכל את ממּלא ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָהּצמצּום

יֹותר. נעלה ְֲִֵֶַָענין

ּבאּורים e‡·e¯ד) ׁשני ׁשּיׁש ידּוע ּדהּנה הענין, ≈ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ה'רׁשימּו' ּדברי 32ּבענין ואּלּו ו"אּלּו , ְְְְְְִִִֵֵֵַָ

חּיים" יׁשנם 33אלקים הענינים ׁשּׁשני והינּו , ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּבחינת  הּוא ּב'רׁשימּו' אחד ענין ְְְְִִִִִֶַָָָּבמציאּות.

הּצמצּום, ׁשּלפני  ׁשּבאֹורֿאיןֿס ֹוף ְְְִִִֵֵֶֶַָהאֹותּיֹות

הּצמצּום  ענין ּדהּנה, הּצמצּום. אחר ּגם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַׁשּנׁשארּו

ּבצמצּום  ׁשהּכּונה וכּידּוע הּבריאה, ּבׁשביל ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּוא

(ׁשהרי  חסֿוׁשלֹום עצמֹו הּצמצּום ּבׁשביל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָאינֹו

ּכּונת  אּלא ּתכלית), ׁשּום אין עצמֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָּבּצמצּום

לפי  והינּו הּבריאה, ּבׁשביל היא ְְְְְְִִִִִִַַַָהּצמצּום

מקֹום  ּכל את ממּלא אֹורֿאיןֿסֹוף היה ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכאׁשר

התהּוּות  להיֹות אפׁשר היה לא ְְְִִֶֶַָָָָָֹהחלל,

ׁשּיהיה 34העֹולמֹות  ּכדי הּצמצּום היה ולכן , ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
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ובכ"מ.)31 ב. לח, א. לז, שלח לקו"ת ב. רפ, סע"ב. רכט, בזח"ג רע"מ כב. משלי מדרש תרצ"ב )32ראה ר"ה המשך ראה

.(73 ע' ה'שי"ת ואילך. עד ע' תרצ"ב (סה"מ ל פרק ה'שי"ת לב. ב.)33פרק יג, (שער )34עירובין א שער חיים עץ ראה

ב. ענף ויושר) עגולים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÎÏ‰ BÓÎe ,¯·c ‰ÊÈ‡ ÏÚ ÔÓÈÒÂ ˙B‡Ó ‡e‰ ÈLÈÏL ÏLÓe»»¿ƒƒ≈¿ƒ»«≈∆»»¿¬»

˙B·z Ô‰ÈÏÚ ÔLiL מילים.˙BÎÏ‰‰ ÏÚ ÌÈÓÈÒ Ô‰L ˙Bi˙B‡Â ∆∆¿»¬≈∆≈¿ƒ∆≈ƒ»ƒ««¬»
,el‡ ÌÈÏLÓ ‰LÏL·e רישומי תלמידו, עם הרב בלימוד האריכות קיצור ƒ¿…»¿»ƒ≈

ההלכות, וסימני הבניין eÎiLÂ˙תבנית C¯Ú BÏ LÈ ÌL¯‰ È¯‰ יחס ¬≈»…∆≈≈∆¿«»
¯ÌLמסויים  ‡e‰L ¯·c‰ ÌÚƒ«»»∆…∆
epnÓ של קיצור הוא הקיצור כי ƒ∆

תבנית  אכן הוא הבנין רושם האריכות,

סימני  של האותיות או והמילים הבנין

אלו. להלכות סימן אכן הם ההלכות

‡e‰ ÈÚÈ·¯‰ ÏLÓe מסוג משל »»»¿ƒƒ
Ên¯nLאחר  ÊÓ¯‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»∆∆∆¿«≈

,ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ ÏÚ BÚaˆ‡a מבלי ¿∆¿»«≈∆ƒ¿»
מרמז  הוא מה על וגלוי ברור סימן לתת

יש  בהם המשלים לשלושת בניגוד ולכן

דברים  לאותם ה'רשימו' בין ויחס ערך

יש  כאשר כאן עליהם, 'רשימו' שהם

שונה  זה הרי האצבע, בתנועת רמז רק

Óˆ‡כיוון ‡e‰L BÓk ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿∆ƒ¿»
ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ ÊÓ¯a כי ¿∆∆¿«¿ƒ«∆¿≈

על  כלום כמעט מגלה לא הרמז כאמור

ÚÂ„הדבר, ,ÊÓ¯ C¯„a ˜¯ ‡·e»«¿∆∆∆∆¿«
‡e‰ B¯e·ÚL] ÌÎÁ‰ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ∆»»∆¬

,ÊÓ¯‰ מסוגל הוא בחכמתו כי »∆∆
הרמז  מתוך גם הדבר מהות על לעמוד

¯Ó‡Ók31 ז"ל Ècחכמינו ¿«¬««
‡ÊÈÓ¯a ‡ÓÈkÁÏ(מספיק) די ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»

ברמז] ¯˜לחכם ÔÈÚ‰ ˙‡ ÒÙBz≈∆»ƒ¿»«
.ÊÓ¯ C¯„a¿∆∆∆∆

Ì‰ el‡ ÌÈÏLÓ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒ≈≈
ÌÈpÙB‡ ‰Úa¯‡ שונים˙ÈÁ·a «¿»»«ƒƒ¿ƒ«

'eÓÈL¯'‰ שלפני סוף אין מאור »¿ƒ
Ïa·„הצמצום  ÌL¯ ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆…∆ƒ¿«

ÌeˆÓv‰ ÈÙlÓ האור את בו ואין ƒƒ¿≈«ƒ¿
עצמו, סוף CLÓאין epnnL∆ƒ∆ƒ¿»

¯„Ò Ïk CkŒ¯Á‡««»»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰.והמצומצם המוגבל «ƒ¿«¿¿

'eÓÈL¯'‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«»¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÌL¯ ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆…∆»≈
‰È‰L ÌeˆÓv‰ Ì„˜ BÓk¿…∆«ƒ¿∆»»

ÌB˜Óהאיןֿסוף  Ïk ˙‡ ‡lÓÓ¿«≈∆»¿
,ÏÏÁ‰,אחרת למציאות מקום נתינת BÈ˙¯מבלי ‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ וכפי ∆»»ƒ¿»«¬∆≈

להלן. עוד שיבואר

Úe„È ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e החסידות „) ÈLבתורת LiL ≈»ƒ¿»¿ƒ≈»«∆≈¿≈
'eÓÈL¯'‰ ÔÈÚa ÌÈ¯e‡a32ÌÈ˜Ï‡ È¯·c el‡Â el‡"Â , ≈ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ¿≈¿≈ƒ¿≈¡…ƒ

"ÌÈiÁ33, הם שתיהן בהלכה, דעות  שתי יש שכאשר ז"ל חכמינו כמאמר «ƒ
שונים, ביאורים שני התורה בפנימיות מסויים בעניין יש כאשר כך ה', דבר

ואמיתיים  נכונים ¿»¿eÈ‰Âשניהם
ÌLÈ ÌÈÈÚ‰ ÈML∆¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿»

.˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ
‡e‰ 'eÓÈL¯'a „Á‡ ÔÈÚƒ¿»∆»»¿ƒ

˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁa אמצעי המילים, ¿ƒ«»ƒ
≈¿∆ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡aLהביטוי 

Ìb e¯‡LpL ,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿∆ƒ¿¬«
ÌeˆÓv‰ ¯Á‡ האור כלומר, «««ƒ¿

'נסתלק' אכן עצמו סוף האין האלוקי

גילוי  כל אבל הצמצום, עלֿידי ונעלם

(כשם  'אותיות' עלֿידי הם והארה

שלו  והרגשות שהרעיונות כדי שבאדם

היינו  ב'אותיות', להשתמש עליו יתגלו

עצמו  שהאור לאחר וגם מילים)

הוא  שדרכן ה'אותיות' ונעלם, צומצם

שממשיך  כפי נשארו, עדיין התגלה

ומבאר.

ÔÈÚ ,‰p‰c של והמטרה הכוונה ¿ƒ≈ƒ¿«
ÏÈ·La ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿ƒ

,‰‡È¯a‰ אפשרות שתהיה כדי «¿ƒ»
מוגבלים  ונבראים עולמות של לבריאה

Úe„iÎÂ וחסידות ek‰L‰בקבלה ¿«»«∆««»»
והתכלית  ‡BÈהמטרה ÌeˆÓˆa«ƒ¿≈

BÓˆÚ ÌeˆÓv‰ ÏÈ·La למען ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿
כשלעצמו  וההעלם »ŒÒÁההסתר

BÓˆÚ ÌeˆÓva È¯‰L) ÌBÏLÂ¿»∆¬≈«ƒ¿«¿
˙ÈÏÎz ÌeL ÔÈ‡ ואין ומטרה, ≈«¿ƒ

כשלעצמו  בהסתר ‡l‡תועלת ,(∆»
ÏÈ·La ‡È‰ ÌeˆÓv‰ ˙ek«»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ

,‰‡È¯a‰ להעלים כדי לא כלומר, «¿ƒ»
ולגלות  להאיר כדי אלא ולהסתיר

Œ¯B‡ ‰È‰ ¯L‡kL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«¬∆»»
ÌB˜Ó Ïk ˙‡ ‡lÓÓ ÛBÒŒÔÈ‡≈¿«≈∆»¿

,ÏÏÁ‰ הצמצום לפני Ï‡היינו ∆»»…
˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰»»∆¿»ƒ¿ƒ¿«

˙BÓÏBÚ‰34, מוגבלים עולמות כי »»
גבול, בלי סוף אין מאור ישירות להתהוות יכולים ‰ÌeˆÓvלא ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»«ƒ¿
‰‡È¯a‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰iL È„k של בריאה לאפשר כדי ¿≈∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dyrnכב iyp`e miciqg

ׁשּכּונת  וכיון הּבריאה. ענין להיֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאפׁשר

ּכׁשהיה  ּגם לכן הּבריאה, ּבׁשביל היא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּצמצּום

נׁש והינּו,הּצמצּום, ה'רׁשימּו', אֹותּיֹות ארּו ְְְְְֲִִִִַַָ

ׁשּקדם  אּלא הּצמצּום, קדם ּגם היּו אּלּו ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשאֹותּיֹות

הּצמצּום, ועלֿידי נּכרֹות, היּו לא ְְְְִִִֵַַַָָֹהּצמצּום

נּכרֹות. הן האֹותּיֹות אזי האֹור, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָּכׁשּנתעּלם

ּגבּול  יׁשנֹו ׁשּכאׁשר זה, על הּבאּור ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָוכּידּוע

ּכלל  ּבער אינֹו ׁשהּגבּול להיֹות הּנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָּובליּֿגבּול,

אין  הּבליּֿגב ּול, ּגּלּוי מּצד הּנה לכן ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָלּבליּֿגב ּול,

אזי  הּבליּֿגבּול, ּכׁשּנתעּלם ורק ּכלל, נּכר ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָהּגבּול

האֹור  הּוא ּב'רׁשימּו' הּׁשני וענין הּגבּול. ְְְְִִִִֵַַָָָָנּכר

ּבהם  ׁשהאיר הּבליּֿגבּול מאֹור ּבאֹותּיֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנׁשאר

האֹותּיֹות  ׁשל האֹור רק לא והינּו, הּצמצּום. ְְְְִִִֵֶַַַָָֹלפני

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ּתסּתּלק 35עצמן, אנּת וכד ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ

הּכלים  חּיּות ׁשהּוא נׁשמתא, ּבלא ּכגּופא ְְְִִֵֶַַָָָָכּו'

ּבדגמת  מּמׁש, האֹור ענין ּגם אּלא ְְְְִֶַַַַַָָָָֻעצמם,

ׁשּבבחינת  ּדכׁשם הּגּוף. את ׁשּמחּיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשמה

האֹור  ּובחינת  עצמם, הּכלים חּיּות יׁשנּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּכלים

ּבאֹותּיֹות  ּגם עלּֿדרֿזה הּנה ּבהם, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמתלּבׁש

ּבחינֹות  ׁשּתי יׁשנן הּכלים) (ׁשרׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָה'רׁשימּו'

הּמתלּבׁש והאֹור עצמן, האֹותּיֹות ׁשל האֹור ְְְִִֵֵֶַַַָָָָאּלּו,

ּכיון  ּבאֹותּיֹות, הּמתלּבׁש האֹור ּגם והּנה, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבהן.

אליהן. ׁשּי הּוא הרי ּבפנימּיּותן, מתלּבׁש ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא

ּבבחינת  ׁשהּוא אֹור ּבחינת ּבהן יׁש לזה, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָונֹוסף
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ואילך.)35 ד קסה, דא"ח) (עם סידור וראה ב). (יז, בהקדמה תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  והגילוי האור את ולהכיל לקבל יכולים (שאינם מוגבלים ועולמות נבראים

להתק  יוכלו לא בהם יאיר שאם מוגבל בלתי סופי אין יים).אור

,‰‡È¯a‰ ÏÈ·La ‡È‰ ÌeˆÓv‰ ˙ekL ÔÂÈÎÂ אור לגלות כדי ¿≈»∆«»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
מוגבלים, נבראים ייבראו ידו שעל ‰ÌeˆÓv,מצומצם ‰È‰Lk Ìb ÔÎÏ»≈«¿∆»»«ƒ¿

הוא  נתעלם, אכן עצמו סוף אין והאור

עדין  אלא לגמרי התעלם ¬¿e¯‡Lƒלא
,eÈ‰Â ,'eÓÈL¯'‰ ˙Bi˙B‡ƒ»¿ƒ¿«¿

el‡ ˙Bi˙B‡L לאחר שנשארו ∆ƒ≈
‰ÌeˆÓv,הצמצום Ì„˜ Ìb eÈ‰»«…∆«ƒ¿

eÈ‰ ‡Ï ÌeˆÓv‰ Ì„wL ‡l‡∆»∆…∆«ƒ¿…»
˙B¯k ומה עצמה בפני כמציאות ƒ»

סוף  האין האור רק הוא ניכר שהיה

‰ÌeˆÓv,עצמו, È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ¿
¯B‡‰ ÌlÚ˙pLk אינו ושוב עצמו ¿∆ƒ¿«≈»

וניכר, ‰‡Bi˙B˙גלוי ÈÊ‡ שדרכן ¬«»ƒ
אלא  הצמצום לפני האור והאיר התגלה

כעת  ניכרות, היו לא ≈‰Ôשאז
,‰Ê ÏÚ ¯e‡a‰ Úe„iÎÂ .˙B¯kƒ»¿«»««≈«∆
לפני  ניכרות היו שלא האותיות מדוע

הצמצום, לאחר ניכרות כן הצמצום

ŒÈÏ·eכיוון  Ïe·b BLÈ ¯L‡kL∆«¬∆∆¿¿¿ƒ
Ïe·b זה לצד זה נמצאים ושניהם ¿

אחד  מצד כאשר בענייננו, כמו ביחד,

שני  ומצד גבול בלי סוף אין אור מאיר

כלי  לו משמשות שאמנם אותיות לו יש

הגבלה  גם הן מהותן מעצם אבל ביטוי

שאמנם  באדם הדיבור אותיות (כמו

השכל  לגילוי ביטוי כלי משמשות

עומק  את מצמצמות גם אבל והרגש

הרגש), עצמת ואת ≈p‰ƒ‰השכל
C¯Úa BÈ‡ Ïe·b‰L ˙BÈ‰Ïƒ¿∆«¿≈¿≈∆

,Ïe·bŒÈÏaÏ ÏÏk הגבול אלא ¿»«¿ƒ¿
יחס  כל ללא מהבליֿגבול רחוק

Èelbוהשוואה, „vÓ ‰p‰ ÔÎÏ»≈ƒ≈ƒ«ƒ
Ïe·bŒÈÏa‰,ועצום רב גילוי ‰Ïe·bשהוא ÔÈ‡ המצומצםÏÏk ¯k «¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿»

לבליֿגבול  לחלוטין בטל הוא אלא עצמה בפני ÌlÚ˙pLkכמציאות ˜¯Â ,¿«¿∆ƒ¿«≈
Ïe·bŒÈÏa‰,ניכר ואינו בגלוי מאיר ‰Ïe·bואינו ¯k ÈÊ‡,בענייננו וכן «¿ƒ¿¬«ƒ»«¿

שהן  האותיות בגלוי, האיר גבול הבלי סוף האין האור כאשר הצמצום, לפני

נתעל  גבול הבלי סוף האין שאור ולאחר ניכרות היו לא שהן גבול האותיות ם,

ה'רשימו'. עניין והן ניכרות הצמצום, לאחר גם שנשארו גבול

¯B‡Ó ˙Bi˙B‡a ¯‡LpL ¯B‡‰ ‡e‰ 'eÓÈL¯'a ÈM‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«≈ƒ»¿ƒ»∆ƒ¿»»ƒ≈
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ Ì‰a ¯È‡‰L Ïe·bŒÈÏa‰ הצמצום קודם כלומר, «¿ƒ¿∆≈ƒ»∆ƒ¿≈«ƒ¿

הביטוי  כלי הן האותיות שהרי גבול, והבלי סוף האין האור באותיות האיר

זאת  ועם יותר ויאיר יוסיף לא גבול הבלי שהאור לכך גרם והצמצום שלו,

מהאותיות  לגמרי נתעלם לא ונתעלם, ש'נסתלק' ואף באותיות זה מאור נשאר

לאחר  באותיות שנשאר האור הוא ה'רשימו' זה, ביאור ולפי בהם שהאיר

ÔÓˆÚהצמצום. ˙Bi˙B‡‰ ÏL ¯B‡‰ ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰Â והאור החיות ¿«¿…«»∆»ƒ«¿»
ומציאות, קיום לאותיות יש ידו e˙kM·שעל ‰Ó C¯cŒÏÚ35 ב'פתח «∆∆«∆»

הספירות  כללות לגבי »¿ÎÂ„אליהו'
'eÎ ˜lzÒz z‡,אתה כאשר «¿¿ƒ¿«≈

תסתלק  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

הם  אזי חיות, להם תשפיע ולא מהם

חיות  ללא Ïa‡יישארו ‡Ùe‚k¿»¿»
,‡˙ÓL,נשמה ללא גוף כמו ƒ¿»»

,ÌÓˆÚ ÌÈÏk‰ ˙eiÁ ‡e‰L∆««≈ƒ«¿»
לאחר  באותיות נשאר בלבד זה ולא

לאחר ‡l‡הצמצום  מזה, יותר ∆»
באותיות  נשאר ÔÈÚהצמצום Ìb«ƒ¿«

,LnÓ ¯B‡‰ האיר הצמצום שלפני »«»
iÁnL‰בגלוי, ‰ÓLp‰ ˙Ó‚„À¿««¿»»∆¿«»

Ûeb‰ ונותנת ‡˙ בו שמאירה ידי על ∆«
להלן. ומבאר שמוסיף וכפי חיות, לו

ÌÈÏk‰ ˙ÈÁ·aL ÌLÎcƒ¿≈∆ƒ¿ƒ««≈ƒ
(של  ה'אורות' מתלבשים בהם ב'כלים'

שונים  פרטים שני יש הספירות) עשר

ÌÓˆÚ ÌÈÏk‰ ˙eiÁ dLÈ∆¿»««≈ƒ«¿»
לכלים  יש שמכוחה האלוקית החיות

נוסף  דבר בהם ויש ומציאות, קיום

Ì‰a LaÏ˙n‰ ¯B‡‰ ˙ÈÁ·e¿ƒ«»«ƒ¿«≈»∆
(למשל, הכלים באמצעות ומאיר

כלי בס  וגם אור גם יש החכמה פירת

החיות  האחד עניינים, שני יש ובכלי

שהוא  והשני כלי בתור שלו והמציאות

החכמה), לאור ŒC¯cŒÏÚכלי ‰p‰ƒ≈«∆∆
'eÓÈL¯'‰ ˙Bi˙B‡a Ìb ‰Ê∆«¿ƒ»¿ƒ
ÈzL ÔLÈ (ÌÈÏk‰ ÈL¯L)»¿≈«≈ƒ∆¿»¿≈

,el‡ ˙BÈÁa היא אחת בחינה ¿ƒ≈
¯B‡‰ והחיות˙Bi˙B‡‰ ÏL »∆»ƒ

ÔÓˆÚ,קיימות האותיות שנייה Âשמכוחו Ô‰aבחינה LaÏ˙n‰ ¯B‡‰ «¿»¿»«ƒ¿«≈»∆
האותיות. באמצעות ומאיר

Ìb ,‰p‰Â אפילו,˙Bi˙B‡a LaÏ˙n‰ ¯B‡‰ קשור אינו שלכאורה ¿ƒ≈«»«ƒ¿«≈»ƒ
ומכוחו  האותיות ערך לפי המצומצם עצמן האותיות של האור כמו לאותיות

שלהם, המציאות באותיותÔÂÈk‡e‰Lהיא המתלבש LaÏ˙Óהאור ≈»∆ƒ¿«≈
Ô‰ÈÏ‡ CiL ‡e‰ È¯‰ ,Ô˙eiÓÈÙa בצורה באותיות וההתלבשות ƒ¿ƒƒ»¬≈«»¬≈∆

לאותיות. ששייך אור להיות לו גורמת ÊÏ‰,פנימית ÛÒBÂ האור מלבד ¿»»∆
פנימית, בהתלבשות באותיות המתלבש והאור עצמן Ô‰aשבאותיות LÈ≈»∆

שלישית בחינה Ô‰ÈÏÚ,באותיות ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡e‰L ¯B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«∆ƒ¿ƒ««ƒ¬≈∆
מלמעלה  'מקיף' בדרך אלא פנימית התלבשות ללא באותיות  המאיר אור
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כג h"kyz'd ,zekeq crendÎleg zay

ּבבחינת  ׁשהּוא ּכיון ּומּכלֿמקֹום עליהן, ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמּקיף

ׁשּי הּוא  הרי עלּֿכלּֿפנים, עליהן ֲֲִִֵֵֶַַַָָָמּקיף

ּגם  למעלה ׁשהּוא האֹור ׁשּיׁשנֹו ועד ְְְְִֶֶֶַַַָָָלאֹותּיֹות.

ׁשּי זה אֹור ּגם ּומּכלֿמקֹום מּקיף, ְִִִִֶַַַַָָָמּבחינת

ּבחינה  הּוא זה וכל ה'רׁשימ ּו'. אֹותּיֹות ְְְְִִִִִֶַָָָלבחינת

מּלפני  ּבלבד רׁשם ׁשהּוא ׁשּב'רׁשימּו', ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹהראׁשֹונה

סדר  ּכל אחרּֿכ נמׁש ׁשּמּמּנּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהּצמצּום,

ּד'חּיֹוהי' ּדרגֹות חּלּוקי ּבזה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות,

ו'כלים'. 'אֹורֹות' ְְְִִֵַו'גרמֹוהי',

ÌÓ‡ האיןֿסֹוף רׁשם ׁשהּוא ה'רׁשימּו' ענין »¿»ְְִִֵֶֶַָָֹ

ּכל  את ממּלא ׁשהיה הּצמצּום קדם ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹּכמֹו

ענין  ּכל ׁשּי לא זֹו ּבבחינה הּנה החלל, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹמקֹום

אֹורֿאיןֿסֹוף ההתחּלק  ּדהּנה, והּׁשּנּויים. ּות ְְְְִִִִֵֵַַַ

מּכל  ּבֹו יׁש החלל, מקֹום את ממּלא ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיה

האֹור, עצם לבחינת עד ׁשּבאֹור, ְְִִִִֶֶֶַַָָָָהענינים

'אֹור  והתּפּׁשטּות', 'עצם ענין מּכל ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

ענין  ׁשהרי ׁשּלזּולתֹו', ו'אֹור לעצמֹו' ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָׁשהבּדילֹו

הּוא  ּו'לזּולתֹו', 'לעצמֹו' והתּפּׁשטּות', ְְְְְְִֶֶַַָ'עצם

הּוא  האֹור עצם מהּֿׁשאיןּֿכן הּגּלּויים, ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבבחינת

החּלּוקים  ּבֹו ׁשּי לא ולכן הּגּלּוי. מּגדר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלמעלה

האֹור  ׁשּבחינת והינּו, ו'גרמֹוהי'. ְְְְְְִִִֶַַַַָּד'חּיֹוהי'

ּד'לעצמֹו' ּדרגֹות חּלּוקי ּבֹו יׁש ּגּלּוי, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָׁשּבגדר

אחרֿ נׁשּתלׁשלּו אּלּו ּדרגֹות ּומּׁשּתי ְְְְְְִִֵֵַַַָָּו'לזּולתֹו',

מהּֿׁשאיןֿ ו'כלים', ּד'אֹורֹות' הּבחינֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶַַַּכ

ענין  ּגדר מּכל למעלה ׁשהּוא האֹור עצם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכן

ּו'לזּולתֹו', ּד'לעצמֹו' הּגדרים ּבֹו ׁשּי לא ְְְְְִִַַַַָָָֹהּגּלּוי,
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להגבלה  שייכות לו ואין מהאותיות מובדל זה שאור לומר מקום והיה

מאיר  אלא בפנימיות בהן מתלבש איננו שהרי האור את מגבילות שהאותיות

מלמעלה, 'מקיף' בדרך רק דבר ÌB˜ÓŒÏkÓeבהן של ÔÂÈkלאמיתו ƒ»»≈»
,ÌÈtŒÏkŒÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡e‰L מאיר זה שאור מאחר ∆ƒ¿ƒ««ƒ¬≈∆«»»ƒ

'מקיף' בדרך לפחות ≈¬‰¯Èבאותיות,
‡e‰ כבר„ÚÂ .˙Bi˙B‡Ï CiL«»»ƒ¿«

האור  על האותיות השפעת היא כך כדי

BLiL באותיות¯B‡‰ עוד הנעלה ∆∆¿»
האור  Ìbיותר, ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«

ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ÛÈwÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒƒ»»
מאיר  זה אור גם סוף שסוף כיוון

דבר של לאמיתו הרי »Ìbבאותיות,
‰Ê ¯B‡'מ'מקיף שלמעלה האור ∆

˙Bi˙B‡ ˙ÈÁ·Ï CiL«»ƒ¿ƒ«ƒ
'eÓÈL¯'‰ מושפע זה נעלה אור וגם »¿ƒ

ה'רשימו'. לאותיות מהשייכות

‰Ê ÏÎÂ הבחינות על לעיל האמור כל ¿»∆
ב'רשימו' הקיימות ‰e‡השונות

‰BL‡¯‰ ‰ÈÁa¿ƒ»»ƒ»
,'eÓÈL¯'aL זה e‰L‡עניין ∆»¿ƒ∆

,ÌeˆÓv‰ ÈÙlÓ „·Ïa ÌL…̄∆ƒ¿«ƒƒ¿≈«ƒ¿
עצמו  הצמצום שלפני האור לא אך

epnnL זה CLÓמ'רשימו' ∆ƒ∆ƒ¿»
CkŒ¯Á‡ צמצומים של סדרה לאחר «««

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk שבו »≈∆«ƒ¿«¿¿
מדרגה  ומשתלשל נמשך האלוקי האור

Êa‰לדרגה, LiL כפי האלוקי  באור ∆≈»∆
ב'סדר  מצומצם באופן נמשך שהוא

B‚¯c˙השתלשלות' È˜elÁƒ≈¿»
'˙B¯B‡' ,'È‰BÓ¯‚'Â 'È‰BiÁ'c¿«ƒ¿«¿ƒ

'ÌÈÏÎ'Â יש וה'כלים' ה'אורות' ובין ¿≈ƒ
מבוארים  (שחלקם רבים הבדלים

לעיל).

'eÓÈL¯'‰ ÔÈÚ ÌÓ‡ העניין »¿»ƒ¿«»¿ƒ
העובדה ב'רשימו', ∆e‰L‡השני

Ì„˜ BÓk ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÌL…̄∆»≈¿…∆
,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó Ïk ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L ÌeˆÓv‰'שה'רשימו זה עניין «ƒ¿∆»»¿«≈∆»¿∆»»

האור  הצמצום, קודם שהאיר גבול והבלי סוף האין האור של רושם הוא

מקום  נתינת הייתה ולא המציאות כל את מילא הוא בגלוי שהאיר שבשעה

אחרת, מציאות ÔÈÚלבריאת Ïk CiL ‡Ï BÊ ‰ÈÁ·a ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒ»…«»»ƒ¿«
ÌÈÈepM‰Â ˙e˜lÁ˙‰‰ מקום נתינת בכלל אין זו בחינה לגבי כי «ƒ¿«¿¿«ƒƒ

ומבאר. שממשיך כפי האלוקי, האור לעצם שמחוץ למציאות

,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ,‰p‰c לפני ¿ƒ≈≈∆»»¿«≈∆¿∆»»
B‡aL¯,הצמצום, ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ Ba LÈ העניינים כל את יש זה באור ≈ƒ»»ƒ¿»ƒ∆»

נעלים, הכי העניינים גם ÏÚÓlL‰שבאור, ,¯B‡‰ ÌˆÚ ˙ÈÁ·Ï „Ú«ƒ¿ƒ«∆∆»∆¿«¿»
¯B‡'Â 'BÓˆÚÏ BÏÈc·‰L ¯B‡' ,'˙eËMt˙‰Â ÌˆÚ' ÔÈÚ ÏkÓƒ»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ¿«¿¿

,'B˙ÏeÊlL אור יש אור, של מקור 'מאור', לכל וחסידות בקבלה כמבואר ∆¿»
דרגות  וכמה היבטים כמה יש זה ובעניין ממנו חוץ ומאיר  ממנו המתפשט

בין  החלוקה – והתפשטות' 'עצם כאן המפורטים העניינים שלוש וביניהם

מהעצם  אחר עניין כמובן שהוא ממנו המתפשט והאור האור, מקור העצם,

שיש  השמש ואור בשמש למשל, (כמו,

בלשון  עצמה, השמש בין לחלק

השמש', כדור 'גוף בחסידות הרגילה

השמש  שאיננו ממנה המתפשט לאור

הוא  גם לעצמו' שהבדילו 'אור עצמה),

המאיר  אור אלא עצמו העצם איננו

בהארה  מדובר זאת ועם ממנו

כי  עצמו למאור קרובה והתפשטות

לעצמו  הבדיל שהמאור באור מדובר

הנפרד  לזולת והארה גילוי לצורך ולא

שלזולתו' מ'אור בשונה ממנו,

ומהותו  ערכו לפי מותאם שמלכתחילה

מהעצם  יציאה כבר שהוא הזולת של

שכל  כאן מבואר כך ועל עצמו,

בין  המבדילים הללו העניינים שלושת

בכל  ומתפשט, המאיר לאור המאור

ב'עצם  מקום להם אין עניינו, לפי אחד

'ÌˆÚהאור' ÔÈÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«∆∆
'BÓˆÚÏ' ,'˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿¿«¿
˙ÈÁ·a ‡e‰ ,'B˙ÏeÊÏ'e¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈÈelb‰ ומתגלה המאיר באור «ƒƒ
עצמו, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמהמאור

¯B‡‰ ÌˆÚ של והמהות העצמיות ∆∆»
בתור  לא עצמו, מצד שהוא כפי האור

והתפשטות, ÏÚÓÏ‰הארה ‡e‰¿«¿»
Èelb‰ ¯„bÓ אור שהוא ואף ƒ∆∆«ƒ

מכל  עצמו, המאור איננו ולכאורה

האור' ב'עצם שמדובר מאחר מקום

הרי  והארה, גילוי שעניינו באור ולא

לו  שיש גילוי המושג מכל למעלה הוא

משלו. והגבלות Ï‡גדרים ÔÎÏÂ¿»≈…
Ba CiL'האור ‰ÌÈ˜elÁב'עצם «»«ƒƒ

'È‰BÓ¯‚'Â 'È‰BiÁ'c רק הקיימים מושגים שהם וכלים' 'אורות' היינו ¿«ƒ¿«¿ƒ
האור'. ב'עצם לא אך ולהאיר לגלות מהמאור היוצא ¿»¿eÈ‰Â,באור

Èelb ¯„‚aL ¯B‡‰ ˙ÈÁaL למאור,לאחרים מחוץ המאיר אור והוא ∆¿ƒ«»∆¿∆∆ƒ
,'B˙ÏeÊÏ'e 'BÓˆÚÏ'c ˙B‚¯c È˜elÁ Ba LÈ המאיר שבאור כאמור ≈ƒ≈¿»¿¿«¿¿»

לזולתו' שהבדילו ו'אור לעצמו' שהבדילו 'אור יש הזולת אל ומתגלה

˙BÈÁa‰ ÈzL CkŒ¯Á‡ eÏLÏzL el‡ ˙B‚¯c ÈzMÓeƒ¿≈¿»≈ƒ¿«¿¿«««¿≈«¿ƒ
'ÌÈÏÎ'Â '˙B¯B‡'c(עצמו המאור אל יותר (הקרוב לעצמו' שהבדילו 'אור ¿¿≈ƒ

למציאות  התייחסות יותר לו (ויש לזולתו' שהבדילו ו'אור האורות שורש הוא

הכלים, שורש הוא עצמו) למאור ‰‡B¯שמחוץ ÌˆÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆∆»
ÌÈ¯„b‰ Ba CiL ‡Ï ,Èelb‰ ÔÈÚ ¯„b ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿««ƒ…«»«¿»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dyrnכד iyp`e miciqg

נאמר  זֹו ּבחינה ועל וכלים'. 'אֹורֹות ענין ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹׁשרׁש

מי, ׁשל נאמר ולא וחייתם", רּוח ּבכם ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ"ונתּתי

האֹור. עצם ּבחינת על קאי ְִִֵֶֶַַָָּכי

האדם,p‰Â‰ה) ּבעבֹודת יׁשנם הענינים ּכל ¿ƒ≈ְְֲִִֶַַָָָָָָָ

אֹופּנים. ׁשלׁשה ּבכללּות ּבּה ְְִִֵֶַָָָֹׁשּיׁש

ּדאתהּפכא, העבֹודה ּדאתּכפיא, ְְְְְְֲֲִִַַָָָָָָהעבֹודה

אֹופּנים  ׁשני יׁשנם עצמּה העבֹודה 36ּובאתהּפכא . ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

על  החסדים התּגּברּות ענין הּוא ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָּדאתּכפיא

על  הּקדּׁשה הּׂשמאל, על הּימין ְְְִַַַַַַָָֹֻהּגבּורֹות,

ּדאתהּפכא  והעבֹודה ׁשני 37'לעּמתֿזה'. ּבּה יׁש ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻ

לנהֹורא' חׁשֹוכא ּב'אתהּפכא אחד אפן ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹאֹופּנים.

ואז  ,החׁש ּבמקֹום האֹור המׁשכת ענין ְְְְִִֶַַַַָָָֹהּוא

הּוא  הּׁשני ואפן האֹור. מּצד היא החׁש ְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹהפיכת

ּגם  יׁש ועלּֿדר ֿזה לאֹור. נהּפ עצמֹו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשהחׁש

ּבתׁשּובה  אפן יׁש אּלּו. אֹופּנים ׁשלׁשה ְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹּבתׁשּובה

ּכׁשגגֹות  נעׂשים זדֹונֹות ּולמעלה 23ׁשעלֿידֹו , ְְְְֲִִֶַַַָָָ

הּדמיֹון), (ּבכ"ף ּכזכּיֹות נעׂשים ׁשּזדֹונֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַָֻמּזה,

מּמׁש לזכּיֹות נהפכים ׁשּזדֹונֹות מּזה, .38ּולמעלה ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֻ

חׁשֹוכא  ּב'אתהּפכא ענין יׁשנֹו ּדהּנה ּבזה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָוהענין

ׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ׁשהּוא ּפני 39לנהֹורא' ּבאֹור ְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

הּנּדֹון  מאיׁש זה על הּמׁשל ּכּידּוע חּיים, ִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמל

חּיים, לֹו נמׁש אזי ּבּמל ּפֹוגׁש ׁשּכאׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלמות,

ּכי  ,נהפ עצמֹו ׁשהחׁש ּבאפן אינֹו זה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹוענין

ׁשהּמל ּבאפן אינּה מהּמל החּיים ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהמׁשכת

כּו' הּמקטרגים טענת את ּומהּפ ּבדינֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַמעּין

זה), ּכל על ּכלל חֹוׁשב אינֹו הּמל ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָ(ׁשהרי

ּבמקֹום  ּגם חּיּות נמׁש הּמל ׁשּמּצד ְְִִִִִֶֶֶַַַַָּכיֿאם

ׁשהּוא  ּבאתהּפכא אפן יׁש אמנם כּו'. ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹהּמות
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האור' ב'עצם ולא הזולת אל ובהארה בגילוי כשמדובר רק מקום להם שיש

מכדי  נעלה הוא מהותו מעצם כי הללו ההגדרות מכל למעלה הוא שכאמור
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התהפך  עצמו שהחושך בדרגה לא אבל 'אתהפכא' כאן יש אכן זה שבאופן

לאור.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כה h"kyz'd ,zekeq crendÎleg zay

ּׁשּכתּוב  מה את 40עלּֿדר ל אלקי הוי' וּיהפ ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּבבחינה  ,אלקי הוי' אהב ּכי לברכה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהּקללה

הּוא  וכן לברכה, נהפכה עצמּה הּקללה הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָזֹו

ׁשהחׁש לנהֹורא', חׁשֹוכא 'אתהּפכא ּבענין ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹּגם

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לאֹור, נהפ הענן 41עצמֹו ויהי ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָ

והּלילה  ׁשהחׁש הינּו, הּלילה, את וּיאר ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוהחׁש

וּיֹורהּו ּבענין ּגם הּוא [וכן לאֹור נהפכּו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָעצמם

הּמים  וּימּתקּו עץ ּבמדרׁשי 42הוי' ּכדאיתא , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ

ז"ל  ׁשהּוא 43חכמינּו הרּדּופני היה זה ׁשעץ ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁש"וּימּתקּו ּפעל ּומּכלֿמקֹום חּיים, סם ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהיפ

ֿועלּֿדר ּבניסן, הּוא זה ׁשענין אּלא, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָהּמים"].

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו ּבתׁשרי, ּגם הּוא ּבענן 44זה ּכי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

עצמֹו ׁשהענן ּדאף ּבעצמּותי, "אראה" ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאראה,

ּדם  היה ׁשּבּקטרת ּובפרט ,חׁש ׁשל ענין ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹהּוא

טמאה  חּיה ׁשהיא 'ידֹוע' ׁשּׁשמּה מּכל 45חּיה ,ֿ ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

"אראה" נעׂשה עצמֹו הּקטרת מענן הּנה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמקֹום

ּדׁשם  הּברּור ּבין ההפרׁש ּכללּות ּגםּֿכן וזהּו ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָּגֹו'.

הּוא  מ "ה ּדׁשם ׁשהּבר ּור ּב"ן, ּדׁשם והּברּור ְְְֵֵֵֵֶַַַַַמ"ה

נעׂשה  האֹור ּגּלּוי ׁשעלֿידי יׁשר', 'אֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּבבחינת

ּבקדּׁשת  וההתּכּללּות הּברּור מּמילא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻּבדר

'אֹור  ּבבחינת הּוא ּב"ן ּדׁשם והּברּור ְְְֱִִֵֵַַַָֹהאלקּות,

ּדׁשם  ׁשהּברּור והגם כּו'. ויגיעה ּבעבֹודה ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָחֹוזר'

מּכלֿמקֹום  עליֹון, ּכח עלֿידי ּגםּֿכן הּוא ְְִֵֵֶַַַַָָֹּב"ן

ּבבחינת  ׁשהּוא מּפני חֹוזר', 'אֹור ּבבחינת ְְְִִִִִֵֵֶַַהּוא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ו.)40 כג, כ.)41תצא יד, כה.)42בשלח טו, שם.)43שם כהונה ובמתנות ג פ"נ, ג. פכ"ג, ב.)44שמו"ר טז, ראה )45אחרי

א. צט, אסתר מגילת תו"א סרט"ז. או"ח טור א. סה, סנהדרין פירש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kM ‰Ó40בתורה‰ÏÏw‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ CÙ‰iÂ «∆»««¬…¬»»¡…∆¿∆«¿»»

‰ÏÏw‰ È¯‰ BÊ ‰ÈÁ·aL ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ E·‰‡ Èk ‰Î¯·Ïƒ¿»»ƒ¬≈¿¬»»¡…∆∆ƒ¿ƒ»¬≈«¿»»
‰Î¯·Ï ‰ÎÙ‰ dÓˆÚ'אתהפכא' מאשר יותר גדול חידוש כמובן וזה «¿»∆∆¿»ƒ¿»»

נותר  למות הנידון שלמעשה האמורה בדוגמה (וכמו מתבטל אמנם הרע שבה

(גזר  לטוב הופך איננו אבל בחיים)

מתבטל), לא בעניין ÔÎÂהדין כמו ¿≈
לברכה  הקללה Ìbהפיכת ‡e‰«

‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡' ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¬»
BÓˆÚ CLÁ‰L ,'‡¯B‰Ïƒ¿»∆«…∆«¿
·e˙kL BÓÎe ,¯B‡Ï CÙ‰41 ∆¡»¿¿∆»

סוף  ים קריעת לגבי È‰ÈÂ«¿ƒבתורה
˙‡ ¯‡iÂ CLÁ‰Â ÔÚ‰∆»»¿«…∆«»∆∆
CLÁ‰L ,eÈ‰ ,‰ÏÈl‰«»¿»«¿∆«…∆

ÌÓˆÚ ‰ÏÈl‰Â עניינם שמצד ¿««¿»«¿»
האור  היפך הם ¿∆∆eÎÙ‰ומהותם

ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ] ¯B‡Ï¿¿≈«¿ƒ¿«
ישראל  בני שכאשר בתורה הכתוב

הם  במרה שהמים כך על התלוננו

אזי  ‰ÈÂ'מרים, e‰¯BiÂ רבנו למשה «≈¬»»
ÌÈn‰ e˜zÓiÂ ıÚ42‡˙È‡„k , ≈«ƒ¿¿«»ƒƒ¿ƒ»

Ï"Êכמובא  eÈÓÎÁ ÈL¯„Óa43 ¿ƒ¿¿≈¬»≈
זה  פסוק Ê‰על ıÚL ידו שעל ∆≈∆

המים  ‰¯ÈÙecנמתקו ‰È‰»»«¿»ƒ
‡e‰Lמטבעו,ÌÈiÁ ÌÒ CÙÈ‰ ∆≈∆««ƒ

e˜zÓiÂ"L ÏÚt ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»»«∆«ƒ¿¿
"ÌÈn‰'ל'אתהפכא דוגמה זו והרי «»ƒ

לאור  נהפך עצמו החושך ].שבה
‰Ê ÔÈÚL ,‡l‡ כלל בדרך ∆»∆ƒ¿»∆

עצמו  שהחושך כזו בדרגה 'אתהפכא'

לאור  ÔÒÈaהופך ‡e‰ זמן שהוא ¿ƒ»
כפי  למטה, מלמעלה אלוקות גילוי של

סוף, ים ובקריעת מצרים ביציאת שהיה

,È¯L˙a Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿ƒ¿≈
מלמטה  לה' התקרבות של זמן שהוא

עבודת  האדם, עבודת עלֿידי שגם הוא והחידוש האדם, מצד למעלה,

לאור  עצמו החושך הפיכת 'אתהפכא' להיות יכולה Ó‰התשובה, e‰fL∆∆«
·e˙kM44ֿהקדושֿברוך ובמקדש, במשכן השכינה השראת לעניין בתורה ∆»

אומר ÔÚaהוא Èk הקטורת מהקטרת העולה (העשן) ‡¯‡‰הענן ƒ∆»»≈»∆
היא,אתגלה  È˙eÓˆÚa,והכוונה הקטורת "‡¯‡‰" שהקטרת היינו ≈»∆¿«¿ƒ

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו עצמותו גילוי פועלת »¿Û‡cבמשכן
CLÁ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ BÓˆÚ ÔÚ‰L עננים של על כטבעם המסתירים ∆∆»»«¿ƒ¿»∆…∆

השמים, 'ÚB„È'בהירות dÓML ‰iÁ Ìc ‰È‰ ˙¯ËwaL Ë¯Ù·eƒ¿»∆«¿…∆»»»«»∆¿»»«

‰‡ÓË ‰iÁ ‡È‰L45, של רכיב היה עצמה הקטורת שבעבודת היינו ∆ƒ«»¿≈»
הקדושה, אור על ומסתיר המעלים דבר הקדושה, ‰p‰היפך ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈
'Bb "‰‡¯‡" ‰NÚ BÓˆÚ ˙¯Ëw‰ ÔÚÓ האלוקות עצמות גילוי ≈¬««¿…∆«¿«¬»≈»∆

לאור. נהפך עצמו שהחושך באופן ל'אתהפכא' מובהקת דוגמה זו וגם

˙eÏÏk ÔkŒÌb e‰ÊÂ כללי באופן ¿∆«≈¿»
L¯Ù‰‰ ההבדל¯e¯a‰ ÔÈa «∆¿≈≈«≈

,Ô"a ÌLc ¯e¯a‰Â ‰"Ó ÌLc¿≈«¿«≈¿≈«
אותיות  במילוי כתוב הוי' שם כאשר

ה"א  וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו אל"ף,

היא  הללו האותיות של הגימטרייא

כתוב  הוי' שם וכאשר ,(45) מ"ה

ה"ה, יו"ד, היינו ה"א, אותיות במילוי

האותיות  של הגימטרייא ה"ה ו"ו,

כאן  מבואר כך ועל (52) ב"ן היא הללו

הטוב  (הפרדת 'בירור' בין הבדל שיש

לקדושה) אותו להעלות כדי מהרע

שם  של והארה גילוי ידי על הנפעל

גילוי  ידי על הנפעל ל'בירור' מ"ה

ב"ן, שם של ÌLcוהארה ¯e¯a‰L∆«≈¿≈
¯B‡' ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰"Ó«ƒ¿ƒ«

,'¯LÈ,וחסידות בקבלה כמבואר »»
ומתגלה  הנמשך האלוקי האור

– אופנים בשני בא ובנבראים בעולמות

המאיר  האלוקי האור הוא ישר', 'אור

עד  עליונים מעולמות למטה, מלמעלה

הוא  חוזר' ו'אור התחתון, הזה לעולם

האדם  מעבודת כתוצאה שנמשך האור

שכאשר  כאן מבואר כך ועל למטה

זה  הרי מ"ה, שם ידי על הוא הבירור

ישר' 'אור Èelbבדרך È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ
‡ÏÈnÓ C¯„a ‰NÚ ¯B‡‰»«¬∆¿∆∆ƒ≈»
צורך  ללא האור, מגילוי כתוצאה

האדם  מצד ויגיעה ≈»‰e¯a¯בעבודה
הגשמיים הדברים ¿»¿eÏlk˙‰‰Â¿«ƒ˙של

שלהם ‰e‡וההתעלות Ô"a ÌLc ¯e¯a‰Â ,˙e˜Ï‡‰ ˙M„˜aƒ¿À«»¡…¿«≈¿≈«
'¯ÊBÁ ¯B‡' ˙ÈÁ·a כרוך והוא האדם מעבודת כתוצאה הנמשך ƒ¿ƒ«≈

‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Úaהאדם האור eÎ'של את וממשיכה המעוררת שהיא «¬»ƒƒ»
חוזר'. 'אור בדרך מלמעלה

kŒÌb ‡e‰ Ô"a ÌLc ¯e¯a‰L Ì‚‰Â,ÔBÈÏÚ Ák È„ÈŒÏÚ Ô על «¬«∆«≈¿≈««≈«¿≈…«∆¿
לא  זה בירור גם לכאורה כן ואם מלמעלה אלוקי אור של והארה התגלות ידי

האדם  עבודת עלֿידי ÊBÁ¯'בא ¯B‡' ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ אור ƒ»»ƒ¿ƒ«≈
האדם, עבודת עלֿידי ונמשך Ákשמתעורר ˙ÈÁ·a ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ«…«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dyrnכו iyp`e miciqg

מּצד  הּוא לאֹור החׁש הפיכת וענין נעלם. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹֹּכח

קדם  ּכמֹו האיןֿסֹוף רׁשם ׁשהּוא ה'רׁשימּו' ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹענין

כּו'. ּגּלּוי מּגדר ׁשּלמעלה ְְְִִִֶֶֶַַָהּצמצּום

ּכנפיו e‰ÊÂו) יפרׂש ּגֹו' קּנֹו יעיר "ּכנׁשר ¿∆ְְְִִִֶֶָָָֹ

ׁשּמּצד  אברתֹו", על יּׂשאהּו ְִִִֵֵֶֶַַָָָיּקחהּו,

הּנה  ּגֹו', יעיר" ּד"ּכנׁשר רּבים' 'רחמים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּבחינת

ונפל  ׁש"ּנׁשר" מה ׁשּגם ּבּׁשמים", הּנׁשר ּדר"ְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּבאפן  והּוא "ּבּׁשמים", הּוא כּו') הּזדֹונֹות ְְְְִִֶַַַַָֹ(ענין

לעיל  ׁשּכתּוב ּוכמֹו לאֹור, נהפ עצמֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהחׁש

רׁש"י 46מיּניּה ּופרׁש עינֹו", ּכאיׁשֹון "יּצרנהּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶַ

והינּו ממּנּו, יֹוצא ׁשהּמאֹור ׁשּבעין הּׁשחֹור ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּוא

לאֹור  נהפכת עצמּה ּבענין 47ׁשהּׁשחרּות וכּנ"ל , ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָ

מתּגּלה  זה ענין והּנה, ּגֹו'. אראה" ּבענן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ"ּכי

ּגֹו', "יסֹובבנהּו" ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו הּסּכֹות, ְְְְֶֶֶֶַַַָֻּבחג

לעיל  סּכה 48ונתּבאר על קאי .49ׁש"יסֹובבנהּו" ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ

ּבהמׁש ּׁשּכתּוב למה אחרּֿכ ּבאים ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָּומּזה

אֿל  עּמֹו ואין ינחּנּו ּבדד "הוי' ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָהּכתּובים

ׁשמיניֿעצרת 50נכר" על קאי זה ׁשענין , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

נאמר וׂשמחתּֿתֹור  זה ׁשעל לבּד51ה, ל יהיּו ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָ

ּבלחֹודֹוהי  ּומלּכא יׂשראל ,אּת לזרים .52ואין ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָ

ׁשּבחג  הּׂשמחה הקּדמת עלֿידי ּבא זה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָוכל

"ּבחּג "וׂשמחּת הּׂשמחה 53הּסּכֹות, ּובפרט , ְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ

רּוח  ׁשֹואבין היּו ׁשּמּׁשם הּׁשֹואבה, ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּבׂשמחת

ה'צמח 54הּקדׁש אדמֹו"ר כ"ק מאמר וכּידּוע , ְְֲֶֶַַַַַַַַָֹ

עד 55צדק' סֹוף, אין עד מּזה לׁשאב ׁשאפׁשר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

הּקדׁש' 'רּוח זה ׁשאין לפי והינּו הּמׁשיח, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּביאת
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י.)46 לב, שצו.)47האזינו ע' שסג. ס"ע תקס"ו אדה"ז במאמרי יסובבנהו ד"ה ב')48ראה דיום הסוכות ענין להבין ד"ה

.(107 ע' ;101 ע' (לעיל פ"ו פ"ב; הסוכות שצז.)49דחג ע' שסד. ע' שם אדה"ז מאמרי יב.)50ראה ה,)51שם, משלי

כג. פט"ו, שמו"ר וראה ב.)52יז. רח, שם אֿב. סד, זח"א לשמע"צ) (בנוגע וראה א. לב, ח"ג הזוהר ראה )53לשון פ'

יד. ה"א.)54טז, פ"ה סוכה תשרי.)55ירושלמי טז יום" ב"היום הועתק .162 ס"ע תרצ"ז השיחות ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÏÚ.'ישר 'אור בדרך מלמעלה שבא האור כמו בגלוי מאיר ÔÈÚÂואינו ∆¿»¿ƒ¿«

¯B‡Ï CLÁ‰ ˙ÎÈÙ‰,הגבוהה בדרגה 'אתהפכא' בדרך ה' עבודת עלֿידי ¬ƒ««…∆¿
לעיל, ‰'¯eÓÈL'כמבואר ÔÈÚ „vÓ ‡e‰'ב'רשימו זה e‰L‡עניין ƒ«ƒ¿«»¿ƒ∆

Èelb ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ÌeˆÓv‰ Ì„˜ BÓk ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÌL…̄∆»≈¿…∆«ƒ¿∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ
'eÎ כל מדרגה שבא אור מאיר וכאשר

יש  גילוי, מגדר שלמעלה נעלית כך

יותר  ואין וההגבלות הגדרים של ביטול

החושך  גם ולכן והסתרות העלמות

העלם  הוא שלו הגדרים שמצד עצמו

אור. להיות הופך והסתר,

e‰ÊÂ (Â בפסוק הפנימי הפירוש ¿∆
N¯ÙÈ 'Bb Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk"¿∆∆»ƒƒƒ¿…
ÏÚ e‰‡OÈ ,e‰ÁwÈ ÂÈÙk¿»»ƒ»≈ƒ»≈«

,"B˙¯·‡ בתחילת לעיל וכמובא ∆¿»
על  מדבר הכתוב פשוטו לפי המאמר,

ומסוכך  מגן שהקדושֿברוךֿהוא כך

העניין, פנימיות ולפי ישראל, בני על

על  המרחם הנשר אודות כאן האמור

רבים' 'רחמים בחינת הוא גוזליו

המבואר  ולפי באלוקות, למעלה

מעלת  אודות זה ה'אתהפכא'במאמר

יש  לאור, נהפך עצמו שהחושך באופן

הכתוב את ÈÁa˙לפרש „vnL∆ƒ«¿ƒ«
¯Lk"c 'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯'«¬ƒ«ƒ¿¿∆∆
¯Lp‰ C¯c" ‰p‰ ,'Bb "¯ÈÚÈ»ƒƒ≈∆∆«∆∆
"¯Lp"L ‰Ó ÌbL ,"ÌÈÓMa«»«ƒ∆««∆»«

'eÎ ˙BB„f‰ ÔÈÚ) ÏÙÂ עבירות ¿»«ƒ¿««¿
'נפילה' כמובן שהם גדולה במזיד

ביותר  "ÌÈÓMa",למטה ‡e‰ («»«ƒ
כזו  בדרגה התשובה בעבודת (כי

ממש) לזכיות הופכות עצמן הזדונות

BÓˆÚ CLÁ‰L ÔÙ‡a ‡e‰Â¿¿…∆∆«…∆«¿
·e˙kL BÓÎe ,¯B‡Ï CÙ‰∆¡»¿¿∆»

dÈpÈÓ ÏÈÚÏ46 קודם ממנו, למעלה ¿≈ƒ≈
זה  בפסוק ÔBLÈ‡kלכן e‰¯vÈ"ƒ¿∆¿¿ƒ

,"BÈÚ על שומר הקדושֿברוךֿהוא ≈
ביותר, וחביב יקר דבר שהוא העין אישון על ששומרים כפי ישראל בני

¯B‡n‰L ÔÈÚaL ¯BÁM‰ ‡e‰ È"L¯ L¯Ùe הראייה‡ˆBÈ ≈≈«ƒ«»∆»«ƒ∆«»≈
dÓˆÚ ˙e¯ÁM‰L eÈ‰Â ,epÓÓ העלם חושך, מסמלת כלל שבדרך ƒ∆¿«¿∆««¬«¿»

B‡Ï¯והסתר  ˙ÎÙ‰47'Bb "‰‡¯‡ ÔÚa Èk" ÔÈÚa Ï"pÎÂ , ∆¡∆∆¿¿««¿ƒ¿«ƒ∆»»≈»∆

לאור. הופך להסתיר, הוא עניינו כלל שבדרך עצמו שהענן

‰Ê ÔÈÚ ,‰p‰Â הכיפורים וביום השנה בראש התשובה ידי על שנפעל ¿ƒ≈ƒ¿»∆
‰lb˙Ó בגלוי e˙kM·ומאיר ‰Ó e‰fL ,˙Bkq‰ ‚Áa בפסוקים ƒ¿«∆¿««À∆∆«∆»

ÏÈÚÏאלה  ¯‡a˙Â ,'Bb "e‰··BÒÈ"48 המתחיל דיבור במאמר ¿¿∆¿¿ƒ¿»≈¿≈
בחג  שנאמר הסוכות' חג עניין 'להבין

תשכ"ט  זו, שנה הסוכות

"e‰··BÒÈ"L מכווןÏÚ È‡˜ ∆¿¿∆¿»≈«
‰kÒ49 אור על מורה זה לשון (כי À»

של  עניינה וזה מלמעלה הסובב 'מקיף'

הנזכר). במאמר גם כמבואר הסוכה,

‰fÓeהסוכות בחג ÌÈ‡aמהגילוי ƒ∆»ƒ
·e˙kM ‰ÓÏ CkŒ¯Á‡«««¿«∆»

ÌÈ·e˙k‰ CLÓ‰a בשירת הללו ¿∆¿≈«¿ƒ
ÔÈ‡Âהאזינו  epÁÈ „„a 'ÈÂ‰"¬»»»»«¿∆¿≈

"¯Î ÏŒ‡ BnÚ50‰Ê ÔÈÚL , ƒ≈≈»∆ƒ¿»∆
בני  עם הקדושֿברוךֿהוא של הקשר

אחרת  מציאות שאין באופן ישראל

נכר' אֿל עמו ÏÚמכוון ˜‡È'ואין »≈«
,‰¯BzŒ˙ÁÓNÂ ˙¯ˆÚŒÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ¿«»

‰Ê ÏÚL הזה המיוחד החיבור ∆«∆
¯Ó‡51 ז"ל וחכמינו במשלי, ∆¡«

עצרת  שמיני על הכתוב את דורשים

תורה  Ec·Ïושמחת EÏ eÈ‰Èƒ¿¿¿«¿
Ï‡¯NÈ ,Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â¿≈¿»ƒƒ»ƒ¿»≈

È‰B„BÁÏa ‡kÏÓe52 ישראל בני «¿»ƒ¿ƒ
ללא  לבדם הקדושֿברוךֿהוא, והמלך,

אחרת. מציאות כל

‰Ê ÏÎÂ והחיבור המיוחדת ההתגלות ¿»∆
תורה  ושמחת עצרת שמיני של המיוחד

‡a עצרת בשמיני ומאיר ומתגלה »
תורה  ‰˜Óc˙ושמחת È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«

,˙Bkq‰ ‚ÁaL ‰ÁÓO‰ שמחה «ƒ¿»∆¿««À
בתורה נאמר «¿»«¿"zÁÓNÂשעליה

"EbÁa53, החג לשמחת והכוונה ¿«∆
ÁÓNa˙בכלל ‰ÁÓO‰ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«

ÌMnL ,‰·‡BM‰ ˙Èa משמחה ≈«≈»∆ƒ»
דווקא  ‰L„wזו Áe¯ ÔÈ·‡BL eÈ‰54, ז"ל חכמינו Úe„iÎÂכדברי »¬ƒ««…∆¿«»«

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡Ó55‰fÓ ·‡LÏ ¯LÙ‡L «¬««¿«∆«∆∆∆∆¿»ƒ¿…ƒ∆
הקודש' 'רוח השואבה, בית Èa‡˙משמחת „Ú ,ÛBÒ ÔÈ‡ „Ú«≈«ƒ«

˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·aL 'L„w‰ Áe¯' ‰Ê ÔÈ‡L ÈÙÏ eÈ‰Â ,ÁÈLn‰«»ƒ«¿«¿¿ƒ∆≈∆««…∆∆ƒ¿ƒ««¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כז h"kyz'd ,zekeq crendÎleg zay

מקֹומֹות  ּבכּמה (הּמבאר מלכּות ),56ׁשּבבחינת ְְְְְִִֶַַַַָָֹ

מּנבּואה  למּטה אבל מּבתֿקֹול, למעלה ְְְְֲִִֶַַַָָָָׁשהּוא

ּברמּב"ן  הּקדׁש'58ּובבחיי 57(ּכּמבאר 'רּוח אּלא ,( ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ּבבחינת  להיֹותֹו מּנבּואה, ּגם למעלה הּוא ְְְְְִִִִֶַַַַָָהּזה

הּוא 59החכמה  ּד'קדׁש' הּקדׁש', 'רּוח ענין ׁשּזהּו , ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

חכמה  הּקדׁש'60ּבחינת 'רּוח הּנה יֹותר ּולמעלה , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ועלֿידי  החכמה. ׁשרׁש הּכתר, ּבבחינת הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּזה

ּכמאמר  הּׁשנה, ּכל על ׂשמחה נמׁשכת זֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָׂשמחה

ז"ל  מּימיו,61רּבֹותינּו ׂשמחה ראה לא הּׁשֹואבה ּבית ׂשמחת ראה ׁשּלא מי ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ׂשמחה  נמׁשכת זֹו ׂשמחה עלֿידי הּנה הּׁשֹואבה, ּבית ׂשמחת ׁשראה מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל

ראׁשם" על עֹולם "ׂשמחת ׁשּנעׂשה ועד הּׁשנה, ּכל העתידה 62על ּבּגאּלה , ְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ְְְְִִֵֵַַַָָעלֿידי
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ב.)56 עדר, א. רמד, דא"ח עם סידור ב. מג, מקץ תו"א ל.)57ראה כח, ו.)58תצוה יג, ראה פ' ח. ח, צו שם. תצוה

לז).)59 ס"ע תרס"ט (סה"מ תרס"ט ושאבתם סד"ה תלז. ס"ע ח"א נ"ך אוה"ת (ברע"מ).)60ראה ב מג, ח"ב זהר ראה

ואילך.)61 א נא, סוכה וגמרא יא.)62משנה נא, שם י. לה, ישעי'

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·n‰)56 החסידות ÏÚÓÏ‰בתורת ‡e‰L ,( «¿…»¿«»¿∆¿«¿»

ÏB˜Œ˙aÓ,למטה אדם לבני מלמעלה התגלות של עניין היא ‡·Ïשאף ƒ«¬»
Ô"aÓ¯a ¯‡·nk) ‰‡e·pÓ ‰hÓÏ57ÈÈÁ··e58 הדרגות לגבי ¿«»ƒ¿»«¿…»¿«¿«ƒ¿«≈

הנבואה  לעניין ביחס מלמעלה גילויים של ‰L„w'השונות Áe¯' ‡l‡ ,(∆»««…∆
‰f‰ השואבה בית משמחת ששואבין «∆

,‰‡e·pÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«ƒ¿»
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·a B˙BÈ‰Ï59, ƒ¿ƒ¿ƒ««»¿»

נעלית  והכי הראשונה הספירה שהייתה

הספירה  שהיא מהמלכות (בשונה

נמוכה) והכי ÔÈÚהאחרונה e‰fL∆∆ƒ¿«
,'L„w‰ Áe¯' נקראת זו דרגא ולכן ««…∆

'קודש' ÈÁa˙בשם ‡e‰ 'L„˜'c¿…∆¿ƒ«
‰ÓÎÁ60,,הסוד בתורת כמבואר »¿»

Áe¯' ‰p‰ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈ƒ≈«
‰f‰ 'L„w‰ שהיו זו גבוהה בדרגה «…∆«∆

השואבה  בית בשמחת ‰e‡שואבין
‰ÓÎÁ‰ L¯L ,¯˙k‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««∆∆…∆«»¿»

עצמה. מהחכמה שלמעלה

BÊ ‰ÁÓN È„ÈŒÏÚÂ חג של ¿«¿≈ƒ¿»

בפרט, השואבה בית שמחת ושל בכלל Ïkהסוכות ÏÚ ‰ÁÓN ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿»«»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‰M‰61 בית שמחת של במעלתה שהפליגו «»»¿«¬««≈

ואמרו  ¯‡‰השואבה ‡Ï ‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓN ‰‡¯ ‡lL ÈÓƒ∆…»»ƒ¿«≈«≈»…»»
,ÂÈÓiÓ ‰ÁÓN,גיסא לאידך מובן ÁÓN˙ומזה ‰‡¯L ÈÓ Ï·‡ ƒ¿»ƒ»»¬»ƒ∆»»ƒ¿«

È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,‰·‡BM‰ ˙Èa≈«≈»ƒ≈«¿≈
˙ÎLÓ BÊ ‰ÁÓN לו‰ÁÓN ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»

‰NÚpL „ÚÂ ,‰M‰ Ïk ÏÚ«»«»»¿«∆«¬»
ישעיה  בנבואת הכתוב כלשון

ÌÏBÚ ˙ÁÓN" תמידית שמחה ƒ¿«»
לעולם  שקיימת »ÏÚונצחית

"ÌL‡¯62‰„È˙Ú‰ ‰l‡ba , …»«¿À»»¬ƒ»
,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ שתבוא «¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zeaezk(iyily meil)

:`xnbd dperíúä,lecb odk oipra -éâéìt éàø÷aewlg - ¨¨¦§¨¥§¦¥
.oeyld zernynn `le ,miweqtd zyxca,øáñ øéàî éaødid m` ©¦¥¦¨©

dX` `Ede' aezkäìeúay rnyn did ,'gTieléôàdl yiy zxbea §¦¨§¨¦¨£¦
wxíéìeúa úö÷î,lecb odkl zxzenazkpe,'äéìeúa'oeyla ¦§¨§¦§¤¨

,miaxxizdl oi`y xnel,íéìeúa eälek àkéàc ãòoi`y zxbeae ©§¦¨§§¦
dlna z"ia ztqezde .lecb odkl dxeq` minily dileza

,'äéìeúáá'wxy cnlnadlrapdkøãë,dileza dcai`eïéà- ¦§¤¨§§©§¨¦

dlrap la` ,lecb odkl zxq`pdkøãk àlL,dileza dcai` `le ¤Ÿ§©§¨
àì.zxq`p Ÿ

e,éøáñ ïBòîL éaøå øæòìà éaø,'dlEzA' aezk did m`yäìeúa ©¦¤§¨¨§©¦¦§¨§¥§¨§¨
òîLî äîìLzxbeae ,minily mileza lr dcitwn dxezd - §¥¨©§©

azkpe .lecb odkl dleqt'äéìeúa'y cnllíéìeúa úö÷î eléôà §¤¨£¦¦§¨§¦
.zxzen zxbeae ,mixyk
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc zeaezk(iying meil)

,íéi÷ ïøëî øîBà ìàéìîb ïayïk íà,lha xkndyïéc úéa çk äî ¤©§¦¥¥¦§¨©¨¦¥©Ÿ©¥¦
äôé.rwxw xkeny mc` lkníà ìáà`neyd xg`úøbà eNò ¨¤£¨¦¨¦¤¤

ïäéðéa úøBwa`ai dvexd lke dxiknl zcner rwxwdy efixkd - ¦¤¥¥¤
,dpwie,íéúàîa äðî äåL eøëî eléôà,dxignn letk `edyBà £¦¨§¨¤¨¤§¨©¦

,äðîa íéúàî äåL,dxignn ivg `edy.íéi÷ ïøëîeyre xg`ny ¨¤¨©¦§¨¤¦§¨©¨
zepekp z` exwia miax miyp` ixdy ,d`pe` o`k oi` ,dfxkd

.`neyd

* * *

àøîâ
xknd `edy lk elit` dlifedy dpnl`y ,zncewd dpyna epipy
dpc `xnbd .miiw xknd zezy cr oic ziaay ,epipy o`ke ,lha

.gilya oicd dn
çéìL ,eäì àéòaéà,lefa xkny dxiknlepic,ïàîkdpnl`k m`d ¦©§¨§¨¦©§©

cry minkg zrcl mipiick e` ,lha xknd `edy lk zerhay
.miiw xknd zezy
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כר

מקפת בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה, שהשמחה בזמן
ונצחי, אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו כל את ומאחדת

מלך במקדש זו לשמחה מיוחד ותוכן הנצחי,תוקף דעמנו הנצחית מלוכה עיר
יחדיו, לה שחוברה עיר השלימה, ירושלים

בשלימותה, מלך, של פלטרין הקדושה, ארצנו כל בתוככי

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

הקדושה. תורתנו ושלימות העם ושלימות הארץ שלימות

נביא וכהבטחת ותפקידה, ליעודה ממש בקרוב ירושלים שתשוב רצון, ויהי
ישעי' ה'.הגאולה ודבר תורה תצא ממנה אשר

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על
צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים
שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –
ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äëåìî øéò êìî ùã÷î."דודי "לכה פיוט
:åéãçé äì äøáåçù øéò.לחברים ישראל כל עושה שהיא עיר ה"ו): פ"ג (חגיגה ובירושלמי ג. קכב, תהלים

ואילך). תעט (ע' שם אור) (יהל לתהלים אוה"ת וראה
:ùåã÷ éåâ.ו יט, יתרו

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

ואילך. 343 ע' חי"ח לקו"ש וראה א'נט. ע' ריש ב כרך נ"ך אוה"ת סע"ב. קעט,
:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין

תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח
:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

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

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð
à"ááåú ÷"äàá ,÷"äéò íéìùåøéá úåéðù úåô÷äì

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד

אמן, תוב"ב קדשנו עיר בירושלים

השמחיםבתוככי ישראל בני עמנו כל

שליט"א – שהם מקום בכל תורה בשמחת
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כט

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð

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

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד

אשר וכו') חב"ד הר (נחלת חב"ד בכפר

צדקנו משיח ידי על תובב"א, הקדושה בארצנו

השמחים ישראל בני אחינו כל בתוככי

שליט"א – שהם מקום בכל תורה בשמחת

בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה, שהשמחה בזמן
אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו כל את ומאחדת מקפת

ונצחי,

עיני תמיד אשר בשלימותה, הקדושה בארצנו זו לשמחה מיוחד ותוכן תוקף
שנה. אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך השם

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

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

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על
צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים
שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –
ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äðù . . ãéîú.יב יא, עקב
:àìô äùåò íùä.טו עז, תהלים – הכתוב לשון ע"פ

:õøàä éîò ìë åàøå.י כח, תבוא – הכתוב לשון
:åîù ìåãâ ìàøùéá.ב עו, תהלים – הכתוב לשון

:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין
תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח

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

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

.a"iyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

שכל צוה אח"כ לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר לסעודה].[כ"ק ידיהם יטלו הקהל

יו"ט,.‡ בשמחת לשמוח עתה אריינכאּפן") ("מ'זאל ש"יחטפו" להציע ַַָהנני

וכל  הארץ עמי אותה עושין היו ש"לא השואבה", בית "שמחת היא הבדלה שלאחר השמחה שהרי,
. ישראל חכמי גדולי אלא שירצה, האנשים מי העם כל ("אבל בלבד מעשה" ואנשי והזקנים והחסידים .

ולשמוע") לראות (רק) באין כולן להיות 1והנשים אדם "חייב – יו"ט שמחת – דעתה השמחה משא"כ ,
שנאמר . עליו, הנלוים וכל בניו ובני ואשתו ובניו הוא לב וטוב שמח .2. וגו' בחגך אחד ושמחת כל .

וכו'" נאים ותכשיטין בגדים להם קונה והנשים כו', קליות להם נותן הקטנים כיצד לו, כלומר,3כראוי ,
– מזה יתירה אלא לכל, ששייכת בלבד זו לא – יו"ט daשמחת miaiig lkd,

לכך. הדרושים הכחות לכאו"א ניתנים בודאי  – מכאו"א זו שמחה דורשת שהתורה וכיון

*

נאמר .· סוכה למצות ישראל 4בנוגע בני את הושבתי בסוכות כי וגו' ימים שבעת תשבו "בסוכות :
לבנ"י מצוה הקב"ה כלומר, מצרים". מארץ אותם תדורו"ayilבהוציאי כעין "תשבו במשך 5בסוכות, ,

הימי  שבעת "כל ימים, קבע"שבעה סוכתו עושה אדם "5ם – הציווי טעם לפרש ומוסיף ,ik שענינו)
" היא זו שמצוה היינו, מצרים", מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות טעם) xkfנתינת

mixvn z`ivil ממש סוכות או כבוד ענני בזה: הפירושים כב' – בסוכות בנ"י את הקב"ה הושיב שאז ,"6.

בטור  בחודש7ומבואר ממצרים שיצאנו ש"אע"פ ,oqip שהוא לפי הזמן, באותו סוכה לעשות צוונו לא ,
יתברך, הבורא במצוות שהם בהם עשייתנו ניכרת היתה ולא לצל, סוכה לעשות אדם כל ודרך הקיץ, ימות

בחודש שנעשה אותנו צוה ולישב iriaydולכן מסוכתו לצאת אדם כל ודרך  הגשמים, זמן שהוא (תשרי),
לעשותה". עלינו היא המלך שמצות לכל יראה בזה בסוכה, לישב הבית מן יוצאין ואנחנו בביתו,

מוסרֿהשכל  ללמוד יש מצוה שמכל (כשם סוכה ישיבת ממצות שלמדים המוסרֿהשכל לבאר ),8ויש
כדלקמן. דוקא, הגשמים בזמן מקביעותה גם כולל

ובהקדמה:.‚

חיים" "תורת נקראת הקדושה האדם,9תורתנו של חייו כל את וחודרת שמקיפה ותוכנה שענינה כיון ,
שנה. ועשרים מאה לאחרי ועד לידתו מרגע החל

מסויימים  בזמנים מסויימות פעולות לעשות חיוב עליו שמוטל באופן אינו התומ"צ של ענינם כלומר,
ומקיף שחודר באופן אם כי כרצונו, להתנהג חפשי נעשה eiigולאח"ז lkכך ,ea wqery oipre oipr lky

התורה. והוראת ציווי ע"פ להיות צריך

בחסידות  כמובא – מזה שאפילו10ויתירה היא העבודה עושה dpiydשתכלית אינו (שאז יהודי של
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27

28

הי"ד.1) פ"ח לולב הל' רמב"ם
יד.2) טז, ראה פ'
הי"זֿיח.3) פ"ו יו"ט הל' רמב"ם
מבֿמג.4) כג, אמור
ב.5) כח, סוכה
ע'6) תשרי סה"מ מנחם בתורת הנסמן וראה סע"ב. יא, שם

.3 הערה קסג

סתרכ"ה.7) או"ח
ואי 8) פי"א החסידות לימוד קונטרס אדמו"ר ראה (אג"ק לך

ואילך). ריט ס"ע שם גם וראה ואילך. שנא ע' ח"ג מוהריי"צ
ועוד. .74 ע' חכ"ז לקו"ש גם וראה

ב.9) נג, זח"ג ספל"ד. דר"נ אבות ראה
קונטרסים 10) סה"מ תקמ. ע' הקצרים אדה"ז מאמרי ראה

ועוד. א. שדמ, ח"ב
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לי a"iyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

שדורשים  וכיון יהודי, שהוא עליו ניכר יהי' השינה בעת שגם כך תורה, ע"פ להיות צריכה פעולה) שום
לפעול שביכלתו בודאי ממנו, קיסטא זאת בו שנשאר כיון השינה, בעת שגם משום – עצמו על זאת

בין 11דחיותא  ער בין כו' לעולם מועד ש"אדם דתורה בנגלה מהדין לדבר וראי' עצמו, על בעה"ב ה"ה ,
עצמו.12ישן" על בעה"ב ה"ה אז שגם משום השינה, בעת שגרם היזק על גם שחייב היינו, ,

עי"ז נעשה יהודי) שהוא עליו ניכר השינה בעת (שגם זה ה"הmcewyוענין akeyeהשינה opekzn לישון
. עליו נצב "ה' השינה בעת שגם והכרה בידיעה חדור בהיותו – כיהודי שלאפן") זיך לייגט ובוחן ("ער . ָ

ולב" על 13כליות פועלת השינה) (קודם זו שהכנה – הקב"ה המלכים מלכי מלך של עבדו הוא אז וגם ,
עבד  של שינה היא השינה שגם .14השינה,

לישון  שוכב אדם שכאשר במוחש שרואים – השינה על פועלת השינה לפני שההכנה ראי' להביא ויש
שההחלטה  אף כלומר, לקום. שהחליט בזמן משנתו מתעורר ה"ה מסויימת, בשעה לקום החלטה מתוך
פועלת  גמורה, בהחלטה החליט השינה שקודם כיון מ"מ, ישן, ה"ה ולאחרי' השינה, קודם היתה

השינה. בעת גם ההחלטה

שכאשר – בנדו"ד שגם akeyועד"ז פועל ה"ז עליו"), נצב ש"ה' והכרה ידיעה (מתוך כדבעי לישון
dnvr dpiyd אלא ח"ו, בלתיֿרצויים ענינים לו יארעו לא השינה שבעת בלבד זו לא אשר, כדבעי, תהי'

חיים  לה לשאוב למעלה תעלה שנשמתו כו'.15אדרבה, וחיות כח תוספת לקבל ,

ועוד:.„ זאת

הזמנים  בכל בתקפו הוא האדם, חיי כל את ומקיפה שחודרת חיים", "תורת היא שהתורה זה ענין
נצחית. היא התורה שהרי המצבים, ובכל

אפשרית היתה – בתורה חדורים יהיו האדם חיי שכל – כזו הנהגה לטעון: יהודי ziadיכול onfa,
משא"כ ליכטיג"), געווען ס'איז ("ווען וגילוי אור של ומצב zelbdבמעמד onfa חושך של ומצב במעמד ,

כזו?! הנהגה לפעול יכולים כיצד –

אלא  הבית, בזמן רק לא חיים" "תורת ה"ה ובמילא, נצחית, היא שהתורה – כאמור – לזה והמענה
הגלות. בזמן גם

להאיר  כדי התורה בעניני יותר עוד להוסיף צריכים – הגלות בזמן החושך התגברות מצד ואדרבה:
הגלות. חשכת את

תורה: של דרכה שזוהי – ובהקדמה

למשמרתי"16"נודע  משמרת ("עשו והסייגים והחומרות הגזירות שרוב שני 17בגמרא בית בזמן היו (
עוד  וניתוספים הולכים לדור מדור וכן דוקא, החורבן לאחר מהם ורבים ראשון, מבית שלמטה דוקא"

בתורה  וסייגים לחדש"18גדרים עתיד ותיק שתלמיד מה "כל  שבתורה, החידושים על ),19(נוסף

במצות – יתירה זהירות תומ"צ, בעניני להוסיף עצמם על לקבל נוהגים היו ר"ה בכל שגם ולהעיר,
טובה  בהנהגה הוספה או עשה, במצות הידור –20ל"ת,

עכשיו  ודוקא אלו, ענינים היו לא הבית בזמן – חדשים? ענינים עתה להוסיף יתכן איך ולכאורה,
אותם?! יוסיפו
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א.11) קפג, זח"ג ראה
וש"נ.12) (במשנה). סע"א כו, ב"ק
רפמ"א.13) תניא
צא.14) ע' ח"א תער"ב המשך גם ראה
פי"ב.15) פרדר"א וראה ט. פי"ד, ב"ר
ג.16) נז, ר"ה דרושי לקו"ת

וש"נ.17) סע"א. ה, מו"ק
א.18) פה, מטות לקו"ת גם ראה
(19.21 הערה 252 ע' חי"ט בלקו"ש נסמן
ע'20) עזר"ת סה"מ וראה .56 ע' ריש חב"ד המנהגים ספר

.386 ע' ח"ב לקו"ש ל. ע' שם כד. ע' תרח"ץ עז.
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אלץ  ווערט חושך ("דער וגדל הולך הגלות שחושך משום דוקא הנותנת: שהיא – בזה ַוההסברה
החושך. את להאיר כדי וקדושה אור בעניני יותר עוד להוסיף יש טיפער"), און גרעסער

(שלא  יתירה השתדלות להיות צריכה חושך, של ומצב במעמד הגלות, בזמן שדוקא גם מובן ומזה
הרחוב. את גם ולהאיר לצאת אלא) עצמו, עם בעבודתו להסתפק

סוכה:.‰ מצות של בתוכנה מודגש זה וכל

סוכה  מצות קיום לאופן בנוגע לראש שינתו,21לכל ואפילו כו' ושתייתו אכילתו האדם, עניני שכל –
במצוות  חדורים האדם עניני שכל מודגש שבזה – סוכה מצות מקיים ידם ועל ובהם בסוכה, נעשים

חיים". "תורת היא שהתורה כאמור, התורה,

יצאו  (שבו ניסן בחודש ולא דוקא, תשרי בחודש סוכה דמצות הזמן לקביעת בנוגע ועיקר, ועוד
ממצרים):

ונחשבת ניכרת כפשוטה לסוכה שהיציאה מאירה devnlכשם שהשמש החמה, ימות ניסן, בחודש לא
ימות  תשרי, בימי כשנעשית ורק אך אלא האדם, טובת מצד העולם דרך היא לסוכה היציאה ואז בתקפה,

חמה  של כחה שתשש לאחרי העולם 22החורף, דרך (שלכן גשמים ויורדים קרות רוחות נושבות ובחוץ ,
דוקא) לבתים להכנס היא האדם טובת –מצד

הרוחנית: בעבודה גם הוא כן

הוי'" "שמש השמש, שאור החמה, ימות ממצרים, היציאה זמן ניסן, ומיום 23בחודש בתקפו, מאיר ,
כשיהודי אזי – הוי'" ד"שמש בהגילוי וניתוסף הולך ezianליום `vei זו יציאה של שתוכנה (לסוכה,

כדי) uegaהוא xi`dl;("גוט פשוט ("ס'איז ונוח טוב דבר זהו שכן, מצוה, משום בכך אין –

ועד  בתקפו, מאיר אינו הוי'" ד"שמש שהגילוי חמה, של כחה שתשש לאחרי תשרי, בחודש דוקא
שורר שבחוץ כך לגמרי, מאיר החיוב jyegשאינו ישנו אזי – וכו' קרות רוחות שמנשבות אלא עוד ולא ,

הבית מן יצא שיהודי שתוכנה) סוכה, aegxd(דמצות z` xi`dl!

מ"מ, וקור, חושך של ומצב ובמעמד בזמן שנמצאים היות שעם – האמור באופן מתנהגים וכאשר
ישבו  בישראל האזרח "כל היעוד לקיום זוכים אזי – הרחוב את להאיר (לסוכה) הבית מן יוצאים

.24בסוכות" להזריח עתיד שאני מה עתיד, לשון "האזרח לבוא", לעתיד .25.

*

Â.:הסוכות בחג האושפיזין של ענינם תוכן לבאר יש לעיל האמור ע"פ

בזהר  יוסף 26איתא אהרן משה יעקב יצחק אברהם – אושפיזין שבעה להסוכה באים הסוכות שבחג
ודוד.

מצינו  שלא דבר – דוקא הסוכות בחג להסוכה האושפיזין של לבואם הטעם מהו מובן: אינו ולכאורה
השבועות?! בחג ולא הפסח בחג לא טובים, ימים ובשאר מצוות, בשאר

בזה: וההסברה

שברחוב, והקור מהחושך להתפעל שאין – כאמור – הוא הרוחנית בעבודה סוכה מצות של תוכנה
הרחוב. את להאיר כדי הסוכה אל הבית מן לצאת יש ואדרבה,

אותו  מניחים לא בודאי אותו, להאיר כדי וקר חשוך לרחוב לצאת מיהודי דורשים שכאשר ומובן,
לכך. הדרושים הכחות את לו נותנים אלא לבד...
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(21.262 ע' ח"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
בסופה.22) תענית ראה
וש"נ.23) .310 ע' חי"ח לקו"ש וראה יב. פד, תהלים ע"פ

מב.24) כג, אמור
ובכ"מ.25) ג. פח, שמע"צ דרושי לקו"ת
ואילך.26) ב קג, ח"ג
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– הסוכות בחג האושפיזין של בואם ענין תוכן איפוא שגם gkÎzpizpזהו הגשמים, דימות לעבודה
זה  ענין אשר , הרחוב, את להאיר יוכלו וקור, חושך של ומצב במעמד חמה, של כחה שתשש לאחרי

החל האושפיזין, של בכחם `epiaהוא mdxa`n בנ"י לכל המס"נ צינור את ופתח נפשו את שמסר ,27

האושפיזין). לשאר בנוגע (וכיו"ב

Ê. מו"ח כ"ק כדברי – אושפיזין עוד האחרונים בדורות ניתוספו בזהר, שנזכרו האושפיזין ומלבד
הזקן,28אדמו"ר  אדמו"ר ממעזריטש, המגיד הבעש"ט, הם: אושפיזין") ("אונדזערע שלנו ש"האושפיזין

אדמו"ר) מו"ח (כ"ק והוסיף נ"ע", (מהורש"ב) ואדמו"ר מהר"ש אדמו"ר הצמחֿצדק, האמצעי, אדמו"ר
הסוכות. חג ימי במשך אלה אושפיזין להזכיר להשתדל שיש לומר

אדמו"ר?– מו"ח כ"ק עם ומה אצלי: שאלו הנ"ל לאושפיזין בקשר

זה: על והמענה

הנשיא הוא אדמו"ר מו"ח באים ipinydכ"ק שבהם הסוכות ימי לשבעת (לא היא שייכותו ולכן, ,
אלא) האושפיזין, ֿעצרת,ipinylשבעת

בזהר – ממ"ש כנגד29ולהעיר הוא אדמו"ר)sqeiששמיניֿעצרת מו"ח כ"ק של הראשון –(שמו

ע"ש  "עצרת" נעשית30שנקרא zeiniptaשבו dhilwd ומאירים שמתגלים והמאורות ההארות כל של
ועז"נ  הסוכות, בחג ובפרט תשרי, חודש תהי'31במועדי עצרת השמיני פר mkl"ביום גו' והקרבתם גו'

יחידה" "אומה כנגד אחד", איל "הה"ד 32אחד jcalיהיו33, jl"אתך לזרים יותר 34ואין נעלה שזהו"ע ,
פרים  שבעים הקריבו שבהם הסוכות, ימי העולם 35משבעת אומות שבעים בשמע"צ 32כנגד משא"כ ,

במדרש  כדאיתא יחידה, אומה כנגד אחד", איל אחד "פר שבעת 36מקריבים סעודה שעשה למלך ה"משל
. שבמדינה אדם בני כל וזימן מכל ימים ידינו יצאנו כבר לאוהבו אמר המשתה ימי שבעת שעברו כיון .

נגלגל המדינה, dz`eבני ip`. שתמצא אחד".במה ואיל אחד בפר .

אנ  עומדים עדיין אלא לשמע"צ, הגענו לא עתה לעת אופן, שבעת ובכל באים שבהם הסוכות, בימי ו
כנ"ל. החסידות, תורת של האושפיזין והן שבזהר, האושפיזין הן –האושפיזין,

החושך: התגברות מצד – האחרונים בדורות האושפיזין בענין ההוספה וטעם

זה  ומטעם וקדושה. באור יותר להוסיף צריך ומתגבר  הולך שהחושך שככל (ס"ד) לעיל נתבאר
התגברות  בגלל כי, – דוקא האחרונים בדורות חב"ד חסידות ותורת הכללית החסידות תורת נתגלתה

וקדושה  באור יתירה בהוספה צורך יש .37החושך

בימות  הרחוב את להאיר לצאת הנתינתֿכח הוא שתוכנה – האושפיזין לענין בהנוגע גם מובן ומזה
שמצד – ס"ו) (כנ"ל וקור חושך של במצב xzeiaהגשמים, jyegd zexabzd שע"י בהנתינתֿכח די לא ,

צורך יש אלא וכו', אברהם שבזהר, gkהאושפיזין ztqeza החסידות תורת נשיאי נוספים: אושפיזין ע"י
להמעמד  באים וסו"ס שבחוץ, החושך את להאיר יוצאים זה ובכח חב"ד, חסידות תורת ונשיאי הכללית

אתך". לזרים ואין לבדך לך "יהיו לכם", תהי' ד"עצרת ומצב

*
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ח"כ 27) לקו"ש וראה קב. ע' תרפ"ח רפג. ע' תרע"ח סה"מ
וש"נ. ואילך. 74 ס"ע

ע'28) תרצ"ז (סה"ש ס"ד תרצ"ז דחגה"ס א' ליל שיחת
וש"נ. .(161

(29832 ס"ע ח"ג לקו"ש בארוכה וראה ע"ב. ריש רח, ח"א
ואילך.
וש"נ.30) ואילך. רטו ע' תשרי סה"מ מנחם תורת ראה
להֿלו.31) כט, פינחס
ב.32) נה, סוכה

יז.33) ה, משלי
(34– תש"ט השמע"צ ביום סד"ה וראה כג. פט"ו, שמו"ר

ע' תש"ט בסה"מ (נדפס זו שנה שמע"צֿשמח"ת בקונטרס י"ל
פב. ע' תשרי סה"מ מנחם בתורת בהנסמן גם וראה עג).

באופן 35) היא החג פרי שהקרבת שאף שפוחת ולהעיר,
מקריבים השביעי ביום גם מ"מ, ליום, מיום אחד xzeiוהולך מפר

שבעה"). ("פרים
כד.36) פכ"א, במדב"ר
וש"נ.37) .172 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה
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Á.הוא האושפיזין של ענינם שכללות שכיון להוסיף, dlrnlnויש gkÎzpizpe reiq העבודה כללות על
כחות מלמעלה שנותנים באופן ה"ז הגשמים, xzeiaבימות milrpאותם ונותנים כלל, ערך לפי שלא ,zaa

zg`.("מיטאמאל אלץ אּפ ַַָָ("מ'גיט

ד"פוחת  באופן הוא (בסוכות) החג פרי הקרבת שסדר לחנוכה, סוכות שבין החילוק לבאר יש [ועפ"ז
והולך" ד"מוסיף באופן היא חנוכה נרות הדלקת סדר ואילו (להאיר 38והולך", דחנוכה העבודה כי, –

מבחוץ" ביתו פתח "על החושך, היא38את (dlrnl dhnln,הכבד אל הקל מן הוא העבודה סדר ולכן ,
נמשכת שאז סוכות, משא"כ והולך", dlrnln"מוסיף gkÎzpizpdבתור)dncwd למעלה מלמטה לעבודה

נעלים  בכחות צורך אין ולאח"ז נעלים, הכי הכחות מלכתחילה שנותנים באופן ה"ז החושך), את להאיר
והולך  דפוחת באופן ה"ז ולכן ].39כ"כ,

בזהר  כדאיתא – הראשון האושפיזא אברהם, שאומר בפסוק מודגש זה משבעת 40וענין אחד שכל
" – בסוכה היושב היהודי את הוא מברך שבו בתורה פסוק אומר ied'האושפיזין lr bprzz f`"41 על" ,

שפירושו דייקא, ied'הוי'" myn dlrnl42 ודרגא (כדלקמן), כלל ערך לפי שלא נעלית הכי דרגא שזוהי ,
הסוכות. חג בהתחלת תיכף ומאירה מתגלית  זו נעלית

Ë.:הענין וביאור

כח  (מלשון אלקים שם כי, אלקים, משם למעלה הוא הוי' השייכת 43שם האלקות דרגת על מורה (
כמ"ש  העולם, בראשית"44להתהוות במעשה נאמר אלקים פעמים "ל"ב אלקים", ברא ,45"בראשית

ויהי' הוה דהי' באופן היא הוי' שם מצד ההתהוות הרי, מהוה, מלשון גם היותו עם הוי', שם משא"כ
משא"כ 46כאחד  מהטבע, למעלה המקום, מהגבלות למעלה גם ובמילא הזמן, מהגבלות למעלה היינו, ,

"הטבע" בגימטריא "אלקים" טבע, ע"פ היא אלקים שם מצד .47ההתהוות

מלשון "עולם" (א) העולם: במציאות אופנים ג' ישנם – יותר שמעלים mlrd48ובפרטיות כפי –
התהוות  מצד שהוא כפי עולם – מזה למעלה (ב) שבעולם, האלקי החיות נראה שלא אלקות, על ומסתיר

בעולם ונרגש שנראה – הטבע בגימטריא אלקים, שם `iwlע"י zeig בגימטריא ש"אלקים" כשם [שהרי,
אלקות], ונרגש נראה עצמו שבהטבע היינו, "אלקים", בגימטריא ש"הטבע" לאידך, גם כך "הטבע",

האלקות דרגת רק rahaאבל, zyalznd49 שם ע"י ההתהוות מצד שהוא כפי עולם – מזה ולמעלה (ג) ,
האלקות דרגת בעולם שמאיר היינו, כאחד, ויהי' הוה הי' rahdnהוי', dlrnly.

על  רק לא קאי – הוי' שם מצד הוא שהעולם כפי נעלית הכי הדרגא אודות שהמדובר להוסיף, ויש
התענוג גם כולל אלא הזה, ad`עולם mlerc אמרו זה בחייך"50(שעל תראה אמרו 51"עולמך שהרי ,(

ועוה"ב 52חז"ל  הוי', דשם ה"א אות הוא שעוה"ז היינו, הבא", עולם נברא ביו"ד הזה עולם נברא "בה"א
אות ied'הוא myc c"ei.

תתענג "אז – יותר נעלית דרגא ישנה הנ"ל העילויים כל ied'ולאחרי lr,"dlrnl שדרגא הוי', משם
למעלה  היותו עם דעוה"ב, התענוג שכן, הוי', דשם מיו"ד שנמשך דעוה"ב מהתענוג גם למעלה היא זו
עתה  מצוי שאינו מפני ("לא הבא" "עולם שנקרא בכך גם כמודגש לעוה"ז, שייכות לו יש מ"מ, מעוה"ז ,
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ב.38) כא, שבת
ועוד.39) ואילך. א עד, דרמ"צ ב. לד, מקץ תו"א ראה
א.40) קד, ח"ג
יד.41) נח, ישעי'
(כרך 42) ס"ג דסוכות אושפיזין ערך חב"ד הערכים ספר ראה

שלו). ע' ד'
מו.43) ע' תמוז סה"מ מנחם בתורת נסמן
א.44) א, בראשית
ג.45) קיב, ב. צו, ד. צד, זו"ח סע"ב. רטז, זח"ג ראה
פ"ד 46) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג

ופ"ז.
והמרגיל 47) (ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא, –
ובכ"מ.
ובכ"מ.48) ד. לז, שלח לקו"ת
שע"י 49) הבית, בזמן העולם ומצב מעמד – לדבר דוגמא

"ונתתי  בעולם, הקב"ה של ברכתו בגילוי נמשכה התומ"צ קיום
"חטים  ד), כו, (בחוקותי וגו'" יבולה הארץ ונתנה בעתם גשמיכם
וזריעה  בחרישה צורך הי' ואעפ"כ, ועוד), עה"פ. (תו"כ ככליות"

טבע. שע"פ הנהגה שזוהי כיון כו',
סע"א.50) יז, ברכות
ובכ"מ.51) פי"ד. תניא ראה
ב.52) כט, מנחות
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לאדם. לו באין החיים שאותן "מפני אלא) ועומד", מצוי הוא (ש)הרי .dfd mlerd iig xg`"53,היינו ,
תתענג ד"אז הדרגא ואילו ביניהם, ושייכות ערך ied'שיש lr.כלל לעוה"ז שייכות לה אין "

È. כפי אפילו הוי') דשם היו"ד גם (כולל הוי' משם למעלה הוי'", על תתענג "אז – יותר ובעומק
ובהקדמה  הצמצום. לפני :54שהוא

דשם  הענין ישנו הצמצום לפני גם מ"מ, ומדרגות, פרטים התחלקות שייך לא הצמצום שלפני אע"פ
שנעשה באופן לא כי (אם הצמצום שלאחר הוי' שם נעשה שמצדו כזה ענין שלאחר yxeyהוי', הוי' לשם

הצמצום).

שהשכל  שאף כלל, זל"ז בערך שאינם ומקבל, משפיע ותלמיד, מרב משל ע"פ – בזה וההסברה
לתלמיד, ההשפעה אודות חושב הרב כאשר מ"מ, הרב, שכל לגבי כלל מקום תופס אינו להתלמיד השייך

הוי' דשם האותיות בד' שנרמז ההשפעה סדר גם (כולל להתלמיד ששייך השכל אצלו נרגש אלא 55אזי ,(
התלמיד שבשביל שהשכל כפי axdשזהו lv` `vnp,כלל (המקבל) להתלמיד שייך אינו שאז (המשפיע),

להתלמיד. השייך השכל גילוי אח"כ יומשך שמזה אלא

הוי', שם שזהו"ע העולמות, ובשביל שבערך האור ישנו הצמצום לפני שגם – בנמשל ודוגמתו
אלא אינו שבו העילויים כל בשבילmyשלאחרי שהוא שהוא zlefdבלבד כמו שזהו אלא  (עולמות),

בעולמות. הגילוי אח"כ יומשך שמזה אלא לעולמות, כלל בערך שלא ה"ה שאז הצמצום, לפני

‡È.:יותר בפרטיות הענין וביאור

שבשביל  השכל גם ישנו הרב שאצל שאף – כלל זל"ז בערך שאינם לתלמיד מרב ההשפעה סדר
לצמצם התל  הרב צריך עצמו, הרב לשכל כלל בערך ואינו השכל, חיצוניות אלא שאינו כיון מ"מ, מיד,

יוכל אז ורק לגמרי, סילוק של באופן לצמצום ועד שכלו envraאת `evnl חיצוניות את – כשירצה –
התלמיד. אל השייך השכל

ועוד: זאת

– לגמרי ) שכלו את שמסלק (עי"ז התלמיד אל השייך השכל חיצוניות הרב אצל שנרגש לאחרי גם
ל) (השייכות השכל בחיצוניות גם ונרגש לעצמו.axdניכר השייך בהשכל כמו רב"), אן זיך הערט  ָ("עס 

של  מהותו מצד הנשפע) (בהשכל חילוקים יש בפועל התלמיד אל השכל בהשפעת שאפילו רואים ולכן
לאחרי  באה השכל שהשפעת אע"פ – בחכמתו מופלא חכם או גדול, חכם קטן, חכם הוא אם הרב,
הצמצום  פעולת צ"ל ולכן הרב . ונרגש  ניכר השכל בחיצוניות שגם משום – לגמרי  המשפיע שכל סילוק

lkydגם zeipeviga– הצמצום) ע"י היא השכל חיצוניות שהתגלות לכך (נוסף שהיא dpzyzyגופא מכמו
התלמיד. אל השייך באופן להיות הרב אצל

האותיות  בד' המרומז – מסודר באופן ההשפעה להיות צריכה הצמצום לאחר שגם אלא עוד ולא
הוי': דשם

הגילוי  בראשית הנה – הצמצום) (ע"י להתלמיד השייך באופן השכל חיצוניות שנתגלה לאחרי גם
של באופן אלא זה אותdcewpאין בדוגמת נקודת c"eiבלבד, בלבד, נקודה של בציור שהיא הוי' דשם

זו  שבנקודה היות עם אשר, לגלות, המשפיע ורצון כוונת הצמצום, כוונת (רק) מתגלה שבה הרושם,
להיות  יכולה לא בלבד ומנקודה בלבד, נקודה של באופן ה"ה המקבל, אל ונשפע השייך השכל כל ישנו

התלמיד. אל ההשפעה

התפשטות של באופן הנקודה באה agexeולאח"ז jxe`aאות בדוגמת –`"d אורך לה שיש הוי', דשם
ורוחב.
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ספ"ח.53) תשובה הל' רמב"ם
ועוד.54) ואילך. שסג ע' תרנ"ו סה"מ ראה – לקמן בהבא

פ"ד.55) אגה"ת תניא ראה
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אל  הקירבה עדיין שנרגשת כיון הרי, ורוחב, לאורך בהתפשטות באה השכל שנקודת לאחרי וגם
באות  כמרומז – מעצמו השכל את להרחיק המשפיע צריך צמצום"), נאכן ערשט דאך ("ס'איז ָָהמשפיע

e"`e מן בריחוק (למטה, ששם המשפיע, מן בריחוק למטה, מלמעלה ההמשכה על שמורה הוי', דשם
המשכת  באה הוא"ו).המשפיע) שבראש יו"ד, בהנקודה, (שמרומזת המשפיע

וקליטה  בהתיישבות לבוא השכל צריך ולאח"ז המשפיע, מן נתרחק שהשכל אלא אינו זה כל אמנם,
אות בדוגמת – המקבל `dpexgאצל `"d.המקבל של בהשטח שנמשך הוי', דשם

בד' (המרומז האמור וסדר באופן התלמיד אל הרב השפעת להיות צריכה הצמצום שלאחר וכיון
שוין  ("ס'איז אצלו נקבע הנשפע) השכל על (נוסף ההשפעה וסדר אופן שגם עכצ"ל, הוי'), שם אותיות

עוד אים") ביי עודiptlאויסגעשטעלט המקבל, אודות כשחושב מיד – המקבל אל mvnvnyההשפעה iptl
בערך  שלא ה"ז זו שבדרגא ואף המקבל. אל השייך השכל חיצוניות את בעצמו לגלות מנת על שכלו את
לאחרי  מועיל ה"ז ולכן מקבל, אודות שחושב כפי אלא לעצמו, שהוא כמו זה אין  מ"מ , להמקבל, כלל

בפועל. השפעה לידי כשיבוא זמן

·È.:'הוי שם אותיות) (ד' ישנו הצמצום לפני שגם – בנמשל גם מובן ומזה

בדרך  צמצום להיות בהכרח ית', עצמותו לגבי כלל בערך אינו העולמות ובשביל השייך שהאור כיון
לאח"ז  וגם לעולמות, השייך האור חיצוניות נתגלה ידו שעל הראשון, דצמצום שזהו"ע לגמרי, סילוק
הוי'. שם אותיות דד' שזהו"ע כו', והתפשטות צמצום של באופן העולמות התהוות לצורך ההשפעה באה

מקור  עדיין שאינו היות עם אשר, העולמות, ובשביל השייך האור ישנו הצמצום לפני גם אמנם,
כבר  לו יש מ"מ, דוקא, סילוק בדרך צמצום להיות מוכרח העולמות התהוות לצורך שהרי לעולמות,

zenlerlאיזה zekiiy ה"ה אותיות, דד' ההשפעה מציור למעלה בהיותו שגם הוי', שם השם, שזהו"ע –
myשענינוzlefd liaya.

העולמות  ובשביל השייך להאור כלל בערך שאינו עצמו, מצד שהוא כפי ית' עצמותו – מזה ולמעלה
המקבל). אודות שחושב לפני לעצמו, שהוא כפי הרב שכל (בדוגמת הצמצום לפני שהוא כמו אפילו

‚È.תתענג ד"אז הענין מתגלה שבו הסוכות, חג מעלת גודל לבאר יש ied'ועפ"ז lr שאומר (הפסוק "
הצמצום: לפני שהוא כמו הוי' משם גם למעלה הוי', משם למעלה – הראשון) האושפיזא

כמ"ש 56ידוע  הסוכות, בחג מתגלים השנה דראש ליום 57שההמשכות בכסה שופר בחודש "תקעו
חגינו"). ("ליום הסוכות בחג מתגלים ("בכסה"), עדיין מכוסים הם שאז דר"ה שההמשכות חגינו",

"יבחר  תק"ש) לפני שאומרים במזמור (כמ"ש הוא ר"ה של ענינו נחלתנו"58והנה, את ענין 59לנו ,
מצד שהיא .60דוקא zenvrdהבחירה,

העצמות, שמצד הבחירה התגלות עצמיים, גילויים מאירים שאז – הסוכות בחג מתגלה זה וענין
תתענג ("אז הצמצום לפני שהוא כמו הוי' משם גם ied'למעלה lr.("

– הוי' בשם גם ומתגלה נמשך הוי') משם (למעלה הוי'" על תתענג ד"אז שהגילוי להוסיף, ויש
הוי' שם אותיות ד' כנגד שהם מינים, הד' בנטילת הט"ז 61כמרומז שמביא בשם 63מהב"י 62(וכפי

אותיות",64הרקנט"י  הג' מן אחרונה הה"א מרחיק והי' ה"א, ביו"ד השם כותב ש"הי' א' בחלום שראה ,
. האתרוג בלא ומיניו הלולב רק מנענע הי' "שלא כו'").משום ית' בו רומזים מינים הד' כל כי .
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(עם 56) סידור ואילך. סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
ובכ"מ. א. נז, לעשי"ת דרוש עט"ר ב. רלה, ר"ה שער דא"ח)

ד.57) פא, תהלים
ה.58) מז, שם
שם.59) ובהנסמן ,282 ע' חי"ט לקו"ש ראה

ועוד.60) .24 ע' תש"ג סה"מ ב. לח, אמור לקו"ת ראה
ועוד.61) פ"אֿב. הלולב שער פע"ח
סקי"ד.62) סתרנ"א או"ח
שם.63) או"ח
אמור.64) ס"פ
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„È."'הוי על תתענג ד"אז נעלה הכי להגילוי עד הגילויים, דכל הפעולה מהי השואלים ישנם אמנם,
ימשיכו  הם עבודתם שע"י יתכן ואיך לזה, שייכים ואינם אלה, גילויים מרגישים לא שהם בשעה בה –

כאלה  נעלים ?!65גילויים

בהקדים: – לזה והמענה

אינו 66ידועה  האיסור תוקף כל האם גזירה, בגלל האסורים לדברים בנוגע – דתורה בנגלה – החקירה
האיסור  שנקבע שלאחרי או האיסור, בטל הגזירה שייכת שלא במקום ובמילא, בלבד, הגזירה בסיבת אלא

עצמי. איסור נעשה אלא האיסור, בסיבת מתחשבים לא שוב בלבד) גזירה בגלל (אפילו

סוכה: מדיני – עצמי איסור נעשה  גזירה בגלל איסור שגם ראי' להביא ויש

תקרה", "גזרת משום מהן), עשויות הבית תקרות (שרוב טפחים ארבעה בהן שיש בנסרים מסככין אין
מקורה,ד" בנסרים היא אף ביתי, קורות תחת לישב לי מה באלו לסכך לי מה למימר אתי בהו מכשרת אי 

השנה" ימות כל של ביתו ולא רחמנא אמר דסוכה פסול, ודאי .67וההוא

הסוגיא  ד"כי 68ובהמשך תקרה", "גזרת שייך לא שבזה – מהו" מג') פחות (שהוא צידיהן על "הפכן :
" – תקרה" אינשי עבדי לא גוונא דישdleqtהאי "דכיון מתכת", של כשפודין נעשו ,odilr leqt my,

גזירה  בסיבת שנאסר דבר שגם מוכח, שמזה שהופכן", ענין בכל לסכך הפסולין מתכת של כשפודין נעשו
הגזירה  בסיבת להתחשב מבלי עצמי, איסור נעשה תקרה) גזרת משום שאסור טפחים ד' בו שיש (נסר

תקרה). גזרת שייך כשלא גם ענין, בכל בו לסכך אסור (שלכן

פורעניות" ממדת מרובה טובה ש"מדה בנוגע69וכיון אם הרי, ,xeqi`l,האיסור בסיבת מתחשבים לא
ונמשכים devnlבנוגע נפעלים המצוה, נעשית כאשר ובמילא, המצוה, בסיבת מתחשבים לא בודאי

ומבלי  המצוה, המקיים האדם של ומצבו מעמדו על הבט מבלי זו, למצוה השייכים הענינים כל מלמעלה
דמתןֿתורה, החידוש שזהו – וכיו"ב פני' איזו לשם הי' קיומה אם אפילו המצוה, קיום אופן על הבט

מלמעלה. ההמשכה פועלת כשלעצמה המצוה שפעולת

האדם, של ומצבו מעמדו על הבט מבלי מלמעלה נמשכים הסוכות דחג שהגילויים – בנדו"ד ועד"ז
וכו'. אותם ומרגיש אליהם שייך הוא אם

ומצבו  מעמדו על הבט מבלי מלמעלה הגילויים נמשכים התומ"צ קיום (שע"י זה שענין ולהוסיף,
למעלה  היותה שעם היינו, לעולם, שייכות לה שיש התורה לדרגת בנוגע רק לא אמור האדם) של

ביטוי לידי בא שהדבר כפי לעולם, שייכות לה יש התומ"צxkydaמהעולם, קיום mlerdעל ipipra,
שהיא 70כמ"ש  כפי התורה לדרגת בנוגע גם אלא וגו'", בעתם גשמיכם ונתתי וגו' תלכו בחוקותי "אם

dnvr cvn מצוה ד"שכר בהענין ביטוי לידי בא שהדבר כפי לעולם, משייכות לגמרי למעלה שהיא ,
היא71מצוה" המצוה ששכר ,dnvra devnd72 למעלה הוי'", על תתענג ד"אז הגילוי – לעניננו ובנוגע ,

בארוכה. כנ"ל לעולמות, משייכות לגמרי שלמעלה דרגא שזוהי הוי', משם

*

ÂË. שני יום – זה יום של האושפיזין להזכיר יש האושפיזין, ענין אודות לעיל להמדובר בהמשך
ממעזריטש. והמגיד יצחק, – דסוכות
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(65) קצת ).l"endחסר
כ"ק 66) בהערת הובא לד. אות ג' כללים חמד בשדי נסמן

.215 ע' תש"י סה"מ ;120 ע' תש"א בסה"ש שליט"א אדמו"ר
ובפרש"י.67) א יד, סוכה
ובפרש"י.68) ב שם,

וש"נ.69) א. יא, סוטה
בחוקותי.70) ר"פ
מ"ב.71) פ"ד אבות
ח"י 72) מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ב). (נב, פל"ט תניא ראה

חשון). ח יום" ב"היום (נעתק שסט ע'
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"גבור  הוא: יצחק, זה, דיום האושפיזא שאומר ועושר 73הפסוק הון יבורך ישרים דור זרעו יהי' בארץ
וגו'" .40בביתו

כ"ק  של תלמידיו זיינען") און געווען ("זיינען להיות וממשיכים שהיו אלה שכל – אלינו והשייכות
השני (ששמו אדמו"ר "wgviמו"ח נקראים ,(erxf זרעו יהי' בארץ  "גבור הברכה להם ניתנת ובמילא, ,"

ואפילו  ערים, שתי גם – צורך יש ואם שלימה, עיר להפוך מהם אחד כל של וביכלתו שבכחו כך, וגו'",
שלימה! מדינה

כידוע  – המגיד של ענינו מצד יותר עוד ניתוסף שיתקיים 74ובזה ביקש הנשיאות, את קיבל שכאשר
ברוחך" שנים ד"פי הענין שיתוסף 75אצלו – בנדו"ד ועד"ז הבעש"ט, מתלמידי שנים פי יהיו שתלמידיו ,

של  רצונו במילוי זרעו") יהי' בארץ ("גבור "בארץ" שלהם ובהפעולה ב"זרעו" שנים", "פי יותר, עוד
שעד  כאלה במקומות גם בפרט החסידות תורת ובהפצת בכלל התורה בהפצת לעסוק אדמו"ר, מו"ח כ"ק

לא שייכותעתה רק ולא החסידות, לתורת שייכות תהי' להם שגם לכך, שייכים שיעסקו היו אלא בלבד,
החסידות. תורת ע"פ ויתנהגו החסידות בלימוד

קיימים  – זרעו") יהי' בארץ ד"גבור (הברכה והכחות קיים, – "זרעו" שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
ועושר  הון יבורך ישרים "דור הכתוב המשך גם יקויים ואז ולהלחם, לצאת רק איפוא צריכים הם; גם

וגו'". בביתו

ערבית]. תפלת התפללו אח"כ הכוס על המזון ברכת ברך שליט"א אדמו"ר  [כ"ק

•

,zekeq n"degc '` mei i`ven zgiy .c"qa
.a"iyz'd ,da`eyd zia zgny

מוגה  בלתי

בגמרא .‡ איתא השואבה בית שמחת בשאיב 1אודות ומריעין (דתוקעין הנ"מ "מנא של : המים ת
.2נסוך  קרא ) דאמר המים 3. שאיבת על קאי מים" "ושאבתם שהפסוק היינו, וגו'", בששון מים ושאבתם

מים "ושאבתם ועז"נ המזבח, ע"ג הניסוך ולכן oeyyaלצורך בשמחה, להיות צריכה המים ששאיבת ,"
בעת אם) כי המזבח, ע"ג המים ניסוך בעת (לא היתה השמחה שעיקר mindמצינו zai`y.דוקא

הצורך על אלא אינה בששון" מים "ושאבתם מהפסוק הראי' אבל dgnyaאמנם, המים; בשאיבת
ובגמרא  לא 4במשנה השואבה בית שמחת ראה שלא "מי מזה) יתירה אלא שמחה, שצ"ל רק (לא נאמר

היתה המים ששאיבת היינו, מימיו", שמחה dlecbראה dgnya:מובן ואינו – החג משמחת יותר ,

בחגך" "ושמחת – ליו"ט בנוגע בו שנתפרש בתורה מפורש פסוק ישנו – החג שמחת משא"כ 5אודות ;
לצורך  מלבד מים שאיבת של חיוב מצינו שלא כיון אלא סתם, בפסוק נאמר – בששון" מים "ושאבתם

המים. לניסוך המים שאיבת על זה פסוק למדים המזבח, ע"ג המים ניסוך
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בֿג.73) קיב, תהלים
וש"נ.74) ואילך. 374 ס"ע ח"ה לקו"ש ראה
ט.75) ב, מלכיםֿב
ב.1) מח, סוכה

שם.2) פרש"י
ג.3) יב, ישעי'
אֿב.4) נא, סוכה
יד.5) טז, ראה פ'
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בששון") מים "ושאבתם מהפסוק ללמדה (שצריכים המים שבשאיבת השמחה גדולה ואעפ"כ,
בכתוב). (שנתפרשה החג משמחת

לכך? הראי' מניין הנ"מ? מנא השאלה: איפוא נשאלת

הפסח,.· לחג בנוגע שמצינו לדבר דוגמא בהקדם זה לבאר ויש

ניסן – וחודש השנה" "ראש הוא תשרי חודש זה: כנגד זה שקולים ניסן וחודש תשרי שחודש כידוע
זל"ז  שמשתווים ענינים כמה ישנם ופסח) (סוכות שבהם בהמועדים וגם חדשים", "ראש –הוא

עושים שהיו מסויים ענין cgeinשישנו meqxitae ianeta קצירת – שטורעם" געוואלדיקן א "מיט ,ַַ
יו"ט: במוצאי העומר

במשנה  נקצר6איתא שיהא כדי לשם מתכנסות לשם הסמוכות העיירות "כל :lecb wqra שחשיכה כיון ,
. הין אומרים השמש בא להן .אומר הין אומרין זו מגל .. הין אומרים זו קופה אומרים . והן אקצור .

. קצור הין".לו הין הין לו אומרים והן ודבר דבר כל על פעמים שלש .

למה, כך "כל – המשנה בהמשך נתפרש – ובפומבי בפירסום העומר קצירת עושים שהיו הדבר וטעם
שבת", במוצאי ["אלא יו"ט" במוצאי העומר קצירת אין אומרים שהיו הבייתוסים "דהאי מפני דס"ל

"המולה  עושים היו ולכן יו"ט"], "ממחרת ולא בראשית"), ("שבת הוא" ממש שבת השבת ממחרת
קולן  מגביהין הקוצרים "לפיכך אותו", קוצרין יו"ט שבמוצאי בייתוסין "שיבינו העומר, בקצירת גדולה"

בייתוסין, שישמעו oalnכדי `ivedl"7.

גדול  בפרסום העומר לקצירת ההכנות את אפילו עושים היו בייתוסים, של מלבן להוציא כדי כלומר,
ההכנה  אבל בביהמ"ק, מנחה קרבנות להביא רגילים שהיו כמו הרגיל ע"ד היתה העומר שהבאת אע"פ –

– העומר שטורעם".zxivwלהבאת געוואלדיקן א "מיט עם", "ברוב נעשית היתה – ַַהעומר

המזבח:.‚ ע"ג המים לניסוך המים בשאיבת השמחה לגודל בנוגע גם לבאר יש עפ"ז

שמצינו  כפי בו, מודים הצדוקים אין – שבכתב בתורה נתפרש שלא – המים אומר 8ניסוך ש"למנסך
נסך  אחד שפעם המים), בניסוך מודים אין שהצדוקין לפי בספל, המים שתתן (שנראה ידך הגבה לו

באתרוגיהן". העם כל ורגמוהו רגליו גבי על המים) (את אחד (צדוקי)

הטעם גם שזהו לומר, dgnydויש lcebl("בששון מים ("ושאבתם שמהפסוק דאף – המים בשאיבת
בניסוך  מודים שאינם צדוקים של מלבן להוציא כדי מ"מ, בשמחה, צ"ל המים ששאיבת ראי' רק יש

xwirהמים lkאלא שאינה – המים לשאיבת בנוגע חכמים תיקנו ,dpkd בשמחה שתהי' – המים לניסוך
באופן llkdגדולה on `vei.(העומר לקצירת בנוגע והפומבי הפירסום (ע"ד

שם ומתקנין נשים לעזרת ירדו חג  של הראשון טוב יום ש"במוצאי לכך הטעם גם lecbוזהו oewiz"9,
. גדול תיקון מלמעלה "מאי יושבות נשים שיהו והתקינו גזוזטרא והקיפוה בראשונה היתה חלקה .

מלמטה" .10ואנשים גזוזטראות שם מסדרין שנה "כל בית , בשמחת שם עומדות נשים שיהו כדי .
דקת  גדול תיקון וזהו ורואות, שנה"השואבה בכל שמתקנין מתניתין :11ני

עשה  "מצות הקהל: במצות – המקדש לבית לבוא חייבות נשים שגם אחת פעם רק יש התורה מן
כו' התורה מן באזניהם ולקרות לרגל בעלותם שמיטה מוצאי בכל ונשים אנשים ישראל כל להקהיל

קורין" היו הנשים .12ובעזרת
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א.6) סה, מנחות
שם.7) פרש"י
להרמב"ם 8) פיה"מ וראה ובפרש"י. (במשנה) ב מח, סוכה

שם.

סע"א.9) נא, סוכה
סע"ב.10) שם
שם.11) פרש"י
ה"אֿג.12) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם
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רק מצינו – זה `zgומלבד mrt בעזרת) בביהמ"ק לסדר גדול", "תיקון מיוחדת, תקנה שעושים
בנוגע – לנשים מיוחד מקום da`eydנשים) zia zgnyl השואבה בית בשמחת שם עומדות נשים "שיהו :

ורואות".

החשיבו  ולכן המים, דניסוך הענין כללות על חולקים היו שהצדוקים – האמור ע"פ – בזה וההסברה
הנשים  וגם גדולה, בשמחה המים שאיבת שתהי' שטורעם", גאנצן "א מזה ועשו בדת, לעיקר זה ַַענין

צדוקים. של מלבן להוציא כדי ורואות, שם עומדות יהיו

כפי  המים וניסוך דשאיבת הענינים פרטי כל דורך") ("מ'פירט פועל לידי מביאים שכאשר ומובן,
ביותר. גדולה שמחה גורם ה"ז התורה, רצון

תוכן .„ לבאר יש – דתורה נגלה ע"פ השואבה בית שמחת בענין דלעיל הביאור על נוסף והנה,
ניסוך בין החילוק ביאור ובהקדם חסידות, ע"פ השואבה בית דשמחת הסוכות,oiidהענין בחג גם (שהי'

לניסוך השנה) שאיבת mindכבכל היתה זה שלצורך השנה), כל לגבי הסוכות בחג המיוחד (החידוש
השואבה: בית דשמחת ה"שטורעם" כל עם המים

נגלה: ע"פ לדינא, בנוגע למים יין בין החילוק בהקדם לבאר יש המים לניסוך היין ניסוך בין החילוק
מים "השותה רק – במים משא"כ השתי', אופני בכל שתייתו על מברכים – וטעם 13מברך"e`nvlביין .

המזין  דבר אינם עצמם מצד ש"מים" כיון – המשנה 14הדבר דברי בפירוש הרמב"ם "בכל 15[כמ"ש
במאכלים, אלא העירוב מזה דבר שיהי' ראוי ש"אין לפי המלח", ומן המים מן חוץ ומשתתפין מערבין

אלא עוד ולא הידועות"], למקומותיו המזון מוליכין הם אבל המזונות, מן אינם והמלח mdlוהמים oi`y
mrh לצמאו כששותה אלא אינה בשתייתם שההנאה כך, גוון), יין16(ולא משא"כ ;mrh el yiy עוד ולא ,

אנוש" לבב ישמח ("יין שמחה לידי שמביא האופנים.17אלא בכל בשתייתו הנאה יש ,(

האדם  בעבודת ע"פ18וענינם עבודה על מורה טעם, לו שיש "יין", –zrce mrh ומונח שמתקבל ,
ש(אין  עבודה על מורה טעם, להם שאין ו"מים", ("געשמאק"); הנאה בה ויש לעשותה, שצריכים ַבשכלו

מצד ו)נעשית הנאה ה'"lerÎzlawבה לדבר "צמא צמא, שלהיותו אלא ("געשמאק")19, הנאה מקבל ה"ה ,ַ
לצמאו). מים השותה (כמו קבלתֿעול שמצד מהעבודה גם

יותר:.‰ ובפרטיות

עם ה' את לעבוד צריך בשכלו elkyיהודי ולהבין להתבונן קאּפ") די ("צולייגן הראש את להשקיע ,ָ
העמים" לעיני ובינתכם חכמתכם "היא "חכמתכם 20שהתורה שהיא מכירים אינםֿיהודים שאפילו ,

שכאשר  למצוות, בנוגע ועד"ז הדברים. והבנת בלימוד עצמו את להכניס צריך שבודאי כך ובינתכם",
להיות  צריכה השכל, ע"פ לעבודה קיום שיהי' כדי אמנם, וישרים; טובים חוקים שהם ויכיר ידע יתבונן,

בדרך העבודה ויסוד .lerÎzlawהתחלת

נעשה  הקדמת של באופן היתה למ"ת שההכנה – דמתןֿתורה הענין לכללות בנוגע שמצינו וכפי
לנשמע:

היא לנשמע נעשה lkydהקדמת jtid יודע כשאינו שיעשה, לומר יכול כיצד ששומע, קודם שכן, ,
לעשות?! בכחו יהי' ואם ירצה אם 

ע"פ ההנהגה ואילוrvn`aמקומהlkyאלא, ceqieהעבודה, zlgzd דקבלת הענין וכללות העבודה
בדרך צ"ל כל lerÎzlawהתורה ללא שכן, "נעשה", – לראש לכל לנשמע: נעשה הקדמת שזהו"ע דוקא,
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או"ח 13) (ואדה"ז) טושו"ע וש"נ. (במשנה). א מד, ברכות
(סי"ג). ס"ז סר"ד

וש"נ.14) ב. לה, ברכות
רפ"ג.15) עירובין
וש"נ.16) ה"ז. פ"ז לאדה"ז ברה"נ סדר שם. אדה"ז שו"ע

טו.17) קד, תהלים
ואילך.18) 426 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה
יא.19) ח, עמוס ע"פ
ו.20) ד, ואתחנן
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נרצה  רק (לא לעשות נוכל ובמילא קבלתֿעול, בדרך לקבל אנו צריכים לאח"ז, ש"נשמע" מה נפק"מ
לעשות). נוכל גם אלא לעשות,

שזהו שכל, ע"פ והבנה שמיעה ה"נשמע", בא קבלתֿעול, ה"נעשה", הקדמת dceardולאחרי xcq
dnvr שכל ע"פ אלאשצ"ל אינה לנשמע) נעשה (הקדמת הקבלתֿעול ואילו ceqieדוקא, zlgzd.העבודה

ע"פ צ"ל העבודה עיקר ואילו העבודה, ויסוד התחלת אלא אינה (שהקב"ע זה שענין lkyולהוסיף,
אצל ביותר מודגש dxezדוקא) icnel21 בשכלם ולהבין ולהתייגע שכלם את להשקיע דורשים שמהם –

ובמילא  האמת, הוא כן בודאי ורבא, אביי  אמרו כך בתורה, כתוב שכך שכיון לחשוב ולא התורה, עניני
זוהי  לא – ווארט") אויפן גלויבן זיי וועט ער אז ("גענוג לאו אם הדברים את מבין הוא אם נוגע ַָלא

כדי ולהתייגע ללמוד היא התורה לימוד של התכלית התורה; לימוד של elkyaהתכלית oiadl פשוט")
צריך" אני ללמוד ו(במילא) היא "תורה שכן, שכל"), מיטן סברת 22פארשטיין מהי בשכלו ולהבין ללמוד , ַ

המג"א  וכפס"ד האחרונים. ואחרוני האחרונים הראשונים, סברת ומהי תושבע"פ,23הגמרא, ללימוד בנוגע
" מבין ואינו המשנה אומר cenillשאם aygp epi` פירוש אפילו מבין שאינו ש"אע"פ כבתושב"כ, (דלא "

. ולמדתם המלות  מצות מקיים ה"ז וכן 24. הפסוקים לפני בשחר התורה ברכת מברך ע"ה כל ולפיכך ,
לס"ת" הוא 25כשעולה העיקר  בתושבע"פ משא"כ והתיבות, האותיות אמירת הוא העיקר בתושב"כ כי, ,

zpad.(הדברים

Â. לעבודתו בנוגע הוא כן בנ"י, כללות אצל התורה קבלת לכללות בנוגע אמורים שהדברים וכשם
יום: בכל מישראל דכאו"א הפרטית

היא  התפלה התחלת וכן דקבלתֿעול, שזהו"ע לפניך", אני "מודה באמירת היא היום עבודת התחלת
(שזהו"ע  שמוע" אם "והי' "שמע" ק"ש, ברכות אמירת שקודם היינו, בשמו", קראו לה' "הודו באמירת
ע"פ  התומ"צ וקיום דלימוד העבודה ועיקר המשך בא ולאח"ז הקבלתֿעול, ענין הקדמת צ"ל ד"נשמע"),

שכל.

השנה: כל בכללות – לזמן בנוגע ועד"ז

בשופר" היום "מצות שהרי הקב"ה, של מלכותו קבלת שענינו השנה, בראש היא השנה ,26התחלת
חז"ל  .27ואמרו הקב"ה ."אמר מלכיות השנה בראש לפני אמרו .. עליכם שתמליכוני כדי ובמה . .

בכבודך" כולו העולם על ד"מלוך הענין פועלים שעי"ז הוא 28בשופר", המלכות קבלת של ענינה והרי .
של מלך"lerÎzlawבאופן עליך תשים "שום "שתהא29דוקא, ,ezni`"כל 30עליך לקיים צריכים שלכן ,

מבין  הוא אם נפק"מ ללא המלך, ציוויי היותם בגלל אלא) מחייבם, שהשכל בגלל (לא המלך פקודות
לאו; אם בשכלו

כל  במשך העבודה להיות וצריכה יכולה – השנה בראש הקב"ה של מלכותו קבלת הקדמת ולאחרי
מובן שיהי' באופן lkyaהשנה mb.מצוות ולקיים תורה ללמוד שצריכים

Ê. הידוע כמ"ש 31וע"פ הסוכות, בחג מתגלים ר"ה עניני ליום 32שכל בכסה שופר בחודש "תקעו
הם  שבר"ה [אלא סוכות על שקאי סתם, "חג" חגינו", "ליום מתגלים "בכסה" שהם ר"ה שעניני חגינו",
ענין  ומתגלה נמשך – שמחה ] של בקו הם שמחתנו ", "זמן הסוכות, ובחג המלך, עבודת יראה, של בקו

הסוכות, בחג דר"ה mindהקבלתֿעול jeqipa:
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תלמידי 21) עבור במיוחד מיועדת זו שהתוועדות להעיר,
) 25 ובהערה 18 ע' בראשית ימי ראה – ).l"endהישיבות

וש"נ.22) רע"א. סב, ברכות – חז"ל לשון
סק"ב.23) ס"נ או"ח
יט.24) יא, עקב
שם).25) והערות מקומות (ובמראי ספ"ב לאדה"ז ת"ת הל'
א.26) כז, (במשנה). ב כו, ר"ה
ע'27) תשרי סה"מ מנחם תורת וראה וש"נ. סע"א. טז, שם

שם. ובהנסמן ב,
דר"ה.28) העמידה תפלת נוסח
טו.29) יז, שופטים
וש"נ.30) (במשנה). א כב, סנהדרין
(עם 31) סידור ואילך. סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ובכ"מ. א. נז, לעשי"ת דרוש עט"ר ב. רלה, ר"ה שער דא"ח)
ד.32) פא, תהלים
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ניסוך ניסוךoiidמלבד גם הסוכות בחג ניתוסף השנה, כבכל הסוכות בחג –mindשהי' המזבח ע"ג
מצד השנה בכל התומ"צ וקיום דלימוד העבודה שמלבד מרומז הקדמת lkydשבזה צ"ל היין, ענין ,

מצד המים.lerÎzlawהעבודה ענין ,

גופא  שהקבלתֿעול מרומז שמחתנו", "זמן הסוכות, שבחג הקב"ע) (ענין המים שבניסוך לומר, ויש
מים "השותה ע"ד ("געשמאק"), ותענוג הנאה מתוך לדבר e`nvlהיא ("צמא בנ"י של הצמאון מצד ," ַ

הארץ"miywanyה'") כל על "מלך להיות בכבודך", כולו העולם על "מלוך בנ"28מהקב"ה על ובפרט י ,
ישראל"mkilr("תמליכוני "מלך היינו,28", ,(mvtge mpevxy שענין כך, עבדיו, להיות יקבלם שהקב"ה

ותענוג. הנאה מתוך הוא גופא הקב"ע

ותמיד  שחר של תמיד הקרבת בעת בערב, והן בבוקר הן הי' היין שניסוך לכך הטעם לבאר יש  ועפ"ז
אחד  ש"פעם מהא כדמוכח – בלבד שחר של בתמיד בבוקר, הי' המים ניסוך ואילו הערביים, בין של

העם כל ורגמוהו רגליו גבי על שניסוך odibexz`aנסך ללמדנו בא לא אם באתרוגיהן למיתני לי "למה ,"
לולב" נטילת בשעת אלא אינו רק33המים הוא הקבלתֿעול ענין כי, –dlgzdde ceqid ואילו היום, דכל

בהתחלת  רק זמנו הקבלתֿעול, על שמורה המים, ניסוך ולכן, ודעת, טעם שכל ע"פ צ"ל כולו היום עבודת
הן  זמנו ודעת, הטעם על  שמורה היין, ניסוך משא"כ היום, כל לעבודת היסוד את מניחים שאז היום,

היום. דכל העבודה סדר שזהו כיון בערב, והן בבוקר

Á. שהצדוקים (ס"ג) לעיל בהאמור ביאור להוסיף יש – הקבלתֿעול הו"ע המים שניסוך האמור ע"פ
המים: בניסוך מודים אינם

בגמרא  .34איתא לרבא דחזיי' צדוקי "ההוא לנשמע) נעשה הקדמת בענין דמ"ת עמא (בהסוגיא א"ל .
קבלתם  בה לעמוד תוכלו ואם קשה היא היאך אותה ששמעתם (קודם לאודנייכו פומייכו דקדמיתו פזיזא

. לקיימה) קבליתו".עליכם לא לא, ואי קבליתו, מציתו אי למשמיי, לכו איבעי' ברישא  .

היא שהנהגתו היא הצדוקי של lkyטענתו t"rשכל וע"פ ,mewn oi` לנשמע נעשה הקדמת של להנהגה
.lerÎzlawמצד

לניסוך  בנוגע אבל התנגדות; להצדוקים אין – ודעת טעם שכל ע"פ עבודה היין, לניסוך בנוגע ולכן:
מודים. ואינם מסכימים אינם – קבלתֿעול המים,

לעבודה  אם כי היין), (ניסוך טו"ד שכל שע"פ לעבודה לא היא הצדוקים של שהתנגדותם לכך הסיבה
לכך  להביא ודרך גישה לו יש שכל, ע"פ רק ילכו שכאשר יודע שהיצה"ר משום היא, – קבלתֿעול מצד
(ניסוך  עול קבלת על עבודתו את מייסד יהודי כאשר משא"כ התומ"צ, מדרך רח"ל ויסורו יטו שסוכ"ס
אם  נפק"מ ללא שיצטווה, מה כל שיעשה לאודנייכו"), פומייכו ("קדמיתו לנשמע נעשה ומקדים המים),

מבין צועק הוא ולכן מקום, תפיסת שום לו אין כזה שבמצב שכנגד הצד גם יודע אזי לאו, אם בשכלו
המים. ניסוך לעשות שלא

להיותו הקבלתֿעול, ענין המים, דניסוך והחשיבות ההכרח גודל מובן קבלת ceqidומזה כללות של
התומ"צ. דקיום העבודה וכללות התורה

Ë. ישנה – בתומ"צ) העבודה כללות של היסוד (להיותו דקבלתֿעול הענין בכללות ההכרח על ונוסף
מתוך תהי' שהקבלתֿעול מיוחדת :35דוקא dgnyהדגשה 

אין  ונשמע, נעשה קבלתֿעול, על מיוסדת תהי' שעבודתו עצמו על שלוקח מכריז יהודי כאשר גם
מתוך תהי' גופא שהקבלתֿעול ממנו תובעים אלא עדיין, מספיק היא dgnyזה כשהקבלתֿעול שכן, ,

קיום. לה שיהי' ובטוח סמוך להיות יכול אזי שמחה מתוך
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ובפרש"י.33) ב כו, יומא
(ובפרש"י).34) סע"א פח, שבת

ואילך.35) 13 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
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היא השמחה אזי קבלתֿעול, מצד אלא) השכל, מצד (לא היא עצמה שהשמחה כיון ועוד: ll`זאת
dlabd.

בזה: וההסברה

ובמילא, ("געשמאק"), תענוג בה שיש דוקא, טו"ד שע"פ לעבודה לכאורה שייך – השמחה ַענין
שמחה. של ענין (לכאורה) מתאים לא – (מסירתֿנפש) לקבלתֿעול בנוגע משא"כ שמחה, מתוך נעשית

לפיֿערך  ה"ה השכל, מצד להיותה טו"ד, ע"פ שבעבודה השמחה הרי, דבר, של לאמיתו אבל,
ענין  שכללות כשם הרי, דקבלתֿעול, בעבודה משא"כ האדם, ומציאות דשכל והגבלה למדידה ובהתאם
אינה  ובמילא , השכל, מצד אינה קבלתֿעול מצד שבאה השמחה גם כך השכל, מצד אינו הקבלתֿעול

מצד הוא ענינה כל האדם; דמציאות וההגבלה המדידה עם zexywzddeקשורה lehiad שהוא להקב"ה,
היא ולכן עבדיו, ואנו dpnidהמלך dlrnl oi`e dlabd dl oi`y dgny בחסידות המבואר ע"ד בפירוש 36–

זיכה 37מארז"ל  שהקב"ה העובדה עצם עצמה, המצוה הוא גדול הכי מצוה שהשכר מצוה", מצוה "שכר
מצוות. ולקיים תורה ללמוד האפשרות את לנו ונתן והמצוות התורה בנתינת אותנו

תוכן גם לבאר יש המים:dgnydועפ"ז ניסוך לצורך) המים (שאיבת עם הקשורה

ד"תמלי  בהענין (ויוהכ"פ) בר"ה עבודתם שע"י זוכים בנ"י  עליך כאשר תשים ("שום עליכם" כוני
שהקב"ה  דורכגעפירט") און דורכגעשּפארט ("מ'האט ופועלים מצליחים עליך") אימתו "שתהא ַָמלך",

אצלם נעשית – בפרט בנ"י ועל הארץ", כל על "מלך שלהם dgnyיהי' המלך נעשה שהקב"ה כך על
. אלקינו ואתה עמך "אנו עבדיו, נעשו אדוננו"והם ואתה עבדיך אנו .38.

הסוכות  בחג המים לניסוך בשייכות מתגלה השנה בראש ית' מלכותו קבלת עם הקשורה זו ושמחה
למעלה  שאין והגבלה ממדידה שלמעלה שמחה החג, משמחת למעלה שהיא השואבה, בית שמחת –

מימיו". שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי הימנה,

È. המים שאיבת בשעת אם) כי המזבח, ע"ג המים ניסוך בשעת (לא היא זו ששמחה להוסיף, ויש
העבודה dpkddשהיא בשעת כ"כ (לא נוגע הקבלתֿעול בענין השמחה שרגש מרומז שבזה – המים לניסוך

כשיהודי בעיקר אלא) המזבח, ע"ג המים ניסוך הקב"ה opekznעצמה, ציוויי כל לקיים עצמו על לקבל
קבלתֿעול. מתוך

ובהקדמה:

סיפר  אדמו"ר מו"ח של 39כ"ק לעירֿהבירה סמוך מבצר – בקראנשטאט הי' הצמחֿצדק ַָשכאשר
עמו, להפגש וביקשו שם ששירתו והים) היבשה (מחילות אנשיֿהחיל יהודים אצל ביקורו בעת – רוסיא

מה"קאנטאניסטן"– היו אנשיֿחיל,40רובם להיות ונתחנכו בקטנותם מהוריהם שנגזלו ישראל ילדי , ַָ
יהודים  שהם ידעו יהדות, אודות פרטים הרבה ידעו לא שלכן יהודי מחינוך שלהם הניתוק למרות אשר,

יהודים  להשאר כדי מסירתֿנפש מתוך הנסיונות בכל לעמוד –וצריכים

שמחה), של (ניגון "מארׁש" עם הם הולכים למלחמה, הולכים אנשיֿחיל שכאשר מהם, אחד לו ַאמר
. מען נעמט מלחמה ("א במלחמה מנצחים כזה זהו ובאופן הצמחֿצדק: אמר זה ועל מארׁש"). א מיט . ַַַ

סאלדאט"). א פון סימן א איז ("דאס אישֿחיל של ַַַָָסימן

בהנצחון  בטוחים ואז שמחה, מתוך "מארׁש", עם הולכים מ"מ, למלחמה, שיוצאים אע"פ ַכלומר:
במלחמה.
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ח"י 36) מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ב). (נב, פל"ט תניא ראה
חשון). ח יום" ב"היום (נעתק שסט ע'

מ"ב.37) פ"ד אבות
דיוה 38) העמידה תפלת כ"פ.נוסח
שמע"צ39ֿ) בקונטרס י"ל – ס"ו תש"ה שמח"ת יום שיחת

בסה"ש  ולאח"ז עה. ע' תש"ט בסה"מ (נדפס זו שנה שמח"ת
.(3 ע' שם גם וראה .59 ע' תש"ה

שם 40) סה"ש עו. ע' שם (סה"מ ס"ט הנ"ל שיחה גם ראה
.(60 ע'
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– לעניננו בנוגע להיות dpkddyועד"ז צריכה קבלתֿעול מתוך הקב"ה ציוויי כל לקיים עצמו על לקבל
בשעת בהשמחה מתבטא זה וענין "מארׁש"), עם למלחמה היציאה (דוגמת mindבשמחה zai`y שהיא ַ

dpkd.המזבח ע"ג המים לניסוך

‡È.:יותר ובפרטיות

להמצו  הכנה אלא אינה המים ששאיבת לכך לקיום נוסף ראוי שאינו בזמן המים שאיבת היתה ה,
שערי  נועלים היו בערב (שהרי המקדש בית שערי ננעלו שכבר לאחרי הלילה, באמצע – המצוה

).41העזרה 

– כזה dlildובזמן zkygaוכשביהמ"ק ,lerp,ובמילא נעול, שהוא אלא בשלימותו, ישנו [ביהמ"ק
ולמצוא לצאת עצמו על יהודי פועל – בשר] בעיני לראותו ohwאיֿאפשר oirn ובקושי שבדוחק

בערכין  [כדאיתא מים ממנו נובעים הי'42("קויםֿקוים") המים) שואבים היו (שממנו ה)שילוח "(מעין
מים כאיסר"xqi`kaמקלח רחב שם נובע שהוא המעיין "פי מים,43", ממנו ולשאוב ,[

– וכו' קטן מעין ולמצוא הלילה בחשכת לצאת – זאת כל לעשות עצמו על שפועל אלא עוד ולא
dlecb ikd dgnya לשאוב שהולך בגלל מימיו"), שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא ("מי

המזבח! ע"ג בבוקר לנסכם בשביל מים

שלהיותה  גדולה, הכי שמחה מתוך הקב"ע) (ענין המזבח ע"ג המים לניסוך ומתכונן נגש יהודי וכאשר
הוא  בטוח – ומדידות מהגבלות שלמעלה שמחה היא אלא השכל, הגבלת בה אין הביטול כח מצד
מהצדוקים  ולא שמבפנים מהצדוקים לא מהצדוקים, להתפעל מבלי עבודתו, המשך בכל שיצליח

שמבחוץ.

אור" של ה"אבוקות עם בלילה השואבה בית שמחת שע"י – ועיקר הלילה,mixi`n,44ועוד חשכת את
שינה" טעם טעמנו ש"לא באופן הגלות, זוכים 45חושך ממש שבקרוב ועד פארשלאפן", ניט "מ'ווערט ,ַָ

meid xe`l הגאולה אור צדקנו.46, משיח ע"י בימינו, במהרה ,

***

·È.מבואר – קבלתֿעול הוא המים ניסוך של שענינו לעיל dxezהאמור ihewla47: הוא ה)יין (ניסוך
הבנה  ענינה שבינה הוא, לחכמה בינה שבין החילוק והרי חכמה. בחינת הם ה)מים ו(ניסוך בינה, בחינת

ענינה וחכמה שזהו"עlehia48והשגה, ,lerÎzlawc שאיבת צ"ל והקב"ע, הביטול הו"ע שמים ואע"פ .
ביטול"dgnyaהמים שבבחינת "שמחה בששון"), מים .49("ושאבתם

הוא  היכן – צורך לאיזה יודע אינני – לדעת ורוצים שואלים ענין לכל שבנוגע כאלה ישנם אמנם,
באורייתא" רמיזא דלא מידי "ליכא שהרי דתורה, בנגלה הדברים .50מקור

קבלתֿעול, שענינו המים ניסוך אודות שמדובר כיון לכאורה, ואמר:) חייך שליט"א אדמו"ר (כ"ק
הזקן רבינו דברי את לקבל הראוי מן lerÎzlawהי' jezn.דתורה בנגלה לדבר מקור נמצא לא אם גם

סיפר – אדמו"ר מו"ח לביתו 51כ"ק הגיע שבגללה סיבה היתה מהמאסר, יצא הזקן רבינו שכאשר
הזקן  רבינו הוכרח הדברים אריכות ולאחרי איד"), עולם'שער ("א החסידים מחוג הי' שלא יהודי ַשל
הזקן: רבינו את גדול אותו שאל מהם, א' אצל וכשביקר גדולים, מהעולם'שע שלשה שיבקר לו להבטיח
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נעילה:41) בתפלת הפירושים מב' ולהעיר – ספ"א. מדות
(ירושלמי  שבמקדש" היכל שערי ו"נעילת שמים", שערי "נעילת
סתרכ"ג  או"ח אדה"ז בשו"ע הובא ה"א. פ"ד ותענית ברכות

ס"בֿג).
ב.42) יו"ד,
שם.43) פרש"י
ע"ב.44) ריש נא, סוכה
א.45) נג, שם

צו.46) ר"פ האוה"ח פי' ראה
ואילך.47) ד עט, סוכות דרושי
סע"ב.48) שם גם ראה
ד.49) פ, שם
זח"ג 50) ב. לח, יומא ישנים תוס' ובפרש"י. א ט, תענית ראה

א. קה, זו"ח א. רכא,
תכג.51) ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
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והשיב  מדוע? ושאל: עולם'שער. יהי' משיח הזקן: רבינו והשיב עולם'שער? או חסיד – משיח יהי' מי
יהי' משיח אם אבל מהגלות; עמו לצאת ירצו לא שהעולם'שע יתכן חסיד, יהי' משיח שאם הזקן, רבינו

להיותם – החסידים גם יסכימו מהגלותqrwip'lerÎzlawעולם'שער, עמו לצאת –lerÎzlaw jezn זאל")ָ
גלות"). פון ארויסגיין אבי עולם'שער, א ַַַזיין

שענין  היא האמת הרי, דתורה, בנגלה מקור ללא גם הזקן רבינו דברי את לקבל שראוי אף אופן, ובכל
גם  אלא מרומז רק  לא – שכל) של ענין עם (ולא ומסירתֿנפש קבלתֿעול עם קשור המים שניסוך – זה

כדלקמן. בירושלמי, אם כי בבבלי, זה שאין אלא דתורה, בנגלה מפורש

‚È.:המלך דוד אצל מצינו – המים ניסוך אודות הקודש בכתבי שמסופר הראשונה הפעם

(מבור 52"ודוד  מבאר מים ישקני מי ויאמר דוד ויתאוה לחם בית אז פלשתים ומצב במצודה )53אז
(מבור  מבאר מים וישאבו פלשתים במחנה הגבורים שלשת ויבקעו בשער אשר לחם לחם 53בית בית (

ההולכים א  האנשים הדם זאת מעשותי ה' לי ("חלילה לשתותם אבה ולא דוד אל ויביאו וישאו בשער שר
הביאום"54בנפשותם" בנפשותם "כי ,55(jqpie) jqie56'dl mze` בירושלמי ) ואיתא מים 57". וניסוך הי' "חג

המזבח". על וניסכן הי' הסוכות "חג הי'", .58.

אודות  מדובר המים דניסוך הענין הירושלמי) ביאור (ע"פ בתנ"ך שנתפרש הראשונה בפעם כלומר,
עם הקשורה ytpעבודה zxiqn:

כדי תוך פלשתים במחנה להבקיע הגבורים שלשת הוצרכו – לחם מבית המים לשאוב oekiqבשביל
mytp,"הביאום בנפשותם "כי דוד: כדברי ,

מסופר  לא שהרי נס, להם שנעשה מיד ורואים הנס על שסומכין באופן הי' לא זה שענין ובפרט
לכבשה  בכחם הי' לא המלחמה שבתחלת היינו, כולה, לחם בית את זה 59שכבשו על הבט ומבלי ,

פלשתים, ביד לחם בית נמצאת mytpשלעתֿעתה z` exqn לשאוב כדי פלשתים במחנה ולעבור להבקיע
לדוד, ולהביאם לחם מבית המים

כדי תוך לחם מבית שנשאבו המים ytpובאותם zxiqn וינסך" אלא לצרכו, להשתמש דוד רצה לא
עבורiedl'אותם ,"mind jeqip.המזבח ע"ג

„È. כבר נאמר דקבלתֿעול, העבודה עם קשור המים שניסוך הזקן רבינו של שביאורו ונמצא,
הדברים. את והרחיב ופירש ביאר הזקן שרבינו אלא בירושלמי,

לדבר: דוגמא

"כתיב  הזקן: רבינו כותב והאמונה היחוד שער בשמים,60בהתחלת נצב דברך ה' h"yradלעולם 'ite
וגו' המים בתוך רקיע יהי שאמרת דברך כי לעולם61ז"ל ועומדות נצבות הן אלו ואותיות תיבות בתוך ,

ובלקוטיֿתורה  להחיותם". הרקיעים כל בתוך ומלובשות השמים הוא 62רקיע "וכן הצמחֿצדק: כותב
mildz yxcna על עומדים השמים מה על הקב"ה אמר אלא בשמים, הנצב דבר איזהו וז"ל זה, פסוק על

כו'". המים בתוך רקיע יהי שאמרתי דבר אותו

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר כפי – השאלה מביא 63נשאלת למה – הצ"צ אצל מהר"ש אדמו"ר ששאל
תהלים? במדרש הדבר שנתפרש בשעה בה הבעש"ט, בשם זה פירוש הזקן רבינו
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טזֿיח.52) יא, הימיםֿא דברי ידֿטז. כג, שמואלֿב
שם.53) דבריֿהימים
דם 54) אשתה "וכי עה"פ: (ובמצו"ד יז שם, שמואלֿב

נפשותם"). בסכנת הלכו אשר האנשים
יט.55) שם, דבריֿהימים
הבאה:56) שבהערה ירושלמי וראה יח. שם, דבריֿהימים

כו'". וינסך דאמר "מאן

ה"ה.57) סוף פ"ב סנהדרין
שם.58) דבריֿהימים פרש"י
טז.59) שם, דבריֿהימים פרש"י ראה
פט.60) קיט, תהלים
ו.61) א, בראשית
ד.62) כט, קדושים גם וראה אחרי. ר"פ
(63.170 ע' ה'ש"ת סה"ש גם וראה .146 ע' תש"ג סה"ש
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לזה  געלערנט 64והמענה און געלערנט אים ("מ'האט אותו ולמדו בעולם קיים הי' תהלים שהמדרש –ָ
שבא  עד בו, ונעלם הטמון הענין על געכאּפט") ניט אלץ זיך ("מ'האט לב שמו לא אבל געלערנט"), ַַָאון
יש  רגע ובכל עת שבכל – זו ידיעה בעולם געשּפרייט") פאנאנדער האט ("ער ופירש וגילה ַַָהבעש"ט
נברא  שבו ה' דבר ע"י בראשית", מעשה תמיד יום בכל בטובו "המחדש הבריאה, התהוות בחידוש צורך

תמיד. העולם את ומקיים מחי' שמהוה בראשית, ימי בששת העולם

לעניננו: בנוגע ועד"ז

להמוסרֿהשכל  לב שמו לא אבל אותו, ולמדו שנים, ומחצה אלף או אלפיים כבר קיים הירושלמי
באופן  החסידות בתורת הדברים את ופירש הזקן רבינו שבא עד המים, לניסוך בנוגע הירושלמי שבדברי 
מסירתֿנפש, של עבודה עם קשור המים ניסוך של שהענין – ואחד אחד כל בלב וחקוק מובן שיהי'

כולה. השנה כל על להמשיך שצריכים וקבלתֿעול, ביטול

ÂË. המים לניסוך בנוגע בירושלמי ומבואר בתנ"ך בהמסופר הענינים פרטי גם ולבאר להוסיף ויש
. לחם בית מבאר מים ישקני "מי –. ויבקעו לחם":. בית מבאר מים וישאבו פלשתים במחנה .

רש"י  מפרש – דוקא לחם" בית "מבאר מים וביקש התאווה שדוד לכך הטעם הי'65בביאור "זה :
דכתיב  דוד, של נתאווה 66מקומו מים באותן ורגיל מלומד תדיר דוד שהי' ולפי הלחמי, מבית ישי בן ודוד

כו'". ניזוק בהם רגיל ושאין לו, יפין בהם רגיל שאדם אויר וכל מים וכל להם,

ה': בעבודת וענינו

המסירתֿנפש  על מורה – יהודי כל נולד שבו ודרגא) (מצב המקום – דוד" של "מקומו לחם", "בית
" שכן, יהודי, כל וגדל נולד עלezcilשעמה אלא והשגה, הבנה שכל, על לא היא יהודי של "ytpÎzxiqn.

שע 67הפעולה  מצותהראשונה – ללידתו בסמיכות יהודי עם הבנה dlinושים שכל, של ענין אינה –
שנה, י"ג עד תחילה להמתין קטורה, ובני ישמעאל כמו להתנהג יש והשגה הבנה מצד שכן, והשגה,
אבל  הקב"ה; עם ברית כריתת מילה, ברית לעשות שצריך שכל ע"פ לו להסביר ואז ברֿדעת, שנעשה
ברית  בכריתת תיכף להביאו שכלית, להבנה שייך שאינו ימים, שמונת בן תינוק למול תובעים מיהודי

הוא ענינה כל אלא והשגה, הבנה בשכל מקום לה אין כזו הנהגה – הקב"ה ממ"ה הקרבת ytpÎzxiqnעם ,
ברית  דם דהטפת שזהו"ע הנולד.68קרבן, התינוק של – חיותו – מדמו שנותנים ,

("ס'דארף  הצעקה אצלו להשמע צריכה – המסירתֿנפש תנועת היא יהודי של לידתו שמקום ַוכיון
" געשרייֿטאן") א אים ביי mglזיך zia x`an min ipwyi in דוקא המס"נ) (תנועת לידתו ממקום שאינו 69", , ַָ

אדמו"ר  מו"ח כ"ק כפתגם אחר, (מצב) במקום להיות יכול ואינו אינו 70רוצה שיהודי הזקן רבינו בשם
פון  אּפגעריסן זיין קען ער ניט און וויל ער ניט איד ("א מאלקות נפרד להיות יכול ואינו ַָרוצה
והעדר  מוסיף, אינו שהטעם מסירתֿנפש, מצד אלא והשגה, הבנה מצד אינו זה שענין גֿטלעכקייט"),

גורע. אינו הטעם

ועוד: זאת

תחת  לעתֿעתה שנמצאים ונה"ב, הגוף בירור פעל לא ועדיין העבודה, בהתחלת נמצא כשיהודי גם
בידעו הרי – פלשתים "ezeiniptayממשלת miigישנו min x`a"71,שמסביב בהפלשתים להתחשב לו אין ,

עליו mizyltאלא dpgna riwadl משם ולשאוב שבו, חיים" מים ל"באר דורכשּפארן") ("זיך דרכו ַולפלס
המים. ניסוך ענין – לה' אותם לנסך יכול ואז מים,
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הערה 64) 354 ע' ח"ח .40 הערה 64 ע' ח"ז לקו"ש גם ראה
רסג. ע' אלול סה"מ מנחם תורת .21

יח.65) שם, דבריֿהימים
נח.66) יז, שמואלֿא
וש"נ.ר 67) ואילך. 86 ע' חכ"ה לקו"ש גם אה
שם.68) זהר בשערי ובהנסמן ו, וירא תנחומא ראה

הם 69) לחם") בית מבאר ("מים שה"מים" גם נזכר זה בענין
כד) לג, (יחזקאל כמ"ש בנ"י, לכל נמשך וממנו דאברהם, "מים"

) חסר – הארץ" את וירש אברהם הי' ).l"end"אחד
סיון).70) כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' ח"ד שלו אג"ק

תמוז). כה יום" ב"היום (נעתק שפד ע' שם וראה
וש"נ.71) .189 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
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והבנה  שכל ע"פ הפלשתים עם זיך") ("אויס'טענה'ן הטענות חילופי על להמתין לו אין כלומר,
דר  לו ש"יפנו עליהם ולפעול  להם להסביר הדרך והשגה, זוהי לא – חיים" מים ל "באר לגשת שיוכל ך"

מסירתֿנפש! מתוך פלשתים במחנה להבקיע צריך אלא – ה' לעבודת נגשים שבה

– פלשתים עם שיתעסק מקום אין עצמו, עם העבודה השלים לא שעדיין שכיון לטעון שיכול ואף
בגמרא  שמצינו ברישא",72ע"ד רחיקא דקריב עבד "שפיר אם אחשורוש של להנהגתו בנוגע דעות ב'

חשבונות 73וכמארז"ל  מצד זה כל הרי – כו'" ומכבש חוזר אתה היאך הורשת לא שלך לפלטירי' "סמוך
דוקא. מסירתֿנפש של תנועה מתוך צ"ל העבודה התחלת ואילו ודעת, טעם שכל ע"פ

פורצת  "שמחה אזי בשמחה, זאת ועושה מס"נ, מתוך והולך הקב"ה של רצונו את מקיים וכשיהודי
בכל 74גדר" יהודי כל של רצונו את הקב"ה ממלא ואז והסתרים, העלמות הגדרים, כל ומתבטלים ,

רויחא. ומזונא חיי בבני לו, המצטרך

***

ÊË. לולב נטילת עם קשורים המים וניסוך השואבה בית ששמחת (ס"ז) לעיל להמוזכר בהמשך
המינים. לד' בנוגע מוקשה ענין על  להתעכב יש לולב"), נטילת בשעת אלא אינו המים ("שניסוך

כשרה" בעל "של (ולכן המין כללות על רק הוא שהסימן נחל", "ערבי שבין החילוק אודות ),75דובר
המבואר  ע"פ בפועל, שלוקחים והדס לולב לאתרוג בנוגע גם לעיכובא הם שסימניהם המינים לשאר

ולכן 76במדרש  מצוות), ולא תורה (לא גלוי' מעלה בהם שאין פשוטים אנשים על קאי נחל" ש"ערבי
גבוה  [ש"במינו לולב ובמיוחד כולל המינים, שאר משא"כ המין, לכללות שייכותם בגלל לקרבם צריכים

לולב" נטילת "על מברכים שלכן שמו", על האגד ונקרא הוא "חשוב במ"ש 77מכולן", גם וכמרומז ,78

" (ר"ת עלxnza)79דס"dולבlרבהrתרוג`"אעלה שקאי הלולב], שהוא "dxez ipa21 צ"ל שאצלם ,
ynnהמעלה lreta dxezd cenilc.ואילך 132 ע' חכ"ב בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה –

עולם")]. דעם דערנעמען ("זאל הקהל את שיעורר שמח ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ָ[אח"כ

***

ÊÈ. התורה בנוג ללימוד בגמרא 21ע איתא נקראת 80– ולבסוף הקב"ה, של שמו על נקראת "בתחילה :
שנאמר  שמו, d'81על zxezaחפצוezxezae ובהתחלת הלימוד (קודם שבתחילה היינו, ולילה", יומם יהגה

"תורת הקב"ה, של שמו על נקראת נקראת d'הלימוד) למהוי) כדבעי תורה שלומד (לאחרי ולבסוף ,"
"תור  שמו, ש"תורה ezעל כיון מחול", כבודו כבודו על שמחל ש"רב "תורתו", נעשית כך כדי ועד ."

`id 'ilic"ולילה יומם יהגה ובתורתו דכתיב ,82.

הגמרא  מדברי מפתחות 83ולהעיר לו שמסרו לגזבר דומה שמים יראת בו ואין תורה בו שיש אדם "כל
הפנימיים  את לפתוח נכנס פתח (באיזה עייל" בהי לו, מסרו לא החיצונות ומפתחות –84הפנימיות (

התורה  יכולה אזי הפנימיים, את לפתוח להכנס יכול שעי"ז שמים, יראת לו שיש לאחרי שרק מובן שמזה
"תורתו". שמו, על להקרא
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א.72) יב, מגילה
כד.73) יא, עקב ספרי
ואילך.74) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
(במשנה).75) סע"ב לג, סוכה
יב.76) פ"ל, ויק"ר
תרנא.77) סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ובפרש"י. ב לז, סוכה
ט.78) ז, שה"ש

תצא.79) ס"פ זהר
א.80) יט, ע"ז
ב.81) א, תהלים
ואילך.82) סע"א לב, קידושין
ואילך.83) סע"א לא, שבת
שם.84) פרש"י
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באותן  היא מה – ה'" "תורת הוא לומד שאז "תורתו", שנעשית קודם – שבינתיים הזמן במשך אמנם,
הימים?

של בגדר שהיא לומר השייךoecwtיש דבר :d"awdlתורת" ,'dשהקב"ה אלא ,"ciwtd התורה את
מקום לה התורה `elvוייחד מלימוד  פטור שבהם ובהזמנים תורה, ללמוד שחייב בזמנים – שילמדנה כדי

ויצהרך" ותירושך דגנך "ואספת בפרנסתו, לעסוק שמוכרח בשעה ארץ"85– דרך מנהג בהן "הנהג ,86–
שמלכתחילה  כיון ענינו, זה אין שעה באותה הפקדון עם שנעשה ומה הצד, על מונח ה"פקדון" נשאר

דר  ב"מנהג יעסוק מסויימים שבזמנים (הקב"ה) המפקיד עם והתנה התירוצים סיכם בשאר (וכיו"ב ארץ" ך
צילותא" בעא ש"שמעתא משום – למהוי כדבעי התורה בלימוד החסרון על תורה אין 87ע"פ ועכשיו ,

וכו'). אויפגעלייגט") ניט איז ("ער מצבֿרוח לו שאין או פנוי', דעתו

בפקדון. כמו מיוחדת זהירות בזה להיות צריכה – פקדון בתורת בידו נמצאת שהתורה וכיון

ÁÈ.:ובהקדמה

אופנים  ובאיזה חייב אופנים באיזה הפקדון, לבעל בהתחייבות דינים פרטי כו"כ יש לפקדון בנוגע
רעהו" במלאכת ידו שלח לא "אם בפקדון, יד שלח שלא זמן כל – אמורים דברים במה אמנם, ,88פטור.

ה"ה בפקדון, יד שלח אם עלaiigאבל אפילו האופנים, .qpe`89בכל

" אפילו אלא יד, דשליחות המעשה על רק לא חייב ב"ש שלדעת אלא עוד יד ayegdולא לשלוח
חייב" כמעשה"90בפקדון המחשבה על "לחייב הוי91, מחשבה "הך –xeaic" ,"xn` אטול עדים בפני

לעצמי" פלוני של אפילו92פקדונו מזה, ויתירה ,daygnאם" – aygבלבד e` xn`,בפקדון יד לשלוח
הי' שלא חנם שומר הוי אפילו בו, שיעלו אונסין בכל להתחייב ואילך שעה מאותה ברשותו הוא הרי

בפשיעה" אלא עכשיו עד .93חייב

ËÈ.:דתורה להפקדון בנוגע ועד"ז

בה  להשתמש חשב רק אם אפילו אחת (ולדעה לצורכו בה משתמש אבל תורה, לומד יהודי כאשר
– אדער x`tznyלצורכו) התורה לימוד ביי האלט ("ער תורה שלומד שבגלל וחושב התורה, ַָבלימוד

"שלישי" חשובה, בעלי' שיכבדוהו כבוד, לו מגיע הספקה, לו מגיע תורה") לערנען אנגעהויבן האט ָָער
סיפרי" דמלי "צנא להיותו כבוד מתוך אליו יתייחסו ובכלל ב"מזרח", שיושיבוהו או גייט 94דוקא, ָ("אט

הוא הרי לצורכו בתורה שמשתמש כיון – ספרים") מיט אלמער אן ciדא gley במלאכת ידו ("שלח ַַָ
דתורה! בפקדון רעהו")

שהם  ענינים על רק לא לקרות, שעלול מה כל על התחייבות לו יש – דתורה בפקדון יד ששלח וכיון
שהם ענינים על אפילו אלא פטרי'",qpe`aברצון, רחמנא ש"אונס אמרינן כולה התורה  (ובפרט 95שבכל

הם אלה ענינים גם – אונס) זה אין אם גם שפטור אופנים שיש `ezeixgבפקדון lrצריך ובמילא, ,xdfdl
xzeia.לקרות שעלול מה מכל

של  באהלה להמצא זיכהו שהקב"ה מהעובדה וגבהות התנשאות שמרגיש בנפשי' איניש שידע וכיון
את  הוא נושא ובמילא, לשליחותֿיד, נחשב זה שרגש לידע צריך – לתורה ושייך קשור ולהיות תורה

תירוצים! שום לו יועילו ולא הפקדון, עם שיקרה מה כל על האחריות
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יד.85) יא, עקב
ב.86) לה, ברכות
וש"נ.87) ב. כח, מגילה
ז.88) כב, משפטים
ופקדון 89) שאלה הל' הי"א. פ"ג ואבידה גזילה הל' רמב"ם

ה"ב. פ"ד
(במשנה).90) סע"ב מג, ב"מ

ב.91) מב, קידושין
שם.92) ב"מ ותוס' פרש"י
"רשימות")93 וראה שם. ב"מ שטמ"ק שם. קידושין פרש"י

.11 ע' קנא חוברת
שם.94) מגילה – חז"ל לשון
וש"נ.95) סע"ב. כח, ב"ק
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Î.:יותר ובפרטיות

כמ"ש 96ידוע  הקב"ה, של לבושו נקראת שנכתבה 97שהתורה התורה, על דקאי כשלמה", אור "עוטה
לבנה  אש ע"ג שחורה .98באש

מאווררים  לא (וגם אותו לובשים ולא בארון הלבוש את כשמניחים האדם), (לבוש שבמשל וכשם
בהיותו 99אותו  ולא המלובש, ע"ג בהיותו היא הלבוש של ששלימותו היינו, ומתרקב, מתקלקל אזי ,(

התורה: שהיא הקב"ה של ללבושו בנוגע בנמשל, גם כך – בפ"ע

(המלובש  הקב"ה עם יחד אותה לוקחים כאשר – היא הקב"ה) של (לבושו התורה של שלימותה
תחילה" בתורה ד"ברכו שזהו"ע התורה";100בהלבוש), "נותן אודות שזוכרים באופן הוא שהלימוד ,

היא  שהתורה מרגיש שאינו היינו, בה, המלובש הקב"ה ללא בפ"ע התורה את כשלוקחים משא"כ
מלומדה" אנשים "מצות בתור לומדה אלא הקב"ה, של עמוק 101תורתו שכל שלומדים כפי היותר ולכל ,

ממנו, שמתענג ביותר

והצמא  הרעב את מרגיש אינו הוא אבל התורה, ללימוד וצמאה רעבה האלקית שנפשו היא [האמת
. ובגבורתו בתקפו ש"הוא שבו הרע מפני האלקית, נפשו בהמשך של יותר נתחזק ואדרבה כתולדתו, .

באכיל  הרבה בו שנשתמש בתניא הזמן (כמ"ש עוה"ז" עניני ושאר ושתי' אינו 102ה לימודו ובמילא, ,(
שבדבר], השכלי התענוג מצד אלא

מצד התורה שלימוד לכך נוסף (הרי, beprzd"w`nyrb"ely שמשתמש ) שליחותֿיד, של בגדר הוא ©
הקב"ה של המלובש ekxevlבתורתו הקב"ה ללא בפ"ע שהיא כפי תורה שלומדים הלימוד עצם גם הנה ,

ה"ה  המלובש ללא בפ"ע שבהיותו הלבוש כמשל בלתיֿרצוי, הו"ע שמים, יראת ללא תורה היינו, בה,
ומתרקב. מתקלקל

‡Î. בגמרא מפורש זה :83וענין

דכתיב  זה 103"מאי ודעת וכו' זרעים סדר זה אמונת וגו', ודעת חכמת ישועות חוסן עתיך אמונת והי'
אוצרו  היא ה' יראת ואפ"ה טהרות, שלימוד .103סדר היינו, לא", לא אי אין, אוצרו היא ה' יראת אי .

בלתיֿרצוי. הו"ע ה' יראת ללא התורה

מוסיפה  לא"), לא ("אי ה' יראת ללא התורה דלימוד השלילה בחומרת לטעות מקום ליתן שלא וכדי
והעלה  הלך לעלי', חיטין כור לי העלה לשלוחו שאמר לאדם "משל – גשמי משל ע"פ לבאר הגמרא

העליתה": לא אם מוטב א"ל לאו, א"ל חומטין, קב בהן לי עירבת א"ל לו,

התורה  על רומז – .104"חיטין"

חיטין כור לי העלה לשלוחו שגובה ilrl'ו"אמר וכיון הבית, גבי על היא ש"עלי'" – דייקא "לעלי'" ,"
הוא" בית לאו מעשרה פחות "דכל טפחים, עשרה לכלֿהפחות צ"ל בנוגע 105הבית אפילו שמצינו [כפי

טפחים  עשרה לכלֿהפחות צ"ל שגבהה – עראי דירת – היא106לסוכה שהעלי' עכצ"ל, ,[dxyrn dlrnl
migth בגמרא כדאיתא שכינה, לירד יכולה שבו מקום שזהו היינו,107, למטה", שכינה ירדה לא "מעולם

("עלי'") טפחים מעשרה שלמעלה מובן שמזה הגמרא), דברי בהמשך (כמבואר טפחים מעשרה למטה
שכינה. לירד יכולה שבו מקום הוא
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ע'96) אור יהל ד. ג, הציצית שער דא"ח) (עם סידור ראה
ואילך. שצד

ב.97) קד, תהלים
ב.98) לג, ברכה פרש"י
(במשנה).99) ב כט, ב"מ ראה

וש"נ.100) .3 ע' חט"ו לקו"ש וראה א. פא, נדרים
ובכ"מ.101) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'

ע"ב).102) ריש (יח, פי"ג
ו.103) לג, ישעי'
א.104) ו, ויקרא לקו"ת ראה
א.105) נא, ב"ק
סוכה.106) ריש
רע"א.107) ה, שם
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לירד  יכולה שבו מקום טפחים, מעשרה (למעלה לעלי' (תורה) החיטין את לו" והעלה ש"הלך ואף
הפירות את ומשמרת מלחה (ארץ חומטין קב בהן לי עירבת "א"ל – א"ל rilzdn84שכינה) לאו, א"ל ,(

חומטין" "קב שללא (כיון העליתה" לא אם oirilznמוטב mihigd מערבין לא שאם מודגש שבזה – (
חומטין) (קב שמים יראת מעט (חיטים) נעשה104בתורה ב"עלי'", נמצאת התורה אם אפילו הרי, ,oeawx

dxeza!

היא  שהאשמה לומר שונים, בתירוצים עצמו את לפטור יכול ואינו עליו, מוטלת האחריות וכאמור,
מועילים  היו אלה תירוצים – פטרי' רחמנא ואונס הוא, אנוס ובמילא והסביבה, המקום תנאי הזמן, בתנאי
"הטה  כמו שתהי', צורה באיזו שליחותֿיד של ענין איזה פעם הי' אם אבל שליחותֿיד; היתה לא אילו

החבית" בני 90את "שישו לעצמו שחשב היינו, בלבד, במחשבה אפילו או בדיבור אפילו אחת ולדעה ,
שעלולים 108מעי" הענינים כל על באחריות הוא נושא ולהבא מכאן הרי – לתורה שייכות לו שיש בגלל

התורה. עם לקרות

·Î.:"אוצרו היא ה' "יראת – היא לזה באווארעניש") איינציקע ("די היחידה ַָהעצה

סדרים, הששה כל ואפילו סדר, ועוד  סדר עוד שלם, סדר ילמד אם לו יועיל לא

("בארבעה")– סדרים ארבעה בלימוד שהסתפקו רבים היו הש"ס נזיקין 109בזמן סדר שלמדו ויש ,
הוה" בנזיקין תנויי כולי יהודה ("רב הששה 110בלבד כל לימוד אודות אפילו מדובר כאן ואילו ,(

–סדרים 

חוסן  עתיך אמונת "והי' בפסוק שמרומזים סדרים הששה כל בידו יש אם שגם בגמרא כמפורש
לו שיהי' מוכרח ודעת", חכמת minyישועות z`xi אי") אוצרו" היא ה' "יראת הפסוק: וסיום כהמשך –

(בדוגמת  תורתו מתקיימת לא שמים, יראת לו אין שאם היינו, לא"), לא אי אין, אוצרו היא ה' יראת
") מעט אפילו שמים, יראת לו וכשיש  החיטים), (בדוגמת awרקבון תורתו כל מתקיימת אזי חומטין"),

לעלי'). שהעלה חיטין הכור כל את שמשמר חומטין" ה"קב

מלחה" ש"ארץ – רש"י) (כפירוש מלחה" "ארץ חומטין", מ"קב בהמשל הרמז ולבאר להוסיף ויש
ל  יכולה קען אינה און וואקסן ניט דערפון קען ("ער מזה ולשגשג לצמוח יכול שאינו היינו, ַהצמיח,

אתקרי" רב ולא אתקרי רבי לא אתקרי, חכם "לא שטייגן"), ניט תנועת111דערפון –lehiad.

שליחותֿיד, של ענין פעם שהי' מי אצל ובפרט כאו"א, אצל התורה בלימוד עיקרי תנאי הוא זה וענין
בתורה כו'.ekxevlשהשתמש מצמיחה שאינה מלחה, ארץ חומטין", ד"קב העירוב יותר נוגע שאצלו ,

‚Î.?לבןֿתורה שמים יראת מגעת כיצד

עם הקשורים ב"כלים" שמים יראת של הענין את שהלבישה – חב"ד חסידות של החידוש ,lkyישנו
וכיון  יהודי. אצל שישנם הדעת וכח הבינה כח החכמה  כח את גם להעסיק שיכול באופן והשגה, הבנה

בכלים ומתלבש נמשך ה"ז שלו, הכלים לפי אחד לכל נותן .c"agcשהקב"ה

הו"ע הדברים והתחלת הדברים תכלית בכך lerÎzlawdאבל, מודגש זה שענין (ס"ו) לעיל כמוזכר ,
. עליכם ד"תמליכוני בהענין היא כולה השנה כל בשופר":שהתחלת ובמה .

מלימוד  אחד רגע אפילו לבטל שלא החיוב עיקר  צ"ל לכאורה הי' – השנה כל התחלת השנה, בראש
התורה?!

" אלא והשגה, הבנה של ענין התורה, בלימוד לא היא היום" "מצות – לפועל דוקא,xteyaובנוגע "
של קרן שלוקחים ,dndaהיינו,
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סע"ב.108) פג, ב"מ – חז"ל לשון
ע"ב.109) ריש קיד, ב"מ ראה

וש"נ.110) רע"א. כ, ברכות
רע"א.111) פו, ב"מ – חז"ל לשון ע"פ
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ה'" תושיע ובהמה ד"אדם באופן הביטול ענין מודגש בדעת 112שבזה ערומין שהן אדם בני "אלו ,
רוח) (דכאי כבהמה" עצמן של 113ומשימין הקרן עם משתווה בשופר) (התוקע שהאדם בנדו"ד, ועד"ז ,

לתקוע  בשביל להיפך), (ולא להשופר זקוק האדם ואדרבה: זאך"), איין ווערן שופר מיטן ("ער ַהבהמה
בו,

– בהמה") אטֿדער אין דורכבלאזן ער דארף ("וואס ה)בהמה של בה(קרן לתקוע הוא צריך lewומה ַָָָ
heyt אבא אבא רחמני, אבא  "אבא הוא פשוט בקול הצעקה של שתוכנה הבעש"ט שמבאר וכפי דוקא,

,114הצילני"

יליל" וילולי גניח ש"גנוחי – תרועה שברים של באופן אים") דערנעמט ("עס אותו חודר זה 115וענין

בו, נרגש זה אין מ"מ, הקב"ה, עם אמות ד' באותם הוא נמצא הוולדו שמיום שאף ומצבו, מעמדו על
מלכא" קמי במחוג דמחוי "מאן אפילו שהרי בהקב"ה, ח"ו מורד ה"ה רחמנא 116ובמילא, מיתה חייב

"לכבוש  בבחינת יותר, גרוע במצב הוא אם ועאכו"כ –117ליצלן, זאת ובידעו בבית"... עמי המלכה את
ש" העני כמשל מיוחדת, התבוננות ..xkfpykללא דחקו רוב על נפשו. במר יבכה .skiz אדמו"ר (כמ"ש "

יליל",118האמצעי  וילולי גניח "גנוחי – (

שעיקרה פשוט, בקול – גדולה" "תקיעה אחרונה, תקיעה באה שסיפר dwrvdולאח"ז כפי כשלעצמה,
אדמו"ר  מו"ח שתוכנה 119כ"ק הבעש"ט לתורת בנוגע – ואמר מהר"ש אדמו"ר יצא התקיעות קודם שפעם

נוגע  אלא הצילני", אבא ה"אבא כ"כ נוגע שלא – הצילני" אבא "אבא הצעקה היא שופר תקיעת של
זה dwrvdבעיקר שענין הוא העיקר אלא העיקר, אינו הצילני אבא דאבא פשוט הקול אפילו כלומר, ,

ומתפרץ אותו געשריי")dwrvaחודר א גיט heyt("ער lewa! ַ

עמו  על מלך נעשה שהקב"ה עליכם", ד"תמליכוני הענין את פועלים – בשופר" "במה – דוקא ועי"ז
ישראל.

„Î..כולה השנה כל על ויראתֿשמים הקבלתֿעול לוקחים בכללותם) נוראים (וימים השנה ומראש

כמארז"ל  התפלה, קודם ההתבוננות ע"י – ויום יום בכל מתחדש זה להתפלל 120וענין עומדין "אין
ושפלות" "הכנעה ומוסיפה ממתיקה החסידות ותורת "הכנעה", רש"י ומפרש ראש", כובד מתוך 121אלא

ויום. יום בכל וישנו צ"ל זה שענין –

"ובתורת  נאמר שעלי' להדרגא שמגיע ועד למהוי, כדבעי יהי' התורה שלימוד לפעול הדרך eוזוהי
היא". דילי' "תורה יהגה",

בעולם, המציאות נעשית בתורה שלו הפס"ד שע"פ העולם, ומציאות טבע על בעה"ב הוא נעשה ואז
בירושלמי  ה 122כדאיתא עלי".123פסוק על גומר "לאֿל

אצלו  הן התורה, לימוד על שישנם והמניעות וההסתרים ההעלמות כל שמתבטלים – לראש ולכל
ישראל. בכללות והן בפרט

התורה  הבטחת מתקיימת למהוי, כדבעי הוא התורה לימוד כפירוש 124וכאשר תלכו", בחוקותי "אם :
החסידות  וכפירוש בעתם", גשמיכם "ונתתי אזי בתורה", עמלים "שתהיו הענינים 125רש"י כל שיומשכו

ובזמנם. בעתם ויומשכו גשמיות), מלשון ("גשמיכם" הגשמיים

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

ז.112) לו, תהלים
ב.113) נט, ר"ה דרושי לקו"ת וראה (ובפרש"י). ב ה, חולין
ע'114) ח"ב תרל"ז (סה"מ פ"ע תרל"ז וככה המשך ראה

וש"נ. .5 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת ואילך). תקסה
ב.115) לג, ר"ה
ב.116) ה, חגיגה ראה
ח.117) ז, אסתר – הכתוב לשון
ד).118) (ה, פ"ב חיים דרך
ואילך.119) 4 ס"ע תש"ד סה"ש
(במשנה).120) ב ל, ברכות

שער 121) לאדהאמ"צ תשובה שערי ג. עא, בלק לקו"ת ראה
ס"ע  תרס"ה ואילך. רעו ע' תרל"א סה"מ ב ). (כג, פ"ב התפלה
חל"ד  לקו"ש וראה ב). תמ, א. (תלז, ח"ב קונטרסים סה"מ קצד.

וש"נ. .18 הערה 69 ע'
(ושו"ע 122) בש"ך להלכה והובא וש"נ. ה"ב. פ"א כתובות

(סקכ"ג). סקי"ג סקפ"ט יו"ד אדה"ז)
ג.123) נז, תהלים
בחוקותי.124) ר"פ
ח"ד 125) תשמ"ט התוועדויות גם וראה רז. סו"ס כש"ט ראה

ובשוה"ג. 3 הערה 391 ע'
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***

‰Î. סיפר אדמו"ר מו"ח "גאנצע 126כ"ק – השואבה בית בשמחת להתוועד מרבה הי' ַשהצמחֿצדק
נאכאנאנד". ַַָנעכט

הצ"צ  סיפר ההתוועדויות שבלקוטיֿתורה 127באחת בששון מים ושאבתם המאמר שרבינו 128אודות ,
הגמרא  דברי ע"ד זה והי' פעמים, ששה אמרו ששאבו 129הזקן וסיים, הקודש", רוח שואבים "שמשם

המשיח. ביאת עד געשעּפט") און געשעּפט מען ("האט ועוד ָעוד

הוכחה  ה"ז – לנו זאת וגילה סיפר אדמו"ר מו"ח וכ"ק בהתוועדות, הצ"צ אמר אלה שדברים וכיון
אלינו: שייכים אלה שדברים

נמצאים – המשיח ביאת עד הצ"צ של הקודש `epמזמנו רוח ששאבו אמר שהצ"צ וכיון באמצע,
רוח  שואבים ש"משם השואבה", בית "שמחת אודות הירושלמי שדברי הוכחה ה"ז המשיח, ביאת עד

גם שייכים הוא `epilהקודש", לזה והזמן הקודש, רוח דשאיבת הענין להיות וצריך יכול אצלנו שגם –
השואבה! בית בשמחת

והוא – הקודש רוח יהודי אצל שיהי' הדבר שיתכן הרשב"ץ) (בשם פעם אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק
כך  על ידע לא תועלת.130בעצמו מביא ה"ז ובמילא, הקודש, רוח אצלו יש אופן, בכל אבל, ,

אדמו"ר  (בחיי הצ"צ של מהתוועדויותיו בא' נוכח שהי' החסידים א' האמצעי לאדמו"ר נכנס פעם
רואים  זה מסיפור ערכו. לפי שאינם לבושים הנ"ל) (לחסיד לו שיש האמצעי, אדמו"ר לו ואמר האמצעי),

שלו  לבוש הדבר נעשה אעפ"כ, אבל ערכו, לפי הדבר שאין אמנם –שיתכן

החסידות  אור החסידות, תורת לימוד ה"ז – לזה לבוא יותר  נקל יהי' ידה שעל וההכנה לזה, וה"כלי"
הקודש  רוח דשאיבת להענין – השואבה בית בשמחת בפרט – לבוא יכולים שעי"ז החסידות, !131ומאור

***

ÂÎ. יין ואפילו מים לגבי החסידות) תורת התורה, (פנימיות שבתורה ה"שמן" מעלת אודות [דובר
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – בכולו שמפעפע ואילך.132שבתורה, 170 ע' ח"א בלקו"ש

אמר:] ואח"כ

שמים, יראת של ענין וישנו החסידות, תורת שישנה ושומעים זו, במסיבה כאן, הנמצאים אלה כל
אלה שענינים לידע צריכים – וביטול עול hxtaקבלת `"e`kl mirbep גם אלא בכללותו, להקיבוץ רק (לא

בפרט). לכאו"א

ובהקדמה:

חז"ל  תכלית.133אמרו יש דבר בכל אלא לבטלה", אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל
שמתקיימת  מסיבה בנדו"ד, ועד"ז וכמה. כמה אחת על לתומ"צ השייכים בענינים כן, העולם בעניני ואם

שריא" שכינתא עשרה בי "אכל אשר, מישראל, עשיריות כו"כ כאן 134בנוכחות המתרחש שכל ודאי –
תכלית. בו יש אלא ח"ו, לבטלה אינו
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ואילך).126) 10 ס"ע תש"ג (סה"ש ס"ז תש"ג שמח"ת שיחת
תרצ"ז 127) (סה"ש ס"א תרצ"ז דחגה"ס ב' ליל שיחת ראה

הסוכות. דחג ב' תשרי, טז יום" ב"היום נעתק – (162 ע'
ואילך.128) ג עח, סוכות דרושי
ריש 129) נ, סוכה בתוס' (הובא ה"א פ"ה סוכה ירושלמי

ע"ב).
וש"נ.130) רס. ע' היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה
ר'131) מ"ש שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר הדברים בהמשך

אייזיק  יצחק מר' ששמע ז) ע' שמות הרמון (פלח מּפאריטש ַהלל

רשב"י  כמו הגבוהות נשמות ש"לפני הזקן רבינו בשם ָמהאמיל
אין  עצמו מצד שהחורבן משמע, שמזה – כלל" הבית נחרב לא
ענין  הי' לא שאצלם גבוהות נשמות שישנם והראי', ענין, בו
חסר  – החורבן ענין נראה שאצלם נשמות שישנם אלא החורבן,

)l"end.(
תשי"ט.132) חנוכה שיחת בשילוב
ב.133) עז, שבת
א.134) לט, סנהדרין



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נג a"iyz'd ,da`eyd zia zgny ,zekeq n"degc '` mei i`ven zgiy

תצא" לא עליון [ו"מפי הקב"ה להם שזימן אלה כל במסיבה 135ובמילא, להשתתף בלבד] טוב אם כי
היא שהתכלית לידע צריכים החסידות, ודרכי החסידות תורת אודות מדברים שבה zekiiyזו mdl 'idzy

החסידות. ולדרכי החסידות לתורת

("חסידות – מוסר דאמירת הענין שוללת החסידות שתורת גם ומה מוסר, דברי לומר כוונתי אין
אלא  קאתינא, לדרשא לא שהרי – ממש פועל לידי באים כשהדברים אבל, מוסר"), זאגן פון ניט ַָהאלט
הכנה  מצוה", "הכשר אם, כי מוסר"), אויס ווערט ("עס "מוסר" זה אין – בפועל הדברים שיבואו כדי

לעיל  (כמדובר בדרכי 136להתכלית והנהגה החסידות תורת לימוד לפעול היא התכלית ובנדו"ד, .(
אלא  זה אין אבל, מוסר, ע"י הוא) מהם וא' אופנים, (בכמה להיות יכול לזה שההכשר אלא החסידות,

החסידות בדרכי והנהגה החסידות לימוד אצלם שיהי' – להתכלית בלבד ynnהכשר lreta.

שזוכים  אלה שכל הוא ברור דבר בכולו, שמפעפע שמן בדוגמת היא החסידות שתורת כיון וכאמור,
יכולים  החסידות, בתורת והשגה הבנה להם שתהי' שזוכים אלה ובפרט לחסידות, שייכות להם שתהי'
ותפעפע  תחדור יותר, מאוחר או יותר מוקדם שסוףֿכלֿסוף, התורה בפס"ד ובטוחים סמוכים להיות
חדורים  יהיו ומעשה, דיבור מחשבה הלבושים, וגם הנפש, כחות שכל עניניהם, בכל החסידות תורת

החסידות. דתורת ומאור באור

ÊÎ.:בזה ענין ועוד

– החסידות ודרכי דתורת העיקריים d'מהענינים zad`,l`xyi zad`e dxezd zad`137.

בתורה, המפורשים ענינים הם – ישראל ואהבת התורה אהבת ה', אהבת לשאול: יכולים לכאורה
החסידות?! תורת בהם חידשה ומה לכל, וגלויים

אותם  ומבארת ומפרשת התורה עניני כל לוקחת החסידות שתורת – לזה שכוונת 138והמענה ומדגישה ,
אלא) הזולת... אל (לא היא אלא`eilהדברים בלבד, בהלימוד להסתפק ולא ,lreta ok bdpzdl היום בחיי

אדמו"ר  מו"ח כ"ק ובלשון העץ,139היום. על הגרזן שפירושו, "טאּפארוֿדאּֿפלאחו", אדנ"ע: כ"ק ַַַָבשם
ולהכות  ולהניפו הגרזן ליקח שצריכים מדגישים ולכן לעצמו, יהי' והעץ לעצמו יהי' שהגרזן יתכן שהרי

העץ. את בו

להסתפק  לו אין החסידות, ולדרכי החסידות לתורת בעצמו מתקרב יהודי כאשר גם הרי, שכן, וכיון
שיש  אלה כל על לפעול להשתדל צריך ישראל אהבת מצד אלא גוט"), איז אים ("וואס לו שטוב ָבכך

החסידות. ולדרכי החסידות לתורת יתקרבו הם שגם עמהם, שייכות לו

ÁÎ.:השואבה בית בשמחת גם מודגש זה שענין להוסיף, ויש

כו'" בפניהם מרקדים היו מעשה ואנשי "חסידים – השואבה בית אותה 9בשמחת עושין היו "לא ,
. אלא שירצה, מי וכל הארץ .עמי החסידים .. מרקדים שהיו הם מעשה ואנשי האנשים . העם כל אבל .

ולשמוע" לראות באים כולם .140והנשים

מעשה"), אנשי אמת'ע און חסידים ("אמת'ע אמיתיים מעשה ואנשי אמיתיים חסידים להיותם אמנם,
היתה כוונתם אלא זיך"), אויסן געווען ניט זיינען ("זיי עצמם בשביל כוונתם היתה `lvלא dgny lertl

i"pa lk כמ בפניהם– מרקדים ש"היו בכך `xeרומז ly zewea`a פעולה מתוך היתה ששמחתם היינו, ,"
אצל  השמחה ענין לפעול גם כולל בלילה), היתה השואבה בית שמחת (שהרי הלילה חשכת את להאיר

השואבה. בית לשמחת שייכים אינם עצמם שמצד אלה
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לח.135) ג, איכה
(136– מנחם (תורת סכ"ב תשי"א אלול ח"י שיחת

.(317 ע' ח"ג התוועדויות
שבט 137) יו"ד בתחלתה. ה'שי"ת אלול ח"י שיחות: ראה

ח"ב  ואילך. 190 ע' ח"א התוועדויות – מנחם (תורת ס"ט תשי"א

וש"נ. ואילך). 210 ע'
סי"ד.138) לעיל גם ראה
תרצ"ז 139) (סה"ש סי"א תרצ"ז שמח"ת ליל שיחת ראה
98 וש"נ.ס"ע .(1

הי"ד.140) פ"ח לולב הל' רמב"ם



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

a"iyz'dנד ,da`eyd zia zgny ,zekeq n"degc '` mei i`ven zgiy

ושמח"ת: דשמע"צ להשמחה השואבה בית דשמחת והשייכות הקשר לבאר יש ועפ"ז

לבימה  מסביב עמה ומרקדים בעציֿהחיים, הספרֿתורה שאוחזים הוא ושמח"ת בשמע"צ השמחה סדר
התורה  אותיות קוראים בנ"י 141שבה כל שוים זה שבענין "חסידים 142– שרק השואבה בית כשמחת (דלא

כו'"). מרקדים היו מעשה ואנשי

החסידים  של מעבודתם וכתוצאה לאחרי באה ושמח"ת בשמע"צ בנ"י כל של ששמחתם לומר, ויש
כשלעצמה, הראי' ע"י – בנ"י כל אצל שמחה לפעול כוונה מתוך השואבה בית בשמחת מעשה ואנשי
בנ"י  כל של להשמחה והקדמה הכנה שזוהי – געפיל") א ("מיט ורגש כוונה מתוך היא כשהראי' ַובפרט 

התורה  עם שמחים ובנ"י בנ"י עם שמחה שהתורה ושמח"ת, ואין 143בשמע"צ לבדך לך ד"יהיו באופן ,
אתך" .144לזרים

אודות  מדברים שבה זו השואבה בית דשמחת בהתוועדות המשתתפים אלה לכל בנוגע גם מובן ומזה
יהודים  על לפעול להשתדל צריכים אמיתיים מעשה ואנשי שחסידים – החסידות ודרכי החסידות תורת

החסידות. ולדרכי החסידות לתורת יתקרבו הם שגם נוספים

ËÎ."דחיי ב"אילנא מתקשרים החסידות, תורת התורה, פנימיות לימוד ניתוסף 145וע"י ובמילא ,
היום" כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ד"ואתם כמארז"ל 146בהענין הקב"ה 147, חיים, נקראו "עשרה

כו'". ישראל כו' תורה כו'

בבחינת היא החסידות לתורת שיתקרב יהודי על שהפעולה מובן שלפנ"ז mizndÎziigz148ומזה היינו, ,
נאמר  שעליהם להסוג שייך שייך 149הי' ונעשה דחיי לאילנא התקשר ועכשיו יֿה", יהללו המתים "לא

היום". כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים "ואתם עליהם שנאמר לאותם

ברוחניות  הן יאר"), לעבעדיקער ("א חיים של שנה שנעשית כולה, השנה כל על חיות ממשיכים ַָועי"ז
בגשמיות, והן

הזקן – רבינו היינו,150כמאמר רוחניות, מהגשמיות לעשות כדי גשמיות ליהודים נותן שהקב"ה
הכחות  את גם ונותן והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה "מידו הגשמיים הענינים כל נותן שהקב"ה

מלא" "כלי אלא מחזיק", ריקן ד"כלי באופן רק ולא רוחניות, מהגשמיות להחזיק 151לעשות כחות של
וגשמיות, רוחניות שישפיע ממעל הוי' ברכת

המצטרך  בכל ואחת אחד לכל ממש, בשר בעיני והנגלה הנראה בטוב ומתוקה טובה שנה – ובפשטות
רויחא. ומזונא חיי בבני ביתו ולבני  לו

***

Ï..הבעל"ט ושמח"ת בשמע"צ שתהי' הבאה להתוועדות עד – מועד" גוטן ַ"א

צריכים  השואבה, בית שמחת היא ושמח"ת דשמע"צ להשמחה שההכנה (סכ"ח) לעיל האמור וע"פ
ושמח"ת. דשמע"צ להשמחה להתכונן כבר
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(141– מנחם (תורת ס"א תשי"א חוהמ"ס שיחת גם ראה
.(30 ע' ריש ח"ב התוועדויות

וש"נ.142) רי. ע' תשרי סה"מ מנחם תורת גם ראה
תש"א 143) (סה"ש ס"ח תש"א שמח"ת יום שיחת גם ראה

.(3 ע' תש"ג (סה"ש ס"ו תש"ג שמע"צ ליל ;(31 ס"ע
י"ל 144) – תש"ט השמע"צ ביום סד"ה וראה יז. ה, משלי

עג). ע' תש"ט בסה"מ (נדפס זו שנה שמע"צֿשמח"ת בקונטרס
פב. ע' תשרי סה"מ מנחם בתורת בהנסמן גם וראה

אגה"ק 145) בתניא ונת' הובא (ברע"מ). ב קכד, זח"ג ראה
סכ"ו.

ד.146) ד, ואתחנן
ספל"ד.147) דר"נ אבות
(נעתק 148) שעא ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

סיון). יא יום" ב"היום
יז.149) קטו, תהלים
ב"היום 150) (נעתק רסה ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

אלול). כז יום" "היום גם וראה טבת. כז יום"
(151,120 ע' ה'שי"ת סה"מ גם וראה א. מ, ברכות ראה

ואילך. 340 ע' ח"ג התוועדויות – מנחם תורת שם. ובהנסמן
וש"נ.
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תשרי  דחודש הענינים כל שכולל כללי מקיף הוא ושמח"ת ששמע"צ – הדברים ואז 152ונקודת ,
ע"י הענינים כל אדמו"ר dgnydלוקחים מו"ח כ"ק ויוהכ"פ 153[כדברי בר"ה שפועלים ענינים שאותם

גדר  שפורצת השמחה], קו ע"י ושמח"ת בשמע"צ פועלים המרירות, קו כך,74ע"י ההגבלות, כל ומסירה ,
– מקיף באופן הסוכות בחג ונתגלו ונמשכו ד"בכסה", באופן  ויוהכ"פ, בר"ה בנ"י שפעלו הענינים שכל

ושמח"ת.zeiniptaנמשכים בשמע"צ

ויוהכ"פ, עשי"ת בר"ה אויסגעבעטן") מ'האט וואס ("אלץ שפעלו מה שכל השי"ת יעזור ַָָובודאי
ומזונא  חיי בני ובגשמיות, ברוחניות המצטרך, בכל ואחת אחד כל אצל ממש ובפועל בפנימיות יומשך

רצון. יהי כן אמן דידן, ובעגלא בקרוב והנגלה, הנראה בטוב רויחא,

***

‡Ï. בלחודוהי"154ידוע ומלכא "ישראל – בעצמו הקב"ה עם בנ"י נמצאים אין 155שבשמע"צ ואז ,
מעלה  של וב"ד הדין למדת בנ"י156שליטה מגיעים שאז כיון ,'zi ezenvrl וטבע הטוב, ועצם תכלית ,

להיטיב  envra,157הטוב epnne כל ללא – אים") פון "דירעקט כאן: שאומרים (וכפי אליין" אים "פון ,ַ
עניניהם. כל בנ"י מקבלים – ממוצעים

ושמח"ת  לשמע"צ הכנה היא השואבה בית ששמחת כאמור – לזה הכנה –158ובתור

דחיפות  ללא אחד, אחד ויגשו אחד, לכל משקה עתה אתן עבור 159ולכן המשקה יספיק ומסתמא ,
דחיי. לאילנא להתקשר בשביל בלבד "אחיזה" אלא זה שאין כיון הכמות, נוגע לא זה בענין שכן, כולם,

בכגוןֿדא  הרמ"א נוהג שהי' כפי – אחרונה ברכה לברך ישכחו לא שלאח"ז להזכיר .160ויש

יותר  עוד יתוסף עי"ז אשר, דחיי, באילנא להתקשר האחיזה כאו"א אצל שתהי' – כאמור – והעיקר
הנראה  בטוב שיומשכו עצמות"), פון ("דירעקט ית' מעצמותו ההמשכות כל את לקבל לשמח"ת בהכנה

ובגשמיות. ברוחניות טפחים, מעשרה למטה והנגלה,

מהמסובים]. לכאו"א הק' בידו משקה חילק שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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ועוד.152) .49 ע' תש"ב לו. ע' תרנ"ד סה"מ ראה
כב 153) יום" ב"היום (נעתק א שלט, ח"ב קונטרסים סה"מ

שמע"צ). תשרי,
ח"ב 154) תש"נ סה"ש פא. ע' תשרי סה"מ מנחם תורת ראה

שם. ובהנסמן ,720 ע'
א.155) לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א זהר ראה
ובהערה 156) 57 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
שם. 26

בהערה.157) 334 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה
דטבילה 158) הענין גם הזכיר הדברים בתוך – קצת. חסר

(קנט, בסופו המקוה כוונת דא"ח) (עם (סידור ביטול אותיות

– .l"endסע"ד))
כ"ק 159) ואמר רב, דוחק והי' גדול קהל נכח בהתוועדות

ולראות, לשמוע כולם יוכלו ואז ידחפו, שלא שליט"א, אדמו"ר
) כולם את לראות יוכל הוא ).l"endוגם

ב 160) ב, תרצ"ז) (ירושלים העברי לב לספר בהקדמה ראה
תשל"ז, ניסן י"א בשיחת (הובא ערבית לתפלת בנוגע – א הערה
גם  וראה קנח)). ע' חל"ב (אג"ק תשל"ז אדר י"ח במכתב ונעתק
– סו) ס"ק יתרו פ' (לשאילתות שלום שאילת בעהמ"ס הוראת
גם  וראה .(381 ע' חכ"ד בלקו"ש (נעתק אחרונה לברכה בנוגע

וש"נ. קנז. ע' שם אג"ק
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תשרי  דחודש הענינים כל שכולל כללי מקיף הוא ושמח"ת ששמע"צ – הדברים ואז 152ונקודת ,
ע"י הענינים כל אדמו"ר dgnydלוקחים מו"ח כ"ק ויוהכ"פ 153[כדברי בר"ה שפועלים ענינים שאותם

גדר  שפורצת השמחה], קו ע"י ושמח"ת בשמע"צ פועלים המרירות, קו כך,74ע"י ההגבלות, כל ומסירה ,
– מקיף באופן הסוכות בחג ונתגלו ונמשכו ד"בכסה", באופן  ויוהכ"פ, בר"ה בנ"י שפעלו הענינים שכל

ושמח"ת.zeiniptaנמשכים בשמע"צ

ויוהכ"פ, עשי"ת בר"ה אויסגעבעטן") מ'האט וואס ("אלץ שפעלו מה שכל השי"ת יעזור ַָָובודאי
ומזונא  חיי בני ובגשמיות, ברוחניות המצטרך, בכל ואחת אחד כל אצל ממש ובפועל בפנימיות יומשך

רצון. יהי כן אמן דידן, ובעגלא בקרוב והנגלה, הנראה בטוב רויחא,

***

‡Ï. בלחודוהי"154ידוע ומלכא "ישראל – בעצמו הקב"ה עם בנ"י נמצאים אין 155שבשמע"צ ואז ,
מעלה  של וב"ד הדין למדת בנ"י156שליטה מגיעים שאז כיון ,'zi ezenvrl וטבע הטוב, ועצם תכלית ,

להיטיב  envra,157הטוב epnne כל ללא – אים") פון "דירעקט כאן: שאומרים (וכפי אליין" אים "פון ,ַ
עניניהם. כל בנ"י מקבלים – ממוצעים

ושמח"ת  לשמע"צ הכנה היא השואבה בית ששמחת כאמור – לזה הכנה –158ובתור

דחיפות  ללא אחד, אחד ויגשו אחד, לכל משקה עתה אתן עבור 159ולכן המשקה יספיק ומסתמא ,
דחיי. לאילנא להתקשר בשביל בלבד "אחיזה" אלא זה שאין כיון הכמות, נוגע לא זה בענין שכן, כולם,

בכגוןֿדא  הרמ"א נוהג שהי' כפי – אחרונה ברכה לברך ישכחו לא שלאח"ז להזכיר .160ויש

יותר  עוד יתוסף עי"ז אשר, דחיי, באילנא להתקשר האחיזה כאו"א אצל שתהי' – כאמור – והעיקר
הנראה  בטוב שיומשכו עצמות"), פון ("דירעקט ית' מעצמותו ההמשכות כל את לקבל לשמח"ת בהכנה

ובגשמיות. ברוחניות טפחים, מעשרה למטה והנגלה,

מהמסובים]. לכאו"א הק' בידו משקה חילק שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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ועוד.152) .49 ע' תש"ב לו. ע' תרנ"ד סה"מ ראה
כב 153) יום" ב"היום (נעתק א שלט, ח"ב קונטרסים סה"מ

שמע"צ). תשרי,
ח"ב 154) תש"נ סה"ש פא. ע' תשרי סה"מ מנחם תורת ראה

שם. ובהנסמן ,720 ע'
א.155) לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א זהר ראה
ובהערה 156) 57 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
שם. 26

בהערה.157) 334 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה
דטבילה 158) הענין גם הזכיר הדברים בתוך – קצת. חסר

(קנט, בסופו המקוה כוונת דא"ח) (עם (סידור ביטול אותיות

– .l"endסע"ד))
כ"ק 159) ואמר רב, דוחק והי' גדול קהל נכח בהתוועדות

ולראות, לשמוע כולם יוכלו ואז ידחפו, שלא שליט"א, אדמו"ר
) כולם את לראות יוכל הוא ).l"endוגם

ב 160) ב, תרצ"ז) (ירושלים העברי לב לספר בהקדמה ראה
תשל"ז, ניסן י"א בשיחת (הובא ערבית לתפלת בנוגע – א הערה
גם  וראה קנח)). ע' חל"ב (אג"ק תשל"ז אדר י"ח במכתב ונעתק
– סו) ס"ק יתרו פ' (לשאילתות שלום שאילת בעהמ"ס הוראת
גם  וראה .(381 ע' חכ"ד בלקו"ש (נעתק אחרונה לברכה בנוגע

וש"נ. קנז. ע' שם אג"ק

בגלל שבצאתם ממצרים ישבו כל בני ישראל באותם ענני כבוד, באותה סוכה – נקבעה גם מצוות סוכה באופן ש"כל ישראל ראויים 
לישב בסוכה אחת".

משיחת וא"ו תשרי, ה'תשכ"ח
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰ ˙Â‰Ó Y "‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘" Ì˘‰

נקרא  הסוכות חג של אחרון שיו"ט לכך הסיבה על

הרמ"א  אומר תורה", ועושין 1"שמחת ששמחין "לפי :

תורה" של לגמרה משתה סעודת .2בו

שנקבע  ששם כך, על  רבות פעמים דובר כבר

או  סיבה כגון: ענין עקב נקבע שהוא למרות בתורה,
הדבר  של ומהותו למשמעותו רומז מסויימת, פעולה

הידוע  לפי ובמיוחד זה. בשם אשר 3הנקרא ש"שמו ,

ומובן  הנברא, של חיותו הוא הקודש" בלשון לו יקראו
זה  בשם מתבטאת .4שמהותו

"שמחת  נקרא האחרון יו"ט בעניננו: מובן מכך
שאז מפני שלoignyתורה" לגמרה ..dxez בכל אך ,"

שהשם  מובן כולה, ליממה נקבע זה ששם כיון זאת,

היום. עניני לכל קשור תורה" "שמחת

הוא  תורה" של ש"גמרה העובדה מעצם מכך: יותר

לשמחה  במהותו קשור זה שיום מוכח, זה, ביום
תורה  של .5לגמרה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק דברי מובנים שברכת 6בכך ,
החג, על רק נאמרת אינה תורה שמחת של שהחיינו

על גם על dxezdאלא היא זו ברכה לכאורה, שהרי, ,

שכיון  אלא עצרת, שמיני של שני יוםֿטוב זה יום היות
– תורה שמחת – עצמו בפני מיוחד שם זה ליום שיש

של  שני ליו"ט הקשורים אלה גם שבו, הענינים כל הרי

לתורה  גם קשורים .8ולשמחה 7גלויות,

שני  ליו"ט אין שבהם האחרים כבחגים לא וזאת,

שביעי  של שני יו"ט ואפילו עצמו. בפני שם גלויות של
השם  לפי ניכר פסח", של "אחרון הנקרא פסח, של

השם  לעומת סיומו, והוא לפסח, קשורה שמהותו עצמו

שמיני  עם קשר על כלל מצביע שאינו תורה", "שמחת
עצרת.

.·
Ï˘ ‰¯Ó‚" ÏÚ "ÂÈÈÁ‰˘" ˙Î¯· ˙¯Ó‡ ÚÂ„Ó

?"‰¯Â˙
על  שהחיינו ברכת קשורה מדוע להבין: צריך אך

dxezdדוקאzgnyl מאד קשה מכך: יותר התורה?

" היא זה ביום השמחה כי – כך של dxnblלומר

ענין9תורה" על נאמרת שהחיינו ברכת ואילו ,ycg,
בעת לאומרה לכאורה, מתאים, היה zlgzdובעניננו,

.10התורה 

זו  שהחיינו שברכת להסביר, היה ניתן בפשטות

אלא  התורה, ולימוד קריאת עצם על נאמרת אינה

על dycgdהודיה dgnyd11שלmc`d" של dxnbעל
שצריך  הנהנין, ברכת לגבי להלכה בדומה תורה",

לאדם" הבאה לבב שמחת "כל על שהחיינו .12לברך

אלא  התורה, על איננה שהברכה יוצא, זה לפי אבל
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לשמוח 1) וראוי התורה בו שמסיימין "לפי שם ובטור סתרס"ט. או"ח
סוכות". של "תפלות האבודרהם לשון הוא ועד"ז בסיומה".

הל'2) גיאות ברי"ץ גם הובא "שמח"ת" זה יום קריאת על כטעם
כמה  לעשות התורה את מסיימין ובו הואיל זה ביום ("רגילין לולב
סי' לולב) הל' (סוף הלקט ובשבלי שמח"ת") יום ונתכנה כו' קילוסין

שמח"ת"). יום נקרא ("והיום שע"ב
בתחלתו.3) והאמונה היחוד שער
ואילך.4) 14 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה
חדוה5) עמה ישראל למעבד "ונוהגין ב) רנו, (ח"ג z`ixwz`eובזהר

סי"ב. לקמן וראה דילי'". בכתר לס"ת ומעטרן תורה שמחת
השיב 6) אדה"ז אשר (56 (ע' [ושם 55 ע' תש"ה השיחות ס'

כיון  תורה על שהחיינו ברכת מתאימה (איך שהשאלה הצ"צ, לאדמו"ר
בג"ע  שנה וחמשים מאה הנשמות שאלו חיים) תורת היא שתורה
.32 ע' תש"ד השיחות ס' העליון]. דג"ע דרקיע ובמתיבתא התחתון,
אדמו"ר  כ"ק אביו בשם א) (ה, ח"א לקו"ד .69 ע' תש"ה סה"מ

נ"ע. מוהרש"ב
ב.7) קד, רע"א. צז, מזח"ג להעיר
התורה 8) על שהחיינו ברכת בשמע"צ התורה שגומרים בא"י ולפ"ז

שהחיינו  וברכת דשמח"ת ענין שעיקר מובן מ"מ אבל שמע"צ, בליל היא
אדמו"ר  מאמר (234 (ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה בחו"ל. הוא
נבדלים. ענינים שני מערבין א"י שבני ושמח"ת עצרת שמיני ע"ד האמצעי

והמתחיל..9) שהמסיים באשכנז "ונוהגין שם בטור ממ"ש להעיר
לשון  (וראה ולהתחלתה" תורה של לסיומה ויו"ט ושמחה משתה ועושין
שמח"ת  היום קריאת על כטעם לפנ"ז כתבו לא אבל שם), הרמ"א

"לפי כ"א וראו miiqnyושמחתה התורה לשמוחבו וראה dneiqaי' ."
הבאה. שבהערה רוקח

התורה 10) סיום "והנאת שעא סו"ס ברכות הל' מרוקח להעיר
לחתן תורה בשמחת התורה epiigdyוהתחלת jxan."

התורה11) על היא "והברכה שם תש"ה סה"מ ".dzgnyeראה
"מטובת12) שם ממשיך אבל רפי"ב. לאדמוה"ז ברה"נ mlerסדר

dfd מזמן הבאות ומצות המועדים על שהחיינו שברכת נמצא ולפ"ז ,"
סי'לזמן אדה"ז בשו"ע אבל לכאן. שייך אי"ז וא"כ אחר, גדר הוא

על נתקנה הברכה "שעיקר ס"א המצוה dgnydתרמ"א מן לאדם שיש
] הוא f"creכו'" כו' המועדים על שהחיינו ברכת שגדר שם ברוקח משמע

d`pdeמצד dgny תרמ"א סי' ובלבוש (10 בהערה שהובא לשונו (וראה
בשם  ד) אות פ"ג מילה (הלכות ובהגמי"י חדש). בגד הלובש כמו (ושם:
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"dgnydעל מלשון dxnbשל אשר בעוד תורה", של
נאמרת שהברכה מובן אדמו"ר מו"ח dxezdכ"ק lr13

עצמה:

על  אמנם נקבעה שהשמחה לומר, אפוא, הכרחי,
"dxnb תמיד כרוך התורה סיום אבל תורה", של

מצב  אין בתורה שהרי מחדש. התורה בהתחלת
jynznאלא סיום, cineשל skiz,הפסק שום בלי ,

החובה ואכן,zicinzdחלה מחדש, התורה לימוד של
"בראשית" בקריאת להתחיל – ישראל מנהג הוא 14כך

ומכיון  הברכה". "וזאת של הקריאה סיום עם מיד
תורה" של "גמרה של שגורמת id`שהשמחה

התורה שברכת ycgnלהתחלת לומר, היה ניתן ,
התורה להתחלת ממילא קשורה –ycgnה"שהחיינו"

לימוד  חובת אם השאלה: מתעוררת כך, שאם אלא,
יום, בכל תורה לומד אכן והאדם תמידית, היא התורה

ללמוד מתחיל התורה cinוהוא אותה את בשנית
הדבר מהו עתה, זה לברך ycgdשסיים צריך שעליו ,

התורה 15"שהחיינו" חשיבות מפני זה ואם הרי 16? –
ברשיעי  "לא (שהרי הדבר הוא וכך להיות, צריך

בעיניך ויום יום ש"בכל .miycgk"17עסקינן")

.‚
˙ÏÁ˙‰Â „Á‡ „ÂÓÈÏ ÔÙÂ‡ ÌÂÈÒ Y ‰ÁÓ˘‰

¯˙ÂÈ ‰ÏÚ „ÂÓÈÏ
הקדושֿ של חכמתו היא התורה הוא: לכך ההסבר

ים  מני ורחבה מדה מארץ ארוכה והיא –18ברוךֿהוא

התורה  את מסיימין כאשר ולכן איןֿסופית, היא
לה  "לאפשא חובה ישנה בשנית, ללמדה 19"ומתחילים

חדש, באופן התורה את להתחיל – בה) (=להוסיף
שעברה. בשנה הלימוד מן באיןֿערוך נעלה שהוא

ברכת  ושל תורה בשמחת השמחה של מקורה וזהו
התורה  את מסיימים כאשר התורה: על שהחיינו
ומברכים  אחד, באופן התורה לימוד סיום על שמחים
לימוד  התחלת על – והודיה שבח – שהחיינו ברכת

חדש. באופן התורה

בהשגה  להיות צריך התורה שלימוד ולמרות
לומר  אפשר כיצד – ולכאורה – מוגבלת שהיא שכלית,
באיןֿערוך  נעלה שהוא התורה ללימוד חדש אופן שיש
אינסופית, היא שהתורה כיון זאת, בכל – הקודם? על
באיןֿ מזה זה הנעלים לימוד אופני בהבנתה גם יש

ערוך.

הגמרא  בדברי נמצאת לכך זירא:20דוגמא ר' על
מאה  יתיב דישראל, לארעא סליק תעניתא 21"כי

דלא  היכא כי מיניה בבלאה תלמודא דלשתכח
תעניות  מאה צם ישראל לארץ עלה (=כאשר נטרדיה"
יבלבלו), שלא כדי הבבלי התלמוד ממנו שיישכח כדי

הירושלמי. התלמוד את ללמוד שיוכל כדי

את  לשכוח צריך היה מדוע מובן לא לכאורה,
וידיעה  הבנה כל שכלית, בהשגה הרי הבבלי? התלמוד
להבנה  מסייעת אף אלא מבלבלת, אינה מוקדמת

יותר? עמוקה
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הברית"*]. בקיום היא שמחה המצוה.. קיום "שמחת שמחה רבנו
אינו  חדשים ספרים "על כ' סק"ה רכג סי' או"ח דבמ"א צ"ע ולכאורה
הנהנין  ברכת לוח ראה (א) אבל: ניתנו". ליהנות  לאו דמצות מברך
חדשים** ספרים על שהחיינו שמברכין דפסק כא) (פי"א, לאדה"ז

מצות אמרו ולא בקנייתן, שמח אדם של אלא "שלבו ניתנו ליהנות לאו
לו  יש כו' בה נעשית שהמצוה כלי הקונה אבל עצמה המצוה בעשיית
המועדים  על שהחיינו ברכת אדה"ז דלדעת י"ל אולי (ב) בו", הנאה
והמצוה  המועד זמן בהגעת השמחה על היא לזמן מזמן הבאות ומצוות
גם  שייך וא"כ סתל"ב), או"ח פר"ח שעט. סי' ח"א הרשב"א שו"ת (ראה
רבה  ואלי' הבאה. הערה וראה סנ"ה. או"ח חת"ס שו"ת וראה בנדו"ד.

ואילך. 14 ע' חל"ז לקו"ש וראה .15 שבהערה
מברכים 13) שבר"ה "דכשם שם תש"ה שמח"ת ענין להבין ובד"ה

שה  מברכים וביוהכ"פ כו' דתק"ש הציווי קיום על שהחיינו חיינו ברכת
בשמח"ת  שמברכין שהחיינו ברכת הוא כן כו' הסליחה ועל הצום על

ושמחתה". התורה על היא
איז שהחיינו.. דער שם: תש"ד מסה"ש ביי `sieולהעיר און תורה

הוא (=ה"שהחיינו".. כו' זיין מוציא פון ענין דער ניטא איז lrתורה

י"ח). להוציא של הענין אין תורה ולגבי תורה,
כבר 14) לומר לקטרג לשטן פה פתחון יהא שלא כדי באבודרהם:

הטעם  או שם), בטור הובא זה (וטעם עוד לקרות רוצים ואין אותה סיימו
בהתחלתה. נזכה כך בסיומה שזכינו כמו

(15.(6 הערה לעיל (נעתק שם תש"ה בסה"ש מהקושיא להעיר
מברכין  שאין הטעם דיין) מהר"ם (בשם סק"ב רטז סי' רבה מאלי' ולהעיר
והנשמה  כו' הנשמה כל על סמכו הריח "שברכת הריח על שהחיינו

כו'". וקיימנו שהחיינו לומר שייך ולא נצחית
פי'16) גם מתחילין.. סכ"א): הפרשיות (סדר האשכול מספר להעיר

שהכל  כחדשה אלא חדש.. כדבר לנו תורה שחביבה להודיע בראשית
כו'". התורה חיבת "מפני הנ"ל הלקט ובשבלי לקראתה. רצין

ע'17) לעיל וראה יג. יא, עקב פרש"י וראה טז. כו, תבוא פרש"י
שם. 49 והערה 252

ט.18) יא, איוב
ד.19) לט, מקץ תו"א ב. יב, זח"א
א.20) פה, ב"מ
תעניות.21) מ' הרש"ל ולגירסת

.mipe`bd zeaeyz mya b xry mdxcea` .migqt seq o"xde xe`nd .(eteqa) ekw 'iq my `"ayxd z"ey .` ,en dkeq dyerd d"cez d`x la` (*
d`xza `idy ± (d"d ,a"it) p"dxa xcqay s`e (**`edy ,rnyn my epeyl jynd zehytne ,epzip zepdil e`l zevnc iptn `edy 'it `l ixd ,oikxan oi`c 'k ±

.y"r .mc` iyinyz ilk x`y lr "llk jxal oibdep oi`"c `d enk
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שהוא  הבנה אופן לגבי אמורים שהדברים אלא,
של  הלימוד אופן ואילו הקודמת, להבנה מסויים ביחס

באיןֿערוך  נעלה זירא ר' אצל היה הירושלמי התלמוד

הלימוד  לאופן (אפילו הבבלי התלמוד לימוד על
על  כי זירא), ר' ע"י הבבלי התלמוד של הנעלה

נאמר  הבבלי ועל 22התלמוד הושיבני" "במחשכים
נאמר  הירושלמי ארץ 23התלמוד כתורת תורה "אין

להפריע  היה עלול הקודם הלימוד לפיכך ישראל".

הירושלמי. התלמוד של החדש ללימוד

.„
‡˜Â„ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ŒÌÂÈ È¯Á‡ ‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘

להבין  כדי דלעיל. הענין יותר מובן האמור, לפי

ולהסביר  להקדים יש ששמחת 24זאת לכך הסיבה את

זמן השבועות, בחג נקבע לא אלא oznתורה תורה,
השניות  הלוחות מתן לאחר הבא עצרת, בשמיני דוקא

לבעלי  ניתנו השניות שהלוחות והיא: ביוםֿהכיפורים,

הלוחות  מנתינת יותר גדולה שמחה וזוהי תשובה,
לצדיקים. שניתנו השבועות, בחג הראשונים

הסליחה  ולאחר התענית, לאחר בעניננו: – ומכאן
למציאות  יהודי כל הופך הכיפורים יום של והמחילה

אחרֿכך,25חדשה  מיד התורה את מסיים הוא וכאשר ,

התורה  לימוד את להתחיל מסוגל הוא תורה, בשמחת
שבאמצעותם  השניים ללוחות בדומה חדש, באופן

לתורה.26נוספה  ביותר נשגבה מעלה

.‰
˙Â˘„Á˙‰ Y ‰Î¯·‰ ˙‡ÊÂ ˙˘¯ÙÂ ‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘

¯˙ÂÈ· ˙ÈÏÚ
שבין  הקשר את להסביר ניתן לעיל האמור ולפי

בתחילת  תורה: שמחת לבין הברכה וזאת פרשת
התורה  את נתן שהקדושֿברוךֿהוא נאמר הפרשה

לנו צוה "תורה של באופן ומובן,dynלישראל ,"

ובהבנת  בידיעת השלימות לשיא אז הגיע רבינו שמשה
הפרשה  בסוף נאמר זאת ובכל משה 27התורה. "ויעל

בכתבי  נאמר כך על אשר נבו", הר אל מואב מערבות

נ'28האריז"ל  = ("נבו" החמישים לשער הגיע שהוא
הגמרא  דברי כלומר, בינה 29בו). שערי "חמישים

חוץ  – אחד" חסר למשה ניתנו וכולן בעולם נבראו
פטירתו, שעד התקופה על אמורים – החמישים משער
לשער  גם הגיע הוא להסתלקותו בסמוך אבל

הנשגב בינה jexrÎoi`aהחמישים, שערי .30ממ"ט

בני  בקרב שמתרחש הענין לכך שדומה לומר, ויש
"ויעל  ולומדים קוראים כאשר תורה בשמחת ישראל
וזאת  פרשת את ומסיימים נבו", הר אל משה...

שוב 31הברכה  ומתחילים נעלה , באופן התורה את
וחדש.
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ÌÏÂÎ Ïˆ‡
לימוד  התחלת של זה, ענין מובן: לא עדיין אך
"גמרה  לאחר בשמחתֿתורה יותר נעלה באופן התורה
אלא  מישראל, ואחד אחד לכל שייך אינו תורה", של
ומהו  בלבד, סגולה ויחידי מיוחדת הבנה לבעלי רק
ישמחו  הם שגם ישראל, לכל זו שמחה שבין הקשר

התורה? על "שהחיינו" ויברכו תורה בשמחת

שייכת תורה בשמחת השמחה מכך: deeyaיותר
עציך  חוטב ועד שבטיכם מראשיכם היהודים, לכל
רוקדים  שכולם בישראל שנהוג כפי מימך, ושואב
להיות  לפחות היה צריך לעיל האמור לפי ואילו יחדיו,

לשמוח lcebaהבדל צריכים היו ובעיקר השמחה,
וכדומה. ההבנה בעלי

שמחת  של הענין כל אם יותר: עצומה והתמיהה
בהבנת  להתעלות קשור היה שהחיינו וברכת תורה
דומה, בצורה להתבטא צריכה השמחה היתה התורה,
והן  בכמות הן התורה, בלימוד מעולה עיסוק עלֿידי

למעשה zpadyeבאיכות, ואילו לשמחה. תעורר התורה
בריקוד  דוקא מתבטאת התורה ששמחת רואים,

milbxa סגורה כשהיא התורה עם ושמחים רוקדים ,
בה. לעייין איֿאפשר שאפילו כך במעיל, ועטופה
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א.22) כד, סנהדרין
ד.23) פט"ז, ב"ר
עצרת 24) השמיני ביום ד"ה ואילך. א'תשעט ע' שמע"צ אוה"ת

בתחילתו. תש"ו הנ"ל ד"ה (בסופו). תרס"ז
(להר"י 25) ביאורים בלקוטי (נדפס וש"נ לאגה"ת ביאורים ראה

כו' פירושים ליקוט עם אגה"ת ואילך. פז ע' ואילך. נ ע' ח"ב שי') קארף
63 ע' חל"ד לקו"ש וראה ואילך. קט ע' ואילך. ע ע' תשמ"ו) (קה"ת,
האדם  נעשה התשובה שע"י איך ואילך), 86 ע' חל"ט לקו"ש ואילך.
השייכות  קי) ע' הנ"ל אגה"ת פח. (ע' שם לקו"ב וראה חדשה. מציאות

ר"ז. שצם מאה) (או תעניות מ' להמספר
ואילך.26) פל"ה שם תש"ו תרס"ו. לך ויתן ד"ה רפמ"ו. שמו"ר ראה
א.27) לד,
ואילך.28) א שסט, של"ה ט. ג, ואתחנן להאריז"ל לקו"ת
וש"נ.29) ב. כא, ר"ה
ז.30) לג, פרשתנו עה"ת צפע"נ גם ראה
בשמח"ת 31) משה אמר הברכה וזאת שפ' ,2 ע' שלום מתורת להעיר

שם). 9 הערה (וראה
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נוסח  את תחילה להסביר יש זאת להבין כדי

אשר  – הזה" לזמן והגיענו וקיימנו "שהחיינו הברכה
הגדולה  כנסת אנשי עלֿידי נקבע הברכות ,32נוסח

שבכך  המירבי הדיוק .33ומובן

שלושת  מהם א) הסבר: נדרש זו ברכה בנוסח

כלל  בדרך ב) הגיענו? קיימנו, שהחיינו, – הביטויים

מודים  בתחילה הכבד, אל הקל מן הוא ההודיה סדר
והנה, יותר. הגדולים על ואחרֿכך הקטנים הדברים על

ואילו  בלבד, המציאּות קיום הוא – "קיימנו"
– כ "שהחיינו" חיות, בה שיש מציאות שהסביר היא פי

משיחותיו  באחת אדמו"ר מו"ח צריך 34כ"ק כך ואם ,

ורק  ("קיימנו"), הקיום עצם על תחילה להודות היה
("שהחיינו")? החיות על אחרֿכך

ה"רוקח" הביטויים 35בספר ששלושת נאמר,
את  נפשי הללי "כנגד הם והגיענו" וקיימנו "שהחיינו

על  גם אך בעודי", לאלקי אזמרה בחיי ה' אהללה ה'

הסבר: דרוש הם mdnכך וכיצד הללו, הענינים שלושת
אלו? ביטויים בשלושה רמוזים

.Á
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והודיה, שבח על מדובר כאשר הוא: לכך ההסבר

קיימו  אשר על לקדושֿברוךֿהוא היהודי שמודה
השאלה: להתעורר עשויה הזה", "לזמן עד והחייהו

עליו  להודות הראוי באופן היו עתה עד חייו האם

בעונג  עליו עברו לא ימיו שרוב ייתכן ב"שהחיינו"?
ועגמתֿ צער של תקופות לו היו להיפך, אלא ובנחת,

החוקרים  של דעתם שידועה כפי כלל 36נפש, לגבי
השונות  התקופות את יחשבו שאילו האנושי, המין

והטוב  העונג שתקופות שימצאו ביותר אפשרי בחיים,

אשר  עד מכך, ההיפך של תקופות מאשר פחות הן
חז"ל  כלשון הוא, נברא".37הסיכום שלא לו ש"נוח ,

אדם שאצל במקרה בודאי,dfואף כך הדבר אין

וישנה ספק, בגדר עדיין שזה ייתכן על dl`yאך
לברך  .38האפשרות

כשם  בדיוק "שהחיינו": ואומרים מקדימים לפיכך
ממוות) ההיפך – (כפשוטה האדם אצל deeyשחיות

חי  שהוא לומר ייתכן ולא רגלו, ועד מראשו האדם
גם  הם כך חי, הוא אין אחר ובאיבר אחד, באיבר

את מקיפה  שהחיות "שהחיינו" של עניני lkבחיים
הוא כך ועל לקדושֿברוךֿהוא:האדם, להודות צריך

של  חייו שרוב לומר ייתכן לא התורה אילולא
לקדושֿברוךֿהוא. עליהם שמודים חיים היו האדם
יותר  הן בחייו הטובות התקופות כאשר אפילו
רוב  עליו עבר שעדיין הרי מכך, ההיפך של מהתקופות

והחיים, החיות הרגשת ללא זמנו

עסוק  יומו ורוב – תדבר" הרוב "על התורה שהרי
החיות  בה לא אשר ושינה ושתיה אכילה בעניני האדם
ומתן, משא כגון האדם. ותכלית התלהבות האמיתית,
זאת  עושה הוא אלא והנאה, חיות בכך לאדם אין אשר

וכו', ביתו בני ולפרנסת לפרנסה אחרים, לצרכים

הוא  אשר חיים, תורת לתורה, הקשור יהודי אבל
כל  חדורות אז התורה, לפי יהיו חייו שכל רוצה
ובמעשה) בדיבור (במחשבה, היום במשך פעולותיו
הוא  וכדומה ומתן משא בשעת גם בתורה. – בחיות
עד  באמונה, הכל ומבצע התורה, מצוות את מקיים

" jiyrnאשר lke"שמים לשם –39יהיו מכך ויתר ,
דעהו" דרכיך "לזמן 40"בכל – שבמצבו אפוא, יוצא, .

בחיות  חדור יהיה מחייו רגע שכל רוצה הוא – הזה"
אלקיכם בה' הדבקים "אתם הוא miig"41של ולכן ,

– ולשבחו לקדושֿברוךֿהוא להודות וצריך יכול,
הזה". "לזמן – "שהחיינו"

.Ë
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"וקיימנו" של הענין מוסיף מה קשה: זה לפי
הקיום  עצם על השבח לכאורה, שהרי, ל"שהחיינו"?

כדלעיל. ביותר, נחות ענין הוא
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וב"ד 32) עזרא הברכות כל ונוסח ה"ה: פ"א ברכות הלכות ברמב"ם
ס"א. סס"ח אדה"ז שו"ע וראה תקנום.

כג.33) פ"ה, ברכות תוספתא ראה בזה, שינויים שמצינו להעיר אבל
בהמשנה  שלפנינו) (בדפוסים וכ"ה הזה, לזמן שהגיענו ברוך ידֿטו: פ"ו,
(משא"כ  אחא רבי בשם כו' בא ר' ובדברי ה"ג פ"ט ברכות שבירושלמי

ואמשט'). קושט' בדפוסים
תש"ה.34) תורה שמחת דליל
(35.10 בהערה שנסמן

בתחלתו.36) תרל"ו רבים מים פי"ב. ח"ג מו"נ ראה
ואילך.37) ג כח, ראה לקו"ת וראה ב. יג, עירובין
סי'38) ברכות מערכת דינים אסיפת שד"ח .12 שבהערה חת"ס ראה

ד]. [תז, ד סט, ח"ב להצ"צ פס"ד וראה ה. סעיף יח אות א
מי"ב.39) פ"ב אבות
מעשיך 40) "כל על בזה ההוספה סרל"א. או"ח טושו"ע ו. ג, משלי

וש"נ. ואילך. 104 ע' ח"י לקו"ש ראה – שמים" לשם
ד.41) ד, ואתחנן
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כשלעצמה  שהחיות הכרח אין הוא: לכך ההסבר
נשמה של דוקא קיים sebaתהיה החיות ענין אדרבה, .

בגוף  הנשמות אצל מאשר גילוי ביתר מלאכים ,42אצל
למטה, ירידתן לפני למעלה הנשמות אצל ובמיוחד
לקדושֿברוךֿ תמידית ובדבקות בהתבטלות השרויות

ביותר. נעלה חיות להן יש ולכן הוא,

כך  על מיוחד, שבח מציינים הנשמה לפיכך שחיות
גם  כלומר, וקיימנו". "שהחיינו הגוף, תוך אל יורדת

– הגוף של ה"קיימנו" רק envrlykyבענין הוא
–meiwבבחינת בו מורגשת איננה הרוחנית והחיות ,

ומצוות. תורה של האמיתית החיות ו"נמשכת" ישנה
וקיימנו. – הגוף מצד גם מודים ואז

.È
ÁÓ˘Ó ÏÓÚ‰ Y "ÂÚÈ‚‰Â"

"והגיענו"? הביטוי מוסיף מה – לעיל האמור לפי
פירשו  – "הגיענו בשיחתו: אומר אדמו"ר מו"ח כ"ק

יגיעה)". (מלשון עייפנו פעם,

זהו  לכאורה, ב"עייפנו"? היתרון מהו מובן ואין
ביותר, נעלה ואפילו דבר, כאשר מכך: יותר חסרון.
כפי  שהחיינו. עליו לברך אפשר אי בצער, כרוך

הטעמים  מן שאחד ברכת 43שמוצאים אמירת לאי
גדולה  מצוה שזוהי למרות – מילה ברית על שהחיינו

עליהם ש"קבלו שיש dgnya"44ביותר, כיון הוא, –
לינוקא" "צערא .45בכך

שום  ללא מתנה מקבלים כאשר הוא: לכך ההסבר
דכיסופא" "נהמא זה הרי ויגיעה של 46עמל לחם =)

אמיתית. שמחה המקבל אצל נגרמת ואין בושה),
מקבלים  כאשר אבל בושה. רגש אצלו מתעורר אדרבה,
ביותר, יקר הוא הרי ויגיעה, עמל עלֿידי דבר

חז"ל  למאמר בדומה אמיתית, שמחה 47ומתעוררת

חבירו" של קבים מט' שלו בקב רוצה .48"אדם

של  המושלמת השמחה בעניננו: לכך בדומה
לקדושֿ וההודיה השבח ומתן וקיימנו" "שהחיינו

ביגיעה  כרוך הענין כאשר דוקא מתאפשרים ברוךֿהוא
עניניו, בכל התורה פי על חיותו כאשר ואילו ובעמל.
איננה  השמחה הרי עבודה, ללא באה הגוף, כולל

השב  גם וכך לקדושֿברוךֿהוא.מושלמת, וההודיה ח

את  המאפשר גורם רק איננה היגיעה "והגיענו",
" על וההודיה השבח epniiweמתן epiigdy עצם אלא ,"

משבח  הוא ולכן ותענוג, שמחה באדם מעוררת היגיעה
"והגיענו". על במיוחד ומודה

.‡È
"Á˜Â¯"‰ È¯·„ ¯·Ò‰

ששלוש  ה"רוקח" דברי את לפרש יש זה לפי
את  נפשי הללי "כנגד: הן שהחיינו ברכת של הלשונות
"אהללה  בעודי": לאלקי אזמרה בחיי, ה' אהללה ה',

כדלעיל.iigaה' הנשמה, חיי – "שהחיינו" כנגד "
לאלקי "בעודי"icera"אזמרה כי "וקיימנו", כנגד "

טפל  דבר – "עודי" רק שהוא הגוף כנגד .49מכוון
כי  יגיעה, – ל"והגיענו" רומז ה'" את נפשי "הללי

את משקיעים .ytpd50ביגיעה

.·È
ÈÙÏ È„Â‰È ÏÎ Ïˆ‡ ‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘· ÂÈÈÁ‰˘ ˙Î¯·

Â˙‚¯„
אמירת  ענין את להבין אפשר לעיל האמור כל לפי

תורה: בשמחת התורה על שהחיינו ברכת

במשך  התורה את ולומדים קוראים שישראל לאחר
אור  נוסף תורה, בשמחת אותה ומסיימים כולה, השנה

בתורה  סוף" "אין של ישראל 51חדש מתחילים וכאשר ,
תורה  כביכול, זוהי, שוב, התורה את וללמוד לקרוא
ישראל  כל שמחים ולפיכך יותר, ונעלית חדשה

שהחיינו  ברכת אלו 52ומברכים ענינים ושלושה ,
ודרכו: ערכו לפי אחד כל אצל אחרֿכך קיימים

לימוד  בעיקר נוסף אוהל ויושבי תורה בעלי אצל
עיקר  וזוהי – שהחיינו – חדש באופן והבנתה התורה

mzribi ובמילא התורה, ובהשגת בהבנת – והגיענו –
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הוספות 42) ראה – לחיים" ה' "יראת בענין הה"מ מאמר כידוע
וש"נ. סנ"ו. (קה"ת) לאו"ת

יו"ד 43) בב"י הובא ובשוה"ג. 12 שבהערה והגמי"י אבודרהם
הרמב"ם. כתב ד"ה סרס"ה

ובפרש"י).44) א. קל, (שבת משתה" "שעושין גשמית ובשמחה
שו"ת 45) חמץ), בדיקת (לגבי אבודרהם וראה א. ח, כתובות

.12 להערה בשוה"ג נסמנו – ספה"ע) (לענין ור"ן המאור הרשב"א,
ולהעיר 46) רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג). פ"א (ערלה ירושלמי ראה

א). (י, לטבת יד ליוה"ש אור ד"ה מהדו"ק בראשית להב"י ממ"מ
א.47) לח, ב"מ

דוקא 48) שמח"ת נקבע זה שמטעם ואילך, 158 ע' חי"ד לקו"ש ראה
.23 הערה שם בהנסמן וראה השבועות. בחג ולא בשמע"צ

אהללה 49) ד"ה ואילך). סע"ב (פ, פ"ו והאמונה היחוד שער ראה
ה'ת"ש.
ב).50) קמו, (תהלים עה"פ הצ"צ רשימות וראה
(51.5 שבהערה זהר וראה בסופו. תש"ה שמח"ת ענין להבין ד"ה

ואילך). פט ע' ח"א מלוקט (סה"מ תש"ל שמח"ת ענין להבין ד"ה
סה"מ 52) (ראה בחגה"ש היא התורה התחדשות ענין דכללות ואף

השמחה  ענין וע"ד לשמח"ת, דוקא שייך הנ"ל ענין מ"מ ,(184 ע' תש"ה
שם. חי"ד לקו"ש ראה – בחגה"ש ולא בשמח"ת דוקא שהיא בתורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc zeaezk(oey`x meil)

,df yexit lr zeprh izy yi ±àãç,zg` dprh -éøîâì äãaéàc £¨§¦§¨§©§¥
òîLîdleki dpi`e ,xenb ceai` ezernyn ,'dcai`' oeyldy - ©§©

.gwel meyn zeablãBòåixdy ,dprhàéðzmc` m` ,`ziixaa §©§¨
ì åéñëð øëîe ,ãçàä ïî äåìïéc éðL ç÷Bìì áBç ìòa áúëå ,íéðL ¨¨¦¨¤¨¨©§¨¨¦§©¦§¨©©©§¥©¥¦¦

,íeìk ïBLàø ç÷Bì ìò Bì ïéà ,Enò éì ïéà íéøáãeleki epi` delnd §¨¦¥¦¦§¥©¥©¦§
,oey`x gweln elit` zeablìBëiL éðtîoey`xd gweldøîBì ¦§¥¤¨©

,delnlepîéä úBaâì íB÷î Eì ézçpäcia oixeg ipa izgpd ± ¦©§¦§¨¦§¥¤
ax ly evexiz dgcp ok m`e .dcyd z` izipwy drya delnd
leki `l delnd m`y ,`ziixadn dgkedd zxfege ,wgvi xa ongp

.oey`xd gweldn zeabl xfeg epi` ,xge`nd gweldn zeabl

dlwlwzpy dcy oiprl o`kn gikedl oi`y ,`ax miiqn la`
y iptn ,micareynn daebe xfeg epi`yíúä,zeziixad izya ¨¨

íéãéa déLôð ãéñôàc eäéàz` micia envrl lwlw delnd - ¦§©§¦©§¥§¨©¦
,jnr il oi` mixace oic el azky dfa ,ipydn zeabl zexyt`d
mixfeg mpi` okle ,dnvrl dlwlw ipyl dnzgyk dy`d oke
wtqd oiicr ,dlwlwzd rwxwdy dxwna la` ,oey`xd gwell

.micareynn zeable xefgl mileki m` rxken epi`
:xkfpd wtqd lr ddnz `xnbd,éMà áøì øîéé áø déì øîàdn ¨©¥©¥©§©©¦

izgpd oerhl leki oey`xd gweld m` dlwlwzdy dcya wtqd
,epnid zeabl mewn jl
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סי ireayd cenild xefgn t"r - dxez zgny ± dkxa zyxt - zegiyÎihewl

וקיימנו  – ובעולם בגוף עבודתם גם אצלם מתחדשת
מזמנם. מעט רק מקדישים הם שלכך –

ובעלי טבין עובדין מארי שאינם אצל עסק,
חידוש  גםֿכן נגרם התורה, בהבנת חדש לאופן קשורים

שלהם: מדרגתם לפי והגיענו" וקיימנו ב"שהחיינו

zeigd במשך התנהגותם ובכל התורה בלימוד שלהם
גורם  וזה ומתחדשת. מתעלה התורה פי על היום

התורה. פי על הגוף בחיות – ב"וקיימנו" גם להתעלות

של  חיות בעלי להיות לעמלם כח גם נוסף – "והגיענו"
הוראות  כל את לקיים ביגיעה הן עניניהם, בכל תורה

והן  הגוף, צרכי ובכל באכילה, ומתן, במשא התורה
ויותר  יותר ולעמול העולם מעניני להתנתק ביגיעתם

התורה. בלימוד בנפש) גם (קבועים קבועים בשיעורים

.‚È
˙‡ÊÂ ˙˘¯Ù ÔÈ·Ï ‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘ ÔÈ· ¯˘˜‰

‰Î¯·‰
וברכת  תורה שמחת שבין הקשר גם יובן זה לפי

הברכה". "וזאת פרשת לבין שבה "שהחיינו"

היא  כיצד והשגה, הבנה היא התורה אם לכאורה,

לשכל? כלל קשורים שאינם האדם עניני על משפיעה

בפרשתנו  דת 53לומדים אש "מימינו היא שהתורה
בו  המשתמש כל – אש "מה בספרי: ונאמר למו".

רושם  בגופו ניכרים 54עושה בו שעמלים אדם בני אף ,
בהילוכם  נכרים חכמים תלמידי כך הבריות, בין הם

הרמב"ם  שמפרש (וכפי בשוק" ובעטיפתם 55ובדיבורם

שבכך). הפרטים את

אצל  שני: מצד השאלה מתעוררת לכאורה, אך,
היא  שוב התורה לימוד שהתחלת חכמים, תלמידי
התחדשות  שנגרמת מובן, לגמרי, חדש באופן אצלם
אצל  אבל ובדיבורם...", "בהילוכם הניכרת ותוספת
שיש  החידוש מהו חכמים, תלמידי שאינם יהודים
על  משפיע שהוא עדֿכדיֿכך תורה בשמחת לתורתם
כך  כל שמחים הם אשר עד כדלעיל, עניניהם, כל

שהחיינו? ברכת ומברכים

משה  לנו צוה "תורה בפרשתנו: מוסבר כך על
היא התורה – יהודי dyexiמורשה..." ,56לכל

לגיל,57וההלכה  חשיבות שאין היא ירושה לגבי
מועברת התורה – היורש של ולמצב יהודי lklלמעמד

בירושה.

– בתורה אור ונוסף התחדשות יש כאשר ולפיכך,
ותוספת  התחדשות יהודי כל אצל חלה תורה, בשמחת

התורה. עלֿפי ובחיותו בהתנהגותו

דוקא  מתבטאת תורה בשמחת השמחה עיקר ולכן
אלא  בתורה, ולימוד קריאה עלֿידי לא – בהקפות
עם  ריקוד של מעשיות ופעולות תנועות עלֿידי דוקא
איננה  תורה בשמחת השמחה עיקר כי – עצמה התורה
היא  שהתורה כך על בעיקר אלא הבנתה, על כלֿכך

אותנו מחיה – לעשיה lka"שהחיינו" עד 58עניננו,

בפועל.

(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)
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ב.53) לג,
בה 54) המשתמש כל התורה כך רושם עושה האש מה ובפס"ז:

רושם. בו עושה
ה"א.55) פ"ה דיעות הלכות

א.56) נט, סנהדרין ראה – להלכה ונוגע
ואילך.57) (במשנה) סע"ב מג, נדה
עצרת 58) השמיני ביום ד"ה א'תשצ. ע' שמע"צ מאוה"ת להעיר

בסופם. ותש"ו תש"ה שמח"ת ענין להבין ד"ה בסופו. תרס"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc zeaezk(oey`x meil)

,df yexit lr zeprh izy yi ±àãç,zg` dprh -éøîâì äãaéàc £¨§¦§¨§©§¥
òîLîdleki dpi`e ,xenb ceai` ezernyn ,'dcai`' oeyldy - ©§©

.gwel meyn zeablãBòåixdy ,dprhàéðzmc` m` ,`ziixaa §©§¨
ì åéñëð øëîe ,ãçàä ïî äåìïéc éðL ç÷Bìì áBç ìòa áúëå ,íéðL ¨¨¦¨¤¨¨©§¨¨¦§©¦§¨©©©§¥©¥¦¦

,íeìk ïBLàø ç÷Bì ìò Bì ïéà ,Enò éì ïéà íéøáãeleki epi` delnd §¨¦¥¦¦§¥©¥©¦§
,oey`x gweln elit` zeablìBëiL éðtîoey`xd gweldøîBì ¦§¥¤¨©

,delnlepîéä úBaâì íB÷î Eì ézçpäcia oixeg ipa izgpd ± ¦©§¦§¨¦§¥¤
ax ly evexiz dgcp ok m`e .dcyd z` izipwy drya delnd
leki `l delnd m`y ,`ziixadn dgkedd zxfege ,wgvi xa ongp

.oey`xd gweldn zeabl xfeg epi` ,xge`nd gweldn zeabl

dlwlwzpy dcy oiprl o`kn gikedl oi`y ,`ax miiqn la`
y iptn ,micareynn daebe xfeg epi`yíúä,zeziixad izya ¨¨

íéãéa déLôð ãéñôàc eäéàz` micia envrl lwlw delnd - ¦§©§¦©§¥§¨©¦
,jnr il oi` mixace oic el azky dfa ,ipydn zeabl zexyt`d
mixfeg mpi` okle ,dnvrl dlwlw ipyl dnzgyk dy`d oke
wtqd oiicr ,dlwlwzd rwxwdy dxwna la` ,oey`xd gwell

.micareynn zeable xefgl mileki m` rxken epi`
:xkfpd wtqd lr ddnz `xnbd,éMà áøì øîéé áø déì øîàdn ¨©¥©¥©§©©¦

izgpd oerhl leki oey`xd gweld m` dlwlwzdy dcya wtqd
,epnid zeabl mewn jl
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סב

dxezÎzgny zegiyÎihewla dgiy hi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÌÈ¯Ú˘ ˙ÁÈ˙Ù ÏÚ ˆ"ÈÈ¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î È¯·„

˙"ÁÓ˘·
בשמחת משיחותיו באחת  אמר  אדמו"ר מו"ח כ"ק 

:1תורה

פתוחים ). (=שערים  פתיחין תרעין – תורה  "בשמחת
הצלחה ושערי ברכה, שערי  אורה, כל2שערי פתוחים.

התורה ". עלֿידי משיגים  זאת  ואת פתוחים , השערים

שהרבי ומכך מאד, מדוייקים  נשיאינו רבותינו דברי
הצלחה ", שערי ברכה , שערי אורה, "שערי  במיוחד מפרט 

" אחרֿכך, מציין שהוא כפי אשר , השעריםlkלמרות 
הוא תורה  בשמחת  החידוש  שעיקר ללמוד, ניתן פתוחים"

השערים  שלושת  מהוelldפתיחת  להבין: איפוא יש  .
התורה לבין אלו שערים  שלושה  בין המיוחד ?3הקשר

ידוע להבין: יש  הם4יתרֿעלֿכן בראשית  ימי  שששת  ,
שהאור ומכך שנים ), אלפי ששת =) שנין  אלפי שית  כנגד

– הראשון ביום  כנגדiptlנברא שהוא  השלישי, היום
התורה ניתנה בו אשר השלישי לכאורה ,5האלף  נראה , –

בתורה תלוי איננו אורה" "שערי  של .6שהענין

ידוע ברכה". "שערי לגבי גם  הטעמים7כך מן שאחד
כיון הוא, – "בראשית " – ב "בי"ת " התורה  להתחלת 
היה הברכה  שענין  אפוא  יוצא ברכה . לשון היא ש "בי "ת "
ברכה " ש "שערי אומרים  ומדוע  הבריאה , בתחילת  מיד

בתורה ?8תלויים 

על עולם  הרי יותר: קשה  ,9נבראe`elinוהשאלה 
"בראשית ", של ב "בי "ת " הרמוז הברכה, שענין ויוצא ,

היה האור,e`elinaכבר לגבי גם  כך הבריאה . בזמן
היה ראשון ביום  שנברא  האור הרי  מכך: יותר ואף 

חז"ל כדברי בו10בלתיֿמוגבל, (ומביט) צופה  שאדם ,
eteq cere mlerd seqn.

אינו וברכה אורה  של מציאותן עצם  רק  לא  כלומר,
והברכה  שהאורה  אלא  בתורה , ozenlyתלוי `iyaאינן

דוקא זאת שמשיגים איפוא  אומרים  מדוע  בתורה . תלויות 
תורה ? על ֿידי

.·
˙ÂÓÏ˘Ï ‡È‰ ‰ÂÂÎ‰˘ ¯È·Ò‰Ï Ô˙È ‰¯Â‡ÎÏ

‰Î¯·Â ‰¯Â‡ Ï˘ ˙È˙ÈÓ‡‰
הבריאה של ששלימותה להסביר, היה  ניתן לכאורה,
בתחילתה , מצבה  כולל – לנבראים  ביחס  לעצמה , ביחס 

על עולם  שלמותe`elinכאשר בכלֿזאת  היא  – נברא 
אמיתית , שלמות  זו אין  ולפיכך מוגבלת ,

ניתן ברכה  ושערי  אורה  שערי שאת  אומרים לכן 
כאן ו"ברכה " "אורה" במושגים  תורה . עלֿידי רק  להשיג 

ולברכה  לאורה היא שלימותן,zeizin`dהכוונה  בשיא ,
השלמות הקדוש ֿברוךֿהוא , מצד שהן  כפי כלומר,
כיון תורה , עלֿידי  זאת  להשיג  ניתן לכן האמיתית .

עליונים11שכידוע שבין המחיצה  את תורה  (מתן) הסירה  ,
כפי הענינים כל  את משיגים  התורה  ובאמצעות  לתחתונים,

הבורא . העליון, לגבי שהם 

הבאות : הסיבות  מפני זה , בהסבר די אין  אך 

כיון הספר : מן חסר העיקר הנ"ל  ההסבר לפי (א )
שהם כפי אפילו וברכה , אורה  של הכללי שהענין
להדגיש היה צריך  – התורה  בלי גם  קיים במילואם,
שהם כפי  והברכה, האורה  את  משיגים  תורה  שעלֿידי

הבורא ? שלמות  לגבי 

הטעם ולא12(ב ) עצרת, בשמיני תורה שמחת  לקביעת
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.(59 ע' ה'תש"ה (סה"ש תש"ה שמח"ת יום (1
ספר  כל אחר רבה הושענא ליל שאומרים רצון" ה"יהי ראה (2

שבתהלים.
ממרז"ל: להעיר (3dxe` מתחלת התורה ב); טז, (מגילה תורה זו

ר"ת – נכסיוdkxaבבי"ת בתורה העוסק בפנים): לו oigilvn(כדלקמן
ועוד. ב). יט, (ע"ז

ואילך. סע"ב שכ, שמות תו"ח וראה ג. ב, לבראשית ובחיי רמב"ן (4
שם. תו"ח שם. ובחיי רמב"ן ראה (5

שהי' כ"א אז, האור שנברא רק ולא hianeאדם6) dtev,'כו בו
בפנים. כדלקמן

שיחה  חט"ו לקו"ש בארוכה וראה ועוד. ה"א. פ"ב חגיגה ירושלמי (7
בראשית. לפ' א'

ס"ע  ח"ב תער"ב (המשך הביאור ידוע – ל"הצלחה" בנוגע וגם (8
את  אלקים "וירא לא) א, (בראשית דמש"נ ואילך) א'קכג ואילך. א'קכ

והנה עשה אשר c`nכל aeh,טוב היותר באופן הכל שנעשה מה זהו – "
הבריאה dglvdבדרך עם (לא קשור שזה (40 ,34 (הערה לקמן ראה אבל .

נש"י עבודת עם כ"א) ע"ש.ly`מצ"ע, השתלשלות, סדר ע"פ
ועוד. ג. פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ראה (9

וש"נ. ב. פי"א, ב"ר א. יב, חגיגה (10
ב. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא (11

תרס"ז  השמע"צ ביום ד"ה ואילך. א'תשעט ע' שמע"צ אוה"ת (12
וראה  תש"ו. השמע"צ ביום רד"ה ובסופו. בתחילתו תרס"ו) (בהמשך

ואילך. 156 ע' חי"ד לקו"ש
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בשמחת שהשמחה  הוא , תורתנו), מתן (זמן השבועות בחג
הכיפורים , ביום שניתנו השניות" ל"לוחות קשורה  תורה 

לתושיה " "כפלים .13שהם 

התורה " עלֿידי משיגים זאת  "ואת  והמילים  ומאחר
– פתיחין" תרעין ש "בשמחתֿתורה  לקביעה  בהמשך באות 
לשמח"ת , קשורה  שהיא כפי לתורה  שהכוונה  מסתבר 

שניות ", "לוחות 

היא הכוונה  אורה..." שב "שערי  נאמר אם  גם לכן ,
די הרי הבורא , לשלמות  ביחס שהם  כפי  אלה , לענינים 
ומדוע ראשונות ", ל"לוחות  קשורה אשר בתורה  כך לשם 

תורה ? לשמחת  דוקא  זאת קושרים 

.‚
Ï˘ ÛÒÂ‰ ÔÈÚ‰Â ,È˘ Ë"ÂÈ Ï˘ ÌÈÈÚ‰ È˘

"ÁÓ˘ת
תורהכדי שבשמחת  ולומר  להקדים  יש  זאת , להבין

הנ"ל השערים  לשלושה  המקבילים  ענינים שלושה  ישנם 
הצלחה : ושערי ברכה , שערי אורה, שערי  –

היו "ט  (א ) ענינים: שני יש  גלויות ) (של שני ביום ֿטוב
ראשון יו"ט  של  והמשך תוצאה  שהוא כפי  (ב )14השני .

דברי עלי  "ערבים  של היתרון מתווסף שני ביו"ט 
ראשון15סופרים " ביום ֿטוב קיים שאיננו ,16.

עוד נוסף  ובשמחתֿתורה  שני , יו"ט כל לגבי הדבר כך
פעמים מספר  שהוסבר  כפי  זה17ענין, שליום שהעובדה  ,

שבנוסף מוכיחה , – תורה שמחת  – עצמו בפני שם  יש 
גם הוא (בחו"ל) עצרת שמיני של שני יוםֿטוב  שהוא  לכך

תוכן שמחת ֿתורה .envrÎiptaבעל של מיוחד תוכן ,

מדברי רק  שהוא  למרות  אשר – שני  יו"ט  שבענין כשם 
פני על יתרון  לו יש  כך, משום  ודוקא  זאת , בכל סופרים,

יותר סופרים  דברי עלי שערבים  לעיל, כאמור ראשון , יו"ט 
כלל, חובה  שאיננו השלישי, הענין גם  כך – תורה  מדברי
(כלשון בלבד מנהג  אלא  סופרים , מדברי לא  אפילו

"18הזוהר :oibdepeואתקריאת חדוה  עמה ישראל למעבד
כך, משום  דוקא  בזה, יש  זאת , למרות  תורה "), שמחת 
כמוסבר הקודמות , הנקודות  לשתי בנוסף  מיוחד, יתרון 

מקומות שאיננה19במספר מעלה  יש  שלמנהג ֿישראל ,
סופרים . מדברי או שמדאורייתא  בדבר 

.„
‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘ ÔÈÚ· ÂÏÏ‰ ˙Â„Â˜‰ ˙˘ÂÏ˘

שמחת של  בתוכנה גם  נמצאים  הנ"ל  הענינים  שלושת 
עצמה : תורה 

"שמחת השם  שהשמחהdxezמן  רואים, (סתם ) "
באופן לתורה ב "לוחותillk20קשורה  שניתנה  ,

הראשונות ",

בשמיני תורה שמחת לקביעת  הטעם  אף ֿעל ֿפיֿכן,
ב'), בסעיף (כדלעיל הוא השבועות, בחג  ולא עצרת ,

שניות " ל"לוחות  קשורה  תורה  בשמחת ,21שהשמחה 
מעין סופרים22שהם  שבכתבש23דברי  התורה ל

עצמה ,

שמחת קיום  עצמו, תורה שמחת  של הענין לכך בנוסף 
הזוהר" כלשון  ישראל, מנהג  הוא יהודים , על ֿידי תורה 

oibdepe."...חדוה עמה  ישראל למעבד

מן יותר הגבוהה לדרגה  מגיע  ישראל שמנהג וכיון
לפיכך ג '), בסעיף  (כדלעיל סופרים מדברי ואף  התורה ,
שמחת ואתקריאת  ל"נוהגין ... בהמשך הזוהר, אומר 

תורה  לספר "ומעטרן כלומר,xzkaתורה ": דילי'".
שיהודים  הםmibdepעלֿידי חדוה", עמה  "למעבד...
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רפמ"ו. שמו"ר (13
הובא  – גו' נוטרה שמוני ו) א, (שה"ש עה"פ שהש"ר ראה (14
דרמ"צ  גליות. של שני יו"ט ענין להבין סד"ה שמע"צ בלקו"ת ונתבאר

.10 הערה 247 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש בעניננו וראה אֿב. קיד,
ב) שם, (שה"ש עה"פ שהש"ר וראה שם). (ופרש"י א לה, ע"ז (15
מטות  לקו"ת ואילך), סע"ד (נב, בתו"א נתבאר (ב). מיין דודיך טובים כי
ואילך). נג (ס"ע תר"ם זו מצה א). (ז, שה"ש ב), (פ, סוכות א), (פה,

ובכ"מ.
לפי  היא שני דיו"ט שהמעלה סע"ג) (צב, שם שמע"צ בלקו"ת (16

הגילוי להיות הכוונה –dhnlש"עיקר לזה בפנים המבואר לקשר ויש ."
בהענינים  [ועד ביותר למטה נמשך שני דיו"ט האור שדוקא גופא זה כי
243 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש ובארוכה ב. צב, שם לקו"ת (ראה דגלות
המבואר  ע"ד ד"ס. שהוא זה מצד יותר, נעלה אור להיותו הוא ואילך)]

שם.בלקו" מטות ת
וש"נ. ואילך. 234 ע' שם לקו"ש בארוכה ראה (17

.12 להערה הא' שוה"ג שם לקו"ש וראה ב. רנו, ח"ג (18
סידור  סע"ג. פ, סוכות לקו"ת דשמח"ת) ההקפות (בענין ראה (19

ב. רסט,
בתורה  קס"ד שיש דמזה תש"ב, דחגה"ש ב' יום משיחת ולהעיר (20
ע"ש. זל"ז, שייכים ושבועות דשמח"ת מוכח חגה"ש אחר שמח"ת לקבוע
בענין  היא בשמח"ת) (שקורין הברכה וזאת פ' שהתחלת מזה גם ולהעיר

הבאה). הערה (וראה השבועות בחג שהי' גו') בא מסיני (ה' מ"ת
הענינים: ב' יש בשמח"ת) (שקורין הברכה וזאת שבפ' ולהעיר (21
הפרשה  ובסיום הקודמת), (כבהערה דחגה"ש מ"ת – הפרשה בתחילת
ללוחות  שהביא שם) (פרש"י ששברת" כחך "יישר – ישראל" כל "לעיני
ע' חי"ד לקו"ש .251 ע' [המתורגם] ח"ט לקו"ש בארוכה (ראה שניות

.(161ֿ2
פח  ע' תרס"ו המשך – ובארוכה .13 שבהערה שמו"ר ראה (22

ואילך.
ראשון  יו"ט על שני דיו"ט שהמעלה ב) (צב, שמע"צ בלקו"ת (23
דלוחות  השייכות יותר תומתק ועפ"ז צדיקים. על בע"ת מעלת דוגמת היא

שהם ש  בלוחה"ש המעלה כי – ג') סעיף לעיל (ראה שני יו"ט לענין ניות
ה'). סעיף (כדלקמן התשובה ענין מצד היא לתושי' כפלים
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מעלxzkמעטרים הוא  תורה  כתר שבחינת וידוע , לתורה ,
שניות "*23לתורה ל"לוחות  הקשורה  לתורה  מעל ואפילו ,

סופרים . ודברי

.‰
˙"ÁÓ˘ ,Ï‡¯˘È ˙„Â·Ú Y "˙ÂÈ˘ ˙ÂÁÂÏ"Ï ‰·ÈÒ‰

Ï‡¯˘È ˙ÚÈ‚È ‰ÏÂÎ Y
נעלות שניות " ש "לוחות  לכך הסיבה  הוא : לכך ההסבר 

ניתנו שהם היא, לתושיה, כפלים  – ראשונות " מ"לוחות 

ישראל עם  של התשובה  עבודת  השורש24באמצעות  והרי ,
לתורה מעל הוא  ישראל נשמות  .25של

ניתנו שניות " "לוחות  גם  התשובהdlrnlnאך (עבודת
היתה  ישראל זאת ,daiqdשל בכל ניתנו, הם  אך לנתינתם,

נשמות אשר  "תורה ", של ענין זהו ולפיכך מלמעלה ),

"כפלים הם  עצמה  התורה שבתוך אלא  מעליה , הן ישראל
ישראל. של יגיעתם  באמצעות שהושגו כיון לתושיה ",

בא חדוה " עמה  ישראל "למעבד  המנהג  זאת , לעומת 
באמצעות מושג הוא  ולכן מישראל, שהואxzkכולו תורה,

lrn.( שבתורה לתושיה " ל"כפלים מעל (ואף  לתורה 

.Â
"‰Î¯·" ÔÈ·Ï "‰¯Â‡" ÔÈ· Ï„·‰‰

שערי אורה , "שערי לבין תורה שמחת  בין הקשר  זהו
הללו הנקודות  שלוש  שהרי הצלחה ", שערי ברכה ,

היתרון כללי ; באופן (תורה תורה בשמחת שקיימות 
חדוה ") עמה  ישראל "למעבד המנהג שניות "; שב "לוחות 

ו"הצלחה": "ברכה", ל"אורה", מקבילות 

כאשר הוא : ל"ברכה" "אורה " בין בפשטות  ההבדל

מתכוונים  מישהו, אjxaznlמברכים  תוכןשיקבל ת 
האור זאת, לעומת  תועלת . מכך  לו ושתצמח הברכה 

לתועלת רק  שלlawndאיננו בתכונותיו גם  תלוי  אלא  ,
xe`ndהיא האור מתכונות  שאחת שהוא26(המאיר), ,

" של באופן שלlinn`משפיע  בתועלתו תלות ללא  ,"
נייחא עלמא  אכולא  שמשא  יתרֿעלֿכן: (=27המקבל.

במקום אף  מאירה  והיא העולם ), לכל מאירה שמש 
תועלת . שום  בכך אין אם גם  האשפה,

בין שניות" ו"לוחות  ראשונות " "לוחות  בין הקשר  וזהו
ברכה " ו"שערי אורה " :28"שערי

על הדגש  עיקר  היה ראשונות " "לוחות  של בנתינתם 
יבינוdlrnlnהנתינה  ישמעו, שישראל כך על כך  כל (ולא

השכל כהבנת  נפלאה  באחדות  התורה  עם  ),29ויתאחדו
הזה המסר את  במתןֿתורה  ישראל קלטו לא  למעשה , ולכן ,
הראשונות " ה "לוחות  קשורים  לפיכך וכו'), מצבם  (בגלל
על הוא הדגש אור  של שבמהותו כיון אורה ", ל"שערי

xe`nd.האור מקור ,

עלֿידי באה שנתינתם שניות ", ב "לוחות מכך שונה 
לכך גרמה  ישראל של תשובתם  ישראל, בני של עבודתם 

יינתנו כךmdlשהלוחות על הוא כאן הדגש  כלומר, .
ה "לוחות מקבילות  לכן התורה . את ויקלטו יקבלו שישראל
המתברך, על הוא  בה  שהדגש  ברכה ", ל"שערי השניות "

`edy. הברכה את יקבל

תחילה " במחשבה  מעשה  ש "סוף  המטרה30וכיון ,
שהוא  היא , האור  ובהארת  בהשפעה  hlwiiהאמיתית 

הכלים עם מעל31ויתאחד  הם  השניות " ה "לוחות  לפיכך ,
לתושיה . כפלים הראשונות ", ל"לוחות 
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א'תשצב. ע' שמע"צ אוה"ת ראה (23*
שם. חי"ד לקו"ש וראה .12 שבהערה אוה"ת (24

שם. ח"ט לקו"ש וראה פי"ד. תדבא"ר ד. פ"א, ב"ר ראה (25
תסג  ע' ואילך, תנב ע' אור ערך הערכיםֿחב"ד ס' בכ"ז ראה (26

ye".pואילך,
ברצון  הוא האור שגילוי היות (עם למעלה באור גם הוא ועד"ז
תש"ה  ר"ה המשך ואילך. א'כה ס"ע ח"ב תער "ב המשך ראה – ובכוונה)

.28 הערה וראה פ"דֿה.
ב. תד, ח"ב קונטרסים סה"מ וראה א. לט, סנהדרין (27

(28zellka) דורות בהכ"ו הי' מלמעלה ההמשכה ענין ,iptl(מ"ת
(תו"א  בכ"מ וכמבואר א). קיח, (פסחים הקב"ה של בחסדו נזונין שהיו

תתנח. ע' אמור אוה"ת בשלח. "שלא kae"nר"פ ההמשכה הי' שאז .(
למי  גם לכולם, שמשפיע בטבעו החסד איש ובדוגמת כו'". חשבון ע"פ
[ויש  היא" תועלת ולאיזה החסד ישפיע "למה לעיין מבלי ראוי, שאינו

משא  האשפה*]. במקום גם מאיר שהאור מה ע"ד שהוא הענין לומר, "כ
שענינה  "ברכה"**, [בדוגמת דוקא חשבון בבחי' ההמשכה הוא דמ"ת

המתברך]. של והתועלת ההמשכה
לוחה"ר zeihxtaאבל בין מהחילוקים זהו – גופא במ"ת גם ,

כבפנים. ולוחה"ש.
פ"ה. תניא ראה (29
דודי. לכה פיוט (30

ועוד. א'קכ. ע' ח"ב תער"ב המשך בארוכה ראה (31

mlerd `xap `ly mrhdy (n"kae .my xen` z"de` .a ,hi d`x z"ewla 'zpe `aed .ybie t"x) xdfe (7 dxrday) inlyexia y"n mb wznei dxrdd mipta y"n t"r (*
z"x s"l`dy `teb dfc ,xnel yi ik ± dxe` zaiz enke ,miaeh mipipr lr zexene s"l`a zeligznd zeaiz k"ek ixd :`iyewd drecie ± xex` oeyl s"l` ik s"l`a
s"l`y df cvn `id xex`l s"l`c zekiiydy (n"kae .my z"de` d`xe) my z"ewla x`eandn xirdle .(dty`a mb xi`ny) dxe` z"x `edy df cvn `ed xex`

.(milkn dlrnly) xe` 'iga ± (a ,cn) ziy`xa z"de`ae .xzk 'iga ,`lt zeize` `ed
.dkxac ote`a 'idz s"l`d zkynd mby ycgzp z"nay ,(qzz 'r my xen` z"de` d`xe) my z"ewl d`x (**
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"‰ÏÈÁ˙ ‰·˘ÁÓ· ‰˘ÚÓ ÛÂÒ"Ï ÈÓÈÙ‰ ˘Â¯ÈÙ‰

יותר והפנימי  העמוק  מעשה32הפירוש  ל "סוף 
התוצאה  העשיה , שסוף  הוא, תחילה " xg`lyבמחשבה 

ב"תחלה , נעוץ כהסברiptlyהמעשה , (ולא המחשבה 
מתבצע המחשבה  בתחלת  רצו שאותו שהדבר  הפשוט ,

המעשה ). בסוף 

מביאים לכך יצירה33כדוגמא  ליצור שרוצה  אומן
בדרך .. ביותר  הטוב  "בתכלית  התבצעה והיא כלשהיא ,
מלכתחילה ציפה  שהאומן דבר , של פירושו אין הצלחה ",
אין זאת  את  שהרי הצלחה ", "בדרך  תצא שהמלאכה  לכך
את לעשות  להתכוון רק  יכול הוא  לדעת . יכול הוא 
ביצוע כלומר, שלו". האומנות  טוב  אופן  "כפי המלאכה 
בתחילת כוונתו  מאשר  יותר הוא הצלחה " "בדרך יצירתו

ב "תחילה" ונעוץ  המחשבה .iptlyמחשבתו, תחלת 

.Á
˙ÏÁ˙" ÏÚÓ ‡È‰ "‰ÁÏˆ‰·" Ï‡¯˘È ˙„Â·Ú

'‰ ÔÂˆ¯· "‰·˘ÁÓ‰
jkl dnecכיון האלקות , של מעלה , של  ה "הצלחה"

ית '" לו ה "דירה למעלה: מקורו למטה, הקיים  דבר שכל
הטוב "בתכלית היא עבודתם  עלֿידי מקיימים  שישראל
בתחלת ה ' מרצון אף  יותר  טוב  – הצלחה" בדרך .. ביותר

ענין34המחשבה שבודאי  למרות  לעיל. כמוסבר (כביכול)
הוא ביותר ...", הטוב  "בתכלית תהיה  שה "דירה " עצמו, זה 

מלכתחילה הבריאה "תחלה "35כוונת  בבחינת  זה אך ,
ל"מחשבה ". שמעל

היא הבריאה מטרת הוא : (בקצרה ) לכך  ההסבר 
עבודתם עלֿידי בתחתונים  דירה לה ' יעשו שישראל

העצמי בכוחם  בעולמות36העצמית , ה' שלרצון וכיון .37,
משפיע והוא לבריאה קשר  יש  המחשבה", "תחלת  כולל 

מטרה התגשמה  לא  לפיכך "נתאווה37בה , (של  זו

בתחתונים " דירה  ית ' לו להיות הקדוש ֿברוךֿהוא
ב "תחלת ישראל ) של העצמית עבודתם  באמצעות 
בבחינת מוסתרת נשארה אלא  הבריאה , על  המחשבה"

ש המחשבה "lrnה "תחילה" זו38ל"תחלת  שכוונה כך, .
נעשית  ית' לה ' והדירה  למטה , משפיעה  עלֿידיdlekאיננה

העצמי בכוחם ישראל .39עבודת 

"נתאווה של המטרה  את  מגשימים  שישראל מובן בכך
באופן בתחתונים " דירה  ית' לו להיות  הקדוש ֿברוךֿהוא

" ברצוןdglvdשל  להתגלות  מעל היא  זו שמטרה  מפני ,"
המחשבה ". ב "תחילת לא  אפילו – לעולמות  הגלוי

Ë.
‰·˘ÁÓ· ‰˘ÚÓ ÛÂÒ" Y Ï‡¯˘È È‚‰Ó ÌÂÈ˜

"‰ÏÈÁ˙
בכוחם ישראל על ֿידי הנעשית  שה "דירה", למרות 
והמצוות , התורה  כל עבודת  באמצעות  מתבצעת  העצמי,

גלוי הדבר הרי פרטיהם , היהודי40לכל אין כאשר יותר 
אלא  וכו', מסויים טעם  בגלל  wxeמקיימם j`בגלל

כביטוי המצוות ), שבקיום  הסגולה  בגלל  (לא  "וצוונו"
עצים " לחטוב  נצטוינו "אפילו הדבר41הידוע  גלוי גם  וכך ,

מלמעלה , ציווי אין שעליהם  כיון ישראל, מנהגי של בענין
נובעים  עצמםoihelglוהם  ישראל  של .42מכוחם

הוא ישראל מנהגי את  יקיימו  שישראל ה' רצון כלומר,
עד כללי , באופן  ומצוות לתורה  הרצון מן  יותר  אף  מוסתר 

ציווי אפילו אין שעליהם  כך, .43כדי

של מנהג  שבאמצעות  לכך, אפשר) (בדרך ההסבר זהו
ל"מעטרן אחרֿכך מגיעים  חדוה " עמה  ישראל "למעבד
התורה , מן נעלה  תורה כתר  והרי דילי'", בכתר  לספרֿתורה 

כדלהלן: שניות ", "לוחות  שבבחינת  התורה  מן ואפילו

על הוא  השניות" ב "לוחות  הדגש  שעיקר zlawלמרות 
בכל ו'), בסעיף  לעיל  (כמוסבר ישראל של מצדם  התורה 
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תער"ב  המשך ואילך. יט ע' תרס"ו המשך ויגש. ר"פ תו"ח ראה (32
ואילך. א'קיז ע' שם

א'קכג. ע' שם תער"ב המשך (33
גו' אלקים "וירא דזהו"ע א'קכד) (ע' שם תער"ב המשך ראה (34
בנבראים  והביטול העבודה שנתקבלה מה "והוא – מאד" טוב והנה

כו'". המח' תחלת על גם גדול ביתרון בטוב בנש"י) (והיינו
לומר  שייך אינו למעלה א'קכג): (ס"ע שם תער"ב המשך ראה (35

כו'. ובחירה ידיעה לענין שייך זה אך כו'. הדבר ח"ו יהי' שלא
ועוד. ואילך. 73 ע' חי"ב לקו"ש בארוכה ראה (36

והוא  ד"ה לתומ"צ) ורצון לעולמות דרצון (החילוק בארוכה ראה (37
תרס"ו. נח תולדות אלה פ"ה. תרנ"ז כחתן

ית'. בעצמותו הוא כו'" הקב"ה ש"נתאווה דזה כידוע (38
(לענין  שם ובהערות 66ֿ7 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה (39

.35 הערה לעיל וראה וש"נ. ובחירה), ידיעה

"בטוב  נש"י דעבודת א'קכד) (ע' שם תער"ב מהמשך ג"כ להעיר (40
הביטול  .. לנשמע נעשה ישראל שהקדימו "מה הוא כו'" גדול ביתרון
בהבירור  וכמו"כ .. א"ס בעצמות שמושרשים מצד בנשמות שיש עצמי
בהעבודה  ובד"כ כו' בהדרגה שלא הבירור שהוא התשו' ע"י הנעשה

ע"ש. כו'", מנגד חייו ומשליך שמפקיר כו' בזה"ג
א. מ, שלח לקו"ת (41

גילה  אדמו"ר מו"ח שכ"ק בזה פנימי הטעם שזהו י"ל ואולי (42
(ראה  בפועל לקיימם ע"מ שיתפרסמו כוונתו היתה שבטח מנהגים כו"כ
רק  פירסמם מ"מ – בתחילתו) המנהגיםֿחב"ד בספר שנדפסה בשיחה

כו'. סיפור דרך
קס"ד  שיש הטעם (23 ע' חל"ח (לקו"ש ממשנ"ת להעיר (43
החוץ  מן סיבה בו שייך שאין הנפש מעצם היא כי מצוה, אינה דתשובה

ע"ש. (ציווי),
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שהם  כיון שלמרותepzipזאת , ל"ברכה ", (בדומה  מלמעלה
מן באה  היא  זאת  בכל  המתברך, תועלת  הוא  בה  שהעיקר
מעשה ", "סוף  בבחינת  הכל, למרות  הם , אין הרי המברך),
מחשבה ", שב"תחילת  הכוונה  רק  ידם  על מתגשמת  ולכן

– חדוה " עמה  "למעבד... נוהגים  שישראל  על ֿידי אך
התורה , עם  זהxg`lלשמוח הרי – מלמעלה  נתינתה 

ההצלחה (לאחר44כענין מעשה " ב "סוף  דוקא  שהיא  ,
"תחילה ", של הכוונה  את משיג הוא ולפיכך העשיה ),

המחשבה . לתחלת  שמעל

.È
ÔÓ ˜ÏÁÏ ‚‰Ó ˙ÎÈÙ‰ ÏÚ ‰Ï‡˘‰Â ,È˘Â˜‰ ˜ÂÊÈÁ

‰¯Â˙‰
א'): (סעיף  דלעיל הקושי מתחזק לעיל האמור לפי  אך
ואילו ה "הצלחה ", היא  תורה  שבשמחת המיוחד אם

ב "לוח  אף  קיימים  ו"ברכה" הראשונות ""אורה" ות
מדוע (יום ֿהכיפורים ), השניות " וב "לוחות (בשבועות )
ברכה " ו"שערי אורה " "שערי שגם  הנ"ל בשיחה  נאמר 

לשמחת ֿתורה ? דוקא קשורים 

שרואים , ולומר, להקדים  יש  זה , דבר  להבין כדי 
נוסף ישראל של  (יגעת ) כדבעי ולימוד עבודה  שבאמצעות 

שצריך כך כדי עד לתורה , לאפשהycglמשהו בתורה ,
ישראל,(=45לה מנהגי לגבי גם וכך אותה ). להגדיל

הוא תורה ישראל שעלֿידי46שמנהג  אפוא , ויוצא  ,
לתורה . משהו נוסף  מסויים , מנהג  מקיימים  שישראל

יכולים כיצד להבין ניתן אמנם , לכאורה : כך, על וקשה 
בתורה לחדש  נשמתם47ישראל ששורש  בכך בהתחשב  ,

חידוש הופך כיצד  מובן: אין  עדיין אך התורה, מן נעלה 
מנהג ) של  החידוש  (ובפרט dxezdזה on wlgl?

שחייבים רק  לא  והתקנותrval[כלומר, ה"גזירות  את
48minkgוהמנהגות " eycigyמן חלק  נעשים  שהם  אלא  ,

dxezd49,ישראל מנהגי על כנ"ל , הביטוי, שמצוי כפי ,
דין ל"בית  קשורים שאינם  מנהגים )50הגדול"48(ואפילו

ישראל  הוא "].dxezש "מנהג

הוא : לכך ההסבר

בחינות שתי בתורה  התורה51יש  של מהותה  (א ) :
שיש כך, תורה  בנויה זו בחינה מצד ית ', ורצונו כחכמתו
התורה של מהותה (ב ) ישראל. עלֿידי  המתחדשים  ענינים

חד" כולא  וקודשאֿבריךֿהוא  של52ש "אורייתא  שורשה  ,
זו  בחינה מצד יתברך. בעצמותו  זהlekiהתורה ענין

כדלהלן. התורה, מן לחלק  להפוך

שישראל היא  העליונה  שהכוונה  בתורהeycgiכיון
בעצמותו שורשם מתגלה זאת  ובאמצעות  העצמי, בכוחם 
בחינת לגילוי מביאים  שישראל  כך עלֿידי  לפיכך, ית ',
מביאים הם  חידושם, עלֿידי  אלקות של ה "עצמות"
בספר לכתוב  (בדומה  בתורה  גם זה  גילוי להשפעה

נעשה53הבהיר ולכן בקוב "ה ). תורה  מחבר היה  שדוד ,
עלֿידי התורה  מן הנלמדים ה "חידושים " (הן החידוש 

שמחדשים54"יגעת " והמנהגות" והגזירות ה "תקנות  והן ,
התורה . מן  לחלק  ישראל)

ל"שערי שגם  שדלעיל, בשיחה  האמור גם  מובן זה  לפי
קשר יש הצלחה ") ל"שערי רק  (ולא  ברכה " ו"שערי אורה "
אם גם  ישראל  עלֿידי שהונהגה  תורה  לשמחת  מיוחד

עצמה : מצד בתורה גם  קיימים ו"ברכה" "אורה "

ב "מאור" המצוי שכל היא , "אורה " המושג  אמיתות
מגילוי למעלה  הוא עצמו שמצד  מה  גם  בגלוי, .55מאיר
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כתר  – הצלחה* כלים, – ברכה אור, – אורה שערי י"ל: ועפ"ז (44
משניהם. שלמעלה

פ"ב  לאדה"ז ת"ת הל' א). (קמה, סכ"ו אגה"ק וראה ב. יב, זח"א (45
חידושים  ג"כ כולל לה" ש"אפשא אע"פ – ג. לח, מקץ תו"א ס"ב.

מסיני) למשה (שניתנו בהן נדרשת שהתורה מדות ע"י dxeznהנלמדים
azkay וראה וכיו"ב. הכלל מן ולמדם כלל בבחי' בהעלם, שישנם או

תשכ"ג  ת"א (בהוצאת רוה"ק שער חוקת). פ' (למד"ר רז"ל מאמרי שער
וראה  ואילך. 272 ע' לעיל ובארוכה יז. הקדמה הגלגולים שער ב). קח, –

ואילך. 507 ע' ח"ב תשנ"ב סה"ש
ועוד. .60 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש נסמן (46

א'תח. ע' ח"ג תער"ב המשך ראה (47
ה"ב. פ"א ממרים הל' רמב"ם ראה (48

שהסופרים  מה .. למשה הקב"ה שהראהו ב: יט, מגילה ראה (49
מגילה. מקרא ניהו מאי לחדש עתידין

ה"א. פ"ד פסחים ירושלמי ראה (50
ובכ"מ. ואילך. שפה ע' תרס"ו המשך תרנ"ט. יחיינו סד"ה ראה (51

66 ע' ה'ש"ת  סה"מ וראה הזהר. בשם רפכ"ג בתניא מובא (52
בהערה.

א. נא, שלח לקו"ת ב. רכב, זח"ג ראה (53
כל  דלכאורה ש"הגם ועוד) שצג. שפג. (ע' תרס"ו המשך ראה (54
"כל  באמת הנה מתושב"כ", הכל חז"ל) (שחידשו דתושבע"פ הענינים
היגיעה  וע"י דוקא", ויגיעתם עצמם בכח חידוש בבחי' הן תושבע"פ עניני
העצמית  העלם מבחי' כ"א לבד תוה"ק מבחי' "לא המשיכו שלהם

דא"ס".
למשה  ניתן לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה שכל דזה צ"ל ועפ"ז
ב"העלם  מושרשת שהיא כמו התורה "ניתנה" שבמ"ת לפי הוא – מסיני
המשכה  בבחי' שבאה כמו התורה מבחי' (שלמעלה דא"ס" העצמית

וגילוי).
(שאינו  מעצמותו" ד"מציאותו הענין גם נמשך שבאור הידוע ע"ד (55
קז  (ע' ס"ט (א) אוא"ס ערך הערכיםֿחב"ד ס' בכ"ז ראה – לגילוי) שייך

ye".pואילך),

.aÎ` ,grx ziy`xa z"de` d`x (*
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כולא וקוב "ה ש "אורייתא  היא  התורה  שאמיתות  וכיון
"מעטרן ישראל כאשר  תורה , בשמחת  שדוקא יוצא , חד",
כפי התורה  שורש  את ומגלים  דילי'", בכתר תורה לספר

עד ביחד  מתגלים  אז דוקא  – ית' בעצמותו מושרש שהיא 
ברכה " ו"שערי  אורה " "שערי  גם הצלחה" "שערי

בשלימותם .

(l"yz z"gny mei zgiyn)
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אלול, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

 - אדמו"ר  כ"ק  את  שהכיר  שכותב  מה  בו  לקרות  ונהניתי  תבא,  מא'  מכתבו  קבלתי  בנועם 
נ"ע, ותקותי שאין זה זכרון בעלמא אלא שפועל עליו הרמת רוח להגביה עצמו למעלה   - מוהרש"ב 
מן החומריות של עוה"ז הגשמי ומלואו עולם המלא קליפות וס"א וכמרז"ל לא המדרש עיקר אלא 

המעשה.

ידוע  בדבורו, אבל  צודק  הנה  הנחוצות,  ומה שכותב אשר קשה למלאות עתה את הפעולות 
מרז"ל שהקב"ה אינו מבקש אלא לפי כחנו, ועלינו להתחיל במילוי שליחותינו בעלמא דין וכשעושים 
זה בלי פני' צדדית ובלב שלם, אזי מצליח השי"ת למעלה מדרך הטבע והוא ע"ד ספור רז"ל קהלת רבה 
בתחלתו, אשר רבי חנינא בן דוסא כשראה אנשי עירו מעלים עולות ושלמים והוא אינו מעלה כלום - 
לגודל עניותו - ומצא בחורבה של עירו אבן אחת וסתתה ויפה אותה ואמר הרי עלי להעלותה לירושלים 
אבל לא הי' בידו לשכור פועלים להובילה, זימן לו הקב"ה מלאכים בדמות בני אדם והסכימו להעלותה 
בשכר מועט, אבל תנאי התנו "ובלבד שתתן ידך ואצבעך עמנו" אשר לכאורה אינו מובן למה אמרו 
להתחיל  היינו  מחט,  של  כחודו  לפתוח  שצריך  הנ"ל  ע"ד  והוא  המעלים,  שהם  כיון  אצבעך  שתתן 
בהעבודה אף שלכאורה ע"פ שכל אנושי אינו רואה איך שיבוא הדבר לידי פועל, ואם עושה זאת באמת 

ובתמים, מצליח. ועיי"ש בחידושי הרש"ש, והוא הדין לכל או"א מאתנו בכל מקום ובכל זמן.

בטח יודע הוא משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע, והם בחומש תהלים ותניא, ומתחזק בהם, אשר השיעורים ממשיכים תוספת חיות וכח 

מאלקים חיים לבני ישראל הדבקים בו שהם חיים כולכם היום.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 
ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות,

בברכה.
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סר

שמות ז, ז – ומשה בן שמונים שנה ואהרן בן שלוש 
ושמונים שנה בדברם אל פרעה

נו

דמרומז  שנים,  ושלש"  "שמונים  המספרים  ביאור 
התיקון )בחי' חסד( נגד קליפת פרעה )גבורות(

ואהרן1 בן שמונים ושלש שנים בדברו אל פרעה.
ידוע בענין ג' שרי2 פרעה טבחים משקים אופים ר"ת 
יניקה  מהם  שיש  בכלל,  דקטנות  מוחין  שהם  טמ"א, 

ללעומת זה.
כי תהו בכלל  ושרש הטומאה הוא משבירה דתהו, 

הוא בחי'3 גבורות ודינים.
ואם  גבורות כמ"ש4  הוא בחי'  והנה מספר שמונים 

בגבורות שמונים שנה,
ומספר5 שמונים – גבורות, מרומז במשנה כלים6 פרק 

אהרן  כשבא  מדוייק,  הוא  בתורה  דבר  דכל  יבואר,  זה  בסימן   )1
אלו  דבמספרים  ומבאר  שנים",  ושלש  "שמונים  דהי'  כתוב  לפרעה 
של  השליטה  מרומז  "שמונים"  במספר  לפרעה,  שליחותו  מרומז 
פרעה הלעומת זה בחי' גבורות, ובמספר עוד "שלש" מרומז התיקון 

בחי' חסד.
2( בענין ג' שרי פרעה, ראה לעיל סי' נב הערה 8.

3( גבורות ודינים. מבאר דמג' שרי פרעה נשתלשל הג' בחי' גבורות, 
מלשון  מצרים  קליפת  דפרעה  נב  סי'  לעיל  )ראה  אלקים  שמות  ג' 
מיצר ה"גרון" בגי' ג' פעמים "אלקים" עם הכולל עי"ש(, והם כנגד 
מלכות  )המדות(,  ז"א  שבאדם(,  )השכל  בינה  דבחי'  גבורות  הג' 

)המעשה(. ראה לעיל סי' נג הביאור בזה.
וכל זה מרומז במספר שמונים.

4( תהלים צ, י.
צירוף  דהוא  הנ"ל,  גבורות  הג'  מרומז  שמונים  דבמספר  מבאר   )5

המספר בהכלים שמקבל טומאה כדלקמן.
6( משנתנו דנה בחוט המשקולת, עד איזה שיעור הוא מקבל טומאה, 
זקוף  הוא  אם  בזה,  וכיוצא  עמוד  או  כותל  לבחון  הבאים  פועלים 
וישר, משתמשים במכשיר הנקרא "אנך", והוא משקולת של עופרת 
או של מתכת אחרת הקשורה בראשו של חוט. והחוט בפני עצמו אינו 
מקבל טומאה אלא משום שהוא חיבור למשקולת המתכת, המקבלת 
טומאה, ובאה המשנה ללמד במשקולות של בעלי מלאכות שונים, 

עד איזה שיעור החוט הוא חיבור למשקולת. וזהו:
חוט המשקולת )הרגילה, שמשתמשים בה הבנאים לבניינים קטנים(, 

נטמא  ואם  למשקולת,  חיבור  הם  החוט  של  )טפחים  עשר  שנים 

המשקולת גם י"ב טפחים של החוט נטמא, וכן אם נטמא י"ב טפחים 
יתר מי"ב טפחים אינו טמא(,  של החוט גם המשקולת נטמא, אבל 
של  )טפחים  עשר  שמונה  נגרים(  של  המשקולת  )חוט  חרשין  של 

החוט הם חיבור למשקולת(, של בניין )חוט המשקולת של הבנאים 
הבונים חומות גבוהות ומגדלים( חמשים אמה )של החוט הם חיבור 
למשקולת(, יתר מכאן )יותר מן השיעורים הללו שקבעו חכמים בכל 
משקולת ומשקולת( אם רצה לקיים )כלומר אף אם רצה לקיים את 
החוט באורך שלמעלה מן המידה( טהור )העודף על השיעור, כלומר 
לא זו בלבד שאינו חיבור, ואם נטמאה המשקולת, אותו העודף על 

השיעור אינו טמא, אלא שאינו מקבל טומאה כלל(.

שמונה  חרשין  של  עשר,  שנים  המשקולת  חוט  ג  כט, 
עשר, של בנין חמשים, יתר מכאן אם רצה לקיים טהור. 

אם תצרף7 יב, יח, נ ביחד הוא מספר שמונים.
אלקים9  דשמות  גבורות  ג'8  שיש  הדברים,  ושורש 
כמ"ש במאורי אור10 מ"ע אלקים ועיין בזהר הקדש פ' 
ז"ל  להרח"ו  ובטעמי המצות  ע"ב,  לא,  דף  בראשית11 

זיע"א במצות שמן המשחה עי"ש.
והג' גבורות הם כנגד מה שיכול להיות טומאה ח"ו 

בי"ב י"ח נ'.
והתיקון לכל זה הוא האמה היותר בכל אחד מהג' 
שהוא טהור, והג' א' בכל אחד מהם הוא רמז להתיקון 
ם מ"ה עושה תיקון  ם מ"ה, שׁשֵ שהוא הג' אלפי"ן12 בׁשֵ

בהג' בחי' שהי' בהם השבירה דתוהו – גבורות.
ומספר י"ב י"ח נ' עם הג' אלפי"ן13 דשם מ"ה הוא 
מספר פ"ג, הוא ע"ד פ"ג שנה דאהרן בדברו אל פרעה, 

7( יב )12( + יח )18( + נ )50( = 80, שמונים.
כאן, דמבאר בפרטיות דהמספרים  יצחק  לוי  8( ראה בפנים בתורת 
כנגד  י"ב  ומלכות, מספר  ז"א  בינה  גבורות  הג'  כנגד  נ, הם  יח,  יב, 
וי"א  )דתהו(  דאדום  מלכי  ז'  כנגד  י"ח  במלוי,  אדנ"י  ם  ׁשֵ אותיות 
אלופי עשו, ומספר נ' כנ"ל בפנים שהוא גימטריא טמ"א, ועיין בפנים 

כל הפרטים.
וראה לעיל סי' נג הערה 11, ביאור ענין ג' גבורות בעבודת ה'.

9( ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ד. ועוד.
בבינה  מקומות  בג'  אלקים  וז"ל:  פג  סעיף  א'  אות  אור  מאורי   )10
וגבורה ומל', ובינה נקרא אלקי"ם חיים מלובש בו"ק דז"א הנק' אלה.

11( מבואר שם מ"ש "אלקים" לשון רבים, דהוא כנגד הג' גבורות 
דז"א(,  )גבורה  יצחק"  דפחד  "אלקים  )בינה(,  עילאה"  "אלקים 

"אלקים בתראה" )בחי' מלכות( עי"ש.
הוא  קטנות  שבחי'  נודע  הנה  וז"ל:  ב  עא,  מצותיך  דרך  ראה   )12
יודי"ן  מילוי  יש  אך  הוי'.  מש'  הוא  גדלות  ובחי'  אלקים  משמות 
ומילוי ההי"ן ומילוי אלפי"ן ושם הוי' המתלבש בכלים דז"א שהוא 
המדות עליונות הוא מילוי אלפין ונק' שם מ"ה ונתבאר אצלינו ענינו 

בדרוש המילויים עי"ש. ראה אור התורה ענינים ע' רמ ואילך.
וראה לקוטי תורה פרשת מצורע כד, ג דבשם הוי' במילוי אלפי"ן, 
כזה: יו"ד ה"א וא"ו ה"א יש ג' פעמים אות אל"ף, וכל אחד הוא בחי' 
אור )"אור" פירושו גילוי(, ובכללות בלשון החסידות הם ג' חלקים 

דיש בהאדם:
א( שכל )בינה(.
ב( מדות )ז"א(.

ג( מעשה )נהי"ם(.
וזהו דהג' פעמים "אל"ף" בשם מ"ה מרמז להתיקון בכל חלקי האדם 
– השכל, מדות, ומעשה, ובלי הג' אלפי"ן הוא בגי' מ"ב בחי' גבורות, 

ראה הביאור בפנים בתורת לוי יצחק כאן.
ועיין גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סי' נד. נט.

13( יב )12( + יח )18( + נ )50( + מספר ג' )3, כנגד ג' אותיות "א" 
שבשם מ"ה( = 83.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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סט

בחי'15  והוא  רבא,  כהנא  החסד,  איש14  הוא  שאהרן 
באורך נראה אור דתיקון, ומספרו הוא16 אל מלא והוי' 
פשוט ומלא באלפי"ן, שאל הוי' הוא בחי' חסדים והוא 
בחי' אור כמ"ש17 אל הוי' ויאר לנו, והוא שייך להדר18 

14( ראה לקו"ש חכ"ז ע' 89 "כהן הוא איש החסד". ובהע' 19 מציין 
וראה  חסידך"  לאיש  ואוריך  תמיך  אמר  "וללוי  ח  לג,  ברכה  וז"ל: 

זח"א בהשמטות דף רנו סע"א. זח"ג דף קמה ע"ב ואילך ועוד.
15( תהלים לו, י.

16( פירוש: מבאר מרמז דאהרן בחי' חסד הוא בחי' "אור", ומרומז 
ם "אהרן" בפ' )תהלים קיח, כז( "אל הוי' ויאר לנו", בגי' ׁשֵ

והוא: ד"אהרן" בגי' 256 רנ"ו,
וכן "אל מלא", היינו תיבת ואותיות "אל" במלוי כזה: אל"ף )111( + 

למ"ד )74( הוא מספר 185,
ם "הוי' בפשוט ובמלוי אלפי"ן" היינו הוי' )26( + הוי' במלוי  וכן ׁשֵ

אלפי"ן יו"ד ה"א וא"ו ה"א )45( הוא 71.
ביחד, 185 + 71 = 256, רנ"ו.

נמצא ד"אהרן" הוא הגי' ד"אל הוי'" )"אל" מלא, + שם הוי' פשוט 
ם הוי' במלוי אלפי"ן(. + ׁשֵ

הוי'  ושם  היום",  כל  אל  "חסד  כמ"ש  חסד  בבחי'  הוא  "אל"  ם  וׁשֵ
במלוי אלפי"ן הוא כנ"ל שם מ"ה, ה"תיקון" משבירת התוהו.

רכז,  ע'  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  בתורת  מ"ש  ולהעיר 
"ויאר"  אור  בחי'  )אהרן(  הוי'"  ד"אל  "אלקים"  בגי'  "לנו"  דתיבת 

ממתיק הבחי' "אלקים" בגי' "לנו" וד"ל. ראה גם לקמן סי' סח.

17( תהלים קיח, כז. ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סי' פו.
ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' )פרק לו, פסוקים לב-לח(  18( ראה 

דתיקון, שהוא מה שחסד19 אתגלי בפומא דאמה. וכהן 
גדול20 משמש בח' בגדים ע"ד הדר מלך הח'.

וביוהכ"פ שהעבודה הוא רק בכה"ג, מעכב21 שיהי' 
אשתו  ושם22  אשה  לו  שיש  בהדר  כמו  הוא  אשה,  לו 

מהיטבאל.
מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שמא-ב

דבכל ז' מלכי אדום דתהו כתוב וימלוך וימת, משא"כ במלך השמיני 
לעולם  דמרמז  מיתה  בהם  כתוב  לא  ומהיטבאל"  "הדר  לט(  )שם 

התיקון. וראה אור התורה פרשת מקץ תתשב, ב.
19( ראה זהר – אדרא רבא – חלק ג' דף קמב, א. חסד מתגלה בפי 
ובראש אבר היסוד, דחסד ויסוד הוא ההתחלה והסוף דהששה מדות, 
שהתחלתן חסד וסופן יסוד. וזהו "אל הוי'" דבחי' חסדים "יאר לנו" 

יתגלה.
אגרת   – יצחק  לוי  לקוטי  על  ביאורים  לט  חלק  שיחות  לקוטי  ראה 
התשובה עמוד 51 ואילך. ועיין ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן 
סה. תורה אור יא, א. תורת חיים בראשית פ, ג. )מובא בילקוט לוי"צ 

שם סימן קנז בהערה 12(. ספר המאמרים תרמ"ג עמוד יד.
20( תצוה כח, ד. צו פרק ח, מרמז עוד דאהרן כהן גדול הוא בחי' 

תיקון ע"ד הדר מלך השמיני ואשתו מהיטבאל.
21( יומא פרק א משנה א.

א. מובא  ב. דף רצב,  ב. ח"ג דף קלה,  רכג,  זהר ח"א דף  22( ראה 
ועיי"ש המשך הסימנים  בילקוט לוי יצחק חלק ב' סימן קמו. קמז. 
דבכל המלכים לא כתוב בהם "ושם אשתו" רק במלך השמיני "הדר 

ומהיטבאל" דהם מקור עולם התיקון דלשבת יצרה.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אלול, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

ג"כ  למד  וכבר  בריאותו  מצב  הוטב  אשר  בו  לקרות  נהניתי  אלול,  מט"ו  מכתבו  על  במענה 
השיעורים ברבים, ויה"ר מהשי"ת אשר הלוך ילך מצבו הולך וטוב ויבשר בשו"ט בזה.

לו  ויהי'  הבע"ל,  והק'  נוראים  בימים  ש"ץ  בתור  להתפלל  במחשבתו  שגמר  במכתבו  מסיים 
שני  וידוע  בטרחה  למעט  האפשרית  במדה  ישתדל  ובטח  במקצת,  שיעזרוהו  משוררים  עוזרים  ג"כ 
הפירושים במרז"ל בכל כחו, כפשוטו, או בכל כחו, כוונתו, ומובן אשר הפשט השני הוא יותר מתאים 

ברוחניות ובמילא יותר טוב גם בגשמיות.

הפ"נ שלו נתקבל, ואקראהו בל"נ על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 
ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכ]ת[ בריאות הנכונה ביחוד.
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מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - שבת חול המועד סוכותע
ביאור הטעם, דחג הסוכות יום ראשון ובאמצע 
ראשון  יום  ופסח  עצרת,  שמיני  ואח"כ  חוה"מ 
הכבוד  ענני  כנגד   – חוה"מ(  )ובאמצע  חג  ושביעי 
וחג  וכו',  שיחזרו  ולע"ל  הגלות,  ובימי  וחירות, 

השבועות יום א' – כנגד התורה דהוא נצחי

אלה מועדי ה'. ונראה ליתן טעם על מה דאמר רחמנא 
שפסח יהי' שבעה ימים וביום הראשון וביום השביעי יהי' 
אחד,  יום  רק  הסוכות  וחג  אחד  יום  רק  יהי'  ועצרת  חג, 
ושמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו, והימים שבאמצע פסח 
וסוכות הם חוה"מ ומותר במקצת מלאכה ואסור במקצת 

מלאכה.
ונראה הטעם, דהנה ידוע בפסח הוא יציאת מצרים שבו 
התורה,  נתינת  הוא  ועצרת  מעבדות,  הגופות  חירות  הי' 

וסוכות הוא זכר לענני הכבוד שהקיפן הקב"ה.
נתבטל  ובעונינו  הגוף  לחירות  זכרון  שהוא  בפסח  ולזה 
וידוע  לחירות.  להשיב  לגאלינו  ועתיד  אותנו  והגלה  החירות 
ראשון  יום  עושין  ולזה  שלם,  להקיף  סימן  הוא  שבעה  שכל 
שמחה  שיש  אף  להורות  חג,  אינם  והאמצעים  חג  ושביעי 
להחירות, יחזור ויתבטל, ואחר ההיקף שלם יחזור ויהי' עוד חג.
שבשעת  אסתר  מגילת  על  לקח  יוסף  בספר  ומבואר 
לעולם,  עבדות  שם  מישראל  נתבטל  מצרים  יציאת 
בחומר  עבדים  שהיינו  עבדות  שם  עלינו  הי'  שבמצרים 
הקב"ה  מחסד  הי'  מצרים  גאולת  ובשעת  ובלבנים, 
שם  שום  עלינו  יקרא  שלא  עבדים,  שם  מעלינו  שנתבטל 

עבדות לעולם רק שם משועבדים.
ולזה הימים האמצעים המורה על ביטול החירות, מ"מ 
משם  נגאלנו  שעכ"פ  מפני  יו"ט  קצת  בהם  לנהוג  צריכים 
עבדים, וצריכין לעשות זכר קצת לעשות קצת יו"ט לזכר 

חסד שעשה הקב"ה עמנו שביטל מאתנו שם עבדים.
ועצרת שהוא על נתינת התורה אשר כרת ברית אתנו 
שלא ימושו מפינו ומפי זרעינו עד עולם, ולכך אינו אלא יום 

אחד.
נתבטל  לענני הכבוד שג"כ  זכר  הוא  הסוכות אשר  וחג 
וכיון  חג,  אינם  ימים  ושבעה  חג,  ראשון  יום  ולכך  בעונינו, 
שמשגיח  השי"ת  והשפעת  השגחת  אותנו  מקיף  שמ"מ 
עלינו כמשגיח מן החלונות וכמציץ מן החרכים ולכך צריכין 
לנהוג באותן ימים קצת יו"ט, ומה שעתיד לשוב עלינו היקף 
ענני כבוד לא ידמה כלל לאותן הראשונים כדכתיב )ירמי' 
וגו',  אבותם  את  כרתי  אשר  כברית  לא  חדשה  ברית  לא( 

ולזה שמיני רגל בפני עצמו כיון שלא ידמה להראשונים.
נחלת יעקב

ביאור דרצה הקב"ה לזכות את ישראל שישמחו 
זמן  בשמחת  סוכות(,  שבועות,  )פסח,  בחגיהם 

העבר, וזמן ההוה, וזמן העתיד לבוא וכו'

רצה הקב"ה לזכות את ישראל שישמחו בחגיהם שמחת 
וזמן  וזמן ההוה,  זמן העבר,  הנפש ושמחת הגוף, בשמחת 
זמנים  בשלשה  בשנה  חגים  שלשה  לנו  נתן  ע"כ  העתיד, 

מחולפים.

מזמן  הגוף  ושמחת  הנפש  שמחת  הוא  המצות  חג   )1
את  וגאל  שגאלנו  ממצרים  חרותינו  זמן  שהוא  העבר, 
הנפש  וגאולת  השעבוד,  מקושי  הגוף  בגאולת  אבותינו, 

מטומאת מצרים.
ושמחת זמן ההוה, לפי שהוא בזמן האביב, אחר שעבר 
והטבע  הבריאה  מעשה  וכל  לו,  הלך  חלף  והגשם  הסתיו 
נתחדש, וכאילו עתה נברא עולם חדש, והוא דומה כאלו הי' 
תחיית המתים לכל מעשה הטבע, והוא שמחה לגוף ולנפש 

גם יחד לזמן ההוה.
ניסים  לנו  לעשות  הקב"ה  שעתיד  העתיד,  ולזמן 
הזה,  בזמן  לאבותינו  שעשה  כמו  הזה  בחודש  ונפלאות 
כמ"ש כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות )מיכה ז(, 
וגם בחג הזה עתיד להיות תחיית המתים, כמו שמחי' הש"י 
את  להחיות  הקב"ה  עתיד  כן  כמו  הטבע  מעשה  כל  את 
המתים בחג הזה, לכן אנו קוראים בשבת חוה"מ של פסח 

את ההפטורה של תחיית המתים )ביחזקאל לז(.
כי  ביחד  והגוף  להנפש  העבר  שמחת  השבועות  חג   )2
אמת  תורת  הקב"ה  לנו  נתן  שבו  תורתנו,  מתן  זמן  הוא 
ימים  ואריכת  עולם  חיי  לנו  ונותנו  נפש,  משיבת  שהיא 
לגוף ולנפש בעוה"ז ובעוה"ב, וע"י התורה הבטיח לנו הש"י 

שנהי' ממלכת כהנים וגוי קדוש.
שמחת ההוה, שהוא חג הקציר בכורי קציר חטים, בזמן 
בבית  ה'  וברכת  נתבכרו,  תבואה  מיני  והרבה  שהחטים 

ובשדה, והוא שמחה לגוף ולנפש.
עמנו  לדבר  הקב"ה  עתיד  עוד  כי  הוא,  העתיד  ושמחת 
ה',  למודי  בניך  וכל  נד(  )ישעי'  כמ"ש  פנים,  אל  פנים 
ונבאו  ג(  )יואל  כמ"ש  הנבואה  את  לנו  להחזיר  ושעתיד 
בניכם ובנותיכם וגו', ועתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים, 
והצדיקים מראין עליו באצבע ויאמרו הוא אלקינו זה וגו', 
משכני  ונתתי  כו(  )להלן  כמ"ש  ביניהם  ישכון  והקב"ה 

בתוככם, ומלאכי השרת ישאלו לישראל מה פעל אל.
3( וחג הסוכות יש בו שמחת הגוף והנפש מזמן העבר 
כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ 

מצרים והם ענני כבוד.
ושמחת ההוה שהוא בסוף הקיץ, בזמן שכל התבואות 
וזהו  האסיף,  חג  ג"כ  נקרא  לכן  נתבשלו,  כבר  הפירות  וכל 
שאמר כאן באספכם את תבואת הארץ, שבזמן הזה יאספו 
והוא  איתם  ה'  שברכת  ויראו  הפירות  וכל  התבואה  כל 
שמחה גדולה לגוף ולנפש, ולכן אנו אומרים בו שהוא זמן 

שמחתנו, וכן הבטיח לנו הש"י והיית אך שמח.
דוד  סוכת  את  להקים  הקב"ה  עתיד  כי  העתיד,  ומזמן 
וגם  לויתן,  של  מעורו  לצדיקים  סוכה  ולעשות  הנופלת, 
כליל  האלילים  כל  ואז  הסוכות,  בחג  יהי'  ומגוג  גוג  מפלת 
יחלוף מן הארץ, ונשגב ה' לבדו, וכל העמים יכירו אז כי לה' 
המלוכה וביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד, ולכן כל הגוים 
עתידין לחוג את חג הסוכות ואז ישמח ה' במעשיו וישמח 
הנפש  בשמחת  במלכם,  יגילו  ציון  ובני  בעושיו  ישראל 

ובשמחת הגוף, ב"ב אמן.
שמנה לחמו



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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âì(à)äëøaä úàæåìàä Léà äLî Cøa øLàýíé §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«

i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?-סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî ýåýé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם) ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְִַָָ

מקֹום  ׁשל ׁשל ּבׁשבחֹו ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
זכּות  הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ּובּׁשבח ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָיׂשראל,

הם .ליׂשראל  ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּברכה  עליהם ׁשּתחּול a‡.אּלּו ÈÈqÓ∑ יצא ְֲֵֵֶֶָָָƒƒ«»ָָ

ּכחתן לקראתם  ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכּלה, ּפני להקּביל יט)הּיֹוצא "לקראת (שמות ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּכנגּדם  ׁשּיצא למדנּו ÈÚOÓ¯.האלהים", Á¯ÊÂ ְְְֱִֶֶַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ
BÓÏ∑(ספרי),הּתֹורה את ׁשּיקּבלּו עׂשו לבני ׁשּפתח »ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

רצּו Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ולא ¯‰Ó∑ ׁשם ׁשהל ְָֹƒ«ֶָ≈«»»ֶַָָ
רצּו ולא ׁשּיקּבלּוה, יׁשמעאל לבני ∑Â‡˙‰.ּופתח ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ¿»»

˜„L.(שם)ליׂשראל  ˙··¯Ó∑ רבבֹות מקצת וע ּמֹו ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְִִִָ
קדׁש ּכדרמלאכי ולא רּבם, ולא ּכּלם, ולא ְְְְְֲֵֶֶֶַָָֹֹֹֹֻֻ

ּביֹום  ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֿודם
c˙.חּפתֹו L‡∑ּבאׁש לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ָֻ≈»ְְְְֵֵֶָָָָָָ

לבנה  אׁש ּגּבי על ּכתב ,ׁשחֹורה ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחר  ּדבר ימינֹו. ׁשּנתנּהיד ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש : ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(à).íéäìàä LéàFzkxA iM ciBdl ¦¨¡Ÿ¦§©¦¦¦§¨
did midl`d Wi` iM ,znIwn§ª¤¤¦¦¨¡Ÿ¦¨¨
`xwi dPde .FpFvx mixWi zNtzE§¦©§¨¦§§¦¥¦§¨

EpiAx dWnl aEzMd"íéäìàä Léà" ©¨§¤©¥¦¨¡Ÿ¦
`le ,mzlEfe EdIl`e mi`iaPd x`W oke§¥§¨©§¦¦§¥¦¨§¨¨§Ÿ
xn`i la` "'d Wi`" aEzMd xn`iŸ©©¨¦£¨Ÿ©

'd car dWn(d cl oldl)rEci mrHde , ¤¤¤§©©©¨©
:liMUn lkl§¨©§¦

ïëå,dkxAd `id z`fe ,zn`d KxC lr §¥©¤¤¨¡¤§Ÿ¦©§¨¨
z`G dzid 'd z`n iM(bk giw mildz), ¦¥¥¨§¨Ÿ

xn`p awriA oke(gk hn ziy`xa)z`fe §¥§©£Ÿ¤¡©§Ÿ
,dkxAd z`f ,mdia` mdl xAC xW £̀¤¦¤¨¤£¦¤Ÿ©§¨¨

ceC xn`W `Ed(ep hiw mildz)dzid z`f ¤¨©¨¦Ÿ¨§¨
xir oFIvl fnxi ,iYxvp LicETt iM iN¦¦¦¤¨¨§¦¦§Ÿ§¦¦

Ev mW iM ceCcr miIg dkxAd z` 'd d ¨¦¦¨¦¨¤©§¨¨©¦©
:oiai liMUOde ,mlFrd̈¨§©©§¦¨¦

äæìåmWxcnA EpizFAx EpEMzp cFQd §¨¤©¦§©§©¥§¦§¨¨
dAx ziW`xaA Exn`W(bi w), ¤¨§¦§¥¦©¨

cizr ,mdia` mdl xAC xW` z`fe§Ÿ£¤¦¤¨¤£¦¤¨¦
mFwOnE mkz` Kxal iA `vFIM mc`̈¨©¥¦§¨¥¤§¤¦¨
oeiM ,ligzn `Ed mXn ip` iYwqRW¤¨©§¦£¦¦¨©§¦¥¨
z`feA mdl gzR EpiAx dWn cnrW¤¨©¤©¥¨©¨¤¦§Ÿ
mdl wqRW mFwn FzF`n dkxAd©§¨¨¥¨¤¨©¨¤

mdl xAC xW` z`fe ied ,mdia £̀¦¤¡¥§Ÿ£¤¦¤¨¤
ElNd zFkxAd mdl xn` ,mdia £̀¦¤¨©¨¤©§¨©¨
ElAwYW drXn mkz` zFriBn izni ¥̀¨©©¦¤§¤¦¨¨¤§©§
dxFYd z`fe DA aEzMW dxFYd z ¤̀©¨¤¨¨§Ÿ©¨
dkxAl fnxY z`Gd dNOd iM .'ebe¦©¦¨©Ÿ¦§Ÿ©§¨¨
aizkC ,zixAd `ide ,dxFYd `idW¤¦©¨§¦©§¦¦§¦

(i fi ziy`xa)iYxMfd xakE ,izixA z`fŸ§¦¦§¨¦§©§¦
df(b fh `xwie):a dxez ¤

(á).àa éðéqî 'ämXd iM xn`i ¦¦©¨Ÿ©¦©¥
mXn iM ,l`xUil `A ipiQn¦¦©¨§¦§¨¥¦¦¨
`l aEWe ,mkFzA FzpikW oiMWd¦§¦§¦¨§¨§Ÿ
cFaMd cxi iM ,oiprde .mdn dwNYqp¦§©§¨¥¤§¨¦§¨¦¨©©¨

xn`PW FnM ipiq xdA(k hi zeny)cxIe §©¦©§¤¤¡©©¥¤
`xwIe xdd W`x l` ipiq xd lr 'd©©¦©¤Ÿ¨¨©¦§¨
minId lM did mWe ,'ebe dWnl 'd§¤§¨¨¨¨©¨¦
xn`PW FnM ,cxFie dlFr dWn didW¤¨¨¤¤§¥§¤¤¡©

(fi ck my)zlk` W`M 'd cFaM d`xnE©§¥§§¥Ÿ¤¤
Fl EpYp xW`ke .'ebe xdd W`xA§Ÿ¨¨§©£¤¦§
ld`A cFaMd okW zFpFxg`d zFgNd©ª¨©£¨©©¨§Ÿ¤

xn`PW FnM ,crFn)(h bl my`aM dide ¥§¤¤¡©§¨¨§Ÿ
cnre oprd cEOr cxi dld`d dWn¤¨Ÿ¡¨¨©©¤¨¨§¨©

aizkE ,dWn mr xAce ld`d gzRmy) ¤©¨Ÿ¤§¦¤¦¤§¦
(`i weqtmipR l` mipR dWn l` 'd xAce§¦¤¤¤¨¦¤¨¦

cFaMd okW oMWOd mTd xW`ke .'ebe§©£¤ª©©¦§¨¨©©¨
xn`PW ,oMWOA(cl n my)oprd qkie ©¦§¨¤¤¡©©§©¤¨¨

z` `ln 'd cFakE crFn ld` z ¤̀Ÿ¤¥§¨¥¤
lM zFxACd lM Fl Eid mXnE .oMWOd©¦§¨¦¨¨¨©¦§¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dkxadעב z`fe zyxt - bl - ixyz c"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(dxezÎzgny - dkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר הּברכה" "וזאת ּפרׁשת ְְְְִִִַַַָָָָָָָֹּבּתחלת
מׁשה  לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"הוי'
ׁשניּתנה  היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון "מֹורׁשה" יעקב", קהלת ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹמֹורׁשה
ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּובאה
החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל הּברכה" "וזאת ּפרׁשת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹוּסּיּום
הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
ּדעת  והסּכימה לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבֹור לּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ"ׁשנׂשאֹו
ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת, אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקּב"ה
לּוחֹות  לגּבי האחרֹונֹות הּלּוחֹות ׁשל עילּויים מרּמז ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבזה
על  ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהראׁשֹונֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניידי הּלּוחֹות את יׂשראל לׁשּבֹור ּפעל ּכל , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתׁשּובה  עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבכל

עצמֹו. ּבכח עבֹודה -ְְֲַַָֹ
הּקּב"ה  להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוכאׁשר
יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
ּובלב  ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ּתׁשּובתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָקּבל
ּתהיה  ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשלם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד - ויגיעה ְְֲִִִַַַָָָָֹהעבֹודה
הּזמן  הּסּכֹות, ימי ז' לאחר לׁשמיני־עצרת ּבאים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻוכאׁשר
הּתֹורה  ּבחינת וגם ּבפנימּיּות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּכל

האמּתית  הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ּבלּוחֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשנּתנה
עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹוהׁשלימה

מתחילין  יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָולכן
ואת  הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלקרֹוא
עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי על ּכי ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהארץ",
עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ(ועל
ּבמעׂשה  להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) התחּדׁשּות ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָֻּובבחינת
ּבראׁשית  ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבראׁשית
ׁשוים  ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ּבׁשלימּותּה ׁשּתפּות ּכי -ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻ
אל  מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלגמרי.
אין  ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה והן ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּפעל
מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻה"ּׁשּתפּות"
ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה עצמֹו, ּבכח היא ּכׁשעבֹודתֹו ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹאבל
מדבר  ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהיא
עֹוׂשה  (להּקּב"ה) ליּה" הּנין ּד"לא מעֹולם - הרצּוי ּדבר ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹהפכי
ׁשּתף  - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻעֹולם
ׁשנרגׁש "חדׁשים" וארץ ׁשמים ּובֹורא להּקּב"ה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשלימּות
מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבהם

ּבעֹולם. ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומסייעין

(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑ את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְִִֵֵֶַָָ
ּבנימין הּׁשבטים  ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּכׁשאמר להּולד עתיד היה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלבּדֹו

לה)ליעקב: מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ."ּגֹוי  ְְְֲִִִֶֶַַָֹ
E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑,אּתֹו ּגנּוזֹות הּצּדיקים נפׁשֹות »¿…»¿»∆ְְִִִַַַ

ׁשּנאמר: כה)ּכענין צרּורה (ש"א אדני נפׁש "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»
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:dXcw§ª¨
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xn`PW(el c lirl)z` L`xd ux`d lre ¤¤¡©§©¨¨¤¤§£¤
KFYn YrnW eixacE dlFcBd FX ¦̀©§¨§¨¨¨©§¨¦

:W`d̈¥
ìòåW`dW oM mB ciBi zn`d KxC §©¤¤¨¡¤©¦©¥¤¨¥

zCn iM ,Fpinin `id zCd `EdW¤©¨¦¦¦¦¦©
:mingxA dlElM oiCd©¦§¨§©£¦

ìòåiM ,aEzMd mrh EpizFAx zrC §©©©©¥©©©¨¦
,l`xUil dxFz zzl `A ipiQn¦¦©¨¨¥¨§¦§¨¥
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zzl eUr ipA lr dlbp iM ,l`xUil§¦§¨¥¦¦§¨©§¥¥¨¨¥
eUr ipA Evx `l xW`ke ,dxFYd mdl̈¤©¨§©£¤Ÿ¨§¥¥¨
DpzpE l`xUil eipR xi`d DzF` lAwl§©¥¨¥¦¨¨§¦§¨¥§¨¨
iM eipR xF`e FrFxfaE FpiniA mdl̈¤¦¦¦§§¨¨¦
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xW`M dlFcB l`xUil zEkf did`l ¨¨§§¦§¨¥§¨©£¤Ÿ
:dxFYd z` lAwl zFO`d x`W Evẍ§¨¨ª§©¥¤©¨

äpäåcg`W ,mdxa` rxf lM xiMfd §¦¥¦§¦¨¤©©§¨¨¤¤¨
izlEf dxFYA utg did `l mdn¥¤Ÿ¨¨¨¥©¨¨¦
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EpizFAx zlAwA `Ad itM(:a f"r):b dxez §¦©¨§©¨©©¥
(â).íénò ááç óà`EdW FA EWxR ©Ÿ¥©¦¥§¤

incw oFdzE ,zinx` oFWNn¦¨£¨¦§¢¨©
oiaiag)(d hi zenyz` aaFg s` xn`i , £¦¦Ÿ©©¥¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עג dkxad z`fe zyxt - bl - ixyz c"i oey`x meil inei xeriy
"אלהי ה' את החּיים EÏ‚¯Ï.ּבצרֹור ekz Ì‰Â∑ ְֱִִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆

ּתחּתית  לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוהם
ּבסיני ההר  ,לרגללתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון "ּתּכּו" . ְְְְְְֲִִֶַַַָָֻֻ

מרּגלֹותי.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ על עליהם נׂשאּו ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ
ּתֹורת.EÈ˙¯acÓ∑ ליסֹוד קרֹוב ּבֹו ּכמֹו:הּמ"ם , ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ
ז) אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע (יחזקאל ְִִֵֵֶַַַַָ

אף  אלי', 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ"ואׁשמע
"מּדּברתי" ׁשה זה מה לאמר , להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש אונטעררעדנוגען)להם. .(ציינע ְֶַַָ

והּמ"ם  ,ּדברי עלּֿפי נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואּונקלֹוס
"אף  אחר: ּדבר 'מן'. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ְְִִֵֶֶַַַָָּבֹו

האּמֹות  ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", ׁשהראית חבב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבידם  יׂשראל את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים .להם ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָ

E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ּכל »¿…»¿»∆ְְְִֵֵֶֶַָָ
ׁשֹומרם  ואּתה ,מאחרי מׁשּו ekz.ולא Ì‰Â ְְְֲֵֶַַָָָֹ¿≈À

EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים .והם ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַ
EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ƒ»ƒ«¿…∆ְְְְִֵֶֶַָ

ּדבריהם  ואּלה .ּבׂשמחה, ְְְְִִֵֵֶֶָ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב", ל"קהּלת היא מֹורׁשה" מׁשה, לנּו "צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
אדם  ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
חכמים  ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם נּכרים ּבֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשעמלים
ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָנּכרים

.(ׁשּבכ הּפרטים את ְְְִֶֶַַַָָָהרמּב"ם
ּתלמידי  אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא
ּבאפן  אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹחכמים,
הּנּכרת  וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, לגמרי, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחדׁש
ּתלמידי  ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"ּבהילּוכם
עד־ּכדי־ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש החּדּוׁש מהּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָחכמים,
הם  אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ

ׁשהחינּו? ּברכת ּומברכים ּכ ּכל ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָׂשמחים
- מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻעל

היא  ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻהּתֹורה
הּתֹורה  - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, חׁשיבּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין

ּבירּׁשה. יהּודי לכל ְְֲִִֶֶָָֻמּועברת
ּבׂשמחת  - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּולפיכ
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּתֹורה,

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּבהּקפֹות  ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָולכן
על־ידי  ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכי  - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ּופעּלֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָֻּתנּועֹות
אּלא  הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת ה ּׂשמחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָעּקר
ּבכל  אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ על ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבעּקר

ּבפעל. לעׂשיה עד ְְֲִִֵַַַָָֹעניננּו,

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dkxadעד z`fe zyxt - bl - ixyz c"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr hk jxk zegiyÎihewl)

היא וזהּו ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ועל  ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמארסה
ׁשהּנׁשמֹות  זה ׁשענין הינּו, יעקב", קהּלת "מֹורׁשה נאמר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזה
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהם

עקב  יּו"ד יעקב, 'לי ּבבחינת ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ּבחינת  והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּד'אׁשר' 'אׁשר', אֹותּיֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַֹראׁש',

ּכ ׁשּזהּו היא", ּבבחינת "טהֹורה מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻ
מׁשּפיעים  הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּתענּוג.
ּדמּצד  ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ׁשאֹומרים מה ּגם וזהּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּתֹורה.

הינּו ּבמצֹותיו', 'קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא 'אׁשר' ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָּבחינת
מה  וזהּו הּמצֹות, את העֹוׂשים הם הם יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנׁשמֹות
ועׂשיתם  ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצֹות ּכל את ּוזכרּתם ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּכתּוב
הוי' מצֹות מּבחינת עֹוׂשים ׁשּיׂשראל הינּו מצֹותי, ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָאת
מחּברים  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצֹותי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּיהיּו
ּבבחינת  הּוא זה וכל מּמׁש. ּבהקּב"ה ׁשּלמעלה, הּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
ׁשּגם  הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל.
ירדה  ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, יּו"ד יעקב, ּדבחינת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנׁשמֹות
ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלמּטה,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr h"k wlg zegiyÎihewl)

dxFYA ± 'dEpfg`' oFWl zErnWn©§¨§£©§¨©¨

יעקב: קהּלת מֹורׁשה מׁשה צּוה־לנּו ְֲִִֶַַָָָָָֹֹּֽֽֽתֹורה
נעזבּנה ולא רש"י)אחזנּוה ובפירוש ד. (לג, ְְְֲֶַַַָָֹ

הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָצרי
וכּיֹוצא  לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּדלכאֹורה
ּגם  ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ּוכפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבזה,
ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָצרי
ּבמּתנה  נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ׁשאחזנּוה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אּלא  אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן "אחזנּוה" ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָויׁש
ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאחּוזה,

חֹוזרת  אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו אחּוזה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשדה
אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהם
ּבכל  אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא זֹו ׁשּׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּדמּכיון

ַָמּצב.
אּתם  ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכמֹו
היא  הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּבקׁשר
ׁשּבני  ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ"מֹורׁשה
ּבּזמן  (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָיׂשראל

ּבי  נמסרּו יׂשראל ׁשהּתֹורה ׁשּבני מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות די ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהיא

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈ·∑ «¿ƒַָָƒÀ∆∆
עליהם  מלכּותֹו על התאּסף ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד ּבכל ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵַָ

אסיפתם  חׁשּבֹון ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.ראׁשי "ּכיֿתּׂשא (שמות ְֲִֵֶָָָ»≈ְִִָ

אּלּו ראּויין ראׁש", אחר:ׁשאברכם את ּדבר . ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וׁשלֹום  אחת ּבאגּדה יחד, ּבהתאּספם ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתאּסף",

מלּכם -ּביניהם  ּביניהם הּוא מחלקת ּכׁשּיׁש ולא ,. ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dxFYd didze mdilr miAx EldTIW¤¦¨£©¦£¥¤§¦§¤©¨
mildwPd lklE awril dWxFn mlFrl§¨¨¨§©£Ÿ§¨©¦§¨¦
FzxWl 'd lr mielPd mixBd md ,eilr̈¨¥©¥¦©¦§¦©§¨§
mNM E`xwpe ,awri ziA lr EgRqpe§¦§§©¥©£Ÿ§¦§§ª¨

:FzNdwd dxez §¦¨
(ä).Cìî ïeøLéá éäéåmXd l` fnx ©§¦¦ª¤¤¨©¤©¥

l`xUi lr Klnl didW ,xMfPd©¦§¨¤¨¨§¤¤©¦§¨¥
mrd iW`x lM Etq`pe mixWi mzFidA¦§¨§¨¦§¤¤§¨¨¥¨¨
aEzMd df mbe .cgi l`xUi ihaW lke§¨¦§¥¦§¨¥©©§©¤©¨

:wEaC̈
,íòhäåcinz Exn`i l`xUi iM §©©©¦¦§¨¥Ÿ§¨¦

ddWn Epl dEv xW` dxFY ©¨£¤¦¨¨¤
cr icrl awri zNdw lkl dXxi didY¦§¤§ª¨§¨§¦©©£Ÿ©£¥©
,mlFrl DzF` xinp `le silgp `lŸ©£¦§Ÿ¨¦¨§¨
l`xUi lr Klnl mXd didW Exn`ie§Ÿ§¤¨¨©¥§¤¤©¦§¨¥

lke EpihtFWe Epipwf EpiW`x sQ`zdA§¦§©¥¨¥§¥¥§§¥§¨
EplAw cgi EpNMW ,l`xUi ihaW¦§¥¦§¨¥¤ª¨©©¦©§
oiaIg Epgp`e ,xFce xFcl Epilr FzEkln©§¨¥§¨©£©§©¨¦
Ffe .minlFrl FzEklnE FzxFY xnWl¦§Ÿ¨©§§¨¦§
zlAw `ide ,ikp` xEAC `Ed devOd©¦§¨¦¨Ÿ¦§¦©¨©

mW iYWxR xW`M minW zEklnzeny) ©§¨©¦©£¤¥©§¦¨
(a k:

äpäåzEklnE ,llkA dxFYd xiMfd §¦¥¦§¦©¨¦§©©§
dcFOd lMW ,hxtA minẄ©¦¦§©¤¨©¤
dxf dcFarA xtFM minW zEklnA§©§¨©¦¥©£¨¨¨
md iM Efnxe .dNM dxFYd lkA dcFnE¤§¨©¨ª¨§¨§¦¥
iRn minW zEkln ElAw mdiW`xe§¨¥¤¦§©§¨©¦¦¦
l`xUi Kln `EdW E`xe dxEaBd©§¨§¨¤¤¤¦§¨¥
ElATW dWn iRn ElAw dxFYde ,Fl`Fbe§£§©¨¦§¦¦¤¤¦§
zFUrle FA oin`dl mrxf lre mdilr£¥¤§©©§¨§©£¦§©£

xW`M ,KlOd mrHn dEvi xW` lM̈£¤§©¤¦©©©¤¤©£¤
Exn`(ck d lirl)z` Epil` xAcY Y`e ¨§§©§§©¥¥¥¥

EprnWe Lil` Epidl` 'd xAci xW` lM̈£¤§©¥¡Ÿ¥¥¤§¨©§
:EpiUre§¨¦

äæålr ,dGd aEzMA oFkpe xExA WExRd §¤©¥¨§¨©¨©¤©
zkQnA `xnbA ExiMfdW KxC¤¤¤¦§¦¦§¨¨§©¤¤

dpXd W`x(:al)`zlY zFIkln `N` , Ÿ©¨¨¤¨©§ª§¨¨
cre mlrl Klni 'd ,oiiedc `Edeh zeny) §©§¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤

(giFA Kln zrExzE FOr eidl` 'd ,xacna) ¡Ÿ¨¦§©¤¤
(`k bk:Kln oExWia idie ,©§¦¦ª¤¤

ïëåixtqA EpipW(eny dkxa)mipwf aWFn , §¥¨¦§¦§¦©§¥¦
lFcBd FnW dHn lW daiWiA¦¦¨¤©¨§©¨

xn`PW ,dlrnl gAYWnïeøLéá éäéå ¦§©¥©§©§¨¤¤¡©©§¦¦ª
éèáL ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî¤¤§¦§©¥¨¥¨©©¦§¥

,ìàøNé,mipwf `N` dtiq` oi` ¦§¨¥¥£¦¨¤¨§¥¦
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(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה לעֹולם ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ
ּבלהה הּבא  מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ,.ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»

¯tÒÓ∑ ּכענין נמנין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: יעקב (בראשית בני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמנין  מן יצא ׁשּלא עׂשר", .ׁשנים ְְִִֵֶַָָָָָֹ

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xn`PW(fh `i xacna)cgi ,'ebe iN dtq` ¤¤¡©¤§¨¦©©
oiEUr odWM ,l`xUi ihaWzg` dCb` ¦§¥¦§¨¥§¤¥£¦£ª¨©©

oke ,zFCb` zFCb` oiiEUr odWM `le§Ÿ§¤¥£¦£ª£ª§¥
xnF` `Ed(e h qenr)minXa dpFAd ¥©¤©¨©¦

:'ebe ezFlrn©£¨
LøãîáedAx(ci eh x"acna),Exn` iOp §¦§©©¨©¥¨§

qqEan F`QM lFkiaM¦§¨¦§§¨
dCb` oiEUr l`xUIW onfA dlrnl§©§¨¦§©¤¦§¨¥£¦£ª¨
minXa dpFAd xn`p Kkl ,zg ©̀©§¨¤¡©©¤©¨©¦
oke ,Dcqi ux` lr FzCb`e ezFlrn©£¨©£ª¨©¤¤§¨¨§¥
éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¦ª¤¤§¦§©¥¨¥

íò:'ebe ¨
íâå,EWxci .iYWxRW KxCd lr df §©¤©©¤¤¤¥©§¦¦§§

ipRn mdilr Kln didW¤¨¨¤¤£¥¤¦§¥
FzEkln ElAw mNM eCgie EtQ`zPW¤¦§©§§©§¨ª¨¦§©§
,awri zNdwl dWxFn didi oke ,mdilr£¥¤§¥¦§¤¨¨¦§¦©©£Ÿ
oke ,`Ed KExA WFcTd `Ed KlOde§©¤¤©¨¨§¥

:ax iac `zriwzA xnFl Epbdp̈©§©¦§¦¨¨§¥©
ìáàoiWxtOW zFcB`d zvwnA Wi £¨¥§¦§©¨©¨¤§¨§¦

dWn mixnF` ,dWn lr FzF`©¤§¦¤
xn`pW ,KlnCìî ïeøLéá éäéå ¤¤¤¤¡©©§¦¦ª¤¤

.óqàúäaoM m`e(oM mbe :mixg` mixtq) §¦§©¥§¦¥§¨¦£¥¦§©¥

dWn Epl dEv dxFY ,aEzMd xn`̈©©¨¨¦¨¨¤
`Ede ,awri zNdwl dWxFn DzFidl¦§¨¨¨¦§¦©©£Ÿ§
,cgi EpihaW lM lre Epilr Kln did̈¨¤¤¨¥§©¨§¨¥©©
iM eizevnE eixaC zFUrl Epl iE`xe§¨¨©£§¨¨¦§Ÿ¨¦
xRqi ,Epilr did mkge lFcB Kln¤¤¨§¨¨¨¨¨¥§©¥
lFcB didW gilXd cFakA mB aEzMd©¨©¦§©¨¦©¤¨¨¨
dn zn`de oFkPde .FA oin`dl iE`xe§¨§©£¦§©¨§¨¡¤©

:EpWxRX¤¥©§
äpäå,l`xUiA okFW mXd iM xiMfd §¦¥¦§¦¦©¥¥§¦§¨¥

lM FzEklnE FzxFY ElAw dPde§¦¥¦§¨©§¨
mrxf lre mdilr cgi mdihaW¦§¥¤©©£¥¤§©©§¨
miE`x mPd oM m` ,mzFxFcl§¨¦¥¦¨§¦

:dkxale dxez ¦§¨¨
(å).ïáeàø éçéiM ,mdxa` iAx xn` §¦§¥¨©©¦©§¨¨¦

`le ,xFkAd `EdW oaE`xn lgd¥¥¥§¥¤©§§Ÿ
xEarA ,oFrnW xiMfdiM ,xFrR oer ¦§¦¦§©££Ÿ§¦

,crl mxRqnE mipFrnW Eid micaFrd̈§¦¨¦§¦¦§¨¨§¥
i"Wx zrC oke ,bxdp m`iUp mB©§¦¨¤¡©§¥©©©¦

:miWxtnde§©§¨§¦

éôìexEarA ,di`x mxRqn oi` iYrc §¦©§¦¥¦§¨¨§¨¨©£
sl` xUr dWlW Exqgi oicr iM¦£©¦©§§§¨¨¨¤¤
mbe .dtBOA mizOd caNn xzFie§¥¦§©©¥¦©©¥¨§©
ipA iM ,zvw Exqgi mihaXd x`Xn¦§¨©§¨¦©§§§¨¦§¥
mixt` ipaE mitl` zWng Exqg cb̈¨§£¥¤£¨¦§¥¤§©¦
xnF`W aEzMd iM cFre .mitl` zpFnW§©£¨¦§¦©¨¤¥

(b dk xacna),xFrR lral l`xUi cnSIe©¦¨¤¦§¨¥§©©§
xn`e(c weqt my),mrd iW`x lM z` gw §¨©©¤¨¨¥¨¨

lke mihaXd lMn mda EidW d`xp¦§¤¤¨¨¤¦¨©§¨¦§¨
xn` oke ,ma EhFRWi mdipICweqt my) ©¨¥¤¦§¨§¥¨©

(`i:iz`pwA l`xUi ipA z` iziNk `le§Ÿ¦¦¦¤§¥¦§¨¥§¦§¨¦
ìàåxn`W okr xaCn ilr aiWYryedi) §©¨¦¨©¦§©¨¨¤¨©

(`i fdNBzp `l mW iM ,l`xUi `hg̈¨¦§¨¥¦¨Ÿ¦§©¨
EPpi` dMOd oke .mzq mxiMfie `hgd©¥§§©§¦¥§¨§¥©ª¤¥¤
`l mdA a` zia `iUp did iM ,di`x§¨¨¦¨¨§¦¥¨¨¤Ÿ
zcrA 'd lr micrFPde ,haXd `iUp§¦©¥¤§©¨¦©©£©
i`iUp EidW EPOn micAkpe milFcB gxwŸ©§¦§¦§¨¦¦¤¤¨§¦¥
,mdixg` mdihaW lM Ekld `le .dcr¥¨§Ÿ¨§¨¦§¥¤©£¥¤
mpipre mxia`e ozC xiMfd xFnfOde§©¦§¦§¦¨¨©£¦¨§¦§¨¨

mnXA(fi ew mildz)rlaYe ux` gYtY , ¦§¨¦§©¤¤©¦§©
xiMfde ,mxia` zcr lr qkYe ozC̈¨©§©©£©£¦¨§¦§¦

xFrR lral EcnSIe(gk weqt my)mr ©¦¨§§©©§¦
dCng ux`A Eq`nIe(ck weqt my)llkl ©¦§£§¤¤¤§¨¦§©

z` KxaNn dWn rpOIW dlilge .mrd̈¨§¨¦¨¤¦¨©¤¦§¨¥¤
,l`xUIn haW dgOi `le ,oFrnW¦§§Ÿ¦¨¤¥¤¦¦§¨¥
FnM ,xFrR lral micnvPd ElM xaMW¤§¨¨©¦§¨¦§©©§§

xn`W(b c lirl)Kld xW` Wi`d lk iM ¤¨©¦¨¨¦£¤¨©
Lidl` 'd FcinWd xFrR lra ixg ©̀£¥©©§¦§¦¡Ÿ¤
aizM mNM mix`WPd dN`e ,LAxTn¦¦§¤§¥¤©¦§¨¦ª¨§¦

mdA(c weqt my)'dA miwaCd mY`e ¨¤§©¤©§¥¦©
mkNM miIg mkidl``l dOle ,mFId ¡Ÿ¥¤©¦ª§¤©§¨¨Ÿ

lbrd z` EUr mNk dPde .mkxai§¨§¥§¦¥ª¨¨¤¨¥¤
:mkxaE mdl xRMzpe milBxnA E`hge§¨§©§©§¦§¦§©¥¨¤¥§¨

éúéàøådAx WxcnA(h `k x"acna)dXW , §¨¦¦§¦§¨©¨¦¨
zEpGd lr Exqgp zFgRWn¦§¨¤§§©©§
zg` dgRWn dpnE ,mrlA zvrA©£©¦§¨¨¨¦§¨¨©©
dPde .oinipa ipAn dXnge oFrnWl§¦§©£¦¨¦§¥¦§¨¦§¦¥
oFrnXn xzFi `hg oinipA mYrcl§©§¨¦§¨¦¨¨¥¦¦§

:dkxAd llkA `Ede ,`hgd FzF`A§©¥§§¦§©©§¨¨
ïBëpäådpni `l aEzMd iM ,ipirA §©¨§¥©¦©¨Ÿ¦§¤

mipW wx l`xUi ihaWA§¦§¥¦§¨¥©§¥

awri zMxaA xn` Kke ,xUrziy`xa) ¨¨§¨¨©§¦§©©£Ÿ
(gk hnmipW l`xUi ihaW dN` lM̈¥¤¦§¥¦§¨¥§¥

mipXd eipA xiMfd awri dPde .xUr̈¨§¦¥©£Ÿ¦§¦¨¨©§¥
dWnE ,cg` haWA sqFi xiMfde xUr̈¨§¦§¦¥§¥¤¤¨¤
FnM ,mihaW ipW sqFiA xiMfdl d`ẍ¨§©§¦§¥§¥§¨¦§

xn`W(fi weqt)mde mixt` zFaax mde ¤¨©§¥¦§¤§©¦§¥
ipW xEarA df dide ,dXpn itl ©̀§¥§©¤§¨¨¤©£§¥
WFcTd dESW xg` iM cg`d ,mixac§¨¦¨¤¨¦©©¤¦¨©¨
zMpgA mihaW ipW m`Ure `Ed KExÄ§¨§¨§¥§¨¦©£ª©
dPd ,ux`d zlgpaE ,milbCaE ,gAfOd©¦§¥©©§¨¦§©£©¨¨¤¦¥
,mzkxaA mipW mzFpnl Kixv `Ed¨¦¦§¨§©¦§¦§¨¨
z` mligpOd rWFdi xiMfdW cFre§¤¦§¦§ª©©©§¦¨¤
Kxvde ,ohTd mixt`n `Ede ux`d̈¨¤§¥¤§©¦©¨¨§ª§©

:EPOn lFcBW eig` xiMfdl§©§¦¨¦¤¨¦¤
äpäåFzkxAn iM ,iel z` Kxal dvx §¦¥¨¨§¨¥¤¥¦¦¦¦§¨

EidIW ,l`xUi lM EkxAzi¦§¨§¨¦§¨¥¤¦§
,mXd iptl mdl oFvxl eizFpAxẅ§§¨§¨¨¤¦§¥©¥
mihaXd on cg` xi`Xdl Kxvde§ª§©§©§¦¤¨¦©§¨¦
mipW wx mFwn mEWA oipnp opi`W¤¥¨¦§¦§¨©§¥
,riwxA zFlGn xUr mipW cbpM ,xUr̈¨§¤¤§¥¨¨©¨¨¨¦©
xUr mipWE ,dpXA miWcg xUr mipWE§¥¨¨¢¨¦©¨¨§¥¨¨
mdW WxcOA Exn`W ,oipFqkl` ilEaB§¥£©§¦¤¨§©¦§¨¤¥
minkg ExiMfdW FnkE ,mlFr zFrFxf od¥§¨§¤¦§¦£¨¦

zFkxA zkQnA(:al)KExA WFcTd xn` §©¤¤§¨¨©©¨¨
,l`xUi zqpkl xn`e Kl `iaPl `Ed©¨¦¥¤¡Ÿ¦§¤¤¦§¨¥

,iYAriwxA iz`xA zFlGn xUr mipW ¦¦§¥¨¨©¨¨¨¦¨¨¦©
:mihaW xUr mipW cbpMmiGxB xdA oke §¤¤§¥¨¨§¨¦§¥§©§¦¦

lair xde(ai fk lirl)xfbp `l iel dpOW §©¥¨¤¨¨¥¦Ÿ¦§©
mWd`xY oke .mihaW ipWl sqFi ¨¥¦§¥§¨¦§¥¦§¤

l`wfgi wENgA(d c gn)zwElgA dpOW §¦§¤§¥¤¨¨©£©
xiMfd `le mihaW ipWl sqFi ux`d̈¨¤¥¦§¥§¨¦§Ÿ¦§¦

xiMfd xird zF`vFY dpOWkE ,ielmy) ¥¦§¤¨¨¨¨¦¦§¦
(`l weqthaW dpn `le ,cg` iel xrW©©¥¦¤¨§Ÿ¨¨¥¤

xn` la` ,mihaW ipWl sqFiweqt my) ¥¦§¥§¨¦£¨¨©
(alEpOi `l mlFrl iM ,cg` sqFi xrW©©¥¤¨¦§¨Ÿ¦¨

xakE ,xUr mipW wx l`xUi ihaW¦§¥¦§¨¥©§¥¨¨§¨
gxw gTIe xcqA df iYxkf(fi fi xacna): ¨©§¦¤§¥¤©¦©Ÿ©

äpäåFhaW did `NW oFrnW xi`Xd §¦¥¦§¦¦§¤Ÿ¨¨¦§
awri zMxA Fa dzid `le ,lFcB̈§Ÿ¨§¨¦§©©£Ÿ
awriA mwNg la` ,dAxn mdia £̀¦¤§ª¨£¨¦§¨§©£Ÿ

l`xUiA mvitde(f hn ziy`xa)dPde , ¤¡¦¨§¦§¨¥§¦¥



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dkxadעו z`fe zyxt - bl - ixyz c"i oey`x meil inei xeriy

(æ)äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא לראּובן,(מכות יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְִֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם (איוב מּפני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ול טו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א "אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם"עבר  צב).זר ׁשּכל (ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

עצמֹות  היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָארּבעים
עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיהּודה

מד)ׁשּנאמר: אמר (בראשית הּימים", ּכל לאבי "וחטאתי ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּיֹודה  לראּובן ּגרם 'מי וכּו''?מׁשה: ÚÓL.יהּודה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«

‰„e‰È ÏB˜ מּפני ∑‰' ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מּפני  וחזקּיה העּמֹונים, מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

ep‡È·z.סנחריב  BnÚŒÏ‡Â∑ הּמלחמה מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְְִִֵַָָָ
הּמלחמה)( מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑וינקמּו ריבֹו יריבּו ְְֲִִִִֵַָָָ»»»ְְְִִִָ

È‰z‰.נקמתֹו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑,התּפּלל יהֹוׁשפט על ְִָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ְְִֵַַָָ
ּגלעד: רמֹות מלחמת יח)על יהֹוׁשפט,(דה"ב "וּיזעק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

יהּודה", קֹול ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". (ספרי)וה' ְְֲֵַַַָָָָ
לׁשמעֹון  ּברכה רמז יהּודה.ּכאן ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָָ

ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָואף
ׁשּנאמר: יהּודה, יט)ׁשל נחלת (יהושע יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשמעֹון". על ּבני עליו ּבלּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה .מה ְְִִִִֶַַַַָָָָָ

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mihaXd x`W zMxAn md mB EkxAzi¦§¨§©¥¦¦§©§¨©§¨¦
dkxAd z`f xcqe .mkFzA dOd xW £̀¤¥¨§¨§¥¤Ÿ©§¨¨
.mzlgp KxC lr WcTd gExA dzid̈§¨§©©Ÿ¤©¤¤©£¨¨
Fzlgp gwl iM ,oaE`xn lgd¥¥¥§¥¦¨©©£¨
dWnE ,xFkAd `Ed iM cFre ,dpFW`xÄ¦¨§¦©§¤
,F`hgA FnW dgOi `NW eilr llRzd¦§©¥¨¨¤Ÿ¦¨¤§§¤§
.dxFkAd hRWn FzkxaA Fl ozp KklE§¨¨©§¦§¨¦§©©§¨
lgFPd `Ed iM ,dcEdi miCwd oM xg`e§©©¥¦§¦§¨¦©¥
`Ede ,EPOn cibplE ,ux`A oFW`xd̈¦¨¨¤§¨¦¦¤§
DA xW` dnglOl dNgYA dlFrd̈¤©§¦¨©¦§¨¨£¤¨
lM zllFM Fzkxa dPde ,FzF` Kxai§¨¥§¦¥¦§¨¤¤¨

:l`xUi¦§¨¥
øçàådcEdi ipA mr mipFgd iel KxA oM §©©¥¥¥¥¦©¦¦§¥§¨

(milWExi xire :mixg` mixtq)milWExiA §¨¦£¥¦§¦§¨©¦¦¨©¦
ok ixg`e .oFvxl mzFpAxw Eidi mWe§¨¦§¨§§¨§¨§©£¥¥
pA mr mzlgp dzidW oinipA KxAi ¥¥¦§¨¦¤¨§¨©£¨¨¦§¥

WCwOd ziaE milWExi xire ,dcEdi§¨§¦§¨©¦¥©¦§¨
mIelde ,oinipa ipA oiaE dcEdi ipA oiA¥§¥§¨¥§¥¦§¨¦§©§¦¦
ipA KxA ok ixg`e .mdipW mr Epgi©£¦§¥¤§©£¥¥¥¥§¥

xn`PW ,mzlgp dzid ok iM ,sqFiryedi) ¥¦¥¨§¨©£¨¨¤¤¡©
(`i gionipa ipa dHn lxFB lrIe©©©©©¥§¥¦§¨¦

ipA oiA mlxFB lEaB `vIe mzgRWnl§¦§§Ÿ¨©¥¥§¨¨¥§¥
:sqFi ipA oiaE dcEdi§¨¥§¥¥

éøçàå.zFxiaBd ipA Kxal milXd ok §©£¥¥¦§¦§¨¥§¥©§¦
xW`M xkyVil oElEaf miCwde§¦§¦§§¦¨¨©£¤

awri dUr(ci bi hn ziy`xa)ltp oke , ¨¨©£Ÿ§¥¨©
oElEaf ipal iWilXd mlxFB(i hi ryedi) ¨¨©§¦¦¦§¥§

xkyVi ipal iriaxd lxFBdeweqt my) §©¨¨§¦¦¦§¥¦¨¨
(fioC zFgtXd ipA KxA ok ixg`e .§©£¥¥¥¥§¥©§¨¨

`Ede ,mzFclFY xcqM xW`e ilYtpe§©§¨¦§¨¥§¥¤§¨§
ipA lkl cB miCwde .mdNW lbCd©¤¤¤¨¤§¦§¦¨§¨§¥

mr dlgY Fzlgp gwl iM ,zFgtXd©§¨¦¨©©£¨§¦¨¦
lbCn did `Ede ,mCwOd oaE`x§¥©ª§¨§¨¨¦¤¤

:ipaE`xd̈§¥¦
.ïáeàø éçé íòèå`le FhaW digIW §©©§¦§¥¤¦§¤¦§§Ÿ

.mlFrl zEniåéúî éäéå ¨§¨¦¦§¨
,øtñîzrce dnkg iYcnl `le FnM ¦§¨§§Ÿ¨©§¦¨§¨§©©

rc` miWcw(b l ilyn)eizn Eidi l`e , §¦¥¨§©¦§§¨
xaC lMW ,miHrn Eidi `NW ,xRqn¦§¨¤Ÿ¦§§©¦¤¨¨¨
xRqn izn ip`e oke ,hrn `Ed xtQIW¤¦¨¥§©§¥©£¦§¥¦§¨

(l cl ziy`xa):mdxa` iAx oFWl ,¨©¦©§¨¨
øúBéål`xUiA oaE`x igi ,Wxtl oFkp §¥¨§¨¥§¦§¥§¦§¨¥

FhaW zxMi `NW ,zni l`e§©¨Ÿ¤Ÿ¦¨¥¦§
eicEwR idie ,miPnGd lMn cg`A§¤¨¦¨©§©¦¦¦§¨
lNRzi .mlFrl l`xUi ipA xRqnA§¦§©§¥¦§¨¥§¨¦§©¥
lFcBd qrMde F`hg mxbi `NW eilr̈¨¤Ÿ¦§Ÿ¤§§©©©©¨
,eirEvi FlNgA eia` eilr qrM xW £̀¤¨©¨¨¨¦§©§§¨
oiprM dfe .l`xUIn FnW zixkdl§©§¦§¦¦§¨¥§¤§¦§©

mW xn`PW(ak dl my)oaE`x KlIe ¤¤¡©¨©¥¤§¥
rnWIe eia` WbNR ddlA z` aMWIe©¦§©¤¦§¨¦¤¤¨¦©¦§©
iM ,xUr mipW awri ipa EidIe l`xUi¦§¨¥©¦§§¥©£Ÿ§¥¨¨¦

`vi `NW ricFd,xRqOd on F`hgA ¦©¤Ÿ¨¨§¤§¦©¦§¨
:i"Wx WxR oke§¥¥©©¦
,"åéúî" íòèådfA EMfi eiWp` lMW §©©§¨¤¨£¨¨¦§¨¤

haXd zvwn ENt` zxMi `le§Ÿ¦¨¥£¦¦§©©¥¤
ilE`e .F`hgA"åéúî"iW`xl fnx §¤§§©§¨¨©§¨¥

mrh didie ,rAx`d eizFgRWn¦§§¨¨©§©§¦§¤©©
"øtñî"ziA zFpfl oke ,xRqnA FnM ¦§¨§§¦§¨§¥¦§¥

dia`(`k ak lirl)min Evgxi ,(k l zeny), ¨¦¨¦§£©¦
:oM miAxe§©¦¥

Bà,l`xUi xRqn eizn EidIW ,Fnrh©£¤¦§§¨¦§¨¦§¨¥
iM ,xFkAd hRWnM oFW`x dpOIW¤¦¨¤¦§¦§©©§¦

.lMd EPOn iM ,xRqOd `Ed cg`d̈¤¨©¦§¨¦¦¤©Ÿ
idFpA oElAwie mBxY qElwpE`e§§§¦§¥¦©§§¦
dnl oEMzi ,oFdpipnA oFdYpqg ©̀§©§§§¦§¨§¦§©¥§©
`le oaE`x digIW xn`i ,EpWxRX¤¥©§Ÿ©¤¦§¤§¥§Ÿ
`l ,mlFrl mxRqnA eizn Eidie ,zxMi¦¨¥§¦§§¨§¦§¨¨§¨Ÿ
xzFiA EpOi `le ,l`xUIn FhaW dgOi¦¨¤¦§¦¦§¨¥§Ÿ¦¨§¥
EPOn llW ,mihaW ipW ozFidl mxRqn¦§¨¨¦§¨§¥§¨¦¨©¦¤
:mlFrl cg` haWA Fgihade dxFkAd©§¨§¦§¦§¥¤¤¨§¨

Léålr z`Gd dkxAd iM miWxtn §¥§¨§¦¦©§¨¨©Ÿ©
oaE`x digIW xn`i ,ux`d WEAM¦¨¨¤Ÿ©¤¦§¤§¥
ipA iptl dnglOl mivElg mxarA§¨§¨£¦©¦§¨¨¦§¥§¥
,EgvEpi `le ExABzIW mrHde ,l`xUi¦§¨¥§©©©¤¦§©§§Ÿ§§

digz LAxg lre mrhM(n fk ziy`xa), §©©§©©§§¦§¤
,úBîé ìàå,dnglOA mdn ElRi `NW §©¨¤Ÿ¦§¥¤©¦§¨¨

,øtñî åéúî éäéåmdild`l ExfgIW ¦¦§¨¦§¨¤©§§§¨¢¥¤
oke ,Wi` mdn cwRi `le mxRqnA§¦§¨¨§Ÿ¦¨¥¥¤¦§¥
.oiprd df xiMfd Fxag cB zMxaA§¦§©¨£¥¦§¦¤¨¦§¨
oFkp oFW`xd la` ,aFxw dGd WExRde§©¥©¤¨£¨¨¦¨
xW` KxcM dWn zMxA iM ,ipirA xzFi¥§¥©¦¦§©¤§¤¤£¤

:`Edd oiprke awri xiMfd¦§¦©£Ÿ§¨¦§¨©
ìòå,zn`d KxC,úîé ìàå éçémrHn §©¤¤¨¡¤§¦§©¨Ÿ¦©©

mipA lr zFa` oer cwFRk zeny) ¥£Ÿ¨©¨¦
(dzMxA dlirFde .FcFq iYfnx mWe ,§¨¨©§¦§¦¨¦§©

`NW ddlA dUrn Fl xRkl dWn¤§©¥©£¥¦§¨¤Ÿ
nie zxMieilr cwR la` ,mlFrl FA zE ¦¨¥§¨§¨£¨¨©¨¨

itM sqFi dUrn mihaXd x`W mr¦§¨©§¨¦©£¥¥§¦
:zFlkid iwxtA `Adf dxez ©¨§¦§¥¥¨

(æ).äãeäéì úàæådcEdil xn` oke §Ÿ¦¨§¥¨©¦¨
cFr Fl siqFde ,zEni `le digIW¤¦§¤§Ÿ¨§¦

,äãeäé ìB÷ 'ä òîLiAx zrC §©§¨©©©¦
iM ,EpWExR lr oFkp EPpi` dfe .mdxa ©̀§¨¨§¤¥¤¨©¥¥¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עז dkxad z`fe zyxt - bl - ixyz e"h ipy meil inei xeriy

ß ixyz e"h ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆
ׁשכינה  מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ

הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְַ

לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדבר
ּבעלילה  אמר:,לבא מׁשה כ)אם נא (במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָָֹֹ

עׂשּו?הּמֹורים" מה ּומרים אהרן ,. ְֲִִֶַַָָֹ

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

eilr lNRzIW dGd zxMA dcEdi oi ¥̀§¨©¨¥©¤¤¦§©¥¨¨
x`XA df xiMfd `l xW`M ,oM¥©£¤Ÿ¦§¦¤¦§¨
z`fe ,FhEWtM `Ed la` .mihaXd©§¨¦£¨¦§§Ÿ

:dcEdil xW` dkxAd©§¨¨£¤¦¨
ìòåz`Gd dCOd cgii ,zn`d KxC §©¤¤¨¡¤¦¥©¦¨©Ÿ

,dnglOd mdl iM xEarA dcEdil¦¨©£¦¨¤©¦§¨¨
xfrd `ide ,mlFrl zEklOd EPOnE¦¤©©§§¨§¦¨¥¤

xn`W aEzMd cFq `Ede .eixSn` a"y) ¦¨¨§©¨¤¨©
(gidaEzk dPd zWw dcEdi ipA cOll§©¥§¥§¨¨¤¦¥§¨

d`xPd zWTd `Ed iM ,xWId xtq lr©¥¤©¨¨¦©¤¤©¦§¨
DA xn`PW ,oprA(fi h ziy`xa)zF` z`f ¤¨¨¤¤¡©¨Ÿ

:zixAd©§¦
.äãeäé ìB÷ 'ä òîMeilr lNRzi §©§¨¦§©¥¨¨

dlri `Ed iM ,dnglOl Fz`vA§¥©¦§¨¨¦©£¤
iaiF`A mgNIW EPOn cibplE ,dNgYA©§¦¨§¨¦¦¤¤¦¨¥§§¥

awri xn` oke ,l`xUi(g hn my)Lci ¦§¨¥§¥¨©©£Ÿ¨§
:Liai` sxrA§Ÿ¤Ÿ§¤

,epàéáz Bnò ìàå.mFlWl aEWIWåéãé §¤©§¦¤¤¨§¨¨¨
.Bì áø`NW Fl ax eici Eidi ¨¦§¨¨¨¤Ÿ

mXd zxfr izlEf xg` xfrl Kxhvi¦§¨¥§¥¤©¥¨¦¤§©©¥
ixacA aEzMd lkM ,FzNtzA EdprIW¤©£¥¦§¦¨§¨©¨§¦§¥

:miWxtOd zrC oke ,qElwpE`§§§¥©©©§¨§¦
ìòåFYnglnl fnxi cFr ,iYrC §©©§¦¦§Ÿ§¦§©§

xn`W iprpMd l` dpFW`xd̈¦¨¤©§©£¦¤¨©
dNgYA dlri dcEdi mXd,a ` mihtey) ©¥§¨©£¤©§¦¨

(gi k myxn`e .,"áø åéãé"eixSn gTIW §¨©¨¨¨¤¦©¦¨¨
on xzFi zFAx zFvx` mdn WAkie§¦§¥¤£¨©¥¦
ligpIW fnxi ,FzlgpA Fl iE`xd̈¨§©£¨¦§Ÿ¤©§¦
xn`PW `Ed ,eig` oFrnWl FzlgPn¦©£¨§¦§¨¦¤¤¡©

(h hi ryedi)ipA zlgp dcEdi ipA lagn¥¤¤§¥§¨©£©§¥
mdn ax dcEdi ipA wlg did iM oFrnW¦§¦¨¨¥¤§¥§¨©¥¤
dPde ,mzlgp KFYA oFrnW ipa ElgpIe©¦§£§¥¦§§©£¨¨§¦¥

:dcEdi mr fnxA oFrnW xiMfdg dxez ¦§¦¦§§¤¤¦§¨
(ç).øîà éåììeoFWl ,xn` iel lr §¥¦¨©©¥¦¨©¨

,miWxtnd zrC lre ,i"WxoIr) ©¦§©©©©§¨§¦©¥

,(r"a`xA`Ed ig` il ixn` oFWlM `Ede §§¦§¦§¦¦¨¦

(bi k ziy`xa)mFwOd iWp` El`WIe ,©¦§£©§¥©¨
FYW`l(f ek my):ok dAxde , §¦§§©§¥¥

éôìedWn xiMfdW xEarA iM ,iYrc §¦©§¦¦©£¤¦§¦¤
FzkxaAigi ,dcEdie oaE`x mW §¦§¨¥§¥¦¨§¦

mW xiMfi `le ,dcEdi lFw ,oaE`x§¥§¨§Ÿ©§¦¥
xiMfi ,mzkxaA mihaXd x`W§¨©§¨¦§¦§¨¨©§¦

,aEzMd,øîà éåììe,xn` onipal ©¨§¥¦¨©§¦§¨¦¨©
iell `xwIe ,eiptl mihaXd iM ciBi©¦¦©§¨¦§¨¨©¦§¨§¥¦

xn`Ie eilr eipir miUIeénzE ©¨¦¥¨¨¨©Ÿ©ª¤
éøeàå,EmipR ,haWe haW lkl oke §¤§¥§¨¥¤§¥¤¨¦

:mzF` Kxai miptA§¨¦§¨¥¨
.äqîa Búéqð øLàFzF` ziQPW £¤¦¦§©¨¤¦¦¨

ciqg didW ,mrHde ,oFiQpA§¦¨§©©©¤¨¨¨¦
FA `vnp `le FzF` ziQp xW` lkA§¨£¤¦¦¨§Ÿ¦§¨
FYWprd xaMW daixn iOn uEg itFC¦¦¥§¦¨¤§¨¤¡©§
,EdUr mXd cFakl lbrd iM ,eilr̈¨¦¨¥¤¦§©¥¨¨

:mdxa` iAx oFWl̈©¦©§¨¨
éøôñáe(hny dkxa)Búéqð øLà §¦§¦£¤¦¦

,äqîa`vnpe FziQp dAxd §©¨©§¥¦¦§¦§¨
,zFpFiqPd lkA mlWéî ìò eäáéøz ¨¥§¨©¦§§¦¥©¥

,äáéøîin lr Fl Ytwqp mitEwq §¦¨§¦¦§©§¨©¥
xn` dWn m` ,daixn(i k xacna)ErnW §¦¨¦¤¨©¦§

:EUr dn mixnE oxd` ,mixFOd `p̈©¦©£Ÿ¦§¨¤¨
ïBëpäåiM ,hWRd KxcA ipirA §©¨§¥©§¤¤©§¨¦

"äqîa"`Ed ,FhEWtM §©¨¦§
micitxA mXd FQp xW` mFwOdzeny) ©¨£¤¦©¥¦§¦¦

(f fimlFrl Eidi LixE`e LiOY xn`i ,Ÿ©ª¤§¤¦§§¨
xW` ,eixg` FrxflE Lciqg Wi`l§¦£¦¤§©§©£¨£¤
ipA E`hg xW`M dQnA FzF` ziQp¦¦¨§©¨©£¤¨§§¥
`le miOd lr mXd z` EQpie l`xUi¦§¨¥©§©¤©¥©©©¦§Ÿ
lr mW micrFPd dcrd KFzA did̈¨§¨¥¨©¨¦¨©
`ivFIW FxacaE mXA oin`d iM ,mXd©¥¦¤¡¦©¥¦§¨¤¦
mrRaE ,WinNgd xESn min mdl̈¤©¦¦©©¨¦©©©
in lr FzF` Wiprze EdaixY zipXd©¥¦§¦¥§©£¦©¥
mzaixn xEarA iM ,l`xUi lW daixn§¦¨¤¦§¨¥¦©£§¦¨¨
,'dA `Ed lrOW `le Wprd eilr did̈¨¨¨¨Ÿ¤§Ÿ¤¨©©

iktdd dY` iM oin`d dNgYn mB iM¦©¦§¦¨¤¡¦¦©¨©Ÿ§¦
z`Gd mrRA iM s` min mB` xESd©©©¨¦©¦©©©©Ÿ
`hgd iM dWn fnxi .oM d`x xaMW¤§¨¨¨¥¦§Ÿ¤¦©¥§
xEarA iM ,mrd ipRn did `Edd©¨¨¦§¥¨¨¦©£
EkxhvIW oxd`e dWn EaWg mzaixn§¦¨¨¨§¤§©£Ÿ¤¦§¨§
dwNYqp `OW ,EUrX dn zFUrl©£©¤¨¤¨¦§©§¨
xn`PW `Ede ,mWpr xEarA dpikXd©§¦¨©£¨§¨§¤¤¡©

(al ew mildz)rxIe daixn in lr EtivwIe©©§¦©¥§¦¨©¥©
:mxEarA dWnl§¤©£¨
,eäáéøz íòèåiaixi z` 'd daix FnM §©©§¦¥§¦¨¤§¦©
(` dl my)hRWn Fl YnNXW ,¤¦©§¨¦§©

okYie .'d z` l`xUi ipA EaxW aixd̈¦¤¨§¥¦§¨¥¤§¦¨¥
ixtqA xn`W FnM FWExR didIWmdW ¤¦§¤¥§¤¨©§¦§¦¤¥

hErnl fnxi ,zFlilr xnFlM ,mitEwq§¦§©£¦¦§Ÿ§¦
iaFxwA KxcM ,Wprd lcbe `hgd©¥§§Ÿ¤¨Ÿ¤§¤¤¦§©

WcT`(b i `xwie)qElwpE` zrC oke . ¤¨¥§¥©©§§
,milW dede `ziQpA idFziQpC xn`W¤¨©§¦¦¦§¦¥¨©£¨§¦
oeike ,'d z` mzFQPnE l`xUi ipA aixn¥¦§¥¦§¨¥¦©¨¤§¥¨

lW didWoMW lM dpFW`xd mrRA m ¤¨¨¨¥©©©¨¦¨¨¤¥
,mXd xacA oin`n didW dipXA©§¦¨¤¨¨©£¦¦§©©¥
Faal z`vnE daixn in lr FAl YpgaE¨©§¨¦©¥§¦¨¨¨¨§¨
`Qk iptl rEcie iElB iM ,Liptl on`p¤¡¨§¨¤¦¨§¨©¦§¥¦¥
la` ,LixacaE LA oin`n `EdW LcFak§¤¤©£¦§¦§¨¤£¨
FnM eilr Wprd did l`xUi liaWA¦§¦¦§¨¥¨¨¨Ÿ¤¨¨§
'd sP`zd iA mB wEqRA iYWxRW¤¥©§¦©¨©¦¦§©©

mkllbA(fl ` lirl): ¦§©§¤
äpäåxn` iM ,mipdMA xAC dNgYn §¦¥¦§¦¨¦¥©Ÿ£¦¦¨©

minEYde mixE`d EidIW iell§¥¦¤¦§¨¦§©¦
lkA ok ixg`e .mdn Fciqg Wi`l§¦£¦¥¤§©£¥¥§¨
mixvnaE lbrA mzF` dQPW haXd©¥¤¤¦¨¨¨¥¤§¦§©¦

oM lre ,xAcOaEá÷òéì åéètLî eøBé ©¦§¨§©¥¦§¨¨§©£Ÿ
(i weqt)oixWM xn`W qElwpE` zrC oke ,§¥©©§§¤¨©¨§¦

cizrd lr F` ,'ebe KpiC oitliC oil ¦̀¥§©§¦¦¨©¤¨¦
ExFie ,mdxa` iAx ixacM mdA xAci§©¥¨¤§¦§¥©¦©§¨¨§
lr dxFhw EniUie ,mNM lr LihRWn¦§¨¤©ª¨§¨¦§¨©

:mdn mipdMdh dxez ©Ÿ£¦¥¤
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(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑ּכׁשחטאּו »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֶָ

ואמרּתי: לב)ּבעגל אלי (שמות נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
והּוא  אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ּבני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָֹּכל
וכן  ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּיׂשראל,
ו"אחיו" מּמׁש, "אביו" לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָעׂשּו.
ּומּׁשבט  הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, "ּבניו" וכן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמאביו,

ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי"(שם)לוי ּבני ."ּכל ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
E˙¯Ó‡ e¯ÓL Èk∑"ל יהיה אחרים"לא .אלהים ƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ

e¯ˆÈ E˙È¯·e∑ ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ¿ƒ¿ƒ¿…ְְְִִִֶֶַָָָ
ּבניהם  את מלּו לא יׂשראל ּומלין ׁשל מּולין היּו והם , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

ּבניהם  ּבניהם,את את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּולין) היּו .והם ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עׂשּו וכן . . להרֹוג וצּויתים לוי ּבני ּכל אלי (רש"י נאספּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ט) תּׂשאלג, ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י זכּו(לב, ׁשהּכהנים ְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

על־ּפי־ ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו מּפני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלכהּונה
ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

עבֹודת  עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּוראה
ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאלילים,
הּטעם  ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלוי

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ְְְְְֵֵֶֶָָָָֹֹּדלא

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç ýåýé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו מחץ ¿«»¿«ƒ»»ְְִַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סט)ּכענין המעד",(תהלים ּתמיד "ּומתניהם ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אחר  ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על הּמעֹוררין ראה ועל : ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָֻ
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעתידין

ּבני  ׁשניםֿעׂשר מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוהתּפּלל
נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר, ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָחׁשמֹונאי

ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר".ŒÔÓ ÂÈ‡NÓe ְִֵֵֶַָָָֹ¿«¿»ƒ
ÔeÓe˜È∑ ּומׂשנאיו קמיו ּתקּומה מחץ להם .מהיֹות ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé ýåýé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְֲִִִֵֶַַַ
ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות,

לזה  זה מׁשּכן ,סמכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף וסמ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה עח)ׁשילה "וּימאס (שם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(àé)mrhe.Bìéç 'ä Cøalig EidIW §©©¨¥¥¤¦§©¦
Ehrni `le EAxIW mrHde ,lFcB̈§©©©¤¦§§Ÿ¦§£
EzixkY l` mrhM ,WcTd l` m`FaA§¨¤©Ÿ¤§©©©©§¦

izdTd zFgRWn haW z`(gi c xacna), ¤¥¤¦§§©§¨¦
odlW zFxdf`A xn`p oke(hi weqt my) §¥¤¡©¨©§¨¤¨¤

:EzEni `le§Ÿ¨
ñeì÷ðeàåz`e oFWNn ,idFqkp xn` §§§¨©¦§¦¦¨§¤

mlig lM z`e mdpwn lM̈¦§¥¤§¤¨¥¨

(h `l my)EpizFAx Exn`X dnl oEMzi ,¦§©¥§©¤¨§©¥
(.ek `nei),zkxan `idW zxFhwA`Ede ¦§¤¤¦§¨¤¤§

dPOn iM ,LR`A dxFhw EniUi l` waC̈¥¤¨¦§¨§©¤¦¦¤¨
EpipXW FnM Flig KxAzi(my)miWcg ¦§¨¥¥§¤¨¦£¨¦

:zxhwl¦§Ÿ¤
éøôñáe,(apy dkxa),Bìéç 'ä Cøa §¦§¦¨¥¥

ax Exn` o`Mn ,miqkpA¦§¨¦¦¨¨§Ÿ
WxFc `A` mEXn ,md mixiWr mipdMŸ£¦£¦¦¥¦©¨¥

izi`x `le iYpwf mB iziid xrp ,Exn`̈§©©¨¦¦©¨©§¦§Ÿ¨¦¦
afrp wiCv(dk fl mildz)lW Frxf df , ©¦¤¡¨¤©§¤

:oxd`ai dxez ©£Ÿ
(áé).åéìò çèáì ïkLé 'ä ãéãé`xwi §¦¦§Ÿ¨¤©¨¨¦§¨

oinipal,'ä ãéãéoinipA xn`i §¦§¨¦§¦Ÿ©¦§¨¦
ghal Fvx`A oMWi mXd cici `EdW¤§¦©¥¦§Ÿ§©§¨¤©
lM eilr stFg didi mXde ,mXd lr©©¥§©¥¦§¤¥¨¨¨
.Fvx` KFzA FzpikW dxWnE minId©¨¦©§¤§¦¨§©§
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ּולפי  וגֹו'", יֹוסף חביב ּבאהל עֹולמים ׁשּבית ְְְִִִֵֵֶֶָָֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ ÂÈÏÚ.מּׁשילה, ÛÙÁ∑ ְְְְִִִִִִֵָָֹ…≈»»
עליו  ּומגן אֹותֹו .לעֹולם ∑ÌBi‰ŒÏk.מכּסה ְֵֵֶַָָ»«ְָ

אחר  ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, .מּׁשּנבחרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ÔÎL ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו הּמקּדׁשּבגבּה ּבית היה ≈¿≈»»≈ְְְִֵַַַָָָֹ

עיטם, מעין אּמה וׁשלׁש עׂשרים ׁשּנמּו אּלא ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבנּוי,
ּב'ׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָוׁשם
ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָקדׁשים':
יֹותר  ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו ְְֵֵֵֵֵֶַָָָ"ּובין

.מּכתפיו  ְִֵָ
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ּפּורתא ּביּה נחתי יב)אמרי, לג, אמּור (רש"י הּמקּדׁש ּבית ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ
לכן  .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹלהאיר
מּכדי  נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיּוכל
ּכל  ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּיי

התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹיהּודי:
היא  אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהבּדלה
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמתעּסקת

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים
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eìrå íìLeøéíéìLeøé ìàécî §«¨®̈¦§¨º¤§¨©¦¦¥¯
Cìîì úBçzLäì äðLá äðL̈¨´§¨À̈§¦§©«£¸§¤̧¤¸

âçìå úBàáö ýåýéúBðaø÷ úàáäa §Ÿ̈´§¨½§¨−Ÿ©£¨©¨§¨

úBkqä âç-úàúBkqä âçaL éôì ¤©¬©ª«§¦¤§©©ª

ïëì ,âBb úìtîe úàfä äôbnä äéäz¦§¤©©¥¨©Ÿ©¤¤¨¥

ñpä ïBøëæì úBéäì äðL ìëa eàBáé̈§¨¨¨¦§§¦§©¥

àeää íBia äNòpL:æéäéäåíà ¤©£¨©©§Â¨Â̈¦

äçtLî àönzäìré-àì øLà ¦¨¥¦§¨¨£¤̧Ÿ©«£¤¹
úBçtLî úàîúBnà-ìà õøàä ¥¥̧¦§§³ª¨¨̧¤¸¤

ýåýé Cìîì úBçzLäì íìLeøé§´¨©½¦§¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´
úBàáöæàäéäé íäéìr àìåàì §¨®¨§¬Ÿ£¥¤−¦«§¤¬Ÿ

ãøéíLbäâça ék ,íúàeáz ìcâì ¥¥©¨«¤§©¥§¨¨¦§©

àlL ïåéëå ,äðL éîLb íéøæâð úBkqä©ª¦§¨¦¦§¥¨¨§¥¨¤Ÿ

íLbä íäî òðné eàa:çé-íàå ¨¦¨©¥¤©¤¤§¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פי dkxad z`fe zyxt - bl - ixyz f"h iyily meil inei xeriy

ß ixyz f"h iyily mei ß

íäéìr àìå äàá àìå äìrú-àì íéøöî¦§©¯¦Ÿ©«£¤²§¬Ÿ¨−̈§´Ÿ£¥¤®

bé øLà äôbnä äéäzíéBbä-úà ýåýé ó ¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤©¦½

:úBkqä âç-úà âçì eìré-àì øLàèéúàæ £¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«¬Ÿ

âç-úà âçì eìré àì øLà íéBbä-ìk úàhçå íéøöî úàhç äéäz¦«§¤−©©´¦§¨®¦§©©¸¨©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬

:úBkqäëä íBiaíé÷øænk ýåýé úéáa úBøéqä äéäå ýåýéì Lã÷ ñeqä úBlöî-ìr äéäé àeä ©ª«©´©À¦«§¤¸©§¦´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈®§¨¨³©¦¸§¥´§Ÿ̈½©¦§¨¦−

:çaænä éðôìàëeç÷ìå íéçáfä-ìk eàáe úBàáö ýåýéì Lã÷ äãeäéáe íìLeøéa øéñ-ìk äéäå ¦§¥¬©¦§¥«©§Â¨Â̈¨¦̧¦«¨©¹¦¦«À̈µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½¨̧¸¨©´Ÿ§¦½§¨«§¬

:àeää íBia úBàáö ýåýé-úéáa ãBò éðrðë äéäé-àìå íäá eìMáe íäî¥¤−¦§´¨¤®§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬²§¥«§Ÿ̈¬§¨−©¬©«

úåëåñ ìù éðù áåè íåéì äøèôä

ç ,à íéëìî

çâLéà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´

Lãçä àeä âça íéðúàä çøéa ìàøNé¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−¤¨®−©¬Ÿ¤

:éréáMäãeàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiå ©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬

:ïBøàä-úà íéðäkääìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBî ìäà-úàå ýåýé ïBøà-úà eìriå ©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriååïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå ©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®

:áøî eðné àìå eøôqé-àì øLà ø÷áe ïàö íéçaæîæýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå §©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯

:íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìàçíéNøt íéáeøkä ék ¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´

:äìrîìî åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå ïBøàä íB÷î-ìà íéôðkèeàøiå íécaä eëøàiå §¨©½¦¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«¨Á

:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä eàøé àìå øéácä éðt-ìr Lãwä-ïî íécaä éLàøéïBøàa ïéà ¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥«¨−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ¨¨½

mixn zxhrmixn zxhr

mixn zxhrmixn zxhr

äàá àìå äìrú-àì íéøöî úçtLîòeãéåíäéìr àìåíLbä ãøBé ¦§©̧©¦§©¯¦Ÿ©«£¤²§¬Ÿ¨−̈§¨©§´Ÿ£¥¤®¥©¤¤

ïëì ,íäéúBãN ä÷Lî ñeìépä ék íéðMä ìkäéäzøNaä ú÷îääôbnä ¨©¨¦¦©¦©§¤§¥¤¨¥¦«§¤´£¨©©¨¨©©¥À̈
,íälLbé øLàíéBbä-úà ýåýé óìòâç-úà âçì eìré-àì øLà ¤¨¤£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤©¦½©£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬

:úBkqäèéúàæøNaä ú÷îä ìL LðBòääéäzìeîbíéøöî úàhç ©ª«¬Ÿ¨¤¤£¨©©¨¨¦«§¤−§©©´¦§®̈¦
ìáààì øLà íéBbä-ìk úàhçå £¨§©©¸¨©¦½£¤¸´Ÿ

úBkqä âç-úà âçì eìréìeîb ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«§

íLbä úòéðî äéäz íúàhç:ëíBia ©¨¨¦§¤§¦©©¤¤©´
äúBlöî-ìr äéäé àeäíébfä ©À¦«§¤¸©§¦´©©¦

éøàeöaL áäfîñeqäeáúk elàk ¦¨¨¤§©§¥©½§¦¨§

íäéìòýåýéì Lã÷íúBà eLéc÷é ék £¥¤−Ÿ¤©«Ÿ̈®¦©§¦¨

úBøéñ Bîk úøL éìk íäî úBNòì©£¥¤§¥¨¥§¦

,ìMáìýåýé úéáa úBøéqä äéäåíé÷øænkícä íäa íéìa÷nL íéìôqk §©¥§¨¨³©¦¸§¥´§Ÿ̈½©¦§¨¦−©§¨¦¤§©§¦¨¤©¨

çaænä éðôìáäfî änäL:àëLc÷nä úéáì íéàaäî íéîìL éçáæ áBøî ¦§¥¬©¦§¥«©¤¥¨¦¨¨¥¦§¥§¨¦¥©¨¦§¥©¦§¨

eàáe úBàáö ýåýéì Lã÷ äãeäéáe íìLeøéa øéñ-ìk äéäå§Â¨Â̈¨¦̧¦«¨©¹¦¦«À̈µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½¨̧¸
íéçáfä-ìkíéîìL éçáæíäá eìMáe íäî eç÷ìåíà äìàL éìaî ¨©´Ÿ§¦½¦§¥§¨¦§¨«§¬¥¤−¦§´¨¤®¦§¦§¥¨¦

íéLã÷ eéäé ílk ék ,íä íéLã÷-àìå ¨¨¦¥¦ª¨¦§¨¨¦§Ÿ
éðrðë äéäéïòðë éðaî íéðBòábãBò ¦«§¤̧§©£¦¬¦§¦¦§¥§©©²

àeää íBia úBàáö ýåýé-úéáa§¥«§Ÿ̈¬§¨−©¬©«
éãáBò íä úBéäì eácðúé íéBbä éìBãb ék¦§¥©¦¦§©§¦§¥§¥

'ä úéáa íéðäkä: ©Ÿ£¦§¥

âíéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiåLãç ©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−Ÿ¤

éøLz:éréáMä Lãçä àeä âçaãeàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiå ¦§¦¤¨®−©¬Ÿ¤©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬
:ïBøàä-úà íéðäkääýåýé ïBøà-úà eìriåïBivîìäà-úàå ©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ¦¦§¤´Ÿ¤

ãrBîïBòábîeìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàåeìòäíúà ¥½¦¦§§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´¤¡Ÿ½̈
íiåìäå íéðäkäìäà úà eìòä ©«Ÿ£¦−§©§¦¦«¤¡¤Ÿ¤

åéìëå ãòBî:åäîìL Cìnäå-ìëå ¥§¥¨§©¤´¤§ŸÀŸ§¨
ìàøNé úãr,íîöòî eìä÷pL £©³¦§¨¥Æ¤¦§£¥©§¨

íéð÷fäå íòä éLàøååéìr íéãrBpä §¨¥¨¨§©§¥¦©«¨¦´¨½̈
úëììïBøàä éðôì Bzàeéä ¨¤¤¦−¦§¥´¨«¨®¨

-àì øLà ø÷áe ïàö íéçaæî§©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯«Ÿ
:áøî eðné àìå eøôqéæeàáiå ¦¨§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´

ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯
-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìà¤§²¤§¦¬©©−¦¤

íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwä Lã÷õøàa eãîòå ,äîìL äNòL ´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«¤¨¨§ŸŸ§¨§¨¨¤

úBnà øNò äéä íää íéáeøkä dáBâå:çíéáeøkä ékälçzî eNòpL §©©§¦¨¥¨¨¤¤©¦³©§¦Æ¤©£¦§¦¨

íB÷î-ìà íéôðk íéNøtúãéîòïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå ïBøàä «Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−£¦©¨«¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬
:äìrîìî åéca-ìråèeëøàiåeëLîíécaäçøænä étìk õeçìeàøiå §©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»¨§©©¦¼©§©¥©¦§¨©¥«¨Á

íécaä éLàøçútä ãâðkL úëBøta ¨¥̧©©¦³©¨¤¤§¤¤©¤©

ïéñ÷øè änàaéðt-ìr Lãwä-ïî §©¨§©§¦¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´
éðôìøéácäïéèìBáe ïé÷çBc íúBéäa ¦§¥©§¦½¦§¨£¦§¦

äMà écã éðL ïéòk úëBøtaeàøé àìå ©¨¤§¥§¥©¥¦¨§¬Ÿ¥«¨−
äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«

eäiLàé éîéa æðâð øLà ãò:éïéà ©£¤¦§©¦¥Ÿ¦¨¥µ
íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàä¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½
áøça äLî íL çpä øLà£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®
ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dkxadפב z`fe zyxt - bl - ixyz f"h iyily meil inei xeriy

(âé)íéîL ãânî Böøà ýåýé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

äLî íL çpä øLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø©À§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−

ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½

:íéøöî õøàî íúàöaàéúàöa éäéå §¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬

úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬

:ýåýéáéì ãîrì íéðäkä eìëé-àìå-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî úøL §Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«

:ýåýé úéa-úà ýåýéâéì øîà ýåýé äîìL øîà æà:ìôøra ïkLãéäða §Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ

ì ïBëî Cì ìáæ úéa éúéðá:íéîìBr EzáLåèåéðt-úà Cìnä áñiå ¨¦²¦¥¬§ª−¨®¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈

:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëå ìûøNé ìä÷-ìk úà Cøáéåæèýåýé Ceøa øîàiå ©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ

:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éýìû¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ

æéézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä øLà íBiä-ïî¦©À£¤̧¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦

éa úBðáì ìàøNé éèáL ìkî øéráãåãa øçáàå íL éîL úBéäì ú §¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦«§¬§¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½

:ìàøNé énr-ìr úBéäìçéì úéa úBðáì éáà ãåc ááì-ír éäéåíL ¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®¦§´©½¦§¥¬

:ìàøNé éýìû ýåýéèéäéä øLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³¨¨Æ

ì úéa úBðáì Eááì-ír:Eááì-ír äéä ék úáéèä éîLëða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øE ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©¨®¦¦³¦¦§Æ

éöìçî àöiäì úéaä äðáé-àeä E:éîLàëéáà ãåc úçz í÷àå øac øLà Bøác-úà ýåýé í÷iå ©Ÿ¥´¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹

ì úéaä äðáàå ýåýé øac øLàk ìûøNé àqk-ìr áLàå:ìàøNé éýìû ýåýé íLáëíL íNàå ¨«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧¨³

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír úøk øLà ýåýé úéøa íL-øLà ïBøàì íB÷î̈Æ¨«¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

mixn zxhrmixn zxhr
:íéøöî õøàî íúàöaàéíéðäkä úàöa éäéåïBøàä eàNpL §¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬©«Ÿ£¦−¤¨§¨¨

:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïîáéãîrì íéðäkä eìëé-àìå ¦©®Ÿ¤§¤«¨¬̈¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ
äøæòáe ìëéäaì:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî úøL ©¥¨¨£¨¨§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«

âéæàïðòä úBàøäaäîìL øîàék ,äðéëMä äàa ék éðà äàBøøîà ýåýé −̈§¥¨¤¨¨¨©´§Ÿ®Ÿ¤£¦¦¨¨©§¦¨¦§Ÿ̈´¨©½
ì:ìôøra ïkLãéäàáe ìéàBä ¦§−Ÿ¨«£¨¤«¦¨¨

äðéëMäéúéðá äðaïk íàìáæ úéa ©§¦¨¨¬Ÿ¨¦²¦¦¥¥¬§ª−
Cìäéäéåì ïBëîEzáLBa ®̈§¦§¤¨¬§¦§§−

íéîìBräðéëMä äøLz àì äzòî ék «¨¦«¦¥©¨Ÿ¦§¤©§¦¨

øçà íB÷îa ãBò:åèCìnä áñiå §¨©¥©©¥³©¤̧¤Æ
åéðt-úàíòä ìeî ìàúà Cøáéå ¤¨½̈¤¨¨©§¾̈¤¥−

ìä÷-ìëå ìûøNé ìä÷-ìk̈§©´¦§¨¥®§¨§©¬
ãîò ìûøNéäøæòa äáéLé ïéà ék: ¦§¨¥−Ÿ¥«¦¥§¦¨¨£¨¨

æèéýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´
ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´

Bãéáe éáàBãé çëa:øîàì àlî ¨¦®§¨¬§Ÿ©¨¦¥−¥«Ÿ
æé-úà éúàöBä øLà íBiä-ïî¦©À£¤̧¥¹¦¤

-àì íéøönî ìàøNé-úà énr©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ
ìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá̈©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½

éa úBðáìíL éîL úBéäì ú ¦§´©½¦¦«§¬§¦−®̈
énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå̈«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬

ìàøNéøBçáì äðëää äàa Bãé ìòL ¦§¨¥«¤©¨¨¨©£¨¨¦§

úéa da úBðáì íéìLeøéa:çééäéå ¦¨©¦¦§¨©¦©§¦¾
úéa úBðáì éáà ãåc ááì-ír¦§©−¨¦´¨¦®¦§´©½¦

ì:ìàøNé éýìû ýåýé íL §¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«
èéïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©

ì úéa úBðáì Eááì-ír äéä øLàúáéèä éîLúeëæìå ,äæa úéNò áBè £¤³¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¨¦¨¨¤§¦§

áLçz:Eááì-ír äéä ékëða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øE ¥¨¥¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©¨®¦¦³¦¦§Æ
éöìçî àöiäì úéaä äðáé-àeä E:éîLàëBøác-úà ýåýé í÷iå ©Ÿ¥´¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−

øLàk ìûøNé àqk-ìr áLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ
ì úéaä äðáàå ýåýé øacíL ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬

:ìàøNé éýìû ýåýéáëíNàå §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧
íLøéácä-øLà ïBøàì íB÷î ¨³©§¦¨Æ¨«¨½£¤
íLïBøàä äæaýåýé úéøaúBçeì −̈§¤¨¨§¦´§Ÿ̈®

úéøaäeðéúáà-ír úøk øLà ©§¦£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½
íðúpL úòaõøàî íúà BàéöBäa §¥¤§¨¨§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ãé-âé).íéîL ãânîoFWl cbn ¦¤¤¨©¦¤¤¨
.wznE miPcrnãânîe ©£©¦¤¤¦¤¤

,LîL úàeázdgEzR Fvx` dzidW §Ÿ¨¤¤¨§¨©§§¨
.zFxRd z` zwYnnE dOglLøb ©©¨§©¤¤¤©¥¤¤

,íéçøéode oYlWan dpaNdW zFxR Wi §¨¦¥¥¤©§¨¨§©©§¨§¥
.oirENce oi`EXw,íéçøé Løbux`dW ¦¦§¦¦¤¤§¨¦¤¨¨¤

oFWl ,Wcgl Wcgn d`ivFnE zWxbn§¨¤¤¦¨¥Ÿ¤§Ÿ¤¨
:i"Wx©¦

íàåmicbn ixR mr didi ,oMc y"dy) §¦¥¦§¤¦§¦§¨¦
(biFzF` Kxai .miTYnn ixR§¦©§©¦§¨¥

didIW minXd wzOn Fvx` didYW¤¦§¤©§¦¤¤©¨©¦¤¦§¤
mFdYd on zkxan didze ,lHd on¦©©§¦§¤§Ÿ¤¤¦©§



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פג dkxad z`fe zyxt - bl - ixyz f"h iyily meil inei xeriy
i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְֲִֶַַַָָָֹ

יֹוסף  ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה לׁשֹון ∑nÓ‚„.ארץ ְְְֵֵֶֶֶַָָƒ∆∆ְ
ּומתק  ּומלחלח ∑ÌB‰zÓe.עדנים עֹולה ׁשהּתהֹום ֲִֶֶָƒ¿ְְְֵֶֶַַַ

מּלמּטה  הּׁשבטים אֹותּה ּבכל מֹוצא אּתה ׁשל . ּברכתֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין .מׁשה, ְֲִֵֵֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

טּוב  ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
יֹוסף ׁשל יג)ּכארצֹו לג, (רש"י ְְֵֶַ

מֹורי־וחמי  ׁשּכבֹוד־קדּוׁשת הּנדירֹות הּפעמים ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָּבאחת
מברכת  'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאדמֹו"ר

הּכל, יׁש ּבארץ אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכל
להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוכאׁשר
ּבגׁשם, והן מּטל", ׁשמים "מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁש'ארץ'

ּתחת". רֹובצת ְֶֶַָ"ּתהֹום

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ ּפתּוחה ארצֹו ׁשהיתה ƒ∆∆¿…»∆ְְְֶַָָָ
הּפרֹות  ּוממּתקת ÌÈÁ¯È.לחּמה, L¯b∑ ּפרֹות יׁש ְֵֶֶַַַַָ∆∆¿»ƒֵֵ

ּדבר  ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּלבנה

ּומֹוציאה  מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחר:
.לחדׁשמחדׁש ְֵֶֶֹֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִִֵֵֶֶֹ
ּפרֹותיהם.הּפרֹות  ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד אחר: הרים ּדבר .לׁשאר ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ÌÏBÚ ˙BÚ·b∑ ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ƒ¿»ְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  מעצר .ּפֹוסקֹות ְְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְֵֵֶַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָֹמברכת

ּבּסנה  ּתחּלה עלי ּופּיּוס,∑¯ˆÔB.הּנגלה רּוח נחת ְְְִִֶַַַָָָ¿ִַַַ

ׁשּבּמקרא  "רצֹון" ּכל זֹוּבר ∑B·z‡˙‰.וכן לראׁשכה ְְִֵֶַָָָ»»ְְָָֹ
‡ÂÈÁ.יֹוסף  ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ֵ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zFidl ,Fvx` zgY zvaFx didYW¤¦§¤¤¤©©©§¦§
:xdaE drwAA mi`vFi zFnFdzE zFpir£¨§§¦©¦§¨¨¨

ïëzéåxn`ie ,micbn E`xTi zFxRdW §¦¨¥¤©¥¦¨§§¨¦§Ÿ©
ixRn zkxan Fvx` didYW¤¦§¤©§§Ÿ¤¤¦§¦
zFid xEaraE ,lHd `EdW minXd©¨©¦¤©©©£¡
didze ,cbn `xTi lHA micbOd©§¨¦©©¦¨¥¤¤§¦§¤
oirM FzkxaE .dIYgY mFdYn zkxan§Ÿ¤¤¦§©§¦¨¦§¨§¥

xn`W awri(dk hn ziy`xa)minW zFkxA ©£Ÿ¤¨©¦§¨©¦
mrhe .zgY zvaFx mFdY zFkxA lrn¥¨¦§§¤¤¨©§©©

,"íéçøé Løb"W` micbndEWxbi x ¤¤§¨¦©§¨¦£¤¦§§
mdiWcgA zFpli`d lM iM ,migxid©§¨¦¦¨¨¦¨§¨§¥¤
,ixR zFUrle spr z`Ul Egxtie Evivï¦§¦§§¨¥¨¨§©£¤¦

xMai eiWcgl mrh dfe(ai fn l`wfgi), §¤©©¨¢¨¨§©¥
xMai `Edd ixRl mirEcid eiWcgA¤¢¨¨©§¦©§¦©§©¥

:zFpli`d x`W lM iptleh dxez ¦§¥¨§¨¨¦¨
(æè).dàìîe õøà ãânîeux` cbOn ¦¤¤¤¤§Ÿ¨¦¤¤¤¤

xiMfd iM ,d`ln `id xW`nE xFWiOd©¦¥£¤¦§¥¨¦¦§¦
ux`e drwAd xiMfie zFraBde mixdd¤¨¦§©§¨§©§¦©¦§¨§¤¤

:mdxa` iAx ixacM ,xFWiOd©¦§¦§¥©¦©§¨¨
ìòå,iYrC,dàìîe õøà ãâîzFkxA §©©§¦¤¤¤¤§Ÿ¨¦§

lke mc`d lM iM ,mgxe micẄ©¦¨¨©¦¨¨¨¨§¨
oke ,D`ln `xTi ig `Ed xW` Unxd̈¤¤£¤©¦¨¥§Ÿ¨§¥

F`lnE mId mrxi(`i ev mildz)m` iM , ¦§©©¨§Ÿ¦¦
wlIM mc` Kiz`Nn(ci `p dinxi)dPde . ¦¥¦¨¨©¤¤§¦¥

Lznc` ixtE Lpha ixR KExA mrhM df¤§©©¨§¦¦§§§¦©§¨§
LYnda ixtE(c gk lirl): §¦§¤§¤

.äðñ éðëL ïBöøe,dlrnl KWnp §Ÿ§¦§¤¦§©§©§¨
mXd `xTie .dpq ipkW oFvxnE¥§Ÿ§¦§¤§¦§¨©¥
eil` d`xp mW iM "dpq ipkW" cAkPd©¦§¨Ÿ§¦§¤¦¨¦§¨¥¨
ipiq xd lr miAx mini okWe ,dNgYA©§¦¨§¨©¨¦©¦©©¦©
okWe `A ipiQnE ,dpq mFwn `EdW¤§§¤¦¦©¨§¨©

:l`xUiA§¦§¨¥

íòèåzkxan Fvx` didYW ,aEzMd §©©©¨¤¦§¤©§§Ÿ¤¤
'd zivx mrhM ,mXd oFvxn¥§©¥§©©¨¦¨

Lvx`(a dt mildz)dcaM`e FA dvx`e , ©§¤§¤§¤§¤¨§¨
(g ` ibg)mrhe .,äúàBázz`Gd dkxAd §©©¨¨©§¨¨©Ÿ

.eig` xifp cwcwlE sqFi W`xl `FaŸ§Ÿ¥§¨§Ÿ§¦¤¨
W`xl `FaY dpq ipkFW oFvx ,Fnrh F`©£§§¦§¤¨§Ÿ
dPkiW utgd lr DnzY l`e ,sqFi¥§©¦§©©©¥¤¤§©¤
zinx` oFWlA ok iM ,dawp oFWlA FzF`¦§§¥¨¦¥§¨£©¦

`Mln zErxE(fi d `xfr)minkg oFWlE , §©§¨§£¨¦
:FWtp zvtg¤§©©§

ìòåokXW oFvxdW ,xn`i zn`d KxC §©¤¤¨¡¤Ÿ©¤¨¨¤¨©
,sqFi W`xl `FaY `id dpQA©§¤¦¨§Ÿ¥
mFwnA KEnq xiMfde .W`x mixi DAW¤¨¨¦Ÿ§¦§¦¨¦§
l` Knqi F` .miAx EdFnke ,zxkEn§¨§¨©¦¦§Ÿ¤
okFXd 'd oFvxE ,xMfPd cAkPd mXd©¥©¦§¨©¦§¨§©¥
zMxA z`fe .sqFi W`xl `FaY dpQA©§¤¨§Ÿ¥§Ÿ¦§©



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dkxadפד z`fe zyxt - bl - ixyz f"i iriax meil inei xeriy

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«

i"yx£B¯BL ¯BÎa∑ ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא "ּבכֹור" יׁש ¿ְְְֵֶָֻ
ׁשּנאמר: פט)ּומלכּות, אּתנהּו",(תהלים ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ

ד)וכן: יׂשראל"(שמות בכֹורי הּיֹוצא ∑BÎa¯."ּבני מל ְְְְִִִֵֵָ¿ֵֶֶַ
יהֹוׁשע  והּוא לכּבׁש∑B¯BL.מּמּנּו, ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְְִִֶֶֶַָֹֹֻ

מלכים  BÏ.ּכּמה ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון (במדבר ְִַָָ»»ֱֶֶַָ
עליו" מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑ ׁשֹור ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»

אבל  נאֹות, קרניו ואין קׁשה, נאֹות ּכחֹו קרניו ראם ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
ויֹופי  ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻואין

ראם  מלכים.∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.קרני ואחד ׁשלׁשים ְְֵֵַ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ּכל ?אפׁשר ל אין אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּבארץ  ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה ג)יׂשראל, "נחלת (ירמיה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים"צבאֹות צבי  ˙B··¯ Ì‰Â∑ אֹותם ְְִִִ¿≈ƒ¿∆¿«ƒָ
מאפרים  ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם .הּמנּגחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑,ּבמדין ּגדעֹון ׁשהרג האלפים הם ¿≈«¿≈¿«∆ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ח)ׁשּנאמר: וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻ

ß ixyz f"i iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְֲִִֵֵֶַָָ
ׁשמֹותיהם  ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּבאחרֹונה:
ׁשּבכל  חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלחּזקם
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשבטים,

מז) לפי (בראשית אנׁשים", חמּׁשה לקח  אחיו ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"ּומקצה
מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים .ׁשנראים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ זבּולּון ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְ
ׁשּתפּות  עׂשּו יׁשּכן",ויּׂששכר יּמים לחֹוף "זבּולן : ְְְְִִִַָָָָֹֻֻ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

awri(dk hn ziy`xa)Jxfrie Lia` l`n ©£Ÿ¥¥¨¦§©§§¤¨
:Jkxaie iCW z`efi dxez §¥©©¦¨£¤¨

(æé).Bì øãä BøBL øBëaxFkA Wi §¨¨¥§
s` ,zEklnE dNcB oFWl `EdW¤¨§ª¨©§©

EdpY` xFkA ip`(gk ht mildz)ipA oke , ¨¦§¤§¥§¥§¦
l`xUi ixFka(ak c zeny)`vFId Kln , §¦¦§¨¥¤¤©¥

WAkl xFWM dWw FgM rWFdi `Ed EPOn¦¤§ª©Ÿ¨¤§¦§
:mikln dOM©¨§¨¦

,åéðø÷ íàø éðø÷åoi`e dWw FgM xFW §©§¥§¥©§¨Ÿ¨¤§¥
zF`p eipxw m`x ,zF`p eipxw©§¨¨§¥©§¨¨
lW FgM rWFdil ozp ,dWw FgM oi`e§¥Ÿ¨¤¨©¦ª©Ÿ¤

.m`x ipxw itFie xFWúBááø íäå §¦©§¥§¥§¥¦§
,íéøôàzFaaxd md migBpnd mzF` ¤§©¦¨©§ª¨¦¥¨§¨

,mixt`n `Ad rWFdi mBxdWíäå ¤¨§¨§ª©©¨¥¤§©¦§¥
,äMðî éôìàoFrcB bxdW mitl`d ©§¥§©¤¨£¨¦¤¨©¦§
xn`PW ,oicnA(i g mihtey)rPnlve gafe §¦§¨¤¤¡©§¤©§©§ª¨

oFWl ,mW Epnp mitl` dOke ,xwxTA©©§Ÿ§©¨£¨¦¦§¨¨
:i"Wx©¦
äpäåWExRA c`n lAlEan aEzMd §¦¥©¨§§¨§Ÿ©¥

iEPM "eipxw m`x ipxw" iM ,dGd©¤¦©§¥§¥©§¨¦
oM m`e ,rWFdi `EdW xFXd xFkal¦§©¤§ª©§¦¥

ibExd mdW dXpn itl` mdA gBpi Ki ¥̀§©©¨¤©§¥§©¤¤¥£¥
:oFrcb¦§

ìåïBLixtq(bpy dkxa)WxR `NW itl , §¨¦§¦§¦¤Ÿ¥¥
M Epl,miprpMA rWFdi bxd dO ¨©¨¨©§ª©©§©£¦

,xwxTA rPnlve gafe xnFl cEnlY©§©§¤©§©§ª¨©©§Ÿ
xn`p Kkl ,sl` d"lw lMdéôìà íäå ©Ÿ¤¤§¨¤¡©§¥©§¥

.äMðîmB iM Wxcl dfA mzpEkeíäa" §©¤§©¨¨¨¨¤¦§¦©¨¤
"õøà éñôà åcçé çbðé,rWFdil fnx §©©©§¨©§¥¨¤¤¤¦ª©

md gBpiW dN` ux` iqt`W xn`e§¨©¤©§¥¤¤¥¤¤§©©¥
,rWFdi `Ed mixt` bxdW zFaaxd̈§¨¤¨©¤§©¦§ª©
,ok ixg` dXpn bxdW mitl`d mde§¥¨£¨¦¤¨©§©¤©£¥¥
minTd mdipaE rWFdi mbxd mNMW¤ª¨£¨¨§ª©§¥¤©¨¦
:mitl` mzvwA dXpn bxd mdixg ©̀£¥¤¨©§©¤¦§¨¨£¨¦

ïëå,mW EpW,åcçé çbðé íéîò íäa §¥¨¨¨¤©¦§©©©§¨
WaM `l `lde rWFdi WaM dn ike§¦©¨©§ª©©£ŸŸ¨©
WaMW cOln ,Kln cg`e miWlW `N ¤̀¨§¦§¤¨¤¤§©¥¤¨©
mlFrd sFQn EidW zFpFhlWe mikln§¨¦§¦§¤¨¦¨¨

,FtFq cre,õøà éñôà åcçédn ike §©©§¨©§¥¨¤§¦©
WaM `l `lde ,rWFdi WaM zFvx £̀¨¨©§ª©©£ŸŸ¨©

mEhxR `N`(wlg)lM `N` ,ohw df ¤¨§¨¥¤¤¨¨¤¨¨
:zFpFhlWe mikln Eid ,cArXW mikln§¨¦¤¦§¥¨§¨¦§¦§

BèeLôeKxAW xEarA iM ,`xwn lW §¤¦§¨¦©£¤¥¥
FzF` dOC zF`EazA sqFi¥¦§¦¨

xFW gkA zF`EaY axe iM ,xFWlilyn) §¦§¨§§Ÿ©
(c cicilFi xW` xFkAl didIW xn`e .§¨©¤¦§¤©§£¤¦

`EdW rWFdil fnxi ,zEkln xcd£©©§¦§Ÿ¦ª©¤
dNcB Fl didie ,sqFi zial oFW`x¦§¥¥§¦§¤§ª¨

,zEklnEåéðø÷ íàø éðø÷åxFW lW ©§§©§¥§¥©§¨¤
.ux` iqt` eCgi gBpi eipxwaE ,xMfPd©¦§¨§©§¨§©©©§¨©§¥¨¤
zFaax md ,mipW mdW eipxw iM xn`e§¨©¦©§¨¤¥§©¦¥¦§
oinId oxTd ,dXpn itl` mde mixt ¤̀§©¦§¥©§¥§©¤©¤¤©§¦
xiMfd dPde .dXpnl l`nVde mixt`l§¤§©¦§©§Ÿ¦§©¤§¦¥¦§¦
,mitl`le zFaaxl EidW FzkxaA§¦§¨¤¨¦§¨§©£¨¦

l`xUi itl` zFaax mrhMi xacna) §©©¦§©§¥¦§¨¥
(el:gi dxez

(çé)mrhe.Eúàöa ïìeáæ çîNzrA §©©§©§ª§¥¤§¥
zFIp`A Lz`viM fnxi ,xgFq ¥§¨¢¦¥¦§Ÿ¦

e .oMWi miOi sFglxkyVi dY` §©¦¦§Ÿ§©¨¦¨¨
aFh iM dgpn d`x iM fnxi ,Lild`A§Ÿ¨¤¦§Ÿ¦¨¨§ª¨¦
zMxaM ,dnrp iM Fvx` z`e§¤©§¦¨¥¨§¦§©

:awrihi dxez ©£Ÿ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פה dkxad z`fe zyxt - bl - ixyz f"i iriax meil inei xeriy
ּפיו  לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָויֹוצא
לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשל
עלֿידי  יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהקּדים

היתה  E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ
לּתֹורה,∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  אהלי ּביׁשיבת הצלח ְִָ¿ƒ»»ְִִֶַַַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹליׁשב
יב) ראׁשיהם (דה"א לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ"ּומּבני

ועלּֿפי  ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמאתים",
ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי להר ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו וׁשם .הּמֹורּיה היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
ּברגלים  e˜ÈÈ.זבחיֿצדק יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»

ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, .יּׂששכר ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ
ÏBÁ ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית (מגילה חֹול: טמּוני ,ּכּסּוי ¿À≈¿≈ְִִֵָ

ּוזכּוכית  החֹול,וחּלזֹון ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְִִִִִַַַָָָָ
ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ְְְְְִֶֶֶָָָָָּובחלקֹו

מגּלה: ה)ּבמּסכת נפׁשֹו(שופטים חרף עם "זבּולּון ְְְְִֵֵֶֶַַַָ
ׁשהיה למּות" ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ּוכרמים  ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמתרעם
ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.וכּו' ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון "וּיסּפן (מ"א ְ¿À≈ְְְֱִִֶֶַַֹ

הּבית", ז)את ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", 'ּומטלל "וספּון ְְְְְִֶֶֶַַַַַָ

ּבכּסּוי)ּבכּיּורי אחרים: אחר ארזא'(ספרים ּדבר "עּמים . : ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּתּגרי  זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהרֿיקראּו",
הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעֹובדיּֿכֹוכבים
עד  נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָוהם
ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
ואֹוכלים  אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהם
זה  ׁשל אלהּות ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים, לפי אחד, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמאכל
ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא
ּומתּגּירין  ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ÚÙL.ׁשם, Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
ÈnÈe˜ÈÈ Ì∑ ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר, זבּולּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

.ּבׁשפע  ְֶַ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה מלּמד »«¿ƒ»ְְֵֶֶַָָָ
מזרח  ּכלּפי והֹול ÔÎL.מרחיב ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי ְְְְִִֵֵַַָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ

לּספר. ּבאריֹות סמּו נמׁשל הּסמּוכים לפיכ ׁשּכל , ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

ּגּבֹורים  להיֹות צריכים ‡ŒÛ.לּספר ÚB¯Ê Û¯ËÂ ְְְִִִִִַָ¿»«¿««
הּזרֹוע ∑˜„˜„ עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו הרּוגיהן »¿…ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

אחת  .ּבמּכה ְַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אף־קדקד: זרֹוע ְְְַַַָָֹֽוטרף
אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהרּוגיהם

רש"י) ובפירוש כ. (לג,

ּגד  ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּפסּוק
ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָהיּו

ויחי, ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹוצרי
יהּודה  אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנאמר
ׁשּיהּודה  מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ּומּזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגֹו'"
לפני  ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה

יהּודה? לבני ולא הארץ ּבכּבּוׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָֹהחלּוץ

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ë).ãb áéçøî CeøadidW cOln ¨©§¦¨§©¥¤¨¨
,gxfn iRlM aigxn cB lW FnEgY§¤¨©§¦§©¥¦§¨

ixtQn i"Wx oFWl(dpy dkxa)iAxe . ¨©¦¦¦§¦§©¦
FzF` dOciW xEarA iM ,WxR mdxa ©̀§¨¨¥¥¦©£¤§©¤
ozPW ,cB aigxOd KExA xn` dix`l§©§¥¨©¨©©§¦¨¤¨©
oi`e EPOn Egxai ei`Fx lke dxEaB Fl§¨§¨¨¦§§¦¤§¥

:Fl xvi in¦¥¥

ïBëpäåipW iM ,Fzlgp lr `EdW §©¨¤©©£¨¦§¥
mzlgp Egwl xW` mihaXd©§¨¦£¤¨§©£¨¨
,lxFbA DzF` Egwl `l oCxId xarA§¥¤©©§¥Ÿ¨§¨§¨
oFgiq zEklnn lM dWn mdl ozp la £̀¨¨©¨¤¤¨©§§¦
dlrnl daqpe dagx mzlgpe ,bFre§§©£¨¨¨£¨§¨§¨§©§¨
,df oaE`xA xiMfd `le .mihaXd lMn¦¨©§¨¦§Ÿ¦§¦¦§¥¤

:FzNtzA iC iM¦©¦§¦¨

øLôàåxzFi cb ipA Egwl iM oM mB §¤§¨©¥¦¨§§¥¨¥
mixFAB Eid iM ,oaE`x ipAn¦§¥§¥¦¨¦¦
EpA xW` mixrde ,xtQd lM mdl ozpe§¨©¨¤¨©§¨§¤¨¦£¤¨
xW` md iM cFre .oaE`xl xW`n zFAx©¥£¤¦§¥§¦¥£¤
xW`M dNgY `idd ux`d EWTA¦§¨¨¤©¦§¦¨©£¤

mW iYWxR(a al xacna)zAq md dPde , ¥©§¦¨§¦¥¥¦©
:z`Gd dagxd`k dxez ¨§¨¨©Ÿ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dkxadפו z`fe zyxt - bl - ixyz g"i iying meil inei xeriy
נאמר  יהּודה ׁשעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָויּובן
האֹויבים  היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד"ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּתּתה  "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש מּפניו, ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּבֹורחים
היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלי
ּבמּכה  הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, אֹותם ְְְְִִִִַַַָָָָֹהֹורגים

ַַאחת".
נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנה

ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻולכן
ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהֹורגין
להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּגם

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, ּבימי רש"י ּכהּגבעֹונים (פירוש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹֻ
י) כט, על נצבים ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם .ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לפני  הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ּתעברּו "חלּוצים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּפסּוק
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָיׂשראל

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò ýåýé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«

i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ
ראׁשית  ׁשהיא ועֹוג, הארץ סיחֹון ÌLŒÈk.ּכּבּוׁש ְִִִִֵֶֶָָƒ»

˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ∑ חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
מחקק  קבּורת מׁשה ׂשדה והּוא ,.ÔeÙÒ∑ חלקה אֹותּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ְֶָָ

ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל ּוטמּונה לד)ספּונה "ולא (לקמן ְְְְֱִִֶֶַָָָָֹ
קבּורתֹו" את איׁש ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡.ידע ÈL‡¯∑ ְִֶַָָ«≈≈ָ»≈»

לפי  הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהם
אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, לב)ׁשהיּו "חלּוצים (במדבר ְֲִִִֵֵֶָ

וגֹו'" אחיכם לפני NÚ‰.ּתעברּו '‰ ˙˜„ˆ∑ ְְְֲִֵֵֶַַƒ¿«»»
הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהאמינּו

אחר  ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו "ראׁשי עד מׁשה. "וּיתא", : ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
NÚ‰.עם" '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ָƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz g"i iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא אף »«¿≈ְְִַַָָָָָ
ּבאריֹות  ÔLa‰ŒÔÓ.מֹוׁשלֹו ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, ְֲַָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן לׁשם מּמערת ׁשהיא והיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר: ּדן, ׁשל יט)ּבחלקֹו ּדן"(יהושע ללׁשם ,"וּיקראּו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּבׁשן  מן וקּלּוחֹו אחר וזּנּוקֹו ּדבר זה . ּזּנּוק מה : ְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָיֹוצא
ּבצפֹונית  נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ּדן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשל
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹמערבית,

לׁשם, עם ּבצפֹונית ונלחמּו והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָ
והּוא  ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזרחית,
וכלה  לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמזרחּה
ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבקצה
והּוא  יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל

ּדן (שם)ׁשּנאמר: ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הרּוח  אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָוּיּלחמּו

ּבֹו לנחל .ׁשהתחילּו ְְִִִֶֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé ýåýé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו ׁשהיתה ¿«»ְְְְֵֶַָָָָ
L¯È‰.יֹוׁשביה  ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ְֶָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ

חרם  חבל מלא חרמים ונטל לפרׂש ּבדרֹומּה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
צּוּוי ∑L¯È‰.ּומכמֹורֹות  ּכמֹולׁשֹון א), "עלה (דברים ְַ¿»»ְְֲִֵ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(âë).ïBöø òáN éìzôðFvx` dzidW ©§¨¦§©¨¤¨§¨©§
oFWl ,diaWFi oFvx lM draU§¥¨¨§§¤¨¨
mXd l` KWnp `EdW oFkPde .i"Wx©¦§©¨¤¦§©¤©¥
mXd oFvx `lnE raU xn`i ,cAkPd©¦§¨Ÿ©¨¥©¨¥§©¥

:FzMxaE cAkPd©¦§¨¦§¨

ìáàdpTd oA dipEgp iAx lW WxcOA £¨©¦§¨¤©¦§§¨¤©¨¨
iAx xn` ,dGd aEzMA Exn`̈§©¨©¤¨©©¦

aizkc i`n `xFn`'ä úkøa àìîe ¨¨©¦§¦¨¥¦§©
,äLøé íBøãå íém` dWn xn` KM ¨§¨§¨¨¨¨©¤¦

`EdW `Ad mlFrd WxiY izTgA KlY¥¥§ªŸ©¦©¨¨©¨¤

pxn`PW ,mIl lWn(h `i aei`)dagxE ¦§©©¨¤¤¡©§¨¨
lWnp `EdW dGd mlFrde ,mi iPn¦¦¨§¨¨©¤¤¦§©

xn`PW ,mFxcl(hi eh ryedi)ux` iM §¨¤¤¡©¦¤¤
.`nFxc `rx` opinBxznE ,ipYzp abPd©¤¤§©¨¦§©§§¦¨©§¨¨¨
,xnFl Fl did Wxi ,dWxi aizkc i`nE©¦§¦§¨¨¨©¨¨©
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פז dkxad z`fe zyxt - bl - ixyz g"i iying meil inei xeriy
ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה והּטעם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָרׁש",
הּטעם  יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַידע,

ׁש ּכאן:למעלה: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְַַָָָָָָָָָָ

מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון ְְְְִִֶַָָָָָֹ"ירׁשה",
מלעיל  ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון ּביתא' .ּב'אלפא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ל אין ּב'ּספרי': ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְִִִֵֵַָ
יֹודע  ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבכל

‡ÂÈÁ.ּכיצד  Èeˆ¯ È‰È∑ לאחיו מתרּצה ׁשהיה ֵַ¿ƒ¿∆»ְְִֶֶֶַָָָ
אנּפיקינֹון  לֹוּבׁשמן מרּצין והם ּובקפלאֹות, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָ

אחר  ּדבר ּבנֹותיו ּבתבּואה. ׁשהיּו אחיו", רצּוי "יהי : ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ
הּימים': ּב'דברי ׁשּנאמר והּוא ז)נאֹות, אבי (א "הּוא ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָ

ּגדֹולים, לכהנים נׂשּואֹות ּבנֹותיו ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֶָָָֹּברזית",
זית  ּבׁשמן ¯‚BÏ.הּנמׁשחים ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) ְְִִִֶֶַַָ¿…≈«∆∆«¿

ּומעׂשה  ּכמעין, ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ְְְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהיתה
להם  מּנּו לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּנצטרכּו

ּב'מנחֹות'ּפּולמֹוסטּוס  ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְִִִֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגדֹולים לכהנים נׂשּואֹות . . נאֹות ּבנֹותיו לג,ׁשהיּו (רש"י ְְְְֲִִֶָָָֹ
ּדהּנה כד) לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהּנֹוי
ּכפי  ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ְְְְְְִִִִִִָָָָָּפנימה.
לּכהן  ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ּבּמדרׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר
קמחית  זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָֹותעמיד

לּבנים  זֹוכה צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָלּבנים
הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ'ּכהנים
עׂשרת  חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ֲֲֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשם
הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא ְְְְִִֶַַַָָָָֹהּדּברֹות

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָּוכמֹו

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,llkA `Ed KExA WFcTd ENt` `N ¤̀¨£¦©¨¨¦§©
Klnl ,dnFC xaCd dnl .Di Wx Epide§©§¨¨§¨©¨¨¤§¤¤
cg`d dvTde zFxvF` ipW Fl EidW¤¨§¥¨§¦§¨¨¤¨
lFh Fpal xn` miAx mini sFql ,mdn¥¤§¨¦©¦¨©¦§
xn` ,ElNd zFxvF` ipWA WIX dn©¤¥¦§¥¨©¨¨©
xn` ,dvTdX dn il oYi `l `OW oAd©¥¤¨Ÿ¦¥¦©¤¦§¨¨©

aizkC Epide ,lMd lFh FlíBøãå íé ©Ÿ§©§¦§¦¨§¨
äLøéi`elE Ll oEzp lMd ,Wx Di §¨¨¨¨©Ÿ¨§§©

:eikxc xnWY¦§Ÿ§¨¨
ãBòå,Exn`íé 'ä úkøa àìîe §¨§¨¥¦§©¨

,äLøé íBøãå`N` mi oi` §¨§¨¨¥¨¤¨
lke ,mi iPn dagxE xn`PW ,dxFY¨¤¤¡©§¨¨¦¦¨§¨

:mW WxcOd©¦§¨¨
íàraU ilYtp ,aEzMd cFq didi oM ¦¥¦§¤©¨©§¨¦§©

`idW 'd zMxA `Nnnd oFvxd̈¨©§©¥¦§©¤¦
oiprM ,lMd on lMA dlElMd mId©¨©§¨©Ÿ¦©Ÿ§¦§©

aEzMW(f ` zldw)miklFd milgPd lM ¤¨¨©§¨¦§¦
lWn ,Kln lW FziA `Ede ,mId l ¤̀©¨§¥¤¤¤¨¨
mil`FW ,KlOd z` zF`xl miWTanl¦§©§¦¦§¤©¤¤£¦
mil`FW KM xg`e ,Kln lW FziA dP`̈¨¥¤¤¤§©©¨£¦
aEbPd dGd mlFrd mbe ,KlOd dP`̈¨©¤¤§©¨¨©¤©¨
liMUOde ,d"ia Wxii oFvxd on WaIde§©¨¥¦¨¨¦©§©©§¦

:oiaick dxez ¨¦
(ãë).øLà íéðaî Ceøam"Od m` ¨¦¨¦¨¥¦©¤

KxaY m"nM ,oFxYil `FaŸ§¦¨§¤§Ÿ©

miWPn(ck d mihtey)adGn micngPd , ¦¨¦©¤¡¨¦¦¨¨
ax fRnE(`i hi mildz)didi ,dizFxage ¦¨¨§©§¤¨¦§¤

mihaXd x`W dWn hrni Ki` ,dniY¥¨¥§©¥¤§¨©§¨¦
ipA lMn xzFi xW` KxaiW xn`l¥Ÿ¤§Ÿ¨¨¥¥¦¨§¥
iM ,FzkxA mIwzY `NW cFre .awri©£Ÿ§¤Ÿ¦§©¥¦§¨¦

:ok did `lŸ¨¨¥
é"LøåixtqA izi`x ,azM(gpy dkxa) §©¦¨©¨¦¦§¦§¦

KxAzPW mihaXd lkA Ll oi ¥̀§§¨©§¨¦¤¦§¨¥
dPde .cviM rcFi ipi`e ,xW`M mipAn¦¨¦§¨¥§¥¦¥©¥©§¦¥

Wxtl EpEMzp EpizFAx,"íéðaî Ceøa" ©¥¦§©§§¨¥¨¦¨¦
,cilFIW miAx mipaA Kxan didIW¤¦§¤§Ÿ¨§¨¦©¦¤¦
minW cbOn Fvx` 'd zkxan m"nM§¤§Ÿ¤¤©§¦¤¤¨©¦

lHn(bi weqt)mihaXd lMW Exn` KklE , ¦¨§¨¨§¤¨©§¨¦
xW`e mzlgpA F` dxEabA mzF` KxA¥¥¨¦§¨§©£¨¨§¨¥
zF`gqPd zqxbe .mipaA KxAzp FCal§©¦§¨¥§¨¦§¦§©©ª§¨
mipaA KxAzPW Ll oi` ,ixtqA EpNW¤¨§¦§¦¥§¤¦§¨¥§¨¦
`l z`Gd dkxAd mEIw la` .xW`M§¨¥£¨¦©§¨¨©ŸŸ

:x`Azp¦§¨¥
éìeàåminId ixacA aEzMX dOn `id §©¦¦©¤¨§¦§¥©¨¦

(n f `)iW`x xW` ipa dN` lM ,¨¥¤§¥¨¥¨¥
iW`x milig ixFAB mixExA zFa`d zia¥¨¨§¦¦¥£¨¦¨¥
dnglOA `aSA mqgizde mi`iUPd©§¦¦§¦§©§¨©¨¨©¦§¨¨
,sl` dXWe mixUr miWp` mxRqn¦§¨¨£¨¦¤§¦§¦¨¨¤
gaXM mihaXd x`XA mW xn`p `le§Ÿ¤¡©¨¦§¨©§¨¦©¤©

:dGd©¤

ìòå,hWRd KxCøLà íéðaî Ceøa §©¤¤©§¨¨¦¨¦¨¥
mrhM,åéçà éeöø éäéxn`i §©©§¦§¤¨Ÿ©

awri ipA lM iRn Kxan xW` didIW¤¦§¤¨¥§Ÿ¨¦¦¨§¥©£Ÿ
iM ,mrHde .eig` lkl iEvxe mdia £̀¦¤§¨§¨¤¨§©©©¦
iPcrn lM E`Fai mXnE dpnW Fvx ©̀§§¥¨¦¨¨¨©£©¥
cinY Exn`i mNke ,mihaXd lkl Kln¤¤§¨©§¨¦§ª¨Ÿ§¨¦
`ivFY xW` z`Gd ux`d 'd Kxai§¨¥¨¨¤©Ÿ£¤¦
"mipAn" m"n didie ,dN`d zFxRM©¥¨¥¤§¦§¤¤¦¨¦

xaCd `vi 'dn m"OM(p ck ziy`xa)l`n , ©¤¥¨¨©¨¨¥¥
Lia`(dk hn my): ¨¦

ñeì÷ðeàå`ipA zMxAn KixA mBxY §§§¦§¥§¦¦¦§©§©¨
xnFl dvxW d`xp ,xW`̈¥¦§¤¤¨¨©
zFpwl xW`l mihaXd lMn E`Fai iM¦¨¦¨©§¨¦§¨¥¦§
eilkFx l`xUie dcEdi Eidie ,onXd©¤¤§¦§§¨§¦§¨¥§¨
zxOf lke ixve WacE bPtE ziPn iHgA§¦¥¦¦©©§©§¨¦§¨¦§©

IW ,ux`dEpwie Fl ExMnie lMd E`ia ¨¨¤¤¨¦©Ÿ§¦§§§¦§
aFHd lMn Kxan `Ed dPde ,onXd©¤¤§¦¥§Ÿ¨¦¨©
mrh `Ede ,mihaXd lkl `vnPd©¦§¨§¨©§¨¦§©©

"åéçà éeöø"EPOn Epwie Fl ExMnIW §¤¨¤¦§§§¦§¦¤
:mdl oFvxl§¨¨¤

áeLådAx ziW`xaA iz`vn(bi `r), §¨¨¦¦§¥¦©¨
ipExX` iM ixW`A d`l xn`Ye©Ÿ¤¥¨§¨§¦¦¦§¦

zFpA(bi l ziy`xa)ol `l iel iAx xn` , ¨¨©©¦¥¦Ÿ¨
iAB xW` Wxi ,einIn `ipqk`A xW`̈¥§©§©§¨¦¨¨¨©¨¥©¥
,zFvx` dcEdi Wxi `NX dn zFIxhlR©§§¦©¤Ÿ¨©§¨£¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dkxadפר z`fe zyxt - bl - ixyz h"i iyiy meil inei xeriy

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«

i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְֵֶֶַַָ
הּספר  ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹונֹועלים
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹהיא

אחר  נעּולה ּדבר ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל : ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבהרים

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆
ימי  ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּוכימי

זבים  ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ּכ ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָנעּורי
אחר  ּדבר ּוכימיּומתמֹוטטים. ,"ּדבא ּוכימי" : ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ימי ּכמנין ,ל טֹובים אּתם ׁשהם אׁשר הּימים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצֹות  ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָעֹוׂשים
מברכת  ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ּכסף ּדֹובאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹיהיּו
ּוממׁשיכֹות  הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבפרֹות,
ּכלה  והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָלּה

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן .מהם, ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ≈»≈¿Àְְֵֵֶַָֻ
צּורם  ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ¯Î·.ּבכל ְְְְְֱִֵֵָָָָֹֹ…≈

ÌÈÓL∑ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו רֹוכב הּוא הּוא ּובגאותֹו , »«ƒְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹ
.ׁשחקים  ְִָ

ß ixyz h"i iyiy mei ß

(æë)ìà äðòîýLøâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ é §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑ הּׁשחקים הם לאלהי למעֹון ¿…»¡…≈∆∆ְְִֵֵֵַָָֹ
לׁשבּתֹוקדם, ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת .ּומעֹונתֹו, ְְְְֲִִֵַַַַָָָ
ÌÏBÚ ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

ויזּועּו יחרדּו עלּֿכרחם לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְֱִֶֶַָָָָָָּוגבּורתֹו

,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש ְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹוכחם
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח EÈtÓ.והּוא L¯‚ÈÂ ְְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆

·ÈB‡∑ל אֹותם'ויאמר ּתבה ∑ÚÓ‰.'הׁשמד ּכל ≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ֵָָ
ּבסֹופּה ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, למ "ד .ׁשּצריכה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

drixaE ieWie deWie dpni xW` ipA§¥¨¥¦§¨§¦§¨§¦§¦§¦¨
zifxa ia` `Ed 'ebe mzFg` gxUe`"idc) §¤©£¨£¦¦§¨¦

(`l l fEidW Exn` oFniq iAxe iel iAx ,©¦¥¦§©¦¦¨§¤¨
mipdkl zF`EUp Eide zF`p mdizFpA§¥¤¨§¨§§Ÿ£¦

:'eke zif onWA EgWnPWdk dxez ¤¦§§§¤¤©¦
(äë).Eìòðî úLçðe ìæøaxW` did ©§¤§¤¦§¨¤¨¨¨¥

aEzMW FnM ,l`xUi ux` sFqA§¤¤¦§¨¥§¤¨
FA(ek hi ryedi)aizkE ,dOId lnxkA rbtE¨©§©§¤©¨¨§¦

(hk weqt my)xn`pe ,dOId eizF`vFz Eide§¨§¨©¨¨§¤¡©
FA(`l ` mihtey)z` WixFd `l xW`̈¥Ÿ¦¤

FnM ,lFcBd mi lr `EdW ,FMr iaWi§¥©¤©©©¨§
Exn`W(`i bk x"a)cr dlr dpFW`xA ¤¨§¨¦¨¨¨©

Fvx` dPd oM m`e .Fti cr dIpXaE FMr©©§¦¨©¨§¦¥¦¥©§
xn` KklE ,l`xUi ux` lErpnìæøa ©§¤¤¦§¨¥§¨¨©©§¤

,Eìòðî úLçðezFYlC Fl EidIW §¤¦§¨¤¤¦§©§
dlErp ux`d lke lfxa igixaE dWEgp§¨§¦¥©§¤§¨¨¨¤§¨

ux`d lM 'd xnWIW fnx `Ede ,mdÄ¤§¤¤¤¦§Ÿ¨¨¨¤
E`Fai `NW ,xn`i F` .mTpznE aiF`n¥¥¦§©¥Ÿ©¤Ÿ¨
`aEi ux`d lkl iM ,onXd llWl mixf̈¦¦§Ÿ©¤¤¦§¨¨¨¤¨

:xgFq zFIp`A Fvx`n¥©§¨¢¦¥
éîéëe.Eàác Ez`Gd dNOA il d`xPd §¨¤¨§¤©¦§¤¦©¦¨©Ÿ

zFIzF`d iM ,L`af FnM `idW¤¦§¨§¤¦¨¦
dzaW xn`i ,cinY EtNgzi dN`d̈¥¤¦§©§¨¦Ÿ©¨§¨

dadcn(c ci diryi)adfn mFwnAlke ,d ©§¥¨¦§©§¥¨§¨
dgiaf oFWl lkA oM ziOx`dk zeny) ¨£©¦¥§¨§§¦¨

(`kdxikf oFWl lM oke ,(` g ziy`xa)oke , §¥¨§§¦¨§¥
adf(`i a my)owf(d `k `xwie)apfmihtey) ¨¨¨¨¨¨
(c ehd`ld dxf ,(a fi xacna).miAxe , §¥¨§¨§©¦

mpFWl lke daC aFf daif daf oFWlaE§¨¨¨¦¨¨¨§¨§¨
Ekrfp ini xn`e .oM z"lcl EtNgzi¦§©§§¨¤¥§¨©¨©¦§¨

(` fi aei`)iYlgf oke ,Ekrcp mFwnA¦§¦§¨§¥¨©§¦

`xi`e(e al my)xn`ie .iYlgC FnM ¨¦¨§¨©§¦§Ÿ©
Lvx` didYW ,L`af LinikE ,aEzMd©¨§¨¤¨§¤¤¦§¤©§§
laFh FA didY dY`e ,xMfPd onXd zaf̈©©¤¤©¦§¨§©¨¦§¤¥

:mlFrl Lini lM Llbx©§§¨¨¤§¨
íbFA EWxRX dn `Ed oFkpe xWt` ©¤§¨§¨©¤¥§

Wtp oFa`c on KEtd `EdWlirl) ¤¨¦©£¨¤
(dq gkmd iM ,oFa`C dpwGd ini E`xwie ,§¦§§§¥©¦§¨§¨¦¥

zExgAd onf E`xwie ,xrSde drxd ini§¥¨¨¨§©©©§¦§§§©©©£
aihidlE mdA gnUl FNW md iM ,"eini"¨¨¦¥¤¦§Ÿ©¨¤§¥¦
didY LizEcli inike ,mrHd dPd .FAl¦¦¥©©©§¦¥©§¤¦§¤
FzeNW mIwzYW fnx dfe ,Lzpwf¦§¨¤§¤¨©¤¦§©¥©§¨
izi`xe .ux`d ini lM cFr FcFakE§¨§¥¨¨¤§¨¦¦
oFdznilEr inFiM ,inlWExi mEBxzA§©§§©§¦§¥¥©§
xaCd `Ed ,oFdzaiq inFiM§¥¥©§©¨¨

:iYWxRWek dxez ¤¥©§¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פט dkxad z`fe zyxt - cl - ixyz 'k ycew zayl inei xeriy

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ּגפנֹוּכל ּתחת "איׁש ∆«»»ְְִִִַַַָָָ
וליׁשב  להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻותחת

האֹויב  מּפני ÚÈ˜·.יחד ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ינֹו"וע (במדבר ְִֵֵַַָ≈«¬…ְְֵ
הּבדלח" לא ּכעין יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

ירמיה: ׁשאמר טו)ּכ"בדד" יׁשבּתי"(ירמיה אּלא "ּבדד , ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

יעקב: ׁשהבטיחם הבטחה מח)ּכעין "והיה (בראשית ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
אבֹותיכם" ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, .אלהים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹ

eÙ¯ÚÈ∑יטיפּו.ÏËŒeÙ¯ÚÈ ÂÈÓL Û‡∑ּברכתֹו אף ««¿ִָ«»»««¿»ְִַָ
ּברכתֹו על נֹוספת יצחק יעקב ׁשל כז):ׁשל "ויּתןֿל(שם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

וגֹו' הּׁשמים מּטל ."האלהים ְֱִִִַַַָָֹ

(èë)éøLàïâî ýåýéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤̧¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,הּברכֹות להם ׁשּפרט לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶַַַָָ
הּכל  ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

EBÓÎ.ׁשּלכם' ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ּבה ּתׁשּועת ֶֶָ«¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְַָ
,עזר מגן הּוא הּוא)אׁשר ּגאות(ואׁשר eLÁkÈÂ.חרב ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈ·È‡∑:ׁשאמרּו הּגבעֹונים ט)ּכגֹון "מארץ (יהושע …¿∆»ְְְִִֵֶֶֶַָ
וגֹו'" עבדי ּבאּו BÓÈ˙BÓaŒÏÚ.רחֹוקה ‰z‡Â ְְֲֶָָָ¿«»«»≈

C¯„˙∑:ׁשּנאמר י)ּכענין על (שם רגליכם את "ׂשימּו ƒ¿…ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
האּלה" הּמלכים .צּוארי ְְִֵֵֶַַָָ

ß ixyz 'k ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑,היּו מעלֹות ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ֲַַָָ

אחת  ּבפסיעה מׁשה הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּופסען ְְִִֶַַָָָֹ∆»»»∆ְֶָ
ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל העתידין את והּמציקין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּה מציקין עֹובדים ∑ÔcŒ„Ú.להיֹות ּדן ּבני הראהּו ְְִִִָ«»ְְְִֵֶָָ

ׁשּנאמר: ּכֹוכבים, יח)עבֹודת ּבני (שופטים להם "וּיקימּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּדן

.למֹוׁשיע  ְִַ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ã-à).õøàä ìk úà 'ä eäàøiålM ©©§¥¤¨¨¨¤¨
xarn xW` l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥£¤¥¥¤
z` Fl d`xdW xiMfd ok ixg`e ,oCxIl©©§¥§©£¥¥¦§¦¤¤§¨¤
FwlgA did dWn dPde .oC cr crlB¦§¨©¨§¦¥¤¨¨§¤§
did eixre crlBd xd ivge ,oaE`x lW¤§¥©£¦©©¦§¨§¨¨¨¨
oM lr ,dXpnl ivgde oaE`x ipal¦§¥§¥§©¥¦¦§©¤©¥
crlB did F` .oC cr crlBd on EWExR¥¦©¦§¨©¨¨¨¦§¨

aizkcM ,l`xUi ux`A oFpaNAdinxi) ©§¨§¤¤¦§¨¥§¦§¦
(e ak:oFpaNd W`x il dY` crlB¦§¨©¨¦Ÿ©§¨

ïc ãò øékæäåux` mEgY sFq `EdW §¦§¦©¨¤§¤¤
aizkC .l`xUick a"y)(ahEW ¦§¨¥¦§¦

x`A cre oCn l`xUi ihaW lkA `p̈§¨¦§¥¦§¨¥¦¨§©§¥
EidW dXpnE mixt` xiMfde .raW¤©§¦§¦¤§©¦§©¤¤¨
dcEdi ux`e ,l`xUi ux` lW DpFtvA¦§¨¤¤¤¦§¨¥§¤¤§¨

aizkcM ,mFxCA `EdW(d gi ryedi)dcEdi ¤©¨§¦§¦§¨
Ecnri sqFi ziaE abPn FlEaB lr cnri©£Ÿ©§¦¤¤¥¥©©§
lM lhp dcEdie .oFtSn mlEaB lr©§¨¦¨¦¨¨©¨
cre oCxId on l`xUi ux` lW DnFxC§¨¤¤¤¦§¨¥¦©©§¥§©

mIdDpFtv lM mixt`e dXpnE ,lFcBd :mixg` mixtq) ©¨§¨¦£¥¦©¨§©¤§¤§¨¦¨§¨

(mId cre oCxId on oM mBzipFtvA lhp oce , ©¥¦©©§¥§©©¨§¨¨©¦§¦
:ziaxrn©£¨¦

øékæäågxfOn dcEdil KEnQd ilYtp §¦§¦©§¨¦©¨¦¨¦¦§¨
(cl hi my)xW` xiMfd `le ,§Ÿ¦§¦¨¥

,dXpnE mixt` KFzA Eid iM xkyVie§¦¨¨¦¨§¤§©¦§©¤
aizkC(i fi my)oFtSn oErBti xW`aE ¦§¦§¨¥¦§§¦¨

,oFrnW xiMfd `le .gxfOn xkyViaE§¦¨¨¦¦§¨§Ÿ¦§¦¦§
oFrnW zlgp dcEdi ipA wlgn iMmy) ¦¥¥¤§¥§¨©£©¦§

(` hilEaB didW ,oinipA xiMfd `le .§Ÿ¦§¦¦§¨¦¤¨¨§

sqFi ipA oiaE dcEdi ipA oiA mlxFB¨¨¥§¥§¨¥§¥¥
:mdl KEnq mixMfPd©¦§¨¦¨¨¤

,ïBøçàä íiä ãò øékæäåoElEafl §¦§¦©©¨¨©£¦§
didW F` ,miOi sFg lr didW¤¨¨©©¦¤¨¨

xiMfie .xMMde abPd llkAúò÷a ¦§©©¤¤§©¦¨§©§¦¦§©
,BçøédwEnr drwA DzFid xEarA §¥©£¡¨¦§¨£¨

la` ,xdd W`xn zi`xp dzid `le§Ÿ¨§¨¦§¥¥Ÿ¨¨£¨
:qp dUrnA Ed`xd¤§¨§©£¥¥

ììkäå,l`xUi zlgp lM Ed`xdW §©§©¤¤§¨¨©£©¦§¨¥
aizkC(c weqt)øLà õøàä úàæ ¦§¦Ÿ¨¨¤£¤

ézòaLðixtqA EpizFAxlE .'ebedkxa) ¦§©§¦§©¥§¦§¦
(fpyxW` dN`d zFnFwOA miWxcn¦§¨¦©§¨¥¤£¤

:aEzMA xiMfi©§¦©¨
íòèå,Ed`xd xW` z`Gd d`xOd §©©©©§¨©Ÿ£¤¤§¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dkxadצ z`fe zyxt - cl - ixyz 'k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָיׁשנם
ּבענין  אבל למצֹות", מקּדימין "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָמצוה,
ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - רׁשּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשל

הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - ְְִִֵֵַַָָֹדעהּו"
נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועל
היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלראֹות
מׁשה  "ויעל מּכל־מקֹום הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹענין
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹמערבֹות
ׁשּגם  למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבפסיעה

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבעניני
הּזריזּות  ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש

לאברהם  ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ(ּבעניני
ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ויעקב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹיצחק

מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִִֵֶַָָּובהקּדים
ועל־אחת־ מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיון
אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכמה־וכמה
ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּי
את  קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

ְַָהּׁשבּועה?!
הּזריזּות  ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּובענין
יֹותר  נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ(ּבעניני

אבינּו. אברהם ׁשל מאמּונתֹו ְֱֲִִֵֶַָָָָאפּלּו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְֶַַָָָ
נלחמים  נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻוחרּבנּה,

וחילֹותיו  סיסרא MÓe‰.עם ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ ְְִִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆
יהֹוׁשע  והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֻֻהראהּו

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי עם ּבא נלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ועמלק  מדין עם נלחם ı¯‡ŒÏk.מּמנּׁשה, ˙‡Â ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ¿≈»∆∆

‰„e‰È∑ ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ¿»ְְְְְְְֵֶַַָָָָָֻ
ונצחֹונם  ‰‡ÔB¯Á.ּדוד Ìi‰ „Ú∑ הּמערב ארץ ְְִִָָ««»»«¬ֲֶֶַַָ

"הּים  ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבׁשלותּה
הּקדֹוׁשֿ הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָָָהאחרֹון",
ליׂשראל  ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּברּוֿהּוא

הּמתים  ׁשּיחיּו .עד ְִִֵֶַַ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑ מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, עד (במדבר וּיבא בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּבית ∑kk‰Œ˙‡Â¯.חברֹון" ּכלי יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֵֶָֹֹ

ׁשּנאמר: ז)הּמק ּדׁש, א הּמל(מלכים יצקם הּירּדן "ּבכּכר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
האדמה" .ּבמעבה ְֲֲֵַָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְֵֵֵֶ

ּוליעקב  ליצחק לאברהם, ׁשּנׁשּבע ותאמר 'ׁשבּועה : ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹ
לכ "לאמר", וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִֵֶֶַָָָָָֹלכם

מּלפני  היא ּגזרה אבל ,ל לא הראיתיה ׁשּׁשּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכ ׁשאּלּולי אֹותם תעבר, ׁשּתראה עד מקּימ הייתי , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים .נט ּועים ְְְְִִִֵֵֶַָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:ýåýé§Ÿ̈«

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

adF` EpAx dWn didW dad`d ax eiptl iElB did xW`nE ,zFvx`d lkl iav aEh lM d`ln ux`d dzidW xEarA©£¤¨§¨¨¨¤§¥¨¨§¦§¨¨£¨¥£¤¨¨¨§¨¨Ÿ¨©£¨¤¨¨¤©¥¥
:eipir zF`xA daFHd zFaxA FgnU ,l`xUi z`d dxez ¤¦§¨¥¦§¦§©¨¦§¥¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צי dkxad z`fe zyxt - cl - ixyz 'k ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מת,(ב"ב מׁשה אפׁשר  «»»»…∆ְֵֶֶָֹ

מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּוכתיב:
אפׁשר  אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב ואיל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּכאן

אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה לא)ספר "לקֹוח (לעיל : ְְֵֵֵֶַַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אּלא הּזה"? הּתֹורה ספר ֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

ּכֹותב  ּומׁשה ‰'.ּבדמע אֹומר, ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶַֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´¨½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑ּבכבֹודֹו (ספרי .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא «ƒ¿……ְִַָָ
יׁשמע נשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד
ּבֹו ו)כּיֹוצא אֹותֹו",(במדבר יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את מביא כב)הּוא "והּׂשיאּו(ויקרא ְְִִִֵֵֶַַ

אּלא  אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹאֹותם
עצמם  את מּׂשיאים BÚt¯.הם ˙Èa ÏeÓ∑קברֹו ְִִֵֶַַָ≈¿ְִ

מעׂשה  על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהיה
ּבין  ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפעֹור,

פ"ה)הּׁשמׁשֹות .(אבות ְַָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, ּתאר לחלּוחית נהּפ ולא …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
.ּפניו  ָָ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
אּׁשה  ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום ְְִִֵֵֵֵֵֵָָָרֹודף

נאמר: כ)לבעלּה, זכרים (במדבר יׂשראל", ּבית "ּכל ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ
.ּונקבֹות  ְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּונקבֹות זכרים . . ּבאהרן אבל ח)הּזכרים, לד, (רש"י ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹ
ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלכאֹורה,
ׁשּׁשּנה  על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלגּבי
לפעל  מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻקצת
מן  נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ויׁש זּו. ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּבדר

ּכזה  אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאמת.
מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּבׁשבילֹו
ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיה
את  הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָמּדת

אהרן. הנהגת ְֲֲַַַַַָֹמעלת

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt ýåýé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשהיה ¬∆¿»»ƒ∆»ƒִֶַָָ
ׁשרֹוצה  עת ּבכל אליו ּומדּבר ׁשּנאמר:ּבֹו ּכענין (שמות , ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'",לב) אל אעלה ט)"ועּתה ואׁשמעה (במדבר "עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַָָ
לכם  ה' ּיצּוה ."מה ְֶֶַַָ

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa dpÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(é).íéðt ìà íéðt 'ä Bòãé øùàdlr` dYre xn`PW oiprM ,dvxIW drWe drW lkA eil` xAcnE FA qB FAl didW £¤§¨¨¦¤¨¦¤¨¨¦©§©¥¥¨§¨¨¨§¨¨¤¦§¤§¦§©¤¤¡©§©¨¤¡¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dkxadצב z`fe zyxt - cl - ixyz 'k ycew zayl inei xeriy

(àé)ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

'd l`(l al zeny)dn drnW`e Ecnr , ¤¦§§¤§§¨©
mkl 'd dEvI(g h xacna):i"Wx oFWl , §©¤¨¤¨©¦

epðéàåz` rci xW` xnF` did iM ,oFkp §¥¤¨¦¨¨¥£¤¨©¤
`Ed la` .mipR l` mipR mXd©¥¨¦¤¨¦£¨

mWA Lrc`e oFWNn(fi bl zeny)dY`e , ¦¨¨¥¨£§¥§©¨
mWa LiYrci Yxn`(ai weqt my)xn`i ¨©§¨§©§¦§¥Ÿ©

dWnM l`xUiA cFr `iap mw `NW¤Ÿ¨¨¦§¦§¨¥§¤
l` mipR eil` zFidl mXd FlCB xW £̀¤¦§©¥¦§¥¨¨¦¤

EdrcYe mc` dn oke .xEAcA mipRmildz) ¨¦§¦§¥¨¨¨©¥¨¥
(b cnwLYrC mEUl cFaM Fl dUrYW ,¤©£¤¨¨©§§

EPlCbz iM WFp` dn FnM ,eilr(fi f aei`): ¨¨§¨¡¦§©§¤
,ïëzéåmiWp` ipXW xEarA iM §¦¨¥¦©£¤§¥£¨¦

mipR l` mipR mi`xzOd©¦§¨¦¨¦¤¨¦
xn` ,`idd di`xA dfl df mircFp¨¦¤¨¤¨§¦¨©¦¨©

,"íéðt ìà íéðt 'ä Bòãé"`l iM §¨¨¦¤¨¦¦Ÿ
cFakl oM dWn FrcIW xiMfdl dvẍ¨§©§¦¤§¨¤¥§¨

:dlrn lW¤©§¨
ìàådWn gaWA xn`X dOA ,DnzY §©¦§©©¤¤¨©¦§©¤

,íéðt ìà íéðt 'ä Bòãé øLà£¤§¨¨¦¤¨¦
xn`e(`i bl zeny)dWn l` 'd xAce §¨©§¦¤¤¤

mB xn`p l`xUi lkaE ,mipR l` mipR̈¦¤¨¦§¨¦§¨¥¤¡©©
oM(c d lirl),mkOr 'd xAC miptA mipR ¥¨¦§¨¦¦¤¦¨¤
iMxnFl ,"W`d KFYn" xAC mW ¦¨¦¥¦¨¥©

`le calA W`d KFYn FlFw ErnXW¤¨§¦¨¥¦§¨§Ÿ
WxR oke ,mipRd E`x(el c lirl)lre ¨©¨¦§¥¥¥§©

eixacE dlFcBd FX` z` L`xd ux`d̈¨¤¤§£¤¦©§¨§¨¨
:W`d KFYn YrnẄ©§¨¦¨¥

ìòåmipR mXd FrcIW ,zn`d KxC §©¤¤¨¡¤¤§¨©¥¨¦
`FaYW zrA Fa dwacl ,mipR l ¤̀¨¦§¨§¨§¥¤¨
oYn zrA did oke ,EpiAx dWnA gExd̈©§¤©¥§¥¨¨§¥©©
lFwl `N` md EbiVd `l la` ,dxFY¨£¨Ÿ¦¦¥¤¨§
eizF`Eap lMW x`A dPde .W`d KFYn¦¨¥§¦¥¥¥¤¨§¨
x`WE ,dxFY oYn mFiM dWn lW¤¤§©©¨§¨
oade ,'d ci mdilr dzid mi`iaPd©§¦¦¨§¨£¥¤©§¨¥

:df`i dxez ¤
(àé)mrhe.úúàä ìëì`le mr waC §©©§¨¨ŸŸ¨¥¦§Ÿ

dWnM l`xUiA cFr `iap mẅ¨¦§¦§¨¥§¤
mXd FrcIW ,xn`i F` .zFzF`d lkl§¨¨Ÿ©¤§¨©¥
,miztFnaE zFzF`A mipR l` mipR̈¦¤¨¦§§§¦

xn`W FnM ,lFcBd FnWA EUrp mNMW¤ª¨©£¦§©¨§¤¨©
(fl c lirl):lFcBd FgkA eiptA L`ivFIe©¦£§¨¨§Ÿ©¨

øáëeiYWxR(a bi lirl)md zFzF`d iM , §¨¥©§¦¦¨¥
,dNgYA mdA xidfdW mixaCd©§¨¦¤¦§¦¨¤©§¦¨

dGd zF`d didi xgnl FnM(hi g zeny), §§¨¨¦§¤¨©¤
`iaPd miCwIW xaCd lM lr xn`ie§Ÿ©©¨©¨¨¤©§¦©¨¦
,cizrl dz`ie `Fai oM ,xn`l¥Ÿ¥¨§¤¡¤¤¨¦
iEPWA EUrIW mixaCd md miztFOde§©§¦¥©§¨¦¤©£§¦
KRdp xW` dHOd FnM ,zFclFYd©¨§©©¤£¤¤§©

Wgpl(eh f my): §¨¨
äpäåzFzF` EUrp mi`iaPd x`Xl mB §¦¥©¦§¨©§¦¦©£

rWil`e EdIl`M ,miztFnE§¦§¥¦¨¤¡¦¨
dbltdd la` ,miAx miztFn EUrW¤¨§¦©¦£¨©©§¨¨
lM ,WxcOA Exn` mdA EpiAx dWnl§¤©¥¨¤¨§©¦§¨¨
ici lr miQp miUFr Eid mNM mi`iaPd©§¦¦ª¨¨¦¦¦©§¥
zitxSd oaE ,rWFdil dOgM ,dNtY§¦¨©©¨¦ª©¤©¨§¦
ziOPXd oaE ,EdIl`l minWB zxivre©£¦©§¨¦§¥¦¨¤©ª©¦
:dUFr did cIn dWn la` ,rWil`l¤¡¦¨£¨¤¦¨¨¨¤

ïéàåxn` axde .xExA dGd WxcOd §¥©¦§¨©¤¨§¨©¨©
mikFaPd dxFOA(dl a)iM ©¤©§¦¦

xn`X dn `Ed EpiAx dWnl dbltdd©©§¨¨§¤©¥©¤¨©
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i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבּלּוחֹות ׁשּקּבל ¿…«»«¬»»ִֵֶֶַַָ

‰ÏB„b.ּבידיו  ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ְָָ¿…«»«»ְִִ
והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑ ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈

לעיניהם  הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשּנׂשאֹו (לעיל , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿ"ט) ּדעת והסּכימה לעיניכם", ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָואׁשּברם
ׁשּנאמר:לדעּתֹוהּוא  י), ייׁשר (לעיל ׁשּברּת", "אׁשר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָ

ׁשּׁשּברּת פז)ּכח :(שבת ְֲִֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

יׂשראל ּכל סֹופּהלעיני הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
רז"ל ׁשהקׁשּו מה ּפי על ב)לתחּלתּה, לט, אין (נדרים והכתיב ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

האֹותֹות  לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת חדׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּכי־אם) חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָוהּמֹופתים

ּכל  עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים", ּברא ְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָֹ"ּבראׁשית
לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית ה,מעׂשה רבה (בראשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָ

ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות פירוש ב. קצח, זח"ב ה.

.ו)

ã ycew zegiyn zecewp ã(239Î241 cenr h jxk zegiyÎihewl)

הּקּב"ה  לֹו אמר ׁשּברּת". "אׁשר לקיׁש, ריׁש ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאמר
ׁשּׁשּברּת ּכח ייׁשר ב)למׁשה: יד, .(ב"ב ְְֲִִֶֶַַָֹֹ

מעלה  מחמת אׁשר - הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה מעלת ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹוהּנה
ּגם  מעלה מהּוה - ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹזֹו,

ּוכדלקּמן: ליׂשראל, ְְְְְִִֵֵַַָָּבנֹוגע
ׁשּנתן  ּכח" ה"ייׁשר נתינת מּדּוע ההסּבר ּבהקּדם יּובן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהענין
ּבאֹותֹו מּיד היתה (לא הּלּוחֹות ׁשבירת על למׁשה ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹהּקּב"ה
ּכעבֹור  היתה אּלא) להר, ּבעלֹותֹו מּיד - למחרתֹו אֹו ְְֲֲֳִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום,
לֹו אמר ּכׁשהּקּב"ה הּלּוחֹות: ׁשבירת לאחר יֹום ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָארּבעים
אׁשר  הראׁשֹונים "הּלּוחֹות לֹו אמר אז רק גֹו'", ל ְְֲִִֶַַַָָָָ"ּפסל
לֹו אמר לא לּמה לכאֹורה, ׁשּׁשּברּת". ּכח ייׁשר - ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּברּת

מּיד? ּכח" ִִַַַֹ"ייׁשר
ארּבעים  האמּור ׁשּברּת" "אׁשר הּפסּוק על יֹותר: ּגדֹול ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפלא
ּכח "ייׁשר רׁש"י מפרׁש לא ּכּנ"ל, הּלּוחֹות, ׁשבירת אחר ְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹֹיֹום
ׁשּנאמרה  הּברכה", "וזאת ּפרׁשת ּבסּיּום ּכי־אם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשּברּת",
רׁש"י  מפרׁש אז רק - מּכן לאחר ׁשנה ארּבעים ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּכמעט

"ייׁשר  ּפירּוׁשֹו מּקֹודם) ׁשנה (ּדארּבעים ׁשּברּת" ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁש"אׁשר
ׁשּׁשּברּת". ְֲִֶַָֹּכח

ּכן  לפרׁש ההֹוכחה ּכי הּוא, לכ הּטעם ׁשּבפׁשטּות, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָואף
אבל  - יׂשראל" ּכל "לעיני מהּמּלים הּוא הּפׁשט), ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ(על־ּפי

הם הּתֹורה עניני ׁשּכל מּובן,מּכיון ּגּופא מּזה הרי ּבדּיּוק, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
"ל "ּפסל אמירת ּבעת למׁשה הּקּב"ה ׁשּנתן ּכח" ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשה"ייׁשר

גֹו'". נבֹו הר אל גֹו' מׁשה ּכׁש"וּיעל רק ְְְְִֶֶֶַַַַַַָֹנתּגּלתה
עׂשּו "לא ּבגמרא: איתא העגל, חטא לגּבי הּדבר: ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבאּור
ּתׁשּובה". לבעלי ּפה ּפתחֹון ליּתן אּלא העגל את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיׂשראל
על  לׁשלֹוט הרע לּיצר אפׁשרּות נתן ׁשהּקּב"ה זה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדבר
ּדתׁשּובה  העילּוי לׁשם הּוא העגל, לעׂשֹות ּולפּתֹותם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
יֹותר  נעלית ּבמעלה עֹומד ׁשהאדם עד - החטא ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ(ּביטּול

על־ידי־זה. יּגיעּו ׁשאליו החטא), לפני ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּכפי
העגל  מחטא הּמסֹובב - הּלּוחֹות ׁשבירת לגּבי ּגם מּובן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּזה
יתוּסף  ׁשעל־ידי־זה ּכדי הּוא, (ּבפנימּיּות) לכ ׁשהּטעם -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
למעלה  עד - הּׁשבירה היפ) לּוחֹות ּב(ּתֹורה) עילּוי - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָעילּוי
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dkxadצד z`fe zyxt - cl - ixyz 'k ycew zayl inei xeriy
המהּוים  הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ׁשּברּת"), אׁשר מה"לּוחֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָנעלית

הראׁשֹונֹות. הּלּוחֹות לגּבי לתּוׁשּיה" ְְְִִִִֵַַַָָ"ּכפלים
ּכׁשּדן  הּלּוחֹות, ּבׁשבירת רּבנּו מׁשה ּכּונת ׁשּגם ל ֹומר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ[ויׁש
להם  לתת אי־אפׁשר מּומרים" ׁש"יׂשראל ּכיון ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּקל־וחמר:
אּלא  הּתֹורה, ּכבֹוד על הגנה לׁשם רק (לא היה הּתֹורה, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּתׁשּובה. ׁשּיעׂשּו יׂשראל על לפעֹול ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָּגם)
חּוץ  ּדֹוחהּו ׁש"אביו עד ּכדבעי, אינּה ׁשהנהגתֹו הּבן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכמׁשל
מתּגּלית  ּדוקא ׁשעל־ידי־זה - אביו" ׁשאינֹו לֹו ואֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלביתֹו
ליּפרד  רֹוצה "ׁשאינֹו נפׁשֹו ּבמר ׁשּצֹועק עד לאביו, הּבן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאהבת

אביו". ּבׁשם יקרא ּכׁשּלא ּומּכל־ׁשּכן אֹופן, ּבׁשּום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמאביו
ׁשהּכתּוב  ּוכפי - לעיניכם" "ואׁשּברם הּדּיּוק מּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועל־ּפי־זה
הּמעלה  ּכי - יׂשראל" ּכל "לעיני הּתֹורה ּבסּיּום מדּגיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּגם
לּבֹו ׁש"נׂשאֹו ּבזה היּו הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּׁשבח
ּבתׁשּובה]. לׁשּוב הביאם זה ּדבר לעיניהם", הּלּוחֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָלׁשּבֹור

יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה צֹום יֹום ּכיצד מבאר ּגם ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּובזה
ּולׂשמחה: לׂשׂשֹון יהפ הּלּוחֹות, ְְְְִִֵֵַַָָָׁשבירת

ׁש"אּומה  ּגרמה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת אנּו רֹואים ּכאׁשר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָּכּיֹום,
מה־ּׁשאין־ ּתענית. יֹום זה, יֹום מהּוה ּבהם", ׁשֹולטת ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָולׁשֹון
הּתׁשּובה  מעלת ּבׁשלמּות ּתתגּלה אז אׁשר לעתיד־לבא, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכן
ראׁשיתּה זֹו ּתׁשּובה ואׁשר העגל; חטא על יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשל  מעלתן ּגם - (ועל־ּדר־זה לעיניכם" ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּב"ואׁשּברם
יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה יֹום יהיה אז הּׁשנּיֹות), ְְְְִִִֶַַַָָָָהּלּוחֹות

וׂשמחה. ׂשׂשֹון יֹום - הּלּוחֹות ְְְִִַַָָׁשבירת
על  ּבּצּוּוי רק ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר נאמר מּדּוע הּטעם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹוזהּו
(עֹולם  מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּובגילּוי, הּׁשנּיֹות. ְְְְִִִִֶַַָָהּלּוחֹות
הראה  ּכׁשהּקּב"ה הּתֹורה, ּבסּיּום רק הּדבר מתּגּלה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהעׂשּיה),
מתּגּלה  אז ּדוקא ּכי - האחרֹון" הּיֹום "עד רּבנּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמׁשה

הּלּוחֹות. ׁשבירת על־ידי יׂשראל הּגיעּו ׁשאליו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהעילּוי
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ּכל־ לעיני מׁשה עׂשה אׁשר גו' החזקה הּיד ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּֽולכל
ְִֵָֽיׂשראל:

הּלּוחֹות  לׁשּבר לּבֹו ׁשּנׂשאֹו – יׂשראל ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹלעיני
רש"י)לעיניהם ובפירוש יב. (לד, ְֵֵֶ

על  מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוצרי־עּיּון
ּב"לעיני  יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמעלֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו יׂשראל", לעיניהם?ּכל הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י :(הובא ְְִִֵַַַָ

עם  ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ"מׁשל
עמד  רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשפחֹות,

י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע להרגּה,ׁשֹוׁשבינּה הּמל אמר ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

הּׁשפחֹות  הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת אינּה עדין לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמר
אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלּו

ְִֵָיׂשראל".
הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַֹועל־ּפי־זה
ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמעלה
ּובפרט  רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל מּובן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשהרי
ּכאׁשר  ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
מקֹום  ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה רּבנּו, מׁשה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראה
ּביׂשראל  לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלחׁשֹוׁש
ּבני  את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל הּסס לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחס־וׁשלֹום,

מהענׁש. ְִֵֵֶָָֹיׂשראל
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת
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çìçéâBâ àBa íBéa àeää íBia äéäå§¨¨´©´©À§¸¬¸

äìrz ýåýé éðãà íàð ìàøNé úîãà-ìr©©§©´¦§¨¥½§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®©«£¤¬
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Léà áøç äåäé éðãà íàð áøç¤½¤§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¤¬¤¦−
äéäz åéçàaàBázL äîeänä ìãâì §¨¦¬¦«§¤«§Ÿ¤©§¨¤¨

íäa:áëBzà ézètLðåçkåúà ¨¤§¦§©§¦¬¦−¤§©¥©

åéìò àéáäa BnòíLâå íãáe øáãa ¦§¨¦¨¨§¤´¤§®̈§¤´¤
Léábìà éðáàå óèBL,ãøá éðáà ¥Á§©§¥̧¤§¨¦¹©§¥¨¨

-ìrå åéìr øéèîà úéøôâå Là¥´§¨§¦À©§¦³¨¨¸§©
åétâàBnò úBàáö ìéç ìòå-ìrå £©½̈§©¥¦§©§©

Bzà øLà íéaø íénrínäì ©¦¬©¦−£¤¬¦«§ª¨

òéãBé äæa ék çekåì áLçé äæå ,íãaàìe§©§¨§¤¥¨¥§¦©¦¨¤¦©

Bì eòLtL:âëézìcbúäåäéäà ¤¨§§¦§©¦§¦¸¤§¤

ìceâîézLc÷úäåLce÷îe §¨§¦§©¦§¦½§¨

ézrãBðåíñøeôîeíéBb éðérì §´©§¦½§§¨§¥¥−¦´
eòãéå íéaøìkäýåýé éðà-ék ©¦®§¨«§−©Ÿ¦«£¦¬§Ÿ̈«
éúìeæ ãBò ïéàå:àíãà-ïá äzàå §¥¨¦§©¨³¤¨¨¸

àápäúéèøt äàeáð Eì ézãçiL ¦¨¥´¤¦©§¦§§¨§¨¦

ãeçéaøîà äk zøîàå âBb-ìr §¦©½§¨´©§½̈¬Ÿ¨©−
éððä äåäé éðãàäðôàéìàâBb E £Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦«§¦³¤§¤¥¤̧¸½

ìáúå CLî Làø àéNðøçàL §¦¾−Ÿ¤¬¤§ª¨«¤©©

óñàéå úéðL ÷fçúé úàæ Bzìtî©©§Ÿ¦§©¥¥¦§¤¡Ÿ

íéìLeøé ìò úéðL åéúBðçî: ©£¨¥¦©§¨©¦

áézááLåEááBL úBéäì Eaì øéòà §«Ÿ©§¦̧¸¨¦¦§¦§¨

éúàMLåEãøBî úBéäì EúBà äzôà §¦¥¦½£©¤§¦§¥

éúéìräåEúéðLïBôö éúkøiî §©«£¦¦−¥¦¦©§§¥´¨®
ïBôva EîB÷nîéúBàáäåéøä-ìr E ¦§§©¨©«£¦«¦−©¨¥¬

:ìàøNéâéúékäåa äkàEzL÷ ¦§¨¥«§¦¥¦¬©¤§©§§−
EìàîN ãiîúà íé÷éæçî da ék ¦©´§Ÿ¤®¦¨©£¦¦¤

úLwäévçåðéîé ãiî E:ìétà E ©¤¤§¦¤¾¦©¬§¦§−©¦«
ãäzà ìBtz ìûøNé éøä-ìr©¨¥¸¦§¨¥¹¦À©¨¸

étâà-ìëåCzà øLà íénrå E §¨£©¤½§©¦−£¤´¦®̈
èérìíéñøBcä úBôBòììk øBtö §¥̧¨©§¦¦¯¨

ìòaðkóñøBc ézìaä íbézúð äãOä úiçå:äìëàì Eäéðt-ìr ©©¨¨²©©¦§¦¥§©©¬©¨¤−§©¦¬§¨§¨«©§¥¬
ìBtz äãOääîçìnä íB÷îaøaã éðà ékézíe÷é ïëåéðãà íàð ©¨¤−¦®¦§©¦§¨¨¦ µ£¦´¦©½§¦§¥¨§ª−£Ÿ¨¬

:äåäéåâBâîa Là-ézçìLåBúðéãîa íbíéiàä éáLéáeíéãøôenä ¡Ÿ¦«§¦©§¦¥´§¨½©¦§¦¨§«Ÿ§¥¬¨¦¦−©§¨¦

íéáLBéå ,íãà éðaîçèáìæàå:ýåýé éðà-ék eòãéåæéLã÷ íL-úàå ¦§¥¨¨§§¦¨¤®©§¨§¨«§−¦«£¦¬§Ÿ̈«§¤¥̧¨§¦¹
réãBàíñøôàìàøNé énr CBúa ¦À©£©§¥§¸©¦´¦§¨¥½

ìçà-àìåçépà àìå-íL-úà §«Ÿ©¥¬§Ÿ©¦©¤¥
ãBò éLã÷ìlçî úBéäìeòãéå ¨§¦−®¦§§ª¨§¨«§³

ýåýé éðà-ék íéBbääLBã÷ïëBL ©¦¸¦«£¦´§Ÿ̈½©¨−¥

:ìàøNéaçäàá äpäïîfä §¦§¨¥«¦¥³¨¨¸©§©

äúéäðåäòeLéä úòéðãà íàð §¦«§½̈¨¥©§¨§ª−£Ÿ¨´
ézøac øLà íBiä àeä äåäéæàå ¡Ÿ¦®¬©−£¤¬¦©«§¦§¨

ìòBôa íMøúé:èéør éáLé eàöéå ¦§©¥§©§¨«§º«Ÿ§¥´¨¥´
ìûøNéììMä ìà eàöéeøráe ¦§¨¥À¨§¤©¨¨¦«£¿
e÷éOäåíää íéìkä úBãéa e÷éqé §Â¦¦Â©¦¦©¥¦¨¥

õò ìL íäL÷Lðaïéæ éìëaïâîe ¤¥¤¥§¤̧¤¦§¥©¦¨¥³
ãé ìwîáe íévçáe úL÷a äpöå§¦¨¸§¤´¤§¦¦½§©¥¬−̈

çîøáeúéðçLà íäá eøráe §®Ÿ©£¦¦«£¬¨¤²¥−
íéðL òáLCk ìk íéaø eéäé ék: ¤¬©¨¦«¦¦§©¦¨¨

éäãOä-ïî íéör eàNé-àìå§«Ÿ¦§¸¥¦¹¦©¨¤À
eáèçé àìåeëzçéíéøriä-ïîék §³Ÿ©§§¸©§§¦©§¨¦½¦

ïéfä éìëa e÷étñé-eøráé ÷Lpá ék ©§¦¦§¥©©¦¦¬©¤−¤§©«£
íäéììL-úà eììLå LàøLà ¥®§¨«§´¤«Ÿ§¥¤À£¤

äìBbä éîéa íúBà eììL-úà eææáe ¨§¨¦¥©¨¨«§¸¤
:äåäé éðãà íàð íäéææáŸ§¥¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

àéâBâì ïzà àeää íBiá äéäå§¨¨´©´©¿¤¥´§Á
åéLðàìøá÷ íL-íB÷îíL øá÷ ©£¨¨§«¨̧¤¹¤¤¤¨

ìûøNéaaíéøárä ébìà Ba §¦§¨¥À§¥³¨«Ÿ§¦¸¤

úîã÷ìL Bçøæîìíiä,úøpk ¦§©´§¦§¨¤©½̈¦¤¤

âBb úìtnî íéøâtä íéaøîúîñçå ©§¦©§¨¦¦©¤¤§Ÿ¤¬¤
àéäøbñúå ízñzíéøárä-úà ¦−¦§Ÿ§¦§Ÿ¤¨«Ÿ§¦®

éeðt íB÷î ãBò eàöîé àì ék änL̈¨¦Ÿ¦§§¨¨

,øBáòì-úàå âBb-úà íL eøá÷å ©£§¨´§À̈¤¸§¤
eàø÷å äðBîä-ìkBúBàïBîä àéb ¨£½Ÿ§¨´§½¥−£¬

:âBbáéìàøNé úéa íeøá÷e «§¨¸¥´¦§¨¥½
õøàä-úà øäè ïrîìøeáòa àì §©−©©¥´¤¨®̈¤Ÿ©£



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צו

úîã÷ íéøárä éb ìûøNéa øá÷ íL-íB÷î§«¨̧¤¹¤§¦§¨¥À¥³¨«Ÿ§¦¸¦§©´

íL eøá÷å íéøárä-úà àéä úîñçå íiä©½̈§Ÿ¤¬¤¦−¤¨«Ÿ§¦®§¨´§À̈

:âBb ïBîä àéb eàø÷å äðBîä-ìk-úàå âBb-úàáéìàøNé úéa íeøá÷e ¤¸§¤¨£½Ÿ§¨´§½¥−£¬«§¨¸¥´¦§¨¥½

:íéLãç äráL õøàä-úà øäè ïrîìâéíäì äéäå õøàä ír-ìk eøá÷å §©−©©¥´¤¨¨®¤¦§−̈¢¨¦«§¨«§¸¨©´¨¨¤½§¨¨¬¨¤−

ìé éðãà íàð éãákä íBé íL:äåäãéõøàa íéøár eìécáé ãéîú éLðàå §¥®µ¦¨´§¦½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§©§¥̧¨¦³©§¦¸¸«Ÿ§¦´¨½̈¤

:eø÷çé íéLãç-äráL äö÷î døäèì õøàä éðt-ìr íéøúBpä-úà íéøárä-úà íéøa÷îåèeøárå §©§¦´¤¨«Ÿ§¦À¤©«¨¦²©§¥¬¨−̈¤§©«£¨®¦§¥¬¦§¨«¢¨¦−©§«Ÿ§¨«§³

:âBb ïBîä àéb-ìà íéøa÷îä Búà eøá÷ ãr ïeiö Bìöà äðáe íãà íör äàøå õøàa íéøáräæèíâå ¨«Ÿ§¦¸¨½̈¤§¨¨¸¤´¤¨½̈¨¨¬¤§−¦®©´¨«§³Ÿ¸©§©§¦½¤¥−£¬«§©¬

:õøàä eøäèå äðBîä øér-íL¤¦²£−̈§¦£¬¨¨«¤

äëøáä úàæå úùøôì äøèôä

à ÷øô òùåäé

ààøîàiå ýåýé ãár äLî úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥²¬¤−¤´¤§Ÿ̈®©³Ÿ¤

:øîàì äLî úøLî ïeð-ïa rLBäé-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤§ª´©¦½§¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ

áïcøiä-úà øár íe÷ äzrå úî écár äLî¤¬©§¦−¥®§©¨Á¸£¹Ÿ¤©©§¥´

:ìàøNé éðáì íäì ïúð éëðà øLà õøàä-ìà äfä írä-ìëå äzà äfäâCøãz øLà íB÷î-ìk ©¤À©¨Æ§¨¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−¦§¥¬¦§¨¥«¨¨À£¤̧¦§¯Ÿ

:äLî-ìà ézøac øLàk åézúð íëì Ba íëìâø-ókãìBãbä øäpä-ãrå äfä ïBðáläå øaãnäî ©©§§¤²−¨¤´§©¦®©£¤¬¦©−§¦¤Ÿ¤«¥©¦§¨Á§©§¨¸©¤¹§©©¨¨¯©¨´

:íëìeáb äéäé LîMä àBáî ìBãbä íiä-ãrå íézçä õøà ìk úøt-øäðäéðôì Léà ávéúé-àìE §©§À̈µŸ¤´¤©¦¦½§©©¨¬©¨−§´©®̈¤¦«§¤−§«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½

éiç éîé ìkE:jáærà àìå Etøà àì Cnr äéäà äLî-ír éúééä øLàkåäzà ék õîàå ÷æç −Ÿ§¥´©¤®©£¤̧¨¦³¦¦Ÿ¤Æ¤«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡¨®¦´©À̈

:íäì úúì íúBáàì ézraLð-øLà õøàä-úà äfä írä-úà ìéçðzæì ãàî õîàå ÷æç ÷øøîL ©§¦Æ¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¦§©¬§¦©«£−̈¨¥¬¨¤«©Á£©̧¤«¡©¹§ÀŸ¦§³Ÿ

øLà ìëa ìékNz ïrîì ìåàîNe ïéîé epnî øeñz-ìà écár äLî Eeö øLà äøBzä-ìëk úBNrì©«£Æ§¨©À̈£¤³¦§ÆŸ¤´©§¦½©¨¬¦¤−¨¦´§®Ÿ§©´©©§¦½§−Ÿ£¤¬

:Cìzçétî äfä äøBzä øôñ Leîé-àìáeúkä-ìëk úBNrì øîLz ïrîì äìéìå íîBé Ba úéâäå E ¥¥««Ÿ¨¿¥Á¤Á©¸̈©¤¹¦¦À§¨¦³¨Æ¨´¨©½§¨§©̧©Æ¦§´Ÿ©«£½§¨©¨−

mixn zxhrmixn zxhr

mixn zxhrmixn zxhr

,íãBákíéLãç äráLeéäé íéaø ék íúøeá÷a e÷qòúé:âéír-ìk eøá÷å §¨¦§−̈¢¨¦«¦§©§¦§¨¨¦©¦¦§§¨«§¸¨©´
õøàäíúøeá÷a e÷qòúé ílkì íäì äéäåíLíä ék ílk eàøé äfnL ¨¨¤½ª¨¦§©§¦§¨¨§¨¨¬¨¤−§¥®¤¦¤¦§ª¨¦¥

äéäé äæå ,äôbnîe øácî íéàøé íðéàå 'äî íéøîLðéðãà íàð éãákä íBé ¦§¨¦¥§¥¨§¥¦¦¤¤¦©¥¨§¤¦§¤µ¦¨´§¦½§ª−£Ÿ¨¬
éäåäìkî íúBà BúøéîLe ìàøNé ìò úéèøtä BúçbLäå 'ä ãBák äàøúiL ¡Ÿ¦«¤¦§¨¤§§©§¨¨©§¨¦©¦§¨¥§¦¨¨¦¨

òât:ãéeìécáé ãéîú éLðàå ¤©§©§¥̧¨¦³©§¦¸¸
eìàLéíéøárãéîz eøáòiLõøàa ¦§©«Ÿ§¦´¤©©§¨¦¨½̈¤

eéäiL éãk íéììç ìò øB÷çìíéøa÷î ©£©£¨¦§¥¤¦§§©§¦´
úàíòíéøáräíéëøca íéáLå ¤©¨«Ÿ§¦À§¨¦©§¨¦

úàíéøâtäéðt-ìr íéøúBpä ¤©§¨¦©«¨¦²©§¥¬
.døäèì õøàäúàæåäö÷îóBqî ¨−̈¤§©«£®̈§Ÿ¦§¥¬¦

íéLãç-äráLúøeá÷ eîiqL øçà ¦§¨«¢¨¦−©©¤¦§§©

æà ,âBb ïBîä àéâa âBâ éLðàeø÷çé ©§¥§¥£¨©§«Ÿ

àéba eâøäð àlL íéâeøää øçà Ntçìe:åèõøàa íéøárä eøáråéëìBä §©¥©©©£¦¤Ÿ¤¤§©©§§¨«§³¨«Ÿ§¦¸¨½̈¤§¥

íéëøãïeiö Bìöà äðáe íãà íör äàøåíéëøã éëìBä epnî eLøôiL ïîéñ §¨¦§¨¨¸¤´¤¨½̈¨¨¬¤§−¦®¦¨¤¦§§¦¤§¥§¨¦

úBøäè éNBòå:âBb ïBîä àéb-ìà íéøa÷îä Búà eøá÷ ãræèBîk §¥¨¢©´¨«§³Ÿ¸©§©§¦½¤¥−£¬«§

íúøeá÷ íB÷î íML ïBøkæì âBb ïBîä àéb àøwé àeää àébäLøér-íL íâå ¤©©§©¦¨¥¥£§¦¨¤¨§§¨¨§©¬¤¦²
àøwz àéb BúBàì äëeîqääðBîäìò ©§¨§©§¦¨¥£−̈©

äæáe ,dì Ceîña íéøa÷pä âBb ïBîä íL¥£©¦§¨¦§¨¨¨¤

:õøàä eøäèå§¦£¬¨¨«¤

àïeð-ïa rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ýåýé ãár äLî úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥²¬¤−¤´¤§Ÿ̈®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª´©¦½
:øîàì äLî úøLîáúî écár äLîízìëé àì ,éç ïéãò äéä elà ék §¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ¤¬©§¦−¥®¦¦¨¨£©¦©Ÿ§¨§¤

øBáòé ìáì øæâð åéìò ék ïcøiä úà øBáòìïcøiä-úà øár íe÷ äzrå ©£¤©©§¥¦¨¨¦§©§©©£§©¨Á¸£¹Ÿ¤©©§¥´
éðáì íäì ïúð éëðà øLà õøàä-ìà äfä írä-ìëå äzà äfä©¤À©¨Æ§¨¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−¦§¥¬

:ìàøNéâìòøLà íB÷î-ìk ¦§¨¥«©¨¨À£¤̧
íëì Ba íëìâø-ók Cøãz¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
:äLî-ìà ézøac øLàk åézúð§©¦®©£¤¬¦©−§¦¤Ÿ¤«

ã-ãrå äfä ïBðáläå øaãnäî¥©¦§¨Á§©§¨¸©¤¹§©
õøà ìk úøt-øäð ìBãbä øäpä©¨¨¯©¨´§©§À̈µŸ¤´¤

ìBãbä íiä-ãrå íézçäçeøa ©¦¦½§©©¨¬©¨−§©

:íëìeáb äéäé LîMä àBáî§´©®̈¤¦«§¤−§«§¤«
äéðôì Léà ávéúé-àìéîé ìk E «Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½−Ÿ§¥´

éiçEtøà àì Cnr äéäà äLî-ír éúééä øLàk EEì ïzà àì ©¤®©£¤̧¨¦³¦¦Ÿ¤Æ¤«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−Ÿ¤¥§

ìeçäL:jáærà àìååõîàå ÷æçéeàøk íòä úâäðäaìéçðz äzà ék §¨§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡®̈§©§¨©¨¨¨¨¦´©À̈©§¦Æ
:íäì úúì íúBáàì ézraLð-øLà õøàä-úà äfä írä-úà¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¦§©¬§¦©«£−̈¨¥¬¨¤«

æãàî õîàå ÷æç ÷øäøBzaìøLà äøBzä-ìëk úBNrì øîL ©Á£©̧¤«¡©¹§ÀŸ©¨¦§³Ÿ©«£Æ§¨©À̈£¤³
écár äLî Eeöàì ,úàæ àìeì ék ¦§ÆŸ¤´©§¦½¦¥ŸŸ

,éeàøk íòä úâäðäa íeìk ìéòBz-ìà ¦§§©§¨©¨¨¨¨©
epnî øeñzäøBzä øôqîïéîé ¨¬¦¤−¦¥¤©¨¨¦´

ìékNz ïrîì ìåàîNeçéìöz §®Ÿ§©´©©§¦½©§¦©

:Cìz øLà ìëaçLeîé-àì §−Ÿ£¤¬¥¥««Ÿ¨¿
äfä äøBzä øôñàø÷na øeîàä ¥Á¤Á©¸̈©¤¹¨¨©¦§¨

åéðôlLétîíîBé Ba úéâäå E ¤§¨¨¦¦À§¨¦³¨Æ¨´
úBNrì øîLz ïrîì äìéìå̈©½§¨§©̧©Æ¦§´Ÿ©«£½
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:ìékNz æàå Eëøc-úà çéìöz æà-ék Ba®¦¨²©§¦¬©¤§¨¤−§¨¬©§¦«

èéúéeö àBìä-ìàå õørz-ìà õîàå ÷æç E £³¦¦¦̧Æ£©´¤«¡½̈©©£−Ÿ§©

éýìû ýåýé Enr ék úçz:Cìz øLà ìëa E ¥¨®¦³¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬¥¥«

é:øîàì írä éøèL-úà rLBäé åöéåàéeøár ©§©´§ª½©¤«Ÿ§¥¬¨−̈¥«Ÿ¦§´

eðéëä øîàì írä-úà eeöå äðçnä áø÷a |§¤´¤©©«£¤À§©³¤¨¨Æ¥½Ÿ¨¦¬

ìL | ãBòa ék äãö íëìízà íéîé úL ¨¤−¥¨®¦º§´§´Ÿ¤¨¦À©¤³

-úà úLøì àBáì äfä ïcøiä-úà íéøár«Ÿ§¦Æ¤©©§¥´©¤½¨Æ¨¤´¤¤

íëì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä̈½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½Ÿ¥¬¨¤−

:dzLøìáéèáL éöçìå éãbìå éðáeàøìå §¦§¨«§¨«¥¦Æ§©¨¦½§©£¦−¥´¤

:øîàì rLBäé øîà äMðîäâé-úà øBëæ ©§©¤®¨©¬§ª−©¥«Ÿ¨Æ¤

çéðî íëéäìà ýåýé øîàì ýåýé-ãár äLî íëúà äeö øLà øácä©¨½̈£¤̧¦¨¬¤§¤²Ÿ¤¬¤«¤§Ÿ̈−¥®Ÿ§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¥¦´©

:úàfä õøàä-úà íëì ïúðå íëìãéõøàa eáLé íëéð÷îe íëtè íëéLð ¨¤½§¨©¬¨¤−¤¨¨¬¤©«Ÿ§¥¤´©§¤»¦§¥¤¼¥§¾¨¾̈¤

å ïcøiä øára äLî íëì ïúð øLàízøærå ìéçä éøBab ìk íëéçà éðôì íéLîç eøárz ízà £¤̧¨©¬¨¤²Ÿ¤−§¥´¤©©§¥®§©¤Á©©§¸£ª¦¹¦§¥´£¥¤ÀµŸ¦¥´©©½¦©£©§¤−

:íúBàåèãrïúð íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà änä-íâ eLøéå íëk íëéçàì | ýåýé çéðé-øLà ¨«©Â£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½¨¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´
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ezxaeq epizpyn,ìéìb éLðàk,oicd jky rnyn 'zpefip' oeyldy §©§¥¨¦
,zpefip dpnl`ydì éáäé àìc ébñ àìåmileki minezid oi`e - §Ÿ©¦§Ÿ¨£¥¨

`vnpe .dzaezk dl rextl `l` ,dpefl mivtg mpi`y xnel
.mzenk dkldd ok m`e ,lilb iyp`k dpynd dnzqyàîìc Bà¦§¨
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צר

יום ראשון - י"ד תשרי
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז תשרי
פרק כ, מפרק פג
עד סוף פרק פז

יום שני -ט"ו תשרי
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח תשרי
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז תשרי
פרק כ, מפרק עט
עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט תשרי
פרק כ, מפרק צ
עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' תשרי
פרק כ

מפרק צז עד סוף פרק קג

שיעורי תהלים לשבוע חג הסוכות

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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צט ixyz e"hÎc"i ipyÎoey`x mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ד ראשון יום
אגרת כביום ראשון ֿשי י "ד ֿט "ו תשרי  ,clw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãéâà úîàä êà,268 'nr cr:'åëå 'ä áäàé

תשרי  ט"ו שי יום
,268 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïîçø áà åîëå,dlw 'nr cr:å"ñð ïéðéãä

úì÷ì÷î äáäà ék ,éì íéòîBMì ãébà úîàä Cà©¨¡¤©¦©§¦¦¦©£¨§©§¤¤
äøeMä11àéä äpäå ,`id dad`d -àlL íéðéò úeñk ©¨§¦¥¦§¥©¦¤Ÿ

óebä éiçì íúáäà áøî ,úîàä úBàøìmi`a jk llbay - ¦§¨¡¤¥Ÿ©£¨¨§©¥©
;oldl yxtiy itk ,miinyb mipipra zevr ywal miciqg

,owfd epax oiivn miizpia
Îqg o`k xaecn `ly
sebd zad` lr melye
`id dpeekd `l` ,mzq

:ok`ì,íéîL íL- §¥¨©¦
,miaeh seb iiga mivex

,miny mylBa ãáòì- ©£Ÿ
,sebd mrétLøa ,'ä úà¤§¦§¥

äìBãb úáäìLå Là¥§©§¤¤§¨
,'ä úà íLôð úáäàî¥©£©©§¨¤
ok` dfy zexnl ixd -
mdy oeeik j` ,miny myl

dad` ,sebd iigl dad` mb mdl yiy cr ,dfa mirewy jk lk
- `lina ixd ,xcql drixtnd efkíäì äøç áèéä ïk ìòå§©¥¥¥¨¨¨¤

,ììk ìa÷ì ïéìBëé ïéàå ,íçøé 'ä íBìLå-ñç óebä øòöa§©©©©§¨§©¥§¥§¦§©¥§¨
,mixeqie xrv -L ãòxrvd -úzëì ,ízòc ìò íøéáòn ©¤©£¦¨©©§¨§©¥

ì ,øéòì øéòî íäéìâø,÷Bçøî úBöò ìàLmrhd ok` edn - ©§¥¤¥¦§¦¦§Ÿ¥¥¨

itÎlr qgiizdl yi ji`e ,mixeqi ozep `edÎjexaÎyecwdy
zevr ywal `l `id jxcd m` - miinybd miigd zeiral dxez
:xiaqne owfd epax jiynn ?miwicve minkg icinlz lv` jk lr
,zeinybd zexvdn xhtidl ji` zevr ywal mikldznd dl`
dpekpd jxcd mkxc oi`
,oky .dxez itÎlr

- jk mzeyraeòL àìå§Ÿ¨
ì 'ä ìàçeøa åéìà áeL ¤¨¥¨§©

,óebä úòðëäå äëeîð§¨§©§¨©©
,äáäàa BzçëBz ìa÷ì§©¥©§§©£¨

ék"`wec ,ixd -úà ¦¤
:"'eëå 'ä áäàé øLà- £¤¤¡©§

"gikei12mewnay ,o`kn -
zevr ytgle jldzdl
miypern xhtidl ji`
xefgl mc`d lr ,miinyb
dvex `edÎjexaÎyecwdy md oniq miyperd ixdy ,daeyza
ray zeidl jixv icedi ,efn dxizie ,daeyz dyri icedi eze`y
exxerl 'd xga eze` `wecy ,zekfd el yi oky ,jkn oevx
`edÎjexaÎyecwd ly zcgeind ezad`l iehiak ,daeyzl

.eil`

íëç ïáì ïéàL ,Bða äknä ÷écöå íëç ïîçø áà Bîëe§¨©£¨¨¨§©¦©©¤§¤¥§¥¨¨
elôà Bà ,äøæò Bì àöîì ,ñeðì óøò Côäì,`l -õéìî ©£ŸŸ¤¨¦§Ÿ¤§¨£¦¥¦

,ãéñçå ÷écväå ïîçøä åéáà éðôì ,øLér"p v"iixd iaxd - Ÿ¤¦§¥¨¦¨©£¨§©©¦§¨¦
eizegiyn zg`a xird13dpey`xd mrta xacn owfd epaxyk :

z` yiprnd a` zece`
`ed oi` ,eze` dkne epa
,"ciqg" x`eza ynzyn
`edyk ,okn xg`l wxe
uiln" zece` xacn
ynzyn `ed my ,"xyei
a` ,oky .df x`eza
ok` `ed ,epa z` dknd
la` ,mkge wicve ongx
epi` ciqg ik ,ciqg `l
mi`ex miptÎlkÎlr !dkn
- mkg `ed oad m`y ,ep`

,xyei uiln e` dxfr el ytgl qepi `leæçé øLé" úBéäì ÷ø©¦§¨¨¤¡
"Bîéðô,ely miptd mr `l` ,ely sxerd mr `l -åéáà íò ¨¥¦¨¦

,íéðôa íéðt ¯,mipt cbpk mipt -,äáäàa åéúBàkä ìañì ¨¦§¨¦¦§Ÿ©¨¨§©£¨

"íéðt" úðéça äìòîì ,äpäå .íéîiä ìk Bì áBèì- §¨©¨¦§¦¥§©§¨§¦©¨¦
ote`d dlrnll zeidl jixv icedi ly ecvny ,lirl epcnly
zxfgdn jtidd ,"mipta mipt"e ,"enipt efgi xyi" ly dpigade
ixd ,mipt l` mipt minyay epia`a zefgl `l` ,sxerd
"mipt" ly dpigad

dlrnlïBöøä àeä¨¨
eðéáà øLà ,÷Lçäå§©¥¤£¤¨¦
åéðáì òétLî íéîMaL¤©¨©¦©§¦©§¨¨

íéîìBò áeè ìkmb - ¨¨¦
mlerd mbe ipgexd mlerd

,inybd,óeâå Lôð éiçå- §©¥¤¤§
,rityn `ed df lk ixd
ä÷éLç ,ïBöøå äáäàa§©£¨§¨£¦¨
úøBz éãé-ìò ,äöéôçå©£¦¨©§¥©

àéäL ¯ íéiçdxezd - ©¦¤¦
,`idCøaúé BðBöø¯ §¦§¨¥

,eðì ïúð øLà`id ,'eke oevxe dad`a `idy ,efk drtyd - £¤¨©¨
miptdn d`ad drtyd ,"mipt" zpiga z`xwpdzeinipteoevxd

,dlrnly:íéøîBàL Bîk,dxyrÎdpenya -éðt øBàá ék"E §¤§¦¦§¨¤
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ùã÷ä úøâà

êàúì÷ì÷î äáäà éë éì íéòîåùì ãéâà úîàä
úåàøì àìù íéðéò úåñë àéä äðäå äøåùä
úà åá ãåáòì ù"ùì óåâä ééçì íúáäà áåøî úîàä
úà íùôð úáäàî äìåãâ úáäìùå ùà éôùøá 'ä
íçøé 'ä å"ç óåâä øòöá íäì äøç áèéä ë"òå 'ä
úúëì íúòã ìò íøéáòîù ãò ììë ìá÷ì ïéìåëé ïéàå
åòù àìå ÷åçøî úåöò ìåàùì øéòì øéòî íäéìâø
ìá÷ì óåâä úòðëäå äëåîð çåøá åéìà áåùì 'ä ìà

:'åëå 'ä áäàé øùà úà éë äáäàá åúçëåú

åîëåïáì ïéàù åðá äëîä ÷éãöå íëç ïîçø áà
åà äøæò åì àåöîì ñåðì óøåò êåôäì íëç
ãéñçå ÷éãöäå ïîçøä åéáà éðôì øùåé õéìî åìéôà
íéðôá íéðô åéáà íò åîéðô åæçé øùé úåéäì ÷ø
äðäå .íéîéä ìë åì áåèì äáäàá åéúåàëä ìåáñì
åðéáà øùà ÷ùçäå ïåöøä àåä íéðô 'éçá äìòîì
ùôð ééçå íéîìåò áåè ìë åéðáì òéôùî íéîùáù
íééç úøåú é"ò äöéôçå ä÷éùç ïåöøå äáäàá óåâå
êéðô øåàá éë ù"îë åðì ïúð øùà 'úé åðåöø àéäù
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ixyzק e"h ipy mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

da úBNòì ¯ "'eë íéiç úøBz eðì zúð,dci lre -,BðBöø ¨©¨¨©©¦©£¨§
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íé÷ðBiL ,"íéøçàz` - £¥¦¤§¦
,mzeigúðéçaî¦§¦©

."íéøBçà"oevxa `l - £©¦
oevxa `l` ,iniptd
xaqedy itk ,ipevigd
oey`xd wlga a"k wxta
,"`ipz"d xtq ly
xac mipzepy dryay
xyi milkzqn ,cicil
,oky .el mipzepyk eipta
`a df ytpay oeeik

d oevxdne miptdninipt
seba mb jk ,ytpd ly
ici lr xacd `hazn
,mipta ea zelkzqdd
xac mipzepyk eli`e
miptd z` miptn - `peyl
,ytpay oeeik oky .epnn
oevxd zeinipt ,miptd
,epnn mipten ,iniptd

`id dpizpdeoevxa wx
,`edy mrh dfi` ipevigd

,miptd ,ytpay myk ixd ,zn`a el zzl mivexy `l la`
miptdy ,seba mb xacd swzyn ,epnn dpten ,iniptd oevxd
iig zrtyd - o`k mb jk .drtydd el mipzepy drya mipten

d oevxa wx zpzip mlerd zene`l sebdipevig"miixeg`" zpiga ,
miptÎlkÎlr ."mixg` midl`" mi`xwp mde ,("mipt"l cebipd)
ipal zpzipd drtydd `id dlrnl "mipt" zpigay ,`vei

.`ed jexa yecwd ly iniptd oevxa l`xyi,íãàa àeä Cëå§¨¨¨¨
÷Lçäå ïBöøä,mc`d ly iniptd oevxd -úðéça àeä ¨¨§©¥¤§¦©

,"íéðt"mc`dn "mipta mipt" zeidl jixvy mixne`yke - ¨¦
oevxa) wyge oevxa lawl `id dpeekd ,`edÎjexaÎyecwdl
,(dlrnly zeiniptdn) dlrnly "mipt"dn el ozipy dn (inipt
`edÎjexaÎyecwd ly dgkezd lawl yiy dpeekd eppiprae

.inipt oevxa (miinyb mixeqia d`hazdy)ìa÷î Bðéà íàå- §¦¥§©¥
,dgkezd-ñç ,øBçàå óøò CôBä elàk ¯ ïBöøå äáäàa§©£¨§¨§¦¥Ÿ¤§¨©
.íBìLåìa÷ì äöeòéä äöòå,mixeqid -,äáäàadidiy - §¨§¥¨©§¨§©¥§©£¨

,dad`a mixeqid z` lawl mc` ly egeka'ä úöò àéä¦£©
éôa:ì"æ eðéîëç,"åéNòîa LtLôì"`xnbdy itk -15 §¦£¨¥§©§¥§©£¨

,"eiyrna ytyti eilr oi`a oixeqiy mc` d`ex m`" :zxne`
dyrie ,mdilr daeyz zeyrl yiy eiyrnn dl` ixg`

,daeyzäàøéå ,íéøeqé ÷eøî ïéëéøvä úBðBò Bì àöîéå§¦§¨£©§¦¦¥¦¦§¥¨¤
Búáäà ìãb ïéòì,`ed jexa yecwd ly -,åéìàdad` - ¨©¦Ÿ¤©£¨¥¨

,äøeMä úì÷ì÷îä©§©§¤¤©¨
àøBðå ìBãb Cìî ìLîk¦§©¤¤¨§¨
Bîöòáe BãBáëa õçBøä̈¥¦§§©§
áøî ,Bãéçé Bða úàBö16 ©§§¦¥Ÿ

,Búáäàef ixdy ,epal - ©£¨
ok`y ,xcqdn dbixg
dwpne ugex envr jlnd
ezad` wx ,d`evd z`
epa l` jlnd ly daxd
z` zlwlwn ecigi
envr `edy ,dxeyd
yi jk .ez`ev z` ugex
dlecbd ezad` ze`xl
`edÎjexaÎyecwd ly
eizepeer ezewpa - eil`

.mixeqi ici lrBîk§
áeúkL17õçø íà" : ¤¨¦¨©

'ä18ïBiö úBða úàBö©§¦
ètLî çeøa ,'eë19 §©¦§¨

"'eë20íéðtä íénëå .§©©¦©¨¦
,íéðt ìà- ¤¨¦

miptd mr milkzqnyk
yn ,minamc`d al mb ixd jk ,mipt mze` mina mitwz

,dlrnll - oeilrd mc`l dhnl mc`d al ,mc`løøBòúz¦§¥
ìà 'ä úáäà úeäî ø÷é ïéáîe ìékNî ìk áìa äáäàä̈©£¨§¥¨©§¦¥¦§©¨©£©¤

,íéðBzçzäd mlerd zeizgza mi`vnpd dl`l -df,øLà ©©§¦£¤
àéä,`ed jexa yecwd ly ezad` -éiç ìkî äáBèå äø÷é ¦§¨¨§¨¦¨©¥

,ílk íéîìBòä,miinybde miipgexd zenlerd -Bîk ¨¨¦ª¨§
áeúkL21,"'eëå Ecñç ø÷i äî" :aezk oke -22:áBè ék" ¤¨©¨¨©§§§¦

,äáäà úðéça àeäL ãñçä ék ,"'eë íéiçî Ecñç- ©§§¥©¦¦©¤¤¤§¦©©£¨
ok lr jizad` mler zad`" ,dad` `id cqgd zeinipt

,cqg `a dad`n ,"cqg jizkynìëaL íéiçä éiç àeä©¥©©¦¤§¨
:íéøîBàL Bîk ,úBîìBòä,dxyrÎdpenya -ìkìëî" ¨¨§¤§¦§©§¥

."ãñça íéiçly miigde oefnd md dad`e cqgy ixd - ©¦§¤¤
.miigdæàåÎjexaÎyecwd ly dlecbd ezad` z` oiaiyk - §¨

dad` ea xxeri dfe - mixeqia z`haznd ,eil` `ed
- f` ,dad`a mixeqid z` lawl ,`edÎjexaÎyecwdl'ä íb"©

,"áBhä ïzé,dlbpde d`xpd aeh ,ielba mb aehy dn - ¦¥©
,aeh dfy xya ipira mi`exy,åéìà åéðt øàéåmiptdy - §¨¥¨¨¥¨
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ùã÷ä úøâà
øîàð æ"òå åðåöø äá úåùòì 'åë íééç úøåú åðì úúð
òéôùî â"åòì ë"àùî .'åë åðåöøå íééç êìî éðô øåàá
íéäìà '÷ð êëì äöéôçå ä÷éùçå ïåöøá àìù íôåâ ééç
ïåöøä íãàá àåä êëå íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íéøçà
äáäàá ìá÷î åðéà íàå íéðô 'éçá àåä ÷ùçäå

.å"ç øåçàå óøåò êôåä åìàë ïåöøåäöåòéä äöòå
åéùòîá ùôùôì ì"æç éôá 'ä úöò àéä äáäàá ìá÷ì
ïéòì äàøéå íéøåñé ÷åøéî ïéëéøöä úåðåò åì àöîéå
êìî ìùîë äøåùä úì÷ì÷îä åéìà åúáäà ìãåâ
åãéçé åðá úàåö åîöòáå åãåáëá õçåøä àøåðå ìåãâ
'åë ïåéö úåðá úàåö 'ä õçø íà ù"îë åúáäà áåøî
øøåòúú íéðô ìà íéðôä íéîëå 'åë èôùî çåøá
'ä úáäà úåäî ø÷é ïéáîå ìéëùî ìë áìá äáäàä
íéîìåòä ééç ìëî äáåèå äø÷é àéä øùà íéðåúçúä ìà
íééçî êãñç áåè éë 'åëå êãñç ø÷é äî ù"îë íìåë
íééçä ééç àåä äáäà 'éçá àåäù ãñçä éë 'åë
íâ æàå ãñçá íééç ìëìëî ù"îë úåîìåòä ìëáù
äìåâî äáäà 'éçáá åéìà åéðô øàéå áåèä ïúé 'ä
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קי ixyz f"h iyily mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט"ז שלישי יום
,dlw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà,270 'nr cr:ð"åìî ð"åà

aehe ,mipta mi`xp eidiy ote`a eidi dlrnly zeiniptde
,dhnl mc`lúðéçáa¦§¦©

øLà ,älâî äáäà©£¨§ª¨£¤
úLaìî älçz äúéä̈§¨§¦¨§ª¤¤
äçëBúa úøzñîe§ª¤¤§¥¨

,älâîdad`n d`ad - §ª¨
dad`a `eai df ixd ,zxzeqndielb,miielb micqgae

,ïLøLa úBøeábä e÷zîúéåod zexeabd ixd yxeyay - §¦§©§©§§¨§¨
zecxei ody `l` ,aeh
zexeab ly oipra dhnl
zexeabd ixd - mixeqie
,oyxya ewznzi
-çöð ïéðécä eìhaúéå§¦§©§©¦¦¤©

:ãòå-äìñ¤¨¨¤

ztqed) "ycewd zxb`" ixcqn ici lr o`k dtqepe dqtcp d`ad zxb`d

:epiax w"kdniyxda d`x - w"db`c zepey`xd ze`ved ixg`l"

"miqetcdc`l ielb ote`ay zexnl ,a"k oniq ycewd zxb`l dtqedk ,(

.zncewd zxb`d oial dpia xywd d`xp

zxb`" wlgay ,jkl hxt

qtcp `ly ,a"k oniq "ycewd

("ycewd zxb`"a) o`k

lr owfd epax ope`zn

mipipra zevr zli`yy

- zeax eze` wiqrn miinyb

wlgl zekiiy jkl yi ile`

mb `ed my ,zxb`d ly `ad

miweqird lr ope`zn ok

lkn eze` mitiwnd miaxd

.xar

!éòøå éçà ,éáeäàjk - £©©©§¥©
miciqgl owfd epax `xew
zxb` azek `ed mdil`

,ef ycewéúãøè ìãbî23 ¦Ÿ¤¦§¨¦
ãçé éìò eôéwä øLà24 £¤¦¦¨©©©

àì ¯ eLçé àì ãéîz äìélä ìëå íBiä ìk ,íénë éðeañå§©¦©©¦¨©§¨©©§¨¨¦Ÿ¤¡Ÿ
àOî èlî ìëeà25Cà .éááìa øLà ìk øôqä íò øîàì ©©¥©¨¥Ÿ¦©¥¤¨£¤¦§¨¦©

,ììëa úBðBLàøä ìò øéæçîe øékæîk ,éúàa äøö÷a- ¦§¨¨¨¦§©§¦©£¦©¨¦¦§¨
,mdil` xxer xak owfd epaxy mixac mze` lrìà èøôáe¦§¨¤

,íòa íéácðúnäoipra ,iytegd mpevxn ,mnvr miaixwnd - ©¦§©§¦¨¨
xy`n xzei daxd didz dltzd zceary - dltzd zcear

,dfa libxd xcqd,älôz Bæ äãBáòä ìò ãîòìitk - ©£Ÿ©¨£¨§¦¨
mixne` l"f epinkgy26`id efi`" :dcearxne` ied ala `idy

z`xwp dltzdy ,"dltz efdcearmre alay dcear - alay
,ald,íø ìB÷a`id dpeekdy oaen - ,mx lewa lltzdl - §¨

minil hxt ,ygla zeidl dilry dxyrÎdpenyl uegn

'jexr ogley'a xkfpk ,mi`xepd27.æò ìëa ãàî ÷fçúäì§¦§©¥§Ÿ§¨Ÿ
òðBî ìk ãâð úBîeöòúå,dltzd zcearn -,õeçîe úéaî §©£¤¤¨¥©¦©¦¦

zeripnd cbpke ,`ed envr ly zeripnd cbpk wfgzdl -
,miipevig mipiprne zlefdn,BòîLîk ¯ ä÷æç ãéaitk - §¨£¨¨§©§¨

ly ziniptd ezernyn
" iehiaddwfg cia,"

,"åéàøé ïBöø" àeäL¤§§¥¨
ïî äìòîì øLà£¤§©§¨¦
øLà äðeázäå äîëçä©¨§¨§©§¨£¤
úòãì änäa 'ä ïúð̈©¨¥¨¨©©
øLà ìk úà úBNòì©£¤¨£¤
,úòãå ìkNäa 'ä äeö¦¨§©§¥¨©©
el` dpade dnkg -
,`ed jexa yecwd wiprd

" ixdydz`mc`l opeg
d j` ;'eke "zrcoevx

ef - dpadn dlrnly
icedi ly ezcear `id
df oevx biydl miny `xi

,ler zlaw ici lr÷ø©
èeLt ïBöø`ad oevxd ly dlabdde xeivdn hyten oevx - ¨¨
,lkyd cvn,"äáéãð çeø"å,zinvr zexqnzdl -Léà ìëa §©§¦¨§¨¦

,änz äãBáò ãáòì Baì epácé øLàoipr mey da oi`y - £¤¦§¤¦©£Ÿ£¨©¨
wx caln xg`äæ ìòå .BøöBéì çeø úçð úBNòìoevx lr - ©£©©©§§§©¤

,dpadn ixnbl dlrnly dfkøîàð28óøò äL÷ íò ék" : ¤¡©¦©§¥Ÿ¤
,"zçìñå ,àeä,d`a dgilqd ,xnelk -iptndyw mr" dfy §¨©§¨

"sxer29mrhd edf - dpadn dlrnly oevxe zepywr epiid ,
,"zglqe" didiyïî äìòîì ïk-íb àéä äçéìqä ék¦©§¦¨¦©¥§©§¨¦

,äîëçädlrnl `ed ely heytd oevxd mc`ay myk - ©¨§¨
dlrnl `ed dgilqd oipr dlrnl jk - eznkge elkyn

,dlrnly dnkgdn,"'eë äîëçì eìàL" ékdpic `di dn - ¦¨£©¨§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äìåâî äçëåúá úøúåñîå úùáåìî äìçú äúéä øùà
:å"ñð ïéðéãä åìèáúéå ïùøùá úåøåáâä å÷úîúéå

ééáåäàéìò åôé÷ä øùà éúãøè ìãåâî ééòøå ééçà
ãéîú äìéìä ìëå íåéä ìë íéîë éðåáñå ãçé
øùà ìë øôñä íò øîàì àùî ìëåà àì .åùçé àì
ìò øéæçîå øéëæîë éúàá äøö÷á êà .éááìá
ãåîòì íòá íéáãðúîä ìà èøôáå ììëá úåðåùàøä
ìëá ãàî ÷æçúäì íø ìå÷á äìôú åæ äãåáòä ìò
ä÷æç ãéá õåçîå úéáî òðåî ìë ãâð úåîåöòúå æåò
äîëçä ïî äìòîì øùà åéàéøé ïåöø àåäù åòîùîë
ìë úà úåùòì úòãì äîäá 'ä ïúð øùà äðåáúäå
çåøå èåùô ïåöø ÷ø .úòãå ìëùäá 'ä äåö øùà
äãåáò ãåáòì åáì åðáãé øùà ùéà ìëá äáéãð
óøåò äù÷ íò éë ð"æòå .åøöåéì ø"ð úåùòì äîú
.'ëçä ïî äìòîì ë"â àéä äçéìñä éë .úçìñå àåä
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzקב f"h iyily mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

htyiz `hgz ik ytp :dnkgd dzpre - z`hegd ytpd ly
`aeny itk ,`hgl dgilq `iaze xtkz daeyzy `le ,yprize

inlyexia30,ãâðk äcî Lwa íBìMä-åéìò eðaø äLîeŸ¤©¥¨¨©¨¦¥¦¨§¤¤
äcî31dlrnly oevxa daeyz dyer mc`dy dcn dze`a - , ¦¨

el jynez jk - dpadn
dbixcnn dgilq
myny ,dnkgn dlrnly

,dgilqd d`a.ïéánì éãå§©©¥¦
Løãà úàæ ãBòå§Ÿ¤§Ÿ

,íëúìònî,dligza - ¦©£©§¤
mipipra xacn `edyk
,mewnl mc` oiay
oeyla owfd epax ynzyd
lr xifgne xikfnk"
,zrk eli`e ,"zepey`xd
xacl ligzn `edyk
- exiagl mc` oia zece`
oeyla ynzyn `ed

dyixc,éìLäì àlLC ¤Ÿ§©§¦
øLà ,íëéøçà éøác§¨©©£¥¤£¤
ìk úBéäì ,çéN ézëøò̈©§¦¦©¦§¨
,Bnúa CìBäå øLé Léà¦¨¨§¥§ª
íé÷ìàä äNò øLàk©£¤¨¨¨¡Ÿ¦

øLé íãàä úà32àìå , ¤¨¨¨¨¨§Ÿ
íéaø úBðBaLç Lwáì32, §©¥¤§©¦

,åéúBìeaçúå íãà úBáLçîe øáb éãòöî úBìéìòî`ly - ¥£¦¦§£¥¨¤©§§¨¨§©§¨
,eizepeeke eizepeayg od dn ipy mc` zece` aeyglBæ ék¦

.íãå-øNa úëàìî àìå àéä íéîL úëàìîjexa yecwd - §¤¤¨©¦¦§Ÿ§¤¤¨¨¨¨
mc` zeaygn ,xab icrvn zelilr" ,lkd rcei `ed

itk - "yi` illrn ixvie ,eizeleagzey`x' zltza gqepd
.'dpydì"æç úåöîa äîìL äðeîàa ïéîàäìe33éåäå" : §©£¦¤¡¨§¥¨§¦§©£©¤¡¥

a çeø ìôL,ììëa "íãà ìk éðôllkd on `vei ila -34.ék §©©¦§¥¨¨¨¦§¨¦
,Bøáçî ïwúî ãçà ìkL ,àîbút ïéwúå àúlî àáévé- ©¦¨¦§¨§©¦¦§¨¨¤¨¤¨§ª¨¥£¥

lk ,exiagn "owezn" cg` lky iehiad oekpe xacd zn` ,oky
ezlrn cg` lkl ,oky .exiag ici lr aeh xzei didp cg`
cgi mlek ly zecg`d ici lre ,ipya dppi`y zcgeind
dn lr .ea dppi`e ipya dpyiy dlrnd cg` lkl ztqeezin
w"k xn` ,"mkzlrnn yexc` z`f cere" o`k xne` owfd epaxy

zeyecwd eizegiyn zg`a r"p v"iixedn x"enc`35oi`y ,
ipa l` z`f azk owfd epaxy dpeekddilrz`f azk owfd epax ,

exxer ,`ed "mkzlrnn yexc`" milnd yexite ,miciqg l`
ixac jilydl `ly" :owfd epax xne` oldl .mkizelrn

"mkixg` ixac jilydl `ly" - "giy izkxr xy` mkixg`
owfd epaxy ,xnelk) inipt `ed "giy izkxr xy`" ,siwn `ed
xg`l xne`y dne ,(zeinipta mbe siwn jxca mb miciqga lrt
ik ,llka mc` lk ipta gex lty iede l"f epinkg zevna" :okn
oiwze `zlin `aivi
owezn cg` lky `nbzt
dpeekd - "exiagn
owezn cg` lk" dtqeda
ici lry ,`id "exiagn
envr mc`d dyrp zlefd

.owezn:áéúëe- §¦
aezke36:[Léà] ìk"¨¦

ãçà Léàk ìàøNé¦§¨¥§¦¤¨
LéàL Bîk ,"íéøáç£¥¦§¤¦
íéøáàî øaçî ãçà¤¨§ª¨¥¥¨¦

íãøtäáe ,íéaøcg` - ©¦§¦¨§¨
,ipydnék" ,ála òâBð¥©©¥¦

,"íéiç úBàöBz epnî- ¦¤§©¦
owfd epaxy itk ,mb jk
zxb`a hexhexta xiaqn
- `"l oniq ycewd
ipa oia melyeÎqg cexity
lekiak rbep l`xyi
ly "al"d `edy dpikya

.l`xyi ipaïk-íà¦¥
,ála äãBáòä ïBkz ¯ Lnî ãçà Léàk eðlk úBéä eðçðà£©§¡ª¨§¦¤¨©¨¦¨£¨©¥
,"alay dcear" - lirl xkfpk - `idy dltzd zcear -

mr dnypd z` xagl dpipryiciÎlr ixd ,dpikya dxewn
- dpikyd mr zecg`l `iand xac ,zecg`a md l`xyi ipay
,dltza alay dceard ly dneiwle dwefigl zecg`d `iaz

,'eë ïä ììkîeoeyld itk -37,"e`l rney dz` od llkn" ¦§©¥
"alay dcear"a xqg ,melyeÎqg zecg`d dxqgy dryay

.dltzaïk ìòå,okle -øîàð38Bãáòìe" :jexa yecwd z` - §©¥¤¡©§¨§
,`ed.à÷åc "ãçà íëL`ed izn ,dpeek dze`a ,xnelk - §¤¤¨©§¨

,`wec "cg` mky" dfyk - ?"ecarl" ly izin`d oiprd
.zecg`a md mlekykïk ìòå,okle -,éãéãé éáeäàxne` - §©¥£©§¦©

,miciqgl owfd epaxò÷úì Lôðå áì ìëa çøèì àðå àð̈§¨¦§Ÿ©§¨¥¨¤¤¦§Ÿ©
eáLçz ìà eäòø úòø úà Léàå" ,Baìa eäòø úáäà©£©¥¥§¦§¦¤¨©¥¥©©§§

áéúk "íëááìa39,íìBòì áì ìò äìòú àìå ,wx `l - ¦§©§¤§¦§Ÿ©£¤©¥§¨
m`Îik ,ynn daygn zeidl dleki ezernyny ,aeygl `ly

,mrt s` ald lr dlri `ly mbäìòz íàå,mzq mc`y - §¦©£¤
envr lr ziadÎlra eppi` ixd ,"ipepia" zbixcna `edy in mb
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ùã÷ä úøâà
äãî ù÷éá ä"ò åðéáø äùîå 'åë äîëçì åìàù éë
àìù 'ìòîî ùåøãà úàæ ãåòå .ì"ãå äãî ãâðë
ìë úåéäì çéù éúëøò øùà íëéøçà éøáã êéìùäì
úà 'é÷ìàä äùò øùàë åîåúá êìåäå øùé ùéà
úåìéìòî íéáø úåðåáùç ù÷áì àìå øùé íãàä
úëàìî åæ éë .åéúåìåáçúå íãà úåáùçîå øáâ éãòöî
äðåîàá ïéîàäìå .å"á úëàìî àìå àéä íéîù
íãà ìë éðôá çåø ìôù éåäå ì"æç úåöîá äîéìù
ï÷åúî à"ëù àîâúô ïé÷úå àúìî àáéöé éë ììëá
.íéøáç ãçà ùéàë ìàøùé [ùéà] ìë áéúëå .åøéáçî
òâåð íãøôäáå íéáø íéøáàî øáåçî 'à ùéàù åîë
åðìåë úåéä åðçðà ë"à .íééç úåàöåú åðîî éë áìá

'à ùéàë.'åë ïä ììëîå áìá äãåáòä ïåëéú ùîî
ééáåäà ë"òå .à÷åã ãçà íëù åãáòìå øîàð ë"òå
úáäà òå÷úì ùôðå áì ìëá çåøèì àðå àð ééãéãé
íëááìá åáùçú ìà åäòø úòø úà ùéàå .åáìá åäòø
äðôãäé äìòú íàå íìåòì áì ìò äìòú àìå áéúë
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ה"ו.30. פ"ב ט.31.מכות פי"א, כט.32.דב"ר ז, קהלת - הכתוב מ"ו.33.ל' פ"ד זה 34.אבות מארז"ל כן גם מובא פ"ל בתניא
‰¯·Èבשינויים, ¯ÈÚÓ ÍÎ ÏÚÂלעבודה בנוגע מדובר "בפ"ל :ÂÓˆÚ· לפועל שתביא התבוננות נוגע בזה - וכו' בסומוע"ט היצר במלחמת ,
Ó"Â„ÁÓ·ולכן˙ÈË¯ÙÂ ,Ï"ˆלהתנהג יכריחו ששכלו ובלבד - לאמונה שייך זה ואין וכו ' ממנו הקל דפ' דוקא כו';·Ó"ÂÙובהנהגה

) שיצטרף בנוגע מדובר כאישÏÎÏבאגה"ק כולנו - ישראל ÓÓ˘איש ש ‡' באווארענען שצריך אלא ,Ì‡ או בפ' חסרון לו נדמה
˙ˆÂ·˜·(כדלקמן וכו' ע"ז יחשוב (אל שיהי'ÔÈÓ‡Èאנשים באמונהÓÓ˘(ובכדי פ'˘ÓÈÏ‰צ"ל) הנהגת בפרטי יתבונן לא ואדרבא -

35.51.ופ'". ע' תש"ה יא.36.סה"ש כ, יט.37.שופטים יא, עקב ט.38.ספרי ג, יז.39.צפני' ח, זכרי'



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קג ixyz f"i iriax mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ז רביעי יום
אגרת כג  ,270 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úøéæâá .âë,elw 'nr cr.ììë íäéìà

,dfk xedxd ea dlri m` ixd - dfk xedxd ea dlri `ly
äøæ-äãBáò úáLçî Bîëe ,ïLò ócðäk Balî äpôcäé¤§§¤¨¦¦§¦§Ÿ¨¨§©£¤¤£¨¨¨

Lnî40.ipy icedi lr drx daygn lk ezaygnn yxbi jk - . ©¨
äìBãb ékzxiar -ìãâðk òøä ïBL,zexiard -äøæ-äãBáò ¦§¨¨¨¨§¤¤£¨¨¨

úeëéôLe úBéøò éelâå§¦£¨§¦
,íéîc`xnbdy itk -41 ¨¦

oeyl xtqnd lk" zxne`
cbpk zepeer licbn ,rxd
zcear ,zexiar yly
zeixr ielibe miakek

,"minc zekityeíàå§¦
,'eë Ck øeaãaoeyly - §¦¨

dcear cbpk lewy rxd
zekitye zeixr ielib ,dxf

rexb - rxd oeyl aeygl - daygna rxd oeyl ixd ,minc
.daxda dfnøLëä ïBøúé ,áì íëç ìëì òãBð øáëe§¨©§¨£©¥¦§¤§¥

,øeacä ìò äáLçnäxzei ytpd lr zlret daygndy - ©©£¨¨©©¦

,xeaicd xy`náèeîì ïäå áBèì ïä42`l mdy mixaca - . ¥§§¥§¨
,ixd ,aehl rxd z` miktdnyk aeh zeidl mdilry `l` aeh
drtyd - zeaeh zeaygn - daygnl yi miaeh mipipra mb
zeaygny ,miaeh `l mipipra mbe ,xeaicl xy`n xzei ytpa
drtyd odl yi zeaeh `l
xy`n xzei zipqxd
oky ,miaeh `l mixeaic
yeal `id daygn
xzei ytpd mr cge`nd
okly ,xeaic xy`n
myk cinz dpyi daygn
,cinz dpyi ytpdy
zr" ixd xeaic eli`e
zeygl zr"e "xacl

"xacln43enk ytpd mr jkÎlk cge`n epi` xeaic oky ,
.daygníëéìò íéNé ,íBìMá Bnò úà Cøáîä áBhä 'äå©©©§¨¥¤©©¨¨¦£¥¤

:Lôðå álî íLôð áäBà Lôðk ,íìBòä ãò íéiçå íBìL̈§©¦©¨¨§¤¤¥©§¨¦¥¨¤¤

.âëzeriaw zeyrl ,owfd epax xxern ,b"k oniq ,ef ycew zxb`a

"awri oir" cenilamiaxadyrnl dklda oke ,aixrnl dgpn oia

zelcbde d`ltdd xiaqn `ed jkl dncwd xezae ,'jexr ogley'a

micnel mdy drya l`xyi ipaa dxeyy dpikyd z`xyda zenevrd

zbixcn idef ,xeaiva dxez

ieliba dzlawy dpikyd

mlera wx mileki xky xeza

jxca j` ,`add`xyd`id ,

dxeylraejezl`xyi ipa

dxez micnely drya

.xeaiva

àîâút ïéøéò úøæâa"¦§¥©¦¦¦§¨¨
,"ïéLéc÷ øîàîe- ¥©©¦¦

mixn`p mik`lnd zxifba
xn`nae ,mixacd
mi`xwpd mik`lnd

weqtd oeyl edf .(miyecw) "oiyicw"1l"f epinkgy2owfd epaxe)
(o`kzxyd ik`lnk mdy minkg icinlz lr da miynzyn3,

,jk exn` mik`lnk mdy dpynd inkgyäðLnä éîëç©§¥©¦§¨
íúðLîa eðML ,íBìMä-íäéìò4ïé÷ñBòå ïéáLBiL äøNò" : £¥¤©¨¤¨§¦§¨¨£¨¨¤§¦§§¦

,"íäéðéa äéeøL äðéëL ¯ äøBzaxy`n xzei deab oipr df - ©¨§¦¨§¨¥¥¤
" ly oiprdlk`"`ixy `zpiky dxyr ia5lr ,lkdxyr

dze` ,oky - dpiky dxey cg` mewna cgi mi`vnpd micedi

wx `id dpikyd z`xydmdilrxne`y itk ,siwn zpigaa ,
dxyryk j` ,`"i wxt seq "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

dpikyd dxey - cgia dxez micnel micedi"mdipia",
,zeinipta.íãàä ìk äæ ékzekxaa zyxtn `xnbdy itk -6 ¦¤¨¨¨¨

weqtd z`7lk df ik" :
elek mlerd lk" :"mc`d
liaya `l` `xap `l

,"dfäúéä úàæ íb óàå§©©Ÿ¨§¨
äfä íìBòa Búãéøé ìk̈§¦¨¨¨©¤
dnypd zcixi -
ddeabd dzbixcnn

mlerldfzilkz ixd -
`id ef dcixiäiìò Cøöì§Ÿ¤£¦¨

,Bæzilrzn dnypdy -
dxez cenil iciÎlr

,xeaivaäiìò ïéà øLà£¤¥£¦¨
.äpîéä äìòîìzcixi dzid dllbay dilrd ,xnelk - §©§¨¥¤¨

rp ,dnypdwx `l ziyixg`z` zafer dnypdyk ,dcixid
deaby dilr xak dpyi seba `id dnypd cera `l` ,sebd
dyrpy - dpikyd z`xyd oipra llk zeidl xyt` i` dpnn

,miaxa dxezd cenil iciÎlr icediaøLà Bfò úðéëL ék¦§¦©ª£¤
dúîéà eìkìëé àì íéîMä éîLe íéîMäå ,íéîBøî éäáâa§¨§¥§¦§©¨©¦§¥©¨©¦Ÿ§©§§¥¨¨

áeúkL Bîk ,ìàøNé éða CBúa ìcbúúå ïkLz ¯8éðà ék" : ¦§Ÿ§¦§©¥§§¥¦§¨¥§¤¨¦£¦
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éë .ùîî æ"ò úáùçî åîëå ïùò óåãðäë åáìî
êë øåáãá íàå .ã"ùå ò"âå æ"ò ãâðë ø"äì äìåãâ
ìò 'çîä øùëä ïåøúé áì íëç ìëì òãåð øáëå 'åë
úà êøáîä áåèä 'äå .áèåîì ïäå áåèì ïä øåáãä
ùôðë íìåòä ãò íééçå íåìù íëéìò íéùé íåìùá åîò

:ð"åìî ð"åà

úøéæâá âëïéùéã÷ øîàîå àîâúô ïéøéò
åðùù ä"ò äðùîä éîëç
äðéëù äøåúá ïé÷ñåòå ïéáùåéù äøùò íúðùîá
äúéä úàæ íâ óàå íãàä ìë äæ éë íäéðéá äéåøù
äéìò ïéà øùà åæ äéìò êøåöì æ"äåòá åúãéøé ìë
íéîåøî éäáâá øùà åæåò úðéëù éë äðîéä äìòîì
ïåëùú .äúîéà åìëìëé àì íéîùä éîùå íéîùäå
ïëåù 'ä éðà éë ù"îë ìàøùé éðá êåúá ìãâúúå
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.40:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(א מ, (קדושין נענשין ע"ז מח' על דרק מחז"ל ע"פ בזה הדיוק י"ל ב.41."אולי טו, ‰Ú¯˙42.ערכין
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."(קרח (ס"פ בלקו"ת - "למוטב" ז.43."פי' ג, קהלת יד.1.ע"פ ד, ‡„ÂÓ"¯2.דניאל ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."א לג, ˘ËÈÏ"‡:3."פסחים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עיי"ש שם, ו'.4."רש"י משנה פ"ג א.5.אבות לט, ב.6.סנהדרין ו,
יג.7. יב, לד.8.קהלת לה, שלח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzקד g"i iying mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ח חמישי יום
אגרת כג  ,elw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äàøùä ïéáù ùøôääå,elw 'nr cr.äá äìîò

úBönäå äøBzä ÷ñò éãé-ìò ¯ "ìàøNé éða CBúa ïëBL 'ä¥§§¥¦§¨¥©§¥¥¤©¨§©¦§
,à÷åc äøNòa,"xeaiv"e "dcr" md micedi dxyr -Bîk ©£¨¨©§¨§

ì"æø eøîàL9."'eë CBz CBz àéúà" :deyÎdxifb micnl - ¤¨§©©¨§¨
izycwpe" aezk ,"jez" "jez"njeza"l`xyi ipa10milbxnae ,

aezk ,dxyr eidy11

"jeznmicnl - "dcrd
xacy jkndyecway

micedi dxyra `ed
eizegiyn zg`a .`wec

zeyecwd12w"k xirn
,r"p v"iixedn x"enc`

oipr recndf"ydcr"
ecnl ,dxyrl dpeekd

"dn l"f epizeaxjezly "
ly drxd dcrd

aezk mdilr ,milbxnd44

elcad"jeznddcr
lr "elcad" xidfd epax dyny ,my xne` `ede ?"z`fd drxd

siwndyi `lina ,owzl egeka did iniptd z` oky ,rxd ly
xnelk ,dyecw ly siwnl o`k dpeekd dyecwa mby xnel
lcaend dyecw ly siwn xe` sqeezin dxyr ly dcray

.dxyrn zegt lr dxeyd xe`dn ixnbläæ ìòålr - §©¤
zeevnde dxezd wqr iciÎlr zkynpd dyecw ly d`xydd

,dxyraøîàð13,"LBã÷ Eaø÷a" :" zpigay -yecwmvray " ¤¡©§¦§§¨
zkynp - lcaene yecw `id"jaxwa".l`xyi ipaa ,zeinipta ,

xaecn lirly ,dxen`d dyecwd dgiya yxtny itke
z` `ian `edyk dzre ,siwn ly dpigaa jynp xe`dyk

" weqtdjaxwajynp siwndy itk `id dpeekd "yecw

,zeinipta."äøNòî úBçôa äMãwaL øác ïéà"åitk - §¥¨¨¤¦§ª¨§¨¥£¨¨
didiy ick ,ixd ,lirl xkfpk ,zekxaa my zxne` `xnbdy
.dxyra dxezd cenil iciÎlr `wec df ixd "yecw jaxwa"

éøèöà ,éîð éëä íeMîeïépî" :àøwî óìéîì ì"æøì eäì C ¦¨¦¨¦¦§¨¦§§©©§¥©¦§¨¦©¦
áLBiL ãçà elôàL¤£¦¤¨¤¥

."'eë äøBza ÷ñBòå- §¥©¨
epinkg mb mikixv okle
okidn weqtn cenll l"f
cg` elit`y ep` mircei
- dxeza wqere ayeiy
itk ,xky z"iyd el raew
z`f dcnl dpyndy

zea`a14weqtdn15ayi"
,"eilr lhp ik mecie cca
cenil l"f epizeax mikixv

.jk lr cgeiníb óàå§©©
Cîñ Bì eàöî àì ,úàæŸŸ¨§§¨
éôì Bkøò éôì ãéçéì ,ãáìa øëN úòéá÷ì àlà àø÷nä ïî¦©¦§¨¤¨¦§¦©¨¨¦§©§¨¦§¦¤§§¦

]:xg` gQp,íéaøîä Cøò [éôìemiaexnn wlg `ed cigid m` - ª¨©¥§¦¤¤©§ª¦
itl xkyd z` mdn cg` lk lawn - dxyrn zegt j` xzei
"jxr itl" `qxibl m`zda .dfa mitzzynd miaexnd jxr
ewlga `veiy jxrd itl exky lawn cigidy ,`id dpeekd
,e"`ea ,"jxr itle" `qxibl m`zdae ,miaexndn wlg xeza
ly exky lcb jk xzei miaexn micigidy lkky ,`id dpeekd

envrl cigi lk.-Ceøa-LBãwä úMã÷ úàøLä ïéðòì ìáà£¨§¦§©©§¨©§ª©©¨¨
àeä16.ììk íäéìà Cøò Bì ïéà ¯lr zkynpd dyecwd - ¥¤¤£¥¤§¨

dyecwl jxr mey dl oi` ,micigi ly dxezd cenil ici
.xeaiv ly dxezd ceniln zkynpd

øëN úeòéá÷ì äàøLä ïéaL Løôääåly d`xyd oia - §©¤§¥¤¥©§¨¨¦§¦¨¨
xky zriaw oial ,xeaiva dxez ici lr ziyrpy dyecw

ly dxez ici lr dyrpy
,cigi.òcî éðéáîì ïáeî¨¦§¦¥©¨

,àeä øëN úòéá÷ ék¦§¦©¨¨
Lôðì 'ä øéànL¤¥¦§¤¤
,BúøBz øBàa ,epLøãz¦§§¤§¨
BLeáì äèòî àeäL¤©£¥§

,LnîÎjexaÎyecwdy - ©¨
xi`n df yeal ici lre - dxeza yalzne shrzn `ed

yetigd ,'d z` ytgnd icedi ly eytpl `edÎjexaÎyecwd
y dltzd zceara zeidl lekiiptl,dnvr dxeza e` ,dxez

wlga xne` `edy itk
"`ipz"d xtq ly oey`xd

"y ,f"l wxt seq`xew
`xewd oa enk df "dxeza
didie eil` `eaiy eia`l

,cgi ez`úàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¥
,"øBà" äøBzä©¨

øîàpL17"äîìOk øBà äèò" :18xe` lr aqen dfy - , ¤¤¡©Ÿ¤©©§¨
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à÷åã äøùòá úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò é"ðá êåúá
êáø÷á øîàð æ"òå 'åë êåú êåú àéúà ì"æø ù"îë
íåùîå äøùòî úåçôá äùåã÷áù øáã ïéàå ùåã÷
ïéðî àø÷î óìéîì ì"æøì åäì êéøèöà éîð éëä
úàæ íâ óàå 'åë äøåúá ÷ñåòå áùåéù ãçà åìéôàù
øëù úòéá÷ì àìà àø÷îä ïî êîñ åì åàöî àì

] éôì åëøò éôì ãéçéì ãáìáà"ðíéáåøîä êøò [éôìå
êøò åì ïéà ä"á÷ä úùåã÷ úàøùä ïéðòì ìáà

ììë íäéìà

øëù úåòéá÷ì äàøùä ïéáù ùøôääå
'ä øéàîù àåä øëù úòéá÷ éë .òãî éðéáîì ïáåî
ùîî åùåáì äèòî àåäù åúøåú øåàá åðùøãú ùôðì

øîàðù øåà äøåúä úàø÷ð ïëìåäîìùë øåà äèåò
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ב.9. כא, לב.10.ברכות כב, כא.11.אמור טז, 12.29.קרח ע' תש"ד השיחות ו.13.ספר יב, ב'.14.ישעי' משנה ג' איכה 15.פרק
ח. ˘ËÈÏ"‡:16.ג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(מ"ב) שם דבאבות בזה, הקושיא שכינהÔÈ‡Âשיושבין˘ÌÈ"ידועה ד"ת ביניהם.˘¯ÈÂ'ביניהם

הבי' ע"פ (2 זו. באגה"ק אחרת גירסא (1 ח"ו סוף אבות במגן א. ו, ברכות תקמב. ע' עקב באוה"ת משנ"ת ע"פ לקוח ˘Ìוי"ל (כנראה
.48 שורה 13 הערה רסא ע' מהדו"ק תניא גם ראה הנ"ל". לתרץ יש - ב.17.מהצ"צ) קד, ‡„ÂÓ"¯18.תהלים ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘"תורתו "אור אור, תורה ע"י ה'" ש"מאיר ראי' להביא הכוונה כאן אבל - אור ותורה מצוה נר כי הכתוב ע"ז מובא "בכ"מ
שהוא מפני - מצ"ע אור תורה לגבי עילוי שזהו - אור נק' [ולכן בה. דהמלובש ענינים כמה מתגלים "שלמה" שע"י שע"י ˘ÓÏ‰כמו



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קה ixyz h"i iyiy mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ט שישי יום
,elw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä äàøùää ìáà,272 'nr cr.éøîâì åúåàéöîî יום שישי י "ט תשרי

" `edy dxezdyeal,dlabda `edy iptn ,(dnly) "Lôpäå§©¤¤
,äéúBçk ìëa úéìëúå ìeáb úìòa àéäzenka mb ,xnelk - ¦©£©§§©§¦§¨Ÿ¤¨

xe`dy oeeike ,milaben md ytpd zegek lk ,zeki`a mbe
a lawzdl jixv ytpl xi`ndjezixd gxkdd on ,ytpd zegek

.laben didi xe`d mby
:owfd epax oeylaeíb ïëì̈¥©

da øéànä 'ä øBà- ©¥¦¨
,ytpa,éìeáb àeä§¦

Laìúîe ,íöîöî§ª§¨¦§©¥
,dëBúa,ytpd jeza - §¨

xe` z` zqtez ytpdy
,zeinipta 'dïk ìòå- §©¥

okle,éLwáî áì ìòtúé¦§©¥¥§©§¥
älôzä úòLa 'ä¦§©©§¦¨
Bá ék ,da àöBiëå§©¥¨¦

ìâéå ,íaì çîNéÎa z`haznd ,dielb dliba -úìéb óà ¦§©¦¨§¨¥©¦©
] 'ä íòða íLôð âpòúúå ,ïpøå:xg` gQp'ä ìòlr - §©¥§¦§©¥©§¨§Ÿ©ª¨©¥©

envr `edÎjexaÎyecwdBúBìbäa ,BøBàå ['d xe`yk - §§¦¨
dlbzn,Bvç ÷øaë àöéå ,äøBzä àéäL BLeáì äèònî- ¦©£¥§¤¦©¨§¨¨©¨¨¦

ytpl wxa ly ugk dxezd yealn `vei ezlgzdy dfk xe`19.
äìîò Lôða ãéîz äòeáwä ,äøBzä øëN úòéá÷ àéä Bæå§¦§¦©§©©¨©§¨¨¦§¤¤¨§¨

.daly xkydy ixd - ¨
reaw dxezcinz,ytpa

`ad mlera wx `l
devnd xky didiyk

"`kil `nlr i`da"y20

,(dfd mlera ozip epi`y)
zeida mb ,cinz `l`
da reaw ,seba dnypd

xkydfdf ,dxez ly
milaben xe`e xky
ytpa "qtzidl" milekiy

yk mb ,mixne` okl .seba zyaeln `idyk mbcg`cnele ayei
.xky `edÎjexaÎyecwd el raew dxez

äàøLää ìáàdpiky" mixne`y dn ,dpikyd z`xyd - £¨©©§¨¨
,"mdipia diexyda øéànä 'ä øBàî äîeöò äøàä àéä- ¦¤¨¨£¨¥©¥¦¨

ytpa m`Îik ,milaben mdy ytpd zegeka `l ,dnvr ytpa
,dnvrLaìúäì ìBëé Bðéàå ,úéìëúå ìeáb éìa,zeinipta - §¦§§©§¦§¥¨§¦§©¥

úéìeáb Lôðaytpa - §¤¤§¦
,zlabeníà-ék- ¦¦

xe` ly dpigaaéwîó ©¦
dLàøî äìòîlî äéìò̈¤¨¦§©§¨¥Ÿ¨

âø ãòå,dìdbixcndn - §©©§¨
cr ytpay dpeilrd
lky ,dpezgzd dbixcnl
mitwen ytpd zegek
,laben izlad '"d xe`"a

ì"æç eøîàL Bîk5: §¤¨§£©
äøNò éa ìkà"©¨¥£¨¨

,"àéøL àzðéëLlr - §¦§¨¨§¨
dxey micedi dxyr lk

,dpikyíäéìò ,øîBìk§©£¥¤
,äìòîlîjxcÎlr ixd - ¦§©§¨

mixne` l"f epizeaxy
lr dxeyd dpikyd z`xyd oipralkoi`yk mb ,l`xyi ipa

dpeekdy i`ce ixd my ,(oldl xiaqiy itk) dxez micnel md
" oeyld itke ,siwn zpigaa d`xydl `id`" ,"lklr,"lk

dfÎjxcÎlr ,dpikyd z`xyd dxi`n siwn zpigaa mdilry

xwir ixd - miax ly dxez ici lry dpikyd z`xyda mb
leabÎila zpigaay xe` df ,oky .siwn ote`a ok mb `ed xe`d

.siwn ly ote`a wx ytpa lawzdl lekiyáeúkL Bîk21: §¤¨
,øîBìk ,"eðéìò äððBk eðéãé äNòîe ,eðéìò 'ä íòð éäéå"¦¦Ÿ©¨¥©£¥¨¥§¨¨¥§©
øLà "'ä íòð" ék¦Ÿ©£¤
äNòî"a òéôBä¦©§©£¥

"eðéãé22äøBzä ÷ñòa , ¨¥§¥¤©¨
àúéøBàc ,úBönäå§©¦§§©§¨

éøa-àLã÷åàlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨
ãçÎyecwde dxezdy - ©

cg` xac md `edÎjexa
,ixnbläøLéå ïðBkúé¦§¥§¦§¤

,äìòîlî eðéìò- ¨¥¦§©§¨
"epilr"zpigaa ,epilrn ,

,siwnìeáb éìa BúBéäì¦§§¦§
Laìúî Bðéàå úéìëúå§©§¦§¥¦§©¥
ïk ìòå ,eðìëNå eðLôða§©§¥§¦§¥§©¥

,okle -íéâéOî eðà ïéà¥¨©¦¦
úeîéòpä eðìëNa§¦§¥©§¦
"'ä íòp"î úeáøòäå§¨£¥¦Ÿ©

äðéëMä åéæå,`edy -ïðBkúî øLà ,úéìëúå ìeáb éìa §¦©§¦¨§¦§§©§¦£¤¦§¥
a eðéìò äøBLåäøBúa ,"eðéãé äNòî",zcnlpd -úBöîe- §¤¨¥§©£¥¨¥§¨¦§

,zeyrpd.à÷åc íéaøa,miaxay zeevnae dxeza `wecy - ¨©¦©§¨
,leab ila `edy xe`n d`xyd dpyieðéúBaø eøîà äæ ìòå§©¤¨§©¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïëì äéúåçë ìëá úéìëúå ìåáâ úìòá àéä ùôðäå
ùáìúîå íöîåöî éìåáâ àåä äá øéàîä 'ä øåà íâ
äìôúä úòùá 'ä éù÷áî áì ìòôúé ë"òå äëåúá
ïðøå úìéâ óà ìéâéå íáì çîùé åá éë äá àöåéëå

] 'ä íòåðá íùôð âðòúúåà"ðåúåìâäá åøåàå ['ä ìò
åæå åöç ÷øáë àöéå äøåúä àéäù åùåáì äèòîî
äìîò ùôðá ãéîú äòåá÷ä äøåúä øëù úòéá÷ àéä

.äá

'ä øåàî äîåöò äøàä àéä äàøùää ìáà
ùáìúäì ìåëé åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá äá øéàîä

é÷î à"ë úéìåáâ ùôðáãòå äùàøî äìòîìî äéìò ó
àúðéëù äøùò éá ìëà ì"æç åøîàù åîë äìâø
'ä íòåð éäéå ù"îë äìòîìî íäéìò øîåìë àéøù
'ä íòåð éë øîåìë åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò
úåöîäå äøåúä ÷ñòá åðéãé äùòîá òéôåä øùà
åðéìò äøùéå ïðåëúé ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã
ùáìúî åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá åúåéäì äìòîìî
úåîéòðä åðìëùá íéâéùî åðà ïéà ë"òå åðìëùå åðùôðá
úéìëúå ìåáâ éìá äðéëùä åéæå 'ä íòåðî úåáéøòäå
äøåúá åðéãé äùòîá åðéìò äøåùå ïðåëúî øùà
éàäá äåöî øëù ì"æøà æ"òå .à÷åã íéáøá úåöîå
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אור".‰'יתגלה עוטה עה"פ הצ"צ ועיין .[.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו ממקור שזהו טו סו"ס אגה"ק לט,20."ראה קידושין
יז.21.ב. צ, ˘ËÈÏ"‡:22.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'התומ"צ 'עסק שזהו ידינו" ב"מעשה הפי' "צ"ע



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzקו h"i iyiy mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ì"æ20,"àkéì àîìò éàäa äåöî øëN" :mlera devn xky - ©§©¦§¨§©¨§¨¥¨
,zelaben izlad zelbzdde xe`d lr aqen dfy .oi` - dfd

mlera dppi` ef zelbzd - devn ici lr ze`addfd,oky .
dfd mlera oi` okle - zlaben dxeva bdpzn ixd dfd mlerd

,laben izla xe` zelbzd
íìBòì øLôà éà ék¦¦¤§¨¨¨

,BâéOäìxe`d z` - §©¦
,leabÎila `edyíà-ék¦¦

Lôpä úeèMtúäa§¦§©§©¤¤
.óebäîlr oi`yk ,f` - ¥©

cvny zelabdd ytpd
biydl ytpd geka ,sebd

,leab ilay zelbzdóàå§©
úàæ íbytpd gekay - ©Ÿ

df ixd - f` z`f biydl
,ãñçä Cøc ìòdf ixd - ©¤¤©¤¤

`edÎjexaÎyecwdn cqg
,efk zelbzd "qetzl" ytpl gekd ozepyáeúkL Bîk23Eìe" : §¤¨§

"eäNòîk Léàì ílLz äzà ék ,ãñç 'ä24melyzy - , ¨¤¦©¨§©¥§¦§©£¥
cqg `ed mc`d iyrn itl xkyd,`edÎjexaÎyecwdnBîëe§

ì"æø eøîàL25.'eë íé÷écva çk ïúBð àeä-Ceøa-LBãwäL , ¤¨§©©¤©¨¨¥Ÿ©©©¦¦
izla ixd `ed xkyd ,oky .`eal cizrl mxky z` lawl -
`idy ixg` mb - zlaben `idy dnypdy icke ,laben
xky lawl lkez - sebd zelabd dilr oi`e sebdn zhytzn
lr gek dl wiprdl `ed jexa yecwd jixv ,laben izla `edy

.jkíéëàìna ïk-ïéàM-äî26zelbzd lawl mgeka oi`y - , ©¤¥¥©©§¨¦
,zlaben izla,éúBaøî ézòîML BîkÎlrad lr dpeekd - §¤¨©§¦¥©©

,yhixfnn cibnde aehÎmyCàìî àöîð elà ék27ãçà28 ¦¦¦§¨©§¨¤¨
,ãçéa ìàøNiî äøNò ãîòîa ãîBòdn wx df ixd - ¥§©£©£¨¨¦¦§¨¥§©©

`zpiky dxyr ia lk`"y - cgi mi`vnp micedi dxyry
,dpikyd my ixd dxey - "`ixyéøáãa íéøaãî íðéàL óà©¤¥¨§©§¦§¦§¥

,úéìëúå ìeáb éìa ãçôå äúîéà åéìò ìtz ¯ äøBz¨¦Ÿ¨¨¥¨¨¨©©§¦§§©§¦
,eäéìò àéøLc àzðéëMî,mdilr dxeyd dpikydn -ãò ¦§¦§¨§¨§¨£©§©

.éøîâì Búeàéönî ìhaúî äéäLcgtde lehiad cvn - ¤¨¨¦§©¥¦§¦§©§¥
lr dxeyd dpikyd z`xyd eilr dxyn dzidy milecbd

dyrn zrya miwqer md oi`y zexnl cgi l`xyin dxyr
dxeza29c"yz zegiyd xtqa .30v"iixedn x"enc` w"k `ian

ixd ,dipyd mrta ef dyecw zxb` ez` cnl eia`yk ,r"p
zenypd zlrn zece` xacn owfd epaxy dnl ribdy drya
miiqne ,mik`ln iabl
"izeaxn izrnyy enk"
iaxd xaic - 'eke
zece` r"p (a"yxedn)
"izeaxn izrnyy" oeyld
wxt "`ipz"a lirly -
oeyld aezk (ddbda) d"l
eli`e ,"ixenn izrnyy"
oeyld xne` `ed o`k
`ede ,"izeaxn izrnyy"
izrnyy" :jk lr xn`
cedl oeekzn `ed "ixenn
cibnd axd zyecw ceak
aehÎmyÎlrad epxenl dpeekd "izeaxn izrnyy"e ,yhixfnn
x"enc` w"k my xne` ,okn xg`l .yhixfnn cibnd axde
ixen ia` ipec`) x"en`` zyecw ceak ced xn` ,r"p v"iixden
zlrn zece` ocrÎoba micnely zeklddn od el`y ,(iaxe
xe`"n milhazn (mik`lnd) mdy itk ,mik`ln iabl zenypd
dxyr cnrna (dxey dpikydy) `ixy `zpikyy '"ied
jiynn - `ede ,dxez ixaca mixacn md oi`y zexnl ,l`xyin
mixetiq dpeny il xtiq - xtql r"p v"iixden x"enc` w"k
"`ipz"a `ed df lke :miiqe ,ocr oba micnely zekldl rbepa
`edy ,"awri oir" cenll mei lka zeriaw zeyrl ,jkl dncwd
lr xtkn dfe ea mixzqen dxezd zeceq aexy jk lr xne`

oldl .mc`d zepeer31r"p (a"yxden) iaxdy ,my `ian `ed
mcenil wega zeriaw dzid miptln miciqgly ,f` mb el xn`
lr sqepy ,(xeari la wegk mei lk micnel eidy micenila)
`wqt micnel mb eid ,`ipze `xnb cenr ,zeipyna mixeriyd
ipy jexr ogley xeviwa zg` dkld miptÎlkÎlre ,"awri oir"a

mitirq32didy dfk ote`a micnel eid lecb sirq df did m` ,
,mitirq ipya dwelg zg` dkld aex it lre ,zg` dkld df
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ùã÷ä úøâà
íà éë åâéùäì íìåòì øùôà éà éë àëéì àîìò
êøã ìò úàæ íâ óàå óåâäî ùôðä úåèùôúäá
ùéàì íìùú äúà éë ãñç 'ä êìå ù"îë ãñçä
íé÷éãöá çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàù åîëå åäùòîë
éë éúåáøî éúòîùù åîë íéëàìîá ë"àùî .'åë
ìàøùéî äøùò ãîòîá ãîåò ãçà êàìî àöîð åìéà
åéìò ìåôú äøåú éøáãá íéøáãî íðéàù óà ãçéá
àéøùã àúðéëùî úéìëúå ìåáâ éìá ãçôå äúîéà

éøîâì åúåàéöîî ìèáúî äéäù ãò åäééìò
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יג.23. סב, ˘ËÈÏ"‡:24.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לקבלו"."דלכא שיכול שזהו אלא - החסד מהו - כמעשהו זהו באם ורה

ב.25. ק, ˘ËÈÏ"‡:26.סנהדרין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הכח להם ניתן ˘ËÈÏ"‡:27."שלא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מלאכים שהרי "צ"ע
דצבור". גם התפלות ˘ËÈÏ"‡:28.מעלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."?הכוונה - ˘ËÈÏ"‡:29."צ"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דהעשרה "והא

א]), ג, [מגילה דניאל בחברי וכמרז"ל בחרדה צ"ל (דאז מזלייהו אפילו חזי דלא משום עכצ"ל כו' בפחד ואינם כו' בטלים אינם
להעבודה". (בהעלם) סיוע - שריא דשכינתא והתועלת דניאל. חברי ממצב כמובן הבחירה בטלה - לאו דאם כן להיות ע'30.ומוכרח

.97ֿ98.31.101 ˘ËÈÏ"‡:32.ע' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בדורות אפילו ברוסיה לימודו נפוץ הי' לא (1 טה"ד: אינו אם .‰‡ÌÈÂ¯Á"צע"ג
- לראשונה נדפס (3 בפ"ע. הל' - סעיף כל רוב ע"פ (2ÛÂÒ·ומחוץ הצ"צ נדפסÈÒÂ¯Ï‡ימי אדה"ז שו"ע (4 .˙ÏÁ˙· נשיאות

ולהחליף?!". לשנות יגרום ומה פסוקות. הל' לימוד וה"ז מאז. בו שיעורים נקבעו ובטח אדהאמ"צ,



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קז ixyz 'k ycew zay mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ' קודש שבת יום
,272 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðéòá òø ë"òå,272 'nr cr.÷"äåæá ù"îë

,ïk ìòå,okle -äNònä éðéòa òø33úçz äNòð øLà §©¥©§¥©©©£¤£¤©£¨©©
,ììëa LîMä,dceara e` wqra miwqery dl`a ,xnelk - ©¤¤¦§¨
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"älôz Bæ ¯ äLbä"35, ©¨¨§¦¨
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íäéðéa ïéàå ïéáLBiL¤§¦§¥¥¥¤

,"'eë äøBz éøácixd - ¦§¥¨
,"mivl ayen dfíàå§¦

"íéöì áLBî" äNòð©£¨©¥¦
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"'Bâå41ïélî úìz ìòå , §§©§©¦¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

היום יום . . . קר

ה'תש"דיד תשרי, ערב חה"סיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: אך האמת . . . יאהב ה' וכו'.

יִלין. ְבׁשִ ֵערּוב ּתַ
ים. ֲהַדּסִ ן ּבַ ֵאין-ּכֵ ֶ י ֲעָרבֹות, ַמה-ּשׁ ּתֵ ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ׁשְ

ְהֶייָנה  יֶהם ּתִ ּתֵ ְ ּשׁ ִלים ׁשֶ ּדְ ּתַ ִריכֹות - ּוִמׁשְ י ּכְ ּתֵ ה ּוְבֶעֶרב יֹום־טֹוב. ַעל ַהּלּוָלב ׁשְ ּכָ ּסֻ ִרים ֶלֱאגֹוד ַהּלּוָלב ּבַ ְמַהּדְ
ֶהם אֹוֵגד  ּבָ ִריכֹות ׁשֶ ֹלׁש ּכְ ַבד ֶזה ׁשָ ִנים - ּוִמּלְ ל־ּפָ ְמַעט ַעל־ּכָ ִריָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ם ּכְ ים ַוֲעָרבֹות, ּגַ ַהֲהַדּסִ ְמֻכּסֹות ּבְ

ְך ֶטַפח ֶאָחד. ֶמׁשֶ ֹלׁש ֵאּלּו ּבְ ים ְוָהֲעָרבֹות ִעם ַהּלּוָלב, ׁשָ ַהֲהַדּסִ

ה'תש"דטו תשרי, א דחג הסוכותיום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: וכמו אב . . . הדינין נס"ו.

יֹום  ָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר, ּוִבְפָרט ּבְ ַמּתָ הּוא ּבְ ֵפרּוׁש ׁשֶ ּנֹוְתִנים ַהד' ִמיִנים ְלַאֵחר ְלָבֵרְך ֲעֵליֶהם, אֹוְמִרים ּבְ ׁשֶ ּכְ
ַהּלּוָלב  ׁשֶ ֱהֶחָינּו ּכְ ת ׁשֶ ְרּכַ ְתִחילּו ּבִ ּיַ "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ל. הֹוָרה ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִראׁשֹון. ְוהּוא ּתֹוֶעֶלת ַלּנֹוֵתן ְוַלְמַקּבֵ

ה. ִנּיָ ְ ּשׁ ָידֹו ַאַחת ְוָהֶאְתרֹוג ּבַ ּבְ
ה. ְעָנא־ַרּבָ הֹוׁשַ י גו' - ַרק ּבְ י ָאַמְרּתִ סּוִקים ּכִ ַהּפְ

ה" ַאַחר ִקּדּוׁש ְוֹלא ַאַחר ַהּמֹוִציא. ּכָ ּסֻ ב ּבַ ּיֹום ְמָבְרִכים "ֵליׁשֵ ם ּבַ ּגַ
נּו  ַרּבֵ בּועֹות(, ָאנּו יֹוְדִעים ַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשֶ ָ ַחג ַהּשׁ ר ְלֵעיל יֹום ב' ּדְ ְזּכָ ּנִ ת ּכֲֹהִנים )ּכַ ְרּכַ ֵעת ּבִ ַהַהְנָהָגה ּבְ

ִים. ּפַ יַאת ּכַ יתֹו ִלְנׂשִ ַחת ַטּלִ תֹו ּתַ ַמח ֶצֶדק" ֹקֶדם ֲחֻתּנָ ֵקן ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ַה"ּצֶ ַהּזָ

ה'תש"דטז תשרי, ב דחג הסוכות ]בחו"ל[יום שישי
הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ה. ּבְ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ְך ֵליׁשֵ ֶהֱחָינּו, ְוַאַחר־ּכָ ְיָלה: ׁשֶ ִקּדּוׁש ַהּלַ ּבְ

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אהוביי . . . או"נ מלו"נ.

דעם  מָאל  זעקסטען  דעם  זיידען  פון  געהערט  מיר  הָאבען  תקס"ט  סיפר:  הצ"צ 
ושאבתם מים - הראשון - פון לקו"ת, און עס איז געווען ע"ד ווי די גמרא זָאגט 
)ירוש' סוכה פ"ה ה"א( שמשם שואבים. יונה הָאט מקבל געווען בשמחת בית השואבה 
גילוי הנבואה, מיר הָאבען מקבל געווען עד אין סוף, דער סוף איז אז משיח וועט 

קומען, שנעוץ תחלתן בסופן.

ֲאָמר[  ית ֶאת ]ַהּמַ ִ ּשׁ ִ ַעם ַהּשׁ ּפַ ֵקן[ ּבַ ָבא ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַמְענּו ֵמַהּסָ ַנת תקס"ט ׁשָ ׁשְ ר: ּבִ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
אֹוֶמֶרת  ָמָרא  ַהּגְ ֶ ּשׁ ְלַמה  דֹוֶמה  ּבְ ָהָיה  ְוֶזה  ּתֹוָרה",  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ׁשֶ  – ָהִראׁשֹון   – ַמִים"  ם  ַאְבּתֶ "ּוׁשְ
ֹוֵאָבה ֶאת  ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ׂשִ ל ּבְ ִביא[ ִקּבֵ ם ׁשֹוֲאִבים. יֹוָנה ]ַהּנָ ָ ּשׁ ּמִ ֶרק ה' ֲהָלָכה א'( ׁשֶ ה ּפֶ ְלִמי ֻסּכָ )ְירּוׁשַ

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ עּוץ ּתְ ּנָ יַח ָיבֹוא, ׁשֶ ׁשִ ּמָ ְלנּו ַעד ֵאין־סֹוף, ַהּסֹוף הּוא ׁשֶ בּוָאה, ָאנּו ִקּבַ ּלּוי ַהּנְ ּגִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קט היום יום . . . 

ה'תש"דיז תשרי, שבת חוהמ"סשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה. ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיּתֶ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
ְענֹות. ת ֵאין אֹוְמִרים הֹוׁשַ ּבָ ׁשַ ל יֹום ְויֹום. ּבְ סּוֵקי ּכָ יֶהם" ַאֲחֵרי ּפְ מּוָסף - "ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ּבְ

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: כג. בגזירת . . . קלו כלל.

 – ְך"  ּבָ ּוְדבּוָקה  "ֲחבּוָקה  ַמֲאָמר  ּכְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ִנְסיֹונֹות  ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ַעל־ְיֵדי 
ְמִסיַרת ֶנֶפׁש,  ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבִ ְך" – ּבְ ֱאלֹקּות, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה – "טֹוֶעֶנת ֻעּלָ ָמה ּבָ ׁשָ רּות ַהּנְ ְ ִהְתַקּשׁ
ְיִחיָדה  ְך  ֶנְהּפַ זֹו  ּלּות  ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי  ּדְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ  – ְלַיֲחָדְך"  "ְיִחיָדה   – ה  ִהּנֵ
ֲענּוג  ׁש ּתַ ִניִמי, ּוְבֶהְרּגֵ ַחּיּות ּפְ ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבְ הּוא ִעְנַין ַהּתֶֹקף ּבְ ֲהִמית ֶלֱאלֹקּות, ׁשֶ ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ ּבַ ׁשֶ
י ִנְלַקח  ית, ּכִ ָוָאה ֲאִמּתִ ַהׁשְ ִוין ֶאְצלֹו ּבְ ֲעבֹוַדת ה', ּוְבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵהן ְוָלאו ׁשָ ה ּבַ דֹול ַוֲהָנָאה ְמֻרּבָ ּגָ

ים. ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ּבָ ֲענּוג ְוטּוב ַטַעם ׁשֶ ּנּו ַהּתַ ִמּמֶ

ה'תש"דיח תשרי, ב דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: וההפרש . . . קלו עמלה בה.

ְעָנא"  ַבת "הֹוׁשַ ַעם ַאַחת. אֹוְמִרים ּתֵ א ּפַ יִפים ֶאּלָ יַע", ֲאָבל ֵאין ַמּקִ אֹוְמִרים "אֹום ֲאִני חֹוָמה" ְוַגם "ָאדֹון ַהּמֹוׁשִ
ַעם ַאַחת. ָאר - אֹוְמִרים ַרק ּפַ ְ ַהּשׁ קֹול ָרם. ּבְ ִליַח ִצּבּור ּבְ ְ אֹוְמָרם ַהּשׁ אֹוָתם ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּסֹוף - ּבְ ֹראׁש ְוֵהן ּבַ ֵהן ּבָ

קֹול ָרם ֵמאֹות "ס" אֹו "ע". ִמְנָהֵגנּו ְלַהְתִחיל ּבְ
אֹות "ת". ִליִמים ּבָ ֵלם, ּוַמׁשְ ף ׁשָ ִקים ַלֲעׂשֹות ֶהּקֵ ְמַדּיְ

ה'תש"דיט תשרי, ג דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אבל ההשראה . . . 272 לגמרי.

ְלטֹוָבה",  בּוָאָתּה  ּתְ ִמיֵני  ל  ּכָ "ְוֵאת  ֵרה  מֹוֶנה־ֶעׂשְ ׁשְ ּבִ ָאְמרֹו  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ְסָפִרים[,  ּבַ ]מּוָבא  ִאיָתא 
ֵמיָלא  ּבְ ְוָאז  ְלִקּדּוׁש –  ַיִין  ם  ּגַ "ל  ַהּנַ ַבד  ִמּלְ ר  ִנְזּכָ ֶאָחד  ָמקֹום  ּבְ ְוֶאְתרֹוג –  ה  ְלַמּצָ ים  ְלִחּטִ ן  ְלַכּוֵ ָצִריְך 

בּוָאה ְלטֹוָבה. ל ַהּתְ ְהֶיה ּכָ ּתִ

ה'תש"דכ תשרי, ד דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וע"כ . . . כמ"ש בזה"ק.

ְמנּו". ֲאִמיַרת "ָאׁשַ ים ּבַ ּכִ ּמַ יַע ַעד ֶהָחֶזה, ָמקֹום ׁשֶ ְענּוִעים ָצִריְך ְלַהּגִ ֵעת ַהּנִ ּבְ

ַעל־ְיֵדי  מֹו ָהִעְנָין ׁשֶ הּו ּכְ ּזֶ ׁש לֹוַמר ׁשֶ ּיֵ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות, ׁשֶ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲעלּות  ְך ִהְתּפַ ְוָקא ָיכֹול ִלְהיֹות ַאַחר־ּכָ ַנְפׁשֹו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּדַ ְתַמְרֵמר ּבְ ּמִ ה, ׁשֶ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ַהּכֶֹבד רֹאׁש ׁשֶ

ה. ִפּלָ ּתְ ּדֹות ּבַ ַהּמִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

v"ndqeקי ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

â"ôùú'ä éøùú ã"é ïåùàø íåé בשביעית  הפירות הפקר מצות

:„Î ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰äNò úåöî¦§©£¥
:øîàpL ,úéòéáMa õøàä àéöBzM äî ìk èéîLäì§©§¦¨©¤¦¨¨¤©§¦¦¤¤¡©
eäãN âñ Bà Bîøk ìòBpä ìëå ."dzLèðe äpèîLz ,úéòéáMäå"§©§¦¦¦§§¤¨§©§¨§¨©¥©§¨¨¥

.äNò úåöî ìha ¯ úéòéáMa©§¦¦¦¥¦§©£¥
דרכים : בשתי  להבין  ניתן בשביעית  הפירות  שמיטת  את 

התורה ב . הפירות. את להפקיר  השדה בעל על מצוה  א .

כלום , בכך  פועל  אינו  והבעלים הפירות  את  מפקירה עצמה 

נעשו וכבר  מאחר  לקחתם , מאחרים  למנוע  שלא  מצווה  אלא

התורה . דין מחמת  הפקר 

הבית שבעל  במקרה  הוא הדרכים  בין למעשה והחילוק 

הראשון, הצד  לפי  שדהו : את  ונועל הפירות  את  מפקיר  אינו

היתר אין לאחרים אך  עשה , מצות ביטול על עובר אמנם  הוא 

לפי ואילו  מופקרים . ואינם  שלו הם למעשה  שהרי לקחתם 

יצאו כבר שהרי  לרצונו בניגוד לקחתם  מותר השני , הצד 

כורחו בעל קמ)מרשותו עמ' ב, אנ"ת פד, מצוה חינוך מנחת .(ראה

עשה  "מצות הרמב "ם  מלשון מהhinydlוהנה , כל

היא שהמצוה לכאורה  משמע בשביעית" הארץ שתוציא 

מופקרים . הפירות  אין זאת  ולולי  יפקיר  השדה  שבעל

מצות ביטל  כרמו... הנועל  "וכל לשונו מהמשך אולם 

והמצוה מאליהם  כבר  מופקרים  שהפירות  להבין  ניתן  עשה "

בדין. להם  המגיע  את ליטול מאחרים  למנוע  לא  היא

ללא ממילא  מופקרים  הפירות אמנם  כי שביארו  ויש 

מצדו לעשות  האדם  על מצוה  מקום  ומכל האדם , פעולת

להשמיט" עשה  "מצות  הרמב "ם  כוונת וזוהי הפקר , מעשה

בפיו  בפירוש  אותם  שיפקיר  היינו הגרי"פ – ביאורי עם רס"ג (ראה

שלג) עמ' ג יו"ד משה אגרות ,581 עמ' .ח"ב

מצד  מותרים  הפירות  הדינים : שני  בביאור  שהוסיפו ויש 

עוד  כל  אך בהם , לזכות  רשאי  אחד וכל  העולם  לכל  עצמם 

על  והמצוה לבעלים  שייכים  עדיין הם  מישהו, בהם  זכה  לא 

מיד מבעלותו  ולהוציאם  להפקירם  היא הל'האדם יעבץ (משנת

מז) עמ' ויובל .שמיטה

â"ôùú'ä úåëåñä âç ,éøùú å"è éðù íåé בשביעית? לגוי שדה להשכיר מותר

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰éãé ïé÷fçî§©§¦§¥
,òøBæ Bà LøBç eäàøL ïBâk ¯ ãáìa íéøáãa ,úéòéáMa íéBb¦©§¦¦¦§¨¦¦§©§¤¨¨¥¥©
ìò ïéeöî íðéàL éðtî ...'çéìöz' Bà ,'÷fçúz' :Bì øîBà¥¦§©¥©§¦©¦§¥¤¥¨§ª¦©

.ãia epãòñé àì ìáà .õøàä úúéáL§¦©¨¨¤£¨Ÿ¦§¨¤©¨
הגמרא  מסקנת  א)זו סב, בעבודת(גיטין לגויים  לסייע  שאין 

'תחזקנה להם  ולומר  לעודדם מותר  אך בשביעית , השדה 

שם)ידיכם ' .(רש"י

שביעית ' קדושת  ה'תורת וב 'קונטרס  הביאו שטיינברג, (להגרא"מ

סק"ו) פ"ז שהשכירההארץ' ישראל של  בשדה  שמדובר ביאר

נאמר  זו שדה ועל  שם)לגוי, הנכרי(גיטין עם  עודרין "אין

גוי של בשדה  אבל  בדברים , לחזקו רק  ומותר  בשביעית "

השדה  בעבודת  לסייעו  אף  נוהגת מותר  שאין משנה הכסף דעת (וע"פ

גוי) של בשדה שביעית .קדושת

הארץ ' ה 'תורת  לדעת  אסור(שם)אך גוי  של בשדה גם 

במשנה הנאמר  שעל  מזה  כן  והוכיח  השדה, בעבודת  לסייע 

בשביעית " עכו"ם  ידי שהכוונה "מחזיקין הגמרא סברה (ובתחילה

השדה) בעבודת בגמראלסיוע שם)הקשו  "אין(גיטין אמרו והרי

לגוי לסייע  האיסור  ואם  בשביעית "? הנכרי  עם  עודרין

אבל  לגוי , שהשכיר  ישראל של  בשדה  רק  הוא  השדה  בעבודת 

לומר אפשר  כי קושיא , כאן אין – לסייעו מותר  גוי  של בשדה 

עכו"ם")שהמשנה  ידי אבל ("מחזיקין גוי, של בשדה מדברת

מכאן אלא לסייעו, אסור  לגוי  שהושכר  ישראל של  בשדה 

הגוי  ידי לחזק  השדה)שההיתר בעבודת לסייעו בשדה(מבלי נאמר 

בדברים , לחזקו אף אסור  לגוי  שהושכר  בשדה אבל  גוי, של

הארץ שביתת  של ב 'עשה ' הישראל עובר  בכך  (וכלשון כי

שבת  הארץ "ושבתה העשה שמצות שמיטה הל' בראש המצוות בפרטי הרמב"ם

בשביעית") ממלאכתה הארץ "שתשבות היינו לה'"

אחרונים  נו)וכתבו  סי' ח"ב דבר משיב שכט. מצוה חינוך :(מנחת

אסור לגוי  שהושכר  ישראל  של שבשדה  בלבד זו לא 

שדהו לו להשכיר אף  אסור  אלא בדברים , ולחזקו  לסייעו 

בגמרא  מבואר  שהרי  ב)בשביעית , טו, שמצווים(ע"ז כשם כי

שביתת על אנו מצווים  כך  בשבת  בהמתנו  שביתת  על אנו 

בשביעית שדה  לו  להשכיר  אסור  כן ואם  בשביעית , ארצנו

ב 'תוספות מפורש  וכן בשבת . בהמה לו  להשכיר שאסור  כמו

סא)רי"ד' עשה לרס"ג לסהמ"צ פרלא הגרי"פ בביאור הובא שם, שאסור(ע"ז

'שבת מהפסוק זאת  לומדים בשביעית , לגוי  שדהו להשכיר

לארץ '. יהיה  שבתון 

â"ôùú'ä éøùú æ"è éùéìù íåé היובל? את מקדשים כיצד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰äNò úåöî¦§©£¥
úBåöî ézLe ..íéMîçä úðL Lc÷ìe ,òáL òáL íéðL øtñì¦§Ÿ¨¦¤©¤©§©¥§©©£¦¦§¥¦§

.ãáìa ìBãbä ïéc úéáì ïéøeñî ,elà¥§¦§¥¦©¨¦§©
המצוות  קלו)בספר הפסוק(מ"ע את  הרמב "ם מפרש 

שנת לקדש  'שציונו שנה ': החמישים  שנת  את 'וקדשתם 

דהיינו: השמיטה '. כמו  בה  העבודה לבטל  כלומר  החמישים ,

ההימנעות בעצם  אלא  פעילה  בצורה מתבטא  אינו ה 'קידוש '

הקרקע . מעבודת 

הגדול  דין  לבית  מסורה  זו  שמצוה  הרמב "ם כותב כאן אך

זה הרי  הקרקע , מעבודת  ההימנעות  הוא  ענינה ואם  בלבד.
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דין ! לבית  דווקא  ולאו  ואחד, אחד לכל מסור 

בספר מפירושו  כאן  בו  חזר  שהרמב "ם  שכתבו יש  ולכן 

רש "י  כדעת  ומפרש  ב)המצוות ח, דין(ר"ה בית  על שמצוה 

השנה ' 'מקודשת  היובל  שנת  בכניסת  הגרי"פ לומר פירוש (ראה

סג) מ"ע .לרס"ג

הפרטים שני את  כוללת  הקידוש  שמצות  לומר יתכן אך

על  היובל שקידוש  סוברים יש  כי זה, את  זה משלימים  והם 

היובל  קדושת  שתחול  כדי הכרחי תנאי  הוא  דין  בית  ידי 

בה יחולו ולא  תתקדש  לא השנה  כן, יעשו לא  ואם  זו , בשנה 

בית על מוטלת  המצוה  אחד מצד  זה, ולפי  היובל . דיני  כל 

שהמצוה הרמב "ם  שכתב  וזהו השנה. את  המקדשים  שהם  דין 

חלים זו  קדושה  ידי  על שני, ומצד  בלבד. דין בית  על מוטלת 

אחד  כל  על  הפירות  והפקרת  הקרקע  מעבודת  השביתה  דיני

ואחד.

היובל: ממצות  שמיטה  מצות  חלוקה  ובכך

הרמב "ם  כתב  שמיטה , ה"א)לגבי  מלאכה(פ"א שהעושה 

" הארץ dyrמעבודת  zevn lhia אך תעשה", לא  על ועבר 

יובל  הט"ו)לגבי  על (להלן רק  אלא  עשה  על שעובר הזכיר לא 

דין בית  על רק  מוטלת המצות ֿעשה  יובל  לגבי כי  לא ֿתעשה,

כל  על לא ֿתעשה  מצות חלה  כך ידי  ועל השנה, את  לקדש 

ולכן הקרקע . עבודת  ידי  על  הקדושה  את לחלל לא  אחד 

לאֿתעשה  מצות  על רק  עובר בקרקע  עמ'העובד ב המלך (מצות

.ר)

â"ôùú'ä éøùú æ"é éòéáø íåé כהלכה  העיר תכנון

:‰Œ„ ˙ÂÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰ïéNBò ïéà¥¦
Løâî äãNe" :øîàpL ...øéò Løâî àìå ,Løâî øéò íiåìä éøòa§¨¥©§¦¦¦¦§¨§Ÿ¦§¨¦¤¤¡©£¥¦§©

.ìàøNé éøò øàLa ïëå ... ;"øëné àì ,íäéøò̈¥¤Ÿ¦¨¥§¥¦§¨¨¥¦§¨¥
החינוך בספר מבואר  הדין שמב)טעם  והלויים(מצוה מאחר :

עריהם התורה , בחכמת ולעסוק ה' לעבודת הנבחר השבט הם 

שיהיו העם  של וכבודו כולו  ישראל לעם משיכה מוקד מהוות

שטחים בהן  שיהיו  זה  ובכלל  והחמדה ", היופי  "בתכלית 

לנטיעות . לנוי  פתוחים 

מסיים הרמב"ם  אולם  הלויים , בערי דווקא  שייך  זה  וטעם

חינוך' ה'מנחת  וכתב  ישראל ". ערי בשאר "וכן כי(שם)וכותב

הרמב "ם מדברי  נראה  וכן מדרבנן , הוא  ישראל בערי  האיסור 

כך  על והביא  הלויים  ערי לגבי האיסור  את  כתב  שתחילה 

ימכר " לא  עריהם  מגרש  "ושדה  מהפסוק ישנו מקור  שלא (היינו

ייעודו) ומשמעאת ישראל", ערי בשאר  "וכן  הוסיף כך ואחר  ,

חכמים תקנת  אלא  מהכתוב  הנלמד האיסור  בכלל אינו  שזה

חורבנה . ומניעת  הארץ  ישוב  משום 

גודל  מהו  נזכר לא  ישראל ערי לגבי  מדוע  יובן  זה ולפי 

להשאיר  שיש  מדויק)המגרש  שיעור בהם שנאמר הלויים מערי ,(בשונה

בהן שנאמרה הלויים  מערי בשונה  dyrכי zevnלהשאיר

וכרמים  ושדות למגרש  קדמה שטח פאת את לעיר מחוץ ("ומדותם

ב) הל' לעיל ראה – באמה" מזכיראלפיים ישראל ערי בשאר  הרי 

רק  diipalהרמב "ם  yxbn ighy zepyl xeqi`שבעיקרה משום  ,

העולם ודרך שמאחר  שלילית , אלא  חיובית  תקנה זו אין 

לא ישראל  שבארץ חז "ל תיקנו  עיר , כל סביב  מגרש  להתקין 

מסוים שיעור  לקבוע  מקום  אין ולכן הרגיל, מהמנהג ישנו

זמן. ובכל מקום  בכל המנהג  לפי הוא  השיעור  אלא

המחסור שמפאת  בזמנינו לנהוג היתר  למצוא  יש  זה ולפי 

סביב ושדות  מגרש  שטחי להשאיר  מקפידים אין בשטח ,

בדבר , חובה אין  כן , לעשות קבוע  מנהג אין  כאשר  כי לעיר ,

הערים בשאר  מגרש  לעשות  המחייבת  תקנה  היתה  לא  שכן

הקיים  מהמנהג  לשנות לא  רק  נט)אלא  סי' ח"א יוסף .(משנת

â"ôùú'ä éøùú ç"é éùéîç íåé משוקדים  - ופרחים כפתורים גביעים,

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰,íéðwä úLL¥¤©¨¦
ìLìLe ,äæ ãvî äLìL ,ïäî äð÷å äð÷ ìëáe ;äæ ãvî äLäL §Ÿ¨¦©¤§Ÿ¨¦©¤§¨¨¤§¨¤¥¤§Ÿ¨

íéã÷L íéã÷L Bîk íéãwLî ìkäå ,çøôe øBzôëå íéòéáâ§¦¦§©§¤©§©Ÿ§ª¨¦§§¥¦§¥¦
.ïúiNòa©£¦¨¨

המהרי "ק : בשם  משנה ' ה 'כסף וכתב 

הפסוק  לג)על כה, בקנה(שמות משוקדים  גביעים  "שלשה 

ובמנורה ופרח... כפתור  האמצעי)האחד גביעים(הקנה ארבעה 

בגמרא אמרו  ופרחיה " כפתוריה ב)משוקדים נב, "מקרא(יומא -

מתייחסת 'משוקדים' המילה  האם הכרע" לו אין זה

שיש הרמב "ם כתב ולכן ופרחיה ', ל 'כפתוריה  או ל'גביעים '

אינו מהם  אחד אם  אפילו  כי 'משוקדים', הכל את  לעשות 

הפסד ". בכך  "אין  משוקד, להיות  צריך

תמה : מלך' וה 'משנה

גביעים ארבעה "ובמנורה  הפסוק  לגבי  רק  מדובר  בגמרא 

ואילו האמצעי, בקנה והיינו  ופרחיה ", כפתוריה  משוקדים 

הקנים  בששת  והפרחים  הכפתורים  משוקדים לגבי  גביעים ("שלשה

ופרח") כפתור האחד להיותבקנה צריכים האם  להסתפק אין 

המילה בין מפסיקים  האחד' 'בקנה המילים שהרי  משוקדים ,

ש "הכל 'משוקדים הרמב "ם כתב  ומדוע  – ופרח' ל'כפתור '

הקנים ? שבששת ופרחים  הכפתורים גם  משוקדים ",

הרבי: ומבאר 

א . הכרע ": לו אין  זה  ש "מקרא  הגמרא  בדברי  לעיין יש 

הכרע " לו ש "אין באופן הלכה  קובעת שהתורה  יתכן  כיצד

המנורה פי  על זה  ספק  לברר  ניתן היה  הרי ב . לקיימה ? איך

במשכן במקדש)שהיתה "אשר(ואח"כ בתבנית  משה  שעשאה 

בהר " מראה  מ)אתה  כה, ?(שמות

ש 'הכל  באופן היתה  משה  מנורת  שאכן לומר  וצריך 

לכך  ובהתאם  הספק , מפני ולא ההלכה, היא כך כי  משוקדים '

הרמב "ם . פסק הוא 

היו "לא  והפרחים  והכפתורים  הגביעים  הוא: וההסבר 
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לנוי" לא)אלא  כה, שמות לעשותם(רש"י תורה  ציוותה  ולכן  ,

ויופי  נוי  המוסיפה  אומנות מעשה  שהוא  פיה"מ 'משוקדים ' (ראה

ספ"ג) מנחות המנורהלרמב"ם בנוי  פרט הוא  ש 'משוקדים ' וכיון ,

ואנוהו " קלי  "זה  משום  המנורה , חלקי כל  על חל שהוא מובן 

הנאה מן  שיהיה  הטוב , הא ֿל  לשם  שהוא דבר ש "כל -

הי"א)והטוב " פ"ז איסו"מ .(הל'

פירוש לגבי רק  הוא  – הכרע " לו  "אין בגמרא  שאמרו ומה 

על  חל 'משוקדים ' דין  אופן בכל כי  להלכה, לא  אך הפסוקים 

המנורה . פרטי כל

(183 'nr ,ek zegiy ihewl)

â"ôùú'ä éøùú è"é éùéù íåé המקדש  מבית חלק - הפרדה מחיצת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰íéLð úøæò¤§©¨¦
ïìòîlî úBàBø íéLpä eéäiL éãk ,äøèöBök úôwî äúéä̈§¨ª¤¤§§§¨§¥¤¦§©¨¦¦§©§¨

.ïéáaøòî eéäé àlL éãk ¯ ïhîlî íéLðàäå§¨£¨¦¦§©¨§¥¤Ÿ¦§§ª§¨¦
במשנה  א)שנינו נא, של (סוכה הראשון טוב יום  "במוצאי :

של  ומהותו גדול". תיקון שם  ומתקנים  נשים  לעזרת  ירדו חג

שיהו והתקינו גזוזטרא , "הקיפוה בגמרא : מבוארת  התיקון 

למנוע כדי  מלמטה ", ואנשים  מלמעלה  יושבות נשים 

תערובת .

במשך  קיימת  היתה  לא  זו גזוזטרא  כי  מכך  נראה  ולכאורה 

השואבה . בית לשמחת  במיוחד והתקינוה  השנה

תמיד, היתה  זו שגזוזטרא  מבואר כאן  הרמב "ם מדברי  אך

כיצד  שם : הגמרא  קושיית מחמת  הוא  לכך  שההכרח ונראה 

בכתב "הכל נאמר  הרי  הבית , מצורת  לשנות לחכמים  הותר 

שקיבל  כפי קבועה  הבית  שצורת  היינו השכיל ", עלי ה' מיד

חכמים כי הגמרא , ותירצה  לשנותה ? ואין בנבואה המלך דוד

לבד" דוד בית  משפחות  הארץ  "וספדה  מהכתוב  זאת  למדו 

שצריכה ומכאן  לבד", ונשיהם  לבד דוד בית  "משפחת  –

התכנסות . בשעת  לאנשים  נשים בין הפרדה להיות 

הדין על  לעבור  ההיתר  מהו  סוף , סוף  להבין : יש  עדיין  אך

המקדש ? צורת את  לשנות  האוסר  ה'" מיד  בכתב  "הכל של

היא שה 'גזוזטרא ' מלמד זה  שפסוק לומר בהכרח אלא 

בית שמחת  לקיום נצרכת היא  שהרי הבית  מבנין חלק

שהרי השנה כל קיימת היא  כי  להסיק  יש  ומכך השואבה ,

הביא ולכן לזמן, מזמן משתנית  אינה  המקדש  צורת  עצם

נפרד  בלתי  כחלק  הגזוזטרא  עשיית  דין את כאן  הרמב "ם

המקדש . צורת  מדיני

יש זאת  בסוכות ? שנעשה  גדול' ה 'תיקון כן, אם  ומהו,

הגמרא  דברי את  בהביאו הרמב "ם מלשון לולב ללמוד (בהל'

הי"ב) מתקניןפ"ח היו  הראשון  יו "ט ערב עושין , היו "וכיצד  :

שלא כדי מלמטה  ואנשים  מלמעלה  לנשים מקום  במקדש 

היה  לא  התיקון כי  ומבואר  אלו", עם  אלו ziipaaיתערבו 
dvignd(ועומדת קיימת היתה לנשים(שכבר המקום  בהכשרת  אלא 

באופן הכניסה  מקומות  ותיקון מלמטה ולאנשים  מלמעלה 

וביציאה . בכניסה  עירוב  קסב)שימנע  א, קדם (הררי

â"ôùú'ä éøùú 'ë ùãå÷ úáù עשירות  במקום עניות ''אין

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰èîLpL ïékñ©¦¤¦§©
,BúBà ïéæéçLî ïéàå BúBà ïéøéæçî ïéà ¯ íbôpL Bà ,ávpä ïî¦©¦¨¤¦§©¥©£¦¦§¥©§¦¦

.úeøéLò íB÷îa úeiðò ïéàL ...ïúBà ïéæðBb àlà¤¨§¦¨¤¥£¦¦§£¦
הבאה  להלכה הטעם גם  ה"ה)וזה  מבגדי(פ"ח "בגד :

מניחו אלא  אותו, מכבסין ולא  אותו מלבנין אין כהונה ...

רש "י שפירש  כפי חדשים ", ולובש  א)לפתילות כט, "כל (תמיד

ובשררה". בעושר  מעשיהם 

אחרונים א והקשו לג, תמיד שבע באר ד, סי' ח"א מאהבה (תשובה

לכלל ועוד) סותר עשירות ', במקום  עניות  'אין  הכלל  לכאורה , :

הלכות , בכמה שנאמר  ישראל' של ממונן  על  חסה  'התורה 

ובשופרות בחצוצרות במקדש  תוקעים  היו בתעניות  לדוגמה :

כסף מצופה  ה"ד)שפיהם  פ"א תענית בגמרא(הל' ואמרו  (ראש ,

א) כז, השנההשנה ראש  של שופר כמו זהב מצופים היו שלא 

ישראל ". של ממונם  על חסה ש "התורה  משום שבמקדש ,

שני של הגורלות  הכיפורים  ביום בו שנעשו  הקלפי ועוד:

מעץ  היתה ה"א)השעירים  פ"ג יוכ"פ עבודת או(הל' מכסף ולא .

ישראל  של  ממונם על חסה  שהתורה כיון  א)זהב לט, .(יומא

וביארו:

לדבר , דבר  בין להבדיל המכריע  הוא  החכמים דעת  שיקול

והצורך העבודה כבוד ההפסד, גודל שם.לפי  ר"ה תרועה (יום

כז) ס"ק פ"ה תמיד ישראל, .תפארת

ביהודה ' ז)וה 'נודע  סי' ח"א מאהבה מחלק :(תשובה

או שרת בכלי רק  נאמר  עשירות ' במקום  עניות  'אין הכלל 

ישראל' 'עבודת  בס ' כתב  (וכן הגוף בקדושת  הקדוש  בדבר 

יוהכ"פ עבודת א)על קטו, ארעא(דף אורח  "לאו  - ונימוקו

'התורה והכלל עניות "), במדת עולם של מלכו בפני  לשמש 

ולכן חולין , ממון  לגבי אמור  ישראל' של ממונם על חסה

חול  של שהיא  ובקלפי בעשירות, נהגו  כהונה  ובגדי  בסכין

בעץ . הסתפקו 

כסף של היו בתעניות , בהן  שתקעו והשופר  והחצוצרות

בגדר אינם  כסף  כלי  ב. שרת. כלי אינם אלו כלים  א. כי:

ואת ישראל, של ממונם  על לחוס  יש  כי  בזה  ודי  'עניות '

יום ֿטוב . כבוד משום  זהב ציפו השופר 
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd ixyz 'kÎc"i -

á"ôùú'ä éøùú ã"é ïåùàø íåé

-mirxfxtq
laFie dHinW zFkld¦§§¦¨§¥

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אילן 1) שדה אסורה. לשביעית סמוך הארץ שעבודת יבאר

אם  מותרין. אימתי עד הזה ובזמן הם, ומה הלבן ושדה
והמדלעות. המקשאות ולעבוד השדות לזבל מותר

.‡ı¯‡‰ ˙„B·Ú2CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈML ‰La ¬«»»∆¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡e‰L ÈtÓ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯eÒ‡ - ˙ÈÚÈ·LÏƒ¿ƒƒ¬»¬»»¿∆ƒƒ«ƒ¿≈∆

˙ÈÚÈ·LÏ dw˙Ó3Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ‰Ê ¯·„Â . ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆ƒ¿«∆≈«ƒ¿»
‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ê‚Â .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ¯Ò‡pL ‡e‰ Ìi«̃»∆∆¡«ƒƒ«¿»¿»¿¬»ƒ∆…
ÔÓÊa ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÔÏÈ‡‰ ‰„O ÌÈL¯BÁ eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿≈»ƒ»∆∆¿ƒƒƒ¿«

˙¯ˆÚ‰ „Ú ‡l‡ Lc˜n‰4.ÁÒt‰ „Ú - Ô·l‰ ‰„Oe , «ƒ¿»∆»«»¬∆∆¿≈«»»««∆«
ÔÈ¯zÓ - Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊ·e5„Ú ı¯‡‰ ˙„B·Úa ƒ¿«∆≈ƒ¿»À»ƒ«¬«»»∆«

.‰¯Bz ÔÈ„k ,‰M‰ L‡…̄«»»¿ƒ»

עשה 2) "מצות על רבינו דיבר א פרק בתחילת למעלה
השמיט  כאן ואילו האילן", ועבודת הארץ מעבודת לשבות
ובית  גמליאל "רבן התוספתא: לשון וכן האילן", "עבודת
השנה", ראש עד הארץ בעבודת מותרין שיהו התקינו דינו
על  ואף בלבד. הארץ", "עבודת על אלא דיברו שלא הרי
חכמים  כי ייתכן האילן, עבודת נאסרה לא התורה שמן פי
זימור, כגון התורה, מן שאסורה במלאכה עליה, גם גזרו
איבוק  ופיסול, זירוד אלא חכמים שיתירו מצאנו לא שהרי

מדרבנן. אלא אסורים שאינם עשר 3)ועישון שהרי
עד  עבורן לחרוש מותר סאה בית בתוך המפוזרות נטיעות
שביעית  לצורך לתקן אינה זו שחרישה מפני השנה, ראש

הנטיעות. את לחזק השבועות.4)אלא כרבן 5)חג
חרישה  שאיסור ישמעאל כר' הסוברים דינו ובית גמליאל
מהלכה  נלמדה אלא בתורה, מפורשת אינה שביעית בערב
מסיני  למשה הלכות שלוש שנמסרו ומכיוון מסיני. למשה
למדים  המים, וניסוך ערבה הנ"ל, נטיעות עשר אחת: בבת
המקדש  שבית בזמן אלא אינו המים שניסוך שכשם אנו,

אינו  נטיעות עשר דין גם כן המקדש קיים, שבית בזמן אלא
קיים.

.·ÔÏÈ‡‰ ‰„O ‡È‰ BÊ È‡6˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ?7 ≈ƒ¿≈»ƒ»»¿»ƒ»
‰‡Ò ˙È·Ï8˜¯Ò ÔÏÈ‡ „Á‡ ,9,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ „Á‡Â ¿≈¿»∆»ƒ«¿»¿∆»ƒ««¬»

ÌÈL‡ ‰LÏL ÏL Ô‰ elÙ‡Â10el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «¬ƒ≈∆¿»¬»ƒƒ»¿ƒ
ÌÈ‡z Ì‰11ÔÈÈe‡¯ Ì‡ ;12‰Ï·c ¯kk ˙BOÚÏ13ÏL ≈¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ«¿≈»∆

ÌÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ‰Ó ÌÈML14‡e‰Â . ƒƒ»∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿
¯˜a‰ ‰È‰iL È„k „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈa ˜eÁ¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ≈»∆»¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«»»

ÂÈÏÎa ¯·ÚÏ ÏBÎÈ15. »«¬…¿≈»

העצרת.6) עד שביעית ערב בה פחות,7)שחורשין ולא
עבורם. חורשים - משלושה יותר היו והיא 8)אבל

אמה. חמישים על שאינו 9)חמישים הוא, סרק "אילן

ודומיהן". ותרזה הארז כגון פרי "היינו 10)עושה
אילנו  סביבות יחרוש מהם אחד וכל יצטרפו, שלא חושבים
שיצטרפו". ללמדנו ובא לו, חוצה וסלו אורה כמלוא

ידי 11) על - תאנים? אמרו "ולמה ג: הלכה שם בירושלמי
הרבה". עושות והן גסין שפירותיהן ג'12)(=מכיוון) כל

כאחד. שהן 13)האילנות התאנים מן המחובר "הגוף
לחם". כיכר כדמות שיהיו עד זו על זו עד 14)נקבצים

הם 15)עצרת. יותר, קרובים הם שאם אמות, ארבע הוא
להיעקר. עומדים

.‚,‰LÏL eÈ‰L B‡ ;‰‡Ò ˙È·Ï ‰LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰»»ƒ¿»¿≈¿»∆»¿»
ÔÈ‡ ÌÈM‰Â ,¯˙È B‡ ‰Ó ÌÈML ˙BOÚÏ Èe‡¯ „Á‡Â¿∆»»«¬ƒƒ»∆»≈¿«¿«ƒ≈»
‰‡Ó elÙ‡ ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈL B‡ ;˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬¿«ƒ¿ƒ«¬¬ƒ≈»

‰Ó16‡l‡ Ô‰Ï ÔÈL¯BÁ ÔÈ‡ - ‰OBÚ BÈ‡ „Á‡Â , »∆¿∆»≈∆≈¿ƒ»∆∆»
BÏ ‰ˆeÁ BlÒÂ ‰¯B‡‰ ‡ÏÓ ‡e‰Â ,Ìk¯ˆÏ17. ¿»¿»¿¿…»∆¿«»

כשרק 16) זו, לא במשנתנו. שנו זו" אף זו "לא זה ולפי
עושים  מהם כששניים זו אף אלא השלושה, מן אחד אילן
כשהאילן  רק ולא בשבילם. סאה בית כל חורשין אין פירות.

ק. עושים כששניהם אף אלא מנה, ס כלומר,17)עשה
העץ. מן הלאה

.„‰ÚLz „ÚÂ ‰LÏMÓ eÈ‰18ÌÈML ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¯e »ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ‰Ó19Èt ÏÚ Û‡Â »∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿««ƒ

˙BOÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ Ì‰a LiL20. ∆≈»∆ƒ∆≈»«¬

סאה.18) לבית אילנות תשעה עד עצרת.19)כלומר, עד
"ובלבד 20) חנינא רבי בשם שם בירושלמי שאמר ביבי כרב

ראויים  יהיו כלומר, משולשים" מחשבון יפחות שלא
ואף  פחות, ולא אילנות, בשלושה כמו מנה, שישים לעשות

לעשות. ראויים שאינם מהם שיש פי על

.‰¯˙È B‡ ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰¯OÚ eÈ‰21ÔÈa , »¬»»ƒ»¿≈¿»»≈≈
ÔÈOBÚ22‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ÔÈOBÚ ÌÈ‡ ÔÈa ƒ≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»

ÔÏÈ·La23‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙B¯fÙÓ ˙BÚÈË ¯OÚ .24- ƒ¿ƒ»∆∆¿ƒ¿À»¿≈¿»
ÔÈL¯BÁ25.‰M‰ L‡¯ „Ú ÔÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»«…«»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â26. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

סאה.21) לבית אילנות מעשרה יותר שישים 22)כלומר,
עצרת.23)מנה. מבית 24)עד עשירית יש נטיעה שלכל

הזקיקו  גדולה יניקתן ואין רכות שהן נטיעות ודווקא הסאה.
לצורכן, שלא חורש יימצא שלא כדי מפוזרות, שתהיינה
(עד  עבורם חורשין גדולה, שיניקתם זקנים אילנות אבל
ביניהם  שיהיו ובלבד מפוזרים, שאינם פי על אף עצרת)

אמות. הבית.25)ארבע בזמן של 26)אפילו וטעמה
נמצא  חרישה, וטעונות רכות שהנטיעות כיוון זו: הלכה
טעונים  שאינם זקנים באילנות אבל לשביעית, מתקן שאינו
לשביעית. הקרקע את מתקן שהוא נמצא כך, כל חרישה
אילנות  כדין דינן - סאה לבית נטיעות מעשר פחות היו ואם

עצרת. עד עבורם שחורשים
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.Â˙BÈeOÚ eÈ‰27˙Á‡ ‰¯eL28- ‰¯ËÚ ˙BÙwÓ (B‡) »¬»««À»¬»»
Ôk¯ˆ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈL¯BÁ ÔÈ‡29.˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ≈¿ƒ»∆∆»»¿»¿»««¿««

eÏc‰ÂÔÈÚ30.‰¯OÚÏ ˙BÙ¯ËˆÓ ˙BÚÈËp‰ ÌÚ ¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»¿«¬»»

[אחד]".28)הנטיעות.27) (אחת) קו ונראה 29)"על
השנה. ראש עד שחורש הלשון מלשון 30)מפשטות שינה

בכדי  - מצטרפין" והדילועים "הנטיעות שנאמר המשנה
רבות  נטיעות שיהו "והן שם בירושלמי שנאמר למה לרמז

רוב. הן שהנטיעות הנטיעות עם והיינו הדילועין". על

.Ê‰ÚÈË ‡È‰ BÊ È‡31ÔÓÊ Ïk ,ÔËw‰ ÔÏÈ‡‰ ‰Ê ? ≈ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«»»»¿«
.‰ÚÈË BÏ ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ¿ƒ»

עשר 31) בשביל שחורשין מסיני למשה הלכה בה שנאמרה
השנה. ראש עד סאה בית כל מהן,

.ÁÁÙhÓ ıˆ˜ Ì‡ :ÔÈÙÈÏÁ ‡ÈˆB‰Â ıˆ˜pL ÔÏÈ‡ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒƒƒƒ¿«ƒ∆«
ÔÏÈ‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe32È¯‰ - ‰hÓÏe ÁÙhÓ ; ¿«¿»¬≈»ƒ»ƒ∆«¿«»¬≈

‰ÚÈËpk ‡e‰33. «¿ƒ»

אילן.32) לו שקוראים לו 33)כיוון שקוראים כיוון
ערלה  לעניין אבל בשם. תלוי הדבר שביעית ולגבי נטיעה,
שבערלה  הארץ, מעם קצצו אם אלא ערלה שאינו רבינו פסק
הארץ  על משהו שנשתייר וכיוון ממש, בנטיעה תלוי הדבר

נטיעה. זו אין

.ËBÓk ,Lc˜n‰ ÔÓÊa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿»¿
ı¯‡‰ ˙„B·Úa ÔÈ¯zÓ - ‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ;e¯Ó‡L∆»«¿¬»«¿««∆À»ƒ«¬«»»∆
ÂÏwÒÏ ¯zÓ Lc˜n‰ ÔÓÊa Û‡ .‰M‰ L‡¯ „Ú34 «…«»»«ƒ¿««ƒ¿»À»¿«≈

¯cÚÏÂ ˙B„O‰ ÏaÊÏe35˙B‡L˜n‰36˙BÚÏ„n‰Â37 ¿«≈«»¿«¿…«ƒ¿»¿«ƒ¿»
ÔÈ˜¯ÙÓe ÔÈÏaÊÓe .‰M‰ L‡¯ „Ú ÔÈÁÏM‰ ˙È·e38, ≈«¿»ƒ«…«»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÓÒ¯˜Óe ,ÔÈMÚÓe ÔÈ˜a‡Óe39ÔÈ„¯ÊÓe40 ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÏqÙÓe41ÔÈÓËB˜Â ÔÈÎ¯BÎÂ ˙BÚÈËp‰ ˙‡ ÔÈÓ‰ÊÓe , ¿«¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

ÌÈza Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ ,Ô˙B‡42ÔÈ˜LÓe43ÔÈÎÒÂ ,Ì˙B‡ »¿ƒ»∆»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
È·wÓe ÔÈbt‰ ˙‡˙B¯zÓ el‡ ˙B„B·Ú Ïk .Ô˙B‡ Ô ∆««ƒ¿«¿ƒ»»¬≈À»

elÙ‡Â ˙ÈÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ „Ú ˙ÈÚÈ·L ·¯Úa¿∆∆¿ƒƒ«…«»»∆¿ƒƒ«¬ƒ
.Lc˜n‰ ÔÓÊaƒ¿««ƒ¿»

בשביעית 34) אסורים אינם כאן, הנזכרים הדברים וכל
בערב  בהם החמירו לא ולפיכך מדרבנן, אלא עצמה

מן 35)שביעית. (האסור חריש בכלל אינו שעידור
אמרו  שם ובירושלמי מדרבנן. אלא אסור ואינו התורה)
ורבינו  ומדלעות למקשאות שמותרת לחרישה הדין שהוא

זאת. הקישואים.36)השמיט זריעת מקום 37)מקום
ומדלעות  למקשאות אלא לעדור התירו ולא הדלועין. זריעת
לא  אחרים באילנות אבל לפירות. העידור מועיל שבהן
החמירו  התורה, מן אסור אינו שעידור פי על ואף התירו,

הקרקע. בגוף שהוא כיוון חכמים ואילך 38)בו מכאן
נאמרה  שלא כיוון לעשותן והתירו האילן, מעבודות כמה
בעבודת  אלא שביעית, תוספת לעניין מסיני למשה הלכה

בלבד. ולהניח 39)הארץ ביד השיבולת לכרות ופירושו:
מכרסמין. כמו והוא הענפים 40)התבן, "לכרות

בעת  הכרותים הענפים שם וזרדים, האילן. מן המתפשטים
נפסד.41)הזמיר". שהוא הענפים, מן שיבש מה "לכרות

פסולת". מן מן 42)גזור להסך צללים להם "עושים
יזיקום". שלא והשמש שהמדובר 43)הגשם נראה

השלחין  בית בשדה שהרי גשמים, במי המסתפקות בנטיעות
עצמה. בשביעית גם להשקות מותר

.È˙ÈÚÈ·MÏ eÒÎpL ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú Èbt44ÏLÂ , «≈∆∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒƒ¿∆
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ˙ÈÚÈ·L45‡ÏÂ ÔÈÎÒ ‡Ï - ¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ…»ƒ¿…

ÔÈ·wÓ46Èt ÏÚ ˙B‚¯„Ó ÔÈBa ÔÈ‡ Lc˜n‰ ÔÓÊ·e . ¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿»≈ƒ«¿≈«¿≈
ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ e˜ÒtiMÓ ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ˙BÈ‡b‰«≈»∆∆¿ƒƒƒ∆ƒ»¿«¿»ƒƒ¿≈

Ôw˙Ó ‡e‰L47.˙ÈÚÈ·MÏ ∆¿«¿»«¿ƒƒ

שהרי 44) השנה, ראש קודם המעשרות לעונת הגיעו ואפילו
דבר. לכל שישית כפירות לעונת 45)הן יגיעו ואפילו

כפירות  שדינם שמינית, של השנה ראש אחרי המעשרות
לסוך 46)שמינית. שנהגו במקום ובין הזה. בזמן אפילו

ש  לסוך נהגו שלא במקום של ובין וטעמו עבודה. זו אין שם
מראית  מפני שהוא נראה, שביעית), ערב (בפגי זה איסור
בשביעית, שביעית פגי ונוקב סך פלוני יאמרו: שלא העין,
שביעית, מוצאי של לפגין הדין והוא אסור. הדבר והרי
אפילו  אסור וזה שביעית, פגי ומנקב סך שהוא שיאמרו:
האילן  עבודת שמתיר שם שמעון כר' ודלא שביעית אחר

שביעית. של השנה ראש אבל 47)לאחר הגיאיות, את
מתקנה  הוא שהרי כן, לעשות מותר עצמה בשביעית

שביעית. למוצאי

.‡ÈÔÈÚËB ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa Û‡48ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡ ««¿««∆≈¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ·Èk¯Ó49ÔÈÎÈ¯·Ó ÔÈ‡Â50È„k ‡l‡ ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú «¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆∆¿ƒƒ∆»¿≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ËÈÏw‰ ¯Á‡ ‰‰L˙Â ‰ÚÈËp‰ ËÏ˜zL∆ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ¿∆«««¿ƒ»¿ƒ
ÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ÈzL - ‰ËÈÏ˜ Ì˙Òe .˙È …∆…«»»∆¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈

˙B˙aL51˙È‡¯Ó ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â . «»¿»»∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ
˙‡ˆÓ .eÚË ˙ÈÚÈ·Ma :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ;ÔÈÚ‰»«ƒ∆»…«»∆«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»
·¯Ú ·Èk¯n‰ B‡ CÈ¯·n‰ B‡ ÚËBp‰L ,¯ÓB‡≈∆«≈«««¿ƒ««¿ƒ∆∆
- ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡a ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ…∆…«»»¿«¿»»¿«¿»ƒ
˙B¯t‰ - ¯˜Ú ‡Ï Ì‡Â .¯˜ÚÈ - ÔkÓ ˙BÁt ;Ìi˜È¿«≈»ƒ≈«¬…¿ƒ…»««≈
L¯Bi‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ - ¯˜ÚiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ≈…∆∆«¬…¿«¿ƒ∆«≈

¯˜ÚÏ52. «¬…

מבריכין 48) ואין נוטעין "אין ו: משנה ב פרק בשביעית
וסבור  השנה". ראש לפני כו' שביעית ערב מרכיבין ואין
דינו  ובית גמליאל שרבן לאחר שנוייה זו משנה כי רבינו
המשנה, בפירוש וכדעתו השנה, ראש עד לחרוש התירו
בזמן  שהיה דיבנה, גמליאל רבן הוא זה גמליאל שרבן
ולהבריך  לנטוע אסרו כן פי על ואף המקדש, בית חורבן
לא  למה קיים, היה המקדש שבית בזמן המדובר שאם וכו',
החרישה, את שאסרו כמו יום, שלושים לפני גם אסרו

ומהעצרת. אחר 49)מהפסח אילן על אחד מאילן ענף
מינו. שם 50)שהוא נקלט והוא האדמה, בתוך אילן ענף

שני. אילן שבועות.51)ומצמיח מפני 52)שני והטעם:
יג  הלכה א בפרק ולמעלה בשביעית. שנטעו שיחשדוהו
שאסור  שביעית, במוצאי לזרעה בשביעית שדהו בחורש
חשד, שם שאין אחריו, בנו יזרענה שביעית, במוצאי לזרעה
בנו. את ולא העבריין את אלא קנסו לא ולפיכך קנס, אלא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קטו laeie dhiny zekld - mirxf xtq - ixyz c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שקוצר 1) כדרך יקצור ושלא ספיח. הנקרא הוא מה יבאר

וספיחים  אסורין. ולמה אסורין הספיחין אם שנה. בכל
ופירות  שביעית ספיחי אסורין. מתי עד בור בשדה העולין
לירק. או לזרע שזרעם דברים לשביעית. שנכנסו ששית
ערב  של ולוף ר"ה. קודם והוקשו לזרע שקיימם הדברים
יאספו  איך בשביעית האילן שיוציא הפירות ודין שביעית.
הארץ  שתוציא מה כל להשמיט מצותֿעשה אותם.
בא"י  קרקע שקנה וגוי נוהגת. היכן השביעית בשביעית.

בשביעית. וזרעה

.‡Ú¯f‰ ÔÓ ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L ‰La ı¯‡‰ ‡ÈˆBzL Ïk…∆ƒ»»∆¿»»¿ƒƒ≈ƒ«∆«
ÏÙpL2Ì„wÓ da3e¯ˆ˜pL ÌÈ¯wÚ‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈÚÈ·L ∆»«»ƒ…∆¿ƒƒ≈ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ¿¿

ÔÓ ÔÈa ,ÁÈÙÒ e‡¯˜ Ì‰ÈLe ,eOÚÂ e¯ÊÁÂ Ì„wÓƒ…∆¿»¿¿»¿≈∆ƒ¿¿»ƒ«≈ƒ
Ú‰Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚL ˙B˜¯È‰Â ÌÈ·O4- Ú¯Ê Ô‰Ï ÔÈ‡Â »¬»ƒ¿«¿»∆»≈≈≈∆¿≈»∆∆«

‰¯Bz‰ ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯zÓ Ïk‰5˙aL ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ; «…À»¿»¿ƒ«»∆∆¡«¿»¿»««
‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ ı¯‡‰6‰·ihpL ‰„O elÙ‡Â .7˙ÈÚÈ·Ma »»∆»∆¿»¿»«¬ƒ»∆∆ƒ«¿»«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ ‰È˙B¯t - ‰ÁnˆÂ8˙‡ :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ¿ƒ¿»≈∆»À»ƒ«¬ƒ»¿∆∆∆¡«≈
¯ˆ˜˙ ‡Ï E¯Èˆ˜ ÁÈÙÒ9¯ˆ˜È ‡lL -10¯ˆBwL C¯„k ¿ƒ«¿ƒ¿…ƒ¿…∆…ƒ¿…¿∆∆∆≈

‰˜BÏ - ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¯ˆ˜ Ì‡Â .‰L ÏÎa11ÔB‚k . ¿»»»¿ƒ»«¿∆∆«¿ƒ∆¿
¯ˆwL B‡ ,¯˜aa L„Â È¯k „ÈÓÚ‰Â ‰„O‰ Ïk ¯ˆwL∆»«»«»∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«»»∆»«

ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ12e¯‡aL BÓk ,13ËÚÓ ¯ˆB˜ ‡l‡ . «¬«»»∆¿∆≈«¿∆»≈¿«
ËÚÓ14ÏÎB‡Â Ë·BÁÂ15. ¿«¿≈¿≈

לאחר 3)מאליו.2) המעשרות לעונת ובאו שביעית. לפני
המעשרות  לעונת באו אם אבל ט), הלכה (להלן השנה ראש
אפילו  ספיחין באיסור אסורים אינם – השנה ראש קודם

הסמוכה. בהלכה ראה בירושלמי 4)מדרבנן, בשביעית.
תקצור. לא קצירך ספיח (ו)את "כתיב ו: הלכה פ"ח שביעית
מנא, רבי אמר וכו'. לא, הקוצרים (=כדרך) כנגד קצירה הא
ועלו  הואיל תאמר שלא מאליהן, כשעלו נצרכה, לכך
כלומר, אסור". מימר צריך כן לפום מותרין, יהא מאליהן

הקוצרים. ה:5)כדרך במנחות דגמרא סתמא הוא כן
התורה. מן ספיחין שאוסר עקיבא כר' ומה 6)ודלא

"מן  ה) פסקא א (פרשה בהר פרשת כהנים בתורת שאמרו
במצב  אלא עבודה ידי על צמח שלא (כלומר, בארץ השבות
השמור" מן אוכל אתה ואין אוכל, אתה שביתה) של
המיוחס  בפירוש וראה הארץ. שנעבדה ידי על (כלומר,
שם  אמרו שכן ביתֿשמאי, לדעת אלא אינו משנ"ץ), לר"ש
ביתֿשמאי  שניטייבה, שדה אמרו "מיכן הדברים: בהמשך
אוכלין", אומרים וביתֿהלל פירותיה, אוכלין אין אומרים

להלן. כהנים 8)שנחרשה.7)וראה בתורת כביתֿהלל,
ספיחין, גזירת לפני זה וכל ב. משנה פ"ד  ובשביעית שם,
ראשונה). (משנה לא או התורה מן אסורים אם וחולקים
וזרע  עבר אם שאפילו ד, משנה פ"א לשביעית בר"ש וראה
הלכה  להלן וראה התורה. מן אסורים הפירות אין בשביעית
"לא  ג) יד, (דברים תורה שאמרה מה בכלל זה [ואין טו.
"כל  קיד:) (חולין חכמים אמרו זה שעל תועבה", כל תאכל
ונזרעו  נפלו שאם שכיון תאכל", בבל הרי לך שתיעבתי
ואפילו  תועבה, זו אין התורה, מן לאסור שייך לא מאיליהם
ד"ה  ד: בתמורה התוספות שכתבו כמו נאסר, אינו עשה אם

יג]. ס"ק קמא סימן המשפט לחושן בפרישה ועיין רבא.
באכילה.9) שאסורים הכוונה שביעית 10)אין ירושלמי

תקצור, "לא ג: הלכה שם כהנים בתורת שאמרו ומה שם.
אם  בשביעית", אסורין שיהו הספיחין על חכמים סמכו מיכן
[ונראה  עקיבא. רבי לדעת אלא זה אין התורה, מן זהו
גם  (וראה משומר לבין מופקר בין הבדל שאין רבינו מדברי
פירש  ו) משנה פ"ה (לשביעית והר"ש כבֿכג). הלכות להלן
מן  תבצור, לא נזירך ענבי "ואת הנ"ל: התורתֿכהנים בדברי
המבוצר  מן בוצר אתה אבל בוצר, אתה אי בארץ השמור
תאנים  אמרו מיכן הבוצרים, כדרך תבצור לא (=המופקר),
הסיפא  שגם במוקצה", אותה קוצרים אין שביעית של
דברי  מבארת שהסיפא אלא הרישא, כמו במשומר מדוברת
ואילו  הבוצרים. כדרך לבצור אלא אסרו שלא הרישא,
התוספות  ודעת הבוצרים. כדרך גם לבצור מותר מופקר,
באכילה, אפילו אסור שמשומר וקציר) ד"ה ט. השנה (ראש

ולהצריך וזוהי  באכילה, מופקר להתיר באה והסיפא הרישא,
שאמרו  מה רבינו לדעת ואילו בצירה. מדרך לשנות בו
שניה  דיעה זוהי וכו'" הבוצרים כדרך תבצור "לא בסיפא
הוא  וכן הראשונה, הדיעה על החולקת כהנים בתורת
שהביא  ב) משנה (פ"ו לשביעית מלכיֿצדק בן ר"י בפירוש
מן  תבצור, לא נזירך ענבי "ואת התורתֿכהנים בלשון
המבוקר  מן אתה בוצר בוצר, אתה אי בארץ השמור
הבוצרים". כדרך תבצור לא אחר) דבר =) ד"א (=המופקר).
אין  שניה לדיעה כן ואם מז. פרק ופרח  בכפתור הוא וכן
ולעולם  באכילה, מותר שלעולם למשומר, מופקר בין הבדל
הראשונה  כדיעה הלכה ואין הבצירה. מדרך לשנות צריך
קעג  עמוד יז כרך ב"סיני" וראה באכילה. משומר האוסרת

שיש 11)בהערות]. שבתורה, לאֿתעשה על עובר כל כדין
קט. אות ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט וראה מעשה, בו

נכלל 12) זה ואף מכן. לאחר טוב יותר שתצמיח כדי כלומר,
לעבודת  שהיא זו, שבקצירה וברור תקצור". "לא של בלאו
לא. או הקוצרים כדרך קצר אם בין הבדל אין הארץ,

אֿב).13) הלכות פ"א למעלה רבינו 14)(ראה שכתב כמו
בצירה. לענין כבֿכג) (הלכות להלן כתב בקצירה, כאן

לביתו 15) מביא וגם מעט, מעט בקוצר אלא הותר שלא
מעט  מעט שקוצר או הרבה, קוצר אם אבל מעט, מעט
הלכה  להלן וראה אסור. – אחת בבת הרבה לביתו ומביא

ג. הלכה ופ"ח כד,

.·ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe16ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÁÈÙq‰ Ïk eÈ‰iL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»«¿ƒƒ¬ƒ
‰¯·Ú È¯·BÚ ÈtÓ ?Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‰nÏÂ .‰ÏÈÎ‡a17. «¬ƒ»¿»»»¿¬≈∆ƒ¿≈¿≈¬≈»

CB˙a ‰p‚ ÈBÚ¯ÊÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z Ú¯ÊÈÂ CÏÈ ‡lL∆…≈≈¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈ƒ»¿
e‰„O18:¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ó ÏÎ‡È - ÁÓˆiLÎe ,¯˙qa »≈«≈∆¿∆ƒ¿«…«≈∆¿…«

ÌÈÁÓBv‰ ÌÈÁÈÙq‰ Ïk e¯Ò‡ CÎÈÙÏ .Ô‰ ÌÈÁÈÙÒ¿ƒƒ≈¿ƒ»»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ
.˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ

כחכמים.16) א, משנה פ"ט שם:17)שביעית במשנה
עליהן  נחשדו שלא מותרין חרדל ספיחי אומר, יהודה "רבי
כדעת  אלא כדבריו, הלכה שאין ואףֿעלֿפי עבירה". עוברי
מדברי  ללמוד יש זאת בכל אסורים, הספיחין שכל חכמים
שנחשדו  הוא, חכמים של שטעמם לרבנן, גם יהודה ר'
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(כסףֿמשנה). הספיחין כל על עבירה עוברי
בשביעית.18)

.‚z„ÓÏ ‡‰19˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ,20‡l‡ »»«¿»∆≈¿ƒƒ≈¿ƒƒ∆»
˙BÏÈ‡‰ ˙B¯t21Ì˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡L ÌÈ·OÚ‰Â22·¯ ≈»ƒ»¿»¬»ƒ∆≈¿ƒ»…

Ì‚Èt‰ ÔB‚k ,Ì„‡‰23ÌÈËBM‰ ÔÈÊea¯i‰Â24ÏÎÂ »»»¿«≈»¿««¿ƒ«ƒ¿…
Ô‰a ‡ˆBik25ÌÚ¯ÊÏ Ì„‡‰ ·¯ C¯cL ˙B˜¯È‰ Ï·‡ . «≈»∆¬»«¿»∆∆∆…»»»¿»¿»

¯eÒ‡ Ô‰Ó ÁÓBv‰ Ïk - ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÈÈÓe ˙Bpba«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ»«≈«≈∆»
Ì‰È¯·cÓ26ÔËwÏÓ‰Â ,27.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ƒƒ¿≈∆¿«¿«¿»«ƒ«««¿

הספיחין.19) על שגזרו הנ"ל כלומר,20)מהטעם
אומר,21)ספיחין. גמליאל בן שמעון "רבן יט: בתענית

על  ומתפללים בשופר תוקעים =) מתריעין האילנות על אף
פרנסה  בהן שיש מפני בשביעית, הספיחין על הגשמים)

שם. ותוספות ברש"י וראה שם.22)לעניים". שביעית
שם.23) במשנה "רודא". ונקרא בשמים מין "הם 24)הוא

איספרגוס  והוא המשנה). (פירוש רחבים" עלים להם שיש
ישראל). (תפארת חשש 25)מדברי אין אלה שבכל

בסתר. אדם בני הקודמת.26)שיזרעום כן 27)כבהלכה
וחמי  בשמיטתא עבר הוה יוחי בן ר"ש שם: בירושלמי הוא
אמר  א] הלכה פ"א בברכות שם הוא כן [ספיחי, מלקט חד
את  גם שאסרו הרי – אינון?" ספיחין ולאו אסור? ולית ליה
דרכם  – בצפיפות עולים אינם שספיחין שכיון הלקיטה,
א), הלכה (למעלה ואסור קצירתם, דרך וזוהי ביד. להתלש

ה. הלכה להלן וראה

.„ÌÈÁÈÙÒ28¯ea ‰„Oa ÌÈÏBÚ‰29¯È ‰„O·e30 ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ
ÈtÓe .‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ - Ú¯Ê ‰„O·e Ì¯k ‰„O·eƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆«À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈
˙BÓB˜Ó Ú¯BÊ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ?Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó»…»¿¬≈∆¿ƒ∆≈»»≈«¿

el‡31ÌLÏ ‰Ù Ì„‡ ÔÈ‡ - ¯ea ‰„O :32‰„Oe ; ≈¿≈≈»»ƒ¿∆¿»¿≈
dew˙a ‡e‰ ‰ˆB¯ - ¯È33k ‰„Oe ;Ì¯34BÈ‡ - ƒ∆¿ƒ»¿≈∆∆≈

BÓ¯k ¯ÒB‡35ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈÁÈÙq‰ - Ú¯Ê ‰„Oe ; ≈«¿¿≈∆««¿ƒƒ«¿ƒƒ
Ô·z‰ ÔÎÂ .d˙B‡36,ÌB˜Ó ÏÎa ¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L ÏL »¿≈«∆∆∆¿ƒƒÀ»¿»»

ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ37. ¿…»¿»»

(כסףֿמשנה).28) א הלכה פ"ה בתרא בבא ירושלמי
עליהן  שהיתה וקטניות, תבואות ירקות בספיחי והמדובר

כנ"ל. ספיחין, כלום.29)גזירת בה זורעים שאין
לחרישה.30) יזרע 31)העומדת שמא חשש ואין

בסתר. בשביעית אלו מתעניין 32)במקומות אינו כלומר,
עתה.33)בה. לזרעה עומד ואינו בחרישתה, כלומר,
לא 34) ועוד כרם, בו לנטוע שהכין בשדה שהמדובר כנראה

להלן. וראה בו, ידי 35)נטע על ייאסר לכשייטענו
א. הלכה כלאים מהלכות בפ"ו וראה הזרעים.

שביעית 36) של "תבן ה: הלכה פ"ט שביעית בירושלמי
בר  בא לרבי שאל לוי רבי ספיחין, משום אסור שיהא מהו

ושרי". איסור 37)זבדי, עליו גזרו "לא הראב"ד: כתב
אסור  לאבדה בה, יש ודאי שביעית קדושת אבל ספיחין,
ראה  בזה, לו מודה רבינו ואף סחורה". בה לעשות ושלא
וכסףֿמשנה). קורקוס (מהר"י ואילך יט מהלכה פ"ה להלן

.‰ÔÈÁÈÙÒ38e‡ˆiL ˙ÈÚÈ·L ÏL39˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ¿ƒƒ∆¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ -40„ia Ô˙B‡ ÔÈLÏBz ÔÈ‡Â ,41‡l‡ , ¬ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ»«»∆»
Bk¯„k L¯BÁ42dk¯„k ‰ÚB¯ ‰Ó‰·e ,43. ≈¿«¿¿≈»»¿«¿»

כג.38) הלכה פ"ה שביעית כן 39)תוספתא פירש רבינו
בשביעית  ייתכן לא וזה כדרכו, חורש שם: ששנו מה עלֿפי

ורדב"ז). ספיחי 40)(כסףֿמשנה מתירין היו שאם
לחשוש  יש עדיין שמינית, בתחילת מיד באכילה שביעית
ספיחין  ויאמרו בסתר, שביעית בסוף שיזרעו עבירה לעוברי

שמינית. בתחילת מיד לאכול שיוכלו כדי כיון 41)הם
ביד  להתלש דרכם הרי בצפיפות, עולים אינם שספיחין
(תוספתא  א הלכה למעלה ראה ואסור, קצירתם, דרך וזוהי

ג. הלכה למעלה עוד ועיין חושש 42)כפשוטה). ואינו
ע"י  שדהו לזיבול חושש אינו וכן לאכלם, יבא  שמא
בהנאה. ולא באכילה אלא אסורים שאינם כיון הספיחין,

נראה 43) עצמה ובשביעית כנ"ל. הנאה, איסור בהם שאין
עבירה  לעוברי לחשוש שיש בספיחין, רועה בהמה שאין

כפשוטה. בתוספתא וראה לבהמתם. שיזרעו

.ÂÔÈ¯eÒ‡ È˙Ó „ÚÂ44È‡ˆBÓa ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ ¿«»«¬ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
CÏÈ‡Â ‰kÁÓe .‰kÁ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ?˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈…«»»¿«¬À»≈¬À»¿≈»

ÔÈ¯zÓ Ô‰ -45Ú¯Bf‰Â .46¯Á‡ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ ≈À»ƒ¿«≈«¿ƒ≈¿ƒƒ««
ÔÈ¯zÓ ÔÈÏecb‰ - ˙ÈÚÈ·L47. ¿ƒƒ«ƒƒÀ»ƒ

מראש 44) ספיחין "ולענין א: הלכה פ"ב דמאי בירושלמי
היתר  עצרת עד חנוכה מן ספיחין, אסור חנוכה עד השנה
ספק)". (כלומר, צריכה השנה ראש עד העצרת מן ספיחין,
"מראש  גורסים: כל) (ד"ה נא: בפסחים התוספות אבל
השנה  ראש ועד ומחנוכה ספיחין, איסור חנוכה ועד השנה
וכסףֿמשנה. ראב"ד ועיין רבינו. גורס וכן ספיחין", היתר

שמינית)45) של תבואה (כלומר, ההיתר ואילך, שמחנוכה
רבי  כדברי שביעית), של תבואה (כלומר, האיסור על רבה

שם. ד.46)זעירא משנה פ"ט שדבר 47)תרומות שכל
מקום  בכל מותר זה הרי (לגדול) לו גורמין מותר ודבר אסור
זרע  הרי וכאן יד). הלכה כוכבים עבודת מהלכות (פ"ז
לגידולים  גורמים היתר של והקרקע איסור של הספיחין
שבגידולי  ואףֿעלֿפי (רדב"ז). מותרים הם ולכן שיגדלו,
(למעלה  תרומה כמו לזר אסורים שיהיו חכמים גזרו תרומה
לא  שביעית בספיחי – כא) הלכה תרומות מהלכות פי"א
תמיד  מצויים ואינם בשביעית אלא נוהגים שאינם לפי גזרו,
(אור  עליהם אין שביעית קדושת שגם שכתבו ויש (רע"ב).

שמח).

.ÊÌÈÏˆa48˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ˙ÈÚÈ·MÓ e‡ˆiL49Ì‡ : ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈¿ƒƒƒ
eOÚ50Ô‰a ‡ˆBik51ÔÈ¯zÓ -52ÔÈ¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,53. »«≈»∆À»ƒ¿ƒ»¬ƒ

˙B¯t‰ ¯‡L ÔÎÂ54Ì˙B‡ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ -55È‡ˆBÓa ¿≈¿»«≈≈¿ƒ»¿»≈
È‡ˆBÓ ˙B¯tÓ Ô‰a ‡ˆBik eOÚiMÓ ‡l‡ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆»ƒ∆«¬«≈»∆ƒ≈»≈

˙ÈÚÈ·L56‰OÚ .57¯Èka‰58ÏÈÙ‡‰ ¯z‰ -59¯zÓe .60 ¿ƒƒ»»««ƒÀ«»»ƒÀ»
.„iÓ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ˜¯È ÁwÏƒ«»»¿»≈¿ƒƒƒ»

יג.48) הלכה פ"ד שביעית במוצאי 49)תוספתא ונלקטו
הולכים  בירק שהרי מותרים, הם הדין לפי כן ואם שביעית,

יגֿטו). הלכות (להלן הלקיטה גדלו 50)אחר כלומר,
שביעית. הגודל.51)במוצאי  באותו שאין 52)כלומר,
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיז laeie dhiny zekld - mirxf xtq - ixyz c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יאמרו  אלא בשביעית, שנלקטו העין מראית של חשש כאן
להלן. וראה שביעית. במוצאי שיאמרו:53)שנלקטו

שביעית, ספיחי כדין אסורים הם והרי נלקטו, בשביעית
בפאתֿ ראה העין, מראית משום חכמים אסרום ולפיכך

עונת 54)השולחן. אחר בהם שהולכים אלו הן
(להלן  פרי גמר אחר בהם שהולכים אלו והן המעשרות,

להלן. וראה יג), על 55)הלכה נאמן שאינו ממי
לעונת 56)השביעית. באו שאם אףֿעלֿפי כלומר,

מותרים  הם הרי שביעית, במוצאי פרי לגמר או המעשרות
בשנת  נגמרו או המעשרות לעונת באו שמא חששו –
שבאו  מפירות בהם כיוצא אם אבל ואסרום, השביעית
בשלו  כבר שביעית, במוצאי נגמרו או המעשרות לעונת
רבינו  כן ולמד חשש. כאן ואין מותרים, – אלה של זו במדה
(כסףֿמשנה). להלן ראה חכמים, לדעת ירק מדין

ד.57) משנה פ"ו לצאת 58)שביעית הממהר "הוא
המשנה). (פירוש שביעית" מוצאי "הוא 59)בתחילת

(שם). שעברה" שביעית שנה מפירות שנשאר המתאחר,
משמע 60) שם ובירושלמי כתנאֿקמא. ולא כרבי שם,

ירק שהלכה  להביא רגילים שהיו מפני ההיתר, וטעם כמותו.
(רדב"ז). לארץ מחוצה

.ÁÈ˙ÓÈ‡Ó61ÛeÏ ÁwÏ Ì„‡ ¯zÓ62È‡ˆBÓa ≈≈»«À»»»ƒ«¿»≈
?˙ÈÚÈ·L63‰a¯iMÓ64L„Á‰65. ¿ƒƒƒ∆ƒ¿∆∆»»

יהודה.61) כרבי ולא כחכמים ה, משנה פ"ה ממי 62)שם
השביעית. על נאמן אחר 63)שאינו לעקרו היה דרכם

נלקט  שמא חשש יש הפסח ולפני להלן, ראה הפסח,
(רבינו 64)בשביעית. הרבה" למצוא "שיוכל כלומר,

אין  ולפי"ז בשמו). יוםֿטוב' 'תוספות – מלונדריש אליהו
הקודמת. הלכה וראה בהיתר, רוב שיהיה צורך

הפסח 65) מן והיינו שביעית, במוצאי שנלקט זה כלומר,
רדב"ז. ועיין שם). (ירושלמי ואילך

.ËÈ¯L˙a „Á‡a66ÔÈhÓLÏ ‰M‰ L‡¯ - ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»ƒ¿ƒƒ
˙ÈML ˙B¯t .˙BÏ·BÈÏe67eÈ‰ Ì‡ :˙ÈÚÈ·LÏ eÒÎpL ¿¿≈ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒƒ»

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t B‡ ˙BiË˜ B‡ ‰‡e·z68˙BÚÏ eÚÈb‰Â , ¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ»¿ƒƒ¿«
˙B¯OÚn‰69‰M‰ L‡¯ Ì„˜70.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - «««¿…∆…«»»¬≈≈À»ƒ

˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·Ma Ì˙B‡ ÛÒB‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«¿ƒƒ¬≈≈¿≈
¯·c ÏÎÏ ˙ÈML71˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . ƒƒ¿»»»¿ƒ…»¿««««¿

:˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡ ‡l‡∆»««…«»»¬≈≈¿≈¿ƒƒ

ד.66) הלכה בפ"י להלן וראה ב. השנה בראש משנה
וקטנית.67) תבואה לענין יג. הלכה פ"ב שביעית תוספתא

שהביאה  לתבואה "מניין ב: הלכה פ"ה מעשרות ובירושלמי
השנה, ראש לפני כדלהלן), המעשרות, עונת (היא שליש
בשביעית, לבית) ומכניסה קוצרה (כלומר, אותה כונסין
להלן  וראה בשביעית". תבואתה, את ואספת לומר: תלמוד

יג:68)שם. השנה מהלכות 69)ראש בפ"ב ראה
ואילך. ה מהלכה הגליון 70)מעשר, שעל בהגהה

האילן  שבפירות השל"ה, בשם כתוב חדשים בדפוסים
בפ"א  כנ"ל לאילנות, השנה ראש שהוא בשבט לטו הכוונה
טו:) (שם הר"ח דעת וכן ב. הלכה שני מעשר מהלכות
בא"י  הישיבה אב נתן ורבינו שוח), בנות (ערך והערוך

ויש  .65 והערה כב עמ' שם ועיין פ"א. סוף בשביעית
אחד  הוא שלהם השנה ראש אילנות, שגם וסוברים חולקים
מעשר  בהלכות ועיין וברדב"ז. בפאתֿהשולחן ראה בתשרי,

שם. ספיחין,71)שני בגזירת ואינם באכילה שמותרים
להלן. וראה שביעית, קדושת בהם אין וגם

.È‰‡e·z‰72Î‡a ÔÈ¯eÒ‡ - ˙BiËw‰ÂÌeMÓ ‰ÏÈ «¿»¿«ƒ¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ73ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ,74˙M„˜a Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - ¿ƒƒ≈»ƒ»¿ƒ»ƒ¿À«

˙ÈÚÈ·L75. ¿ƒƒ

שביעית",72) כפירות הן "הרי מהו לבאר באה זו הלכה
הקודמת. ההלכה בסוף עוברי 73)שנאמר גזירת מפני

ב. בהלכה כנ"ל, כנ"ל 74)עבירה, בהן, הגזירה שאין
ג. קדושת 75)בהלכה מהי הֿו, בפרקים להלן וראה

שביעית.

.‡ÈÊ¯‡‰76ÏÙe ÔÈÓLÓM‰Â ÌÈ‚¯t‰Â ÔÁc‰Â »…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ…
È¯ˆn‰77BÚ¯fL78¯Ób ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ - Ú¯ÊÏ «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«¿ƒ»∆««¿«

È¯t79el‡ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ÌÈ¯t ¯Ó‚ Ì‡ : ¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»…∆…«»»¬≈≈
¯Á‡ e¯Ó‚ Ì‡Â ;˙ÈML ˙B¯Ùk ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿««

eLÈ¯L‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‰ L‡¯80L‡¯ Ì„˜ …«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ…∆…
.ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰M‰«»»¬≈≈¬ƒƒ¿ƒƒ

אחר 76) בהם הולכים אין אלה וכל ז. משנה פ"ב שביעית
(למעלה  וקטנית כתבואה שליש), הבאת =) המעשרות עונת
אחד, בזמן המעשרות לעונת באים שאינן לפי ט), הלכה
לפי  הסמוכה), (בהלכה כירק לקיטה אחר בהם הולכים ואין
ה"ח. שם שני מעשר בהלכות וראה כאחת, נקלטים שאינם

שזורי.77) ר"ש בשם מ"ח שם "לוביא". צ"ל 78)ונקרא
הי"ג. להלן וראה נקלטים 79)"שזרען". שאינם כיון

הי"ד) (להלן כירק לקיטה אחר הלכו – לירק וכזרען כאחת,
שזורי  ור"ש כחכמים ולא יג: השנה בראש כשמואל, והיינו
ואףֿעלֿפי  השרשה. אחר בהם שהולכים הנ"ל, במשניות
שביעית, לענין הואֿהדין מעשרות, לענין כן אמר ששמואל
שנה  של פרי הוא הרי הפרי שנגמר שכיון שוה, הטעם שהרי
שם. שני מעשר בהלכות וראה (כסףֿמשנה). הקודמת

אחר 80) שהולכים שזורי, שמעון ורבי כחכמים ולא
השרשה.

.·È˜¯i‰81‰È‰ elÙ‡ ,‚B¯˙‡‰Â .B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa - «»»ƒ¿«¿ƒ»¿»∆¿¬ƒ»»
ÏBÙÎ82¯kkÎ ‰OÚÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜83- ˙ÈÚÈ·Ma «…∆…«»»¿«¬»«ƒ»«¿ƒƒ

˙ÈML ˙B¯Ùk ˙B¯OÚÓa ·iÁ84¯kkÎ ‰È‰ elÙ‡Â ;85 «»¿««¿¿≈ƒƒ«¬ƒ»»«ƒ»
˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·Ma Ë˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈMMa«ƒƒƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ¬≈¿≈

˙ÈÚÈ·L86¯ÈÓÁ‰Ï ˙ÈML ˙B¯Ùk ¯OÚ˙Óe ,87. ¿ƒƒƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ

לענין 81) והואֿהדין מעשר, לענין שם, השנה ראש
כנ"ל. המעשרות 82)שביעית, לעונת והגיע נחנט כלומר,

כתב  ו, הלכה שם שני מעשר בהלכות ולמעלה בששית.
בדפוסים  הרמב"ם בגליון וראה כזית", "היתה רבינו:

הרי 83)חדשים. שביעית שלענין בשביעית, ונלקט שנגמר
ולגבי  ספיחין אכילת איסור לגבי שביעית כפירות ודאי הוא

כדלהלן. שביעית, בקדושת חומרא 84)אכילתו שלענין
טו: השנה בראש יוחנן ר' אמר כרבין חנטה, אחר בו הלכו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

laeieקיר dhiny zekld - mirxf xtq - ixyz c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ונעשית  כזית אפילו לשביעית, שנכנסה ששית בת "שאתרוג
שני  מעשר בהלכות וראה טבל". משום עליה חייבין ככר

הפרי.85)שם. אחר 86)שנגמר הולכין שלחומרא
לקיש  וריש יוחנן ור' באושא רבותינו כדעת כירק, לקיטתו
אליעזר  ור' גמליאל כרבנן ולא שם) השנה (בראש
שם). השנה (בראש זקנים וחמשה ו) משנה פ"ב (בביכורים

בכסףֿמשנה. וראה 87)וראה כנ"ל, חנטה, אחר ללכת
שם. שני מעשר בהלכות

.‚ÈÔÎÂ88˙ÈÚÈ·L ˙B¯t89:˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ¿≈≈¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
˙BÚ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ˙BÏÈ‡Â ˙BiË˜Â ‰‡e·˙aƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«««
ÏBÙe ÔÁc‰Â Ê¯‡‰Â ÔÈÓLÓM‰Â ÔÈ‚¯t‰Â ;˙B¯OÚn‰«««¿¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ¿»…∆¿«…«

BÚ¯fL È¯ˆn‰90È¯Ù‰ ¯Ób ¯Á‡ - Ú¯ÊÏ91- ˜¯i‰Â ; «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«««¿««∆ƒ¿«»»
B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡92. ««¿ƒ»

הולכים 88) לשביעית שנכנסו ששית שפירות כשם כלומר:
כמו  ט, הלכה למעלה כמפורש המעשרות, עונת אחר  בהם
(כסףֿמשנה). לשמינית שנכנסו שביעית בפירות כן

(זוהי 89) שליש שהביאה תבואה "כל יב: השנה בראש
ה) הלכה מעשר מהלכות בפ"ב ראה שלה, המעשרות עונת
בו  נוהג אתה שמינית), (של השנה ראש לפני בשביעית

בשמינית". שביעית למעלה 90)מנהג וראה שזרען. צ"ל:
בהי"א.91)הי"א. ולא 92)כנ"ל הקודמת. כבהלכה

שלענין  הוא, שפשוט כיון אתרוג, של דינו רבינו הזכיר
להחמיר, ובין להקל בין לקיטתו, אחר הולכין שביעית
כאן  כן ואם לחומרא, תמיד הולכים מעשר ולענין כנ"ל,
נמצא  שמינית. כפירות ומתעשר לקיטתו אחר הולכים

דבר. לכל ירק כדין אתרוג דין זה, דין שלגבי

.„ÈÏBt93BÈ¯t ¯Ó‚Â ˙ÈMMa Ú¯ÊÏ BÚ¯fL È¯ˆn‰94 «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆««ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿
ÔÈa BlL ˜¯È ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ Ì„…̃∆…«»»∆¿ƒƒ≈»»∆≈

˙ÈÚÈ·Ma ¯zÓ BlL Ú¯Ê95˜¯ÈÏ Ú¯Ê Ì‡Â .96‰ÒÎÂ ∆«∆À»«¿ƒƒ¿ƒ»«¿»»¿ƒ¿¿»
ÂÈÏÚ97ÈÁÈÙÒk ¯eÒ‡ BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L »»¿ƒƒ≈¿»≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙ÈÚÈ·L98¯eÒ‡ - ˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡ ÔÎÂ .99. ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿∆«¿»»»

ה.93) הלכה סוף פ"ב שביעית למעלה 94)ירושלמי ראה
יא. הירק 95)בהלכה ואף פריו. גמר אחר שהולכין כיון

לזרע. רק היתה שהמחשבה כיון פריו 96)מותר, ונגמר
כנ"ל. לקיטה.97)בששית, קודם מחובר כשהוא כלומר,

והזרע 98) שם). למעלה (ראה לקיטתו אחר שהולכים כיון
לירק. רק היתה שהמחשבה כיון לירק, בטל

השנה 99) ראש לפני ולירק לזרע "זרעו שם: בירושלמי
מהו, ירקו מותר, זרעו פשיטא שביעית. ונכנסה השביעית,
מותר. שאול בן חלפתא רבי תני אסור, חייא רבי תני
מראית  מפני אסור, מאןֿדאמר תורה. דבר מותר, מאןֿדאמר
וירקו  מותר, זרעו לכתוב: לרבינו היה זה, ולפי העין".
ירקו  "פשיטא שם: הגירסא היתה רבינו שלפני ונראה אסור.
אסור. זרעו שאף חייא, כרבי רבינו ופסק מהו". זרעו אסור,
הרואה  יאמר ירק, להיות סופו שהזרע כיון דבר, של וטעמו
להחמיר. ירק דין לזרע חכמים נתנו ולכן בירק, שהקלו

ובאורֿשמח. הסמוכה בהלכה וראה

.ÂË¯·Ú100BÚ¯Êe101˙ÈÚÈ·Ma102:˙ÈÈÓMÏ ‡ˆÈÂ »«¿»«¿ƒƒ¿»»«¿ƒƒ
Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡103È‡ˆBÓa ¯eÒ‡ B˜¯È ÔÈa BÚ¯Ê ÔÈa - ƒ¿»¿∆«≈«¿≈¿»»¿»≈

ÌÈÁÈÙq‰ ¯‡Lk ˙ÈÚÈ·L104ÏÈ‡B‰ ,˜¯ÈÏ BÚ¯Ê Ì‡Â ; ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ
¯zÓ BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È ÔÈa - ˙ÈÈÓMa Ë˜ÏÂ105BÚ¯Ê ; ¿ƒ¿««¿ƒƒ≈¿»≈«¿À»¿»
ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÚ¯Ê - ˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ106B˜¯ÈÂ , ¿∆«¿»»«¿»ƒ¿ƒƒƒ»

¯zÓ107. À»

שם.100) המצרי.101)ירושלמי הפול ונגמר 102)את
כנ"ל. בשביעית, פרי 103)פריו גמר אחר בו שהולכים

יא). הלכה להלן.104)(למעלה למעלה 105)ראה ראה
מן  אסור אינו בשביעית, וזרע וחרש עבר שאם א) (הלכה
בשמינית, שנקלטו וכיון ספיחין, גזירת מטעם אלא התורה
שאמרו  ומה מותרים. הם הרי ספיחין, איסור כאן שאין
זה  אין יב), הלכה פ"א (למעלה יעקור" בשביעית "הנוטע
אינם  – פירות ויצאו עקר, לא אם אבל לכתחילה. אלא
רבינו  כתב וכן בשמינית. שליש הביאו אם באכילה, נאסרים
שאףֿעלֿ יא) הלכה פ"ג (למעלה שביעית ערב נוטע לענין
ועיין  מותרים, פירותיו – עקר לא אם לעקור, שקנסוהו פי

חנטה.106)כסףֿמשנה. אחר בו הולכים שהרי
(בהלכה 107) ירק שהוא בזרע לטעות שאפשר שאףֿעלֿפי

בו. גזרו לא ולכן זרע, שהוא בירק לטעות אין – הקודמת)
י. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"א וראה

.ÊËÁeL ˙Ba108LÏL ¯Á‡Ï ˙B¯Ó‚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«ƒ¿≈ƒ¿»¿««»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡ ,ÌÈL109‰M‰ L‡¯ Ì„˜ »ƒƒ»¿««««¿…∆…«»»

ÔÓ ‰iL ‰La ˙BÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ˙ÈÈÓL ÏL∆¿ƒƒ¬≈≈∆¡»¿»»¿ƒ»ƒ
Úe·M‰110˙ÈÚÈ·L ˙¯B˙a111. «»«¿«¿ƒƒ

יהודה.108) כרבי ולא כחכמים א, משנה פ"ה שביעית
עלֿפי  שם המשנה (פירוש לבנות תאנים הן שוח ובנות
הישיבה  אב נתן רב בפירוש וראה יד.). זרה עבודה

.1 הערה 48 עמוד שם, אחריה 109)לשביעית שהולכין
ט. בהלכה כנ"ל היא 110)באילן, השמיטה, מן כלומר,

השוח. בנות לגידול שלישית בקדושת 111)שנה כלומר,
קודם  אבל השבוע. של שניה בשנה ודוקא שביעית. פירות
פירות  קדושת עליהן חלה לא בישולן, נגמר לא שעדיין לכן,

ראשונה). (משנה שביעית

.ÊÈÌÈÏˆa‰112ÌÈÒÈ¯q‰113È¯ˆn‰ ÏBÙe114ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ«ƒ¿ƒ∆»«
ÏÚa ÏLÂ ,‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó≈∆«ƒ¿ƒ…∆…«»»¿∆««

˙BBÚ LÏL Ì‰Ó ÚnL115È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ∆»«≈∆»ƒ¿≈…«»»¬≈
˙ÈML ˙B¯tÓ el‡116ÈÁÈÙÒk Ì‰ È¯‰ - ÔkÓ ˙BÁt ; ≈ƒ≈ƒƒ»ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ≈

.˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ

ט.112) משנה פ"ב כשימצאם 113)שם הבצלים "ענין
פרחים  ויוציאו יצמחו הארץ, מן אותם שיעקרו אחר לחות
בצלים  נקרא והוא כך, דרכו שאין מין ממנו ויש מבפנים.
המין  יזרעו ולא מוליד. שאינו לסריס אותם המשילו סריסים,
בעל" ושל בהפכו: אמר זה ומפני משקה, במקום אלא הזה

המשנה). אחר 114)(פירוש בו שהולכים לזרע. שזרעו בין
בו  שהולכים לירק שזרעו ובין יא), הלכה (למעלה פרי גמר
ראשונה"). "משנה – יד הלכה (למעלה לקיטה אחר

ידועים.115) לימים אותם שישקו מפני השקאות. שלש
שם. לקיטה 116)וראה אחר הלכו שבבצלים שאףֿעלֿפי

פריו, גמר אחר הלכו לזרע שנטעו המצרי ובפול כירק,
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צריכים  שהם כיון – הלקיטה אחר בו הלכו לירק וכשנטעו
שהלכו  וקיטנית כתבואה הם הרי מהם, ומנע מים הרבה
ראשונה  (משנה ט הלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר בהם

ישראל). ותפארת

.ÁÈÔÈÚeÏc‰117Ú¯ÊÏ ÔÓiwL118eL˜‰ Ì‡ :119ÈÙÏ «¿ƒ∆ƒ¿»¿∆«ƒÀ¿ƒ¿≈
ÔÓi˜Ï ¯zÓ - Ì„‡ ÏÎ‡lÓ eÏÒÙÂ ‰M‰ L‡…̄«»»¿ƒ¿¿ƒ∆¡…»»À»¿«¿»

˙ÈÚÈ·Ma120Â‡Ï Ì‡Â ;˙ÈML ˙B¯tÓ Ô‰L ,121- «¿ƒƒ∆≈ƒ≈ƒƒ¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡122˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒk123˙B˜¯È‰ ÔÎÂ .124Ôlk ¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿≈«¿»À»

ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ eL˜‰L∆À¿ƒ¿≈…«»»À»¿«¿»
˙ÈÚÈ·Ma125ÌeMÓ ÔÓi˜Ï ¯eÒ‡ - ÌÈk¯ eÈ‰ Ì‡Â ; «¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ»¿«¿»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ126ÔÈ‡ .127L¯LÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ128˙‡ ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»≈∆

Ûel‰129ÁÓˆ Ì‡ ;‡e‰L ˙BÓk ı¯‡a BÁÈpÓ ‡l‡ , «∆»«ƒ»»∆¿∆ƒ»«
¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ130ÔÈ‡Â .131B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ¿»≈¿ƒƒÀ»¿≈¿«¿ƒ

Òcw‰ ˙‡ L¯LÏ132ÔÈÏÚa ÊÊB‚ ‡l‡ ,133Ì‡Â ; ¿»≈∆«ƒ¿≈∆»≈∆»ƒ¿ƒ
¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ÁÓˆ134. »«¿»≈¿ƒƒÀ»

י.117) משנה כך 118)שם שמשום כיון כן, רבינו כתב
לירק, זרען אם הואֿהדין אבל קושי, לידי הדלועין  באו

ראשונה). (משנה המשנה).119)והוקשו (פירוש יבשו
"לאכלה 120) של האיסור בהם ואין שביעית, לאחר ולזרעם

שם, המשנה פירוש (ע"פ שביעית כבפירות לזריעה" ולא
להלן  ראה ביעור, מצות בהם אין וגם הארץ). שבת ועיין

ישראל). (תפארת הוקשו.121)שם שלא כלומר,
ב),123)באכילה.122) הלכה (למעלה באכילה שאסורים

מותרים  הם התורה מן שהרי זריעה, איסור גם בהם ויש
ראה  לזריעה", ולא "לאכלה בהם: קורא ואני באכילה,

יא.124)למעלה. הלכה פ"ב שם ומה 125)תוספתא
זהו  לקיטה, אחר הולכים שבירק יב) הלכה (למעלה שאמרנו

שביעית. קודם הוקשה לקיימן 126)כשלא אסור [כלומר,
כמבואר  בזריעה, שאסורים שביעית ספיחי שהם מפני לזרע,
העין", מראית מפני לקיימן "אסור שם: ובתוספתא למעלה].
ספיחי  משום לקיימן אסור הכסףֿמשנה: פירש ועפ"ז
לקיימן  שמותר לומר ראוי שהיה אףֿעלֿפי כלומר, שביעית,
מראית  מפני לקיימן אסור – הספיחין לקיים שמותר כמו
בשביעית. שנזרעו לומר יבואו רכים שהם מתוך העין,
מוכיחה  הלוף" את לשרש מחייבין "אין הסמוכה, והפיסקא

שם.127)כפירושו. לפי 129)לעקור.128)תוספתא
משנה  פ"ב (כלאים שנים שלש בקרקע לגדל לוף של שדרכו

כפשוטה). (תוספתא העין מראית כאן ואין כיון 130)ה),
ולמעלה  כא, הלכה סוף להלן וראה היתר. רוב בו שיש

כפשוטה. ובתוספתא ח, הלכה 131)בהלכה שם תוספתא
(רע"ב 132)יב. והדרדרים הקוצים ממיני מין הוא

פ"ג  לעוקצין יוםֿטוב' ו'תוספות ח משנה פ"ה לכלאים
שמגדל  אלא בארץ זמן הרבה מתקיים הוא ואף ב). משנה

כפשוטה). (תוספתא שנה בכל העלין 133)עלים שהרי
שצמחו  אףֿעלֿפי העין, מראית מפני לקיימן ואסור רכין
טמון  אלא גלוי אינו המותר שהדבר כיון היתר, של מדבר

(שם). כנ"ל.134)בארץ

.ËÈÛeÏ135˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÏL136·¯Ú ÏL ÌÈÏˆa ÔÎÂ ∆∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆∆∆
ÌÈBˆÈw‰ ˙ÈÚÈ·L137‰‡eÙe138ÈÙÏ e¯Ó‚pL ¿ƒƒ«≈ƒ»∆ƒ¿¿ƒ¿≈

ÏL ˙Bnc¯˜a ˙ÈÚÈ·Ma Ô¯˜ÚÏ ¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒÀ»¿»¿»«¿ƒƒ¿«¿À∆
ı¯‡‰ ˙„B·Ú ÌeMÓ ‰Êa ÔÈ‡Â ,˙ÎzÓ139. «∆∆¿≈»∆ƒ¬«»»∆

כביתֿשמאי.135) ולא כביתֿהלל ד, משנה פ"ה שביעית
נשאר 136) ולא שביעית קודם הלוף כשישלם הדבר, "זה

המשנה). (פירוש הבצלים" ולעקור עליו לחפור אלא בו
(שם).137) הקיץ" לזמן אדום 138)"מיוחדות עץ הוא

הפואה  כלומר עידית, של פואה ובין אדום. צבע בו צובעים
שינוי, ידי על אלא לעקרה ביתֿשמאי התירו שלא הטובה,
הארץ  בעומק והיא צלעות, לה שיש צלעות, של פואה ובין
בה  ומודים בברזל, אלא עץ בכלי אותם לעקור ואיֿאפשר

הארץ 139)ביתֿשמאי. לעבודת כוונתו שאין שמוכח כיון
ראשונה). (משנה

.ÎÌÈÏˆa‰140˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÓLb Ì‰ÈÏÚ e„¯iL «¿»ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ«¿ƒƒ
el‡ È¯‰ - ÔÈw¯È Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÔÓÊ Ïk :eÁÓˆÂ¿»¿»¿«∆∆»ƒ∆»∆¿Àƒ¬≈≈

ÔÈ¯zÓ141,ı¯‡a ÔÈÚeËk Ô‰ È¯‰ - e¯ÈÁL‰ Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ»»∆
ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .ÔÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏÚ‰ Ô˙B‡Â¿»∆»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ≈»≈

ÔÈ„ÓBÚ Ô¯z‰a ÔÓˆÚ ÌÈÏˆa‰ - Ck142. »«¿»ƒ«¿»¿∆≈»¿ƒ

בן 140) חנינא כרבי ולא כחכמים ג, משנה פ"ו שם
ודרכם  שביעית. מערב תלושים בבצלים ומדובר אנטיגנוס.
עלים. מצמיחים הם - עליהם יורדת כשלחות בצלים, של

ראשונה. במשנה כאילו 141)וראה ירוקין, שהן זמן "כל
המשנה). (פירוש לאוכלן" ומותר עצמו הפרי מן הם

וירוקין 142) אסורין שחורין מתניתין, כיני שם: בירושלמי
עולה  במשנה, שאמרו ו"מותרין" "אסורין" כלומר מותרין.
נט: ובנדרים (רדב"ז). עצמם הבצלים על ולא העלים על
הבצלים), על (כלומר, קתני עיקר על סברת מי ליה, "אמר
בפאתֿ וראה העלים). על (כלומר, אסורין קתני אתוספת

השולחן.

.‡ÎÏˆa143ea¯Â ˙ÈÈÓM· BÚËe ˙ÈÚÈ·Ma B¯˜ÚL »»∆¬»«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿«
¯z‰Â B¯wÚ ˙‡ ÂÈÏec‚ eÏÚ‰ - B¯wÚ ÏÚ ÂÈÏec‚ƒ»«ƒ»∆¡ƒ»∆ƒ»¿À«

Ú˜¯˜ È„È ÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙ÈÚÈ·Le ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰144Ck , «…ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈«¿«»
d˙ÏÈË145Ú˜¯˜ È„È ÏÚ146. ¿ƒ»»«¿≈«¿«

בצל 143) שאל), =) בידו העלה וכו', "ישמעאל, נז: שם
על  (היתר) גידוליו ורבו בשמינית ונטעו בשביעית שעקרו
מעלין  היתר דגידולי "למימרא נח: שם ולהלן וכו'", עיקרו
את  ודכו שטחנו (כלומר, במדוכנין ודלמא וכו', האיסור את
הבצלים  בלאוֿהכי אבל בגידולים, נתבטלו ולכן הבצלים,
את  טחן לא (וממילא קתני השביעית על חשוד אסורים),
רבי  אמר וכו'. האסור), מן לו אכפת שלא כיון הבצלים,

קרקע, ע"י ואסורה הואיל שביעית, שניא בטילתה יצחק,
שהבצלים  היא, הגמרא שמסקנת ומשמע קרקע". ע"י נמי
בירושלמי  הוא וכן מדוכנין. כשאינם אף בגידוליהם, בטלים
ושתלו  (בשביעית) שעקרו "בצל ג: הלכה פ"ו שביעית
חדש  עליו שרבה מכיון אמר זירא רבי וכו', (בשמינית),
אמרו  תרוויהון אימי ורבי לא רבי מותר. הגידולים) (כלומר,
בוצלייא, באילין ליה שאלון וכו', אבהו רבי וכו'. אסור
אמר  עלוי, סמיכין חמתון וכו', זעירא דר' הדא להון והורי
בבבלי  "במדוכנין" (כמו במרוכנין אלא אמרתי לא אני לון,
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כד  וסופה, ראשה ידע אנא פזי, בן יהודה רבי אמר הנ"ל),
(ואוסרים  פליגין אימי ורבי לא רבי אבהו) (רבי דשמע
מתיר  לעולם אבל מהיתרו. (הסתייג מינה שרע הבצלים),
את  והתיר השיג והראב"ד מדוכנין)". בשאינם אף אבהו רבי
ורדב"ז. בכסףֿמשנה וראה מדוכנים. כשהם רק הבצלים

הארץ.144) ושבתה שם:145)שנאמר: בנדרים
רבינו. בדברי גם כן לגרוס יש ושמא "בטילתה",

(פ"י 146) בזמן תלוי שאיסורה בערלה מהֿשאיןֿכן
תלוי  שאיסורם וכלאים טז), הלכה שני מעשר מהלכות
שם. בר"ן וראה כד). הלכה כלאים מהלכות (פ"ה בתערובת

.·Î˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ‡ÈˆBiL ˙B¯t‰147ÌÙÒ‡È ‡Ï - «≈∆ƒ»ƒ»«¿ƒƒ…««¿≈
‰L ÏÎa ÛÒB‡L C¯„k148E¯ÈÊ È·pÚ ˙‡Â :¯Ó‡pL ; ¿∆∆∆≈¿»»»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈¿ƒ∆

¯ˆ·˙ ‡Ï149¯ˆaL B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ ¯ˆa Ì‡Â . …ƒ¿…¿ƒ»««¬«»ƒ»∆»«
‰˜BÏ - ÌÈ¯ˆBa‰ C¯„k150. ¿∆∆«¿ƒ∆

למעלה 147) ראה משומר, לבין מופקר בין הבדל בלי
א. בשינוי.148)בהלכה שלא 149)אלא  הכוונה שאין

לכם  הארץ שבת "והיתה נאמר: שהרי כלל, יבצרנו
פירות  שבוצרים כדרך תבצרנו לא הכוונה, אלא לאכלה",
א  פרק בהר בתורתֿכהנים השניה וכהדיעה שנים. שאר

ט. הערה למעלה ראה ג, שם.150)הלכה למעלה ראה

.‚Î?‰OBÚ „ˆÈÎÂ151ÌÈ‡z152ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÏL ¿≈«∆¿≈ƒ∆¿ƒƒ≈
ÔÈˆB˜153‰ˆ˜na Ô˙B‡154‰a¯Áa ÔLaÈÓ Ï·‡ ,155. ƒ»«À¿∆¬»¿«¿»¿»¿»

˙ba ÌÈ·Ú C¯„È ‡ÏÂ156‰·¯Úa ‡e‰ C¯Bc Ï·‡ ,157. ¿…ƒ¿…¬»ƒ««¬»≈«¬≈»
‰OÚÈ ‡ÏÂ158„a‰ ˙È·a ÌÈ˙ÈÊ159‡e‰ L˙Bk Ï·‡ ,160 ¿…«¬∆≈ƒ¿≈««¬»≈

¯˙BÈa ÔË˜ „a CB˙Ï ÒÈÎÓe161„a‰ ˙È·a ÔÁBËÂ ,162 «¿ƒ¿«»»¿≈¿≈¿≈««
·Ë˜·e163‰pË˜ „·Ï ÒÈÎÓe164,ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ÔÎÂ . ¿…∆«¿ƒ¿«¿«»¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

.‰pLÓ - ˙BpLÏ ÏBÎiL Ïk…∆»¿«¿«∆

הבוצרים.151) מדרך משנה כיצד שביעית 152)כלומר,
ו. משנה לייבש.153)פ"ח מקום 154)שוטחים שם

(פירוש  והענבים התאנים שטחי עליו שוטחין ששם
לדעת 155)המשנה). שלמה (מלאכת בחורבה כלומר,

(שם).157)כדרכן.156)רבינו). העיסה בו שלשין כלי
שלמה).158) ומלאכת יו"ט שדורכים 159)(תוספות יקב

בבד  זיתים עושין "ואין שם: ובמשנה (שם). הזיתים בו
[ולדעת  כסףֿמשנה). – קטן בד הוא (קוטב ובקוטב"
"ובקוטב" כאן רבינו בדברי להוסיף יש איש" ה"חזון
בירושלמי  שאמרו ומה להלן. ראה בטעות, בסמוך שנכתבה
ורבותינו  ובקוטבי, בבד זיתים עושין "ואין ו) הלכה (שם
תנאֿקמא  לדברי הכוונה אין בקוטבי", לעשות התירו
ר' בדברי המשנה לסוף אלא בתחילה, הזיתים בעשיית

להלן]. ראה או 160)שמעון, הבד בבית במכתשת,
למעלה. ראה (כסףֿמשנה)161)בקוטב, "הבודידה" היא

ומכניס  הוא כותש "אבל שם: במשנה תנאֿקמא וכדעת
מן  וגדול קטן, בד שהוא בקוטב, להכניס (אבל לבודידה"

כנ"ל). אסור, – במשנה 162)הבודידה שמעון רבי כדעת
פסקו  וכן הבד", בבית הוא טוחן "אף שאמר: שם,
שכבר  אחר לטוחן שהכוונה להלן [וראה שם בירושלמי

והשני]. הראשון השמן והוציא זו 163)נכבש, תיבה

וכסףֿ קורקוס מהר"י לפני היתה ולא רומי, בדפוס איננה
למעלה  שכתבנו מה [ולפי בפאתֿהשולחן. וראה משנה,
מסוף  בטעות לכאן שנשתרבבה נראה איש" "חזון בשם
ושם  הבד", בבית זיתים יעשה "ולא הקודמת: השורה

אמרו 164)מקומה]. וכן (כסףֿמשנה). הקוטב [הוא
רבי  דבית לאילין (=הורה) הורי יוחנן "רבי שם: בירושלמי
שמעון  כר' הבד) בבית (כלומר: בריחיים לטחון ינאי
שהתירו  שם, למעלה רבותינו, והם כרבנן", בקוטבי ולעשות
שכן  בריחיים. וטחנו שכבשו לאחר והיינו בקוטבי, לעשות
הזיתים  את כותשים בתחילה השמן: עשיית מלאכת היתה
אותם  טוענים כך ואחר ראשון, שמן ומוציאים לסל ונותנם
טוחנם  כך ואחר שני, שמן להוציא הבד בית קורת תחת
שלישי  שמן מהן להוציא הבד לבית שוב ומכניסם בריחיים
שאחר  השני השמן תפוקת כי ומסתבר פו.). במנחות (משנה
שלאחר  השלישית מהתפוקה יותר נוחה היא הכתישה,
לעשות  הראשונה בתפוקה נהגו ולפיכך בריחיים, הטחינה
אין  קשה, שהיא השניה, התפוקה אבל בקוטב, וגם בבד גם
"כותש  ולפיכך בקוטב. ולא הבד בבית אלא אותה עושים
בה  שרק הבודידה, היא ביותר", קטן בד לתוך ומכניס הוא
בריחיים  הטחינה לאחר אבל הבוצרים, מדרך משנה הוא
מדרך  משנה הוא בו שגם (=קוטב), קטן בד לתוך גם מכניס
הבד, בבית רק זו שלישית דריכה לעשות הנוהגים הבוצרים,
קורקוס, בר"י וראה נכון. על רבינו דברי מבוארים ובזה

ובחזוןֿאיש). בפאתֿהשולחן בכסףֿמשנה,

.„Î‰OÚ ˙ÂˆÓ165ËÈÓL‰Ï166‡ÈˆBzM ‰Ó Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«∆ƒ
‰pËÓLz ˙ÈÚÈ·M‰Â :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ı¯‡‰»»∆«¿ƒƒ∆∆¡«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»

‚Ò B‡ BÓ¯k ÏÚBp‰ ÏÎÂ .dzLËe167˙ÈÚÈ·Ma e‰„O ¿«¿»¿»«≈«¿»»≈«¿ƒƒ
ÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha -168CB˙Ï ÂÈ˙B¯t Ïk ƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈ƒ»«»≈»¿

ÔÈÂL Ïk‰ „ÈÂ Ïk‰ ¯È˜ÙÈ ‡l‡ .B˙Èa169ÏÎa ≈∆»«¿ƒ«…¿««…»ƒ¿»
ÌB˜Ó170BÏ LÈÂ .EnÚ ÈÈ·‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL , »∆∆¡«¿»¿∆¿…≈«∆¿≈
‡È·‰Ï171ÔÓ ÔÈ‡È·nL C¯„k ,ËÚÓ B˙Èa CB˙Ï ¿»ƒ¿≈¿«¿∆∆∆¿ƒƒƒ

ÔÈÈ Èck ‰¯OÚ LÓÁ ,ÔÓL Èck LÓÁ - ¯˜Ù‰‰172. «∆¿≈»≈«≈∆∆¬≈∆¿≈«≈«ƒ
¯zÓ - ‰fÓ ¯˙È ‡È·‰ Ì‡Â173. ¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆À»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

",ziriaXA ux`d `ivFYX dn lM hinWdl dVr zevn¦§©£¥§©§¦¨©¤¦¨¨¤©§¦¦
xn`PW."'Fb . . ¤¤¡©

חובת  היא האם השמיטה מצות בענין חקירה שישנה כשם
כך  גוי), ידי על לעבודה (ונפק"מ הגברא חובת או הקרקע
"והשביעית  - פירות שמיטת מצות בענין חקירה ישנה
בעה"ב  על גברא חובת היא האם ונטשתה" תשמטנה
ביד  הרמב"ם מלשון כדמשמע שביעית פירות להפקיר
בשביעית", הארץ שתוציא מה כל "להשמיט - החזקה
שהיא  או שתצמח", מה כל להפקיר "שצונו - ובסהמ"צ
אדם  של שדהו הפקירה שהתורה היינו דמלכא" "אפקעתא
אם  ונפק"מ, בזה. כלום עושה בעה"ב ואין בשמיטה

שדהו (גודר שדהו הפקיר לא שאם במפורש כרמו), ונועל
אבל  הפירות, ליטול אדם כל יכול דמלכא" "אפקעתא היא
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שהבעלים  אף גזל איסור על עובר גברא חובת היא אם
מ"ע. ביטל

ששביעית  שכיון מעשר, לענין בזה נוספת נפק"מ וי"ל
ההפקר  שאם הרי הפקר, שהפירות מצד ממעשרות פטורה
בשמיטה  שדהו להפקיר שמחוייב האדם על חובה הוא
חייב  כו') שדהו (גודר שדהו הפקיר שלא זה הנה
שזה  מובן דמלכא" "אפקעתא הוא אם אבל במעשרות,
ממילא  לשדהו ויש כלום אינו בשמיטה שדהו הפקיר שלא

ממעשרות. ופטור הפקר דין
הפקיר  לא בפירוש אם שגם לומר אפשר זה שבענין אלא,
שהפירות  שזה כיון ממעשרות פטור שביעית פירות
הפקר  שהם משום אינו הפקר, מצד ממעשר פטורות
שבשש  כשם ולדוגמא: להפקירם. חיוב שיש אלא בפועל
שני  מעשר נתן לא שאם לומר אין הראשונות השנים
שנה  של תבואה על שהרי עני, מעשר יתן ראשונה בשנה
שביעית  לפירות בנוגע גם כך עני, למעשר חיוב כל אין זו
חיוב  ממילא מהם נפקע להפקירם חייבה שהתורה מרגע

מעשרות.
שהוקשה  ממה גברא חובת שהיא ראיה להביא ויש
השמיטה  דבר "וזה כספים לשמיטת קרקעות שמיטת
שמיטת  אחת מדבר הכתוב שמיטות בשתי כו' שמוט
קרקע  משמט שאתה בזמן כספים, שמיטת ואחת קרקע

כו'".
בשביעית  חוב "המחזיר המשנה אומרת כספים שמיטת על

לו יאמר השמיטה) זמן אני (אחר אעפ"כ,משמט לו אמר ,
לפשוט  יש ומכאן השמיטה" דבר וזה שנאמר ממנו יקבל
דמלכא  אפקעתא ולא גברא חובת היא כספים ששמיטת

"משמט המשנה לשון יתאים איך אין אני שאל"כ והלא "
תלוי  ואינו דמלכא באפקעתא ממילא נפקע כי חוב כאן
כספית  ששמיטת אלא אני", "משמט המלווה שיאמר במה
י"ל  קרקעות לשמיטת שהוקשה וכיון גברא חובת היא

גברא. חובת היא קרקעות שמיטת שגם
.287 f"i wlg zegiy ihewl

קלד.165) עשה המצוות, בספר להפקיר.166)ראה
קט.167) הערה פ"ב למעלה וראה סייג. מלשון גדר,
אמרה 168) מה מפני וכי תאמר, "שלא שם: במכילתא

ומחלקה  מכניסה אני הרי עניים, אותה שיאכלו לא תורה,
שהוא  מגיד תשמטנה, והשביעית לומר, תלמוד לעניים.
שם  סיימו שבסוף אלא שדהו)". של (בגדר פרצות פורץ
תיקון  מפני יפרוץ) (שלא חכמים שגזרו "אלא זו: בלשון
אבל  רענן). זית – אילנותיו ויקלקל יחריב (שלא העולם"
אסור. – לאסוף כן, וכמו (רדב"ז). שאסור בוודאי לגדור

א,169) הלכה פ"ו פאה (ירושלמי עשירים ובין עניים בין
ו). הלכה שם (אם 170)ושביעית בבית ובין בשדה בין

לשם). למעלה 171)אספם וראה ז. משנה פ"ה שביעית
ג. הלכה פ"ח ולהלן א, הלכה כי 172)סוף חכמים שיערו

ביתו. בני למאכל הזאת הכמות צריכה כלל בדרך
למאכל 173) יותר צריך שהוא אמר אם כלומר, שם. משנה

ראשונה). (משנה מותר – ביתו אנשי

.‰ÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡≈¿ƒƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
„·Ïa174.¯ÓB‚Â ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ˙‚‰BÂ175. ¿∆∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

שהיא 174) מצוה ש"כל הסמוכה). הלכה (וראה התורה מן
לו:). (קידושין בארץ" אלא נוהגת אינה בארץ, תלויה

בזמן 175) אולם, המקדש. בבית תלויה אינה השביעית כי
בזמן  גם היה וזה נוהג, היובל ואין עליה, יושביה כל שאין
להלן  וראה התורה, מן אז נוהגת אינה כי יתכן השני, הבית
(פ"א  רבינו כתב ומעשרות, תרומות גבי וכן ט. הלכה פ"י
ובין  הבית בפני בין שנוהגים א) הלכה תרומות מהלכות
כו) הלכה (שם כתב ואףֿעלֿפיֿכן הבית, בפני שלא
באו  שלא לפי מדרבנן, אלא נהגו לא עזרא בימי שאפילו

ובפאתֿהשולחן. בכסףֿמשנה וראה ישראל, לארץ כולם

.ÂÎÏk176·ÈÊk „Ú Ï·a ÈÏBÚ Ba e˜ÈÊÁ‰L177¯eÒ‡ - …∆∆¡ƒ≈»∆«¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡ Ba ÔÈÁÓBvL ÔÈÁÈÙq‰ ÏÎÂ ,‰„B·Úa«¬»¿»«¿ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ ‡l‡ Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÏÎÂ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¿…∆…∆¡ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

¯‰p‰ „ÚÂ ·ÈÊkÓ ‡e‰L ,„·Ïa178‰Ó‡ „ÚÂ179Û‡ , ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿««»»¿«¬»»«
‰„B·Úa ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ180ÔÈÁÈÙq‰ - ˙ÈÚÈ·Ma «ƒ∆»«¬»«¿ƒƒ«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯zÓ Ba ÔÈÁÓBvL181‰Ó‡Óe ¯‰p‰Óe . ∆¿ƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈«»»≈¬»»
‰„B·Úa ¯zÓ - ‰‡Ï‰Â182.˙ÈÚÈ·Ma »»¿»À»«¬»«¿ƒƒ

א.176) משנה פ"ו לא 177)שביעית עצמה וכזיב
בבל  עולי בו שהחזיקו למקום כחוץ ודינה בה, החזיקו
הלכה  מעשר מהלכות ופי"ג ח, הלכה שם תרומות (הלכות

שם).178)ג). תרומות (הלכות מצרים נחל והוא
(שם).179) אמנום כבהלכה 180)והוא מדרבנן,

"נאכל 181)הקודמת. שם: ששנינו מה רבינו מפרש כן
שאין  שכיון המשנה), בפירוש שם (ועיין נעבד" לא אבל
הספיחין. על שם גזרו לא מדרבנן, אלא שם נוהגת שביעית

מדרבנן.182) אפילו

.ÊÎ‡È¯eÒ183da ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»
‰¯Bz‰ ÔÓ184‰„B·Úa ‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ‰ÈÏÚ e¯Êb ,185 ƒ«»»¿»∆»∆ƒ¿∆¬»«¬»

È„k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡k ˙ÈÚÈ·Ma186ı¯‡ eÁÈpÈ ‡lL «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆…«ƒ∆∆
·‡BÓe ÔBnÚ Ï·‡ .ÌL eÚwzLÈÂ eÎÏÈÂ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿¿ƒ¿«¿»¬»«»
˙B¯OÚÓa ˙B·iÁ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚLÂ ÌÈ¯ˆÓeƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈«»¿««¿

Ì‰È¯·cÓ187Ô‰a ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡ -188. ƒƒ¿≈∆≈¿ƒƒ∆∆»∆

בהלכות 183) וראה עקיבא, וכרבי כחכמים ב, משנה שם
סוריא. היא איזו ט, הלכה שם בפני 184)תרומות אפילו

שלא  ישראל בארץ למקומות בניגוד זמן, בשום הבית
התורה, מן בשביעית חייבים שהיו – בבל עולי כבשום

מצרים. עולי בה שהחזיקו לקרקע 185)בשעה במחובר
ט). הלכה פ"ח להלן וראה שם, ירושלמי 186)(משנה

א.187)שם. הלכה שם תרומות בהלכות כנ"ל
שרוב 188) כיון דבר, של וטעמו ג. משנה פ"ד ידים

אבל  במעשרות. חייבו ולכן שם, ושבין הולכין ישראל
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

laeieקכב dhiny zekld - mirxf xtq - ixyz c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לא  כנ"ל, שם, ישתקעו שמא הוא שהחשש בשביעית
לארץ, חוץ מכלל שיצאה בסוריא, אלא אףֿעלֿפי חששו

אבל  ג), הלכה (שם, הגיעה לא ישראל כארץ שלהיות
לארץ  כחוץ שהן (=בבל) ושנער ומצרים ומואב בעמון

שם. ישתקעו שמא חשש אין (שם), דבר לכל

.ÁÎÔc¯i‰ ¯·Ú189da ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L - ≈∆««¿≈¿ƒƒ∆∆»
Ì‰È¯·cÓ190ÔÈ¯zÓ - Ôc¯i‰ ¯·ÚÂ ‡È¯eÒ ÈÁÈÙÒe . ƒƒ¿≈∆¿ƒ≈¿»¿≈∆««¿≈À»ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙Bˆ¯‡ eÈ‰È ‡Ï ;‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»…ƒ¿¬»≈¬ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L191. ∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

ועוג.189) סיחון ארץ טעם 190)היא מה עיון, צריך
שביעית. בה שם,191)הנהיגו נוהגת ששביעית כלומר,

כו. בהלכה למעלה מותרים, וספיחין

.ËÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a Ú˜¯˜ ‰wL ÌÈ·ÎBk „·BÚ192 ≈»ƒ∆»»«¿«¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÈ¯zÓ ‰È˙B¯t - ˙ÈÚÈ·Ma dÚ¯Êe193e¯Ê‚ ‡lL ;ÏÚ ¿»»«¿ƒƒ≈∆»À»ƒ∆…»¿«

‰¯·Ú È¯·BÚ ÈtÓ ‡l‡ ÔÈÁÈÙq‰194È„·BÚ‰Â , «¿ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈»¿»¿≈
.Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚pL È„k ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»¿Àƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆

של 192) שספיחין בבל, עולי בו שהחזיקו במקום אפילו
שם). (למעלה בו אסורים ראיה 193)ישראל שמביאים יש

ישראל  עם לדון שבאו כנען בבני שאמרו צא. מסנהדרין
בארץ  היו ששדותיהם מפרשים (הם שדותיהם והניחו
כסףֿ – היתה שביעית שנה ואותה זרועות, כשהן ישראל

ופרח). כפתור בשם אבל 194)משנה ב. בהלכה כנ"ל
ישראל  בארץ לגוי קנין אין שהרי בהם, יש שביעית קדושת
שם  תרומות בהלכות (למעלה קדושתה מידי להפקיעה

בהערות). שם ועיין י, הלכה

.Ï˙B¯ÈÚ195¯ÙqÏ ˙BÎeÓq‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡196- «»∆∆ƒ¿»≈«¿«¿»
È„·BÚ eˆeÙÈ ‡lL È„k ,ÔÓ‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·ÈLBÓƒƒ¬≈∆∆¡»¿≈∆…»¿≈

˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ef·ÈÂ ÌÈ·ÎBk197. »ƒ¿»…≈¿ƒƒ

ח.195) הלכה פ"ד שביעית לגבול.196)תוספתא
שביעית 197) פירות לגוי מאכילין שאין שנינו והרי כלומר,

לכם, שנאמר: משום שם), ובהערות יג, הלכה פ"ה (להלן
ובמקומות  ו). הלכה א פרק בהר פר' (ספרא לאחרים ולא
לא  - גויים ומיעוטם ישראל שרובם לספר, סמוכים שאינם

(רדב"ז). למיעוט חששו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שלא 1) מהם. וליהנות לאכלן מותר שביעית שפירות יבאר

ואם  לחו"ל, אותם מוציאין אם שביעית פירות ברייתן. ישנה
ואם  שביעית. פירות לאשה פוסקין אם לגוי. מאכילין
לאכול  מותר מאימתי ודין בוסר. כשהם הפירות אוספין
האילן. קוצצין אין מאימתי שביעית. בשדה האילן פירות
ודין  שביעית. בתבן שהסיקוהו במרחץ לרחוץ מותר ואם
תבלין  הצורר לזרים. בתרומה שמותרין והגרעינין הקליפין

התבשיל. לתוך ונותן שביעית של

.‡˙ÈÚÈ·L ˙B¯t2‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ez3 ≈¿ƒƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ÚÈ·ˆÏÂ ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ïe4: ¿«¿»««≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿

‰È‰z5.Ú·ˆ da ÚaˆÏÂ ¯ ˙˜Ï„‰Ï Û‡ - ƒ¿∆«¿«¿»«≈¿ƒ¿…«»∆«

מ"ב.2) פ"ח והיתה 3)שביעית ו): כה , (ויקרא שנאמר
בכלל  ושתיה כשתיה, וסיכה לאכלה, לכם הארץ שבת
ה"ב  בפ"י שם וראה ה"א). תרומות מהל' (פי"א אכילה
וראה  התורה. מן כשתיה, שסיכה רבינו שדעת שם, ובהערות

בהי"א. ה"י.4)להלן פ"א בהר פרשת כל 5)'ספרא'
ז). (שם, לאכול" תבואתה כל "תהיה הפסוק:

.·ÏÎ‡Ï ?„ˆÈk ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï6Bk¯cL ¯·c «¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈«∆¡…»»∆«¿
˙BzLÏÂ ,ÏÎ‡Ï7‰Óe¯z ÔÈ„k ,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·c8 ∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿¿ƒ¿»

ÈL ¯OÚÓe9. «¬≈≈ƒ

שם.6) ה"א.7)משנה, פ"ו שם בהל'8)תוספתא ראה
שם. הי"א.9)תרומות, שני מעשר מהל' בפ"ג ראה

.‚‰pLÓ BÈ‡L C¯„k ,Ô˙i¯aÓ ˙B¯t ‰pLÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆≈ƒ¿ƒ»»¿∆∆∆≈¿«∆
ÈL ¯OÚÓe ‰Óe¯˙a10¯·c .11- ÈÁ ÏÎ‡Ï Bk¯cL ƒ¿»«¬≈≈ƒ»»∆«¿≈»≈«

- ÏM·Ó ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·„Â ,ÏM·Ó epÏÎ‡È ‡Ï……¿∆¿À»¿»»∆«¿¿≈»≈¿À»
CÎÈÙÏ .ÈÁ B˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡12ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡13ÈÏÎ‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»≈¿ƒ»¿≈

ÏthÓ BÈ‡Â .‰Ó‰a14˙t‰Â „ÒÙpL ÏÈL·z ÏÎ‡Ï ¿≈»¿≈ƒ«≈∆¡…«¿ƒ∆ƒ¿«¿««
¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ BÈ‡L C¯„k ,‰LtÚL15. ∆ƒ¿»¿∆∆∆≈≈ƒ¿»«¬≈

שם.10) שני, מעשר ובהל' תרומות בהל' כנ"ל
או 11) חיין תרדין לוכל "שביקש ה"ב: שם ב'ירושלמי'

להאכל  שדרכו דבר הם אלו (ודברים חיות חיטין לכוס
לאכול  שדרכו "דבר שכתב: ומה לו". שומעין אין מבושל),
מאכל  שולקין שאין ממה נלמד מבושל", יאכלנו לא חי,

דלהלן. פירות 12)בהמה משנים שאין לפי כלומר,
כנ"ל. מברייתם, וראה 13)שביעית ה"א. שם 'ירושלמי'

הי"א. בסוף ה"ב.14)להלן שם בהל'15)'ירושלמי'
אףֿעלֿ בתרומה אבל הי"א), (פ"ג רבינו הביאו שני, מעשר
בדברי  זה אין ה"י), (פ"ט תרומות בתוספתא הוא שכן פי

תרומות. בהל' רבינו

.„ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡Â16,‰Óe¯z ÔÓLa ˙ÈÚÈ·L ÏL ˜¯È ¿≈¿«¿ƒ»»∆¿ƒƒ¿∆∆¿»
ÏeÒt È„ÈÏ ep‡È·È ‡lL17ÏMa Ì‡Â .18BÏÎ‡Â ËÚÓ ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿ƒƒ≈¿««¬»

Ï ‡B·Ï È„k ÔÁÈp‰ ‡Ï È¯‰L ,¯zÓ - „iÓ.ÏeÒt È„È ƒ»À»∆¬≈…ƒƒ»¿≈»ƒ≈¿

שנראה 16) כמו מאיר, רבי (הוא כתנאֿקמא מ"ז, שם
שב'ירושלמי' ואףֿעלֿפי שמעון. כרבי ולא צ:), בזבחים
דעת  על רבינו סמך - שמעון כרבי פסקו שם) (שביעית
מאיר  רבי בפלוגתת הכריעו שלא - ב מו, בעירובין הבבלי
במשנתנו  כאן והרי (כסףֿמשנה), כמי הלכה שמעון, ורבי
שם. רידב"ז ועי' משנה, כסתם זה והרי מאיר, רבי נזכר לא

התרומה 17) לשרוף ויצטרך התבשיל יטמא אם כלומר,
ונמצא  השמן, את גם לשרוף יצטרך טמאה) תרומה (כדין
נראה  וכן המשנה). (פירוש שביעית לפירות הפסד גורם
זה  ובפרק שמיטה, בהל' זו הלכה שהביא כאן, רבינו מדברי
יפסיד  שמא הוא שהחשש הרי שביעית, פירות באכילת הדן
לידי  תבוא שהתרומה מפרש, הר"ש אבל שביעית, פירות
וראה  א. עו, בזבחים נראה וכן הביעור, זמן אחר פסול

ואילך. פט מעמ' "אמנה" שם.18)בקובץ 'ירושלמי'
כן  לעשות לו מותר מעט, לבשל רצה שאם לומר רוצה

טומאה. לידי שיבוא חשש אין שבמעט (כסףֿמשנה).
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.‰˙B¯t19ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ≈«¿À»ƒ¿«¬«»»≈«¬ƒƒ
‰ÈÏ‡Ó ‰Ó‰a‰ ‰ÎÏ‰ .˙BÙBÚÏÂ ‰iÁÏ ‰Ó‰aÏ Ô˙B‡»«¿≈»««»¿»»¿»«¿≈»≈≈∆»
;d¯ÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÎ‡Â ‰‡z‰ ˙Á˙Ï¿«««¿≈»¿»¿»≈¿«¿ƒ¿«¬ƒ»
ÏÎ ‰È‰z Eˆ¯‡a ¯L‡ ‰iÁÏÂ EzÓ‰·ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»

d˙‡e·z20.ÏÎ‡Ï ¿»»∆¡…

ה"ז.19) שם ב'ספרא' הוא וכן ה"כ. פ"ה שם תוספתא
נה.20) בנדרים [וראה אדם. למאכל המיוחד אף כלומר,

אדם, במאכל שמדובר הרי דגן, מיני מחמשת היא שתבואה
ה"א]. פ"ז להלן עוד וראה

.ÂCeÒÏ ?„ˆÈk ‰ÎÈÒÏ21CeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c ¿ƒ»≈«»»»∆«¿»…»
ÌhÙÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ22˙‡ «ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…¿«≈∆

CeÒÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰23ıÁ¯na24ıeÁaÓ ‡e‰ CÒ Ï·‡ , «∆∆¿…»«∆¿»¬»»ƒ«
ÒÎÂ25. ¿ƒ¿»

מ"ב.21) שם, שם 22)שביעית ותוספתא שם, 'ירושלמי'
והם  בשמים. שרשי בשמן ששמים הוא, ופיטום הי"ג. פ"ו
משחה  לשמן אותו ועושים מאכל מכלל אותו מוציאים

ה"ג). תרומות מהל' ה"ב.23)(פי"א סוף שם 'ירושלמי'
(משנהֿלמלך). פ"א סוף דמאי בתוספתא שזה 24)וראה

שביעית. לפירות ונבלע 25)בזיון השמן את שסך שכיון
בזיון. כאן אין שוב בגופו,

.ÊÔÓL26ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÏL27¯epz Ba ∆∆∆¿ƒƒ≈¿ƒ«
B˙B‡ ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÈÎÂ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿≈»ƒ

˙B‡ÓË ÌÈ„Èa28ÏÙ .29BÙLÙLÓ - B¯Oa ÏÚ30 ¿»«ƒ¿≈»««¿»¿«¿¿
ÏÚn‰ CB˙a BÏ‚¯ CeÒÈ ‡ÏÂ .˙B‡ÓË ÌÈ„Èa31Ï·‡ , ¿»«ƒ¿≈¿…»«¿¿«ƒ¿»¬»

ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb CÒÂ .ÏÚn‰ L·BÏÂ BÏ‚¯ ‡e‰ CÒ»«¿¿≈«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈«
‡ÈÏ·Ë˜ Èab32. «≈»»»¿»

ה"י.26) שם בו 27)תוספתא ומקשין סותמין אין כלומר,
אדם  לסיכת אלא שביעית של שמן ניתן שלא התנור, סדקי

תחילה),28)בלבד. ידים נטילת (בלי ידים בסתם [כלומר,
ה"ח), הטומאות אבות מהל' (פ"ח לטומאה שניות שהן
(שם  לטומאה ראשון אותו עושים במשקה נוגעות שכשהן
חולין  האוכלים שהרי השמן, באוכלי ממעט ונמצא ה"י),
ישתו  ולא יאכלו לא הקודש, טהרת על או תרומה טהרת על

בידים  שנטמא זה, שאין שמן בתרומה אמרו וכן טמאות,
פי"א מבשלי  (תרומות ממעיטו שהוא מפני תרומה של יין ם

יין  שותים הכל שאין ה"ד), תרומות מהל' ופי"א מ"א,
ועי' שם, ('ירושלמי' משותיו ממעטו הוא והרי מבושל
יתכן  לא זה ודין כנ"ל. לשביעית, והואֿהדין שם), רדב"ז
והכלי  בידיו, בו נוגע אינו שהרי שביעית, של אחר במשקה
פירות  וכשאוכל נב.), (ברכות בו הידים בנגיעת טמא אינו
שני  "אין שהרי טמאים, אינם טמאות בידים שביעית של
שביעית  של שמן הסך אבל (שם), בחולין" שלישי עושה
שאמרו  ומה כנ"ל. לטומאה, ראשון הוא הרי טמאות, בידים
לו  נותן בשביעית מחבירו לולב "הלוקח (לט.) בסוכה
מפני  שביעית, של אתרוג ליטול אסרו ולא במתנה", אתרוג
(שם  טהורה תרומה של אתרוג שאסרו כשם מכשירו, שהוא
טומאה, שגורם משום אלא אינו הכשרה שאיסור – ( לה:
אבל  "משמרת", בה שכתוב בתרומה אלא אינו וזה

הפסד  גרם אסרו ולא "משמרת" נאמר לא בשביעית
שגרם  רבינו שדעת נחליט אם ואם פג), סי' ח"א (מהרי"ט
בלשון  בה נאמר שלא משום אסור, שביעית בפירות הפסד
"לאכלה" 'עשה' בלשון אלא ( קכ: בשבת (ראה לאֿתעשה
לומר  מקום יש שם), וב"אמנה" טז, הערה למעלה (ראה
על  לגמרי שנפסדת בתרומה אלא בהכשרה, החמירו שלא
הטומאה, ידי על נפסדת שאינה בשביעית אבל הטומאה, ידי
לא  – בטהרה הנזהרים אוכלים מכמה מתמעטת אלא
שם]. הארץ, לשבת בקונטרסֿאחרון וראה כך. כל החמירו

שם.29) מפני 30)תוספתא, כרגיל, אותו, סך כלומר,
ה"ז. שם תרומות בהל' וראה השמן. נתחלל שכבר

פירות 31) מאבד ונמצא הנעל, על השמן מן ישפך שמא
ה"ו. שם וראה שיש.32)שביעית. של טבלא היא

התעגלותו  אגב שמא חושש אינו חדשה, שהיא ואףֿעלֿפי
על  השמן מן יתן לא אבל השיש. על השמן מן מעט נסוך

שם. ראה עליו, להתעמל כדי השיש

.ÁÔÓLa ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„nL ?„ˆÈk ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï¿«¿»««≈≈«∆«¿ƒ∆«≈¿∆∆
B¯ÎÓ .BÓˆÚ ˙ÈÚÈ·L33Ba Á˜ÏÂ34B‡ ¯Á‡ ÔÓL ¿ƒƒ«¿¿»¿»«∆∆«≈

ÛÈÏÁ‰L35;‰˜Ï„‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÔÓLa ÔÓL ∆∆¡ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆¬ƒ¿«¿»»
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L36ÔzÈ ‡ÏÂ .37ÔÓM‰ ∆≈«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ≈«∆∆

‰¯e„n‰ CB˙Ï38.¯a B˜ÈÏ„Ó ‡l‡ , ¿«¿»∆»«¿ƒ¿≈

הי"ד.33) שם שמכר.34)תוספתא, השמן בדמי
ה"א.35) פ"ז שם מותר 36)'ירושלמי' בשמן רק שהרי

שהוא  לפי אחרים להדליק, באוכלין אבל להדלקה, עומד
נתפסים  אינם שביעית ודמי להדליק, אסור שביעית, של
גם  בה שיש סתם, שביעית בקדושת אלא השמן, בקדושת

בהדלקה. שאסורים שם.37)דברים כיון 38)תוספתא,
בפירות  משתמשין אין והרי בשמן, מדורה להסיק דרך שאין

כנ"ל. כדרכן, שלא שביעית

.ËÌÈ¯·c ?„ˆÈk ‰ÚÈ·ˆÏ39Û‡ ,Ô‰a ÚaˆÏ Ôk¯cL ƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ¿…«»∆«
Ì„‡Ï Ô‰a ÔÈÚ·Bˆ - Ì„‡ ÈÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ40Ï·‡ . «ƒ∆≈««¿≈»»¿ƒ»∆¿»»¬»

ÈÏÎ‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ‰Ó‰aÏ ÔÈÚ·Bˆ ÔÈ‡≈¿ƒ«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ¬ƒ««¿≈
ÈÚ·ˆ ÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ ÔÈ‡L ;‰Ó‰·¿≈»∆≈¿À«¿ƒƒ»»«ƒ¿≈

‰Ó‰·41. ¿≈»

ה"א.39) פ"ח שביעית אדם.40)'ירושלמי' בן לצורך
ניתנים 41) שביעית שפירות השמועה מפי שכשלמדו

ולא  אדם, לצבעי אלא למדו לא ה"א), (כנ"ל לצביעה
קדושת  חלה אוכלין שלענין ואףֿעלֿפי בהמה, לצבעי
(כסףֿמשנה). בהי"א כדלהלן בהמה, אוכלי על אף שביעית

.ÈÌÈÒeaÎ ÈÈÓ42Ï‰‡Â ˙È¯Ba ÔB‚k ,43˙M„˜ - ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»»¿À«
˙ÈÚÈ·L44:¯Ó‡pL ;Ô‰a ÔÈÒaÎÓe Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ¿ƒƒ»»¬≈∆¿«¿ƒ»∆∆∆¡«

È‰ÂÌÎÈÎ¯ˆ ÏÎÏ - ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙aL ‰˙45ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿»¿»««»»∆»∆¿»»¿≈∆¬»≈
ÔÈÒaÎÓ46ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa47Ì‰Ó ¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆
‡Ó‚eÏÓ48‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙aL ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ; ¿¿»∆∆¡«¿»¿»««»»∆»∆¿»¿»

‡È˜‰Ï ‡ÏÂ ,ÛelÊÏ ‡ÏÂ ,‡Ó‚eÏÓÏ ‡ÏÂ -49‡ÏÂ , ¿…ƒ¿¿»¿…¿ƒ¿…¿»ƒ¿…
‰¯LÓÏ50.‰ÒÈ·ÎÏ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ»

להלן.42) וראה לאכילה. ראויים ואינם בהם, שמכבסים
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

laeieקכד dhiny zekld - mirxf xtq - ixyz c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(43.550 עמוד כפשוטה' ב'תוספתא וראה צמחים. מיני
בשם 44) הוגה הרמב"ם, ובגליון ה"א. פ"ז שם 'ירושלמי'

בכל  אבל עליהן", חלה שביעית קדושת "אין אחר נוסח
שלפנינו  כמו הגירסא כתביֿיד, ובחמשה הישנים הדפוסים

.(17 הערה שם כפשוטה' רבינו 45)('תוספתא דעת
מתקלקלים  שאינם שווה, וביעורם הנאתם ואהל שבורית

השולחן'). ('פאת הכ"ה,46)מיד פ"ו שביעית תוספתא
יוסי. כרבי ולא א.47)כחכמים קב, בבאֿקמא ברייתא

אפיקטוזין".49)רפואה.48) ממנה "לעשות שם:
שם:50) ובגמרא שביעית. של ביין פשתן להשרות כלומר,

לא ומדוע (כלומר, לכם הכתיב: נמי משרה ורבנן התירו
וביעורו  שהנאתו במי ד"לאכלה", דומיא "לכם" וכבוסה),
וראה  ביעורן. אחר שהנאתן וכבוסה משרה יצאו שוין,

ואהל. בבורית למעלה

.‡ÈÏB„b ÏÏk51‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa e¯Ó‡ ¿»»»¿¿≈¿ƒƒ…∆
ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÌÈhÁ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ¿À»¿«¬«»»¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
‰iË¯ B‡ ‡Ó‚eÏÓ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒƒ∆¿¿»¿ƒ»
Ïk - ‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ :¯Ó‡pL ;Ì„‡Ï elÙ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¬ƒ¿»»∆∆¡«»∆¿»¿»…

‰‡eÙ¯Ï ‡ÏÂ ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ „ÁÈÓ ‡e‰L52ÏÎÂ . ∆¿À»»∆ƒ¿∆¿»¿»¿…ƒ¿»¿…
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L53ÔÈ¯c¯„Â ÔÈˆB˜ ÔB‚k ,54 ∆≈¿À»¿«¬«»»¿ƒ¿«¿»ƒ

Ì„‡Ï ‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ - ÌÈk¯‰55‡Ï Ï·‡ , »«ƒƒ≈∆¿¿»¿»»¬»…
‰Ó‰aÏ56‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .57, «¿≈»¿…∆≈¿À»…»∆¿…»∆

ÈeÏz ‡e‰ È¯‰ - ˙È¯Bw‰Â ·BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰ ÔB‚k¿«ƒ»¿»≈¿«»ƒ¬≈»
ÌÈˆÚk ‡e‰ È¯‰ - ÌÈˆÚÏ ÂÈÏÚ ·LÁ :Bz·LÁÓa58; ¿«¬«¿»«»»¿≈ƒ¬≈»≈ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï59˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ -60Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ . «¬ƒ»¬≈«≈¿«¬«»»
,Ì„‡ ÏÎ‡Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏe¿«¬«¿≈»¿ƒ»»À¿≈«¬«»»

‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L61,‰Ó‰a ÏÎ‡Ó È¯ÓÁÂ , ∆≈ƒ≈∆¿¿»¿À¿≈«¬«¿≈»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡L62. ∆≈¿ƒ

מ"א.51) פ"ח הקודמת.52)שביעית הלכה כבסוף
בהמה.53) למאכל הי"ח.54)אלא פ"ד למעלה ראה
לכם 55) שיהיה הוא לכם המיוחד לאכלה, לכם "שנאמר

לכם  מיוחד (שאינו וזולתו למלוגמא), (ולא בלבד לאכלה
המשנה). (פירוש ולמלוגמא" לאכלה לבהמה) אלא

כל 56) תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך שנאמר:
מלוגמא  לה לעשות ולא לבהמה לאכול - לאכול תבואתה

בהמה.57)(רע"ב). למאכל ולא אדם למאכל לא כלומר,
כלל.58) שביעית קדושת עליהם חלה אדם.59)ולא של
שביעית.60) קדושת בהם  שם.61)שיש 'ירושלמי'
אבל 62) אחר, בענין פירש שם המשנה ובפירוש ה"ג. כנ"ל

במבוא  ליברמן הר"ש (ראה כלפנינו - שם בתרא במהדורה
ניו  כת"י הגהות בשם ז עמ' להרמב"ם ה'ירושלמי' להלכות
כת"י  המשנה בפירוש הוא וכן ניאפולי. דפוס למשניות יורק
עליהם  חשב לא שאם הי"ד, בפ"ז להלן וראה ירושלים).
שביעית, קדושת עליהם חלה כעצים, שאינם כיון כלל,

משנה'. ב'כסף ועיי"ש

.·È¯zÓ63¯kÓÏ64ÁwÏÂ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡Â Ì„‡ ÈÏÎ‡ À»ƒ¿…»¿≈»»¿»¿≈¿≈»¿ƒ«
ÁwÏ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ;Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ì‰a»∆»¿≈»»¬»≈¿ƒ»¿≈¿≈»ƒ«

˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a65ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »∆»¿≈¿≈»«∆∆¿≈»ƒ«∆≈
Ì‡Â .‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a ÁwÏ Ì„‡ ÈÏÎ‡ ÔÈ¯ÎBÓ¿ƒ»¿≈»»ƒ«»∆»¿≈¿≈»¿ƒ

Á˜Ï66‰Ó‰a ÈÏÎ‡a Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ô‰a ÛÈÏÁ‰ B‡ Ô‰a »«»∆∆¡ƒ»∆»¿≈»»¿»¿≈¿≈»
‡Ó‚eÏÓ Ì‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L Ì„‡ ÈÏÎ‡k Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿»¿≈»»∆≈ƒ≈∆¿¿»

Ì„‡Ï67. »»»

ה"א.63) פ"ז שם ו'ירושלמי' הי"ט, פ"ה שם תוספתא
ה"א.64) בפ"ו כדלהלן מעט, פירות 65)מעט שדמי לפי

אלא  בו, שלקחו הדבר אותו בקדושת נתפסים אינם שביעית
אדם, מאכל שהיא סתם שביעית קדושת עליהם חלה
ה"ח). למעלה וראה כפשוטה', ('תוספתא שם כדלהלן

שם.66) למעלה וראה שם. כבראש 67)'ירושלמי'
בדמי  בהמה אוכלי לקח אם והואֿהדין הקודמת. ההלכה
ואין  למעלה, כמבואר אדם, כאוכלי הן שהרי בהמה, אוכלי

לאדם. מלוגמא מהם עושים

.‚È˙B¯t68ı¯‡‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ≈¿ƒƒ≈ƒƒ»≈»»∆
‡È¯eÒÏ elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ69ÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â .ÔÈ70 ¿»»»∆«¬ƒ¿¿»¿≈«¬ƒƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‡Ï Ô˙B‡71¯ÈÎOÏ ‡ÏÂ72‰È‰ Ì‡Â . »…¿≈»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒ»»
˙aL ¯ÈÎO73B‡ ,L„Á ¯ÈÎO B‡ ‰L ¯ÈÎO B‡ ¿ƒ«»¿ƒ»»¿ƒ…∆

ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊÓ ıvwL74B˙Èa ÈL‡k ‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ≈¿»»»¬≈¿«¿≈≈
‡ÈÒÎ‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe .B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe75˙B¯t «¬ƒƒ«¬ƒƒ∆»«¿«¿»≈

˙ÈÚÈ·L76. ¿ƒƒ

מ"ה.68) פ"ו שמעון.69)שם כרבי ולא כתנאֿקמא שם,
ה"כ.70) שם לכם 71)תוספתא לאכלה, לכם שנאמר:

וראה  ה"ו). פ"א בהר פרשת ('ספרא' לאחרים ולא
כפשוטה'. כמשלם 72)ב'תוספתא נראה שהוא יום. שכיר

בבית, קצר זמן אותו שהרואה לפי שביעית, מפירות חובו
משלם  הבית ובעל הבית, מאנשי זה אין אומר: הבית בעל
בפ"ו  כדלהלן כן, לעשות ואסור שביעית, בפירות שכירותו

שנים.73)ה"י. שבע שכיר ב'תוספתא 74)כלומר, ראה
שם. היהודים 75)כפשוטה' בבתי גרים שהיו המלך חיל

היהודים. עם כהדא 76)יחד ה"א: פ"ג דמאי וב'ירושלמי'
אומר, לעזר רבי האכסניא. את לרבות עמכם" "הגרים דתני,
גויים. שהם אף אותם מאכילין ולכן גוי. של אכסניא זו

כפשוטה'. ב'תוספתא וראה

.„ÈÔÈ‡77˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa78, ≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ
˙Bf Ï·‡ ;˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ·BÁ ÌlLÓk ‰fL ÈtÓƒ¿≈∆∆ƒ¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¬»ƒ∆

‡È‰79dÏÚa ÏMÓ80. ƒƒ∆«¿»

הכ"ב.77) שם אינו 78)תוספתא כשבעלה במזונותיה,
את 80)עצמה.79)לפנינו. שמשלם מי כאן אין שהרי

ניזונת  שהיא עלֿידיֿזה מעצמו משתלם החוב אלא החוב,
בעצמה.

.ÂËÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡81¯Òa Ô‰Lk ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t82; ≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆≈…∆
eÏÎ‡z :¯Ó‡pL83„Ú ˙ÏÎ‡ dÈ‡ - d˙‡e·z ˙‡ ∆∆¡«…¿∆¿»»≈»∆¡∆∆«
‰‡e·z ‰OÚzL84‰„Oa ËÚÓ Ô‰Ó ÏÎB‡ Ï·‡ .85 ∆≈»∆¿»¬»≈≈∆¿««»∆

ÔÈbt Ì‰Lk86C¯„k ,87.Úe·L ÈL ¯‡La ÏÎB‡L ¿∆≈«ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»«
˙BÚÏ eÚÈbiL „Ú B˙Èa CB˙a ÏÎ‡Ï ÒÈÎÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ∆¡…¿≈«∆«ƒ¿«

˙B¯OÚn‰88. «««¿

ה"י.81) שם המעשרות,82)'ספרא' לעונת שהגיעו לפני
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כל 83)כדלהלן. תהיה הכתוב: מן זאת למדו שם
לאכול. המעשרות,84)תבואתה לעונת משיגיעו והיינו,

אכילתן. דרך הוא וזה אדם 85)כדלהלן. בני שמנהג "כמו
בישל  שלא הפרי לאכול כן כמו ומנהגם פירותיהם, לאכול
(פירוש  להם" שיזדמן דרך על מעט, קשה ועודנו צרכו, כל

המעשרות.86)המשנה). לעונת שהגיעו קודם היינו,
כדלהלן.87) פתו, בהן שאוכל הם 88)כלומר, שאז

ה"ג. מעשרות מהל' פ"ב למעלה וראה "תבואה", קרויים

.ÊËÈ˙ÓÈ‡Óe89‰„Oa ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰È‰È ≈≈»«ƒ¿∆À»∆¡…≈»ƒ»«»∆
?˙ÈÚÈ·Ma90eÁÈ¯ÊiMÓ - ÌÈ‡z ÏL ÔÈbt‰91ÏÎB‡ «¿ƒƒ««ƒ∆¿≈ƒƒ∆«¿ƒ≈

Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa Bzt Ô‰a92¯Òa‰ .93- »∆ƒ«»∆¿≈…«≈»∆«…∆
BÏÎB‡Â ÌÈÓ ‡ÈˆBiMÓ94.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa ƒ∆ƒ«ƒ¿¿«»∆¿≈…«≈

ÌÈ˙Èf‰95eÒÈÎiMÓ -96˙ÈÚÈ·¯ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ‰‡Ò97 «≈ƒƒ∆«¿ƒ¿»∆≈ƒ¿ƒƒ
ÏÎB‡Â ÚˆBt ÔÓL98L˙Bk - ‚Ï ÈˆÁ eÒÈÎ‰ .‰„Oa ∆∆≈«¿≈«»∆ƒ¿ƒ¬ƒ…≈

CÒÂ99LÈÏL eÒÈÎ‰ .‰„Oa100ÒÈÎ‰Ï ¯zÓ - ¿»«»∆ƒ¿ƒ¿ƒÀ»¿«¿ƒ
.˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ È¯‰L ,B˙È·Ï¿≈∆¬≈ƒƒ¿««««¿

מ"ז.89) פ"ד לאכלם 90)שביעית דרך שמאז כלומר,
כנ"ל. שבוע, שני בשאר גופם 91)מעט וישוב "יבהיקו,

המים  להכנס כשיתחיל הפגים, התאנים דרך וכן חלק.
המשנה). (פירוש מפרש 92)בתוכם" שרבינו נראה

לענין  למעלה שכתוב מה על עולה במשנה זו שפיסקא
שם. דלהלן מעשר על ולא מ"ח.93)שביעית, שם

פתו.94) בו אוכל מ"ט.95)שם: לומר:96)שם, צריך
לסוך 98)הלוג.97)משיכניסו. ראוי השמן אין שעדיין

בשמן.99)בו. אחד 100)גופו עושים שהזיתים כלומר,
שליש  וזה כשיגמרו, לעשות ראויין שהן ממה מתשעה

ה"ה). מעשר מהל' (פ"ב שלהן

.ÊÈ¯zÓ101Ì„˜ ˙ÈÚÈ·Ma ÌÈˆÚÏ ˙BÏÈ‡ ı˜Ï À»»…ƒ»¿≈ƒ«¿ƒƒ…∆
È¯t Ô‰a ‰È‰iL102ÏÈÁ˙iMÓ Ï·‡ .103- È¯t ˙BOÚÏ ∆ƒ¿∆»∆¿ƒ¬»ƒ∆«¿ƒ«¬¿ƒ

„ÈÒÙÓ È¯‰L ;B˙B‡ ı˜È ‡Ï104ÌÎÏ :¯Ó‡Â ,ÏÎ‡‰ …»…∆¬≈«¿ƒ»…∆¿∆¡«»∆
‡ÈˆB‰ Ì‡Â .„ÈÒÙ‰Ï ‡ÏÂ - ‰ÏÎ‡Ï105eÚÈb‰Â ˙B¯t ¿»¿»¿…¿«¿ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ

‡ÈˆB‰ È¯‰L ;B˙B‡ ı˜Ï ¯zÓ - ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿À»»…∆¬≈ƒ
.epnÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈc ÏË·e ,ÂÈ˙B¯t≈»»«ƒ¿ƒƒƒ∆

בשביעית.101) המשנה מן להלן שכתב ממה משמע כן
כשדמי 102) אלא השחתה, דרך קוצץ שאינו באופן ומדובר

בשאר  אפילו לעולם לקצוץ אסור כן לא שאם יקרים, האילן
המשנה. פירוש - ה"ח) מלכים מהל' בפ"ו (ראה שנים

הסמוכה.103) בפירוש 104)כבהלכה וראה ב. נב, פסחים
מ"י. שם לשביעית שם.105)המשנה שביעית משנה,

.ÁÈÈ˙ÓÈ‡Óe106?˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡107 ≈≈»«≈¿ƒ»ƒ»«¿ƒƒ
eÏLÏLiMÓ - ÔÈ·e¯Á‰108eÚ¯‚iMÓ - ÌÈÙb‰Â ,109, ∆»ƒƒ∆¿«¿¿¿«¿»ƒƒ∆¿»¿
eˆiMÓ - ÌÈ˙Èf‰Â110- ˙BÏÈ‡‰ Ïk ¯‡Le , ¿«≈ƒƒ∆»≈¿»»»ƒ»

ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡Â .¯Òa e‡ÈˆBiMÓ111˙BiÙk‰ ˙‡112 ƒ∆ƒ…∆¿≈¿ƒ∆««¿ƒ
È¯t „ÒÙ‰ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·Ma113ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒƒƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿ƒ≈

Ôk¯c114ıÈˆÈL ‡l‡ ÌÈ¯Óz ˙BOÚ‰Ï115ı˜Ï ¯zÓ - «¿»¿≈»¿»ƒ∆»ƒƒÀ»»…
˙BiÙk Ô˙B‡116. »«¿ƒ

פרי.107)שם.106) עשיית התחלת היא מאימתי כלומר,

"משעה 108) ופירושו שמאי. כבית ולא הלל כבית שם,
המשנה). (פירוש וגדלים" נמשכים שהענפים

(שם).109) הגרעינין" להם "משעה 110)"משיעשו
(שם). הנצנים" בהם שם.111)שיראו פסחים,

(רש"י).112) בשלו" שלא קטנים שהרי 113)"תמרים
לגדול. רבי 114)סופו של מעשה א. נג, ב. נב, שם

(עיי"ש 115)אילעא. "שיצין" העתיק קורקוס [ר"י
שם). הארץ' ב'שבת (וראה שם בפסחים ונזכרו בדבריו).
התשובות  חלק שם, פסחים הגאונים' ('אוצר המכבדות והם
('ערוך' התמרים תלויים שבהם האשכולות כלומר: ,(73 עמ'
אינו  הללו האילנות של קיומם שכל באופן מכבד). ערך
בשביל  אלא שהם, כמו לעולם שיישארו הכפניות, בשביל

המכבדות]. כלומר, פרי,116)השיצין, אינם עתה שהרי
לגדול. סופם אין וגם

.ËÈÔÈ‡117ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·L ÏL L˜Â Ô·z ÔÈÙ¯BO ≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒƒ¿≈
‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L118Ï·‡ .119˙Ù‚a ÔÈ˜ÈqÓ ∆»¿«¬«¿≈»¬»«ƒƒ¿∆∆

˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈbÊ·e120. ¿«ƒ∆¿ƒƒ

בתבן 117) ושורפין נהנין מאימתי מ"ז: פ"ט בשביעית
הכ"ג), להלן (ראה שניה רביעה משתרד שביעית, של ובקש
(כסףֿמשנה). אותם שורפין אין לכן שקודם משמע

כנ"ל 118) שביעית קדושת עליהם חלה בהמה אוכלי ואף
לסחורה. ולא לאכלה, תורה: אמרה עליהם ואף וט'. ה"ג,
לעוברי  חששו שלא ספיחים, משום התבן על גזרו לא אבל
למעלה  ראה בהמה. באוכלי ולא אדם באוכלי אלא עבירה

וברדב"ז. שם, ובהערות ה"ד פ"ו 119)פ"ד שם תוספתא
שאין 120)הט"ז. כעצים, הם והרי כלל, אוכל שאינם

שביעית. קדושת בהם

.ÎıÁ¯Ó121‰˜q‰L122- ˙ÈÚÈ·L ÏL L˜·e Ô·˙a ∆¿»∆À¿»¿∆∆¿«∆¿ƒƒ
da ıÁ¯Ï ¯zÓ123¯ÎOa124- ‡e‰ ·eLÁ Ì„‡ Ì‡Â . À»ƒ¿…»¿»»¿ƒ»»»

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c da e˜ÈqÈ ‡nL ;¯eÒ‡125È„k BÏÈ·La »∆»«ƒ»¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ¿≈
.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈ„ÈÒÙÓ e‡ˆÓÂ ,Û„B dÁÈ¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»≈¿ƒ¿¿«¿ƒƒ≈¿ƒƒ

מי"א.121) פ"ח תבן 122)שם שורפין אין שהרי בדיעבד,
(כסףֿמשנה). כנ"ל שביעית, של בדיעבד.123)וקש

שישרפו  לחשוש ואין (שם), והקש התבן נשרפו כבר שהרי
שמותר 124)עוד. וכלֿשכן כסחורה, שנראה אףֿעלֿפי

מן  בשכר, אפילו שמדובר כן ולמד ראב"ד. ועי' בחינם,
ומסתבר  וכו', יסיקו שמא חשוב, אדם שאסרו הסיפא,

קורקוס). (ר"י כן יעשו לא אוכלי 125)שבחינם כלומר,
לאדם  מלוגמא לעשות מותר בהמה מאוכלי אבל אדם.

שווה. וביעורו הנאתו זה והרי הי"א), (למעלה

.‡ÎÌÈ¯fÏ ‰Óe¯˙a ÔÈ¯znL ÔÈÈÚ¯b‰Â ÔÈtÏw‰126 «¿ƒƒ¿««¿ƒƒ∆À»ƒƒ¿»«»ƒ
,ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ ÔÈ‡ -≈¿À«¿ƒƒ»»¬≈∆«¬≈≈¿≈ƒ

‰ÚÈ·ˆÏ ÔÈÈe‡¯ Ôk Ì‡ ‡l‡127¯Bw‰Â .128˙M„˜ - ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿À«
.ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ»»»»

ה"יֿיא.126) תרומות מהל' בפי"א תוספתא 127)ראה
לאבדם  אסור לצביעה, ראויים שהם שכיון הט"ז. שם
ב'תוספתא  וראה בהם. להסיק שרגילים אףֿעלֿפי בהסקה

ראש 128)כפשוטה'. והוא ה"ו. סוף פ"ד שם 'ירושלמי'
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מהל' ופ"ח לו. (ברכות אותו אוכלים רך וכשהוא הדקל,
ה"ו). ברכות

.·Î¯¯Bv‰129CB˙Ï Ô˙BÂ ˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈÏ·z «≈¿»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿
ÏÈL·z‰130ÏÎÏ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÓÚË ÏËa Ì‡ : ««¿ƒƒ»««¿»¬≈≈À»ƒ¿»

¯·c131˙M„˜a Ì‰ ÔÈ„Ú - ÌÚË Ô‰a ¯‡L Ì‡Â ; »»¿ƒƒ¿«»∆««¬«ƒ≈ƒ¿À«
.˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ

ה"ז.129) שם, ונתנו 130)תוספתא בשקיק צררו כלומר,
התבשיל. כעצים.131)לתוך הם שהרי

.‚ÎÔÈ‡132CB˙Ï ‡Ï ˙ÈÚÈ·L ÏL L˜Â Ô·z ÔÈ˙B ≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒ…¿
ËÈh‰ CB˙Ï ‡ÏÂ ¯k‰133Ô˙ Ì‡Â .134‰Ê È¯‰ - ««¿…¿«ƒ¿ƒ»«¬≈∆

¯Ú·Ók135¯epz .136e‰e˜Èq‰L137ÏL L˜·e Ô·˙a ƒ¿…»«∆ƒƒ¿∆∆¿«∆
ÔˆeÈ - ˙ÈÚÈ·L138„¯zMÓe .139È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ·¯ ¿ƒƒ«ƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈

ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈ‰ ˙ÈÚÈ·L140.˙ÈÚÈ·L ÏL Lw·e Ô·za ¿ƒƒ∆¡ƒ¿¿ƒ«∆∆¿«∆¿ƒƒ

הי"ח.132) פ"ה שם, ראוי 133)תוספתא שהוא מפני
בהי"ט. כנ"ל בהמה, נתן 134)למאכל אם אפילו משמע

נתן  שאם משמע אחרים", נתנוהו "אם שם: ובתוספתא הוא.
כפשוטה'). ('תוספתא התירו לא על135ֿ)בעצמו ובטל

התירו  לא וב'ירושלמי' בהמה. מאכל מלהיות ידיֿזה
פסק  ורבינו בטיט, וגבל הכר גבי על ישן אלאֿאםֿכן

(רדב"ז). כן התנו שלא הנ"ל, תוספתא 136)כתוספתא
הי"ט. לעשות 137)שם, אסור לכתחילה שהרי בדיעבד,

בהי"ט. כנ"ל כיון 138)כן, לחם, בו יאפו ולא כלומר,
שלא  לחם, בו ואפו עברו שאם ונראה באיסור. שהסיקוהו
לרחוץ  מותר זה ומטעם לאכלו. ומותר כך, כל קנסוהו
שחממו  שהמים ה"כ), (למעלה באיסור שהוסק במרחץ
משנה'. 'כסף ועי' בתנור. שנאפה כלחם הם הרי אותם

מ"ז.139) פ"ט שנייה,140)שביעית רביעה שמשירדה
מהשנה  וקש ותבן הבהמות, לאכילת חדשים זרעים צמחו
קדושתם  ובטלה בהמה למאכל עומדים אינם שוב הקודמת
מה  שתסרח "מכיון אמרו: שם וב'ירושלמי' שמח'). ('אור

שבבית". מה הותר שבשדה,

â"ôùú'ä éøùú å"è éðù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מכר 1) ואם שביעית. בפירות סחורה עושין שאין יבאר

פירות  מוכרין אין ודין והמעות. הפירות דין מה מעט,
בשביעית  חומר ודין לארץ שנכנסו חו"ל פירות שביעית.
אם  שביעית דמי ודין מתחללת. שביעית ואיך מבהקדש.
שביעית  בפירות העושין החמרים החוב. את מהם פורעין
ואם  בפונדיון, ככר מהנחתום הלוקח האסורה. מלאכה

בטובה. ושלא בטובה שביעית פירות אוכלין

.‡˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡2‰ˆ¯ Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»
¯ÎBÓ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ËÚÓ ¯kÓÏ3ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â . ƒ¿…¿«ƒ≈¿ƒƒ≈¿»«»ƒ

˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰4ÏÎ‡Ó Ô‰a Á˜lÈÂ ,5ÏÎ‡ÈÂ ¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ»«»∆«¬»¿≈»≈
˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a6‡e‰ È¯‰ ¯kÓp‰ È¯t‰ B˙B‡Â ; ƒ¿À«¿ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¬≈

.‰È‰Lk B˙M„˜aƒ¿À»¿∆»»

ולא 2) "לאכלה לאכלה". לכם הארץ שבת "והיתה שנאמר:

סחורה.3)לסחורה". נקראת אינה מועטה שמכירה
שאין  אמרו הארץ מעם שביעית פירות קניית ולעניין
שגם  משם, ולמדו סעודות. שלוש ממזון יותר ממנו לוקחים
מזון  הוא מותר, שהוא המעט שיעור סחורה, באיסור כאן

סעודות. תהיה 4)שלוש קודש היא יובל "כי שנאמר
[ויובל] שביעית אף ואסור דמיו את תופס קודש מה - לכם"

ואסורה. דמיה את ולא 6)לאדם.5)תופסת לאכלה
אחרים. לדברים

.·Á˜BÏ ‰È‰È ‡Ï7‰„O ˙B˜¯È8¯ÎBÓe9ÚaˆÈ ‡ÏÂ . …ƒ¿∆≈««¿»∆≈¿…ƒ¿«
˙ÈÚÈ·L ÈtÏwÓ10‰¯BÁÒ ‰OBÚ ‰fL ÈtÓ ,¯ÎOa ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆∆∆¿»

¯zÓ - ¯È˙B‰Â ÏÎ‡Ï ˙B˜¯È Á˜Ï .˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa¿≈¿ƒƒ»«¿»∆¡…¿ƒÀ»
¯˙Bn‰ ¯kÓÏ11ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚÈ·L ÌÈÓc‰Â , ƒ¿…«»¿«»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ≈
BÓˆÚÏ ˙B˜¯È12Ba Ô‰Ó Á˜ÏÂ13- ¯ÎÓe Bza Ôa B‡ ¿»¿«¿¿»«≈∆¿∆ƒ»«

¯zÓ ‰Ê È¯‰14.˙ÈÚÈ·L ÈÓc ÌÈÓc‰Â , ¬≈∆À»¿«»ƒ¿≈¿ƒƒ

לוקט.7) בור,8)היינו בשדה מאליהם שגדלו כלומר,
ספיחים. איסור בהם דעת 9)שאין על ילקוט לא כלומר,

קדושת 10)למכור. עליהם שחלה לצביעה, הראויים
וניכרים 11)שביעית. למכור, דעת על לקח לא שהרי

אלא  מוכר ואינו מהם, אכל שהרי לאכילה, שלקטם הדברים
שהותיר. למכור.12)מה דעת על שהתחיל 13)לא לפני

למכרם. אסור עצמו שהוא באופן יקח 14)לאכלם, "שאם
שלעולם  בזה". חובה עליו אין ומכרו, אביו שאסף ממה הבן

מוכר. עצמו כשהמלקט אלא סחורה איסור אין

.‚ÔÈ¯ÎBnLk15Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈¿ƒ»
‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÓa ‡ÏÂ Ï˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa ‡Ï16 …¿ƒ»¿…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆

·Ma ˙B¯t ¯ÁBÒk¯ÎBnL ËÚÓ‰ ¯ÎBÓ ‡l‡ .˙ÈÚÈ ¿≈≈«¿ƒƒ∆»≈«¿«∆≈
‰¯ÒÎ‡17¯˜Ù‰ ‡e‰L ÚÈ„B‰Ï ,18ÌÈÓc‰ Á˜BÏÂ «¿¿»¿ƒ«∆∆¿≈¿≈««»ƒ

.¯Á‡ ÏÎ‡ Ô‰a ˙B˜Ïƒ¿»∆…∆«≈

אֿב.15) בהלכות למעלה המבואר המותר, באופן
ייראה.16) שלא האומד.17)כלומר, לפי כלומר,
זכה 18) אלא בהם כסוחר ואינו ההפקר מן בו זכה כלומר,

מאכל  בדמיהם ולקנות למכרם רוצה ועתה לאכלם, בהם
אחר.

.„„‚B‡Â19˜eMa ¯kÓÏ ˙ÈaÏ „‚‡‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·c ¿≈¿»ƒ∆«¿»¿≈»≈««ƒƒ¿…«
˙ÈaÏ ‡È·‰Ï ÔÈ„‚B‡L C¯„k ,‰¯ÒÎ‡20C¯„k ‡Ï , «¿¿»¿∆∆∆¿ƒ¿»ƒ««ƒ…¿∆∆

˜eMÏ ÔÈ„‚B‡L21ÌeˆÓˆa ¯ÎBÓk ‰È‰È ‡lL È„k ,22. ∆¿ƒ«¿≈∆…ƒ¿∆¿≈¿ƒ¿
„‚‡È ‡Ï - ˜eMÏ ‡l‡ „‚‡‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈«¿»¿≈»≈∆»«…∆¡…

.Ô˙B‡»

אוגדין 19) בבית לאגוד שדרכו "את שאמרו: הלל כבית
האגד  כדרך אלא הותר שלא רבינו ומפרש בשוק. אותו
כיוון  לשוק, שאוגד כדרך גם מתיר והראב"ד שבבית.

לבית. גם לאגוד בו.20)שדרכו מדקדקים שאין
בו.21) שבשוק,22)שמדקדקים כאגד אוגדו אם כלומר,

אכסרה. ולא בצמצום למכור כעומד נראה זה הרי בדקדוק,

.‰eÈ‰È ‡Ï - ı¯‡Ï eÒÎpL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆…ƒ¿
˙B¯Ùk ‡l‡ ,ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ÌÈ¯kÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈
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‰¯ÒÎ‡ ı¯‡‰23ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Ì‰L ÔÈ¯k eÈ‰ Ì‡Â . »»∆«¿¿»¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈ƒ»»»∆
.¯zÓ -À»

ואומר 23) לארץ, מחוץ הם שהפירות מבחין אינו שהרואה
שביעית. בפירות סוחר שהלה

.ÂLc˜‰‰ ˙‡ ‰„Bt‰L :Lc˜‰aÓ ˙ÈÚÈ·Ma ¯ÓÁ…∆«¿ƒƒƒ¿∆¿≈∆«∆∆«∆¿≈
;ÂÈzÁz ÌÈÓc‰ eOÙzÈÂ ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ -»»∆¿≈¿Àƒ¿ƒ»¿«»ƒ«¿»
- ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,Ôk dÈ‡ ˙ÈÚÈ·M‰Â¿«¿ƒƒ≈»≈∆»«≈≈¿ƒƒ
ÔÓˆÚ ˙B¯t‰Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk eOÚÈÂ ÌÈÓc‰ eOÙzÈƒ»¿«»ƒ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿«≈«¿»

ÌÈL ¯‡L ˙B¯Ùk eOÚÂ eÏlÁ˙ ‡Ï24:da ¯Ó‡pL . …ƒ¿«¿¿«¬¿≈¿»»ƒ∆∆¡«»
L„˜ ˙‡¯˜pL ÈÙÏe ;ÌÏBÚÏ ‡‰z d˙ÈÂ‰a - ‰È‰zƒ¿∆«¬»»»¿≈¿»¿ƒ∆ƒ¿≈…∆
Ot˙ ÔB¯Á‡‰ :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÈÓc ˙OÙBz -∆∆»∆»ƒ¿≈»≈»«¬ƒ¿»

.‰È‰L BÓk ‡e‰ BÓˆÚ È¯t‰Â ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿¿∆»»

השנים.24) שאר של כפירות חולין נעשו לא כלומר,

.Ê- ¯Oa Ô‰ÈÓ„· B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«¿≈¿ƒƒƒ¿≈∆»»
˙B¯t‰ Ô˙B‡k ¯Oa‰ ‰OÚ25˙B¯Ùk BÏÎB‡Â , «¬»«»»¿»«≈¿¿¿≈

.˙ÈÚÈ·M‰ ¯eÚa ˙ÚLa Ô˙B‡ ¯Ú·Ï CÈ¯ˆÂ ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
¯Oa‰ ‡ˆÈ - ÌÈ‚c ÂÈÓ„a B‡ ¯Oa B˙B‡a Á˜Ï26 »«¿»»¿»»»ƒ»»«»»

e‡ˆÈ - ÔÓL Ô‰ÈÓ„a B‡ ÌÈ‚ca Á˜Ï .ÌÈ‚c‰ eOt˙Â¿ƒ¿¿«»ƒ»««»ƒƒ¿≈∆∆∆»¿
ÌÈ‚„27- L·c ÂÈÓ„a B‡ ÔÓMa Á˜Ï .ÔÓL Ot˙Â »ƒ¿ƒ¿«∆∆»««∆∆¿»»¿«

˙B¯t‰ ¯Ú·Ï CÈ¯ˆÂ .L·c Ot˙Â ÔÓL ‡ˆÈ»»∆∆¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿«≈«≈
ÔÈ¯Ú·nL C¯„k ,ÔB¯Á‡‰ L·c‰ ÌÚ ˙BBL‡¯‰»ƒƒ«¿«»«¬¿∆∆∆¿«¬ƒ
‡ÏÂ ‡Ó‚eÏÓ Ì‰ÈMÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈ·L ˙B¯t≈¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿¿»¿…

.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¯‡Lk ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒ

כדמיהם.25) דמיהם.27)לחולין.26)או או

.Á˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡28ÁwÓ C¯c ÏÚ ‡l‡ ˙ÏlÁ˙Ó29. ≈¿ƒƒƒ¿«∆∆∆»«∆∆ƒ»
È¯Ùa Ï·‡ ;ÔBL‡¯ È¯Ùa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

ÈL30.ÏelÁ C¯c ÔÈa ÁwÓ C¯c ÔÈa ÏlÁ˙Ó - ≈ƒƒ¿«≈≈∆∆ƒ»≈∆∆ƒ

עצמם.28) שביעית פירות ממה 29)כלומר, כן למדו
תמכרו  "וכי לפסוק ויובל שביעית פרשת התורה שהסמיכה
מכר. דרך אלא מתחללים אינם כי להורות ממכר"

שביעית.30) בדמי

.Ë˙ÈL Á˜Ïp‰ È¯t ÔÈÏlÁnLÎe31ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
ÌÁÈpÈ ‡nL ,ÌÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ B˙B‡32 «¿≈»«»»«ƒ∆»«ƒ≈

ÌÈ¯„Ú Ì‰Ó Ïc‚ÈÂ33˙ÈÚÈ·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ«≈≈∆¬»ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ
dÓˆÚ34ÌÈËeÁM‰ ÏÚ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÔÈÏlÁÓ Ï·‡ .35. «¿»¬»¿«¿ƒ»«≈««¿ƒ

שני.31) פרי הביעור.32)כלומר, בשעת יבערם ולא
קנה 33) לא חילל שאם רבינו, כתב שם שני מעשר בהלכות

ונראה  שביעית. לעניין כאן הדין שהוא ופשוט מעשר.
הפקר". דין בית "הפקר מכח הקדושה הפקיעו שחכמים

על 34) אותו מחללים שאין שני, בפרי אמרו אם [כלומר:
על  נשארה והקדושה מחולל, אינו בדיעבד ואף חיה, בהמה
הפקיעו  פעולות: שתי כאן עשו שחכמים ונמצא השני, הפרי
מן  שהרי הפרי, על הקדושה והטילו מהבהמה, הקדושה
ראשון, בפרי שכן מכל - הבהמה ונכנסה הפרי יצא הדין

שום  נתפסה לא שוודאי מקדושתו, לעולם יוצא שאינו
בפעולה  אלא צורך כאן אין שהרי החיה, הבהמה על קדושה

מהבהמה]. הקדושה הפקעת והיא: שלא 35)אחת, כיוון
הנ"ל. החשש כאן שייך

.È·BÁ‰ ˙‡ Ì‰Ó ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÈÓc36ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆«¿≈
Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ,˙eÈ·LBL Ô‰a ÔÈOBÚƒ»∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓ‚z37˙È·a ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»«¬ƒƒ¿≈
˙Òk‰38˙eÏÈÓb ÏL ÌÈ¯·c Ô‰Ó ÔÈÁlLÓ Ï·‡ ; «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆¿ƒ

ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÌÈ„ÒÁ39Ì‰Ó ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈≈¿ƒ≈∆
‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú40ÏÎ‡È - Á˜Ï Ì‡Â . ¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»¿ƒ»«…«

ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â .ÈL ¯OÚÓa ‰OBÚL C¯„k ,Ôc‚k¿∆¿»¿∆∆∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈¿ƒƒ
ÌÈ·Ê Èp˜ Ô‰Ó41.˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ ˙B„ÏBÈÂ ˙B·ÊÂ ≈∆ƒ≈»ƒ¿»¿¿¿«»«¬»

Ôc‚k ÏÎ‡È - ‡È·‰ Ì‡Â42˙B¯BÚÂ ÌÈÏk ÌÈÎÒ ÔÈ‡Â . ¿ƒ≈ƒ…«¿∆¿»¿≈»ƒ≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÓLa43.Ôc‚k ÏÎ‡È - CÒ Ì‡Â . ¿∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»…«¿∆¿»

סחורה.36) בהם כעושה הוא כלומר,37)שהרי
חבירו. לו שעשה טובה עבור ותגמול אין 38)תשלום

בבית  לעניים שהתחייב מה עבור השביעית דמי את נותנים
מן  שהרי שביעית, בדמי חובו כפורע שזה כיוון הכנסת,

חולין. מעות לשלם התחייב המתנה,39)הסתם למקבל
יחזיק  שלא כדי ועוד, שביעית. קדושת בפירות שינהג כדי

זה. עבור ביותר טובה שביעית 40)לו בדמי לוקחים שאין
מאכל. דבר יונה 41)אלא בני שני או תורים שתי "הם

כפרה". מחוסרי אלו בהם מממונו 42)שחייבים "שיוציא
פירות  בלבד פירות, בו ויקנה ההוא הדבר שווה שהוא מה

שביעית". בקדושת ויאכלם ניתנה 43)שביעית שלא
בלבד. האדם לסיכת אלא שביעית

.‡ÈÔ‰Ó ÔÈ˙B ÔÈ‡44ÔlaÏ ‡Ï45‡ÏÂ ¯tqÏ ‡ÏÂ ≈¿ƒ≈∆…««»¿…««»¿…
ÔÈn‡‰ ¯‡LÏ ‡ÏÂ ÔtqÏ46ÈÓÏ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ; ««»¿…ƒ¿»»À»ƒ¬»≈¿ƒ

ÔzÏ ¯zÓe .ÌÈÓ B˙B˜L‰Ï ¯Ba‰ ÔÓ ÌÈÓ ‰ÏBcL∆∆«ƒƒ«¿«¿«ƒÀ»ƒ≈
ÌpÁ ˙zÓ ÔÈn‡Ï Ô‰ÈÓcÓ B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ47. ƒ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»À»ƒ«¿«ƒ»

שביעית.44) המרחץ".45)מדמי קונים 46)"בעל שאין
מאכל. דבר אלא וצריך 47)בהם חסד. כגמילות זה שהרי

יכירו  שהאומנין פי על ואף שביעית. של שהדמים להודיעם
ושלא  בטובה שביעית פירות אוכלין הרי כך, עבור טובה לו

בטובה.

.·È˜¯È ÈÏ ËwÏÂ ‰Ê ¯q‡ EÏ ‡‰ :ÏÚBtÏ ¯ÓB‡‰48 »≈«≈≈¿ƒ»∆¿«≈ƒ»»
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k BÈ‡Â ,¯zÓ B¯ÎO - ÌBi‰49‡l‡ , «¿»À»¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ∆»

‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎa B‡ÈˆBÓ50˙BÈ‰Ï ÏÚBt‰ eÒ˜ ‡ÏÂ . ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿…»¿«≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k B¯ÎO51Ba ÈÏ ËwÏ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .52 ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»««≈ƒ

˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k ‰Ê È¯‰ - ˜¯È ÌBi‰53B‡ÈˆBÓ BÈ‡Â , «»»¬≈∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ
.˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‡l‡∆»«¬ƒ»¿ƒ»¿≈¿ƒƒ

ספיחין.48) מטעם אסור שאינו ובאופן שביעית, של ירק
כלומר,49) רגלו", "שכר אלא אינו טרחתו שהאיסר שכר

הירק. את שאין 50)ללקט לפי ושתייה, באכילה רק ולא
שביעית. קדושת כבהלכה 51)בו בחמרים שקנסו כדרך

לי 53)באיסר.52)הסמוכה. תן לו כאומר זה "שהרי
שביעית". פירות כמוכר זה והרי ירק, זה בדינר
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚È˙Î‡ÏÓ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ÌÈOBÚ‰ ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ»ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆
È‡cÓ ¯˙BÈ e‡È·‰L ÔB‚k ,‰¯eÒ‡‰ ˙ÈÚÈ·L54È¯‰ - ¿ƒƒ»¬»¿∆≈ƒ≈ƒ«¬≈

˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k Ô¯ÎO55ÈtÓe .Ì‰Ï Ò˜ ‰Ê ¯·„Â . ¿»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»∆¿»»∆ƒ¿≈
?ÏÚBt‰ ¯ÎOa eÒ˜ ‡ÏÂ ÌÈ¯nÁ‰ ¯ÎOa eÒ˜ ‰Ó»»¿ƒ¿«««»ƒ¿…»¿ƒ¿««≈

ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ba eÒ˜ ‡Ï ËÚÓ B¯ÎOL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆¿»¿«…»¿ƒ¿≈«»

יין.54) כדי עשר וחמשה שמן כדי מחמשה יותר כלומר,
לי 55) ולקטו פלוני סך לכם הא להם: אמר אפילו כלומר,

כדמי  שכרו אין פועל אצל שכזה שבאופן היום, ירק
כדי 56)שביעית. אלא אינו הפועל של ששכרו כלומר,

ביותר. גדול החמרים של שכרם אבל חייו,

.„ÈBÏ ¯Ó‡Â ,ÔBÈceÙa ¯kk ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ««¿ƒ»¿¿¿¿»«
‰„O ˙B˜¯È ËwÏ‡Lk :‰ÁÈ˜Ï ˙ÚLa57EÏ ‡È·‡ ƒ¿«¿ƒ»¿∆¬«≈«¿»∆»ƒ¿

Ba58˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ ¯kk‰ B˙B‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿«ƒ»¬≈¿≈
˙ÈÚÈ·L59Ì˙Ò epnÓ Á˜Ï Ì‡Â .60BÏ ÌlLÈ ‡Ï - ¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆¿»…¿«≈

˙ÈÚÈ·L ÈÓcÓ61Ô‰Ó ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡L ,62. ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ≈∆

בפירות 57) שאפילו "ירקות", כתב וכאן שביעית. של
מותר. עצמם, חליפי 59)בכיכר.58)שביעית הוא שהרי

ששניהם  הירושלמי, פי על פירש שם והר"ש שביעית.
חינם. מתנות לזה זה בשעת 60)נותנים לו לומר מבלי

כנ"ל. בו", לך "אביא מפירות 61)לקיחה שכן וכל
עצמן. מעות,62)שביעית לו נתחייב סתם, שלקח שכיוון

בהן. חובו פורע נמצא שביעית, דמי לו וכשנותן

.ÂË‰·BËa ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÏÎB‡63‰·BËa ‡lLÂ64. ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆…¿»
‰OÚL BÓk ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t BÏ ÔziL ?„ˆÈk ‰·BËa¿»≈«∆ƒ≈≈¿ƒƒ¿∆»»

Ô˙pL ‰·BË BnÚÈÓk ÏÎ‡Ï B˙p‚Ï BÒÈÎiL B‡ ,BÏ ƒ»∆»«∆«¿ƒ¿ƒ»∆¡…¿ƒ
˙ÈÚÈ·L ˙B¯t BÏ e˙pL ÈÓe .‰·BË BÏ ‰OÚL∆»»»ƒ∆»¿≈¿ƒƒ

‰M¯Èa BÏ eÏÙpL B‡ ‰zÓa65ÌÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ¿«»»∆»¿ƒÀ»¬≈∆¿»
ÔÓ BÓˆÚa ‡e‰ Ô˙B‡ ÛÒB‡L ˙B¯t ÏÎB‡L C¯„k¿∆∆∆≈≈∆≈»¿«¿ƒ

‰„O‰66. «»∆

עבור 63) טובה לו שיכיר פי על אף כן לעשות ומותר
שביעית. בפירות סחורה נקראת זו שאין לו, שנתן הפירות

דבית 64) אליבא יהודה ר' מדברי להוציא בזה השמיענו
אלא אוכלין שאין לשדה הלל להיכנס יתרגל שלא בטובה,

לכך. לחשוש שאין השמיענו - מדעתו שלא חבירו
במתנה.65) לו שנתנו חושב שם:66)והרואה במשנה

בפירוש  רבינו וכתב לאוכליהן", יינתנו אומר אליעזר "רבי
אוכלים  שאין שמאי כבית סובר אליעזר שר' שם, המשנה
לאוכליהן", "יינתנו אמר: ולפיכך בטובה, שביעית פירות
בטובה" אוכל שיהיה מפני באכילתן לבדו יתייחד ש"לא
החולקים  חכמים וגם לו), שנתנם למי טובה יחזיק (כלומר,
כבית  פוסקים שאנו מה לפי אבל שיטתו, לפי לו אמרו עליו
שאוכל  כדרך אוכלם בטובה, שביעית פירות שאוכלים הלל

השדה. מן בעצמו הוא אותם שאוסף פירות

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זמן 1) כל אלא מהן אוכלין אין שביעית שפירות יבאר

פעמים  ב' פירות שעושה אילן בשדה. מצוי, המין שאותו
וששלשתן  לביעור ארצות ג' הדמים. מבערין ואם בשנה.

שכלו  ממקום פירות המוליך פירות. לקצת כאחת חשובות
יהיה  מתי עד לעלין. הביעור שעת זהו אי כלו. שלא למקום
שביעית, לו אין הקטף בשביעית. לחים עשבים מלקט אדם

ששית. בשמן שביעית ורד והכובש

.‡˙B¯t2ÔÓÊ Ïk ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆»»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡L3EzÓ‰·ÏÂ :¯Ó‡pL .‰„Oa ÈeˆÓ ∆«ƒ»«»∆∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿

Ïk ;ÏÎ‡Ï d˙‡e·z ÏÎ ‰È‰z Eˆ¯‡a ¯L‡ ‰iÁÏÂ¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»¿»»∆¡…»
ÏÎB‡ ‰z‡ - ‰„O‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈnÓ ˙ÏÎB‡ ‰iÁL ÔÓÊ4 ¿«∆«»∆∆ƒƒ∆ƒ«»∆«»≈
¯Ú·Ï ·iÁ - ‰„O‰ ÔÓ ‰iÁÏ ‰Ïk ;˙ÈaaM ‰nÓƒ«∆««ƒ»»¿«»ƒ«»∆«»¿«≈

¯eÚa e‰ÊÂ .˙Èa‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡5.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÏL «ƒƒ««ƒ¿∆ƒ∆≈¿ƒƒ

נב:2) בפסחים וראה ח). הלכה א (פרק בהר פרשת ספרא
ד.3) הלכה להלן ו:4)ראה תענית נב: (פסחים [בבבלי

באוכלי  שהמדובר הרי לבהמתך", "האכל אמרו נא:) ונדה
לבהמה  אותם מאכילים אין אדם אוכלי שהרי בהמה,
בספרא  אבל רוקח. במעשה וראה ה). הלכה פ"ה (למעלה
אם  ומה לומר, תלמוד מה ולחיה, "ולבהמתך אמרו: (שם)
שהיא  בהמה אוכלת, היא הרי ברשותך, שאינה חיה
ברשותך, שאינה חיה אם ומה שתאכל. דין אינו ברשותך
שתאכל, דין אינו ברשותך שהיא בהמה אוכלת, היא  הרי
לעולם, אוכלת ותהא לבהמה יכנוס אומר הייתי כן אילו
אבל  אדם, בפירות שביעית, פירות ביעור מקיים אני (ו)מה
ולבהמתך  אומר וכשהוא לעולם, אוכלת תהיה בהמה
בשדה, אוכלת שחיה זמן כל לחיה, בהמה מקיש ולחיה,
לבהמתך  כלה שבשדה, לחיה כלה בבית. אוכלת בהמה
הלכה  פ"ט שביעית בירושלמי גם הברייתא (סוף שבבית"
ונראה  אדם, ובאוכלי באדם מקרא של שפשוטו הרי ב),
לכם  הארץ שבת "והיתה שם: הפסוקים מהמשך כן שלמדו
הגרים  ולתושבך ולשכירך ולאמתך ולעבדך לך לאכלה,
תבואתה  כל תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך עמך,
וגו' לאכלה לכם הארץ שבת "והיתה כן: ודרשו לאכול",
אוכל  אתה בשדה, אוכלת החיה אם בארצך", אשר ולחיה
שאין  שאףֿעלֿפי (ומכאן אוכל אינך לאו, ואם בבית.
אין  מאיליה, הלכה אם – לבהמה אדם אוכלי מאכילים
הכתוב  שפשטות לפי שם), פ"ה (למעלה להחזירה חייבים
מיתור  ורק אוכלת, החיה ואףֿעלֿפיֿכן אדם, באוכלי היא
כלומר, לבהמה, גם איסור דרשו "ולבהמתך", המלה
"וכשם  ו): (הלכה להלן רבינו כתב ולכן בהמה. לאוכלי
שעיקר  לפי בהמה", אוכלי מבער כך אדם, אוכלי  שמבער

כנ"ל]. אדם, באוכלי פ"ט 5)הכתוב בשביעית הנזכר
המשנה. בפירוש שם ועיין ב, משנה

.·˙B¯‚B¯‚ BÏ eÈ‰L È¯‰ ?„ˆÈk6CB˙a ˙ÈÚÈ·L ≈«¬≈∆»¿¿¿ƒƒ¿
˙BÏÈ‡a ÌÈ‡z‰L ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ - B˙Èa≈≈≈∆»¿«∆«¿≈ƒ»ƒ»

‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡z‰ eÏk ;‰„Oa7ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - «»∆»«¿≈ƒƒ«»∆»∆¡…
Ô˙B‡ ¯Ú·Ó ‡l‡ ,˙ÈaaL Ô˙B‡Ó8. ≈»∆««ƒ∆»¿«≈»

מיובשות.6) שזמנם 7)תאנים יא, הלכה להלן ראה
הסמוכה.8)בחנוכה. כבהלכה

.‚eÈ‰9ÔÈa¯Ó ˙B¯t BÏ10LÏL ÔBÊÓ Ô˜lÁÓ - »≈¿Àƒ¿«¿»¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ11¯eÚa‰ ¯Á‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â . ¿À¿»∆»¿∆»¿»∆¡…«««ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכט laeie dhiny zekld - mirxf xtq - ixyz e"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ¯ÈLÚÏ ÔÈa ÌÈiÚÏ ÔÈa12ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¬ƒƒ≈»¬ƒƒ¿ƒ…»»¿ƒ
L‡a Û¯BO - ¯eÚa‰ ˙ÚLa13ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÓ B‡ ƒ¿««ƒ≈»≈«¿ƒ¿»«∆«

.„a‡nL ¯·c ÏÎÏ Ô„a‡Óe¿«¿»¿»»»∆¿«≈

ח.9) משנה שם בעצמו.10)שביעית לאכלם יכול שאינו
להלן. ראה הביעור, זמן שלפני האחרון ביום והמדובר

לאכול 11) בידם סיפק שאין האחרון, ביום המדובר שהרי
סעודות. משלש אוכלין 12)יותר "ועניים שם: במשנה

יוסי  רבי יהודה. רבי דברי עשירים, לא אבל הביעור, אחר
הביעור". אחר אוכלין עשירים, ואחד עניים אחד אומר,
כמותו, שהלכה יוסי, רבי בדברי הגירסא היתה רבינו ולפני
שם  המשנה מפירוש נראה וכן הביעור". אחר אוכלין "אין
בפירוש  וראה קפו). (סימן היראים גם גרס וכן ג. משנה פ"ה

ז. כה, ויקרא התורה על לחלק 13)הרמב"ן שהתירו שמה
שכלה  קודם אלא אינו זה כנ"ל, אחד, לכל שביעית פירות
הפירות  את שורף השדה, מן כשכלה אבל השדה, מן לחיה
מן  לבער כמשמעו, פירושו ביעור ולפיֿזה מאבדן, או
שני  מעשר מהלכות בפי"א וראה הראב"ד, דעת וכן העולם.
שביעור  ומפרשים חולקים הראשונים יתר אבל ח. הלכה
ב: הלכה פ"ח שם ובתוספתא שירצה. מי לכל הפקר היינו
ולקרוביו  לשכניו מהן מחלק וכו', לחלק פירות לו שיש "מי
ישראל, בית אחינו ואומר: ביתו על ומניח ומוציא וליודעיו,

ל  ומכניס חוזר ויטול, יבוא ליטול שצריך מי ביתו כל תוך
הראשונים  יתר ולדעת שיכלו". שעה עד והולך ואוכל
עד  הפקר, לאחר הפירות את בעצמו אפילו שיאכל פירושו,
הפירות  מן שאוכל פירושו, רבינו לדעת אבל הפירות. שיכלו
מקיים  כך ואחר השדה, מן לחיה שיכלו עד חלוקה, לאחר
(תוספתא  אחר איבוד או שריפה דהיינו, ביעור, מצות

בכסףֿמשנה. וראה כפשוטה),

.„eÈ‰14ÔÓ ÌÈ·Ú‰ eÏÎÂ ,˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈ˜enˆ BÏ »ƒƒ∆¿ƒƒ¿»»¬»ƒƒ
¯˜Ù‰ Ô‰L ÌÈÒc¯t‰Â ˙Bpb‰ ÔÓ ‰„O‰15ÏÚ Û‡ , «»∆ƒ«ƒ¿««¿≈ƒ∆≈∆¿≈««

ÈtBÈ‡ - ˙B¯ˆÁ‰ CB˙aL ÌÈÙba ÌÈ·Ú LÈ ÔÈ„ÚL ƒ∆¬«ƒ≈¬»ƒ«¿»ƒ∆¿«¬≈≈
ÈÙÏ ,¯ˆÁaL el‡ ÌÈ·Ú ÈtÓ ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡≈ƒ«ƒƒƒ¿≈¬»ƒ≈∆∆»≈¿ƒ

‰iÁÏ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡L16ÌÈL˜ ÌÈ·Ú LÈ Ì‡ Ï·‡ .17 ∆≈»¿ƒ««»¬»ƒ≈¬»ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰M‰ ÛBÒa ‡l‡ ÔÈ¯Ó‚ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa¿≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆»¿«»»¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏÈ·La ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡18. ≈ƒ«ƒƒƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆

השמור".14) על ולא המופקר על "אוכלים ד: משנה שם
יוסי. כרבי ולא מהן.15)וכחכמים לאכול חיה ויכולה

הבית,16) מן לכלות חייב השדה, מן לחיה שכלה וכיון
ובפירוש 17)כנ"ל. הטפיחין". על "אוכלין שם: משנה

התבואה  ממיני הקשים הגרגרים והם טפיח, "קבוץ המשנה:
יבישותם  לרוב רבים ימים בארץ וישארו וכו' והקטניות
בענבים  אוכלין רבנן, "תנו נג. בפסחים הוא וכן וחוזקתם".
(כלומר, מהן מאוחרות יש אם אוכל, של דליות שיכלו עד

עליהן". אוכלין כדלהלן), קשים טפיחין 18)ענבים שהרי
כנ"ל. הקשים, הדברים לכל כולל שם הוא

.‰ÔÏÈ‡19‰Ma ÌÈÓÚt ÈzL ˙B¯t ‰OBÚL20eÈ‰Â , ƒ»∆∆≈¿≈¿»ƒ«»»¿»
ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙BBL‡¯‰ ÂÈ˙B¯tÓ BÏƒ≈»»ƒ¬≈∆≈≈∆»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡Ó È¯‰L ;‰„Oa ˙BÈeˆÓ ˙BiL ˙B¯tL∆≈¿ƒ¿«»∆∆¬≈≈«ƒ

ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - Â˙q‰ ˙B¯t Ï·‡ .‰„Oa21,ÔÏÈ·La «»∆¬»≈«¿»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.˙¯Á‡ ‰L ÏL ˙B¯ÙÏ ÔÈÓBcL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»»«∆∆

"והיא 20)שם.19) הדופרא". ועל וכו', "אוכלין שם:
שם). המשנה (פירוש פרי" דו מורכבת: שם,21)מילה

יהודה. כרבי ולא כחכמים

.ÂL·Bk‰22ÌÈL·k ‰LÏL23Ïk - ˙Á‡ ˙È·Áa «≈¿»¿»ƒ¿»ƒ««…
˙È·Á‰ ÔÓ BÈÓ ¯Ú·È ‰„O‰ ÔÓ BÈÓ ‰ÏkL24Ì‡Â . ∆»»ƒƒ«»∆¿«≈ƒƒ∆»ƒ¿ƒ

ÏÈÁ˙‰25¯Ú·Ók Ïk‰ È¯‰ - da26ÌLÎe .27¯Ú·nL ƒ¿ƒ»¬≈«…ƒ¿…»¿≈∆¿«≈
BÈ‡Â ,˙Èa‰ ÔÓ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ¯Ú·Ó Ck ,Ì„‡ ÈÏÎ‡»¿≈»»»¿«≈»¿≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈
.‰„O‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰Ïk Ì‡ ‰Ó‰aÏ ÔÏÈÎ‡Ó«¬ƒ»«¿≈»ƒ»»«ƒƒ«»∆

ורבי 22) אליעזר כרבי ולא גמליאל כרבן ה, משנה שם
גמליאל: רבן דברי על שם במשנה אמרו שהרי יהושע.
ה, הלכה פ"ג שם בספרא הוא וכן כדבריו". "והלכה
להלכות  ובמבוא שם, המשנה פירוש וראה נב. ובפסחים

ז. עמוד להרמב"ם שונים.23)הירושלמי ביעורם שזמני
לבער.24) חייב אינו האחרים, הכבשים שני את אבל

ביתר  טעם נתן השדה, מן שכלה הזה שהמין ואףֿעלֿפי
הטעם  הרי הביעור, זמן לפני טעם בהם שנתן כיון – המינים
בתוספות  וראה יב) כה, לויקרא (רמב"ן אוסר ואינו כמבוער,
כאֿכב. הלכות ולהלן הכובש, ד"ה שם פסחים

שם.25) כאילו 26)ירושלמי התערובות כל הרי [כלומר,
והמדובר  ואסורה, השדה, מן מינה כששלשת כלה כאן

בתרי", "חד כאן ויש ובמדתם, בגדלם כולם שווים הכבשים
רבינו  ולדעת איסור. של אחד נגד היתר, של שנים כלומר,
מהלכות  (פט"ו התורה מן איסור אין ממשו" ולא "בטעמו
ואינו  שאינו, כמי זה והרי א), הלכה אסורות מאכלות
כן  אם ההיתר, מן לאכול התחיל אם אבל בביעור. מתחייב
שם  (ראה התורה מן בטל ואינו בתרי", "חד כאן אין מעתה
כשנים  האליה חלב היה "אם לכתוב רבינו שדקדק ד, הלכה
בפמ"ג  ועיין התורה", מן מותר הכל הרי הכליות, בחלב
למעלה  וראה ביבש, יבש והנה ד"ה א חלק התערובת בשער
והרי  שם), שכתבנו ובמה ז הלכה תרומות מהלכות פי"ד
ובמראה  ברדב"ז וראה לבערו. וחייב בעין, כנמצא הוא

כאֿכב]. הלכות להלן עוד ועיין שם. ספרא 27)הפנים
א. הלכה למעלה וראה ח. הלכה פ"א שם,

.ÊÌLÎe28˙‡ ÔÈ¯Ú·Ó Ck ,˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ¯Ú·nL ¿≈∆¿«¬ƒ∆«≈»¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰29˙ÈÚÈ·L ÏL ÌÈBn¯ ¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk . «»ƒ≈«¬≈∆»«ƒƒ∆¿ƒƒ

Ô‰ÈÓ„a ÏÎB‡ ‡e‰ È¯‰Â30ÔÓ ÌÈBn¯‰ eÏÎÂ , «¬≈≈ƒ¿≈∆¿»»ƒƒƒ
¯ÎnL ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏˆ‡ ¯‡LÂ ‰„OaL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆«»∆¿ƒ¿«∆¿ƒ«»ƒ∆»«

Ô‰a31.Ô¯Ú·Ï ·iÁ - »∆«»¿«¬»

ומאכל 28) אדם מאכל שהוא "כל א: משנה בפ"ז שם
ביעור  לו יש שביעית, ולדמיו שביעית לו יש וכו', בהמה

(כסףֿמשנה). ביעור" בקדושת 29)ולדמיו נתפשו שהרי
ו). הלכה פ"ו (למעלה עצמן כפירות ונעשו שביעית,

מאכלים.30) בהם תמורתם 31)שקונה שמכר כלומר,
שביעית. רימוני

.Á‰B˜ ?‰OBÚ „ˆÈk32ÔBÊÓ Ô˜lÁÓe ˙BÏÎ‡Ó Ô‰a ≈«∆∆»∆«¬»¿«¿»¿
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„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ LÏL33ÌÎÈÏLÈ B‡ ;34ÌÈÏ »¿À¿»∆»¿∆»«¿ƒ≈¿»
.ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ ,ÁÏn‰«∆«ƒ…»»¿ƒ

מאכלים,32) בהם יקנו לא שמא עצמם, הדמים נותן ואינו
(רדב"ז). אותם ביער שלא ג.33)ונמצא בהלכה כנ"ל

שם.34)

.ËLÏL35dlk ‰„e‰È ı¯‡ :¯eÚaÏ ˙Bˆ¯‡36¯‰‰ , »¬»«ƒ∆∆¿»À»»»
Ôc¯i‰ ¯·Ú .˙Á‡ ı¯‡ - ˜ÓÚ‰Â ‰ÏÙM‰Â37,Blk ¿«¿≈»¿»≈∆∆∆««≈∆««¿≈À

Ìi‰ „Ú ÔB¯BÁ ˙ÈaÓe „BÏ ˙ÏÙL ¯‰Â „BÏ ˙ÏÙL38 ¿≈«¿«¿≈«ƒ≈««»
Áz‰Â ÔBÈÏÚ‰ ,Blk ÏÈÏb‰Â .˙Á‡ ı¯‡ -ÌeÁ˙e ÔBz ∆∆««¿«»ƒÀ»∆¿¿««¿¿

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÔÈÏÎB‡Â .˙Á‡ ı¯‡ - ‡È¯·Ë39 ¿∆¿»∆∆««¿¿ƒ¿»««¿««
daL ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÔzLÏMÓ40. ƒ¿»¿»«∆ƒ¿∆»«¬∆»

ב.35) משנה פ"ט חלקיה:36)שם שלשת על כלומר,
והעמק. והשפלה מרכז 37)ההר והוא המערבי. כלומר,

כפתור  בשם רעק"א (תוספות ויהודה הגליל בין הארץ,
במשנה.38)ופרח). הוא וכן הארץ). (שבת הים עד צ"ל

שמעון.39) כרבי ולא כתנאֿקמא ג, משנה שם
האחרון 40) החלק של השדה מן המין שיכלה עד כלומר,

המשנה. בפירוש וראה וארץ, ארץ כל חלקי משלשת

.ÈÔ‰Ó ÏÎB‡ - ‰„e‰È ı¯‡a ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿∆∆¿»≈≈∆
‰„e‰È ı¯‡ ÏÎa ÔÈn‰ B˙B‡Ó LiL ÔÓÊ Ïk41dlk42. »¿«∆≈≈«ƒ¿»∆∆¿»À»

ÏÈÏb ˙B¯t BÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ43.Ôc¯i‰ ¯·Úa ÔÎÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒ¿≈¿≈∆««¿≈

יב.41) הלכה להלן ראה יהודה, בארץ אפילו 42)שגדלו
וראה  השדה. מן המין כלה כבר הארץ חלקי משני אם

המשנה. כנ"ל.43)בפירוש בגליל, שגדלו

.‡ÈLÏLÂ44ı¯‡k ˙B·eLÁ Ôlk - el‡ ˙Bˆ¯‡ ¿»¬»≈À»¬¿∆∆
˙Á‡45ÔÈÏÎB‡Â .ÌÈ¯ÓzÏÂ ÌÈ˙ÈfÏÂ ÔÈ·e¯ÁÏ46 ««∆»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ

¯ÚˆaL ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÌÈ¯Óza47‡e‰ È˙ÓÈ‡Â . «¿»ƒ«∆ƒ¿∆»«¬∆¿…«¿≈»«
ÌÈ¯et‰ „Ú ?‰Ïk48˙¯ˆÚ‰ „Ú ÌÈ˙Èfa ÔÈÏÎB‡Â .49, »∆««ƒ¿¿ƒ«≈ƒ«»¬∆∆

ÌÈ·Ú·e50˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ÁÒt‰ „Ú -51, «¬»ƒ««∆«∆»≈¿ƒƒ
‰kÁ‰ „Ú - ˙B¯‚B¯b·e52. «¿»««¬À»

ולתמרים",44) לזיתים כאחת הארצות "וכל שם: במשנה
לחרובין". אף "תני שם בגליל 45)ובירושלמי שאוכלין

משתי  באחת כלה שלא זמן כל בגליל, שכלה אףֿעלֿפי
יוצאה  אחת שבארץ חיה שאין שאףֿעלֿפי הנ"ל. הארצות
הן  אלו לפירות כי היה ידוע – אחרת שבארץ פירות לאכול

ישראל). (תפארת אחרת למדינה ברייתא 46)יוצאות
נג. ומצויים 47)בפסחים התמרים, עיר ליריחו קרובה היא

אחר. ממקום שכלו אףֿעלֿפי תמרים בשם 48)בה שם,
כרש"י. ולא ר"ח וכפירוש יוחנן, השבועות.49)ר' חג

למה 50) בקשר בירושלמי ולא במשנה לא נזכרו לא ענבים
לא  וכן כאחת חשובות כולן אלו ארצות ששלש שאמרו
המאוחרים  הזמנים הם ההם הזמנים כי ויתכן גרוגרות. נזכרו

שם). (ר"ש האלה הזמנים 51)בפירות לכל מכוון זה
ופסח. עצרת פורים, למעלה: מוצאי 52)שנכתבו של

כנ"ל. שביעית,

.·ÈCÈÏBn‰53ÌB˜ÓÏ eÏkL ÌB˜nÓ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t «ƒ≈¿ƒƒƒ»∆»¿»

·iÁ - eÏkL ÌB˜ÓÏ eÏk ‡lL ÌB˜nÓ B‡ ,eÏk ‡lL∆…»ƒ»∆…»¿»∆»«»
¯Ú·Ï54‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÈÙÏ , ¿«≈¿ƒ∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
ÌMÓ55ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ56˙B¯Ùe .57ı¯‡‰ ƒ»¿À¿≈»∆»«¿»≈»»∆

‡ÏÂ ,ÔÓB˜Óa ÌÈ¯Úa˙Ó - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ e‡ˆiL∆»¿¿»»»∆ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿…
.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ì¯È·ÚÈ«¬ƒ≈ƒ»¿»

נ:53) שם יהודה.54)משנה כרבי ולא כתנאֿקמא שם,
לחזור.55) דעתו שאין מפני 56)אףֿעלֿפי ישנה שלא

כאנשי  נוהג למקומו, לחזור דעתו אם אבל המחלוקת,
בפני  יתראה שלא והוא להחמיר, ובין להקל בין מקומו
מהלכות  (פ"ח המחלוקת מפני בו, שהוא המקום אנשי

כ). הלכה ולא 57)יוםֿטוב כתנאֿקמא נב: שם בברייתא
הונא  רב ליה אמר שם: אמרו שהרי אלעזר, בן שמעון כרבי
שמעון  כרבי הלכה אין אבהו, רב אמר הכי איקא, דרב בריה
בידך, הונא דרב כללא הא נקוט ספרא, רב אמר אלעזר. בן
דפומבדיתא. כרחבה דרביה מפומיה שמעתתא וגמר דדייק

.‚ÈÏÏk58ÏÎ‡Ó ‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈ·Ma e¯Ó‡ ÏB„b ¿»»»¿«¿ƒƒ…∆«¬«
BÈ‡ Ì‡ ,ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó B‡ Ì„‡»»«¬«¿≈»ƒƒ«¿ƒƒ≈
¯eÚaa ·iÁÂ ,˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ - ı¯‡a Ìi˜˙Óƒ¿«≈»»∆≈¿»»¿ƒƒ¿«»«ƒ
‰pcc‰ ÈÏÚÂ ‰ËBM‰ Ûel‰ ÈÏÚ ÔB‚k .ÂÈÓ„Â ‡e‰59 ¿»»¿¬≈««∆«¬≈««¿«»

ÔÈ¯c¯c‰Â ÌÈÁBÁ‰ ÔB‚Îe ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÔÈLÏÚ‰Â¿»À¿ƒ≈…∆»»¿«ƒ¿««¿»ƒ
.ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ ‰ˆB˜Â ÒËq‡ ÔB‚Îe ,‰Ó‰a‰ ÏÎ‡Ó≈…∆«¿≈»¿ƒ»≈¿»ƒƒ«¿ƒ

Ìi˜˙Ó ‰È‰ Ì‡Â60‰tÎ¯‰Â ‰‡et‰ ÔB‚k ,ı¯‡a ¿ƒ»»ƒ¿«≈»»∆¿«»¿»ƒ¿»
nÓÂÈÓ„Ïe ˙ÈÚÈ·L BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈ ƒƒ«¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ¿»»

È¯‰L ,Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ ¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆∆¬≈
ı¯‡a Ìi˜˙Ó61L‡¯ „Ú Ba ÔÈÚ·BˆÂ ÔÈ‰ ‡l‡ , ƒ¿«≈»»∆∆»∆¡ƒ¿¿ƒ«…

‰M‰62. «»»

א.58) משנה פ"ז "מינטא"59)שביעית "נענע", היא
הסמוכה.60)בלע"ז. בהלכה וראה ב. משנה שם

השדה.61) מן לחיה הכלה דבר אלא לבער נתחייב ולא
כרבי 62) ולא כחכמים השנה", ראש "אחר לומר: צריך

(חזוןֿאיש). מאיר

.„ÈÏÎÂ63ÏÎ‡ÓÏ ‡ÏÂ Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ¿…∆≈¿À»…¿«¬«»»¿…¿«¬«
ÌÈˆÚÏ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ BÈ‡Â ‰Ó‰a64 ¿≈»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ

¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ ,˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ -65Û‡ , ≈¿»»¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ«
ı¯‡a Ìi˜˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ66B‡ Ba ÔÈ‰ ‡l‡ , «ƒ∆≈ƒ¿«≈»»∆∆»∆¡ƒ

‰M‰ L‡¯ „Ú ÂÈÓ„a67‰ËBM‰ Ûel‰ È¯wÚ ÔB‚k . ¿»»«…«»»¿ƒ»≈««∆
ÔÈ·¯˜Ú‰Â ‰pcc‰ ¯wÚÂ68. ¿ƒ«««¿«»¿»«¿¿»ƒ

וממין 63) בהמה, ומאכל אדם, מאכל שאינו "כל שם:
לדמיו  ואין ביעור לו אין וכו' בארץ ומתקיים הצובעין,
זה  בארץ", "ומתקיים שאמרו שמה רבינו, ומפרש ביעור".
וממין  בהמה ומאכל אדם מאכל שאינם אלה על עולה לא
מתקיים  אינו אם אפילו ביעור להם אין אלה שכל הצובעין,
ראה  והרכפא, הפואה הצובעין מין על עולה זה אלא בארץ,

הקודמת. אין 64)הלכה ועצים לעצים, עליהם חשב שלא
כא. הלכה בפ"ה כנ"ל שביעית, קדושת שהרי 65)בהם

לבער  נצטוינו ולא בארצך", אשר ולחיה "ולבהמתך נאמר:
לבהמה. הראוי את אבל 66)אלא ביעור, לענין זה וכל
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כנ"ל. עליו, חלה שביעית לומר:67)קדושת צריך כאן גם
כנ"ל. השנה", ראש שם 68)"אחר ובמשנה עשב. מין

לפי  כאן, הזכירם ולא והבוכריה", "והחלבצין גם נזכרים
שם). המשנה בפירוש (ראה ידועים שאינם

.ÂËÈtÏ˜69ıp‰Â ÔBn¯70ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜ ,BlL71 ¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈¡ƒ
ÔÈÈÚ¯b‰Â72˙ÈÚÈ·L Ì‰ÈÓ„ÏÂ ˙ÈÚÈ·L Ì‰Ï LÈ -73, ¿««¿ƒƒ≈»∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ

¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡74ÌÈ„¯Ê È·ÏeÏ .Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ75 ¬»≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆¿≈¿»ƒ
˙ÈÚÈ·L Ì‰ÈÓ„ÏÂ Ì‰Ï LÈ - ÌÈ·e¯Á‰Â76¯eÚ·e77. ¿∆»ƒ≈»∆¿ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ

‰Ëa‰Â ‰Ï‡‰ È·ÏeÏ78ÔÈ„Ë‡‰Â79Ô‰Ï LÈ - ¿≈»≈»¿«»¿»¿»¬»ƒ≈»∆
˙ÈÚÈ·L Ô‰ÈÓ„ÏÂ80Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ ,81¯eÚa82Ï·‡ ; ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ¬»

¯eÚa LÈ Ô‰lL ÌÈÏÚÏ83. ∆»ƒ∆»∆≈ƒ

ג.69) משנה הירוקה 71)הפרח.70)שם, הקליפה היינו
כעצים  היא הרי הקשה, הקליפה אבל לצביעה, שראויה

אין 72)(רדב"ז). שהרי אגוזים של ולא פירות, שאר של 
(כסףֿמשנה). גרעינים ראויים 73)להם שהם כיון

כא. הלכה בפ"ה למעלה וראה זה 74)לצביעה. אין
שם. הירושלמי מן כן שלמד וכנראה שם. במשנה מפורש
ראשונה" ("משנה בארץ מתקיימים אלה שכל בזה והטעם
יוםֿטוב). ותוספות כסףֿמשנה ועיין אנשיֿשם, ותוספות

מן 75) אותם שזמרו ענפים "פרחי והם: ה. משנה שם
המשנה). (פירוש אדם.76)הגפנים" מאכל כן 77)שהם

מדוייקים  בספרים הוא וכן קורקוס). (מהר"י להיות צריך
שם  ועיין שם. במשנה הוא וכן שלמה). ומלאכת (רדב"ז

שלמה. רבים 78)במלאכת לשון (כלומר, וקבוצו "פסתאק
המשנה). (פירוש בטנים" הקוצים 79)שלו) ממיני "מין

קשים  שחורים גרגרים בו שצומחין יג) הלכה למעלה (ראה
(שם). ונאכלים" אפונים, לאוכל 80)כמו ראויים שהם

(רדב"ז). מתקיימים 82)ולדמיהם.81)אדם שהם
נושרים. ואינם מאביהן.83)באילנות שנושרין מפני שם:

אליהם  מיוחסים שהם מהענפים נופלין המשנה: ובפירוש
לבן. אב כיחס

.ÊËeÏBaiL ˙Úa ?ÔÈÏÚ‰ ¯eÚa ˙ÚL ‡È‰ BÊÈ‡84 ≈ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ
Ô‰È˙BÏÈ‡Ó ÔÈ¯LBÂ85ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÚ .86ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ÈÏÚÂ ¿¿ƒ≈ƒ»≈∆¬≈≈ƒ«¬≈»ƒ«¬≈

.˙BÏÎÂ ˙BÏ·B ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ - ÔÈ·e¯Á»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ∆≈»¿¿»

שלהם.84) השדה" מן לחיה "כלה בפ"ז 85)וזהו ראה
שם. המשנה ובפירוש ה, פ"ה 86)משנה שם תוספתא

עד  גפנים ועלי קנים "עלי ו משנה שם ט ובפרק יב. הלכה
אולם  קנים. לעלי ביעור שיש הרי מאביהן". שישרו
עלי  כאן לית יוחנן, ר' בשם אבין "ר' אמרו: שם בירושלמי

גפנים". עלי אלא קנים

.ÊÈÈ˙Ó „ÚÂ87ËwÏÏ È‡M¯ Ì„‡ ‰È‰È88ÌÈ·OÚ ¿«»«ƒ¿∆»»««¿«≈¬»ƒ
˜B˙n‰ L·ÈiL „Ú ?˙ÈÚÈ·Ma ÔÈÁÏ89ÌÈ·OÚ ·a‚ÈÂ . «ƒ«¿ƒƒ«∆ƒ««»ƒ«≈¬»ƒ

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zL „Ú - ÌÈL·È90. ¿≈ƒ«∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

שם.87) מלקט,88)משנה נקרא הלחים העשבים "אוסף 
המשנה). (פירוש מגבב" נקרא היבשים פרי 89)ואוסף

בפ"ב  למעלה וראה נהור, סגי בלשון מתוק הנקרא מר,
יג. יא.90)הערה בהלכה למעלה ראה

.ÁÈÈ˙Ó „ÚÂ91˙BÒc¯ta Òk‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈiÚ‰ eÈ‰È ¿«»«ƒ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»≈««¿≈
?˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÛÒ‡Ï ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa92„¯zL „Ú ¿»≈¿ƒƒ∆¡…≈¿ƒƒ«∆≈≈

‰iL ‰ÚÈ·¯93. ¿ƒ»¿ƒ»

ז.91) משנה "עניים",92)שם לשון נקטו ואףֿעלֿפיֿכן
(רדב"ז). אצלם עניים כולם שביעית שפירות שאז 93)לפי

למעלה  וראה בר"ש. וראה ביעורם, שעת וזהו הפירות, כלים
יא. הלכה עניים מתנות מהלכות פ"א

.ËÈ„¯e‰94¯Ùk‰Â95Ô‰ÈÓ„ÏÂ Ô‰Ï LÈ - ÌËl‰Â «∆∆¿«…∆¿«…∆≈»∆¿ƒ¿≈∆
˙ÈÚÈ·L96ÛËw‰ .97Û¯O ‡e‰Â ,98˙BÏÈ‡‰Ó ‡ˆBi‰ ¿ƒƒ«¿»¿¿»«≈≈»ƒ»

ÌÈ¯wÚ‰Óe ÌÈÏÚ‰ ÔÓ99˙ÈÚÈ·L BÏ ÔÈ‡ -100‡ˆBi‰Â . ƒ∆»ƒ≈»ƒ»ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
.˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ - ÌÈbt‰ ÔÓƒ««ƒ≈¿»»¿ƒƒ

ו.94) משנה פ"ז הנזכר 95)שם הכופר אשכול הוא
כלומר, גרופלי, שהוא אומרים ויש יד. א, בשירֿהשירים

המשנה). (פירוש ומשנתנו 96)נעגאלאך פירות. שהם כיון
ולדמיהן  ביעור להן "יש שם: ונוסף ח. בנדה הובאה

והשרף 98)שם.97)ביעור". קטף. האילן: שם כלומר,
(וראה  ו. בכריתות בברייתא הנזכר הצרי הוא ממנו היוצא
קטף  נקרא השרף ואף ד). הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"ב
קטף. ד"ה שם ובתוספות שם, בנדה וראה האילן. שם על

והענפים.99) בנדה 100)הגזע אמרו וכן שביעית. קדושת
(הסובר  אליעזר דרבי עליה רבנן פליגי לא כאן "עד שם:
אלא  אסור), ערלה בשרף המעמיד ז, משנה פ"א בערלה
אמר  דתנן, ליה. מודו דפירא בקטפא אבל דאווזא, בקטפא
בשרף  העלין, בשרף שהמעמיד בפירוש שמעתי יהושע, רבי

פרי". שהוא מפני אסור הפגין בשרף מותר, העיקרין

.ÎÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na101Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ««¬»¬»
- ÌÈ¯wÚ‰ ÔÓe ÔÈÏÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Û‡ ,˜¯Ò ÔÏÈ‡a¿ƒ«¿»««≈ƒ∆»ƒƒ»ƒ»ƒ

Ô‰lL È¯tk102.˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈÂ , «¿ƒ∆»∆¿≈¿»»¿ƒƒ

דרבי 101) עליה רבנן פליגי כי אימא, "ואיבעית שם:
בין  הבדל יש (שלדבריהם פירות העושה באילן אליעזר
כנ"ל, הפגים, מן היוצא שרף לבין העלים מן היוצא שרף
עושה  שאינו באילן אבל אסור), בשניהם אליעזר רבי ולדעת
אין  אומר שמעון רבי דתנן פריו, זהו דקטפו מודו פירות,
מפני  שביעית לקטף יש אומרים וחכמים שביעית, לקטף

פריו". זהו אחר.102)שקטפו פרי להם אין שהרי

.‡ÎL·Bk‰103˙ÈÚÈ·L „¯Â104- ˙ÈML ÏL ÔÓMa «≈∆∆¿ƒƒ«∆∆∆ƒƒ
„¯e‰ ˙‡ ËwÏÈ105ÔÓM‰Â ,106¯zÓ107BL·k .108ÔÓLa ¿«≈∆«∆∆¿«∆∆À»¿»¿∆∆

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL109ÔÓM‰ ¯Ú·Ï ·iÁ -110È¯‰L ; ∆»≈¿ƒƒ«»¿«≈«∆∆∆¬≈
‡e‰ L·È „¯e‰111¯eÚaa ·iÁ˙ ¯·Îe ,112. «∆∆»≈¿»ƒ¿«≈«ƒ

יגֿיד.103) הלכות פ"ה שם ותוספתא ז, משנה שם
פ"ז.104) סוף שביעית ויאכלנו 105)ירושלמי

שביעית. שם.106)בקדושת שלא 107)תוספתא "מפני
והורד  ישן הוא שהשמן בשמן, וטעמם הורדין כח יכנס

המשנה). (פירוש רב" זמן יניחהו אם אלא את 108)חדש,
שביעית. של ישן,109)הורד הורד שאז שביעית, במוצאי
בשמן. טעם הורד 110)ונותן וכלֿשכן השמן, גם כלומר:

אנשיֿשם. בתוספות וראה ויש 111)עצמו. יושנו, מחמת
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

laeieקלב dhiny zekld - mirxf xtq - ixyz e"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

החדש. בשמן טעם לתת כשנתערב 112)בכוחו [המדובר
ואףֿעלֿפיֿכן  הסמוכה), בהלכה (ראה הביעור זמן לפני
ו) (הלכה למעלה שכתבנו למה דומה זה ואין לבער, חייב
לפי  כמבוער, הוא המעורב שטעם כבשים, שלשה בדין
כולם  שהרי הביעור, זמן לפני השאלה נשאלה לא ששם

ש  ומכיון הביעור, זמן לאחר אלא שביעית, נתערב פירות
מזיתי  אינו שהשמן כאן, אבל כמבוער. הוא הרי – קודם
השמן  לאכול יש אם עכשיו השאלה ונתעוררה שביעית,
לאכלו  שחייבים ההלכה ונפסקה לא, או שביעית בקדושת
ממילא  הוא מתחייב הביעור, זמן כשבא – שביעית כפירות

שביעית]. כפירות עכשיו עד אותו שהחזקנו כיון בביעור,

.·ÎÔÈ·e¯Á113˙ÈML ÔÈÈa ÔL·kL ˙ÈÚÈ·L ÏL114 »ƒ∆¿ƒƒ∆¿»»¿≈ƒƒ
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÔÈÈa B‡115È¯‰L ;ÔÈi‰ ¯Ú·Ï ·iÁ - ¿≈»≈¿ƒƒ«»¿«≈««ƒ∆¬≈

Ba ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÌÚË116ÏÏk‰ ‰Ê .117˙B¯t : ««≈¿ƒƒ∆«¿»≈
ÏÎa - BÈÓa ÔÈÓ ,˙B¯Á‡ ˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆ƒ¿»¿¿≈¬≈ƒ¿ƒ¿»

‡e‰L118ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓa ‡lLÂ ,119. ∆¿∆…¿ƒ¿≈««

ראה 114)שם.113) הביעור, זמן לפני המדובר [הרי
שכיון 115)למעלה]. כנ"ל, הביעור, זמן לפני [אף

– שביעית בקדושת נתקדש שהשמן ההלכה שנפסקה
בביעור]. גם שהוא 116)נתחייב אףֿעלֿפי שהחרוב,

ישן. ביין גם טעם לתת כח בו יש שם.117)חדש, משנה
שיש 118) כדבר זה והרי הביעור. זמן לפני בנתערב היינו

שלש  מזון ולחלקו בקדושה לאכלו אפשר שהרי מתירין, לו
אסורות  מאכלות ובהלכות כאן (רדב"ז אחד לכל סעודות

ח). הלכה חדש,119)שם בשמן שנתערב ישן ורד היינו
(ראה  בשמן שנתערבו ישנים בין חדשים בין חרובים או
שנתבאר  וכמו הביעור, זמן לפני והכל הקודמת), בהלכה

למעלה.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הכלים 1) הם ומה עבירה. עוברי ידי לחזק שאסור יבאר

למי  אותם למכור מותר אם בשביעית. למכרן רשאי שהאומן
אם  לישראל. בחו"ל רבים כדים היוצר שמוכר חשוד. שאינו
שביעית  פירות ליקח מותר אם בשביעית. נכרים ידי מחזיקין
חשוד  הוא ומי בשביעית. הארץ מעם לולב הלוקח מע"ה.
חשוד  אם השביעית על החשוד בשביעית. סחורה לעשות
אחרים. על נאמן הוא אם החשוד בהיפך. או המעשרות על
אם  והצבעונין הפטמין השביעית. על חשודין אם והכהנים

אדם. מכל מורסן לוקחין

.‡˙ÈÚÈ·Ma ı¯‡‰ „·ÚÏ ¯eÒ‡L C¯„k2¯eÒ‡ Ck , ¿∆∆∆»«¬…»»∆«¿ƒƒ»»
˜fÁÏ3d˙B‡ ÔÈ„·BÚL Ï‡¯OÈ È„È4Ô‰Ï ¯kÓÏ B‡ , ¿«≈¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ»ƒ¿…»∆

¯eÒ‡L ÈÙÏ ;‰„B·Ú ÈÏk5‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜fÁÏ6. ¿≈¬»¿ƒ∆»¿«≈¿≈¿≈¬≈»

ה"א.2) פ"א מ"ט.3)כנ"ל פ"ה כגון 4)שביעית
תצליח, או תתחזק לו יאמר לא זורע, או חורש שראהו
ה"ח. להלן וראה בידיים. לסעדו שאסור וקלֿוחומר

רצונו 6)שם.5) מכשול. תתן לא עור לפני הכתוב: "אמר
אותו  תעזור אל הרע, ויצר התאוה עיניו, שסגרה מי לומר,
זה  ומפני היושר. מן להרחיקו ותוסיף בעוורונו להוסיף
ראוי  אבל כלים, להם יתקנו ולא עבירה, עוברי לעזור אסור
שכתב  כאן רבינו [ומדברי המשנה). (פירוש להם" לקלקל

לחזק  אסור כך בשביעית, הארץ לעבוד שאסור "כדרך
מן  (חוץ בידו ולמחזיק לעובד אחד שאיסור נראה וכו'",
במחזק). אלא שאינו מכשול", תתן לא עור "לפני של הלאו
ה"א) פ"א (למעלה הארץ" "ושבתה של ה'עשה' והיינו
בשביעית  לגוי שאמירה צ.) מציעא (בבא מהרש"ל וכדעת
"שבת  של זו, ב'עשה' הישראל ועובר התורה, מן אסורה
המשנה  בפירוש רבינו שכתב וזהו לארץ". יהיה שבתון
לקלקל, בידו אם כלומר, להם", לקלקל ראוי "אבל הנ"ל
שמה  אלא הארץ". "ושבתה של 'עשה' משום לקלקל חייב
שאסור  מ"ו) פ"ה שביעית (ממס' הסמוכה בהלכה שכתב
של  מצותֿעשה על עובר אינו בזה המזרה, לו למכור
תתן  לא עור "לפני של לאו אלא כאן ואין הארץ". "ושבתה
פרה  שבמוכר נראה - ב טו, זרה בעבודה אולם מכשול".
'עשה' איסור ואין הארץ, שביתת משום אין לחשוד, חורשת

וצ"ע]. אחרים, של בשדה ולא בשדהו, אלא

.·el‡Â7˙ÈÚÈ·Ma Ô¯ÎÓÏ È‡M¯ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈»À»««¿»¿»«¿ƒƒ
„eLÁL ÈÓÏ8,‰ÈÏk ÏÎÂ ‰L¯ÁÓ :˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ¿ƒ∆»««¿ƒƒ«¬≈»¿»≈∆»
‰¯Ên‰Â ÏÚ‰9¯˜c‰ÂBzÎ‡ÏnL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »…¿«ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»…∆¿«¿

B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ - ˙ÈÚÈ·Ma ‰¯eÒ‡L ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆ƒ¿»»∆¬»«¿ƒƒ»¿»¿
‰È‰˙Â ‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓÏÂ ;„eLÁÏ¿»¿ƒ¿»»∆∆¿»∆ƒ¿∆¬»¿ƒ¿∆

B¯ÎÓÏ ¯zÓ - ˙¯zÓ10.„eLÁÏ À∆∆À»¿»¿¿»

מ"ו.7) ה"ד).8)שם, להלן (ראה שם 'ירושלמי'
ועבודה 9) המשנה), (פירוש התבואה" את בו שיזרו "הוא

ה"ט. כדלהלן מדרבנן, אסורה התלוש בדבר בשביעית
בהיתר 10) אנו תולים בהיתר, לתלות שאפשר שכיון

על  עובר אינו שלעולם דבר, של וטעמו שם). זרה, (עבודה
ולא  ודאי, במכשול אלא מכשול" תתן לא עור "לפני
בעבודה  הריטב"א כתב וכן ראשונה', ('משנה ספק במכשול
הלאו  מן שחוץ למעלה, שכתבנו מה לפי [וגם שם). זרה,
שאינו  יתכן הארץ", "ושבתה של מצותֿעשה גם ישנה הזה,
או  עבודה עשה עצמו הוא אם אלא זו, 'עשה' על עובר

ודאי]. היה שסיועו באופן

.‚?„ˆÈk11Ïbn‰ BÏ ‡e‰ ¯ÎBÓ12ÏÎÂ ‰Ï‚Ú‰Â ≈«≈««»¿»¬»»¿»
ËÚÓ Ba ¯ˆ˜È Ì‡L .‰ÈÏk13‰Ï‚Ú‰ ÏÚ ‡È·ÈÂ ≈∆»∆ƒƒ¿…¿«¿»ƒ«»¬»»

ËÚÓ14ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¯ˆ˜È Ì‡Â ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ -15 ¿«¬≈∆À»¿ƒƒ¿…¿∆∆«¿ƒ
e‰„O ˙B¯t Ïk ‡È·È B‡16.¯eÒ‡ - »ƒ»≈»≈»

קציר".12)שם.11) ומגל יד "מגל פ"ד 13)שם: כנ"ל
ה"א. הכ"ד.14)סוף  שם כל 15)כנ"ל  שקצר כגון

שם). (למעלה וכו' מעט,16)שדהו מעט קצר אם שאפילו
(למעלה  אסור זה הרי אחת, בבת בביתו כולם שהביא כיון
לביתו  ולהביאו מעט מעט לקצור אלא הותר ולא ושם). שם

(שם). מעט מעט לאכילה

.„Ì˙Ò ¯kÓÏ ¯zÓe17¯·„ elÙ‡ „eLÁ BÈ‡L ÈÓÏ À»ƒ¿…¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ»»
;˙ÈÚÈ·Ma ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ BzÎ‡ÏnL∆¿«¿¿À∆∆ƒ¿»»»¬»«¿ƒƒ
‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ˙ÈÚÈ·Ma ‰wL ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»∆»»«¿ƒƒ«¬¿»»

.˙ÈÚÈ·L ¯Á‡Ï¿««¿ƒƒ

רשאי 17) האומן שאין כלים "אלו ה"ג): (שם ב'ירושלמי'
בני  סתם =) סתמן השביעית, על לחשוד בשביעית, למוכרן
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לענין  =) דתני (ו)ממה מהו? לחשודים) ידועים שאינם אדם
אמרה  הדא מותר, ולהיתר לאיסור ה"ב) למעלה ראה חשוד,

מותר". סתמן

.‰¯ˆBi‰18¯ÎBÓ19¯OÚ ‰MÓÁÂ ÔÓL Èck ‰MÓÁ «≈≈¬ƒ»«≈∆∆«¬ƒ»»»
ÔÈÈ Èck20ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ ¯zÓe .21‰fÓ ¯˙È22, «≈«ƒÀ»ƒ¿…¿≈»ƒ»≈ƒ∆

Ï‡¯OÈÏ ¯kÓÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â23ÌÈck ¯ÎBÓe . ¿≈≈∆»ƒ¿…¿ƒ¿»≈≈«ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡¯OÈÏ ÌÈa¯24LLBÁ BÈ‡Â ,25‡nL «ƒ¿ƒ¿»≈¿»»»∆¿≈≈∆»

.ı¯‡Ï Ì‡È·È¿ƒ≈»»∆

חרס.18) כלי העושה אומן והוא מ"ז. לישראל 19)שם,
כנ"ל. השביעית, על להביא 20)החשוד דרכו שכן שם:

מן  כזאת כמות להביא מותר הרי כלומר: ההפקר. מן
הכ"ד. סוף שם כנ"ל בארץ.21)ההפקר, אפילו

הארץ.22) שביתת על מצווים שאינם מפני שם. 'ירושלמי'
כנ"ל.23) תלינן", למיתלי דאיכא היכא "כל שהרי
שם.24) נוהגת שביעית לקולא 25)שאין לתלות יש שהרי

לארץ. יביאם שלא

.Â¯ÎBÓe26È¯‰L ,˙ÈÚÈ·Ma ˙L¯BÁ ‰¯t „eLÁÏ ≈¿»»»∆∆«¿ƒƒ∆¬≈
¯ÎBÓe .dËÁLÏ ¯LÙ‡27È¯‰L ,e‰„O BÏ28¯LÙ‡ ∆¿»¿»√»≈»≈∆¬≈∆¿»

Ï·‡ .d¯È·BiL29ÔÏÈ‡‰ ‰„O BÏ ¯kÓÈ ‡Ï30‡l‡ , ∆ƒ»¬»…ƒ¿…¿≈»ƒ»∆»
.ÔÏÈ‡a BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ƒ≈»«ƒ«¿»∆≈»ƒ»

BÏÈ‡LÓe31‰‡Ò32Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,da „cÓÏ «¿ƒ¿»ƒ¿…»««ƒ∆≈«
Ô¯b BÏ LiL33CB˙a da „cÓiL ¯LÙ‡ È¯‰L , ∆≈…∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿…»¿

B˙Èa34Ë¯BÙe .35Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚÓ BÏ ≈≈»««ƒ∆≈«
ÌÈÏÚBt BÏ LiL36ÌÈ¯eÒ‡ - Le¯Ùa ÔlÎÂ .37. ∆≈¬ƒ¿À»¿≈¬ƒ

שמאי.26) כבית ולא הלל כבית מ"ח, תוספתא 27)שם
כבית  ולא הלל כבית שם, זרה עבודה ובבלי ה"ה, פ"ד שם,

שם.28)שמאי. זרה, פ"ג.29)עבודה סוף שם תוספתא
וראה 30) האסורות, עבודות באילן שיעשה לודאי שקרוב

שם. כפשוטה' שם.31)ב'תוספתא מדה.32)משנה,
כדי 33) שביעית, פירות למדוד ואסור שביעית. פירות של

ה"ג. פ"ו כנ"ל בהם, כסוחר יהא למכירה,34)שלא ולא
כנ"ל. להקל, לו 35)ותולים ויתן דינר, ממנו שיקח "כגון

המשנה). (פירוש האסורה 36)מעות" עבודה העושים
אלא  הפועלים, עבור פורט שאינו להקל ותולים בשביעית.

אחרוש 37)לצרכו. הפרה, זו לי מכור לו, שאמר "כגון
הזרע  בה אמוד הסאה לי ותן פלוני, זרע בה אזרע או בה

(שם). דשתי" אשר

.Ê˙Ï‡LÓ ÔÎÂ38ÏÚ ‰„eLÁ‰ dz¯·ÁÏ ‰M‡ ¿≈«¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¬»«
‰Ù ˙ÈÚÈ·M‰39‰¯·Îe40¯ep˙Â ÌÈÁ¯ ,41‡Ï Ï·‡ ; «¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿«¬»…

dnÚ ÔBÁËz ‡ÏÂ ¯B·˙42. »¿…ƒ¿ƒ»

שתולים 38) שנינו שלמעלה שכשם רבינו וכוונת מ"ט. שם,
להלן. ראה להקל, תולים כאן כן כמו לנפות 39)להקל,

קומח. תבואה.40)בה בה שם 41)לנקות במשנה,
כאן  שיש ואףֿעלֿפי שלום, דרכי משום כן שהתירו מפורש
"שאני  ה"ד) (שם ב'ירושלמי' שאמרו כמו לקולא, לתלות
ריחיים  חול, בה לכבור כברה מעות, בו לספור  נפה אומר,
נראה  - פשתן" של אונין בו לטמון תנור סממנים, בו לטחון

אלא  התירו לא ולפיכך שכיחה, כלֿכך אינה זו שתלייה
שם). יוםֿטוב' ('תוספות שלום דרכי שוודאי 42)משום

מלשון  שמשמע כמו שביעית, פירות אלא לה שאין
וכו', בחול במעות, אלא לקולא תלו שלא שם, ה'ירושלמי'
ד"ה  סא. גיטין ב'תוספות' (ראה היתר של בפירות ולא
עור", "לפני של בחשש אלא התירו שלא ועוד משאלת).
התירו. לא - עמה ותטחון שתבור מעשה עצמה לעשות אבל

.ÁÔÈ˜ÈÊÁÓ43ÌÈ¯·„a ˙ÈÚÈ·Ma ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È„È «¬ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»ƒ
„·Ïa44BÏ ¯ÓB‡ - Ú¯BÊ B‡ L¯BÁ e‰‡¯L ÔB‚k , ƒ¿«¿∆»»≈≈«≈

'˜fÁ˙z'45'ÁÈÏˆz' B‡46ÈtÓ ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿«≈«¿ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ı¯‡‰ ˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ ÌÈ‡L47ep„ÚÒÈ ‡Ï Ï·‡ ; ∆≈»¿Àƒ«¿ƒ«»»∆¬»…ƒ¿»∆

„ia48˙¯ek‰ Ô‰nÚ ˙Bc¯Ï ¯zÓe .49ÔÈ¯ÎBÁÂ .50Ô‰Ó «»À»ƒ¿ƒ»∆««∆∆¿¿ƒ≈∆
ÔÈ¯È51Ô˙B‡ Ò˜Ï È„k ·eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,52. ƒƒ¿ƒ∆≈»¿≈ƒ¿≈ƒ¿…»

שם.43) א.44)משנה, סב, יהודה.45)גיטין כרב שם,
ששת.46) כרב לא 47)שם, בידו, ימחה אם [ואפילו

וראה  בידו. מסייע אינו מברכו, אם כן, ואם לו, ישמע
ה"א]. שביתת 48)למעלה על מצווה הישראל שהרי שם,

(פ"א  מקדושתה הארץ להפקיע גוי ביד קנין ואין הארץ,
ה"י). תרומות ה"ג:49)מהל' סוף פ"ד שם 'ירושלמי'

עמו  לרדות רבינו: ופירשה עמו", לרדות אימי רבי "הורה
(סי' השולחן' וב'פאת משה' ב'פני וראה הכוורת. מן הדבש
לכאן  נשתרבבו ה'ירושלמי' שדברי שכתבו כד) אות כח
ברדיית  ומדובר ה"י). סוף (פ"ד שם זרה בעבודה מהסוגיא
רבינו: בדברי אחרים בספרים והנה דבש. ברדיית ולא הפת
רומי: ובדפוס קורקוס). מהר"י (כת"י הפירות" עמו "לדרוך
ספר  בשם קורקוס בר"י הוא וכן הפירות". עמהן "לרדות
שבא  לומר צריך שלנו הנוסחא ולפי מבורר. ואינו אחר,
כקרקע  היא הרי כוורת שאמר אליעזר רבי מדעת להוציא
לענין  שהואֿהדין ואפשר מ"ז), פ"י (שביעית שבת לענין
"חלות  עוקצין מס' סוף בתוספתא לפרש יש וכן שביעית.
שרבי  השביעית, ועל השבת על נחלקו מה על כו' דבש
היא  הרי אומרים וחכמים כקרקע, היא הרי אומר אליעזר
ראה  פרוזבול, לענין לפרשה שיש (אףֿעלֿפי ככלי"
דינה  לרבנן שגם [וכיון קורקוס). ר"י - מ"ז פ"י בשביעית
אסרוה  ה"ו), שבת מהל' (פכ"א מדרבנן לקרקע כמחוברת
קנין  יש אמרו: שבדרבנן לפי התירו, בגוי אבל בישראל,
סוריא, לענין הי"ז תרומות מהל' בפ"א ראה להפקיע, לגוי
אלא  שאינו אחר לאופן והואֿהדין מדרבנן, אלא שאינה

ישר  ארץ בהלכות התרומה' 'ספר וכדעת ועי'מדרבנן, אל,
מ"ג.50)רדב"ז]. פ"ד שחרשוה 51)שם קרקע

שקנסו 52)בשביעית. משום חוכרין, אין מישראל אבל
פ"א  למעלה ראה בשביעית, השדה את שחרשו על אותם

הי"ג.

.Ë¯zÓ53‡È¯eÒa ˙BOÚÏ54LeÏ˙a55‡Ï Ï·‡ , À»«¬¿¿»¿»¬»…
¯aÁÓa56,ÔÈ¯nÚÓe ÔÈÎ¯B„Â ÔÈ¯BÊÂ ÔÈLc ?„ˆÈk . ƒ¿À»≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

ÔÎÂ .ÔÈ˜ÒBÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯ˆBa ‡ÏÂ ÔÈ¯ˆB˜ ‡Ï Ï·‡57Ïk ¬»…¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒ¿≈…
.el‡a ‡ˆBik«≈»≈

מ"ב.53) פ"ו ולכלל 54)שם לארץ, חוצה מכלל שיצאה
וראה  ה"ג). שם תרומות (הל' הגיעה לא ישראל ארץ
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הכ"ז. פ"ד מדרבנן,55)למעלה אלא אינו איסורו שכל
ראשונה). (משנה בסוריא הקילו 'ירושלמי'56)ולפיכך

שם  ומשתקעים ישראל) (מארץ הולכים יהו שלא : שם
כל 57)(בסוריא). עקיבא, רבי אמר "כלל שם: במשנה,

עושין  התורה), מן (כלומר, ישראל בארץ מותר בו שכיוצא
בסוריא". אותו

.È˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L ÌLk58B‡ ¿≈∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ
Ô¯ÓLÏ59ÁwÏ ¯eÒ‡ Ck ,60ı¯‡‰ ÌÚÓ61ÔÈ‡L ÈÙÏ ; ¿»¿»»»ƒ«≈«»»∆¿ƒ∆≈

ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙ÈÚÈ·L ÈÓc ÔÈ¯ÒBÓ62Ïk elÙ‡Â , ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»»∆«¬ƒ»
‡e‰L63Ô˙B‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡nL ,64˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a65. ∆∆»……«»ƒ¿À«¿ƒƒ

ה"א.58) פ"ו כנ"ל 59)כנ"ל (רדב"ז), הביעור לאחר עד
ה"ג. ליקח,60)פ"ז מותר שמחבר ובאופן שביעית, פירות

פירות  שקניית לומר, ורוצה שם. פ"ו כנ"ל מעט שלוקח כגון
סחורה  איסור על לעבור למוכר גורמת מעםֿהארץ שביעית
הביעור. לאחר שביעית פירות שמירת איסור ועל

א.61) לט, סוכה ממנו 62)ברייתא שקונה שעלֿידי
פ"ו  כנ"ל שביעית, בקדושת הדמים נתפשים שביעית, פירות

בכחצי 63)ה"ו. אפילו המשומר מן "הלוקח ב: לט, שם
הי"ב. להלן וראה אסור". - הדמים.64)איסר את

כנ"ל,65) הביעור, לאחר וישמרם סחורה בהם יעשה אלא
מכשול". תתן לא עור "לפני על עובר הלוקח ונמצא
כנ"ל  לקולא, תולין ודאי, האיסור שאין שבמקום ואףֿעלֿפי

ודאי. להיות הדבר קרוב כאן - ה"ב בסוף

.‡ÈÁ˜Bl‰66·ÏeÏ67ı¯‡‰ ÌÚÓ68Ô˙B - ˙ÈÚÈ·Ma «≈«»≈«»»∆«¿ƒƒ≈
BÏ69‚B¯˙‡70‰zÓ71BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .72ÚÈÏ·Ó - ∆¿«»»¿ƒ…»««¿ƒ«

BÏ73·ÏeÏ ÈÓ„a ‚B¯˙‡ ÈÓ„74. ¿≈∆¿ƒ¿≈»

שם.66) סוכה המינים 67)משנה, ארבעת כל כלומר,
מעםֿהארץ.68)(רש"י). גורס: רש"י אולם מחבירו. שם:

שם  ב'תוספות' וראה רבינו. גירסת גם היתה שזו וכנראה
הלוקח. לישראל.69)ד"ה שנלקט 70)עםֿהארץ

שהרי  שביעית. קדושת עליו וחלה פרי שהוא בשביעית,
אבל  הי"ב). פ"ד (למעלה להחמיר לקיטה אחר בו הולכים
שביעית. בקדושת קדושים ואינם כעצים, הם המינים יתר
(סוכה  שביעית ערב של חנטה אחר בהם שהולכים ועוד

מ.). שביעית 71)לט: דמי מוסר הוא הרי כן, לא שאם
שם.72)לעםֿהארץ. דמים 73)סוכה, לו קבע כלומר,

המינים. ארבעת עבור 74)לכל יותר לו משלם כלומר,
המינים. בשאר נבלעים האתרוג דמי ונמצא המינים, שלשת

.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na75ÔÓÊa76¯ÎBÓ ‰È‰L «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»»≈
‡ˆBiÎÂ ÌÈBn¯Â ÌÈ‡z ÔB‚k ,¯eÓLa Ô˙BÓkL ˙B¯t≈∆¿»¿»¿¿≈ƒ¿ƒƒ¿«≈
,¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙B¯t ¯ÎBÓ ‰È‰ Ï·‡ ;Ô‰a»∆¬»»»≈≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈

Ì‚Èt‰ ÔB‚k77ÌÈËBM‰Â ÔÈÊea¯i‰Â78˙B‚BÏ‚ÏÁ‰Â ¿«≈»¿««¿ƒ¿«ƒ¿«¬«¿
ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯‰ ÏL ¯aÒk‰Â¿«À¿»∆»ƒ¿«≈»∆¬≈∆À»ƒ«

ËÚÓ epnÓ79˙BcÚÒ LÏL ÈÓ„k ,80aÈ„k ÌeMÓ ,„·Ï ƒ∆¿«ƒ¿≈»¿Àƒ¿«ƒ¿≈
.¯ÎBÓ ÏL ÂÈiÁ«»∆≈

כל 75) אפילו הארץ, מעם שביעית פירות ליקח שאסור
כנ"ל. מכל 76)שהוא, "ונלקחים מ"א: פ"ט בשביעית

משמע  נשמר". בהם כיוצא שאין מעםֿהארץ), (אפילו אדם

מעםֿהארץ. אותם לקנות אסור נשמר, בהם כיוצא שכשיש
אמורים  דברים "במה שם: בסוכה שאמרו מה זה, ולפי
מן  בלוקח סעודות) שלש בדמי מעםֿהארץ ליקח (שמותר
- איסר בכחצי אפילו המשומר מן בלוקח אבל המופקר,
מן  בהם כיוצא שישנם ממינים לוקח שהוא פירושו, אסור",

(פירוש 77)המשומר. "רודא" והוא: שם. שביעית,
להיות:78)המשנה). שצריך העירו הגליון, על בהגהה

אחד. מין והוא רומי, בדפוס הוא וכן השוטים, והירבוזין
עיי"ש. ה"ג, פ"ד למעלה רבינו בדברי פירות.79)וכן

ההפקר,80) מן שחזקתן פירות מוכר שכשהוא שם. סוכה,
שמא אחד חשש אלא כאן בקדושת ואין אותן יאכל לא

כיוצא  כשיש אבל חייו, כדי ממנו לקנות התירו – שביעית
פירות  שומר הוא שמא גם לחשוש שיש המשומר, מן בהם
שהוא, כל אפילו ממנו לקנות ואסרו החמירו – שביעית

כנ"ל.

.‚È¯·c ÏÎÂ81ÏÚa ÌeL ÔB‚k ,˙B¯OÚÓa ·iÁ BÈ‡L ¿»»»∆≈«»¿««¿¿««
ÈÎa82‰tÎ¯ ÏL Ïˆ·e83ÌÈL„ÚÂ ˙Bi˜Ïw‰ ÔÈÒÈ¯‚e ∆ƒ»»∆ƒ¿»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«¬»ƒ

˙Bi¯ˆn‰84˙BÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰p‚ ÈBÚ¯Ê ÔÎÂ ,85ÔB‚k , «ƒ¿ƒ¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»¿
ÔBˆe ˙ÙÏ Ú¯Ê86ÔÈÁ˜Ï el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«∆∆¿¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»ƒ

Ì„‡ ÏkÓ87.˙ÈÚÈ·Ma ƒ»»»«¿ƒƒ

יוסי.81) ורבי מאיר כרבי ולא כחכמים מ"ח. פ"ה מעשרות
לאכילה,82) ראויים ואינם מאד החריפים השומין "הם

(פירוש  בכי" בעל נקרא ולכך דמעות, יורדין עיניו והאוכלן
האדם 83)המשנה). עין אל כשיקרב וכו', בצל "הוא

מן  למקום מיוחסים הם ואולי וכו', הרבה דמעות מדמע
(שם). משום 84)המקומות" ההפקר מן חזקתם וכולם

המעשרות. מן פטור וההפקר כנ"ל, לאכילה, ראויים שאינם
הי"ב. תרומות מהל' פ"ב נאכלים.85)וראה צ"ל:

אינם 86) לזריעה, שראויים מכיון נאכלים, שאינם ואע"פ
הי"א. פ"ה כנ"ל שביעית, קדושת עליהם חלה שלא כעצים

לקחת 87) לו שמותר רבינו שכוונת ונראה מעםֿהארץ. אף
גם  שהרי כנ"ל, בלבד, סעודות שלוש כדמי מעםֿהארץ
ונלקחים  המעשרות מן פטורים השוטים, והירבוזין הפיגם

כמ  בשביעית, אדם ואףֿעלֿפיֿכן מכל וכו', בכי בעל שום ו
שלוש  בדמי אלא התירו שלא הנ"ל, סוכה בבבלי ביארו
('פאת  וכו' בכי בעל לשום הואֿהדין כן אם סעודות,
ההלכות  שתי רבינו עירב לא למה להבין יש אבל השולחן'),

שם. ראשונה' וב'משנה ברדב"ז וראה כאחת,

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na88ı¯‡‰ ÌÚa89Ï·‡ ;Ì˙Ò «∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆¿»¬»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ „eLÁ ‡e‰L ÈÓ90B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ƒ∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ

¯·„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ¯kÓÏÂ ÂÈ˙B¯t ¯ÓLÏƒ¿…≈»¿ƒ¿…≈∆≈¿ƒƒ∆»»
˙ÈÚÈ·L ˙wÊ ÂÈÏÚ LiL91ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÏk92epnÓ ∆≈»»ƒ«¿ƒƒ¿»¿≈¿ƒƒ∆

˜e¯Ò elÙ‡ ,ÔzLt93ÈeÂË epnÓ ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ; ƒ¿»¬ƒ»¬»¿ƒƒ∆»
¯eÊLÂ94. ¿»

סעודות,88) שלוש כדמי שביעית פירות לקנות שהתירו
דתימר,89)כנ"ל. "הדא פ"ה: סוף מעשרות 'ירושלמי'

בריא  דבר הא חשוד, אינו אם הוא חשוד אם יודע כשאינו
ב. כט, בכורות משנה וראה אסור". חשוד, ראה 90)שהוא

שם. ובהערות ה"י, עליו 91)בתחילת שאין דבר אבל
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(לענין  שם בבכורות שמעון כרבי ממנו, קונים שביעית, זיקת
מהל' בפי"ב וראה יהודה, כרבי ולא ומעשרות) תרומה

הט"ז. שם.92)מעשר ב'ירושלמי'93)בכורות,
הרי  כן ואם (כלומר, הוא קסמין לאו "ופשתן שם: מעשרות
שביעית), קדושת עליהם חלה ומדוע בעלמא, כעצים הם
וזהו  שבקסמין)". הזרע (כלומר, זרעה מפני חנינא, רבי אמר

שביעית. זיקת עליו שיש דבר רבינו: משנה,94)שכתב
ובנינן, טווי "השתא ובגמרא: ובגדים. טווי שם: בכורות
וראה  שזור, ופירושו: תיכי". אריג, מאי מיבעיא, אריג
את  שזר או שמשטווה דבר של וטעמו המשנה. בפירוש

כלל. זרע בו אין שוב הפשתן,

.ÂË„eLÁ‰95ÏÚ „eLÁ BÈ‡ - ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ∆»««¿ƒƒ≈»«
˙B¯OÚn‰96„eLÁ BÈ‡ - ˙B¯OÚn‰ ÏÚ „eLÁ‰Â , «««¿¿∆»««««¿≈»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÊÂ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L .˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ97- ««¿ƒƒ∆««ƒ∆∆»∆ƒ«»
¯OÚÓ98ÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚË99Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , «¬≈»¬»«»«∆≈≈

˙ÈÚÈ·Ma100ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ ˙ÈÚÈ·Le ,101ÔÈ‡M ‰Ó , «¿ƒƒ¿ƒƒ≈»ƒ¿«∆≈
¯OÚÓa Ôk102. ≈¿«¬≈

א.95) ל, שם כדלהלן.96)משנה, שני, מעשר על כלומר,
זיקת  בו שיש דבר ממנו לוקחין אין המעשרות, על והחשוד
לוקח  סתם, עםֿהארץ אבל שם. מעשר בהל' כנ"ל מעשר,

דמאי. הפירות והחשוד 97)ומתקן הראשון, הבית בזמן
שם). המשנה, (פירוש לו השוה אחר לדבר אף חשוד לדבר,
תרומות  מהל' פ"א כנ"ל מדרבנן, אלא אינם הזה בזמן אבל
ובהערה  הכ"ה, פ"ד ראה הזה, בזמן שביעית ולענין הכ"ו.

שם.98)קעד. בגמרא מפורש והכל כלומר,99)שני.
הוא  חמור ולכן ה"א. שני מעשר מהל' פ"ב ראה לירושלים,
אינו  השביעית, על "החשוד ולפיכך ביותר, בו ונזהר עליו,

המעשרות". על מקום,100)חשוד הבאת צריכה שאינה
מקום. בכל נאכלת היא 101)והיא ולכן ה"ו. פ"ו כנ"ל

על  חשוד אינו המעשרות על החשוד ולפיכך עליו, חמורה
ה"א.102)השביעית. שני מעשר מהל' פ"ד ראה

.ÊË„eLÁ‰103˙B¯‰h‰ ÏÚ104ÏÚ ‡Ï „eLÁ BÈ‡ - ∆»««¿»≈»…«
˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ‡ÏÂ ¯OÚn‰105‰f‰ ‡Óh‰ ÏÎ‡‰L . ««¬≈¿…««¿ƒƒ∆»…∆«»≈«∆

‡l‡ ÌÈ¯Á‡ ‡nËÓ BÈ‡ - ¯B‰Ë ˙˜ÊÁa B¯ÎnL∆¿»¿∆¿«»≈¿«≈¬≈ƒ∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„Ï „eLÁ‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ106BÈ‡ - ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈¿ƒ≈

‰¯Bz È¯·„Ï „eLÁ107. »¿ƒ¿≈»

שם.103) כגון 104)משנה, מדרבנן, שהן בטהרות מדובר
וראה  שם), המשנה, (פירוש ידים וטומאת אוכלים טומאת

כנ"ל.105)להלן. התורה, מן שהם ראה 106)בזמן
ה"י. הטומאות אבות מהל' שם.107)פ"ח גמרא,

.ÊÈ„eLÁ‰ Ïk108ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯·c ÏÚ »∆»«»»««ƒ∆≈∆¡»
‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡ - BÓˆÚ ÏL ÏÚ109 «∆«¿∆¡»«∆¬≈ƒ¬»»

¯·c‰ ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈«¬≈ƒ¿ƒ»∆»««»»
Bc -110.B„ÈÚÓe »¿ƒ

כרבי 108) ולא גמליאל בן שמעון כרבי א. לה, שם משנה,
גם  נאמן שאינו מאיר, כרבי ופסק חולק, (והראב"ד מאיר

אחרים). של מקומות.109)על ובעוד ב. ה, בבאֿמציעא

חשוד 110) עצמו שהוא דבר, באותו החשוד אחר אדם דן
הי"ז. מעשר מהל' פי"ב וראה עליו.

.ÁÈÌÈ‰k‰111˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ112ÈÙÏ .113 «…¬ƒ¬ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
˙BÓe¯z‰Â ÏÈ‡B‰ :ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰L114Û‡ eÏ ˙B¯zÓ ∆≈¿ƒƒ¿«¿À»»«

‰˙ÈÓa ÌÈ¯f‰ ÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ115Ï˜ ,¯ÓÁÂ «ƒ∆≈¬ƒ««»ƒ¿ƒ»«»…∆
‰‡Ò ,CÎÈÙÏ .˙ÈÚÈ·L ˙B¯t116‰ÏÙpL ‰Óe¯z ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»∆»¿»

‰ÏÚz - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ117‰ÏÙ ; ¿≈»¿»∆≈¿ƒƒ«¬∆»¿»
‰‡nÓ ˙BÁÙÏ118ÌÈ‰kÏ e¯ÎnÈ ‡ÏÂ Ïk‰ e·˜¯È -119 ¿»ƒ≈»ƒ¿¿«…¿…ƒ»¿«…¬ƒ

˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ì‰L ÈÙÏ ,Ún„Ó ÏÎk120. ¿»¿À»¿ƒ∆≈¬ƒ««¿ƒƒ

א.111) כו, שביעית 112)סנהדרין פירות ולמכור לאכול
הביעור. זמן וראה 113)אחר מדעתו. רבינו כתב זה טעם

שם. וב'מאירי' מעשר,114)ברש"י תרומת גדולה, תרומה
ה"ו, תרומות מהל' (פ"ו תרומה נקראת היא שאף וחלה
הי"ג). ביכורים מהל' ופ"ה ה"ה, מעשר מהל' ופ"א

שם.115) (הובאה 116)כנ"ל ה"ג פ"ו תרומות תוספתא
ה"א,117)שם). תרומות מהל' פי"ג כנ"ל לכהן, ותינתן

כנ"ל, הביעור, זמן אחר הכהנים יאכלוה שמא חושש ואינו
הרי  – השיריים להתיר כדי להעלותה צריך שהוא שמכיון
כשם  זה, חשש מחמת לעכבה ואיֿאפשר כהנים, ממון היא
שם). כפשוטה' ('תוספתא שביעית של חלה מעכבים שאין

לזרים.118) אסור מדמי 119)שהכל חוץ תרומה בדמי
ה"ב. שם כנ"ל סאה, כנ"ל.120)אותה

.ËÈÔÈÚ·v‰121ÔÈÓht‰Â122ÔÒ¯Ó ÔÈÁ˜BÏ123ÏkÓ ««¿»ƒ¿««»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ»
ÌB˜Ó124˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , »¿≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

‡e‰125.

ה"ח.121) פ"ה שביעית בהמות 122)תוספתא מפטמי
וגם 123)ועופות. ולעופות לבהמה העומדים גסים, סיבים

כפשוטה' ('תוספתא ה"ט פ"ט שבת תוספתא ראה לצבע,
ירמיה 124)שם). רבי "סבר : ה"ה פ"ט שם ב'ירושלמי'

אלא  אמרו לא יוסי, רבי ליה אמר החשוד. מן אפילו מימר
ברי ב  דבר הא חשוד, אינו אם הוא חשוד אם יודע שאינו

אסור". חשוד, שכיון 125)שהוא דבר, של וטעמו
לכן  ה"ב, פ"ד כנ"ל מדרבנן, רק אסורים שביעית שספיחי
ברי  הדבר – בחשוד אבל לקולא, הולכים ספק כשהדבר

לודאי. וקרוב

.ÎÈ‡ab126ÔÈ˜c˜„Ó eÈ‰È ‡Ï ˙ÈÚÈ·M· ‰t˜ «»≈À»«¿ƒƒ…ƒ¿¿«¿¿ƒ
˙ÈÚÈ·L ÈÏÎB‡ ÏL ˙B¯ˆÁa127- ˙t Ô‰Ï e˙ Ì‡Â . «¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆«

˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓÀ∆∆¿≈¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ
‡È‰128‡lL ;129ÔÈ˙B ˙BÈ‰Ï Ï‡¯OÈ e„LÁ130‡l‡ ƒ∆…∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ∆»

ÈÓ„a ˙BÁ˜Ïp‰ ÌÈˆÈa B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙BÚÓ B‡¿¿ƒƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈÚÈ·L131¯zÓe .132˙BÂÏÏ133˙B¯t ÌÈiÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈
˙ÈÚÈ·L134˙B¯t Ô‰Ï ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,135˙ÈÈÓL ‰La136. ¿ƒƒ«¬ƒƒ»∆≈¿»»¿ƒƒ

וכן 126) מאיר. כרבי ולא כחכמים הי"ז, פ"ג דמאי תוספתא
ה"א. פ"ג שם ב'ירושלמי' ימנעו 127)הוא לא כלומר,

שביעית. ספיחי מאוכלי העניים עבור מאכלים מלקבל
היא.128) שם.129)צ"ל: פירות 130)'ירושלמי'

אדם  "שאין ב): (ח, פאה וב'ירושלמי' צדקה. בתור שביעית
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ערוה". בטעות] ונמחק בכי"ל, כן – [מצוה בדבר עושה
כפשוטה'. ב'תוספתא סבורים 131)וראה שעמיֿהארץ

את  תופסת שאינה וכלֿשכן דמיה, את תופסת שביעית שאין
(רדב"ז). דמיה ב.132)דמי סב, זרה אבל 133)עבודה

לעםֿהארץ. שביעית דמי מוסרין שאין לפי לקנות, לא
(רש"י).134) הביעור זמן אבל 135)קודם שמינית, של

שם. כנ"ל בקדושה, אותם יאכלו לא שמא שביעית, של לא
יאות. וד"ה יזפי, ד"ה שם ב'תוספות' שכיון 136)וראה

מחזיר  שהוא בשעה בעין אינם מהעניים, שלוה שהפירות
מחזיר. שהוא אלו על חלה שביעית קדושת אין – להם

â"ôùú'ä éøùú æ"è éùéìù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי השה. באחריות חייב אם שיפדה. עד
וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי של חמורו עובר הלוקח בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי
זכרים  בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה ביכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי עשרה לו שהיה ומי נקבות, ושתי

.‡ËÈÓL‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2,˙ÈÚÈ·Ma ‰ÂÏn‰ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒƒ
·BÁ Ú·Bz‰Â .B„È ‰MÓ ÏÚa Ïk ËBÓL :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«««≈»¿«≈«

˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL3,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú - ∆»¿»»»¿ƒƒ»««…«¬∆
.ÂÈÁ‡ ˙‡Â e‰Ú¯ ˙‡ ObÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ…∆≈≈¿∆»ƒ

מלגבות.2) כספים 3)להניח משמטת שביעית אין שהרי
בסופה. אלא

.·ÌÈÙÒk ˙hÓL ÔÈ‡4ÔÓÊa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙‚‰B ≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«»∆»ƒ¿«
Ú˜¯˜ ˙hÓL ÌL LiL ,‚‰B Ï·Bi‰L5·eLÈ È¯‰L , ∆«≈≈∆≈»¿ƒ««¿«∆¬≈»

ÛÒk ‡Ïa ÂÈÏÚ·Ï Ú˜¯w‰6‰Ê ¯·„Â .7.‡e‰ ‰Ïa˜ ««¿«ƒ¿»»¿…∆∆¿»»∆«»»
‰z‡ - Ú˜¯˜ ËÈÓLÓ ‰z‡L ÔÓÊa :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒƒ¿«∆«»«¿ƒ«¿««»
‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈»»∆≈¿»
‰z‡ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ ˙hÓL ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ;ı¯‡Ï»»∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ««¿«≈«»

ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ8.ı¯‡a elÙ‡ ˙ÈÚÈ·Ma «¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»»∆

אינה 4) הארץ שביתת אבל החובות. השמטת כלומר,
היובל  שאין בזמן אף התורה מן נוהגת והיא ביובל, תלוייה

למוכר.5)נוהג. והחזרתה הקרקע עזיבת כלומר,
ולפיכך 6) כספים שמיטת יש קרקע בשמיטת גם כן [ואם

להן]. הושוותה לא הארץ שביתת אבל שתיהן. הושוו
תלוייה 7) הגוף, חובת שהיא פי על אף כספים ששמיטת

בארץ. התלוייה מצוה שהיא ביובל השבת 8)היא כלומר,
ביובל. והיינו לבעליה, הקרקע

.‚ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe9˙‚‰B ÌÈÙÒk ˙hÓL ‡‰zL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆
ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰ ÔÓfa10Ï·Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â «¿««∆¿»»¿««ƒ∆≈«≈

‚‰B11ÌÈÙÒk‰ ˙hÓL ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k , ≈¿≈∆…ƒ¿«««¿ƒ««¿»ƒ
.Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈

לשביעית".9) זכר דתשמט, רבנן "ותקינו שם: בגיטין
ושם 10) התורה. מן נוהגת שהייתה כשם לארץ, בחוץ אף

את  סידרו אסי ורב אמי רב של דינם שבבית אמרו,
אבטליניה, חילי איישר אי שמואל: אמר וכן הפרוזבול,
מדרבנן. בבבל גם נוהגת כספים שמיטת שהייתה משמע

שנות 11) שתי חכמים תיקנו שלא נוהג, אינו מדרבנן אפילו
יכולים  הצבור רוב שאין דבר שהוא תכופות, שביתה,

בו. לעמוד

.„dÙBÒa ‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡12. ≈¿ƒƒ¿«∆∆¿»ƒ∆»¿»
¯·c ‰ÊÂ ‰hÓL ‰OÚz ÌÈL Ú·L ıwÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈∆«»ƒ«¬∆¿ƒ»¿∆¿«

ÌLÂ ,‰hÓM‰13„ÚÓa ÌÈL Ú·L ıwÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ «¿ƒ»¿»≈ƒ≈∆«»ƒ¿…≈
Ú·L ¯Á‡ - ÌM ‰Ó ;˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L14, ¿««¿ƒ»¿««À«»««∆«

CÎÈÙÏ .Ú·L ¯Á‡ - ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰ Û‡15‰ÂÏ‰ , ««¿»«¿»ƒ««∆«¿ƒ»ƒ¿»
,‰M‰ Ïk B·BÁ ‰·Bb - dÓˆÚ ˙ÈÚÈ·Ma B¯·Á ˙‡∆¬≈«¿ƒƒ«¿»∆»«»»

‰nÁ Ú˜LzLÎe16È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰ L‡¯ ÈÏÈÏa ¿∆ƒ¿««»¿≈≈…«»»∆»≈
·BÁ‰ „·‡ - ˙ÈÚÈ·L17. ¿ƒƒ»««

מתחילתה.12) נוהגת קרקע שביתת במצות 13)אבל
יכול  שנים, שבע "מקץ אמרו: שם בספרי והנה הקהל.
קץ  כאן נאמר דן: אתה הרי בסופה, או השנה, מתחילת
ולא  בסופה, להלן האמור קץ מה קץ, להלן ונאמר
ולא  בתחילתה" ולא בסופה כאן האמור קץ אף בתחילתה,
פירש  ורבינו מכוונים, הדברים "קץ" לאיזה שם מבואר

הקהל. במצות הנאמר לקץ נאמר 14)שהכוונה [שהרי
היינו  "מקץ" ואם הסוכות" בחג השמיטה שנת "במועד שם:
"במועד  לאמר התורה הוצרכה למה השמיטה, שנת בתחילת
הוצרכה  השנה, לסוף הכוונה אם אבל השמיטה", שנת
שכבר  פי על שאף לנו לאמר השמיטה" שנת "במועד לאמר
בשביעית, שליש שהביאה תבואה - השמיטה שנת עברה
שבסוטה  פי על ואף בשמינית. שביעית מנהג בה נוהג אתה
כן  לא שאם "שמיטה", לאמר התורה שהוצרכה אמרו מא.
שזה  פי על ואף לארץ, כניסתם מעת שנים שבע מונים היינו
מקום  לה אין הזאת הטעות כל - השמיטה בשנת יהיה לא
כן  ואם שנים, שבע בסוף היינו ש"מקץ" האמת לפי אלא
שנים  שבע לסוף הכוונה כי לטעות יש "שמיטה" המלה בלי
בתחילת  "מקץ", נפרש אם אבל כנ"ל, לארץ, היכנסם מיום
זה  לפי כי מעכשיו, למנות לטעות מקום אין שנים, שבע
על  אלא שנים", שבע "מקץ ולא "מעתה" להיות צריך היה
לומר  הוצרך ולפיכך שנים, שבע בסוף הוא ש"מקץ" כרחנו
בלי  שנים שבע לסוף שהכוונה לומר נטעה שלא "שמיטה",

אלא 15)שמיטה]. אינה כספים ששמיטת לפי כלומר,
שביעית. פירוש 16)בסוף אלא מ"הקהל" לומדים ואין

שלא  משם, למדו לא אבל בסוף, שהוא "מקץ" המלה
הסוכות. בחג אלא הלווה 17)תישמט רוצה כן אם אלא

מתנה. בתורת להחזיר

.‰L‡¯ ÌBi‰L ˙Úc ÏÚ d˜lÁÂ ‰¯t‰ ˙‡ ËÁL»«∆«»»¿ƒ¿»«««∆«…
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰18ÏeÏ‡ ¯aÚ˙Â ,19‡ˆÓÂ «»»∆»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¡¿ƒ¿»

i‰ B˙B‡È¯‰L ,ÌÈÓc‰ e„·‡ - ˙ÈÚÈ·L ÛBÒ ÌB «¿ƒƒ»¿«»ƒ∆¬≈
·BÁ‰ ÏÚ ˙ÈÚÈ·L ‰¯·Ú20. »¿»¿ƒƒ««

נשמטים.18) החובות אין ושוב שביעית, עברה וכבר
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השנה 19) ראש וקדשו יום, שלושים בן החודש שנעשה
ואחד. שלושים ביום להקפת 20)למחר דומה זה ואין

תובעו  החנות בעל אין ששם כיוון נשמטת, שאינה חנות
מעט  מחנותו לוקח שהיה מרובה זמן שלאחר אלא כלל,
יודע  היה שאם כאן, אבל כאחד. הכל משלם  הוא מעט,
הרי  ולכן מיד, הבשר דמי נוטל היה השנה, ראש היום שאין

משמטתו. ששביעית במלווה, כזקפו זה

.Â‰ÂÏÓ elÙ‡Â .‰ÂÏn‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»
ËÈÓLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÒÎ ˙eÈ¯Á‡ Ba LiL ¯ËLaL21. ∆ƒ¿»∆≈«¬»¿»ƒ¬≈∆«¿ƒ

BÏ ÌiÒ Ì‡Â22ËÈÓLÓ BÈ‡ - B˙‡ÂÏ‰a ‰„O23. ¿ƒƒ≈»∆¿«¿»»≈«¿ƒ
‰Úe·M‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰Â24‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ¿«∆∆∆«¿»∆∆¡«…

ÌlLÏ ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏkÓ - ObÈ25Ú·M‰Ï ‡ÏÂ26. ƒ…ƒ»»…¿«≈¿…¿ƒ»«

דמי".21) כגבוי לגבות העומד ש"שטר אומרים אנו ואין
למלווה.22) והרא 23)הלווה לו שייחדה את שכיוון לו ה

כבר. כגבויה היא הרי סביב, במיצריה כגון 24)השדה
וכופר  בחמישים מודה והלה זוז מאה מחברו התובע
על  עבר אם - במקצת מודה כדין שבועה שחייב בחמישים,
ומלהישבע. מלשלם הוא פטור השמיטה, שנת סוף זה

אינה 25) - הממון את משמטת השביעית שאין ודבר
השבועה. את גם מן 26)משמטת זאת למדו מט. ושם

שבועה) (היינו, דיבור ואפילו השמיטה", דבר "וזה הפסוק:
משמטת.

.ÊÔÈic‰ ˙Úe·La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÏÎÂ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«««»ƒ¿…
Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓ da ‡ˆBik28˙ÈÚÈ·L «≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆¿ƒƒ

Ô˙ËnLÓ29ÔÈÙzM‰Â ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L Ï·‡ ;30 ¿««¿»¬»¿««¿ƒ¿«À»ƒ
‰„BÈ Ì‡L ˙BÚe·MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ31ÌlLÈ32È¯‰ - ¿«≈»∆ƒ¿∆ƒ∆¿«≈¬≈

‰hÓM‰ ¯Á‡ Ú·MÈ ‰Ê33. ∆ƒ»««««¿ƒ»

במקצת.27) מודה שבועת בכל 28)שהיא כלומר,
תובעו. שהמלווה הודה 29)ההלוואה לא אם ולכן

השבועה. נשמטת שבועה נעשים 30)ונתחייב שהם
של  דבר נגנב מהן אחד מבית שאם לזה, זה שכר שומרי
חבירו  שגם שכרו, וזהו שכר. כשומר לשלם חייב שותפות

עכשיו. זה שמשמר זמן כשיעור הכל סוף 31)ישמור לפני
שהם 32)שביעית. "לפי שמינית, של השנה ראש לאחר

מלווה". ולא השמיטה,33)פקדון אחר אפילו כלומר,
כספים. שמיטת זמן זה על עבר שכבר

.Áe‰ÂÏ‰34‡e‰Â ‰hÓM‰ ÚÈb‰Â ,Ba ¯ÙÎÂ BÚ·˙e ƒ¿»¿»¿»«¿ƒƒ««¿ƒ»¿
B˙¯ÈÙÎa35ÚL ¯Á‡ ‰„B‰Â ,e‡aL B‡ ˙ÈÚÈ·L ‰¯· ƒ¿ƒ»¿»««∆»¿»¿ƒƒ∆»

˙ÈÚÈ·M‰ ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ36˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡ - »»≈ƒ«««¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
˙ËnLÓ37. ¿«∆∆

דא 34) "פשיטא א: הלכה סוף י פרק שביעית ירושלמי
משמטת". אינה כפרנית נעשית שהיא מלווה מילתא,

לפי 35) כך, על ולנגשו ממון לתובעו יכול המלווה אין שאז
היסת  שבועת אלא עליו לו ואין מלשלם, פטור הכל שכופר

השביעית,36)בלבד. שנת שעברה לפני הודה אם אבל
משמטת. היא אלא 37)הרי משמטת אינה ששביעית כיוון

השמיטה  דבר "וזה שנאמר ונגישה, תביעה בו שיש דבר
רעהו". את יגוש לא וגו'

.Ë- ÌÈL ¯OÚÏ ÔÓÊ BÏ Ú·˜Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿∆∆»ƒ
BÈ‡38ObÈ ‡Ï È„ÈÏ ‡a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ËnLÓ39, ≈¿«≈««ƒ∆»ƒ≈…ƒ…

‰zÚ ‡e‰ È¯‰40BnÚ ‰˙‰ .ObÏ ÏBÎÈ BÈ‡41‡lL ¬≈«»≈»ƒ¿…ƒ¿»ƒ∆…
˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L - epÚa˙È42. ƒ¿»∆¿ƒƒ¿«∆∆

השמיטה.38) שנת ישנה שנים עשר בתוך לאחר 39)והרי
שנים. הזמן.40)עשר המלווה.41)לפני עם הלווה

למלווה 42) יהא שלא הייתה, יגוש" ב"לא התורה כוונת כי
הרי  לתבעו, יכול שאינו פי על אף וכאן מאומה, הלווה על
הוא  והרי ורגע, רגע בכל ההלוואה להחזיר חייב הלווה

מעצמו. כנתבע

.ÈepËnLz ‡lL BnÚ ‰˙‰Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆…¿«¿∆
ÔÈc Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ;ËÓL ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈»¿«≈ƒ

˙ÈÚÈ·M‰43‰Ê ·BÁ ‡e‰ ËÈÓLÈ ‡lL BnÚ ‰˙‰ .44 «¿ƒƒƒ¿»ƒ∆…«¿ƒ∆
ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ;Ìi˜ B‡z - ˙ÈÚÈ·Ma elÙ‡Â«¬ƒ«¿ƒƒ¿»«»∆»¿«∆¿»
ez·iÁ ‡lL ÔBÓÓa BÓˆÚ ·iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,Ìi˜ -«»¿ƒ¿»∆ƒ≈«¿¿»∆…ƒ¿«

·iÁ ‡e‰L ,‰¯Bz45. »∆«»

התנה 43) אלא לו, שישלם הלווה עם  התנה לא שהרי
ייתכן. לא וזה תשמט, לא שלא 44)שהשמיטה כלומר,

לו  ישלם אלא שביעית, כשתשמטנו החוב, מן עצמו יפטור
ההשמטה. עם להתחשב בפרק 45)מבלי רבינו שכתב כמו

חייב  שהלווה לומר, וצריך טו. הלכה מכירה מהלכות י"א
וייתכן, שם. שנזכרים האופנים ביתר או עדים בפני עצמו
כאילו  זה הרי השטר, כתיבת בשעת עמו שהתנה שכיוון

מועיל. שהדבר בשטר, לו כתב

.‡È˙Ùw‰46d‡OÚ Ì‡Â .˙ËÓL dÈ‡ - ˙eÁ‰ «»««¬≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¬»»
‰ÂÏÓ47ËÓL BÈ‡ - ¯ÈÎO ¯ÎO .˙ËÓL -48Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿∆∆¿«»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ BÙ˜Ê49.ËÓL - ‰ÂÏÓa ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿»

נפרע 46) ואינו זמן אחר זמן להקיף שדרך הוא: והטעם
כאילו  זה והרי לנוגשו דרך ואין מעות, לו שיזדמנו עד ממנו
משמטתו. שביעית שאין השביעית, אחר עד הלווהו
י  בהלכה שנאמר למה דומה זה אין מדוע לבדוק [=וכדאי

מׁשּמטת]. ׁשביעית - יתּבעּנּו ׁשּלא עּמֹו כלומר,47)התנה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ
לפרעו. זמן החנווני לו קבע אם הדין והוא בדין. העמידו

אותו 48) השוכר ביד שנתיים או שנה שכר לקבץ שדרך
כפיקדון. בידו והם לו לתיתם נוגשו [למעלה 49)ואינו

"עשאה  כתב שביעית, לאחר כמלווה שהיא חנות בהקפת
בפיקדון  אלא כלל, מלווה שאינו שכיר בשכר אבל מלווה"

במלווה"]. עליו "זקפו כתב

.·ÈÚ¯ ÌL ‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ ÏLÂ ÒB‡ ÏL ˙BÒ¿̃»∆≈¿∆¿«∆¿«ƒ≈«
-ÔÈËÓL ÌÈ‡50.ÌÈËÓL - ‰ÂÏÓa ÔÙ˜Ê Ì‡Â . ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚMÓ ?‰ÂÏÓa ÔÈÙ˜Ê È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¬»»«ƒ

שהאיש 50) חיובים הם אבל חובות, כשאר "שאינם כיוון
שיפרעם". עד פטור יהיה לא ההוא והאיש בהם, נתחייב
התובע  שיקבל שצריך בממון שרק היא: רבינו דברי [וכוונת
אינו  קנס אבל קבלתו, כאילו ידך", "תשמט תורה אמרה
צריך  שהנתבע ממון אלא לקבל, צריך שהתובע ממון
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laeieקלר dhiny zekld - mirxf xtq - ixyz f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הלא  קיבלו? כאילו ידו יסלק הנתבע אם יועיל ומה לשלם,
בקנס. מחילה מועילה שלא נראה זה ולפי שילם. לא זה

.‚Èd˙a˙k ÔÈ‡ - ‰hÓM‰ Ì„˜ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿À»»
˙ËÓL51‰zÓ‚t Ì‡Â .52- ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ‰zÙ˜Ê B‡ ƒ¿∆∆¿ƒ¿»«»¿»«»»»¿ƒ¿»

.˙ËÓLƒ¿∆∆

ודין 51) שכיר. ושכר חנות כהקפת אלא מלווה שאינה
הכתובה. כעיקר הכתובה נתקבלה 52)תוספת כלומר,

למלווה. הכתובה הפכה זה ידי שעל הכתובה, מן חלק

.„ÈÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰53ËÈÓLÓ BÈ‡ -54‡e‰Â . ««¿∆«««¿≈«¿ƒ¿
- ¯˙È ‰È‰ Ì‡Â ;ÔBkLn‰ „‚k ·BÁ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆∆««¿¿ƒ»»»≈

.¯˙i‰ ËÈÓLÓ«¿ƒ«»≈

מטלטלין.53) קונה 54)של חוב "בעל הלכה שהרי
המשכון, על אותו כשילווה לפיכך, מטלטלין). (של משכון
לזמן  שהלווהו, ההוא בממון המשכון הקנהו כאילו יהיה

נשמט". ואינו ידוע,

.ÂËÌz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ÂÈ˙B¯ËL ¯ÒBn‰«≈¿»»¿≈ƒ¿»«»∆«∆
‰È‰È ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;ËÓL BÈ‡ - ‰Ê È·BÁ ÈÏ e·b¿ƒƒ∆≈ƒ¿»∆∆¡««¬∆ƒ¿∆
˙Èa ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈc ˙Èa ‰ÊÂ ,EÈÁ‡ ˙‡ EÏ¿∆»ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿≈≈

ÔÈc55e·˙ÎÂ ÔÈc‰ ˙‡ eÎ˙ÁL56‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ∆»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»
·iÁ57Èe·‚k ‰fL ;ËÓL BÈ‡ - CÎÂ Ck ‰ÊÏ ÔzÏ «»ƒ≈»∆»»»≈ƒ¿»∆∆¿»

.‰ÂÏÓk BÈ‡Â ,B„ÈÏ ‡a el‡Îe ,‡e‰¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ¿»

משמטין".55) אין דין בית מעשה "וכל שם: שביעית
דינים.56) גזרי אלו דין, בית מעשה וכל שם: ירושלמי

פי  על אף גמרו, לא עוד אם אבל הדין, את כשגמרו ודווקא
הוא  שדין בפניהם, עדים הביאו או דין בית בפני שהודה
כגבוי. אינו כתבו שלא זמן כל - כותבים דין שבית

דין.57) גמר של נוסח שזהו

.ÊË˙‡ ‰Ê ˙BÂÏ‰lÓ eÚÓpL Ô˜f‰ Ïl‰ ‰‡¯Lk¿∆»»ƒ≈«»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆∆
‰Ê58‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚÂ ,59Ôt EÏ ¯ÓM‰ : ∆¿¿ƒ««»«»ƒ»∆¿∆

ÏeaÊB¯t ÔÈ˜˙‰ ,¯ÓB‚Â ¯·„ ‰È‰È60ËÓMÈ ‡lL È„k , ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈∆…ƒ»≈
ÏÈÚBÓ ÏeaÊB¯t‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏiL „Ú ,·BÁ‰««∆«¿∆∆∆¿≈«¿¿ƒ
È¯·cÓ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓfa ÌÈÙÒk ˙hÓLa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¿««∆∆ƒƒƒ¿≈
ÏeaÊB¯t‰ ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL ‰hÓL Ï·‡ ;ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¬»¿ƒ»∆»≈«¿¿

.da ÏÈÚBÓƒ»

שחששו 58) מפני לעניים, מלהלוות נמנעו העשירים כלומר,
למסור  היו שיכולים פי על ואף חובותיהם. לשמיטת
כל  להביא להם היה שקשה נראה דין, לבית שטרותיהם
למלווה  אלא תקנה זו שאין ועוד, דין. לבית השטרות

פה. על למלווה ולא רבינו 59)בשטר, שכתב מה לפי
בזמן  כספים בשמיטת אלא מועיל הפרוזבול שאין בסמוך,
דווקא, לאו בתורה" "הכתוב - מדרבנן אלא שאינה הזה

הכתוב. על שהסמיכו דרבנן "מאי 60)אלא לו: בגיטין
ובוטי  (=עשירים) בולי פרוס חסדא, רב אמר פרוסבול,
שלא  עשירים ועניים. עשירים תקנת כלומר, (=עניים),
שלא  ועניים הנ"ל, הלאו על יעברו ושלא ממונם, יפסידו

בפניהם. דלת תנעל

.ÊÈ,¯˙BÈa ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ‡l‡ ÏeaÊB¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ,Èq‡ Èa¯Â Èn‡ Èa¯ ÏL BÈc ˙È·k¿≈ƒ∆«ƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ

Ì„‡ Èa ÔBÓÓ ÚÈ˜Ù‰Ï61- ÔÈÈ„ Èza ¯‡L Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«»¿≈»»¬»¿»»≈ƒƒ
ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡62. ≈¿ƒ

שהכריז 61) ממה הפקר, דין בית שהפקר שם למדו שהרי
השרים  כעצת ימים לשלושת יבוא לא אשר וכל עזרא:
ובית  הגולה. מקהל ייבדל והוא רכושו כל יחרם והזקנים
הגדולים  הדין בתי הם האבות, ראשי וכן עזרא של דינו
אמורים  הדברים אין רבינו שלדעת פי על ואף שבדורם.
גם  - סופרים מדברי אלא אינה כספים ששמיטת בזמן אלא
דין. בית הפקר לכח צריך סופרים מדברי דבר לעקור

חכמים,62) תלמידי והלווה המלווה כשאין דווקא זה וכל
הפרוזבול  את למסור יכולים חכמים תלמידי הם אם אבל

פה. בעל ואפילו רגיל דין בית בפני אף

.ÁÈÌÎÏ È¯ÒBÓ :ÏeaÊB¯t ÏL BÙe‚ e‰Ê63ÈBÏt ∆∆¿¿¿«ƒ»∆¿ƒ
ÈBÏÙe64ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈic‰65ÈÏ LiL ·BÁ ÏkL , ¿ƒ««»ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ

‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L66ÔÈic‰Â .67ÌÈ„Ú‰ B‡68 ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆¿««»ƒ»≈ƒ
.‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒƒ¿«»

שהוא 63) אלא החוב, שטר את מוסר שהוא הכוונה אין
מסירת  כעין זה והרי הדין, לבית דלהלן הדברים את מוסר

וודאי 64)מודעה. אבל כלשונה, המשנה כתב רבינו
דיינים. לשלושה במקום 65)שכוונתו הדיינים אם כלומר,

עדים. לפני כאן דבריו מוסר והוא לאחר 66)אחר אפילו
לפניהם.67)שמיטה. דבריו מוסר הוא היינו,68)אם

לבית  עדים, לפני כאן דבריו מוסר הוא אם העדים, אפילו
אחר. שבמקום הדין

.ËÈÚ˜¯w‰ ÏÚ ‡l‡ ÏeaÊB¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡69ÔÈ‡ Ì‡ . ≈¿ƒ¿¿∆»«««¿«ƒ≈
BÏ ¯ÎBÓ - ‰ÂlÏ Ú˜¯˜70‡e‰L Ïk ‰ÂÏn‰71CB˙a «¿««…∆≈««¿∆»∆¿

·e¯k ÏL ÁÏ˜ elÙ‡ ,e‰„O72BÏÈ‡L‰ .73ÌB˜Ó »≈¬ƒ∆«∆¿ƒ¿ƒ»
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‰¯ÈÎÏ B‡ ¯ep˙Ï74BÏ ‰˙È‰ .ÏeaÊB¯t ¿«¿ƒ»¿ƒ»»¿¿»¿»

˙kLÓÓ ‰„O75.ÏeaÊB¯t ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - »∆¿À¿∆∆¿ƒ»∆»¿¿

הרי 69) קרקע ללווה יש שאם הדברים וטעם הלווה. של
שאין  ללווה שהלוואה משום או דין. בית ביד כגבוי החוב
להלוות  הנה יסור פתי מי כי שכיח שאינו דבר זהו קרקע לו
להשמיטה  יכול שאינו קרקע, ודווקא בטוחות. בלי מעות לו

עבדים. לא וגם מטלטלין, לא אבל ללווה 70)ולהצניעה,
ובהסכמתו. שאין 71)מדעתו שכיוון דבר, של וטעמו

את  זה שהוא" ב"כל לגבות הוא ראוי לקרקעות, כלל אונאה
החוב. לזרוע 72)כל אפשר שאי שהוא כל קרקע כלומר,

כרוב. של אחד קלח אלא ללווה.73)בה המלווה כלומר,
כאילו 74) זה הרי בקרקע, תשמיש זכות לשואל שיש שכיוון

לו. השכיר אם הדין והוא שלו. שהייתה 75)הקרקע בין
שדה  שהייתה בין אחרים, ביד ממושכנת הלווה של השדה

בידו. ממושכנת אחרים של

.ÎLÈ‡Ï ÔÈ·˙Bk76BzL‡ ÈÒÎ ÏÚ77ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÏÂ , ¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿ƒ«
ÒBtB¯ËBt‡ ÈÒÎ78BÏ LÈ ·¯ÚÏÂ ,Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ . ƒ¿≈«¿≈«¿«¿∆»≈≈

ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰ .ÏeaÊB¯t ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - Ú˜¯«̃¿«¿ƒ»∆»¿¿»»«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלט laeie dhiny zekld - mirxf xtq - ixyz f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ LÈÂ B¯·Á79˙Áz ¬≈¿≈«¬≈«¿«ƒ¿««
B„eaÚL80ÏeaÊB¯t ÂÈÏÚ ·˙Bk -81. ƒ¿≈»»¿¿

הלווה.76) שהוא אוכל 77)כלומר, שהבעל מלוג נכסי
היתומים.78)פירותיהם. לצורך האפוטרופוס כשלווה

כשל  נחשבים האפוטרופוס שנכסי פרוזבול, כותב והמלווה
להם. ומשועבד להם אשר על ממונה שהוא כיוון היתומים,
ומה  להלן]. ערב כדין כאן אפוטרופוס דין כי עוד [=וייתכן
המדובר  פרוזבול", צריכים אינם "היתומים שאמרו:

המלווים. הם השני.79)כשהיתומים הלווה כלומר,
השני.80) המלווה משתעבד 81)של השני הלווה שהרי

נתן". דרבי "שעבודא מדין הראשון, למלווה

.‡ÎÌÈÎÈ¯ˆ - ‰MÓÁÓ ‰ÂlL „Á‡82ÏÎÏ ÏeaÊB¯t ∆»∆»»≈¬ƒ»¿ƒƒ¿¿¿»
ÏeaÊB¯t Bic - „Á‡Ó eÂlL ‰MÓÁÂ ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«¬ƒ»∆»≈∆»«¿¿

ÔlÎÏ „Á‡83. ∆»¿À»

ומלווה.82) מלווה את 83)כל כותב המלווה שהרי
שאם  ונראה דין. לבית חובותיו כל מוסר והוא הפרוזבול,
ויכול  לזה, זה ערבים כולם שאז אחד, בשטר כולם לוו
קרקע. מהם לאחד שיהא די שירצה, מאיזה לגבות המלווה

.·ÎBÈ‡ - ‰ÂÏ‰ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ÏeaÊB¯t‰ ·˙k»««¿¿¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈
ÏÈÚBÓ84¯Á‡ ÏeaÊB¯t‰ ·zÎiL „Ú ËÈÓLÓ ‡l‡ , ƒ∆»«¿ƒ«∆ƒ¿…«¿¿««

˙Ó„Bw‰ ‰ÂÏÓ ÏkL :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈»≈∆»ƒ¿»«∆∆
Ì‡Â ;‰Ê ÏeaÊB¯Ùa ˙ËÓL dÈ‡ - ÏeaÊB¯tÏ«¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆¿ƒ
.‰Ê ÏeaÊB¯Ùa ˙ËÓL - ‰ÂÏnÏ Ì„B˜ ÏeaÊB¯t‰«¿¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆

בשעת 84) הקיימים לחובות רק מועיל הפרוזבול כי
כתיבתו.

.‚Î- ¯Á‡Ó‰Â ,¯Lk - Ìc˜n‰ ÏeaÊB¯t :CÎÈÙÏ¿ƒ»¿¿«À¿»»≈¿«¿À»
- ¯„‡Ó BpÓÊ ÌÈc˜‰Â ÔÒÈa B·˙k ?„ˆÈk .ÏeÒt»≈«¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈¬»

BÁk Ú¯e‰ È¯‰L ;¯Lk85„Ú ‡l‡ ËÈÓLÓ BÈ‡L , »≈∆¬≈«…∆≈«¿ƒ∆»«
¯„‡86;ÏeÒt - ¯i‡Ó B·˙Îe BpÓÊ ¯Á‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬»¬»ƒ≈«¿«¿»≈ƒ»»

¯i‡ „Ú ËÈÓLÓ BÈ‡L ,BÁÎ ‰tÈÓ È¯‰L87‡lL ∆¬≈¿«∆…∆≈«¿ƒ«ƒ»∆…
˙ÚLa ,ÔÒÈ „Ú ‡l‡ ËÈÓLÈ ‡lL BÈc ÔÈ‡L ,ÔÈck«ƒ∆≈ƒ∆…«¿ƒ∆»«ƒ»ƒ¿«

.ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ¯·c‰ ˙¯ÈÒÓ¿ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ

המלווה.85) בכלל 86)של אינו כך אחר שהלווה מה אבל
ומשמטים. (אחר 87)הפרוזבול, מניסן שהלווה מה כלומר,

בפרוזבול). הכתוב (הזמן אייר עד הפרוזבול) כתיבת

.„ÎBnÚ ÔÈ‡Â ˙ÈÚÈ·L ¯Á‡ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«««¿ƒƒ¿≈ƒ
B·BÁ „a‡ - ÏeaÊB¯t88ÈÏ ‰È‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .89„·‡Â ¿¿ƒ≈¿ƒ»«»»ƒ¿»«

‰kq‰ ÔÓfnL ;ÔÓ‡ -90‰·Bb ·BÁ ÏÚa CÏÈ‡Â ∆¡»∆ƒ¿«««»»¿≈«««∆
ÏeaÊB¯Ùa ‡lL91·BÁ ÏÚa ‡È·iLk ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ∆…ƒ¿¿¿…∆»¿∆»ƒ««

- ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa Úa˙Ï ‡B·iLk B‡ B¯ËL ˙‡∆¿»¿∆»ƒ¿…«¿ƒ¿»«∆
:¯Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚË Ì‡Â .BÏ ÌlL :Úa˙pÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»«≈¿ƒ»««ƒ¿»¿»«
EÏ ‰È‰ :Ú·BzÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?BlL ÏeaÊB¯t ‰i‡«≈¿¿∆¿ƒ«≈«»»¿
‰„B‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡ - Ô‰ ¯Ó‡ Ì‡ ?„·‡Â ÏeaÊB¯t¿¿¿»«ƒ»«≈∆¡»¿ƒ»

ÌÈÓB˙È‰Â .B·BÁ „a‡ - ÏeaÊB¯t ·˙k ‡lL92ÔÈ‡ ∆…»«¿¿ƒ≈¿«¿ƒ≈»
.ÏeaÊB¯t ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿¿

שביעית.88) שמטתו היו 90)פרוזבול.89)שהרי שלא
לא  - מצוה אינו שפרוזבול פי על ואף מצוות, לקיים יכולים
שמיטת  מצות ניכרת ידו שעל כיוון לעשותו, הגויים התירו
תורת  תישכח שלא הוא עיקרה שכל הזה, בזמן כספים
"להשכיחם  הייתה כוונתם כל והרי מישראל, כספים שמיטת

המאירי 91)תורתך". כתב וכן ואבד. לי היה אמר, אם
אדם  שאין החזקה, מכח האמינו ואילך הסכנה שמזמן שם,
שבזמן  לומר, ורוצה אסור. דבר ואוכל מותר דבר מניח
לי  היה פרוזבול לומר נאמן שיהא חכמים תיקנו הסכנה
במקומה. התקנה נשארה הסכנה, שבטלה אחר ואף ואבד,

שהלוו.92)

.‰Î‡ÈˆB‰93‰ÂÏÓ :¯Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚËÂ ,ÏeaÊB¯t ƒ¿¿¿»««ƒ¿»¿»«ƒ¿»
‰˙È‰ ‰Ê ÏeaÊB¯t ¯Á‡ Ú·Bz ‡e‰L BÊ94Ú·Bz‰Â , ∆≈«««¿¿∆»¿»¿«≈«

ÔÓ‡ Ú·Bz‰ - ‰˙È‰ ÏeaÊB¯t Ì„˜ :¯ÓB‡95el‡L ; ≈…∆¿¿»¿»«≈«∆¡»∆ƒ
„·‡Â ÈÏ ‰È‰ :¯Ó‡96e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓ‡ - »«»»ƒ¿»«∆¡»¿««ƒ∆≈»

„·‡L ÏeaÊB¯t‰ ÔÓÊ ÔÈÚ„BÈ97. ¿ƒ¿««¿¿∆»«

כלום.94)המלווה.93) מועיל הפרוזבול ואין
אדם 95) שאין היא חזקה פרוזבול, חכמים שתקנו "שכיוון

פרוזבול  עשה ובוודאי אסור" דבר ואוכל מותר דבר מניח
זו. הלוואה אחר מוציא 96)שזמנו היה ולא כלומר,

הזמן.97)פרוזבול. על גם שנאמן הרי

.ÂÎÂ Úa˙p‰ ÔÚËÈÏˆ‡ BÏ LÈ ‰ÂÏÓ :¯Ó‡98, »««ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈∆¿ƒ
,‡È‰ ˙eÁ ˙Ùw‰ ‡l‡ Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Ú·Bz‰Â¿«≈«≈…ƒ∆»«»«¬ƒ
È¯‰ - ‰ÂÏÓ ‰ÈzÙ˜Ê ‡Ï È¯‰L ,˙ËÓL dÈ‡L∆≈»ƒ¿∆∆∆¬≈…¿«¿ƒ»ƒ¿»¬≈
‰˙È‰ ‰ÂÏÓ :¯Ó‡È ‰ˆ¯È Ì‡ È¯‰L ;ÔÓ‡ ‰Ê99 ∆∆¡»∆¬≈ƒƒ¿∆…«ƒ¿»»¿»

„·‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊB¯Ùe100ÔÂÈkL .101ewzL ¿¿»»ƒ¿»«∆≈»∆ƒ¿
¯·c ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ ,ÏeaÊB¯t ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿¿¬»»ƒ∆≈»»«ƒ«»»

¯zÓ102¯eÒ‡ ¯·c ÏÎB‡Â103. À»¿≈»»»

נשמטת.98) המלווה הרי פרוזבול למלווה שאין וכיוון
להוציא 100)כדבריך.99) מיגו אמרו שלא פי על ואף

אדם  שאין חזקה המסייעת: חזקה גם ישנה כאן - ממון
כדבריו  הוא כן ובוודאי אסור, דבר ואוכל מותר דבר מניח

היא. חנות במיגו 101)שהקפת האמינו מדוע הוא זה טעם
ממון. נשמטה.102)להוציא שלא מלווה כלומר,

שנשמטה.103) מלווה

.ÊÎÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz104‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L105¯ÒÓe ,106 «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆»«
ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈ¯·c107ÌÎÏ È¯ÒBÓ :¯Ó‡Â108ÏkL , ¿»»««¿ƒƒ¿»«¿«ƒ»∆∆»

CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L ÈÏ LiL ·BÁ∆≈ƒ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆≈»ƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰L ÌÈÚ„BÈ Ô‰L ÈtÓ ;ÏeaÊB¯t ·zÎÏƒ¿…¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆«¿»«¿»ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e ,Ì‰È¯·cÓ ‰f‰ ÔÓfa109. «¿««∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈

להדדי 104) מילייהו מסרי אשי רב דבי "רבנן לז. שם
תלמידים, לפני ומסרוהו פה, בעל פרוזבול שעשו (כלומר,
זה  וכל אסי. ורב אמי רב של דינו כבית גדולים שאינם
מסר  יונתן רבי חכמים.) תלמידי והלווה כשהמלווה דווקא
אחרינא? מידי צריכנא ליה אמר אבא, בר חייא לר' מילי

צריכת". לא ליה שגם 105)אמר נזכר לא שם בגמרא
ורבינ  חכם, תלמיד להיות צריך מה הלווה פי על זאת כתב ו
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ללוות  מותרים חכמים "תלמידי עה. מציעא בבבא שאמרו
אסורה  דריבית ידעי מידע טעמא, מאי בריבית, מזה זה
אינו  המלווה אם גם ולכאורה אהדדי". דיהבו היא ומתנה
שהוא  הלווה שהרי ריבית, לו לתת מותר חכם, תלמיד
שמא  כן לעשות שאסרו אלא במתנה, נותנה חכם תלמיד
לא  לענייננו, גם כן אם ריבית. בדין להקל המלווה יבוא
שלא  חכם, תלמיד הלווה כשאף אלא כזה פרוזבול התירו

כספים. בשמיטת להקל המלווה.106)יבוא
ביותר.107) גדולים חכמים ופלוני 108)שאינם פלוני

בית 109)הדיינין. בלא וכן פרוזבול, כתיבת  בלא כלומר,
אף  התורה, מן הייתה כספים כששמיטת אבל חשוב. דין
בפני  ולמוסרו פרוזבול לכתוב צריכים היו חכמים תלמידי
ששמיטת  שחושבים אדם בני שאר ולכן חשוב, דין בית
לכתוב  חכמים הזקיקום מדאורייתא, הזה בזמן כספים
יבוא  להם נקל שאם חשוב, דין בית בפני ולמסרו פרוזבול

כספים. בשמיטת להקל

.ÁÎÁe¯ - ˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL ·BÁ ¯ÈÊÁn‰ Ïk»««¬ƒ∆»¿»»»¿ƒƒ«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ110¯ÓBÏ ‰ÂÏn‰ CÈ¯ˆÂ . ¬»ƒ»≈∆¿»ƒ««¿∆«

:BÏ ¯Ó‡ .ÈpnÓ z¯ËÙ ¯·Îe È‡ ËÈÓLÓ :¯ÈÊÁnÏ««¬ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ»«
:¯Ó‡pL ;epnÓ Ïa˜È - Ïa˜zL ÈBˆ¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈¿ƒ∆¿«≈¿«≈ƒ∆∆∆¡«

,ObÈ ‡ÏO‚ ‡Ï È¯‰Â111È‡ È·BÁa :BÏ ¯Ó‡È Ï‡Â . …ƒ…«¬≈…»«¿«…«¿ƒ¬ƒ
Ì‰ ÈlL :BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ,EÏ Ô˙B112È‡ ‰zÓ·e ≈¿∆»…«∆ƒ≈¿«»»¬ƒ

.EÏ Ô˙B≈¿

בעיניהם 110) וישר זה, על אותו אוהבים שהחכמים "עניינו,
מלהלוות. יימנעו שלא כדי דבר, של וטעמו שעשה". מה

שאמר 111) ממה "הראיה השמיטה. דבר וזה שנאמר: שם:
התירו". מפיו, הדבר שהוציא מאחר כלומר, "דבר",

שביעית.112) ששמטתן המעות,

.ËÎ¯ÈÊÁ‰113·aÒÓ - Ôk BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ B·BÁ BÏ114 ∆¡ƒ¿…»«≈¿«≈
‰zÓ·e Ì‰ ÈlL :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ÌÈ¯·„a BnÚƒƒ¿»ƒ«∆…«∆ƒ≈¿«»»
‡l‡ ,epnÓ Ïa˜È ‡Ï - ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ÌÈz˙¿«ƒ¿¿ƒ…»«…¿«≈ƒ∆∆»

ÏhÈ115BÏ CÏÈÂ ÂÈ˙BÚÓ116. ƒ…»»¿≈≈

מרתא.113) בר לאבא מעות שהלווה ברבה מעשה שם,
דאמר 114) עד נמי ליה תלי לאביי), (רבה ליה אמר שם:

רבינו  ומפרש לך). נותן אני ובמתנה הם שלי  (כלומר, הכי
שהרי  כופהו, לא אבל בדברים, עמו מסבב שהכוונה
אלא  מרתא, בר אבא את רבה כפה לא שם, הנזכר במעשה
כן". פי על "אף לו: ויאמר לרבה שילך בדברים שידלו אביי

(אביי 116)הלווה.115) אשכחיה שם: אמרו שהרי
הכי  ליה אמר מר, עציב אמאי ליה, אמר עציב. דהוה  לרבה)
מן  המעות את יקבל בדיעבד ואם לגביה. אזל מעשה, הוה
עצוב, להיות לו היה לא כן", פי על "אף בלי אפילו הלווה

מרתא. בר לאבא אביי את ולשלוח

.Ï‰hÓM‰ Ì„˜ B¯·Á ˙‡ ˙BÂÏ‰lÓ ÚÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿∆¬≈…∆«¿ƒ»
BlL ·BÁ‰ ¯Á‡˙È ‡nL117‡Ïa ¯·Ú - ËÓMÈÂ ∆»ƒ¿«≈«∆¿ƒ»≈»«¿…

,‡e‰ ÏB„b ‡ËÁÂ .¯ÓB‚Â EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«ƒ»∆¿¿≈¿≈¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÂ‡Ï ÈLa ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«
B‡ '¯ÓM‰' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,¯ÓB‚Â Ôt EÏ ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆¿≈¿»»∆∆¡«ƒ»∆

‰¯Bz‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - 'Ï‡' B‡ 'Ôt'∆«¬≈∆ƒ¿«…«¬∆¿«»
ÏÚiÏa ez‡¯˜e BÊ ‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰118È¯‰Â . ƒ¿ƒ»««¬»»»»¿»«¿ƒ«««¬≈
ÚnÈ ‡lL ˙BeˆÏe ¯È‰Ê‰Ï ·e˙k‰ ÛÈÒB‰119‡l‡ ƒ«»¿«¿ƒ¿«∆…ƒ»«∆»

ÔzÈ120Ôzz ÔB˙ :¯Ó‡pL ,121Ú¯È ‡ÏÂ BÏ122E··Ï ƒ≈∆∆¡«»ƒ≈¿…≈«¿»¿
¯ÎOa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÁÈË·‰Â .¯ÓB‚Â BÏ Ez˙a¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«

‰f‰ ÌÏBÚa BÊ ‰ÂˆÓ123¯·c‰ ÏÏ‚a Èk :¯Ó‡pL , ƒ¿»»»«∆∆∆¡«ƒƒ¿««»»
.¯ÓB‚Â EÎ¯·È ‰f‰«∆¿»∆¿¿≈

הפירעון.117) בזמן חובו את לו יחזיר לא שהלווה כלומר,
לפי 118) זה מפסוק כן למדו צדקה לעניין וגם שם.

נאמר  שכן הלוואה, על וגם צדקה על גם נאמר שהפסוק
והעבט  צדקה) (הרי לו ידך את תפתח פתח "כי שם:
עם  דבר יהיה פן לך השמר וגו' הלוואה) (הרי תעביטנו

וגו'". השבע שנת קרבה לאמר בליעל היינו 119)לבבך
"לצוות".120)"להזהיר". הציווי.121)היינו, זהו

האזהרה.122) חסדים,123)זוהי גמילות בכלל והוא
לעולם  לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיה אוכל שאדם
שזהו  המשנה בפירוש שם ועיין א, משנה א פרק (פאה הבא
עיון  שצריך אלא לחבירו). אדם שבין המצוות לכל כלל
"רודף  במשלי: מפסוק מ.) (קידושין ללמוד הוצרכו למה
חסדים  שגמילות וכבוד", צדקה חיים ימצא וחסד צדקה
הפסוק  מן כן למדו ולא הזה, בעולם פירותיה אוכל אדם

רבינו. שהביא שבתורה, הנ"ל

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מאימתי 1) החמשים. שנת לקדש שמצותֿעשה יבאר

שני  למנין עולה היובל אם יובל. שנת למנות התחילו
תלויות  מצוות כמה ודין היובלות. בטלו ומאימתי השבוע.
בשנת  לתשרי בעשירי לתקוע מצותֿעשה היובל. בהנהגת
ודין  היובל שדין ביובל. מעכבין דברים שלשה היובל.

הוא. אחד הארץ, שביתת לעניין השמיטה,

.‡¯tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈL Ú·L Ú·L3Lc˜Ïe4 ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«»ƒ¿«≈
˙˙aL Ú·L EÏ z¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ˙L¿««¬ƒƒ∆∆¡«¿»«¿»¿∆««¿…

,¯ÓB‚Â ÌÈLÈzLe .ÌÈMÓÁ‰ ˙L ˙‡ ÌzLc˜Â »ƒ¿≈¿ƒ«¿∆≈¿««¬ƒƒ¿≈
„·Ïa ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ¯eÒÓ el‡ ˙BˆÓ5. ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«

קמ.2) עשה המצוות, בספר ארבעים 3)ראה כלומר,
פעמים". שבע שנים "שבע הכתוב: כלשון שנים, ותשע

שנת 4) את לקדש "שנצטוינו רבינו כתב קלו) (עשה שם
כמו  האדמה, עבודת בה להשבית כלומר, החמשים,
יד  ספר שבהקדמת המצוות במניין הוא (וכן בשמיטה"
מצות  שהרי לביתֿדין, מסורה זו שמצוה כתב ולא החזקה)
נוספת  בהערה שם (ועיין ישראל כל על מוטלת השביתה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' בדברי דבריו ומקור תקצח).
"וקדשתם  של זה פסוק שדרש ח:) השנה (ראש ברוקא בן
והולכת  "שמתקדשת לומר שנה" החמשים שנת את
בדבריו  הזכיר ולא השנה, מראש כלומר, מתחילתה".
כמו  השנה מקודשת לומר ביתֿדין עלֿידי אותה שמקדשים
חזר  כנראה, וכאן, שם). רש"י (עיין רבנן מדברי שם שנראה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' לדברי שאפילו ונקט רבינו, בו
מצוה  יש יד), הלכה (להלן כמותו שהלכה ברוקא בן
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החינוך  כתב וכן השנה", "מקודשת ולומר לקדש לביתֿדין
שם). מנחתֿחינוך (ועיין שלב בהר 5)מצוה בספרא

רבינו, וסובר בביתֿדין". לך, "וספרת א: הלכה ב פרשה
(סנהדרין  ואחד שבעים במקום שהוא למשה היתה שהכוונה
[ודין  י. נוספת בהערה שם לעם, המצוות בספר וראה טז.),
ממה  נלמד הגדול, לביתֿדין צריך שהוא יובל, קידוש
בנו  ר"י על החולקים רבנן לדברי שם השנה בראש שאמרו
שנה" החמשים וגו' "וקדשתם מהפסוק ולמדו ריב"ב, של
וקידוש  חדשים", מקדש אתה ואי מקדש, אתה "שנה –
עשה  המצוות, (ספר הגדול ביתֿדין עלֿידי הוא חדשים
של  בנו כר"י אלא כרבנן, הלכה שאין ואףֿעלֿפי קנג).
חולק  ריב"ב של בנו שר"י מצינו לא למעלה, ראה ריב"ב,
לשלשה  אלא ואחד, לשבעים הכוונה ואין בזה. עליהם
הערה  שם לעם, המצוות בספר ראה הגדול, ביתֿדין מתוך

נח]. נוספת

.·‰¯OÚ Úa¯‡ ¯Á‡Ó ?˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿ƒƒ¿≈«««¿«∆¿≈
‰L6¯Ó‡pL .ı¯‡Ï eÒÎpMÓ7Ú¯Êz ÌÈL] LL : »»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆∆¡«≈»ƒƒ¿«

„Á‡ Ïk ‰È‰iL „Ú - EÓ¯k ¯ÓÊz ÌÈL LLÂ E„O»∆¿≈»ƒƒ¿…«¿∆«∆ƒ¿∆»∆»
ÌÈL Ú·LÂ ;Bˆ¯‡ ˙‡ ¯ÈkÓ8,ı¯‡‰ LeaÎa [eOÚ «ƒ∆«¿¿∆«»ƒ»¿ƒ»»∆

LÏL ˙La :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .˜elÁa ÌÈL Ú·LÂ9 ¿∆«»ƒ¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿«»
‰M‰ L‡¯Ó ,‰¯ÈˆÈÏ ÌÈtÏ‡Â ˙B‡Ó LÓÁÂ10¯Á‡Ó «¬≈≈¿«¿«ƒ«¿ƒ»≈…«»»≈««

‰iL ‰L ‡È‰L ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ „ÏBÓ11‰¯ÈˆÈÏ12, «»»»ƒ∆ƒ»»¿ƒ»«¿ƒ»
˙B‡Ó LÓÁÂ ¯OÚ ˙L eOÚÂ .˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰13 ƒ¿ƒƒ¿¿»¿«∆∆«¬≈≈

ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰L ,‰¯ÈˆÈÏ14eÒÎpMÓ «¿ƒ»∆ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿
˙L eLc˜Â ˙BhÓL Ú·L eÓe .‰hÓL ,ı¯‡Ï»»∆¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿«

ÌÈMLÂ Úa¯‡ ˙L ‡È‰L ,ÌÈMÓÁ‰15eÒÎpMÓ «¬ƒƒ∆ƒ¿««¿«¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿
.ı¯‡Ï»»∆

יב:6) וראה 7)ערכין ב. הלכה בהר פרשת תחילת ספרא,
ח. הלכה יג.ע 8)להלן השנה 9)רכין בסוף כלומר,

מונים  שהרי הרביעית. השנה מתחילת והיינו השלישית,
ראה  ליצירה, שניה שנה שהיא הראשון, אדם מולד מאחר

וארבע.10)להלן. מאות חמש שנת בעבודה 11)של
אלפיים  אברהם, תקופת עד העולם שמבריאת אמרו, ט. זרה
וארבע  תורה, של אלפיים התחילו ומאברהם תוהו, של שנה
את  לכשנוסיף תורה. מתן עד שנים ושמונה ארבעים מאות
הרי  וחלקו, שכבשו י"ד עם במדבר שהיו השנה ארבעים

שנה. ושתים מאות חמש ר'12)אלפיים שלדעת כיון
אלא  באלול, לכ"ה הכוונה העולם, נברא שבתשרי אליעזר
אנו  לכן הבריאה, עיקר והוא ו', ביום נברא שהאדם שכיון
ד"ה  בתוספות ח. השנה בראש וראה השנה, מראש מונים

ובכסףֿמשנה. ממולד 13)לתקופות, המנין לפי כלומר:
וראה  קורקוס). (ר"י ליצירה שניה שנה שהיא הראשון, אדם

הוא 14)למעלה. כן כנ"ל. וחילקו, שכיבשו י"ד עם
(מתן  תלמוד "גדול מ: ובקידושין ג. הלכה סוף שם בספרא
שנה  (ארבעים ואחת ששים לשמיטין וכו', שקדם תורה)
מאה  ליובלות כאן), רבינו שכתב ואחת ועשרים שבמדבר,
הוא  שהיובל באופן זו שנה עיבור לאחרי כלומר, ושלש".

הק"ד. כנ"ל.15)בשנת

.‚¯OÚ ‰Ú·L16eÒÎpMÓ Ï‡¯OÈ eÓ ÌÈÏ·BÈ17 ƒ¿»»»¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿¿

e‡ˆiL „ÚÂ ı¯‡Ï18˙Èa‰ ·¯ÁL ,d· e‡ˆiL ‰LÂ . »»∆¿«∆»¿¿»»∆»¿»∆»«««ƒ
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ,‰BL‡¯a19LL ˙Le ,‰˙È‰ »ƒ»»≈¿ƒƒ»¿»¿«≈

¯OÚÂ ‰L ˙B‡Ó Úa¯‡L ,‰˙È‰ Ï·Bia ÌÈLÏLe¿ƒ«≈»¿»∆«¿«≈»»¿∆∆
ÔBL‡¯ ˙Èa „ÓÚ ÌÈL20˙Èa‰ ·¯ÁL ÔÂÈk .21ÏËa »ƒ»««ƒƒ≈»∆»«««ƒ»«

‰Ê ÔÈÓ22ÌÈÚ·L ‰·¯Á ı¯‡‰ ‰¯‡L ‰ÏËaMÓ . ƒ¿»∆ƒ∆»¿»ƒ¿¬»»»∆¬≈»ƒ¿ƒ
‰L ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó Úa¯‡Â ,ÈL ˙Èa ‰·Â ,‰L»»¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿«¿«≈¿∆¿ƒ»»

„ÓÚ23˙ÈÚÈ·M‰ ‰M·e .24‡È‰Â ,‡¯ÊÚ ‰ÏÚ BÈaÓ »««»»«¿ƒƒƒƒ¿»»»∆¿»¿ƒ
‰iM‰ ‰‡Èa‰25ÔÈÓ ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ BÊ ‰MÓe . «ƒ»«¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»

ÈL ˙Èa ÔÈ·Ï ‰¯OÚ LÏL ˙L eOÚÂ ,¯Á‡«≈¿»¿«¿∆¿≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ
.ÌÈMÓÁ‰ ˙L eLc˜Â ,˙BhÓL Ú·L eÓe .‰hÓL¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿««¬ƒƒ

Ú Û‡ÌL ‰˙È‰ ‡lL Èt Ï26ÔÈBÓ ,ÈL ˙È·a Ï·BÈ ««ƒ∆…»¿»»≈¿«ƒ≈ƒƒ
˙BhÓL Lc˜Ï È„k B˙B‡ eÈ‰27. »¿≈¿«≈¿ƒ

שלמים,16) יובלים עשר ששה לומר, ורוצה יג. ערכין
בכסףֿ וראה עשר. השבעה היובל מן שנה ושש ושלשים

ורדב"ז. כנ"ל.17)משנה וחילקו, שכבשו י"ד לאחר
ראשון.18) בית חורבן יא:19)לאחר ט.20)שם יומא

עד  מצרים מיציאת ישנן שנה ושמונים מאות וארבע כלומר,
מאות  שמונה הרי א, ו, במלכיםֿא שנאמר כמו הבית, בנין
וארבעֿעשרה  שבמדבר שנה ארבעים ולכשנוריד ותשעים.
שהן  ושש, ושלשים מאות שמונה הרי וחלקו, שכבשו שנה
השבעה  היובל מן שנה ושש ושלשים יובלים, עשר ששה
בכסףֿמשנה. וראה שביעית. מוצאי היא ל"ו ושנת עשר,

לגולה.21) הלכו ח.22)וישראל הלכה להלן ראה
שם.23) אשי.24)יומא כרב שם, להלן 25)ערכין ראה

טו. הלכה כשכל 26)פי"ב אלא נוהג היובל שאין לב: שם
ח. בהלכה כדלהלן עליה, היו 27)יושביה וברש"י: שם.

מפני  הבאה, לשמיטה אותה מונין היו שלא נ', שנת מניחין
מתחיל  שלאחריה ושנה יובל, שנת להיות ראויה שהיא

המנין.

.„˙Èa‰ da ·¯ÁL ‰M‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»»∆»«»««ƒ
‰B¯Á‡a28ÈLk Ôa¯Á‰ ¯Á‡L È¯LzÓ d˙lÁzL , »«¬»∆¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆«««À¿»ƒ¿≈
ÌÈL„Á29ÌÈhÓLÏ ÔÈn‰ ‡e‰ È¯LzÓ È¯‰L , √»ƒ∆¬≈ƒƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙BÏ·BÈÏe30‰˙È‰ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ -31, ¿¿»«»»»≈¿ƒƒ»¿»
ÈÙÏe .‰˙È‰ ÈÚÈLz‰ Ï·Bi‰ ÔÓ ‰¯OÚ LÓÁ ˙Le¿«¬≈∆¿≈ƒ«≈«¿ƒƒ»¿»¿ƒ
Ú·LÂ ‰‡Óe ÛÏ‡ ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»»∆ƒ¿«∆∆≈»»∆«
Úa¯‡Â ÛÏ‡Â ‰Ú·LÂ ÌÈÓL ˙L ‡È‰L ,Ôa¯ÁÏ«À¿»∆ƒ¿«¿…ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿«¿«
ÌÈLÏLe LL ˙L ‡È‰L ,˙B¯ËL ÔÈÓÏ ˙B‡Ó≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«≈¿ƒ

‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e32˙L ‡È‰ - ¿«≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
Ï·Bi‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰Â ,‰hÓL33. ¿ƒ»¿ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ«≈

בשניה.28) באב,29)כלומר, בתשעה חרב הבית שהרי
חדשים. לשני קרוב זה שאף 30)והרי יב: שם אמרו ולכן

שביעית. במוצאי חרב שני 31420)בית עמד הבית שהרי
.414 הרי למנות, החלו לבניינו השביעית ובשנה כנ"ל, שנה
תשיעי. יובל של שניה שביעית בסוף חרב שהבית יוצא

זו.32) לשון אריכות מה לשם שהרי 33)צ"ע, כלומר,
עמד  בה שהשנה נמצא יובלות, ואחד עשרים הן ומאה אלף
שהלשון  אלא הכ"ב. ליובל הראשונה השמיטה היא רבינו
שמיטות, לקדש יובלות מנו זו, ולשיטה במקצת. מוזרה כאן
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כחכמים  הזה, היום עד לאחריו ובין הבית בזמן בין כנ"ל,
ז. בהלכה וכדלהלן יהודה, כרבי ולא לג. בערכין

.‰Ì‰È„Èa ‡È‰ ˙¯ÒnL ,e¯Ó‡ ÌÈB‡b‰ Ïk Ï·‡¬»»«¿ƒ»¿∆»…∆ƒƒ≈∆
ÔÈaL ‰L ÌÈÚ·M‰ Ô˙B‡a eÓ ‡lL ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ƒƒƒƒ∆…»¿»«ƒ¿ƒ»»∆≈
„·Ïa ˙BhÓL ‡l‡ ÈL ˙Èa ÔÈ·e ÔBL‡¯ ˙Èa Ôa¯ÁÀ¿««ƒƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»¿ƒƒ¿«
˙L eÓ ‡Ï ‰B¯Á‡a ·¯ÁMÓ ÔÎÂ .Ï·BÈ ‡Ïa¿…≈¿≈ƒ∆»«»«¬»…»¿«

ÌÈMÓÁ‰34˙L ˙lÁzÓ „·Ïa Ú·L Ú·L ‡l‡ , «¬ƒƒ∆»∆«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿«
‰¯Ê ‰„B·Ú ‡¯Ó‚a ‰ÏBÚ ÔÎÂ .Ôa¯Á‰35‰Ê ÔBaLÁ «À¿»¿≈∆ƒ¿»»¬»»»∆¿∆

‰Ïa˜ ‡e‰L36. ∆«»»

יובלות 34) מנו לב: שם שאמרו מה זה, ולפי עצמה. בפני
סוף  בפי"ב וכדלהלן שני, בית בזמן רק הוא שמיטין, לקדש
בית  בזמן עושין שהיו מה דוגמת כן שעשו טו, הלכה
בשנת  קדושה והיתה עליה, היו הארץ יושבי כשכל ראשון,
כלל. יובלות מנו לא החורבן, לאחר אבל כבשביעית. היובל

תמוהים. כאן הכסףֿמשנה שם:35)ודברי שאמרו ט:
חד  ניטפי עומד, הוא בשבוע שני כמה ידע דלא מאן "האי
ממאה  ונשקול כשבוע, ופרטי כיובלי כללי ונחשוב שתא,
ונשדי  שנה), מאה שבכל היובל שנות שתי (כלומר, תרי
בשבוע". שני כמה וידע בשבוע, לפרטי ונחשיבינהו אפרטי,
בשבע. היובלות את אף שמחלקים מכאן משמע

שהוכיחו 36) מטעם לא זה, כחשבון הורו שהגאונים כלומר,
כנ"ל. איש, מפי איש כן שקיבלו אלא הגמרא, מן כן

.ÂÏˆ‡ ˙ÓÒ¯ÙÓe ‡È‰ ‰Úe„È ‰hÓM‰ ˙Le¿««¿ƒ»¿»ƒ¿À¿∆∆≈∆
‡l‡ eÓ ‡Ï ÔlÎÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈL‡Â ÌÈB‡b‰«¿ƒ¿«¿≈∆∆ƒ¿»≈¿À»…»∆»
ÔBaLÁ ÈÙÏe .Ú·L Ú·L Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ,Ôa¯Á ÈLÏƒ¿≈À¿»«¿ƒƒ»∆«∆«¿ƒ∆¿
ÛÏ‡Â ‰‡Óe Ú·L ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L È‰z ,‰Ê∆¿ƒ»»∆ƒ¿«∆«≈»»∆∆

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ,Ôa¯ÁÏ37ÈÙÎe ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ‰Ê ÏÚÂ . «À¿»»≈¿ƒƒ¿«∆»¿ƒ¿ƒ
˙B¯OÚÓ ÔÈÚÏ ÔÈ¯BÓ e‡ ‰Ê ÔBaLÁ‰38˙ÈÚÈ·Le39 «∆¿∆»ƒ¿ƒ¿«««¿¿ƒƒ

‰Ïaw‰L ;ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â40‰OÚn‰Â41ÌÈ„enÚ ¿«¿»«¿»ƒ∆««»»¿««¬∆«ƒ
.˙BÏz‰Ï Èe‡¯ Ô‰·e ,‰‡¯B‰a ÌÈÏB„b¿ƒ¿»»»∆»¿ƒ»

אחת 37) ושנה שמיטות, 158 נמצא ל7ֿ, 1107 שכשנחלק
חמשת  שלנו: השנה כן וכמו שביעית. מוצאי שהיא נותרת,
ושמונה  אלף שהיא ליצירה, ועשרים מאות ושבע אלפים
שביעית. מוצאי היא הבית, לחורבן ואחת ותשעים מאות

בשנה 38) שני מעשר המעשרות: שנות חלוקת לענין כלומר,
בשלישית  שני ומעשר וחמישית, רביעית שניה ראשונה

ד). הלכה עניים מתנות מהלכות (פ"ו שמיטת 39)וששית
הנ"ל.40)קרקע. הגאונים מסורת היו 41)היא שכן

א  סעיף סג סימן בחו"מ וראה כנ"ל. ישראל, בארץ נוהגים
בביאור  שהאריכו בחזוןֿאיש וכן ח, אות הגר"א בביאור
הרא"י  של השמיטה" "לשנת ובקונטרס רבינו. שיטת
מה  העתיק שיח עמוד תשי"ט והמדינה" ב"התורה דלנסקי
נוטה  שם והכתוב שנתגלו, עתיקות מצבות על שכתוב

ד. הלכה למעלה רבינו שכתב הראשונה לשיטת

.ÊÏ·BÈ ˙L42Úe·M‰ ÈL ÔÈnÓ ‰ÏBÚ dÈ‡43, ¿«≈≈»»ƒƒ¿«¿≈«»«
- ÌÈMÓÁ ˙Le ,‰hÓL - ÌÈÚa¯‡Â ÚLz ˙L ‡l‡∆»¿«≈«¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¬ƒƒ

Á‡Â ÌÈMÓÁ ˙Le ,Ï·BÈÏL ÌÈL LL ˙lÁz - ˙ ≈¿«¬ƒƒ¿««¿ƒ«≈»ƒ∆
.Ï·BÈÂ Ï·BÈ ÏÎa ÔÎÂ .Úe·L»«¿≈¿»≈¿≈

בזמן 42) כמו עליה יושביה שכל נוהג, כשהיובל כלומר,
תמוהים. כאן הכסףֿמשנה ודברי ראשון. ברייתא 43)בית

יהודה. כרבי ולא כחכמים מקומות, ובעוד סא. בנדרים

.Á‰ÏbMÓ44Ë·L ÈˆÁÂ „b Ë·LÂ Ô·e‡¯ Ë·L ƒ∆»»≈∆¿≈¿≈∆»«¬ƒ≈∆
¯B¯c Ì˙‡¯˜e :¯Ó‡pL ;˙BÏ·Bi‰ eÏËa ‰MÓ¿«∆»¿«¿∆∆¡«¿»∆¿
‡e‰Â .‰ÈÏÚ ‰È·LBÈ ÏkL ÔÓÊa - ‰È·LÈ ÏÎÏ ı¯‡a»»∆¿»¿∆»ƒ¿«∆»¿∆»»∆»¿
ÌÈ·LBÈ Ôlk ‡l‡ ,Ë·La Ë·L ÔÈ·a¯ÚÓ eÈ‰È ‡lL∆…ƒ¿¿À¿»ƒ≈∆¿≈∆∆»À»¿ƒ

Ô˜˙k45ÔÓÊa .46Ï·Bi‰L47‚‰B - [ı¯‡a ‚‰B] ¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈≈»»∆≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa48,ÌB˜Ó ÏÎa - ‡È‰ Ï·BÈ :¯Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«≈ƒ¿»»

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa49. ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

הלכה 44) ב פרק בהר פרשת ובספרא לב: בערכין ברייתא
וראה 45)ג. ב. בהלכה כנ"ל ארצו, את מכיר אחד וכל

שם. לח:46)בהערות וקידושין ט: השנה ראש
ושם).48)שם.47) (שם עבדים שילוח כל 49)לגבי אם

כנ"ל. עליה, יושביה

.ËÔÓÊ·e50È¯·Ú „·Ú ÔÈc ‚‰B - ‚‰B Ï·Bi‰L51, ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ
‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈ„Â52ÌÈÓ¯Á ‰„O ÔÈ„Â ,53ÔÈ„Â , ¿ƒ»≈»≈»¿ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ

‰fÁ‡ ‰„O54·LBz ¯b ÔÈÏa˜Óe ,55˙ÈÚÈ·L ˙‚‰BÂ , ¿≈¬À»¿«¿ƒ≈»¿∆∆¿ƒƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı¯‡a56.‰¯Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa »»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»»ƒ«»

ÏkÓ „Á‡ ‚‰B BÈ‡ - [‚‰B] Ï·Bi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈«≈≈≈≈∆»ƒ»
ÏÎa ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı¯‡a ˙ÈÚÈ·MÓ ıeÁ ,el‡≈ƒ¿ƒƒ»»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»

Ì‰È¯·cÓ ÌB˜Ó57e¯‡aL BÓk ,58. »ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

כט.50) בערכין ביתֿדין 51)ברייתא שיכולים היינו
מהלכות  בפ"א וראה עצמו. מוכר הוא וכן בגנבתו, למכרו
שנאמר  לדבר: טעם נתנו שם ובברייתא י. הלכה עבדים
הרי  עמך". יעבוד היובל שנת "עד מ): כה, (ויקרא

נוהג. שהיובל בזמן יב.52)שהמדובר בפרק להלן הנזכר
ל) (שם, חומה ערי בתי בפרשת שנאמר דבר: של וטעמו
שם). (ברייתא ביובל תלוי שהדבר משמע ביובל". יצא "לא

טוֿטז. הלכות שם להלן בן 53)וראה שמעון כרבי שם,
ביובל  בצאתו השדה "והיה כא): כז, (שם שנאמר יוחאי,
שהחרימה  שדה היא חרמים, ושדה החרם". כשדה לה' קדש
וחרמין. ערכין מהלכות בפ"ו וראה לכהנים. או הבית לבדק

ושב 54) ביובל "ויצא כח): כה, (שם שנאמר שם:
ממורישיו  אדם שירשה שדה היא אחוזה, ושדה לאחוזתו".

עבודהֿזרה,55)ומכרה. לעבוד שלא עצמו על שקיבל
טעמא, מאי ביבי, רב אמר ושם: נבלות. אוכל שהוא אלא
"כי  טז), טו, בדברים עבד, (אצל הכא כתיב טוב. טוב אתיא
יז), כג, שם תושב, גר (אצל התם וכתיב עמך", לו טוב
מצווים  (שאנו נוהג תושב שגר ומכאן תוננו". לא לו, "בטוב
נוהג, כשהיובל דהיינו נוהג, עברי כשעבד רק להחיותו)

שם.56)כנ"ל. ובהערות ב, הלכה בפ"ט למעלה ראה
בד  תלויה ומפורש בשביעית קרקע ששמיטת רבינו ברי

שאמרו  מה שהרי רבינו, זאת למד מהיכן וצ"ע, ביובל.
אתה  קרקע, משמט שאתה "בזמן לו. בגיטין בברייתא
אבל  ליובל, שהכוונה רבינו מפרש וכו'", כספים משמט
שביאר  כמו התורה, מן היא הזה בזמן אף שביעית

מקומות. בכמה שזה 57)הכסףֿמשנה מפרש בכסףֿמשנה
מן  היא בארץ, שביעית ואילו כספים. שמיטת על  רק עולה
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קלה, עשה לעם, המצוות בספר וראה הזה. בזמן אף התורה
שם. תקצו נוספת לענין 58)והערה ג הלכה שם למעלה

כדברי  מכאן שדקדק קורקוס בר"י וראה כספים. שמיטת
כן  שביאר כספים, לשמיטת אלא הכוונה שאין הכסףֿמשנה
מאומה, עוד ביאר לא הארץ בשביעית ואילו שם. בפ"ט
מדבריהם, בארץ משביעית "חוץ הנוסחא: בכתבֿיד אבל
(מצוה  בחינוך הוא וכן קורקוס). (ר"י וכו'" כספים והשמטת
הארץ  שביעית שגם מפורש ולפי"ז וויניציא. דפוס לפי של)

בפאתֿהשולחן. וראה מדבריהם, אלא אינה

.È‰OÚ ˙ÂˆÓ59Ú˜˙Ï60È¯L˙Ï È¯ÈOÚa ¯ÙBMa61 ƒ¿«¬≈ƒ¿…««»»¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔÈc ˙È·Ï ‰¯eÒÓ BÊ ‰ÂˆÓe .Ï·Bi‰ ˙La62‰lÁz63, ƒ¿««≈ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»

z¯·Ú‰Â :¯Ó‡pL64„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ ;‰Úe¯z ¯ÙBL65 ∆∆¡«¿«¬«¿»«¿»¿»»ƒ¿»ƒ
¯ÙBMa ÔÈÚ˜B˙Â .¯ÙBL e¯È·Úz :¯Ó‡pL ,Ú˜˙Ï ·iÁ«»ƒ¿…«∆∆¡««¬ƒ»¿¿ƒ«»

‰M‰ L‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k ,ÚLz66ÔÈ¯È·ÚÓe . ≈«¿∆∆∆¿ƒ¿…«»»«¬ƒƒ
Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏÎa ¯ÙBL67. »¿»¿ƒ¿»≈

קלז.59) עשה המצוות, בספר תקיעת 60)ראה ולענין
א, הלכה שופר מהלכות ובפ"א שם רבינו כתב השנה, ראש
שם, המצוות בספר רבינו והסביר לשמוע. היא שהמצוה
חלק  ושהיא החירות, לפרסום אלא אינה ביובל זו "שתקיעה
עיקר  (ולכן בארץ דרור וקראתם אמרו: והוא ההכרזה, מן
ואין  הדבר), לפרסום לאחרים, דהיינו התקיעה, המצוה
ה'" לפני "זכרון שהן השנה, ראש תקיעות כענין ענינה
וראה  ממנה). כתוצאה וההתעוררות השמיעה, עיקרה (ולכן

שם. הכיפורים.61)בהערות יום הגדול.62)הוא
בביתֿדין,63) תוקעין בתחילה הסדר: הוא כן כלומר,

תורה  אמרה כן שהרי ישראל, כל תוקעים ואחרֿכך
ואחד  אחד (כל "תעבירו" ואח"כ ביתֿדין) (היינו "והעברת"
שלא. מצוה ובמנחתֿחינוך ספר, בקרית וראה מישראל).

הכוונה 64) ושם וגו'. לך וספרת כתוב: הענין בראש כלומר,
האמור  גם ולכן א, בהלכה כנ"ל בלבד, הגדול לביתֿדין
בראש  מפורש וכן לביתֿדין. הכוונה "והעברת", להלן

ט: ב 65)השנה פרשה בהר פ וספרא ל. השנה ראש
ה. היובל 66)הלכה שוה כו: שם ובמשנה לג: שם משנה

א. הלכה שופר מהלכות בפ"ג וראה לתקיעה. השנה לראש
לפרסם 67) והכוונה, ארצכם". בכל שופר "תעבירו שנאמר:

לארץ  בחוץ אבל ישראל, בגבול ודוקא העבדים. חירות את
(אור  א הלכה סוף פ"ד השנה ראש בירושלמי כמפורש לא,

שמח).

.‡ÈÏÎÏ ‡e‰ „Á‡ ‰M‰ L‡¯ ÏLÂ Ï·BÈ ÏL ¯ÙBL»∆≈¿∆…«»»∆»¿»
¯·c68„Á‡Â .69˙BÚÈ˜zÏ Ï·Bi‰ „Á‡Â ‰M‰ L‡¯70, »»¿∆»…«»»¿∆»«≈«¿ƒ

‡Ï·BiaL ‡l71ÔÈÚ˜Bz72Ba eLcwL ÔÈc ˙È·a ÔÈa ∆»∆«≈¿ƒ≈¿≈ƒ∆ƒ¿
L„Á‰ ˙‡73,L„Á‰ ˙‡ Ba eLc˜ ‡lL ÔÈc ˙È·a ÔÈa ∆«…∆≈¿≈ƒ∆…ƒ¿∆«…∆

„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ74ÔÈc ˙ÈaL ÔÓÊ Ïk Ú˜˙Ï ·iÁ ¿»»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿…«»¿«∆≈ƒ
ÔÈ·LBÈ75ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡lLÂ76; ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈≈ƒ

כבשים 68) מקרן אלא אינו השנה ראש של ששופר שכשם
יובל, של בשופר כן א), הלכה שופר מהלכות (פ"א כפוף
שהם  והואֿהדין יהודה. כרבי ולא שם במשנה כחכמים
השופר, לגוף השייכים הדינים ובכל בשיעורם שוים

שם. שופר בהלכות שם.70)שם.69)והנזכרים משנה

מהלכות  בפ"ב רבינו והביאו "ולברכות". גם נאמר ושם
ח. הלכה ל:71)תפילה שם בשבת.72)ברייתא אפילו

להלן. המצוות,73)וראה (ספר הגדול בביתֿדין היינו,
"שקידשו  בביתֿדין הדבר את תלתה והברייתא קנג). עשה
שלקידוש  שכשם הוא, הדבר שטעם וייתכן החודש". את בו
אלא  הגדול ביתֿדין של הדיינים ע"א בכל צורך אין החודש
וראה  ביובל. תקיעה לענין הואֿהדין בלבד, מתוכם בשלשה

נח. הערה כרבי.75)כנ"ל.74)שם שם , השנה ראש
ביתֿדין.76) בפני שלא אפילו כלומר,

.·È‰M‰ L‡¯·e77˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL78eÈ‰ ‡Ï - ¿…«»»∆»ƒ¿¿«»…»
L„Á‰ ˙‡ Ba eLcwL ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz79ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿≈
ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡l‡ Ú˜Bz „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ Ïk80. »»ƒ¿»ƒ≈«∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.77) בחול,78)ברייתא השנה ראש חל אם אבל
שם). (גמרא מקום בכל ובזמן 80)כנ"ל.79)תוקעין

הלכות  שופר מהלכות בפ"ב וראה כנ"ל. יושבים, שהם
אפילו  הכיפורים, "ביום ה: הלכה פ"א שם ובספרא  חֿט.
את  דוחה תהיה השנה ראש תרועת אף יכול וכו'. בשבת
בעשור  אלא לחודש, בעשור נאמר למה כן אם וכו', השבת
בפני  שלא אף (היינו, ארצכם בכל השבת את דוחה לחודש
שהם  בזמן שהוא ובלבד החודש, את שקידשו ביתֿדין
בכל  שבת דוחה השנה ראש תרועת ואין כנ"ל), יושבין,

בלבד". בביתֿדין אלא ארצכם

.‚ÈÌÈ¯·„ ‰LÏL81Ï·Bia ÔÈ·kÚÓ82‰ÚÈ˜z :83, ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ«≈¿ƒ»
‡È‰ BÊÂ .Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B„O ˙¯ÊÁ‰Â ,ÌÈ„·Ú ÁelLÂ¿ƒ«¬»ƒ¿«¿»«»¿«¿≈∆¿ƒ

Ú˜¯˜ ˙hÓL84. ¿ƒ««¿«

יוסי.81) ור' יהודה כר' ולא כחכמים, ט: השנה ראש
השנה 82) נתקדשה לא משלשתם, אחד עשו לא שאם

העבודות  ובכל בזריעה אסורה ואינה יובל, בקדושת
וכנראה  שם. ובתוספות ברש"י ראה בשמיטה, האסורות
וראה  מעכב, אינו א) הלכה למעלה (ראה שהקידוש
(ויקרא  שנאמר ממה כן ולמדו שלב. מצוה במנחתֿחינוך
וגו' שופר תעבירו וגו' תרועה שופר "והעברת טֿיא) כה,
אחוזתו  אל איש ושבתם וגו' היא יובל וגו' דרור וקראתם
עיכוב, על מורות היא" "יובל והמלים וגו'". תזרעו לא וגו'
הוא  ומה אחר, באופן ולא יובל הוא זה באופן רק כלומר,
דרור  וקריאת תרועה שופר היובל, נתקדש שעלֿידו האופן
הנאמרה  שדות והחזרת היא", "יובל הפסוק לפני האמורים
לאחריו. וגם לפניו ולפני לפניו נדרש ומקרא לאחריו

של 83) לתקיעה אם רבינו, נתכוין תקיעה לאיזו מבורר לא
הלכה  למעלה (ראה ויחיד יחיד כל של לתקיעה או ביתֿדין
מסורה  שופר) (=תקיעת "זו אמרו: שם השנה ובראש י).
למעלה  (ראה היחידים של התקיעות כן ואם לביתֿדין",
צריך  אבל הסמוכה). ההלכה בסוף (וראה מעכבות אינן שם)
שופר", מ"תעבירו שנלמדו אלו, תקיעות שהרי עיון,
של  מתקיעות יותר היא" "יובל למלים בתורה סמוכות

ולא 84)ביתֿדין. כלומר, לו. בגיטין בברייתא הנזכרת
הלכה  בפ"ט למעלה וראה הראשונים. יתר כדעת שביעית,

שם. ובהערות ב,

.„È‰M‰ L‡¯Ó85eÈ‰ ‡Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú ≈…«»»««ƒƒ…»
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ÌÈ„·Ú86Ô‰Èz·Ï ÌÈ¯ËÙ87ÔÈ„aÚzLÓ ‡ÏÂ ¬»ƒƒ¿»ƒ¿»≈∆¿…ƒ¿«¿¿ƒ
Ì‰ÈB„‡Ï88Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯ÊBÁ ˙B„O‰ ‡ÏÂ ,89‡l‡ , «≈∆¿…«»¿¿«¿≈∆∆»

ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ„·Ú90Ì‰È˙B¯ËÚÂ91 ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«¿≈∆
˙Èa eÚ˜z ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk .Ì‰ÈL‡¯a¿»≈∆≈»∆ƒƒ««ƒƒ»¿≈

ÔÈc92˙B„O e¯ÊÁÂ Ô‰Èz·Ï ÌÈ„·Ú e¯ËÙ ,¯ÙBLa ƒ¿»ƒ¿¿¬»ƒ¿»≈∆¿»¿»
.Ô‰ÈÏÚ·Ï¿«¿≈∆

ברוקא 85) בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' של ברייתא
ח: השנה יתקעו 87)עברים.86)בראש לא שמא

משלשת  אחת היא ותקיעה הכיפורים, ביום בשופר ביתֿדין
(מנחת  למעלה כמפורש היובל, את המעכבים הדברים

שלא). מצוה הכיפורים,88)חינוך, ביום יתקעו שמא
השנה. מראש למפרע היובל בהר 89)ויהיה פ' סיפרא

א. הלכה ב חירותם.90)פרק כמו 91)על החירות, דרך
ועטרותיהם  ש"יושבים הבא, שבעולם בצדיקים שאמרו
נוהגים  היו וכן יז.). (ברכות השכינה" מזיו ונהנים בראשיהם

מט. סוטה ראה וכלות, מסורה 92)חתנים להם שהרי
הקודמת. בהלכה וראה י. בהלכה כנ"ל תחילה, זו מצוה

.ÂËÏ·Bi‰ ÔÈc93„Á‡ ‰hÓM‰ ÔÈ„Â ı¯‡‰ ˙˙È·La ƒ«≈ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ«¿ƒ»∆»
˙„B·ÚÓ ˙ÈÚÈ·Ma ¯eÒ‡L Ïk .¯·c ÏÎÏ ‡e‰¿»»»…∆»«¿ƒƒ≈¬«

ı¯‡‰94- ˙ÈÚÈ·Ma ¯znL ÏÎÂ ,Ï·BÈ ˙La ¯eÒ‡ - »»∆»ƒ¿«≈¿…∆À»«¿ƒƒ
˙ÈÚÈ·Ma Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ˙BÎ‡ÏÓe ,Ï·Bia ¯zÓ95- À»«≈¿»∆ƒ¬≈∆«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a Ï·BÈ ˙L ˙B¯t ÔÈ„Â .Ï·Bia Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ96 ƒ¬≈∆«≈¿ƒ≈¿«≈«¬ƒ»
‰¯ÈÎÓ·e97¯eÚ··e98.¯·c ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈ„k - ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»»

תקצרו 93) ולא תזרעו "לא ב: הלכה ג פרק שם בסיפרא
בשביעית, שנאמר כשם נזיריה, את תבצרו ולא ספיחיה את
רכד, לאֿתעשה לעם, המצוות בספר וראה ביובל". נאמר כך

רסב. בהערה גם 94)ובהוספה כתב שם המצוות בספר
האילן. ובצירה,95)עבודת קצירה זמירה, זריעה כמו

וחפירה  ב, הלכה בפ"א כנ"ל התורה, מן עליהן שלוקין
ד. הלכה שם מדרבנן, עליהן שלוקים ועוד, חרישה

שלא 96) וכן ולהפסידם, לשרפם ולא לאכלם שיש כלומר,
ג. הלכה בפ"ב כנ"ל מברייתם , עושים 97)לשנותם שאין

בפ"ו. שנזכרו באופנים אלא סחורה, בפ"ז 98)בהם כנ"ל
א. הלכה

.ÊË‰¯˙È99˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰L ,Ï·Bi‰ ÏÚ ˙ÈÚÈ·L ¿≈»¿ƒƒ««≈∆«¿ƒƒ¿«∆∆
Ï·Bi‰L ,˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ Ï·BÈ ¯˙BÈÂ .Ï·BÈ ‡ÏÂ ÌÈÙÒk¿»ƒ¿…≈¿≈≈««¿ƒƒ∆«≈

e‰ÊÂ .Ú˜¯˜ ËÈÓLÓe ÌÈ„·Ú ‡ÈˆBÓ100˙¯ÈÎÓ ÔÈ„ ƒ¬»ƒ«¿ƒ«¿«¿∆ƒ¿ƒ«
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰Â ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙B„O101, »»¬«»¿ƒƒ¿«¬≈

Ï·BÈ .ı¯‡Ï ezz ‰l‡b :¯Ó‡pL102Ú˜¯˜ ËÈÓLÓ ∆∆¡«¿À»ƒ¿»»∆≈«¿ƒ«¿«
B˙lÁ˙a103È‡ ˙ÈÚÈ·Le ,‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ d ƒ¿ƒ»¿ƒƒ≈»¿«∆∆¿»ƒ∆»

dÙBÒa104e¯‡aL BÓk ,105. ¿»¿∆≈«¿

ו.99) הלכה שם הקרקע 100)סיפרא השמטת כלומר,
ביובל. לבעליהן השדות חזרת בספר 101)שהיא ראה

קלח. עשה כח:102)המצוות, שם 103)ערכין סיפרא
שנת  את וקדשתם אומר, "וכשהוא א: הלכה ב פרק
וכן  השנה". מראש מתקדשת שהיא מלמד שנה, החמשים
ר' של בנו ישמעאל ר' של בברייתא ח: השנה בראש הוא

הלכה  למעלה ראה הכיפורים, ביום והיינו ברוקא. בן יוחנן
שמיטה".104)יד. תעשה שנים שבע "מקץ שנאמר:

ד.105) הלכה בפ"ט למעלה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
תמכר 1) לא לשבטים המתחלקת ישראל שארץ יבאר

אלאֿאםֿכן  אחוזתו שדה או ביתו אדם ימכור לא לצמיתות.
אחוזה  שדה הלוקח דין שבתוכה. והזמורות הקנים העני.
ודין  שנים. משתי בפחות לגאול מותר ואם אילנות. ונטעה
לבעלים  חוזרין אם ואילנות עצמה. היובל בשנת מכרה
למכור  הרוצה אחוזה, שדה המוכר כח מייפין לעולם ביובל.
השדה. חצי לגאול רצה אם הראשון. לגאול אחרות שדות

אשתו. את והיורש שחלקו. האחין במתנה. שדהו נותן

.‡Ï‡¯OÈ ı¯‡2˙¯kÓ dÈ‡ ÌÈË·MÏ ˙˜lÁ˙n‰ ∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆«¿»ƒ≈»ƒ¿∆∆
˙e˙ÈÓˆÏ3ı¯‡‰Â :¯Ó‡pL ,4Ì‡Â .˙˙ÓˆÏ ¯În˙ ‡Ï ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»∆…ƒ»≈ƒ¿ƒÀ¿ƒ

Ì‰ÈL - ˙e˙ÈÓˆÏ ¯ÎÓ5‰OÚ˙ ‡Ïa ÔÈ¯·BÚ6ÔÈ‡Â . »«ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«¬∆¿≈
ÔÈÏÈÚBÓ Ô‰ÈOÚÓ7‰ÈÏÚ·Ï ‰„O‰ ¯ÊÁz ‡l‡ , «¬≈∆ƒƒ∆»«¬…«»∆ƒ¿»∆»

.Ï·Bia«≈

כדלהלן.2) לארץ, חוץ המתחלקת 3)ולא הארץ [כלומר,
אבל  לצמיתות, נמכרת אינה לזמן, שנמכרת לשבטים,
משכירין  ואין יב.) (יומא לשבטים נתחלקה שלא ירושלים
הי"ד), הבחירה בית מהל' בפ"ז זה וכל (שם. בתים בה
פרק  נתן' דרבי ('אבות בתים בה מוכרים שאין וכלֿשכן
בה  שייך לא מכירה, אינה לזמן מכירה שגם כיון לה),
שם: נתן' דברי 'אבות ולשון לצמיתות. מכירה של האיסור
וצריך  (=בירושלים)". בתוכה לצמיתות הבית מוכרין "ואין

א]. סי' סוף בהר פ' תנחומא במדרש וראה היינו,4)עיון.
ישראל. ארץ והיא הידועה, שניהם,5)הארץ ידי על שהרי

המכירה. מכיון 6)נעשית זה, לאו על לוקין אינם אבל
בכורות  מהל' בפ"ו רבינו כתב וכן מעשיהם, הועילו שלא
מנה  לא ולכן לוקה. אינו מועיל, המעשה שאין שכל ה"ה,
שלוקין  הלאוין בין סנהדרין, מהל' בפי"ט זה לאו רבינו

להלן. וראה (משנהֿלמלך). דמאי 7)עליהם ב'ירושלמי'
תמכר  לא "והארץ זה מפסוק ראיה הביאו ה"ח, פ"ה
בארץ  לגוי קנין אין שסובר למי הארץ", לי כי לצמיתות
ה"י) תרומות מהל' פ"א (ועי' מקדושתה להפקיעה ישראל
בהשגות  וראה רבינו. כדברי מועילים, מעשיהם שאין הרי –
כתב  והרדב"ז רכז. לאֿתעשה המצוות' ל'ספר הרמב"ן
רחמנא  דאמר מילתא "כל ד:) (תמורה כרבא רבינו שדעת
ה'חינוך' מדברי נראה וכן מהני". לא עביד אי תעביד, לא
וזוהי  מלקות, שחייב רבינו בדעת שכתב שלט, מצוה סוף
דרחמנא", אמימרא דעבר משום ד"לקי (שם) רבא של דעתו
למעלה. ראה שם, בכורות בהל' רבינו מדברי נסתר זה אבל

.·¯ÎBn‰Â8‰‡ˆBÈ dÈ‡ - ‰L ÌÈMLÏ e‰„O ¿«≈»≈¿ƒƒ»»≈»¿»
ÔÈ‡L ;Ï·Bia9Ì˙Ò ¯kÓp‰ ¯·„ ‡l‡ Ï·Bia ¯ÊBÁ10 «≈∆≈≈«≈∆»»»«ƒ¿»¿»

˙e˙ÈÓˆÏ ¯kÓp‰ B‡11. «ƒ¿»ƒ¿ƒ

א.8) עט, (היינו,9)בבאֿמציעא יובל שם שאין "מי שם:
יצתה  נצמתת, אינה - יובל שם יש נצמתת, - היובל) אלמלא
- יובל שם שאין שאףֿעלֿפי שנה), לששים (שנמכרה זו
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נצמתת". ללוקח 10)אינה חלוט הדבר היה היובל שבלי
בפירוש.11)לעולם.

.‚¯kÓÈ ‡Ï12B˙Èa Ì„‡13ÏÚ Û‡ ,B˙fÁ‡ ‰„O B‡ …ƒ¿…»»≈¿≈¬À»««
ÔÓÊ ¯Á‡ ÔÈ¯ÊBÁ Ì‰L Èt14;ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ∆≈¿ƒ««¿«∆»ƒ≈∆¡ƒ

¯kÓÏ Ï·‡ .B˙fÁ‡Ó ¯ÎÓe EÈÁ‡ CeÓÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»»ƒ»«≈¬À»¬»ƒ¿…
B‡ ‰¯BÁÒ Ô‰a ˙BOÚÏ B‡ BÒÈÎa ÌÈÓc‰ ÁÈp‰Ïe¿«ƒ««»ƒ¿ƒ«¬»∆¿»
;È‡M¯ BÈ‡ - ‰Ó‰·e ÌÈ„·Ú B‡ ÌÈÏk Ô‰a ÁwÏƒ«»∆≈ƒ¬»ƒ¿≈»≈««

„·Ïa ˙BBÊÓÏ ‡l‡15¯·Ú Ì‡Â .16ÌB˜Ó ÏkÓ ¯ÎÓe ∆»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«»«ƒ»»
ÔÈ¯eÎÓ el‡ È¯‰ -17. ¬≈≈¿ƒ

פ"ה.12) ערכין ותוספתא ה"א, פ"ה שם 'סיפרא'
רבינו 13) ולמדה "ביתו". ליתא שם, ובתוספתא [ב'סיפרא'

שנ  - א כ, בקידושין הגמרא שנאמר מסוגיית שמה משם ראה
חומה", עיר מושב בית ימכור כי "ואיש כט) כה, (ויקרא
שהסדר  שם נראה ועוד שלמעלה, אחיך" ימוך "כי על מוסב
אם  כן, ואם עיי"ש. בית, ואחרֿכך שדה תחילה למכור הוא
למכור  שאסור כלֿשכן העני, אלאֿאםֿכן שדה למכור אסור

הנ"ל]. באופן אלא לאחר 14)בית או כנ"ל, ביובל, היינו
כנ"ל. המכר, בשעת שקצב מסוים העני,15)זמן אם

שם.16)כנ"ל. מפורש,17)תוספתא, איסור זה שאין
אלאֿאםֿ שדהו למכור שאסור נראה הכתוב שמדברי אלא

העני. כן

.„‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈc ˙È·a ÔÈ„Â18ÔÈc ‰„O·e , ¿»ƒ¿«ƒƒ»≈»≈»¿»∆ƒ
‰fÁ‡ ‰„O19·MÁÏ :B˙fÁ‡ ‰„O ¯ÎBÓ ÔÈc .20˙‡ ¿≈¬À»ƒ≈¿≈¬À»¿«≈∆

Ï·BiÏ ˙B¯‡Lp‰ ÌÈM‰ ÈÙÏ ÌÈÓc‰21˙Ú ÏÎ·e ; «»ƒ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»«≈¿»≈
ÌÈM‰ ÏÚ Á˜Bl‰ ÌÚ ·MÁÓ - ˙BcÙÏ ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆ƒ¿¿«≈ƒ«≈«««»ƒ

¯În‰ ÈÓcÓ Ú¯B‚Â ,ÏÎ‡L22¯‡M‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ,23. ∆»«¿≈«ƒ¿≈«∆∆«¬ƒ«¿»

פי"ב.18) זה.19)כדלהלן בפרק שנאמר 20)המפורש
לאיש  העודף את והשיב ממכרו שני את "וחשב כז): (שם,

לאחוזתו". ושב לו, מכר דמים 21)אשר כמה היינו,
בשדה. מחזיק שהוא שנה כל עבור הלוקח משלם

לומר:22) צריך ואולי למוכר. הלוקח שנתן מהדמים היינו,
המכר. כנ"ל.23)מדמי לאחוזתו, המוכר ושב

.‰Ï·BiÏ ¯‡Lp‰ È¯‰ ?„ˆÈk24¯OÚBÏ ¯ÎÓe ÌÈL ≈«¬≈«ƒ¿»«≈∆∆»ƒ»«
¯È„ ‰‡Óa ‰„O25‰ˆ¯Â ÌÈL LÏL Á˜Bl‰ dÏÎ‡ , »∆¿≈»ƒ»¬»»«≈«»»ƒ¿»»

Ï‡‚Ï ¯ÎBn‰26¯ÈÊÁÓe ¯Èc ÌÈÚ·L BÏ Ô˙B - «≈ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ
ÌÈL LL dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .e‰„O27ÌÈÚa¯‡ BÏ Ô˙B - »≈¿≈ƒ¬»»≈»ƒ≈«¿»ƒ

„Èa dÁÈp‰ ‡l‡ dÏ‡‚ ‡Ï .e‰„O BÏ ¯ÈÊÁÓe ¯Ècƒ»«¬ƒ»≈…¿»»∆»ƒƒ»¿«
‡Ïa ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ˙L „Ú Á˜Bl‰«≈««¿««≈«¬…«¿»ƒ¿…

ÌÈÓ„28CÏ ¯kÓÈ ˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL .29. »ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»

המכירה.24) לשנה.25)מיום דינרים עשרה נתן כן, אם
הזמן,27)לפדות.26) רוב כבר שאכל אףֿעלֿפי היינו,

העודף. את המוכר לו יחזיר שלא אומרים, אין
וגו'28) לו השיב די ידו מצאה לא "ואם כח) (שם, שנאמר

ביובל". שמחשב 29)ויצא שלמעלה, מה על מוסב זה
שנותרו. השנים ולפי שאכל השנים לפי

.Âd¯ÎÓ30ÌÈL ÈzL ¯Á‡Ïe ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰Â BÏ ¿»»¿ƒ¿≈»≈¿««¿≈»ƒ

‰‡ÏÓ ÈÏ ‰p¯ÈÊÁ‰ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - dÏ‡b¿»»≈»««¬ƒ∆»ƒ¿≈»
‰‡ÏÓ BÏ d¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .CÏ Èz¯ÎnL BÓk ˙B¯t≈¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»¿≈»

‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ˙B¯t31- ÌÈL ÈzL ¯Á‡ dÏ‡‚e , ≈ƒ¿≈…«»»¿»»««¿≈»ƒ
˙B‡e·z LÏL ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰32BÈ‡Â ,ÌÈM‰ ÈzLa ¬≈∆≈»¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈

ÏÚ :¯Ó‡pL ;„·Ïa ÌÈL ÈzL ÈÙÏ ‡l‡ BnÚ ·MÁÓ¿«≈ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿«∆∆¡««
ÌÈM‰ Èt33.˙B‡e·z‰ Èt ÏÚ ‡Ï , ƒ«»ƒ…«ƒ«¿

שם 30) מ'סיפרא' והוא א. ל, וברייתא ב. כט, בערכין משנה
פ"ג. מעת 31)סוף שנים לשתי היא שהמכירה אףֿעלֿפי

שאין  בדבר, חידוש יש זאת בכל ה"ט, כדלהלן לעת,
כשנה, יחשבו השנה ראש קודם יום ששלושים כאן אומרים
ה"ח). שני מעשר מהל' (פ"ט ערלה לענין שאומרים כדרך

שם. ערכין מקובצת' ב'שיטה הוא התבואה 32)וכן היינו,
השנים. שתי של התבואות ושתי המכירה, בשעת שהיתה

וב'סיפרא'33) אחוזה. שדה מקדיש לענין נאמר זה פסוק
תבואות  שני "במספר שנאמר: ממה זאת למדו שם, ובערכין

הללו. השנים של התבואות כל כלומר, לך". ימכר

.ÊÌÈw‰34È¯‰ - dÎB˙aL ‰Ó˜L ˙B¯Ùe ˙B¯BÓf‰Â «»ƒ¿«¿≈ƒ¿»∆¿»¬≈
Ï·‡ .dlL ˙B¯t‰ ¯‡Lk Á˜BÏ ÏL Ô‰35ÔÏÈ‡ ≈∆≈«ƒ¿»«≈∆»¬»ƒ»
Ba ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL - L·iL B‡ ÁÒÎpL36„ˆÈk . ∆ƒ¿«∆»≈¿≈∆¬ƒ≈«

¯ÎnÈ ?‰OÚÈ37ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ú˜¯˜ ÂÈÓ„a Á˜lÈÂ «¬∆ƒ»≈¿ƒ»«¿»»«¿«¿«≈«≈
Ï‡bzL „Ú ‰È˙B¯t38.B„iÓ ‰„O‰ ≈∆»«∆ƒ»≈«»∆ƒ»

ה"א.34) פ"ה ערכין בברייתא 35)תוספתא וראה שם.
לעני  רבינו אותה ומפרש א. עט, הוא בבאֿמציעא וכן מכר, ן

ר"ח. בשם שם מקובצת' בו,36)ב'שיטה אסור המוכר
בהם, להשתמש אסור והלוקח ללוקח, משועבד האילן שהרי

המוכר. של קרנו כלה היבש.37)שהרי האילן
כנ"ל.38) דמים, בלא היובל, בשנת או בפדיון, היובל קודם

.ÁÁ˜Bl‰39˙BÏÈ‡ dÚËe ‰fÁ‡ ‰„O40,‰ÁÈaL‰Â «≈«¿≈¬À»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»
˙BÏÈ‡‰ Á·L ÔÈÓL - Ï·Bia ˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk41 ¿∆ƒ∆∆«≈»ƒ∆«»ƒ»

;Á˜BlÏ Á·M‰ ÈÓ„ ‰„O‰ ÏÚa Ô˙BÂ ,dÎB˙aL∆¿»¿≈«««»∆¿≈«∆««≈«
˙Èa ¯kÓÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL42‡ÏÂ ,¯ÊBÁ ¯kÓÓ - ∆∆¡«¿»»ƒ¿««ƒƒ¿»≈¿…

.Á·M‰«∆«

א.39) קט, בבאֿמציעא עלו 40)ברייתא אם הואֿהדין
לומר, רבינו שכוונת אלא איש'), ('חזון מאליהם האילנות
לא  אבל ללוקח, שמין הקרקע בגוף שאינו שבח שדוקא
והשביחה. הקרקע את שחרש כגון הקרקע, שבגוף שבח
בכלל  זה הרי הקרקע, בגוף שהוא שכל דבר , של וטעמו
והט"ז. הי"א להלן וראה ביובל. שחוזר בית", "ממכר

חומה,42)כנ"ל.41) ערי בתי בפרשת נאמר זה פסוק
אחוזה. לשדה אף משם ולמדו

.Ë¯ÎBn‰43‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa e‰„O ˙‡44BÓk , «≈∆»≈ƒ¿«∆«≈≈¿
e¯‡aL45Ï‡‚Ï ¯zÓ BÈ‡ -46ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙÏ47; ∆≈«¿≈À»ƒ¿…¿»ƒ¿≈»ƒ

˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL48‰ˆ¯ elÙ‡Â .CÏ ¯kÓÈ ∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»«¬ƒ»»
Á˜Bl‰49¯Á‡ ÌÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL ;¯eÒ‡ - «≈«»∆∆¡«¿ƒ¿«»ƒ««

˙BÁt ÔÈ‡ - E˙ÈÓÚ ˙‡Ó ‰˜z Ï·Bi‰50ÌÈL È˙MÓ «≈ƒ¿∆≈≈¬ƒ∆≈»ƒ¿≈»ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ51‰¯ÈÎn‰ ÌBiÓ52. ≈≈¿≈ƒ«¿ƒ»
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שם.43) ב'סיפרא' וראה ב. כט, ערכין היינו,44)משנה,
עליה. יושביה ה"ח.45)כשכל פ"י המוכר 46)למעלה
הקונה. ברצון ביד 47)שלא שנתיים השדה שתהא לפני

שנים.48)הלוקח. שתי – ׁשנים שלא 49)ומיעוט ָ
דקאי  מוכר מיבעיא "ולא שם: ובגמרא המוכר. ברצון
אפילו  אלא לך, ימכר תבואות שני במספר דכתיב ב'עשה'
שנים  במספר =) תקנה שנים דבעינן ב'עשה' קאי נמי לוקח

וליכא". תקנה), היובל ,ב.50)אחר יח שם ברייתא,
רש"י 51) ועי' (שם, שנתיים לאחר שעה ואותה היום אותו

זה 52)שם). הרי תשרי, שהגיע שמכיון אומרים, ואין
אין  מעוברת, שבשנה ונראה, (רש"י). שנה עברה כבר כאילו
חומה  ערי בתי לענין שהרי השנים, שתי בכלל העיבור חדש
פי"ב  (להלן העיבור שנת את להביא מיוחד לפסוק  נזקקו

ה"ה).

.ÈCÈ¯ˆÂ53˙B‡e·z ÈzL Á˜Bl‰ ÏÎ‡iL54ÈzLa ¿»ƒ∆…««≈«¿≈¿ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .˙‡e·˙ ÈL :¯Ó‡pL ;Ï‡‚È Ck ¯Á‡Â ÌÈL»ƒ¿««»ƒ¿«∆∆¡«¿≈¿…¿ƒ»

˙ÈÚÈ·L ÌÈM‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡55˙L B‡ ƒ»¿»««ƒ¿≈«»ƒ¿ƒƒ¿«
ÔBÙcL56ÔB˜¯È B‡57ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ dÈ‡ -58. ƒ»≈»≈»»ƒ«ƒ¿»

שם.53) ו'סיפרא' בהן 54)משנה, שהיו שנתיים כלומר,
שם. ל'סיפרא' הגר"א בביאורי וראה שאסור 55)תבואות.

בארץ. בה, להלן.56)לזרוע ראה העולם, לכל 57)לכל
כשני  השנים שהיו "או א: קו, בבבאֿמציעא העולם.
דשנים  דומיא וירקון שדפון "קתני שם: ולהלן אליהו".
שני  מה העולם), בכל תבואה היתה (שלא אליהו כשני
כלל  תבואה הוי דלא הכא אף כלל, תבואה הוי דלא אליהו
שיש  שנים לך, ימכר תבואות שני במספר קרא: דאמר וכו',
היא  דמלכא אפקעתא שביעית וכו', בעולם תבואה בהן
וכן  ו'תוספות')". רש"י – תבואה שנת קרויה אינה (ולכן
כתב  ולא שדפון" "שנת שכתב רבינו, מלשון נראה
ה"ה. שכירות מהל' פ"ח וראה (רדב"ז). "נשתדפה"

נוספת.58) שנה בשדה מחזיק אלא השנים, שתי של

.‡ÈdÁÈp‰59‰¯ea Á˜Bl‰60B‡ ,‰L dÏÎ‡Â ‰L ƒƒ»«≈«»»»«¬»»»»
ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰ - dÚ¯Ê ‡ÏÂ ‰L d¯Â ‰L dÏÎ‡¬»»»»¿»»»»¿…¿»»¬≈≈ƒ

ÔÈnÏ61d¯ÎÓ .62˙¯kÓ dÈ‡ - dÓˆÚ Ï·BÈ ˙La63, «ƒ¿»¿»»ƒ¿«≈«¿»≈»ƒ¿∆∆
ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓc‰Â64.ÌÈÏÚaÏ ¿«»ƒ¿ƒ«¿»ƒ

ולהלן 60)שם.59) קודם, שהובירה שנה רבינו כתב כאן
קודם. שאכלה שנה "שני 61)כתב הן שהשנים כיון

זה  ולפי לעצמו. והפסיד זרע, לא שהוא אלא תבואות",
שנתיים  שנירה או בורה הלוקח הניחה אם הואֿהדין
שהחידוש  אמרו שם ובגמרא רדב"ז). ועי' (כסףֿמשנה,
את  גואל כשהוא הניר דמי לו משלם המוכר שאין ב"נירה",
שמין  שאין שכתב בה"ח, זה לדין רבינו רמז וכבר השדה.
שבגוף  שבח לא אבל האילנות, שבח את אלא ללוקח
משנתנו. על גדול' וב'אור שם, בהערות וראה הקרקע,

ולא 62) ממונות, בדיני כמותו שהלכה כשמואל שם, ערכין
(מלפני 63)כרב. כבר מכורה ומה קלֿוחומר, שם:

שלא  דין אינו - מכורה שאינה (ביובל), יוצאה היובל),
שם.64)תמכר. להלן

.·Èd¯ÎÓ65Á˜Bl‰ È¯‰ - Ï·Bi‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰L ¿»»»»««ƒ¿≈«≈¬≈«≈«

ÈL :¯Ó‡pL ;Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰iL ‰L d˙B‡ ÏÎB‡≈»»»¿ƒ»«««≈∆∆¡«¿≈
˙‡e·˙66. ¿…

שם.65) הנ"ל,66)ברייתא הקלֿוחומר שייך לא וכאן
אחרות  ששדות ומה היובל. מלפני לו מכורה זו שדה שהרי
שני  במספר בהן: אני שקורא משום הוא זה ביובל, יוצאות

לך. ימכר תבואות

.‚È¯ÎÓ67ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜68ÌÈÚÏÒ B‡69ÌÈ‡L »«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈»
;ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa ‰„Bt ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ¯ÊÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒƒ¿ƒ»¬≈∆∆¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Èe‡¯‰ ‰„O - ˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…»∆»¿»
.ÌÈL ÈzL ¯Á‡ ‡l‡ ˙Ï‡‚ dÈ‡L ‡È‰ ‰‡e·˙Ïƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆»««¿≈»ƒ
- ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈»¿»ƒ¿ƒ»

Ï·Bia ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ70. ∆∆«¿»ƒ«≈

שנים 67) משתי פחות נגאלין טרשים "מכר ב: יד, שם
ששם  וכיון לזריעה. ראוי שאינו מקום הוא וטרשים וכו'".
ראוי  שאינו למקום דוגמא הביאו הקדש, לענין - א כה,
– מים (ומלאים טפחים עשרה עמוקים "נקעים לזריעה,
כתבם  לכן טפחים", עשרה גבוהים סלעים או שם) גמרא
שם, גרשום' ב'רבינו וראה ל"טרשים". כפירוש כאן רבינו

הי"ג. ערכין מהל' טפחים,68)ובפ"ח עשרה עמוקים
כנ"ל.69)כנ"ל. טפחים, עשרה "מאי 70)גבוהים שם:

היא", אחוזה נמי והאי רחמנא, אמר לאחוזתו ושב טעמא,
ב"תבואות". התורה תלתה לא כאן שהרי

.„È¯ÎÓ71˙BÏÈ‡72È˙MÓ ˙BÁÙÏ ÔÈÏ‡‚ ÔÈ‡ - »«ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈
˙B‡e·˙Ï ÌÈÈe‡¯ È¯‰L ,ÌÈL73- ÔÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â . »ƒ∆¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ…¿»»

B˙fÁ‡Ï ·LÂ :¯Ó‡pL ;Ï·Bia ÌÈÏÚaÏ ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡≈»¿ƒ«¿»ƒ«≈∆∆¡«¿»«¬À»
˙BÏÈ‡Ï ‡ÏÂ -74. ¿…»ƒ»

פירות.72)שם.71) בכלל:73)שעושים הם והרי
יכול  סרק אילנות אבל כנ"ל. לך, ימכר תבואות שני במספר

(רדב"ז). שנים שתי בתוך אותם ואףֿעלֿפי 74)לגאול
וחוצה  וביניהם שתחתיהם קרקע גם מכר אילנות שהמוכר
ייתכן  ה"אֿב), מכירה מהל' (פכ"ד וסלו האורה כמלא להם
אולם  (רדב"ז). לבד האילנות את שמכר באופן כאן שמדובר
שמותר  אלא הלוקח, של הזאת הקרקע שאין שמכיון נראה,
שם), בהערות (ראה בלבד הפירות ללקיטת בה להשתמש לו
יצאה  לא שהרי לאחוזתו, ישוב שהמוכר לומר שייך לא לכן

מרשותו. מעולם

.ÂË¯ÎÓ75LÏ ¯ÎÓ ÔBL‡¯Â ,ÔBL‡¯Ï e‰„OÈLÂ ,È »«»≈¿ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿≈ƒ
Ï·Bi‰ ˙La - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈLÈÏLÏƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»∆««∆ƒ¿««≈

¯Ó‡pL ;ÔBL‡¯‰ ÔB„‡Ï ¯ÊÁz76·eLÈ Ï·Bi‰ ˙La : «¬…»»»ƒ∆∆¡«ƒ¿««≈»
.ı¯‡‰ ˙fÁ‡ BÏ ¯L‡Ï ,Bz‡Ó e‰˜ ¯L‡Ï ‰„O‰«»∆«¬∆»»≈ƒ«¬∆¬À«»»∆

שם.75) הגר"א כגירסת ה"ד, סוף פ"ה בהר פ' 'סיפרא'
ששם 76) אףֿעלֿפי לעניננו, המתאים הפסוק את כתב רבינו

אחר. פסוק נזכר

.ÊËd¯ÎÓ77ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,¯È„ ‰‡Óa ÔBL‡¯Ï ¿»»¿ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ
ÌÚ ‡l‡ ·MÁÓ BÈ‡ - Ï‡‚Ï ÔB„‡‰ ‰ˆ¯Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿»»»»ƒ¿…≈¿«≈∆»ƒ

ÔBL‡¯‰78d¯ÎÓ .BÏ ¯ÎÓ ¯L‡ LÈ‡Ï :¯Ó‡pL ; »ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆»«¿»»
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‰Ê È¯‰ - ‰‡Óa ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,ÌÈ˙‡Óa ÔBL‡¯Ï¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»¬≈∆
ÔB¯Á‡‰ ÌÚ ·MÁÓ79ÔÎÂ .80‰‡Óa ¯ÎÓ Ì‡ ¿«≈ƒ»«¬¿≈ƒ»«¿≈»

¯În‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰Â Á˜Bl‰ „Èa ‰ÁÈaL‰Â¿ƒ¿ƒ»¿««≈««¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈
¯ÎnM ‰Ó ÈÙÏ ·MÁÓ - ÌÈ˙‡Óa81d¯ÎÓ Ì‡Â . ¿»«ƒ¿«≈¿ƒ«∆»«¿ƒ¿»»

‰‡Óa ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰Â ‰ÙÈÒÎ‰Â ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈¿≈»
‡È‰M ‰Ó ÈÙÏ ·MÁÓ -82¯ÎBÓ Ák ÌÈtÈÓ ÌÏBÚÏe . ¿«≈¿ƒ«∆ƒ¿»¿«ƒ…«≈

.Á˜Bl‰ Ák ÔÈÚ¯Óe ,‰fÁ‡ ‰„O¿≈¬À»¿≈ƒ…««≈«

שם 77) ותוספתא א. ל, ערכין ומשנה ה"ג, שם 'סיפרא'
עבור 78)פ"ה. העודף את לראשון שמחזיר כלומר,

ממנו. שקיבל דינר מאה לפי היובל, עד שנותרו השנים
המוכר. לטובת את 79)והיינו, והשיב שנאמר, שם:

מקובצת' ב'שיטה וראה בתוכה. אשר לאיש לאיש, העודף
ה. אות יהודה.80)שם בן דוסתאי כרבי שם,81)שם,

לפי  (היינו, שבידו העודף העודף, את והשיב שנאמר: ב.
מהלוקח). שקיבל דינר העודף 82)מאה העודף, שם:

עתה). שוויה (לפי שבקרקע

.ÊÈ¯ÎBn‰83,˙B¯Á‡ ˙B„O BÏ eÈ‰Â B˙fÁ‡ ‰„O «≈¿≈¬À»¿»»¬≈
ÔÈ‡ - ¯ÎnL ‰„O Ï‡‚Ï È„k ˙B„O‰ Ì˙B‡Ó ¯ÎÓe»«≈»«»¿≈ƒ¿…»∆∆»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL84¯Ó‡pL ;85„Ú - B˙l‡‚ È„k ‡ˆÓe : ¿ƒ∆∆¡«»»¿≈¿À»«
ÔÎÂ .¯ÎnL ‰ÚLa BÏ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡ˆÓiL86Ì‡ ∆ƒ¿»»»∆≈»¿»»∆»«¿≈ƒ

B„È ‰‚ÈO‰Â :¯Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ï‡‚Ï ‰ÂÏ»»ƒ¿…≈¿ƒ∆∆¡«¿ƒƒ»»
.‰ÂÏiL ‡Ï -…∆ƒ¿∆

שם.83) הגר"א וכגירסת וה', ה"ב, שם ו'סיפרא' שם, משנה
ויפה 84) קרובה שמכר והשדה ורעות, רחוקות הן אם אפילו

ב.85)(שם). ל, שם.86)שם ו'סיפרא' משנה,

.ÁÈ‡ˆÓ87ËÚÓ88- ¯ÎnL ‰„O‰ ÈˆÁ Ï‡‚Ï ‰ˆ¯Â »»¿«¿»»ƒ¿…¬ƒ«»∆∆»«
˙‡ Ï‡Bb B‡ - B˙l‡‚ È„k :¯Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆¡«¿≈¿À»≈∆

eˆ¯ Ì‡Â .Ï‡B‚ BÈ‡ B‡ dlk89- Ï‡‚Ï ÂÈ·B¯˜ À»≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿…
.ÂÈÏ‡ ·¯w‰ BÏ‡‚ ‡·e :¯Ó‡pL ;ÌÈÏ‡Bb¬ƒ∆∆¡«»…¬«»…≈»

כנ"ל.88)שם.87) שמכר, בשעה לו מצוי שאינו דבר
ה"א.89) סוף שם 'סיפרא'

.ËÈÔ˙Bp‰90;Ï·Bia BÏ ˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - ‰zÓ e‰„O «≈»≈«»»¬≈∆∆«≈
¯Ó‡pL91˙‡ ˙Ba¯Ï - B˙fÁ‡ Ï‡ LÈ‡ e·Lz : ∆∆¡«»Àƒ∆¬À»¿«∆

‰zn‰92. ««»»

מאיר.90) כרבי ולא כחכמים ב. נב, בכורות משנה,
לפני 91) לגאול הנותן יכול במתנה אם וצ"ע, שם. גמרא

שם). (רש"ש ה"ד פי"ב להלן חומה, ערי בבתי כמו היובל,
(חידושי 92) ביובל חוזרת אינה רבים מתנת כי אומרים יש

לג). כד, ביהושע הרד"ק בשם הרמב"ם על איגר ר"ע

.ÎÔÈÁ‡‰93˙BÁB˜Ïk - e˜ÏÁL94‰Ê ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,Ô‰ »«ƒ∆»¿¿»≈«¬ƒƒ∆
ÏËa˙ ‡ÏÂ ,Ï·Bia B˜ÏÁ ‰ÊÏ95kÓ Ô˙wÏÁ˙BÓ »∆∆¿«≈¿…ƒ»≈¬À»»ƒ¿

¯BÎa‰ ÔÎÂ .‰˙È‰L96ÌaÈÓ‰Â97¯ÈÊÁÓ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ∆»¿»¿≈«¿¿«¿«≈≈∆»ƒ«¬ƒ
ÏËBÂ ,ÏËpL ˜ÏÁ Ï·Bia98.Bc‚kL ˜ÏÁ‰ «≈≈∆∆»«¿≈«≈∆∆¿∆¿

יוחנן.93) רבי אמר אסי כרבי שם, כלומר,94)בכורות
שני  של חלקו תמורת חלקו את לחבירו אחד כל מכר כאילו

שזה  הדבר שהוברר "ברירה", אומרים אנו ואין הוא. שקיבל
השני. של חלקו וזה הושעיא,95)חלקו רב "מתיב שם:

הם, לקוחות ואם (כלומר, הבכורה ביובל חוזרין שאין ואלו
אין  מאי אלעזר, רבי ליה אמר לחזור). צריכה הבכורה היתה
את  מבטלים שאין רבינו, וסובר לבטלה". חוזרין אין חוזרין,
אלא  רש"י), (כפירוש מחדש ומחלקים הראשונה החלוקה

(כסףֿמשנה). חלקיהם את שם:96)מחליפים במשנה
כנ"ל, לבטלה חוזרין אין (כלומר, ביובל חוזרין שאין ואלו
והמתנה  אחיו אשת את והמייבם אשתו את והיורש הבכורה,
(הלכה  כמכר המתנה אומרים וחכמים מאיר. רבי דברי
לרבי  חכמים מודים הדברים שבשאר משמע כנ"ל. כחכמים,
לרבות  "תשובו", דרבנן טעמייהו מאי שם: ובגמרא מאיר).
חוזרים  אינם (ולכן נינהו ירושה כולהו והני המתנה, את

נחלות 97)ביובל). מהל' (פ"ג המת אחיו נכסי כל שיורש
בכור, הכתוב שקראו ממה שם, בבכורות כן ולמדו ה"ז).

תלד". אשר הבכור "והיה כנ"ל.98)שנאמר:

.‡ÎL¯Bi‰ Ï·‡99˙M¯iL Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ˙‡ ¬»«≈∆ƒ¿««ƒ∆¿À«
Ì‰È¯·cÓ ÏÚa‰100˜efÁ eOÚ -101ÏLk Ì‰È¯·„Ï «««ƒƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆

Ì‡Â .Ï·Bia ¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â ,‰¯Bz102˙Èa ‰pnÓ L¯È »¿≈«¬ƒ«≈¿ƒ»«ƒ∆»≈
˙B¯·w‰103‰ÁtLÓ È·Ï ¯ÈÊÁÈ -104Ì‚t ÌeMÓ , «¿»«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿«
‰ÁtLÓ105ÔÈkÓe ,‰ÈÓ„ BÏ ezÈÂ ,106¯·˜ ÈÓ„ BÏ ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»¿«ƒ¿≈∆∆

BzL‡107d˙¯e·˜a ·iÁ È¯‰L ,108. ƒ¿∆¬≈«»ƒ¿»»

כנ"ל.99) ופ"א 100)שם, ה"ג, אישות מהל' פי"ב ראה
שטעמו  שם, אמרו שהרי רבינו, וכוונת ה"ח. נחלות מהל'
ביובל, מחזיר אינו אשתו את שהיורש הסובר מאיר רבי של
שלמאןֿ מזה משמע דאורייתא, הבעל שירושת משום הוא
אשתו  קבורת תחת לו ותקנוה דרבנן, הבעל ירושת דאמר
וחוזרת  כמכר היא הרי ד). ה"ב, שם אישות בהל' (כנ"ל

רבנן 101)ביובל. שויהו יובל "גבי ב: קלט, בבאֿבתרא
יצטרך  (שלא דידיה" פסידא משום כיורש, הבעל) (את
גבי, ד"ה שם בתוספתא וראה כנ"ל). לקרובים, להחזיר

שמח'. ברוקה.102)וב'אור בן יוחנן כרבי שם, בכורות
שם.103) להם 105)ביובל.104)גמרא, הוא שגנאי

אחרים  בקברות יקברו והם עמהם, נקברים אחרים שיהיו
חיזוק  חכמים כאן עשו לא ולכן פד.) בכתובות (רש"י
מהל' פכ"ד וראה כנ"ל. ביובל, תחזור שלא לדבריהם
ברשב"ם  - ב ק, בתרא ובבבא שם. ובהערות הי"ז מכירה

משום. עבורו.107)שם.106)ד "ה משלמים שאינם
שם.108) אישות, בהל' ראה

â"ôùú'ä éøùú æ"é éòéáø íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הקרובין 1) ואם חומה. המוקפת עיר בתוך בית המוכר יבאר

לראשון  והמוכר המוכר. או הלוקח מת אם אותה, פודין
אדר  בחצי האחד בתים ב' מכר השנה. בתוך לשני וראשון
נמצא  ולא חדש י"ב הגיע אם שני. אדר בראש ואחד ראשון
בעיר  בית מכר ואם חומה. בעיר בית המקדיש ודין הלוקח.
בבתי  בית המוכר המכר. שנת תוך יובל והגיע חומה
על  אמות ד' בו שאין בית מוקפת. שאינה בעיר או החצרים
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שראויה  העיר בירושלים. נחלט הבית ואם אמות, ארבע
כל  נתקדשו שני בבית עזרא שעלה כיון חומה. עיר להקרא

הערים.

.‡‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ¯ÈÚ CB˙a ˙Èa ¯ÎBn‰2‰Ê È¯‰ - «≈«ƒ¿ƒ«À∆∆»¬≈∆
L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk dÏ‡B‚3¯ÎnL ÌBiÓ4˙Ú ÏÎa ¬»»¿≈»»…∆ƒ∆»«¿»≈

‰ˆ¯iL5- ˙BcÙÏ ‰ˆB¯LÎe .¯ÎnL ÌBia elÙ‡Â , ∆ƒ¿∆«¬ƒ«∆»«¿∆∆ƒ¿
Ô˙B6ÌeÏk Á˜BlÏ Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Á˜lL ÌÈÓc‰ Ïk7. ≈»«»ƒ∆»«¿≈≈««≈«¿

הארץ.2) כיבוש עד 3)בשעת גאולתו "והייתה שנאמר
ממכרו". שנת מיום 4)תום חודש עשר שנים כלומר,

כשנה. לו תיחשב תשרי, משהגיע אומרים: ואין ליום.
אחוזה.5) שדה במוכר כמו שנים שתי מחכה ואינו
כספו,6) כל מקבל (שהלוקח ריבית כמין זה הרי שם:

המעות  החזקת תמורת המוכר בשדה שהשתמש ונמצא
במכר). ולא בהלוואה, אלא ריבית (שאין ריבית ואינו בידו),

אחוזה.7) שדה כדין ולא

.·BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»∆»«≈«¿
B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡8BÏ LÈÂ .9;B˙BcÙÏÂ ÂÈÒÎpÓ ¯kÓÏ ƒƒƒ»»¿≈ƒ¿…ƒ¿»»¿ƒ¿

ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡‚È ‡ÏÂ ,Ï‡‚ÈÂ ‰ÂÏÈ ‡Ï Ï·‡10. ¬»…ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…ƒ¿««¬»ƒ

זה.8) לעניין אחוזה לשדה חומה עיר בית הוקש שלא
בשדה 9) שנאמר כשם גאולתו" כדי "ומצא כאן נאמר שלא

לשדה 10)אחוזה. חומה עיר בית הוקש זה שלעניין

אחוזה.

.‚‰cÙÈ - Á˜Bl‰ ˙Ó11Ba „iÓ12˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«ƒ¿∆ƒ«¿¿≈ƒ≈
L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk d˙BcÙÏ B·Ï LÈ - ¯ÎBn‰13. «≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿≈»»…∆

אותו 12)המוכר.11) לקונה דתימא "מהו שם: בגמרא
לן  משמע קא קנה, לא הלוקח) (בן והא רחמנא, אמר

מקום". מכל גאולתו ואיש 13)והייתה דתימא "מהו שם:
משמע  קא מכר, לא המוכר) (בן והאי רחמנא, אמר ימכר כי

מקום". מכל גאולתו והייתה לן

.„‰M‰ CB˙a ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,ÔBL‡¯Ï ¯ÎÓ14- »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»»
ÔÈBÓ15ÔBL‡¯Ï16‰BL‡¯ ‰L ‰ÓÏML ÔÂÈk . ƒ»ƒ≈»∆»¿»»»ƒ»

Ïk ÈMÏ ¯ÎÓ ¯ÎBn‰L ;ÈM‰ „Èa ˙Èa‰ ËÏÁ‰À¿«««ƒ¿««≈ƒ∆«≈»««≈ƒ»
B„ÈÏ ‡B·zL ˙eÎÊ17‡ÏÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ÚÈb‰ . ¿∆»¿»ƒƒ«¿≈»»…∆¿…

Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Á˜Bl‰ „Èa ˙ËÏÁ BÊ È¯‰ - dÏ‡‚¿»»¬≈∆¿∆∆¿««≈«¿≈ƒ»«
‰zÓ ˙Èa‰18È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk BÏ‡‚ ‡ÏÂ ««ƒ«»»¿…¿»»¿≈»»…∆¬≈

.‰zÓ BÏ Ô˙pL ‰Ê „Èa ËÏÁ ‰Ê∆∆¿»¿«∆∆»««»»

המכר.14) משעת חודש.15)הראשונה משעת 16)י"ב
למי  (משמע, שנה לו מלאת עד "שנאמר: ושם: המכר.

רש"י)". - מונין שלו אחוזה הייתה 17)שהייתה ואילו
נחלטת  כשמכרה, ולכן לו, נחלטת הייתה בידו הקרקע

ביובל. יצא לא לדורותיו, אותו היא 18)לקונה זו, והלכה
כמכר. שמתנה הסוברים נב: בבכורות כחכמים

.‰;dÙBÒ „Ú ËÏÁ BÈ‡ - ˙¯aÚÓ ‰L ‰˙È‰»¿»»»¿À∆∆≈∆¿»«»
L„Á ‡È·‰Ï - ‰ÓÈÓ˙ ‰L BÏ ˙‡ÏÓ „Ú :¯Ó‡pL∆∆¡««¿…»»¿ƒ»¿»ƒ…∆

.¯eaÚ‰»ƒ

.Â„Á‡Â ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa „Á‡ ,ÌÈza ÈL ¯ÎÓ»«¿≈»ƒ∆»«¬ƒ¬»ƒ¿∆»
ÔÂÈk - ÈL ¯„‡ L‡¯a ¯ÎnL ‰Ê :ÈL ¯„‡ L‡¯a¿…¬»≈ƒ∆∆»«¿…¬»≈ƒ≈»

‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡a „Á‡ ÚÈb‰L19BÏ ‰˙ÏÚ ∆ƒƒ«∆»«¬»∆»»«»»»¿»
‰L20‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa ¯ÎnL ‰ÊÂ ; »»¿∆∆»««¬ƒ¬»ƒ…»¿»

„¯iL ÈtÓ ,‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡ ÈˆÁ „Ú ‰L BÏ»»«¬ƒ¬»∆»»«»»ƒ¿≈∆»«
¯eaÚ‰ L„Áa Á˜Bl‰21. «≈«¿…∆»ƒ

פשוטה.19) אדר 20)שהייתה בראש ירד כאילו זה שהרי
מעוברת. שאינה שנה שהוא 21)של ראשון באדר היינו,

נחלטת  השדה אין מעוברת שבשנה הדין עליו וחל מעובר,
הבאה. שנה של אדר אמצע עד היינו, סופה, עד

.ÊÚÈb‰22‡ˆÓ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ÌBÈ23Á˜Bl‰ ƒƒ«¿≈»»…∆¿…ƒ¿»«≈«
ÔÈc ˙È·a ÂÈ˙BÚÓ ÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ˙BcÙÏƒ¿ƒ∆¬≈∆«ƒ«¿»¿≈ƒ

B˙È·Ï ÒÎÂ ˙Ïc‰ ˙‡ ¯·BLÂ24‡B·iL È˙ÓÈ‡Â , ¿≈∆«∆∆¿ƒ¿»¿≈¿≈»«∆»
.ÂÈ˙BÚÓ ÏhÈÂ ‡B·È - Á˜Bl‰«≈«»¿ƒ…¿»

הלל.22) כתקנת שם: באותו 23)משנה שנטמן כלומר,
לו. חלוט הבית שיהיה כדי כרחו 24)יום, בעל שהנתינה

נזקק  שהלל אלא מקום, בכל טובה, נתינה היא המקבל של
בפני  שלא היא אם אפילו טובה הנתינה שתהא לתקן,

כאן. כמו המקבל

.Á„iÓ ¯Á‡ BÏ‡‚e ,‰ÓBÁ ¯ÈÚ ˙Èa LÈc˜n‰««¿ƒ≈ƒ»¿»«≈ƒ«
BÏ ‰˙ÏÚL ÔÂÈk - Lc˜‰‰25„iÓ Ï‡‚pL ‰ÚMÓ ‰L «∆¿≈≈»∆»¿»»»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ«

Ï‡Bb‰ „Èa ËÏÁ ,ÂÈÏÚa BÏ‡‚ ‡ÏÂ Lc˜‰‰26ÔÈ‡L . «∆¿≈¿…¿»¿»»∆¿«¿««≈∆≈
B˙‡ ‰wÏ :¯Ó‡pL ;Á˜Bl‰ ‡l‡ ,ËÏBÁ Lc˜‰‰«∆¿≈≈∆»«≈«∆∆¡««…∆…

.ÂÈ˙¯„Ï¿……»

מיד 26)לבית.25) ואפילו אותו", "לקונה קרא דאמר שם:
יצא  "לדורותיו", קרא אמר הקדש? ולחלטיה ההקדש.

דורות. לו שאין הקדש

.Ë˙L CB˙a Ï·BÈ ÚÈb‰Â ‰ÓBÁ ¯ÈÚ ˙Èa ¯ÎÓ»«≈ƒ»¿ƒƒ«≈¿¿«
¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯În‰27Á˜Bl‰ „Èa ‰È‰È ‡l‡ ;Ï·Bia «∆∆≈≈«≈∆»ƒ¿∆¿««≈«

‡Ïn˙ B‡ ,¯În‰ ˙L Ïk Ï‡‚Ï ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯iL „Ú«∆ƒ¿∆«≈ƒ¿…»¿««∆∆ƒ»≈
.ËÏÁÈÂ ‰L»»¿«¿…

ביובל.27) יצא לא שנאמר:

.È˙ÙwÓ dÈ‡L ¯ÈÚa B‡ ÌÈ¯ˆÁ Èz·a ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ¿»≈¬≈ƒ¿ƒ∆≈»À∆∆
Èe‡¯k ‰ÓBÁ28‰ÙÈ ÁÎa Ï‡‚ ‰Ê È¯‰ -29ÔÈ„aL »»»¬≈∆ƒ¿»¿…«»∆∆¿ƒ

‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰ ÌÈza‰ ÔÈ„aLÂ ‰„O‰30Ì‡ ?„ˆÈk . «»∆¿∆¿ƒ«»ƒ«À»ƒ»≈«ƒ
„iÓ Ï‡‚Ï ‰ˆ¯31ÌÈza‰ ÔÈ„k ,Ï‡Bb -32ÌÈL ÚÈb‰ . »»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ«»ƒƒƒ«¿≈

È¯‰ - Ï‡‚ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚÏ‡B‚ ‰Ê33˙L „Ú »»…∆¿…»«¬≈∆≈«¿«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,Ï·Bi‰34Ï‡BbL ˙Ú·e .35ÌÚ ·MÁÓ - «≈¿ƒ«»¿≈∆≈¿«≈ƒ

ÏÎ‡M ‰Ó BÏ Ú¯B‚Â ¯ÎBn‰36Ï·BÈ ÚÈb‰ .37Ï‡‚ ‡ÏÂ «≈¿≈««∆»«ƒƒ«≈¿…»«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ˙Èa‰ ¯ÊBÁ -38. ≈««ƒ¿…»ƒ¿ƒ«»

שיבנו 28) לפני החומה ושּתּוקף הארץ. כיבוש בשעת היינו,
בתוכה. המוכר.29)החצרות כח את שמייפים היינו,

שמכר.31)כראוי.30) אינו 32)ביום אחוזה בשדה אבל
שנים. משתי לפחות לגאול בשנה 33)מותר אפילו
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"וביובל  אמרו: שם שבגמרא משום דבר, של וטעמו השנייה.
בית  למוכר אלא נצרכה לא פפא, רב אמר לי? למה יצא,
מדמית  למאי שנייה. בשנה יובל בו ופגע החצרים, ערי בבתי
ללוקח  ליה איחלט ליה, מדמית חומה ערי לבתי אי ליה,
בעי  השלמה ליה, מדמית אחוזה לשדה אי שנה), (אחרי
יצא". וביובל אצטריך להכי י"ב), הלכה י"א בפרק (כנ"ל
אף  כן אם המכר, של שנייה בשנה מדבר זה שפסוק ומכיוון
בשנה  הוא אף מדבר לו, הסמוך לו" תהיה "גאולה הפסוק

שנייה. בשנה אף שגואל ונמצא עיר 34)שנייה, בית אבל
ללוקח. נחלט והרדב"ז 35)חומה ראשונה. בשנה אפילו

מטעם  אלא גואל שאינו ראשונה שבשנה כתבו, שם והרש"ש
עיר  בית כדין שאכל מה לו גורע אינו - חומה עיר בית

הדמים 36)חומה. כל נותן בבתים אבל השדות. כדין
כלום. ללוקח גורע ואינו שנייה.37)שלקח, בשנה אפילו

אחר 38) ללוקח נחלט אלא כלל, יובל דין אין בבתים שהרי
חודש. י"ב

.‡È˙Bpb‰ ÔB‚k ,‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡e‰L Ïk39 …∆ƒ¿ƒƒ«»¿«ƒ
˙BÎ·BM‰Â ˙B‡ˆÁ¯n‰Â40ÌÈzak ‡e‰ È¯‰ -41; ¿«∆¿¬»¿«»¬≈«»ƒ

˙B„O‰ Ï·‡ .¯ÈÚa ¯L‡ :¯Ó‡pL42- ¯ÈÚ‰ CB˙aL ∆∆¡«¬∆»ƒ¬»«»∆¿»ƒ
ÔÈÏ‡‚43Ì˜Â :¯Ó‡pL ;¯ÈÚÏ ıeÁL ˙B„O‰ ÔÈ„k ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆»ƒ∆∆¡«¿»

‡Ï ,˙È·Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ˙Èa - ¯ÈÚa ¯L‡ ˙Èa‰««ƒ¬∆»ƒ«ƒ¿»«∆¿«ƒ…
.˙B„O‰«»

ליטע 39) דרך שכן אילנות של גנות ודווקא אילנות. [שבהם
ר' נחלקו שבהם תבואה, של שדות אבל בחצר, אילנות
לפי  מאיר, כר' הלכה אין שם, בערכין במשנה וחכמים מאיר
שם  שגם כג: בעירובין ועיין בחצר. תבואה לזרוע דרך שאין
וזריעות  כחצר, הם הרי שנטיעות לנטיעה זריעה בין חילקו

בדים".40)לא]. "בתי גם נזכרו שם ובסיפרא בברייתא
החומה, בתוך לבנותם היה שדרכם לפי השמיטו [ורבינו
חומה]. ערי כבתי אינו בחומה הבנוי בית אפילו והרי

חומה.41) ערי בתי כדין חודש, יב אחר ללוקח ונחלטים
דינן 42) העיר שבתוך ששדות שם, במשנה יהודה כר'

לעיר. שמחוץ היובל.43)כשדות עד

.·È- ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««
ËÏÁ BÈ‡44˙Èa‰ ÔÈ‡ - ÌÈÏLe¯ÈÂ .‰ÓBÁ È¯Ú Èz·k ≈∆¿»¿»≈»≈»ƒ»«ƒ≈««ƒ
da ËÏÁ45BÈ‡ - ‰ÓBÁa Èea‰ ˙È·e .46È¯Ú È˙ak ∆¿»»«ƒ«»«»≈¿»≈»≈

.‰ÓBÁ»

"ובית 44) (שנאמר: בהו" כתיב דבית טעמא, "מאי שם:
בית). קרוי אינו זה משיעור ופחות חומה", עיר מושב
לזריעה. ראוייה שאינה כשדה דינו בית, זה שאין ומכיוון

חומה 45) לו אשר הבית וקם דכתיב, שם: קמא בבבא
נ  לא וקסבר לדורותיו, אותו לקונה תחלקה לצמיתות,

להקנותו  יכול איש אין ולכן כלומר, לשבטים. ירושלים
חצרים. ערי כבתי ודינו שם, אמר 46)קרקע שם: ובגמרא

החלון, בעד "ותורידם דרשו: אחד מקרא ושניהם יוחנן, רבי
סבר  שמעון ר' יושבת". היא ובחומה החומה, בקיר ביתה כי
יהודה  ור' החומה), בעיר כיושבת היא (שהרי דקרא כפשטיה

חומה. בעיר ולא יושבת היא בחומה סבר,

.‚Èd˙ÓBÁ ‰È˙BbbL ¯ÈÚ47dÈ‡ - d˙ÓBÁ Ìi‰L B‡ ƒ∆«∆»»»∆«»»»≈»
‰ÓBÁ ˙ÙwÓk48. ¿À∆∆»

ותכופות 47) בבתים, הקיפוה אלא חומה, הקיפוה שלא
כחומה. לזו, זו חצרים.48)הבתים ערי כבתי ובתיה

(שגגותיה  איגר שור ולא חומה, רבנן, תנו שם: ובברייתא
(בראשית  כמפורש חומה היינו שור כלומר, רש"י. - חומתה
גגותיה  שהיו גג. דהיינו איגרא, כמו הוא ואיגר כב) מט,

חומתה. שימה לטבריה פרט סביב, חומתה).

.„ÈLÏL Ba ‰È‰iL „Ú ‰ÓBÁ È¯Ú ‡¯˜ ÌB˜n‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿»»≈»«∆ƒ¿∆»
Á,¯˙È B‡ ÌÈza ÈL Ô‰Ó ¯ˆÁ ÏÎ·e ,¯˙È B‡ ˙B¯ˆ¬≈»≈¿»»≈≈∆¿≈»ƒ»≈

˙B¯ˆÁ‰ e·È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‰ÓBÁ ‰eÙÈwÈÂ¿«ƒ»»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¬≈
BÎB˙a49‡lL B‡ ,Ûw‰ Ck ¯Á‡Â ·LiL ÌB˜Ó Ï·‡ . ¿¬»»∆»«¿««»À«∆…

¯ÈÚ BÈ‡ - ÌÈza ÈL ÏL ˙B¯ˆÁ LÏL Ba eÈ‰»»¬≈∆¿≈»ƒ≈ƒ
.ÌÈ¯ˆÁ‰ Èz·k BaL ÌÈza ‡l‡ ,‰ÓBÁ»∆»»ƒ∆¿»≈«¬≈ƒ

(49- חומה" עיר מושב בית ימכור כי "ואיש שנאמר:
מושב  ונעשה נבנה שהבית (היינו, ישב ולבסוף "שהוקף

הוקף". ולבסוף שישב ולא חומה), לה היה שכבר בעיר

.ÂËÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡50˙ÚLa ˙Ùwn‰ ‰ÓBÁ ÏÚ ‡l‡51 ≈¿ƒ∆»«»«À∆∆ƒ¿«
‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ¯ÈÚ ?„ˆÈk .ı¯‡‰ Leakƒ»»∆≈«ƒ∆…»¿»À∆∆»
˙ÙwnL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡‰ ˙‡ ÚLB‰È L·kL ‰ÚLa¿»»∆»«¿À«∆»»∆««ƒ∆À∆∆

‰zÚ52‰˙È‰L ¯ÈÚÂ ;ÌÈ¯ˆÁ‰ Èz·k ‡È‰ È¯‰ - «»¬≈ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿ƒ∆»¿»
˙ÙwÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»ƒ≈¿À«««ƒ∆≈»À∆∆

‰zÚ53˙ÙwÓk ‡È‰ È¯‰ -54ÔÂÈÎÂ .Ôa¯Áa eÏbL «»¬≈ƒ¿À∆∆¿≈»∆»¿À¿»
‰ÓBÁ È¯Ú ˙M„˜ ‰ÏËa - ÔBL‡¯55ÈÓÈa eÈ‰L ƒ»¿»¿À«»≈»∆»ƒ≈

eLc˜˙ - ‰iM‰ ‰‡Èaa ‡¯ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈk .ÚLB‰È¿À«≈»∆»»∆¿»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿«¿
˙Ú‰ B˙B‡a ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ÌÈ¯Ú‰ Ïk56ÈtÓ . »∆»ƒ«À»»¿»≈ƒ¿≈

Ô˙‡È·k - ‰iL ‰‡Èa ‡È‰L ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa Ô˙‡ÈaL∆ƒ»»ƒ≈∆¿»∆ƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»
ÔÈhÓL eÓ - ÚLB‰È ÈÓÈa Ô˙‡Èa ‰Ó :ÚLB‰È ÈÓÈaƒ≈¿À««ƒ»»ƒ≈¿À«»¿ƒƒ

˙BÏ·BÈÂ57;¯OÚÓa e·iÁ˙Â ,‰ÓBÁ È¯Ú Èza eLc˜Â , ¿¿¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈
˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL eÓ - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa Ì˙‡Èa Û‡58, «ƒ»»ƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿¿

¯OÚÓa e·iÁ˙Â ,‰ÓBÁ È¯Ú Èza eLc˜Â59. ¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈

חומה.50) כמוקפות ערים להחשיב מימות 51)כלו',
נון. בן ראשון.52)יהושע בית בזמן בזמן 53)היינו,

חומה, עיר בית דין לה אין החורבן לאחר אבל ראשון. בית
פי  על ואף לבוא. לעתיד קדשה לא ראשונה קדושה שהרי
סוברת  יוסי בר אלעזר ר' של הנ"ל שהברייתא שאמרו
הלכה  אין זה בפרט - לבוא לעתיד קידשה ראשונה קדושה

לא 54)כמותו. "לו קרי =) חומה לוא "אשר שנאמר:
לכן". קודם לו והיה עכשיו לו שאין פי על אף - חומה")

שהייתה 55) לפי ראשונה, שקדושה שמוע. בן  אלעזר כר'
לעתיד  קדשה ולא לשעתה קדשה בלבד, הכיבוש מפני

שנייה.56)לבוא. של 57)בקדושה שנה י"ד לאחר
וחילוק. שמיטין.58)כיבוש מצד 59)לקדש והנה,

אבל  התורה, מן במעשרות להתחייב ראויים היו הקדושה
מדרבנן. אלא מתחייבים אינם כולם, באו שלא מכיוון

.ÊËeÒkiL ˙Úa ,˙ÈLÈÏL ‰‡È·a ‡B·Ï „È˙ÚÏ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»≈∆ƒ»¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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Èza eLc˜ÈÂ ,˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL ˙BÓÏ eÏÈÁ˙È ı¯‡Ï»»∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿¿ƒ«¿»≈
eLaÎiL ÌB˜Ó Ïk ·iÁ˙ÈÂ ,‰ÓBÁ È¯Úe‰60 »≈»¿ƒ¿«≈»»∆ƒ¿¿

˙B¯OÚÓa61ı¯‡‰ Ï‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ E‡È·‰Â :¯Ó‡pL . ¿««¿∆∆¡«∆¡ƒ¬¿»¡…∆∆»»∆
˙M¯ÈÏ E˙M¯È LÈwÓ - dzL¯ÈÂ EÈ˙·‡ eL¯È ¯L‡¬∆»¿¬…∆ƒƒ¿»«ƒ¿À»¿ƒÀ«
[da] ‚‰B ‰z‡ - EÈ˙B·‡ ˙M¯i ‰Ó :EÈ˙B·‡¬∆«¿À«¬∆«»≈»
da ‚‰B ‰z‡ E˙M¯È Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈«¿À»¿«»≈»

.el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈

אבל 60) עזרא. בימי בהם החזיקו שלא המקומות היינו
בקדושתם, הם הרי עזרא, בימי בהם שהחזיקו המקומות
לפי  לבוא, לעתיד וקדשה לשעתה קדשה שנייה שקדושה
החזקה, מצד אלא הכיבוש, מצד הייתה לא עזרא שקדושת

בטלה. לא אלה 61)וחזקה בכל יתחייבו כולם, כשיבואו
התורה. מן

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
נותנין 1) לשבת. ערים לוי לשבט לתת ישראל שנצטוו יבאר

לויים  להיפך. או מגרש עיר עושין ואם קברות. בית עיר לכל
אבי  את שירש ישראל כישראל. גואלין אם שדה שמכרו
שלא  כנען. בארץ ינחלו שלא מוזהרין לוי ששבט לוי. אמו
מלקות. חייבים נטלו ואם בביזה, חלק הכהן או הלוי יטול

.‡ı¯‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÂÏ Ë·L2, ≈∆≈ƒ««ƒ∆≈»∆≈∆»»∆
eeËˆ ¯·k3˙·LÏ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï ÔzÏ Ï‡¯OÈ ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ≈»∆»ƒ»∆∆

ËÏ˜Ó È¯Ú LL Ì‰ ÌÈ¯Ú‰Â .Ì‰ÈL¯‚Óe4Ô‰ÈÏÚÂ , ƒ¿¿≈∆¿∆»ƒ≈≈»≈ƒ¿»«¬≈∆
˙B¯Á‡ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈÙÈÒBnLÎe .¯ÈÚ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzL¿«ƒ¿«¿»ƒƒ¿∆ƒƒ»≈ƒ¿»¬≈

ÁÈLn‰ ÈÓÈa5ÌiÂÏÏ Ïk‰ -6. ƒ≈«»ƒ««…«¿ƒƒ

כל 2) הלויים לכהנים יהיה "לא א): יח, (דברים שנאמר
כט, יד, שם נאמר וכן ישראל". עם ונחלה חלק לוי שבט
ולהלן  קכב. בתרא בבבא ברייתא ועיין לג. יג, וביהושע

י. ישראל 3)בהלכה בני את "צו ב): לה, (במדבר שנאמר
לערים  ומגרש לשבת, ערים אחוזתם מנחלת ללוים ונתנו
ב. בא, ביהושע וראה ללוים". תתנו סביבותיהם

ו.4) שם, "ואם 5)במדבר חֿט): יט, (דברים שנאמר
על  ערים שלש עוד לך ויספת וגו', גבולך את אל' ה' ירחיב
רוצח  מהלכות בפ"ח וראה שם. רש"י ועיין האלה". השלש

ד. וכו'.6)הלכה מקום לך ושמתי רבנן, "תנו יב: במכות
ר"ח), – מקום לך (כלומר, מקום בחייך. לך, ושמתי
יהיו  מקלט ערי ואף קולטת, לויה מחנה (שתהא ממקומך
מקום, לך ושמתי הקב"ה: וכשאמר רש"י). – לויה ערי
ועל  שלעתידֿלבוא, הערים לשלש אף הכוונה היתה בוודאי
ללויים. שייכות המקלט שערי ממקומך, מקום, דרשו: הכל
ללויים  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם ומכאן באורֿשמח. וראה
ארץ  שעתידה שם, בתרא בבבא שאמרו ומה ונחלה. חלק
השלשה  החלק שבטים, עשר לשלשה שתתחלק ישראל
בסוף  כמפורש המשיח, למלך אלא לוי לשבט יהיה לא עשר
ח. הלכה מלכים מהלכות בפ"ד רבינו פסק וכן שם, הסוגיא

רעו. לאוין הסמ"ג כדעת ולא

.·ÌÈ¯Ú‰ ÈL¯‚Ó7‰¯Bza eL¯t˙ ¯·k8Ì‰L ƒ¿¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«»∆≈
‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙LÏL9.‰ˆeÁÂ ¯ÈÚ‰ ¯ÈwÓ Áe¯ ÏÎÏ ¿∆¬»ƒ«»¿»«ƒƒ»ƒ»»

Ôl‰Ïe ,·È·Ò ‰n‡ ÛÏ‡ ‰ˆeÁÂ ¯ÈÚ‰ ¯ÈwÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»ƒ»»∆∆«»»ƒ¿«»

‰Ó„˜ ˙‡t ˙‡ ¯ÈÚÏ ıeÁÓ Ì˙cÓe :¯ÓB‡ ‡e‰≈«…∆ƒ»ƒ∆¿«≈¿»
L¯‚Ó - ÌÈBL‡¯‰ ÛÏ‡ ;¯ÓB‚Â ‰n‡a ÌÈtÏ‡10, «¿«ƒ»«»¿≈∆∆»ƒƒƒ¿»

.ÌÈÓ¯Îe ˙B„OÏ - L¯‚nÏ ıeÁ ÔÈ„„BnL ÌÈtÏ‡Â¿«¿«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»¿»¿»ƒ

אמה 7) לאלף נקבע "מגרש" השם של שעיקרו אףֿעלֿפי
ששמן  האחרות האלפים את גם כולל הוא – העיר שבצד

הסמוכה. בהלכה וראה לה.8)"שדה". במדבר
ולא 9) הגלילי יוסי ר' של בנו אליעזר כר' כז: בסוטה משנה

שבת. לתחום ואלפיים למגרש אלף הדורש עקיבא, כרבי
כאן  מחבירו, עקיבא כרבי שהלכה בידינו, שכלל ואףֿעלֿפי
אין  דאורייתא, שתחומין היסוד על בנויה עקיבא רבי שדעת
שתחומין  מקומות בכמה מבואר כי עקיבא, כרבי הלכה
ופסק  א. הלכה שבת מהלכות בפכ"ז רבינו פסק וכן דרבנן,
רבי  בשם נו: בעירובין כברייתא ולא כמשנתנו, רבינו
אמה  אלפים אלא ללויים היו שלא הסוברת יוסי בן אליעזר
שם). כברייתא משנתנו את אף מפרש (ורש"י הערים סביב
פ"ה, סוף סוטה ובתוספתא פ"ה, סוף ערכין בתוספתא וראה

לנוי 10)וצ"ע. ומאילנות, ומבתים מזריעה פנויה רחבה
שם. ברש"ש וראה שם). (רש"י לאויר לה להיות העיר

.‚ÔÈ˙BÂ11‰Ê ÌeÁ˙Ï ıeÁ ˙B¯·w‰ ˙Èa ¯ÈÚ ÏÎÏ12, ¿¿ƒ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿∆
ÌeÁ˙a Ì‰È˙Ó ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡L13:¯Ó‡pL ;Ì‰È¯Ú ∆≈¿ƒ≈≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¡«

Ì‰ÈL¯‚Óe14- Ì˙iÁ ÏÎÏe ÌLÎ¯ÏÂ ÌzÓ‰·Ï eÈ‰È ƒ¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿À»¿…«»»
‰¯e·˜Ï ‡ÏÂ ez ÌÈiÁÏ15. ¿«ƒƒ¿¿…ƒ¿»

אבהו.11) רבי בשם יב. אלפים 12)מכות שלשת של
להלן. וראה רוקח).13)אמה, (מעשה "בתחום" צ"ל:

שדות 14) של אמה אלפים שגם אמה, אלפים שלשת היינו
הנ"ל  בפסוק ונכללו מגרשים, בתורה נקראו וכרמים
שם: הפסוקים לשון זו שהרי לקבורה, ולא ניתנו' ֲָָשל'חיתם
לבהמתם  יהיו ומגרשיהם וגו' לערים ומגרש לשבת "ערים
אלף  וגו' תתנו אשר הערים ומגרשי חיתם. ולכל ֲָָולרכושם
וגו' באמה אלפים קדמה פאת את וגו' ומדותם סביב. אמה

הערים". מגרשי להם יהיה בעיר 15)זה שמת לרוצח פרט
רוצח  מהלכות ופ"ז שם, (גמרא שם אותו שקוברים מקלטו,

מיוחד. מפסוק שם) (מכות זאת ולמדו ח). ג, הלכות

.„ÔÈ‡16ÌiÂÏ‰ È¯Úa ÔÈOBÚ17Ó ‡ÏÂ L¯‚Ó ¯ÈÚL¯‚ ≈ƒ¿»≈«¿ƒƒƒƒ¿»¿…ƒ¿»
L¯‚Ó ‰„O ‡ÏÂ ‰„O L¯‚Ó ‡ÏÂ ,¯ÈÚ18:¯Ó‡pL . ƒ¿…ƒ¿»»∆¿…»∆ƒ¿»∆∆¡«

.¯ÎnÈ ‡Ï Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ‰„Oe¬≈ƒ¿«»≈∆…ƒ»≈

לג:16) בערכין שדה 17)משנה עושים ישראל בערי אבל
אלעזר  כרבי עיר, ומגרש להלן) (ראה שדה ומגרש מגרש,
כד: בתרא בבבא משנה שסתם (רדב"ז), שם במשנה
(לפי  השני ללשון ובין שם הראשון ללשון בין כוותיה,
בשיטהֿמקובצת  שהובא רבינו, של רבו מיגאש ר"י נוסחת
שהביא  מה לפי שם, בערכין הוא (וכן לישנא "ולהך שם:
אלעזר  רבי דאמר תרסה) סימן בהר פרשת שמעוני בילקוט
זרעים, מילי הני שדה. מגרש לא אבל מגרש, שדה עושים
שלעולם  הראשון, כלשון רבינו ופסק עבדינן"). אילנות אבל
מן  האילנות את מרחיקין בדין שם המשנה והביא מותר,
א. הלכה שכנים מהלכות בפ"ז ראה העיר, נוי משום העיר

וכדלהלן:18) שמב), מצוה (חינוך עיר שדה ולא עיר ולא
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כמו  הדבר להחזיר שאפשר לפי אלו, לאוין על לוקין ואין
י. הלכה להלן וראה שח). מצוה (מנחתֿחינוך שהיה

.‰ÈtÓe19- ¯ÎnÈ ‡Ï ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
‰„O‰ ‡l‡ ,‰pLÈ ‡Ï20„Á‡ Ïk - ¯ÈÚ‰Â L¯‚n‰Â21 …¿À∆∆»«»∆¿«ƒ¿»¿»ƒ»∆»

ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ ‡e‰L ˙BÓk ÔzLÏMÓ22È¯Ú ¯‡La ƒ¿»¿»¿∆¿»¿≈ƒ¿»»≈
.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

מדכתיב:19) והא כלל, ימכר לא "אילימא שם: בגמרא
לא  מאי אלא דמזבני. מכלל ללוים, תהיה עולם גאולת

ישנה". לא ושדה,20)ימכר, תורה: שאמרה כלומר,
עריהם. מתחילה 22)כנ"ל.21)מגרש, שמכאן נראה

דין  רק ישנו ישראל ערי שבשאר הכוונה, ולפיֿזה ו. הלכה
שכתב  מה וזה לשדה, או למגרש עיר עושין שאין אחד
רבי  "אמר היא: במשנה רבינו וגירסת ו. בהלכה רבינו
מגרש  מגרש, שדה עושין ישראל בערי אבל וכו'. אלעזר
ולא  עיר, מגרש שם), בתרא בבבא הראשון (כלשון שדה
הגירסא  היא וכן ישראל". ערי את יחריבו שלא מגרש עיר

פ"ה. סוף שם בתוספתא

.Â¯zÒÈ ‡Ï23B˙Èa ˙‡ Ì„‡24‡ÏÂ ‰p‚ B˙BOÚÏ …ƒ¿…»»∆≈«¬ƒ»¿…
ÚhÈ25‰pb B˙·¯Á26e·È¯ÁÈ ‡lL ,27.Ï‡¯OÈ ı¯‡ ƒ«»¿»ƒ»∆…«¬ƒ∆∆ƒ¿»≈

שם.23) ולא 25)שבעיר.24)תוספתא כחכמים שם,
גמליאל. בן שמעון וראה 26)כרבן חדש. בית יבנה אלא

שם. בכורים אלעזר 27)במנחת רבי שאמר מה זהו
ערי  את יחריבו שלא מגרש, עיר "ולא שם: ערכין במשנת

כנ"ל. ישראל",

.ÊÌÈ‰k28B‡ Ì‰È¯Ú ‰„OÓ ‰„O e¯ÎnL ÌiÂÏe …¬ƒ¿ƒƒ∆»¿»∆ƒ¿≈»≈∆
¯„qk ÔÈÏ‡Bb ÔÈ‡ - Ô‰lL ‰ÓBÁ È¯Ú ÈzaÓ ˙Èa«ƒƒ»≈»≈»∆»∆≈¬ƒ«≈∆

‰f‰29ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡ .30Ï·BiÏ CeÓÒ elÙ‡Â ˙B„O‰31, «∆∆»¿ƒ«»«¬ƒ»«≈
„iÓ ÔÈÏ‡B‚Â32Ì‡Â .33„iÓ ÌÈÏ‡Bb - ‰„O eLÈc˜‰ ¿¬ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¬ƒƒ«

Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï Lc˜‰‰34ÌÈÏ‡B‚Â .35È¯Ú Èza‰ÓBÁ «∆¿≈¿«««≈¿¬ƒ»≈»≈»
ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ,eˆ¯iL ÔÓÊ Ïk36:¯Ó‡pL . »¿«∆ƒ¿¬ƒ«««»»ƒ∆∆¡«
.ÌiÂÏÏ ‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b¿À«»ƒ¿∆«¿ƒƒ

שם.28) שדה 29)משנה לענין בפי"א הנזכר כסדר היינו
חומה. ערי בתי לענין ובפי"ב שם.30)אחוזה, ברייתא

שאמרו 31) מה שם, המשנה בפירוש רבינו מפרש כן
שהמכירה  לומר, אין שהרי לעולם", "מוכרין שם: במשנה
שלא  זו יוצאה, - כבר מכורה שאם ביובל, אפילו מועילה
בפי"א  למעלה (ראה תמכר שלא דין אינו - עדיין נמכרה
לומר, ורוצה שם. ברש"י ועיין שם). ובהערות יא, הלכה
לפני  שנים משתי בפחות שמכר שישראל שאףֿעלֿפי
היובל  לאחר ואוכלה החסר זמן אותו הלוקח משלים היובל,
אףֿעלֿפי  אלא כן, הדין אין ולוים בכהנים יב), הלכה (שם
להשלים  צורך ואין ביובל היא חוזרת ליובל, סמוך שמכר

כלום. שנתיים 32)ללוקח מחכה ואינו שמכר, ביום אפילו
אחוזה. לכהנים 34)שם.33)כבשדה יוצאה השדה ואין

הלכות  ערכין מהלכות (פ"ד שדות בשאר כמו היובל, בשנת
כא). עשר 36)שם.35)יט, שנים אחר נחלט הבית ואין

הלכה  פי"ב (למעלה ישראל של חומה ערי בתי כדין חדש
ד).

.ÁÏ‡¯OÈ37Ï‡B‚ ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ Bn‡ È·‡ ˙‡ L¯iL ƒ¿»≈∆»«∆¬ƒƒ≈ƒ¬≈∆≈
ÌiÂÏk38B‡ ÌÈ¯Ú‰Â ÏÈ‡B‰ .ÈÂÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ «¿ƒƒ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿∆»ƒ

ÈeÏz ‰Ê ÔÈcL .ÌÏBÚÏ Ï‡Bb - ÌiÂÏ ÏL ˙B„O‰«»∆¿ƒƒ≈¿»∆ƒ∆»
el‡ ˙BÓB˜Óa39.ÌÈÏÚaa ‡ÏÂ ƒ¿≈¿…«¿»ƒ

כרבי.37) ולא כחכמים שם, וברייתא כמבואר 38)משנה
הקודמת. היא 39)בהלכה הלוים ערי בתי כי שנאמר:

פרק  בהר (סיפרא גרם מה להגיד ישראל, בני בתוך אחוזתם
ח). הלכה ו

.ËÈÂÏÂ40Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡ ˙‡ L¯iL41Ï‡Bb - ¿≈ƒ∆»«∆¬ƒƒƒ¿»≈≈
‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡‚' ¯Ó‡ ‡lL ;ÌiÂÏk ‡ÏÂ Ï‡¯OÈk¿ƒ¿»≈¿…«¿ƒƒ∆…∆¡«¿À«»ƒ¿∆

ÌiÂÏ‰ È¯Úa ‡l‡ 'ÌiÂÏÏ42. «¿ƒƒ∆»¿»≈«¿ƒƒ

כולם.40) לדעת שם שאין 41)משנה ונמצא כלומר,
הלוים. מערי שבידו כנ"ל.42)הקרקע

.ÈË·L Ïk43eÏÁÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÈÂÏ44ı¯‡a »≈∆≈ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿¬¿∆∆
ÔÚk45eÏhÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ Ô‰ ÔÎÂ .46‰faa ˜ÏÁ47 ¿««¿≈≈À¿»ƒ∆…ƒ¿≈∆«ƒ»

‰È‰È ‡Ï :¯Ó‡pL .ÌÈ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈL·BkL ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ∆∆»ƒ∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌÚ ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L Ïk ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ«¿ƒƒ»≈∆≈ƒ≈∆¿«¬»ƒ

ÔÎÂ .ı¯‡a - ‰ÏÁÂ ,‰faa - ˜ÏÁ ;Ï‡¯OÈ48‡e‰ ƒ¿»≈≈∆«ƒ»¿«¬»»»∆¿≈
ÌÎB˙a EÏ ‰È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ ,ÏÁ˙ ‡Ï Ìˆ¯‡a :¯ÓB‡≈¿«¿»…ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»

‰faa -49- ‰faa ˜ÏÁ ÏËpL Ô‰k B‡ ÈÂÏ Ô·e . «ƒ»∆≈ƒ…≈∆»«≈∆«ƒ»
‰˜BÏ50d˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ı¯‡a ‰ÏÁ ÏË Ì‡Â . ∆¿ƒ»««¬»»»∆«¬ƒƒ»

epnÓ51. ƒ∆

דלהלן.43) הכתוב לשון את רבינו בספר 44)תפס ראה
קסט. ל"ת מלך 45)המצוות שכבשן ארצות בשאר אבל

הלכה  (להלן ישראל בכל וחולקים נוחלים ישראל, ממלכי
להם  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם א הלכה למעלה וראה יב).

קע.46)נחלה. ל"ת שם.47)שם שופטים לפ' ספרי
הפסוק 48) שמכח מפני זה, פסוק להביא הוסיף רבינו

כשני  הביזה ואיסור הנחלה איסור את למנות אין הראשון
כלאו  אלא למנותו ואין הוא, שבכללות לאו שהרי לאוין,

שם. המצוות בספר וראה קרח 49)אחד. לפרשת ספרי
עודנה 50)שם. אם אבל הביזה. את אכל כשכבר זה כל

זה  ואין לוקה. ואינו בנחלה, כמו ממנו, אותה נוטלין בעין,
לוקה, אינו שאכלו שאףֿעלֿפי חבירו, ממון לגוזל דומה
"והשיב  מצות הוא מקיים אחר, ממון משיב אם ששם לפי

כ  אבל הגזילה, מחזיר את אם אלא האיסור את מתקן אינו אן
לא  מדוע עיון, צריך אולם ברדב"ז. וראה עצמה. הביזה
כל  בכלל סנהדרין מהלכות בפי"ט זה לאו רבינו הזכיר
המצוות  בספר וראה (משנהֿלמלך). עליהם שלוקין הלאוין

כנ"ל.51)שם. זה, לאו על לוקה ואינו

.‡Èı¯‡a ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈«¿»ƒ¬ƒ∆»»»∆
·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙È¯a ‰ÈÏÚ ‰˙¯ÎpL∆ƒ¿¿»»∆»¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
Ïk ¯‡L Ï·‡ ;Ì‰Ï ‰˜lÁ˙Â Ì‰Èa ‰eL¯ÈÂƒ»»¿≈∆¿ƒ¿«¿»»∆¬»¿»»

Ï‡¯OÈ ÈÎÏnÓ CÏÓ L·BkL ˙Bˆ¯‡‰52È¯‰ - »¬»∆≈∆∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈¬≈
ÏÎk Ô˙f··e ˙Bˆ¯‡‰ Ô˙B‡a ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¬»¿ƒ»»¿»

Ï‡¯OÈ53. ƒ¿»≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

laeieקנב dhiny zekld - mirxf xtq - ixyz f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב.52) הלכה תרומות מהלכות בפ"א לזה 53)ראה וראיה
לֿמב) לא, (במדבר מדין בביזת חלק הלוים שנטלו ממה

משנה). (סוף ברית עליה נכרת שלא

.·Èd˙f··e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÏÁa ÈÂÏ ‰ÎÊ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»»≈ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»
B˙¯LÏ ,ÈÈ ˙‡ „·ÚÏ Ïc·‰L ÈtÓ ?ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»ƒ¿≈∆À¿««¬…∆¿»¿»¿
;ÌÈa¯Ï ÌÈ˜Ècv‰ ÂÈËtLÓe ÌÈ¯LÈ‰ ÂÈÎ¯c ˙B¯B‰Ïe¿¿»»«¿»ƒƒ¿»»««ƒƒ»«ƒ
.Ï‡¯OÈÏ E˙¯B˙Â ·˜ÚÈÏ EÈËtLÓ e¯BÈ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»∆¿«¬…¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈÎ¯BÚ ‡Ï :ÌÏBÚ‰ ÈÎ¯cÓ eÏc·‰ CÎÈÙÏ54‰ÓÁÏÓ ¿ƒ»À¿¿ƒ«¿≈»»…¿ƒƒ¿»»
Ï‡¯OÈ ¯‡Lk55ÁÎa ÔÓˆÚÏ ÔÈÎBÊ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÁB ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿»≈¿…¬ƒ¿…ƒ¿«¿»¿…«

ÌM‰ ÏÈÁ Ì‰ ‡l‡ .ÔÙeb56;BÏÈÁ ÈÈ C¯a :¯Ó‡pL , »∆»≈≈«≈∆∆¡«»≈¿»≈
E˜ÏÁ È‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ‰ÎBÊ ‡e‰ Ce¯a ‡e‰Â¿»∆»∆∆∆¡«¬ƒ∆¿¿

.E˙ÏÁÂ¿«¬»¿

שבטו 54) להוציא הגר"א: גירסת לפי קנז, סי' מטות בספרי
מלך). (קרית לוי ומזון 55)של מים מספקין אבל כלומר,

הלכה  מלכים מהלכות (פ"ז הדרכים את ומתקנין לאחיהם
הלכה  שם (עיין כלל יוצאים שאינם מסתבר יותר [אבל ט).
מלחמה, עורכין אינם ישראל שכשאר לומר רבינו וכוונת י),
ישראל  שכל ישראל, כשאר שלא מלחמה הן עורכין אבל
שאין  הלויים ואילו ישראל, ארץ כיבוש למלחמת יוצאים
למלחמה  אבל יוצאים. אינם (שם), בה ונחלה חלק להם
מספרי  לזה וראיה יוצאים. הלויים אף בה, חלק להם שיש
תשלחו, ישראל מטות "לכל ד) לא, (לבמדבר מטות פ'
הרי  שם). הגר"א בהגהות (וראה לוי" של שבטו את להביא
למעלה  (ראה בביזה חלק ללוים שהיה מדין שבמלחמת
כא: בקידושין שאמרו מה וזהו למלחמה. יצאו יא), הלכה
מי  פרק סוף גיטין במרדכי (וראה תואר" ביפת מהו "כהן
גדול, לכהן "אלמנה מג. בסוטה שאמרו מה וכן שאחזו),
במלחמה  מדובר זה שכל הדיוט", לכהן וחלוצה גרושה

בה]. חלק להם יב:56)שיש סימן פ"א רבה במדבר
(קרית  הלגיונות" עם לגיונו שימנה מלך של שבחו "שאין

מלך).

.‚ÈÏkÓ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÈÂÏ Ë·L ‡ÏÂ¿…≈∆≈ƒƒ¿«∆»»ƒ»ƒƒ»
BÚcÓ BÈ·‰Â B˙B‡ BÁe¯ ‰·„ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ È‡a»≈»»¬∆»¿»∆¡ƒ«»
,ÈÈ ˙‡ ‰Ú„Ï ,B„·ÚÏe B˙¯LÏ ÈÈ ÈÙÏ „ÓÚÏ Ï„a‰Ï¿ƒ»≈«¬…ƒ¿≈¿»¿»¿¿»¿¿≈»∆¿»

¯LÈ CÏ‰Â57˜¯Ùe ,ÌÈ‰Ï‡‰ e‰OÚL BÓk58ÏÚÓ ¿»«»»¿∆»»»¡…ƒ»«≈«
Ì„‡‰ Èa eL˜a ¯L‡ ÌÈa¯‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÚ B¯‡e«̂»…«∆¿»«ƒ¬∆ƒ¿¿≈»»»
B˜ÏÁ ÈÈ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈL„˜ L„˜ Lc˜˙ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿«≈…∆»»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆¿

ÏÁÂBÏ ‰kÊÈÂ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ B˙59ÌÏBÚa ¿«¬»¿»¿¿≈»ƒ¿ƒ¿∆»»
BÏ ˜ÈtÒn‰ ¯·c ‰f‰60.ÌiÂÏÏ ÌÈ‰kÏ ‰ÎfL BÓk , «∆»»««¿ƒ¿∆»»«…¬ƒ«¿ƒƒ

,ÈÒBÎÂ È˜ÏÁ ˙Ó ÈÈ :¯ÓB‡ ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ „Âc È¯‰¬≈»ƒ»»«»≈¿»¿»∆¿ƒ¿ƒ
.ÈÏ¯Bb CÈÓBz ‰z‡«»ƒ»ƒ
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שמחבר  אלי" אישי "ילוה כשמו היא לוי שבט עבודת
שדבוק  כיון לו ניתן זה וכח ("אישי") הקב"ה עם יהודי
ה' לפני "לעמוד היא ועבודתו הקב"ה עם בתכלית

במלאכה  עסק לו ואין ה' עבודת היא מציאותו כל לשרתו",
ונחלתך" חלקך ש"אני כיון בעולם נחלה לעצמו לעשות
מחבר  לוי שבט ובזה לקב"ה. יהודי לחבר בכוחו  יש ולכן
עם  אחד דבר הוא מוגבל בגוף נשמה היותו עם כי הפכים,
חלקי  מנת "ה' הרמב"ם שמביא הכתוב ובלשון הקב"ה,
העליון  גורל בחי' מצד שאפילו גורלי" תומיך אתה וכוסי
חפץ" מהם באיזה יודע "איני קס"ד להיות יכולה שלגבי'

בישראל. דווקא וחפץ גורלי" תומיך "אתה בכ"ז
אחד  דבר שהיא שבנשמה גורל בחי' - לוי בשבט הוא עד"ז
ריב"ז  אמר זו דרגא ומצד ליחדך") ("יחידה הקב"ה עם
ד' הלך שלא אף אותי" מוליכין דרך באיזה יודע "איני
ולימד  למד שנה ושמונים תפילין ובלא תורה בלא אמות
עד  מג"ע אף למעלה היא שבנשמה גורל בחי' כי תורה,

ההפכי. לדרך בשוה הוא ג"ע זו לדרגא שבערך
תמיד  נשארת ("גורלי") זו שדרגא לומר מקום שהי' וכיון
גורלי" תומיך "אתה המלך דוד אומר יודע", "איני בבחי'
בגוף  בגלוי שתהי' שבנשמה גורל בחי' גם תומך שהקב"ה

לוי. שבט של גשמי
ממעל  אלוקה "חלק שנשמתו יהודי בכל הוא זה ומעין
בכל  יש זה שמצד שבנשמה) גורל בחי' (ובפרט ממש"
ובחי' (נשמתו) שבו משפיע בחי' של התאחדות יהודי
כיצד  לגלות הכח יש יהודי ובכל הגשמי), (גופו שבו מקבל
ממש" ממעל אלוקה "חלק מאיר הגשמי גופו בתוך
קדש  נתקדש "זה ש"הרי והגבלות מדידות מכל למעלה

יהודי. כל אצל ההפכים לחיבור הכח שנותן הקדשים"
.`l oniq mirxf xtq zekln oii

כט.57) ז, בקהלת מ.58)ראה כז, בראשית ראה
כנ"ל.59) ללויים, ידיו,60)כמו במעשה יצליחהו כלומר,

מצליחין. נכסיו בתורה העוסק יט:) זרה (עבודה שאמרו כמו
על  עצמו שישליך לא אבל לב:). (ברכות מתברכת ומלאכתו
תלמוד  מהלכות בפ"ג ראה הצדקה, מן להתפרנס הציבור
ועיין  ה. משנה פ"ד לאבות המשנה ובפירוש י, הלכה תורה
שם  תורה תלמוד בהלכות הכסףֿמשנה אבל כאן. רדב"ז
בעוסקי  יתמכו לא שאם היא, וסברתו רבינו, על נחלק
וכן  מישראל. להשתכח חסֿושלום תורה עתידה התורה,

ויאדיר. תורה ויגדיל רמו. סימן ביו"ד נפסק

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«
CÈ·‰‡ eÈÏLÈ ÌÈÏLe¯È ÌBÏL eÏ‡L«¬¿¿»»ƒƒ¿»…¬»ƒ
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לדורות  עשה מצות היא בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו
יהודי  כל על בפועל המוטלת בונהו אינו כאשר ולכן,

להתעסק  ומצוה חיוב עליו חל בו תלויות שאינן מסיבות
החיוב  סיבת אותו". בונים אתם "כאילו ועי"ז "בקרייתה"
צורתו  ללמוד עכ"פ צריך לבנותו יכול שאינו מפני אינה
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בלימוד  שהעסק אלא למקדש, רוחנית ושייכות זכר בתור
ביהמ"'ק. בנין מצות של גדר עצמו בו יש

הלכות  הרמב"ם פותח בגללה הסיבה שזוהי לומר יש ואולי
שישנו  לרמז כו'" ירושלים שלו "שאלו הפסוק עם אלו
הל' לימוד ידי על וכו') (בדיבור שלום" "שאלו וציווי חיוב

עבודה. וספר הבחירה בית
"זכר  בבחינת הוא אלו הלכות שלימוד הרמב"ם סבר אילו
"מנלן  הגמ' לומדת ממנו הפסוק להביא הי' יכול למקדש"
דבעי  מכלל לה אין דורש היא ציון כו' למקדש זכר דעבדינן
כו'" ירושלים שלום "שאלו הפסוק מביא אבל דרישה",
בפרטים  ולעסוק ללימוד נפרד חיוב שישנו להשמיע
בתור  רק לא הבחירה בית של - "שאלו" - הפרטים ובפרטי
אלא  בעתיד, לבנותו איך לדעת או בעבר למקדש" "זכר
אין  היא "ציון מהפסוק משא"כ, הזה. בזמן גם וציווי חיוב
ע"פ  "זכר". ע"ד דרישה חיוב רק ללמוד אפשר לה" דורש
לשם  אינו עתה הבחירה בית הלכות שלימוד נמצא זה
ידי  על עכשיו בנייתו לחיוב שנוגע אלא לעתיד הידיעה
ירושלים". שלום "שאלו בבחינת שהוא אלו בהלכות העסק
.415 cenr gi wlg zegiy ihewl

xtq `Ede ipinW xtq¥¤§¦¦§¥¤
dcFar

dxigAdziAzFkld-dcearxtq
£¨

¦§¥©§¦̈
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˙BÎÏ‰ .„ .Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ .‚ .Ba ÌÈ„·BÚ‰Â¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿
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ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
להיות 1) לה' בית לבנות היא מצותֿעשה כי בו יבואר

בירושלים, המקדש שנבנה וכיון הקרבנות בו מקריבים
לה'. בית בהם לבנות כולם המקומות כל נאסרו

.‡'‰Ï ˙Èa ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙BÈ‰Ï ÔÎeÓ ƒ¿«¬≈«¬«ƒ«»ƒ¿
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‰Ma4"Lc˜Ó ÈÏ eOÚÂ" :¯Ó‡pL ,5L¯t˙ ¯·Îe . «»»∆∆¡«¿»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»≈
‰¯Bza6,‰ÚL ÈÙÏ ‰È‰Â ,ea¯ ‰LÓ ‰OÚL ÔkLÓ «»ƒ¿»∆»»∆«≈¿»»¿ƒ»»
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מהפסוק  נלמד המקדש בניית על הציווי הרמב"ם לדעת
בשם  בחר מדוע להבין צריך וא"כ גו", מקדש לי "ועשו
הלכות  שכתב ובפרט המקדש', 'בית ולא הבחירה' 'בית
שם  את קבע ומדוע המקדש", ו"ביאת המקדש" "כלי

הבחירה". "בית אלו הלכות
המקדש  ש"קדושת בהמשך מש"כ ע"פ יובן בזה והביאור
קדושה  בטילה". אינה ושכינה השכינה, מפני וירושלים
אבל  הציווי על עוברים כאשר בטלה הציווי מחמת הבאה

בטלה. אינה הבחירה מצד הבאה קדושה
ית' ומהותו מעצמותו היא אמיתית בחירה בזה: ההסבר
ממנו", כאחד היה האדם "הן הפסוק על בלקו"ת כמבואר
בו  שייך שאין ומהותו עצמותו על מורה ממנו" ש"אחד
שמצד  בחירה היא אמיתית שבחירה הדבר סיבת הגבלה.
הנבחר  הדבר אז, כי הנבחר הדבר מעלת מצד ולא הבוחר
בין  היא האמיתית הבחירה אבל הבחירה, את המכריח הוא
ולא  הבוחר מצד הבחירה נעשית שאז שווים דברים שני
ומהותו  עצמותו מצד היא שהבחירה ומכיון הנבחר. מצד

חיסרון. או גירעון שום בזה שייך שלא מובן
רצוי' שאינה הנהגה (בגלל חורבן הי' המקדש בבית והנה,
ולכאורה, השני. הבית חורבן הי' ואח"כ חטאינו"), "מפני -
וחללוה" פריצים בה "באו המקדש בקדושת החורבן פגע

בו". הלכו "שועלים הכתוב ובלשון
שמצד  להדגיש רוצה הבחירה" "בית - זה שם ובקביעת

בבית הבחירה ענין שינוי שום שייך לא העצמות) (בחירת
חטאינו  "מפני אם גם שיהי', ומצב מעמד בכל המקדש
המקדש  קדושת כי כו'", לעלות יכולים אנו ו"אין כו'" גלינו

בטילה. אינה ושכינה - השכינה מפני היא וירושלים
יחודו  את מבטא המקדש" "בית - השם בזה: נוסף ענין
לבתים  שייכות לו ואין לעצמו שהוא הבתים שאר מכל

בג  שאינם "בית אחרים זאת, לעומת המקדש. בית דר
בעצם  ולכן אחרים בתים מתוך שנבחר בית הוא הבחירה"
שהרי  אחרים, לבתים שייכותו מונחת הבחירה" "בית השם
הבחירה" "בית שהשם נמצא שכן, כיון מתוכם. נבחר
כדי  שבעולם הבתים שאר עם לעסוק הצורך את  מדגיש

קדושה. של ענין בהם לפעול
העולם  לאומות ישראל שבין ביחס גם הוא הזה כענין
שהרי  לאוה"ע ישראל בין כלל ודמיון ערך אין אחד שמצד
"אתה  שני ומצד ממש". ממעל אלקה "חלק הם ישראל
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העמים בחרתנו ביניהם מכל והשייכות הערך על מורה "
שנבחרו גם מבין כיון להתעסק החיוב על ומורה העמים,

להם  שיהי' עילוי בהם ולפעול העולם אומות שאר כל עם
שישראל  ידי על נעשה זה ענין ישראל. לעם ושייכות ערך
כיון  נח בני מצוות שבע קיום העולם אומות על פועלים

בתורתו. הקב"ה ע"י נצטוו שכך
.` oniq dcear xtq 'zekln oii' it lr

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã
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כמצוות  נמנים המקדש כלי עשיית אין הרמב"ם לדעת
ו"עשו  של הכללית מהמצוה חלק שהם מפני עצמם, בפני
המנורה  שהם הרבה מינים כולל הכלל ("שזה מקדש" לי
יקרא  והכל המקדש, מחלקי כלם וזולתם והמזבח והשלחן

מקדש").
מן  חלק הכלים "שאין וכותב עליו חולק הרמב"ן אבל
זו  את זו מעכבות ואינן מצות שני הם אבל הבתים
את  ומונה אלו", כלים שם שאין אע"פ בבית ומקריבים
הם  כי נמנים אינם הכלים (ושאר ארון דעשיית המצוה

בהם). הנעשית - והציווי המצוה - להעבודה הכשר
מהיות  סתירה שאין המג"א כתב הרמב"ם דעת בישוב
שאין  לזה מקדש" לי "ועשו הציווי בכלל והמקדש הכלים
דוגמתו  מצינו וכבר זה את זה מעכבים והכלים המקדש
זה  את זה מעכבים אינם והלבן שהתכלת ציצית במצות
תירוצו  ואין ציצית. ממצות חלק הוא מהם אחד שכל הגם
שהסיבה  ולבן תכלת גבי כתב עצמו שהרמב"ם כיון מחוור
מפורש  פסוק שישנו משום היא זה את זה מעכבים שאינם
שלא  בנדו"ד וא"כ אחת מצוה שהם - לציצית" לכם "והי' -
כיון  מצות שתי שהן צ"ל ובכלים, בבית מפורש פסוק מצינו

זו. את זו מעכבות שאינן
הסובר  - מאיר כרבי פוסק שהרמב"ם לבאר שהוסיפו יש
את  מעכבין והפרוכת והמזבחות והמנורה ש"השולחן
הקרבן  את מעכב לך ש"אין - כחכמים ולא - הקרבנות"
שאין  כחכמים ס"ל והרמב"ן בלבד". והכן הכיור אלא

הבתים". מן חלק הכלים ש"אין שכיון מעכבים הכלים
כר"מ  יפסוק שהרמב"ם לומר שקשה זאת מלבד והנה,
ש"מקריבים  פסק עצמו הרמב"ם הרי יחידאה, דעת שהיא

שם שאין אע"פ כולם הקרבנות שמזה את בנוי", בית
הקרבנות. את מעכבין המקדש כלי שאין מוכח

הציווי  שעיקר מפרש הרי להבין, צריך הרמב"ן בדעת גם
הוא  הארון כן ואם לארון, מנוחה מקום שיהיה הוא במשכן
הארון  עשיית מונה ואיך מקדש", לי ד"ועשו הציווי עיקר

עצמה. בפני למצוה
דברים  משני איזה חולקים והרמב"ן הרמב"ם בזה: והביאור

הרמב"ם  לדעת העיקר. הוא ובמשכן שבמקדש כלליים
כאן  כתב שכן העבודה, הוא המקדש בבית החפץ עיקר
בו  מקריבים להיות מוכן לה' בית לעשות עשה "מצות
וזולתם  והמזבח והשלחן ש"המנורה מובן וא"כ הקרבנות",
המקדש  נעשה ידם שעל מפני המקדש", מחלקי הם כולם
העבודה  נעשית שבהם הכלים את למנות אין לכן, "מוכן".
דבניית  הציווי הוא הוא העבודה כי עצמה, בפני למצוה
שנחרב  אע"פ הנה מוכן", "בית שנעשה לאחר אך המקדש.
מעכבים  אינם (והכלים בית" שם שאין "אף מקריבין מ"מ

הקרבנות). את
מקום  הוא המקדש בבית החפץ עיקר לרמב"ן, משא"כ
המשכן  מעיקר חלק אינם הכלים כן ואם השכינה, מנוחת
בהם  הנעשות לעבודות קדושה תשמישי רק שהם כיון
החפץ  עיקר שבו אלא לעבודה קשור שאינו הארון אבל

עצמו. בפני נמנה לכן
פסול  נמצא כשלא מברכים שהיו בהברכה הביאור וזהו
של  בזרעו פסול נמצא שלא כו' "ברוך אהרן, של בזרעו
לשרת  לעמוד ובניו באהרן שבחר הוא וברוך הכהן, אהרן
היתה  הברכה (דלכאורה הקדשים" קדשי בבית ה' לפני
כו'" בזרעו פסול נמצא "שלא הפוך, בסדר להיות צריכה
מזכיר  ומדוע ובניו". באהרן ש"בחר לאחר רק להיות יכול
קדשי  "בבית - הכיפורים ביום הכה"ג עבודת את

השנה). דכל העבודה את ולא - הקדשים"
רק  הוא ושבח ברכה אמירת הרמב"ן: לשיטת בזה והביאור
בפני  מיוחד ענין הוא ומשבחין מברכין שעליו הדבר כאשר
ענין  מצד המוכרח פרט הוא הדבר כאשר לא אבל עצמו
לשיטת  כי המקדש, עבודת על מברכים שאין וזהו אחר.
העבודה, על מהציווי חלק רק היא השירות כנ"ל, הרמב"ן,
שהרי  המקדש, דבית הציווי לעיקר קשור השירות ואין
הברכה  ולכן הכהנים. בעבודת תלויה אינה השכינה השראת
שייכת  זו שעבודה מפני בקה"ק, העבודה על דוקא היא
קודש  בבית השכינה השראת - במשכן" החפץ ל"עיקר
בזרעו  פסול נמצא "שלא מברכים מתחילה (ולכן הקדשים.
לעבוד  יכולתם על ושבח ברכה שהיא הכהן", אהרן של
ה' לפני . . "שבחר מברכים ולאח"ז זה, ביום כולו במקדש
בבית  עבודתם נוספת פעולה שזוהי הקדשים", קדשי בבית

קדשי קדשי בבית במקדש, השכינה מנוחת הקדשים,
הקדשים).

שהברכה  הרמב"ם, גירסת כנראה וזוהי גירסא, ישנה אך
כי  אינו, הברכה והמשך וכו'", פסול נמצא "שלא רק היה
רק  מודגש שבה ברכה שישנה יתכן לא הרמב"ם לשיטת

המקדש. בכל העבודה ולא קדה"ק
בקודש  העבודה על ברכה מברכים איך להקשות ואין
ואם  העבודה, על ציווי ישנו שאז הכיפורים, ביום הקדשים
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הסנהדרין  פשוט: והתירוץ ציווי. על שבח שייך אין כנ"ל, כן,
ויום  יו"ט בשבת, ולא החול בימות רק ביחוסים בודקין היו

הקודשים. בקודש לעבודה ציווי שיש הכיפורים
הקרבנות, במקום שנתקנה התפילה, ידי על הוראה: ומכאן
השראת  ממשיכים כו', עולה בתורת העסק ידי ועל
ובניו, אהרן עבודת דוגמת הקדשים קודש בבית השכינה
שעבודתו  אחד כל בעבודת האחריות גודל מובן שמזה

כולו. העולם השכינה להמשכת נוגעת
.120 cenr `i wlg zegiy ihewl

"שלש 2) כ:): בסנהדרין (הובא ראה פ' 'ספרי' ה'. לשם
בית  להם ולבנות לארץ... כניסתן בעת ישראל נצטוו מצות
עצמה  בפני מצוה הבחירה בית שבנין התבאר הבחירה".

כ). עשה המצוות' ציבור.3)('ספר ושל יחיד של כולם,
ה"ד, פ"ב (להלן בית" שאין אע"פ "שמקריבין ואףֿעלֿפי

בית. לעשות היא מצוה – הט"ו) המצות,4)ופ"ו בחג
לעזרה  לבוא ישראל כל שעל הסוכות, ובחג השבועות בחג

ה'. פני משכן 5)לראות בו כי מקדש, "ונקרא לה'. בית
ואףֿעלֿפי  שם). עזרא, בן אברהם (רבי הקדוש" השם
גם  הוא כולל – במדבר המשכן עשיית על נאמר זה שפסוק
שבירושלים, המקדש בית וגם וגבעון, נוב שילה משכן את
(כסףֿמשנה). משכן נאמר ולא מקדש, לי ועשו נאמר שהרי
להם  לבנות יא) סי' כיֿתשא (פרשת בתנחומא מפורש וכן
מבואר  וכן מקדש. לי ועשו שכתוב כמו הבחירה, בית
שיזכו  משה ברכם המשכן שכשהוקם פ"ו סוף עולם' ב'סדר
עירובין  (ועי' מקדש לי ועשו שנאמר הבחירה, בית לבנין גם
מלכים  מהל' ובפ"א מקדש). נקרא שמשכן טו: ושבועות ב:
הבחירה  בית בנין למצוות אחר פסוק רבינו הביא ה"א
משנה'. ב'לחם ועיי"ש שמה", ובאת תדרשו "לשכנו

ויקהלֿפקודי.6) פרשיות שמות המנוחה 7)בספר "אל
זו  המנוחה "אל קיט.) (זבחים חכמים ודרשו הנחלה", ואל
המקדש  קדושת כי ירושלים", זו הנחלה ואל שילה,
אף  הפסק, לה שאין זו כנחלה לעולם תעמוד שבירושלים

הט"ז). פ"ו להלן (ראה הבית שנחרב

.·ı¯‡Ï eÒÎpL ÔÂÈk8ÔkLn‰ e„ÈÓÚ‰9ÏbÏba ≈»∆ƒ¿¿»»∆∆¡ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»
‰L ‰¯OÚŒÚa¯‡10e˜ÏÁLÂ eL·kL11e‡a ÌMÓe . «¿«∆¿≈»»∆»¿¿∆»¿ƒ»»

˙BÚÈ¯È eO¯Ùe ,ÌÈ·‡ ÏL ˙Èa ÌL e·e ,‰ÏÈLÏ¿ƒ…»»«ƒ∆¬»ƒ»¿¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔkLn‰12‰¯˜z ÌL ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,13Ë"Ò˘Â . «ƒ¿»»»¿…»¿»»ƒ¿»¿

‰L14ÈÏÚ ˙nLÎe ,‰ÏÈL ÔkLÓ „ÓÚ15e‡·e .·¯Á »»»«ƒ¿«ƒ…¿∆≈≈ƒ»«»
e‡·e .·¯Á Ï‡eÓL ˙nLÎe ,Lc˜Ó ÌL e·e ·Ï¿…»»ƒ¿»¿∆≈¿≈»«»

Lc˜Ó ÌL e·e ÔBÚ·‚Ï16˙È·Ï e‡a ÔBÚ·bÓe , ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈
ÌÈÓÏBÚ‰17BÚ·‚Â · ÈÓÈÂ .‰L ÌÈMÓÁÂ Ú·L Ô18. »»ƒƒ≈…¿ƒ¿∆««¬ƒƒ»»

ואחת 8) ושבעים אלפים ב' בשנת היה וזה ישראל. לארץ
העולם. במדבר.9)לבריאת משה קיח,10)שעשה שם

(זבחים 11)ב. חילקו ושבע הארץ את כבשו שנים שבע
אהל.12)שם). לו אומר 13)להיות אחד כתוב

נקרא  (הרי שילה" ה' בית "ותביאהו כד) א, (שמואלֿא
משכן  "ויטוש ס) עח, (תהלים אומר אחד וכתוב "בית"),
שני  (יתקיימו כיצד הא "משכן"). נקרא (הרי שילה"

מלמטן  אבנים אלא תקרה שם היתה לא האלו) הפסוקים
קיח.). (שם מלמעלן ב.14)ויריעות קיח, כל 15)שם

שם. זבחים, במס' הוא להלן שכתב שכתב 16)מה ממה
המשכן" "העמידו כתב בגלגל ואילו מקדש", שם "ובנו כאן
רש"י  כתב וכן אבנים. של בנין היה וגבעון שבנוב משמע –
כתב  פי"ד) (זבחים המשניות בפירוש אולם ב. לח, בפסחים
וכן  וגבעון, בנוב הקימוהו במדבר שהיה שהמשכן רבינו
- א ט, מסוטה משמע וכן פי"ד. עולם' ב'סדר מפורש
וקרשיו  קרסיו מועד אהל נגנז ראשון, מקדש "משנבנה

פי"ג. שם בתוספתא וכן ואדניו". ועמודיו זה 17)ובריחיו
לעולם. קדושתו שנתקיימה שבירושלים ביתֿהמקדש

שם.18) זבחים,

.‚Ïk e¯Ò‡ ÌÈÏLe¯Èa Lc˜n‰ ‰·pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆∆¿»
Ô‰a ·È¯˜‰Ïe '‰Ï ˙Èa Ô‰a ˙B·Ï Ôlk ˙BÓB˜n‰«¿À»ƒ¿»∆«ƒ«¿«¿ƒ»∆

Ôa¯˜19ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ˙B¯Bc‰ È¯B„Ï ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â . »¿»¿≈»«ƒ¿≈«∆»ƒ»«ƒ
‰i¯Bn‰ ¯‰·e „·Ïa20‰Ê „ÈÂc ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡ daL ƒ¿«¿««ƒ»∆»∆¡««…∆»ƒ∆

ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ˙Èa ‡e‰21,"Ï‡¯OÈÏ ‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ ≈»¡…ƒ¿∆ƒ¿≈«¿…»¿ƒ¿»≈
."„Ú È„Ú È˙ÁeÓ ˙‡Ê" :¯ÓB‡Â¿≈…¿»ƒ¬≈«

נאסרו 19) לירושלים, "באו במשנה - ב קיב, בזבחים
שהקרבת  לפרש אפשר והיה היתר". להן היה ולא הבמות
בנין  שגם נראה רבינו מדברי אבל שם. אסורה הקרבנות
להלן  גם כתב וכן אסור, קרבן בו להקריב למטרה הבית
מן  כן שלמד (ונראה הי"ד). המקדש ביאת מהל' (פ"ט
איוה  בציון, ה' בחר "כי א קיט, שם שהובאו הפסוקים
להלן) (מובא אשב" פה עד, עדי מנוחתי "זאת לו", למושב

אסור). – אחר מושב עשיית שגם הרי הר 20)–
יצאה  שממנו מוריה, ונקרא עליו. בנוי שביתֿהמקדש
לעולם  שם) היה שמקומו הגדול ביתֿדין (עלֿידי הוראה

טז.). הביא 21)(תענית וכן אחר. ולא הוא זה (כלומר,
כן  מצא אם ידוע ולא מזבח. לגבי ה"א פ"ב להלן רבינו

חז"ל). בספרות רבינו

.„ÌÈÎÏÓa L¯ÙÓ ¯·k ‰ÓÏL ‰aL ÔÈa22ÔÎÂ . ƒ¿»∆»»¿……¿»¿…»ƒ¿»ƒ¿≈
˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÈa23·e˙k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»««ƒ∆»

Ï‡˜ÊÁÈa24,ÈL ˙Èa ÈL‡Â .¯‡·Óe L¯ÙÓ BÈ‡ , ƒ∆¿≈≈¿…»¿…»¿«¿≈«ƒ≈ƒ
ÌÈ¯·c ÔÈÚÓe ‰ÓÏL ÔÈ·k e‰ea ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa eaLk¿∆»ƒ≈∆¿»»¿ƒ¿«¿……≈≈¿»ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa ÌÈL¯ÙÓ‰25. «¿…»ƒƒ∆¿≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"miklnA Wxtn xaM dnlW dpAW oipA. .,ipW ziA iWp`e ¦§¨¤¨¨§ŸŸ§¨§Ÿ¨¦§¨¦§©§¥©¦¥¦
dnlW oipaM EdEpA ,`xfr iniA EpAWM."'Ek §¤¨¦¥¤§¨¨§¦§©§ŸŸ

והבית  השני הבית שבין השייכות מודגשת זאת בהלכה
בפירוש. הבית צורת נתפרשה לא שבשניהם שלעתיד,

שעניינו  יצחק כנגד הוא השני שהבית כיון הדבר, וטעם
על  שמרמז - בשדה" לשוח יצחק "ויצא - המטה עבודת

מושב. מעיר למטה הוא שעניינו ה"שדה" בירור
מודגשת  לבוא שלעתיד לבית השני הבית ששייכות וי"ל
"ומקבות  - כלל ראשון בבית היה שלא הברזל בענין גם
ומובא  בהבנותו", בבית נשמע לא ברזל כלי כל והגרזן
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את  שהחריבו "אדום על רומז שברזל כיון הטעם במדרש
המקדש". בית

בית  מלכי שעשו ש"מנורה שני בבית שמצינו ומה
"תמורת" היה שהברזל כיון היתה" ברזל של חשמונאי,
אין  ובנוסף, הזהב לדרגת ששייך כפי ברזל הוא והרי הזהב,
של  "שפודים בצורת היתה כי מבחוץ, נראה היה הברזל

בדיל). (מין בעץ" וחיפום היו ברזל
המקדש  בבית חידוש יהיה זה שבענין לומר, יש ואולי
. ובמקדש במקדש . . כתיב אין "שברזל זה כי השלישי,
ע"י  שנחרבו ושני ראשון בבית הוא ביהמ"ק" שהחריב .
בו  שייך שלא נצחי בית העתיד מקדש משא"כ ברזל
שלעתיד  כיון ברזל, של מענין החשש בו שייך ולא חורבן,
יכול  ובמילא דלעו"ז ברזל של המציאות תתבטל לבוא
של  והשלימות העילוי להדגיש מברזל בנינו להיות וצריך
מבנין  חלק שנעשה לברזל ביהמ"ק שהחריב הברזל הפיכת

ביהמ"ק.
(בנוגע  הימים" ב"דברי מצינו כבר זה שענין לומר, ויש
"הכינותי  לביהמ"ק): הדרוש בהכנת דוד של לפעולותיו
לנחושת  והנחושת לכסף והכסף לזהב הזהב אלקי, לבית
המלך  לדוד מתייחס המשיח מלך כי גו'" לברזל הברזל
בבית  בברזל השתמשו שלא והגם משיחא", מלכא "דוד

שלעתיד. בבית בו ישתמשו ראשון
.e oniq dcear xtq "zekln oii"

ו.22) פרק מהל'23)א', (פי"א המשיח מלך עלֿידי
ה"א). מ.24)מלכים (מדות 25)פרק שלעתיד הבנין על

מ"ה). פ"ב

.‰˙Èa‰ ÔÈ·a ¯wÚ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â26ÔÈOBÚ : ¿≈≈«¿»ƒ∆≈ƒ»¿ƒ¿«««ƒƒ
L„˜ Ba27ÌÈL„w‰ŒL„˜Â ,28L„w‰ ÈÙÏ ‰È‰ÈÂ , …∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿≈«…∆

ÔÈ‡¯˜ ÔzLÏLe ,ÌÏe‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,„Á‡ ÌB˜Ó»∆»¿«ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÏÎÈ‰29‰˜BÁ¯ ,ÏÎÈ‰Ï ·È·Ò ˙¯Á‡ ‰vÁÓ ÔÈOBÚÂ . ≈»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ«≈»¿»

Ûwn‰ ÏÎÂ .¯a„na eÈ‰L ¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ÔÈÚk ,epnÓƒ∆¿≈«¿≈∆»≈∆»«ƒ¿»¿»«À»
‡e‰ ,„ÚBÓ Ï‰‡ ¯ˆÁ ÔÈÚk ‡e‰L ,BÊ ‰vÁÓaƒ¿ƒ»∆¿≈¬«…∆≈

‰¯ÊÚ ‡¯˜p‰30.Lc˜Ó ‡¯˜ Ïk‰Â . «ƒ¿»¬»»¿«…ƒ¿»ƒ¿»

בו.26) המעכבים הדברים ההיכל.27)כלומר, הוא
הפרוכת.28) מן לפנים היכל 29)הוא קדושת שהרי

וכן  א. יד, בזבחים כמפורש היא, אחת - אולם וקדושת
פ"א  כלים יוםֿטוב' ב'תוספות וראה ה"א. פ"ז להלן נראה
ממה  שמקורו שכתבו ויש המוריה). (הר ההיכל ד"ה מ"ט,
השקר  דברי אלו לכם תבטחו "אל ד) ז, (ירמיה שנאמר
שלש  אומר לכן שם הרד"ק וכתב ה'", היכל ה' היכל לאמר
ודביר  היכל אולם, שלושה: שהיו לפי ה'", "היכל פעמים
"וההיכל  מ"ו פ"ד במדות מפורש (וכן הקודש'). ('שביל
לשלשה  והכוונה ה"ג, פ"ד להלן הוא וכן מאה". על מאה

בצרות"30)אלה). "עזרה הפסוק שם על כן נקראת

ועוזר  ושומע לאלקים מתפללים שם כלומר, ב) מו, (תהלים
עזרה). ערך ('ערוך'

.Â¯‡LÏÂ ‰ÏBÚÏ ÁaÊÓ :ÌÈÏk Lc˜na ÔÈOBÚÂ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»
˙Ba¯w‰31L·ÎÂ ;32BÓB˜Óe ,ÁaÊnÏ Ba ÌÈÏBÚL «»¿»¿∆∆∆ƒ«ƒ¿≈«¿

¯BiÎÂ ;ÌB¯„Ï CeLÓ ÌÏe‡‰ ÈÙÏ33BpÎÂ34Lc˜Ï ƒ¿≈»»»¿»¿ƒ¿«¿«≈
‰„B·ÚÏ Ì‰ÈÏ‚¯Â Ì‰È„È ÌÈ‰k‰ epnÓ35BÓB˜Óe ,36 ƒ∆«…¬ƒ¿≈∆¿«¿≈∆»¬»¿

Ï‡ÓO ‡e‰L ,ÌB¯„Ï CeLÓ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa≈»»¿«ƒ¿≈«»¿»∆¿…
Lc˜nÏ ÒÎp‰37;ÔÁÏLÂ ;‰¯BÓe ;˙¯Ë˜Ï ÁaÊÓe ; «ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿…∆¿»¿À¿»

L„w‰ CB˙a ÔzLÏLe38.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÈÙÏ ¿»¿»¿«…∆ƒ¿≈…∆«√»ƒ

"מזבח 31) פעמים כמה התורה שקראתו שאףֿעלֿפי
מפני  אלא זה אין – י) מ, טז: לה, כח: ל, (שמות העולה"

יום. בכל פעמיים עליו קרבה התמיד תל 32)שעולת "כמו
הארץ" עד המזבח מראש ויורד מתמעט מזבח, של בדרומו

הי"ז). מים.33)(להלן המריקים דדים ולו גדול, דוד כמין
לרחוץ 35)בסיסו.34) הכהנים צריכים העבודה לפני

פ"ה  להלן ראה ורגלים", ידים "קידוש וזהו ורגליהם, ידיהם
ה"א. המקדש ביאת א.36)מהל' נט, שהרי 37)זבחים

ממזרח. (שמות 38)נכנס בתורה כמפורש בהיכל. כלומר,
ו). ל, לה: כו,

.Ê‰¯Bn‰39ÔÈÓiÓ ÔÁÏLÂ ,ÒÎp‰ Ï‡ÓOÓ ÌB¯„a «¿»¿»ƒ¿…«ƒ¿»¿À¿»ƒ»ƒ
ÌÈL„w‰ŒL„˜ „ˆa Ì‰ÈLe .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚL∆»»∆∆«»ƒ¿≈∆¿«…∆«√»ƒ
.ıeÁÏ Ì‰ÈL ÔÈaÓ CeLÓ ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓe ,ıeÁaÓƒ«ƒ¿««¿…∆»ƒ≈¿≈∆«

ÔÈÏe·b ‰¯ÊÚ‰ CB˙a ÔÈOBÚÂ40Ï‡¯OÈÏ Ô‡k „Ú :41, ¿ƒ¿»¬»»¿ƒ«»¿ƒ¿»≈
ÌÈ‰kÏ Ô‡k „Ú42ÈÎ¯ˆ ¯‡LÏ ÌÈza da ÌÈB·e . «»«…¬ƒƒ»»ƒƒ¿»»¿≈

"‰kLÏ" ‡¯˜ Ì‰Ó ˙Èa Ïk .Lc˜n‰43. «ƒ¿»»«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ¿»

לה).39) כו, (שם הוא מפורש ומקרא ב. לג, יומא
מ"ו.40) פ"ב ישראל"41)מדות "עזרת כאן עד כלומר,

"שאין  הכהנים", "עזרת ואילך ומכאן הי"ח), פ"ז (להלן
וגבול  הי"ט). (שם וכו'" לסמיכה אלא לשם נכנסים ישראל
שעזרת  בזה היה הכהנים לעזרת ישראל עזרת שבין זה
כרבי  מ"ו, פ"ב (מדות אמה ישראל מעזרת גבוהה הכהנים

ה"ג). פ"ו ולהלן יעקב, בן כאן 42)אליעזר עד כלומר,
הכהנים". הי"ז.43)"עזרת פ"ה להלן ראה

.ÁÌÈ·‡a ÔÈBa ,‰¯ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰ ÔÈBaLk¿∆ƒ«≈»¿»¬»»ƒ«¬»ƒ
˙BÏB„b44ÌÈ·Ïa ÔÈBa ,ÌÈ·‡ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .45. ¿¿ƒ…»¿¬»ƒƒƒ¿≈ƒ

ÔÈÏvÙÓ ÔÈ‡Â46‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰a ÔÈa‰ È·‡ ˙‡ ¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈«ƒ¿»¿«««ƒ∆»
CkŒ¯Á‡Â ,ıeÁaÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙zÒÓe Ô˙B‡ ÔÈÏvÙÓ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ«¿««»

ÔÈ·Ï Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ47˙BÏ„b ÌÈ·‡" :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆∆¡«¬»ƒ¿…
˙B¯˜È ÌÈ·‡48"˙ÈÊ‚ È·‡ ,˙Èa‰ „qÈÏ49:¯ÓB‡Â ; ¬»ƒ¿»¿«≈«»ƒ«¿≈»ƒ¿≈

˙B·wÓe"50˙Èaa ÚÓL ‡Ï ÏÊ¯· ÈÏk Ïk ÔÊ¯b‰Â «»¿««¿∆»¿ƒ«¿∆…ƒ¿«««ƒ
"B˙a‰a51. ¿ƒ»…

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"ozF` oilStn `N` ,ziAd xdA oipAd ipa` z` oilStn oi`e§¥§©§¦¤©§¥©¦§¨§©©©¦¤¨§©§¦¨
oipal ozF` oiqipkn KMÎxg`e ,uEgAn ozF` oizYqnE." §©§¦¨¦©§©©¨©§¦¦¨§¦§¨

האדם  בעבודת האבנים סיתות שפעולת בדבר, הרמז וי"ל
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השמחה) (היפך מרירות ידי על האבן לב ביטול ענין היא
הכנה  אלא שאינו כיון דווקא, "מבחוץ" להיות שצריך
היא  הבית) בהר (הבנין עצמה העבודה ואילו לעבודה,

שמחה. מתוך
.f oniq dcear xtq zekln oii

אבנים 44) "שנאמר זו הלכה בסוף רבינו שכתב כמו
מזבח 45)גדולות". "ואם יתרו): פרשת (סוף מכילתא

ומכאן  עושה". לבנים של יעשה, אבנים של רצה וגו', אבנים
(כסףֿמשנה). הבית לבנין גם במגרה.46)למדים מגררים

ב.47) כו, בתמיד מפורש וכן ב. מח, בסוטה נחמיה כרבי
מסותתות.49)כבדות.48) פטישים.50)אבנים
שצריך 51) עלֿכרחנו אלא הפסוקים, בין סתירה כאן ויש

(שם). מותר בחוץ אבל אסור, בבית שרק כנ"ל, לחלק

.ËıÚ Ba ÔÈBa ÔÈ‡Â52ËÏBa53ÌÈ·‡a B‡ ‡l‡ ,ÏÏk ¿≈ƒ≈≈¿»∆»«¬»ƒ
˙B¯„ÒÎ‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .„ÈÒÂ ÌÈ·Ïa B‡54ıÚ ÏL ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ«¿«¿∆≈

‰¯ÊÚ‰ ÏÎa55.ÌÈ·Ï B‡ ÌÈ·‡ ÏL ‡l‡ , ¿»»¬»»∆»∆¬»ƒ¿≈ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"llM hlFA ur FA oipFA oi`e."'Ek §¥¦¥¥§¨

עץ  של אכסדריות לעשות "ואסור כתב: ע"ז ובהלכות
סוכה  לעשות שאסור כיון זה על ששאלו ויש במקדש"
הכהנים  אכלו איך עץ" כל . . לך תטע "לא משום בעזרה
גבוה  משולחן שזכו שכיון ותירצו בחגה"ס מנחות שיירי

מסוכה. שפטורה גבוה אכילת הוי
סיבות: מכמה הנ"ל לתירוץ צריך ואין

עץ  של בנין תנאים: בשני דווקא הוא תטע לא האיסור א.
המקורות  ונסמנו ספ"ו עכו"ם הל' (רמב"ם קבע של וגם

ע  צ"ל ה"ט) פ"א (ביהב"ח הכס"מ ולדעת כלים) וד בנושאי
בלי  סוכה לעשות יכול וא"כ בבנין. קבוע שלישי: תנאי
(יעוין  מעץ ולא ועלים מקש הי' הסכך וגם אלו תנאים

שם). הרמב"ם על שמח באור והעיר א, סו, שבת 
משום  אופן בשום ביהמק"ד בבניני להוסיף שאסור אף ב.
במקום  אופן בכל השכיל" עלי ה' מיד בכתב "הכל שנאמר
שאין  ובפרט ב.) נא, (סוכה מותר מצוה אכו"כ ועל גדר

סוכה. גם היתה גו' ה' מיד ובכתב נמי הכי
להם  ויעשו טז) ח, (נחמי' הכתוב יתפרש הנ"ל ע"פ ג.
אעזרה, דקאי כפשוטו האלקים בית ובחצרות גו' סוכות

הבית. הר דהיינו לדחוק צריך ואין
.497 'r ,hk wlg y"ewl

עץ 52) כל לך... תטע "לא כא) טז, (דברים שנאמר משום
ואינו  בבנין שהוא ו"אףֿעלֿפי כח:), (תמיד ה'" מזבח אצל
מהל' (פ"ו עץ" כל שנאמר היא, יתירה הרחקה – נטוע עץ

ה"י). זרה בנין 53)עבודה שהרי מותר. – בולט אינו שאם
י). ו, א, (מלכים מבפנים בעצים מחופה היה שלמה

והרוח 54) רוחותיו משלש סגור אולם והוא שם. תמיד,

כולה. פתוחה ולפנים,55)הרביעית נקנור משער היינו
(כסףֿמשנה). הראב"ד וכדעת מותר. נשים בעזרת אבל

.ÈÔÈÙv¯Óe56Ì‡Â .˙B¯˜È ÌÈ·‡a ‰¯ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ¿«¿ƒ∆»»¬»»«¬»ƒ¿»¿ƒ
Ô·‡ ‰¯˜Ú57,dÓB˜Óa ˙„ÓBÚ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆∆¿»∆∆««ƒ∆ƒ∆∆ƒ¿»

‰ÏeÒt ‰Ï˜Ï˜˙Â ÏÈ‡B‰58„·BÚ‰ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡Â , ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿…≈»≈
ı¯‡a Ú·wzL „Ú ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‰ÈÏÚ „ÓÚÏ59. «¬…»∆»ƒ¿«»¬»«∆ƒ»«»»∆

כד.56) זבחים נד. (יומא בתלמוד מקומות בכמה מבואר כן
שאמרה  ממה נראה וכן בעזרה. אבנים רצפת שהיתה ועוד)
בארצכם  תתנו לא משכית "ואבן א) כו, (ויקרא תורה
אתה  אי "עליה ב) כב, (מגילה ואמרו עליה", להשתחות
בית  של אבנים על משתחוה אתה אבל באצרכם, משתחוה
(דבריֿהימים  שנאמר מה רבינו פירש שכן ונראה המקדש".
שהמדובר  – לתפארת" יקרה אבן הבית את "ויצף ו) ג, ב,
אמרו  שהרי מעכב, זה אין (אבל המוריה). (הר ברצפה
רצפה  בלא ואפילו התהום, עד קידש שדוד - א כד, בזבחים

להלן). וראה מאבני 57)כשר. אחת אבן שם, זבחים
ולכאן. לכאן מתנענעת והיא ממקומה נעקרה הרצפה

האבן 58) נדלדלה אמי, רבי "בעי שם: בזבחים הוא כן
בדעתו  אין (אם לחברה דעתו דאין היכא מהו? עליה, ועמד
חוצצת), =) חייצא דודאי לך תיבעי לא לארץ) אותה לחבר
כי  להם היה שברור הרי וכו'". לחברה דדעתו לך תיבעי כי
רק  היתה השאלה וכל רצפה, בתור עוד כשרה אינה זו אבן
(שאחרי  שתחתיה האדמה לבין הכהן בין חוצצת היא אם
למעלה  כמבואר הרצפה, במקום היא נעשית נעקרה שהאבן

קידשה). הואיל 59)שדוד כשרה, עבודתו – עבד "ואם
הי"ט). המקדש ביאת מהל' פ"ה (להלן עומדת" ובמקומה
למעלה) (ראה הבעיה נפשטה לא שם שבזבחים (ואףֿעלֿפי
רבה  לדעת אלא מקום לה אין זו שבעיה רבינו סובר –
(שם) רבא לדעת אבל חוצץ", במינו ש"מין - ב לז, בסוכה
לולב  מהל' בפ"ז רבינו פסק (וכן חוצץ) אינו במינו ש"מין
הם  והקרקע האבנים שהרי זו, לבעיה מקום אין – הי"ב)
(וראה  קרקע יש ובאבן אבנים ישנם שבקרקע אחד, מין
על  בעומד ורק דמנחות) פ"א התוספתא על דוד' ב'חסדי
בזה  – כך לעמוד הדרך שאין אבנים גבי על או חבירו גבי
שם  'תוספות' (ראה חוצץ" אינו במינו "מין משום התירו לא
ועומדת  שנעקרה באבן כאן אבל היכי), כי ד"ה לז.
חוצץ  שאינו במינו, מין בכלל שזהו בודאי במקומה,
שאינה  משום העבודה בשעת עליה יעמוד לא ולכתחילה
ושם  רצפה). שתהא צריך שלכתחילה למעלה וראה רצפה,
האבן  "נעקרה אמי רבי בבעיית שני לשון הביאו בגמרא
כו'", מהו רש"י) – בגומא עמד (כלומר, במקומה ועמד
בבעיית  הראשון כלשון שפסק משום אותה השמיט ורבינו

ראב"ד). ועי' (כסףֿמשנה, אמי רבי

.‡ÈB‰Èa‚‰Ïe ÔÈa‰ ˙‡ ˜fÁÏ ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe60 ƒ¿»ƒ«À¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Èa ˙‡ ÌÓB¯Ï(e)" :¯Ó‡pL ,¯eav‰ Ák ÈÙk¿ƒ…««ƒ∆∆¡«¿≈∆≈
Ì‡ .ÔÁk ÈÙk ÔÈtÈÓe B˙B‡ ÔÈ¯‡ÙÓe ."eÈ‰Ï‡¡…≈¿»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ…»ƒ

·‰Êa B˙B‡ ÁeËÏ ÔÈÏBÎÈ61ÂÈOÚÓa ÏÈc‚‰Ïe62È¯‰ - ¿ƒ»«¿»»¿«¿ƒ¿«¬»¬≈
.‰ÂˆÓ BÊƒ¿»

א.60) יא, טוח 61)שבת הבית שכל מ"א, פ"ד מדות
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כולו  ההיכל את שחיפו - א נז, בפסחים הוא וכן בזהב.
זהב. דינר בעובי אמה על אמה שהן זהב של בטבלאות

ב.62) טו, שבועות

.·ÈÌBÈ·e" :¯Ó‡pL ,‰ÏÈla Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈBa ÔÈ‡≈ƒ∆«ƒ¿»««¿»∆∆¡«¿
.‰ÏÈla ‡Ï ,ÔÈÓÈ˜Ó ÌBia - "ÔkLn‰ ˙‡ ÌÈ˜‰»ƒ∆«ƒ¿»«¿ƒƒ…««¿»

ÔÈaa ÔÈ˜ÒBÚÂ63¯ÁM‰ ˙BÏÚÓ64.ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ „Ú ¿¿ƒ«ƒ¿»≈¬««««≈«»ƒ
ÌÈL‡ ,ÌBÓÓ·e ÔÓˆÚa „ÚÒÏe ˙B·Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰Â¿«…«»ƒƒ¿¿«≈¿«¿»¿»»¬»ƒ

ÌÈLÂ65¯a„n‰ Lc˜Ók ,66ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â .67˙B˜BÈz ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈¿«¿ƒƒ
‰ÁBc Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈa ÔÈ‡Â .ÔÈaÏ Ôa¯ ˙Èa ÏL∆≈«»«ƒ¿»¿≈ƒ¿«≈«ƒ¿»∆

·BËŒÌBÈ68.

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"crqlE zFpal oiaIg lMde. .miWpe miWp`."'Ek §©Ÿ©¨¦¦§§©¥£¨¦§¨¦

היה  שלא נפלא חידוש נפעל המשכן ידי על להבין: צריך
בו  שיקויים הזה בעולם גשמי בית -עשיית אז עד כמותו
המלך  שלמה בזה שמפליא וכמו בתוכם". "ושכנתי
הזה" "הבית ודוקא יכלכלוך" לא השמים ושמי "השמים

גו'". ישראל לבני שמה "ונועדתי נאמר עליו המקום יהי'
אנשים  ידי על להעשות לכאורה צריך הי' זה נעלה ענין
בית  לבנות הכח בהם שיש ישראל מעם ביותר נעלים
ידי  על המשכן בעשיית הי' שאכן [וכפי השכינה להשראת

גו'"]. אלקים רוח אותו "וימלא - בצלאל
בנדבה  דוקא תלוי' המשכן שעשית התורה אומרת אעפ"כ
יש  והיאך טף ואפילו נשים אנשים יהודי, כל של ופעולה
לפעול  הכח תינוק, ואפילו פשוטה אישה או פשוט באיש
הגשמי  הזה בעולם שכינה השראת של כך כל גדול חידוש
שאינו  דבר מישראל" ואחד אחד כל "בתוך מכך, ויתרה

השמים". ושמי ב"שמים אפילו
ודורש  לשמי" "לי הוא תרומה לי "ויקחו שהציווי ובפרט,

ל גם יהודי שמה כוונה כל נחלת אינה לשמה עבודה והרי
לשמה  שהעבודה תשובה בהל' הרמב"ם וכמ"ש פשוט
עושה  אלא כו' שבעולם דבר מפני ("לא אהבה מתוך
ואין  מאד גדולה מעלה "היא אמת") שהיא מפני האמת

לה". זוכה חכם כל
ובהמשך  אחרי בא המשכן עשיית על הציווי בזה: והביאור
להיות  ולשון" עם מכל בחרת "ובנו נפעל: שאז תורה למתן

קדוש". וגוי כהנים "ממלכת
יהודי  כל של מציאותו נהפכה והלאה, תורה מתן מאז
הוא" ישראל שחטא ש"אע"פ חיצוניותו) על הבט (מבלי
להיות  יכול ואינו רוצה אינו שבגללה היהדות נקודת בו ויש
יהודי  של האמיתי שרצונו הרמב"ם וכפס"ד מאלקות, נפרד

שתקפו". הוא ש"יצרו אלא ה' רצון לקיים הוא
חז"ל  מאמר הרמב"ם מביא לשמה שלא בעבודה גם
שמתוך  לשמה שלא ואפילו בתורה אדם יעסוק "לעולם
של  ש"התוך בזה הידוע וכפירוש לשמה" בא לשמה שלא

(עליונים). "לשמה" הוא (תחתונים) לשמה" לא
טף  ואפילו פשוטים ונשים אנשים יכולים היאך מובן עפ"ז
גשמי  בבנין שכינה השראת של כך כל נעלה ענין לפעול
מציאות  ביהודי נהיתה מ"ת שמאז כיון בעוה"ז. למטה
במעמדו  הבט מבלי בגוף למטה נשמתו שבהיות חדשה
ה' לשם "לשמה" היא שלו והפנימיות שה"תוך" הרי ומצבו
להיות  (תחתונים) העולם מציאות את להפוך יכול זה ובכח
מקדש  - בתחתונים" יתברך לו "דירה - (עליונים) קדושה

בתוכם". "ושכנתי הקב"ה אומר שעליו לה' ומשכן
.384 cenr a wlg p"yz zegiyd xtq

אפילו 63) אלא בלילה, אינה גופה הבנייה רק לא (כלומר,
מן  אינו שזה להלן וראה בלילה, אינה לבנייה מסביב העסק
היא  שההקמה הקים", "וביום אלא נאמר לא שהרי התורה,

מהנץ 64)ביום). למלאכתם יוצאים פועלים ששאר ואף
עושים  "ואנחנו טו ד, בנחמיה מהפסוק נלמד זה – החמה
(כסףֿ הכוכבים" צאת עד השחר מעלות וגו' במלאכה
נוסחת  (לפי ג: בברכות הגמרא שלפי להלן (וראה משנה).
המקדש. בית לבנין הנ"ל הפסוק כוונת שם) מינכן כת"י
נלמדה  שכבר גופה, לבנייה ולא לבנייה בהכנה ומדובר
(לפי  שם אמרו ולפיכך המשכן". את הקים "וביום מהפסוק
שנאמר  לדבר זכר לדבר, ראיה שאין "ואע"פ מינכן): כת"י
שם, (שם ואומר הכוכבים. צאת וגו' במלאכה עושים ואנחנו
וכי  ואומר? מאי מלאכה. והיום משמר הלילה לנו והיו טז)
שמשא  איערב ומכי הוא, יממא לאו השחר מעלות תימא
הרי  ומחשכי". מקדמי המקדש בית בנין ומשום הוא, לילה
ועלֿ בלילה, שעסקו מפרשים היינו השני, הפסוק שלולא
שעליה  עצמה, בבנייה ולא לבנייה בהכנה שמדובר כרחנו
לבנייה  ההכנה נוהגת התורה שמן ולפי הקים". "וביום נאמר
הנשים  ואף גרמא, שהזמן מצותֿעשה אינה בלילה, גם
עליה  גזרו לא הטעם ומאותו להלן). (ראה בה חייבות
על  שגזרו כמו מקודם, ולא החמה, הנץ מזמן רק לעשותה

כ.). מגילה ראה ביום, הנהוגות המצוות הכוונה 65)כל
גרמא  שהזמן מצותֿעשה שזוהי ממש, לבנות ולא לסעד רק

המוריה'). ש 66)('הר "ויבואו כמו כב) לה, (שמות נאמר
לב  חכמת אשה "וכל כה) (שם, ונאמר הנשים", על האנשים

טוו". בפ"ב 67)בידיה רבינו הביא וכן ב. קיט, שבת
ה"ב. תורה תלמוד ונלמד 68)מהל' ב. טו, שבועות

– ה'" אני תיראו, ומקדשי תשמורו שבתותי "את מהכתוב
בכבודי  חייבים והמקדש אתם בכבודי, חייבים כולכם
(רש"י  שבת נקרא ויו"ט ו.) (יבמות השבת על שהזהרתי

שם). שבועות,

.‚È˙ÈÊb ÌÈ·‡ ÔÈa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÁaÊn‰69. «ƒ¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿«¬»ƒ»ƒ
- "Èl ‰OÚz ‰Ó„‡ ÁaÊÓ" :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»ƒ¿«¬»»«¬∆ƒ

‰Ó„‡a ¯aÁÓ ‰È‰iL70ÈabŒÏÚ ‡Ï e‰e·È ‡lL , ∆ƒ¿∆¿À»»¬»»∆…ƒ¿…««≈
ÔÈtk71˙BlÁÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ72Ì‡Â" ¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ƒƒ¿…««≈¿ƒ¿∆∆∆¡«¿ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "ÌÈ·‡ ÁaÊÓ73˙eL¯ BÈ‡L , ƒ¿«¬»ƒƒƒ«¿»»¿∆≈¿
‰·BÁ ‡l‡74. ∆»»

נראה 69) וכן זו. תיבה ליתא רומי, ובדפוס אברבנאל בכת"י
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כ, (שם נאמר שהרי נכון, וכן ספר'. וב'קרית משנה' ב'כסף
גזית", אתהן תבנה לא לי, תעשה אבנים מזבח "ואם כה)

המוריה'. ב'הר ועי' ה"ח. למעלה א.70)וראה נח, זבחים
המזבח.71) יבנה ועליה כיפה, מערות.72)שיבנה
יתרו.73) פרשת סוף שנאמר 74)מכילתא, אףֿעלֿפי

רשות. שמשמעו "ואם", בלשון

.„ÈÔ·‡ Ïk75‰ÓbÙpL76Ô¯tv‰ da ¯bÁzL È„k77, »∆∆∆ƒ¿¿»¿≈∆«¿…»«ƒ…∆
ÁaÊnÏÂ L·kÏ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ ,‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒk78, ¿«ƒ∆¿ƒ»¬≈¿»«∆∆¿«ƒ¿≈«

."'‰ ÁaÊÓ ˙‡ ‰·z ˙BÓÏL ÌÈ·‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¬»ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿«
ÔÎÈ‰Óe79˙Ïe˙a ÔÓ ?ÁaÊÓ È·‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ≈≈»»¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈«ƒ¿«

BÈ‡L ¯kp‰ ÌB˜ÓÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ÔÈ¯ÙBÁ .Ú˜¯w‰««¿«¿ƒ«∆«ƒƒ¿»«ƒ»∆≈
ÔÈ·e ‰„B·Ú ÌB˜Ó80B‡ ,ÌÈ·‡‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿¬»ƒ¿»ƒƒƒ∆»¬»ƒ

ÏB„b‰ Ìi‰ ÔÓ81ÏÎÈ‰‰ È·‡ ÔÎÂ .Ô‰Ó ÔÈB·e , ƒ«»«»ƒ≈∆¿≈«¿≈«≈»
eÈ‰ ˙BÓÏL ˙B¯ÊÚ‰Â82. ¿»¬»¿≈»

ב.75) יז, ברזל 76)חולין עלֿידי שלא אפילו דבר, בכל
הט"ו. להלן וראה מ"ד). פ"ג מלשון 77)(מדות "תחגור"

שהוא  שפירשו ויש (הרא"ה). מקום בכל חז"ל שאמרו חגר
בפגימה  עצמה חוגרת הצפורן כי (רש"י), חגורה לשון

(ריטב"א). בה שם.78)כשנכנסת מדות,79)מדות,
מהבתולה,80)שם. למטה וחופרים שם: (במשנה,

ולכן  ברזל". עליהן הונף שלא שלמות אבנים משם ומביאים
הבאה  בהלכה ולא "שלמות", של בדין כאן רבינו הביאו
נפגמו, שמא גם שחששו להורות ברזל", "הנפת של בדין

כמשנהֿלמלך). אבנים 81)ודלא נמצאות הים שבחול
נד.), (זבחים בראשית ימי מששת כך שנבראו חלוקות
מט. (סוכה ב'תוספות' פירשו וכן אבנים". חלוקי "ומביא

שכל). ז)82)ד"ה ו, (מלכיםֿא שנאמר כמו פגם, בלי
ומשוין  מסתתין היו מבחוץ אבל נבנה". מסע שלמה "אבן
למעלה  רבינו שכתב כמו אותם, ומכניסין ברזל בכלי אותם

(כסףֿמשנה  ).ה"ח

.ÂËÏÎÈ‰ È·‡83eÓÓ‚pL B‡ eÓbÙpL ˙B¯ÊÚÂ84- «¿≈≈»«¬»∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
ÌÈÊ‚ ‡l‡ ,ÔBÈ„t Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÔÈÏeÒt85Ô·‡ Ïk .86 ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ»∆∆

‰ÓbÙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a‰ da Ú‚pL87‰ÏeÒt , ∆»«»««¿∆««ƒ∆…ƒ¿¿»¿»
L·k‰ ÔÈ·e ÁaÊn‰ ÔÈ·Ï88Ea¯Á Èk" :¯Ó‡pL , ¿ƒ¿««ƒ¿≈«ƒ¿««∆∆∆∆¡«ƒ«¿¿

ÏÊ¯a da Ú‚pL Ô·‡ ‰Ba‰Â ."‰ÏÏÁzÂ ‰ÈÏÚ zÙ‰≈«¿»»∆»«¿«¿∆»¿«∆∆∆∆»«»«¿∆
Ô‰˙‡ ‰·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - L·ka B‡ ÁaÊna«ƒ¿≈««∆∆∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆¿∆

‰OÚa ¯·BÚ ,Ìe‚t Ô·‡ ‰Ba‰Â ."˙ÈÊb89. »ƒ¿«∆∆∆»≈«¬≈

(83.(25 224 עמ' צוק"מ (הוצאת פ"ב מגילה תוספתא,
(מהרי"ק).84) פגם שם ואין חתיכה ממנה שניטלה

למעלה. ראה הבית, בהר נגמם או שכיון 85)וכשנפגם
(משנהֿ חול בהם להשתמש אסור קודש, בהם שנשתמש

מ"ד.86)למלך). פ"ג גממה 87)מדות שהברזל (כגון
בלי  בלחוד בנגיעה אבל שיפגמה, מבלי גזית אותם ועשה
להלן  רבינו כתב שהרי פוסל. הברזל אין באבן, כלל פגיעה
תבנה  לא שנאמר לוקה, וכו' ברזל בה שנגע אבן "והבונה
תבנה  "לא יתרו) פרשת (סוף במכילתא ואמרו גזית", אתהן
וכ"ה  ברזל". עליהן שהונף גזוזות אלא גזית אין גזית, אתהן
קסט  עמוד יתרו שלמה' ב'תורה וראה מ. מצוה ב'חינוך'

תקנ). סתתן 88)אות אם כשרות ולעזרה להיכל אבל
ה"ח). (למעלה "אבנים 89)מבחוץ ו) כז, (דברים שנאמר

אלקיך". ה' מזבח את תבנה שלמות

.ÊË‰ÓbÙpL Ô·‡90ÏÊ¯a da Ú‚pL B‡91¯Á‡ ∆∆∆ƒ¿¿»∆»«»«¿∆««
˙È·pL92,‰ÏeÒt Ô·‡‰ d˙B‡ - L·ka B‡ ÁaÊna ∆ƒ¿≈«ƒ¿≈««∆∆»»∆∆¿»

ÔÈaÏÓe .˙B¯Lk ¯‡M‰Â93ÌÈÓÚt ÁaÊn‰ ˙‡ ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈««¬«ƒ
‚Á·e ÁÒta :‰Ma94Ô˙B‡ ÔÈaÏnLÎe .95ÔÈaÏÓ - «»»«∆«∆»¿∆¿«¿ƒ»¿«¿ƒ

‰tÓa96ÏÊ¯a ÏL ÒÈÙÎa ‡Ï Ï·‡ ,97ÚbÈ ‡nL , ¿«»¬»…¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ«
Ô·‡a98ÏÒÙÈÂ99. ¿∆∆¿ƒ¿…

שם.90) יתרו.91)מדות, פרשת סוף מכילתא,
כל 92) נפסל לא מחובר, ונעשית שנבנית אףֿעלֿפי כלומר,

אם  ואפילו פסולה, בלבד האבן אותה אלא בגללה, המזבח
בחידושיו  יעב"ץ ועי' המוריה', ('הר שנבנית לפני כן נעשה

מ"ד. פ"ג במדות כמבואר הרמב"ם) מדות,93)על בסיד.
הסוכות.94)שם. חג ולפני הפסח האבנים.95)לפני
בסיד.96) בו.97)טבולות לסוד שרגילים הכלי
למעלה).98) כמבואר אותו, יחתוך שהברזל 99)(כלומר

של  ימיו להאריך נברא והמזבח אדם, של ימיו לקצר נברא
שם). (משנה, המאריך על המקצר שיונף בדין אינו אדם,

.ÊÈ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ ˙B‚¯„Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿…
Ïz BÓk ÔÈBa ‡l‡ ;"ÈÁaÊÓ ÏÚ ˙ÏÚÓa ‰ÏÚ«̇¬∆¿«¬…«ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿≈
„Ú ÁaÊn‰ L‡¯Ó „¯BÈÂ ËÚÓ˙Ó ,ÁaÊÓ ÏL BÓB¯„aƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿«≈¿≈≈…«ƒ¿≈««

˙BÏÚÓa ‰ÏBÚ‰Â .L·k ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ı¯‡‰100ÏÚ »»∆¿«ƒ¿»∆∆¿»∆¿«¬«
ÔÎÂ .‰˜BÏ - ÁaÊn‰101ı˙Bp‰102ÔÓ ˙Á‡ Ô·‡ «ƒ¿≈«∆¿≈«≈∆∆««ƒ

ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ B‡ ÏÎÈ‰‰ ÏkÓ B‡ ÁaÊn‰103 «ƒ¿≈«ƒ»«≈»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«
‰˙ÁL‰ C¯c104˙‡ ÌzˆzÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ∆∆«¿»»∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆

."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeOÚ˙ ‡Ï ,'B‚Â Ì˙ÁaÊÓƒ¿¿…»¿…«¬≈«¡…≈∆

"שהוזהרנו 100) רבינו כתב פ) תעשה' ('לא המצוות' ב'ספר
גסות  פסיעות יפסע שלא כדי במעלות למזבח מלעלות
שתגלה  עד גסה פסיעה הפוסע וכל וכו' עלייתו בשעת

למלך'. 'משנה ועי' לוקה". – עליו כלומר,101)ערותו
כן  כמו למזבח, בזיון שזהו במעלות לעלות שאסור  כשם
[וראה  המוריה'). ('הר בזיון זה שגם אבן, לנתץ אסור

ה"ו]. עבדים מהל' ובפ"ט פ'102)בכסףֿמשנה, 'ספרי'
צוק"מ 103)ראה. (הוצאת פ"ד מכות בתוספתא הוא כן

כתב  שכן חייב, העזרה מכל נותץ אם ואף ,(18 444 עמ'
העזרה". משאר "או ה"ז: התורה יסודי מהל' בפ"ו רבינו

(כסףֿמשנה). שם שכתב מה על כאן שמתכוין 104)וסמך
(כסףֿמשנה). מותר – לתקן כוונתו אם אבל לאבד.

.ÁÈ‰ÈÏÎÂ ‰¯Bn‰105ÁaÊÓe ,ÂÈÏÎÂ ÔÁÏM‰Â , «¿»¿≈∆»¿«À¿»¿≈»ƒ¿«
ÔÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,˙¯L ÈÏk ÏÎÂ ˙¯Ëw‰«¿…∆¿»¿≈»≈≈ƒ»∆»ƒ
Ô·‡ B‡ ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL Ìe‡OÚ Ì‡Â ;„·Ïa ˙Îzn‰««∆∆ƒ¿«¿ƒ¬»∆≈∆∆∆∆

.ÔÈÏeÒt - ˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡∆¿ƒ¿ƒ

ומחתותיה.105) מלקחיה והיינו א. כח, מנחות

.ËÈÏL elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ - ÌÈiÚ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»¬ƒƒƒ»¬ƒ∆
ÏÈ„a106·‰Ê ÏL Ô˙B‡ ÔÈOBÚ - e¯ÈLÚ‰ Ì‡Â ,107. ¿ƒ¿ƒ∆¡ƒƒ»∆»»
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˙BÙ¯‚n‰Â ÔÈ„etM‰Â ˙B˜¯Ên‰ elÙ‡108ÁaÊÓ ÏL ¬ƒ«ƒ¿»¿««ƒ¿««¿≈∆ƒ¿«
Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ,¯eava Ák LÈ Ì‡ - ˙Bcn‰Â ,‰ÏBÚ‰»»¿«ƒƒ≈…««ƒƒ»
Ì‡ ,·‰Ê Ô˙B‡ ÔÈtÁÓ ‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL elÙ‡ .·‰Ê ÏL∆»»¬ƒ«¬≈»¬»»¿«ƒ»»»ƒ

Ì„È ‰‡ˆÓ109. »¿»»»

ב.106) כח, א.107)שם מג, זרה יעים 108)עבודה
הדשן. שהיו 109)להסיר השערים "כל מ"ג: פ"ב מדות

עניים, היו הגולה בני כשעלו זהב". של להיות נשתנו שם,
זהב. השערים כל ציפו - וכשנתעשרו עניותם, לפי ובנו

.Î.L„w‰ ÌLÏ ‡l‡ Ô˙lÁzÓ ÌÈÏk‰ Ïk ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ»«≈ƒƒ¿ƒ»»∆»¿≈«…∆
ËBÈ„‰Ï Ô˙lÁzÓ eOÚ Ì‡Â110Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»¿∆¿≈ƒ»

dB·‚ ÈÏÎe .dB·‚Ï111dB·b Ì‰a LnzL ‡lL „Ú , ¿»«¿≈»««∆…ƒ¿«≈»∆»«
Ô‰a LnzLpMÓe ,ËBÈ„‰ Ô‰a LnzL‰Ï È‡M¯ -««¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆
Ô·ˆÁL ˙B¯B˜Â ÌÈ·‡ .ËBÈ„‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ - dB·b»«¬ƒ¿∆¿¬»ƒ¿∆¬»»

˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰lÁzÓ112.˙Èa‰ ¯‰Ï Ô˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ , ƒ¿ƒ»¿≈«¿∆∆≈ƒ»¿«««ƒ

פ"ב 110) מכות תוספתא בהם. נשתמש לא שעוד אףֿעלֿפי
.(24 244 עמוד שם.111)(צוק"מ תוספתא,

לבית 112) מתחילה שנפסלו וקורות "אבנים שם: תוספתא,
אותן  בונין אין הגנוז') 'אור לפי ווין בכת"י הוא (כן הכנסת

משנה'. ב'כסף וראה הבית", בהר

â"ôùú'ä éøùú ç"é éùéîç íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אותו 1) משנים ואין ביותר מכוון מקומו המזבח כי בו יבאר

את  ושלמה דוד בו שבנו שבמקום היא ושמסורת במקומו,
אבינו. יצחק נעקד שעליו המזבח היה המזבח,

.‡¯˙BÈa ÔeÎÓ BÓB˜Ó ÁaÊn‰2B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈«¿¿À»¿≈¿≈¿«ƒ
‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ BÓB˜nÓƒ¿¿»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈«¿…»

"Ï‡¯OÈÏ3:¯Ó‡pL ,eÈ·‡ ˜ÁˆÈ „˜Ú Lc˜n·e . ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»∆¡«ƒ¿»»ƒ∆∆¡«
:ÌÈÓi‰ŒÈ¯·„a ¯Ó‡Â ;"‰i¯n‰ ı¯‡ Ï‡ EÏŒCÏÂ"¿∆¿∆∆∆«…ƒ»¿∆¡«¿ƒ¿≈«»ƒ
¯‰a ,ÌÈÏLe¯Èa '‰ ˙Èa ˙‡ ˙B·Ï ‰ÓÏL ÏÁiÂ"«»∆¿……ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿«
ÌB˜Óa ÔÈÎ‰ ¯L‡ ,e‰È·‡ „ÈÂ„Ï ‰‡¯ ¯L‡ ‰i¯Bn‰«ƒ»¬∆ƒ¿»¿»ƒ»ƒ¬∆≈ƒƒ¿

."ÈÒe·È‰ Ô¯‡ Ô¯‚a „ÈÂc»ƒ¿…∆»¿»«¿ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"mlFrl FnFwOn FzF` oiPWn oi`e ,xzFiA oEkn FnFwn gAfOd. ©¦§¥©§§ª¨§¥§¥§©¦¦§§¨
.gAfOd mdxa` FA dpAW mFwOd `Ed."'Ek ©¨¤¨¨©§¨¨©¦§¥©

ולא  המזבח על רק הוא ביותר" ש"מכוון בלשונו מדוייק
לשונו  (כהמשך במקומו שצ"ל שאף המקדש, בית על
הוא  אין מ"מ המורי'"), בהר בירושלים ה' בית את "לבנות
במקומו" מקדש "ובנה מלכים בהלכות וכמ"ש ביותר מכוון

ביותר. המכוון במקומו כתב ולא
מסויים  במקום לעמוד צריך שהמזבח כיון צ"ל: וא"כ
שצריך  שהמקדש נמצא לדרום"), משוך האולם ("לפני
ולא  מדוייק במקום להיות ג"כ חייב בהתאם לעמוד

מכוון  ש"מקומו המזבח על רק כתב ומדוע סתם "במקומו"
ביותר".

בית  לגבי שני בבית שינויים כמה שמצינו שכשם וי"ל,
כבר  שלמה שבנה שהבנין פ"א, ברמב"ם כמפורש ראשון,
שלמה, כבנין בנוהו שני בית אנשי ואילו במלכים, מפורש
יתכן  איך ולכאורה ביחזקאל. המפורשים הדברים ומעין
בהכרח  אלא שלמה, שבנה מהבניין כלשהו שינוי שיהיה
לדוד  שמואל שמסר שבמגילה הפרטים כל שלא לומר
ממקדש  שינויים היו ולכן לדורות, ציווי בתור נאמרו

פרטים. בכמה למקדש
לביהמ"ק, המזבח שבין החילוק את גם לבאר יש זה פי על
בית  של מקומו משא"כ ביותר, מכוון המזבח של שמקומו
המדויק  מקומו אבל המוריה בהר שיהיה מחוייב המקדש
הי' הבית הר שהרי לבית מבית להשתנות ויכול הכרח אינו
(ששטחו  המקדש בית של ומקומו אמה ת"ק על אמה ת"ק
מכוון  אינו הבית הר שטח בתוך הבית) הר משטח קטן
ועד"ז  וכו', זה לצד לבנותו כמה מדוייק ציווי ואין ביותר
שאף  ביהמ"ק לכללות ביחס המזבח של למקומו בנוגע י"ל
ביחס  שמקומו הרי ביותר, מכוון המזבח של שמקומו
וכמה  ממזרח רחוק יהי' כמה - המקדש בית של לשטחו

למקדש. ממקדש להשתנות יכול - ממערב
.h oniq dcear xtq zekln oii

מקומו.2) על להעיד לנביאים הוצרכו זה 3)שהרי כלומר,
אחר. ולא

.·„Âc Ba ‰aL ÌB˜n‰L ,Ïk‰ „Èa ˙¯ÒÓe»…∆¿««…∆«»∆»»»ƒ
‰ÓÏLe4Ba ‰aL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,‰Â¯‡ Ô¯‚a ÁaÊn‰ ¿……«ƒ¿≈«¿…∆¬«¿»«»∆»»

ÁaÊn‰ Ì‰¯·‡5ÌB˜n‰ ‡e‰Â .˜ÁˆÈ ÂÈÏÚ „˜ÚÂ «¿»»«ƒ¿≈«¿»«»»ƒ¿»¿«»
ÁaÊn‰ ‡e‰Â .‰·z‰ ÔÓ ‡ˆiLk Á Ba ‰aL∆»»…«¿∆»»ƒ«≈»¿«ƒ¿≈«
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ·È¯˜‰ B·e .Ï·‰Â ÔÈ˜ ÂÈÏÚ ·È¯˜‰L∆ƒ¿ƒ»»«ƒ»∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ
Ì„‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‡¯· ÌMÓe .‡¯·pLk Ôa¯»̃¿»¿∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿»»¿¬»ƒ»»

.‡¯· B˙¯tk ÌB˜nÓƒ¿«»»ƒ¿»

להקריב 4) במה שם בנה דוד אלא ביחד, שניהם בנו לא
עולמים. בית בנה ושלמה אמרו 5)בשעתה סב. בזבחים

א  שם דרבי שראו בפרקי שאמרו [ומה יצחק. של אפרו ת
עליו  שנעקד המזבח מאבני אבנים י"ב יעקב "לקח אליעזר
בראשית  שמעוני (ילקוט מראשותיו" אותם ושם אבינו יצחק
הטביע  ימינו ברגל הקדושֿברוךֿהוא, עשה "ומה קיט), רמז
אותו  ועשה תהום עמקי עד מראשותיו יעקב שם אשר האבן
קכ), רמז (שם שתייה" אבן נקרא לפיכך וכו' לארץ סניף
ולפנים, לפני הארון, במקום הייתה השתייה אבן והרי
כו. השנה בראש נראה וכן נג: יומא במשנה כמפורש
קטיגור  שאין לפי פסול שהוא הפרה מקרן שופר על שאמרו
כעבודת  הוא הרי לזיכרון בא שהשופר כיוון סניגור, נעשה
הוא  טז.) (שם העקידה לזיכרון שהוא כיוון כלומר, פנים,
ברור  - השתייה אבן על הייתה שהעקידה הרי כלפנים,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסי dxigad zia zekld - dcear xtq - ixyz g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בפנים, ולא המזבח, על אמנם הייתה העקידה כי הדבר
של  טעמו וזהו רבינו, שכתב וכמו שם בזבחים וכמפורש
חוץ, עבודת שהוא מפני הפרה, קרן שמכשיר שם יוסי רבי
הארון  במקום אותם ושם המקום מאבני יעקב לקח הרי אבל
טעמם  וזהו בפנים, היא יצחק נעקד שעליה שהאבן ונמצא

הפרה]. קרן הפוסלים חכמים של

.‚LÈ‡ ‰Úe„È B˙¯eˆÂ ,‰a¯‰ ˙BeÎÓ ÁaÊn‰ ˙BcÓƒ«ƒ¿≈«¿À»«¿≈¿»¿»ƒ
‰ÏBb‰ Èa eaL ÁaÊÓe .LÈ‡Ó6„È˙ÚL ÁaÊÓ ÔÈÚk ≈ƒƒ¿≈«∆»¿≈«»¿≈ƒ¿≈«∆»ƒ

Ú¯‚Ï ‡ÏÂ B˙cÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â ,e‰eOÚ ˙Ba‰Ï¿ƒ»»¿≈¿ƒ«ƒ»¿…ƒ¿…«
‰pnÓ7. ƒ∆»

השני.6) המקדש בית את ובנו הגולה מן ששבו אותם
המזבח 7) לעשות קפידא יש לכתחילה - מעכב שאינו אף

הנביא. כעדות

.„ÌÈ‡È· ‰LÏLe8„Á‡ :‰ÏBb‰ ÔÓ Ì‰nÚ eÏÚ ¿»¿ƒƒ»ƒ»∆ƒ«»∆»
ÏÚ Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÁaÊn‰ ÌB˜Ó ÏÚ Ô‰Ï „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«ƒ¿≈«¿∆»≈ƒ»∆«
ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈ·È¯˜nL Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÂÈ˙BcÓƒ»¿∆»≈ƒ»∆∆«¿ƒƒ««ƒ¿≈«

‰f‰9.˙Èa ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙Ba¯w‰ Ïk «∆»«»¿»««ƒ∆≈»»ƒ

ומלאכי.8) זכריה חגי אמרו 9)והם לא, שם בזבחים
לבאר  הוסיף ורבינו בית", שאין פי על אף "שמקריבין אלא:
אין  המזבח במקום שלא אבל מקריבין המזבח על שדווקא
המוקדשין  פסולי מהלכות ג פרק להלן כמבואר מקריבין,
שהיה  מזבח להוציא בא "הזה" רבינו שכתב ומה כב. הלכה
עזרא  בימי שדווקא הבית, שנתקדש לפני שלמה, בימי
ראשונה  שקדושה מפני בית, שם שאין פי על אף מקריבין
לאחר  גם לבוא, לעתיד קדשה שלמה בימי שנתקדשה

החורבן.

.‰Èa eOÚLÂ ‰ÓÏL ‰OÚLÂ ‰LÓ ‰OÚL ÁaÊÓƒ¿≈«∆»»∆¿∆»»¿……¿∆»¿≈
Ïk d·b ˙Bn‡ ¯OÚ Ôlk - ˙BOÚ‰Ï „È˙ÚLÂ ‰ÏBb‰«»¿∆»ƒ¿≈»À»∆∆«…«»

‡ LÏLÂ" ‰¯Bza ·e˙k‰ ‰ÊÂ .Ô‰Ó „Á‡"B˙Ó˜ ˙Bn ∆»≈∆¿∆«»«»¿»«…»
‰ÏBb‰ Èa eOÚL ÁaÊÓe .„·Ïa ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó -¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿≈«∆»¿≈«»
˙Bn‡ ·"Ï BaÁ¯Â Bk¯‡ ˙cÓ ,˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ«»¿¿»¿«

˙Bn‡ ·"Ï ÏÚ10. ««

כן.10) היה הבניין של התחתון הריבוע

.Â˙a ‰n‡a Ô‰Ó ,ÁaÊn‰ d·b ÏL ˙Bn‡ ¯OÚ∆∆«∆…««ƒ¿≈«≈∆¿«»«
ÌÈÁÙË ‰MÓÁ11ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a Ô‰Óe ,12. ¬ƒ»¿»ƒ≈∆¿«»«ƒ»¿»ƒ

.ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈa‰ ˙Bn‡ Ïk ¯‡Le¿»»««ƒ¿»¿«»«ƒ»¿»ƒ
ÁaÊn‰ Ïk d·‚Â13ÌÈÁÙË Á"14. ¿…«»«ƒ¿≈«¿»ƒ

הסובב 11) כניסת וכניסתו, היסוד גובה של אמות כלומר,
הקרנות. המזבח.12)וגובה אמות עם 13)שאר

של 14)הקרנות. אמות שתי אמות: עשר גבהו שהרי
עשרה  הן טפחים, חמישה בת באמה שהן והקרנות, היסוד
הן  טפחים, שישה בת באמה שהן אמות, ושמונה טפחים.

ושמונה. חמישים הכל בסך טפחים, ושמונה ארבעים

.ÊÌÈÁÙË ‰MÓÁ ‰ÏÚ :B˙¯eˆÂ B˙cÓ ‰˙È‰ CÎÂ15 ¿»»¿»ƒ»¿»»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈLÏL ·Á¯ ‡ˆÓ .„BÒÈ e‰Ê ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ¿»«¬ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ¿»…«¿ƒ
ÈLe ‰n‡ ÌÈLÏL ·Á¯ ÏÚ ÌÈÁÙË ÈLe ‰n‡«»¿≈¿»ƒ«…«¿ƒ«»¿≈

ÌÈÁÙË16,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ ÌÈÁÙË ÌÈLÏL ‰ÏÚ . ¿»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ
··BÒ e‰Ê17ÌB˜Ó e‰Ê ,ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] . ∆≈»»¿»»»¿»ƒ∆¿

‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL BaÁ¯ ‡ˆÓ .[‰Î¯Ún‰««¬»»ƒ¿»»¿¿»¿∆¿ƒ«»
Â ‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â‰Úa¯‡ ¿«¿»»¿»ƒ«¿»¿∆¿ƒ«»¿«¿»»

˙ÈÂÊ Ô¯˜Ï ÒBÎÂ ,ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] .ÌÈÁÙË¿»ƒ»»¿»»»¿»ƒ¿≈¿∆∆»ƒ
Úa¯‡ ÏÎÏ Úa¯Ó ÏeÏÁ ÔÈa ¯OÚŒ‰BÓM‰ ÏL∆«¿»»»ƒ¿»»¿À»¿»«¿«
.·È·Ò ‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ˙B¯w‰ ÌB˜Óe .[˙B¯¿̃»¿«¿»«»ƒ∆¿«»ƒ∆»ƒ
ÌB˜Ó ‡ˆÓ .·È·Ò ‰n‡ ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈¿«¿≈«…¬ƒ«»»ƒƒ¿»¿
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ˙Bn‡ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ BaÁ¯ ‰Î¯Ún‰««¬»»»¿∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ˙Bn‡ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ÏÚ18. «∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

של 15) ואמה אמה". וכנס אמה "עלה שם במדות משנה
טפחים. חמישה של הוא מן 16)יסוד לקח היסוד שהרי

שני  פחות אמות שתי ביחד צד, מכל טפחים חמישה המזבח
ולרוחב. לאורך סובב 17)טפחים שהוא מפני כן נקרא

היה  שלא ליסוד בניגוד רוחותיו, מארבע המזבח את ומקיף
רוחות. מארבע המזבח 18)מקיף מן לקח הסובב שהרי

טפחים  שני פחות אמות שתי היינו צד, מכל טפחים חמישה
צד. לכל

.ÁÔ¯˜ Ïk Úea¯Â ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ Ô¯˜Â Ô¯˜ Ïk d·b…«»∆∆»∆∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ«»∆∆
eÈ‰ ˙BÏeÏÁ ˙B¯w‰ Úa¯‡Â .‰n‡ ÏÚ ‰n‡19.ÔÎBzÓ «»««»¿«¿««¿»¬»ƒ»

‡ˆÓ .ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó d·‚Â¿…«¿««¬»»¿»»»¿»ƒƒ¿»
.‰hÓÏe ··Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË Ë"Î ÁaÊn‰ d·‚ ÈˆÁ¬ƒ…««ƒ¿≈«¿»ƒƒ«≈¿»»

כמזרק 19) "ומלאו שנאמר ממה זאת ולמדו נד: זבחים
להן  יש קיבול שבית הרי טו) ט, (זכריה מזבח" כזוויות
חלולות  היו הקרנות ארבע שכל סובר ורבינו כמזרקות.

שם. בזבחים רש"י וכדעת

.Ë‡¯˜Ò ÏL ËeÁÂ20ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡a ¯‚BÁ ‰È‰ ¿∆ƒ¿»»»≈¿∆¿««ƒ¿≈«
ÔÈa ÏÈc·‰Ï [‰hÓÏe ··Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË ‰MLk]¿ƒ»¿»ƒƒ«≈¿«»¿«¿ƒ≈

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓc21ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓ„Ï22B‰·b ‡ˆÓÂ . »ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿»»¿
˙BÁt ˙Bn‡ ÚLz ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó „Ú ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆«¿««¬»»≈««»

ÁÙË23. ∆«

ה)20) כז, (שמות שנאמר ממה כן ולמדו אדום. צבע
מחיצה  נתנה "התורה - המזבח" חצי עד הרשת "והיתה
(זבחים  העליונים" דמים לבין התחתונים דמים בין להבדיל

החוט.21)נג.). מן למעלה מתמצה שדמה העוף עולת
הדין 22) והוא החוט. מן למטה דמה שמזים העוף חטאת

ושלמים. אשם בהמה, של 23)לעולת גבהו אמת שהרי
הריהן  טפחים. שלושים והסובב טפחים, חמישה היסוד

טפח. פחות אחת) כל טפחים שישה (בנות אמות תשע

.ÈBÓk ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó ÛÈwÓ ‰È‰ ‡Ï ÁaÊn‰ „BÒÈ¿«ƒ¿≈«…»»«ƒ≈«¿«»¿
ÔBÙˆ Áe¯ Ïk „‚k CeLÓ „BÒÈ‰ ‰È‰ ‡l‡ ,··Bq‰«≈∆»»»«¿»¿∆∆»«»

ÏÎB‡Â ,È·¯ÚÓe24‰n‡ Á¯ÊÓ·e ˙Á‡ ‰n‡ ÌB¯„a «¬»ƒ¿≈¿»«»««¿ƒ¿»«»
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Â ,˙Á‡25. ««¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ…»»»¿

מקום.24) תופס = שרצועה 25)מחזיק, לפי נג: זבחים
היינו  טורף, של בחלקו ולא יהודה של בחלקו הייתה זו
יטרף" זאב "בנימין כז) מט, (בראשית בו שכתוב בנימין

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxigadקסב zia zekld - dcear xtq - ixyz g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ותרגם  עד" יאכל "בבוקר ואמר אבינו יעקב נתנבא ועליו
שם  בזבחים ורש"י מקדשא". יתבני "ובאחסנתה אונקלוס
כלומר: מדבחא", תיתבני "באחסנתיה התרגום: בשם הביא

בחלקו. ייבנה המזבח

.‡È˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜·e26ÔÈÓk ÌÈ·˜ ÈL eÈ‰ ¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÔÈ˙ÈL ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL27ÌÈÓc‰L , ¿≈√»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ∆«»ƒ

‰n‡a Ô¯w‰ d˙B‡a ÔÈ·¯Ú˙Óe Ô‰a ÔÈ„¯BÈ28ÔÈ‡ˆBÈÂ , ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿»«∆∆»«»¿¿ƒ
.ÔB¯„˜ ÏÁÏ¿««ƒ¿

ויש 26) מערבי יסוד על ששופכים מהם יש הדם ששיירי
הנקבים  שני נתן לפיכך דרומי, יסוד על ששופכים מהם

דרומית. מערבית שהדמים 27)בקרן מפני כן ונקראו
הנ"ל, מהטעם כן נקרא נסכים של זה וכן לשם, שותתין

לשם. הנסכים בעזרה.28)ששותתין שעוברת המים אמת

.·È‰n‡ ÌB˜Ó ‰È‰ Ô¯w‰ B˙B‡a ‰Ùˆ¯a ‰hÓÏe¿«»»ƒ¿»¿«∆∆»»»«»
da ‰Úe·˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡Ï·ËÂ ,‰n‡ ÏÚ29, ««»¿«¿»∆«ƒ¿«««¿»»

ÔÈ˙ÈMÏ ÔÈ„¯BÈ BaL30.B˙B‡ ÔÈwÓe ∆¿ƒ«ƒƒ¿«ƒ

הטבלא.29) את מגביהים ידה קטן 30)שעל חלל והוא
היסוד. שתחת

.‚ÈL·ÎÂ31Bk¯‡ ,ÁaÊÓ ÏL BÓB¯„Ï Èea ‰È‰ ¿∆∆»»»ƒ¿∆ƒ¿≈«»¿
‰n‡ ÌÈzLe ÌÈLÏL32.‰n‡ ‰¯OÚŒLL ·Á¯ ÏÚ ¿ƒ¿«ƒ«»«…«≈∆¿≈«»

Á¯BÙe ,ÁaÊn‰ „vÓ ‰n‡ ÌÈLÏL ı¯‡a ÏÎB‡ ‰È‰Â¿»»≈»»∆¿ƒ«»ƒ««ƒ¿≈«≈«
¯ÈÂ‡Â .··Bq‰ ÏÚ ‰n‡Â „BÒÈ‰ ÏÚ ‰n‡ epnÓƒ∆«»««¿¿«»««≈«¬ƒ

ËÚÓ33ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰34ÔzÏ È„k , ¿«»»«¿ƒ≈«∆∆«ƒ¿≈«¿≈ƒ≈
‰˜È¯Êa ÁaÊnÏ ÌÈ¯·È‡‰35˙Bn‡ ÚLz L·k‰ d·‚Â . »≈»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»¿…««∆∆≈««

˙e˙L ˙BÁt36.‰Î¯Ún‰ „‚k „Ú »¿«¿∆∆««¬»»

הארץ.31) עד המזבח מראש ויורד המתמעט תל כמו והוא
יותר.32) היה בשיפועו אבל כן היה בארץ למטה
נימא 33) כמלוא באוויר די לא זריקה, שצריך ומכיוון

אוויר  צריך אלא קטנים, כבשים בשני יד הלכה כדלהלן
המערכה.34)יותר. למקום הכבש בין כלומר,

כז)35) יב, (דברים שנאמר ממה כן למדו שם בזבחים
(שהרי  בזריקה דם מה - והדם" הבשר עולותיך "ועשית
בשר  אף המזבח") על הדם את "וזרקו ה א, בויקרא נאמר

טפח.36)בזריקה. פחות היינו,

.„ÈÌÈBt Ì‰aL ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈpË˜ ÌÈL·k ÈLe¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆»∆ƒ
„BÒÈÏ37··BqÏÂ38‡ÏÓk ÁaÊn‰ ÔÓ ÔÈÏc·Óe , «¿¿«≈À¿»ƒƒ«ƒ¿≈«ƒ¿…
‡ÓÈ39L·k ÏL B·¯ÚÓa ‰˙È‰ ÔBlÁÂ .40ÏÚ ‰n‡ ƒ»¿«»¿»¿«¬»∆∆∆«»«

˙‡¯˜ ‰˙È‰ ‰·e·¯e ,‰n‡41ÈÏeÒt ÔÈ˙B daL , «»¿»»¿»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿≈
ÛBÚ‰ ˙‡hÁ42d˙¯eˆ ¯·ÚzL „Ú43˙È·Ï ‡ˆ˙Â ««»«∆«¬…»»¿≈≈¿≈

‰Ù¯O‰44. «¿≈»

דם 37) שיירי שופכים ידו ועל מערב שלצד הכבש היינו
מתנותיה. כשגומר בהמה שלצד 38)חטאת הכבש היינו

הקרנות. גבי על בהמה חטאת דם זורקים ידו ועל מזרח
ליסוד]. קטן כבש בו היה לא מערב לצד זבחים 39)[אבל

הדם  את "וזרקו ה) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
יהיו  ואם שהוא כל למזבח היקף שיהא - סביב" המזבח על

יכול  אדם אין בחוט ואפילו היקף, לו אין שוב מחוברים,
בין  אבל בלבד, נימא כמלוא בהפסק די ולפיכך לסובבו.
יותר. הפסק צריך היה המערכה מקום לבין הגדול הכבש

אלא 40) כבש של בגגו הייתה שלא נראה הלשון מפשטות
שלו. לוחות 41)בקיר נבוב מלשון "נבובה" כמו רבובה

חלון. שאז 42)והיינו בבעלים או בדם פסול בה כשאירע
הוא  שאף מספק פסולו שהיה או צורה. עיבור צריך הוא
מפני  - העוף? חטאת פסולי דווקא ולמה צורה. עיבור טעון
בעזרה  שישנן ומפני למטה, דרומית מערבית בקרן שמעשיה
זאת  תתערב שמא חששו יולדות, של העוף, חטאות הרבה

מיוחד. מקום לה קבעו ולכן עמהן, ימתינו 43)הפסולה
שילינוה  ידי על הרטוב הבשר מראה שיעבור עד מלשרפה
וטעונה  נותר היא הרי בלילה שלנה שכיוון אחד, לילה

העזרה.44)שריפה. בתוך

.ÂËÏL „Á‡ :L·k‰ ·¯ÚÓa eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»¿«¬««∆∆∆»∆
ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ,LÈL45,ÛÒk ÏL „Á‡Â ; «ƒ∆¿ƒ»»∆»≈»ƒ¿∆»∆∆∆

.˙¯M‰ ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL∆¿ƒ»»¿≈«»≈

ויתחממו 45) מרתיח שהכסף מפני כסף של על נתנו ולא
העיפוש. מן ומרחיקו מקררו השיש אבל ויסריחו, האברים

.ÊËÌeË‡ Blk B˙B‡ ÔÈBa ,ÁaÊn‰ ÔÈBaLk46 ¿∆ƒ«ƒ¿≈«ƒÀ»
‡È·Ó ‡l‡ ,ÏÏk ÏÏÁ Ba ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,„enÚ ÔÈÓk¿ƒ«¿≈ƒ»»¿»∆»≈ƒ
˙ÙÊÂ „ÈÒ ‡È·Óe ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ,˙BÓÏL ÌÈ·‡¬»ƒ¿≈¿¿«≈ƒƒ¿∆∆

‡ÈB˜Â47ÔaÏÓ CB˙Ï CÙBLÂ ‰ÁÓÓe ,48ÏB„b49 ¿¿»¿«∆¿≈¿«¿≈»
B˙cÓk50ÏL Ûeb ÔÈa‰ CB˙a Ô˙BÂ .‰ÏBÚÂ ‰B·e , ¿ƒ»∆¿∆¿≈¿«ƒ¿»∆

.„BÒÈ‰ ˙cÓk ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a Ô·‡ B‡ ıÚ≈∆∆¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««¿

.ÔÈa‰ ÌÈÏLiL „Ú ,Ô¯˜Â Ô¯˜ Ïk CB˙a Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈¿»∆∆»∆∆«∆«¿ƒ«ƒ¿»
Ô¯˜ ¯‡MzL È„k ,ÔÈa‰ CB˙aL ÌÈÙeb‰ ¯ÈÒÈÂ¿»ƒ«ƒ∆¿«ƒ¿»¿≈∆ƒ»≈∆∆
˙B¯w‰ e¯‡MÈÂ ,„BÒÈ ‡Ïa ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c¿ƒƒ¿»ƒ¿…¿¿ƒ»¬«¿»

.ÔÈÏeÏÁ¬ƒ

שעושין 47)סתום.46) כמו מתכת) (=מין אבר ניתוך
חרס. כלי קרשים.48)לציפוי מארבעה עשוי מרובע דפוס

יחד.49) ונדבקים האבנים ששייך 50)על ומדה מדה בכל
אמה  ל"ב על ל"ב של מלבן נותן היה ביסוד היינו לו.
אמות, ה' בגובה ל' על ל' של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה
כ"ח  על כ"ח של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה סובב. וזהו
ארבעה  בקרנות נותן היה ממנו ולמעלה אמות, ג' בגובה

אמה. על אמה מלבן כל מלבנים.

.ÊÈ.ÔÈ·kÚÓ BÚea¯Â B„BÒÈÂ ÁaÊÓ ÏL ˙B¯˜ Úa¯‡«¿«¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÂÈ¯‰ - Úea¯Â L·ÎÂ „BÒÈ ,Ô¯˜ BÏ ÔÈ‡L ÁaÊÓ ÏÎ¿»ƒ¿≈«∆≈∆∆¿¿∆∆¿ƒ«¬≈

ÔÈ·kÚÓ ÔzÚa¯‡L ,ÏeÒt ‡e‰51Bk¯‡ ˙cÓ Ï·‡ . »∆«¿«¿»¿«¿ƒ¬»ƒ«»¿
‡lL ‡e‰Â ,ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ B˙ÓB˜ ˙cÓe BaÁ¯ ˙cÓeƒ«»¿ƒ«»≈»¿«¿ƒ¿∆…
¯eÚLk ,˙Bn‡ LÏL Ìe¯a ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈƒ¿…≈«»««»¿»«¿ƒ

.¯a„Ó ÁaÊÓ ÏL ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó¿««¬»»∆ƒ¿«ƒ¿»

נאמר 51) בקרן "המזבח"; כתוב אלו כל שאצל סב. שם.
"אל  לד) (שם, נאמר וביסוד המזבח" "קרנות יח) ד, (ויקרא
המזבח" פני "אל ז) ו, (שם נאמר ובכבש המזבח" יסוד
שם. דרך לו שעולין מזבח של פנים שהוא הכבש והוא
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וכל  המזבח". יהיה "רבוע א) כז, (שמות נאמר ובריבוע
"המזבח" שם). (זבחים לעכב הוא "המזבח", שנאמר מקום

לא. לא ואם מזבח, נקרא הוא כן שכשהוא משמע:

.ÁÈBÈaÓ ÌbÙ Ì‡ :BÈaÓ ÌbÙpL ÁaÊÓ52ÁÙË ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»∆«
‰È‰È ‡lL ‡e‰Â ,¯Lk - ÁÙhÓ ˙BÁt ,ÏeÒt -»»ƒ∆«»≈¿∆…ƒ¿∆

‰Óe‚t Ô·‡ ¯‡Lpa53. «ƒ¿»∆∆¿»

שעליו.52) והטיח הסיד מן פוסלת 53)כלומר, שבאבן
שהיא. כל פגימה גם

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ופרחיה.1) כפתוריה גביעיה, המנורה, צורת בו תתבאר

.‡‰¯Bza d˙¯eˆ ˙L¯ÙÓ ‰¯Bn‰2‰Úa¯‡Â . «¿»¿…∆∆»»«»¿«¿»»
ÌÈÚÈ·‚3ÌÈ¯BzÙÎ ÈLe4ÌÈÁ¯Ù ÈLe5‰˜a eÈ‰ ¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bn‰6ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e" :¯Ó‡pL , «¿»∆∆¡««¿…»«¿»»¿ƒƒ
ÌÈ„wLÓ7‰È‰ ÈLÈÏL Á¯t „BÚÂ ."‰ÈÁ¯Ùe ‰È¯zÙk ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»¿∆«¿ƒƒ»»

„Ú dÎ¯È „Ú" :¯Ó‡pL ,‰¯BÓ ÏL dÎ¯ÈÏ CeÓÒ»ƒ≈»∆¿»∆∆¡««¿≈»«
."dÁ¯tƒ¿»

לאֿמ.2) כה, אלכסנדריא 3)שמות לכוסות דומים הם
ט). הלכה (להלן קצר ושוליהן רחב כמין 4)שפיהן הם

ששני  כביצה מעט ארוכין שהן מקום) (שם כרותיים תפוחים
שם). (להלן כדין (ציורים 5)ראשיה העמודים פרחי "כמו

לחוץ  כפולה ושפתה קערה כמין שהן בעמודים), שמציירין
המשניות  בפירוש (רבינו שושן כמו והוא שם). (להלן

ז). משנה פ"ג במנורה,6)למנחות אלה כל של מקומם
י. הלכה להלן (להלן 7)ראה בעשייתן" שקדים "כמו

ב). הלכה

.·dÏ eÈ‰ ÌÈÏ‚¯ LÏLÂ8ÌÈ¯BzÙÎ ‰LÏLe .9ÌÈ¯Á‡ ¿»«¿«ƒ»»¿»«¿ƒ¬≈ƒ
:ÌÈw‰ ˙LL ÌÈ‡ˆBÈ Ô‰nL ,‰¯Bn‰ ‰˜a eÈ‰»ƒ¿≈«¿»∆≈∆¿ƒ≈∆«»ƒ
‰˜Â ‰˜ ÏÎ·e .‰Ê „vÓ ‰LÏLe ,‰Ê „vÓ ‰LÏL¿»ƒ«∆¿»ƒ«∆¿»»∆¿»∆

ÌÈÚÈ·‚ ‰LÏL Ô‰Ó10Ïk‰Â ,Á¯ÙÂ ¯BzÙÎÂ ≈∆¿»¿ƒƒ¿«¿»∆«¿«…
ÌÈ„wLÓ11Ô˙iOÚa ÌÈ„˜L BÓk12. ¿À»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ»»

על 8) ברש"י הוא וכן שם, המשניות בפירוש גם כתב כן
התורה  על בעליֿהתוספות כתבו וכן לא) כה, (שמות התורה
רגלים, לה שהיו רק אמרו שם) (מנחות בגמרא אבל שם.
(ת"א  ז"ל לרמ"א העולה ובתורת כמה. הזכירו לא אבל
היה  רגלים שלשה ז"ל רבותינו "אמרו הביא: פט"ו)
שבקשת  המנורה ובגלופת ראשונים). (משנת למנורה"
רגליים  ללא מרובע, המנורה של בסיסה – ברומא טיטוס
טבת  ג' וב"שערים" חח, כ עמוד לו כרך ב"סיני" (ראה

ג). עמוד לה).9)תש"כ כה, (שמות בתורה מפורש כן
לג).10) שם, (שם הוא מפורש נב.11)מקרא ביומא

הכרע  להן אין בתורה (פסוקים) מקראות חמש אמרו:
כלומר, "משוקדים", מהם ואחד נוטים), הם היכן (לדעת
כפתוריה  משוקדים גביעים ארבעה "ובמנורה הפסוק
"ארבעה  לקרוא צריך אם לנו שספק לד), שם, (שם ופרחיה"
"ארבעה  עם קשורה משוקדים (שהמילה משוקדים" גביעים
קשורה  (שהיא ופרחיה" כפתוריה "משוקדים או גביעים"),
צריכים  שמספק רבינו, פסק לפיכך ופרחיה). ל"כפתוריה

הכפתורים  וגם הגביעים גם משוקדים, כולם לעשות
אין  משוקדים להיות צריכים אינם אם גם שהרי והפרחים.
צריכים  הם אם ואילו משוקדים. יעשום אם הפסד, בכך
(כסףֿ קפידא בזה תהיה כן, נעשין ולא משוקדים להיות

קורקוס). הר"י בשם (מנחות 12)משנה המשניות בפירוש
מלאכה  והוא שקדים, מעשה "משוקדים רבינו: כתב שם)
העשת  בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה

שקדים". שקדים כולו שיהיה עד (=החתיכה)

.‚˙‡ˆÓ13ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ÌÈÚÈ·b‰ Ïk14ÌÈÁ¯t‰Â . ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»ƒ
‰ÚLz15¯OÚŒ„Á‡ ÌÈ¯BzÙk‰Â .16‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿««¿ƒ««»»¿À»¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡17ÌÈÚa¯‡Â ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ¯ÒÁ elÙ‡Â ,18 ∆∆«¬ƒ»≈∆»ƒ«¿«ƒ¿«¿»ƒ

.Ôlk ˙‡ ·kÚÓ¿«≈∆À»

אומר".13) "נמצאת כלומר: כט. כח: שהרי 14)מנחות
עשר. שמונה ביחד שהם גביעים, שלשה וקנה קנה בכל
(מנחות  בסךֿהכל ועשרים שנים הרי המנורה, בגוף וארבעה

בגוף 15)שם). ושניים ששה, הרי קנה לכל פרח כי
הרי  שנים), הם פרחים (סתם "ופרחיה" שנאמר כמו המנורה
הרי  אחד, עוד למדו פרחה" "עד עוד שנאמר וממה שמונה,

שם). (מנחות תשעה ששה,16)כאן הרי קנה לכל כפתור
כפתורים  (סתם "כפתוריה" שנאמר המנורה בגוף שניים
ביחד  הרי הקנים, יציאת במקום ושלשה שמונה, הרי שנים),

עשר. פ"ו.17)אחד מנחות ותוספתא שם מנחות
והפרחים.18) הכפתורים הגביעים, של הכולל הסכום הוא

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na19·‰Ê ‰e‡OÚLk20Ï·‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¬»»»»¬»
˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L21ÌÈÚÈ·b da ÔÈOBÚ ÔÈ‡22, ¿»ƒ≈«»≈ƒ»¿ƒƒ

‰È‰z ,·‰Ê ‰‡a‰ ‰¯BÓ ÔÎÂ .ÌÈÁ¯Ùe ÌÈ¯BzÙk«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»«»»»»ƒ¿∆
‰È˙B¯ ÌÚ ¯kk dlk23‰L˜Ó dlk ‰È‰˙Â ,24ÔÓ À»ƒ»ƒ≈∆»¿ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ

˙B˙LÚ‰25ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏLÂ ; »¬»¿∆¿»ƒ≈«»≈«¿ƒƒ«
‰ÏeÏÁ ‰˙È‰ Ì‡Â ,dÏ˜LÓ26‰¯Lk -27. ƒ¿»»¿ƒ»¿»¬»¿≈»

ופרחים.19) כפתורים גביעים, בה מנחות 20)שעושים
יח.21)כח. הלכה פ"א למעלה גבי 22)ראה להלן

על  מקפידין אין מתכות, מיני שאר "ושל רבינו כתב ככר,
הקפדה  יש ופרחים, כפתורים שבגביעים נראה משקלה".
(משנהֿלמלך). מתכת מיני בשאר לעשות שלא

כל 23) את אותה יעשה טהור זהב "ככר לט: כה, בשמות
האלה". אחת.24)הכלים כח.25)חתיכה במנחות

"חתיכה  רש"י פירש העשת", מן באה היתה "מנורה
כליה". כל ממנה שיצאו עד בקורנס ומכה שלימה,

(כסףֿמשנה).26) מקשה ולכתחילה 27)שאינה בדיעבד.
ה. בהלכה ועיין מקשה, לעשותה צריך

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â28ÌÏBÚÏ d˙B‡29˙B‡Ëe¯b‰ ÔÓ30ÔÈa , ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»≈
.˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ·‰Ê ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆»»≈∆»¿»∆¿»ƒ≈«»

עושין,28) אין בדיעבד שאפילו נאמר שאם לכתחילה.
ש  פסול הרי מקשה,קשה, שכתוב מזה נלמד גרוטאות ל

מקשה. באה זהב, באה זהב, "מקשה שם) (מנחות  ותניא
גרוטאות  של פסול א"כ מקשה". באה אינה זהב, באה אינה
לכתחילה  רק הוא עושין שאין זה ודאי אלא לן? מנא
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זו.29)(משנהֿלמלך). מילה חסירה בכסףֿמשנה
שברים.30)

.ÂÌÈÁ˜Ïn‰31˙BzÁn‰Â32ÏÏkÓ ÔÈ‡ ÔÓM‰ ÈÏÎe «∆¿»«ƒ¿««¿¿≈«∆∆≈»ƒ¿«
¯kk‰33¯ÊÁÂ ,"¯B‰Ë ·‰Ê" ‰¯Bna ¯Ó‡ È¯‰L , «ƒ»∆¬≈∆¡««¿»»»»¿»«

¯Ó‡ ‡ÏÂ ."¯B‰Ë ·‰Ê ‰È˙zÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe" ¯Ó‡Â¿»««¿»∆»«¿…∆»»»»¿…∆¡«
‰¯Bna ÔÈÚe·˜ ˙B¯p‰L ÈtÓ ,"¯B‰Ë ·‰Ê ‰È˙B¯"≈∆»»»»ƒ¿≈∆«≈¿ƒ«¿»

¯kk‰ ÏÏkÓ Ì‰Â34. ¿≈ƒ¿««ƒ»

מתוך 31) הפתילה בהם ליקח העשויים הצבתים "הם
בהם, שלוקחים שם ועל הנרות. בפי ולמשכן ליישבן השמן,

לח). כה, בשמות (רש"י מלקחיים" כמין 32)קרויים הם
(רש"י  שבנר האפר את בהם שחותה קטנים (=כפות) בזיכין

נחמיה 33)שם). כרבי ולא כתנאֿקמא פח: מנחות
ראשונה. פ"ט.34)בברייתא המשכן דמלאכת ברייתא

.Ê˙Ú·L35˙Ú·LÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰¯Bn‰ È˜ ƒ¿«¿≈«¿»¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ¿«
ÔÈa ·‰Ê ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰È˙B¯≈∆»¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»¿»∆»»≈
ÌÈÚe·˜ ˙B¯p‰ ÏÎÂ .˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¿»ƒ≈«»¿»«≈¿ƒ

ÌÈwa36. «»ƒ

כח.35) אחד 36)מנחות נר היה וקנה, קנה כל בראש
(פירש"י  והפתילות השמן נותנים ושם (=כף) בזך כעין

שם). במנחות

.ÁÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈw‰ ˙LLa ÌÈÚe·w‰ ˙B¯p‰ ˙LL≈∆«≈«¿ƒ¿≈∆«»ƒ«¿ƒ
È˜ ÏÚL ÈÚˆÓ‡‰ ¯pÏ Ì‰Èt Ôlk ,‰¯Bn‰ ÔÓƒ«¿»À»¿≈∆«≈»∆¿»ƒ∆«¿≈

‰¯Bn‰37ŒL„˜ „‚k ÂÈt ÈÚˆÓ‡‰ ¯p‰ ‰ÊÂ . «¿»¿∆«≈»∆¿»ƒ»»¿∆∆…∆
ÌÈL„w‰38‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,39.È·¯ÚÓ ¯ «√»ƒ¿«ƒ¿»≈«¬»ƒ

וכן 37) האמצעי. לנר נוטות שלהם הפתילות פיות כלומר,
יאירו  המנורה פני מול אל "תניא, צח:) (שם בברייתא הוא
נר  כלפי פניהם מצדדין שהיו מלמד הנרות, שבעת

הוא 38)האמצעי". כן למערב. נוטה הפתילה פי כלומר,
שכינה". כלפי מערבי "נר בא: בתלמוד 39)במגילה

ועוד). שם, מגילה כב: (שבת

.Ë‰‡È¯„ÒkÏ‡ ˙BÒBÎÏ ÔÈÓBc ÌÈÚÈ·b‰40Ô‰ÈtL , «¿ƒƒƒ¿¬∆¿«¿¿ƒ»∆ƒ∆
ÌÈÁetz ÔÈÓk ÌÈ¯BzÙk‰Â .¯ˆ˜ Ô‰ÈÏeLÂ ·Á»̄»¿≈∆»»¿««¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈi˙B¯k41‰ÈL‡¯ ÈML ‰ˆÈ·k ,ËÚÓ ÔÈk¯‡ Ô‰L , »ƒƒ∆≈¬Àƒ¿«¿≈»∆¿≈»∆»
ÔÈck42ÌÈ„enÚ‰ ÈÁ¯t BÓk ÌÈÁ¯t‰Â .43ÔÈÓk Ô‰L , «ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈¿ƒ

.ıeÁÏ ‰ÏeÙk d˙ÙOe ‰¯Ú¿̃»»¿»»¿»«

כח:40) שם.41)מנחות במנחות והוא מקום. שם
דמות  הוא "והכפתורים רבינו כתב שם המשנה ובפירוש
קרוב  מעט אורך בה שיש רק וכל, מכל עגולה שאינה כדור

העוף". ביצת ככד.42)לצורת שם.43)עגולים מנחות
שם  המשנה ובפירוש שם). (רש"י בעמודים שמציירין ציורין

שושן". צורת "פרח רבינו כתב

.È‰¯Bn‰ d·b44ÌÈÏ‚¯‰ .ÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰È‰ …««¿»»»¿»»»∆«»«¿«ƒ
ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙË ÈLe .ÌÈÁÙË ‰LÏL Á¯t‰Â¿«∆«¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ»»¿∆«

Á¯ÙÂ ¯BzÙk ÚÈ·b BaL45ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe . ∆»ƒ««¿»∆«¿»«ƒ»»¿∆«
„Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk«¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»

ÁÙËÂ .‰¯Bn‰ d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ ÌÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿∆«
„Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ»»¿∆««¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»
d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…«
ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÁÙËÂ .‰¯Bn‰«¿»¿∆«»»¿∆««¿¿≈»ƒ
ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ
e¯izL .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe .‰¯Bn‰ d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿»«ƒ»»ƒ¿«¿
.Á¯ÙÂ ¯BzÙk ,ÌÈÚÈ·‚ ‰LÏL Ô‰aL ,ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ∆»∆¿»¿ƒƒ«¿»∆«

כח:44) ד"ה 45)מנחות שם ובתוספות שם. מנחות
לא  שלשלשתם אלו, שלשה נשתנו מה בתימה נשארו וטפח,

טפח. אלא ניתנו

.‡È‰¯Bn‰ ÈÙÏ ‰˙È‰ Ô·‡Â46,˙BÏÚÓ LÏL d·e , ¿∆∆»¿»ƒ¿≈«¿»»»«¬
‰ÈÏÚ ÁÈpÓe ,˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe „ÓBÚ Ô‰k ‰ÈÏÚL∆»∆»…≈≈≈ƒ∆«≈«ƒ«»∆»

‰·Ë‰ ˙ÚLa ‰È˙BzÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe dÓL ÈÏk47. ¿ƒ«¿»«¿»∆»«¿∆»ƒ¿«¬»»

הנרות,46) את "בהעלותך ה' סי' בהעלותך וספרי ל: תמיד
לפני  היתה אבן אמרו מיכן וכו' וכו' מעלות לה עשה
משנה  פ"ג (תמיד הרע"ב וכתב מעלות. שלש ובה המנורה
א) במנורה: שכתובים העלאות שלש כנגד שהן ט)
נרותיה  את העלה ב) ב). ח, (במדבר הנרות את בהעלותך
כ). כז, (שמות תמיד נר להעלות ג) ג). שם, (שם

כתב 47) יז, הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ג להלן
ושל  שמו וכוז בידו וכלי נכנס ההטבה, סדר "וכיצד רבינו:
שכבו  הפתילות את בו מדשן גדול. לקיתון דומה היה זהב
משלש  שנייה מעלה על המנורה לפני שם הכוז ומניח וכו'
ומשתחוה  בידו הכוז ונוטל וכו' ויוצא שלפניה מעלות
היה  כוז ואולי שם). ובספרי שם בתמיד הוא (וכן ויוצא"
כלי  כל היינו הקטנים, הכלים כל מונחים היו ובו גדול, כלי

המוריה). (הר ומחתותיה ומלקחיה שמנה

.·ÈBaÁ¯Â ,ÁÙË ¯OÚŒÌÈL Bk¯‡ ‰È‰ ÔÁÏM‰«À¿»»»»¿¿≈»»∆«¿»¿
ÌÈÁÙË ‰ML48ÁpÓ ‰È‰Â .49,˙Èa‰ C¯‡Ï Bk¯‡ ƒ»¿»ƒ¿»»À»»¿¿…∆««ƒ

ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .˙Èa‰ ·Á¯Ï BaÁ¯Â50 ¿»¿¿…«««ƒ¿≈¿»»«≈ƒ
˙Èa ÏL Bk¯‡Ï Ôk¯‡ ,Lc˜naL51·Á¯Ï ÔaÁ¯Â ∆«ƒ¿»»¿»¿»¿∆«ƒ¿»¿»¿…«

ÔB¯‡‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰52.˙Èa‰ ·Á¯Ï Bk¯‡ ‰È‰L , ««ƒƒ»»∆»»»¿¿…«««ƒ
ÔÈ·e ÔBÙv‰ ÔÈa ,˙Èa‰ ·Á¯ „‚k ‰¯Bn‰ ˙B¯ ÔÎÂ¿≈≈«¿»¿∆∆…«««ƒ≈«»≈

ÌB¯c‰53. «»

ואמה 48) ארכו "אמתיים כג) כה, (שמות שנאמר כמו
(כלים  טפחים ששה בת הכלים שאמת מאיר וכרבי רחבו".

צז.). ומנחות י, משנה במשנה.49)פי"ז צו. שם
(רש"י 50) יד הלכה פ"ה להלן ראה השולחנות, יתר היינו

שם).51)שם). (רש"י המערב ובין המזרח בין הוא
צח.52) (שם 53)שם כרבי ולא שמעון, ב"ר אלעזר כרבי

ג) כד, (ויקרא ה'" לפני אותו "יערוך שהפסוק צח:).
כלומר, ה'. לפני אותו לערוך שצריך הוא שהרי מסייעו,
ה'. לפני שהוא מערב, לעבר הפתילה פי את לצדד צריך
היה  הרי עומדים, היו ומערב שמזרח האומר לרבי ואילו

(כסףֿמשנה). לשם לצדדו צריך ולמה ה', לפני הראשון

.‚È‰Úa¯‡54ÔÈÙÈÒ55,ÔÁÏMÏ eÈ‰ ·‰Ê ÏL «¿»»¿ƒƒ∆»»»«À¿»
ÔÈÏvÙÓ56Ô‰ÈL‡¯a57ÈzL Ô‰a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰L , ¿À»ƒ¿»≈∆∆»¿ƒ»∆¿≈
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ÌÈLe ,‰Ê ¯„qÓ ÌÈL :ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ˙BÎ¯Ún‰««¬»∆∆∆«»ƒ¿«ƒƒ≈∆∆¿«ƒ
‰Ê ¯„qÓ58È¯Ó‡p‰ Ì‰Â .‰¯Bza Ì59ÂÈ˙BO˜e"60." ƒ≈∆∆¿≈«∆¡»ƒ«»¿»

במשנה.54) בארץ 55)שם עומדים זהב יתידות "כמין
מערכת  גובה כנגד הרבה, השולחן מן למעלה עד וגבוהים

כט). כה, בשמות (רש"י מנוקבים.56)הלחם"
השולחן 57) מן למעלה שעולה שבהן חלק באותו כלומר,

ו). משנה פי"א שם יוםֿטוב אחד 58)(תוספות בכל והיו
מכניסים  שהיו הקנים כמנין פיצולים, עשר ארבעה מהם

שם). שם.59)(רש"י של 60)שמות מימרא צז. מנחות
ומחזקים  הלחם את שמקשים שם על כן ונקראו קטינא. רב

שם). (רש"י ישבר שלא אותו

.„ÈÌÈ˜ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe61Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,·‰Ê ÏL ¿»¿∆¿ƒ»ƒ∆»»»∆»≈∆
ÏeÏÁ ‰˜ ÈˆÁk62,‰Ê ¯„ÒÏ ¯OÚŒ‰Úa¯‡ :BÏ eÈ‰ , «¬ƒ»∆»»«¿»»»»¿≈∆∆

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .‰Ê ¯„ÒÏ ¯OÚŒ‰Úa¯‡Â63 ¿«¿»»»»¿≈∆∆¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙BiwÓ"64‰B·l‰ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe ." ¿«ƒ»¿≈«»ƒƒ∆«ƒƒ»∆«¿»

˙BÎ¯Ún‰ „ˆa ÔÁÏM‰ ÏÚ65ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,66 ««À¿»¿«««¬»≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙Btk"67ÔÈÒeÙc‰Â ."68,ÌÈt‰ ÌÁÏ Ì‰a ÔÈOBÚL «»¿«¿ƒ∆ƒ»∆∆∆«»ƒ

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰69ÂÈ˙B¯Ú˜"70." ≈«ƒ¿»ƒ¿»»

צו.61) שם הנסדקין 62)משנה חלולים קנים חצאי כמו
שם). בשמות (רש"י שם.63)לארכן צז.64)שמות שם

שם). (רש"י מעיפוש הלחם את שמנקים שם על כן ונקראים
הוא 65) ידה שעל ללחם, לזכרון בשבת אותם מקטירין והיו

כד, ויקרא (רש"י למנחה אזכרה שהיא כקומץ למעלה נזכר
שם.66)ז). צז.67)שמות דפוסין 68)שם "ושלשה

בצק, והיא החלה בו שנותנים אחד להם, היה זהב של
בו  אותה שנותנים השלישי בו, אותה שאופין והשני
מהלכות  (פ"ה תתקלקל" שלא כדי התנור מן אותה כשרודה

ח). הלכה ומוספין שם.69)תמידין צז.70)שמות שם

.ÂËel‡71‰lÁ‰ Ô˙B :ÌÈ˜ ¯OÚŒ‰Úa¯‡‰ ≈»«¿»»»»»ƒ≈««»
ÔÁÏL ÏL BÓˆÚ ÏÚ ‰BL‡¯‰72‰BL‡¯ ÔÈa Ô˙BÂ , »ƒ»««¿∆À¿»¿≈≈ƒ»

ÌÈ˜ ‰LÏL ‰iLe73‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ÔÈa ÔÎÂ , ¿ƒ»¿»»ƒ¿≈≈»«»¿«»
ÌÈ˜ ÈL ˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈML ÔÈ·e ,ÌÈ˜ ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙¯Á‡ ˙ÈMM‰ ÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„·Ïa74e‡ˆÓ . ƒ¿«¿ƒ∆≈««ƒƒ«∆∆ƒ¿¿
.‰Î¯ÚÓe ‰Î¯ÚÓ ÏÎa ¯OÚŒ‰Úa¯‡«¿»»»»¿»«¬»»«¬»»

שלא 72)שם.71) תחתיה חלולים קנים צריכה אינה והיא
שהוא  עצמו השולחן גבי על מונחת שהיא כיון תתעפש,

שם). ושיטהֿמקובצת (רש"י שלשה 73)קריר להן והיו
"כדי  כן ועשו תחובין. היו שבהם וסניף סניף בכל פיצולים
שם  ומוספין תמידין (הלכות בו" מנשבת הרוח שתהיה

ב). על 74)הלכה שיכביד משאוי עליה אין כלומר,
הימנה. שלמטה

.ÊËÁ˙t ÏÚ ÌÈÙaÓ ÌÏe‡a eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»»»ƒƒ¿ƒ«∆«
LÈL ÏL „Á‡ :˙Èa‰75ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B , ««ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ»»∆∆«»ƒ

.B˙‡ÈˆÈa ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B ,·‰Ê ÏL „Á‡Â ;B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»¿∆»∆»»¿ƒ»»∆∆ƒƒ»
L„wa ÔÈÏÚnL76ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ,77. ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ג 75) הלכה פ"ו שקלים ובירושלמי במשנה. צט: מנחות

מרתיח" שהוא מפני כסף) של היה (לא כסף של כאן "לית
לא: תמיד ועיין שיתעפש). לחוש ויש הלחם, (=מחמת

של 76) על מניחו שממנו שיש, של הראשון עשו לפיכך
הירושלמי. בדברי למעלה וראה עשו 77)זהב. ולפיכך

ממה  בקודש", "שמעלין צט. במנחות ולמדו זהב. של השני
האלה  החטאים מחתות "את ג) יז, (במדבר שנאמר
– למזבח" ציפוי פחים רקועי אותם ועשו בנפשותם
ו"לא  מזבח". של גופו ועכשיו מזבח, תשמישי "בתחילה
את  משה "ויקח יח) מ, (שמות שנאמר ממה נלמד מורידין"
ולא  הקימו בעצמו שהוא עמודיו", את ויקם וגו' המשכן
מורידין. שאין לפי העמודים בהקמת הכהנים אחיו סייעוהו

.ÊÈ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ78‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Úa¯Ó ‰È‰79. ƒ¿««¿…∆»»¿À»«»««»
Ôe˙ ‡e‰Â80CeLÓ ,ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÈa ÔeÎÓ ÏÎÈ‰a ¿»«≈»¿À»≈«»«»»

ÔÈÁpÓ eÈ‰ ÔzLÏLe .ıeÁÏ ‰¯Bn‰Â ÔÁÏM‰ ÔÈa81 ≈«À¿»¿«¿»«¿»¿»»À»ƒ
ÔÈa ÏÈc·n‰ ˙Î¯t‰ „‚k ,ÌÈÙÏÂ ÏÎÈ‰‰ LÈÏMÓƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿ƒ¿∆∆«»…∆««¿ƒ≈

.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÔÈ·e L„w‰«…∆≈…∆«√»ƒ

גם 78) ונקרא בלבד. הסמים קטורת את הקטירו שעליו
כולו. זהב מצופה שטים עצי היה עשוי כי הזהב", "מזבח

בפנים. שעמד לפי הפנימי", "מזבח נקרא שמות 79)וכן
ב. לג:80)ל, (הוצאת 81)יומא ב פרק יומא תוספתא

צח: ומנחות (28 185 עמוד צוק"מ

.ÁÈ¯Bik‰82„c ¯OÚŒÌÈL BÏ eÈ‰83Ïk eÈ‰iL È„k , «ƒ»¿≈»»«¿≈∆ƒ¿»
ÌÈ˜ÒBÚ‰ ÌÈ‰k‰84„ÈÓza85ÌÈLc˜Ó86pnÓ.„Á‡k e «…¬ƒ»¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿∆»

BÏ eOÚ ÈÎeÓe87,ÏÁ ‡È‰Â ,„ÈÓz ÌÈn‰ da eÈ‰iL , ¿ƒ»∆ƒ¿»««ƒ»ƒ¿ƒ…
È„k¯Bik‰L ,‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ daL ÌÈn‰ eÈ‰È ‡lL ¿≈∆…ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆«ƒ

L„˜ŒÈÏÎa Lc˜˙iL ¯·c ÏÎÂ ,Lc˜Óe L„w‰ ÈÏkÓƒ¿≈«…∆¿«≈¿»»»∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ…∆
ÏÒÙ - ÔÏ Ì‡88. ƒ»ƒ¿«

במשנה.82) לז. מים.83)יומא המריק ברז כמו
התמיד 84) בהקרבת מתעסקים היו כהנים עשר ששנים

חוץ  ו), הלכה ומוספין תמידין מהלכות ופ"ד , כה: (יומא
ש  השחיטה מהשוחט שהרי ורגלים, ידים קידוש טעון אינו

שם). (רש"י בזר גם ש"מצות85ֿ)כשרה תמיד בקרבן
הנקראים  והם יום, בכל עולות כבשים שני להקריב עשה
ליום  שנים שנאמר הערבים, בין ואחד בבוקר אחד תמידין,

א). הלכה שם (פ"א תמיד" ורגליהם 86)עולה ידיהם
ורגליו  ידיו העובד, כהן לקדש ש"מצותֿעשה לעבודה.
א) הלכה המקדש ביאת מהלכות (פ"ה יעבוד" ואח"כ
רגלו  גבי על הימנית ידו מניח – קידוש? מצות ו"כיצד
ושוחה  השמאלית רגלו גבי על השמאלית וידו הימנית,

טז). הלכה (שם שרת,87)ומקדש כלי מכלל הכיור כי
סביב  כלי עשה וזה בלינה. ונפסלו נתקדשו מים בו וכשהיו
לכיור  כלי מאותו שותתין והיו תמיד, המים בו והיו לכיור
מוכני  נקרא היה הכלי ואותו ראשון, ראשון הצורך, כדי
בהשגותיו  והראב"ד פ"ג). ליומא המשנה בפירוש (רבינו
קושרים  שהיו גלגל והוא מים מקבל אינו "שהמוכני כתב:
בבור  ומימיו הוא אותו ומשקעים בחבל, הכיור את בו
בלינה. יפסלו ולא מחוברים מימיו שיהיו כדי בערב העזרה
שזה  הראב"ד שכתב ומה ובזבחים". ביומא זה כל ומפורש
שקעו  שלא "כיור שאמרו: כ. בדף הוא בזבחים, מפורש
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxigadקסו zia zekld - dcear xtq - ixyz g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

[וכנראה  מקדש". אינו ולמחר וכו' רש"י) – (בבור מבערב
שלא  המוכני תקנת א. דברים: שני כאן יש רבינו שלדעת
כדי  לתוכו ישפכו המוכני מן אלא בכיור מים הרבה יהיו
בלינה  המים יפסלו שלא כדי כן ועשו יותר. ולא הצורך
לז. ביומא שאמרו מה וזהו שרת, כלי שהוא הכיור בתוך

ב. אלא במשנה. המוכני מן מים הרבה ונכנסו שכחו אם
המוכני  שישקיעו תיקנו בלינה, שיפסלו חשש ויש הכיור
שאמרו  מה וזהו בלינה, מימיו יפסלו שלא כדי בבור
המקדש  ביאת מהלכות בפ"ה רבינו הביא וכן כ. בזבחים

כאן]. בכסףֿמשנה וראה יד, נ.88)הלכה סוכה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מקום 1) בנה וששלמה הארון, הנחת מקום רבינו בו יבאר

עמו. נגנז ומה גנזו, ומי הארון, לגניזת

.‡Ô·‡2ÌÈL„w‰ŒL„˜a ‰˙È‰3B·¯ÚÓa4‰ÈÏÚL , ∆∆»¿»¿…∆«√»ƒ¿«¬»∆»∆»
ÁpÓ ÔB¯‡‰ ‰È‰5Ôn‰ ˙ˆˆ ÂÈÙÏe .6Ô¯‰‡ ‰hÓe7. »»»»À»¿»»ƒ¿∆∆«»«≈«¬…

‰ÓÏL ‰aL ˙Ú·e8,·¯ÁÏ BÙBqL Ú„ÈÂ ,˙Èa‰ ˙‡ ¿≈∆»»¿……∆««ƒ¿»«∆≈»≈
˙BiBÓËÓa ‰hÓÏ ÔB¯‡‰ Ba Ê‚Ï ÌB˜Ó Ba ‰a»»»ƒ¿…»»¿«»¿«¿ƒ
BÊ‚e ‰eˆ CÏn‰ e‰iL‡ÈÂ .˙Bl˜Ï˜ÚÂ ˙BwÓÚ¬À«¬«¿«¿…ƒ»«∆∆ƒ»¿»

‰ÓÏL ‰aL ÌB˜na9ÌiÂÏÏ ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL , «»∆»»¿……∆∆¡««…∆«¿ƒƒ
ÔB¯‡ ˙‡ ez :'‰Ï ÌÈLB„w‰ Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ÌÈÈ·n‰«¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈«¿ƒ«¿∆¬

L„w‰10CÏÓ „ÈÂc Ô· ‰ÓÏL ‰a ¯L‡ ˙Èaa «…∆««ƒ¬∆»»¿……∆»ƒ∆∆
'‰ ˙‡ e„·Ú ‰zÚ ,Û˙ka ‡OÓ ÌÎÏ ÔÈ‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈»∆«»«»≈«»ƒ¿∆

BnÚ Ê‚Â ."'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡11˙ˆv‰Â Ô¯‰‡ ‰hÓ ¡…≈∆¿¿ƒ¿«ƒ«≈«¬…¿«ƒ¿∆∆
‰ÁLn‰ ÔÓLÂ12Û‡Â .ÈL ˙È·a e¯ÊÁ ‡Ï el‡ ÏÎÂ . ¿∆∆«ƒ¿»¿»≈…»¿¿«ƒ≈ƒ¿«
ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡13ÔÈ·ÈLÓ eÈ‰ ‡Ï ÈL ˙È·a eÈ‰L14 ƒ¿Àƒ∆»¿«ƒ≈ƒ…»¿ƒƒ

Ô‰a ÔÈÏ‡L eÈ‰ ‡ÏÂ ,L„w‰ŒÁe¯a15„Ú" :¯Ó‡pL , ¿««…∆¿…»ƒ¿»ƒ»∆∆∆¡««
Ô˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ ."ÌÈn˙[Ï]Â ÌÈ¯e‡Ï Ô‰k „ÓÚ¬……≈¿ƒ¿¿Àƒ¿…»ƒ»
‡lL È„k ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ÌÈ„‚· ‰ÓL ÌÈÏL‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ¿…»¿»ƒ¿…≈»¿≈∆…

ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡‰È16. ¿≈¿À«¿»ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"FaxrnA miWcTdÎWcwA dzid oa`,gPn oFx`d did dilrW." ¤¤¨§¨§Ÿ¤©¢¨¦§©£¨¤¨¤¨¨¨¨¨ª¨

בעשיית  הדינים פרטי את כאן שהביא מאחר להבין, וצריך
הארון. עשיית פרטי את הביא לא מדוע הכלים, שאר

הרמב"ן  במחלוקת תלוי זה שענין לומר יש לכאורה
עשיית  הרמב"ן שלדעת לעיל, שהתבאר כפי והרמב"ם,
הארון  עשיית מנה ולכן עצמה, בפני מצוה היא הכלים
הכלים  עשיית הרמב"ם לדעת אבל עצמה, בפני כמצוה
ביהמ"ק, בנין ממצות חלק אלא עצמה בפני מצוה אינה
היה  לא שני בית תקופת ובכל שנגנז אחרי והארון והואיל
המקדש, עשיית בציווי פרט זה שאין נמצא המקדש, בבית

הארון. ללא בשלימותו עומד המקדש שהרי
הרמב"ם  של שדרכו הכלל ידוע הרי להבין: צריך עדין אבל
שהוא  מאחר כלל, בגמרא נזכר אינו אם אף פסוק להביא
מכיון  כאן גם וממילא לפועל. נפק"מ כשאין יותר, מבואר
כמה  וישנם במקדש, ארון לעשות צריכים שבפועל

להביאם, לו היה הארון, עשיית אודות המדברים פסוקים
במקדש. ארון לעשות צריכים סוף סוף שהרי

לא  "שהארון הרוגוצו'בי הגאון שכתב מה פי על לתרץ ויש
קדושה  תוספת שפעל הגם כלומר, שרת". כלי היה
המקדש, בשביל אינה הארון עשיית מקום מכל במקדש,
דבר  על הרמב"ם הזכיר לא ולכן שרת, כלי היה לא שהרי

המקדש. עם קשורה שאינה עשייתו
תורה  הוא הארון של עניינו לומר: יש הענינים ובפנימיות
מעלת  גודל ומצד אבנים"), לוחות שני אלא בארון ("אין
לומר  יתכן לא הרי חד" כולא וקוב"ה ש"אורייתא התורה

המקדש. בית לא גם מסוים, ענין בשביל היא שהתורה
החפץ  שעיקר הרמב"ן דעת עומק שזוהי לומר ויש
היינו  הארון, שהוא השכינה מנוחת מקום הוא במקדש
ותכלית  הכוונה וזוהי הארון, בשביל נבנה שהמקדש

עשייתו.
.`"i oniq dcear xtq zekln oii

נקראת 2) היתה ושתיה פ"ב. שם ותוספתא ב. נג, יומא
שהיא  הקרבנות, עבודת שם על יסוד, שתיה: ופירוש (שם).

המשניות יסו  (פירוש מ"ב פ"א באבות שאמרו כמו העולם, ד
מ"ב). פ"ה ש"עשר 3)שם שבקדשים, קודש שהוא בית

וכו' וכו' הארצות מכל מקודשת ישראל ארץ הן, קדושות
וכו' מהם מקודש ירושלים) חומת =) החומה מן לפנים
מדות  הגר"א (ביאורי וכו'" מהם מקודש הקדשים קודש

מ"ד). להלן.4)פ"ה וראה הקדשים. קודש כן 5)של
.(10 186 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ב יומא בתוספתא הוא
מפורש  ה"ב) פ"ו (בבאֿבתרא שב'ירושלמי' (ואףֿעלֿפי
רוח  לכל אמות עשר הבית וחלק באמצע, עמד שהארון
קדושים  (פרשת בתנחומא וכן צט.), בבבאֿבתרא (וראה
היתה  האבן גם כן ואם ההיכל", באמצע "והארון י): אות
מערב. לצד יותר היתה שהאבן רבינו סובר – באמצע?
שם: שאמרו מה ופירש (שם), מהתנחומא שמקורו וכנראה
כלומר  הארון, מן לפנים היינו הארון", לפני שתיה "ואבן
ועי' שם. ב'ירושלמי' הפנים' 'מראה פירש וכן מערב . לצד
יוםֿטוב' וב'תוספות וצבא, ד"ה כה. בבאֿבתרא 'תוספות'

מ"ט). פ"ב צנצנת 6)שם "קח לג) טז, (שמות שנאמר כמו
וכן  ה'". לפני אותו והנח מן, העמר מלא שמה ותן אחת,

(כסףֿמשנה). המשכן' ד'מלאכת בברייתא כמו 7)הוא
העדות  לפני אהרן מטה את "השב כה) יז, (במדבר שנאמר
שם. המשכן' ד'מלאכת בברייתא הוא וכן למשמרת".

שם.8) המשכן' ד'מלאכת נג,9)ברייתא ושם ב. נב, יומא
לבבל, גלה שהארון אומרים יש בזה: מחלוקת ישנה - ב
דבר  רבינו והביא שנגנז, פוסק ורבינו שנגנז. אומרים ויש
הט"ו) פ"ו (להלן רבינו פסק הנה כי להלכה. נוגע שהוא זה
לעתידֿלבוא", וקידשה לשעתה קידשה ראשונה ש"קדושה
כי  ומסתבר כרת. חייב המקדש במקום הזה בזמן וההולך
ארון  שם אין אם אבל וכפורת, ארון שם כשיש אלא אינו זה
לענין  כז: במנחות אמרו זה (וכעין חייב אינו וכפורת
במקומו  נגנז שארון זה דין רבינו הביא כך משום הזאות),

יעב"ץ). הגר"י לכן?10)(הגהות קודם גם היה שם והלא
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שם). יומא, (רש"י לגניזה שם לתתו שאמר אלא –
ב.11) נב, ומלכים 12)יומא כהנים ממנו מושחין שהיו

ה"ז). המקדש כלי מהל' גאון 13)(פ"א האי רבינו (לדעת
וראה  ו', סי' התשובות חלק ברכות, הגאונים' ('אוצר
רב  בשם שהביא מה - ו כח, שמות עזרא בן ר"א בפירוש
האפוד  אבני הם ד) סי' שם (אוצה"ג גאון נסים ורב האי)
(להלן  משנה' ב'כסף כתב וכן החושן), אבני כלומר, =)
הם  ל) שם, (שמות והרמב"ן רש"י ולדעת רבינו. בדעת כאן)
להלן). וראה החושן, כפלי בתוך שנתנו המפורש שם כתב

שחסרו 14) הדברים בין ותומים אורים נמנו - ב כא, ביומא
בהם. לנשאלים השיבו שלא היינו רבינו, ולדעת שני. בבית
פירשו  וכן ה"י. המקדש כלי מהל' בפ"י רבינו כתב וכן
אמרו  זה (וכעין ותומים ואורים ד"ה שם ביומא ה'תוספות'
להם). מסייע היתה ולא שהיתה, המערכה אש על שם

היתה 15) שלא מפני – בהן? שואלין היו לא מה "ומפני
ואין  הקודש ברוח מדבר שאינו כהן וכל הקודש, רוח שם
המקדש, כלי (הל' בו" נשאלין אין - עליו שורה שכינה
רוח  עלֿידי שרק שם, התורה על ברמב"ן (וראה שם).
האותיות  בקריאת הנכון הסדר את יודע הכהן היה הקודש

בגדים 16)המאירות). "וחיסור בהשגותיו הראב"ד כתב
לדעת  כי הבגדים". מחשבון שאינו כלום, אינו שאמר
בין  נותנים שהיו המפורש שם הם ותומים" "אורים הראב"ד
שנאמר  ומה הנ"ל. והרמב"ן רש"י כדעת החושן, כפלי
ואת  האורים את המשפט חושן אל "ונתת שם) (שמות
וראה  ב. ה, יומא רש"י עי' בדיעבד, מעכב אינו התומים",
ו'חזון  האזל' וב'אבן בינייהו. מאי ד"ה ה. שם ארי' ב'גבורת
(כסףֿמשנה), החושן אבני הם רבינו ולדעת כאן. איש'

יב. הערה למעלה וראה

.·ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ÏÈc·Ó Ï˙k ‰È‰ ÔBL‡¯ ˙È·a¿«ƒƒ»»…∆«¿ƒ≈«…∆≈
ÈL ˙Èa‰ eaL ÔÂÈÎÂ .‰n‡ BÈ·Ú ,ÌÈL„w‰ŒL„˜17 …∆«√»ƒ»¿«»¿≈»∆»««ƒ≈ƒ

B‡ L„w‰ ˙cnÓ ‰È‰ Ï˙k‰ È·Ú Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒƒ¿«≈»∆ƒ√ƒ«…∆»»ƒƒ««…∆
ÌÈL„w‰ŒL„˜ eOÚ CÎÈÙÏ ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙cnÓƒƒ«…∆«√»ƒ¿ƒ»»…∆«√»ƒ
ÌÈÚa¯‡ L„w‰ eOÚÂ ,˙BÓÈÓz ‰n‡ ÌÈ¯OÚ BÈ·Ú»¿∆¿ƒ«»¿ƒ¿»«…∆«¿»ƒ
ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ‰¯˙È ‰n‡ eÁÈp‰Â ,˙BÓÈÓz ‰n‡«»¿ƒ¿ƒƒ«»¿≈»≈«…∆≈

ÈL ˙È·a Ï˙k e· ‡ÏÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜18eOÚ ‡l‡ , …∆«√»ƒ¿…»…∆¿«ƒ≈ƒ∆»»
˙BÎB¯t ÈzL19˙Á‡Â ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ „vÓ ˙Á‡ : ¿≈»««ƒ«…∆«√»ƒ¿««

„‚k ,‰n‡ Ô‰ÈÈ·e ,L„w‰ „vÓ‰È‰L Ï˙k‰ È·Ú ƒ««…∆≈≈∆«»¿∆∆√ƒ«…∆∆»»
ÔBL‡¯ Lc˜Óa Ï·‡ .ÔBL‡¯a20‡l‡ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï »ƒ¬»¿ƒ¿»ƒ…»¿»»∆»

ÌÎÏ ˙Î¯t‰ ‰ÏÈc·‰Â" :¯Ó‡pL ,„·Ïa ˙Á‡ ˙Î¯t»…∆««ƒ¿«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»«»…∆»∆
."'B‚Â¿

ב.17) נא, מהבית 18)יומא יותר הרבה גבוה שהיה מפני
(בבא  אמה בעובי לעמוד יכול הכותל היה ולא ראשון,
שנאמר  משום איֿאפשר, הכותל את ולהרחיב ג:). בתרא
השכיל" עלי ה' מיד בכתב "הכל יט) כח, הימיםֿא (דברי
שאפשר  הגובה עד כותל ולבנות המדות. את לשנות שאין
אפשר, אי כן גם בפרוכת, לחצות השאר ואת לעמוד, לו
בפרוכת  כולה או להיות צריכה זו שמחיצה בידינו שמסורת
כמפורש  ראשון, במקדש כמו בבנין כולה או במשכן, כמו

שם). יומא, (רש"י שם פרוכת 19)בבבאֿבתרא עשו ולא
"והבדילה  כג) לו, (שמות שנאמר לפי אמה, שעביה אחת

ומשמעו  הקדשים", קודש ובין הקודש בין לכם הפרוכת
ואם  הקדשים, קודש יהיה ולפנים הפרוכת עובי שמתחילת
אינו  ולפנים עוביה שמתחילת נמצא כלחוץ, האמה קדושת

שם). ('תוספות' הקדשים (שנקרא 20)קודש משכן היינו
מקדש", לי "ועשו ח כה, בשמות כמפורש "מקדש", גם
היה  לא ראשון בבית שאילו ב:). בעירובין שאמרו וכמו

ב. נא, ביומא וראה (כסףֿמשנה). כותל אלא פרוכת

.‚‰ÏB‚ŒÈa eaL ÏÎÈ‰‰21‰‡Ó ÏÚ ‰n‡ ‰‡Ó ‰È‰ «≈»∆»¿≈»»»≈»«»«≈»
d·b ea :BÓe¯ ˙cÓ ‰˙È‰ ÔÎÂ .‰‡Ó Ìe¯ ÏÚ ‰n‡«»«≈»¿≈»¿»ƒ«»…«
ÈÏ˙k Ìe¯Â .BÏ „BÒÈ BÓk Ìe˙Ò ÌeË‡ ˙Bn‡ LL≈«»»¿¿¿»¿≈

¯eik‰ Ìe¯Â .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ˙Èa‰22.‰n‡ ‰¯˜zaL ««ƒ«¿»ƒ«»¿«ƒ∆«ƒ¿»«»
ÛÏc‰ Ba ÒkiL ,Èet ˙Bn‡ ÈzL d·b ÂÈab ÏÚÂ23, ¿««»…«¿≈«»∆ƒ»≈«∆∆

ÈabŒÏÚL ‰¯˜z‰ È·ÚÂ ."‡tÏcŒ˙Èa" ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»»√ƒ«ƒ¿»∆««≈
‰·ÈÊÚÓe .‰n‡ ‡tÏcŒ˙Èa24‰Èea ‰iÏÚÂ .‰n‡ d·b ≈ƒ¿»«»«¬ƒ»…««»«¬ƒ»¿»

d·b db‚·e .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ‰ÈÏ˙k d·b ,ÂÈabŒÏÚ««»…«¿»∆»«¿»ƒ«»¿«»…«
.‰¯˜z ‰n‡Â .‡tÏcŒ˙Èa d·b ÌÈ˙n‡Â .¯eik ‰n‡«»ƒ¿«»«ƒ…«≈ƒ¿»¿«»ƒ¿»
ÏL ÒËÂ .˙Bn‡ LÏL ‰˜Ún‰ d·‚Â .‰·ÈÊÚÓ ‰n‡Â¿«»«¬ƒ»¿…«««¬∆»«¿«∆
,·È·Ò ‰˜Ún‰ ÈabŒÏÚ ,‰n‡ B‰·b ÛÈÒ BÓk ÏÊ¯a«¿∆¿«ƒ»¿«»««≈««¬∆»ƒ
‰Ïk" ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÂÈÏÚ eÁeÈ ‡lL È„k¿≈∆…»»»»¿«ƒ¿»»∆

"·¯BÚ25.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ È¯‰ . ≈¬≈«…≈»«»

פ"ד 21) (מדות השני הבית את ובנו בבל מגלות שעלו אלו
שם).22)מ"ו). לרבינו, המשנה (פירוש וציור פיתוח הוא

עוביה  היתה תקרה של התחתונה "הקורה כתב: שם והרע"ב
- נאים ציורים ומצויירת בזהב טוחה שהיתה ולפי אמה,

כיור". המשנה 23)נקראת בפירוש רבינו כתב הגשם.
קירויים, שני לבית לעשות בבנינים אצלם נהוג "היה שם:
הרחקה, מעט שניהם בין ונותנים מהקירוי, למעלה קירוי
כדי  הדלף, שם על הדילפא" "בית החלל אותו וקוראים
החלל". באותו המים יעמדו העליון, הקירוי יטיף שאם

התקרה.24) שעל והסיד העורב,25)הטיט את שמכלה
הגג. את יטנף ולא שם ינוח שלא

.„:ÔBaLÁ e‰ÊÂ .‰n‡ ‰‡Ó Á¯ÊnÏ ·¯Ún‰ ÔÓƒ««¬»«ƒ¿»≈»«»¿∆∆¿»
‰LÏL Ô‰ÈÈ·e ,‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙k ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆≈≈∆¿»
Ï˙k‰ ÔÈ·e È·¯Ún‰ Ï˙k‰ ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó¿¿ƒ≈«…∆««¬»ƒ≈«…∆
ÈLÈÏLe ÈL Ï˙k ÔÈ·e ;˙Bn‡ LÓÁ - epnÓ ÌÈÙlL∆ƒ¿ƒƒ∆»≈«≈…∆≈ƒ¿ƒƒ
.˙Bn‡ LL - ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL Ï˙k ÔÈ·e ;˙Bn‡ LL -≈«≈…∆¿ƒƒ¿ƒƒ≈«
Èet‰ ÌB˜n‰ ÌÚ Ï˙k‰ È·Ú ÏL Ô‰ ˙Bcn‰ el‡Â¿≈«ƒ≈∆√ƒ«…∆ƒ«»«»
ÌÈ¯OÚ - ÌÈL„w‰ŒL„˜ C¯‡Â .ÌÈÏ˙k ÈL ÔÈaL∆≈¿≈¿»ƒ¿…∆…∆«√»ƒ∆¿ƒ
ÔÈ·e BÈa ˙BÏÈc·n‰ ˙BÎB¯t‰ ÈzL ÔÈ·e .‰n‡«»≈¿≈«»««¿ƒ≈≈
È·ÚÂ .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ - L„w‰ C¯‡Â .‰n‡ - L„w‰«…∆«»¿…∆«…∆«¿»ƒ«»»√ƒ
- ÌÏe‡‰Â .˙Bn‡ LL - ¯ÚM‰ BaL ,ÈÁ¯Ên‰ Ï˙k‰«…∆«ƒ¿»ƒ∆«««≈«¿»»

˙k È·ÚÂ .‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡LÓÁ - ÌÏe‡‰ Ï ««∆¿≈«»»√ƒ…∆»»»≈
˙Bn‡26.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ ‡ˆÓ . «ƒ¿»«…≈»«»

מ"ז 26) שם במדות זה וכל הנכונה, הנוסחא היא כן
(כסףֿמשנה).

.‰ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÓ27Ï˙k È·Ú :‰n‡ ‰‡Ó28 ƒ«»«»≈»«»√ƒ…∆
L„w‰ Ï˙k „Ú ÌÏe‡ Ï˙kÓe .˙Bn‡ LÓÁ - ÌÏe‡‰»»»≈«ƒ…∆»«…∆«…∆
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ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙Î ‰ML L„w‰ ÈÏ˙ÎÂ .˙Bn‡ ¯OÚ -∆∆«¿»¿≈«…∆ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBˆÈÁ Ï˙k ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁ Ô‰ÈÈ·e ,‰fÓƒ∆≈≈∆¬ƒ»¿¿ƒ≈…∆ƒ
LÏL - ÈLÈÏLe ÈL ÔÈ·e ;˙Bn‡ LÓÁ - ÈM‰ ÔÈ·e≈«≈ƒ»≈«≈≈ƒ¿ƒƒ»
ÈÚÈ·¯ ÔÈ·e ;ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL ÔÈa LÓÁÂ ;˙Bn‡«¿»≈≈¿ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
.LL - ÈÓÈt‰ Ï˙ÎÂ ÈLÈÓÁ ÔÈ·e ;LL - ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ≈≈¬ƒƒ¿…∆«¿ƒƒ≈
‰n‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰Ê „vÓ ‰n‡ ÌÈÚa¯‡ Ïk‰ ‡ˆÓƒ¿»«…«¿»ƒ«»ƒ«∆¿«¿»ƒ«»
È¯‰ .ÌÈ¯OÚ - ÌÈÙaÓ ˙Èa‰ ·Á¯Â .Bc‚kL „vÓƒ«∆¿∆¿¿…«««ƒƒƒ¿ƒ∆¿ƒ¬≈

.‰n‡ ‰‡Ó≈»«»

שם.27) ראב"ד.28)מדות, עי'

.ÂeÈ‰ ÔÈLtLt ÈLe ,ÔË˜‰ ¯ÚL ‡e‰Â LtLt‰«ƒ¿»¿«««»»¿≈ƒ¿»ƒ»
ÚˆÓ‡aL ÏB„b‰ ¯ÚM‰ ÈcvÓ ÏÎÈ‰Ï29ÔBÙva „Á‡ : «≈»ƒƒ≈««««»∆»∆¿«∆»«»

,ÌÏBÚÓ Ì„‡ Ba ÒÎ ‡Ï ÌB¯caL .ÌB¯ca „Á‡Â¿∆»«»∆«»…ƒ¿«»»≈»
‰f‰ ¯ÚM‰" :Ï‡˜ÊÁÈ È„ÈŒÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ¿»»¿…»«¿≈¿∆¿≈««««∆

"Á˙tÈ ‡Ï ,‰È‰È ¯e‚Ò30.ÔÈÒÎ Ba ÔBÙvaLÂ ; »ƒ¿∆…ƒ»≈«¿∆«»ƒ¿»ƒ
Áe˙t ÌB˜ÓÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa Cl‰Óe¿«≈≈¿≈«¿»ƒ«∆«ƒ«¿»»«
„Ú Cl‰Óe ,ÏÎÈ‰‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,BÏ‡ÓOÓ L„wÏ«…∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿«≈»¿«≈«

.BÁ˙BÙe ÏB„b‰ ¯ÚL«««»¿

ההיכל,29) קדושת גודל מחמת כן ונקרא מ"ב. פ"ד מדות
על  ז) א, (דברים הגדול" "הנהר פרת לנהר קראו וכן
בשם  שם יוםֿטוב' ('תוספות מז: שבועות ראה חשיבותו,

ישראל 30)ראבי"ה). אלקי ה' כי בו, יבא לא "ואיש וגו':
סגור". והיה בו, בא

.ÊB‰·‚Â ˙Bn‡ ¯OÚ BaÁ¯ ‰È‰ ÏB„b‰ ¯ÚM‰««««»»»»¿∆∆«¿»¿
ÌÈÙa ÌÈzL :BÏ eÈ‰ ˙B˙Ïc Úa¯‡Â .‰n‡ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ«»¿«¿«¿»»¿«ƒƒ¿ƒ
Á˙t‰ CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BBˆÈÁ‰ .ıeÁa ÌÈzLe¿«ƒ««ƒƒ¿»¿«∆«
CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BiÓÈt‰Â ,Ï˙k ÏL BÈ·Ú ˙BqÎÏ¿«»¿∆…∆¿«¿ƒƒƒ¿»¿

.˙B˙Ïc‰ È¯BÁ‡ ˙BqÎÏ ˙Èa‰««ƒ¿«¬≈«¿»

.ÁÌÏe‡ ÏL BÁ˙t31·Á¯Â ‰n‡ ÌÈÚa¯‡ dB·‚ ‰È‰ ƒ¿∆»»»»««¿»ƒ«»¿…«
ÌÈ¯ÚL BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚ32LÓÁÂ .33˙Bi¯zÏÓ34 ∆¿ƒ¿…»»¿»ƒ¿»≈«¿¿ƒ

‡ÏÈÓ ÏL35‰BzÁz‰ ,‰ÏÚÓÏÓ BÁ˙t ÈabŒÏÚ eÈ‰ ∆≈»»««≈ƒ¿ƒ¿«¿»««¿»
˙Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ Á˙t‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆««∆««»ƒ∆¿«»ƒ∆¿»««
‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ‰pnÓ ‰hÓlL ÏÚ ˙Ù„BÚ ÔzLÓÁÓ≈¬ƒ¿»∆∆«∆¿«»ƒ∆»«»ƒ∆¿«»

‰n‡ ÌÈLÏL ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ .‰fÓ36Ca„Â .37ÏL ƒ∆ƒ¿≈»∆¿»¿ƒ«»¿ƒ¿»∆
.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÔÈa ‰È‰ ÌÈ·‡¬»ƒ»»≈»««¿∆»

מ"ז.31) פ"ג וה'תוספות'32)מדות מ"ג. פ"ב שם
במלואו, פרוץ שהיה כתבו אכסדרא) ד"ה מג. זרה (בעבודה
מקומות  בהרבה האולם פתח לו קוראים ומכלֿמקום
לרוח  במילואו פרוץ שהיה המשכן פתח כמו בתלמוד,

בתורה. "פתח" ונקרא מ"ז.33)מזרחית, פ"ג שם
צורות 34) חופרין שבה המפותחת, הקורה היא "מלתרא

(פירוש  מלתריות" המשנה בלשון והקיבוץ ודימיונות,
שם). היה 35)המשנה שבהן הקורות למין שם "הוא

שם). המשנה, (פירוש ההוא" לבנין שם או – הפיתוח
לרחבו 36) הפתח משקוף על מושכבת התחתונה הקורה כי

אמה  הפתח על עודפת והקורה אמה, כ' רחב שהוא פתח של

וקורה  אמה, ושתים עשרים ארכה נמצא מזה, ואמה מזה
ואמה  מזה אמה הראשונה על עודפת ממנה שלמעלה שנייה
והרביעית  כ"ו, והשלישית וארבע, עשרים ארכה נמצא מזה,

אמה. שלשים והחמישית ושמונה, שורה.37)עשרים

.ËÏÎÈ‰‰38ÂÈÙlÓ ·Á¯ BÈa ‰È‰39ÂÈ¯BÁ‡Ó ¯ˆÂ «≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿»»¿«≈¬»
È¯‡ BÓk40ÌÈÚÈˆÈÂ .41·È·qÓ Blk ˙ÈaÏ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ¿¬ƒƒƒƒ»«ƒƒ««ƒÀƒ»ƒ

„·¯Â .LÓÁ ‰BzÁz‰ ÚÈˆÈÂ .‰aÒn‰ Ï˙ÎÏ ıeÁ42 ¿…∆«¿ƒ»¿»ƒ«««¿»»≈¿…∆
LL dab ÏÚ43dab ÏÚ „·¯Â .LL ˙ÈÚˆÓ‡ ÚÈˆÈÂ . ««»≈¿»ƒ«∆¿»ƒ≈¿…∆««»

‰zÁz‰ ÚÈˆi‰" :¯Ó‡pL .Ú·L ‰BÈÏÚ‰Â .Ú·L∆«¿»∆¿»∆«∆∆¡««»ƒ«««¿…»
˙ÈaÏ ÌÈÙÈwÓ ÌÈÚÈˆÈ LÏM‰ eÈ‰ ÔÎÂ ."'B‚Â¿¿≈»«»¿ƒƒ«ƒƒ««ƒ
‰hÓlÓ ÌÏe‡‰ ÈÏ˙ÎÏ ·È·Ò ÔÎÂ .ÂÈ˙BÁe¯ ‰LÏMÓƒ¿»»¿≈»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿«»
LÏL „·¯Â ,˜ÏÁ ˙Á‡ ‰n‡ :eÈ‰ Ck ‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»»»«»««»»¿…∆»
.‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL „·¯Â ,˜ÏÁ ‰n‡Â .˙Bn‡«¿«»»»¿…∆»««¿«¿»

ÔÈ„·¯‰ e‡ˆÓÂ44„·¯ Ïk ·Á¯ .ÌÈÏ˙kÏ ÔÈÙwÓ ¿ƒ¿¿»¿»ƒÀ»ƒ«¿»ƒ…«»…∆
.‰n‡ „·¯Â „·¯ Ïk ÔÈ·e ,‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL»««¿«¿»≈»…∆»…∆«»

.˙Bn‡ Úa¯‡ BaÁ¯ ‰È‰ ÔBÈÏÚ‰ „·¯Â¿…∆»∆¿»»»¿«¿««

וגם 38) "היכל", הנקרא לכל והכוונה מ"ז. סוף פ"ד מדות
יותר  רחב היה והאולם ה"ה). פ"א למעלה (ראה בכלל אולם
אמה  עשרים וחמש הדרום, מן אמה עשרה חמש במזרח:

שם). (מדות, הצפון כנ"ל.39)מן המזרח, מן
לצד 40) וכשימשך מערב, לצד מעט הבנין מטין "שהיו

וצר  מלפניו רחב שהוא הארי כדמות מתרחב המזרח
שם). המשנה, (פירוש גזוזטראות.41)מאחוריו"

הרצפה 43)אצטבא.42) שהוא התחתונה שעל התקרה
רחבה. באמה שש התיכונה אצטבאות.44)של

.ÈÌ‰ ÌÈÏ˙k‰ ÔÈaL ÌÈÈet‰ ˙BÓB˜n‰ el‡ Ïk»≈«¿«¿ƒ∆≈«¿»ƒ≈
ÌÈ‡z ÌÈ‡¯˜p‰45:Lc˜nÏ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈ‡z‰ e‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿¿«»ƒ««ƒƒ«ƒ¿»

ÔÓ ‰LÏLe ,ÌB¯c‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ,ÔBÙv‰ ÔÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«»¿»ƒ
.‡ËBÈc ÈabŒÏÚ ‡ËBÈc ,eÈ‰ ˙BËBÈc LÏLÂ .·¯Ún‰««¬»¿»¿»¿»««≈¿»
ÈabŒÏÚ ‰MÓÁ :ÌB¯ca ÌÈ‡z ¯OÚŒ‰MÓÁ e‡ˆÓƒ¿¿¬ƒ»»»»ƒ«»¬ƒ»««≈
.¯OÚŒ‰MÓÁ ÔBÙva ÔÎÂ .Ô‰Èab ÏÚ ‰MÓÁÂ ,‰MÓÁ¬ƒ»«¬ƒ»««≈∆¿≈«»¬ƒ»»»
,‰LÏL ÈabŒÏÚ ‰LÏL :·¯Úna eÈ‰ ÌÈ‡z ‰BÓLe¿»»ƒ»««¬»¿»««≈¿»

ÌÈ‡z Á"Ï Ïk‰ .˙Á‡ ‡ËBÈ„a Ô‰Èab ÏÚ ÌÈLe46. ¿«ƒ««≈∆ƒ¿»∆»«…»ƒ

מ"ג.46)לשכות.45) פ"ד שם

.‡ÈÌÈÁ˙t ‰LÏL47ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ eÈ‰ ¿»¿»ƒ»¿»∆»¿∆»ƒ
ÔÓ ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈ‡z‰«»ƒ∆»«»ƒ«»ƒ¿∆»«»ƒ
Œ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜·e .ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,Ï‡ÓO‰«¿…¿∆»«»∆««»¿∆∆ƒ¿»ƒ
‰MÓÁ eÈ‰ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‡ËBÈcaL ‡za ˙ÈBÙ¿̂ƒ«»∆«¿»»∆¿»ƒ»¬ƒ»
,ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓiÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙t¿»ƒ∆»«»ƒ»ƒ¿∆»«»∆««»

LtLt‰ Ba LiL ‡zÏ „Á‡Â ,‰aÒnÏ „Á‡Â48„Á‡Â , ¿∆»«¿ƒ»¿∆»«»∆≈«ƒ¿»¿∆»
.ÏÎÈ‰Ï«≈»

שם.47) ה"ו.48)מדות, למעלה ראה

.·È‰aÒÓe49˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ¿ƒ»»¿»»ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙Bb‚Ï ÔÈÏBÚ eÈ‰ daL ,˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ Ô¯˜Ï¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿«
˙‡ CÏ‰ .·¯ÚÓÏ ÂÈÙe ‰aÒna ‰ÏBÚ ‰È‰ .ÌÈ‡z‰«»ƒ»»∆«¿ƒ»»»¿«¬»»«∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסט dxigad zia zekld - dcear xtq - ixyz h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÚÈb‰ .·¯ÚÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÔBÙv‰ Èt Ïk»¿≈«»«∆«ƒ«¿«¬»ƒƒ«
‰ .ÌB¯„Ï ÂÈt CÙ‰ ,·¯ÚÓÏ·¯Ún‰ Èt Ïk ˙‡ CÏ ¿«¬»»«»»¿»»«∆»¿≈««¬»

ÂÈt CÙ‰ ,ÌB¯„Ï ÚÈb‰ .ÌB¯„Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú«∆«ƒ«¿»ƒƒ«¿»»«»»
dÁ˙ÙÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÌB¯„Ï Cl‰Ó ‰È‰Â ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»¿»»¿«≈¿»«∆«ƒ«¿ƒ¿»
.ÌB¯„Ï Áe˙t ‰È‰ ‰iÏÚ ÏL dÁ˙tL ,‰iÏÚ ÏL∆¬ƒ»∆ƒ¿»∆¬ƒ»»»»«¿»

סביב,49) מעלות כמו עשוי חלול, עמוד כמין עשוי בנין
מ"ה. שם מדות היקף, דרך עולה בו והעולה

.‚ÈdÁ˙Ù·e50ÏL ˙BÒBÏk ÈzL eÈ‰ ‰iÏÚ ÏL ¿ƒ¿»∆¬ƒ»»¿≈¿¿∆
Ê¯‡51ÈL‡¯Â .‰iÏÚ ÏL db‚Ï ÔÈÏBÚ Ô‰aL , ∆∆∆»∆ƒ¿«»∆¬ƒ»¿»≈

ÔÈÒtÒt52‰iÏÚa ÔÈÏÈc·Ó eÈ‰53‚‚Ï L„w‰ ‚b ÔÈa ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬ƒ»≈««…∆¿«
ÌÈL„w‰ŒL„˜54ÔÈÏeÏÂ .55˙È·Ï ‰iÏÚa ÔÈÁe˙t eÈ‰ …∆«√»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈

ÔÈn‡‰ ˙‡ ÔÈÏLÏLÓ Ô‰aL ,ÌÈL„w‰ŒL„˜56 …∆«√»ƒ∆»∆¿«¿¿ƒ∆»À»ƒ
˙B·˙a57Ì‰ÈÈÚ eeÊÈ ‡lL È„k ,58ŒL„˜ ˙ÈaÓ ¿≈¿≈∆…»≈≈∆ƒ≈…∆

‰Ma ˙Á‡ ÌÚÙe .ÌÈL„w‰59ÔÈaÏÓ ÁÒÙÏ ÁÒtÓ60 «√»ƒ«««««»»ƒ∆«¿∆«¿«¿ƒ
.ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»

שם.50) מדריגות.51)שם, בהן שהיו 52)שהיו קורות,
מדות  (תויו"ט פספסין נקראו כך ומשום היד, פסת כרוחב

ה"י. פ"ה להלן וראה מ"ו). ההיכל.53)פ"ב עליית
קודש 54) לבין ההיכל בין פרוכות שתי שהיו אףֿעלֿפי

גם  עשו – הט"ז) המקדש כלי מהל' (פ"ז הקדשים
יותר  הקדשים קודש עליית קדושת חומר מפני הפספסין,
נכנס  כהןֿגדול הקדשים שבקודש עצמו, הקדשים מקודש
נכנסים  אין הקדשים קודש ובעליית בשנה, אחת פעם לו
הכ"ג  פ"ז להלן כמבואר שנים, לשבע אחת פעם אלא שם

שם). ישראל' (פירוש 55)('תפארת קטן" פתח הוא "לול
שם). קודש 56)המשנה, כותלי לתקן צריכים כשהיו

שם)57)הקדשים. בתוי"ט (הובא הראבי"ה כתב
לתקן  להם שהיה במקום אחד, לרוח פרוצות היו שהתיבות
אין  החומה ואצל סתומות. היו צדדין ובשלש החומה, אצל

ושמאל. ימין להסתכל הנאה,58)דרך לשון יזונו,
ונהנה. המלאכה נוי ממראית עצמו שמשביע כמזונות
איסור  – מעילה" בהם אין וריח מראה ש"קול ואףֿעלֿפי

כו.). (פסחים מ"ד.59)יש פ"ג בסיד.60)מדות

â"ôùú'ä éøùú è"é éùéù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הבנינים,1) אורך וכמה הבית, בנין צורת רבינו בו יבאר

היו. לשכות וכמה

.‡‰i¯Bn‰ ¯‰ ‡e‰Â ,˙Èa‰ ¯‰2˙B‡ÓŒLÓÁ ‰È‰ , «««ƒ¿««ƒ»»»¬≈≈
‰n‡ ˙B‡ÓŒLÓÁ ÏÚ ‰n‡3.‰ÓBÁ ÛwÓ ‰È‰Â , «»«¬≈≈«»¿»»À»»

Ï‰‡ ÈtÓ ,ÂÈzÁzÓ ˙BÈea eÈ‰ ÔÈtÎ ÈabŒÏÚ ÔÈtÎÂ¿ƒƒ««≈ƒƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿≈…∆
‰‡Óh‰4‰¯˜Ó ‰È‰ BlÎÂ .5ÂËqÓ ÌÈÙÏ ÂËÒ6. «À¿»¿À»»¿…∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dIxFOd xd `Ede ,ziAd xd." ©©©¦§©©¦¨

בקיום  היהדות בדרך שההליכה מזה, ה' בעבודת ההוראה
רק  שלא היינו "הר" של באופן להיות צריכה התומ"צ

"גאון" בדרך היא שהנהגתו אלא ביהדותו מתבייש שאינו
המקדש  כבית העמים כל לעיני ורוממות הגבהה של באופן
ה' בית הר יהי' "נכון הגאולה בנבואת נאמר עליו ממש

ההרים  אליובראש ונהרו הגוים גו' ".כל
אלא  במישור הי' לא כולו "המקדש כתב: פ"ו ובריש
שלפניו  מהחלק יותר גבוה חלק שכל היינו ההר" במעלה
נשים  לעזרת . . ועולה בשוה החיל סוף עד "מהלך ובלשונו
לעזרת  ממנה ועולה בשוה נשים עזרת כל ומהלך . .
ממנה  ועולה בשוה ישראל עזרת כל ומהלך . . ישראל
מכך, וההוראה בקודש. למעלה הלאה וכן הכהנים" לעזרת
- גבוה במקום כבר שנמצא בזה להסתפק ליהודי לו שאל

עלי'. אחר בעלי' ולהוסיף להוסיף שצריך אלא "הר"
המקדש" מן ליראה עשה "מצות כתב: פ"ג ובתחילת
בשליחותו  המעלה גודל יודע יהודי שכאשר מכך וההוראה
ותפקיד  האחריות עליו והטיל בו בחר שהקב"ה ותפקידו,
המחשבה  אצלו להתעורר עלולה המקדש, בית לבנות
של  קוצו על ח"ו ולותר קלה פשרה איזו לעשות שיכול

זה. בעסק שוה" "שותף הוא שהרי וכו' יו"ד
תיראו" מקדשי "את מהציווי ההוראה באה זה על הנה
את  הבונה זה שהוא יהודי של וחשיבותו מעלתו שלמרות
. . המקדש מן לירא עשה "מצות אעפ"כ המקדש, בית
תוך  שליחותו את למלא ועליו יראתו" על שצוה  ממי

הפרטים. ופרטי הפרטים כל על מוחלטת הקפדה
.ai oniq mihtey xtq zekln oii

א.2) ג, הימיםֿב בדברי משנה 3)כמפורש ב פרק מדות
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך יח) כז, (שמות שנאמר א.
למדו  "בחמישים" המלה ומייתור בחמישים", חמישים
שהן  חמישים, על מאה פעמים חמישים לעשות שצריך
חמש  על מאות חמש והיינו אמה, אלף וחמישים מאתיים

אמה. ועשו 4)מאות מתחתיו קבר יש שמא חששו כלומר,
והנה  למעלה. תעלה לא שהטומאה להפסיק בכדי זה חלל
ג  פרק (פרה במשנה מפורש למטה חלול שהיה הדבר עצם
קבר  מפני חלול תחתם והעזרות הבית "הר ג) משנה
מפורש  אינו כיפין", גבי על "כיפין שכתב מה אבל התהום".
כבש  גבי ו) משנה (שם ששנינו ממה רבינו ולמדו שם.
גבי  על כיפין היו ששם המשחה, להר הבית מהר שעשו

הוא,5)כיפין. דווקא לאו מקורה, היה שכולו שכתב ומה
ה  פרק באבות כמפורש גלוי, היה החיצוני המזבח שהרי

ה. מקפת,6)משנה סביב סביב "אצטבא יג: פסחים
אחר". עוד היקף אותו ובתוך

.·„Á‡Â ,·¯Ún‰ ÔÓ „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈ¯ÚL ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ««¬»¿∆»
·Á¯ .ÌB¯c‰ ÔÓ ÌÈLe ,ÔBÙv‰ ÔÓ „Á‡Â ,Á¯Ên‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆»ƒ«»¿«ƒƒ«»…«
Ì‰Ï LÈÂ .ÌÈ¯OÚ B‰·‚Â ,˙Bn‡ ¯OÚ ¯ÚL Ïk»««∆∆«¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆

.˙B˙Ïc¿»

.‚epnÓ ÌÈÙÏ7‚¯BÒ8‰¯OÚ B‰·b ,·È·Ò ÛÈwÓ ƒ¿ƒƒ∆≈«ƒ»ƒ»¿¬»»
ÌÈÁÙË9ÏÈÁ‰ ‚¯Bq‰ ÔÓ ÌÈÙÏÂ .10¯OÚ [B‰·b] , ¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ«≈«≈»¿∆∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxigadקע zia zekld - dcear xtq - ixyz h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Bn‡11ÏÁ Ï·‡iÂ" :˙BÈ˜a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . «¿»»≈«ƒ««¬∆≈
.‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁ BÊ - "‰ÓBÁÂ¿»«»¬»»

הבית.7) כמיטה 8)מהר נקבים נקבים עשוייה מחיצה
בחבלים. הרא"ש 9)מסורגת בשם משנה הכסף כתב

טפחים  עשרה גבוה היה ולזה בשבת לטלטל נעשה שהסורג
פתח", ולבסוף "הוקף הבית הר שהיקף מחיצה, כל כדין
אמה  (=מאה סאתיים מבית יותר שהוא בקרפף מועיל ואינו
וכאן  כד.) (עירובין בטלטול להתירו אמה), חמישים על
כך  ואחר הבית הר חומת את מתחילה בנו הבית הר בחומת
שאין  ואף הסורג. את כך אחר בנו ולכן בפנים, פתחו בנו
ארבע  מוקף שהוא מה כל התורה מן שהרי מדרבנן, אלא זה
- שבות על גזרו לא ובמקדש היחיד, רשות הוא מחיצות

כן. אמרו השבותים כל על חומה 10)לא הוא "חיל
הבית". הר לחומת מבית העזרה כל במשנה 11)שסובבת

פנוי  "מקום שם: הרע"ב ופירש אמות" עשר "החיל שם:
גובה. שום היה לא זה ולפי חיל" נקרא והוא אמות עשר
זה  ולפי חומה הוא שחיל המשנה בפירוש כתב רבינו אבל

"גובהו". כאן הנוסחא היא יפה

.„‰¯ÊÚ‰ ÏÈÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ12‰¯ÊÚ‰ ÏÎÂ .13‰˙È‰ ƒ¿ƒƒ«≈»¬»»¿»»¬»»»¿»
:dÏ eÈ‰ ÌÈ¯ÚL ‰Ú·LÂ .‰"Ï˜ ·Á¯ ÏÚ Ê"Ù˜ C¯‡…∆«…«¿ƒ¿»¿»ƒ»»
ÔÓ ‰LÏLe .·¯ÚÓÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ«»«¿ƒ¿«¬»¿»ƒ
„‚k ÔeÎÓ ,Á¯ÊÓa „Á‡Â .·¯ÚÓÏ ÔÈÎeÓÒ ÌB¯c‰«»¿ƒ¿«¬»¿∆»¿ƒ¿»¿À»¿∆∆

ÚˆÓ‡a ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa14. ≈…∆«√»ƒ»∆¿«

לפני 12) שהייתה נשים, עזרת על [ודילג ישראל. עזרת היא
מקיפה  הייתה ישראל עזרת שחומת מפני ישראל, עזרת
במערב]. אלא הייתה לא נשים עזרת ואילו מסביב,

עשרה 13) עשתי עד ולמעלה ישראל עזרת מתחילת "הוא
כרת  זדונו על שחייבין הוא זה ומקום - ההיכל אחורי אמה
מוחלט". מקדש הנקרא והוא חטאת שגגתו ועל

בית 14) כנגד מכוון שהוא המזרח "שער במשנה: נד. ברכות
הקדשים". קדשי

.‰B‰·‚Â ˙Bn‡ ¯OÚ BaÁ¯ ‰È‰ Ô‰Ó ¯ÚL Ïk»««≈∆»»»¿∆∆«¿»¿
˙BtÁÓ ˙B˙Ïc BÏ eÈ‰Â .‰n‡ ÌÈ¯OÚ15ıeÁ ,·‰Ê ∆¿ƒ«»¿»¿»¿À»»

·‰ÊÏ ‰ÓBc ˙LÁ ‰tˆÓ ‰È‰L ,ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ16. ƒ««ƒ¿»ƒ∆»»¿À∆¿∆»¿»»
ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ¯ÚLÂ17¯ÚL ‡e‰Â , ¿««∆«ƒ¿»««»∆¿¿««

¯B˜È18. ƒ»

זהב.16)מצופות.15) לצפותו הוצרכו לא לפיכך
שהוא 17) לפי העליון שער נקרא "ולמה במשנה. נא: סוכה

נשים". מעזרת ונקרא 18)למעלה ד. משנה א פרק מדות
ונעשו  ניקנור, ושמו הדלתות שהעמיד חסיד איש שם על כן
שנקרא  שכתבו ויש לח. ביומא כמסופר בדלתותיו נסים לו
ובא  ביוון, צבא שר שהיה ניקנור ששמו גוי שם על כן
ותלו  וזרועו ראשו את וכרתו והרגוהו, בישראל להילחם

המקדש. בית משערי שער על אותם

.Â‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰ ÚˆÓ‡a ˙eÎÓ ‰˙È‰ ‡Ï ‰¯ÊÚ‰»¬»»…»¿»¿À∆∆¿∆¿««««ƒ∆»
˙BÁe¯‰ ÏkÓ ¯˙È ˙Èa‰ ¯‰ ÌB¯cÓ ‰˜BÁ¯19, ¿»ƒ¿«««ƒ»≈ƒ»»

ÔBÙv‰ ÔÈ·e dÈ·e .˙BÁe¯‰ ÏkÓ ¯˙È ·¯ÚÓÏ ‰·B¯˜e¿»¿«¬»»≈ƒ»»≈»≈«»

Á¯Ên‰ ÔÈ·e dÈ·e ,·¯Ún‰ ÔÈ·e dÈaM ‰nÓ ¯˙È»≈ƒ«∆≈»≈««¬»≈»≈«ƒ¿»
.ÔBÙv‰ ÔÈ·e dÈaM ‰nÓ ¯˙È»≈ƒ«∆≈»≈«»

ושלושים 19) מאה הוא לדרום, מצפון העזרה, רוחב כל כי
אלו  רוחות משתי הבית מהר שהנותר נמצא אמה, וחמש
היה  הבית הר כל כי אמה, וחמש ושישים מאות שלוש הוא
מהר  שהנותר נמצא אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש
עשרה  ושלוש מאות שלוש הוא אלו רוחות בשתי הבית
מכל  יתר הבית הר מדרום "רחוקה היא כן אם אמה,
מאתיים  הוא הבית הר מדרום המרחק כי הרוחות",
כי  הרוחות", מכל יתר למערב "וקרובה אמה, וחמישים
יתר  הצפון ובין "ובינה אמה מאה הוא למערב בינה המרחק
וחמש  מאה הוא לצפון בינה כי המערב" ובין שבינה ממה
ובין  שבינה ממה יתר המזרח ובין "ובינה אמה עשרה
אמה. עשרה ושלוש מאתיים הוא למזרח בינה כי הצפון"

.Ê‡È‰Â .ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ ‰˙È‰ Á¯ÊÓa ‰¯ÊÚ‰ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈»¬»»¿ƒ¿»»¿»∆¿««»ƒ¿ƒ
C¯‡ ‰˙È‰20·Á¯ ÏÚ ‰"ÏÂ ‰n‡ ‰‡Ó21.‰"Ï˜ »¿»…∆≈»«»¿«…«

‰È˙BÚBˆ˜Ó Úa¯‡a eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â22ÏL ¿«¿«¿»»¿«¿«ƒ¿∆»∆
‰n‡ ÌÈÚa¯‡23˙B¯˜Ó eÈ‰ ‡ÏÂ ,24ÔÈ„È˙Ú ÔÎÂ , «¿»ƒ«»¿…»¿…¿≈¬ƒƒ

˙BÈ‰Ï25. ƒ¿

למערב.20) לעזרת 21)ממזרח ביחס וזהו לדרום. מצפון
למערב  ממזרח ארוכה וצרה: ארוכה שהייתה ישראל,
הייתה  עצמה נשים עזרת אבל לדרום, מצפון ורחבה

מבפנים.22)מרובעת. פינותיה כלומר,23)בארבע
ארבעים. על השלישי 25)בתקרה.24)ארבעים בבניין

בימינו. במהרה שייבנה

.Á˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c ?˙BLnLÓ Ì‰ ‰Óe«≈¿«¿¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙‡ ÔÈÁl‚Óe Ì‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó ÌML ,ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿≈∆¿«¿ƒ∆
,ÌÈˆÚ‰ - ¯Èc ˙kLÏ - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ;Ì¯ÚO¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»≈ƒ

ÔÈÓeÓŒÈÏÚa ÌÈ‰k ÌML26ÌÈˆÚa ÌÈÚl˙Ó27ÏkL , ∆»…¬ƒ«¬≈ƒ¿«¿ƒ»≈ƒ∆»
ÏeÒt ˙ÚÏBz Ba ‡ˆÓpL ıÚ28- ˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; ≈∆ƒ¿»««»¿ƒ«¬»ƒ

ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏ29eÈ‰ da - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ; ƒ¿««¿…»ƒ«¬»ƒ¿ƒ»»
˙Èa ˙kLÏ" ‰‡¯˜ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,ÔÓLÂ ÔÈÈ ÔÈ˙B¿ƒ«ƒ»∆∆¿ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿«≈

"‡iÓL30. «¿«»

לעבודה.26) ראויים שנמצא 27)שאינם העצים "מסירים
מסקלין  ג), משנה ב פרק (שביעית שאמר כמו תולעת, בהם

בדרך". שהושלכו האבנים הרמת למערכה 28)על
יהיו  תמימים שנאמר ונבחר תמים קרבן כל להיות "שמצוה
יהיה  ולא נבחרים אלא יהיו לא המערכה עצי "וכן לכם"
למזבח, פסול לח כשהוא שהתליע עץ וכל תולעת בהם

שהתליע". המקום את גורר יבש שטבל 29)התליע שאחר
נשים, לעזרת להיכנס הוא רשאי שמשו, והעריב בשביעי
קרבנותיו  שיביא עד ישראל, לעזרת להיכנס הוא אסור אבל
ישראל  לעזרת בהונותיו להכניס וכשצריך שלו שמיני ביום
וממתין  זו בלשכה הוא טובל שמיני, ביום ושמן דם למתן

בהונותיו. שיכניס עד יין 30)שם שגם ואף שם. מדות
אינם  שהנסכים מפני היין, שם על נקראת לא שם, היה
את  מעכב שהוא השמן שם על אלא הזבח, את מעכבים

הקרבן.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעי dxigad zia zekld - dcear xtq - ixyz h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ËeÈ‰iL È„k ,‡¯ËÊeÊb ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ∆¿««»ƒ»¿»À∆∆¿¿¿»¿≈∆ƒ¿
ÔÏÚÓÏÓ ˙B‡B¯ ÌÈLp‰31È„k ,ÔhÓlÓ ÌÈL‡‰Â «»ƒƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈

ÔÈ·a¯ÚÓ eÈ‰È ‡lL32‰¯ÊÚ‰ „ˆa ‰È‰ ÏB„b ˙È·e . ∆…ƒ¿¿À¿»ƒ«ƒ»»»¿«»¬»»
Èea ‰È‰Â ,ÏÈÁ‰Â ‰¯ÊÚ‰ ÔÈa ,ıeÁaÓ dBÙˆaƒ¿»ƒ«≈»¬»»¿«≈¿»»»

‰tk33ÔÈ„·¯ ÛwÓe34‡¯˜ ‰È‰ ‡e‰Â ,Ô·‡ ÏL ƒ»À»¿»ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿»
"„˜Bn‰Œ˙Èa"35Áe˙t „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈÁ˙Ù ÈLe . ≈«≈¿≈¿»ƒ»∆»»«

.ÏÈÁÏ Áe˙t „Á‡Â ,‰¯ÊÚÏ»¬»»¿∆»»««≈

הגזוזטרא.31) על בית 32)כשיושבות שמחת בשעת
הסוכות. בחג נשים בעזרת שעשו עגול.33)השואבה גג

א)35)איצטבאות.34) פרק סוף (שבת המשנה [בפירוש
שעל  האש לקיום תמיד אש מדורת הייתה שם כי רבינו כתב
שם  כי ופירש בו, חזר שם לתלמוד בפירושו אבל המזבח.

מתחממים]. הכהנים היו

.ÈB· eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â36ÌÈzLe L„˜ ÌÈzL : ¿«¿«¿»»¿«ƒ…∆¿«ƒ
ÏÁ37ÔÈÒtÒÙ ÈL‡¯Â .38.ÏÁ‰Â L„w‰ ÔÈa ÔÈÏÈc·Ó …¿»≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈«…∆¿«…

˙kLÏ - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ?˙BLnLÓ eÈ‰ ‰Óe∆»¿«¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ‡Ïh‰39ÌÁÏ ÈOBÚ ˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯„e ; «¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«≈∆∆
ÌÈt‰40ÈBÓLÁ ˙Èa eÊb da - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ; «»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¿«

ÔÂÈ ÈÎÏÓ ÌeˆwML ÁaÊÓ È·‡41˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; «¿≈ƒ¿≈«∆ƒ¿«¿≈»»¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÔÈ„¯BÈ da -42. »¿ƒ¿≈«¿ƒ»

המוקד.36) בתוך 37)בבית מקצתו בנוי שביתֿהמוקד
שהחלק  ונראה בחול. בנוי ומקצתו המקודשת העזרה
קודש. היה לעזרה, הסמוך הדרומי, והחלק חול, היה הצפוני

קודש 38) בין המפסיק במקום לסימן מבדילין עצים חתיכות
חול. מנהג בקודש ינהגו שלא כדי שהיו 39)לחול,

טלאים  מששה פחותין "ואין לתמידין מבוקרים טלאים
הייתה  זו ולשכה שבמקדש". הטלאים בלשכת המבוקרין

לשכה 40)בקודש. וגם הפנים לחם עושים היו זו בלשכה
בעזרה". בפנים "אפייתם שהרי בקודש, הייתה זו

אנטיוכוס,41) בימי ישראל ארץ את היוונים כשכבשו
אבני  גנזו החשמונאים וכשנצחום זרה, לעבודה עליו הקריבו
בחול. הייתה זו ולשכה הזאת. בלשכה מזבח אותו

(=תעלה 42) במחילה זו לשכה דרך יורד קרי שראה כהן
בו. לטבול מקווה יש ששם הטבילה לבית הבית) שתחת

בחול. הייתה זו לשכה ואף

.‡ÈCÏB‰ ‰È‰ BÊ ‰kLlÓ ‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï „¯Bi‰«≈¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»»»≈
‰aÒna43˙B¯p‰Â ,Blk Lc˜n‰ ˙Áz ˙ÎÏB‰‰ «¿ƒ»«∆∆«««ƒ¿»À¿«≈

.‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B˜ÏBc¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ«¿≈«¿ƒ»
˙È‰ ‰¯e„ÓeÌL ‰44„B·k ÏL ‡qk‰Œ˙È·e ,45e‰ÊÂ . ¿»»¿»»≈«ƒ≈∆»¿∆

B„B·k46.Ì„‡ ÌL LiL Úe„Èa ÏeÚ B‡ˆÓ : ¿¿»»¿»«∆≈»»»

דרך 43) מהלך היה לא קרי, בעל שהיה ומפני במערה.
שהמחילות  הקרקע, שתחת במסיבה "הולך אלא העזרה,

נתקדשו". לא הבית להר שהייתה 44)הפתוחות בלשכה
לשכת  והיא הטבילה, לבית יורדים שבה מערבית בצפונית

ג. משנה ג פרק בתמיד הנזכרת המוקד פרק 45)בית תמיד
לבית  צריך שהיה שם, בפירושו הראב"ד וכתב א. משנה א
"בעל  כדתנן הטבילה, לפני מים שם שיטיל כדי שם הכסא

טמא". המים את כשיטיל המים את הטיל ולא שטבל קרי
שם.46) חברו שהיה זמן כל מעולם אדם בו נכנס שלא

.·ÈÌÈBÓLe ‰‡Ó ·¯ÚnÏ Á¯Ên‰ ÔÓ ‰¯ÊÚ‰ C¯‡…∆»¬»»ƒ«ƒ¿»««¬»≈»¿ƒ
Ú·LÂ47‰¯ÊÚ ÏL È·¯ÚÓ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,48„Ú »∆«¿∆∆¿»ƒ…∆«¬»ƒ∆¬»»«

Blk ÏÎÈ‰‰ C¯‡Â .‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡ - ÏÎÈ‰‰ Ï˙k49 …∆«≈»««∆¿≈«»¿…∆«≈»À
‰n‡ ‰‡Ó -50ÌÈzL - ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa . ≈»«»≈»»¿«ƒ¿≈«¿«ƒ

˙ÒÈ¯c ÌB˜Ó .ÌÈLÏLe ÌÈzL - ÁaÊn‰ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ«
Œ˙Á‡ - ÌÈ‰k ˙¯ÊÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚«̄¿≈«…¬ƒ¿«ƒ¿»∆¿«…¬ƒ««
‡e‰Â ,Ï‡¯OÈ ÈÏ‚¯ ˙ÒÈ¯c ÌB˜Ó .‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¿¿ƒ««¿≈ƒ¿»≈¿

.‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡ - Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ‡¯˜p‰«ƒ¿»∆¿«ƒ¿»≈««∆¿≈«»

עשרה 47) אחת סוף עד במזרח ישראל עזרת מהתחלת היינו
במערב. הקדשים קודש שמאחורי הכותל 48)אמה הוא

הקדשים. קודש הקדשים,49)שמאחורי קודש היינו
והאולם. שבאמצע.50)ההיכל הכתלים עובי עם

.‚ÈÌÈLÏLe ‰‡Ó ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰¯ÊÚ‰ ·Á¯Â¿…«»¬»»ƒ«»«»≈»¿ƒ
ÈBÙˆ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,LÓÁÂ51˙Èa „Ú ¿»≈¿∆∆¿»ƒ…∆¿ƒ«≈

ÌÈÁaËn‰ ˙Èa .˙Bn‡ ‰BÓL - ÌÈÁaËn‰52- «ƒ¿»«ƒ¿∆«≈«ƒ¿»«ƒ
ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz ÌLÂ ,‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ‰¯OÚŒÌÈzL¿≈∆¿≈«∆¡»¿»ƒ«¿ƒƒ

Bcˆa ÌÈL„w‰ ˙‡53. ∆«√»ƒ¿ƒ

שבבית 51) הקטנים העמודים (הם הננסין "מן ב: משנה שם
(=הצפוני) העזרה לכותל ה) משנה ג פרק שם - המטבחיים

אמות". הנ"ל.52)שמונה הננסין שמלה 53)הם [ברור
וכו'"]. השלחנות מקום "בצידו הבאה: להלכה שייכת זו

.„ÈÌB˜Ó54˙BÁÏL B·e ,˙Bn‡ ‰BÓL - ˙BÁÏM‰ ¿«À¿»¿∆«À¿»
LÈL ÏL55ÌÈÁ˙p‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ,56ÔÈÁÈ„Óe57˙‡ ∆«ƒ∆«ƒƒ¬≈∆«¿»ƒ¿ƒƒ∆

¯Oa‰58BÏM·Ï59ÌB˜Ó „ˆ·e .eÈ‰ ˙BÁÏL ‰ÓLe . «»»¿«¿¿…»À¿»»¿«¿
˙BÚah‰ ÌB˜Ó ˙BÁÏM‰60,‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ - «À¿»¿««»«¿«¿∆¿ƒ«»

ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÌLÂ61. ¿»¬ƒ∆«√»ƒ

(=אמות),54) ארבע לשולחנות הטבעות מן שם: במשנה
הטבעות  מן רבינו: ומפרש ארבע" לננסין השולחנות מן
לננסין  השלחנות חצי ומן אמות, ארבע - השולחנות לחצי
אמות. שמונה השולחנות מידת כן ואם אמות, ארבע -

ויתקלקל.55) הבשר יחמם שלא כדי זהב, של עשאום ולא
בעזרה.56) לכהנים הנאכלים קדשים קדשי מקור 57)של

מאכלות  מהלכות ו בפרק וראה קיג. בחולין זו הדחה
דמו  מידי יוצא שאינו חולין, בשר לעניין י הלכה אסורות
קדשים. לבשר הדין והוא ומליחה, בהדחה אלא

משנה 58) ו פרק ושקלים ב משנה ד פרק (תמיד [במשנה
הקרביים, את מדיחים היו הללו השולחנות שעל מפורש ב)
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו בפרק רבינו כתב וכן
מדיחין  היו המדיחין שבלשכת יז הלכה להלן שכתב ומה
המדובר  שם - ג משנה ה פרק ממדות ומקורו הקרביים, את
הקרבנות  מעשה ובהלכות שם בתמיד מפורש שעליו בכרס,
של  השולחנות על ולא המדיחין בלשכת אותו שמדיחים שם
כאן  רבינו שכתב מה אבל רב. שזבלו לפי שבעזרה, שיש
על  כן שעשו במשנה מקור לו אין - הבשר" את "ומדיחים
קרביים  מהדחת רבינו כן שלמד ונראה הנ"ל. השולחנות
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בהם  שיש הקרביים אם הוא: וחומר קל ועוד, בעזרה. שהיא
דם, אלא זבל בו שאין בשר, שכן כל בעזרה, מודחים - זבל

בעזרה]. מודח הוא )59שוודאי צריך לבשלו שדווקא
הדחה. צריך אינו לצלי אבל היו 60)הדחה, טבעות

שחיטה". בשעת הבהמה רגלי בהם לאסור בקרקע "קבועות
קדשים 61) אבל בצפון, ששחיטתם קדשים קדשי כלומר,

בעזרה. מקום בכל שחיטתם קלים

.ÂË.˙Bn‡ ‰ÓL - ÁaÊn‰Â ˙BÚah‰ ÌB˜Ó ÔÈ·e≈¿««»¿«ƒ¿≈«¿…∆«
ÌÈLÏL - L·k‰Â .ÌÈLÏLe ÌÈzL - ÁaÊn‰Â62ÔÈ·e . ¿«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆¿ƒ≈

.‰ˆÁÓe ‰n‡ ‰¯OÚŒÌÈzL - ÈÓB¯c Ï˙ÎÏe L·k‰«∆∆¿…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«»∆¡»
·Á¯ ‡e‰L ÁaÊn‰ Ï˙k „Ú ‰¯ÊÚ ÏL ÈBÙˆ Ï˙kÓƒ…∆¿ƒ∆¬»»«…∆«ƒ¿≈«∆…«

‰ˆÁÓe ÌÈML -63Ï˙k „Ú ÌÏe‡‰ Ï˙kÓ Bc‚Îe . ƒƒ∆¡»¿∆¿ƒ…∆»»«…∆
ÌÈÚ·LÂ LL - C¯‡ ‡e‰L ‰¯ÊÚ ÏL ÈÁ¯ÊÓ64. ƒ¿»ƒ∆¬»»∆…∆≈¿ƒ¿ƒ

היה 62) לא אבל אמה, ושתיים שלושים ארכו היה הכבש
על  אמה פורח שהיה לפי אמה, שלושים אלא בעזרה אוכל

סובב. על ואמה ושלושים 63)יסוד מאה הרוחב כל שהרי
וכבש, מזבח של אמה ושתיים שישים מהן צא וחמש,
ששים  הרי דרומי, לכותל כבש שבין מה וחצי עשרה ושתים

שבין 64)ומחצה. מה אמה ושתיים עשרים כיצד? הא
המזבח, ושתיים שלושים יב), הלכה (למעלה למזבח האולם
הרי  ישראל, עזרת עשרה ואחת כהנים עזרת עשרה אחת

ושש. שבעים

.ÊËÌB˜n‰ ‡e‰ ,ÔBÙˆ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰f‰ Úa¯Ó‰ Ïk»«¿À»«∆«ƒ¿»»«»
.ÌÈL„˜ŒÈL„˜ Ba ÔÈËÁBML∆¬ƒ»¿≈»»ƒ

.ÊÈ‰BÓL65LÏL :Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚa eÈ‰ ˙BÎLÏ ¿∆¿»»¿∆¿«ƒ¿»≈»
,ÁÏn‰ ˙kLÏ :ÌB¯caL .ÌB¯ca LÏLÂ ,ÔBÙva«»¿»«»∆«»ƒ¿««∆«
ÌL - ÁÏn‰ ˙kLÏ .ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ,‰Â¯t‰ ˙kLÏƒ¿«««¿»ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««∆«»

‰Â¯t‰ ˙kLÏ ;Ôa¯wÏ ÁÏÓ ÔÈ˙B66ÔÈÁÏBÓ ÌL - ¿ƒ∆««»¿»ƒ¿«««¿»»¿ƒ
ÌÈL„w‰ ˙B¯BÚ67Ô‰ÎÏ ‰ÏÈ·Ë ˙Èa ‰˙È‰ dbb ÏÚÂ , «√»ƒ¿««»»¿»≈¿ƒ»¿…≈

eÈ‰ ÌL - ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ;ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒƒ¿««¿ƒƒ»»
ÌÈL„w‰ È·¯˜ ÔÈÁÈ„Ó68‰aÒÓ ÌMÓe ,69‚‚Ï ‰ÏBÚ ¿ƒƒƒ¿≈«√»ƒƒ»¿ƒ»»¿«

˙ÈÊb‰ ˙kLÏ :ÔBÙvaL LÏM‰Â .‰Â¯t‰Œ˙Èa70, ≈««¿»¿«»∆«»ƒ¿««»ƒ
daL - ˙ÈÊb‰ ˙kLÏ .ıÚ‰ ˙kLÏ ,‰lb‰ ˙kLÏƒ¿««À»ƒ¿«»≈ƒ¿««»ƒ∆»

˙·LBÈ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò71dÈˆÁÂ ,L„˜ ‰È‰ dÈˆÁÂ . «¿∆¿≈¿»∆∆¿∆¿»»»…∆¿∆¿»
.ÏÁÏ „Á‡Â L„wÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙Ù ÈL dÏÂ .ÏÁ ‰È‰»»…¿»¿≈¿»ƒ∆»«…∆¿∆»«…

ÔÈ·LBÈ ÔÈ¯„‰q‰ eÈ‰ ÏÁ ÏL ÈˆÁ·e72‰lb‰ ˙kLÏ . «¬ƒ∆…»««¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿««À»
‰l‚a epnÓ ÔÈ‡ÏÓnL ¯Ba ‰˙È‰ ÌL -73ÌMÓe , »»¿»∆¿«¿ƒƒ∆¿À»ƒ»
ıÚ‰ ˙kLÏÂ .‰¯ÊÚ‰ ÏÎÏ ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓ74‰˙È‰ ¿«¿ƒ«ƒ¿»»¬»»¿ƒ¿«»≈»¿»

‡È‰Â ,ÏB„b Ô‰k ˙kLÏ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,Ô‰ÈzL È¯BÁ‡¬≈¿≈∆¿ƒ»¿»ƒ¿«…≈»¿ƒ
ÈzLe .‰ÂL ÔzLÏL ‚‚Â .ÔÈ¯„‰¯t ˙kLÏ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¿»¿»»∆¿≈
ÔÈÓÈÓ ˙Á‡ :Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚa ÌL eÈ‰ ˙B¯Á‡ ˙BÎLÏ¿»¬≈»»¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒƒ

ÒÁÈt ˙kLÏ ‡e‰Â ,ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL75LÈaÏn‰76˙Á‡Â ; ««ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒ¿««
ÔÈz·Á ‰OBÚ ˙kLÏ ‡e‰Â ,BÏ‡ÓOÓ77. ƒ¿…¿ƒ¿«≈¬ƒƒ

פרק 65) ושם לשכות, שש רק נמנו ג משנה ה פרק במדות
המלביש  פנחס לשכת נוספות: שתיים נמנו ד משנה א

חביתין. עושי אמגושי 66)ולשכת איש שם "פרוה

העבודה  לראות כדי זו בלשכה העזרה בקיר שחתר (מכשף)
שמו". על הלשכה נקראת כן על ה'67)ונהרג, בפרק

המלח  ש"בלשכת רבינו כתב יג הלכה מזבח איסורי מהלכות
שהמלח  סובר שרבינו והנראה הקדשים". עורות מולחין היו
הייתה  העורות מליחת אבל המלח, בלשכת מוצנע היה
המלח. מלשכת המלח נוטלין והיו הפרוה, בלשכת

הכרס.68) ומפני 69)היינו מעלות בלי כבש כמין
מסיבה. נקראת בעיגול מפני 70)שהולכת כן נקראת

סנהדרין. של לכבודם מרובעות גזית מאבני עשוייה שהייתה
הכהונה 71) את ודנין יושבין שהיו - מעשיהם "ועיקר

ובמומין". ביוחסין הכהנים קודש 72)ובודקין של שבחצי
דוד  בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין לישב, אסור

בזכריה.73)בלבד. הנזכר ראשה" על "וגולה כמו ספל
בבניין,74) קבוע היינו כלל", בולט עץ בו בונים ש"אין אף

אלא  עץ של נקראת שלא עוד וייתכן מותר. בניין בלא אבל
עצים. בה שהניחו שזו 75)מפני במשנה מפורש לא

מימינו  "אחת שנאמר ממה רבינו כן למד אלא בימין, הייתה
לשכת  ואחת המלביש פינחס לשכת אחת משמאלו, ואחת
ראשוןֿראשון  על מדבר שהתנא ומסתבר חביתין", עושי

אחרוןֿאחרון. בגדי 76)ועל מעשי על "הממונה שהיה
גדול  כהן ובגדי הדיוטים כהנים בגדי בהכנת עוסק כהונה

הכל". נעשה ידו ומתחת היה 77)ובאריגתן גדול כהן
בערב, ומחציתה בבקר מחציתה מנחה, יום בכל מקריב
מחבת  "על שנאמר כמו במחבת עשוייה שהייתה ומפני

חביתין. קרוייה תעשה" בשמן

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
קרקע 1) גובה וכמה במישור, היה לא המקדש כי בו יתבאר

שם. אחרים ממקומות יותר ההיכל

.‡‰ÏÚÓa ‡l‡ ,¯BLÈÓa ‰È‰ ‡Ï Blk Lc˜n‰«ƒ¿»À…»»¿ƒ∆»¿«¬≈
,˙Èa‰ ¯‰ ÏL ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ ÒÎ Ì„‡Lk .¯‰‰»»¿∆»»ƒ¿»ƒ««ƒ¿»ƒ∆«««ƒ
ÏÈÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÏÈÁ‰ ÛBÒ „Ú Cl‰Ó¿«≈««≈¿»∆¿∆ƒ«≈

Ìe¯ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ2Ïk ¿∆¿««»ƒƒ¿≈∆¿≈«¬»
dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ3.‰n‡ ÈˆÁ «¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ«»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"xdd dlrnA `N` ,xFWinA did `l FNM WCwOd."'Ek ©¦§¨ªŸ¨¨§¦¤¨§©£¥¨¨

וממנה  הנשים, לעזרת מהחיל העליות את לפרט וממשיך
לשם  ולכאורה, והמזבח. האולם אל ומשם ישראל, לעזרת
מובן  זה והלא ההר, במעלה היה שהמקדש הקדים מה
לעזרת  נשים מעזרת עולה למקדש שהבא הנ"ל מהפירוט

וכו'. ישראל
שהוא  לומר ההר" ב"מעלה הרמב"ם שכוונת לומר ואין
לעיכובא, הוא ההר במעלה המקדש בית ובניית בדווקא,
"הדברים  שהרי ובפרט לכך, המקור מהיכן ביאור צריך כי
ועזרה  אולם . . הקדשים וקודש קודש . . בבית עיקר שהם
ולא  דווקא במישור היה והמשכן המשכן", בדוגמת הם

ההר. במעלה
שהמקדש  הלכה, לפסוק בכוונתו שאין לומר, צריך לכן
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בפועל. המציאות היא שכך אלא ההר, במעלה להיות צריך
שמדבר  בפשטות, לומר יש זו, בהקדמה שפתח ומה
על  להקל כדי שבו בפרטים ואח"כ הענין בכללות בתחילה
- הכללי המספר מקדים מקומות שבריבוי כמו הלומד,

הזכרון. לתועלת
למקדש  בקשר הוראה ללמוד יש הענינים, ובפנימיות
עצמו  את ומרומם שמעלה באופן להיות שצריך הפרטי,
יתברך. לו דירה נהיה כולו שהעולם עד בעולם, חלקו ואת
המציאות  היא כך מקום מכל לעיכובא, דין שאינו ואף
ועולה  כו' מהלך בו והנכנס ההר, במעלה היה שהמקדש

כו'.
ביאת  שסדר משמע הרמב"ם מלשון בזה: וההסברה
גם  הוא וכך עליה, אחר עליה של באופן היא המקדש
ועולה, מהלך של באופן שיהיה הרוחנית העבודה בסדר
זה  הרי גבוה, הכי למקום ההגעה לאחר וגם ועולה. מהלך
שיבוא  העילוי שלגבי ובוודאי בהווה, למצב בנוגע רק
תחילה  זקוק ולכן לחסרון, עכשיו דרגתו נחשבת בעתיד
נעלית  (בדרגה וכליו המקדש ותיקון בבניית לשלימות
הדרושה  בשלימות המקדש ביאת תהיה ואח"כ יותר)

סוף. אין עד עילוי אחר בעילוי
.ci oniq dcear xtq zekln oii

ג.2) משנה פ"ב מדות המעלה,3)גובה. רוחב משך
ההר  רוחב בכל וארכה אמה, חצי הרגל דריסת מקום דהיינו
(בבא  כדתניא שלחה ולשון טז.), יומא (רש"י ולדרום לצפון
וכן  הרגל, זה ד) כב, שמות – בעירה (את ושלח ב:) קמא
שם). מדות (תויו"ט הרגל משלחי כ) לב, (ישעיה אומר הוא

.·Cl‰Óe4‰pnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««»ƒ¿»∆¿∆ƒ∆»
‰¯OÚŒLÓÁa ‰¯ÊÚ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ¿∆¿«ƒ¿»≈∆¿ƒ«»¬»»«¬≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

.‰n‡«»

ה.4) משנה שם מדות

.‚Cl‰Óe5epnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿«ƒ¿»≈¿»∆¿∆ƒ∆
ÔÎec ‰ÈÏÚÂ .‰n‡ ‰‰B·b ‰ÏÚÓa ÌÈ‰k‰ ˙¯ÊÚÏ6, ¿∆¿««…¬ƒ¿«¬»¿»«»¿»∆»»

,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ LÏL Ba LÈ≈»«¬»«¬»¬ƒ«»
ÏÚ ‰‰B·b ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ ˙‡ˆÓ .‰n‡ ÈˆÁ dÁÏLÂ¿ƒ¿»¬ƒ«»ƒ¿≈∆¿««…¬ƒ¿»«

.‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ÈzL Ï‡¯OÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿≈«∆¡»

ו.5) משנה עומדים 6)שם הלוים היו ועליו אצטבא.
ו). הלכה (להלן שירה שאומרים בשעה

.„Cl‰Óe7ÌÏe‡‰ ÔÈ·e ÁaÊn‰Â ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««…¬ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»
‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÏe‡Ï ÌMÓ ‰ÏBÚÂ .‰ÂLa ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«¿»∆¿∆ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

‰n‡8.‰ÂLa Blk ÏÎÈ‰‰Â ÌÏe‡‰Â . «»¿»»¿«≈»À¿»∆

ו.7) משנה פ"ג אמה",8)מדות "ושלחה שם: במשנה

שם. נוסחאות שינויי (עיין רבינו כלשון אחרים בספרים אבל
כסףֿמשנה). ועיין טז. ביומא הוא וכן

.‰Á¯Ên‰ ¯ÚL Ú˜¯˜ ÏÚ ÏÎÈ‰‰ Ú˜¯˜ d·b ‡ˆÓƒ¿»…««¿««≈»««¿««««ƒ¿»
˙Bn‡ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL ˙Èa‰ ¯‰ ÏL9¯‰ ¯ÚL d·‚Â . ∆«««ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ«¿…««««

‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙Èa‰10¯ÚL „‚k „ÓBÚ‰ CÎÈÙÏ . ««ƒ∆¿ƒ«»¿ƒ»»≈¿∆∆««
ÏÎÈ‰‰ Á˙t ‰‡B¯ BÈ‡ Á¯Ên‰11‰Ê ÈtÓe .12eOÚ «ƒ¿»≈∆∆««≈»ƒ¿≈∆»

„ÓBÚ‰ Ô‰k ‡‰iL È„k ,CeÓ ‰Ê ¯ÚL ÈabŒÏÚL Ï˙k…∆∆««≈««∆»¿≈∆¿≈…≈»≈
‰ÁLn‰ ¯‰a13‰‡B¯14ÏÎÈ‰‰ Á˙t15‰fnL ‰ÚLa ¿««ƒ¿»∆∆««≈»¿»»∆«∆

‰¯t‰ ÌcÓ16ÏÎÈ‰‰ ÁÎ17. ƒ««»»…««≈»

אמות 9) בשש הבית מהר גבוהה נשים עזרת כיצד? הא
בשבע  נשים מעזרת גבוהה ישראל עזרת א), הלכה (למעלה
מעזרת  גבוהה הכהנים עזרת ב), הלכה (למעלה וחצי אמות
גבוה  והאולם ג) הלכה (למעלה וחצי אמות בשתי ישראל
ביחד  הרי ד) הלכה (למעלה אמות בשש הכהנים מעזרת

אמות. ושתים ג.10)עשרים משנה פ"ב מדות
יותר.11) אמות בשתי גבוהה שלו שם 12)שהרצפה

ד. ופני 13)משנה ביתֿהמקדש, שבמזרח הזיתים הר
למערב. הרֿהבית.14)הכהן לכותל כמו 15)ממעל

וגו'. מועד אהל פני נכח אל והזה ד) יט, (במדבר שכתוב
אדומה.16) "כנגד 17)פרה שנינו: ט משנה פ"ג בפרה

פרה  מהלכות בפ"ג כן כתב רבינו וגם הקדשים", קדשי בית
אמת, ששניהם כתב שם בפרה חדשים ובתוספות ב. הלכה

להיכל. מבעד קדשֿהקדשים את שיראה וצריך

.Â˙BÎLÏe18˙BÁe˙t Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ˙Áz ÌL eÈ‰ ¿»»»««∆¿«ƒ¿»≈¿
˙B¯Bpk‰ ÔÈ˙B ÌÈiÂÏ‰ ÌML ,ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ¿∆¿««»ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
ÔÎec‰ ÏÚÂ .¯ÈM‰ ÈÏk ÏÎÂ ÌÈzÏˆÓ‰Â ÌÈÏ·p‰Â19 ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈«ƒ¿««»

ÌÈiÂÏ‰ eÈ‰ ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚÏ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ ‰ÏBÚ‰»∆≈∆¿«ƒ¿»≈¿∆¿««…¬ƒ»«¿ƒƒ
Ôa¯w‰ ÏÚ ‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡L ‰ÚLa ÌÈ„ÓBÚ20. ¿ƒ¿»»∆¿ƒƒ»««»¿»

ו.18) משנה מקומות 19)שם יש והנה, יג: ערכין
את  לברך עומדים שהכהנים מקום נקרא שהדוכן בתלמוד
המקום  כן שנקרא ופעמים ועוד), לא: ר"ה טז. (חגיגה העם
וערכין  נג. ושם כ: (יומא הקרבן על בשיר עומדים שהלויים
עליה, שעומדים איצטבא הוא הדוכן כי והנראה, ועוד). יג:
שיר, בכלי עליו עומדים שהלויים מקום על הונח ועיקרה
העם. את לברך עליו עומדים שהכהנים למקום גם והושאל
(הר  דוכן בשם כפים לנשיאות לקרוא זה שם הושאל ושוב

הציבור 20)המוריה). עולות כל על שירה? אומר "ומתי
מהלכות  (פ"ג היין" ניסוך בעת עצרת שלמי ועל החובה,

ב). הלכה המקדש כלי

.Ê˙BÎLl‰21eÈ‰ Ì‡ :ÏÁÏ ˙BÁe˙Ùe L„wa ˙BÈea‰ «¿»«¿«…∆¿«…ƒ»
Ú ÔÈÂL Ô‰È˙BbbÔ‰È˙Bb‚Â ÏÁ ÔÎBz - ‰¯ÊÚ‰ Ú˜¯˜ Ì «≈∆»ƒƒ«¿«»¬»»»…¿«≈∆

˙Bbb‰L ,ÏÁ Ô‰È˙Bbb Û‡ - ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ;L„…̃∆¿ƒ≈»»ƒ««≈∆…∆««
eLc˜˙ ‡Ï ˙BiÏÚ‰Â22CÎÈÙÏ .23ÔÈ‡ el‡ ÌÈbb ¿»¬ƒ…ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ≈≈

ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÌL ÔÈÏÎB‡24ÌÈL„˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , ¿ƒ»»¿≈»»ƒ¿…¬ƒ»»ƒ
ÌÈl˜25. «ƒ

פו.21) פה: בהר 22)פסחים וראה העזרה. בקדושת
שם.23)המוריה. בעזרה.24)פסחים רק שנאכל
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxigadקעד zia zekld - dcear xtq - ixyz h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

של 25) שלמים כבשי ושני והאשמות והחטאות העולות כל
והבכור  יחיד של ו"שלמים קדשים". "קדשי נקראים עצרת,
מהלכות  (פ"א קלים" קדשים נקראים והפסח, והמעשר

יז). הלכה הקרבנות מעשה

.ÁeÈ‰26L„wÏ ˙BÁe˙Ùe ÏÁÏ ˙BÈea27L„˜ ÔÎBz - »¿«…¿«…∆»…∆
ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï28ÌL ÔÈËÁBL ÔÈ‡ Ï·‡ , «¬ƒ«»¿≈»»ƒ¬»≈¬ƒ»

¯eËt - ‰‡ÓËa ÌLÏ ÒÎp‰Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜29. »»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿»¿À¿»»
¯·c ÏÎÏ ÏÁ Ô‰È˙Bb‚Â30. ¿«≈∆…¿»»»

נו.26) חצרות 28)לעזרה.27)זבחים התורה שריבתה
כעזרה  דינם שאין אףֿעלֿפי קדשים, קדשי לאכילת הרבה

שם). (זבחים שם).29)ממש (בזבחים אסור אבל
שם.30) להיות הטמא מותר לכתחילה שאפילו

.Ë˙BlÁn‰31L„˜ - ‰¯ÊÚÏ ˙BÁe˙t‰32˙BÁe˙t‰Â , «¿ƒ«¿»¬»»…∆¿«¿
ÏÁ - ˙Èa‰ ¯‰Ï33˙BBlÁ‰ .34- ‰ÓBÁ‰ È·ÚÂ ¿«««ƒ…««»√ƒ«»

ÌÈÙÏk35.‰‡ÓËÏ ÔÈa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ«»¿≈»»ƒ≈¿À¿»

פו.31) פסחים – העזרה.32)המערות אין 33)בקדושת
עזרה. קדושת פה:34)עליו הראב"ד 35)שם כתב

בבר  להו ומשכחת העזרה, לקרקע "בששוים בהשגות:
כאן  השמיט ורבינו שם. פסחים בגמרא הוא וכן שורא".
למעלה  שכתב מה על שסמך משום כנראה, אלו, דברים
בביאורו  הגר"א אולם, (כסףֿמשנה). בלשכות ז הלכה
זו  סוגיא כל גרס לא שרבינו כתב כו, ס"ק נה סימן לאו"ח

שם. בפסחים

.ÈÔÈcŒ˙Èa36eˆ¯L37B‡ ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ≈ƒ∆»¿ƒ«¿»«ƒ
CLÓÏ Ì‰Ï LÈÂ .ÔÈÙÈÒBÓ - ‰¯ÊÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«»¬»»ƒƒ¿≈»∆ƒ¿…

˙Èa‰ ¯‰Ó eˆ¯iL ÌB˜n‰ „Ú ‰¯ÊÚ‰38CLÓÏÂ , »¬»»««»∆ƒ¿≈«««ƒ¿ƒ¿…
eˆ¯iL ÌB˜Ó „Ú ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁ39. «¿»«ƒ«»∆ƒ¿

יא).36) הלכה (להלן ואחד שבעים כתבו 37)של
על  מוסיפין שאין וליעבד) ד"ה לג. (זבחים בתוספות

שהרי העזרות  להוסיף, שצריכים פסוק מצאו אלאֿאםֿכן
עלי  ה' מיד בכתב "הכל יט): כח, הימיםֿא (דברי נאמר
שם, (זבחים בתלמוד מקומות בכמה למדו ומכאן השכיל"
כי  להעיר יש העזרה. על כלום להוסיף שאין נא:) וסוכה
ההיכל  על הוספה של הזה האיסור את כלל הזכיר לא רבינו

שלמה). (יריעות הר 38)והעזרות עד על רבינו הגביל כאן
ה' "בהר יד): כב, (בראשית שנאמר ממה לזה ורמז הבית,

שמח). (אור להוסיף רשות אין ההר שעל בלי 39)יראה",
העזרה. על בהוספה למעלה וראה הגבלה. שום

.‡ÈÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡40¯ÈÚ‰ ÏÚ41‡l‡ ˙B¯ÊÚ‰ ÏÚ B‡ ≈ƒƒ«»ƒ«»¬»∆»
ŒÏÚÂ ,ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡·e ,‡È· ÈtŒÏÚÂ ,CÏn‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«∆∆¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿Àƒ¿«
ÏÎk" :¯Ó‡pL .ÌÈ˜Ê „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ètƒ«¿∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ∆∆¡«¿…

"eOÚz ÔÎÂ ,E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡42.˙B¯B„Ï - ¬∆¬ƒ«¿∆¿¿≈«¬¿
‰È‰ CÏÓ ea¯ ‰LÓe43. ∆«≈∆∆»»

במשנה.40) יד. ללמדך 42)ירושלים.41)שבועות
טו.). יט: (שם אלו עלֿידי אלא להוסיף אין לדורות שאף

קא.43) זבחים נביא, שהיה לזה נוסף

.·È„ˆÈÎÂ44?¯ÈÚ‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ45ÔÈcŒ˙Èa ÔÈOBÚ ¿≈«ƒƒ«»ƒƒ≈ƒ
˙B„B˙ ÈzL46Ì‰aL ıÓÁ ÌÁÏ ÔÈÁ˜BÏÂ ,47ÌÈÎÏB‰Â , ¿≈¿¿ƒ∆∆»≈∆»∆¿¿ƒ

˙B„Bz‰ ÈzL ¯Á‡ ÔÈcŒ˙Èa48¯Á‡ BÊ ˙B„Bz‰ ÈzLe , ≈ƒ««¿≈«¿≈«««
BÊ49ÏˆÏˆ·e ÌÈÏ··e ˙B¯BpÎa ÔÈ„ÓBÚÂ ,50Ïk ÏÚ ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«»

(Ô·‡Â) Ô·‡ Ïk ÏÚÂ ‰pÙe ‰pt51[‰ÏB„b] ƒ»ƒ»¿«»∆∆»∆∆¿»
È˙Èl„ Èk '‰ EÓÓB¯‡" :¯ÓB‡Â ,ÌÈÏLe¯ÈaL∆ƒ»«ƒ¿≈¬ƒ¿ƒƒƒ»ƒ

"'B‚Â52,B˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰ ÛBÒÏ ÔÈÚÈbnL „Ú , ¿«∆«ƒƒ¿«»∆¿«¿ƒ
‡ ‰„Bz ÌÁÏ ÌL ÌÈÏÎB‡Â .ÌL ÔÈ„ÓBÚÂÈ˙MÓ ˙Á ¿¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆»««ƒ¿≈

˙Ù¯O ‰iM‰Â ,˙B„Bz‰53ÔÈÙ¯BO ‡È·p‰ ÈtŒÏÚÂ . «¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿«ƒ«»ƒ¿ƒ
.BÊ ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â BÊ ˙‡∆¿¿ƒ∆

במשנה.44) יד. במשנה 46)ירושלים.45)שבועות
הכוונה 47)שם. אין תודות", "שתי שאמרנו מה כלומר,

לחמי  שני היינו בגמרא), טו. (שם שבהן החמץ ללחם אלא
בפ"ט  ראה תודה. קרבנות משתי לכהן המורמים החמץ
שם). ישראל (תפארת כא הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

המשנה.48) דברי בפירוש בגמרא טו: שם.49)שם גמרא
רש"י  (ראה זה אחר זה אותן נושאים היו כהנים שני כלומר,
ישראל  "וכל שלפנינו: הספרים לפי שם ובמשנה שם).
הנ"ל. הדברים נשמטו נוסחאות בכמה אבל אחריהם",

שם.50) ברייתא שיר. אבן 51)כלי "כל שם: בברייתא
בברייתא 52)גדולה". והנה הבית. חנוכת שיר מזמור הוא

וכו' ובנבלים בכינורות תודה של שיר "ת"ר אמרו: שם
אומרים או  היו תודה של שיר ופירש"י וכו', ארוממך" מר

ורבינו  לתודה. מזמור תודה של שיר ומהו בכינורות, שם
בסוף  שאמרו שמה שמפרש מפני לתודה, מזמור השמיט
"שיר  בתחילה שאמרו למה פירוש זהו ארוממך", "ואומר
שאומרים  אמרו שם ובברייתא (משנהֿלמלך). תודה" של
כל  אבל וגו', עליון בסתר יושב היינו פגעים, של שיר גם
הבנין, בשעת להם מצירים שהיו שני, בבית אלא אינו זה
(משנהֿלמלך). עד ד"ה שם בתוספות הוא וכן

אבל 53) נשרפת", והחיצונה נאכלת הפנימית שם: במשנה
אלא  בדבר טעם שאין טז.) טו: (שם הגמרא מסקנת לפי
וחיצונה  פנימית נשרפת, נביא ועלֿפי נאכלת נביא עלֿפי

(כסףֿמשנה). נביא שיאמר כמו אלא דוקא, לאו

.‚È‰¯ÊÚ‰ ÏÚ eÙÈÒB‰ Ì‡ ÔÎÂ54d˙B‡ ÔÈLc˜Ó , ¿≈ƒƒ«»¬»»¿«¿ƒ»
da ˙ÏÎ‡pL ‰„Bz‰ ÌÈÏLe¯i ‰Ó .‰Án‰ È¯ÈLaƒ¿»≈«ƒ¿»«¿»«ƒ«»∆∆¡∆∆»
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ˙BÁn‰ È¯ÈL ‰¯ÊÚ‰ Û‡ ,dzLc˜Ó¿««¿»«»¬»»¿»≈«¿»∆≈∆¡»ƒ
Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â .Ô‰a d˙B‡ ÔÈLc˜nL Ô‰ da ‡l‡∆»»≈∆¿«¿ƒ»»∆¿¿ƒ»

eLcwL ÌB˜n‰ ÛBÒa55. ¿«»∆ƒ¿

טו.54) שם חמא בר רמי של מדברי 55)מימרא נראה
נראה  וכן האכילה. עלֿידי אלא מתקדש המקום שאין רבינו
המקום  לסוף שמגיעין "עד הקודמת בהלכה שכתב ממה
תודה". לחם שם ואוכלים שם ועומדין אותו שמקדישין

שם). ברשב"א (מובאת מיגש הר"י רבו וכדעת

.„È- ‰f‰ ¯„qÎÂ el‡ ÏÎa ‰OÚ ‡lL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«¬»¿»≈¿«≈∆«∆
¯eÓb Lec˜ ÔÈ‡56‡¯ÊÚ ‰OÚL ‰ÊÂ .57- ˙B„B˙ ÈzL ≈ƒ»¿∆∆»»∆¿»¿≈

‰OÚL ‡e‰ ÔB¯kÊ58,ÌB˜n‰ Lc˜˙ ÂÈOÚÓ· ‡Ï , ƒ»∆»»…¿«¬»ƒ¿«≈«»
ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ÌL ‰È‰ ‡lL59‰n·e . ∆…»»»…∆∆¿…ƒ¿Àƒ«∆

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
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‡e‰L ,‰ÓÏL dLcwL ‰BL‡¯ ‰M„˜a ?‰Lc˜˙ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿……∆
„È˙ÚÏ ÔLc˜Â ,Ô˙ÚLÏ ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰¯ÊÚ‰ Lcƒ̃≈»¬»»ƒ»«ƒƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

‡B·Ï60. »

לג)56) סימן (ח"ג ובמהרי"ט יש, קדושה שקצת משמע
אףֿעלֿפיֿכן  ואוריםֿותומים במלך שלא נתקדש שאם כתב
יד:) (שם המשנה מלשון נראה [וכן מדרבנן. קדושה בה יש
– עליה" חייב אין לשם הנכנס אלו, בכל נעשית שלא "וכל

יש]. איסור אבל שם, אין שחיוב יב,57)משמע נחמיה
הונא.58)לא. רב לדעת בגמרא טז. ש"אורים 59)שם

הקודש" ברוח משיבין היו לא שני בבית שהיו ותומים
א). הלכה פ"ד שם.60)(למעלה

.ÂËCÎÈÙÏ61ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ôlk ˙Ba¯w‰ ÔÈ·È¯˜Ó ¿ƒ»«¿ƒƒ«»¿»À»««ƒ
Èea ˙Èa ÌL ÔÈ‡L62ÏÎa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ; ∆≈»«ƒ»¿¿ƒ»¿≈»»ƒ¿»

˙ÙwÓ dÈ‡Â ‰·¯Á ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰¯ÊÚ‰»¬»»««ƒ∆ƒ¬≈»¿≈»À∆∆
ÏÎa ÈL ¯OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ;‰vÁÓaƒ¿ƒ»¿¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒ¿»
‰M„w‰L ;˙BÓBÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿À»

‰BL‡¯[‰]63.‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ «ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ»

בברייתא.61) י. ראה 62)מגילה צריך. – מזבח (אבל
א). הלכה שני מעשר מהלכות ובפ"ב ד, הלכה פ"ב למעלה

שלמה.63) בימי שנתקדשה

.ÊË‰M„˜ ÌÈÏLe¯ÈÂ Lc˜na ¯ÓB‡ È‡ ‰ÓÏÂ¿»»¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿À»
Œı¯‡ ¯‡L ˙M„˜·e ,‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜ ‰BL‡ƒ̄»»¿»∆»ƒ»ƒ¿À«¿»∆∆
‡Ï ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯OÚÓe ˙ÈÚÈ·L ÔÈÚÏ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ««¿¿«≈»∆…

?‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜64Lc˜n‰ ˙M„wL ÈÙÏ »¿»∆»ƒ»¿ƒ∆¿À««ƒ¿»
‰ÏËa dÈ‡ ‰ÈÎLe ,‰ÈÎM‰ ÈtÓ ÌÈÏLe¯ÈÂ65; ƒ»«ƒƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ»≈»¿≈»

È˙BnL‰Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Âe¯Ó‡Â ,"ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ «¬≈≈«¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆¿»¿
ÌÈÓÎÁ66ÔÈÓeÓML ÈtŒÏÚŒÛ‡ :67Ô‰ Ô˙M„˜a , ¬»ƒ««ƒ∆¿ƒƒ¿À»»≈

˙B¯OÚÓ·e ˙ÈÚÈ·La ı¯‡‰ ·eiÁ Ï·‡ ;ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ»»∆ƒ¿ƒƒ¿««¿
ÌÈa¯ Leak ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ BÈ‡68‰Á˜ÏpL ÔÂÈÎÂ , ≈∆»ƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿≈»∆ƒ¿¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ Leak‰ ÏËa Ì‰È„ÈÓ ı¯‡‰»»∆ƒ≈∆»««ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«»
Œı¯‡ ÔÓ dÈ‡ È¯‰L ,˙ÈÚÈ·MÓe ˙B¯OÚnÓƒ««¿ƒ¿ƒƒ∆¬≈≈»ƒ∆∆

Ï‡¯OÈ69dLc˜ ‡Ï ,dLc˜Â ‡¯ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈÎÂ . ƒ¿»≈¿≈»∆»»∆¿»¿ƒ¿»…ƒ¿»
da e˜ÈÊÁ‰L ‰˜ÊÁa ‡l‡ ,LeaÎa70Ïk CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆¡ƒ»¿ƒ»»

‡¯ÊÚ ˙M„˜a Lc˜˙Â Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó»∆∆¡ƒ»≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿À«∆¿»
‰Á˜ÏpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌBi‰ Lc˜Ó ‡e‰ - ‰iM‰«¿ƒ»¿À»«¿««ƒ∆ƒ¿¿»

epnÓ ı¯‡‰71C¯c‰ ÏÚ ˙B¯OÚÓ·e ˙ÈÚÈ·La ·iÁÂ , »»∆ƒ∆¿«»ƒ¿ƒƒ¿««¿««∆∆
‰Óe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL72. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dWcw dpFW`x dXcw milWExie WCwOA xnF` ip` dnle§¨¨£¦¥©¦§¨¦¨©¦§ª¨¦¨¨§¨
`Fal cizrl. .zFxVrnE ziriaW oiprl. .cizrl dWcw `l ¤¨¦¨§¦§©§¦¦©©§Ÿ¨§¨¤¨¦

`Fal". . ¨

אלא  בכיבוש קידשה לא עזרא, שעלה "וכיון וממשיך
עולי  בו שהחזיקו מקום כל ולפיכך בה, שהחזיקו בחזקה
היום  מקודש הוא השניה עזרא בקדושת ונתקדש בבל

כו'".

לשעתה  היתה עזרא שקידש שקדושה כיון להקשות, ויש
ישראל  ארץ את לקדש בכוחו שהיה כלומר לבוא, ולעתיד
ולא  מסויימים חלקים רק קידש מדוע לעולם, בקדושה

כולה. את קידש
כורש  של רשותו ידי על היתה עזרא עליית בזה: והביאור
פעולות  לעשות עזרא היה יכול לא ולכן בארץ, להחזיק
ללא  המוכרח מכפי יותר הארץ וקידוש בחזקת נוספות
הכל. יקדשו לבוא שלעתיד שידע גם מה כורש, של רשותו
בכיבוש  עזרא בקדושת המעלה מהי להבין, צריך ועוד
גם  הרי רבים", "כיבוש ידי על יהושע קדושת  על וחזקה
ה'כסף  וכקושיית הכיבוש, לאחר חזקה היתה יהושע בזמן
עם  מחזקה כיבוש בלא חזקה עדיפא "מי כאן משנה'

כיבוש".
מצינו  מזה וגדולה לקנות, בכוונה תלוי קנין לומר: ויש
בטלה  אחר, קנין עשה ואח"כ הגר בנכסי החזיק שאם
שהחזיקו  מה הרי בכיבוש, קנו שכבר כיון ולכן, החזקה.

חזקה. של קנין איננו וממילא קנין, לשם היה לא אח"כ
לכל  לומדים שממנה חזקה, של מעלתה מגודל וההוראה
בה  יש שאם קדושה, בעניני יהודי של ופעולה פעולה
עולמים, ולעולמי לעד נצחי ענין בה יש "חזקה" של תוקף

לבטלה. שיכול מי בעולם ואין
.fh oniq dcear xtq zekln oii

ה.64) הלכה תרומות מהלכות בדברי 65)פ"א מפורש וכן
עול  עד וכו' הזה הבית את "והקדשתי טז ז, ם".הימיםֿב

שמח). (אור לעולם" הקדיש אשר "למקדשו ח ל, ושם
(מהר"י  עולם" קדושת שקדושתו "מקדש טז: ובשבועות
קדושתו). ד"ה בתוספות שם ועיין בעה"ת, בשם קורקוס

ז. הלכה פ"ז להלן במשנה.66)וראה כח. מגילה
שם.67) במשנה הוא וכן "ששוממין", רומי: בדפוס
ובהוספה 68) ה, הלכה תרומות מהלכות בפ"א למעלה (ראה

היא 69)שם). מקום בכל האמורה ישראל ש"ארץ
ישראל, רוב מדעת נביא או ישראל מלך שכיבשן בארצות
ב). הלכה שם תרומות (הלכות רבים" כיבוש הנקרא וזהו

לחזקה 70) ואחד אחד כל של החזקות כל את צירפו כלומר,
קדשוה. ובזה ישראל, כלל עבור שאין 71)כללית, [לפי

מהלכות  פ"א – מעשר מידי להפקיע ישראל בארץ לגוי קנין
שם]. נוספת ובהערה ה בהלכה שם ועיין י. הלכה תרומות

אינן 72) הזה בזמן ומעשרות שתרומות כו, הלכה א (פרק
ומכיון  ישראל. לארץ כולם באו שלא כיון מדרבנן, אלא
נראה  ויובל", שמיטה "ובהלכות גם רבינו הוסיף שלא
וכדעת  הזה, בזמן אף התורה מן הארץ ששביעית שדעתו
ט. הלכה שמיטה מהלכות בפ"י רבינו בשיטת הכסףֿמשנה
"ספר  (ראה קלה עשה המצוות, בספר מדבריו נראה  וכן
רבינו  ובפירוש תקצו) נוספת הערה שם לעם" המצוות
קדמון  "מפירוש הקטע הוא – סח. שבת מסכת לתלמוד
אסף  הר"ש הוצאת הגאונים" "מספרות שבספר שבת" למס'
הרמב"ם  ב"חידושי וראה ,192 עמ' תרצ"ג ירושלים

.(7 הערה מז עמ' ונדפס) (ההולך לתלמוד"
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxigadקעו zia zekld - dcear xtq - ixyz h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היא 1) ומה המקדש, מן לירא מצותֿעשה כי בו יבואר

גם  ממנו לירא והחיוב בו, לישב ושאסור הזאת, היראה
חורבנו. לאחרי

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»∆∆¡«
‡¯È ‰z‡ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ."e‡¯Èz ÈLc˜Óe"3‡l‡ , ƒ¿»ƒƒ»¿…ƒ«ƒ¿»«»»≈∆»

.B˙‡¯È ÏÚ ‰evL ÈnÓƒƒ∆ƒ»«ƒ¿»

ה"ז.2) פ"ז קדושים ו'ספרא' א. ו, ב.3)יבמות ו, שם
ישתחוה  שלא שהכוונה יכול, ד"ה ה'תוספות' שם ופירשו

אלהות. לשם לו

.·BÊ È‡Â4˙Èa‰ ¯‰Ï Ì„‡ ÒkÈ ‡Ï ?B˙‡¯È ‡È‰ ¿≈ƒƒ¿»…ƒ»≈»»¿«««ƒ
BÏ˜Óa5B˙cÙ‡· B‡ ÂÈÏ‚¯aL ÏÚÓ· B‡6˜·‡· B‡ ¿«¿¿ƒ¿»∆¿«¿»«¬À¿»¿»»

BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯v‰ ˙BÚÓ· B‡ ÂÈÏ‚¯ ÏÚL7ÔÈ‡Â . ∆««¿»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰ ÏÎa ˜¯Ï ¯eÒ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ8Ì‡ ‡l‡ , »ƒ«∆»»…¿»«««ƒ∆»ƒ

B˙eÒÎa BÚÈÏ·Ó - ˜¯ BÏ ÔncÊ9¯‰ ‰OÚÈ ‡ÏÂ . ƒ¿«≈…«¿ƒƒ¿¿…«¬∆«
dc‚kL Á˙tÓ ‡ˆÈÂ BÊ Á˙tÓ ÒkiL C¯c ˙Èa‰««ƒ∆∆∆ƒ»≈ƒ∆«¿≈≈ƒ∆«∆¿∆¿»

C¯c‰ ¯v˜Ï È„k10BÏ ÒkÈ ‡ÏÂ .ıeÁaÓ BÙÈwÈ ‡l‡ , ¿≈¿«≈«∆∆∆»«ƒƒ«¿…ƒ»≈
‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡11. ∆»ƒ¿«ƒ¿»

א.4) נד, וברכות שם, יבמות ה"ט, שם המטה 5)'ספרא'
יקל). לא ד"ה פ"ט ברכות המשנה, (פירוש בידו אשר

בגדיו 6) יטנף ולא בו להזיע בשרו על האדם שילבש "בגד
שילבש  עד לבדו בו לצאת אדם מנהג ואין בזיעה, החמודות

שם). המשנה, (פירוש אחר" בגד ב.7)עליו סב, ברכות
אם  אלא אסרו שלא בהר) ד"ה כו. (ב"מ ה'תוספות' וכתבו

מותר. – בצנעא הן אם אבל בפרהסיא, בברכות 8)המעות
דרך  בו שאין מנעל ומה ממנעל, מקלֿוחומר "ורקיקה שם:
דרך  שהיא רקיקה רגליך, מעל נעלך של תורה אמרה בזיון,

כלֿשכן". לא - בברכות 9)בזיון שאמרו ממה כן למד
ו  בתפלה עומד לענין - ב המוריה').כד, ('הר לרוק צריך

במשנה.10) - א נד, -11)שם ב כח, במגילה הוא כן
החמה  מפני בחמה בו נכנסים שאין הכנסת, בית לענין
(כסףֿ המקדש בבית וכלֿשכן הגשמים, מפני ובגשמים

משנה).

.‚ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ12,ÔÈÓÈ C¯c ÔÈÒÎ - ˙Èa‰ ¯‰Ï ¿»«ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ¿»ƒ∆∆»ƒ
Ï‡ÓO C¯c ÔÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÙÈwÓe13BÚ¯‡L ÈnÓ ıeÁ ; «ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿…ƒƒ∆≈¿

¯·c14Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰L ,15eÈ‰ CÎÈÙÏ . »»∆«ƒ««¿…¿ƒ»»
?Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ El ‰Ó" :BÏ ÔÈÏ‡BL16È‡L" " ¬ƒ«¿«ƒ««¿…∆¬ƒ

"Ï·‡17"EÓÁÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .18È‡L" . »≈«≈««ƒ«∆¿«¬∆∆¬ƒ
"‰cÓ19E··Ïa ÔzÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .20ÚÓL˙Â ¿À∆«≈««ƒ«∆ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«

È¯·„Ï"Ee·¯˜ÈÂ EÈ¯·Á21. ¿ƒ¿≈¬≈∆ƒ»¿

מ"ב.12) פ"ב שושן 13)מדות שער אל שנכנס מי "כגון
(שבדרום) חולדה שער לצד הולך אינו (שבמזרח) הבירה
אל  הנכנס לכל תקיש וכן (שבצפון), טדי שער לצד אלא
(ומתוך  שם). מדות, המשנה' ('פירוש השערים" שאר
זה  שאף סובר שהוא נראה כאן, זו הלכה העתיק שרבינו

ימין). דרך שיכנס והכבוד היראה אבל 14)ממדת שהוא

כדלהלן. מנודה, אל 15)או פונה המזרח, מן נכנס שאם
העולם,16)הדרום. כל של בימין מקיף איטר שגם מכאן

('מגן  הוא איטר שמא זו? היא שאלה מה כן, לא שאם
כא). ס"ק תרנא סי' שהוא 17)אברהם' עונה היה אם

השומעים.18)אבל. לו אומרים עונה 19)כן היה אם
מנודה. לו.20)שהוא עונים יוסי 21)כן רבי כדעת
שם. במשנה,

.„ÌÈÏL‰L Ïk22‡ˆBÈ BÈ‡ ,BÏ ˜lzÒÂ ‰„B·Ú …∆ƒ¿ƒ¬»¿ƒ¿«≈≈≈
,ËÚÓ ËÚÓ ˙Èp¯BÁ‡ Cl‰Ó ‡l‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»«≈»∆»¿«≈¬«ƒ¿«¿«

Bcˆ ÏÚ ˙Áa Cl‰Óe23ÔÎÂ .‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆiL „Ú , ¿«≈¿«««ƒ«∆≈≈ƒ»¬»»¿≈
„ÓÚÓ ÈL‡Â ¯ÓLÓ ÈL‡24Ì‰ Ck ÔÎecÓ ÌiÂÏe «¿≈ƒ¿»¿«¿≈«¬»¿ƒƒƒ»»»≈

‰lÙz ¯Á‡ ÚÒBtL ÈÓk ,Lc˜n‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈«««¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ï25.Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ ‰Ê Ïk . «¬»»∆¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

א.22) נג פניו 23)יומא "מצדד שם: ביומא, הוא כן
והוא 24)והולך". קרב אדם של קרבנו שיהיה "איֿאפשר

כל  של קרבן הם הציבור וקרבנות גביו, על עומד אינו
בשעת  בעזרה עומדין כולן ישראל שיהיו ואיֿאפשר ישראל,
מישראל  שיבחרו הראשונים נביאים תיקנו לפיכך הקרבן,
על  לעמוד ישראל כל שלוחי ויהיו חטא, ויראי כשרים
כלי  מהל' (פ"ו מעמד" אנשי הנקראים והם הקרבנות,

ה"א). מהל'25)המקדש ובפ"ה ב. נג, ביומא כמפורש
כמו  צדו על ללכת לו מותר בתפילה שגם ונראה ה"י. תפלה

המוריה'). ('הר במקדש

.‰Ï˜È ‡Ï26BL‡¯ ˙‡ Ì„‡27ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL „‚k …»≈»»∆…¿∆∆««ƒ¿»ƒ
¯B˜È ¯ÚL ‡e‰L ,‰¯ÊÚ ÏL28ÔeÎÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆¬»»∆««ƒ»ƒ¿≈∆¿À»

Cl‰È ,‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ ÏÎÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa „‚k¿∆∆≈…∆«√»ƒ¿»«ƒ¿»»¬»»¿«≈
˙Áa29‰‡¯ÈÂ ,ÌLÏ Òk‰Ï BÏ ¯znL ÌB˜na ¿«««»∆À»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿∆

eÈ‰Â" :¯Ó‡pL BÓk ,'‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰L BÓˆÚ«¿∆≈ƒ¿≈¿∆∆¡«¿»
‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a Cl‰Óe ."ÌÈÓi‰ Ïk ÌL ÈaÏÂ ÈÈÚ≈«¿ƒƒ»»«»ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿»
."L‚¯a Cl‰ ÌÈ‰Ï‡ ˙È·a" :¯Ó‡pL ,‰„Ú¯e¿»»∆∆¡«¿≈¡…ƒ¿«≈¿»∆

במשנה.26) - א נד, קלות 27)ברכות ינהג שלא היינו
(פירוש  שעשועים ודברי בשחוק ירבה שלא ענינו ראש,

שם). לרבינו, שער 28)המשניות דהיינו פירש, שם רש"י
הבית. הר של בהשגותיו:29)המזרחי הראב"ד כתב

ה"ח  דעות מהל' בפ"ה וראה הדיוטות. דרך ילך שלא פירוש
הכתוב  דברי מפשטות כן למד כי (ויתכן המוריה'). ('הר
האלקים", בית אל תלך כאשר רגלך "שמור יז ד, קהלת

כג.). בברכות וראה

.ÂÌ„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡Â30‰·ÈLÈ ÔÈ‡Â .‰¯ÊÚ‰ ÏÎa ·LÈÏ ¿»¿»»»≈≈¿»»¬»»¿≈¿ƒ»
„·Ïa „ÂcŒ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa31:¯Ó‡pL , »¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒƒ¿«∆∆¡«

ÔÈ¯„‰q‰Â ."'‰ ÈÙÏ ·LiÂ „Âc CÏn‰ ‡·iÂ"32 «»…«∆∆»ƒ«≈∆ƒ¿≈¿««¿∆¿ƒ
‡l‡ ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ‡Ï ,˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ eÈ‰L∆»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ…»¿ƒ∆»

.ÏÁ ÏL dÈˆÁa¿∆¿»∆…

מן 30) זה איסור אם נתבאר ולא נסמן. ושם א. כה, יומא
עשה  המצוות' (וב'ספר (משנהֿלמלך). מדרבנן או התורה
שם  לעם' המצוות ב'ספר וראה התורה. מן שהוא נראה כא,

ה"ז). להלן וראה פד, הערה סה להם 31)עמוד שחלק
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בסוטה  (רש"י שלימה שמלכותם להראות כבוד, המקום
שם.32)מ:). יומא,

.Ê·iÁ ,eÈ˙BBÚa ·¯Á ÌBi‰ Lc˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»«»≈«¬≈«»
B‡¯BÓa Ì„‡33ÒkÈ ‡Ï :BÈ·a Ba ‚‰B ‰È‰L BÓk »»¿»¿∆»»≈¿ƒ¿»…ƒ»≈

ÌLÏ Òk‰Ï ¯znL ÌB˜nÏ ‡l‡34·LÈ ‡ÏÂ , ∆»«»∆À»¿ƒ»≈¿»¿…≈≈
‰¯ÊÚa35ÏÂ ,.Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k BL‡¯ Ï˜È ‡ »¬»»¿…»≈…¿∆∆«««ƒ¿»

‰Ó - "e‡¯Èz ÈLc˜Óe e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ»«
,ÌÏBÚÏ Lc˜Ó ‡¯BÓ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ˙aL ˙¯ÈÓM¿ƒ««»¿»«»ƒ¿»¿»

.„ÓBÚ B˙M„˜a ·¯ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆»«ƒ¿À»≈

בברייתא:33) - ב ו, וביבמות ה"ח, פ"ז קדושים ב'ספרא'
את  תלמודֿלומר – לן? מנא קיים, המקדש בית שאין "בזמן
האמורה  שמירה מה תיראו, ומקדשי תשמורו שבתותי
וכן  לעולם". במקדש, האמורה מורא אף לעולם, – בשבת
רוקק  כאילו הזה בזמן הבית בהר הרוקק - ב סב, בברכות
כל  שם ולבי עיני "והיו ג) ט, (מלכיםֿא שנאמר עינו, בבבת

הט"ז. פ"ו למעלה וראה טהור.34)הימים". הוא אם
להטהר, פרה אפר לנו ואין מתים טמאי כולנו כהיום אולם

כרת. חייב שם הוא 35)והנכנס בעזרה ישיבה (שאיסור
לעולם, הוא מקדש ומורא שם) המצוות' ('ספר מורא מטעם

כדלהלן).

.ÁÔÓÊa36˙‡ Ï˜‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡ Èea Lc˜n‰L ƒ¿«∆«ƒ¿»»»¿»»¿»≈∆
ÌÈÙBv‰ ÔÓ BL‡¯37.ÌÈÙÏÂ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡e‰L , …ƒ«ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Lc˜n‰ ˙‡ ‰‡B¯ ‰È‰iL ‡e‰Â38¯„b ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«ƒ¿»¿…ƒ¿∆»≈
.Lc˜n‰ ÔÈ·e BÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈«ƒ¿»

,ב.36) סא הר 37)ברכות משם לראות שיכולים "מקום
שם). (רש"י לראותו" יכולים אין והלאה ומשם הבית,

המקדש 38) שחרב שאףֿעלֿפי (ה"ז) למעלה שאמרנו ומה
אבל  בלבד, המזרח שער כנגד אלא זה אין ראש, להקל אסור
בזמן  אלא אסרו לא ולפנים הצופים מן ראש להקל
שם). ברכות, ב'מאירי' וראה המוריה', ('הר בנוי שהמקדש

.ËÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡39‰tiL40ÔÈa ÔLÈiL B‡ »¿»»¿»∆ƒ»∆∆ƒ«≈
·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓ41ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿«¬»¿≈»ƒ«∆≈¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓ ÔÈa ‡qk‰Œ˙Èa42ÈtÓ , ≈«ƒ≈≈ƒ¿»¿«¬»¿»»ƒ¿≈
‡ÏÂ ·¯ÚÓÏ ‰tÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .·¯ÚÓa ÏÎÈ‰‰L∆«≈»¿«¬»¿ƒ»…ƒ»∆¿«¬»¿…
ÔBÙˆ ÔÈa ‡l‡ ,·¯Ún‰ „‚k ‡e‰L ÈtÓ ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆∆««¬»∆»≈»

ÌÈÓ ÏÈhn‰ ÏÎÂ .ÌÈLÈÂ ÌÈÙ ÌB¯„Ï43ÌÈÙBv‰ ÔÓ ¿»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»««ƒ«ƒƒ«ƒ
B‡ ÔBÙˆÏ ‡l‡ ,L„w‰ ÈtÏk ÂÈÙe ·LÈ ‡Ï ,ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ…≈≈»»¿«≈«…∆∆»¿»

.ÔÈ„„ˆÏ L„w‰ ˜lÒÈ B‡ ,ÌB¯„Ï¿»¿«≈«…∆ƒ¿»ƒ

ורבי 39) תנאֿקמא וכדעת חרב. שהמקדש בזמן אפילו
ראש  שקלות ואףֿעלֿפי להלן. וראה שם. בברכות עקיבא

נאסר. הגדולים.40)לא וסובר 41)לצרכיו ב. ה, ברכות
למערב. מזרח בין לישן אסור לבדו האדם שאפילו רבינו
עם  כשיישן שדוקא כתבו כל) ד"ה (שם ה'תוספות' ואילו
התשמיש. מפני אשתו אצל לשכב גנאי שהדבר אשתו

נאסרה 42) לא ראש שקלות ואףֿעלֿפי לארץ. בחוץ אפילו
– ה"ח) (למעלה קיים שהמקדש בזמן אלא למקדש חוץ

מקום  בכל אסרו גדול, יותר גנאי שהוא צרכיו לעשות
המוריה'). ('הר מקדש לנו שאין בשעה ואפילו

ה"ה.43) פ"ט ברכות 'ירושלמי'

.ÈÌ„‡Ï ¯eÒ‡Â44ÏÎÈ‰ ˙È·z ˙Èa ‰OÚiL45; ¿»¿»»∆«¬∆«ƒ«¿ƒ≈»
ÌÏe‡ ˙È·z ‰¯„ÒÎ‡46‰¯ÊÚ‰ „‚k ¯ˆÁ ;47ÔÁÏL ; «¿«¿»«¿ƒ»»≈¿∆∆»¬»»À¿»

‰¯BÓ ˙¯eˆa ‰¯BÓe ;ÔÁÏL ˙¯eˆa48‰OBÚ Ï·‡ . ¿«À¿»¿»¿«¿»¬»∆
ÌÈ˜ ‰BÓL ÏL B‡ ÌÈ˜ ‰MÓÁ ÏL ‰¯BÓ ‡e‰49, ¿»∆¬ƒ»»ƒ∆¿»»ƒ

˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰¯BÓ B‡50dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¿»∆≈»∆«∆∆««ƒ∆≈»
.ÌÈ˜ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ

מדרבנן,44) אלא אסור שאינו ואפשר א. מג, זרה עבודה
התכוו  שלא ספר').כל ('קרית לקדש גבהו 45)ן כשיעור

ס"ח). קמא סי' יו"ד (שו"ע ורחבו אףֿעלֿפי 46)ארכו
ארבע  היו באולם ואילו דפנות, שלשה אלא אינה שאכסדרא
היו  ולא מאד וגבוה רחב היה האולם שפתח כיון – דפנות
ד"ה  כח: מנחות ('תוספות' לאכסדרה דומה היה דלתות, לו

שם.47)אכסדרא). בגמרא וכן העזרה, כתבנית כלומר,
כיון 48) ופרחים, וכפתורים גביעים בלא שהיא אףֿעלֿפי

למעלה  כמפורש מתכות, משאר כשבאה בה מעכבים שאינם
שם). יו"ד (שו"ע ה"ד היתה 49)פ"ג מקדש של שמנורה

קנים. שבעה עושין 50)בת אין המקדש שמנורת מפני
הי"ח). פ"א (למעלה מתכת של אלא אותה

.‡È˙BÁÓ LÏL51‡e‰Â ,Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ :¯a„na eÈ‰ »«¬»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»≈¿
˙BÁÓ Úa¯‡52·È·ÒÂ" :da ¯Ó‡pL ,‰iÂÏ ‰ÁÓe ; «¿««¬«¬≈¿ƒ»∆∆¡«»¿»ƒ

¯ˆÁ Á˙tÓ ‡e‰Â ,‰ÈÎL ‰ÁÓe ;"eÁÈ ÔkLnÏ«ƒ¿»«¬«¬≈¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
ÌÈÏLe¯È Á˙tÓ :˙B¯B„Ï Ôc‚Îe .ÌÈÙÏÂ „ÚBÓŒÏ‰‡…∆≈¿ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ∆«¿»«ƒ
„Ú ˙Èa‰ ¯‰ Á˙tÓe ,Ï‡¯OÈ ‰ÁÓk - ˙Èa‰ ¯‰ „Ú««««ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈ƒ∆««««ƒ«
,‰iÂÏ ‰ÁÓk - ¯B˜È ¯ÚL ‡e‰L ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t∆«»¬»»∆««ƒ»¿«¬≈¿ƒ»
ÏÈÁ‰Â .‰ÈÎL ‰ÁÓ - ÌÈÙÏÂ ‰¯ÊÚ‰ Á˙tÓeƒ∆«»¬»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ»¿«≈

.ÌÈÓÏBÚ ˙È·a ‰¯˙È ‰ÏÚÓ ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÂ¿∆¿««»ƒ«¬»¿≈»¿≈»ƒ

עמוד 51) צוק"מ (הוצאת פ"א בבאֿקמא כלים תוספתא,
ב. קטז, וזבחים ,(10 ראובן,52)570 מחנה יהודה, מחנה

כ). (במדבר דן ומחנה אפרים מחנה

.·ÈÏk53˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ˙Lc˜Ó Ï‡¯OÈŒı¯‡54‰Óe . »∆∆ƒ¿»≈¿À∆∆ƒ»»¬»«
ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ ‰pnÓ ÔÈ‡È·nL ?d˙M„˜ ‡È‰ƒ¿À»»∆¿ƒƒƒ∆»»…∆¿≈«∆∆

ÌÈ¯eka‰Â55˙Bˆ¯‡ ¯‡MÓ Ôk ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡M ‰Ó ,56. ¿«ƒƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿»¬»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"zFvx`d lMn zWCwn l`xViÎux` lM."'Ek ¨¤¤¦§¨¥§ª¤¤¦¨¨£¨

ישראל, בארץ הן קדושות "עשר הבאה בהלכה וממשיך
וכתב  ביחד כללם לא מדוע להבין, וצריך מזו". למעלה וזו

ישראל. לארץ מעלות עשר אחד
על  המורה שלם מספר עשר היות מלבד בזה: והביאור
בלשון  הפנימי הפירוש להוסיף שיש הרי שלימות,
היינו  הארצות", מכל מקודשת ישראל "ארץ הרמב"ם
מכל  נלקחת ישראל ארץ של המיוחדת שקדושתה
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ולכן  לארץ, בחוץ הבירורים מעבודת היינו הארצות,
הארצות". בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה

.gi oniq dcear xtq zekln oii

למה 53) שכיוון נראה ישראל", ארץ "כל רבינו שכתב (מה
כשירות", היו הארצות "כל במשנה - ב פג, במנחות שאמרו
בפירוש  (וראה ישראל" שבארץ הארצות "כל שם וכפירש"י

שלדע  אלא שם). ועבר המשניות, יהודה כולל זה רש"י ת
ביכורים  מביאים אין רבינו לדעת ואילו והגליל, הירדן
ביכורים  מהל' בפ"ב כמבואר מדרבנן, אלא הירדן מעבר
לנדרים  בר"ן ראה הירדן, מעבר העומר הבאת ובדבר ה"א.

יב:). לסנהדרין וברש"י מ"ו.54)כב. פ"א כלים
משום 55) הלחם", ושתי "והביכורים שם כלים (במשנה,

כשרים  הם הלחם שתי קודם ביכורים הביא אם שבדיעבד
המשנה  מלשון שינה ורבינו שם) שם', אנשי ('תוספות
הלחם, שתי קודם ביכורים להביא אין שלכתחילה משום

סח:). מנחות במשנה בעומר 56)כמפורש ה' "אמר שהרי
ואמר  עומר, את והבאתם קצירה את וקצרתם י) כג, (ויקרא
תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם יז) שם, (שם הלחם בשתי
פרי  כל מראשית ולקחת ב) כו, (דברים בביכורים ואמר
שם). כלים המשניות, (פירוש מארצך" תביא אשר האדמה

.‚È˙BM„˜ ¯OÚ57Ï‡¯OÈŒı¯‡a Ô‰58‰ÏÚÓÏ BÊÂ , ∆∆¿À≈¿∆∆ƒ¿»≈¿¿«¿»
‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ˙B¯ÈÚ :BfÓ59¯‡MÓ ˙BLc˜Ó ƒ¬»«À»»¿À»ƒ¿»

ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙‡ ÔÎBzÓ ÔÈÁlLnL :ı¯‡‰60ÔÈ‡Â ; »»∆∆¿«¿ƒƒ»∆«¿…»ƒ¿≈
ÔÎB˙a ÔÈ¯·B˜61¯ÈÚ‰ È·eË ‰Ú·L eˆ¯iL „Ú ˙Ó62 ¿ƒ¿»≈«∆ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ

¯ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk B‡63ÔÈ‡ ,¯ÈÚÏ ıeÁ ˙n‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ; »«¿≈»ƒ¿ƒ»»«≈»ƒ≈
ÔlÎ eˆ¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿»««ƒ∆»À»

¯ÈÚ‰ Èa eˆ¯ .B¯ÈÊÁ‰Ï64ÔÓ ¯·w‰ ‡ÈˆB‰Ï ¿«¬ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ«∆∆ƒ
‰È„n‰65ıeÁ ,ÔÈpÙÓ ˙B¯·w‰ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈpÙÓ - «¿ƒ»¿«ƒ¿»«¿»¿«ƒ

ÔÈa ,¯ÈÚ‰ ezÙÈw‰L ¯·˜ .CÏÓ B‡ ‡È· ¯·wÓƒ∆∆»ƒ∆∆∆∆∆ƒƒ«»ƒ≈
Ì‡ :BÊ „‚k BÊ ˙BÁe¯ È˙MÓ ÔÈa ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó≈«¿«»≈ƒ¿≈¿∆∆ƒ
Ô‡ÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁÓ ¯˙È ¯ÈÚ‰ ÔÈ·e BÈa ‰˙È‰»¿»≈≈»ƒ»≈≈¬ƒƒ«»¿»
,ÔlÎ eˆ¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈpÙÓ ÔÈ‡ - Ô‡ÎÏ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿»≈¿«ƒ«∆ƒ¿À»

.B˙B‡ ÔÈpÙÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt»ƒ»¿«ƒ

שם.57) (שם)58)כלים, שלמה' 'מלאכת כתבו כן
שאמרו  שמה הגאונים, בשם הפרק) בסוף (שם והרע"ב
בארץ  קדושות עשר היינו קדושות, עשר שם: במשנה

בכלל. אינה עצמה ישראל ארץ ואילו לדעת 59)ישראל,
בן  יהושע מימות חומה מוקפות היינו שם, והרע"ב הר"ש
ב'תוספות' וראה לב.). (ערכין חומה ערי בבתי כמו נון,

קדשן. ד"ה - ב לב, ה)60)ערכין (במדבר "שנאמר
זה  לנפש, טמא וכל זב וכל צרוע כל המחנה מן וישלחו
עזרת  מפתח שהוא שכינה, מחנה הוא כאן האמור המחנה
מת  וטמא והזב שהמצורע אני שומע ולפנים, ישראל
למחנה  מחוץ ישב בדד במצורע: ת"ל אחד, במקום שלשתן
מה  ולפנים, ירושלים מפתח שהוא ישראל מחנה זה מושבו,
חבירו, משילוח שילוחו חמור - חמורה שטומאתו מצורע
חבירו. משילוח שילוחו חמור - חמורה שטומאתו כל אף
חוץ  שהוא מחנות לג' חוץ המצורע את משלחין לפיכך
הזב  שאין מה בביאה, מטמא שהוא מפני לירושלים,

המוקפות  ועיירות ה"ב). מקדש ביאת מהל' (פ"ג מטמא"
(ויקרא  במצורע שנאמר "מושבו" בגזירהֿשוה למדו חומה,
ערי  בבתי שנאמר מ"מושב" מושבו", למחנה "מחוץ מו) יג,
('תוספות' חומה" עיר מושב "בית כט) כה, (שם חומה

שם). עד 61)ערכין, מת לתוכן "ומסבבין במשנה: שם
לתוכן  "ומשכיבין שם: רבינו שנוסחות ונראה שירצו",
בעיר  אותו קוברין ואין במשכבו אותו שמניחין היינו וכו'",

(כסףֿמשנה). המדינה בני שירצו חשובים 62)עד שבעה
העיר. מתנהגת פיהם בפירוש 63)שעל גם כתב כן

שם. ירושלמי 64)המשניות, פ"א, בבאֿבתרא תוספתא
פי"ד. שמחות ומסכת ה"ד, פ"ט רבינו 65)נזיר מדברי

אבל  חומה, המוקפות בעיירות אלא המדובר שאין נראה
אמורים  הדברים אחרות בערים שאף נראה, הנ"ל במקורות

המוריה'). ('הר

.„È˙Lc˜Ó ÌÈÏLe¯È66˙BÙwn‰ ˙B¯ÈÚ‰ ¯‡MÓ ¿»«ƒ¿À∆∆ƒ¿»»¬»«À»
ÌÈÙÏ ÈL ¯OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡L ,‰ÓBÁ»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒƒ¿ƒ

d˙ÓBÁÓ67ÌÈ¯·c el‡Â .68ÌÈÏLe¯Èa e¯Ó‡pL69ÔÈ‡ : ≈»»¿≈¿»ƒ∆∆∆¿ƒ»«ƒ≈
˙n‰ ˙‡ da ÔÈÈÏÓ70ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â ;71dÎB˙a ¿ƒƒ»∆«≈¿≈«¬ƒƒ¿»

Ì„‡ ˙BÓˆÚ72ÌÈza dÎB˙a ÔÈ¯ÈkOÓ ÔÈ‡Â ;73ÔÈ‡Â ; «¿»»¿≈«¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈
·LBz ¯‚Ï ÌB˜Ó dÎB˙a ÔÈ˙B74da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿ƒ¿»»¿≈»¿≈¿«¿ƒ»

eÈ‰L ,‰cÏÁ ¯·˜Â „ÂcŒ˙Èa È¯·wÓ ıeÁ ,˙B¯·¿̃»ƒƒ¿≈≈»ƒ¿∆∆À¿»∆»
da75ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È· ˙BÓÈÓ76da ÌÈÚËB ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ»

˙L¯Á dÈ‡Â ˙Ú¯Ê dÈ‡Â ;ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb77‡nL , ««¿≈ƒ¿≈»ƒ¿««¿≈»∆¡∆∆∆»
Á¯Òz78˙pbÓ ıeÁ ,˙BÏÈ‡ da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ»ƒ»ƒƒ«
ÌÈ„¯Â79ÓÈÓ ÌL ‰˙È‰LÔÈ‡Â ;ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È· ˙B ¿»ƒ∆»¿»»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈˆ¯M‰ ÈtÓ ,‰tL‡ da ÔÈÓi˜Ó80ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÊÈÊ ‰pÓÈ‰81ÈtÓ ,ÌÈa¯‰Œ˙eL¯Ï ˙B‡¯ËÊeÊ‚e ≈∆»ƒƒ¿¿¿»ƒ¿»«ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰ Ï‰‡82˙BBL·k da ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ;83ÈtÓ , …∆«À¿»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈

ÔLÚ‰84ÈtÓ ,˙BÏB‚¯z da ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡Â ; ∆»»¿≈¿«¿ƒ»«¿¿ƒ¿≈
ÌÈL„w‰85ÏÎa ÌÈÏB‚¯z ÌÈ‰k‰ eÏc‚È ‡Ï ÔÎÂ ; «√»ƒ¿≈…¿«¿«…¬ƒ«¿¿ƒ¿»

˙B¯‰h‰ ÈtÓ ,Ï‡¯OÈŒı¯‡86ËÏÁ ˙Èa‰ ÔÈ‡Â ; ∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿»¿≈««ƒ∆¿»
da87¯ÈÚ ˙ÈOÚ dÈ‡Â ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡Â ; »¿≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ

‡lL ÈÙÏ ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ‰‡È·Ó dÈ‡Â ;˙Ácp‰«ƒ««¿≈»¿ƒ»∆¿»¬»¿ƒ∆…
ÌÈË·MÏ ‰˜lÁ˙88. ƒ¿«¿»«¿»ƒ

מ"ח.66) שם הט"ו.67)כלים, פ"ו למעלה ראה
צוק"מ 68) (הוצאת פ"ו נגעים ותוספתא ב. פב, בבאֿקמא

לה. פרק נתן' דרבי ו'אבות ,(8 625 אומרים 69)עמוד יש
לא  גוים, בידי הקודש ועיר מת טמאי שכולנו הזה שבזמן
תרלג). סי' (רדב"ז בירושלים דלהלן הדברים נאמרו

להלין 70) מותר אחר שבמקום שאףֿעלֿפי שם. בבאֿקמא
(ראה  אסור בירושלים – ה"ח) אבל מהל' (פ"ד לכבודו המת
בירושלים  שהחומרא אומרים ויש שם). מקובצת' ב'שיטה
(פ"ת  הלילה כל הוא הלנה איסור אחר שבמקום בזה היא
אסור  בירושלים ואילו רדב"ז), בשם א ס"ק שנז סי' ביו"ד
עמוד  זק"ש להגרמי"ל ב"זמנים" (ראה השקיעה אחר להלין

שם.71)מז). נתן' דרבי ו'אבות נגעים, תוספתא
לעיר.72) מחוץ שקוברו מפני 73)אףֿעלֿפי א. יב, יומא

(שם). לשבטים נתחלקה לא שירושלים שלהם, שאינה
זה 74) תושב, גר זהו "אי שם. נתן' דרבי ו'אבות תוספתא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעט dxigad zia zekld - dcear xtq - ixyz h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

המצות  שאר עם עכו"ם יעבוד שלא עליו שקיבל עכו"ם
והוא  אותו מקבלין זה הרי טבל, ולא מל ולא נח בני שנצטוו
שמותר  לפי תושב, שמו נקרא ולמה העולם. אומות מחסידי
ביאה  איסורי מהל' (פי"ד ישראל" בארץ בינינו להושיבו לנו
מן  כן למדו טז) כג, (דברים כיֿתצא פ' וב'ספרי' ה"ז),
תושב". גר "לרבות – אדוניו" מעם אליך ינצל "אשר הפסוק
בירושלים". ולא "בשעריך, – שעריך" "באחד

ונביא,75) מלך אף בירושלים לקבור אין לכתחילה כלומר:
בתוך  בתחילה היו לא חולדה וקבר דוד בית שקברי אלא
לא  כבודם ומפני שנקברו, אחר העיר שהקיפו אלא העיר
לז). סי' בתשובה (מהרי"ט מעולם בהם אדם נגע ולא פגע

יב).76) ט, סוטה המשניות, (פירוש ראשון" בית נביאי "הם
בשבת 77) כדאיתא זורע בכלל והוא הזרעים, להפוך היינו

('י  שלמה').ע"ג גינות 78)ריעות שדרך שם. בבאֿקמא
שם). (רש"י סרחון ויש היתה 79)לזבלן והיא שמה, כך

שם). (רש"י הירדן כיפת והיינו לקטורת, בבא80ֿ)צריכה
ומטמאים  שם ומתים באשפה, ליגדל שדרכם שם. קמא

שבירושלים. הכותל.81)הקדשים מן יוצאין קורות
והגזוזטראות 82) בארץ, מוטל המת מן כזית יהא שמא

ונמצאת  תחתיהם העוברים האנשים ועל עליו מאהילות
הטומאה. את לקדירות.83)מרבה סיד משרפות

(רש"י).84) הוא וגנאי החומה את שמשחיר שם.
שרצים 85) בשר ומביאין באשפה, מנקרים שהתרנגולים

הקדשים. את ומטמאין -86)בפיהם ב עט, בבאֿקמא
אם 87)במשנה. לו תהא גאולה אלא חומה, ערי בית כדין

חצרים. ערי כבתי ביובל יוצא יובל יגיע ואם לגאול, ירצה
אחד 88) שבכל האחרונים, הדברים ארבעת על מוסב זה

חומה, ערי בבתי ירושלים: למעט מיעוט בתורה נאמר מהם
ובירושלים  לקונה", וגו' הבית "וקם ל) כה, (ויקרא נאמר
(שם  נאמר בנגעים לשבטים. נתחלקה שלא לפי שייך, לא זה
זה  בכלל ירושלים ואין אחוזתכם", ארץ "בבית לד) יד,
"באחת  יג) יג, (דברים נאמר הנדחת בעיר הנ"ל. מהטעם
נאמר  ערופה ובעגלה כנ"ל, "עריך" אינה וירושלים עריך",
וירושלים  לרשתה", לך נותן וגו' אשר "באדמה א) כא, (שם

כנ"ל. בכלל אינה

.ÂËLc˜Ó ˙Èa‰ ¯‰89ÔÈ·Ê ÔÈ‡L ,‰pnÓ90˙B·ÊÂ «««ƒ¿À»ƒ∆»∆≈»ƒ¿»
ÌLÏ ÔÈÒÎ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc91˙n‰ ÒÈÎ‰Ï ¯zÓe . ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿»À»¿«¿ƒ«≈

BÓˆÚ92‡e‰L ˙ÓŒ‡ÓË ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ¯‰Ï «¿¿«««ƒ¿≈»ƒ«¿≈≈∆
.ÌLÏ ÒÎƒ¿»¿»

מ"ח.89) שם שכבת 90)כלים, הוא בתורה, האמור "הזוב
וכשיוצא  בהן, מתקבצת שהיא החללים מחוליי הבא זרע
ולא  תאוה ביציאתו ואין זרע, כשכבת בקושי יוצא אינו הזוב
כלובן  כהה שעורים של בצק כמו ויוצא נגרר אלא הנאה
ביצה  כלובן קשורה לבנה זרע שכבת אבל מוזרת: ביצה
ה"א). כפרה מחוסרי מהל' (פ"ב מוזרת" שאינה

מחנות 91) לשני חוץ ויולדות נדות וזבות זבין משלחין
וזהו  ה"ג), המקדש ביאת מהל' (פ"ג הבית להר חוץ שהוא

התורה. מן ממה 92)איסור זאת ולמדו א. סז, פסחים
עמו" יוסף עצמות את משה "ויקח יט) יג, (שמות שנאמר

לויה. במחנה במחיצתו", "עמו –

.ÊËÏÈÁ‰93˙ÓŒ‡ÓËe Ì"ekÚ ÔÈ‡L ,epnÓ Lc˜Ó «≈¿À»ƒ∆∆≈«¿≈≈
‰c ÏÚB·e94ÌLÏ ÌÈÒÎ95. ≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»

ה"ג.93) פ"ה למעלה ראה החיל? ומהו שם. כלים,
ב 94) לענין מפורש מת כטמא נדה שבועל - א סח, פסחים

מחנות. (ראב"ד).95)שילוח מדרבנן איסור זהו

.ÊÈÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ96ŒÏe·Ë ÔÈ‡L ,ÏÈÁ‰ ÔÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««»ƒ¿À∆∆ƒ«≈∆≈¿
ÌBÈ97ÌLÏ ÒÎ98ÔÓ Ï·‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯eq‡Â . ƒ¿»¿»¿ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬»ƒ

.‰iÂÏ ‰ÁÓÏ Òk‰Ï ÌBÈŒÏe·ËÏ ¯zÓ ‰¯Bz‰«»À»ƒ¿¿ƒ»≈¿«¬≈¿ƒ»
˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡ ,ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ˙ÓŒ‡ÓËe99. ¿≈≈∆ƒ¿«¿∆¿««»ƒ≈«»«»

שם.96) שמשו.97)כלים, העריב לא ועדיין שטבל, טמא
מחוסר 98) נרחיק ולא יום טבול נשים מעזרת "הרחקנו

כיפורים  ומחוסר בתרומה, אסור יום שטבול לפי כיפורים,
שטומאתו  כל הנזכר, השורש על כולו וזה בתרומה, מותר
חבירו" משילוח שילוחו חמור חבירו, מטומאת חמורה

שם). כלים המשנה, התורה 99)(פירוש מן אסור שאינו
לויה  מחנה היא נשים עזרת ואילו שכינה, במחנה אלא

הי"א). (למעלה

.ÁÈÏ‡¯OÈ ˙¯ÊÚ100ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙¯ÊÚÓ ˙Lc˜Ó ∆¿«ƒ¿»≈¿À∆∆≈∆¿«»ƒ∆≈
ÌÈ¯etkŒ¯qÁÓ101,ÌLÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ .ÌLÏ ÒÎ ¿À«ƒƒƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿«¿»

˙¯k ·iÁ102. «»»≈

אחת100ֿ) ישראל, רגלי דריסת מקום והוא שם. כלים,
הי"ב). פ"ה (למעלה אמה הביא 101)עשרה לא שעדיין

מח 102)קרבנותיו. שכן ואף זה, בכלל כיפורים וסר
חייב  לעזרה שנכנס כיפורים שמחוסר שם במשנה מפורש

כרת. חייב שבמזיד מפורש - ב כז, ובמנחות חטאת.

.ËÈÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ103Ï‡¯OÈ ÔÈ‡L ,‰pnÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««…¬ƒ¿À∆∆ƒ∆»∆≈ƒ¿»≈
‰ÎÈÓÒÏ :Ì‰ÈÎ¯ˆ ˙ÚLa ‡l‡ ÌLÏ ÔÈÒÎ104 ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‰¯tÎÏe105‰ËÈÁLÏÂ106‰Ùe˙ÏÂ107. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

דריסת 103) מקום שהוא שם, פ"ה למעלה וראה שם. כלים,
אמה. אחתֿעשרה הכהנים, בבעלים.104)רגלי שהיו

ורבינו 105) ושחיטה, סמיכה אלא נזכרו לא שם (במשנה
מהל' (פ"ג הסמיכה בעת שהוא וידוי דהיינו כפרה, הוסיף
מ, ביומא כפרה הנקרא וידוי ומצאנו הי"ד) הקרבנות מעשה
מדבר", הכתוב דברים בכפרת – הקודש את מכפר "וכלה ב:

המוריה'). ב'הר מעשה 106)וראה מהל' (פ"ה בזר שכשרה
ה"א). ה"ו).107)הקרבנות שם (פ"ט בבעלים שהיא

.ÎÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa108ÔÈ‡L ,‰pnÓ Lc˜Ó ≈»»¿«ƒ¿≈«¿À»ƒ∆»∆≈
ÓŒÈÏÚaÌÈ„‚·ŒÈÚe¯˜e L‡¯ŒÈÚe¯Ùe ÔÈÓe109ÔÈÒÎ «¬≈ƒ¿≈…¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ

.ÌLÏ¿»

מ"ט.108) שם קרועי 109)כלים, נזכרו לא שם, במשנה
תפרעו  אל "ראשיכם שכתוב משום רבינו של וטעמו בגדים.
ראש, לפרועי בגדים קרועי הוקשו תפרומו", לא ובגדיכם
וראה  הי"ד, מקדש ביאת מהל' פ"א להלן רבינו כתב וכן
יין, לשתויי והואֿהדין קורקוס. ר"י בשם משנה' ב'כסף
שם  להלן ועי' (הגרע"א), מקדש ביאת הל' בתחלת כמפורש
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxigadקפ zia zekld - dcear xtq - ixyz 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ושהראב"ד  התורה, מן איסור שזהו רבינו שדעת יד) (הלכה
בזה. עליו חלק

.‡ÎÔÈ‡L ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Lc˜Ó ÏÎÈ‰‰«≈»¿À»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«∆≈
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡l‡ ÌLÏ ÒÎ110. ƒ¿»¿»∆»¿»«ƒ¿«¿»ƒ

קידוש 110) שצריך נראה רבינו דברי מפשטות שם. כלים,
ביאת  מהל' פ"ה להלן ראה לעבודה, כמו ורגלים ידים

מקדש.

.·ÎepnÓ Lc˜Ó ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa111ÒÎ ÔÈ‡L , ≈…∆«√»ƒ¿À»ƒ∆∆≈ƒ¿»
˙ÚLa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÌLÏ¿»∆»…≈»¿«ƒƒƒ¿«

‰„B·Ú‰112. »¬»

שם.111) בכל 112)כלים, יבא ואל ב) טז, (ויקרא "אמר
בזה  יכנס והוא וגו', אהרן יבא בזאת וכו' הקודש אל עת
בקטורת, הראשונה פעמים. ד' כיפור צום ביום המקום
והפעם  יומא, במס' שאמרו כמו הקדשים בקודש שם ויקטיר
והפעם  השעיר, בדם השלישית והפעם הפר, בדם השנית
מקודש  המתחה ואת הכף את להוציא יכנס הרביעית

שם). המשניות, (פירוש הקדשים"

.‚Î‰iÏÚa ‰È‰L ÌB˜Ó113ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÏÚ ÔeÎÓ »∆»»»¬ƒ»¿À»«…∆«√»ƒ
Úe·La ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ BÏ ÔÈÒÎ ÔÈ‡114‰Ó Ú„ÈÏ ≈ƒ¿»ƒ∆»««««¿»«≈««

ÌÈ‡pa‰ ÔÈÒÎpL ‰ÚLa .B˜„a ˜fÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰»ƒ¿«≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿»ƒ««»ƒ
ÏÎÈ‰a Ôw˙Ïe ˙B·Ï115˙‡ ÌMÓ ‡ÈˆB‰Ï B‡ ƒ¿¿«≈«≈»¿ƒƒ»∆

‡Ï .ÌÈÓÈÓz ÌÈ‰k ÔÈÒÎp‰ eÈ‰iL ‰ÂˆÓ ,‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ…¬ƒ¿ƒƒ…
ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÔÈÓeÓŒÈÏÚa eÒkÈ - ÌÈÓÈÓz e‡ˆÓ»¿¿ƒƒƒ»¿«¬≈ƒ¿ƒ≈»
.Ï‡¯OÈ eÒkÈ - ÌiÂÏ e‡ˆÓ ‡Ï .ÌiÂÏ eÒkÈ - ÌÈ‰k…¬ƒƒ»¿¿ƒƒ…»¿¿ƒƒƒ»¿ƒ¿»≈
.ÌÈ‡ÓË eÒkÈ - ÌÈ¯B‰Ë e‡ˆÓ ‡Ï .ÌÈ¯B‰Ëa ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿ƒ…»¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ
,‡ÓË ÒkÈ Ï‡Â ,ÌeÓŒÏÚa ÒkÈ - ÌeÓŒÏÚ·e ‡ÓË»≈««ƒ»≈««¿«ƒ»≈»≈

¯eaˆa ‰ÈeÁc ‰‡Óh‰L116ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ .117 ∆«À¿»¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«≈»
¯LÙ‡ È‡ B‡ ˙B·z ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .˙B·˙a eÒkÈ ,Ôw˙Ï¿«≈ƒ»¿¿≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»

.ÌÈÁ˙t C¯c eÒkÈ ,˙B·˙a eOÚiL Ì‰Ï»∆∆«¬¿≈ƒ»¿∆∆¿»ƒ

א.113) פו, כדיעה 114)פסחים שנים. בשבע אחת פעם
ה'יש  כדעת ולא בסתם. שנאמרה שם, בברייתא הראשונה
יוםֿטוב' ב'תוספות וראה זה. על החולקים שם אומרים'

מ"ה. פ"ד פ"ד 115)מדות למעלה וראה א. קה, עירובין
הקדשים. קדשי לענין הנוסח 116)הי"ג קדמון, בכת"י

בעל  יכנס ואל טמא יכנס מום, ובעל "טמא רבינו בדברי
וכן  רוקח'). ('מעשה בציבור" דחויה שהטומאה מום,
מי  יש בשם משנה' ה'כסף הביא וכן ספר'. ב'קרית העתיק
רבינו  פסק ולפי"ז למלך'. ה'משנה הסכים ולזה שהגיה,
שאמר  ומה שם. בעירובין רב, אמר אשי בר חייא רב כדברי
שהותרה  הכוונה איך ציבור", בעבודת אישתרי "דקא שם
טומאה  כמאןֿדאמר היא הלכה שהרי בציבור, הטומאה
המקדש  ביאת מהל' (פ"ד הותרה ולא בציבור היא דחיוה
שהוא  אףֿעלֿפי היתר, שיש שכיון הכוונה אלא הט"ו),
כניסה. היתר לו שאין מום מבעל יותר קל הוא דיחוי, מטעם
לעבודת  חזי "דהא הנוסחא שם, בגמרא אוקספורד ובכת"י
הדברים  מתפרשים ולפי"ז שם), סופרים' ('דקדוקי ציבור"
היא  דחויה טומאה שסובר למי שמדובר רבינו, כדברי היטב
בדברי  שלפנינו הנוסחא את קיים משנה' וה'כסף בציבור.

שם, בעירובין אלעזר רבי כדעת רבינו פסק ולפי"ז רבינו,
ולא  קדשים, באכילת מותר שהוא משום יכנס מום שבעל
טומאה  שהרי בציבור, שהותר מפני יכנס טמא שאומר כרב

הותרה. ולא על 117)דחויה רק מדובר מ"ה, פ"ד במדות
נראה  רבינו כדברי אבל ההיכל. על ולא הקדשים קדשי
"הכל  אמרו: פ"א) (בבאֿקמא כלים בתוספתא הרי כדלהלן:
ואותה  וכו'" בתיבות שיכנסו מצוה וכו' לתקן נכנסים
ושם: בראשיתה), רק (אמנם שם בעירובין נשנתה ברייתא

המוריה'). ('הר וכו'" לתקן לבנות בהיכל נכנסין "הכל

â"ôùú'ä éøùú 'ë ÷"ù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) היא, מצותֿעשה המקדש בית שמירת כי בו יתבאר

לאחד  קרי אירע ואם שומריו, היו ומי אותו, שומרים היו
השומרים. כל על ממונה ושמעמידים מהשומרים,

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ Lc˜n‰ ˙¯ÈÓL2ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿««ƒ∆≈
B˙¯ÈÓL ÔÈ‡L ,ÌÈËÒlÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÈB‡Ó „Át ÌL»««≈¿ƒ¿…ƒƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»

ÔÈ¯ËÏt ‰ÓB„ BÈ‡ .BÏ „B·k ‡l‡3ÂÈÏÚ LiL ∆»»≈∆«¿¿ƒ∆≈»»
.ÔÈ¯ÓBL ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÔÈ¯ËÏÙÏ ÔÈ¯ÓBL¿ƒ¿«¿¿ƒ∆≈»»¿ƒ

אהל 2) לפני אתך ובניך ואתה לאהרן: יתעלה אמרו "והוא
תמיד". לפני תהיו אתם כלומר, בספר 3)העדות, ארמון.

"גדולה  זוטא, בספרי והוא מכילתא, בשם שם המצוות
עליו  שיש פלטרין דומה לא שומרים, עליו שיש למקדש

שומרין". עליו שאין לפלטרין שומרין,

.·‰ÏÈl‰ Ïk d˙ÂˆÓ BÊ ‰¯ÈÓLe4Ì‰ ÌÈ¯ÓBM‰Â . ¿ƒ»ƒ¿»»»«»¿»¿«¿ƒ≈
ÈÙÏ Cz‡ EÈ·e ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«¿«»»∆ƒ»ƒ¿≈

"˙„Ú‰ Ï‰‡5È¯‰Â .BÏ ÌÈ¯ÓBL eÈ‰z Ìz‡ ,¯ÓBÏk - …∆»≈À¿««∆ƒ¿¿ƒ«¬≈
:¯Ó‡Â ,"„ÚBÓ Ï‰‡ ˙¯ÓLÓ ˙‡ e¯ÓLÂ" :¯Ó‡∆¡«¿»¿∆ƒ¿∆∆…∆≈¿∆¡«
‰LÓ ‰Á¯ÊÓ „ÚBÓ Ï‰‡ ÈÙÏ ‰Ó„˜ ÌÈÁ‰Â"¿«…ƒ≈¿»ƒ¿≈…∆≈ƒ¿»»∆

"L„w‰ ˙¯ÓLÓ È¯ÓL ÂÈ·e Ô¯‰‡Â6. ¿«¬…»»…¿≈ƒ¿∆∆«…∆

כז.4) לתמיד להראב"ד המיוחס הפירוש דעת לפי אבל
בלילה. גם למדו 5)שמרו וממנו במשכן, נאמר זה

מדוייקת.6)למקדש. אינה הפסוק העתקת

.‚‰OÚ˙Œ‡Ïa e¯·Ú ,‰¯ÈÓL eÏha Ì‡Â7:¯Ó‡pL , ¿ƒƒ¿¿ƒ»»¿¿…«¬∆∆∆¡«
‰¯ÈÓL ÔBLÏe ,"L„w‰ ˙¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe"¿«¿∆≈ƒ¿∆∆«…∆¿¿ƒ»
,‰OÚ ˙ÂˆÓ B˙¯ÈÓML ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È‰ ‰¯‰Ê‡«¿»»ƒ»»«¿»∆¿ƒ»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ B˙¯ÈÓL Ïeh·eƒ¿ƒ»ƒ¿«…«¬∆

ושמרו 7) הזה בלשון אמרו "ובמכילתא שם: המצוות בספר
תעשה  בלא בעשה, אלא לי אין מועד אהל משמרת את
[ואולי  הקדש". משמרת את ושמרתם לומר תלמוד מניין,
והשמר  קצף", עוד יהיה "ולא שם: הפסוק מסוף כן למדו

לאו]. דלאו

.„ÌÈÙaÓ ÌÈ¯ÓBL ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ,B˙¯ÈÓL ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«…¬ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÓBL ‰„Ú ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Â .ıeÁaÓ ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒƒ«¿«¿»»¿∆¿ƒ≈»¿ƒ
ÌÈ‰k‰ :ÌB˜Ó ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡a „ÈÓz ‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»»ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ»«…¬ƒ

˙BÓB˜Ó ‰LÏLa8.ÌB˜Ó ÌÈ¯OÚÂ „Á‡a ÌiÂÏ‰Â , ƒ¿»¿¿«¿ƒƒ¿∆»¿∆¿ƒ»

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפי dxigad zia zekld - dcear xtq - ixyz 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שלוש 8) לח) ג, (במדבר בתורה בהם שנאמר מפני כו. תמיד
(תמיד  "למשמרת" "משמרת", "שומרים", שמירה: פעמים

שם).

.‰˙È·a ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ÌÈ‰k ?ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»¿ƒ…¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÒÈË·‡9ıBˆÈp‰ ˙È··e10„˜Bn‰ ˙È··e11˙Èa . «¿ƒ»¿≈«ƒ¿≈«≈≈

È¯ÚL „ˆa ˙BÈea ˙BiÏÚ eÈ‰ ıBˆÈp‰ ˙È·e ÒÈË·‡«¿ƒ»≈«ƒ»¬ƒ¿¿««¬≈
ÔÈ·B¯‰Â ,‰¯ÊÚ‰12„˜Bn‰ ˙Èa .ÌL ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ »¬»»¿»ƒ»¿ƒ»≈«≈

‰tk13ÔÈ„·¯ ÛwÓ ‰È‰ ÏB„b ˙È·e14È˜ÊÂ ,Ô·‡ ÏL ƒ»«ƒ»»»À»¿»ƒ∆∆∆¿ƒ¿≈
·‡Œ˙Èa15ÌL ÌÈLÈ eÈ‰ ÌBi‰ B˙B‡ ÏL16˙BÁzÙÓe , ≈»∆«»¿≈ƒ»«¿¿

‰¯ÊÚ‰17Ì„Èa18. »¬»»¿»»

"בית 9) ונקראת הקטורת, בה שעושים הלשכה היא
ממשפחת  שהם הקטורת מפטמי האומנים שם על אבטינס"

לפנים 10)אבטינס. אחת מרוח פתוחה אכסדרה כעין היא
וניצוצי  לתוכו מהשער שנכנסים העזרה לצד הניצוץ משער
לכן  מרובה שלה) (=אש אשה והייתה בה מנצצין חמה

שם). (הרא"ש הניצוץ בית הלשכה שם 11)נקראת על
ובמדורה  המוקד, בית נקראת תמיד שם שדולקת המדורה
א  פרק מדות המשניות (פירוש שטבל מי מתחמם היה זו
שלקחו  רבינו פירש יא משנה א פרק בשבת [ואילו ו). משנה
לתלמוד  בפירושו רבינו בו חזר אבל למזבח, אש ממנה

שלא 12)שם]. מפני רובין להם וקוראים כהונה, בחורי
המקדש  כלי (מהלכות רבינו ולדעת לעבודה, עוד הגיעו
כשר  הוא הרי איש ויעשה הכהן "כשיגדל ט"ו) הלכה
עד  במקדש לעבוד אותו מניחים היו לא אבל לעבודה

שנה". כ בן עגול.13)שיהיה אבנים 14)גגו של שורות
בית  לתוך מבפנים החומה מכותלי בולטות אצטבאות כעין
משורה  קצרה מהכותל יוצאת אחרת שורה גבה ועל המוקד
מדריגות  כעין למעלה עד שורה גבי על שורה וכן שתחתיה

הכהנים 15)סביב. כל חלקו המלך ודוד הנביא שמואל
שבוע  עובד היה משמר וכל משמרות וארבעה לעשרים
יום. לכל אב בית אבות, לבתי נחלק והמשמר אחד,

בעזרה.16) ישיבה אין שהרי ישנים, היו חול ובמקום
בלילה.17) נעולים היו העזרה כלומר,18)ששערי

במקום  מונחים היו אבל עליהם. ממונים שהיו ברשותם,
היה  "ומקום ט) משנה א פרק (מדות ששנינו כמו מיוחד,
שהמפתחות  ושלשלת שיש של וטבלא אמה על אמה שם

בה". תלויות היו

.ÂÌÈLÈ ÌÈ¯ÓBM‰ ÌÈ‰k‰ eÈ‰ ‡Ï19ŒÈ„‚·a …»«…¬ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
‰p‰Î20„‚k Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ô˙B‡ ÔÈÏt˜Ó ‡l‡ , ¿À»∆»¿«¿ƒ»«ƒƒ»¿∆∆

ÔÓˆÚ È„‚a ÔÈL·BÏÂ ,Ô‰ÈL‡¯21,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈLÈÂ . »≈∆¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ≈ƒ«»»∆
ÏÚ eLÈÈ ‡lL ÌÈÎÏn‰ ˙B¯ˆÁ È¯ÓBL Ïk C¯„k¿∆∆»¿≈«¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«

.˙Bhn‰«ƒ

אחד 19) רק הלילה כל נעורים היו לא השומרים הכהנים
משעה  ומתחלפים ישנים היו והשאר ערים היו שניים או

שעטנז 20)לשעה. בהם יש כהונה שבגדי "לפי סט. יומא
כהן  ובגדי בלבד עבודה בשעת אלא בהם ליהנות מותר אינו
מפרשים  ויש האבנט". לומר רצוני שעטנז בהם יש הדיוט
ניתנו  כהונה בגדי שאמרו ומה מקדשים. ייהנה שלא משום
אינו  - יא) הלכה המקדש כלי מהלכות ח (פרק בהם ליהנות

אסור. לבישה דרך שלא אבל לבישה בדרך בגדי 21)אלא
שלהם. חול

.ÊÈ¯˜ Ú¯‡22‰aÒna CÏB‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ï23˙ÁzL ≈«¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿ƒ»∆««
Ú˜¯w‰24‡Ï ˙Èa‰ ¯‰Ï ˙BÁe˙t‰ ˙BlÁn‰L , ««¿«∆«¿ƒ«¿¿«««ƒ…

Ï·BËÂ ,eLc˜˙25ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ Ïˆ‡ ·LBÈÂ ¯ÊBÁÂ ,26 ƒ¿«¿¿≈¿≈¿≈≈∆∆»«…¬ƒ
BÏ CÏB‰Â ‡ˆBÈ ¯˜aa ÌÈ¯ÚM‰ ÔÈÁzÙpL „Ú27. «∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ«…∆≈¿≈

שם).22) (תמיד קרי בה 23)טומאת שיורד גשר הוא
להיכנס 24)למערה. אסור קרי שבעל המקדש, של
אלא 25)לעזרה. לטהרתו ימים ספירת צריך אינו בעלֿקרי

לטבול. רשאי מהטומאה כשפורש שבבית 26)מיד
בחול  שהיה המוקד בית של החלק אותו שגם ואף המוקד.
לויה, מחנה שהוא הבית, מהר הוא ה) הלכה למעלה (ראה
בפנים  שנטמא כיוון - לויה במחנה מדרבנן אסור יום וטבול
טבול  שאין אומרים ויש לו. הקילו סגורים עדיין והשערים
מותר. הבית בהר אבל בלבד, נשים בעזרת אלא אסור יום
שלא  משום הוא לו" והולך "יוצא שאמרו מה זה ולפי

עבודה. לעבוד שעומד טבול 27)יחשדוהו שהוא "לפי
שמש  שיעריב עד בעזרה לבוא לו מותר ואין ו".יום

.Á¯‰ È¯ÚL ‰MÓÁ ÏÚ ?ÌÈ¯ÓBL ÌiÂÏ‰ eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»«¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»«¬≈«
˙Bpt Úa¯‡ ÏÚÂ ,BÎBzÓ ÂÈ˙Bpt Úa¯‡ ÏÚÂ ,˙Èa‰««ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿««¿«ƒ
‰MÓÁ ÏÚÂ ,‰¯ÊÚa ·LÈÏ ¯eÒ‡L ,ıeÁaÓ ‰¯ÊÚ‰»¬»»ƒ«∆»≈≈»¬»»¿«¬ƒ»
ÌÈ¯ÓBL ÌÈ‰k‰ È¯‰L ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL«¬≈»¬»»»¬»»∆¬≈«…¬ƒ¿ƒ

ıBˆÈp‰ ¯ÚL ÏÚÂ „˜Bn‰ ¯ÚL ÏÚ28Œ‰BÓL È¯‰ , ««««≈¿««««ƒ¬≈¿»
.ÌB˜Ó ¯OÚ»»»

ורמינהו 28) בעזרה? היו שערים "וחמשה אמרו: כז. בתמיד
צריכי  לא מנייהו תרי אביי ומתרץ וכו' בעזרה היו שערים ז'
שומרים  שהכהנים מכיוון שימור", צריכים] אין מהם [שניים

שומרים". הכהנים "שהרי רבינו כוונת וזוהי שם,

.ËÔa¯w‰ ˙kLÏa ÌÈ¯ÓBL „BÚÂ29˙kLÏ·e , ¿¿ƒ¿ƒ¿««»¿»¿ƒ¿«
˙Î¯t‰30˙¯tk‰Œ˙Èa È¯BÁ‡Â ,31. «»…∆«¬≈≈««…∆

בבית 29) דרומית במערבית שהייתה הטלאים לשכת היא
הגדול. (הרא"ש).30)המוקד הפרוכת אורגים ששם

הכפורת.31) ששם קדשים קדשי אחורי

.È,ÌÈ¯ÓBM‰ ˙B¯ÓLÓ Ïk ÏÚ „Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿À∆∆»«»ƒ¿¿«¿ƒ
˙Èa‰ ¯‰ LÈ‡Â32Ïk ÏÚ ¯fÁÓ ‰È‰Â .‡¯˜ ‰È‰ ¿ƒ«««ƒ»»ƒ¿»¿»»¿«≈«»

.ÂÈÙÏ ˙B˜eÏc ˙B˜e·‡Â ,‰ÏÈl‰ Ïk ¯ÓLÓe ¯ÓLÓƒ¿»ƒ¿»»««¿»«¬¿¿»»
¯‰ LÈ‡" BÏ ¯ÓB‡Â „ÓBÚ BÈ‡L ¯ÓLÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»∆≈≈¿≈ƒ«

˙Èa‰33BË·BÁ ,ÔLÈ ‡e‰L ¯k "!EÈÏÚ ÌBÏL , ««ƒ»»∆ƒ»∆»≈¿
BÏ˜Óa34B˙eÒk ˙‡ Û¯OÏ BÏ ‰È‰ ˙eL¯e ,35„Ú . ¿«¿¿»»ƒ¿…∆¿«

Ôa ÏB˜ ?‰¯ÊÚa ÏBw ‰Ó :ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰L∆»¿ƒƒ»«ƒ«»¬»»∆
‰˜BÏ ÈÂÏ36.Bz¯ÓLÓ ÏÚ ÔLiL ,ÔÈÙ¯O ÂÈ„‚·e ≈ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ∆»≈«ƒ¿«¿

הבית.32) הר שר לו 33)היינו ואומר עומד אינו כלומר,
הבית. הר לעזרה 34)לאיש במקל נכנסין שאין ואף

מותר. מצוה לצורך - ב) הלכה ז פרק ואין 35)(למעלה
(הרא"ש). הפקר ביתֿדין שהפקר תשחית, בל משום בזה

לוקה.36) לוי בן שרק משמע

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ycwndקפב ilk zekld - dcear xtq - ixyz 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡ÈBÏ CeÓÒ ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ ,¯ÁMa37, «««…∆∆«¬∆««««»
Lc˜Ó ÏL ‰pÓÓ‰ ‡B·È38˙È·aL ÌÈ‰k‰ ÏÚ ˜t„ÈÂ »«¿À∆∆ƒ¿»¿ƒ¿…««…¬ƒ∆¿≈

˙‡ Á˙Ùe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏË .BÏ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ,„˜Bn‰«≈¿≈¿ƒ»«∆««¿≈«»«∆
ÔËw‰ ¯ÚM‰39ÒÎÂ ‰¯ÊÚ‰ ÔÈ·e „˜Bn‰ ˙Èa ÔÈaL ««««»»∆≈≈«≈≈»¬»»¿ƒ¿«

ÈzLe ,ÌÈ‰k‰ ÂÈ¯Á‡ eÒÎÂ .‰¯ÊÚÏ „˜Bn‰ ˙ÈaÓƒ≈«≈»¬»»¿ƒ¿¿«¬»«…¬ƒ¿≈
:˙BzÎ ÈzLÏ e˜ÏÁÂ .Ì„Èa ¯B‡ ÏL ˙B˜e·‡˙k ¬∆¿»»¿∆¿¿ƒ¿≈ƒ«

ÔÈ˜„Ba eÈ‰Â .·¯ÚnÏ ˙ÎÏB‰ ˙ÎÂ ,Á¯ÊnÏ ˙ÎÏB‰∆∆«ƒ¿»¿«∆∆««¬»¿»¿ƒ
‰¯ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎÏB‰Â40˙Bzk‰ ÈzL eÚÈbiL „Ú , ¿¿ƒ∆»»¬»»«∆«ƒ¿≈«ƒ

ÔÈz·Á ÈOBÚ ˙Èa ÌB˜ÓÏ41eÚÈb‰ .42,el‡Â el‡ ƒ¿≈≈¬ƒƒƒƒ≈»≈
ÔÈz·Á ÈOBÚ e„ÈÓÚ‰Â ?ÌBÏL Ïk‰ !ÌBÏL :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»«…»¿∆¡ƒ≈¬ƒƒ

ÔÈz·Á ˙BOÚÏ43. «¬¬ƒƒ

כל 37) לא הממונה, בא שעה באיזה "וכי אמרו: כו. בתמיד
לו  סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב מלאחריו". או מלפניו
תמידין  מהלכות ב בפרק הוא וכן השחר, לעלות קרוב שהוא

הדשן. תרומת לעניין יא הלכה "הממונה 38)ומוספין
הפייסות". נכנסים 39)שעל שבו הגדול השער שבתוך

לעזרה. המוקד עומדים 40)מבית הכלים כל אם לראות
המזרחי.41)במקומם. השער שמשמאל הלשכה היא

הנ"ל.42) הכתות שתי חמין 43)נפגשו להחם כלומר,
שנאמר  במחבת, הנעשית גדול כהן (למנחת לרבוכה
התמיד. איברי הקטרת אחרי ולהקטירה תביאנה") "מורבכת

.·È‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÔÈOBÚ ‰f‰ ¯„qk44ıeÁ , «≈∆«∆ƒ¿»«¿»»«¿»
¯e‡ Ì„Èa ÔÈ‡L ˙aL ÈÏÈlÓ45˙B¯pa ÔÈ˜„Ba ‡l‡ , ƒ≈≈«»∆≈¿»»∆»¿ƒ«≈

.˙aLŒ·¯ÚÓ ÌL ÔÈ˜ÏBc‰«¿ƒ»≈∆∆«»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"zAW iliNn uEg ,dlile dlil lkA oiVFr dGd xcQM."Ek ©¥¤©¤¦§¨©§¨¨©§¨¦¥¥©¨

והלא  החול, כבימות הנרות יטלו שלא מדוע בכס"מ הקשה
ותירץ, במקדש" שבות "אין והרי שבות הוא הנרות טלטול
שאין  כיון כלומר, אחר" בענין דאפשר כיון הכא "שאני
הנה  השומרים לצידי להניחם ואפשר הנרות לטלטל צורך

שבות. התירו לא בזה
הרמב"ם  בדעת ומוכיח תירוצו על מקשה למלך ובמשנה
במקדש  שבות התירו אחר בענין שאפשר במקום שגם
חולה  או זקן שהיה כה"ג בדין מצינו שהרי לכתחילה,
מטילין  ולמחר מבערב באש ברזל של עששיות שמלבנין

במקדש, שבות שאין צינתן להפיג כדי במים או אותם
ראיה  והרי צינתן, שתפוג עד המקוה במי חמין מים מערבין
שאינו  כו'" חמין מים ("מערבין אחר בענין כשאפשר שגם
ברזל  של עששיות ומלבנין במקדש, שבות התירו שבות)

לכתחילה.
ח' בפרק הרמב"ם סידר זו הלכה בזה: הביאור לומר ויש
תמידים  בהלכות ולא המקדש בשמירת כולו העוסק
המקדש, מעבודת חלק אינו זה מעשה שגדר כיון ומוספין,
וכפי  הבית, כבוד שעינינו המקדש שמירת של מעשה אלא

עשה  מצות המקדש "שמירת הפרק: בתחילת שכתב
שאין  מלסטים, ולא מאויבים פחד שם שאין ואע"פ
עליו  שיש פלטרין דומה שאינו לו, כבוד אלא שמירתו

שומרין". עליו שאין לפלטרין שומרין
הכס"מ  שכתב מה כי למלך, המשנה קושיית סרה וא"כ
שמירה  לעניני רק היינו אחר" בענין דאפשר הכא  "שאני
במקום  גם במקדש שבות התירו אכן עבודה לענין אבל

אחר" בענין ש"אפשר
שבת  בלילי המדברת י"ב הלכה סידר מדוע יובן מעתה
העוסקת  י"א הלכה עם חיברה ולא עצמה, בפני כהלכה
פרט  היא י"ב הלכה והרי הלילות בשאר מעשה באותו
בכבוד  מדבר זה שפרק כיון י"א. הלכה בתוך לכאורה
בכבוד  נוסף גדר חידוש היא י"ב שהלכה הרי הבית,
המקדש  את כיבדו שבת שבלילי למדנו ממנה כי המקדש,
שלא  הקפדה תוך זאת שעשו כיון החול, מבימות יותר עוד

שמי  בשבת. שבות איסור חדש לעבור גדר היא כזו רה
בפ"ע. בהלכה הרמב"ם סידרו ולכן המקדש, בכבוד

.jli`e 238 'nr ,`k wlg wlg zegiy ihewl

בית 44) לעבודת תמיד סדר ש"זה כן, עושים בשבת שאף
בשבת". ובין בחול בין שבות 45)אלקינו שאין פי על אף

כיוון  - שבות משום אלא אינו בשבת נר וטלטול במקדש,
שבות  התירו לא שבת, מערב הדלוקים בנרות שאפשר

במקדש.

‰¯ÈÁa‰Œ˙Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»

-dcearxtq
WCwOd ilM zFkld¦§§¥©¦§¨

FA micaFrde§¨§¦
,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰ÓLe¿…∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬
‡lL (‚ .e‰BÓk ˙BOÚÏ ‡lL (· .‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆…«¬»∆…
(‰ .˙¯Ëw‰ ˙k˙Ók ˙BOÚÏ ‡lL („ .epnÓ CeÒÏ»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆«¿…∆
(Â .˙¯Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««»»ƒ«¿…∆
ÌÈca‰ e¯eÒÈ ‡lL (Ê .Û˙k‰ ÏÚ ÔB¯‡‰ ˙‡OÏ»≈»»««»≈∆…»««ƒ
‰OÚÈ ‡lL (Ë .Lc˜na ÈÂl‰ „·ÚiL (Á .epnÓƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»∆…«¬∆
Ô‰k‰ Lc˜Ï (È .Lc˜na B¯·Á ˙Î‡ÏÓa „Á‡∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈«…≈
.ÌÈÏ‚¯a ˙BÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È .‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»»¿»ƒ
Ú¯wÈ ‡lL (‚È .‰„B·ÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (·Èƒ¿ƒ¿≈¿À»»¬»∆…ƒ»«

.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È .ÏÈÚn‰«¿ƒ∆…ƒ««∆≈«»≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עשאו 1) ואיך המשחה, שמן לעשות שמצותֿעשה יבאר

כמעשהו  המשחה שמן העושה ודין במדבר, ע"ה רבנו משה
וכמשקלו.

.‡‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÎeÓ ‰È‰iL ƒ¿«¬≈«¬∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿∆»
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Ba ‰ÁÈLÓ ÔÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÏ3B˙‡ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL , «¿»ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»ƒ»…
.L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL∆∆ƒ¿«…∆

ומה 2) קנז, והערה לה, עשה לעם", המצוות ב"ספר ראה
שם. ולדורות 3)שצויין כליו, וכל המשכן נמשח בו

דוד  בית ומלכי מלחמה ומשוח גדולים כהנים בו מושחין
עמ' צוק"מ (הוצ' פ"ז קמא בבא ובתוספתא ז). הלכה (להלן
עם  מתערב אינו (כלומר, כלום מקבל השמן "אין :(22 358

המלכים". את בו מושחין לפיכך אחרים) משקין

.·¯a„na ea¯ ‰LÓ e‰OÚ ‰ÎÎÂ4¯n‰ ÔÓ Á˜Ï :5 ¿»»»»∆«≈«ƒ¿»»«ƒ«…
˙B‡Ó LÓÁ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏkÓ ,‰cw‰Â ÔBÓpw‰Â¿«ƒ»¿«ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»¿»¬≈≈
.ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ÌOa‰ ‰wÓe ,L„w‰ Ï˜La Ï˜L∆∆¿∆∆«…∆ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ»»ƒ
ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ ÌOa ÔÓp˜Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL e‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»¿ƒ¿»∆∆«¬ƒ¬ƒƒ

ÌÈÓÚt ÈzLa B˙B‡ ÌÈÏ˜BML - ÌÈ˙‡Óe6ÌÈMÓÁ , »»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ¬ƒƒ
Bc·Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˜ÁLÂ .ÌÚt ÏÎa ÌÈ˙‡Óe7, »«ƒ¿»««¿»«»∆»¿∆»¿«

Ïk‰ ·¯ÚÂ8ÌÈÓa Ô˙B‡ ‰¯LÂ ,9ÔÈwe˙Óe ÔÈkÊ10„Ú ¿≈≈«…¿»»»¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
,ÔÈ‰ ˙ÈÊ ÔÓL ÌÈn‰ ÏÚ Ô˙Â ,ÌÈna ÔÁk Ïk ‡ˆiL∆»»»…»««ƒ¿»««««ƒ∆∆«ƒƒ

˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ ‚Ï Ïk ,‚Ï ¯OÚ ÌÈL ‡e‰Â11ÏM·e , ¿¿≈»»…»…«¿«¿ƒƒƒ≈
,ÔÓM‰ ¯‡LÂ ÌÈn‰ e„·‡L „Ú L‡‰ ÏÚ Ïk‰«…«»≈«∆»¿««ƒ¿ƒ¿««∆∆

.˙B¯B„Ï ÈÏÎa BÁÈp‰Â¿ƒƒƒ¿ƒ¿

כגֿכה.4) שם, בשמות דרור"5)כמפורש "מר הוא
הוא  ומה מור, הוא מה ג הלכה להלן וראה שם. שבפסוק

בושם. וקנה וקידה, אמרו 6)קנמון ושם ה. כריתות
ובפירוש  זאת, הזכיר לא ורבינו הכרעות, שתי שצריך
המוריה). (הר להכריע צריך שאין נראה המשניות

בבד",7) "בד לד) שם, (שמות שנאמר ממה כן שלמד נראה
במשקל  משקל יניח "שלא שם בגמרא שגרס ונראה
– בקטורת נאמר שזה [ואףֿעלֿפי המוריה) (הר וישחוק"
"ובמתכונתו  בגזירהֿשוה מקטורת המשחה שמן למדו הרי

זה]. לענין והואֿהדין (שם), במתכונתה" זה 8)– אף
ותירגם  "ממולח", לה) (שם, בה שנאמר מקטורת נלמד

"מערב". רבי 9)אונקלוס כדברי יא: בהוריות ברייתא
אלו.10)יוסי. דברים מקור נודע בפ"א 11)לא (ראה

יג). הלכה עירובין מהלכות

.‚ec‰aL ‰iÁa ¯e¯v‰ Ìc‰ ‡e‰ ¯n‰12Úe„i‰ «…«»«»¿«»∆¿…«»«
ÔBÓpw‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡ Èa da ÔÈÓOa˙nL ,ÏkÏ«…∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»»¿»»¿«ƒ»
ÌÈ¯nb˙Óe ·BË BÁÈ¯L ,e„‰ Èi‡Ó ‡aL ıÚ‰ ‡e‰13 »≈∆»≈ƒ≈…∆≈ƒ¿«¿ƒ

ËLw‰ ‡È‰ ‰cw‰Â .Ì„‡ Èa Ba14Ì‰ ÌO· ‰˜e . ¿≈»»¿«ƒ»ƒ«¿¿¿≈…∆≈
e„‰ Èi‡Ó ÌÈ‡a‰ ÌÈn„‡‰ Ô·zk ÌÈwc‰ ÌÈw‰«»ƒ««ƒ«∆∆»¬Àƒ«»ƒ≈ƒ≈…
Ì˙B‡ ÔÈ˙BpL ÌÈÓOa‰ ÈÈnÓ Ì‰Â ,·BË ÔÁÈ¯Â¿≈»¿≈ƒƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»

È¯va ÌÈ‡ÙB¯‰15. »¿ƒ«√ƒ

בשמו)12) שם בשמות בןֿעזרא אברהם (ר' הגאון פירש כן
וכתב: עליו, השיג והראב"ד מג. שבברכות המוסק והוא
חיה  שום דם הקדש במעשה שיכנסו מקבלת דעתי "אין
(שמות  עה"ת והרמב"ן טמאה", חיה דם כלֿשכן בעולם,
בה  הנאסף ההוא הלחות כי קושיא, אינה "זו כתב כד) שם
ולא  טומאה לא בו אין בחייה, ממנה ויזוב הדם מרוב

אונקלוס 14)ומתבשמים.13)מיאוס". הרי עיון: צריך

ג  הלכה פ"ב להלן מנה ורבינו "קציעתא", קדה תרגם
אינה  קציעה ואולי (כסףֿמשנה). לחוד וקושט לחוד קציעה

שם). עיין המוריה, (הר ראה 15)קציעתא רפואה, במיני
כב. ח, ירמיה

.„Ï˜LnÎÂ ‰f‰ ‰OÚnk ‰ÁLn‰ ÔÓL ‰OBÚ‰»∆∆∆«ƒ¿»««¬∆«∆¿«ƒ¿»
Ú¯‚ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰f‰16,˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa : «∆¿…ƒ¿…»«¿≈ƒ«»»≈

˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa17¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«¬∆
ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ e‰Ók Á˜¯È18‰OÚiL ‡e‰Â .19B˙B‡ ƒ¿«»…¿ƒ¿«≈«»¿∆«¬∆

BzÏ B‡ „nÏ˙‰Ï e‰OÚ Ì‡ Ï·‡ ;Ba ÁLn‰Ï¿ƒ»«¬»ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿
.¯eËt - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ»

פטור",16) לחציין שפטמו שמן רבא, "אמר שם: בכריתות
מן  רבינו למדה ואולי משם, ידענו לא "הוסיף" אבל
לא  "ובמתכונתו הפסוק מן שם שלמדו שכשם הסברא,
משם  ללמוד יש כן לחצאין, העושה לפטור כמוהו" תעשו

מתכונתו. על יתר בהוספה העושה ב.17)לפטור כריתות
חדשים.18) דפוסים ע"פ שם.19)נוסף

.‰˙Èfk ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ Cq‰20,˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa : «»ƒ∆∆«ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ«»»≈
ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BL·e¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈

ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ ¯Ê ÏÚ epnÓ21ÏÚ ‡l‡ ƒ∆«»¿ƒ¿«≈«»¿≈«»ƒ∆»«
- epnÓ :¯Ó‡pL ;‰LÓ ‰OÚL ‰ÁLn‰ ÔÓL ˙ÎÈÒƒ«∆∆«ƒ¿»∆»»∆∆∆¡«ƒ∆
.ÈÏ ‰Ê ‰È‰È L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL :Ba ¯Ó‡pL ‰fÓƒ∆∆∆¡«∆∆ƒ¿«…∆ƒ¿∆∆ƒ
‰OÚL ‰nÓ ıeÁ ¯Á‡ ÔÓL ‰OÚ ‡Ï ÌÏBÚÓe≈»…«¬»∆∆«≈ƒ«∆»»

.‰LÓ∆

י.20) הלכה להלן וראה ו: שם יהודה רבי שם 21)כדעת
ה.

.Â;ÌÈ¯Á‡ ˙‡ Cq‰ „Á‡Â BÓˆÚ ˙‡ Cq‰ „Á‡∆»«»∆«¿¿∆»«»∆¬≈ƒ
ÌÈÏk Cq‰ .¯Ê ÏÚ epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL22 ∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«»«»≈ƒ

d˙BÓk Ì‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ ‰Ó‰·e23CqL B‡ ¿≈»¿¿≈»ƒ∆≈¿»∆»
ÌÈ˙Ó24.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯Oa ÏÚ :¯Ó‡pL ;¯eËt - Ba ≈ƒ»∆∆¡««¿«»»…ƒ»

ו:22) עם 23)שם פה לכם "שבו שנאמר כבהמה,
הדומה  "עם סח.) (קידושין חכמים ודרשו החמור",

"מתים"24)לחמור". אלא "אדם" עוד נקראים שאינם
שם). (כריתות

.Ê˙B¯B„Ï epnÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡25ÌÈÏB„b ÌÈ‰k ‡l‡26 ≈¿ƒƒ∆¿∆»…¬ƒ¿ƒ
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe27„·Ïa „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe28Ô‰k elÙ‡ . ¿«ƒ¿»»«¿≈≈»ƒƒ¿«¬ƒ…≈

Ô‰k Ôa29Ô‰k‰Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ30ÁÈLn‰ ∆…≈¿ƒ∆∆¡«¿«…≈«»ƒ«
.¯ÓB‚Â ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈

ואת 25) הכהונה בגדי את גם ממנו משחו מרע"ה בזמן אבל
בתורה. כמבואר כליו וכל ה:26)המשכן שם

יב.27) אלא 28)הוריות נמשחים אינם ישראל ומלכי
אפרסמון. כהן 29)בשמן בן גדול כהן והיינו שם. כריתות

משום 30)גדול. מלך, בן מלך מושחין שאין שאףֿעלֿפי
גם  והרי יא), הלכה (להלן ישראל בקרב ובניו הוא שנאמר
התורה  גילתה – כ) הלכה פ"ד (להלן יורשו בנו גדול, כהן

משיחה. צריך גדול כהן בן גדול שכהן
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ycwndקפד ilk zekld - dcear xtq - ixyz 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Á‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ‰È‰ ‡lL ,ÈL ˙È·a31‰È‰ , ¿«ƒ≈ƒ∆…»»»∆∆«ƒ¿»»»
ÌÈ„‚a ˙LÈ·Ïa ‰a¯˙Ó ÏB„b Ô‰k32‰È‰L ,„·Ïa …≈»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«¿»ƒƒ¿«∆»»

‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a L·BÏ33. ≈ƒ¿≈¿À»¿»

א.31) הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ד למעלה ראה
ט:32) שמן 33)מגילה ראשו על יוצק אשר "שנאמר

שמתרבה  כשם הבגדים, את ללבוש ידו את ומלא המשחה
יב), הלכה פ"ד (להלן בבגדים" מתרבה כך המשחה, בשמן
ופושטן, בגדים שמונה לובש בבגדים, אותו מרבין "כיצד
הלכה  (שם יום" אחר יום ימים שבעת למחר ולובשן וחוזר

יג).

.Ë?Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ „ˆÈk34ÏÚ ÔÓM‰ ˙‡ ˜ˆ ≈«¿ƒ∆«…≈»∆«∆∆«
ÂÈÈÚ Èab ÏÚ epnÓ CÒÂ BL‡¯35‰Êk ,˙ÈÂÈ Èk ÔÈÓk …¿»ƒ∆««≈≈»¿ƒƒ¿»ƒ»∆

Ô¯‰‡ L‡¯ ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ ˜ˆiÂ :¯Ó‡pL ;Î∆∆¡««ƒ…ƒ∆∆«ƒ¿»«…«¬…
B˙‡ ÁLÓiÂ36Ô˙B‡ ÔÈÁLBÓ „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe .BLc˜Ï «ƒ¿«…¿«¿«¿≈≈»ƒ¿ƒ»

BL‡¯ ÏÚ ¯Ê ÔÈÓk37,˙B¯Á‡ ˙BÓB˜Óa ÁLÓÈ ‡ÏÂ . ¿ƒ≈∆«…¿…ƒ¿«ƒ¿¬≈
ÔÓMa ‰a¯È ‡ÏÂ38. ¿…«¿∆«∆∆

קודמת 34) שיציקה שם, בכריתות ראשונה כברייתא
מאותו 35)למשיחה. אינה זו שסיכה משמע שם בגמרא

לפרש  יש וכן הפך. מן חדשה נתינה אלא ראשו, שעל שמן
שבראש  לשמן כוונתו אין שכתב, ו"ממנו" רבינו. בדברי

שבפך. לשמן ומשיחה 36)אלא בתחילה יציקה כלומר,
שם). (גמרא שם.37)אחריה שסך 38)כריתות שכל

הוא  הרי צורך, ללא בשמן מרבה או צריך שאינו במקום
(כסףֿ י הלכה להלן כמבואר בו שסך אדם לשאר דומה

משנה).

.ÈÔ˙Bp‰39ÏB„b Ô‰k B‡ CÏÓ Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ «≈ƒ∆∆«ƒ¿»««≈∆∆…≈»
ÏÚ epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;¯eËt - eÁLÓ ¯·kL∆¿»ƒ¿¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«

Cq‰ Ï·‡ .BÏˆ‡ ÌÈ¯Ê el‡ ÔÈ‡Â ,¯Ê40elÙ‡ epnÓ »¿≈≈»ƒ∆¿¬»«»ƒ∆¬ƒ
‡Ï Ì„‡ ¯Oa ÏÚ :¯Ó‡pL ;·iÁ - ÏB„b Ô‰ÎÂ CÏÓÏ¿∆∆¿…≈»«»∆∆¡««¿«»»…

ÏB„b Ô‰ÎÂ .ÚÓLna Ì„‡ Ïk - CÒÈÈ41ÔÓL ÏËpL ƒ»»»»««¿»¿…≈»∆»«∆∆
‡e‰Â .˙¯k ·iÁ - ÂÈÚÓa CÒÂ BL‡¯Ó ‰ÁLn‰«ƒ¿»≈…¿»¿≈»«»»≈¿

˙ÈfÎa epnÓ CeÒiL42. ∆»ƒ∆ƒ««ƒ

וראה 39) סך, על כן נאמר שם אבל יהודה. כרבי ו: שם
גדול. וכהן מלך על גם חייבים שבסיכה רבינו בדברי להלן

שמן 40) שנטל גדול שכהן להלן, שנאמר ממה נלמד
בכסףֿמשנה. ראה כרת, חייב – במעיו וסך מראשו המשחה

שם.41) נראה 42)כריתות שם שבגמרא אףֿעלֿפי
– כזית צריך בנתינה ורק שהוא, כל על חייבים שבסיכה
יסוך  "כמה מפורש נאמר שם שבברייתא שכיון רבינו סובר
יתן", "כמה אמרו ולא כזית", אומר יהודה רבי – חייב ויהא
סיכה  אף בכזית, נתינה מה מנתינה: סיכה שלמדו עלֿכרחנו

וכסףֿמשנה. ראב"ד ועיין בכזית,

.‡ÈÔÈÚn‰ Èab ÏÚ ‡l‡ CÏn‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡43. ≈¿ƒ∆«∆∆∆»««≈««¿»
CÏnÏ ‰M¯È ˙eÎÏn‰L ,CÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆««¿¿À»«∆∆
Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e ‡e‰ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«»»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
˜lÒÏ È„k ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ - ˙˜ÏÁÓ ÌL ‰˙È‰»¿»»«¬…∆¿ƒ¿≈¿«≈

CÏÓ e‰fL ÏkÏ ÚÈ„B‰Ïe ˙˜ÏÁn‰44BÓk .Bc·Ï ««¬…∆¿ƒ««…∆∆∆∆¿«¿

e‰iB„‡ ˙˜ÏÁÓ ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLnL45L‡BÈÂ , ∆»¿¿……ƒ¿≈«¬…∆¬ƒ»¿»
‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ46ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ ÊÁ‡B‰ÈÂ ,47‰ÊÂ . ƒ¿≈¬«¿»ƒ»»ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿∆

‡e‰ÈÏ ÚLÈÏ‡ ÁLnL48‰ÁLn‰ ÔÓL· ‡Ï - ∆»«¡ƒ»¿≈…¿∆∆«ƒ¿»
ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLa ‡l‡ ,BÁLÓ49„Èa ˙¯ÒÓ ‰Ê ¯·„Â . ¿»∆»¿∆∆¬«¿¿¿»»∆»…∆¿«

.ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ

ממה 43) כן ולמדו מלכותן. שתימשך כדי בברייתא: ה: שם
ומשח  גיחון אל אותו "והורדתם לגֿלד) א, (מ"א שנאמר

שם". ובניו 44)אותו "הוא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
אז  רק כלומר, בישראל", ששלום "בזמן – ישראל" בקרב

משיחה. בלי בירושה המלכות שם,45)עוברת מלכים
בשמן 46)לט. זו משיחה היתה ולא יב. יא, מלכיםֿב

אפרסמון  בשמן אלא גנזו, אביו יאשיהו שהרי המשחה,
שם). ל.47)(כריתות כג, זה 48)שם ואין א. ט, שם

ז, להלכה אלא מלך, בן היה לא הוא שהרי לכאן, שייך
שמשח  וזה כתב זה ועל דוד, בית למלכי אלא מושחין שאין

שם. בגמרא הוא וכן אצל 49)וכו' שגם ואףֿעלֿפי
(ראה  אפרסמון שמן אלא המשחה שמן היה לא יהואחז
אותו  מושחים היו המשחה שמן היה אילו שם – למעלה)
ואףֿעלֿ המשחה, שמן עוד היה יהוא של בזמנו ואילו בו,
היה  שלא מפני אפרסמון, בשמן אלא בו משחוהו לא פיֿכן

דוד. בית ממלכי

.·ÈLc˜n‰ ÈÏk Ïk50‡Ï ¯a„na ‰LÓ ‰OÚL »¿≈«ƒ¿»∆»»∆«ƒ¿»…
:¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰ ÔÓLa Ô˙ÁÈLÓa ‡l‡ eLc˜˙ƒ¿«¿∆»ƒ¿ƒ»»¿∆∆«ƒ¿»∆∆¡«

˙B¯B„Ï ‚‰B BÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .Ì˙‡ Lc˜ÈÂ ÌÁLÓiÂ51, «ƒ¿»≈«¿«≈…»¿»»∆≈≈¿
Lc˜na Ô‰a eLnzLpL ÔÂÈk Ôlk ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒÀ»≈»∆ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»
L„wa Ì· e˙¯LÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;eLc˜˙ ÔzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»ƒ¿«¿∆∆¡«¬∆¿»¿»«…∆

.ÔÈLc˜˙Ó Ì‰ ˙e¯Ma -«≈≈ƒ¿«¿ƒ

בברייתא.50) טו. ויקדש 51)שבועות "וימשחם שנאמר
אלא  במשיחה לדורות ולא במשיחה, אותם – אותם"

(שם). בעבודה

.‚ÈÔÎÂ ,˙BÁn‰ Ì‰a ÔÈÏa˜nL ˙B¯Úw‰Â ˙Btk‰««¿«¿»∆¿«¿ƒ»∆«¿»¿≈
- ˙¯M‰ ÈÏk ¯‡Le ,Ìc‰ Ô‰a ÔÈÏa˜nL ˙B˜¯Ên‰«ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆«»¿»¿≈«»≈
¯‡MÓ Ô˙BOÚÏ ¯zÓe ;eÈ‰ ·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL ÔlkÀ»∆∆∆¿∆»»»À»«¬»ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ52ÔÈLc˜˙Ó ÔlÎÂ . ƒ≈«»¿∆≈«¿¿À»ƒ¿«¿ƒ
ÔzÎ‡ÏÓa53Ì˙B‡ CÈzÓ - e¯aL Ì‡Â .54‰OBÚÂ ƒ¿«¿»¿ƒƒ¿¿«ƒ»¿∆

ÌÏBÚÏ Ô‰Ó ˙˜lzÒÓ Ô˙M„˜ ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÈÏk Ô˙B‡55. »¿ƒ«≈¿≈¿À»»ƒ¿«∆∆≈∆¿»

יחֿיט.52) הלכות הבחירה בית מהלכות פ"א למעלה
הקודמת,53) בהלכה למעלה רבינו כתב שכבר אףֿעלֿפי

כאן, וכתבו רבינו חזר – במלאכתם מתקדשים שהכלים
מבפנים  ונמשחו לח כלי שהם המזרקות שגם להשמיענו
– ומבחוץ מבפנים לקדשם כדי יט), הלכה (להלן ומבחוץ
שעבודתם  אףֿעלֿפי ומבחוץ, מבפנים בעבודתם מתקדשים

שלמה). (יריעות מבפנים אלא הלכה 54)אינה להלן ראה
הקרבנות 55)יד. מעשה מהלכות פ"ח להלן מפורש כן

בפנים  ומכניסו שיטהר עד פוחתו כשיצא "נטמא כא: הלכה
הכלים" כתבנית ויחזור הפחת שיסתם עד ומרדדו וחוזר
(אור  מסתלקת אינה שקדושתו הרי צה.) צד: מזבחים (והוא

שמח).
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.„ÈÏkÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ - e˜cÒpL B‡ e·wpL L„w‰ È ¿≈«…∆∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿ƒ
ÌÈL„Á Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ Ô˙B‡ ÔÈÎÈzÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»«ƒƒ»¿ƒ»¬»ƒ

מתיכין 56) אין שניקבו קודש "כלי בברייתא: פח. [בזבחים
אין  נפגמו, (=עופרת). אבר לתוכן מתיכין ואין אותן,
"כלי  הנוסחא: שם היתה רבינו שלפני ונראה אותן". מתקנין

מחדש]. להתיכם והיינו אותן", מתיכין שניקבו קודש

.ÂË·vp‰ ÔÓ ËÓLpL ÔÈkÒ57ÔÈ‡ - ÌbÙpL B‡ «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆ƒ¿«≈
B˙B‡ ÔÈÊB‚ ‡l‡ ;B˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ

ÏÎÈ‰‰ „ˆa58ÔÈOBÚÂ ,ÌB¯„Ï ÌÏe‡‰Â L„w‰ ÔÈa ¿««≈»≈«…∆¿»»¿»¿ƒ
˙e¯ÈLÚ ÌB˜Óa ˙eiÚ ÔÈ‡L .ÌÈ¯Á‡59. ¬≈ƒ∆≈¬ƒƒ¿¬ƒ

שם.57) "בית 58)זבחים ז: משנה פ"ד במדות מפורש כן
(אור  הסכינים" את גונזים ששם ההיכל) (ליד החליפות

דֿה.59)שמח). הלכות פ"ח להלן וראה שם: זבחים

.ÊËL·È ÏL ˙BcÓ ÈzL60ÈˆÁÂ ÔB¯OÚ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈ƒ∆»≈»«ƒ¿»ƒ»«¬ƒ
˙BÁnÏ - ÔB¯OÚ‰ .ÔB¯OÚ61˜lÁÏ - ÔB¯OÚ‰ ÈˆÁÂ , ƒ»»ƒ»«¿»«¬ƒ»ƒ»¿«≈

ÌBÈ ÏÎaL ÏB„b Ô‰k ˙ÁÓ Ba62. ƒ¿«…≈»∆¿»

במשנה.60) פז. לגבי 61)מנחות הקריבות המנחות ש"כל
(פי  מעשרון" פחותה מהן אחת כל אין מהלכות המזבח, "ב

ה). הלכה הקרבנות מנחת 62)מעשה הנקראת היא
גדול, כהן חביתי עשיית "וכיצד ד). הלכה (שם חביתין
שבמקדש" עשרון בחצי וחוצהו ומקדישו שלם עשרון מביא

ב). הלכה פי"ג (שם

.ÊÈ˙BcÓ Ú·LÂ63ÔÈ‰ :ÌL eÈ‰ ÁÏ ÏL64ÈˆÁÂ , ¿∆«ƒ∆«»»ƒ«¬ƒ
˙ÈÚÈ·¯e ,ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ,ÔÈ‰‰65ÈˆÁÂ ,‚ÏÂ ;ÔÈ‰‰ «ƒ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ

ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰‰ ÈˆÁ eÈ‰ ‰nÏe .˙ÈÚÈ·¯e ,‚Ï…¿ƒƒ¿»»¬ƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÌÈÁ·Ê ÏL ÌÈÎÒp‰ ˙„È„ÓÏ ?ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯e66‚ÏÂ . ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ∆¿»ƒ¿…

˙BÁn‰ ÔÓL ˙„È„ÓÏ -67ÔÓL ˙„È„ÓÏ - ‚Ï ÈˆÁÂ . ƒ¿ƒ«∆∆«¿»«¬ƒ…ƒ¿ƒ«∆∆
‰¯Bn‰ ˙B¯pÓ ¯ ÏÎÏ68da ˜lÁÏ - ˙ÈÚÈ·¯e . ¿»≈ƒ≈«¿»¿ƒƒ¿«≈»

ÔÈz·ÁÏ ÔÓM‰69. «∆∆«¬ƒƒ

במשנה.63) פ"ב 64)שם: (שם לוג" עשר שנים "הוא
ז). י"ז 65)הלכה משקל היין מן או המים מן "מחזקת

יב). הלכה עירובין מהלכות (פ"א בקירוב" דינר וחצי דינרין
יהיה 66) ההין חצי "ונסכיהם יד) כח, (במדבר שנאמר כמו

יין". לכבש ההין ורביעית לאיל ההין ושלישית לפר
מהלכות 67) ופי"ב פט. פח. (מנחות שמן לוג שלכולן

ז). הלכה הקרבנות פח:68)מעשה שהרי 69)שם שם.
לכל  רביעית חלות, עשרה לשתים שמן לוגין שלשה שם היו

ג). הלכה שם (פי"ג חלה

.ÁÈ?ÌL ‰È‰ ‰ÓÏÂ ,ÔÈ‰ Ba „cÓÏ ¯·„ eÏ ÔÈ‡Â70 ¿≈»»»ƒ¿…ƒ¿»»»»»
ÔÓL Ba „„nL ,‰LÓ ÈÓÈÓ Lc˜na ‰È‰Â ÏÈ‡B‰71 ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ≈∆∆»«∆∆

‚Ï ÈˆÁ·e .‰ÁLn‰ ÔÓLÏ72eÈ‰ Lc˜na ‰È‰L ¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ…∆»»«ƒ¿»»
˙ÈÚÈ·¯·e .‰„B˙Ï ÔÓLÂ ‰ËBÒ ÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈ„„BÓ¿ƒ«ƒ¿≈»¿∆∆¿»»¿ƒƒ
ÌÈÓe ¯ÈÊp‰ ÌÁÏ ÔÓL ÔÈ„„BÓ eÈ‰ ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒ∆∆∆∆«»ƒ«ƒ

eLc˜˙ el‡ ÌÈOÚÓ ÈtÓ ‡ÏÂ .Ú¯ˆÓ ˙¯‰ËÏ73, ¿»√«¿…»¿…ƒ¿≈«¬ƒ≈ƒ¿«¿
.e¯Ó‡L Lc˜Ó ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿»∆»«¿

בו.70) למדוד דבר לנו שאין ב,71)כיון הלכה למעלה
פח. פז: במנחות מפורש פח.72)וכן שם משנה

שם.73)

.ËÈ˙Bcn‰ Ïk74el‡‰‡l‡ ,˙¯M‰ ÈÏkÓe L„˜ »«ƒ»≈…∆ƒ¿≈«»≈∆»
L·i‰ ÈÏÎe ,ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ˙BcnL∆ƒ««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈«»≈

Èˆe¯a ,CÎÈÙÏ .ÌÈÙa ‡l‡ eÁLÓ ‡Ï75Ál‰ ˙BcÓ …ƒ¿¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈≈ƒ««
L„˜ -76ÏÁ - L·i‰ ˙BcÓ Èˆe¯·e ,77. …∆≈≈ƒ«»≈…

במשנה.74) צ. אחר 75)שם הכלי מן שנופל מה
שם). (רש"י קודש,76)שנתמלא והשמן היין "ובירוצי

מבפנים  נמשחו הלח וכלי הכלי, גב על יורד שהוא לפי
כוונת  שאין אףֿעלֿפי הבירוצין יתקדשו ולמה ומבחוץ,
מוציאין  יאמרו שלא כדי בלבד, שבכלי למה אלא המודד

ט). הלכה פ"ב (שם לחול" שרת "בירוצי 77)מכלי
(שם). קודש" העשרון גב שאין חול, סולת של המדות

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עושים 1) וממה שנה, בכל נעשית הקטורת כי רבינו בו יבאר

אותה.

.‡‰LÂ ‰L ÏÎa ˙ÈOÚ ˙¯Ëw‰2d˙iOÚÂ ,3˙ÂˆÓ «¿…∆«¬≈¿»»»¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«
‰OÚ4‰z‡Â :¯Ó‡pL ,5.¯ÓB‚Â ÌÈnÒ EÏ Á˜ ¬≈∆∆¡«¿«»«¿«ƒ¿≈

:Ô‰Â ,‰ÈÓÓqÓ ‰Úa¯‡ ‰¯Bza eL¯t˙ÂÛË6, ¿ƒ¿»¿«»«¿»»ƒ«¿»∆»»≈»»
˙ÏÁLe7‰aÏÁÂ ,8‰ÎÏ‰ ‰ÈÓÓÒ ¯‡Le .‰B·Ïe , ¿≈∆¿∆¿¿»¿»¿»«¿»∆»¬»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ9. ¿∆ƒƒ«

מ"ה,2) פ"ד (שקלים חדשה מתרומה להביאה שצריך מפני
הי"ב). שקלים מהל' ועשייתה.3)ופ"ד ב'ספר 4)צ"ל:

את  ליתן הכהנים "שנצטוו כתב: כח) (עשה המצוות'
שם  כתב וכן הזהב". מזבח על פעמים יום, בכל הקטורת
לך  קח אמרו מונים ש"אין ב) הערה מ עמוד (עיי"ש י כלל
גם  כתב וכן יום". בכל הקטורת הקטרת מונים אלא סמים,
הקטורת". להקטיר ש"מצותֿעשה תמידין מהל' בפ"ג

מדוייקת.5) אינה הפסוק הקטף 6)העתקת עצי "הוא
ה"ד). (להלן הצרי" מהן שנותנין 7)שיוצא הצפורן "היא

(שם). במוגמרות" האדם בני דבש 8)אותה "כמו הוא
(שם). קשה" וריחו ב.)9שחור ו, כריתות

.·ÌÈÓÓÒ ¯OÚ „Á‡10,ÈÈqÓ ‰LÓÏ BÏ e¯Ó‡ ««»»«¿»ƒ∆∆¿¿∆ƒƒ«
ÔeÎÓ Ï˜LÓa Ô˙B‡ ÔÈOBÚL Ì‰Â11Ô‰nÚ ÔÈÙÈÒBÓe . ¿≈∆ƒ»¿ƒ¿»¿À»ƒƒƒ»∆

ÁÏÓ Ï˜LÓ ‡Ïa12˙ÈÓ„Ò13Ôc¯i‰ ˙tÎÂ14·OÚÂ ¿…ƒ¿»∆«¿…ƒ¿ƒ«««¿≈¿≈∆
ÔLÚ ‰ÏÚnL „Á‡15‡l‡ B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ . ∆»∆«¬∆»»¿…»¿ƒ∆»

ÌÈÚe„È ÌÈL‡16ÈtÓ LÈ‡ Ì„Èa ‰ÎÏ‰ ‰È‰ ‡e‰Â , ¬»ƒ¿ƒ¿»»¬»»¿»»ƒƒƒ
.LÈ‡ƒ

ה"ג.11)שם.10) להלן שיש 12)ראה אףֿעלֿפי
לחםֿ ועי' כ. (מנחות מלח צריכה אינה שקטורת אומרים
אלא  אינו זה – הי"א) מזבח איסורי מהל' בפ"ה משנה
שצריכה  מודים הכל העשיה בשעת אבל ההקטרה, בשעת
שנאמר  ממה כן ללמוד ויש משנהֿלמלך). (ראה מלח
ממולח  שיהא – קודש" טהור "ממולח לה) ל, (שמות
שצריך  גם זו ממילה שלמדו ה"ה להלן וראה שם, (רמב"ן
בא  הוא מלח) ד"ה ו. (כריתות ה'תוספות' ולדעת לערב).
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ycwndקפו ilk zekld - dcear xtq - ixyz 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבינו, מדברי כן נראה לא אבל הצפורן. את בו לשרות כדי
משנהֿלמלך. קודש"13)ראה טהור "ממולח הפסוק מן

ובוודאי  סדומית, מלח דוקא שצריך ללמוד אין שלמעלה,
מליחת  ובדין להלן. וראה מסיני, למשה מהלכה זהו
(מנחות  כן ולמדו לכתחילה, סדומית מלח הצריכו הקרבנות
שאינה  מלח "הבא – מלח" תשבית "ולא הפסוק מן כא.)
שם. מזבח, איסורי מהל' בפ"ה למלך' 'משנה ועי' שובתת",
רובע  סדומית "מלח ה"ג) ולהלן ו. (כריתות שאמרו ומה
מכוון  היה לא במשקל אבל במדה, אלא זה אין הקב",

פירש 14)(כסףֿמשנה). שם) (כריתות מקובצת' ב'שיטה
"כיף" מלשון הוא וכפת הירדן, שפת על הגדל עשב שהוא
צריך  כי חכמים הוציאו מהיכן ידענו ולא שפה), חוץ, =)
אף  שם) (כריתות ה'תוספות' ולדעת לקטורת. הירדן כפת
מדברי  אבל הצפורן. את בה לשרות כדי באה הירדן כפת
כן  למדו ואולי משנהֿלמלך. ראה כן, נראה אין רבינו

מסיני. למשה יום 15)מהלכה של קטורת לענין
מעלה  צריכה שהיא נג.) (יומא חכמים למדו הכיפורים,
ומן  הכפורת". על אראה בענן "כי שם שנאמר משום עשן,
גם  שם למדו הקטורת", ענן "וכסה שם הנאמר השני הפסוק

משנהֿלמלך. ועי' השנה, ימות א.16)לשאר לח, יומא

.‚˙ÏÁLe ÛË :‰ÈnÒ ¯OÚ „Á‡ Ï˜LÓ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«««»»«»∆»»»¿≈∆
.‰Ó ÌÈÚ·L Ï˜LÓ „Á‡ ÏkÓ - ‰B·Ïe ‰aÏÁÂ¿∆¿¿»¿»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆
c¯ ˙ÏaLÂ ‰ÚÈˆ˜e ¯Óe .ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ‰n‰Â¿«»∆≈»ƒ»ƒ…¿ƒ»¿ƒ…∆≈¿¿
ÌÈL - ËL˜ .‰Ó ¯OÚ ‰ML „Á‡ ÏkÓ - ÌBk¯ÎÂ¿«¿ƒ»∆»ƒ»»»»∆¿¿¿≈
‰LÏL - ‰Ùel˜ .ÌÈÓ ‰ÚLz - ÔBÓp˜ .‰Ó ¯OÚ»»»∆ƒ»ƒ¿»»ƒƒ»¿»
‰BÓLe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL :Ïk‰ Ï˜LÓ .ÌÈÓ»ƒƒ¿««…¿≈¿ƒƒ¿»

‰Ó17·w‰ Ú·¯ dÏ ÔÈÙÈÒBÓ .˜„‰ Ïk‰ ÔÈ˜eÁL . »∆¿ƒ«…»≈ƒƒ»…«««
.‡e‰L Ïk ÔLÚ ‰ÏÚÓe Ôc¯i‰ ˙tÎÂ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ∆«¿ƒ¿ƒ«««¿≈«¬≈»»»∆

·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ¯ÈË˜Óe18.‰Ó «¿ƒƒ∆»¿»«ƒ¿««»»»∆
˙BÓÈ „‚k - ‰Ó ‰MÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒ«¬ƒ»»∆¿∆∆¿

‰nÁ‰19Ì˙B‡ ˜ÁBL ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈÓ ‰LÏM‰Â ; ««»¿«¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ≈»
‰wc‰ ÔÓ ‰wc ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú20‡ÈˆBnL „Ú , ∆∆«ƒƒ«»ƒ««»«∆ƒ

¯‡M‰Â ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ¯ÈË˜‰Ï ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ‰pnÓƒ∆»¿…»¿»¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿»
ÌÈÏ˜La e¯Ó‡L ˙¯Ëw‰ ¯˙BÓ ‡e‰21. ««¿…∆∆»«¿ƒ¿»ƒ

הלכה 17) שהיא אלא במקרא, מצינו לא משקלם "מנין
יג) ד, השירים (שיר אקרא דאסמכוה ושמעתי מסיני. למשה
=) הוי הכי בגימטריא שלחיך רמונים", פרדס "שלחיך
בתוספות  רעט). סי' (יראים ראיתי" לא ומדרש שס"ח),
כתב, שם) מקובצת' ב'שיטה (הובא א ו, לכריתות הרא"ש
אקרא  אסמכוה רשומות ודורשי לה, גמירי הכי לשונו: וזה
הסמים, קטורת על במדרש דנדרש רמונים, פרדס דשלחיך
סממנין  וארבע מנה (שס"ח) מפטמין היו שלחיך וכמנין
הם  וט"ז ט"ז, משקלם וד' ר"פ, הם שבעים שבעים משקל
מונה  שלאחריו בפסוק (ואמנם "פרדס"). (הרי: מנין ד"ס
עצי  כל עם וקנמון קנה וכרכום "נרד הקטורת: מסממני כמה
לקוי  עודנו הנ"ל שהחשבון אלא ואהלות". מור לבונה
קושט, של משקלם על רמז שום ניתן לא שהרי בחסר,
עשרים  ביחד (העולה משקלם כי ויתכן וקלופה. קנמון
קטן, במספר שמנינה, "רמונים" במלה רמוז מנים) וארבעה

וארבעה). עשרים אֿח.18)עולה ל, "ולא 19)שמות
בשנה  חסר שהיה לפי הלבנה, ימות כנגד עושין היו

שם). (הרא"ש ביותר.20)מעוברת" כלומר,21)דקה
והרע"ב  הרא"ש בפירושי וראה הי"ב. פ"ד שקלים בהל'
שנשארו  המנים אחדֿעשר שגם שכתבו מ"ה, פ"ד לשקלים
למותר  נכנסו ימים, שנ"ד אלא שאינה פשוטה, בשנה

הקטורת.

.„Ô‰Ó ‡ˆBiL ÛËw‰ ÈˆÚ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÛË»»»»«»¬≈«¿»∆≈≈∆
È¯v‰22Ô¯tv‰ ‡È‰ ˙ÏÁM‰Â .23Èa d˙B‡ ÔÈ˙BpL «√ƒ¿«¿≈∆ƒ«ƒ…∆∆¿ƒ»¿≈

˙B¯Ó‚na Ì„‡‰24,¯BÁL L·„ BÓk - ‰aÏÁ‰Â . »»»«À¿»¿«∆¿¿»¿¿«»
‰L˜ BÁÈ¯Â25e‰ÊÂ .ÔÂÈ È¯Úa ˙BÏÈ‡ Û¯O ‡e‰Â , ¿≈»∆¿¿«ƒ»¿»≈»»¿∆

¯‡Ùˆ‡Â ,Ô‡ÒÏa „eÚ :È·¯Ú ÔBLÏa ÌÈnq‰ ˙BÓL¿««»ƒƒ¿«¿ƒ«««¿«¿«
ÏaÒÂ ,‰ÚÈˆ˜Â ,È˜ÒeÓe ,Ô‡ÎÏÂ ,‰ÚÈÓe ,aÈËƒ«¿»¿À¿¿≈¿«ƒ»¿À¿À

„eÚÂ ,ËO˜Â ,Ô¯ÙÚÊÂ ,ÔÈ¯eËÏ‡26‰kÈÏÒ ¯L˜Â ,27. «¿¿ƒ¿«¿«»¿À¿¿¿¿ƒ¿«ƒ»
¯aÚÂ28. ¿«¿«

וכו'22) הצרי הקטורת פיטום רבנן, "תנו שם: בכריתות,
מעצי  (הנוטף) שרף אלא אינו הצרי אומר, שמעון רבי
"רבי  כי רבינו לדעת לד) ל, (שמות הרמב"ן ופירש הקטף".
הוא  כי הקטורת מסמני הצרי שאין ולומר לחלוק בא שמעון
הקטף  אלא בו נכנס השרף אין ובקטורת שרף, אלא אינו
על  ומוסב קל, מבנין שהוא נטף מלשון כן (למד עצמו".
ששנינו  כמו נטופא", – "נטף אונקלוס: תרגם וכן האילן,
ואילו  שמן) הנוטף (=זית הנטופה" "כזית מ"א פ"ז בפאה
ופסק  כסףֿמשנה). ועי' נפעל, מבנין נטף, נקרא היה הצרי

העץ. שהוא כתב ולפיכך שמעון, כרבי תרגם 23)רבינו כן
צפורן. היינו טופרא", – "שחלת בבשמים.24)אונקלוס

רבי 25) בשם בזנא בר חנא רבי של במימרא ב. ו, כריתות
חסידא. "עוד 26)שמעון רבינו: כתב המשניות, (בפירוש

וכן  קינמון. והוא הודו, עץ = הינדי" "עוד וצ"ל: הירדי",
ה"ג). פ"א למעלה המשניות,27)הוא (פירוש קלופה היא

(שם).28)שם). הירדן כיפת היא

.‰ÔÈÓhÙÓ „ˆÈk29ÔÈa˜ ‰ÚLz ‡È·Ó ?˙¯Ëw‰ ˙‡ ≈«¿«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒƒ¿»«ƒ
‰ÈL¯k ˙È¯Ba30Ô¯tv‰ ˙‡ da ÛLÂ31Ck ¯Á‡Â , ƒ«¿ƒ»¿»»∆«ƒ…∆¿««»

·˜ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡a Ô¯tv‰ ˙‡ ‰¯BL32ÔÈÈ ÏL ∆∆«ƒ…∆¿∆»¿∆¿ƒ«∆≈
ÔÈÒÈ¯Ù˜33¯˙BÈa ˜ÊÁ ÔLÈ Ô·Ï ÔÈÈ B‡34Ck ¯Á‡Â , «¿ƒƒ«ƒ»»»»»»¿≈¿««»
˜ÁBL35BÓˆÚ ÈÙa ÌÈnq‰ ÔÓ „Á‡ Ïk36,˜„‰ ≈»∆»ƒ««»ƒƒ¿≈«¿»≈

·ËÈ‰ ˜„‰ :¯ÓB‡ ˜ÁBL ‡e‰LÎe37Ïk ,·ËÈ‰ ˜„‰ , ¿∆≈≈»≈≈≈»≈≈≈»
Ïk‰ ·¯ÚÓe ,˜ÁBML ÔÓÊ38. ¿«∆≈¿»≈«…

שם).29) (רש"י ומתקנין כותשין כיצד כלומר, שם. כריתות
שם).30) (רש"י מקום מאותו הבא מפני 31)סבון

שתהא  כדי אותה) משפשפין =) אותה שפין היא ששחורה
שם). רש"י (גמרא שם.32)נאה שבא 33)כריתות , יין

ששמו  אילן מקליפת הבא יין מפרשים, ויש קפריסין. מאי
שם). (רש"י א לו, ברכות ראה קפריסין, הנקראת  צלף

אם 34) ורק קפריסין. יין להביא שצריך אמרו שם בגמרא
ישן), יין =) עתיק חוורין חמר מביא קפריסין, יין לו אין

המוריה'). ('הר "ושחקת 35)וצ"ע לו) ל, (שמות שנאמר
הדק". וראה 36)ממנה יהיה", בבד "בד לד) (שם, שנאמר
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ה"ב. פ"א (כריתות 37)למעלה לבשמים יפה שהקול
הללו  שהאותיות בזה הטעים לח) (סי' וב'כלבו' שם),

הבל. ומוציאות הגרון מן לה)38)יוצאות (שם, שנאמר
ה"ב  למעלה וראה "מערב". אונקלוס ותירגם "ממולח",

מלח. עליה שישים גם מזה ללמוד שיש

.ÂL„wa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ39ÏMÓe ‰¯ÊÚ‰ CB˙a ¿»«¬∆»«…∆¿»¬»»ƒ∆
Lc˜‰40ÈÏÎa B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰Â . ∆¿≈¿«¿«≈∆«¿…∆ƒ«Àƒƒ¿ƒ

‰ÏeÒt - ÔÈlÁ ÏL41. ∆Àƒ¿»

(צ"ל:39) לכם תהיה קודש היא, "קודש לב): (שם, שנאמר
יהיו  לא מעשיה שכל מכאן לכם") יהיה קודש הוא, "קודש
פעמיים  שנאמר משום היינו ו.), (כריתות בקודש" אלא
ואףֿעלֿ (כסףֿמשנה). לעכב הכתוב עליו שנה והרי קודש,
– המשחה בשמן אלא בקטורת נאמר לא זה שפסוק פי
ועי' ה"ב, פ"א למעלה ראה המשחה, משמן קטורת למדו

הגמרא 40)משנהֿלמלך. וכמסקנת שרת. בכלי כלומר,
ועי' ה"ג. פ"ד שקלים ב'ירושלמי' הוא וכן א. יא, בשבועות
ערכין  מקובצת' וב'שיטה מקום, מכל ד"ה שם ב'תוספות'

יב. אות - ב ב'ירושלמי'41)י, חנינא בר יוסי רבי כדעת
שם. שקלים,

.ÊB˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ eÈ‰ ‰Ma ÌÈÓÚt42˙LzÎnÏ43. «¬«ƒ«»»»«¬ƒƒ««¿∆∆
;LtÚ˙z ‡lL È„k ,d˙B‡ ÌÈ¯fÙÓ eÈ‰ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»»¿«¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿«≈
‚eÙÈ ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈ¯·Bˆ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·eƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈∆…»

dÁÈ¯44. ≈»

"אותה".42) שם 43)צ"ל: אותה ושוחקין ב. ו, כריתות
(כסףֿמשנה). אלא 44)שנית שלמעלה, למה קשור זה אין

היו  אותה, שוחקים שהיו ממה שחוץ הוא, עצמו בפני דבר
אותה  צוברים הגשמים ובימות החמה, בימות אותה מפזרים

(כסףֿמשנה).

.Á‰ÏeÒt - ‡e‰L Ïk L·c dÎB˙Ï Ô˙45„Á‡ ¯qÁ . »«¿»¿«»∆¿»ƒ≈∆»
‰ÈÓÓqÓ46‰˙ÈÓ ·iÁ -47˙¯Ë˜ ˙ÈOÚ È¯‰L , ƒ«¿»∆»«»ƒ»∆¬≈«¬≈¿…∆

‰¯Ê48dÓht .49dzk˙Óa ËÚÓ ËÚÓ50.‰¯Lk - »»ƒ¿»¿«¿«¿«¿À¿»¿≈»
Ìht elÙ‡51.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa Ò¯Ùe ˙È¯ÁLa Ò¯t ¬ƒƒ≈¿»¿«¬ƒ¿»≈»«¿«ƒ

משום 45) והיינו ה"ה. פ"ד יומא ו'ירושלמי' שם, כריתות
תקטירו  לא דבש וכל שאור כל "כי יא) ב, (ויקרא שנאמר
המובאת  קפרא דבר וברייתא שם, (רש"י לה'" אשה ממנו
איסורי  מהל' פ"ה בכסףֿמשנה וראה התפלה, בסידורי

ה"א). הסממנים 46)מזבח מאחדֿעשר אחד כלומר,
אינם  הקטורת את לתקן שבאו אלה אבל למעלה. המנויים
במשנהֿלמלך  וראה קלג, סי' או"ח יוסף' ('בית זה  בכלל

ה"ג). שם.47)כאן מהל'48)כריתות, פ"ה להלן גם
קודש  של קטורת "הקטיר רבינו: כתב הכיפורים, יום עבודת
כן  שלמדו ונראה מיתה". חייב בהיכל, כזית הקדשים
- א נג, ביומא שלמדו כמו הכיפורים, ביום חסירה מקטורת
הכיפורים). יום בהלכות להלן איש' ('חזון עשן מעלה לענין
בה  חיסר אם גם כאן רבינו הביא לא למה להבין: יש (אבל
ועוד  הכ"ה, שם הכיפורים יום בהל' שכתב כמו עשן, מעלה
במזבח  זרה קטורת שהמקטיר הי"א בסמוך להלן כתב למה
וראה  מיתה, שחייב כתב ולא לוקה, – שבהיכל הזהב

כה. סי' ח"א חרל"פ הגרי"מ לחותני זבול" "בית בשו"ת
קטורת  מקטיר משום מיתה "מיחייב כתב: שם יוסף' וב'בית
מיתה  שנתחייבו אֿב) י, (ויקרא אהרן בבני כדאשכחן זרה,

זרה"). באש קטורת שהקטירו ו,49)מפני א. ה, כריתות
ממנה.50)ב. מעט עשה הכללי, משקלה חשבון לפי

(שם).51) מנה חצי

.ËÔÈÓÓÒ ¯OÚ „Á‡Ó ˙¯Ë˜ ‰OBÚ‰52ÈÙÏ el‡ »∆¿…∆≈««»»«¿»ƒ≈¿ƒ
el‡ ˙BÏ˜LÓ53‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,da ÁÈ¯‰Ï È„k ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ«»««ƒ∆…

˙¯k ·iÁ - ÁÈ¯‰54;„ÈÊÓ ‰OÚ Ì‡ ,d˙iOÚ ÏÚ ≈ƒ««»»≈«¬ƒ»»ƒ»»≈ƒ
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ‚‚BL·e55‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ¿≈≈ƒ«»¿»««ƒ∆…»»

BÈˆÁ ‡l‡ Blk Ï˜Ln‰56BLÈÏL B‡57‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»À∆»∆¿¿ƒƒ¿»»
dzk˙Óa :¯Ó‡pL .˙¯k ·iÁ - el‡ ˙BÏ˜LÓ ÈÙÏ¿ƒƒ¿»≈«»»≈∆∆¡«¿«¿À¿»
da ÁÈ¯‰Ï ‰BÓÎ ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡ ,ÌÎÏ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆ƒ¬∆«¬∆»»¿»ƒ«»

.ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ¿ƒ¿«≈«»

עשייתה,52) על חייב אינו מסממניה, אחד חיסר אם אבל
שמח'). ('אור פ"ג מכות בתוספתא מפורש אף53ֿ)כן

מנה, חצי דהיינו אחת הקטרה שיעור אלא עשה שלא עלֿפי
המוריה'). ('הר ה"ח למעלה כמבואר שכשרה,

לח)54) ל, (שמות בתורה מפורש וכן א. ו, א. ב, כריתות
הרי  מעמיו" ונכרת בה להריח כמוה יעשה אשר "איש
חייב  – בה הריח שלא אע"פ בה להריח שעשה שכיון

האדם,55)(כסףֿמשנה). עניני בשינוי משתנה "שאינו
וזו  עני, או עשיר שיהיה בין שעירה או כשבה מקריב  אלא
פ"א  כריתות המשניות (פירוש קבועה" חטאת הנקראת היא

ה"ד). שגגות מהל' בפ"א וראה משלוש 56)מ"א, חצי
וארבע, ושמונים מאה דהיינו מנים, ושמונה וששים מאות
דכתיב  חייב, לחצאין שפיטמה "קטורת ב: ו, כריתות
פרס  דעבדה אפשר והא שתעשה, כל תעשה, אשר והקטורת
פרס  שאפשר שאמרו ומכיון הערבים". בין ופרס בשחרית
שראוי  כל אלא דווקא, לאו שחציו עלֿכרחנו וכו', בשחרית

(משנהֿלמלך). ד"ה 57)להקטיר שם כרש"י דלא
לשליש.

.Èda „nÏ˙‰Ï d‡OÚ58- ¯eavÏ d¯ÒÓÏ B‡ ¬»»¿ƒ¿«≈»¿»¿»«ƒ
¯eËt59‡l‡ ,˙¯k ·iÁ BÈ‡ - d‡OÚ ‡ÏÂ da ÁÈ¯‰ . »≈ƒ«»¿…¬»»≈«»»≈∆»

Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ Ïk ÔÈ„k BÈ„60‰¯Bz ‰·iÁ ‡Ï . ƒ¿ƒ»«∆¡∆ƒ«∆¿≈…ƒ¿»»
.da ÁÈ¯‰Ï dzk˙Óa ‰OBÚÏ ‡l‡ ˙¯k»≈∆»»∆¿«¿À¿»¿»ƒ«»

א.58) ו, א. ה, "לכם 59)שם – לכם" תעשו "לא שנאמר
ללמוד  (או לציבור למוסרו אבל דאסור, הוא (=להנאתכם)

ה.). (שם פטור" והיינו 60)בו) מעילה. קרבן שחייב
אין  תמרתה, שתעלה לאחר אבל תמרתה, שעולה בשעה

הט"ז). מעילה מהל' (פ"ה בה מועלין

.‡ÈÏÎÈ‰aL ·‰f‰ ÁaÊÓ61˙¯Ëw‰ ÔÈ¯ÈË˜Ó ÂÈÏÚ - ƒ¿««»»∆«≈»»»«¿ƒƒ«¿…∆
¯ÈË˜‰ Ì‡Â .¯Á‡ ¯·c ÂÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿≈«¿ƒƒ»»»»«≈¿ƒƒ¿ƒ

BÊk dÈ‡L ˙¯Á‡ ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ62ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰L B‡ , »»¿…∆«∆∆∆≈»»∆ƒ¿ƒ»»
ÌÈa¯ B‡ „ÈÁÈ d˙B‡ ·c˙‰L BÊk ˙¯Ë˜63·È¯˜‰ B‡ , ¿…∆»∆ƒ¿«≈»»ƒ«ƒƒ¿ƒ

‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - CÒ CÈq‰ B‡ ,Ôa¯˜ ÂÈÏÚ»»»¿»ƒƒ∆∆∆∆∆¡«…
.¯ÓB‚Â ‰ÁÓe ‰ÏBÚÂ ‰¯Ê ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ eÏÚ«̇¬»»¿…∆»»¿»ƒ¿»¿≈

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dpzneקפר dikf zekld - oipw xtq - ixyz c"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זו.61) הלכה בסוף רבינו שכתב כמו בתורה מפורש
ה"ה).62) (למעלה מסממניה אחד חיסר מנחות 63)כגון

(כסףֿמשנה  לצבור מסרה כשלא והיינו ב. נ, א. נ,
שהביאוה  מאחר כי גם ויתכן יכול). ד"ה שם ו'תוספות'

היא  חובה, ולא האזל').נדבה ('אבן זרה קטורת

.·ÈÔÈÎÈÏBnL ˙Úa64ÔB¯‡‰ ˙‡65- ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿≈∆ƒƒ∆»»ƒ»¿»
,˙BÏ‚Ú‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ…««¿≈»¿…«»¬»
„Âc ÁÎML ÈÙÏe .Û˙k‰ ÏÚ BÏËÏ ‰ÂˆÓ ‡l‡66 ∆»ƒ¿»¿»¿««»≈¿ƒ∆»«»ƒ

‰ÂˆÓ ‡l‡ .‡fÚa ı¯t ı¯Ù ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B‡Oe¿»«»¬»»ƒ¿«∆∆¿À»∆»ƒ¿»
Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·Ú Èk :¯Ó‡pL ,Û˙k‰ ÏÚ B‡OÏ¿»¿««»≈∆∆¡«ƒ¬…««…∆¬≈∆

.e‡OÈ Û˙ka«»≈ƒ»

לד).64) עשה המצוות' ('ספר (אףֿעלֿפי 65)הכהנים
לשולחן  גם ללמוד יש זו, הלכה בסוף שהביא הפסוק שמן
(במדבר  קהת בני משא כולם שהרי הזהב, ולמזבח ולמנורה
=) נתן לא קהת "ולבני ט) ז, (שם אומר הוא ועליהם ד),
פירש  וכן ישאו", בכתף עליהם, הקודש עבודת כי  עגלות)
הקודש" "עבודת כי נתן, לא ד"ה - א לה, בסוטה רש"י
להוכיח  אין כי רבינו דעת – האלה הכלים כל כוללת הנ"ל

בארון, אלא לדורות גם היא בכתף נשיאה של זו מצוה כי
הלוים  בני "וישאו טו) טו, (א הימים בדברי בו שמפורש
במוטות  בכתפם ה' כדבר משה צוה כאשר האלקים ארון את
הוכחה  לנו שאין הנ"ל, הכלים יתר בכל אבל עליהם".
ב'ספר  וראה לשעה. אלא מצותם אין לדורות, מפורשת
ב'מנחת  ועי' קנג, נוספת והערה עא עמוד לעם', המצוות

שעט). מצוה שם.66)חינוך' סוטה,

.‚È„‚k ÌÈt ÔÈ‡OB - Û˙k‰ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ‡OBpLk¿∆¿ƒ««»≈¿ƒ»ƒ¿∆∆
ÌÈt67ÌÈ¯‰ÊÂ .ÌÈÙÏ Ì‰ÈÙe ıeÁÏ Ì‰È¯BÁ‡Â ,68 »ƒ«¬≈∆«¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÔÓ „Á‡ ¯ÈÒn‰L .˙BÚah‰ ÔÓ ÌÈca‰ eËÓMÈ ‡lL∆…ƒ»¿««ƒƒ««»∆«≈ƒ∆»ƒ
ÌÈca‰69˙ÚaËa :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ˙BÚah‰ ÔÓ ««ƒƒ««»∆∆∆¡«¿«¿…

.epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï ,ÌÈca‰ eÈ‰È Ô¯‡‰»»…ƒ¿««ƒ…»Àƒ∆

וכן 67) פ"ה). רבה (במדבר לארון אחור ליתן שלא כדי
('מאירי'). ב כד, זרה בעבודה א.68)נראה עב, יומא

אין 69) כי רבינו ודעת ארון". בדי "והמסיר שם: בגמרא
וראה  מהם. לאחד אפילו אלא דווקא הבדים לשני הכוונה

צו. מצוה חינוך' ב'מנחת



meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd ixyz 'kÎc"i -

á"ôùú'ä éøùú ã"é ïåùàø íåé

-oipwxtq
dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כוונת 1) שאומדין במתנה האומדנות משפטי בו נתבאר

הדברים  ומשפטי זה, אחר נתכווין ולמי הייתה למה הנותן
בקניין, שלא באמירה או בלבד הדעת בגילוי נקנין שהן
נגמר  ולא לארוסתו איש שבין והסבלונות הקידושין ומשפט

זה. אחר והנמשך ביניהם, העניין

.‡ÌÏBÚÏ2ÔÈ„ÓB‡3˙Úc4ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ Ì‡ .Ô˙Bp‰ ¿»¿ƒ«««≈ƒ»«¿»ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,„Ó‡‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ - BzÚc ÛBÒ ÔÈ‡¯Ó«¿ƒ«¿ƒ«ƒ»…∆««ƒ

ÈÓ ?„ˆÈk .L¯t ‡lL5,Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ba CÏ‰L ∆…≈≈≈«ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ««»
ÚÓLÂ6ÂÈÒÎ Ïk ·˙ÎÂ ,˙nL7‰ÈeÏ‚ ‰zÓ ¯Á‡Ï ¿»«∆≈¿»«»¿»»¿«≈«»»¿»
‰¯eÓ‚8;˙Ói˜ B˙zÓ ÔÈ‡ - Ba ‡a Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»»¿≈«¿»«∆∆

‰È‰ ‡Ï - Ìi˜ BaL Ú„È el‡L ,ÔÈÁÈÎBÓ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒƒƒ∆ƒ»«∆¿«»…»»
ÂÈÒÎ Ïk Ô˙B9CÎÈÙÏ .10Ïk ÂÈÒÎpÓ ¯iL Ì‡ , ≈»¿»»¿ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»»»

ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L11˙Ói˜ B˙zÓ -12. ∆≈«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ«¿»«∆∆

"אזלינן 2) שאמר: מנסיא בן שמעון כרבי קמו: בבאֿבתרא
קלב. שם נחמן, רב פסק וכן אומדנא". בדיני 3)בתר

ויש  זֿח), הלכה פ"ג (למעלה כפול תנאי וצריך יש ממונות,
מכירה  מהלכות פי"א (למעלה גרידא דעת גילוי שמספיק
וראה  כאן. כמו קובע, הדעת אומד שאפילו ויש ח), הלכה

שבלב. דברים ד"ה מט: קידושין רקע 4)'תוספות' על

דעתו  משערים אנו פסיכולוגית, הערכה יסוד ועל הנסיבות
אותה. פירש לא עצמו שהוא אף הנותן, בבא5ֿ)של

שם. אף 6)בתרא או מרע, בשכיב זה אם רבינו פירש לא
שהדברים  אומרים, ויש ב. בהלכה שפירש כמו בבריא,
בנו, שבא אע"פ בבריא אבל מרע. בשכיב רק אמורים
לעצמו  השאיר ולא חס לא עצמו על שאם קיימת, מתנתו
עט. בכתובות (וראה חס אינו בנו שעל קלֿוחומר כלום,
הגר"א  ביאור וראה הרמב"ן, בשם רמו סימן חו"מ 'טור'

ג). ס"ק לעצמו 7)שם השאיר אם אבל נכסיו", "כל דוקא
וכן  בסמוך, שמפרש כמו קיימת, מתנתו - מנכסיו שהוא כל

להלן. עוד וראה הנזכרת, הברייתא לשון ראה 8)הוא
אֿב. הלכה פ"ה לבנו.9)למעלה כלום להשאיר מבלי

כלום 10) השאיר שלא מזה היא ההוכחה שכל כיון כלומר,
לפיכך  -- הנ"ל ההוכחה שבטלה שהוא, כל השאיר אם

קיימת. להלן 11)מתנתו ראה קמט: בבבאֿבתרא הוא כן
של 12)בסמוך. הנ"ל הברייתא מלשון רבינו, דברי מקור

בתוספתא  הוא (וכן נכסיו" כל "וכתב מנסיא בן שמעון רבי
ווין  כ"י לפי (265.14 עמ' צוקמ. (הוצאת פ"ד כתובות
אם  אבל נכסיו, כל כתב אם שדווקא הרי - ראשון) ודפוס
שם, בבאֿבתרא שבגמרא ועוד כנ"ל. מתנה, מתנתו - שייר
מפורש  ושם מרע, שכיב מתנת לדין זו ברייתא  דין השוו
קרקע  ושייר לאחרים, נכסיו כל שכתב מרע "שכיב במשנה:
אין  - שהוא כל קרקע שייר לא קיימת, מתנתו - שהוא כל
אלא  דוקא, לאו שקרקע אמרו קמט: ושם קיימת". מתנתו
הלכה  פ"ח להלן וראה קיימת, מתנתו מטלטלין, שייר אפילו

מח. והערה ז הלכה ושם (מגידֿמשנה), טו
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.·ÔÎÂ13·˙Bk‰14‰zÓ ÂÈÒÎ Ïk15,ÂÈaÓ „Á‡Ï ¿≈«≈»¿»»«»»¿∆»ƒ»»
‡È¯a ‰È‰L ÔÈa16elÙ‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa17‰È‰ ≈∆»»»ƒ≈∆»»¿ƒ¿«¬ƒ»»

‰ÒÈ¯Úa Ïhn‰ ÔË˜ Ôa18‡l‡ e‰OÚ ‡Ï -19 ≈»»«À»«¬ƒ»…»»∆»
ÒBtB¯ËBt‡20.ÂÈÁ‡Ó „Á‡k ÌÈÒÎp‰ ÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , «¿«¬≈¿»«¿»ƒ¿∆»≈∆»

ÂÈÁ‡ ˙BÈ‰Ï ‡l‡ Ôek˙ ‡lL ,‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡À¿«««∆…ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆»
ÔÈÚÓL21ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk ¯iL Ì‡Â .BÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈

‰zna Ôa‰ ‰ÎÊ - ÔÈÏËÏhÓa22. ¿ƒ«¿¿ƒ»»«≈««»»

זו 13) כמו זו, הלכה שאף לציין באה זו, קישור מילת
הדעת, אומד מטעם ההלכות למסגרת שייכת הקודמת,

מתקיימת. מתנתו - שהוא כל שייר אם שם 14)ובשתיהן,
ולהחשיבו  קול להוציא מכוון שבכתיבה כותב, [דוקא קלא:
בוודאי  קול, לה שאין בלבד באמירה אבל שיכבודוהו, כדי
פ"ו  להלן רבינו כתב וכן אפוטרופוס. לעשותו כוונתו אין
ברא"ש  (הובא הר"ח דעת והיא ב, הלכה נחלות מהלכות
ומקורם  שם. והרי"ף שם) עיין לא, סימן נוחלין יש פרק
אמר  שאם קל.) בתרא (בבא ברוקא בן יוחנן רבי ממשנת
א). הלכה פי"ב להלן (ראה קיימין דבריו - יירשני פלוני בני
מיגאש  ר"י קנה. שוודאי מתנה, בלשון אמר אם וכלֿשכן

זו]. דעה לפי קלא: והרי"ף,15)ב"ב הר"ח רבינו, [לדעת
כותב  בין אלא ירושה, לבין מתנה בין זה בענין הבדל אין
(ראה  בירושה ובין במתנה בין זכה - שבאומר לאומר,
(שלא  בירושה ולא במתנה לא זכה לא - ובכותב למעלה),
(ב"ב  רשב"ם כדעת ולא שם), הרי"ף על חוותֿיאיר כהגהת
של  חשש שיש מתנה, בין החילוק שעיקר קל.)
לפי  אפוטרופסות, בה שייך שלא ירושה לבין אפוטרופסות,
שאמר  ממה יסודו שבנה שם ועיין יורש. אינו שאפוטרופוס
- לאחר נכסיו כל שכתב מרע "שכיב קלג.): (ב"ב הונא רב
לדעת  ואילו ירושה" משום נוטלן ליורשו, ראוי אם רואים
שלא  בזה, וכיוצא הבנות בין בבת שם מדובר ורבינו, הרי"ף
ומה  ה). הלכה פ"ט להלן (ראה אפוטרופסות ענין שם שייך
"בריא" מחמת הוא "מתנה", כאן לכתוב רבינו שדקדק
נכסים  בהעברת ירושה לשון מועילה לא שבו להלן, שהביא
וקכו: קלא. (בבאֿבתרא דוקא מתנה לשון אלא לבן, מבן
מהלכות  ובפ"ו ב, הלכה פי"ב להלן רבינו בדברי וראה

דֿה]. הלכה רבא,16)נחלות של בעיא קלב. בבאֿבתרא
להיות  אלא נתכוון שלא אמרו, מרע בשכיב דוקא  שאולי
לא  בבריא, אבל למות. הולך שהוא מאחר לו, נשמעין אחיו
הלכתי  ספק שבכל ומכיון זו, בעיא נפתרה ולא כן. אמרו
כאן  מוציאים אין - לנתבע לקולא הולכים ממונות, בדיני
אלא  עשאו שלא להלכה וקובעים הבנים, מחזקת

שם). (רי"ף חנילאי 17)אפוטרופוס רב של מימרא שם,
שם. שהועלתה לבעיא כתשובה שמואל, בשם אידי בר

לכבודו.18) זו להשתדלות מקום אין שלכאורה,
שם.19) כל 20)בבאֿבתרא "הכותב בדין ד, הלכה להלן

לא  - מידו שקנו "אףֿעלֿפי רבינו: כתב לאשתו", נכסיו
כאן. השמיטו למה וצריךֿעיון אפוטרופא", אלא עשאה

את 21) ויתן הבנים, בין הפלייה אדם שיקיים להניח שאין
את  לחזק רק התכוון הסתם ומן מהם, לאחד רק נכסיו כל
לזר, נכסיו כל כתב אם אבל האחים. בין ומשמעתו כבודו

שהתכוון זו להשערה מקום שאין שאין אחרי למשמעת,

מתנה. מתנתו - זה אדם של לכבודו הדאגה שם 22)עליו
כל  לו כתב שלא שכיון נחמן. רב בשם רבא של מימרא קנ:
לעשותו  ולא גמורה, למתנה נתכוון בוודאי הנכסים,

אפוטרופוס.

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô·Ï ·˙kL24;ÌÈa‰ ÔÈa «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈≈«»ƒ
˙Ba‰ ÔÈa Ô·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡25˙·Ï B‡ ,26 ¬»ƒ»«»¿»»¿≈≈«»¿«
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa27¯‡L ÔÈa ≈«»¿∆»ƒ«¿ƒ≈¿»

zÓ - ÌeÏk ¯iL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰B˙ «¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈¿«¿»
˙Ói˜28. «∆∆

(קלא:),23) נוחלין יש פרק בבאֿבתרא ברי"ף הוא כן
מרע  "שכיב קלג.): (שם הונא רב שאמר ממה דבריו ומקור
שם  זה על וכתב ירושה". משום נוטלן כו' נכסיו כל שכתב
בין  ואח הבנות בין בת כגון יורשין, בשאר הונא רב שדברי
אלא  עשאו לא בכתיבה הבנים בין בן אבל האחים,
בכתובה  קנה לא טעמא מאי "בנו תאמר: ואם אפוטרופוס.
בלא  דהלכתא בגמרא עלה אמרו כבר - קנו היורשים וכל -
ובגמרא  חכמים". שאמרו מה אלא לנו ואין היא, טעמא
בת  להו, "איבעיא קלא:) (שם כתוב היה לא הרי"ף שבידי
אליבא  מפורש שלפי"ז האחים", אצל ואשה הבנים אצל
כתוב: היה אלא קנתה, לא - הבנים" אצל "בת שגם דרבינא
לא) סימן שם (רא"ש האחים" אצל אשה להו, "איבעיא
סופרים". "דקדוקי בעל שבידי ה' כ"י בגמרא וכ"ה

(24- טעם בלי הלכה זוהי (למעלה) הרי"ף שלדעת אע"פ
הבן. את יכבדו זה בלא שהבנות ההגיון, מן קצת בזה יש

(ערוך 25) בחייו שמתו בניו בנות כגון יורשות, שהן בנות
בבבאֿ וראה א, ס"ק רמו סימן 'נתיבות' [ועיין השלחן).

קאתי"]. מעישור לברתי "ולסלוקי קמג: שאין 26)בתרא
הבן. של לזה כמו לכבודה דואג אינו 27)הוא שוודאי

לכבודו. מבניו.28)דואג לאחד בכותב אלא אמרו שלא

.„ÔÎÂ29·˙Bk‰30ÂÈÒÎ Ïk31ÔÈa ‡È¯a ÔÈa ,BzL‡Ï ¿≈«≈»¿»»¿ƒ¿≈»ƒ≈
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL32d‡OÚ ‡Ï - ¿ƒ¿«««ƒ∆»ƒ»…¬»»

ÂÈa ÂÈL¯BÈ eÈ‰L ÔÈa .ÂÈL¯BÈ ÏÚ ‡tB¯ËBt‡ ‡l‡∆»«¿»«¿»≈∆»¿»»»
˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ33ÂÈÁ‡ B‡ ,34¯‡L B‡ ƒ∆»≈ƒ»«∆∆∆»¿»

ÔÈL¯BÈ35Ì‡Â .36ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈
.dÏ ·˙kL Ïk ‰˙˜ - ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ»¿»»∆»«»

הדעת.29) אומד בענין  מדובר כאן קלא:30)אף שם
שמואל. בשם יהודה רב של מתנה 31)מימרא בלשון

שם) בגמרא גרס שכן ב, הלכה למעלה במגידֿמשנה (וראה
לפי  קנתה, לא שהוא כל שייר אם אפילו ירושה בלשון שאם
בֿה. הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה ליורשו, ראויה שאינה

בקנין.32) צורך אין אפוטרופוס לעשות שלכאורה, אף
- נכסיו" כל "הכותב בסתם: שאמר ממה לזה, והמקור
מדין  וכן (נמוקיֿיוסף). בקנין שלא ובין בקנין בין משמע
שאמרו  ממה וכן קנין. צריכה שהיא שאמרו בריא, מתנת
קנין  שגם הרי קנין, צריך בזה וגם שהוא" כל "שייר להלן
ב). ס"ק קז, סימן לאבןֿהעזר הגר"א (ביאור כאן מועיל אינו
בלשון  לכתבו צריך השכיבֿמרע בשטר הקנין נכתב ואם
לגמרי, השטר בטל כן, לא שאם המתנה, על ותוספת כח יפוי
א). ס"ק שם מחוקק' ('חלקת י הלכה פ"ח כדלהלן
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רב 33) ושל רבינא של הדעות, ולשתי שנפתרה, בעיא שם,
רבא. בשם ושניהם ולא 34)עוירא, רבא, בשם כרבינא

שם). הרי"ף גירסת (לפי עוירא אחיו,35)כרב מדין למד
שם  מחוקק' ב'חלקת ראה זה, על חולק בתשובה והרא"ש

ג. נחמן.36)ס"ק רב בשם רבא של מימרא קנ: שם

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37·˙k Ì‡ Ï·‡ ;‰‡eOa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ»«
‰Òe¯‡ BzL‡Ï ÂÈÒÎ Ïk38Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le¯‚Ï B‡ »¿»»¿ƒ¿¬»ƒ¿»««ƒ

Ì„‡ Èa ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ÌeÏk ¯iL ‡lL39, ∆…ƒ≈¿¬≈ƒƒ¿»¿≈»»
.˙Ói˜ B˙zÓe«¿»«∆∆

פשוט.37) כדבר קלא: כך 38)שם כל דואג אינו שעדיין
-39)לכבודה. יורש שאינו שאחר, ו הלכה להלן ראה

קנה.

.Â·˙Bk‰40‰Ê - ¯Á‡Ïe ÂÈaÓ „Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿∆»ƒ»»¿«≈∆
ÈˆÁ ‰˜ ¯Á‡‰41ÈˆÁ‰ ¯‡LÂ ,‰zÓa ÌÈÒÎp‰ »«≈»»¬ƒ«¿»ƒ¿«»»¿ƒ¿««¬ƒ

¯‡L ÏÚ e‰pÓ ÒBtB¯ËBt‡ - BÏ B˙pL Ôa‰Â ;ÂÈ·Ï¿»»¿«≈∆¿»«¿ƒ»«¿»
ÂÈÁ‡42. ∆»

פשיטא,40) ד"ה ברשב"ם שם ועיין פשוט, כדבר קלא: שם
רבינו, כפירוש מפרשים יש דברי ודחה אחר, באופן שפירש

מיימוניות. בהגהות החצי 41)וראה את שנתן ואחרי
הנכסים". "כל הוא הנשאר החצי לאחר, הראשון

שנתן 42) קודם לאחר, הראשון החצי את נתן שאילו שכשם
"כל  הוא השני שהחצי ברור - לבנו השני החצי את
סימן  בסמ"ע, וראה ביחד. כשנתן הדין הוא כן הנכסים",

טז. ס"ק רמו

.ÊÔÎÂ43ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡44‰Ê - ¯Á‡Ïe BzL‡Ï ¿≈ƒ»«»¿»»¿ƒ¿¿«≈∆
.‰ˆÁÓ ÏÚ ‡tB¯ËBt‡ BzL‡Â ,‰ˆÁÓ ‰˜ ¯Á‡‰»«≈»»∆¡»¿ƒ¿«¿»«∆¡»

בגמרא.43) וכחכמים.44)שם ברייתא, קלב. שם

.Á‰zÓa dÏÚa ÈÒÎ Ïk ‰˙wL ‰M‡ Ïk45- »ƒ»∆»¿»»ƒ¿≈«¿»¿«»»
d˙a˙k ‰„a‡46Ú¯w˙Â ,47¯ËL ‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿À»»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»»¿«

‰zn‰ Ì„wL B·BÁa ÌÈÒÎp‰ Ïk eÎÏ‰Â ,ÂÈÏÚ ·BÁ48 »»¿»¿»«¿»ƒ¿∆»«««»»
d˙a˙Îa Áwz ‡ÏÂ ,ÌeÏÎ ‡Ïa ‡È‰ ¯‡Mz -ƒ»≈ƒ¿…¿¿…ƒ«ƒ¿À»»

·BÁ‰ ‰Ó„wL49ÔcÓ‡L ;50‰‡‰aL ,‡e‰ ˙Úc51 ∆»¿»«∆À¿«««∆«¬»»
‰„a‡ ÂÈÒÎ Ïk dÏ ·˙kL BÊ ‰ÚeÓLa dÏ ‰‡aL∆»»»ƒ¿»∆»«»»¿»»ƒ¿»

ıeÁ ÌÈÒÎpa dÏ LiL ˙eÎÊ Ïk52.BÊ ‰znÓ »¿∆≈»«¿»ƒƒ«»»

או 45) גרושה אשתו כגון במתנה, שקנתה באופן דוקא
שכתב  אלא רבינו, כלשון אשה, כל או שם), (גמרא ארוסה
אבל  אפוטרופסות. ולא מתנה היא שזו ברורה בלשון לה
(מגידֿ כתובתה אבדה לא אפוטרופסות, שעשאה באופן

שם). מהגמרא על 46)משנה כתובתה שעבוד היינו,
להלן. ראה אלו, על 47)נכסים רק שהרי דוקא. לאו

חל  חדשים, נכסים קונה הבעל אם אך ויתרה, אלו נכסים
כתובתה, אבדה ד"ה שם (רשב"ם עליהם הכתובה שעבוד
והביתֿשמואל  ח, ס"ק קז סימן מחוקק' ה'חלקת כתבו וכן

ו). ס"ק המתנה,48)שם של אלו מנכסים הדין מן וגובה
היא  היתה ויתרה, ולולא לחוב. קודם הכתובה ששעבוד אך

החוב. מן כתובתה את לגבות "שקדמה 49)קודמת צ"ל

לפי  אלו, מנכסים כתובתה לגבות דינה והיה כלומר, לחוב".
ויתרה. שהרי גובה, אינה אעפ"כ – למתנה קודמת שהיא

שם.50) הגמרא מסקנת רוח 51)כן נחת לה גורם שזה
שהוא  עד לבעלה, חשובה שהיא שמועה שיוצאת מיוחדת.
היא  זו הנאה ותמורת במתנה, נכסיו כל את לה לתת מוכן

הכתובה. שעבוד על לזכות 52)מוותרת זו, מזכות חוץ
מתנה. בתורת אלו בנכסים

.Ë·˙Bk‰ ÔÎÂ53ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,ÂÈ·Ï ÂÈÒÎ ¿≈«≈¿»»¿»»≈¿»ƒ≈
˙B·˜54‡È¯a ÔÈa ,55BzL‡Ï ·˙ÎÂ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ÔÈa ¿≈≈»ƒ≈¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿

Ú˜¯˜ Ô‰nÚ56ÛzL d˙B‡ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ - ‡e‰L Ïk ƒ»∆«¿«»∆ƒ¿»»»À»
d˙a˙k ‰„a‡ ,‰˙ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÔÈa57dÈ‡Â , ≈«»ƒ¿…»¬»ƒ¿»¿À»»¿≈»

Ï·‡ ;ÌeÏk el‡ ÌÈÒÎpÓ ˙Ù¯BË58e‡B·iL ÂÈÒÎpÓ ∆∆ƒ¿»ƒ≈¿¬»ƒ¿»»∆»
.d˙a˙k Ô‰Ó ˙ÏËB - el‡ ¯Á‡ BÏ««≈∆∆≈∆¿À»»

קלב.53) בבבאֿבתרא והובאה ז, משנה פ"ג פאה
לברת".54) "פלגא קלב: שם העובדא, מתוך יוצא
שמצפה 55) בבריא שאולי רבא של בעיא שם, בגמרא

ולפיכך  נפתרה. ולא כלום, מוותרת אינה נכסים עוד שיקנה
המשנה  בפירוש ועיין מספק, ממון להוציא יכולה אינה

(מגידֿמשנה). שם מטלטלין,56)לרבינו ולא קרקע דוקא
י. הלכה להלן שהפכה 57)ראה זו, הנאה עלֿידי כלומר,

כתובתה. שעבוד על היא מוותרת הבנים, יתר עם שותף
שם. בבבאֿבתרא נחמן רב מימרת צורך והיא שאין ונראה

אבדה  - מחתה שלא מכיון אלא המפורשת, בהסכמתה
ב  רבינו כתב [וכן והביא כתובתה. שם) (פאה המשנה פירוש

אמר  ולא כתובתה אבדה "שאמרו המשנה מלשון לכך ראיה
ראה  "איבדה", אמנם הנוסחא כתביֿיד (ובכמה איבדה"
לומר, רוצה פישל) הרי מכון במשנת המשנה" ב"נוסחאות
שהגמרא  ואע"פ שם). רבינו (לשון אבדה" - בשתיקותה כי
שהיתה  "אימתי שאמר יהודה רבי של מברייתא הוכיחה שם
להלכה, אינה זו שסוגיא רבינו סובר - עליה" וקבלה שם
חכמים  דברי לפרש יהודה דרבי שאימתי שאמרו שמה
(רמב"ן  בברייתא ולא במשנה אלא אינו כה.) (סנהדרין
ועיין  ה"ג. ד"ה פא: בעירובין ו'תוספות' שם, במלחמות
שיש  ועוד הריטב"א). בשם ק' הערה 364 עמוד שם בדק"ס
(ריטב"א  אמורים" דברים "במה יהודה רבי בדברי גורסים
בפאה  ובריבמ"צ שם וברמב"ן ברז"ה וכ"ה שם, בדק"ס
יוחנן  רבי לדעת לחלוק, הוא אמורים" דברים ו"במה שם)
עליו  (שגם שמואל סובר וכן שם), (רמב"ן פב. בעירובין
של  מהבעיא וגם פא: בעירובין שם) הגמרא קושיית סובבת
שאין  נראה טז) הערה למעלה (ראה בריא בדין שם, רבא
בריא  בין מה בפירוש, קבלה שאם בפירוש, שתקבל צורך
דברי  שהביאו שם בפאה הירושלמי דעת וכן מרע. לשכיב
הקשו  ולא שם) (שבבבלי חנינא בר' יוסי ורבי ושמואל רב
שבירושלמי  הרי - יהודה רבי של הנ"ל מהברייתא עליהם
בפירוש]. קבלה בלא חכמים, דברי שפירוש הבינו

מוסכמת.58) וכהלכה כהנא, רב מדברי קלג. שם

.È·˙k59ÔÈÏËÏhÓ Ô‰nÚ dÏ60B‡ ,„·Ïa61¯iML62 »«»ƒ»∆ƒ«¿¿ƒƒ¿«∆ƒ≈
Ú˜¯˜ BÓˆÚÏ63˙w˙Â .˙Ói˜ d˙a˙k - ‡e‰L Ïk ¿«¿«¿«»∆¿À»»«∆∆¿«»«

ÌÈB‡b‰64.‡e‰L Ïk ÌÈÏËÏhÓ ¯iL elÙ‡L ,‡È‰ «¿ƒƒ∆¬ƒƒ≈ƒ«¿¿ƒ»∆
È¯‰L65˙¯ÓB‡ ‡È‰66;‰·B‚ È‡ ¯iMM ‰nÓ : ∆¬≈ƒ∆∆ƒ«∆ƒ≈¬ƒ»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ÌÈÒÎ ¯‡LÏ „¯z ¯iMM ‰ÓÏ „¯zL CBzÓeƒ∆≈≈¿«∆ƒ≈≈≈ƒ¿»¿»ƒ
Û¯Ë˙Â67. ¿ƒ¿…

כתוב 59) - הקודמת בהלכה הנ"ל הדין המביאה בברייתא,
נחמן  רב בדברי מפורש וכן קרקע", לה "וכתב מפורש:

קלב:). (שם מסויימת עובדא רקע על דיון מפני 60)בתוך
כתובתה, על ויתרה לא ובוודאי בעיניה, חשובים שאינם

עובדא 61)בגללם. רקע על יימר רב מדברי קלג. שם
ההלכה.62)מסויימת. בסוף רבינו שמביא הטעם, מפני

לא 63) אבל קרקע, ודוקא יימר). רב בדברי (שם דקל אפילו
גבתה  לא התלמודית שבתקופה מפני קנ:) (שם מטלטלין

ממטלטלין. מיתומים כתובתה לפי 64)האשה כלומר,
היתומים  מן כתובתה לגבות יכולה שהאשה הגאונים, תקנת
אין  - ז) הלכה אישות מהלכות טז (פרק ממטלטלין אף
(מגידֿ מטלטלין לשייר קרקע שייר בין כאן גם להבדיל
ב). סעיף קז סימן אהע"ז בשו"ע וראה משנה,

קלג.).65) (שם יימר רב בדברי הבאה ההנמקה
היא 66) שהרי שעבודה, על כלל מוותרת היא אין וממילא

מטלטלין. ובין קרקע בין שנשאר, מזה לגבות בטוחה
עליהם.67) לה שיש השעבוד בכח תגבה

.‡È·˙Bk‰68˜ÏÁ BzL‡Ï ·˙ÎÂ ,ÂÈ·Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿»»¿»«¿ƒ¿≈∆
Ô‰nÚ69ÂÈ·‡ ÈiÁa ÌÈa‰ ÔÓ „Á‡ ˙Óe ,70BÊ È¯‰ - ƒ»∆≈∆»ƒ«»ƒ¿«≈»ƒ¬≈

˜ÏÁÓ d˙a˙k ‰a‚z71d˙a˙k ‰„a‡ ‡lL ;˙nL ‰Ê ƒ¿∆¿À»»≈≈∆∆∆≈∆…ƒ¿»¿À»»
Ô‰Ó Û¯ËlÓ ‡l‡72. ∆»ƒƒ¿…≈∆

כהנא.68) רב של מימרא קלג. קלב: כנ"ל 69)שם
ט. את 70)בהלכה יורש אביו כן ואם בנים, הניח ולא 

לו. שנתן נכסים 71)החלק הבעל קנה כאילו זה שהרי
(מגידֿמשנה).72)חדשים. היורשים מן מלטרוף כלומר,

מהן  נוטלת היא הרי אלו, אחר לאב, לו, שבאו מנכסים  אבל
אחרי  האב, שירש אלו ונכסים ט). הלכה (למעלה כתובתה
מאחר, שקנה מנכסים פחותים אינם - מבנו נכסיו, כל שכתב

שם). (גמרא מהם וגובה

.·È‰ˆB¯‰73d·Ï ÔÈa ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙ÎÂ ,‡Op‰Ï74 »»¿ƒ»≈¿»¿»»¿»∆»≈ƒ¿»
¯Á‡Ï ÔÈa75‰L¯b˙Â ,˙‡O Ck ¯Á‡Â ,76B‡77˙nL ≈¿«≈¿««»ƒ≈¿ƒ¿»¿»∆≈

‰ÏËa d˙zÓ - dÏÚa78‡ÏÂ ,‡È‰ ˙Á¯·Ó BfL ; «¿»«¿»»¿≈»∆«¿««ƒ¿…
dÏÚaÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡ ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙k79‡lL »¿»»¿»∆»∆»¿«¿ƒ«ƒ«¿»∆…

‰pL¯ÈÈ80Ô‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰È‰zLÎe ,81dÏ e¯ÊÁÈ82. ƒ»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»∆«¿¿»
Ïa˜Ó‰ ‰˜ - dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿«≈«¿»»»«¿«≈

Ïk‰ ˙‡ ‰zÓ83Ì‡Â .84elÙ‡ ,ÌeÏk ‰¯iL «»»∆«…¿ƒƒ¿»¿¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓ85˙Ói˜ d˙zÓ -86‰L¯b˙pL Èt ÏÚ Û‡Â ; ƒ«¿¿ƒ«¿»»«∆∆¿««ƒ∆ƒ¿»¿»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆

בשם 73) אידי בר חנילאי רב של מימרא עט. עח: כתובות
ובבבאֿבתרא 74)שמואל. "בתו". נזכרה שם בכתובות

"בנו". נזכר לבנה 75)קנא. בכותבת אם הוא: וכלֿשכן
לאחריני" ויהיב נפשיה איניש שביק "לא אמרו לבתה, או
בכותב  קלֿוחומר – לאחרים) ונותן עצמו מזניח אדם (=אין

רבא). בדברי בגמרא (שם תוספת 77)שם.76)לאחר
רבינו. היא 78)של הרי פירות, לגבי אבל הגוף. קנין לגבי

ואע"פ  יג). הלכה (להלן בעלה תחת שהיא זמן כל שלו,

שעשאום  יורשה, הבעל אין - הגוף קנין בה למקבל שאין
כלל  בהם זכה ולא לבעל, ידועים שאינם כנכסים חכמים
חֿט). הלכה אישות מהלכות בפכ"ב וראה עט. (כתובות

(מגיד79ֿ) בפירוש כן אמרה שלא אף הוא, הדעת אומד
ד"ה  עח: כתובות 'תוספות' וראה מיגאש, הר"י בשם משנה
זו  הלכה סדר שהרי רבינו, מדברי נראה וכן כתבתינהו,

הדעת). אומד של אחרות להלכות לגבי 80)בסמוך רק
ולא  יירשה שלא מבעלה, הברחה כוונת היתה הגוף קנין
אכילת  לגבי אבל מותה, לאחר אצלו הנכסים יחלטו
כוונת  היתה לא - ברשותו שהנכסים זמן כל הפירות,
אוכל  המקבל אלא הפירות, יאכל שלא כדי מבעלה, הברחה

יג]. הלכה כדלהלן או 81)פירות, כשתתגרש, היינו,
הבעל. לגמרי 82)כשימות עצמו את מזניח אדם שאין

רבא  מדברי עט. (כתובות בניו הם ואפילו אחרים, לטובת
נחמן). שם 83)ורב אישות בהלכות גם רבינו כתב כן

ט. רב 84)הלכה בשם ורבא עט. בכתובות זירא כרבי
קנ: בבבא ֿבתרא שם.85)נחמן אלא86ֿ)בבאֿבתרא

מתנה, מתנתה אין שאז מפורש, דעתה גילתה אםֿכן
ד"ה  ב'תוספות' שם (ועיין קנא. ובבאֿבתרא שם כתובות

שם. אישות בהלכות וראה אפילו)

.‚È‰zn‰ ÏË·zMÓ ,Ì‰ÈÒÎ Ïk ÔÈ˙Bp‰ Ïk»«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«««»»
Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk e¯ÊÁÈÂ¿«¿¿»«¿»ƒ«¿»ƒ»ƒƒ≈«¿«≈

˙B¯t ¯ÈÊÁÓ ‰zÓ87‰zÓ Ì„‡‰ Ô˙ elÙ‡L ; «»»«¬ƒ≈∆¬ƒ»«»»»«»»
Ùa‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ Le¯ ¿≈«¿»¿«¬ƒ»¿≈«≈¿ƒ¬≈∆

e¯‡aL BÓk ,‰zn‰ ÔÓÊ Ïk ˙B¯t ÏÎB‡88. ≈≈»¿«««»»¿∆≈«¿

וכן 87) המקבל. ברשות היא בעלה, תחת שהיא זמן שכל
- גליא ד"ה שם ב'תוספות' ועיין קנא. בבבאֿבתרא נראה

שמח'. ב'אור וכלֿשכן 88)וראה ט. הלכה פ"ג למעלה
אנו  ורק לתמיד, כאילו סתמי, באופן ניתנה שהמתנה כאן
במתנה  אבל גרידא. זמנית שהיא הדעת מאומד מסיקים
(לחםֿ חוזרים הפירות - א הלכה למעלה כמו בטעות

משנה).

.„ÈÈÓ89Ìi‰ ˙È„nÓ ÌÈÏk ÁÏML90e˙pÈ :¯Ó‡Â , ƒ∆»«≈ƒƒ¿ƒ««»¿»«ƒ»¿
Èe‡¯‰ .˙BaÏÂ ÌÈaÏ e˙pÈ el‡ È¯‰ - È·Ï el‡91 ≈¿»«¬≈≈ƒ»¿«»ƒ¿«»»»

ÌÈ¯ÙÒ ÔB‚k ,ÌÈ·Ï92‰ÓÁÏÓ ÈÏÎe93;ÌÈaÏ - ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿»»«»ƒ
ÌÈÚe·v‰ ÈLÓ ÈÏk ÔB‚k ,˙B·Ï Èe‡¯‰Â94ÈÏÁÂ ¿»»¿»¿¿≈∆ƒ«¿ƒ«¬ƒ

·‰Ê95˙Ba‰ ÌeÏhÈ -96˙B·˜ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ . »»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈ¯Îf‰ Ô˙B‡ eÏhÈ -97ÔÎÂ .98ÁlLÓ‰99B˙È·Ï ÌÈÏk ƒ¿»«¿»ƒ¿≈«¿«≈«≈ƒ¿≈

˙B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÏk Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò100Ô˙B‡ eÏhÈ - ¿»¿»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»
ÂÈ˙Ba101BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁÏL Ô‰lL ‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡ ; ¿»À¿«««∆»∆»«¿ƒ≈

ÈL Ô˙B‡ eÏhÈ - ˙B‡eO ÂÈ˙Ba eÈ‰L B‡ ,˙Ba»∆»¿»¿ƒ¿»¿≈
ÂÈ·102.ÁÏL Ô‰lL ‰ËB ˙Úc‰L ; »»∆«««»∆»∆»«

ברי"ף 89) הובא גזרות, דייני שני פרק כתובות ירושלמי
מרע  בשכיב אבל ובבריא, שם. וברשב"ם קמג: בבבאֿבתרא
וכן  שם, בבאֿבתרא ובבלי שם, (ירושלמי בכלל הבנות אין
בנותיו  לכבד רוצה שבחייו א). הלכה פי"א להלן רבינו כתב
אינו  מיתה בשעת אבל בעליהן, על חביבות שתהיינה כדי
שם, בבאֿבתרא (נמוקיֿיוסף דאורייתא נחלה לעקור רוצא
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ע"ב). סו דף ווילנא הנמצאת 90)דפוס רחוקה, מארץ
לים. לא 91)מעבר למדו זה אבל שם, בירושלמי נזכר

ששלח  באופן קמג: בבאֿבתרא בבבלי שאמרו ממה רבינו
ההלכות  שתי את הרכיב ורבינו להלן), (הובא סתם לביתו
(כסףֿמשנה). התלמודים שני דעת את להשוות בכדי יחד

בתו 92) את המלמד כל שהרי ללמוד, אשה של דרכה [שאין
שבכתב  תורה ואף כ.) (סוטה תפלות מלמדה כאילו - תורה
מהלכות  בפ"א רבינו שכתב כמו לכתחילה, אותה ילמד לא

יג]. הלכה תורה משום 93)תלמוד בהם, אסורה [שהאשה
מהלכות  ופי"ב נט. נזיר - אשה" על גבר כלי יהיה "לא

י]. הלכה זרה, להן 94)עבודה בראוי "ונשים קח. פסחים
צבעונין". בבגדי עבודה 95)- מהלכות פי"ב זהב. נזם

שם. יתן 96)זרה, - נשואות הן שאם רבינו הזכיר לא כאן
שדווקא  - "לביתי" אמר בדין להלן שכתב כמו לכלותיו,
"לבני" אמר אם אבל בכלל, כלותיו אף "לביתי" אמר אם
וב"ח  (משנהֿלמלך "כלותיו" ולא בכלל, ובנותיו בניו רק -
א). ס"ק שם וש"ך בסמ"ע וראה רמז, סימן בחושןֿמשפט

מלבתו,97) לבנו יותר קרובה אדם של שדעתו הוא, פשוט
הנשואה  מלבתו יותר קרובה דעתו בנו לאשת אפילו שהרי
לפרנסה, בנו שעל מפני והטעם, "לביתי"). באמר (להלן
(מגידֿ הבן אצל יותר קרובה שדעתו ובבתו, בבנו כלֿשכן
שם) (כתובות הירושלמי בלשון גם נראה וכן משנה).
בזה, מנמקים ויש לבנים. קדימה שדין - בכלל" "והבנות
במשמעותו  זה ביטוי "לבני" שאמר כיון הדבר שבעצם
ראויים  שהם דברים יש אם ורק לבנים, רק מכוון הראשונית
לבנים  בזה שהתכוון יתכן שלא משערים אנו לבנות, רק
ובדין  לבנים. ינתן לשניהם הראוי דבר אבל לבנות, אלא
ולבנות, לבנים הראויים דברים והיו דלהלן, "לביתי" אמר

צט. הערה להלן יש 98)ראה אם המפרשים, בין דיון יש
(באומר  למעלה שנאמר מה לבין זו, הלכה בין דמיון

צט. הערה להלן ראה קמג:99)"לבני"). בבאֿבתרא
שם).100) (גמרא לבנים ינתן לבנים, ראויים הם ואם

ואם  למעלה. כן כתב שכבר מפני כאן, רבינו זאת והשמיט
למעלה, כמו כאן, שאף אומרים יש ולבנות, לבנים ראויים
למעלה  אלא אמור זה שאין אומרים, ויש קודמים. הבנים
לחםֿמשנה). (ראה קודמים הבנים ואז "לבני", כשאמר

לו 101) יש ואם שם). (גמרא בניו לנשי קודמות והן פנויות.
רמז  סימן חו"מ ובשו"ע במשנהֿלמלך ראה דינו? מה אשה,

ב. בנותיו 102)סעיף יטלו - לבניו נשים היו לא ואם
ה). ס"ק רמז סימן (סמ"ע הנשואות

.ÂË‡ÈOn‰103ÏB„‚ Ba104‰˜ - ˙È·a ‰Ïe˙·Ï105 ««ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»»
‡e‰Â .˙Èa‰106,Ôa‰ ‰ÊÏ ÌÈBL‡¯ ÔÈ‡eO eÈ‰iL ««ƒ¿∆ƒ¿ƒƒƒƒ¿∆«≈

BÏ Ì„˜ ¯Á‡ Ôa ·‡‰ ‡ÈO‰ ‡ÏÂ107‡ÏÂ ,108¯iL ¿…ƒƒ»»≈«≈…∆¿…ƒ≈
ÌÈ¯·„e .ÌeÏk BÏ „ÁiL ˙Èa‰ ‰Êa ·‡‰109el‡ »»¿∆««ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ≈

eÚ‚Â ,Ì‰ ÌÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ‰ÎÏ‰k110¯·ca ÌÈÓÎÁ «¬»»∆≈»∆««≈¿»¿¬»ƒ«»»
¯Ób B˙·‰‡Â B˙ÁÓO ·¯nL ,˙Úc‰ ÔcÓ‡Ó ‰f‰111 «∆≈À¿««««∆≈…ƒ¿»¿«¬»»«
ÌeÏk BÓˆÚÏ da ¯iL ‡Ï È¯‰L ,˙Èa‰ e‰˜‰Â112. ¿ƒ¿»««ƒ∆¬≈…ƒ≈»¿«¿¿

Ct elÙ‡ ÌL ¯iL Ì‡ ,CÎÈÙÏ113‰˜ ‡Ï - „Á‡ ¿ƒ»ƒƒ≈»¬ƒ«∆»…»»
„ÁÈ .˙Èa‰114Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa ÈÏÎe ˙Èa BÏ115¯iML ««ƒƒ≈«ƒ¿≈«ƒ««ƒ∆ƒ≈

B‡ ,BÓˆÚÏ „Á‡ ÈÏk ˙Èaa116¯ˆB‡ ÌL BÏ ‰È‰117 ««ƒ¿ƒ∆»¿«¿»»»»
.‰˜ ‡Ï ˙Èa‰ Ï·‡ ,˙Èa‰ ÈÏk ‰˜ - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»»¿≈««ƒ¬»««ƒ…»»

חנינא.103) רבי של מימרא קמד. בבאֿבתרא
(רמ"ה).104) שבבניו" "גדול הבן.105)כלומר:
ודוקא.106) קודם 107)כלומר: בת האב, השיא אם אבל

ראשונים, הם עכשיו של הנישואין זכרים, שלגבי כיון - לו
יא). סימן פ"ט (בבאֿבתרא הרא"ש כתב וכן בבית, הבן זכה

שהובאה 108) ברייתא שתירץ שם, ירמיה רב מדברי
חנינא. רבי למימרת אמוראים.כסתירה עוד שם אמרו וכן

שם.109) זוטרא, מר של של 110)מימרא הוא הנימוק
בלא  "כהלכתא אמרו: ולפיכך התלמודי. במקור ואינו רבינו,
יש  טעם שקצת - טעמא" בלא "הלכתא אמרו ולא טעמא",

כהלכתא. ד"ה שם, 'תוספות' וראה ושיערו 111)בזה.
כל  כשישנם דוקא אלא גמורה, ושמחה אהבה שאין חכמים

הנ"ל. למוסרו 112)התנאים הבית את שרוקן הוכחה וזו
בנו.113)לבנו. את כשהשיא אשי רב של עובדא שם,
שם.114) שאם 115)ברייתא המגידֿמשנה, דקדק מכאן

כלֿשכן  עצמו, הבית את הבן וקנה בבית, כלום השאיר לא
רבינו  שאומר שזהו הבית, כלי את אף הבית עם שקנה
אם  וכלֿשכן הכלים, את קנה הבית את קנה לא שאפילו

הכלים. קנה שוודאי הבית, רב 116)קנה של מימרא
לתבואה.117)ירמיה. מחסן

.ÊË„ÁÈ118‰iÏÚÂ ˙Èa BÏ119‡Ï ‰iÏÚ ,‰˜ ˙Èa - ƒ≈«ƒ«¬ƒ»«ƒ»»¬ƒ»…
‰˜120ÔÎÂ .121‰¯„ÒÎ‡Â ˙Èa BÏ „ÁÈ Ì‡122˙Èa - »»¿≈ƒƒ≈«ƒ¿«¿«¿»«ƒ

‰˜ ‡Ï ‰¯„ÒÎ‡ ,‰˜123ÈL .124ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza »»«¿«¿»…»»¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒ
Ó.Ba ‡OpL „Á‡‰ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰fƒ∆…»»∆»»∆»∆»»

פשוט.118) כדבר התקיימו 119)שם, שבו שלבית היינו,
עלייה. עוד יש חלק 120)הנישואין אינה שהעלייה מפני

בפכ"ה  [וראה נפרדת רשות והיא זה, לענין הבית של
טו]. הלכה נדרים מהלכות ופ"ט א, הלכה מכירה מהלכות

ספק 121) כל כדין ומספק, נפתרה. שלא בגמרא בעיא
האב  היינו, המוחזק, מן מוציאין אין ממונות, בדיני הלכתי

מיימוניות). לבית.122)(הגהות נכנסים שממנה מרפסת,
בית 123) ד"ה שם, ('תוספות' בית תשמיש בה שאין מפני

שם.124)ואכסדרה). נפתרה, שלא בעיא זו אף

.ÊÈÔÈ‡eOa e¯‡a ¯·k125ÌÈML ,126Ì‰ÈÈa ‰È‰L ¿»≈«¿¿ƒƒ∆¿«ƒ∆»»≈≈∆
ÔÈÎecL127˜ÒÙe ,128È„È ÏÚ ‰Ê129È„È ÏÚ ‰ÊÂ Ba ƒƒ»«∆«¿≈¿¿∆«¿≈

e¯Ó‡Â ,Bza130‰nk :131?E·Ï Ô˙B ‰z‡132Ck ƒ¿»¿«»«»≈¿ƒ¿»
?Ez·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nÎÂ !CÎÂ133e„ÓÚÂ !CÎÂ Ck ¿»¿«»«»≈¿ƒ¿»¿»¿»¿

eLc˜Â134‰¯ÈÓ‡a e˜ -135ÔÈ‡Â .136‰¯ÈÓ‡a ÔÈB˜ ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿≈ƒ«¬ƒ»
˜ÒBt‰ ÏkL ;ÔÈ‡eO ˙ÚL „Ú BÊ137.ÒÎÏ BzÚc - «¿«ƒƒ∆»«≈«¿ƒ¿…

ÔÈÈeˆÓ ÔÈ˜ÒBt Ô‰L ÌÈ¯·c‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
ÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙eL¯a,Ì ƒ¿∆≈»»«¿∆»»∆…»»»

e¯‡aL BÓk138·˙k‰Ï ez ‡Ï el‡ ÌÈ¯·„e .139, ¿∆≈«¿¿»ƒ≈…ƒ¿¿ƒ»≈
CÎÈÙÏ140¯ËLk ÔÈ‡141Û¯ËiL „Ú142.Ô‰a ¿ƒ»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…»∆

יבֿטו.125) הלכה אישות מהלכות אבי 126)פכ"ג היינו,
הוסיף  יב) הלכה (שם אישות ובהלכות הכלה, ואבי החתן
במגידֿמשנה. וראה עצמם. והאשה האיש אף רבינו
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לנישואין.127) בשביל.129)התחייב.128)התקשרות
וכתיבה.130) קנין בלי בלבד, קב:131)אמירה כתובות

רב. בשם גידל רב של (שם 132)מימרא אישות בהלכות
המגידֿמשנה  ולפני ראשונים". "ובנישואין רבינו ציין יד)
מגידֿמשנה  ראה הגדול", "לבנו הגירסא: שם כנראה היתה

כאן. רבינו:133)ולחםֿמשנה כתב שם, אישות בהלכות
גדולה". ובין קטנה גידל.134)"בין רב של לשונו זו

ולא  לזה קודם ולא ממש, קידושין בעת שדווקא נראה, ומזה
ובהערה  יז, הלכה אישות מהלכות בפכ"ג וראה מכן. לאחר

שם. שם)135)עה (כתובות בגמרא והטעם קנין, בלי
דעת  גמירות כאן יש החיתון, הנאת מפני רבא: דברי בסיום
מוחשי  סמל משמש שכרגיל, קנין, צריך ולא כלומר, גמורה.

דעת. סו.136)לגמירות כתובות המשנה, דברי מתוך יוצא
טו. הלכה שם אישות הלכות וראה שם. בירושלמי ומפורש

שם.137) בירושלמי ספרא, רב מהלכות 138)דברי פכ"ב
המקנה, של ברשותו שאינו שדבר ושם, ה. הלכה מכירה
אבןֿהעזר  שמואל' 'בית ועיין לעולם. בא שלא כדבר הוא
פ"ח  ולהלן י, הלכה שם מכירה [בהלכות ד. ס"ק נא סימן
לעולם  בא שלא אע"פ לעובר, שהמזכה רבינו כתב ה הלכה
מהלכות  ובפכ"ג בנו, אצל קרובה אדם של שדעתו קנה, -
אדם  של ש"דעתו בסברא, רבינו השתמש יד הלכה אישות
באמירה, נקנין אלו שדברים לזה כסיבה בנו", אצל קרובה
לפי  בעולם, בא שלא לדבר להקנות מועיל לא זה ואעפ"כ
דברים  חסרונות): (=שני לריעותא" "תרתי כאן שיש

וג  קנין, בלי פ"ח בעלמא להלן וראה לעולם, בא שלא דבר ם
סב]. הערה לרב 139)שם רבינא "א"ל שם: בכתובות

לא  או ליכתב ניתנו באמירה] [=הנקנין הללו דברים אשי,
ניתנו  "לא רבינו ופירש ליכתב" ניתנו לא א"ל ליכתב, ניתנו
שטר  של תוקף להם אין נכתבו אם שאף כלומר, ליכתב"
שם) במאירי הגאונים דעת וכן ומגידֿמשנה, בראב"ד (וראה
'תוספות' ועיין (ראב"ד, בזה שוות המפרשים כל דעות ואין

שטר,140)שם). של תוקף להם שאין מכיון כלומר,
בעלֿפה,141)כנ"ל. מלוה בין הפרש כידוע, שיש,

הלוה, של ברשותו שנמצאים חורין, בני מנכסים רק שגובה
היינו, משועבדים, מנכסים אף שגובה בשטר, מלוה לבין

לאחרים. עלה 142)שנמכרו שלא הלקוחות. מן שיגבה
מנכסים  ולא חורין, בני מנכסים אלא להשתעבד דעתם על

ומאירי). (מגידֿמשנה משועבדים

.ÁÈLc˜Ó‰143ÛÏ‡a dLc˜ elÙ‡ ,‰M‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»ƒ»¬ƒƒ¿»¿∆∆
¯Èc144‡È‰ ‰¯ÊÁL ÔÈa ,145‡e‰ ¯ÊÁL ÔÈa146ÔÈa , ƒ»≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈
˙nL147ÔÈLecw‰ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ∆≈≈∆≈»ƒ≈«ƒƒ

ÔÈ¯ÊBÁ148ÔÈ‡L ‰¯eÓ‚ ‰zÓ Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ¿ƒ¿»∆»¬≈≈«»»¿»∆≈
.‰¯ÊÁ Ì‰Ï»∆¬»»

והאמוראים 143) התנאים בין פלוגתא קמה. בבאֿבתרא
להלן. וראה ובגמרא, שם:144)בברייתא בברייתא

בככר". בהסכמתו 145)"קדשה אותה גרש ובעלה
א). ס"ק נ סימן מחוקק' ('חלקת וגירשה.146)לדרישתה
גרם. הוא הרי כי פלוגתא, שום אין בזה 147)ובזה ואף

בעלי  לי הבו לטעון: יכולה שהיא מכיון מודים, הכל
"דמאןֿ עו: לכתובות [וברש"י שם). (גמרא בו ואשמח

החתן  מת שאם - ניתנו לטיבועין לאו קידושין דאמר
מת  אם שם, בבבאֿבתרא הגמרא ולפי חוזרין", הקידושין
אין  ניתנו, לטיבועין לאו קידושין למאןֿדאמר אף - החתן
שם) (בשטמ"ק קמא מהדורא ברש"י אבל חוזרין. הקידושין
את  להחזיר חייב האב ומתה, הבתולה את "במארס כתב:
לטיבועין"]. קידושין ניתנו שלא לפי לבעל, הקידושין

הוא,148) שמת בין הלכתא פפא, רב "אמר שם: בגמרא
קידושין  - הוא) בו (=חזר הוא ביה והדר היא שמתה בין

הד  חוזר), אינו הקידושין (=כסף הדרי איהי לא ביא רא
אמר, אמימר הדרי. נמי קידושי אפילו היא) בה (=חזרה
תופסין  קידושין יאמרו שמא גזירה הדרי, לא קידושי
יחשבו  חוזרין, שהקידושין יראו אם כלומר, באחותה".
המקדש  מותר וממילא תפסו, ולא בטעות היו שהקידושין
בחזרה  זו גזירה העתיק לא שרבינו זה, [ומתוך באחותה.
שאין  נראה - היא וחזרה הוא חזר ביחד כלל ואדרבה היא,
יהודה  כרבי שפוסק מפני הדין, עלֿפי אלא גזירה, מטעם זה
שם) (בבאֿבתרא ניתנו" לטיבועין "קידושין שאמר הנשיא
ולא  אצלה לעולם נשקעין נטבעין, הקידושין כסף כלומר,
אלא  ביחד, יחיו אם דוקא לה ליתן המקדש בדעת היה
כאן  זו הלכה הביא ולפיכך אופן. בכל גמורה למתנה נתכוון
דעת  באומדן עוסק שכולו זה, ובפרק ומתנה. זכיה בהלכות
מפני  טעמה שאין אישות, בהלכות הביאה ולא במתנה,
עלֿפי  גמורה מתנה שזוהי אלא אחותה, את שיתירו החשש
(823 (עמוד עו: בכתובות המאירי פסק וכן המתנות. דיני
במרדכי  וראה ניתנו. לטיבועין קידושין כמאןֿדאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה תקלה, סימן פ"ג קידושין

.ËÈ˙BÚn‰ ÔÈ¯ÊBÁ - ˙eÚË ÈLec˜ eÈ‰ Ì‡Â149. ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ«»

יצחק.149) בר נחמן רב בדברי שם, בכתובות מפורש כן

.ÎLc˜Ó‰Â150B˙BÁ‡151‰zÓ ˙BÚn‰ -152Ì„‡ . ¿«¿«≈¬«»«»»»»
,‰ÚBË ‰Ê ÔÈ‡Â ,˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L Ú„BÈ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»¿≈∆∆

.‰zÓ ÌLÏ Ô˙Â ¯Ó‚ ‡l‡∆»»«¿»«¿≈«»»

בין 150) בזה מחלוקת ושם טו: ובבאֿמציעא מו: קידושין
שהלכה  הידוע לכלל בהתאם כשמואל, ופסק ושמואל, רב

ממונות. בדיני העריות 151)כשמואל מן שהיא
ואין  ה) הלכה אישות מהלכות (פ"א בתורה המפורשות

יב). הלכה פ"ד (שם בה תופסין בפ"ט 152)קידושין
מחבירו  שדה בקונה רבינו, פסק ז, הלכה גזילה מהלכות
הקרן, לו שמחזיר המוכר, ביד היא שגזילה הלוקח והכיר
אין  שקרקע יודע שאדם לשמואל), (בניגוד שם רב כדעת
הגמרא  סוגיית לפי מחלקים, ויש פקדון. לשם ונתן וגמר לו,
לבין  לפקדון, רק לו שנותן נכרי בין שם, בבבאֿמציעא
כאן, לחםֿמשנה ועיין מתנה. לשם לה שנותן אחות

שם. גזילה בהלכות ומשנהֿלמלך

.‡ÎÁÏBM‰153˙BBÏ·Ò154ÔÈa¯Ó ÔÈa ,ÂÈÓÁ ˙È·Ï155 «≈«ƒ¿¿≈»ƒ≈¿Àƒ
ÔÈËÚeÓ ÔÈa156ÏÎ‡L ÔÈa ,157ÔÈa ÔÈÒe¯‡ ˙cÚÒ ÌL ≈»ƒ≈∆»«»¿À«≈ƒ≈

¯ÊÁL B‡ ,‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ˙nL ÔÈa ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«≈∆≈≈∆≈»ƒ∆»«
Ôlk ˙BBÏ·q‰ e¯ÊÁÈ - LÈ‡‰ Ba158ÏÎ‡n‰ ÔÓ ıeÁ , »ƒ«¿¿«ƒ¿À»ƒ««¬»

‰˜Ln‰Â159. ¿««¿∆
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וקמו:153) קמו. משא,154)בבאֿבתרא סבל, מלשון
בפירוש  רבינו (מדברי זה ליד זה מיד אותו שנושאין

שם.155)המשניות). במשנה כמפורש חוזרים, שוודאי
חוזר  אכל אם שאפילו מיגאש, בן הר"י של וכפירושו

להלן. ראה שם 156)וגובה, במשנה מפורש במועטין,
ראה  קמו:), (שם רבין כדעת פוסק רבינו אבל נגנבין, שאין

בן 157)להלן. ר"י כדעת הנ"ל המשנה מפרש רבינו
וסוף  כשאכל, מדובר במועטין ובין במרובין שבין מיגאש,
שאינו  אכל בין (שחילקה הרישא של המשך הוא המשנה
וגובה  חוזר אכל לא שאם שגובה), אכל לא לבין נגבה
ואילו  במועטין, גובה אינו אכל ואם במועטין, אפילו
ואמר  שם רבין וכשבא וגובה. חוזר אכל אם אפילו במרובין
במועטין  שאפילו עלֿכרחנו חוזרים, סבלונות שלעולם

חוזרים. הם אכל, אם שעודם 158)ואפילו אלה כל היינו,
כמו  ומשקה, כמאכל דינם - בלו אם אבל בלו. ולא קיימים

שם. המשנה בפירוש רבינו ואינם 159)שכתב שנאכלו
קיימים.

.·ÎÌL LnzL‰Ï dÏ ÁÏML ÌÈËÚeÓ ÌÈÏk ÔÎÂ¿≈≈ƒ»ƒ∆»«»¿ƒ¿«≈»
·‡ ˙È·a‰È160- e„·‡ B‡ eÏ·e Ô‰a ‰LnzL Ì‡ : ¿≈»ƒ»ƒƒ¿«¿»»∆»»¿

,Ïk‰ ¯ÊBÁ - ÔÈÓi˜ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓlzLÓ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ»«»ƒ≈«…
ÌÁÏL ‡lL Úe„È ¯·c‰L ;ÔÈc ˙È·a Ì˙B‡ ‰·B‚Â¿∆»¿≈ƒ∆«»»»«∆…¿»»

.„·Ïa ÈB C¯„ ‡l‡∆»∆∆ƒ¿»

לה 160) פירש שהרי נגבין שאינן שם, במשנה המפורש
ואמר  רבין שם חלק זה על גם - אביה, בבית שתשתמש

לעולם. חוזר קיים שהוא שכל

.‚Î‰¯ÊÁ161ÏÎ‡n‰ elÙ‡Â ;Ïk‰ ¯ÊBÁ - da ‡È‰ »¿»ƒ»≈«…«¬ƒ««¬»
‰˜Ln‰Â162ÏBÊa ÂÈÓc ˙˙B163eÓÈkÒ‰ ¯·Îe . ¿««¿∆∆∆»»¿¿»ƒ¿ƒ

‰ML [‰ÂL] ‰˜LÓe ÏÎ‡Ó ÈÓ„ eÈ‰ Ì‡L ,ÌÈB‡b‰«¿ƒ∆ƒ»¿≈«¬»«¿∆»∆ƒ»
‰Úa¯‡ ˙ÓlzLÓ -164dÏ Ô˙ ‡lL ;da ‰¯ÊÁ Ì‡ , ƒ¿«∆∆«¿»»ƒ»¿»»∆…»«»

.da ¯ÊÁz ‡lL ˙Ú„Ï ‡l‡ BÊ ‰zÓ«»»∆»¿««∆…«¬…»

רבין.161) של המימרא סוף שם, שכבר 162)בבאֿבתרא
משלמין 163)כלו. האוכל, של האמיתי משווים פחות

בהוצאות, ישא שהוא האוכל זה ידע שאלמלי מכיון בזול,
היקרים. המאכלים את אוכל היה בגמרא 164)לא

אבל  תילתא". עד בזול כמה "עד כן: מפורש שם, שלפנינו
ברי"ף. אינן וכן אלו, מילים חסרות שם כתביֿהיד בכל

הגאונים. בשם רבינו זאת מביא ולפיכך

.„Î‰OÚiL ‰È„n‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰««∆ƒ»»ƒ¿««¿ƒ»∆«¬∆
˙BÚÓ ˜lÁÈ B‡ ,ÂÈÚ¯Ï ÏÈÎ‡ÈÂ ‰cÚÒ Ì„‡ Ïk»»»¿À»¿«¬ƒ¿≈»¿«≈»

ÔÈfÁÏÂ ÌÈLnMÏ165C¯„k ‰OÚÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆∆
È¯‰L ;Ïk‰ ˙ÓlLÓ - da ‰¯ÊÁÂ ,ÌÚ‰ Ïk ÔÈOBÚL∆ƒ»»»¿»¿»»¿«∆∆«…∆¬≈
B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï Ì¯Bb‰ ÏÎÂ ,ÔBÓÓ „a‡Ï BÏ ‰Ó¯‚»¿»¿«≈»¿»«≈¿«≈»¬≈

ÌlLÓ -166ÔÈ‡L ,‡ÈˆB‰ ‰nk ÌÈ„Ú BÏ eÈ‰iL ‡e‰Â . ¿«≈¿∆ƒ¿≈ƒ«»ƒ∆≈
ÏËBÂ ÚaL ‰Ê167. ∆ƒ¿»¿≈

מהלכות 165) בפי"ד רבינו דעת וכן ציבור. שליחי [היינו
ד"ה  לד. ברכות ה'תוספות' שכתבו כמו ולא ח. הלכה תפלה

הכנסת]. בית שמש הוא שחזן יענה, שכתב 166)לא כמו

מטעם  והיינו ז. הלכה ומזיק חובל מהלכות בפ"ז רבינו
כב: (בבבאֿבתרא ה'תוספות' שהסבירו וכמו דגרמי", "דיני
בשעת  ההיזק נעשה שאם הר"י) בשם אומרת, זאת ד"ה
כעת  כאן ואף לשלם, וחייב דגרמי דיני זה הרי מעשה,
ד). ס"ק נ סימן באהע"ז (ט"ז ההיזק נעשה בה, שחוזרת
[ואע"פ  במגידֿמשנה. וראה רבינו, דברי על חולק והראב"ד
חיוב  אין רבינו ולדעת להזיק, נתכוונה לא שבחזרתה
סנהדרין  מהלכות בפ"ו (ראה להזיק במתכוון אלא ב"גרמי",
נחייבהו  שאם שטעה, דיין בין להבדיל יש - א) הלכה
דסנהדרין  בפ"ד הרי"ף שכתב כמו לעולם, ידון לא לשלם,
שאע"פ  אחר, מזיק לבין ו), ס"ק כה סימן בסמ"ע (ראה
רבינו  שכתב ומה לשלם. חייב - להזיק התכוון שלא
נתכוון  שאם חברו, בהמת לפני גדר הפורץ בדין בתשובה
פ"ד  (ראה פטור לכך נתכוון לא ואם חייב, - שתזיק כדי
- ובמגידֿמשנה) במגדלֿעוז ב, הלכה ממון נזקי מהלכות
מיד  בא אינו שההיזק מפני יותר, הקילו גדר שבפורץ כנראה

המעשה]. שיהא 167)בשעת חכמים תיקנו שבנגזל [אע"פ
במזיק  כן וכמו א) הלכה גזילה מהלכות (פ"ד ונוטל נשבע
חבירו  ממון ובמוסר יז) הלכה ומזיק חובל מהלכות (פ"ז
עשו  אם ב"תיקו" חכמים השאירו דגרמי, מדיני שהוא לגוי,
הנמסר  תפש שאם רבינו ופסק סב.) (ב"ק לא או זו תקנה
פ"ח  (שם שתפש במה וזוכה ונשבע מידו, מוציאין אין
הדין  אין להזיק התכוונה שלא בה בחזרה כאן - ז) הלכה
גזילה  (הלכות קנס מדין אלא אינה זו תקנה שכל מפני כן,
רבינו  שכתב כמו מזיד, אטו שוגג חכמים קנסו ולא שם)

באבןֿהאזל]. וראה ג. הלכה ומזיק חובל מהלכות בפ"ז

â"ôùú'ä éøùú å"è éðù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ברוב 1) מנהג והוא - השושבינות משפטי בו נתבארו

- חתונתן ביום מעות לזה זה החברים ששולחים המדינות
על  אלא גמורה מתנה שאינן לפי ודין משפט ביניהם ויש

בזה. הנמשך וכל להשתלם, דעת

.‡‚‰Ó2Ì„‡ ‡OiL ÔÓÊaL ,˙BÈ„n‰ ·¯a ËeLt ƒ¿»»¿…«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ»»»
˜fÁ˙iL È„k ,˙BÚÓ ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚ¯ BÏ ÔÈÁlLÓ ‰M‡ƒ»¿«¿ƒ≈»¿À»»»¿≈∆ƒ¿«≈
Ô˙B‡ ÌÈ‡·e ,BzL‡a ‡ÈˆBnL ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ Ô‰a»∆««»»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ»
ÌÚ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â BÏ eÁÏML ÌÈÚcÈÓ‰Â ÌÈÚ¯‰»≈ƒ¿«¿À»ƒ∆»¿¿¿ƒ¿ƒƒ
‚‰Ók Ïk‰ ,Ô˙ˆ˜Óa B‡ ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·La Ô˙Á‰∆»»¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿»»«…¿ƒ¿«

˙BÚn‰ el‡Â .‰È„n‰3ÔÈ‡¯˜ ÔÈÁlLnL «¿ƒ»¿≈«»∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ
˙eÈ·LBL4ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ˙BÚn‰ eÁÏML Ì˙B‡Â ; ¿ƒ¿»∆»¿«»¿¿ƒ¿ƒ

.ÔÈÈ·LBL ÌÈ‡¯˜ Ô˙Á‰ ÌÚƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

שם 2) ובגמרא קמד: בתרא בבא במשנה השושבינות דין
בלבד"3)קמה: במעות אלא שושבינות דיני נאמרו ש"לא

שם). מהמשנה טו, הלכה וראה 4)(להלן ריעות. מלשון
האחין. גרסינן הכי המתחיל דיבור שם רשב"ם

.·˙eÈ·LBM‰5ÌÈ¯·c‰ .‰¯eÓ‚ ‰zÓ dÈ‡ «¿ƒ≈»«»»¿»«¿»ƒ
ÏÎ‡iL ÏÈ·La ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ‰Ê ÁÏL ‡lL ,ÌÈÚe„È¿ƒ∆…»«∆¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆…«

‰Êa ‰zLÈÂ6,‰È‰ BzÚ„aL ÈtÓ ‡l‡ ÁÏL ‡ÏÂ ; ¿ƒ¿∆»∆¿…»«∆»ƒ¿≈∆¿«¿»»
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ÁÏML BÓk BÏ ÁÏLÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰M‡ ‡e‰ ‡OÈ Ì‡L∆ƒƒ»ƒ»«¬…¿ƒ¿«¿∆»«
BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰M‡ ‰Ê ‡O Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ»¿…∆¡ƒ

ÔÈca BÚ·Bz ‰Ê È¯‰ - ˙eÈ·LBM‰7.epnÓ ‡ÈˆBÓe «¿ƒ¬≈∆¿«ƒƒƒ∆

קמה:5) שם וגמרא אברבנאל:6)משנה יד [בכתב
שם: בגמרא וראה אחד". "בזוז תימן: יד ובכתב "בזוז",

זוזא"]. שם.7)"עד וברייתא משנה

.‚‡e‰ ‡OpL C¯„k ‡OiL „Ú BÚ·˙Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡Â8. ¿≈»¿»¿«∆ƒ»¿∆∆∆»»
‰Ïe˙a ‡OpL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk9ÔBÚÓL BÏ ÁÏLÂ , ≈«¿≈∆»»¿»¿»«ƒ¿

‰ÓÏ‡ ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â ,˙eÈ·LBL10BÈ‡ - ¿ƒ¿««»»»ƒ¿«¿»»≈
¯ÓB‡ È¯‰L ;˙eÈ·LBM‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï Úa˙Ï ÏBÎÈ»ƒ¿…«¿«¬ƒ«¿ƒ∆¬≈≈
.ÈÏ z˙pL BÓk ,‰Ïe˙·a ‡l‡ EÏ ¯ÈÊÁÓ ÈÈ‡ :BÏ≈ƒ«¬ƒ¿∆»ƒ¿»¿∆»«»ƒ
BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÏ‡ È‡eOa BÏ ÁÏL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ≈«¿»»≈»¿»¿

.‰Ïe˙a È‡eOa BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ≈¿»

מעולים,8) ולא גרועים לא ממש, התנאים באותם כלומר,
עימו  "עשו שם: בברייתא דבריו ומקור להלן. שמפרש כמו
עימו  לעשות וביקש שנייה), אשתו (=בנישואי בשנייה
אעשה  אחרת, אשה לכשתינשא לו לומר יכול בראשונה,
יכול  אינו קטנה בשמחה עימו עשה שאם מוכח ומזה עמך".
בבא  רבינו שהשמיט עיון צריך אבל גדולה. לשמחה לתבעו

מרובה.9)זו. מועטת.10)ששמחתה ששמחתה

.„‰OÚ11‰OÚÂ ,‡ÈÒ‰¯Ù·e ÈeÏ‚a ‰zLÓ Ô·e‡¯ »»¿≈ƒ¿∆¿»¿«¿∆¿»¿»»
B‡ ,‰Úˆa ÔBÚÓL12ÔBÚÓLÂ ,‰Úˆa Ô·e‡¯ ‰OÚL ƒ¿¿ƒ¿»∆»»¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿

ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‡ÈÒ‰¯Ùa¿«¿∆¿»≈»¿»¿∆¬≈≈≈ƒ
.ÈnÚ ˙ÈOÚL C¯„k ‡l‡ EnÚ ‰OBÚ∆ƒ¿∆»¿∆∆∆»ƒ»ƒƒ

בברייתא.11) בברייתא.12)שם הוזכר לא זה אף

.‰˙eÈ·LBL ÔBÚÓL BÏ ÁÏLÂ ,‰M‡ ‡OpL Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ»¿»«ƒ¿¿ƒ
BnÚ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â13È‡eOk ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â , ¿»«¿»»ƒ¿««»»»ƒ¿¿ƒ≈

B‡ ;BnÚ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â Ô·e‡¯ ‡·e ,ÔÓˆÚ Ô·e‡¿̄≈«¿»»¿≈¿»«¿»»ƒ
‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ÔBÚÓL BÏ ‡¯wL14‰È‰L B‡ ; ∆»»ƒ¿¿…»»»∆»»

‡Ï·Ë ÏB˜ ÚÓLÂ ‰È„na15Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Óa , «¿ƒ»¿»««¿»¿»∆≈«¿»
‡ÏÂ ÚÓLÂ ,‡B·È ÚÓBM‰ Ïk ‡l‡ „Á‡ „Á‡ ˙B¯˜Ïƒ¿∆»∆»∆»»«≈«»¿»«¿…

dlk ˙eÈ·LBM‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‡a16È¯‰L ; »«»¿«¬ƒ«¿ƒÀ»∆¬≈
Ú„È17˙B¯˜Ï Ôk¯cL ÌB˜Óa BÏ ‡¯˜ B‡ ,‡a ‡ÏÂ »«¿…»»»¿»∆«¿»ƒ¿

.‡a ‡ÏÂ „Á‡ „Á‡∆»∆»¿…»

השושבינות.13) כל לו מחזיר בוודאי בזה 14)בזה גם
כלום, לו מנכה ואינו השושבינות כל לו שמחזיר ספק אין

בא. ולא לו קרא מכים 15)שהרי שעליו חלק לוח
הייתה  רבינו שלפני [וכנראה האורחים. להזמנת בקורנוס
בעיר) (=היה במתא "הווה קמה: בתרא בבבא הגירסא
לבוא)". עליו (=הרי למיתא ליה איבעי טבלא, קול ושמע

אחרת]. גירסה כלל.16)ולפנינו ניכוי בלי כלומר,
אחד.17) כל קוראין שאין במקום הטבלא, קול ידי על

.Â‡Ï18ÔÈkÓ - ‰È„na Ô·e‡¯ ‰È‰19‰Ó ÈÓ„ BÏ …»»¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¿≈«
¯‡L BÏ ¯ÈÊÁÓe ,BÏˆ‡ ÔBÚÓL ‰˙LÂ ÏÎ‡M∆»«¿»»ƒ¿∆¿«¬ƒ¿»

˙eÈ·LBM‰20e‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰È„na ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .21B‡ «¿ƒ¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿…¿»»

BÚÈ„B‰ ‡Ï22˙ÓÚ¯z ÂÈÏÚ BÏ LÈÂ ;BÏ ÔÈkÓ -23 …ƒ¿«ƒ¿≈»»«¿…∆
.BÚÈ„B‰ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ

היה 18) אם שדווקא שם, המימרא ראשית מתוך נלמד
לבוא. צריך בגמרא.19)במדינה עליו 20)שם לו ואין

היה  לא שהרי לו, הודיעו ולא לו קראו שלא על תרעומת,
כתבֿיד 21)במדינה. כגירסת שם גרס שרבינו נראה

תרעומת  אודעיה לא לאודועיה, ליה איבעי ידע, "לא מינכן:
ואחד. אחד כל לקרות שדרכן במקום והיינו, ליה". אית

ואחד.22) אחד לכל קוראים שאין במקום טבלא קול ידי על
לבוא  עליו היה טבלא קול שמע שאם שם מהרישא ונלמד
שלא  על תרעומת עליו לו יש שמע, לא שאם מוכח ומזה -

בגמרא.23)יעו.הוד  שם

.Ê‰nÎÂ24e‚‰ ?ÔÈkÓ25ÁÏL „Á‡ ¯Èc Ì‡ :Èeka ¿«»¿«ƒ»¬¿ƒƒƒ»∆»»«
ÔBÚÓL BÏ26È¯‰L ,ÌeÏk BÏ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ -27ÈÓc ‰Ê ƒ¿≈«¬ƒ¿∆¬≈∆¿≈

ÚÏÒ „Ú ¯Èc‰ ÏÚ ¯˙È Ì‡Â ;ÏÎ‡M ‰Ó28‰kÓ - «∆»«¿ƒ»≈««ƒ»«∆«¿«∆
‰ˆÁÓ BÏ29. ∆¡»

גננא.25)שם.24) בני נהגו שכן אביי, שם אמר כך
שושבינות.26) חתן 27)בתור בסעודת אדם אוכל כרגיל

דינר. רק לו שלח אם אחד, דינר מאכילים 28)בעד שאז
יותר. בריווח אין 29)אותו קטן הוא שהסכום [ומכיוון

עיין  עין, צר הוא שמא חוששין ואין המשלח, דעת אומדין
משנה]. לחם

Á.30¯eÚLÂ ÁlLÓ‰ ˙Úc ÔÈ„ÓB‡ - ‰ÏÚÓÏe ÚÏqÓƒ∆«¿«¿»¿ƒ«««¿«≈«¿ƒ
‰ˆÁÓ BÏ ‰kÓ - ·eLÁ Ì„‡ Ì‡ :˙eÈ·LBM‰31; «¿ƒƒ»»»¿«∆∆¡»

‡l‡ BÏ ‰kÓ BÈ‡ - B˙‡ˆB‰a ˜c˜„Óe ÔÈÚ ¯ˆ Ì‡Â¿ƒ««ƒ¿«¿≈¿»»≈¿«∆∆»
‰˙LÂ ÏÎ‡M ‰Ó ¯eÚL32.¯‡M‰ BÏ ÌlLÓe , ƒ«∆»«¿»»¿«≈«¿»

ביחד:30) קשור שהכול טעות, הוא כאן ח הלכה [ציון
כלומר, (רש"ש). השושבינות ושיעור המשלח דעת "אומדין
שלח  כמה מחשבין כן וכמו עין. צר הוא אם דעתו אומדין
חשוב. אדם שהוא באופן מחצה, היא כמה לדעת בכדי לו,
וכן  כנ"ל. מחובר הכול רומי ובדפוס תימן בכתבֿיד וכן

ס]. סימן העזר אבן יוסף בבית שמסכום 31)נראה אף
של  מדרכו אין שאכל, ממה יותר הרבה המחצית הרי גדול
יותר  להעניק מוכן והוא מדוייק. חשבון לעשות חשוב אדם

מקבל. שהוא ואף 32)ממה יותר. ולא אחד דינר [כלומר,
ומחצה  דינר לו מנכה דינרין שלושה שלח שאם פי על
אומדין  שאין הנ"ל באופן אלא אינו זה למעלה, כמבואר
מחשבין  - ומחשבין שאומדין כאן אבל כלל, מחשבין ואין
מכירה  מהלכות יח בפרק רבינו שכתב מה כעין בדיוק,

שם]. עיין הכל, את מנפה לנפות בא שאם יא, הלכה

.Ë˙Ó33B‡ ,‰M‡ ‡OiL Ì„˜ ÔBÚÓL34˙Óe ‡OpL ≈ƒ¿…∆∆ƒ»ƒ»∆»»≈
ÈL¯BÈÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - ‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a¿¿≈«ƒ¿∆≈¿≈«»¿«¬ƒ¿¿≈
ÈÈ·LBL ÈÏ ez :Ì‰Ï ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌeÏk ÔBÚÓLƒ¿¿∆¬≈≈»∆¿ƒ¿ƒƒ

.BnÚ ÁÓO‡Â¿∆¿«ƒ

בגמרא.33) קמד: (שם 34)שם יוסף רב דברי מתוך יוצא
אפשר  המשתה ימי שבעת כל שכלו אחרי שדווקא קמה.)

השושבינות. את לדרוש
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dpzneקצו dikf zekld - oipw xtq - ixyz e"h ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÈCÎÈÙÏ35BnÚ ÁÓO Ì‡ ,36,ÔBÚÓL ˙Ó Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»ƒ»«ƒ¿««»≈ƒ¿
‡a ‡ÏÂ BÏ ‡¯˜ B‡37‰È„na ‰È‰ ‡lL B‡ ,38B‡ , »»¿…»∆…»»«¿ƒ»

BÚÈ„B‰ ‡lL39¯Á‡Â ‰zLn‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ÏÈ‡B‰ - ∆…ƒƒ¿»¿¿≈«ƒ¿∆¿««
˙eÈ·LBM‰ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô·e‡¯ ·iÁ ,ÔBÚÓL ˙Ó Ck»≈ƒ¿«»¿≈¿«¬ƒ«¿ƒ

dlk B‡ ;ÂÈL¯BÈÏ40‡Ï B‡ BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡ Èeka B‡ , ¿¿»À»¿ƒƒ…ƒ…
‰È„na BnÚ ‰È‰41. »»ƒ«¿ƒ»

(שם).35) יוסף רב של להחזיר 36)מימרא נתחייב שכבר
זה 37)השושבינות. שבמקרה ה הלכה למעלה כאמור

השושבינות. כל לו השושבינות 38)מחזיר לו שמחזיר
ו). הלכה (למעלה ושתה שאכל מה בזה 39)בניכוי שגם

(שם). לו בא.40)מנכה ולא לו חייב 41)כשקרא שאינו
עצמו. לשושבין משלם שהיה כמה אלא ליורשים, לשלם

.‡È˙Ó42,‰M‡ ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â Ô·e‡¯ ≈¿≈¿««»»»ƒ¿ƒ»
e‚‰pL ÌB˜Ó :‰zLn‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ˙Ba‚Ï ¿»¿¿≈«ƒ¿∆»∆»¬ƒ¿

¯ÈÊÁ‰Ï Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ ÔÈÙBk - ÔÈL¯BiÓ ˙eÈ·LBM‰«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿≈¿«¬ƒ
Èeka43ÔÈÓlLÓ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - e‚‰ ‡lL ÌB˜Óe ; ¿ƒ»∆…»¬≈«¿ƒ¿«¿ƒ

.ÌeÏk¿

בעניין 42) למנהג בגמרא מקור שאין הראב"ד העיר כבר
כשם  בקידושין סבלונות מדיני כן למד רבינו אולם שובינות.
אין  שמעון מת שאם ט) בהלכה שנאמר (מה משם שלמדו
לי  תנו שמעון: ליורשי שאומר מפני להחזיר חייב ראובן
שם  שאמרו כמו נלמד וזה בו, ואשמח ראובן שושביני
להחזיר  חייבת האשה אין הבעל מת שאם קידושין לעניין
- עימו ואשמח בעלי לי תנו להם שאומרת מפני המתנות
ממה  במנהג, שתלוי ראובן מת של זה דין רבינו למד כן כמו
להחזיר  שנהגו "מקום האשה מתה שאם שם שאמרו
מחזירין". אין להחזיר שלא שנהגו מקום מחזירין, קידושין

מיגאש. ר"י כתב אכל 43)וכן ולא היה לא אביהם שהרי
ראובן  היה לא שאם ו) (הלכה למעלה כתב וכבר שם,

אצלו. שמעון ושתה שאכל מה דמי לו מנכין במדינה

.·È˙Ó44eÓÏLÂ ,‰M‡ ÔBÚÓL ‡OpL ¯Á‡ Ô·e‡¯ ≈¿≈««∆»»ƒ¿ƒ»¿»¿
‰zLn‰ ÈÓÈ45ÔÈÓlLÓe ÂÈL¯BÈ ˙‡ ÔÈÙBk - ¿≈«ƒ¿∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ

.ÌlLÏ Ô‰È·‡ ·iÁ˙ È¯‰L ;ÌB˜Ó ÏÎa ˙eÈ·LBM‰«¿ƒ¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¬ƒ∆¿«≈
Ì‡Â ;dlk ÔÈÓlLÓ - ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ dlk Ì‡Â¿ƒÀ»»»«»¿«≈¿«¿ƒÀ»¿ƒ

.Èeka ÔÈÓlLÓ - Èeka¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

על 44) ומסתמך מיגאש הר"י דברי את מביא המגידֿמשנה
היורשים  חייבים - האב שנתחייב שכיוון הפשוטה, הסברה
מפורש  מקור למצוא אפשר באמת אבל חובו, את לשלם
יוחנן  רבי בשם אסי רב של המימרא והיא: זו, להלכה
מת  שאם ושם למשנה, כפירוש שם) בתרא (בבבא
הנ"ל  באופן והיינו מבניו, השושבינות נגבית השושבין,
אחר  באופן שהרי המשתה, ימי שבעת אחרי ראובן כשמת

יא). הלכה (למעלה במנהג תלוי זה ששמח 45)- כגון או
ומת  שמח לא שאם י). הלכה (למעלה מת כך ואחר עימו

ט). הלכה (למעלה חייב ראובן אין המשתה ימי בתוך

.‚È‰MÓÁ46˙È·a ˙Èa‚ :˙eÈ·LBLa e¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ¬ƒ»¿»ƒ∆∆¿¿¿ƒƒ¿≈¿≈
‰ÂÏÓ BÓk ‡l‡ dÈ‡L ,ÔÈc47‡l‡ ˙ÓlzLÓ dÈ‡Â . ƒ∆≈»∆»¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«∆∆∆»

d˙BÚa48ÔBL‡¯ È‡eO ÔÈÚk49È‡z BÓk ‰fL ; ¿»»¿≈ƒ≈ƒ∆∆¿¿«
dÁÏL ‰Ê ˙Úc ÏÚL L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰50. ««ƒ∆…≈≈∆«««∆¿»»

¯ÈÊÁ‰Â ¯È„ BÏ ÁÏL elÙ‡ .˙Èa¯ ÌeMÓ da ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ¬ƒ»«ƒ»¿∆¡ƒ
ÛÈÒB‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡lL ;¯zÓ - ‰¯OÚ BÏ51.ÁÏL BÏ ¬»»À»∆…«¿»¿ƒ»«

dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â52B˙B‡ ObÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ; ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»∆≈»ƒ…
‡e‰ ‡OpL C¯„k ‡OiL „Ú BÚ·˙Ïe53¯BÎa‰ ÔÈ‡Â . ¿»¿«∆ƒ»¿∆∆∆»»¿≈«¿

ÌÈL Èt da ÏËB54‡e‰L ÈtÓ ;ÔÈL¯BiÏ ¯ÊÁzLk ≈»ƒ¿«ƒ¿∆«¬…«¿ƒƒ¿≈∆
Èe‡¯55‰ ÔÈ‡Â ,¯‡a˙iL BÓk ,Èe‡¯a ÏËB ¯BÎa »¿≈«¿≈¿»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa56. ƒ¿

קמה:46) שם בגמרא שלה וההנמקה קמה. שם ברייתא
כמתנה.47) ולא הנישואין 48)כלומר, עונת כשמגיעה

ה.49)לחבירו. והלכה ג הלכה למעלה רבינו שכתב כמו
לומר 50) "שיכול לכן קודם ולא נישואיו בעת לו שיחזיר

כדרך  עימך, לשמוח רוצה שאני [עתה] לקבל רוצה איני לו:
משנה). (מגיד עימי לתת 51)ששמחת גם היה שיכול

וריעות. ידידות מחמת הטוב, מרצונו לו והוסיף פחות,
שמיטה.52) אחרי השושבינות את לתבוע והרי 53)ויכול

שזמן  היינו, שנים, לעשר חבירו את למלווה דומה זה
(פרק  משמטתו השביעית שאין לשביעית, מאוחר הפירעון
ליגוש  יכול שאינו אחרי ט), הלכה ויובל שמיטה מהלכות ט
היו  אם ואמנם השביעית. השנה בהגיע עכשיו אותו
בסופה, משמטתה השביעית - השביעית בשנה הנישואין

משנה). (מגיד זמנה הגיע שנוטל 54)שהרי בכור, כדין
בירושה. כפול בעת 55)חלק המוריש ביד מוחזק שאינו

ג  (פרק ראוי הוא הרי אחרים ביד שהוא וחוב מיתתו,
א). הלכה נחלות שם.56)מהלכות נחלות בהלכות

.„È‰¯eLz ÁÏBM‰57B¯·ÁÏ58˙BÚÓ BÏ Ô˙pL B‡ , «≈«¿»«¬≈∆»«»
B„È ‰ËnLk59È‡L ÚaL ‰ÊÂ ,ÁwÏ Ô‡ÓÓ ‡e‰Â , ¿∆»»»¿¿»≈ƒ«¿∆ƒ¿«∆ƒ

Á˜lL „Ú Ba ¯ÈˆÙ‰Â ,Áwz ‡lL ¯LÙ‡60Ïk ÔÎÂ , ∆¿»∆…ƒ«¿ƒ¿ƒ«∆»«¿≈…
,‰zÓ el‡ È¯‰ ,L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆««ƒ∆…≈≈¬≈≈«»»

‡e‰ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â61‡e‰L L¯ÙiL „Ú ,Úa˙ÏÂ ¿≈»«¬…¿ƒ¿…««∆¿»≈∆
.‰ÂÏÓƒ¿»

(שמואל57ֿ) שנאמר כמו אוכלים ממיני שלוחה מנחה [היא
ולא  להביא". אין ותשורה מכלינו אזל הלחם "כי ז): ט, א

בסתם]. לו שלח אלא מתנה שהיא פי 58)פירש על [ואף
ממיני  שתשורה לפי בו. הפציר ולא לקבל, מיאן שלא
בדין  טו הלכה להלן שכתב וכמו מתנה, היא לעולם אוכלים,

יין]. כדי לחבירו צדקה 59)שולח לו לתת מצווה שאינו
עשיית  או הלוואה ידי על גם בידו להחזיק אלא דווקא
ידו  את לחזק כדי - מלאכה לו להמציא או איתו שותפות
מתנות  מהלכות ח בפרק כמפורש לבריות, יצטרך שלא עד

ז]. הלכה של 60)עניים זאת בצורה נתן אם [דווקא
כמו  הלוואה זו הרי סתם מעות נתן אם אבל הפצרה,
ונראה  טו). הלכה ולהלן א הלכה (למעלה בשושבינות
תבשיל  או בשר שישלח בפורים מנות במשלוח תיקנו שלכך
ועיין  טו, הלכה מגילה מהלכות ב (פרק אוכלים  מיני או
מעות  ואילו למתנה הוא זה שמשלוח במשנה), יד: ביצה
פי  על שאף לאביונים, למתנות פרט כנ"ל. להלוואה הם
בוודאי  ומבקש, יד הפושט לעני שנותנן כיוון מעות, שהן
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הנותן  שעני זה, לפי ומסתבר, להלוואה. ולא למתנה כוונתו
להחזיר. מנת על כוונתו בוודאי פירות אפילו לחבירו
יז: הלכה עניים מתנות מהלכות ו בפרק רבינו כתב ולפיכך
בנתינת  שגם הרי שושבינות", עושין ואין וכו' עני "מעשר
ואילו  עני. הוא שהנותן כיוון שושבינות, דין יש פירות
שם  ו (פרק כתב בעני, מדובר שלא ויובל, שמיטה בהלכות
שושבינות", בהן עושין ואין וכו' שביעית "דמי י): הלכה
דין  יש בדמים שרק שביעית", "דמי לכתוב דקדק
כן  וכמו כנ"ל. שושבינות דין אין בפירות אבל שושבינות,
מדובר  לא שם שאף כא), הלכה ג (פרק שני מעשר בהלכות
ועליהם  שם) (עיין שני מעשר בדמי שהמדובר נראה בעני,
דין  אין בפירות אבל שושבינות", בהן עושין ש"אין כתב
עני  מעשר שדין התוספתא דברי מדוקדקים וכן שושבינות.
דיני  ואילו שם, פאה במסכת לחוד נשנה בפירות המדבר
ביחד  נשנו בדמים, בהם שהמדובר ושביעית, שני מעשר
עמוד  שם בפאה כפשוטה, בתוספתא וראה ז. פרק בשביעית

"הוא".61)40]. תיבת חסרה תימן יד בכתב

.ÂËÁÏBM‰ ÔÎÂ62˙B¯Ùe ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck B¯·ÁÏ ¿≈«≈««¬≈«≈«ƒ¿«≈∆∆≈
‡È‰L ÈtÓ ,ÔÈc ˙È·a ÔÈa‚ ÔÈ‡ - ÔÈ‡eOp‰ ˙Úa¿≈«ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ
‡l‡ ˙eÈ·LBL ÈÈ„ e¯Ó‡ ‡ÏÂ ;ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚¿ƒ¬»ƒ¿…∆∆¿ƒ≈¿ƒ∆»

„·Ïa ˙BÚÓa63. ¿»ƒ¿«

המשנה.62) בסוף קמד: שתי 63)שם על כתב הראב"ד
לפי  מחוור, אינו זה שדבר טו) והלכה יא (הלכה ההלכות
הנישואין  בעת שלא מדובר שכאן כרשב"ם, מפרש שהוא
ליין, מעות בין הבדל אין זה ולפי אצלו, אוכל כשאינו או

שמח. באור ועיין

â"ôùú'ä éøùú æ"è éùéìù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מרע 1) כשכיב נידון זה ואי כבריא נידון אדם זה אי נתבאר

מרע  שכיב בין שיש והחילוק במתנות, דיניהן חילופי לעניין
ומתנותיהם. ומשפטיהם מיתה מחמת למצווה

.‡Áqt‰ B‡ ‡ÓBq‰2Ìcb‰ B‡3LLBÁ‰ B‡ , «≈«ƒ≈««ƒ≈«≈
Ô‰· ‡ˆBiÎÂ BÏ‚¯· B‡ B„È· B‡ BÈÚ· B‡ BL‡¯a4- ¿…¿≈¿»¿«¿¿«≈»∆

ÂÈ¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k ‡e‰ È¯‰5B¯kÓÓa B‡ BÁwÓa ¬≈¿»ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»
.ÂÈ˙BzÓe«¿»

רגליו.2) ידיו.3)שנקטעו חושש 4)שנקטעו שאינו
גופו. (בבאֿבתרא 5)בכל מרע שכיב בשטר כתוב שכן

בערסיה ורמי קציר הוה "כד ושוכב קנג.): חולה (=כשהיה
נחשב  אינו זה למצב הגיע שלא שכל ומכאן, במיטה)".

מרע. כשכיב

.·BÁk ÏLÎÂ Ûeb‰ Ïk Ák LLzL ‰ÏBÁ‰ Ï·‡¬»«∆∆»«…«»«¿»«…
,˜eMa ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú ÈÏÁ‰ ˙ÓÁÓ≈¬«∆√ƒ«∆≈»¿«≈««¿»«
·ÈÎL [‡¯˜p‰] ‡e‰ - ‰hn‰ ÏÚ ÏÙB ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈««ƒ»«ƒ¿»¿ƒ

Ú¯Ó6?„ˆÈk .‡È¯a ˙zÓk ÌÈ‡ ÂÈ˙BzÓ ÈËtLÓe ,7 ¿«ƒ¿¿≈«¿»≈»¿«¿«»ƒ≈«
ÔÈa ,CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÔzÏ ¯Ó‡Â ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿»≈

ÏÁa8˙aLa ÔÈa9·˙k ÔÈa ,10‡Ï ÔÈa11eÎÊ - ·˙k ¿…≈¿«»≈»«≈…»«»

˙eÓiLk Ïk‰12BÈ‡Â ,Ì‰Ï Ô˙pM ‰Ó ÏÎa13CÈ¯ˆ «…¿∆»¿»«∆»«»∆¿≈»ƒ
ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;ÔÈ˜14ÔÈ¯eÒÓÎÂ15Ô‰16. ƒ¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â17Èt ÏÚ Û‡Â .18‡l‡ BÈ‡L ¿»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿««ƒ∆≈∆»
‰¯Bz ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰È¯·cÓ19‡lL È„k , ƒƒ¿≈∆»»¿∆»¿≈∆…

Û¯hz20ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c ÔÈ‡L Ú„iLk ÂÈÏÚ BzÚc21. ƒ»≈«¿»»¿∆≈«∆≈¿»»«»ƒ

(מלכים6ֿ) חליו" את חלה "ואלישע חולה". "שוכב כלומר,
מרעיה". ית מרע "ואלישע תורגם: יד) יג, כחכמים,7)ב

כרבי  ולא יהושע, וכרבי קנו.). (שם אליעזר כרבי ולא
קנו:). (שם לכתוב.8)אליעזר יכול 9)שיכול שאינו

שהיה 10)לכתוב. מרע, שכיב במתנת עובדא קנג. שם
בפרק  ראה בשבת, וכתב עבר [ואם מקומות. ועוד בה, כתוב

ז]. הלכה מכירה מהלכות שם 11)ל וכן קנו: שם משנה,
ח.12)קעה. הלכה להלן וראה קלז. קנא:13)שם שם

נחמן. רב של בשטר.14)מימרא שקונים כקרקע היינו,
במשיכה.15) או במסירה שקונין כמטלטלין היינו,
קנא.16) ולא 17)שם, נחמן, רב בשם כרבא קמז: שם,

שלמדו  אבוה, בר רבה בשם נחמן וכרב רב, בשם זירא כרבי
מדברי  הוא לדעתם שגם אומרים ויש התורה. מן זאת
וראה  אסמכתא, אלא אינם שמצאו והפסוקים סופרים,

מנין. ד"ה קמז. שם שם,18)ב'תוספות' הגמרא מסקנת
נחמן. רב של מימרות שתי בין סתירה של רקע על

ב.19) הלכה פ"י להלן וראה (שם). חוב שטר מחילת לענין
השני 21)תבולבל.20) הפירוש ולפי  נחמן, רב בדברי שם

ועשאוה  ד"ה שם שכתב וכמו מתנת. ד"ה שם הרשב"ם של
כשל  עשאוה דעתו, תטרף שלא הטעם, שמאותו תורה, כשל

תורה.

.‚CÎÈÙÏ22Ì‡ ,23e˜' ¯Ó‡24˙aLa elÙ‡ - 'ÈpnÓ25 ¿ƒ»ƒ»«¿ƒ∆ƒ¬ƒ¿«»
ÔÈB˜26CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈw‰ ‰fL ;epnÓ27. ƒƒ∆∆∆«ƒ¿»≈»ƒ

עליו.22) דעתו תטרף שמא שחששו כיון כלומר,
קנו:23) בבבאֿבתרא לוי, רבי של לו 24)מימרא שאין

גרידא. באמירתו דבריו את שיקיימו גמור בטחון
וממכר 25) מקח של פעולה וכל קנין, בו לעשות שאסור

אינו  הקנין שזה [ואע"פ יב). הלכה שבת מהלכות כג (פרק
שם  ועיין כקונה. שנראה מפני אסור, - מועיל ואינו צריך

יד]. כדי 26)הלכה זאת עושים - מיותר הקנין כי אם
שם). (גמרא דעתו ולפיכך 27)להפיס אינו, כאילו והריהו

כגון  הכרחי הקנין שאם ומכאן, מרע. בשכיב התירוהו
התירוהו  לא - טו) הלכה (להלן במקצת מרע שכיב במתנת
קונין  ד"ה שם הרשב"ם לשיטת בנגוד מרע, בשכיב אף
ומה  משכ"מ. קונין ד"ה שם, וה'תוספות' וכו', ומרע משכיב
הגט  ותקנה הדלת ותפתח שתסגור מרע שכיב בגט שהתירו
אלא  כלֿכך ניכר החזקה קנין אין שם - עז:) (גיטין בשבת
מרע  בשכיב התירוהו ולפיכך לשמרו, בית כנועל דומה

כאן). ולחםֿמשנה שם, (מאירי

.„ÔÈ‡Â28'È„Ú Ìz‡' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ú¯Ó ·ÈÎL29‡l‡ , ¿≈¿ƒ¿«»ƒ««∆≈«∆»
ÔÈ‡L ;„Ú ‰Ê È¯‰ ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÓBM‰ Ïk30Ì„‡ »«≈«∆¿»»¬≈∆≈∆≈»»

‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰hLÓ31. ¿«∆ƒ¿«ƒ»

רבא.28) של סופית מסקנה קעה. כל 29)בבאֿבתרא כדין
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הייתי  "משטה לו: אומר - לא שאם כן, לומר שצריך הודאה
ו). הלכה ונטען טוען מהלכות ופ"ו כט: (סנהדרין בך"

(וראה 30) הבעיא את שפתר אחר מסקנתו, את רבא נמק כך
א). אות שם הב"ח אמר 31)הגהות לא אם בריא, אבל

למעלה. כמבואר בך, אני משטה לומר יכול עדי", "אתם
ורבינו  "כתובו", לומר צריך שאין גם, הכריעו בגמרא [ושם

וצ"ע]. הרשב"א, בשם במגידֿמשנה וראה השמיטו.

.‰Ú¯Ó ·ÈÎL32ÈÚÓaL ¯aÚÏ ‰zÓ ˙˙Ï ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»»≈«»»¿À»∆ƒ¿≈
‰ÎÊ - Bn‡33ÈtÓ ;¯aÚ‰34‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL ƒ»»»À»ƒ¿≈∆«¿∆»»¿»

Ba Ïˆ‡35e¯‡aL BÓk ,36. ≈∆¿¿∆≈«¿

בפכ"ב 32) רבינו מדברי שנראה כמו לבריא, הואֿהדין
אלא  שם), מגידֿמשנה (ראה י הלכה מכירה מהלכות
קנין. צריך בבריא ואילו באמירה, מספיק מרע שבשכיב
שמת  מי פרק בבבאֿבתרא לרבינו, המשניות פירוש וראה
אצל  קרובה אדם של ש"דעתו זה שמטעם [ואע"פ (קמ:)
נקנית  הקידושין בעת ולבת לבן דמים שפסיקות אמרו בנו",
אישות  מהלכות ובפכ"ג יז, הלכה פ"ו (למעלה באמירה
פ"ו  (למעלה לעולם שבא בדבר אלא זה אין - יד) הלכה
חסרונות): (=שני לריעותא" "תרתי ישנם אם אבל הי"ז),
האומר  בריא כמו בעולם אינו וגם קנין, בלי בעלמא דברים
שדעתו  הסברא מועילה ולא קנה, לא - לעובר מתנה לתת
קלז]. הערה פ"ו למעלה וראה בנו, אצל קרובה אדם של

בא 33) שלא כמי הוא שהרי קנה, לא לעובר שהמזכה אע"פ
שם). מכירה, (הלכות רבי 34)לעולם בשם יצחק כרבי

שם  המשנה את להסביר זה נימוק שהעלה קמב: שם יוחנן,
ו. הלכה להלן תוכנה את מביא שרבינו כאן 35)קמ: ויש

בעולם. שאינו אף מועיל וזה גמורה, דעת גמירות
שם.36) מכירה, בהלכות

.Â¯Ó‡37Ì‡ :38‰„ÏÈ39Ì‡Â ,‰Ó ÏhÈ - ¯ÎÊ ÈzL‡ »«ƒ»¿»ƒ¿ƒ»»ƒ…»∆¿ƒ
ÌÈ˙‡Ó - ‰·˜40‰„ÏÈ ;‰Ó ÏËB - ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ , ¿≈»»«ƒ¿»¿»»»≈»∆»¿»

‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB - ‰·˜41¯Îf‰ - ¿≈»∆∆»«ƒ»¿»»»¿≈»«»»
ÌeËÓË ‰„ÏÈ ;ÌÈ˙‡Ó ‰·˜p‰Â ,‰Ó ÏËB42 ≈»∆¿«¿≈»»«ƒ»¿»À¿

ÒBÈ‚B¯c‡Â43Ì‰ÈLaL ˙eÁtk ÏËB -44. ¿«¿¿ƒ≈«»∆ƒ¿≈∆

שהרי 37) לעיל, הנזכר מרע, שכיב והיינו, קמ: שם משנה
במגידֿמשנה  וראה בלבד. באמירה די ולא קנין צריך בבריא

מיגאש. ר"י בשם שכתב אם 39)שם.38)מה כלומר
שם. במשנה וכ"ה יותר 40)תלד, לדאוג אב של דרכו כן

קמא.). (שם כבן מזונותיה, אחר לחזר יכולה שאינה לבתו,
הנוסחא 41) היתה רבינו שלפני [ונראה תאומים. כלומר,

ילד  מנה, יטול זכר אשתי ילדה אם "האומר שם: ה במשנה
מאתים. נוטלת נקבה ילדה מאתים, נקבה מנה. יטול זכר
וכן  מאתים". נוטלת נקבה מנה, נוטל זכר ונקבה, זכר ילדה
מאתים" נקבה אם מנה, זכר "אם (והמילים מינכן בכ"י הוא
ולפי"ז  חסרות) - ונקבה" זכר "ילדה המילים שלפני
תאומים, שילדה היינו - ונקבה" זכר "ילדה נפרש עלֿכרחנו
היינו  וכו'", אשתי ילדה אם "האומר ברישא שאמרו ומה
נקבה  מנה, יטול זכר ילדה אם ביחד: הדברים שני שאמר
ופירש  לפנינו, שהוא כמו במשנה גרס שם ורשב"ם מאתים.
זכר  ילדה היינו ונקבה, זכר וילדה במשנה. הן בבות ששתי

כן  והוכיח כלום. להם אין בתאומים אבל נקבה, או
שרק  סובר ורבינו "המבשרני". באומר קמא: שם מהגמרא,
בשורה  אינה תאומים שלידת מפני כלום, להם אין שם
שהרי  לתאומים, גם מזכה - לבניו כשמזכה אבל בשבילו.

לחםֿמשנה]. – ילדיו אברי 42)הם של שמקומם אדם
בפ"ב  וראה נקבה. או זכר הוא אם ידוע ולא אטום. - המין

א. הלכה שופר המין,43)מהלכות אברי שני לו שיש זה
זכר  כספק שדינו רבינו, ודעת נקבה. של וגם זכר של גם
ולגבי  כד. הלכה אישות מהלכות בפ"ב ראה נקבה, וספק
בפ"ב  וראה מב. (בכורות בפירוש נתמעט הבכור, קדושת

ה). הלכה בכורות, בפ"ה 44)מהלכות גם פסק כן
של  מהרישא הדברים, ומקור ב. הלכה נחלות, מהלכות
הזכרים  וכו' וטומטום ובנות בנים "הניח שם: המשנה
אצל  אותו דוחות הנקבות וכו' נקבות אצל אותו דוחים
לו", ויש אותו ש"דוחים שם בגמרא רבא ובדעת זכרים",
אם  "האומר שם: במשנה שאמרו ומה שבשניהם. כפחות
לדעת  הוא - נוטל" אינו טומטום ילדה וכו' זכר אשתי תלד
זכר  אם עובר מקדיש בדין שאמר גמליאל, בן שמעון רבן
קדושה  אין ואנדרוגינוס, טומטום ילדה ש"אם נקבה, ואם
ודאי  לזכר אלא המקדיש כוונת אין שלדעתו עליהן", חלה
"אם  אמר שאם אלא כמותו, הלכה ואין ודאית. לנקבה או
על  חלה קדושה אין לשלמים" נקבה ואם לעולה, זכר
אינו  לכך בפירוש הקדישו אם אפילו שהרי הטומטום,
זכר  "אם יאמר אם אמנם לקרבן, ראוי שאינו לפי קדוש,
ויביא  ימכר - טומטום וילדה למזבח", אלו הרי - נקבה ואם
טומטום  במקדיש הדין שכן שירצה. קרבן כל בדמיו
י). הלכה מזבח, איסורי מהלכות בפ"ג (ראה ואנדרוגינוס
מעשה  מהלכות בפט"ו שכתב במה רבינו נתכוון ולזה
וילדה  וכו' זכר תלד אם אמר ש"אם ח, הלכה הקרבנות
נמשך  ודאי וזה שביארנו", כמו חולין הן הרי וכו' טומטום
בהלכות  שביארנו "כמו ו בהלכה לפניֿזה שכתב למה
שאינו  כלומר י, הלכה שם בפ"ג והיינו מזבח", איסורי
אמר, לשון באיזה תלוי וזה למזבח, ראוי שאינו מצד קדוש
אמר  ואם כלל. קדושה עליו אין - "לעולה" אמר אם
הדין  שכן שירצה. קרבן כל בדמיו ויביא ימכר - "למזבח"
איסורי  מהלכות בפ"ג (ראה ואנדרוגינוס טומטום במקדיש
בפט"ו  שכתב במה רבינו נתכוון ולזה י). הלכה מזבח,
זכר  תלד אם אמר ש"אם ח, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
וזה  שביארנו", כמו חולין הן הרי וכו' טומטום וילדה וכו'
שביארנו  ו"כמו בהלכה, לפניֿזה שכתב למה נמשך ודאי
כלומר  י, הלכה שם בפ"ג והיינו מזבח", איסורי בהלכות
לשון  באיזה תלוי וזה למזבח, ראוי שאינו מצד קדוש שאינו
אמר  ואם כלל קדושה עליו אין "לעולה" אמר אם אמר,
כנ"ל, שירצה, קרבן איזה בדמיו ויביא ימכר - "למזבח"
וכמו  ואנדרוגינוס. לטומטום גם המקדיש כוונת לעולם אבל
ובלח"מ  כאן, ולחםֿמשנה מגידֿמשנה ועיין כאן. שכתב

שם. מזבח איסורי בהלכות

.ÊÚ¯Ó ·ÈÎL45:Ì‰Ï ¯Ó‡Â ?ÈÓÏ ÂÈÒÎ :BÏ e¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»¿¿»»¿ƒ¿»«»∆
‰ÓBc46ÂLÎÚ ,˙¯aÚÓ BzL‡L B‡ Ôa BÏ LiL47 ∆∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆«¿»

ÈBÏÙÏ ÂÈÒÎ ˙¯aÚÓ BzL‡ ÔÈ‡L B‡ Ôa BÏ ÔÈ‡L48; ∆≈≈∆≈ƒ¿¿À∆∆¿»»ƒ¿ƒ
Ôa BÏ LiL Ú„BÂÏÚ Û‡ ,˙¯aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰L B‡ ¿«∆≈≈∆»¿»ƒ¿¿À∆∆««
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ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ Ôa‰ ˙Ó B‡ ‰ÏÈt‰L Èt49B˙zÓ ƒ∆ƒƒ»≈«≈««»≈«¿»
.‰zÓ«»»

קמז.45) - קמו: חשב.46)שם, עכשיו עד
הטעות.47) על אותו העמידה ולא 48)ששאלתם "נכסיו"

להלן. וראה שהוא, כל לעצמו ששייר הרי - נכסיו" "כל
רבי 49) על שחולקים לחכמים אפילו שזה אמרו שם בגמרא

באופן  הדעת, אומד אחרי הולכים ואינם מנסיא, בן שמעון
נכסיו  כל וכתב ועמד שמת ושמע הים למדינת בנו שהלך
דעתו  שגילה כיון כאן הם מודים - בנו בא ואחרֿכך לאחר
(לעיל  מנסיא בן שמעון כרבי פוסק שרבינו ואע"פ מפורש.
שאע"פ  להשמיענו זו, הלכה גם הביא - א) הלכה פ"ו
נכסיו  כל כתב בין הבדל יש שם) (בפ"ו אומדנא שלענין
שייר  אם אפילו במפרש, כאן - שהוא כל לעצמו שייר לבין

מתנה. מתנתו אין לעצמו,

.Á˙zÓ50¯Á‡Ï ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ Ú¯Ó ·ÈÎL «¿«¿ƒ¿«≈»»∆»¿««
‰˙ÈÓ51ÔÈa ,BÏ ‰evL ¯·ca ‰ÎBÊ ¯Á‡ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈«≈∆«»»∆ƒ»≈

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ,ÈÏËÏhÓa ÔÈa ÈÚ˜¯wÓa52. ¿ƒ«¿¿≈≈¿ƒ«¿¿≈∆»¿««ƒ»

קלז.50) שם מפורש ויותר קלה. כלומר,51)בבאֿבתרא
כאביי, ולא וכרבא המיתה. גמר עם ולא המיתה, גמר לאחר

(שם). בו חזר אביי שאין 52)ואף בלבד זו לא כלומר,
למפרע  בזה זוכה אינו שגם אלא - מיתה לאחר אלא קנינו
הא) ד"ה יד: (גיטין ה'תוספות' כדעת ולא אמירה משעת
א  ס"ק רנ סימן החושן' 'קצות וראה למפרע. שזוכה

בזה. שהאריך

.ËCÎÈÙÏ53˙a˙ÎÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ54ÔBÊÓe ‰M‡‰ ¿ƒ»ƒƒƒ¿À«»ƒ»¿
˙Ba‰Â ‰ÓÏ‡‰55Ì‰Ï ˙˙Ï ‰evL el‡ „iÓ56; »«¿»»¿«»ƒ«≈∆ƒ»»≈»∆

B˙˙ÈÓa È¯‰L57,˙BBÊn·e ‰a˙ka ÌÈÒÎp‰ e·iÁ˙ ∆¬≈¿ƒ»ƒ¿«¿«¿»ƒ«¿À»«¿
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ e˜È ‡Ï Ì‰Ï Ô˙pL el‡Â¿≈∆»«»∆…ƒ¿∆»¿««ƒ»

לאחר 53) אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת לפי כלומר,
מהלכות 54)מיתה. (פט"ז דכרין" בנין "כתובת היינו,

מנכסים  גובה ואינה כירושה שהיא ז), הלכה אישות
בכתובות  כמפורש מתנה) ומקבלי (=לקוחות משועבדים
סתם  אבל ט. הלכה שם בפי"ט רבינו פסק וכן ונה. נב:
ועיין  י). הלכה שם (פט"ז ממשועבדים אף גובה - כתובה

והבנות 55)מגידֿמשנה. האשה למזון מוציאין שאין
אישות  מהלכות יח ופרק מח: (גיטין משועבדים מנכסים

יג). לגבי 56)הלכה רבא, של מימרא קלג. בבאֿבתרא
הבנות  למזון שהואֿהדין רבינו וסובר האלמנה. מזון
שם  אישות מהלכות בפי"ט והראב"ד דכרין. בנין ולכתובת

שם. עיין בזה, רבינו על גמר 57)חולק ל"עם הכוונה אין
מיתה" גמר "לאחר שהיא מרע שכיב מתנת לעומת מיתה",
היא  דיכרין בנין כתובת שהרי קלז.), בבאֿבתרא (ראה
גמר  לאחר אלא אינה וירושה נג) הערה (למעלה כירושה
אלא  - א) ס"ק רנב סימן החושן' 'קצות (ועיין מיתה
וגם  והבנות, האשה ומזון דיכרין בנין בכתובת גם בשניהם,
מיתה. גמר לאחר אלא נגמר הדבר אין מרע, שכיב במתנת
ולפי  המיתה, גמר לאחר היינו "במיתתו" שכתב ומה
לבטל  יכולה מרע שכיב מתנת אין - כאחד באים ששניהם

הרי"ף  כתב וכן דיכרין. בנין וכתובת והבנות האשה מזון
בפי"ט  בעצמו רבינו גם כתב וכן (קלג.) ח פרק בבבאֿבתרא
קונה  אינה מרע שכיב ומתנת "הואיל שם: אישות מהלכות
אלו  בתנאים הנכסים וחיוב המתנה הרי - מיתה לאחר אלא
כאחד, באין דיכרין) בנין וכתובת והבנות האלמנה (=מזון
יורשים  ובניו מנכסיו, ניזונות ובנותיו אלמנתו ולפיכך

בעלה" בחיי שמתה אמן שם כתובת החושן' וב'קצות .
עם  אחת בבת שבאה מרע שכיב שמתנת זו, הלכה הטעים
מרע  שכיב שמתנת מפני אותם, מבטלת אינה הנ"ל התנאים
עצמו, האדם של מרצונו כלומר תלמיד", "דברי אלא אינה
"דברי  הם דיכרין בנין וכתובת והבנות האשה מזון ואילו
הרב  דברי - בידינו הוא וכלל חכמים, תקנת כלומר הרב",
הגמרא  דברי לזה ומקור קודמין, הרב דברי התלמיד, ודברי
(=שאז  רובו יציאת עם הבכור על "אמר כה. בתמורה
- לעולה) (=יתקדש עולה בכורה), בקדושת מאליו נתקדש
ודברי  התורה) במצות שהיא בכורה (=קדושת הרב דברי
דברי  האדם) של לבו בנדבת שהיא עולה (=קדושת התלמיד
וראה  בכורה. קדושת עליו חלה כלומר, שומעים?" מי
נז. הערה שם אישות בהלכות ועיין כאן. בלחםֿמשנה

מג. ובהערה י הלכה יב פרק ולהלן

.È˙zÓ58ÔÈ˜ da ·e˙kL Ú¯Ó ·ÈÎL59‰˙È‰L ÔÈa , «¿«¿ƒ¿«∆»»ƒ¿»≈∆»¿»
˙ˆ˜Óa60ÂÈÒÎ ÏÎa ‰˙È‰L ÔÈa ÂÈÒÎ61ÔÈLLBÁ - ¿ƒ¿»¿»»≈∆»¿»¿»¿»»¿ƒ

¯ËLa ‡l‡ B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ‡nL dÏ62ÏÈ‡B‰Â ;63 »∆»…»«¿«¿∆»ƒ¿»¿ƒ
¯ËL ÔÈ‡ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰˜z ‡Ï BÊ ‰zÓe«»»…ƒ¿∆∆»¿««ƒ»≈¿»

‰ÏËa ‰zn‰ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï64. ¿««ƒ»«¬≈««»»¿≈»

בדיני 58) כמותו שהלכה כשמואל, קנב. בבאֿבתרא
כרב. ולא בלי 59)ממונות, גרידא לקנין והואֿהדין

מיימוניות). (הגהות דעתו 60)כתיבה שגילה והיינו,
(להלן  קנין צריך אינו שאז מיתה, מחמת שנותן בפירוש
אדרבה  אלא מיותר אינו הקנין אחר, באופן אבל יז), הלכה
וראה  (מגידֿמשנה). טו הלכה להלן כמבואר הכרחי, -
מרע. שכיב מתנת ד"ה שם וב'תוספות' ברשב"ם

ב).61) הלכה (למעלה קנין צריך על 62)שאין שוויתר
רגיל. בקנין לו להקנות ורוצה שכיבֿמרע, של הזכות

מרע,63) שכיב למתנת אלא מכוון אינו זה, כל עם שהרי
כנ"ל. מיתה, לאחר נמסר 64)שהיא אם שאף אומרים, יש

הנותן  שכוונת אחרי קונה, אינו הנותן, בחיי למקבל השטר
מיימוניות) (הגהות מיתה אחר שיקנה להלן היתה וראה .

יב  פרק להלן שכתב [ומה שם. שכתבנו ובמה יב, הלכה
להקנות  שכוונתו עליו מוכיח שטר של שזמנו טו) (הלכה
לפירות  אלא אינו מיתה" "לאחר שכתב ומה מהיום, הגוף
אין  מרע, שכיב במתנת אבל בריא, במתנת אלא זה אין -
לא  שוודאי - מהיום, הגוף לו שמקנה עליו, מוכיח זמנו

מיתה]. לאחר אלא לו להקנות נתכוון

.‡ÈÌ‡Â65È„k epnÓ e˜66Ïa˜Ó‰ Ák ˙BtÈÏ67, ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿«…««¿«≈
ÔB‚k68- BÊ ‰zÓ ÏÚ ÛÈÒBÓ epnÓ eÈ˜Â :·e˙kL ¿∆»¿»ƒƒ∆ƒ««»»

˙Ói˜ ‡È‰ È¯‰69. ¬≈ƒ«∆∆

ואחרים.65) רבא דברי  בגמרא, זה 66)שם את והדגיש
כדלהלן. בשטר או הקנין בעת לבטל 67)מפורש ולא
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שכיבֿמרע. מתנת להלן 68)זכות ראה אחר, נוסח על
יג. מרע.69)הלכה שכיב מתנת והיא

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL70e·˙k' ¯Ó‡L71ÈBÏÙÏ e˙e ¿ƒ¿«∆»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ
'‰Ó72BÏ ezÈÂ e·zÎiL Ì„˜ ˙Óe ,73ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - »∆≈…∆∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈¿ƒ

,¯ËLa ‡l‡ B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ‡nL ;ÔÈ˙B ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»…»«¿«¿∆»ƒ¿»
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¯ËL ÔÈ‡Â¿≈¿»¿««ƒ»

יוחנן.70) רבי לו והסכים אלעזר, רבי של מימרא קלה: שם
קנין.71) (וראה 72)שטר בשטר שקנינה מנה, שוה קרקע

צריך  שאינו מיתה מחמת במצווה [והמדובר לחםֿמשנה).
י]. הלכה למעלה וראה יז). הלכה (להלן שאם 73)קנין

ממתנת  גרועה שאינה מיד, המקבל קנה בחיים, ומסרו כתבו
שוה  קרקע היינו ומנה קנין, בשטר שמדובר ומכאן בריא,

(לחםֿמשנה). מנה

.‚ÈÔB‚k ,Ïa˜Ó‰ Ák ˙BtÈÏ È„k 'e·˙k' ¯Ó‡ Ì‡Â74 ¿ƒ»«ƒ¿¿≈¿«…««¿«≈¿
'BÏ e˙e e·˙k Û‡Â' ¯Ó‡Â ,'ÈBÏÙÏ ‰Ó ez' ¯Ó‡L∆»«¿»∆ƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ¿¿
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ»

קלו.74) שם

.„ÈÚ¯Ó ·ÈÎL75Ïk ·˙kL76Ì˙Ò ‰zÓ ÂÈÒÎ77, ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«»»¿»
ÌeÏk ¯iL ‡ÏÂ78¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡ ,79elÙ‡Â .80e˜ ¿…ƒ≈¿ƒ»«≈«¬ƒ»

BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ81ÂÈÒÎ Ïk ‰˜‰L ÔÈa . ƒ»¿≈¿«∆…≈∆ƒ¿»»¿»»
„Á‡Ï82ÌÈLÏ Ì·˙kL ÔÈa83,‡e‰ ˙Úc „Ó‡L . ¿∆»≈∆¿»»ƒ¿«ƒ∆…∆««

Ïk‰ ‰Ê Ô˙ ‡lL84ÌeÏk e˜È ‡lL Ôek˙pL ‡l‡ , ∆…»«∆«…∆»∆ƒ¿«≈∆…ƒ¿¿
.B˙BÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««

קנא:75) שם שמואל של ומימרא קמו: שם משנה,
כדלקמן.76) כל, היא 77)ודוקא שזו מפורש כתב שלא

יז. הלכה להלן וראה מרע, שכיב שם:78)מתנת במשנה,
לאו  שקרקע קנ: שם בגמרא אבל בקרקע", שייר "ולא
טו. הלכה להלן וראה שיור. הם - מטלטלין ואפילו דוקא,

קיימת",79) מתנתו "אין שם: ובמשנה שמואל. של כלשונו
עמד, אם מאליה, בטלה המתנה במפורש, חזר לא שאפילו

ב. סעיף רנ סימן ובשו"ע כו, הלכה להלן שם,80)וראה
שמואל. לאחר 81)כדברי אפילו קונה אינו זה שבלי

יא. הלכה למעלה כמבואר של 82)מיתה, מימרא ט. גיטין
נחמן. כל 83)רב "הכותב שמואל: של ובמימרא במשנה,

יא, סעיף שם בשו"ע וראה רבים. לשון - לאחרים", נכסיו
לב.ובסמ"ע  ס"ק נותן 84)שם אדם שאין בחייו, כלומר

חי. שהוא זמן כל לאחרים נכסיו כל

.ÂË¯iL85Ú˜¯˜ ÔÈa ,BÓˆÚÏ ÌeÏk86ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa87 ƒ≈¿¿«¿≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ
È¯‰ -88dÓ˙Òe ,˙ˆ˜Óa ‰zÓ BÊ89,‡È¯a ˙zÓk ¬≈«»»¿ƒ¿»¿»»¿«¿«»ƒ

‰·È˙k‰ ÔÓfÓ ‰BwL90¯ÊBÁ BÈ‡ CÎÈÙÏ .91‡e‰Â . ∆∆ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»≈≈¿
‰ÎÈ¯ˆ ˙ˆ˜Óa Ú¯Ó ·ÈÎL ˙znL ;B„iÓ ewL∆»ƒ»∆«¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ»

ÔÈ˜92„ÓÚ ÔÈa ,93.„ÓÚ ‡Ï ÔÈa ƒ¿»≈»«≈…»«

קנא:85) שם וגמרא קמו: שם שם.86)משנה, משנה,
קנ:87) שם שם.88)גמרא כתב 89)משנה, כשלא

מרע. שכיב מתנת היא כי מהלכות 90)מפורש [בפ"א
"כיון  מתנה: או מכירה בשטר רבינו כתב ז, הלכה מכירה

הוא  וכן יח. הלכה להלן כתב וכן קנה", לידו השטר שהגיע
בביאור  שם (ועיין א סעיף קצא סימן חושןֿמשפט בשו"ע
הנתינה", "מזמן כאן: להיות צריך כן ואם ב), ס"ק הגר"א

המקבל]. ליד השטר נתינת קנה 91)כלומר: שכבר כיון
בלשון  כן הביא טז) הלכה (להלן והמגידֿמשנה מחיים.
קרקע  "שייר קמו:) (שם ובמשנה קנא: בבאֿבתרא הגמרא

קיימת". מתנתו - שהוא קנא:92)כל שם גמרא
בריא.93) מתנת ככל

.ÊËe‡ È¯‰L ;Ì˙Ò Ô˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»∆¬≈»
¯iLÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡Â BzÚc ÔÈ„ÓB‡94Ôek˙ ‡Ï , ¿ƒ«¿¿¿ƒƒ¿ƒ≈…ƒ¿«≈

.‡È¯a ˙zÓa ÌÈiÁÓ BÏ ˙B˜‰Ï ‡l‡∆»¿«¿≈«ƒ¿«¿«»ƒ

לעצמו,94) שייר שהרי נתן, מיתה מחמת שלא סימן וזהו
זה. לשיור ויצטרך עוד שיחיה האמין אלא

.ÊÈÏ·‡95·ÈÎL ˙zÓa Le¯Ùa ˙ˆ˜n‰ BÏ Ô˙ Ì‡ ¬»ƒ»««ƒ¿»¿≈¿«¿«¿ƒ
Ú¯Ó96Á‡Ï ‡l‡ BÈ‡L ,.ÔÈ˜ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰˙ÈÓ ¯ ¿«∆≈∆»¿««ƒ»≈»ƒƒ¿»

.˙ˆ˜n‰ ‰Ê ‰˜ - „ÓÚ ‡Ï Ì‡Â ;¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡Â¿ƒ»«≈¿ƒ…»«»»∆«ƒ¿»
‰tÈÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÔÈ˜ da ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ¿»…»»∆»ƒ≈»»¿«∆

e¯‡aL BÓk ,BÁk97. …¿∆≈«¿

בגמרא.95) בגמרא 96)שם מיתה" מחמת "מצוה זהו
הראב"ד. בהשגת וראה כג. הלכה ולהלן למעלה 97)שם,

יֿיא. הלכה

.ÁÈL¯Ùe ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL Ú¯Ó ·ÈÎLa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«∆»«»¿»»≈≈
ÌÈiÁÓ ‰˜‰Â ÂLÎÚÓ Ïk‰ Ô˙pL98ÔÈ‡L ;99˙zÓ ‰Ê ∆»««…≈«¿»¿ƒ¿»≈«ƒ∆≈∆«¿«

Ì‡L ,ÌÈ‡È¯a‰ ˙BzÓ Ïk ¯‡Lk ‡l‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆»ƒ¿»»«¿«¿ƒƒ∆ƒ
˜ - Ô˙Bp‰ „iÓ ewL B‡ Ïa˜Ó‰ „ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈb‰‰ ƒƒ««¿»¿««¿«≈∆»ƒ««≈»»

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â ,Ïk‰«…¿≈»«¬…

מרע.98) שכיב מתנת שזוהי תטעה אל כלומר,
שפירש 99) כיון מרע, שכיב מתנת זה שאין דע אלא כלומר,

שאם  הבאה, ההלכה מתוך נלמד וזה מחיים. לו שמקנה
בכמה  הוא וכן בריא. מתנת זו הרי בלבד מחיים לו כתב
במתנת  שהיא מרע שכיב מתנת שישנה בתלמוד, מקומות

(מגידֿמשנה). בריא

.ËÈÔ˙Bp‰100da ·˙ÎÂ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk ‰zÓ «≈«»»¿∆¿ƒ¿«¿»«»
ÌÈiÁÓ' B‡ ,'˙Ân·e ÌÈiÁa'101ÔÈa Ïka ÔÈa ,'˙Ân·e ««ƒ«»∆≈«ƒ«»∆≈«…≈

˙ˆ˜Óa102˙zÓ BÊ È¯‰ ,'˙Ân·e' Ba ·e˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ - ¿ƒ¿»ƒ¿»«»∆¬≈«¿«
‰˜È ‡lL - '˙Ân·e' da ·e˙kL ‰fL .Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆∆∆»»«»∆∆…ƒ¿∆

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡103- 'ÌÈiÁÓ' da ·e˙kL ‰ÊÂ ; ∆»¿««ƒ»¿∆∆»»≈«ƒ
‰Ê ÈÏÁÓ ‰ÈÁiL BzÚc ˙‡ ·MÈÏ ÔÓÈÒ104. ƒ»¿«≈∆«¿∆ƒ¿∆≈√ƒ∆

רקע 100) על ושמואל רב מחלוקת ושם קנג. בבאֿבתרא
כרב. פסקו ונהרדעי מסויימת, ולא 101)עובדא כאמימר

גם  אלא מחיים, שיקנה כוונתו "מחיים" כתב שאם כרבא,
דעתו, וליישב טוב לסימן כוונתו "בחיים", כאומר בזה,

למעלה 102)כדלהלן. (וראה "ובמות" בפירוש כתב שהרי
ולחםֿמשנה. במגידֿמשנה וראה טז). כיון 103)הלכה

להקנות  כוונתו כן, הכותב בריא ואולם, מרע. שכיב שהוא
טז). הלכה פי"ב (לקמן עולם ועד מהיום גמרא 104)לו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חי dpzne dikf zekld - oipw xtq - ixyz f"h iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לשטן, פיו פותח להיות רצה לא מיתתו, שהזכיר שלפי שם.
המקום  לאמר: "מחיים", או "בחיים" שם כתב ולפיכך

שם). (רשב"ם אמות ולא זה מחולי יצילני

.ÎÚ¯Ó ·ÈÎL105ÌÈÒÎp‰ Ô˙pL106ÈeÏb ¯·c‰L ,107 ¿ƒ¿«∆»««¿»ƒ∆«»»»
,˙ˆ˜Óa ‰zÓk ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL ÌÈÒÎ Ïk Ô‰L∆≈»¿»ƒ∆≈¬≈∆¿«»»¿ƒ¿»

B„iÓ e˜ Ì‡Â108„ÓÚÂ109ÔÈLLBÁ ;¯ÊBÁ BÈ‡ -110 ¿ƒ»ƒ»¿»«≈≈¿ƒ
‡nL ,e‡111.Ìi‰ ˙È„Óa ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÎ BÏ e¯‡L »∆»ƒ¿¬¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ««»

'el‡ Ô‰L ÈÒÎ Ïk' ¯Ó‡iL „Ú112B‡ ,113‰È‰L «∆…«»¿»«∆≈≈∆»»
˜ÊÁÓ114‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,el‡ ‡l‡ ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡L À¿»∆≈¿»ƒ∆»≈¿««»ƒ¿∆

.Ïka ‰zn‰««»»«…

רב 105) בשם מניומי בר אחא רב של מימרא קמח: שם
ומה 106)נחמן. לך". נתונים נכסי "כל בשטר כתב ולא

כל  שפירט היינו לאחרים", נכסיו כל "שכתב שם: שאמרו
שם). מיגאש ור"י (רשב"ם לנו הידועים הנכסים

נכסים 107) כאן לו אין לנו, וידוע שגלוי כמה שעד כלומר,
קנין.108)אחרים. צריכה במקצת מתנה שהרי

שכיב 109) מתנת כדין קנין, בלי אף המקבל זוכה מת ואם
אינו  במקצת, מתנה היא שמא החשש, וכל בכולה. מרע
וראה  עליו. חולקים ויש (מגידֿמשנה). המקבל לטובת אלא
ט. סעיף רנ סימן לחושןֿמשפט הרמ"א הגהת

אף 110) "חוששים" בביטוי משתמשים התלמודית, בספרות
כט. ס"ק שם סמ"ע וראה כתב 111)להקל, שלא אחרי

מראה  הקנין שגם אומרים ויש הנכסים". "כל מפורש:
הרשב"א). בשם (משנהֿלמלך בריא למתנת שהתכוון

הן".112) אלו נכסיי "כל והרי"ף: הר"ח גירסת כעין
"כל  הלשון שאם אומרים ויש נכסי". "כל שם: ובנוסחתו
"כל  שהלשון כלֿשכן לשיור, מקום נותן אינו הן" אלו נכסיי
מיגאש, ר"י בשם (מגידֿמשנה יותר לו שאין מוכיח נכסיי"

בכסףֿמשנה). שם.113)וראה אשי, רב בר מר כתשובת
נכסים 114) לו אין זה שאדם זו, בסביבה שמקובל והיינו,

לא. ס"ק שם סמ"ע וראה כך. על עדים שצריך ולא יותר,

.‡ÎÚ¯Ó ·ÈÎL115- ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«¬≈ƒ
˜lÁÓk Ì‡ :ÔÈ‡B¯116e˜ - ˙Ó :Ì·˙k117„ÓÚ ,Ôlk ƒƒƒ¿«≈¿»»≈»À»»«

¯ÊBÁ -118Ì‡Â ;ÔlÎa119CÏÓk120¯ÊÁ ¯iML ¯Á‡ , ≈¿À»¿ƒ¿ƒ¿«««∆ƒ≈»«
e˜Â ,·˙ÎÂ121e˜ - ˙Ó :„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ B„iÓ ¿»«¿»ƒ»«»∆»¿∆»≈»

Ôlk122Ô˙ È¯‰L ;ÔB¯Á‡a ‡l‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - „ÓÚ , À»»«≈≈∆»»«¬∆¬≈»«
.ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈÒÎp‰ Ïk BÏ»«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

(שם).115) נחמן רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא
כגון 116) נכסיו, כל את לחלק בדעתו היה שלכתחילה

רנ  סימן שו"ע ראה הפסק. בלי אחת, בבת לכולם שחילק
יא. (שו"ע 117)סעיף מרע שכיב כדין קנין, בלי אפילו

שם).118)שם). שו"ע (ראה כח בייפוי קנין היה אם אף
המימרא.119) בדעתו 120)לשון היה לא שלכתחילה

מתן  שבין ההפסקה היא לכך וההוכחה נכסיו. כל לחלק
ולאחרון  במקצת, מתנה זו היתה שלראשונים ויוצא למתן,

בכולה. מתנה במקצת,121)היא מרע שכיב מתנת כדין
קנין. מתנת 122)שצריכה היא שאצלו ואע"פ האחרון, גם

כח, בייפוי היה שקנינו לאמר וצריך בכולה. מרע שכיב
ומגידֿמשנה). (ראב"ד יֿיא הלכה כנ"ל

.·Î·˙Bk‰123ÂÈÒÎ Ïk124Bc·ÚÏ125¯ÊBÁ - „ÓÚÂ «≈»¿»»¿«¿¿»«≈
ÒÎpa‡ˆÈ È¯‰L ;„·Úa ¯ÊBÁ BÈ‡Â ,ÌÈ126ÌL ÂÈÏÚ «¿»ƒ¿≈≈»∆∆∆¬≈»»»»≈

.ÔÈ¯BÁ Ôa∆ƒ

נחמן.123) רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא ט. גיטין
קנה 124) לא עצמו אף - שייר אם אבל נכסיו, כל דוקא

א). הלכה עבדים מהלכות לו,125)(פ"ז קנויים שנכסיו
שם  עבדים (הלכות לחרות ויוצא לעצמו קנוי עצמו הוא וגם

ב). ואדוניו 126)הלכה עבד, ונעשה חוזר חורין בן ואין
לשחרר  היתה שכוונתם להניח יש ולפיכך זאת, יודעים
(מגידֿמשנה  ואינו ד"ה שם 'תוספות' וראה מיד. העבד
טו, סעיף רנ סימן חושןֿמשפט ובשו"ע הרשב"א, בשם

מח). ס"ק שם וסמ"ע

.‚ÎÚ¯Ó ·ÈÎL127‰˙È‰L ÔB‚k ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»≈¬«ƒ»¿∆»¿»
¯kÂ ,È‡cÂ ˙Ó ‡e‰L ‰ËB BzÚ„128ÏÏkÓ ‰Ê ¯·c «¿»∆≈««¿ƒ«»»∆ƒ¿«

ÂÈ¯·c129B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,130„ÓÚ Ì‡ ,˙ˆ˜Óa ¿»»««ƒ∆»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»«
.¯ÊBÁ -≈

מרע,127) שכיב ודוקא נחמן. רב של דין פסק קנא: שם
מחמת  כמצוה דינו אין המיתה, מחמת שציוה בריא אבל
יומיים  או יום לצוואתו סמוך מת אלאֿאםֿכן מיתה,

הכ"ד). להלן מיימוניות אמר 128)(הגהות שלא אף
שם  בשו"ע וראה מפורש, כן אמר אם וכלֿשכן מפורש,

ז. סעיף רנ "וי,129)סימן ואמרה: שהתאוננה האשה כמו
מיתה  מחמת מצוה זוהי ואמרו למות", הולכת זו שאשה

שם). והיינו 130)(בבאֿבתרא שם. נחמן רב פסק כן
עמד, כשלא אפילו המקבל קונה היה לא אחרת כח. בייפוי

יז. הלכה למעלה כאמור

.„ÎO¯ÙÓ‰Â131Ìia132‰Â ,‡¯iLa ‡ˆBi133‡ˆBi‰Â , ¿«¿»≈«»¿«≈¿«»»¿«≈
¯ÏB˜a134ÔkÒÓ‰Â ,135ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙwL ‡e‰Â ,136 ¿»¿«¿À»¿∆»«»»∆√ƒ

BÈÏÁ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â137ÔzÚa¯‡Ó „Á‡ Ïk -138‰eˆÓk ¿ƒ¿ƒ»»»¿»∆»≈«¿«¿»ƒ¿«∆
,ÔÈ¯eÒÓÎÂ ÔÈ·e˙Îk ÂÈ¯·„ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ»«¬≈¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˙Ó Ì‡ Ô˙B‡ ÔÈÓi˜Óe139„ÓÚÂ Ïv Ì‡Â ;140elÙ‡ , ¿«¿ƒ»ƒ≈¿ƒƒ«¿»«¬ƒ
˙ÓÁÓ ‰eˆÓ Ïk ÔÈ„k ,¯ÊBÁ - ˙ˆ˜Óa B„iÓ e»̃ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«∆≈¬«

.‰˙ÈÓƒ»

גט.131) לענין סה: גיטין משנה רחוקה. לדרך המפליג
המשווה  הונא, רב של המימרא הביאו סו. שם ובגמרא
מחמת  כמצוה אלו דין - במתנה שגם והיינו, לגט. מתנה

סכנות.132)מיתה. הרת היא בים עם 133)שהדרך
שם. לרבינו, המשניות פירוש וראה למדבר, אנשים חבר

וראה 134) לגרדום, הסוהר מבית המלכות מטעם מובל
שם. המשניות, שזורי 135)פירוש שמעון רבי של הוספה

כמותו. פסקו עה: ובחולין שם. ירושלמי 136)במשנה
שם). לגיטין בר"ן (הובא ז הלכה פ"ו היינו,137)גיטין

הגוף. כל שאמר 138)שתש שמה הרי"ף, שיטת היא זו
מיתה, מחמת כמצוה שהוא לגט, דומה שמתנה הונא רב
בשיירה  שהיוצא ואע"פ האלו, הדברים ארבעת בכל היינו
הם  אף - למות הולכים ואינם לחזור, דעתם בים, והמפרש
זה, מקום לעזוב שדעתם לפי הם, מיתה מחמת כמצוי
מתנתם  לכאן, חזרו אם לפיכך אחר, במקום ולהשתקע
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(נמוקיֿיוסף  ובקנין מנכסיהם מקצת נתנו אם אפילו בטלה
כב). ס"ק רנ סימן סמ"ע וראה יונה, רבינו בשם פ"ט לב"ב
בקולר  ויוצא מסוכן שרק ואומרים זה על חולקים ויש
בגיטין  (הרא"ש מיתה מחמת כמצוי דינם למות, שהולכים

יוצא 139)שם). ואילו ובמסוכן, בקולר ביוצא [זהו
והשתקעו  חפצם למחוז כשהגיעו - בים ומפרש בשיירא
ס"ק  רנ סימן היטב' 'באר ועיין למעלה]. בהערה וראה שם,

למקומם 140)יז. שחזרו בים ומפרש בשיירא ויוצא
כנ"ל. הראשון,

.‰ÎÚ¯Ó ·ÈÎL141Ì‡ ,ÈÏÁÏ ÈÏÁÓ ˜zpL142‡Ï ¿ƒ¿«∆ƒ«≈√ƒ»√ƒƒ…
„ÓÚ143˜eMa BzÚLÓ ÏÚ CÏ‰ ‡ÏÂ144B˙zÓ - »«¿…»««ƒ¿«¿««¿»

‰zÓ145. «»»

מקצת 141) וחילק מיתה מחמת ציוה או נכסיו, כל שנתן
מסקנת  וכן רב, בשם אלעזר רבי של מימרא עג. גיטין נכסיו.

שם. שם.142)הגמרא הגמרא החולי 143)מסקנת בין
השני. החולי לבין הלך 144)הראשון אבל בשוק. דוקא

סעיף  רנ סימן (חושןֿמשפט עמידה זו אין בבית במשענת
הרמ"א). בהגהת מחולי 145)ב עדיין בו יש שבוודאי

מחמתו. ומת ראשון,

.ÂÎ„ÓÚ146˙nL ÈÏÁ‰ ÔÈ·e Ba ‰evL ÈÏÁ‰ ÔÈa »«≈∆√ƒ∆ƒ»≈∆√ƒ∆≈
BzÚLÓ ÏÚ CÏ‰Â epnÓ147Èt ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ƒ∆¿»««ƒ¿«¿¿ƒ«ƒ

ÌÈ‡ÙB¯148B˙zÓ - ˙Ó ÔBL‡¯‰ ÈÏÁ ˙ÓÁÓ Ì‡ : ¿ƒƒ≈¬«√ƒ»ƒ≈«¿»
Ì‡Â ;˙Ói˜149CÏ‰ Ì‡Â .˙Ói˜ B˙zÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï «∆∆¿ƒ»≈«¿»«∆∆¿ƒ»«

„Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ˙ÚLÓ ‡Ïa ˜eMa150‡l‡ , «¿…ƒ¿∆∆≈»ƒ…∆∆»
eÏËa151.˙BBL‡¯‰ ÂÈ˙BzÓ »¿«¿»»ƒ

אמר 146) עב:) (שם ובגמרא גט. לענין במשנה, עב. גיטין
שם  הר"ן וכתב כמתנתו, מרע שכיב של שגיטו הונא רב

הם. שווים הענינים כדרכו 147)שלכל עוד הלך שלא כיון
הבריא  לא עוד שמא ספק, אצלנו מתעורר משענת, בלי

ראשון. של 148)מחולי תוספת והיא במשנה, נזכר לא זה
עלֿפי  רק להיות יכולה בריאות של אמידה כי רבינו,
הביא  לא יח, הלכה גירושין מהלכות ובפ"ט לה. מומחים

רבינו. שם.149)זאת השקלאֿוטריא, מתוך יוצא
הסובר 150) הונא רב לדעת גט, לענין שם בגיטין אמרו [כן

- במתנתו כמו חוזר עמד אם מרע, שכיב של בגיטו שגם
שהואֿהדין  ופשוט אומד, צריך אינו משענת בלי הלך שאם
שהחולי  יתכן משענת, בלי בהלך שגם ואףֿעלֿפי במתנה.
אין  - מת ממנו אשר השני לחולי ליפול לו גרם הראשון
בטלה  הראשון, מחוליו שעמד כיון אלא לכך, חוששים אנו
עמד  אם שגם הונא, רב לדעת הגט בטל כן וכמו המתנה,
(שם  הונא רב על שחלקו ורבא רבה דברי לפי אבל חוזר.
הספק  וכל חוזר, אינו עמד אם אפילו שבגט וסוברים עג.)
מתי  אם מהיום גיטך "זה בתנאו: שאמר מפני אלא אינו
לו  גרם שמא משענת בלי בהלך אף חשש יש - זה" מחולי
זה  מחולי שמת ונמצא השני, לחולי ליפול הראשון החולי
גירושין  מהלכות בפ"ט רבינו חילק לא ולפיכך דיבר. שעליו
אם  מעכשיו גיטך זה הרי "האומר של זה בדין יח הלכה

במשע  הלך בין זה" מחולי משענת,מתי בלי הלך לבין נת
זה  הרי "עמד" שלענין שאע"פ אומד, צריך אופן שבכל

שמותו  חשש יש זה" מחולי מתי "אם לענין כנ"ל, "עמד"
כסףֿמשנה]. ועיין הראשון, מחוליו לו היינו 151)נגרם

בשו"ע  הוא וכן בו. שחזר אמר שלא אע"פ מאליהן,
ס"ק  הגר"א בביאור שם ועיין ב, סעיף רנ סימן חושןֿמשפט

לזה. מקור שהביא ה

.ÊÎ˙zÓ152da ·e˙k ÔÈ‡L Ú¯Ó ·ÈÎL153CBznL «¿«¿ƒ¿«∆≈»»∆ƒ
˙Ó Ba ‰evL ‰f‰ ÈÏÁ‰154ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ∆√ƒ«∆∆ƒ»≈¿≈»≈ƒ¿ƒ

Ì‰Ï Ï‡LÏ155˙Ó ‰eˆÓ‰ ‰Ê È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,156- ƒ¿…»∆««ƒ∆¬≈∆«¿«∆≈
‰ÏËa ‰zn‰ È¯‰157‰È‡¯ B˙˙ÈÓ ÔÈ‡L .158‡nL ; ¬≈««»»¿≈»∆≈ƒ»¿»»∆»

‡t¯ ‰zn‰ Ba Ô˙pL ÈÏÁÓ159ÈÏÁ ‰ÏÁ Ck ¯Á‡Â , ≈√ƒ∆»«««»»ƒ¿»¿««»»»√ƒ
˙ÓÂ ¯Á‡160ÔÈL¯Bi‰ ˙˜ÊÁa ÌÈÒÎp‰ CÎÈÙÏ .161„Ú , «≈»≈¿ƒ»«¿»ƒ¿∆¿««¿ƒ«

‡È·iL162‰È‡¯163‰zÓ Ba Ô˙pL ‰f‰ ÈÏÁ‰ CBznL ∆»ƒ¿»»∆ƒ∆√ƒ«∆∆»««»»
.˙Ó BÊ≈

קנג 152) העמידו שם רבה שיטת שאת כרבה, ולא וכאביי .
שהוא  מאיר רבי עם כן אחרי זיהו נתן רבי ואת נתן, כרבי
בניגוד  שם), (רי"ף כחכמים אלא כמותו, הלכה ואין יחיד
שהוא  נתן, וכרבי כרבה שפוסק חולים, ד"ה שם לרשב"ם

מומחה. כדיין התלמודית בספרות וכיון 153)מפורסם
מת  ושוב חולי מאותו שנתרפא אפשר כן, בו כתבו שלא

כו. הלכה כנ"ל כלום למקבל ואין אחר, אחרי 154)מחולי
המקבל, ביד לראיה שישמש שטר עושים היו המצווה, מות
שם). (רשב"ם מת חולי אותו שמתוך בו כותבים והיו

כן 155) המקבל. זוכה - זה חולי מתוך שמת עדים יש שאם
שם  'תוספות' (וראה קנג: שם יעקב רבי דברי מתוך יוצא

קנד. שם הונא רב מדברי נראה וכן והן). והיה 156)ד"ה
לפנינו, מת הוא הרי כלומר, עליו, מוכיח שקברו לומר לנו
שמכיון  עכשיו), של (=חזקה דהשתא" "חזקה כאן ויש
אנו  אין - זה מחולי מת בוודאי מת, עכשיו אותו שרואים
כדלהלן. אחר, מחולי מת שמא חוששים אלא כן, אומרים

המתנה,157) נתבטלה - ראשון מחולי עמד אם שהרי
הקודמת. בהלכה החולים 158)כמבואר שרוב שם, כאביי

עכשיו, של המצב עם מתחשבים אנו אין ולפיכך חיים,
הראשון  מחוליו שהבריא מניחים אלא לפנינו, מת שהוא

אחרת. ממחלה אחריֿכן הנחה 159)ומת כאן אין כלומר,
בידינו. הדבר ספק אלא המתנה 160)ודאית, כן, ואם

כנ"ל. מעמידים 161)בטלה, כאמור, ספק, שהדבר מכיון
וראה  ספק, כל כדין הראשונים, הבעלים בחזקת הנכסים
על  במטלטלין, המקבל החזיק שאם כג הלכה פ"ט להלן

ראיה. להביא בעדים.163)המקבל.162)הנותן

â"ôùú'ä éøùú æ"é éòéáø íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתנתו,1) להסתיר שציווה מרע שכיב משפטי בו נתבארו

המקבלים  ואיכות באמירתו, מועיל שהוא הלשון ומשפט
חזרת  ודיני במתנה, רוצה המקבל ואם וגר, ועבד כגוי
והנמשך  מעשיו מתוך ניכרת שהיא או בפירוש מרע השכיב
הכתב  יצא ולא נכסיו חלוקת כתב אם כן גם וכן זה, אחר

לזה. והדומה מרשותו,

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2‡ÏÂ BÊ ‰zÓ el‚z ‡Ï :¯Ó‡Â ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«…¿««»»¿…
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‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ Ì„‡ d· eÚÈ„Bz3‰zÓ BÊ È¯‰ - ƒ»»»∆»¿««ƒ»¬≈«»»
‰˜‰L ˙ÚaL ;˙¯zÒÓ ‰zÓ dÈ‡Â ,˙Ói˜4‡e‰L , «∆∆¿≈»«»»¿À∆∆∆¿≈∆ƒ¿»∆

¯Ó‡ È¯‰ ,B˙BÓ ¯Á‡5.'d˙B‡ elb' ««¬≈»««»

לזה 2) ומקור - גאון האי רב בשם ג פרק בבבאֿבתרא רי"ף
מרע) שכיב (=מתנת דייתיקי "הכותב פ"ח: שם בתוספתא
אותו  כמבקרין אצלו נכנסין היורשין, מן מתיירא והיה
הרי  מבחוץ". וכותבין ויוצאין מבפנים דבריו ושומעין
שלהלן, טמורה" "מתנה זו אין לגלות, שלא שנזהר שאע"פ

מ:). בבבאֿבתרא (רמב"ן מתנה שאם 3)שאינה מכאן
"מתנה  כל כמו מתנה, אינה מיתה, לאחר אף  להעלים צוה
את  יחד א הלכה פ"ה לעיל רבינו כלל ולפיכך טמורה",
(מגידֿ גלויה מתנה של זה בדין השכיבֿמרע ואת הבריא
אינו  טמורה" "מתנה פסול עיקר שכל ואףֿעלֿפי משנה).
ונמצא  זו, נתינה אחר לאחר, וימכור הנותן יחזור שמא אלא
שהרי  כאן, שייך לא וזה שם), (למעלה ללוקח מפסיד
וגם  יד). הלכה פ"ח (למעלה בו לחזור הוא יכול מחיים
עורר  טמורה, מתנה הנותן רק כי חשש, אין מיתה לאחר
אין  היורשים את אבל טמורה, מתנה בנתנו החשד, את עליו
בגזירתם, חכמים חילקו שלא לומר וצריך - בכך לחשוד
('קצות  מרע בשכיב גם גזרו - בבריא כן שתיקנו וכיון

ד). ס"ק רמב סימן חל.4)החושן' והיינו,5)שהקנין
לעשות  שצוה כמו מותו אחר להעלים צוה שלא רק שלא
אחרי  אותה שיגלו מפורש אמר גם אלא מותו, לפני זה את
כן  אמר שלא שכל ב, הלכה פ"ה למעלה וראה מותו,

מתנה. ואינה טמורה, מתנה היא הרי - מפורש

.·‰eˆÓ6˙‡ elb' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ¿«∆≈¬«ƒ»≈»ƒ««∆
'‰zn‰7ÔÈ‡ - Ì˙Ò ‰·e˙k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‡l‡ , ««»»∆»««ƒ∆ƒ¿»¿»≈

‡È‰ ˙¯zÒÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ8. ¿ƒ»∆»¿À∆∆ƒ

גאון.6) האי רב בשם שם אינו 7)הרי"ף, טרדתו שמתוך
"תנו" לומר גט, לענין בו, הצריכו לא כן וכמו להאריך, יכול

(כסףֿמשנה). סו: בגיטין להם 8)כמפורש אמר אם אבל
ת  "אל כלום במפורש: ואינה טמורה מתנה זו הרי - גלו"

שם). החושן' ('קצות

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL9ÈBÏt ÏhÈ :¯Ó‡Â ‰evL10,ÈÒÎ Ïk ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ…¿ƒ»¿»«
ÈÒÎ ˙ˆ˜Ó B‡11'‰˜È' B‡ ,'‰kÊÈ' B‡ ,'˜ÈÊÁÈ' B‡ , ƒ¿»¿»««¬ƒƒ¿∆ƒ¿∆

‡È‰ ‰zÓ ÔBLÏ Ôlk -12ÔÎÂ .13¯Ó‡ Ì‡14'ÔÒÁÈ'15 À»¿«»»ƒ¿≈ƒ»««¿≈
ÏÚ 'L¯ÈÈ' B‡16Èe‡¯L ÈÓ17.‰˜ ‰Ê È¯‰ - BL¯ÈÏ ƒ««ƒ∆»¿»¿¬≈∆»»

ששת.9) רב של מימרא קמח: כי 10)בבאֿבתרא אם
מהלכות  פ"ב (למעלה בבריא קונה ואינו הוא, עתיד לשון

ח). הלכה לפרש 11)מכירה צריך להלן, המבואר [לפי
שכיבֿ במתנת לו נותן שהוא במפורש שציוה באופן כאן
כמתנת  דינה כן, לא שאם יז). הלכה פ"ח למעלה (ראה מרע

עתיד]. לשון בה מועילה ולא "הן".12)בריא תימן: בכ"י
במתנת  מועילות ואינן הן, עתיד לשון אלו שכל [ואע"פ
- שם) ובראב"ד ח, הלכה מכירה מהלכות פ"ב (ראה בריא
משטה  אדם שאין לפי מועילות, הן מרע שכיב במתנת
(רמ"ה  גמורה להקנאה הוא מכוון ובוודאי מיתה בשעת
נגמר  הקנין אין שבשכיבֿמרע מפני מפרשים, ויש שם).

סימן  (ב"ח עתיד לשון מועילה ולפיכך מיתה, לאחר אלא
עליו  דעתו תטרף שלא הקילו מרע שבשכיב מפני או רנג),
אמורים  הדברים אין הנ"ל הטעמים כל ולפי שם, (לבוש
מרע  שכיב במתנת אבל בכולה, מרע שכיב במתנת  אלא
לשון  מועילה אינה בריא, כמתנת שדינה נכסיו, במקצת

שלמעלה]. בהערה וראה שם.13)עתיד, ברייתא
הן.14) עתיד של לשונות אלו ירושה 15)ואף לשון

קל.),16)בארמית. (שם ברוקה בן יוחנן רבי שיטת לפי
הראוי  אחד לעשות יכול מרע ששכיב כמותו, שהלכה
הלכה  נחלות מהלכות פ"ו להלן (ראה יחידי כיורש ליורשו

היורשין,17)ב). מן אחד להיות השעה באותה שראוי
בן. כשאין האחים בין אח או הבנים בין בן כגון

.„¯Ó‡18‰‰È'19ÔÚMÈ' ,'Ô‰a „ÓÚÈ' ,'Ô‰a ÈBÏÙ »«≈»∆¿ƒ»∆«¬…»∆ƒ»≈
‰˜ ‡Ï - 'Ô‰a20. »∆…»»

נפתרה.18) שלא בעיא שם, מקום 19)בבאֿבתרא יש
כל  הנאה לאיזו או מתנה של להנאה כוונתו אם לספק,
ברור  לא "ישען" "יעמד" הסמוכים: בביטויים וכן שהיא,
היא  וזו מסויימים, שמושים לאיזה או למתנה, התכוון אם

עליו 20)הבעיא. - מחבירו שהמוציא משפטי, ספק כבכל
ראיה. להביא

.‰Ú¯Ó ·ÈÎL21¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL22BÈ‡ Ì‡ : ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«≈ƒ≈
‰zÓ ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ Èe‡¯23Èe‡¯ Ì‡Â ; »¿»¿¿»ƒ«»»¿ƒ»

‰M¯È ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ24ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿¿»ƒ¿À»«∆¿»ƒ
B‡ ,ÂÈ˙BaÓ ˙Á‡ ‰f‰ L¯Bi‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«≈«∆««ƒ¿»
‡ˆBiÎÂ ,ÂÈÁ‡ ÏÏkÓ „Á‡ B‡ ,ÂÈ· Èa ÏÏkÓ „Á‡∆»ƒ¿«¿≈»»∆»ƒ¿«∆»¿«≈
- ÂÈaÓ „Á‡Ï e‰·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈL¯BÈ ¯‡MÓ Ô‰·»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿»»¿∆»ƒ»»

e¯‡aL BÓk ,ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï25. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

הונא.21) רב של מימרא קלג. מפורש 22)שם כתב אפילו
פי"ב  להלן רבינו וכ"כ ו. הלכה להלן (ראב"ד מתנה בלשון

ד). אחרי 23)הלכה - לפלוני" "אחריך לזה: אמר ואם
פי"ב  להלן כמבואר האחר, לפלוני הנכסים שייכים זה, מות

לאותו 24)ה"ד. אין לפלוני", "אחריך לו: אמר ואפילו
שמקבל  כיון הראשון, מות אחרי בנכסים כלום פלוני
הוא  כן שם). להלן (ראה הפסק לה אין וירושה בירושה,
ירושה  בין זה בענין ההבדל בביאור שם בבאֿבתרא בגמרא

בֿג.25)ומתנה. הלכה פ"ו למעלה

.ÂÈÓ26˙ÚLa BÏ e¯Ó‡L27?Ô‰ ÈÓÏ EÈÒÎ :B˙˙ÈÓ ƒ∆»¿ƒ¿«ƒ»¿»∆¿ƒ≈
Ì‡ :ÔÈ‡B¯ ?ÈÓÏ ‡l‡ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ?ÈBÏÙÏ ‡nL∆»ƒ¿ƒ¿»«»∆∆»¿ƒƒƒ
ÔÏËB - Â‡Ï Ì‡Â ;‰M¯È ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ Èe‡»̄¿»¿¿»ƒ¿À»¿ƒ»¿»

‰zÓ ÌeMÓ28. ƒ«»»

נחמן.26) רב של מימרא שם. תשובה 27)בבאֿבתרא
אמר  וכאילו לדבריהם, כהסכמה נחשב וזה תמיהה. בלשון

לפלוני. נכסיו את לתת בהבדל 28)מעצמו למעלה, ראה
מתנה. לבין ירושה שבין

.Ê¯b29‰M„˜a B˙¯B‰ ÔÈ‡L Ôa BÏ LiL30ÏÈ‡B‰ - ≈∆≈≈∆≈»ƒ¿À»ƒ
BL¯BÈ BÈ‡Â31BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,32BÈ‡ Ck , ¿≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÒÎ Ïk BÏ ÔzÏ ÏBÎÈÏk ‡Ï ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÂÈ »ƒ≈»¿»»¿«¿«¿ƒ¿«…»
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Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ ÂÈÒÎ33Èa‚Ï ‰zÓe ‰M¯È ÔBLlL . ¿»»¿…ƒ¿»»∆¿¿À»«»»¿«≈
Ô‰ „Á‡ L¯BÈ34L¯BÈ ‰Ê ‡ˆÓ ,‰˜È ¯Ó‡z Ì‡Â ; ≈∆»≈¿ƒ…«ƒ¿∆ƒ¿»∆≈

ÂÈ·‡ ˙‡35. ∆»ƒ

של 29) העובדא רקע על רבא, של מימרא קמט. בבאֿבתרא
הגר). (איסור גיורא ממנו 30)איסור נתעברה כלומר,

נתגיירו. ואחרֿכך גוי, שהרי 31)בעודו שם. בבאֿבתרא
מדברי  לא גר, יורש אינו וגר גרים, הם האב וגם הבן גם

יז:) (קידושין סופרים מדברי ולא מהלכות 32)תורה פ"ו
י. הלכה שכיב 33)נחלות, במתנת בפירוש לו נתן [אם

כמתנת  דינה כן לא שאם מיתה, לאחר אלא שאינו מרע
סי' השלחן' ('ערוך טזֿי הלכות פ"ח למעלה כמבואר בריא,
שם, בבבאֿבתרא הגמרא מסוגיית לכך וראיה א). ס"ק רנו
ודברי  במקצת. מרע שכיב מתנת נתן לא גיורא שאיסור ממה

צ"ע]. א ס"ק רנו סימן מתנת 34)הגר"א דין שכל כלומר,
אפילו  שהרי ירושה, מתורת רק הוא ביורשים, מרע שכיב
הלכה  פי"ב (להלן כירושה זה הרי מתנה, בלשון לו אומר

שם. הרי"ף מלשון והוא ('בית 35)ד). היא חכמים גזירת
מרע, שכיב מתנת זר לבן שנתן ששמע שמי רנו) סימן יוסף'
יורש  זה שבן יחשוב מתנה, בלשון ובין ירושה בלשון בין
שני  עוד לו יהיו ואם דבר, לכל גמור בנו והוא אביו את

וימות  בקדושה, ולידתם שהורתם בלי אחים מהם אחד
(עיין  לשוק שתנשא יאמרו - לאשתו יחלוץ והוא בנים,

שם). השולחן' ו'ערוך כאן, ד"ה יח. קידושין 'תוספות'

.ÁCÎÈÙÏ36ÌÈ¯b‰ ¯‡MÓ ¯‚Ï Ô˙ Ì‡ ,37B˙zÓ - ¿ƒ»ƒ»«¿≈ƒ¿»«≈ƒ«¿»
˙Ói˜38. «∆∆

שם.36) הרי"ף בדברי מפורש שלא 37)כן שהורתם
מאביו. גם ירושה בדין ואינו בזה 38)בקדושה, שאין

למעלה. ראה יורשו, לבנו יחשבוה שמא גזירה שום
וראה  לישראל. מרע שכיב מתנת ליתן שיכול וכלֿשכן
לו  שאין שגר שכתבו כל, ד"ה שם בבאֿבתרא ב'תוספות'
כיון  אדם, לשום מרע שכיב מתנת לתת יכול אינו - יורשין

מוריש. אינו כלומר ירושה, בר אינו שהוא

.ËÚ¯Ó ·ÈÎL39Ck ÈÏˆ‡ ÈBÏÙÏ BÏ LiL ‰„B‰L ¿ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
CÎÂ40BÏ e‰ez ,41‡e‰ ÔB„wt ÈBÏÙ ÈÏk :¯Ó‡L B‡ ; ¿»¿∆»«¿ƒ¿ƒƒ»

ÈBÏt ÏL ˙ÈBÏt ¯ˆÁ ;BÏ e‰ez ,ÈBÏÙÏ È„Èa¿»ƒƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆¿ƒ
ÈBÏt ÏL ,ÈlL BÈ‡ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL ·BÁ ;‡e‰∆≈ƒ¿«¿ƒ≈∆ƒ∆¿ƒ
B˙‡„B‰ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - ‡e‰¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆»»

‰È„B‰42elÙ‡Â .43B˙¯B‰ ÔÈ‡L B·Ï ¯b‰ ‰„B‰ »»«¬ƒ»«≈ƒ¿∆≈»
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰M„˜a44Ú¯Ó ·ÈÎL ‰„B‰ elÙ‡ . ƒ¿À»¿»»«»ƒ¬ƒ»¿ƒ¿«
Ì"ekÚÏ45ÔÈ˙B -46.BÏ ¿«¿ƒ

שם.39) שם.40)בבאֿבתרא ושמואל רב מדברי
להשביע 41) שלא רק שהתכוון חשש יש כן, אמר לא שאם

אמנם  זה חשש שאין ובמקום ד), הלכה פ"י (להלן בניו את
שם). (עיין "תנו" שיאמר צריך בעל 42)לא שהודאת

אינו  עמד שאם בריא, כהודאת והיא עדים, כמאה - הדין
המקבל  של שהדבר הודאה אלא מתנה זו שאין חוזר,

מיגאש). ר"י בשם שם,43)(מגידֿמשנה בבאֿבתרא
הורתו  היתה שלא לבנו שייכים שנכסיו הודה הגר שאיסור

שהנכסים 44)בקדושה. הודאה אלא מתנה זו שאין
מרע. שכיב מתנת ענין כאן ואין כנ"ל. למקבל, שייכים

שכיב 45) מתנת דין בו ואין חנם, מתנת לו לתת שאסור
כמבואר  הודאה 46)להלן.מרע, אלא מתנה כאן שאין

כנ"ל. לגוי, שייכים שהנכסים

.ÈÔÈ‡ - ‰zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL Ï·‡¬»¿ƒ¿«∆ƒ»ƒ≈¿««»»≈
‰¯·Ú ¯·ÚÏ ‰evL ÈÓk ‰fL ;BÏ ÔÈÚÓBL47.ÂÈÒÎpÓ ¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ»«¬…¬≈»ƒ¿»»

לגוי.47) מתנה לתת שאסור יא, הלכה פ"ג למעלה כמבואר
הגולה  (באר בגמרא זו להלכה מקור נמצא שלא ואע"פ
היא  מרע שכיב שמתנת כיון היא: סברא - ח) אות רנו סימן
(משנהֿ איסור במקום חכמים תיקנו לא - חכמים תקנת

למלך).

.‡È¯Ó‡48ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ eOÚ Èc·Ú ÈBÏt :49B‡ ,50 »«¿ƒ«¿ƒ¬∆ƒ
¯Ó‡L51ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ È˙ÈOÚ :52Ôa ‡e‰ È¯‰ B‡ , ∆»«»ƒƒ∆ƒ¬≈∆
ÔÈ¯BÁ53ÔÈÙBk -54B˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLÓe ÔÈL¯Bi‰ ˙‡55; ƒƒ∆«¿ƒ¿«¿¿ƒ

˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa BLÈ „·ÚL56. ∆∆∆∆¿¿ƒ¿»ƒ¿

(48:(330.14 עמ' צוקמ. (הוצאת פ"ה גיטין תוספתא
אמר  לא - מיתה לאחר חורין בן עבדי פלוני עשו "האומר
הוא  וכן המת". דברי לקיים היורשים את וכופין כלום,
שחררו  מפורש אמר שאם ה, הלכה פ"א שם בירושלמי
פסק  וכן היורשים. את שכופין מודים הכל ציווי), (בלשון
גיטין  בבבלי וכן ד. הלכה עבדים מהלכות פ"ו להלן רבינו

כלשון 49)מ. מותו, לאחר שישחררוהו לצוות כוונתו
לאחר  אלא אינה מרע שכיב מתנת שהרי הנ"ל, התוספתא
במצוה  או נכסיו בכל מרע שכיב במתנת והמדובר מיתה,

ידֿטז).מחמת  הלכות פ"ח (למעלה ירושלמי 50)מיתה
מ: שם בבבלי וכן אמרו,51)שם. שם ובבבלי בירושלמי

הלכה  עבדים מהלכות בפ"ז רבינו כתב וכן בשטר, זה שכל
שיהא  אבל לגמרי, משוחרר שיהא אלא אינו זה כל ברם, ב.
בלבד. באמירה די - לשחררו היורשים ושיכופו כהפקר דינו

השחרור 52) ושיחול אותו, לשחרר רוצה זה בלשון כלומר,
כנ"ל. מיתה, להלן.53)לאחר וראה שחרור, לשון זה אף

וירושלמי 54) חורין") בן אותו עשו ("לענין שם תוספתא
הוא"). ו"הרי "עשיתי" (לענין אותו 55)שם "עשו בלשון

לשחררו, שציוה שכיון אלא גמור, עבד הוא עדיין חורין" בן
חורין" בן אותו "עשיתי ובלשון המת. דברי לקיים מצוה
כנ"ל, הפקירו, כאילו הוא הרי חורין" בן הוא ו"הרי
(פ"ח  שחרור גט לו כותב היורש ומת, עבדו והמפקיר
סעיף  רסז סימן יו"ד בשו"ע וכ"ה יג, הלכה עבדים מהלכות
לקיים  היתומים על מצוה - לשחררו דעתו שגילה ולפי עד),
(פ"ט  בעשה עובר עבדו שהמשחרר ואע"פ אביהם. דברי
היורשים  את כופים אנו והיאך ו), הלכה עבדים מהלכות
כל  - תורה דברי על לעבור חורין") בן אותו "עשו (באומר
מה  כעין בחינם, בשחרור אלא אינו עבדו לשחרר האיסור
כ.): (ע"ז חכמים ודרשו תחנם", "לא בגויים תורה שאמרה
טובה, העבד לו עשה אם אבל חינם", מתנת להם תתן  "לא
לו  עשה בוודאי שישחררוהו שאמר וכיון זה. איסור אין
לעבור  יצווה לא ובוודאי כשרות, בחזקת הוא שהרי טובה,
וראה  רשב"א. בשם (מגידֿמשנה 'עשה' איסור על
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לח:). לגיטין הרמב"ן חייבת 56)בהשמטות שהאשה אלו
באופן  אף מתנה, שום לתת אסור שלגוי אע"פ כלומר, בהן.
נלמד  לגוי מתנה איסור שהרי מתנה, פעם לו נתן שהגוי
ואכלה  תתננה בשעריך אשר "לגר כא) יד, (דברים מהפסוק
(פ"י  בנתינה" ולא במכירה "לנכרי - לנכרי" מכור או
חייב  אינו שהרי מכירה, אינה וזו ד), הלכה ע"ז מהלכות
מותר  מצוות, במקצת ישנו שעבד כיון - זו מתנה לו לתת
למה  מבורר, לא עדיין [אבל (אבןֿהאזל). מתנה לו ליתן
גם  הרי מצוות, במקצת ישנו שעבד זה, לטעם רבינו הוצרך
הלכה  פ"ג למעלה כמפורש מתנה, ליתן מותר תושב לגר

יא].

.·È¯Ó‡57È˙ÁÙL ˙ÈBÏt :58- Áe¯ ˙¯˜ dÏ eOÚ »«¿ƒƒ¿»ƒ¬»…««
‰„B·Ú ‡l‡ ˙„·BÚ dÈ‡Â ,Áe¯ ˙¯˜ dÏ ÔÈOBÚƒ»…««¿≈»∆∆∆»¬»
ÌÈ„·ÚÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„B·Ú‰ ÏkÓ da ‰ˆB¯ ‡È‰L∆ƒ»»ƒ»»¬«¿«¬»ƒ

ÌB˜Ó B˙B‡a59. ¿»

רבי 57) בשם יהודה בר שמואל רב של מימרא מ. גיטין
(מגידֿמשנה).58)יוחנן. לעבד כדעת 59)והואֿהדין

רוח, קורת לה ועושין ד"ה שם, רש"י ולדעת שם. הרי"ף
היורשין  את כופין בשחרור, אלא מתקררת רוחה אין אם
(גמרא  המת דברי את לקיים מצוה משום זה וכל לשחררה.

שם).

.‚ÈÚ¯Ó ·ÈÎL60¯Ó‡Â ,¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«≈¿»«
.‰˜ ‡Ï - Ô‰a ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :‰l‰«»≈ƒ∆»∆…»»

שמואל 60) של מנוגדות מימרות קלח. קלז: בבאֿבתרא
מיד, אמר שאם שם, ממל בר אבא רבי והכריע יוחנן, ורבי
בשכיב  שהמדובר הרי"ף שם וכתב קנה. לא - רוצה אינו
מספיק  לא בבריא, אבל וכמסורים. ככתובים שדבריו מרע
למעלה  וראה למקבל. השטר למסור צריך אלא שכתב מה

בריא. מתנת בדין א הלכה פ"ד

.„È˜˙L61Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;‰˜ - ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â »«¿««»»«»»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˜˙ML ÔÂÈÎÂ ,Ô‰ ÔÈ¯eÒÓÎÂ ÔÈ·e˙Îkƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿≈»∆»«≈»«¬…

.Ô‰a»∆

והמדובר 61) ממל. בר אבא רבי של ההכרעה כדברי שם,
צווח  ושוב מחיים שתק אם אבל מיתה, לאחר גם כששתק
לאחר  אלא קונה אינה מרע שכיב מתנת שהרי קנה, לא -
ווילנא  דפוס פ"ט בבבאֿבתרא הנמוקיֿיוסף כתב וכן מיתה.
ב'משפט  רמה, סימן (נתיבותֿהמשפט משזכה ד"ה סב. דף

ו). ס"ק האורים'

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL62- ¯Á‡Ï ·˙ÎÂ ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»∆¿»«¿»«¿«≈
‰˜ ÔB¯Á‡‰63LiL ;64˙eÓiL „Ú ¯ÊÁÏ BÏ65ÔÈa . »«¬»»∆≈«¬…«∆»≈

˙ˆ˜Óa ÔÈa Ïka66¯Á‡Ï ÔÈa BÓˆÚÏ ÔÈa ,67elÙ‡Â .68 «…≈¿ƒ¿»≈¿«¿≈¿«≈«¬ƒ
‰kÊÂ ·˙k69ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡Ï ‰kÊÂ ·˙ÎÂ ,ÔBL‡¯Ï »«¿ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ»»«¬»«¬

Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈ„Ú ,‰kfL Ú¯Ó ·ÈÎML ;‰»̃»∆¿ƒ¿«∆ƒ»¬«ƒ«¿«¿ƒ¿«
.‡È‰ƒ

דייתיקי".62) מבטלת ש"דייתיקי דימי, רב מימרת קנב: שם
הראשונה.63) את ביטלה השניה קמו:64)שהכתיבה שם

מיתה.65)במשנה. אחר כיֿאם חלה המתנה אין שהרי

בו 66) וחזר נכסיו, בכל מרע שכיב למתנת רבינו כוונת
במקצת  מועילה שחזרה הדברים ומקור נכסיו. ממקצת
ל. ס"ק רנ סימן (הגר"א שם עיין יז, מהלכה הוא נכסיו,

כאן). כסףֿמשנה בו 67)ועיין חוזר שהוא כאן, כגון
לאחר. אותה לתת כדי כשמואל 68)מהמתנה קנב: שם

כרב. לו 69)ולא שזיכה היינו שם, מיגאש בן ר"י לדעת 
פ"ח  למעלה (ראה כחו לייפות כדי כן ועשה אחר, עלֿידי

מג). ס"ק שם ובסמ"ע יז, הלכה ולהלן י, הלכה

.ÊËÏ·‡70e˜Â ‰kÊÂ ·˙kL Ú¯Ó ·ÈÎL71- B„iÓ ¬»¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»ƒ»
¯Á‡Ï ‡Ï Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÌeÏk ÔÈ˜ ¯Á‡Ï ÔÈ‡≈¿««ƒ¿»¿¿≈»«¬……¿«≈

BÓˆÚÏ ‡ÏÂ72˙ˆ˜Ó Ô˙pL ÔÈa Ïk‰ Ô˙pL ÔÈa ,73. ¿…¿«¿≈∆»««…≈∆»«ƒ¿»

שם.70) שמואל, של דברים:71)מימרא שני שיש היינו,
שהתכוון  הוא סימן - כלֿכך שטרח ומכיון וקנין. זיכוי

מיד. וקנה בריא, הונא 72)למתנת רב בשם קנג. שם
כשפירש 73)מכופרי. היינו טז) ס"ק (רנ הש"ך לדעת

שכיב  כמתנת דינה אחר שבאופן מרע, שכיב במתנת שנותן
זיכוי  לנו למה כן לא שאם יז) הלכה פ"ח (למעלה מרע
ברם, בריא. כמתנת היא לעולם במקצת מתנה הרי וקנין,
- מרע שכיב כמתנת דינה פירש שאם מיגאש, בן ר"י דעת

וקנה. שזכה אע"פ

.ÊÈÚ¯Ó ·ÈÎL74Ïka ¯ÊÁ - ˙ˆ˜Óa ¯ÊÁL75?„ˆÈk . ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿»»««…≈«
Ô˙76e˜Â ,ÔBL‡¯Ï ÂÈÒÎ Ïk77˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ »«»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿≈¿«∆
BÁk78È„k B„iÓ e˜Â ,¯Á‡Ï Ô˙ˆ˜Ó Ô˙Â ¯ÊÁÂ , …¿»«¿»«ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ»¿≈

BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ79‰˜ ÈM‰ -80‡Ï ÔBL‡¯‰ Ï·‡ , ¿«∆…«≈ƒ»»¬»»ƒ…
ÌeÏk ‰˜81.˙nL ÔÈa „ÓÚL ÔÈa , »»¿≈∆»«≈∆≈

שנפשטה.74) בעיא קמח: שם 75)שם ערוך' [ב'שולחן
דבר  זה שאין כנראה בכל", חזר "מסתמא כתב: יב סעיף
וראה  היורשים. מן מספק ממון להוציא אין ואעפי"כ ברור,

עח]. הערה ולהלן כז, הלכה פ"ח ברייתא 76)למעלה
(מגידֿמשנה).77)שם. מידו קנו שגם אף כלומר,
הלכה 78) פ"ח למעלה שכתב כמו גורע, הקנין כן, לא שאם

כתב 79)י. - עג) הערה למעלה (ראה ספק שהדבר [מכיון
לייפות  ו"כדי במקצת, מתנה היא שמא מידו" "וקנו רבינו
קנין, צריכה ואינה בכולה" "מתנה היא שמא כחו" את
כחו  את ייפה אלאֿאםֿכן י, הלכה פ"ח כדלעיל גורע והקנין

שמח']. ב'אור וראה יא) הלכה כתב 80)(שם ראשון, [גבי
שאינו  ונראה פירש, לא וכאן שמת, בין שעמד בין קנה שלא
מתנה  היא שמא הוא ספק שהרי מיתה, לאחר אלא קונה
הערה  למעלה ראה מיתה, לאחר אלא קונה שאינה בכולה,

הנותן.81)עג]. בו חזר שהרי

.ÁÈÔ˙82ÂÈÒÎ ˙ˆ˜Ó83e˜Â84Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,B„iÓ »«ƒ¿»¿»»¿»ƒ»¿««»»«
¯Á‡Ï Ôlk85e˜Â ,86BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ87Ì‡ : À»¿«≈¿»ƒ»¿≈¿«∆…ƒ

˙‡ ÈM‰ ‰˜Â ,˙ˆ˜n‰ ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ˙Ó≈»»»ƒ«ƒ¿»¿»»«≈ƒ∆
¯‡M‰88‰˜ ÔBL‡¯ - „ÓÚ Ì‡Â ;89‰˜ ‡Ï ÈL ,90. «¿»¿ƒ»«ƒ»»≈ƒ…»»

הגמרא.82) מסקנת ולפי שם, כמתנת 83)ברייתא שדינה
(למעלה 84)בריא. במקצת מתנה כדין כח יפוי בלי סתם

טו). הלכה בכולה,85)פ"ח מרע שכיב מתנת היא וזו
כא. הלכה פ"ח למעלה שקנו.86)ראה שאם 87)אף
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י. הלכה פ"ח כדלעיל - גורע הקנין כן, מתנת 88)לא כדין
בכולה. מרע שדינה 89)שכיב במקצת, מתנה שהיא

בריא. שאם 90)כמתנת בכולה, מרע שכיב מתנת כדין
יד). הלכה פ"ח (למעלה חוזר עמד

.ËÈÚ¯Ó ·ÈÎL91¯iL ‡ÏÂ ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»¿»»¿…ƒ≈
,ÌÈiÚÏ Ô˜lÁ B‡ ¯È˜Ù‰ B‡ ,ÌeÏkÌ‡92- „ÓÚ ¿ƒ¿ƒƒ¿»«¬ƒƒƒ»«

Ïka ¯ÊBÁ93. ≈«…

כדין 91) דינם אלו אף אם נפשטו, שלא בעיות קמח: שם
והפקר  ועניים להקדש ביחס שמא או מרע, שכיב מתנת כל
בלב  להקנות הוא מתכוון - לעשירים וגם לעניים גם שהוא

ימות. אם ובין יחיה אם בין שלא 92)שלם, הבעיות
בתיקו. ונשארו בגמרא, בממון,93)נפתרו ספק כל כדין

רבינו, ולדעת ראיה. להביא עליו - מחבירו שהמוציא
ה"מוציאים" הם ההפקר, מן והזוכים העניים או ההקדש
שאין  מיימוניות), הגהות (הביאו הרא"ש לדעת בניגוד

ספק. של אומדנא יסוד על מעשה מבטלים

.Î¯ÎÓ94‡e‰Lk95.‡È¯ak Ìi˜ B¯kÓÓ - Ú¯Ó ·ÈÎL »«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»«»«»ƒ

הבאה.94) בהלכה שנאמר ממה (סימן 95)נלמד השו"ע
מכר  אם שהרי מכר". מקצתם "אם כאן: מוסיף ג) סעיף רנ

הבאה. בהלכה הדין זהו הכל,

.‡Î¯ÎÓ96˙BÓi˜ ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ì‡ :ÂÈÒÎ Ïk97, »«»¿»»ƒ«»«¿»«»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙BÚn‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡ƒ»«≈¿ƒƒ«»≈»

.¯ÊÁÏ«¬…

קמט.96) שהתכוון 97)שם הוכחה לנו יש כאילו הרי
כסף  על במיוחד שמר שלפיכך יעמוד, אם בו, לחזור
להיפך: פירש מיגאש ור"י הבראתו. עם להחזירו המכירה,
ואין  שיור, הן הללו שהמעות חוזר, אינו קיימות, המעות אם

מגידֿמשנה. ועיין בכולה". "מתנה זו

.·Î‰zÓ98‰È‰L da L¯t˙ ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ‡È‰L «»»∆ƒ¿»¿…ƒ¿»≈»∆»»
:¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L B‡ Ô˙pLk ‡È¯a»ƒ¿∆»«∆»»¿ƒ¿«≈

È˙ÈÈ‰ Ú¯Ó ·ÈÎL99Èz„ÓÚ È¯‰Â ,100;È˙zÓa ¯ÊÁ‡Â , ¿ƒ¿«»ƒƒ«¬≈»«¿ƒ¿∆¡…¿«¿»ƒ
‰È‰ ‡È¯a :¯ÓB‡ ‰zÓ Ïa˜Óe101BÎÈ BÈ‡Â ,¯ÊÁÏ Ï ¿«≈«»»≈»ƒ»»¿≈»«¬…

Ïa˜Ó‰ ÏÚ -102‰È‡¯ ‡È·‰Ï103‡Ï .‰È‰ ‡È¯aL ««¿«≈¿»ƒ¿»»∆»ƒ»»…
ÚaL - ‰È‡¯ ‡ˆÓ104˙q‰ ˙Úe·L Ô˙Bp‰105,¯ËtÈÂ »»¿»»ƒ¿»«≈¿«∆≈¿ƒ»≈

Ô˙Bp‰ ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰ „ÓÚ˙Â106. ¿«¬…««¿«¿∆¿««≈

מאיר.98) כרבי ולא כחכמים במשנה, קנג. שם
לאחר 99) המקבל בהם שיזכה נכסיי כל ונתתי כלומר,

מעמידים 100)מיתה. אנו אין בריא, הוא שעכשיו אף
קנג: שם נתן כרבי ודלא בריא, בחזקת ונתן 101)אותו

בקנין. מחבירו 102)נכסיו שהמוציא בממון, ספק כל כדין
ראיה. להביא עליו כופר 104)בעדים.103)- כל כדין

חכמים.105)בכל. תמיד 106)מתקנת עומדת שקרקע
הראשונים. בעליה בחזקת

.‚ÎCBzÓ - Ïa˜Ó‰ „Èa ÔÈÏËÏhÓ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿««¿«≈ƒ
'Ô‰ ÈlL' ¯ÓBÏ ÏBÎiL107˙q‰ Ú·MÈ ,108‰È‰ ‡È¯aL ∆»«∆ƒ≈ƒ»«∆≈∆»ƒ»»

.BÊ ‰zÓ BÏ Ô˙pLk¿∆»««»»

ונטען 107) טוען מהלכות (פ"ח במטלטלין מחזיק כל כדין
במגידֿמשנה. וראה א). הטוען 108)הלכה גם שהרי

שם). ונטען טוען (הלכות היסת נשבע הן", "שלי

.„ÎÈÓ109˙‡ˆÓÂ ˙nL110ÏÚ ‰¯eL˜ ‰zÓ ƒ∆≈¿ƒ¿≈«»»¿»«
BÎ¯È111˙BtÈÏ B„iÓ e˜Â ,ÌÈ„Úa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈««ƒ∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»¿«

Ì‰Ï Ô˙pL el‡ Ák112È‡L ;ÌeÏk dÈ‡ BÊ È¯‰ - …«≈∆»«»∆¬≈≈»¿∆¬ƒ
CÏÓÂ d·˙k :¯ÓB‡113. ≈¿»»¿ƒ¿«

קלה:109) "ונמצאת".110)בבאֿבתרא תימן: בכת"י
מזויף.111) השטר שמא החשש, את שמסלק מה
להקנות 112) גמר לא שמא לחשוש אין כחם, וייפה והואיל

למעלה  כמפורש - מיתה לאחר שטר ואין בשטר, אלא להם
וכן  נמלך, שמא לטעם רבינו הוצרך ולפיכך יא. הלכה פ"ח
"מצא  יח. בבבאֿמציעא במשנה [וכ"ה מיגאש. ר"י פירש
היו  כתובין אומר שאני יחזיר, לא זה הרי וכו' דייתיקי
פירשה, שם הרשב"ם אבל ליתנן"]. שלא עליהן ונמלך
שכיון  הדברים, בטעם שם כתב שהרי כח, יפוי בלי כנראה,
לא  שמא - שטר כתב אלא שיתנו, השכיבֿמרע אמר שלא
מיתה. לאחר שטר ואין בשטר, אלא להקנות גמר

פירש 113) וכן בפיו. ציוה שלא כיון כן, וחוששין התחרט.
מיגאש. ר"י

.‰ÎÌ‡Â114¯Á‡Ï da ‰kÊ115ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈa ,116 ¿ƒƒ»»¿«≈≈ƒ«¿ƒ
daL ÌÈ¯·c‰ Ïk - ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ BÈ‡L ÔÈa≈∆≈ƒ«¿ƒ»«¿»ƒ∆»

ÔÈÓi˜117.Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÏÎk , «»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«

שם.114) אנשים 115)משנה, כמה כללה שהמתנה כגון
ולדעת  מהם. לאחד המתנה את וזיכה בשטר, שהזכירם
וכ"ה  "לאחד", צ"ל ו) משנה פ"ח (בבאֿבתרא התוי"ט

תימן. השטר 116)בכ"י זיכוי שאף שבדבר, והחידוש
סמ"ע  וראה יורש, שאינו למי גם דעת גילוי משמש ליורש,

רצונו 117)שם. על דעת גילוי משמשת לאחד, שהמסירה
דעתו  ושאין בשטר, הכתובים הדברים את לקיים הנותן של

בו. לחזור

.ÂÎÔÎÂ118ÌLa BÓˆÚ ÏÚ ·BÁ ¯ËL ·˙kL ÈÓ ¿≈ƒ∆»«¿«««¿¿≈
¯Á‡119Ô˙Â ,ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ [B‡] ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa B‡ , «≈¿≈∆»ƒ»»ƒ«¿ƒ¿»«

ÏÚ ¯ËM‰120‰Ê ‰È‰È :BÏ ¯Ó‡Â ,LÈÏL „È,EÏˆ‡ «¿»««»ƒ¿»«ƒ¿∆∆∆¿¿
ÌeÏk BÏ L¯t ‡ÏÂ121¯Ó‡L „Ú Áp‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ , ¿…≈≈¿∆»««««∆…«

.ÌeÏk dÈ‡ BÊ È¯‰ - ˙ÓÂ ,‰OÚz ‰Ó EÏ¿««¬∆»≈¬≈≈»¿

שטרותיו,118) בין שטר "מצא כ. בבבאֿמציעא משנה
שמא  אליהו", שיבוא עד מונח יהא - טיבו מה יודע ואינו
סימן  הגולה (באר לוה ולא ללוות וכתב אצלו הלוה הפקידו
וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ועיין כה, סעיף רנ

אחר.119) לאותו ממון חייב שהוא אחר, בשביל
נדפס 120) חדשים ובדפוסים תימן. ובכ"י רומי בדפוס כ"ה

"עד". כנ"ל.121)בטעות לוה, ולא ללוות כתב שמא

â"ôùú'ä éøùú ç"é éùéîç íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
או 1) חובות או מעות הנותן מרע שכיב משפטי בו נתבארו
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נאמר  אם וכן זה, אחר שנמשך ומה לאחרים , בהן המודה
היתומים  אמרו אם ודין אחרים, של שהן בחלום ליורש
ודין  נאמנין, אם בו שחזרו שאמרו או אביהם, כדבר שעשו
הנותן  ודין לידו, הגיע ולא לאחר מתנה השולח מרע שכיב
לשיעורי  הנכסים הספיקו ולא הרבה לאחרים מתנות
מרע  שכיב ודין דינן, כיצד חוב עליהן שיצא או המתנות,

ממש. בו שאין דבר הנותן

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2ez :¯Ó‡L3‰Ó4- ˙Óe ,ÈBÏÙÏ ¿ƒ¿«∆»«¿»∆ƒ¿ƒ≈
ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ezÈƒ¿¿««ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

eÓc ÔÈ¯eÒÓÎÂ5ÔÈ‡Â ,6¯e·˜ ‰Ó ÏÚ ‡nL ÔÈLLBÁ7 ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»«»∆»
¯ÓB‡ ‡e‰8. ≈

פפא.2) רב של פירושו ולפי במשנה, יג. לעומת 3)גיטין
ותנו  "כתבו אמר: שאם יב הלכה ח פרק למעלה שכתב מה
שכיוון  מיתה, אחר ונותנין כותבין שאין מנה", לפלוני
שטר  ואין בשטר אלא להקנות גמר לא "כתבו", גם שאמר

מיתה. סתם.4)לאחר מנה בין זו" "מנה בגמרא 5)בין
כל  במחלק כאן ומדובר בש"ס. מקומות בכמה ועוד שם,
מנה  לאחד בנותן אף או מנה, בחלקו יצאה שלאחד נכסיו,
הלכה  שם למעלה (ראה מיתה מחמת שמצווה אלא בלבד,
(שם  קניין שצריכה בריא כמתנת זו הרי כן, לא שאם יז),
אינה  מטבע שהרי יועיל, לא קניין אפילו וכאן טו), הלכה
וראה  א), הלכה מכירה מהלכות ו (פרק בחליפין נקנית

יח. סעיף רנג סימן שם,6)שולחןֿערוך הגמרא מסקנת
רב. לדעת איֿשם.7)בניגוד נותנים 8)טמון אלא 

(הובא  הרשב"א לדעת ברם לו. שיש הגלוי מהרכוש
אבל  נותנים, בעין, כסף יש אם אלא זה אין במגידֿמשנה)
את  לו לתת מהנכסים מוכרים אין בעין, כסף אין אם
מנה. שווה ולא מזומן, כסף פירושה: "מנה" כי תמורתם,
הלכה  ונטען טוען מהלכות ג בפרק רבינו מדברי נראה וכן

שם). ועיין משנה, (מגיד ח

.·ÔÎÂ9‰‡ÂÏ‰ :¯Ó‡L Ú¯Ó ·ÈÎL10ÔB„wÙ B‡11 ¿≈¿ƒ¿«∆»««¿»»ƒ»
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÈBÏÙÏ d˙B‡ ez ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»«»ƒ

ÔzLÏL „ÓÚÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â12ÔÎÂ .13ez :¯Ó‡ Ì‡ ¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿»¿≈ƒ»«¿
¯ËMa LiL ‰na ‰ÎÊ - ÈBÏÙÏ ÈBÏt ¯ËL14el‡Îe , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»»«∆∆≈«¿»¿ƒ

·˙k15¯ÒÓe16ÔÈ‡Â .¯ËM‰ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,17 »«»«««ƒ∆…»««¿»¿≈
L¯Bi‰18·ÈÎL ˙zÓa Ô˙pL ‰Ê ¯ËL ÏÁÓÏ ÏBÎÈ «≈»ƒ¿…¿»∆∆»«¿«¿«¿ƒ

,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL Ô˙B B‡ ¯ÎBn‰ ‰Ó ÈtÓe .Ú¯Ó¿«ƒ¿≈»«≈≈¿««¬≈
ÏeÁÓ - L¯Bi‰ BÏÁÓe ¯ÊÁÂ19Ô˙pL Ú¯Ó ·ÈÎLe ; ¿»«¿»«≈»¿ƒ¿«∆»«

ÔÈwL ÈtÓ ?ÏÁÓÏ ÏBÎÈ L¯Bi‰ ÔÈ‡ ,·BÁ ¯ËL¿«≈«≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«
Ì‰È¯·cÓ ¯ËLa ‰È‡¯‰20‰Ê ÔÈ„Ú L¯Bi‰ CÎÈÙÏ , »¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»«≈¬«ƒ∆

·ÈÎL ˙zÓe ;BÏÁBÓe ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰ BlL ¯ËM‰«¿»∆ƒ«»¬«¿«¿ƒ
ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó¿«««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿∆
ÚÈb‰Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯ËLaL ÔBÓÓ ‰˜ el‡Îe ,‰¯Bz»¿ƒ»»»∆ƒ¿»ƒ«»¿ƒƒ«
.ÏÁBÓ BÈ‡ CÎÈÙÏe ,ÔÈ˜ Ba L¯BiÏ ¯‡L ‡ÏÂ B„ÈÏ¿»¿…ƒ¿««≈ƒ¿»¿ƒ»≈≈

נחמן.9) רב בשם רבא של מימרא וקמח. קמז: בתרא בבא
מיתה. מחמת במצווה או נכסיו כל במחלק כאן אף

שביד 10) בהלוואה אלא אמור זה דין שאין אומרים יש
קמד, (תהלים עליו שנאמר גוי, שביד בהלוואה אבל ישראל,

אמון  אין שקר", ימין וימינם שווא דיבר פיהם "אשר ח):
עליו, סומכת דעתו אין מרע השכיב ואף בהם, לישראל
ממיץ). אליעזר רבינו בשם מיימוני (הגהות חובו שיפרע

בבבא 11) (ועיין בעין שאינה מהלוואה, הוא וחומר קל
מועיל  אינו שלושתן" ש"מעמד סברא שישנה שם בתרא
דברי  מועילים כן, פי על ואף בהלוואה), ולא בפיקדון אלא
מועילים  שדבריו שכן כל - בבריא כקניין מרע שכיב
בעניין  קמט. בתרא בבבא נראה וכן בעין. שהוא בפיקדון

גיורא. שכיב 12)איסור דברי כלומר, שם. הרי"ף מדברי
בבריא  המועיל שלושתן", ב"מעמד מסר כאילו הם מרע
בתרא  (בבא בגמרא מבואר וכן ג). הלכה ג פרק (למעלה

נחמן.13)שם). רב של הלכה פסק קנא. שם
שכתוב 14) במה גם אלא השטר, של בנייר רק לא כלומר,
הזה.15)בו. השטר על מתנה ו 16)שטר בפרק ראה

שאינו  מפורש ששם פי על ואף יא. הלכה מכירה מהלכות
שטר  "קנה המתנה) (או המכירה בשטר כתב אם אלא קונה
פי  על אף מרע, בשכיב כאן - בו" שיש השעבוד וכל פלוני
שהכביד  תולים אנו שעבודו, וכל השטר שיקנה פירש שלא
אמרו  וכן ביטוי, לידי מחשבתו באה לא ולפיכך חליו עליו
גט  "כתבו האומר שבריא פי על שאף גיטין לעניין גם
בשכיב  - "תנו" שיאמר עד ונותנים כותבים אין לאשתי"
בפרק  רבינו שכתב כמו זה באופן אף ונותנים כותבים מרע,
הר"ן). בשם משנה (כסף יב הלכה גירושין מהלכות ב

נחמן.17) רב של מימרא קמז: היורש,18)שם דווקא
ממתנתו, בו לחזור גם יכול הוא הרי עצמו השכיבֿמרע אבל
שם). בתרא (בבא שמת מי בפרק ברי"ף מפורש וכך

יב.19) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק כמפורש
להלן 20) (וראה ריאלי דבר אינו בו הכתוב התוכן כלומר,

מהלכות  ו פרק (למעלה רבינו של וכלשונו טו), הלכה
אין  ולפיכך ביד", נתפסת הראייה "ואין י): הלכה מכירה

התורה. מן קניין בו

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL21¯Ó‡ Ì‡ ,È„Èa ÈBÏÙÏ ‰Ó :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»«
'ez'22‡nL ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ - 'ez' ¯Ó‡ ‡Ï ,ÔÈ˙B -23 ¿¿ƒ…»«¿≈¿ƒ∆»

‡lL È„k ‡l‡ 'È„Èa ÈBÏÙÏ LÈ ‰Ó' ¯Ó‡ ‡Ï…»«»∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»¿≈∆…
ÔBÓÓ Ô‰Ï LiL ÂÈL¯BÈ ÏÚ e¯Ó‡È24. …¿«¿»∆≈»∆»

ושמואל.21) רב של מימרא קעד: אין 22)שם ששוב
להם  שיש יורשיו על יאמרו שלא כדי כן עושה שמא חשש

בגמרא.23)ממון. "אדם 24)שם שם: הגמרא בלשון
בניו". את להשביע שלא עשוי

.„CÎÈÙÏ25‰‡„B‰ C¯c ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡ ,26‰È‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ»ƒ»«∆∆∆»»¿…»»
¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙B - ‰Ó¯Ú‰ LLÁ ÌL»¬««¬»»¿ƒ««ƒ∆…»«

.'ez'¿

ממימרא 25) זאת והוכיח פשוט, גט בפרק ברי"ף הוא כן
מנה  שאמר מרע "שכיב ח): הלכה להלן (הובאה שם אחרת
פרעתיו  אבא לנו ואמר חזר יתומים ואמרו בידי לפלוני
בין  חילק ולפיכך נותנין, - כן אמרו לא שאם הרי נאמנין",

הערמה. דרך כן אמר לבין הודאה דרך כן היינו,26)אמר
שבבריא  פי על ואף רצינית. הודאה היא שזו מדבריו שניכר
הודאה, בדרך הודה אם אפילו "השבעה" טענת יש שהודה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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א  הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק רבינו בדברי כמפורש
טענת  שהרי ראייה, והא כך. כל חוששים אין מרע בשכיב -
(למעלה  כלל מרע בשכיב ואינה בבריא ישנה "השטאה"

כאן. משנה לחם ועיין ד). הלכה ח פרק

.‰‡ˆBik27˙BÚÓ ÔÈÓË‰L Ì‰È·‡ ˙‡ e‡¯ :Ba «≈»∆¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»
‰cLa28ÏL' ,'Ô‰ ÈBÏt ÏL' ¯Ó‡Â ,Ïc‚Óe ‰·z ¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»«∆¿ƒ≈∆

¯ÒBÓk Ì‡ :'Ô‰ ÈL ¯OÚÓ29Ì‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - «¬≈≈ƒ≈ƒ¿≈¿»»«»ƒƒ
ÌÈ¯ÚÓk30.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ¿«¬ƒ…»«¿

זו 27) הלכה נתן שם, הרי"ף ואף ל. בסנהדרין ברייתא
הקודמת. להלכה מסויים.28)כדוגמא בלשון 29)ארון

ל"השבעה". כך כל חוששים אין ולפיכך שם). (רש"י צוואה
כעשיר.30) יראוהו שלא

.ÂÔÎÂ31„Á‡ ‡a Ì‡32˙‡ È˙È‡¯ È‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ¿≈ƒ»∆»¿»«»∆¬ƒ»ƒƒ∆
¯Ó‡Â ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa ˙BÚÓ ÔÈÓË‰L ÔÎÈ·‡¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»«

Ó ÏL' ,'Ì‰ ÈBÏt ÏL'¯OÚ33ÔÈeÓË eÈ‰ Ì‡ :'Ô‰ ∆¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ»¿ƒ
˙Èaa34ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -35‰„Oa ;36ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -37. ««ƒ…»«¿«»∆¿»»«»ƒ

;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÏhÏ ÏBÎÈ el‡L Ïk :¯·c ÏL BÏÏk¿»∆»»…∆ƒ»ƒ…¿»»«»ƒ
.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»…»«¿

שאמרנו 31) ממה שחוץ לומר ורוצה שם. בברייתא זה אף
ישנה  כן כמו נאמן, - כמוסר דבריו אמר שאם למעלה
כמוסר  מפורש אמר שלא פי על אף דלהלן בהא נאמנות

כן. מוכיח שהעניין "מיגו",32)אלא צריך באחד דווקא
"מיגו". בלי אפילו ממון להוציא יכולים שניים אבל

שני".33) "מעשר תימן: יד אינו 34)בכתב שהעד במקום
אליו. להגיע אחד.35)יכול עד פי על ממון מוציאין שאין

בעצמו.36) ליטול יכול שהוא לו 37)במקום יש שהרי
כרצונו, בהם ולעשות בעצמו ליטלם הוא שיכול מיגו,
שלא  פי על ואף כן. לו אמר אביהם כי לאמר נאמן ולפיכך
שהטמין  מאחר "השבעה", של חשש אין כמוסר, דבריו אמר
משם, ליטלו יכול שהעד ובמקום הזה העד בפני הכסף

שם). יוסף (נימוקי לו מסר אמת דברי בוודאי

.ÊÈ¯‰38ÂÈ·‡ BÏ ÁÈp‰L ˙BÚÓ ÏÚ ¯ÚËˆÓ ‰È‰L ¬≈∆»»ƒ¿«≈«»∆ƒƒ«»ƒ
CÎÂ Ck :ÌBÏÁa BÏ e¯Ó‡Â ,Ì‡ÈaÁ‰ ÔÎÈ‰ Ú„È ‡ÏÂ¿…»«≈»∆¿ƒ»¿»¿«¬»¿»
¯OÚÓ ÏLÂ ,Ô‰ ÈBÏt ÏLÂ ,Ô‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,Ì‰≈ƒ¿¿ƒ≈¿∆¿ƒ≈¿∆«¬≈
ÔÈn·e BÏ ¯Ó‡pL ÈBÏt ÌB˜Óa Ô‡ˆÓe ,Ô‰ ÈL≈ƒ≈¿»»ƒ¿¿ƒ∆∆¡««ƒ¿»
È¯·c :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,‰OÚÓ ‰È‰ ‰Ê - BÏ ¯Ó‡pL∆∆¡«∆»»«¬∆¿»¿¬»ƒƒ¿≈

.ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï ˙BÓBÏÁ¬…«¬ƒ¿…ƒƒ

שם.38) בברייתא זה אף

.ÁÚ¯Ó ·ÈÎL39‰„B‰L40,‰Ó B„Èa ÈBÏÙÏ LiL ¿ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿ƒ¿»»∆
'ÂÈzÚ¯t' eÈ·‡ eÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁ :ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â41- ¿»¿¿ƒ»«¿»«»»ƒ¿«¿ƒ

ÔÈÚaLÂ ,ÔÈÓ‡42.˙q‰ ˙Úe·L ‰Ê ÏÚ ∆¡»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆¿«∆≈

רבה.39) של מימרא קעה. בתרא שם:40)בבא בגמרא
שהיה  בזה, להדגיש רצה רבינו אבל שאמר". מרע "שכיב

ד. הלכה למעלה שכתב וכמו הודאה, כלומר:41)בדרך
חייב  שעודנו היה סבור בידי" לפלוני "מנה להם שאמר בעת
המתחיל  דיבור שם (תוספות לו שפרע נזכר כך ואחר לו

בזה, נאמן עליו, מיושבת דעתו שאין מרע, שכיב ורק חזר)
נאמן  כך אחר שפרע אמר ואם שם). (תוספות בריא ולא
מיימוני). בהגהות וראה שם, (תוספות בריא היה אם אפילו

ידו 42) זזה שלא טוען כשהתובע והיינו, הכל. כופר כל כדין
אחרת  כי פרעתי, אמר שלא לו וברי אביהם של ידו מתחת
טוען  מהלכות א (פרק שמא טענת על היסת נשבעים אין

ז). הלכה ונטען

.Ë¯Ó‡43eÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁ :ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â ,'ez' »«¿¿»¿¿ƒ»«¿»«»
'ÂÈzÚ¯t' eÈ·‡44ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ -45. »ƒ¿«¿ƒ≈∆¡»ƒ

שם.43) בגמרא המסקנה לפי רבה של המימרא המשך
כנ"ל.44) שפרע כך אחר נזכר שאמר 45)כלומר, שכיוון

נאמן  ואינו פרע, שלא וידע בדבר היטב דקדק ודאי "תנו",
אביהם  להם שאמר טוענים אם אולם, כך. אחר שנזכר לומר
יד. קטן סעיף שם ש"ך וראה נאמנים, ודאי כך אחר שפרע

.È¯Ó‡46È„Èa ÈBÏÙÏ ‰Ó :47:ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â , »«»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿¿ƒ
ep˙48'ez' ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ -49ÔÈpÓe , »«≈∆¡»ƒ∆¬≈…»«¿ƒ«ƒ

ÔzÏ ÔÈ·iÁL eÚ„È50? »¿∆«»ƒƒ≈

הגמרא.46) בסוגיית שם בתרא בדרך 47)בבא  והיינו,
המדובר  שהרי "השבעה" של חשש יש כן לא שאם הודאה,
מזה, ידעו לא שהיתומים אלא כדלהלן, "תנו" אמר כשלא

להלן. להלכות 48)ראה בניגוד בעצמם, פרעו שהם
פרע. שאביהם הייתה שטענתם חשש 49)הקודמות, ויש

שנתברר  אלא ג הלכה למעלה כמבואר "השבעה", של
כנ"ל. הודאה, בדרך הייתה שאמירתו שהרי 50)לבסוף

הדבר  שנתברר עד הודאה בדרך הייתה שאמירתו ידעו לא
בניו  את להשביע שלא כן שאמר סברו ודאי כן ואם לבסוף,
יז. מציעא בבבא שאמרו מה לכך דוגמא נתנו. לא ובוודאי
ואמר  חובך) (=לבעל לו תן צא הדין) (=בית לו "אמרו
נאמן", אינו פרעתי ואמר לו ליתן אתה חייב - נאמן פרעתי,
ליתן, שעליו ויודע ברור פסקֿדין הוא לו" תן ש"צא לפי
אינו  ולפיכך ברור פסקֿדין אינו לו" ליתן אתה "חייב אבל
לו  ברור שלא כיוון פרע לא שוודאי פרעתי, לומר נאמן

בראב"ד. וראה משנה). (מגיד לשלם שצריך

.‡È,ÔÈÓ‡ - 'ep˙' ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â ,'ez' ¯Ó‡»«¿¿»¿¿ƒ»«∆¡»ƒ
.e˙pL ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈∆»¿

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL51CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â „Á‡Ï ‰Ó Ô˙pL52 ¿ƒ¿«∆»«»∆¿∆»¿»«≈
‰È‰ Ìi˜ Ì‡ :˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰Ê ‰Ó»∆∆ƒ¿ƒ¿»«¿»∆≈ƒ«»»»

Ú¯Ó ·ÈÎM‰ BÏ Ô˙pL ‰ÚLa53ÈÓ ÈL¯BÈÏ e˙pÈ - ¿»»∆»««¿ƒ¿«ƒ»¿¿¿≈ƒ
È¯·cL ;BÏ eÁlzLpL54ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL ∆ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ¯eÒÓÎÂ55Ìi˜ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .Ô‰56ÈL¯BÈÏ e¯ÊÁÈ - ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ…»»«»«¿¿¿¿≈
˙ÓÏ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;ÁlLÓ57. ¿«≈«∆≈ƒ¿»¿≈

יד:51) ואין 52)גיטין כזכי", לאו ש"הולך הוא וכלל
זה  - ד) הלכה ד פרק (למעלה לידו שיגיע עד  זוכה המקבל
כזכי" "הולך אמרו מרע בשכיב אבל בבריא אלא אינו

שם). בעבורו.53)(גמרא לזכות השליח היה יכול שאז
שם.54) הרי"ף פי 55)מדברי על ואף קניין. צריך ואינו

(למעלה  מיתה לאחר אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת
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מרע? השכיב בחיי המקבל מת הרי וכאן ח) הלכה ח פרק
מיד  שיקנה דעתו בוודאי לשליח המנה ונתן שטרח כיוון -
בית  בשם לו קטן סעיף קכה סימן משפט בחושן (ש"ך

לשליח.56)יוסף). השכיבֿמרע שנתן בשעה
שם.57) הרי"ף מדברי

.‚ÈÚ¯Ó ·ÈÎL58ez :¯Ó‡L59,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
- ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡Â ,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó LÏLe¿≈ƒ¿ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ

‰ÎÊ ¯ËMa Ì„Bw‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡60CÎÈÙÏ .61‡Ï Ì‡ , ≈¿ƒ«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ…
ÈÙÏ ‡ˆÓp‰ ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó ÚLz ÁÈp‰62·˙kM ‰Ó ƒƒ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«∆»«

Ì‡Â .Ô‰Ï63ÔlkÓ ‰·Bb - ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ64, »∆¿ƒ»»»»¿«∆ƒÀ»
Ô‰Ï ·e˙kM ‰Ó ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ65„ˆÈk .66? ƒ»∆»¿∆»¿ƒ«∆»»∆≈«

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa - ÌÈMÓÁÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ ·BÁ‰ ‰È‰»»««¿«≈«¬ƒƒ«««»«ƒ
ÏÚ·e ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚ·e ,‰‡Ó Ô˙B≈≈»«««¿≈≈»«¬ƒƒ««

.ÌÈ˙‡Ó Ô˙B ˙B‡Ó Úa¯‡‰»«¿«≈≈»«ƒ

קלח.58) בתרא ללא 59)בבא נכסיו כל במחלק והיינו,
מיתה. מחמת במצווה או יכול 60)שיור, אדם שאין

לכולם  לתת בעצם התכוון והוא כאחד, משפטים שני להוציא
המקבלים  שמות את לפרט לו היה שהכרחי אלא אחת, בבת
שהיה  בכולם, שווה הסכום שאם אומרים ויש זה. אחרי בזה
דין  כאן יש - זה, אחרי בזה לפרט ולא יחד, לכוללם יכול

משנה). (מגיד הרי"ף.61)קדימה לפי 62)מדברי היינו,
אותנו  מעמידה זו שחלוקה הרי"ף, שמסביר כמו האחוזים,
מן  וחצי פעם או כפליים לזה לתת הנפטר, של רצונו על
הלכה  אישות מהלכות י"ז פרק עיין כתובה, ולעניין השני.
ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות כ בפרק עיין חוב, ולעניין ח.

שם.63) הברייתא את 64)המשך קיבלו שכולם אחרי
ליורשים, נכסיו הניח כשלא והמדובר אחת. בעת המתנה
יד  הלכה להלן משנה (מגיד מהם גובה להם, הניח שאם

הרשב"א). כדלהלן.65)בשם האחוזים לפי היינו,
שם.66) הרי"ף, מדברי

.„ÈÏ·‡67,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡ Ì‡ ¬»ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒ
ÂÈ¯Á‡Â68˙B‡Ó Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈBÏÙÏ ˙B‡Ó LÏL ¿«¬»¿≈ƒ¿ƒ¿«¬»«¿«≈

Ì„Bw‰ Ïk - ÈBÏÙÏ69‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÎÊ ¯ËMa ƒ¿ƒ»«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ»»
‰·Bb - BÏ ÔÈ‡ ;ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ‰·Bb - ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ»»¿«∆ƒ»«¬≈∆

.ÂÈÙ ÈÙÏMÓ ‰·Bb - BÏ ÔÈ‡ ;ÂÈÙlMÓƒ∆¿»»≈∆ƒ∆ƒ¿≈»»

שם.67) הברייתא, את 68)לשון מדגיש הוא שכאן
והאיחור. בעיזבונו 69)הקדימה מספיק סכום אין שאם

קודם  המתנה, את שקיבל הראשון, ייקח כולם, לחלוקת
אחריו. שבאים לאלו

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL70ÏÎ‡È ,‰Ê ˙È·a ÈBÏt ¯e„È :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»¿ƒ¿«ƒ∆…«
‡lL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê Ï˜c ˙B¯t ÈBÏt71‰˜‰ ¿ƒ≈∆∆∆…»«¿∆…ƒ¿»

Â ‰ÏÈÎ‡‰Â ‰¯Èc‰L ,LnÓ Ba LiL ¯·c Ì‰Ï‡ˆBiÎ »∆»»∆≈«»∆«ƒ»¿»¬ƒ»¿«≈
ÔÈ˜ ÔÈ‡L ‰LÎe ¯ea„k Ô‰ È¯‰ Ô‰a72Ï·‡ .73Ì‡ »∆¬≈≈¿ƒ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¬»ƒ

ÔÓÊ „Ú Ba ¯e„iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê ˙Èa ez :¯Ó‡»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈∆»«¿«
ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê Ï˜„ ez :B‡ ,ÈBÏt¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿≈∆…«≈»

˙B¯tÏ Ûeb‰ Ì‰Ï ‰˜‰ È¯‰L ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -74, ¿»»«»ƒ∆¬≈ƒ¿»»∆««≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ba LiL ¯·c Ûeb‰Â¿«»»∆≈«»¿≈…«≈»∆

נחמן.70) רב של מימרא קמז: הר"י 71)שם מדברי
טעם  נחמן) רב אמר המתחיל דיבור (שם ולרשב"ם מיגאש.

פירות. אכילת על ואם 72)אחר בקניין. בבריא אף כלומר,
אינה  קניין, במקום שהיא בשכיבֿמרע, האמירה גם כן

שם). (גמרא שם.73)מועילה המימרא ראה 74)המשך
א. הלכה מכירה מהלכות כג פרק

â"ôùú'ä éøùú è"é éùéù íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אם 1) בדבריו, ביאר שלא מרע שכיב משפטי בו נתבארו

הדבר  שיעור ביאר שלא אם המקבלים, הם מי ביאר שלא
כוונתו  לדון וכן זה, אחר הנמשך וכל עניינו, או להם הניתן

בזה. נמשך שהוא ומה בזה התלוי וכל במתנותיו

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2ÔÈ‡ - È·Ï el‡ ÌÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»ƒ≈¿»«≈
ÌÏÏÎa ˙Ba‰3‰È‰ .4Ô·e Ôa B‡ ,˙·e „Á‡ Ôa BÏ «»ƒ¿»»»»≈∆»«≈∆

Ôa‰5ÔBLÏ ‡e‰L ,'È·Ï' ¯Ó‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈««ƒ∆»«¿»«∆¿
‡¯˜ „Á‡‰ Ôa‰L ;B·Ï ‡l‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÌÈa«̄ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿∆«≈»∆»ƒ¿»

ÌÈa6. »ƒ

שלפנינו.2) ההלכה המשך מתוך בשכיב 3)יוצא דווקא
רוצה  אינו מיתה שבשעת לפי בניו, בכלל הבנות אין מרע
הבנות  אף - בריא במתנת אבל דאורייתא, נחלה לעקור
הערה  שם ועיין יד, הלכה ו פרק למעלה כמפורש בכלל,

ורב 4)פח. רבא עלֿידי שנפתרה בעיא קמג: בבאֿבתרא
בני 5)יוסף. בלשון שם) (בבאֿבתרא בניו בכלל שאינו

שם). (רשב"ם פלוא 6)אדם "ובני ח: כו, בבמדבר כמו
אליאב".

.·Ú¯Ó ·ÈÎL7‡·e ,˙ÓÂ ,'‰i·BËÏ ÈÒÎ' ¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«¿ƒ»»≈»
ÔÏËB - '‡e‰ È‡' ¯Ó‡Â ‰i·BË BÓML „Á‡8Ì‡Â . ∆»∆¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿ƒ

˜ÊÁ‰9·¯ BÓL10ÔÏËB BÈ‡ - ‰i·BË11‰È‰ Ì‡Â . À¿«¿«ƒ»≈¿»¿ƒ»»
Òb Ú¯Ó ·ÈÎL12BÓLa B˙B‡ ‡¯B˜Â Ba13ÔÏËB -14. ¿ƒ¿««¿≈ƒ¿¿»

יוחנן.7) רבי של מימרא פה: שיש 8)כתובות אע"פ
להביא  אפשר אותו שגם טוביה, ושמו אחד עוד בסביבה
(שו"ע  לו נותנים לבוא, הזדרז שלפנינו שזה כיון - בחשבון
ואין  לו, כיוון שוודאי כט). סעיף רנג סימן חושןֿמשפט
ס"ק  שם (סמ"ע להגלות הדבר סוף שהרי לרמאות, חשש

בגמרא.9)סג). להוראה.10)שם מפני 11)מוסמך
קורא  היה לא שלרב סתם, טוביה עם אותו לזהות שאין

בו.12)בשמו. (משנה13ֿ)רגיל עצמו לבין בינו
שרגיל 14)למלך). כיון - אחרים בפני כן לו שקרא אע"פ

תמ  (משנהֿלמלך).לקראו עצמו לבין בינו כן יד

.‚e‡a15BÓL ˜ÊÁÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,Úa˙Ï ÌÈL »¿«ƒƒ¿…«¿»∆»≈∆À¿»¿
„ÈÓÏz - ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,‰i·BËƒ»ƒ»»∆»≈∆«¿ƒ»»«¿ƒ

Ì„B˜ ÌÎÁ16Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ‡ . »»≈≈»∆«¿ƒ»»¿»»∆»≈∆
ÔÎL17‰È‰ .Ì„B˜ ‡e‰ - ·B¯˜ B‡18„Á‡Â ÔÎL „Á‡ »≈»≈»»∆»»≈¿∆»

Ì„B˜ ÔÎL - ·B¯˜19Ì‰ÈL .20Ì‰ÈL B‡ ÌÈ·B¯˜ »»≈≈¿≈∆¿ƒ¿≈∆
eOÚÈ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ì‰ÈL B‡ ÌÈÎL21ÔÈic‰ ¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ«¬««»ƒ
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‰‡¯iL BÓk‰Ê ÏÚL ‰ËB ÔzÚcL ÈÓ Ïk ;Ì‰Ï ¿∆≈»∆»∆»ƒ∆«¿»»∆«∆
.ÌÈa¯ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˙B - ¯Ó‡»«¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ

שם.15) הסוגיא אדם,16)המשך  רוצה הסתם מן כי
היא  רבה שמצוה מנכסיו, תלמידֿחכם להנות למות, ההולך

רש"י). - לד: אצלו 17)(ברכות הרגיל חבר כלומר,
שם). (רמ"א ומתן שם.18)במשא שנפתרה, בעיא

קרוב 19) שכן "טוב י: כז, במשלי שנאמר למה בהתאם
שאם  ליורשו, ראוי אינו כשהקרוב והמדובר רחוק". מאח
לח  ס"ק רנג סימן (ש"ך לשכן קודם הוא - ליורשו ראוי

ה'טור'). רבינו 21)שם.20)בשם של פירושו זהו
לפי  יעשו שהדיינים והוא, דדייני. שודא התלמודי: למונח

דעתם, רש"י אומד פירש וכן לתת. הנותן כוונת היתה למי
פירשו: דדייני, שודא ד"ה שם, ה'תוספות' ברם שם.
כא  פרק למעלה וראה רוצים. שהם למי נותנים שהדיינים
(בבאֿ בתוספתא שאמרו ומה טו. הלכה מכירה מהלכות
מאתים  תנו "האומר :(414.18 עמ' צוק"מ יא פרק בתרא
אין  שמעון, בן יוסף שני שם והיו שמעון, בן ליוסף דינר
היה  לזה ולא אוהב היה לזה לומר הדיוט לשון דורשין
כדעת  - "התוספתא - בשוה". חולקים שניהם אלא אוהב,
הלכה  ואין צד.) (כתובות יחלוקו] [שאמר: שטרות בשני רב
מאירי  - דדייני]" שודא שאמר שם כשמואל [אלא כן
שהתוספתא  שם הרא"ה כתב וכן .380 עמוד פה: בכתובות
כסףֿ ועיין דילן". בגמרא לה מייתינן מדלא "משובשת,
באופן  שהמדובר לט) ס"ק (שם הש"ך וכתב משנה.
רוצים  אם אבל מהם, לאחד לשלם מסכימים שהיורשים
שמעון  בן יוסף בשני כמו כן לעשות הם יכולים - לדחותם,
לדחותו  יכולים ששניהם מהם, אחד על חוב שטר שיצא
בלחםֿמשנה  וראה ח). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פכ"ד

כאן.

.„Ú¯Ó ·ÈÎL22ÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ¿»∆¬ƒ≈≈»

במצוה 22) או במחלק ומדובר הבאה. ההלכה מתוך יוצא
מיתה. מחמת

.‰¯Ó‡23ÏËB ÈBÏt :ÔÈ˜ÏBÁ - È·Ïe ÈBÏÙÏ ÈÒÎ : »«¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ≈
‰ˆÁÓ ÂÈa ÏÎÂ ,‰ˆÁÓ24‰OÚÓe .25¯Ó‡L „Á‡a ∆¡»¿»»»∆¡»«¬∆¿∆»∆»«

‡È‰ Ïhz :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;CÈ·ÏÂ CÈÏ ÈÒÎ :BzL‡Ï¿ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿»¿»¿¬»ƒƒ…ƒ
.‰ˆÁÓ ÌÈa‰ ÏÎÂ ,‰ˆÁÓ∆¡»¿»«»ƒ∆¡»

יוסף.23) רב כדעת קמג. דברי 24)בבאֿבתרא הם וכך
לאהרן  מחצה - ולבניו לאהרן "והיתה שם: בברייתא רבי

לבניו". שם.25)ומחצה בבאֿבתרא

.ÂÈa ÔÈÏËB - ÈBÏt È·ÏÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ :¯Ó‡»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈
ÁÓ ÈBÏt‰ˆ26.‰ˆÁÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈM‰Â , ¿ƒ∆¡»¿«¿«ƒ»ƒƒ∆¡»

במקום 26) רק לא מחצה, תמיד נוטל הכלל רבינו, לשיטת
פרטים. כמה כלפי אף אלא הקודמת, כבהלכה אחד פרט

.ÊÚ¯Ó ·ÈÎL27ÏhÈ - ÈÒÎa ÈBÏt ˜ÏÁÈ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»««¬…¿ƒƒ¿»«ƒ…
‰ˆÁÓ28ez .29˜ÏÁ30„Á‡ ÏhÈ - ÈÒÎa ÈBÏÙÏ ∆¡»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ…∆»

¯OÚ ‰MMÓ31ÚÈ·¯ ÏhÈ :‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ƒƒ»»»¿≈ƒ∆»ƒ…¿ƒ«
ÌÈÒÎp‰32. «¿»ƒ

אלא 27) מרע", "שכיב מפורש נזכר לא ושם סג. בבאֿבתרא
בשכיב  שמדובר רבינו סובר - "האומר" שם שהובא מכיון
קנין. צריך בבריא שהרי וכמסורים, ככתובים שדבריו מרע,

"יחלוק".28) במילה: כלול שנפתרה 29)שזה שם, בעיא
הבאה. בהלכה הובא שתוכנה לנו 30)מברייתא, ידוע ולא

מהו? שבהלכה 31)"חלק" שבשיעורים הפחות והוא
הבעיא. לפתרון קיסי בר רבינא של הכוונה היתה וזו הבאה.

סתם 32) חלק לומר אדם בני דרך "שאין הרי"ף: שכתב כמו
הבעיה, בפתרון קיסי בר רבינא וכוונת מרביע". פחות על
- בבור לפלוני חלק "תנו הברייתא מתחילת לפתור היתה

מרביע". פחות אין

.ÁÚ¯Ó ·ÈÎL33¯B·a ÈBÏÙÏ ˜ÏÁ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿≈∆ƒ¿ƒ¿
ÔÈi‰34Ba BÏ ez :¯Ó‡ .ÔÈi‰ ÚÈ·¯ ÏhÈ - ÈÏ LiL ««ƒ∆≈ƒƒ…¿ƒ«««ƒ»«¿

˙È·ÁÏ ˜ÏÁ35ËeÚÓ È¯‰ -36˙ÈÈÓL ÏhÈÂ ,37.ÔÈi‰ ≈∆∆»ƒ¬≈ƒ¿ƒ…¿ƒƒ««ƒ
‰¯„wÏ ˜ÏÁ Ba BÏ ez :¯Ó‡38ÌÈMÓ ˜ÏÁ ÏËB - »«¿≈∆«¿≈»≈≈∆ƒ¿≈

ÁÈÙhÏ ˜ÏÁ Ba BÏ ez :¯Ó‡ .ÔÈi‰ ÔÓ ¯OÚ39- »»ƒ««ƒ»«¿≈∆«»ƒ«
‰l‚ È¯‰L ;¯BaaL ÔÈi‰ ÔÓ ¯OÚ ‰MMÓ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆ƒƒ»»»ƒ««ƒ∆«∆¬≈ƒ»

Ôek˙ ËÚeÓ ˜ÏÁlL BzÚ„40. «¿∆¿≈∆»ƒ¿«≈

שם.33) מים.34)ברייתא של בור וברשב"ם: ברי"ף
החבית.35) לתוך הבור מן ל"חבית"36)למלאות שמילת

אלא  הבור, מן צריך שלא כלומר, הבור. ממדת למעט באה
חבית. למלאות שם).37)בכדי (רי"ף חכמים שיערו שכך

מחבית.38) הקטנה בקדרה, לשים שצריך קטן 39)מה כד
אבל 40)לשתייה. במתנה, רק זו שהלכה הר"ח, שיטת

לפי  חלק מקבל שהוא היינו, מודיעים, הדמים - במקח
סובר  אינו רבינו אבל (מגידֿמשנה). שנתן המעות חשבון
מהלכות  פכ"ז למעלה שנראה כמו מודיעים, שהדמים

(לחםֿמשנה). ג הלכה מכירה

.ËÔÈ‡Â41.¯Á‡ ÔÈ„Ï el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÔÓ ÔÈ¯ÓBb ¿≈¿ƒƒ«ƒƒ»≈¿ƒ«≈

את 41) לנמק יפה יודעים אנו שאין לפי שם. הרי"ף מדברי
חלק  "תנו לענין ורק חכמים. כאן שנתנו האלו השיעורים

שם). (רי"ף בכאן למדו בנכסי", לפלוני

.ÈÚ¯Ó ·ÈÎL42Ïhz :¯Ó‡L43ÔÓ „Á‡k ÈzL‡ ¿ƒ¿«∆»«ƒ…ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈa‰44Ì‡Â .ÂÈaÓ „Á‡k ˙ÏËB -45e„ÏB46BÏ «»ƒ∆∆¿∆»ƒ»»¿ƒ¿

ˆÓ - ‰‡ev‰ ¯Á‡ ÌÈa˙ÚLa eÈ‰L el‡ ÌÚ ÔÈÙ¯Ë »ƒ««««»»ƒ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿«
‰LÏL eÈ‰ ?„ˆÈk .Ôlk ÌÚ ˜ÏÁ ˙ÏËBÂ ,‰‡ev‰««»»¿∆∆≈∆ƒÀ»≈«»¿»
- ÌÈL BÏ e„ÏB ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰‡ev‰ ˙ÚLa ÌÈ·»ƒƒ¿«««»»¿««¿«¿¿«ƒ
.ÔBÓn‰ Ïk ˙e˙L ‡e‰L ,‰MÓÁ‰ ÔÓ „Á‡k ˙ÏËB∆∆¿∆»ƒ«¬ƒ»∆¿»«»

בר 42) יוסף לרב אבא רבי ששלח מימרא קכח: בבאֿבתרא
ז  הלכה למעלה וראה מרע, שכיב הוזכר לא שם ואף חמא.

הבאה. בהערה ולהלן כו, המועיל 43)והערה לשון וזהו
ג). הלכה ט פרק למעלה (ראה מרע בשכיב היינו,44)רק

הבנים. מן כאחד שוה רבא,45)חלק של התוספת כדברי
שם. חלקם 46)בגמרא ונתרבה הצוואה, אחר מתו ואם
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(רשב"ם). מהם כאחד היא אף נוטלת - שנשארו אלה של
הראב"ד). בשם (מגידֿמשנה בזה מפקפקים ויש

.‡ÈdÈ‡Â47BÏ eÈ‰L ÌÈÒÎa ‡l‡ Ì‰nÚ ˙ÏËB ¿≈»∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿»ƒ∆»
ÔÓÊ ¯Á‡ BÏ e‡aL ÌÈÒÎ Ï·‡ .‰‡ev‰ ˙ÚLaƒ¿«««»»¬»¿»ƒ∆»««¿«

‰‡ev‰48¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;˜ÏÁ Ô‰a dÏ ÔÈ‡ - ««»»≈»»∆≈∆∆≈»»«¿∆»»
.B˙eL¯a ‡a ‡lL∆…»ƒ¿

רבא.47) ובנכסים 48)מדברי ד"ה שם, ברשב"ם גם כן
עכשיו. של

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL49ÈBÏÙÏ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ
BLÈÓLz ÈÏk ÏËB -50ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ‡Ï Ï·‡ , ≈¿≈«¿ƒ¬»…ƒƒ¿ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51¯Ó‡ .52ÏËB - ÈlL ÔÈÏËÏhÓ Ïk : ¿«≈»∆»«»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈
Ïk‰53. «…

שמכיון 49) אלא מרע" "שכיב הוזכר לא שם וגם קנ. שם
בשכיב  שמדובר ע"כ קנין, בלי אמירה אלא הוזכרה שלא

"מטלטלין"50)מרע. בכלל הם אלו שרק הבית, תשמישי
אדם. בני לבד 51)בלשון ד"ה שם (רשב"ם בהמות כגון

בכלל  שאינם (רמ"ה), ופרקמטיאות וסחורות ושערי) מחיטי
לרבות,53)שם.52)"מטלטלין". באה "כל" שמילת

אלו. אף

.‚ÈÌÈ„·Ú‰Â54ÏÏÎa55ÌÈÁ¯ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ ¿»¬»ƒƒ¿««ƒ«¿¿ƒ¬»…≈«ƒ
ı¯‡Ï ˙¯aÁÓ ‡È‰ È¯‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰56. ««¿»¿«≈»∆¬≈ƒ¿À∆∆»»∆

אותה 54) פתר הרי"ף אך נפשטה, שלא שם, בגמרא בעיא
מיתומים  חובו גובה המלוה שאין קכח. שם שאמרו ממה
להסתירם, שאפשר כיון כמטלטלין, שהם הרי ומעבדים,
שם. נמוקיֿיוסף ועיין כקרקע. הם הדין שמן אע"פ

הם 55) כן, לא שאם שלי". מטלטלין "כל אמר אם והיינו,
(מגידֿמשנה). ושעורים נוהגים 56)כחיטים אין כלומר,

כדי  לטלטלה שרגילים העליונה, הריחיים אבל לטלטלה.
שם). ורי"ף (גמרא מטלטלין בכלל היא - לתקנה,

.„È¯Ó‡57ÏËÏhn‰ Ïk :58ÌÈÁ¯ Û‡ ÏËB - »«»«ƒ«¿≈≈«≈«ƒ
.da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰««¿»¿«≈»

אין 58)שם.57) כי אם לטלטלו, שאפשר מה כל משמע,
כן. לעשות נוהגים

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL59Ïk ÏËB - ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ≈»
ÔÈÏËÏhn‰60˙BÚ˜¯w‰ ÏÎÂ61ÌÈ„‚a‰Â62ÌÈ„·Ú‰Â «ƒ«¿¿ƒ¿»««¿»¿«¿»ƒ¿»¬»ƒ

˙BÙBÚ‰Â ‰Ó‰a‰Â63- ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÌÚ ÔÈlÙz‰Â . ¿«¿≈»¿»¿«¿ƒƒƒ¿»¿»ƒ
˜ÙÒ Ba LÈ - ‰¯Bz ¯ÙÒ Ï·‡ .ÌÈÒÎp‰ ÏÏÎa Ïk‰64 «…ƒ¿««¿»ƒ¬»≈∆»≈»≈

ÏÏÎa ‡e‰ Ì‡65BÈ‡ B‡ ÌÈÒÎ66BÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -67.B„iÓ ≈ƒƒƒ»

וקנא.59) קנ: אבל 60)שם בגמרא, מפורש נאמר לא
דלהלן. הדברים פירוט מתוך שם.61)יוצא מפורש

שם.62) מפורש זה והעיר 63)גם שם. מפורש זה כל
שם, בגמרא שנזכרו ושטרות" "כספים על בלחםֿמשנה

רבינו. בגמרא.64)והשמיטם שם יכול 65)בעיא שהרי
(שם). אשה לישא כגון מסויימים, לצרכים למוכרו

אם 66) להעיר: ואין דבר. לכל למוכרו רשות לו אין שהרי
השכיבֿמרע, במתנת שיור אינו למה הנכסים, בכלל אינו
שכיון  - טו)? הלכה פ"ח (למעלה בריא כמתנת קנין שיצריך
(אורֿשמח). שיור זה אין הנכסים, בכלל שאינו

מרע,67) שכיב במתנת ספק בדין ד) הלכה ט (פרק למעלה
מוציאין  אין תפס ש"אם כתב ולא קנה", "לא רבינו פסק
ספק  אין כאן אבל בספק, מוטלת המתנה כל שם - מידו"
בכלל  הוא גם אם ספרֿהתורה על אלא המתנה, עיקר על
ונטען  טוען מהלכות בפ"ט [וראה (לחםֿמשנה). לא או

וצ"ע]. יב, הלכה

.ÊËÚ¯Ó ·ÈÎL68ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
BÏ Èe‡¯k È¯BÎa69.B˙¯BÎa ÏËBÂ ÔÏËB - ¿ƒ»»¿»¿≈¿»

בברייתא.68) קלח. מילים 69)בבאֿבתרא הן אלו
חלק  על נוסף שנוטלן לרבות באות הן ולפיכך מיותרות,
זו. מיותרת מילה הזכיר לא אם בסמוך וראה שלו. בכורה

.ÊÈ¯Ó‡70'B˙¯BÎ·a'71‰ˆ¯ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È - »«ƒ¿»»«»∆¿»»»
ÏËB - ‰¯BÎa ˜ÏÁ72‰ˆ¯ ,73.ÏËB - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ≈∆¿»≈»»»«ƒ≈

הברייתא.70) המשך לו.71)שם, כראוי אמר: ולא
יכול 72) שאינו זוז, ממאתיים יותר הוא הבכורה חלק אם

יתר  של מחלקם לגרוע יכול כי אם מהבכורה, אותו לסלק
סימן  ובסמ"ע ג, הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה היורשים.

יח. ס"ק ולא 73)רנג לו" "כראוי לא הזכיר לא ואם
לקמן. ראה "בבכורתו",

.ÁÈÔÎÂ74ÈzL‡ ˙ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
dÏ Èe‡¯k75¯Ó‡ Ì‡Â .d˙a˙k ˙ÏËBÂ ÔzÏËB - »»»«¿»¿∆∆¿À»»¿ƒ»«

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ d„È - 'd˙a˙Îa'76. ƒ¿À»»»»«»∆¿»

שם.74) הברייתא מילים 75)המשך כאן יש ושוב
הכתובה. על העודף את לרבות הבאות מיותרות,

יותר 76) הכתובה ואם כתובתה, את לבטל יכול שאינו
הכתובה. נוטלת - מהמתנה

.ËÈÈe‡¯k È·BÁ ÏÚa ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡»«¿»«ƒƒ¿ƒ««ƒ»»
BÏ ÔÈ‡ - 'B·BÁa' ¯Ó‡ .B·BÁ ˙‡ ÏËBÂ ÔÏËB - BÏ¿»¿≈∆»«¿≈

B·BÁ ‡l‡77. ∆»

יותר 77) היא אם המתנה, את לקחת העליונה על ידו ואין
כריבית, נראה זה מחובו, יותר לוקח הוא שאם מפני מחובו,
לו", "כראוי כשאומר משא"כ "בחובו", הזכיר שהוא אחרי
איזו  בעד תודה הכרת לו שחייב המוכיח, דיבור שהוא
שם  בסמ"ע וראה ההלואה, בעד כתוספת ולא חסד, גמילות

טז. ס"ק

.ÎÚ¯Ó ·ÈÎL78ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
Ïk ,˙BzÓ ÈzL BÏ Ô˙pL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Èz· ‡OÈÂ¿ƒ»ƒƒ¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈«»»

ÁwÈ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰ÊÈ‡79ÁwÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈∆≈∆∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ»ƒ»»ƒ«
ÁwÈ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÁwÈ - ˙a‰ ‡OÈ ‡ÏÂ ˙BÚn‰«»¿…ƒ»««ƒ«¬»ƒ»«ƒ«

È‡z ‰Ê È¯‰ - ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ BÏ e˙e Èza80‡ÏÂ , ƒƒ¿«¿«≈¬≈∆¿«¿…
.˙a‰ ÁwiL „Ú ˙BÚna ‰kÊÈƒ¿∆«»«∆ƒ«««

מסויימת,78) עובדא רקע על פפא. רב של מימרא כ. ביצה
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הר  של ביאורו (דפוס ולפי שמת מי פרק בבבאֿבתרא י"ף
ע"ב). סו דף לקיים 79)ווילנא צריך היה זה, טעם [לולא

קודם  הוא אם אלא קיים התנאי שאין אע"פ התנאי, את
מהלכות  (בפ"ו רבינו לדעת - צד.) (בבאֿמציעא למעשה
כלומר  המעשה, את ממש הקדים שלא כל ד) הלכה אישות
המעשה  את שהזכיר אע"פ קיים, תנאו - נתן שלא זמן כל

הרמב"ן]. בדברי להלן עוד ועיין התנאי, אע"פ 80)לפני
(הלכות  תנאי אינו כפול שאינו תנאי וכל תנאו, כפל שלא
הלכה  שם (עיין כן הלכה בממון ואף ב), הלכה שם אישות
הצריכו  שלא כשם תנאי דיני הצריכו לא מרע, בשכיב - יד)
שם, במלחמות (רמב"ן עליו דעתו תיטרף שלא קנין, בו

שלמעלה). בהערה וראה

.‡ÎÚ¯Ó ·ÈÎL81Èz·Ï ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿«¿«≈¿ƒƒ
ÛÈÒB‰Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡ C¯c Ì‡ ,d˙a˙ÎÏ B‡ ,d˙a˙Îa82 ƒ¿À»»ƒ¿À»»ƒ∆∆«¿≈»ƒ¿ƒ

‡Èe„p‰ ˙ÓeLa83dÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ·zÎÏÂ ¿««¿¿»¿ƒ¿…¿∆»∆¿»«ƒ≈»
˙B‡Ó Úa¯‡ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ ˙ÏËB∆∆∆»»«ƒ∆¬≈…»««¿«≈
‰È‰zM ‰Ó dÏ ez :¯ÓBÏk .d˙a˙Îa ‡l‡ ,Ì˙Ò ÊeÊ¿»∆»ƒ¿À»»¿«¿»«∆ƒ¿∆

.ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ d˙a˙Îa B˙ÓeL»ƒ¿À»»«¿«≈

הגמרא.81) מסקנת לפי קד: כבוד 82)בבאֿמציעא משום
בגוף 83)הכלה. בהם, זוכה ושהוא לו, מכניסה שהיא

ועם  כך, לשם נכסיו ומשעבד להם אחראי והוא ובפירות,
את  בחזרה מקבלת היא מיתתו לאחר או ממנו פרידתה
אישות  מהלכות טז (פרק ברזל" צאן "נכסי והם תמורתם,
ערך  את שמים היו האשה של כבודה ומשום א) הלכה
(פרק  משויים יותר חצי או בשליש מכניסה שהיא הנדוניה
סו:). בכתובות גמליאל בן שמעון כרבן יא, הלכה שם כג
המנהג  כפי הסכום מן מנכים היו יוצאת כשהיא וכמובן

יב). הלכה (שם להוסיף שהיה

.·Î¯Ó‡84CÎÂ Ck ,ÌÈ„‚a CÎÂ Ck Èz·Ï ‡Èe„ ez : »«¿¿¿»¿ƒƒ»¿»¿»ƒ»¿»
ÁÂ¯‰ - Ôk ¯Á‡ ÌÈÏk‰Â ÌÈ„‚a‰ eÏÊe‰ ;ÌÈÏk≈ƒ¿«¿»ƒ¿«≈ƒ««≈»∆«

ÔÎÂ .ÏBf‰ ¯ÚLk dÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈÓB˙ÈÏ85‡ Ì‡:¯Ó «¿ƒ¿¿ƒ»¿«««¿≈ƒ»«
ÔÈi‰ ÈÓc ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez86- ÔÈi‰ ¯˜e‰Â ,Èz·Ï ¿«¿«≈¿≈««ƒ¿ƒƒ¿«««ƒ

ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ dÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ÁÂ¯‰87. »∆««¿ƒ¿¿ƒ»«¿«≈
‰OÚÓ88¯ÏB˜a ‡ˆBÈ ‰È‰L ,„Á‡a89ez :¯Ó‡Â «¬∆¿∆»∆»»≈¿»¿»«¿

ÔÈi‰Ó ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÈBÏÙÏ90;ÈBÏt ÌB˜Ó ÏL ƒ¿ƒ«¿«≈≈««ƒ∆»¿ƒ
B˙B‡ ÈÓcÓ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÏhÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒƒ…«¿«≈ƒ¿≈
Úa¯‡ Ï˜LÓ ÔÈi‰ ÔÓ BÏ ÔzÏ ‰Ê Ôek˙ ‡lL .ÔÈi‰««ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒ≈ƒ««ƒƒ¿««¿«

ÊeÊ ˙B‡Ó91ÌÈÓ„Ï ‡l‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ,92Ô„ÁiL ‰ÊÂ ;93, ≈¿…ƒ¿«≈∆»¿»ƒ¿∆∆ƒ¬»
BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k94·eLÂ .95:¯Ó‡L „Á‡a ‰OÚÓ ¿≈¿«∆…¿«¬∆¿∆»∆»«

Ï˜„ È‡ˆÁ ÈL ÁÈp‰Â ,Èz·Ï Ï˜c‰96:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ; «∆∆¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈¬»≈∆∆»¿¬»ƒ
.Ï˜„ ‡¯wL Ì‰Â ,Ôek˙ ‰ÊlL .ÌÈ‡ˆÁ ÈM‰ Ïhzƒ…«¿≈¬»ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿≈∆»»∆∆

‰OÚÓ ·eLÂ97˙Èa ÈBÏÙÏ ez :¯Ó‡L „Á‡a ¿«¬∆¿∆»∆»«¿ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈ¯Bk ‰‡Ó ˜ÈÊÁn‰98‰ÊÏ LiL ˙Èa‰ ‡ˆÓÂ , ««¬ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈¿∆

‰ÎÊ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ˜ÈÊÁÓ ‰eˆÓ‰«¿«∆«¬ƒ≈»¿∆¿ƒ¿»¿¬»ƒ»»
‰Ê ˙È·a99‰ÊÏ B˙ekL ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L .100;‰˙È‰ ¿«ƒ∆∆«¿»ƒ«¿ƒ∆«»»»∆»¿»

Ô˙Bp‰ ÏkL101Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa -102‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»«≈¿«ƒ»»≈¿≈…«≈
.el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈

אנו 84) ואין אבין. בר אידי רב של מימרא נד. כתובות
ואם  הצוואה. שעת של השער לפי דמים לה שיתנו אומרים,
לתת  וצריכים היתומים, הפסידו והכלים, הבגדים הוקרו

(מגידֿמשנה). היוקר מימרא 85)כשעת נד: שם זה אף
יוסף. רב היין),86)של (=מן חמרא" "מן שם: בגמרא

הראב"ד  הרי"ף, גרסו וכן חמרא". "מדמי שם גרס ורבינו
"מן  אמר שאילו שם. והמאירי סו.) לגיטין ברשב"א (הובא
ארבע. ד"ה שם 'תוספות' וראה להלן. מבואר דינו - חמרא"

יין.87) ולא לה, לתת ציוה היין דמי סה:88)שהרי גיטין
לגרדום.89)סו. הסוהר מבית הצואר שעל בסוגר
במשקל".90) "יין אמר ולא היין", "דמי אמר לא
"משקל".91) הזכיר לא הזכיר 92)שהרי שלא אע"פ

היין". מוכיח 93)"דמי שזה פלוני", מקום "של לומר:
שאם  יין, מאותו זוז מאות ארבע למשקל הכוונה כאילו
פלוני. מקום של יין הזכיר למה היין, לדמי כוונתו היתה

בשם 94) שם ורשב"א (רמב"ן לדחותו היתומים יוכלו [שלא
שלי", מיין זוז מאות "ארבע אומר היה אם כלומר: ר"ח)
יכולים  היו - פלוני" מקום של "מהיין מפרש היה ולא
וכמו  התכוון. מקום, באיזה לו שיש קבור שליין לדחותו
לפלוני  מנה תנו שאמר מרע "שכיב יג. בגיטין שאמרו
שמא  חיישינן נותנין, אין סתם מנה נותנין, זה מנה מנכסי,
"והלכתא  אמרו: שם שבמסקנא ואע"פ קאמר". קבור מנה
הלכה  י פרק למעלה רבינו פסק וכן חיישינן", לא לקבורה -
והטענות", הדינים מן "להסתלק כחו את לייפות כן כתב - א
שם  ובגמרא יד. הלכה מכירה מהלכות בפכ"ד רבינו כלשון
לא  ופירש"י כחו", לייפות כדי "מחמרא, שם: שלפנינו
שכתב  מה (ועיי"ש יין" "דמי ולא "יין" לא בפירוש הזכיר
נראה  רבינו, דברי ומתוך כחו"). לייפות "כדי שאמרו במה
כחו"]. לייפות כדי פניא, דנהר "מחמרא שם: שגרס

אבימי 95) עלֿידי שנפשטה אשי רב בעיית קט: כתובות
רבא. בשם דקלים 96)מהגרוניא בשני שותפות לו שיש

יש  בדבר: המפרשים ונחלקו חצי. - מהם אחד בכל נפרדים,
יכולים  אם היה והספק אחרים, דקלים גם שהניח אומרים
להלכה  ופסקו אלה, חצאים שני לה ולתת לדחותה היורשים
הניח  שלא מפרשים, ויש שם). (רש"י התחתונה על שידה
כיון  ליטלם, יכולה אם היה והספק אלה, חצאים שני אלא
דעה  ולפי ליטלם. שיכולה להלכה ופסקו שלם, דקל שאינו
שלם  דקל לתבוע יכולה בוודאי אחרים דקלים לו יש אם זו,
שדעת  רנג, בסימן הביתֿיוסף וכתב יד). סימן שם (רא"ש

מג  ועיין השניה, כדעה נוטה בבא97ֿ)ידֿמשנה.רבינו
אשי. רב כדעת עא. וכ"ה 98)בתרא "כדין", תימן: בכ"י

שאפשר  שם. שבגמרא גולפי" "מאה והיינו רומי. בדפוס
כדים. מאה - וברוחב באורך שלו, השטח פני על לסדר

מזה.99) פחות אחר לו אין יותר 100)אם שהוא למרות
אמר. משהוא אשי.101)גדול רב בדברי ואין 102)שם,

מאה  של שטח רק לו לתת שהתכוון זוטרא כמר אומרים אנו
שם  (רשב"ם ליורשים השאיר והיתר הבית, מתוך כורים

ועשרים). מאה ד"ה

.‚ÎÚ¯Ó ·ÈÎL103Ï˜L È·Ï ez :¯Ó‡L104ÏÎa ¿ƒ¿«∆»«¿¿»«∆∆¿»
B‡ ,˙aL105,Ï˜L ‡l‡ Ì‰Ï ezz Ï‡ :¯Ó‡L «»∆»««ƒ¿»∆∆»∆∆

- ˙aL ÏÎa ÚÏÒ ‡l‡ Ì‰Ï ˜ÈtÒÓ BÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ»∆∆»∆«¿»«»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ôk¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÌÈ˙B106‡lL ;107·ÈÚ¯‰Ï ‰Ê Ôek˙ ¿ƒ»∆»»¿»∆…ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ
‰‡ˆB‰a eÁÈÂ¯È ‡nL ,Ì˙B‡ Ê¯ÊÏ ‡l‡ ,ÂÈa ˙‡108 ∆»»∆»¿»≈»∆»«¿ƒ¿»»

.ÈcÓ ¯˙BÈ≈ƒ«

סט:103) בכתובות סלע.104)ברייתא כרב 105)חצי
בניגוד  ההלכה את שסיכם ע.) (שם עוקבא מר בשם חסדא

בברייתא. כדלקמן.106)לנאמר רצונו, היה זה שבוודאי
שם.107) הוצאתם.108)גמרא ויגדילו ירחיבו כלומר,

.„ÎÔÈ‡ - e‰e„tÒz Ï‡ :¯Ó‡Â ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆ƒ»¿»««ƒ¿¿≈
B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ109Ï‡ .110ÂÈÒÎpÓ e‰e¯a˜z111ÔÈ‡ - ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿»»≈

ÏÚ BÓˆÚ ÏÈtÈÂ ÂÈa ÔBÓÓ ÏÚ ÒeÁiL BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ∆»«»»»¿«ƒ«¿«
‰¯e·˜ ‡Ïa BÁÈp‰Ï ¯eÒ‡L ,¯eav‰112ÔÈÙBk ‡l‡ , «ƒ∆»¿«ƒ¿…¿»∆»ƒ

.ÂÈÒÎpÓ B¯·˜Ï ÔÈL¯Bi‰ ˙‡∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿»»

ויכול 109) הוא המת כבוד אם בזה נסתפקו מו: בסנהדרין
ונפשטה  לוותר, בידו ואין החיים, כבוד הוא או עליו, לוותר
רבינו  פסק וכן המת. כבוד שהוא נתן רבי של מברייתא

א. הלכה אבל, מהלכות יב מח.110)בפרק כתובות
מתנה. רב של שם).111)מימרא (רש"י הצדקה מן אלא

תקברנו 112) קבור כי שנאמר א הי, מצוה שהקבורה
בלאֿתעשה  עליו עובר מתו המלין וכל שם). אבל (הלכות
היא  בעיא כלל, לקברו שלא ציוה ואם מז:). (סנהדרין

שם. אבל בהלכות וראה שם, בסנהדרין

â"ôùú'ä éøùú 'ë ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) ליורשיו נכסיו שנתן מרע שכיב משפטי בו נתבארו

ואחריו  לאחר נכסיו הנותן כל וכן בהן, והתנה מהן לאחד
לזה. הדומה וכל מותו, לאחר נכסיו והנותן דינן, מה לאחר
שיש  במה להסתפק לחסידים שראוי בביאור הפרק ונסתיים

יחיה. מתנות ושונא שנאמר מתנות יקבלו ולא להם

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2¯Ó‡L3Èa :4ÈL¯ÈÈ ÈBÏt5È¯‰ - ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¬≈
Bc·Ï B˙B‡ L¯BÈ ‰Ê6.ÌÈa‰ ¯‡L e‰eL¯ÈÈ ‡ÏÂ , ∆≈¿«¿…ƒ»¿»«»ƒ

ÔÎÂ7,ÔÈÁ‡‰ ÔÈa Á‡ B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa ˙a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«««≈«»»≈»«ƒ
ÔÈL¯BÈ ¯‡L B‡8.ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ¿»¿ƒ¿»»«»ƒ

שנפסקה 2) ברוקה, בן יוחנן וכרבי במשנה, קל. בבאֿבתרא
- בריא אבל מרע, שכיב ודוקא בגמרא. שם כמותו, הלכה

ב). הלכה (להלן קנה 3)לא לא - כתב אבל אמר, דוקא
הלכה  פ"ו (למעלה אפוטרופוס לעשותו אלא כתב שלא בנו,

ב). הלכה נחלות מהלכות פ"ו ולהלן למי 4)ב, אבל
יורשים  שיש במקום להוריש יכול אינו ליורשו, ראוי שאינו

א). הלכה נחלות מהלכות בפ"ו וכ"ה שם, דוקא 5)(גמרא
אין  - מתנה בלשון אמר אם אבל ירושה, בלשון כשאומר
לבין  ליורשו שראוי מי ובין מרע, לשכיב בריא בין הבדל
נפשו  כאוות ליתן יכול אופן בכל - ליורשו ראוי שאינו מי

ה). הלכה שם נחלות והלכות ה, הלכה ולמדו 6)(להלן
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים מהפסוק כן
(בבאֿבתרא  שירצה" מי לכל להנחיל רשות נתנה "התורה -
- בניו את הנחילו אלא בניו שינחלו נאמר לא שהרי שם)

שם). (רשב"ם מבניו שירצה מי לכל המנחיל שהוא הרי
אמר והמ  לא - בכור יש שאם בכור, שאין במקרה דובר

שם  נחלות (הלכות וגו'" לבכר יוכל "לא שנאמר כלום,
ב). שם.7)הלכה כשאין 8)ברייתא הבנות, בין בבת

ובשאר  בנות. ולא בנים לא כשאין האחים, בין באח בנים;
להם. קודמים אחרים ואין היורשים, הם כשרק יורשין,

.·‡È¯a‰ Ï·‡9ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c ÔÈ‡ -10. ¬»«»ƒ≈¿»»«»ƒ

ובקנין,9) ירושה, בלשון מיורשיו, לאחד נכסיו כל שנתן
בריא. מתנת ולדעת 10)כדין רבא. של בעיא קלא. שם

"ולא  נפתרה שלא בעיא היא מיגאש, ור"י הרי"ף האי, רב
'נמוקי  וראה מעשה), בה עושים (=לא עובדא" בה עבדינן
נראה  וכן ממנו, מוציאים המקבל תפס שאפילו יוסף',
סו. והערה טו הלכה פי"א למעלה וראה רבינו. מלשון

שם. ובלחםֿמשנה ד, הלכה שם נחלות בהלכות ולהלן

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL11ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L12ÂÈ¯Á‡Â ,13 ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¬»
ÈMÏ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡14. ƒ¿ƒ≈«≈ƒ∆»«∆ƒ≈ƒ

גמליאל,11) בן שמעון וכרבן בברייתא, קלז. בבאֿבתרא
מרע. שכיב ודוקא כמותו. הלכה שם, יוחנן רבי פסק שכן

ראוי 12) שאינו לפלוני, מרע שכיב במתנת נכסי כלומר:
לו 13)ליורשו. אמר אם והואֿהדין פלוני, של מותו אחרי

רבינו  בשם רמח, סימן חושןֿמשפט ('טור' תמות" "אם
גם 14)יונה). שלו, כולה היא - בידו שהמתנה זמן שכל

לשני  לו אין ואז למכרה. יכול ולפיכך הפירות, וגם הגוף
לפי  לו, יש ששייר מה אבל י. הלכה להלן ראה כלום,
ראוי  אינו הראשון והמקבל לפלוני", "ואחריו שאמר

הפסק. לה שיש מתנה אלא זו ואין ליורשו,

.„Ì‡Â15BL¯ÈÏ Èe‡¯ ÔBL‡¯‰ ‰È‰16‰È‰L ÔB‚k , ¿ƒ»»»ƒ»¿»¿¿∆»»
ÌÈa‰ ÏÏkÓ Ôa17ÌeÏk ÈMÏ ÔÈ‡ -18ÔBLÏ ÏkL ; ≈ƒ¿««»ƒ≈«≈ƒ¿∆»¿

‰zÓ19ÔÈ‡ ‰M¯ÈÂ ,‰M¯È ÔBLÏk ‡e‰ È¯‰ L¯BÈÏ «»»¿≈¬≈ƒ¿¿À»ƒÀ»≈
˜ÒÙ‰ dÏ20.'ÈBÏÙÏ ÂÈ¯Á‡Â' ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â , »∆¿≈¿««ƒ∆»«¿«¬»ƒ¿ƒ

עויא.15) רב של בנו אחא רב בשם  קלג. אע"פ 16)שם
(מגידֿמשנה). ליורשו ראוי השני שאין 17)שגם ובאופן

משהו, ששייר כגון אפוטרופוס, אלא עשאו שלא חשש
באמירה  שהיה או ה"ב) פ"ו (לעיל נכסיו כל לו נתן שלא
בין  לבת והואֿהדין ב). הלכה נחלות מהלכות (פ"ו בלבד
בנים  לו אין אם האחים בין ולאח בנים, שאין במקום הבנות

ליורשין.18)ובנות. הכל אלא הראשון, מת כן 19)אם
זו  הרי מתנה, לשון במפורש כתב שאפילו הגאונים, דעת
אלא  בירושה נותן שאינו במפורש שכתב לא (אם ירושה
(מגידֿמשנה). זה על חולקים ויש כדלהלן). במתנה,

אינו 20) ליורש, שעשאו שמכיון שם, אחא רב של מימרא
רצונו  את ומגלה הירושה, שלשלת את להפסיק שוב יכול
שם). (רשב"ם התורה מן דבר לעקור מתנה אדם שאין בזה,

.‰‡È¯a ˙zÓ Ô˙pL ‡È¯a‰ Ï·‡21,‰Ê C¯c ÏÚ ¬»«»ƒ∆»««¿«»ƒ«∆∆∆
ÈMÏ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ EÈ¯Á‡Â ,CÏ ÈÒÎ :‰ÊÏ ·˙ÎÂ¿»«»∆¿»«»¿«¬∆ƒ¿ƒ≈«≈ƒ

ÔBL‡¯‰ ‰È‰L ÔÈa ,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡22Èe‡¯ ∆»«∆ƒ≈ƒ≈∆»»»ƒ»
BL¯ÈÏ Èe‡¯ ‰È‰ ‡lL ÔÈa BL¯ÈÏ23. ¿»¿≈∆…»»»¿»¿
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דבריו 21) אין ירושה בלשון שהרי מתנה, בלשון דוקא
ב. הלכה למעלה כמבואר כלל, רבינו 22)קיימים [כוונת

הנוסח  וכפי לשני, לו יש ראשון ששייר שמה להשמיענו,
הראשון"]. שמשייר מה קונה "השני ו: הלכה להלן שכתב

בתורת 23) שירצה למי להנחיל בכחו אין שבריא אחרי
לה  יש מתנה - מתנה בלשון אלא אינו כחו וכל ירושה,

ראשון. ששייר מה לשני ויש הפסק,

.Â,ÈBÏÙÏ EÈ¯Á‡Â ,CÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆»«¿»«»¿«¬∆ƒ¿ƒ
ÌeMÓ ‡Ï :¯Ó‡Â L¯Ùe ,BL¯ÈÏ Èe‡¯ ÔBL‡¯ ‰È‰Â¿»»ƒ»¿»¿≈≈¿»«…ƒ
,‰zÓa ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ,CÏ Ô˙B È‡ ‰M¯È¿À»¬ƒ≈»∆≈»∆¿≈∆»¿«»»

ÔBL‡¯‰ ¯iLnM ‰Ó ‰B˜ ÈM‰ - ‰Èz˜ÒÙ‰ È¯‰Â24. «¬≈ƒ¿«¿ƒ»«≈ƒ∆«∆¿«≈»ƒ
LÈÏL „È ÏÚ ˙BÚn‰ Ô˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ25:¯Ó‡L B‡ , ¿ƒ»ƒ»««»««»ƒ∆»«

È‡ ‰M¯È ÌeMÓ ‡ÏÂ ,˙aL ÏÎa Ï˜L È·Ï ez¿¿»«∆∆¿»«»¿…ƒ¿À»¬ƒ
‰È‰È Ì˙BÓ ¯Á‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,Ì‰Ï Ì˙B¿»»∆¿«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ««»ƒ¿∆

Ï˜L ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ≈¿ƒ»∆∆»∆∆««ƒ
Ó BÈ‡LÌ‰Ï ˜ÈtÒ27. ∆≈«¿ƒ»∆

קכט:):24) (בבאֿבתרא שאמרו ממה רבינו, למד זה דבר
סלע, להם ליתן וראויין בשבת, לבני שקל תנו "האומר
אחרים  יירשו מתו אם אמר ואם וכו' סלע להם נותנין
שאפילו  הרי - שקל" אלא להם נותנים אין כו' תחתיהם
יורשים  - תחתיהם אחרים יירשו מתו אם אמר אם בבנו
דרב  בריה אחא רב של במימרא בברייתא ושם האחרים,
ואחריך  לך נכסי ליורשו: שראוי למי שאמר מפורש עויא
הלכה  למעלה (הובא כלום ראשון במקום לשני אין - לפלוני
מדובר  לבני, שקל תנו באומר שכאן עלֿכרחנו אלא - ד)
משום  אלא נותן, אני ירושה משום לא ואמר כשפירש

הבאה. הערה להלן וראה ראב"ד. ועיין אפילו 25)מתנה,
שיש  במתנה אלא בירושה זה שאין פירש ולא סתם, נתן אם
לשליש  מסר אלא היורשים ליד בא שלא כיון - הפסק לה
ה'בית  כתב וכן בידו. שהושלש מה שליש יעשה עבורם,
את  שם מתרץ זו ובסברא הר"ן. בשם רמח, סימן יוסף'

הקודמת. בהערה למעלה שהובאה בניגוד 26)הסתירה
כג. הלכה יא בפרק שכתב האופנים 27)למה שבשני

אותם  לזרז היתה הצמצום שכוונת אומרים אנו אין הנ"ל
האחרים, למען הנכסים מן לחסוך אלא שם), יא בפרק (כמו

אלה. של מותם לאחרי נכסיו המקבלים

.ÊÈÒÎ28‰˜ - ÔBL‡¯ ˙Ó :ÈBÏÙÏ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈBÏÙÏ ¿»«ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ»»
ÈM‰ ÈL¯BÈ ÏL el‡ È¯‰ - ÈL ˙Ó ;ÈL29ÈL ˙Ó ; ≈ƒ≈≈ƒ¬≈≈∆¿≈«≈ƒ≈≈ƒ

.ÔBL‡¯ ÈL¯BÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ eÈ‰È - ÔBL‡¯ ÈiÁa¿«≈ƒƒ¿«¿»ƒ∆¿≈ƒ

בשלשה 28) מעשה ושם קכט: בבבאֿבתרא ברייתא
(ראה  לשלשה והואֿהדין בשנים כתב ורבינו מקבלים,

אין 29)מגידֿמשנה). ראשון של מותו שבשעת שכיון
כיון  לא שהנותן אלו. בנכסים זוכה אינו בחיים, השני

עצמו. לשני אלא השני ליורשי

.ÁÈt ÏÚ Û‡Â30,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡ ÈMÏ ÔÈ‡L ¿««ƒ∆≈«≈ƒ∆»«∆ƒ≈ƒ
¯eÒ‡31ÏÎB‡ ‡l‡ ,BÙeb ÔzÏÂ ¯kÓÏ ÔBL‡¯Ï »»ƒƒ¿…¿ƒ≈∆»≈

˙B¯t‰32.ÈM‰ ‰kÊÈÂ ˙eÓiL „Ú «≈«∆»¿ƒ¿∆«≈ƒ

כסותרת 30) הנראית השנייה, בברייתא כרשב"ג קלז. שם

הדברים  שפורשו וכפי ז). (שבהלכה הראשונה לברייתא
שם. בדיעבד,31)בשקלאֿוטריא - ראשונה שברייתא

הנותן, של רצונו שיתקיים כדי לכתחילה. - שניה וברייתא
בנכסים. הוא אף יזכה אותם 32)שהשני מוכר או

לאחרים.

.ËÌ‡Â33ÔÈ‡ - ‰zÓa Ô˙Â ¯ÎÓe ÔBL‡¯‰ ¯·Ú ¿ƒ»«»ƒ»«¿»«¿«»»≈
ÔÓ ‡Ï ÈMÏ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰«≈ƒƒƒ««»∆≈«≈ƒ…ƒ

Lp‰ ‡l‡ ˙B¯t‰ ÔÓ ‡ÏÂ Ûeb‰‡ÈOn‰ ÏÎÂ .¯‡34 «¿…ƒ«≈∆»«ƒ¿»¿»««ƒ
ÚL¯ ‡¯˜ - ¯kÓÏ ÔBL‡¯Ï ‰ˆÚ35Ô‰a ‰È‰ elÙ‡Â . ≈»»ƒƒ¿…ƒ¿»»»«¬ƒ»»»∆
˙e¯ÁÏ ÔBL‡¯‰ Ô‡ÈˆB‰Â ÌÈ„·Ú36Ô‡OÚÂ ÌÈÏk B‡ , ¬»ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ«¬»»

˙ÓÏ ÌÈÎÈ¯Îz37.ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ - «¿ƒƒ¿≈«¬»«»ƒ

שם.33) הראשונה בברייתא של 34)כרשב"ג מימרא
שם. חוטא 35)אביי, שהוא אחרי רשע, נקרא המשיא רק

זאת  שעשה שמכר, עצמו המתנה מקבל אבל לו, ולא
שם). (רשב"ם רשע נקרא אינו איסור, עשה כי אף - להנאתו

ואע"פ 36) שם. יוחנן, רבי בשם זירא רבי של מימרא
הלכה  עבדים מהלכות (פ"ט ב'עשה' עובר עבדו שהמשחרר
עבירה  שיעשה עלֿמנת לו נתן לא שמא טענה כאן ויש ו),
בגמרא). (שם עשוי שעשה מה זאת בכל - בנכסיו

שהם 37) ואע"פ שם. יוחנן, רבי בשם יוסף רב של מימרא
הלכה  אבל, מהלכות (פי"ד המת כלי כדין בהנאה  אסורים
בני  שיהנו עלֿמנת אלא נתן לא שמא טענה כאן ויש כא)
מה  זאת בכל - בהנאה לאסרם עלֿמנת ולא מנכסיו, אדם

שם). (גמרא עשוי שעשה

.È‰na38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c39Ô˙ B‡ ÔBL‡¯‰ ¯ÎnLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»ƒ»«
‰zÓ40Ô˙ B‡ ÔBL‡¯‰ Ô¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ¯Á‡Ï «»»«¬≈ƒ¬»ƒ¿»»»ƒ¿»»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÂÈL¯BiÓ „Á‡Ï B‡ ‰zÓ B·Ï41. ƒ¿«»»¿∆»ƒ¿»…»»¿
ÔÎÂ42B˙ Ì‡43- ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«¬ƒ«¬≈ƒ

¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï‡l‡ ‰B˜ Ú …»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿«∆∆»
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï44˙eÓiLÎe ,45ÈM‰ ‰˜È46. ¿««ƒ»¿∆»ƒ¿∆«≈ƒ

יהושע,38) רב של בנו הונא רב של מימרא קלז: שם
שהיה. מוציא 39)במעשה השני אין - ומכר עבר שאם
הלקוחות. בריא.40)מיד הנותן 41)מתנת שכוונת

המקבל  שיוכל בדעתו היה לא לפלוני", "ואחריך כשאמר
ולא  עשה לא כן שאם ליורשיו, או לבניו לתתם הראשון
כשאינו  אבל לבניו. נותן הוא לאדם שיש מה שכל - כלום
לאחרים, לתתם שיוכל אע"פ ליורשיו, או לבניו לתתם יכול
כנ"ל  לאחרים ולתת למכור אסור (שהרי חוטא אדם אין
והראב"ד  ולרשב"ם (מגידֿמשנה). לאחרים ונותן ח) הלכה

שם. הגמרא בדברי אחר של 42)פירוש מימרא קלז. שם
יוחנן. זה.43)רבי ראשון של 44)מקבלֿמתנה מימרא

ט. הלכה פ"ח למעלה רבינו פסק וכן שם. היינו,45)אביי
בנכסים  לזּכֹות רצה שהנותן המיתה, גמר לפני מיתה, ְַבשעת
ולא  להם, זקוק שהוא זמן כל רק הראשון המקבל את
הוא  רוצה שאז מהם, להנות יכול ואינו למות, עומד כשהוא
לאחרים, נכסיו הנותן מרע שכיב אבל לאחרים. שיעברו
אינו  ולפיכך האחרון, הרגע עד בהם להחזיק הוא מעוניין
ד"ה  שם רשב"ם ראה המיתה, גמר לאחר אלא המקבל זוכה
במתנת  ולשני לראשון נתן כשהנותן [והמדובר קדמו. וכבר
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צריך  אין ובקנין, בריא במתנת נתן אם אבל מרע, שכיב
שניהם  אפילו אלא מהראשון, למקבל קודם שהשני לדקדק
ואילו  התורה, מן קונה הוא שהרי קודם, השני - שווים
מרע, שכיב מתנת מדין אלא זוכה אינו מהראשון המקבל
פ"ח  למעלה וראה וכמסורים, ככתובים דבריו עשו שחכמים

שם]. נו ובהערה ט, מיתה,46)הלכה בגמר הזוכה שהוא,
שאינו  מרע, שכיב מתנת בתורת הראשון מן למקבל קודם

מיתה. לאחר אלא זוכה

.‡È‰M‡ ˙a˙k B‡ ÔBL‡¯‰ ÏÚ ·BÁ ‰È‰47e‡·e , »»«»ƒ¿À«ƒ»»
ÔBL‡¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ÌÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈««ƒ∆»ƒ

ebÓ Ì˙B‡ ÔÈa‚Ó ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - Ìi˜ÌÈÒÎp‰ Û48, «»≈≈ƒ«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ
„·Ïa ˙B¯t‰ ÔÓ ‡l‡49,ÔBL‡¯‰ ˙Ó .Ì‰Ï ÔÈÓL ∆»ƒ«≈ƒ¿«»ƒ»∆≈»ƒ

ÔÈ‡ - el‡ ÌÈÒÎpÓ ˙Ba‚Ï BzL‡Â B·BÁ ÏÚa ‡·e»««¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈≈
ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈa‚Ó50È˜È˙Bt‡ Ô‡OÚ elÙ‡ .51B‡ , «¿ƒ»∆¿¬ƒ¬»»«≈≈

el‡ ÌÈÒÎpÓ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - d˙a˙Îa BzL‡Ï Ô„ÁÈiL∆ƒ¬»¿ƒ¿ƒ¿À»»≈»ƒƒ¿»ƒ≈
.ÈL ÏL Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌeÏk¿∆»¬≈≈∆≈ƒ

אשתו.47) את שגירש לעיל 48)כגון שאמרנו אע"פ
מיד  מוציא השני אין נתן, או ומכר עבר שאם ט) (הלכה
גבתה  ולא בחובו המלוה גבה שלא זמן כל - הלקוחות
זה  אין להם, משועבדים שהנכסים אע"פ בכתובתה, האשה
במעות, חובו לסלק יכול שהרי במתנה, נתן או ומכר כעבר
ומהר"ם  (מגידֿמשנה). במעות הכתובה לסלק יכול וכן

רמח). סימן ('טור' רבינו על חולק שהם 49)מרוטנבורג
ח). הלכה (למעלה לכתחילה אפילו למכרם יכול והוא שלו,

כלום,50) לו אין מותו שלאחר הפירות, מן ולא הגוף מן לא
יח). סעיףֿקטן שם (סמ"ע לשני שייך שמייחד 51)שהכל

ופירושה  יוונית, מילה והיא החוב. לגביית מסויימים נכסים
אומרים  ויש ב). אפתק ערך הערוך, (מוסף ושעבוד משכון
ממנה  כלומר, קאי", תהא פה) (=על "אפה נוטריקון שהיא

יא:). ב"ק ורש"י שם, (ערוך חובך תתבע

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL52,CÏ ÈÒÎ :‰Èet ‰M‡Ï ¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»¿»«»
˙‡OÂ ‰„ÓÚÂ ,ÈBÏÙÏ CÈ¯Á‡Â53Á˜BÏ ÏÚa - ¿«¬«ƒƒ¿ƒ¿»¿»¿ƒ≈««≈«

‡e‰54ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ ÔÈ‡Â ,55Ì‡Â .56¯Ó‡ ¿≈«≈ƒƒƒ««««¿ƒ»«
,ÈBÏÙÏ CÈ¯Á‡Â ,CÈÏ ÈÒÎ :‰‡eO ‡È‰Lk dÏ»¿∆ƒ¿»¿»«ƒ¿«¬«ƒƒ¿ƒ
‰˙ÎfL ÔÂÈkL ;ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ - ‰˙ÓÂ»≈»«≈ƒƒƒ««««∆≈»∆»¿»
el‡k ‡ˆÓ ,‰‡eO ‡È‰Lk ‰Ê È‡z ÏÚ ÌÈÒÎaƒ¿»ƒ«¿«∆¿∆ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
.ÏÚa‰ ‡Ï ,ÈBÏt ‰˜È CÈ¯Á‡ :Le¯Ùa dÏ ¯Ó‡»«»¿≈«¬«ƒƒ¿∆¿ƒ…«««

‰¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ57˙Áz ‡È‰Lk el‡ ÌÈÒÎ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ≈¿∆ƒ««
dÏÚa58„Èa ÌÈÒÎ e„ÓÚÈ - dÏÚa ˙Áz ‰˙Óe , «¿»≈»«««¿»««¿¿»ƒ¿«

Á˜Bl‰59ÈtÓ Á˜Bl‰ „iÓ ÏÚa‰ ‡ÈˆBÈ Ì‡L . «≈«∆ƒƒ«««ƒ««≈«ƒ¿≈
‰‡eO ‡È‰Lk ‰¯ÎnL60„iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ È¯‰ - ∆»¿»¿∆ƒ¿»¬≈«≈ƒƒƒ«

ÏÚa‰61È¯‰L ,ÈM‰ „iÓ ‡ÈˆBÓe ¯ÊBÁ Á˜Bl‰Â , «««¿«≈«≈ƒƒ««≈ƒ∆¬≈
ÔÈ‡Â ,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,BÏ ‰¯ÎÓ»¿»¿≈∆»«∆ƒ≈ƒ¿≈

Á˜Bl‰ ‡l‡ ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓ ÔzLÏLa62CÎÈÙÏe , ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆»«≈«¿ƒ»
‰OÚÓ .B„Èa „ÓÚz63Èn‡Ï ÈÒÎ :¯Ó‡L „Á‡a64, «¬…¿»«¬∆¿∆»∆»«¿»«¿ƒƒ

˙a‰ ‰˙Óe ,‰‡eO ˙a BÏ ‰˙È‰Â ,ÈL¯BÈÏ ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿¿«¿»¿»«¿»≈»««
;‰˜f‰ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰È·‡ Ì‡ ÈiÁ·e dÏÚa ÈiÁa¿«≈«¿»¿«≈≈»ƒ»¿««»≈»«¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â65ÈtÓ ,ÌÈÒÎ Ô˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ : ¿»¿¬»ƒ≈«««≈»¿»ƒƒ¿≈

‡l‡ ‰M‡‰ Ô‰a ‰˙ÎÊ ‡ÏÂ ,BzL‡Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿¿…»¿»»∆»ƒ»∆»
‰˙nL ¯Á‡66‰ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .67eÈ‰ ,˙a B‡ Ôa ˙a‰ ««∆≈»¬»ƒƒƒ»««≈«»

ÈL¯BÈ elÙ‡Â ÔÈL¯BÈ ÚÓLnL ;ÌÈÒÎp‰ ÔÈL¯BÈ¿ƒ«¿»ƒ∆«¿«¿ƒ«¬ƒ¿≈
ÔÈL¯BÈ68Èz·Ï Ô‰ È¯‰ ‰˜f‰ ˙eÓzLÎe :¯Ó‡ el‡Â . ¿ƒ¿ƒ»«¿∆»«¿≈»¬≈≈¿ƒƒ

‰È‰ ,ÂLÎÚÓ69˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ô˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ≈«¿»»»«««≈»««ƒ«
BzL‡70. ƒ¿

שפירשו 52) וכמו אביי, של ראשונה מימרא צה: כתובות
שם. בשקלאֿוטריא עצה 53)אותה לה להשיא אין אבל

וכמו  בגמרא, (שם השני מן הנכסים את להבריח כדי זו
ט). הלכה למעלה (כתובות 54)שאמרנו אושא מתקנת

ט).55)נ.). הלכה (למעלה לאחר מכרה כאילו
שם.56) שפירשוה וכמו אביי, של שניה זו 57)מימרא

ואחריך  ליך "נכסי נשואה: כשהיא מרע, שכיב לה שאמר
או 58)לפלוני". מלוג (=נכסי בנכסיה המדובר היה שאם

מהלכות  (פכ"ח הלקוחות מיד מוציא הבעל ברזל) צאן נכסי
ז). הלכה הנכסים 59)אישות מעמידים שלכתחילה היינו

בידו, לעמוד עתידים הם דבר של בסופו שהרי הלוקח, בידי
לפירוש  בניגוד וזה (מגידֿמשנה). בחינם לטרוח צריך ולמה
ומוקמינן. ד"ה שם 'תוספות' וראה ומוקמינן. ד"ה שם רש"י

הלוקח,60) מיד מוציא אינו ארוסה, כשהיא מכרה שאילו
אישות  (הלכות שיכנוס עד כלום ארוסתו בנכסי לבעל שאין

ח). הלכה כשהיא 61)שם לה אמר שהשכיבֿמרע שכיון
כנ"ל. הבעל, ולא אחריך לה: אמר כאילו זה הרי נשואה,

מיד 62) שהרי וסובבים, חוזרים הדברים שבאמת לפי
השני  בא ושוב ונוטל, הבעל שוב בא מחזיקם כשהלוקח
וחוזר  השני מיד מוציא הלוקח ושוב הבעל, מיד ומוציא
נשארים  שהנכסים חכמים קבעו ולפיכך וכו' וכו' חלילה

שם). (גמרא הלוקח הוא ממון, שהוציא מי בבא63ֿ)ביד
קכה: הרשב"ם:64)בתרא ומפרש "לסבתא", שם:

אמו. - והיא לבתו, ביחס "סבתא" מפרש: ורבינו "לזקנתי".
שם.65) מהלכות 66)בבאֿבתרא בפ"א רבינו פסק וכן

יא. הלכה תימן.67)נחלות בכ"י הונא,68)כ"ה כרב
בחיי  שני מת כדין הסבתא, יורשי בהם זוכים היו אחרת שם.

ז). הלכה (למעלה רבי 69)הראשון הסברת מתוך יוצא
חולקים  ויש שם. הרי"ף דייק וכן הונא, רב לדברי אלעזר

(מגידֿמשנה). ביד 70)בזה מוחזק אלא "ראוי" זה שאין
המכר  בטל האם, מכרה אם מזה ושכתוצאה למפרע. הבת

שם). (רשב"ם למפרע

.‚È·˙Bk‰71B·Ï ÂÈÒÎ72¯Á‡Ïe73B˙BÓ74È¯‰ - «≈¿»»ƒ¿¿««¬≈
„Ú ·‡Ï ˙B¯t‰Â ,¯ËM‰ ÔÓfÓ Ôa ÏL Ûeb‰«∆≈ƒ¿««¿»¿«≈»»«

˙eÓiL75CÎÈÙÏ .76¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ·‡‰ :77ÈtÓ , ∆»¿ƒ»»»≈»ƒ¿…ƒ¿≈
¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ôa‰Â ;ÔaÏ ÔÈe˙ Ô‰L78tÓ ,Ô‰L È ∆≈¿ƒ«≈¿«≈≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈

ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó .·‡‰ ˙eL¯a79ÌÈ¯aÁÓ ˙B¯t ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«≈¿À»ƒ
Ú˜¯wÏ80Ôa ÏL Ô‰ È¯‰ -81ÈtÓ ,82BzÚcL83ÏL ««¿«¬≈≈∆≈ƒ¿≈∆«¿∆

Ba Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡84eÈ‰ .85eÚÈb‰L B‡ ÔÈLeÏz »»¿»≈∆¿»¿ƒ∆ƒƒ
¯ˆa‰Ï86ÔÈL¯BÈ ÏL Ô‰ È¯‰ -87¯·Ú .88¯ÎÓe ·‡‰89 ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿ƒ»«»»»«

ÔÈ¯eÎÓ -90Ôa‰ ‡ÈˆBÓ ·‡‰ ˙eÓiLÎe ,˙eÓiL „Ú ¿ƒ«∆»¿∆»»»ƒ«≈
Ì‡Â .˙BÁB˜l‰ „iÓ91ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ÌL eÈ‰92- ƒ««»¿ƒ»»≈¿À»ƒ

ÔÈÓL93Á˜BlÏ Ì˙B‡94eÈ‰ .Ì‰ÈÓc Ôa‰ Ô˙BÂ , »ƒ»«≈«¿≈«≈¿≈∆»
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.Á˜BÏ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L B‡ ÔÈLeÏz¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆≈«
¯·Ú95ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ‡ - ¯ÎÓe Ôa‰96˙eÓiL „Ú »««≈»«≈«≈«¿«∆»

¯ÎÓ .·‡‰97˙Ó Ck ¯Á‡Â Ôa‰ ˙Óe ,·‡‰ ÈiÁa Ôa‰ »»»««≈¿«≈»»≈«≈¿««»≈
‡l‡ ·‡Ï ÔÈ‡L ;Á˜Bl‰ ‰˜ ·‡‰ ˙eÓiLk - ·‡‰»»¿∆»»»»»«≈«∆≈»»∆»

ÔÈ˜Â ,˙B¯t98Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t99. ≈¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

יוסי.71) ר' כדעת במשנה, קלו. לו 72)בבאֿבתרא והיו
אחרים. בנים במגדל73ֿ)עוד וכ"ה "לאחר". תימן: בכ"י

ובמגידֿמשנה. זה 74)עוז והרי הנתינה, זמן כתוב ובשטר
רבי  שיטת לפי מותו", ולאחר "מהיום כתוב: היה כאילו

טו. הלכה להלן וראה כמותו, שהלכה (שם), כן 75)יוסי
"מהיום" האלה: הביטויים שני את שם, בגמרא פירשו
- זה, את זה סותרים הם שלכאורה מותו", ו"לאחר
זמן  שכל מיתה, לאחר ופירות מהיום, גוף שכוונתם:
אנו  סתירה, בהם תהיה שלא דבריו, את לפרש לנו שאפשר
וראה  גט, ואינו גט ד"ה שם רשב"ם ועיין זאת. עושים

הבאה. שם.76)בהלכה מכירה 77)משנה, כלומר:
הפירות. וגם הגוף גם שמשמע מכירה 78)סתם, כאן אף

כנ"ל. כמו 79)סתם, קלח: שם המשנה, מתוך יוצא
קלט.). (שם בגמרא שייכים 80)שהסיקו הם הדין שעלֿפי

הבן  של ולא האב של הם הפירות שהרי היורשים, לכל
בניו 81)המקבל. של ולא נכסיו, כתב שלו זה, בן של

שם.82)האחרים. בגמרא עולא, של ואנו 83)מימרא
(הרי"ף). לבנו מחל מיתתו שבשעת ראה 84)אומרים

הפירות  שייכים - זו סברא ואלמלא ה. הלכה ח פרק למעלה
צב. הערה להלן ראה היורשים, שם.85)לכל משנה,

יז.86) הלכה מכירה מהלכות בפ"א ראה כתלושים, שהם
הפירות 87) ואילו הקרקע, גוף אלא לבן נתן לא שהרי

בניו. כל לפני לירושה נפלו ובמותו לאב, נשארו
קלו.88) שם רק 89)משנה, שמוכר פירש ולא סתם

(רשב"ם). הקרקע,90)הפירות גוף אבל הפירות. היינו,
רצה  ואם לבנו. שנתנה מכיון שלו, אינו שהרי מכור, אינו
לקנות  רצה הוא שהרי בו, חוזר המקח, מן בו לחזור הלוקח

(נמוקיֿיוסף). הפירות וגם הגוף קלט.91)גם בבאֿבתרא
להבצר.92) הגיעו שלא לה, וצריכים מה 93)לקרקע,

לקרקע. עוד וצריכים מחוברים שהם זה, במצב שוים
(94- ללוקח האב וכשמכר האב, של הם הדין עלֿפי שהרי

מיתתו, בשעת האב ברשות עודם שאם אלא ללוקח. הכל
כמבואר  אליו, קרובה שדעתו מפני לבנו, אותם מוחל הוא

מגידֿמשנה. וראה במשנה.95)למעלה, קלו. בבאֿבתרא
בפירות.96) רבי 97)כלומר: פלוגתת שם, בבאֿבתרא

לקיש. כריש והלכה לקיש, וריש שם 98)יוחנן בגמרא
ואז  הגוף, כקנין הפירות קנין אם זה, בעיקרון זו הלכה תלו
הבן  היה יכול ואז הגוף, כקנין לאו או למכור, יכול אינו

שלושת 99)למכור. בין היא זו שהלכה שם. לקיש כריש
יוחנן  ולרבי לו. ביבמות לקיש כריש פסק שרבא ההלכות
מכירה, הבן של מכירתו אין הגוף, כקנין פירות קנין הסובר
אם  אבל לרשותו, הנכסים שבאו בחייו, האב מת אם אלא
הרי  הבן, של לרשותו הנכסים באו שלא האב, בחיי הבן מת
אלא  לו שאין אע"פ האב, של הם כאילו נחשבים הנכסים

הגוף. כקנין פירות שקנין - פירותיהם

.„È˙zÓ100‡È¯a101¯Á‡Ïe ÌBi‰Ó' da ·e˙kL «¿«»ƒ∆»»≈«¿««
‰˙ÈÓ102‰B˜ BÈ‡L ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓk ‡È‰ È¯‰ - ' ƒ»¬≈ƒ¿«¿«¿ƒ¿«∆≈∆

ÏÚ Û‡L :el‡ ÌÈ¯·c ÚÓLnL ;‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««ƒ»∆«¿«¿»ƒ≈∆««
˙B¯t ÏÎB‡Â Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ ,ÌBi‰Ó Ûeb‰ ‰wL Ètƒ∆»»«≈«≈∆¿≈≈

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««ƒ»

אביי.100) עלֿידי וכפירושה קלה: שם ברייתא
רנז 101) סימן סמ"ע ראה בריא, ככל קנין בה שעשה והיינו,

יא. אבל 102)ס"ק מרע, שכיב כמתנת דינה זה, לענין רק
בו, לחזור שיכול מרע שכיב כמתנת דינה אין חזרה, לענין
פירשו  וכן בו. לחזור יכול אינו קנין שעשה מכיון אלא
דינה  - חזרה לענין שגם אומרים, ויש ורמב"ן. רשב"ם

(מגידֿמשנה). מרע שכיב כמתנת

.ÂË¯ËL103‰zÓ104‰„O ÈBÏt ‰˜iL Ba ·e˙kL ¿««»»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ»∆
ÔÈ˜ ¯ËMa ‰È‰L ÔÈa ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙ÈBÏt105ÔÈa ¿ƒ¿««ƒ»≈∆»»«¿»ƒ¿»≈

ÔÈ˜ Ba ‰È‰ ‡lL106‰Ê ÔÓÊ·e ÔÓÊ Ba ·e˙kL ÔÂÈk , ∆…»»ƒ¿»≈»∆»¿«ƒ¿«∆
ÁÈÎBÓ ÔÓf‰ ,‰È‰ ÈÁ107BÏ ‰˜‰ ÌÈiÁnL108BÈ‡Â , «»»«¿«ƒ«∆≈«ƒƒ¿»¿≈

‰ÎBÊ109‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡110BzÚ„a ‰È‰ el‡L ; ∆∆»¿««ƒ»∆ƒ»»¿«¿
·˙Bk ‰È‰ ‡Ï ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰Ê ¯ËLa BÏ ˙B˜‰Ï¿«¿ƒ¿»∆¿««ƒ»…»»≈

ÔÓÊ Ba111ÌBi‰Ó' Ba ·e˙k ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿ƒ»««ƒ∆≈»≈«
ÔÈ·˙BkL ‰ÊÂ .‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰B˜ - '‰˙ÈÓ ¯Á‡Ïe¿««ƒ»∆¿««ƒ»¿∆∆¿ƒ
LiL Èt ÏÚ Û‡Â 'ÂLÎÚÓ' ˙B¯kÓn‰Â ˙Bzn‰ ÏÎa¿»««»¿«ƒ¿»≈«¿»¿««ƒ∆≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÔÈ·˙Bk ¯·c‰ ÁÈÂ¯‰Ï - ÔÓf‰ ¯ËMa«¿»«¿«¿«¿ƒ««»»¿ƒ««ƒ

CÈ¯ˆ BÈ‡L112. ∆≈»ƒ

החולק 103) יהודה כרבי ולא במשנה, קלו. שם יוסי, כרבי
(שם). כמותו הלכה רב שפסק וכמו שם. של 104)עליו

מרע  שכיב מתנת ואילו א). ס"ק רנז סימן (סמ"ע בריא
שנתכוון  חשש יש קנין, צריך שאינו כיון - קנין בה שכתוב
ולדעת  י). הלכה ח פרק (למעלה מיתה לאחר בשטר להקנות
ע"ב) עא ווילנא דפוס ט פרק (בבאֿבתרא יוסף' ה'נמוקי
בריא  כמתנת דינה מהיום, בה שכתוב מרע שכיב מתנת

קט. הערה להלן וראה לקנין, רבי 105)וזקוקה אף שזה
שם. בשקלאֿוטריא שהעלו כמו מודה, אלא 106)יהודה

(פ"א  המקבל ליד כשהגיע קנין משמש עצמו השטר
ז). הלכה מכירה בשיטת 107)מהלכות נחמן רב כדברי

שם. יוסי רבי של בברייתא מפורש וכן יוסי, גוף 108)רבי
פירותיה.109)הקרקע. בידינו:110)לאכול הוא וכלל

קנב.). (בבאֿבתרא מיתה" לאחר שטר זה 111)"אין [כל
הזמן  אין מרע שכיב במתנת אבל בריא, במתנת אלא אינו
ראה  מיתה, לאחר אלא להקנות נתכוון לא ודאי כי מוכיח,

סב]. והערה י, הלכה פ"ח ברשב"ם 112)למעלה ראה
מוכיח. ד"ה קלו.) (שם

.ÊË‡È¯a113ÌÈiÁÓ' ¯ËMa ·˙ÎÂ ‰zÓ Ô˙pL »ƒ∆»««»»¿»««¿»≈«ƒ
È¯‰ - '˙Ân·e‰¯eÓ‚ ‰zÓ BÊ114·e˙k È¯‰L ,ÌÈiÁÓ «»∆¬≈«»»¿»≈«ƒ∆¬≈»
'ÌÈiÁÓ' Ba115¯ÓB‡L ÈÓk - '˙Ân·e' Ba ·e˙kL ‰ÊÂ ; ≈«ƒ¿∆∆»«»∆¿ƒ∆≈

.‰Ê ‡e‰ ¯ËM‰ ÈÈB BÓÎe ,'ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ'≈«»¿«»¿≈«¿»∆

שבו 113) קנג.), (שם ושמואל רב פלוגתת מתוך יוצא
ונראה  יט, הלכה ח פרק למעלה הובאה כרב, ההלכה נפסקה
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חיז ixyz c"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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שכתב  וזה מיתה, לאחר כוונתו מרע בשכיב שרק משם
להיפך, אומרים אנו בבריא אבל יפה, לסימן הוא "מחיים"
כמו  הוא "ובמות", שכתוב וזה מחיים, כוונתו שעיקר
רבינו. שכתב וכמו עולם", ועד "מעתה שאומרים

ולפירות.114) כן 115)לגוף שכתב לומר אין ובבריא
מרע  בשכיב שאמרו כמו זה", מחולי שיחיה דעתו "ליישב

יט). הלכה (פ"ח

.ÊÈÌÈ˜Ècv‰116eÏa˜È ‡Ï ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ¯eÓb‰ ««ƒƒ«¿ƒ¿«¿≈«¬∆…¿«¿
‡Ï ,BÓL Ce¯a '‰a ÌÈÁËBa ‡l‡ ,Ì„‡Ó ‰zÓ«»»≈»»∆»¿ƒ«»¿…
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לקבל 116) רצה שלא גידל ברב מעשה ושם נט. קידושין
ליה  משדרי הוו כי אלעזר "רבי אמרו: מד: ובחולין מתנה.
אזיל" לא ליה מזמני הוו וכי שקיל, לא מידי נשיאה מבי
מקבל. היה לא מתנה, איזו הנשיא מבית לו (כששלחו

בעי  קא לא אמר: הולך), היה לא לסעודה, אותו וכשהזמינו
מתנות  ושונא דכתיב שאחיה?) רוצה (אינו דאיחי? מר
אתייקורי  אמר אזיל, ליה מזמני הוו כי - זירא רבי יחיה,
כתב  לא [ורבינו בי)". הם (=מתכבדים בי דמתייקרו הוא
אלעזר  כרבי שפסק מפני מותר, - אותו מזמינים שאם

מיימוניות]. בהגהות וראה זירא, רבי על על117ֿ)החולק
מבטחו" ה' והיה בה', יבטח אשר הגבר "ברוך הפסוקים: פי
לו  שאין אדם בבן בנדיבים תבטחו ו"אל ז) יז, (ירמיה
כאן  שכתבו במגדלֿעוז, וכתב ג). קמו, (תהלים תשועה"
האלו  ההלכות לחתום כדי ומתנה, זכיה הלכות בסוף רבינו

ויפה. טוב בענין

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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á"ôùú'ä éøùú ã"é ïåùàø íåé
.âëø äùòú àì úåöî

.àî÷ .ãì÷ äùò úåöî
.àìø .ìø äùòú àì úåöî

― הרכ"ג ּגםהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכדר ׁשביעית ּבׁשנה מןֿהּפרֹות האילנֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמהּֿׁשּמצמיחים
ּכדי ׁשּנּוי ּבכ נעׂשה אּלא ּכלֿׁשנה, ּפרֹות אֹוספים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאנּו
"ואתֿעּנבי יתעּלה: אמרֹו והּוא הפקר, ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָלהראֹות

נזיר(ziriay zext el`e ,xwtd oeyln)"תבצר (xwie`לא ְְִִֶֹֹ
(d ,dkהּפרּוׁש ּבא .(xda zyxt `xtq)ּכדר ּתבצר "לא : ְְִֵֶֶַָֹֹ

קֹוצין אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָהּבֹוצרים.
ּבמקצה jkl)אֹותן creind mewna yeaiil oze` oighey oi`), ְְָָֻ

ּבגת ענבים ּדֹורכין ואין ּבחרּבה: הּוא קֹוצה (ivedl`אבל ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָֻ
(oiiּבבד זיתים עֹוׂשין ואין ּבערבה; הּוא ּדֹור אבל ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ

mizif)ּובקטּבי oda yezkl oilibxy zenewn)ּכֹותׁש אבל : ְְֲִֵָֻ
לבֹודדה" ּומכניס dphw)הּוא dhgqn)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ׁשביעית. ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָמצוה

― הקל"ד ּכלהּמצוה להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה (xiwtdl)מהּֿׁשהצמיחה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

"והּׁשביעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכלֿצמחי
וגֹו'" ּונטׁשּתּה i`)ּתׁשמטּנה ,bk zeny):הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְְְְְְִִֶַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל והּזית הּכרם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"והלא
ּבלאֿתעׂשה, עליו עֹוברין ּבעׂשה, ׁשהּוא מיחד ּכרם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמה
וענין ּבלאֿתעׂשה". עליו עֹוברין ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ּכמֹו זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּדבר
הּׁשביעית: ּבּׁשנה ּכלֿהּצֹומח הפקרת ּכֹולל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּונטׁשּתּה"
ּוׂשעֹורים וחּטים ורּמֹונים ואפרסקים ּותאנים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָענבים
אחרּֿכ עׂשה מצות ― הּכל ׁשהׁשמטת יֹוצא, ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוזּולתם.
הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ "ּכןּֿתעׂשה ואמר: ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפרט

הּצּוּוי ּבא לא אּלא ― מןֿהאדמה מהּֿׁשּצֹומח ּכל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבכלל
הּכתּוב ּבהם ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ּבכרם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּזה
"ואתֿעּנבי אמרֹו: והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבמיחד

תבצר" לא נזיר(d ,dk `xwie)הּכרם ּכמֹו הּנה . ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹ
מניעתֹו עׂשה, מצות ― ―(xiwtdln)ׁשהפקרתֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָ

ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה מהּֿׁשּתצמיח ּכל ּכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלאֿתעׂשה,
ּכן אם ּבלאֿתעׂשה. מניעתֹו ּתהיה ― ּבעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהפקרתֹו
זית ודין ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה הּכרם ּכדין הּזית ּדין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹיהיה
― מהּֿׁשּקדם מּכל נתּבאר הּנה ׁשוה. ּפרֹות ׁשאר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹודין
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ּגּדּולי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהׁשמטת

אּלאמ  מןֿהּתֹורה חֹובה ואינּה ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ ְְְִִֵֵֶֶָָלפרֹות

― הקמ"א ּכספים,הּמצוה להׁשמיט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
ּכלֿהּמּׁשאֹות אמרֹו(zeaegd)ּכלֹומר והּוא הּׁשמּטה, ּבׁשנת ְְְְְִִַַַַַָָָָ

"יד ּתׁשמט אתֿאחי ל יהיה "ואׁשר eh,יתעּלה: mixac) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
(bהּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ

ידֹו" מּׁשה ּכלּֿבעל a)ׁשמֹוט ,my):הּתֹוספּתא ּולׁשֹון , ְְֵֶַַַַָָָָ
ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ׁשמּטֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָ"ּבׁשּתי
מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשמּטת
מןֿ נֹוהגת היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבכלֿמקֹום". ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

ׁשביעית. מּמּסכת ְֲִִִֶֶַַאחרֹון

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
אּלא הּׁשמּטה, ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
ּכלּֿבעל "ׁשמֹוט יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָֻיׁשמטּו
ואתֿ אתֿרעהּו לאֿיּגׂש ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמּׁשה

ּבארץ(my)אחיו" אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינֹו וזה , ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
הּיֹובל. ּכלֹומר: קרקע, ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיׂשראל
ואסּור ּובכלֿזמן ּבכלֿמקֹום חֹובה זה ּדבר מּדרּבנן ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָָאבל
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzחיר e"h ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית עליו ׁשעברה החֹוב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלתּבֹוע
ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
לפי החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלהלות
ל "הּׁשמר ואמר: הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּכתּוב

וגֹו'" ּדבר h)ּפןֿיהיה ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my)הּׁשמר" : ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
ׁשני ּכלֹומר: ּבלאֿתעׂשה", ― ּפןֿיהיה ּבלאֿתעׂשה, ―ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹ

לחּזּוק. זה אחר זה זה, ּבענין ּבאּו אּלּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלאוין

â"ôùú'ä éøùú å"è éðù íåé
.æì÷ .åì÷ .î÷ äùò úåöî

.åëø .äëø .ãëø äùòú àì úåöî
― הק"מ אתֿהּׁשניםהּמצוה לסּפֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

ׁשנים ׁשבע ׁשבע ― ּבּה והחזקנּו הארץ על מׁשלנּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעת
היא ׁשמּטה, ׁשני ספירת ּכלֹומר: זֹו, ּומצוה הּיֹובל. ׁשנת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָעד
הם ׁשהם ּגדֹולה, סנהדרי ּכלֹומר: ּדין, לבית ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמסּורה
ׁשּכלֿאחד ּכדר הּׁשנים, מחמּׁשים ׁשנה ׁשנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּסֹופרים
"וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ימי מֹונה מּמּנּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואחד

וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל(g ,dk `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְְִִֶַַָָֹ
(xda zyxt)זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר "יכֹול :ila) ְְִִִֶַַַָֹ

(zeccea mipy xetqlׁשבע" לֹומר: ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶֶַַַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ּכתּובים(my)ׁשנים ׁשני ׁשּיאמרּו עד הא ,cr) ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

hxt siqei cg` lky ,ipyd z` cg` miaezkd ipy enilyiy
(devna xg`לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ׁשמעינן", לא לאו ואם ;ְְְְִִִַַָָָָֹ

ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא עׂשּיתּה איכּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּתּׂשג
ׁשענין ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשנים
ּבהחלט ׁשהיא מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשנים מנין ּכלֹומר: מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹמצוה
ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו 'עד אֹומר היה לא ― ׁשמּטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּומנין

ּכ Ðllk)ּכי jxcaÐ)ּכלֿׁשּתי נלמדֹות ּכתּובים מּׁשני ְְְְִִִִֵֵָָָ
אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ּכלֿמצוה וכן ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹמצות,
אחת, ּבמצוה אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד "הא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומרים
הּבכֹור ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

הּכתּו ּבֹו לי"ׁשאמר רחם "ּכלּֿפטר hi)ב: ,cl zeny)ּכי , ִִֶֶֶֶֶַַָָָ
נקבה ּבין זכר ּבין ― לה' ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכתּוב

לה'" "הּזכרים אחר, ּכתּוב ּובא ―(ai ,bi my)זה ּופסּוק , ְִֵֶַַַָָָָ
אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ׁשּכלֿזכר מֹורה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָלבּדֹו
ּבלבד זכר ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג הּכתּובים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמּׁשני

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ְְְֲִֵֶַָּכמֹו

― הקל"ו ׁשנתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּכמֹו האדמה עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָהחמּׁשים,
ׁשנת את "וקּדׁשּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבּׁשמּטה.

ׁשנה" i)החמּׁשים ,dk `xwie)אמרּו ּובפרּוׁש ,zyxt `xtq) ְְֲִִֵַָָָ
(xda,"ּבּיֹובל נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ׁשּנאמר "ּכׁשם :ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָ

הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ּביניהם הׁשוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכלֹומר:
ׁשאבאר ּכמֹו ּבלאו, ckx)ּביניהם dyrz `l)ׁשנת ודיני . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָ

והפקרת האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ׁשמּטה ּוׁשנת ְְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָיֹובל
האּלה הּדברים ואתֿׁשני ׁשוים. ― (zzaydּכלֿהּצֹומח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(gnevd zxwtde ,dceardׁשנת את "וקּדׁשּתם אמרֹו: ְְְְִֵֵֶַַָּכֹולל
ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין הּכתּוב, ּבאר ּוכבר ׁשנה". ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהחמּׁשים
היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ּותבּואתן ּפרֹותיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיּו

אתּֿתבּואתּה" ּתאכלּו מןֿהּׂשדה לכם ּתהיה (my,קדׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
(aiׁשּיהא ּובתנאי ּבארץ, אּלא נֹוהג אינֹו זה יֹובל .ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

מארץ ׁשּלֹו ּבחלק ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּכלֿׁשבט
ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא ְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹיׂשראל

― הקל"ז ּבּׁשֹופרהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי laei)ּבעׂשרה ly)ּֿבכל ּולהכריז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

לחפׁשי, עברי ּכלֿעבד ויציאת לעבדים חרּות על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארצנּו
אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, עׂשרה ּכלֹומר: זה, ּביֹום ּדמים, ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָּבלי
ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹיתעּלה:

ּבכלֿארצכם" ׁשֹופר ּתעבירּו הּכּפרים ּביֹום (my,לחדׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻ
(h"לכלֿיׁשביה ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ואמר: ,(i ,my), ְְְְְֶֶֶַָָָָָָ

נתּבאר ek:)ּוכבר dpyd y`x)הּׁשנה לראׁש הּיֹובל ׁש'ּׁשוה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ראׁש ּתקיעֹות ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולברכֹות'. ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֹלתקיעה
ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה וידּוע, הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשנה
מןֿההכרזה, חלק וׁשהיא החרּות, לפרסּום אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאינה
ּכענין ענינּה ואין ּבארץ": ּדרֹור "ּוקראתם אמרֹו: ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָוהּוא
ואּלה ה'", לפני "זּכרֹון ׁשהן הּׁשנה, ראׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתקיעֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו העבדים, ְְְְֲִִֵֶַָָלׁשחרּור

― הרכ"ד עבֹודתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֻ
תזרעּו" "לא ּבּה: אמרֹו והּוא הּיֹובל, ּבׁשנת (my,הארץ ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

(`iּוכׁשם תזרע". לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ׁשאמר ּכמֹו ,ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האילן, עבֹודת ּבין הארץ עבֹודת ּבין ּבּׁשמּטה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאסּורה

ּכללי ּבלׁשֹון תזרעּו", "לא אמר ּולפיכ הּיֹובל, ּכoeyl) ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹ
(oli`d zceara ode ux`d zceara od `id drixfלכלֹול ,ְִ

לֹוקה. ― זה על העֹובר וגם והאילן. ְְִֵֶֶֶַַָָָָָהארץ

― הרכ"ה מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל ׁשנת (l`ספיחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

(akx dyrzולא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְְְִִִֶַָָָֹּבׁשנה
אתֿספיחיה" i`)תקצרּו ,my). ְְְִִֶֶָ

― הרכ"ו מּלאסֹוףהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשאר אֹוספים ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרֹות

אתֿנזריה" תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא ,(my)הּׁשנים, ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכדר(bkx dyrz `l)ּובספרא ׁשביעית. ּבׁשנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

(my xda zyxt)ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו "לא ְְְְְְְִִֵָֹֹאמרּו:
ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנאמרּו
ּכּלם והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. האּלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבכלֿהּלאוין

יׂשראל. ּבארץ אּלא חֹובה ְְִֵֵֶֶֶָָָָאינם
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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― הקל"ח ּכלֿהּמצוה ׁשּיחזרּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

מּתחת ויצאּו לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה הּמכּורים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ארץ "ּובכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי הּקֹונים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹידי

לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה ck)אחּזתכם ,dk `xwie),לנּו ּובאר . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻֻ
הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: זֹו ּבׁשנה ּתהיה זֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּגאּלה

אלֿאחּזתֹו" איׁש bi)ּתׁשבּו ,my)ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר זֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָמצוה
ׁשנת ׁשּתחּול קדם הּמכּורה אתֿאדמתֹו לפּדֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹרֹוצה
מחּוץ ׁשהן לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ּגםּֿכן ּובאר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּיֹובל.
― ּבּכפרים הּבנּוים והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָלחֹומת
הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי לחֹומה, מּבפנים נבנּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכיון
"עלֿ הּכתּוב: אמר ׁשעליהם החצרים ּבּתי והם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּגּנֹות.

יצא" ּובּיבל ּתהיהּֿלֹו ּגאּלה יחׁשב הארץ l`)ׂשדה ,my) ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבערכים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו hk:)ּוכבר oikxr)היא וגם . ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאינה

― הרכ"ז מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
"והארץ אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ּבארץ ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאדמֹותינּו

לצמתת" תּמכר bk)לא ,my)ּד נתּבארּו ּוכבר זֹו. מצוה יני ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָֹֻ
ערכין jli`e)ּבסֹוף ,hk). ְֲִָ

― הקל"ט ּפדּיתהּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ׁשנה לסֹוף עד עיר, לחֹומת מּבפנים הּמכּורים ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָהּקנינים
יצאּו ולא הּקֹונה ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ואחרי ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחת
ּביתֿמֹוׁשב ימּכר ּכי "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּבּיֹובל,

וגֹו'" חֹומה hk)עיר ,my)ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה , ְְִִִִֵֵָָָָ
ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר :(l`:)חֹומה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבארץ. אּלא נֹוהגת אינּה ְִֵֶֶֶֶָָָָוהיא

â"ôùú'ä éøùú æ"é éòéáø íåé
.ò÷ .èñ÷ äùòú àì úåöî

.âô÷ äùò úåöî
éøùúæ"é-æ"èéòéáø-éùéìùíåé

.ë äùò úåöî .çëø äùòú àì úåöî
― הקס"ט לויהּמצוה ּכלֿׁשבט ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

יׂשראל ּבארץ חלק mihayd)מּלקחת x`yl dwlgpy), ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּכלֿׁשבט הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא

ונחלה" חלק `)לוי ,gi mixac). ְֲִֵֵֶַָ

― וׁשבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ׁשּבֹוזזים ּבּבּזה חלק מּלקחת לוי ּכלֿׁשבט עֹוד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהזהר
"לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל. ארץ ּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּבׁשעת
ספרי ּולׁשֹון ונחלה". חלק לוי ּכלֿׁשבט הלוּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּכהנים

(my mihtey zyxt)אפׁשר ּבארץ". ונחלה ּבּבּזה, "חלק :ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּתי אּלּו ענינים ׁשני מנית לּמה ולֹומר: עלי להקׁשֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָל
והאזהרה ּבארץ חלק מּלקחת האזהרה והם: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמצות,
לאו זה והרי אחד ּבלאו הם והלא ּבּבּזה, חלק ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּלקחת

ׁשהקּדמּת llkdׁשּבכללּות lirl Ð dncwda zazk) ְְְִִֶֶַָָ
(iriyzdלאו נתחּלק ׁשּכבר ּדע אחד? לאו נמנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

לאֿיהיהּֿלֹו" "ונחלה ואמר: a)זה ,my)ׁשני הם והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לּכהנים "לאֿיהיה מהם: האחד ׁשמֹות, ּבׁשני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאוין
ּבבּזת חלק מּלקחת האזהרה והּוא ונחלה" חלק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהלוּים

weqtay)הארץ "wlg" dlindn zcnlpe)ונחלה" והּׁשני: , ְְֲִֵֶַַָָָ
נכּפל ּוכבר ּבארץ. חלק מּלקחת האזהרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלאֿיהיהּֿלֹו",
אמרֹו והּוא ּבּכהנים, עצמם אּלּו ענינים ׁשני על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹהּלאו
ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיתעּלה

k)ּבתֹוכם" ,gi xacna)הּפרּוׁש ּובא ,gxw zyxt ixtq) ְֵַָָ
(my:הארץ חּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא "ּבארצם :ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ּתחׁשֹוב ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" לאֿיהיהֿל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ"וחלק
ּולפיכ מצות ׁשּתי ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּׁשני

למנֹותם Îiptaראּוי iel hay x`yae ,mnvrÎipta mipdka) ְִָָ
(mnvrּכלֿׁשבט" ּכללי: ּבאפן ּבא ׁשהּלאו ׁשּכיון ּדע ―ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבּכהנים ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים נכנסּו הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹלוי",
swez)לחּזּוק xzil)והּפרט מןֿהּכלל לזה ּכלֿהּדֹומה וכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּׂשג ׁשּלא ּכיון הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאינֹו
אמרֹו מנינּו ואּלּו האחד. מןֿהּלאו ּבׁשלמּות ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּדין
ּבתֹוכם" ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא "ּבארצם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹלאהרן:
אז ּכי וגֹו', הלוּים" לּכהנים "לאֿיהיה אמרֹו: על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֹנֹוסף

הּזה ההּקׁש לפי למנֹות נצטר(ef d`eeyd)אּסּור ּבעצמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ
לאוין ׁשלׁשה ּגדֹול ּכהן על והּזֹונה והחללה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹֹהּגרּוׁשה
ּגדֹול ּבין ּבכלל, ּבכלּֿכהן ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה על ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹנֹוסף
למנֹות, צרי ּבאמת ׁשּכ האֹומר: יאמר ואם הדיֹוט. ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבין

ּג ּכהן יהיה ׁשּבהכרח לֹו: ׁשּתים:נאמר חּיב ּבגרּוׁשה דֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
והּׁשנּיה: לֹו, אסּורה והּגרּוׁשה ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹאחת
אחר ּבלאו עֹוד עליו אסּורה והיא ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹמּׁשּום

קּדּוׁשין ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ―(.fr)אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
וכלֿלאו ׁשּנמנה הּוא ּבלבד הּכללי ׁשהּלאו נמצא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאחת.
איזה ללּמד אּלא אינֹו ּבפרטּות ענין ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחר
קס"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכדר הענין, להׁשלמת אֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדין,

ּבעצמֹו הּזה ּומןֿהּסּוג אּלּו. מּמצות ztqepקס"ה dnbec) ְְְִִִֵֶַַַֹ
(df beqnׁשּלאֿיקרחּו אתֿהּכהנים ׁשהזהיר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹהאזהרה

יׂשרטּו לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם ּופאת ּבראׁשם ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹֹקרחה
d)ׂשרטת ,`k `xwie)ּכבר ּבעצמם אּלּו לאוין ּוׁשלׁשה , ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ

ראׁשכם ּפאת תּקפּו "לא ואמר: ּבכלל לכלֿיׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹקדמּו
תׁשחית" fk)ולא ,hi my)עיניכם ּבין קרחה "ולאֿתׂשימּו , ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

`)למת" ,ci mixac)"ּבבׂשרכם תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
(gk ,hi `xwie)ּכמֹו ּבלבד, הּדין להׁשלמת ּבּכהנים ונכּפלּו ,ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹ

מּכֹות ּבסֹוף הּמצות(k.)ׁשּנתּבאר ׁשלׁש ּדיני ּכׁשּנתּבארּו : ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
היּו ולא ּבּכהנים מיחדים לאוין היּו ואּלּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻהאּלה;
הּכהן היה אז ּכי נפרדֹות, מצות היּו אּלא ּדין ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹלהׁשלמת
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzחכ h"iÎg"i iyiyÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשהּוא מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשּתי מהם ּכלֿמעׂשה על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֻחּיב
אּלא ּכן, הּדבר ואין ― ּכהן ׁשהּוא ּומּׁשּום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיׂשראלי
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׂשראל, ּכׁשאר ּבלבד אחת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָמלקּות

ודעהּו. זה ּכלל ְְְֵֵֶָָָוהבן

― הקפ"ג ללוּיםהּמצוה ערים לּתן ׁשּנּצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּכיון ּבהן, ְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָלדּור

לׁשבת" ערים וגֹו' ללוּים "ונתנּו a)יתעּלה: ,dl xacna). ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
מקלט ערי הן הלוּים, ערי ּכלֹומר: אּלּו, ערים ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוגם

d l`eb ly eznwp iptn my oben dbbya ytp bxeddy)(mc
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו להן, המיחדים ּבּתנאים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻוקֹולטֹות

(.e).

― הרכ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
לא עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא הלוּים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹמגרׁשי

cl)יּמכר" ,dk `xwie)הּתֹורה לׁשֹון יֹודע ואּתה .xacna) ְְִֵֵַַַָָָ
(dÎa ,dl,מגרׁש ּוׂשדה ּומגרׁש ערים ללוּים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָׁשּנֹותנים

להם חּוצה אּמה ואלּפים מגרׁש אּמה אלף ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכלֹומר:
סֹוטה ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּוכרמים, ּובאה(fk:)לׂשדֹות , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

יעׂשּו לבל האּלה אתֿהּגבּולֹות מּלׁשּנֹות ללוּים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהאזהרה
ולא מגרׁש הּׂשדה ולא עיר, הּמגרׁש ולא מגרׁש ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹאתֿהעיר
ּבּקּבלה ּבא יּמכר". "לא אמרֹו: והּוא ׂשדה, ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּמגרׁש
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׁשּנה. לא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֻׁשענינֹו:

.(bl:)ערכין ֲִָ

― עׂשרים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּתהיה ׁשּבֹו לעבֹודה ּביתֿהּבחירה [לעׂשֹות] ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָלבנֹות

ּתמיד האׁש והבערת gafnd)ההקרבה lr cwezy)ואליו , ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ
לרגל והעלּיה החגיגה ּתהיה ּובֹו ההליכה ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּתהיה
אמרֹו והּוא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבכלֿׁשנה, ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָוההתקּבצּות

מקּדׁש" לי "ועׂשּו g)יתעּלה: ,dk zeny)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְְִִִִֵֶַָָ
(i ,ai mixac)ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש :ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ

הּבחירה, ּבית להם ולבנֹות מל להם למּנֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלארץ:
ּבית ׁשּבנין ,ל נתּבאר הּנה עמלק". ׁשל זרעֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּולהכרית

ּבארנּו ּוכבר עצמּה. ּבפני מצוה ai)הּבחירה llk lirl) ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
הּזאת "ycwn")ׁשהּכללּות dnyy),ּפרטים ּכֹוללת ְְִֶֶֶַַָָֹ

מחלקי ּכּלם וזּולתם והּמזּבח והּׁשלחן ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻוׁשהּמנֹורה
לכלֿ צּוּוי נתיחד ּוכבר "מקּדׁש", נקרא והּכל ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּמקּדׁש
אדמה "מזּבח הּמזּבח על אמרֹו אבל וחלק. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחלק

k`)ּתעׂשהּֿלי" ,k zeny),זה ּפסּוק על לחׁשב ׁשאפׁשר , ְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹ
הרי ― מקּדׁש מצות מּלבד עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא
מדּבר הּוא הרי ּדקרא ּפׁשטּה :ל ׁשאבאר ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָענינֹו
לעׂשֹות ההּוא ּבּזמן לנּו מּתר ׁשהיה הּבמֹות, הּתר ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבׁשעת
אמרּו ּוכבר עליו; ּולהקריב ּבכלֿמקֹום אדמה ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָמזּבח
לבנֹות צּוה ׁשהּוא הּוא, הּדּבּור ׁשענין הּׁשלֹום ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעליהם
ׁשהיה ּכמֹו מּטלטל יהא וׁשּלא ּבארץ, מחּבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמזּבח
ּבפרּוׁש יׁשמעאל ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרם והּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבּמדּבר,

המחּבר מזּבח לי עׂשה לארץ "ּכׁשּתּכנס זה: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפסּוק
נֹוהג צּוּוי הּוא הרי ― ּכ ׁשהּדבר ּכיון ֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָּבאדמה".
ׁשּיבנה לֹומר: רצֹוני הּמקּדׁש, מחלקי הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלדֹורֹות

ּובּמכלּתא ּדוקא. מןֿהאבנים i`)מזּבח dyxt exzi)אמרּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
ּתעׂשהּֿלי" אבנים "ואםֿמזּבח יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבפרּוׁש
ׁשּבּתֹורה 'ואם' ּכלֿ'אם' אֹומר: יׁשמעאל "רּבי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאמרּו:
אבנים ואםֿמזּבח מהם: אחד ― מּׁשלׁשה חּוץ ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹרׁשּות,
אּתה חֹובה. ― אבנים" מזּבח "ואם אמרּו: ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּתעׂשהּֿלי".
"אבנים לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, ְְֲִֵֵֶַַָָָאֹומר

"אלהי ה' אתֿמזּבח ּתבנה e)ׁשלמֹות ,fk mixac)ּוכבר , ְְְְֱִִֵֶֶֶַָֹ
הּמקּדׁש ּבנין ּכלֹומר ּבכללם, זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָנתּבארּו

וחּלּוקֹו eke')ותארֹו miycwd ycwe ycwd ,xvgd zewelg). ְְֳִָ
היא ,ּכ לׁשם ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ּומׁשּפטיו, הּמזּבח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּובנין
ּומזּבח והּׁשלחן הּמנֹורה ּתאר נתּבאר וכן מּדֹות. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמּסכת

מנחֹות ּבגמרא ּבהיכל הּנחתם ּומקֹום fvהּזהב ,gk) ְְְִֵַַַָָָָָָָָָ
(jli`eויֹומא(:bl). ְָ

â"ôùú'ä éøùú ç"é éùéîç íåé
.ô .èò äùòú àì úåöî

― הע"ט מזּבחהּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
"לאֿתבנה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברזל, ּבהן ׁשּנגע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמאבנים

וּתחללה" עליה הנפּת חרּב ּכי ּגזית ak)אתהן ,k zeny), ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מקריבים ואין ּפסּול הּוא הרי ― מזּבח מהן ּבנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואם

מּמּדֹות ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (dpynעליו. ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ
(c.

― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּגּסֹות ּפסיעֹות יפסע ׁשּלא ּכדי ּבמעלֹות, לּמזּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹמּלעלֹות
אמרֹו והּוא ּגּדל, ּבצד עקב יל אּלא עלּיתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבׁשעת

וגֹו'" עלֿמזּבחי במעלת "לאֿתעלה bk)יתעּלה: ,my). ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַֹֹ
הּמכלּתא exzi)ּולׁשֹון zyxt seq):לֹומר "מהּֿתלמּוד : ְְְְִַַַַָ

לא לּמזּבח ׁשּכׁשעֹולה עליו"? ערות לאֿתּגלה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"אׁשר
ּוכבר ּגּדל". ּבצד עקב מהּל אּלא ּגּסה, ּפסיעה ּפֹוסע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻיהא

מּמּדֹות ג' ּבפרק ּבנינֹו ואי הּכבׁש צּורת (dpynנתּבארה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּתּגלה`) עד הּמזּבח על ּגּסה ּפסיעה וכלֿהּפֹוסע .ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

לֹוקה. ― עליו ְֶֶָָָערותֹו

â"ôùú'ä éøùú è"é éùéù íåé
.àë äùò úåöî
éøùúè"é-ç"ééùéù-éùéîçíåé
― הכ"א הּמקּדׁשהּמצוה מן ליראה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ

הּיראה מקֹום ּבלּבנּו לֹו ׁשּנקּבע עד מאד, מאד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מקּדׁש, מֹוראת היא וזֹו ― ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָוהּפחד

ּתיראּו" l)"ּומקּדׁשי ,hi `xwie)ּכמֹו זֹו יראה והגּדרת . ְְְְְִִִִַַָָָָ
ּבּספרא יּכנס(miyecw)ׁשהזּכירּו לא מֹורא? הּוא "איזה : ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּובאפנּדתֹו ּובמנעלֹו ּבמקלֹו הּבית `mcלהר yaely cba) ְְְְְְֲִִַַַַַָָֻ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חכי ixyz 'k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

yealn ila eyaell jxc oi`e ,drifd betqiy ick eteb lr
(oeilrקּפנּדריא יעׂשּנּו ולא רגליו ׁשעל (xarn,ּובאבק ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(jxcd xvwl"מּקלֿוחמר ּורקיקה ,(xeq`y i`ce Ð)ּוכבר . ְְִִֶַָָָֹ
לׁשבת ּבהחלט ׁשאסּור ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנתּבאר
ׁשאמר לפי וכלֿזה ּבלבד; ּדוד ּבית למלכי אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבעזרה
ּבזמן אפּלּו לעֹולם, חֹובה וזֹו ּתיראּו" "ּומקּדׁשי ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָיתעּלה:

ספרא ּולׁשֹון ׁשרּבּו. ּבעונֹותינּו חרב ׁשהּוא :(my)הּזה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבית ׁשאין ּבזמן קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא לי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"אין
ּתׁשמרּו אתֿׁשּבתתי לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִִֶַַַַַַָֹֹהּמקּדׁש
מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת מהּֿׁשמירת ― ּתיראּו ְְְִִִִַַַַָָָָָּומקּדׁשי
אּתה מןֿהּמקּדׁש "לא עֹוד: אמרּו וׁשם לעֹולם". ְְְְְִִִַַָָָָָָֹמקּדׁש

הּמקּדׁש". על ׁשּפקד מּמי אּלא ְִִִֵֶֶַַַָָָָירא,

â"ôùú'ä éøùú 'ë ÷"ù íåé
.æñ äùòú àì úåöî .áë äùò úåöî

.äì äùò úåöî
.ãô .âô äùòú àì úåöî

― הכ"ב אתֿהּמצוה לׁשמר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹ
ּכלֿהּלילה ּבמׁש ּבכלֿלילה ּתמיד סביבֹו ללכת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמקּדׁש
לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ּולגּדלֹו, ּולרֹוממֹו לכּבדֹו, ְְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָֹּכדי

העדת" אהל לפני אּת ּובני a)"ואּתה ,gi xacna), ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּתמיד. לפניו ּתהיּו אּתם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּבלׁשֹון

c)מֹועד" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my gxw zyxt)אּתה" : ְְִֵֵַָ
והלוּים מּבפנים הּכהנים ― העדת אהל לפני אּת ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻּובני
ּובּמכלּתא סביבֹו. ולהליכה לׁשמירה ּכלֹומר: ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָמּבחּוץ",
― מֹועד אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו הּזה: ּכּלׁשֹון ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאמרּו
לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? מּנין ּבעׂשה, אּלא לי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאין

הּקדׁש" מׁשמרת את d)ּוׁשמרּתם ,my)ל נתּברר הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
לּמקּדׁש "ּגדּלה אמרּו: וׁשם עׂשה. מצות ― ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻׁשּׁשמירתֹו

ּפלטֹורין ּדֹומה לא ׁשֹומרים. עליה jlnd)ׁשּיׁש lkid) ְְִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשֹומרין". עליה ׁשאין לפלטֹורין ׁשֹומרין עליה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
ׁשּמגדּלת לֹומר: רצֹונֹו ההיכל ׁשם ― ׁשּפלטֹורין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוידּוע
ּוכבר עליו. קבּועים ׁשֹומרים ׁשּיהיּו ורֹוממּותֹו, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָההיכל
ּתמיד מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנתּבארּו

מּדֹות. ְִֶֶַּובמּסכת

― הס"ז מּלהׁשּביתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

אמרֹו: והּוא ּכלֿלילה, ּתמיד ּבֹו ולסב ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹׁשמירתֿהּמקּדׁש
הּקדׁש" מׁשמרת את ּבמצוה(my)"ּוׁשמרּתם ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

מצות ּבֹו והּסּבּוב הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת עׂשה, מּמצות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹכ"ב
לאֿ מצות ― זה ּדבר ׁשּבּטּול ּכאן, נבאר וכ ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹעׂשה;
אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹתעׂשה,

c)מֹועד" ,my)?ּבלאֿתעׂשה ּומּנין ּבעׂשה, אּלא לי אין , ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם לֹומר: ּתלמּוד ―(d ,my), ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ

ּומּדֹות. ּתמיד ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הל"ה ׁשמןהּמצוה לנּו ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
המיחד הּתאּור ּכפי dkÎak)עׂשּוי ,l zeny)למׁשח מּוכן ְְְִִֵַַַָָָֹֻ

הּגדֹול "והּכהן ׁשאמר: ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ּגדֹול ּכלּֿכהן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבֹו
הּמׁשחה" ׁשמן עלֿראׁשֹו אׁשרֿיּוצק i)מאחיו ,`k `xwie), ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

הּמלכים מקצת ּבֹו מֹוׁשחים cec)וכן zia ikln wx ,xnelk), ְְְְִִִֵַַָ
הּמׁשּכן ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו
לפי לדֹורֹות, אתֿהּכלים ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָוכלּֿכליו;

ּבספרי אמרּו `)ׁשּבפרּוׁש ,f xacna)אּלּו ׁשל ׁשּבמׁשיחתם , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לעתיד ּכלֿהּכלים הקּדׁשּו ― הּמׁשּכן ּכלי ּכלֹומר ―ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לי זה יהיה מׁשחתֿקדׁש "ׁשמן יתעּלה: אמר ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלבֹוא,

l`)לדרתיכם" ,l zeny)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹ
ּכרתֹות .(d.)ּבריׁש ְְֵֵ

― הפ"ג ׁשמןהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
לא "ּובמתּכנּתֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻּכׁשמן

ּכמהּו" al)תעׂשּו ,my)מזיד הּוא אם זה, לאו על והעֹובר ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ּכמהּו אׁשרֿירקח "איׁש ּבּכתּוב: ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ―ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

bl)וכּו'" ,my).קבּועה חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם . ְְְִֵַַָָָ
מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(d.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הפ"ד ּבׁשמןהּמצוה מּלמׁשח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבלבד, ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּמׁשחה

"ייס לא אדם "עלּֿבׂשר יתעּלה: אמרֹו al)והּוא ,my). ְְְְִִֶַַַָָָָֹ
"ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ּבמזיד ּבֹו ׁשהּנמׁשח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוברּור,

ונכרת" עלֿזר מּמּנּו חּיב(my)יּתן ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחּטאת

.(d.)ּכרתֹות ְֵ
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i"yx
(„).éúéçñå'ה יסח גאים בית כמו טו)ועקרתי (משלי

מעל כח )ונסחתם òìñ.:(דברים çéçöì שהיתה לפי
כשתנ  הים בתוך בסלע הים בנויה אל עפרה ויסח תץ

גלי: כיף לשעיעות ת"י וכן חלק הסלע נשאר
(‰).íéîøç çèùî חרמי את הדייגים ישטחו הסלע על

לנגבם: äãùá.(Â)מכמרותם øùà äéúåðáå הכפרים
סביבותיה: לה äðö.(Á)המשועבדות êéìò íé÷äå

בתרסין : מזיינין די עליך ÷åìá.(Ë)ויקים éçîå הוא
ומכה  גדולות אבנים לזרוק המצור מתחבולות אחד

לועזים  ויש בלע"ז דשאפורי"ירא אילקולי"אה כנגדו
בלע"ז: פוריירא לועזין ויש בלעז דשארבלי"טא קבלו

.åéúåáøçá:עמו שיביא חורבן úòôùî(È)באומנות
.åéñåñ ועולה ברגליהם אבק מעלים הרבה סוסים כשיש

וכן  שפעת קרוי הוא הארץ ומחשיך כענן ונעשה
תכסך מים כב)ושפעת בלע"ז:(איוב  דלאפוי"שון
.äò÷åáî øéò àåáîë משור דמתרעא לקרתי דעלין כמה

חומתה: סחורתך:êúìåëø.(È·)שנפרצה

cec zcevn
(‚).¯Âˆ ÍÈÏÚ È‰: צור אתה בך  אלחם  אני  ¯·ÌÈ.הנה ÌÈÂ‚

בבל : אנשי ברבויÂÏÚ‰Î˙.הם גליו את מעלה שהיה  כמו
ב הסערה:עצום בניןÈ˙ÈÁÒÂ.(„)עת טיח  עפר אעקור

תהיה ר "ל  הסלע יבשות בה להיות  העיר את ואתן  המגדלים
המגדלים: מהפלת וסלעים אבנים  גלי ÁË˘Ó(‰)מלאה

.ÌÈÓ¯Áמאז כי כשהיתה  מסוחרים מלאה עוד  תהיה  לא  ר"ל
לנגבם: הרשתות שמה ויפרשו  דגים  ציידי כ "א  בה ידורו לא 

.ÌÈ‰ ÍÂ˙·:בים ישבה  צור  „·¯˙È.כי È‡ ÈÎלקיים ובידי
העירה: יבוא לבל  ידו על  לעכב  מי  יוכל  לא  ר "ל  דברי:

(‡È).ÍÊÂÚ ˙Â·ˆÓÂ כל תרד  והחזקות הגבוהות  המקומות 
בהן: תתחזק  ולא  לארץ  ותפול  Â‚Â'.(È·)אחת ÍÈ·‡Âמבנין

והחומות: ÂÓÂ˘È.הבתים ÌÈÓ ÍÂ˙· שאצל הים אל  יפילו
לאÈ˙·˘‰Â.(È‚)העיר: ועוד  השיר המיית  קול  ממך אבטל

כנוריך: קול  שם ÚÏÒ.(È„)ישמע  ÁÈÁˆÏמגלי מלאה  תהיה 
המפולת: ÌÈÓ¯Á.אבני ÁË˘Óרשתותם שמה יפרשו הציידים

בשיר להתענג ושרים  סוחרים  עוד בה ידורו לא  וכאומר  לנגבם 
ושפלים: נבזים  דגים ציידי  שם ידורו מעתה כי כנור  Ï‡וקול 

.„ÂÚ ‰·˙: כשהיתה „·¯˙È.להיות '‰ È‡ ÈÎ:לקיים ובידי

oeiv zcevn
(„).È˙ÈÁÒÂ' ה יסח  גאים  בית כמו  עקירה טו)ענין :(משלי

.ÁÈÁˆÏצחיחה שכנו כמו יובש  סח)ענין ÁË˘Ó.(‰):(תהלים
לשמש ושטחום  כמו  פרישה  ח)ענין  רשתותÌÈÓ¯Á.:(ירמיה

בחרמו יגרהו א)כמו וכןÈ˙Â·Â‰.(Â):(חבקוק הכפרים ר "ל 
ובנותיה טו)עקרון מול „È˜.(Á):(יהושע הנבנה מגדל הוא
לכבשה: לעלותÏÏÂÒ‰.העיר החומה מול  העפר תל  הוא

העיר : על להלחם להציל ˆ‰.עליה  עשויה מגן כעין הוא 
וחנית: חרב ˜·ÂÏ.(Ë)ממכת ÈÁÓÂעשויה מלחמה כלי שם

תרגומו הוא מחי כי  כנגדה בחומה להכות  אבנים בה לזרוק 
נגד : של תרגומו  הוא  וקבלו הכאה נתיצהıÂ˙È.של מלשון 

החרב·ÂÈ˙Â·¯Á.ושבירה : ואל וכן בו לשבר עשוי כלי שם
לג) גמליםÚÙ˘Ó˙.(È):(ירמיה שפעת  כמו רבוי ס)ענין :(ישעיה
.Ì˜·‡ דק כאבק כמו הדק עפר  כט)הוא  יקראÙ¯˘.:(שם כן

בזה: הרגיל  הסוס המרכבה:Ï‚Ï‚Â.רוכב  אופן ˙¯˘Ú‰.הוא
ונדנוד: רעש  ופתוח:Ú˜Â·Ó‰.מל' בקיעה  ·ÂÒ¯Ù˙.(È‡)מל '

פרסה מפרסת וכן  הסוסים שברגלי המנעלים יא)הם :(ויקרא
.ÒÂÓ¯È: ודריכה רמיסה וכןÍÈ˙ÂˆÂÁ.מל ' השווקים הם

בדמשק לך תשים כ)וחוצות מקומותÂ·ˆÓÂ˙.:(מ"א ר"ל 
מצבה: מלשון והוא  חוזק:ÍÊÂÚ.גבוהות  ÍÏÈÁ.(È·)ענין

העמים¯Í˙ÏÂÎ.עשרך: רוכלת  וכן סחורה כ"ז)ענין המייה :‰ÔÂÓ.אבטל:È˙·˘‰Â.(È‚):(לקמן שיר:˘ÍÈ¯È.מלשון  מלשון 
.ÍÈ¯ÂÎ:נגון כלי יובש:ÁÈÁˆÏ.(È„)שם פרישה:ÁË˘Ó.ענין רשתות:ÌÈÓ¯Á.ענין

aiÎ`i wxt minid ixac - miaezk

àé-÷øô à íéîéä éøáãfnÎcn

ãî(ñ) :éøòøòä íúBç éða ìàéòéå (ìàåòéå) òîL (ñ) éúøzLòä àiæòäîàçéå éøîL-ïa ìàòéãé ª¦−̈¨£§§¨¦®¨¨Æ¦«¦¥½§¥−¨¬¨£Ÿ¥¦«§¦«£¥Æ¤¦§¦½§Ÿ¨¬
(ñ) :éöézä åéçàåî:éáàBnä äîúéå (ñ) íòðìà éða äéåLBéå éáéøéå íéåçnä ìàéìàæîãáBòå ìàéìà ¨¦−©¦¦«¡¦¥Æ©«©£¦½¦¦©¬§©§−̈§¥´¤§¨®©§¦§−̈©¨¦«¡¦¥´§¥½

(ô) :äéáönä ìàéNòéå (ñ)§©£¦¥−©§Ÿ¨¨«

éîéä éøáãáé-÷øô à ífhÎ`

à:äîçìnä éøæò íéøBaba änäå Lé÷-ïa ìeàL éðtî øeöò ãBò âì÷éöì ãéåc-ìà íéàaä älàå§¥À¤©¨¦³¤¨¦Æ§¦´§©½´¨½¦§¥−¨´¤¦®§¥Æ¨Æ©¦¦½Ÿ§¥−©¦§¨¨«
á:ïîéðaî ìeàL éçàî úLwa íévçáe íéðáàa íéìàîNîe íéðéîéî úL÷ é÷Lðâøæòéçà Làøä ´Ÿ§¥¤À¤©§¦¦³©§¦¦Æ¨«£¨¦½©¦¦−©®̈¤¥£¥¬¨−¦¦§¨¦«¨¸Ÿ£¦¤¹¤

:éúúpòä àeäéå äëøáe úåîæò éða èìôå ìàéæéå (ìàåæéå) éúòábä äòîMä éða LàBéåãäéòîLéå §À̈§¥Æ©§¨¨´©¦§¨¦½¦¦¥¬¨¤−¤§¥´©§¨®¤§¨¾̈§¥−¨£§Ÿ¦«§¦«§©«§¨¯
ìMa øBab éðBòábäìMä-ìòå íéL:íéLä(ñ) :éúøãbä ãáæBéå ïðçBéå ìàéæçéå äéîøéååúBîéøéå éæeòìà ©¦§¦²¦¬©§Ÿ¦−§©©§Ÿ¦«§¦§§¨³§©£¦¥Æ§´¨½̈§¨−̈©§¥¨¦«¤§©³¦¦Æ

:éôeøçä (éôéøçä) eäéèôLe eäéøîLe äéìòáeæ:íéçøwä íòáLéå øæòBéå ìàøæòå eäiMéå äð÷ìà §©§¨´§©§½̈§©§−̈©£¦«¤§¨¿̈§Â¦¦¨©£©§¥¯§¤²¤§¨¨§−̈©¨§¦«
ç:øBãbä-ïî íçøé éða äéãáæe äìàòBéåèéLðà ìéçä éøab äøaãî ãöîì ãéåc-ìà eìcáð éãbä-ïîe §¥¨¯§©§¨²§¥¬§Ÿ−̈¦©§«¦©¨¦¿¦§§´¤¨¦Á©§©̧¦§¹̈¨¦Ÿ¥´©©À¦©§¥³

:øäîì íéøää-ìò íéàáöëå íäéðt äéøà éðôe çîøå äpö éëøò äîçìnì àáöéäéãáò Làøä øæò ¨¨Æ©¦§¨½̈Ÿ§¥¬¦−̈¨®Ÿ©§¥³©§¥Æ§¥¤½§¦§¨¦¬©¤¨¦−§©¥«¥−¤¨®ŸŸ©§¨Æ
ìMä áàéìà éðMä:éLàé:éLîçä äéîøé éòéáøä äpîLîáé:éòáMä ìàéìà éMMä ézòâéïðçBé ©¥¦½¡¦−̈©§¦¦«¦§©¨Æ¨§¦¦½¦§§−̈©£¦¦«©©Æ©¦¦½¡¦¥−©§¦¦««¨¨Æ

:éòéLzä ãáæìà éðéîMäãé(ñ) :øNò ézLò épaëî éøéNòä eäéîøéåèàávä éLàø ãâ-éðaî älà ©§¦¦½¤§¨−̈©§¦¦«¦§§Æ̈Æ¨£¦¦½©§©©−©§¥¬¨¨«¥¬¤¦§¥−̈¨¥´©¨¨®
:óìàì ìBãbäå ïèwä äàîì ãçàæèàlîî àeäå ïBLàøä Lãça ïcøiä-úà eøáò øLà íä älà ¤¨³§¥¨Æ©¨½̈§©¨−§¨«¤¥´¤¥À£¤̧¨§³¤©©§¥Æ©´Ÿ¤¨¦½§¬§©¥−

(ô) :áøònìå çøænì íé÷îòä-ìk-úà eçéøáiå åéúBãb (åéúéãâ)-ìk-ìò©¨§¨®©©§¦ÆÆ¤¨¨´£¨¦½©¦§−̈§©«©£¨«
i"yx

(‡).øåöò ãåò:נחבא(·).úù÷ é÷ùð בקשת מזוינים
היו  באבנים אף ולאחריהם לפניהם ומורים ובחצים
הרבה: כן ראיתי ואני מורים אבן הקשת יתר על נותנים

.ïéîéðáî ìåàù éçàî אחד מאיש יצאו שכולם לפי
אומר  דוד גדולת ולכבוד אחים כולם קרויים מבנימין
שאול  בעוד אליו באו שאול אחי שאפילו שאול מאחי

íéùìùä.(„)חי: ìòå:לשלשים ãöîì(Ë)ראש
.äøáãî דכתיב שאול מפני שנחבא המדבר למצודות

ודוד  שאול לפני זיפה וילכו ויקומו כ"ג) א' (שמואל
דוד  ויעל 'ד) כ, (שם וכתיב בערבה מעון במדבר ואנשיו

גדי: עין במצדות וישב äéøà.משם éðôå פניהם

כאריה: øäîì.מפוחדים íéøää ìò íéàáöëå היו קלים
כשצדין  ההרים על לרוץ צבאים של דרכן כי במרוצתם

ãâ.(ÂË)אותם: éðáî äìà הגדי ומן למעלה כדכתיב
דוד: אל ïè÷ä.נבדלו äàîì ãçà ירדוף שבכולם הקטן

óìàì.מאה: ìåãâäå כאן אלף ירדוף  שבכולם והגדול
וגו': מכם ומאה מאה חמשה מכם ורדפו הפסוק נתקיים

(ÊË).ïåùàøä ùãåçá ïãøéä úà åøáò øùà íä äìà
השלגים: נפרשו שכבר íé÷îòäבניסן ìë úà åçéøáéå

.áøòîìå çøæîì כל את במגיניהם ובקעו הירדן את עברו
ויבריחו  וי"א ביבשה ועברו ולמערב למזרח המים עמקי

בעמקים: היושבים עמים העמקים כל את

cec zcevn
(‡).¯ÂˆÚ „ÂÚ: שאול מפני נחבא  שהיה Ó‰Â‰בעוד 

.ÌÈ¯Â·‚·:המלחמה נצחון עוזרי  הגבורים בין המה נחשבים 
(·).'ÂÎÂ ÌÈÈÓÈÓבאבנים לירות ידיהם בשתי שולטים 

הקשת: ע"י ˘‡ÏÂ.ובחצים ÈÁ‡Ó:בנימין מבני שאול מקרובי 
יואש‰¯‡˘.(‚) עמו ובא אחיעזר  הראש  היה הבאים  מן

השמעה: בני והמה  ·˘ÌÈ˘Ï.(„)אחיו ¯Â·‚:עליהם וממונה בהשרים הגבור  היה  מבני‰˜¯ÈÁ.(Â)הוא  היו וכו' אלקנה 
שם:ÂÏ„·.(Ë)קרח : נחבא  דוד שהיה במדבר אשר המצודה אל דוד  אל  ללכת נבדלו שאול ˆ·‡.מעם È˘‡לצאת למודים

מגן: כעין והוא  בצנה מלחמה  ועורכי מלחמה Ì‰ÈÙ.בצבא  ‰È¯‡ ÈÙÂ:האריה כמו פניהם במראות ÌÈ‡·ˆÎÂ.מפחידים
הציד :ממהר מיד  להנצל ההרים על מהר הרץ כצבי לרוץ האחד ‰˜ÔË.(ÂË)ים שבהם והגבור  מאה ירדוף האחד  שבהם  החלש

אלף: ÏÓÓ‡.(ÊË)ירדוף  ‡Â‰Â כל על  המים שהלכו עד מלא הירדן היה זה ובעבור  שלגים הפשרת  מן המים מתרבים אז כי
המים: ישטפוהו ולא שוטפים עמוקים במים לעבור תחשב  גדולה ולגבורה  מ"מ ÂÁÈ¯·ÈÂ.שפתיו במים  בעברם נתייגעו  כי עם

כנגדם: לעמוד כח  עצרו ולא  ולפה  לפה העמקים יושבי כל הבריחו

oeiv zcevn
(‡).¯ÂˆÚ:(לג (ירמיה המטרה  בחצר עצור  כמו וכלוא נחבא 
(·).È˜˘Â:( עח (תהלים קשת  רומי  נושקי  כמו מזוין ענין
(„).ÌÈ˘Ï˘·:(טו (שמות שלישיו ומבחר כמו בשרים

(ÊË).ÂÈ˙Â„‚: הנחל שפתי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חכג ek wxt l`wfgi - mi`iap

åë-÷øô ìà÷æçéciÎb

âéìò éððä ýåýé éðãà øîà äk ïëìéìò éúéìòäå øö C:åélâì íiä úBìòäk íéaø íéBb CãeúçLå ¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½¦§¦¬¨©−¦®Ÿ§©£¥¦³¨©Æ¦Æ¦´©¦½§©£¬©−̈§©¨«§¦£º
:òìñ çéçöì dúBà ézúðå äpnî døôò éúéçñå äéìcâî eñøäå øö úBîçääéäz íéîøç çèLî Ÿ´ÀŸ§¨«§Æ¦§¨¤½¨§¦«¥¦¬£¨−̈¦¤®¨§¨©¦¬−̈¦§¦¬©¨«©¦§©̧£¨¦³¦«§¤Æ

:íéBbì æáì äúéäå ýåýé éðãà íàð ézøaã éðà ék íiä CBúaåäðâøäz áøça äãOa øLà äéúBðáe §´©½̈¦ µ£¦´¦©½§¦§ª−£Ÿ¨´¡¦®§¨§¨¬§©−©¦«§¤Æ¨Æ£¤´©¨¤½©¤−¤¥¨©®§¨
(ñ) :ýåýé éðà-ék eòãéåæïBôvî ìáa-Cìî øvàøãëeáð øö-ìà àéáî éððä ýåýé éðãà øîà äë ék §¨§−¦£¦¬§¨«¦´³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½¦§¦¯¥¦´¤ÀŸ§©§¤©¯¤«¤¨¤²¦¨−

:áø-íòå ìä÷å íéLøôáe áëøáe ñeña íéëìî CìîçéúBðaøäé áøça äãOa Céìò ïúðå âCôLå ÷éc C ¤´¤§¨¦®§²§¤¬¤§¨¨¦−§¨¨¬§©¨«§©¬¦©¨¤−©¤´¤©£®Ÿ§¨©̧¨©¹¦¨¥À§¨©³
éìòéìò íé÷äå äììñ C:äpö CèéúBîça ïzé Blá÷ éçîeéúìcâîe C:åéúBáøça õzé CéúòôMî ¨©Æ¦Æ«Ÿ§½̈§¥¦¬¨©−¦¦¨«§¦´¨«¨½¦¥−§«Ÿ¨®¦¦̧§§Ÿ©½¦¦−Ÿ§©§¨«¦¦§©¬

éúBîBç äðLòøz áëøå ìbìâå Løt ìBwî í÷áà Cqëé åéñeñéøòLa Bàáa C:äòwáî øéò éàBáîk C −̈§©¥´£¨®̈¦Á¨©¸§©§©¹¨¤À¤¦§©Æ§¨Æ«©½¦§ŸÆ¦§¨©½¦¦§¥−¦¬§ª¨¨«
àééúBöeç-ìk-úà ñîøé åéñeñ úBñøôa:ãøz õøàì Cfò úBávîe âøäé áøça Cnò CáéCìéç eììLå §©§´½̈¦§−Ÿ¤¨«¨®¦©¥Æ©¤´¤©£½Ÿ©§¬ª¥−¨¨¬¤¥¥«§¨§´¥¥À

éúBîBç eñøäå Cúlëø eææáeéðáàå eözé Cúcîç ézáe Céöòå C:eîéNé íéî CBúa Cøôòå CâéézaLäå ¨«§Æ§ª¨¥½§¨«§Æ©½¦¨¥¬¤§¨¥−¦®Ÿ©£¨©³¦§¥©Æ¦Æ©«£¨¥½§¬©−¦¨¦«§¦§©¦−
éøéL ïBîäéøBpk ìB÷å C:ãBò òîMé àì CãéézúðeãBò äðaú àì äéäz íéîøç çèLî òìñ çéçöì C £´¦¨®¦§´¦©½¦¬Ÿ¦¨©−«§©¦º¦§¦´©¤À©¦§©³£¨¦Æ¦«§¤½¬Ÿ¦¨¤−®

(ñ) :ýåýé éðãà íàð ézøac ýåýé éðà ék¦´£¦³§¨Æ¦©½§¦§ª−£Ÿ¨¬¡¦«

i"yx
(„).éúéçñå'ה יסח גאים בית כמו טו)ועקרתי (משלי

מעל כח )ונסחתם òìñ.:(דברים çéçöì שהיתה לפי
כשתנ  הים בתוך בסלע הים בנויה אל עפרה ויסח תץ

גלי: כיף לשעיעות ת"י וכן חלק הסלע נשאר
(‰).íéîøç çèùî חרמי את הדייגים ישטחו הסלע על

לנגבם: äãùá.(Â)מכמרותם øùà äéúåðáå הכפרים
סביבותיה: לה äðö.(Á)המשועבדות êéìò íé÷äå

בתרסין : מזיינין די עליך ÷åìá.(Ë)ויקים éçîå הוא
ומכה  גדולות אבנים לזרוק המצור מתחבולות אחד

לועזים  ויש בלע"ז דשאפורי"ירא אילקולי"אה כנגדו
בלע"ז: פוריירא לועזין ויש בלעז דשארבלי"טא קבלו

.åéúåáøçá:עמו שיביא חורבן úòôùî(È)באומנות
.åéñåñ ועולה ברגליהם אבק מעלים הרבה סוסים כשיש

וכן  שפעת קרוי הוא הארץ ומחשיך כענן ונעשה
תכסך מים כב)ושפעת בלע"ז:(איוב  דלאפוי"שון
.äò÷åáî øéò àåáîë משור דמתרעא לקרתי דעלין כמה

חומתה: סחורתך:êúìåëø.(È·)שנפרצה

cec zcevn
(‚).¯Âˆ ÍÈÏÚ È‰: צור אתה בך  אלחם  אני  ¯·ÌÈ.הנה ÌÈÂ‚

בבל : אנשי ברבויÂÏÚ‰Î˙.הם גליו את מעלה שהיה  כמו
ב הסערה:עצום בניןÈ˙ÈÁÒÂ.(„)עת טיח  עפר אעקור

תהיה ר "ל  הסלע יבשות בה להיות  העיר את ואתן  המגדלים
המגדלים: מהפלת וסלעים אבנים  גלי ÁË˘Ó(‰)מלאה

.ÌÈÓ¯Áמאז כי כשהיתה  מסוחרים מלאה עוד  תהיה  לא  ר"ל
לנגבם: הרשתות שמה ויפרשו  דגים  ציידי כ "א  בה ידורו לא 

.ÌÈ‰ ÍÂ˙·:בים ישבה  צור  „·¯˙È.כי È‡ ÈÎלקיים ובידי
העירה: יבוא לבל  ידו על  לעכב  מי  יוכל  לא  ר "ל  דברי:

(‡È).ÍÊÂÚ ˙Â·ˆÓÂ כל תרד  והחזקות הגבוהות  המקומות 
בהן: תתחזק  ולא  לארץ  ותפול  Â‚Â'.(È·)אחת ÍÈ·‡Âמבנין

והחומות: ÂÓÂ˘È.הבתים ÌÈÓ ÍÂ˙· שאצל הים אל  יפילו
לאÈ˙·˘‰Â.(È‚)העיר: ועוד  השיר המיית  קול  ממך אבטל

כנוריך: קול  שם ÚÏÒ.(È„)ישמע  ÁÈÁˆÏמגלי מלאה  תהיה 
המפולת: ÌÈÓ¯Á.אבני ÁË˘Óרשתותם שמה יפרשו הציידים

בשיר להתענג ושרים  סוחרים  עוד בה ידורו לא  וכאומר  לנגבם 
ושפלים: נבזים  דגים ציידי  שם ידורו מעתה כי כנור  Ï‡וקול 

.„ÂÚ ‰·˙: כשהיתה „·¯˙È.להיות '‰ È‡ ÈÎ:לקיים ובידי

oeiv zcevn
(„).È˙ÈÁÒÂ' ה יסח  גאים  בית כמו  עקירה טו)ענין :(משלי

.ÁÈÁˆÏצחיחה שכנו כמו יובש  סח)ענין ÁË˘Ó.(‰):(תהלים
לשמש ושטחום  כמו  פרישה  ח)ענין  רשתותÌÈÓ¯Á.:(ירמיה

בחרמו יגרהו א)כמו וכןÈ˙Â·Â‰.(Â):(חבקוק הכפרים ר "ל 
ובנותיה טו)עקרון מול „È˜.(Á):(יהושע הנבנה מגדל הוא
לכבשה: לעלותÏÏÂÒ‰.העיר החומה מול  העפר תל  הוא

העיר : על להלחם להציל ˆ‰.עליה  עשויה מגן כעין הוא 
וחנית: חרב ˜·ÂÏ.(Ë)ממכת ÈÁÓÂעשויה מלחמה כלי שם

תרגומו הוא מחי כי  כנגדה בחומה להכות  אבנים בה לזרוק 
נגד : של תרגומו  הוא  וקבלו הכאה נתיצהıÂ˙È.של מלשון 

החרב·ÂÈ˙Â·¯Á.ושבירה : ואל וכן בו לשבר עשוי כלי שם
לג) גמליםÚÙ˘Ó˙.(È):(ירמיה שפעת  כמו רבוי ס)ענין :(ישעיה
.Ì˜·‡ דק כאבק כמו הדק עפר  כט)הוא  יקראÙ¯˘.:(שם כן

בזה: הרגיל  הסוס המרכבה:Ï‚Ï‚Â.רוכב  אופן ˙¯˘Ú‰.הוא
ונדנוד: רעש  ופתוח:Ú˜Â·Ó‰.מל' בקיעה  ·ÂÒ¯Ù˙.(È‡)מל '

פרסה מפרסת וכן  הסוסים שברגלי המנעלים יא)הם :(ויקרא
.ÒÂÓ¯È: ודריכה רמיסה וכןÍÈ˙ÂˆÂÁ.מל ' השווקים הם

בדמשק לך תשים כ)וחוצות מקומותÂ·ˆÓÂ˙.:(מ"א ר"ל 
מצבה: מלשון והוא  חוזק:ÍÊÂÚ.גבוהות  ÍÏÈÁ.(È·)ענין

העמים¯Í˙ÏÂÎ.עשרך: רוכלת  וכן סחורה כ"ז)ענין המייה :‰ÔÂÓ.אבטל:È˙·˘‰Â.(È‚):(לקמן שיר:˘ÍÈ¯È.מלשון  מלשון 
.ÍÈ¯ÂÎ:נגון כלי יובש:ÁÈÁˆÏ.(È„)שם פרישה:ÁË˘Ó.ענין רשתות:ÌÈÓ¯Á.ענין

aiÎ`i wxt minid ixac - miaezk

àé-÷øô à íéîéä éøáãfnÎcn

ãî(ñ) :éøòøòä íúBç éða ìàéòéå (ìàåòéå) òîL (ñ) éúøzLòä àiæòäîàçéå éøîL-ïa ìàòéãé ª¦−̈¨£§§¨¦®¨¨Æ¦«¦¥½§¥−¨¬¨£Ÿ¥¦«§¦«£¥Æ¤¦§¦½§Ÿ¨¬
(ñ) :éöézä åéçàåî:éáàBnä äîúéå (ñ) íòðìà éða äéåLBéå éáéøéå íéåçnä ìàéìàæîãáBòå ìàéìà ¨¦−©¦¦«¡¦¥Æ©«©£¦½¦¦©¬§©§−̈§¥´¤§¨®©§¦§−̈©¨¦«¡¦¥´§¥½

(ô) :äéáönä ìàéNòéå (ñ)§©£¦¥−©§Ÿ¨¨«

éîéä éøáãáé-÷øô à ífhÎ`

à:äîçìnä éøæò íéøBaba änäå Lé÷-ïa ìeàL éðtî øeöò ãBò âì÷éöì ãéåc-ìà íéàaä älàå§¥À¤©¨¦³¤¨¦Æ§¦´§©½´¨½¦§¥−¨´¤¦®§¥Æ¨Æ©¦¦½Ÿ§¥−©¦§¨¨«
á:ïîéðaî ìeàL éçàî úLwa íévçáe íéðáàa íéìàîNîe íéðéîéî úL÷ é÷Lðâøæòéçà Làøä ´Ÿ§¥¤À¤©§¦¦³©§¦¦Æ¨«£¨¦½©¦¦−©®̈¤¥£¥¬¨−¦¦§¨¦«¨¸Ÿ£¦¤¹¤

:éúúpòä àeäéå äëøáe úåîæò éða èìôå ìàéæéå (ìàåæéå) éúòábä äòîMä éða LàBéåãäéòîLéå §À̈§¥Æ©§¨¨´©¦§¨¦½¦¦¥¬¨¤−¤§¥´©§¨®¤§¨¾̈§¥−¨£§Ÿ¦«§¦«§©«§¨¯
ìMa øBab éðBòábäìMä-ìòå íéL:íéLä(ñ) :éúøãbä ãáæBéå ïðçBéå ìàéæçéå äéîøéååúBîéøéå éæeòìà ©¦§¦²¦¬©§Ÿ¦−§©©§Ÿ¦«§¦§§¨³§©£¦¥Æ§´¨½̈§¨−̈©§¥¨¦«¤§©³¦¦Æ

:éôeøçä (éôéøçä) eäéèôLe eäéøîLe äéìòáeæ:íéçøwä íòáLéå øæòBéå ìàøæòå eäiMéå äð÷ìà §©§¨´§©§½̈§©§−̈©£¦«¤§¨¿̈§Â¦¦¨©£©§¥¯§¤²¤§¨¨§−̈©¨§¦«
ç:øBãbä-ïî íçøé éða äéãáæe äìàòBéåèéLðà ìéçä éøab äøaãî ãöîì ãéåc-ìà eìcáð éãbä-ïîe §¥¨¯§©§¨²§¥¬§Ÿ−̈¦©§«¦©¨¦¿¦§§´¤¨¦Á©§©̧¦§¹̈¨¦Ÿ¥´©©À¦©§¥³

:øäîì íéøää-ìò íéàáöëå íäéðt äéøà éðôe çîøå äpö éëøò äîçìnì àáöéäéãáò Làøä øæò ¨¨Æ©¦§¨½̈Ÿ§¥¬¦−̈¨®Ÿ©§¥³©§¥Æ§¥¤½§¦§¨¦¬©¤¨¦−§©¥«¥−¤¨®ŸŸ©§¨Æ
ìMä áàéìà éðMä:éLàé:éLîçä äéîøé éòéáøä äpîLîáé:éòáMä ìàéìà éMMä ézòâéïðçBé ©¥¦½¡¦−̈©§¦¦«¦§©¨Æ¨§¦¦½¦§§−̈©£¦¦«©©Æ©¦¦½¡¦¥−©§¦¦««¨¨Æ

:éòéLzä ãáæìà éðéîMäãé(ñ) :øNò ézLò épaëî éøéNòä eäéîøéåèàávä éLàø ãâ-éðaî älà ©§¦¦½¤§¨−̈©§¦¦«¦§§Æ̈Æ¨£¦¦½©§©©−©§¥¬¨¨«¥¬¤¦§¥−̈¨¥´©¨¨®
:óìàì ìBãbäå ïèwä äàîì ãçàæèàlîî àeäå ïBLàøä Lãça ïcøiä-úà eøáò øLà íä älà ¤¨³§¥¨Æ©¨½̈§©¨−§¨«¤¥´¤¥À£¤̧¨§³¤©©§¥Æ©´Ÿ¤¨¦½§¬§©¥−

(ô) :áøònìå çøænì íé÷îòä-ìk-úà eçéøáiå åéúBãb (åéúéãâ)-ìk-ìò©¨§¨®©©§¦ÆÆ¤¨¨´£¨¦½©¦§−̈§©«©£¨«
i"yx

(‡).øåöò ãåò:נחבא(·).úù÷ é÷ùð בקשת מזוינים
היו  באבנים אף ולאחריהם לפניהם ומורים ובחצים
הרבה: כן ראיתי ואני מורים אבן הקשת יתר על נותנים

.ïéîéðáî ìåàù éçàî אחד מאיש יצאו שכולם לפי
אומר  דוד גדולת ולכבוד אחים כולם קרויים מבנימין
שאול  בעוד אליו באו שאול אחי שאפילו שאול מאחי

íéùìùä.(„)חי: ìòå:לשלשים ãöîì(Ë)ראש
.äøáãî דכתיב שאול מפני שנחבא המדבר למצודות

ודוד  שאול לפני זיפה וילכו ויקומו כ"ג) א' (שמואל
דוד  ויעל 'ד) כ, (שם וכתיב בערבה מעון במדבר ואנשיו

גדי: עין במצדות וישב äéøà.משם éðôå פניהם

כאריה: øäîì.מפוחדים íéøää ìò íéàáöëå היו קלים
כשצדין  ההרים על לרוץ צבאים של דרכן כי במרוצתם

ãâ.(ÂË)אותם: éðáî äìà הגדי ומן למעלה כדכתיב
דוד: אל ïè÷ä.נבדלו äàîì ãçà ירדוף שבכולם הקטן

óìàì.מאה: ìåãâäå כאן אלף ירדוף  שבכולם והגדול
וגו': מכם ומאה מאה חמשה מכם ורדפו הפסוק נתקיים

(ÊË).ïåùàøä ùãåçá ïãøéä úà åøáò øùà íä äìà
השלגים: נפרשו שכבר íé÷îòäבניסן ìë úà åçéøáéå

.áøòîìå çøæîì כל את במגיניהם ובקעו הירדן את עברו
ויבריחו  וי"א ביבשה ועברו ולמערב למזרח המים עמקי

בעמקים: היושבים עמים העמקים כל את

cec zcevn
(‡).¯ÂˆÚ „ÂÚ: שאול מפני נחבא  שהיה Ó‰Â‰בעוד 

.ÌÈ¯Â·‚·:המלחמה נצחון עוזרי  הגבורים בין המה נחשבים 
(·).'ÂÎÂ ÌÈÈÓÈÓבאבנים לירות ידיהם בשתי שולטים 

הקשת: ע"י ˘‡ÏÂ.ובחצים ÈÁ‡Ó:בנימין מבני שאול מקרובי 
יואש‰¯‡˘.(‚) עמו ובא אחיעזר  הראש  היה הבאים  מן

השמעה: בני והמה  ·˘ÌÈ˘Ï.(„)אחיו ¯Â·‚:עליהם וממונה בהשרים הגבור  היה  מבני‰˜¯ÈÁ.(Â)הוא  היו וכו' אלקנה 
שם:ÂÏ„·.(Ë)קרח : נחבא  דוד שהיה במדבר אשר המצודה אל דוד  אל  ללכת נבדלו שאול ˆ·‡.מעם È˘‡לצאת למודים

מגן: כעין והוא  בצנה מלחמה  ועורכי מלחמה Ì‰ÈÙ.בצבא  ‰È¯‡ ÈÙÂ:האריה כמו פניהם במראות ÌÈ‡·ˆÎÂ.מפחידים
הציד :ממהר מיד  להנצל ההרים על מהר הרץ כצבי לרוץ האחד ‰˜ÔË.(ÂË)ים שבהם והגבור  מאה ירדוף האחד  שבהם  החלש

אלף: ÏÓÓ‡.(ÊË)ירדוף  ‡Â‰Â כל על  המים שהלכו עד מלא הירדן היה זה ובעבור  שלגים הפשרת  מן המים מתרבים אז כי
המים: ישטפוהו ולא שוטפים עמוקים במים לעבור תחשב  גדולה ולגבורה  מ"מ ÂÁÈ¯·ÈÂ.שפתיו במים  בעברם נתייגעו  כי עם

כנגדם: לעמוד כח  עצרו ולא  ולפה  לפה העמקים יושבי כל הבריחו

oeiv zcevn
(‡).¯ÂˆÚ:(לג (ירמיה המטרה  בחצר עצור  כמו וכלוא נחבא 
(·).È˜˘Â:( עח (תהלים קשת  רומי  נושקי  כמו מזוין ענין
(„).ÌÈ˘Ï˘·:(טו (שמות שלישיו ומבחר כמו בשרים

(ÊË).ÂÈ˙Â„‚: הנחל שפתי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gחכד dpyn iriax wxt dlg zkqn

Êàéøeña íéBbì ïéñéøà eéäL ìàøNé–øæòéìà éaøúéòéáMáe úBøNòna íäéúBøt áiçî;ìàéìîb ïaøåøèBt. ¦§¨¥¤¨£¦¦©¦§§¨©¦¡¦¤¤§©¥¥¥¤©©©§©§¦¦§©¨©§¦¥¥
ìàéìîb ïaøøîBà:àéøeña úBlç ézL;øæòéìà éaøåøîBà:úçà älç.ìL Bl÷ eæçàìàéìîb ïaøBl÷å ©¨©§¦¥¥§¥©§§¨§©¦¡¦¤¤¥©¨©©¨£ª¤©¨©§¦¥§ª

ìLøæòéìà éaø.éøáãk âBäðì eøæçìàéìîb ïaøíéëøã ézLa. ¤©¦¡¦¤¤¨§¦§§¦§¥©¨©§¦¥¦§¥§¨¦
Áìàéìîb ïaøøîBà:GLälçì úBöøà L:úçà älç áéæk ãòå ìàøNé õøàî.áéækîäðîà ãòå øäpä ãòå ©¨©§¦¥¥¨£¨©©¨¥¤¤¦§¨¥§©§¦©¨©©¦§¦§©©¨¨§©£¨¨

úBlç ézL–ïäkì úçàå øeàì úçà;ìLøeòL dì Lé øeà,øeòL dì ïéà ïäk ìLå.øäpä ïîäðîà ïîe §¥©©©¨§©©©Ÿ¥¤¤¨¦§¤Ÿ¥¥¨¦¦©¨¨¦£¨¨

f.`ixeqa:é"à úùåã÷ë äùåã÷ äðéàå ,ãåã ùáëù úåöøà.'eke aiign xfril` iax:úéòéáùå úåøùòî ïéðòì é"àë àéøåñ åùò øáñ÷l`ilnb oaxe
.xhet:åá ÷ìç íéáëåë ãáåòì ïéàå ìàøùé ìù ò÷ø÷äù ïîæá àìà àéøåñá úåøùòîá áééç åðéàå ,é"àë àéøåñ åùò àì øáñãzelg izy xne` b"x

.`ixeqaôøùð úçàä ,õøàì äöåçá úåìç éúù íéùéøôîù êøãëúøåú çëúùú àìù éãë ïäëì ïúðú úéðùäå ,íéîòä õøà úàîåèá äàîè àéäù éðôî ú
:ìàøùéî äìç.zg` dlg xne` xfril` 'xeúçà äìç êëìä ,íéîòä õøà øôòë àîèî äøôò ïéàå ìàøùé õøàë àéøåñ åùò øîàã äéîòèì øæòéìà 'ø

:àì åúå.l`ilnb oax ly elew efg`:úéòéáùå úåøùòîî àéøåñ øèåôã.xfril` 'x ly eleweøîã éìå÷ë äùåòäù ì"é÷ ïðàå .úçà äìç àéøåñá øîåàã
àìå ,ò÷ø÷á ÷ìç íéáëåë ãáåòì ùéùë úéòéáùå úåøùòî ïéðòì àì é"àë àéøåñ ïéàù ,íéëøã éúùá ìàéìîâ ïáøë úåùòì åøæç êëìä ,òùø øîã éìå÷ëå

:äëìä ïëå .äìç ïéðòì
g.zevx` yly:äìç ïéãá úå÷åìç.aifk cre i"`näùåã÷ äùã÷å ìáá éìåò äåùáëå ,ïåôö ãöì åëòî äàöåéä äòåöø àéäù ,áéæë ãò é"à ìë øîåìë

:äéðù.zg` dlg miyixtn:äøäèá äìëåàå ïäëì úðúéðå.xdpd cre aifknéìåò äåùáëù éôì ùîî é"à äðéàå .áøòî ãöì äðîà ãòå áéæëîå çøæî ãöì
.àáì ãéúòì äùã÷ àì äðåùàø äùåã÷å ìáá éìåò äåùáë àìå íéøöî.zelg izy oiyixtníéîòä õøà úàîåèá äàîè àéäù éôì úôøùð äðåùàøä

äéðù äìç ïéùéøôî åéä àì íàå äøåîâ íéîòä õøà äðéà éøäù úîñøåôî äðåùàøä äìçä úàîåè ïéàù éôì úìëàð äéðùäå ìáá éìåò äåùáë àìù ïåéë
:åì íéøîåàå íéîëçì ìàåù åà ,øáãä íòè ïéáäì åáì ìò ïúåð äàåøä ,úìëàðå äéðù äìç ïéùéøôîùë ìáà úôøùð äøåäè äîåøú åøîàé úìëàðäly

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב

וסיפחן המלך  דוד  שכבש  ארם שארצות ה), ה, מעשרות יא; ו, (דמאי בארנו  כבר 
בתלמוד : נקראות יט), פרק א הימים ודברי י  פרק ב בשמואל (כמסופר  ישראל  לארץ
כבש ודוד  שהואיל דבר , לכל  ישראל  ארץ כדין סוריא של  דינה ואין "סוריא".
יצאה  ואמנם הארץ; כקדושת נתקדשה לא ישראל, ארץ כל שנכבשה קודם אותה
דברים  יש מכאן , הגיעה. לא ישראל ארץ קדושת לכלל  אבל  לארץ, חוץ מכלל 
שדה  הלוקח לארץ. כחוץ בהם שהיא דברים ויש ישראל , כארץ בהם היא שסוריא
בסוריא, הגוי מן  פירות הלוקח אבל  ובשביעית, ובמעשרות בתרומה חייב בסוריא
שלדברי המעשר, מן פטור  ישראל, שמירחן  פי על אף מחוברים, בין תלושים בין
רמב"ם  א; ח, גיטין  בבלי  (עיין המעשרות מן  להפקיע בסוריא לגוי קניין יש  הכל
בסוריא, גויים של אריסים שהיו  בישראלים דנה משנתנו  – טו -יז ). תרומות הל '
שדה  המקבל היינו ש "אריס" בארנו  וכבר פירותיהם; את לעשר הם חייבים אם
מחצה, כגון  עושה, שתהא התבואה מן מסויים חלק לקבל  מנת על לעבדה אחרים
כארץ  דינה אם בסוריא, חלה חיוב בענין  משנתנו דנה כן – מהיבול. רבע או  שליש
שתי מפרישים לארץ שבחוץ אמרו, ח) (משנה להלן  שכן  לארץ, כחוץ או ישראל
שגזרו הטומאה מחמת טמאה שהיא משום נשרפת שהיא אחת עיסה, מכל חלות
– מישראל . חלה תורת תשתכח שלא כדי  לכהן, הניתנת ואחת העמים, ארץ על 

גמליאל. ורבן  אליעזר  רבי בהם נחלקו במשנתנו הנידונים הללו הענינים שני 

àéøeña íéBbì ïéñéøà eéäL ìàøNé שדות שעיבדו ישראלים – ÄÀÈÅÆÈÂÄÄÇÄÀÀÈ
לעיל , שבארנו  כמו  אריסים, בתור בסוריא áiçîגויים øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÀÇÅ

úéòéáMáe úBøNòna íäéúBøt ארץ כדין סוריא דין  שלדעתו  – ÅÅÆÇÇÇÀÇÀÄÄ
ושביעית מעשרות לענין ברטנורא )ישראל מבואר(רמב"ם; בירושלמי ;

כדי או  לגוי , אריס שנעשה על לישראל שקנסוהו קנס משום טעמו,

בסוריא ישתקעו  øèBt.(הר"ש )שלא ìàéìîb ïaøå פירותיהם – ÀÇÈÇÀÄÅÅ
ואין  הגוי של שהקרקע לפי  השביעית, ומן המעשרות מן האריסים של

מעשרות  לענין ישראל  ארץ כדין  סוריא דין  ואין כלום, הקרקע בגוף לו 
ישראל . של  שהקרקע בזמן אלא øîBà:ושביעית ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅ

àéøeña úBlç ézL,עיסה מכל חלות שתי בסוריא מפרישים – ÀÅÇÀÀÈ
לאּור אחת ח), משנה להלן  (כמבואר  לארץ בחוץ שמפרישים כדרך

למשנתנו). (בהקדמה לעיל  שבארנו  כמו  לכהן , ואחת éaøåÀÇÄ(לאש)
úçà älç :øîBà øæòéìà שדין לשיטתו , הולך  אליעזר שרבי  – ÁÄÆÆÅÇÈÇÇ

הלכך העמים, ארץ כעפר  מטמא עפרה ואין  ישראל  ארץ כדין  סוריא
ישראל . בארץ כמו  בלבד  אחת חלה אלא בסוריא, מפרישים eæçàÈÂאין 

ìàéìîb ïaø ìL Bl÷ בסוריא הגויים של  האריסים את לפטור  – ËÆÇÈÇÀÄÅ
ומשביעית, øæòéìàממעשרות éaø ìL Bl÷å אלא להפריש  לא – ÀËÆÇÄÁÄÆÆ

זמן אחר ברם, אחת. ìàéìîbחלה ïaø éøáãk âBäðì eøæçÈÀÄÀÀÄÀÅÇÈÇÀÄÅ

íéëøã ézLa ממעשרות הגויים אריסי של פירותיהם את שפוטר  – ÄÀÅÀÈÄ
הסותרות  קולות שתי לאחוז  שאין לפי חלות, בשתי  ומחייב ומשביעית

זו  את א )זו  ז , ב; ו , עירובין בבלי .(עיין

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ישראל בארץ אלא התורה מן בחלה חייבין שאין למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו  כבר 
באכלכם "והיה יט): טו , (במדבר  שנאמר  ux`d,בלבד, mgln."'לה תרומה תרימו 

(שם  שנאמר שם, ישראל  שכל בזמן  אלא התורה מן חייבין  אין ישראל  בארץ ואף
בביאת  ולא כולכם בביאת – "בבואכם" ודרשו: הארץ", אל "בבואכם יח): שם,
שלא  כדי  לארץ, בחוץ אף חלה מפרישים שיהו  תיקנו , חכמים ברם, מקצתכם.

מישראל חלה תורת ld'תשתכח m"anx)(f ;d ,d mixekia,למדים אנו ממשנתנו  .
לפיכך טמאה, חלתה ונמצאת העמים ארץ על טומאה גזרו  וחכמים שהואיל
טומאתה, מחמת נשרפת שהיא אחת עיסה, מכל חלות שתי לארץ בחוץ מפרישים

לכהן  שניתנת חלה תורת תשתכח שלא כדי לכהן, הניתנת אמנם (xephxa`)ואחת .
לענין ישראל ארץ שדין להשמיענו, באה שהיא אלא ישראל , בארץ עוסקת משנתנו
אבל ואילך , ונחמיה עזרא מימי בבל עולי  שכבשוהו ארץ בחבל אלא אינו חלה
חילוקי גם יש  מקום שמכל אלא חלות, שתי להפריש  נוהגים המקומות בשאר 
אם  נכבשו, שלא המקומות לבין מצרים עולי  ידי על  שנכבשו המקומות בין דינים
וכבר  במשנה; כמבואר  "מסעי", בפרשת המפורטים הגבולות בתוך הם נמצאים גם
ושם  א), ו , (שביעית שביעית דיני לענין ישראל ארץ של  זו חלוקה על שנינו 

שם). (עיין במשנתנו הנזכרים המקומות שמות על בפרוטרוט התעכבנו 

GL :øîBà ìàéìîb ïaøúBöøà L,ישראל בארץ –älçì– ÇÈÇÀÄÅÅÈÂÈÇÇÈ
חלה: הפרשת לענין áéækחלוקות ãòå ìàøNé õøàî ארץ כל  – ÅÆÆÄÀÈÅÀÇÀÄ

לעכו  צפונית הנמצאת "אכזיב" היא כזיב, עד  שבדרום (יהושע ישראל 

לא ) א, שופטים כט ; עולייט, בהם שהחזיקו  המקומות בכל  והיינו ,

בבל, עולי כבשוה שלא עצמה לכזיב פרט úçàבבל, älç– ÇÈÇÇ
לכהן. אותה ונותנים אחת חלה øäpäמפרישים ãòå áéækî היינו – ÄÀÄÀÇÇÈÈ

) הארץ שבצפון  "קסמיה" זצ"ל נהר (שליט "א ) ישראלי הרב מסקנות כפי

חמדה", "ארץ א),בספרו ו, שביעית המשנה בבאור ãòåÀÇשהבאנו
äðîà גם הנקרא הלבנון, מהרי  "אמנה" ההר  לצד  הצפוני  בכיוון – ÂÈÈ

אמנום" zercd"טורי  lr xeaicd z` epagxd my ;` ,e ziriay oiir)
,(ef dwqit xe`aa zepeyd,מערבי הצפוני שבגבול המקומות היינו 

ראשונה  וקדושה הואיל  בבל, עולי כבשום ולא מצרים עולי  שכבשום

ישראל, כארץ דינם אין  לבוא, לעתיד קידשה ולא לשעתה קידשה
שם úBlçומפרישים ézL,עיסה מכל  –øeàì úçà,לשריפה – ÀÅÇÇÇÈ

על שגזרו הטומאה מפני טמאה שהיא לארץ, חוץ כחלת שדינה לפי

נשרפת; היא ולכן  העמים, ïäkìארץ úçàå לאכילה לכהן ניתנת – ÀÇÇÇÙÅ
עולי כבשוה שלא שהארץ יודעים, הכל ואין שהואיל  חכמים, מתקנת

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn iriax wxt dlg zkqn

úBlç ézL íéðôìå–ïäkì úçàå øeàì úçà.dì ïéà øeà ìLøeòL,øeòL dì Lé ïäk ìLå;íBé ìeáèe §¦§¦§¥©©©¨§©©©Ÿ¥¤¥¨¦§¤Ÿ¥¤¨¦§
dìëBà.éñBé éaøøîBà:éøö Bðéàäìéáè C.úBáfìå íéáfì äøeñàå,úBãìBiìå úBcpì.ïçìMä ìò øfä íò úìëàðå, §¨©¦¥¥¥¨¦§¦¨©£¨©¨¦§©¨©¦§©§§¤¡¤¤¦©¨©©ª§¨

ïäk ìëì úðzðå. §¦¤¤§¨Ÿ¥
Ëïäk ìëì ïéðzð elàå:íéîøçä,úBøBëaäå,ïaä ïBéãôe,øBîç øèt ïBéãôe,òBøfäå,íééçläå,äáwäå,úéLàøå §¥¦¨¦§¨Ÿ¥©£¨¦§©§¦§©¥¦§¤¤£§©§©§©§¨©¦§©¥¨§¥¦

.xeriy dl yi xe`íéùéøôîù øåòéùë ùéøôé êëìä ,äøåú ìùë äúìç úéàøð ,øáë äùåã÷ äúéä õøàä úàæù éðôîåà ã"ëî 'à ,äàîè äñéòî:ç"îî
.xeriy dl oi` odk lye:íéøôåñ éøáãî àéäù éôì.miptle dpn` one xdpd on,åðîî íéðôìå äðîà úìçúî ïëå ,äðîî íéðôìå øäðä úìçúî øîåìë

:íéøôåñ éøáãî ïäéúùå úåìç éúù ïéùéøôîå ,ùîî õøàì äöåç.xe`l zg`:ùîî íéîòä õøà úàîåèá äàîè àéäù.odkl zg`eçëúùú àìù éãë
:ïäëì úðúðù äìç úøåú.xeriy dl oi` xe` ly:úôøùðá àìå úìëàðù ïäëì ïéðúåðù äúåàá úåáøäì áèåî ,íéøôåñ éøáãî ïäéúùå ìéàåämei leahe

.dlke`,åôåâî åéìò äàöåé äàîåèù éîì àìà äøåñà ì"åç ìù øåàä úìç ïéàù ,åéø÷ì ìáèù ïäë àåä àëä øîà÷ã íåé ìåáèå .ì"åç ìù øåàä úìçì
ãáìá úçà äìç ùéøôî ,åéø÷ì ìáèù íéðùá ìåãâ ïäë åà åéîéî éø÷ äàø àìù ïè÷ ïäë àëéàã àëéä ì"åçá êëìä .äá øúåî úåàîåè øàùá àîè ìáà
ãçà ,øåòéù äì ùéå ïäëì úçàå ,øåòéù äì ïéàå øåàì úçà ,úåìç éúù ùéøôî éø÷ ìòá ïäë àëéàå åéø÷ì ìáèù ïäë åà ïè÷ ïäë àëéì éàå .ïäëì äðúåðå
:ìàøùéî äìç úøåú çëúùú àìù éãë åéø÷á ïäëä äìëåàå ,àéä ñðåà úàîåè íéîòä õøà úàîåèã ,ñðåàá äàîèðù äñéò ìë ïéãë ,äðîùå íéòáøàî

.dliah jixv epi`:éñåé éáøë äëìä ïéàå .ì"åç úìçá øúåî éø÷ ìòáå.zeafle miafl dxeq`eéë úåáæìå íéáæì àéøù éñåé 'øì åìéàã ,äì éøîà÷ ïðáø
:éø÷ ìòáì àéøùã éëéä.oglyd lr xfd mr zlk`pe:äìéëà åèà äàìòä ïðéøæâ àìã.odk lkl zpzpe'éô êë ,õøàä íò ïäëì ïéá øáç ïäëì ïéá

íåù ïéðúåð ïéà õøàä íòì ìáà .äøäèá åéìåç ìëåà åðéàù ïäëì ïéá ,äøäèá åéìåç ìëåàù ïäëì ïéá àìà ,ïë úçëåî àøîâä úèéù ïéàå .í"áîø
áéúëã äðåäë úåðúîî äðúî(àì á"äã)ä íéðäëì àìà äðî ïéðúåð ïéà 'ä úøåúá å÷æçé ïòîì íéåìäå íéðäëä úðî úúìïëå .'ä úøåúá íé÷éæçî

:äøäèá åéìåç ìëåà åðéàù ô"òà ïäë ìëì àìà ,õøàä íò ïäëì åàì ,ïäë ìëì ïéðúð åìéà ïî÷ì ïðúã àä
h.minxgdáéúëãë íéðäëì(çé øáãîá):äéäé êì ìàøùéá íøç ìë.zexekadeáéúë àåä íåî ìòá éàå ùã÷î éùã÷ äæ éøä àåä íú éà(áé íéøáã)àîèä

`xephxa yexit

חלה  ראינו יאמרו : שמא חוששים העמים, ארץ בטומאת טמאה בבל 

שנייה  חלה מפרישים שיהו חכמים תיקנו הלכך  שנשרפת, טהורה
טעמו  להבין לדבר  לבו ישים הרואה כך  שמתוך לכהן, אותה ונותנים

øeà.(הרא"ש ) ìLכשל ודינה החלה, עיקר  שהיא הנשרפת, החלה – Æ
קדושה, היתה זו  וארץ הואיל  øeòLתורה, dì Lé מארבעים אחד  – ÆÈÄ

ז), ב, (לעיל ישראל  שבארץ טמאה מעיסה החלה כדין  ìLåÀÆושמונה,
ïäk,לכהן הניתנת השנייה החלה אבל  –øeòL dì ïéàויכול – ÙÅÅÈÄ

שבארנו  כמו  חכמים מתקנת אלא ניטלת היא שאין  לפי  משהו , להפריש

íéðôìåלעיל. äðîà ïîe øäpä ïîנהר בין המכונס החלק – ÄÇÈÈÄÂÈÈÀÄÀÄ
הר לבין  למערב, והמשכו  לדרום הצפון  מן  זרימתו מראשית קסמיה,

שלא  שבצפון , הארץ חבל היינו א), ו , שביעית באורנו  (עיין  האמנה
מצרים, עולי ידי  על אף úBlçנכבש  ézLשתי שם מפרישים – ÀÅÇ

øeàìחלות, úçà,העמים ארץ טומאת משום לשריפה, –úçàå ÇÇÈÀÇÇ
ïäkì. לכהן שניתנת חלה תורת תשתכח שלא כדי  לאכילה, –ìL ÇÙÅÆ
øeà החלה øeòLהנשרפת,– dì ïéà, משהו להפריש  ויכול – ÅÈÄ

ïäk ìLå,לכהן הניתנת והחלה –øeòL dì Lé מארבעים אחד – ÀÆÙÅÆÈÄ
אלא  אינן  החלות ושתי  שהואיל הטעם, מבואר  בירושלמי  ושמונה.
נאכלת, שהיא לכהן שנותנין  בחלה להרבות מוטב חכמים, מתקנת

בנשרפת, íBéולא ìeáèe העריב לא ועדיין  מטומאתו  שטבל כהן – À
לארץ,dìëBàשמשו, חוץ של האּור חלת את לאכול  לו מותר  – ÀÈ

בה הקילו  סופרים מדברי  והיא ברטנורא )שהואיל  מפרשים,(עיין ויש .
על שאף להשמיענו , באה והיא לכהן , הניתנת לחלה המשנה שכוונת
חלת  מקום מכל יום, לטבול  באכילה אסורה ישראל ארץ שחלת פי 

להיכר, אלא נתקנה ולא שהואיל  לו, מותרת לכהן  הניתנת לארץ חוץ
היא  שדומה טהור , לכהן  אפילו  אסורה האּור  חלת אבל בה; הקילו

ואסורה טמאה והיא תורה של  ב ;לחלה קד , חולין רא"ש― (תוספות;

ראשונה") "משנה  äìéáè.ועיין Céøö Bðéà :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÅÈÄÀÄÈ
מותר חמורה, טומאה טומאתו  אין אם טמא, כשהוא שאפילו  כלומר

לעיל ; כמובאר לארץ, חוץ חלת לאכול úBáfìå,לו  íéáfì äøeñàåÇÂÈÇÈÄÀÇÈ
úBãìBiìå úBcpìיוסי רבי שאף כלומר  חמורה, שטומאתן  לפי  – ÇÄÀÇÀ

אסורה  שהחלה מגופו , יוצאה והטומאה הואיל  מאלו , אחד  בכל  מודה

ראשונה")לו  "משנה טוב"; יום  "תוספות  שפיסקה (עיין מפרשים, ויש .
מותרת  לארץ חוץ שחלת סובר , יוסי  רבי  אבל  חכמים, מדברי  היא זו 

מה  שכן קרי , לבעלי  היא מותרת שלדעתו  כשם ולזבות, לזבים אף
אלה  מפרשים  לדעת – היא הכוונה אוכלה" יום "וטבול  לעיל ששנינו 

כלומר טבילה, צריך  שאינו  סובר , יוסי  ורבי לקריו , שטבל לכהן  –

כך בה, מותר קרי שבעל וכשם לארץ, חוץ בחלת מותר קרי שבעל
בה מותרים אלו  טמאים úìëàðåïçìMä.(ברטנורא )גם ìò øfä íò ÀÆÁÆÆÄÇÈÇÇËÀÈ

ממנה, יאכל  הזר שמא חוששים ואין –ïäk ìëì úðzðå אפילו – ÀÄÆÆÀÈÙÅ
בטהרות נזהר שאינו  הארץ עם בחלת (רמב"ם )לכהן  כן שאין מה ,

בטהרות. נזהר שהוא חבר, לכהן אלא אותה נותנים שאין  ישראל  ארץ

מפרשים: Ðויש  odk lkl zpzipe בין בטהרה חוליו שאוכל לכהן  בין
נותנים  אין  הארץ עם לכהן  אבל בטהרה. חוליו אוכל שאינו  לכהן

כהונה ממתנות מתנה ב )שום קל, חולין בבלי  עפ"י .(ברטנורא 

שמבואר (כפי אוכלה" יום "וטבול  ששנינו מה על הרמב"ם של פירושו לפי
גדול כהן  או  מימיו , קרי ראה שלא קטן כהן  יש אם בברטנורא), גם
אלא  לארץ בחוץ חלות שתי  להפריש צורך  אין  לקריו , שטבל בשנים
שאם  אלא באכילתה; מותר  שהרי  לכהן , ונותנה בלבד  אחת חלה מפריש
ששנינו כמו חלות שתי  מפרישים לקריו, שטבל כהן או קטן כהן אין
נאכלת  חלה ואין  הואיל  היא, ההלכה הזה ובזמן  משנתנו. של  בסיפא
ושורפים  אחת חלה אלא מפרישים אין המקומות בשאר אף ישראל , בארץ
שטבל לגדול  או  לקטן להאכילה נוהגים ואין כזית, ליטול ונוהגים אותה;

וודאים כהנים שאין  לפי d)לקריו , ,aky "drc dxei").

i p y m e i
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מתנות  למנות משנתנו  באה כהן ", לכל "וניתנת המסיימת הקודמת, המשנה אגב
בזה  שנחלקו  הקודמת, במשנה הבאנו  וכבר כהן . לכל  הניתנות אחרות כהונה

המשנה שכוונת מבארים, יש Ðהמפרשים. "odk lkl" הארץ עם לכהן  אפילו

(m"anx):מפרשים ויש ;Ð odk lklאבל בטהרה, חוליו אוכל שאינו  לכהן  אפילו

כהונה ממתנות מתנה שום נותנים אין  הארץ עם בבבלי(xephxa`)לכהן  אמרו שכן  ,
הימים  (דברי  שנאמר הארץ? עם לכהן  מתנות נותנין שאין  "מניין ב): קל, (חולין 
יחזקו למען והלוים, הכהנים מנת לתת ירושלים ליושבי לעם "ויאמר  ד ): לא, ב
לו אין  ה' בתורת מחזיק ושאינו מנת, לו  יש  ה' בתורת המחזיק כל – ה'" בתורת

אמר  שם בתוספות אמנם כהןמנת". אין אם אבל חבר , כהן  כשיש  דווקא "היינו ו :
ממשנתנו ". שמוכח כמו  חבר, לו  שיזדמן עד ימתין ואל לו, יתנו  הארץ, עם אלא חבר
גם  מפורש  שכך  לפי  הרמב"ם, כמו  הקודמת המשנה בסוף אמנם מפרש  הר "ש –
שאין לעיל), שהבאנו  הגמרא יסוד (על  הוא מפרש  במשנתנו  אבל  בירושלמי,

בטהרה. חוליו  אוכל  שאינו חבר  לכהן  אלא הארץ עם לכהן  הכוונה

elàå,להלן המפורטים הכהונה מתנות –ïäk ìëì ïéðzðכמבואר – ÀÅÄÈÄÀÈÙÅ
למשנתנו): (בהקדמה לה',íéîøçäלעיל מחרים שאדם נכסים – ÇÂÈÄ

כח )שנאמר  כז , אשר(ויקרא מכל  לה' איש  יחרים אשר  חרם כל "אך  :
שכתוב כמו לכהנים, יינתן  אלא יגאל ", ולא ימכר  לא (במדבר לו ...

izdw - zex`ean zeipyn
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Êàéøeña íéBbì ïéñéøà eéäL ìàøNé–øæòéìà éaøúéòéáMáe úBøNòna íäéúBøt áiçî;ìàéìîb ïaøåøèBt. ¦§¨¥¤¨£¦¦©¦§§¨©¦¡¦¤¤§©¥¥¥¤©©©§©§¦¦§©¨©§¦¥¥
ìàéìîb ïaøøîBà:àéøeña úBlç ézL;øæòéìà éaøåøîBà:úçà älç.ìL Bl÷ eæçàìàéìîb ïaøBl÷å ©¨©§¦¥¥§¥©§§¨§©¦¡¦¤¤¥©¨©©¨£ª¤©¨©§¦¥§ª

ìLøæòéìà éaø.éøáãk âBäðì eøæçìàéìîb ïaøíéëøã ézLa. ¤©¦¡¦¤¤¨§¦§§¦§¥©¨©§¦¥¦§¥§¨¦
Áìàéìîb ïaøøîBà:GLälçì úBöøà L:úçà älç áéæk ãòå ìàøNé õøàî.áéækîäðîà ãòå øäpä ãòå ©¨©§¦¥¥¨£¨©©¨¥¤¤¦§¨¥§©§¦©¨©©¦§¦§©©¨¨§©£¨¨

úBlç ézL–ïäkì úçàå øeàì úçà;ìLøeòL dì Lé øeà,øeòL dì ïéà ïäk ìLå.øäpä ïîäðîà ïîe §¥©©©¨§©©©Ÿ¥¤¤¨¦§¤Ÿ¥¥¨¦¦©¨¨¦£¨¨

f.`ixeqa:é"à úùåã÷ë äùåã÷ äðéàå ,ãåã ùáëù úåöøà.'eke aiign xfril` iax:úéòéáùå úåøùòî ïéðòì é"àë àéøåñ åùò øáñ÷l`ilnb oaxe
.xhet:åá ÷ìç íéáëåë ãáåòì ïéàå ìàøùé ìù ò÷ø÷äù ïîæá àìà àéøåñá úåøùòîá áééç åðéàå ,é"àë àéøåñ åùò àì øáñãzelg izy xne` b"x

.`ixeqaôøùð úçàä ,õøàì äöåçá úåìç éúù íéùéøôîù êøãëúøåú çëúùú àìù éãë ïäëì ïúðú úéðùäå ,íéîòä õøà úàîåèá äàîè àéäù éðôî ú
:ìàøùéî äìç.zg` dlg xne` xfril` 'xeúçà äìç êëìä ,íéîòä õøà øôòë àîèî äøôò ïéàå ìàøùé õøàë àéøåñ åùò øîàã äéîòèì øæòéìà 'ø

:àì åúå.l`ilnb oax ly elew efg`:úéòéáùå úåøùòîî àéøåñ øèåôã.xfril` 'x ly eleweøîã éìå÷ë äùåòäù ì"é÷ ïðàå .úçà äìç àéøåñá øîåàã
àìå ,ò÷ø÷á ÷ìç íéáëåë ãáåòì ùéùë úéòéáùå úåøùòî ïéðòì àì é"àë àéøåñ ïéàù ,íéëøã éúùá ìàéìîâ ïáøë úåùòì åøæç êëìä ,òùø øîã éìå÷ëå

:äëìä ïëå .äìç ïéðòì
g.zevx` yly:äìç ïéãá úå÷åìç.aifk cre i"`näùåã÷ äùã÷å ìáá éìåò äåùáëå ,ïåôö ãöì åëòî äàöåéä äòåöø àéäù ,áéæë ãò é"à ìë øîåìë

:äéðù.zg` dlg miyixtn:äøäèá äìëåàå ïäëì úðúéðå.xdpd cre aifknéìåò äåùáëù éôì ùîî é"à äðéàå .áøòî ãöì äðîà ãòå áéæëîå çøæî ãöì
.àáì ãéúòì äùã÷ àì äðåùàø äùåã÷å ìáá éìåò äåùáë àìå íéøöî.zelg izy oiyixtníéîòä õøà úàîåèá äàîè àéäù éôì úôøùð äðåùàøä

äéðù äìç ïéùéøôî åéä àì íàå äøåîâ íéîòä õøà äðéà éøäù úîñøåôî äðåùàøä äìçä úàîåè ïéàù éôì úìëàð äéðùäå ìáá éìåò äåùáë àìù ïåéë
:åì íéøîåàå íéîëçì ìàåù åà ,øáãä íòè ïéáäì åáì ìò ïúåð äàåøä ,úìëàðå äéðù äìç ïéùéøôîùë ìáà úôøùð äøåäè äîåøú åøîàé úìëàðäly

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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וסיפחן המלך  דוד  שכבש  ארם שארצות ה), ה, מעשרות יא; ו, (דמאי בארנו  כבר 
בתלמוד : נקראות יט), פרק א הימים ודברי י  פרק ב בשמואל (כמסופר  ישראל  לארץ
כבש ודוד  שהואיל דבר , לכל  ישראל  ארץ כדין סוריא של  דינה ואין "סוריא".
יצאה  ואמנם הארץ; כקדושת נתקדשה לא ישראל, ארץ כל שנכבשה קודם אותה
דברים  יש מכאן , הגיעה. לא ישראל ארץ קדושת לכלל  אבל  לארץ, חוץ מכלל 
שדה  הלוקח לארץ. כחוץ בהם שהיא דברים ויש ישראל , כארץ בהם היא שסוריא
בסוריא, הגוי מן  פירות הלוקח אבל  ובשביעית, ובמעשרות בתרומה חייב בסוריא
שלדברי המעשר, מן פטור  ישראל, שמירחן  פי על אף מחוברים, בין תלושים בין
רמב"ם  א; ח, גיטין  בבלי  (עיין המעשרות מן  להפקיע בסוריא לגוי קניין יש  הכל
בסוריא, גויים של אריסים שהיו  בישראלים דנה משנתנו  – טו -יז ). תרומות הל '
שדה  המקבל היינו ש "אריס" בארנו  וכבר פירותיהם; את לעשר הם חייבים אם
מחצה, כגון  עושה, שתהא התבואה מן מסויים חלק לקבל  מנת על לעבדה אחרים
כארץ  דינה אם בסוריא, חלה חיוב בענין  משנתנו דנה כן – מהיבול. רבע או  שליש
שתי מפרישים לארץ שבחוץ אמרו, ח) (משנה להלן  שכן  לארץ, כחוץ או ישראל
שגזרו הטומאה מחמת טמאה שהיא משום נשרפת שהיא אחת עיסה, מכל חלות
– מישראל . חלה תורת תשתכח שלא כדי  לכהן, הניתנת ואחת העמים, ארץ על 

גמליאל. ורבן  אליעזר  רבי בהם נחלקו במשנתנו הנידונים הללו הענינים שני 

àéøeña íéBbì ïéñéøà eéäL ìàøNé שדות שעיבדו ישראלים – ÄÀÈÅÆÈÂÄÄÇÄÀÀÈ
לעיל , שבארנו  כמו  אריסים, בתור בסוריא áiçîגויים øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÀÇÅ

úéòéáMáe úBøNòna íäéúBøt ארץ כדין סוריא דין  שלדעתו  – ÅÅÆÇÇÇÀÇÀÄÄ
ושביעית מעשרות לענין ברטנורא )ישראל מבואר(רמב"ם; בירושלמי ;

כדי או  לגוי , אריס שנעשה על לישראל שקנסוהו קנס משום טעמו,

בסוריא ישתקעו  øèBt.(הר"ש )שלא ìàéìîb ïaøå פירותיהם – ÀÇÈÇÀÄÅÅ
ואין  הגוי של שהקרקע לפי  השביעית, ומן המעשרות מן האריסים של

מעשרות  לענין ישראל  ארץ כדין  סוריא דין  ואין כלום, הקרקע בגוף לו 
ישראל . של  שהקרקע בזמן אלא øîBà:ושביעית ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅ

àéøeña úBlç ézL,עיסה מכל חלות שתי בסוריא מפרישים – ÀÅÇÀÀÈ
לאּור אחת ח), משנה להלן  (כמבואר  לארץ בחוץ שמפרישים כדרך

למשנתנו). (בהקדמה לעיל  שבארנו  כמו  לכהן , ואחת éaøåÀÇÄ(לאש)
úçà älç :øîBà øæòéìà שדין לשיטתו , הולך  אליעזר שרבי  – ÁÄÆÆÅÇÈÇÇ

הלכך העמים, ארץ כעפר  מטמא עפרה ואין  ישראל  ארץ כדין  סוריא
ישראל . בארץ כמו  בלבד  אחת חלה אלא בסוריא, מפרישים eæçàÈÂאין 

ìàéìîb ïaø ìL Bl÷ בסוריא הגויים של  האריסים את לפטור  – ËÆÇÈÇÀÄÅ
ומשביעית, øæòéìàממעשרות éaø ìL Bl÷å אלא להפריש  לא – ÀËÆÇÄÁÄÆÆ

זמן אחר ברם, אחת. ìàéìîbחלה ïaø éøáãk âBäðì eøæçÈÀÄÀÀÄÀÅÇÈÇÀÄÅ

íéëøã ézLa ממעשרות הגויים אריסי של פירותיהם את שפוטר  – ÄÀÅÀÈÄ
הסותרות  קולות שתי לאחוז  שאין לפי חלות, בשתי  ומחייב ומשביעית

זו  את א )זו  ז , ב; ו , עירובין בבלי .(עיין
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ישראל בארץ אלא התורה מן בחלה חייבין שאין למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו  כבר 
באכלכם "והיה יט): טו , (במדבר  שנאמר  ux`d,בלבד, mgln."'לה תרומה תרימו 

(שם  שנאמר שם, ישראל  שכל בזמן  אלא התורה מן חייבין  אין ישראל  בארץ ואף
בביאת  ולא כולכם בביאת – "בבואכם" ודרשו: הארץ", אל "בבואכם יח): שם,
שלא  כדי  לארץ, בחוץ אף חלה מפרישים שיהו  תיקנו , חכמים ברם, מקצתכם.

מישראל חלה תורת ld'תשתכח m"anx)(f ;d ,d mixekia,למדים אנו ממשנתנו  .
לפיכך טמאה, חלתה ונמצאת העמים ארץ על טומאה גזרו  וחכמים שהואיל
טומאתה, מחמת נשרפת שהיא אחת עיסה, מכל חלות שתי לארץ בחוץ מפרישים

לכהן  שניתנת חלה תורת תשתכח שלא כדי לכהן, הניתנת אמנם (xephxa`)ואחת .
לענין ישראל ארץ שדין להשמיענו, באה שהיא אלא ישראל , בארץ עוסקת משנתנו
אבל ואילך , ונחמיה עזרא מימי בבל עולי  שכבשוהו ארץ בחבל אלא אינו חלה
חילוקי גם יש  מקום שמכל אלא חלות, שתי להפריש  נוהגים המקומות בשאר 
אם  נכבשו, שלא המקומות לבין מצרים עולי  ידי על  שנכבשו המקומות בין דינים
וכבר  במשנה; כמבואר  "מסעי", בפרשת המפורטים הגבולות בתוך הם נמצאים גם
ושם  א), ו , (שביעית שביעית דיני לענין ישראל ארץ של  זו חלוקה על שנינו 

שם). (עיין במשנתנו הנזכרים המקומות שמות על בפרוטרוט התעכבנו 

GL :øîBà ìàéìîb ïaøúBöøà L,ישראל בארץ –älçì– ÇÈÇÀÄÅÅÈÂÈÇÇÈ
חלה: הפרשת לענין áéækחלוקות ãòå ìàøNé õøàî ארץ כל  – ÅÆÆÄÀÈÅÀÇÀÄ

לעכו  צפונית הנמצאת "אכזיב" היא כזיב, עד  שבדרום (יהושע ישראל 

לא ) א, שופטים כט ; עולייט, בהם שהחזיקו  המקומות בכל  והיינו ,

בבל, עולי כבשוה שלא עצמה לכזיב פרט úçàבבל, älç– ÇÈÇÇ
לכהן. אותה ונותנים אחת חלה øäpäמפרישים ãòå áéækî היינו – ÄÀÄÀÇÇÈÈ

) הארץ שבצפון  "קסמיה" זצ"ל נהר (שליט "א ) ישראלי הרב מסקנות כפי

חמדה", "ארץ א),בספרו ו, שביעית המשנה בבאור ãòåÀÇשהבאנו
äðîà גם הנקרא הלבנון, מהרי  "אמנה" ההר  לצד  הצפוני  בכיוון – ÂÈÈ

אמנום" zercd"טורי  lr xeaicd z` epagxd my ;` ,e ziriay oiir)
,(ef dwqit xe`aa zepeyd,מערבי הצפוני שבגבול המקומות היינו 

ראשונה  וקדושה הואיל  בבל, עולי כבשום ולא מצרים עולי  שכבשום

ישראל, כארץ דינם אין  לבוא, לעתיד קידשה ולא לשעתה קידשה
שם úBlçומפרישים ézL,עיסה מכל  –øeàì úçà,לשריפה – ÀÅÇÇÇÈ

על שגזרו הטומאה מפני טמאה שהיא לארץ, חוץ כחלת שדינה לפי

נשרפת; היא ולכן  העמים, ïäkìארץ úçàå לאכילה לכהן ניתנת – ÀÇÇÇÙÅ
עולי כבשוה שלא שהארץ יודעים, הכל ואין שהואיל  חכמים, מתקנת

izdw - zex`ean zeipyn
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úBlç ézL íéðôìå–ïäkì úçàå øeàì úçà.dì ïéà øeà ìLøeòL,øeòL dì Lé ïäk ìLå;íBé ìeáèe §¦§¦§¥©©©¨§©©©Ÿ¥¤¥¨¦§¤Ÿ¥¤¨¦§
dìëBà.éñBé éaøøîBà:éøö Bðéàäìéáè C.úBáfìå íéáfì äøeñàå,úBãìBiìå úBcpì.ïçìMä ìò øfä íò úìëàðå, §¨©¦¥¥¥¨¦§¦¨©£¨©¨¦§©¨©¦§©§§¤¡¤¤¦©¨©©ª§¨

ïäk ìëì úðzðå. §¦¤¤§¨Ÿ¥
Ëïäk ìëì ïéðzð elàå:íéîøçä,úBøBëaäå,ïaä ïBéãôe,øBîç øèt ïBéãôe,òBøfäå,íééçläå,äáwäå,úéLàøå §¥¦¨¦§¨Ÿ¥©£¨¦§©§¦§©¥¦§¤¤£§©§©§©§¨©¦§©¥¨§¥¦

.xeriy dl yi xe`íéùéøôîù øåòéùë ùéøôé êëìä ,äøåú ìùë äúìç úéàøð ,øáë äùåã÷ äúéä õøàä úàæù éðôîåà ã"ëî 'à ,äàîè äñéòî:ç"îî
.xeriy dl oi` odk lye:íéøôåñ éøáãî àéäù éôì.miptle dpn` one xdpd on,åðîî íéðôìå äðîà úìçúî ïëå ,äðîî íéðôìå øäðä úìçúî øîåìë

:íéøôåñ éøáãî ïäéúùå úåìç éúù ïéùéøôîå ,ùîî õøàì äöåç.xe`l zg`:ùîî íéîòä õøà úàîåèá äàîè àéäù.odkl zg`eçëúùú àìù éãë
:ïäëì úðúðù äìç úøåú.xeriy dl oi` xe` ly:úôøùðá àìå úìëàðù ïäëì ïéðúåðù äúåàá úåáøäì áèåî ,íéøôåñ éøáãî ïäéúùå ìéàåämei leahe

.dlke`,åôåâî åéìò äàöåé äàîåèù éîì àìà äøåñà ì"åç ìù øåàä úìç ïéàù ,åéø÷ì ìáèù ïäë àåä àëä øîà÷ã íåé ìåáèå .ì"åç ìù øåàä úìçì
ãáìá úçà äìç ùéøôî ,åéø÷ì ìáèù íéðùá ìåãâ ïäë åà åéîéî éø÷ äàø àìù ïè÷ ïäë àëéàã àëéä ì"åçá êëìä .äá øúåî úåàîåè øàùá àîè ìáà
ãçà ,øåòéù äì ùéå ïäëì úçàå ,øåòéù äì ïéàå øåàì úçà ,úåìç éúù ùéøôî éø÷ ìòá ïäë àëéàå åéø÷ì ìáèù ïäë åà ïè÷ ïäë àëéì éàå .ïäëì äðúåðå
:ìàøùéî äìç úøåú çëúùú àìù éãë åéø÷á ïäëä äìëåàå ,àéä ñðåà úàîåè íéîòä õøà úàîåèã ,ñðåàá äàîèðù äñéò ìë ïéãë ,äðîùå íéòáøàî

.dliah jixv epi`:éñåé éáøë äëìä ïéàå .ì"åç úìçá øúåî éø÷ ìòáå.zeafle miafl dxeq`eéë úåáæìå íéáæì àéøù éñåé 'øì åìéàã ,äì éøîà÷ ïðáø
:éø÷ ìòáì àéøùã éëéä.oglyd lr xfd mr zlk`pe:äìéëà åèà äàìòä ïðéøæâ àìã.odk lkl zpzpe'éô êë ,õøàä íò ïäëì ïéá øáç ïäëì ïéá

íåù ïéðúåð ïéà õøàä íòì ìáà .äøäèá åéìåç ìëåà åðéàù ïäëì ïéá ,äøäèá åéìåç ìëåàù ïäëì ïéá àìà ,ïë úçëåî àøîâä úèéù ïéàå .í"áîø
áéúëã äðåäë úåðúîî äðúî(àì á"äã)ä íéðäëì àìà äðî ïéðúåð ïéà 'ä úøåúá å÷æçé ïòîì íéåìäå íéðäëä úðî úúìïëå .'ä úøåúá íé÷éæçî

:äøäèá åéìåç ìëåà åðéàù ô"òà ïäë ìëì àìà ,õøàä íò ïäëì åàì ,ïäë ìëì ïéðúð åìéà ïî÷ì ïðúã àä
h.minxgdáéúëãë íéðäëì(çé øáãîá):äéäé êì ìàøùéá íøç ìë.zexekadeáéúë àåä íåî ìòá éàå ùã÷î éùã÷ äæ éøä àåä íú éà(áé íéøáã)àîèä
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חלה  ראינו יאמרו : שמא חוששים העמים, ארץ בטומאת טמאה בבל 

שנייה  חלה מפרישים שיהו חכמים תיקנו הלכך  שנשרפת, טהורה
טעמו  להבין לדבר  לבו ישים הרואה כך  שמתוך לכהן, אותה ונותנים

øeà.(הרא"ש ) ìLכשל ודינה החלה, עיקר  שהיא הנשרפת, החלה – Æ
קדושה, היתה זו  וארץ הואיל  øeòLתורה, dì Lé מארבעים אחד  – ÆÈÄ

ז), ב, (לעיל ישראל  שבארץ טמאה מעיסה החלה כדין  ìLåÀÆושמונה,
ïäk,לכהן הניתנת השנייה החלה אבל  –øeòL dì ïéàויכול – ÙÅÅÈÄ

שבארנו  כמו  חכמים מתקנת אלא ניטלת היא שאין  לפי  משהו , להפריש

íéðôìåלעיל. äðîà ïîe øäpä ïîנהר בין המכונס החלק – ÄÇÈÈÄÂÈÈÀÄÀÄ
הר לבין  למערב, והמשכו  לדרום הצפון  מן  זרימתו מראשית קסמיה,

שלא  שבצפון , הארץ חבל היינו א), ו , שביעית באורנו  (עיין  האמנה
מצרים, עולי ידי  על אף úBlçנכבש  ézLשתי שם מפרישים – ÀÅÇ

øeàìחלות, úçà,העמים ארץ טומאת משום לשריפה, –úçàå ÇÇÈÀÇÇ
ïäkì. לכהן שניתנת חלה תורת תשתכח שלא כדי  לאכילה, –ìL ÇÙÅÆ
øeà החלה øeòLהנשרפת,– dì ïéà, משהו להפריש  ויכול – ÅÈÄ

ïäk ìLå,לכהן הניתנת והחלה –øeòL dì Lé מארבעים אחד – ÀÆÙÅÆÈÄ
אלא  אינן  החלות ושתי  שהואיל הטעם, מבואר  בירושלמי  ושמונה.
נאכלת, שהיא לכהן שנותנין  בחלה להרבות מוטב חכמים, מתקנת

בנשרפת, íBéולא ìeáèe העריב לא ועדיין  מטומאתו  שטבל כהן – À
לארץ,dìëBàשמשו, חוץ של האּור חלת את לאכול  לו מותר  – ÀÈ

בה הקילו  סופרים מדברי  והיא ברטנורא )שהואיל  מפרשים,(עיין ויש .
על שאף להשמיענו , באה והיא לכהן , הניתנת לחלה המשנה שכוונת
חלת  מקום מכל יום, לטבול  באכילה אסורה ישראל ארץ שחלת פי 

להיכר, אלא נתקנה ולא שהואיל  לו, מותרת לכהן  הניתנת לארץ חוץ
היא  שדומה טהור , לכהן  אפילו  אסורה האּור  חלת אבל בה; הקילו

ואסורה טמאה והיא תורה של  ב ;לחלה קד , חולין רא"ש― (תוספות;

ראשונה") "משנה  äìéáè.ועיין Céøö Bðéà :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÅÈÄÀÄÈ
מותר חמורה, טומאה טומאתו  אין אם טמא, כשהוא שאפילו  כלומר

לעיל ; כמובאר לארץ, חוץ חלת לאכול úBáfìå,לו  íéáfì äøeñàåÇÂÈÇÈÄÀÇÈ
úBãìBiìå úBcpìיוסי רבי שאף כלומר  חמורה, שטומאתן  לפי  – ÇÄÀÇÀ

אסורה  שהחלה מגופו , יוצאה והטומאה הואיל  מאלו , אחד  בכל  מודה

ראשונה")לו  "משנה טוב"; יום  "תוספות  שפיסקה (עיין מפרשים, ויש .
מותרת  לארץ חוץ שחלת סובר , יוסי  רבי  אבל  חכמים, מדברי  היא זו 

מה  שכן קרי , לבעלי  היא מותרת שלדעתו  כשם ולזבות, לזבים אף
אלה  מפרשים  לדעת – היא הכוונה אוכלה" יום "וטבול  לעיל ששנינו 

כלומר טבילה, צריך  שאינו  סובר , יוסי  ורבי לקריו , שטבל לכהן  –

כך בה, מותר קרי שבעל וכשם לארץ, חוץ בחלת מותר קרי שבעל
בה מותרים אלו  טמאים úìëàðåïçìMä.(ברטנורא )גם ìò øfä íò ÀÆÁÆÆÄÇÈÇÇËÀÈ

ממנה, יאכל  הזר שמא חוששים ואין –ïäk ìëì úðzðå אפילו – ÀÄÆÆÀÈÙÅ
בטהרות נזהר שאינו  הארץ עם בחלת (רמב"ם )לכהן  כן שאין מה ,

בטהרות. נזהר שהוא חבר, לכהן אלא אותה נותנים שאין  ישראל  ארץ

מפרשים: Ðויש  odk lkl zpzipe בין בטהרה חוליו שאוכל לכהן  בין
נותנים  אין  הארץ עם לכהן  אבל בטהרה. חוליו אוכל שאינו  לכהן

כהונה ממתנות מתנה ב )שום קל, חולין בבלי  עפ"י .(ברטנורא 

שמבואר (כפי אוכלה" יום "וטבול  ששנינו מה על הרמב"ם של פירושו לפי
גדול כהן  או  מימיו , קרי ראה שלא קטן כהן  יש אם בברטנורא), גם
אלא  לארץ בחוץ חלות שתי  להפריש צורך  אין  לקריו , שטבל בשנים
שאם  אלא באכילתה; מותר  שהרי  לכהן , ונותנה בלבד  אחת חלה מפריש
ששנינו כמו חלות שתי  מפרישים לקריו, שטבל כהן או קטן כהן אין
נאכלת  חלה ואין  הואיל  היא, ההלכה הזה ובזמן  משנתנו. של  בסיפא
ושורפים  אחת חלה אלא מפרישים אין המקומות בשאר אף ישראל , בארץ
שטבל לגדול  או  לקטן להאכילה נוהגים ואין כזית, ליטול ונוהגים אותה;

וודאים כהנים שאין  לפי d)לקריו , ,aky "drc dxei").

i p y m e i
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מתנות  למנות משנתנו  באה כהן ", לכל "וניתנת המסיימת הקודמת, המשנה אגב
בזה  שנחלקו  הקודמת, במשנה הבאנו  וכבר כהן . לכל  הניתנות אחרות כהונה

המשנה שכוונת מבארים, יש Ðהמפרשים. "odk lkl" הארץ עם לכהן  אפילו

(m"anx):מפרשים ויש ;Ð odk lklאבל בטהרה, חוליו אוכל שאינו  לכהן  אפילו

כהונה ממתנות מתנה שום נותנים אין  הארץ עם בבבלי(xephxa`)לכהן  אמרו שכן  ,
הימים  (דברי  שנאמר הארץ? עם לכהן  מתנות נותנין שאין  "מניין ב): קל, (חולין 
יחזקו למען והלוים, הכהנים מנת לתת ירושלים ליושבי לעם "ויאמר  ד ): לא, ב
לו אין  ה' בתורת מחזיק ושאינו מנת, לו  יש  ה' בתורת המחזיק כל – ה'" בתורת

אמר  שם בתוספות אמנם כהןמנת". אין אם אבל חבר , כהן  כשיש  דווקא "היינו ו :
ממשנתנו ". שמוכח כמו  חבר, לו  שיזדמן עד ימתין ואל לו, יתנו  הארץ, עם אלא חבר
גם  מפורש  שכך  לפי  הרמב"ם, כמו  הקודמת המשנה בסוף אמנם מפרש  הר "ש –
שאין לעיל), שהבאנו  הגמרא יסוד (על  הוא מפרש  במשנתנו  אבל  בירושלמי,

בטהרה. חוליו  אוכל  שאינו חבר  לכהן  אלא הארץ עם לכהן  הכוונה

elàå,להלן המפורטים הכהונה מתנות –ïäk ìëì ïéðzðכמבואר – ÀÅÄÈÄÀÈÙÅ
למשנתנו): (בהקדמה לה',íéîøçäלעיל מחרים שאדם נכסים – ÇÂÈÄ

כח )שנאמר  כז , אשר(ויקרא מכל  לה' איש  יחרים אשר  חרם כל "אך  :
שכתוב כמו לכהנים, יינתן  אלא יגאל ", ולא ימכר  לא (במדבר לו ...
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יד ) יהיה"יח , לך  בישראל חרם "כל  :"jl") היינו,oxd`l זרעו וכל 
מצוותו úBøBëaäåבכלל ); תם הוא שאם טהורה, בהמה בכור – ÀÇÀ

קדשים  כדין בירושלים לכהנים נאכל ובשרו המזבח, גבי על  להקריבו 
שנאמר  הוא, כהן של ממונו  מום בעל  הוא ואם יז -יח )קלים, שם, :(שם

המזבח... על  תזרוק דמם את הם, כשב...קודש  בכור או שור  בכור "אך
לימד מום, בעל  ואחד  תם אחד – "ובשרם" ודרשו: לך ", יהיה ובשרם

לכהן  שניתן מום בעל בכור ב )על  לז , זבחים  ïaä;(בבלי ïBéãôe– ÄÀÇÅ
שכתוב כמו אדם, בכור  בהם שפודים השקלים טו-טז )חמשת שם , :(שם 

תפדה  פדה אך לך , יהיה ובבהמה באדם בשר ... לכל  רחם פטר "כל 
שקלים  חמשת כסף בערכך תפדה חודש  מבן  ופדוייו  האדם... בכור את

הקודש"...; øBîçבשקל øèt ïBéãôeשכתוב כמו  יג,– (שמות ÄÀÆÆÂ
בו יג ) ואין  לכהן, השה את ונותנים בשה", תפדה חמור פטר  "וכל  :

הוא; כהן  של ממונו  שהשה אלא íééçläå,קדושה, ,òBøfäåÀÇÀÇÀÇÀÈÇÄ
äáwäåשהשוחט לכהן ,– אלו מתנות ממנה לתת חייב חולין בהמת ÀÇÅÈ

שכתוב ג )כמו  יח, מאת (דברים העם מאת הכהנים משפט יהיה "וזה :
והקבה"; והלחיים הזרוע לכהן  ונתן שה, אם שור אם הזבח זובחי 

æbä úéLàøå כמו לכהן, מתנה הגיזה מן  לתת חייב צאנו שהגוזז – ÀÅÄÇÅ
ד )שכתוב שם, לו ";(שם  תתן  צאנך גז "וראשית :äôøN ïîLå– ÀÆÆÀÅÈ

להישרף; שדינו  שנטמא תרומה Lc÷näשמן éLã÷å קרבנות – ÀÈÀÅÇÄÀÈ
ולכן  בטהרה, לאכלם שם נזהרים שכולם בעזרה, לכהנים הנאכלים
חבר לכהן אלא ניתנות אינן  וחלה תרומה אבל  כהן; לכל  הם ניתנים

למקדש ); (מחוץ בגבולין גם בטהרות נזהר  –íéøekaäåשהוא ÀÇÄÄ
שבוע  באותו  (שעובדים המשמר לכהני  וניתנים למקדש  המובאים

יב). ג, (ביכורים המקדש  כקדשי ביניהם מחלקים והם המקדש ) בבית
íéøekaa øñBà äãeäé éaø אותם נותנים אלא כהן , לכל  ליתנם – ÇÄÀÈÅÇÄÄ

יהודה  רבי חושש עבודה, בהם עושים ואין שהואיל בלבד , חבר לכהן
סוברים, חכמים ברם, בטהרה. לאכלם ייזהר  לא חבר  שאינו  כהן שמא

בטהרה. לאכלם כולם נזהרים לעזרה, מובאים והביכורים שהואיל
äîeøú éðéLøkמאכל עיקרם (וויק"י ) שהכרשינים בארנו כבר  – ÇÀÄÅÀÈ

ולכן  אדם, מאכל  גם הם משמשים הדוחק שבשעת אלא בהמה
תרומה, בכרשיני  ללמד  משנתנו ובאה ומעשרות, תרומה מהם מפרישים

כהן : לכל  ליתנם מותר  אם תנאים, בהם øézîשנחלקו àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÇÄ
שכל ד ) ב, שני  (מעשר לשיטתו הוא שהולך כהן, לכל  ליתנם –

אדם, אוכל  חשובים שאינם לפי בטומאה, íéøñBàמעשיהם íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
הם  הרי  רעבון , בשנות הם ונאכלים שהואיל כהן , לכל ליתנם –

חבר . לכהן  אלא ליתנם שאין תרומה, ככל  ודינם אוכל  dkldחשובים
.minkgk

epzpyn mekiql: בפירושו הרמב"ם כותב

dpedk zepzn lkועשר בירושלים, ארבע במקדש, עשר הן : וארבע עשרים
בגבולין.

:ycwna xyr,ציבור שלמי זבחי תלוי , אשם אשם, העוף, חטאת בהמה, חטאת
העומר. ומותר מנחות שיירי  הפנים, לחם הלחם, שתי מצורע, של  שמן  לוג 

כלולים אלו  ycwnd"כל  iycw"aקדשי" הם ונקראים במשנתנו, הנזכרים
בעזרה. אלא מהם לאכול  לכהנים שאסור לפי  המקדש",

milyexia rax`,הבכורות בלבד ): בירושלים אלא בהן זוכים הכהנים (שאין
קדשים. ועורות נזיר ומאיל  מתודה המורם mixekiadeהביכורים, zexekad נזכרים

אבל  miycwdבמשנתנו; zexere xifp li`ne dcezn mxendלפי בה, נזכרים אינם
ז, (ויקרא אותם לוקח הזבח את המקריב הכהן אלא כהן , לכל ניתנים שאינם

כ ). ו, במדבר יד . ח;

:oileaba xyrהמתנות הגז , ראשית חלה, מעשר , תרומת miigldeתרומה, rexfd)
,(dawde.הגר וגזל  אחוזה שדה חרמים, שדה חמור, פטר  פדיון  הבן , פדיון 

ניתנות  שהן בלבד שש אלא במשנתנו  נזכרו  לא הללו המתנות עשר  מתוך
כהן "minxgd").לכל  oipra dlelk "dfeg` dcy")היינו המתנות, znexzeיתר  dnexz

dlge xyrnוכן הטומאה, על חשוד  שהוא מפני הארץ, עם לכהן  ניתנות אינן
xbd lfb:(ח ה, (במדבר  שנאמר האשם, איל את המקריב לכהן אלא ניתן  אינו

מלבד לכהן, לה' המושב האשם אליו  האשם להשיב גואל לאיש אין  "ואם
המקריב  כהן  שלאותו למדים, ומכאן עליו", בו  יכפר  אשר הכיפורים איל
מדבר זה שפסוק חכמים, ופירשו  הגזול , הדבר  את נותנים האשם איל  בעדו
א). קט, קמא בבא (בבלי גואל " לאיש אין "ואם בו : נאמר  שהרי הגר, בגזל 

י ה נ ש מ ר ו א ב

והוא  ישראל, לארץ לארץ מחוץ תרומה מביאים שאין  ו), ו, (שביעית שנינו  כבר 
(א  לעיל  ששנינו כמו בקדושתן שוות והתרומה שהחלה לחלה, משנתנוהדין ט). ,

לארץ. מחוץ שהובאו  חלות ישראל בארץ קיבלו שלא עובדות, מביאה

òB÷z Léà éàzð,(ב (יד , ב שמואל  בספר הנזכר מקום –àéáä ÄÇÄÀÇÅÄ
øúéaî úBlç:גורסים ויש –.xeziianביתר זו אין מקום מכל  ÇÄÅÈ

לארץ, בחוץ מקום אלא ישראל , epnîשבארץ eìa÷ àGå שאין – ÀÄÀÄÆ
תרומה  מביאים שאין  כשם לארץֿישראל לארץ חוץ חלת מביאים

àiøcðñkìàמשם. éLðà,מצרים של  –ïäéúBlç eàéáä ÇÀÅÂÆÀÇÀÀÄÈÅÄÇÅÆ
àiøcðñkìàî, ישראל לארץ –íäî eìa÷ àGåבירושלמי – ÅÂÆÀÇÀÀÄÈÀÄÀÅÆ

"ראינו  אומרים: יהיו שלא אפשר , אי החלות את שלאכול  אמרו ,
העמים; ארץ טומאת מחמת היא טמאה שהרי  נאכלת", טמאה תרומה
שמא  חשש ויש  ידועה, העמים ארץ טומאת שאין אפשר, אי  ולשרפן

שלא  אפשר, אי ולהחזירן  נשרפת"; טהורה תרומה "ראינו יאמרו:
מניחן  הלכך  לארץ"; לחוץ ישראל  מארץ יוצאת תרומה "ראינו  יאמרו:

החמץ. עם ושורפן פסח ערב íéòBáöעד  øä éLðà משערים יש  – ÇÀÅÇÀÄ
ללוד סמוך מקום לד )שהוא יא, נחמיה ÷íã,(עיין íäéøeka eàéáäÅÄÄÅÆÙÆ

úøöòì,השבועות חג לפני  –íäî eìa÷ àGå,הביכורים את – ÈÂÆÆÀÄÀÅÆ
שהחזירום øéöwä,(ירושלמי)כלומר  âçå" :äøBzaL áeúkä éðtîÄÀÅÇÈÆÇÈÀÇÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡Èìáaî úBøBëa äìòä ñBðéèðà ïa,epnî eìa÷ àGå.ïîLå ïéé éøeka àéáä ïäkä óñBé,epnî eìa÷ àGå.óà ¤©§¦¤¡¨§¦¨¤§¦§¦¤¥©Ÿ¥¥¦¦¥©¦§¤¤§¦§¦¤©
äìòä àeäïè÷ çñt úBNòì Búéá éða úàå åéða úàíéìLeøéa,eäeøéæçäå,äáBç øácä òáwé àHL.ïBèñéøà ¤¡¨¤¨¨§¤§¥¥©£¤©¨¨¦¨©¦§¤¡¦¤¦¨©©¨¨¨£¦§

àéîtàî åéøeka àéáä,epnî eìa÷å,eøîàL éðtî:àéøeña äðBwä,íéìLeøéaL øåøôa äðB÷k. ¥¦¦¨¥©©§¨§¦§¦¤¦§¥¤¨§©¤§§¨§¤§©§¨¤¦¨©¦
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‡úBøB÷ìe âéñì òèBpä,äìøòä ïî øeèt.éñBé éaøøîBà:øîà elôà:âéñì ïBöéçäå ìëàîì éîéðtä–éîéðtä ©¥©¦§¨§¨¦¨¨§¨©¦¥¥£¦¨©©§¦¦§©£¨§©¦¦§¨©§¦¦

`i.epnn elaw `le laan zexeka dlrdáéúëã(ãé íéøáã)äúàù íå÷îî ,êðàöå êø÷á úåøåëáå êøäöéå êùåøéú êðâã øùòî êéäìà 'ä éðôì úìëàå
:úåøåëá àéáî äúà ïéà ïâã øùòî àéáî äúà éàù ì"åçî .úåøåëá àéáî äúà ïâã øùòî àéáî.epnn elaw `le onye oii mixeka `iadàìù éôì

:ãáìá íéáðòå íéúéæä ïî àöåéä àìà ä÷ùî íéøåëá ïéàéáî ïéà úåîåøúã àøúá ÷øô ïðú éëäã ,éøù êëì äìçúî íåøöá åìéàã ,êëì äìçúî íåøöágqt
.ohwáéúëãë äéàøá íéáééç ìëäù íéáééç ïä ãáìá ïåùàø çñôáå åéä íéðè÷ åéðáå .éðù çñô(âë úåîù):éðù çñôá àì ìáà ,êøåëæ ìë äàøé.`int`n

:àéøåñá íå÷î íù àåäå ,ïðéñøâ.milyexi ixeexta dpewk:àäååøô äéùøâî íåâøú .äéúåáéáñù íéøôëå íéìùåøé éùøâî

`xephxa yexit

"äãOa òøæz øLà EéNòî éøeka השבועות שבחג כלומר  – ÄÅÇÂÆÂÆÄÀÇÇÈÆ
החדש החיטה מן הלחם שתי  מנחת מביאים הקציר" "חג ה,הנקרא

שנאמר  לה'", "בכורים נקראות אלו  הלחם יז )ושתי  כג, :(ויקרא

תהיינה  סולת עשרונים שני  שתים תנופה לחם תביאו  "ממושבותיכם
תאפינה, dl'",חמץ mixekaשעד במקדש, החדש את המתירות והן 

שאין  ומכאן  חדשה; מתבואה מנחה שום מביאים אין השבועות חג
השבועות. חג קודם למקדש ביכורים מביאים

הביא  שאם נשנה, ו) (י, מנחות במסכת והרי  משנתנו : על  מקשים בירושלמי 
ייקבע  שלא מסויים, שהדבר  ומתרצים, כשר? הלחם, לשתי  קודם ביכורים
גדולים  אנשים היו  צבועים הר  שאנשי  מפני  הר"ש: ומפרש חובה, הדבר

עליהם zxvrl),ויסמכו mcew `iadl `id daegy mixeaq ediy xnelk) משום או 
הרבה הדבר  היה iady`שניכר  cigia xaecn zegpna eli`e ,miax miyp` eidy itl)

Ð.("שם אנשי  "תוספות
בכורי הקציר  "וחג  שנאמר : לעצרת, קודם ביכורים מביאין  אין כותב: הרמב"ם

mdilr"מעשיך". `xwie zxvr `eazy cr my mgipi `l` ,epnn oilawn oi` ,`iad m`e
הרמב"ם  של ההלכה שמקור משנה", "כסף בעל ומפרש ו ). ב, ביכורים (הל'

א). א, (ביכורים התוספתא היא

i y i l y m e i
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ìáaî úBøBëa äìòä ñBðéèðà ïa, ישראל לארץ –eìa÷ àGå ÆÇÀÄÆÁÈÀÄÈÆÀÄÀ
epnîשנאמר כג )– יד, במקום (דברים א-להיך  ה' לפני  "ואכלת : ÄÆ

ויצהרך תירושך דגנך  מעשר  שם שמו  לשכן יבחר  jxwaאשר  zexekae
,"jp`ve בכורות מביא אתה דגן מעשר מביא שאתה ממקום ודרשו :

ïîLå.("ספרי ") ïéé éøeka àéáä ïäkä óñBé, למקדש –àGå ÅÇÙÅÅÄÄÅÇÄÀÆÆÀ
epnî eìa÷ ומה משקים. ולא פירות אלא ביכורים מביאים שאין  – ÄÀÄÆ

מן  היוצא אלא משקין ביכורים מביאין  "אין ג): יא, (תרומות ששנינו 

מתחילה  כשבצרו שם שמדובר בירושלמי , מבואר  הענבים", ומן הזיתים
ואילו את שמן, מהם לעשות הזיתים ואת יין מהם לעשות הענבים

בכורי את מהם קבלו לא הלכך  לכך, מתחילה בצרום שלא מדובר כאן 
המשנה  על חולקת אמנם שמשנתנו  מפרש, והרמב"ם והשמן . היין

מן  היוצא אף ביכורים מביאים שאין  סוברת והיא תרומות שבמסכת
כמשנתנו. והלכה הענבים, ומן  àeäהזיתים óà,הכהן יוסף –äìòä ÇÆÁÈ

íéìLeøéa ïè÷ çñt úBNòì Búéá éða úàå åéða úà היינו – ÆÈÈÀÆÀÅÅÇÂÆÇÈÈÄÈÇÄ
באייר עשר בארבעה שני יא )פסח ט , àHL,(במדבר ,eäeøéæçäåÀÆÁÄÆ

äáBç øácä òáwé,הקטנים בניו את עמו שהעלה מפרשים, יש – ÄÈÇÇÈÈÈ
אלא  בראייה חייבים הקטנים אין  אבל ראייה, מצוות שיקיימו  כדי 

שנאמר ראשון, יז )בפסח כג, כל(שמות יראה בשנה פעמים "שלש :

לירושלים  לעלות חובה הדבר ייקבע שלא החזירוהו , הלכך  זכורך ".
שני  בפסח ביתו בני  ברטנורא )עם את (רמב"ם ; שהעלה מפרשים, ויש .

שסבור הפסח, קרבן  את עליה לשחוט כלומר  שני , פסח לעשות אשתו 

שלדעתם  לפי והחזירוהו , שני ; פסח לעשות חייבות הנשים שאף היה,
חובה הדבר שייקבע רצו  ולא רשות, שני בפסח ïBèñéøàÂÄÀ.(ר"ש )נשים

àéîtàî åéøeka àéáä,שבסוריא –epnî eìa÷å,הביכורים את – ÅÄÄÈÅÇÇÀÈÀÄÀÄÆ
àéøeña äðBwä :eøîàL éðtî,שדה –øåøôa äðB÷k ÄÀÅÆÈÀÇÆÀÀÈÀÆÀÇÀÈ

íéìLeøéaL דינה ביכורים שלעניין  כלומר ירושלים, של  במגרש  – ÆÄÈÇÄ
שאף  היא, ההלכה תרומה לענין ברם, ישראל. ארץ כדין סוריא של

ישראל לארץ תרומה משם מביאים ואין לארץ כחוץ דינה סוריא
שמא  חוששים שתרומה בירושלמי , הטעם ומבואר ו ), ו, (שביעית

לארץ  לחוץ הכהנים שיצאו כלומר אחריה, מרדפים הכהנים יהיו
מחלקים  אלא להביאם, הבעלים על  אין  שהרי  תרומה, משם להביא

להביאם  הבעלים חייבים ביכורים אבל  לארץ, שבחוץ לכהנים אותה
שמביאים  הביכורים את מקבלים הלכך  בזה, חשש כל ואין  לירושלים,

מסוריא.

ä ì ø ò ú ë ñ î
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אתּֿפריֹו ערלתֹו וערל ּתם מאכל ּכל ֿעץ ּונטעּתם אל ֿהארץ ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוכי ֿתבאּו
יאכל :ׁש א ערלים לכם יהיה ׁשנים ׁש כג )ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ יט , (ויקרא 

הראשונות  השנים בשלש  האילן פירות שכל  ללמדנו , בא זה פסוק
ובהנאה. באכילה ואסורים הם ערלה פירות לנטיעתם,

עשר בששה אילן  הנוטע לפיכך בתשרי . אחד הוא לערלה השנה ראש
שבועיים  שהם בתשרי , האחד  לפני  ימים וארבעה ארבעים היינו באב,

הרי שנה, להיחשב הקליטה לאחר יום ושלשים הנטיעה לקליטת
משנות  שנייה שנה לנטיעתו למנות הוא מתחיל  בתשרי  אחד כשמגיע

הערלה. שנות שלש נגמרות בתשרי  מאחד שנתיים וכעבור הערלה,
עד ערלה משום אסורים הפירות עדיין הערלה שנות בגמר ברם,

שחונטים  הפירות לאילנות. השנה ראש שהוא בשבט, עשר חמישה
חמישה  ועד  הרביעית השנה של בשבט עשר בחמישה החל  באילן

נתפרשו  ודיניהם רבעי", "נטע נקראים החמישית השנה של בשבט עשר
הערלה  מן פטור שהוא שכל הוא, וכלל שני". "מעשר  במסכת כבר

א). י , רבעי ונטע שני מעשר  הל' (רמב"ם ברבעי חייב אינו 
(כמבואר לארץ בחוץ אף נוהגת שערלה היא, מסיני למשה הלכה

ט). ג, במסכתנו
הערלה, ממין  הוא שההיתר  היינו  במינו ", "מין בהיתר שנתערבה ערלה

izdw - zex`ean zeipyn
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(æè:éNòî éøeka øéöwä âçå""äãOa òøæz øLà E. §©©¨¦¦¥©£¤£¤¦§©©¨¤

:åðìëàé øåäèäå.xeng xht oeicte:äùåã÷ åá ïéàå äùá åäãåô.fbd ziy`xáéúëã(çé íù):åì ïúú êðàö æâ úéùàøå.dtxy onye:àîèðù äîåøú ïîù
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:íéîëçë äëìäå .ïåáòø úåðùá ïéìëàð ïäå ìéàåä ìëåà
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יד ) יהיה"יח , לך  בישראל חרם "כל  :"jl") היינו,oxd`l זרעו וכל 
מצוותו úBøBëaäåבכלל ); תם הוא שאם טהורה, בהמה בכור – ÀÇÀ

קדשים  כדין בירושלים לכהנים נאכל ובשרו המזבח, גבי על  להקריבו 
שנאמר  הוא, כהן של ממונו  מום בעל  הוא ואם יז -יח )קלים, שם, :(שם

המזבח... על  תזרוק דמם את הם, כשב...קודש  בכור או שור  בכור "אך
לימד מום, בעל  ואחד  תם אחד – "ובשרם" ודרשו: לך ", יהיה ובשרם

לכהן  שניתן מום בעל בכור ב )על  לז , זבחים  ïaä;(בבלי ïBéãôe– ÄÀÇÅ
שכתוב כמו אדם, בכור  בהם שפודים השקלים טו-טז )חמשת שם , :(שם 

תפדה  פדה אך לך , יהיה ובבהמה באדם בשר ... לכל  רחם פטר "כל 
שקלים  חמשת כסף בערכך תפדה חודש  מבן  ופדוייו  האדם... בכור את

הקודש"...; øBîçבשקל øèt ïBéãôeשכתוב כמו  יג,– (שמות ÄÀÆÆÂ
בו יג ) ואין  לכהן, השה את ונותנים בשה", תפדה חמור פטר  "וכל  :

הוא; כהן  של ממונו  שהשה אלא íééçläå,קדושה, ,òBøfäåÀÇÀÇÀÇÀÈÇÄ
äáwäåשהשוחט לכהן ,– אלו מתנות ממנה לתת חייב חולין בהמת ÀÇÅÈ

שכתוב ג )כמו  יח, מאת (דברים העם מאת הכהנים משפט יהיה "וזה :
והקבה"; והלחיים הזרוע לכהן  ונתן שה, אם שור אם הזבח זובחי 

æbä úéLàøå כמו לכהן, מתנה הגיזה מן  לתת חייב צאנו שהגוזז – ÀÅÄÇÅ
ד )שכתוב שם, לו ";(שם  תתן  צאנך גז "וראשית :äôøN ïîLå– ÀÆÆÀÅÈ

להישרף; שדינו  שנטמא תרומה Lc÷näשמן éLã÷å קרבנות – ÀÈÀÅÇÄÀÈ
ולכן  בטהרה, לאכלם שם נזהרים שכולם בעזרה, לכהנים הנאכלים
חבר לכהן אלא ניתנות אינן  וחלה תרומה אבל  כהן; לכל  הם ניתנים

למקדש ); (מחוץ בגבולין גם בטהרות נזהר  –íéøekaäåשהוא ÀÇÄÄ
שבוע  באותו  (שעובדים המשמר לכהני  וניתנים למקדש  המובאים

יב). ג, (ביכורים המקדש  כקדשי ביניהם מחלקים והם המקדש ) בבית
íéøekaa øñBà äãeäé éaø אותם נותנים אלא כהן , לכל  ליתנם – ÇÄÀÈÅÇÄÄ

יהודה  רבי חושש עבודה, בהם עושים ואין שהואיל בלבד , חבר לכהן
סוברים, חכמים ברם, בטהרה. לאכלם ייזהר  לא חבר  שאינו  כהן שמא

בטהרה. לאכלם כולם נזהרים לעזרה, מובאים והביכורים שהואיל
äîeøú éðéLøkמאכל עיקרם (וויק"י ) שהכרשינים בארנו כבר  – ÇÀÄÅÀÈ

ולכן  אדם, מאכל  גם הם משמשים הדוחק שבשעת אלא בהמה
תרומה, בכרשיני  ללמד  משנתנו ובאה ומעשרות, תרומה מהם מפרישים

כהן : לכל  ליתנם מותר  אם תנאים, בהם øézîשנחלקו àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÇÄ
שכל ד ) ב, שני  (מעשר לשיטתו הוא שהולך כהן, לכל  ליתנם –

אדם, אוכל  חשובים שאינם לפי בטומאה, íéøñBàמעשיהם íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
הם  הרי  רעבון , בשנות הם ונאכלים שהואיל כהן , לכל ליתנם –

חבר . לכהן  אלא ליתנם שאין תרומה, ככל  ודינם אוכל  dkldחשובים
.minkgk

epzpyn mekiql: בפירושו הרמב"ם כותב

dpedk zepzn lkועשר בירושלים, ארבע במקדש, עשר הן : וארבע עשרים
בגבולין.

:ycwna xyr,ציבור שלמי זבחי תלוי , אשם אשם, העוף, חטאת בהמה, חטאת
העומר. ומותר מנחות שיירי  הפנים, לחם הלחם, שתי מצורע, של  שמן  לוג 

כלולים אלו  ycwnd"כל  iycw"aקדשי" הם ונקראים במשנתנו, הנזכרים
בעזרה. אלא מהם לאכול  לכהנים שאסור לפי  המקדש",

milyexia rax`,הבכורות בלבד ): בירושלים אלא בהן זוכים הכהנים (שאין
קדשים. ועורות נזיר ומאיל  מתודה המורם mixekiadeהביכורים, zexekad נזכרים

אבל  miycwdבמשנתנו; zexere xifp li`ne dcezn mxendלפי בה, נזכרים אינם
ז, (ויקרא אותם לוקח הזבח את המקריב הכהן אלא כהן , לכל ניתנים שאינם

כ ). ו, במדבר יד . ח;

:oileaba xyrהמתנות הגז , ראשית חלה, מעשר , תרומת miigldeתרומה, rexfd)
,(dawde.הגר וגזל  אחוזה שדה חרמים, שדה חמור, פטר  פדיון  הבן , פדיון 

ניתנות  שהן בלבד שש אלא במשנתנו  נזכרו  לא הללו המתנות עשר  מתוך
כהן "minxgd").לכל  oipra dlelk "dfeg` dcy")היינו המתנות, znexzeיתר  dnexz

dlge xyrnוכן הטומאה, על חשוד  שהוא מפני הארץ, עם לכהן  ניתנות אינן
xbd lfb:(ח ה, (במדבר  שנאמר האשם, איל את המקריב לכהן אלא ניתן  אינו

מלבד לכהן, לה' המושב האשם אליו  האשם להשיב גואל לאיש אין  "ואם
המקריב  כהן  שלאותו למדים, ומכאן עליו", בו  יכפר  אשר הכיפורים איל
מדבר זה שפסוק חכמים, ופירשו  הגזול , הדבר  את נותנים האשם איל  בעדו
א). קט, קמא בבא (בבלי גואל " לאיש אין "ואם בו : נאמר  שהרי הגר, בגזל 
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והוא  ישראל, לארץ לארץ מחוץ תרומה מביאים שאין  ו), ו, (שביעית שנינו  כבר 
(א  לעיל  ששנינו כמו בקדושתן שוות והתרומה שהחלה לחלה, משנתנוהדין ט). ,

לארץ. מחוץ שהובאו  חלות ישראל בארץ קיבלו שלא עובדות, מביאה

òB÷z Léà éàzð,(ב (יד , ב שמואל  בספר הנזכר מקום –àéáä ÄÇÄÀÇÅÄ
øúéaî úBlç:גורסים ויש –.xeziianביתר זו אין מקום מכל  ÇÄÅÈ

לארץ, בחוץ מקום אלא ישראל , epnîשבארץ eìa÷ àGå שאין – ÀÄÀÄÆ
תרומה  מביאים שאין  כשם לארץֿישראל לארץ חוץ חלת מביאים

àiøcðñkìàמשם. éLðà,מצרים של  –ïäéúBlç eàéáä ÇÀÅÂÆÀÇÀÀÄÈÅÄÇÅÆ
àiøcðñkìàî, ישראל לארץ –íäî eìa÷ àGåבירושלמי – ÅÂÆÀÇÀÀÄÈÀÄÀÅÆ

"ראינו  אומרים: יהיו שלא אפשר , אי החלות את שלאכול  אמרו ,
העמים; ארץ טומאת מחמת היא טמאה שהרי  נאכלת", טמאה תרומה
שמא  חשש ויש  ידועה, העמים ארץ טומאת שאין אפשר, אי  ולשרפן

שלא  אפשר, אי ולהחזירן  נשרפת"; טהורה תרומה "ראינו יאמרו:
מניחן  הלכך  לארץ"; לחוץ ישראל  מארץ יוצאת תרומה "ראינו  יאמרו:

החמץ. עם ושורפן פסח ערב íéòBáöעד  øä éLðà משערים יש  – ÇÀÅÇÀÄ
ללוד סמוך מקום לד )שהוא יא, נחמיה ÷íã,(עיין íäéøeka eàéáäÅÄÄÅÆÙÆ

úøöòì,השבועות חג לפני  –íäî eìa÷ àGå,הביכורים את – ÈÂÆÆÀÄÀÅÆ
שהחזירום øéöwä,(ירושלמי)כלומר  âçå" :äøBzaL áeúkä éðtîÄÀÅÇÈÆÇÈÀÇÇÈÄ
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:àéøåñá íå÷î íù àåäå ,ïðéñøâ.milyexi ixeexta dpewk:àäååøô äéùøâî íåâøú .äéúåáéáñù íéøôëå íéìùåøé éùøâî

`xephxa yexit

"äãOa òøæz øLà EéNòî éøeka השבועות שבחג כלומר  – ÄÅÇÂÆÂÆÄÀÇÇÈÆ
החדש החיטה מן הלחם שתי  מנחת מביאים הקציר" "חג ה,הנקרא

שנאמר  לה'", "בכורים נקראות אלו  הלחם יז )ושתי  כג, :(ויקרא

תהיינה  סולת עשרונים שני  שתים תנופה לחם תביאו  "ממושבותיכם
תאפינה, dl'",חמץ mixekaשעד במקדש, החדש את המתירות והן 

שאין  ומכאן  חדשה; מתבואה מנחה שום מביאים אין השבועות חג
השבועות. חג קודם למקדש ביכורים מביאים

הביא  שאם נשנה, ו) (י, מנחות במסכת והרי  משנתנו : על  מקשים בירושלמי 
ייקבע  שלא מסויים, שהדבר  ומתרצים, כשר? הלחם, לשתי  קודם ביכורים
גדולים  אנשים היו  צבועים הר  שאנשי  מפני  הר"ש: ומפרש חובה, הדבר

עליהם zxvrl),ויסמכו mcew `iadl `id daegy mixeaq ediy xnelk) משום או 
הרבה הדבר  היה iady`שניכר  cigia xaecn zegpna eli`e ,miax miyp` eidy itl)

Ð.("שם אנשי  "תוספות
בכורי הקציר  "וחג  שנאמר : לעצרת, קודם ביכורים מביאין  אין כותב: הרמב"ם

mdilr"מעשיך". `xwie zxvr `eazy cr my mgipi `l` ,epnn oilawn oi` ,`iad m`e
הרמב"ם  של ההלכה שמקור משנה", "כסף בעל ומפרש ו ). ב, ביכורים (הל'

א). א, (ביכורים התוספתא היא

i y i l y m e i

א י ה נ ש מ ר ו א ב

ìáaî úBøBëa äìòä ñBðéèðà ïa, ישראל לארץ –eìa÷ àGå ÆÇÀÄÆÁÈÀÄÈÆÀÄÀ
epnîשנאמר כג )– יד, במקום (דברים א-להיך  ה' לפני  "ואכלת : ÄÆ

ויצהרך תירושך דגנך  מעשר  שם שמו  לשכן יבחר  jxwaאשר  zexekae
,"jp`ve בכורות מביא אתה דגן מעשר מביא שאתה ממקום ודרשו :

ïîLå.("ספרי ") ïéé éøeka àéáä ïäkä óñBé, למקדש –àGå ÅÇÙÅÅÄÄÅÇÄÀÆÆÀ
epnî eìa÷ ומה משקים. ולא פירות אלא ביכורים מביאים שאין  – ÄÀÄÆ

מן  היוצא אלא משקין ביכורים מביאין  "אין ג): יא, (תרומות ששנינו 

מתחילה  כשבצרו שם שמדובר בירושלמי , מבואר  הענבים", ומן הזיתים
ואילו את שמן, מהם לעשות הזיתים ואת יין מהם לעשות הענבים

בכורי את מהם קבלו לא הלכך  לכך, מתחילה בצרום שלא מדובר כאן 
המשנה  על חולקת אמנם שמשנתנו  מפרש, והרמב"ם והשמן . היין

מן  היוצא אף ביכורים מביאים שאין  סוברת והיא תרומות שבמסכת
כמשנתנו. והלכה הענבים, ומן  àeäהזיתים óà,הכהן יוסף –äìòä ÇÆÁÈ

íéìLeøéa ïè÷ çñt úBNòì Búéá éða úàå åéða úà היינו – ÆÈÈÀÆÀÅÅÇÂÆÇÈÈÄÈÇÄ
באייר עשר בארבעה שני יא )פסח ט , àHL,(במדבר ,eäeøéæçäåÀÆÁÄÆ

äáBç øácä òáwé,הקטנים בניו את עמו שהעלה מפרשים, יש – ÄÈÇÇÈÈÈ
אלא  בראייה חייבים הקטנים אין  אבל ראייה, מצוות שיקיימו  כדי 

שנאמר ראשון, יז )בפסח כג, כל(שמות יראה בשנה פעמים "שלש :

לירושלים  לעלות חובה הדבר ייקבע שלא החזירוהו , הלכך  זכורך ".
שני  בפסח ביתו בני  ברטנורא )עם את (רמב"ם ; שהעלה מפרשים, ויש .

שסבור הפסח, קרבן  את עליה לשחוט כלומר  שני , פסח לעשות אשתו 

שלדעתם  לפי והחזירוהו , שני ; פסח לעשות חייבות הנשים שאף היה,
חובה הדבר שייקבע רצו  ולא רשות, שני בפסח ïBèñéøàÂÄÀ.(ר"ש )נשים

àéîtàî åéøeka àéáä,שבסוריא –epnî eìa÷å,הביכורים את – ÅÄÄÈÅÇÇÀÈÀÄÀÄÆ
àéøeña äðBwä :eøîàL éðtî,שדה –øåøôa äðB÷k ÄÀÅÆÈÀÇÆÀÀÈÀÆÀÇÀÈ

íéìLeøéaL דינה ביכורים שלעניין  כלומר ירושלים, של  במגרש  – ÆÄÈÇÄ
שאף  היא, ההלכה תרומה לענין ברם, ישראל. ארץ כדין סוריא של

ישראל לארץ תרומה משם מביאים ואין לארץ כחוץ דינה סוריא
שמא  חוששים שתרומה בירושלמי , הטעם ומבואר ו ), ו, (שביעית

לארץ  לחוץ הכהנים שיצאו כלומר אחריה, מרדפים הכהנים יהיו
מחלקים  אלא להביאם, הבעלים על  אין  שהרי  תרומה, משם להביא

להביאם  הבעלים חייבים ביכורים אבל  לארץ, שבחוץ לכהנים אותה
שמביאים  הביכורים את מקבלים הלכך  בזה, חשש כל ואין  לירושלים,

מסוריא.
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אתּֿפריֹו ערלתֹו וערל ּתם מאכל ּכל ֿעץ ּונטעּתם אל ֿהארץ ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוכי ֿתבאּו
יאכל :ׁש א ערלים לכם יהיה ׁשנים ׁש כג )ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ יט , (ויקרא 

הראשונות  השנים בשלש  האילן פירות שכל  ללמדנו , בא זה פסוק
ובהנאה. באכילה ואסורים הם ערלה פירות לנטיעתם,

עשר בששה אילן  הנוטע לפיכך בתשרי . אחד הוא לערלה השנה ראש
שבועיים  שהם בתשרי , האחד  לפני  ימים וארבעה ארבעים היינו באב,

הרי שנה, להיחשב הקליטה לאחר יום ושלשים הנטיעה לקליטת
משנות  שנייה שנה לנטיעתו למנות הוא מתחיל  בתשרי  אחד כשמגיע

הערלה. שנות שלש נגמרות בתשרי  מאחד שנתיים וכעבור הערלה,
עד ערלה משום אסורים הפירות עדיין הערלה שנות בגמר ברם,

שחונטים  הפירות לאילנות. השנה ראש שהוא בשבט, עשר חמישה
חמישה  ועד  הרביעית השנה של בשבט עשר בחמישה החל  באילן

נתפרשו  ודיניהם רבעי", "נטע נקראים החמישית השנה של בשבט עשר
הערלה  מן פטור שהוא שכל הוא, וכלל שני". "מעשר  במסכת כבר

א). י , רבעי ונטע שני מעשר  הל' (רמב"ם ברבעי חייב אינו 
(כמבואר לארץ בחוץ אף נוהגת שערלה היא, מסיני למשה הלכה

ט). ג, במסכתנו
הערלה, ממין  הוא שההיתר  היינו  במינו ", "מין בהיתר שנתערבה ערלה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חכר

áiç,øeèt ïBöéçäå. ©¨§©¦¨
·õøàì eðéúBáà eàaL úò,òeèð eàöî–øeèt.eòèð,eLak àHL ét ìò óà–áiç.íéaøì òèBpä,áiç;éaø ¥¤¨£¥¨¨¤¨§¨©¨¨§©©¦¤¦§©¨©¥©¨©¦©¨©¦

äãeäéøèBt.íéaøä úeLøa òèBpä,òèpL éøëpäå,òèpL ïìæbäå,äðéôqa òèBpäå,åéìàî äìBòäå–äìøòa áiç. §¨¥©¥©¦§¨©¦§©¨§¦¤¨©§©©§¨¤¨©§©¥©©§¦¨§¨¤¥¥¨©¨¨¨§¨

‰Ï¯Ú ˙ÎÒÓ

``.biiql rhepd:íøëì øãâ ïìéàä äéäéù.zexewle:úåøéôä ìåëàì åúòéèð ø÷éò ïéàå ,ïéðáì úåøå÷ ïäî úåùòì íéöò ìãâì.dlxrd on xehtáéúëã
(èé àø÷éå):øåèô íéöòìå úåøå÷ìå âééñì ,áééç ìëàîì àåäù úà ìëàî õò ìë íúòèðå.lk`nl iniptdâééñì ïåöéçä øåçéå ìëàîì äéäé éîéðô øåçéù ïéåëúð

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .øåèô ïåöéçä ãçà ïìéà ìëäù ô"òà
a.rehp e`vneáéúëã .øåèô(íù):õøàì åàá àìù ãò íéáëåë ãáåò åòèðì èøô ,íúòèðå õøàä ìà åàåáú éë.erhpíéáëåë éãáåò ïéá ìàøùé ïéá

áéúëã áééç õøàä úà ìàøùé åùáë àìù ô"òà ,õøàì åàáù øçàì(íù):íéáëåë ãáåò åòèð ïéá ìàøùé åòèð ïéá õò ìë.miaxl rhepdåúåùøá òèðù
:íéáø êøåöì.aiigáéúëã(íù):íéáøì òåèðä àéáäì íéìøò íëì äéäé.xhet dcedi iaxeàìà éåáø øçà éåáø ïéàå íéáøì òîùî éîð íúòèðå øáñ

.òîùî åîöòì ãçà ìë íúòèðå éøáñ ïðáøå .èòîì:äãåäé 'øë äëìä ïéàå.miaxd zeyxa rhepde:åîöò êøåöì.rhpy miakek caerdeìù äãùá
:ìàøùé.olfbde:äðîî íéìòáä åùàéúðå ,äòèðå ò÷ø÷ ìæâù.dpitqa rhepdeéðôá ãîåò ñøç éìë ïéàù éôì ñøç ìù àéä íà ,äáå÷ð äðéàù ô"òà

:äáé÷ð éòá õò ìù ìáà .ò÷ø÷ä ïî íé÷ðåéå ñøçä êøã ïéòôòôî ïäå íéùøùä.eil`n dlerde:àì úåøáãîå íéøòé íå÷îá ìáà ,áåùé íå÷îá à÷åãå
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כלומר היתר, של מאתיים כנגדה יש כן  אם אלא מתבטלת הערלה אין 

אבל א); ב, במסכתנו  (כמבואר ומאתיים אחד כולה בתערובת שיש 
הערלה  הרי  מינו ", בשאינו "מין  היתר של לח בדבר נתערבה אם

נותן  האיסור  שאם כלומר  האיסורים, כל  כשאר  טעם" ב"נותן אוסרתו
ז). ב, במסכתנו (כמבואר  מותר לאו , ואם אסור, הריהו בהיתר , טעם

לענין  א) דברים: בשני הכרם כלאי  לאיסור  שווה ערלה איסור נמצא
ביטול, לענין ב) שריפה; וטעונים בהנאה אסורים ששניהם הנאה,

ומאתיים. באחד אלא בטלים שאינם

החייבות  הנטיעות הן מה ערלה: של ההלכות בפרטי דנה מסכתנו
בקליפי השימוש  דיני ערלה, תערובת דיני  ממנה, והפטורות בערלה

וכו'. ערלה ספק ערלה,
azek m"anxd מסכת להיות נכון "והיה המשנה): לפירוש  (בהקדמתו 

שראה לולא בתורה, סידורם שכך "כלאים", אחר (xcqnd),"ערלה"
נטע  שלא זמן שכל  לעשותן, מוכרח שאדם המצוות מן  אינה שהערלה

לדבר החל  ומתנותיו , הזרע על לדבר וכשהשלים בערלה... יתחייב לא
ואחר "ערלה"; מסכת – "חלה" מסכת אחר  וסידר הפירות, בעניין 

(בפ' "ויקרא" בספר  הערלה הכתוב: סדרם שכך  "בכורים", – כך
דברים). (בספר  תבוא" "כי  בפרשת – והביכורים קדושים),

"וטעם  התורה): על  (בפירושו הרמב"ן כותב הערלה מצוות בטעם
ותבואת  העץ מפרי  תבואתנו  כל מראשית ה' את לכבד  הזאת המצווה

לה'. הלולים אחת שנה פרי  כל שנביא עד  מהם נאכל  ולא dpdeהכרם,
,cakpd myd iptl eaixwdl ie`x mipy yly jeza ixtd oi` שהוא לפי

שנים, שלש  בתוך  טוב ריח או  טעם בפריו נותן  האילן  ואין  מועט,
יוצ  לא ורובם נרקבים, הם הרביעית,ורובם השנה עד כלל  פירות יאו 

עד מהם נטעם ולא הרביעית השנה שתעבור עד לכולן  נמתין  ולכן 
ושם  ה', לפני קודש  הטוב הראשון  פריו כל שנטענו הנטע מן שנביא
בתחילת  הפרי כי  עוד, הדבר  ואמת ה'... שם את ויהללו  יאכלוהו

לאכול טוב ואיננו  לגוף מזיק בו הדבק הליחות רוב האילנות, נטיעת
גם  רעים שהם בתורה הנאסרים והמאכלים קשקשת לו שאין כדג

לגוף".
א ה נ ש מ ר ו א ב

פירותיו, לאכול אדם שנטעו  באילן אלא נוהגת ערלה שאין  ללמד , באה משנתנו
הערלה. מן פטור לגדר , או  לעצים אלא פירותיו לשם לא שנטעו אילן אבל 

òèBpä,מאכל אילן –âéñì לגינתו או לשדהו גדר שישמש – ÇÅÇÄÀÈ
úBøB÷ìe,להסקה עצים או  לבניין קורות ממנו לעשות או  –øeèt ÀÈ

äìøòä ïî הם מותרים אלא ערלה, באיסור אסורים פירותיו אין – ÄÈÈÀÈ
בערלה שנאמר  מיד , כג):באכילה יט, מאכל(ויקרא  עץ כל  "ונטעתם

בערלה, חייב מאכל לשם הנטוע עץ מכאן : ודרשו  ערלתו "... וערלתם
הערלה מן  פטור  ולעצים, ולקורות לסייג הנטוע ודווקא (ירושלמי)אבל  .

– לעצים נתכוון אם – כגון  מאכל , לשם נטוע שאינו הדבר ניכר  אם

שמרחיקים  כדרך מזה זה הרחיקם ולא לזה זה סמוכים האילנות שנטע
כדי האילן ענפי  שקיצץ – לקורות נתכוון  אם – או מאכל ; אילני

בגבול האילנות את שנטע – לסייג נתכוון אם – או  הגזע; שיתעבה
הוא  חייב למאכל , שיהא כך  אחר נמלך אם ברם, גינתו . או  שדהו

נטיעה משעת הערלה שנות שלש לו  ומונים רמב"ם בערלה, (ירושלמי;

ב). י, רבעי ונטע  שני מעשר øîàהל' elôà :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÂÄÈÇ
מאכל, אילן  âéñìהנוטע ïBöéçäå ìëàîì éîéðtäהפנימי שהצד – ÇÀÄÄÀÇÂÈÀÇÄÄÀÈ

אותו  של  החיצון והצד מאכל , לשם יהא לשדהו, הפונה האילן, של
גדר  ישמש  הרבים לרשות הפונה `xn"אילן  elit`" iqei iax hwpy dn)

;(jk ayg wx elit` `l` ,`ed `weec e`l:מפרשים היינו iniptdויש –
הפנימיים, החיצונייםoevigdeהענפים הענפים éîéðtäÇÀÄÄ(הר"ש),–

áiç,בערלה –øeèt ïBöéçäå אילן שהכל  פי  על אף הערלה, מן  – ÇÈÀÇÄÈ
אחד.

הרב  גם כותב וכן  יוסי , כרבי הלכה שאין כותב, למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם
כותב: הוא שכן יוסי, כרבי  הרמב"ם פוסק תורה" ב"משנה אבל מברטנורא:

,biiql oevigde lk`nl ely iniptd cvd didiy ayge oli` rhp"oezgzd cvd didiy e`
biiql eilr aygy dfe ;dlxra aiig ,lk`nl eilr aygy df Ð biiql oeilrde lk`nl

"rhep ly ezrca ielz xacdy ,xeht ,mivrl e`.( ג י, רבעי  ונטע שני  מעשר  (הל '
למשנה בפירושו  שכתב ממה בו  חזר שהרמב"ם "כסף (f"acx)ונראה ובעל .

תנא  על  לחלוק יוסי  רבי  בא שלא הרמב"ם, שסובר  שנראה כותב, משנה"
דבריו לפרש אלא aeh")קמא, mei zetqez" oiir).

i r i a x m e i
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õøàì eðéúBáà eàaL úò,ישראל לארץ אבותינו  שנכנסו בשעה – ÅÆÈÂÅÈÈÆ
נון, בן יהושע òeèðבימי eàöîהיה נטוע, שמצאוהו אילן –øeèt ÈÀÈÇÈ

שנאמר  הערלה, מן כג):– יט , ונטעתם (ויקרא  הארץ אל  תבואו "וכי 
לארץ שבאתם קודם גויים לשנטעו פרט מאכל ", עץ eòèðÈÀ(ספרא ).כל

לארץ, שנכנסו לאחר  גויים בין ישראל בין –àHL ét ìò óàÇÇÄÆ
eLak,הארץ כל את ישראל –áiçשנאמר בערלה, האילן  (שם ):– ÄÀÇÈ

"e`eaz ikeעל ערלה חיוב חל הארץ אל שתבואו  משעה הארץ", אל
שתטעו מאכל  שנאמר (רמב"ם )אילן וממה ;"ur lk" נטעו בין דרשו:

גוי בין  íéaøì(הר "ש).ישראל òèBpäבתוך מאכל  אילן הנוטע – ÇÅÇÈÇÄ
הפירות  את הפקיר וכאילו  מפירותיו, כולם שיאכלו  רבים, לצורך  שדהו

לרביםáiç(רמב "ם), אפילו  "ונטעתם" שנאמר: בערלה, (רמב"ם ),– ÇÈ
øèBt äãeäé éaøשנאמר הערלה, מן  ערלים",(שם ):– לכם "יהיה ÇÄÀÈÅ

ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי , אחר ריבוי כאן  שיש  יהודה רבי  וסובר 
למעט שלומד אלא ברטנורא  ועיין למשנתנו; הרמב"ם  פירוש (עיין
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‚Bnò òìqäå ø÷òpL ïìéà,Bnò òìqäå øäð BôèL,úBéçì ìBëé íà–øeèt.åàì íàå–áiç.òìqä ø÷òð ¦¨¤¤¡©§©¤©¦§¨¨¨§©¤©¦¦¨¦§¨§¦¨©¨¤¡©©¤©
Bcvî,äLøçnä ezòæòfL Bà,øôòk BàNòå BòæòfL Bà,úBéçì ìBëé íà–øeèt.åàì íàå–áiç. ¦¦¤¦§§©©©£¥¨¤¦§§©£¨¤¨¨¦¨¦§¨§¦¨©¨
„LøL Ba øizLðå ø÷òpL ïìéà–øeèt.LøMä àäé änëå?ìàéìîb ïaøíeMî øîBàäãeäé ïa øæòìà éaø ¦¨¤¤¡©§¦§©©Ÿ¤¨§©¨§¥©Ÿ¤©¨©§¦¥¥¦©¦¤§¨¨¤§¨

àúBzøa Léà:ïezî ìL èçîk. ¦©§¨§©©¤¦
‰äëøa Báe ø÷òpL ïìéà,äpnî äéç àeäå–äëøak úBéäì äð÷fä äøæç.äðL øçà äðL dëéøáä, ¦¨¤¤¡©§¥¨§¨¤¦¤¨¨§¨©§¥¨¦§©§¥¨¦§¦¨¨¨©©¨¨

ä÷ñôðå–äðBîä÷ñôpL äòMî.íéðôbä ÷etñ,÷etñ éab ìò ÷etñå,õøàa ïëéøáäL ét ìò óà–øzî.éaø §¦§§¨¤¦¨¨¤¦§§¨¦©§¨¦§¦©©¥¦©©¦¤¦§¦¨¨¨¤ª¨©¦

b.xwrpy oli`:øçà íå÷îì åëéìåäå øäð åôèù åà çåøä åúø÷òù.enr rlqde.òìñë äù÷ íù äùòð àåäù éôì ,òìñ éåø÷ íéùøùä áéáñù øôòä
éñåäå åîò øôò åúåà äéä íàù øîà÷åòåèðë àåä [éøä] ,øçà øôò úôñåú àìá åîò àáù øôòä ïî úåéçì ìåëé íà ,íéàåø õøàá íù ùøùðå øôò åéìò ó

:áééçå åéìàî äìåòä ïìéàë àåä éøä åàì íàå .äìøòä ïî øåèôå ïåùàøä åîå÷îá.dyixgnd ezrfrf:íéùøùä åìâúðå øôòä åðîî øæôúðå
c.yxey ea xiizype:ø÷òð àìù ò÷ø÷ì øáåçî.gezn ly hgnk,åäåâøàù øçà ,ãâáä åá íéçúåî íéâøåàäù èçîë ùøåùä éáåò øåòéù øîåìë ,ïðéñøâ

:åáéçøäìå åèéùôäì
d.dkixa eae,ïìéà íù äùòðå øçà ãöî øåçéä ùøåù àöåéå àîåâ åúåàá åúåà ïéðîåèå ïìéàä ïî ãçà øåçé íéç÷åìå àîåâ íéøôåçù äîãà éãáåò âäðî

ô"òà åðîî ÷ðåéå ïìéàì øáåçî åãåòá åá âäåð äìøò ïéã ïéàå .ïìéàá øáåçî øàùð øåçéä ùàøåò÷ø÷ä ïî ï÷æä ïìéà ø÷òð íàå .ò÷ø÷ä ïî íâ ÷ðåé àåäù
:äëéøáä ïî äúò åú÷éðéå åúåéç ìëù àöîðå.dkixak zeidl dpwfd dxfgäòùî íéðù ùìù íäì íéðåîå äúò ,åòèð åìéàë ååä äëéøáäå äð÷æä ,íäéðùå

:ïìéàä ø÷òðù.dpy xg` dpy dkixad:äæ øçà äæ íéîòô äîë äùò ïëå õøàá åëéøáäå øåçé åðîî ç÷ì äðåùàø äëéøá äìéãâäù øçàì.dpenïìåëì
:ïìéàä ïî äðåùàøä äëéøáä ä÷ñôðùî äìøò éðù.miptb wetqïéáéëøîå äãöáù ïôâì äúåà íéëùåîå åæ ïôâî äëåøà äøåîæ íéç÷åìù äîãà éãáåò êøã

øåçéä åà ,ïôâä ïî äøåîæä êúçùë éøééî íúä ,äìøòá áééç áéëøîä 'àå êéøáîä 'àå òèåðä 'à ïðúã àäå .äìøòä ïî øåèôå ÷åôñ àø÷ðä åäæå ïôâá äøåîæä
:ïáéëøä åà ïëéøáä ë"çàå ïìéàä ïî.xzen dti dgky mewnïî äøåèôå øúåî ,äç÷åì äðîî øùà ïôâä ïî ä÷ðåéå äôé äçåë ïôâá äåëéøáäù äøåîæä íà
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אחרת). בדרך  dcedi.מהפסוקים  iaxk dkld oi`eúeLøa òèBpäÇÅÇÄÀ
íéaøäעצמו לצורך òèpL(ברטנורא),– éøëpäå,מפרשים יש  – ÈÇÄÀÇÈÀÄÆÈÇ

ישראל של בשדהו לעצמו (ברטנורא )שנטע נטע אפילו מפרשים, ויש  ,

טוב"), יום "תוספות  òèpL(עיין ïìæbäå,שגזל בשדה –òèBpäå ÀÇÇÀÈÆÈÇÀÇÅÇ
äðéôqa השרשים שכן חרס, של היא אם נקובה, שאינה פי על אף – ÇÀÄÈ

צריך עץ של היא אם ברם, הקרקע; מן  ויונקים החרס דרך  מפעפעים

נקובה ברטנורא )שתהא הרא "ש; עץ,(הר"ש ; של בין  מפרשים: ויש  .
נקובה שאינה פי  על אף חרס, של  אליהו"),בין äìBòäåÀÈÆ("שנות

åéìàîהיחיד ברשות מאליו  ועלה שצמח אילן  אחד(רמב"ם )– כל  ; ÅÅÈ
äìøòaמאלו áiç לנטיעתו הראשונות השנים בשלש  פירותיו  – ÇÈÈÈÀÈ

ערלה. משום אסורים
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ïìéà,ערלה שנות עליו עברו שכבר זקן , –ø÷òpL,הרוח ידי  על  – ÄÈÆÆÁÇ
Bnò òìqäå השרשים שסביב הקשה העפר נעקר  האילן  ועם – ÀÇÆÇÄ

שלו ה"סלע" עם ונטעו  וחזר "סלע", øäðאו(רמב "ם),הנקרא BôèLÀÈÈÈ
אחר , למקום והוליכו –Bnò òìqäåונשרש עפר  עליו והוסיף – ÀÇÆÇÄ

úBéçìבקרקע, ìBëé íà בלא עמו, שנעקר העפר גוש  מאותו  – ÄÈÄÀ
עליו , אחר עפר  נעקר.øeètתוספת לא כאילו  הערלה מן  –íàå ÈÀÄ

åàì שהוסיפו העפר תוספת מחמת אלא לחיות יכול האילן  שאין  – È
מחדש .áiçעליו, הנטוע אילן כדין  בערלה, –Bcvî òìqä ø÷òð ÇÈÆÁÇÇÆÇÄÄ

שרשיו, ונתגלו האילן, של  –äLøçnä ezòæòfL Bà נענעה – ÆÄÀÀÇÇÇÂÅÈ
העפר, ממנו  ונתפזר חרישה בשעת האילן  את המחרשה Bàונדנדה

BòæòfL,האילן את אדם שזעזע –øôòk BàNòå הרמב"ם לפי – ÆÄÀÀÇÂÈÆÈÈ
עליו  שהוסיף בעפר האילן את שתיקן  היינו "בעפר ", כאן לגרוס יש
להוסיף  היה וצריך זועזע אלא נעקר לא שהאילן  כלומר שרשיו , וכיסה

עפר, úBéçìעליו  ìBëé íà, עליו שהוסיף העפר  בלי שלו , בעפר  – ÄÈÄÀ
øeèt;הערלה מן  –åàì íàåידי על אלא לחיות יכול  שאינו – ÈÀÄÈ

העפר , מחדש.áiçתוספת ונטעוהו האילן נעקר כאילו  בערלה, – ÇÈ

i y i n g m e i
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LøL Ba øizLðå ø÷òpL ïìéà; נעקר שלא לקרקע, מחובר  – ÄÈÆÆÁÇÀÄÀÇÇÙÆ
ונשתייר שסביביו מהעפר  "שנעקר מפרש: טוב" יום "תוספות בעל 

השורש", אותו  שסביב העפר ממנו נעקר  שלא ממנו –øeètשורש  È
שנשתייר. השורש ידי  על  לחיות הוא שיכול הערלה, àäéמן  änëåÀÇÈÀÅ

øîBà ìàéìîb ïaø ?LøMäגמליאל בן שמעון רבן גורסים: ויש – ÇÙÆÇÈÇÀÄÅÅ
– èçîkאומר :àúBzøa Léà äãeäé ïa øæòìà éaø íeMîÄÇÄÆÀÈÈÆÀÈÄÇÀÈÀÇÇ

ïezî ìL:גורסים ויש –,gezin ly המחט עובי  כשיעור  היינו  ÆÄ
להרחיבו . כדי  האריג את בה מותחים שהאורגים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äëøa Báe ø÷òpL ïìéà שכפפו היינו  בארץ, ממנו שהוברך  ענף – ÄÈÆÆÁÇÀÅÈ
באופן  אחר , מצד ראשו  את והוציאו בקרקע וטמנוהו האילן  של  ענף
נקרא  זה ענף אליו; מחובר שהוא מהאילן וגם הקרקע מן  שיונק

בארץ  הבריכה שנשתרשה לאחר שאם ללמד , משנתנו  ובאה "בריכה",
הזקן , האילן äpnîנעקר  äéç àeäå מן עכשיו  וחי  יונק והאילן – ÀÈÆÄÆÈ

äð÷fäהבריכה, äøæçäëøak úBéäì לענין דינה "בריכה" שכן – ÈÀÈÇÀÅÈÄÀÇÀÅÈ
אין  ממנו, ויונקת הזקן לאילן מחוברת שהיא זמן שכל  הוא, ערלה

חל מהאילן, ונפרדה כשנפסקה אבל ערלה; משום אסורים פירותיה
ואף  במשנתנו ); לקמן  (כמבואר  שנפסקה משעה ערלה חיוב עליה

כבריכה, דינו הבריכה, מן חי והוא הזקן האילן ונעקר  הואיל  כאן 
הזקן , האילן על גם חל  הבריכה על ערלה חיוב מעתה שחל  וכשם

משעה  ערלה שנות שלש  להם ומונים עכשיו , ניטעו  שניהם כאילו 
האילן ברטנורא).שנעקר רמב "ם; äðL(ר"ש ; øçà äðL dëéøáäÄÀÄÈÈÈÇÇÈÈ

כל וכן  בארץ, ענף ממנה והבריך חזר  הבריכה, שנשתרשה לאחר  –

יונקות  הבריכות ונמצאות החדשה, מהבריכה ענף והבריך חזר  שנה
ערלה, דין  בהן  חל לא כך שמשום הזקן , לאילן הן  ומחוברות מזו זו 

לעיל , שהזכרנו מן ä÷ñôðåכמו  הראשונה הבריכה נפסקה אם – ÀÄÀÀÈ
הבריכות,äðBîהאילן, לכל ערלה שנות שלש  –ä÷ñôpL äòMî ÆÄÈÈÆÄÀÀÈ

שלש מונה שלישית, או  שנייה בריכה נפסקה אם וכן  הבריכה, –
הזקן . מהאילן  יניקתן שנפסקה הבריכות לאותן  ערלה etñÄ÷שנות

íéðôbä אחרת לגפן ומשכוה אחת מגפן ארוכה זמורה שלקחו – ÇÀÈÄ
בה, אותה etñ÷והרכיבו  éab ìò ÷etñå מן זמורה שהרכיבו  – ÀÄÇÇÅÄ

החדש "הסיפוק" מן זמורה והרכיבו  וחזרו  אחרת, בגפן ה"סיפוק"
אחרת, õøàaבגפן  ïëéøáäL ét ìò óà"הסיפוקים" כל  שהבריך  – ÇÇÄÆÄÀÄÈÈÈÆ

הארץ, מן  גם יונקים ונמצאים בקרקע, פירותיהם øzîגם לאכול – ËÈ
הברכתם  ואין הזקנה, לגפן  מחוברים שכולם לפי  ערלה, דין בהם ואין
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`xephxa yexit

כלומר היתר, של מאתיים כנגדה יש כן  אם אלא מתבטלת הערלה אין 

אבל א); ב, במסכתנו  (כמבואר ומאתיים אחד כולה בתערובת שיש 
הערלה  הרי  מינו ", בשאינו "מין  היתר של לח בדבר נתערבה אם

נותן  האיסור  שאם כלומר  האיסורים, כל  כשאר  טעם" ב"נותן אוסרתו
ז). ב, במסכתנו (כמבואר  מותר לאו , ואם אסור, הריהו בהיתר , טעם

לענין  א) דברים: בשני הכרם כלאי  לאיסור  שווה ערלה איסור נמצא
ביטול, לענין ב) שריפה; וטעונים בהנאה אסורים ששניהם הנאה,

ומאתיים. באחד אלא בטלים שאינם

החייבות  הנטיעות הן מה ערלה: של ההלכות בפרטי דנה מסכתנו
בקליפי השימוש  דיני ערלה, תערובת דיני  ממנה, והפטורות בערלה

וכו'. ערלה ספק ערלה,
azek m"anxd מסכת להיות נכון "והיה המשנה): לפירוש  (בהקדמתו 

שראה לולא בתורה, סידורם שכך "כלאים", אחר (xcqnd),"ערלה"
נטע  שלא זמן שכל  לעשותן, מוכרח שאדם המצוות מן  אינה שהערלה

לדבר החל  ומתנותיו , הזרע על לדבר וכשהשלים בערלה... יתחייב לא
ואחר "ערלה"; מסכת – "חלה" מסכת אחר  וסידר הפירות, בעניין 

(בפ' "ויקרא" בספר  הערלה הכתוב: סדרם שכך  "בכורים", – כך
דברים). (בספר  תבוא" "כי  בפרשת – והביכורים קדושים),

"וטעם  התורה): על  (בפירושו הרמב"ן כותב הערלה מצוות בטעם
ותבואת  העץ מפרי  תבואתנו  כל מראשית ה' את לכבד  הזאת המצווה

לה'. הלולים אחת שנה פרי  כל שנביא עד  מהם נאכל  ולא dpdeהכרם,
,cakpd myd iptl eaixwdl ie`x mipy yly jeza ixtd oi` שהוא לפי

שנים, שלש  בתוך  טוב ריח או  טעם בפריו נותן  האילן  ואין  מועט,
יוצ  לא ורובם נרקבים, הם הרביעית,ורובם השנה עד כלל  פירות יאו 

עד מהם נטעם ולא הרביעית השנה שתעבור עד לכולן  נמתין  ולכן 
ושם  ה', לפני קודש  הטוב הראשון  פריו כל שנטענו הנטע מן שנביא
בתחילת  הפרי כי  עוד, הדבר  ואמת ה'... שם את ויהללו  יאכלוהו

לאכול טוב ואיננו  לגוף מזיק בו הדבק הליחות רוב האילנות, נטיעת
גם  רעים שהם בתורה הנאסרים והמאכלים קשקשת לו שאין כדג

לגוף".
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פירותיו, לאכול אדם שנטעו  באילן אלא נוהגת ערלה שאין  ללמד , באה משנתנו
הערלה. מן פטור לגדר , או  לעצים אלא פירותיו לשם לא שנטעו אילן אבל 

òèBpä,מאכל אילן –âéñì לגינתו או לשדהו גדר שישמש – ÇÅÇÄÀÈ
úBøB÷ìe,להסקה עצים או  לבניין קורות ממנו לעשות או  –øeèt ÀÈ

äìøòä ïî הם מותרים אלא ערלה, באיסור אסורים פירותיו אין – ÄÈÈÀÈ
בערלה שנאמר  מיד , כג):באכילה יט, מאכל(ויקרא  עץ כל  "ונטעתם

בערלה, חייב מאכל לשם הנטוע עץ מכאן : ודרשו  ערלתו "... וערלתם
הערלה מן  פטור  ולעצים, ולקורות לסייג הנטוע ודווקא (ירושלמי)אבל  .

– לעצים נתכוון אם – כגון  מאכל , לשם נטוע שאינו הדבר ניכר  אם

שמרחיקים  כדרך מזה זה הרחיקם ולא לזה זה סמוכים האילנות שנטע
כדי האילן ענפי  שקיצץ – לקורות נתכוון  אם – או מאכל ; אילני

בגבול האילנות את שנטע – לסייג נתכוון אם – או  הגזע; שיתעבה
הוא  חייב למאכל , שיהא כך  אחר נמלך אם ברם, גינתו . או  שדהו

נטיעה משעת הערלה שנות שלש לו  ומונים רמב"ם בערלה, (ירושלמי;

ב). י, רבעי ונטע  שני מעשר øîàהל' elôà :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÂÄÈÇ
מאכל, אילן  âéñìהנוטע ïBöéçäå ìëàîì éîéðtäהפנימי שהצד – ÇÀÄÄÀÇÂÈÀÇÄÄÀÈ

אותו  של  החיצון והצד מאכל , לשם יהא לשדהו, הפונה האילן, של
גדר  ישמש  הרבים לרשות הפונה `xn"אילן  elit`" iqei iax hwpy dn)

;(jk ayg wx elit` `l` ,`ed `weec e`l:מפרשים היינו iniptdויש –
הפנימיים, החיצונייםoevigdeהענפים הענפים éîéðtäÇÀÄÄ(הר"ש),–

áiç,בערלה –øeèt ïBöéçäå אילן שהכל  פי  על אף הערלה, מן  – ÇÈÀÇÄÈ
אחד.

הרב  גם כותב וכן  יוסי , כרבי הלכה שאין כותב, למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם
כותב: הוא שכן יוסי, כרבי  הרמב"ם פוסק תורה" ב"משנה אבל מברטנורא:

,biiql oevigde lk`nl ely iniptd cvd didiy ayge oli` rhp"oezgzd cvd didiy e`
biiql eilr aygy dfe ;dlxra aiig ,lk`nl eilr aygy df Ð biiql oeilrde lk`nl

"rhep ly ezrca ielz xacdy ,xeht ,mivrl e`.( ג י, רבעי  ונטע שני  מעשר  (הל '
למשנה בפירושו  שכתב ממה בו  חזר שהרמב"ם "כסף (f"acx)ונראה ובעל .

תנא  על  לחלוק יוסי  רבי  בא שלא הרמב"ם, שסובר  שנראה כותב, משנה"
דבריו לפרש אלא aeh")קמא, mei zetqez" oiir).

i r i a x m e i
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õøàì eðéúBáà eàaL úò,ישראל לארץ אבותינו  שנכנסו בשעה – ÅÆÈÂÅÈÈÆ
נון, בן יהושע òeèðבימי eàöîהיה נטוע, שמצאוהו אילן –øeèt ÈÀÈÇÈ

שנאמר  הערלה, מן כג):– יט , ונטעתם (ויקרא  הארץ אל  תבואו "וכי 
לארץ שבאתם קודם גויים לשנטעו פרט מאכל ", עץ eòèðÈÀ(ספרא ).כל

לארץ, שנכנסו לאחר  גויים בין ישראל בין –àHL ét ìò óàÇÇÄÆ
eLak,הארץ כל את ישראל –áiçשנאמר בערלה, האילן  (שם ):– ÄÀÇÈ

"e`eaz ikeעל ערלה חיוב חל הארץ אל שתבואו  משעה הארץ", אל
שתטעו מאכל  שנאמר (רמב"ם )אילן וממה ;"ur lk" נטעו בין דרשו:

גוי בין  íéaøì(הר "ש).ישראל òèBpäבתוך מאכל  אילן הנוטע – ÇÅÇÈÇÄ
הפירות  את הפקיר וכאילו  מפירותיו, כולם שיאכלו  רבים, לצורך  שדהו

לרביםáiç(רמב "ם), אפילו  "ונטעתם" שנאמר: בערלה, (רמב"ם ),– ÇÈ
øèBt äãeäé éaøשנאמר הערלה, מן  ערלים",(שם ):– לכם "יהיה ÇÄÀÈÅ

ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי , אחר ריבוי כאן  שיש  יהודה רבי  וסובר 
למעט שלומד אלא ברטנורא  ועיין למשנתנו; הרמב"ם  פירוש (עיין

izdw - zex`ean zeipyn
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‚Bnò òìqäå ø÷òpL ïìéà,Bnò òìqäå øäð BôèL,úBéçì ìBëé íà–øeèt.åàì íàå–áiç.òìqä ø÷òð ¦¨¤¤¡©§©¤©¦§¨¨¨§©¤©¦¦¨¦§¨§¦¨©¨¤¡©©¤©
Bcvî,äLøçnä ezòæòfL Bà,øôòk BàNòå BòæòfL Bà,úBéçì ìBëé íà–øeèt.åàì íàå–áiç. ¦¦¤¦§§©©©£¥¨¤¦§§©£¨¤¨¨¦¨¦§¨§¦¨©¨
„LøL Ba øizLðå ø÷òpL ïìéà–øeèt.LøMä àäé änëå?ìàéìîb ïaøíeMî øîBàäãeäé ïa øæòìà éaø ¦¨¤¤¡©§¦§©©Ÿ¤¨§©¨§¥©Ÿ¤©¨©§¦¥¥¦©¦¤§¨¨¤§¨

àúBzøa Léà:ïezî ìL èçîk. ¦©§¨§©©¤¦
‰äëøa Báe ø÷òpL ïìéà,äpnî äéç àeäå–äëøak úBéäì äð÷fä äøæç.äðL øçà äðL dëéøáä, ¦¨¤¤¡©§¥¨§¨¤¦¤¨¨§¨©§¥¨¦§©§¥¨¦§¦¨¨¨©©¨¨

ä÷ñôðå–äðBîä÷ñôpL äòMî.íéðôbä ÷etñ,÷etñ éab ìò ÷etñå,õøàa ïëéøáäL ét ìò óà–øzî.éaø §¦§§¨¤¦¨¨¤¦§§¨¦©§¨¦§¦©©¥¦©©¦¤¦§¦¨¨¨¤ª¨©¦

b.xwrpy oli`:øçà íå÷îì åëéìåäå øäð åôèù åà çåøä åúø÷òù.enr rlqde.òìñë äù÷ íù äùòð àåäù éôì ,òìñ éåø÷ íéùøùä áéáñù øôòä
éñåäå åîò øôò åúåà äéä íàù øîà÷åòåèðë àåä [éøä] ,øçà øôò úôñåú àìá åîò àáù øôòä ïî úåéçì ìåëé íà ,íéàåø õøàá íù ùøùðå øôò åéìò ó

:áééçå åéìàî äìåòä ïìéàë àåä éøä åàì íàå .äìøòä ïî øåèôå ïåùàøä åîå÷îá.dyixgnd ezrfrf:íéùøùä åìâúðå øôòä åðîî øæôúðå
c.yxey ea xiizype:ø÷òð àìù ò÷ø÷ì øáåçî.gezn ly hgnk,åäåâøàù øçà ,ãâáä åá íéçúåî íéâøåàäù èçîë ùøåùä éáåò øåòéù øîåìë ,ïðéñøâ

:åáéçøäìå åèéùôäì
d.dkixa eae,ïìéà íù äùòðå øçà ãöî øåçéä ùøåù àöåéå àîåâ åúåàá åúåà ïéðîåèå ïìéàä ïî ãçà øåçé íéç÷åìå àîåâ íéøôåçù äîãà éãáåò âäðî

ô"òà åðîî ÷ðåéå ïìéàì øáåçî åãåòá åá âäåð äìøò ïéã ïéàå .ïìéàá øáåçî øàùð øåçéä ùàøåò÷ø÷ä ïî ï÷æä ïìéà ø÷òð íàå .ò÷ø÷ä ïî íâ ÷ðåé àåäù
:äëéøáä ïî äúò åú÷éðéå åúåéç ìëù àöîðå.dkixak zeidl dpwfd dxfgäòùî íéðù ùìù íäì íéðåîå äúò ,åòèð åìéàë ååä äëéøáäå äð÷æä ,íäéðùå

:ïìéàä ø÷òðù.dpy xg` dpy dkixad:äæ øçà äæ íéîòô äîë äùò ïëå õøàá åëéøáäå øåçé åðîî ç÷ì äðåùàø äëéøá äìéãâäù øçàì.dpenïìåëì
:ïìéàä ïî äðåùàøä äëéøáä ä÷ñôðùî äìøò éðù.miptb wetqïéáéëøîå äãöáù ïôâì äúåà íéëùåîå åæ ïôâî äëåøà äøåîæ íéç÷åìù äîãà éãáåò êøã

øåçéä åà ,ïôâä ïî äøåîæä êúçùë éøééî íúä ,äìøòá áééç áéëøîä 'àå êéøáîä 'àå òèåðä 'à ïðúã àäå .äìøòä ïî øåèôå ÷åôñ àø÷ðä åäæå ïôâá äøåîæä
:ïáéëøä åà ïëéøáä ë"çàå ïìéàä ïî.xzen dti dgky mewnïî äøåèôå øúåî ,äç÷åì äðîî øùà ïôâä ïî ä÷ðåéå äôé äçåë ïôâá äåëéøáäù äøåîæä íà

`xephxa yexit

אחרת). בדרך  dcedi.מהפסוקים  iaxk dkld oi`eúeLøa òèBpäÇÅÇÄÀ
íéaøäעצמו לצורך òèpL(ברטנורא),– éøëpäå,מפרשים יש  – ÈÇÄÀÇÈÀÄÆÈÇ

ישראל של בשדהו לעצמו (ברטנורא )שנטע נטע אפילו מפרשים, ויש  ,

טוב"), יום "תוספות  òèpL(עיין ïìæbäå,שגזל בשדה –òèBpäå ÀÇÇÀÈÆÈÇÀÇÅÇ
äðéôqa השרשים שכן חרס, של היא אם נקובה, שאינה פי על אף – ÇÀÄÈ

צריך עץ של היא אם ברם, הקרקע; מן  ויונקים החרס דרך  מפעפעים

נקובה ברטנורא )שתהא הרא "ש; עץ,(הר"ש ; של בין  מפרשים: ויש  .
נקובה שאינה פי  על אף חרס, של  אליהו"),בין äìBòäåÀÈÆ("שנות

åéìàîהיחיד ברשות מאליו  ועלה שצמח אילן  אחד(רמב"ם )– כל  ; ÅÅÈ
äìøòaמאלו áiç לנטיעתו הראשונות השנים בשלש  פירותיו  – ÇÈÈÈÀÈ

ערלה. משום אסורים

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïìéà,ערלה שנות עליו עברו שכבר זקן , –ø÷òpL,הרוח ידי  על  – ÄÈÆÆÁÇ
Bnò òìqäå השרשים שסביב הקשה העפר נעקר  האילן  ועם – ÀÇÆÇÄ

שלו ה"סלע" עם ונטעו  וחזר "סלע", øäðאו(רמב "ם),הנקרא BôèLÀÈÈÈ
אחר , למקום והוליכו –Bnò òìqäåונשרש עפר  עליו והוסיף – ÀÇÆÇÄ

úBéçìבקרקע, ìBëé íà בלא עמו, שנעקר העפר גוש  מאותו  – ÄÈÄÀ
עליו , אחר עפר  נעקר.øeètתוספת לא כאילו  הערלה מן  –íàå ÈÀÄ

åàì שהוסיפו העפר תוספת מחמת אלא לחיות יכול האילן  שאין  – È
מחדש .áiçעליו, הנטוע אילן כדין  בערלה, –Bcvî òìqä ø÷òð ÇÈÆÁÇÇÆÇÄÄ

שרשיו, ונתגלו האילן, של  –äLøçnä ezòæòfL Bà נענעה – ÆÄÀÀÇÇÇÂÅÈ
העפר, ממנו  ונתפזר חרישה בשעת האילן  את המחרשה Bàונדנדה

BòæòfL,האילן את אדם שזעזע –øôòk BàNòå הרמב"ם לפי – ÆÄÀÀÇÂÈÆÈÈ
עליו  שהוסיף בעפר האילן את שתיקן  היינו "בעפר ", כאן לגרוס יש
להוסיף  היה וצריך זועזע אלא נעקר לא שהאילן  כלומר שרשיו , וכיסה

עפר, úBéçìעליו  ìBëé íà, עליו שהוסיף העפר  בלי שלו , בעפר  – ÄÈÄÀ
øeèt;הערלה מן  –åàì íàåידי על אלא לחיות יכול  שאינו – ÈÀÄÈ

העפר , מחדש.áiçתוספת ונטעוהו האילן נעקר כאילו  בערלה, – ÇÈ

i y i n g m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

LøL Ba øizLðå ø÷òpL ïìéà; נעקר שלא לקרקע, מחובר  – ÄÈÆÆÁÇÀÄÀÇÇÙÆ
ונשתייר שסביביו מהעפר  "שנעקר מפרש: טוב" יום "תוספות בעל 

השורש", אותו  שסביב העפר ממנו נעקר  שלא ממנו –øeètשורש  È
שנשתייר. השורש ידי  על  לחיות הוא שיכול הערלה, àäéמן  änëåÀÇÈÀÅ

øîBà ìàéìîb ïaø ?LøMäגמליאל בן שמעון רבן גורסים: ויש – ÇÙÆÇÈÇÀÄÅÅ
– èçîkאומר :àúBzøa Léà äãeäé ïa øæòìà éaø íeMîÄÇÄÆÀÈÈÆÀÈÄÇÀÈÀÇÇ

ïezî ìL:גורסים ויש –,gezin ly המחט עובי  כשיעור  היינו  ÆÄ
להרחיבו . כדי  האריג את בה מותחים שהאורגים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äëøa Báe ø÷òpL ïìéà שכפפו היינו  בארץ, ממנו שהוברך  ענף – ÄÈÆÆÁÇÀÅÈ
באופן  אחר , מצד ראשו  את והוציאו בקרקע וטמנוהו האילן  של  ענף
נקרא  זה ענף אליו; מחובר שהוא מהאילן וגם הקרקע מן  שיונק

בארץ  הבריכה שנשתרשה לאחר שאם ללמד , משנתנו  ובאה "בריכה",
הזקן , האילן äpnîנעקר  äéç àeäå מן עכשיו  וחי  יונק והאילן – ÀÈÆÄÆÈ

äð÷fäהבריכה, äøæçäëøak úBéäì לענין דינה "בריכה" שכן – ÈÀÈÇÀÅÈÄÀÇÀÅÈ
אין  ממנו, ויונקת הזקן לאילן מחוברת שהיא זמן שכל  הוא, ערלה

חל מהאילן, ונפרדה כשנפסקה אבל ערלה; משום אסורים פירותיה
ואף  במשנתנו ); לקמן  (כמבואר  שנפסקה משעה ערלה חיוב עליה

כבריכה, דינו הבריכה, מן חי והוא הזקן האילן ונעקר  הואיל  כאן 
הזקן , האילן על גם חל  הבריכה על ערלה חיוב מעתה שחל  וכשם

משעה  ערלה שנות שלש  להם ומונים עכשיו , ניטעו  שניהם כאילו 
האילן ברטנורא).שנעקר רמב "ם; äðL(ר"ש ; øçà äðL dëéøáäÄÀÄÈÈÈÇÇÈÈ

כל וכן  בארץ, ענף ממנה והבריך חזר  הבריכה, שנשתרשה לאחר  –

יונקות  הבריכות ונמצאות החדשה, מהבריכה ענף והבריך חזר  שנה
ערלה, דין  בהן  חל לא כך שמשום הזקן , לאילן הן  ומחוברות מזו זו 

לעיל , שהזכרנו מן ä÷ñôðåכמו  הראשונה הבריכה נפסקה אם – ÀÄÀÀÈ
הבריכות,äðBîהאילן, לכל ערלה שנות שלש  –ä÷ñôpL äòMî ÆÄÈÈÆÄÀÀÈ

שלש מונה שלישית, או  שנייה בריכה נפסקה אם וכן  הבריכה, –
הזקן . מהאילן  יניקתן שנפסקה הבריכות לאותן  ערלה etñÄ÷שנות

íéðôbä אחרת לגפן ומשכוה אחת מגפן ארוכה זמורה שלקחו – ÇÀÈÄ
בה, אותה etñ÷והרכיבו  éab ìò ÷etñå מן זמורה שהרכיבו  – ÀÄÇÇÅÄ

החדש "הסיפוק" מן זמורה והרכיבו  וחזרו  אחרת, בגפן ה"סיפוק"
אחרת, õøàaבגפן  ïëéøáäL ét ìò óà"הסיפוקים" כל  שהבריך  – ÇÇÄÆÄÀÄÈÈÈÆ

הארץ, מן  גם יונקים ונמצאים בקרקע, פירותיהם øzîגם לאכול – ËÈ
הברכתם  ואין הזקנה, לגפן  מחוברים שכולם לפי  ערלה, דין בהם ואין

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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øéàîøîBà:äôé dçkL íB÷î–øzî,òø dçkL íB÷îe–øeñà.úBøt äàìî àéäå ä÷ñôpL äëøa ïëå,íà ¥¦¥§¤Ÿ¨¨¤ª¨§¤Ÿ¨©¨§¥§¥¨¤¦§§¨§¦§¥¨¥¦
éñBäíéúàîa ó–øeñà. ¦§¨©¦¨
ÂúBòéèða eáøòúpL íøkä éàìk ìLå äìøò ìL äòéèð,è÷ìé àG äæ éøä;è÷ì íàå–íéúàîe ãçàa äìòé, §¦¨¤¨§¨§¤¦§¥©¤¤¤¦§¨§¦§¦£¥¤¦§Ÿ§¦¨©©£¤§¤¨¨©¦

èB÷ìì ïekúé àHL ãáìáe.éñBé éaøøîBà:íéúàîe ãçàa äìòéå èB÷ìì ïekúé óà. ¦§©¤¦§©¥¦§©¦¥¥©¦§©¥¦§§©£¤§¤¨¨©¦
Êíéìòä,íéáìeläå,íéðôâ éîe,øãîqäå–øéæpáe éòáøáe äìøòa íéøzî,äøLàa íéøeñàå.éñBé éaøøîBà: ¤¨¦§©¨¦¥§¨¦§©§¨©ª¨¦¨¨§¨¨§¨¦©¨¦©£¦¨£¥¨©¦¥¥

:î"øë äëìä ïéàå .äìøòá úáééç òø äçë íàå .äìøòä.zexit d`ln `ideøçàì åìãâå ïìéàá ïçéðä íàå .øúéäá åìãâù éðôî ïéøúåî ïä ,ãéî ïùìú íà
:åìúùå øæçå ,úåøéô åáå ø÷òðù ï÷æ ïìéàá ïéãä àåäå .íéúàî ãò úøñåà äìøòã ,øåñà ,úôñåúä ìèáì íéúàî øáë åìãâù úåøéôá ïéàå ä÷ñôðù

edaxrzpy.zerihpa:äìøò ìù äòéèðä øéëî åðéàå ,øúéä ìù.mxkd i`lk lyeïéá äøéëî åðéàå ,äøñàðå úçà ïôâ úçú áå÷ð õéöò øéáòäù ïåâë
:íéðôâ øàù.hewli `l df ixd:úåøåñà ïìåë øåñéà ìù äúåà øéëî åðéàù ïåéëãkzi s`.hewlie oieïðéùééç àìå úçà äòéèðá åîøë øñåà íãà ïéà ä÷æçã

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .øåæâ àìå àéä àçéëù àìã àúìî àëä äìçúëì øåñéà ïéìèáî ïéà àîìòáã áâ ìò óàå .äìéçúëì äòéèðä áøòì éúà àîìã
f.miptb ine:ïñéð éîéá úåøåîæä úà åà íúåà íéëúåçùë íéðôâä ïî íéàöåéä íéîä.xcnqdìëä åîöò øñåáä ìáà .øñåáä àöé åðîîù çøôä àåä

:éøô àåäù íéãåî.dlxra mixzenáéúëã(èé àø÷éå):åäðéð éøô åàì éðäå åéøô úà åúìøò íúìøòå.iraxaeàìá íéìùåøéì õåç úéòéáø äðùá ïéìëàð
áéúë íéìåìä ùã÷ åéøô ìë äéäéã ïåéãô(íù):éøô éåä àì éðäå.xifpaeáéúë øéæðáã íìëàì øéæðä øúåî(å øáãîá):åäðéð äìéëà éðá åàì éðäå ìëàé àì

.dxy`a mixeq`eáéúëã(âé íéøáã):ãáòðä ïìéà àåä äøùàå íøçä ïî äîåàî êãéá ÷áãé àìå.dlxrd sxya cinrndóèåðä óøùá äðéáâ ãéîòîä

`xephxa yexit

בערלה. להתחייב חדש  כנטע אותם עושה øîBà:בארץ øéàî éaøÇÄÅÄÅ
äôé dçkL íB÷î לינוק יפה כוחה בגפן שהרכיבוה הזמורה אם – ÀÆÙÈÈÆ

הזקנה הגפן  הזקנה (ברטנורא);מן הגפן  של  כוחה אם מפרשים: ויש 

המורכבת הזמורה את לפרנס פירותיה;øzî(ר"ש ),יפה לאכול  – ËÈ
לפי ערלה, איסור בה אין  בה ונשתרשה בארץ שהבריכה פי על ואף

הזקנה, הגפן  מכוח בעיקר חיה òøשהיא dçkL íB÷îe שיניקתה – ÀÆÙÈÇ
נמצאת  הרי בארץ, שהבריכה וכיון היא, חלשה הגפן מן הזמורה של

הקרקע, מן בעיקר יונקת ערלה.øeñàהיא משום פירותיה לאכול – È
עליה  הזקנה, הגפן מן יניקתה עיקר שאם לדבר , סימן  נתנו בירושלמי

ומתבייש חבירו  משל  שניזון כמי  הזקנה, כלפי שלא אחר, לצד  הפוכים
בפניו . "וכן "),ïëåלהסתכל תיבת גורסים אין  אחר (בנוסח –äëøa ÀÅÀÅÈ

ä÷ñôpL,בערלה מעכשיו חייבת היא והרי הזקנה, מן –àéäå ÆÄÀÀÈÀÄ
úBøt äàìîלפי מותרים, היו מיד  אותם תולשים היו שאילו  – ÀÅÈÅ

הבריכה, שנפסקה קודם בהיתר íéúàîaשגדלו óéñBä íà אם – ÄÄÀÈÇÄ
לאחר אף לגדול  והוסיפו באילן , אותם והניחו  הפירות את תלשו  לא

אחד לחלק ערלה באיסור  שגדלה התוספת והגיעה הבריכה, שנפסקה
חלקים  ותשעה תשעים שמאה כלומר בפירות, שגדל  ממה ממאתיים

ערלה, באיסור גדל  אחד וחלק בהיתר גדלו לאכולøeñàמהפירות – È
שבארנו  (כמו  ומאתיים באחד אלא בטלה ערלה שאין הפירות כל  את
האחד כנגד היתר  של  מאתיים כשיש  היינו למסכתנו), בפתיחה כבר

אין  ערלה באיסור  ממאתיים אחד הפירות שהוסיפו  וכיון  איסור, של
לבטל כדי  בהיתר  שגדל  כלבמה הלכך  באיסור, שגדלה התוספת את

ערלה. תערובת משום אסורים הפירות

i y y m e i
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הם  שווים הכרם כלאי ואיסור  ערלה שאיסור  למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו  כבר 
כלאים  למשנה הקדמתנו  (עיין  ומאתיים באחד  אלא בטלים שאינם ביטול , לענין

ו ). ה,

úBòéèða eáøòúpL íøkä éàìk ìLå äìøò ìL äòéèð– ÀÄÈÆÈÀÈÀÆÄÀÅÇÆÆÆÄÀÈÀÄÀÄ
הכרם  כלאי  בענין  איסור ; של הנטיעה את מכיר  ואינו  היתר , של
הכרם  כלאי של  שערוגה היא, משנתנו  שכוונת בירושלמי, מבואר

הערוגות  באחת אם והיינו הרמב"ם), מפרש (וכן בערוגות נתערבה
ונעקרה  כלאים, משום הזאת הערוגה ונאסרה גפן  נטועה היתה שבגינתו 

נאסרה ערוגה איזו  עכשיו מכיר  ואינו  אליהו").הגפן, ויש("שנות 
הגפנים  אחת תחת נקוב עציץ שהעביר  כגון בירושלמי , מבארים

בין  עכשיו מכירה ואינו  הכרם, כלאי משום הגפן ונאסרה שבכרמו 
הגפנים, è÷ìéשאר àG äæ éøä או) הנטיעות של הפירות את – ÂÅÆÄÀÙ

כל ולכן ומאתיים, באחד  בטל  אינו לקרקע שהמחובר הערוגות), של

אסורים. è÷ìהפירות íàåשבטל היה שסבור כגון הפירות, את – ÀÄÈÇ
ללקוט, ומותר  במחובר אף íéúàîeהאיסור  ãçàa äìòé כיון – ÇÂÆÀÆÈÈÇÄ

של מאתיים כשיש  שבתערובת האיסור  בטל בידו , תלושים שפירות
כנגדו, èB÷ììהיתר  ïekúé àHL ãáìáeלבטל כדי לכתחילה – ÄÀÇÆÄÀÇÅÄÀ

ט). ה, תרומות (עיין  לכתחילה איסור מבטלים שאין האיסור, éaøÇÄאת
íéúàîe ãçàa äìòéå èB÷ìì ïekúé óà :øîBà éñBéמותר – ÅÅÇÄÀÇÅÄÀÀÇÂÆÀÆÈÈÇÄ

באחד בטלים איסור  של  והפירות הפירות, את ללקוט לכתחילה לו 
בבבלי  מבואר  יוסי רבי  של טעמו  ב),ומאתיים. נד , `oi(גיטין dwfgy

,zg` drihpa enxk xqe` mc` ערלה נוטע אדם לך  אין  רש "י : ומפרש 
וכיון  אחת, נטיעה בשביל כרמו את ואוסר  סימן  בלא נטיעות שאר בין 

שיש אף ללקוט, לו  מותר הלכך חכמים, בו  גזרו לא מצוי  הדבר  שאין
לכתחילה. איסור  ביטול משום m"anxdבזה wqet oke מאכלות (הל'

כה ). טז , כרביאסורות  הלכה שאין כותב, הוא למשנתנו  בפירושו אמנם
מפרשים  בבבלי וכן שבירושלמי  לפי  בו , שחזר כנראה אבל יוסי .

יוסי  רבי  של הרדב"ז ).טעמו משנה "; בבבלי ("כסף  הגירסא (שם )–
היא: יוסי רבי  miiz`ne",בדברי cg`a elri hwll oeekznd s`"ויש

שלכתחילה  יוסי רבי מודה שכן  הנכונה, הגירסא אמנם שזוהי מפרשים
במזיד ולקט עבר  אם אלא חולק ואינו  ילקט, שלמה"לא ("מלאכת

הר "ס). בשם 
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ערלה. איסור  עליו  אין פרי , בגדר שאינו מה שכל ללמד, באה משנתנו

íéáìeläå ,íéìòäשל הלולבים מפרשים ויש הרכים; הענפים – ÆÈÄÀÇÈÄ
ב ),גפנים פא , יומא  בבלי íéðôâ(עיין éîe מן היוצאים המים – ÅÀÈÄ

ניסן , בימי אותן  כשחותכים ענביøãîqäåהגפנים של  הפרח – ÀÇÀÈÇ
אלו  כל äìøòaהגפן ; íéøzî אלא איסור  שאין  הערלה, בשנות – ËÈÄÈÈÀÈ
שנאמר כג):בפרי , יט , ערלתו (ויקרא  eixt"וערלתם z` אינם ואלו  ,"

לירושלים éòáøáeפרי ; חוץ לנטיעתם הרביעית בשנה לאכלם מותר  – ÈÀÈÄ
שנאמר בפרי , אלא נוהג אינו  רבעי  שאף פדיון, כד):בלא שם , (שם

יהיה הרביעית eixt"ובשנה lk;"'לה הלולים שמותרøéæpáeקודש – ÇÈÄ
נאמר בנזיר שכן לאכלם, ד ):לנזיר ו, אשר(במדבר  מכל נזרו  ימי  "כל 

זג ועד  מחרצנים היין מגפן lk`iיעשה `l; מאכל אינם ואלו  ,"
äøLàa íéøeñàå הוא שאסור זרה, עבודה לשם הנעבד באילן  – ÇÂÄÈÂÅÈ

שנאמר  אסורים, אלו  אף יח ):בהנאה, יג, בידך(דברים  ידבק "ולא
החרם". מן øeñàמאומה øãîqä :øîBà éñBé éaø בערלה – ÇÄÅÅÇÀÈÇÈ

ובנזיר  éøt(ירושלמי),וברבעי àeäL éðtî.פרי חשוב שהסמדר – ÄÀÅÆÀÄ
.iqei iaxk dkld oi`eãéîònä :øîBà øæòéìà éaø המקפיא – ÇÄÁÄÆÆÅÇÇÂÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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øeñà øãîqä,éøt àeäL éðtî.øæòéìà éaøøîBà:äìøòä óøNa ãéîònä,øeñà.øîàòLBäé éaø:ézòîL ©§¨©¨¦§¥¤§¦©¦¡¦¤¤¥©©£¦¦§©¨¨§¨¨¨©©¦§ª©¨©§¦
Leøôa,íéìòä óøNa ãéîònäL,íéøwòä óøNa–øzî,íébtä óøNa–øeñà,éøt íäL éðtî. §¥¤©©£¦¦§©¤¨¦¦§©¨¦¨¦ª¨¦§©©©¦¨¦§¥¤¥§¦

ÁúBì÷B÷ðò,íépöøçäå,íébfäå,íälL ãîzäå,étì÷BlL õpäå ïBnø,íéæBâà étì÷,íéðéòøbäå–íéøeñà ©§§§©©§©¦§©©¦§©¤¤¤¨¤§¦¥¦§©¥¤§¦¥¡¦§©©§¦¦£¦
äìøòa,äøLàáe,øéæpáe,éòáøa ïéøzîe.úBøeñà ílk úBìáBpäå. ¨¨§¨¨£¥¨©¨¦ª¨¦¨§¨¦§©§ª¨£

ËéñBé éaøøîBà:äìøò ìL øeçé ïéòèBð,äìøò ìL æBâà ïéòèBð ïéàå,éøt àeäL éðtî.úBiðôëa ïéáékøî ïéàå ©¦¥¥§¦¦¤¨§¨§¥§¦¡¤¨§¨¦§¥¤§¦§¥©§¦¦§©§¦
äìøò ìL. ¤¨§¨

:øæòéìà 'øë àìå éñåé 'øë äëìä ïéàå .úåøéô äùåò åðéàù ïìéàá ïéá úåøéô äùåòä ïìéàá ïéá ,éøô éåä óøùã øæòéìà éáø øáñå .æ"òìá à"îåâ .äìøò éöòî
.mibtd sxya:òùåäé éáøë äëìäå .ïëøö ìë åìùá àìù úåøéôä ïî óèåðä óøù

g.zelwewpr:ïìåùéá ùéìù åàéáäù íãå÷ å÷ìù øîåìë .úìú å÷ìã íéáðò ïå÷éøèåð ïåùì.mipvxgd:íéáðòä êåúáù íéðéòøâ.mibfde:õåçáù úåôéì÷ä
.cnzde:ïéé íòè íäá ùéå ,ïéâæäå íéðöøçä éáâ ìò åà íéøîù éáâ ìò íéî ïúðù.odly upde:àîèôä éáâ ìòù çøô.oipirxbdeïåâë éøô ìë ìù ïéòøâ

:ïäá àöåéëå ,íé÷ñøôàäå íéúéæäå íéøîúä êåúá íéàöîðä íéðéòøâä.dlxra mixeq`áéúëã(èé àø÷éå):åéøôì ìôèä úà åéøô úà.iraxa mixzeneòèðù
:äìéëàì éåàøä øáã àìà éðù øùòî úùåã÷á ùã÷úî ïéàå .éðù øùòîë íéìùåøéá íéìòáì ìëàð àìà ,äàðäá øåñà åðéà éòáø.zelaepíéøùåðä úåøéô

:ïìåùéá øîâ íãå÷ ïìéàä ïî.zexeq` olek:øéæðá ïéá äøùàá ïéá éòáøá ïéá äìøòá ïéá
h.dlxr ly xegi mirhepäæã øúåî àåäù áéëøäå êéøáäå òèð íàù éñåé éáø äãåîå .äàðäá øåñàå éøô àåäù æåâàä àì ìáà .äàðäá øúåî õòäù

:øúåî íøåâ äæå.zeiptkaåúåîë äëìäå .éøô àåäù éðôî øåñà øãîñä øîàã äéîòèì éñåé éáø úåéðôë íéàø÷ð øãîñ ïãåòá íéøîú ,úåéðôë åá ùéù øåçé
:úåéðôëá øñåàù åúåîë äëìä ïéàå äìøò ìù øåçé òèéì øúåîã

`xephxa yexit

לגבינה, äìøòäחלב óøNa,ערלה של מאילן הנוטף בשרף – ÄÀÇÈÈÀÈ
øeñà.כפרי דינו שהשרף ערלה, משום הגבינה אסורה –éaø øîà ÈÈÇÇÄ

,íéìòä óøNa ãéîònäL ,Leøôa ézòîL :òLBäéאוóøNa ÀËÇÈÇÀÄÀÅÆÇÇÂÄÄÀÇÆÈÄÄÀÇ
íéøwòä,השרשים –øzî,פרי שאינם לפי הערלה, בשנות – ÈÄÈÄËÈ

íébtä óøNa:מפרשים ויש צרכן; כל בשלו  שלא הפירות בשרף – ÄÀÇÇÇÄ
בוסר  כשהן  התאנים ערלה,øeñà(ריבמ"ץ),בשרף משום –éðtî ÈÄÀÅ

éøt íäL שלהם השרף ולכן ערלה, לענין פרי חשובים שהפגים – ÆÅÀÄ
ryedi.אסור . iaxk dkld

שהוא  "מפני היא הגירסה אם שבמשנתנו , הגירסה על מתעכבים בירושלמי 
ixt)פרי" sxydy) או.(ixt epi` sxyd la` ,ixt mibtdy) "ixt mdy iptn"למאי

הגבינה  פרי , שהשרף תאמר אם תרומה, פגי בשרף שהעמיד  לזר מינה? נפקא
אסורה  ערלה שאמנם מותרת, הגבינה פרי, הם שהפגים תאמר  ואם אסורה;

גורסים: יש ואמנם בהנאה. מותרת תרומה אבל  ixt.בהנאה `edy iptn

y c e w z a y
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ערלה. משום אסורים – לפרי  הטפל וכן לקוי, פרי  שאף ללמד , באה משנתנו 

úBì÷B÷ðò שהגיעו קודם ונתקלקלו שלקו  ענבים מבואר: בירושלמי – ÇÀÀ
קלוקל"), "ענב של  צירוף היא זו  שתיבה סוברים (יש  בישולם לשליש 

íépöøçäå,הענבים גרעיני  –íébfäå,הענבים קליפות –ãîzäå ÀÇÇÀÇÄÀÇÇÄÀÇÆÆ
íälL, שנסחטו ענבים של והזגים החרצנים על  שנותנים מים – ÆÈÆ

טעם  בו  שיש  משקה נעשה ותוסס יין,וכשמחמיץ ïBnøשל étì÷ÀÄÅÄ
BlL õpäå, שבראשו הפרח –íéðéòøbäå ,íéæBâà étì÷גרעיני – ÀÇÅÆÀÄÅÁÄÀÇÇÀÄÄ
הפירות, äìøòaכל íéøeñàשנאמר כג):– יט , "וערלתם (ויקרא  ÂÄÈÈÀÈ

eixtערלתו z`לפריו הטפל  לרבות מהטעם äøLàáe(ברטנורא ),", – ÈÂÅÈ
שנאמר הקודמת, במשנה כבר יח ):שהזכרנו  יג, ידבק (דברים  "ולא

החרם",dne`nבידך  והזגים øéæpáeמן החרצנים לנזיר שאסורים – ÇÈÄ
בו שנאמר שלהם, ג-ד):ותמד  ו, לא (במדבר  שכר וחומץ יין  "חומץ

יאכל"; לא זג ועד  מחרצנים ישתה... לא ענבים משרת וכל ישתה,

éòáøa ïéøzîeכמעשר דינו  אלא בהנאה, אסור אינו רבעי  שנטע – ËÈÄÈÀÈÄ
מעשר בקדושת מתקדש  שאין וכשם בירושלים, לבעליו שנאכל  שני 

הראוי בדבר אלא נוהג אינו רבעי אף לאכילה, הראוי דבר  אלא שני 
בישולם,úBìáBpäåלאכילה. גמר לפני האילן מן שנשרו  פירות – ÀÇÀ

úBøeñà ílkשל בין רבעי, של בין  ערלה, של  בין כולם, של  – ËÈÂ
אסורות. הן  הרי  לנזיר, בין אשירה,
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äìøò ìL øeçé ïéòèBð :øîBà éñBé éaø ערלה של  שהעץ – ÇÄÅÅÀÄÄÆÈÀÈ
בהנאה. ("xegi"מותר  ענף "zexg"או"dixg"בזית,"zitexb"היינו

ענף);"xegi"בגפן ,"dxenf"בדקל, לשון  כולם – ïéòèBðבתאנה ïéàåÀÅÀÄ
éøt àeäL éðtî ,äìøò ìL æBâàואסור פרי הוא שהאגוז  – ÁÆÈÀÈÄÀÅÆÀÄ

בהנאה. äìøòהוא ìL úBiðôëa ïéáékøî ïéàå בו שיש יחור – ÀÅÇÀÄÄÀÇÀÄÆÈÀÈ
באילן  להרכיבו  אסור  סמדר, בעודם תמרים והן  ערלה, של כפניות

הולך יוסי ורבי  הכפניות, את לאכול  יבוא שמא שחוששים אחר ,
פרי שהוא מפני  אסור  שהסמדר ז ) משנה (לעיל ברטנורא ;לשיטתו  (ר"ש;

שירושלמי ). מפרשים בתחילת "zeiptk"יש התמרים של הלולבים הן
ששנינו  וזהו  עצמו; כפרי  לאכילה וראויים הם רכים שאז  צמיחתם,

כפרי, שהן מפני  בדקלים, ערלה של כפניות להרכיב שאסור  כאן ,
ערלה. איסור  בהן  ונוהג

בכפניות" מרכיבין  "ואין המשנה שלשון  שהבאנו , הפירושים שני  על  מקשים יש
מרכיבין  "אין  לומר צריך התנא היה והרי פיהם, על מתיישבת "zeiptkאינה

מרכיבין "אין או  בי"ת), zeiptk(בלי ea yiy xegiפי על  הם מפרשים מכאן ."
בנצתן ובעודן  זכר , דקל  של  קטנים תמרים היינו ש"כפניות" "הערוך",

המכבדות את בהן מאבקים ixtde)ובעטיפתן migxtd mipezp mdilry xnezd itpr)
בשל אותה אוסר יוסי  שרבי כאן, ההרכבה וזוהי  להשביחן, נקבה דקל  של 

sqedi)ערלה x"d mya "dnly zk`ln").
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øéàîøîBà:äôé dçkL íB÷î–øzî,òø dçkL íB÷îe–øeñà.úBøt äàìî àéäå ä÷ñôpL äëøa ïëå,íà ¥¦¥§¤Ÿ¨¨¤ª¨§¤Ÿ¨©¨§¥§¥¨¤¦§§¨§¦§¥¨¥¦
éñBäíéúàîa ó–øeñà. ¦§¨©¦¨
ÂúBòéèða eáøòúpL íøkä éàìk ìLå äìøò ìL äòéèð,è÷ìé àG äæ éøä;è÷ì íàå–íéúàîe ãçàa äìòé, §¦¨¤¨§¨§¤¦§¥©¤¤¤¦§¨§¦§¦£¥¤¦§Ÿ§¦¨©©£¤§¤¨¨©¦

èB÷ìì ïekúé àHL ãáìáe.éñBé éaøøîBà:íéúàîe ãçàa äìòéå èB÷ìì ïekúé óà. ¦§©¤¦§©¥¦§©¦¥¥©¦§©¥¦§§©£¤§¤¨¨©¦
Êíéìòä,íéáìeläå,íéðôâ éîe,øãîqäå–øéæpáe éòáøáe äìøòa íéøzî,äøLàa íéøeñàå.éñBé éaøøîBà: ¤¨¦§©¨¦¥§¨¦§©§¨©ª¨¦¨¨§¨¨§¨¦©¨¦©£¦¨£¥¨©¦¥¥

:î"øë äëìä ïéàå .äìøòá úáééç òø äçë íàå .äìøòä.zexit d`ln `ideøçàì åìãâå ïìéàá ïçéðä íàå .øúéäá åìãâù éðôî ïéøúåî ïä ,ãéî ïùìú íà
:åìúùå øæçå ,úåøéô åáå ø÷òðù ï÷æ ïìéàá ïéãä àåäå .íéúàî ãò úøñåà äìøòã ,øåñà ,úôñåúä ìèáì íéúàî øáë åìãâù úåøéôá ïéàå ä÷ñôðù

edaxrzpy.zerihpa:äìøò ìù äòéèðä øéëî åðéàå ,øúéä ìù.mxkd i`lk lyeïéá äøéëî åðéàå ,äøñàðå úçà ïôâ úçú áå÷ð õéöò øéáòäù ïåâë
:íéðôâ øàù.hewli `l df ixd:úåøåñà ïìåë øåñéà ìù äúåà øéëî åðéàù ïåéëãkzi s`.hewlie oieïðéùééç àìå úçà äòéèðá åîøë øñåà íãà ïéà ä÷æçã

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .øåæâ àìå àéä àçéëù àìã àúìî àëä äìçúëì øåñéà ïéìèáî ïéà àîìòáã áâ ìò óàå .äìéçúëì äòéèðä áøòì éúà àîìã
f.miptb ine:ïñéð éîéá úåøåîæä úà åà íúåà íéëúåçùë íéðôâä ïî íéàöåéä íéîä.xcnqdìëä åîöò øñåáä ìáà .øñåáä àöé åðîîù çøôä àåä

:éøô àåäù íéãåî.dlxra mixzenáéúëã(èé àø÷éå):åäðéð éøô åàì éðäå åéøô úà åúìøò íúìøòå.iraxaeàìá íéìùåøéì õåç úéòéáø äðùá ïéìëàð
áéúë íéìåìä ùã÷ åéøô ìë äéäéã ïåéãô(íù):éøô éåä àì éðäå.xifpaeáéúë øéæðáã íìëàì øéæðä øúåî(å øáãîá):åäðéð äìéëà éðá åàì éðäå ìëàé àì

.dxy`a mixeq`eáéúëã(âé íéøáã):ãáòðä ïìéà àåä äøùàå íøçä ïî äîåàî êãéá ÷áãé àìå.dlxrd sxya cinrndóèåðä óøùá äðéáâ ãéîòîä

`xephxa yexit

בערלה. להתחייב חדש  כנטע אותם עושה øîBà:בארץ øéàî éaøÇÄÅÄÅ
äôé dçkL íB÷î לינוק יפה כוחה בגפן שהרכיבוה הזמורה אם – ÀÆÙÈÈÆ

הזקנה הגפן  הזקנה (ברטנורא);מן הגפן  של  כוחה אם מפרשים: ויש 

המורכבת הזמורה את לפרנס פירותיה;øzî(ר"ש ),יפה לאכול  – ËÈ
לפי ערלה, איסור בה אין  בה ונשתרשה בארץ שהבריכה פי על ואף

הזקנה, הגפן  מכוח בעיקר חיה òøשהיא dçkL íB÷îe שיניקתה – ÀÆÙÈÇ
נמצאת  הרי בארץ, שהבריכה וכיון היא, חלשה הגפן מן הזמורה של

הקרקע, מן בעיקר יונקת ערלה.øeñàהיא משום פירותיה לאכול – È
עליה  הזקנה, הגפן מן יניקתה עיקר שאם לדבר , סימן  נתנו בירושלמי

ומתבייש חבירו  משל  שניזון כמי  הזקנה, כלפי שלא אחר, לצד  הפוכים
בפניו . "וכן "),ïëåלהסתכל תיבת גורסים אין  אחר (בנוסח –äëøa ÀÅÀÅÈ

ä÷ñôpL,בערלה מעכשיו חייבת היא והרי הזקנה, מן –àéäå ÆÄÀÀÈÀÄ
úBøt äàìîלפי מותרים, היו מיד  אותם תולשים היו שאילו  – ÀÅÈÅ

הבריכה, שנפסקה קודם בהיתר íéúàîaשגדלו óéñBä íà אם – ÄÄÀÈÇÄ
לאחר אף לגדול  והוסיפו באילן , אותם והניחו  הפירות את תלשו  לא

אחד לחלק ערלה באיסור  שגדלה התוספת והגיעה הבריכה, שנפסקה
חלקים  ותשעה תשעים שמאה כלומר בפירות, שגדל  ממה ממאתיים

ערלה, באיסור גדל  אחד וחלק בהיתר גדלו לאכולøeñàמהפירות – È
שבארנו  (כמו  ומאתיים באחד אלא בטלה ערלה שאין הפירות כל  את
האחד כנגד היתר  של  מאתיים כשיש  היינו למסכתנו), בפתיחה כבר

אין  ערלה באיסור  ממאתיים אחד הפירות שהוסיפו  וכיון  איסור, של
לבטל כדי  בהיתר  שגדל  כלבמה הלכך  באיסור, שגדלה התוספת את

ערלה. תערובת משום אסורים הפירות
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הם  שווים הכרם כלאי ואיסור  ערלה שאיסור  למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו  כבר 
כלאים  למשנה הקדמתנו  (עיין  ומאתיים באחד  אלא בטלים שאינם ביטול , לענין

ו ). ה,

úBòéèða eáøòúpL íøkä éàìk ìLå äìøò ìL äòéèð– ÀÄÈÆÈÀÈÀÆÄÀÅÇÆÆÆÄÀÈÀÄÀÄ
הכרם  כלאי  בענין  איסור ; של הנטיעה את מכיר  ואינו  היתר , של
הכרם  כלאי של  שערוגה היא, משנתנו  שכוונת בירושלמי, מבואר

הערוגות  באחת אם והיינו הרמב"ם), מפרש (וכן בערוגות נתערבה
ונעקרה  כלאים, משום הזאת הערוגה ונאסרה גפן  נטועה היתה שבגינתו 

נאסרה ערוגה איזו  עכשיו מכיר  ואינו  אליהו").הגפן, ויש("שנות 
הגפנים  אחת תחת נקוב עציץ שהעביר  כגון בירושלמי , מבארים

בין  עכשיו מכירה ואינו  הכרם, כלאי משום הגפן ונאסרה שבכרמו 
הגפנים, è÷ìéשאר àG äæ éøä או) הנטיעות של הפירות את – ÂÅÆÄÀÙ

כל ולכן ומאתיים, באחד  בטל  אינו לקרקע שהמחובר הערוגות), של

אסורים. è÷ìהפירות íàåשבטל היה שסבור כגון הפירות, את – ÀÄÈÇ
ללקוט, ומותר  במחובר אף íéúàîeהאיסור  ãçàa äìòé כיון – ÇÂÆÀÆÈÈÇÄ

של מאתיים כשיש  שבתערובת האיסור  בטל בידו , תלושים שפירות
כנגדו, èB÷ììהיתר  ïekúé àHL ãáìáeלבטל כדי לכתחילה – ÄÀÇÆÄÀÇÅÄÀ

ט). ה, תרומות (עיין  לכתחילה איסור מבטלים שאין האיסור, éaøÇÄאת
íéúàîe ãçàa äìòéå èB÷ìì ïekúé óà :øîBà éñBéמותר – ÅÅÇÄÀÇÅÄÀÀÇÂÆÀÆÈÈÇÄ

באחד בטלים איסור  של  והפירות הפירות, את ללקוט לכתחילה לו 
בבבלי  מבואר  יוסי רבי  של טעמו  ב),ומאתיים. נד , `oi(גיטין dwfgy

,zg` drihpa enxk xqe` mc` ערלה נוטע אדם לך  אין  רש "י : ומפרש 
וכיון  אחת, נטיעה בשביל כרמו את ואוסר  סימן  בלא נטיעות שאר בין 

שיש אף ללקוט, לו  מותר הלכך חכמים, בו  גזרו לא מצוי  הדבר  שאין
לכתחילה. איסור  ביטול משום m"anxdבזה wqet oke מאכלות (הל'

כה ). טז , כרביאסורות  הלכה שאין כותב, הוא למשנתנו  בפירושו אמנם
מפרשים  בבבלי וכן שבירושלמי  לפי  בו , שחזר כנראה אבל יוסי .

יוסי  רבי  של הרדב"ז ).טעמו משנה "; בבבלי ("כסף  הגירסא (שם )–
היא: יוסי רבי  miiz`ne",בדברי cg`a elri hwll oeekznd s`"ויש

שלכתחילה  יוסי רבי מודה שכן  הנכונה, הגירסא אמנם שזוהי מפרשים
במזיד ולקט עבר  אם אלא חולק ואינו  ילקט, שלמה"לא ("מלאכת

הר "ס). בשם 
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ערלה. איסור  עליו  אין פרי , בגדר שאינו מה שכל ללמד, באה משנתנו

íéáìeläå ,íéìòäשל הלולבים מפרשים ויש הרכים; הענפים – ÆÈÄÀÇÈÄ
ב ),גפנים פא , יומא  בבלי íéðôâ(עיין éîe מן היוצאים המים – ÅÀÈÄ

ניסן , בימי אותן  כשחותכים ענביøãîqäåהגפנים של  הפרח – ÀÇÀÈÇ
אלו  כל äìøòaהגפן ; íéøzî אלא איסור  שאין  הערלה, בשנות – ËÈÄÈÈÀÈ
שנאמר כג):בפרי , יט , ערלתו (ויקרא  eixt"וערלתם z` אינם ואלו  ,"

לירושלים éòáøáeפרי ; חוץ לנטיעתם הרביעית בשנה לאכלם מותר  – ÈÀÈÄ
שנאמר בפרי , אלא נוהג אינו  רבעי  שאף פדיון, כד):בלא שם , (שם

יהיה הרביעית eixt"ובשנה lk;"'לה הלולים שמותרøéæpáeקודש – ÇÈÄ
נאמר בנזיר שכן לאכלם, ד ):לנזיר ו, אשר(במדבר  מכל נזרו  ימי  "כל 

זג ועד  מחרצנים היין מגפן lk`iיעשה `l; מאכל אינם ואלו  ,"
äøLàa íéøeñàå הוא שאסור זרה, עבודה לשם הנעבד באילן  – ÇÂÄÈÂÅÈ

שנאמר  אסורים, אלו  אף יח ):בהנאה, יג, בידך(דברים  ידבק "ולא
החרם". מן øeñàמאומה øãîqä :øîBà éñBé éaø בערלה – ÇÄÅÅÇÀÈÇÈ

ובנזיר  éøt(ירושלמי),וברבעי àeäL éðtî.פרי חשוב שהסמדר – ÄÀÅÆÀÄ
.iqei iaxk dkld oi`eãéîònä :øîBà øæòéìà éaø המקפיא – ÇÄÁÄÆÆÅÇÇÂÄ

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn oey`x wxt dlxr zkqn

øeñà øãîqä,éøt àeäL éðtî.øæòéìà éaøøîBà:äìøòä óøNa ãéîònä,øeñà.øîàòLBäé éaø:ézòîL ©§¨©¨¦§¥¤§¦©¦¡¦¤¤¥©©£¦¦§©¨¨§¨¨¨©©¦§ª©¨©§¦
Leøôa,íéìòä óøNa ãéîònäL,íéøwòä óøNa–øzî,íébtä óøNa–øeñà,éøt íäL éðtî. §¥¤©©£¦¦§©¤¨¦¦§©¨¦¨¦ª¨¦§©©©¦¨¦§¥¤¥§¦

ÁúBì÷B÷ðò,íépöøçäå,íébfäå,íälL ãîzäå,étì÷BlL õpäå ïBnø,íéæBâà étì÷,íéðéòøbäå–íéøeñà ©§§§©©§©¦§©©¦§©¤¤¤¨¤§¦¥¦§©¥¤§¦¥¡¦§©©§¦¦£¦
äìøòa,äøLàáe,øéæpáe,éòáøa ïéøzîe.úBøeñà ílk úBìáBpäå. ¨¨§¨¨£¥¨©¨¦ª¨¦¨§¨¦§©§ª¨£

ËéñBé éaøøîBà:äìøò ìL øeçé ïéòèBð,äìøò ìL æBâà ïéòèBð ïéàå,éøt àeäL éðtî.úBiðôëa ïéáékøî ïéàå ©¦¥¥§¦¦¤¨§¨§¥§¦¡¤¨§¨¦§¥¤§¦§¥©§¦¦§©§¦
äìøò ìL. ¤¨§¨

:øæòéìà 'øë àìå éñåé 'øë äëìä ïéàå .úåøéô äùåò åðéàù ïìéàá ïéá úåøéô äùåòä ïìéàá ïéá ,éøô éåä óøùã øæòéìà éáø øáñå .æ"òìá à"îåâ .äìøò éöòî
.mibtd sxya:òùåäé éáøë äëìäå .ïëøö ìë åìùá àìù úåøéôä ïî óèåðä óøù

g.zelwewpr:ïìåùéá ùéìù åàéáäù íãå÷ å÷ìù øîåìë .úìú å÷ìã íéáðò ïå÷éøèåð ïåùì.mipvxgd:íéáðòä êåúáù íéðéòøâ.mibfde:õåçáù úåôéì÷ä
.cnzde:ïéé íòè íäá ùéå ,ïéâæäå íéðöøçä éáâ ìò åà íéøîù éáâ ìò íéî ïúðù.odly upde:àîèôä éáâ ìòù çøô.oipirxbdeïåâë éøô ìë ìù ïéòøâ

:ïäá àöåéëå ,íé÷ñøôàäå íéúéæäå íéøîúä êåúá íéàöîðä íéðéòøâä.dlxra mixeq`áéúëã(èé àø÷éå):åéøôì ìôèä úà åéøô úà.iraxa mixzeneòèðù
:äìéëàì éåàøä øáã àìà éðù øùòî úùåã÷á ùã÷úî ïéàå .éðù øùòîë íéìùåøéá íéìòáì ìëàð àìà ,äàðäá øåñà åðéà éòáø.zelaepíéøùåðä úåøéô

:ïìåùéá øîâ íãå÷ ïìéàä ïî.zexeq` olek:øéæðá ïéá äøùàá ïéá éòáøá ïéá äìøòá ïéá
h.dlxr ly xegi mirhepäæã øúåî àåäù áéëøäå êéøáäå òèð íàù éñåé éáø äãåîå .äàðäá øåñàå éøô àåäù æåâàä àì ìáà .äàðäá øúåî õòäù

:øúåî íøåâ äæå.zeiptkaåúåîë äëìäå .éøô àåäù éðôî øåñà øãîñä øîàã äéîòèì éñåé éáø úåéðôë íéàø÷ð øãîñ ïãåòá íéøîú ,úåéðôë åá ùéù øåçé
:úåéðôëá øñåàù åúåîë äëìä ïéàå äìøò ìù øåçé òèéì øúåîã

`xephxa yexit

לגבינה, äìøòäחלב óøNa,ערלה של מאילן הנוטף בשרף – ÄÀÇÈÈÀÈ
øeñà.כפרי דינו שהשרף ערלה, משום הגבינה אסורה –éaø øîà ÈÈÇÇÄ

,íéìòä óøNa ãéîònäL ,Leøôa ézòîL :òLBäéאוóøNa ÀËÇÈÇÀÄÀÅÆÇÇÂÄÄÀÇÆÈÄÄÀÇ
íéøwòä,השרשים –øzî,פרי שאינם לפי הערלה, בשנות – ÈÄÈÄËÈ

íébtä óøNa:מפרשים ויש צרכן; כל בשלו  שלא הפירות בשרף – ÄÀÇÇÇÄ
בוסר  כשהן  התאנים ערלה,øeñà(ריבמ"ץ),בשרף משום –éðtî ÈÄÀÅ

éøt íäL שלהם השרף ולכן ערלה, לענין פרי חשובים שהפגים – ÆÅÀÄ
ryedi.אסור . iaxk dkld

שהוא  "מפני היא הגירסה אם שבמשנתנו , הגירסה על מתעכבים בירושלמי 
ixt)פרי" sxydy) או.(ixt epi` sxyd la` ,ixt mibtdy) "ixt mdy iptn"למאי

הגבינה  פרי , שהשרף תאמר אם תרומה, פגי בשרף שהעמיד  לזר מינה? נפקא
אסורה  ערלה שאמנם מותרת, הגבינה פרי, הם שהפגים תאמר  ואם אסורה;

גורסים: יש ואמנם בהנאה. מותרת תרומה אבל  ixt.בהנאה `edy iptn

y c e w z a y
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ערלה. משום אסורים – לפרי  הטפל וכן לקוי, פרי  שאף ללמד , באה משנתנו 

úBì÷B÷ðò שהגיעו קודם ונתקלקלו שלקו  ענבים מבואר: בירושלמי – ÇÀÀ
קלוקל"), "ענב של  צירוף היא זו  שתיבה סוברים (יש  בישולם לשליש 

íépöøçäå,הענבים גרעיני  –íébfäå,הענבים קליפות –ãîzäå ÀÇÇÀÇÄÀÇÇÄÀÇÆÆ
íälL, שנסחטו ענבים של והזגים החרצנים על  שנותנים מים – ÆÈÆ

טעם  בו  שיש  משקה נעשה ותוסס יין,וכשמחמיץ ïBnøשל étì÷ÀÄÅÄ
BlL õpäå, שבראשו הפרח –íéðéòøbäå ,íéæBâà étì÷גרעיני – ÀÇÅÆÀÄÅÁÄÀÇÇÀÄÄ
הפירות, äìøòaכל íéøeñàשנאמר כג):– יט , "וערלתם (ויקרא  ÂÄÈÈÀÈ

eixtערלתו z`לפריו הטפל  לרבות מהטעם äøLàáe(ברטנורא ),", – ÈÂÅÈ
שנאמר הקודמת, במשנה כבר יח ):שהזכרנו  יג, ידבק (דברים  "ולא

החרם",dne`nבידך  והזגים øéæpáeמן החרצנים לנזיר שאסורים – ÇÈÄ
בו שנאמר שלהם, ג-ד):ותמד  ו, לא (במדבר  שכר וחומץ יין  "חומץ

יאכל"; לא זג ועד  מחרצנים ישתה... לא ענבים משרת וכל ישתה,

éòáøa ïéøzîeכמעשר דינו  אלא בהנאה, אסור אינו רבעי  שנטע – ËÈÄÈÀÈÄ
מעשר בקדושת מתקדש  שאין וכשם בירושלים, לבעליו שנאכל  שני 

הראוי בדבר אלא נוהג אינו רבעי אף לאכילה, הראוי דבר  אלא שני 
בישולם,úBìáBpäåלאכילה. גמר לפני האילן מן שנשרו  פירות – ÀÇÀ

úBøeñà ílkשל בין רבעי, של בין  ערלה, של  בין כולם, של  – ËÈÂ
אסורות. הן  הרי  לנזיר, בין אשירה,
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äìøò ìL øeçé ïéòèBð :øîBà éñBé éaø ערלה של  שהעץ – ÇÄÅÅÀÄÄÆÈÀÈ
בהנאה. ("xegi"מותר  ענף "zexg"או"dixg"בזית,"zitexb"היינו

ענף);"xegi"בגפן ,"dxenf"בדקל, לשון  כולם – ïéòèBðבתאנה ïéàåÀÅÀÄ
éøt àeäL éðtî ,äìøò ìL æBâàואסור פרי הוא שהאגוז  – ÁÆÈÀÈÄÀÅÆÀÄ

בהנאה. äìøòהוא ìL úBiðôëa ïéáékøî ïéàå בו שיש יחור – ÀÅÇÀÄÄÀÇÀÄÆÈÀÈ
באילן  להרכיבו  אסור  סמדר, בעודם תמרים והן  ערלה, של כפניות

הולך יוסי ורבי  הכפניות, את לאכול  יבוא שמא שחוששים אחר ,
פרי שהוא מפני  אסור  שהסמדר ז ) משנה (לעיל ברטנורא ;לשיטתו  (ר"ש;

שירושלמי ). מפרשים בתחילת "zeiptk"יש התמרים של הלולבים הן
ששנינו  וזהו  עצמו; כפרי  לאכילה וראויים הם רכים שאז  צמיחתם,

כפרי, שהן מפני  בדקלים, ערלה של כפניות להרכיב שאסור  כאן ,
ערלה. איסור  בהן  ונוהג

בכפניות" מרכיבין  "ואין המשנה שלשון  שהבאנו , הפירושים שני  על  מקשים יש
מרכיבין  "אין  לומר צריך התנא היה והרי פיהם, על מתיישבת "zeiptkאינה

מרכיבין "אין או  בי"ת), zeiptk(בלי ea yiy xegiפי על  הם מפרשים מכאן ."
בנצתן ובעודן  זכר , דקל  של  קטנים תמרים היינו ש"כפניות" "הערוך",

המכבדות את בהן מאבקים ixtde)ובעטיפתן migxtd mipezp mdilry xnezd itpr)
בשל אותה אוסר יוסי  שרבי כאן, ההרכבה וזוהי  להשביחן, נקבה דקל  של 

sqedi)ערלה x"d mya "dnly zk`ln").

izdw - zex`ean zeipyn

כאשר יהודי מקיים מצוות סוכה מתוך ידיעה ש"בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים – משיבו הקדוש-ברוך-
הוא בסוכתו בחג הסוכות של שנה זו.

משיחת וא"ו תשרי, ה'תשכ"ח
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nei`חלב zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"א: פו נוספת:דף מתוודה,åברייתא éøöèBøôìכשהוא C לפרש - §¨¦¦§
àèçä.בשפתיו úà עבור שהתוודה בשעה רבינו משה שפירט וכפי ¤©¥§

העגל, חטא על לא)øîàpLישראל לב äfä(שמות íòä àèç àpà' ¤¤¡©¨¨¨¨¨¨©¤
.àáa ïa äãeäé éaø éøác ,'áäæ éäìà íäì eNòiå äìãb äàèç£¨¨§Ÿ¨©©£¨¤¡Ÿ¥¨¨¦§¥©¦§¨¤¨¨

àáé÷ò éaø ו נאמרøîBà,חולק כך éeñkעל òLt éeNð éøLà' ©¦£¦¨¥©§¥§¤©§
,'äàèç מקשה מגולה. עוונו ואין מכוסים שחטאיו מי אשרי כלומר £¨¨

äLîהברייתא: øîàL eäî àlàופירטì eNòiå'.'áäæ éäìà íä ¤¨©¤¨©Ÿ¤©©£¨¤¡Ÿ¥¨¨
הברייתא: éàpé,מתרצת éaø øîàc .éàpé éaøãk את משה הזכיר לא ¦§©¦©©§¨©©¦©©

וכך  מחומרתו, למעט כדי אלא Ceøaהעון LBãwä éðôì äLî øîà̈©Ÿ¤¦§¥©¨¨
,íìBò ìL BðBaø ,àeä שה כיון שחטאו, להם גרמת áäæåאתה óñk ¦¤¨¤¤§¨¨

éäìà eNòiL íäì íøb ,éc eøîàL ãò ìàøNéì íäì úéaøäL¤¦§¥¨¨¤§¦§¨¥©¤¨§©¨©¨¤¤©£¡Ÿ¥
áäæ. ¨¨

לגלות  רצוי אם בענין המלך ודוד רבינו משה של מהנהגתם מביאה הגמרא 
החטא: íéñðøtאת éðLמנהיגים -,ìàøNéì íäì eãîò íéáBè והם §¥©§¨¦¦¨§¨¤§¦§¨¥

øîà äLî .ãåãå äLî[ביקש-]éðçøeñ áúké,חטאי בתורה יתפרש - Ÿ¤§¨¦Ÿ¤¨©¦¨¥§¨¦
øîàpL(יב כ éðLéc÷äì'(במדבר éa ízðîàä àì ïòé'.ואילוãåc ¤¤¡©©©Ÿ¤¡©§¤¦§©§¦¥¦¨¦

t éeNð éøLà' øîàpL ,éðçøeñ áúké ìà ,øîà.'äàèç éeñk òL ¨©©¦¨¥§¨¦¤¤¡©©§¥§¤©§£¨¨
ì ,äîBc øácä äîì ãåãå äLîc ìLîúéáa e÷lL íéLð ézL ¨¨§Ÿ¤§¨¦§¨©¨¨¤¦§¥¨¦¤¨§¥

úçà ,ïéc ש זינתה,÷äì÷ìמשום -úçàå ש ébtמשום äìëà ¦©©¦§§¨§©©¨§¨©¥
úéòéáL.לאכלן שאסור צרכן, כל הבשילו ולא בשביעית שגדלו תאנים - §¦¦

ïäì äøîàדין íkîלבית äLwáa ,úéòéáL ébt äìëàL dúBà ¨§¨¨¤¨¤¨§¨©¥§¦¦§©¨¨¦¤
àéä äî ìò eòéãBäאני עבירה איזו על -,ä÷Bìכדיìò eøîàé àlL ¦©©¦¨¤ŸŸ§©

BfM äîשזינתהä÷Bìאףeìúå úéòéáL ébt eàéáä .ä÷Bì Bæ ©¤¨¨¥¦©¥§¦¦§¨
àéä úéòéáL é÷ñò ìò ïéøîBàå äéðôì ïéæéøëî eéäå ,døàeöa§©¨¨§¨©§¦¦§¨¤¨§§¦©¦§¥§¦¦¦

.ä÷Bì בני עם שחטא יאמרו שלא כדי סורחנו שיכתב משה ביקש כך, ¨
כמותם. ומת המרגלים בעון ישראל

חטא: פרסום מענין נוספת ïéôðçäברייתא úà ïéîñøôî רשעים - §©§§¦¤©£¥¦
לצדיקים, למנועéðtîשמתחזים כדי -,íMä ìeléç אדם שבני לפי ¦§¥¦©¥

ולמדים  צדיק שהוא שאין סבורים אומרים נענש שכאשר  ועוד, ממעשיו.
עליו. מגינה הצדיק כ)øîàpLזכות ג B÷ãvî(יחזקאל ÷écö áeLáe' ¤¤¡©§©¦¦¦§

ézúðå ,ìåò äNòå'åéðôì ìBLëî,בו שיכשל  גלוי  חטא לידו  אמציא - §¨¨¨¤§¨©¦¦§§¨¨
הברייתא: ממשיכה צדיק. שאינו כולם ïéèìçenäאפילווידעו úáeLz§©©§¨¦

גמור], תבוא,úeðòøetäאתúákòî[-רשע ízçpLשלא ét ìò óàå §©¤¤©§¨§©©¦¤¤§©
úåìL .úeðòøet ìL ïéc øæb åéìò הdôBñ ,íéòLø לידי מביאה ¨¨§©¦¤§¨©§©§¨¦¨

,äìwz.בעבירות ומהרהרים יושבים הם שלוותם -úeLøäåשמתוך ©¨¨§¨¨
הרבנות, כלומר äéìòaהשררה, úà úøa÷î טרם למות לאדם גורמת - §©¤¤¤§¨¤¨

dìזמנו. ñðëð íBøò,לרבנות äpnîהאדם àöé íBøòå כלומר במותו, ¨¦§©¨§¨¥¥¦¤¨
כלום, ממנה מרויח Lאינו éàåìe הפחות äàéöéלכל àäzחטא בלא הרבנות אליה.äàéákמן §©¤§¥§¦¨§¦¨

i"yx

àèçä úà èøôì êéøöå`edyk Ð
.iz`hg ipelt `hg :xne` dcezn

éàðé 'øãë`l` oerd xikfd `l Ð
.mdl znxb dz` :xnele ,ehrnl
d`p oa el didy mc`l lyn
qik el dleze edwyne elik`ne
gzta eaiyede ,ex`eva oixpic ly

`hgi `ly dyri dn ,zepef?ikd
:ixtqa qxbazki xn` dyn

mzpn`d `l ori xn`py ipgxeq
iaezzin azkpy mewn lka Ð

epegxq azkp my`gip :`nl` Ð
.`aeh oipnf diazknlíéùð éúùì

.zewely Ðäì÷ì÷ úçà,dzpf Ð
xec ,jk .zewlnl da exzde
epin`dy xacna ezn xacnd
lr xacna zn dyne .milbxnl
azki :xn` ."mixend `p erny"
ip` s` exn`i `ly ,ipgxeq

.mzenk izlwlwúéòéáù éâôÐ
.okxv lk elyia `ly mip`z
ux`d zay dzide" xn` `pngxe
dlk`l (dk `xwie) "dlk`l mkl

.cqtdl `leïéôðçä úà ïéîñøôî
onvr oi`xne miryx ody Ð

eiyrna xikn yi m` ,miwicvkÐ
.myd lelig iptn enqxtl devn
,eiyrnn oicinl mc` ipay
,cere .wicv `edy eilr oixeaqy
mc` ipa zeprxet eilr `ayk
.ezekf el lired dn :mixne`

å÷ãöî ÷éãö áåùáå øîàðùÐ
"eiptl leykn izzpe" `xwc ditiq
lkl ielb `hg ecil `ivnn ip` Ð
.eiyrn z` ercie ,ea lykiy

ïéèìçåîä.oixenb miryx Ð
äì÷ú äôåñ íéòùø úåìùÐ

oiayei md mzely jezn
.zexiara oixdxdneúåùøäåÐ

.zepaxdäéìòá úøá÷îÐ
sqei znie" (` zeny) xn`py

.eig` lk jk xg`e ,"dligzéàåìå
äàéöé àäúù`hg `la dpnn Ð

.d`iak
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חלג אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, ה'תשי"ד
ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"מ בעל מדות עוסק בצ"צ 
בעל מרץ ורב פעלים וכו' מוהר"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

רז"ל  ילקוט מאמרי  ג' חלקים הראשונים, שהם  ישראל  זמירות  נעים  בנועם קבלתי ספריו 
ומפרשי התהלים, ות"ח ת"ח על תשורתו זו.

כידוע, תרי שליטין אינו בחיים הרוחניים של האדם: מוחא ולבא, הרגש והשכל.

מתאים לזה, הנה גם עבודת האדם לקונו בשתי דרכים ואופנים היא: דרך תפלה ודרך התורה. 
אין  והשו"ע:  התניא  בעל  הזקן,  רבינו  וכפי'  שבלב  עבודה   - והתפלה  ובינתנו,  חכמתנו  היא  התורה 

הארצן און מיטן הארצן.

בכל זה, הנה, כמו בכללות הבריאה, אשר להיותה מאחדות הפשוטה, הרי מאוחדת ואחידה 
היא, עד שאפילו גם בחיצוניות הדברים מכירה עין המתבונן והבוחן בשיתוף והתכללות חלקי הבריאה 

זה מזה -

כמו כן, ועל אחת כמה וכמה, באיש הישראלי ובכלל בענינים דקדושה, שבהם אור הוי' אחד 
נמצא בגילוי יותר, הנה ניכר ומורגש בהם יותר, שכל ענין נכלל מחברו.

וזהו ג"כ סוד מה שמצינו כמה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, שאף שב"ש שרש 
נשמתם מבחי' שמאל העליון ולכן היו דנים להחמיר תמיד, אעפ"כ בכמה דברים היו ב"ש מקילין מפני 

התכללות שרש נשמתם שהוא כלול גם מימין, וכן שרש נשמת ב"ה כלול גם משמאל.

שיהי'  מוכרח  לימוד התורה  הנ"ל:  הכלליים  עבודת האדם  בסוגי  גם  הוא  כן  ופשיטא אשר 
קשור ברגש הלב, הן בשעת הלימוד - וכמרז"ל כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב 
אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים - וגם קודם הלימוד, שזהו ענין ברכת התורה בתחלה, היינו 

להרגיש בחביבותה ויוקר ענינה עד שיקבע הדבר בלבו.

ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחא לעילא ולא יכלה לסלקא ולמיקם קדם הוי'.

וכן בעבודת התפלה אף שהיא עבודה שבלב, הנה קודם התפלה צריך לחשוב מרוממות הא-ל 
אינה   - זו  כוונה  ובלא  וכו'.  כנגדו  שכינה  כאלו  יחשוב  התפלה  ובשעת  וכו'.  האדם  ובשפלות  יתעלה 

תפלה.

יתר על כן, הנה בתפלה גופא ישנם חלקים הקשורים בעיקרם במוח: סידור שבחיו של מקום, 
פסוד"ז, ברכות ק"ש וכו'. ובתורה - יש בה חלקים הקשורים בעיקרם ברגש.

ומהם - ספר תהלים, תהלות ותשבחות הקב"ה.

וגם בזה - התכללות: המחשבה ההתבוננות והדעת ברוממות הא-ל, בחכמתו, גדלו וידו החזקה 
- צריכים להביא לאהבת הא-ל הנכבד והנורא וליראתו.

עמוק  לימוד  צריכה  התהלים,  ספר  ג"כ  הוא  בזה  למעלה,  כאמור  אשר  שבתורה,  והתפלה 
בהבנה והשגה.

המשך בעמוד רמא
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xcde"חלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc zeaezk(oey`x meil)

xhy,àôøéèzegewldn xknd inc z` ea sexhl lke`y ick ¦§¨
xkendn rwxw epwyîyceg y`x,Cìéàå øéiàil yi ixdy ¥¦¨§¥¨

.dcyd lr zeixg`déì øîàmeyn ,ok jl aezk` `l ,sqei ax ¨©¥
cCì øîéîì éìëé,jl xnel mdn sexhl `eazy zegewld mileki - ¨§¥§¥©¨

zà ïñéða ãç øa ,zàmcwe ,oqipa cg`a azkp ok` jxhyy okzi - ©§©©§¦¨©§
`eal zekf jl oi`e ,jnn dlhp oick `lye ipyd gweld ly epnfl

.miqkp zeixg` liaya dcyd z` epz`n sexhle
:`xnbd zl`eydézðwz éàîxefgl lkeiy ick ,ezpwz `id dn ± ©©©§¥

:`xnbd daiyn .dcyd inc z` zegewldn reazleeázëð¦§§
éããäì äàLøäexiagn ywai ,xnelk ,dfl df d`yxd eazki ± ©§¨¨©£¨¥

el aezkie exhy z` el xeqniy ,oqipa dynga `ed exhy onfy
lkei jytp dnne ,eliaya zegewl sexhl lkeiy eilr d`yxd
m`e ,zeixg`a xkn xkend mdipyl ixdy ,zegewld on sexhl
ip` mdl xn`i ,oqipa cg`a did jxhy onf ,zegewld el exn`i
oqipa dynga epnfy ipyd gweld ly xknd inc z` zeabl `a
gweld ,zegewld el exn`i m`e .exear sexhl d`yxd il yie
ip` ,mdl xn`i ,oqipa dryze mixyra jpnf dz`y jl mcw ipyd
`ly `vnpe .izcqtdy xknd inc xear invr zngn sexhl `a

.ezegcl elkei

äðùî
miWp iYW iEUp didW in,eäãN úà øëîeizyl zcareynd ¦¤¨¨¨§¥¨¦¨©¤¨¥

,zeaezkdäáúëåd dy`dCnò éì ïéà íéøáãe ïéc ,ç÷Blì äðBLàø §¨§¨¦¨©¥©¦§¨¦¥¦¦¨
.izaezk jxevl dcyd z` jnn sexhl izekfn zwlzqn ip` -

dy`d lrad znykäàéöBî äiðMädcyd z`ç÷Bläîxear ©§¦¨¦¨¥©¥©
,dzaezkäðBLàøådcyd z` daebe zxfeg,äiðMä ïî`idy oeik §¦¨¦©§¦¨

,dipyl `le gwell wx rwxwa dzekf lr dxzieç÷Bläåxfeg §©¥©
dcyd z` sxehe,äðBLàøä ïîdzekfn dwlzqd `id ixdy ¦¨¦¨

,epnn zeabl,äìéìç úBøæBçådpey`xde gweldn daeb dipydy §§¨¦¨
,mlerl oke dipydníäéðéa äøLt eNòiL ãò.ïëåa oicd,áBç ìòa ©¤©£§¨¨¥¥¤§¥©©

ïëåa oicdäMà`idyáBç úìòa.dlra ly §¥¦¨©£©

àøîâ
il oi` mixace oic' gwell dy`d dxn`y jkay dpyna x`ean

:`xnbd zl`ey ,dzekf drwt 'jnrdéì äáúk éëåoic' gwell §¦¨§¨¥
,'jnr il oi` mixaceéåä éàîdzekf drwt recne ,jka dn ± ©¨¥

,dzaezk z` gweldn zeablàéðúäå,`ziixaaøîBàäazek e` §¨©§¨¨¥
Bøéáçì,dcya enr szeydéì ïéàå ,Bæ äãN ìò éì ïéà íéøáãe ïéc ©£¥¦§¨¦¥¦©¨¤§¥¦

,äpîéä ú÷leñî éãéå ,da ÷ñò,el` zepeyln cg` lkaøîà àì ¥¤¨§¨¦§¤¤¥¤¨Ÿ¨©
,íeìkoic' dxn`yk o`k recne .dpzn zepeyl mpi`y iptn §

.dixac elired ,'il oi` mixace
:`xnbd daiynïðé÷ñò éàîa àëä,epizpyn zwqer dna -eðwLa ¨¨§©©§¦¨§¤¨

dãiîzeabl dzekf lr dxezie xear xceq oipw dy`d mr eyry ± ¦¨¨
.dcyd z`

:zl`eye `xnbd dkiynnéåä éàî dãiî eð÷ éëådn ±eyry jka §¦¨¦¨¨©¨¥
,oipwàîéz,izekf lr xzeel izpeekzd `l xn`z dy`d `ld - ¥¨

wx `l`éìòáì éúéNò çeø úçð,dnikqn ip` mby aeygiy ick ©©©¨¦¦§©§¦
.ilr qrki `le ,efd dxiknlïðz àì éîepipy `l ike ±(:dp oihib), ¦Ÿ§©

ç÷ìdpw -Léàä ïî,ezy` zaezkl zcgeind rwxwd z`øæçå ¨©¦¨¦§¨©
gweldç÷ìåmb dcyd z`,äMàä ïîick hren mekq dl ozpy §¨©¦¨¦¨

,dceariy lr legnze dxiknl mikqzyäìBëé ,àîìà .ìèa Bçwî¦¨¨¥©§¨§¨
,øîàzL àéäwx ,rwxwd z` izxkny jka,éìòáì éúéNò çeø úçð ¦¤Ÿ©©©©¨¦¦§©§¦

oi`y x`ean epizpyna recne .dxiknl zn`a iznkqd `le
.dxezie lired `l` ,jk xnel dleki dy`d

:`xnbd daiynàä ,àéL÷ àì ,àcñç áø øîà ,àøéæ éaø øîà- ¨©©¦¥¨¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨
k zxaeq epizpyn,øéàî éaøeli`eàäzxaeq ,oihiba dpynd - ©¦¥¦¨

kàéðúc .äãeäé éaø,`ziixaaáúkxhy lradìd gwelïBLàølr ©¦§¨§©§¨¨©©¦
,dcy zxiknBì äîúç àìåxg`e ,dxiknl dnikqn `idy ezy` §Ÿ¨§¨

xhy azk jkìd gweléðM,dipyd dcy zxikn lr,Bì äîúçå ©¥¦§¨§¨
,gweldn zeabl dzekf lr zxzeen `idyäãaéàz` dy`d ¦§¨

dúaeúk,oixeg ipan `l` dzeabl dleki dpi`e.øéàî éaø éøác §¨¨¦§¥©¦¥¦
,øîBà äãeäé éaøy oeik ,ipyd gweldn zeabl `id dlekiäìBëé ©¦§¨¥§¨

ízà ,éìòáì éúéNò çeø úçð øîàzL àéä,zegewld -äîdprhd ¦¤Ÿ©©©©¨¦¦§©§¦©¤©
yiy.éìò íël,dzlign dliredy ,xi`n iaxk zxaeq epizpyne ¨¤¨©

gex zgp oerhl dlekiy ,dcedi iaxk zxaeq oihiba dpynde
.ilral iziyr
:`xnbd dgecåy ,xacd xazqn ik,éaø,zeipynd z` xciqy §©¦
àëä dì íúñdpyn mzq o`k dpy ±íúä dì íúñå ,øéàî éaøk ¨©¨¨¨§©¦¥¦§¨©¨¨¨

dpyn mzq dpy ,oihiba dpyna my eli`e ±.äãeäé éaøk§©¦§¨
:xg` uexiz d`ian `xnbd ef `iyew zngn,àtt áø øîà̈©©¨¨

zwqer epizpyn,äLeøâaixg` wx lrad zxiknl dnikqdy ¦§¨
,dyxbzdyåef dpynl znkqen,ìkä éøáãmicen lkd dfay §¦§¥©Ÿ

.ilral iziyr gex zgp xnel dleki dpi`y
:sqep uexizøîà éMà áø,àéä øéàî éaø dleko`k dpynd oia ± ©©¦¨©¨©¦¥¦¦

dleki dpi`y xaeqd ,xi`n iax zhiya md oihiba dpynd oiae
,'ilral iziyr gex zgp' oerhlíúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk ãòå§©¨Ÿ¨¨©©¦¥¦¨¨

,ok oerhl dleki dpi`y `ziixaa xi`n iax xn` `le ±éðLa àlà¤¨¦§¥
,úBçB÷ì,ipyl `l` dnzg `l dy`de ,lradn epwydì éøîàc ¨§¨§¥¨

,dl mixne`y -zãáò çeø úçðc àúéà éàxacd oekp m` - ¦¦¨§©©©¨©§§
,jlral gex zgp zeyrl liaya ipyl znzgyCì éòaéà àn÷ì§©¨¦¨¥¨

ãáòéîì`ly oeike ,oey`xd gwell mb ok zeyrl dkixv ziid ± §¤¡©
.gex zgp jlral zeyrl jzpeek dzid `ly gxkda ,el znzg

ãçà ç÷Bìa ìáà,oihiba dpyna xaecny itkøéàî éaø eléôà £¨§¥©¤¨£¦©¦¥¦
äãBî.ilral iziyr gex zgp xnel dleki dy`yïéúéðúîe- ¤©§¦¦

ote`a zwqer epizpyneøçàì déì áúëcxhy lrad azky ± §¨©¥§©¥
`de cg` gwell dxikngwell xkn jk xg`e ,el dnzg `l dy

iziyr gex zgp oerhl dleki dpi` okle ,el dnzg dy`de ipyd
.ilral

* * *
ipy oiprl lirl `ziixadn di`x el d`aedy wtq d`ian `xnbd

:zegewlíúä ïðzoihib zkqna(:gn),íéãaòeLî íéñëpî ïéòøôð ïéà §©¨¨¥¦§¨¦¦§¨¦§§¨¦
,mixg`l deld xkny miqkp ±ïéøBç éða íéñëð LiL íB÷îamdy §¨¤¥§¨¦§¥¦

,deld zeyxaeléôàåezeyxay miqkpd.úéøeaéæ ïäzwtzqn ©£¦¥¦¦
:`xnbdéøç éða óeczLéà ,eäì àéòaéàxy`ky dxwna oicd dn - ¦©§¨§¦§©§¥¨¥

elwlwzd od la` ,zerwxw dell yi ,eaeg z` zeabl `a delnd
,eaeg z` zeabl ick mda oi`eéãaòLnî óBøèéìc eäîleki m`d - ©§¦§¦§©§§¥

.zegewld ciay micareynd miqkpdn eaeg z` sexhl delnd
:lirl d`aedy `ziixadn di`x d`ian `xnbdòîL àzdi`x ¨§©

m` ,`ziixadnáúkdxikn xhy lradìd gwelàìå ,ïBLàø ¨©©¦§Ÿ
Bì äîúçxhy azk jk xg`e ,dxiknl dnikqny ezy`ìgwel ¨§¨©

déðMipyd dcyd zxikn lr,dBì äîúçå,dxiknl dnikqny ¥¦§¨§¨
dúaeúk äãaéà,oixeg ipan `l` dzeabl dleki dpi`eéaø éøác ¦§¨§¨¨¦§¥©¦

Czòc à÷ìñ éàå .øéàî,jzrca dlrz m`e -éøç éða óeczLéà ¥¦§¦©§¨©§¨¦§©§¥¨¥
éøèéãaòLnî ózexyt` oi`e elwlwzd zerwxwd xy`ky - ¨¦¦§©§§¥

micareynd miqkpdn zeabl delnd xfeg ,deldn zeabl
,exknpyéðMî dúaeúk äãaéàc éäðz` dcai` `id mpn` ± §¦§¦§¨§¨¨¦¥¦

,el dnzg ixdy ,ipyd gweldn dzaezk zeabl dzekfïBLàøî¥¦
éaâéz àäéîenke .oey`xd gweldn zeabl xefgz `ly recn - ¦¨¦§¥

m` jk ,gwell delnd xfeg ,deld lv` rwxwd dlwlwzd m`y
.el mcwy gwell mixfeg ,oexg`d gweldn zeabl xyt` i`

:di`xd z` dgec `xnbdäãaéà éàî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà- ¨©©©§¨©¦§¨©¦§¨
y dpeekd ,'dzaezk dcai`' dxn` dpyndy dnäãaéàdzaezk ¦§¨

éðMîgweldn zeabl dleki la` ,el dnzgy ipyd gweldn - ¦¥¦
.oey`xd

:`ziixaa df yexit dgec `xnbdøáca úBáeLz ézL ,àáø øîà̈©¨¨§¥§©¨¨
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המשך בעמוד סא

miwxt dyelya` cenr dv sc ± iriax wxtzeaezk
àôøéèzegewl sexhl Ðzeixg`a el dxkn ixdy ,xii` ycg y`xn.øîéîì éìëéÐ

.zegewlúà ïñéðá ãç øá úàjxhye Ð.jnn dlhp oick `lye ,mcewäéúð÷ú éàîÐ

.i`dcéããäì äàùøä åáúëð,exhy el xeqnie ,oqipa dyng xa exag z`n ywai Ð

z` oqipa cg xa :el exn`i m`e .zegewl sexhl eilr d`yxd el aezkieÐ:mdl xne`

,oqipa dyng ly zern liaya sexhl `a ip`

ixdy`a ip`e ,zeixg`a dxkn epipyl

d`yxda`ed :el exn`i m`e .egkn mkilr

ziid oqipa dryze mixyr xa z`e ,mcwÐ

.invr zngn `a ip` :mdl xne`äðùîøëîå
åäãù úà.zeaezkl careynd ÐäðåùàøäÐ

.dlgz `ypyäàéöåî äéðùäzeniyk Ð

.dlraáåç úìòá äùà ïëå áåç ìòá ïëåÐ

.`xnba yxtnàøîâäãéî åð÷ùáopixn`e Ð

azekd"aecin epwc `kidc ,"ezy`lÐdtebn

.ecin epw rwxw lyìèá åç÷îrnyn Ð

`xza `aaae .lrad iiga elit`e ,ixnbl

e` :zecy yly oze`n zg`a dl opinwendcgii

e` ,daezkd jeza dl azk e` ,dzaezkl dl

.dlyn mey el dqipkdyïåùàøì áúëxhy Ð

.zg` dcy lr xknåì äîúç àìåziced `l Ð

lr ipy gwell xg` xhy azke .xkn eze`a

.el dnzge ,zxg` dcyäúáåúë äãáàm` Ð

izgpd :xne` oey`xd ixdy ,oixeg ipa my oi`

.epnid zeabl mewn jil'åë øîàúù àéä äìåëé
.dabz ipyd on Ðéáøåedpinzqc Ðzeipynl;

zkqnae ,xi`n iaxk ol mzq zeaezka `kd

.dcedi iaxk ,lha egwn ol mzq oihibáø øîà
àôôjk xg`e dyexb dzidyk oizipzn Ð

.ok gwell el dazkøîà éùà áøelit` Ð

.xi`n iaxk inzq ediiexze .eizgz zayeia

gwlc ,oihibc oizipzneon gwle xfge yi`d on

xn`w `l o`k crc ,lha egwn ikdl dy`d

dzaezk dcai` :`ziixaa xi`n iaxÐ`l`

dzyr `l oey`xac opifg `de ,zegewl ipya

ik xninl zivn `l jkld ,dlral gex zgp

ipyl dnzgÐ.ilral iziyr gex zgp

ïéúéðúîådznizg :dpin opirny`c ,`kdc Ð

.zniiwáúëãá`le ,dfl mcew xg`l lrad Ð

.dnzg dfle ,el dnzgéøç éðá óåãúùéàÐ

.zegewld egwly xg`lóåãúùéà.elwlwzp Ð

éáâú àäéî ïåùàøîdzekf lwlwzp ixdy Ð

.seczyi`k dil dede ,zeabl dl gipdy mewna

àéðú ãåòå.opiqxb ikd :dabz `l oey`xnc Ð

äéùôðà ãéñôàã åäéà íúä`ax dleke Ð

dzaezk dcai` i`n `niz `l .dl xn`wÐ

`l ikd elit` .dcai` oey`xn s`c ,ipyn

sixh `l ixg ipa seczyi` dpin heytp

`de ,dzaezk dca`c `id mzdc .icarynn

melk oey`x gwel lr el oi` :ipzwcÐcg

oey`xdn iab xcd `lc i`d .`ed `nrhÐ

oic" ipyl azky ,micia diytp ciqt`c meyn

inc `le ,"jnr il oi` mixace.seczyi`l
àäå
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éëåazek enk iede ,dcil oiicr `a `l `lde ?jixt `w i`n :dniz Ð ied i`n dil dazk

`le .d`eyp `ide dl azek enk ied `kdc ,jixt xityc :ip` xne`e !dqex` dcere dl

dpzpe dxkn m` ,dqex`c ,llk dqex`l inc`ly xeknl leki epi` Ð `kd la` ,miiwÐ

.dry lk sexhzàëäsqei ax xn` d`eyp iabc ab lr s` Ð dcin epwya opiwqr i`na

epw mixace oicn :(`,bt zeaezk) "azekd" yixa

gwel iab `kdn dcik eci ith ied d`eyp ,ecin

.ecik dciàîéú`l in ilral iziyr gex zgp

,dlgz dy`dn gwlyk iiepyl `kil Ð 'ek opz

xfge dy`d on gwl :`tiqa ipzwck ,miiw ied f`c

oizipznac Ð miiw egwn Ð yi`d on gwle

ikdc ,gwell dazk dcyd zxikn xg`c rnyn

.'ek dazke edcy xkne :ipzwàä`d xi`n iax

opixn` `lc ipzwc `de Ð 'ek `ipzc dcedi iax

yxite .`id xi`n iax "ilral iziyr gex zgp"

hwpc `d `zydc xninl opikixvc ,iax epl

`zeax "el dnzg `le oey`xl dazk" `ziixaa

ik `zz` jd xninl `ki`c ab lr s`c hwp

`l` xkn eze`a zicedy e`l ipyl inp dnzg

dnzg `ly depi`x xak `dc zpeekn gex zgpl

lke dzaezk dcai` opixn` ikd elit` oey`xl

ax wiqnc seqal ok m` il `iywe `nzq oky

iax xn`w `l o`k cre `id xi`n iax dlek iy`

dia xcd i`n` 'ek zegewl ipya `l` xi`n

yi xzeic ,jzrc `wlqc dpey`x `xaq dze`n

ipyan gwel cga dzaezk dca` xnel epl

,`id dcedi iax dlek :xninl dil ded zegewl

dleki dcedi iax xn` `wec zegewl ipyae

gwel cga la` ,"ilral iziyr gex zgp" xn`zy

inp `zyd jzrc `wlql :il d`xp ok lr !`l Ð

,zegewl ipyan cg` gwela gex zgp xzei jiiy

ipy hwpe .xi`n iax welgiy dil rnyn `l la`

.dcedi iaxc `zeax meyn zegewl

äáúëyi Ð 'ek el dnzg `le oey`xl

(`,gp oihib) "oiwfpd"a `de :oiywn

Ð dy`d on gwle xfge yi`d on gwlc oizipzn`

wfg jl" l"`c `l` epy `l :ax xn` ,lha egwn

mzdc :iax uxize !dpw Ð xhya la` ."ipwe

lekie li`edc ,dnvr ipta xhy el dazkyk

`l Ð lra ly xhy `la dly xhy `ivedl

el dnzgy ixiin `kd la` ,"gex zgp" opixn`

xhy `ivedl leki epi`e li`edc ,lra ly xhya

r lra ly xhy e`xi `ly dly`id dleki Ð en

xn` cere ."ilral iziyr gex zgp" xn`zy i`ce

`l` ,ixii` lra ly envr xhya elit`c :iax ol

la` .zegewll dxkn dnvr `idy dazky

ceariy zlgeny epiid Ð oizrnyc "el dnzg"

,"dnzg" oeyl rnyn oke .rwxwd lr dl yiy

uxiz cer .ea dzgn `le ,gwna zivxzpy xnelk

dil xn`c `l` epy `l :xn`w ikd mzdc :iax

wfg jl" icda ,dpw Ð xhya la` ,ipwe wfg jl

,axl mzd jixtc ,df uexiz il ayiizp `le ."ipwe

dy`d on gwle xfge yi`d on gwl :`ipzc `dn

.miqkp zeixg` el aezkzy cr ,lha egwn Ð

?`zaeiz i`ne .axc `zaeiz iedz `nip :xn`wc

aezkzy cr liren epi` xhyc ipzwc i`d inp

ike ,"ipwe wfg jl" xn` `lca Ð miqkp zeixg`

.i`d ilek dyw `l oey`x uexizle !xhy icda "ipwe wfg jl" xn`ca Ð ax xn`w

éëäoey`x "xg`" i`d i`c .hwp ipynwc dpyn jdc `pyile .el dnzg `le (zxg` dcy) oey`xl lrad xknc llkn .`ed ipy xg`l dfe ,xg`l dazkc oizipzn :dpyi `qxib `zi`

.xninl dil ded "xg`l dil oiafc" Ð "azke" opiqxbe ,`ed

íúä:uxznc `edcenlzd `l` .diytp` ciqt`c `ed mzd `l` :xninl dil ded ok m`c .mz epiaxl `xidp `l Ð dl xn`w `ax dleke :qxhpewa yxity dn Ð diytp ciqt`c edi`

oiicr die`x dzid `l el dazky zra `dc ,dytp dciqt`c `id idi` jk lk xninl `kil Ð dy` la` ,rextl dielr dipicc rcic ,micia diytp ciqt`c ,aeg lraa `ed mzd

ongp axlc ,`ziinwn jk lk `kxit dpi`c :cere .dpexg` `iyew `l` iiepyl yiig `lc cenlza zenewn dnkae ,l`ppg epiax yxit oke .miign zeabl daezk dpzp `l ixdy ,xexaa zeabl

.ipyn `l` ,ixnbl dil rnyn `l wgvi xa
opinwene
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àôøéèzegewl sexhl Ðzeixg`a el dxkn ixdy ,xii` ycg y`xn.øîéîì éìëéÐ

.zegewlúà ïñéðá ãç øá úàjxhye Ð.jnn dlhp oick `lye ,mcewäéúð÷ú éàîÐ

.i`dcéããäì äàùøä åáúëð,exhy el xeqnie ,oqipa dyng xa exag z`n ywai Ð

z` oqipa cg xa :el exn`i m`e .zegewl sexhl eilr d`yxd el aezkieÐ:mdl xne`

,oqipa dyng ly zern liaya sexhl `a ip`

ixdy`a ip`e ,zeixg`a dxkn epipyl

d`yxda`ed :el exn`i m`e .egkn mkilr

ziid oqipa dryze mixyr xa z`e ,mcwÐ

.invr zngn `a ip` :mdl xne`äðùîøëîå
åäãù úà.zeaezkl careynd ÐäðåùàøäÐ

.dlgz `ypyäàéöåî äéðùäzeniyk Ð

.dlraáåç úìòá äùà ïëå áåç ìòá ïëåÐ

.`xnba yxtnàøîâäãéî åð÷ùáopixn`e Ð

azekd"aecin epwc `kidc ,"ezy`lÐdtebn

.ecin epw rwxw lyìèá åç÷îrnyn Ð

`xza `aaae .lrad iiga elit`e ,ixnbl

e` :zecy yly oze`n zg`a dl opinwendcgii

e` ,daezkd jeza dl azk e` ,dzaezkl dl

.dlyn mey el dqipkdyïåùàøì áúëxhy Ð

.zg` dcy lr xknåì äîúç àìåziced `l Ð

lr ipy gwell xg` xhy azke .xkn eze`a

.el dnzge ,zxg` dcyäúáåúë äãáàm` Ð

izgpd :xne` oey`xd ixdy ,oixeg ipa my oi`

.epnid zeabl mewn jil'åë øîàúù àéä äìåëé
.dabz ipyd on Ðéáøåedpinzqc Ðzeipynl;

zkqnae ,xi`n iaxk ol mzq zeaezka `kd

.dcedi iaxk ,lha egwn ol mzq oihibáø øîà
àôôjk xg`e dyexb dzidyk oizipzn Ð

.ok gwell el dazkøîà éùà áøelit` Ð

.xi`n iaxk inzq ediiexze .eizgz zayeia

gwlc ,oihibc oizipzneon gwle xfge yi`d on

xn`w `l o`k crc ,lha egwn ikdl dy`d

dzaezk dcai` :`ziixaa xi`n iaxÐ`l`

dzyr `l oey`xac opifg `de ,zegewl ipya

ik xninl zivn `l jkld ,dlral gex zgp

ipyl dnzgÐ.ilral iziyr gex zgp

ïéúéðúîådznizg :dpin opirny`c ,`kdc Ð

.zniiwáúëãá`le ,dfl mcew xg`l lrad Ð

.dnzg dfle ,el dnzgéøç éðá óåãúùéàÐ

.zegewld egwly xg`lóåãúùéà.elwlwzp Ð

éáâú àäéî ïåùàøîdzekf lwlwzp ixdy Ð

.seczyi`k dil dede ,zeabl dl gipdy mewna

àéðú ãåòå.opiqxb ikd :dabz `l oey`xnc Ð

äéùôðà ãéñôàã åäéà íúä`ax dleke Ð

dzaezk dcai` i`n `niz `l .dl xn`wÐ

`l ikd elit` .dcai` oey`xn s`c ,ipyn

sixh `l ixg ipa seczyi` dpin heytp

`de ,dzaezk dca`c `id mzdc .icarynn

melk oey`x gwel lr el oi` :ipzwcÐcg

oey`xdn iab xcd `lc i`d .`ed `nrhÐ

oic" ipyl azky ,micia diytp ciqt`c meyn

inc `le ,"jnr il oi` mixace.seczyi`l
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éëåazek enk iede ,dcil oiicr `a `l `lde ?jixt `w i`n :dniz Ð ied i`n dil dazk

`le .d`eyp `ide dl azek enk ied `kdc ,jixt xityc :ip` xne`e !dqex` dcere dl

dpzpe dxkn m` ,dqex`c ,llk dqex`l inc`ly xeknl leki epi` Ð `kd la` ,miiwÐ

.dry lk sexhzàëäsqei ax xn` d`eyp iabc ab lr s` Ð dcin epwya opiwqr i`na

epw mixace oicn :(`,bt zeaezk) "azekd" yixa

gwel iab `kdn dcik eci ith ied d`eyp ,ecin

.ecik dciàîéú`l in ilral iziyr gex zgp

,dlgz dy`dn gwlyk iiepyl `kil Ð 'ek opz

xfge dy`d on gwl :`tiqa ipzwck ,miiw ied f`c

oizipznac Ð miiw egwn Ð yi`d on gwle

ikdc ,gwell dazk dcyd zxikn xg`c rnyn

.'ek dazke edcy xkne :ipzwàä`d xi`n iax

opixn` `lc ipzwc `de Ð 'ek `ipzc dcedi iax

yxite .`id xi`n iax "ilral iziyr gex zgp"

hwpc `d `zydc xninl opikixvc ,iax epl

`zeax "el dnzg `le oey`xl dazk" `ziixaa

ik `zz` jd xninl `ki`c ab lr s`c hwp

`l` xkn eze`a zicedy e`l ipyl inp dnzg

dnzg `ly depi`x xak `dc zpeekn gex zgpl

lke dzaezk dcai` opixn` ikd elit` oey`xl

ax wiqnc seqal ok m` il `iywe `nzq oky

iax xn`w `l o`k cre `id xi`n iax dlek iy`

dia xcd i`n` 'ek zegewl ipya `l` xi`n

yi xzeic ,jzrc `wlqc dpey`x `xaq dze`n

ipyan gwel cga dzaezk dca` xnel epl

,`id dcedi iax dlek :xninl dil ded zegewl

dleki dcedi iax xn` `wec zegewl ipyae

gwel cga la` ,"ilral iziyr gex zgp" xn`zy

inp `zyd jzrc `wlql :il d`xp ok lr !`l Ð

,zegewl ipyan cg` gwela gex zgp xzei jiiy

ipy hwpe .xi`n iax welgiy dil rnyn `l la`

.dcedi iaxc `zeax meyn zegewl

äáúëyi Ð 'ek el dnzg `le oey`xl

(`,gp oihib) "oiwfpd"a `de :oiywn

Ð dy`d on gwle xfge yi`d on gwlc oizipzn`

wfg jl" l"`c `l` epy `l :ax xn` ,lha egwn

mzdc :iax uxize !dpw Ð xhya la` ."ipwe

lekie li`edc ,dnvr ipta xhy el dazkyk

`l Ð lra ly xhy `la dly xhy `ivedl

el dnzgy ixiin `kd la` ,"gex zgp" opixn`

xhy `ivedl leki epi`e li`edc ,lra ly xhya

r lra ly xhy e`xi `ly dly`id dleki Ð en

xn` cere ."ilral iziyr gex zgp" xn`zy i`ce

`l` ,ixii` lra ly envr xhya elit`c :iax ol

la` .zegewll dxkn dnvr `idy dazky

ceariy zlgeny epiid Ð oizrnyc "el dnzg"

,"dnzg" oeyl rnyn oke .rwxwd lr dl yiy

uxiz cer .ea dzgn `le ,gwna zivxzpy xnelk

dil xn`c `l` epy `l :xn`w ikd mzdc :iax

wfg jl" icda ,dpw Ð xhya la` ,ipwe wfg jl

,axl mzd jixtc ,df uexiz il ayiizp `le ."ipwe

dy`d on gwle xfge yi`d on gwl :`ipzc `dn

.miqkp zeixg` el aezkzy cr ,lha egwn Ð

?`zaeiz i`ne .axc `zaeiz iedz `nip :xn`wc

aezkzy cr liren epi` xhyc ipzwc i`d inp

ike ,"ipwe wfg jl" xn` `lca Ð miqkp zeixg`

.i`d ilek dyw `l oey`x uexizle !xhy icda "ipwe wfg jl" xn`ca Ð ax xn`w

éëäoey`x "xg`" i`d i`c .hwp ipynwc dpyn jdc `pyile .el dnzg `le (zxg` dcy) oey`xl lrad xknc llkn .`ed ipy xg`l dfe ,xg`l dazkc oizipzn :dpyi `qxib `zi`

.xninl dil ded "xg`l dil oiafc" Ð "azke" opiqxbe ,`ed

íúä:uxznc `edcenlzd `l` .diytp` ciqt`c `ed mzd `l` :xninl dil ded ok m`c .mz epiaxl `xidp `l Ð dl xn`w `ax dleke :qxhpewa yxity dn Ð diytp ciqt`c edi`

oiicr die`x dzid `l el dazky zra `dc ,dytp dciqt`c `id idi` jk lk xninl `kil Ð dy` la` ,rextl dielr dipicc rcic ,micia diytp ciqt`c ,aeg lraa `ed mzd

ongp axlc ,`ziinwn jk lk `kxit dpi`c :cere .dpexg` `iyew `l` iiepyl yiig `lc cenlza zenewn dnkae ,l`ppg epiax yxit oke .miign zeabl daezk dpzp `l ixdy ,xexaa zeabl

.ipyn `l` ,ixnbl dil rnyn `l wgvi xa
opinwene
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íåé ìëá íéùòî àäåoipiicc Ðixg ipa seczy`c oeikc ,oipcÐ.icarynn sixhàñéãøô
.mxk Ðíéðù øùòìmipy xyr dplk`iy Ð:dil azkc ,zern `la milral xefgze

.sqk `la oic `rx` wetiz oili` `ipy mlynaù÷å.oiwfd Ðäéùôðà ãéñôà åäéàÐ

mipy xyr elke`l zeixg`a df mxk okyny df cin dcy gwly gwel.ùé÷ã ãéáòÐ

.zegewld lr deln xcdeêéì éñëðxn` Ð

dieptljil iqkp :.ipeltl jixg`eàðú éàä éë
.dxikn ezxikn :xn`c oerny iaxk Ðøîàå

'åë êéì éñëð ééáà`zrny `dl iwen onwl Ð

xne`a ;`ziixza.d`eyplãéî àéöåî ìòáä
ç÷åìäoica zekfl `ed leki enr oecl `a m` Ð

Ð.oey`x gwel `edyêéøçàå`ivedl leki Ð

mewna "jixg`"l oi` iia` xn` ikc lrad cin

melk lradÐ.zqipe diept `idyk dl ozpy

"jixg`" :dl xn`w ikd ,d`eypl xne`a la`

Ðlra ,ipwilÐ.ipwil `lêéøçà ãéî ç÷åìå
.dxikn oey`xd zxiknc xn`c ,oerny iaxk Ð

ç÷åìã àãéá äì ïðéî÷åîåoiwwfp oic zia oi` Ð

oi`y .gweld cin o`ivedl `a m` z`fd mrta]

qpkpy ,dlgzn ,dpey`xl dnec z`fd mrtd

dy`d cine ,dy`d zxikn gkn df gwel mdl

la` ."oey`x izgwl ip`" oerhl lrad leki

o`ivedy ,efadkef lrad oi`y ,"jixg`" cin

oica elv`Ð,lral oiwwfp oic zia oi`

.dinwl dinrh xn`wckéðùå áåç ìòá ïëå
úåçå÷ìoernya dyep oae`x Ðizy ele ,dpn

.miynga efe miynga ef ,mipyl oxkne ,zecy

il oi` mixace oic" ipy gwell aeg lra azke

oi` o`ke ,oey`xd cin lhep aeg lra ."jnr

"epnid dabzy mewn izgpd" xnelÐixdy

.odizy cbpk eaegcin `iven oey`x gwele

,oey`xd on ef s` `ivene xfeg g"ae ,ipyd

ipy gweleeyriy cr dlilg oixfege ,aeg lran

.dxytáåç úìòá äùà ïëåaeg dl didy Ð

,mipyl eizecy izy xkne ,dlra lr dzaezk

:ipyl dazke ,dzaezk ick `l` mdipya oi`e

jnr il oi` mixace oicÐcin d`iven dy`d

on dy`de ,ipyd on `ede ,oey`x gwel

cin oey`x gwele ,dy`d on ipyde ,oey`xd

.dlilg oixfege ,ipyd

.éåùð äéäù éî êìò ïøãä

äðùîäúøåá÷á ïéáééç ïéà .úðåæéð äðîìàÐ

dzaezk oiaeb diyxei ixdy .dzn m`

iyxeindlra ixdy .dxaewl odilre ,lrad

epi`y eiykr ,dzxeawa aiig dzaezk zgz

dyxeiÐxeawz `id.dnvràøîâiyp`

id lilb`pfzine iziaa zazi `dz z` :oiazek e

.iziaa jizelnx` xbin ini lk iqkpnéùðàë
äãåäéozil oiyxeid evxiy cr :oiazek eid Ð

oiyxeid evx m` ,jkitl .jizaezk jilÐoipzep

.dze` oixhete dzaezk dlïðú úðåæéðäikde Ð

minezi iqkpn zpefipd dpnl` :ipzwÐdyrn

.dpefl mivex mdy onf lk ,mdly dici
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ïðéî÷åîå`zxhn iket` ,gweld cia dinwep inp `xwirn :dniz Ð gwelc `cia edlekl

cin gwele ,lrad cin "jixg`"e gweld cin `iven lrad :xn`c ?il dnl

epia dxyt dyri m` ,dlgz gweld cin lrad `iveiyk :dpin `wtpc iax xn`e !"jixg`"

mzd :ipyne ?opzc `dn `py i`n :jixtc `d ok m`c .il d`xp oi`e .gweld ciqti "jixg`"l

`ed gwel Ð `kd ,edlekl `ciqt edl zi` Ð

?mzpwza minkg elired dn .`ciqt dil zi`c

ciqtie "jixg`"e lra dxyt carinl ivnc oeik

`iveiy xn`w `wec e`lc :il d`xp `l` !gweld

`iven did m`y jezn `l` ,zegewld cin lrad

cin `iven "jixg`" did ,gweld cin lrad

opinwen inp `xwirn ,"jixg`" cin gwele lrad

`le ,`ciqt dil zi`c meyn ,gwelc `cia dil

.ecin `ivedl lra lkei

ïëåyi Ð dy` oke zegewl ipye aeg lra

jpd lk ipzinl jixhvi` i`n` :denzl

ded ,`ziinwn i`c ;ikixvc :xnel yie ?`peeb

oi`c oeik ,dipyd cin d`iven dpey`xd ,`pin`

,dlran zeabl lkezy `ciqt jk lk dipyl

la` ,d`ived oicae ,mcew dpey`x ly `ceariye

aeg lra opirny` i`e .`l Ð gweln aeg lra

la` ,oieel ipta zlc lerpz `ly ick Ð gweln

ikixv ikdl ,`l Ð gweln aeg zlra dy`

.edlek

éåùð äéäù éî êìò ïøãä

äðîìàdici dyrn minezi iqkpn zpefip

opiqxb i`c ,e"ie `la opiqxb Ð odly

dil `iran ikid ,e"iea "odly dici dyrne"

lr ?opz "zpefipd" i` opz "zpefip" i` `xnba

!"odly dici dyrne" ipzwcn ,opz "zpefip" jgxk

.iax itnïéàå:xn`z m`e Ð dzxeawa oiaiig

dzxeawa aiigin `l diteb lra `dc ,`hiyt

dzxeaw :ol `niiwc ,dzaezk zixi `lc `kid

rnyn `w dteb `idc :xnel yie !dzaezk zgz

`l izk`c .dzaezk zgz dzxeawc ,oizipzn ol

`d :dniz ,edin .dpyna mewn meya dil opirny

irac meyn i`e ,"dpewxta oiaiig oi`e" ipzw `lc

i`d Ð "dzxeawa oiaiig dzaezk iyxei" ipzinl

dnaia `niz ike ?dpxawi in `l` ,`hiyt inp

oiaiig dzaezk iyxeic ,opireny`l `z`

i`n ok m` Ð beln iqkp iyxei `le dzxeawa

iyxei diyxei :ipzwcn lirl wcinl jixhvi`

.oiyxei ipy dl yiy dpnl` idefi` Ð dzaezk

yie !llk `aa jd ipzinl jixhvi`cn dil wetiz

`lc `kid elit` opireny`l jixhvi`c :xnel

ilhlhn `l` `kilc oebk ,daezk dpnl` dlwy

eed `zydc ab lr s`e .dzxeawa miaiig opi` Ð

.mdn dze` daeb dpi`y oeik ,dzaezk iyxeik

úðåæéð`iran `l `d Ð 'ek lilb iyp`ke opz

oiprle ,oizipznc `pz mzq ikid dil

axc `zbelt ogky` `dc Ð o`nk `zkld

:cere .(`,cp) "dxrp" idliy ,lirl `da l`enye

ikd ,il d`xp `l` !lilb iyp`k lirl wqt l`eny `d ?l`enycn ikd xza hiyt ikid

dici dyrn jklde ,oinezi ly ogxk lr zpefip `idy lilb iyp`ke ,"opz zpefip" :eyexit

dici dyrn ikd elit` Ð dl iadi `l era i`c dcedi iyp`l elit`c ,dcedi iyp`ke opz "zpefipd" e` .odly dici dyrn oi` Ð dwlql oilekie zpefip mzrcny ,dcedi iyp`l la` .odly

.iax itn .odly
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déì ïkLéîc àøáb àeääc ,íBé ìëa íéNòî àäå§¨©£¦§¨§©©§¨§¦§¥¥
àúàå ,ïéðL Lîçì L÷å ,ïéðL øNòì déøáçì àñécøt©§¥¨§©§¥§¤¤§¦§©§¨¥§¦©£¨
eäðéà éîð íúä !àtøéè déì eáúëå ,ïðaøc eäéén÷ì§©©§§©¨©§¨§¥¦§¨¨¨©¦¦§
àñécøôc éòãé eåäc ïåék ;eäééLôpà eãéñôàc àeä§©§¦©©§©§¥¨§¨¨§¦§©§¥¨

Lé÷c ãéáò¯:àúëìäå .ïaæéîì eäì éòaéà àì £¦§¦¨¦¨¥§§¦§©§¦§§¨
éøç éða óeczLéà¯:ééaà øîà .éãaòLnî àôøè ¦§©§¥¨¥¨§¨¦§©§§¥¨©©©¥

éì éñëð"éøçàå Cúqéðå äãîòå "éðBìôì C¯ç÷Bì ìòa §¨©¦§©£©¦¦§¦§¨§¨§¦¥©©¥©
éøçà"ì ïéàå ,éåäïàîk .íeìk ìòa íB÷îa "C¯ék ¨¥§¥§©£©¦¦§©©§§©¦

éì éñëð" :àéðúc .àpz éàäéøçàå Cãøé "éðBìôì E ©©¨§©§¨§¨©¦§©£¤¦§¦¨©
øëîe ïBLàøä¯.éaø éøác ,úBçB÷lä ãiî àéöBî éðMä ¨¦¨©©¥¦¦¦©©¨¦§¥©¦

äî àlà éðMì ïéà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¥©¥¦¤¨©
.ïBLàø øéiMM?éëä ééaà øîà éîe:ééaà øîàäå ¤¦¥¦¦¨©©©¥¨¦§¨¨©©©¥

íeøò òLø eäæéà¯íéñëða øBkîì äöò àéOnä äæ ¥¤¨¨¨¤©©¦¥¨¦§¦§¨¦
?"àNpéz" øîà÷ éî !ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk§©¨¦§¤©§¦¥¦¨¨©¦¨¥

éì éñëð" :ééaà øîàå .øîà÷ "úàOð"éøçàå CC ¦¥¨¨©§¨©©©¥§¨©¦§©£©¦
äúîe äøëîe ,"éðBìôì¯,úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaä ¦§¦¨§¨¥¨©©©¦¦©©¨

éøçà"åéøçà" ãiî ç÷Bìå ,ìòa ãiî "Cïðéî÷Bîe ,"C §©£©¦¦©©©§¥©¦©©£©¦§¦©
úBøæBçå :ïðúc àäî àðL éàî ç÷Bìc àãéa eäleëì§§¦¨§¥©©§¨¥¨¦§©§§
eäì úéà íúä ?ïäéðéa äøLt eNòiL ãò äìéìç£¦¨©¤©£§¨¨¥¥¤¨¨¦§

àëä ,eäleëì àãéñt¯.àãéñt déì úéàc àeä ç÷Bì §¥¨§§¨¨¥©§¦¥§¥¨
ì øîà íøôø ìæàøîà éî :éLà áøc dén÷ àúòîL £©©§¨£©¦§©£¨©¥§©©¦¦¨©

éì éñëð" :ééaà øîàäå ?éëä ééaàéøçàå C,"éðBìôì C ©©¥¨¦§¨¨©©©¥§¨©¦§©£©¦¦§¦
úqéðå äãîò¯éøçà"ì ïéàå ,éåä ç÷Bì ìòaíB÷îa "C ¨§¨§¦¥©©¥©¨¥§¥§©£©¦¦§
.íeìk ìòadéì øîàíúä :¯àéäLk dì øîàc ©©§£©¥¨¨§¨©¨§¤¦
àëä ,äéeðt¯øîà÷ éàî .äàeNð àéäLk dì øîàc §¨¨¨§¨©¨§¤¦§¨©¨¨©
éøçà" :dìC"¯ìòa ,éð÷éì¯.áBç ìòa ïëå .éð÷éì àì ¨©£©¦¦§¥©©¨¦§¥§¥©©

áBç úìòa äMà ïëå ,úBçB÷ì éðLe áBç ìòa ïëå :àðz̈¨§¥©©§¥¨§¥¦¨©£©
.úBçB÷ì éðLe§¥¨

éåùð äéäù éî êìò ïøãä

äðîìàíéîBúé éñëpî úðBféð¯,ïälL äéãé äNòî ©§¨¨¦¤¦¦§¥§¦©£¥¨¤¨¤¨¤
éLøBé ,äéLøBé .dúøeá÷a ïéáéiç ïéàå§¥©¨¦¦§¨¨§¤¨§¥

.dúøeá÷a ïéáéiç ,dúaeúkàøîâ:eäì àéòaéà §¨¨©¨¦¦§¨¨¦©£¨§
ïðz "úðBféð" ?ïðz "úðBfépä" Bà ,ïðz "úðBféð"¯ ¦¤§©©¦¤§©¦¤§©

bñ àìå ,ìéìâ éLðàëe:àîìc Bà .dì éáäé àìc é §©§¥¨¦§¨©¦§¨¨£¥¨¦§¨
eòa éàå ,äãeäé éLðàëe ,ïðz "úðBfépä"¯?dì éáäé àì ©¦¤§©§©§¥§¨§¦¨¨¨£¥¨
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כתובות. פרק עשירי - מי שהיה נשוי - דף צה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zeaezk(oey`x meil)

íBé ìëa íéNòî àäåzerwxwd m`y miwqet oic ziaa mipiicdy §¨©£¦§¨
itke .micareynn zeabl delnd i`yx ,elwlwzd oixeg ipa

,oldlc dyrndn gkenyàøáb àeääc,mc`a dyrn didy - §©©§¨
ïéðL øNòì déøáçì àñécøt déì ïkLéîcxyrl mxk okyny ± §¦§¥¥©§¥¨§©§¥§¤¤§¦

,aegd oerxtl df onf jyna mxkd zexit lk`i delndy ick mipy
.zern `ll dell mxkd xefgi jk xg`eïéðL Lîçì L÷åixg`e - §©§¨¥§¦

.zexit cer ozp `le oiwfd mxkd mipy yngïðaøc eäéén÷ì àúàå§¨¨§©©§§©¨¨
,mipiicd iptl delnd `a -déì eáúëåxhyàôøéèi`yx `edy - §¨§¥¦§¨

zegewldn ,xnelk ,micareyn zerwxwn aegd x`y z` sexhl
aeg lray dxwnay `ed heyt oicy ixd .deldn mze` epwy
daeb ,el zcareyny rwxwdn eaeg z` zeabl leki epi`

.dfa `xnbd dwtzqd recne ,micareynn
:myn di`xd z` dgec `xnbdénð íúäy ±,ok mb màeä eäðéà ¨¨©¦¦§

eäééLôpà eãéñôàc,mnvrl eciqtdy el` md zegewld ±ïåék §©§¦©©§©§¥¨
Lé÷c ãéáò àñécøôc éòãé eåäcoiwfdl ieyr mxkdy erciy oeik - ©£¨§¥§©§¥¨¨¦§¦

,zegewldn sexhi delndeïaæéîì eäì éòaéà àìmdl did `l ± Ÿ¦¨¥§§¦§©
eciqtd `l zegewldy ote`a j` .deld ly eizerwxw z` zepwl

.micareynn daeb epi` delndy xnel yi oiicr ,mnvrl
:df oipra dkldd z` dwiqn `xnbdàúëìäå,`id dkldde ± §¦§§¨

m`yéøç éða óeczLéàdeld iqkp elwlwzd -éãaòLnî àôøè- ¦§©§¥¨¥¨§¨¦§©§§¥
.zegewldn zeabl delnd i`yx

* * *
`iyew yi odn zg` lry iia` ly zexnin izy d`ian `xnbd

:epizpynn,éiaà øîàdiept dy`l mc` xn` m`éì éñëðéøçàå CC ¨©©©¥§¨©¦§©£©¦
éðBìôì,ipelt mlawi jzen ixg`e ,dpzna iqkp z` jl ozep ip` - ¦§¦
äãîòådy`d,úqéðåd ,dzneéåä ç÷Bì ìòaink aygp lrad ± §¨§¨§¦¥©©¥©¨¥

` iqkp z` dpwy,di`eyp zrya ezyéøçàì ïéàåCeze`l oi`e ± §¥§©£©¦
dixg` mlawl did xen`y ipelt.íeìk ìòa íB÷îa¦§©©§

:`xnbd zxxanïàîk,df oic iia` xn` in zrck ±àpz éàä ék± §©¦©©¨
,df `pz zrckàéðúcexiagl xne`d ,`ziixaaéì éñëðéøçàå CE §©§¨§¨©¦§©£¤

øëîe ïBLàøä ãøé ,éðBìôì,xg`l miqkpd z`éðMä'jixg`'d - ¦§¦¨©¨¦¨©©¥¦
àéöBî,oey`xd lawnd zen xg`l miqkpd z`,úBçB÷lä ãiî ¦¦©©¨

éðMì ïéà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøácipeltl oi` -àlà ¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¥©¥¦¤¨
,ïBLàø øéiMM äî`l ,eiiga miqkpd z` xkn oey`xdy oeike ©¤¦¥¦

.l`ilnb oa oerny oaxk eixac z` xn` iia`e .melk ipyl x`yp
:`xnbd zl`eyéëä éiaà øîà éîedxed jky xnel xyt` ike ± ¦¨©©©¥¨¦

,iia`éiaà øîàäå(:`k dheq)íeøò òLø eäæéà,my dpyna xkfedy §¨¨©©©¥¥¤¨¨¨
äöò àéOnä äæ,'ipeltl jixg`e jl iqkp' el xn` exiagy mc`l ¤©©¦¥¨
íéñëða øBkîìixg` miqkpa zekfl ipydn repnl jkae ,laiwy ¦§¦§¨¦

,lawnd zenkzrcìàéìîb ïa ïBòîL ïaø.dliren dxikndy §©¨¦§¤©§¦¥
:`xnbd zvxznàNpéz øîà÷ éî`ypz dy`dy xn` iia` ike - ¦¨¨©¦¨¥

,dligzkløîà÷ úàOðxaky caric ly dxwna xaic iia` - ¦¥¨¨©
lrad cin `iven ipelt oi`y ,z`yip.

:iia`n ztqep `xninéiaà øîàå,d`eyp dy`l mc` xn` m` §¨©©©¥
éì éñëðéøçàå CéðBìôì Cixg`e dpzna iqkp z` jl ozep ip` - §¨©¦§©£©¦¦§¦

,ipelt mlawi jzenäøëîe,xg` mc`l miqkpd z`.äúîeoicd ¨§¨¥¨
y ,`ed,úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaäaygp ezy` iqkpa lray ©©©¦¦©©¨

.oey`x gweléøçàåCdy`dy xg`l miqkpd el epwdy ipeltd - §©£©¦
miqkpd z` `iven ,zenz,ìòa ãiîdzid ozepd zpeeky oeikn ¦©©©

,mda dkfi `l lradyåd `a jk xg`ç÷Bì`iveneéøçà ãiî,C §¥©¦©©£©¦
,ipelt eze` ly ecin xnelkç÷Bìc àãéa eäleëì ïðéî÷Bîe- §¦©§§¦¨§¥©
.gweld cia miqkpd mix`ype

:`xnbd dywnàðL éàîiia` ly oicd dpey dna -ïðúc àäî± ©§¨¥¨¦§©
,epizpyna epipyy dnn,ïäéðéa äøLt eNòiL ãò ,äìéìç úBøæBçå§§¨¦¨©¤©£§¨¨¥¥¤

jixv gweldn `ivedl leki lrady oeik ,iia` ly epica s` ixd
ipeltd cin `ived gweldy xg`ly oicd zeidl,dy`d ixg`y

did o`k s`e ,dxyt eyriy cr dlilg xfege ,epnn lrad e`ivei
miqkpd z` micinrny iia` xn` recne ,jk oicd zeidl jixv

.gweld cia
:`xnbd daiyníúä,dpynd ly dxwna my ±àãéñt eäì úéà ¨¨¦§§¥¨

eäleëìmiaiig jkl ,rwxwa dkfi `ly cg` lkl cqtd yi ± §§
la` ,dxytl ribdlàëäd ,iia` ly dxwnadéì úéàc àeä ç÷Bì ¨¨¥©§¦¥

àãéñt`ed ixdy ,miqkpa dkfi `l m` cqtd yi gwell wx - §¥¨
micinrne eilr qegl ie`x jkl ,rwxwd xear sqk `ivedy cigid

.ecia rwxwd z`
:ely zncewd `xnindn iia` ly ef `xnin lr dywn `xnbd

ì øîà íøôø ìæàéMà áøc dén÷ àzòîLaxl xn`e mxtx jld - ¨©©§¨¨©¦§©§¨©¥§©©¦
,dywde ,iia` ly dpexg`d ezreny z` iy`éëä éiaà øîà éî± ¦¨©©©¥¨¦

,lrad cin `iven 'jixg`'y dxed iia`y xnel xyt` ikeøîàäå§¨¨©
éiaàxn` m`y ,zncewd `xninaéì éñëðéøçàå C,éðBìôì Cxg`e ©©¥§¨©¦§©£©¦¦§¦

jkúqéðå äãîòd ,dzneéøçàì ïéàå ,éåä ç÷Bì ìòaìòa íB÷îa C ¨§¨§¦¥©©¥©¨¥§¥§©£©¦¦§©©
.íeìk,diiga miqkpd z` dpwy ink lrad aygpy oeik ,xnelk §

xg`l ipelt eze` mdn lawiy ick dy`d zeyxa melk x`yp `l
.lrad cin miqkpd z` `ivedl leki epi` 'jixg`'y ixd ,dzen

:`xnbd zvxzndéì øîà,iy` axíúädpey`xd `xnina ,my ± ¨©¥¨¨
xaecn ,iia` lydì øîàc'ipeltl jixg`e jl iqkp',äéeðt àéäLk §¨©¨§¤¦§¨

z` dpwi `l dlray zepzdl ezrca did `l ,diept dzidy oeike
la` .diqkpàëäxaecn ,dipyd `xnina o`k ±dì øîàcozepd ¨¨§¨©¨

jkàéäLkxakdì øîà÷ éàî ,äàeNðxnel ezpeek dzid dn - §¤¦§¨©¨¨©¨
y ,lrad zekf z` riwtdl oiekzdy i`ce ,dléøçàéð÷éì C- ©£©¦¦§¥

d eli`e ,miqkpa dkfi ipyd lawnd `weecyéð÷éì àì ìòa,okle ©©Ÿ¦§¥
.lrad cin miqkpd `iven jixg`

* * *
:dpyna epipy.áBç ìòa ïëådxwnd `ed dn zx`an `ziixad §¥©©

.dpynd ly dxwna enk ,dxytl ribdl my mb jixvy aeg lraa
.úBçB÷ì éðLe áBç ìòa ïëå ,àðz̈¨§¥©©§¥¨

:sqep oic d`ian `ziixad.úBçB÷ì éðLe áBç úìòa äMà ïëå§¥¦¨©£©§¥¨

éåùð äéäù éî êìò ïøãä

úðåæéð äðîìà ¯ øùò ãçà ÷øô

äðùî
diiga zeni m`y ,dzaezka aiigzn dy` `yepdy ,opax epwiz
.zepefn minezid dl epzi oke ,eipa edeyxiy s` eziaa xecz
.dpefl miaiig minezid oi` aey ,dzaezk zrxtp m` ,mle`
zngn dpnl` zx`yp `idy onfa wx `id ef zeaiigzdy ,mrhde
`ypdl dzrcay gken dzaezk zrxtpyk la` ,dlra ceak
.zepefn dl oi` okle ,dlra ceak zngn zakern dpi`e ,xg`l

ed df aeige`ed df aeigy oeik ,daezka ok azk `lyk s` `
dcedi iyp`e lilb iyp` ewlgpe .oic zia i`pzn(:ap lirl)cvik

iziaa zazi `dz z`' ,azek lilb iyp`l ,dzaezka azek
oi` ,df itle ,'iziaa jizelnx` xbin ini lk iqkpn `pfzine
,zepefnd aeign xhtidle dzaezk lawl dtekl mileki minezid
ziaa zazi `dz z`' ,azek dcedi iyp`le .dzrca ielz `l`
m` jkle .'jizaezk jil ozil oiyxeid evxiy cr iqkpn `pfzine
dpefl miaiig mpi`e ,dzaezk rextl mileki ,miyxeid mivex

.xzei
:dpynd zxne`äðîìà`id ,zxg` dy`n mipa dlral eidy ©§¨¨

íéîBúé éñëpî úðBféð,jky ,mdia` zpnl` z` mipf mipad epiidc ¦¤¦¦§¥§¦
y epwize .daezka dlra dl aiigzdäNòîïälL äéãézgz ©£¥¨¤¨¤¨¤

.mdn zlawn `idy zepefndå,minezid ly dici dyrny s` §
mewn lknïéàmddúøeá÷a ïéáéiç.ezy` z` xeawl lrad aeigy ¥©¨¦¦§¨¨

z` yxi eli`k aygpe ,dl zzl jixv epi`y daezkd mewna `ed
,lrad xg` dy`d dznyk ok m`e .dzaezkäéLøBé,dy`d ly §¤¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zeaezk(oey`x meil)

íBé ìëa íéNòî àäåzerwxwd m`y miwqet oic ziaa mipiicdy §¨©£¦§¨
itke .micareynn zeabl delnd i`yx ,elwlwzd oixeg ipa

,oldlc dyrndn gkenyàøáb àeääc,mc`a dyrn didy - §©©§¨
ïéðL øNòì déøáçì àñécøt déì ïkLéîcxyrl mxk okyny ± §¦§¥¥©§¥¨§©§¥§¤¤§¦

,aegd oerxtl df onf jyna mxkd zexit lk`i delndy ick mipy
.zern `ll dell mxkd xefgi jk xg`eïéðL Lîçì L÷åixg`e - §©§¨¥§¦

.zexit cer ozp `le oiwfd mxkd mipy yngïðaøc eäéén÷ì àúàå§¨¨§©©§§©¨¨
,mipiicd iptl delnd `a -déì eáúëåxhyàôøéèi`yx `edy - §¨§¥¦§¨

zegewldn ,xnelk ,micareyn zerwxwn aegd x`y z` sexhl
aeg lray dxwnay `ed heyt oicy ixd .deldn mze` epwy
daeb ,el zcareyny rwxwdn eaeg z` zeabl leki epi`

.dfa `xnbd dwtzqd recne ,micareynn
:myn di`xd z` dgec `xnbdénð íúäy ±,ok mb màeä eäðéà ¨¨©¦¦§

eäééLôpà eãéñôàc,mnvrl eciqtdy el` md zegewld ±ïåék §©§¦©©§©§¥¨
Lé÷c ãéáò àñécøôc éòãé eåäcoiwfdl ieyr mxkdy erciy oeik - ©£¨§¥§©§¥¨¨¦§¦

,zegewldn sexhi delndeïaæéîì eäì éòaéà àìmdl did `l ± Ÿ¦¨¥§§¦§©
eciqtd `l zegewldy ote`a j` .deld ly eizerwxw z` zepwl

.micareynn daeb epi` delndy xnel yi oiicr ,mnvrl
:df oipra dkldd z` dwiqn `xnbdàúëìäå,`id dkldde ± §¦§§¨

m`yéøç éða óeczLéàdeld iqkp elwlwzd -éãaòLnî àôøè- ¦§©§¥¨¥¨§¨¦§©§§¥
.zegewldn zeabl delnd i`yx

* * *
`iyew yi odn zg` lry iia` ly zexnin izy d`ian `xnbd

:epizpynn,éiaà øîàdiept dy`l mc` xn` m`éì éñëðéøçàå CC ¨©©©¥§¨©¦§©£©¦
éðBìôì,ipelt mlawi jzen ixg`e ,dpzna iqkp z` jl ozep ip` - ¦§¦
äãîòådy`d,úqéðåd ,dzneéåä ç÷Bì ìòaink aygp lrad ± §¨§¨§¦¥©©¥©¨¥

` iqkp z` dpwy,di`eyp zrya ezyéøçàì ïéàåCeze`l oi`e ± §¥§©£©¦
dixg` mlawl did xen`y ipelt.íeìk ìòa íB÷îa¦§©©§

:`xnbd zxxanïàîk,df oic iia` xn` in zrck ±àpz éàä ék± §©¦©©¨
,df `pz zrckàéðúcexiagl xne`d ,`ziixaaéì éñëðéøçàå CE §©§¨§¨©¦§©£¤

øëîe ïBLàøä ãøé ,éðBìôì,xg`l miqkpd z`éðMä'jixg`'d - ¦§¦¨©¨¦¨©©¥¦
àéöBî,oey`xd lawnd zen xg`l miqkpd z`,úBçB÷lä ãiî ¦¦©©¨

éðMì ïéà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøácipeltl oi` -àlà ¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¥©¥¦¤¨
,ïBLàø øéiMM äî`l ,eiiga miqkpd z` xkn oey`xdy oeike ©¤¦¥¦

.l`ilnb oa oerny oaxk eixac z` xn` iia`e .melk ipyl x`yp
:`xnbd zl`eyéëä éiaà øîà éîedxed jky xnel xyt` ike ± ¦¨©©©¥¨¦

,iia`éiaà øîàäå(:`k dheq)íeøò òLø eäæéà,my dpyna xkfedy §¨¨©©©¥¥¤¨¨¨
äöò àéOnä äæ,'ipeltl jixg`e jl iqkp' el xn` exiagy mc`l ¤©©¦¥¨
íéñëða øBkîìixg` miqkpa zekfl ipydn repnl jkae ,laiwy ¦§¦§¨¦

,lawnd zenkzrcìàéìîb ïa ïBòîL ïaø.dliren dxikndy §©¨¦§¤©§¦¥
:`xnbd zvxznàNpéz øîà÷ éî`ypz dy`dy xn` iia` ike - ¦¨¨©¦¨¥

,dligzkløîà÷ úàOðxaky caric ly dxwna xaic iia` - ¦¥¨¨©
lrad cin `iven ipelt oi`y ,z`yip.

:iia`n ztqep `xninéiaà øîàå,d`eyp dy`l mc` xn` m` §¨©©©¥
éì éñëðéøçàå CéðBìôì Cixg`e dpzna iqkp z` jl ozep ip` - §¨©¦§©£©¦¦§¦

,ipelt mlawi jzenäøëîe,xg` mc`l miqkpd z`.äúîeoicd ¨§¨¥¨
y ,`ed,úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaäaygp ezy` iqkpa lray ©©©¦¦©©¨

.oey`x gweléøçàåCdy`dy xg`l miqkpd el epwdy ipeltd - §©£©¦
miqkpd z` `iven ,zenz,ìòa ãiîdzid ozepd zpeeky oeikn ¦©©©

,mda dkfi `l lradyåd `a jk xg`ç÷Bì`iveneéøçà ãiî,C §¥©¦©©£©¦
,ipelt eze` ly ecin xnelkç÷Bìc àãéa eäleëì ïðéî÷Bîe- §¦©§§¦¨§¥©
.gweld cia miqkpd mix`ype

:`xnbd dywnàðL éàîiia` ly oicd dpey dna -ïðúc àäî± ©§¨¥¨¦§©
,epizpyna epipyy dnn,ïäéðéa äøLt eNòiL ãò ,äìéìç úBøæBçå§§¨¦¨©¤©£§¨¨¥¥¤

jixv gweldn `ivedl leki lrady oeik ,iia` ly epica s` ixd
ipeltd cin `ived gweldy xg`ly oicd zeidl,dy`d ixg`y

did o`k s`e ,dxyt eyriy cr dlilg xfege ,epnn lrad e`ivei
miqkpd z` micinrny iia` xn` recne ,jk oicd zeidl jixv

.gweld cia
:`xnbd daiyníúä,dpynd ly dxwna my ±àãéñt eäì úéà ¨¨¦§§¥¨

eäleëìmiaiig jkl ,rwxwa dkfi `ly cg` lkl cqtd yi ± §§
la` ,dxytl ribdlàëäd ,iia` ly dxwnadéì úéàc àeä ç÷Bì ¨¨¥©§¦¥

àãéñt`ed ixdy ,miqkpa dkfi `l m` cqtd yi gwell wx - §¥¨
micinrne eilr qegl ie`x jkl ,rwxwd xear sqk `ivedy cigid

.ecia rwxwd z`
:ely zncewd `xnindn iia` ly ef `xnin lr dywn `xnbd

ì øîà íøôø ìæàéMà áøc dén÷ àzòîLaxl xn`e mxtx jld - ¨©©§¨¨©¦§©§¨©¥§©©¦
,dywde ,iia` ly dpexg`d ezreny z` iy`éëä éiaà øîà éî± ¦¨©©©¥¨¦

,lrad cin `iven 'jixg`'y dxed iia`y xnel xyt` ikeøîàäå§¨¨©
éiaàxn` m`y ,zncewd `xninaéì éñëðéøçàå C,éðBìôì Cxg`e ©©¥§¨©¦§©£©¦¦§¦

jkúqéðå äãîòd ,dzneéøçàì ïéàå ,éåä ç÷Bì ìòaìòa íB÷îa C ¨§¨§¦¥©©¥©¨¥§¥§©£©¦¦§©©
.íeìk,diiga miqkpd z` dpwy ink lrad aygpy oeik ,xnelk §

xg`l ipelt eze` mdn lawiy ick dy`d zeyxa melk x`yp `l
.lrad cin miqkpd z` `ivedl leki epi` 'jixg`'y ixd ,dzen

:`xnbd zvxzndéì øîà,iy` axíúädpey`xd `xnina ,my ± ¨©¥¨¨
xaecn ,iia` lydì øîàc'ipeltl jixg`e jl iqkp',äéeðt àéäLk §¨©¨§¤¦§¨

z` dpwi `l dlray zepzdl ezrca did `l ,diept dzidy oeike
la` .diqkpàëäxaecn ,dipyd `xnina o`k ±dì øîàcozepd ¨¨§¨©¨

jkàéäLkxakdì øîà÷ éàî ,äàeNðxnel ezpeek dzid dn - §¤¦§¨©¨¨©¨
y ,lrad zekf z` riwtdl oiekzdy i`ce ,dléøçàéð÷éì C- ©£©¦¦§¥

d eli`e ,miqkpa dkfi ipyd lawnd `weecyéð÷éì àì ìòa,okle ©©Ÿ¦§¥
.lrad cin miqkpd `iven jixg`

* * *
:dpyna epipy.áBç ìòa ïëådxwnd `ed dn zx`an `ziixad §¥©©

.dpynd ly dxwna enk ,dxytl ribdl my mb jixvy aeg lraa
.úBçB÷ì éðLe áBç ìòa ïëå ,àðz̈¨§¥©©§¥¨

:sqep oic d`ian `ziixad.úBçB÷ì éðLe áBç úìòa äMà ïëå§¥¦¨©£©§¥¨

éåùð äéäù éî êìò ïøãä

úðåæéð äðîìà ¯ øùò ãçà ÷øô

äðùî
diiga zeni m`y ,dzaezka aiigzn dy` `yepdy ,opax epwiz
.zepefn minezid dl epzi oke ,eipa edeyxiy s` eziaa xecz
.dpefl miaiig minezid oi` aey ,dzaezk zrxtp m` ,mle`
zngn dpnl` zx`yp `idy onfa wx `id ef zeaiigzdy ,mrhde
`ypdl dzrcay gken dzaezk zrxtpyk la` ,dlra ceak
.zepefn dl oi` okle ,dlra ceak zngn zakern dpi`e ,xg`l

ed df aeige`ed df aeigy oeik ,daezka ok azk `lyk s` `
dcedi iyp`e lilb iyp` ewlgpe .oic zia i`pzn(:ap lirl)cvik

iziaa zazi `dz z`' ,azek lilb iyp`l ,dzaezka azek
oi` ,df itle ,'iziaa jizelnx` xbin ini lk iqkpn `pfzine
,zepefnd aeign xhtidle dzaezk lawl dtekl mileki minezid
ziaa zazi `dz z`' ,azek dcedi iyp`le .dzrca ielz `l`
m` jkle .'jizaezk jil ozil oiyxeid evxiy cr iqkpn `pfzine
dpefl miaiig mpi`e ,dzaezk rextl mileki ,miyxeid mivex

.xzei
:dpynd zxne`äðîìà`id ,zxg` dy`n mipa dlral eidy ©§¨¨

íéîBúé éñëpî úðBféð,jky ,mdia` zpnl` z` mipf mipad epiidc ¦¤¦¦§¥§¦
y epwize .daezka dlra dl aiigzdäNòîïälL äéãézgz ©£¥¨¤¨¤¨¤

.mdn zlawn `idy zepefndå,minezid ly dici dyrny s` §
mewn lknïéàmddúøeá÷a ïéáéiç.ezy` z` xeawl lrad aeigy ¥©¨¦¦§¨¨

z` yxi eli`k aygpe ,dl zzl jixv epi`y daezkd mewna `ed
,lrad xg` dy`d dznyk ok m`e .dzaezkäéLøBé,dy`d ly §¤¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חלר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc zeaezk(ipy meil)

:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àzcàøéæ éaø øîà ¨§©¨©©¦¥¨
úàéöî ,ìàeîL øîàdäðîìà`l` ,minezil dpi`.dîöòì ¨©§¥§¦©©§¨¨§©§¨

:`xnbd dgikeneàîìLa zøîà éàm`,ïðz úðBæépädnzqe ¦¨§©§¦§¨¨©¦¤§©
oi`e dzaezk mlyl minezid milekiy dcedi iyp`k dpynd

,dpefl xzei miaiigøétLl`eny ly epic z` yxtpy ,oaen - ©¦
.dze` mipf minezid oi`yk dnvrl dz`ivnyzøîà éà àlà¤¨¦¨§©§

yïðz úðBféðlr ,minezi iqkpn mlerl zpefip `ide ,lilb iyp`ke ¦¤§©
ok m`e ,mdn zpefipy drya xaic l`eny jgxkeåäéðeidi - ¤¡

miyxeidkd oicìòa äî ,ìòay opax epwizdìòáì äMà úàéöî §©©©©©§¦©¦¨§©§¨
,dpefl aiigy oeikénð àëä`diy ie`xúàéöîdíéLøBiì äMàoeik ¨¨©¦§¦©¦¨©§¦

dpyndy gxken `l` .dnvrl dz`ivn recne ,dze` mipfy
:`xnbd dgec .dcedi iyp` zrckïðz úðBféð Cì àîéà íìBòì§¨¥¨¨¦¤§©

c oeik ,dnvrl dz`ivn mewn lkne ,lilb iyp`keéàî àîòè©§¨©
dìòáì äMà úàéöî ïðaø øeîàlrady opax epwizy mrhd edn - ¨©¨¨§¦©¦¨§©§¨

ick ,dy`d z`ivna dkfidì éåäéz àìc[dy`l-]äáéàd`py - §Ÿ¤¡¥¨¥¨
la` ,dze` oefi `l dp`pyi m`y ,dlranéðäztki` `l miyxei ¨¥

c epläáéà eäì éåäézlray oeik ,dpnl`l d`py mdl `dzy - ¤¡¥§¥¨
.dze` mipf mgxk

* * *
zxenz minezil zeyrl dpnl`d zaiig dn zx`an `xnbd

:dizepefnìk ,àðéðç øa éñBé éaø øîàdúBëàìîdpyna zeiepyd ¨©©¦¥©£¦¨¨§¨
lirl(:hp),dìòáì äNBò äMàäLzpgeh oebk ,dze` of `edy iptn ¤¨¦¨¨§©§¨

d ,zlyane dte`eäNBò äðîìàmze`íéLøBiì,mipf md mby iptn ©§¨¨¨©§¦
,dze`ñBkä úâéænî õeç,oii ly qek zhyed ±ähnä úòväå ¦§¦©©§©¨©©¦¨

,oicale oicq qextlåjxevl min zwiviåéìâøå åéãé åéðt úöçøä. §©§¨©¨¨¨¨§©§¨
oi`e ,dy`l lrad oia daigd zeaxdl epwzp el` mixacy iptn
mzeyrl dkixv dpi` okle ,zepefn zpwz zngn mziiyr aeig

.minezil
:eaxl dyer cinlzy zek`lnd odn zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦

Baøì äNBò ãáòäL úBëàìî ìk ,éåì ïa òLBäé,eynylãéîìz §ª©¤¥¦¨§¨¤¨¤¤¤§©©§¦
ìòðî (Bì) úøzäî õeç ,Baøì äNBòiptn ,eaxl dyer epi`y ¤§©¥©¨©¦§¨

.`ed iprpk car xn`i d`exdy
:car `edy exn`iy yyg oi` izn zx`an `xnbdàì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ

ïøîà,eaxl lrpn xizn cinlzd oi`yïéøékî ïéàL íB÷îa àlà £¨¨¤¨§¨¤¥©¦¦
,BúBà,ecar `edy xnel erhieBúBà ïéøéknL íB÷îa ìáàmirceie £¨§¨¤©¦¦

,ecinlz `edyda ïì úéìs` el xzene ,jka oexqg epl oi` - ¥¨¨
.elrpn xizdlàì ,énð BúBà ïéøékî ïéàL íB÷îáe ,éMà áø øîà̈©©©¦§¨¤¥©¦¦©¦Ÿ

ïøîà,eaxl z`f dyri `lyçpî ìáà ,ïélôz çpî àìc àlà £¨¨¤¨§Ÿ©©§¦¦£¨©©
ïélôz,da ïì úéì ,gipdl micar jxc oi`y ,car epi`y xkipy §¦¦¥¨¨

.oilitz
:eaxl cinlz yeniy zeaiyg z` zx`an `xnbdàéiç éaø øîà̈©©¦¦¨

ìk ,ïðçBé éaø øîà àaà øaaxlî Bãéîìz òðBnäBLnL,`ed ixd ©©¨¨©©¦¨¨¨©¥©©§¦¦§©§
epnî òðBî eléàk[cinlzdn-]øîàpL ,ãñç(ci e aei`)eäòøî ñnì' , §¦¥©¦¤¤¤¤¤¡©©¨¥¥¥

iagn envr xiqny in-],[eynyl elv` axwziy dvex epi`y ,ex
'ãñç.[cqg epnn xiqd eli`k dnec-],øîBà ÷çöé øa ïîçð áø ¨¤©©§¨©¦§¨¥

,eynyln ecinlz rpendepnî ÷øBt óà[cinlzdn-]úàøé ©¥¦¤¦§©
øîàpL ,íéîLweqtd jynda(my)'áBæòé écL úàøéå'. ¨©¦¤¤¡©§¦§©©©©£

* * *

daeb oicd xwirn ,dlra iqkpn daeb dy`y daezke zepefn inc
zx`an `xnbd ,dzrc zekinq xwir mdilry ,zerwxwn mze`

:oilhlhn dqtza oicd dnäñôzL äðîìà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©§¨¨¤¨§¨
ïéìèìhî,minezid eyxiy miqkpdnainc liay,äéúBðBæîs` ¦©§§¦¦§¤¨

mewn lkn ,a`d zerwxwn wx `ed zepefnd aeigyäñôzM äî©¤¨§¨
,oilhlhnd z`äñôz.mdn dizepefn daebe ,dzqitz dlired - ¨§¨
éëä énð àéðz,xfrl` iax ixackïéìèìhî äñôzL äðîìà ©§¨©¦¨¦©§¨¨¤¨§¨¦©§§¦

ïëå .äñôz äñôzM äî ,äéúBðBæîac ,ztqep di`xàúà ék ¦§¤¨©¤¨§¨¨§¨§¥¦¨¨
[`ayk-]éîéc áø,l`xyi ux`l laanìL Búlëa äNòî ,øîà ©¦¦¨©©£¤§©¨¤

ài÷ñc äñôzL ,éúaL éaø[xer ly wy-]úBòî äàìîoerxtl ©¦©§©¤¨§¨¦§©¨§¥¨¨
,dizepefndãiî àéöBäì íéîëç ãéa çk äéä àìå. §Ÿ¨¨Ÿ©§©£¨¦§¦¦¨¨

:dzqitz dliren aeig dfi`l zx`an `xnbdàìå ,àðéáø øîà̈©¨¦¨§Ÿ
ïøîà,dzqitz dlirenyàlàdqtz m`ìaeigìáà ,éðBæîm` £¨¨¤¨§§¥£¨

dqtzìoerxtäaeúk,dlydpéî ïðé÷tî.dpnn mi`iven -é÷úîó §§¨©§¦©¦¨©§¦
dì[dywd-]àðL éàî ,éMà áø øa øîdaezk oia weligd dn - ¨©©©©¦©§¨

oilhlhn dqtzy ote`ay myk ixd ,zepefnlìd jxev,äaeúk §§¨
c`id dziiab zekf,éìèìhnî àìå éò÷ø÷nîoilhlhnd oi`iven §¦§©§§¥§Ÿ¦¦©§§¥

aeig iabl ok enk ,dpnnénð úBðBæîmda mby ,dpnn `ivedl jixv §©¦
wx dziiabàlà .éìèìhnî àìå éò÷ø÷nî,iy` ax xa xn xaeq ¦§©§§¥§Ÿ¦¦©§§¥¤¨

y mykyäñôz äñôúc éàî éðBæîì,dzqitz dlireneénð éëä ¦§¥©§¨§¨¨§¨¨¦©¦
äaeúëì.dzqitz dliren,àðéáøì éìzôð øa ÷çöé áø déì øîà ¦§¨¨©¥©¦§¨©©§¨¦§¨¦¨

ïðéøîà éëä[epxn` jk-]éúååk àáøc déîMîCwxy ,jenk - ¨¦©§¦¨¦§¥§¨¨§¨¦
.liren `l daezkle ,oilhlhn zqitz dliren zepefn ziiabl
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i`w Ð l`eny xn`wc dpnl`c :mz epiax xne`e

xity hiyt `l ikd e`lac meyn e`le .oizipzn`

`ail` jgxk lrc ,izgkedy enk ,opz "zpefipd"c

,dz`ivn `wece .l`eny xn`w dcedi iyp`c

`lc ikid ik `l` .minezil dici dyrn la`

dil `xiaq edi`c ,l`enyc` l`enyc iywz

:qxhpewd yxity dne .(`,cp) lirl lilb iyp`k

,xity Ð opz "zpefipd" `nlya zxn` i`

Ð zpefip dpi`ya l`enyc `zlin opinwenc

:`nil ,cere !`hiyt Ð zpefip dpi`ya i`c :dyw

`iedc ,dz`ivn oky lke ,dnvrl dici dyrn

yixa lirl opixn`ck ,wgcd ici lry dtcrdk

opz i`c ikid ikc :cere !(`,eq) "dy`d z`ivn"

dpi`ya l`enyc dizlinl opinwen "zpefipd"

inp ikd ,dzaezk miyxeid dl epzpy oebk ,zpefip

xninl epivn Ð lilb iyp`ke "zpefip" opz i`

drazy dze`a ixiin l`enyc dizlinc

,zpefip dpi`y ,dxkn e` ,oic ziaa dzaezk

.lilb iyp`l elit` dnvrl dz`ivn Ð dze`y

.iax itn

ìáàab lr s` Ð da ol zil oilitz gpn

zeaezk) "dlnx`zpy dy`d" idlyac

`l Ð eax ipta oilitz gipdy e` :`ipz (a,gk

lk gipdl libx epi` mewn lkn ,zexigl `vi

.iax itn .dry

äðîìàdn dizepefna oilhlhn dqtzy

ozp xa dcedi axd yxit .'ek dqtzy

:xn`z m`e .lrad zzin xg`l dqtza ixiinc

?daezkn ith dqitz `ipdn ipefnlc `py i`n

la` ,icarynn dtxh `l ipefnc meyn :xnel yie

dzrn `l` :xn`z m`e .icarynn dtxh daezk

z`vnpe ,zeixg`a `ly gweld zqitz lirez

gwelde !xkend zzin xg`l ely dpi`y dcy

,gayd mr dtxhe aeg lra `ae ,zeixg`a inp

,icarynn sixh `lc ;dyw gweln la` .miign ez`eld reazl lekic meyn ,dqitz ipdn `l Ð icarynn sixh `lc ab lr s`c ,`iyw `l dt lr delnn `nlya !dqitz ea lireiy ,dyw

`la Ð iaxk i` ?o`nk :xn`z m`e .iax dcede .dqitz da liredl ,ith opax denl` Ð oic zia i`pz inp iede ,icarynn `iab `lc ipefn `wecc :il d`xpe !miign reazl leki did `l mb

dqtz ik Ð xfrl` oa oerny iaxk i`e ,zepade dy`d oefnl oi`iven Ð zeixg` odl oi`y miqkp cg`e zeixg` odl yiy miqkp cg` :(`,`p zeaezk) "dxrp" wxta xn` `dc ,inp dqitz

`wc `de .`l Ð dy`d on la` ,oi`iven zepad on mipal `weece .xfrl` oa oerny iaxk mlerlc :iax xne`e !zepad on mipal oi`iven Ð zeixg` mdl oi`y miqkp :xn` `d ?ied i`n

`l` .dzin xg`l zlren dqitz oi` :xn`c ,bilt `l `aiwr iaxc` `dc ,dil `xiaq ikdc meyn e`l Ð dqtz dqtzc i`n :xninl irae ,'ek daezkl `py i`n :iy` ax xa xn aizen

dqtzc i`n Ð inp daezka oetxh iaxl ,ok m`e .dqtz dqtzc i`nc ,oetxh iaxk jgxk lr Ð dzin xg`l zepefnl dqitz lirenc ipzwc `ziixa xnelk ,dqtz dqtzc i`n :xn`w ikd

.`piaxk "zelecb zekld"a wqte .miign zeabl daezk dpzp `lc meyn Ð `l daezkl la` ,`ipdn ipefnl `weece ,miign dqitza ixiin `kdc :eyxit "zelecb zekld"e l`ppg epiaxe !dqtz

:azke .ixeige dreay jtinn xa ,iy` ax xa xnk ewqt l`ppg epiaxe jexrd mbe !`zice`e dreay jtinn xa ,iy` ax xa xnk `zkld cenlzd ileka :mipe`bd zaeyza wqt ixdy :dywe

kld zil :mipe`bd zaeyza d`xy ozp xa dcedi axd azky it lr s` .`ed xedh oal jtd elk Ð jpniqe"zelecb zekld"y `ed dnec Ð `zice`e dreay jtina `l` iy` ax xa xnk `z

epiaxe .ikd dil `xiaqc e`le ,`nlra `ztwz` `l` epi` `kd xn`wc iy` ax xa xnc :xnel jixve .`zice`e dreay jtina iy` ax xa xnk `zkld zil :ewqty mze`k zeqtez onvr

.iax itn .(a,ct) "azekd" yixa ,lirl ea izkx`d daxde .iy` ax xa xnk wqt l`ppg

íéîåúé,di`x `iadl oinezid lr i`ce Ð `adlc zepefna la` .ixn`w `hyew inzic ,`zyd cr dwzyc meyn ith `zlin gkenc ,exary zepefna ixiinc :iax xne` Ð eppzp :exn`

xnel ipnidn `lc dcen `kd Ð opgei iaxc dil zilc o`nl elit`e .melk xn` `l Ð oic zia dyrn xg` orehd :(`,fi) `rivn `aac `nw wxta xn`c `ed opgei iax `dc

i`dn ,"izrxt" xn` ivn `lc ecen `nlr ilekc ,oiazek oi`y mewna daezk` dedc icin ,"izrxt" exn`i dry lk !zepefn dl epwzy mzpwza minkg elired dn Ð ipnidn i`c ,"izrxt"

.iax itn .ziyixtc `nrh
iqkp

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

úàéöî :ìàeîL øîà àøéæ éaø øîà ,òîL àz̈§©¨©©¦¥¨¨©§¥§¦©
ïðz "úðBfépä" àîìLa zøîà éà .dîöòì äðîìà¯ ©§¨¨§©§¨¦¨§©§¦§¨¨©¦¤§©

ïðz "úðBféð" zøîà éà àlà ,øétL¯;ìòák eåäéð ©¦¤¨¦¨§©§¦¤§©¤¡§©©
ìòa äî¯éîð àëä ,dìòáì äMà úàéöî¯úàéöî ©©©§¦©¦¨§©§¨¨¨©¦§¦©

.ïðz "úðBféð" :Cì àîéà íìBòì !íéLøBiì äMà¦¨©§¦§¨¥¨¨¦¤§©
dìòáì äMà úàéöî ïðaø øeîà éàî àîòè¯àìc ©§¨©£©¨©§¦©¦¨§©§¨§¨

éðä ,äáéà dì éåäéz¯éaø øîà .äáéà eäì éåäéz ¤¡¥¨¥¨¨¥¤¡¥§¥¨¨©©¦
dìòáì äNBò äMàäL úBëàìî ìk :àðéðç øa éñBé¥©£¦¨¨§¨¤¨¦¨¨§©§¨
úòväå ,ñBkä úâéænî õeç ,íéLøBiì äNBò äðîìà©§¨¨¨©§¦¦§¦©©§©¨©
òLBäé éaø øîà .åéìâøå åéãé åéðt úöçøäå ,ähnä©¦¨§©§¨©¨¨¨¨§©§¨¨©©¦§ª©
ãéîìz Baøì äNBò ãáòäL úBëàìî ìk :éåì ïa¤¥¦¨§¨¤¨¤¤¤§©©§¦
àì :àáø øîà .ìòðî (Bì) úøzäî õeç ,Baøì äNBò¤§©¥©¨©¦§¨¨©¨¨¨
íB÷îa ìáà ,BúBà ïéøékî ïéàL íB÷îa àlà ïøîà£¨©¤¨§¨¤¥©¦¦£¨§¨

BúBà ïéøéknL¯íB÷îáe :éLà áø øîà .da ïì úéì ¤©¦¦¥¨¨¨©©©¦§¨
BúBà ïéøékî ïéàL¯çpî àìc àlà ïøîà àì éîð ¤¥©¦¦©¦¨£¨©¤¨§¨©©

ïélôz çpî ìáà .ïélôz¯éaø øîà ,da ïì úéì §¦¦£¨©©§¦¦¥¨¨¨©©¦
Bãéîìz òðBnä ìk :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨©¥©©§¦

lî:øîàpL ,ãñç epnî òðBî eléàk ,BLnLñnì" ¦§©§§¦¥©¦¤¤¤¤¤¡©©¨
écL úàøéå" :øîàpL ,íéîL úàøé epnî ÷øBt óà :øîBà ÷çöé øa ïîçð áø ."ãñç eäòøî¥¥¥¨¤©©§¨©¦§¨¥©¥¦¤¦§©¨©¦¤¤¡©§¦§©©©

äéúBðBæîa ïéìèìhî äñôzL äðîìà :øæòìà éaø øîà ."áBæòé¯àéðz .äñôz äñôzM äî ©£¨©©¦¤§¨¨©§¨¨¤¨§¨¦©§§¦¦§¤¨©¤¨§¨¨§¨©§¨
äéúBðBæîa ïéìèìhî äñôzL äðîìà :éëä éîð¯áø àúà ék ,ïëå .äñôz äñôzM äî ©¦¨¦©§¨¨¤¨§¨¦©§§¦¦§¤¨©¤¨§¨¨§¨§¥¦£¨©

ãéa çk äéä àìå ,úBòî äàìî ài÷ñc äñôzL éúaL éaø ìL Búlëa äNòî :øîà éîéc¦¦£©©£¤§©¨¤©¦©§©¤¨§¨¦§©¨§¥¨¨§Ÿ¨¨Ÿ©§©
äaeúëì ìáà ,éðBæîì àlà ïøîà àìå :àðéáø øîà .dãiî àéöBäì íéîëç¯.dpéî ïðé÷tî £¨¦§¦¦¨¨¨©¨¦¨§¨£¨©¤¨¦§¥£¨¦§¨©§¦©¦¨

é÷úîäaeúëì àðL éàî :éLà áø øa øî dì ó¯éîð úBðBæî ,éìèìhnî àìå éò÷ø÷nîc¯ ©§¦¨¨©©©¦©§¨¦§¨§¦§©§§¥§¨¦¦©§§¥§©¦
éðBæîì ,àlà !éìèìhnî àìå éò÷ø÷nî¯déì øîà !äaeúëì éîð éëä ,äñôz äñôúc éàî ¦§©§§¥§Ÿ¦¦©§§¥¤¨¦§¥©§¨§¨¨§¨¨¦©¦¦§¨£©¥

éúååk àáøc déîMî ïðéøîà éëä :àðéáøì éìzôð øa ÷çöé áøéaøc déîMî ïðçBé éaø øîà .C ©¦§¨©©§¨¦§¨¦¨¨¦¨§¦©¦§¥§¨¨§¨¥¨©©¦¨¨¦§¥§©¦
ìLå íézL äúäML äðîìà .àøîéæ ïa éñBéúBðBæî äòáz àìå íéðL L¯.úBðBæî äãaéà ¥¤¦§¨©§¨¨¤¨£¨§©¦§¨Ÿ¨¦§Ÿ¨§¨§¦§¨§

ìL ,äãaéà íézL àzLäïàk ;àéL÷ àì !?àéòaéî L¯ïàk ,äiðòa¯:éîð éà .äøéLòa ¨§¨§©¦¦§¨¨¦¨£¨¨©§¨¨©£¦¨¨©£¦¨¦©¦
ïàk¯ïàk ,äöeøôa¯àaäì ìáà ,òøôîì àlà ïøîà àì :àáø øîà .äòeðöa¯.dì Lé ¨¦§¨¨¦§¨¨©¨¨¨£¨©¤¨§©§¥©£¨§©¨¥¨

?äéàø àéáäì éî ìò ,ézìèð àì :úøîBà àéäå ,eððzð :íéøîBà íéîBúé :ïðçBé éaø éòä¥©¦¨¨§¦§¦¨©§§¦¤¤Ÿ¨©§¦©¦§¨¦§¨¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמ
miwxt dyelyaa cenr ev sc ± iriax wxtzeaezk

éñëð.lrad Ðéîúé ú÷æçáecedy micr `iadl dilre ,mdn d`ivend `ide Ðminezi

micr `iaz `ly onf lke .dlaw `ly mdiptaÐ.dabz `léîéé÷ äðîìà ú÷æçáÐ

.oic zia i`pza ecarzyp ixdyúàùð.exary mipy ly zepefn reazl d`a `ide Ð

äéàø àéáäì äéìò.dzeyxa miqkpd oi` zqipync Ðúåðåæîì åìà úáúåëåzexhya Ð

z` zazek ,zegewll zazek `idy dxiknd

daezk ieabl zxken `idyke .zepefnl xeknd

Ðyxtz.izxkn daezkl :xhyd jezaêëå
äôé äçë.iyextl opirack Ðàäá åàì éàî

øáñ äì äôé ùåøéôä øîàã äãåäé éáøã éâéìô
éîéé÷ éîúé ú÷æçá éñëðdn dyxit `l i`e Ð

,reazl `azyk seq ,zepefnl dne daezkl

zxkny dn :dl exn`iÐ,zxkn daezkl

xn`z m`e .jzaezk zlaweil epz ok m` :mdl

izlk`y zepefnÐjil eppzp :exn`i md

.mipn`p mde ,jizepefna cinz oilhlhnéáøå
éîéé÷ äðîìà ú÷æçá éñëð øáñ éñåé`ide Ð

wifgzmdilre ,dzaezke dizepefn jxevl mda

iptn ,dl dti mzqd jkitl .di`x `iadl

lk elki m`y ,dlran zecy egwly zegewl

minezid iqkpÐdxkny dn lk aeygz

xefgz dlran egwly zegewld lre ,zepefnl

"izxkn daezkl" yxtz m`y .dzaezk lrÐ

aey lkez `lowzpl`l zegewld lre ,zepefnl

oi` :(a,gn oihib) opzc ,dizepefn lr xefgz

miqkpn zepade dy`d oefnl oi`iven

.micareynàúåðúáòø äì åø÷éì àìãÐ

xeaq ,el` zerwxw lk zxkeny d`exd

my dilr `iven ,zepefnl ozxkeny

.d`yep mc` oi` aeye ,`zepzarxàì éàã
éëä àîéúmeyn e`l dcedi iaxc `nrhc Ð

.`ed inzi zwfga iqkpïðçåé éáø éòáã àäÐ

znc idp ;di`x `iadl in lr`zbeltc `zip

oizipzn ,dil riny `l iqei iaxe dcedi iaxc

ziaa cinz zipyp dpyndy ,dil riny `din

.yxcndïéúéðúîî äéì èåùôúdpnl` lrc Ð

inp oizipznc ,di`x `iadldkxvndl

.dcedi iaxk ,iyextlïì òîùî à÷ äáåè äöòã
.`zepzarx dl exwil `lc Ðàîìò éìåëã éîð éà"eppzp" minezi exn`c `kid ÐÐ

dl dti mzqd iqei iaxl ikd elit`e ,di`x `iadl dpnl` lriigay zegewl ztixhl

.`yiyw iia` ipzcke ,izyxity enk ,daezkl dlra
íà
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éñëð?aeg lrad zwfga iqkp opiayg `lc mrh dn :xn`z m`e Ð iniiw dpnl` zwfga

zwfga dil opiaygc `niz ike ?dt lr delna "eprxt" xninl inzi ipnidn i`n`e

edl zilc idp ,l`enye axl ok m` Ð oic ziaa `ly zepefnl zxkenc meyn ,ith dpnl`

eidi `l Ð dzaezk dcai`yk mewn lkn ,melk xn` `l oic zia dyrn xg` orehd lk

zxkenc oeikc ;"eprxt" xnel oipn`p oinezi

!`kd ik dzwfga miqkp ,oic ziaa `ly dzaezkl

edin ,dzwfga miqkpc ab lr s` `niz ike

zilcn ,`zlin `gkenc ,"eprxt" xnel ipnidn

`kid ,edin .drxwp drixt zngnc Ð daezk dl

yi `nye !epnidl `l dtxypy micr `ki`c

:inp i` .inp ikd oi` Ð micr `ki` i` :xnel

,dwlzqp Ð drxtpy cin daezkc ;ip`y zepefn

razzy cr zepefn dl yi mlerl Ð zepefn la`

.zepefnn ith ozwfga miqkp eed jkld .dzaezk

`aa) "lawnd"a opixn`c `dl inc `le .iax itn

lrae ,epgayd ep` :exn` minezi :(`,iw `rivn

:`zlinc `pwqne .giayd mkia` :xn` aeg

.inc `iabc o`nk Ð `niiw `piiaeblc oeik ,`rx`

df rwxwdy micen oinezidy oebk ,ixiin mzdc

:wiqn jkle .iwizet` d`yr odia`y ,aeg lral

,rcze ,inc `iabc o`nk Ð `niiw `piiaeblc oeik

wtq mcew df wtq :dlr iziincnÐ mcew df

uewlc oeik :mrhd epiide .minc ozep epi`e uvew

oli`d lra dcen myle ,inc uiwc o`nk Ð i`w

`rx` ,ok m` .minc l`eyy `l` ,uvwl el yiy

itn .`peeb i`dk ixiin inp Ð `niiw `piiaeblc

.iax

úàùðgkyn `lcn Ð di`x `iadl dilr

Ð z`ypa `l` "di`x `iadl dilr"

drazc e` dzaezk dlawzpc dpin rny

,exary zepefna elit` Ð oic ziaa dzaezk

.iax itn .di`x `iadl odilr

éáøådn Ð iniiw dpnl` zwfga iqkp xaq iqei

xn`wc "dti dgk oke"c qxhpewa yxity

aeygz oinezid iqkp elkyk ,epiid Ð iqei iax

`xidp `l Ð zepefnl dxkny dn lk zegewll

zwfga `nlr ilekc inp i` :onwl xn`cn ,iaxl

iqei iaxl dizrc` wiq` `l `zyd crc ,llkn .iia`ck iqei iaxc `nrh epiide ,iniiw inzi

zgeexn `id Ð mzq zxken `idy jeznc :`zyd gk ieti epiidc iaxl d`xpe !`nrh i`d

eidy enk ,zepefn dcai` dzdy m` dl xnel oinezid elkei `le .zepefnl izxkn el` :xnel

x`y :xnel oileki eid f`e ,daezkl el`e zepefnl el` zazek dzid m` dl xnel mileki

ilekc wiqnc cr ,dizrc` wiqn `l izk` Ð zegewl ztixh oiprl la` .dlgn zepefnd

,`zyd `ed gk ieti dn :xn`z m`e .iniiw inzi zwfga ixdy ,izxkn zepefnl melk :xnel zpn`p `dz `l minezi iablc gk ieti i`d xninl ivn `l f`c ,iniiw inzi zwfga iqkp `nlr

dizepefn dcai` dizepefn draz `le mipy yly e` mizy dzdy `nrh i`n :xnel yie !dxkn daezkl mb ixdy ,`ed xwyc ?d`pe` ef oi` ike ,dcai` `le zepefnl izxkn lkd :dxn`wc

zxne`y ,d`pe` ef oi` qxhpewd yexitl mbe .zepefnl izxkn lkd :xnel dlekiy meyn ,mraezl dyyg `lc xninl `ki`c ,ikd xninl `kil `kde .dzlgn ok m` ,dzraz `lcnc Ð

meyn ediizrc` iweq`l mdl zegewll yi mlerl `kde .oihba opiyxtck ,oiaevw oi`y itl `l m` ,icarynn zeabl dl did zepefn mb oicd on ixdy .zepefnl izxkn lkd :zegewll

:xnel yie !epnn zeabl mewn jil epgpd :dl xnel oileki `lde :xn`z m`e .iax itn .izxkn zepefnl :xnel dlekiy oeik ,daezkl dxkny it lr s` ,daezk xeriyk ixg ipan gipdl ,daezk

l `kd jiiy `le .lirl oxn`ck ,icarynn `iabc ,ixg ipa seczy` enk iedc.dxkny xg` egwly zegewla ,inp i` .zepefn jxevl dzyr ixdy Ð micia dytp` dcqt` :xnin

éáøã,"eppzp" mixne`y ,minezid mr oicdy gken Ð dizepefn draz `ly ,dwzyc `d meyn lirl ziyixtc `nrhl Ð di`x `iadl dpnl` lre iniiw inzi zwfga iqkp xaq dcedi

jiiy `lc meyn Ð di`x `iadl dilrc ,lirl `nrh epiidc d`xpe !miqkp dxkny itl Ð dwzyc i`dc ,`nrh i`d `kd jiiy `l `d ?di`x `iadl dilr i`n` Ð `kdc :o`kn dyw

izxkn zepefnl el` :aezkl `id dleki ,`kd oke .oi`ad zepefn zligz dry lk reazl dleki `id ixdy .exary zepefn eprxt :xnel mipn`p m` ,mzpwza minkg elired dn :xninl mzd

.iax itn .izxkn daezkl el`eèåùôú`ziixa la` ,daeh dvr meyn i`ce oizipznc dizrc `wlqc :xnel yi ?heytz `lc `xwirn dizrc `wlq i`n :xn`z m`e Ð 'ek oizipznn dil

.il d`xp .iqei iaxc `inec ,dti dgk meyn `l` daeh dvr meyn rnyn `läöø,ixg ipan olhep Ð eaega dvx :xnelk `l` Ð olhep mdipy :yexit Ð olhep dpzna dvx olhep eaega

yexit jezn rnyn oke .icarynn aegd sexhl lekiy ,ixg ipan dpzna olhep m` :yxit .egk dti jk `l Ð dpzna olhep m` :xn`w ikd meyn .icarynn dpznd zeabl lkei `l aeye

ie`xk" xn`c meyn :jixte .'ek eaeg z` lhepe olhep Ð el ie`xk iaeg lra ipeltl fef miz`n epz :xn`y rxn aiky :`ipz (a,glw `xza `aa) "oilgep yi" idliyac :iaxl dywe .qxhpewd

xn` `le ,iaeg lra ipeltl fef miz`n epz :`l` xn` `l m`c rnyn .`xizi `pyil wiicc ,`id `aiwr iax Ð ipn `d :ipyne !xn`w eaega el ie`xk Ð `nlce ?eaeg z` lhepe olhep "el

xn` `l m` ,el epziy ,xn`w eaegac rnyn Ð "iaeg lral" xn`wc `l` "ipeltl" xn` `l ik i`cec ,`gip ded Ð "iaeg lral" mzd qixb ded i`c :d`xpe !mdipy lhep epi` ,"el ie`xk"

.`xaqa ielz df xace ,el epziy xn`w dpznac oeyldn xkip Ð "iaeg lra ipeltl" azkc `kid la` ."ipeltl" oda aezk `le ,jk oda aezky mixtq yie ."el ie`xk"
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.äéàø àéáäì äðîìà ìòå ,éîéé÷ éîúé ú÷æça éñëð¦§¥§¤§©©§¥©§¥§©©§¨¨§¨¦§¨¨
íéîBúiä ìòå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð :àîìc Bà¦§¨¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©©§¦
ïîæ ìk ,äðîìà :éåì éðúc ,òîL àz ?äéàø àéáäì§¨¦§¨¨¨§©§¨¥¥¦©§¨¨¨§©

úqéð àlL¯úqéð ,äéàø àéáäì íéîBúiä ìò¯äéìò ¤Ÿ¦¥©©§¦§¨¦§¨¨¦¥¨¤¨
úøëBî :éàpúk ,éLà øa éîéL áø øîà .äéàø àéáäì§¨¦§¨¨£©©¦¦©©¦§©¨¥¤¤
,"ézøëî äaeúëì elàå ,ézøëî úBðBæîì elà" úáúBëå§¤¤¥¦§¨©§¦§¥¦§¨¨©§¦
úáúBëå úøëBî :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¥¤¤§¤¤
éaøì ;éâìtéî÷ àäa åàì éàî .äôé dçk ïëå ,íúñ§¨§¥Ÿ¨¨¤©¨§¨¨¦©§¦§©¦

éLeøôì éòa :øîàc ,äãeäé¯éîúé ú÷æça éñëð :øáñ §¨§¨©¨¥§¨¥¨©¦§¥§¤§©©§¥
:øáñ éñBé éaøå .äéàø àéáäì äðîìàä ìòå ,éîéé÷©§¥§©¨©§¨¨§¨¦§¨¨§©¦¥¨©
ìòå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð .éLeøôì éòa àì̈¨¥§¨¥¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©
àîìò éleëc àîìc ?éànî .äéàø àéáäì íéîBúiä©§¦§¨¦§¨¨¦©¦§¨§¥¨§¨
àéáäì íéîBúiä ìòå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©©§¦§¨¦

äãeäé éaøå .äéàø¯àìc ,ïì òîLî à÷ äáBè äöò §¨¨§©¦§¨¥¨¨¨©§©¨§¨
éëä àîéz àì éàc .àúeðzáòø dì eø÷éì¯éòác àä ¦§¨©©§¨¨§¦¨¥¨¨¦¨§¨¥

úBðBæîì úøëBî :ïéúéðúnî déì èBLôz ïðçBé éaø©¦¨¨¦§¥¦©§¦¦¤¤¦§
!"ézøëî úBðBæîì elà" úáúBëå ,ïéc úéáa àlL¤Ÿ§¥¦§¤¤¥¦§¨©§¦
äáBè äöòc ,dpéî òîLîì àkéì ïéúéðúnî ,àlà¤¨¦©§¦¦¥¨§¦§©¦¨§¥¨¨

éîð àëä .ïì òîLî à÷¯òîLî à÷ äáBè äöò ¨©§©¨¨¨©¦¥¨¨¨©§©
,éîéé÷ éîúé ú÷æça éñëð àîìò éleëc :éîð éà .ïì̈¦©¦§¥¨§¨¦§¥§¤§©©§¥©§¥

éñBé éaøc àîòè eðééäå¯øîàc .àLéM÷ ééaàãk §©§©§¨§©¦¥¦§©©¥©¦¨§¨©
?äîBc øácä äîì éñBé éaøc ìLî :àLéM÷ ééaà©©¥©¦¨¨¨§©¦¥§¨©¨¨¤

ììòa éðBìôì æeæ íéúàî eðz" øîàL òøî áéëL ¦§¦§©¤¨©§¨©¦¦§¦©©
äöø ,"éáBç¯äöø ,ïìèBð BáBça¯.ïìèBð äðzîa ¦¨¨§§¨¨¨§©¨¨§¨

íà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

כתובות. פרק אחד עשר - אלמנה ניזונת - דף צו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zeaezk(ipy meil)

m`déñëð[zny lrad ly miqkpd-]éîúé ú÷æçaeze` eyxiy ¦§¥§¤§©©§¥
éîéé÷,micner -åoica dkfzy ick oklìòdäéàø àéáäì äðîìà ©§¥§©©§¨¨§¨¦§¨¨

`l di`x `iaz `l m`e ,miqkpdn zeabl lkez f`e ,dzprhl
`ivende ,mzwfgn miqkpd z` d`iven `idy iptn zeabl lkez

.di`xd eilr exagn,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð ,àîìc Bàixdy ¦§¨¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥
,oic zia i`pza dl ecarzypådizepefn inc zeabl d`ayk okl §

,miqkpdnäéàø àéáäì íéîBúiä ìòm`e ,xak dl erxty mzprhl ©©§¦§¨¦§¨¨
miqkpd z` mi`iven md ik ,dizepefn erxti di`x mi`ian mpi`

.dzwfgn
:wtqd z` heytl `ziixa d`ian `xnbd,éåì éðúc òîL àz̈§©§¨¥¥¦

äðîìà,zencew mipy ly zepefn inc ,minezid iqkpn zraezd ©§¨¨
,dl erxty mipreh minezideúqéð àlL ïîæ ìk`id ,xg`l ¨§©¤Ÿ¦¥

miqkpa zwfgeneäéàø àéáäì íéîBúiä ìòm` la` .mdixacl ©©§¦§¨¦§¨¨
xg`yúqéðxak eiykr ,oi`eyipd mcewy onfd lr zepefn zraez ¦¥

e ,dpefl miaiig minezid oi` ixdy ,miqkpa zwfgen dpi`äéìò̈¤¨
.äéàø àéáäìminezid lre ,dzwfga miqkpd zqipy cry ,hytpe §¨¦§¨¨

.erxty di`x `iadl
:jka mi`pz ewlgpy d`ian `xnbd,éMà øa éîéL éaø øîàwtqd ¨©©¦¦¦©©¦

`ed ,minezid zwfga e` dpnl`d zwfga miqkpd m`déàpúk- §©¨¥
dlra zny dy` :`ziixaa epipyy .mi`pz zwelgna ielz

`id ixd .daezke zepefn jxevl zerwxw zxkeneúáúBëå úøëBî¤¤§¤¤
zerwxw' dxiknd xhyaå ,'ézøëî úBðBæîì elàzerwxw'elà ¥¦§¨©§¦§¥

úøëBî ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,'ézøëî äaeúëìdy`d ¦§¨¨©§¦¦§¥©¦§¨©¦¥¥¤¤
,daezkle zepefnlúáúBëådxiknd xhyaíúñdxkny -cg`l §¤¤§¨

.zepefnl dne daezkl zxken dn zyxtn dpi`e ,dlra iaeign
ezazekykäôé dçk ïë.jenqa x`eanke ,xzei dl aeh - ¥Ÿ¨¨¤

zx`an:`xnbdéâìôéî÷ àäa åàì éàî,ewlgp dfa `l m`d ± ©©§¨¨¦§§¥
yéLeøôì éòa øîàc äãeäé éaøì`id dn myl aezkl dilry - §©¦§¨§¨©¨¥§¨¥

c meyn `ed ,rwxw lk zxkenøáñy cvd enkéîúé ú÷æça éñëð ¨©¦§¥§¤§©©§¥
e ,éîéé÷jkl,äéàø àéáäì äðîìàä ìòmyl yxtl dl aeh okle ©§¥©¨©§¨¨§¨¦§¨¨

dxkn `id lkd z`y minezid eprhi `ly ick ,zxken `id dn
mdl orhz m`e .dzaezk rextl miaiig mpi` aeye ,daezkl
,il mzrxt `ly zepefn il epz ,daezkl izxkny mkixacl
miqkpdy oeike ,oilhlhnn zepefn dl erxty minezid exn`i
dxkny yxtzyk la` .dl erxty oerhl mipn`p ,mzwfga
mewnn zepefn dl erxty xnel mileki minezid oi` ,zepefnl
mdl didy iptn ,zepefnl zxkeny zegewll dxn` xwyae xg`
mzprhy gken ok eprh `ly oeike ,dxiknd zrya cin ok oerhl

.xwyéñBé éaøåcéLeøôì éòa àì øáñenk xaq ,dxkn jxev dfi`l §©¦¥¨©Ÿ¨¥§¨¥
c cvdå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëðokläéàø àéáäì íéîBúiä ìò ¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©©§¦§¨¦§¨¨

,derxty,xg` mewnn zepefn dl erxty dl oerhl mileki mpi`e
jkae ,zxken `id dn myl aezkl `le mezql dl sicr okle
dn lky xnel lkez ,miqkp minezil x`yi `l m`y giexz

daezk zeabl lkeze .zepefnl did zerwxwdn dxkny
miqkpn miaeb daezkly oeik ,zerwxw dlran epwy zegewldn
zxken `idy zerwxwdn wlg lr aezkz eli`e .micareyn
zerwxw zegewldn `ivedl lkez `l aey ,daezkl mze`

.zepefnl micareyn miqkpn mi`iven oi`y ,zepefnl
:`xnbd dgecéànî,df wtqa ewlgpy gxkdd okidn -àîìc ¦©¦§¨

[`ny-]àîìò éleëcixaqíéîBúiä ìòå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð §¥¨§¨¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©©§¦
äéàø àéáäì`id dnl aezkl `le mezql dl sicr okle ,derxty §¨¦§¨¨

.x`azpy itke ,zxkenäãeäé éaøådn myl aezkl dilry xaeqy §©¦§¨
y meyn `ed ,zxken `iddì eø÷éì àìc ,ïì òîLî à÷ äáBè äöò¥¨¨¨©§©¨§Ÿ¦§¨

,àúeðzáòøzxkeny exn`i zxken `id dn myl aezkz `l m`y ©£§¨¨
zern daxd dkixvy zipzarx dl e`xwie ,zepefnl lkd
dl sicr jkle ,dy`l dz`yl mc` ipa evxi `le ,zepefnl

.daezkl zxken `id dn aezkl
:daeh dvr meyn ok xn` dcedi iaxy dgiken `xnbdàì éàc§¦Ÿ

éëä àîéz`l` ,daeh dvrl dcedi iax zpeeky yxtp `l m`y - ¥¨¨¦
dywi ,minezid zwfga miqkpdy meyn enrhïðçBé éaø éòác àä̈§¨¥©¦¨¨

,minezid zwfga e` dpnl`d zwfga miqkpd m`ddéì èBLôz¦§¥
ïéúéðúnîixd -,zyxetn dpynn ef jxca wtqd heytl yi ¦©§¦¦

oldl epipyyfv)(:,úøëBîzerwxw dpnl`dìjxevàlL úBðBæî ¤¤§§¤Ÿ
ïéc úéáa,mignen lyezepefnl zxkenykúBðBæîì elà' úáúBë §¥¦¤¤¥¦§

'ézøëî.aezkl dkixv okle ,minezid zwfga miqkpdy gkene ¨©§¦
.ewitq z` myn opgei iax hyt `l recne ,dxkn `id dn myl

àlàjgxk lrïéúéðúnîzxken `id dn aezkl dekixvdy ¤¨¦©§¦¦
,zepefnldpéî òîLîì àkéìzwfga miqkpdy gikedl oi` - ¥¨§¦§©¦¨

xnel xyt`y ,minezidïì òîLî à÷ äáBè äöòc`ly ick §¥¨¨¨©§©¨
,zipzarx `idy exn`iok m`énð àëädcedi iaxn gikedl oi` ¨¨©¦

y xnel xyt`y ,minezid zwfga miqkpdyòîLî à÷ äáBè äöò¥¨¨¨©§©
.ïì̈

:sqep ote`a dgec `xnbd,énð éàyxtl yiàîìò éleëciax oia - ¦©¦§¥¨§¨
c mixaeq iqei iax oiae dcedi,éîéé÷ éîúé ú÷æça éñëðdilre ¦§¥§¤§©©§¥©§¥

dn yxtzy dcedi iax xn` okle ,zepefn drxtp `ly gikedl
.zepefnl zxken `ideðééäå[edfe-],éñBé éaøc àîòèici lry §©§©§¨§©¦¥

dzxikny xnel lkez ,zxken `id dn myl yxtz `le mezqzy
.zegewld epwy zerwxwn dzaezk zeabl dl yie ,zepefnl dzid

eéñBé éaøc ìLî àLéM÷ éiaà øîàc ,àLéM÷ éiaàãkdti mzqdy ¦§©©¥©¦¨§¨©©©¥©¦¨¨¨§©¦¥
,dlì ,äîBc øácä äîìéðBìôì æeæ íéúàî eðz øîàL òøî áéëL §¨©¨¨¤¦§¦§©¤¨©§¨©¦¦§¦

éáBç ìòa,aegdn ueg dpzn el ozil dvexy eixac miyxtne ©©¦
ipelt dfi`l x`al ick `ed 'iaeg lra' xne`y dne ,el aiigy

m` .oiekznäöø[oixeg ipa mdy] fef miz`nd lehil ipelt eze` ¨¨
aoerxt,ïìèBð ,BáBçdpznd z` zeabl lkei `l df ote`ae §§¨

m`e .micareynnäöøolhil,äðzîa,eaeg zrixtl `le,ïìèBð ¨¨§©¨¨§¨
.micareynn eaegl oerxtl mitqep fef miz`n lhepe
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמי
miwxt dyelyaa cenr ev sc ± iriax wxtzeaezk

éñëð.lrad Ðéîúé ú÷æçáecedy micr `iadl dilre ,mdn d`ivend `ide Ðminezi

micr `iaz `ly onf lke .dlaw `ly mdiptaÐ.dabz `léîéé÷ äðîìà ú÷æçáÐ

.oic zia i`pza ecarzyp ixdyúàùð.exary mipy ly zepefn reazl d`a `ide Ð

äéàø àéáäì äéìò.dzeyxa miqkpd oi` zqipync Ðúåðåæîì åìà úáúåëåzexhya Ð

z` zazek ,zegewll zazek `idy dxiknd

daezk ieabl zxken `idyke .zepefnl xeknd

Ðyxtz.izxkn daezkl :xhyd jezaêëå
äôé äçë.iyextl opirack Ðàäá åàì éàî

øáñ äì äôé ùåøéôä øîàã äãåäé éáøã éâéìô
éîéé÷ éîúé ú÷æçá éñëðdn dyxit `l i`e Ð

,reazl `azyk seq ,zepefnl dne daezkl

zxkny dn :dl exn`iÐ,zxkn daezkl

xn`z m`e .jzaezk zlaweil epz ok m` :mdl

izlk`y zepefnÐjil eppzp :exn`i md

.mipn`p mde ,jizepefna cinz oilhlhnéáøå
éîéé÷ äðîìà ú÷æçá éñëð øáñ éñåé`ide Ð

wifgzmdilre ,dzaezke dizepefn jxevl mda

iptn ,dl dti mzqd jkitl .di`x `iadl

lk elki m`y ,dlran zecy egwly zegewl

minezid iqkpÐdxkny dn lk aeygz

xefgz dlran egwly zegewld lre ,zepefnl

"izxkn daezkl" yxtz m`y .dzaezk lrÐ

aey lkez `lowzpl`l zegewld lre ,zepefnl

oi` :(a,gn oihib) opzc ,dizepefn lr xefgz

miqkpn zepade dy`d oefnl oi`iven

.micareynàúåðúáòø äì åø÷éì àìãÐ

xeaq ,el` zerwxw lk zxkeny d`exd

my dilr `iven ,zepefnl ozxkeny

.d`yep mc` oi` aeye ,`zepzarxàì éàã
éëä àîéúmeyn e`l dcedi iaxc `nrhc Ð

.`ed inzi zwfga iqkpïðçåé éáø éòáã àäÐ

znc idp ;di`x `iadl in lr`zbeltc `zip

oizipzn ,dil riny `l iqei iaxe dcedi iaxc

ziaa cinz zipyp dpyndy ,dil riny `din

.yxcndïéúéðúîî äéì èåùôúdpnl` lrc Ð

inp oizipznc ,di`x `iadldkxvndl

.dcedi iaxk ,iyextlïì òîùî à÷ äáåè äöòã
.`zepzarx dl exwil `lc Ðàîìò éìåëã éîð éà"eppzp" minezi exn`c `kid ÐÐ

dl dti mzqd iqei iaxl ikd elit`e ,di`x `iadl dpnl` lriigay zegewl ztixhl

.`yiyw iia` ipzcke ,izyxity enk ,daezkl dlra
íà
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éñëð?aeg lrad zwfga iqkp opiayg `lc mrh dn :xn`z m`e Ð iniiw dpnl` zwfga

zwfga dil opiaygc `niz ike ?dt lr delna "eprxt" xninl inzi ipnidn i`n`e

edl zilc idp ,l`enye axl ok m` Ð oic ziaa `ly zepefnl zxkenc meyn ,ith dpnl`

eidi `l Ð dzaezk dcai`yk mewn lkn ,melk xn` `l oic zia dyrn xg` orehd lk

zxkenc oeikc ;"eprxt" xnel oipn`p oinezi

!`kd ik dzwfga miqkp ,oic ziaa `ly dzaezkl

edin ,dzwfga miqkpc ab lr s` `niz ike

zilcn ,`zlin `gkenc ,"eprxt" xnel ipnidn

`kid ,edin .drxwp drixt zngnc Ð daezk dl

yi `nye !epnidl `l dtxypy micr `ki`c

:inp i` .inp ikd oi` Ð micr `ki` i` :xnel

,dwlzqp Ð drxtpy cin daezkc ;ip`y zepefn

razzy cr zepefn dl yi mlerl Ð zepefn la`

.zepefnn ith ozwfga miqkp eed jkld .dzaezk

`aa) "lawnd"a opixn`c `dl inc `le .iax itn

lrae ,epgayd ep` :exn` minezi :(`,iw `rivn

:`zlinc `pwqne .giayd mkia` :xn` aeg

.inc `iabc o`nk Ð `niiw `piiaeblc oeik ,`rx`

df rwxwdy micen oinezidy oebk ,ixiin mzdc

:wiqn jkle .iwizet` d`yr odia`y ,aeg lral

,rcze ,inc `iabc o`nk Ð `niiw `piiaeblc oeik

wtq mcew df wtq :dlr iziincnÐ mcew df

uewlc oeik :mrhd epiide .minc ozep epi`e uvew

oli`d lra dcen myle ,inc uiwc o`nk Ð i`w

`rx` ,ok m` .minc l`eyy `l` ,uvwl el yiy

itn .`peeb i`dk ixiin inp Ð `niiw `piiaeblc

.iax

úàùðgkyn `lcn Ð di`x `iadl dilr

Ð z`ypa `l` "di`x `iadl dilr"

drazc e` dzaezk dlawzpc dpin rny

,exary zepefna elit` Ð oic ziaa dzaezk

.iax itn .di`x `iadl odilr

éáøådn Ð iniiw dpnl` zwfga iqkp xaq iqei

xn`wc "dti dgk oke"c qxhpewa yxity

aeygz oinezid iqkp elkyk ,epiid Ð iqei iax

`xidp `l Ð zepefnl dxkny dn lk zegewll

zwfga `nlr ilekc inp i` :onwl xn`cn ,iaxl

iqei iaxl dizrc` wiq` `l `zyd crc ,llkn .iia`ck iqei iaxc `nrh epiide ,iniiw inzi

zgeexn `id Ð mzq zxken `idy jeznc :`zyd gk ieti epiidc iaxl d`xpe !`nrh i`d

eidy enk ,zepefn dcai` dzdy m` dl xnel oinezid elkei `le .zepefnl izxkn el` :xnel

x`y :xnel oileki eid f`e ,daezkl el`e zepefnl el` zazek dzid m` dl xnel mileki

ilekc wiqnc cr ,dizrc` wiqn `l izk` Ð zegewl ztixh oiprl la` .dlgn zepefnd

,`zyd `ed gk ieti dn :xn`z m`e .iniiw inzi zwfga ixdy ,izxkn zepefnl melk :xnel zpn`p `dz `l minezi iablc gk ieti i`d xninl ivn `l f`c ,iniiw inzi zwfga iqkp `nlr

dizepefn dcai` dizepefn draz `le mipy yly e` mizy dzdy `nrh i`n :xnel yie !dxkn daezkl mb ixdy ,`ed xwyc ?d`pe` ef oi` ike ,dcai` `le zepefnl izxkn lkd :dxn`wc

zxne`y ,d`pe` ef oi` qxhpewd yexitl mbe .zepefnl izxkn lkd :xnel dlekiy meyn ,mraezl dyyg `lc xninl `ki`c ,ikd xninl `kil `kde .dzlgn ok m` ,dzraz `lcnc Ð

meyn ediizrc` iweq`l mdl zegewll yi mlerl `kde .oihba opiyxtck ,oiaevw oi`y itl `l m` ,icarynn zeabl dl did zepefn mb oicd on ixdy .zepefnl izxkn lkd :zegewll

:xnel yie !epnn zeabl mewn jil epgpd :dl xnel oileki `lde :xn`z m`e .iax itn .izxkn zepefnl :xnel dlekiy oeik ,daezkl dxkny it lr s` ,daezk xeriyk ixg ipan gipdl ,daezk

l `kd jiiy `le .lirl oxn`ck ,icarynn `iabc ,ixg ipa seczy` enk iedc.dxkny xg` egwly zegewla ,inp i` .zepefn jxevl dzyr ixdy Ð micia dytp` dcqt` :xnin

éáøã,"eppzp" mixne`y ,minezid mr oicdy gken Ð dizepefn draz `ly ,dwzyc `d meyn lirl ziyixtc `nrhl Ð di`x `iadl dpnl` lre iniiw inzi zwfga iqkp xaq dcedi

jiiy `lc meyn Ð di`x `iadl dilrc ,lirl `nrh epiidc d`xpe !miqkp dxkny itl Ð dwzyc i`dc ,`nrh i`d `kd jiiy `l `d ?di`x `iadl dilr i`n` Ð `kdc :o`kn dyw

izxkn zepefnl el` :aezkl `id dleki ,`kd oke .oi`ad zepefn zligz dry lk reazl dleki `id ixdy .exary zepefn eprxt :xnel mipn`p m` ,mzpwza minkg elired dn :xninl mzd

.iax itn .izxkn daezkl el`eèåùôú`ziixa la` ,daeh dvr meyn i`ce oizipznc dizrc `wlqc :xnel yi ?heytz `lc `xwirn dizrc `wlq i`n :xn`z m`e Ð 'ek oizipznn dil

.il d`xp .iqei iaxc `inec ,dti dgk meyn `l` daeh dvr meyn rnyn `läöø,ixg ipan olhep Ð eaega dvx :xnelk `l` Ð olhep mdipy :yexit Ð olhep dpzna dvx olhep eaega

yexit jezn rnyn oke .icarynn aegd sexhl lekiy ,ixg ipan dpzna olhep m` :yxit .egk dti jk `l Ð dpzna olhep m` :xn`w ikd meyn .icarynn dpznd zeabl lkei `l aeye

ie`xk" xn`c meyn :jixte .'ek eaeg z` lhepe olhep Ð el ie`xk iaeg lra ipeltl fef miz`n epz :xn`y rxn aiky :`ipz (a,glw `xza `aa) "oilgep yi" idliyac :iaxl dywe .qxhpewd

xn` `le ,iaeg lra ipeltl fef miz`n epz :`l` xn` `l m`c rnyn .`xizi `pyil wiicc ,`id `aiwr iax Ð ipn `d :ipyne !xn`w eaega el ie`xk Ð `nlce ?eaeg z` lhepe olhep "el

xn` `l m` ,el epziy ,xn`w eaegac rnyn Ð "iaeg lral" xn`wc `l` "ipeltl" xn` `l ik i`cec ,`gip ded Ð "iaeg lral" mzd qixb ded i`c :d`xpe !mdipy lhep epi` ,"el ie`xk"

.`xaqa ielz df xace ,el epziy xn`w dpznac oeyldn xkip Ð "iaeg lra ipeltl" azkc `kid la` ."ipeltl" oda aezk `le ,jk oda aezky mixtq yie ."el ie`xk"
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.äéàø àéáäì äðîìà ìòå ,éîéé÷ éîúé ú÷æça éñëð¦§¥§¤§©©§¥©§¥§©©§¨¨§¨¦§¨¨
íéîBúiä ìòå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð :àîìc Bà¦§¨¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©©§¦
ïîæ ìk ,äðîìà :éåì éðúc ,òîL àz ?äéàø àéáäì§¨¦§¨¨¨§©§¨¥¥¦©§¨¨¨§©

úqéð àlL¯úqéð ,äéàø àéáäì íéîBúiä ìò¯äéìò ¤Ÿ¦¥©©§¦§¨¦§¨¨¦¥¨¤¨
úøëBî :éàpúk ,éLà øa éîéL áø øîà .äéàø àéáäì§¨¦§¨¨£©©¦¦©©¦§©¨¥¤¤
,"ézøëî äaeúëì elàå ,ézøëî úBðBæîì elà" úáúBëå§¤¤¥¦§¨©§¦§¥¦§¨¨©§¦
úáúBëå úøëBî :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¥¤¤§¤¤
éaøì ;éâìtéî÷ àäa åàì éàî .äôé dçk ïëå ,íúñ§¨§¥Ÿ¨¨¤©¨§¨¨¦©§¦§©¦

éLeøôì éòa :øîàc ,äãeäé¯éîúé ú÷æça éñëð :øáñ §¨§¨©¨¥§¨¥¨©¦§¥§¤§©©§¥
:øáñ éñBé éaøå .äéàø àéáäì äðîìàä ìòå ,éîéé÷©§¥§©¨©§¨¨§¨¦§¨¨§©¦¥¨©
ìòå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð .éLeøôì éòa àì̈¨¥§¨¥¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©
àîìò éleëc àîìc ?éànî .äéàø àéáäì íéîBúiä©§¦§¨¦§¨¨¦©¦§¨§¥¨§¨
àéáäì íéîBúiä ìòå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©©§¦§¨¦

äãeäé éaøå .äéàø¯àìc ,ïì òîLî à÷ äáBè äöò §¨¨§©¦§¨¥¨¨¨©§©¨§¨
éëä àîéz àì éàc .àúeðzáòø dì eø÷éì¯éòác àä ¦§¨©©§¨¨§¦¨¥¨¨¦¨§¨¥

úBðBæîì úøëBî :ïéúéðúnî déì èBLôz ïðçBé éaø©¦¨¨¦§¥¦©§¦¦¤¤¦§
!"ézøëî úBðBæîì elà" úáúBëå ,ïéc úéáa àlL¤Ÿ§¥¦§¤¤¥¦§¨©§¦
äáBè äöòc ,dpéî òîLîì àkéì ïéúéðúnî ,àlà¤¨¦©§¦¦¥¨§¦§©¦¨§¥¨¨

éîð àëä .ïì òîLî à÷¯òîLî à÷ äáBè äöò ¨©§©¨¨¨©¦¥¨¨¨©§©
,éîéé÷ éîúé ú÷æça éñëð àîìò éleëc :éîð éà .ïì̈¦©¦§¥¨§¨¦§¥§¤§©©§¥©§¥

éñBé éaøc àîòè eðééäå¯øîàc .àLéM÷ ééaàãk §©§©§¨§©¦¥¦§©©¥©¦¨§¨©
?äîBc øácä äîì éñBé éaøc ìLî :àLéM÷ ééaà©©¥©¦¨¨¨§©¦¥§¨©¨¨¤

ììòa éðBìôì æeæ íéúàî eðz" øîàL òøî áéëL ¦§¦§©¤¨©§¨©¦¦§¦©©
äöø ,"éáBç¯äöø ,ïìèBð BáBça¯.ïìèBð äðzîa ¦¨¨§§¨¨¨§©¨¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zeaezk(ipy meil)

m`déñëð[zny lrad ly miqkpd-]éîúé ú÷æçaeze` eyxiy ¦§¥§¤§©©§¥
éîéé÷,micner -åoica dkfzy ick oklìòdäéàø àéáäì äðîìà ©§¥§©©§¨¨§¨¦§¨¨

`l di`x `iaz `l m`e ,miqkpdn zeabl lkez f`e ,dzprhl
`ivende ,mzwfgn miqkpd z` d`iven `idy iptn zeabl lkez

.di`xd eilr exagn,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð ,àîìc Bàixdy ¦§¨¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥
,oic zia i`pza dl ecarzypådizepefn inc zeabl d`ayk okl §

,miqkpdnäéàø àéáäì íéîBúiä ìòm`e ,xak dl erxty mzprhl ©©§¦§¨¦§¨¨
miqkpd z` mi`iven md ik ,dizepefn erxti di`x mi`ian mpi`

.dzwfgn
:wtqd z` heytl `ziixa d`ian `xnbd,éåì éðúc òîL àz̈§©§¨¥¥¦

äðîìà,zencew mipy ly zepefn inc ,minezid iqkpn zraezd ©§¨¨
,dl erxty mipreh minezideúqéð àlL ïîæ ìk`id ,xg`l ¨§©¤Ÿ¦¥

miqkpa zwfgeneäéàø àéáäì íéîBúiä ìòm` la` .mdixacl ©©§¦§¨¦§¨¨
xg`yúqéðxak eiykr ,oi`eyipd mcewy onfd lr zepefn zraez ¦¥

e ,dpefl miaiig minezid oi` ixdy ,miqkpa zwfgen dpi`äéìò̈¤¨
.äéàø àéáäìminezid lre ,dzwfga miqkpd zqipy cry ,hytpe §¨¦§¨¨

.erxty di`x `iadl
:jka mi`pz ewlgpy d`ian `xnbd,éMà øa éîéL éaø øîàwtqd ¨©©¦¦¦©©¦

`ed ,minezid zwfga e` dpnl`d zwfga miqkpd m`déàpúk- §©¨¥
dlra zny dy` :`ziixaa epipyy .mi`pz zwelgna ielz

`id ixd .daezke zepefn jxevl zerwxw zxkeneúáúBëå úøëBî¤¤§¤¤
zerwxw' dxiknd xhyaå ,'ézøëî úBðBæîì elàzerwxw'elà ¥¦§¨©§¦§¥

úøëBî ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,'ézøëî äaeúëìdy`d ¦§¨¨©§¦¦§¥©¦§¨©¦¥¥¤¤
,daezkle zepefnlúáúBëådxiknd xhyaíúñdxkny -cg`l §¤¤§¨

.zepefnl dne daezkl zxken dn zyxtn dpi`e ,dlra iaeign
ezazekykäôé dçk ïë.jenqa x`eanke ,xzei dl aeh - ¥Ÿ¨¨¤

zx`an:`xnbdéâìôéî÷ àäa åàì éàî,ewlgp dfa `l m`d ± ©©§¨¨¦§§¥
yéLeøôì éòa øîàc äãeäé éaøì`id dn myl aezkl dilry - §©¦§¨§¨©¨¥§¨¥

c meyn `ed ,rwxw lk zxkenøáñy cvd enkéîúé ú÷æça éñëð ¨©¦§¥§¤§©©§¥
e ,éîéé÷jkl,äéàø àéáäì äðîìàä ìòmyl yxtl dl aeh okle ©§¥©¨©§¨¨§¨¦§¨¨

dxkn `id lkd z`y minezid eprhi `ly ick ,zxken `id dn
mdl orhz m`e .dzaezk rextl miaiig mpi` aeye ,daezkl
,il mzrxt `ly zepefn il epz ,daezkl izxkny mkixacl
miqkpdy oeike ,oilhlhnn zepefn dl erxty minezid exn`i
dxkny yxtzyk la` .dl erxty oerhl mipn`p ,mzwfga
mewnn zepefn dl erxty xnel mileki minezid oi` ,zepefnl
mdl didy iptn ,zepefnl zxkeny zegewll dxn` xwyae xg`
mzprhy gken ok eprh `ly oeike ,dxiknd zrya cin ok oerhl

.xwyéñBé éaøåcéLeøôì éòa àì øáñenk xaq ,dxkn jxev dfi`l §©¦¥¨©Ÿ¨¥§¨¥
c cvdå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëðokläéàø àéáäì íéîBúiä ìò ¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©©§¦§¨¦§¨¨

,derxty,xg` mewnn zepefn dl erxty dl oerhl mileki mpi`e
jkae ,zxken `id dn myl aezkl `le mezql dl sicr okle
dn lky xnel lkez ,miqkp minezil x`yi `l m`y giexz

daezk zeabl lkeze .zepefnl did zerwxwdn dxkny
miqkpn miaeb daezkly oeik ,zerwxw dlran epwy zegewldn
zxken `idy zerwxwdn wlg lr aezkz eli`e .micareyn
zerwxw zegewldn `ivedl lkez `l aey ,daezkl mze`

.zepefnl micareyn miqkpn mi`iven oi`y ,zepefnl
:`xnbd dgecéànî,df wtqa ewlgpy gxkdd okidn -àîìc ¦©¦§¨

[`ny-]àîìò éleëcixaqíéîBúiä ìòå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð §¥¨§¨¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©©§¦
äéàø àéáäì`id dnl aezkl `le mezql dl sicr okle ,derxty §¨¦§¨¨

.x`azpy itke ,zxkenäãeäé éaøådn myl aezkl dilry xaeqy §©¦§¨
y meyn `ed ,zxken `iddì eø÷éì àìc ,ïì òîLî à÷ äáBè äöò¥¨¨¨©§©¨§Ÿ¦§¨

,àúeðzáòøzxkeny exn`i zxken `id dn myl aezkz `l m`y ©£§¨¨
zern daxd dkixvy zipzarx dl e`xwie ,zepefnl lkd
dl sicr jkle ,dy`l dz`yl mc` ipa evxi `le ,zepefnl

.daezkl zxken `id dn aezkl
:daeh dvr meyn ok xn` dcedi iaxy dgiken `xnbdàì éàc§¦Ÿ

éëä àîéz`l` ,daeh dvrl dcedi iax zpeeky yxtp `l m`y - ¥¨¨¦
dywi ,minezid zwfga miqkpdy meyn enrhïðçBé éaø éòác àä̈§¨¥©¦¨¨

,minezid zwfga e` dpnl`d zwfga miqkpd m`ddéì èBLôz¦§¥
ïéúéðúnîixd -,zyxetn dpynn ef jxca wtqd heytl yi ¦©§¦¦

oldl epipyyfv)(:,úøëBîzerwxw dpnl`dìjxevàlL úBðBæî ¤¤§§¤Ÿ
ïéc úéáa,mignen lyezepefnl zxkenykúBðBæîì elà' úáúBë §¥¦¤¤¥¦§

'ézøëî.aezkl dkixv okle ,minezid zwfga miqkpdy gkene ¨©§¦
.ewitq z` myn opgei iax hyt `l recne ,dxkn `id dn myl

àlàjgxk lrïéúéðúnîzxken `id dn aezkl dekixvdy ¤¨¦©§¦¦
,zepefnldpéî òîLîì àkéìzwfga miqkpdy gikedl oi` - ¥¨§¦§©¦¨

xnel xyt`y ,minezidïì òîLî à÷ äáBè äöòc`ly ick §¥¨¨¨©§©¨
,zipzarx `idy exn`iok m`énð àëädcedi iaxn gikedl oi` ¨¨©¦

y xnel xyt`y ,minezid zwfga miqkpdyòîLî à÷ äáBè äöò¥¨¨¨©§©
.ïì̈

:sqep ote`a dgec `xnbd,énð éàyxtl yiàîìò éleëciax oia - ¦©¦§¥¨§¨
c mixaeq iqei iax oiae dcedi,éîéé÷ éîúé ú÷æça éñëðdilre ¦§¥§¤§©©§¥©§¥

dn yxtzy dcedi iax xn` okle ,zepefn drxtp `ly gikedl
.zepefnl zxken `ideðééäå[edfe-],éñBé éaøc àîòèici lry §©§©§¨§©¦¥

dzxikny xnel lkez ,zxken `id dn myl yxtz `le mezqzy
.zegewld epwy zerwxwn dzaezk zeabl dl yie ,zepefnl dzid

eéñBé éaøc ìLî àLéM÷ éiaà øîàc ,àLéM÷ éiaàãkdti mzqdy ¦§©©¥©¦¨§¨©©©¥©¦¨¨¨§©¦¥
,dlì ,äîBc øácä äîìéðBìôì æeæ íéúàî eðz øîàL òøî áéëL §¨©¨¨¤¦§¦§©¤¨©§¨©¦¦§¦

éáBç ìòa,aegdn ueg dpzn el ozil dvexy eixac miyxtne ©©¦
ipelt dfi`l x`al ick `ed 'iaeg lra' xne`y dne ,el aiigy

m` .oiekznäöø[oixeg ipa mdy] fef miz`nd lehil ipelt eze` ¨¨
aoerxt,ïìèBð ,BáBçdpznd z` zeabl lkei `l df ote`ae §§¨

m`e .micareynnäöøolhil,äðzîa,eaeg zrixtl `le,ïìèBð ¨¨§©¨¨§¨
.micareynn eaegl oerxtl mitqep fef miz`n lhepe
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ובשתי תיבות הראשונות של סימן צדי"ק שבתהלים נרמז ענין זה:

תפלה למשה - אתחברותא ואתדבקותא )של התפלה ומשה, אשר כל התורה נקראת על שמו( 
למיהוי כחדא בחיבורא חדא.

וכת"ר שזכה לזכות את הרבים בספריו הנ"ל, אשר נוסף על העיקר - אמירת תהלים ברגש 
שבלב ובהשתפכות הנפש, ילמדו ויעיינו בטובי מפרשיו בהבנה והשגה, הרי בטח זכות הרבים תלוי בו, 

ויישר כוחו וחילי' לקרב ולאחד בנ"י באביהם שבשמים ע"י תפלה טהורה ותורה תמימה.

בכבוד ובברכה.

המשך מעמוד רלר



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc zeaezk(iyily meil)

ïìèBð äðzîa íàm`d ,oixeg ipad z` -,Bçk äôé Ck àìlkeiy ¦§©¨¨§¨Ÿ¨¨¤Ÿ
diiabl dgek dti ef dpnl` oke .micareynn eaeg zeabl
ixd ik .dxkn dn myl dzxikn xhya yxtz `l m` ,zegewldn
dxkny yxtz m`e ,zepefnl `le daezkl wx zegewln mitxeh
lkez ,yxtz `l m` la` ,zepefnl sexhl lkez `l aey ,daezkl
ick mle` .daezkl daeb zrke zepefnl wx dxkny oerhl
,rwxw mdl yiyk dzaezk mlyln mnvr exhti `l miyxeidy
,mzwfga miqkpdy meyn mzprh lawpe ,daezkl dxkny eprhie

efnl dxkny dn lr micr cinrz.zep

* * *
:zepefnl dpnl`d zxikn xcq z` zxxan `xnbdúøëBî ãöék¥©¤¤

.zepefnl dy`d,àðeä áø øîà àðéè÷ áø øa ìàiðc éaø øîà̈©©¦¨¦¥©©§¦¨¨©©¨
dy`dúøëBîmrta zerwxwì úçàzepefn,Lãç øNò íéðL ¤¤©©¦§¥¨¨Ÿ¤

ådç÷Bì`l` ,cin gwnd zern lk z` dl ozi `lñðøôîozep - §¥©§©§¥
dizepefn ick zern dlì úçàìLíBé íéL.`ad ycegd xearáøå ©©¦§¦§©

úøëBî ,øîà äãeäézg` mrta `idìzepefnç÷Bìå ,íéLãç äML §¨¨©¤¤¦¦¨¢¨¦§¥©
ì úçà ñðøôîìL.íBé íéL §©§¥©©¦§¦

:mdipy zrck zeziixa d`ian `xnbd,àðeä áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¨
ì úøëBîì úçà ñðøôî ç÷Bìå Lãç øNò íéðLìL.íBé íéLeàéðz ¤¤¦§¥¨¨Ÿ¤§¥©§©§¥©©¦§¦©§¨

ì úøëBî ,äãeäé áøc déúååkúçà ñðøôî ç÷Bìå íéLãç äML §¨¥§©§¨¤¤§¦¨¢¨¦§¥©§©§¥©©
ììL.íBé íéL ¦§Ÿ¦

ì úøëBî ,àúëìä ,øîéîà øîàúçà ñðøôî ç÷Bìå ,íéLãç äML ¨©£¥©¦§§¨¤¤§¦¨¢¨¦§¥©§©§¥©©
ììL,íBé íéL.dcedi axkàðeä áøc ,øîéîàì éMà áø déì øîà ¦§¦¨©¥©©¦©£¥©§©¨

éàîcn ±,eixac z` zigc redéì øîà,xnin`éì òéîL àì,eixac ©¨©¥Ÿ§¦©¦
,øîBìky `l` ,eixac z` izrny mpn`,éì àøéáñ àìizlaiw `le §©Ÿ§¦¨¦

.eixac z`

* * *
,úLL áøî dépéî eòad dpnl`úøëBîminezi ly rwxwúBðBæîì, ¨¦¥¥©¥¤¤¤¦§

,dzaezkl rwxw cer minezil oi`eóBøèúå øBæçzL eäî©¤©£§¦§
zegewldnmxknze ,zepefnl dxkny zerwxwd z`ìoerxt §

däaeúk.:`xnbd zx`aneäì àéòaéî÷`ed wtqd -aepic xe`ia §¨¨¦©§¨§§
ïéaæc àzìîøà ,óñBé áø øîàc ,óñBé áøãrwxw dxkny dpnl` - §©¥§¨©©¥©§©§¨§©¦

,rwxwd lr zeixg` dlaiwe ,daezkl e` zepefnl minezid ly
d ,zegewldn rwxwd z` dabe dlra ly aeg lra `aeúeéøçà©£¨

zlhen zegewld lyéîúià,dpnl`d lr `le minezid lr -åok ©©§¥§
ïéaæc àðéc éá,diiab jxevl zeixg`a minezi ly rwxw exkny - ¥¦¨§©¦

,zegewldn rwxwd z` dab aeg lradeúeéøçàzlhen zegewld ©£¨
éîúià,minezid ly migely oic ziae dpnl`dy ,oic zia lr `le ©©§¥

wtzqdl yie .mdilr lhen aegdeéàîdpnl`a oicd dn - ©
m`d ,daezkl rwxw dxkny,éîúià úeéøçàc ïåékwx `ide ¥¨§©£¨©©§¥
jkl ,dxkn minezid zegilyaàôøèmde ,zegewldn daeb `id ± ¨§¨

.minezid lr exfgidì éøîà éöî ,àîìc Bàzegewld mileki - ¦§¨¨¥¨§¥¨
,oerhlCåléò zìéa÷ àì àîìòc úeéøçàc éäðlr zeixg` mpn` - §¦§©£¨§¨§¨Ÿ©¦©§¦¨¨

la` ,jnvr lr zlaiw `l ,epz`n mixg` zeaeg ilra ziiab
CLôðc úeéøçà,epl zxkny dn jkxevl zeabl ilkez `l z`y - ©£¨§©§¨

zìéa÷ éìea÷ àì éî`ivedl jl oi`e ,jnvr lr zlaiw `l m`d - ¦Ÿ©¥©¦©§
.epicin rwxwd z`

eäì] (äéì) øîà[,zyy axäeúéðz,`ziixaa df oic epipy - ¨©§§¦¨
dpnl`dúëìBäå úøëBî,dizepefnlãòwx rwxw x`yiyéãk ¤¤§¤¤©§¥
dúaeúk,,xiiyz ef rwxweådidzdì Cîñ,dilr jenqze - §¨¨§¤¤¨

øàMä ïî dúaeúk äaâzL,wiicl yie .dxkn `ly dnn -òîL ¤¦§¤§¨¨¦©§¨§©
,dpéîm` wxyàøéiL,rwxw dxiiy -ïéàdaezk rextl lkez - ¦¨©§¨¦

e zepefnl lkd dxkn m` la` ,dpnnàøéiL àì,rwxw meyàì Ÿ©§¨Ÿ
dnvr zeixg`y iptn ,dzaezkl zegewldn zeable xefgl lkez

.zlawn `id

:`xnbd dgec,`ziixadn heytl ozip ji`àîìãå`ziixad ixac §¦§¨
`l` oicdn mpi`,ïì òîLî à÷ äáBè äöòdabze xefgz `ly ¥¨¨¨©§©¨

ick ,dzaezkl zegewldndì eø÷éì àìcmlerdàúðéøãädy` - §Ÿ¦§¨©§¦¨¨
:`xnbd dper .zegewln daebe zxfegyïk íà`ziixad zpeeky ¦¥

,daeh dvr rinydl wxéðúéìy wx dpyzy -ïî dúaeúk äáBb ¦§¥¨§¨¨¦
éàî ,øàMä`ziixad dtiqed recne -,'dì Cîñ'rnyny ©§¨©¤¤¨

,dxiiyy dn lr wx dzaezkl zkneqy,dpéî òîLm`y,àøéiL §©¦¨©§¨
ïéàm` la` ,dxiiyy dnn daeb -àì ,àøéiL àìzeabl lkez ¦Ÿ©§¨Ÿ

.zegewll dxkny rwxwdn dzaezk
jxved `ly meyn gwndn xfegd xken oic zx`an `xnbd

mincl:,eäì àéòaéàc mc`ïéaæxkny lkl recie ,edcy xkny - ¦©§¨§©¦
,mieqn xac zerna zepwl ickemda exfg dxiknd xg`l

y `vnpe ,exknl mzpeekn mieqnd xacd ly mixkendàìŸ
éæeæ déì eëéøèöéàzxiknn ea xefgl dvexe ,zernl jxved `ly - ¦§§¦¥¥

jk zngn m`d .dcydéðéáæ éøãäxefgze xkndn ea xefgl leki - ¨§¥§¦¥
,xkenl dcyd.éðéáæ éøãä àì BàŸ¨§¥§¦¥

:wtqd z` heytl dvex `xnbdïéaæc àøáb àeääc ,òîL àz̈§©§©©§¨§©¦
àòøàrwxw xkny -,àtt áøìoeik xkeny reci dideeëéøèöàc ©§¨§©¨¨§¦§§¦

éøBz ïaæéîì éæeæ déì,mixeey zepwl -óBñìixken mda exfg ¥¥§¦§©¥§
e ,mixeeyddéì eëéøèöéà àì,ifefdéòøàì àtt áø déìäéð déøãäàå Ÿ¦§§¦¥§©©§¥¦£¥©¨¨§©§¥

lha df ote`ay gkene .xkenl rwxwd z` `tt ax xifgde -
`ny :`xnbd dgec .gwndàtt áø,oicd on gwnd z` xifgd `l ©¨¨

`l`ãáòc àeä ïécä úøeMî íéðôìjky dgked oi`e ,el dxifgdy ¦§¦¦©©¦§¨©
.oicd

tqd z` heytl ztqep di`x:wàúøBva àeääc ,òîL àzxwei-] ¨§©§©©§¨
[d`eaza xeqgn zngn me`zt `adäåäc[didy-],àòcøäða ©£¨¦§©§§¨

eäééðãtàì àîìò élek eäðéðaæzepwl ick ,mdiza z` mlek exkn - ©§¦§¥¨§¨§©©§©§
.d`eazóBñì,d`eaz epwy mcew,éhéç eúà,mihgd elfed aeye §¨¦¥

e ,jxevl `ly mdiza exkny `vnpeàeä àðéc ,ïîçð áø eäì øîà̈©§©©§¨¦¨
ce gwnd lhaeäééøîì éðãtà éøãä.mixkenl mixfeg mizade - §¨§¥©©§¥§¨©§

lha ,el jxvp epi` seqale ,mieqn xac jxevl xkendy ,gkene
oeik ,eply oecipl dnec my dyrnd oi` :`xnbd dgec .gwnd

ceåä úeòèa éðéáæ énð ,íúädid xknd ,mizad zxikn zrya mb - ¨¨©¦§¦¥§¨£
iptn ,zerhaàúléî éàìâéàcxacd xxaed -c,xknd onfa xak §¦§©¦§¨¦

àaøààîéé÷ äåä éìewòamihgd z` d`iady dpitqd - ©§¨§¦¥£¨©§¨
de`x `l jkle ,xdpd ze`b zngn jxcd lewira dkld `rcxdpl
dxwrp dpitqdy mixkend erci m`e ,`eal dcizry erci `le
oecipa la` .llk mdiza mixken eid `l ,`eal dcizre dnewnn
xyt`e ,gwnd lehial daiq dycgzd xknd xg`l wx epiptly

.lha gwnd oi`y xnel
:dyrnd did jky dgiken `xnbdéëä éàdzidy xaecny ¦¨¦

,jxca dpitqdeðééädn oaen -áøì ìàeîL øa éîø déì øîàc ©§§¨©¥¨¦©§¥§©
ïk íà ,ïîçð,gwnd lhay jixacl -ïìéLëî úàöîðmxbi-] ©§¨¦¥¦§¥¨©§¦¨

[leykn,àáì ãéúòìmiyp` evxie `rcxdpa zxeva `dzyk ¤¨¦¨Ÿ
xaky zepitq e`eaiy yygn ,mdn epwi `l ,mzia z` xeknl

e ,gwnd lhazie jxcadéì øîà,ongp axàúøBva àîBé ìk eèà ¨©¥¨¨¨©§¨
àçéëLyyeg dz`y ,`rcxdpa dievn zxevad mei lk ike - §¦¨

.zxevad zrya zepwln miyp`d eyygi ok weqtp m`ydéì øîà̈©¥
,l`eny xa inxàçéëL çkLî àòcøäða àúøBva ,ïéàzxevad - ¦©§¨¦§©§§¨©§©§¦¨

dyrndy xn`p m` la` .leyknl yeygl yie ,`rcxdpa dievn
mihg e`ay `l` ,jxcd ilewira zepitq eid `ly ote`a did
`l ,mizad ixkenl wx mihg e`ay e` ,gwnd xg`l aexw mewnn
m` wxe ,ievn epi`y oeik ,ievn dfy xne` l`eny xa inx did
.ievn dfy xn`y oaen ,jxcay zepitq zngn did gwnd lehia

àúëìäå,`id dkldd -.éðéáæ éøãä ,éæeæ déì eëéøèöéà àìå ïéaæ §¦§§¨©¦§Ÿ¦§§¦¥¥¨§¥§¦¥

äðùî
.oic ziaa wx xeknl leki deld iqkpn xeknl `ad aeg lra
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המשך בעמוד זצ

miwxt dyelya` cenr fv sc ± iriax wxtzeaezk
äôé åçë êë àì äðúîá ïìèð íàsexhl lkei `le ,aegd lr zegewl sexhl lkeiy Ð

ef s` .dpznd lrÐ.mze` sexhz daezkd lre ,zegewl sexhl lkez `l zepefnd lr

,zxkn daezkl lkd :exn`i `ly ,minezid iptn m`ejizaezk zlawzpeÐ`id dleki

jkl jxhvz m`e ,zepefnl xknpd z` e`xiy micr cinrdlÐxknpd z`e .ecirie e`ai

daezklÐ,ricez `l.zegewld iptnúøëåî
ùãåç øùò íéðùìdpy ly zepefn ick Ð

cgi xeknz.ç÷åìäå`l Ðxeqnilk dl

m`y .ycga ycg ly zepefn inc `l` ,zernd

`ypizÐ.miyxeil eciay dn xifgiåäî
óåøèúå øåæçúù.onvr zerwxwd mze` Ð

ïéáæã àúìîøàe` zepefnl ,minezi dcy Ð

.zeixg` dilr dlawe ,daezkléîúéà úåéøçà
ixdy ,minezid lr xfeg zegewld zeixg` Ð

.aegd did odilràôøèlr exfgi mde Ð

.minezidúëìåäå úøëåî.zepefnl ÐãòÐ

xeriy `l` ,miyxeil rwxw xzei `ly

.dzaezkäì êîñåjnq `di x`yd eze`e Ð

.dzaezk myn zeabl dlåëéøèöéà àìå ïéáæ
éæåæ äéìutg didy mircei ep`e ,edcy xkn Ð

oze`a zipelt `ihnbxt e` ,ipelt dcy zepwl

.zernéæåæ äéì åëéøèöéà àìåoda exfgy Ð

.mixkendàúøåöámixrya `ad xwei Ð

.me`ztåäééðãôàì åäðéðáæ.oihg zepwl Ð

éáøàãéîéé÷ ååä éìå÷òálcby ici lry Ð

ekxved xdpdzepitqdeli`e .zelwlwr zkll

ok mixkend erciÐ,mdiza mixken eid `l

`kid la` .zerh dil ded dxikn zryne

ixken oda exfg oebk ,i`ed zerha e`l dxiknc

e`ay e` ,mdiza el` exkny xg`l oihigd

mnewnn exwrp `l oiicry ,xg` mewnn oihig

Ð.ixcd `l'åë äéì øîàã éàãå åðééä éëä éà
ïìéùëî úàöîð`l ,rwxw ipeafl ira i`c Ð

.mipew e`vniàòãøäðá àúøåöá ,ïéà :äéì øîàå
çéëù çëùîiax` ez` `nlcl opiyiige Ð

ixcde ,ilewra iniiwcediipiaf:dpin rny .

oihg ez`ca i`c .ied zerh gwn meyn `nrh

mewnn`nrhc ,mcal el`l e`ay e` ,aexw

ded ifef dil ekixhvi` `le oiaf meynÐicin

.leykn `kile ,`ed giky `lcäðùîïî ïéá
ïéñåøàä.daezkl zxkene ,zepefn dl oi`y Ð

ïéàåùðä ïî ïéázepefnl zxken `idy ÐÐ

.oic ziaa `ly zxkenïî øîåà ïåòîù éáø
ïéàåùðä.zepefnl zxken `idy Ðàìù úøëåî

ïéã úéáázayei zeidl dl xyt` i`y Ð

on la` .oic zia dl ewwcfiy cr dprzne

oi`y ,oiqexi`ddzxikndaezkl `l`Ð`l

.oic ziaa `l` xeknzàøîâ
àìà
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åàe`x :(`,av) lirlc `iddl inc `le Ð 'ek `nlrc zeixg`c idp `nlcdcy xkny oa

idp :`ax xn` `pwqnac ,zeixg`a oernyn dgwle oae`x xfge ,zeixg`a `ly oernyl

mzdc ,inc `lÐ dielir liaw `l in diytpc zeixg`Ð dielir liaw `l `nlrc zeixg`c

z`ac oeik ,rextl oerny lr oi`e ,rwxwd epnn etxhiy `ed oic Ð del oae`xy oeik i`ce

,`kd la` .zernd lawy d`pd oae`x icil

xeknl dleki Ð zepefn dl oiaiig oiyxeidy

aeg Ð ztxehe zxfegyk ixdy ,sexhle xefgle

.llk oicd zeeir o`k oi`e ,zrxtp `id dly

êîñåm`e Ð x`yd on dzaezk dabzy dl

dn oia ,dpin dl `wtp i`n :xn`z

xeknzy dn oiae zepefnl zxken dzidy

ick cgia xeknl lkezy dpin `wtp ?daezkl

`l` zxken dpi` Ð zepefnl la` .dzaezk

.mei miylyl zg` qpxtn gwele ,miycg dyyl

ozi `l gweld Ð dxkny xg` z`yp m` :cere

odn zeabl lkez `le ,mei miylyl zg` m` ik

.dca` zepefne ,edpip oilhlhn `dc ,daezkl

éàî`xiiy `l oi` `xiiy dpin rny dl jnq

xa inxl `kdn iywz :xn`z m`e Ð `l

xkny oae`x iab ;lirl xninl ira dedc ,`ng

liaw `l diytpc zeixg` elit`c ,oernyl dcy

.dy` iab opixn` `ziixa jda `de .dielir

,mzd oky lke ,dlr dlaiw `din dytpc zeixg`

xninl ivnc :xnel yie !lirl epyxity dn itl

dytpc zeixg` i`ce `kdc :`ng xa inx

epiid inzi` zeixg`c ab lr s`] ,zlawn

zetqez] [dlaiw edin dytp` la` ,`nlrn

`ly `icda zxken dpi` `dc .[ci azk .mipyi

`ly `icda el xkny ,mzd la` .zeixg`a

liaw `l diytpc zeixg` elit` Ð zeixg`a

.iax itn .dielir

ïéáæÐ 'ek ipiaf ixcd ifef dil ekixhvi` `le

,xn`c ,xknd zrya ezrc dliby oebke

edl eed Ð wzy i`c .edl oiaf `w ixez oafilc

iab (a,hn) oiyeciwc ipy wxta oke .alay mixac

`rx`l wqinl `zrc` diqkp oiafc `xab `edd

mixac yie .dizrc ilbca inp mzd Ð l`xyic

m` oebk ,dpziy cr zrc ielib mda liren epi`y

ux`l wqinl `zrc` eiyealn xken did

`zrc` xeknl oilibx oi`y xac edfc ,l`xyi

en oi` i`ce mzd Ð ikdcm`y .zrc ielib lir

i`pz meyl jixv oi` eiykrn Ð ok xn`z `l

`inec opira mewn lkae ,`nlra zrc ielib `l`

i`ce `l` .letk i`pz ,oae`x ipae cb ipa i`pzc

`l Ð ok zeyrl zelibx oi`y `zlina zrc ielib

zrc ielib elit`c mixac yie .dpziy cr ,ipdn

dy`d" wxt ,lirlc zgxan xhy oebk ,jixv oi`

`aa) "zny in" wxtac `idd oke ,(`,hr) "eltpy

epa jldy ixd :`ipzc (a,enwe `,alw `xza

lk azke cnre epa zny rnye ,mid zpicnl

oa oerny iax Ð epa `a jk xg`e ,mixg`l eiqkp

did m`y recia ,dpzn ezpzn oi` :xne` `iqpn

.iax itn .azek did `l miiw epay rceiéàikd

ok m` :ongp axl l`eny xa inx dil xn`c epiid

epiid ,ikd i` :i"yx yxit Ð 'ek oliykn z`vnp

:dil xn` ,'ek oliykn z`vnp dil xn`c i`ce

iax` ez` `nlc yiige ,igiky gkyn `zxeva

i`nc :df yexitl dywe .leykn `kile ,`ed giky `lc `zlin Ð ipiaf ixcd ,ifef dil jixhvi` `le oiafc meyn `nrhc ,ocal el`l e`ay e` aexw mewnn ez`ca i`c .ipiaf ixcde ilewra

oliykn z`vnpc :xn`w xity ,ok m`e .xzei zerh gwn ied f`c `zrny gkenck ,ilewra eedc `kid oky lk ,edine .ipiaf ixcd ifef dil ekixhv` `lc meyn :jl `ni` mlerl ?`id dgked

ikid ,iniiw eed ilewrac meyn `wec ipiaf ixcd i`dc xn`c li`ed :`ed `iyew Ð ikd i` :xi`n oa l`eny epiax yxity enk d`xp jkld !opiyxtck ,ipiaf ixcd oipr lkac li`ed ,cizrl

epiid Ð ipiaf ixcd ifef dil ekixhvi` `le oiaf dpin opihyt i` `nlyae !`ed giky `lc `hiyt ,iniiw eed ilewra iax`c `zxeva z`f `ld ?"giky gkyn `rcxdpa `zxeva" xn`w

.`irad zhiyt itl `zkld opiwqtc `d df itl inp `gipe .`zxeva mdl did minrt aexc Ð `gikyc i`ce
dpnl`
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äðzîa íàïìèBð¯?úøëBî ãöék .Bçk äôé Ck àì ¦§©¨¨§¨Ÿ¨¨¤Ÿ¥©¤¤
:àðeä áø øîà àðéè÷ áø øa ìàiðc éaø øîà̈©©¦¨¦¥©©§¦¨¨©©¨

ì úçà úøëBîñðøôî ç÷Bìå ,Lãç øNò íéðL ¤¤©©¦§¥¨¨Ÿ¤§¥©§©§¥
ì úçàìLì úøëBî :øîà äãeäé áøå .íBé íéLäML ©©¦§¦§©§¨¨©¤¤§¦¨

ì úçà ñðøôî ç÷Bìå ,íéLãçìLàéðz .íBé íéL ¢¨¦§¥©§©§¥©©¦§¦©§¨
ì úøëBî :àðeä áøc déúååkç÷Bìå Lãç øNò íéðL §¨¥§©¨¤¤¦§¥¨¨Ÿ¤§¥©

ì úçà ñðøôîìL:äãeäé áøc déúååk àéðz .íBé íéL §©§¥©©¦§¦©§¨§¨¥§©§¨
ì úøëBîì úçà ñðøôî ç÷Bìå ,íéLãç äMLìLíéL ¤¤§¦¨¢¨¦§¥©§©§¥©©¦§¦

ì úøëBî ,àúëìä :øîéîà øîà .íBéíéLãç äML ¨©©¥¨¦§§¨¤¤§¦¨¢¨¦
ì úçà ñðøôî ç÷BìåìLéLà áø déì øîà .íBé íéL §¥©§©§¥©©¦§¦£©¥©©¦

.éì òéîL àì :déì øîà ?éàî àðeä áøc :øîéîàì§©¥¨§©¨©£©¥¨§¦©¦
úøëBî :úLL áøî dépéî eòa .éì àøéáñ àì ,øîBìk§©¨§¦¨¦¨¦¥¥©¥¤¤¤
àéòaéî÷ ?äaeúëì óBøèúå øBæçzL eäî ,úBðBæîì¦§©¤©£§¦§¦§¨¨¦¨£¨

ïéaæc àzìîøà :óñBé áø øîàc .óñBé áøãa eäì¯ §¦§©¥§¨©©¥©§©§¨§©¥
ïéaæc àðéã éáe ,éîúià úeéøçà¯.éîúià úeéøçà ©£¨©¨§¥¥¦¨§©¥©£¨©¨§¥

éîúià úeéøçàc ïåék ,éàî¯éöî àîìc Bà ,àôøè ©¥¨§©£¨©¨§¥¨§¨¦§¨¨¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמג
miwxt dyelya` cenr fv sc ± iriax wxtzeaezk

äôé åçë êë àì äðúîá ïìèð íàsexhl lkei `le ,aegd lr zegewl sexhl lkeiy Ð

ef s` .dpznd lrÐ.mze` sexhz daezkd lre ,zegewl sexhl lkez `l zepefnd lr

,zxkn daezkl lkd :exn`i `ly ,minezid iptn m`ejizaezk zlawzpeÐ`id dleki

jkl jxhvz m`e ,zepefnl xknpd z` e`xiy micr cinrdlÐxknpd z`e .ecirie e`ai

daezklÐ,ricez `l.zegewld iptnúøëåî
ùãåç øùò íéðùìdpy ly zepefn ick Ð

cgi xeknz.ç÷åìäå`l Ðxeqnilk dl

m`y .ycga ycg ly zepefn inc `l` ,zernd

`ypizÐ.miyxeil eciay dn xifgiåäî
óåøèúå øåæçúù.onvr zerwxwd mze` Ð

ïéáæã àúìîøàe` zepefnl ,minezi dcy Ð

.zeixg` dilr dlawe ,daezkléîúéà úåéøçà
ixdy ,minezid lr xfeg zegewld zeixg` Ð

.aegd did odilràôøèlr exfgi mde Ð

.minezidúëìåäå úøëåî.zepefnl ÐãòÐ

xeriy `l` ,miyxeil rwxw xzei `ly

.dzaezkäì êîñåjnq `di x`yd eze`e Ð

.dzaezk myn zeabl dlåëéøèöéà àìå ïéáæ
éæåæ äéìutg didy mircei ep`e ,edcy xkn Ð

oze`a zipelt `ihnbxt e` ,ipelt dcy zepwl

.zernéæåæ äéì åëéøèöéà àìåoda exfgy Ð

.mixkendàúøåöámixrya `ad xwei Ð

.me`ztåäééðãôàì åäðéðáæ.oihg zepwl Ð

éáøàãéîéé÷ ååä éìå÷òálcby ici lry Ð

ekxved xdpdzepitqdeli`e .zelwlwr zkll

ok mixkend erciÐ,mdiza mixken eid `l

`kid la` .zerh dil ded dxikn zryne

ixken oda exfg oebk ,i`ed zerha e`l dxiknc

e`ay e` ,mdiza el` exkny xg`l oihigd

mnewnn exwrp `l oiicry ,xg` mewnn oihig

Ð.ixcd `l'åë äéì øîàã éàãå åðééä éëä éà
ïìéùëî úàöîð`l ,rwxw ipeafl ira i`c Ð

.mipew e`vniàòãøäðá àúøåöá ,ïéà :äéì øîàå
çéëù çëùîiax` ez` `nlcl opiyiige Ð

ixcde ,ilewra iniiwcediipiaf:dpin rny .

oihg ez`ca i`c .ied zerh gwn meyn `nrh

mewnn`nrhc ,mcal el`l e`ay e` ,aexw

ded ifef dil ekixhvi` `le oiaf meynÐicin

.leykn `kile ,`ed giky `lcäðùîïî ïéá
ïéñåøàä.daezkl zxkene ,zepefn dl oi`y Ð

ïéàåùðä ïî ïéázepefnl zxken `idy ÐÐ

.oic ziaa `ly zxkenïî øîåà ïåòîù éáø
ïéàåùðä.zepefnl zxken `idy Ðàìù úøëåî

ïéã úéáázayei zeidl dl xyt` i`y Ð

on la` .oic zia dl ewwcfiy cr dprzne

oi`y ,oiqexi`ddzxikndaezkl `l`Ð`l

.oic ziaa `l` xeknzàøîâ
àìà

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

åàe`x :(`,av) lirlc `iddl inc `le Ð 'ek `nlrc zeixg`c idp `nlcdcy xkny oa

idp :`ax xn` `pwqnac ,zeixg`a oernyn dgwle oae`x xfge ,zeixg`a `ly oernyl

mzdc ,inc `lÐ dielir liaw `l in diytpc zeixg`Ð dielir liaw `l `nlrc zeixg`c

z`ac oeik ,rextl oerny lr oi`e ,rwxwd epnn etxhiy `ed oic Ð del oae`xy oeik i`ce

,`kd la` .zernd lawy d`pd oae`x icil

xeknl dleki Ð zepefn dl oiaiig oiyxeidy

aeg Ð ztxehe zxfegyk ixdy ,sexhle xefgle

.llk oicd zeeir o`k oi`e ,zrxtp `id dly

êîñåm`e Ð x`yd on dzaezk dabzy dl

dn oia ,dpin dl `wtp i`n :xn`z

xeknzy dn oiae zepefnl zxken dzidy

ick cgia xeknl lkezy dpin `wtp ?daezkl

`l` zxken dpi` Ð zepefnl la` .dzaezk

.mei miylyl zg` qpxtn gwele ,miycg dyyl

ozi `l gweld Ð dxkny xg` z`yp m` :cere

odn zeabl lkez `le ,mei miylyl zg` m` ik

.dca` zepefne ,edpip oilhlhn `dc ,daezkl

éàî`xiiy `l oi` `xiiy dpin rny dl jnq

xa inxl `kdn iywz :xn`z m`e Ð `l

xkny oae`x iab ;lirl xninl ira dedc ,`ng

liaw `l diytpc zeixg` elit`c ,oernyl dcy

.dy` iab opixn` `ziixa jda `de .dielir

,mzd oky lke ,dlr dlaiw `din dytpc zeixg`

xninl ivnc :xnel yie !lirl epyxity dn itl

dytpc zeixg` i`ce `kdc :`ng xa inx

epiid inzi` zeixg`c ab lr s`] ,zlawn

zetqez] [dlaiw edin dytp` la` ,`nlrn

`ly `icda zxken dpi` `dc .[ci azk .mipyi

`ly `icda el xkny ,mzd la` .zeixg`a

liaw `l diytpc zeixg` elit` Ð zeixg`a

.iax itn .dielir

ïéáæÐ 'ek ipiaf ixcd ifef dil ekixhvi` `le

,xn`c ,xknd zrya ezrc dliby oebke

edl eed Ð wzy i`c .edl oiaf `w ixez oafilc

iab (a,hn) oiyeciwc ipy wxta oke .alay mixac

`rx`l wqinl `zrc` diqkp oiafc `xab `edd

mixac yie .dizrc ilbca inp mzd Ð l`xyic

m` oebk ,dpziy cr zrc ielib mda liren epi`y

ux`l wqinl `zrc` eiyealn xken did

`zrc` xeknl oilibx oi`y xac edfc ,l`xyi

en oi` i`ce mzd Ð ikdcm`y .zrc ielib lir

i`pz meyl jixv oi` eiykrn Ð ok xn`z `l

`inec opira mewn lkae ,`nlra zrc ielib `l`

i`ce `l` .letk i`pz ,oae`x ipae cb ipa i`pzc

`l Ð ok zeyrl zelibx oi`y `zlina zrc ielib

zrc ielib elit`c mixac yie .dpziy cr ,ipdn

dy`d" wxt ,lirlc zgxan xhy oebk ,jixv oi`

`aa) "zny in" wxtac `idd oke ,(`,hr) "eltpy

epa jldy ixd :`ipzc (a,enwe `,alw `xza

lk azke cnre epa zny rnye ,mid zpicnl

oa oerny iax Ð epa `a jk xg`e ,mixg`l eiqkp

did m`y recia ,dpzn ezpzn oi` :xne` `iqpn

.iax itn .azek did `l miiw epay rceiéàikd

ok m` :ongp axl l`eny xa inx dil xn`c epiid

epiid ,ikd i` :i"yx yxit Ð 'ek oliykn z`vnp

:dil xn` ,'ek oliykn z`vnp dil xn`c i`ce

iax` ez` `nlc yiige ,igiky gkyn `zxeva

i`nc :df yexitl dywe .leykn `kile ,`ed giky `lc `zlin Ð ipiaf ixcd ,ifef dil jixhvi` `le oiafc meyn `nrhc ,ocal el`l e`ay e` aexw mewnn ez`ca i`c .ipiaf ixcde ilewra

oliykn z`vnpc :xn`w xity ,ok m`e .xzei zerh gwn ied f`c `zrny gkenck ,ilewra eedc `kid oky lk ,edine .ipiaf ixcd ifef dil ekixhv` `lc meyn :jl `ni` mlerl ?`id dgked

ikid ,iniiw eed ilewrac meyn `wec ipiaf ixcd i`dc xn`c li`ed :`ed `iyew Ð ikd i` :xi`n oa l`eny epiax yxity enk d`xp jkld !opiyxtck ,ipiaf ixcd oipr lkac li`ed ,cizrl

epiid Ð ipiaf ixcd ifef dil ekixhvi` `le oiaf dpin opihyt i` `nlyae !`ed giky `lc `hiyt ,iniiw eed ilewra iax`c `zxeva z`f `ld ?"giky gkyn `rcxdpa `zxeva" xn`w

.`irad zhiyt itl `zkld opiwqtc `d df itl inp `gipe .`zxeva mdl did minrt aexc Ð `gikyc i`ce
dpnl`
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמד
miwxt dyelyaa cenr fv sc ± iriax wxtzeaezk

àîòè éàî ïéñåøéàä ïî àìàx`y lkk ,oic zial [`al] opax degxh` `l Ði`iven

aeg xhy?àðéç íåùîodilra ediy Ðogl`le ,odipiraerpnimiypd`ypiln.miyp`l

ïç àéòá éîð äùåøâzad`n `le ,`id minkg zpwz ixdy .`pig meync `zpwz Ð

d`epy il dn daed` il dn jkld .yi`d?àéä ïåòîù éáøiabc .`pig dil zilc Ð

`w daezklc meyn ,inp oiqexi`d on dpnl`

.oic ziaa `l` xeknz `l :xn` ,dpafnàìã
äãéã ïç ùéôð,d`ia zaig dl dzid `ly Ð

m` miypd ipira rxi `ledgxhed.efàîéà
ïç éòáú.oerny iaxl elit`e Ðàðéðú éîð àä

.oerny iaxc dizlinc `tiqa Ðééåúàì åàì
äùåøâoiqexi`d on i`c .oi`eypd on ÐÐ`d

.dyexb oky lke ,dpnl` opirny`úùøåâî
úùøåâî äðéàåopirny`l `le .oiqexi`d one Ð

`dc ,oic ziaa `l` dzaezkl xeknz `lc

digxe` ab` `l` .dl opirny dpnl`n

wxf oebk ,zyxebn dpi`e zyxebnc opirny`

zeyxa el aexw wtq dl aexw wtq ,dhib dl

miaxdÐzepefn dl oi`.zn m` minezid on

àøéæ éáøãëdizepefna aiig dlra :xn`c Ð

meyn ,[eiiga `wecc 'ipzn opirny`e] .eiiga

dzin xg`l la` .`ypdl eliaya zakerncÐ

,zepefn dl oi`e ,eed oiyexb `nlcc ,`l

`witqnc.`penn opiwtn `léùøåé äéùøåé
ïç éàî .éùøåéå ïðéñøâ àìå ïðéñøâ äúáåúë

àëéàixd Ðmigxhpd.od miyp` oic zial

äúåçà åà äúá äúùøéùopira dcic meync Ð

.`ypdln jynz `ly ,`zpwzäðùîàì
'åë øàùä úà øåëîú,dl xn`w oerny iax Ð

.zepefnl `l` oic ziaa `ly zxken oi` :xn`c

dzaby oeikn ,efedzvwnÐ.zepefn dl oi`

.oerny iaxk `xnba dl iwen ikdeíéîëçå
àéä úøëåî íéøîåàelit` ,dzaezkl Ð

ok it lr s`e .miwxtlÐmiizpia zxken

.oic ziaa `ly zepefnlúáúåëåxhya Ð

.dxikndéúøëî úåðåæîì,daeh dvr meyn Ð

.lirl xn`ckøåëîú àì äùåøâå.dzaezkl Ð

ïéã úéáá àìàepi` meyn `nrh xn`c o`nl Ð

'ek dfazzy dvexÐixace ,dil ztki` `l `d

`d `pig meyn `nrh iwe`c o`nle .`id lkd

Ð.`id oerny iaxàøîâéðî ïéúéðúîÐ

.oizipznc `nw `pzäúáåúë äøëî,dlek Ð

dxkn la` .xi`n iax ixac ,zepefn dl oi`

dzvwnÐ.zepefn dl yiúö÷î ïðéøîà àì
óñëxden Ðmdilr oiicr dl yiy ,zelezad

Ð.zepefn dl ozie ,elekk `ed ixdúøâåáì èøô
:milezad lkk mileza zvwn opixn` `le Ð

äéìåúádleza dy` `ede" aizk ded i` Ð

gwi."äéìåúáácitwd mileza mewna Ð

dxrp `ide ,dkxck `ly dlrap la` ,aezkd

Ðdxyk.lecb odkl
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äðîìà:l`ppg epiax yxit Ð 'ek dyexb la` dcic og yitp `lc `ed oiqexi`d on

`ni` Ð jk lk zeabl dl yie li`ede ,ztqez dl yic ,dcic og yitp dyexb

xzei diefa `idy ,`ypil xzei og dkixv `idy :yxtl yi ,inp i` .oic ziaa `ly xeknzy

.dpnl`d on

ééåúàìyxit Ð zyxebn dpi`e zyxebn

ol rnyn `w digxe` ab`c :qxhpewd

dpi` zyxebn dpi`e zyxebncon zepefn daeb

`ny wtqnc ,`hiytc `zlin `id efe .minezid

on zepefn `ivez `l dzid dxenb zyxebn

:l`ppg epiax yexitk d`xp jklid ,oinezid

lk :opzc `d .zyxebn dpi`e zyxebn iiez`l

Ð zepefn dl yi `d ,xeknz `l zepefn dl oi`y

on dpnl` ef Ð `id ef i`e ,oic ziaa `ly xeknz

oi`e .zyxebn dpi`e zyxebn daxne .oi`eypd

ziaa `ly zxken m` ol rnyn `w i`n :denzl

opireny`l `zlinc `xwirc xninl ivnc Ð oic

s`c xninl epivn :inp i` .`id zepefn zac

ab lr s`c ,ol rnyn `w oic ziaa `ly dxiknd

,dia `cib`c meyn `l` ,zpefip `id `picn `lc

`ly xeknl opax dl epwz `lc jzrc `wlq

.oic ziaa elit` dl zi` i` dl ibqc ,oic ziaa

äøëîdpn epiidc :yxtl il d`xp Ð dzaezk

:xn`wc xity iz` `zyde .miz`ne

epiidc Ð oic ziaa `l` x`yd xeknz `l

.ztqez

ïéúéðúîÐ 'ek `ipzc `id oerny iax ipn

heytz inp oizipznn :xn`z m`e

z` xeknz `l :ipzwcn ,oerny iaxk `iz`c

:xn`c oerny iaxk epiidc ,oic ziaa `l` x`yd

yie !oic ziaa `l` xeknz `l zepefn dl oi`y lk

edl `xiaq oerny iaxk Ð inp minkgc :xnel

`l` xeknz `l zepefn dl oi`y lk :xn`c `da

drax` elit` zxken :ipzwcn i`e .oic ziaa

oic ziaa `ly zepefnl zxkene ,minrt dynge

`ed ,zepefn dciqtd `l izk`c meyn rnyn Ð

.oic ziaa `ly dzaezk zxkenc

äéìåúááÐ `l dkxck `ly oi` dkxcka

olek ediy cr :xninl `kilc

Ð ok m`c ,dkxck `ly oia dkxck oia oiniiw

dlera opihrnn ded `linne ,dipin `xw wezyil

.zxbea enk ,"dileza" ly c"ein dkxck `ly

xnel xyt` `l Ð c"ei `la "dleza"n la`

aizk dxrp ly qpwa `dc Ð dil opihrnn dedc

wxta `zi`ck ,qpw dl yi ikd elit`e ,"dleza"

edlekc qpw oiprlc iax dcen :(`,i) oiyecwc `nw

,"dleza" aizkc dqxe`nd dxrp iab oke .inlyn

`l iax elit`e .dliwqa edlekc mzd opixn`

:il dyw ,edine ."ecal" aizkc meyn `l` bilt

dlera `le ,zxbea zeaxl `z` "dilezaa" `ni`

rnync :il d`xpe !dkxck `lyith dil

rnync meyn .dkxck `ly dleraa dinwe`l

mewna xnelk mileza mewna Ð "dilezaa"

.dleza `dzy opira milezaäìåúádnly

iab azknl jixhvi` i`n` :iaxl dyw Ð rnyn

"dleza"n dil wetiz ?zxbea ihernl "dxrp" qpw

`edd :xnel `vnz m` elit`e !rnyn dnly Ð

"zexrp el`"a dil opiyxcckl jixhvi` "dleza"

wxta xn`c `dn dyw izk` ,(a,hk zeaezk)

azkc oeik ;mewn lka "dxrp dleza" azknl jixhvi` i`n` Ð `pz i`dle ."dleza c`n d`xn zaeh dxrpde" xne` `ed oke ,dxrp `l` "dleza" oi` :(a,`q zenai) "eznai lr `ad"

`ly hrnl ,dnly rnync "dleza" aizk `de ?i`n`e .dliwqa olek Ð dleza `id oiicre dxyr dilr e`a :dqxe`nd dxrp iab xn`c `dn :dyw cere !dxrp `idy opirci "dleza"

mzd :xnel yi `nye !"dleza" dia aizk `de ?i`n`e ,inlyn edlekc qpw oiprl iax dcen :(`,i) oiyeciwa inp opixn`e ,rnyn dnly "dleza"c `nrh i`dn bilt `l iax elit`e .dkxck

.dkxck `ly dlera dze` dyer xg` oi`e ,dkxck `ly dlera dze` dyer lra Ð "lra zlera" :(a,h my) opiyxcc meyn
ediy
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כתובות. פרק אחד עשר - אלמנה ניזונת - דף צז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zeaezk(iyily meil)

àlàdpnl`ïéñeøéàä ïî,zepefn dl oi`yàîòè éàî`l ¤¨¦¨¥¦©©§¨
.zeaegd ilra lk enk oic ziaa xeknl dekixvd,àìeò øîà̈©¨

nkg epwizmiàpéç íeMîmiypd ipira miyp`d og daxiy ick - ¦¦¨
`ly dzaezkl xeknl dpnl` lkezy ,mdl `ypdl miypd evxie

.oic ziaa,øîà ïðçBé éaø,mrhdäfaúzL äöBø íãà ïéàL éôì ©¦¨¨¨©§¦¤¥¨¨¤¤¦§©¤
,ïéc úéáa BzLà.oic ziaa `ly s` dzaezkl xeknzy epevxe ¦§§¥¦
:`xnbd zx`an,eäééðéa àkéà ,eäééðéa éàîm`däLeøbdleki ©¥©§¦¨¥©§§¨

.oic ziaa `ly xeknløîàc ïàîìmrhdy [`ler-],àpéç íeMî §©§¨©¦¦¨
,ïç àéòa énð äLeøb,og zeaxdl minkg zpwz `edy oeik ,xnelk §¨©¦¨£¨¥

la` .ok epwiz dyexba s` `linn ,lrad zad`n `leïàîì§©
øîàcmrhdy [opgei iax-]BzLà äfaúzL äöBø íãà ïéàL éôì §¨©§¦¤¥¨¨¤¤¦§©¤¦§

,ïéc úéáala` ,ezpnl`l wx `id eznkqddéì útëéà àì äLeøb §¥¦§¨Ÿ¦§©¥
.oic ziaa `ly xeknzy dvex epi`e ,dfazzy

:opgei iaxl di`x d`ian `xnbdïðz,jenqa dpynaàì äLeøâe §©§¨Ÿ
øîàc ïàîì àîìLa .ïéc úéáa àlà øBkîzmrhdyíãà ïéàL éôì ¦§¤¨§¥¦¦§¨¨§©§¨©§¦¤¥¨¨

,ïéc úéáa BzLà äfaúzL äöBøy oaendéì útëéà àì äLeøb ¤¤¦§©¤¦§§¥¦§¨Ÿ¦§©¥
,oic ziaa wx xeknz okle ,dfazzy,àpéç íeMî øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¦¦¨

ixd,ïç àéòa énð äLeøb:`xnbd dgec .oic ziaa wx zxken recne §¨©¦¨£¨¥
épî àäzrc ef dpyn -,àéä ïBòîL éaømeyn epwiz `ly xaeqy ¨©¦©¦¦§¦

.dizepefn aekir meyn `l` ,oic ziaa `ly xeknl lkezy `pig
:`xnbd dywnàLéø déì àðz àä ,ïBòîL éaø éàdpy xak ixd ± ¦©¦¦§¨¨¨¥¥¨

,epizpyna'eë øBkîz àì ïéñeøéàä ïîjkn cnlpe ,oic ziaa `l` ¦¨¥¦Ÿ¦§
.dyexba df oic aey dpy recne ,oic ziaa wx zxken dyexb mby

,oiqexi`d on dpnl` oic wx azek did m` :`xnbd zvxzneäî©
c àeä ïéñeøéàä ïî äðîìà ,àîéúc,d`ia zaig dl did `l oiicr §¥¨©§¨¨¦¨¥¦§

dãéc ïç Léôð àìoi`y oeik ,dlv` lecb `l `pig zpwz mrh - Ÿ¨¦¥¦¨
exn` okle ,gexhl dkixv `id m` `ypdln zerpnp miypd

,oic ziaa xeknzyc äLeøb ìáàd`ia zaig dl didïç Léôð £¨§¨§¨¦¥
,dãécgexhl dkixv `id m` erpni miypdy,ïç éòaéz àîéàs`e ¦¨¥¨¦¨¥¥

dyexb s`y yxit jkl ,oic ziaa `ly xeknzy dcei oerny iax
.oic ziaa wx zxken

,dyexb oic z` dpy oerny iax m` :`xnbd dywnàðéðz énð àä̈©¦¨¦¨
,epizpyn ly `tiqa z`f eprny xak -úBðBæî dì ïéàL ìk'`l ¨¤¥¨§

.'oic ziaa `l` xeknzéàî ééezàìm`d ,df llka siqen dn - §©¥©
äLeøb ééezàì åàìoi`eyipd on elit`,oic ziaa wx xeknzy ©§©¥§¨

df llk :`xnbd zvxzn .dyexb oic rinydl aey jxved recne
àì`l` ,dyexb oic siqedl `aúLøBâî dðéàå úLøBâî ééezàì Ÿ§©¥§¤¤§¥¨§¤¤

zxkeny rinydl `a `le ,oiqexi`d on [zyxebn wtq-]
zxkeny oiqexi`d on dpnl`n cnlp ixdy ,oic ziaa dzaezkl

xaeqy meyn yecigd `l` ,oic ziaa wxéaø øîàc ,àøéæ éaøãk¦§©¦¥¨§¨©©¦
áéiç ìòa ,úLøBâî dðéàå úLøBâî eøîàL íB÷î ìk ,àøéæ¥¨¨¨¤¨§§¤¤§¥¨§¤¤©©©¨

äéúBðBæîa.oeiky ,lrad iiga wx `ed df oicy ,epizpyn dycige ¦§¤¨
xg`l la` ,dpefl aiig `ed ezngn `ypdln zakern `idy

.wtqn zepefn miyxeidn `ivedl dleki dpi` ,ezzin
:opgei iaxl di`x d`ian `xnbdL íLk ,òîL àzdpnl`d ¨§©§¥¤

Ck ,ïéc úéáa àlL úøëBn,dzaezk dzaby mcew dzn m`äéLøBé ¤¤¤Ÿ§¥¦¨§¤¨
mdy dipa -dúaeúk éLøBé,dlran dzeablúéáa àlL íéøëBî §¥§¨¨§¦¤Ÿ§¥

.ïéc:`xnbd zwiicneøîàc ïàîì àîìLamrhdyíãà ïéàL éôì ¦¦§¨¨§©§¨©§¦¤¥¨¨
,ïéc úéáa BzLà äfaúzL äöBøc ,oaendéì àçéð àì éäéàc éëéä ék ¤¤¦§©¤¦§§¥¦¦¥¦§¦¦Ÿ¦¨¥

éfaúúclkezy dvex jkle ,dfazzy dvex `l `edy myk - §¦§©¥
jk ,oic ziaa `ly xeknl,efaéìc déì àçéð àì énð äéLøBé§¤¨©¦Ÿ¦¨¥§¦©

.oic ziaa `ly mixkeneøîàc ïàîì àlà`ed mrhdyíeMî ¤¨§©§¨©¦
,àpéç,egxhi `l miypdy epwiz okleäéLøBé,mixkf mdyïç éàî ¦¨§¤¨©¥
àkéà,`pig meyn oic ziaa `ly exkniy mxear owzl jiiy dn - ¦¨

,`ypdln miypd erpni `l ,oic zial mze` egixhi m` s` ixd
:`xnbd dgec .miyp`d zgxiha odl ztki` `ly,àìeò dîbøz¦§§¨¨

,dúBçà Bà dza dzLøiL ïBâkick ,oic ziaa `ly exkni jkle §¤§©§¨¦¨£¨
.`ypdln erpni `l onvr ody

äðùî
zncewd dpyna(`"r)dleki dn xear ,minkge oerny iax ewlgp

ziiabl wx oerny iaxl .oic ziaa `ly miqkp xeknl dpnl`
s`e ,daezk ziiabl mb minkgle .daezk ziiabl `le ,zepefn

.zepefn zlawn `ly mewna
lirl epipy sqep oic(:ap)lawl dwiqtn ,dzaezk dzaby dpnl` ,

.minezidn zepefn
dpnl`a welgl minkge oerny iax etiqed epiptly dpyna
dizepefn z` dciqtn ,oerny iaxl ,daezkdn wlg dzaby

.dciqtn dpi` minkgle ,minezidn
y dpnl`äøëîminezid iqkpnlk ziiabl,dúö÷î Bà dúaeúk ¨§¨§¨¨¦§¨¨

e sqk dzeel m` okeäðkLîlk z`Bà dúaeúkz`,dúö÷îoke ¦§§¨§¨¨¦§¨¨
m`äðúðlk z`ì dúaeúkmc`Bà øçàz`,dúö÷îdl oi` ¨§¨§¨¨§©¥¦§¨¨

okle ,zepefnøBkîz àìzeabl miqkpdn cerøàMä úàdzaezkn Ÿ¦§¤©§¨
ïéc úéáa àlà.efwlg dzaby dpnl`y ,oerny iax zhiy ¤¨§¥¦

o`kn zxkeny dne ,minezidn dizepefn z` dciqtn dzaezkn
ziaa wx zxken daezkly xaeq `ede ,daezkl wx `ed jli`e

.oic
àéä úøëBî ,íéøîBà íéîëçå,daezkläMîçå äòaøà eléôà ©£¨¦§¦¤¤¦£¦©§¨¨©£¦¨

.íéîòt,dizepefn dciqtd `l ,daezkd zvwn dzaby s`e §¨¦
,úBðBæîì úøëBîezxken el` zexikn izye.ïéc úéáa àlL ¤¤¦§¤Ÿ§¥¦

ezepefnl zxkenykúáúBkdxiknd xhya,'ézøëî úBðBæîì'efe ¤¤¦§¨©§¦
,zepefnl dxkn lkd z`y exn`i `ly ,dl epzpy daeh dvr

.dy`l dz`yl mc` ipa evxi `le ,zipzarx `idye
:dpynd dtiqenøBkîz àì äLeøâedzaezklïéc úéáa àlà. §¨Ÿ¦§¤¨§¥¦

* * *

àøîâ
:`xnbd zxxanépî ïéúéðúî,epizpyn ly `nw `pz `ed in - ©§¦¦©¦

zx`an .dizepefn dciqtd ,dzaezk zvwn dxkn dpnl` m`y
:`xnbdäøëî ,àéðúc .àéä ïBòîL éaølk z`,dúaeúkm` oke ©¦¦§¦§©§¨¨§¨§¨¨

dzeeleäðkLîlk z` delnldúaeúkdzeel m` oke ,aegd xear ¦§§¨§¨¨
eäúNòlk z`l zcgeind rwxwdøçàì é÷éúBtà ,dúaeúk- ¨§¨§¨¨©¦¦§©¥

,ef rwxwn `l` `di `l aegd oerxty delnl dxn`ydì ïéà¥¨
cerúBðBæîminezidnøéàî éaø éøác).(iax] `nw `pz xaeqe §¦§¥©¦¥¦

.zepefn dl yi ,daezkd zvwn wx dpkyn e` dxkn m`y ,[xi`n
ïBòîL éaøe wlegäðkLî àìå äøëî àlL ét ìò óà ,øîBàlk z` ©¦¦§¥©©¦¤Ÿ¨§¨§Ÿ¦§§¨

àlà ,dúaeúkz` wxdúéöçî,dzvwn e`äéúBðBæî äãaà. §¨¨¤¨©£¦¨¦§¨§¤¨
zl`ey .oerny iaxe xi`n iax zwelgn mrha dpc `xnbd

:`xnbdàøîéîì,`id zwelgnd zaiqy xn`p m`d -ïBòîL éaøc §¥§¨§©¦¦§
,øáñmeyn ,dizepefn dciqtn daezk zvwn dzaby dpnl`y ¨©

ïðéøîà àìcdl miaiigy onf lkyúö÷înóñk,daezkdaygp §Ÿ©§¦¨¦§¨¤¤
kenz` dl miaiigyóñk ìë.zepefn dl yie ,daezkds` `l` §¨¤¤

.zepefn dl `di `l aey ,daezk zvwn dabz m`,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¥
úö÷î ïðéøîànóñk`ed ixd daezkdóñk ìëk.daezkdlke ©§¦¨¦§¨¤¤§¨¤¤

e :`xnbd dywn .zepefn dl yi daezkd lk z` dzab `ly onfàä̈
eäì ïðéòîL àëtéàoerny iax zxaqy xg` mewna epcnl ixd - ¦§¨©§¦©§

epi` opaxle ,lkd oick zvwnd oic oerny iaxly ,dketd minkge
.lkd oickàéðúc`ziixaawx z`yl el xzeny lecb odk oiprl §©§¨

weqta xn`py ,dleza(bi `k `xwie),äéìeúáá äMà àeäå','gTi §¦¨¦§¤¨¦¨
,miyxeceeìkL úøâBáì èøt[ehrnzpy-],äéìeúalk oi`e §¨§¤¤¤¨§¤¨

,lecb odkl dxeq`y ,miniiw dileza,øéàî éaø éøácxaeqy ¦§¥©¦¥¦
.milezad lk oick epi` mileza zvwnyïBòîL éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§

ïéøéLëîlecb odk mixizne,úøâBáamileza zvwn mzrcly ©§¦¦§¤¤
oick zvwn oic mileza iabl ,oerny iaxly `vnp .milezad lkk
oic mileza iabl ,xi`n iaxle .lkd oick epi` daezk iable ,lkd

.lkd oick zvwn oic daezk iable ,lkd oick epi` zvwn
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zeaezk(iyily meil)

àlàdpnl`ïéñeøéàä ïî,zepefn dl oi`yàîòè éàî`l ¤¨¦¨¥¦©©§¨
.zeaegd ilra lk enk oic ziaa xeknl dekixvd,àìeò øîà̈©¨

nkg epwizmiàpéç íeMîmiypd ipira miyp`d og daxiy ick - ¦¦¨
`ly dzaezkl xeknl dpnl` lkezy ,mdl `ypdl miypd evxie

.oic ziaa,øîà ïðçBé éaø,mrhdäfaúzL äöBø íãà ïéàL éôì ©¦¨¨¨©§¦¤¥¨¨¤¤¦§©¤
,ïéc úéáa BzLà.oic ziaa `ly s` dzaezkl xeknzy epevxe ¦§§¥¦
:`xnbd zx`an,eäééðéa àkéà ,eäééðéa éàîm`däLeøbdleki ©¥©§¦¨¥©§§¨

.oic ziaa `ly xeknløîàc ïàîìmrhdy [`ler-],àpéç íeMî §©§¨©¦¦¨
,ïç àéòa énð äLeøb,og zeaxdl minkg zpwz `edy oeik ,xnelk §¨©¦¨£¨¥

la` .ok epwiz dyexba s` `linn ,lrad zad`n `leïàîì§©
øîàcmrhdy [opgei iax-]BzLà äfaúzL äöBø íãà ïéàL éôì §¨©§¦¤¥¨¨¤¤¦§©¤¦§

,ïéc úéáala` ,ezpnl`l wx `id eznkqddéì útëéà àì äLeøb §¥¦§¨Ÿ¦§©¥
.oic ziaa `ly xeknzy dvex epi`e ,dfazzy

:opgei iaxl di`x d`ian `xnbdïðz,jenqa dpynaàì äLeøâe §©§¨Ÿ
øîàc ïàîì àîìLa .ïéc úéáa àlà øBkîzmrhdyíãà ïéàL éôì ¦§¤¨§¥¦¦§¨¨§©§¨©§¦¤¥¨¨

,ïéc úéáa BzLà äfaúzL äöBøy oaendéì útëéà àì äLeøb ¤¤¦§©¤¦§§¥¦§¨Ÿ¦§©¥
,oic ziaa wx xeknz okle ,dfazzy,àpéç íeMî øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¦¦¨

ixd,ïç àéòa énð äLeøb:`xnbd dgec .oic ziaa wx zxken recne §¨©¦¨£¨¥
épî àäzrc ef dpyn -,àéä ïBòîL éaømeyn epwiz `ly xaeqy ¨©¦©¦¦§¦

.dizepefn aekir meyn `l` ,oic ziaa `ly xeknl lkezy `pig
:`xnbd dywnàLéø déì àðz àä ,ïBòîL éaø éàdpy xak ixd ± ¦©¦¦§¨¨¨¥¥¨

,epizpyna'eë øBkîz àì ïéñeøéàä ïîjkn cnlpe ,oic ziaa `l` ¦¨¥¦Ÿ¦§
.dyexba df oic aey dpy recne ,oic ziaa wx zxken dyexb mby

,oiqexi`d on dpnl` oic wx azek did m` :`xnbd zvxzneäî©
c àeä ïéñeøéàä ïî äðîìà ,àîéúc,d`ia zaig dl did `l oiicr §¥¨©§¨¨¦¨¥¦§

dãéc ïç Léôð àìoi`y oeik ,dlv` lecb `l `pig zpwz mrh - Ÿ¨¦¥¦¨
exn` okle ,gexhl dkixv `id m` `ypdln zerpnp miypd

,oic ziaa xeknzyc äLeøb ìáàd`ia zaig dl didïç Léôð £¨§¨§¨¦¥
,dãécgexhl dkixv `id m` erpni miypdy,ïç éòaéz àîéàs`e ¦¨¥¨¦¨¥¥

dyexb s`y yxit jkl ,oic ziaa `ly xeknzy dcei oerny iax
.oic ziaa wx zxken

,dyexb oic z` dpy oerny iax m` :`xnbd dywnàðéðz énð àä̈©¦¨¦¨
,epizpyn ly `tiqa z`f eprny xak -úBðBæî dì ïéàL ìk'`l ¨¤¥¨§

.'oic ziaa `l` xeknzéàî ééezàìm`d ,df llka siqen dn - §©¥©
äLeøb ééezàì åàìoi`eyipd on elit`,oic ziaa wx xeknzy ©§©¥§¨

df llk :`xnbd zvxzn .dyexb oic rinydl aey jxved recne
àì`l` ,dyexb oic siqedl `aúLøBâî dðéàå úLøBâî ééezàì Ÿ§©¥§¤¤§¥¨§¤¤

zxkeny rinydl `a `le ,oiqexi`d on [zyxebn wtq-]
zxkeny oiqexi`d on dpnl`n cnlp ixdy ,oic ziaa dzaezkl

xaeqy meyn yecigd `l` ,oic ziaa wxéaø øîàc ,àøéæ éaøãk¦§©¦¥¨§¨©©¦
áéiç ìòa ,úLøBâî dðéàå úLøBâî eøîàL íB÷î ìk ,àøéæ¥¨¨¨¤¨§§¤¤§¥¨§¤¤©©©¨

äéúBðBæîa.oeiky ,lrad iiga wx `ed df oicy ,epizpyn dycige ¦§¤¨
xg`l la` ,dpefl aiig `ed ezngn `ypdln zakern `idy

.wtqn zepefn miyxeidn `ivedl dleki dpi` ,ezzin
:opgei iaxl di`x d`ian `xnbdL íLk ,òîL àzdpnl`d ¨§©§¥¤

Ck ,ïéc úéáa àlL úøëBn,dzaezk dzaby mcew dzn m`äéLøBé ¤¤¤Ÿ§¥¦¨§¤¨
mdy dipa -dúaeúk éLøBé,dlran dzeablúéáa àlL íéøëBî §¥§¨¨§¦¤Ÿ§¥

.ïéc:`xnbd zwiicneøîàc ïàîì àîìLamrhdyíãà ïéàL éôì ¦¦§¨¨§©§¨©§¦¤¥¨¨
,ïéc úéáa BzLà äfaúzL äöBøc ,oaendéì àçéð àì éäéàc éëéä ék ¤¤¦§©¤¦§§¥¦¦¥¦§¦¦Ÿ¦¨¥

éfaúúclkezy dvex jkle ,dfazzy dvex `l `edy myk - §¦§©¥
jk ,oic ziaa `ly xeknl,efaéìc déì àçéð àì énð äéLøBé§¤¨©¦Ÿ¦¨¥§¦©

.oic ziaa `ly mixkeneøîàc ïàîì àlà`ed mrhdyíeMî ¤¨§©§¨©¦
,àpéç,egxhi `l miypdy epwiz okleäéLøBé,mixkf mdyïç éàî ¦¨§¤¨©¥
àkéà,`pig meyn oic ziaa `ly exkniy mxear owzl jiiy dn - ¦¨

,`ypdln miypd erpni `l ,oic zial mze` egixhi m` s` ixd
:`xnbd dgec .miyp`d zgxiha odl ztki` `ly,àìeò dîbøz¦§§¨¨

,dúBçà Bà dza dzLøiL ïBâkick ,oic ziaa `ly exkni jkle §¤§©§¨¦¨£¨
.`ypdln erpni `l onvr ody

äðùî
zncewd dpyna(`"r)dleki dn xear ,minkge oerny iax ewlgp

ziiabl wx oerny iaxl .oic ziaa `ly miqkp xeknl dpnl`
s`e ,daezk ziiabl mb minkgle .daezk ziiabl `le ,zepefn

.zepefn zlawn `ly mewna
lirl epipy sqep oic(:ap)lawl dwiqtn ,dzaezk dzaby dpnl` ,

.minezidn zepefn
dpnl`a welgl minkge oerny iax etiqed epiptly dpyna
dizepefn z` dciqtn ,oerny iaxl ,daezkdn wlg dzaby

.dciqtn dpi` minkgle ,minezidn
y dpnl`äøëîminezid iqkpnlk ziiabl,dúö÷î Bà dúaeúk ¨§¨§¨¨¦§¨¨

e sqk dzeel m` okeäðkLîlk z`Bà dúaeúkz`,dúö÷îoke ¦§§¨§¨¨¦§¨¨
m`äðúðlk z`ì dúaeúkmc`Bà øçàz`,dúö÷îdl oi` ¨§¨§¨¨§©¥¦§¨¨

okle ,zepefnøBkîz àìzeabl miqkpdn cerøàMä úàdzaezkn Ÿ¦§¤©§¨
ïéc úéáa àlà.efwlg dzaby dpnl`y ,oerny iax zhiy ¤¨§¥¦

o`kn zxkeny dne ,minezidn dizepefn z` dciqtn dzaezkn
ziaa wx zxken daezkly xaeq `ede ,daezkl wx `ed jli`e

.oic
àéä úøëBî ,íéøîBà íéîëçå,daezkläMîçå äòaøà eléôà ©£¨¦§¦¤¤¦£¦©§¨¨©£¦¨

.íéîòt,dizepefn dciqtd `l ,daezkd zvwn dzaby s`e §¨¦
,úBðBæîì úøëBîezxken el` zexikn izye.ïéc úéáa àlL ¤¤¦§¤Ÿ§¥¦

ezepefnl zxkenykúáúBkdxiknd xhya,'ézøëî úBðBæîì'efe ¤¤¦§¨©§¦
,zepefnl dxkn lkd z`y exn`i `ly ,dl epzpy daeh dvr

.dy`l dz`yl mc` ipa evxi `le ,zipzarx `idye
:dpynd dtiqenøBkîz àì äLeøâedzaezklïéc úéáa àlà. §¨Ÿ¦§¤¨§¥¦

* * *

àøîâ
:`xnbd zxxanépî ïéúéðúî,epizpyn ly `nw `pz `ed in - ©§¦¦©¦

zx`an .dizepefn dciqtd ,dzaezk zvwn dxkn dpnl` m`y
:`xnbdäøëî ,àéðúc .àéä ïBòîL éaølk z`,dúaeúkm` oke ©¦¦§¦§©§¨¨§¨§¨¨

dzeeleäðkLîlk z` delnldúaeúkdzeel m` oke ,aegd xear ¦§§¨§¨¨
eäúNòlk z`l zcgeind rwxwdøçàì é÷éúBtà ,dúaeúk- ¨§¨§¨¨©¦¦§©¥

,ef rwxwn `l` `di `l aegd oerxty delnl dxn`ydì ïéà¥¨
cerúBðBæîminezidnøéàî éaø éøác).(iax] `nw `pz xaeqe §¦§¥©¦¥¦

.zepefn dl yi ,daezkd zvwn wx dpkyn e` dxkn m`y ,[xi`n
ïBòîL éaøe wlegäðkLî àìå äøëî àlL ét ìò óà ,øîBàlk z` ©¦¦§¥©©¦¤Ÿ¨§¨§Ÿ¦§§¨

àlà ,dúaeúkz` wxdúéöçî,dzvwn e`äéúBðBæî äãaà. §¨¨¤¨©£¦¨¦§¨§¤¨
zl`ey .oerny iaxe xi`n iax zwelgn mrha dpc `xnbd

:`xnbdàøîéîì,`id zwelgnd zaiqy xn`p m`d -ïBòîL éaøc §¥§¨§©¦¦§
,øáñmeyn ,dizepefn dciqtn daezk zvwn dzaby dpnl`y ¨©

ïðéøîà àìcdl miaiigy onf lkyúö÷înóñk,daezkdaygp §Ÿ©§¦¨¦§¨¤¤
kenz` dl miaiigyóñk ìë.zepefn dl yie ,daezkds` `l` §¨¤¤

.zepefn dl `di `l aey ,daezk zvwn dabz m`,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¥
úö÷î ïðéøîànóñk`ed ixd daezkdóñk ìëk.daezkdlke ©§¦¨¦§¨¤¤§¨¤¤

e :`xnbd dywn .zepefn dl yi daezkd lk z` dzab `ly onfàä̈
eäì ïðéòîL àëtéàoerny iax zxaqy xg` mewna epcnl ixd - ¦§¨©§¦©§

epi` opaxle ,lkd oick zvwnd oic oerny iaxly ,dketd minkge
.lkd oickàéðúc`ziixaawx z`yl el xzeny lecb odk oiprl §©§¨

weqta xn`py ,dleza(bi `k `xwie),äéìeúáá äMà àeäå','gTi §¦¨¦§¤¨¦¨
,miyxeceeìkL úøâBáì èøt[ehrnzpy-],äéìeúalk oi`e §¨§¤¤¤¨§¤¨

,lecb odkl dxeq`y ,miniiw dileza,øéàî éaø éøácxaeqy ¦§¥©¦¥¦
.milezad lk oick epi` mileza zvwnyïBòîL éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§

ïéøéLëîlecb odk mixizne,úøâBáamileza zvwn mzrcly ©§¦¦§¤¤
oick zvwn oic mileza iabl ,oerny iaxly `vnp .milezad lkk
oic mileza iabl ,xi`n iaxle .lkd oick epi` daezk iable ,lkd

.lkd oick zvwn oic daezk iable ,lkd oick epi` zvwn
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc zeaezk(iriax meil)

dlna z"ia ztqeze,'äéìeúáá'jixvy cnlnäéìeúa ìk eäiL ¦§¤¨¤§¨§¤¨
,ïéîéi÷,llk dlrap `ly dleza wx dxzed lecb odkl ,xnelk ©¨¦

dxeq` dlrap m` la`a ïéadlrapdkøãëeïéadlrapaàlL ¥§§©§¨¥¤Ÿ
dkøãk. §©§¨

zvwn m`d ,`id dpyna oerny iaxe minkg zwelgny ,`vnp
kk sqk zvwn minkgl ,sqk lkk sqkzvwn dzabae ,sqk l

,daezk zvwn oiicr dl aiigy oeik ,dizepefn dciqtd `l daezk
sqk zvwn oerny iaxle .daezkd lk z` dl aiig eli`k aygpe
oicne .dizepefn dciqtd daezk zvwn dzabae ,sqk lkk epi`

.o`k mzhiyl dxizq oi` lecb odkl dleza
:minkgk dkld dwqtpy dyrn d`ian `xnbdàúzéà àéää- ©¦¦§¨

dpnl` dy`a dyrndúaeúëa àtñëc àñk äñôúcdqtzy - §¨§¨¨¨§©§¨¦§¨¨
zvwn oerxt ick `l` qeka did `l la` ,dzaezkl sqk ly qek

e ,daezkdéðBæî äòáz÷ekiyniy minezid z` dpnl`d draze - ¨¨§¨§¥
.zepefn dl zzlàáøc dén÷ì éàúàm`d le`yl `ax iptl e`a - £©¦§©¥§¨¨

.zepefn dl zzl jiyndl mikixveäì øîà`axeáä eìéæ ,éîúéì ¨©§§©§¥¦¨
úBðBæî dìdzabay oerny iax zrcy s`e .zepefn dl epze ekl - ¨§

,zepefn dl oi` daezk zvwnla`ïBòîL éaøc àäì Lçc úéì- ¥§¨§¨§©¦¦§
iax zrcl yyegy in oi`oernyóñk úö÷î ïðéøîà àì øîàc§¨©Ÿ©§¦¨¦§¨¤¤

,óñk ìëkdzab `ly lke ,sqk lkk sqk zvwny dkldd `l` §¨¤¤
.zepefn dl yi ,daezkdn zvwn dl aiige ,daezkd lk z`

* * *
oihiba dpyna epipy(:cl)daezk zeabl d`ay dpnl`y ,

.dzaezkn oiicr drxtp `ly ,oic ziaa raydl zaiig ,minezin
oikxra dpyna epipy cer(:`k)aeg lral miaeb oic ziayky ,

lr mei miyly mifixkne ,rwxwd xign z` miny ,minezi iqkpn
.dpgwi dxigna daxnd lke ,dzxikn

dkixv ,dzaezkl rwxw zxkeny dpnl` m`d ,dpc oldl `xnbd
dkixv m`de ,melk drxtp `ly dreayd caln ,ztqep dreay

.mei miyly dfxkd
óñBé áøì àáøc déøa äaø déì çìL,dl`yy dpnl`úøëBîiqkp ¨©¥©¨§¥§¨¨§©¥¤¤

dzaezk ziiabl minezi,ïéc úéáa àlLm`däëéøöraydl ¤Ÿ§¥¦§¦¨
äòeáL,dzaezk ickn xzei rwxwd xear dlaiw `lyïéà Bà §¨¥
äëéøöraydläòeáL.ef §¦¨§¨

ax l`ysqei,`axc dixa dax z`äæøëä Cì éòaúåwtzqze - §¦¨¥¨©§¨¨
miyly fixkdl dkixv m`d ,oic ziaa `ly zxkeny dpnl`a
daxiy inl rwxwd z` exknie mipew daxd e`eaiy ick ,mei

.xignadéì øîàlr ,sqei axl `axc dixa daxàì äæøëä ¨©¥©§¨¨Ÿ
éì àéòaéî÷oicdn cnlpy oeik ,wteqn ipi` -øîà àøéæ éaø øîàc ¨¦©§¨¦§¨©©¦¥¨¨©

L äðîìà ,ïîçð áøe` daezkl xeknl minezidn rwxw dgwl ©©§¨©§¨¨¤
e ,zepefnldîöòì äîMxigna dnvrl rwxwd z` dzpw - ¨¨§©§¨

daezkd,zepefnd e`,íeìk àìå äúNò àìmileki minezide Ÿ¨§¨§Ÿ§
dixa dax x`ane .zern dl zzle dcin rwxwd z` `ivedl

:`axcéîc éëéä,dnvrl dzpw ote` dfi`a -æeøëàc éàm` - ¥¦¨¥¦§©§
,xzeia deabd xignd z` drivd dpnl`de ,rwxwd lr efixkd

,íeìk àìå äúNò àì éànà.minezid mr oick dbdp ixdåàì àlà ©©Ÿ¨§¨§Ÿ§¤¨©
xaecn,æeøëà àìcmeyn melk dzyr `l dnvrl dzpw m` okle §Ÿ©§

.lefa oxkenl miqkpa dlflfy miyyegyå,wiicl yim` `weec §
rwxwd z` dzpwdîöòì,dfxkd ila,íeìk àìå äúNò àìc àeä §©§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ§

àärwxwd z` dxkn m`øçàìila,dfxkdäúNò äúNòM äî ¨§©¥©¤¨§¨¨§¨
.lg xknd -dpi` ,oic ziaa `ly zxkeny dpnl`y gkene

.ef dl`y izl`y `l okle ,dfxkd dkixv
:ongp ax ixacn di`xd z` dgec `xnbdíìBòìixacn wiicl oi` §¨

ote`a `ed ongp ax ly epice ,dfxkd dkixv dpi`y ongp ax
,æeøëàc.melk dzyr `l dnvrl dzpw m` ,ok it lr s`eå,mrhd §©§§

éì íL ïàî ,dì éøîàãCz` wifgdl zeyxd z` jl ozp in - §¨§¥¨©¨¦
.oic zia `le ,minezid `l ,jnvrl rwxwd

:'jil my o`n' zxaql di`x d`ian `xnbdàøáb àeääc éàä ék¦©§©©§¨
éîúéc àúqék déab eãé÷ôàcoic ziay mc` eze`a dyrnd enk ± §©§¦©¥¦§¨§©§¥

.minezid xear mxkniy zendal `etqn elv` eciwtddîL ìæà̈©¨¨
déLôðìenvrl dpwe df mc` jld -`zqikd z`.éæeæ äàî òaøàa §©§¥§©§©¥¨¥

jk xg`ø÷éià,`zqikdäàî úéLa í÷ze`n yy did exigne - ¦©©¨§¦¥¨
,fefénà éaøc dén÷ì àúàly fef miiz`na dkf `ed m`d le`yl ¨¨§©¥§©¦©¦

.xweidCì íL ïàî ,déì øîàjnvrl zepwl zeyx jl ozp in - ¨©¥©¨¨
.`zqikd z`.xweia minezid ekf `linn `zqika zikf `ly oeike

:zewitqd ipya dkldd z` dwiqn `xnbd,àúëìäådpnl` §¦§§¨
,oic ziaa `ly zxkenyäòeáL äëéøörwxwd lr dlaiw `ly §¦¨§¨

,dzaezk ickn xzeiäæøëä äëéøö dðéàå.dzxikn lr §¥¨§¦¨©§¨¨

äðùî
jenp e` deab xigna rwxw dxkny dpnl`a dpc epizpyn
dxikna giexn e` ciqtn ine ,miiw dxkn mipte` el`a ,dieeyn

.z`fk
íéúàî dúaeúk äúéäL äðîìà,fefäøëîeminezid ly rwxw ©§¨¨¤¨§¨§¨¨¨©¦¨§¨

yíéúàîa ,äðî äåLfefdpn dey rwxw cer dl ribny zprehe , ¨¤¨¤§¨©¦
.daezkd znlydlBàrwxw dxknyíéúàî äåL,fef,äðîa ¨¤¨©¦§¨¤

miiw xknd ,mipte`d ipya .daezkd znlydl dpn cer dvexe
e,dúaeúk äìa÷úð.minezidn cer zlawn dpi`e ¦§©§¨§¨¨

y dpnl` :sqep oicäøëîe ,äðî dúaeúk äúéärwxwäðî äåL ¨§¨§¨¨¨¤¨§¨¨¤¨¤
øðéãå,äðîa,dzaezkn xzei xpic ieeya rwxw dxkny epiide §¦¨§¨¤

,ìèa døëîe .minezil zxfeg rwxwd lkeeléôàm`úøîBà àéä ¦§¨¨¥£¦¦¤¤
øéæçàd z`øðéc,lefa izxknyk izcqtdy,ïéLøBiìok it lr s` ©£¦¦¨©§¦

.ìèa døëî`ed wlg lk lr weqitdy epiid lefa dxikny ,mrhde ¦§¨¨¥
`ly minezid ly rwxw mb ef dxikna dxkny oeike ,lefa xzei

.dliha dxiknd lke zerha dxikn ef ixd ,oick
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøe wleg.íéi÷ døëî íìBòì ,øîBàdnk cre ©¨¦§¤©§¦¥¥§¨¦§¨©¨

,miiw dxkn `die ,zeyx ila dxkny rwxwd zcn `dzàäzL ãò©¤§¥
øéiLzL éãk íLrwxwd z` zxken dzid `l m`y ick cr - ¨§¥¤§©¥

dcy xeriy rwxw minezil x`yp did ,dzaezk lr ztcerd
wxi zpib e` d`eaz,epiide .äãNarwxw x`yzy ,d`eazúa §¨¤©

ïéa÷ äòLzmiray-] mirxf ly miaw dryz my rexfl ozipy - ¦§¨©¦
,[zen` miyng lr zen` yngeäpâáerwxw ,zewxi lyéöç úa §¦¨©£¦

á÷.[gthe zen` rax` lr zen` miyng-] mirxféaø éøáãëe ©§¦§¥©¦
,àáé÷òxg` mewna epnn eprnyy(:`i a"a)`ed dpib xeriy ,úéa £¦¨¥

òáBø,[gthe zen` rax` lr zen` ynge mixyr-] mirxf aw ©
,lefa mdly rwxw dxkny ,minezid z` dciqtd el` mipte`ay
lr ztcerd rwxwd z` zxken dzid `l m` mby ote`a la`
`l ,dpib e` dcy xeriya rwxw minezil x`yp did `l ,dzaezk
,ef rwxwa yeniy mdl did `l `linny ,minezil melk dciqtd

.miiw gwnde
:sqep oicæeæ úBàî òaøà dúaeúk äúéääæì äøëîe ,rwxw,äðîa ¨§¨§¨¨©§©¥¨§¨¨¤§¨¤

äæìårwxwïBøçàìå ,äðîarwxw.äðîa øðéãå äðî äôéxkndìL §¨¤§¨¤§¨©£¨¤¨¤§¦¨§¨¤¤
dïBøçà,lefa xknpyïlek ìLå ,ìèamipey`xd dylyd ly - ©£¨¥§¤¨

,oick exknpyøëî.íéi÷ ï ¦§¨©¨

* * *

àøîâ
:`xnbd zl`eyàðL éàî,dpyna ipyd oicd dpey dna - ©§¨

rwxw dxkn dpnl`dyíéúàî äåLfef,äðîamikixv `ly ¨¤¨©¦§¨¤
.dpn wx rwxwd xear dlaiwy s` ,dpn cer dl zzl minezid

,mrhdedì éøîàc,minezide ,miiz`n ieeya rwxw zlaiwzà §¨§¥¨©§
zãñôàoica mb jk m` .lefa dze` zxkny zcqtd z`e - ©§©§§

rwxw dxkny ,oey`xdíéúàîa ,äðî äåL,fefàîéz énðmb - ¨¤¨¤§¨©¦©¦¥¨
wx deyy rwxw daezkd oerxtl izlaiw ip` ,dpnl`d xn`z

,miiz`na izxkny dne ,dpnàðçååøà àðà.ily geixd df - £¨©§©§¨
:`xnbd zvxzn,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©
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miwxt dyelya` cenr gv sc ± iriax wxtzeaezk
ïéîéé÷ äéìåúá.dkxck `ly elit` dlrap `ly ,dlira oiprl Ðàôñëã àñë äñôúã

.dzaezk xeriy ea did `le Ðäòåáù äëéøö.xzei dzab `ly Ðäîöòì äîùùÐ

.dzaezk zneya dnvrl minezid dcy dgwlíåìë àìå äúùò àìevx m`e Ð

onf xg`l zern dzeabdl minezidÐ.dze` oilhepe oixfegêéì íù ïàîzlaw inn Ð

ef dxikn?`le oic zian `l,oinezin`l jkitl

znyc `kid la` .oinezid zeyxn rwxwd `vi

ipixg`lÐdl epzp ixdy ,oiyxeid zeyxn wtp

.xeknl zeyx minkgàúñéë.`etqn Ðoeyl

oixewy ,mibenl` ivr = qxb "`ziqk" :xg`

.l"`xewäðùîäìá÷úð äðîá íéúàî äåù
äúáåúë.zcqt` z` :dl opixn`c Ðäøëî

ìèá`vnp ,xeknl zeyx dl oi` xpic eze`y Ð

.did zg` zaa ixdy ,zerh xknd lkyíìåòì
íéé÷ äøëî,oiyxeil xpicd z` xifgz `ide Ð

dnc.ozciqtdàäéù ãòick ,d`pe`a Ð

dcya xiizyn did d`pe`d dzid `l eli`y

.oiaw dryz dnvr d`pe`d e` ,oiaw dryz za

d`pe`d cal my minezil x`yp m` oicd `ede

my rwxw minezil yic oeikc .oiaw dryz

dcy xeriykÐxeknl eppevx oi` :dl exn`i

die`x d`pe`d oi` m` la` .epl ie`xd rwxw

sxhvdlickldcyÐ`l.melk ozciqtd

á÷ éöç úá äðâáå.dpb xeriy dfy Ðéøáãëå
àáé÷ò éáøeprnyy Ðziaa :xg` mewna epnn

`ed raex.dpb xeriyàøîâ
ïàë
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åäéùmileza zvwn oze`y opira :yexit Ð dkxck `ly oia dkxck oia oiniiw dileza

.dipin `xw wezylc ,`l dkxck `ly :xninl ivn `le ,mewn lka miniiw edi

úøëåî"gleyd" wxta `id oizipzn :xn`z m`e Ð 'ek dreay dkixv oic ziaa `ly

`ki`e !dreaya `l` minezi iqkpn zrxtp dpnl` oi` :opzc (a,cl oihib)

iaxk ,oiqexi`d on dpnl`a Ð `idd :xninl

xeknz `l zepefn dl oi`y lk :xn`c ,oerny

`iyw cere .wgec iaxl d`xpe .oic ziaa `l`

ax dil hyt `l `zrnyc `ibeq metlc :il

Ð jgxk lrc dil heytz ?i`n`e ,icin sqei

erpnp :`tiq ipzwcn ,`id oi`eypd on dpnl`a

`l :l`eny xn` `xif iax xn`e .driaydln

.dze` oiriayn dyexb la` ,dpnl`a `l` epy

`wc d`pd `idda Ð ip`y dpnl`c `nrhe

`nl` .`xizd `ixene `iz` inzi inw `gxh

dpnl`ac l`enyc dizlinn hytnl ivn ded

Ð ixiin oiqexi`d on i`c .ixiin oi`eypd on

`idy ,"inzi inw `gxh `w" xninl jiiy `l

:iax xne` `l` !dia` ziaa zcnerdreay jdc

`ly :qxhpewa yxitck `l` ,ixxv meyn `l

zepefnl dxkna dil `irain `le .xzei dzab

dkixv `zkld wiqt onwl `dc Ð oic ziaa `ly

opg xn`y mixac ipy :ol `niiw op`e .dreay

jldy in :(`,dw) onwl opzc .ezenk dkld Ð

:xne` opg ,zepefn zraez ezy`e mid zpicnl

"seqa" `edde .dlgza rayz `le seqa rayz

idliya lirl `dc ,daezk ziiab zrya epiid Ð

,oerny iaxk opg dinxi iax iwen (a,gt) "azekd"

oiyxei Ð dzaezk zraezy onf lk :xn`c

oi` Ð dzaezk zraez dpi` ,dze` oiriayn

oi` dreay meyc rnyn .dze` oiriayn oiyxei

d`xp `l` !dzaezk zriaz onf cr dze` oiwiwfn

dlgzc .dil `irain daezkl zxkenac :iaxl

dakr `ly dze` oiriayn dzaezk ziiab mcew

`ly miqkp dxkny xg`le .melk dlra lyn

dil `irain Ð dzaezk odn zeabil oic ziaa

cere .xzei dzab `ly dze` oiriayne oixfeg m`

yexitk `l dil `irainc dreay jdc :iax xne`

i` dil `irain `l` ,xzei dzab `ly :qxhpewd

.iax itn .mz epiax yxit oke ,lflfz `ly inp iedc .dfxkd jl iraiz :xn`wcn gken oke .miqkpa dlflf `ly dze` oiriaynéòáéúållkn dreay jl `irancnc Ð dfxkd jl

.dreay dkixvc oky lk Ð dfxkd ira ded i`c ;dfxkd ira `lc jl `hiytcøîàlirl opixn` `d :xn`z m`e .dfxkd dkixv dpi`y `hiytc Ð il `irain `w `l dfxkd :dil

oic ziayk Ð ilin ipd :iax xne`e !mei miyly minezid mey :(a,`k) oikxra opz cere !dfxkd opira Ð ilin x`yl `d :rnyn ,`zfxk` `la opipafn Ð dxeawle ipefnl `bxkl (`,ft)

icil `eal leki oi`e lha dxknc opz Ð dpna xpice dpn dey dxkn elit` ,dpnl` la` .minezi iqkp ciqtdl `ly ,dfxkd ikixv jkld ,miiw oxkn Ð zezyn zegta erh i`c ,oixken

:wiqne ,'ek oinezid mey :`pipz Ð ol rnyn `w i`n ,oixfege dpyn xaca erhy ink eyrp Ð dfxkda `ly exkny oic zia :(a,w) onwl opixn`c `de .dfxkda `ly zxken Ð cqtd

d jixv diteb gilyac `nl` .gily Ð ilin ipdgily elit` :cere .mz epiax yxity enk ,dl opinwen oic zia gilya `dc :`cg ,icin dyw `l !xfeg Ð lifen i`c ab lr s` ,dfxk

.dpnl` enk dfxkd `la xekniy gilyl opax denl` `lc ;icin dyw `l Ð `nlrcàìàdpnl` :ongp ax xn`wc `d `nlc ,`kdn hiyt ikid izk` :il dniz Ð 'ek fexk` `lc e`l

ax biltn `lc :iax il xn`e !dfxkd dkixv dpi` Ð oke li`ede ,lirl izyxitck ,dreay dkixv dpi`c zepefnl dxkna ,dzyr Ð xg`l `d ,melk `le dzyr `l Ð dnvrl dnyy

.daezkl zxkenl zepefnl zxken oia ongpéøîàãla` .oic zia da edewifgi `l m` exiag rwxwa zekfl lekiy mc` jl oi`y ?miqkpd el`a jwifgd in ,xnelk Ð jil my o`n dl

oic zia mze` dze` oiwifgny dne .(`,al `rivn `aa) "ze`ivn el`"a `icda `zi`ck ,`ki` `din zeheicd oic zia Ð oignen oic zia `kilc ab lr s`c .ynn `ney :xn`w `l `d

"ciwtnd"ae ,dnvrl rwxwd akrl dleki dzid Ð oic zia dewifgd m`c rnyn `kdc :iaxl dnize .`nlra `neya i`iwa `l` opi`e ,md zepxw iayeic ,dwfg `aiyg `l Ð zeheicd

`l `de .'ek ea `veik ,envrl oxken epi`e ,mixg`l oxken Ð oxken `edyke .oic ziaa oxkene ,dpwz mdl dyer Ð yiacde yac ,uingde oii exiag lv` ciwtnd :`ipz (`,gl my)

wxta opiziinc d`wewg opgeic dyrn `edd lr wiqn inlyexiac ,envrl makrl leki Ð `neyd oic zia erci m` la` ,oic zia zeyxa epiid Ð oic ziaa xn`wc `dc xninl epivn

`nrh ied mzdc :iax xne`e !oic ziaa dxikn dil jixvn ded Ð d`wewg opgeil `zeyx dil aidi `w iax dedc ab lr s` `nl` .oic ziaa oxkene `v :el xn` ,(`,bi) migqtc `nw

ici lry mlerd erci miqkpd el` Ð `kd la` .`neya erci oic ziay irci `l `nlr ilekc ,`cyg jiiy mzd ik cwtpd xaca `wece .envrl akri `ly xn`w jklde ,`cyg meyn

`l Ð elv` xg` ciwtdy ,mzd la` ,mci lr akrl dl yi jkld ,miciwtnd md mnvr oic ziad `kd :inp i` .`cyg `kile ,erci ok enk ,inp inzic `zqik iabe .dcil e`a oic zia

ziaa dxikn mzd ira `wc ,ciwtnd zpwzl oic ziaa `ly xeknl gily cwtpd zeyrl oic zia zeyx oecwta liren `l i`n` :iax dnzn inlyexic `idd` ,edine .envrl epakri

w zeheicd oic ziaa inlyexia mzd `nye !oipiick dedc xn`c o`nl inp `ki`e ,gily epwz dpnl`d jxevl zerwxw zxikn iab `ld ?oicli`ed ,"oic zia" dil ixw i` denzl oi`e .i`

."xenb oic zia" ediiab ipzwc meyn epiid ,lirl ziyixtck ,zeheicd `ki`c ab lr s` Ð oic ziaa `ly dpnl` zxikn ixw `dc ,"xenb oic zia" ediiab ipzw `leäðîìàdxkny

iax xn` .zerwxwl d`pe` oi` :xne` yiwl yixe .gwnd xiwedyk ,gwnd lfedyk opgei iax dl iwene !gwnd xefgie :jixt inlyexia Ð 'ek dpna miz`n dey e` miz`na dpn dey

cr d`pe` ribd `ly :l`ppg epiax yxit .blten epi`y xaca :dil xzt .zerwxwd ,d`pe` mdl oi`y mixac el` :opgei iax` `bilt oizipzn .d`pe` el yi Ð blten xac did m` :opgei
ick
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äéìeúáa""¯dkøãëa ïéa ,ïéîéi÷ äéìeúa ìk eäiL ¦§¤¨¤§¨§¤¨©¨¦¥¦§©§¨
àtñëc àñk äñôúc àúzéà àéää .dkøãk àlL ïéa¥¤Ÿ§©§¨©¦¦§¨§¨§¨¨¨§©§¨
øîà .àáøc dén÷ì éàúà .éðBæî äòáú÷ ,dúaeúëa¦§¨¨¨¨§¨§¥£©§©¥§¨¨£©

c úéì ,úBðBæî dì eáä eìéæ :éîúéì eäìéaøc àäì Lç §§©§¥¦£¨§¥§¨§¨§©¦
.óñk ìëk óñk úö÷î ïðéøîà àì :øîàc ,ïBòîL¦§§¨©¨¨§¦©¦§©¤¤§¨¤¤
àlL úøëBî :óñBé áøì àáøc déøa äaø déì çìL̈©¥©¨§¥§¨¨§©¥¤¤¤Ÿ
?äòeáL äëéøö ïéà Bà äòeáL äëéøö ïéc úéáa§¥¦§¦¨§¨¥§¦¨§¨
,éì àéòaéî÷ àì äæøëä :déì øîà ?äæøëä Cì éòaúå§¦¨¥¨©§¨¨£©¥©§¨¨¨¨¦¨£¨¦
dîöòì äîML äðîìà :ïîçð áø øîà àøéæ áø øîàc§¨©©¥¨¨©©©§¨©§¨¨¤¨¨§©§¨

¯æeøëàc éà ?éîc éëéä .íeìë àìå äúNò àì¯éànà Ÿ¨§¨§Ÿ§¥¦¨¥¦§©§©©
åàì àlà ?íeìë àìå äúNò àì¯,æeøëà àìc Ÿ¨§¨§Ÿ§¤¨¨§¨©§

øçàì àä ,íeìë àìå äúNò àìc àeä dîöòìe¯äî §©§¨§¨¨§¨§Ÿ§¨§©¥©
ïàî :dì éøîàãe ,æeøëàc íìBòì .äúNò äúNòM¤¨§¨¨§¨§¨§©§§¨§¦¨©

éì íLàúñék déab eãé÷ôàc àøáb àeääc éàä ék ?C ¨¦¦©§©©§¨§©§¦©¥¦§¨
,ø÷éià ,éæeæ äàî òaøàa déLôðì dîL ìæà .éîúéc§©§¥£©¨¨§©§¥§©§©¥¨¥¦©©
déì øîà .éîà éaøc dén÷ì àúà .äàî úéLa í÷̈§¦¥¨£¨§©¥§©¦©¦£©¥
äëéøö dðéàå ,äòeáL äëéøö :àúëìäå ?Cì íL ïàî©¨¨§¦§§¨§¦¨§¨§¥¨§¦¨

.äæøëääðùî,íéúàî dúaeúk äúéäL äðîìà ©§¨¨©§¨¨¤¨§¨§¨¨¨©¦
äðîa íéúàî äåL Bà ,íéúàîa äðî äåL äøëîe¯,äðî dúaeúk äúéä .dúaeúk äìa÷úð ¨§¨¨¤¨¤§¨©¦¨¤¨©¦§¨¤¦§©§¨§¨¨¨§¨§¨¨¨¤

äðîa øðéãå äðî äåL äøëîe¯ïéLøBiì øðéc øéæçà :úøîBà àéä eléôà .ìèa døëî¯døëî ¨§¨¨¤¨¤§¦¨§¨¤¦§¨¨¥£¦¦¤¤©£¦¦¨©§¦¦§¨
äãNa øéiLzL éãk íL àäzL ãò ,íéi÷ døëî íìBòì :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .ìèä¥©¨¦§¤©§¦¥¥§¨¦§¨©¨©¤§¥¨§¥¤§©¥§¨¤
òaøà dúaeúk äúéä .òáBø úéa :àáé÷ò éaø éøáãëe .á÷ éöç úa äpâáe ,ïéa÷ äòLz úa©¦§¨©¦§¦¨©£¦©§¦§¥©¦£¦¨¥©¨§¨§¨¨©§©

äðîa øðéãå äðî äôé ïBøçàìå ,äðîa äæìå äðîa äæì äøëîe ,æeæ úBàî¯,ìèa ïBøçà ìL ¥¨§¨¨¤§¨¤§¨¤§¨¤§¨©£¨¤¨¤§¦¨§¨¤¤©£¨¥
ïlek ìLå¯.íéi÷ ïøëîàøîâäðîa íéúàî äåL àðL éàî¯,zãñôà zà :dì éøîàc §¤¨¦§¨©¨©§¨¨¤¨©¦§¨¤§¨§¦¨©§©§©§§

:deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà !àðçååøà àðà :àîéz ,éîð íéúàîa äðî äåL̈¤¨¤§¨©¦©¦¥¨£¨©§©§¨¨©©©§¨¨©©¨©£
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc zeaezk(iriax meil)

dlna z"ia ztqeze,'äéìeúáá'jixvy cnlnäéìeúa ìk eäiL ¦§¤¨¤§¨§¤¨
,ïéîéi÷,llk dlrap `ly dleza wx dxzed lecb odkl ,xnelk ©¨¦

dxeq` dlrap m` la`a ïéadlrapdkøãëeïéadlrapaàlL ¥§§©§¨¥¤Ÿ
dkøãk. §©§¨

zvwn m`d ,`id dpyna oerny iaxe minkg zwelgny ,`vnp
kk sqk zvwn minkgl ,sqk lkk sqkzvwn dzabae ,sqk l

,daezk zvwn oiicr dl aiigy oeik ,dizepefn dciqtd `l daezk
sqk zvwn oerny iaxle .daezkd lk z` dl aiig eli`k aygpe
oicne .dizepefn dciqtd daezk zvwn dzabae ,sqk lkk epi`

.o`k mzhiyl dxizq oi` lecb odkl dleza
:minkgk dkld dwqtpy dyrn d`ian `xnbdàúzéà àéää- ©¦¦§¨

dpnl` dy`a dyrndúaeúëa àtñëc àñk äñôúcdqtzy - §¨§¨¨¨§©§¨¦§¨¨
zvwn oerxt ick `l` qeka did `l la` ,dzaezkl sqk ly qek

e ,daezkdéðBæî äòáz÷ekiyniy minezid z` dpnl`d draze - ¨¨§¨§¥
.zepefn dl zzlàáøc dén÷ì éàúàm`d le`yl `ax iptl e`a - £©¦§©¥§¨¨

.zepefn dl zzl jiyndl mikixveäì øîà`axeáä eìéæ ,éîúéì ¨©§§©§¥¦¨
úBðBæî dìdzabay oerny iax zrcy s`e .zepefn dl epze ekl - ¨§

,zepefn dl oi` daezk zvwnla`ïBòîL éaøc àäì Lçc úéì- ¥§¨§¨§©¦¦§
iax zrcl yyegy in oi`oernyóñk úö÷î ïðéøîà àì øîàc§¨©Ÿ©§¦¨¦§¨¤¤

,óñk ìëkdzab `ly lke ,sqk lkk sqk zvwny dkldd `l` §¨¤¤
.zepefn dl yi ,daezkdn zvwn dl aiige ,daezkd lk z`

* * *
oihiba dpyna epipy(:cl)daezk zeabl d`ay dpnl`y ,

.dzaezkn oiicr drxtp `ly ,oic ziaa raydl zaiig ,minezin
oikxra dpyna epipy cer(:`k)aeg lral miaeb oic ziayky ,

lr mei miyly mifixkne ,rwxwd xign z` miny ,minezi iqkpn
.dpgwi dxigna daxnd lke ,dzxikn

dkixv ,dzaezkl rwxw zxkeny dpnl` m`d ,dpc oldl `xnbd
dkixv m`de ,melk drxtp `ly dreayd caln ,ztqep dreay

.mei miyly dfxkd
óñBé áøì àáøc déøa äaø déì çìL,dl`yy dpnl`úøëBîiqkp ¨©¥©¨§¥§¨¨§©¥¤¤

dzaezk ziiabl minezi,ïéc úéáa àlLm`däëéøöraydl ¤Ÿ§¥¦§¦¨
äòeáL,dzaezk ickn xzei rwxwd xear dlaiw `lyïéà Bà §¨¥
äëéøöraydläòeáL.ef §¦¨§¨

ax l`ysqei,`axc dixa dax z`äæøëä Cì éòaúåwtzqze - §¦¨¥¨©§¨¨
miyly fixkdl dkixv m`d ,oic ziaa `ly zxkeny dpnl`a
daxiy inl rwxwd z` exknie mipew daxd e`eaiy ick ,mei

.xignadéì øîàlr ,sqei axl `axc dixa daxàì äæøëä ¨©¥©§¨¨Ÿ
éì àéòaéî÷oicdn cnlpy oeik ,wteqn ipi` -øîà àøéæ éaø øîàc ¨¦©§¨¦§¨©©¦¥¨¨©

L äðîìà ,ïîçð áøe` daezkl xeknl minezidn rwxw dgwl ©©§¨©§¨¨¤
e ,zepefnldîöòì äîMxigna dnvrl rwxwd z` dzpw - ¨¨§©§¨

daezkd,zepefnd e`,íeìk àìå äúNò àìmileki minezide Ÿ¨§¨§Ÿ§
dixa dax x`ane .zern dl zzle dcin rwxwd z` `ivedl

:`axcéîc éëéä,dnvrl dzpw ote` dfi`a -æeøëàc éàm` - ¥¦¨¥¦§©§
,xzeia deabd xignd z` drivd dpnl`de ,rwxwd lr efixkd

,íeìk àìå äúNò àì éànà.minezid mr oick dbdp ixdåàì àlà ©©Ÿ¨§¨§Ÿ§¤¨©
xaecn,æeøëà àìcmeyn melk dzyr `l dnvrl dzpw m` okle §Ÿ©§

.lefa oxkenl miqkpa dlflfy miyyegyå,wiicl yim` `weec §
rwxwd z` dzpwdîöòì,dfxkd ila,íeìk àìå äúNò àìc àeä §©§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ§

àärwxwd z` dxkn m`øçàìila,dfxkdäúNò äúNòM äî ¨§©¥©¤¨§¨¨§¨
.lg xknd -dpi` ,oic ziaa `ly zxkeny dpnl`y gkene

.ef dl`y izl`y `l okle ,dfxkd dkixv
:ongp ax ixacn di`xd z` dgec `xnbdíìBòìixacn wiicl oi` §¨

ote`a `ed ongp ax ly epice ,dfxkd dkixv dpi`y ongp ax
,æeøëàc.melk dzyr `l dnvrl dzpw m` ,ok it lr s`eå,mrhd §©§§

éì íL ïàî ,dì éøîàãCz` wifgdl zeyxd z` jl ozp in - §¨§¥¨©¨¦
.oic zia `le ,minezid `l ,jnvrl rwxwd

:'jil my o`n' zxaql di`x d`ian `xnbdàøáb àeääc éàä ék¦©§©©§¨
éîúéc àúqék déab eãé÷ôàcoic ziay mc` eze`a dyrnd enk ± §©§¦©¥¦§¨§©§¥

.minezid xear mxkniy zendal `etqn elv` eciwtddîL ìæà̈©¨¨
déLôðìenvrl dpwe df mc` jld -`zqikd z`.éæeæ äàî òaøàa §©§¥§©§©¥¨¥

jk xg`ø÷éià,`zqikdäàî úéLa í÷ze`n yy did exigne - ¦©©¨§¦¥¨
,fefénà éaøc dén÷ì àúàly fef miiz`na dkf `ed m`d le`yl ¨¨§©¥§©¦©¦

.xweidCì íL ïàî ,déì øîàjnvrl zepwl zeyx jl ozp in - ¨©¥©¨¨
.`zqikd z`.xweia minezid ekf `linn `zqika zikf `ly oeike

:zewitqd ipya dkldd z` dwiqn `xnbd,àúëìäådpnl` §¦§§¨
,oic ziaa `ly zxkenyäòeáL äëéøörwxwd lr dlaiw `ly §¦¨§¨

,dzaezk ickn xzeiäæøëä äëéøö dðéàå.dzxikn lr §¥¨§¦¨©§¨¨

äðùî
jenp e` deab xigna rwxw dxkny dpnl`a dpc epizpyn
dxikna giexn e` ciqtn ine ,miiw dxkn mipte` el`a ,dieeyn

.z`fk
íéúàî dúaeúk äúéäL äðîìà,fefäøëîeminezid ly rwxw ©§¨¨¤¨§¨§¨¨¨©¦¨§¨

yíéúàîa ,äðî äåLfefdpn dey rwxw cer dl ribny zprehe , ¨¤¨¤§¨©¦
.daezkd znlydlBàrwxw dxknyíéúàî äåL,fef,äðîa ¨¤¨©¦§¨¤

miiw xknd ,mipte`d ipya .daezkd znlydl dpn cer dvexe
e,dúaeúk äìa÷úð.minezidn cer zlawn dpi`e ¦§©§¨§¨¨

y dpnl` :sqep oicäøëîe ,äðî dúaeúk äúéärwxwäðî äåL ¨§¨§¨¨¨¤¨§¨¨¤¨¤
øðéãå,äðîa,dzaezkn xzei xpic ieeya rwxw dxkny epiide §¦¨§¨¤

,ìèa døëîe .minezil zxfeg rwxwd lkeeléôàm`úøîBà àéä ¦§¨¨¥£¦¦¤¤
øéæçàd z`øðéc,lefa izxknyk izcqtdy,ïéLøBiìok it lr s` ©£¦¦¨©§¦

.ìèa døëî`ed wlg lk lr weqitdy epiid lefa dxikny ,mrhde ¦§¨¨¥
`ly minezid ly rwxw mb ef dxikna dxkny oeike ,lefa xzei

.dliha dxiknd lke zerha dxikn ef ixd ,oick
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøe wleg.íéi÷ døëî íìBòì ,øîBàdnk cre ©¨¦§¤©§¦¥¥§¨¦§¨©¨

,miiw dxkn `die ,zeyx ila dxkny rwxwd zcn `dzàäzL ãò©¤§¥
øéiLzL éãk íLrwxwd z` zxken dzid `l m`y ick cr - ¨§¥¤§©¥

dcy xeriy rwxw minezil x`yp did ,dzaezk lr ztcerd
wxi zpib e` d`eaz,epiide .äãNarwxw x`yzy ,d`eazúa §¨¤©

ïéa÷ äòLzmiray-] mirxf ly miaw dryz my rexfl ozipy - ¦§¨©¦
,[zen` miyng lr zen` yngeäpâáerwxw ,zewxi lyéöç úa §¦¨©£¦

á÷.[gthe zen` rax` lr zen` miyng-] mirxféaø éøáãëe ©§¦§¥©¦
,àáé÷òxg` mewna epnn eprnyy(:`i a"a)`ed dpib xeriy ,úéa £¦¨¥

òáBø,[gthe zen` rax` lr zen` ynge mixyr-] mirxf aw ©
,lefa mdly rwxw dxkny ,minezid z` dciqtd el` mipte`ay
lr ztcerd rwxwd z` zxken dzid `l m` mby ote`a la`
`l ,dpib e` dcy xeriya rwxw minezil x`yp did `l ,dzaezk
,ef rwxwa yeniy mdl did `l `linny ,minezil melk dciqtd

.miiw gwnde
:sqep oicæeæ úBàî òaøà dúaeúk äúéääæì äøëîe ,rwxw,äðîa ¨§¨§¨¨©§©¥¨§¨¨¤§¨¤

äæìårwxwïBøçàìå ,äðîarwxw.äðîa øðéãå äðî äôéxkndìL §¨¤§¨¤§¨©£¨¤¨¤§¦¨§¨¤¤
dïBøçà,lefa xknpyïlek ìLå ,ìèamipey`xd dylyd ly - ©£¨¥§¤¨

,oick exknpyøëî.íéi÷ ï ¦§¨©¨

* * *

àøîâ
:`xnbd zl`eyàðL éàî,dpyna ipyd oicd dpey dna - ©§¨

rwxw dxkn dpnl`dyíéúàî äåLfef,äðîamikixv `ly ¨¤¨©¦§¨¤
.dpn wx rwxwd xear dlaiwy s` ,dpn cer dl zzl minezid

,mrhdedì éøîàc,minezide ,miiz`n ieeya rwxw zlaiwzà §¨§¥¨©§
zãñôàoica mb jk m` .lefa dze` zxkny zcqtd z`e - ©§©§§

rwxw dxkny ,oey`xdíéúàîa ,äðî äåL,fefàîéz énðmb - ¨¤¨¤§¨©¦©¦¥¨
wx deyy rwxw daezkd oerxtl izlaiw ip` ,dpnl`d xn`z

,miiz`na izxkny dne ,dpnàðçååøà àðà.ily geixd df - £¨©§©§¨
:`xnbd zvxzn,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©
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miwxt dyelya` cenr gv sc ± iriax wxtzeaezk
ïéîéé÷ äéìåúá.dkxck `ly elit` dlrap `ly ,dlira oiprl Ðàôñëã àñë äñôúã

.dzaezk xeriy ea did `le Ðäòåáù äëéøö.xzei dzab `ly Ðäîöòì äîùùÐ

.dzaezk zneya dnvrl minezid dcy dgwlíåìë àìå äúùò àìevx m`e Ð

onf xg`l zern dzeabdl minezidÐ.dze` oilhepe oixfegêéì íù ïàîzlaw inn Ð

ef dxikn?`le oic zian `l,oinezin`l jkitl

znyc `kid la` .oinezid zeyxn rwxwd `vi

ipixg`lÐdl epzp ixdy ,oiyxeid zeyxn wtp

.xeknl zeyx minkgàúñéë.`etqn Ðoeyl

oixewy ,mibenl` ivr = qxb "`ziqk" :xg`

.l"`xewäðùîäìá÷úð äðîá íéúàî äåù
äúáåúë.zcqt` z` :dl opixn`c Ðäøëî

ìèá`vnp ,xeknl zeyx dl oi` xpic eze`y Ð

.did zg` zaa ixdy ,zerh xknd lkyíìåòì
íéé÷ äøëî,oiyxeil xpicd z` xifgz `ide Ð

dnc.ozciqtdàäéù ãòick ,d`pe`a Ð

dcya xiizyn did d`pe`d dzid `l eli`y

.oiaw dryz dnvr d`pe`d e` ,oiaw dryz za

d`pe`d cal my minezil x`yp m` oicd `ede

my rwxw minezil yic oeikc .oiaw dryz

dcy xeriykÐxeknl eppevx oi` :dl exn`i

die`x d`pe`d oi` m` la` .epl ie`xd rwxw

sxhvdlickldcyÐ`l.melk ozciqtd

á÷ éöç úá äðâáå.dpb xeriy dfy Ðéøáãëå
àáé÷ò éáøeprnyy Ðziaa :xg` mewna epnn

`ed raex.dpb xeriyàøîâ
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åäéùmileza zvwn oze`y opira :yexit Ð dkxck `ly oia dkxck oia oiniiw dileza

.dipin `xw wezylc ,`l dkxck `ly :xninl ivn `le ,mewn lka miniiw edi

úøëåî"gleyd" wxta `id oizipzn :xn`z m`e Ð 'ek dreay dkixv oic ziaa `ly

`ki`e !dreaya `l` minezi iqkpn zrxtp dpnl` oi` :opzc (a,cl oihib)

iaxk ,oiqexi`d on dpnl`a Ð `idd :xninl

xeknz `l zepefn dl oi`y lk :xn`c ,oerny

`iyw cere .wgec iaxl d`xpe .oic ziaa `l`

ax dil hyt `l `zrnyc `ibeq metlc :il

Ð jgxk lrc dil heytz ?i`n`e ,icin sqei

erpnp :`tiq ipzwcn ,`id oi`eypd on dpnl`a

`l :l`eny xn` `xif iax xn`e .driaydln

.dze` oiriayn dyexb la` ,dpnl`a `l` epy

`wc d`pd `idda Ð ip`y dpnl`c `nrhe

`nl` .`xizd `ixene `iz` inzi inw `gxh

dpnl`ac l`enyc dizlinn hytnl ivn ded

Ð ixiin oiqexi`d on i`c .ixiin oi`eypd on

`idy ,"inzi inw `gxh `w" xninl jiiy `l

:iax xne` `l` !dia` ziaa zcnerdreay jdc

`ly :qxhpewa yxitck `l` ,ixxv meyn `l

zepefnl dxkna dil `irain `le .xzei dzab

dkixv `zkld wiqt onwl `dc Ð oic ziaa `ly

opg xn`y mixac ipy :ol `niiw op`e .dreay

jldy in :(`,dw) onwl opzc .ezenk dkld Ð

:xne` opg ,zepefn zraez ezy`e mid zpicnl

"seqa" `edde .dlgza rayz `le seqa rayz

idliya lirl `dc ,daezk ziiab zrya epiid Ð

,oerny iaxk opg dinxi iax iwen (a,gt) "azekd"

oiyxei Ð dzaezk zraezy onf lk :xn`c

oi` Ð dzaezk zraez dpi` ,dze` oiriayn

oi` dreay meyc rnyn .dze` oiriayn oiyxei

d`xp `l` !dzaezk zriaz onf cr dze` oiwiwfn

dlgzc .dil `irain daezkl zxkenac :iaxl

dakr `ly dze` oiriayn dzaezk ziiab mcew

`ly miqkp dxkny xg`le .melk dlra lyn

dil `irain Ð dzaezk odn zeabil oic ziaa

cere .xzei dzab `ly dze` oiriayne oixfeg m`

yexitk `l dil `irainc dreay jdc :iax xne`

i` dil `irain `l` ,xzei dzab `ly :qxhpewd

.iax itn .mz epiax yxit oke ,lflfz `ly inp iedc .dfxkd jl iraiz :xn`wcn gken oke .miqkpa dlflf `ly dze` oiriaynéòáéúållkn dreay jl `irancnc Ð dfxkd jl

.dreay dkixvc oky lk Ð dfxkd ira ded i`c ;dfxkd ira `lc jl `hiytcøîàlirl opixn` `d :xn`z m`e .dfxkd dkixv dpi`y `hiytc Ð il `irain `w `l dfxkd :dil

oic ziayk Ð ilin ipd :iax xne`e !mei miyly minezid mey :(a,`k) oikxra opz cere !dfxkd opira Ð ilin x`yl `d :rnyn ,`zfxk` `la opipafn Ð dxeawle ipefnl `bxkl (`,ft)

icil `eal leki oi`e lha dxknc opz Ð dpna xpice dpn dey dxkn elit` ,dpnl` la` .minezi iqkp ciqtdl `ly ,dfxkd ikixv jkld ,miiw oxkn Ð zezyn zegta erh i`c ,oixken

:wiqne ,'ek oinezid mey :`pipz Ð ol rnyn `w i`n ,oixfege dpyn xaca erhy ink eyrp Ð dfxkda `ly exkny oic zia :(a,w) onwl opixn`c `de .dfxkda `ly zxken Ð cqtd

d jixv diteb gilyac `nl` .gily Ð ilin ipdgily elit` :cere .mz epiax yxity enk ,dl opinwen oic zia gilya `dc :`cg ,icin dyw `l !xfeg Ð lifen i`c ab lr s` ,dfxk

.dpnl` enk dfxkd `la xekniy gilyl opax denl` `lc ;icin dyw `l Ð `nlrcàìàdpnl` :ongp ax xn`wc `d `nlc ,`kdn hiyt ikid izk` :il dniz Ð 'ek fexk` `lc e`l

ax biltn `lc :iax il xn`e !dfxkd dkixv dpi` Ð oke li`ede ,lirl izyxitck ,dreay dkixv dpi`c zepefnl dxkna ,dzyr Ð xg`l `d ,melk `le dzyr `l Ð dnvrl dnyy

.daezkl zxkenl zepefnl zxken oia ongpéøîàãla` .oic zia da edewifgi `l m` exiag rwxwa zekfl lekiy mc` jl oi`y ?miqkpd el`a jwifgd in ,xnelk Ð jil my o`n dl

oic zia mze` dze` oiwifgny dne .(`,al `rivn `aa) "ze`ivn el`"a `icda `zi`ck ,`ki` `din zeheicd oic zia Ð oignen oic zia `kilc ab lr s`c .ynn `ney :xn`w `l `d

"ciwtnd"ae ,dnvrl rwxwd akrl dleki dzid Ð oic zia dewifgd m`c rnyn `kdc :iaxl dnize .`nlra `neya i`iwa `l` opi`e ,md zepxw iayeic ,dwfg `aiyg `l Ð zeheicd

`l `de .'ek ea `veik ,envrl oxken epi`e ,mixg`l oxken Ð oxken `edyke .oic ziaa oxkene ,dpwz mdl dyer Ð yiacde yac ,uingde oii exiag lv` ciwtnd :`ipz (`,gl my)

wxta opiziinc d`wewg opgeic dyrn `edd lr wiqn inlyexiac ,envrl makrl leki Ð `neyd oic zia erci m` la` ,oic zia zeyxa epiid Ð oic ziaa xn`wc `dc xninl epivn

`nrh ied mzdc :iax xne`e !oic ziaa dxikn dil jixvn ded Ð d`wewg opgeil `zeyx dil aidi `w iax dedc ab lr s` `nl` .oic ziaa oxkene `v :el xn` ,(`,bi) migqtc `nw

ici lry mlerd erci miqkpd el` Ð `kd la` .`neya erci oic ziay irci `l `nlr ilekc ,`cyg jiiy mzd ik cwtpd xaca `wece .envrl akri `ly xn`w jklde ,`cyg meyn

`l Ð elv` xg` ciwtdy ,mzd la` ,mci lr akrl dl yi jkld ,miciwtnd md mnvr oic ziad `kd :inp i` .`cyg `kile ,erci ok enk ,inp inzic `zqik iabe .dcil e`a oic zia

ziaa dxikn mzd ira `wc ,ciwtnd zpwzl oic ziaa `ly xeknl gily cwtpd zeyrl oic zia zeyx oecwta liren `l i`n` :iax dnzn inlyexic `idd` ,edine .envrl epakri

w zeheicd oic ziaa inlyexia mzd `nye !oipiick dedc xn`c o`nl inp `ki`e ,gily epwz dpnl`d jxevl zerwxw zxikn iab `ld ?oicli`ed ,"oic zia" dil ixw i` denzl oi`e .i`

."xenb oic zia" ediiab ipzwc meyn epiid ,lirl ziyixtck ,zeheicd `ki`c ab lr s` Ð oic ziaa `ly dpnl` zxikn ixw `dc ,"xenb oic zia" ediiab ipzw `leäðîìàdxkny

iax xn` .zerwxwl d`pe` oi` :xne` yiwl yixe .gwnd xiwedyk ,gwnd lfedyk opgei iax dl iwene !gwnd xefgie :jixt inlyexia Ð 'ek dpna miz`n dey e` miz`na dpn dey

cr d`pe` ribd `ly :l`ppg epiax yxit .blten epi`y xaca :dil xzt .zerwxwd ,d`pe` mdl oi`y mixac el` :opgei iax` `bilt oizipzn .d`pe` el yi Ð blten xac did m` :opgei
ick
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמר
miwxt dyelyaa cenr gv sc ± iriax wxtzeaezk

éáø äðù ïàë.iax epcnl epizpyna Ðúåòîä ìòáì ìëäweyl egely gleyd Ð

lefa gwle dxegqlÐ`p` xninl ivn `le ,zernd lral lkd.igeex`àéðúãëÐ

dil zi` davw el oi`y xacac opirny `pwqne ,`zlin `da i`pzc `zbelt `ki`c

`kdc oizipzna iax ol mzqe .zernd lral lkd :iqei iaxlÐinp oizipznc .iqei iaxk

Ðxknp rwxw lkc ,`ed davw el oi`y xac

.xweia dfe zegta df ,cne`aúçà åì åôéñåä
äøéúé.`id i`nc zkqnc `ztqeza Ðåì ùéù
äáö÷`ln ,dcna zepga xknpd ziphw oebk Ð

dxizi zg` etiqed m` .dhexta ilkÐ,oiwleg

xnel yie ,dpzp gilyl xnel yi ;i`ed dpznc

.dpzp zern lraläáö÷ åì ïéàù øáãoebk Ð

wxie welge zilhmixknpdminrt ,cne`a

mevnva minrte lefa xeknl xzeenÐlkd

.xkn `l` dpzn o`k oi`y ,zern lraløîà
àëúéì éì ïéáæ äéìxekn :egelyl xn` Ð

izecyn.xek ivg ziaéð÷ àäéî àëúéìåÐ

xefgl ziad lra `a m`e ,gwelÐ.xfeg epi`

äëéúç íäì ïú.ilka il yiy xyan dkizg Ð

íéúù åìè íäì øîà àåäåcg` lk mizy Ð

.mknùìù ùìù åìèð íäå`vnp seqale Ð

.ycwd ly xyaåìòî ïìåëlrn ziad lra Ð

Ðzg`dy,dipya lrn gilyde ,ezrcn dzid

oigxe`de.ziyilyaúéáä ìòá úòãî úçàÐ

.ezegily da dyr ixdeïéáæã åàì éàîäåù
øðéãå äðîá øðéãå äðîxpice dpna did `ly Ð

.zerh meyäðîá éàîå.ipzwc Ðäìù äðîáÐ

dxkn ,lawzdl dl didy dpn liaya ,xnelk

.eieyae xpice dpn deyúøîåà àéä åìéôà éàîå
.`ed minezi ly jgxk lrc `hiyt Ðøðéã

éò÷ø÷î,xifg` Ðdpw`e,xpicd dey gweld on

epxifg`e.mdlìéæåàãádxkn ikd meyne Ð

dzrhc ,lha.dpna xpice dpn dey dxkny
àä
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epiax yxtn `peeb i`d ike .odinc icka ied Ð opgei iaxl gwn lehac llkn ,utgd inc ick

lehia ,odl oi` Ð d`pe` :dxn` `cd :(`,fp `rivn `aa) "adfd"a ongp ax xn`c `d mz

,dpna miz`n dey oebk ,ivga `l` ,zezyn xzia oilhlhnc `inec e`l .odl yi Ð gwn

oaf :(`,gw my) "lawnd"a opiwqtc `de .miiw gwnd Ð dhext dey elit` ,zegt la`

axc dinyn ircxdp ixn` ,dpn deye miz`na

,miz`n `wec e`l Ð zerwxwl d`pe` oi` :ongp

axl gwn lehia ied miz`nac ,zegt hrn `l`

yixa mz epiax qixbc i`ne .ziyixtck ,ongp

:onwl yxt`y enk (a,an oiyecw) "ycwn yi`d"

oxn` `l ,gwn lha zezyn xzi zxn`wc `de

d`pe` oi` Ð irwxwna la` ,ilhlhna `l`

,ivgd cr zezyn xzia elit` zerwxwl

m` :inlyexia opgei iax xn`wc `de .ziyixtck

`edc ,`wec e`l Ð d`pe` el yi blten xac did

dlawzpc `nrhe .ziyixtck ,gwn lehia oicd

dniz ,dpna miz`n dey dxkn iab dzaezk

xefgz mewn lknÐ gwnd lifedc ab lr s` :zvw

,melk did `l xknd ixdy ,zegewld iabl da

li`edc :xnel yie !minezil rwxwd xifgze

cin miz`n dey did rwxwd dlawy dryae

minezid zeyxn rwxwd `ivedl dzvx

enk `id ixde ,gweld zeyxl dqipkdle

.dry dze`a daezka rwxwd zepwl dpeekzpy

ïàëd`xp Ð "zernd lral lkd" iax dpy

dcedi iax oia ,ecen oizipznac mz epiaxl

`l inp davw el oi`y xacac ,iqei iax oia

axe ,zernd lral lkd xaq iqei iaxc ebilti`i

ozipy `peeb i`dka `l` ,gilyl lkd xaq dcedi

,jgwn xear df gw :dil xn`wc ,ztqez zngn el

el xkn m` la` .ilyn df jl siqen ip` cere

dpn dey ,epzpyn oirk ,zern zngn lefa

lral lkdc dcen dcedi iax elit` Ð miz`na

dcedi iaxc `iyw Ð ikd `niz `l i`c .zernd

s` :xne` dcedi iax ,`ipz onwlc ;dcedi iaxc`

welg :xnel lekiy iptn ,lrn `l ziad lra dfa

.rxe ohw welg il z`ad dz`e ywan iziid lecb

m` :dil xn`c .minca rx Ð rx i`n :opiwqne

.ixq izxz iey dedc oky lk Ð ziya il ziziin

.zernd lral lkdc dcedi iax dcen `peeb i`dk i`ce `l` !gilyl `ed lkdc ,melk giexn epi` `ld ?ziad lral dipin dil `wtp i`n Ð gilyl lkd :dcedi iax xaqwc xnel `vnz m`e

izixg` `zlin `ki`c xnelk Ð "`ipzck" xn`wc `de .`iz` inp dcedi iaxkc llkn ,`id iqei iax Ð ipn oizipzn :xn`w `le ,zernd lral lkd :iax dpy o`k :xn`wcn inp giken oke

.mz epiax .dcen `kd Ð mzd biltc o`n elit`e ,zernd lral lkd :opixn`c

ïàëdyke lifedyk dl iwenc inlyexid itl zegcl oi` Ð zernd lral lkd iax dpydey iab ,ok m`c .minezid zeyxn rwxwd `vi `lc meyn Ð `kdc ,xcd Ð ikd e`l `d ,xiwe

.ziyixtck ,oz`pw `kde `kd ,i`ce `l` !dcyd edl xifgz Ð dpna miz`nøîàel oi`y xac ,oiwleg Ð davw el yiy xac ,`zkld :l`ppg epiax mixb ikd Ð 'ek `tt ax

i`na ol rnyn `w i`n :xn`w inp ikdc ,wgeca yxtl yie !"iqei iaxk dkld" `nile :jxtinl dil ded ,ol rnyn `w i`n :dil jixtc` :ef `qxib itl dnize .zernd lral lkd Ð davw

lkd Ð davw el oi`y xac jkld :eda opiqxbc mixtqd itle .`ed `iepiy opipyc `iepiyc ol rnyn `w `d Ð iqei iaxk dkld :`nil ,'ek zernd lral lkd davw el oi`y xac :xn`wc

opipyc `iepy :ipyne ,opireny`l `z` yecig i`ne ,iqei iaxk Ð `zrnyl dxn` o`nk `tt ax `dc .xity iz` Ð 'ek ol rnyn `w ,i`n ,oiwleg Ð davw el yiy xac .zernd lral

drhe ,ixkpd on eizern lawl oernyl glyy oae`x lr zl`y xy`e :el aiyde ,mz epiax z` l`xyi awri iax l`y oeayga drhdy `l` gwnd zelfa `a epi`y zerh lre .`ed `iepy

a Ð dl opinwene ,miwleg :xne` iqei iax ,dxizi zg` el etiqed ,opixn`c .davw el yiy xack zernd eedc ,mdipy oia miwlegy il d`xp Ð jk xg`e ixkpd `vnp `le ,oeayga ixkpdxac

xkzyp eizern ici lre li`ed :opixn` `l` ?gily ly ezerha el dn Ð ezavw laiwy oeik ,zernd lray itl Ð oiwlegc `nrhe .zernd lral lkd Ð davw el oi`y la` ,davw el yiy

davw el oi`c meyn zernd lral lkdc `nrhe .gweld eilr laiwy oebk inlyexi :cenlzda dl miwene .ded zerh miz`na dpn dey `dc ,oeayg zerh iab ,inp `kd .`blt dil aidi Ð

wfgenc ,xwir `ed ziyixtc `nrh i`d Ð oiwleg iab `pixg` `nrh xninl `ki`c ab lr s` .oeayg zerha elit` oiwleg Ð davw el yiy xaca `d .`lef dil eciar yipi`c ifefc Ð

,rcz .ezk`ln mr d`ivn diabdk iede ,ezk`ln mr eze`ivn zdabd lr oicitwn odilra oi` Ð mei ixiky mpi` eply mixikydy oeik ,ely xiky did m` elit`e ,oiwlege ,dpeilrd lr eci

ici lr oia ,zerh lkc :ea xfg aeye .epeyl o`k cr .ea xefgl leki lrete ,xcdc llkn Ð "izikf ip`" xn` ixdy ,dia xcd `w xcdinc :cere .xikyn ea dkf `l Ð weya iwpx` `vn m`c

.xkzyp eizern ici lrc meyn xnel jiiy oi` oiwleg elit`e ?ziad lra ly eaih dn Ð drhde lfbe apb m`y .gilyl lkdy :d`xp iaxle .zernd lral lkd Ð oipna drhdy oia ,gwn

Ð dvex did m`y `id `xaq `dc ,rcz .`ed envr ipta xace ,`ed `nlra zerh Ð `kd la` ,el ozpy dn lk zeey zerndy xeaqy ,zernd liaya lkd ozepy zerh x`yl inc `lc

.el xifgdle ericedl leki did `ly xninl dniz edfc ,edrhdy dn lk miakek caerl xifgn didøîàãezrc lr xiarn m` izk` :dniz Ð 'ek ziad lra ly ezrcn cg` elh edl

gily `wecc ,jixv oi` la` .epizrcn zg`e ,jzrcl mizy oilhep ep` ixd :exn` oigxe`d mby xnel ipleki :iax il xn`e !gily ly ezrc lr exiard oigxe`dy ?lrn i`n` gily ,ied

.gily zrcn `le ,ozrcn oiyery od oircei Ð gily xn`y dnn xzei oigwel ody dn la` .ok xne` ziad lra zrcly mzq xne`yk oigxe` exaqi `ly ,ikd `nilc opira
`d
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ì úéaä ìòa øîà :òîL àz ,àðéáøcïz" BçeìL §¨¦¨¨§©¨©©©©©¦¦§¥

ïäå ,"íézL eìè" øîBà àeäå ,"ïéçøBàì äëéúç ïäì̈¤£¦¨¨§¦§¥§§©¦§¥
ìL eìèðL¯éñBî :àîìLa zøîà éà .eìòî ïlekó ¨§¨¨¨£¦¨§©§¦§¨¨¦

éåä åéøác ìò¯àlà ,ìòî úéaä ìòa éëä íeMî ©§¨¨¨¥¦¨¦©©©©¦¨©¤¨
éåä åéøác ìò øéáòî :zøîà éà¯éànà úéaä ìòa ¦¨§©§©£¦©§¨¨¨¥©©©©¦©©

?ìòîBúeçéìL äNòL çéìMä :ïðúäå¯úéaä ìòa ¨©§¨§©©¨¦©¤¨¨§¦©©©©¦
BúeçéìL äNò àì ,ìòî¯éàîa àëä .ìòî çéìL ¨©Ÿ¨¨§¦¨¦©¨©¨¨§©

ïðé÷ñò¯ìòa ìL Bzòcî úçà eìè" eäì øîàc ¨§¦©§¨©§§©©¦©§¤©©
:òîL àz .úìz eäðéà eì÷Lå "ézòcî úçàå úéaä©©¦§©©¦©§¦§¨§¦§§¨¨§©

äðîa øðéãå äðî äåL äøëîe ,äðî dúaeúk äúéä¯ ¨§¨§¨¨¨¤¨§¨¨¤¨¤§¦¨§¨¤
åàì éàî .ìèa døëî¯äðîa øðéãå äðî äåL ïéaæc ¦§¨¨¥©¨§©¥¨¤¨¤§¦¨§¨¤

äðîa" éàîe ,øðéãå"¯eléôà" éàîe ,dlL äðî"¯øðécä úà øéæçà úøîBà àéä eléôà §¦¨©§¨¤¨¤¤¨©£¦£¦¦¤¤©£¦¤©¦¨
.ìéæBàãa ,àì :ïúð áøc déøa àðeä áø øîà .ìèa døëî :éðú÷å .éò÷ø÷î øðéãa ,íéLøBiì©§¦§¦¨§©§§¥§¨¨¥¦§¨¨¥£©©¨§¥§©¨¨¨¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc zeaezk(iriax meil)

ïàkminezid zegilya zxkeny dpnl`y aezky epizpyna-] ¨
[`id `le minezid migiexn ,xweia dxkneéaø äðL,iax epcnil - ¨¨©¦

dpw gilyde ,mieqn mekqa dxegq exear zepwl gily gleydy
,glynd el ozpy mekqa dxegq xzei laiwe ,lefa dxegqd z`

ìkäribnúBònä ìòáì,glynl -oerhl gilyd leki `le ©Ÿ§©©©¨
.ely geex `ed dxegqd scery

lkdy drck mzq iaxe ,mi`pz zwelgn dfa d`ian `xnbd
:zernd lral,àéðúãkznieqn dcn zepwl sqk laiwy gily ¦§©§¨

mixkende ,dxegq lyBì eôéñBädcn [gilyl-]äøéúé úçàlr ¦©©§¥¨
,el` zern xear weya zzl bedpy dnìkäsiqedy dn lk - ©Ÿ

ribn ,glynd zywa lr xkendéñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,çéìMì©¨¦©¦§¥©¦§¨©¦¥
ïé÷ìBç ,øîBàx`eai miwlegd inrh .ef ztqeza glynde gilyd ¥§¦

.oldl `xnba
:iqei iax ixaca dxizq `xnbd dywnàéðúäå,`ziixaaéñBé éaø §¨©§¨©¦¥

ìkä øîBàribn ,gilyd laiwy ztqezd lk -úBònä ìòáì- ¥©Ÿ§©©©¨
:`xnbd zvxzn .glynlïàk ,àéL÷ àì ,àîç øa éîø øîà- ¨©¨¦©¨¨Ÿ©§¨¨

zwqer ,miwlegy iqei iax xn`y `ziixadazepwl eglyyøáã §¨¨
äáö÷ Bì LiLziphiwa `ln ilk oebk ,weya reaw xign el yiy - ¤¥¦§¨

ztqez ,gilyd cil zeiphw dnk xkend siqede ,dhexta xknpd
`id dpznd m` miwteqn ep`y iqei iax xaeqe .dpzn i`ce `id ef
gilyd miwleg wtqne ,zernd lra `edy glynl e` gilyl

e .glyndeïàkzernd lral lkd iqei iax xn`y `ziixad -, ¨
zwqeräáö÷ Bì ïéàL øáãaoebk ,weya reaw xign el oi`y - §¨¨¤¥¦§¨

gilyd m` ,el` mipte`a ,ocne` itl mixknpd wxie welg ,zilh
llka lkdy oeik ,zernd lra glynl ribn lkd ,lefa m`pw

.dpzn o`k oi`e ,xknd
,davw el oi`y xacay ,iqei iaxk dklddy oeik ,epizpyna oke
,ocne`a zxknp `l` aevw epi` rwxw xigne ,zernd lral lkd
`l` ,dpzn mitqepd d`nd oi` ,miz`n ozp gweldyky `vnp

.minezid jka mikef `linne ,rwxwd xear melyz
,àúëìä ,àtt áø øîàzepwl gily gly,äáö÷ Bì LiL øác ¨©©¨¨¦§§¨¨¨¤¥¦§¨

,gilyl etiqedeïé÷ìBçzepwl egly m` la` .glynde gilyd §¦
,äáö÷ Bì ïéàL øác,gilyl etiqede.úBònä ìòáì ìkäzl`ey ¨¨¤¥¦§¨©Ÿ§©©©¨

:`xnbdïì òîLî à÷ éàîxeviwa xnel el did ,eixaca `tt ax ©¨©§©¨
,xnel `tt ax zpeek :`xnbd dper .iqei iaxk dkldycàéepéL¦¨

àeä àéepéL ïðépLcxac oia wligy ,`ng xa inx ly uexizdy - §©¦©¦¨
.`nlra iegic epi`e ,dkldl oekp ,davw el oi`l davw el yiy

* * *
m`d ,glynd ixacn dpiyy rwxw zxiknl gilya dpc `xnbd

:dlha zegilydàëúéì éì ïéaæ déì øîà ,eäì àéòaéàxn` - ¦©§¨§¨©¥©¦¦¦§¨
mewn xeriy `ede ,izecyn rwxw [xek ivg-] jzl xekn exiagl

,d`eaz ly mi`q dxyr yng zrixfàøBk déì ïéaæå ìæàåjlde - §¨©§©¦¥¨
.xek xeriya rwxw xkne gilyd`ce xekd lkixdy ,xekn epi` i

wtzqdl yi jzld iable .jkl dyxed `l,éàîxekn `ed m`d ©
,jzld zxikna ezegily dyr gilyd m`d ,`ed wtqde .`l e`

y `l`éñBîåéøác ìò óglynd ly,àeä,sqep jzl xkny ¦©§¨¨
éð÷ àäéî àëúéìåleki glynd oi`e ,dpw xek ivg mewn lkne ± §¦§¨¦¨¨¥

.ea xefgl,àîìc Bàgilydàeä åéøác ìò øéáòî`ly dyr - ¦§¨©£¦©§¨¨
,dliha zegilyde ,sqep jzl xkny jka glynd zrckåokl §

éð÷ àì énð àëúéì. ¦§¨©¦Ÿ¨¥
z`ved `id 'dlirn' .` .micwdl yi `xnbd ixac jynd zpadl
d`pd lk e` ezlik` e` ezxikn ici lr ,oilegl ycwd ly utg

dlirna x`eank ,epnn zxg`(e-d miwxt)ycwda dlirn oic .a .
aiige .ycwd ly utgdy rcei epi` lrendy ,epiidc ,bbeya `ed

ycwdl ynege oxw mlyle ,zelirn my` oaxwa lrendd `xwie)

(fh-eh,bby glynde ,oilegl ycwd utg `ivedl gily gly .b .
lkay s`e] lren glynd ,glynd ieeivk dyr gilyd m`
z` aiigl ieaix yi dlirna ,dxiar xacl gily oi` dxezd

oiyeciwa x`eank ,glynd(:an)ieeivk dyr `l gilyd m`e .[
,lrn gilyd ,bbey gilyd m`e ,dlhazd zegilyd ,glynd

dlirna dpyna x`eank(.k).
:wtqd z` zhyet `xnbdãB÷t øäpî á÷òé áø øîà[mewn my-] ¨©©©£Ÿ¦§©§
,òîL àz ,àðéáøc déîMîdlirna dpyna epipy(.k),ìòa øîà ¦§¥§¨¦¨¨§©¨©©©

ì úéaääëéúç ïäì ïz ,BçeìLzg`,ïéçøBàì,ilka il yiy xyan ©©¦¦§¥¨¤£¦¨¨§¦
,ycwd `ed ilkay xyady ziad lra rci `leàeäå[gilyd-] §

øîBàmigxe`líézL eìè,zekizg izy -ìL eìèð ïäåL,zekizg ¥§§©¦§¥¨§¨
,ycwd ly xyady xxazd jk xg`e.eìòî ïlek,lrn ziad lra ¨¨£

dpey`xd dkizgd z` migxe`l zzl gily gly ixdy
`ivedy ,lrn gilyde .ezegily dzyrpe ,oilegl d`ivedle
ixdy ,ziad lra zegilya `ly dipyd dkizgd z` oilegl
zlik`a elrn migxe`de .dze` elk`iy migxe`l xn` ezrcn
ax x`ane .oilegl dz`vede ,mnvr zrc lr ziyilyd dkizgd

:ezii`x z` awriàîìLa zøîà éàhrn zeyrl dehvpy gilyy ¦¨§©§¦§¨¨
daxd dyreéñBî,éåä åéøác ìò óz` xwery aygp `le ¦©§¨¨¨¥

,zegilydéëä íeMîzg` dkizg zzl xn` ziad lrayk ¦¨¦
,zekizg izy ozp gilyde ,migxe`lìòî úéaä ìòadkizga ©©©©¦¨©

,dpey`xd.ef dkizga zegilyd dniiwzd ixdyzøîà éà àlà¤¨¦¨§©§
éåä åéøác ìò øéáòî,glynd zrc lr xiarnk aygpy - ©£¦©§¨¨¨¥

,ok m` ,dlha ezegilyeïðzäå ,ìòî éànà úéaä ìòadlirna(.k), ©©©©¦©©¨©§¨§©
çéìL ,BúeçéìL äNò àì ,ìòî úéaä ìòa ,BúeçéìL äNòL çéìMä©¨¦©¤¨¨§¦©©©©¦¨©Ÿ¨¨§¦¨¦©

.ìòîutgd z`vedy `vnp dlhazd zegilyd m` `ld o`ke ¨©
izya lren gilyd oi` recne ,ezegilya dzyrp `l oilegl
dyre hrn zeyrl dehvpy gilyy jkn heytpe .zekizgd
lr dxiknd dlg eply oecipa oke ,eixac lr siqedy aygp daxd

.jzld
hrn zeyrl dehvpy gily mlerl :di`xd z` dgec `xnbd
lrad dlirna dpyna mewn lkne ,ezegily dlha daxd dyre
zg` dkizg migxe`l oziy gilyl xn`y s` ,lrn ziad

,mizy zgwl mdl xn` gilydemeyncøîàc ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§¨©
gilydeäì,migxe`l -eìèdkizg,úéaä ìòa ìL Bzòcî úçà §§©©¦©§¤©©©©¦

,mkl zzl il xn` jkyådkizgúçàztqepegwzeì÷Lå ,ézòcî §©©¦©§¦§¨§
úìz eäðéàgilyd xn`e xg`ne .zekizg yly egwl mde - ¦§§¨

,ezegily z` dyr dfa ,zg` dkizg wx zzl dehvpy yexita
ote`a la` .dpey`xd dkizgd zlik`a lren ziad lrae
,mizy egw mzqa mdl xn`e ,ziad lra zrcn dpiy gilydy
gilyde ,`ed eixac lr xiarny oeik ,lrn `l ziad lrady okzi

l gilyl xn`yk oke .ezegily z` xweroi` ,xek xkne jzl xekn
.jzld lr elit` dlg dxiknd

:epizpynn wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,epizpynaäøëîe ,äðî dúaeúk äúéärwxwøðéãå äðî äåL ¨§¨§¨¨¨¤¨§¨¨¤¨¤§¦¨

.ìèa døëî ,äðîa:dpynd zpeek z` `xnbd zx`aneåàì éàî- §¨¤¦§¨¨¥©©
xaecn `l m`dïéaæcrwxw [dxkny-]a øðéãå äðî äåLzxenz §©¦¨¤¨¤§¦¨§

,øðéãå äðî.dieeya epiidcäðîa éàîedpynd dxn`y dne ± ¨¤§¦¨©§¨¤
`l` ,dpna rwxwd z` dxkny dpeekd oi` ,dpna dxkny

d z` rextl rwxwd z` dxknydlL äðî.dzaezk ly - ¨¤¤¨
z` df itl zx`an `id ,wtqd z` heytl `xnbd jiynzy mcew

:dpynd jyndå,dieeya rwxwd z` dxkny dpynd zpeek m` §
,i`cn xzei dxkn wxeéàîyexitd dn -eléôà'zxne` `id ©£¦

xpicd z` xifgdl dkixvy heyt ixd ,'oiyxeil xpic xifg`
`l` .dpnn xzei dnvrl zgwl zi`yx dpi` ixdy ,minezil

y ,dpynd zpeek,íéLøBiì øðécä úà øéæçà ,úøîBà àéä eléôà£¦¦¤¤©£¦¤©¦¨©§¦
,éò÷ø÷î øðéãa,ztcerd rwxwd z` gweldn dpw`e xefg`y §¦¨§©§§¥

,minezil dze` xifg`emb ,dpna rwxw wx izxkn eli`k aygie
.lha dxkn ok

dpyna xaecn ,x`azdy itk :dpyndn di`xl zxfeg `xnbd
rwxwd z` [minezid ly dgily `idy] dpnl`d dxkny

,zi`yx `idy dnn xzei dxkny `l` ,dieeyaéðz÷åepipye - §¨¨¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc zeaezk(iriax meil)

ïàkminezid zegilya zxkeny dpnl`y aezky epizpyna-] ¨
[`id `le minezid migiexn ,xweia dxkneéaø äðL,iax epcnil - ¨¨©¦

dpw gilyde ,mieqn mekqa dxegq exear zepwl gily gleydy
,glynd el ozpy mekqa dxegq xzei laiwe ,lefa dxegqd z`

ìkäribnúBònä ìòáì,glynl -oerhl gilyd leki `le ©Ÿ§©©©¨
.ely geex `ed dxegqd scery

lkdy drck mzq iaxe ,mi`pz zwelgn dfa d`ian `xnbd
:zernd lral,àéðúãkznieqn dcn zepwl sqk laiwy gily ¦§©§¨

mixkende ,dxegq lyBì eôéñBädcn [gilyl-]äøéúé úçàlr ¦©©§¥¨
,el` zern xear weya zzl bedpy dnìkäsiqedy dn lk - ©Ÿ

ribn ,glynd zywa lr xkendéñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,çéìMì©¨¦©¦§¥©¦§¨©¦¥
ïé÷ìBç ,øîBàx`eai miwlegd inrh .ef ztqeza glynde gilyd ¥§¦

.oldl `xnba
:iqei iax ixaca dxizq `xnbd dywnàéðúäå,`ziixaaéñBé éaø §¨©§¨©¦¥

ìkä øîBàribn ,gilyd laiwy ztqezd lk -úBònä ìòáì- ¥©Ÿ§©©©¨
:`xnbd zvxzn .glynlïàk ,àéL÷ àì ,àîç øa éîø øîà- ¨©¨¦©¨¨Ÿ©§¨¨

zwqer ,miwlegy iqei iax xn`y `ziixadazepwl eglyyøáã §¨¨
äáö÷ Bì LiLziphiwa `ln ilk oebk ,weya reaw xign el yiy - ¤¥¦§¨

ztqez ,gilyd cil zeiphw dnk xkend siqede ,dhexta xknpd
`id dpznd m` miwteqn ep`y iqei iax xaeqe .dpzn i`ce `id ef
gilyd miwleg wtqne ,zernd lra `edy glynl e` gilyl

e .glyndeïàkzernd lral lkd iqei iax xn`y `ziixad -, ¨
zwqeräáö÷ Bì ïéàL øáãaoebk ,weya reaw xign el oi`y - §¨¨¤¥¦§¨

gilyd m` ,el` mipte`a ,ocne` itl mixknpd wxie welg ,zilh
llka lkdy oeik ,zernd lra glynl ribn lkd ,lefa m`pw

.dpzn o`k oi`e ,xknd
,davw el oi`y xacay ,iqei iaxk dklddy oeik ,epizpyna oke
,ocne`a zxknp `l` aevw epi` rwxw xigne ,zernd lral lkd
`l` ,dpzn mitqepd d`nd oi` ,miz`n ozp gweldyky `vnp

.minezid jka mikef `linne ,rwxwd xear melyz
,àúëìä ,àtt áø øîàzepwl gily gly,äáö÷ Bì LiL øác ¨©©¨¨¦§§¨¨¨¤¥¦§¨

,gilyl etiqedeïé÷ìBçzepwl egly m` la` .glynde gilyd §¦
,äáö÷ Bì ïéàL øác,gilyl etiqede.úBònä ìòáì ìkäzl`ey ¨¨¤¥¦§¨©Ÿ§©©©¨

:`xnbdïì òîLî à÷ éàîxeviwa xnel el did ,eixaca `tt ax ©¨©§©¨
,xnel `tt ax zpeek :`xnbd dper .iqei iaxk dkldycàéepéL¦¨

àeä àéepéL ïðépLcxac oia wligy ,`ng xa inx ly uexizdy - §©¦©¦¨
.`nlra iegic epi`e ,dkldl oekp ,davw el oi`l davw el yiy

* * *
m`d ,glynd ixacn dpiyy rwxw zxiknl gilya dpc `xnbd

:dlha zegilydàëúéì éì ïéaæ déì øîà ,eäì àéòaéàxn` - ¦©§¨§¨©¥©¦¦¦§¨
mewn xeriy `ede ,izecyn rwxw [xek ivg-] jzl xekn exiagl

,d`eaz ly mi`q dxyr yng zrixfàøBk déì ïéaæå ìæàåjlde - §¨©§©¦¥¨
.xek xeriya rwxw xkne gilyd`ce xekd lkixdy ,xekn epi` i

wtzqdl yi jzld iable .jkl dyxed `l,éàîxekn `ed m`d ©
,jzld zxikna ezegily dyr gilyd m`d ,`ed wtqde .`l e`

y `l`éñBîåéøác ìò óglynd ly,àeä,sqep jzl xkny ¦©§¨¨
éð÷ àäéî àëúéìåleki glynd oi`e ,dpw xek ivg mewn lkne ± §¦§¨¦¨¨¥

.ea xefgl,àîìc Bàgilydàeä åéøác ìò øéáòî`ly dyr - ¦§¨©£¦©§¨¨
,dliha zegilyde ,sqep jzl xkny jka glynd zrckåokl §

éð÷ àì énð àëúéì. ¦§¨©¦Ÿ¨¥
z`ved `id 'dlirn' .` .micwdl yi `xnbd ixac jynd zpadl
d`pd lk e` ezlik` e` ezxikn ici lr ,oilegl ycwd ly utg

dlirna x`eank ,epnn zxg`(e-d miwxt)ycwda dlirn oic .a .
aiige .ycwd ly utgdy rcei epi` lrendy ,epiidc ,bbeya `ed

ycwdl ynege oxw mlyle ,zelirn my` oaxwa lrendd `xwie)

(fh-eh,bby glynde ,oilegl ycwd utg `ivedl gily gly .b .
lkay s`e] lren glynd ,glynd ieeivk dyr gilyd m`
z` aiigl ieaix yi dlirna ,dxiar xacl gily oi` dxezd

oiyeciwa x`eank ,glynd(:an)ieeivk dyr `l gilyd m`e .[
,lrn gilyd ,bbey gilyd m`e ,dlhazd zegilyd ,glynd

dlirna dpyna x`eank(.k).
:wtqd z` zhyet `xnbdãB÷t øäpî á÷òé áø øîà[mewn my-] ¨©©©£Ÿ¦§©§
,òîL àz ,àðéáøc déîMîdlirna dpyna epipy(.k),ìòa øîà ¦§¥§¨¦¨¨§©¨©©©

ì úéaääëéúç ïäì ïz ,BçeìLzg`,ïéçøBàì,ilka il yiy xyan ©©¦¦§¥¨¤£¦¨¨§¦
,ycwd `ed ilkay xyady ziad lra rci `leàeäå[gilyd-] §

øîBàmigxe`líézL eìè,zekizg izy -ìL eìèð ïäåL,zekizg ¥§§©¦§¥¨§¨
,ycwd ly xyady xxazd jk xg`e.eìòî ïlek,lrn ziad lra ¨¨£

dpey`xd dkizgd z` migxe`l zzl gily gly ixdy
`ivedy ,lrn gilyde .ezegily dzyrpe ,oilegl d`ivedle
ixdy ,ziad lra zegilya `ly dipyd dkizgd z` oilegl
zlik`a elrn migxe`de .dze` elk`iy migxe`l xn` ezrcn
ax x`ane .oilegl dz`vede ,mnvr zrc lr ziyilyd dkizgd

:ezii`x z` awriàîìLa zøîà éàhrn zeyrl dehvpy gilyy ¦¨§©§¦§¨¨
daxd dyreéñBî,éåä åéøác ìò óz` xwery aygp `le ¦©§¨¨¨¥

,zegilydéëä íeMîzg` dkizg zzl xn` ziad lrayk ¦¨¦
,zekizg izy ozp gilyde ,migxe`lìòî úéaä ìòadkizga ©©©©¦¨©

,dpey`xd.ef dkizga zegilyd dniiwzd ixdyzøîà éà àlà¤¨¦¨§©§
éåä åéøác ìò øéáòî,glynd zrc lr xiarnk aygpy - ©£¦©§¨¨¨¥

,ok m` ,dlha ezegilyeïðzäå ,ìòî éànà úéaä ìòadlirna(.k), ©©©©¦©©¨©§¨§©
çéìL ,BúeçéìL äNò àì ,ìòî úéaä ìòa ,BúeçéìL äNòL çéìMä©¨¦©¤¨¨§¦©©©©¦¨©Ÿ¨¨§¦¨¦©

.ìòîutgd z`vedy `vnp dlhazd zegilyd m` `ld o`ke ¨©
izya lren gilyd oi` recne ,ezegilya dzyrp `l oilegl
dyre hrn zeyrl dehvpy gilyy jkn heytpe .zekizgd
lr dxiknd dlg eply oecipa oke ,eixac lr siqedy aygp daxd

.jzld
hrn zeyrl dehvpy gily mlerl :di`xd z` dgec `xnbd
lrad dlirna dpyna mewn lkne ,ezegily dlha daxd dyre
zg` dkizg migxe`l oziy gilyl xn`y s` ,lrn ziad

,mizy zgwl mdl xn` gilydemeyncøîàc ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§¨©
gilydeäì,migxe`l -eìèdkizg,úéaä ìòa ìL Bzòcî úçà §§©©¦©§¤©©©©¦

,mkl zzl il xn` jkyådkizgúçàztqepegwzeì÷Lå ,ézòcî §©©¦©§¦§¨§
úìz eäðéàgilyd xn`e xg`ne .zekizg yly egwl mde - ¦§§¨

,ezegily z` dyr dfa ,zg` dkizg wx zzl dehvpy yexita
ote`a la` .dpey`xd dkizgd zlik`a lren ziad lrae
,mizy egw mzqa mdl xn`e ,ziad lra zrcn dpiy gilydy
gilyde ,`ed eixac lr xiarny oeik ,lrn `l ziad lrady okzi

l gilyl xn`yk oke .ezegily z` xweroi` ,xek xkne jzl xekn
.jzld lr elit` dlg dxiknd

:epizpynn wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,epizpynaäøëîe ,äðî dúaeúk äúéärwxwøðéãå äðî äåL ¨§¨§¨¨¨¤¨§¨¨¤¨¤§¦¨

.ìèa døëî ,äðîa:dpynd zpeek z` `xnbd zx`aneåàì éàî- §¨¤¦§¨¨¥©©
xaecn `l m`dïéaæcrwxw [dxkny-]a øðéãå äðî äåLzxenz §©¦¨¤¨¤§¦¨§

,øðéãå äðî.dieeya epiidcäðîa éàîedpynd dxn`y dne ± ¨¤§¦¨©§¨¤
`l` ,dpna rwxwd z` dxkny dpeekd oi` ,dpna dxkny

d z` rextl rwxwd z` dxknydlL äðî.dzaezk ly - ¨¤¤¨
z` df itl zx`an `id ,wtqd z` heytl `xnbd jiynzy mcew

:dpynd jyndå,dieeya rwxwd z` dxkny dpynd zpeek m` §
,i`cn xzei dxkn wxeéàîyexitd dn -eléôà'zxne` `id ©£¦

xpicd z` xifgdl dkixvy heyt ixd ,'oiyxeil xpic xifg`
`l` .dpnn xzei dnvrl zgwl zi`yx dpi` ixdy ,minezil

y ,dpynd zpeek,íéLøBiì øðécä úà øéæçà ,úøîBà àéä eléôà£¦¦¤¤©£¦¤©¦¨©§¦
,éò÷ø÷î øðéãa,ztcerd rwxwd z` gweldn dpw`e xefg`y §¦¨§©§§¥

,minezil dze` xifg`emb ,dpna rwxw wx izxkn eli`k aygie
.lha dxkn ok

dpyna xaecn ,x`azdy itk :dpyndn di`xl zxfeg `xnbd
rwxwd z` [minezid ly dgily `idy] dpnl`d dxkny

,zi`yx `idy dnn xzei dxkny `l` ,dieeyaéðz÷åepipye - §¨¨¥
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המשך בעמוד זצ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc zeaezk(iying meil)

,lefa rwxw dxkny zxacn `yixdy okzi ji` :`xnbd dywn
,dpna xpice dpn dey ,epiidcàäyexita `aen `tiqa `ld - ¨

e ,lefa rwxw dxkn dpnl`dy ote`àLéø ,éåä ìéæBàãa àôéñcî¦§¥¨¦§¦¨¥¥¨
ìéæBà àìãa`yixdy jgxk lr ,lefa dxkna zwqer `tiqd m` - ¦§Ÿ¦

df oic aezkl dkixv dpynd oi`y ,lefa dxkna zwqer `l
.miinrtäæì äøëî ,æeæ úBàî òaøà dúaeúk äúéä' ,àôéñ éðz÷c§¨¨¥¥¨¨§¨§¨¨©§©¥¨§¨¨¤

rwxwäæìå äðîarwxwïBøçàìå ,äðîarwxwøðéãå äðî äôé §¨¤§¨¤§¨¤§¨©£¨¤¨¤§¦¨
,ìèa døëî ïBøçà ìL ,äðîa,lefa dxkny oeikïlek ìLå- §¨¤¤©£¦§¨¨¥§¤¨

,oick exknpy mipey`xd.'íéi÷ ïøëîdpeekd i`ce `tiqae ¦§¨©¨
dpn zxenz xpice dpn dey rwxw dxknyzwqer `tiqd m`e .

.df ote`a zwqer dpi` `yixdy jgxk lr ,lefa dxkna
:`xnbd zvxzn,lefa dxkna zwqer `tiqd m` mbàìgxken Ÿ

a mby ,xnel xyt`y .jka zwqer dpi` `yixdyå àLéømb ¥¨§
aàôéñxaecnìéæBàãa,lefa dxkna -ådkixv dnl dyw `l ¥¨¦§¦§

ik ,miinrt df oic zepyl dpyndïì òîLî à÷ àä àôéñ- ¥¨¨¨©§©¨
,wiicl yiy ,`ed `tiqa yecigdéîúéãa ìéæBàc àîòè`weec - ©§¨§¦¦§©§¥

,daezkd aeg xnbp jkay ,dpexg`d rwxwd z` lefa dxkn m`
.lha dxkn okle ,minezil cqtd did dlifedy xpicdy `vnpe

ìáà`ed cqtdd f`y ,zepey`xd zerwxwdn cg`a dlifed m` £¨
,dãéãaaeg zxzin dlfedd xeriy ick mizigtny ,xnelk §¦¨

df ote`a ,dly cqtd `id dlfeddy `vnpy ,daezkddøëî¦§¨
íéi÷. ©¨

:`xnbd dywnàä,miiw gwnd dly cqtddyky oicd -àLéøcî ¨¦§¥¨
dpéî zòîL,xn`p day ,`yixdn cenll ozip -dúaeúk äúéä' ¨©§§¦¨¨§¨§¨¨

äìa÷úð ,äðîa íéúàî äåL Bà íéúàîa äðî äåL äøëîe íéúàî̈©¦¨§¨¨¤¨¤§¨©¦¨¤¨©¦§¨¤¦§©§¨
.'dúaeúkcqtd `ed dpnd zlfed ,dpna miz`n dey dxknae §¨¨

jixv recne .miiw xknd okle ,dzaezk dlaiwy aygpy dly
.`tiqa aey df oic zepyl

ly ote`a ik ,`yixa xn`py oicd z` aey epy :`xnbd zvxzn
z` lhal yiy mixeaq epiid ,mc` ipa dnkl dxkny ,`tiqd
,dly `ed cqtdde oey`xd dpnd zxikna dlifed m` s` xknd

càîéúc eäî`weecy ,xne` iziid -íúä[`yixa-]àeä ©§¥¨¨¨
éøîâì àúéa éàäî dì à÷lzñéàcgwnd z` miniiwnyk - §¦§©§¨¨¥©¥¨§©§¥

`id ,daezkd aegn dlfedd xeriy ick dpnl`l mizigtne
jkl ,driaz mey cer mdilr dl oi`e ,minezidn ixnbl zwlzqn

.zniiw dxikndy mixne`àëä ìáàipa dnkl zxkeny ,`tiqa - £¨¨¨
c xnel yi ,gwnd z` mipey`xl dlifen m` ,mc`äðî øBæâéð¦§¨¤

ïBøçà äðî eèà ïBLàødlifeda s` xknd z` lhal xefbpy ± ¦¨¨¤©£
lv` xknd z` lhap `l m`y meyn ,oey`xd dpnd zxikna

.oexg`l dlifenyk mb xknd z` eniiwie erhi ,mipey`xdà÷̈
ïì òîLîmipey`xl dlifenyke ,xefbl oi`y dpynd drinyn - ©§©¨

.lha xknd oexg`l dlifenyk wxe ,miiw xknd
xeknl gily gly m`y ,mixg` mi`xen` zrc d`ian `xnbd
,glynd ixac lr siqen gilydy i`ce ,xek xkn gilyde jzl
gily glyy ote`a ,jtidl wtzqdl yie .zniiw zegilyde
:oldl ex`eai wtqd iccve .jzl wx xkn gilyde ,xek xeknl

Cì éòaéz àì àä ,éøîàc àkéàåwtzqdl oi` -déì øîàc àëéä §¦¨§¨§¥¨Ÿ¦¨¥¨¥¨§¨©¥
àøBk déì ïéaæå àëúéì éì ïéaæ ìéæxeknl gily glyy ote`a - ¦©¦¦¦§¨§©¦¥¨

gilyd xkne ,jzl,xekéñBî éàcåc,éåä åéøác ìò ódlha `le §©©¦©§¨¨¨¥
.xekn jzlde ,zegilydCì éòaéz ékote`a wx ,wtzqdl yi - ¦¦¨¥¨

àëúéì déì ïéaæå ìéæàå ,àøBk éì ïéaæ ìéæ déì øîàcgily glyy - §¨©¥¦©¦¦¨§¨¦§©¦¥¦§¨
.jzl wx xkn gilyde xek xeknlïðéøîà éî ,éàî,xn`p m`d - ©¦©§¦¨

gilydy oeik ,dlha `l zegilydydéì øîà,glynlCì àáèc ¨©¥§¨¨¨
Cì éãáò,xekd lk z` izxkn `ly jl iziyr daeh -éàciziid ¨§¥¨§¦

e ,xekd lk z` xkenéæeæ Cì éëøèöî àìjpi`y jl xxazn dide - Ÿ¦§¨§¥¨¥
,zernd lkl wewfdéa zøãä úéöî àìxefgl leki ziid `l - Ÿ¨¦¨§©§¥

zetqep zernl wwcfz m` ,jzl wx izxkny eiykre ,dxikndn
.ipyd jzld z` xeknl lkezdéì øîà ,àîìc Bàglynd leki - ¦§¨¨©¥

z` zrk xeknl leki ip`y s`e ,izegily ziyr `l ,gilyl xnel
mewn lkn ,ipyd jzldéàåléò éøèL eLôéìc éì àçéð àì-i`pb Ÿ¦¨¦§¦§§¨¥¦¨©

.miax dxikn ixhy iny lr e`viy illkn ,jk oreh epi` m` mbe
,ziad lra ixacn dpyn gilydyk citwdl mc` ipa jxc mewn

.zegilyd z` lhal jka ice
:wtqd z` heytl dpyn `xnbd d`ian,àøeqî àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¦¨

,òîL àzdlirna dpyna epipy(.`k),Bì ïúðglyndlylgiøðéc ¨§©¨©¦¨
áäæ ìL,ycwd ly xpicdy rci `le ,ycwd lyéì àáä Bì øîàå ¤¨¨§¨©¨¥¦

dfd xpicaCìäå ,÷eìçgilydBì àéáäå,exear dpwe -ìLaL ¨§¨©§¥¦§¨
mirlqìLáe ,÷eìçLmirlqíäéðL .úélè[gilyde glynd-] ¨§¨©¦§¥¤
.eìòî.welgd ziipwa ezegily dzyrpy oeik ,lrn glynd ¨£

`le mixzepd mirlqd zyelya zilh dpwy oeik ,lrn gilyde
welg xpicd lka zepwl el xn`y dpynd ixace .glynl mxifgd
glynd xn`y ote`l minec ,xpic ivga wx welg dpw gilyde

.jzl xkne xek xeknl gilyl
:`pipg iax x`aneàîìLa zøîà éàyàðååb éàä ék çéìL- ¦¨§©§¦§¨¨¨¦©¦©©§¨

y aygp glynd ieeivn xiqgdyBúeçéìL äNBò,glynd ly ¤§¦
éñBîe,éåä åéøác ìò ó,eixac lr xiarn epi`eéëä íeMîmbìòa ¦©§¨¨¨¥¦¨¦©©

,ìòî úéaä.welgd ziipwa ezegily dzyrp ixdyzøîà éà àlà ©©¦¨©¤¨¦¨§©§
,glynd ieeivn xiqgnd gilyy,éåä åéøác ìò øéáòîzegilyde ©£¦©§¨¨¨¥

,dlhaìòî éànà`edy ,ezegily dzyrp `l `ld ,ziad lra ©©¨©
wx `ived gilyde ,welg ziipw lr mly xpic `ivedl el xn`
siqen gilyd aygp df ote`ay dpyndn gkene .mirlq dyely

.glynd ixac lr
aygp ,glynd ieeivn xqgnd gilyy okzi mlerl :`xnbd dgec

`l` ,eixac lr xiarnLL äåL déì éúééàc ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§©§¥¥¨¤¥
ìLaLdyelya mirlq dyy deyy welg dpw gilydy - §¨

el xn` glynd ixdy ,ezegily z` dyr gilyde ,mirlq
dxard epi` ,lefa e`pwy dne .mirlq dyy deyy welg `iadl

.lrn ziad lra recn oaene ,glynd ixac lr
:`xnbd zl`eyìòî éànà çéìL ,éëä éàon `ld ,zilhd ziipwa ¦¨¦¨¦©©©¨©

ylya `iaiy ylya welg `vni m`y glynd zpeek mzqd
lrn gilyd :`xnbd dper .zilh mixzepdúélhàziipw lr - ©©¦

lrad citwd `l mpn`y ,mixzepd mirlqd zyelya zilhd
.ezrcn `ly df did la` ,zilhd ziipw lr ziad

:`xnbd zl`eyàôéñ àîéà éëä éàdze` ly `tiqa d`x - ¦¨¦¥¨¥¨
,dpyna óà ,øîBà äãeäé éaøote`äæéðtî ,ìòî àì úéaä ìòa ©¦§¨¥©§¤©©©©¦Ÿ¨©¦§¥

ïè÷ ÷eìç éì úàáä äzàå ,Lwáî éúééä ìBãb ÷eìç ,øîBì ìBëiL¤¨©¨¨¨¦¦§©¥§©¨¥¥¨¦¨¨¨
.òøåwelg df oi` ,mirlq dyy dey welg el `iady xaecn m`e §©

:`xnbd dper .rxe ohwòø éàîcedi iax itl] dprhd -welgdy [d ©©
`edy epiid ,rxíéîãa òødn ,xn`z m`e .i`cn lefa dpwpy - ©§¨¦

welgd z` el `iad ixd lefa dpwp welgdy glynl ztki`
.ywiaydéì øîàc,gilyl glyndxkenl zzpyky zi`x m` §¨©¥

,ok m` ,mirlq dyy deyy welg jl xkn `ed ,mirlq dyelyéà¦
úéLa éì úézééà,mirlq dyy el ozep ziid m` -äåäc ïkL ìk ©§¦¦§¦¨¤¥©£¨
éøñ ézøz äåLmirlq xyr mipy deyy welg jl ozep did - ¨¤©§¥§¥

.xzei milifen md ,xzei lecb mekqay ,mixkend jxcy ,milecb
énð à÷écdpeekd 'rx welg' dcedi iax xn`y dny wiicl yi - ©§¨©¦

.lefa dpwpyéðz÷c`ztqeza(c"d a"t dlirn),dcedi iaxy s` §¨¨¥
,lrn `l ziad lray xaeqe ,welg oiprl wlegäãeäé éaø äãBî¤©¦§¨

,minkglazenk zepwl gilyznieqnúéðè÷e` `iade ,rlqadz §¦§¦
,xg` xac dpw xzepd ivgae ,rlq ivga zenkíäéðMLglynd-] ¤§¥¤

[gilyde.eìòî̈£
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miwxt dyelya` cenr hv sc ± iriax wxtzeaezk
'åë àôéñãî àä.opireny`l il dnl life`ca izxzc Ðéîúéãá ìéæåàãdid `ly Ð

oexg`a ixdy ,melk mdilr cer dl.dzrhäãéãá ìáàdzrhy oebk Ðon cg` lv`

didy ,mipey`xdodn xeknle zeabl cer dl yi ixdy ,dilr zerhdÐ,miiw dxkn

.d`pe` xeriy zezy o`k oi`y oky lke .zerwxwa d`pe` oi`cäúáåúë äìá÷úðÐ

.lha dxkn :opixn` `leà÷ìúñéàã àåä íúä
äì,ixnbl `zia i`dn dpey`x dxikna Ð

.icin xfbinl `kiledxiknac ,`kd la`

dl `wlzqi` `l dpey`xÐdzrh m` `ni`

.lha dxkn `di inp oey`x dpnaäðî åèà
ïåøçà`w ,miiw dxkn :xninl izip `lc Ð

ikd elit`c ,ol rnynÐdzrhc `wecdpna

oey`x dpna la` ,oexg`Ð.miiw dxknéàã
éæåæ êì éëøèöî àìhxgzze Ðjzxikna`l ,

m` xefgl leki ziid.dizxknáäæ ìù øðéãÐ

opixn`ck ,sqk oixpic dynge mixyr dey

adfd"a.mirlq dyy mde ,(a,cn `rivn `aa) "

÷åìç íéòìñ ùìùá åì àéáäå`inec iedc Ð

"cxeknl edev ixdy ,`kzil oiafe "`xek il oiaf

.welga xpicd lkìòî éàîàab lr s` Ð

`kilciyet`c `nrh `kd xninl,edin ,ixhy

ied eixac lr xiarn `nlra i`Ðoigxk lr

.ezegily dyr `lùù äåùdyr dil dedc Ð

welgc ,ezegily.dil xn` yy zaúéìèàÐ

`le ,m`ived ezrcn mipexg`d mirlqdy

.ziad lra zrcníéîãá òøminca e`pwy Ð

:xn`z m`e .yya ezepwl edev `ede ,mihren

.dil ztk` i`núéùá éì úéúééà éà :äéì øîàã
ïëù ìë`pgeexnc Ðixq izxz dey iedc ,ith

ilfen cgia daxd gweldy .milecb mirlq

.ith diabéîð à÷éãiax xn`wc "rxc" Ð

izii`cae ,xn`w minca rx dcedidey dil

.ziphwa dcen :ipzwcn ,oxn`ck `nrhe ,yy

ziziin i`c oky lk :xninl ivn `l mzdc

xzei dey did adf xpicamiltknilfen eedc ,

.ith jab
úéðè÷äù
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àäi`ne xpice dpna xpice dpn dti oexg`l :yxtl xyt` `lc Ð 'ek `lifca `tiqcn

.ifef ze`n rax` dzaezk `dc ,dly dpna dpna`ixi` i`n Ð `lifca i` :dnize

cer .`lif `lac `yix iielbl `tiq `pzc :xninl epivne !lha dxkn inp `lif `lca ?`lif

,xpice dpna xpice dpn dey dxknc ,`lif `l xiarn ied ith :`pin` dedc xninl epivn

.`lifc `kidnïúð:dniz Ð adf ly xpic el

:(a,cn `rivn `aa) "adfd"a opixn`c dn itl

ly xpica dynge mixyrn cg` sqk ly xpic

welg ylya el `iade :`kd xn`w ikid ,adf

xpic ivge ylya :xninl dil ded ?zilh ylyae

ipencwd dpn epivn `l :cere !zilh oke ,welg

z` lifdle adfd z` xiwedl jk lk eplyn blten

lr adfd xwi `diy epivn `l eiykrc .sqkd

!milwy xyr mipy `l` elwynn xzei sqkd

(`,p) "xeka yi" wxt zexekac `idd dyw cere

`xpic dil aidi `wc :mzd xn`wc ,oad oeict iab

:jixte .`fefe `zezy dil xcdne ,`tiiy `piixih
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חני miwxt dyelya` cenr hv sc ± iriax wxtzeaezk
'åë àôéñãî àä.opireny`l il dnl life`ca izxzc Ðéîúéãá ìéæåàãdid `ly Ð

oexg`a ixdy ,melk mdilr cer dl.dzrhäãéãá ìáàdzrhy oebk Ðon cg` lv`

didy ,mipey`xdodn xeknle zeabl cer dl yi ixdy ,dilr zerhdÐ,miiw dxkn

.d`pe` xeriy zezy o`k oi`y oky lke .zerwxwa d`pe` oi`cäúáåúë äìá÷úðÐ

.lha dxkn :opixn` `leà÷ìúñéàã àåä íúä
äì,ixnbl `zia i`dn dpey`x dxikna Ð

.icin xfbinl `kiledxiknac ,`kd la`

dl `wlzqi` `l dpey`xÐdzrh m` `ni`

.lha dxkn `di inp oey`x dpnaäðî åèà
ïåøçà`w ,miiw dxkn :xninl izip `lc Ð

ikd elit`c ,ol rnynÐdzrhc `wecdpna

oey`x dpna la` ,oexg`Ð.miiw dxknéàã
éæåæ êì éëøèöî àìhxgzze Ðjzxikna`l ,

m` xefgl leki ziid.dizxknáäæ ìù øðéãÐ

opixn`ck ,sqk oixpic dynge mixyr dey

adfd"a.mirlq dyy mde ,(a,cn `rivn `aa) "

÷åìç íéòìñ ùìùá åì àéáäå`inec iedc Ð

"cxeknl edev ixdy ,`kzil oiafe "`xek il oiaf

.welga xpicd lkìòî éàîàab lr s` Ð

`kilciyet`c `nrh `kd xninl,edin ,ixhy

ied eixac lr xiarn `nlra i`Ðoigxk lr

.ezegily dyr `lùù äåùdyr dil dedc Ð

welgc ,ezegily.dil xn` yy zaúéìèàÐ

`le ,m`ived ezrcn mipexg`d mirlqdy

.ziad lra zrcníéîãá òøminca e`pwy Ð

:xn`z m`e .yya ezepwl edev `ede ,mihren

.dil ztk` i`núéùá éì úéúééà éà :äéì øîàã
ïëù ìë`pgeexnc Ðixq izxz dey iedc ,ith

ilfen cgia daxd gweldy .milecb mirlq

.ith diabéîð à÷éãiax xn`wc "rxc" Ð

izii`cae ,xn`w minca rx dcedidey dil

.ziphwa dcen :ipzwcn ,oxn`ck `nrhe ,yy

ziziin i`c oky lk :xninl ivn `l mzdc

xzei dey did adf xpicamiltknilfen eedc ,

.ith jab
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äðîa¯àeä íúä :àîéúc eäî !dúaeúk äìa÷úð §¨¤¦§©§¨§¨¨©§¥¨¨¨
àëä ìáà ,éøîâì àúéa éàäî dì à÷lzñéàc¯ §¦§©§¨¨¥©¥¨§©§¥£¨¨¨

.ïì òîLî à÷ ,ïBøçà äðî ehà ïBLàø äðî øBæâéð¦§¨¤¦©¨¤©£¨©§©¨
déì øîàc àëéä ,Cì éòaéz àì àä :éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¨¨¦¨¥¨¥¨§¨©¥

àøBk déì ïéáæå "àëúéì éì ïéaæ ìéæ"¯éñBî éàcåcó ¦©¥¦¦§¨§¨¦¥¨§©©¦
Cì éòaéz ék .éåä åéøác ìò¯ïéaæ ìéæ" déì øîàc ©§¨¨¨¥¦¦¨¥¨§¨©¥¦©¥

ïðéøîà éî ?éàî ,àëúéì déì ïéaæå ìéæàå "àøBk éì¦¨§¨¥§©¥¥¦§¨©¦¨§¦©
déì øîàéëøèöî àì éàc ,Cì éãáò Cì àáèc : £©¥§¨¨¨£©¦¨§¦¨¦§¨§¥

éæeæ Cì¯øîà àîìc Bà .déa zøãä úéöî àì ¨¥¨¨¥¨§©§¥¦§¨¨©
éaø øîà ?éàåléò éøèL eLôéìc éì àçéð àì :déì¥¨¦¨¦§¦§§¨¥¦¨©¨©©¦
øîàå ,áäæ ìL øðéc Bì ïúð :òîL àz ,àøeqî àðéðç£¦¨¦¨¨§©¨©¦¨¤¨¨§¨©
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äæa óà :øîBà äãeäé éaø ,àôéñ àîéà éëä éà .úélhà ?ìòî éànà çéìL éëä̈¦¨¦©©©¨©©©¦¦¨¦¥¨¥¨©¦§¨¥©¨¤
éì úàáä äzàå ,Lwáî éúééä ìBãb ÷eìç :øîBì ìBëiL éðtî ,ìòî àì úéaä ìòa©©©©¦Ÿ¨©¦§¥¤¨©¨¨¨¦¦§©¥§©¨¥¥¨¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

miwxtחנב dyelyaa cenr hv sc ± iriax wxtzeaezk
òìñá úéðè÷äù`l ith oiafc meync .rlqa zehext oeayg itl ,dhexta ziphw `id Ð

.ipka ipafnc `xz`a :lif`e miiqnck ,diab ilfenäèåøôá àðë àðëutg dz` m` Ð

xzeiÐ.yly `l` dey dpi`y ,xn`w ynn rx welg `yix m`e .gwe cer gly

ziphw iab dzeekceÐ:dil xn`civg deyk rlq ivga el `iade ,oilet rlqa il `ad

xg` oin el `iad xg` rlq ivgae ,rlqÐ

ziad lra lrn i`n`?rlq deyl :dil `nil

!oilet jixv iziidàîåùá.cne`a Ðïìåë ìù
íéé÷ ïøëîd`n rax`a ipeaflc ,`kd `de Ð

dpna oey`xl dxkne ,dexcyÐil oiaf" epiidc

.`kzil dil oiafe "`xekéðéè÷áeid `l Ð

.cg` mc`l oie`x oi`e ,cgi elld zecy

.gily ziyrp ikdc `zrc` `xwirnc,àèéùô
øîàizecyn xek zia il xekn :egelyl Ð

.mipyl `le cg`leíéðùì àìå ãçàì øîàäÐ

dil oiafe `xek il oiaf xnel `vnz m` elit`e

miiw exkn `kzilÐdizrc ilbc ,lha `kd

iyet`a citwc.ixhyàîúñ "ãçàì" øîàÐ

e` `zrc ielb ied in ,"mipyl `le" yxit `le

`l?íéðùì åìéôàå ãçàìediigxe` e`lc Ð

`gxe` `l` ,citw `l inp i`de .ictwc iypi`c

citw ded i`e .ikd iierzyi`lÐyxtn ded

.mipyl `le :dilçéìù äòèã áâ ìò óàåÐ

miiw egwnc inp `nip ,lefa xkne?øî øîàäå
úåò÷ø÷ì äàðåà ïéà`id dpyne .opiqxb Ð

."adfd" wxtaúéáä ìòá úòãë íøåúitk Ð

dti oir m` ;ea xikn `edy dnÐcg`

drx oir m`e ,mirax`nÐ.miyyn cg`úçéô
äøùòmirax`n cg` mxzy Ð.åúîåøú

äîåøú.jizcn` ikda :dil xn`c Ðéñåäó
äøùò.miyyn cg` Ðúéáä ìòá éáâ åìéàå

'åë àéðúdxyr zgit :`ipz `kde ÐÐ

ith la` ,dnexz eznexzÐ.`lòîù àú
'åë äúáåúë äúéä`citw ixhy iyet` i`e Ð

oinezic inp idp ,`idediizrc elb `lÐop`

:xninl ol zi` ,iedinl opira oinezi cic `din

.lha oxknäðùîúøå÷á úøâàdfxkd Ð

oixwany zxewa oeyleici lr mc` ipa dze`

.dfxkdàøîâïàîë çéìù,drhc gily Ð

dil opipiic o`nk?,dil opipiic dpnl`k

xpice dpn dey :opzck ,lha edc lk zerhay

dpnaÐ`ed oipiick e` .lha dxknÐcre

.zezya drhc
åàì
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øîàhiyti` `l lirl `d :dniz Ð mipyl `le cg`l `ped ax xn` i`n `nzq cg`l

epiax yxtne ?`cqg axe `ped ax dil hiyt ikide ,ixhyc iyet`l opiyiig i` oiira

jxhviy meyn `l` ,miqkp zlif meyn e`l Ð lirlc ixhy iyet`c `citw i`dc :mz

ipy lr micrd enzg xakya ixiin `kde .oipipwe micr znizg xg` xhy lkl xefgl

`l` ,ixhy iyet`c `citw `kilc ,zexhy

xgnle meid wwfidl el gxehy ,oipic ilra iyet`

,cg` xhya `ibeq dl iwen iaxe .oicl mdnr `al

.oipic ilrac `citw `l` xhyc `citw `kilc

cg`l" xn` :eyexit ikde ,`zbelt ied `iddae

elit`e ,mipyl xekni `ly `citw Ð "mipyl `le

,xnelk ?i`n ,`nzq "cg`l" xn` .cg` xhya

la` .cg` xhya elit` mipyl xekniy edn

:qixb l`ppg epiaxe .zexhy ipya ixiin Ð lirlc

`la `hiyt rnync ,`citw Ð cg`l xn`

dil xn` ivnc `ira jde ?i`n `nzq xn` ,mipy

ax azk "i`elr ixhy eytilc il `gip `l"

lr xiarnc oiibeqe ,`icda `hiyti` `l :qtl`

oe`b i`d axe .l`ppg epiax azk oke .ied eixac

eixac lr siqenc :[iyy] xrya gwnd xtqa azk

,`citw Ð cg`l xn` `hiyt :opixn`cn ,ied

,mipyl elit`e cg`l :`pwiq`e ?i`n `nzq

siqen xn`c o`nk `zkld `nl` .d`nl elit`e

jxc lr "`hiyt" i`dyxit `ed ik .ied eixac lr

."dlr ied i`n"åøîàdrhc ab lr s` el

`lc `kidc jl `xiaqe li`ed :yexit Ð gily

zeyrl gilyd lr ezrc lihd eixac yxit

,d`nl elit`e cg`l :lirl zxn` ikdc ,epevxk

xg` zkll dvxzp ezerha s`c ,`nil inp ikd

,`pin`w `l Ð gily drh :dil xn`we .ezrc

.eilr lihdl dizrc` wiqn `l ezerhac

éëäxn`c `ed xn `de :mixtqd lka opiqxb

,gily iab elit` :iax yxit .zerwxwl d`pe` oi`

(`,gw `rivn `aa) "lawnd"a dil opirnyc

d`pe` oi` :ongp axc dinyn ircxdp ixn`c

`le .d`n `ieye miz`na oiaf elit` ,zerwxwl

`ede ,"izeerl `le jizxcy ipewzl" xninl ivn

`kid Ð ilin ipd :ipyne !oxvn ly gily enk

dil `paiyg `eddc :yexit .ziad lra drhc

dil `ipwin seqalc ab lr s`c ,ziad lrak

.dpw envr jxevl Ð dpwyk dlgz edin ,oxvnl

."jizxcy ipewzl" mzd jiiy `l Ð oke li`ede

dpw zegily zxeza dlgzay ,xenb gily la`

m`e .irhinl dil irai` `l Ð envr jxevl `le

gily oia ol ip`yc di`x iziinw i`ne :xn`z

?mexze `v egelyl xne`d :opzcn ,ziad lral

Ð mnvr md dfe .`ed xenb ziad lra Ð mzdc

ikxt `lcn ,ok oircei `ped ax xa daxe `cqg ax

ikdc ,xnel yie !gilyl incc oxvnn `l` dil

xyt` i` dfe .xenb ziad lral gily deyn ip`y ekiizrc` `wilq `nl` ,gilyk dil ezaiygc meyn ,oxvnn il ezikxtcnc ?ziad lral gily oia ol ip`yc `xniz `pne :edl xn`w

li`ed ,"opz `de" :xninl dil dedc :cere .xn xn` `de :qixbe ,mixtqd dibn `edy Ð `cg ;dyw qxhpewd yexitle .iax itn .mexze `v :egelyl xne`dc oizipzn gkenck ,mzeeydl

`l ,gily drhc ab lr s` :dlgza el`yy mzli`y xwir lk `ld ?ziad lral gily oia ibltn `lc daxe `cqg ax erh eed i`na :cere .(`,ep `rivn `aa) "adfd"c oizipznn jixte

!"jizxcy ipewzl" xninl `ki`c meyn ,gilya `l` ednzúçéôeznexz oi`c (`,ak `rivn `aa) "ze`ivn el`"a opixn`c ,zetid on mxezl inc `l Ð 'ek dxyr siqed e` dxyr

` jlk" dil xn` `l i` ,dnexzoir ,dnexz xeriy :opz (b dpyn) zenexz zkqnc iriax wxta .zerh enk ied Ð zerxe zeti la` .onwlck ,jizcn` ikdl :xninl `ki` `kdc ."zeti lv

dti`d ziyy enixz xy` dnexzd z`f" aizk :mzd opiqxbc ,inlyexia `xnba ediinrh witne .miyyn drxde ,miyngn zipepiade .miylyn :mixne` i`ny zia ,mirax`n cg` Ð dti

dti`d ziyye ,oi`q dyly dti`c ,d`q ivg `ed dti`d ziyy :yexit ,miylyn cg` mixeryae ,miyyn cg` mihga mexzi leki ."mixeryd xnegn dti`d mziyye mihkd xnegn

.xekd on d`q epiidc ,dti` ly zeiyy izy rnyn Ð "mziyye" aizk mixery iabc ,miylyn cg` mixeryae miyyn cg` oihga epiide ,d`q miyly xekc .miyyn cg` epiid Ð xnegn

aezkd oixneg ipyn ivge d`q epiidc ,zeiyy yly :yexit .mirax`n cg` mxez `vnpe ,"mziyye" lr ziyy oz :xn` l`eny .zeey zenexz lk ediy Ð "zenexz lke" :xnel cenlz

cg` df dn ;dfk `ed ixd Ð xg` mewnn fge` dz`y mewn lk "miyngd on feg` cg` l`xyi ipa zivgnne" aizk :iel iax xn` ?oipn zipepia .mirax`n cg` epiide ,oixeryae oihga

xnegn dti`d mziyye" ,miylyn :mixne` i`ny zia .dihytk `xw :yexit ."mihgd xnegn dti`d ziyy" aizkc ,miyyn drxde .miyngn cg` xg` mewnn feg`zy dn s` Ð miyngn

.iax itn .ixkd z` zxhet zg` dhg :xn`c diteb `ed l`enyc ,`nlra `zknq` i`xw jpd lke ."mixeryd
`ax
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éëéä .dpéî òîL ,äèeøôa úéðè÷å ,òìña úéðèwäL¤©¦§¦§¤©§¦§¦¦§¨§©¦¨¥¦
àîeLa éðaæîc àøúàa àîéìéà ?éîc¯áéäéc àëéä ¨¥¦¥¨§©§¨¦§©§¥§¨¥¨§¨¥

àøúàa :àtt áø øîà !éôè déab éìæBî òìñ déì¥¤©§¥©¥§¥¨©©©¨§©§¨
:òîL àz .äèeøôa àpk àpk :déì øîàc ,épëa éìééëc§¨§¥§©¥§¨©¥©¨©¨¦§¨¨§©
äðîa äæì äøëî ,æeæ úBàî òaøà dúaeúk äúéä̈§¨§¨¨©§©¥¨§¨¨¤§¨¤
ïBøçà ìL ,äðîa øðéãå äðî äôé ïBøçàìå ,äðîa äæìå§¨¤§¨¤§¨©£¨¤¨¤§¦¨§¨¤¤©£

¯ïlek ìLå ,ìèa¯àLéL áø øîàãk .íéi÷ ïøëî ¨¥§¤¨¦§¨©¨¦§¨©©¥¨
éîð àëä ,éðéè÷a :éãéà áøc déøa¯,àèéLt .éðéè÷a §¥§©¦¦¦§¦¥¨¨©¦¦§¦¥§¦¨

ì àìå ãçàì" øîàíéðL"¯àìå ãçàì déì øîàä ¨©§¤¨§Ÿ¦§©¦¨¨©¥¨¤¨§Ÿ
ì.íéðLdéì øîààðeä áø ?éàî .àîúñ "ãçàì" ¦§©¦£©¥§¤¨§¨¨©©¨

ì àìå ãçàì :øîààðeä áø øa äaøå àcñç áø ,íéðL ¨©§¤¨§Ÿ¦§©¦©¦§¨§©¨©©¨
ì eléôàå ,ãçàì :eäééåøz éøîàcéðLeléôàå ,ãçàì .í §¨§¦©§©§§¤¨©£¦¦§©¦§¤¨©£¦

àcñç áø déaâì ìeò ,àøeñì ïîçð áø òì÷éà .äàîì§¥¨¦§©©©§¨§¨§©¥©¦§¨
?éàî àðååb éàä ék :déì eøîà .àðeä áø øa äaøå§©¨©©¨¨§¥¦©©§¨©

ì eléôàå ,ãçàì :eäì øîàeléôàå ,ãçàì .íéðL £©§§¤¨©£¦¦§©¦§¤¨©£¦
øîà ?çéìL äòèc áb ìò óà :déì eøîà .äàîì§¥¨¨§¥©©©§¨¨¨¦©£©
øîàäå ,déì eøîà .àðéîà÷ àì çéìL äòèc :eäì§§¨¨¨¦©¨¨¨¦¨¨§¥§¨¨©

éléî éðä !úBò÷ø÷ì äàðBà ïéà :øî¯äòèc àëéä ¨¥¨¨§©§¨¨¥¦¥¥¨§¨¨
çéìL äòè ìáà ,úéaä ìòa¯éðewúì" déì øîà ©©©©¦£¨¨¨¨¦©£©¥§©¥

ézøãLçéìL ïéa éðàLc àøîéz àðîe ."éúeåòì àìå C §©§¦§¨§¨¥§¨¥§¨§¨¥¥¨¦©
úéaä ìòáì¯ì øîBàä ,ïðúcíBøúe àö :BçeìL¯ §©©©©¦¦§©¨¥¦§¥§

ìòa ìL Bzòc òãBé Bðéà íàå .úéaä ìòa úòãk íøBz¥§©©©©©©¦§¦¥¥©©§¤©©
úéaä¯äøNò úçét .íéMîçî ãçà ,úéðBðéáa íøBz ©©¦¥§¥¦¤¨¥£¦¦¦¥£¨¨

éñBä BàäøNò ó¯Búîeøzìòa éab eléàå .äîeøz ¦£¨¨§¨§¨§¦©¥©©
íéøNòî ãçà eléôà Bãéa äìòå íøz :àéðz úéaä¯ ©©¦©§¨¨©§¨¨§¨£¦¤¨¥¤§¦

òaøà dúaeúk äúéä :òîL àz .äîeøz Búîeøz§¨§¨¨§©¨§¨§¨¨©§©
äåL ïBøçàìå ,äðîa äæìå äðîa äæì äøëî ;æeæ úBàî¥¨§¨¨¤§¨¤§¨¤§¨¤§¨©£¨¤

ïBøçà ìL ,äðîa øðéãå äðî¯ïlek ìLå ,ìèa¯ïøëî ¨¤§¦¨§¨¤¤©£¨¥§¤¨¦§¨
.éðéè÷a :éãéà áøc déøa àLéL áø øîà !íéi÷©¨¨©©¥¨§¥§©¦¦¦§¦¥

äðùîúeúL eôéñBä Bà úeúL eúçétL ïéðéicä íeL©©¨¦¤¦£§¦§
¯,íéi÷ ïøëî :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .ìèa ïøëî¦§¨¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥¦§¨©¨

äðî äåL eøëî eléôà ,ïäéðéa úøBwa úøbà eNò íà ìáà ?äôé ïéc úéa çk äî ïk íà¦¥©Ÿ©¥¦¨¤£¨¦¨¦¤¤¦¤¥¥¤£¦¨§¨¤¨¤
äðîa íéúàî äåL Bà ,íéúàîa¯.íéi÷ ïøëîàøîâ?ïàîk çéìL :eäì àéòaéà §¨©¦¨¤¨©¦§¨¤¦§¨©¨¦©£¨§¨¦©§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc zeaezk(iying meil)

iptn,äèeøôa úéðè÷å òìña úéðèwäLziphw dpewdy ,xnelk ¤©¦§¦§¤©§¦§¦¦§¨
m` mb okle .dhexta wx dpewy enk dhext lk xear lawn rlqa
oeik ,dlecb xzei daxd zenk lawn did `l ,rlqa dpew did

.reaw x`yp ziphwd xigny,dpéî òîLrxl dpeekd 'rx welg'y §©¦¨
m` ,mirlq dyely deyy epiide ,ynn 'rx' dpeekd m`y .minca
oilet dpwiy ywia glyndy ,df ote`a xaecn ziphwa mb ok
rlq ivgae ,rlq ivga zenkdn ivg wx gilyd dpwe ,rlqa
lray dcedi iax dcen recne ,ziphw ly xg` oin dpw xzepd
dvx ik ,ezegily dzyrp `ly oerhl leki `ld ,lren ziad

.rlq ieeya oilet
:`xnbd zxxanéîc éëéä.reaw ziphwd xignyàøúàa àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨§©§¨

àîeLa éðaæîcheyt `ld ,cne` itl zxknp ziphwdy mewna - ¦§©§¥§¨
céôè déab éìæBî òìñ déì áéäéc àëéä,rlqa ziphw dpewdy - ¥¨§¨¦¥¤©§¥©¥§¥

o`k mbe .dhexta dpewdn dlecb zenk dhext lk lr lawn
eid xpica ziphw `ian did m`y ,ezegily dyr `l gilyd

.dcedi iax dcen recne ,xzei el milifen,àtt áø øîàxaecn ¨©©¨¨
épëa éìééëc àøúàaz`xwpy dcna ziphw micceny mewna - §©§¨§©§¥§©¥

,'`pk'déì øîàcxign ,glynl gilydlkàpke,äèeøôa àpk §¨©¥©¨©¨¦§¨
dz` m`e ,rlqay zehextd xtqnk ,`pk ly zecn lawz rlqae

.dpwe gily cer gly ziphw cer utgef dpyn epcnrdy oeike
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc zeaezk(iying meil)
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dxiknd izn ,miqkp zneya drhy oic ziaa zwqer epizpyn

:dlihaïéðéicä íeLz` deldn zeabl ick ,miqkp enyy mipiic - ©©¨¦
,mn` zaezk minezidn e` eaegL`neya erheBà úeúL eúçét ¤¦£§

úeúL eôéñBä,mze` exkn jkae ,mxignnìèa ïøëîïBòîL ïaø . ¦§¦§¨¨¥©¨¦§
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המשך בעמוד כצ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc zeaezk(iyiy meil)

:xaca mi`xen` ewlgpy `xnbd zx`anøîà àáømya,ïîçð áø ¨¨¨©©©§¨
çéìLepic,ïéðéiãkenk ,miiw exkn zezyn zegt lifede drh m`e ¨¦©§©¨¦

.mipiicaøîà àðñéa øa ìàeîL áømya,ïîçð áøepic gilyd ©§¥©¦§¨¨©©©§¨
,äðîìàk.lha dxkn zezyn zegta dzrh m` s`y §©§¨¨

:mnrh z` zx`an `xnbdïîçð áø øîà àáøy xaeqçéìLepic ¨¨¨©©©§¨¨¦©
,ïéðéiãk,mipiicl xzei dnecy iptn,eäãéãì åàì ïéðéic äîenk §©¨¦©©¨¦©§¦§

,mnvr jxevl mixken mpi` mipiicdydéãéãì åàì énð çéìL óà©¨¦©©¦©§¦¥
.elv` eliwd okle ,envr jxevl xken epi` gilyd jk -é÷etàì§©¥

dãéãìc äðîìà.dnvr jxevl zxkeny dpnl` `ivedl -eáø ©§¨¨¦§¦¨©
ïîçð áø øîà àðñéa øa ìàeîLepic gilyy xaeq,äðîìàkiptn §¥©¦§¨¨©©©§¨§©§¨¨

,dpnl`l xzei dnecyäãéçé äðîìà äîz` zxken cal `id - ¨©§¨¨§¦¨
,rwxwdãéçé çéìL óà,rwxwd z` xken cal `ed -úéa é÷etàì ©¨¦©¨¦§©¥¥

eäðéð íéaøc ïéc.miax mdy mipiic `ivedl -àúëìäåaxk ¦§©¦¦§§¦§§¨
y ,ongp ax mya `pqia xa l`enyçéìLepic,äðîìàkelit`e ¨¦©§©§¨¨

.lha xknd zezyn zegta drh
:dpnl`k gilyy dhiyd lr dywn `xnbd,ïðúc àäî àðL éàîe©§¨¥¨¦§©

ì øîBàäBçeìLíBøúe àödnk yxit `le ,izexitn dnexz ¨¥¦§¥§
,mexzlúéaä ìòa úòãk íøBzlra zrc z` xikn `edy itk - ¥§©©©©©©¦

mxez ,drx epir m`e ,mirax`n cg` mxez ,dti epir m` ,ziad
.miyyn cg`òãBé Bðéà íàåz`íøBz ,úéaä ìòa ìL Bzòc §¦¥¥©©§¤©©©©¦¥

úéðBðéáa`idyäøNò úçét .íéMîçî ãçà,mirax`n cg` mxze §¥¦¤¨¥£¦¦¦¥£¨¨
éñBä BàäøNò ó,miyyn cg` mxze.äîeøz Búîeøzm` s`e ¦£¨¨§¨§¨

.dnexz eznexz ,mxzy enk dpi` ziad lra zrcy xxazd
okl ,ea zerhl milibxy xac `ed drx e` dti oiry oeik ,mrhde
lefa xkny gilya mb xnel yi ok m`e ,miniiw eiyrny exn`
zezyn zegtay oeik ,xknd lhazi `ly zezyn zegta drhe

:`xnbd zvxzn .zerhl milibxíúä,dnexza -àkéàc ïåék ¨¨¥¨§¦¨
[mc` yiy-]déì øîà ,äôé ïéòa íøBúc àkéàå ,äòø ïéòa íøBúc§¥§©¦¨¨§¦¨§¥§©¦¨¨¨©¥

,ziad lral gilydézãîà éëäìCdz`y ,jze` izkxrd jk - §¨¦£©§¦
okle ,drh gilydy aygp df oi`e ,drx e` dti oira mxez

.dnexz eznexzìáààëä,dieeyn zegta rwxw zxikna - £¨¨¨
àeä àúeòèe ,zerh ef -déì øîà,gilyl ziad lraCì éòaéà àì ¨¨¨©¥Ÿ¦¨¥¨

éòèéîì.zerhl jixv ziid `l - §¦§¥

* * *
zrcl ,zezy etiqed e` zezy ezgity mipiic :dpyna epipy
.miiw oxkn l`ilnb oa oerny oax zrcle ,lha oxkn minkg

:dkldd wqt z` d`ian `xnbdáø øîà àðéðç øa àðeä áø øîà̈©©¨©£¦¨¨©©
,íéîëç éøáãk äëìä ,ïîçðetiqed e` zezy ezgity mipiicdy ©§¨£¨¨§¦§¥£¨¦

.'dti oic zia gk dn' zxaq z` mixne` oi`e ,lha mxkn zezy
:`xnbd dywnïîçð áøì déì úéìåz` xaeq epi` ongp ax ike - §¥¥§©©§¨

zxaqíéîBúé ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîàäå ,'äôé ïéc úéa çk äî'©Ÿ©¥¦¨¤§¨¨©©©§¨¨©§¥§¦
miphwïäéáà éñëða ÷Bìçì eàaLmdia` mdl xi`ydy rwxwa - ¤¨©£§¦§¥£¦¤

,dyexiaïäì ïéãéîòî ïéc úéaminezidn cg` lkl -,ñBtBøèBtà ¥¦©£¦¦¨¤©§
,dwelgd zrya enewna cenriyäôé ÷ìç íäì ïéøøBáelke - §¦¨¤¥¤¨¤

`a `edy mezid xear dti wlg xxea ,miqtexhet`dn cg`
.enewnaeìécâä,minezid elcbyke -úBçîì ïéìBëéoi`y xnele ¦§¦§¦¦§

z` miwlege mixfege ,miqtexhet`d ewligy dwelga mivtg md
.rwxwdoic,l`eny mya ongp ax xn` dfdéãéc ïîçð áøå§©©§¨¦¥
[envr-],øîàyk s`eìécâä,minezidïéàmd,úBçîì ïéìBëéyíà ¨©¦§¦¥§¦¦§¦

éa çk äî ,ïkäôé ïéc úzcnrda oic zial yi swez dfi` ,xnelk - ¥©Ÿ©¥¦¨¤
.dwelgd z` lhal minezid mileki jk xg` m` ,qetexhet`d
`l recne 'dti oic zia gk dn' zxaq mr mikqn ongp axy ixd

.l`ilnb oa oerny oaxk o`k wqt
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì,minkgk ongp ax wqty o`k - Ÿ©§¨¨

xaecneòèc,`neya oic ziaeàäminezid rwxw zwelga - §¨¨
xaecn ,dti oic zia gk dn zxaq z` xaqyeòè àìc§Ÿ¨

,miqtexhet`d.deya minezil rwxwd z` ewlige
:`xnbd zl`eyeòè àìc éàzerh dzid `ly xaecn m` - ¦§Ÿ¨

,dwelgaúBçîì ïéìBëé éàîa.elcbiyk zegnl mileki md dna - §©§¦¦§
migen mdy :`xnbd dper,úBçeøaoerhl cg` leki ,xnelk §

rwxw el yiy oeik ,rwxwd ly xg` cva wlg lawl dvexy
odizyy dvexe ,en` ia`n yxiy dl dkenq.zekenq eididf lre

oic zia gk dn ok m`c' ,dliren d`gnd oi`y ,ongp ax xn`
.'dti

:`xnbd zxtqnéîéc áø àúà ék,øîàdidäNòîeny oic ziay ¦¨¨©¦¦¨©©£¤
,zezy exized e` zezy ezgite miqkp,íéîëç éøáãk éaø äNòå§¨¨©¦§¦§¥£¨¦

.xknd z` lhiae,àèøt ïa øæòìà éaø ìL Bða àèøt åéðôì øîà̈©§¨¨§¨¨§¤©¦¤§¨¨¤§¨¨
xfrl` iax ly epa `hxty `vnpe ,lecbd `hxt iax dpekn didy

did,äôé ïéc úéa çk äî ïk íà ,ìBãbä àèøt éaø ìL Bða ïadide ¤§¤©¦§¨¨©¨¦¥©Ÿ©¥¦¨¤
,iax ipira oebd df mrh d`xp,äNònä úà éaø øéæçäåxfg ,xnelk §¤¡¦©¦¤©©£¤

.xknd z` miiwe
éëä éðúî éîéc áøz` iax lhia dligzy ,jk dyrnd z` dpy - ©¦¦©§¥¨¦

la` ,eniiwe xfg jk xg`e xknd,éëä éðúî àøôñ áødidyäNòî ©©§¨©§¥¨¦©£¤
,zezya erh oic ziayíéîëç éøáãk úBNòì éaø Lwéáedzhpe - ¦¥©¦©£§¦§¥£¨¦

lhia `l oiicr la` ,xknd z` lhale minkgk weqtl iax zrc
.eze`éaø ìL Bða ïa àèøt ïa øæòìà éaø ìL Bða àèøt åéðôì øîà̈©§¨¨§¨¨§¤©¦¤§¨¨¤§¨¨¤§¤©¦

.äôé ïéc úéa çk äî ïk íà ,ìBãbä àèøtea xfg okleeäNò àì §¨¨©¨¦¥©Ÿ©¥¦¨¤Ÿ¨¨
äNònä úà éaøz` lhal.xknd ©¦¤©©£¤

:iax mr didy dyrna mzwelgn mrh z` zx`an `xnbdàîéì¥¨
éâìôéî÷ àäaoiica oicd dn miwleg `xtq axe inic axy xn`p - §¨¨¦§§¥

.dpyna x`eank `ly oic wqte drhyøîxn`y inic ax - ©
,ea xfg jk xg`e wqt iaxyøáñy oiicyøæBç ,äðLî øáãa äòè ¨©¨¨¦§©¦§¨¥

c wqtdn xefgl i`yx -xfg iaxy dyrnd z` cinrd okle ,oi
.epic wqtnøîe,wqt `l oiicr iaxy xn`y `xtq ax -øáñ ©¨©

dpyn xaca drhy oiicyøæBç Bðéà,oic wqtdn xefgl leki epi` - ¥¥
.oicd z` wqt `l oiicr iaxy dyrnd z` cinrd okle

:`xnbd dgecàì`l` ,df oica ewlgpy xnel jixvàîìò éleëc Ÿ§¥¨§¨
y xaeq `xtq ax mb -,øæBç äðLî øáãa äòèwx `id mzwelgne ¨¨¦§©¦§¨¥

.dyrnd seb did ji`äåä éëä øáñ øîe ,äNòî äåä éëä øáñ øîe©¨©¨¦£¨©£¤©¨©¨¦£¨
.äNòî©£¤

* * *
dabe xkend ly aeg lra `a m` ,zeixg`a exiagl rwxw xkend
xifgn ,dlefb rwxwdy xxazdy e` ,eaeg xear rwxwd z`
rwxw el ozep minc el oi` m`e .dxiknd inc z` gwell xkend
ici lr zxknpy minezi ly rwxwa dpc oldl `xnbd .zxg`
lr m`d ,zeixg`d zlhen in lr ,oic zia ici lr e` dpnl`
exkn mdy oic ziae dpnl`d lr e` ,rwxwd ilra mdy minezid

.zeixg`a
äðéaæc àzìîøà ,óñBé áø øîà,rwxw dxkny dpnl` -`a m` ¨©©¥©§©§¨§©¦¨

xxazdy e` ,dpewdn rwxwd z` gwle dlra ly aeg lra
,dlefb rwxwdyúeéøçàzlhen dxikndéîúiàiqkp lr - ©£¨©©§¥

wx `idy oeik ,dpnl`d lr `le ,mdia`n eyxiy minezid
.xeknl minezid ly dgilyåokïéaæc àðéc éáxkny oic zia - §¥¦¨§©¦

dpnl`d oefn oebk ,minezid zeaeg melyzl minezid ly rwxw
,zepadeúeéøçàdxikndéîúià:`xnbd dywn .minezid lr - ©£¨©©§¥
àèéLtzeixg`d z` milawn md ,rwxwd ilra mdy minezidy §¦¨

ok` :`xnbd zvxzn .dxiknlaäðîìàzxkenyàëéøèöéà àì ©§¨¨Ÿ¦§§¦¨
déì`l cal df meyne ,zeixg` milawn minezidy yecig oi` - ¥

`l` ,ef dkld rinydl sqei ax jixv didéøèöéà ékdéì Cdn - ¦¦§§¦¥
milawn minezidy dkldd z` `ed ,rinydl sqei ax jxvedy

c mewna zeixg`àðéc éa.minezi ly rwxw mixkencàîéúc eäî ¥¦¨©§¥¨
,xnel xeaq iziid -
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miwxt dyelya` cenr w sc ± iriax wxtzeaezk
åäãéãì åàì.mixken onvr jxevl e`l Ðñåôåøèåôà ïäì ïéãéîòî ïéã úéácg` lkl Ð

.miphwd on cg`eíäì ïéøøåáåely wepizl qetexhet` lk Ð.åòè àìã éà.egni dnl Ð

úåçåøá.in` ia` zian il dltpy dcy dlv` il yiy ,gxfna iwlg lehil il aeh Ð

äùòîä úà éáø øéæçäågk dn ok m` :epzpyna epipyy dn oebd mrh eipira d`xpc Ð

.dti oic ziaéâéìô àäá àîéìaxe inic ax Ð

,dpynd xaca drehd oiic :xaq inic ax .`xtq

dpynk dyr `lyÐdn opixn` `le ,xfeg

ieyr dyrymlyiedreha `l` ,ezian

i`de .oixcdpqa yxetny enk ,zrcd lewiya

inpÐewlgpy it lr s`y ,`ed dpyn xac

oerny oax lr minkgÐ.eixacl mrh ozp ixd

m` :xaq ,xifgde dyr dpey epi`y `xtq axe

dyrÐ.xefgl leki did `léîúéà àúåéøçà
zcareyn e` dlefb dcyd z`vnp m` Ð

eaega gweld on dtxhe ,xg`lÐgweld xfeg

dpnl`dy .minezid lrminezi ly gily

.dzidïéáæã àðéã éá ïëåoefnl minezi dcy Ð

zepade dy`dÐ.inzi` zeixg`
ìë

1

2

3

4

5
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

àáøgily elit`c rnyn ,mzq gily qxhpewa yxity dnÐ oipiick gily ongp ax xn`

:dil xn`c ,`l Ð gily drh la` :ongp ax xn` lirlc ,mz epiaxl dywe .`nlrc

oig`d :ongp ax xn` (a,an oiyeciw) "ycwn yi`d" yixac :dywd cere .jizxcy ipewzl

zezyn zegt" zxn`c `d :`ax xn` .gwn dpwp Ð zezyn zegt ;inc zegewlk Ð ewlgy

,gily ieyn `lc `l` oxn` `l Ð "gwn dpwp

ipewzl :dil xn`c ,`l Ð gily ieyn la`

elit` ,gilya ,`nl` .izeerl `le jizxcy

epiax dgece .lha egwn Ð zezyn zegta

ax la` ,xn`w ezxaq itl `ax mzdc :l`eny

`kdc :mz epiax yxite .dil `xiaq `l ongp

exkne ,ith egk mil`c ,mipiicc gilya ixiin

elit` ixii` `kdc il d`xpe .zezy cr miiw

ivnc onngp ax xn`c lirle ,`nlrc gilya

zezyn xzia Ð "jizxcy ipewzl" dil xn`

zxn`c `d :`yexit ikd oiyecwc `idde .ixii`

xifgdl jixv oi`e ,gwn dpwp zezyn zegt

la` ,gily ieyn `lc `l` oxn` `l Ð d`pe`

,"jizxcy ipewzl" dil xn` ivn Ð gily ieyn

xifgdl jixvy df oiprlmewn lkne ,d`pe`d

Ð mipiick gily ongp ax xn`c `de .miiw gwnd

jixv Ð d`pe`d la` ,miiw gwnc `d oiprl epiid

dti oic zia gk oi`c ,mipiicd oke .xifgdl `din

.`nlrc gilyan ith llkéàîå`dn `py

gily ciarc icina `nl` :jixt ikd Ð 'ek opzc

ol ded inp ikd ,miiw ely dyrnc opixn` ,drhc

egwn Ð gilya zezyn zegtac ;`kd xninl

.miiw

äîoic zia dl yiy ab lr s` Ð dcigi dpnl`

"ze`ivn el`" idliya `zi`ck ,zeheicd

.edl aiyg cgk mewn lkn ,(`,al `rivn `aa)

øîàyixa Ð minkg ixack dkld ongp ax

dizlin` opiqxb (a,an oiyecw) "ycwn yi`d"

Ð gwn lha zezyn xzi :oxn`c `d :ongp axc

iac `neya beltp" xn` `lc `l` oxn` `l

.`l Ð "`pic iac `neya beltp" xn` la` ,"`pic

exizedy e` zezy ezgty mipiicd mey :opzc

:xne` l`ilnb oa oerny oax .lha oxkn Ð zezy

oaxc `zlinn `zyd di`x iziine .miiw oxkn

wiqt `kdc :mz epiaxl dywe .l`ilnb oa oerny

`wec :rnyn .zerwxwl d`pe` oi`c ,`l Ð irwxwna la` ,ilhlhna `l` oxn` `l Ð d`pe` xifgne dpw zezy zxn`c `de :ikd xza wiqnc ,cere .minkg ixack dkld diteb ongp ax

jkld .`blt cr ,zezyn xzia elit` zerwxwl d`pe` oi`c inlyexic `eddne (`,gw `rivn `aa) "lawnd"c `iddn izgked lirle .zerwxwl d`pe` yi Ð zezyn xzi la` ,zezya

`neya beltp" xn` la` ,"`pic iac `neya beltp" xn` `lc `l` oxn` `l Ð d`pe` xifgne dpw zezy zxn`c `d :qtl` axe zelecb zeklde l`ppg epiax qxeby enk mz epiaxl d`xp

oi` Ð irwxwna la` ,ilhlhna `l` oxn` `l Ð gwn lha zezyn xzi zxn`c `de .di`x iziin opaxne .lha oxkn 'ek zezy ezgty mipiicd mey :opz `dc ,lha oxkn Ð "`pic iac

.`blt cr zezyn xzia elit` zerwxwl d`pe`àäåicin dyw ded `l mingk dkld wiqtc e`l i` Ð 'ek l`eny xn` ongp ax xn`ixiin elit` ,dpnl`k gily :ongp ax xn`c `dn

.iax itn .qetexhet`a enk "dti oic zia gk dn" jk lk dicica jiiy `lc ,oipiic gilyaïéøøåáå.ixii` lxeb `la ,`nl` "oixxea" oeyl hwpcn :yxtl libx iax did Ð dti wlg mdl

xyi m` ,mdl oiwleg Ð i`dle i`dl ikixv ediiexzc oebk ,"ceb` e` ceb" dia `kiiyc `zlin elit`c :xne` did jk jezne !didi ok lxebd leti xy`k ?jiiy "oixxea" i`n Ð lxeba i`c

`zegixh ike :mz epiaxl `xidp `le .eipira xyid wlg ely mezil qetexhet` lk xxeae ,lxeb `lae ,oic zia zney `la mdipy oia welgl oinezi mewna qetexhet` ecinrd ixdy .mdipira

inp lxeba Ð "oixxea"n inp wcwcny dne ."ceb` e` ceb" dia `kiiyc `zlina zegnl oileki :xninl dil ded ,zegexa Ð zegnl mileki i`na :ikd xza xn`wc `dc :cere ?zelxeb lihdl

:xninl ivn ded inp ikdc ,"ceb` e` ceb"a zegnl oileki :xn` `lc `d `iyew ef oi`c :iax xne` ,edine .efn ef zewgexn zecy izy cg`l zzl rx oipra ewlgi `ly ,"oixxea" oeyl jiiy

zpicnn g` mdl `ae ewlgy oig` ipy :(a,ew `xza `aa) "xek zia" wxta xn`c `de .iax itn .zegnl oileki zegexa elit`c Ð hwp `zeax `l` .zezyn zegta erhyk zegnl oileki

iniiwc `zlz ia ipd dzrn `l` :zwelgn dlha xn`c axl jixte .ewlgn yily el ozi cg` lky Ð oivnwn :l`eny epiax yxtne .oivnwn :xn` l`enye ,zwelgn dlha :xn` ax ,mid

`xtq axl (a,`l `rivn `aa) "ze`ivn el`" idliya `a` iax dil xn`cn ,zwelgn dlha `l jgxk lrc :l`eny epiax yxite ?zwelgn dlhac inp `kd ,iblte ,ediipn ixz ia ilf`e

`ede lxeba elhp md ?ewlgn dvxiy dn cg` lk el oziy Ð oivnwn xn`w ikid ixdy :iaxl `xidp `le .`zlz ebn ixz inp i` ,ediinw zbltc zlz izii` lif :xeqi`c zrc `la biltc
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חנה miwxt dyelya` cenr w sc ± iriax wxtzeaezk
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.miphwd on cg`eíäì ïéøøåáåely wepizl qetexhet` lk Ð.åòè àìã éà.egni dnl Ð

úåçåøá.in` ia` zian il dltpy dcy dlv` il yiy ,gxfna iwlg lehil il aeh Ð

äùòîä úà éáø øéæçäågk dn ok m` :epzpyna epipyy dn oebd mrh eipira d`xpc Ð

.dti oic ziaéâéìô àäá àîéìaxe inic ax Ð

,dpynd xaca drehd oiic :xaq inic ax .`xtq

dpynk dyr `lyÐdn opixn` `le ,xfeg

ieyr dyrymlyiedreha `l` ,ezian

i`de .oixcdpqa yxetny enk ,zrcd lewiya

inpÐewlgpy it lr s`y ,`ed dpyn xac

oerny oax lr minkgÐ.eixacl mrh ozp ixd

m` :xaq ,xifgde dyr dpey epi`y `xtq axe

dyrÐ.xefgl leki did `léîúéà àúåéøçà
zcareyn e` dlefb dcyd z`vnp m` Ð

eaega gweld on dtxhe ,xg`lÐgweld xfeg

dpnl`dy .minezid lrminezi ly gily

.dzidïéáæã àðéã éá ïëåoefnl minezi dcy Ð

zepade dy`dÐ.inzi` zeixg`
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åùòðxaca erh i`ce `d ,dinza Ð!dpyna iepydùã÷ää íåùrwxw xkend xafb Ð

.ycwd lyíåé íéùù.dfxkd ini mikyen Ð

åáðâé àîùoitq`pyk Ðmze`xlickmgwell:

]úåøèùäoixkeny Ðminezi ly aeg xhy

.[mixg`lïéæéøëîù äòùáyiy ,yxtnck Ð

oebk ,dfxkd ini jyn oizndl i`pt oi`y dry

dxeawle ipefnle `bxkl.àâøëìrextl Ð

.minezid zlebleb sqk jlnlåäì åø÷ã íåùî
'åëi`pb Ðdtxgemipewyk mdl `idmiqkp

dyepdy ,wgec zngny itl .oixken oic ziay

ugelmigwel ,deld z` e` minezid z`

ilke`" :odl oixewe ,oze` oifane .lefa zegewld

."dfxkd zecyøúìàì,odia` zzinl jenq Ð

.eawxi `lyà÷åù áø÷îã.`weyc `nei Ð

àööéàm"exbi` ,uingdl aexwd mrh Ð

.f"rlaàôéøç àæåælkdy itl ,`al xdnn Ð

odl oitiwn oi`e ,zern oi`iane ,jkl oikixv

.i`xy`aàøëéñì.mewn my Ðééåèîàì åäî
.dpitqd rahz `ly yegl yiy Ðäðùî
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beln iqkp zexit zgz minkg epwzy dpewxit
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dl oi`c oeike ,daezkk daezk i`pzc .dzectl

daezkÐ:ixn`c zi`e] .daezk i`pz dl oi`

olk` m` ;zexit `l s` ,xnelkÐmlyn oi`

`niiwc ab lr s`e .lk`y beln iqkp zexit dl

dpewxit epwz :(a,fn zeaezk) lirlc oiwxta ol
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i`azyz m`" dl azk"jpiwxt`Ðaiig
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"ezpi`lÐi`pzc ,zexit mlyi `l ikd elit`

`iab `lc opax deqpwc ikid ik ;daezkk daezk

zxeza dlyn el dqipkdy lfxa o`v iqkp

daezkÐinp deqpwzexit dipin dabz `lc

zia i`pz `edy ,ixit ly daezk i`pza lk`y

,[zexit oic s`e ,daezkd xhya aezk epi`y oic

inp zepefn okeÐonwle .edpip daezk i`pz

zp`nn" exn` cvik :opixn` (a,fw) `xza wxta

"zepefn dl oi`?zayeia xnel leki dz` i`

eizgzÐ`l` .dizepefna aiig dlra ixdy

mid zpicnl jld m`ydzeeledcnre ,dlk`e

dp`ineÐ.mlyn epi`úåàìá àìåiwgy Ð

oyale ,`neya el d`iady micba`edÐepi`

.dz`ivia dl oxifgnìåãâ ïäëì äðîìàyi Ð

lr leqt dclee dleqt `idy iptn ,daezk dl

oi`eyp iciÐ`ed `l` ,ezlibxn dpi` jkitl

dlcyne dlibxneze` eqpw jkitl ,el `ypil

.daezk ozilàøîâäðè÷ éðú áøäàöåéä
äáåúë äì ïéà èâádphw i`eyip oi` :xaqw Ð

.`nlra dzetnk `l`ïéçàä ïî äìñô àìdqep`k eiaexwl zxzeny Ðdzetnke.'ek eia` zqep` mc` `yep :(`,fv zenai) opzc ,äðåäëä ïî äìñô àìåel` oi`y .dyexb meyn Ð

.in` iyecwa iyt` i` :dxn`c ,mipey`xd mi`eyp zxiwr `l` ,oiyexibíéùãç äùìù ïéúîäì äëéøö äðéà úðàîîxg`l Ðdpe`inedpizxwrc .zepwz x`y llka dpi`e ,oi`eypl

oz`ivi xg` oizndl zekixvy ,ze`eypd x`y lkl minkg exfbyodilran.miycg dyly
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xg`l la` ,dl zil miignc inp `niz `le .[dl

`dc Ð lecb odkl dpnl`k ,dl zi` dzin

odkl dpnl` :(my) "zexzen yi"a ipzw `icda

.zepefn dl oi` Ð dipy ,zepefn dl zi` Ð lecb

a epiid Ð xn`wc "zepefn dl yi"ejgxk lr

oi`c dipya opixn` ikdc `inece .dzin xg`l

.dlàìådn :i"yx yxit xg` mewna Ð ze`la

l"d ok m`c :iax xne`e .micbad iwgyn xzepy

,`zkec lka opixn`ck ,"oiniiw dize`la" xninl

ze`la `d :cere .(a,bq) "it lr s`" wxta lirl

miwgyd `le ,dlay dn digxk lra epiid

Ð edpzi`c i` zp`nnc `xnba opixn`c ,exzepy

.iax itn .dlwy ici`e ici`áød`vei dphw ipz

.oizipzna :yexit Ð hba

äðéàxfbc `pyil `iddl Ð oizndl dkixv

drax`" idlya ,dphwc zepfa l`eny

`kd Ð dlecba `tlginc (a,cl zenai) "oig`

.dilr giken dpe`inc ,ip`y
`pipz

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

àðéc éaî ïéaæc ìk¯àeä àì÷ déì ÷téîì àzòcà ¨§©¥¦¥¦¨©©§¨§¥©¥¨¨
øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø" .ïì òîLî à÷ ,ïéaæc§©¥¨©§©¨©¨¦§¤©§¦¥¥

'åëáø øîà äãeäé øa àðeä áø øîà ?änk ãòå ."§©©¨¨©©¨©§¨¨©©
ïBòîL ïaø øîà ,éëä éîð àéðz .àbìt ãò :úLL¥¤©©§¨©§¨©¦¨¦¨©©¨¦§
,äðîa íéúàî äåL eøënL ïéc úéa :ìàéìîb ïa¤©§¦¥¥¦¤¨§¨¤¨©¦§¨¤

íéúàîa äðî äåL Bà¯øîéîà øîà .íéi÷ ïøëî ¨¤¨¤§¨©¦¦§¨©¨¨©©¥¨
äæøëä àìa eøënL ïéc úéa :óñBé áøc déîMî¯ ¦§¥§©¥¥¦¤¨§§Ÿ©§¨¨

éàcå ?eNòð .ïéøæBçå ,äðLî øáãa eòhL éîk eNòð©£§¦¤¨¦§©¦§¨§§¦©£©©
ìL ïéîBúiä íeL :ïðúc !eòèLc÷ää íeLå ,íBé íéL ¨¦§©©§¦§¦§©¤§¥

äåä àéääî éà .áøòáe ø÷aa ïéæéøëîe ,íBé íéML¦¦©§¦¦©Ÿ¤¨¤¤¦¥©¦£¨
éìéî éðä :àðéîà¯ïéc úéa ìáà ,çéìL¯à÷ ,àì ¨¦¨¨¥¦¥¨¦©£¨¥¦¨¨

,ïéðéicä íeL :øîéîàì éLà áø déáéúéà .ïì òîLî©§©¨¥¦¥©©¦§©¥¨©©¨¦
úçtLúeúL eøéúBä Bà úeúL e¯àä .ìèa ïøëî ¤¨£§¦§¦§¨¨¥¨

äåLa äåL¯åàì éàî .íéi÷ ïøëî¯,àì ?æeøëà àìc ¨¤§¨¤¦§¨©¨©¨§¨©§¨
æeøëàãa àôéñcî àä .æeøëàãa¯àìãa àLéø éåä ¦§©§¨¦§¥¨¦§©§¨¥¥¨¦§¨

eléôà ,úøBwa úøbà eNò íà :àôéñ éðú÷c .æeøëà©§§¨¨¥¥¨¦¨¦¤¤¦¤£¦
äðîa íéúàî äåL Bà ,íéúàîa äðî äåL eøëî¯ ¨§¨¤¨¤§¨©¦¨¤¨©¦§¨¤

;àéL÷ àìå ,æeøëà àìãa íìBòì àlà !íéi÷ ïøëî¦§¨©¨¤¨§¨¦§¨©§§¨©§¨
ïàk¯ïàk ,ïäéìò ïéæéøënL íéøáãa¯ïéàL íéøáãa ¨¦§¨¦¤©§¦¦£¥¤¨¦§¨¦¤¥

:ïäéìò ïéæéøëî ïéàL íéøác ïä elàå .ïäéìò ïéæéøëî©§¦¦£¥¤§¥¥§¨¦¤¥©§¦¦£¥¤
éàî àîòè íéãáò .úBøèMäå ,ïéìèìhnäå ,íéãáòä̈£¨¦§©¦©§§¦§©§¨£¨¦©§¨©

¯øèLe ïéìèìhî ,eçøáéå eòîLé ànLúB¯ànL ¤¨¦§§§¦§§¦©§§¦§¨¤¨
ïàk :àîéà úéòaéàå .eáðbé¯ïàk ,ïéæéøënL äòLa¯ ¦¨§§¦¨¥¥¨¨§¨¨¤©§¦¦¨

éðBæîì ,àbøëì :éòcøäð éøîàc .ïéæéøëî ïéàL äòLa§¨¨¤¥©§¦¦§¨§¦§©§§¥§©§¨¦§¥
äøeá÷ìå¯:àîéà úéòaéàå .àzæøëà àìa ïðéðaæî §¦§¨§©§¦©§¨©§©§¨§¦¨¥¥¨

ïàk¯ïàk ,ïéæéøënL íB÷îa¯.ïéæéøëî ïéàL íB÷îa ¨§¨¤©§¦¦¨§¨¤¥©§¦¦
éàé÷ác íeMî dpéî øeáñ .àòcøäða úøBwa úøbà eNò àì íìBòî :ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨¥¨Ÿ¨¦¤¤¦¤¦§©§§¨§¦¨¦¦§¦¥

.àîeLadéì øîàeø÷c íeMî :ïîçð áøc dépéî éì àLøtéî éãéãì :éîeéðî øa óñBé áø §¨£©¥©¥©©§¥§¦¦¦©§¨¦¦¥§©©§¨¦§¨
íéîBúé ìL ïéìèìhî :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ."àzæøëàc éñëð éìëà éða" eäì§§¥¨§¥¦§¥§©§©§¨¨©©§¨¨©§¥¦©§§¦¤§¦
àìå .íé÷ååMì ïúBà ïéøëBî :éîéáà øîà àcñç áø .øzìàì ïúBà ïéøëBîe ,ïúBà ïéîL̈¦¨§¦¨§©§©©¦§¨¨©£¦¦§¦¨©§¨¦§¨

àä ;éâéìt¯àä ,à÷eL áøwéîc¯áøc àøëL déãéa äåä àðäk áø .à÷eL ÷çøîc §¦¦¨§¦©©¨¨§¦¨©¨©¨£¨£¨¦¥¦§¨§©
à÷ìéç øa àiLøLîàzööéà déa ìôðc áb ìò óà :øîà .àìâéø ãò dééäL .àîúé é¯ §¨§¦¨©¦§©¨§¨©§¥©¦§¨£©©©©§¨©¥¦©§¨

déãéãì äåä .dézçà øa ,àîúé éèeæ àðéáøc àøîç déãéa äåä àðéáø .àôéøç àæeæ éúééî©§¥¨£¦¨¨¦¨£¨¦¥©§¨§¨¦¨¦¨§¨©©§¥£¨§¦¥
,éLà áøc dén÷ì àúà .àøëéñì déì ÷éñî÷ äåä ,àøîç éîðdéì øîàééeèîàì eäî : ©¦©§¨£¨¨¨¥¥§¦§¨£¨§©¥§©©¦£©¥©§©§¥

?ïãäadéì øîàéãò àì ,ìéæ :.Cãécî óäðùîúéðBìéàäå ,äiðMä úðàîîä¯ïäì ïéà ©£©£©¥¦¨¨¦¦¦¨©§¨¤¤©§¦¨§¨©§¦¥¨¤
ì dàNð älçzî íà .úBàìa àìå ,úBðBæî àìå ,úBøét àìå ,äaeúkúéðBìéà íL¯Lé §¨§Ÿ¥§Ÿ§§Ÿ§¨¦¦§¦¨§¨¨§¥©§¦¥

úa ,ìàøNéì äðéúðe úøæîî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà .äaeúk dì̈§¨©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥©
øæîîìe ïéúðì ìàøNé¯.äaeúk íäì Léàøîâz áøèâa äàöBé äpè÷ :éð¯dì ïéà ¦§¨¥§¨¦§©§¥¥¨¤§¨©¨¥§©¨§¨§¥¥¨

úðàîî :éðz ìàeîL .úðàîî ïkL ìëå ,äaeúk¯èâa äàöBé ìáà ,äaeúk dì ïéà¯ §¨§¨¤¥§¨¤¤§¥¨¥§¨¤¤¥¨§¨£¨§¨§¥
úðàîî :ìàeîL øîàc ,déîòèì ìàeîL àãæàå .äaeúk dì Lé¯äàöBé .äaeúk dì ïéà ¥¨§¨§©§¨§¥§©£¥§¨©§¥§¨¤¤¥¨§¨§¨

èâa¯úðàîî .äaeúk dì Lé¯äàöBé .äpeäkä ïî dìñt àìå ,ïéçàä ïî dìñt àì §¥¥¨§¨§¨¤¤Ÿ§¨¨¦¨©¦§Ÿ§¨¨¦©§¨§¨
èâa¯ìL ïézîäì äëéøö dðéà úðàîî .äpeäkä ïî dìñôe ïéçàä ïî dìñt,íéLãç äL §¥§¨¨¦¨©¦§¨¨¦©§¨§¨¤¤¥¨§¦¨§©§¦§¨¢¨¦

äàöåé

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

כתובות. פרק אחד עשר - אלמנה ניזונת - דף ק עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc zeaezk(iyiy meil)

c oeikïéaæc ìkrwxw dpewd -àì÷ déì ÷téîì àzòcà ,àðéc éaî ¨§©¦¦¥¦¨©©§¨§¥©¥¨¨
.ïéaæc àeädpewd gehae ,dfxkdd ici lr mqxtzn xacd ,xnelk §©¦

mc` `a `l m`e ,oerhl `a did i`ce ,dprh mc`l did m`y
,zeixg` ila dze` dpewe ,dprhn diwp `id d`xpk ,xrxreà÷̈

ïì òîLî,sqei axlawny.minezid lr `ide ,zeixg` ©§©¨

* * *
:dpyna epipy,'åë øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøerhy oic zia ©¨¦§¤©§¦¥¥

:`xnbd zxxan .miiw oxkn ,`neyaänk ãòåzerhd didz §©©¨
.zniiw dxiknd oiicre ,`neyaáø øîà äãeäé øa àðeä áø øîà̈©©¨©§¨¨©©
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:jkl di`xïéc úéa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨©©¨¦§¤©§¦¥¥¦
íéúàîa äðî äåL Bà äðîa íéúàî äåL eøënL.íéi÷ ïøëîixd ¤¨§¨¤¨©¦§¨¤¨¤¨¤§¨©¦¦§¨©¨

.miiw mxkn ivga erha s`y

* * *
:dfxkd ila exkny oic zia oica dpc `xnbddéîMî øîéîà øîà̈©£¥©¦§¥

eøënL ïéc úéa ,óñBé áøcminezi rwxw,äæøëä àìaerh `ly s` §©¥¥¦¤¨§§Ÿ©§¨¨
,`neyaéîk eNòð[mipiick-]ïéøæBçå ,äðLî øáãa eòhLxknde - ©£§¦¤¨¦§©¦§¨§§¦

.lha
:`xnbd dywnoeyl xnin` xn` recn,'eNòð'df oi`y rnyny ©£
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc zeaezk(iyiy meil)

c oeikïéaæc ìkrwxw dpewd -àì÷ déì ÷téîì àzòcà ,àðéc éaî ¨§©¦¦¥¦¨©©§¨§¥©¥¨¨
.ïéaæc àeädpewd gehae ,dfxkdd ici lr mqxtzn xacd ,xnelk §©¦

mc` `a `l m`e ,oerhl `a did i`ce ,dprh mc`l did m`y
,zeixg` ila dze` dpewe ,dprhn diwp `id d`xpk ,xrxreà÷̈

ïì òîLî,sqei axlawny.minezid lr `ide ,zeixg` ©§©¨

* * *
:dpyna epipy,'åë øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøerhy oic zia ©¨¦§¤©§¦¥¥

:`xnbd zxxan .miiw oxkn ,`neyaänk ãòåzerhd didz §©©¨
.zniiw dxiknd oiicre ,`neyaáø øîà äãeäé øa àðeä áø øîà̈©©¨©§¨¨©©

àbìt ãò ,úLLletka exwiiy e` ,qkpd ieeyn ivga elifeiy cr - ¥¤©©§¨
.eieeyn

:jkl di`xïéc úéa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨©©¨¦§¤©§¦¥¥¦
íéúàîa äðî äåL Bà äðîa íéúàî äåL eøënL.íéi÷ ïøëîixd ¤¨§¨¤¨©¦§¨¤¨¤¨¤§¨©¦¦§¨©¨

.miiw mxkn ivga erha s`y

* * *
:dfxkd ila exkny oic zia oica dpc `xnbddéîMî øîéîà øîà̈©£¥©¦§¥

eøënL ïéc úéa ,óñBé áøcminezi rwxw,äæøëä àìaerh `ly s` §©¥¥¦¤¨§§Ÿ©§¨¨
,`neyaéîk eNòð[mipiick-]ïéøæBçå ,äðLî øáãa eòhLxknde - ©£§¦¤¨¦§©¦§¨§§¦

.lha
:`xnbd dywnoeyl xnin` xn` recn,'eNòð'df oi`y rnyny ©£

dfxkd ila exknyk `ld ,zerh ynneòè éàcå,dpyn xacaïðúc ©©¨¦§©
oikxra(:`k),ïéîBúiä íeLrwxw z` miny oic ziay xg`l - ©§¦

dzxikn lr mifixkn ,aeg lral zeabdl dxkenl minezid
ìLLc÷ää íeLå .íBé íéL,ycwd ly rwxw xken xafbdyke - §¦§©¤§¥

mifixknïéæéøëîe .íBé íéMLmrt ,meia minrtø÷aamilretdyk ¦¦©§¦¦©Ÿ¤
.dcyd wecal eilretn ywai zepwl dvexdy ,mzcearl mi`vei

emrtáøòálr mze` le`yl xekfiy ick ,mixfeg milretdyk ¨¤¤
.wecal mdl xn`y dcyd

:`xnbd zvxznàéääî éà,oikxra dpyndn wx cnlp m` -äåä ¦¥©¦£¨
,àðéîà,dfxkd jixvy dnyéléî éðäegly oic ziaykçéìL £¦¨¨¥¦¥¨¦©
,xeknlìáàykïéc úéa,exkn mnvràì,dfxkd jixvòîLî à÷ £¨¥¦Ÿ¨©§©

ïìmd dfxkd ilae ,dfxkd jixv exkn oic ziayk mby ,sqei ax ¨
.lha mxkne dpyn xaca mirehk

,øîéîàì éMà áø déáéúéà,epizpyna epipyeúçtL ïéðéicä íeL ¥¦¥©©¦©£¥©©©¨¦¤¨£
.ìèa ïøëî ,úeúL eøéúBä Bà úeúLe` ezgt `weec ,wiecne §¦§¦§¨¨¥

,lha oxkn exizedäåLa äåL àä,dieeya exkn m` ±.íéi÷ ïøëî ¨¨¤§¨¤¦§¨©¨
åàì éàîxaecn `l m`de -àìcæeøëàlkne ,efixkd `lyk - ©©§Ÿ©§

zvxzn .dpyn xaca dreh df oi`y ixd ,miiw oxkn mewn
:`xnbd,àìzxacn dpyndæeøëàãa.efixkdy - Ÿ¦§©§

:`xnbd zl`eyàôéñcî àäxaecn `tiqa ixd -éåä ,æeøëàãa- ¨¦§¥¨¦§©§¨¥
a jgxk lràLéøxaecnúøbà eNò íà ,àôéñ éðz÷c .æeøëà àìãa ¥¨¦§Ÿ©§§¨¨¥¥¨¦¨¦¤¤

úøBwa,dfxkd -íéúàî äåL Bà íéúàîa äðî äåL eøëî eléôà ¦¤£¦¨§¨¤¨¤§¨©¦¨¤¨©¦
.íéi÷ ïøëî äðîa.efixkdyk xaecn `tiqay ixd §¨¤¦§¨©¨
:`xnbd zvxzníìBòì àlàxaecn `yixaàìå ,æeøëà àìãa ¤¨§¨¦§Ÿ©§§Ÿ

àéL÷y iptn ,dfxkd ila miiw mxkn recn xnin` lrïàk- ©§¨¨
xaecn `tiqaíéøáãaepipyyLoic ziaïäéìò ïéæéøënzxikna,m ¦§¨¦¤©§¦¦£¥¤

eïàkxaecn `yixa -ïäéìò ïéæéøëî ïéàL íéøáãamikixv oi`y - ¨¦§¨¦¤¥©§¦¦£¥¤
:`xnbd zx`ane .miiw mxkn dieeya exkn m` okle ,dfxkdelàå§¥

ïéìèìhnäå íéãáòä ,ïäéìò ïéæéøëî ïéàL íéøác ïäúBøèMäåly ¥§¨¦¤¥©§¦¦£¥¤¨£¨¦§©¦©§§¦§©§¨
.mineziéàî àîòè íéãáò,mdilr mifixkn `leòîLé ànL £¨¦©§¨©¤¨¦§§

mxknl mivexy micard.eçøáéålr mifixkn `ly mrhde §¦§§
eáðbé ànL ,úBøèLe ïéìèìhî.mze`xl miyp` etq`ziyk ¦©§§¦§¨¤¨¦¨§

:sqep uexizïàk ,àîéà úéòaéàåxaecn `tiqa -mixkenyäòLa §¦¨¥¥¨¨§¨¨
ïéæéøënL.efixkiy cr dxiknl zekgl xyt`y -eïàk`yixa - ¤©§¦¦¨

xaecnmixkenyïéæéøëî ïéàL äòLacr zekgl oi`y xac - §¨¨¤¥©§¦¦
izn `xnbd zx`ane .efixkd `ly s` miiw xknd okle ,efixkiy

:zekgl oi`,éòcøäð éøîàcmixkenykìjxevàbøkqn melyz - §¨§¥§©§¨¥§©§¨
e` ,minezid zleblebìziipwéðBæîzepade dpnl`d zepefn - ¦§¥

,minezideäøeá÷ìå,minezid e` znd lyïðéðaæî[mixken-]àìa §¦§¨§©§¦©§Ÿ
,àzæøëà.mei miyly zekgl i`pt oi`y ©§©§¨

:sqep uexizïàk ,àîéà úéòaéàåzwqer `tiqd -ïéæéøënL íB÷îa §¦¨¥¥¨¨§¨¤©§¦¦
e .fixkdl milibxy -ïàkxaecn `yixa -,ïéæéøëî ïéàL íB÷îa ¨§¨¤¥©§¦¦

`ly s` miiw xknd okle.mdn zg` `rcxdpy epivne .efixkd
úøBwa úøbà eNò àì íìBòî ,ïîçð áø øîàc[dfxkd-].àòcøäða §¨©©©§¨¥¨Ÿ¨¦¤¤¦¤¦§©§§¨

dpéî øeáñ,`rcxdpa efixkd `ly mrhdy ,daiyid ipaíeMî ¨¦¨¦
ceid,àîeLa éàé÷á.dfxkd mikixv mpi`eøa óñBé áø eäì øîà §§¦¥§¨¨©§©¥©

éì àLøtéî éãéãì ,éîeéðî[yxetn il-],ïîçð áøc dépéî,mrhdy ©§¥§¦¦¦©§¨¦¦¥§©©§¨
efixkdy rwxw mipew eid `l mdy oeik,eilrc íeMîef dipw e`x ¦§

e ,mipewd z` efiae ,dtxge i`pbkàzæøëàc éñëð éìëà éða eäì eø÷̈§§¥¨§¥¦§¥§©§©§¨
.dfxkd zecy ilke` -

* * *
,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàmixken oic ziaykìL ïéìèìhî ¨©©§¨¨©§¥¦©§§¦¤

øzìàì ïúBà ïéøëBîe ïúBà ïéîL ,íéîBúé,mdia` zzinl jenq - §¦¨¦¨§¦¨§©§©
.elwlwzi e` eawxi `ny ,xweia mxkenl weyd meil mikgn `le

øîà àcñç áømyaéîéáà,weyd meil mikgneïúBà ïéøëBî ©¦§¨¨©£¦¦§¦¨
.íé÷ååMì:`xnbd zx`anàä ,éâéìt àìåxn`y `cqg ax - ©§¨¦§Ÿ§¦¥¨

xaic ,weyd meil zekglà÷eL áøwéîcoi`e ,aexw weyd meiy - §¦¨©¨
.lewlw yygeàä,weyd meil mikgn `ly xn`y dcedi ax - ¨

xaicà÷eL ÷çøîc.lewlw yyg yie ,wegx weyd meiy - ¦§©©¨
àøëL déãéa äåä àðäk áøxkW wifgd -éà÷ìéç øa àiLøLî áøc ©©£¨£¨¦¥¦§¨¥§©§©§¦¨©¦§©

àîúé.[mezid -]àìâéø ãò dééäL.lbxd cr exknln oiznd - ©§¨©§¥©¦§¨
eøîà,enrháb ìò óàokziyàzövéà déa ìôðcmrh lawiy - ¨©©©©§¨©¥¦©§¨

mewn lkn ,weyd mei cr zedydl oi` df mrhne ,uingdl aexw
,xkyd lr mivtew daxd yi lbxac dlrn yieàôéøç àæeæ éúééî©§¦¨£¦¨

.mdl siwdl jixv oi`e onefna minlyny -
àøîç déãéa äåä àðéáøoii wifgd -dézçà øa ,àîúé éèeæ àðéáøc ¨¦¨£¨¦¥©§¨§¨¦¨¥©§¨©©§¥

.ezeg` oa -àøîç énð déãéãì äåä,oii did `piaxl mb -äåä £¨§¦¥©¦©§¨£¨
àøëéñì déì ÷éqî÷.`xkiq enyy mewnl dpitqa epii z` `iad - ¨©¦¥§¦§¨

Mà áøc dén÷ì àúàïãäa ééeèîàì eäî ,déì øîà ,éip` m`d - ¨¨§©¥§©©¦¨©¥©§©§¥©£¨
rahzy yyg yiy s`e mezid ly oiid z` epnr jiledl i`yx

.dpitqddéì øîà,iy` axìéæ,ely z` mb liaeze jl -ely ik ¨©¥¦
éãò àìCãécî ó.jlyan xzei elya xdfdl jixv jpi`e ,jlyn - Ÿ¨¦¦¦¨

äðùî
e` yxbzzyk ,dlezal miz`ne dpnl`l dpn `ed ,daezk aeig
cere ,dxaewle ,dzectle ,dze`txl lrad aiigzn oke .onl`zz

.'daezk i`pz' mi`xwpe ,miaeig
z` minye ,di`eyipa dqipkn dy`dy miqkp md lfxa o`v iqkp
,zeixg` lawn lrade ,daezka mze` miazeke mieey

.oey`xd mieey z` lawz onl`zz e` yxbzzyke
oxwdy minkg epwize ,dzaezka dazk `ly miqkp md beln iqkp
eze` mixken ,zexit dyer `ly xace .zexit lke` lrade dy`l
.dy`d lr lewlwd cqtde .zexit lke` lrade ,rwxw mipewe

lirl x`eane .dil` miqkpd exfgi onl`zz e` yxbzzyke(:fn)

.lrad dpcti iaya letiz m`y epwiz el` zexit cbpky
mbt yiy miypl daezk i`pze daezk iaeiga zwqer epizpyn

:odi`eyipaúðàîîä-,dig`e dn` de`iyde ,zn dia`y dphw ©§¨¤¤
o`nz m`e ,d`iydl elkei dig` e` dn`y minkg epwizy

hb ila `vz dlraae ,äiðMäxeqi`a dlra lr dxeq`y dy` - ©§¦¨
,opaxc dexrúéðBìéàäådi`eyipe ,zcll dleki dpi`y dy` - §¨¥¦

ze`vei odyk .zerha,odilranäaeúk ïäì ïéàe` dpn ly ¥¨¤§¨
.miiz`n,úBøét àìåcbpk dpwz `idy ,ozectl aiig epi` ,xnelk §Ÿ¥

.beln iqkpn lawny zexitd,úBðBæî àìådzelyk zp`nna §Ÿ§
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המשך בעמוד רפר



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חנר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `w sc zeaezk(ycew zay meil)

dphw la`yìL ïézîäì äëéøö èâa äàöBéíéLãç äLmcew §¨§¥§¦¨§©§¦§¨¢¨¦
.xg` mc`l `ypzy

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîixd ,l`enyeälek àðéðz- ©¨©§©¨¨¦¨§
zenaia olek z` epipy(.gw)dphw ,,dig` e` dn` de`iydy

,äéúBáBø÷a øzeî àeä ,Léàa úðàîîäoi`e ,dn` e` dzeg` oebk ©§¨¤¤§¦¨¦§¤¨
,ezeng xeqi`e dy` zeg` xeqi` oda,åéáBø÷a úøzeî àéäåoebk §¦¤¤¦§¨

.ezlk e` eig` zy` xeqi` oda oi`e ,eia` e` eig`åmbdìñt àì §Ÿ§¨¨
äpeäkä ïîoe`iny oeik ,mrhde .odkl dyexb xeqi` da oi` - ¦©§¨

m` la` .rxtnl oi`eyipd z` xwerèb dì ïúð,dyxibeàeä ¨©¨¥
äpeäkä ïî dìñôe ,åéáBø÷a äøeñà àéäå ,äéúBáBø÷a øeñàxeq` - ¨¦§¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨¦©§¨

oia etilgie ,oi`eyip o`k eidy oeik ,opaxcn dze` z`yl odkl
mipica l`eny ycig dn ok m`e .`ziixe`cn dyexbl ef dyexb

.el`
hba z`veidy oicd :`xnbd zvxznìL ïézîäì äëéøöäL §¦¨§©§¦§¨

,íéLãç,oizndl dkixv zp`nnd oi`edéì àëéøèöéàjixv did - ¢¨¦¦§§¦¨¥
,eprinydl l`enycdf oicïðz àì.dpyna §Ÿ§©

:`xnbd zxxanéàpúk àîéìewlgp l`enye axy xn`p m`d ± ¥¨§©¨¥
:`ziixaa epipy .mi`pz zwelgnaäNòî ïéà ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¥©£¥

íeìk äpè÷,dphw i`eyipl llk swez oi` -éàkæ dìòa ïéàå §©¨§§¥©§¨©©
,dúàéöîa.dlral dy` z`ivny minkg epwizy s`åiabl ok ¦§¦¨¨§

,dphwa ,dzcearn migeexd z` lawn lrady ,mici iyrnlrad
àìi`kfå .äéãé äNòîadphw ok,dxcpyàìdlra i`kfúøôäa Ÿ§©£¥¨¤¨§Ÿ©£¨©

å .äéøãðdzn m` okå ,dLøBé Bðéàodk `ed m`dì ànhéî Bðéà. §¨¤¨§¥§¨§¥¦©¥¨
øác ìëì BzLàk dðéà ,øác ìL Bììkàlà ,oiprlïeàéî äëéøvL §¨¤¨¨¥¨§¦§§¨¨¨¤¨¤§¦¨¥

.xg`l `ypzy mcewíeìk äpè÷ äNòî ,øîBà òLBäé éaøyi - ©¦§ª©¥©£¥§©¨§
,dphw i`eyipl swez,äéãé äNòîáe ,dúàéöîa éàkæ dìòáe©§¨©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨

äéøãð úøôäáeå ,dzn m`å ,dLøBéodk `ed m`dì ànhéîBììk , ©£¨©§¨¤¨§§¨§¦©¥¨§¨
øác ìëì BzLàk àéä éøä ,øác ìLL àlà ,e hb dkixv dpi`äàöBi ¤¨¨£¥¦§¦§§¨¨¨¤¨¤§¨

.ïeàéîa§¥
àîéìy ,ok m` xn`p -øîàc áøoi` hba z`veid dphwly ¥¨©§¨©

xaeq ,daezk,øæòéìà éaøk,melk dphw i`eyip oi`yìàeîLe §©¦¡¦¤¤§¥
øîàcxaeq ,daezk dl yiy,òLBäé éaøkmdl yi dphw i`eyipy §¨©§©¦§ª©
.swez

mpn` :`xnbd dgecéâéìt àì àîìò élek øæòéìà éaøc àaélà± ©¦¨§©¦¡¦¤¤¥¨§¨Ÿ§¦¥
,melk dphw i`eyip oi` xfril` iax zrcly wlgp `l l`eny s`
wx xaeq axy gxken `l la` .hba d`vi m` s` daezk dl oi`e

c okziy ,xfril` iaxkéâéìt ékewlgp l`enye axy -àaélà ¦§¦¥©¦¨
ìàeîL ,òLBäé éaøcxaeq,òLBäé éaøk,dphw i`eyipa swez yiy §©¦§ª©§¥§©¦§ª©

.hba z`veiyk daezk dl yi okleáøåiaxk mb xeaql leki §©
y meyn ,ryediíúä òLBäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò`id ixd ©¨Ÿ¨¨©©¦§ª©¨¨

,xac lkl ezy`kàlàmdy zeiekfldéãéãì dãécîdy`y - ¤¨¦¦¨§¦¥
oi`eyip zpwzy meyn ,dz`ivne dzyexi oebk ,dlral zpzep
epzi `l m`e ,xwtd bdpn da ebdpi `ly ,dphwd xear `id el`

.dphw z`yln rpni ,el` zeiekf elìáàmdy mixacdéãécî £¨¦¦¥
dãéãì,ezy`l ozep lrady -,daezk epiidcdfaàìiax xn` §¦¨Ÿ

.dlran zlawn dphwy ryedi

* * *
'eke odl oi` zipelii`de dipyd zp`nndy :dpyna epipyàìå§Ÿ

úBàìamicba dfi`a dpc `xnbd .elazde yal lrady micba - §¨
:dpynd dxaicïì zøîà ,àðäk áøì àéiç øa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨©¦¨§©©£¨¨©§§¨

[epl zxn`-]eðL àì ,ìàeîLc déîMîz` xifgn epi`y oicd z` ¦§¥¦§¥Ÿ¨
,mi`ladàlàicbaa,âBìî éñëðoeik ,myall lral xeq`y ¤¨¦§¥§

zepwle ,micbad z` xeknl eilre .oxw `le zexit wx el epwizy
.zexit lk`i lrade ,rwxw oebk ,zexit dyery xacìáàicbaa £¨

,ìæøa ïàö éñëðz` dl xifgn yxbzzyke ,mda ynzyn lrady ¦§¥Ÿ©§¤
,daezka aezkd mieeydì úéà.mdize`la z` dl yi - ¦¨

:l`eny ixac z` zx`an `xnbdda éåä[dywd-],àtt áø ¨¥¨©¨¨
àéiäàoia ze`la oica welig yiy l`eny xn` dy` efi` lr - ©©¨

,lfxa o`v iqkpl beln iqkpúðàînà àîéìéàlr xaic m` - ¦¥¨©§¨¤¤
,xaecn ze`la eli`a xxal yi ,zp`nneäðúéàc éàmicbad m` - ¦§¦§§

,miniiwéãéàå éãéà,[lfxa o`v iqkp oiae beln iqkp icba oia-] ¦¦§¦¦
àì÷L.dpnn mriwtdle dqpewl daiq oi`y ,dxfg lawl dilr - ¨§¨

eäðúéìc éàå,mkxr cxi e` miniiw `l xak md m` -éãéàå éãéà §¦§¥§§¦¦§¦¦
.àì÷L àìynzydy orehy meyn ,lfxa o`v iqkpa ,mrhde Ÿ¨§¨

m` wx `ed xifgdl eaeige ,jk lr eaiigl oi`e ,oic zia zeyxa
oda ynzyd mpn`y ,beln iqkpa mrhde .zeni e` hba dyxbi
la` ,zexit ozepy xac zepwle mxknl eilr dide ,zeyxa `ly
ok zrc lry xnel leki ,minkg zpwzn dzaehl d`ypy oeik

.diga zeni e` dyxbiy cr melk xifgdl jxhvi `ly d`yp
àlàxaic l`enyy xn`p,úéðBìééààdnay ,okzi `l df mb ¤¨©©§¦

,xaecn,àì÷L éãéàå éãéà ,eäðúéàc éàe ,epevxn d`iven ixdyéà ¦§¦§§¦¦§¦¦¨§¨¦
,eäðúéìcxehtle ,lfxa o`v iqkpl beln iqkp oia wlgl yi m` §¥§§

,zipelii` `idy ezrca dlrd `ly meyn mdn cg`àëôéà¦§¨
déì éòaéîy ,jtidl zeidl jixv weligd -dúeLøác ,âBìî éñëð ¦¨¥¥¦§¥§§¦§¨

éîéé÷,myall el xeq` dide dl mikiiyy -dì úéàlawz - ©§¥¦¨
la` .oick `ly mda ynzydy oeik ,dxfgåàìc ìæøa ïàö éñëð¦§¥Ÿ©§¤§©

,éîéé÷ dúeLøa,myall el xzen didedì úéì.dxfg lawz `l - ¦§¨©§¥¥¨
:`xnbd dwiqnàlàxaic l`eny,äiðMà,miniiw mpi`y ote`ae ¤¨©§¦¨

`ly myaly oeik ,beln iqkp icba z` lawl dkixv oicd xwirne
mewn did ,zeyxa ynzydy ,lfxa o`v iqkp icba eli`e .oick
ektd la` .xeqi`a e`yipy oeik ,mi`lad z` mlyi `ly dqpwl

,oi`eyip zxez mdn xewrl ick oicd z` minkgdãéãì ïðaø eñð÷å§¨§©¨¨§¦¨
[dy`d z`-]déãéãadl ribnd lawz `ly -daezk ,epnn §¦¥

iqkp i`lae zepefne.belnåeqpwdéãéãì[lrad z`-]dãéãa- §§¦¥§¦¨
ynzydy ,lfxa o`v iqkp i`la mde ,dpnn el ribnd lawi `ly
el z`yipy oeik ,dl xifgi `ly ie`x didy ,zeyxa mda

.dl mxifgiy eze` eqpw mewn lkn ,dxiara
àðäk áøcî dpéî òîL ,éMà øa éîéL áø øîà,l`eny mya xn`y ¨©©¦¦©©¦§©¦¨¦§©©£¨

,beln iqkp icba i`la z` lawz `ly dipyd z` eqpwy
rnype ,miniiw mpi`y mi`la s` zlawn mixyk oi`eyipay

càîéìb déì àìéiòyeniyd ,beln iqkp cba dlral dqipkd m` - ©§¨¥§¦¨
cbaaéåä àðø÷,zexit `le oxw ielikk aygp -ìéæàå dì éqëî àìå ©§¨¨¥§Ÿ§©¥¨§¨¦

éìác ãòexknl eilr `l` ,ezelale ea zeqkzdl lral xeq`e - ©§¨¥
.dy`l sebde zexit lk`i `ede ,rwxw zepwle

:`xnbd dywn,ïîçð áø øîàäåbeln iqkpn cba zyialyàøét §¨¨©©©§¨¥¨
,éåä:`xnbd daiyn .eyall lral xzeneàâéìt ïîçð áøcax - ¨¥§©©§¨§¦¨

dy` lke ,zexit `id cba zyialy xaeqe ,l`eny lr wleg ongp
epipyy dne .beln iqkpn miniiw `ly mi`lad z` zlawn dpi`

.lfxa o`v iqkpn epiid ,'ze`la `le'

* * *
:dpyna epipyzipelii`e dipye zp`nnøîà .äaeúk ïäì ïéà¥¨¤§¨¨©

eðL àì ,ìàeîL,daezk odl oi`yàlà`edy ,daezkd xwir lr §¥Ÿ¨¤¨
äðî,dyexb e` dpnl` i`eyipleíéúàî.dleza i`eyiplìáà ¨¤¨©¦£¨

úôñBz,miiz`n e` dpn lr siqen lrady daezk,ïäì Lédfy ¤¤¥¨¤
.dl ozepy dn `nlra dpznk

éëä énð àéðz,`ziixaa l`enyk epipy -eøîàL íéLðodaíéîëç ©§¨©¦¨¦¨¦¤¨§£¨¦
oeyld z`äéúBøáçå úðàîîä ïBâk ,'äaeúk ïäì ïéà'ïäì ïéà ,wx ¥¨¤§¨§©§¨¤¤§©§¤¨¥¨¤

,daezkd xwir z``edyäðîe`úôñBz ìáà ,íéúàî,daezk ¨¤¨©¦£¨¤¤
.ïäì Léla`eøîàL íéLðodaïBâk ,'äaeúëa àlL úBàöBé' íéîëç ¥¨¤¨¦¤¨§£¨¦§¤Ÿ¦§¨§

úc ìò úøáBò,[dnecke xyern epi`y xac dlra z` dlik`n-] ¤¤©¨
äéúBøáçåúôñBz ïäì ïéà ,,daezkïkL ìëåodl oi`yäðîe` §©§¤¨¥¨¤¤¤§¨¤¥¨¤

íéúàîúàöBiäå .dlranòø íL íeMî,dzpify -úìèBðiqkpn ¨©¦§©¥¦¥©¤¤
belnäéðôlM äî,mdn x`ypy dn -.äàöBéå ©¤§¨¤¨§§¨

,zepf meyn z`veia xen`d oicd :`xnbd zxne`áøì déì òéiñî§©©¥§©
,àðeä áø øîàc ,àðeäy meyn z`veidäãéñôä àì ,äúpéæ ¨§¨©©¨¦§¨Ÿ¦§¦¨
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miwxt dyelya` cenr `w sc ± iriax wxtzeaezk
ïéúîäì äëéøö èâá äàöåézxaerna dphw iwetql `kilc ab lr s`e ÐÐewlig `l

.ze`eypa ozpwza minkgéâéìô àì àîìò éìåë øæòéìà éáøã àáéìà`d ,xnelk Ð

xfril` iaxk `le ryedi iaxk xn`c l`eny zxn`cÐl`eny dcenc ,zxn`w xity

,dicicl dcicnc ,dz`ivne dzyexi `zydc .dphw meyl daezk oi` xfril` iaxlc

opaxc `zpwz da `nwezin `lc xn`wÐlk

dicicnc ,dzaezk okyepwzyk ixdy .dcicl

oi`eyp minkgdnezildig`e dn` ici lrÐ

dzaehle dz`pdlzenaia opixn`ck ,epwz

"zgwtd z` `ypy yxg" wxtaÐ`ly ick

xenyl zrcei dphw oi`y ,xwtd da mibdep edi

dnvr.zeztzdlnéáøã àáéìà éâéìô éë
òùåäéxfril` iaxk axc zxn`c `d xnelk Ð

ryedi iaxk `leÐaxc ,`zilÐiaxl elit`

.dxn` ryediòùåäé éáø øîà÷ àì ïàë ãòÐ

oiniiw diyrncÐoebk ,dicicl dcicn `l`

ik ,lral ediy dz`ivne dici dyrne dzyexi

`lc ikidexfb minkge .dze` `yiln erpnil

.xwtd da ebdpi `ly ick ,`ypzyäéãéãî ìáà
äãéãì.daezk i`pze daezk oebk Ðìæøá ïàö

miiwzne dyw `edy o`v Ðitl ,lfxak dl

.zeixg` eilr laiwyâåìî éñëðdqipkdy Ð

me`ny `le ,elzexite dy`l oxwde ,daezka

lral.ìæøá ïàö éñëðoineyipd Ðdzaezka

zlrpdc `ipecp `ce"`ede ."dea` zian dil

.epnn `vzyk dl oxifgdl zeixg` eilr lawn

ìáàlfxa o`v iqkpc ,ze`la ÐÐ.dl zi`éà
åäðúéàã.oiniiw Ðäì úéà éãéàå éãéàoi`y Ð

epl.dqpewlåäðúéìã éàå.oiniiw Ðéãéàå éãéà
o`vc oia beln iqkp oia ÐlfxaÐ.dl zil

zia zeyxa ixdy ,iz`ved ily :xnel lekiy

oic,diz`ypdp`ive`ykeÐdn xefg`

izlawylr s` ,inp beln iqkpae .daezka ilr

m`ived zeyxa `ly itÐoi` :xnel leki edin

,dpyxb`y cr oxifgdl iliiga zenz `ny

.dpyxi`eàì÷ù éãéàå éãéà åäðúéàã éàÐ

.zrcn d`iven `ed ixdyåäðúéìã éàåÐ

`vnz `ny ezrca zelrdl el did `ly iptne

.oda welgl z`a m` ,exhet dz` zipeli`

éîéé÷ äúåùøáã âåìî éñëð :äéì éòáî àëôéà
el did `ly Ðozelal.oyaelleäì úéài` Ð

`nilb dil `liir jl `xiaqÐ.ied `pxwéñëð
ìæøá ïàözeyxa ,ozeixg` eilr law `edy Ð

.o`ivedäéðùà`nrhe .dxiar i`eyp mdy Ð

dcicÐ.edpzilc oebke ,`qpw meynïðáø åñð÷å
'åë`picn ,xnelk ÐÐ,dil irain `kti`

zxez odn xewrl xacd z` ektd minkg `l`

oi`eypÐzeabl ie`x didy dnn dze` eqpw

edip i`ne ,elynÐ,zepefne ,miz`n dpn

ze`lae.zeyxa `ly `ivedy beln iqkpc

äãéãá äéãéãìåie`x didy dna eqpw eze`e Ð

dlyn elÐ`ivedy lfxa o`v iqkpc ze`la

.zeyxaàðäë áøãî äðéî òîùdipy :xn`c Ð

eqpwc meyn `nrhe ,beln iqkpc ze`la dl oi`

dxyk dy` `d .dicica dcicl opaxÐdaeb

.edpzi` `lc ab lr s`e ,epnn oze`àîéìâ äéì àìééò.dziipecpa eilr deny `ly ,beln iqkpa Ðéåä àðø÷:opixn` `le ,zexit lke` `ede ,rwxw ea gwile xknil dy`l miiwe Ð

dzyialda iqkpe ,dizexit od od.lifipeïîçð áø øîàäådy`d"a Ð."äì ùé úôñåú ìáàzaiga dl aidi `nlra dpznc Ð] :d`iaíéîëç ïäá åøîàù íéùðodl oi`" oeyl Ð

"daezkÐ"daezka `ly ze`vei" oeyl minkg exn`y miyp .[ztqez odl yiÐieaib zxez lkeriwtd.odnúã ìò úøáåò.(`,ar zeaezk) "xicnd" wxta Ðäéúåøáçåe`vnp Ð

,oinen e` mixcp dilrzllwnde.eipta eicleiòø íù íåùî úàöåéäå.dzpify Ðäéðôáù äî.xn`w beln iqkpa Ð
äéúåàìá
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àðéðú.zp`nn ipz l`eny `dc ,`pipz inp daezkc Ð edlekåììëdpi` xac ly

`l Ð odkl l`xyi za `id m`c iieaxl `iz`c xninl epivn Ð 'ek ezy`k

zenai) "i`ny zia" wxta opz ikdc ,lk`z Ð l`xyil odk za `id m`e ,dnexza lk`z

odk za ,lk`z `lÐ odkl l`xyi za ,melk dphw dyrn oi` :xne` xfril` iax :(a,fw

.lk`z Ð l`xyilúøôäáåepiid Ð dixcp

oi` Ð ikd e`l i`c .mixcp zperl dribdyn

jenqd `lten xnel `vnz m` elit`e .xcp dxcp

iz` ,(a,en) dcpa ol `irai`c .`ziixe`c yi`l

`kd `kilc ab lr s` ,xtdl lekic `d xity

zrc lr Ð zxcepd lkc Ð opaxc oi`eyp `l`

mzd uxzn `peeb i`d ikc .zxcep `id dlra

:iywiz `l ryedi iax ixacle .izixg` `zlin`

oi`eypde li`ed ,`ed odk m` dl `nhin j`id

dl `nhinc :xnel yie !?opaxcn `l` eed `l

,dl izxi `l diyxeie li`ed ,devn zn meyn

"dax dy`d"a uxzn ikdc ,`id "epr `le `ixw"

.`zixg` `zlin` (a,ht zenai)
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חנט miwxt dyelya` cenr `w sc ± iriax wxtzeaezk
ïéúîäì äëéøö èâá äàöåézxaerna dphw iwetql `kilc ab lr s`e ÐÐewlig `l

.ze`eypa ozpwza minkgéâéìô àì àîìò éìåë øæòéìà éáøã àáéìà`d ,xnelk Ð

xfril` iaxk `le ryedi iaxk xn`c l`eny zxn`cÐl`eny dcenc ,zxn`w xity

,dicicl dcicnc ,dz`ivne dzyexi `zydc .dphw meyl daezk oi` xfril` iaxlc

opaxc `zpwz da `nwezin `lc xn`wÐlk

dicicnc ,dzaezk okyepwzyk ixdy .dcicl

oi`eyp minkgdnezildig`e dn` ici lrÐ

dzaehle dz`pdlzenaia opixn`ck ,epwz

"zgwtd z` `ypy yxg" wxtaÐ`ly ick

xenyl zrcei dphw oi`y ,xwtd da mibdep edi

dnvr.zeztzdlnéáøã àáéìà éâéìô éë
òùåäéxfril` iaxk axc zxn`c `d xnelk Ð

ryedi iaxk `leÐaxc ,`zilÐiaxl elit`

.dxn` ryediòùåäé éáø øîà÷ àì ïàë ãòÐ

oiniiw diyrncÐoebk ,dicicl dcicn `l`

ik ,lral ediy dz`ivne dici dyrne dzyexi

`lc ikidexfb minkge .dze` `yiln erpnil

.xwtd da ebdpi `ly ick ,`ypzyäéãéãî ìáà
äãéãì.daezk i`pze daezk oebk Ðìæøá ïàö

miiwzne dyw `edy o`v Ðitl ,lfxak dl

.zeixg` eilr laiwyâåìî éñëðdqipkdy Ð

me`ny `le ,elzexite dy`l oxwde ,daezka

lral.ìæøá ïàö éñëðoineyipd Ðdzaezka

zlrpdc `ipecp `ce"`ede ."dea` zian dil

.epnn `vzyk dl oxifgdl zeixg` eilr lawn

ìáàlfxa o`v iqkpc ,ze`la ÐÐ.dl zi`éà
åäðúéàã.oiniiw Ðäì úéà éãéàå éãéàoi`y Ð

epl.dqpewlåäðúéìã éàå.oiniiw Ðéãéàå éãéà
o`vc oia beln iqkp oia ÐlfxaÐ.dl zil

zia zeyxa ixdy ,iz`ved ily :xnel lekiy

oic,diz`ypdp`ive`ykeÐdn xefg`

izlawylr s` ,inp beln iqkpae .daezka ilr

m`ived zeyxa `ly itÐoi` :xnel leki edin

,dpyxb`y cr oxifgdl iliiga zenz `ny

.dpyxi`eàì÷ù éãéàå éãéà åäðúéàã éàÐ

.zrcn d`iven `ed ixdyåäðúéìã éàåÐ

`vnz `ny ezrca zelrdl el did `ly iptne

.oda welgl z`a m` ,exhet dz` zipeli`

éîéé÷ äúåùøáã âåìî éñëð :äéì éòáî àëôéà
el did `ly Ðozelal.oyaelleäì úéài` Ð

`nilb dil `liir jl `xiaqÐ.ied `pxwéñëð
ìæøá ïàözeyxa ,ozeixg` eilr law `edy Ð

.o`ivedäéðùà`nrhe .dxiar i`eyp mdy Ð

dcicÐ.edpzilc oebke ,`qpw meynïðáø åñð÷å
'åë`picn ,xnelk ÐÐ,dil irain `kti`

zxez odn xewrl xacd z` ektd minkg `l`

oi`eypÐzeabl ie`x didy dnn dze` eqpw

edip i`ne ,elynÐ,zepefne ,miz`n dpn

ze`lae.zeyxa `ly `ivedy beln iqkpc

äãéãá äéãéãìåie`x didy dna eqpw eze`e Ð

dlyn elÐ`ivedy lfxa o`v iqkpc ze`la

.zeyxaàðäë áøãî äðéî òîùdipy :xn`c Ð

eqpwc meyn `nrhe ,beln iqkpc ze`la dl oi`

dxyk dy` `d .dicica dcicl opaxÐdaeb

.edpzi` `lc ab lr s`e ,epnn oze`àîéìâ äéì àìééò.dziipecpa eilr deny `ly ,beln iqkpa Ðéåä àðø÷:opixn` `le ,zexit lke` `ede ,rwxw ea gwile xknil dy`l miiwe Ð

dzyialda iqkpe ,dizexit od od.lifipeïîçð áø øîàäådy`d"a Ð."äì ùé úôñåú ìáàzaiga dl aidi `nlra dpznc Ð] :d`iaíéîëç ïäá åøîàù íéùðodl oi`" oeyl Ð

"daezkÐ"daezka `ly ze`vei" oeyl minkg exn`y miyp .[ztqez odl yiÐieaib zxez lkeriwtd.odnúã ìò úøáåò.(`,ar zeaezk) "xicnd" wxta Ðäéúåøáçåe`vnp Ð

,oinen e` mixcp dilrzllwnde.eipta eicleiòø íù íåùî úàöåéäå.dzpify Ðäéðôáù äî.xn`w beln iqkpa Ð
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éîéé÷ dúeLøa åàìc ,ìæøa ïàö éñëð¯àlà .dì úéì ¦§¥Ÿ©§¤§¨¦§¨©§¥¥¨¤¨

.dãéãa déãéãìe ,déãéãa dãéãì ïðaø eñð÷å ,äiðMà©§¦¨§¨§©¨©§¦¨§¦¥§¦¥§¦¨
:àðäk áøcî dpéî òîL :éLà øa éîéL áø øîà̈©©¦¦©©¦§©¦¨¦§©¨£¨

àîéìb déì àìééò¯ìéæàå dì éqëî àìå ,éåä àðø÷ ©§¨¥§¦¨©§¨¨¥§¨§©¥¨§¨¥
ïîçð áøc !éåä àøét :ïîçð áø øîàäå .éìác ãò©§¨¥§¨¨©©©§¨¥¨¨¥§©©§¨
àlà eðL àì :ìàeîL øîà ."äaeúk ïäì ïéà" .àâéìt§¦¨¥¨¤§¨¨©§¥Ÿ¨¤¨

úôñBz ìáà ,íéúàî äðî¯:éëä éîð àéðz .ïäì Lé ¨¤¨©¦£¨¤¤¥¨¤©§¨©¦¨¦
úðàîîä ïBâk ,"äaeúk ïäì ïéà" íéîëç eøîàL íéLð̈¦¤¨§£¨¦¥¨¤§¨§©§¨¤¤

äéúBøáçå¯Lé úôñBz ìáà ,íéúàî äðî ïäì ïéà §©§¤¨¥¨¤¨¤¨©¦£¨¤¤¥
,"äaeúëa àlL úBàöBé" íéîëç eøîàL íéLð .ïäì̈¤¨¦¤¨§£¨¦§¤Ÿ¦§¨

äéúBøáçå úc ìò úøáBò ïBâk¯íL íeMî úàöBiäå .íéúàî äðî ïkL ìëå ,úôñBz ïäì ïéà §¤¤©¨§©§¤¨¥¨¤¤¤§¨¤¥¨¤¨©¦§©¥¦¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חס
miwxt dyelyaa cenr `w sc ± iriax wxtzeaezk

ïéîéé÷ äéúåàìá.dciqtd `l oiniiw ody ze`la Ðíçðî éáø éøáã åæ`nzq `d Ð

dciqtd ongp axc dinw `pz ipzcÐd`znizqc .dxn` mgpn iax`edÐdaxd

eizerenyn.`ziixaae dpyna mzq epypäùà äðéàå äùàminrt ezy`k `id minrt Ð

.ezy`k dpi`äðîìà.lecb odkl Ðïë àéäù ú÷æçá.dpnl` `idy ezricedy Ðàä
àîúñdil ded ÐÐ.da xikd `läì ïéàÐ

.`ped axc `zaeizïë äðéàù ú÷æçáÐ

mc`l izycwzp `l :el dxn`e ,ezrhdy

.mlernàîúñ ìáàedine ,dnr dpzd `ly Ð

da xikd `lÐ.dl yiòåãéá äñðë`idy Ð

.dpnl`úéðåìééàá âéìôî à÷ãîm`c Ð

.dl yi zipelii` myl d`yp dlgznéðú÷ éë
äðîìàì äì.daezk dl yi xn`we Ðàúâåìôà

éà÷ úéðåìééàã,zipelii`a wligy xg`l Ð

dpnl`l d`py ,daezk dl yi da xikd yxite

da xikdy ,inp dpnl` s` :xn`we ,dlv`

dpnl` myl d`ypeÐ.daezk dl yi

úðåæéð äðîìà êìò ïøãä

äðùîäúá úà ïåæì :äùàä úà àùåðäÐ

.xg` yi`n dl didyúàùðxg`l ,m`d Ð

.oey`xd dyxibyéìöà àáúùëì,xnelk Ð

dn` z` miiwn iziid m`Ð.dpf iziidïäéúåðá
ïéøåç éðá íéñëðî úåðåæðmicareynn `le Ð,

oihib) opzczexit zlik`l oi`iven oi` :(a,gn

miqkpn zepade dy`d oefnle zerwxw gayle

.micareynúðåæð àéäå.zad dze` Ðàéäù
áåç úìòáë.zepefn xhy odilr dl yiy Ðìë

éîò úàù ïîæizenz e` ,zen` m` `le Ðe` ,

.jiyxb`àøîâåäì øîàã éà.oirneyl Ð

ééãò íúà.el dcen ip`y Ðùéøã àîòè éàî
øèôã ùé÷ìcr :(a,hk) oixcdpqa opz op` `d Ð

ipta dced :`nl` ,el dced epipta :exn`iy

micrÐ.aiigåäì øîà àì éàoirneyl Ð

."iicr mz`"ïðçåé éáøã àîòè éàî`d Ð

mz` xn`iy jixve :oixcdpqa mzd ol `niiw

:opiqxb ikd !iicríúà" åäì øîà àìã íìåòì
ïðé÷ñò éàîá àëäå ,"ééãòÐàøèùáxqny Ð

jl aiig ip` :ea aezke ,epipta xhy els`e .dpn

mzg `le li`ed ,`ed eci azky it lrÐ.xeht

eci azk eilr `ived :(`,`k zeaezk) opzc `de

oixeg ipa miqkpn daeb ,el aiig `edyÐoebk

,"ipeltn dpn iziel ipelt ip`" ea mzgy

dlnx`zpy dy`d" wxta gkenck,(my) "

la` ,`tqg` dici znizg aezkl :iia` xn`c

`zlibn`Ð`nrh i`n .`lÐgkyn `nlc

`nl` .'ek eci azk eilr `ived :opze ,'ek dil

:dil azk ikd `kd la` .ixiinw dici znizga

.ea mzg `le ,dpn jl ip` aiigàúìî àîéìà
àøèùã.el xqn micr iptae li`ed Ðåàì éàî

àðååâ éàä éëonf xg`l dl yi zecr dn] Ð

df xaca?xhy dl xqeny ,[`peeb i`d ik e`l

oi`e .jk eilr law ipelt :ea aezke ,micr ipta

mezg xhy ded i`c .dnizg `le oipw `l my

dciaÐ`xninl i`n?
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àùåðäyic oeikc ,aiign `lc oizrc `wlq Ð dizepefna aiig lrad z`yp :dy`d z`

rnyn `w ,zepefn eilr dl oi`y zpn lr :dnr dpzd eli`k Ð xg`n zepefn dl

.olïäå`ly onf lk `l` ewqt `lc jzrc `wlq ,jixhvi` Ð zepefn inc dl oipzep

.z`yp

àéäåab lr s` Ð micareyn miqkpn zpefip

on oiaeb dyng :`ipz (a,`p) lirlc

ezy` za z` oefl eilr lawnd :mixxgeynd

cegl oiaevw :(`,`p oihib) "oiwfipd"a xn`c o`nl

eyn `kdc ,icin `iyw `l Ð dtxh.davw m

epwya dl iwen Ð opira oiaezk xn`c o`nle

it lr s` oiaevw xn`c o`nl :xn`z m`e ,ecin

oefnl davw edl aiyg `l i`n` ,oiaezk oi`y

dyw oi` a`d on ,edine ?oxbazc cr iedc ,zepad

jkitl Ð el eidi zepa dnk opirci `lc ,jk lk

`idda Ð [`ecaryy oig`d `l` .oiaevw oi`

.oxbazc cr edpip oiaevw `zry

éàiaxc `nrh i`n "iicr mz`" edl xn` `lc

meyn e` ,dixhtnl dil ded Ð opgei

`ly ieyr mc`" meyn e` ,"ja ip` dhyn"

."envr z` riaydløîàãjl ip` aiig dil

iaxl `xhyc `zlin `nil`c Ð xhya dpn

mz`" xn` `lc ab lr s` d`ced `aiyge ,opgei

"dpn jl ip` aiig" el azkyk ixiin `le ."iicr

daebe ,eci azk eilr `ived epiidc Ð eizgz mzge

inp ixiin `le .oixeg ipa miqkpn `nlr ilekl

inp `dc Ð "dpn jl aiig ipelt ip`" el azkyk

`zlibn yixac ab lr s`e .inc eizgz mzgk

lekic (`,fqw `xza `aa) "heyt hba" giken

`lc yipi` dl gkyn `nlc opiyiig `le ,mezgl

,llk iab `l i`ce mzdÐ irac i`n aizke ilrn

"dpn jl ip` aiig"c zg` daizkn epi`e li`ed

.iax itn .ilrn `lc yipi` i`d azk

áééç`peeb i`d ik e`l i`n mipy yng dpefl

s`e ?aiigc yecg dn ,xenb xhya i`c Ð

zi`c ,icarynn iab Ð xenb xhy ied `lc ab lr

.`lw dil
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äúpéæ :ïîçð áøc dén÷ àpz éðz .ïéîéi÷ äéúBàìa¯ §¨¤¨©¨¦¨¥©¨©¥§©©§¨¦§¨
.ïéîéi÷ äéúBàìa äãéñôädéì øîà,äúpéæ àéä íà : ¦§¦¨§¨¤¨©¨¦£©¥¦¦¦§¨

.ïéîéi÷ äéúBàìa äãéñôä àì :éðz ?éàðæ éî äéìk¥¤¨¦§©§¥Ÿ¦§¦¨§¨¤¨©¨¦
éaø éøác Bæ :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¦§¥©¦

äúpéæ :íéøîBà íéîëç ìáà .äàúîéúñ íçðî¯àì §©¥§¦§¨¨£¨£¨¦§¦¦§¨Ÿ
'åë dàNð älçzî íà" .ïéîéi÷ äéúBàìa äãéñôä." ¦§¦¨§¨¤¨©¨¦¦¦§¦¨§¨¨

úéðBìéà :àðeä áø øîà¯äðîìà ,äMà dðéàå äMà ¨©©¨©§¦¦¨§¥¨¦¨©§¨¨
¯da øékä ,äMà dðéàå äMà úéðBìéà .äøeîb äMà¦¨§¨©§¦¦¨§¥¨¦¨¦¦¨
¯da øékä àì ,äaeúk dì Lé¯.äaeúk dì ïéà ¥¨§¨Ÿ¦¦¨¥¨§¨

da øékä àì ïéa da øékä ïéa ,äøeîb äMà äðîìà©§¨¨¦¨§¨¥¦¦¨¥Ÿ¦¦¨
¯eäé áøå .äaeúk dì LéBæ úçàå Bæ úçà :øîBà äã ¥¨§¨§©§¨¥©©§©©

da øékä ,äMà dðéàå äMà¯àì ,äaeúk dì Lé ¦¨§¥¨¦¨¦¦¨¥¨§¨Ÿ
da øékä¯ú÷æça dñðk :éáéúéî .äaeúk dì ïéà ¦¦¨¥¨§¨¥¦¥§¨¨§¤§©

ïk àéäL úàöîðå ,ïk àéäL¯àä .äaeúk dì Lé ¤¦¥§¦§¥¤¦¥¥¨§¨¨
àîúñ¯ïéà àîúñ àä :àîéz àì !äaeúk dì ïéà §¨¨¥¨§¨¨¥¨¨§¨¨¥

,ïk dðéàL ú÷æça dñðk :àîéà àlà .äaeúk dì̈§¨¤¨¥¨§¨¨§¤§©¤¥¨¥
ïk àéäL úàöîðå¯?éàî àîúñ ìáà .äaeúk dì ïéà §¦§¥¤¦¥¥¨§¨£¨§¨¨©

ïk àéäL úàöîðå ïk àéäL ú÷æça éðúcà .dì úéà¦¨©§¨¥§¤§©¤¦¥§¦§¥¤¦¥
ì ,äaeúk dì LéãBòå !àä ïkL ìëå àîúñ ïðéòîL ¥¨§¨©§§¦©§¨¨§¨¤¥¨§

òeãéa úàöîðå ,òeãéa dñðk :éðz¯,äaeúk dì Lé ¨¥§¨¨§¨©§¦§¥§¨©¥¨§¨
íúñ dñðk¯áø !àðeä áøc àzáeéz .äaeúk dì ïéà §¨¨§¨¥¨§¨§§¨§©¨©

âéìôî à÷cî :øáñ àeä .déúéòèà ïéúéðúî àðeä¨©§¦¦©§¦¥¨©¦§¨©§¦
äðîìàa âéìôî÷ àìå úéðBìéàa¯äðîìàc ììkî §©§¦§¨¨©§¦§©§¨¨¦§¨§©§¨¨

dì éðú÷ ék ;àéä àìå ,dì úéà éîð àîúña eléôà£¦¦§¨¨©¦¦¨§¨¦¦¨¨¥¨
äðîìàì¯.éà÷ úéðBìéàc àzâeìtà §©§¨¨©§§¨§©§¦¨¥

úðåæéð äðîìà êìò ïøãä

àNBpäíéðL Lîç dza úà ïeæiL éãk Bnò ä÷ñôe äMàä úà¯.íéðL Lîç dðeæì áéiç ©¥¤¨¦¨¨§¨¦§¥¤¨¤¦¨¨¥¨¦©¨§¨¨¥¨¦
íéðL Lîç dza úà ïeæiL éãk Bnò d÷ñôe øçàì úqéð¯.íéðL Lîç dðeæì áéiç ¦¥§©¥¨§¨¦§¥¤¨¤¦¨¨¥¨¦©¨§¨¨¥¨¦

éìBî àlà ,dðeæà éìöà àázLëì :ïBLàøä øîàé àìàì ïëå .dnàL íB÷îì äéúBðBæî dì C ŸŸ©¨¦¦§¤¨Ÿ¤§¦£¨¤¨¦¨§¤¨§¨¤¦¨§¥Ÿ
úBà ïéðæ eðà éøä :íäéðL eøîàéúqéð .úBðBæî éîc dì ïúBð ãçàå dðæ ãçà ,àlà .ãçàk d Ÿ§§¥¤£¥¨¨¦¨§¤¨¤¨¤¨¨¨§¤¨¥¨§¥§¦¥

¯eúî .úBðBæî éîc dì ïéðúBð ïäå ,úBðBæî dì ïúBð ìòaä¯,ïéøBç éða íéñëpî úBðBféð ïäéúBða ©©©¥¨§§¥§¦¨§¥§¥§¥¤¦¦§¨¦§¥¦
úðî ìò :íéáúBk eéä íéç÷tä .áBç úìòák àéäL éðtî ,íéãaòeLî íéñëpî úðBféð àéäå§¦¦¤¦§¨¦§§¨¦¦§¥¤¦§©£©©¦§¦¨§¦©§¨

.énò zàL ïîæ ìk íéðL Lîç Cza úà ïeæàLàøîâEì éðà áéiç :Bøéáçì øîBàä ,øîzà ¤¨¤¦¥¨¥¨¦¨§©¤©§¦¦¦§©¨¥©£¥©¨£¦§
ééãò ízà" eäì øîàc éà ?éîc éëéä .øeèt :øîà Lé÷ì Léøå ,áéiç :øîà ïðçBé éaø ,äðî" ¨¤©¦¨¨¨©©¨§¥¨¦¨©¨¥¦¨¥¦§¨©§©¤¥©

¯ééãò ízà" eäì øîà àìc éà ?øèt÷c Lé÷ì Léøc àîòè éàî"¯ïðçBé éaøc àîòè éàî ©©£¨§¥¨¦§¨¨©¦§Ÿ¨©§©¤¥©©©£¨§©¦¨¨
ïðé÷ñò éàîa àëäå ,"ééãò ízà" eäì øîà÷ àìc íìBòì ?áéiçî÷c¯cdéì øîàéðà áéiç : §¨§©¥§¨§¨¨¨©§©¤¥©§¨¨§©¨§¦©©£©¥©¨£¦

"íéãò ízà" eäì øîàc ïàîk àøèLc àúléî àîélà ,áéiç :øîà ïðçBé éaø .øèLa äðî Eì§¨¤¦§¨©¦¨¨¨©©¨©¦¨¦§¨¦§¨¨§©§¨©§©¤¥¦
Bnò ä÷ñôe äMàä úà àNBpä :ïðz .àøèLc àúléî àîélà àì ,øeèt :øîà Lé÷ì Léø .éîc̈¥¥¨¦¨©¨¨©¦¨¦§¨¦§¨¨§©©¥¤¨¦¨¨§¨¦

íéðL Lîç dza úà ïeæì¯?àðååb éàä ék åàì éàî .íéðL Lîç dðeæì áéiç ¨¤¦¨¨¥¨¦©¨§¨¨¥¨¦©¨¦©©§¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc zeaezk(ycew zay meil)

ïéîéi÷ äéúBàìadqipkdy beln iqkpd icban x`ypy dn z` - §¨¤¨©¨¦
.dlral

ïîçð áøc dén÷ àpz éðz,ongp ax iptl `ziixa dpy `xen` - ¨¥©¨©¥§©©§¨
y dy`äãéñôä ,äúpéæz`,ïéîéi÷ äéúBàìad ax ixack `ly.`pe ¦§¨¦§¦¨§¨¤¨©¨¦

déì øîà,ongp ax,äúpéæ àéä íà,dxiar dxareéàpæ éî äéìk- ¨©¥¦¦¦§¨¥¤¨¦©©
z` lawz `ly eqpw recn ,xnelk .dxiar exar diqkp mb m`d

`l` .dly beln iqkpéðz,`ziixaa.ïéîéi÷ äéúBàìa äãéñôä àì §¥Ÿ¦§¦¨§¨¤¨©¨¦
,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàoeyl z` owzl jixv oi` ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

`ziixa `l` ,`ziixadBæ,`nzq zipypyíçðî éaø éøác,md ¦§¥©¦§©¥
`edyäàzîéúñzeziixae zeipyna epyp eizekldn miaxy - §¦§¨¨

.eny ila mzqaäéúBàìa äãéñôä àì ,äúpéæ ,íéøîBà íéîëç ìáà£¨£¨¦§¦¦§¨Ÿ¦§¦¨§¨¤¨
ïéîéi÷. ©¨¦

:dpyna epipyíàe ,zipelii` dy`dy rci lraddàNð älçzî ¦¦§¦¨§¨¨
'åë,daezk dl yi ,zipelii` myl.zerh gwn o`k oi`yáø øîà̈©©

,úéðBìéà ,àðeäk dpic minrtäMà,el d`eypdåminrtdðéà ¨¥¦¦¨§¥¨
käMà`ypy lecb odk la` .ely,äðîìàoic dl yi cinzäMà ¦¨©§¨¨¦¨

.äøeîb§¨
:`ped ax ixac z` zx`an `xnbd,äMà dðéàå äMà ,úéðBìéà¥¦¦¨§¥¨¦¨

m`y ,epiidda øékälre ,zipelii` `idy oi`eyipd mcew rcie ¦¦¨
e ,dl yi dxenb dy` oic ,d`yp ok zrc.äaeúk dì Lém` la` ¥¨§¨

da øékä àì,zipelii` `idy oi`eyipd mcewe ezy`k dpi`dì ïéà Ÿ¦¦¨¥¨
,äaeúkla` .zerh gwn dfy oeikäðîìà,lecb odkläøeîb äMà §¨©§¨¨¦¨§¨

e ,el zxzend ezy`k `idda øékä ïéa,dpnl` `idyàì ïéaå ¥¦¦¨¥Ÿ
da øékä,el rcep jk xg`e ,dligza,äaeúk dì Légwn df oi`y ¦¦¨¥¨§¨

zerh.
Bæ úçàå Bæ úçà ,øîBà äãeäé áøåodkl dpnl` oiae zipelii` oia - §©§¨¥©©§©©

`id minrt ,lecbe ,äMàminrt,äMà dðéàm` ,epiideda øékä ¦¨¥¨¦¨¦¦¨
,dpnl` e` zipelii` `idy oi`eyipd mcew,äaeúk dì Lém`eàì ¥¨§¨Ÿ

äaeúk dì ïéà ,da øékä. ¦¦¨¥¨§¨
:`ped ax lr dywn `xnbd,éáéúéîy dpnl`dñðklecbd odkd ¥¦¥§¨¨

,ïk àéäL ú÷æça,dpnl` `idy el dricedy ,xnelkúàöîðå §¤§©¤¦¥§¦§¥
ïk àéäL,dixack `vnpe -.äaeúk dì Lé,`ziixadn rnynàä ¤¦¥¥¨§¨¨

àîúñ,mzqa d`yp `l` ,el driced `ly -,äaeúk dì ïéà §¨¨¥¨§¨
.`ped ax ixacl dywe

:`xnbd zvxznàîéz àì,`ziixadn wiicz l` -àîúñ àä- Ÿ¥¨¨§¨¨
,el driced `le dwzyyàîéà àlà ,äaeúk dì ïéà,wiicz jk - ¥¨§¨¤¨¥¨

m` la` ,daezk dl yi oi`eyipd mcew el driced m` wxydñðk§¨¨
ïk dðéàL ú÷æçaizycwzp `l el dxn`e ,eze` dzrhdy - §¤§©¤¥¨¥

,mlern mc`lúàöîðåoi`eyipd ixg`ïk àéäL,dpnl` `idy - §¦§¥¤¦¥
.äaeúk dì ïéà¥¨§¨

`ziixad m` :`ped ax ly evexiz z` dgec `xnbdwx zhrnn
,dfn wiicp ,daezk dl oi` eze` dzrhd `id m`yìáàd`yp m` £¨

a,éàî àîúñc oicddì úéà,jk m` ,daezk dl yiy -éðúcà- §¨¨©¦¨©§¨¥
d`ypy ote` dpey `ziixady crïk àéäL ú÷æça[dpnl`-] §¤§©¤¦¥

,ïk àéäL úàöîðåyì ,äaeúk dì Léàîúñ ïðéòîL`ziixady - §¦§¥¤¦¥¥¨§¨©§§¦©§¨¨
,daezk dl yi mzq d`ypy ycgzàä ïkL ìëåel dricedyk - §¨¤¥¨

.dpnl` `idyãBòå,`ped ax lr dywcéðz,yxetna `ziixaa §¨¥
òeãéa dñðk,dpnl` `idyòeãéa úàöîðå`id ok`y `vnpe - §¨¨§¨©§¦§¥§¨©

,dpnl`.äaeúk dì Léla`,íúñ dñðk,dpnl` z`vnpedì ïéà ¥¨§¨§¨¨§¨¥¨
.äaeúkokle ,`ped axk `ly yxetne.àðeä áøc àzáeéz §¨§§¨§©¨

:`ped ax drh recn zx`an `xnbddéúéòèà ïéúéðúî ,àðeä áø©¨©§¦¦©§¦¥
da xikd oia welig zipelii`a epyy ,eze` drhd dpynd oeyl -
daezk dl yi lecb odkl dpnl` oic epy jk xg`e ,da xikd `ll

.xikd `ll xikd oia ewlig `leàeä[`ped ax-]à÷cî ,øáñ̈©¦§¨
úéðBìéàa âéìôî,xikd `ll xikd oia zipelii`a ewligy jkn - ©§¦§¥¦

äðîìàa âéìôî÷ àìå,dpnl`a jk ewlig `le -äðîìàc ììkî- §Ÿ¨©§¦§©§¨¨¦§¨§©§¨¨
,welig oi` dpnl`ay rnyneeléôàdpnl`d z` lecb odkd `yp £¦

dì úéà énð ,àîúña.daezk ¦§¨¨©¦¦¨
:`xnbd zniiqnàéä àìådf oi` -yi dpnl`a mb `l` ,oekp §Ÿ¦

,xikd `ll xikd oia weligeäðîìàì dì éðz÷ ékoic z` epyyk - ¦¨¨¥¨§©§¨¨
,dpnl`déà÷ úéðBìéàc àzâeìtà.zipelii`ay weligl dpeekd - ©§§¨§¥¦¨¥

,daezk dl yi da xikday zipelii`a wlig dligza ,xnelk

.daezk dl yi da xikd m` dpnl`a mby ,siqede

úðåæéð äðîìà êìò ïøãä

äùàä úà àùåðä ¯ øùò íéðù ÷øô

äðùî
:ezy` za z` oefl aiigzdy lra ly eaeiga dpc epizpynàNBpä©¥

dza úà ïeæiL éãk Bnò ä÷ñôe äMàä úàxg` yi`n dl yiy ¤¨¦¨¨§¨¦§¥¤¨¤¦¨
jynl.íéðL Lîç dðeæì áéiç ,íéðL Lîçyngd oze`a dyxb m`e ¨¥¨¦©¨§¨¨¥¨¦

e dy`d dklde mipydza úà ïeæiL éãk Bnò ä÷ñôe øçàì úqéð¦¥§©¥¨§¨¦§¥¤¨¤¦¨
áéiç ,íéðL Lîçipy lrad,íéðL Lîç dðeæìmby jka xhtp epi`e ¨¥¨¦©¨§¨¨¥¨¦

.mipy mze`a dqpxtn oey`xdøîàé àìlradïBLàøädl wqty ŸŸ©¨¦
,zepefn,dðeæà éìöà àázLëìzx`yp dn` dzid eli` ,xnelk ¦§¤¨Ÿ¤§¦£¨

,dza z` of iziid il d`eypéìBî àlàdnàL íB÷îì äéúBðBæî dì C ¤¨¦¨§¤¨§¨¤¦¨
.ea z`vnp `idy mewn lka dqpxtl aiig -,íäéðL eøîàé àì ïëå§¥ŸŸ§§¥¤

,ãçàk dúBà ïéðæ eðà éøä,dizpefn z` epipy oia welgp ,xnelk £¥¨¨¦¨§¤¨
dðæ ãçà àlà,zepefnd lk z` dl ozep -úBðBæî éîc dì ïúBð ãçàå ¤¨¤¨¨¨§¤¨¥¨§¥§

.zepefnd lk ieey sqk -úqéð,df onf jeza zadìòaädlyïúBð ¦¥©©©¥
úBðBæî dìïäå ,dn` ly milrad -úBðBæî éîc dì ïéðúBð. ¨§§¥§¦¨§¥§

eúî,zal zepefn zzl eaiigzdy m`d ilraúBðBféð ïäéúBða ¥§¥¤¦
íéãaòeLî íéñëpî úðBféð àéäå ,ïéøBç éða íéñëpîly dza eli`e - ¦§¨¦§¥¦§¦¦¤¦§¨¦§§¨¦

ex`yp `l m` zegewll exknpy miqkpn s` zqpxtzn ,ef dy`
,miyxeid icia miqkpáBç úìòák àéäL éðtîdcia dl yiy oeik - ¦§¥¤¦§©£©

.zepefn dl eaiigzdy xhy
íéç÷tämiaiigzn eidyk [lirl xkfpdn rpnidl evxy] ©¦§¦

mdizeyplïîæ ìk íéðL Lîç Cza úà ïeæàL úðî ìò ,íéáúBk eéä̈§¦©§¨¤¨¤¦¥¨¥¨¦¨§©
,énò zàLjyxb`y e` izenzy xg`ly drnyn ef oeyly meyn ¤©§¦¦

.jza z` oefl xzei aiig ipi` ,zen` ip`y xg` e`

àøîâ
:epizpynl dxeywd mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,øîzà¦§©
áéiç ,øîà ïðçBé éaø ,'äðî Eì éðà áéiç' ,Bøéáçì øîBàäici lr ¨¥©£¥©¨£¦§¨¤©¦¨¨¨©©¨

,exiagl zzl ezxin`.øeèt ,øîà Lé÷ì Léøå:`xnbd zxxan §¥¨¦¨©¨
éîc éëéä,dyrnd did ote` dfi`a -eäì øîàc éàxn` m` - ¥¦¨¥¦§¨©§

,eze` mirneyd el`lééãò ízà',ok m` ,'aegd lr dcen ip`y ©¤¥©
øèt÷c Lé÷ì Léøc àîòè éàîexhetd yiwl yix ly enrh edn - ©©§¨§¥¨¦§¨¨©
`id dkld ixde ,el mlyln(.hk oixcdpq)ipta exiagl dcendy

e .aiig micreäì øîà àìc éàmirneyl xn` `ly ±,ééãò ízà ¦§Ÿ¨©§©¤¥©
áéiçî÷c ïðçBé éaøc àîòè éàîeaiigny opgei iax ly enrh edn - ©©§¨§©¦¨¨§¨§©¥

epcnl ixde ,exiagl dpn mlyl(my),'iicr mz`' xnel jixvy
aiig epi` mirneye my micner mdy s` 'iicr mz`' xn` `l m`e

.el
`l`ïðé÷ñò éàîa àëäå ,ééãò ízà eäì øîà÷ àìc íìBòìixac - §¨§Ÿ¨¨©§©¤¥©§¨¨§©©§¦¨

dxwna mixen` yiwl yixe opgei iax,äðî Eì éðà áéiç ,déì øîàc§¨©¥©¨£¦§¨¤
øèLa'dpn jl aiig ip`' eci azka aezky epipta xhy el xqny ± ¦§¨

,xhya eny z` mzg `leáéiç ,øîà ïðçBé éaøitk exiagl mlyl ©¦¨¨¨©©¨
ik ,eny z` ea mzg `ly s` xhya azkyàøèLc àúléî àîélà©¦¨¦§¨¦§¨¨

éîc íéãò ízà eäì øîàc ïàîkeaiigl df xhy ly egk dti - §©§¨©§©¤¥¦¨¥
,'iicr mz`' xn` eli`k aygp df ixde ,micr ipta xqnpy meyn

e,øeèt ,øîà Lé÷ì Léømezg xhyd oi`y oeikyàúléî àîélà àì ¥¨¦¨©¨Ÿ©¦¨¦§¨
àøèLcoi`e ,micr ipta xqnpy s` eaiigl df xhy ly egka oi` - ¦§¨¨

.'iicr mz`' xnel jixvy dt lra dcenk `l` df
:opgei iax ixacl epizpynn di`x d`ian `xnbdïðz,epizpyna §©

dðeæì áéiç ,íéðL Lîç dza úà ïeæì Bnò ä÷ñôe äMàä úà àNBpä'©¥¤¨¦¨¨§¨¦¨¤¦¨¨¥¨¦©¨§¨
àðååb éàä ék åàì éàî ,'íéðL Lîçzwqer epizpyn oi` m`d - ¨¥¨¦©©¦©©§¨

dl xqny jka `id lrad ly ezeaiigzdy epiidc ,dfk ote`a
oi`e ,dza z` oefl envr lr lawy ea aezky micr ipta xhy
df ote`ay dpyna x`eany jkne ,oipw eyr `le dnizg xhya

.opgei iax ixack gken aiig lrad
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

אגרות קודשחסב

 ב"ה,  ט' אלול, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

ועד צעירי אגודת חב"ד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה קראתי הפרטי-כל של אסיפתם, אשר כבר עורכים תכנית לעבודה ממשית, 
ואף שחדוה תקיעה בלבאי בסטרא דא, הנה בכי' תקיעה בלבאי מסיטרא דא, אשר כמה וכמה חסרים 
ברשימת המשתתפים. אבל תקותי אשר במשך הזמן גם אלו יצטרפו אליהם. ולא מצא הקב"ה כלי 

מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. כמובן שיצטרפו אליהם מבלי שיוותרו הם על ענינים עקריים.

ועל של עתה באתי לעוררם על היום הצח והבהיר הוא יום ח"י אלול הבע"ל, אשר בטח ינצלו 
אותו במרץ וחיות שם מסגולות הצעירים, להפיץ את רעיון הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן, אשר יום 
הולדתם, ברוחניות ובגשמיות, הוא יום ח"י זה. ולהפיץ רעיון זה בחוגים היותר רחבים ואף שהם לעת 
עתה עדיין רחוקים מסביבתנו שלנו. וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהחילוק 
וכל  יושבים בביתם ובמקומם,  שבין העולמ'שע וחב"ד, אשר סדר הגדולים של העולמ'שע הי' שהיו 
התאב לתורה הי' בא אליהם ליהנות מזיו תורתם. משא"כ מהבעש"ט ואילך, שהם הנהיגו את הסדר 
שהי' הבעש"ט מסבב בעיירות ואינו מחכה עד שיבואו אליו ויאמרו צמאים אנו לדבר הוי' אלא הוא 
בכבודו ובעצמו הי' מכתת רגליו ממקום למקום מעיר לעיר ומכפר לכפר והי' מפיץ את תורת דברי 

אלקים חיים )ספר השיחות, קיץ ת"ש, אחרון של פסח, בסעודת היום(.

במקומות  הסיבוב  ידי  על  וכנ"ל  הבע"ל,  תשרי  חודש  את  לנצל  איך  עבודה  תכנית  לסדר  ב( 
שונים, באה"ק ת"ו, או במשך הימים נוראים, או בימים דזמן שמחתנו, והעיקר שיהי' באופן מסודר, 

ובאופן שיקיפו שטחים היותר גדולים ומספר אנשים ונשים וטף היותר גדול.

ג( תשומת לב מיוחדה בכל הנ"ל דורשים אחינו בני תימן, פרס וכו' אשר מצד אחד אין להם 
לע"ע שום ידיעה מתנועת החסידות תורתה ודרכי', ומצד שני מוכשרים הם ביותר, מצד היראת שמים 
שבהם והתקשרותם בתורת הקבלה ואמונת צדיקים, לקבל כל דבר אמת שיורו אותם בתורת דא"ח 

שנחלו לנו כ"ק נשיאינו רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

אתענין לדעת מהפרטים של התכנית אשר הציגו להם בזה, ומהנכון ביותר שיתייעצו בכהנ"ל 
עם מנהלי אגודת חסידי חב"ד, אשר אף כי על שכם הצעירים מוטל חלק גדול של עבודה הנ"ל הקשורה 
בטלטול הדרך הדורש מרץ וחיות ביותר, אבל, מאידך גיסא, כיון שאמרו רז"ל סתירת זקנים בנין, על 

אחת כו"כ שבנין זקנים הוא בנין.

אבל  הנ"ל,  בעבודה  הקשורות  ההוצאות  את  לכלכל  מספיקים  אמצעים  ידי  תחת  אין  לע"ע 
בהיות רצוני חזק להשתתף גם מכאן בהוצאות בענין נעלה כזה, ומבלי האפשריות מפני כמה טעמים 

לשלוח כסף מפה, הנני מסגיר פה סרטיפיקט לחבילות וארז"ל שוה כסף ככסף.

ע"ד עסקנות  וכן חוברת  נשלח להם קטע משיחת שבת מברכים חדש אלול,  במעטפה בפ"ע 
ציבורית חב"ד שיצא לאור זה עתה, כל זה בדואר אויר, ומטובם לאשר קבלת הנ"ל.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לכל החברים שי' הם וב"ב וכל אשר להם, כלם יעמדו על הברכה 
לשנה טובה ומתוקה.

המחכה לבשורות טובות.
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חסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ãñìëàîì éeàø àeäL øác ìk[qwzíééeönä óBòå äiç ïéî[`qwzBìèìèì øzî ¯[aqwzéeàø Bðéà elôàå , ¨¨¨¤¨§©£©¦©¨§©§¦ª¨§©§§©£¦¥¨
ávçä ïBâk ,óBòå äiç éðéî áøì[bqwzíéðBéì àlà éeàø BðéàL ìcøçäå ,íééáöì àlà éeàø BðéàL[cqwz §Ÿ¦¥©¨§§©©¨¤¥¨¤¨¦§¨¦§©©§¨¤¥¨¤¨§¦

íãà éða íúñ CøcL íB÷îa eðéäc ,íééeöî íéðBiäå íééáväL íB÷îa íìèìèì øzî ¯[dqwzíéìéâøe íìcâì ª¨§©§§¨§¨¤©§¨¦§©¦§¦§©§§¨¤¤¤§¨§¥¨¨§©§¨§¦¦
Cëa[eqwzãáìa íéøOä ìöà íééeönM äîa éã àìå ,[fqwz: §¨§Ÿ©§©¤§¦¥¤©¨¦¦§¨

סד  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

dkld ixe`ia
ìëàîì éåàø [ñ÷ú קליפות רכות, עצמות כגון –

אבטיח. וגרעיני תפוזים,
íééåöîä [àñ÷ú אינם אפילו העיר, באותה –

מאכילים  בעליהם אלא מקום בכל ואוכלים משוטטים
.510אותם 

åìèìèì øúåî [áñ÷ú כדין לצורך שלא אפילו –
.511מאכלֿאדם 

áöçä ïåâë [âñ÷ú עבור רעיל צמח מצוי", "חצב –
וניזונים  אליו עמידים הצביים אך הבית, וחיות בהמות

ממנו. גם
íéðåéì àìà [ãñ÷ú ולשאר לדבורים ראוי אינו אבל –

הבית  .512עופות
íãà éðá íúñ [äñ÷ú שאינם השורה מן אנשים –

חשובים. או עשירים
êëá íéìéâøå [åñ÷ú אבל אינם – ויונים צביים אם

הרגילים  אבל מצויים שהם או מקום, באותו מצויים
גדר  ולחרדל לחצב אין – אדם' בני 'סתם אינם לגדלם

מקום  באותו בהמה' .513'מאכל
ãáìá íéøùä [æñ÷ú דברים בטלטול מותרים השרים –

ברשותם, המוחזקים בעליֿחיים למאכל הראויים
מקום. אותו בני שאר משא"כ

zetqede mipeiv
אלא 510) רחוב, כלבי מאכילים שלא בזמננו גם ולכן

לטלטל  המקום בני לכל מותר - בלבד בעליהם מיד אוכלים
לא  הכלבים בעלי שגם ודברים קליפות אבל עצמות,

תקיא. הערה וכדלהלן בטלטול אסורים - אותם מאכילים
מהפמ"ג 511) שהביא ו ס"ק בדה"ש קיא השלחן בקצות

לעיל  אך בצ"ע, והשאיר להיתר, שמלאכתו ככלי שדינם
אדם, אוכלי כדין בהמה אוכלי שדין משמע ח סעיף ריש
בטלטול  נאסרו לא השבת קודם לאשפה זרק אם גם ועפי"ז
ככלי  (שלא בהמה מאכילת אפילו נמאסו לא עוד כל
בטלטול, נאסר השאריות את זרק שאם בלוי בגד או שנשבר
לה)), ס"ק תהל"ד (עי' לעשירים נאסר זרק לא אם וגם
שאריות  (כגון אלו דברים לתת דרכו אין לעולם אם ואפילו
גם  אם אבל לאשפה, משליכם אלא חיים לבעלי מאכלו)
יש  אם (אף אלו דברים להם נותנים לא החיים בעלי מגדלי

- אותם) ואוכלים באשפה בעצמם הנוברים החיים בעלי
לבהמה. הראוי כדבר נחשב אינו

שו"ע 512) (ראה הדבש יפסידו שלא לדבורים ראוי אינו
אוכלים  בבית שמגדלים עופות ושאר סל"א); קנה סי' חו"מ

צמחים. ולא וכיו"ב זרעים רק הכי בלאו
באותו 513) בעלֿחי בגידול התנאים ב' התקיימו אם

באותו  אותו המגדלים רגילים אנשים (ב) שיש (א) מקום:
אותו  בני כל עבור בהמה כמאכל נחשב מאכלו הרי מקום,
ומותר  בלבד, מיעוט הם אותו המגדלים אם גם מקום
והוא  זה חיים בעל לו אין עצמו הוא אם אף בטלטול
אין  ואפילו תקיא), הערה (וכדלעיל לאשפה האוכל משליך
איסור  מחמת חיים לבעלי השאריות את לתת באפשרותו

להאכילם. לאחרים אוסר החיות שבעל או הוצאה

•
"inei ax" gel itl gqt zekld owfd epax jexr ogley

ישראל: אצל שהופקד נכרי של חמצו דין תמ סימן ג חלק

„È לבית והוליכו הפקדון את הישראל נטל אם אפילו וכן
כל  השני הנכרי עליו וקיבל אצלו והפקידו אחר נכרי
דכיון  לבער חייב כן פי על אף הישראל על שהיה האחריות
חוזר  המפקיד נכרי הרי השני מהנכרי יאבד או יגנב שאם
השני  הנכרי על כלום לו ואין חמצו לו שישלם הישראל על
זה  חמץ נחשב לפיכך מאומה בידו הפקיד לא שהרי

ח  שהוא ממש שלו היה כאלו אם להישראל אף לבערו ייב
של  אחריות אפילו הנכרי עליו וקיבל נכרי ביד מופקד הוא

למעלה. שנתבאר כמו באונס ואבידה גניבה

ביד  החמץ את כלל הפקיד לא המפקיד הנכרי אם אבל
עליו  קיבל והישראל אחר הנכרי ביד הפקידו אלא הישראל
לא  הנפקד הנכרי אם אפילו עליו עובר אינו הפקדון אחריות
החמץ  וזה בבתיכם נאמר שהרי אחריות שום עליו קיבל
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לא  הנפקד נכרי שהרי הישראל של וברשותו בביתו אינו
בביתו  עליו מונח שהחמץ המקום את להישראל השאיל

שהשאילו. הוא אצלו המפקיד להנכרי אלא

אינו  החמץ שגוף דכיון לבערו צריך אין סופרים מדברי ואף
לא  לפיכך כשלו נעשה הוא עליו שאחריותו ע"י אלא שלו

הנכרי: ביד בעצמו הוא הפקידו בשלא חכמים עליו גזרו

ÂË החמץ בעל הנכרי שהפקיד אחר שאם לומר צריך ואין
אחריות  הישראל עליו וקיבל הישראל ביד חמצו את
אצלו  והפקידו הנכרי בעליו לבית והוליכו הישראל חזר
הפקדון  אחריות עדיין עליו שיהיה הנכרי עמו שהתנה אע"פ
מדברי  אפילו עליו עובר אינו כן פי על אף מקדם שהיה כמו

הישראל: של ברשותו ולא בביתו שאינו כיון סופרים

* * *
ÊË הראשונה סברא בין שיש דברים ד' בכל הלכה ולענין

כסברא  לכתחלה להחמיר יש האחרונה לסברא
לנכרי  שימכרנו או לבעליו הפקדון שיחזיר דהיינו האחרונה
בדיעבד  אבל פסח בערב ששית שעה שתגיע קודם אחר
כמו  לנכרי למכרו אפשר שאי ששית שעה הגיע שכבר
בעיר  אינו החמץ בעל הנכרי וגם תמ"ג בסי' שיתבאר
ואין  זה בכל הראשונה סברא על לסמוך יש לו שיחזירנו
לו  מותר אלא לגמרי העולם מן לבערו חייב הישראל
בא  אפילו לעיר הנכרי בעליו שיבא עד זה חמץ להשהות
יגע  שלא שיזהר (רק בבואו מיד חמצו לו יחזיר הפסח בתוך
מחשש  לצאת כדי תמ"ד) בסימן שיתבאר כמו בידיו בו
ואחר  האחרונה סברא לפי זו בשהייה שיש תורה של איסור
החזירו  לא אפילו באכילה אפילו זה חמץ מותר הפסח

הפסח: אחר עד לבעליו

ÊÈ סברא לפי אף לבערו חייב שהוא מקום כל אבל
שגוף  פי על אף ביערו ולא נאנס או ושכח הראשונה
ישראל  עליו שעבר כיון מקום מכל הנכרי של הוא החמץ
לכל  ובהנאה באכילה אסור הוא הרי ימצא ובל יראה בבל
הפסח  עליו שעבר ישראל של חמצו כדין מישראל אדם

תמ"ח. בסי' שיתבאר

שבא  בין חמצו ליטול החמץ בעל הנכרי בא אם מקום ומכל
לו  ליתנו הישראל רשאי הפסח לאחר שבא בין הפסח בתוך
נתחייב  לא שהרי הנאה מאיסורי חובו כפורע זה ואין
לו  אומר הרי בעין הוא שחמצו כיון להנכרי כלום הישראל

לפניך. שלך הרי

לאחר  הזה החמץ את הנכרי ימכור שמא לחוש שיש ואע"פ
בבל  ישראל עליו שעבר יודע שאינו אחר לישראל הפסח
ממנו  ויהנה ויאכל ובהנאה באכילה אסור כן ידי ועל יראה
הנפקד  הישראל את לכוף לנו אין זו חששא מפני מקום מכל
אסרו  ולא מכיסו דמיו לו וישלם נכרי של חמצו שיבער
בענין  הוא אם ממש חמצו לנכרי למכור אלא זה מפני
הנכרי  מן חמצו שיקח אחר לישראל תקלה לבא שאפשר
אלא  כלום לו מוכר אינו זה אבל תס"ז בסי' שיתבאר כמו
ירצה  אם רק כך על אותו לכוף לנו אין ממנו קונה שאינו
כדי  דמיו להנכרי ולשלם לבער והישר הטוב לעשות מעצמו

ברכה: עליו תבא ידו על אחר לישראל תקלה תבא שלא

* * *

חמץ: על שהלוה מי דין תמא סימן ג חלק

של ‡ משכון הלוה לו ונתן חבירו לישראל שהלוה ישראל
ואמר  כך לאחר בין הלואה בשעת בידו שמשכנו בין חמץ
שבידך  זה ממשכון חובך תגבה פלוני לזמן אפרע לא אם
כשיגיע  כן פי על אף הפסח לאחר פרעון זמן לו שקבע אע"פ
עובר  מבערו אינו ואם התורה מן משכונו לבער חייב הפסח
ממנו  יגנב שאם הלוה עם שהתנה אע"פ יראה בבל עליו
יתחייב  לא פרעון זמן שיגיע קודם יאבד או המשכון
שכל  כיון מכלֿמקום משלם, חובו כל לו ויפרע באחריותו
כשלו  הוא והרי לו קנוי הוא המלוה ביד הוא שהמשכון זמן
וקרקעות  עבדים בו ולקנות האשה את בו לקדש דבר לכל
קונה  מישראל שישראל כ"ח סי' העזר באבן שנתבאר כמו
שלו  היה כאילו עליו עובר הוא לפיכך הכתוב מגזירת משכון

תמ"ג): בסי' עיין בביעורו יתנהג (וכיצד ממש

ונתן · לישראל שהלוה חמץ נכרי של משכון הישראל לו
או  במתנה שלך זה חמץ כל יהא מעכשיו לו ואמר
אותה  אפרע לא אם לי שנתת המעות בעד גמורה במכירה
ממנו  יגנב שאם הנכרי עמו שהתנה פי על אף פלוני לזמן לך
זמן  שכל ונמצא באחריותו יתחייב לא יאבד או המשכון
כשיגיע  כן פי על אף הישראל באחריות הוא לו פרע שלא
על  אף לבערו כדי מהנכרי לפדותו צריך הישראל אין הפסח
ימי  וכל הפסח לאחר הוא לנכרי שקבע הפרעון שזמן פי
אם  מכלֿמקום הישראל, באחריות הוא החמץ עדיין הפסח
לפדות  שלא הוא הישראל דעת חמץ ביעור בזמן עכשיו
נמצא  ממנו לפדותו לו שקבע בזמן הנכרי מיד חמצו
בידו  שמשכנו משעה הנכרי של החמץ כל היה שלמפרע
אם  שלך כולו יהיה מעכשיו הישראל לו אמר שהרי ואילך
למקבל  דומה זה הרי ולפיכך פלוני בזמן ממך אפדנו לא
נכרי  של בביתו המונח נכרי של חמצו על אחריות עליו

ת"מ: בסימן שנתבאר כמו כלום עליו עובר שאינו

בזמן ‚ ממנו ופדאו הפסח לאחר הישראל נמלך ואם
כל  הישראל של זה חמץ היה שלמפרע נמצא לו שקבעו
באכילה  אסור הוא לפיכך ימצא בבל עליו ועבר הפסח ימי
שעבר  ישראל של חמץ כשאר מישראל אדם לכל ובהנאה

הפסח: עליו

* * *
שלך „ כולו יהיה מעכשיו הישראל לו אמר לא אם אבל

לזמן  לך אפרע לא אם לו ואמר בסתם אצלו משכנו אלא
קודם  הפרעון זמן הגיע שכבר אע"פ שלך כולו יהיה פלוני
קודם  להנכרי החמץ נחלט שכבר ונמצא לו פרע ולא הפסח
לאחר  הנכרי מיד לפדותו רוצה הישראל אם אף שהרי הפסח
בדיניהם, כרחו בעל ממנו להוציאו יכול אינו הזמן שעבר
הזמן  לאחר אף לפדותו יכול ישראל שבדיני כיון מכלֿמקום
אסמכתא  זה הרי שלך יהא מעכשיו לו אמר שלא דכיון
שהרי  תורה מדין להנכרי קנוי אינו זה שחמץ ונמצא בעלמא
שיעבוד  אלא בו לו ואין לעולם ממנו לפדותו יכול הישראל
קונה  אין שהנכרי ישראל של הוא החמץ וגוף חובו על

מישראל. משכון
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הסמך  ועל בזמנו ממנו יפדנו שבודאי בדעתו שסמך [פירוש
וא  לחלוטין לו קנוי יהא בזמנו יפדנו לא שאם אמר ם זה

לא  בזמנו לפדותו בידו סיפק יהא לא שלבסוף יודע היה
לא  ומעולם בטעות היתה שהקנאתו ונמצא כך לו אומר היה
מעכשיו  לו כשאמר משא"כ לחלוטין לו להקנותו בלבו גמר
מטעם  בזמנו יפדנו לא אם לו להקנות בלבו גמר בודאי

שם.] עיין ר"ז סי' משפט בחושן שנתבאר

אדם  לכל בהנאה אסור הוא הפסח לאחר זה חמץ לפיכך
שהרי  הנכרי מן לקנותו אדם לכל שאסור דהיינו מישראל
כשאר  דינו והרי ימצא בבל עליו עובר החמץ בעל הישראל
החמץ  בעל ישראל אבל הפסח עליו שעבר ישראל של חמץ
הוא  שהרי לגמרי העולם מן ולבערו מהנכרי לפדותו חייב
שנחלט  בהנאה האסור זה חמץ ידי ועל מעות להנכרי חייב
חובו  פורע שהוא נמצא מחובו נפטר הוא הנכרי ביד

הנאה: מאיסורי

חייב ‰ שהוא ממה יותר שוה הוא כשהחמץ זה וכל
החמץ  אין אם אבל אסמכתא דין בו יש שאז להנכרי
אסמכתא  דין בו שאין אומרים יש חובו כדי אלא שוה
הגיע  כבר אם ולפיכך ר"ז סי' משפט בחושן שנתבאר מטעם
נקנה  כבר הרי בזמנו לו פרע ולא הפסח קודם פרעון זמן
שעבר  נכרי של כחמצו זה והרי תורה מדין להנכרי החמץ
על  לסמוך ויש באכילה אפילו מותר שהוא הפסח עליו
מדברי  אלא שאינו הפסח עליו שעבר חמץ באיסור דבריהם

תמ"ח: בסי' שיתבאר כמו סופרים

* * *
Â הפסח קודם לנכרי הזה החמץ את הישראל הקנה ואם

ולא  חובו בעד לו חלוט כולו שיהיה המועיל גמור בקנין
קודם  לו שאמר כגון לעולם כרחו בעל ממנו לפדותו יכול
גמורה  במתנה לך נותנו הריני ידך שתחת חמצי כל הפסח
כולו  יהא לו שאמר או לי שהלוית המעות בעד במכירה או
אף  להנכרי החמץ כל נקנה זו שבאמירה חובי בעד שלך
ע"ג  סי' משפט בחושן שנתבאר כמו חובו מכדי יותר שהוא
והלך  הפסח לאחר עד פרעון זמן הגיע לא אם אפילו לפיכך
שנתרצה  הנכרי מיד חמצו ופדה החמץ בעל הישראל
ימי  כל שהרי באכילה אפילו מותר זה חמץ הרי לו להחזירו

לחלוטין: להנכרי קנוי היה הפסח

Ê ימי כל הנכרי ברשות מונח היה הזה כשחמץ זה וכל
משכנו  שלא ישראל ברשות מונח היה אם אבל הפסח
שלך  כולו יהא מעכשיו לו שאמר אע"פ מעולם הנכרי ביד
הפסח  קודם הזמן הגיע ואפילו פרעון לזמן לך אפרע לא אם

מכלֿמקום ולא  לחלוטין, לנכרי החמץ נקנה וכבר לו פרע
באחריותו  חייב הוא הרי הישראל ברשות מונח שהוא כיון
כל  לו לפרוע יתחייב ממנו יאבד או יגנב שאם תורה מדין
מזה  רק פרעון לך יהא לא לו אמר לא שהרי משלם חובו
נכסי  כל נשתעבדו זו ובהלואה בסתם ממנו לוה אלא החמץ
החמץ  לו הקנה שהישראל פי על ואף חובו לפרעון הישראל
נפקע  לא זו בהקנאה מכלֿמקום בזמנו, לו יפרע שלא באם
יאבד  או החמץ ממנו יגנב שאם וכיון נכסיו משאר שיעבודו
בערב  לבערו וחייב כשלו הוא הרי הישראל על ההפסד חל
לאחר  בהנאה אסור הוא הרי ביערו לא ואם התורה מן פסח

בא  ואם הפסח עליו שעבר ישראל של חמץ כדין הפסח
ולבערו  מידו לפדותו הישראל מחוייב אותו ליטול הנכרי
הנאה  באיסורי חובו פורע יהא שלא אותו ליטול יניחנו ולא

שנתבאר: כמו

* * *
Á ממנו יגנב שאם הנכרי עם הישראל התנה אם אבל

הנכרי  אלא באחריותו הוא יתחייב לא יאבד או החמץ
מונח  היה כאילו דינו והרי לבערו צריך אינו חובו יפסיד

למעלה: שנתבאר דרך ועל הפסח ימי כל הנכרי ברשות

Ë הפסח קודם להנכרי החמץ את הישראל הקנה ואם
שיהיה  החמץ את להנכרי להקנותו המועיל גמור בקנין
הישראל  ברשות עדיין מונח כשהוא אף לחלוטין לו קנוי
(כמ"ש  קרקע אגב או סודר קנין ידי על לו שהקנה כגון
הרי  קצ"ד) בסי' וע"ש ור"ב ור"ה קצ"ה סי' משפט בחושן
שכבר  כיון מעולם הישראל של חמצו היה לא כאילו דינו

הפסח. קודם לחלוטין להנכרי נקנה

הישראל  לו אמר הנכרי לו שהלוה שבשעה אע"פ ולפיכך
זמן  מאותו חובך ממני תגבה פלוני לזמן לך אפרע לא אם
הפסח  לאחר עד זמן הגיע ולא שלי יהיה והמותר ואילך
חמצו  לו להניח הנכרי ונתרצה חובו לו פרע זמן וכשהגיע
הישראל  עליו עבר שלא כיון בהנאה מותר זה חמץ הרי
הפסח  קודם גמור בקנין להנכרי אותו הקנה כבר שהרי כלום
מכל  ה[ישראל] ממנו נסתלק כבר כן אם חובו פירעון בעד
על  באונס ואבידה מגניבה החמץ אחריות אין ושוב וכל

עלי  קיבל כן אם אלא הסתם מן אחריות ישראל בפירוש ו
בהנאה  החמץ נאסר דאז באונס ואבידה מגניבה החמץ
שנתבאר  כמו הפסח עליו שעבר ישראל של חמץ כשאר

ת"מ. בסי'

משעה  באחריות יתחייב שלא הנכרי עם הישראל התנה ואם
פשיעה  מחמת ואבידה מגניבה אפילו ואילך לו שהקנה
לו  מותר לכתחלה אפילו השומרים כדרך יפה ישמרנו שלא
לפניו  לעשות שיזהר רק ביתו בתוך זה חמץ להשהות

ע"ש: ת"מ בסי' שנתבאר כמו טפחים י' גבוה מחיצה

* * *
È ביד חמצו את הנכרי ומשכן לנכרי שהלוה ישראל

חמץ  יהא פלוני לזמן לך אפרע לא אם לו ואמר הישראל
שלא  פי על אף פרעו ולא הזמן והגיע מעכשיו לך קנוי זה
החמץ  היה הפסח ימי וכל הפסח לאחר עד הזמן הגיע
ממנו  יגנב אם שאף הישראל עמו שהתנה הנכרי באחריות
אסור  זה חמץ הרי כך בשביל חובו את יפסיד לא יאבד או
בעליו  הנכרי בבית הפסח ימי כל מונח היה אפילו בהנאה
שהגיע  כיון כן פי על אף אצלו והפקידו הישראל שחזר
קודם  למפרע להישראל החמץ נקנה הרי פרעו ולא הזמן
יהא  מעכשיו לו ואמר הנכרי אצלו שמשכן משעה הפסח
ישראל  של כחמצו זה הרי פלוני לזמן לך אפרע לא אם שלך
כמו  בהנאה אסור (שהוא הפסח ימי כל נכרי ביד המופקד
החמץ  זה לבער הישראל חייב לפיכך ת"מ) בסי' שנתבאר
בזמנו  הנכרי לו יפרע לא שמא ממש שלו כחמץ פסח בערב

ימצא: בבל עליו ועבר שלו החמץ היה שלמפרע ונמצא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agחסו i`iyp epizeax zxezn

‡È לפדותו הפסח תוך הנכרי ובא ביערו ולא עבר ואם
ואין  חמצו שיטול ולהניחו המעות ממנו לקבל רשאי
נמצא  פודהו שהנכרי דכיון הנאה באיסורי משתכר זה

מעולם: ישראל של היה לא שלמפרע

·È משעה אלא הפסח קודם הישראל ביד משכנו לא ואם
בבית  החמץ מונח היה הפסח לאחר עד לו שהלוה
שהזמן  אע"פ לביתו הישראל הוליכו הפסח ואחר הנכרי
ונמצא  לו פרע ולא הפסח קודם הגיע כבר לו שקבע פרעון

לו  אמר שהרי הפסח קודם מהנכרי החמץ לו נחלט שכבר
אסמכתא  כאן ואין לך אפרע לא אם שלך יהא מעכשיו
את  הישראל משך שלא כיון מכלֿמקום בדינינו, אפילו
דהיינו  בלבד בדמים אותו קנה לא הפסח קודם לביתו החמץ
ונכרי  מנכרי שישראל לפי חמצו על לו שהלוה מעות באותן

במשיכ  אלא בלבד בכסף דבר שום קונה אינו ה מישראל
חמץ  ולפיכך ע"ש קצ"ד סי' משפט בחושן שנתבאר מטעם

באכילה. אפילו מותר הפסח לאחר זה
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ENit` zqRzp Dpi`W ,c`nA dAxÎdad` zpigA `idW¤¦§¦©©£¨©¨¦§Ÿ¤¥¨¦§¤¤£¦
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,daEWzÎilrA md z`Gd dAxÎdad`l dkFGd K` .lEabE§©©¤§©£¨©¨©Ÿ¥©£¥§¨

l"fx xn`n KxC lr7,micnFr daEWzÎilrAW mFwnA" : ©¤¤©£©©©§¨¤©£¥§¨§¦
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."KWgd©Ÿ¤

KWFgd on `AWM xF`l dlrnE oFxzi WIW :WExiR¥¤¥¦§©£¨¨§¤¨¦©¤
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חסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

did KkA ok iR lr s`e ,KxAzi eipR xYqde WOn KWgŸ¤©¨§¤§¥¨¨¦§¨¥§©©¦¥§¨¨¨
dE`znE utg'וכּוdlrn oFxzi WIW xngeÎlwe oMWÎlMn ; ¨¥¦§©¤ְ¦¨¤¥§©¨Ÿ¤¤¥¦§©£¨

,c`nA dad`d lcbzze dAxzY z`fl xW` .'d xF`l§£¤¨Ÿ¦§©¤§¦§©¥¨©£¨¦§Ÿ
,Dxq`On FWtp `ivFdl ,uw oi`l dlrnE z`U xziA§¤¤§¥©£¨§¥¥§¦©§¦©£¨¨

dia` wig l` KRYWdl8,WOn `EdÎKExA sFqÎoi` ± §¦§©¥¤¥¨¦¨¥¨©¨
WOn FA dwaclE9. §¨§¨©¨

"zFIkfM EUrp zFpFcf" oipr Edfe10iM ,daEWz ici lr §¤¦§¨§©£¦§ª©§¥§¨¦
ENit`" okle .l"Pd dAx dad` zpigal riBie `aie dlri©£¤§¨Ÿ§©¦©¦§¦©©£¨©¨©©§¨¥£¦

miwiCvmixEnBzpigA mzFidl ,"cFnrl milFki oi` ©¦¦§¦¥§¦©£¦§¨§¦©
FYk`ln xnbPW ilM oFWln ± "mixEnB"11md oiicre , §¦¦§§¦¤¦§©§©§©£©¦¥

l"fx Exidfd dfle .ilM zpigaA12gEx ltW ied c`nA" : ¦§¦©§¦§¨¤¦§¦©©¦§Ÿ¤¥§©©
"mc` lM iptA13AWp zFidl icM ,FgExe ,rpkpe dMcpe x ¦§¥¨¨¨§¥¦§¦§¨§¦§¤§¦§¨§

"xF`d oFxziM" dad`d xF` eilr xi`IW ickA ,dkEnp§¨¦§¥¤¨¦¨¨¨©£¨¦§¨
.l"Pd©©

l"fx Exn`W Edfe14daEWzA zg` drW dti" : §¤¤¨§©©¨¨¨¨©©¦§¨
,"`AdÎmlFrd iig lMn dGdÎmlFrA miaFh miUrnE©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨¨©¨

Exn`e15Fpi` `AdÎmlFr iM ± "daEWzA eini lM" didIW §¨§¤¦§¤¨¨¨¦§¨¦¨©¨¥
l"fx xn`nM .KxAzi EPOn dx`de eif `N`16miwiCv" : ¤¨¦§¤¨¨¦¤¦§¨¥§©£©©©©¦¦

."dpikXd eiGn mipdpe miaWFi§¦§¤¡¦¦¦©§¦¨
Exn`e17WExitE ,l"PM "`AdÎmlFrd `xap c"EiA" : §¨§§¦§¨¨¨©¨©©¥

iM .c"EId zpigAn zhXRznE zkWnPd dx`dA :"c"EiA"§§¤¨¨©¦§¤¤¦§©¤¤¦§¦©©¦
FnWE `Ede ,lFcBd FnW zFIzF` zpigA `Ed Fnvr c"EId©©§§¦©¦§©¨§§

aEzMW FnkE .cg`(bi ,gnw miNdY),"FCal FnW aBUp iM" : ¤¨§¤¨§¦¦¦¦§¨§§©
"minWe ux` lr FcFd" wx(mW)dx`de eif `Ed "EcFd"e . ©©¤¤§¨¨¦¨§¦§¤¨¨

"FaFxw mr" md "l`xUi"e ."FCal aBUp" xW` FnW on18 ¦§£¤¦§¨§©§¦§¨¥¥©§
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.FCal§©
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eiwqrn zFpRl ± FhEWtM mr oFndA ENit`e .mixvn¦§©¦©£¦©£¨¦§¦¨¥£¨¨
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nE dbixcnA mixvnÎz`ivi Wi okecr ,dlrn xg` dlr §¥¥§¦©¦§©¦§©§¥¨©£¨©©©£¨©
dAx dad` zpigal riBi xW` cr ,zFlrOd mEx©©£©£¤©¦©¦§¦©©£¨©¨

l"Pd19.: ©©

Edfe .a`EdW ± mixvnÎz`ivi ini ,gqRd ini 'f oipr §¤¦§¨§¥©¤©§¥§¦©¦§©¦¤
dlrnlÎdHOn l"Pd dAxÎdad` zpigA zExxFrzd onf§©¦§§§¦©©£¨©¨©©¦©¨§©§¨

`dAxÎdadכּו' zpigA `EdW "iriaXd mFIA" K` .©©©§¦¦¤§¦©©£¨©¨
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"cg`l aEW ± LAl20. ¦§¨¤¨
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" dNgzOW :WExiR ± "iaaldlMÎzFlkA "iaalE ix`W §¨¦¥¤¦§¦¨¨¨§¥¦§¨¦¦§
" KM xg`e .WOn WtPdxEvoFWln `Ed "xEv" :"iaal ©¤¤©¨§©©©§¨¦¦§

aEzMW FnkE ,wEGig(c ,al Epif`d)."FlrR minY xESd" : ¦§¤¨©£¦©¨¦¨¢
ig dY` KgxM lrA"W zFidl ,FGErnA wGgzIW EpiidC§©§¤¦§©¥§¨¦§¤§©¨§¨©¨©

21mipFYgYA"כּו' dxiC KxAzi Fl zFidl icM ,22Kixve . §¥¦§¦§¨¥¦¨©©§¦§¨¦
dxFYd wqr ici lr FYaWl oFknE oMWn zFUrl©£¦§¨¨§¦§©§¥¥¤©¨
EpiidC ,"Liwl`" zpigaA "d"ied" didIW ,zFvOde§©¦§¤¦§¤£¨¨¦§¦©¡Ÿ¤§©§

mipFYgYA WAlznE dxFW didIW23. ¤¦§¤¤¦§©¥©©§¦
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.8.("mzO` wig l` mWtp KRYWdA" :ai ,a dki` iR lr)©¦¥¨§¦§©¥©§¨¤¥¦Ÿ¨

לראׁשי",(9. ּתחת "ׂשמאלֹו הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹועּיין
תּׂשא ּכי a.)).ּבפרׁשת ,et mW d`xE .Kli`e b ,dt xF` dxFY d`x) ְִִַָָָ§¥¨¨¥¨§¥¨

.10.(a ,et `nFi)¨

.11cEOr (a KxM `xwIe) gqR dxFYd xF` d`xE .Kli`e c wxR sFq milM d`x)§¥¥¦¤¤¨¥¨§¥©¨¤©©¦§¨§©©

.(c sirq e"kyz Fci sipde ligzOd xEAC .dpz¦©©§¦§¥¦¨¨¦

.12.(i ,c zFa`)¨

.13):mc` lM iptA,`l oFW`xd "uTn idie" ligzOd xEAC xF` dxFYA `Ed oke ¦§¥¨¨¨§¥§¨¦©©§¦©§¦¦¥¨¦

"zFxvw zFxrde zFdBd ,zFnFwn i`xn" d`x ± .mc`d :l wxR `ipYA la` .`£¨©©§¨¤¤¨¨¨§¥©§¥§©¨§¤¨§¨

.(mẄ

.14.(fi ,c zFa`)¨

.15.(` ,bl b wlg xdf d`xE .` ,bpw zAW)©¨§¥Ÿ©¥¤

.16.(` ,fi zFkxA)§¨

.17.(a ,hk zFgpn)§¨

.18.(ci ,gnw miNdY)§¦¦

.19lr xE`iAA dGn x`AzPX dn oiIre]xW` 'Ek ip`" wEqR §©¥©¤¦§¨¥¦¤©¥©¨£¦£¤

"'Ek mixvn ux`n mkz` iz`vFd[(Kli`e b ,p glW lirl). ¥¦¤§¤¥¤¤¦§¨¦§¥§©¨¥¨

.20`QMaE .(cg`l :xg` gqp) xFg`l aEW LAl ux m` :` ,f xdf ipEwY znCwd)©§¨©¦¥Ÿ©¦¨¦§§¨Ÿ©©¥§¤¨§¦¥

Epiptl g dpWn ,` wxR dxivi xtqA .opiqxB 'cg`l aEW' :df lr azM Kln¤¤¨©©¤§¤¨©§¦¨§¥¤§¦¨¤¤¦§¨§¨¥

.(mFwOl :`id `qxiBd©¦§¨¦©¨

.21.(ak ,c zFa`)¨

.22xAcnA .b dWxR sFq dAx ziW`xA .b izFTgA mW d`xE .fh `Up `nEgpY)©§¨¨Ÿ§¥¨§ª©§¥¦©¨¨¨¨©¦§¨

.(e ,bi dWxR dAx©¨¨¨¨

.23FpzpE" iAB ,"`vz iM" ligzOd xEAcA x`AzPX dn oiIre]§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦¦¥¥©¥§¨
Liwl` d"ied"LciA(i ,`k `vY)"Liwl`"e ,dxFY `Ed "died" : £¨¨¡Ÿ¤§¨¤¥¥£¨¨¨§¡Ÿ¤

,zFvn `Edׁשם a)עּיין ,dl lirl). ¦§ֵַָ§¥

lirl x`AzPX dn oiIre"הּזאת הּמצוה "ּכי הּמתחיל (lirlּבדּבּור §©¥©¤¦§¨¥§¥ְְְִִִִַַַַָֹ§¥

(a cEnr sFq ,dn miaSpdxFYÎoYnA xn`PX dn WExitA ,,k Fxzi) ¦¨¦©§¥©¤¤¡©§©©¨¦§

(a:"Liwl` d"ied ikp`" :¨Ÿ¦£¨¨¡Ÿ¤
± "ikp`" zpigAn "d"ied" zpigA KWnp zFidNW EpiidC§©§¤¦§¦§©§¦©£¨¨¦§¦©¨Ÿ¦

AzFvOde dxFYd ici lr ,`zNin `ilY `YzlcÎ`zExrz` §¦§£¨¦§©¨©§¨¦§¨©§¥©¨§©¦§
ׁשם  עּיין .כּו' ֵַָ

x`AzPX dn oiIre"נּצבים "אּתם הּמתחיל b)ּבדּבּור ,cn lirl), §©¥©¤¦§¨¥ְְִִִִֶַַַָ§¥
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c"agחסר i`iyp epizeax zxezn

l"fx xn`nkE24iM ,"KipFA `N` KipA ixwY l`" : §©£©©©©¦§¥¨¨¦¤¨¨¦¦
"mi`PA" E`xwp minkgÎicinlY25FpipaA miwqFrW" ± ©§¦¥£¨¦¦§§©¨¦¤§¦§¦§¨

'c `N` FnlFrA `EdÎKExA WFcTdl oi`" iM ."mlFr lW¤¨¦¥§©¨¨§¨¤¨
"calA dkld lW zFO`26aizkE .(dk ,bl dinxi)`l m`" : ©¤£¨¨¦§¨§¦¦§§¨¦Ÿ

;"iYnU `l ux`e minW zFTEg ,dlile mnFi izixa§¦¦¨¨¨§¨¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦

aizkC ,dwcSd zevn hxtaE ,zFvOd oiprA okemiNdY) §¥§¦§¨©¦§¦§¨¦§©©§¨¨¦§¦§¦¦

(b ,htmlFr" :cqgdpAiaizkE ,"(d ,bl miNdY)'d cqg" : ¨¤¤¦¨¤§¦§¦¦¤¤
."ux`d d`ln̈§¨¨¨¤

`Flkle xFvrl :gqRd ini 'f lW zxvr zpigA Edfe§¤§¦©£¤¤¤§¥©¤©©£§¦§
gExd z`27ElHAzie oTYxPn E`vi `NW ,WtPde ¤¨©§©¤¤¤Ÿ¥§¦©§¦¨§¦§©§

xEvr W`M zFidl wx ,Ff dAxÎdad`A ozE`ivOn¦§¦¨§©£¨©¨©¦§§¥¨
FAlA28aFWe `Fvx zpigaA ,29.: §¦¦§¦©¨¨

K`aEzMX dn oipr `Ed ,zFMEQd bg lW zxvr zpigA ©§¦©£¤¤¤©©¦§¨©¤¨
(arw ,hiw miNdY)LizFvn lk iM" ,"Lzxn` ipFWl orY" : §¦¦©©§¦¦§¨¤¦¨¦§¤

"wcS(mW). ¤¤¨

l`xUi dkFf daEWz ini zxUr ici lr iM ,`Ede§¦©§¥£¤¤§¥§¨¤¦§¨¥
Fl EUrp zFpFcf"E ,l"Pd dad`nÎdaEWY zpigal¦§¦©§¨¥©£¨©©§©£
dAxÎdad` oM mB dHnlÎdlrnln KWnp okle ."zFIkfM¦§ª§¨¥¦§©¦§©§¨§©¨©¥©£¨©¨
zpigaA ± zFMEQd ini lkA ,mibEprYAÎdad` ,c`n§Ÿ©£¨©©£¦§¨§¥©¦§¦©

"ipwAgY Fpinie"(e ,a mixiXd xiW)in lWnl FnM `EdW ; ¦¦§©§¥¦¦©¦¦¤§§¨¨¦
lFkiaM KM ;EPOn zFhpl FgiPn Fpi` ± Fxiag z` wAgOW¤§©¥¤£¥¥©¦¦§¦¤©¦§¨
EPOn cxRdl `NW ,WOn FA dwacl ,Ff dad`A miNrzn¦§©¦§©£¨§¨§¨©¨¤Ÿ§¦¨¥¦¤

.mFlWeÎqg©§¨
"FCqg Epilr xab iM" Edfe(a ,fiw miNdY)cqgW :WExiR ± §¤¦¨©¨¥©§§¦¦¥¤¤¤

cv l` zFhpl EpzF` giPn Fpi`e ,EPOn wfge xFAb `Ed 'd¦§¨¨¦¤§¥©¦©¨¦§¤©
xEriW ilA oM mB `id Ff dad`de .mFlWeÎqg xg ©̀¥©§¨§¨©£¨¦©¥§¦¦

" aEzMW FnkE ,WOn WtPd zFlM cr ,lEabEdzlM §©§©¤¤©¨§¤¨¨§¨
"iWtp30. ©§¦

aizM dPde(ci ,dt miNdY)" :Kxcl mUie KNdi eiptl wcv §¦¥§¦§¦¦¤¤§¨¨§©¥§¨¥§¤¤
einrR:WExiR ," §¨¨¥

"wcv",l`xUiÎzqpM zCn ± ¤¤¦©§¤¤¦§¨¥
"KNdi eiptl""ipwAgY Fpinie" zpigA ici lrW ± §¨¨§©¥¤©§¥§¦©¦¦§©§¥¦

WOn 'd iptl zFidl ax iENirA ziNrzn ,l"Pd31. ©©¦§©¥§¦©¦§¦§¥©¨
f`e"einrR Kxcl mUie"FzEwl` zkWnd Epiid ± §¨§¨¥§¤¤§¨¨©§©§¨©¡Ÿ

aEzMW FnkE ."dUrn sFq" zpigA cr ,dHnlÎdlrnln¦§©§¨§©¨©§¦©©£¤§¤¨
(a ,f mixiXd xiW)dxFYd ici lrW ,"milrPA Kinrt EtI dn" : ¦©¦¦©¨§¨©¦©§¨¦¤©§¥©¨
"KxC ixw`"C32dHnl iENiBd KWnEi ,33. §¦§¥¤¤§©©¦§©¨

"mlFrl 'd zn`e FCqg Epilr xab iM" Edfe,fiw miNdY) §¤¦¨©¨¥©§¤¡¤§¨§¦¦
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Liwl` d"ied iM" WExitAW`"`Ed dlkF`(ck ,c oPgz`e), §¥¦£¨¨¡Ÿ¤¥§¨¨¤§©©

:WExiR¥
cxFi Fpi`e ,lWn KxC lr dlrnl wNYqOW W`d rahM§¤©¨¥¤¦§©¥§©§¨©¤¤¨¨§¥¥

hXRznE'וכּוoFilr l`" `xwp okle ׁשם "כּו'. iciעּיין lr K` . ¦§©¥ְ§¨¥¦§¨¥¤§ֵַָ©©§¥
Liz`xw" zFidl mikiWnn ,aFWe `FvxA `YzlcÎ`zExrz ¦̀§£¨¦§©¨§¨¨©§¦¦¦§§¨¦

"d"ied(` ,lw miNdY). £¨¨§¦¦

" WExiR o`M mB oaEi df KxC lreLiwl` d"iedl zxvr" §©¤¤¤¨©¨¥£¤¤©£¨¨¡Ÿ¤
in ± ikp`" ,`EdÎKExA sFqÎoi`n dkWndd oipr `EdW¤¦§¨©©§¨¨¥¥¨¨Ÿ¦¦
EpiidC ,"Liwl` d"ied" zFidl KWnp didIW ,"ikp`W¤¨Ÿ¦¤¦§¤¦§©¦§£¨¨¡Ÿ¤§©§

zFvnE dxFYA WAlzIW'כּוwqFre aWFi `EdÎKExA WFcTd" , ¤¦§©¥©¨¦§©¨¨¥§¥
dxFYA'כּו"(a ,b dxf dcFar). הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ©¨£¨¨¨ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ

הּׁשירים" c)"ׁשיר ,` mixiXd xiW oOwl).[ ִִִַ§©¨¦©¦¦

.24.(` ,cq zFkxA)§¨

.25AW).(` ,ciw z ©¨

.26.(` ,g zFkxA)§¨

.27):"gExd z` `Flkl".(g ,g zldw ¦§¤¨©Ÿ¤¤

.28.("iznvrA xvr ,zxrA W`M iAla dide" :h ,k dinxi iR lr)©¦¦§§¨§¨¨§¦¦§¥Ÿ¤¤¨ª§©§Ÿ¨

מענין29. ּׁשּנתּבאר מה וׁשֹוב ועּיין העם :רצֹוא "וכל הּמתחיל ּבדּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
הּקֹולֹות" את b)רֹואים ,at xF` dxFY). נסכים "ּבפרׁשת הּמתחיל ּובדּבּור ִֶַ¨ְְְְִִִַַַָָָ

Kli`e).ּכתיב" ` ,n glW lirl) ְִ§¥§©¨¥¨

.30lr df oaEie .dAxÎdad`n DFaB Ff dpigaC ,xnFl Kixve]§¨¦©¦§¦¨¨©¥©£¨©¨§¨¤©
x`AzPX dn iR"עינים "חכלילי ּפסּוק על `)ּבּביאּור ,gn xF` dxFY), ¦©¤¦§¨¥ְִִִֵֵַַַַָ¨

dad`" zpigAn dlrnl `idW ± "mibEprYA dad`" oiprA§¦§¨©£¨©©£¦¤¦§©§¨¦§¦©©£¨
"dAx'כּו.[ ©¨

לאסּתר"31. המל "וּיֹוׁשט הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ[ועּיין
,(a ,cv xF` dxFY .a ,d xYq`)" dYW`וּתעמֹודּבפירּוׁש ,KlOd iptl] ¤§¥¨ְֲֵַַ¦§¥©¤¤¤§¥

[ ± dlFcB dbxcOA מּיֹומים"".לפניו "יחּיינּו הּמתחיל a.ּובדּבּור ,e rWFd) ©©§¥¨§¨ְְְְִִִִֵַַַָָָ¥©

,(` ,cq lirl" לפניו ּבפירּוׁש (mW)]."ונחיה §¥ְְְְִֵֶָָ¨

.32.(a ,a oiWECiw)¦¦

להוי"ה"[33. "אׁשירה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה bq,ועּיין xF` dxFY) ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ¨

,(a" הוי"ה ּבפירּוׁש ּדר hi).וכּו'"וׁשמרּו ,gi `xIe) ּדף) ׁשלח ּבּזהר ועּיין ְְְְֲֵֶֶָָָ©¥¨ְְֵַַַַַֹ
" ב'): חכם קס"א, נֹועם כּו'ּתלמיד קצ"ז,ּבּדר (ּדף מּקץ ּובפרׁשת כּו'". ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

" ּפסּוק על נעם ב') דרכי `)"ּדרכיה KxM K"p) ilWn dxFYd xF`A x`Azp) ְְֵֶַַַָָָֹ¦§¨¥§©¨¦§¥©§©

.(dpwz cEOr"ּכדכד "וׂשמּתי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה (dirWiועּיין ©ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ§©§¨

(a ,ek lirl .ai ,cp," ּגבּולּבענין (mW).כּו'"וכל §¥ְְְְִֵָָ¨

ּפסּוק על א') עּמּוד ר"צ, (ּדף זּוטא ּבאּדרא ּבּזהר bk):ועּיין ,gk aFI`) ְְִֵַַַַַַַָָָֹ¦

ּדרּכּה" הבין הּספרא ".אלקים ּבפירּוׁש האריז"ל זה על ּׁשּכתב ּומה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
" ׁשּפירׁש: ב') עּמּוד סֹוף קי"ח, (ּדף ד' ּפרק היינּודצניעּותא – ּדרּכּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשבילין  ול"ב ּדארי־אנּפין (ּדף כּו'".מּזלא ּבׁשּלח ּפרׁשת ּבּזהר עֹוד ועּיין ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָָֹ
ב'). עּמּוד סֹוף ַנ"ז,

ּבפירּוׁש ימּוׁשּו", ההרים "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה (miNdYועּיין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ§¦¦

(fi ,dnw: ּדרכיו ּבכל ה' zExXwzd"צּדיק zpigA `Ed wicv" :b ,n `vY lirl) ְְִַָָָ§¥¥¥©¦§¦©¦§©§

`EdW ,"FnW wiCve mlFrA cg` cEOr" l"fx xn`nkE ,mlFr cre mlFrOW¤¥¨§©¨§©£¨©©©¤¨¨¨§©¦§¤

zpigaA ENit` 'd oFvx dNBznE dxFW zFidl dHnE dlrn xAgOd cEOr zpigA§¦©©©§©¥©§¨©¨¦§¤¦§©¤§£¦¦§¦©

.("zEInWB dIUrזה ּפסּוק על ּב"ּסיּדּור" ּׁשּנתּבאר g"`cּומה mr xECiq) £¦¨©§¦ְִִֵֶֶַַַָָ¦¦©

.(a ,dp

:azMX dn 'c oniq "WcTd zxB`"A oiIre§©¥§¦¤¤©Ÿ¤¦¨©¤¨©
KNdi eiptl wcv" Edfe'כּו.'dl aNd zinipR z` KiWnOW ± " §¤¤¤§¨¨§©¥¤©§¦¤§¦¦©¥©

aEzMW FnM ± "einrR Kxcl mUi" KM xg`e(h ,gk `FaY): §©©©¨¥§¤¤§¨¨§¤¨¨

eikxcA Yklde"'כּוcEnlze" ,mNEM zFvOd dUrn lkA ," §¨©§¨¦§¨¨§¨©£¥©¦§¨§©§
,aNdÎzinipR ici lr 'dl milFr mNEMW ± "mNEM cbpM dxFY¨§¤¤¨¤¨¦©©§¥§¦¦©¥
ÎzFIpFvig ici lr 'dl oziIlrn dlrn dlrnE ,z`U xziA§¤¤§¥©§¨©§¨¥£¦¨¨©©§¥¦¦

.aNd.לׁשֹונֹו ּכאן עד ©¥ְַָ
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חסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

(a.mlFrA WAlzdl dHnlÎdlrnln "'d zn`" KWnPX :¤¦§©¡¤¦§©§¨§©¨§¦§©¥¨¨
"dxFz `N` zn` oi`"e34iR lr s` ,dad`d zCn iM , §¥¡¤¤¨¨¦¦©¨©£¨©©¦

lW zn` wx Dpi` ok iR lr s` ,WOn FA dwacl `idW¤¦§¨§¨©¨©©¦¥¥¨©¡¤¤
dmc`zn`" oiicr df oi`e ,'dEpiid "'d zn`" iM ," ¨¨¨§¥¤£©¦¡¤¦¡¤©§

zil"e ,llM ad`IW in oi`e ,"cFr oi`"e cg` `EdW¤¤¨§¥§¥¦¤Ÿ©§¨§¥
"DiA `qitY daWgn35m` iM ,lFkiaM WOn FnvrA , ©§¨¨§¦¨¥§©§©¨¦§¨¦¦

`ziixF`"e ,KxAzi FpFvx `idW ,dxFYA `qitY xW`M36 ©£¤§¦¨©¨¤¦§¦§¨¥§©§¨
"cg `NFM `EdÎKixA `WcEwe37aizM okle .(gi ,dnw miNdY): §§¨§¦¨¨§¨¥§¦§¦¦

a EdE`xwi xW` lkl 'ei`xFw lkl 'd aFxw"zn`± "Ff ¨§¨§¨§Ÿ£¤¦§¨¤¡¤
dxFY`weC38. ¨©§¨

" EdfeorY"Lzxn` ipFWl(arw ,hiw miNdY)WExiR , §¤©©§¦¦§¨¤§¦¦¥
"xnF` `EdX dn eixg` dpFr" Exn`W oiprM :"orY"39, ©©§¦§¨¤¨§¤©£¨©¤¥

KM ± mixg` xg` dpFr wx ,FnvrA xnF` Fpi`W itl§¦¤¥¥§©§©¤©©£¥¦©
l`xUi zEllM crA mFlXdÎeilr KlOd ceC lNRzd¦§©¥¨¦©¤¤¨¨©¨§©§¨¦§¨¥

;"Lzxn` ipFWl orY" :FWtpA miWxWEOd©§¨¦§©§©©§¦¦§¨§
xaM `vie Yxn` xW` "Lzxn`" `id dxFYd iM¦©¨¦¦§¨§£¤¨©§¨§¨¨§¨

" oikxan Ep` mFi lkA iM ,`Ed oM dYr mbe ,LiRnozFp ¦¦§©©¨¥¦§¨¨§¨§¦¥
mFi lkA Epl ozFPW ,"dxFYd40aEzMW FnM ,(fh ,`p dirWi): ©¨¤¥¨§¨§¤¨§©§¨

LitA ixaC miU`e"'כּוdn Lixg` dpFr ip`W `N` ," ¨¨¦§¨©§¦¤¨¤£¦¤©£¤©
,"it ixn`"A 'd xaC zENBzd `EdW ,iRn `ivFn dY`W¤©¨¦¦¦¤¦§©§©§¦§¥¦
`N` ,mElM dUFr ip` oi`e ,"mlFrl 'd zn`e" zpigA§¦©¤¡¤§¨§¥£¦¤§¤¨

mixnF` mixg`X dnl dpFrW inM41. §¦¤¤§©¤£¥¦§¦

"wcS LizFvn lk iM" ipRn ?Kkl dMf` okidnEmiNdY) ¥¥¨¤§¤§¨¦§¥¦¨¦§¤¤¤§¦¦

(mW`dYW ,"wcv" zpigal zFkWnd md zFvOd lM iM : ¨¦¨©¦§¥©§¨¦§¦©¤¤¤§¥
zFvn ici lr ± zEhxtaE ."KNdi" Liptl zpigaA dNrzn¦§©¤¦§¦©§¨¤§©¥¦§¨©§¥¦§

.l"PM alEle dMEq¨§¨©©

dNBzIW ± "einrR Kxcl mUie" zpigA KWnp mXnE¦¨¦§©§¦©§¨¥§¤¤§¨¨¤¦§©¤
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EpiidC ,"ozgM `Ede" zpigA zFidl dxizi dlrn cFr Wi K ©̀¥©§¨§¥¨¦§§¦©§§¨¨§©§
cizrl dxFYdÎzinipR iENiB57dkWndd DzF` xW` , ¦§¦¦©¨¤¨¦£¤¨©©§¨¨

xcQn dlrnNX dn ,zEliv`C d`NirÎdnkg ziniptAW¤¦§¦¦¨§¨¦¨¨©£¦©¤§©§¨¦¥¤
.r"iaA WOn dHnl oM mB dNBzn didY ,zElWlYWdd©¦§©§§¦§¤¦§©¨©¥§©¨©¨§¦©
dHnl iENiBd didIW ± cg` ozg zpigA wx didi `vnpe§¦§¨¦§¤©§¦©¨¨¤¨¤¦§¤©¦§©¨

.WOn dlrnl FnM§§©§¨©¨

rnWz iM" ligzOd xEAcA x`AzPX dn oiIreA"lFwlirl) §©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦¦¦§©§§¥

(a ,bk d`x zWxRWAElOX dn ±KFzAdlrnNX dn `EdW .lFTd ¨¨©§¥©¤§¨§©¤©¤§©§¨
onvr zFlFw 'dd zpigAn'כּו. ¦§¦©©©§¨

,mzq dxFYd wqr zpigA oiA Wxtdd oaEi WOn df KxC lre§©¤¤¤©¨¨©¤§¥¥§¦©¥¤©¨§¨
" zpigalorYorY" zpigAW :"Lzxn` ipFWl'כּוEpiid ," ¦§¦©©©§¦¦§¨¤¤§¦©©©©§

WAlznE KWnp ± dlrnl `id dxFYdW FnM ,WOn "Lzxn`"W¤¦§¨¤©¨§¤©¨¦§©§¨¦§©¦§©¥
`N` ,"LitA" WOn "ixaC miU`e" oipr Edfe .cnFNd WExitA§¥©¥§¤¦§¨¨¨¦§¨©©¨§¦¤¨
wx Epiid ± dxFYd wqr mzqA oM oi`X dn .Lixg` dpFr ip`W¤£¦¤©£¤©¤¥¥¦§¨¥¤©¨©§©

zpigAdx`d.dHnl KWnPX oFilrÎxEACdn §¦©¤¨¨¥©¦¤§¤¦§©§©¨

d"iedl zxvr" :xn`PW gqR lW iriaW oiA Wxtdd Edfe§¤©¤§¥¥§¦¦¤¤©¤¤¡©£¤¤©£¨¨
Liwl`zpigAOW ;dlrnNW dxFYA dkWndd oipr `EdW ± " ¡Ÿ¤¤¦§¨©©§¨¨©¨¤§©§¨¤¦§¦©

Liwl` d"ied iM"W`wNYqdl W`d rahM ± "`Ed dlkF`'כּו, ¦£¨¨¡Ÿ¤¥§¨§¤©¨¥§¦§©¥
oi` df lM mr la` .zFvnE dxFYA dkWnd zFidl KWnEi§©¦§©§¨¨©¨¦§£¨¦¨¤¥
iM ,dHnl dNBzpe KWnp dlrnl `idW FnM Dnvr Ff dkWnd©§¨¨©§¨§¤¦§©§¨¦§©§¦§©¨§©¨¦

"zFlaFp" zpigA wx m`'כּו:xn`PW zxvrÎipinWA la` . ¦©§¦©§£¨¦§¦¦£¤¤¤¤¡©
didY zxvr"mklKWnp dlrnNW Dnvr Ff dkWndW Epiid ," £¤¤¦§¤¨¤©§¤©§¨¨©§¨¤§©§¨¦§©

.(WOn "mkl" ,dHnl dNBzpe: §¦§©¨§©¨¨¤©¨
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מענין ּׁשּנתּבאר מה חתן ועּיין ּבחינֹות הּׁשירים":ב' "ׁשיר הּמתחיל FzNigzA).ּבדּבּור mixiXd xiW oOwl) ּפנחס ּבפרׁשת "לּבבּתני", הּמתחיל ּובדּבּור ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ§©¨¦©¦¦¦§¦¨ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ
.(b ,gk mixiXd xiW iWExcA oOwl qRcp)¦§©§©¨¦§¦¦©¦¦

.57.(a ,` mixiXd xiW i"Wx d`x)§¥©¦¦©¦¦

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

והוא Â‰ÊÂ(לב) בעמוד בגילוי הנראין גוונין ד'
מראה  והג' עצמן. ואדום דלובן התגלות
ואדום  דלבן התכללות מאופני מא' בו שיש הירוק
הכל  גוונין מיני דד' התכללות המגלה והד' כנ"ל.
מד' בא כאשר השיר בקול וכן כו'. כאחד בגילוי
שבעירוב  כמו כנ"ל בגילוי הכל ועוצב דחדוה מדרגות
טעמים  מיני ד' יש בטעמים וכן בגילוי. בא הכל הגוונין
במורגש  בגילוי והכל יחד ומתיקות ממרירות חלוקים
שהיה  דמשכן היריעות במראות וכמו וד"ל. הנ"ל ע"ד
(ביומא  וידוע משזר. ושש שני ותולעת וארגמן תכלת
החסד  מראה שהוא הלבן הפשתן הוא דשש ב) עא,
פשוטה  גבו' בבחי' האדום הוא שני ותולעת הפשוט
שאחד  הירוק) מראה (כמו ואדום מלובן כלול והארגמן
גם  שכלולה הד' המראה הוא והתכלת בהעלם מהן
דחו"ג  ההפכים כל שכוללת המל' בחי' (והוא מארגמן
בגילוי. יחד הכל שלהם דהתכללות הפכים וב' עצמן
וההתכללות  כו' ד' אינון ג' אינון דכד בזהר שאמ' וזהו
כנ"ל  משולש שיר שנק' הת"ת בבחי' זהו מדרגות מג'
מרובע  שיר בחי' שהוא ד' אינון במל' נמשך וכאשר
החו"ג  בבחי' כי כנ"ל בגילוי מדרגות מד' שכלול
בגילוי  ההפכים ב' ובמל' בהעלם מהם אחד שבת"ת
(דוקא) שם (עצמה) גילה במקום ב) ל, (ברכות כמ"ש
וקרב  ייראוך כלבבות (ולא בגילוי ג"כ רעדה תהא

כי  עצמה גילה במקום הרעדה שאין יזמרו וכליות
אבל  להפוך או בחוץ והזמרה בלב מבפנים היראה
הפכים  ב' רעדה תהא דוקא שם בלב גילה במקום
וחדוה  בלב דא מסטרא בכיא (כמו בגילוי אחד במקום
בלב  אחד במקום הפכים ב' שכלול בלב דא מסטרא
רב  זמן ראהו שלא באו"נ רואים שאנו כמו וזהו בגילוי
ויבכו  רעהו את איש שישקו וניצול בסכנה שהיה או
של  בכיה או בכיה של שמחה נק' הרי זע"ז בראותם
יוכל  וכך כו' כאחד ובכיה שמחה שכלולים שמחה
כאחד  בגילוי בלב ואהבה דיראה בטול מיני ב' להיות
מלך  ויראת שמחה בלבו שיש המלך לפני המרקד כמו
בכל  ומכרכר מפזז שהיה טז) ו, (ש"ב בדוד (כמו כאחד
היה  והרי ה' לפני ושחקתי כא) ו, (שם ואמר עוז
הבטול  בתכלית היראה בחי' שהוא המל' לבחי' מרכבה

מרקד  מצד והיה הריקים כאחד נגלה שהיה עד בשחוק
מזאת  עוד ונקלותי כב) ו, (שם כמ"ש עצומה שפלות
בבטול  השפלות עוצם מצד דאדרבה בעיני שפל והייתי
לפי  כו' משחק היה השי"ת מרוממות בתכלית במציאו'
על  מלך שהיה הגם וכלל כלל מקום תופס שאינו

(וכה"ג ישראל כאחד הפכים ב' שזהו בהתנשאות
ועניו  חסיד הזקן הלל שהיה השואבה בית בשמחת
אני  אין ואם כאן הכל כאן אני אם א) נג, (סוכה אומר
דוקא  השפלות שמצד התנשאות שזהו כו' כאן מי כאן
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כנקודה  שהיא כלום מגרמה לה לית המל' דבחי' משום
שהוא  אני אם אמר ע"כ במל' לגילוי בא והכל אחת
אין  ואם העליונים האורות מכל כאן הכל כאן המל'
לב) ד, (דניאל חשיבי כלא קמיה דכולא כאן מי כו' אני
אור  שהוא עה"ע לגבי הוא אוכם כו' צח אור דאפי'
אותיות  אין שזהו הכתר אור ואפי' תמצא שמאין החכ'
דחו"ג  הפכים ב' להיות שיכול הטעם וזהו כו') אני
בא  העלם כל וגם מרובע שיר שנק' דוקא במל' בגילוי
ב' (או"כ) ויש אין בחי' זהו וגילוי דהעלם לגילוי
אין  בבחי' אחת נקודה שהמל' כאחד במל' שיש הפכים
וע"כ  יש בבחי' דאותיות גילוי בבחי' הוא והרי דכתר
ג"כ  לאין היש בטול וכל במל' ליש מאין התהוות כל
שנק' בכתר שרשה שהמל' לפי כאחד הפכים ב' במל'
הפכים  בב' מל' בחי' דוד שהיה וזהו כו' ואני אין
שאין  כאחד בתכלית לאין היש ובטול יש דהתנשאות
וד"ל  במ"א כמ"ש ומדות כחכ' הספירות בשאר זה
ק, (שם וגם ביראה ה' את עבדו יא) ב, (תהלי' (וז"ש
בבחי' שהיא במל' הכל דקאי בשמחה ה' את עבדו ב)
במקום  כמו כאחד הפכים ב' שמחה ובבחי' היראה
אחרי  ר"פ בזהר (ע' כנ"ל כו' רעדה תהא שם גילה
מראה  וזהו שם) ובמק"מ ב' א' (ובזהר שם) ובמק"מ
(וזהו  בגילוי הגוונין כל שכוללת המל' שהוא התכלת
לרקיע  דומה וים לים דומה שהתכלת ב) מג, (מנחות
התכלת  ואין הגוונין בשער בפרדס וע' ומל' בינה שהוא
גבו' בחי' שהוא בלוי"א אלא כמוריקא הירוק מראה
דחו"ג  הפכים ב' יש הת"ת בבחי' גם ובאמת שבמל')
הכתר  עד ג"כ עולה הת"ת כי כאחד ויש אין או בגילוי
עד  דכתר העליון מקצה שמבריח התיכון בריח ונק'
זה  אין ובת"ת בהעלם אין הוא שהכתר רק כו' המל'
(שהיא  ויש ואין דחו"ג הפכים ב' יסבול שע"כ בגלוי
הקוין  ב' כולל האמצעי שהקו ממה וראייה או"כ)
אבי  אלקי מב) לא, (בראשית יעקב ממ"ש בגילוי
היה  דאברהם אוי"ר הרי לי היה יצחק ופחד אברהם
יעקב  ממ"ש וכן ממש לי היה אמר שהרי בגילוי בו
ואלקים  דהוי"ה לאלקים לי הוי"ה והיה כא) כח, (שם
האור  מסתיר הכלי דאין אחד הכל ויש אין או"כ זהו
חד  כולא עמו אלקיו ה' כא) כג, (במדבר כמ"ש כלל
כמכה  מי יא) טו, (שמות מ"ש שזהו במ"א וכמ"ש
התגלות  להיות שיוכל כמו וזהו כו' הוי"ה באלים
א) נד, (ברכות כמו עצמה בטבע הטבע מן מלמעלה
נס  לי שעשה בא"י (מברך נס בו שנעשה מקום הרואה
כלל  מסתיר הטבע ואין הטבע בהפוך הזה) במקום

שהיה  המדה מן אינו ארון מקום ב) י, (מגילה וכמו
שהארון  לפי המדה מן אינו עצמו והוא במקום נתפס
דוהנורא  וי"ו בענין במ"א כמ"ש ומל' ת"ת בבחי' הוא
שיכול  בכלל האמצעי קו שרש הקו"ח בחי' שזהו
החסד  בכלי הגבו' ואור הגבו' בכלי החסד אור להחליף
בשמאלא  וימינא בימינא שמאלא לאכללא ענין שזהו
הקו  ע"י שמתכללים ובג"ה דחח"נ הקוין ב' שהן
למעלה  שהוא הכתר בפנימי' ששרשו לפי האמצעי
ג"כ  וזהו כו' הפכים ב' יסבול ע"כ הקוין מהתחלקות
הישר  ס' נק' ולכך האמצעי בקו שהיא התורה שרש
כו' שמאלא לאכללא התורה כל שזהו הקוין ב' שכולל
כל  דהיינו כו' דת אש מימינו ב) לג, (דברים כמ"ש
הגוונין  וכגילוי אחד במקום בגילוי דחו"ג ההפכים
זע"ז  התכללותם מיני וכל ולבן אדום המראה ביופי
א) נח, (ברכו' וזהו כו' היופי עיקר שזהו בגילוי הכל
כנ"ל  דוקא ביעקב עדות ויקם וזהו מ"ת זה והתפארת
שיש  דוקא הת"ת בבחי' הוא הוי"ה דשם הטעם והיינו
והן  ג"א י"ב שהן הוי"ה דשם אותיות בד' צרופים י"ב
מג' כלול אחד שכל הוי"ה צבאות שנק' דמל' יב"ש
אמר  וע"כ כנ"ל) מרובע שיר בחי' (שזהו ג' ד"פ והוא
שבטי  עבדיך למען שוב כו' תתענו למה יז) סג, (ישעי'
בחי' ולא ויצחק דאברהם אוי"ר רק הזכיר ולא נחלתך
בי"ב  הוי"ה שם שהוא הת"ת בחי' שהוא יעקב
כו' שבטים עלו ששם כמ"ש יה שבשבטי צירופים
של  רבקה בענין כו' והנערה ע"פ שרה חיי בפ' (וכמ"ש

וד"ל): אחר באופן בקר וד' ג' ג'
קול Â‰ÊÂ(לג) ערב קולך כי קולך את השמיעני

בגילוי  הפכיים קולות מיני מכל הממוזג
בחי' שהוא יעקב קול שנק' דוקא דאורייתא קלא והוא
בשיר  (ושרשו יחד קולות מיני כל שכולל מרובע שיר
וכמ"ש  כו' השירים שיר שנק' הכתר דבחי' פשוט
נאוה  ומראך כו') בשירו שכלול עמי שירה ובלילה
(כמ"ש  בגילוי גוונין מיני כל הכולל מראה שהוא
רבוי  שזהו כו' גבול בלי מאד מראה טובת ברבקה
יפ"ת  שנק' המצות שבמעשה בכלים האורות התחלקות

דכתר ויפ" המקיף בחי' שהוא אחת במראה שכלולים מ
שיר  ענין עיקר ועכ"ז שם) כמ"ש דוקא שנתב"ס לפי
דשיר  הקבלה בספרי וכידוע דוקא במל' הוא מרובע
חו"ב  בבחי' הוא כפול ושיר הכתר בבחי' הוא פשוט
בחי' הוא מרובע ושיר חג"ת בחי' הוא משולש ושיר

וד"ל: דאצילות דע"ס כלל שזהו נהי"מ

lai z` dcr clze
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

הריבוי ‰Â‰כ) התהוות בענין ביאור בתוס' להבין
כנ"ל  הצירופים ריבוי מחמת שהוא בנבראים
אומר  א' כתוב דחגיגה בפ"ב דאי' מארז"ל להקדים יש
יקומון  קדמוהי רבבון וריבוא ישמשוני' אלפים אלף
אומר  רבי תניא לגדודיו, מספר היש אומר א' וכתוב
מספר  ישמשוני' אלפים אלף דוסאי בן יוסי אבא משום
הוא  אלפים אלף ופרש"י מספר, אין ולגדודיו א' גדוד
גדודין  כמה מספר אין אבל וגדוד גדוד כל של מספר
וחיות  יניקת של המקור היינו גדוד פי' דהנה והענין יש,
נתחלקו  שישראל כמו כי ממלאכים א' ומחנה כת
כן  כמו שבטים כמה דגל ובכל דגלים לארבעה
דגל  דשכינתא תקוני ד' הם דלעילא בתקונא המלאכים
מחנה  בדגל וכן מחנות כמה ידו ועל מיכאל מחנה
מי"ב  הוא האצילות מבחי' יניקתן ושרש כו' גבריאל

נמ  (שמזה אלכסון י"ב גבולי בחי' בבריאה למטה שכו
מלאכי' י"ב שהם מלמעלה עליהם עומד שהים בקר
שבט  שבטים י"ב כמו א' מחנה יש א' שלכל כללי'
הנעשה  האור בחי' הוא האלכסון ענין והנה כו') ראובן
דחח"נ  ידוע כי זה, עם זה והתכללותן המדות ממזיגת
מבחי' וההמשכה השמאל בקו ובג"ה הימין בקו הוא
הנצח  עם הבינה וכן אלכסון נק' להוד חכמה
הארה  ענין והוא אלכסון נק' זה עם זה כשמתכללי'
זה  הספי' התכללות ע"י חדשה מזיגה שנעשה חדשה
לקו  השמאל מקו או השמאל לקו הימין מקו זה עם
אלכסון  בחי' שכל אלכסון גבולי י"ב ענין וזהו הימין
והוא  המדות והתכללות ממזיגת הנעשה האור ענין הוא
והוא  דבריאה מלאכים מחנה של וחיות השפע מקור
בבי"ע  דאצילות אלו ממדות ההמשכה והנה גדוד, הנק'
שהיא  המל' באמצעות הוא המלאכים התהוות להיות
אותיות  ומצירופי להמדות המלביש העליון דיבור בחי'
מלאך  נעשה דיבור מכל כי המלאכים מתהוים הדיבור
יופי  הדריאל המלאכים של השמות צירופי ענין וזהו א'
הצירוף  הוא לו יקראו אשר ששמו בספרים כמ"ש כו'
שבלב  המדה וגילוי מהמשכת עד"מ ויובן אותו, המחי'
כשאוהב  כגון בלבו עדיין המדה שבהיות בדיבור
האהבה  אותה עדיין אז הרי בלבו דבר לאיזו ומתאוה
כשמגלה  משא"כ פשוט א' מציאת היא והתשוקה
היא  הרי הדבור אותיות ע"י לזולתו אותה ומפרש
והארה  חלק יש ודיבור דיבור שבכל לחלקים מתחלקת
ממילא  כולה נגבלת היא הללו שבדיבורים מאחר ממנה
שע"י  רואים אנו הרי פרטי, דיבור בכל ממנה חלק שיש

כשהיתה  שמתחלה בהמדה התחלקות נעשה הדיבור
היא  בדיבור וכשמתגלית אחד פשוט עצם היתה בלבו
שהתהוות  למעלה יובן וכך רבים לחלקים מתחלקת
א' מדה שהיא א' מגדוד דבי"ע מלאכים רבבות ריבוא
הוא  כנ"ל, המדות והתכללות ממזיגת הנעשי' דאצילות
בדיבור  ומתלבשת נמשכת דאצי' שהמדה ע"י דוקא
דוקא  בדיבור ששם דאצי' מל' בחי' שהיא העליון
הצירופים  ריבוי שהוא רבים לחלקים המדה מתחלקת
שינוי  ומחמת א' מלאך מתהוה צירוף ומכל במשל כנ"ל
הם  ולכך מזה, זה המלאכים שינוי הוא לכן הצירופים
שהם  השגתו וכן מיכאל אהבת כמו ותכלית בע"ג ג"כ
הי' ואילו בעצם מוגבל שהוא מאחר בודאי מוגבלים
לגמרי  ונפסד כלה היה מוגבלת בלתי אהבה לו נמשך
המל' ע"י עליונות ממדות הארה שמקבל לפי והיינו
ושיהי' לחלקים השפע והתחלקות צמצום נעשה ששם
שהם  כמו דאצי' המדות משא"כ ותכלית בגבול השפע
גבריאל  מחנה פחד בבחי' וכן א"ס, בבחי' הם בעצמותן
והיינו  היא מוגבלת ומ"מ כו' מזיעתן יוצא דינור נהר
דאצילות  עליון מפחד להם הנמשך הפחד שהארת מפני
כו' גבריאל מקבל א' ומצירוף כנ"ל התחלקות ע"י הוא
וזהו  א"ס, בבחי' הוא באצי' עליון הפחד מקור משא"כ
כמה  מספר שיש א' בגדוד אלפים אלף ז"ל אמרם ענין
שהוא  דאצי' א' מדה משפע שמתהוים מלאכים וכמה
בבחי' נמשכה שהשפע מפני והיינו כנ"ל גדוד ענין
התהוות  חלק מכל שיהי' מוגבלים לחלקים התחלקות
למספר  גבול ג"כ שיש וממילא כנ"ל בע"ג מלאך
שיש  גבורות בחי' ב' ע"י שזהו (ובאמת ההתחלקות
הנמשך  המדות שפע מהות לצמצם הא' המל' בבנין
בדיבור  המדה התלבשות שאין באדם עד"מ בדיבור
התחלקות  שיהי' הוא הב' ממש בעצם שהיא כמו
ע"פ  וכמ"ש הצירופים ריבוי ע"י רבים לחלקים השפע
לגדודיו  אבל ר"ה). בשער בסידור ע' תפתח שפתי אד'
המדות  בחי' דהיינו שלהם היניקה למקור פי' מספר אין
להיות  שיכול לפי כלל מספר להם אין עצמן שבאצילות
שבגבורה  שבחסד חסד בהמדות מזיגות וכמה כמה
הנעשית  מדה וכל כו' שבת"ת שבחסד וחסד
החסד  מדת בחי' כגון בזו זו המדות מהתכללות
עם  החסד מדת ומזיגת מהתכללות הנעשה שבגבורה
ומזיגה  מדה נולד זו התכללות שע"י הגבורה מדת
מדה  היא הרי שבגבורה חסד בחי' והיא חדשה
גדוד  ונק' לנבראים השפע מקור שהיא ית' ממדותיו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agעדח i`iyp epizeax zxezn

וע"ז  וכו' שבגבורה שבחסד החסד מדת וכעד"ז כנ"ל
חד  וגרמוהי דאיהו משום מספר אין ולגדודיו אמרו
ב"ה  במאצילן מיוחדות הם גרמוהי הנק' הכלים שאפי'
ית' מדותיו כך ותכלית סוף לו אין ית' שהוא וכמו
בלי  ג"כ הם בהן מתייחד שהוא כו' והגבורה החסד
שבהן  ומזיגה ההתכללות בחי' גם וע"כ ותכלית גבול
אין  ולתבונתו מ"ש יובן ועפ"ז ממש, סוף לאין ג"כ הם
על  מספר לשון נופל איך תמוה דלכאורה מספר,
בן  אותיות דתבונה הענין אך חקר, אין והל"ל התבונה
בינה  פי' תתאה ובינה עילאה בינה יש הנה כי ובת
למדות  מקור שאינה ההשגה עצמיות היינו עילאה
ושרש  מקור כשנעשית היינו תתאה ובינה עדיין
בגדולת  כשמתבונן היינו ה' ובעבודת המדות להולדת
מקור  וההתבוננות ההשגה ונעשה ותפארתו ה'

לאהבה  שראוי איך בשכלו מזה שנמשך להתפעלות
כללות  שהם ובת בן תבונה נק' וזה ממנו וליראה אותו
שייך  ולכן תבונה הנק' דבינה בהשגה הכלולים המדות

כי מספר אין לומר ובת ע"ז בן עליונות המדות הולדת
מספר  לאין בריבוי הם הבינה מן ונמשכים שנולדים
וזהו  זה עם זה המדות התכללות מצד גבול בלי ממש
מספר  יש גדוד בכל אבל כנ"ל מספר אין ולגדודיו ענין
שהמדה  לפי ממנו ונמשכים נתהוי' מלאכים כמה
ע"י  ההתחלקות נעשה ששם המל' ע"י בבי"ע נמשכת
וגם  כנ"ל גבול בעלי מלאכים שיתהוו אותיות צירופי
מטעם  במספר כו' גדוד מכל יומשכו מלאכים כמה
וריבוא  אלפים אלף ועצום רב מספר שהוא רק הנ"ל
מהתכללות  הנעשית א' ממדה ונמשכים נולדים רבבות

מספר: אין ולגדודיו כנ"ל גדוד הנק' והיא המדות
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הם Â‰ÊÂוא"ו) כי הלידה מסייעין שהם הדודאים ענין
וזהו"ע  השכלית לנפש ההשפעה מקור
הדעת  השפעת שהוא לבהמתך בשדך עשב ונתתי
הדודאים  מבחי' נמשך וזה ליש מאין בהשכלת לנה"ב
דודאי  ענין ג"כ וזהו שי"ן, ע"ב עשב בחי' שהם הנ"ל
באלקות  ההשכלה השפעות מתיקות בהם שיש תאנים
חטים  קציר בחי' אך השכלית. לנפש גם מושג שיהי'
שלמעלה  אדם מאכל שהוא עשב מבחי' למעלה הוא
אתוון  כ"ב חטה כי בהמה, מאכל מבחי' מעלה
אבא  לקרות שיודע הדעת כח נמשך שמהם דאורייתא
מעלה  שלמעלה ממש ב"ה באוא"ס ההתקשרות שהו"ע
שאפשר  ממה מעלה ולמעלה וסוכ"ע ממכ"ע מבחי'
והשגה  דעת בחי' להיות כי השכלית נפש ע"י להשיג
מרום  שאו שעז"נ ממכ"ע מבחי' רק אינו באלקות
בשדך  עשב ונתתי וזהו"ע אלה, ברא מי וראו עיניכם
משם  שהיא בהמה שנק' השכלית נפש שגם לבהמתך
מבחי' הנמשך והוא זו בחי' להשיג יכולה ב"ן
על  דקאי ימיו כחציר אנוש וכמ"ש הנ"ל הדודאים
מצמיח  וכתיב דרי"ז) (פנחס בזוהר כמבואר מט"ט
ואין  שניתי לא הוי' אני סוכ"ע בבחי' אך לבהמה, חציר
ורעה  צ"ל אך אמונה, בחי' כ"א כלל השגה שום שייך
אתוון  כ"ב חטה ע"י והיינו האמונה לפרנס אמונה

דאורייתא.
Â‰ÊÂ חטים קציר בימי ראובן וילך ע"פ המדרש מאמר

כפרש"י  כו' לנער חנוך שזהו בשדה דודאים וימצא
דהיינו  לעבדיך יותן ראובן שבט שאמרו ע"ד שזהו
מאכל  שזהו חטים קציר אחר שיומשך יותר הי' שטוב
דבר  שתפס אלא עשב, שהוא דודאים משיביא אדם
לכו  אדם מאכל הוא חטה כי בראשונה, ובא המצוי
בהם  שיהי' דאצי' בע"ס חיות שממשיך בלחמי לחמו
שיהי' בלחמי לחמו לכו וכמו"כ האור, התקשרות
ממש  אוא"ס בעצמיות והתקשרות התפעלות בהנשמה
מבחי' נמשך והמס"נ הנה"א של באחד מס"נ וכמו
ומתיקות  טעם בהם אין חטים ולכן מהטעם שלמעלה
שאין  השופר קול בענין לזה דוגמא (ונת' תאנים כמו

מתי  דודאים בו והביא חטים הקציר הניח ואעפ"כ קות)
ההשגה  והוא השכלית נה"ב מזון בחי' עשב שהם
החטים  קודם לו המצוי דבר שהוא לפי אלא בממכ"ע
שמושג  ממש והשגה ידיעה שייך ממכ"ע שבבחי' ר"ל
אחזה  אלקה אחזה ומבשרי כמ"ש השכלית לנפש גם
שנק' אמונה רק שייך אין סוכ"ע בבחי' משא"כ ממש
נק' דודאים שבחי' לנער חנוך וזהו מקיף, בחי' עטרה
כתב  (והרמ"ז מט"ט נער בחי' זוטרי אנפי בחי' כרובים
והיינו  אדם צורת הם שהדודאים קל"ד) תולדות (פ'

כנ"ל). נער בחי'
נתנו Ê"ÎÂזיי"ן) הדודאים בענין הזוהר לפי' נתבאר

הב' ופי' כנ"ל, כרובין תרין שהם ריח
ריח  נתנו הדודאים ע"פ ח') (סי' בשה"ש פרש"י הוא
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דודאי  שני והנה ה' הראני כ"ד) (סי' בירמי' מ"ש ע"ד
תאנים  האחד הדוד כו' הוי' היכל לפני מועדים תאנים
וארז"ל  מאד רעות תאנים הא' והדוד כו' מאד טובות
מאד  טובות תאנים הא' הדוד סע"א) דכ"א (עירובין
אלו  מאד רעות תאנים הא' והדוד גמורים הצדיקים אלו
סכויים  ובטל סברם אבד תאמר ושמא גמורים הרשעים
ריח  שיתנו עתידין ואלו אלו ריח נתנו הדודאים ת"ל
כמבואר  בוגדיו ריח ויש בגדיו ריח יש כי ופי' עכ"ל.
בגדיו  ריח את וירח ע"פ ברבות רז"ל מאמר ע"פ במ"א
היינו  בגדיו ריח בוגדיו, ריח אלא בגדיו ריח א"ת
בע"ת. הם בוגדיו וריח דתומ"צ הנעימים הלבושים
הוא  טובות תאנים הא' הדוד ריח נתנו הדודאים וזהו
ע"י  אבל רשעים אלו רעות תאנים הא' והדוד בגדיו,

בוגדיו. ריח נעשו תשובה

Í‡ ענין הנה דוקא, לתאנים זה כל שייך מה לבאר
פי"א) (בראשית ברבות כמבואר הוא תאנים
ע"ב) ד"ע סנהדרין סע"א, ד"מ (ברכות ובגמרא
ואמרו  תאינה עלי ויתפרו וכמ"ש עה"ד הי' שתאינה
תואנה  שהביא תאינה עלי פי"ט) (בראשית ברבות
תאני' ע"ד ובכי יללה ותואנה תאינה (ופי' לעולם
רצה  לא אילן שום כי תאינה עלי ויתפרו ולכן ואני')
כ"א  עלים לו ליתן עה"ד חטא אחר לאדה"ר לקבלו
(פ' ברבות וכמבואר קלקל, שבה לפי קבלתו התאינה
מן  א' עם שקלקל מלך לבן משל פט"ו) בראשית
אבל  עד כו' מביתו טרדו המלך ששמע כיון השפחות

פת  מפירותי' שאכל הה"ד תאינה וקבלתו דלתותי' חה
סנהדרין  בתוס' זה מדרש והובא תאינה, עלי ויתפרו

שם. ע"ב ד"ע
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ע"ס ‡ÌÓקכה) שיש בע"ח מ"ש צ"ל עדיין
שהרי  עשר, מספר הם איך דעיגולים
וגם  קץ אין עד ספי' הן הבל"ג באוא"ס לפמשנת"ל
מספר  שם שייך ואיך קץ אין בבחי' הן עצמן הספי'
שהן  לומר בהכרח לכאורה הרי ע"ס שהן ומאחר ע"ס,
כו', עשר מספר שייך אינו דאל"כ מחולקו' במדרי'
מחולקו' מדרי' הבל"ג באוא"ס לו' שייך אינו ובאמת
אינו  וריבוי מיעוט שגם פ"ב פרק וכמשנת"ל כו',
מדרי' התחלקו' שאין וכ"ש הבל"ג, באוא"ס באמת
הוא  הענין אך כו'. בעצמן קץ אין בבחי' שהן וכנ"ל
מן  גילוי בבחי' להיותו הא"ס דאור פנ"ו נת"ל דהנה
מקיף  בבחי' שבא כמו רק כלל שם שום בו אינו העצם
שהוא  הגם הרצון והנה כו', רצון בש' נק' ה"ה לעולמו'
מקיף  בבחי' שנעשה מאחר מ"מ לבד מקיף בבחי' רק
האו"פ  אל ושייכות קירוב בבחי' ה"ה האו"פ אל
רק  כו', בהאו"פ התלבשו' בבחי' בא ממנו והארה
בבחי' לבוא בהאור שנתפס א"ז התלבשותו שאופן
ה"ה  בהכלי ההתלבשו' שע"י האו"פ (וכמו הגבלה
פי"ד  וכמשנת"ל הכלי, כמהות שנעשה תפיסא בבחי'
התפיסא  ע"י הגלוי' חכ' דבחי' הגלוי' וחכ' ח"ס בענין
למעלה  היא שח"ס עד חכ' מהות בבחי' נעשה בכלי
שגם  אלא כן), אינו ובהאו"מ כו', לגבה החכ' מן
כו'. בל"ג בבחי' שהוא כמו ה"ה בהאו"פ בהתלבשותו

מקיף  בבחי' הוא דהרצון פ"נ נת"ל דהנה הוא והענין
באור  בשוה בהם ופועל הכחות ועל הגוף אברי כל על
ומ"מ  כו', שברגל ההילוך בכח כמו שבראש המוחין
הרי  במוחין משא"כ לבד, מקיף בבחי' הוא ברגל הרי
שמכריח  (היינו מקיף בבחי' בהם שפועל מה לבד
ג"כ  בא ה"ה פנ"א), וכמשנת"ל כו' המוחין אור התגלו'
כו', לרצון טעם להיות בשכל בא שהרצון פנימי בבחי'
טעם  אין הרי הרצון דעצם הרצון הארת בבחי' רק וזהו

בבחי  בא הרצון הארת אבל כו', כו',לרצון לרצון טעם '
הן  דבמצות המצות וביאור פי' שהוא התורה וכמו
כו', הרצון אל וביאור טעם בבחי' בא והתו' רצה"ע
שיש  וחמורות קלות וכמו בהרצון התחלקו' יש ועי"ז
גם  הרצון ובאמת כו'. הטעם מצד בהמצות חילוקי'
שהרי  בל"ג בבחי' בעצם הוא בהטעם שמתלבש כמו
אין  דמצות דהרצון והיינו הרצון, סיבת הטעם אין
גם  וע"כ באמת, רצון שהן כ"א הטעם מצד סבתם
את  כשעושה הנה התו' ע"פ המצוה וביאור פי' לאחר
הרצה"ע  את מקיים ה"ה התו' ע"פ שהיא כמו המצוה
או  לבד המצוה ובכוונת כו', הרצון בחי' עי"ז ונמשך
בקיום  כ"א כלל יוצא אינו וסודותי' טעמה בלימוד
ע"י  לעשותן שאפשר במצות (לבד בפו"מ המצוה
חובת  שאינן במצות והיינו ת"ת מבטלין אין אחרים
המצוה  בכוונת די לא המצוה בעשיית וכן כו'), הגוף
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וכמ"ש  דוקא קבעומ"ש בבחי' לעשותה צריך כ"א
כו', המצוה בעשיית כוונות ב' פמ"א בסש"ב
שבאה  כמו דגם והיינו כו', הרצון מצד הוא דקבעומ"ש
באמת  רצון בבחי' ה"ה מ"מ לרצון טעם בבחי' המצוה
אין  מ"מ הרצון, את שמשיג דע"ה משום והיינו כו',
הוא  כ"א וטעם שכל בבחי' להיות בזה נתפס הרצון
לא  שבמצות הרצון מצד ולכן כו', באמת רצון בבחי'
יושב  תהי אל וכמארז"ל וחמורות קלות באמת יש
תופס  הטעם אין באמת (וגם כו' ש"ת במצותי' ושוקל
סומא  דכסות בענין במ"א וכמ"ש הרצון, מהות בעצם
יכולים  הטעם דמצד פטור לילה וכסות בציצית חייב
וכ"ה  הרצון, שכ"ה מפני רק ג"כ להיפך טעם לומר
לפי  והיינו כו', מספיק לבדו הטעם שאין מצות בכמה
אבל  בהרצון מושג קצת להיות רק הוא הטעם שענין
בבחי' שבא הרצון והנה כו'). בזה נתפס שהרצון לא
וגילוי  התפשטו' בחי' זהו לרצון טעם בבחי' להיות חכ'
המדות  ובחי' שבכתר המל' בחי' והיינו לבד, הרצון
ענין  וכן לבד הגילוי הו"ע מל' דבחי' וכידוע שבו,
ענין  דכל וכידוע כו', וגילוי התפשטו' הו"ע המדות
אל  המוחין בין ההפרש שזהו לזולתו, הן המדות
אל  הן המדות אבל עדיין לעצמן הן דמוחין המדות
אל  והגילוי ההתפשטו' הכתר בבחי' וכמו"כ כו'. הזולת
רצון  בחי' והוא שבכתר ומל' מדות בחי' הוא הנאצלי'
ח"ס  הנק' שבכתר חכ' בחי' שיש ידוע אמנם כו', גלוי
למע' ה"ז ח"ס דבחי' כו', לרצון כמוס טעם בחי' שזהו
באורך, וכמשנת"ל הגלוי' חכ' לגבי והטעם החכ' מן
דענין  פצ"ו ונת"ל כו', נעלמת המשכה בבחי' והוא
הגילוי  מן מושלל היותו דעם הוא נעלמת המשכה
מגדר  לגמרי מושלל אינו מ"מ דחכ', המציאו' מן היינו
מתלבש  זו ובבחי' כו', נעלמה חכ' ונק' כו' החכ' וענין
כו', בחכ' הגלוי רצון מבחי' שלמע' הנעלם הרצון בחי'
בבחי' לגמרי הטעם מן למע' שהוא הרצון דבחי' והיינו
וכענין  הנעלמה, חכ' בבחי' טעם ע"ז יש הגלוי' חכ'
בחכ' המתלבש הרצון בבחי' עבמ"ח כך שתוק
דלגבי  כו', הגלוי' חכ' לגבי הטעם מן שלמע' הנעלמה
טעם  בלא רצון כמו לבד מקיף בבחי' הוא הגלוי' חכ'

בבחי' אם בגילוי הבא הרצון בבחי' הוא וכ"ז כו'.
או  הגלוי' חכ' בבחי' שמתלבש הנאצלי' אל גילוי
שמתלבש  הרצון בחינת שזהו עדיין לעצמו גילוי בבחי'
שאינו  לגמרי הנעלם הרצון בחי' עצם אמנם כו', בח"ס
בחי' דהיינו כשב"כ בחי' זהו כלל, גילוי בבחי' בא
טעם  בחי' לא גם כלל לרצון טעם שאין הרצון פשיטות
כ"א  לעצמו גם הגילוי בבחי' בא ואינו לרצון, כמוס
בע"ח  מ"ש וזהו"ע כו'. לבד נעלם רצון בבחי' הוא
ממש  ע"ס שיש הכוונה שאין די"ל דעיגולים בע"ס
הספי' וגם ובל"ג, א"ס בבחי' הוא כי האו"מ, בבחי'
מצד  רק וכמשנת"ל, לספירו' קץ אין בבחי' הן שבו
אומרים  אנו עש"ז בהספי' הרצון והתפשטו' התגלו'
חכ' בבחי' שמאיר הגלוי הרצון דבחי' בהאו"מ, ע"ס
להיותם  כנ"ל כו' שברצון ומל' מדות בחי' נק' דאצי'
מלבישי' דאו"א נודע וגם כו'. וגילוי התפשטו' בבחי'
דאריך  (ומבינה דאריך חו"ג בחי' היינו דא"א לזרועות
הרצון  בחי' גם וע"כ בע"ח, כמ"ש לאו"א) כתר נעשה
מדות  נק' באו"א המתלבש הא"ס) האור בחי' (היינו
בחי' דהיינו דאריך ח"ס בבחי' שמתלבש ומה כו',
החכ' עיגול והו"ע חכ' בש' נק' עדיין לעצמו הגילוי
ע"ש  רק הוא דכ"ז כו', החסד עיגול וכן הבינה ועיגול
בבחי' ה"ז שמתלבש כמו וגם כו', לבד ההתלבשו'
זהו  הכתר בחי' עצם אמנם כנ"ל. פשיטות ובבחי' א"ס
והפשוט  הנעלם הרצון בחי' שזהו שבכתר כתר בחי'
פשיטו' בבחי' והוא כלל גילוי בבחי' בא שאינו

כו'. העצמו'
.¯ÂˆÈ˜ הוא הענין דעיגולים ע"ס בע"ח מ"ש אמנם

בבחי' ג"כ ובא מקיף בחי' הוא הרצון עד"מ
רצון  הוא ומ"מ בהתחלקות, בא ועי"ז בחכ', פנימי
בטעם  שבא דמצות הרצון וכמו התחלקות, ובלי בעצם
התחלקות  בהם ואין רצון הן המצות ומ"מ בתורה,

מדות  בחי' למעלה כמו"כ וחמורות, שבכתר דקלות
מתלבש  הנעלם ורצון בחו"ב, פנימי בבחי' באים
והן  ומדות, חכ' הכתר בבחי' גם נק' ועש"ז בח"ס,
כשב"כ  אך דעיגולים, ע"ס וז"ע בעצם, א"ס בבחי'

לגמרי. פשיטות בבחי' הוא בהתלבשות בא שאינו
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עד"מ ‰Â‰ט) שהו"ע הקו בבחי' יובן מזה הדוגמא
שלפה"צ  מאוא"ס הנמשך הגדול צנור
ע"י  והיינו העולמות לפ"ע להיות קו בבחי' ונתצמצם

הגבול  כח בחי' שזהו ורשימו הצמצום דרך המשכתו
האוא"ס  בא ועי"ז הצמצום ע"י שנתגלה שבא"ס
לפ"ע  מדידה בבחי' להיות גבולי כח בבחי' הבבע"ג
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עולם  שבכל הע"ס בכל האור נמשך וע"י העולמות
וכנודע  ונמשך ועולם, הצמצום את בוקע הזה דהקו

מאיר  האצי' שלפני הא"ס דבעולמות העולמות, בכל
ועם  הקו, הארת מאיר האצי' ובעולם הקו עצמו' בחי'
בין  מפסקת הפרסא שהרי באצי' מסתיים שהקו היות
מענין  לגמרי אחר הו"ע דבי"ע שהאור עד לבי"ע אצי'
גם  ומאיר המסך את הקו אור בוקע הנה ומ"מ האצי',
והארת  חד וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק וכמ"ש בבי"ע
עמהם  הפרסא בקע דמל' די"ס בכלי' מאיר שהי' הקו
אור  דבחי' והיינו ממש, באצי' כמו בבי"ע בהם ומאיר
בזה  ויש העשי'. רגלי עד העולמו' בכל נמשך הקו
ספי' בכל האור המשכת באופן מדרי' חילוקי הרבה
הקו  מן המסתעפים פרטים הצנורות והן בפרט, וספי'
ההיא, הספי' לפ"ע האור ומיעוט צמצום בחי' והיינו
יותר  בגילוי שמאיר הכתר בבחי' ההמשכה תחלת וכמו
בפרדס) כמ"ש בת"ת (וגם בחו"ב נמשך הכתר ומן
ל"ב  והו"ע דז"א בז"מ הצנורות נמשכים חו"ב וע"י
דתחלת  הבינה, אל מהחכ' ההמשכה צנורי שהן נת"ח
דסדר  גילוי וזהו בחכ' הוא מהכתר הקו המשכת
והיינו  מקום בקירוב אוא"ס מאיר דבחכ' וידוע השתל'
בבינה, ומאירים נת"ח ל"ב נמשכים ואזי רב אור בגילוי
בז' המאירים בינה שערי נו"ן נמשך מבינה ואח"כ
עלי' אשר לנרות מוצקות ושבעה שבעה וז"ש מדות.
נר  שלכל והיינו שבעה פעמים שבעה והרד"ק ופרש"י
דרך  הגולה מן זב שהשמן קטנים צנורות שבעה באים
בא  ולהם המדות ז' הן נרות והז' הצנורות. אותן
החכ' שפע נמשך שבהם שע"ב מ"ט מן ההמשכה
החכ' מן מאיר שבהם צנורות הם נמצא השמן, שהו"ע
הוא  דהקו מהקו אוא"ס מלובש שבחכ' המדות אל
הכלים  והנה הבל"ג, מאוא"ס הנמשך הגדול הצנור
כו'. בברי' פנימי' כלים יו"ד לבי"ע נשמה נעשי' דזו"ן
ע"י  שנמשך הרי כנ"ל. הקו הארת מלובש ובהם
צנורות  יש ובזה בבי"ע גם אוא"ס המשכת הצנורות

בפרט, וספי' ספי' לכל בההמשכה מאד רבים פרטים
הספי' אל ההמשכה באופן ספי' בכל חילוקים יש וגם
שהצנורות  פ"ה הצנורות שער הפרד"ס וכמ"ש ההיא
בדרך  יאירו לפעמים כו', לאלפים הבחי' לפי ישתנו
ומאיר  החכ' מבחי' ולפעמים הספי' שבכל הכתר בחי'
בבחי' מזו למע' זו מעלות שיש שבכתר חכ' מבחי'
הצנורות  ספר בשם שם בפרדס ומביא הצנורות, הארת
צנורות, אלף ת"ר מספר דיש בפאסו) נמצא כ"י (ספר
בכל  היא צנורות אלף ת"ר דהמספר או' קה"י ובס'
הצנורות  ע"י הוא ההמשכות כל הרי וא"כ הע"ס,
גם  הוא וכמו"כ עשי', רגלי עד הקו מן המסתעפים
ע"י  הוא האצי' שלפני הא"ס שבעולמות בההמשכות
מאצי' שלמע' רק הקו מן הנמשכים פרטים צנורות
מהארת  הוא ובאצי' עצמו מהקו הן הצנורות המשכת

י  הוא צנור כ' ל' סעיף צ' אות ובמאו"א וצנור הקו, סוד
המשפיע  וחשק רצון בחי' הוא דיסוד רצון, אותיות
סי' באגה"ק וכמ"ש דיסוד ההתקשרות והו"ע להשפיע,
וז"ע  הנעלם. יסוד מבחי' שרשו צנור שנק' והקו ט"ו,
וכתי' יסוד, בחי' הוא דצדיק דרכיו, בכל הוי' צדיק
הוי' ושם עולם, יסוד וצדיק וכתי' טוב כי צדיק אמרו
בחי' היא הוי' וצדיק האורות המשכת בחי' הוא
שלפה"צ  באוא"ס הנעלם יסוד מבחי' ההמשכה
מהקו  הנמשכים הצנורות בחי' הן בהדרכים שנמשך
הבל"ג. מאוא"ס הנמשך הגדול והצנור הדרך שהוא

.¯ÂˆÈ˜ מאוא"ס המשכה הוא הקו צנור כי יבאר
דרך  הוא המשכתו דכאשר רק הבל"ג
אופן  לפי במדידה בא עי"ז הנה והרשימו הצמצום
דבעולמות  העולמות, בכל נמשך דהקו ויבאר העולמות
הקו, הארת ובאצי' הקו, עצם הוא האצי' שלפני הא"ס
גם  ומאיר לבי"ע אצי' שבין המסך גם בוקע אבל
הא"ס  בעולמות הן ההמשכות דכל באופן בבי"ע,
המסתעפים  הצנורות פרטי הם בבי"ע והן האצי' שלפני

פרטים. צנורות אלף ת"ר ובע"ס הקו, מן

eiaixn ezgi 'ied
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‰„ÂÚÒ· ,ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘ ÏÈÏ
אמר ‡. צדק' ה'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

קריעת  היתה פסח של בשביעי פסח: של בשביעי פעם
'מלכות', הוא "ים" ליבשה", ים "הפך שאז ים־סוף
'מלכות  עד הכתר' 'פנימיות 'כתר', דאצילות', 'מלכות
בכל  היתה ים־סוף קריעת אם־כן דאין־סוף'.
משמעו  אין ליבשה" ים "הפך של הענין הדרגות.
הגילוי  ארץ. של ה"יבשה" כי־אם "ים" של ה"יבשה"

עולם־הזה  עד הרוחנית עשיה הבריאה, בעולם היה
שלשה  בכך יש 'רצון', היא 'ארץ' והנפש. הגשמי
של  הענין הוא 'מרוצה' ומרוצה. ריצוי רצון, ענינים:
אלא  'מרוצה', לבין 'רצון' בין ההבדל מה 'ריצוי',

'מרוצה'. נקרא זה מתמלא, שהרצון לאחר
כ"ק ·. הוד של נסיעתו בתחילת תקכ"ד בשנת

משה  ר' האחים – ממזריטש המגיד אל הזקן רבינו
אז  היה המהרי"ל לווילנה, מקושרים היו מרדכי ור'
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כ"ק  והוד ביאנוביץ', רב  היה לא עדיין הוא ביאנוביץ',
חזר  – בוויטבסק חותנו שולחן על ישב הזקן רבינו
תורה, גדולי אברכים בפני הזקן רבינו כ"ק הוד פעם

הפסוק  על ממזריטש מהמגיד :1'תורה'
יושבי  גדול, אור ראו בחושך ההולכים "העם

עליהם". נוגה אור וצלמות חושך
שהראש  היינו 'ישיבה' והילוך. ישיבה עמידה, יש
הוא  ו'הילוך' קומה, בציור היא 'עמידה' כפוף,
מאיר  והראש הראש את מוליכות שהרגליים
וההסתר  ההעלם מצד מניעות היינו "חושך" ברגליים.
את  שמרגישים אלה הם – חושך "יושבי" העולם. של
ההעלם  את שוברים הם שאין אלא וההסתר, ההעלם
העם  אבל עליהם. נוגה" "אור אז וההסתר,
ההעלם  את שוברים כאשר היינו בחושך, "ההולכים"
אור  "ראו או־אז המניעות, את שוברים וההסתר,

גדול". אור "ראו אלא "נוגה" רק לא גדול",
כ"ק  והוד מהמגיד, הזקן רבינו כ"ק הוד מסר זאת
אלה  הם חושך" ש"יושבי הסביר, הזקן רבינו
ו"העם  התורה, ללימוד עצמם את שמוסרים
גם  עצמם שמוסרים אלה הם בחושך" ההולכים

תורה  עם התפילה. "אור לעבודת רק הרי – בלבד
"ראו  – התפילה עבודת ידי על ואילו עליהם", נוגה

גדול". אור
מקרב  הזקן רבינו כ"ק הוד היה תקופה, באותה
בדרך  אליהם לדבר מוכרח והיה תורה, בני אברכים

האמת. את בהם והחדיר קצרה,
פועל. היה וזה האמת, את אומרים היו פעם

היו ‚. דבר. כל על שם לחסידים היה פעם
יצר". אשר של "חסידים להם שקראו חסידים

פעם  הסביר מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
וכו' בצלמו האדם את יצר "אשר של הענין את
לו  שה"והתקין וביאר עד", עדי בנין ממנו לו והתקין
אור־אין־סוף  של הגילוי הוא עד", עדי בנין ממנו
וב"עד" "עד", ישנו בנבראים. המאיר הבלי־גבול
אבל  בכלל". עד ולא ו"עד בכלל" ועד "עד ישנו עצמו
ולחסידים  הבלי־גבול. אור־אין־סוף הוא עד" "עדי

יצר". אשר "חסידי קראו אלה
מסביר, האמצעי הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד
'חכמה  עילאה'. 'חכמה להשיג  יכולה שהנשמה
עצם  כי־אם החכמה', 'חיצוניות הכוונה אין – עילאה'
בא  זה אלא השגה, הכוונה אין – השגה החכמה.
של  ב'מקיפים' לא הנשמה, בעצם וזה בהרגשה

לבנון" מן ב"ונוזלים של 2הנשמה המקיפים של
כפי  הנשמה עצם של במדריגה כי־אם חי'־יחידה,
המלובשת  בנשמה מאירה שהיא מכפי למעלה שהיא

.3בגוף 
בעל־בית.„. יהודי היה מיאנוביץ' זלמן הר'

החסיד  שלו המלמד את אתו לקח למוסקבה, כשעבר
בא  מפולוצק נתן כשר' אחת פעם מפולוצק. נתן ר'
אאזמו"ר  כ"ק הוד בפני מאוד שיבח לליובאוויטש,
מידותיו  על זלמן ר' תלמידו את מוהר"ש הרה"ק

בהפלגה. הטובות
אכן, מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לו ענה
ממנו. ללמוד עליך שלך, לא אבל – תלמיד הוא
הצפרניים'. את 'להסיר היא חסידות של ידים' 'נטילת

צפרניו'. את 'הסיר – נתן הר' – והוא
התלמידים ‰. היו תמימים' ב'תומכי כאשר פעם,

– בחסידות 'עסקו' וגם וחסידות, נגלה הרבה לומדים
הרה" אאמו"ר כ"ק הוד עם לי הלכתי אמר לטייל. ק

לומדים  בעבר היו מדוע הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד
הדברים. פעלו ואף־על־פי־כן פחות, יודעים פחות,
כך  על עניתי ולא תיתי'. 'מהיכי הרי – כיום ואילו

כלום.
יש  הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אמר מכן לאחר
השמים' מן 'לחם הארץ'. מן ו'לחם השמים' מן 'לחם
הארץ' מן ב'לחם באברים. נבלע והוא פסולת בו אין
אך  העבודה, מעלת בו שיש למרות פסולת, ישנה
ברורה, סולת אינה הסולת וכאשר פסולת, בו שייכת
מצד  לפסולת אותה ועושה פסולת מוצא הוא הרי
ההשגה, של האלקות את 'לוקחים' היו פעם המקבל.

ההשגה. את 'לוקחים' היום ואילו
הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אמר אחרת, בהזדמנות
היום  ואילו רפואה, בבחינת החסידות היתה פעם
שייכת  ובאכילה אכילה, בבחינת היא החסידות

– גסה. אכילה
היום  פעם. היה זה כל אדמו"ר:) כ"ק (וסיים
ליפול  צריכים לא אף־על־פי־כן זה, מכל רחוקים
הכוח. הגברת עם ולעשות לעשות יש אלא ברוחנו,

.Â.פועל היה וזה האמת, את אומרים היו פעם
פעם  בא מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אל
את  בגדו בכיס תמיד שהחזיק עסק, בעל חסיד
בקיא  והיה האמונה', ו'שער אורה' 'שערי הספרים
כ"ק  הוד אותו שאל ל'יחידות', כשנכנס בהם.
קם  הוא שעה באיזו מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר
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ט,א.1) ישעיה
טו.2) ד, השירים שיר
של 3) הענין זה אין למעלה. שהיא כפי בנשמה וזהו אחרת: נוסחא

כפי  חי'ֿיחידה של המקיפים על היא הכוונה שם כי לבנון", מן "ונוזלים
מדריגת  על הכוונה וכאן בגוף, המלובשת הנשמה בהארת מאירים שהם

בגוף. מאירה שהיא מכפי למעלה שהיא כפי הנשמה
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עושה  אתה "מה היום, במשך עושה הוא ומה בבוקר,
חסידות, לומד שהוא החסיד, ענה התפילה"? לפני
אחרי  וגם חסידות, חושב הוא התפילה בשעת

חסידות. חושב הוא התפילה
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד שוב אותו שאל
המיטה? שעל שמע לקריאת בקשר ומה מוהר"ש:

בחסידות. מהרהר הוא אז שגם החסיד, ענה
כל  מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לו אומר
מתי  אבל אלקות, אודות חושב שאתה מה הוא זה

עצמך?! אודות חושב אתה
כ"ק  הוד ואמר חסיד, אותו התעלף זאת, כששמע
אלא  להתעלף, צריך לא מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר
המשרת, לייב  פיניע לר' קרא הרבי לפעול. צריכים
ועוררו  הרבי, של מחדרו החסיד את שהוציא
הוד  שר מהחדר, החסיד את כשהוציאו מהתעלפותו.
"משכני  של הניגון את מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק

נרוצה". אחריך
כ"ק  הוד את מקרב  היה המשרת, לייב  פיניע ר'
אאמו"ר  כ"ק הוד ילדותו. בשנות הרה"ק אאמו"ר
בר־ אחרי מיד או בר־מצוה, לפני אז היה הרה"ק
כ"ק  הוד איך לו והראה לייב , פיניע ר' לו קרא מצוה,
של  הניגון את בחדרו מנגן מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר

"משכני".
אאמו"ר  כ"ק הוד הסביר רבות, שנים כעבור

מדו  דבר, של טעמו כ"ק הרה"ק הוד אז שר ע
אחריך  "משכני הניגון את מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר

נרוצה".
.Ê"בחלקו "שמח להיות היא חסידית' 'עשירות

טוב  יהיה – טוב לא כעת אם והבטחון. האמונה מצד
הוד  שחידש כפי במיוחד חי. הוא הרי יותר, מאוחר
יותר  הנעלם. הטוב של הענין את הזקן רבינו כ"ק
זה  הרי אך והנגלה, הנראה בטוב יבוא שזה הוא טוב
שזו  למרות הרי מאבא, סטירה כשמקבלים טוב.
הוא  מאבא. נשיקה עדיף מאבא. זה הרי אך סטירה,
– המנגדים – ה"עולמ'שע" שמח'. 'קבצן אבל קבצן,
'קבצן  הוא בחסידים ואילו מנופחים, גבירים הם

שמח'.
והבטחון  האמונה מצד בחלקו" "שמח של הענין
בעלי  אוהל, יושב תורה, בני החסידים, בכל הוא –
או  מוחין ערכו, לפי אחד כל אצל בא וזה עסקים,

וכדומה. ליהודי טובה בעשיית או מדות,
על  העולה 'האור עם חיים שחסידים אמר, הרבי

תיבת  על־דרך הוא כולנה' על העולה 'אור כולנה'.
יחד, מצורפות ך' ו' ר' ב' שאותיות שבשעה "ברוך",
האור  אז בהן ומאיר המלה, של הפירוש בהן מאיר
של  הצירוף בא שמהן בנפרד, המלה של אות כל על

כזה. באופן המלה
.Á,מאיר קרן נר גם אז זך, אויר יש כשבאויר

נר  יאיר לא מעופש באויר ובמיוחד גס  באויר ואילו
צריכה  היא וגם לאבוקה, שם זקוקים אלא קטן,

תכבה. שלא כדי בפנס להיות
היום  האיר. קטן נר וגם זך, היה האויר פעם
זקוקים  לכך ונוסף ולאבוקה, לפנס וזקוקים גס  האויר
הגלות  של הכוונה וזוהי יכבה. ושלא שיאיר לרחמים

המעופש. האויר ואת הגס  האויר את להאיר המר,
.Ë,בעלמא מלים מפזרים היו לא חסידים בעבר,

פועל. לידי והביאה מחושבת היתה מלה כל
הוא  זיינו, כלי תמיד אצלו שיהיו מוכרח חייל

אחד. דבר הם והכידון
תמיד. נקיים להיות מוכרחים החייל של לבושיו
לבושיו  מוכרחים קשה, מעבודה עייף כשהוא אפילו

נקיים. להיות
– מלחמה בשעת שלא זיין בכלי משתמש כשחייל
החייל  משתמש הזיין בכלי דמים. ושופך רוצח הוא
באפו, סניטה מקבל הוא – לאו ואם השונא, נגד רק

הירידה. אלא מהסטירה, הכאב לא הוא זה עונש
להגי  לא בעלמא, מלים מפזרים היו לא ד בעבר,

בה  משתמשים היו אלא טובה, מלה סתם, מלה
– הזולת על פועלים וכאשר לטוב, השונא את להפוך

כהוגן. בה שהשתמשו הוראה זה הרי
.È התעוררות להיות צריכה פסח של בשביעי

וביום־כיפור  יום־כיפור בערב  מיבעי לא פנימית,
גם  כי־אם פנימית, התעוררות להיות שצריכה
התעוררות  של הענין להיות צריך פסח של בשביעי
הרי  שזה למרות רגע, כל לייקר יש פנימית.
אתערותא־דלתתא. ידי על שלא אתערותא־דלעילא
האתערותא־ לזה – נוגעת – מגיעה מכל־מקום
התרחבות  פועלת הפנימית וההתעוררות דלתתא.

הכלים.
אני  משפך. בבחינת אני אדמו"ר:) כ"ק (וסיים

יפעלו. הדברים ואולי מ... ששמעתי מה מוסר
למדריגות  להגיע קל יותר שכיום הידוע, וכפי
או  חמשים לפני צריך היה מאשר כאלו, נעלות

מאלו. נמוכות למדריגות להגיע כדי שנה שבעים
dcerqa ,gqt ly iriay lil
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של  הרעיון נפלאה. בצורה מאורגנת היתה משה, ר' של בהנהגתו בפוזנא, היהודית הקהילה
ובזמנים  טובים בזמנים הקהילה. ראש שקבע התקנות כל ביסוד היה בזה" זה ערבים ישראל "כל
של  הפרטיים האינטרסים מעל הם הכלל שצרכי העקרון  בקפדנות  נשמר ליצלן, רחמנא גרועים,

קפדנית. משמעת הונהגה כך ולשם אחר, או זה

את  שיעזבו היא הטובה הדרך כי והתברר קשים זמנים פוזנא יהודי על באו כאשר עתה,
מסודרת  בלתי בהלה מנוסת תפרוץ שלא לדאוג ההכרח נוצר – אחר מקום להם ויחפשו העיר
הלאֿיהודית, והאוכלוסיה השלטונות מפני בסוד להישמר חייב היה הדבר גדול. נזק שתגרום
יודעים  היהודים צוררי היו אילו מורגש. בלתי ובאופן בהדרגה להיות העזיבה צריכה היתה ולכן
של  סדר נקבע כך משום שונות. באמתלאות ורכוש נכסים על להשתלט מנסים היו ההחלטה מן
הזכות  לו היתה בהגרלה שזכה מי הגרלה. עלֿפי ופזורות, קטנות קבוצות של בשלבים, עזיבה
על  שיתקבל הסבר למצוא צריך היה העוזב בכך. יורגש שלא בתנאי אך העיר, את מיד לעזוב

משפחתית. סיבה או פרנסה  מסחר, צרכי – כגון העיר, בני דעת

יכולת  בעלת משפחה שכל נקבע כך ולשם הקהילה, עניי של עניניהם הובטחו זה עם יחד
וענייה. הקהילה לצרכי מרכושה רבע תפריש

מרכושו  רבע שהפריש לאחר למינסק, לעקור החליט – עצמו משה ר' של תורו כשהגיע
ת"פ. בשנת היה הדבר למסחר. מרכז וגם וחכמה, תורה מקום היתה מינסק הרב.

שסירב, זלמן, שניאור רבי בנו אליו. הצטרפו כולם ולא נשואים היו משה ר' של צאצאיו
זלמן  שניאור ר' רחל. המלומדת אשתו עם בוויטבסק, להתיישב החליט במסחר, לעסוק כזכור,
כן  לימוד. שכר נטל לא  אך במלמדות , עסק הוא  גדול. תורה מרביץ היה אך בגופו, חלוש היה
רבע  הפריש זה מכסף נישואיו. לאחר אביו לו שנתן הכסף מן חי הוא מאביו. תמיכה לקח לא
כאחרים, בממונו, השתמש לא רבית של רחוק לחשש להיכנס לא כדי בפוזנא הקהילה לצרכי

ומשו  בעיסקא, הקרן.להלוואות מן בצמצום לחיות נאלץ כך ם

ר' לוויטבסק. אתו ונסע זלמן שניאור ר' אל הצטרף זלמן, שניאור ר' של גיסו קדיש, ר'
את  שישכח לכך שגרמה קשה מחלה בו פגעה כזכור, זלמן. שניאור לר' מאד קשור היה קדיש
הקודמת  לדרגתו אך בתורה, חדשות ידיעות לעצמו רכש קדיש שר' עד שנים עברו לימודו.
ר' היה כך משום איתו, ולמד העת כל מאד קירבו זלמן שניאור ר' הגיע. לא ובקיאות בחריפות
של  הגופני מצבו על גם השפיעה שהמחלה למרות הרי מאידך, ונפשו. בלבו אליו קשור קדיש

גיסו. של מזה שפיר היה הכלכלי ומצבו למסחר, להתמסר יכל קדיש ר'

ר' מפי זלמן, שניאור ר' של בנו לברוך, עתה  נודעו זו משפחה על האמורים הפרטים כל
דודיו  על משה, ר' סבו, על  מדוייק מושג קיבל וכך קי"טֿק"כ), פרקים לעיל, (ראה שאול יצחק
כזכור, משודכת, היתה אשר אחותו, לאה דבורה את יותר להבין החל הוא אביו. ועל ודודותיו,

יצחק. יוסף ר' הישיבה ראש הגאון משאריי, לעילוי

חש  לא מהוריו, שנתייתם ולאחר וויטבסק, את עזב כאשר למצוות, הכנסו לאחר בשעתו,
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ללכת  העדיף הוא אותה, הבין ולא לה הקשיב לא מעולם ממנו. המבוגרת לאחותו נפשי קשר כל
הבורא. בעבודת העצמאית דרכו את ולחפש תבל פני על

עצמה  לאה דבורה ידי על שנכתב כתבֿיד אמם, פטירת לאחר לו, מסרה אחותו כי נזכר ברוך
השלום, עליה אמנו, מפי ששמעתי ממה המדוברת בשפה שכתבתי מה את "קרא לו: ואמרה
לי  שסיפרה מה וכל משפחתנו, של היוחסין סדר כל את ידעה היא גדולה. מלומדת שהיתה

רבות". ידיעות לך יתווספו כאן האמור את כשתקרא כאן. רשמתי

שנים  לאחר רק לו שנודעו דברים מיד יודע היה אחותו בקול לשמוע ברוך השכיל אילו
זה  אין אף משפחתו. לכל ועלֿידיֿכך לאחותו, שונה יחס לעצמו מסגל אז שהיה יתכן רבות.
לו  שהיה אלא  נידודים . שנות מעצמו מונע והיה וויטבסק, את עוזב היה לא כזה שבמצב מופרך
"אשה". – היא שהרי מאד, מעט מבינה היא הניח, ראשית, אחותו. כלפי הסתייגות של רגש
הדפים  נכתבו לכל, נוסף הוריהם. נפטרו מאז קיים אינו שוב לבינה בינו שהיה הקשר בכלל,

המדוברת. בשפה לו, למסור רצתה שאחותו

באידיש  הנכתבים מעשיות סיפורי כי בנמקו לאחותו, כתבֿהיד את איפוא, אז, החזיר ברוך
נובע  ממקור ברוך עצמו ניתק כך אחרים. קודש וספרי גמרא לומדים גברים בלבד. לנשים נועדו

עיניו. את פוקח שהיה חיים ,מים דורות בכמה גדולים אישים של לשורה מתוודע היה הוא
גם  אם כי קורותיהם אל רק לא מתוודע היה הוא אחורנית. שנים למאות עד ואבותֿסביו סביו

לו. שהציקו רבות לשאלות מענה מוצא גם היה ודאי מחשבותיהם. והלך רעיונותיהם אל

ישמע  דוברומיסל ובעיר ועיירות, ערים פני על ינדוד שברוך לכך הביא הסיבות כל מסבב אך
ר' סבו אל אותו שיוליכו דברים הנפח, של חתנו שהיה החסידי האברך שאול, יצחק ר' מפי
להכיר  כדי במינסק ביקור על לחשוב ברוך החל כך משום במינסק. עדיין אז חי שהיה משה,
תחושת  לתפוס החלה מקומו ואת לפוג, החל קרוביו אל שחש והזרות הניכור רגש סבו. את

יותר. להכירם ושאיפה קירבה

יצחק  ר' לפרקו. שהגיע מגודל בחור אם כי ברֿמצוה נער ברוך היה לא כבר עת באותה
של  הראשונים מחסידיו אחד כזכור, שהיה, לאביו, כך על וכתב אחותו, עם לשדכו חשב שאול
ברוך. עם כך על לדבר רצה לא מאביו מענה קיבל שטרם כיוון אך בעלֿשםֿטוב, ישראל רבי

קיים. שידוכין קשר כעין  של בשלב כבר ברוך נמצא למעשה כי ידע לא שאול יצחק ר' ברם,

ופעל  ששאף זה היה פרדסיו, כשומר מסויים זמן אצלו הועסק שברוך הגנן, אברהם ר'
בתו. רבקה עם לשדכו

מבחינת  כי לו התברר וכך ברוך, של מוצאו על חקר בוויטבסק אברהם ר' של בביקוריו
באופן  עניניו את קובע ברוך כי בידעו רבקה. של זוגה בן להיות ברוך מתאים המשפחתי היחוס
ברוך  אז השיב ולהפתעתו הנכבדות, הצעת על בשעתו אתו דיבר בלבד, שלו דעתו על עצמאי,
תחווה  לאה דבורה הנשואה שאחותו מעוניין והוא בינתו על להישען רוצה אינו זה במקרה כי
משאריי, העילוי בעלה, ועם לאה דבורה עם כך על לדבר מוכן היה אברהם ר' בענין. דעתה
של  עקבותיו נעלמו שאז אלא הסכמה, לידי יגיעו אתם בשיחה כי הניח הוא הרבה. שמע שעליו

ברוך.
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ועוסק  מסויים זמן אחד במקום שוהה למקום. ממקום לנדוד נוהג הוא כי ידע אברהם ר'
אותו. למצוא אפשר היה  שבו קבוע מקום היה לא ובעבודה. בתורה בשקידה שם

במאוחר. או במוקדם ברוך את ימצא כי אמונה חדור היה אברהם ר' אך
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אלול, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, שבו העיר במ"ש בקטע השיחה של ש"מ אלול אשר ערי מקלט היו בכל 
מקום שהיו יהודים, הן במדבר והן "בעבר הירדן אין חו"ל", ושואל הכוונה אם עבר הירדן וחו"ל הם 

שני ענינים, או שעבר הירדן הוא חו"ל.

מענה:

כשיראה בהנוסח, שהוגה על ידי, הנה כתוב שם "סאיי אין מדבר, סאיי אין ארץ ישראל, סאיי 
אין עבר הירדן אין חוץ לארץ", ואם הי' ענין חו"ל סוג רביעי, הי' כתוב גם בזה התיבה "סאיי".

וברמב"ם  מסעי,  פ'  בספרי  ועיין  חו"ל.  היא  ישראל(  ארץ  )לגבי  הירדן  שעבר  היא,  וכוונתי 
הלכות רוצח רפ"ח, ובכ"מ שם שלתירוץ אחד מפרש לשון הספרי שכתוב שם חו"ל, שעבר הירדן לגבי 

ארץ ישראל חו"ל קרי לו.

ומה שהקשה במכ' על הספרי, למה לו לרבות מהכתוב תהיינה, ערי עבר הירדן, כיון שמפורשים 
)פ"ב. וכ"ה גם בירושלמי כמדומני, כי אינו תח"י( דמכות,  י"ל ע"פ המבואר בתוספתא  הם בכתוב. 
שאם חרבו ערים אלו, בונים אחרים, ואם אי אפשר במקומם אז בונים גם במקום אחר, וילפינן מתיבת 

תהיינה, שצריכים להיות עכ"פ בעבר הירדן...
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חפג אגרות קודש - מתורגם מאנגלית
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(

 ב"ה,  כ"ה אדר א' תש"ל
ברוקלין, ניו יורק

 ד"ר זאב גרין
לונדון

שלום וברכה:

קבלתי את מכתביך במועדם, וגם את שאלתך דרך הרב חדקוב לגבי ביקור בארץ־ישראל. בלי 
ספק קיבלת מיידית את תשובתי, אבל אחזור עליה כאן שוב עבור הפרוטוקול. והיא, שבאופן כללי 
זהו דבר טוב מאוד לעשות, ואם תוכלו לארגן בצורה המתקבלת על הדעת את התנאים המתאימים 
שילדיכם יוכלו להישאר בלונדון בזמן ביקורכם בארץ־ישראל, רצוי לעשות כך, כדי שלא תהיה הפרעה 
בלימודיהם וכו', אך אם זה לא מתאפשר, כמובן תיקחו אותם איתכם. אולם, אני מקווה שתצליחו 
לארגן זאת, שכן סידור כזה, לדעתי, יהיה עדיף. אני גם מקווה שביקורך בארץ־ישראל לא יהיה חטוף.

יכול לומר בוודאות, אבל בטוחני  ולכן אינני  אינני מכיר את לוח הזמנים של הנשיא שז"ר, 
בגלל סיבות שונות, שהנשיא שז"ר ישמח להיפגש אתך ועם הגברת גרין. לכן, אני מציע שכאשר תגיע, 
תיצור קשר עם הרב שלמה יוסף זווין )רחוב יונה 5, ירושלים(. נראה לי שהרב זווין יוכל לברר אודות 
האפשרות שתיפגשו עם הנשיא, ואני מאמין שלמרות לוח הזמנים הנשיאותי המלא ללא ספק, תיָמֵצא 
ההזדמנות עבורכם לערוך היכרות עם הנשיא ולבקרו. מר שז"ר מדבר אנגלית ואידיש, ועם הרב זווין 

לא תהיה לך כל בעיה לשוחח באידיש.

הופעותיך  על  מהדיווח  ביותר  העמוקה  רצוני  שביעות  את  להביע  ברצוני  חביב,  אחרון 
הציבוריות השונות באנגליה, וההשפעה שנחלו. אני בטוח שהרשמים והתועלות יהיו מתמשכים.

אני גם נהנה מאוד להסיק ממכתביך שמצאת את הביקור באנגליה לתועלת רבה הן מבחינה 
אישית והן מבחינת עבודתך המדעית. כפי שהזדמן לי לציין בעבר, תחום זה קשור גם לעבודתך הרוחנית, 

שכן הצלחותיך המדעיות יגבירו כמובן גם את השפעתך בתחום של הפצת תורה – אידישקייט.

נא להעביר דרישת־שלום אישית ממני ואת הערכתי לגברת גרין. שמעתי שהיא תרמה במידה 
גדולה להצלחה הכללית של ביקורכם בלונדון.

בתפילה ובתקווה להמשך ולתוספת הצלחה,

 ובברכה,
חתימת יד-קודשו של הרבי
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חפד

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
âIàäëøaä úàæåïåùàøLéà äLî Cøa øLà §´Ÿ©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬

:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà íéäìàäáøîàiå ¨«¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«©Ÿ©À
øäî réôBä Bîì øérOî çøæå àa éðéqî ýåýé§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ¥©´
:Bîì úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàẗ½̈§¨−̈¥¦«§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈¨«

âekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénr ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´
éúøacî àOé Eìâøì:EãäLî eðì-äeö äøBz §©§¤½¦−̈¦©§Ÿ¤«¨¬¦¨−̈¤®

:á÷ré úlä÷ äLøBîäCìî ïeøLéá éäéå «¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ©§¦¬¦«ª−¤®¤
:ìàøNé éèáL ãçé ír éLàø óqàúäaåéçé §¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©¦§¥¬¦§¨¥«§¦¬

:øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàøñæúàæå §¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«§Ÿ́
Bnr-ìàå äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈§¤©−

:äéäz åéøvî øærå Bì áø åéãé epàéázô §¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«
(éåì)çénz øîà éåììeéøeàå EEãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®

:äáéøî éî-ìr eäáéøz äqîa Búéqð øLà£¤³¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«
èáàì øîàäåéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åé ¨«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ

Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä àì́Ÿ¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½
:eøöðé EúéøáeééètLî eøBéEúøBúå á÷réì E §¦«§−¦§«Ÿ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−

-ìr ìéìëå Etàa äøBè÷ eîéNé ìàøNéì§¦§¨¥®¨¦³§¨Æ§©¤½§¨¦−©
:Eçaæîàéäöøz åéãé ìrôe Bìéç ýåýé Cøa ¦§§¤«¨¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®

:ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷ íéðúî õçîñ §©̧¨§©¦̄¨¨²§©§−̈¦§«
áéåéìr çèáì ïkLé ýåýé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®

:ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìr óôçñ(ìàøùé) Ÿ¥³¨¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«
âéíéîL ãânî Böøà ýåýé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ

:úçz úöáø íBäzîe ìhîãéúàeáz ãânîe ¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©¦¤−¤§´Ÿ
:íéçøé Løb ãânîe LîLåèíã÷-éøøä Làøîe ®̈¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«¥−Ÿ©«§¥¤®¤

:íìBò úBòáb ãânîeæèdàìîe õøà ãânîe ¦¤−¤¦§¬¨«¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈
ã÷ã÷ìe óñBé Làøì äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ

:åéçà øéæðæéíàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa §¦¬¤¨«§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ
íäå õøà-éñôà åcçé çbðé íénr íäa åéðø÷©§½̈¨¤À©¦²§©©¬©§−̈©§¥®̈¤§¥Æ

:äMðî éôìà íäå íéøôà úBááøñúçðîá ë"r
úáù ¦§´¤§©½¦§¥−©§¥¬§©¤«

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"א 
ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ צמ"ס פ"ה שלום

שמו ושלום לתורתו הוא ניהו מהו"ר שלום

שי' מרבני עי"ת קסבלנקה יע"א

שלום וברכה!

בנועם קבלתי אגרתו ומכתבו מיום ]...[ אלול, וברך לקחתי וברך אשיבנו אשר לקראת השנה 
החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לכת"ר וב"ב שיחיו, ברכת 

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

נ"ב: ת"ח על הספרים אשר כפי מכתבו שלח אלי, וכפי בקשתו שלוח לכת"ר בחבילה בפ"ע, 
ספר התניא, ושו"ע רבינו הזקן, וספר המאמרים קייץ ש"ת מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע וכה יתן וכה יוסיף השי"ת לקבל ספרי קדש ולשלוח ספרי קדש להגדיל תורה ולהאדירה.

מוסג"פ הקונטרס לח"י אלול העבר והעתק מכ' השייך אליו, ובטח יענין אותו במאור שבתורה 
הוא פנימיות התורה הנדפס בקונטרס.
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חפה לוח זמנים לשבוע חג הסוכות - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:396:438:588:599:329:3310:3210:3212:5812:5718:1618:0918:4218:3517:5018:45באר שבע )ק(

6:406:448:578:599:319:3310:3110:3212:5712:5618:1818:1018:4118:3417:3818:44חיפה )ק(

6:386:428:568:589:309:3110:3010:3112:5612:5518:1918:1218:4018:3317:3318:44ירושלים )ק(

6:406:448:588:599:329:3310:3210:3212:5812:5718:1618:0918:4218:3517:4818:45תל אביב )ק(

7:057:149:089:119:519:5510:4910:5113:1213:1018:1818:0618:5118:4017:5018:53אוסטריה, וינה )ק(

6:446:369:169:109:549:4911:0010:5613:3913:3919:3219:3820:0020:0619:1820:17אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:067:149:119:149:539:5610:5110:5313:1413:1318:2218:1118:5418:4317:5518:56אוקראינה, אודסה )ק(

6:396:488:428:459:259:2910:2310:2512:4612:4517:5217:4118:2518:1417:2518:27אוקראינה, דונייצק )ק(

6:506:598:538:569:379:4010:3510:3712:5712:5618:0317:5118:3618:2517:3518:38אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:187:279:179:2110:0310:0711:0111:0313:2313:2118:2718:1419:0118:4917:5819:03אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

7:107:209:109:149:5610:0010:5310:5613:1513:1418:1918:0618:5418:4217:5118:55אוקראינה, קייב )ק(

6:186:208:408:419:129:1210:1210:1212:4012:3818:0217:5618:2618:2117:3718:30איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:317:399:389:4110:1910:2211:1711:1913:4113:3918:5118:4019:2019:1018:2219:22איטליה, מילאנו )ק(

5:585:568:298:278:588:5610:009:5912:3212:3018:0518:0318:2718:2517:4518:34אקוואדור, קיטו )ח(

6:196:128:528:479:289:2410:3410:3013:1313:1219:0419:0919:3019:3518:4919:46ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:066:569:379:3110:1710:1211:2411:2014:0514:0420:0020:0620:3020:3719:4720:49ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:107:169:239:2510:0010:0210:5911:0013:2413:2218:3618:2719:0518:5618:1119:07ארה״ב, בולטימור )ק(

7:017:079:129:149:509:5210:4910:5013:1313:1118:2518:1518:5418:4517:5918:56ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:017:079:129:149:509:5310:4910:5013:1313:1218:2518:1618:5418:4517:5918:57ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:387:459:489:5010:2710:2911:2511:2713:4913:4819:0018:5019:3019:2018:3419:32ארה״ב, דטרויט )ק(

7:197:239:399:4010:1210:1311:1211:1213:3913:3718:5818:5119:2319:1618:3419:26ארה״ב, האוסטון )ק(

6:526:579:099:119:449:4510:4310:4413:0913:0818:2518:1818:5218:4518:0118:55ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:177:209:399:3910:1010:1111:1111:1113:3813:3718:5918:5319:2419:1818:3619:28ארה״ב, מיאמי )ק(

6:577:039:079:109:469:4810:4510:4613:0913:0718:2018:1118:5018:4017:5418:52ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:257:319:369:3810:1410:1611:1311:1413:3713:3618:4918:4019:1819:0918:2319:20ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:567:039:069:099:459:4710:4410:4513:0813:0618:1918:0918:4818:3917:5218:50ארה״ב, שיקגו )ק(

6:096:058:428:399:129:0910:1610:1412:5112:4918:3118:3218:5418:5618:1419:05בוליביה, לה-פס )ח(

7:568:069:549:5810:4010:4511:3811:4014:0013:5819:0318:5019:3819:2518:3419:39בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:568:059:549:5810:4010:4511:3811:4014:0013:5819:0318:5019:3819:2618:3519:39בלגיה, בריסל )ק(

5:395:348:138:098:458:419:499:4612:2512:2418:1318:1618:3318:3617:5318:46ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:285:228:017:588:338:299:379:3512:1312:1217:5717:5918:2118:2317:4118:33ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:147:249:129:169:5910:0310:5610:5913:1813:1618:2218:0918:5618:4317:5418:57בריטניה, לונדון )ק(

7:257:369:199:2410:0810:1311:0511:0813:2613:2518:2718:1319:0418:5018:0019:05בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:217:329:179:2210:0510:1011:0311:0513:2413:2218:2718:1319:0218:4917:5619:03גרמניה, ברלין )ק(

7:387:479:389:4210:2310:2711:2111:2313:4313:4118:4718:3419:2119:0918:1819:23גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:395:328:128:088:458:419:499:4612:2612:2518:1718:2118:3618:3917:5618:49דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:316:338:568:569:269:2610:2710:2712:5612:5418:2018:1618:4418:3917:5918:49הודו, מומבאי )ח(

6:276:288:528:529:229:2210:2310:2312:5212:5018:1718:1218:4018:3617:5518:45הודו, פונה )ח(

6:537:028:579:019:409:4410:3810:4013:0112:5918:0817:5618:4018:2917:4018:42הונגריה, בודפשט )ק(

6:056:128:168:188:548:579:539:5412:1812:1617:3017:2017:5917:5017:0418:01טורקיה, איסטנבול )ח(

7:287:339:419:4310:1810:2011:1711:1813:4213:4118:5618:4819:2419:1618:3119:27יוון, אתונה )ק(
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חפו

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע חג הסוכות - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:147:229:189:2210:0110:0410:5911:0113:2213:2018:2918:1819:0118:5018:0219:03מולדובה, קישינב )ק(

6:296:308:538:539:249:2410:2510:2412:5312:5118:1718:1218:4118:3617:5518:45מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:475:368:168:099:008:5410:0710:0312:4912:4918:4718:5519:2019:2818:3619:41ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:006:048:218:228:548:549:549:5412:2112:1917:4117:3518:0618:0017:1818:10נפאל, קטמנדו )ח(

6:186:248:308:329:089:1010:0710:0812:3212:3017:4517:3518:1318:0417:1718:16סין, בייג'ין )ח(

6:496:489:209:189:499:4710:5110:5013:2213:2118:5518:5319:1719:1518:3519:24סינגפור, סינגפור )ח(

6:507:018:478:519:359:3910:3210:3412:5312:5217:5517:4218:3118:1817:2618:32פולין, ורשא )ק(

5:475:438:208:178:498:479:539:5012:2612:2518:0418:0518:2718:2817:4718:37פרו, לימה )ח(

7:497:579:559:5810:3610:4011:3511:3613:5813:5619:0618:5519:3819:2718:3919:39צרפת, ליאון )ק(

8:028:1110:0310:0710:4810:5111:4611:4814:0814:0619:1519:0319:4719:3518:4519:48צרפת, פריז )ק(

5:425:428:128:118:418:409:439:4212:1412:1217:4517:4218:0718:0517:2518:14קולומביה, בוגוטה )ח(

7:257:329:339:3510:1210:1511:1111:1313:3513:3318:4718:3719:1519:0518:1819:17קנדה, טורונטו )ק(

7:037:119:099:129:509:5310:4810:5013:1113:1018:2118:1018:5118:4017:5218:53קנדה, מונטריאול )ק(

6:466:519:029:049:379:3910:3710:3813:0313:0118:1918:1118:4618:3817:5418:49קפריסין, לרנקה )ק(

7:137:259:059:109:5610:0110:5310:5613:1313:1218:1317:5818:5118:3717:4218:52רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:487:008:388:439:309:3510:2710:3012:4712:4517:4817:3318:2418:0917:1418:25רוסיה, מוסקבה )ח(

6:316:398:358:389:179:2110:1610:1712:3812:3717:4517:3418:1818:0717:1818:20רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:367:449:399:4310:2210:2611:2011:2213:4313:4218:5418:4319:2219:1118:2219:24שוויץ, ציריך )ק(

6:086:098:368:359:059:0410:0610:0612:3612:3418:0317:5918:2518:2217:4218:31תאילנד, בנגקוק )ח(

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë ìéàåäù ÷øáîä çñåð .ä"á
ìáú éáçøî ìëá 'éù ù"ðàì çåìùì

à"ùðú'ä åðúçîù ïîæ ,úåëåñä âç úàø÷ì

במעשיו השם וישמח בעושיו ישראל דישמח שמחתינו ודזמן טוב יום

שבת. וגוט

/‰ÓÈ˙Á‰ ÌÂ˜Ó/



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חפז

ycew zaye zekeqd bgl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לאחרי  הצדקה קופת את ח"ו, לטלטל, אסור השני). היום עבור גם סוכות של א' יום בערב נותנים (בחו"ל חול

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה,

zekeqd bg ly '` mei axr

הספיקו  לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן ניתן יום, מבעוד הנרות את להדליק
(או  נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת אש על־ידי רק אלא
עצה  מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת לאפשר כדי וכדומה), גז שלהבת
חג  של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים בחו"ל, הגרים לאלה במיוחד חשובה זו

הסוכות.
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
zekeqd bg ly ipy lil l"ega

על־ידי  ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים), צאת לפני (לא בלילה רק השני החג בליל – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת על־ידי להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני הדלוקה מאש העברה

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה על־ידי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
zekeq crend leg zay axr

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

לאחרי  הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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